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ข้ อกำหนดทั่วไป
โครงกำรปรั บปรุ งอำคำร 4 คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรี อยุธยำ
ในกำรปฏิบัติงำนกำรก่ อสร้ ำงหำกข้ อควำมของข้ อกำหนดทั่วไปขัด แย้ งกับสัญญำหลัก ให้ ถือปฏิบัติตำม
สัญญำกำรก่ อสร้ ำงหลักเป็ นสำคัญและผู้เสนอรำคำต้ องรั บผิ ดชอบในกำรถอดแบบคำนวณรำคำกลำงเองจะนำ
รำคำกลำงที่ได้ รับไป มำปฏิเสธควำมรั บผิดชอบหรื อเรี ยกร้ องงำนเพิ่มภำยหลังไม่ ได้
1. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลักของการก่อสร้ างเพื่อให้ ได้ ผลงานการก่อสร้ างที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพดี มีสภาพพร้ อมที่จะใช้ งานได้
ทันทีเป็ นอย่างดีเมื่อการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ มีความมัน่ คงถาวร มีฝีมือการทางานที่ประณีตละเอียดถูกต้ องตามหลักวิชาการ
ช่างที่ดีทกุ ประการและมีความถูกต้ องตามมาตรฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้ องทั ้งหมด
2. ขอบเขตของงำน
2.1 สถำนที่ตงั ้ ของกำรก่ อสร้ ำง
ณ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา เลขที่ 96 หมู่ที่ 2 ถนนปรี ดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อ าเภอ
พระนครศรี อยุธ ยา จัง หวัดพระนครศรี อยุธยาโดยผู้เ สนอราคาเตรี ยมพื ้นที่ สาหรับก่ อสร้ างอาคารใหม่ และจะต้ อ งทาการ
ก่อสร้ างงานโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า - สื่อสารและระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิ บาล
และป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้ างสาหรับงานระบบ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ องของโครงการก่อสร้ างปรับปรุ งอาคาร 4
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 งำนที่จะต้ องทำ
1. ผู้รับผู้เสนอราคาจะต้ องจัดหาวัสดุก่อสร้ าง แรงงาน ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่ องจักรกลที่จาเป็ นต้ องใช้ ใ นการ
ก่อสร้ างงานโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิ บาล
และป้ องกันอัคคี ภัย และงานโครงสร้ างสาหรั บงานระบบ และงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้ องที่ใช้ ใ นอาคารตามแบบและรายการ
ประกอบแบบเพื่อให้ ได้ ผลงานที่ดีในทุกๆ กรณี หากพบว่าแรงงานและอุปกรณ์ ก่อสร้ างที่ ผ้ เู สนอราคาจัดหามาไม่เหมาะสม
กับสภาพงานคณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสทิ ธิจะสัง่ เปลีย่ นแปลงแก้ ไข เพื่อให้ การดาเนินงานได้ ผลตามความมุ่งหมายของ
สัญญา และแบบก่อสร้ างงานโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-สื่อสารและระบบปรับอากาศ งาน
ระบบสุข าภิ บาลและป้ องกัน อัคคีภั ย และงานโครงสร้ างสาหรั บงานระบบ ที่จ ะก่ อสร้ างประกอบด้ ว ยงานก่ อสร้ า งงาน
โครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-สื่อสารและระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิ บาลและป้องกัน
อัคคีภัย และงานโครงสร้ างสาหรับงานระบบ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. กำรดำเนินงำนโดยทั่วไป
3.1 อำนำจหน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบ
3.1.1 ผู้ควบคุม งาน มี ห น้ า ที่ ควบคุม และตรวจงาน ท าการทดสอบและวิ เ คราะห์ ผลการท างานของ
ผู้เสนอราคา
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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1) ผู้ควบคุมงานมีอานาจออกคาสัง่ คาแนะนา หรืออนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยถือว่าเป็ นข้ อ
ผูกมัดผู้เสนอราคา เหมือนคาสัง่ สถาปนิก/วิศวกรเอง
2) ผู้ควบคุมงานไม่มีอานาจที่จะยกเว้ นความรับผิดชอบใดๆ ของผู้เสนอราคาตามสัญญาและไม่มี
อานาจเกี่ยวกับการเพิ่มราคาค่าก่อสร้ างหรือทางานเปลีย่ นรูปไป
3) การที่ผ้ คู วบคุมงานไม่คดั ค้ านการทางานใดๆที่ผ้ เู สนอราคากระทาไปโดยพลการ ไม่อาจลบล้ าง
อานาจของผู้ว่าจ้ าง หรือสถาปนิก/วิศวกร ที่จะไม่เห็นชอบกับงานหรือสิง่ ของนั ้นๆ
3.1.2 สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้ าง หรือผู้ใดที่ได้ รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้ าง
1) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้ าง หรือผู้ใดที่ได้ รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้ าง มีอานาจที่จะ
ออกคาสัง่ เพิ่มเติมได้ อีก ในระหว่างงานกาลังดาเนินอยู่ในเมื่อสถาปนิก/วิศวกรเห็นสมควร เช่น วิธีการใช้ วัสดุที่ถูกต้ อง หรื อ
การดาเนินการส่วนใดควรจะทาก่อนหรือหลัง เพื่อมิให้ เกิดความเสียหายกับงานส่วนอื่นๆ (ทั ้งนี ้ ไม่หมายถึงการทาให้ ราคา
เพิ่มขึ ้นหรือต่าลง) ในขณะก่อสร้ างหรือภายหลังได้ ผู้เสนอราคาจะต้ องทาตามและยอมรับคาสัง่ นั ้นๆในขณะก่อสร้ าง
2) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้ าง หรือผู้ใดที่ได้ รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้ าง มีอานาจที่จะ
สัง่ เป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ รือ้ ถอนวัสดุสิ่ง ของใดๆก็ตามที่เ ห็นว่า ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในแบบรู ป และสัญญาออกจาก
บริ เวณงานเปลี่ยนวัสดุสิ่งของที่ถูกต้ องมาแทน รื อ้ ถอนงานใดๆที่ฝีมือการทางานหรื อวัสดุสิ่งของที่ใช้ ไม่เป็ นไปตามตาม
รายการแบบรูปและสัญญาแล้ วให้ สร้ างใหม่ ในกรณีที่ ผ้ เู สนอราคาไม่ปฏิ บัติตามคาสัง่ ดังกล่าว ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิ ที่จะว่าจ้ าง
ผู้อื่นมาปฏิบตั ิตามคาสัง่ นั ้นตามคาแนะนาของสถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้ าง หรื อผู้ใดที่ได้ รับมอบอานาจจากผู้
ว่าจ้ าง โดยผู้เสนอราคาต้ องเสียค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดและยอมให้ ผ้ วู ่าจ้ างหักเงินที่จะจ่ายให้ กบั ผู้เสนอราคามาชดเชยการนี ้
3) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้ าง หรือผู้ใดที่ได้ รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้ าง มีสิทธิ จะเข้ า
ไปในบริเวณงาน หน่วยงาน/โรงงาน และทุกๆแห่งที่มีการเตรียมงาน หรือแหล่งผลิตเก็บรักษาวัสดุสงิ่ ของที่จะนามาใช้ ในการ
ก่อสร้ าง ผู้เสนอราคามีหน้ าที่คอยให้ ความสะดวกในการนาเข้ าไปในสถานที่ต่างๆเหล่านั ้น
4) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้ าง หรือผู้ใดที่ได้ รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้ าง มีอานาจใน
การเปลีย่ นแปลงแบบรู ป และรายละเอียดประกอบแบบ ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้ างเพื่อที่จะให้ อาคารมั่นคงแข็งแรง
หรือทาให้ ประโยชน์ในการใช้ สอยดีขึ ้น โดยไม่ทาให้ ราคาก่อสร้ างเพิ่มขึ ้นหรือลดลงและผู้เสนอราคาจะต้ องปฏิบตั ิตาม
3.1.3 ผู้เสนอราคา
1) หากผู้เสนอราคาไม่เข้ าใจในแบบหรือรายการก่อสร้ าง หรือจะเป็ นวัสดุที่ใช้ หรือวิธีการทาก็ตาม
ผู้เสนอราคาจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมงาน และสถาปนิก/วิศวกร จะเป็ นผู้ชี ้แจงข้ อสงสัยนั ้นๆเป็ นลายลักษณ์ อักษร หรื อให้
รายละเอียดเป็ นแบบเพิ่มเติม ห้ ามมิให้ ผ้ เู สนอราคาตัดสินใจทาอย่างใดอย่างหนึ่งเอง ผลเสียที่เกิดขึ ้นผู้เสนอราคาจะต้ อง
รับผิดชอบทั ้งหมด
2) ผู้เสนอราคาจะต้ องรับผิดชอบในการจัดวางผังการก่อสร้ างให้ ถกู ต้ องตามแบบรู ปตลอดจนการ
แก้ ไขที่ตั ้งระดับ ขนาด และแนวต่างๆของงาน จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และแรงงานให้ เพียงพอ หากมีก ารวางผังผิดพลาด
จะต้ องแก้ ไขใหม่ให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อย ผู้เสนอราคาจะต้ องบารุ งรักษาหลักฐานแนวหมุดต่างๆที่ใช้ ในการวางผังให้ คงสภาพ
เรียบร้ อยอยู่เสมอ
3) ให้ ถือว่าผู้เสนอราคาเป็ นผู้มีความชานาญการก่อสร้ างและฝี มือดี โดยสถาปนิก/วิศวกรของ
ผู้เสนอราคาเอง คอยควบคุมอยู่อย่ างใกล้ ชิด ฉะนั ้น ความผิดพลาดต่างๆที่สถาปนิก/วิศวกร หรื อผู้ควบคุมงานตรวจพบ
อาจจะช้ าหรือเร็วก็ตาม มิได้ หมายความว่าสถาปนิก/วิศวกร หรื อผู้ควบคุมงานบกพร่ องในหน้ าที่ และหากมีการผิดพลาด
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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เกิดขึ ้นเนื่องจากกรณีใดๆก็ตาม เวลาที่ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้เสนอราคาจะนามาเป็ นข้ ออ้ างให้ ร่วมรับผิดชอบไม่ได้
เป็ นอันขาด
4) ผู้เสนอราคาจะต้ องรับผิดชอบในการจัดส่งตัวอย่างเพื่ออนุมตั ิและสัง่ ซื ้อในเวลาอันเหมาะสม
5) ผู้เ สนอราคาจะเก็ บ รั กษาวัสดุ เครื่ อ งมือ อย่ างถูกต้ อ งตามหลักวิ ช าการ ในกรณี ที่ การเก็ บ
บกพร่อง สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานจะแนะนาให้ ผ้ เู สนอราคาปฏิบตั ิ จัดหา หรือระวังรักษาให้ ดีขึ ้น เป็ นหน้ าที่ของผู้
เสนอราคาจะต้ องปฏิบตั ิตาม
6) ในงานบางส่วนที่จาเป็ นจะต้ องทา จัดทาเป็ นตัวอย่างในหน่วยงานเพื่อแสดงถึงคุณภาพและ
ฝี มือเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ผู้เสนอราคาจะต้ องเก็บรักษาตัวอย่างที่ได้ รับอนุมตั ิและดาเนินการตามนั ้น
7) ผู้เสนอราคาจะต้ องระวังไม่ให้ เกิดขึ ้นโดยเด็ดขาดในเรื่ องก่อความราคาญ หรื อเดือดร้ อนต่อ
ทรัพย์สนิ หรือบุคคลในบริเวณ หรือนอกบริเวณก่อสร้ าง
8) ในระหว่างการทางานตามสัญญา เมื่อใดก็ตามที่สถาปนิก/วิศวกร หรื อผู้ควบคุมงานเห็นว่ า
จะต้ องเร่งงาน ผู้เสนอราคาจะต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ และคาแนะนาของสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานที่จะให้ หยุดงานใน
ที่แห่งหนึง่ แล้ วย้ ายคนงานไปยังอีกที่แห่งหนึง่ เพื่อความเหมาะสม ผู้เสนอราคาจะต้ องปฏิ บัติตามที่สถาปนิก/วิศวกร หรื อผู้
ควบคุมงานสัง่ การ
9) เพื่อให้ การดาเนินงานก่อสร้ างบรรลุเป้าหมายโดยเรียบร้ อยและปลอดภัย ผู้เสนอราคาจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องความปลอดภัยในการทางานก่อสร้ าง และคาสัง่ ของผู้ควบคุมงาน โดยไม่มี
เงื่อนไขหรือข้ อเรียกร้ องอื่นใด
3.2

แบบก่ อสร้ ำงและรำยกำรประกอบแบบ
การก่อสร้ างจะต้ อ งทาตามแบบรู ป และรายการประกอบแบบก่อสร้ างซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารการเซ็ น
สัญญาโดยเคร่งครัด ข้ อความใดที่ปรากฏในรายการประกอบแบบแต่ไม่มีแสดงในแบบหรื อมีแสดงในแบบแต่ไม่ปรากฏใน
รายการประกอบแบบ ให้ ถือเสมือนว่าข้ อความนั ้นมีปรากฏอยู่ในรายการก่อสร้ างและในแบบแล้ วในกรณี ที่มีการขัดแย้ งกัน
ระหว่างแบบกับรายการก่อสร้ าง จะต้ องให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ าง เป็ นผู้วินิจฉัยและตัดสินโดยยุติที่สิ่งที่ดีกว่าเสมอไป
และหากข้ อความของข้ อกาหนดในเล่มนี ้ขัดแย้ งกับสัญญาหลักให้ ถือปฏิ บัติตามสัญญาหลักเป็ นสาคัญ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่ม ลด หรือเปลีย่ นแปลง วัสดุก่อสร้ างในระหว่างการก่อสร้ างได้ โดยแสดงราคา
และระยะเวลาการทางานจริงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั ้น และให้ ถือว่างานเพิ่มลดหรือเปลีย่ นแปลงอื่นๆ ดังกล่าวเป็ นส่วน
หนึง่ ของสัญญานี ้
3.3

ลำดับกำรดำเนินงำน
3.3.1 สานักงานชัว่ คราว, โรงเก็บวัสดุก่อสร้ างและบ้ านพักคนงานผู้เสนอราคา จะต้ องจัดสร้ างโรงเก็บวัสดุ
ก่อสร้ างให้ สะอาดและเรียบร้ อย ซึง่ จะต้ องให้ มีคณ
ุ ภาพดีอยู่เสมอตามหลักวิชาช่างที่ดีหากผู้เสนอราคาต้ องการสร้ างที่พัก
ให้ แก่คนงานก่อสร้ าง จะต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้ างก่อนทั ้งนี ้จะต้ องรักษาความสะอาดเรี ยบร้ อ ย
ตลอดจนระบบสุข าภิ บ าลและระบบอื่น ๆ โดยเคร่ ง ครัด ค่ าใช้ จ่ ายในการก่ อสร้ างหมวดนี ต้ ลอดจนค่า ใช้ จ่า ยทุกอย่ า ง
ผู้เสนอราคาจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบและจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสถานการณ์อื่นใดอันอาจจะเกิดขึ ้นแต่ เพียง
ผู้เดียว
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3.3.2 ผู้เสนอราคาต้ องเตรียมพื ้นที่ก่อสร้ างโดยการรื ้อถอนอาคารเดิมออกตามความจาเป็ น ก่อนเริ่ มทางาน
ต้ องขออนุญาตต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ างก่อนทุกครั ้งไป อุปกรณ์ต่างๆ ที่รื ้อถอนออกมา หากนาไปใช้
ใหม่ได้ ต้องนาไปเก็บไว้ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากาหนด
3.3.3 ผู้เสนอราคาต้ องมีบคุ ลากรประจาที่สนามอย่างน้ อย นอกเหนือจากคนงานก่อสร้ าง คือ
- วิศวกรโครงการ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- วิศวกรงานระบบ (ไฟฟ้าหรือเครื่องกล) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ช่างเขียนแบบเพื่อเตรียมแบบก่อสร้ างทุกประเภทและรวมรวมแบบ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3.3.4 ผู้เสนอราคา ต้ องวางแผนงานการก่อสร้ างอย่างละเอียดโดยเริ่ มตั ้งแต่การทา WBS (Work Break
down Structure), การทา Activities list และกาหนด duration, skill and unskilled labor, ทา Resource leveling จาก
ข้ อมูลที่เตรี ยม ให้ ใช้ CPM เป็ นการวางแผนทั ้งระบบ โดยมี Activities แต่ละอย่างมีระยะเวลาไม่เกิน 14 วันทาการ โดย
กาหนดวันหยุดทุกอย่างลงด้ วย จากข้ อมูลที่เตรียมให้ นาไปวางแผนอย่างละเอียด โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Project, หรื อ
โปรแกรม Primavera หรือโปรแกรมอื่นที่ใช้ ในการวางแผนงานก่อสร้ างโดยเฉพาะ ในการวางแผน, ติดตาม, และควบคุมการ
ทางานทั ้งระบบ โดยให้ มีการปรับปรุงทุกๆ 1 เดือน และส่งพร้ อมรายงานประจาเดือน โดยรายงานในส่วนของการวางแผน
จะต้ องประกอบด้ วยรายการอย่างต่าดังต่อไปนี ้คือ
- 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
- ถ้ ามีการล่าช้ าให้ เสนอวิธีเร่งรัดให้ ทนั ตามแผนงาน และเสนอวิธีทางานให้ มีประสิทธิภาพมาด้ วย
- ค่า FF และ TF ของ CPM ถือว่าเป็ นของคณะกรรมการตรวจการจ้ างเท่านั ้น ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างสงวนสิทธิ์ในการนาไปทางานเพิ่มได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั ้งสิ ้น
3.3.5 ผู้เสนอราคา ต้ องเสนอแผนงานอื่ นๆ อีก เช่ น แผนงานหลัก (Master Schedule) แผนงานเรื่ อ ง
แรงงานงานเครื่ อ งจักร, แผนงานกาลัง คน, แผนงานส่ง วัสดุเ ข้ าหน้ า งาน แผนงานการเสนอ Shop Drawing และ
Construction Drawing เป็ นต้ น เพื่อให้ การก่อสร้ างถูกต้ องตามกฎหมาย ผู้เสนอราคาต้ องส่งรายชื่อวิศวกร และสถาปนิก ที่
ควบคุมงานดังกล่าวตามกฎหมายควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม โดยเซ็นใบควบคุมงาน และใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม ส่งให้
คณะ กรรมการตรวจการจ้ างก่อนเริ่มทางาน เพื่อใช้ เป็ นใบรับรองการควบคุมงานตามกฎหมาย
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3.3.6 การขออนุมตั ิวสั ดุก่อสร้ าง ผู้เสนอราคาจะต้ องทาการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ ทุกอย่างที่ระบุให้ ทดสอบ
ตามแบบรายการก่อสร้ างตลอดจนค่าใช้ จ่ายในการทดสอบทุกอย่าง โดยการทดสอบวัสดุอปุ กรณ์ จะต้ องทาโดยสถาบันที่ได้
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้ างด้ วย
3.3.7 คณะกรรมการตรวจการจ้ างสงวนสิทธิ์ในการสัง่ หยุดงาน ในกรณีที่ผ้ เู สนอราคาไม่ทางานดาเนินตาม
แบบและรายการประกอบแบบทั ้งนี ้ผู้รับเหมาก่อสร้ างจะไม่สามารถอุทธรณ์ร้องขอเวลาและค่าเสียหายใดๆ
3.3.8 การจัดทารายงาน
1) รายงานประจาวัน
ผู้เสนอราคาจะต้ องจัดทารายงานประจาวันตามแบบฟอร์ มเอกสาร ซึ่งได้ รับ การอนุมัติจาก
คณะ กรรมการตรวจการจ้ าง รายงานประจาวันนี ้จะต้ องประกอบด้ วย ดังนี ้
- จานวนพนักงาน คนงานทุกประเภทของผู้เสนอราคาในหน่วยงานก่อสร้ าง
- วัสดุที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้ าง วัสดุที่สง่ เข้ ามาและวัสดุที่ได้ ใช้ ไป
- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้ าง
- ความก้ าวหน้ าของงานก่อสร้ าง
- อุปสรรคและความล่าช้ าของงานก่อสร้ าง
- คาสัง่ ของคณะกรรมการตรวจการจ้ างและการเปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้ างที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างสัง่ ให้ ทา
- แบบก่อสร้ างและแบบแก้ ไขที่ได้ รับจากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
- เหตุการณ์พิเศษต่างๆ รวมทั ้งการเกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นในบริเวณก่อสร้ างและผู้มาเยี่ยมหน่วยงาน
ก่อสร้ าง
2) รายงานประจาเดือน
ผู้เสนอราคาจะต้ องจัดทา และส่งรายงานประจาเดือนให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ าง 4 ชุด
ภายใน 7 วันแรกของเดือนถัดไปตามแบบฟอร์ มของเอกสารซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง ซึง่ ประกอบ ด้ วย
ข้ อมูลสรุปจากรายงานประจาวันความก้ าวหน้ าของงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และเปรี ยบเทียบความก้ าวหน้ าของงานกับ
แผนงานก่อสร้ างทั ้งหมด รวมทั ้งรูปถ่ายแสดงความก้ าวหน้ าของงานในแต่ละเดือนอย่างน้ อย 6 รูป
3.3.9 การประชุมในระหว่างการก่อสร้ างอาคาร
1) ผู้เสนอราคา ต้ องเข้ าร่วมประชุมที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างจัดให้ มีขึ ้นเป็ นประจาในระหว่าง
การก่อสร้ าง และผู้เสนอราคาต้ องให้ ผ้ จู ดั การงานก่อสร้ าง / วิศวกร หรื อผู้รับผิดชอบในงานก่อสร้ างของตนเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วย การประชุมดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างเป็ นประธานในที่ประชุม และผู้เสนอราคาต้ องผูกพันตนกับข้ อตกลง
ที่มีขึ ้นในระหว่างการประชุมนั ้นตามที่มีบนั ทึกการประชุม ซึง่ จะเสนอให้ ผ้ เู สนอราคารับรองในการประชุมครั ้งต่อไป
2) ในกรณีทวั่ ไปให้ ถือว่า จะต้ องมีการประชุมในระหว่างการก่อสร้ างอย่างน้ อยสัปดาห์ ละ 1 ครัง้
คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะเรียกประชุมนอกจากนี ้ตามสถานการณ์ และความจาเป็ นได้
3) ผู้เสนอราคาอาจขอให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างแก้ ไขบันทึกการประชุมที่กล่าวข้ างต้ นได้
และให้ มีการบันทึกข้ อโต้ แย้ งดังกล่าวไว้ ในบันทึกการประชุมครั ้งถัดไป
4) ผู้เสนอราคามีห น้ า ที่จัดให้ มี สถานที่ห้ องประชุม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการประชุม
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาก่อสร้ างอาคาร
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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3.3.10 ผู้เสนอราคา จะต้ องทาแผนการดาเนินการก่อสร้ างรวม และแผนย่อยเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจการ
จ้ างตรวจสอบ หากมีการปรับปรุงแผนการดาเนินงานใหม่ ผ้ ูเสนอราคาจะต้ องให้ ความร่ วมมือในการปรับแผนการก่อสร้ าง
ใหม่ด้วย
3.3.11 ผู้เสนอราคาต้ องทา As Built Drawing ให้ กบั คณะกรรมการตรวจการจ้ าง เมื่อเสร็ จงานในแต่ละงาน
นั ้นๆ และผู้เสนอราคาจะต้ องทา Shop Drawing ส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ างทุกครัง้ ที่แบบก่อสร้ างไม่ระบุวิธีการ
ผู้เสนอราคาจะไม่ทางานที่ไม่มีแบบหรือแบบระบุรายละเอียดไม่เพียงพอ
3.3.12 มติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้ างในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ถือว่าสิ ้นสุด
3.3.13 ถ้ าผู้เสนอราคาสงสัยในรายละเอียด หรือข้ อกาหนดของสัญญานี ้หรื อถ้ าปรากฏว่าแบบหรื อรายการ
ก่อสร้ างของสัญญานี ้คลาดเคลือ่ นหรือขัดแย้ งกันผู้เสนอราคา จะต้ องสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้ างก่อน โดยคณะ
กรรมการตรวจการจ้ างจะเสนอวินิจฉัยการก่อสร้ างให้ เจ้ าของโครงการตัดสินใจและสิ่งใดที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในแบบก่อสร้ างแต่
จาเป็ นต้ องทาเพื่อให้ ได้ ผลงานที่ถกู ต้ องบริบรู ณ์และวิธีปฏิบตั ิการช่างที่ดีคณะกรรมการตรวจการจ้ างจะต้ องแจ้ งให้ ผู้เสนอ
ราคาทาการนั ้นๆ โดยผู้เสนอราคาไม่เรียกร้ องค่าจ้ างและค่าวัสดุก่อสร้ างเพิ่มเติมแต่อย่างใด
3.3.14 ถ้ าคณะกรรมการตรวจการจ้ าง ประสงค์จะเปลีย่ นแปลงเพิ่ม หรื อ ลด จากแบบตามสัญญาก่อสร้ าง
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง จะต้ องจ่ายค่าจ้ างเพิ่มหรือลดลงกับเวลา เพิ่ม หรือ ลด การทางานแล้ วแต่กรณี ตามที่จะตกลง
กันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในขณะนั ้นและให้ ถือว่าการตกลงดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ แห่งสัญญานี ้
3.3.15 เมื่องานเสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ ว ผู้เ สนอราคาจะต้ องขนย้ า ยวัสดุก่อ สร้ า ง เครื่ องมือและเครื่ อ งใช้ และ
อุปกรณ์ก่อสร้ างของผู้เสนอราคา และทาความสะอาดเก็บกวาดกลบเกลีย่ พื ้นที่ที่ทาการก่อสร้ าง และรื อ้ ถอนอาคารชั่วคราว
ออกจากบริเวณงานให้ เสร็จเรียบร้ อยภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ จู ้ างให้ รับมอบงานแล้ ว
3.3.16 ผู้เสนอราคา ต้ องทาการประกันความเสียหายทุกประเภท (Contractor‘s all Risks) ที่เกี่ยวข้ องกับ
การก่อสร้ าง
3.4

กำรเตรี ยมอุปกรณ์ , วัสดุก่อสร้ ำงและแรงงำน
3.4.1 ผู้เสนอราคา จะต้ องจัดหาอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องไม้ เครื่องมือที่ดีที่ใช้ ในการทางานเป็ นไปตามแบบ
และรายการประกอบแบบที่จะใช้ ในงานนี ้ นอกจากวัสดุอุปกรณ์ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะจัดหาให้ ตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญา ซึง่ วัสดุที่จัดหาให้ นี ้จะนาออกไปบริ เวณที่ก่อสร้ างไม่ได้ นอกจากจะมีการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากคณะ
กรรมการตรวจการจ้ าง
3.4.2 วัสดุก่อสร้ างและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ ในการก่อสร้ างจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดีและใหม่ซงึ่ จะต้ องได้ รับอนุมัติ
ให้ ใช้ ในการก่อสร้ างจึงจะนาไปใช้ ในการก่อสร้ างได้
3.4.3 ผู้เสนอราคาต้ องจัดให้ มีอุปกรณ์ สานักงานที่จาเป็ น เช่น เครื่ องถ่ายเอกสารขนาดไม่น้อยกว่า A3,
โทรศัพท์, โทรสาร, อินเตอร์ เน็ต, เครื่ องปริ ้นเตอร์ ขนาด A3 พร้ อมที่จะใช้ งานประจาสานักงานสนามตลอดเวลา
3.5

ข้ อกำหนดของผู้เสนอรำคำในกำรก่ อสร้ ำง
งานโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้ า-สื่อ สารและระบบปรั บ อากาศ งานระบบ
สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้ างสาหรับงานระบบ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทางานซึง่ ต้ องปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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3.5.1 ผู้เสนอราคา ต้ องจัดให้ มีเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องป้องกัน และเครื่ องอานวยความสะดวกทั ้งหลายไว้
ในที่ก่อสร้ าง เพื่อการทางานและลดการเสีย่ งภัยน้ อยลง
3.5.2 ผู้เสนอราคา ต้ องจัดให้ มีสภาพการทางานที่ดีไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตของคนงานรวมทั ้ง
ต้ องจัดให้ มีอปุ กรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ แก่พนักงาน คนงาน คณะกรรมการตรวจการจ้ างก่อสร้ างรวมทั ้งผู้มาเยี่ยมดูงาน
ก่อสร้ างด้ วย ทั ้งนี ้จากการจัดสภาพการทางานต้ องให้ เป็ นไปตามข้ อบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3.5.3 ผู้เ สนอราคาต้ อ งจัดท าเครื่ อ งหมายต่ า งๆ ให้ เ ห็ น ได้ ชัดเจนติ ดตัง้ ในสถานที่ จ ะเป็ นอัน ตรายแก่
พนักงาน คนงาน คณะกรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้ างและบุคคลอื่นๆ ที่เข้ าไปในบริเวณก่อสร้ าง
3.5.4 ในการก่อสร้ างหรือทางานใดๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นว่าอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
และชีวิตของบุคคลต่างๆ หรือของทรัพย์สนิ คณะกรรมการตรวจการจ้ าง อาจสัง่ ให้ ผ้ เู สนอราคาป้องกันเหตุนั ้นได้ หากผู้เสนอ
ราคาไม่ปฏิ บัติตามคณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสิทธิ สงั่ ให้ หยุดการทางานนั ้นได้ และจะถือเป็ นเหตุขอต่อระยะเวลาการ
ก่อสร้ างอีกไม่ได้
3.6 กำรส่ งมอบงำนและระยะเวลำกำรประกันซ่ อมแซม
3.6.1 การมอบงาน
1) ผู้ควบคุมงานจะทาบัญชีงานที่ต้องแล้ วเสร็จ (PUNCH LIST) และตรวจสอบทดลองตามบัญชี
งาน พร้ อมทั ้งออกหนังสือรับรองขั ้นต้ น และจัดทาบัญชีงานที่ต้องแก้ ไข (LIST OF DEFECT WORK) ให้ แก่ผ้ เู สนอราคาเพื่อ
การดาเนินการไปขั ้นสุดท้ ายให้ แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ซึ่งต้ องอยู่ภายในกาหนดเวลาแล้ วเสร็ จตาม
สัญญา
2) การตรวจงานครั ้งสุดท้ ายจะประกอบไปด้ วยฝ่ ายคณะกรรมการตรวจการจ้ าง และฝ่ ายผู้เสนอ
ราคา โดยจะท าการตรวจสอบ ทดสอบอาคาร ส่ว นประกอบอาคาร ระบบต่ างๆ ประกอบอาคารอย่ า งละเอี ยดหากมี
ข้ อบกพร่องต่างๆ คณะกรรมการตรวจการจ้ างต้ องรีบดาเนินการให้ สมบูรณ์ เรียบร้ อยโดยเร็ว
3) การซ่อมแซม บริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้ างที่เกิดความเสียหาย อันเนื่องจากการทางานของผู้
เสนอราคางานโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-สือ่ สารและระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิ บาล
และป้ องกัน อัคคีภั ย และงานโครงสร้ างสาหรั บงานระบบ และงานอื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้ อง จะต้ อ งดาเนินการซ่อมแซมให้ เสร็ จ
เรียบร้ อยทุกประการก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้ าย
4) การทาความสะอาดสถานที่ ผู้เสนอราคาจะต้ องทาความสะอาดสถานที่ให้ เรี ยบร้ อยและคณะ
กรรมการตรวจการจ้ างสามารถใช้ งานได้ ทนั ทีหลังจากการตรวจรับและส่งมอบงานแล้ ว ส่วนการตกแต่งบริ เวณผู้เสนอราคา
จะต้ องกลบเกลีย่ พื ้นดินให้ เรียบร้ อยภายใน 7 วัน นับตั ้งแต่วนั ที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างตรวจรับงานเรียบร้ อยแล้ ว
5) กุญแจต่างๆ ผู้เสนอราคา จะต้ องทาป้ายถาวรแจ้ งรายละเอียดไว้ กับลูกกุญแจให้ ตรงกับแม่
กุญ แจทุก ชนิ ด โดยเตรี ยมเก็ บ ไว้ ใ นตู้ก ระจกอย่ า งดี และต้ องส่ง มอบให้ กับ คณะกรรมการตรวจการจ้ างทั น ที เมื่ อ
คณะกรรมการตรวจการจ้ างรับมอบงานแล้ ว และห้ ามผู้เสนอราคา จาลองกุญแจเหล่านี ้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ
3.6.2 ระยะเวลาประกันการซ่อมแซม
ในระยะเวลา 2 ปี ที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างรับงานก่อสร้ างแล้ วในระหว่างนี ้ ถ้ ามีความบกพร่ อง
ความเสียหาย ความทรุดโทรมที่เกิดขึ ้นแก่อาคารอันเนื่องมาจากความผิดพลาดความไม่รอบคอบละเลยของผู้เสนอราคาใน
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ขณะทาการก่อสร้ าง ผู้เสนอราคาจะต้ องทาการปรับปรุงให้ อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อยหรื อใช้ งานได้ ดีดังเดิมโดยทันทีที่ได้ รับแจ้ ง
จากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง และจะเรียกร้ องค่าใช้ จ่ายต่างๆ เพิ่มเติมไม่ได้ ทั ้งสิ ้น
3.6.3 การส่งมอบอุปกรณ์และรายการเอกสาร
1) คู่มือสาหรับการดูแลรักษา ผู้เสนอราคาจะต้ องรวบรวมคู่มือและข้ อแนะนาของบริ ษัทผู้ ผลิต
สาหรับวัสดุและอุปกรณ์ทกุ ชนิดที่นามาติดตั ้งในอาคารนี ้
2) ผู้เสนอราคาจะต้ องดาเนินการจัดหาวิทยากร ผู้ชานาญงานของบริ ษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ ที่นามา
ติดตั ้งอาคารมาอบรมหรือแนะนาให้ บคุ ลากรของผู้ว่าจ้ างรับทราบเกี่ยวกับการดูแลรักษาการใช้ งาน หรื อซ่อมบารุ งเบื ้องต้ น
จนกว่าจะมีความเข้ าใจสามารถปฏิบตั ิงานได้
3) ผู้เสนอราคาจะต้ องมอบเครื่ องมือและชิ ้นส่วนอะไหล่ที่มีมากับอุปกรณ์ ให้ ผ้ วู ่าจ้ างเก็บรักษา
ทั ้งหมด
4) หนังสือรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตหรือตัวแทน หรือผู้ติดตั ้งสาหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทุก
ชนิด โดยมีกาหนดระยะเวลารับประกันอย่างน้ อยเท่ากับระยะเวลาบารุงรักษาตามสัญญาก่อสร้ าง
5) ผู้เสนอราคาจะต้ องจัดเตรี ยมวัสดุและ/อุปกรณ์ งานตกแต่งสถาปั ตยกรรม เพื่อสารองในการ
บารุงรักษาอาคารหลังการรับมอบงานในปริมาณ และตามรายการที่ผ้ วู ่าจ้ างกาหนด โดยจัดเตรียมส่งมอบกับผู้ว่าจ้ าง พร้ อม
กับการส่งมอบอาคาร ทั ้งนี ้ รวมถึงตามข้ อกาหนดเฉพาะงานในแต่ละระบบด้ วย
3.7

แผนกำรทำงำน
3.7.1 ให้ ผ้ เู สนอราคาเสนอแผนการทางานประกอบในเอกสารเสนอราคาด้ วย โดยแผนการทางานจะต้ อง
ประกอบด้ วยแผนดังต่อไปนี ้คือ
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

วิธีกำรทำงำน
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3.8.1 ให้ ผ้ เู สนอราคาเสนอวิธีการก่อสร้ างระบบกันดินและระบบไม้ แบบที่จะใช้ ในการทางาน ระบบคอนกรี ต
ผิวเปลือย อย่างละเอียด และเสนอวิธีการทางานทุกๆ อย่างที่มีในโครงการ เพื่อให้ ได้ งานมีคุณภาพดีที่สดุ และทางานสาเร็ จ
ได้ ตามจุดประสงค์ของคณะกรรมการตรวจการจ้ างสูงสุด
3.8.2 ผู้เสนอราคาต้ องเสนอวิธีการทางานทั ้งระบบ เพื่อให้ ได้ งานที่สมบูรณ์
3.9

สถำบันตรวจสอบ
ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพ วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ งานตามสัญญานี ้ อนุมตั ิให้ ทดสอบสถาบันดังต่อไปนี ้
ก.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ง.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฉ.
กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ช.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ซ.
การไฟฟ้าท้ องถิ่นที่กาหนด (สาหรับงานระบบไฟฟ้าฯ)
ฌ. สถาบันอื่นๆ ที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
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เงื่อนไขประกอบสัญญาการก่ อสร้ าง
โครงการปรั บปรุ งอาคาร 4 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
ในการปฏิบัติงานการก่ อสร้ าง หากข้ อความของเงื่อนไขสัญญาการก่ อสร้ างขัดแย้ งกับสัญญาหลักให้ ถือ
ปฏิบัติตามสัญญาการก่ อสร้ างหลักเป็ นสาคัญและผู้เสนอราคาต้ องรั บผิดชอบในการถอดแบบคานวณราคากลาง
เองจะนาราคากลางที่ได้ รับไป มาปฏิเสธความรั บผิดชอบหรื อเรี ยกร้ องงานเพิ่มภายหลังไม่ ได้
1. สถานที่ก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการก่อสร้ างงานนี ้ ณ ที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เงื่อนไขในแบบแปลนรายการก่ อสร้ าง
2.1 การตรวจสอบแบบแปลน รายการและสภาพของสถานที่ ที่จะทาการก่อสร้ างและทาการแก้ ไข
2.1.1 ผู้รับจ้ าง จะต้ องตรวจสอบแบบแปลน รายการก่อสร้ างกับสถานที่จริงให้ เข้ าใจแจ่มแจ้ งโดยตลอด เพื่อ
มิให้ มีข้อผิดพลาดในการก่อสร้ างในกรณีที่ผ้ รู ับจ้ างเห็นว่าแบบแปลนรายการก่อสร้ างไม่ชดั เจนขัดแย้ งหรือมีข้อสงสัยไม่เข้ าใจ
ส่ว นหนึ่ง ส่ว นใดเกี่ ยวกั บ แบบแปลน รายการก่ อ สร้ างสถานที่ ก่อ สร้ างนั น้ ๆ ให้ ผ้ ูรับ จ้ า งสอบถามโดยตรงหรื อ แจ้ ง ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบล่วงหน้ า ในระยะเวลาที่ เหมาะสมก่อนการดาเนิน งานต่อ ไป เพื่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้ า งจะได้ แก้ ไ ขแบบแปลน รายการหรื อข้ อ ความเพิ่มเติมให้ ถูกต้ องและท าเป็ นลายลักษณ์ อักษร และมี ลายเซ็นของ
คณะกรรมการตรวจการจ้ างกากับในแบบแปลน รายการข้ อความแก้ ไขทุกฉบับ หากมีข้อบกพร่ อง หรื อผิดพลาดเนื่องจาก
ผู้รับจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามที่กล่าวไว้ นี ้ หรือดาเนินการไปก่อนประการใดก็ตามผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบที่จะต้ องแก้ ไขให้
ถูกต้ องตามคาแนะนาของ คณะกรรมการตรวจการจ้ างนั ้น โดยไม่เรียกร้ องเป็ นมูลค่าหรืออื่นใดเพิ่มเติม
2.1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการตรวจสอบ สารวจ และรังวัดสถานที่ก่อสร้ างเพื่อสารวจเกี่ยวกับทางเข้ าพื ้นที่ ที่
จะใช้ สาหรับเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้ างต่างๆ ท่อประปาสาธารณะ สายไฟฟ้า ทางระบายน ้าสาธารณะและระยะต่างๆ ให้
แน่นอนจนจัดวางตาแหน่งแนวระยะสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ ให้ ถูกต้ องตามรู ปแบบ รายการตามสัญญา จัดทาระดับมาตรฐาน
ตรวจสอบสิง่ ก่อสร้ างข้ างเคียงต่างๆ ที่จาเป็ นที่ระบุไว้ ในงานบริ เวณและ/หรื อคณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นสมควร การ
อ่านแบบ อ่านระยะในแบบ และกะขนาดให้ ผ้ รู ับจ้ างถือระยะตัวเลขในแบบแปลนรายละเอียดเป็ นเกณฑ์ในกรณีที่สงสัยจะมี
ความขัดแย้ งคลาดเคลื่อนหรื อไม่เข้ าใจประการใดก็ตามเกี่ยวกับแบบแปลนรายละเอียดกับสถานที่ก่อสร้ างจริ ง ผู้รับจ้ าง
จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบทันที หลักฐานในการตรวจสอบรังวัดและรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าวนั ้น ผู้รับ
จ้ างจะต้ องจัดท าให้ ชัดเจนเรี ยบร้ อย เสนอให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ า งพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะดาเนินงานขั ้นต่อไป
หลักฐานดังกล่าวจะต้ องเสนอล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วัน นับจากวัน ทาสัญญานี ้ การปั กผังที่ตั ้งสิ่งปลูกสร้ างต่ างๆ ตาม
สัญญาและการตกลง การวางแนวไฟฟ้า น ้าใช้ ชวั่ คราว สิง่ ปลูกสร้ างชัว่ คราว เส้ นทางลาเลียงขนส่ง และอื่นๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้
งานก่อสร้ างดาเนินไปได้ เรียบร้ อยตามสัญญาผู้รับจ้ างจะต้ องทาเป็ นรูปแบบและหลักฐานพร้ อมรายละเอียดต่ างๆ ให้ ชัดเจน
ครบถ้ วนเหมาะสม ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจารณาตรวจสอบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน หากมีข้อขัดแย้ งใดๆ ให้
ผู้รับจ้ างจัดเป็ นหลักฐานพร้ อมรายละเอียดให้ ชดั เจน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ างและปฏิ บัติงานต่อไปได้ ตามการ
วินิจฉัย และเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้ างนั ้น ความล่าช้ าเนื่องจากการนี ้จะด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้ างจะหยิบยก
เป็ นข้ ออ้ างเรียกร้ องใดๆ ไม่ได้ ทั ้งสิ ้น
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2.1.3 การกาหนดระดับ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในแบบ ส่วนการวางแนวอาคารให้ เป็ นไปตามแบบ หรื อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากาหนด
2.2 ความคลาดเคลือ่ นในแบบแปลน รายละเอียดและข้ อกาหนดประกอบแบบและการแก้ ไข
2.2.1 แบบแปลนรายละเอี ยดและข้ อกาหนดประกอบแบบมีไว้ เพื่อความสะดวกของผู้รับจ้ างในการที่จะ
ดาเนินการก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์จงึ อาจมีความคลาดเคลื่อน ขาดตกบกพร่ อง และความผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจการจ้ างต้ องการให้ ผ้ รู ับจ้ างทาการก่อสร้ างงานต่างๆ ที่ระบุไว้ ให้ แล้ วเสร็ จเรี ยบร้ อยโดย
สมบูรณ์ด้วยความมัน่ คงแข็งแรง และถูกต้ องตามหลักวิชาการ ดังนั ้นหากมีงานใดที่จะต้ องทาเพิ่มเติม เนื่องจากความคลาด
เคลื่ อ น ขาดตกบกพร่ อ งหรื อความผิ ด พลาดของแบบแปลนรายละเอี ย ดและข้ อก าหนดประกอบแบบแล้ ว
ผู้รับจ้ างจะเรียกร้ องเงินเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้ างมิได้
2.2.2 สิ่ง ใดที่สงสัยว่ า จะมี การคลาดเคลื่อ นของแบบแปลน รายละเอียดและข้ อกาหนดประกอบแบบ
ขัดแย้ งกันผู้รับจ้ าง จะต้ องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้ างเป็ นผู้วินิจฉั ยให้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจการจ้ าง จะถือเอาความถูกต้ องในวิชาช่างและความเหมาะสมเป็ นหลักในการปฏิ บัติ และผู้รับจ้ างจะต้ องทาการแก้ ไข
และดาเนินการก่อสร้ างตามคาวินิจฉัยนั ้นทันที
2.2.3 สิง่ ใดที่กาหนดไว้ ในแบบแปลนรายละเอียด และข้ อกาหนดประกอบแบบแล้ วแต่ในทางปฏิ บัติงาน
ช่างไม่อาจระบุไว้ ได้ ครบถ้ วน เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตั ้ง รู ปร่ างลักษณะและสิ่งปลีกย่อยต่างๆ ตลอดจนรู ปขยาย
รายละเอียด เป็ นต้ น คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะชี ้แจงอธิบาย รายละเอียดให้ ขณะพาดูสถานที่หรื อขณะทาการก่อสร้ าง
การชี ้แจงรายละเอียดนี ้ถือเป็ นส่วนประกอบของแบบแปลนรายละเอียดและข้ อกาหนดประกอบแบบครั ้งนี ้ด้ วย
2.2.4 หากผู้รับจ้ างปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องตามหลักวิชาช่างหรื อทาด้ วยฝี มือไม่ประณีตเรี ยบร้ อย คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างมีสทิ ธิ์สงั่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างรื ้อถอน หรื อทาใหม่ตามความเหมาะสมซึ่งผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิ บัติตามคาสัง่ ทันที และใน
กรณีนี ้ผู้รับจ้ างจะเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้
2.3 แบบใช้ งาน (Shop Drawings) และแบบตามการสร้ างจริง (AS Built Drawings)
2.3.1 ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดทาแบบใช้ งาน (Shop Drawing) งานระบบวิศวกรรมโครงสร้ าง โยธา งานระบบ
งานระบบสถาปั ตยกรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาและส่งให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจารณา
ตรวจสอบอนุมตั ิลว่ งหน้ า ก่อนดาเนินการใช้ และติดตั ้งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน หรื อตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะ
เห็นเหมาะสม และผู้รับจ้ างต้ องไม่ดาเนินการก่อสร้ างหรือติดตั ้งงานนั ้นๆ จนกว่าจะได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
การจ้ างเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ในการพิจารณาอนุมตั ิแบบใช้ งานดังกล่าวแต่ละครัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะใช้ เวลา 14
(สิบสี)่ วัน นับตั ้งแต่วนั ที่ได้ รับแบบใช้ งานที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ การพิจารณาอนุมัติแบบใช้ งานจะใช้ ข้อกาหนดตามเอกสาร
สัญญา กฎเกณฑ์ในวิชาชีพแต่ละสาขาเป็ นมาตรฐาน
2.3.2 แบบใช้ ง าน (Shop Drawings) จะต้ องแสดงรายละเอียดของวัสดุ ขนาด รู ปร่ าง ลักษณะ ชนิ ด
ตาแหน่ง ระยะ ระดับ แนว รายละเอียดประกอบแบบ และ ข้ อมูลเกี่ยวข้ อง รายละเอียดประกอบติดตั ้งให้ ชดั เจน ด้ วยมาตรา
ส่วนเหมาะสมเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสถาปนิก วิ ศวกร แขนงช่า งนั ้นๆ แบบใช้ งานจะต้ องมีการตรวจสอบจากสภาพ
สิง่ ก่อสร้ างที่แท้ จริง นามาเป็ นพื ้นฐานในการทาแบบใช้ งาน หากแบบใช้ งานนั ้นๆ กระทาขึ ้นและได้ รับการพิจารณาอนุมัติไป
ก่อนถึงกาหนดการใช้ งานจริงให้ ผ้ รู ับจ้ างทาการตรวจสอบปรับแก้ ไขให้ เหมาะสม ถูกต้ อง กับสภาพการก่อสร้ างจริ งในแต่ละ
ส่วนของงานก่อสร้ างนั ้นๆ โดยยึดหลักมาตรฐานข้ อกาหนดไว้ ดงั ในข้ อ 2.4.1 เป็ นบรรทัดฐานและต้ องให้ คณะกรรมการตรวจ
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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การจ้ างแขนงงานช่างนั ้นๆ ตรวจสอบพิจารณาใหม่ในเวลาที่เหมาะสม จนได้ รับการอนุมัติจากคณะ กรรมการตรวจการจ้ าง
เสียก่อนจึงจะนาไปทาการก่อสร้ างติดตั ้งได้
2.3.3 ผู้รับจ้ า งจะต้ อ งจัดทาแบบใช้ ง านสาหรั บงานก่ อสร้ างในขัน้ ตอนต่ า งๆ (นอกเหนือ จากที่กล่าวไว้
ข้ างต้ น) เมื่อ
1) แบบก่อสร้ างไม่ชดั เจนเพียงพอหรือมีปัญหาในการก่อสร้ าง
2) จุดตาแหน่งของรูปแบบส่วนต่างๆ โดยทัว่ ไปควรทาแบบใช้ งาน
3) คณะกรรมการตรวจการจ้ างแจ้ งให้ ทาแบบใช้ งาน
หากผู้รับจ้ า งไม่ ปฏิ บัติตามที่ระบุไว้ ต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น จนเกิดหรื อเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อผิดพลาด
บกพร่องขึ ้นในงานส่วนใดๆ ให้ ถือว่าผู้รับจ้ างฝ่ าฝื นสัญญา และผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบแก้ ไขข้ อบกพร่องผิดพลาดนั ้นๆ ให้
ถูกต้ องเรียบร้ อยเสียก่อน จึงจะทางานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อไปได้ หรื อตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะเห็นสมควร
โดยผู้รับจ้ างจะโต้ แย้ งเรียกร้ องใดๆ ไม่ได้ ทั ้งสิ ้น
2.3.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งแบบใช้ งานต่างๆ ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจารณาตรวจสอบพร้ อมหนังสือ
แจ้ งส่งและสาเนาเพื่อการอนุมตั ิอย่างน้ อย 5 ชุด หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นเหมาะสม
2.3.5 เมื่องานก่อสร้ าง งานประกอบการติดตั ้งต่างๆ เสร็ จ สมบูรณ์ ผู้รับจ้ างจะต้ องนาแบบใช้ งาน Shop
Drawings งานนั ้นๆ มาตรวจสอบแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเรียบร้ อยครบถ้ วน ตรวจตามสภาพความเป็ นจริ งของงานก่อสร้ างทุกส่วน
ทุกประเภท ผ่านการพิจารณาตรวจสอบอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้ างเรี ยบร้ อยแล้ ว และจะรวมลาดับอย่างเป็ น
ระเบียบครบถ้ วนเพื่อใช้ เป็ นแบบตามการสร้ างจริง (AS Built Drawings) แบบตามการสร้ างจริ ง จะต้ องมีขนาดเท่ากับแบบ
ก่อสร้ า งใช้ มาตราส่วนเดียวกันในการเขียนแบบ ตามแบบก่อสร้ า งตามสัญญา หรื อตามคณะกรรมการตรวจการจ้ างจะ
กาหนดให้ โดยต้ องแสดงส่วนต่างๆ และรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้ างตามสัญญาก่อสร้ างและการตกลง
ต่างๆ อย่างชัดเจนครบถ้ วนโดยผู้รับจ้ างต้ องจัดทาบนกระดาษไข จัดมอบแบบตามการสร้ างจริ ง (AS Built Drawings) ที่
ตรวจสอบแก้ ไขเรียบร้ อยถูกต้ องครบถ้ วนให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ าง 1 ชุด และจัดทาเป็ นสาเนากระดาษไขจานวน 2 ชุด
ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้ าย เพื่อประกอบเป็ นผลงานสุดท้ าย มิฉะนั ้นจะถือว่างวดสุดท้ าย
ตามสัญญา และการตกลงก่อสร้ างต่างๆ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สง่ มอบงานไม่ได้
2.3.6 เพื่อให้ การจัดทาแบบใช้ งาน (Shop Drawings) และแบบตามการสร้ างจริ ง (AS Built Drawings) ได้
ตามมาตรฐานข้ อกาหนดต่างๆ โดยถูกต้ องครบถ้ วน ผู้รับจ้ างต้ องจัดและใช้ บุคคลที่มีคุณวุฒิประสบการณ์ ความชานาญ
พร้ อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ เหมาะสม และเพียงพอทางาน ตามที่ระบุไว้ นั ้นๆ จนงานเสร็ จเรี ยบร้ อยครบถ้ วนสมบูรณ์
ตามแบบสัญญาก่อสร้ างและข้ อตกลงต่างๆ ทุกประการ
2.4 การรักษาแบบในที่ก่อสร้ าง
2.4.1 ผู้รับจ้ าง จะต้ องเก็บแบบแปลนพร้ อมทั ้งรายการก่อสร้ างไว้ ณ สถานที่ก่อสร้ างอย่างน้ อย 1 ชุด ให้
จัดเรียงลาดับและเย็บเล่มไว้ อย่างมีระเบียบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างตรวจสอบได้ ทกุ เวลา
2.4.2 ผู้รับจ้ าง จะต้ อ งจัดแบบและรายการที่ จาเป็ นสาหรับ การก่อ สร้ างในงานแต่ ละประเภท และงานที่
เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานได้ ศกึ ษา และตรวจสอบได้ ทกุ เวลาเพื่อให้ งานเป็ นไปอย่างถูกต้ องและไม่ชักช้ า อันเป็ นผลเสียหาย
แก่การปฏิบตั ิงานและการก่อสร้ าง
3. ระเบียบข้ อปฏิบัติและสิทธิต่างๆ
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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3.1 การจัดหาการขออนุญาต การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับต่างๆ การป้องกันอันตราย ความเสียหายทรัพย์สนิ
และบุคคล
3.1.1 ผู้รับจ้ าง จะต้ อ งเป็ นผู้จัดหา และเป็ นผู้ เสียค่ าใช้ จ่ายเพื่อเตรี ยมการ และดาเนินการเกี่ ยวกับวัสดุ
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ น ้าประปา และไฟฟ้า ที่ใช้ ในการก่อสร้ าง การขนส่ง แรงงานและช่าง
ฝี มื อ ความปลอดภั ยและอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ นเหมาะสมกั บ สภาพงานจนงานเสร็ จ เรี ยบร้ อย ตามที่ ระบุไ ว้ ในรู ป แบบและ
รายละเอียดและข้ อกาหนดต่างๆ ภายใต้ การเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
3.1.2 ผู้รับจ้ างเป็ นผู้ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้ างชั่วคราวต่า งๆ และการใช้ สถานที่ทั ้งในและนอกบริ เวณเขต
ก่อ สร้ า งสิ่งปลูกสร้ างตามสัญญา และการตกลงต่ า งๆ และเป็ นผู้ข ออนุญาตใช้ น ้าประปา ไฟฟ้ าชั่ว คราวและโทรศัพ ท์
ชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ และองค์ การโทรศัพท์ ค่าใช้ จ่า ยในการขออนุญาตต่างๆ ดังกล่าว หรื อค่าใช้ จ่ายเพื่อการใช้ และ
ติดตั ้งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้ างเพื่อให้ งาน ก่อสร้ างดาเนินไปด้ วยความรวดเร็ว ราบรื่น เรียบร้ อย สาเร็จสมบูรณ์ ตาม
วัตถุประสงค์ และสัญญาให้ ถือเป็ นหน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างทั ้งสิ ้น โดยไม่มีข้อแม้ ใดๆ
3.1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎเทศบัญญัติและข้ อระเบียบต่างๆ เพื่อ
ให้ การปฏิ บัติง านเป็ นไปอย่า งถูกต้ องหากมี ความเสียหายใดๆ เกิ ดขึ ้นจากการปฏิ บัติง าน ผู้รับ จ้ างจะต้ อ งเป็ นผู้อ อกค่ า
ใช้ จ่ายชดเชยค่าเสียหายนั ้นๆ โดยไม่มีข้อแม้ เกี่ยงงอนใดๆ ทั ้งสิ ้น
3.1.4 ผู้รับจ้ างต้ องป้องกันรักษาอาคารสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สินต่างๆ ทั ้งในและนอกบริ เวณงานก่อสร้ าง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามสัญญา และการตกลงต่างๆ รวมทั ้งทรัพย์ สินถนนและสาธารณูปโภคต่างๆ มิให้
เกิดอันตรายเสียหาย ตลอดระยะเวลาทาการก่อสร้ าง จนคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ รับมอบงานก่อสร้ างนั ้นๆ ไว้ เรียบร้ อย
แล้ ว หากมีความเสียหายหรืออันตรายใดๆ เกิดขึ ้น กับสิง่ ปลูกสร้ างถนนสิง่ สาธารณูปโภคหรือทรัพย์สนิ ต่างๆ ผู้รับจ้ างจะต้ อง
รับผิดชอบ ชดใช้ ค่าเสียหายของสิง่ นั ้นๆ ทั ้งหมดให้ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรื อตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ได้ กาหนดตกลงไว้ โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ ทั ้งสิ ้น
ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินงานด้ วยวิธีการที่ถูกต้ อง ปลอดภัยและเหมาะสมป้องกันอันตราย เหตุร้า ย
อุบัติเหตุต่างๆ มิให้ เกิดขึ ้นแก่ ผ้ คู วบคุมงาน ช่าง คนงาน เนื่องจากการปฏิ บัติงานตามหน้ าที่และผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบ
ต่ออันตรายที่เกิดขึ ้น กับบุคคลดังกล่าวโดยจ่ายค่ารักษาและชดใช้ ค่าเสียหายแก่บคุ คลนั ้นๆ โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ
3.1.5 ผู้รับจ้ างจะต้ อ งจัดดาเนิน การป้ องกัน อัน ตราย อุบัติเ หตุ ให้ ความปลอดภั ยอย่า งเพียงพอโดยไม่
ประมาทเลินเล่อ และไม่เ พิกเฉยแก่คณะกรรมการตรวจการจ้ า ง ตลอดจนบุคลากรทุกคน ตลอดเวลาที่ปฏิ บัติงานตาม
หน้ า ที่เ กี่ ยวกับ งานก่ อสร้ าง ทัง้ ในบริ เวณงานก่ อสร้ างหรื อ ในสถานที่ ต่า งๆ ที่ มี การเตรี ยมและดาเนิ นการเกี่ ยวกับ งาน
ก่อสร้ างตามสัญญาและการตกลงต่างๆ หากมีความเสียหาย อันตรายหรือการเรียกร้ องดาเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ ้นตามกฎหมาย
อันเกี่ยวกับความเสียหาย อันตรายประการใดๆ ซึ่งเกิดกับบุคคลดังกล่า วข้ างต้ น อันเกิ ดขึ ้นจากหรื อเกิ ดขึ ้นระหว่างการ
ปฏิ บั ติ ง านตามหน้ าที่ เ กี่ ย วกั บ งานก่ อ สร้ างนั น้ หรื อเกิ ด ขึ น้ จากความประมาทเลิ น เล่ อ และการเพิ ก เฉยหรื อ
บกพร่อง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่ารักษา ค่าเสียหายตามการเรี ยกร้ องนั ้นๆ
โดยไม่มีข้อแม้ ใดๆ
3.2 วัสดุอปุ กรณ์
3.2.1 วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ จะต้ องเป็ นของใหม่อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อย และได้ มาตรฐานไม่เคยผ่านการใช้ งานที่
ใดมาก่อน มีคณ
ุ ภาพที่ดีถกู ต้ องตามข้ อกาหนดในแบบและข้ อกาหนดประกอบแบบ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาประกอบติดตั ้ง
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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และตกแต่งวัสดุที่นามาใช้ ในการก่อสร้ าง ด้ วยฝี มือที่ดีมีคณ
ุ ภาพตามจุดประสงค์ ของแบบ รายการ และข้ อ ตกลงหากมีการ
เสียหายในระหว่างการก่อสร้ างหรือระยะสัญญาเป็ นหน้ าที่ของผู้รับจ้ างจะต้ องนาของใหม่มาเปลีย่ นให้ โดยไม่คิดมูลค่า
3.2.2 วัสดุอุปกรณ์ ใดๆ ที่กาหนดให้ ใช้ ตามแบบรู ปรายการตามสัญญาก่อสร้ างหรื อให้ ใช้ ในงานก่อสร้ า ง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างและรายละเอียดของวัสดุอปุ กรณ์นั ้นๆ ตามที่ระบุไว้ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างร้ อง
ขอรวมทั ้งกรรมวิธีในการปฏิบตั ิคณ
ุ สมบัติของวัสดุอปุ กรณ์และบริ ษัทผู้ผลิตพร้ อมทั ้งแจ้ งยืนยันความพร้ อมในการจัดซื ้อหา
เตรียมการติดตั ้งโดยครบถ้ วนให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างตรวจพิจารณาอนุมัติล่วงหน้ าในระยะไม่เกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน
นับจากวันเริ่มงานก่อสร้ างตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อนการดาเนินงานติดตั ้งและผู้บริ หารก่อสร้ างจะตรวจอนุมัติตัวอย่างใน
เวลา 15 (สิบห้ า) วัน นับจากวันที่ได้ รับตัวอย่างและรายละเอียดครบถ้ วนแล้ ว วัสดุอุปกรณ์ ตามที่ได้ รับการพิจารณาอนุมัติ
แล้ วเท่านั ้น ที่ผ้ รู ับจ้ างจะนาไปสัง่ ซื ้อได้ และนาไปดาเนินการก่อสร้ างให้ ทันตามเวลาที่มีการระบุตกลงยืนยันไว้ ผู้รับจ้ างจะ
อ้ างเหตุผลในการอนุมตั ิวสั ดุอปุ กรณ์ตวั อย่าง ในการต่อสัญญาการก่อสร้ างหรือการเรียกร้ องใดๆ เพิ่มเติมไม่ได้
ตัวอย่างวัสดุอปุ กรณ์ ทุกชนิดต้ องติดป้ายบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ วัน เดือน ปี ที่ส่งข้ อมูล รายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ตัวอย่างวัสดุอปุ กรณ์ที่สง่ ให้ ตรวจต้ องมีขนาดพอที่จะแสดงให้ เห็นประเภทลักษณะผิวสี คุณภาพและ
การตกแต่ง
3.2.3 บรรดาวัสดุสิ่งของที่ใช้ ใ นการก่อสร้ างทุกชนิด ที่ ปรากฏในแบบรู ปและรายละเอียดและข้ อกาหนด
ประกอบแบบก่อสร้ าง หรื อไม่ได้ ระบุแต่จาเป็ นต้ องนามาประกอบงานก่อสร้ างเป็ นหน้ าที่ของผู้รับจ้ าง จะต้ องเตรี ยมการ
เอาไว้ ลว่ งหน้ าเป็ นระยะเวลาสมควร ผู้รับจ้ างจะอ้ างว่าไม่มีในท้ องตลาดหรือขาดตลาด หรือต้ องสัง่ จากต่างประเทศ หรือต้ อง
รอให้ ครบอายุการใช้ งาน (แล้ วแต่ชนิดของวัสดุ) แล้ วนาเหตุผลเหล่านั ้น ไปเป็ นข้ ออ้ างเป็ นเหตุให้ การก่อสร้ างต้ องชะงัก หรื อ
ล่าช้ าไม่ทนั กาหนดสัญญาและขอต่อระยะเวลาสัญญาไม่ได้
3.2.4 วัสดุอปุ กรณ์ใดๆ ที่ไม่อาจหามาได้ ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพเท่าหรือเทียบเท่ามา
แทน ทัง้ นี ต้ ้ อ งส่ง ตัว อย่ า งหรื อ ท าตัวอย่ า งพร้ อมรายละเอี ยดและการปฏิ บัติง านต่ า งๆ เช่ นที่ กล่า วไว้ ใ นข้ อ 3.2.2 ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้ างตรวจดู และได้ รับการอนุญาตให้ ใช้ ได้ เป็ นลายลักษณ์ อักษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
ก่อนจึงจะดาเนินงานได้
3.2.5 คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสิท ธิ ที่จะไม่อ นุมัติให้ ใช้ วัสดุอื่ นใดที่ไ ม่ตรงตามดังระบุในแบบและ
รายการ หากเห็นว่าไม่จาเป็ นและผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุชนิด ที่มีคณ
ุ ภาพและลักษณะตรงตามที่ระบุในแบบแปลน และ
รายการมาใช้ โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ
3.2.6 หากวัสดุอปุ กรณ์ใดๆ ที่ผ้ รู ับจ้ างเสนอใช้ จาเป็ นต้ องมีการทดลองคุณภาพ ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้ออก
ค่าใช้ จ่ายในการทดลองและทดสอบคุณภาพทั ้งสิ ้น หากมี การเสียหายใดๆ เกิดขึน้ ผู้รับจ้ า งจะต้ องเป็ นผู้รับผิ ดชอบและ
ไม่คิดมูลค่าใดๆ เพิ่มเติม
3.3 เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักร นัง่ ร้ าน เครื่องหมายเพื่อให้ ความปลอดภัย
3.3.1 เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร นัง่ ร้ าน ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่นามาใช้ ในการก่อสร้ าง ต้ องเป็ นชนิด
ที่เหมาะสมกับชนิดของงาน มีประสิทธิภาพสูง มัน่ คงและปลอดภัยจากอันตรายอันอาจจะเกิดกับคนงาน คนภายนอกและ
ทรัพย์สนิ ข้ างเคียง ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบและชดใช้ ค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ ้นได้ นอกเหนือจากส่วนที่ได้ รับการชดใช้ จาก
ประกันภัย
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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3.3.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของทางการในการขออนุญาตใช้ หรื อติดตั ้ง
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจักร เครื่ อ งใช้ นั่ง ร้ าน อุป กรณ์ ต่า งๆ สาหรั บ งานก่ อ สร้ างในสัญญาและ ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งจัดท าติ ดตัง้
เครื่องหมายบริเวณที่จะเกิดอันตราย อุบตั ิเหตุหรือจัดทาสิ่งป้องกันชั่วคราวบริ เวณอันตรายนั ้นรวมทั ้งต้ องดูแลรักษาความ
ปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้ างในสัญญา
3.3.3 เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ เครื่ อ งจักรและอุปกรณ์ ช นิดใดที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจ ารณาเห็ นว่ า
ไม่เหมาะสมในการนามาใช้ ในการก่อสร้ าง หรื อไม่ปลอดภัยในการปฏิ บัติงาน อาจสัง่ ให้ นาออกจากสถานที่ก่อสร้ าง และ
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ชนิดที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นสมควรให้ ใช้ ได้ มา
ปฏิบตั ิงานทันที
3.4 ช่างฝี มือและคนงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องหาช่างฝี มือ และคนงานที่มีความสามารถและความชานาญในงานแต่ละประเภทมาปฏิ บัติงาน
ถ้ าปรากฏว่าช่างฝี มือและคนงานนั ้นปฏิบตั ิไม่ดีพอ ประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่มีหลักการช่างที่ดี คณะกรรมการตรวจการ
จ้ าง มีสทิ ธิที่จะสัง่ เปลีย่ นช่าง คนงาน เพื่อให้ ได้ งานที่ประณีตเรี ยบร้ อยมีมาตรฐานถูกต้ องตามแบบแปลนรายการข้ อตกลง
และถูกต้ องตามกฎหมายและเทศบัญญัติ การแจ้ งเปลีย่ นช่างและคนงานนี ้ผู้รับจ้ างจะต้ องรีบปฏิบตั ิจดั หาช่างและคนงานให้
เหมาะสมทันที โดยไม่มีข้อเรียกร้ องหรือโต้ แย้ งใดๆ
ผู้รับจ้ างต้ องมีหน้ าที่ในการป้องกันดูแลรักษา ไม่ให้ เกิดความเสียหายอันตรายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้ างทรัพย์ สิน
ช่างและคนงานตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ปฏิบตั ิงานในงานก่อสร้ างนี ้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ และผู้รับจ้ างต้ อง
รับผิดชอบชดใช้ หากมีเหตุอนั ตรายเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยไม่มีข้อแม้ ใดๆ ทั ้งสิ ้น
3.5 ผู้ควบคุมงานประจาของผู้รับจ้ าง
3.5.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดให้ มีผ้ ูควบคุม งานก่อสร้ างตามกฎหมาย ประกอบด้ วยสถาปนิ กและวิศวกร ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถและเหมาะสมทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงาน และควบคุม งานการ
ก่อสร้ างให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีคณ
ุ ภาพที่ดีทกุ ประการ
3.5.2 ผู้ควบคุมงานก่อสร้ างหรือผู้แทนของผู้รับจ้ างจะต้ องมีคณ
ุ วุฒิดงั ต่อไปนี ้
1) เป็ นสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม (ก.ส.) ประเภทภาคีขึ ้นไป
2) เป็ นวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ประเภทภาคีขึ ้นไป
3) เป็ นผู้ที่เคยผ่านงานก่อสร้ างขนาดใหญ่ และประสบการณ์ ในงานก่อสร้ างมาเป็ นอย่างดี
4) เป็ นผู้ที่มีประวัติการทางานดี มีความตั ้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่เป็ นอย่างดี
และให้ ความรับผิดชอบในหน้ าที่
5) ต้ องเป็ นผู้ที่มีอปุ นิสยั เข้ ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ เป็ นอย่างดีและให้ ความร่ วมมือในการดาเนินงาน
ก่อสร้ างกับทุกฝ่ ายได้ ดี
3.5.3 ผู้รับ จ้ า งจะต้ องแจ้ ง รายชื่ อพร้ อมทั ้งประวัติการท างานของผู้ควบคุม การก่อ สร้ างของผู้รับจ้ าง ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้ างอนุมตั ิแล้ วจึงปฏิบตั ิงานได้
3.5.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาตารางปฏิ บัติงาน พร้ อมทั ้งแจ้ งกาหนดเวลาในการควบคุมงานของสถาปนิก
และวิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้ าง เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจารณาอนุมตั ิ
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3.5.5 ผู้รับจ้ าง จะต้ องให้ ผ้ คู วบคุมงานก่อสร้ างของผู้รับจ้ างตามคุณวุฒิที่ระบุในข้ อ 3.5.2 และตามตารางที่
อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจการจ้ างในข้ อ 3.5.3 ปฏิ บัติงานตามตารางการปฏิ บัติงานในข้ อ 3.5.4 อย่างเคร่ งครัดที่สดุ
มิฉะนั ้นจะถือว่าผิดสัญญา
3.5.6 ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดวางแผนให้ มีผ้ คู วบคุมงานก่อสร้ างของผู้รับจ้ าง ปฏิ บัติงานให้ เป็ นอย่างดี และไม่
ชักช้ าจนเป็ นผลเสียหายแก่งาน
3.5.7 ผู้รับจ้ าง และผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้ างจะต้ องศึกษา แบบและรายการก่อสร้ างอย่างละเอียดถี่ถ้วน
และต้ องวางแผนงานโครงการล่วงหน้ า เพื่อจัดเตรียมงานได้ อย่างถูกต้ องและมีหลักการของช่างที่ดี เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับ
การทางานก่อสร้ างที่กาหนดไว้
3.5.8 ช่าง และคนงานของผู้รับจ้ างที่ดาเนินงานก่อสร้ างตามสัญญา จะดาเนินงานไปโดยลาพัง โดยไม่มี
วิศวกร และผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้ างคอยติดตามตรวจสอบดูแลชี ้แนะแก้ ไขความถูกต้ องของงานก่อสร้ างในแต่ละส่ว น
แต่ละขั ้นตอนของงานก่อ สร้ า งไม่ ได้ และคณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสิทธิ แ ละอ านาจสัง่ ไม่รับ งานในแต่ ละส่วน แต่ละ
ขั ้นตอนของงานก่อ สร้ างนัน้ ๆ ไว้ ไ ด้ จ นกว่า ผู้รับจ้ า งได้ แ ก้ ไ ขให้ ถูกต้ องเหมาะสมจึง ได้ ดาเนิ นงานนัน้ ๆ ต่ อไปได้ โ ดยฝ่ าย
ผู้รับจ้ างจะโต้ แย้ งเรียกร้ องใดๆ ไม่ได้ ทั ้งสิ ้น
3.5.9 หากวิศวกร หรื อสถาปนิกควบคุมประจา หรื อผู้ควบคุมประจ างานการก่อสร้ างของผู้รับจ้ างไม่อ ยู่
ควบคุม งานก่ อสร้ าง ณ ที่ ก่อสร้ างในระหว่า งมีการดาเนิน งานก่ อสร้ าง ไม่ว่ า ในลักษณะใดที่ จาเป็ นต้ อ งมี วิ ศวกร หรื อ
สถาปนิกควบคุมประจางาน หรือผู้ควบคุมงานควบคุม คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสทิ ธิ และอานาจสัง่ ระงับงานก่อสร้ างใน
ส่วนงานนั ้นๆ หรื องานก่อ สร้ า งสัม พันธ์ ต่อเนื่องได้ จนกว่า จะมี วิศวกรควบคุมประจางาน และผู้ควบคุมประจางานของ
ผู้รับจ้ างเข้ าประจาควบคุมงานและจัดดาเนินงานอย่างเหมาะสม จึงจะให้ ดาเนินงานก่อสร้ างในส่วนที่ถูกระงับงานไว้ นั ้น
ต่อไปได้ และโดยคณะกรรมการตรวจการจ้ างจะแจ้ งเหตุผลด้ วยวาจาและลายลักษณ์ อักษรการสัง่ ระงับและการให้ ทางาน
ต่อไปให้ ผ้ รู ับจ้ างทราบทันที
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจการจ้ า งสงสัยว่ างานก่ อสร้ างไม่เ รี ยบร้ อ ย ไม่ถูกต้ อ งตามแบบและ
รายการก่อสร้ าง หรือเป็ นปั ญหา คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสทิ ธิและอานาจสัง่ ระงับงานส่วนนั ้นๆ ได้ ชวั่ คราวและแจ้ งการ
วินิจฉัยจากผู้บริหารการก่อสร้ างทันที ที่ได้ สงั่ ระงับงานดังกล่าว และการวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้ างถือเป็ นข้ อชี ้
ขาด โดยผู้รับจ้ างจะนามาโต้ แย้ งเรียกร้ องใดๆ ไม่ได้ ทั ้งสิ ้น
3.5.10 คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสทิ ธิ ที่จะขอให้ เปลี่ยนผู้ควบคุมงานก่อสร้ างของผู้รับจ้ างใหม่ได้ หาก
พิจารณาเห็นว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้ างนั ้นไม่เหมาะสม หรื อมีความบกพร่ องในหน้ าที่ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้ าง ที่มีคณ
ุ วุฒิ และความสามารถ และมีความเหมาะสมตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้ าง และ/หรื อ
คณะกรรมการตรวจการจ้ างมาปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ทนั ที
3.5.11 คาแนะนาหรือคาชี ้แจงใดๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ให้ แก่ผ้ คู วบคุมงานของผู้รับจ้ างนี ้ถือว่า
ได้ แจ้ งโดยตรงต่อผู้รับจ้ างแล้ ว
3.6 การตรวจและการทดลองงานวัสดุ
3.6.1 คณะกรรมการตรวจการจ้ างมี สิท ธิ ที่ จะเข้ า ตรวจ และควบคุม การก่ อสร้ างในบริ เวณงานก่ อสร้ า ง
อาคารโรงงานหรือสถานที่อื่นๆ ของผู้รับจ้ างซึง่ มีการเตรียมการและดาเนินการต่างๆ สาหรับการ ก่อสร้ างตามสัญญานี ้ได้
ในทุกเวลาที่เห็นสมควร โดยผู้รับจ้ างและผู้รับจ้ างช่วงจะต้ องรับผิดชอบจัดอานวยความสะดวกให้ ความปลอดภัยรวมทั ้ง
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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จัดหาเครื่องใช้ อปุ กรณ์ที่จาเป็ นเหมาะสมให้ พร้ อม เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ใช้ สทิ ธิทาการดังกล่าวข้ างต้ นนั ้นได้
โดยสมบูรณ์
3.6.2 ในกรณีที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อตามคาสัง่ ของคณะกรรมการตรวจการจ้ างหรื อตามกฎเทศบัญญัติ
หรือระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่กาหนดให้ ต้องทาการตรวจหรือทดสอบวัสดุหรื องานใดๆ เกี่ยวกับ คุณภาพความเหมาะสม
หรือความมัน่ คงผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างให้ ทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลา 15 วัน
เพื่อตรวจหรือทดสอบวัสดุหรืองานนั ้นๆ จนกว่าจะได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจึงจะลงมือปฏิบตั ิงานนั ้นต่อไปได้
อนึง่ วัสดุสงิ่ ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ รวมทั ้งการติดตั ้งใดๆ ในส่วนต่างๆ ของงานก่อสร้ างไม่ว่าจะเป็ นใน
ระยะก่อนการใช้ ระหว่างใช้ หรือใช้ ไปแล้ วประการใดก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นสมควรให้ มีการตรวจสอบ
ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการโดยเคร่งครัดตามที่มีรายการข้ อกาหนดไว้ นั ้นหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะเห็นสมควร
สัง่ ให้ ดาเนินการจนได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจและได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้ างโดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง
เรียกร้ องใดๆ ทั ้งสิ ้น
3.6.3 งานส่วนใดที่ระบุในรายการ หรื อ ตามคาสัง่ ของคณะกรรมการตรวจการจ้ าง ที่จะต้ องมี การตรวจ
พิจารณาตามลาดับขั ้นจึงจะอนุมตั ิดาเนินการต่อไปได้ ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากมีส่วนใดที่จัดทาไป
ก่อนโดยมิได้ รับการพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสิทธิ ที่จะสัง่ ให้ รือ้ ถอนหรื อทุบส่วนนั ้นได้ และผู้รับจ้ า ง
จะต้ องจัดทาใหม่โดยไม่คิดมูลค่าหรือเรียกร้ องโต้ แย้ งใดๆ เพิ่มเติม
3.6.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างวัสดุทั ้งหมดที่ใช้ ในการก่อสร้ าง ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างตรวจอนุมัติ
ก่อนทาการติดตั ้ง ในกรณีที่วสั ดุหรือชิ ้นส่วนที่จะส่งให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างตรวจสอบอนุมตั ิมีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกใน
การข นส่ ง เช่ น หน้ าต่ างประตู ห รื อส่ ว น อื่ น ๆ ให้ ผู้ รั บจ้ างจั ด ท าแบ บ ตั ว อย่ างขึ น้ ณ ที่ ก่ อ สร้ าง เ พื่ อ ใ ห้
คณะกรรมการตรวจการจ้ างตรวจอนุมัติก่อนที่จะทาการติดตั ้งหรื อก่อสร้ างวัสดุหรื อชิ ้นส่วนนั ้นๆ ในส่วนอื่นๆ ที่เหลือของ
อาคารวัสดุก่อสร้ างที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างของอาคารจะต้ องนาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง และ/หรื อ
คณะกรรมการตรวจการจ้ างเช่นเดียวกัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างต้ องการควบคุมคุณภาพ และความสามารถ
ในการรับน ้าหนักของคอนกรีต โดยการให้ หล่อแท่งคอนกรี ตเพื่อนาไปทดสอบ ผู้รับ จ้ างจะต้ องจัดทาแท่งคอนกรี ตเพื่อการ
ทดสอบนี ้ โดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายทั ้งในการทาแท่งคอนกรีตและการทดสอบ
3.7 สิทธิของคณะกรรมการตรวจการจ้ างในการแก้ ไขงาน
3.7.1 คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีอานาจ และสิทธิในการสัง่ ให้ แก้ ไขหรือเปลี่ยนแปลงงานใดๆ ที่ไม่ถูกต้ อง
หรือไม่ตรงกับที่ระบุไว้ ในแบบและรายการตามข้ อตกลงในสัญญา
3.8 สิทธิของผู้รับจ้ างในการปฏิบตั ิตามสัญญา
หากคณะกรรมการตรวจการจ้ างไม่ สามารถจ่ ายเงิ นค่า ก่อ สร้ างให้ ผ้ ูรับ จ้ า งตามข้ อตกลงในสัญญาภายใน
กาหนดระยะเวลาหนึง่ ภายหลังที่ผ้ รู ับจ้ างได้ ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าก่อสร้ างที่สร้ างเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ รับ
รองการส่งงานนั ้นแล้ ว ผู้รับจ้ างมีสทิ ธิที่จะร้ องขอและทวงถามได้
3.9 การประกันความเสียหายทุกประเภท
ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้จัดหาและจัดทาประกันภัยพร้ อมชาระเบี ้ยประกันในลักษณะ Contractor’s all Risks
เต็มมูลค่าโครงการโดยให้ ความคุ้มครองถึงผู้รับจ้ างรายอื่นๆ ในโครงการด้ วย กรมธรรม์ นี ้ให้ ระบุ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นคริ น ทร์ เ ป็ นผู้รับผลประโยชน์ กรมธรรม์ ป ระกัน ภัยนี ต้ ้ อ งมี ระยะเวลาการเอาประกัน ภั ยตัง้ แต่ เ ริ่ ม งานก่ อ สร้ างจนถึง
กาหนดการรับมอบงานงวดสุดท้ าย ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขของกรมธรรม์ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ ้น ผู้รับ
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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จ้ า งหรื อ ผู้รั บ จ้ า งรายอื่ น ๆ ที่ ท าให้ เกิ ดความเสีย หายจะต้ อ งเป็ นผู้รั บ ผิ ดชอบค่ า ความเสี ย หายส่ว นแรก (Minimum
Deductibles) และค่าความเสียหายส่วนที่เกินจากมูลค่าที่เอาประกันไว้ รวมทั ้งเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวมาแล้ วทั ้งหมดไม่เป็ น
ผลให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ นจากความรับผิดชอบใดๆ ตามสัญญานี ้ โดยผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ใน
กรมธรรม์ ผู้รับจ้ างจะต้ องทาประกันภัยสาหรับวัสดุอปุ กรณ์เครื่องมือ เครื่ องจักร ที่พักคนงานและโรงงานก่อสร้ าง หรื ออื่นๆ
ในกรณีที่มิได้ ระบุไว้ ในกรมธรรม์ฉบับนี ้
4. เงื่อนไขในหน้ าที่และความรั บผิดชอบการดาเนินงาน
4.1 การจัดวางแผนงานและการปฏิบตั ิ
4.1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องทาแผนงาน การจัดดาเนินงานโครงการก่อสร้ าง ทั ้งหมดอย่างสมบูรณ์ (Complete
Project Management) ให้ ถูกต้ องเหมาะสมสอดคล้ องกับ สัญญาและข้ อกาหนดตกลงต่า งๆ แสดงลาดับขั ้นตอน ชนิ ด
ลักษณะ ปริมาณระยะเวลา ผลงาน และมูลค่างาน ความสัมพันธ์ สอดคล้ องของงานแต่ละขั ้นตอนของแขนงงานและของงาน
ทั ้งหมด รวมทั ้งรายละเอียดที่จาเป็ นอื่นๆ พร้ อมหนังสือแจ้ งความสามารถความรับผิดชอบ การดาเนินงานตามแผนงานนั ้น
จัดแยกเป็ นชุด ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจารณาล่วงหน้ าอย่างมากไม่เกิน 15 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญานี )้
คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะใช้ เวลาพิจารณาและแจ้ งผลให้ ทราบ (นับจากวันที่ได้ รับหนังสือนั ้น) ในระยะเวลาประมาณ
15 วัน
ในกรณีที่จาเป็ นต้ องมีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงแผนงานของอาคาร หรื อขั ้นตอนการทางาน เพื่อทา
การขนส่ง หรือเก็บสต็อกวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่คิดค่าก่อสร้ างหรือค่าใช้ จ่ายใดๆ เพิ่มเติมราคาก่อสร้ างใน
ภายหลังมิได้
4.1.2 ในการทางานก่อสร้ างแต่ละส่วน หรือแต่ละขั ้นตอนของงานก่อสร้ างผู้รับจ้ าง จะต้ องจัด ทาแผนงาน
ละเอียดอย่างเหมาะสมกับงาน พร้ อมการคาดคะเนผลและปริ มาณของงานนั ้นๆ ทุกระยะ 7 วัน และ 1 เดือน (หรื อใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะเห็นสมควร) จัดให้ สอดคล้ องกับแผนงานโครงการก่อสร้ างทั ้งหมดที่จัดวางไว้ นั ้น
ส่งให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจารณาล่วงหน้ าก่อ นดาเนินงานดังกล่าว และผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบการทางานไป
ตามแผนงานนั ้น ไม่ว่าจะได้ รับการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ประการใดก็ตาม
4.1.3 ในกรณีที่ผ้ รู ับจ้ างทางานก่อสร้ างล่าช้ า กว่าแผนงานที่วางไว้ หรื อมีลกั ษณะชี ้บ่งว่างานก่อสร้ างจะไม่
เป็ นไปตามแผนงานที่จัดวางไว้ นั น้ ๆ ไม่ ว่า จะมี เหตุสืบ เนื่ อ งจากการทางานของผู้รับ จ้ า งเอง หรื อ จากเหตุอื่ น ใดก็ ตาม
คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสทิ ธิสงั่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างเร่งทางานทั ้งกลางวัน กลางคืนและในวันหยุด ได้ โดยผู้รับจ้ างจะเรี ยกค่าจ้ าง
เพิ่มเติมไม่ได้ นอกจากนี ้ยังเป็ นหน้ าที่ของผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไขจัดแผนงานหลักใหม่ ของแต่ละส่วนแต่ละขั ้นตอนและของ
โครงการก่อสร้ างทั ้งหมด ให้ สอดคล้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดสัญญาและการตกลงที่มีไว้ แต่เดิมหรื อตามที่จะได้ มีข้อกาหนด
ตกลงไว้ นั ้นๆ
การจัดแก้ ไขปรับปรุงแผนงานนั ้นๆ ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการเช่นเดียวกับการจัดวางแผนงานดังกล่าวไว้ ข้างต้ น หรื อ
ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นเหมาะสมจึงจะทางานก่อสร้ างต่อไปได้ และผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไขปรับปรุ งการทางาน
และปริมาณงานตามข้ อกาหนดต่างๆ สอดคล้ องเหมาะสมกับแผนงานที่แก้ ไขเห็นชอบนั ้น
4.2 การแจ้ งผลงานและหลักฐาน
ในระยะการทางานก่อสร้ างจนแล้ วเสร็จตามข้ อกาหนดสัญญา และการตกลงต่างๆ เ ป็ น ห น้ าที่ แ ละ ควา ม
รับผิดชอบของผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทา และแจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบในรูปของรายงานประจาเดือนคือ
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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4.2.1 การจัดเตรี ยมงาน การใช้ วัสดุแ รงงานแต่ละขั ้นตอนแต่ละแขนง ในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน (ใน
ลักษณะตาราง) ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นสมควร
4.2.2 ผลการทดสอบตรวจสอบวัสดุ และงานก่อสร้ างต่างๆ พร้ อมความเห็นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้ าง
4.2.3 ปริมาณผลความก้ าวหน้ าของงานแต่ละขั ้นตอนของแต่ละแขนงงาน และของงานทั ้งหมดที่เสร็ จ แจ้ ง
ความสาเร็ จหรื ออุปสรรคความช้ าเร็ วเทีย บกับ ผลงานที่กาหนดเห็นชอบไว้ ในลักษณะเปรี ยบเที ยบด้ ว ยตารางและ BAR
CHART ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นเหมาะสม
4.2.4 ภาพถ่ายผลงานความก้ าวหน้ าของงานแต่ละเดือน (เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้ างตาม
สัญญา) รวมทั ้งภาพถ่ายการทดสอบวัสดุก่อสร้ างการตรวจสอบข้ อ ชารุ ดบกพร่ องและการแก้ ไขการประกอบติดตั ้งและงาน
ก่ อ สร้ างที่ มี ลัก ษณะสาคัญต่ า งๆ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจการจ้ า งเห็ น สมควรบัน ทึกภาพไว้ เ ป็ นหลักฐานอ้ า งอิ ง ความ
ถูกต้ องเรียบร้ อยของการทางานตามข้ อกาหนดสัญญาต่างๆ
4.2.5 แบบฟอร์ ม ตารางแสดงรายการใช้ วสั ดุ-แรงงาน ตามตารางแสดงผลความก้ าวหน้ างานแต่ละขั ้นตอน
ของงานทั ้งหมด ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างกาหนดแนะนา หรื อพิจารณาเห็นชอบ โดยต้ อง
จัดทาด้ วยปริมาณให้ เพียงพอกับการใช้ งานจนงานก่อสร้ างเสร็จเรียบร้ อยด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างเอง
ภาพถ่ า ยผลความก้ าวหน้ า ของงานและการตรวจสอบ ทดสอบ วัสดุติดตัง้ แก้ ไ ขต่ างๆ ที่ กาหนด
ต้ องการนั ้นจะต้ องเป็ นภาพถ่ายที่ครอบคลุมงานอย่างทั่วถึงชัดเจนด้ วยภาพถ่ายขนาดไม่เล็กกว่า 3.5" x 5" และจานวน
ภาพถ่ายตามความเหมาะสมของงาน พร้ อมข้ อความรายละเอียดประกอบให้ เหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างเองนาส่ง
เอกสารหลักฐานต่างๆ ควรจัดแยกเป็ นชุดๆ พร้ อมหนังสือนาส่งตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะเห็นสมควร
4.3 การปฏิบตั ิงานในเวลาปกติและการปฏิบตั ิงานในเวลาพิเศษ
4.3.1 การปฏิบตั ิงานก่อสร้ างตามปกติในแต่ละวัน ผู้รับจ้ าง ช่างคนงานทุกแขนงงานก่อสร้ างของผู้รับจ้ าง
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับที่กาหนดไว้ ข้างต้ น และผู้รับจ้ างหรื อผู้แทนผู้รับจ้ างมีหน้ าที่ในการปฏิ บัติและรับผิดชอบอีก
ดังนี ้
1) แจ้ งขอการทางานแต่ละวัน โดยแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการทางานปกติอย่างน้ อย 1 วัน ประกอบด้ วย
ขอบเขต ตาแหน่ง ชนิดลักษณะ ระยะเวลา ปริมาณงาน จานวน ช่าง คนงาน เครื่องมือ เครื่ องใช้ ที่สาคัญผังสังเขปปริ มาณ
งานที่กะจะทาเสร็ จในแต่ละวัน พร้ อมทั ้งแจ้ งการจัดการป้องกันอันตรายความเสียหายให้ เหมาะสมตามความจาเป็ น กับ
สภาพของงาน โดยจะต้ องแยกแยะจัดทาให้ สอดคล้ องกับแผนงานละเอียดและแผนงานทั ้งโครงการที่ได้ กาหนดหรื อได้ รับ
การเห็นชอบไว้ นั ้นๆ ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างแต่ละกรณีงาน พิจารณาเห็นชอบเสียก่อนจึงจะทางานนั ้นได้
หากผู้รับจ้ าง ทางานไม่เสร็ จตามที่แจ้ งขอไว้ ในแต่ละวันและมีงานแก้ ข้อบกพร่ องต่างๆ (หรื อ
งานตรวจสอบต่างๆ) ซึง่ จะต้ องทาควบคู่ไปกับงานในแต่ละวันถัดไปเป็ นหน้ าที่ของผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งขอทางานดังกล่าวนั ้น
กับงานที่กาหนดจะทาในวันถัดไปด้ วยวิธีการแจ้ งขอทางานแต่ละวัน ที่กล่าวไว้ ข้างต้ นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ างแล้ วแต่
กรณีงาน ให้ พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบอนุมตั ิแล้ วจึงดาเนินการได้
2) แจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างแล้ วแต่กรณี ให้ ทาการตรวจสอบการประกอบการติดตั ้งการ
แก้ ไขต่างๆ รวมทั ้งวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ ในงานแต่ละขั ้นตอนและของแต่ละแขนงงานหรือตามที่มีการระบุตรวจสอบทดสอบให้
ตรวจสอบทดสอบให้ แล้ วเสร็จเรียบร้ อยถูกต้ องตามกาหนดหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นชอบหรือเห็นเหมาะสม
แล้ วจึงทางานขั ้นต่อไปได้
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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3) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีความเห็นให้ แก้ ไข ชนิด ลักษณะ ปริ มาณงานวิธีการ
ทางานหรืออื่นๆ ให้ เหมาะสมประการใดก็ตามผู้รับจ้ างและผู้แทนผู้รับจ้ างมีหน้ าที่และความรับผิดชอบต้ องปฏิ บัติไปตาม
ความคิดเห็นและการพิจารณาเพื่อให้ งานแต่ละขั ้นตอนและงานส่วนอื่นๆ ที่ต่อเนื่องดาเนินต่อไปได้ ไม่หยุดชะงักล่าช้ าเป็ น
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างจะต้ องกาหนดระยะเวลาการแจ้ งและดาเนินงานตรวจสอบทดสอบรวมทั ้งงานแก้ ไข
ต่างๆ จนได้ ผลถูกต้ องเรียบร้ อยตามกาหนดและด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างเองโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งเรียกร้ องใดๆ ทั ้งสิ ้น
4) เวลาปฏิ บัติงานปกติของผู้รับจ้ างเริ่ มจาก 8.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. ในกรณีจาเป็ นต้ อง
ปฏิบตั ิงานเกินกาหนดเวลาปกติ เพื่อมิให้ เกิดความเสียหายต่องานนั ้นได้ ให้ ผ้ รู ับจ้ างแจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้
ทราบทุกครั ้ง และให้ ปฏิบตั ิงานตามข้ อกาหนดการทางานต่างๆ ที่ระบุไว้ รวมทั ้งข้ อกาหนดการปฏิบตั ิงานในเวลาพิเศษ ตาม
กฎข้ อบังคับในกฎหมายแรงงานด้ วย
5) การจัดเอกสารหลักฐานการทางานในเวลาปกติต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นหน้ าที่ของผู้รับจ้ าง
ต้ องจัดทาแยกเป็ นชุดๆ พร้ อมสาเนาและหนังสือนาส่งมาที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะเห็นสมควรเหมาะสม
4.3.2 การปฏิบตั ิงานในเวลาพิเศษ
1) ในกรณี ที่ผ้ ูรับ จ้ า งมี ความจ าเป็ น ต้ อ งปฏิ บัติง านจนล่ว งเลยกว่ า เวลาปกติ ห รื อ จ าเป็ นต้ อ ง
ปฏิ บัติงานในเวลากลางคืน ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ ง แผนงานชนิดลักษณะการจัดเรี ยงการดาเนิน งานการตรวจสอบต่า งๆ วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ ที่สาคัญจาเป็ น ช่าง คนงาน ปริมาณงาน และระยะเวลาที่คาดคะเนไว้ ความสะดวก ความปลอดภัย การ
ป้องกันอุบตั ิเหตุและอื่นๆ อย่างเหมาะสมเพียงพอกับงาน ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทราบล่วงหน้ าในระยะเวลาอัน
สมควรทุกครั ้ง และผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิงานไปตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นสมควรเหมาะสม พร้ อมทั ้งผู้รับจ้ างต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายและความเสียหายใดๆก็ตามอันเกิดจากการทางานเกินเวลาปกติทั ้งสิ ้น การจัดส่งเอกสารหลักฐาน การ
ทางานเกินเวลาปกติให้ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการจัดส่งเอกสารทางานในเวลาปกติ หรือตามที่ผ้ บู ริหารก่อสร้ างเห็นสมควร
2) หากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง พิจารณาเห็นว่างานนั ้นจาเป็ นต้ องมีคณะกรรมการตรวจการ
จ้ าง หรือผู้บริหารงานก่อสร้ างตรวจตราควบคุมดูแลงานก่อสร้ างนั ้น ผู้รับจ้ างจะต้ องอานวยความสะดวก ให้ ความปลอดภัย
ป้องกันอุบตั ิเหตุอนั ตรายต่างๆ ตามที่มีข้อกาหนดไว้ เช่นเดี ยวกับการทางานในเวลาปกติแก่ผ้ บู ริ หารก่อสร้ าง และผู้รับจ้ าง
จะต้ องจ่ายค่าปฏิบตั ิงานเกินเวลาปกติให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ าง และผู้บริหารงานก่อสร้ างนั ้นในอัตราเหมารวมชั่วโมง
ละ 400 บาท ของวิศวกร และ 200 บาท ของช่างเทคนิค ต่อคนทางานของผู้ควบคุมงานที่ทางานล่วงเวลา โดยนับเวลาจาก
เวลาทางานปกติจนเสร็จงานที่จะต้ องตรวจตราดูแล (การนับเวลาในกรณีผ้ รู ับจ้ างเริ่ มงานก่อนเวลาปกติ และจาเป็ นต้ องมี
คณะกรรมการตรวจการจ้ างหรื อตัว แทนตรวจตราควบคุมดูแลก็ให้ นับเวลาที่เพิ่มนั ้นไปจนถึงเวลาที่เริ่ มปฏิ บัติงานปกติ )
ช่วงเวลาการทางานปกติ หมายถึง ช่ วงเวลา 8.00 - 17.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ของแต่ละสัปดาห์ (ยกเว้ นเฉพาะ
วันหยุดประจาปี ของผู้บริหารก่อสร้ าง ซึง่ ประกาศตามกฎหมายแรงงาน
3) แบบฟอร์ ม เกี่ ยวกับ การแจ้ ง ขอท างานแต่ละวัน (ทัง้ ในเวลาปกติ แ ละนอกเวลาปกติ ) การ
ตรวจสอบการประกอบติดตั ้งส่วนงานก่อสร้ างต่างๆ การขอทางานคอนกรีต การตรวจสอบทดสอบ วัสดุอปุ กรณ์ ต่างๆ บันทึก
การสั่ง งานของผู้ รั บ จ้ างและอื่ น ๆ ที่ กล่ า วไว้ ข้ า งต้ น เป็ นหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้รับ จ้ า งจะต้ องจั ดท าตามที่
คณะกรรมการตรวจการจ้ างกาหนดให้ หรือเห็นชอบโดยผู้รับจ้ างต้ องเตรียมแบบฟอร์ มเหล่านี ้ให้ แล้ วเสร็ จเรียบร้ อยไว้ ลว่ งหน้ า
ก่อนเริ่มงานก่อสร้ างอย่างน้ อย 15 วัน ด้ วยปริมาณพอเพียงกับงานก่อสร้ างที่จะต้ องให้ เสร็จตามสัญญาและการตกลงต่างๆ
นั ้น
4.4 การร่วมมือในการปฏิบตั ิงานและการประสานงาน
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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4.4.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดตัวแทนผู้มีอานาจเต็มเข้ าร่วมประชุม ระหว่างผู้รับจ้ างกับคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
ซึ่งอาจจะรวมถึง สถาปนิ ก วิ ศวกร ตัวแทนของคณะกรรมการตรวจการ การประชุมดังกล่าวจะมีขึน้ ทุกๆ 7 วัน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้ าง หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นสมควรเรียกประชุมกรณีเร่งด่วน
4.4.2 ผู้รับจ้ างและบุคลากรของผู้รับจ้ างแต่ละองค์กร ต้ องให้ ความร่ วมมือและประสานงานกันและร่ วมกัน
จัดหาวิธีป้องกันความเสียหาย อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อหรือความรู้เท่าไม่ถงึ การณ์ ที่อาจเกิดขึ ้น ตลอดจนการ
รักษาทรัพย์สนิ ของแต่ละฝ่ ายและส่วนรวมให้ พ้นจากอันตราย ซึง่ อาจเกิดจากอัคคีภัยและการสูญเสีย ผู้รั บจ้ างและบุคลากร
ของผู้รับ จ้ างแต่ ละองค์ กร ต้ อ งรั บผิ ดชอบ และชดใช้ ค่า เสียหายในกรณี ที่เ กิ ดการเสียหายงานฝ่ ายอื่ น ซึ่ง เกิ ดจากการ
ปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้ าง
4.4.3 ผู้รับจ้ าง ต้ องกาหนดระเบียบการปฏิ บัติงานของลูกจ้ าง ช่างคุมงาน ในการปฏิ บัติงานตามเวลาที่
กาหนด และเลิกงานในเวลาที่กาหนดตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ และผู้รับจ้ างต้ องกาหนดระเบียบข้ อบังคับในการใช้ สถานที่
และบริเวณก่อสร้ าง เช่น ห้ ามเล่นการพนัน การใช้ ห้องน ้า-ห้ องส้ วม ที่ผ้ รู ับจ้ างจัดไว้ ให้ การทาครัว และการเข้ าอยู่อาศัยอย่าง
เป็ นระเบียบไม่ขดั ต่อสุขภาพอนามัย โดยผู้รับจ้ างต้ องปิ ดประกาศระเบียบต่างๆ เหล่านี ้ ณ ที่พกั และที่ปฏิบตั ิงานของลูกจ้ าง
ช่าง คนงาน แจ้ งให้ ทราบโดยทัว่ กัน พร้ อมทั ้งวางหลักเกณฑ์ ถือเป็ นระเบียบปฏิ บัติอย่างเคร่ งครัดถ้ าผู้ใดฝ่ าฝื น เป็ นหน้ าที่
และความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างต้ องพิจารณาลงโทษให้ ผ้ ฝู ่ าฝื นนั ้นออกจากงาน หรื อลงโทษให้ เหมาะสมแก่กรณีเหตุ
4.5 การใช้ สถานที่และบริเวณ การทาความสะอาด
4.5.1 การใช้ สถานที่และบริเวณ
1) ไม่ อ นุญาตให้ ผ้ ูรับ จ้ า งปลูกสร้ างที่ พักคนงานอยู่ใ นขอบเขตของบริ เวณและสถานที่ ทาการ
ก่อสร้ าง ยกเว้ นการจัดสร้ างที่เก็บวัสดุเครื่องมือ สัมภาระและที่ทางานช่าง คนงาน เท่านั ้น
2) ผู้รับจ้ าง จะต้ อ งไม่ติดตั ้งหรื อบรรทุกวัสดุ หรื ออุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือ เครื่ อ งจักรที่มีน า้ หนัก
บรรทุกมากเกิ น ไป อัน อาจเกิดอันตรายแก่โ ครงสร้ า งหรื อ ส่ว นของสิ่ง ปลูกสร้ า งต่า งๆ ได้ หรื อ ที่ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจ
การจ้ างเห็นไม่สมควร
3) ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งจัดท าเครื่ อ งหมาย หรื อ ป้ ายชี แ้ จงในการใช้ สถานที่ การป้ องกัน อุบัติเ หตุ
อันตราย ความเสียหายต่างๆ อย่างเหมาะสมและตามคาสัง่ ของคณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นสมควร
4) ในกรณีที่ต้องการสถานที่และบริเวณสาหรับปฏิบตั ิงานเป็ นพิเศษ นอกเหนือไปจากการก่อสร้ าง
ธรรมดา หรือในกรณีที่จะต้ องใช้ สถานที่และบริเวณสาหรับปฏิบตั ิงานในเวลากลางคืน ผู้รับจ้ างจะต้ องทาหนังสือขออนุญาต
เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้ าง พิจารณาทุกกรณีและเมื่อได้ รับพิจารณาเห็นชอบแล้ ว ผู้รับจ้ างจึงเข้ าไปใช้ สถานที่บริ เวณ
งานนั ้นและปฏิบตั ิงานนั ้นได้
5) ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดเก็บวัสดุที่ใช้ สาหรับการก่อสร้ างและวัสดุที่ใช้ แล้ วหรื อเหลือใช้ และเครื่ องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ อย่างเป็ นระเบียบเรียบร้ อยไม่กีดขวางการจราจร หรือการขนส่งให้ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
และต้ องปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและอัคคีภัยและเหมาะสมกับทุกสภาพดินฟ้า อากาศ และสิง่ แวดล้ อมต่างๆ
6) ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดหาป้ายสัญญาณต่างๆ รวมทั ้งไฟสัญญาณในเวลากลางคืนติดตั ้งไว้ ด้วยเพื่อ
ป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้สญ
ั จรไปมาอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นแก่ชีวิต หรื อทรัพย์ สินของผู้สญ
ั จรไปมาหรื อเกิดขึ ้น กับ
อาคารทรัพย์สนิ ที่อยู่ใกล้ เคียง อันมีสาเหตุมาจากงานก่อสร้ างนี ้แล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายนั ้นๆ
แต่ผ้ เู ดียว
4.5.2 การทาความสะอาดสถานที่
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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1) ในระยะเวลาก่อสร้ างผู้รับจ้ างจะต้ องจัดการขนเศษไม้ เศษวัสดุอื่นๆ นั่งร้ านหรื อแบบไม้ และ
วัสดุที่ไม่ได้ ใช้ นาไปทิ ้งหรือจัดกองไว้ อย่างเป็ นระเบียบ ไม่เกะกะกีดขวางการทางานต่างๆ และรักษาอาคารสิง่ ปลูกสร้ าง และ
บริ เ วณที่ ท าการก่ อ สร้ างให้ อ ยู่ใ นสภาพสะอาดเรี ยบร้ อยอย่ า งเหมาะสม และตามที่ คณะกรรมการตรวจการจ้ า งเห็ น
สมควรอยู่เสมอ
2) เมื่องานก่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และการส่งมอบงาน ผู้รับจ้ างจะต้ องกลบหลุมและบ่ออัน
เกิดจากการรื ้อถอน หรือเกิดจากการก่อสร้ างต่างๆ และต้ องเก็บสิ่งที่เหลือใช้ ต่างๆ จากการก่อสร้ างออกไปจากอาคารและ
บริเวณ รวมทั ้งต้ องเกลีย่ ปรับแต่งระดับดินให้ เรียบร้ อยเหมาะสม อยู่ในสภาพที่เข้ าใช้ สอยตามวัตถุประสงค์ ความต้ องการได้
ทันที
3) ในกรณี ที่ ผ้ ูรับ จ้ างมิ ไ ด้ จัดท าความสะอาดอาคาร และบริ เ วณสถานที่ ดัง กล่า วข้ า งต้ น ใน
ระยะเวลาตามที่กาหนดให้ ปฏิบตั ิหรือที่ระบุไว้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างอาจจ้ างให้ ผ้ อู ื่นเข้ าจัดการได้ และคิดค่าใช้ จ่าย
จากผู้ว่าจ้ างโดยหักเงินค่าก่อสร้ างงวดสุดท้ ายตามเงื่อนไขในสัญญาการตกลง
4.6 การจัดตั ้งโรงงาน ที่ทางานชัว่ คราว การสุขาภิบาล และการจัดทาป้ายงาน
4.6.1 การจัดตั ้งโรงงานที่ทางานชัว่ คราว
1) ผู้รับ จ้ า ง จะต้ อ งตัง้ โรงงาน และที่ ท างานชั่ว คราวในสถานที่ ก่อ สร้ า งที่คณะกรรมการตรวจ
การจ้ างจะกาหนดบริเวณให้ และให้ มีความมัน่ คงเรียบร้ อยตลอดระยะเวลางานก่อสร้ างตามสัญญาและการตกลงต่างๆ
2) ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดเก็บวัสดุมีอปุ กรณ์สาหรับใช้ ในการก่อสร้ างอย่างเป็ นระเบียบและปราศจาก
ภัยต่างๆ ผู้รับ จ้ างจะต้ องมี ที่พักสาหรับคนเฝ้าอาคารที่ ก่อสร้ างไว้ อ ย่างเป็ นสัดส่วน ในจานวนที่เหมาะสม เมื่องานเสร็ จ
เรียบร้ อยแล้ วให้ รือ้ ถอนออกให้ เรี ยบร้ อยผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้จัดหาน ้าประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง และไฟฟ้ากาลังที่จาเป็ น
สาหรับการก่อสร้ าง และใช้ งานทัว่ ไปและต้ องเป็ นผู้ขออนุญาต และออกค่าใช้ จ่ายในการขออนุญาต และดาเนินการติดตั ้ง
และการใช้ จ่ายต่างๆ ทั ้งสิ ้น
3) ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดระเบียบและรักษาความสะอาดโรงงานและที่ทางานชั่วคราวต่างๆ อย่า ง
สม่าเสมอจนกว่างานจะแล้ วเสร็จเรียบร้ อยและให้ เคลือ่ นย้ ายออกไปจากบริเวณก่อสร้ างทั ้งหมดเมื่อสิ ้นสุดการก่อสร้ างแล้ ว
4.6.2 การสุขาภิบาล
1) ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาท่อระบายน ้าจากสุขภัณฑ์ จากการก่อสร้ างและการใช้ งานทั่วไป ออกไป
ให้ พ้นบริเวณที่ทาการก่อสร้ างโดยไม่เสียหายเดือดร้ อนกับสิง่ แวดล้ อมข้ างเคียงต่างๆ
2) ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งจัดท าส้ ว ม และห้ อ งน า้ ให้ มิ ดชิ ด และสะอาดถูกอนามัยและให้ มี จ านวนมี
เพียงพอสาหรับคนงาน และจะต้ องจัดวางระเบียบให้ คนงานทุกคนใช้ ห้องน ้าและห้ องส้ วมที่จัดขึ ้น และห้ ามโดยเด็ดขาด
มิให้ คนงานใช้ สว่ นหนึง่ ส่วนใดของอาคาร หรือบริเวณอาคารสิ่งปลูกสร้ างเป็ นที่ถ่ายอุจจาระและปั สสาวะ นอกจากห้ องน ้า
ห้ องส้ วมที่จดั ไว้ เฉพาะคนงาน และให้ ผ้ รู ับจ้ างถือปฏิบตั ิอย่างเข้ มงวดและสม่าเสมอจนกว่าจะส่งมอบงานให้ ผ้ วู ่าจ้ างได้ รั บ
มอบงานเรียบร้ อยแล้ ว
3) ให้ ผ้ รู ับ จ้ างทาการรื อ้ ถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้ าง อุปกรณ์ ชั่วคราวเหล่า นี ้ไปให้ พ้นสถานที่ปลูก
สร้ างเมื่ องานก่อ สร้ างเสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ ว และให้ ท าความสะอาดอาคารและบริ เ วณตามสัญญาและการตกลงต่ างๆ ให้
เรียบร้ อยและใช้ งานได้ ทนั ที
4.7 การทางานก่อสร้ างเฉพาะส่วน และส่วนเกี่ยวเนื่องต่างๆ
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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ผู้รับจ้ างมี หน้ าที่ แ ละความรั บผิ ดชอบในการสั่ง และท างานก่ อสร้ า งต่า งๆ เพิ่ มเติ มจากระเบียบกฎเกณฑ์
ข้ อกาหนดที่กล่าวไว้ ข้างต้ นดังต่อไปนี ้
4.7.1 การตรวจสอบจัดทาตาแหน่ง แนว ระยะ ระดับต่างๆ กล่าวคือ
1) ผู้รับจ้ า งจะต้ องทาการตรวจสอบตาแหน่งหมุดหลักเขตที่ดิน แนวระดับ ตาแหน่ ง ระยะของ
บริ เวณที่ดินกับของสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ ที่ระบุไว้ ในสัญญาการตกลงต่างๆ ของบริ เวณสิ่งข้ างเคียงที่เกี่ยวข้ องหรื อที่จะใช้
อ้ างอิงต่างๆ รวมทั ้งจะต้ องจัดทาการป้องกันดูแลรักษาไว้ เป็ นอย่างดี เพื่อใช้ เป็ นหลักยึดถื ออ้ างอิงในการบอกตาแหน่ง ระยะ
ระดับ แนวต่างๆ กับของงานก่อสร้ าง ตามรูปแบบรายละเอียดข้ อกาหนดตกลงต่างๆ ตลอดระยะเวลาทางานจนงานก่อสร้ าง
ต่างๆ เสร็จเรียบร้ อยและผู้ว่าจ้ างได้ รับมอบงานนั ้นไว้ เรียบร้ อยแล้ ว
2) ในการทางานก่อสร้ างผู้รับจ้ างจะต้ องทาการตรวจสอบแนว ตาแหน่ง ระยะ ระดับของอาคารสิ่ง
ปลูกสร้ างต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่กาลังทาการก่อสร้ างกับแนวตาแหน่ง ระยะ ระดับ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ กาหนดไว้
ทุกครั ้งก่อนที่จะทาการก่อสร้ างในส่วนนั ้น หรื อการทาการก่อสร้ างขั ้นต่อไป และต้ องแจ้ งหลักฐานผลการตรวจสอบ อย่าง
ชัดเจน ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบไว้ ทุกครัง้ หากการตรวจสอบต่างๆ แต่ละครัง้ ดังกล่าวมีผลคลาดเคลื่อนจากที่
กาหนดไม่ว่าประการใดผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งความคลาดเคลือ่ นนั ้นๆพร้ อมข้ อมูลรายละเอียดหลักฐานที่เกี่ยวข้ องต่างๆ อย่าง
ชัดเจนเหมาะสมให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจารณาตรวจสอบวินิจฉัยนั ้นๆ ทันที โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งเรียกร้ องใดๆ
3) ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาระยะ ตาแหน่ง ระดับ แนว ดิ่ง ฉาบที่แน่นอนถูกต้ องของโครงสร้ างหลัก
โครงสร้ างส่วนประกอบ ผนังส่วนต่อเนื่องต่างๆ เพื่อเป็ นตาแหน่ง ระยะ แนว ระดับ หลักสาคัญงานก่อสร้ างต่างๆ เช่น งาน
สุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดตั ้งเครื่องจักร เครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ ต่างๆ และงานรายละเอียด
ตามข้ อกาหนดต่างๆ ที่ต่อเนื่องสัมพันธ์ กันเป็ นต้ นไปให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจารณาตรวจสอบให้ ความเห็นชอบ
ก่อนการทางานก่อสร้ างส่วนนั ้นหรืองานขั ้นต่อไปของส่วนต่ อเนื่องทุกครัง้ และผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบปฏิ บัติไปตามการ
พิจารณานั ้นโดยไม่มีข้อเกี่ยงงอนใดๆ ทั ้งสิ ้น
4.7.2 การกาหนดระยะ ขนาด และส่วนเกี่ยวข้ องจากที่ก่อสร้ างผู้รับจ้ างจะต้ องทาการสารวจ ตรวจสอบ วัด
ช่ ว งระยะ ลักษณะ ขนาด ตาแหน่ ง ระดับ แนวต่ า งๆ ตามสภาพความเป็ นจริ ง ของงานก่ อ สร้ างเฉพาะส่ว น และส่ว น
เกี่ยวข้ องที่ จะท าการสัง่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ต่า งๆ หรื อปฏิ บัติง านก่ อสร้ า งส่ว นใดๆ ของอาคาร สิ่งปลูกสร้ างหรื อการ
ติดตั ้งนั ้นๆ หากวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ที่จะสัง่ หรื อนามาใช้ เพื่อให้ พอดีช่วงระยะตรงตามตาแหน่งได้ แนว ระดั บ ขนาด
ลักษณะ ทั ้งในเฉพาะส่วนและส่วนที่เกี่ยวเนื่องของอาคารสิ่งปลูกสร้ างส่วนต่างๆ คลาดเคลื่อนไปจากระยะ ตาแหน่ง แนว
ระดับ และอื่นๆ ที่ระบุไว้ ในรู ปแบบรายการ ผู้รับ จ้ างจะต้ อ งแจ้ งความคลาดเคลื่อนต่างๆ พร้ อมหลักฐานอย่า งชัดเจนให้
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง เพื่อพิจารณาทันที และให้ ผ้ รู ับจ้ างปฏิ บัติไปตามการพิจารณาไว้ เท่านั ้นการแจ้ งส่งหลักฐาน
ดังกล่าว ผู้รับจ้ างมีหน้ าที่และรับผิดชอบดาเนินการดังกล่าวไว้ ข้างต้ นนั ้นๆ ในกรณีที่ผ้ รู ับจ้ างต้ องสัง่ หรื อทาการประกอบ
ติดตั ้งวัสดุที่มีขนาดหรือระยะตาแหน่ง ระดับ แนว ลักษณะแตกต่างไปจากรู ปแบบรายการรายละเอียดข้ อกาหนดต่างๆ แต่
ให้ พอดีและเหมาะสมกับช่วงระยะ ตาแหน่ง แนว ระดับ ลักษณะ ขนาดของงานก่อสร้ างต่างๆ รวมทั ้งสัมพันธ์ สอดคล้ องกับ
งานก่อสร้ างส่วนต่อเนื่องใดๆ ตามสภาพความเป็ นจริงนั ้นๆ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างที่จะต้ องปฏิ บัติงาน
ดังกล่าวเหล่านั ้นให้ ถกู ต้ องเรียบร้ อยเหมาะสม ตรงตามพิจารณากาหนดไว้ โดยจะเรียกร้ องค่าชดใช้ หรื อโต้ แย้ งเกี่ยงงอนใดๆ
มิได้ ทั ้งสิ ้น
4.7.3 การเตรียมงานเพื่อการก่อสร้ างอื่นที่เกี่ยวข้ อง ผู้รับจ้ างจะต้ องเตรี ยมการและจัดทาช่อง รู คร่ าว พุก
ส่วนยึดเชื่อมโยง ค ้ายันต่างๆ หรือส่วนที่จาเป็ นต้ องจัดทาในส่วนต่างๆ และงานส่วนต่อเนื่องที่เกี่ยวข้ องงานก่อสร้ างนั ้นๆ ให้
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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ได้ ขนาด ระยะ ระดั บ แนว ดิ่ ง ฉาบด้ วยวิ ธี ก ารจั ด ท าอย่ า งถู ก ต้ องเหมาะสม ตามรู ป แบบ รายละเอี ย ดและ
ข้ อกาหนดประกอบแบบและได้ มาตรฐานของงานก่อสร้ างแต่ละแขนงงานช่างนั ้นๆ ด้ วยวิธี การทางานของช่างที่ดีให้ เสร็ จ
เรียบร้ อยก่อนดาเนินงานขั ้นต่อไปในแต่ละส่วนนั ้นๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งหลักฐานพร้ อมรายละเอียดการเตรียมและจัดทาการ
ต่างๆ ดังกล่าวอย่างชัดเจนให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ าง (แล้ วแต่กรณีงาน) พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบเสียก่อน หากมี
ข้ อผิดพลาดคลาดเคลือ่ นเสียหายเกิดขึ ้นในส่วนนั ้นๆ ไม่ว่าประการใด เป็ นหน้ าที่ของผู้รับจ้ างจะต้ องทาการเคลื่อนย้ าย รื อ้
ถอน เปลีย่ นแปลงให้ ถกู ต้ องเรียบร้ อยเหมาะสมตามข้ อกาหนดต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นและตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
จะเห็นสมควรเสียก่อน จึงจะทางานขั ้นต่อไปได้ และผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบการปฏิ บัติงานดังกล่าวนั ้นทั ้งสิ ้นโดยไม่มีข้อ
โต้ แย้ งเรียกร้ องใดๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องระวังในการปฏิ บัติงานมิให้ เกิดความเสียหายแก่งานของผู้รับจ้ างรายอื่นที่เกี่ยวข้ องใน
การก่อสร้ างได้ และหากเกิดการเสียหายขึ ้นเนื่องจากการปฏิ บัติงานของผู้รับจ้ าง ผู้รั บจ้ างจะต้ องชดใช้ ค่าเสียหายนั ้นๆ ใน
กรณีที่มีการขัดแย้ งหรือไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้ างเป็ นการตัดสิน หากงานใดที่
ผู้รับจ้ างได้ จดั ทาไปแล้ วเกิดความเสียหายจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบและชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นนั ้นหากปรากฏว่างานใดเป็ น
หน้ าที่ของผู้รับจ้ างจะต้ องเตรียมไว้ สาหรับการก่อสร้ างที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับงานอื่น แต่มิได้ จัดทาไว้ ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาไว้ ทั ้งสิ ้น
4.7.4 ผู้รับจ้ าง จะต้ องระมัดระวังกวดขันการปฏิ บัติงานก่อสร้ างต่างๆของผู้รับจ้ างมิให้ เกิดความเสียหาย
ขึ ้นกับงานของผู้รับจ้ างรายอื่นที่เกี่ยวข้ องและหากเกิดการเสียหายขึ ้น เนื่องจากการปฏิบตั ิงานก่อสร้ างของผู้รับจ้ างไม่ว่าเป็ น
กรณีใดๆ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาให้ มีสภาพถูกต้ องเหมาะสมตามข้ อกาหนดความต้ องการ
และตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะเห็นสมควร รวมทั ้งต้ องชดใช้ ความเสียหายนั ้นโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใด อนึ่ง หาก
ปรากฏว่าการก่อสร้ างส่วนใดๆ ตามข้ อกาหนดรายละเอียดข้ อตกลงหรือตามมาตรฐานงานก่อสร้ างแขนงงานนั ้นๆ หรื อตาม
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของช่ า งที่ ดี ถื อ เป็ นหน้ าที่ ข องผู้ รั บ จ้ างจะต้ องจั ด เตรี ย มไว้ ส าหรั บ การท างานก่ อ สร้ างที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้ อง หรื อต่ อเนื่ องกับ งานอื่ น แต่ ผ้ รู ั บจ้ า งมิ ได้ จัดเตรี ยมไว้ จ ะด้ วยเหตุป ระการใดก็ ตาม ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ ง
รับผิดชอบในการจัดทาให้ ถกู ต้ องเหมาะสม ตามข้ อกาหนด ตกลงความต้ องการทั ้งสิ ้น โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งเรียกร้ องใดๆ ทั ้งสิ ้น
4.7.5 ผู้รับจ้ างมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดดาเนินการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
ต่างๆ ในงานก่อสร้ างเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ ดงั นี ้
1) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ต่างๆ ตามรู ปแบบรายการข้ อ กาหนดประกอบแบบจะต้ อ ง
ได้ รับการพิจารณา ตรวจสอบ ทดสอบ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้ างให้ ใช้ ได้ รวมทั ้งจะต้ องจัดส่งหลักฐาน ตัวอย่าง
รายละเอียดสิง่ ต่างๆ ดังกล่าวเหล่านั ้นตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเรี ยกร้ องต้ องการและดาเนินการตามข้ อกาหนด
ต่างๆ ที่ระบุไว้ จนเป็ นที่เรียบร้ อยเสียก่อนผู้รับจ้ างจึงจะสัง่ ทาและนาใช้ ประกอบติดตั ้งในงานก่อสร้ างต่างๆ ได้ รวมทั ้งการเก็บ
รักษาตามที่กาหนดตกลงไว้ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างรายละเอียดผลการทดสอบวัสดุผสมคอนกรีต (Mix Design) เหล็ก
เสริมคอนกรีต และเหล็กโครงสร้ างต่างๆ (ด้ วยวิธีการและการจัดส่งตามที่ระบุไว้ ) ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจารณา
ตรวจสอบเห็นชอบให้ ใช้ จึงนาไปใช้ อนึ่งคอนกรี ตที่ผสมใช้ เ องในหน่วยงานจะต้ องผสมตามที่กาหนดให้ ใช้ โดยต้ องมีการ
จัดเตรียมและใช้ ภาชนะที่ตวงวัดส่วนผสมให้ เหมาะสมตลอดระยะการก่อสร้ างมีสดั ส่วนมาตรฐานตามอัตราส่วนที่กาหนด
สัมพันธ์ เหมาะสมกับความจุและการทางานของเครื่ องผสมคอนกรี ตที่ผสมใช้ ในแต่ละครัง้ ด้ วยวิธีการผสม และการใช้ งาน
คอนกรีตตามข้ อกาหนดรายละเอียดที่ระบุไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนและต้ องรับรองความถูกต้ องการผสมคอนกรี ตในการใช้
งานและต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง (แล้ วแต่กรณีงาน) ทุกครั ้ง หากผู้รับจ้ างมีความจาเป็ นต้ อง
เปลีย่ นแปลงส่วนผสมวัสดุอปุ กรณ์ใดๆ ก็ให้ ปฏิบตั ิไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในบททัว่ ไป ข้ อ 3.2 และที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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2) ก่อนการส่งวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ เข้ าในบริเวณก่อสร้ างทุกครั ้ง ผู้รับจ้ างจาเป็ นต้ องกาหนดวันเวลา
ประเภท ชนิด ลักษณะ จานวนรายละเอียดที่จาเป็ นเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ นั ้นๆ ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน เพื่อการตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมกับการนาเข้ าไว้ และการใช้ ทางาน
3) หากผู้รับจ้ างนาวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ เข้ ามาในบริเวณที่ก่อสร้ างรวมทั ้ง จั ด ท าการใช้ ประกอบ
ติดตัง้ ในงานก่อ สร้ า งต่า งๆ ไม่ว่ า จะด้ วยเหตุป ระการใดโดยที่ ยังไม่ ได้ มี การตรวจสอบ ทดสอบ พิ จารณาเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้ างดังกล่าวไว้ ข้างต้ นให้ เป็ นที่เรียบร้ อย ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการขนย้ ายรื ้อถอนเอาออกไปจากบริ เวณ
ที่ก่อสร้ างทันที และหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นสมควรโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ อนึ่งในกรณีที่ผ้ รู ับจ้ างนาวัสดุ
ก่อสร้ างต่างๆ ตามรูปแบบ ข้ อกาหนดประกอบแบบเข้ าบริ เวณที่ก่อสร้ างและจัดทาใช้ ประกอบติดตั ้งในงานก่อสร้ างต่างๆ
โดยมิได้ ผ่านการตรวจสอบ ทดสอบเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้ างตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นให้ เรี ยบร้ อยเสียก่อน หาก
ปรากฏว่าการพิจารณาตรวจสอบ ทดสอบไม่ถกู ต้ องตามข้ อกาหนดประกอบแบบต่างๆ และตามที่คณะกรรมการตรวจการ
จ้ างเห็นไม่เหมาะสมไม่สมควรนามาใช้ งานก่อสร้ างต่างๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องขนย้ าย รื อ้ ถอน จัดหา เปลี่ยนใช้ ให้ ถูกต้ องตาม
ข้ อกาหนดประกอบแบบและตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นสมควรโดยไม่ให้ เกิดความกระทบกระเทือนเสียหายใดๆ
กับงานก่อสร้ างต่างๆ
4) ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจตราดูแลป้องกันรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ต่างๆ ที่ระบุไว้ ใน
รู ป แบบ รายละเอี ยดและข้ อ กาหนดประกอบแบบต่ างๆ ซึ่งผ่ า นการตรวจสอบทดสอบ เห็ น ชอบให้ น าเข้ า ใช้ ประกอบ
ติดตั ้งในงานก่อสร้ างต่างๆ ที่ระบุไว้ ตลอดระยะการก่อสร้ างจนงานแล้ วเสร็จและผู้ว่าจ้ างได้ รับมอบงานไว้ เรี ยบร้ อยแล้ วหาก
ปรากฏว่าก่อนการใช้ ระหว่างการใช้ งาน หรื อหลังการใช้ งานก่อสร้ างต่างๆ รู ปลักษณะ คุณสมบัติ ของวัสดุก่อสร้ างต่างๆ
เหล่านั ้นเปลีย่ นแปลงไปไม่ถกู ต้ องเหมาะสมตามข้ อกาหนดต่างๆ และหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นสมควรไม่
เหมาะสมต่างๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องรื ้อถอนขนย้ าย แก้ ไข จัดหาใช้ ประกอบติดตั ้งให้ คงสภาพ คุณภาพถูกต้ องเรียบร้ อยเหมาะสม
ตามข้ อกาหนดตามต้ องการ และตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นสมควรโดยไม่เกิดความล่าช้ า และไม่ ก่อให้ เกิดความ
กระทบกระเทือนเสียหายใดๆ กับการก่อสร้ าง
5) การทดสอบ ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ ทดสอบ การเก็ บ ตัว อย่ า งวัสดุอุป กรณ์ ต่า งๆ
ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ รวมทั ้งข้ อกาหนด การตรวจสอบ ทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ
งานช่าง สาขานั ้นๆ เมื่อได้ ผลการทดสอบตรวจสอบถูกต้ องเหมาะสมที่กาหนดความต้ องการ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจ
การจ้ างเห็นสมควรเหมาะสม ผู้รับจ้ างจึงจะทางานก่อสร้ างส่วนต่อเนื่องหรื องานขั ้นต่อไปได้ หากผลการตรวจสอบทดสอบ
งานก่อสร้ างต่างๆไม่ถกู ต้ องเหมาะสมตามข้ อกาหนดต่างๆ ดังกล่าว ผู้รับจ้ างต้ องแก้ ไขจัดทาจนได้ ผลตามเกณฑ์ ข้อกาหนด
นั น้ ๆ หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการตรวจการจ้ างจะเห็ น สมควรจึ ง จะท างานก่ อ สร้ างขั น้ ต่ อ ไปหรื อ งานก่ อ สร้ างส่ ว น
ต่อเนื่องต่อไปได้ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดดาเนินการและรับผิดชอบกาหนดการปฏิ บัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ จน
ได้ ผลการตรวจสอบ ทดสอบถูกต้ องตามข้ อกาหนดต่างๆ ดังกล่าวโดยไม่ให้ เกิดความล่าช้ ากระทบกระเทือนเสียหายกับงาน
ก่อ สร้ างต่ า งๆ หากมี ความล่าช้ า เสียหายใดๆ เกิ ดขึน้ กับ งานก่ อ สร้ างสืบ เนื่ อ งจากการทางานต่ า งๆ ดัง กล่า วไว้ ใ นบท
ทัว่ ไปข้ อ 4.2 และที่กล่าวไว้ ข้างต้ นเหล่านี ้ ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบจัดทาและชดใช้ ทั ้งสิ ้นโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งเรียกร้ องใดๆ
6) สถาบันต่างๆ ที่ผ้ รู ับจ้ างจะใช้ เป็ นที่ทาการทดสอบ ตรวจสอบ วัสดุอปุ กรณ์งานก่อสร้ าง กาหนด
ไว้ ดงั นี ้
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-G/0001
Doc. Title : ข้ อกาหนดทัว่ ไป

Rev. No. 0
Page
26/29

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า วิทยาเขต ธนบุรี ลาดกระบัง และ
- สถาบัน หรือหน่วยงาน ที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างให้ ความเห็นชอบ
7) เนื่องจากอาคารนี ้มีด้านติดกับย่านชุมชน ซึง่ ในระหว่างก่อสร้ างอาจจะสร้ างปั ญหาเดือดร้ อนให้
ผู้อยู่อาศัยใกล้ เคียงเนื่องจากเสียง ฝุ่ น หรื อสาเหตุอื่นๆ เพื่อเป็ นการลดปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดการป้องกันโดยใช้
ผ้ าใบหรือวัสดุอื่นในทานองเดียวกันทุกด้ านตลอดเวลาตลอดทุกๆชั ้น ในขณะก่อสร้ าง นอกจากนี ้ถ้ าหากมีวิธีการใดที่จะลด
ปั ญหารบกวนต่อบุคคลที่สาม หรือป้องกันอันตรายอื่นๆ ได้ แล้ วเป็ นหน้ าที่ที่ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องดาเนินการทันทีโดยไม่ชกั ช้ า
4.8 การเบิกเงินค่าก่อสร้ าง
4.8.1 ผู้ว่าจ้ าง จะจ่ายเงินค่าก่อสร้ างตามสัญญานี ้ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างเป็ นงวดๆ ตามงวดงานที่ได้ ทาสัญญา
4.8.2 การคิดปริมาณงานที่จะขอเบิกเงินแต่ละงวดให้ คิดถึงวันสุดท้ ายของแต่ละงวด
4.8.3 ในการยื่นเสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าก่อสร้ างรายงวด ผู้รับจ้ างจะต้ องทาหนังสือขอเบิกเงินพร้ อมทั ้ง
รายละเอี ยดปริ มาณงานที่ไ ด้ ท าไปแล้ ว งวดนัน้ ๆ ยื่ นเสนอต่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้ า ง โดยจะต้ องแนบเอกสาร
ดังต่อไปนี ้พร้ อมกับหนังสือขอเบิกเงินแต่ละงวดด้ วย จึงจะถือว่าหนังสือขอเบิกเงินงวดนั ้นๆ ถูกต้ องสมบูรณ์
1) รายงานความก้ าวหน้ าและภาพถ่ายของผลงานที่ได้ กระทาแล้ ว
2) ปริมาณงานและจานวนเงินที่ขอเบิกในแต่ละงวดนั ้นๆ
3) รายการยอดเงินที่จะต้ องหักออกจากยอดเงินรวมของแต่ละงวด
4.8.4 ภายใน 3 วันทาการ นับแต่ป ระธานกรรมการตรวจการจ้ างได้ รับ ทราบหนังสือ ขอเบิ กค่าก่ อสร้ า ง
รายงวดจากผู้รับ จ้ า ง คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะตรวจสอบผลงานของผู้รับ จ้ า งในงวดนั ้นๆ ว่า ได้ กระท าไปถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนแล้ วตามรายการที่ขอเบิกมาหรื อไม่ หากยังมีข้อบกพร่ องใดๆ คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะต้ องทาหนังสือแจ้ ง
ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างทราบถึงข้ อบกพร่องนั ้นๆ ซึง่ ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมให้ ถูกต้ องครบถ้ วนตามรายการที่ได้ รับ
แจ้ งนั ้นเสียก่อน คณะกรรมการตรวจการจ้ างจึงจะพิจารณาอนุมตั ิเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างจ่ายเงินค่าก่อสร้ างใน
งวดนั ้นๆ ให้
4.8.5 หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง ได้ ทาการตรวจสอบปริ มาณงานว่าถูกต้ องตรงกับจานวนเงินที่
ขอเบิกมาในงวดนั ้นๆ โดยไม่ มีข้ อ บกพร่ อ งใดๆ แล้ ว คณะกรรมการตรวจการจ้ า งจะทาหนัง สือยื น ยัน การจ่ ายเงิน เพื่ อ
พิจารณาจ่ายเงินให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างต่อไป
4.8.6 ในการจ่ายเงินค่าก่อสร้ างตามสัญญานี ้ จะจ่ายเงินให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างเป็ นเช็คในนามของผู้รับจ้ างเท่านั ้น
4.8.7 เมื่อผู้รับจ้ างได้ รับเช็คชาระค่าก่อสร้ างเรียบร้ อยแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งใบเสร็จรับเงินแสดงจานวนเงิน
เป็ นตัวเลขและหนังสือตรงตามจานวนเงินที่ได้ รับนั ้น (และอื่นๆตามที่กฎหมายระบุไว้ ) นาส่งผู้ว่าจ้ างทันทีที่ได้ รับชาระค่า
ก่อสร้ างนั ้น
4.8.8 ผู้รับจ้ างจะต้ องมีหน้ า ที่เสียภาษี เงินได้ ภาษี การค้ าและภาษี บารุ งท้ อ งที่ตามจานวนค่ าก่อสร้ างที่
ได้ รับ และให้ ถือปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของทางราชการ
4.8.9 การตรวจสอบผลงานของผู้รับจ้ าง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้ างให้ ถือว่าเป็ นเพียงการตกลงหรื อ
รับรองเพื่ อเบิกจ่ายเงินงวดค่ าก่อสร้ างให้ แก่ ผ้ รู ับ จ้ างเท่านัน้ โดยไม่ ถือว่า เป็ นการส่งมอบและรับมอบงานแต่ ประการใด
ผู้รับจ้ างจะอ้ างเอาการตรวจสอบผลงานดังกล่าวเพื่อให้ พ้นจากความรับผิดชอบต่อการชารุดบกพร่องของงานไม่ได้
4.9 การยับยั ้งการจ่ายเงินค่าก่อสร้ าง
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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คณะกรรมการตรวจการจ้ าง มีสทิ ธิที่จะยับยั ้งการจ่ายเงินค่าก่อสร้ างส่วนใดส่วนหนึ่งหากพิจารณาเห็นว่าเป็ น
การป้องกันสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามสัญญาในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.9.1 งานที่ได้ ทาไปแล้ วไม่ถกู ต้ องหรือไม่ตรงตามที่กาหนดในแบบและรายการ หรื อ ตามข้ อตกลงหรื อ
ผู้รับจ้ างมิได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
4.9.2 มีหลักฐานยืนยันที่จะต้ องเรียกร้ องค่าชดใช้ หรือได้ รับการเรียกร้ องค่าชดใช้ ในการเสียหายใดๆ
4.9.3 ผู้รับจ้ างไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้ างแก่คนงาน หรือค่าวัสดุตามข้ อตกลงและตามวิธีการปฏิบตั ิทวั่ ๆ ไป
4.9.4 การปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้ างทาให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของผู้อื่น
4.10 การส่งมอบงานและรับมอบงาน
4.10.1 ในระยะที่ ง านก่ อ สร้ างต่ า งๆ ใกล้ จ ะเสร็ จ สมบูร ณ์ ผู้รับ จ้ า งจะต้ องท าการเคลื่อ นย้ า ย รื อ้ ถอน
เปลี่ยนแปลง แก้ ไขวัสดุ เครื่ องมื อ อุป กรณ์ ที่นามาใช้ หรื อ นามาปฏิ บัติและงานต่างๆ ซึ่ง ไม่ถูกต้ องตามที่ระบุในรู ปแบบ
ข้ อกาหนดประกอบแบบต่างๆ หรือไม่ถกู ต้ องตรงตามคาสัง่ และคณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นว่าไม่เหมาะสม รวมทั ้งการ
ตรวจสอบ การปฏิบตั ิต่างๆ ดังกล่าวนั ้น ผู้รับจ้ างจะต้ องเร่งรีบดาเนินการโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งเรียกร้ องใดๆ ทั ้งสิ ้น
4.10.2 เมื่อ ผู้รับจ้ า งได้ ท าการเปลี่ยนแปลง แก้ ไ ข วัสดุ เครื่ องมือ อุป กรณ์ และข้ อบกพร่ องของงานต่ างๆ
เหล่านั ้นรวมทั ้งได้ ทาการทดสอบ ตรวจสอบงานต่างๆ (ที่มีข้อกาหนดตกลงให้ ตรวจสอบ ทดสอบ) เสร็จเรียบร้ อยถูกต้ องตาม
สัญญาข้ อกาหนดตกลงต่างๆ ที่มีไว้ พร้ อมทั ้งได้ แจ้ งส่งหลักฐานการดาเนินการนั ้นๆ อย่างครบถ้ วนให้ คณะกรรมการตรวจ
การจ้ างตรวจสอบหรื อพบเห็นว่าวัสดุหรื องานและการดาเนินการต่างๆ ยังมีข้อผิดพลาดบกพร่ องใดๆ อีก เป็ นหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างจะต้ องรี บปฏิ บัติและแก้ ไขให้ เสร็ จถูกต้ องเรี ยบร้ อยครบถ้ วน ตามข้ อกาหนดต่างๆ ทันทีและ
จนกว่าคณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นเหมาะสมผู้รับจ้ างจึงจะแจ้ งการส่งมอบงานแก่ผ้ วู ่าจ้ างได้ การพิจารณาวินิจฉัยต่างๆ
ของคณะกรรมการตรวจการจ้ างในการนี ้ถือเป็ นอันยุติ ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิไปตามการพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
ใดๆ ทั ้งสิ ้น และจะมีข้อบิดพริ ้วโต้ แย้ งเรียกร้ องประการใดๆ ไม่ได้ ทั ้งสิ ้น
4.10.3 หากผู้รับจ้ างไม่ทาการเคลือ่ นย้ าย รื ้อถอน เปลีย่ นแปลง แก้ ไขวัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ งานที่ไม่ถูกต้ อง
ต่างๆ ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่ได้ รับแจ้ งด้ วยวาจาหรื อลายลักษณ์ อักษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง ถือว่าผู้
รับจ้ างกระทาผิดสัญญาและการตกลงต่างๆ คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสิทธิ ทาการเคลื่อนย้ าย รื อ้ ถอน เปลี่ยนแปลง
แก้ ไข วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์หรืองานต่างๆ ที่ไม่ถกู ต้ องเรียบร้ อยนั ้นให้ ถกู ต้ องเรียบร้ อยจนเป็ นที่ น่าพอใจ ค่าใช้ จ่ายในการนี ้
ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสทิ ธิหกั ชดใช้ คืนจนครบถ้ วนจากเงินค่าก่อสร้ างงวดสุดท้ าย หรือจากเงินประกัน หรือมีสทิ ธิ ที่
จะทาการขายวัสดุนั ้น และหากจานวนเงินที่ขายวัสดุเพื่อชดใช้ ค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนแปลง แก้ ไขวัสดุหรื องานนั ้นหรื อให้
เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างชดใช้ ค่าใช้ จ่ายนั ้นคืนให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ จนครบถ้ วน โดยผู้รับ
จ้ างจะบิดพลิ ้วโต้ แย้ งขอผ่อนปรนใดๆ ไม่ได้ ทั ้งสิ ้นหากการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขต่างๆ เหล่านี ้ของผู้รับจ้ างเป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับจ้ างส่ง
มอบงานไม่ได้ หรื อไม่ทันตามกาหนดสัญญาการตกลงใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้ างยังคงต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหาย ตามที่มี
ข้ อกาหนดตกลงไว้ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะเห็นสมควร โดยผู้รับจ้ างจะหลบเลีย่ งโต้ แย้ งใดๆ ไม่ได้
4.10.4 เมื่องานก่อสร้ างต่างๆ เสร็จครบถ้ วนถูกต้ องเรียบร้ อยตามกาหนดการต่างๆ แล้ วและก่อนการส่งมอบ
งานงวดสุดท้ าย ผู้รับจ้ างจะต้ องรื อ้ ถอนขนย้ ายสัมภาระงานชั่วคราวต่างๆ ที่จะทาขึ ้นใช้ ในงานก่อสร้ างนั ้น ทั ้งที่อยู่ในและ
นอกบริ เวณที่ก่อสร้ างโดยรอบออกไปให้ หมดสิ ้นพร้ อมกันนี ผ้ ้ รู ับจ้ างจะต้ องปฏิ บัติตามข้ อ กาหนดที่ระบุไว้ ในบททั่วไปข้ อ
4.5.2) และตามที่ คณะกรรมการตรวจการจ้ า งเห็ น สมควร หากผู้รับ จ้ า งมิ ไ ด้ ท าการตามที่ ระบุไ ว้ ต่า งๆ ดัง กล่า วไว้ นี ้
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-G/0001
Doc. Title : ข้ อกาหนดทัว่ ไป

Rev. No. 0
Page
28/29

ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากที่ได้ รับแจ้ งด้ วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างมีสทิ ธิดาเนินการตามที่ระบุไว้ ในบททัว่ ไปข้ อ 4.5.2) ข้ อ 3) ได้ โดยผู้รับจ้ างจะโต้ แย้ ง เกี่ยงงอนใดๆ ไม่ได้ ทั ้งสิ ้น
4.10.5 เมื่อผู้รับจ้ าง ได้ รับการพิจารณาเห็นชอบให้ สง่ มอบงานก่อสร้ าง ตามข้ อกาหนดตกลงตามสัญญาจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ แ ล้ ว เป็ นหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้รั บ จ้ า งจะต้ อ งท าหนัง สื อ แจ้ งส่ง มอบงาน
ก่อสร้ างนั ้นๆ (ทานองเดียวกันกับการแจ้ งการส่งมอบงวดงานและขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้ าง) ให้ ทันภายในกาหนดสัญญา
ตามตกลง เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะได้ กาหนดการรับมอบงานก่อสร้ างนั ้นต่อไป พร้ อมกับการแจ้ งส่งมอบงาน
ก่อสร้ างต่างๆ นั ้น ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาและส่ง
1) ส่งมอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เช่น กุญแจ รายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ ในอาคารปลูกสร้ างทั ้งหมด
2) ข้ อ แนะน าการใช้ การดูแลรั กษาอุป กรณ์ สิ่งก่ อ สร้ า งต่ างๆ รวมทัง้ ข้ อ แนะน าของผู้ผลิต วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่ องใช้ ทุกชนิดที่นามาใช้ ติดตั ้งในสิ่งก่อสร้ างตามสัญญาและการตกลง รวมทั ้งมอบเครื่ องมือ เครื่ อง
อะไหล่ที่มากับอุปกรณ์ที่ติดตั ้งให้ ผ้ วู ่าจ้ างทั ้งหมด
3) หลักฐานแสดงการทดสอบตรวจสอบคุณภาพและการใช้ วัสดุเครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ต่างๆ
ของงานระบบประปาสุขาภิบาลการกาจัดน ้าเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบวิ ศวกรรมโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรมและ
งานโยธาต่างๆ รวมทั ้งหนังสือรับประกันคุณภาพ วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั ้งและใช้ กบั สิง่ ปลูกสร้ างตามข้ อกาหนด
สัญญาตามตกลงหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นเหมาะสม
4) ส่งมอบแบบตามการสร้ างจริ ง (AS Built Drawings) โดยครบถ้ วนถูกต้ องตามการสร้ างจริ ง
ทุกประการและตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.4
5) ส่งมอบเอกสารค ้าประกันความรับผิดชอบงานก่อสร้ างต่อจากการรับมอบงานไว้ ของผู้ว่าจ้ าง
และ/หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้ าง ตามข้ อกาหนดตกลงสัญญา
4.10.6 ผู้รับจ้ าง จะต้ องดูแลรักษาทาความสะอาดอาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สิง่ ปลูกสร้ าง งานบริเวณ
และอื่นๆ ตามข้ อตกลงสัญญาให้ อยู่ในสภาพที่เรี ยบร้ อยถูกต้ องปลอดภัยตามข้ อกาหนดตกลง และตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างเห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะรับมอบงานนั ้นๆ จากผู้รับจ้ างเพื่อดาเนินการตามสัญญาต่อไป
หากคณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจารณาเห็นว่างานก่อสร้ างต่างๆ ยังมีข้อบกพร่องไม่สมควรจะรับมอบงาน คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างจะแจ้ งระงับการรับมอบงานนั ้นๆ ไว้ จนกว่าผู้รับจ้ างจะได้ ทาการแก้ ไขงานนั ้นๆ (ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างเอง)
ใ ห้ เ รี ย บ ร้ อ ย จ น ก ว่ า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ก า ร จ้ า ง เ ห็ น เ ห ม า ะ ส ม จึ ง จ ะ รั บ ม อ บ ง า น นั ้น ๆ ไ ว้ จ า ก
ผู้รับจ้ าง พร้ อมกันนั ้นคณะกรรมการตรวจการจ้ างจะได้ กาหนดการจ่ ายเงินงวดสุดท้ า ยและเงินค่าก่อสร้ างต่างๆ ที่มีการ
ตกลงกันไว้ กาหนดเงื่อนไข ระยะเวลา หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง ในการติดตามดูแลซ่อมแซมแก้ ไขข้ อบกพร่อง
งานสิง่ ปลูกสร้ างต่างๆ และอื่นๆ ให้ ผ้ รู ับจ้ างถือปฏิบตั ิตามสัญญาและการตกลงต่อไป
4.11 การรับผิดชอบงานต่อจากการรับมอบงาน และการจ่ายเงินงวดสุดท้ าย
คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ รับมอบงานก่อ สร้ างต่างๆ ตามสัญญา และการตกลงต่ างๆ ไว้ จ ากผู้รับจ้ า ง
เรี ยบร้ อ ยแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องกระท าหน้ าที่ รับ ผิดชอบคุณภาพของวัสดุ อุ ปกรณ์ ฝี มื องานของงาน สิ่ง ปลูกสร้ างต่า งๆ
เหล่านั ้นต่อไปอีกอย่างน้ อย 2 ปี ภายหลังจากการที่ส่งงานงวดสุดท้ ายแล้ ว หรื อตามระยะเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงสัญญา
และเงื่อนไขตามตกลงรับมอบงานก่อสร้ างนั ้นๆ โดยจะต้ องส่งมอบหนังสือค ้าประกันความรับผิดชอบดังกล่าวไว้ ในวงเงิน
เท่ากับร้ อยละตามประกาศของทางราชการ ของราคาค่าก่อสร้ างแต่ละส่วนให้ แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ รวมทั ้ง
ยัง คงต้ อ งมีพัน ธะผูกพัน รั บ ผิ ดชอบต่ อ อาคารสิ่ง ปลูกสร้ า งต่ า งๆ ตามระยะเวลาที่ กฎหมายระบุไว้ ด้ว ย โดยนับ เริ่ ม วัน
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-G/0001
Doc. Title : ข้ อกาหนดทัว่ ไป

Rev. No. 0
Page
29/29

รับผิดชอบดังกล่าวข้ างต้ นจากวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ รับมอบงานงวดสุดท้ ายของงานหรื อตามการตกลงรับมอบของงานนั ้นๆ และ
ถ้ าหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นกับวัสดุ อุปกรณ์ฝีมือ การปฏิบัติงานของสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ เหล่านั ้นอันสืบเนื่องมาจาก
การทางานของผู้รับจ้ าง ไม่ว่าจะด้ วยเหตุกรณีใดๆ ภายในระยะเวลาแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวเป็ นหน้ าที่ของผู้รับจ้ าง
จะต้ องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ ไข หรือเปลีย่ นแปลงให้ อยู่ในสภาพดีเหมาะสมภายใน 10 วัน หรือตามความจาเป็ นรี บด่วนของ
ความเสียหายนั ้นๆ หลังจากที่ได้ รับแจ้ งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหากผู้รับจ้ างไม่มาจัดการซ่อมแซมแก้ ไข
หรือเปลีย่ นแปลงสิ่งชารุ ดหรื อบกพร่ องเสียหายนั ้นๆ ภายในระยะเวลา 10 วัน หลังจากที่ได้ รับแจ้ งให้ ทราบแล้ ว หรื อตาม
เวลาจาเป็ นรีบด่วนที่แจ้ งให้ ทราบความเสียหายนั ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ มีสิทธิ ที่จะดาเนินการซ่อมแซมแก้ ไข
หรือจัดทาไปได้ เองจนเหมาะสมกับความต้ องการโดยคิดค่าใช้ จ่ายทั ้งสิ ้นจากผู้รั บจ้ าง และผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่า ยทั ้งหมดนั ้น จากหนังสือ รับประกันความรับผิ ดชอบงานของผู้รับจ้ างได้ ตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้ า งจะ
เห็นสมควร โดยผู้รับจ้ างจะมีข้อโต้ แย้ งเรียกร้ องใดๆ ไม่ได้ ทั ้งสิ ้น

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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1. งานพืน
ให้ ผ้ ูรับจ้ า งจัด หาตัวอย่ า งต่ า งๆ ของวัสดุใ ห้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิ จ ารณาเมืออนุมัติ เ ห็ น ชอบแล้ ว จึง จะ
ดําเนินงาน กรณีมีข้อปฏิบตั ิของผู้ผลิต หรือตัวแทนจําหน่าย ให้ ปฏิบตั ิตามข้ อปฏิบตั นิ นั
1.1

งานพืนคอนกรี ตผิวขัดมัน
)
พืนปูนทรายขัดมันและปูนทรายผสมสีขดั มัน
เตรี ย มผิ ว พื นและปรั บ ระดั บ ให้ เรี ย บร้ อยตามแบบที กํ า หนดให้ ด้ วยปู น ทรายความหนาไม่
ตํากว่า 2 ซม. ก่อนทีพืนปูนทรายจะแข็งตัวให้ โรยผงปูนซีเมนต์ทบั หน้ าให้ ทัวขัดแต่งผิวด้ วยเกรี ยงเหล็กหรื อเครื องขัดผิวจน
มันและเรียบสมําเสมอกัน
สําหรับปูนทรายผสมสีให้ ผสมแห้ งพร้ อมกับปูนซีเมนต์ และทรายคลุกเคล้ ากันจนทัว ผสมนําและ
ดําเนินการเทตามกรรมวิธีในการทําปูนทรายขัดมัน
ถ้ า ไม่ ไ ด้ กํ า หนดเป็ นอย่ า งอื นไว้ ในแบบก่ อ สร้ าง การตี เ ส้ น บนผิ ว คอนกรี ต ให้ ใช้ เส้ น Elastic,
PVC, Nylon กลมขนาด dia 1/4" ผิว เรี ย บตึง และตรงตามแนวกดให้ เ ป็ นรอยแนบติ ดเสมอผิวเมือดึงเส้ นออกให้ แต่ ง
แนวจนเรียบร้ อย
2)
พืนปูนทรายผสมนํายากันซึม
กรณีทีระบุให้ ผสมนํายากันซึมในพืนทีส่วนทีถูกนํา เช่น ภายในถังเก็บนํา ห้ องนํา หรื อ ระเบียง เป็ น
ต้ น ให้ เสนอชนิดของนํายากันซึมและข้ อมูลทางเทคนิคเพือขออนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อนดําเนินงาน
ให้ ผสมนํายาไปพร้ อมกับการผสมปูนซีเมนต์ และ หิน หรื อทรายคลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน ตามสัดส่วนที
บริษัทผู้ผลิตกําหนดให้ ห้ามผสมนํายากันซึมในปูนฉาบหรือคอนกรีตทีผสมเสร็จแล้ ว
1.2

งานพืนคอนกรี ตผิวปาดเรี ยบ
การทําผิวปาดเรียบหลังจากเทพืน คสล. แล้ วผิวยังหมาดๆ อยู่ให้ ใช้ เกรียงไม้ ปาดผิวให้ เรียบ ห้ ามผู้รับจ้ างแยก
ทํางานเทคอนกรีตก่อน แล้ วจึงทําผิวหยาบในวันหลัง เพราะผิวปูนทรายจะแตกร้ าวได้ ในภายหน้ า และจะต้ องทําการบ่มพืน
ทันทีทีทิงให้ พืนดังกล่าวเซ็ทตัวแล้ ว ภายใน 24 ชัวโมง โดยการ ใช้ กระสอบชุบนําคลุม หรือปั นขอบดินเหนียวขังนําให้ ความ
ชุ่มชืนไว้ ตลอดเวลา 7 วัน
1.3

งานพืนปูกระเบืองเซรามิค หรื อ แกรนิตโต้
) ข้ อกําหนดทัวไป
1. ) ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งจัด หาวัสดุอุป กรณ์ ทีมี คุณภาพ แรงงานที มี ฝีมื อ และความชํ า นาญ มี ระบบ
ควบคุมคุณภาพทีดี ในการติดตังงานกระเบือง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
.2) วัสดุทีนํ า มาใช้ ต้ องเป็ นวัสดุใหม่ ที ได้ ม าตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้ า วหรื อ ตํ า หนิ ใ ดๆ
ไม่บิดงอขนาดเท่ากันทุกแผ่น ให้ ใช้ คณ
ุ ภาพที 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมียม บรรจุในกล่องเรี ยบร้ อยโดยมีใบส่งของและ
ใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตทีสามารถตรวจสอบได้ และจะต้ องเก็บรักษาไว้ อย่างดีในทีไม่มีความชืน
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.3) ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบือง, เส้ นขอบคิว, วัสดุยาแนวพร้ อม
รายละเอียดและขันตอนในการติดตังงานกระเบืองแต่ละชนิด เช่น กระเบืองปูพืน กระเบืองผนังภายในและภายนอกเป็ นต้ น
ให้ ผ้ คู วบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้ าง พิจารณาอนุมตั ิก่อนการสังซือ
.4) ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํา Shop Drawing เพือให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง ดังนี
- แบบแปลน หรือรูปด้ าน ของการปูกระเบืองทังหมด ระบุรุ่น ขนาด ของกระเบืองแต่ละชนิด
- แบบขยายการติดตังบริเวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส้ นรอยต่อ
หรือเส้ นขอบคิวและเศษของกระเบืองทุกส่วน แสดงอัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนําของพืนแต่ละส่วน
- แบบขยายอืน ทีเกียวข้ องหรือจําเป็ น เช่น ตําแหน่งติดตังท่อนําสําหรับจ่ายเครื องสุขภัณฑ์ ที
ผนังช่องระบายนําทิงทีพืนตําแหน่งทีติดตังสวิทช์ ปลัก ช่องซ่อมบํารุง เป็ นต้ น
.5) ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําระบบกันซึมพืนหรือผนังทีระบุให้ ทําระบบกันซึม หากไม่ระบุในแบบให้ ใช้
ประเภทซีเมนต์เบส ส่วนผสม ชนิดทา โดยดําเนินงานตามทีผู้ผลิตแนะนํา ภายใต้ การควบคุมของผู้ควบคุมงานแล้ วจึงทํา
การติดตังกระเบือง เช่น ระบบกันซึมพืนห้ องนําหรือพืนชันล่างทีติดกับพืนดิน เป็ นต้ น
) วัสดุ
2.1) กระเบืองเซรามิค หากไม่ระบุในแบบให้ ใช้ ผิวกันลืนสําหรับปูพืนและผิวมันสําหรับบุผนัง ความ
หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. สําหรับกระเบืองขนาด 8”x8” และหนาไม่น้อยกว่า 7 มม.สําหรับกระเบืองขนาด 12”x12” สําหรับ
กระเบืองแกรนิตโต้ ขนาด 24”x24” ให้ มีความหนาไม่น้อยกว่า มม.ขอบตัดเรียบ
2.2) ให้ ผ้ รู ับจ้ างเสนอรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุปนู ทรายปรับระดับพืน กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุ่นตัว
ได้ ดีสาํ หรับติดกระเบือง วัสดุนํายาเคลือบใสป้องกันการซึมของนําปูนและสียาแนว วัสดุยาแนวกระเบืองชนิดป้องกันราดํา
Wax เคลือบผิวกระเบือง และ วัสดุอืนๆ ตามระบุในแบบต่อคณะกรรมการตรวการจ้ างหรื อผู้ควบคุมงานก่อนดําเนินงาน
หากไม่ระบุเป็ นอืนในแบบ ให้ ใช้ ยาแนวโทนสีเดียวกับกระเบือง หรือเข้ ม หรืออ่อนกว่าเล็กน้ อย
) วิธีการดําเนินงาน
.1) การเตรียมผิว
.1.1) ทําความสะอาดพืนผิวทีจะปูหรือบุกระเบืองให้ ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมัน เศษปูนทราย
หรือสิงสกปรกอืนใด แล้ วล้ างทําความสะอาดด้ วยนํา
.1.2) สําหรับพืนทีจะปูกระเบือง จะต้ องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ ได้ ระดับและความเอียงลาด
ตามต้ องการสําหรับผนังจะต้ องฉาบปูนรองพืนให้ ได้ ดิง ได้ ฉาก ได้ แนว ตามทีระบุไว้ ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้ ปูนฉาบ
สําเร็จรูปชนิดหยาบ เพือให้ ได้ ผิวพืนหรือผิวผนังทีเรียบและแข็งแรงก่อนการปูหรือบุกระเบือง
.1.3) หลังจากเทพืนปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพืนผนังแล้ ว 24 ชัวโมง ให้ ทําการบ่ม
ตลอด 3 วัน ทิงไว้ ให้ แห้ ง แล้ วจึงเริมดําเนินการปูกระเบืองพืน หรือบุกระเบืองผนังได้
.1.4) การเตรี ย มแผ่ น กระเบื อง จะต้ องแกะกล่อ งออกมา ทํ า การเฉลียสีข องกระเบื องให้
สมําเสมอทัวกันและเพียงพอกับพื นที ทีจะปูห รื อบุกระเบื อง แล้ วจึงนํา กระเบื องไปแช่นํ าก่อ นนํ ามาใช้ หรื อปฏิ บัติ ตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
.1.5) กระเบืองดินเผาทีไม่เคลือบผิว ก่อนการปูหรื อ บุจะต้ องเคลือบผิว ด้ วยนํายาเคลือบใส
เพือป้องกันการซึมของนําปูนและสียาแนว โดยเคลือบให้ ทวผิ
ั วหน้ าและขอบโดยรอบรวม 5 ด้ าน อย่างน้ อย 2 เทียว
.2) การปูหรือบุกระเบือง
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.2.1) ทําการวางแนวกระเบือง กําหนดจํานวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ทีได้ รับ
อนุมตั ิ แนวกระเบืองทัวไปหากไม่ระบุในแบบให้ ห่างกัน 2 มิลลิเมตร หรื อชิดกันกรณีเป็ นกระเบืองแกรนิตโต้ ขอบตัด หรื อ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
.2.2) เศษของแผ่นกระเบืองจะต้ องเหลือเท่ากันทัง 2 ด้ าน แนวรอยต่อจะต้ องตรงกันทุกด้ าน
ทังพืนและผนัง หรือตาม Shop Drawing ทีได้ รับอนุมตั ิ การเข้ ามุมกระเบืองหากไม่ระบุในแบบ ให้ ใช้ วิธีเจียรขอบ 45 องศา
ครึงความหนาของแผ่น กระเบืองประกบเข้ า มุม รอยต่อ รอบสุข ภัณฑ์ ห รื อ อุป กรณ์ ห้อ งนํ าต่ างๆ จะต้ องตัด ให้ เรี ยบร้ อ ย
สวยงามด้ วยเครืองมือตัดทีคมเป็ นพิเศษ
.2.3) ทําความสะอาดพืนผิว แล้ วพรมนําให้ เปี ยกโดยทัว ใช้ กาวซีเมนต์ในการยึดกระเบือง ด้ วย
การโบกให้ ทวพื
ั นหรือผนัง แล้ วจึงปูหรือบุกระเบือง ให้ ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้ รับการอนุมัติจากผู้
ควบคุมงานก่อน
.2.4) ติดตังและกดแผ่นกระเบืองตามแนวทีวางไว้ ให้ แน่นไม่เป็ นโพรง ภายในเวลาทีกําหนด
ของกาวซีเมนต์ทีใช้ ในกรณีทีเป็ นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้ องรือออกและทําการติดตังใหม่
.2.5) ไม่อนุญาตให้ บกุ ระเบืองทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี
.2.6) หลังจากปูหรือบุกระเบืองแล้ วเสร็จ ทิงให้ กระเบืองไม่ถกู กระทบกระเทือนเป็ นเวลาอย่าง
น้ อย 48 ชัวโมง แล้ วจึงยาแนวรอยต่อด้ วยวัสดุยาแนว โดยใช้ สที ีใกล้ เคียงหรืออ่อนกว่าสีกระเบือง หรือตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ
1.4

งานกรวดล้ าง ทรายล้ าง และหินล้ าง
) ข้ อกําหนดทัวไป
.1) ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งจัด หาวัสดุอุป กรณ์ ทีมี คุณภาพ แรงงานที มี ฝีมื อ และความชํ า นาญ มี ระบบ
ควบคุมคุณภาพทีดี ในการติดตังงานหินล้ าง/กรวดล้ าง ผนังและพืน ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
.2) ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําแผ่นตัวอย่างหินล้ าง/กรวดล้ างขนาด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนาด
เม็ดหินและกรวด ลวดลาย และวัสดุแบ่งช่อง ให้ ผ้ คู วบคุมงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบคัดเลือกและอนุมตั ิก่อนดําเนินการ
.3) ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํา Shop Drawing เพือให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง ดังนี
- แบบแปลน หรือ รูปด้ านของงานหินล้ าง/กรวดล้ างทังหมด ระบุสแี ละขนาดเม็ดหินหรื อกรวด
ให้ ชดั เจน
- แบบขยายการติดตังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวเส้ นแบ่งช่องหรื อเส้ นขอบคิว แสดงอัตรา
ความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนําของพืนแต่ละส่วน
- แบบขยายอืนทีเกียวข้ องหรือจําเป็ น เช่น ตําแหน่งติดตังอุปกรณ์ งานระบบทีเกียวข้ อง ช่อง
ระบายนําทีพืน ตําแหน่งติดตังสวิทช์ปลัก ช่องซ่อมบํารุง เป็ นต้ น
.4) ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการป้องกันและระมัดระวังมิให้ ผนังหรือส่วนของอาคารอืนๆ เปรอะเปื อน และ
ป้องกันไม่ให้ ท่อนําหรือทางระบายนําต่างๆ อุดตันเสียหาย
2) วัสดุ
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.1) หิน ให้ ใช้ หินอ่อนคัดและล้ างจนสะอาด ปราศจากสิงอืนเจือปน ขนาดใกล้ เคียงกันโดยร่ อนผ่าน
ตะแกรงหากไม่ระบุในแบบ ให้ ใช้ ขนาด 3-4 มิลลิเมตร ชนิด ขนาด และสีของหินจะต้ องได้ รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และ/
หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ
.2) กรวด ให้ ใช้ กรวดทะเลคัดเม็ดกลมและล้ างจนสะอาด ปราศจากสิงอืนเจือปน ขนาดใกล้ เคียงกัน
โดยผ่านตะแกรงร่อน หากไม่ระบุในแบบ ให้ ใช้ ขนาด 2-3 มิลลิเมตร ชนิด ขนาด และสี จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน
และ/หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ
.3) ปูนทรายปรับระดับพืน ปูนซีเมนต์ ขาว ปูนซีเมนต์ ทัวไปสีเทา และสีฝุ่น จะต้ องได้ รับการอนุมัติ
ก่อนดําเนินการ
.4) การแบ่งช่อง หากไม่ระบุในแบบ ให้ ใช้ ไม้ สกั ขนาด 5x10 มิลลิเมตร สําหรับการเซาะร่ อง หรื อ
ใช้ PVC ขนาด 6x10 มิลลิเมตร สําหรับการฝั งเส้ นแบ่งช่อง ขนาดช่องไม่เกิน 2.00x2.00 เมตร
3) วิธีการดําเนินงาน
.1) การเตรียมผิว
.1.1) ทําความสะอาดพืนผิ วที จะทํา ผิว หินล้ าง/กรวดล้ า งให้ สะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบ
ไขมัน เศษปูนทราย หรือสิงสกปรกอืนใด และล้ างทําความสะอาดด้ วยนํา
.1.2) สําหรับพืนทีจะทําหินล้ าง/กรวดล้ าง จะต้ องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ ได้ ระดับและความ
เอียงลาดตามต้ องการ สําหรับผนังจะต้ องฉาบปูนรองพืน ให้ ได้ ดิง ได้ ฉาก ได้ แนว ตามทีระบุไว้ ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้
ปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพือให้ ได้ ผิวพืนหรือผิวผนังทีเรียบและแข็งแรงโดยเหลือความหนาสําหรับทําผิวหินล้ าง/กรวด
ล้ างประมาณ 15 มิลลิเมตร
.1.3) หลังจากเทพืนปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพืนผนังแล้ ว 24 ชัวโมง ให้ ทําการบ่ม
ตลอด 3 วัน ทิงไว้ ให้ แห้ ง แล้ วจึงเริมดําเนินการทําผิวหินล้ าง/กรวดล้ างได้
.2) การทําผิวหินล้ าง / กรวดล้ าง
.2.1) จัดวางแนวเส้ นแบ่งขนาดช่องด้ วยไม้ หรื อ PVC ตามทีได้ รับอนุมัติ แบ่งเป็ นช่องๆ ตาม
Shop Drawing ทีได้ รับอนุมตั ิ ยึดเส้ นแบ่งด้ วยปูนทราย ให้ ได้ แนวตรงและได้ ระดับ ทิงไว้ ให้ แห้ งอย่างน้ อย 24 ชัวโมง
.2.2) ก่อนฉาบผิวหรือเทผิว ผู้รับจ้ างจะต้ องรดนําทัวบริ เวณให้ ช่มุ แล้ วสลัดหรื อเทด้ วยนําปูน
ซิเมนต์ข้นเป็ นตัวประสานก่อน จึงฉาบหรือเทผิว
.2.3) ผสมหินหรือกรวด อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน หินหรื อกรวด 3 ส่วน ผสมกับนําสะอาด
ให้ ข้นพอเหมาะกับการใช้ งาน ฉาบหรือเทลงในพืนทีแล้ วตบให้ แน่น แต่งให้ ได้ ระดับเสมอเส้ นแบ่งช่อง แล้ วทิงไว้ ให้ ผิวปูนเริ ม
หมาดประมาณ 30 นาที จึงทําการล้ างผิวโดยใช้ แปรงจุ่มนําสะอาด ค่อยๆกวาดหรือล้ างผิวหน้ าให้ ทวหลายครั
ั
ง จนเห็นเม็ด
หินหรือเม็ดกรวดชัดเจน ทิงไว้ ให้ แห้ ง 1 วัน
.2.4) ใช้ กรดเกลือผสมนําสะอาด 1:20 ใช้ แปรงจุ่ม ค่อยๆ กวาดให้ ทัวผิวหน้ าหลายครั ง จน
คราบปูนออกหมด เห็นเม็ดหินหรือกรวดชัดเจนและสวยงาม
.2.5) การทํา ให้ ทํ าที ละช่ องพอเหมาะกับเวลาและช่ างฝี มือ เม็ดหิ นหรื อ เม็ด กรวดต้ องแน่ น
สมําเสมอกันได้ ดิงหรือได้ ระดับตลอดผิวหน้ า
. ) การบํารุงรักษาและทําความสะอาด
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. .1)
ผิวหินล้ าง/กรวดล้ างทังหมด เมือทํา เสร็ จแล้ วจะต้ องได้ แนว ได้ ระดับ ได้ ดิง เรี ย บ
สมําเสมอ ในกรณีทีเกิดมีรอยด่าง แตกร้ าวหรื อเม็ดหิน/กรวด กระจายตัวไม่สมําเสมอกัน หรื อความไม่เรี ยบร้ อยใดๆ ผู้รับ
จ้ างจะต้ องดําเนินการแก้ ไข โดยทุบออกแล้ วทําให้ ใหม่ทังช่ อง และให้ ได้ สีทีสมํ าเสมอทัวทังบริ เวณ โดยค่าใช้ จ่ายของผู้
รับจ้ าง
. .2)
หลังจากทําผิวหินล้ าง/กรวดล้ างแล้ วเสร็จ ทิงให้ ผิวหินล้ าง/กรวดล้ างแหง้ โดยไม่ถูก
กระทบกระเทือนเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 วัน แล้ วล้ างทําความสะอาดอีกครังด้ วยนํา และเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ าสะอาด
จากนันเคลือบผิวด้ วย Wax หรือนํายา Rain Coating ให้ ทวอย่
ั างน้ อย 1 ครัง
. .3)
ผู้รับจ้ างจะต้ องป้องกัน ไม่ ให้ ง านหิน ล้ า ง/กรวดล้ า งของผนัง และพืน สกปรกหรื อ
เสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
1.5

งานพืนหินขัดกับที
) ข้ อกําหนดทัวไป
.1) ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งจัด หาวัสดุอุป กรณ์ ทีมี คุณภาพ แรงงานที มี ฝีมื อ และความชํ า นาญ มี ระบบ
ควบคุมคุณภาพทีดี ในการติดตังงานหินขัด ผนังและพืน ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
.2) ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําแผ่นตัวอย่างหินขัด ขนาด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนาดเม็ดหิน
และกรวด ลวดลาย และวัสดุแบ่งช่อง ให้ ผ้ คู วบคุมงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบคัดเลือกและอนุมตั ิก่อนดําเนินการ
.3) ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํา Shop Drawing เพือให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง ดังนี
- แบบแปลน, รูปด้ านของงานหินขัดทังหมด ระบุสแี ละขนาดเม็ดหินหรือกรวดให้ ชดั เจน
- แบบขยายการติดตังบริ เวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวเส้ นแบ่งช่ องหรื อชนิดของเส้ นแบ่งแนว
ของพืนแต่ละส่วนตามผังลายพืนหรือตามมาตรฐานการทํางาน
- แบบขยายอืนทีเกียวข้ องหรือจําเป็ น เช่น ตําแหน่งติดตังอุปกรณ์ งานระบบทีเกียวข้ อง ช่อง
ระบายนําทีพืน ตําแหน่งติดตังสวิทช์ปลัก ช่องซ่อมบํารุง เป็ นต้ น
.4) ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการป้องกันและระมัดระวังมิให้ ผนังหรือส่วนของอาคารอืนๆ เปรอะเปื อน และ
ป้องกันไม่ให้ ท่อนําหรือทางระบายนําต่างๆ อุดตันเสียหาย
)
วัสดุ
วัสดุทีใช้ ในงานหินขัด ประกอบด้ วย
.1) หินเกล็ด หินเกล็ดทีใช้ คือ หินอ่อนสีสนั ต่างๆ ขนาดของหินเกล็ดทีใช้ หากมิได้ ระบุรายละเอียด
ในแบบก่อสร้ างให้ ใช้ สว่ นผสมของหินขนาดเบอร์ 3, 3 1/2 และ 4 คละเคล้ าเข้ าด้ วยกัน หินทีใช้ ต้องมีคุณภาพดีโดยจะต้ อง
มีเนือละเอียดไม่ขรุ ขระ หรื อเป็ นทราย สีสนั สะอาดตาไม่มีรอยด่างของคราบแร่ หรื อสนิมหัวอยู่ในเนือไม่ผุย่ยุ หินเกล็ด
คุณภาพดีจะให้ พืนหินขัดทีมีความมันเงางามสูง
.2) ปูนซีเมนต์ขาว ปูนซีเมนต์ขาวเป็ นปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ Type 1
.3) สีผสมซีเมนต์สที ีใช้ ผสมซีเมนต์ขาว เพือให้ ออกเป็ นสีสนั ต่างๆ นัน เป็ นสารสังเคราะห์ ประเภท
Metals Oxide ทีจําหน่ายโดยทัวไปจะมีอยู่ 6 สี คือ สีแดง, ดํา,เหลือง, นําตาล (ซึงมาจากสารสังเคราะห์ประเภท Ferric
Oxide) สีเขียว (จาก Chrome Oxide) และสีฟ้า (จาก Manganess Oxide) คุณสมบัติของสีผสมซีเมนต์ จะต้ องสามารถ
กระจายและผสมผสานกับเนือซีเมนต์ได้ ดี ไม่ซีดจางและคงทน
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-A/0001

Rev. No. 0
Page
1-6/10

Doc. Title : งานสถาปั ตยกรรม

.4) ผู้รับจ้ างต้ องทํ าลวดลายของพืนและบอกชนิดและสีของเส้ นแบ่งพื นและวัสดุอืนๆ ให้ คณะ
กรรมการตรวจการจ้ างพิจารณาอนุมตั ิก่อนดําเนินการ
)
วิธีการดําเนินงาน
.1) การเตรียมพืนทีควรทําเส้ นแบ่งพืนทีแล้ วเทปูนทรายปรับระดับ เมือปูนทรายหมาดๆ ควรใช้ ไม้
กวาดทางมะพร้ าวตัดปรายขูดแล้ วทิงไว้ ให้ แห้ งแล้ วหล่อนําเลียงทิงไว้ ประมาณ คืน ก่อนทําการหล่อหินขัด
.2) การหล่อหิน เกล็ด ทีจะใช้ ควรผ่า นการล้ างและร่ อนฝุ่ นละอองที เคลือ บเม็ ดหิ นอ่ อนเสีย ก่อ น
สัดส่วนของหิน หากมิได้ ระบุรายละเอียดในแบบก่อสร้ างให้ ใช้ หินเบอร์ 2,3,3 1/2 และ 4 การคละหินเป็ นดังนี ปูนซีเมนต์
ขาว 1 ถุง หินเกล็ดเบอร์ 2 จํานวน 4 ถัง (ผสม 2 โรย 2) หินเกล็ดเบอร์ 3 จํานวน 2 ถัง หินเกล็ดเบอร์ 3 1/2 จํานวน
2 ถัง หินเกล็ดเบอร์ 4 จํานวน 1 ถัง ในขันตอนการหล่อ ให้ กลึงบดอัดด้ วยลูกกลิง 2 ครัง
.3) การขัด ขันตอนการขัดแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
.3.1) การขัดเพือลอกผิวหน้ าให้ ขดั ลอกผิวหน้ าด้ วยวัสดุขดั เบอร์ 46 และ 60 ตามลําดับ
.3.2) การขัดเพือลบลอยขูดขีดหลังจากผ่านการขัดหยาบแล้ วควรทิงไว้ อย่างน้ อย 5 วัน จึงจะ
ทําการขัดต่อโดยเบอร์ 240 ขัดในครังทีสอง
.3.3) การขัดเพือให้ ผิวลืนเป็ นเงางามให้ ใช้ วสั ดุขดั ประเภทหินอ่อนหรื อหินลืนปั นลงไปบน
พืนผิวหน้ าทีผ่านการขัดแล้ วจากข้ างต้ น
.4) การลงนํามันเพือรักษาผิวพืนหินขัด
ก่อนทําการลงนํามัน ควรชําระล้ างคราบสกปรก โดยใช้ Oxalic Acid (เงาซัว) ผสมนําแล้ วปั น
ด้ วยแปรงชําระล้ างคราบสกปรกบนผิวหน้ าของพืนให้ สะอาดล้ างออกแล้ วทิงไว้ ให้ แห้ งสนิท จึงทําการลงนํามัน ในการลง
นํามันให้ ใช้ ขีผึงละเลงลงบนพืนแต่เพียงเบาๆ จากนันใช้ แปรงใยมะพร้ าวปั นตาม ให้ นํามันซึมซับลงในผิวพืนจากนันใช้ ฝอย
เหล็กปั นทําความสะอาดคราบนํามันขีผึงออกจากผิวหน้ า
ภายหลังการขัดเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว หากพบว่าตอนใดไม่เรียบ สีไม่สมําเสมอ เป็ นริ วรอยหรื อกะเทาะ
แตกร้ าว เสียหายใดๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดการซ่อมแซม หรือทําให้ ใหม่ตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้ าง โดย
ไม่คิดมูลค่าใดๆ เพิมเติมทังสิน
1.6

งานบล็อกปูพืน บล็อกสนามหญ้ า และขอบคันหิน
1)
ความต้ องการทัวไป
1.1) ผู้รับ จ้ างจะต้ อ งจัด หาวัสดุอุปกรณ์ ทีมี คุณภาพแรงงานที มี ฝีมื อ และความชํ านาญมีระบบ
ควบคุมคุณภาพทีดีในการติดตังงานงานบล็อกปูพนบล็
ื อกสนามหญ้ าและขอบคันหินตามระบุในแบบและรายการประกอบ
แบบ พร้ อมมีวสั ดุป้องกันความเสียหาย
1.2) ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งทํา ความเข้ า ใจกับ แบบทังหมดให้ ละเอีย ดตลอดจนขอบเขตของงานและ
วัตถุประสงค์ ดังแสดงไว้ ในแบบ ถ้ าหากมีปัญหา หรือข้ อขัดแย้ งใดๆ ให้ แจ้ งทางผู้ควบคุมงานทราบก่อน เพือหาข้ อยุติก่อน
ทําการก่อสร้ าง
1.3) ผู้รับจ้ างจะต้ องขนย้ ายเศษวัสดุ วัชพื ช และสิงไม่พึงประสงค์ อืนใดในบริ เวณทีจะก่อให้ เกิ ด
ความไม่สะดวกในการก่อสร้ างและนําไปทิงภายนอกบริเวณทีก่อสร้ างค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ในการรือถอน และโยกย้ ายเป็ นหน้ าที
ของผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบทังสิน
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1.4) ผู้รับจ้ างจะต้ อ งปั ก ผัง ตรวจสอบการปั กผัง ให้ ถูกต้ อ งและให้ ผ้ อู อกแบบอนุมัติ การปั กผังว่ า
ถูกต้ องแล้ วจึงเริมงานขันต่อไปได้ ทังนี ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่ทําการใดๆ ในงานปั กผังอันจะทําให้ ส่วนต่างๆ ของอาคารและ
ระบบกันซึมเกิดความเสียหาย
1.5) ให้ ถือระดับทีแสดงไว้ ในผังตามทีปรากฏในแบบเป็ นมาตรฐานผู้ออกแบบจะเป็ นผู้ชีตําแหน่งให้
ก่อน ผู้รบั จ้ างจะต้ องควบคุมการปั กผังและการถ่ายระดับให้ ถกู ต้ อง เป็ นไปตามแบบและรายการโดยเคร่งครัด
1.6) ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบงานระบบระบายนํา สําหรับต้ นไม้ ไม้ พ่มุ และสนามหญ้ าทังหมด ให้
สามารถระบายนําได้ ดี โดยไม่มีผลเสียหายเกิดขึนกับต้ นไม้ ไม้ พ่มุ และต้ นหญ้ า หากจุดระบายนําใดทีอาจทําให้ ดินอุดตัน
ได้ ผู้รับจ้ างจะต้ องหาวิธีป้องกันโดยใช้ แผ่น Geo composite หรือ Geo textile หรือผ้ าห่มดิน (Palm Fiber) วางกันก่อนถม
ดินและต้ องเดินท่อระบายนําเพิมเติมตามคําสังของผู้ควบคุมงาน
1.7) ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างบล็อกปูพืน บล็อกสนามหญ้ าและขอบคันหิน ตามชนิด สี และ
ลายทีกําหนด ขนาดเท่ากับวัสดุทีจะใช้ จริ งไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง ให้ ผ้ อู อกแบบอนุมัติก่อนการสังซือตัวอย่างดังกล่าวให้
รวมถึงตัวอย่างการติดตัง และอุปกรณ์ประกอบทีจําเป็ น เช่น การเข้ ามุม การบากเป็ นต้ น
1.8) ผู้รบั จ้ างต้ องจัดทํา Shop drawing เพือให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง ดังนี
- แบบแปลน รูปด้ าน รูปตัดของงานบล็อกปูพืน บล็อกสนามหญ้ าและขอบคันหิน ลายหรือรอยต่อ
ของบล็อคปูพืนและเศษของบล็อคทุกส่วน ระบุสแี ละชนิดให้ ชดั เจน
- แบบขยายอืนทีเกียวข้ องหรือจําเป็ น เช่น ตําแหน่งติดตังอุปกรณ์งานระบบทีเกียวข้ อง บริเวณบ่อ
พักงานระบายนําต่างๆ เพือสดงการระบายนําและป้องกันทรายไหล เป็ นต้ น
2) ผลิตภัณฑ์
2.1) วัสดุทีนํามาใช้ ต้ องเป็ นวัสดุใหม่ทีได้ มาตรฐานของผู้ผลิต คัดพิเศษ ปราศจากรอยร้ าวหรื อตําหนิ
และมีขนาดเท่ากันทุกชิน
2.2) หากมีการระบุพิเศษให้ ใช้ วสั ดุทีรือจากของเดิม ให้ ทําการสํารวจคุณภาพวัสดุ ประเมินการนํามาใช้
ใหม่ โดยคัดเฉพาะวัสดุทียังคงมีสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหักหรือมีรอยร้ าวสีและขนาดเท่ากันกับวัสดุใหม่
2.3) บล็อกปูพืนทางเท้ าสําหรับปูพืนภายนอก ให้ ใช้ คอนกรีตบล็อกชนิดความหนาของชันผิวไม่น้อยกว่า
มม. ชนิดตามระบุในแบบ หรือ ขนาด . x11.25x6 ซม. (รูปคดกริช) และ ขนาด . x11.25x6 ซม. (รู ปครึงคดกริ ช)
หรื อ ขนาด x30x6 ซม. (เลือ กสีภ ายหลัง ) หรื อตามแบบระบุ โดยมี ค วามต้ า นแรงอัด เฉลียไม่ น้ อ ยกว่ า MPa.
(ประมาณ กก./ตร.ซม.) สีตามระบุในแบบ ตามมาตรฐาน มอก. 2.4) บล็อกสนามหญ้ า ให้ ใช้ คอนกรี ตบล็อกสนามหญ้ า ชนิดและสีตามทีระบุในแบบ หรื อ ขนาด
x25x ซม. (รูปคดกริช) (เลือกสีภายหลัง) หากเป็ นงานทีเกียวข้ องกับการขออาคารเขียว ให้ เลือกใช้ บล็อกสนามหญ้ าทีมี
พืนทีรูพรุนไม่น้อยกว่า % ของพืนทีผิวหน้ าของบล็อก
2.5) ขอบคันหิน ให้ ใช้ ขอบคันหินคอนกรีตขนาด 15x30x100 ซม.ปราศจากรอยร้ าวหรื อตําหนิ และ
มีขนาดเท่ากันทุกชิน
2.6) วัส ดุอื นๆ ตามระบุใ นแบบโดยได้ รับ อนุ มัติ จ ากผู้ ควบคุม งานและตามวัต ถุป ระสงค์ ข อง
ผู้ออกแบบ
3) การดําเนินการ
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3.1) ผู้รับจ้ างจะต้ องทําหารวัดและตรวจสอบสถานทีจริงบริเวณทีจะปูบล็อคปูพืนบล็อกสนามหญ้ าและ
ขอบคันหินก่อน เพือความถูกต้ องของขนาดและระยะตามความเป็ นจริง
3.2) ผู้รับจ้ างต้ องใช้ ความระมัดระวังในการก่อสร้ างทีจะกระทบต่อรากต้ นไม้ โดยเฉพาะการตัดรากที
พาดผ่านแนวก่อสร้ าง เนืองจากอาจจะส่งผลต่อการล้ มของต้ นไม้ ในอนาคต
3.3) ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้คํานวน ออกแบบ ชนิดการใช้ บล็อกปูพืนตามลวดลายบล็อกสนามหญ้ าและ
ขอบคันหินในรูปแบบทีเกียวข้ อง เช่น ขอบเข้ ามุมต่างๆ ตําแหน่งและจํานวนของบล็อกปูพืน บล็อกสนามหญ้ าและขอบคัน
หินสําหรับการยึดติดทีต้ องการบาก เจาะรูและอืนๆ ทีจําเป็ นพร้ อมการตรวจสอบรอบบริเวณให้ แข็งแรงและปลอดภัย
3.4) ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการปรับระดับ พืนดินเดิมให้ เรี ยบร้ อยก่อนการเทพื นปูนทรายปรับระดับและ
ทรายรองพืนตามแบบ แล้ วจึงทําการปูกรณีทีพืนทีการก่อสร้ างกระทบต่อไม้ ยืนต้ นใกล้ เคียงหรื อขอบของทางเท้ าอยู่ชิดลํา
ต้ นน้ อยกว่า เมตร สามารถเสนอ Shop drawing ใช้ หินคลุกบดอัดและทรายปรับระดับได้ ความความเหมาะสม
3.5) หากไม่มีระบุในแบบ การปูพืนบล็อก บล็อกสนามหญ้ าและขอบคันหินให้ ใช้ ข้อกําหนดของผู้ผลิต
หรือตาม Shop drawing ทีได้ รับการอนุมตั ิ
3.6) การเตรียมผิวและขันตอนการทําโครงสร้ างพืนทางและงานบล็อกปู
- เตรียมพืนดินเดิม โดยขุดเปิ ดหน้ าดินลึกประมาณ - ซม. กําจัดหญ้ าและวัชพืชออกให้ หมด
- เกลีย ปาด ปรับระดับให้ เรียบสมําเสมอ ตบอัดให้ แน่น
- วางขอบโดยรอบพืนที วางขอบคันหินหรือตกแต่งบริเวณขอบของพืนทีเพือกําหนดขอบเขตและ
ป้องกันการแยกตัวของแนวบล็อก
- เทคอนกรีตหรือหินคลุกบดอัดทรายก่อนใส่ทรายหยาบปรับระดับ โดยมีความหนาหลังจากบด
อัดแล้ ว - ซม.
- วิธีการติดตังบล็อก เริมจากตรวจสอบระดับและแนวในการปู หากในแบบมีขอบคันหินให้ ทําการ
วางขอบคันหินก่อน โดยขอบต้ องไม่ยบุ หรือไม่แยกตัวออกเมือใช้ งาน) และทําการปูบล็อกตามลวดลายและสีทีระบุในแบบ
ปูห่างกันไม่เกิน 4 มม. ดัดบล็อกให้ ตรงและตัดบล็อกใส่ช่องว่างให้ เต็ม
- ใส่ทรายละเอียดอุดรอยต่อให้ เต็มและเหลือค้ างบนผิวบล็อกด้ วยพร้ อมบดอัดด้ วยเครื อง PLATE
VIBRATOR 2-3 เทียว กวาดทรายส่วนทีเหลือออก
- กรณี บล็อกสนามหญ้ าที มีก ารระบุให้ ปลูกหญ้ า แซมในช่ องของบล็อกสนามหญ้ าให้ ใ ส่ท ราย
ละเอียดสูงถึงระดับกลางบล็อกและฉีกหญ้ าเป็ นแผ่นเล็กขนาดพอดีกับช่องปลูกหญ้ า ใส่ทรายละเอียดอุดรอยต่อระหว่าง
บล็อกให้ เต็มโดยเหลือค้ างผิวบล็อกเล็กน้ อย พร้ อมบดอัดด้ วยเครือง PLATE VIBRATOR 2-3 เทียว กวาดทรายส่วนทีเหลือ
ออก และทําการรดนําให้ หญ้ าให้ ช่มุ โดยดูข้อกําหนดงานปลูกหญ้ าเพิมเติม
3.7) ภายหลังจากปูแผ่นบล็อกปูพืน บล็อกสนามหญ้ าและขอบคันหิน เรี ยบร้ อยแล้ วจะต้ องทําความ
สะอาดให้ เรียบร้ อย แผ่นบล็อกทีแตกร้ าว บิน หรือสีถลอกจะต้ องเปลียนใหม่
1.7

งานพืนผิวคอนกรี ตพิมพ์ ลาย
)

ความต้ องการทัวไป
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.1) ผู้รับจ้ างจะต้ อ งจัดหาวัสดุอุป กรณ์ ที มีคุณภาพ แรงงานทีมี ฝีมื อและความชํา นาญมี ระบบ
ควบคุม คุณภาพทีดี ใ นการติด ตังงาน งานบล็อ กปูพื น บล็อกสนามหญ้ าและขอบคัน หิน ตามระบุใ นแบบและรายการ
ประกอบแบบ พร้ อมมีวสั ดุป้องกันความเสียหาย
1. ) ผู้รับจ้ างจะต้ องทําความเข้ าใจกับแบบทังหมดให้ ละเอียด ตลอดจนขอบเขตของงาน และ
วัตถุประสงค์ ดังแสดงไว้ ในแบบ ถ้ าหากมีปัญหา หรือข้ อขัดแย้ งใดๆ ให้ แจ้ งทางผู้ควบคุมงานทราบก่อน เพือหาข้ อยุติก่อน
ทําการก่อสร้ าง
1. ) ผู้รับจ้ างจะต้ องขนย้ ายเศษวัสดุ วัชพืช และสิงไม่พึงประสงค์ อืนใดในบริ เวณทีจะก่อให้ เกิ ด
ความไม่สะดวกในการก่อสร้ างและนําไปทิงภายนอกบริ เวณทีก่อสร้ าง ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการรื อถอน และโยกย้ าย เป็ น
หน้ าทีของผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบทังสิน
1. ) ผู้รับจ้ างจะต้ องปั ก ผัง ตรวจสอบการปั กผังให้ ถูกต้ อง และให้ ผ้ อู อกแบบอนุมัติการปั กผังว่ า
ถูกต้ องแล้ วจึงเริมงานขันต่อไปได้ ทังนี ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่ทําการใดๆ ในงานปั กผังอันจะทําให้ ส่วนต่ างๆ ของอาคาร และ
ระบบกันซึมเกิดความเสียหาย
1. ) ให้ ถือระดับทีแสดงไว้ ในผังตามทีปรากฏในแบบเป็ นมาตรฐาน ผู้ออกแบบจะเป็ นผู้ชีตําแหน่ง
ให้ ก่อน ผู้รับจ้ างจะต้ องควบคุมการปั กผัง และการถ่ายระดับให้ ถกู ต้ อง เป็ นไปตามแบบ และรายการโดยเคร่งครัด
1. ) ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบงานระบบระบายนํา สําหรับต้ นไม้ ไม้ พ่มุ และสนามหญ้ าทังหมดให้
สามารถระบายนําได้ ดี โดยไม่มีผลเสียหายเกิดขึนกับต้ นไม้ ไม้ พ่มุ และต้ นหญ้ าหากจุดระบายนําใดทีอาจทําให้ ดินอุดตันได้
ผู้รับจ้ างจะต้ องหาวิธีป้องกัน โดยใช้ แผ่น Geo composite หรือ Geo textile หรือผ้ าห่มดิน (Palm Fiber) วางกันก่อนถมดิน
และต้ องเดินท่อระบายนําเพิมเติมตามคําสังของผู้ควบคุมงาน
1. ) ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างพืนผิว ลายพืน ตามชนิด สี และลายทีกําหนด ขนาด x 30
ซม. บนแผ่นไม้ อดั ให้ ผ้ อู อกแบบอนุมตั ิก่อนการดําเนินการตามตัวอย่างดังกล่าว
1. ) ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํา Shop drawing เพือให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง ดังนี
- แบบแปลน รู ปตัดของพืนทีทีจะดําเนินการ ระบุสี ลาย ความหนาพืนผิว รอยต่อกับวัสดุ
อืนๆ ให้ ชดั เจน
- แบบขยายอื นที เกี ยวข้ องหรื อจํา เป็ น เช่น ตํ าแหน่ง ติด ตังอุปกรณ์ งานระบบทีเกี ยวข้ อ ง
บริเวณฝาบ่อพักงานระบายนําต่างๆ เป็ นต้ น
) ผลิตภัณฑ์
2. ) ผงสี ต้ องเป็ นวัสดุใหม่ทีได้ มาตรฐานของผู้ผลิต ให้ สีทีถูกต้ องตามตัวอย่างทีได้ รับการอนุมัติ
ปราศจากสิงแปลกปลอมภายในผลิตภัณฑ์
2. ) อะคริลกิ เคลือบ ต้ องเป็ นวัสดุใหม่ทีได้ มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากสิงแปลกปลอมภายใน
ผลิตภัณฑ์
2. ) แม่พิมพ์ลายต้ องมีความแข็งแรง ไม่บิดงอ มีลายทีถูกต้ องตามแบบทีได้ รับการอนุมตั ิ
2.4) งานเทพืนคอนกรีตได้ มาตรฐานตามทีระบุไว้ ในรายการเทพืนคอนกรีต (ดู ข้ อ งานพืน)
) การดําเนินการ
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3. ) เตรียมพืนทีสําหรับการทําพืนผิวคอนกรี ตพิมพ์ ลายพร้ อมกับการเทพืนคอนกรี ต โดยเตรี ยม
พืนดินบดอัดทับด้ วยทราบปรับระดับ เทพืนคอนกรีตตามมาตรฐานการดําเนินการก่อสร้ างพืนคอนกรี ต ความหนาตามระบุ
ในแบบ
3. ) วางเหล็กเสริ ม (Wire Mesh) และบนพืนคอนกรี ต ทีเท และเทคอนกรี ต ทับหน้ าความหนา
- ซม. กําลังอัด ksc. หลังจากนันจึงปาดปูนเรียบ
3. ) โรยสีขัด พื น โดยการโรยสีเ คลือ บแกร่ ง บนพื นคอนกรี ต ที เตรี ย มไว้ แ ล้ ว ขัด หน้ า ให้ มี ค วาม
สมําเสมอ
3.4) เมือทําการขัดสีแล้ ว ใช้ แม่พิมพ์ลายตามทีได้ เสนอตัวอย่างวัสดุและได้ รับการอนุมตั ิมาแล้ ว กด
ทับลงบนผิวหน้ าคอนกรีตทียังไม่แข็งสนิทแต่มีความคงตัวแล้ ว ดําเนินการกดแม่พิมพ์เช่นนีให้ ต่อเนืองกันจนทัวบริเวณ
3. ) เมือดําเนินการกดแม่พิมพ์ แล้ วเสร็ จ ทิงไว้ วัน ให้ พืนผิวแห้ งสนิท แล้ งล้ างทําความสะอาด
ด้ วยนํา และปล่อยให้ แห้ งสนิทอีกครัง
3. ) เก็บตกแต่งร่อง รายละเอียดส่วนต่างๆ งาน แล้ วเป่ าทําความสะอาด
3. ) เคลือบเงาด้ วยอะคริลกิ เคลือบเงาป้องกันการเกิดตะไคร่นํา
3. ) กวาดทําความสะอาดพืนผิวและบริเวณใกล้ เคียงก่อนส่งมอบงาน
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2. งานผนัง
งานก่อผนังตามทีระบุไว้ ในแบบผู้รับจ้ างจะต้ องจัดเตรี ยมทําแบบ SHOP DRAWING หรื อแผงตัวอย่างในส่วนต่างๆ
เพือขออนุมตั ิและตรวจสอบตามความต้ องการของผู้ออกแบบก่อนทําการติดตัง
2.1

วัสดุ
วัสดุก่อทีใช้ ต้องแข็งแกร่งปราศจากรอยชํารุดใดๆ อันเป็ นเหตุให้ เสียกําลังมีขนาดสมําเสมอกันไม่บิดโค้ งและ
เป็ นของใหม่การขนย้ ายและการเก็บรักษาต้ องกระทําด้ วยความระมัดระวังมิให้ แตกชํารุดหรือมีรอยเปรอะเปื อน
2.1.1 อิฐมอญหรืออิฐก่อสร้ างสามัญขนาดเล็กหรืออิฐมอญชนิดก้ อนใหญ่ตามระบุในแบบ
ต้ องเป็ นอิฐทีมีคณ
ุ ภาพเผาไฟสุกทัวเนือแข็งแกร่ งไม่มีโพรงไม่แตกร้ าวรู ปร่ างขนาดได้ มาตรฐานไม่
แอ่นบิดงอจะต้ องดูดนําไม่เกิน 25% และจะต้ อ งต้ านทานแรงอัดสูงสุดไม่น้อยกว่ า 100 กก./ตร.ซม. หรื อมี คุณสมบัติ
เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐาน มอก. 77-25
2.2.2 อิฐมอญกลวง
ต้ องเป็ นอิฐทีมีคณ
ุ ภาพดีผลิตขึนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 1 3- 25 เป็ นอิฐ
โปร่งทีมีโพรงหรือรูอย่างขนานกันทําด้ วยเครืองจักรไม่แตกร้ าวบิดงอ
2.2.3 คอนกรีตบล็อกรับนําหนัก (Hollow load-bearing concrete masonry units)
ต้ องเป็ นชนิดรับแรงได้ มาตรฐาน มอก. 57-2533 ขนาด 70x190x390 มม. หรื อ 90x190x390 หรื อ
140x190x390 มม. หรือ 190x190x390 ตามแบบระบุหรือเทียบเท่าโดยเสนอตัวอย่างก่อนดําเนินการ
2.2.4 คอนกรีตมวลเบา
ต้ องเป็ นชนิดอบไอนําความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 600 กก./ตรม. หรื อมาตรฐาน G4 ได้ มาตรฐาน
มอก. 1505-2541 ขนาด 75x200x600 มม. หรือตามแบบระบุ
2.2.5 บล็อคคอนกรีตระบายอากาศชนิดช่องโล่งสําเร็จรูป ขนาด x19x9 ซม. หรือ x39x9 ซม. ต้ องใช้
ปูนซิเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท ผสมทรายละเอียดผิวเรียบเนียน ไม่ต้องฉาบผิวทับหน้ า
2.2. บล็อคคอนกรีตระบายอากาศชนิดลินกันฝนสองชัน หรือชนิดลับแล หรือสกรีนบล็อคขนาด x19x9
ซม. หรือ x39x9 ซม. ต้ องใช้ ปนู ซิเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ประเภท ผสมทรายละเอียด และยึดเกาะระหว่างชินด้ วยปูนกาว ผิว
เรียบเนียน ไม่ต้องฉาบผิวทับหน้ า
2.2. ปูนซีเมนต์
ต้ องใช้ ปู น ซิ เ มนต์ ป อร์ ตแลนด์ คุ ณ ภาพเที ย บเท่ า มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมไทย
มอก.80-2517 (ปูนซิเมนต์ผสม) ต้ องเป็ นปูนใหม่ไม่รวมตัวจับกันเป็ นก้ อนแข็ง
2.2.
ปูนขาว
ต้ องใช้ ปนู ขาวหินทีเผาสุกดีแล้ วต้ องเป็ นปูนใหม่ไม่รวมตัวจับกันเป็ นก้ อนแข็ง
2.2. ปูนก่อ

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ ARU32/SP-A/0001

Rev. No. 0

Doc. Title : งานสถาปั ตยกรรม

Page

2-2/11

มีสว่ นผสมของปูนซิเมนต์ 1 ส่วน กับทรายสะอาด 4 ส่วน (ร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 16 ทังหมด) โดย
ตวงแห้ งต้ องคอยผสมบ่อยๆ จากเวลาผสมนํายาลงไปจนใช้ ก่อเสร็จไม่ควรช้ ากว่า 1 ชัวโมงให้ ผสมนําจํานวนพอควรแล้ วใช้
ให้ เสร็จเมือใส่นําลงไปแล้ วในบางกรณีคณะกรรมการตรวจการจ้ างอาจจะกําหนดให้ ผสมปูนขาวลงไปด้ วย 1 ส่วน
2.2. ปูนก่อผนังภายนอก
ควรใช้ ซีเมนต์ 1 ส่วนและทรายหยาบ 4 ส่วน หรือ ทรายละเอียด 4 ส่วน (ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40)
นําพอสมควร
2.2. ทราย
ต้ องเป็ นทรายนําจืด ปราศจากสิงเจือปนในปริมาณทีจะทําให้ เสียความแข็งแรง มีขนาดคละกันดังนี
2.2.1 นํา
ต้ องเป็ นนําจืดทีสะอาด ปราศจากสิงเจือปนจําพวกแร่ ธาตุ กรด ด่าง และสารอินทรี ย์ต่าง ๆ ใน
ปริมาณทีจะทําให้ ปนู ก่อเสียความแข็งแรง
2.2.1 ตะแกรงลวด
ตะแกรงลวดทีใช้ ยดึ ผนังก่ออิฐ ต้ องเป็ นชนิดอาบสังกะสีขนาดช่อง 1/4”
2.2.1 เหล็กเสริม
ต้ อ งใช้ เ หล็ ก GRADE SR 24 มี คุ ณภาพเที ย บเท่ า มาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรมไทย
มอก.20-2543 เหล็กเส้ นเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม
2.2

การเก็บรั กษา
วัสดุก่ อ ทุก ชนิด จะต้ อ งจัดวางเรี ยงให้ เ ป็ นระเบี ยบเรี ย บร้ อ ยและมันคงการเก็บ เรี ย งซ้ อ นกัน ควรสูง ไม่เ กิ น
2 เมตร บริเวณทีเก็บจะต้ องไม่ถกู สิงสกปรกหรือนําทีจะก่อให้ เกิดตะไคร่ นําหรื อราได้ ทังนีวัสดุก่อทีมีสิงสกปรกจับแน่นหรื อ
อินทรีย์วตั ถุ เช่น ราหรือตะไคร่นําจับจะนําไปใช้ ก่อไม่ได้
2.3

การก่ อ
2.3.1 ผนังก่อบนพืน คสล. ทุกแห่ง ผิวหน้ าของพืน คสล. จะต้ องสกัดผิวให้ ขรุขระแล้ วทําความสะอาดและ
ราดนําให้ เปี ยกเสียก่อนทีจะก่อผนังและโดยเฉพาะการก่อผนังริมนอกโดยรอบอาคารและโดยรอบห้ องนําจะต้ องเทคอนกรี ต
กว้ างเท่ากับผนังก่อและสูงจากพืน คสล. 10 ซม. ก่อนจึงก่อผนังทับได้ เพือกันนํารัวซึม
2.3.2 ผนังก่อชนเสา คสล. ผิวหน้ าของเสา คสล. จะต้ องสกัดผิวให้ ขรุ ขระแล้ วทําความสะอาดและราดนํา
ให้ เปี ยกเสียก่อนก่อนทีจะก่อผนังและจะต้ องยืนเหล็กขนาด dia.6 มม. ยาว 30 ซม.ทุกระยะไม่เกิน 80 ซม.ทีเตรี ยมไว้
ในขณะเทคอนกรีตเสาผนังก่อทังหมดจะต้ องเสริมด้ วยเหล็กก้ างปลาขนาด 10x20 มม.ตามแนวนอนตลอดความยาวของ
กําแพงปลายทัง 2 ด้ านจะอยู่ระดับเดียวกับเหล็กทียืนออกจากเสาเหล็กก้ างปลาจะต้ องฝั งเรี ยบในแนวปูนก่อขนาดความ
กว้ างของเหล็กก้ างปลาจะต้ องมีความกว้ างเท่ากับความกว้ างของวัสดุทีใช้ ก่อผนังเพือช่วยปิ ดผนังก่อ การต่อเหล็กก้ างปลา
ให้ ต่อซ้ อนทับกันอย่างน้ อย 20 ซม.
2.3.3 การก่ อ คอนกรี ตบล็อ กหรื อ อิ ฐ บล็อ กระบายอากาศให้ ก่อ คอนกรี ต บล็อกในลักษณะแห้ ง โดยไม่
จําเป็ นต้ องนําไปแช่นําหรือสาดนําก่อนเว้ นแต่ว่าต้ องการทําความสะอาดก้ อนคอนกรี ตบล็อกเท่านันเริ มจากการทําความ
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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สะอาดบริเวณทีจะก่ออิฐตีเส้ นแนวก่อให้ ถกู ต้ องตามแบบทําความสะอาดก้ อนอิฐ เริมก่อโดยใช้ ปนู ก่อก่อไปตามแนวทีจะก่อ
อิฐ แล้ ววางอิฐแถวแรกบนปูนก่อให้ ได้ แนวระดับและแนวดิง และก่ออิฐแถวต่อไปผู้รับจ้ างจะต้ องเสียบเหล็กไม่น้อยกว่า
Dia. 6 มิลลิเมตร เพือยึดอิฐระหว่างแถว และขณะเทคอนกรีตโครงสร้ างสําหรับงานผนังก่อคอนกรี ตบล็อก เช่น ข้ างเสาที
จะก่ออิฐชนทุกระยะตามดิงไม่เกิน 0.40 เมตร ปลายเหล็กในเสา ค.ส.ล.จะต้ องงอขอ ส่วนของเหล็กทียืนนอกเสายาวไม่
น้ อยกว่า 0.30 เมตร หรือจะใช้ วิธีติดตังด้ วย Expansion Bolts ในภายหลัง ซึงจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อน
การก่ออิฐ จะต้ องได้ แนวระดับและแนวดิง โดยการถ่ายระดับนําขึงเอ็นและใช้ ลกู ดิงอย่างน้ อยทุกความสูง 0.50 เมตร การ
ก่ออิฐแต่ละครังจะต้ องมีความสูงไม่เกินกว่า 1.00 เมตร และจะต้ องทิงไว้ อย่างน้ อย 3 ชัวโมง จึงก่อเสริ มต่อไปได้ อีก 1.00
เมตร แล้ วทําคานทับหลังโดยการก่อคอนกรีตบล็อกโชว์แนวตรงกันตามแนวดิงและแนวนอน ทุกๆ 5 ก้ อนจะต้ องเสียบเหล็ก
2 เส้ นไม่น้อยกว่า Dia. 9 มิลลิเมตร ตลอดความสูงผนังไม่เกิน 2.00 เมตร และยาวไม่เกิน 3.00 เมตร หรือก่อคอนกรีตบล็อก
ตามแบบ หรือคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้ รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ช่องทีเสียบเหล็กจะต้ องเทคอนกรี ตให้ เต็มช่อง
การตัดคอนกรีตบล็อกจะต้ องกระทําด้ วยความประณีต โดยการใช้ เครืองมือทีเหมาะสม แต่งแนวร่ องปูนก่อให้ สวยงาม โดย
ใช้ ปนู ฉาบชนิดละเอียด
2.3.4 การก่อผนังจะต้ องได้ แนว ได้ ดิงและได้ ระดับและต้ องเรียบ โดยการทิงดิงและใช้ เชือกดึงจับระดับทัง
แนวตลอดเวลาผนังก่อทีก่อเปิ ดเรียบร้ อยมีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้ างและจะต้ องมีเสาเอ็นหรือทับหลังโดยรอบ
2.3.5 แนวปูนจะต้ องหนาประมาณ 1 ซม. และต้ องใส่ปนู ก่อให้ เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวัสดุก่อนการเรี ยง
ก่อต้ องกดก้ อนวัสดุก่อ และใช้ เกรียงอัดให้ แน่นไม่ให้ มีซอกมีรูห้ามใช้ ปนู ก่อทีกําลังเริมแข็งตัวหรือเศษปูนก่อทีเหลือร่ วงจาก
การก่อมาใช้ ก่ออีก
2.3.6 การก่อผนังในช่วงเดียวกันจะต้ องก่อให้ มีความสูงใกล้ เคียงกัน ห้ ามก่อผนังส่วนหนึงส่วนใดสูงกว่า
ส่วนทีเหลือเกิน 1 เมตร และผนังก่อหากก่อไม่แล้ วเสร็ จในวันนัน ส่วนบนของผนังก่อทีก่อค้ างไว้ จะต้ องหาสิงปกคลุมเพือ
ป้องกันฝน
2.3.7 ผู้รับจ้ างจะต้ อ งทํา ช่อ งเตรี ย มไว้ ใ นขณะก่ อผนัง ส่วนงานของระบบอื นๆ ทีเกียวข้ อ ง เช่ น ระบบ
ไฟฟ้าระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การสกัดและการเจาะผนังก่อเพือติดตังระบบดังกล่าว จะต้ องยืนขออนุมัติ
จากสถาปนิกเสียก่อน เมือได้ รับการอนุมตั ิแล้ วจึงจะดําเนินการได้ ทังนีจะต้ องดําเนินการสกัดเจาะด้ วยความประณีตและ
ต้ องระมัดระวังมิให้ ผนังก่อบริเวณใกล้ เคียงแตกร้ าวเสียความแข็งแรงไป
2.3.8 ผนังก่ อที ไม่ฉาบปูนหรื อ ก่ อโชว์ แ นวการก่อ จะต้ องจัด ก้ อ นวัสดุก่ อ ให้ ได้ แ นวดิงและได้ แ นวระดับ
ผิวหน้ าเรียบได้ ระดับอย่างสมําเสมอ โดยแนวปูนก่อต้ องมีความกว้ างไม่เกิน 15 มม.ยกเว้ นจากทีระบุเป็ นอย่างอืนแล้ วให้
ใช้ เครืองมือขูดร่อง รอยแนวปูนก่อลึกเข้ าไปประมาณ 5 มม. และผนังก่อโชว์แนวภายนอกอาคาร เมือปูนแห้ งแข็งตัวดีแล้ ว
ผู้รับจ้ างจะต้ องทิงให้ ผนังแห้ งสนิท พร้ อมทังทําความสะอาดผนังให้ เรี ยบร้ อยแล้ วทาด้ วยนํายาประเภท Silicone เพือกัน
ซึมและป้องกันพวกรา ตะไคร่นําจับ
2.3.9 ผนังก่อริมนอกโดยรอบอาคาร ในกรณีก่อผนังชิดขอบด้ านในเสาและคานหรื อในระหว่างกึงกลาง
ของเสาและคานในขณะเทคอนกรีต ผู้รับจ้ างจะต้ องเตรียมร่องลึก 12 มม. กว้ างเท่ากับความหนาของผนังไว้ ทีข้ างเสา และ
ใต้ คาน คสล. ตลอดแนวผนังก่อ
2.3.10 ผนังทีก่อชนคาน คสล. หรื อพืน คสล. จะต้ องเว้ นช่องไว้ ประมาณ 10-20 ซม.เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
3 วันเพือให้ ปนู ก่อแข็งตัวและทรุดตัวจนได้ ทีเสียก่อนจึงทําการก่อให้ ชนท้ องคานหรือท้ องพืนได้
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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2.3.11 ผนังก่อทีก่อใหม่จะต้ องไม่กระทบกระเทือนหรื อรับนําหนักเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน หลังจากก่อ
ผนังเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
2.4

การทําเสาเอ็นและคานเอ็น คสล.
2.4.1 เสาเอ็นทีมุมผนังก่อทุกมุมหรือทีผนังก่อหยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสาคสล. หรือตรงทีผนังก่อติดกับวงกบ
ประตู-หน้ าต่างจะต้ องมีเสาเอ็นขนาดของเสาเอ็นจะต้ องไม่เล็กกว่า 10 ซม. และมีความกว้ างเท่ากับผนังก่อเสาเอ็นจะต้ อง
เสริมด้ วยเหล็ก 2-dia.9 มม. และมีเหล็กปลอก dia. 6 มม. @ 20 ซม. เหล็กเสริ มเสาเอ็นจะต้ องฝั งลึกลงในพืน และคาน
ด้ านบน โดยโผล่เหล็กเตรี ยมไว้ ผนังก่อทีกว้ างเกินกว่า 3 เมตร จะต้ องมีเสาเอ็นแบ่งครึงช่วงสูงตลอดความสูงของผนัง
คอนกรีตทีใช้ เทเสาเอ็น จะต้ องใช้ สว่ น 1:2:4 โดยปริมาณ ส่วนหินให้ ใช้ หินเล็ก
2.4.2 คานทับหลัง ผนังก่อทีก่อสูงไม่ถึงท้ องคาน หรื อพืน คสล. หรื อผนังทีก่อชนใต้ วงกบหน้ าต่าง หรื อ
เหนือวงกบประตู-หน้ าต่างทีก่อผนังทับด้ านบนจะต้ องมีคานทับหลังและขนาดจะต้ องไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตามทีระบุมาแล้ ว
และผนังก่อทีสูงเกินกว่า 3 เมตร จะต้ องมีคานทับหลังตรงกลางช่วงเหล็กเสริ มคานทับหลังจะต้ องต่อกับเหล็กทีเสียบไว้ ใน
เสาหรือเสาเอ็น คสล.
2.4.3 การทําเสาเอ็นในผนังคอนกรีตบล็อกให้ เสียบเหล็ก 2 dia. 9 มม. ในช่องบล็อก @ 2.00 ม. และเท
ปูนทรายให้ เต็มช่องแทนการทําเสาเอ็น คานเอ็นในคอนกรี ตบล็อกโชว์ แนวให้ ใช้ คานทับหลัง (Lintel Block) รู ปตัว U ใส่
เหล็กและกรอกปูนทรายให้ เต็มช่อง
2.4.4 การเซาะร่องกันแตก (CONTROL JOINTS) ให้ ทําขนาดกว้ าง 1 ซม. ลึก 1.5 ซม.
2.5

การทําความสะอาด
เมือก่อ ผนังเสร็ จ เรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ องทํา ความสะอาดผิ วหนัง แนวปูน ก่อ ทัง 2 ด้ า นให้ ปราศจากเศษปูนก่ อ
เกาะติดผนัง เศษปูนทีตกทีพืนจะต้ องเก็บกวาดทิงให้ หมด ให้ เรียบร้ อยทุกครังก่อนปูนแข็งตัว
2.6

การตกแต่ งผิวผนัง
2.6.1 การฉาบปูน
1) ขอบเขตของงาน
งานฉาบปูน หมายรวมถึงงานฉาบปูนผนังวัสดุก่อสร้ างผนัง ค.ส.ล.และงานฉาบปูน โครงสร้ าง
ค.ส.ล. เช่น เสา คาน และท้ องพืนตลอดจนฉาบปูนในส่วนทีมองเห็นด้ วยตาทังหมดนอกจากจะได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอืน
2) หลักการทัวไป
ก) การฉาบปูนทังหมดเมื อฉาบครั งสุด ท้ ายเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วผนังจะต้ อ งเรี ยบสะอาด
สมําเสมอไม่เป็ นรอยคลืนและรอยเกรียงได้ ดิงได้ ระดับทังแนวนอน และแนวตัง มุมทุกมุมจะต้ องตรงได้ ดิงและฉาก (เว้ นแต่ที
ระบุไว้ เป็ นพิเศษในแบบก่อสร้ าง)
ข) หากมิได้ ระบุลกั ษณะการฉาบปูนเป็ นอย่างใดอย่างหนึงให้ ถือว่าเป็ นลักษณะการฉาบ
ปูนเรียบทังหมด
ค) ผนังฉาบปูนการฉาบปูนให้ ทําการฉาบปูน 2 ครังเสมอ คือ ฉาบปูนรองพืนและฉาบปูน
ตกแต่ง
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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3) วัสดุ
ก) ปูนซีเมนต์ให้ ปนู ซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 80-2517
ข) ทรายเป็ นทรายนําจืดทีสะอาดคมแข็งปราศจากดินหรือสิงสกปรกเจือปนหรือเคลือบอยู่
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์
4
100%
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์
8
100%
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์
16
60-90%
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์
30
35-70%
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์
50
10-30%
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์
100 1-10%
ค) นํายาผสมปูนฉาบนํายาผสมปูนฉาบทีผู้รับจ้ างใช้ ผสมแทนปูนขาวให้ ใช้ ได้ ตามสัดส่วน
คําแนะนําของบริ ษัทผู้ผลิตและไม่มีส่วนผสมของ CHLORIDE ไม่กัดมือคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน BS 4887 Mortar
admixtures. Specification for air-entraining (plasticizing) admixtures โดยจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากบริ ษัททีปรึกษา
แล้ วจึงจะใช้ แทนได้
ง)
นํา ต้ องใสสะอาดปราศจากนํามันกรดต่างๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิงสกปรกเจือ
ปน ห้ ามใช้ นําจาก คู คลอง หรื อแหล่งอืนใดก่อนได้ รับอนุญาตและนําทีขุ่นจะต้ องทําให้ ใสและตกตะกอนเสียก่อนจึงจะ
นํามาใช้ ได้
4)
ส่วนผสมปูนฉาบ
ปูนฉาบรองพืนอัตราส่วน 1:3 โดยใช้ ปนู ซีเมนต์ 1 ส่วน ผสมกับทรายกลาง 3 ส่วน
5)
การผสมปูนฉาบ
ก)
การผสมปูนฉาบจะต้ องนําส่วนผสมเข้ ารวมกันด้ วยเครืองผสมคอนกรีตการผสมด้ วย
มือจะอนุมตั ิให้ ใช้ ได้ ในกรณีทีผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้ คณ
ุ ภาพเทียบเท่า ผสมด้ วยเครือง
ข)
ส่วนผสมของนําจะต้ องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปี ยกหรื อแห้ งเกินไปทําให้ ปูน
ฉาบไม่ยดึ เกาะผนัง
6)
การเตรียมผิวฉาบปูน
ก)
ผิว ค.ส.ล. ผิวทีจะฉาบจะต้ องทําให้ ผิวขรุ ขระเสียก่อนอาจโดยการสกัดผิวหน้ าหรื อ
ใช้ ทรายพ่นขัด หรือใช้ แปรงลวดขัดหรือใช้ กรดจําพวกมิวริแอติค ผสมกับนํา 1:6 ส่วน ล้ างผิวคอนกรี ตแต่ต้องล้ างและขจัด
ผงเศษวัสดุออกให้ หมดก่อนนํามันทาไม้ แบบในการเทคอนกรี ตจะต้ องขัดล้ างออกให้ สะอาดด้ วยเช่นเดียวกันแล้ วราดนํา
และทานําปูนซีเมนต์ข้นๆ ให้ ทวเมื
ั อนําปูนแห้ งแล้ ว ให้ สลัดด้ วยปูนทราย 1:1 โดยใช้ แปรงหรื อไม้ กวาดจุ่มสลัดเป็ นมัดๆ ให้
ทัว ทิงให้ ปนู ทรายแห้ งแข็งตัวประมาณ 24 ชม. จึงราดนําให้ ความชุ่มชืนตลอด 48 ชม. และทิงไว้ ให้ แห้ งจึงจะดําเนินงานขัน
ต่อไป
ข)
ผิววัสดุก่อ ผนังก่อ วัสดุก่อต่างๆ จะต้ องทิงไว้ ให้ แห้ งและทรุดตัวจนคงทีแล้ วเสียก่อน
(อย่างน้ อยหลังจากก่อผนังเสร็ จแล้ ว 7 วัน) จึงทําการสกัดเศษปูนออก ทําความสะอาดผิวให้ ปราศจากไขมันหรื อนํามัน
ต่างๆ ฝุ่ นผง
7)
การฉาบปูน
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ก)
การฉาบปูนรองพืนจะต้ องตังเฟี ยมทําระดับจับเหลียม เสาคานขอบค.ส.ล. ต่างๆ ให้
เรี ย บร้ อยได้ แ นวดิ งและแนวระดับ ผนัง และฝ้าเพดานควรจะทํา ระดับ ไว้ เ ป็ นจุด ๆให้ ทัวเพื อให้ ก ารฉาบปูน รวดเร็ ว และ
เรียบร้ อยขึนโดยใช้ ปนู เค็ม ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน ภายหลังปูนทีตังเฟี ยมทําระดับเสร็ จเรี ยบร้ อย
และแห้ งดีแล้ ว ให้ ราดนําหรือฉีดนําให้ บริเวณทีจะฉาบปูนตามอัตราส่วนผสมและวิธีผสมตามทีกําหนดให้ แล้ วให้ ฉาบปูนรอง
พืนได้ ระดับใกล้ เคียงกันกับระดับแนวทีเฟี ยมไว้ (ความหนาของปูนฉาบรองพืนประมาณ 10 มม.) โดยใช้ เกรี ยงไม้ ฉาบอัด
ปูนให้ เกาะติดแน่นกับผิวพืนทีฉาบปูน และก่อนทีปูนฉาบรองพืนจะเริมแข็งตัวให้ ขดู ขีดผิวหน้ าของปูนฉาบให้ ขรุขระเป็ นรอย
ไปมาโดยทัวกัน เพือให้ การยึดเกาะตัวของปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึน เมือฉาบปูนรองพืนเสร็ จแล้ ว จะต้ องบ่มปูนฉาบ
ตลอด 48 ชม. และทิงไว้ ให้ แห้ งก่อน 7 วัน จึงทําการฉาบปูนตกแต่งได้ การฉาบปูนภายนอกตรงผนังวัสดุก่อทีผนังก่อต่อกับ
โครงสร้ างคอนกรี ตเสาคานให้ ป้องกันการแตกร้ าว โดยใช้ แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL JOINT
STRIPS ตอกตะปูยดึ ยาวตลอดแนวรอยต่อแล้ วจึงทําการฉาบปูนรองพืนได้
ข)
การฉาบปูนตกแต่งก่อนฉาบปูนตกแต่งให้ ทําความสะอาดและราดนําบริ เวณทีจะ
ฉาบปูนให้ เปี ยกโดยทัวกันเสียก่อนจึงฉาบปูนตกแต่งได้ โดยใช้ อตั ราส่วนผสมตามทีกําหนดให้ และฉาบปูนให้ ได้ ตามระดับที
เฟี ยมไว้ การฉาบปูนในชันนีให้ หนาไม่เกิน 8 มม.) โดยใช้ ไม้ เกรียงไม้ ฉาบอัดปูนให้ เกาะติดแน่นกับชันปูนฉาบรองพืน และ
ต้ องหมันพรมนําให้ เปี ยกชืนตลอดเวลาฉาบขัดตกแต่งปรับจนผิวได้ ระดับเรี ยบร้ อยตามทีต้ องการด้ วยเกรี ยงไม้ ยางเพื อ
ป้องกันการเว้ าหรือแอ่นของผิวปูนฉาบสําหรับช่องเปิ ดต่างๆ ต้ องฉาบปูนให้ ได้ มมุ ของเปิ ดเหล่านีตามทีกําหนดไว้ โดยทีด้ าน
ของมุมได้ ระดับเดียวกัน ไม่เว้ าหรือปูตลอดแนว
ค)
การฉาบปูนในลักษณะพืนทีกว้ างการฉาบปูนตกแต่ง หรื อฉาบปูนรองพืนบนพืนที
ระนาบนอน เอี ยงลาดหรื อระนาบตัง ซึงมีข นาดกว้ างเกิน 9 ตารางเมตร หากในรู ปแบบหรื อรายละเอี ยดประกอบแบบ
ก่อสร้ างได้ ระบุให้ มีแนวเส้ นแบ่งทีแสดงไว้ อย่างชัดเจน ผู้รับจ้ างจะต้ องขอคําแนะนําพิจารณาจากผู้ควบคุมงานในการแบ่ง
แนวเส้ นปูนฉาบหรือให้ ใส่แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL BEAD ช่วยยึดปูนฉาบตลอดแนว หากผู้
รับจ้ า งมิไ ด้ ปฏิ บัติตามในกรณีดังกล่า วข้ า งต้ น ผู้ควบคุมงานอาจสังให้ เ คาะสกัดปูนฉาบออกแล้ วฉาบใหม่โดยผู้รับจ้ า ง
จะต้ องรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายทังหมด ในกรณีทีระบุให้ ฉาบปูนขัดผิวมันให้ ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ ได้ ระดับตกแต่งผิวจน
เรียบร้ อยแล้ ว ให้ ใช้ นําปูนข้ นๆ ทาโบกทับหน้ าให้ ทวั ขัดผิวเรียบด้ วยเกรี ยงเหล็ก ในกรณีทีระบุให้ ฉาบปูนผสมนํายากันซึม
ขัดผิวมัน ปูนฉาบชันรองพืนและปูนฉาบชันตกแต่งจะต้ องผสมนํายากันซึม ลงในส่วนผสมของปูน ทราย ตามอัตราส่วนและ
คําแนะนําของผู้ผลิตโดยเคร่งครัดและทําการขัดผิวมันดังทีระบุในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้ างนี
ง)
ถ้ าปูนฉาบผนังหนามากกว่า 1.5 ซม.แล้ วควรแบ่งทําเป็ น 2 ชัน และชันนอกให้ ใช้
ทรายละเอียดทังนีคณะกรรมการตรวจการจ้ างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้ างของผู้ว่าจ้ างอาจสังลดหรือเพิมส่วนผสมก็ได้ แล้ วแต่
ชนิดของงาน
8)
การซ่อมผิวฉาบปูน
ผิวปูนฉาบทีแตกร้ าว หลุดร่ อนหรื อปูนไม่จับกับผิวพืนทีทีฉาบไป หรื อฉาบปูนซ่อมรอยสกัด
ต่างๆ จะต้ องทําการซ่อมโดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเป็ นบริ เวณกว้ างไม่น้อยกว่า 10 ซม. และทําผิวให้ ขรุ ขระฉีดนํา
ล้ างให้ สะอาดแล้ วฉาบปูนใหม่ตามข้ อการฉาบปูนข้ างต้ นด้ วยทรายทีมีขนาดและคุณสมบัติเดียวกันกับผิวปูนเดิม ผิวปูนที
ฉาบใหม่แล้ วจะต้ องเรียบสนิทเป็ นเนือเดียวกับผิวปูนเดิม ห้ ามใช้ ฟองนําชุบนําในการตกแต่งผิวปูนฉาบซ่อมนี
9)
การป้องกันผิวปูนฉาบ
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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จะต้ องบ่มผิวปูนฉาบทีฉาบเสร็จใหม่ๆ แต่ละชันให้ มีความชืนอยู่ตลอดเวลา 82 ชม. โดยใช้ นํา
พ่นเป็ นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกันและหลีกเลียงมิให้ ถูกแสงแดดโดยตรง หรื อมีลมพัดจัด การบ่มผิวนี ให้
ผู้รับจ้ างถือเป็ นสิงสําคัญทีจะต้ องให้ การดูแลเป็ นพิเศษด้ วย
2.6.2 การฉาบปูนขัดมัน
กรรมวิธีการทํางานเหมือนการฉาบปูนในข้ อ 2.6.1 หลังจากฉาบปูนผิวหน้ าและปรับจนได้ ระดับ
ตกแต่งผิวจนเรียบร้ อยแล้ ว ให้ พรมนํา และโรยปูนซีเมนต์ผงทับหน้ าให้ ทวั ขัดผิวให้ เรียบมันด้ วยเกรียงเหล็ก
2.6.3 การฉาบปูนขัดมันกันซึม
ขณะผสมปูนฉาบทัง 2 ชัน ให้ ผสมนํายากันซึม มีสดั ส่วนตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตแล้ วจึงฉาบ
2.7

งานกรวดล้ างและหินล้ าง
2.7.1 ข้ อกําหนดทัวไป
1) ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที มีคุณภาพ แรงงานที มีฝีมื อและความชํ านาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพทีดี ในการติดตังงานหินล้ าง/กรวดล้ าง ผนังและพืน ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
2) ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําแผ่นตัวอย่างหินล้ าง/กรวดล้ างขนาด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนาด
เม็ดหินและกรวด ลวดลาย และวัสดุแบ่งช่อง ให้ ผ้ คู วบคุมงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบคัดเลือกและอนุมตั ิก่อน
ดําเนินการ
3) ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํา Shop Drawing เพือให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง ดังนี
- แบบแปลน, รูปด้ าน, รูปตัดของงานหินล้ าง/กรวดล้ างทังหมด ระบุสีและขนาดเม็ดหินหรื อ
กรวดให้ ชดั เจน
- แบบขยายการติดตังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวเส้ นแบ่งช่องหรือเส้ นขอบคิว แสดงอัตรา
ความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนําของพืนแต่ละส่วน
- แบบขยายอืนทีเกียวข้ องหรือจําเป็ น เช่น ตําแหน่งติดตังอุปกรณ์งานระบบทีเกียวข้ อง ช่อง
ระบายนําทีพืน ตําแหน่งติดตังสวิทช์ปลัก ช่องซ่อมบํารุง เป็ นต้ น
4) ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการป้องกันและระมัดระวังมิให้ ผนังหรื อส่วนของอาคารอืนๆ เปรอะเปื อน
และป้องกันไม่ให้ ท่อนําหรือทางระบายนําต่างๆ อุดตันเสียหาย
2.7.2 วัสดุ
1) หิน ให้ ใช้ หินอ่อนคัดและล้ างจนสะอาด ปราศจากสิงอืนเจือปน ขนาดใกล้ เคียงกันโดยร่อนผ่าน
ตะแกรงหากไม่ระบุในแบบ ให้ ใช้ ขนาด 3-4 มิลลิเมตร ชนิด ขนาด และสีของหินจะต้ องได้ รบั อนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และ/
หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ
2) กรวด ให้ ใช้ กรวดทะเลคัดเม็ดกลมและล้ างจนสะอาด ปราศจากสิงอืนเจือปน ขนาดใกล้ เคียง
กันโดยผ่านตะแกรงร่อน หากไม่ระบุในแบบ ให้ ใช้ ขนาด 2-3 มิลลิเมตร ชนิด ขนาด และสี จะต้ องได้ รับอนุมัติจากผู้ควบคุม
งาน และ/หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ
3) ปูนทรายปรับระดับพืน ปูนซีเมนต์ขาว ปูนซีเมนต์ทวไปสี
ั เทา และสีฝนุ่ จะต้ องได้ รับการอนุมัติ
ก่อนดําเนินการ
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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4) การแบ่งช่อง หากไม่ระบุในแบบ ให้ ใช้ ไม้ สกั ขนาด 5x10 มิลลิเมตร สําหรับการเซาะร่อง หรือใช้
PVC ขนาด 6x10 มิลลิเมตร สําหรับการฝั งเส้ นแบ่งช่อง ขนาดช่องไม่เกิน 2.00x2.00 เมตร
2.7.3 วิธีการดําเนินงาน
1) การเตรียมผิว
1.1) ทําความสะอาดพืนผิวทีจะทําผิวหินล้ าง/กรวดล้ างให้ สะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบ
ไขมัน เศษปูนทราย หรือสิงสกปรกอืนใด และล้ างทําความสะอาดด้ วยนํา
1.2) สําหรับ พืนทีจะทํ าหิ นล้ า ง/กรวดล้ าง จะต้ องเทปูนทรายปรับ ระดับ ให้ ได้ ระดับ และ
ความเอียงลาดตามต้ องการ สําหรับผนังจะต้ องฉาบปูนรองพืน ให้ ได้ ดิง ได้ ฉาก ได้ แนว ตามทีระบุไว้ ในหมวดงานฉาบปูน
โดยใช้ ปนู ฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพือให้ ได้ ผิวพืนหรือผิวผนังทีเรียบและแข็งแรงโดยเหลือความหนาสําหรับทําผิวหินล้ าง/
กรวดล้ างประมาณ 15 มิลลิเมตร
1.3) หลังจากเทพืนปูนทรายปรับระดับ หรื อฉาบปูนรองพืนผนังแล้ ว 24 ชัวโมง ให้ ทําการ
บ่มตลอด 3 วัน ทิงไว้ ให้ แห้ ง แล้ วจึงเริมดําเนินการทําผิวหินล้ าง/กรวดล้ างได้
2) การทําผิวหินล้ าง / กรวดล้ าง
2.1) จัดวางแนวเส้ นแบ่งขนาดช่องด้ วยไม้ หรือ PVC ตามทีได้ รับอนุมัติ แบ่งเป็ นช่องๆ ตาม
Shop Drawing ทีได้ รับอนุมตั ิ ยึดเส้ นแบ่งด้ วยปูนทราย ให้ ได้ แนวตรงและได้ ระดับ ทิงไว้ ให้ แห้ งอย่างน้ อย 24 ชัวโมง
2.2) ก่อนฉาบผิวหรือเทผิว ผู้รับจ้ างจะต้ องรดนําทัวบริเวณให้ ช่มุ แล้ วสลัดหรือเทด้ วยนําปูน
ซิเมนต์ข้นเป็ นตัวประสานก่อน จึงฉาบหรือเทผิว
2.3) ผสมหิน หรื อกรวด อัตราส่ว น ปูน ซีเ มนต์ 1 ส่วน หิน หรื อกรวด 3 ส่วน ผสมกับนํ า
สะอาดให้ ข้นพอเหมาะกับการใช้ งาน ฉาบหรือเทลงในพืนทีแล้ วตบให้ แน่น แต่งให้ ได้ ระดับเสมอเส้ นแบ่งช่อง แล้ วทิงไว้ ให้
ผิวปูนเริมหมาดประมาณ 30 นาที จึงทําการล้ างผิวโดยใช้ แปรงจุ่มนําสะอาด ค่อยๆกวาดหรื อล้ างผิวหน้ าให้ ทัวหลายครัง
จนเห็นเม็ดหินหรือเม็ดกรวดชัดเจน ทิงไว้ ให้ แห้ ง 1 วัน
2.4) ใช้ กรดเกลือผสมนําสะอาด 1:20 ใช้ แปรงจุ่ม ค่อยๆ กวาดให้ ทัวผิวหน้ าหลายครัง จน
คราบปูนออกหมด เห็นเม็ดหินหรือกรวดชัดเจนและสวยงาม
2.5) การทําให้ ทําทีละช่องพอเหมาะกับเวลาและช่างฝี มือ เม็ดหินหรื อเม็ดกรวดต้ องแน่น
สมําเสมอกันได้ ดิงหรือได้ ระดับตลอดผิวหน้ า
2.7.4 การบํารุงรักษาและทําความสะอาด
1) ผิวหินล้ าง/กรวดล้ างทังหมด เมือทําเสร็จแล้ วจะต้ องได้ แนว ได้ ระดับ ได้ ดิง เรี ยบสมําเสมอ ใน
กรณีทีเกิดมีรอยด่าง แตกร้ าวหรื อเม็ดหิ น/กรวด กระจายตัว ไม่สมําเสมอกัน หรื อความไม่เรี ยบร้ อยใดๆ ผู้รับจ้ างจะต้ อ ง
ดําเนินการแก้ ไข โดยทุบออกแล้ วทําให้ ใหม่ทงช่
ั อง และให้ ได้ สที ีสมําเสมอทัวทังบริเวณ โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ าง
2) หลัง จากทํ า ผิ ว หิ น ล้ า ง/กรวดล้ า งแล้ วเสร็ จ ทิ งให้ ผิ ว หิ น ล้ า ง/กรวดล้ า งแหง้ โดยไม่ ถู ก
กระทบกระเทือ นเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 วัน แล้ วล้ างทําความสะอาดอีกครังด้ วยนํ าและเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ าสะอาด
จากนันเคลือบผิวด้ วย Wax หรือนํายา Rain Coating ให้ ทวอย่
ั างน้ อย 1 ครัง
3) ผู้รับจ้ างจะต้ องป้องกันไม่ให้ งานหินล้ าง/กรวดล้ างของผนังและพืนสกปรกหรื อเสียหายตลอด
ระยะเวลาก่อสร้ าง
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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2.8

งานกระเบือง
2.8.1 ขอบเขตของงาน
1) ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งจัด หาวัสดุอุป กรณ์ ที มี คุณภาพแรงงานที มี ฝีมื อ และความชํ านาญมี ระบบ
ควบคุมคุณภาพทีดีในการติดตังงานกระเบืองตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
2) วัสดุทีนํามาใช้ ต้องเป็ นวัสดุใหม่ทีได้ มาตรฐานของผู้ผลิตปราศจากรอยร้ าวหรื อตําหนิใดๆ ไม่
บิดงอขนาดเท่ากันทุกแผ่น ให้ ใช้ คณ
ุ ภาพที 1 หรื อเกรด A หรื อเกรดพรี เมียม บรรจุในกล่องเรี ยบร้ อย โดยมีใบส่งของและ
ใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต ทีสามารถตรวจสอบได้ และจะต้ องเก็บรักษาไว้ อย่างดีในทีไม่มีความชืน
3) ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบือง, เส้ นขอบคิว, วัสดุยาแนว พร้ อม
รายละเอียด และขันตอนในการติดตังงานกระเบืองแต่ละชนิด เช่น กระเบืองปูพืน กระเบืองผนังภายในและภายนอก เป็ น
ต้ น ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการสังซือ
4) ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํา Shop Drawing เพือให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง ดังนี
- แบบแปลน, รูปด้ าน, รูปตัด ของการปูกระเบืองทังหมด ระบุรุ่น ขนาด ของกระเบืองแต่ละ
ชนิด
- แบบขยายการติ ดตังบริ เ วณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส้ น
รอยต่อ หรือเส้ นขอบคิว และเศษของกระเบืองทุกส่วน แสดงอัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนําของพืนแต่ละ
ส่วน
- แบบขยายอืน ทีเกียวข้ องหรือจําเป็ น เช่น ตําแหน่งติดตังท่อนําสําหรับจ่ายเครื องสุขภัณฑ์
ทีผนังช่องระบายนําทิงทีพืน ตําแหน่งทีติดตังสวิทช์ ปลัก ช่องซ่อมบํารุง เป็ นต้ น
5) ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําระบบกันซึมพืนหรือผนังทีระบุให้ ทําระบบกันซึม ก่อนการเทพืนปูนทราย
ปรับระดับหรือฉาบปูนรองพืนผนัง แล้ วจึงทําการติดตังกระเบือง เช่น ระบบกันซึมพืนห้ องนําหรื อพืนชันล่างทีติดกับพืนดิน
เป็ นต้ น
2.8.2 วัสดุ
วัสดุที นํา มาใช้ ต้ องเป็ นวัสดุใ หม่ ทีได้ ม าตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้ า ว หรื อตํ าหนิใ ดๆ
รายละเอียด รู ปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา สี และลวดลาย ตามทีระบุในแบบ ให้ ใช้ กระเบืองชันคุณภาพที 1 ขนาดให้
เป็ นไปตามแบบคุณสมบัติไม่ตํากว่า มอก. 37-2529 กระเบืองดินเผาปูพืน เป็ นกระเบืองสําหรับปูพืนทังหมด
1) กระเบื องเซรามิ ค หากไม่ระบุใ นแบบให้ ใช้ ผิว กันลืนสํา หรั บ ปูพื น และผิ วมัน สํา หรั บ บุผนัง
ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. สําหรับกระเบืองขนาด 8”x8” และหนาไม่น้อยกว่า 7 มม.สําหรับกระเบืองขนาด 12”x12”และ
หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.สําหรับกระเบืองขนาด 24”x24”
2) ให้ ผ้ รู ับจ้ างเสนอรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุปนู ทรายปรับระดับพืน กาวซีเมนต์ ชนิดยืดหยุ่น
ตัวได้ ดีสําหรับติดกระเบือง วัสดุติดกระเบืองและวัสดุยาแนวกระเบือง ตามมาตรฐาน ANSI A118.1 Dry-Set Portland
Cement วัสดุนํายาเคลือบใสป้องกันการซึมของนําปูนและสียาแนว วัสดุยาแนวกระเบืองชนิดป้องกันราดํา Wax เคลือบ
ผิวกระเบือง และ วัสดุอืนๆ ตามระบุในแบบต่อคณะกรรมการตรวการจ้ างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนดําเนินงาน
2.8.3 การติดตัง
1) การเตรียมผิว
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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1.1) ทําความสะอาดพืนผิว ทีจะปูหรื อบุกระเบืองให้ ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมัน เศษปูน
ทราย หรือสิงสกปรกอืนใด แล้ วล้ างทําความสะอาดด้ วยนํา
1.2) สําหรับพืนทีจะปูก ระเบือง จะต้ องเทปูนทรายปรับ ระดับ ให้ ได้ ระดับและความเอีย ง
ลาดตามต้ องการสําหรับผนังจะต้ องฉาบปูนรองพืนให้ ได้ ดิง ได้ ฉาก ได้ แนว ตามทีระบุไว้ ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้ ปูน
ฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพือให้ ได้ ผิวพืนหรือผิวผนังทีเรียบและแข็งแรงก่อนการปูหรือบุกระเบือง
1.3) หลังจากเทพืนปูนทรายปรับระดับ หรื อฉาบปูนรองพืนผนังแล้ ว 24 ชัวโมง ให้ ทําการ
บ่มตลอด 3 วัน ทิงไว้ ให้ แห้ ง แล้ วจึงเริมดําเนินการปูกระเบืองพืน หรือบุกระเบืองผนังได้
1.4) การเตรี ยมแผ่น กระเบื อง จะต้ องแกะกล่องออกมา ทํ าการเฉลียสีข องกระเบืองให้
สมําเสมอทัวกันและเพียงพอกับพื นที ทีจะปูห รื อบุกระเบื อง แล้ วจึงนํา กระเบื องไปแช่นํ าก่ อ นนํ ามาใช้ หรื อปฏิ บัติ ตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
1.5) กระเบืองดินเผาทีไม่เคลือบผิว ก่อนการปูหรื อบุจะต้ องเคลือบผิวด้ วยนํายาเคลือบใส
เพือป้องกันการซึมของนําปูนและสียาแนว โดยเคลือบให้ ทวผิ
ั วหน้ าและขอบโดยรอบรวม 5 ด้ าน อย่างน้ อย 2 เทียว
2)
การปูหรือบุกระเบือง
2.1) ทํา การวางแนวกระเบื อง กํ า หนดจํ า นวนแผ่ น และเศษแผ่ น ตาม Shop Drawing
ทีได้ รับอนุมัติ แนวกระเบืองทัวไปหากไม่ระบุในแบบให้ ห่างกัน 2 มิลลิเมตร หรื อชิดกัน ตามชนิดของกระเบืองหรื อตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
2.2) เศษของแผ่นกระเบืองจะต้ องเหลือเท่ากันทัง 2 ด้ าน แนวรอยต่อจะต้ องตรงกันทุกด้ าน
ทังพืนและผนัง หรือตาม Shop Drawing ทีได้ รับอนุมตั ิ การเข้ ามุมกระเบืองหากไม่ระบุในแบบ ให้ ใช้ วิธีเจียรขอบ 45 องศา
ครึงความหนาของแผ่น กระเบืองประกบเข้ า มุม รอยต่อ รอบสุข ภัณฑ์ ห รื อ อุป กรณ์ ห้อ งนํ าต่ างๆ จะต้ องตัด ให้ เรี ยบร้ อ ย
สวยงามด้ วยเครืองมือตัดทีคมเป็ นพิเศษ
2.3) ทําความสะอาดพื นผิวแล้ วพรมนําให้ เปี ยกโดยทัวใช้ กาวซีเมนต์ ในการยึดกระเบือง
ด้ วยการโบกให้ ทวพื
ั นหรือผนัง แล้ วจึงปูหรือบุกระเบือง ให้ ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้ รับการอนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานก่อน
2.4) ติดตังและกดแผ่นกระเบืองตามแนวทีวางไว้ ให้ แน่นไม่เป็ นโพรง ภายในเวลาทีกําหนด
ของกาวซีเมนต์ทีใช้ ในกรณีทีเป็ นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้ องรือออกและทําการติดตังใหม่
2.5) ไม่อนุญาตให้ บกุ ระเบืองทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี
2.6) หลังจากปูห รื อบุก ระเบืองแล้ วเสร็ จ ทิงให้ กระเบืองไม่ถูก กระทบกระเทือ นเป็ นเวลา
อย่ า งน้ อ ย 48 ชัวโมง แล้ ว จึง ยาแนวรอยต่ อ ด้ ว ยวัสดุย าแนว โดยใช้ สีที ใกล้ เ คี ย งหรื อ อ่ อ นกว่ า สีก ระเบื อง หรื อ ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
2.7) ทําความสะอาดผิวกระเบือง แล้ วลง Wax ขัดให้ ทวอย่
ั างน้ อย 1 ครัง
2.8) กระเบืองดิ นเผาทีไม่ไ ด้ เคลือบผิว หลังจากปูเสร็ จแล้ ว จะต้ องเคลือบผิ วด้ วยนํายา
เคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER ให้ ทวพื
ั นอย่างน้ อย 2 เทียว
.9

บัวเชิงผนัง
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โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ ARU32/SP-A/0001

Rev. No. 0

Doc. Title : งานสถาปั ตยกรรม

Page

2-11/11

ให้ ปฏิบตั ิตามรายการ ดังนี
ให้ ผ้ ูรับ จ้ า งจัด ทํ า แบบแปลนทุ ก ชันแสดงแนวบัว เชิ ง ผนัง แต่ ละชนิ ด เพื อขออนุมั ติ ก่ อ นดํ า เนิ น การตาม
รายละเอียดดังนี
1) บัวเชิงผนังของพืนเซรามิค ให้ บุด้วยแผ่นเซรามิค สูง 8”หรื อ 12” หรื อ 24” ตามขนาดกระเบืองปูพืน สี
ตามทีกําหนดให้
2) บัวเชิงผนังของพืนทรายล้ าง, กรวดล้ าง, หินล้ าง, กระเบืองยาง, หินแกรนิต, หินอ่อนและหินขัด ให้ ใช้
วัสดุชนิดเดียวกันสูง 4" รายละเอียดการติดตังตามแบบระบุ โดยทางผู้รับจ้ างต้ องจัดทําแบบรายละเอียดการติดตังก่อน
ดําเนินการ
3) บัวเชิงผนังสําหรับพืนปูพรม ถ้ ามิได้ ระบุในแบบหรือรายการก่อสร้ างให้ ชดั เจน ให้ ติดตังบัวเชิงผนังไม้ สกั
สูง 4”
ในส่วนอืนๆ ถ้ าหากมิได้ ระบุในแบบหรือรายการก่อสร้ างให้ ชัดเจน ให้ ใช้ บัวเชิงผนังวัสดุชนิดเดียวกันกับวัสดุ
พืนสูง 4”
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โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-A/0001

Rev. No. 0
Page 3-1/3

Doc. Title : งานสถาปั ตยกรรม

3. งานหลังคา และระบบกันซึม
3.1

ขอบเขตของงาน และข้ อกําหนดทัวไป
หลังคาทัวไป ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามรายละเอียดดังนี
3.1.1 หลังคาจะต้ องติดตังให้ ถกู หลักการติดตังตามมาตรฐานสากลหรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพืนหลังคามี
ความเอียงลาดลงสูร่ างระบายนําตามทีกําหนดทังนีให้ การระบายนําเป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ วมิให้ นําขังอยู่บนหลังคา
และรางระบายนําได้ การระบายนําให้ เป็ นไปตามรายการก่อสร้ างงานประปางานระบายนําทิงและนําโสโครกตามแบบ
สุขาภิบาล
3.1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องป้องกันการซึมของนําทีจะซึมลงในพืนหลังคาคสล.โดยการทําระบบกันซึมโดยใช้
Water Proof ชนิดมี Topping
3.1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องรับประกันคุณภาพของหลังคาในระยะเวลา 2 ปี หากเกิดรอยร้ าวแตกหรื อรัวไหล
เกิดขึนภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังการส่งมอบงานแล้ วผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําใหม่ หรื อซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดีโดยไม่
คิดมูลค่าใด ๆ ทังสิน
3.1.4 งานส่วนครอบหลังคาทีเป็ นปูนปั น, ปี กนกหรื อ Flashing หากมิได้ แสดงในแบบแต่เป็ นงานในส่วน
ทีจะทําให้ ไม่เกิดการรัวซึมและเป็ นผลดีแก่อาคารผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2

ชนิดของหลังคา
3.2.1 หลังคา คสล.
1) การเตรียมการ
หลังคา คสล. คอนกรีตต้ องเป็ นมวลแน่น และจะต้ องผสมนํายากันซึมลงไปในส่วนผสมของ
คอนกรี ตขณะผสมคอนกรี ตในโม่ผสมเพือให้ ส่วนผสมเข้ ากันดี ขนาด ปริ มาณของนํายา วิธีใช้ ให้ ใช้ ตามคําแนะนําและ
กรรมวิธี ของผู้ผลิต อย่า งเคร่ ง ครัด โดยได้ รับ การอนุมัติแ ละเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้ างแล้ วดํา เนิ นการเท
คอนกรีตตามรายละเอียดในหมวดงานคอนกรีตโดยเคร่ งครัดพร้ อมทังจัดปรับระดับผิวคอนกรี ตให้ มีความเอียงลาดไปยัง
จุดระบายนําตามทีระบุใ นแบบก่อสร้ างแล้ วจึงขัดผิวของคอนกรี ตให้ เรี ยบในขณะทีผิวของคอนกรี ตยังหมาดๆ อยู่ และ
ดําเนินการบ่มคอนกรีตตามรายละเอียดในหมวดงานคอนกรีต
2) การดําเนินการระบบกันซึม
ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ ทีจําเป็ นในการก่อสร้ างในงานป้องกันความชืน
ตามทีระบุในแบบและรายการก่อสร้ างผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งเอกสารประกอบคุณภาพวัสดุของผู้จําหน่ายหรื อผู้ผลิตทีได้
กําหนดไว้ พร้ อมหลักฐานเพือขออนุมตั ิ
การดําเนินการ
หากไม่ไ ด้ ระบุเ ป็ นอื นในแบบให้ ใ ช้ ระบบกัน ซึม ประเภท POLYURETHANE สูต รนํ าชนิ ด
ยืดหยุ่นพิเศษมีค่าความยืดหยุ่น (ELONGATION OF BREAK) ไม่น้อยกว่า 350% ให้ ทําการทารองพืน เทียว และทา
กันซึมในอัตราประมาณ . กก./ตรม. อย่างน้ อย 2 เทียวความหนารวมประมาณ . - . มม.บริ เวณทีเป็ นมุมพืนชนผนัง
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ให้ ทําการลบมุม หรือใช้ POLYURETHANE SEALANT ยาแนวรอยต่อตลอดแนว และทําบัวผนังเป็ นกันซึมต่อเนืองขึนมา
อย่างน้ อย ซม. การติดตังให้ เป็ นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
การทําชันTopping ถ้ ามีระบุไว้ ในแบบ
ให้ ดํ า เนิ น การตามที กํ า หนดในแบบก่ อ สร้ าง,หากรู ปแบบหรื อ รายละเอี ย ดประกอบแบบ
ก่อสร้ างมิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน การทําชัน Topping สําหรับหลังคา คสล. ให้ ดําเนินการดังนี
ชัน Topping ต้ องเทหนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. สูงสุด ซม.เสริ มตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4
มม. # 200 x 200 มม.เพือช่วยลดการแตกร้ าว และทุกๆ ระยะประมาณ x 4 ม. หรื อ ระยะใกล้ เคีย งกันตามความ
เหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 4 ม.ให้ ทําร่ อง Expansion Joint กว้ างไม่น้อยกว่า ซม. ฝั งอุดด้ านล่างของร่ องด้ วยแผ่น Joint
Filler โดยเว้ นร่องส่วนบนไว้ ลกึ ไม่เกิน ซม. สําหรับอุดยาแนวกันนําด้ วยวัสดุ Joint Sealant ระหว่าง Joint Sealant กับ
Joint Filler ต้ องมี แผ่น Bond Breaker หรื อกระดาษเทปกาวผิวมัน คันไว้ เพือไม่ให้ ติดกัน โดยเสนอรายละเอีย ดก่อ น
ดําเนินการ
การรับประกัน
การดํ าเนิ น การงานติ ด ตังให้ ป ฏิ บัติ ต ามขันตอนและคํ า แนะนํ า ของผู้ผลิต ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ ง
รับประกันคุณภาพของวัสดุและการดําเนินการติดตัง เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ปี หลังจากวันทํางานแล้ วเสร็ จทังนีจะต้ องมี
หนัง สือ รั บ ประกัน ผลงานมอบไว้ ใ ห้ กั บ ผู้ว่ า จ้ างเป็ นหลัก ฐานในระยะเวลารั บ ประกัน ถ้ ามี ก ารรั วซึม อั น เกิ ด จากการ
เสือมสภาพของวัสดุหรือจากกการบกพร่องในการดําเนินการผู้รับประกันจะต้ องทําการซ่อมแซมให้ หายรัวซึมโดยเร็ ว เมือ
ได้ รับแจ้ งจากผู้ว่าจ้ าง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
3.2.2 หลังคาแผ่นเหล็กลอนเคลือบสี METAL SHEET
1) วัสดุ และอุปกรณ์
หลังคาเหล็กรี ดลอน (Metal Sheet) โทนสีตามแบบระบุแผ่นเหล็กมีค่า Yield strength ไม่
น้ อ ยกว่ า
mpa เคลือ บผิ ว ด้ ว ยโลหะผสมอลูมิ เ นี ย มกับ สัง กะสี ไม่ น้ อ ยกว่ า
กรั ม /ตรม. ( ด้ า น) เคลือ บสี
Polyester 2 ด้ าน ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชันเคลือบสี(BMT) ต้ องไม่ตํากว่า .42 มม. ความหนาเมือรวมชันเคลือบสี
แล้ ว (TCT) ต้ องไม่น้อยกว่า .50 มม. ติดตังด้ วยระบบ Bolt หรื อ Boltless ตามแบบระบุ โดยหากเป็ นระบบ Boltless ให้
ทําการยิงสกรูทีปลายหลังคาบริเวณตลอดแนวชายคาทุกสันลอนอย่างน้ อย แถวของแป
พร้ อมติดตังแผ่นฉนวนกันความร้ อนชนิด Polyethylene ชนิดมี Aluminum foil 2 ด้ าน ความ
หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.ติดตังระหว่างแผ่นหลังคากับแปด้ วย METAL STRIP ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรื อฉนวน Rockwool
หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า K หรื อตามแบบระบุ ชนิดมีฟอยล์อลูมิเนียมหุ้ม ติดตังระหว่างแป
โดยใช้ ตะแกรงลวดเชือมรองด้ านใต้ หรือตามคําแนะนําของผู้ผลิตหรือฉนวนประเภทอืนตามระบุไว้ ในแบบ (ถ้ ามี)
แผ่นหลัง คาบริ เ วณสันหลังคาต้ อ งมีการพับแผ่นกันนําย้ อน โดยดํ าเนินการตามคํ าแนะนํ า
ของผู้ผลิต Flashing Metal Sheet ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์เดียวกับผู้ผลิตหลังคาเหล็กรีดลอน รู ปแบบมาตรฐาน เว้ นแต่กําหนดไว้
ในแบบ ปลายแผ่น flashing ทีชนลอนหลังคาต้ องทําการตัดด้ วยเครื องมือเฉพาะหรื อใช้ วัสดุปิดตามรู ปลอนหลังคาพอดี
รอยต่อระหว่างแผ่น flashing กับหลังคาหรื อ Flashing ด้ วยกันเอง ให้ ยาแนวด้ วย Silicone ตลอดแนว การยึดด้ วยโบลต์

ให้ ใช้ โบลต์และผลิตภัณฑ์ติดตังตามมาตรฐานของผู้ผลิต
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หลังคาชนิ ดโปร่ งให้ ใช้ ผลิต ภัณฑ์ ที ทําจากเรซิน เสริ มด้ วยแผ่ น Fiberglass Mesh เคลือ บ
ด้ วยฟิ ล์ม Polyester ชนิดป้องกันรังสี UV นําหนักแผ่นไม่น้อยกว่า , กรัม/ตารางเมตร ค่าการส่งผ่านของแสงไม่เกิน
% ขึนลอนตามหลังคาเหล็กรีดลอน ยึดด้ วยโบลต์ รองด้ วยแหวน Stainless เสริ มยางชนิด EPDM การติดตังให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2) การดําเนินการ
ติดตังแปเหล็กโดยใช้ แปเหล็กชนิด และขนาดตามทีกําหนดในแบบและระยะห่างของแปให้
ติดตังตามทีกํา หนดในแบบโดยมีก ารยึดกับจันทัน หลังคาอย่างมันคงแข็งแรงตามที กําหนดในแบบและจะต้ องจัดปรั บ
ระดับรวมทังแนวของแปให้ ตรงสมําเสมอเท่ากันตลอดการติดตังการต่อเชือมจะต้ องใช้ ช่างทีมีฝีมือมีความชํานาญและ
เป็ นไปตามหลัก วิ ชาช่ า งที ดี ทังนี แปเหล็ก จะต้ อ งได้ รับการดํ าเนิ น การป้ องกัน สนิ ม ตามกรรมวิ ธี ทีสถาปนิ ก กํ า หนดให้
สํา หรั บการมุง วัสดุตังแต่ก ารเตรี ย มการวิ ธีก ารมุง ระยะการซ้ อ นแผ่ น และติ ด ตังครอบมุง รวมทังการติ ดตังอุปกรณ์ ยึด
ประกอบต่างๆ ให้ ดําเนินการตามคําแนะนําและกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่ งครัด เมือดําเนินการมุงกระเบืองหลังคาเสร็ จ
แล้ วแนวลอนกระเบืองรวมทังชายกระเบืองจะต้ องให้ แนวตรงเรี ยบร้ อยโดยจะต้ องตรวจตราความเรี ยบร้ อยของหลังคา
ไม่ให้ มีรอยแตกร้ าว หรือเสียหาย หากมีการชํารุดเสียหาย ซึงมีผลทําให้ เกิดปั ญหาในการใช้ งานจะต้ องเปลียนใหม่แก้ ไข
จนถูกต้ องตามกรรมวิธีของผู้ผลิต และต้ องทําความสะอาดปราศจากฝุ่ นผงเศษวัสดุต่างๆ บนหลังคาและท่อรางระบายนํา
ทังนีจะต้ องทําการทดสอบการรัวซึมของหลังคาก่อนส่งมอบงาน
3.2.3 รางนําสังกะสีหรือรางนําสเตนเลส, รางนําสําเร็จรูป
ความหนาของแผ่นสังกะสีตามแบบระบุ (หากไม่ระบุให้ ใช้ สงั กะสีเบอร์ 20)ไม่มีรอยรัวหรื อสนิมการ
ติดตังต้ องวางซ้ อนในแผ่นกระเบืองและยึดติดกับแประยะไม่น้อยกว่า 30 ซม.การเชือมให้ เชือมด้ วยอาร์ กอน
รางนําสแตนเลส ใช้ GRADE 304 หากไม่ระบุในแบบให้ ใช้ ความหนา 1 มม. เชือมแบบ Argon
Weld มีระยะเหลือมระหว่างแผ่นด้ านนอกของราง 1 ซม.
การพับรางต้ องพับย้ อนขึนเพือกันการย้ อนของนําฝนการต่อลงท่อระบายนําจะต้ องมีการป้องกัน
การรัวในจุดต่อให้ ได้ ผลดีและหากจําเป็ นต้ องมีการต่อแผ่น ห้ ามต่อแนวรางนําตามแนวยาวโดยให้ ต่อตามแนวขวางเท่านัน
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4. งานฝ้าเพดาน
4.1

ขอบเขตของงาน
4.1.1 ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งจัด หาวัสดุอุป กรณ์ ทีมี คุณภาพแรงงานที มี ฝีมื อ และความชํ า นาญมี ระบบควบคุม
คุณภาพทีดีในการติดตังงานฝ้านเพดานตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
4.1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบแบบก่อสร้ างและประสานงานกับผู้ติดตังงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
และระบบอืนๆ ทีเกียวข้ องกับงานฝ้าเพดาน เช่น งานเตรี ยมโครงเหล็กยึดวงกบประตู โครงเหล็กในฝ้าสําหรับยึดลวดแขวน
โครงเคร่ า ฝ้าเพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรั บอากาศ เป็ นต้ น เพื อให้ งานฝ้านเพดานแข็งแรง และเรี ยบร้ อ ย
สวยงาม
4.1.3 ในกรณีทีจําเป็ นต้ องเตรียมช่องสําหรับเปิ ดฝ้าเพดานสําหรับซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคารหรื อ
ซ่อมแซมหลังคาในภายหลังผู้รับจ้ างจะต้ องติดตังให้ แข็งแรงและเรี ยบร้ อย ตามทีกําหนดในแบบหรื อตามวัตถุประสงค์ ของ
ผู้ออกแบบ
4.1.4 ระดับความสูงของฝ้าเพดานให้ ถือตามระบุในแบบแต่อาจเปลียนแปลงได้ เล็กน้ อยตามความเห็นชอบ
ของผู้ควบคุมงาน
4.1.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างพร้ อมรายละเอีย ดและขันตอนการติดตัง งานฝ้าเพดาน เช่น แผ่น ยิบซัม
โครงเคร่าผนังและฝ้าเพดานพร้ อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสังซือ
4.1.6 ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํา Shop Drawing เพือให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง ดังนี
1) แบบแปลน, รูปด้ าน, รูปตัด ของผนังหรือฝ้าเพดานแสดงแนวโครงเคร่ าระยะและตําแหน่งสวิทช์
ปลัก ดวงโคม หัวจ่ายลม หัวดับเพลิงและอืนๆ ให้ ครบถ้ วนทุกระบบ
2) แบบขยายการติดตังบริเวณขอบมุมรอยต่อการชนผนังและโครงสร้ างของอาคาร
3) แบบรายละเอียดการยึดห้ อยแขวนกับโครงสร้ างอาคารหรือโครงหลังคาหรือผนังอาคาร
4) แบบขยายอื นทีเกี ยวข้ อ งหรื อ จํ า เป็ น เช่น การติ ด ตังท่ อ ร้ อยสายไฟ ท่ อนํ าทิ งของระบบปรั บ
อากาศ สวิทช์ ปลัก ช่องซ่อมบํารุง เป็ นต้ น
4.2

วัสดุ
4.2.1 แผ่นยิบซัมหนา 9 มิลลิเมตร หรื อ 12 มิลลิเมตร หรื อตามระบุในแบบ ชนิดธรรมดา, กันชืน, บุฟอยล์
สะท้ อนความร้ อนหรือกันไฟ ตามระบุในแบบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาดสําหรับผนังหรื อฝ้าฉาบเรี ยบรอยต่อ และ
ขอบเรียบสําหรับฝ้า T-Bar
4.2.2 โครงเคร่าผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 30x70 มิลลิเมตร ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตํากว่า
0.50 มิลลิเมตร ระยะห่างของโครงเคร่าตังทุก 400 มิลลิเมตร
4.2.3 โครงเคร่าฝ้าเพดานฉาบเรี ยบรอยต่อให้ ใช้ เหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 14x37 มิลลิเมตร ความ
หนาของแผ่นเหล็กไม่ตํากว่า 0.47 มิลลิเมตร ระยะห่างของโครงเคร่ าหลัก (วางตัง) ทุก 1.00 เมตร โครงเคร่ ารอง(วางนอน)
ทุก 400 มิลลิเมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.00x1.20 เมตรพร้ อมสปริ งปรับระดับทําด้ วยสแตนเลสรู ป
ปี กผีเสือ
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4.2.4 โครงเคร่าฝ้าเพดาน T-Bar ให้ ใช้ เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีขาวจากโรงงาน ความหนาของแผ่นเหล็กไม่
ตํากว่า 0.30 มิลลิเมตร พับขึนรู ป 2 ชัน โครงเคร่ าหลักสูงไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร ระยะห่างทุก 600 มิลลิเมตร โครงเคร่ า
ซอยสูงไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร ระยะห่างทุก 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.20x1.20 เมตร
พร้ อมสปริงปรับระดับทําด้ วยสแตนเลสรูปผีเสือ
4.2.5 คิ วเข้ ามุ ม ต่ า งๆ สํ า หรั บ ผนั ง และฝ้ าเพดานยิ บ ซั มให้ ใช้ คิ วสํ า เร็ จ รู ป โดยได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการตรวจการจ้ างและผู้ควบคุมงาน
4.2.6 ฝ้าเพดานแผ่น Fiber Cement ชนิดไม่มีส่วนผสมของ ASBESTOS ขนาดกว้ าง 3” และ 6” หนาไม่
น้ อ ยกว่า 8 มม. หรื อ ตามแบบระบุโ ครงคร่ าวเหล็กชุบสังกะสี มอก.1427-2540 ให้ ผ้ วู ่ าจ้ า งเสนอตัว อย่ างฝ้าเพดานต่ อ
คณะกรรมการตรวจการจ้ างก่อนดําเนินงาน
4.2.7 ฝ้าเพดานแผ่น Fiber Cement ชนิดไม่มีส่วนผสมของ ASBESTOS ขนาด 1.20x2.40 ม. หนาไม่น้อย
กว่า 6 มม. หรือตามแบบระบุโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี มอก.878-2537 ยาแนวรอยต่อ 5 มม.ด้ วย PU หรื อตามแบบระบุให้
ผู้ว่าจ้ างเสนอตัวอย่างฝ้าเพดานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ างก่อนดําเนินงาน
4.2.8 ฝ้าเพดานยิปซัมชนิดฉลุรูลดเสียงสะท้ อน ขนาด 1200x2400 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า12 มม. กรุ
แผ่นซับเสียงด้ านหลังฉลุรูสเหลี
ี ยมจัตรุ ัส พืนทีเจาะรู 13-16.5 % รอยต่อให้ ใช้ เทปประสานและปูนฉาบรอยต่อตามคําแนะนํา
ของผู้ผลิต การติดตังให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยให้ เสนอรู ปแบบของฝ้าและการติดตังต่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้ างก่อนดําเนินการ
4.2.9 ฝ้าเพดานอะคูสติก ขนาด 600 x 1200 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.ขอบบังใบ ผลิตจากแผ่นใย
แร่เคลือบสีสาํ เร็จจากโรงงาน ค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกว่า 0.50 ตามมาตรฐาน ASTM
4.2.10 ฝ้าเพดานเหล็กรีดลอนเคลือบสีความสูงและรู ปแบบของลอนตามกําหนดในแบบแผ่นเหล็กกล้ ามีค่า
Yeild strength ไม่น้อยกว่า 550 mpa เคลือบผิวด้ วยโลหะผสมอลูมิเนียมกับสังกะสีไม่น้อยกว่า 100 กรัม/ตรม. (2 ด้ าน)
เคลือ บสี POLYESTER ความหนารวมหลังคาเหล็ก ไม่รวมชันเคลือ บ (Base Metal Thickness) ไม่น้อ ยกว่า 0.42 มม.
รอยต่อระหว่างแผ่นให้ ปิดด้ วย FLASHING METAL SHEET ดําเนินการตามคําแนะนําของผู้ผลิต
4.2.11 ฝ้าเพดาน Aluminum Composite หนา 4 มม. ผิวด้ านนอกเคลือบด้ วยสี PVDF (Polyvinylidene
Fluoride) หรื อ F.E.V.E.มีการรับประกันสินค้ านานไม่น้อยกว่า ปี เคลือบสีหนา ไมครอน/ชัน รวมสีผิวทัง ชัน
ไมครอนและด้ านหลังเคลือบสีกนั สนิม (Chromate Treatment) ให้ ผ้ รู ับจ้ างดําเนินการตามแบบระบุโดยการติดตังให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานผู้ผลิตและให้ เสนอ Shop Drawing รู ปแบบและการติดตังแก่กรรมการตรวจการจ้ างหรื อผู้ควบคุมงานก่อน
ดําเนินการ
4.3

การติดตัง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาช่างฝี มือทีดี มีความชาญในการติดตัง ฝ้าเพดานทุกส่วนทีติดตังแล้ วจะต้ องได้ ระดับและ
เส้ นแนวตรงเรียบร้ อยหรือลวดลายได้ ฉากตามทีผู้ออกแบบกําหนดด้ วยความประณีตเรี ยบร้ อย
4.3.1 การติดตังโครงเคร่าฝ้าฉาบเรียบรอยต่อและแผ่นยิบซัม
1) หาระดับรอบห้ องแล้ วยึดรางระดับโดยรอบโดยยึดฉากริ มฝ้าฉาบเรี ยบกับผนังโดยรอบให้ มันคง
แข็งแรงได้ แนวและระดับทีต้ องการด้ วยพุกเหล็ก ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ ากับใต้ ท้องพืนอาคารชันถัดไปทีระยะ 1.00x1.20 เมตร
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ด้ วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร (1.00 เมตร คือ ระยะห่างของโครงเคร่ า หลัก) ให้ เสริ มโครงเคร่ า หลักชุดแรกห่ างจากผนัง 150
มิลลิเมตรในกรณีเป็ นโครงหลังคาเหล็กให้ ยดึ กับแนวจันทันหลักโครงสร้ างเป็ นหลักโดยให้ ยดึ เป็ นตาราง 1.00 x1.00 มม
2) วัดระยะความสูงจากฉากริ มถึงท้ องพืนชันถัดไป เพือตัดลวด 4 มิ ลลิเมตรและประกอบชุดหิ ว
โครง โดยใช้ สปริงปรับระดับและงอปลายด้ านหนึงของลวด 4 มิลลิเมตร เป็ นขอไว้ (หรื ออาจใช้ ฉากริ มแทนในกรณีมีช่องว่าง
ระหว่างฝ้าเพดานและใต้ ท้องพืนน้ อยกว่า 200 มิลลิเมตร)
3) นําชุดหิวโครงทีประกอบไว้ ขนแขวนกั
ึ
บฉากเหล็ก 2 รู ทีติดตังไว้ ทงหมด
ั
4) นํ า โครงเคร่ า หลัก ขึนวางลงในขอของชุด หิ วโครงจนเต็ ม พื นที ติ ด ตังจะได้ โ ครงเคร่ า หลัก ทุ ก
ระยะห่าง 1.00 เมตร
5) นําโครงเคร่าซอยขึนยึดติดกับโครงเคร่ าหลักโดยใช้ ตัวล็อคโครง ให้ ได้ แนวตังฉากกับโครงคร่ าว
หลัก โครงคร่าวซอยจะห่างกันทุกระยะ 40 ซม. สําหรับแผ่นยิบซัมหนา 9 มม. โดยจะเป็ นลักษณะตาราง 40 x 100ซม. และ
60 ซม. สําหรับแผ่นยิบซัมหนา 12 มม. โดยจะเป็ นลักษณะตาราง 60 x 100 ซม.
6) ปรับระดับโครงเคร่าทังหมดอย่างละเอียดทีสปริงปรับระดับก่อนยกแผ่นยิบซัมขึนติดตัง
7) นําแผ่นยิบซัมขอบลาดขึนติดตังกับโครงเคร่ าซอยให้ ด้านยาว (2.40 เมตร) ตังฉากกับแนวโครง
เคร่าซอย ปลายของแผ่นด้ าน 1.20 เมตร จะต้ องสลับแนวกัน 1.20 เมตร ยึดโดยใช้ สกรู ยิบซัมขนาด 25 มิลลิเมตร ควรเริ มยิง
สกรูจากหัวหรือท้ ายแผ่นไล่ไปด้ านทีเหลือให้ ห่างจากขอบแผ่นประมาณ 10 มิลลิเมตร การยึดสกรู ให้ ยึดตามแนวโครงเคร่ า
ซอยห่าง 240 มิลลิเมตร และยึดบริเวณขอบแผ่นด้ าน 1.20 เมตร ห่าง 150 มิลลิเมตร
8) ติดตังคิวเข้ ามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพือความเรียบร้ อยและสวยงาม
9) วิธีการฉาบรอยต่อแผ่นยิบซัม
ก) ครังที 1 (รอยฉาบกว้ างประมาณ 6 นิว)
- ใช้ เกรียงโป้วตักปูนฉาบ ปาดทับรอยต่อ
- ปิ ดทับ ด้ วยผ้ าเทปตามแนวดังกล่าวโดยให้ กึงกลางเทปอยู่ต รงแนวรอยต่อ รี ดเทปให้
เรียบเป็ นเนือเดียวกันกับปูนฉาบ
ข) ครังที 2 (รอยฉาบกว้ างประมาณ 6 นิว ทับแนวเดิม)
- ใช้ เกรี ย งโป้วตัก ปูนฉาบ ฉาบทับผ้ าเทปอี กครังโดยให้ เรี ย บเสมอผิวหน้ าแน่น ทิงไว้
ประมาณ 2-3 ชัวโมง
ค) ครังที 3 (รอยฉาบกว้ าง 12 นิว)
- ใช้ สัน เกรี ย งฉาบขูด หน้ า รอยต่ อ ให้ เ รี ย บฉาบทับ แนวฉาบเดิ ม ด้ ว ยเกรี ย งฉาบทิ งไว้
ประมาณ24 ชัวโมง
- ใช้ กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 3-4 ขัดแต่งรอยฉาบให้ เรียบร้ อย
4.3.2 การติดตังโครงเคร่าฝ้า T-Bar และแผ่นยิบซัม
1) ยึดฉากริม T-Bar กับผนังโดยรอบให้ ได้ ระดับทีต้ องการ และยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ ากับใต้ ท้องพืน
อาคารชันถัดไป ทีระยะ 1.20x1.20 เมตร ด้ วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร
2) วัดระยะความสูงจากฉากริ ม T-Bar ถึงท้ องพืนชันถัดไป เพือตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบ
เข้ ากับขอหิว T-Bar โดยใช้ สปริงปรับระดับทําด้ วยสแตนเลสรูปปี กผีเสือ งอปลายด้ านหนึงของลวด 4 มิลลิเมตร เป็ นขอไว้
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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3) นําชุดแขวนทีประกอบไว้ ขนแขวนกั
ึ
บฉากเหล็ก 2 รู ทีเตรียมไว้ ทงหมด
ั
4) นําโครงเคร่าหลักขึนเกียวกับชุดแขวนทีเตรียมไว้ โดยเกียวขอหิวเข้ าในรู บนสันของโครงเคร่ าหลัก
จนเต็มพืนทีติดตัง ให้ ได้ โครงเคร่าหลักทุกระยะห่าง 1.20 เมตร ให้ ขนานหรือตังฉากกับผนังห้ อง
5) สอดโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร เข้ าในรู เจาะของโครงเคร่ าหลักทุกระยะ 600 มิลลิเมตร โดยวาง
ให้ ได้ ฉากกับโครงเคร่าหลักวางโครงเคร่ าขนาด 0.60x1.20 เมตร หากต้ องการขนาดโครงเคร่ า 0.60x0.60 เมตร ให้ เพิมโครง
เคร่าซอย 600 มิลลิเมตร เสียบลงในช่องระหว่างกลางของโครงเคร่าซอย
1.20 เมตร
6) ปรับระดับโครงเคร่ าทังหมดอย่างละเอียดทีสปริ งปรับระดับ ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานทีทาสีหรื อ
ตกแต่งเรียบร้ อยแล้ วขนาด 595x595 มิลลิเมตร หรือ 595x1195 มิลลิเมตร ตามต้ องการ
4.4

การบํารุ งรั กษา
งานยิบซัมบอร์ ดฉาบเรียบทีติดตังเสร็จแล้ วจะต้ องได้ แนวระดับและแนวฉากทีเรี ยบร้ อยสวยงามงานฝ้าเพดาน
T-Bar จะต้ องได้ แนวของ T-Bar ทีตรง ไม่คดเคียว ได้ แนวระดับและแนวฉากทีเรี ยบร้ อยสวยงามงานทาสีให้ ปฏิ บัติตามทีระบุ
ไว้ ในหมวดงานทาสีผ้ รู ับจ้ างจะต้ องป้องกันไม่ให้ งานยิบซัมบอร์ ดสกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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5. งานประตู - หน้ าต่ าง
งานในหมวดนี รวมถึงงานติดตังประตูไม้ พร้ อมวงกบไม้ วงกบอลูมิเนียมวงกบเหล็กประตูช่อง Duct และประตูไม้ อืนๆ
ประตูหน้ าต่างทีนํามาติดตังในงานก่อสร้ างจะต้ องเป็ นไปตามแบบ และขนาดทีได้ กําหนดก่อสร้ างและผู้รับจ้ างจะต้ องวัด
ขนาดประตูหน้ าต่างทีแท้ จริงโดยละเอียดจากสถานทีก่อสร้ างอีกครัง ก่อนปฏิบตั ิการ
5.1

ขอบเขตทัวไป
5.1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการติดตังประตูหน้ าต่างให้ มนคงแข็
ั
งแรง เปิ ด - ปิ ด ได้ สะดวกเมือปิ ดจะต้ องสนิท
เรียบร้ อยป้องกันลมและฝนได้ เป็ นอย่างดีเมือเปิ ดจะต้ องมีขอยึดหรื อมีอุปกรณ์ รองรับมิให้ เกิดความเสียหายให้ กับประตู
หน้ าต่างหรือผนัง การประกอบติดตังจะต้ องใช้ ช่างฝี มือดีและมีความชํานาญเฉพาะด้ านการติดตังและแบ่งช่องให้ พอดีกับ
ช่วงอาคารและมีรอยต่อแนวประทับแนบสนิทและป้องกันการรัวไหลของนําฝนได้ เป็ นอย่างดีและยึดติดกับอาคารมันคง
แข็งแรง
5.1.2 การป้องกันการรั วซึมรอยต่อ วงกบกับผนัง คอนกรี ตหรื อ ผนังอิ ฐให้ ยาแนวรอยต่อด้ วยวัสดุกันซึม
โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้ างทังนีผู้รับจ้ างจะต้ องดําเนินการตามทีระบุโดยเคร่ งครัดเพือป้องกัน
การรัวซึมโดยเด็ดขาดหากมีการรัวซึมเกิดขึน ผู้รับจ้ างจะต้ องซ่อมแซมและแก้ ไขให้ อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อยผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
5.1.3 การติดตังประตู-หน้ าต่าง ทุกจุดต้ องมีคานเอ็นทับหลังเป็ นกรอบโดยรอบ โดยเสริ มเหล็กยืน dia
9 มม. เหล็กปลอก dia 6 มม. @ 0.20
5.2

ประตู และหน้ าต่ างไม้ (Wood Doors and Windows)
5.2.1 ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานในการติดตังประตูและหน้ าต่างไม้ ให้ เป็ นไปตามระบุในแบบ
รูปและ รายการละเอียด
5.2.2 วัสดุ
1)
วงกบประตู-หน้ าต่างไม้ ทังหมดให้ ใช้ ไม้ แดงหรื อตะเคียนทอง (นอกจากระบุไว้ เป็ นพิเศษในแบบ)
เป็ นไม้ ทีผ่านการอบแห้ งดีแล้ วมาตรฐานไม้ ชนั 1 ต้ องไม่แตก ไม่บิด ไม่คดงอ ไม่มีกระพีไม้ ไม่มีรูหรื อตาไม้ ไม่มีรอยมอดกิน
การเข้ าไม้ จะต้ องให้ ถูกต้ องตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 วงกบและบานกรอบไม้ สําหรับประตูและหน้ าต่างวงกบไม้
จะต้ องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบหากไม่ได้ ระบุให้ ใช้
ก. ขนาด 2” x 4” สําหรับบานทีใช้ ห้องทัวไป
ข. ขนาด 2” x 5” สําหรับห้ องนําหรือผนังห้ อง(ทีติดตังประตู)ด้ านหนึงบุกระเบืองเคลือบทีมีความ
หนาไม่เกิน 9.5 มม.
ค. ขนาด 2” x 6” สําหรับ
- ผนังด้ านหนึงบุหินอ่อน,แกรนิตหรือกระเบืองเคลือบทีมีความหนามากกว่า 9 มม.
- ประตูทีด้ านหนึงติดตังบานมุ้งลวดกรอบบานไม้
- ประตู 2 บาน ทีติดตังซ้ อนกันในวงกบเดียวกัน
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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- ประตูบานเลือน เป็ นต้ น
ง. การจัดทําวงกบไม้ จะต้ องไส บังใบ เซาะร่ อง อย่างประณีต เรี ยบร้ อยการประกอบวงกบ
จะต้ องเข้ าไม้ โดยการเจาะเข้ าเดือยและเข้ ามุมอย่างประณีต ได้ ดิงได้ ฉากหรื อได้ แนวตามทีกําหนดห้ ามประกอบกันโดยวิธี
ตัดชนโดยเด็ดขาด
จ. บังใบของวงกบตัวล่างของหน้ าต่างทัวไปต้ องลึก 1.5 ซม. และวงกบประตูทีเปิ ดสู่ภายนอกบัง
ใบธรณีต้องลึก 2 ซม. ร่องสําหรับติดตังกระจกขนาดกว้ าง 9 มม.
ฉ. วงกบประตูห รื อธรณี ประตูทีเปิ ดสู่ภายนอกจะต้ องจั ดทําบัว กันนํา สัน กันนําและส่ว นเอีย ง
เพื อให้ นําไหลออก โดยยื นให้ พ้น ขอบผนัง และทํา ร่ องกัน นํ าด้ านล่าง เพื อกัน นํ าไหลย้ อนสู่ผนังและยาแนวด้ ว ยวัสดุ
กันซึม
2)
งานบานประตู-หน้ าต่างไม้
บานประตูไม้ อดั สําเร็จรูปขนาดและความหนามาตรฐานให้ ใช้ ประตูไม้ อดั ทีผลิตจากโรงงานประตูทุก
บานจะต้ องมีความหนา 35 มม. หรือตามแบบกําหนด
ก. ไม้ อัดทีใช้ ประกอบประตูต้องเป็ นแผ่นไม้ อัด ชันคุณภาพ 1 ตามมาตรฐาน มอก.178-2549
ประตูไม้ อดั ตามทีระบุในแบบจะต้ องมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก.192-2549 ผิวหน้ าโดยทัวไปใช้ ไม้ อัดสัก(ยกเว้ นที
ระบุไว้ เป็ นพิเศษในแบบ)
- ประตูสว่ นทีอยู่ภายในอาคารให้ ใช้ ประตูไม้ อดั ชนิดใช้ ภายใน
- ประตูทีมีส่วนใดส่วนหนึงติดต่ อกับภายนอกอาคารและประตูห้องนํา-ห้ องส้ วม ให้ ใ ช้
ประตูไม้ อดั ชนิดใช้ ภายนอก
ข. ใบบานต้ องมีขนาด และ ลักษณะ ตามทีกําหนดในแบบก่อสร้ าง ไม่โก่ง ไม่ปิด ไม่งอ ไม่มีรอย
ตําหนิ เช่น รอยแตก รู หรือ ตาไม้ ห้ ามใช้ ประตูขนาดใหญ่กว่ามาตัดให้ เล็กลง
ค. การปรับใบบาน ต้ องปรับให้ พอดีกบั บังใบของวงกบ ห่างกันไม่เกิน 2 มม.เท่ากันตลอดทังแนว
ง. บานหน้ าต่างคู่บงั ใบเป็ นมุมฉากเพือป้องกันแสงลอด
จ. บานหน้ าต่างเมือปรับเสร็ จแล้ วกรอบคิ วบานและกรอบโดยรอบของบานจะต้ อ งได้ ดิงระดับ
(เมือติดตังมุ้งลวดแล้ วจะได้ แนวกัน)
ฉ. อุปกรณ์ บานจะต้ องติดตังให้ ได้ ดิง ระดับ การเจาะรู กลอน รู จะต้ องพอดีกับกลอน และต้ อง
แต่งผิวไม้ รูกลอนให้ สวยงาม
ช. การใส่บานพับของบานจะต้ องยึดบานพับด้ วยน๊ อตเกลียวปล่อยขันด้ วยไขควงให้ แน่ นห้ ามใช้
ค้ อนตอกโดยเด็ดขาด เพราะจะทําให้ บานตก และบานหลุดออกได้
ซ. การเจาะไม้ เพือใส่อปุ กรณ์บานจะต้ องเจาะไม้ ให้ พอดีกบั อุปกรณ์เพือความเรียบร้ อยสวยงาม
ฌ. การติดตังบานเลือน ตัวรางเลือนจะต้ องสันกว่าวงกบ 10 ซม. เพือการซ่อมแซม ซึงอาจจะ
เกิดขึนได้ (เปลียนล้ อเลือนออกโดยไม่ต้องรือชุดบานเลือนออกทังหมด)
ญ. การตังกันชนบานเลือนจะต้ องให้ พอดีกับบานทีจะชนวงกบ และพอดีกับมือจับ (ไม่ถูกบาน
หนีบมือ)
ฎ. ไม้ บงั รางจะต้ องใส่บานพับ 2 อันด้ านบนเพือการซ่อมบํารุ งโดยเมือเปิ ดไม้ บังรางแล้ วจะต้ อง
มองบานพับไม่เห็น (บานพับฝั งซ่อนอยู่ด้านในของไม้ บงั ราง)
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ฏ. บานเลือน ตัวบังคับบานด้ านล่างจะต้ องเซาะร่องบานโดยเหลือริ มด้ านข้ างไว้ ประมาณ 5 ซม.
เพือป้องกันบานหลุดและความเรียบร้ อยและติดตังตัวกันแกว่งทีพืนหรือวงกบ เพือวงกบจะได้ ไม่ต้องเซาะร่ องวงกบป้องกัน
ไม่ให้ ฝนลงร่
ุ่
องได้
3)
บานประตูไม้ จริ ง จะต้ องประกอบขึนจากไม้ สกั ทองเกรด 1และจะต้ องประกอบมาจากโรงงานให้
เรียบร้ อยการบากและการเข้ าไม้ จะต้ องแน่นและสนิทแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 และมีขนาดตามระบุในแบบ
ก. กรณีประตูบ านคู่ทีใช้ เ ปิ ด-ปิ ดทางเดียวตรงขอบบานประตูทังสองสัมผัสกันให้ ทํ าบังใบบาน
ประตู
ข. ถ้ าเปิ ด-ปิ ดสองทางขอบบานประตูทงสองสั
ั
มผัสกันให้ ทําขอบบานเรียบ
4)
ประตูบานเกล็ดไม้ ให้ ใช้ ไม้ สกั คัดเกรดเอียงซ้ อนจัดจํานวนเกล็ดและระยะซ้ อนให้ เหมาะสมกับขนาด
ความสูงของบาน ส่วนความหนาของเกล็ดทีใช้ จะต้ องเหมาะสมกับขนาดความกว้ างของบาน
5.2.3 การดําเนินงาน
1) ไม้ วงกบทุกตัวก่อนนําไปติดตังให้ ทาด้ วยเชอร์ แลคขาว 1 ครัง เมือติดตังแล้ ว จะต้ องได้ ดิง ได้
ฉากถูกต้ องตามหลักวิชาช่างทีดี และตรงตามทีกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบ
) ยึดไม้ วงกบกับส่วนทีเป็ นคอนกรีต ให้ ติดตังโดยทําการฝั งพุกไม้ เตรี ยมไว้ ก่อน แล้ วจึงติดตังวง
กบเข้ ากับพุกไม้ ในภายหลัง โดยยึดด้ วยตะปูเกลียว
) การติดตังวงกบไม้ กบั ส่วนทีเป็ นผนังก่ออิฐหรื อคอนกรี ตบล๊ อค จะต้ องเทเสาเอ็นและทับหลัง
คอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างอิฐหรือคอนกรีตบล๊ อคกับวงกบไม้ ทกุ แห่ง
) ห้ ามไม่ให้ ตอกตะปูด้านหน้ าและด้ านในของวงกบทุกวงและจะต้ องรักษาผิวของไม้ วงกบ โดย
การตีไม้ อดั ชนิดบาง (หนา 3 มม.) ปิ ดผิวไม้ ตอกตะปูเข็มยึดเข้ ากับวงกบ ทีหน้ าวงกบตัวข้ างและตัวล่างของวงกบหน้ าต่าง
และประตู
) การติดตังบานประตูไม้ จะต้ องใช้ ช่างฝี มือดี ทีมีความชํานาญในการติดตัง มาดําเนินการด้ วย
ความประณีต เรียบร้ อย เมือติดตังแล้ ว จะต้ องได้ ดิง ได้ ฉาก ได้ ระดับ ทังในแนวตังและในแนวนอน รวมทังจะต้ องมีความ
มันคง แข็งแรง สามารถ เปิ ด-ปิ ด ได้ โดยสะดวก
) ควรมีการตรวจสอบแนวดิง – ฉาก ก่อนการฉาบปูนอีกครังหนึง
) การทาสีงานวงกบไม้ และบานประตูไม้ ให้ ดรู ายละเอียดทีกําหนดในแบบและรายการประกอบ
แบบในงานทาสี และในตารางรายการประตู-หน้ าต่าง ประกอบการดําเนินงาน โดยให้ ถือปฏิ บัติตามทีระบุในรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ และดําเนินการตามมาตรฐาน ผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
5.3

ประตูหน้ าต่ างอลูมิเนียม (Aluminum Doors and Windows)
5.3.1 ขอบเขตของงาน
งานในหมวดนีรวมถึง งานติด ตังประตูห น้ า ต่ างอลูมิ เ นีย มกระจกติ ดตาย-กรอบอลูมิ เ นีย มวงกบ
อลูมิเนียม และงานอลูมิเนียมอืนๆ ตามระบุในแบบรู ปและรายการละเอียด ขนาดความหนาและนํ าหนัก Section ทุก
ชินส่วนจะต้ องไม่เล็ก หรือบางกว่าทีระบุไว้ ในแบบสถาปั ตยกรรมและมีความผิดพลาดทียอมให้ ตามมาตราฐานการรี ดโลหะ
สเกล (AA Aluminium Standard&Data LSA) หากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอืน ให้ ยดึ รูปแบบและดําเนินการดังนี
5.3.2 คุณสมบัติของวัสดุ
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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1) เนืออลูมิเนียมเป็ น Alloy 6063 T5 หรื อเทียบเท่า โดยมี Ultimate tensile strength ไม่น้อย
กว่า 151.7 เมกะปาสกาล (22,000 ปอนด์ต่อตารางนิว) ซึงจะต้ องมีขนาดหน้ าตัดทีเหมาะสม หรือตามทีระบุไว้ ในแบบและ
รายการประกอบแบบ
2) ผิวของอลูมิเนียมจะต้ องเป็ นสีธรรมชาติ (Natural Anodized) หรือตามระบุในแบบ ความหนา
ของฟิ ล์มทีเคลือบ จะต้ องไม่ตํากว่า 15 ไมครอน ความคลาดเคลือนทียอมให้ +2 ไมครอน
3) สกรูยดึ วงกบ และยึดตัวบานทุกตัวต้ องใช้ ชนิดทีเป็ นสแตนเลสเท่านัน
4) สกรูทีขันติดกับส่วนทีเป็ นโครงสร้ าง ค.ส.ล. หรื อผนังฉาบปูน ให้ ใช้ สกรู ทีใช้ ร่วมกับพุกโลหะที
เหมาะสมโดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน
5) ยางอัดกระจก (Gasket) ให้ ใช้ ชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเท่า
6) สัก หลาด (Wool Pile) ซึ งเสี ย บที กรอบบานประตูโ ดยรอบ ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการตรวจการจ้ างหรือผู้ควบคุมงานก่อนนํามาใช้
7) รอยต่อรอบๆ วงกบอลูมิเนียมทังภายนอกและภายใน ส่วนทีติดกับปูนฉาบ หรื อคอนกรี ต หรื อ
วัสดุอืนใด จะต้ องเซาะร่ องกว้ างประมาณ 5 มิลลิเมตร ลึก 3 มิลลิเมตร ยาแนวด้ วยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได้ ของและ
จะต้ องรองรับด้ วยBacking หรืออืนๆ ตามคําแนะนําของผู้ผลิตวัสดุยาแนว โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน
ส่วนรอยต่อกระจกกับกระจก และกระจกกับอลูมิเนียม หรือกระจกกับวัสดุอืนให้ ยาแนวด้ วยซิลิโคน
ของ ชนิดป้องกันคราบสกปรก (Non-Staining) ตามคําแนะนําของผู้ผลิตซิลโิ คน โดยได้ รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ให้
ใช้ สที ีใกล้ เคียงหรือสีเดียวกันกับสีของอลูมิเนียมการยาแนวรอยต่อต่างๆ จะต้ องทําด้ วยฝี มืประณีตและสวยงามทังภายนอก
และภายใน
8) ขนาดความหนา และนํ าหนัก ของ Section ทุกอัน จะต้ อ งไม่เ ล็กหรื อบางกว่าที ระบุใ นแบบ
โดยทัวไป ความหนาของอลูมิเนียม จะเป็ นดังนี
- อลูมิเนียมชุดหน้ าต่าง-ประตู บานเลือน และช่องแสงทัวไป ความหนาไม่น้อยกว่า 1.75
มม.
- อลูมิเนียมชุดประตูบานเปิ ด ความหนาไม่น้อยกว่า . มม.และ ให้ เสริมความหนาบริ เวณ
ทีติดบานพับปี กผีเสือด้ วยแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า . มม. และ/หรื อ เสริ มด้ วยพุกไม้ เนือแข็งเข้ าไปในเส้ นวงกบ
ตลอดความสูงของบาน เพือเพิมความแข็งแรงบริเวณทียิงสกรูเข้ าไป
- อลูมิเนียมชุดหน้ าต่าง- ประตูสวิง ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- อลูมิเนียมชุดบานกระทุ้งความหนาไม่น้อยกว่า 1.75 มม.
- เกล็ดอลูมิเนียม ชนิดพับปลายกันนําฝน ความหนาไม่ตํากว่า 1.5 มิลลิเมตร
- ชุดหน้ าต่าง-ประตูบานเลือน มีปีกกันนําขนาดกว้ าง 2 ซม. โดยรอบ
- อลูมิเนียมตัวประกอบต่างๆ ความหนาไม่ตํากว่า 1.0 มิลลิเมตร
- วงกบอลูมิเนียมสําหรับประตูภายในทัวไป ถ้ าไม่ได้ ระบุไว้ ในแบบก่อสร้ างเป็ นอย่างอืน ให้
ใช้ ขนาดไม่เล็กกว่า 1-3/4" X 4"
- Flashing อลูมิเนียมในส่วนทีมองไม่เห็น ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร
- Flashing อลูมิเนียมในส่วนทีมองเห็น และ/หรือเป็ นแผ่นผิวของผนังอาคารความหนาไม่ตํา
กว่า3.0 มิลลิเมตร
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- กรอบบานมุ้งลวด หนาไม่ตํากว่า 1.5 มิลลิเมตร ขนาดต้ องสามารถติดตังอุปกรณ์ปิด - เปิ ด
ได้
5.3.3

แบบขยาย
แบบขยายแสดง Section และรายละเอียดทีปรากฏในแบบรู ปเป็ นเพี ยงข้ อกําหนดเพือใช้ แสดง
มาตรฐานของ Section และการประกอบติดตังสําหรับอาคารในสัญญานีเท่านัน ผู้รับจ้ างมีสิทธิ ในการเปลียนแปลงรู ปร่ าง
ของ Section และรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดต่อไปนี และจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะ กรรมการ
ตรวจการจ้ างจึงจะทําการติดตังได้
1) Section ต่างๆ เมือประกอบเป็ นชุดแล้ วจะต้ องมีนําหนักรวม/ความยาวไม่น้อยกว่า 95% ของ
นําหนักรวม/ความยาวทีกําหนดในแบบ
2) มาตรฐานในการประกอบและติดตังใกล้ เคียงกับทีระบุในแบบรูป
3) มาตรฐานในการกันนํา (Water Tight) เทียบเท่ากับทีระบุในแบบและรายการ
4) Section ทีนํามาติดตัง จะต้ องมีขนาด ความหนา และนําหนัก ตามทีขออนุมัติ โดยยินยอมให้
เกิดความผิดพลาด (Allowable Tolerance) ตาม มอก.284-2530
5.3.4 แบบใช้ งาน
1) ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งแบบใช้ งาน (Shop Drawing) และตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ ให้ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างอนุมตั ิก่อน จึงจะทําการติดตังได้
2) แบบใช้ งาน จะต้ องแสดงรายละเอียดการติดตัง การยึด การกันนํา และจะต้ องแสดงระยะต่างๆ
โดยละเอียด
5.3.5 การประกอบและติดตัง
1) ก่อนติดตังวงกบอลูมิ เนีย ม จะต้ องตกแต่ งผนังอิ ฐ เสา และคานให้ เรี ย บร้ อ ยก่ อน จึงติ ดตัง
วงกบอลูมิเนียมได้
2) การติดตัง จะต้ องเป็ นไปตามระบุในแบบและรายการละเอียด
3) การติดตังอลูมิเนียม จะต้ องกระทําด้ วยช่างฝี มือโดยเฉพาะ
4) การติ ด ตั งวงกบอลูมิ เ นี ย ม จะต้ อ งได้ ดิ ง ได้ ร ะดับ และได้ ฉาก และยึ ด แน่ น กับ ผนัง หรื อ
โครงสร้ าง โดยรอบด้ วยสกรูให้ แข็งแรง ตะปูเกลียวสําหรับยึดงานอลูมิเนียมติดกับปูน จะต้ องใช้ ร่วมกับพุกชนิดทีทําด้ วยไน
ล่อน ระยะทียึดจะ ต้ องไม่เกินกว่า 50 เซนติเมตร การยึดจะต้ องมันคงแข็งแรง ตะปูเกลียวทีใช้ ทงหมดให้
ั
ใช้ ชนิดสเตนเลส
5) วงกบประตูหน้ าต่างโดยรอบอาคาร จะต้ อ งอุดด้ วย Calking Compound ชนิด One Part
Polyurethane หรื อ Silicone Sealant และจะต้ อ งรองรั บด้ วย Polyurethane Joint Backing เสีย ก่อ น ทีจะทํ าการ
Caulking โดยจะต้ องทําความสะอาดรอยต่อให้ สะอาด ปราศจากคราบนํามันและสิงสกปรกเสียก่อน ในกรณีจําเป็ นจะต้ อง
ใช้ Primer ช่วยในการอุดยาแนว ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิ บัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิตวัสดุอุดยาแนวอย่างเคร่ งครัด โดยเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างเอง แล้ วแต่งแนวให้ เรียบร้ อย ขนาดของรอยต่อจะ ต้ องกว้ างไม่น้อยกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม.
6) การติดตังกรอบบานประตูหน้ าต่างทังหมด จะต้ องได้ ฉากแข็งแรงและเรี ยบร้ อยเป็ นไปตาม
หลักวิชาช่างอลูมิเนียมทีดี
7) การต่ออลูมิเนียมทังหมดจะต้ องแข็ง แรง สนิ ทและเรี ย บร้ อยตามหลักวิช าช่างอลูมิ เนียมที ดี
อุปกรณ์สาํ หรับยึดรอยต่อ จะต้ องเป็ นชนิดซ่อนภายในทังหมด
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8) ผิวสัมผัสของอลูมิเนียมกับโลหะชนิดอืน จะต้ องทาด้ วย Alkali-Resistant Bituminum Paint
หรือ Zinc-Chromate Primer หรือ Isolator Tape ตลอดบริเวณทีโลหะทังสองสัมผัสกันเสียก่อน จึงทําการติดตังได้
9) ประตู-หน้ าต่างบานเลือน จะต้ องมีระบบป้องกันมิให้ บานหลุดได้ อย่างปลอดภัย ช่องเปิ ด
ประตู-หน้ าต่างอลูมิเนียมจะต้ องเตรียมช่องระบายนําออกได้ อย่างเพียงพอเมือนําฝนสาดเข้ าในช่องเปิ ด
10) ภายหลังการติดตังประตู หน้ าต่างอลูมิเนียม พร้ อมอุปกรณ์ประกอบทังหมด จะต้ องได้ รับการ
ปรับให้ อยู่ในลักษณะทีเปิ ด-ปิ ด ได้ สะดวกไม่ติดขัด
11) วงกบและกรอบบานประตู-หน้ าต่างอลูมิเนียม เมือติดตังแล้ วเสร็จ ผู้รับจ้ างจะต้ องติด Plastic
Tape ป้องกันผิวของวัสดุเอาไว้ เพือให้ ปลอดภัยจากนําปูนหรือสิงอืนใดทีอาจจะทําความเสียหายกับวงกบ และกรอบบาน
ห้ ามใช้ นํามันเครือง หรือนํามันทาผิวอลูมิเนียม เพือป้องกันนําปูนเป็ นอันขาด
12) ผู้รับจ้ างจะต้ องทําความสะอาดผิวส่วนทีเป็ นอลูมิเนียมของบานประตู-หน้ าต่าง ทังด้ านนอก
และด้ านในให้ สะอาด ปราศจากคราบปูน สี หรื อสิงอืนใด เพือให้ ดูเรี ยบร้ อยไม่กีดขวางการยาแนวของ Sealant และการ
ทํางานของอุปกรณ์ประตู-หน้ าต่าง ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่ใช้ เครืองมือทําความสะอาดทีอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผิวของ
อลูมิเนียม
5.3.6 อุปกรณ์
1) ตะปูควงทุกตัวทีขันติดกับวัสดุชนิดอืนทีไม่ใช่ไม้ และโลหะ จะต้ องใช้ ร่วมกับพุกพลาสติกทํา
ด้ วย Nylon
2) ตะปูควงทุกตัวทีมองเห็นด้ วยตา จะต้ องทํ าด้ วย Stainless Steel สํา หรับส่วนทีมองไม่เห็ น
อนุญาตให้ ใช้ ตะปูควงชนิดทีชุบ CAD-Plated ได้ ทกุ ระยะ 40 ซม.
3) ฉากสํา หรั บยึด ชินส่ว นอลูมิเ นี ยมตามข้ อ ต่อ ต่ างๆ ให้ ใ ช้ ฉากอลูมิ เ นีย มชนิ ดพิ เศษ มี ขนาด
เหมาะสมกับ Section แต่ละอัน
4) ยางขอบกระจก ให้ ใช้ ยาง PVC ผลิตในประเทศ
5) Door Closer สําหรับบานเปิ ดทุกบานให้ ใช้ ชนิดฝั งในพืน หรื อในเฟรมก็ได้ แต่ต้องไม่มีธรณี
ประตูแบบ Heavy Duty Double Action สามารถเปิ ดค้ าง 90 องศา ขนาดของ Door Closer และวิธีการติดตังจะต้ อง
เป็ นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
6) กุญแจสําหรับประตูบานเปิ ดทุกช่อง ให้ ใช้ Dead Lock ชนิด Heavy Duty หากมิได้ ระบุเป็ น
อย่างอืน
7) กลอนสําหรับประตูบานเปิ ดคู่ ให้ ใช้ ชนิดฝั งเรียบในบาน Flush Bolt
8) อุปกรณ์ประตูหน้ าต่าง Aluminum บานเลือน โครงและกล่องรางเลือนจะต้ องตรงไม่คดงอติด
ลูกล้ อสําหรับบานเลือนประตูหรื อหน้ าต่างบานละ ชุด ลูกล้ อจะต้ องเป็ น Nylon แข็งแกนระบบลูกปื น มีความแข็งแรง
คล่องตัวและทนทานต่อการเสียดสีได้ เป็ นอย่างดี ขนาดและชนิดของลูกล้ อ ต้ องใช้ ให้ เหมาะสมกับขนาดและนําหนักของ
บานประตูหรือหน้ าต่าง
9) กุญแจสําหรับประตู-หน้ าต่างบานเลือนพร้ อมมือจับอลูมิเนียมชนิดฝั งในบาน Standard One
Point
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10) ประตูและหน้ าต่างบานเลือนทุกบานจะต้ องมีระบบป้องกันมิให้ ล้อหลุดจากราง เฉพาะประตู
และหน้ าต่างทีอยู่ภายนอกอาคาร รางเลือนตัวล่างจะต้ องเจาะรู ขนาด 6 มม. ระยะห่าง 30 ซม. เพือ ระบายนําออกจาก
ราง
11) มุ้งลวด ให้ ใช้ ม้ งุ ลวด Nylon โดยจะต้ องมีจํานวนช่องตาข่ายด้ านตามยาวของม้ วนไม่ตํากว่า
16 ช่องต่อ1 นิว จํานวนช่องตาข่ายด้ านตามขวางของม้ วนไม่ตํากว่า 18 ช่องต่อ 1 นิว จัดชุดให้ เหมาะสมกับขนาดของช่อง
เปิ ดทีมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า มอก. 313-2522
12) อุปกรณ์ หน้ า ต่า งบานเปิ ดหรื อ กระทุ้ง บานพับปรับ ระดับขนาดไม่ ตํากว่า 16" หรื อ ตามคํ า
แนะนําของบริษัทผู้ผลิต มือจับ ก้ านโยก ชนิด Lock ได้ ในตัว ตรงกลางบานหน้ าต่าง
5.3.7 การทําความสะอาด
วงกบและกรอบอลูมิเนียม เมือติดตังเสร็จเรียบร้ อยแล้ วผู้รับจ้ างจะต้ องพ่น Stripable PVC Coating
เพือป้องกันผิวของวัสดุให้ ทวั
5.4

ประตูหนีไฟ
เป็ นประตูเหล็กทนไฟ ทีจะต้ องได้ รับการรับรองอัตราการทนไฟตามมาตรฐานสากลสําหรับบันไดหนีไฟ ทาง
หนีไฟ และอืนๆ ทีระบุให้ ใช้ ประตูบานเดียวเปิ ดทางเดียวเปิ ดออกสูภ่ ายนอก ขนาดบาน ประมาณ 0.90 x 2.00 ม. หรื อตาม
แบบกําหนด ผลิตด้ วยเหล็กกล้ าพิเศษ ความหนา 1.2 มม.กําหนดให้ ความหนาของบานประตูไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
พับขึนรูปเป็ นตัวบาน แบบ Reinforce Double Skin Hollow Shell มีบดุ ้ วย Rock Wool การประกอบตัวบานประตูเป็ นแบบ
Interlock และ Spot weld ซึงไม่ทําให้ ประตูยืดหดตัวได้ เมือเกิดเพลิงไหม้ และไม่เห็นรอยเชือมจากภายนอก ภายในบาน
ประตูบรรจุด้วยแผง Honey Comb ยึดติดกับตัวบานด้ วยกาวชนิดพิเศษเพือเป็ นโครงเสริมความแข็งแกร่งของบานประตูทัง
บาน ป้องกันการบิด งอ ของบานประตูเมือเกิดเพลิงไหม้ โดยให้ ประตูสามารถทนไฟได้ ไม่ตํากว่า 2 ชัวโมง วงกบประตู
จะต้ องปั นรูปในลักษณะบังใบคู่ผลิตด้ วยเหล็กเหนียวพิเศษ ชนิดเดียวกับตัวบาน หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. และมีแถบยาง
กันควัน Neoprene ติดรอบวงกบเพือป้องกันควันไฟ บานพับให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตทีทนไฟได้ ชนิดบานเดียว
เจาะช่องกระจกใส่กระจกลวดตามแบบ ชุดประตูทนไฟทุกชุดจะต้ องผ่านการทดสอบมาตรฐาน British Standard หรื อ UL
List พร้ อมกุญแจชนิด F และ Door Closer ชนิดเปิ ดได้ ทางเดียว ไม่เปิ ดค้ าง
5.5

อุปกรณ์ ประตู และหน้ าต่ าง
นอกจากระบุไว้ เป็ นพิเ ศษในแบบก่อ สร้ างอุปกรณ์ สําเร็ จ สํา หรับ ประตูห น้ า ต่า งทังหมดให้ ใ ช้ ชนิ ดชนิด ชุบ
โครเมียมหรือ Stainless Steel ผิวมันและเรียบไม่ขรุขระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
5.5.1 บานพับ (Hinge)
ให้ ใช้ บานพับ Stainless โดยมีรายละเอียดการติดตังดังนี
1) ประตูไม้ ขนาดกว้ างไม่เ กิน 90 ซม.และบานพับ ประตูเปิ ดไม้ อัด ทัวไป ต้ องเป็ นชนิด Ball
Bearing (ชนิดมีลกู ปื น) ทําจาก Stainless Steel ชนิด 4 แหวน ขนาด 4” X 3” จํานวน 3 ตัวต่อบานประตู ต้ องได้ มาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. 759-2531
บานพับสําหรับประตูและหน้ าต่าง : บานพับสองปี ก หรือมาตรฐานทีใช้ อ้างอิงตามหมวด1 ข.
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2) ประตูไม้ ขนาดกว้ างเกิน 90 ซม. ขึนไปและบานพับประตูเปิ ดไม้ อัดทัวไป ต้ องเป็ นชนิด Ball
Bearing (ชนิดมีลกู ปื น) ทําจาก Stainless Steel ชนิด 4 แหวน ขนาด 4” X 3” จํานวน 4 ตัวต่อบานประตู ต้ องได้ มาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. 759-2531
บานพับสําหรับประตูและหน้ าต่าง : บานพับสองปี ก หรือมาตรฐานทีใช้ อ้างอิงตามหมวด1 ข.
3) ประตูบานเปิ ดเหล็กทังหมดให้ ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปื น (Ball Bearing Hinge) ขนาด 4”
x 5” ติดบานละ 4 ชุด หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตประตูเหล็ก
5.5.2 กุญแจ (Lock Set)
ถ้ าในแบบก่อสร้ างมิได้ ระบุให้ ชดั เจนให้ ถือตามรายการ คือ กุญแจลูกบิดเป็ นกุญแจลูกบิดแบบมีลิน
ตัวกุญแจ ลูกบิดทําด้ วย Stainless Steel ระบบลูกปื น 6 พิน ชนิด Heavy Duty มี UL LISTED รับรองคุณภาพ ANSI
GRADE2 แต่ละชุดจะต้ องมีลกู กุญแจไม่น้อยกว่า 3 ดอก ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพเทียบเท่าหรื อดีกว่า มอก. 756-2535
ระบบกุญแจจะต้ องมีลกู กุญแจ Master Key 3 ดอก/ชัน และ Grand Master Key 3 ดอกส่งให้ ผ้ วู ่าจ้ าง กลอนห้ องนําแบบ
ว่าง-ไม่ว่างชนิดรูปสีเหลียมโครเมียมมัน และให้ ใช้ กญ
ุ แจตามรายละเอียดดังต่อไปนี
1) กุญแจ A ใช้ กุญแจลูกบิดชนิดล็อคภายนอกด้ วยกุญแจ และล็อคภายในด้ วยปุ่ มกดหรื อบิด
ล็อคลูกบิดทําด้ วย Stainless Steel ระบบลูกปื น 6 พิน มี UL LISTED รับรองคุณภาพ ANSI GRADE2 การติดตังกุญแจชุด
A ให้ ติดตังทีประตูบ านเดี ยว โดยทัวไปบานละ 1 ชุด และประตูบานคู่ทุกช่อ ง ช่อ งละ 1 ชุด (ยกเว้ นประตูบานเปิ ดคู่
สแตนเลส และประตูทีระบุในข้ อ 2-6 ต่อไปนี)
2) กุญแจ B ให้ ใช้ กุญแจลูกบิดชนิดล็อคภายในด้ วยปุ่ มกด หรื อลูกบิดทําด้ วย Stainless Steel
กุญแจชุด B ให้ ติดทีประตูห้องนําทัวไปบานละ 1 ชุด (ยกเว้ นห้ องนําสาธารณะตามข้ อ 3)
3) กุญแจชุด C (ทางเข้ าห้ อ งนํ า) ให้ ใช้ กุญแจลูก บิด ชนิด ล็อค และคลายล็อ คด้ ว ยกุญแจ
ลูกบิดทําด้ วย Stainless Steel ระบบลูกปื น 6 พิน มี UL LISTED รับรองคุณภาพมี ANSI GRADE2 กุญแจชุด D ให้ ติดที
ทางเข้ าประตูห้องนําย่อย บานละ 1 ชุด
4) กุญแจชุด D กุญแจลูกบิดชนิดภายนอกล็อคตลอดเวลา ภายในเป็ นแป้นบิดล็อค
5) กุญแจชุด E (ทางเข้ าห้ องนําห้ องย่อย) กุญแจสําหรับห้ องนําสาธารณะ ให้ ใช้ ชนิดทีภายในเป็ น
กลอน ภายนอกมีเครืองหมายแสดงว่ากําลังมีการใช้ งานอยู่หรื อไม่ เช่น เป็ นระบบสีหรื อตัวอักษร เป็ นต้ น อุปกรณ์ ทังหมด
ทําด้ วย Stainless Steel หรือทีมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่ากุญแจชุด C ให้ ติดตังทีประตูห้องนํารวม (ห้ องนําสาธารณะ) บานละ 1
ชุด
6) กุญแจ F ให้ ใช้ กุญแจ Exit Devices มือผลักด้ านในเป็ นชนิด Flat Bar Panic Exit Device
(TOUCH BAR) ด้ านนอกเปิ ดประตูได้ ด้วยกุญแจ ลูกบิดด้ านนอก กุญแจชุด F ให้ ติดทีประตูเข้ าบันไดหนีไฟทัวไปทุกประตู
ประตูละ 1 ชุด
7) กุญแจชุด G กุญแจช่อง DUCT (ENGINEERING KEY) ให้ ใช้ ติดต่อทีประตู DUCT ทุกช่องๆ
ละ 1 ชุด
8) H กุญแจคล้ องสายยูใช้ ยีห้ อเดียวกับลูกบิด
9) MASTER KEY กุญแจชุด A,D,E,F,H และกุญแจของประตูอลูมิเนียมและกุญแจบานกระจก
เปลือย และกุญแจประตูทกุ ชนิด ยกเว้ นเอ็นจิเนียริงคีย์จะต้ องเป็ นกุญแจยีห้ อเดียวกันและจะต้ องมี MASTER KEY ประจํา
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ชัน ชันละ 1 ชุด พร้ อมทัง GRAND MASTER KEY ประจําอาคาร นอกจากนีจะต้ องทํา Grand Grand Master Key กับ
อาคารข้ างเคียงในระบบเดียวกันอีกด้ วย
5.5.3 DOOR CLOSER
ประตูให้ ติดตัง DOOR CLOSER
1) ชนิดเปิ ดทางเดียว (Single Action) ให้ ใช้ ชนิด STANDARD-DUTY สามารถเปิ ดค้ าง 90 องศา
ติดตังทางด้ านบนของบานประตู บานละ 1 ชุด ติดตังทีบานประตูทีกว้ างไม่เกิน 100 มม. บานละ 1 ชุด และต้ องมี UL
LISTED รับรองคุณภาพ
2) DOOR CLOSER (สําหรับทีใช้ กับประตูทางเข้ าห้ องนํารวม) ให้ ใช้ ชนิด STANDARD DUTY
ชนิดไม่เปิ ดค้ าง ติดตังบานละ 1 ชุด มี UL
3) DOOR CLOSER สําหรับประตูกนั ไฟให้ ใช้ ชนิดไม่เปิ ดค้ าง โดยปรับให้ สามารถผลักบานประตู
ได้ สนิทติดตังทีบานประตูเหล็ก บานละ 1 ชุด มี UL
4) ชนิดเปิ ดสองทาง (DOUBLE ACTION) ให้ ใช้ ชนิดฝั งพืน สามารถเปิ ดค้ างได้ และสามารถปรับ
องศาการตังค้ างได้ ในตัวโช๊ คอัพเอง และสามารถรับนําหนักได้ 300 กก.
5.5.4 ตะปูเกลียว
อุปกรณ์ สําเร็ จทังหมดจะต้ องยึดติดกับ อาคารด้ วยตะปูเกลียวทีทําด้ วยวัสดุช นิดเดียวกับอุปกรณ์
และมีขนาดทีแข็งแรงและเหมาะสม ตะปูเกลียวจะต้ องเป็ นชนิดหัวเรียบฝั งในอุปกรณ์
5.5.5 กันชนประตู
ประตูทกุ บานทีไม่ได้ ระบุให้ ติดตัง Door Closer ให้ ติดตังกันชนประตูดงั นี
1) ประตูทวไป
ั (ยกเว้ นประตู Duct และ Shaft) ให้ ติดกันชนปุ่ มยางกันชน ชนิดมีขอยึดบานประตู
ทําด้ วย Stainless Steel ติดบานละ 1 ชุด
2) ประตูห้องนําทุกบาน ให้ ติดชนประตูชนิดมีปมยาง
ุ่
พร้ อมขอแขวนเสือทําด้ วย Stainless Steel
เสนอตัวอย่างอนุมตั ิก่อนทําการติดตัง
5.5.6 กลอน
ประตูช่องทีมีบานเปิ ด 2 บาน ให้ ติดกลอนทีบานประตูด้านขวา 2 ตัวทีด้ านบน และด้ านล่างของบาน กลอนที
ใช้ ให้ ใช้ กลอนชนิดฝั งเรียบในบาน หรือตามแบบกําหนด ติดตังด้ านความหนาของบานประตูช่องรับกลอนประตูจะต้ องทํา
ด้ วยโลหะชนิดเดียวกับกลอนฝั งเรียบในพืน ขนาด 6” ผิวทําด้ วย Stainless Steel ผิว Satin
5.5.7 มือจับ
- ประตูทกุ บานทีเป็ นบานคู่ให้ ติด DUMMY TRIM บานละ 1 ชุด
- ในส่วนของประตูช่องชาร์ ป ให้ ติดตังมือจับฝั งเรียบในบาน ผิวทําด้ วย Stainless Steel
5.5.8 รางเลือน
รางเลื อนสํา หรั บ ประตูบ านเลือนทั งหมด ให้ ใ ช้ ร างเลือนชนิ ด แขวนด้ า นบนขนาดตามคํ า แนะนํ า ของ
บริษัทผู้ผลิต การติดตังรางเลือนให้ ติดตังพร้ อมอุปกรณ์ครบชุด,รางเลือนสําหรับบานเลือนขนาดใหญ่ จะต้ องมี Guide Rail
ด้ วย
5.5.9 อุป กรณ์ ป ระตูห น้ า ต่ า งอลูมิ เ นี ย ม ให้ ถื อ ตามระบุใ นแบบก่ อ สร้ าง และรายการประตูห น้ า ต่ า ง
อลูมิเนียม
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5.5.10 ประตูบานสวิงใช้ อปุ กรณ์ดงั นี
- DOOR CLOSER
- DEAD LOCK
- FLUSH BOLT (สําหรับบานสวิงคู)่
5.5.11 ประตู-หน้ าต่างบานเลือนใช้ อปุ กรณ์ดงั นี
- ROLLER
- FLUSH PULL HANDLE/LOCK
5.5.12 หน้ าต่างบานกระทุ้งใช้ อปุ กรณ์ดงั นี
- 4 BAR HINGE ขนาด 10”, 14”, 18” และขนาด 20”
- HANDLE/LOCK
5.5.13 วัสดุยาแนวและ SEALANT (ดูรายละเอียดงานยาแนว)
5.6 ประตูและวงกบเหล็ก
5. .1 บานประตูเหล็กสําหรับงานทัวไปและงานป้องกันเสียง ให้ ใช้ ประตูบานเดียวหรือบานคู่เปิ ดทางเดียว
ขนาดบานตามระบุในแบบก่อสร้ าง ตัวบานผลิตด้ วยแผ่นเหล็กกล้ าเคลือบสังกะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electrogalvanized
Steel) หนาไม่ตํากว่า 1.20 มม. และเคลือบผิวทับอีกชันด้ วย ZINE PHOSPHATE ความหนาของบานประตู 38 มม. พับขึน
รูปเป็ นตัวแบบ REINFORCED DOUBLE SKIN HOLLOW SHELL โดยการประกอบด้ วยบานประตูเป็ นแบบเชือมต่อชน
ขอบ (BUTT WELDING) ระหว่างขอบประตูกบั ลินภายในโดยรอบตลอดขอบประตูโดยไม่เกิดรอยต่อของขอบประตู เสริ ม
ความแข็งแรงเป็ นพิเศษภายในบานประตูทกุ จุด อาทิ บริเวณทีติดตังบานพับ โชคอัพประตู กุญแจลูกบิด หรือกุญแจเสริม
. . วงกบผลิตด้ วยแผ่นเหล็กกล้ าเคลือบสังกะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electrogalvanized Steel) หนา .
มม. และเคลื อ บผิ ว ทั บ อี ก ชันด้ วย ZINE PHOSPATE กํ า หนดขนาดเท่ า กั บ 50x100 มม. เคลื อ บด้ วยสี ผ ง
EPOXY/POLYESTER อบทีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส บุโดยรอบตลอดบ่า วงกบด้ วยยางชนิด SPONGE RUBBER ที
เคลือบผิวอย่างแข็งแรงป้องกันยางฉีดขาด เพือปิ ดกันไม่ให้ เสียงเล็ดลอดผ่านประตูและรองรับการกระแทกของประตู
- วงกบสําหรับประตูทีใช้ ในงานทัวไป ให้ ใช้ ชนิด 3 ขา
- วงกบสําหรับประตูทีใช้ ในงานป้องกันเสียงและกลิน ให้ ใช้ ชนิด 4 ขา
การติดตังให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
5.

ตัวอย่ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างอุปกรณ์ สําเร็ จสําหรับประตูหน้ าต่างทุกชินให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างอนุมัติ
ก่อนจึงทําการติดตังได้
5.

การติดตัง
การติดตังอุปกรณ์สาํ เร็จ สําหรับประตูหน้ าต่างจะต้ องเป็ นไปตามระบุในรูปแบบและรายการละเอียด และตาม
คําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตจําหน่ายทุกประการ
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5.

การทําความสะอาด
ภายหลังการติดตังอุปกรณ์ ทังหมดเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วจะต้ องทําความสะอาดให้ เรี ยบร้ อยพร้ อมทังหาเครื อง
ป้องกันไม่ให้ อปุ กรณ์เสียหาย เช่น ห่อหุ้มด้ วยพลาสติก เป็ นต้ น จนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ าย อุปกรณ์ทีเสียหายจะต้ อง
เปลียนใหม่จงึ ส่งมอบงานได้
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6. งานกระจก
6.1

ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และแรงงานในการติดตังงานกระจก กระจกตะกัว แผ่นอะคริ ลิกและงาน
อืนๆ ทีเกียวข้ องให้ เป็ นไปตามระบุในแบบรูปและรายการก่อสร้ าง
6.2

วัสดุและประเภทของกระจก
6.2.1 กระจกใส (Polished Plate หรื อ Clear Float Glass) ให้ ใ ช้ กระจกที ผลิต ด้ วยระบบโฟลตเพื อ
ให้ ได้ กระจกแผ่ น ที มี คุ ณ ภาพผิ ว ทั ง 2 ด้ าน ขนานและเรี ย บสนิ ท ขนาดและความหนาตามระบุ ใ นแบบรู ป และ
รายการละเอียดให้ ใช้ กระจกทีผลิตด้ วยระบบโฟลตมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก.880-2547
6.2.2 กระจกฝ้า กระจกฝ้าให้ ใช้ ชนิดลายผ้ ามีคุณภาพเทียบเท่าหรื อดีกว่า มอก. 54-2516 ขนาดความ
หนาตามระบุในแบบ
6.2.3 กระจกเงา กระจกเงาทังหมดให้ ใช้ ชนิดเคลือบเงาปรอทด้ วยไฟฟ้าจะต้ องเป็ นกระจกทีไม่หลอกตา
ความหนาของกระจกจะต้ องไม่น้อยกว่า 1/4 นิว ตัดและเจียรนัยขอบเรี ยบร้ อยมาจากโรงงานขนาดตามระบุใ นแบบรู ป
และรายการละเอียด มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก.1732-2541
6.2.4 กระจกสะท้ อนแสง (Reflective Glass) ถ้ าไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอืน ให้ ใช้ กระจกใส เคลือบผิวด้ านในสี
เขียว และมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1344-2541
6.2.5 กระจกสีตัดแสง (Tinted Glass) ถ้ าไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอืน ให้ ใช้ กระจกใสผสมสี (เขียว) ในเนือ
กระจก และมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1344-2541, 1345-2539
6.2.6 กระจกลามิเนต (Laminate Glass) ให้ ใช้ กระจกตังแต่สองแผ่นขึนไปประกบด้ วยกัน โดยมีชันฟิ ล์ม
(Polyvinyl Butyral หรือ PVB) กันกลางเพือยึดกระจกไม่ให้ แตกร่วงหล่น ชนิดและความหนาของกระจกกําหนดในแบบรู ป
หากมิได้ กําหนดไว้ ให้ ใช้ ความหนา 3+0.76+3 มม. มอก.
6.2.7 กระจกเทมเปอร์ (Tempered Safety Glass) ถ้ าไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอืน ให้ ใช้ กระจกใส ความหนา
ตามแบบระบุหรือมาตรฐานผู้ผลิตและมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก.965 - 2537
6.2.8 กระจกนิรภัย (Safety Glass) ถ้ าไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอืน ให้ ใช้ กระจกใส ความหนาตามแบบระบุ
หรือมาตรฐานผู้ผลิตและมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
6.2.9 พัตตี (Putty) ให้ ใช้ พตั ตีชนิดทีใช้ สาํ หรับโลหะและไม้
6.2.10 ความหนาของกระจก
- สําหรับประตูบานเปิ ดและบานสวิงอลูมิเนียมให้ ใช้ ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
- สําหรับช่องแสงประกอบบานประตู, บานหน้ าต่างหรื อช่องแสงทีมีพืนทีไม่เกิน 20 ตารางฟุต
ให้ ใช้ ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. หากเกิน 20 ตารางฟุต ให้ ใช้ ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.และต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้
ควบคุมงานก่อน
- บานเกล็ดใช้ ความหนาไม่น้อยกว่า มม.
- ช่อ งแสงทางหนีไ ฟความหนาไม่ น้อ ยกว่า 8 มม.เสริ ม ลวดเป็ นตะแกรงสีเหลียมภายในเนื อ
กระจก สามารถทนไฟได้ อย่างน้ อย 2 ชัวโมง
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-A/0001

Rev. No. 0
Page 6-2/2

Doc. Title : งานสถาปั ตยกรรม

- กระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.
- สําหรับกระจกประตูหรือหน้ าต่างทีมีการเจียรขอบความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.
- สําหรับกระจกหลังคา SKY - LIGHT ต้ องใช้ กระจกนิรภัยชนิดอัดซ้ อน 2 ชัน (LAMINATED
GLASS) ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.
- สําหรับกระจกประเภทอืนให้ ใช้ ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.เว้ นแต่ระบุในแบบรูปเป็ นอย่างอืน
6.3

การติดตัง
6.3.1 การติด ตังกระจกต้ อ งเป็ นไปตามระบุใ นแบบก่ อสร้ า ง ทังขนาดความหนาประเภทของวัสดุและ
รูปร่างของวัสดุ
6.3.2 การติ ด ตั งจะต้ องกระทํ า โดยช่ า งผู้ ชํ า นาญงานโดยเฉพาะการติ ด ตั งจะต้ องเรี ย บร้ อยและ
แข็ ง แรง กระจกทังหมดจะต้ อ งตัด และแต่ ง ขอบให้ เ รี ย บร้ อยภายหลัง จากติ ด ตังกระจกเรี ย บร้ อยแล้ ว จะต้ อ งไม่ เ ห็ น
รอยตัดขอบกระจก
6.3.3 กระจกทีติดตังภายในกรอบไม้ ทงหมดจะต้
ั
องอุดด้ วยพัตตีเพือกันกระจกลัน
6.3.4 การติดตังกระจกในบานประตูหน้ าต่าง และช่องแสงไม้ จะต้ องเซาะร่ องไม้ ให้ พอดีกับขนาดความ
หนากระจกไม่คับและหลวมจนเกินไปใช้ Putty ชนิดใส อุดกรอบกระจกทัง ด้ านการติดตังกระจกในวงกบหรื อกรอบ
อะลูมิเนียมจะต้ องมีขอบยางหรือ พี.วี.ซี.อัดกรอบแผ่นกระจกในกรอบอะลูมิเนียม ขอบยางทีใช้ จะต้ องมีขนาดพอดีกับร่ อง
กรอบอะลูมิเนียม และความหนาของแผ่นกระจก
การติ ดตังกระจกในวงกบหรื อ กรอบเหล็ก ให้ ติ ดแนบกับกรอบบานหรื อ วงกบโดยเจาะรู DIA. 1.5 มม.
ทุกระยะ 30 ซม. แล้ วใช้ ขอลวดสปริง DIA. 1 มม. เกียวเสียบในรูเกาะกระจกไว้ อดั Putty รอบกระจกทังด้ านนอกและด้ าน
ในเฉพาะด้ านนอก ให้ ปาด Putty เฉียงเป็ นสามเหลียมโดยรอบให้ ใช้ Putty ยางสีเทามีคณ
ุ สมบัติเหนียวยึดกระจกและวัสดุ
อืนได้ เป็ นอย่างดีไม่แห้ งกรอบแตกร้ าว หลุดร่อนเมือถูกแดดหรือฝน เฉพาะงานทีต้ องป้องกันนําไหลซึมเข้ าโดยเด็ดขาด ให้
ใช้ Caulking Compound
เมื องานก่อ สร้ า งเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วให้ เช็ ด ทํา ความสะอาดกระจกทุก ชนิด ในอาคารก่อ นส่ง มอบงาน ถ้ า
กระจกแผ่นใดมีตําหนิ รอยขูดขีด แตกร้ าว ผู้รับจ้ างจะต้ องรีบจัดการเปลียนให้ ใหม่ทนั ที
6.4

ตัวอย่ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างกระจกทุกชนิด และแผ่นอะคริ ลิกให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างพิจารณาอนุมัติ
ก่อน จึงดําเนินการติดตังได้
6.5

การทําความสะอาด
เครื องหมายต่ า งๆ บนบานกระจกจะต้ อ งลบออกให้ ห มด ก่ อ นส่ง มอบงาน ผู้รับ จ้ างจะต้ อ งเช็ ด กระจก
ทุกบานให้ สะอาดกระจกทีแตกร้ าวจะต้ องเปลียนใหม่เ ศษกระจกทีไม่ ใช้ แ ล้ วจะต้ องเก็บ กวาดให้ เ รี ยบร้ อยภายในวัน ที
ติดตังกระจก
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7.

งานยาแนว

7.1

ข้ อกําหนดทัวไป
งานยาแนว (JOINT SEALANTS) ตามทีได้ ระบุไว้ ในแบบก่อสร้ างและรายการประกอบแบบก่อสร้ างรวมถึงหมวด
ต่างๆ ทังหมดถ้ าได้ กล่า วถึง ในหมวดอืนๆ แล้ ว ให้ ใช้ หมวดนีประกอบด้ วยผู้รับจ้ างจะต้ องเตรี ยมรายละเอี ยดต่า งๆ ที
เกียวข้ องเพือขออนุมตั ิและตรวจสอบตามความต้ องการของผู้ออกแบบก่อนนําไปใช้ งานและหากรอยต่อใดทีต่อยาแนวแต่
มิได้ กําหนดในแบบผู้รับจ้ างจะต้ องยาแนวรอยต่อนันให้ เรี ยบร้ อย
7.2

วัสดุ
7.2.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุทีเหมาะสมกับการยาแนวตามแบบทีกําหนด รวมทังรอยต่อใดทีต้ องยาแนวแต่
มิได้ กําหนดในแบบผู้รับจ้ างจะต้ องยาแนวรอยต่อนันให้ เรี ยบร้ อยด้ วย
7.2.2 วัสดุทีใช้ จะต้ องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ทีแข็งแรงเพียงพอต่อการขนส่งอยู่ในสภาพเรี ยบร้ อย โดยมีรายละเอียด
ชือสินค้ า ชนิดผลิตภัณฑ์ รุ่น หมายเลขการผลิต และอืนๆอย่างสมบูรณ์ชดั เจน
7.2.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดเก็บวัสดุตามคําแนะนําของผู้ผลิต
7.2.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําระบบบันทึกการหมุนเวียนของวัสดุดงั นี
ก. วันทีทีรับของ
ข. ชือสินค้ าและหมายเลขผลิตภัณฑ์
ค. หมายเลขการผลิต
ง. บันทึกใบรับประกันคุณภาพ หรื อ COA (Certificate of Analysis) จากผู้ผลิตในทุกหมายเลขการ
ผลิต
จ. วันทีเบิกของไปใช้
ฉ. จํานวนของทีเบิกไปใช้
ช. ชืองานทีนําไปใช้
7.2.5 วัสดุทีใช้ ต้องเป็ นวัสดุชนิดทีเหมาะสมกับวัสดุและประเภทของงานนันๆ และวัสดุจะต้ องได้ รับมาตรฐาน
ดังนี
ก. สําหรับรอยต่อประเภท Curtain wall (4-sided และ 2-sided), งานโครงสร้ าง (Structural Glazing
Sealant)
- สํา หรั บ 2-part ใช้ ตามมาตรฐาน ASTMC1184 Standard Specification for Structural
Silicone Sealants, Type M, Class 12.5, Use G, O
- สํา หรั บ 1-part ใช้ ตามมาตรฐาน ASTMC1184 Standard Specification for Structural
Silicone Sealants, Type S, Class 12.5, Use G,O
- สําหรับ 1-part สีใส ใช้ ตามมาตรฐาน ASTM C1184 Standard Specification for Structural
Silicone Sealants, Type S, Class 12.5, Use G, O
- วัสดุยาแนวต้ องได้ รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint
Sealants
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ข. สําหรับงานกระจกเปลือยทีสูงกว่า 3 เมตร (Float, Plate, Tinted, Tempered) สีใส
- วัสดุยาแนวต้ องได้ รับมาตรฐานASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint
Sealants, Type S, Grade NS, Class 25, Use NT, M, G, A
- วัสดุยาแนวต้ อ งได้ รับมาตรฐาน ASTM C1184 Standard Specification for Structural
Silicone Sealants
- วัสดุยาแนวต้ องมีความสามารถในการรับการเคลือนไหวของรอยต่อไม่น้อย กว่า ±25%
ค. สําหรับงานกระจกเปลือย (Laminated, Insulated, Reflective)
- วัสดุยาแนวต้ องได้ รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint
Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A
- วัสดุยาแนวต้ องมีความสามารถในการรับการเคลือนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50%
ง. สําหรับงานยาแนวกระจก/กรอบบาน, งานกันรัวซึม (Weatherproofing)
- วัสดุยาแนวต้ องได้ รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint
Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A
- วัสดุยาแนวต้ องมีความสามารถในการรับการเคลือนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50%
จ. สําหรับงานยาแนวแผ่นหินแกรนิต
- วัสดุยาแนวต้ องได้ รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint
Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, G, A, M, O
- วัสดุยาแนวต้ องมีความสามารถในการรับการเคลือนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50%
- วัสดุยาแนวต้ องไม่มีการคายตัวของ plasticizer
ฉ. สําหรับงานยาแนวแผ่น Aluminum Composite
- วัสดุยาแนวต้ องได้ รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint
Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, G, A, M, O
- วัสดุยาแนวต้ องมีความสามารถในการรับการเคลือนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50%
- วัสดุยาแนวต้ องไม่มีการคายตัวของ plasticizer
- วัสดุยาแนวต้ องไม่ผลิตคราบนํามัน (Non-Stain Sealant)
ช. สําหรับงานยาแนวสุขภัณฑ์กบั กระเบืองเคลือบหรือหินแกรนิต สําหรับงานห้ องครัวและห้ องนํา
- วัสดุยาแนวต้ องมีความสามารถในการรับการเคลือนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25%
- มีสารยับยังการเกิดเชือรา
ซ. สําหรับงาน Precasted Concrete หรืองานยาแนวทีต้ องการทาสีทบั
- โพลียรู ีเทนยาแนว
- วัสดุยาแนวต้ องได้ รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint
Sealants, Type S, Grade NS, Class 35, Use NT, M, A, O
- วัสดุยาแนวต้ องมีความสามารถในการรับการเคลือนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±35%
ฌ. สําหรับงานยาแนววงกบ/ปูน
- โพลียรู ีเทนยาแนว
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- วัสดุยาแนวต้ องได้ รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint
Sealants, Type S, Grade NS, Class 35, Use NT, M, A, O
- วัสดุยาแนวต้ องมีความสามารถในการรับการเคลือนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±35%
ญ. สําหรับงานพืน
- โพลียรู ีเทนยาแนว
- วัสดุยาแนวต้ องได้ รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint
Sealants, Type S, Grade P, Class 25, Use T, M
- วัสดุยาแนวต้ องมีความสามารถในการรับการเคลือนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25%
ฎ. งานกันไฟ
- วัสดุยาแนวต้ องได้ รับมาตรฐานASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint
Sealant Type S, Grade NS, Class 25
- วัสดุยาแนวต้ องได้ รับมาตรฐาน ASTM E841 หรื อ UL1479 Standard Test Method for Fire
Tests of Through Penetration Fire Stops
7.3

ตัวอย่ างวัสดุ
สถาปนิก ผู้ออกแบบจะเป็ นผู้กําหนดสีของยาแนวทีใช้
7.3.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาตัวอย่างวัสดุทีจะใช้ ทกุ อย่างทีเกียวข้ องไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่างต่อรายการ และส่งให้
ผู้ออกแบบเพือขออนุมตั ิและตรวจสอบตามความต้ องการของผู้ออกแบบก่อนทีจะนําไปใช้ งาน
7.3.2 ผู้รับจ้ างต้ องนําส่งรายละเอียดสินค้ า (Product Manufacturer’s Specification) จากบริษัทผู้ผลิต
7.3.3 สําหรับซิลโิ คนยาแนวผู้รับจ้ างต้ องส่งผลการทดสอบซิลิโคนยาแนวกับวัสดุทีจะยาแนวจากห้ องปฏิ บัติการ
ของผู้ผลิตซิลโิ คนยาแนวทีสถาปนิกรับรองก่อนทีจะลงมือทํางาน ผลการทดสอบขันตําทีต้ องการประกอบด้ วย
ก. การทดสอบการยึดเกาะของวัสดุกับยาแนว (Adhesion-In-Peel Test) ตามมาตรฐานการทดสอบ
ASTM C794
ข. การทดสอบการเข้ ากันได้ กับวัสดุทังหมดทีใช้ ร่วมกัน (Compatibility Test) กับซิลิโคนยาแนวทีใช้
ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C1087
ค. การทดสอบการเกิดคราบในวัสดุจากซิลิโคนยาแนว (Stain Test) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM
C1248
ง. สําหรับซิลิโคนยาแนวงานโครงสร้ า ง (Structural Glazing Sealant) ผู้รับ จ้ างต้ องส่ง รายงานการ
ควบคุมคุณภาพ ได้ แก่ เอกสารการทดสอบการยึดติดทีสถานทีก่อสร้ าง (Site Adhesion Test) หรื อเอกสารการตรวจสอบ
การยึดติดโดยการรือยาแนว (Deglazing)
จ. ข้ อแนะนําจากห้ องปฏิ บัติการเกียวกับความจําเป็ นในการใช้ สารรองพืน (Primer) ชนิดของสารรอง
พืนและข้ อแนะนําชนิดของสารละลายในการทําความสะอาด
7.3.4 สําหรับซิลโิ คนยาแนวผู้รับจ้ างจะต้ องส่งผลการตรวจสอบแบบรอยต่อ (Print Review) จากฝ่ ายเทคนิคของ
ผู้ผลิตซิลโิ คนยาแนวทีสถาปนิกรับรองก่อนทีจะลงมือทํางาน
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7.4

การติดตัง
ผู้รับ จ้ างจะต้ องจัด หาผู้ดํา เนิน การหรื อช่ างฝี มือ ทีมีค วามชํา นาญมี ป ระสบการณ์ ในการติด ตัง โดยปฏิ บัติ ตาม
กรรมวิธีและคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดย
7.4.1 การเตรี ยมผิวงาน ผู้รับจ้ า งต้ องตรวจสอบสถานทีให้ เรี ย บร้ อย แก้ ไขข้ อ บกพร่ องต่ างๆให้ เรี ยบร้ อยก่อ น
ดําเนินการ
7.4.2 ผู้รับจ้ างทําความสะอาดผิวงานให้ สะอาด แห้ ง ปราศจากฝุ่ น ผง คราบ นํามัน สนิม ด้ วยสารละลายที
บริษัทผู้ผลิตแนะนํา ผ้ าทีใช้ ต้องเป็ นผ้ าฝ้ายขาว 100% ใช้ ผ้าผืนแรกชุบสารละลายเช็ดทีผิวงานแล้ วใช้ ผ้าผืนทีสองเช็ดตาม
เพือเป็ นการดูดซับสิงสกปรก และไขมันทันทีก่อนทีสารละลายจะระเหย
7.4.3 สําหรับพืนผิวคอนกรีตให้ ใช้ แปรงขัดทําความสะอาด แล้ วเป่ าด้ วยลมจากเครืองอัดแรงดันสูง
7.4.4 สําหรับพืนผิวโลหะ เช่นอลูมิเนียม ต้ องทําความสะอาดพืนทีทีจะยาแนวให้ สะอาด โดยปราศจากสนิม
คราบไขมัน คราบนํามัน เทป รอยเปรอะเปื อนต่างๆ เช็ดให้ สะอาด และทิงให้ แห้ งก่อนยาแนว
7.4.5 ทาสารรองพืน (ถ้ าจําเป็ น) เพียงบางๆ ทิงไว้ ให้ แห้ ง 20-30 นาทีโดยประมาณ
7.4.6 ติดเทปโฟม (Spacer) ยางหนุน (Setting Block) โฟมหนุน (Backer Rod) แถบกันการยึดติด (Bond
Breaker) และอืนๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตยางยาแนว หรือตามแบบทีกําหนด
7.4.7 สัดส่วนความลึกและความกว้ างของรอยต่อของยางยาแนวต้ องปฏิ บัติตามกรรมวิธีของบริ ษัทผู้ผลิตอย่าง
เคร่งครัดหรือตามทีผู้ออกแบบกําหนดและมีความปราณีต ไม่มีฟองอากาศในยาแนว ปาดตบแต่งผิวของยาแนวด้ วยแท่ง
ปาดให้ สะอาดเรียบร้ อย
7.5

การทําความสะอาด
ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งทํ า ความสะอาดบริ เ วณทํ า งานทุก แห่ ง หลัง จากติ ด ตั งระบบกัน ไฟลามแล้ ว ด้ ว ยความปราณี
เรียบร้ อยก่อนการอนุมตั ิตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และก่อนส่งมอบงาน
7.6

การรั บรอง
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับประกันคุณภาพ คุณสมบัติของวัสดุ และการติดตัง ตามมาตรฐานของบริ ษัทผู้ผลิต เมือติดตัง
แล้ วจะต้ องไม่มีการหลุดร่อน หรือมีตําหนิใด ๆ หากเกิดการดังกล่าว ผู้รับจ้ างจะต้ องซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดีด้วยความ
ประณีตเรี ยบร้ อย โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทังสิน ตามมาตรฐานของบริ ษัทผู้ผลิตและความเห็นชอบของผู้อ อกแบบใน
ระยะเวลาการรับประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
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8. งานห้ องนํา
8.1

ขอบเขตของงาน
งานในหมวดนี รวมถึงงานติดตังเครืองสุขภัณฑ์อปุ กรณ์ห้องนําและงานทีเกียวข้ องเครืองสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์
ห้ องนําทังหมด ให้ เป็ นไปตามระบุในรูปแบบและรายการละเอียด
ในกรณีทีเป็ นงานปรับปรุงเปลียนแปลงบนโครงสร้ างเดิมผู้รับจ้ างมีหน้ าทีต้ องตรวจสอบตําแหน่งงานระบบที
จะไปเชือมต่อและโครงสร้ างพืนหรือผนังทีต้ องทําการติดตังท่อ ให้ มีความปลอดภัยและ
การติดตังเครืองสุขภัณฑ์ให้ เตรียมท่อนําทิงท่อนําใช้ และท่อส้ วมสําหรับสุขภัณฑ์ ก่อนทีจะเทคอนกรี ตโดยเว้ น
ขนาดช่อ ง และตํ าแหน่งให้ พอดีกับ ขนาดช่อ งท่อทุกๆ ห้ องจะต้ องมีต ะแกรง กรองผงสําหรับนํ าทิงตามความลาดเอียงที
แสดงไว้ ในแบบสุขภัณฑ์ทีติดตังแล้ วต้ องยึดแน่นกับพืนและผนัง ได้ ขนาดและระยะทีถูกต้ อง โดยทดสอบให้ ใช้ ได้ ดีทุกส่วน
เมื อติ ดตังแล้ ว จะต้ อ งระมัดระวัง มิใ ห้ ชํ ารุ ดเสีย หายหรื อ เป็ นตํา หนิ ก่อ นส่งมอบงาน หากสุข ภัณฑ์ ที ติด ตังแล้ วเกิด ชํา รุ ด
เสียหายใดๆ ผู้รับจ้ างต้ องเปลียนให้ ใหม่หรือซ่อมแซมแก้ ไขให้ อยู่ในสภาพดีทุกประการโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพิมเติมทังสิน
1) ทีใส่สบู่ให้ ใช้ ชนิดเคลือบฝั งในผนังขนาด 4"x8" ตามระบุในแบบ ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ทีมีคุณภาพเทียบเท่า
มอก.797-2531
2) ที ใส่ ก ระดาษชํ า ระ ให้ ใช้ ชนิ ด เคลื อ บตามระบุ ใ นแบบให้ ใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที มี คุ ณ ภาพเที ย บเท่ า
มอก.797-2531
3) ทีแขวนผ้ าให้ ใช้ ชนิดขอแขวนติดตรงประตู หรือตามระบุในแบบ
4) Flush Valve ให้ ใช้ Flush Valve สําหรับปั สสาวะชายขนาด 3/4"
5) ก๊ อกนํ า ก๊ อกเดี ยวสํ า หรั บ อ่ า งให้ ใช้ ชนิ ด ปิ ดเปิ ดด้ วยมื อ บิ ด ตามระบุ ใ นแบบให้ ใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที มี
คุณภาพเทียบเท่า มอก.343-2523
6) คอห่าน (P-Trap) คอห่านสําหรับอ่างล้ างหน้ าทังหมดให้ ใช้ Bottle Trap
7) ฝั กบัวก้ านแข็ง ให้ ใช้ ฝักบัวติดผนังชนิดปรับจํานวนนํา (Jet Flow) และหัวฝั กบัวส่ายได้ ทําด้ วยโลหะชุบ
โครเมียม ผลิตในประเทศ หรือตามระบุในแบบ
8) ฝั กบั ว ชํ า ระ ให้ ใช้ ฝั กบั ว สายอ่ อ น หั ว ฝั กบั ว เป็ นชนิ ด หั ว ฉี ด (Jet-Spray) มี ที เปิ ดนํ าที หั ว ฝั กบั ว
ติดตังพร้ อมวาล์วปิ ดเปิ ด
9) โถส้ วมแบบนังยองให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่า มอก.794-2531
10) โถส้ วมแบบนังราบชนิดตังพืน ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่า มอก.792-2531 และถังพักนํา และ
ฝาปิ ดมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่า มอก.793-2531
11) ทีนังและฝาปิ ดส้ วม (Seat) ทีนังและฝาปิ ดส้ วมชนิดนังราบให้ ใช้ ชนิดพลาสติกอย่างหนาสีขาว (ด้ านล่าง
ของทีนังเรียบ) ผลิตภายในประเทศ
12) อุปกรณ์หม้ อนําชักโครก อุปกรณ์หม้ อนําให้ ใช้ ยีห้ อเดียวกันกับสุขภัณฑ์
13) ท่อนําทิง มีตระแกรงกันผงทําด้ วยทองเหลือง มีทีดักกลิน ฝาเป็ นเกลียวถอดออกล้ างได้ ขนาด DIA.2"
14) สะดืออ่างล้ างหน้ าพร้ อมสายโซ่ ให้ ใช้ ยีห้ อเดียวกันกับสุขภัณฑ์
15) ก๊ อกนําทัวไป ให้ ติดตังก๊ อกเดียวออกผนัง ชนิดปิ ดเปิ ดด้ วยมือบิด
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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16) อ่างล้ างหน้ า ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่า มอก. 791-2531
17) โถปั สสาวะชาย ชนิดแขวนติดผนังให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพเทียบเท่า มอก.795-2531
8.2

โถปั สสาวะชาย
- ให้ ทําตามแบบรูปและรายการ
- ใช้ กบั ฟลัชวาล์วชนิดปุ่ มกดหรือตามแบบระบุ
- สีขาว
- ให้ สง่ ตัวอย่างและรายละเอียดการติดตังอย่างละเอียดเสนอก่อนทํางาน
- โถและอุปกรณ์เป็ นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวกัน

8.3

โถส้ วมชนิดนังราบใช้ กับฟลัชแทงค์
- ให้ ทําตามแบบรูปและรายการ
- มีขนาดประมาณ 680x735x540 มม.
- โถและอุปกรณ์เป็ นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวกัน
- สีขาว
- ชักโครกด้ วยระบบไซฟอนเจ็ต
- โถส้ ว มสําหรับห้ อ งนําผู้พิการให้ ใช้ รุ่นความสูง ทีนังไม่ตํากว่า

มม.โดยได้ รับการอนุมัติ จากเจ้ าของ

โครงการ
- ให้ สง่ ตัวอย่างและรายละเอียดการติดตังเสนอก่อนทํางาน
8.4

อ่ างล้ างหน้ าชนิดฝั งเคาน์ เตอร์
- ให้ ทําตามแบบรูปและรายการ
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 460x4 x200 มม.
- โถและอุปกรณ์เป็ นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวกัน
- สีขาว
- ให้ สง่ ตัวอย่างและรายละเอียดการติดตังเสนอก่อนทํางาน

8.5

อ่ างล้ างหน้ าแบบแขวน
- ให้ ทําตามแบบรูปและรายการ
- มีขนาดประมาณ 500 x 420 x 200 มม.
- โถและอุปกรณ์เป็ นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวกัน
- สีขาว
- ให้ สง่ ตัวอย่างและรายละเอียดการติดตังเสนอก่อนทํางาน

8.6

การทดสอบและการทําความสะอาด
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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เครื องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทังหมดภายหลังจากการติด ตังเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จะต้ องได้ รับการทดสอบการ
รัวซึม และกําลังดันของนําเครืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทีติดตังเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วจะต้ องทําความสะอาดให้ เรี ยบร้ อยจึงส่ง
มอบงานได้

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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9. งานทาสี
9.1

ขอบเขตของงาน และข้ อกําหนดทัวไป
9.1.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื องใช้ และสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือดําเนินการทาสีให้
สัม พั น ธ์ กั บ งานในส่ ว นอื นๆ ผู้ รั บ จ้ างจะต้ องเป็ นผู้ จั ด เตรี ย มสี ที จะใช้ จะต้ องทํ า งานด้ วยความระมั ด ระวั ง และ
ถูกต้ องตามหลัก วิช าช่ างต้ องเก็ บไว้ ใ นสถานที ก่อสร้ า งที คณะกรรมการตรวจการจ้ า งกํ าหนดให้ เ มือจะนํา ไปใช้ ให้ แจ้ ง
คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบทุกครัง
9.1.2 ผู้รบั จ้ างจะต้ องตรวจสอบอย่างละเอียดและแจ้ งปริมาณของสีแต่ละชนิดทีจะใช้ ทาอาคารโครงการ
นีให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบและคณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสิทธิ เข้ าตรวจสอบคุณภาพและจํานวนของสีได้
ตลอดเวลาการก่อสร้ าง
9.1.3 ห้ ามนํา สีเก่ าที เหลือจากงานอืน หรื อชนิ ดและหมายเลขนอกเหนื อไปจากทีกํ าหนดไว้ ม าใช้ หรื อ
นํามาผสมเป็ นอันขาด
9.1.4 ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งเตรี ย มการป้ องกัน มิใ ห้ สีเ ปรอะเปื อนวัสดุอืนๆที ติ ด ตั งไว้ แ ล้ ว หรื อ อยู่ใ นบริ เ วณ
ใกล้ เคียงซึงอาจเกิดขึนจากการทาสี
9.1.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาช่างทีมีฝีมือดีมีประสบการณ์ และชํานาญงานโดยเฉพาะมาทํางานสี สีทีทา
แล้ วจะต้ องเรียบสมําเสมอกันตลอดปราศจากรอยต่อหรื อรอยแปรง ไม่ไหลเยิม ไม่มีรอยหยดของสีหากมีส่วนใดทีสงสัย
หรือไม่สามารถทาสีได้ ตามข้ อกําหนดผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบทันที
9.1.6 ห้ ามทาสีในขณะทีฝนตก ความชืนในอากาศสูง และห้ ามทาสีภายนอกอาคารหลังฝนหยุดใหม่ ๆ
จะต้ องทิงไว้ อย่างน้ อย 72 ชัวโมง
9.2

วัสดุ
9.2.1 สีทีใช้ ในการก่อสร้ างให้ ใช้ สี Acrylic ชนิดกันเชือราและปลอดจากสารตะกัวและปรอท ทีมีคุณภาพ
เที ย บเท่ า หรื อดี ก ว่ า มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมที 272-2531สี ทั งหมดจะต้ องเป็ นสี ที ผลิ ต ขึ นโดยมี
ตัวยาป้องกันการขึนราของสีกันสนิม อัน เกิดจากโลหะป้ องกันด่างอันเกิดจากคอนกรี ต และกําแพงอิฐ จะต้ อ งเป็ นสี ที มี
ความคงทนถาวรไม่ร่อนหลุดง่ายสีทีนํามาใช้ ในงานจะต้ องบรรจุกระป๋ องหรื อภาชนะ ซึงออกมาจากบริ ษัทผู้ผลิตโดยตรง
ภาชนะทีใส่สนี นจะต้
ั
องเรียบร้ อย ไม่ชํารุด มีชือบริษัทผู้ผลิต และหมายเลขต่างๆ ติดอยู่อย่างสมบูรณ์ การทาสีให้ ใช้ สีชนิด
ทีระบุไว้ ในรายการก่อสร้ าง และ
ตามที คณะกรรมการตรวจการจ้ างระบุให้ ใ ช้ อ ย่า งเคร่ ง ครัด ห้ า มนํ าสีช นิด ทีนอกเหนื อ ไปจากที
กําหนดไว้ มาใช้ ผสม หรื อทาเป็ นอันขาดผู้รับจ้ างจะต้ องส่งแผ่นสีตัวอย่างให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างตรวจเลือกชนิด
และสีก่อนลงมือดําเนินการ และต้ องส่งล่วงหน้ าในเวลาพอสมควรเพือการออกแบบสีต่อไป
9.2.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องสังซือสีโดยตรงจากบริ ษัทผู้ผลิตหรื อจากตัวแทนของบริ ษัทผู้ผลิต ปริ มาณสีทีได้ สงั
มาเพืองานนีจริงสีจะต้ องซือใหม่ทังหมดห้ ามนําสีของเก่าทีเหลือจากงานอืนมาใช้ โดยเด็ดขาดทุกครังที จะนําสีเข้ ามายัง
บริเวณก่อสร้ างสําหรับทาตัวอาคารจะต้ องแจ้ งคณะกรรมการตรวจการจ้ างรับทราบและตรวจสอบให้ เรี ยบร้ อยเสียก่อนจึง
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จะนํ า ไปดํ า เนิ นการได้ ก ระป๋ องสีที ใช้ แ ล้ ว ห้ ามนํ า ออกนอกบริ เ วณก่อ สร้ างจะต้ อ งเก็ บ กระป๋ องสีเ หล่า นีรวบรวมไว้ ใ ห้
คณะกรรมการตรวจการจ้ างตรวจสอบอีกครังหนึงก่อน
9.2.3 ห้ า มนํ า สี อื นนอกเหนื อ จากที คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ กํ า หนดให้ ใช้ เข้ ามาในบริ เ วณ
ก่อสร้ างเป็ นอันขาด
9.2.4 สิงอืนๆ ทีใช้ ประกอบในการทาสีทีไม่ได้ ระบุไว้ เช่น นํามันสนหรื อสารละลายต่างๆ ซึงต้ องใช้ ควบคู่
กันไปในระบบการทาสี ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสีนนๆ
ั
9.3

การเตรี ยมพืนผิว
9.3.1 ผิวปูนฉาบผิวคอนกรี ต จะทาสีจะต้ องแห้ งสนิทสะอาดปราศจากฝุ่ นผงคราบสกปรกรอยแตกร้ าวและ
คราบไขมันต่างๆ ร่อง รูพรุน ทังหมดต้ องอุดให้ เรียบร้ อยด้ วย Cement Filler
9.3.2 ผิวไม้ จะต้ องแห้ งมีค วามชืนไม่เ กิน 18% ไสแต่งเรี ย บร้ อ ย ซ่ อมอุดรู รอยแตกต่างๆ ของผิวไม้ ใ ห้
เรียบร้ อยด้ วย Wood Sealer แล้ วทําการขัดให้ เรียบร้ อยด้ วยกระดาษทราย ทําความสะอาดให้ เรียบร้ อย
9.3.3 ผิวโลหะให้ ขดั รอยต่อเชือม ตําหนิต่างๆ ให้ เรียบและปราศจากสนิม ทําความสะอาดผิวหน้ าไม่ให้ มี
ไขมันหรือนํามันจับ แล้ วจึงทาสีรองพืนกันสนิมส่วนทีเป็ นรู ให้ อดุ ด้ วย Caulking Compound
9.4

การทาสี
ถ้ ามิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ให้ ปฏิบตั ิดงั รายละเอียด ต่อไปนี
9.4.1 งานคอนกรีต ปูนฉาบ ภายนอก
1) ทารองพืนด้ วยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เทียว
2) ทาทับ หน้ า ด้ ว ยสีป ระเภท Acrylic Plastic Emulsion Paint หรื อสีนํ าพลาสติ กชนิ ด ทา
ภายนอก (ตามระบุในแบบ) 2 เทียว
3) เป็ นสี Acrylic กันเชือรา
9.4.2 งานคอนกรีต ปูนฉาบ ภายใน
1) ทารองพืนด้ วยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เทียว
2) ทาทับหน้ าด้ วยสีประเภท Acrylic Plastic Emulsion Paint หรื อสีนําพลาสติกชนิดทาภายใน
(ตามระบุในแบบ) 2 เทียว
3) เป็ นสี Acrylic
9.4.3 งานโลหะเหล็ก
1) ทารองพืนด้ วยสีประเภท Red Lead 1 เทียว และประเภท Red Lead Iron Oxide อีก 1 เทียว
2) ทาทับหน้ าด้ วยสีนํามัน 2 เทียว
9.4.4 งานโลหะสังกะสีหรือกัลวาไนซ์
1) ทารองพืนเทียวแรกด้ วยสีรองพืนประเภท Wash Primer 1 เทียว และ รองพืนเทียวทีสองด้ วย
สีรองพืนประเภท Zinc Chromate 1 เทียว
2) ทาทับหน้ าด้ วยสีนํามัน 2 เทียว
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9.4.5

งานหินล้ าง, กรวดล้ าง หรือทรายล้ าง
1) ทาเคลือบด้ วยนํายาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repellent 3 เทียว (ในอัตรา 8-10

ตร.ม. ต่อแกลลอน)
9.4.6 งานพืนไม้ ปาร์ เก้ หรือไม้ เนือแข็ง
) ทาเคลือบด้ วยนํายาเคลือบแข็งประเภท Polyurethane 3 เทียว
9.4.7 งานไม้ ภายนอกและภายใน
1) ทารองพืนด้ วยสีประเภท Aluminium Wood Primer ที มีคุณภาพในการป้องกัน ยางไม้
เทียว
2) ทาทับด้ วยสีประเภท Acrylic 100% จํานวน 2 เทียว
3) ยกเว้ นส่วนทีระบุให้ ย้อมสีธรรมชาติให้ ย้อมสีด้วย Vanish หรือ Lacquer
9.4.8 งานคอนกรีตปูนฉาบภายนอก สีชนิดมี Texture ให้ เสนอตัวอย่างสีก่อนดําเนินการ
9.5

การฝี มือ
การทาสี ให้ เป็ นไปตามคําแนะนําของบริ ษัทผู้ผลิตสีหรื อตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะกําหนดให้
ก่อนทาสีต้องทําความสะอาดผิวหน้ าให้ เรียบร้ อยปราศจากรอยแปรงและรอยชํารุ ด ขรุ ขระหากจําเป็ นให้ ใช้ กระดาษทราย
ขัด ต้ องใช้ ช่ างฝี มือ ดี ประณีต มีค วามชํา นาญ ส่ว นทีทาทัวทุก ซอกทุกมุมและสมําเสมอ ปราศจากรอยแปรงลูก กลิง
แปรงที ใช้ ต้ อ งสะอาด การทาสีแ ต่ ละชันจะต้ อ งให้ ห นาพอและเป็ นไปตามคํ า แนะนํ า ของบริ ษั ท ผู้ผลิต สีห รื อ ตามแต่
คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะกําหนดให้ ภายหลังจากทาสีแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องทําความสะอาดไม่ทําให้ สีทีทาไว้ เดิ ม
เสียหายหากมีรอยชํารุดเสียหายต้ องตกแต่งแก้ ไขให้ เรี ยบร้ อยก่อนส่งมอบงาน
9.6

การรั บรองความเสียหาย
9.6.1 สีชนิดใดทีนํามาใช้ จะต้ องมีคณ
ุ ภาพเป็ นของใหม่และเป็ นสีชนิดทีมีคุณภาพตามมาตรฐานไม่หลุด
หรื อ ลอกหรื อ แตกภายในกํ าหนดเวลาอันสมควรผู้รับจ้ างจะต้ องรับ ผิด ชอบต่ อผู้ว่ าจ้ างตามสัญญานีด้ วยและผู้รับ จ้ า ง
จะต้ องทําการตกแต่งซ่อมแซมให้ เรียบร้ อยตามสัญญาว่าด้ วยการรับรองคุณภาพวัสดุและฝี มือปฏิ บัติงานเป็ นระยะเวลา 2
ปี ภายหลังส่งมอบงาน
9.6.2 ผู้ รั บ จ้ างจะต้ องนํ า หลัก ฐานใบรั บ รองการใช้ สี จ ากบริ ษั ท ผู้ ผลิ ต มาแสดงกั บ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ าง
9.6.3 หากผู้รับจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามรายการก่อสร้ างงานทาสีข้อ 1 - 6 คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสิทธิ ที
จะสังให้ ผ้ รู ับจ้ างขูดล้ างสีทีทาไว้ แล้ วออกหมดแล้ วทาสีใหม่ให้ เรี ยบร้ อยโดยผู้รับจ้ างจะเรี ยกร้ องเงินค่าจ้ างเพิมเติมไม่ได้
หรือผู้รับจ้ างจะต้ องถูกปรับค่าเสียหายทังนีขึนอยู่กบั การวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
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. งานภูมิสถาปั ตยกรรม
10.1 รายละเอียดทัวไป
..
การติดตังและกรรมวิธีของการใช้ วสั ดุต่างๆจะต้ องสอดคล้ องกับระเบียบกฏเกณฑ์ของสมาคมหรือรัฐ (ถ้ า
มี)
..
ข้ อ กํ า หนดต่ า งๆ ในผัง หรื อ แบบหรื อ รายละเอี ย ดของแบบถื อ เป็ นข้ อ ผูก มัด ร่ ว มกัน ในกรณี ที มี ก าร
เปลียนแปลงหรือผิดไปจากแบบตัวแทนของเจ้ าของโครงการจะได้ รับการแจ้ งให้ ทราบ
..
ก่อนการลงมือขุดหน้ าดิ นและลงมื อก่อ สร้ างผู้รับ จ้ างจะต้ องแจ้ ง เป็ นลายลักษณ์ อัก ษรในกรณีที มีท่ อ
สายไฟ หรือท่อประปาหรือต้ นไม้ อยู่ทีสถานทีก่อสร้ างทีต่างไปจากแบบ
..
การขุดร่ อ งใดๆก็ต ามในบริ เ วณใต้ ก ลุ่ม ของต้ น ไม้ เ ดิม ทีมี อยู่ใ นสถานที ก่ อสร้ า งที จํ าเป็ นต้ อ งรัก ษาไว้
จะต้ องขุดด้ วยความระมัดระวังเพือจะไม่ทําลายรากต้ นไม้ ทีมีลาํ ต้ นขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางเกินกว่า . ซม. (ถ้ ามี)
..
ห้ ามการใช้ เครืองจักรหรือปรับระดับดินใดๆภายใต้ ต้นไม้ ใหญ่เดิมทีจําเป็ นต้ องรักษาไว้ (ถ้ ามี)
..
ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบระดับดินทีสถานทีก่อสร้ างเปรียบเทียบกับผังการปรับระดับดิน เพือให้ เกิดการ
ระบายนําทีดีและปราศจากบริเวณนําขังใดๆ ในสถานทีก่อสร้ างอย่างเด็ดขาด
..
ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งให้ ตวั แทนของเจ้ าของโครงการทราบก่อนการลงมือก่อสร้ างและตลอดระยะเวลาในการ
ก่อสร้ างถึงความก้ าวหน้ าและปั ญหาในการก่อสร้ างอย่างน้ อยสัปดาห์ละ ครัง
.

ดินและเครื องปลูก
..
ทัวไป
ดินทีใช้ แบ่งเป็ น ชนิด
ก. “ดินผสม” ใช้ ปรับหน้ าดินและใส่กระบะต้ นไม้ ให้ ใช้ อตั ราส่วนดังต่อไปนี
- หน้ าดิน PH 5 - 6.5
5
- ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
- เปลือกถัวหรือแกลบ
ข. “ดินปลูก” ใช้ ใส่หลุมปลูกต้ นไม้ พ่มุ และไม้ คลุมดินให้ ใช้ อตั ราส่วนดังต่อไปนี
- หน้ าดิน PH 5 - 6.5
- ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกสลายตัวแล้ ว
- เปลือกถัวหรือแกลบ,ขุยมะพร้ าวและใบไม้ ผุ
ค. “ดินปลูก” ไม้ พ่มุ ไม้ คลุมดิน บริเวณดาดฟ้าให้ ใช้ อตั ราส่วนดังต่อไปนี
- หน้ าดิน
- ปุ๋ยคอกสลายตัวแล้ วหรือปุ๋ย กทม. เบอร์
ร่วนละเอียด
- เปลือกถัว
.
- เม็ดโฟม
.
ง.

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

“ดินปลูก” สนามหญ้ า บริเวณดาดฟ้าให้ ใช้ อตั ราส่วน ดังต่อไปนี
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- หน้ าดิน
. ส่วน
- ทรายละเอียดร่อน
. ส่วน
- ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย กทม.
ส่วน
- เปลือกถัวบด
ส่วน
จ. “ดินปลูก” เฟื องฟ้า ให้ ใช้ อตั ราส่วนดังต่อไปนี
- หน้ าดิน
ส่วน
- กาบมะพร้ าวสับก้ อนโต ซม.
ส่วน
- ปุ๋ยคอกสลายตัวแล้ วหรือมูลเป็ ดไก่
ส่วน
- หญ้ าคา หันชินยาว ซม.
ส่วน
- แกลบดิบ
ส่วน
ฉ. เครืองปรุงดินผิวหน้ าก่อนปูหญ้ า ให้ ใช้ อตั ราส่วนดังต่อไปนี
- ทรายหยาบร่อนละเอียด
ส่วน
- ปุ๋ยหมักร่อนละเอียด
ส่วน
- ขีเถ้ าแกลบร่อนละเอียด
ส่วน
- ละอองข้ าวร่อนละเอียด
ส่วน
- เปลือกถัว, ขุยมะพร้ าวและใบไม้ ผุ
ส่วน
..
หน้ าดิน (Top soil)
หมายถึงดินดีทีนํามาจากแหล่งภายนอกบริ เวณ โดยจะต้ องเป็ นหน้ าดินจากท้ องนา สวน หรื อเชิง เขา
ต้ องเป็ นดินร่วนไม่เหนียวจัดไม่มีเกลือหรื อเคมีอืนใดเจือปนปราศจากเศษวัชพืช เศษอิฐ หิน คอนกรี ต เหล็ก ไม้ แก้ วแตก
พลาสติก ถุงพลาสติก โลหะ ตลอดจนวัชพืชใดๆเจือปน มีความชืนพอเหมาะไม่เหลวเละหรือแห้ งสนิทหรือป่ นเป็ นผง
..
แหล่งดิน ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งแหล่งดินว่าได้ มาจากทีใดเป็ นลายลักษณ์ อักษรและต้ องได้ รับการอนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานเสียก่อนจึงจะนําดินเข้ ามาในบริเวณได้
..
การทดสอบดินและการปรับปรุง ก่อนการตกลงซือดิน ผู้รับจ้ างควรตรวจสอบคุณสมบัติของดินทีบ่อดิน
เสียก่อน โดยดินทีนําเข้ ามาใช้ ปลูกต้ นไม้ ในบริเวณจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
ค่าไฮโดรเจนไอออน (pH)
. - .
ค่าอินทรีย์วตั ถุโดยนําหนัก
% ( C) ขึนไป
ค่าของเกลือไม่เกิน (EC1 : 5 ที C)
. มิลลิโมห์
ฟอสฟอรัส
ppm.
โปแตสเซียม
ppm.
..
ปุ๋ยและเครืองปรุงดิน
) ปุ๋ยเคมี
- ปุ๋ยยู เ รี ย ใช้ ป๋ ุ ยชนิ ด เกล็ด ผงสีข าวที สะอาด แห้ ง บรรจุใ นถุ ง หรื อ ภาชนะที มี สภาพดี มี
ไนโตรเจนไม่น้อยกว่า ร้ อยละ
- ปุ๋ยเมล็ด ใช้ ป๋ ยเมล็
ุ ดสีนวลหรื อสีเทาตามท้ องตลาดทัวไป สูตร N-P-K 15 -15-15 เมล็ดปุ๋ย
จะต้ องแห้ ง ปราศจากสิงเจือปนอืนๆและบรรจุในถุงหรือภาชนะทีเหมาะสม
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- ปุ๋ยละลายนํา ใช้ ป๋ ยเมล็
ุ ดเคลือบสารละลายช้ า (slow release) สูตร N-P-K 15-15-15 ของ
ออสโม-โค๊ ตหรือเทียบเท่าทีได้ รับการอนุมตั ิ จากภูมิสถาปนิก
) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยหมัก
- ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ ด ไก่ ต้ องเป็ นปุ๋ยทีเก่ากองหมักทิงไว้ แล้ วไม่น้อยกว่า
เดือน สะอาดปราศจากเศษอิฐ หิน ไม้ ดิน แก้ ว โลหะ ฯลฯ ตลอดจนเศษถุงพลาสติก หญ้ า ฟางมูลโค กระบือ อนุญาตให้
มีเศษฟางเจือปนได้ ไม่เกินร้ อยละ โดยปริ มาตร มูลสุกร เป็ ด- ไก่ มีแกลบละเอียดเจือปนได้ ไม่เกิน ร้ อยละ โดย
ปริมาตรปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ ป๋ ยุ กทม. เบอร์
- ปุ๋ยหมัก ใช้ ป๋ ุยหมั ก จากเศษอิ น ทรี ย์ วัต ถุใ ดๆ ก็ ไ ด้ ที หมัก โดยวิ ธี แ อโรบิ ค (aerobic) โดยมี
อัตราส่วน C/N ไม่เกินกว่า /
- อินทรีย์วตั ถุอืนๆ ต้ องเป็ นชนิดทีได้ รับการอนุมตั ิจากภูมิสถาปนิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
) วัสดุปรุงดินอืนๆ
- เปลือกถัว ใช้ เปลือกถัวลิสงเก่าทีกองหมักไว้ แล้ วไม่น้อยกว่า วันการตากแดดแห้ งสนิทแล้ ว
ปราศจากเชือรา โรค และแมลง
- แกลบดําใช้ แกลบดําจากเปลือกข้ าวเผาใหม่ สะอาดหยาบไม่ป่นจนเป็ นผงละเอียด
- ขุยมะพร้ าว ใช้ ขยุ มะพร้ าวทีสะอาดใหม่
- กาบมะพร้ าวสับ ใช้ กาบมะพร้ าวติดเปลือกผิวนอกทีแห้ งและสะอาดสับเป็ นชิน
- วัสดุอืนๆ ต้ องเป็ นวัสดุทีได้ รับการอนุมตั ิจากภูมสถาปนิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
.

การเตรี ยมปลูก
..
การเตรียมปรับระดับดิน
) การปรับหน้ าดิน จะต้ องเป็ นไปตามรายละเอียดทีได้ ระบุไว้ ในแบบ และรายละเอียดประกอบแบบ
) ชนิดของดินทีจะนํามาใช้ ปรับระดับให้ ใช้ “ดินผสม” ตามสูตรในข้ อ . ก. โดยก่อนการทําการใส่
ดินผสมผู้รับจ้ างจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ควบคุมงานว่าได้ ตรวจสอบเครืองและระบบการระบายนํา
เป็ นทีเรียบร้ อยแล้ ว
) ขนาดของดินทีเป็ นก้ อน จะต้ องได้ รับการย่อยเป็ นขนาดเล็กกว่า - ซม. ผิวหน้ าดินทีปรับแล้ ว
จะต้ องเรียบ และนุ่มนวลไม่สะดุดเป็ นลูกคลืน เมือมีการปรับเปลียนเนิน
) ความชันสูงสุดทัวไป ยกเว้ นการอนุมตั ิพิเศษจากผู้ออกแบบ เป็ นลายลักษณ์ อักษร จะต้ องไม่เกิน
: 1 ในส่วนทีไม่เป็ นสนามหญ้ า และจะต้ องไม่เกิน : 1 ในบริเวณสนามหญ้ า ส่วนแปลงปลูกพืชพันธุ์จะมีความชันตําสุด
% ยกเว้ นแปลงทีอยู่ในระยะ . ม. จากลานปูพืนแข็งจะมีความชันเท่ากับ % ความชันช่วงลานปูพืนแข็งจะต้ องไม่
น้ อยกว่า %
) หน้ าดินทีจะต้ องจัดนําเข้ าในแปลงปลูกวัสดุพืชพันธุ์ จะต้ องลึกไม่น้อยกว่า ซม. จะต้ องเป็ นดิน
ทีมีคณ
ุ ภาพเท่ากับทีกําหนดไว้ ในรายละเอียดประกอบแบบหมวดดินและเครืองปลูก
) การระบายนํา จะต้ องมีทิศทางไหลออกจากตัวอาคารหรือสิงก่อสร้ างเสมอ
) ร่ อ งรอยของการถูกกัดกร่ อ นเซาะพัง ของหน้ า ดิ น จะต้ อ งได้ รับ การซ่ อมแซมกลบถมหน้ า ดิน ให้
เรียบร้ อย
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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) มุมเปลียนในการปรับดิน จําเป็ นต้ องได้ รับการปรับลบมุมให้ โค้ งเรียบสวยงาม รวมทังทางลาด ส่วน
ยอด และปลายเนิน
) แปลงปลูกวัสดุพืชพันธุ์ และสนามหญ้ า จะต้ องได้ รับการบดอัดดินเท่า %
) หน้ าดินทีได้ ระดับแล้ ว จะต้ องตํากว่าผิวของส่วนลาดปูพืนแข็งใกล้ เคียง เท่ากับ . ซม. เสมอ
) เมือปรับระดับเสร็จแล้ ว จะต้ องให้ ทางภูมิสถาปนิกหรื อผู้ควบคุมงานได้ ตรวจสอบถึงความถูกต้ อง
และเหมาะสมก่อนดําเนินการขันต่อไป และบริเวณใกล้ เคียงจะต้ องสะอาดปราศจากร่องรอยดิน
) เมือภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานได้ ตรวจสอบและอนุมตั ิแล้ ว จึงทําให้ การปั กหมุดตําแหน่งต้ นไม้
ใหญ่ตามแบบและโรยปูนขาวแสดงตําแหน่งและรูปร่างของแปลงปลูกตามแบบปลูกไม้ พ่มุ และคลุมดินเพือให้ ภูมิสถาปนิ ก
หรือผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนการดําเนินงานขันต่อไป
..
การเตรียมดินปลูก
) การเตรียมแปลงปลูก
ส่วนของแปลงปลูกทีติ ดกับ สนามหญ้ าจะต้ อ งทําร่ องดิ นสับ“รู ปตัววี ”เพือเป็ นการแยกสนามกับ
แปลงปลูกเพือความสะดวกในการตัดหญ้ าและรักษาแนวไม้ คลุมดินให้ เรี ยบร้ อยอยู่เสมอร่ องดินสับควรกว้ างประมาณ
ซม. และลึก ซม. ยกเว้ นบริเวณทีกําหนดไว้ เป็ นวัสดุอืนตามแบบ
) การเตรียมดินปลูกนอกสถานที
ผู้รับจ้ างอาจเตรียมดินปลูกจากนอกสถานทีได้ หากสะดวกกว่าโดยเฉพาะกรณีทีมีฝนตกหนัก หรื อ
ในกรณีทีผู้รับจ้ างมีอปุ กรณ์การผสมดินพร้ อมอยู่นอกสถานที
ในกรณีทีผู้รับจ้ างจะเตรียมดินปลูกนอกสถานที ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งแก่ภูมิสถาปนิกหรื อผู้ควบคุม
งานเป็ นลายลักษณ์ อัก ษร พร้ อ มทังส่ง ตัว อย่ างดิน ที ผสมแล้ ว ตามสูตรที กํา หนดให้ ถุงๆละ
กรั ม หากปรากฎใน
ภายหลังว่าการผสมดินดังกล่าวไม่เป็ นไปตามสูตร ผู้รับจ้ างจะต้ องขนดินออกจากบริเวณโดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างส่วนผสม
พิเศษ ในกรณีทีต้ นไม้ แต่ละชนิดต้ องการเครืองปลูกทีแตกต่างกันการเพิมส่วนของอินทรีย์วตั ถุ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุ งดิน ให้ ผ้ รู ับ
จ้ างทําเฉพาะดินปลูกชันบน โดยการควยคุมของผู้ควบคุมงาน
.

การปลูกพืชพันธุ์
..
การปลูกหญ้ า
) การเตรียมหญ้ าและการปลูกหญ้ า
- ชนิดของหญ้ าหญ้ าทีใช้ ปลูกในบริเวณให้ เป็ นไปตามกําหนดในแบบรูปรายการตามสัญญาจ้ าง
- การปู ใช้ วิธีปเู ป็ นแผ่น แผ่นหญ้ าจะต้ องมีขนาด x 0 ซม. หญ้ ามีความเขียวสดชุ่มชืน แผ่
สมบูรณ์ ดินทีติดมากับหญ้ าจะต้ องมีความสมําเสมอหญ้ าทีเหลือง แห้ ง หรือไม่สมบูรณ์ ขาดแหว่งจะถูกคัดออกผู้รับจ้ างควร
เตรี ย มดิน สนามให้ พ ร้ อมทีจะปูได้ จึงนํา หญ้ าเข้ ามาในบริ เวณหญ้ าทีนํา มากองไว้ เกิน วัน จะถูก คัดออกก่อ นทํา การปู
จะต้ องปรับทรายแล้ วจึงใส่เครืองปรับปรุงดินพร้ อมทังปรับละบดอัดอีกครังหนึงให้ เรียบและรดนําให้ ช่มุ ชืนการปูหญ้ า จะต้ อง
ปูให้ รอยขอบต่อแผ่นชิดสนิทและเรียบเสมอกันขอบเข้ ามุมหรือโค้ งจะต้ องตัดให้ เรียบคมด้ วยมีดหรือกรรไกรทีเหมาะสมเมือปู
เสร็จแล้ วให้ รดนําให้ ช่มุ แล้ วใช้ ลกู กลิงบดให้ แผ่นหญ้ าแนบแน่นกับผิวดิน
) การดูแลรักษาสามหญ้ าในระหว่างความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง ระยะการดูแลรักษาตามสัญญา
ผู้รับจ้ างจะต้ องดูแลรักษาสนามหญ้ าทีจัดทําเสร็จแล้ วให้ อยู่ในสภาพทีดีตลอดเวลาจนถึงวันส่งมอบงานและหลังส่งมอบงาน
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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แล้ ว การรดนํ าหลัง จากทํ า การปู ห ญ้ าไปแล้ ว ผู้ รั บ จ้ างจะต้ องรดนํ าสนามในปริ ม าณที เหมาะสม วั น ละ เวลา
เป็ นเวลา สัปดาห์ หลังจากหนึงสัปดาห์ไปแล้ วให้ รดนําในเวลาเช้ าหรื อเย็นให้ ช่มุ วันละ ครัง เป็ นเวลาอีก สัปดาห์
เมือครบกําหนดแล้ วให้ หยุดรดนําสองวัน ทําการตัดหญ้ าใส่ป๋ ยแล้
ุ วจึงเริ มทําการรดนําต่อไปในสัปดาห์ ที ให้ รดนําให้ ช่มุ
โชก วัน ต่ อ ครั ง จนถึง วัน ส่ง งานการรดนําจะต้ องรดนํ าด้ ว ยหัวฉี ด ฝอยไม่ รดนํามากและเร็ วจนนําไหลไปตามผิว ดิ น
ปริมาณนําให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับจ้ างให้ หญ้ าเจริญเติบโตได้ ดีโดยไม่แฉะเกินไปในวันฝนตกมากผู้รับจ้ างอาจงดรดนําได้
การถอนวัชพืชผู้รับจ้ างจะต้ องทําการถอนวัชพืชออกทันทีตลอดเวลาทีทําการดูแลรักษาทีกําหนดไว้ ในสัญญา
การบดสนามหลังจากการบดด้ วยลูกกลิงครังแรกแล้วเป็ นเวลา สัปดาห์ ผู้รับจ้ างต้ องนําลูกกลิงมากลิงบดสนามทีไม่เรี ยบ
ให้ เรียบร้ อยอีกครังหลังจากนันให้ ทําการบดสนามทุกๆ วัน จนกว่าจะหมดสัญญาการดูแลรักษาการบดควรรดนําให้ ดินฟู
เสียก่อนการแต่งผิวหน้ าในกรณีทีมีการยุบของดินเกิดขึนและไม่สามารถแก้ ไขได้ ด้วยการบดลูกกลิง ผู้รับจ้ างจะต้ องใช้ ป๋ ยุ
กทม.
ผสมกับทรายละเอียดอัตราส่วน : 1 ร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวด แล้ วนํามาโรยตามรอยยุบของสนามทุกครังทีทํา
การตัดหญ้ าและบดลูกกลิง
..
การปลูกต้ นไม้ ใหญ่ ปาล์ม และต้ นไม้ เล็ก
) หลุมปลูก
ผู้รับจ้ างต้ องทําการขุดหลุมปลูกต้ นไม้ ใหญ่ ให้ ได้ ขนาดหลุมตามกําหนดในแบบแปลน โดยให้ ทํา
การขุดหลุมหลังจากปรับระดับดินได้ แล้ ว ขนาดหลุมปลูกให้ ได้ ตามแบบ
) ดินปลูกและการปลูก
- ดินปลูก ให้ ใช้ ดินปลูกตามอัตราส่วนในข้ อ . . ข ถึง ฉ ตามชนิดพันธุ์ไม้ ทีได้ ระบุไว้
- การปลูก ผู้รับจ้ างจะต้ องระมัดระวังอย่างสูงในการยกต้ นไม้ ออกจากกระถาง ภาชนะหรื อที
ปลูกชนิดอืนๆ เช่น เข่ง ลังไม้ เพือไม่ให้ ระบบรากของต้ นไม้ เสียหาย การแกะกระสอบหุ้มตุ้มดิน จะต้ องกระทําด้ วยความ
ระมัดระวังอย่างยิง และป้องกันมิให้ ดินหลุดจากตุ้ม การปลูกต้ นไม้ ต้องให้ ได้ ระยะตามแบบกําหนดไว้ จึงทําการยกต้ นไม้
ลงหลุม ตังให้ ต้นไม้ ตรงได้ แนวใช้ มือหรือเท้ ากดพอแน่น แล้ วจึงเติมดินลงไปอีก ครังละ ซม. เมือถึงระดับทีกําหนดแล้ ว
ให้ รดนําให้ ช่มุ โชก และทิงไว้ ไม่รดนําเป็ นเวลา วัน
- การแต่งผิวหน้ าหลุมปลูก หลังจากการปลูกแล้ วผู้รับจ้ างจะต้ องทําการเก็บกวาดสิงสกปรก ดิน
ปลูก เศษวัสดุห้ มุ ตุ้มดิน เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปให้ หมด เมือรดนําทิงไว้ ครบ วันแล้ ว ให้ ทําการแต่งพรวนหรือเสริมผิวหน้ า
ของหลุมปลูก
) การคํายันต้ นไม้
จะต้ องกระทําทันทีหลังการปลูกและหลังจากการใส่ไม้ คํายัน (หรื อยึดด้ วยลวดสลิงตามแบบแล้ ว)
ต้ นไม้ จะต้ องตังตรงแผ่กิงก้ านได้ ตามปกติ ไม้ คํายันจะต้ องเรียบแข็งไม่ผกุ ร่อน ขนาดของไม้ และกรรมวิธีในการยึดต้ นไม้ และ
การจัดปั กไม้ คํายันต้ องป็ นไปตามทีกําหนดในแบบ
10.5 วัสดุพืชพันธุ์
..
ปริมาณและขนาด
) ปริมาณ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาต้ นไม้ ให้ ได้ ครบพอเพียงแก่งาน ปริมาณของต้ นไม้ ทีแสดงในตาราง
ต้ นไม้ เป็ นแต่เพียงตัวเลขสังเขปทีเตรี ยมขึนเพือความสะดวกของผู้รับจ้ างเท่านัน จํานวนต้ นไม้ ในแบบต้ นไม้ ถือว่ามีความ
ถูกต้ องเหนือกว่าจํานวนทีบอกไว้ ในตารางต้ นไม้ (ในกรณีทีมีความคลาดเคลือนไม่ตรงกัน) ส่วนบริ เวณไม้ พ่มุ และไม้ คลุมดิน
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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เจ้ าของโครงการมีความประสงค์ทีจะเร่งเสริมในกรณีทีให้ พนั ธุ์ไม้ แน่นโดยเร็วสามารถกระทําได้ โดยเพิมปริมาณพันธุ์ไม้ ได้ อีก
ไม่เกินร้ อยละ และแจ้ งผู้รับจ้ างทราบก่อนการดําเนินการ
) ขนาดต้ นไม้ ต้ นไม้ ใหญ่ถือขนาดของเส้ นผ่าศูนย์กลางลําต้ นเป็ นสําคัญ ขนาดความสูงอาจผันแปร
ได้ ตามความเหมาะสม แต่ไม่น้อยกว่าทีกําหนดไว้ ในตารางต้ นไม้ และไม่เกินกว่าทีกําหนดไว้ ร้อยละ
) ขนาดของไม้ พ่มุ ถือความสูงและระยะแผ่ รวมทังจํานวนตําสุดของกิงสาขาและจํานวนตําสุดของใบ
(บางชนิด) ไม้ เลือยต้ องมีความยาวเมือยืดแล้ วไม่น้ อยกว่า . เมตร หรื อตามทีระบุในรายการต้ นไม้ ขนาดของต้ นไม้
ตําสุดจะวัดหลังจากทําการตัดแต่งก่อนทําการปลูก
..
ชือของต้ นไม้
ถือตามชือทางวิทยาศาสตร์ เป็ นสําคัญชือสามัญถือตามทะเบียนพรรณไม้ ประดับของสมาคมไม้ ประดับ
แห่งประเทศไทย และ/หรือ ชือพรรณไม้ ในเมืองไทย พ.ศ.
โดย ดร. สะอาด บุญเกิด และคณะ
การค้ านกับชือ หากมีขนึ ผู้รับจ้ างจะต้ องปรึกษาหารือกับภูมิสถาปนิกจนได้ ข้อยุติเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ก่อนจึงนํามาปลูกได้ การตรวจชนิดของพรรณไม้ อาจทําภายหลังการปลูกและก่อนการตรวจรับงานหากตรวจพบว่าผู้รั บ
จ้ างนําต้ นไม้ ผดิ ชนิดมาปลูกจะต้ องขนย้ ายออก และนําชนิดทีถูกต้ องมาปลูกใหม่โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ าง
..
เงือนไขอืนๆ
) ต้ น ไม้ ใ หญ่ ไม้ พุ่ม ไม้ เ ลือย และไม้ ค ลุม ดิ น ทุ ก ชนิ ด จะต้ อ งงาม แข็ ง แรงและขึนตามสภาวะ
ธรรมชาติ ปราศจากแมลงและโรค
) การวัดเส้ นผ่าศูนย์กลางของต้ นไม้ จะวัดสูงจากโคนหรือระดับดินธรรมชาติ ซม.
) ต้ นไม้ ทีวัดได้ ขนาดตามกําหนด แต่มีรูปร่างไม่สมดุลย์ ระหว่างระยะแผ่และความสูง หรื อบิดงอน่า
เกลียดหรือแตกกิงเป็ นมุมแหลม จะถูกคัดออก
) ต้ นไม้ ทีมีขนาดใหญ่กว่ากําหนดในแบบอาจนํามาใช้ ได้ แต่ผ้ รู ับจ้ างจะคิดราคาเพิมขึนจากทีเสนอ
ไว้ เดิมไม่ได้
) ผู้รับจ้ างจะถือเอาความสูงทีเกินกําหนด มาชดเชยกับขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางทีเล็กกว่าไม่ได้
) ต้ นไม้ ทีนํามาปลูกจะต้ องเจริญงอกงามในกระถางหรือภาชนะ ขนาดเท่าทีกําหนดไว้ ในแบบ โดยมี
ระบบรากเจริญเต็มกระถางแล้ ว ห้ ามมิให้ ใช้ ต้นไม้ ขนาดเล็กเปลียนใส่กระถางใหญ่ โดยทีรากยังไม่เจริญเต็มในดินใหม่
) ขนาดของตุ้มดินของต้ นไม้ ทีนํามาปลูกจะต้ องมีขนาดส้ นผ่าศูนย์ กลางกว้ างอย่างน้ อยเป็ น (หก)
เท่า ของขนดเส้ นผ่าศูนย์กลางลําต้ น (ซึงวัดจากโคลนต้ นสูง ซม.) และความสูงของตุ้มดิน จะต้ องสูงประมาณ ใน
ของความกว้ างพุ่มใบของต้ นไม้ ทีย้ ายมา ขนาดตุ้มดินทีเล็กกว่ากําหนด หรือตุ้มดินแตก ระบบรากได้ รับความเสียหายจะถูก
คัดออก
) สําหรับต้ นไม้ ทีขุดย้ ายตุ้มดินจะต้ องห่อหุ้มด้ วยกระสอบป่ านและผูกมัดอย่างแน่นหนาป้องกันตุ้ม
ดินแตก
) ต้ นไม้ หรือไม้ พ่มุ ทีไม่แข็งแรง โอนเอนยืนต้ นเอง โดยปราศจากไม้ คํายันไม่ได้ จะถูกคัดออก
) ต้ นไม้ ใหญ่จะต้ องมีลาํ ต้ นตรง มีรูปทรงงาม ปราศจากความเสียหายจากการหักของกิงก้ าน ยอด
(Leader) ต้ องไม่หกั ยอดทีมีอยู่ต้องเป็ นยอดเดียว เว้ นแต่จะกําหนดให้ มีหลายยอดได้
) ต้ นไม้ ทีเปลือกฉีกขาด เป็ นปุ่ มปม มีรอยถูกเสียดสีหรือมีกิงหักทีไม่ได้ รับการตัดแต่งและทาสี หรื อมี
เปลือกหุ้มมิดแล้ วจะถูกคัดออก
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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) ต้ นไม้ ทีขยายพันธุ์โดยการปั กชําจะต้ องสมบูรณ์และมีรากเจริญงอกงามดีแล้ ว
) ต้ นไม้ ทีนํามาปลูกทุกชนิดต้ องได้ รับการ “ฝึ ก” ให้ ค้ นุ กับสภาวะของแสงมาแล้ วไม่น้อยกว่า (หก)
สัปดาห์ ต้ นไม้ ทีนํามาปลูกในร่มหากทิงใบหรือต้ นไม้ ทีนําไปปลูกกลางแจ้ งแล้ วใบแห้ งเฉาจะถูกคัดออก
) การเปลียนแปลงต้ น ไม้ ที ไม่ ไ ด้ ขนาดหรื อ รู ป ทรงตามที ระบุใ นแบบแปลนควรกระทํ าใน วัน
หลังจากทีผู้รับจ้ างได้ รับแจ้ งจากภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงาน ไม้ พ่มุ และไม้ คลุมดินควรเปลียนภายใน วัน หลังจากได้ รับ
แจ้ ง
.

การปลูกพืชพันธุ์ชันดาดฟ้า ( ถ้ ามี )
..
ก่อนการใส่กรวดหรือหินก่อสร้ างเบอร์ และทรายผู้รับจ้ างจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานเสีย
ก่อนว่าได้ ตรวจสอบการต่อท่อเพือการระบายนําเรียบร้ อยแล้ ว จากนันให้ ทําตามกรรมวิธี ดังแสดงในแบบ เมือใส่ทรายหยาบ
แล้ วให้ ทําการบดอัดร้ อยละ
..
การวางวัสดุลดนําหนักเครืองปลูกได้ แก่ กระถางพลาสติก ควรจัดวางให้ กระจายเป็ นระเบียบ วางกระถาง
ควําแนบกับพืนดาดฟ้า โดยไม่มีกรวดหรือหินก่อสร้ างเบอร์ เล็ดลอดเข้ าภายในกระถางได้
..
การผสมเม็ ดโฟมกับดิน ปลูก ในอัตราส่วนโดยปริ มาตรของเม็ดโฟมต่อดิ นปลูกเป็ นอัตราส่วนตามข้ อ
. ค คลุกเคล้ าส่วนผสมให้ ทวโดยไม่
ั
มีปริมาณของเม็ดโฟมเป็ นกระจุก กลุ่มเกินกว่า ซม. โดยเด็ดขาด หากพบว่าเกิด
กรณีดงั กล่าว ผู้รับจ้ างจําเป็ นต้ องทําการผสมดินใหม่ และขจัดปั ญหาดังกล่าวให้ หมดสินไป
..
ดินปลูก สนามหญ้ าให้ ใช้ อตั ราส่วนตามข้ อ . ง และดินปลูกเฟื องฟ้าให้ ใช้ อตั ราส่วนตามข้ อ . จ
..
เมือเรียบร้ อยแล้ วใส่เครื องปรุ งดิน โดยมีอัตราส่วนตามข้ อ . ฉ หนา ซม. ปรับให้ เรี ยบ บดด้ วย
ลูกกลิงให้ ได้ ความลาดเอียงตามแบบแล้ วปูด้วยหญ้ านวลน้ อยรดนําให้ ช่มุ และบดด้ วยลูกกลิงอีกครังหนึง ตามรายละเอีย ด
การปลูกหญ้ าหมวดที .
.

การดูแลรั กษางานภูมิทัศน์
..
ขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับชอบในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ตามสัญญาต่อไป เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
วัน (หนึงร้ อ ยยีสิบ วัน ) หลัง จากคณะกรรมการได้ ต รวจรั บ งานงวดสุด ท้ าย ในระหว่ างเวลาแห่ง สัญญานี ผู้รับ จ้ างต้ อ ง
รับผิดชอบในงานต่างๆ ดังต่อไปนี
..
การดูแลสนามหญ้ า
การปฏิบตั ิถือตามข้ อ . .
..
การดูแลต้ นไม้ พ่มุ และไม้ คลุมดิน
) รดนําตามระยะเวลาทีสมควรตามขนาดและชนิดของพันธุ์ไม้
) ตัดแต่งให้ ป๋ ยตามหลั
ุ
กปฏิบตั ิทีดีของวิชาพืชสวนหรือโดยคําสังของผู้ควบคุมงาน
) บําบัดรักษาให้ ยากําจัดแมลงและโรคทีเกิดแก่พนั ธ์ ไม้
) เปลียนพันธุ์ไม้ ทีตายหรือไม่เจริญ
) ปรับปรุงซ่อมแซมการคํายันพันธุ์ไม้ ทีหลวมหรือคลอน ถอนวัชพืชโคนพันธุ์ไม้ ต่างๆ
..
การดูแลต้ นไม้ ใหญ่
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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) รดนําและให้ ป๋ ยตามระยะเวลาที
ุ
เหมาะสม
) ตัดแต่งและรักษาโรคแมลงตามความจําเป็ น
..
เปลียนต้ นไม้ ทีตายหรือไม่เจริญ
..
ปรับปรุงซ่อมแซมการคําจุนต้ นไม้ ทีหลวมหรือคอน พรวนดิน ถอนวัชพืชและแต่งขอบ
..
การทําความสะอาดบริเวณทัวไป
ผู้รับจ้ างมีหน้ าทีรับผิดชอบต่อเศษหญ้ า ใบไม้ กิงไม้ ถุงพลาสติก หรือภาชนะเศษดิน ฯลฯ ทีเกิดจากงาน
ดูแลรักษาดังกล่าวตลอดเวลาทียังไม่ได้ สง่ มอบงานและเฉพาะในวันทีผู้รับจ้ างทําการ การทําความสะอาดถนนลานบ่อนําพุ
(ถ้ ามี) และสนามประจําวัน ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง
.

อุปกรณ์ และการดูแลรั กษา
ผู้รับจ้ างเป็ นผู้จัดหาอุปกรณ์ และกําลังคนมาดูแลรักษาบริ เวณ และภูมิทัศน์ ให้ เหมาะสมกับข้ อกําหนดในสัญญา
เจ้ าของงานและภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานมีสทิ ธิสงให้
ั ผ้ รู ับจ้ างเพิมอุปกรณ์ และคนงานได้ และหากเห็นว่าผู้รับจ้ างขาด
ประสิทธิภาพในการทํางาน ทําการละเลยไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเจ้ าของงานมีสทิ ธิในการริบเงินงวดสุดท้ ายของผู้รับจ้ าง และ
นําไปว่าจ้ างบุคคลอืนมาทําการแทนได้
เครืองมือทีผู้รับจ้ างควรมีนอกเหนือไปจากเครืองมือและวัสดุธรรมดา มีดงั นี
) รถตัดหญ้ าแบบโรตารีทีมีใบมีดคม เสียงค่อย
) เครืองพ่นปุ๋ยและยาขนาด ลิตร เครืองยนต์เบนซิน
) เครืองตัดหญ้ าชนิดด้ ามยาวสะพายบ่า
) เครืองมือตัดแต่งต้ นไม้ ครบชุดพร้ อมสีทาแผลต้ นไม้
..
ตารางปฏิบตั ิการดูแลรักษา
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําตารางเวลาและรายการดูแลรักษาทีแน่นอนชัดเจนเสนอผู้ว่าจ้ างก่อนวันส่งมอบ
งานไม่น้อยกว่า สัปดาห์ และจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ว่าจ้ างและผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะนําไปปฏิบตั ิได้
การดูแลรักษาหลังจากส่งมอบงานแล้ ว ผู้รับจ้ างไม่ต้องจ่ายค่านําและค่าไฟฟ้า ส่วนค่านํามันเชือเพลิง
รถตัดหญ้ า และเครื องพ่นยาเป็ นของผู้รับจ้ าง ผู้รับจ้ างพึงกําชับคนในบังคับของผู้รับจ้ างมิให้ ส่งเสี ยงดัง แต่งกายไม่
สุภ าพหรื อ แสดงกริ ย าไม่ ดี ใ นระหว่ า งปฏิ บัติ งาน อนึงในการจัด ตารางดูแ ลรั ก ษา ผู้รับ จ้ า งพึง ตรวจสอบศึกษาเวลา
ปฏิบตั ิงานของพนักงานและต้ องจัดตารางเวลาให้ เกิดผลกระทบต่อการทํางานน้ อยทีสุด
.

การส่ งตัวอย่ างวัสดุ
ผู้รับจ้ างต้ องส่งตัวอย่างวัสดุในหมวดที ภายในเวลา วัน หลังจากวันเซ็นสัญญา
..
ตัวอย่างดินผสมและดินปลูกถุงละ กก. จํานวน ถุง เมือได้ รับอนุมตั ิแล้ วจึงนําดินเข้ าบริ เวณได้ ภูมิ
สถาปนิกหรื อผู้ควบคุม งานจะทําการตรวจสอบดินอีกครั งหนึง หากไม่เป็ นไปตามตัวอย่างทีอนุมัติ ผู้รับจ้ า งต้ องขนดิ น
ออกไปด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ าง
..
ปุ๋ย ถุงละ กรัม ชนิดละ ถุง
..
ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักถุงละ กรัม ชนิดละ ถุง
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..

วัสดุปรุงดิน ถุงละ

กรัม สําหรับเปลือกถัวถุงละ

กรัมสําหรับอิฐหักและทราย หยาบอย่ า งละ

กก.
..
การติดชือ ผู้รับจ้ างต้ องติดชือของวัสดุและแหล่งทีมาและวันทีทีได้ รับมาโดยชัดเจนทังในถุง
และในรายการส่งวัสดุตวั อย่างถุงควรใช้ ถงุ พลาสติกใสชนิดหนา
.

ระบบรดนําต้ นไม้
. . การจัดหาผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั หาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานอืนๆ มาทําการให้ เรียบร้ อยตามแบบ
. . หัวก๊ อกนํารดนําต้ นไม้ ขนาดหัวก๊ อกนํา ขนาดปั มนํา ขนาดของท่อนํา และระบบควบคุมให้ เป็ นไปตาม
ขนาดผู้ควบคุมงานกําหนด
.

ระบบดวงโคม (ถ้ ามี)
. . การจัดหา ผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั หาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และอืนๆ มาทําการก่อสร้ างและเดินสายระบบ
ควบคุม และติดตังดวงโคมตามแบบไฟฟ้า
. . วัสดุแ ละกรรมวิธี การก่ อสร้ า ง ขนาดสาย การเดินสาย ระบบควบคุม ให้ ดูแบบไฟฟ้า ส่วนรู ปแบบ
ลักษณะและตําแหน่งดวงโคมให้ เป็ นไปตามแบบดวงโคมของงานภูมิทศั น์
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11. รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนะนําให้ ใช้
รายละเอียดในหมวดนีได้ แจ้ งถึงรายชือผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ทีถือว่าได้ รับการยอมรับ ทังนี คุณสมบัติ
ของอุปกรณ์นนๆ
ั ต้ องไม่ขดั ต่อรายละเอียดเฉพาะทีได้ กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้ างทีจะอนุมัติหรื อไม่ถือเป็ นที
สินสุด อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้ างเป็ นว่าจําเป็ นต้ องมีการทดสอบเพือเปรี ยบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ ทีกําหนด
ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นในการนีทังสิน
การเที ย บเท่ า สามารถทํ า ได้ ก รณี ที ไม่ สามารถจัด หาได้ โ ดยเหตุผลที สุด วิ สัย หรื อ ผลิต ภั ณฑ์ เ ลิก ผลิต หรื อ มี
แนวโน้ มว่ าจะเลิก ผลิต โดยส่งผลให้ อ าจซ่ อมเปลียนยากในอนาคต หรื อผลิตภั ณฑ์ อื นมีคุณสมบัติทีดี กว่า โดยเสนอขอ
เปลียนแปลงพร้ อมชี แจงเหตุผลให้ ชัด เจนให้ กับ ทางผู้ค วบคุม งาน หรื อ ผู้อ อกแบบ และเจ้ า ของโครงการอนุมัติ ก่ อ น
ดําเนินการ กรณีทีการเปลียนแปลงทําให้ ราคาลดลงหรือเพิมขึนให้ เสนอรายละเอียดมาพร้ อมกันด้ วย และหากขันตอนการ
อนุมตั ิมีความล่าช้ าอันเนืองมาจากข้ อมูลทีไม่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ ทางผู้รับจ้ างจะถือเป็ นเหตุให้ ขอขยายเวลาไม่ได้
ผลิตภัณฑ์บางชนิดใช้ เวลาในการผลิต หรือสังนําเข้ า ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบและประเมินระยะเวลาทีเหมาะสมใน
การขออนุมตั ิและสังซือ จะอ้ างเป็ นเหตุให้ งานล่าช้ าไม่ได้
 งานกระเบืองพืนและผนัง
- Cotto
- RCI (Royal Ceramic Industry)
- Campana
- MDC โดยบริษัท แมททีเรียล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จํากัด
- หรือเทียบเท่า
 ฝ้าเพดานอลูมิเนี ยมสําเร็ จรูป / แผงบังแดด / ระแนงตกแต่ งอลูมิเนียมสําเร็ จรู ป
- ผลิตภัณฑ์โดย FAMELINE Co.,Ltd.
- ผลิตภัณฑ์โดย MVP4STARS Co.,Ltd.
- ผลิตภัณฑ์โดย The TIDE METAL Co.,Ltd.
- หรือเทียบเท่า
 กระเบืองตกแต่ งลายอิฐ
- ผลิตภัณฑ์โดย KENZAI CERAMICS INDUSTRY Co.,Ltd.
- ผลิตภัณฑ์โดย BEZEN Co.,Ltd.
- ผลิตภัณฑ์โดย L-THAI Co.,Ltd.
- หรือคุณภาพเทียบเท่า
 กาวซีเมนต์ สําหรั บติดกระเบือง
- กาวซีเมนต์ จระเข้ สแี ดง หรือ สีทอง (กรณีปทู บั ผนังไฟเบอร์ ซีเมนต์ หรือพืนทีอยู่ใกล้ ถนนทีมีแรงสันสะเทือน)
- กาวซีเมนต์ยีห้ อ Weber
- กาวซีเมนต์ ยีห้ อ DAVCO
- หรือเทียบเท่า
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 งานพืนกระเบืองยาง ชนิด Click Lock
- B-CLICK FLOOR Co., LTD.
- LG FLOORS ของบริษัท ชินะธรรม ดีเวลล็อปเมนต์ จํากัด
- LG FLOORS ของบริษัท ไทย เอก ทอง จํากัด
- Starflex ของบริษัท Union Property จํากัด
- Infinite Flooring ของบริษัท อินฟิ นิท เท็กซ์ไทล์ จํากัด
- หรือคุณภาพเทียบเท่า
 งานพืนกระเบืองยางชนิดปูด้วยกาว
- Armstrong ของบริษัท VISPAC จํากัด
- Hanwha ของบริษัท ไทย เอก ทอง จํากัด
- Gerflor ของบริษัท ชินะธรรม ดีเวลล็อปเมนต์ จํากัด
- หรือคุณภาพเทียบเท่า
 งานวัสดุกันซึมโพลียูรีเทน
- 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 ดูรากรีต จํากัด
- Primiproof PX ของบริษัท Prime Constructive Product and Service จํากัด
- PANDEX K-ONE- 60 ของบริษัท CIVIL MASTER CONSTRUCTION จํากัด
- หรือเทียบเท่า
 งานวัสดุกันซึมชนิด CEMENT BASED ความยืดหยุ่นสูง
- LANKO 228 ของบริษัท ParexGroup Co.,Ltd.
- FORMDEX UNIFLEX ของบริษัท Proofcoat Chemical Co.,Ltd.
- UNICONS F- ของบริษัท Advance Material Service Co,.Ltd.
- Hydroseal Max 1 ของบริษัท ดูรากรีต จํากัด
- Primiproof Cem2 ของบริษัท Prime Constructive Product and Service จํากัด
- หรือเทียบเท่า
 หลังคาแผ่ นรี ดลอนเคลือบสี Metal Sheet
- Bluescope steel by Bluescope Lysaght (Thailand) limited
- Bluescope steel by All Season ของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
- Bluescope steel by TPC ของบริษัท ธิติพฒ
ั น์ คอร์ เปอร์ เรชัน จํากัด
- Bluescope steel by Thai Syncon and Supples Co.,Ltd.
- หรือผลิตภัณฑ์เหล็ก Bluescope คุณภาพเทียบเท่า
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 ฝ้าเพดาน, ผนังยิปซัม รวมทังโครง และอุปกรณ์ ทังหมด
- GYPROC / Thai Gypsum
- Siam Gypsum Industry ตราช้ าง
- หรือเทียบเท่า
 วัสดุแผ่ นซีเมนต์ เส้ นใยแผ่ นเรี ยบ (มอก.1427-2540)
- Smartboard
- Shera (เฌอร่า)
- VivaBoard
- หรือเทียบเท่า
 วัสดุระแนงไม้ เทียม
- SciWood
- BioWood
- SCG
- หรือเทียบเท่า
 อุปกรณ์ ประตู-หน้ าต่ าง
- Hafele’
- Yale
- Schlarge
- V.V.P.
- หรือเทียบเท่า
 กระจก
- Thai Asahi
- TGSG
- Guardian
- หรือเทียบเท่า
 สีนําอะคริ ลิคแท้ ชนิดทาภายนอกเกรด ปี / ชนิดทาภายใน / สีนํามัน / สีทาฝ้าเพดาน
- CAPTAIN (Studio (Semi-Gloss) / Shield plus / High gloss enamel / Shield Plus 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)
- หรือเทียบเท่า
 สีทาโลหะและสีชนิดพิเศษ (EPOXY, POLYURETHANE)
- TOA (EPOGUARD ENAMEL ,TOP GUARD)
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-

TOA-CHUGOKU PAINT (EPICON FINISH, UNY MARINE HS)
BEGER (Duraguard Epoxy Top Coat, Durathane Polyurethane Top Coat)+
CAPTAIN (EasyGuard, PU SuperGuard)
หรือเทียบเท่า

 ฉนวนแผ่ น PolyEthylene
- M-PE / MIRON (M-PE Insulation Co.,Ltd.)
- Mic-Cell (MIC-CELL Co.,Ltd.)
- INSU TECH limited partnership
- หรือเทียบเท่า
 นวน ROCKWOOL ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์ ห้ ุม
- บริษัท ร็อควูล ( ประเทศไทย ) จํากัด
- บริษัท บางกอก พาเนลแอนด์ ไพพ์ อินซูเลชัน จํากัด
- บริษัท ท้ อป อินซูเลชัน แอนด์ เทรดดิง จํากัด
- หรือเทียบเท่า
 ประตูเหล็กกันไฟ
- SKB ของบริษัท L’AQUATECH Co.,Ltd.
- SMC ของบริษัท Sun Metal Co.,Ltd.
- Diamond Door ของบริษัท Thai Steel Door Limited Partnership
- SPR ของบริษัท ศุภริช จํากัด
- หรือเทียบเท่า
 จมูกบันได/บัวเชิงผนั งสําเร็ จรู ป
- APACE
- KOENIG
- INFINITE
- ALLOY
- หรือเทียบเท่า
 แผ่ นลามิเนตสําหรั บงานตกแต่ งภายใน
- WilsonArt
- EDL
- GreenLam
- Formica
- หรือเทียบเท่า
 พืนคอนกรี ตพิมพ์ ลาย
- ผลิตภัณฑ์โดย VISTA INNO STAMPED CONCRETE
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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- ผลิตภัณฑ์โดย SCG STAMPED CONCRETE
- ผลิตภัณฑ์โดย SUPERIOR STAMPED CONCRETE
- หรือเทียบเท่า
 บล็อคปูถนนคอนกรี ตสําเร็ จรู ป
- SCG Landscape
- CPS : CCP Paving stones co,.ltd.
- หรือเทียบเท่า
 สุขภัณฑ์ ห้องนํ า
- Cotto
- American Standard
- Karat
- หรือเทียบเท่า
 สุขภัณฑ์ ห้องนํ าให้ เทียบจากรุ่ นทีระบุต่อไปนี
อ่างล้ างหน้ า ชนิดฝั งบนเคาน์เตอร์
อ่างล้ างหน้ า ชนิดฝั งครึงเคาน์เตอร์
อ่างล้ างหน้ า ชนิดแขวนผนัง
ท่อนําทิงอ่างล้ างหน้ า
ท่อนําทิงอ่างล้ างจาน (ซิงค์) (หรือระบุเป็ นพิเศษ)
ท่อนําทิงโถปั สสาวะชาย
สะดืออ่างล้ างหน้ า
ก๊ อกอ่างล้ างหน้ า
ก๊ อกอ่างล้ างจาน (ซิงค์) (หรือระบุเป็ นพิเศษ)
ก๊ อกเดียวติดผนัง
วาล์วเปิ ดปิ ดฝั กบัว
วาล์วเปิ ดปิ ดนําเข้ า-ออกทัวไป
วาล์วเปิ ดปิ ดนําเข้ า ทาง ออก ทาง
วาล์วโถปั สสาวะชายชนิดปุ่ มกด
โถชักโครกชนิดนังราบ แบบ FLUSH TANK
(สําหรับห้ องผู้บริหารหรือระบุเป็ นพิเศษ)
โถชักโครกชนิดนังราบ แบบ FLUSH TANK
(สําหรับห้ องนําทัวไป)
โถปั สสาวะชายชนิดปุ่ มกด
แผงกันโถปั สสาวะ สําเร็จรูป

COTTO C- 07 JADE
COTTO C-02117 UNIQUE
COTTO C-0141 BRIO
COTTO CT68 (HM)
COTTO CT68 (HM)
COTTO CT681 (HM)
COTTO CT670V (HM)
COTTO CT11 A (HM)
COTTO CT11 A (HM)
COTTO CT175C11 (HM)
COTTO CT A (HM)
COTTO CT N (HM)
COTTO CT
(HM)
COTTO CT47 N (P)(HM)
COTTO C-125377 CHLOE
COTTO C- 3930 EMMA
COTTO C-303 SANTANA
COTTO C-306
หรือผู้ผลิตผนังสําเร็จรูปลามิเนต
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ทีใส่กระดาษชําระ
สายฉีดชําระสายอ่อน
ฝั กบัวพร้ อมสาย ฟั งก์ ชนั
กระจกเงาติดผนัง (ยาวตลอดความยาวเคาน์เตอร์ )
กระจกเงาชนิดแยกชินพร้ อมชันวางของติดผนัง
ตะแกรงระบายนําทีพืนชนิดกันกลิน
ตะขอแขวนผ้ า
อ่างล้ างจาน (ซิงค์) หลุมมีทีพักจาน
อ่างล้ างจาน (ซิงค์) หลุม ไม่มีทีพักจาน

COTTO C-836
COTTO CT99 H#WH (HM)
COTTO ZH020 (HM)
สังผลิตหน้ างาน
COTTO MM006
COTTO CT640Y4P (HM)
COTTO CT0271 (HM)
COTTO CT800SD
COTTO CT80 T

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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1.

การดําเนินงานทัวไป

1.1

การเตรี ยมงานของผู้รับจ้ าง
. .1 สํารวจสภาพของหน่วยงานทีจะทําการตกแต่งภายในตรวจวัดระยะขนาดของอาคาร อุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
งานท่อนําโดยละเอียดเพือเป็ นข้ อมูลในการประกอบเฟอร์ นิเจอร์ และงานตกแต่งภายในซึงจะต้ องปรับตามหน่วยงานและ
อุปกรณ์เครืองใช้ ดงั กล่าว
1.1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการศึกษาแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบตลอดจนขันตอนการดําเนินงาน
ต่างๆ รวมถึงการประสานงานกับผู้รับจ้ างรายอืนๆ อย่างละเอียดถีถ้ วน ในกรณีทีผู้รับจ้ างมีข้อสงสัยต้ องการคําชีแจงจาก
ผู้ออกแบบ ผู้ว่าจ้ างจะเป็ นผู้กําหนดเวลา/สถานที เพือให้ ผ้ อู อกแบบเข้ าร่ วมให้ คําแนะนําและชีแจงเกียวกับแบบรู ปและ
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้ างตลอดจนตอบคําถามข้ อสงสัยต่างๆ ทีผู้เข้ าร่ วมประกวดราคาเสนอคําถามเป็ นคําชีแจง
เกียวกับงานก่อสร้ างสัญญาเงือนไข หรื ออืนๆ โดยจะถื อคําชีแจงคํา แนะนํ า เหล่า นันเป็ นส่วนหนึงของเอกสารประกอบ
สัญญาในระหว่างการก่อสร้ างมิให้ ผ้ รู ับจ้ างทํางานโดยปราศจากแบบก่อสร้ างและคําแนะนําทีเหมาะสมผู้รับจ้ างจะต้ อง
รับผิดชอบต่องานทังหมดรวมทังแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง หากผู้รับจ้ างทําไปโดยพลการ
1.1.3 จัดหา จัดซือและนําวัสดุอปุ กรณ์ประกอบการตกแต่ง ช่างเทคนิค ช่างฝี มือและแรงงานตลอดจน เครื องมือ
เครืองใช้ ต่างๆ เพือดําเนินการตกแต่งตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบให้ เสร็จสมบูรณ์ทนั ตามเวลาทีกําหนด
ในสัญญาจ้ างเหมางานตกแต่งภายใน
1.1.4 หาวิธีในการปฏิบตั ิงานเพือมิให้ เป็ นการรบกวนต่อการทํางานของบุคคลข้ างเคียงหรื อผู้รับเหมารายอืนๆ
เช่น การเก็บรักษาวัสดุตกแต่ง การเก็บกวาดสิงปฏิกลู หรือเศษวัสดุเหลือใช้ การรักษา ความสงบในระหว่างการปฏิ บัติงาน
และอืน ๆ
1.2

การประสานงานกับผู้รับจ้ างรายอืนๆ
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบในการประสานงานให้ ความยินยอมและให้ ความร่วมมือในการติดต่อหรื อตกแต่งแก่ผ้ รู ับจ้ าง
รายอืนทีปฏิบตั ิงานอันไม่รวมอยู่ในงานตกแต่งภายในและให้ มีแผนปฏิ บัติงานทีประสานกันเพือให้ ปฏิ บัติงานเป็ นไปตาม
แผนงานนัน ๆ เช่น งานติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า เครืองปรับอากาศ และงาน ด้ านสุขาภิบาลจนแล้ วเสร็จและสามารถใช้ การได้ ดี
จนเป็ นทีพอใจแก่ผ้ วู ่าจ้ างและผู้ออกแบบหากเกิดเหตุให้ เกิดความเสียหายให้ เกิดความล่าช้ าและอาจเกิดค่าใช้ จ่ายแก่ผ้ วู ่า
จ้ างอันเนืองมาจากความไม่ ประสานงานกัน ผู้รับ จ้ างจะต้ อ งรับ ผิดชอบและไม่ นํ ามาเป็ นเหตุใ นการขอต่ ออายุสญ
ั ญา
รวมทังต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกิดแก่ผ้ วู ่าจ้ างและต้ องไม่นํามาเป็ นเหตุเรียกร้ องค่าเสียหายใด ๆ
1.3

การจัดแผนงาน
ผู้รับ จ้ างต้ องจัดทํ าแผนงานนํา เสนอต่อ ผู้ว่า จ้ างหรื อ ตัวแทนของผู้ว่าจ้ างภายใน วัน นับ แต่วันทีได้ รับ แจ้ ง การ
ตัดสินใจให้ เป็ นผู้ดําเนินการตกแต่งภายใน ซึงจะต้ องประกอบด้ วย
. . เวลาเริมงานการตกแต่งภายในแต่ละขันตอน
. . เวลาการจัดหาวัสดุก่อสร้ างและอุปกรณ์
. . การเตรียมงาน ขันตอน และดําเนินการประกอบงานทีโรงงาน
. . ระยะเวลาติดตัง ณ หน่วยงาน
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. . เวลาแล้ วเสร็จของงานตกแต่งภายในทังหมดโดยมีข้อแม้ ตามเงือนไขทีทางผู้ว่าจ้ างได้ กําหนดไว้ และต้ อง
แสดงแผนภูมิสถิติความก้ าวหน้ าของการปฏิบตั ิงานตกแต่งทุกประเภทโดยแสดงไว้ ณ หน่วยงานทีดําเนินการตกแต่ง เพือ
ความสะดวกในการตรวจสอบงานของผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ าง
.

ผู้รับเหมาช่ วง
ในกรณี ทีงานตกแต่งทังหมดจะต้ องใช้ ช่ างหรื อ ผู้รับเหมาช่ว งหรื อผู้ชํา นาญงานด้ านฝี มือ หรื อ เทคนิ คพิเ ศษหาก
ปรากฏว่ าช่ างของผู้รับ จ้ างหรื อ ผู้รับจ้ า งช่ว งไม่มีฝีมือหรื อ มีความรู้ ความสามารถไม่เ หมาะกับงาน หรื อ เป็ นผู้ทีมีค วาม
ประพฤติไม่เรียบร้ อยผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบในผลงานการปฏิบตั ิงานของช่างหรื อผู้รับเหมาช่วงทีได้ ดําเนินงานไปแล้ วโดย
ยึดถือความเสียหายอันเกิดขึนแก่งานตกแต่งเป็ นของผู้รับจ้ างในทุกกรณี
1.

สวัสดิการและความปลอดภัย
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในความปลอดภัยเกียวกับทรัพย์ สินของผู้ว่าจ้ าง การบาดเจ็บ การเสียชีวิต อันเกิ ดจาก
อุบตั ิเหตุในการตกแต่งของผู้ทีเกียวข้ องหรือช่างและคนงานของผู้รับเหมาตลอดจนต้ องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ การปฐมพยาบาล
และสวัสดิการให้ คนงานตามสมควร
.

การป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึนกับอาคาร
ผู้รับจ้ างต้ องระมัดระวังไม่ให้ การทํางานเกิดความเสียหายแก่ตัวอาคาร รวมทังโครงสร้ างอาคารและ ส่วนประกอบ
อืน ๆ ทีมีอยู่แล้ ว เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ปรับอากาศ ฯลฯ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึนผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบใน
การซ่อมแซมแก้ ไขด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างเองจนได้ รับความพอใจ จากผู้ว่าจ้ าง
.

การควบคุมบุคคลภายนอก
ผู้รับจ้ างต้ องควบคุมบุคคลทีไม่เกียวข้ องกับงานตกแต่งเข้ ามาในบริ เวณที ทําการตกแต่ งเป็ นอันขาดและจะต้ อ ง
รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนในทุกกรณี
.

ผู้ควบคุมงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องจ้ างหรือแต่งตังหัวหน้ าคุมงานตกแต่งหรือผู้รับผิดชอบงานเพือเป็ นตัวแทนรับผิดชอบงานทุกชนิดของ
ผู้รับจ้ างทังด้ านโรงงานและการติดตังทีสถานทีตกแต่งในกรณีทีมีข้อผิดพลาดข้ อ สงสัยใดๆ ขณะทีผู้รับจ้ างไม่อยู่ หัวหน้ าคุม
งานจะต้ องเป็ นผู้ทีสามารถเข้ า ใจในแบบรายละเอี ยดและรายการประกอบแบบอย่ างดี และมี ความรู้ ในการใช้ วัสดุและ
อุปกรณ์การตกแต่ง หากพบว่าหัวหน้ าคุมงานผู้นนไม่
ั มีประสิทธิภาพหรื อความสามรถในการทํางานและในการปฏิ บัติงาน
อันจะทําให้ เกิดผลเสียหายกับงาน ผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิทีจะขอเปลียนหัวหน้ าคุมงาน
.

การตรวจงาน
ผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้ างและผู้ออกแบบมีสทิ ธิตรวจงานและดูความคืบหน้ าของงานระหว่างการดําเนินงาน
ตกแต่ง ทังทีโรงงานและหน่วยงานทีทําการตกแต่งทุกเวลาเพือตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานให้ ถูกต้ องโดยผู้รับจ้ าง
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ต้ องแสดงสถิติของการปฏิบตั ิงานทุกขันตอนตามความเป็ นจริ งตังแต่เริ มลงมือก่อสร้ างจนกระทังแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ อีกทัง
การอํานวยความสะดวกในการตรวจงานในหน่วยงาน
.

การสังซือของและวัสดุ
วัสดุและอุปกรณ์ การตกแต่งบางอย่างซึงจําเป็ นต้ องสังซึอพิเศษผู้รับจ้ างต้ องสังของนันๆ ล่วงหน้ าหรื อ ตรวจสอบ
จํานวนว่ามีมากพอทีจะใช้ หรือไม่เพือจะได้ ทนั กับการประกอบและดําเนินงานทันตามสัญญาทีกําหนดไม่ว่าวัสดุนนจะสั
ั
งซือ
ภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ หากการดําเนินการสังซือล่าช้ าด้ วยเหตุผลใดก็ตามผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในทุก
กรณีโดยปราศจากเงือนไขใดๆ ทังสิน
.

การใช้ วัสดุเทียบเท่ าและการใช้ วัสดุอืนแทน
ในกรณีทีวัสดุหรืออุปกรณ์ตกแต่งทีกําหนดให้ ตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบไม่สามารถทีจะจัดหา
ได้ ในท้ องตลอดผู้รับจ้ างต้ องยืนขออนุมตั ิการใช้ วสั ดุเทียบเท่าโดยต้ องนําเสนอวัสดุทีขอเทียบเท่ามากกว่า รายการ เพือจะ
ได้ เ ปรี ยบเทีย บคุณภาพได้ ต ามความประสงค์ และระยะเวลาที เสียไปในการขอเที ยบเท่า นันหากวัสดุห รื อ อุปกรณ์ ทีขอ
เทียบเท่าราคาตํากว่าวัสดุทีกําหนดให้ ในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบผู้รับจ้ างยินดีทีจะให้ ผ้ วู ่าจ้ างหักเงินใน
ส่วนของวัสดุทีขาดไปเมือมีการจ่ายเงินในงวดต่อไป หรือถ้ าหากราคาสูงกว่าเดิม ผู้รับจ้ างจะเรียกร้ องค่าใช้ จ่ายเพิมจากเดิม
ไม่ได้ ฉะนันในการขอวัสดุเทียบเท่าหรื อใช้ วัสดุแทนให้ ใช้ วัสดุทีมีราคาและคุณภาพใกล้ เคียงกับวัสดุทีกําหนดให้ ในแบบ
รายละเอียดและรายการประกอบแบบแต่ทงนี
ั จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากบุคคลตามลําดับ ดังต่อไปนี
ก. คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
ข. ตัวแทนผู้ว่าจ้ าง
ค. ผู้ออกแบบ
.

แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ
แบบรายละเอีย ดและรายการประกอบแบบในงานนีทังหมดเป็ นลิขสิท ธิ ของผู้ออกแบบและผู้ว่า จ้ างผู้ร้บจ้ างจะ
นําไปใช้ ในงานของทีอืนๆ ไม่ได้ และผู้ว่าจ้ างมีสิทธิ ทีจะเรี ย กร้ องแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบคืนเมืองาน
ตกแต่งทังหมดได้ สนสุ
ิ ดลง
1.13 ข้ อขัดแย้ งในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ
ในการปฏิบตั ิงานตกแต่งภายใน หากมีข้อขัดแย้ งหรื อประสบปั ญหาอันเป็ นข้ อขัดแย้ งในวิธีปฏิ บัติงานอันเกิดจาก
แบบรายละเอี ยดและรายการประกอบแบบให้ ผ้ รู ับจ้ างแจ้ งต่อผู้ว่าจ้ างและผู้ออกแบบเพือพิจารณาทัน ทีก่อนทีจะลงมื อ
ดําเนินการต่อไปตามทีกําหนดไว้ โดยต้ องไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเปลียนแปลงแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบแต่
อย่างใด
1.14 ระยะและมาตรฐานต่ าง ๆ
ขนาดและมาตรฐานส่ว นต่ า งๆ ที ปรากฏในแบบรายละเอี ย ดและรายการประกอบแบบการอ่ า นแบบให้ ถื อ
ความสําคัญตามลําดับต่อไปนี
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ก. แบบรูป
ข. ระยะทีเป็ นตัวเลข
ค. อักษรทีปรากฏอยู่ในแบบรูป
ง. แบบขยาย, แบบขยายเพิมเติม
จ. แบบขยายทีได้ รับอนุมตั ิ
การวัด จากแบบโดยตรงอาจทําให้ เ กิด ความผิดพลาดได้ ห ากผู้รับ จ้ า งยังมี ข้อ สงสัยอยู่ใ ห้ ทํ าการสอบถามจากผู้
ควบคุมงานก่อนลงมือทําการก่อสร้ างห้ ามทําโดยพลการ
.15 การเปลียนแปลงในการตกแต่ ง
ผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้ างและผู้ออกแบบ มีสิทธิ ทีจะสังเปลียนแปลงรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ ตกแต่ง
หรือเปลียนแปลงรูปแบบตามสภาพของสถานทีติดตังเพือให้ ได้ ซงประโยชน์
ึ
ใช้ สอยและให้ ได้ มาซึงงานทีสมบูรณ์ โดยทีการ
เปลียนแปลงนีไม่ได้ ทําให้ ราคาค่าก่อสร้ างตกแต่งสูงขึน
. 6 การตกแต่ งทีไม่ ตรงกับแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ
ในกรณีทีมีการตรวจพบว่าผู้รบั จ้ างทําการตกแต่งไม่ตรงตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบผู้ว่าจ้ างหรื อ
ตัวแทนของผู้ว่าจ้ างและผู้ออกแบบมีสทิ ธิให้ ผ้ รู ับจ้ างทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องทันทีโดยผู้รับจ้ างจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อต่อ
สัญญาไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทิงสิน
.17 การเสนอแบบขยายเท่ าของจริ ง (Shop Drawing)
ก่อนทีงานตกแต่งจะดําเนินการผู้รับจ้ างต้ องเสนอแบบขยายเท่าของจริ งหรื อตามทีผู้ออกแบบกําหนดโดยเสนอแก่
ผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนของผู้ว่าจ้ างและผู้ออกแบบเพื อพิจารณาอนุมัติ โดยเฉพาะแบบทีต้ องการความประณีตและงานที
ต้ องการความสวยงาม ฯลฯ ทังนีหากผู้รบั จ้ างได้ ดําเนินการไปก่อนโดยพลการและมีผลเสียหายแก่งานตกแต่งผู้ว่าจ้ างหรื อ
ตัวแทนของผู้ว่าจ้ างและผู้ออกแบบมีสทิ ธิทีจะสังระงับหรือ แก้ ไขโดยผู้รับจ้ างจะเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ มิได้
.18 การเสนอตัวอย่ างเฟอร์ นิเจอร์ และตัวอย่ างวัสดุ
ก่อนการดําเนินการประกอบเฟอร์ นิเจอร์ ทุกชิน ผู้รับจ้ างต้ องเสนอตัวอย่างทีประกอบเสร็ จแล้ วอย่างละ 1 ชิน ต่อ
ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้ างเพือพิจารณาอนุมตั ิและเพือทําการปรับปรุงในกรณีทีผู้ออกแบบมีความประสงค์ทีจะทําการปรับปรุ ง
ตัวอย่างเฟอร์ นิเจอร์ นนๆ
ั จนเป็ นทีพอใจของผู้ว่าจ้ างและผู้ออกแบบและให้ ยดึ ถือตัวอย่างทีได้ รับอนุมตั ินี ซึงรวมถึงงานด้ าน
ฝี มือและความสวยงามเป็ นหลักในการประกอบ เฟอร์ นิเจอร์ ชินอืนต่อไปโดยถือว่าตัวอย่างนีเป็ นส่วนหนึงของสัญญาผู้
รับจ้ างจะเรียกร้ องค่าใช้ จ่ายเพิม มิได้ อนึง ถ้ ามีปญหาเกียวกับวัสดุหรืออุปกรณ์สาํ เร็จรู ปต่างๆทีมีรูปทรง ลักษณะผิวสีหรื อ
ลวดลายอัน จะก่อให้ เกิดความแตกต่างกันในด้ านความงาม ผู้รับจ้ างต้ องส่งรู ปแบบหรื อตัวอย่างวัสดุหรื ออุปกรณ์ นันๆ ให้
ผู้ออกแบบตรวจเลือกก่อนนําไปดําเนินการหากผู้รับจ้ างดําเนินการติดตังหรือประกอบอุปกรณ์ตา่ ง ๆทีมิได้ รับความเห็นชอบ
แล้ วผู้รับจ้ างต้ องจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ทีผู้ออกแบบหรือว่าจ้ างเห็นชอบมาเปลียนให้ ทนั ที
.

การส่ งมอบงานผู้รับจ้ างต้ องปฏิบัติดังต่ อไปนี
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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1.19.1 ทําความสะอาด
ผู้รับจ้ างจะต้ องเก็บกวาดทําความสะอาดทังภายในและภายนอกอาคาร และบริ เวณก่อสร้ างให้ เรี ยบร้ อย
วัสดุทีไม่ใช้ แล้ วต้ องทําการขนออกให้ พ้นบริเวณทังหมด และปั ดกวาดอาคารให้ สะอาด นอกจากนันผู้รับจ้ างจะต้ องทําความ
สะอาดเป็ นพิเศษสําหรับงานดังต่อไปนี
ก. ทําความสะอาดกระจกทังหมด ผู้รับจ้ างจะต้ องลบรอยฟ้อนและสีบนกระจก ล้ างพร้ อมขัดเงาและ
จะต้ องระมัดระวังไม่ให้ กระจกมีรอยขูดขีดใด ๆ
ข. ทําความสะอาดงานทุกชินทีทาสี ตกแต่งและย้ อมสี ผู้รับจ้ างจะต้ องลบรอยเครื องหมายรอยฟ้อน
รอยนิวมือ ดิน และ / หรือขีฝุ่ นจากงานทาสี ตกแต่งและย้ อมสี
ค. รืองานเครืองป้องกันชัวคราวออก ผู้รับจ้ างจะต้ องรือถอนเครืองป้องกันชัวคราวออกให้ หมดทําความ
สะอาดและขัดพืนเมืองานเสร็จสมบูรณ์
ง. ทําความสะอาดและขัดงานไม้ ทงหมด
ั
ผู้รับจ้ างจะต้ องทําความสะอาดหรื อขัดงานไม้ เมืองาน เสร็ จ
สมบูรณ์
จ. ทํา ความสะอาดและขัดอุป กรณ์ โ ลหะของงานทังหมด ผู้รับจ้ า งจะต้ อ งทํ า ความสะอาดและขัด
อุปกรณ์โลหะของงานทังหมด รวมทังขัดรอยฟ้อน ฝุ่ นละออง สี ฯลฯ เมืองานเสร็จ
ฉ. ขัดรอยจุด ขีดิน และสีจากงานปูพนกระเบื
ึ
อง ผู้รับจ้ างจะต้ องทําความสะอาดสิงติดตังและอุปกรณ์
ทังหมด ลบรอยฟ้อน สี ขีฝุ่ น และสิงสกปรกทังหมด
ช. ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่ทําความสกปรกหรือเสียหายใด ๆ ให้ เกิดแก่งานของผู้รับจ้ างรายอืน ๆ ใน บริ เวณ
โครงการเดียวกัน
1.19.2 การรือถอนสิงปลูกสร้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในการรื อถอนสิงปลูกสร้ างของเดิมหรื อสิงกีดขวางใด ๆ ในบริ เวณ หน่วยงาน
ทังหมด วัสดุทีรื อถอนออกหมดเหล่านันจะเป็ นกรรมสิทธิ ของผู้ว่ าจ้ า ง นอกจากผู้ว่าจ้ าง จะระบุไ ว้ เป็ นอย่ างอื นโดยทํ า
หนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในการเก็บ วัสดุดงั กล่าวและนําไปเก็บไว้ ในทีทีผู้ว่าจ้ างต้ องการ
1.19.3 การกําจัดวัสดุทีรือถอน
วัสดุก่อสร้ าง อุปกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์ และอืนๆ ทีรื อถอนออกจะเป็ นกรรมสิทธิ ของผู้ว่าจ้ างผู้รับจ้ างจะต้ อง
กําจัดวัสดุทีไม่ใช้ ตามแต่ผ้ วู ่าจ้ างจะสัง
1.19.4 การทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ
ผู้รับจ้ างต้ องทดสอบอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ บานเปิ ด รางเลือน กุญแจ ไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์ เครื องใช้ และอืนๆ จน
สามารถใช้ การได้ ดีทกุ จุดในกรณีทีผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้ างหรือผู้ออกแบบมีความประสงค์จะทําการทดสอบอุปกรณ์
ต่างๆ ก่อ นนํ าไปใช้ ติด ตังเพื อทํา งานจริ ง ผู้รับจ้ างต้ อ งจัดให้ มีก ารทดสอบตามที ผู้ว่ าจ้ าง หรื อตัวแทนของผู้ว่ าจ้ างหรื อ
ผู้ออกแบบกําหนดโดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายทังหมดและจะ ไม่นํามาเป็ นเหตุเรียกร้ องค่าใช้ จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ
1.19.5 กุญแจ
ผู้รับจ้ างต้ องจัดทําป้ายรายละเอียดไว้ กบั ลูกกุญแจ รวมทัง Master Key (ถ้ ามี) ให้ ตรงกับกุญแจ ทุกชนิด
และต้ องส่งมอบให้ ผ้ วู ่าจ้ างทังหมดทันทีเมือผู้ว่าจ้ างรับมอบงาน ลูกกุญแจเหล่านีต้ องอยู่ ในความดูแลของผู้รับจ้ างเป็ น
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อย่างดี ห้ ามจําลองลูกกุญแจเหล่านีโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด หากผู้รับจ้ างทําลูกกุญแจหาย ผู้รับจ้ างต้ องเปลียนกุญแจชุด
นันใหม่โดยจะคิดเงินเพิมไม่ได้
1.19.6 การปฏิบตั ินอกเหนือจากนีให้ ถือตามข้ อตกลงและสัญญาจ้ างเหมาตกแต่งภายในระหว่างผู้ว่าจ้ างและผู้รับ
จ้ าง
1.19.7 ในการส่ง มอบงานผู้รั บ จ้ างจะต้ องดํ า เนิ น การทุ ก อย่ า งที ระบุใ ห้ เ สร็ จ เรี ย บร้ อยจนใช้ การได้ ภายใน
กําหนดเวลาทีระบุไว้ ในสัญญา
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2.

ข้ อกําหนดทัวไป (GENERAL SPECIFICATION)

2.1

งานไม้
. .1 วัสดุ
- ไม้ ทัวไปทีนํา มาใช้ ภ ายในการก่ อสร้ างตกแต่งยกเว้ นงานชัวคราว เช่ น ไม้ แบบ ไม้ คํ ายัน เป็ นต้ น
จะต้ องแห้ งไม้ ทีมีนําหนักเบากว่าปกติหรือมีรอยแตกร้ าวหรื อมีตาหรื อรู ห้ามนํามาใช้ ตกแต่งนอกจากจะได้ รับอนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนฯ ไม้ ทีมีเนือไม้ แหว่งทีขอบไม้ เกินกว่า1/5 เท่าของหน้ าแคบห้ ามนํามาใช้ ทําการ
ตกแต่ง
- ไม้ เนือแข็งนอกจากระบุไว้ เป็ นพิเศษไม้ ทีใช้ ในการตกแต่งทังหมด (ยกเว้ นงานชัวคราว)ให้ ใช้ ไม้ เนือ
แข็งไม้ เนือแข็งทีจะใช้ จะต้ องเป็ นไม้ เนือแข็งทีมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐานกรมป่ าไม้ ได้ แก่ ไม้ มะค่า ไม้ แดง ไม้ ประดู่ ไม้ เคียม
ไม้ ยมหิน ไม้ รัง ไม้ เต็ง ไม้ พลวงและไม้ ตะเคียนทอง
- ไม้ เนืออ่อน ไม้ สาํ หรับทําเคร่าหรือเคร่ าฝ้าเพดานอนุญาตให้ ใช้ ไม้ ยางได้ แต่จะต้ องผ่านการอบและ
อัดนํายาแล้ วการอัดนํายาไม้ จะต้ องมีคณ
ุ ภาพไม่น้อยกว่าคุณภาพอัดนํายาของโรงงานอัดนํายาไม้ ขององค์การอุตสาหกรรม
ป่ าไม้ คือ ก่อนอัดนํายาจะต้ องอบไม้ ให้ แห้ งประมาณ 30% แล้ วจึงทําการ อัดนํายาโดยใช้ อดั นํายาอบแห้ งครึงปอนด์ ต่อไม้
1 ลูกบาศก์ฟตุ ไม้ สาํ หรับทําเคร่าฝ้าหรือเคร่าฝ้าเพดาน จะต้ องไสเรี ยบมาจากโรงงานทังหมดถ้ าไม่ได้ ระบุในแบบ ให้ ใช้ ไม้
ยางอาบนํายาจากโรงงาน ห้ ามใช้ เศษไม้ ทีประกอบเป็ นแบบเทคอนกรีตมาทําการก่อสร้ างตกแต่งเด็ดขาด
- ไม้ วงกบ ไม้ สาํ หรับทําวงกบทังหมด นอกเหนือจากระบุไว้ เป็ นพิเศษในแบบ ให้ ใช้ ไม้ มะค่า ขนาดของ
ไม้ วงกบตามระบุในแบบ
2.1.2 ขนาดของไม้
ไม้ สาํ หรับทําการตกแต่งทังหมด (ยกเว้ นไม้ สกั ) ยอมให้ เสียเนือไม้ เป็ นคลองเลือย โดยให้ ขนาดเล็กกว่าที
ระบุในแบบได้ แต่เมือตกแต่งพร้ อมทีจะประกอบเข้ าเป็ นส่วนของอาคารจะต้ องมีขนาดเหลือไม่น้อยกว่าดังนี
ไม้ ขนาด 1/2." ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 3/8 "
ไม้ ขนาด 1" ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 13/16"
ไม้ ขนาด 1 1/2" ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 1 5/16"
ไม้ ขนาด 3" ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 2 11/16"
ไม้ ขนาด 4" ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 3 5/8"
2.1.3 การเข้ าไม้
การบากไม้ ก็ดหี น้ าไม้ ทีประกบกันก็ดี จะต้ องขีดเส้ นฉากวัดมุมให้ ถกู ต้ องจึงเลือย เจาะไส ตกแต่งให้ หน้ าไม้ สนิทเต็ม
หน้ าทีประกบกัน
2.1.4 ไม้ ทงหมดที
ั
ไสตกแต่งและประกอบเข้ ารู ปแล้ วจะต้ องได้ รับการอุดโป้วร่ องรอยต่างๆและขัดด้ วยกระดาษ
ทรายให้ เรียบร้ อยแล้ วจึงทาสีหรือแชลแลคทับตามระบุในรายการ
2.1.5 งานไม้ สาํ หรับงานเฟอร์ นิเจอร์
- คุณภาพไม้
ไม้ ทีนํามาใช้ ในงานต้ องเป็ นไม้ ตดั แล้ วไม่มีรอยบิน แตกร้ าว บิดงอ ไม่มีตาไม้ หรื อกะพีไม้ หรื อตําหนิอืน ๆ
และต้ องเป็ นไม้ ทีผ่านการอบหรือผึงให้ แห้ งสนิท ไม่เกิดปั ญหาจากการยึด หด บิด งอ ในภายหลัง
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- ชนิดของไม้
โครงเฟอร์ นิเจอร์ โดยทัวไปใช้ ไม้ ขนาด1" X 2" ในส่วนทีเป็ นโครงภายนอกหรื อสามารถมองเห็นได้ จาก
ภายนอกให้ ใช้ ไม้ ส้กเนือหรือไม้ เนือแข็งอืนๆ ตามทีระบุและไม้ ทีใช้ ต้องสามารถย้ อมสีให้ เป็ นสีเดียวกันได้ ยกเว้ นทีระบุเป็ น
อย่างอืนในส่วนทีเป็ นโครงภายในหรือไม่สามารถมองเห็นได้ จากภายนอกให้ ใช้ ไม้ ยมหอมหรือไม้ เนือแข็งห้ ามใช้ ไม้ เนืออ่อน
เป็ นอันขาด วัสดุทีกรุในส่วนภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้ ให้ ใช้ ใม้ อดั หนา 4 มม.และในส่วนทีรับนําหนักหนา 6 มม. หรือ
ไม้ ส้กจริงตามระบุหรือนอกจากจะระบุเป็ นอย่างอืน หรือต้ องพ่นสีสว่ นการกรุไม้ ภายในตู้หรือส่วนทีไม่สามารถมองเห็นให้ ใช้
ไม้ อดั หนา 4 มม. ยกเว้ นในส่วนทีต้ องรับนําหนักให้ ใช้ ไม้ อดั ยางหนา 6 มม.
- ขนาดของไม้
ขนาดทีระบุไว้ ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบคือขนาดของไม้ ทียังไม่ได้ ไสเรี ยบและการ
นําไม้ ทีไสเรี ยบทังหมดมาใช้ ขนาดต้ องไม่เล็กกว่าทีระบุเกิน 4 มม. และไม้ ท่อนใดทีมีนําหนักเบาหรื อเปื อยห้ ามนํามาใช้
เด็ดขาด
- โครงภายในให้ ใช้ ไม้ ยมหอมทังหมด
- ไม้ อดั สัก เป็ นไม้ อดั สักคุณภาพมาตรฐาน มอก.178-2519 เกรด เอ คัดลายขนาดความหนาตามแบบ
- ไม้ อดั ยางคุณภาพมาตรฐาน มอก.178-2519
2.1.6 งานประกอบ ยึด หรือติดตังโครงไม้
การติ ด ตังโครงไม้ ทังหมด ต้ อ งตังแนวให้ ไ ด้ ระดั บ และได้ ฉากทังแนวตังและแนวนอนตามที กํ า หนด
ระยะห่างของโครงไม่เกินกว่า 0.40 ม.นอกจากจะระบุเป็ นอย่างอืนการเข้ าไม้ ต้องเข้ าเดือยเข้ ามุมห้ ามตีชนหรือโดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมกรณีทีจะต้ องมีการต่อไม้ ให้ ต่อทีแนวการแบ่งช่วงห้ ามต่อในส่วนกลางของการแบ่งนอกจากทีจําเป็ น
2.1.7 การแบ่งช่วงหรือระยะต่าง ๆ
ผู้รับจ้ างต้ องทําการตรวจสอบระยะต่างๆ ของหน่วยงานทีติดตังหรือเครืองใช้ ทีจะต้ องติดตังในงานก่อนเริ ม
ดําเนินการประกอบและติดตังการแบ่งช่วงโครงแนวตังให้ ยดึ ระยะทีได้ ตรวจสอบจาก สถานทีและเครืองใช้ ต่างๆ เป็ นแนวใน
การแบ่งหากถูกต้ องตรงกับช่วงทีกําหนดให้ ตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบและสามารถบรรจุหรื อติดตัง
เครืองใช้ ทีกําหนดให้ ก็ให้ ดําเนินการต่อไปได้ ในกรณีทีต้ องทําการปรับขนาดระยะต่างๆ ตามแบบรายละเอียดและรายการ
ประกอบแบบเพือให้ สอดคล้ องกับหน่วยงานจริ ง ให้ ผ้ ูรับจ้ างทํ าการปรึ กษาผู้ว่า จ้ างหรื อ ตัวแทนฯก่อนดําเนินการหากมี
ข้ อบกพร่ องหรื อเสียหายอันเนืองมาจากการทีไม่ได้ ตรวจสอบขนาดดังกล่าวผู้รับจ้ างต้ องยินดีทีจะแก้ ไขจนกระทังเป็ นที
พอใจของผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนฯ โดยจะเรียกค่าใช้ จ่ายใดๆ เพิมไม่ได้
2.1.8 การเข้ ามุมและการเข้ าเดือยต่างๆ
การเข้ าไม้ หรือเข้ ามุมต่างๆ ของการตกแต่งต้ องสนิทและได้ ฉากหรือได้ ระดับแนวตังหรือแนวทางการเข้ าไม้
หรือเข้ าเดือยเข้ ามุมต้ องทําด้ วยความประณีตทุกจุด ต้ องอัดแน่นด้ วยกาวทีใช้ กับงานไม้ โดยเฉพาะมีประสิทธิ ภาพทีคงทน
และเหนียวแน่นห้ ามเจือปนสารอืนทีทําให้ ประสิทธิภาพของกาวเจือจางลง เช่น นําหรือนํามันต่างๆ การเข้ าเดือยทุกอันต้ อง
มีขนาดไม่ตํากว่า3/8 นิว หรือครึงหนึงของหน้ าตัดไม้ อดั ด้ วยกาวแดง (กาวผง) ทิงไว้ จนกว่ากาวจะแห้ งสนิทการตอกตะปูทีมี
ความยาวมากกว่า1 นิว ให้ ใช้ สว่านเจาะนําก่อน และต้ องตอกตะปูตดั หรือทุบหัวและส่งให้ จมในเนือไม้ ก่อนทีจะอุดหัวตะปู
การตอกอย่าให้ ปรากฏรอยค้ อนทีผิวได้
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.

งานโลหะ
. . ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุ แรงงานและอุปกรณ์การติดตังงานโลหะทังหมดทีระบุไว้ ในแบบ
. . แบบขยาย
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําแบบขยายและShop Drawing ของงานทีจําเป็ นให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรื อตัวแทนฯ ตรวจก่อน
จึงจะทําการก่อสร้ างตกแต่งได้ แบบขยายเหล่านีจะต้ องแสดงขนาดจุดเชือมและระยะต่างๆ โดยละเอียด
. . ตัวอย่าง
โลหะที จะนํา มาติ ดตังจะต้ อ งส่ง ตัวอย่า งให้ ผ้ วู ่ า จ้ า งหรื อตัวแทนฯ ตรวจเสีย ก่อ นภายหลังจากที ได้ รับ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ วจึงทําการติดตังได้
. . วัสดุ
วัสดุทีเป็ นเหล็กทุกชนิดจะต้ องมีคณ
ุ ภาพดีไม่มีตําหนิหรือเป็ นสนิม มีมาตรฐานสามารถรับความเค้ นและ
เครียดและพิกดั ต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทัวไปและต้ องมีขนาดตามระบุในแบบ
. . การประกอบและติดตัง
งานโลหะเบ็ดเตล็ดทังหมดจะต้ องมีขนาดและรู ปร่ างตามระบุในแบบขยายการพับ ตัดหรื อตัดต่อจะต้ อง
เรียบร้ อยได้ ฉากได้ แนวและระดับรอยต่อต่างๆ จะต้ องเรียบและสนิทการยึดด้ วยน็อตสกรู ทุกแห่งต้ องใส่แหวนรองรับและขัน
สกรูจนแน่น
. . การตกแต่ง
วัสดุทีเป็ นเหล็กทังหมดจะต้ องล้ างให้ สะอาดปราศจากสนิมรอยต่อและรอยเชือมต่างๆ จะต้ องขัดตกแต่ง
ให้ เรียบร้ อยและทาสีกนั สนิมก่อนจึงทําการทาสีทบั หน้ าตามระบุในงานทาสีได้
.

งานผนัง
งานผนังโครงเคร่าโลหะ, ผนังกรุยิบซัมบอร์ ด
. . วัสดุ
แผ่นยิบซัมบอร์ ดใช้ ชนิดหนา มม. ชนิดปลายลาดเหมาะสําหรับใช้ ฉาบเรียบเคร่าผนังใช้ ชนิดเหล็กอาบ
สังกะสี ขนาดกว้ างไม่ตํากว่า มม. ประกอบด้ วย C Section ใช้ ทางตังและ U Section ใช้ แนวนอนระยะห่างของโครง
เคร่ า @ . X . # การต่อเคร่ าในแนวตังกับแนวนอนพยามยามให้ มีผิวหน้ าเสมอกันเพือป้องกันมิให้ แผ่นเป็ นคลืน
Comer Bead และ Casing Bead จะต้ องจดเตรียมไว้ ติดตังสําหรับแผ่นยิบซัมทีชนกับช่องเปิ ดของวงกบประตูหน้ าต่างหรื อ
ช่องเปิ ดต่างๆ ในส่วนทีผนังยิบซัมชนกับผนังอืนๆ หรือโครงสร้ างและตามตําแหน่งทีผู้ควบคุมงานเห็นสมควรแผ่น Corner
Bead และ Casing Bead จะต้ องใช้ แผ่นเหล็กชุบสังกะสีความหนาไม่ตํากว่า . มม. รอยชนต่างๆ ของแผ่นยิบซัมกับวง
กบประตูหน้ าต่างหรือผนังชนอืน หรือโครงสร้ างจะต้ องเว้ นร่องไว้ - มม. แล้ วฉีดด้ วย Silicone
. . ตัวอย่าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างวัสดุต่าง ๆ มาเพือพิจารณาและอนุมตั ิก่อนติดตัง
. . การติดตัง
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ผนังยิบซัมฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กจะต้ องได้ ดิง ได้ ฉากกับผนังด้ านอืนๆ ความเรี ยบของผิวในระยะความ
ยาว . จะต้ องไม่เป็ นแอ่งหรือนูนเกิน มม.
การติดตังจะต้ องเป็ นไปตามทีปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ พร้ อมทังมี อุปกรณ์ มาตรฐานต่างๆ ที
บริษัทผู้ผลิตกําหนดไว้ ติดตังให้ ครบถ้ วน C Section ในแนวดิงจะต้ อง ยึดกับโครงสร้ างทังด้ านบนและด้ านล่างสําหรับทีหยุด
ลอยโดยไม่ชนกับผนังอืนๆ หรือโครงสร้ าง C Section ด้ านริมสุดจะต้ องใช้ Section คู่
. . การป้องกัน
ผนังทีได้ กรุและฉาบแนวแล้ วจะต้ องได้ รับการดูแลมิให้ โดนนํา นํามัน หรือคราบต่างๆ ความชํารุ ดของผิวที
เกิดขึนไม่ว่าจะด้ วยเหตุใดก็ตาม จะต้ องเปลียนซ่อมแซมแผ่นยิบซัมการเปลียนแผ่นยิบซัมจะต้ องเปลียนในส่วนทีโครงเคร่ า
และริมด้ านทีจะต้ องฉาบรอยต่อ จะต้ องทําให้ เหมือนแผ่นชนิดปลายลาด การเปลียนแผ่นจะต้ องเปลียนเป็ นพืนที / แผ่น
หรือเต็มแผ่น ตามทีผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควร
. . ผนังกรุวสั ดุอืน
ผนังทีระบุให้ กรุวสั ดุอืนตามแบบให้ ใช้ โครงเคร่ าเช่นเดียวกับผนังกรุ ยิบซัมบอร์ ด และการใช้ กรรมวิธีการ
ติดตังตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตหรือตามทีระบุเป็ นพิเศษตามแบบ
. . ผนังกรุไม้ อดั สัก โครงเคร่าไม้
วัสดุไม้ อดั สักขนาดหนา มม. คุณภาพมาตรฐาน มอก. เกรด เอ คัดลายการติดตัง กรุ ไม้ อัด
สักลงบนไม้ อดั ยางหนา มม. โครงไม้ ยางขนาดระบุตามแบบอัดด้ วยกาวให้ แน่นสนิท ขัดแต่งผิวและรอยต่อให้ เรี ยบร้ อย
เมือติดตังเสร็จแล้ วผิวไม้ อดั จะต้ องเรียบไม่เป็ น รอยคลืน รอยต่างๆ ให้ เป็ นไปตามระบุในแบบหรือรายการประกอบ
. . งานผนังพิเศษ
ผนังชนิดอืนทีระบุตามแบบให้ ใช้ กรรมวิธีการประกอบและติดตังตามกรรมวิธีของบริ ษัทผู้ผลิตหรื อตามทีมี
การระบุเป็ นพิเศษตามรายละเอียดในแบบก่อสร้ าง
.

งานทาสี
. . ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุแ รงงาน และอุปกรณ์ ที จํา เป็ นสํา หรั บการทาสีอ าคารทังหมดทีระบุใ นแบบ
รายละเอียดและรายการประกอบแบบ
. . รายการทัวไป
สีทีใช้ และสีรองพืนจะต้ อ งปฏิ บัติตามคําแนะนํ าของบริ ษั ทผู้ผลิตโดยเคร่ งครัดห้ า มทํา การผสมสีอืนใด
นอกเหนือไปจากนันในการทาสีภายหลังจากทีแห้ งแล้ วสีเดียวกันจะต้ องปรากฏเหมือนกันทุกประการหากสีทีทาไม่เท่ากัน
ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการทําสีในบริเวณทีต่างกันเสียใหม่
. . วัสดุทวไป
ั
- ชนิดของสี งานเหล็กให้ ทาเคลือบด้ วยสีกนั สนิม Oxide Primer แล้ วทาทับด้ วยสีนํามัน Gross Paint
ส่วนงานไม้ ให้ ทาเคลือบด้ วยสีนํา Gross Paint วิธีการทาสีให้ เป็ นไปตามกรรมวิธีของ บริษัทผู้ผลิต
- ช่างทาสีต้องเป็ นช่างสีทีมีความชํานาญ มีผ้ คู วบคุมงานคอยดูแลตลอดเวลา ห้ ามการทาสีขณะที ฝน
ตก อากาศชืนจัด หรือบนผิวทียังไม่แห้ งสนิท
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- การเตรียมผิวสําหรับงานไม้ มีข้อควรปฏิบตั ิดงั นี
การทาสีบนพืนผิวไม้ ขึนอยู่กบั ความชืนของเนือไม้ ถ้าไม้ ยังมีความชืนสูงมาก ไม่ควรทาสี ควร ปล่อยทิงไว้ ให้ แห้ งด้ วยการ
ตากหรือการอบ จนเหลือความชืนประมาณ %- % รอยต่อหรือ ส่วนของไม้ ทีจะต้ องนําไปประกบกับวัสดุอย่างอืน เช่น
ผนังอิฐ ผนังซีเมนต์ ผนังปูนปลาสเตอร์ ควรทาสีรองพืนก่อนนําไปประกบติดกัน
- พืนผิวใหม่
: ให้ แน่ใจว่าไม่ได้ ผ่านการอบหรือตากจนแห้ งดีแล้ ว
: รอยแตกร้ าวเป็ นรู ต้ องทําการอุดแต่งด้ วยวัสดุทีแข็งพอ และขัดให้ เรียบเสมอกัน
: ส่วนทีเป็ นตาไม้ ต้ องตกแต่งให้ เรียบร้ อยถ้ าตาใหญ่ ให้ เจาะและอุดด้ วยไม้ ชนิดเดียวกันขัดให้
เรียบ
: รอยต่อ ลิน ร่องต่าง ๆ ทีทําจากโรงงาน จะต้ องทาสีรองพืนก่อนทีจะนํามาประกอบ
: ในการประสานชินส่วนต่าง ๆ หากมีการตัด เลือย ส่วนใด ๆ ให้ ทาสีรองพืนทันที
: เช็ดฝุ่ นออกให้ หมด
: ทาสีด้วยสีรองพืนไม้ อลูมิเนียม A หนึงครัง
- งานทาสีทงหมด
ั
จะต้ องเรียบร้ อยสมําเสมอ ไม่มีรอยแปลง รอยหยดสี และข้ อบกพร้ องอืนใด ต้ องทํา
ความสะอาดรอยเปื อนสีบนกระจก พืน ฯลฯ งานทาสีจะต้ องได้ รับการตรวจตราและ ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ
- งานฝี มื อ สีที ทาจะต้ องทํา ด้ ว ยความประณี ตตามกรรมวิธี การผลิต การผสมสีและการเก็ บรั กษา
จะต้ องรัดกุม ไม่ให้ มีวสั ดุอืนปนหรือชินสีทีค้ างจากการทาจะต้ องนําไปทําลายทันทีนอกบริเวณ หน่วยงาน
- วิธีการทาสี สีทีทาจะต้ องทาด้ วยแปรงหรือเครืองพ่นหรือลูกกลิง
: จะต้ องทาในขณะทีอุณหภูมิเดียวกัน
: ผิวหน้ าขณะทาจะต้ องสะอาด และจะขัดบาง ๆ ก่อนทาสีซําลงไป
: สีทีทาด้ วยแปลง จะต้ องเรียบไปทางเดียวกัน เมือเสร็จแล้ วจะต้ องมองไม่เห็นแนวแปรง
: ลูกกลิง จะกระทําได้ เมือทาสีขนที
ั สอง
: สีพ่น จะกระทําโดยได้ รบั ความเห็นชอบของผู้ออกแบบ เครื องมือทีใช้ จะต้ องสะอาด มีขนาด
และกําลังตามวิธีการของผลิตภัณฑ์นนั ๆ สําหรับกระป๋ องสี เมือทําการใช้ แล้ ว จะต้ องทุบหรือ ทําลายให้ เห็นเด่นชัด ส่วนสีที
บรรจุมาในกระป๋ องทีบุบเห็นได้ ชดั ไม่อนุญาตให้ นํามาใช้ ในการทาสี
.

งานกระจก
. . วัสดุ
กระจกทีใช้ จะต้ องผลิตโดยกรรมวิธี Float Process ผิวหน้ า ด้ านเรี ยบสนิทไม่เป็ นฟองอากาศหรื อ คลืน
ไม่แตกร้ าวหรือมีรอยขูดขีดใดๆ ทิงสินชนิดและขนาดของกระจกต้ องได้ ตามทีระบุไว้ ในแบบกระจกเงาใช้ กระจกทีมีความ
หนาตามแบบ ผลิตโดยกรรมวิธี Float Process ไม่เป็ นคลืน ฟองอากาศ หรือรอยแตกขูดใดๆ ด้ านหลังเคลือบด้ วยสารเงิน
ครัง โดยวิธีชบุ ด้ วยไฟฟ้าและทาสี รองพืนทับหน้ าอีก ชัน กระจกเงานีผู้รับจ้ างจะต้ องรับประกันความเสียหายจากการที
สารเคลือบ หลังหลุดไปเป็ นระยะเวลา ปี จนกว่าทีทําการติดตังผู้รับจ้ างจะต้ องเปลียนให้ ใหม่ภายใน เดือน นับตังแต่
ได้ รับหนังสือแจ้ งจากผู้ว่าจ้ างโดยไม่คิดมูลค่าเพิมเติม
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โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-I/0001
Doc. Title : งานสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

Rev. No. 0
Page 2-6/13

วัสดุยดึ กระจกและอุดกันซึม (Glazing Material) ประกอบด้ วย
- วัตถุแผ่นกระจกกับกรอบกระจก(Neo plane Gasket) ทําด้ วย Neo plane ลักษณะเป็ นเส้ นยาว
รูปร่างขนาด และการใช้ งานเป็ นไปตามทีบริษัทผู้ผลิตกระจกแนะนํา หรือตามทีระบุในแบบ
- วัสดุอดุ กันซึม(Sealant Compound) ลักษณะปรากฏอยู่ในหลอดใช้ งานโดยเครื องมืออัดฉีดวัสดุนี
เป็ นส่วนผสมของSilicone Rubber ในส่วนทีจําเป็ นจะต้ องใช้ (การใช้ งาน ดูเรื องงาน ประตูหน้ าต่างอลูมิเนียม) การอุด
จะต้ องเป็ นสัดส่วนระหว่างกว้ างและลึกเท่ากับ ต่อ ความ ลึกต้ องไม่น้อยกว่า มม.
- แท่นรองรับและยึดกันกระจก (Setting Block and Spacer Shine) ทําจาก Vinyl หรื อ Neo plane
รูปร่าง ขนาดความหนาและการติดตังเป็ นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตกระจกทําหน้ าทีรองรับกระจกกับกรอบด้ านล่าง
และด้ านข้ างให้ พอเพียงสําหรับอุดวัสดุกันซึมและการ ขยายตัวของกระจกสีต้องกลมกลืนกับวัสดุกันซึม กระจกทีมีความ
กว้ าง นิว ต้ องมีแท่น รองรับทุกด้ านและแต่ละด้ านมีอย่างน้ อย จุด ตัวริมห่างจากขอบ ¼ เท่า ของความกว้ าง
แต่ละด้ านเพือให้ เกิดระยะห่างของขอบกระจกกับกรอบอย่างน้ อย / ” สําหรับกรอบอลูมิเนียม
. . ตัวอย่างวัสดุ
ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอตัวอย่างวัสดุ พร้ อมการประมูลงานของกระจกแต่ละชนิดทีใช้ งานขนาดไม่ตํากว่า
X
ซม. ความหนาตามแบบพร้ อมยางยึด กระจกวัสดุอุด กัน ซึม โดยจะต้ อ งมี เ ครื องหมายชื อบริ ษั ท ผู้ผ ลิต รายการ
Specification แสดงคุณสมบัติของวัสดุแนบมาด้ วย ชนิดของวัสดุทีจะนํามาใช้ ในหน่วยงานจะต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้
ว่าจ้ างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ออกแบบเป็ นลาย ลักษณ์อกั ษรก่อนเท่านัน
. . วัสดุกระจกทุกชนิด จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ( Federal Specification DD-G- LA )
. . การเตรี ยมการติดตัง ลักษณะหน้ าตัดและขนาดจะต้ องเหมือนกรอบอลูมิเนียมตาม Shop Drawing ที
เสนอผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ออกแบบพิจารณาจะต้ องไห้ ได้ ตรงฉาก การยึดแต่ละกรอบทํา ด้ วย Screw, Rivet, Bolt
และ Nail Head จะต้ องทําอย่างแข็งแรงวางอยู่ในตําแหน่งทีถูกต้ องตาม แบบ ระยะเอียงของกรอบคลาดเคลือนจากการ
เป็ นฉากได้ ไม่เกิน / ” ของช่วงกรอบแต่ละด้ านรอย ต่อส่วนมุมต้ องป้องกันสภาพจากอากาศภายนอกได้ ดี ขนาดกว้ าง ลึก
และส่วนยึดกระจกจะต้ อง แข็งแรงพอสําหรับการรับนําหนัก และการขยายตัวของกระจกในกรณีทีกรอบเป็ นเหล็กหรือไม้ จะ
ต้ องเคลือบผิวกรอบก่อนทําการติดตังกระจก
. . การติดตังกระจก
- กระจกจะต้ องขัดขอบไม่ให้ เกิดความแหลมคม การติดตังให้ พอดีกับกรอบทีจะทําการติดตัง สําหรับ
กระจกนิรภัย (Tempered Glass) จะต้ องตัดเจาะมาจากโรงงานในหน่วยงานห้ ามใช้ กรรมวิธีใด ๆ ทีจะทําให้ ขนาดรู ปร่ าง
เปลียนไป การติดตังต้ องได้ แนวดิงทังสองระนาบวางบนแท่นรองรับ และยึดกับกระจกในตําแหน่งทีผิวหน้ ากระจกประกบ
กับตัวกรอบบานได้ พอเหมาะหลังจากนันอุดวัสดุกันซึมกรรมวิธีการจัดวางลักษณะของตัวรองรับและอุดยึดกันซึมจะต้ อง
เป็ นไปตามทีบริษัทผู้ผลิตกระจกแนะนําและทําตาม Shop Drawingทีเสนอผู้ว่าจ้ างเพืออนุมตั ิแล้ ว
- การขูดเช็ดวัสดุกนั ซึมทีเป็ นส่วนเกินต้ องใช้ นํายาทําความสะอาดหรื อ Thinner ทีผู้ว่าจ้ างอนุมัติแล้ ว
วัสดุอดุ ยึดและกันซึมห้ ามใช้ ตวั ละลายส่วนใดผสมเพือให้ คุณภาพอ่อนตัวลงก่อนการใช้ วัสดุอุดยึดจะต้ องทําความสะอาด
กรอบบานให้ สะอาดปราศจากฝุ่ นผงสนิมหรือคราบนํามันการ อุดยึดวัสดุกนั ซึมต้ องไม่ทําในขณะอุณหภูมิตํากว่า องศา
ฟาเรนไฮต์
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- การใส่กระจกจะต้ องจัดวางแท่นตัวรองรับและยึดขอบด้ านล่างและด้ านข้ างกระจกลักษณะการจัด
วางให้ ทําตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตกระจกและตัวรองรับ
- ห้ ามกระทบกระเทือน หรื อโยกย้ ายกระจกที อุดด้ ว ยวัสดุกันซึม แล้ ว รวมทังห้ ามเปิ ดปิ ดส่วนทีเป็ น
ประตูหน้ าต่าง จนกว่าวัสดุอดุ ยึดกันซึมจะแห้ งตัว
- ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งผู้เชียวชาญมาควบคุมการทํางานขณะติดตังกระจก จนกว่างานจะแล้ วเสร็ จการ
ทําความสะอาดกระจกหลังการติดตัง เมืองานติดตังกระจกเสร็ จเรี ยบร้ อ ยแล้ วจะต้ องทําความสะอาดกระจกทังสองหน้ า
นํายาทําความสะอาดจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนฯ ก่อน ผิวกระจกเมือเสร็ จแล้ วก่อนรับงานจะต้ อง
ไม่มีรอยขูดขีดแตกร้ าวหลังจากติดตังกระจกเสร็จแล้ ว ผู้รบั จ้ างต้ องทําใบรับประกันอย่างน้ อย ปี หากผลเสียหายอันเกิด
จาก การติ ดตังเกิดขึน ผู้รับจ้ า งจะต้ องเปลียนให้ ใ หม่ไม่เกิน เดือนหลังจากได้ รับแจ้ งจากผู้ว่าจ้ าง โดยผู้ว่า จ้ างไม่ต้อ ง
จ่ายเงินเพิมแต่ประการใด
.

งานตกแต่ งผิว
. . ขอบเขตของงาน
ผู้ รั บ จ้ างจะต้ องจั ด หาวั ส ดุ แรงงาน และอุ ป กรณ์ ป ระกอบที จํ า เป็ นเพื อทํ า งานให้ แล้ ว เสร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ เพือให้ งานเรียบร้ อยและสมบูรณ์
. . วัสดุ
วัสดุทีใช้ กรุตกแต่งผิวทุกชนิด ต้ องเป็ นวัสดุทีได้ มาตรฐานเรี ยบร้ อยสมบูรณ์ ตามชนิดและขนาด ของวัสดุ
นันๆ ตามทีกําหนดไว้ ในแบบหรือรายการประกอบแบบ
. . ตัวอย่าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอตัวอย่างของวัสดุแต่ละประเภททีจะใช้ ในงานตกแต่งต่อผู้ว่าจ้ างหรื อผู้ออกแบบเพือ
พิจารณาอนุมตั ิพร้ อมรายละเอียด ชือบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจําหน่วยกรรมวิธีในการประกอบติดตังอุปกรณ์ ต่างๆ รวมทัง
รายละเอียดอืนๆ (ถ้ ามี) วัสดุทีได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ว่าจ้ างหรื อผู้ออกแบบและได้ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนฯ แล้ วเท่านันทีจะนําไปใช้ งานได้
. . การประกอบติดตัง
การประกอบและติดตังวัสดุชนิดต่างๆ ต้ องเป็ นไปตามกรรมวิธีทีถูกต้ องของบริ ษัทผู้ผลิตหรื อตามทีระบุไว้
ในแบบ ซึงได้ รับอนุมตั ิจากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนฯ แล้ วเท่านัน
2.6.5 ชนิดของวัสดุ
พรม : ชนิด ขนาด และกรรมวิธีการปูพรม ให้ เป็ นไปตามทีระบุในแบบหรื อกรรมวิธีของบริ ษัทผู้ผลิตหิน
อ่ อ น - หิ น แกรนิ ต (Granite): ชนิ ด และขนาดของหิ น อ่ อ นหรื อ หิ น แกรนิ ต ในแต่ ละส่ว นให้ เป็ นไปตามที ระบุใ นแบบ
รายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ
วอลล์ เปเปอร์ :
- ชนิดและขนาดของ Wallpaper ต้ องได้ มาตรฐานตามทีระบุไว้ ในแบบรายละเอียดและรายการ
ประกอบแบบ
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- ตัวอย่าง ผู้รับจ้ างต้ องจัดส่งตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ พร้ อมกรรมวิธีการติดตังเสนอต่อผู้ว่าจ้ าง
หรื อผู้อ อกแบบเพือพิจ ารณาอนุมัติก่อ นนําไปติดตังวัสดุทีได้ รับการอนุมัติ เป็ นลายลักษณ์ อักษรและผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้ วเท่านันจึงจะนําไปใช้ งานได้
- การเตรี ยมพืนผิว ผิวที จะบุวอลล์เ ปเปอร์ จะต้ องเรี ยบไม่ เป็ นคลืนในกรณีทีผนังไม่เรี ยบหรื อ
เป็ นคลืนให้ ผ้ วู ่าจ้ างใช้ Gypsum Plaster ฉาบให้ เรี ยบและต้ องทําความสะอาดผิวหน้ าของผนังส่วนทีบุให้ เรี ยบร้ อยก่อน
ดําเนินการโดยถือว่างานส่วนนีอยู่ในสัญญาว่าจ้ างผู้รับจ้ างจะเรียกร้ องค่าใช้ จ่ายเพิมไม่ได้
- การบุวอลล์เปเปอร์ ให้ เป็ นไปตามกรรมวิธีของบริ ษัทผู้ผลิตหรื อทีระบุในแบบรายละเอียดหรื อ
รายการประกอบแบบ
STAINLESS STEEL:
- ชนิดและขนาดของ Stainless Steel ต้ องได้ มาตรฐานตามทีระบุไว้ ในแบบรายละเอียดหรื อ
รายการ ประกอบแบบ
- ตัวอย่าง ผู้รับจ้ างต้ องจัดส่งตัวอย่างหรือวัสดุและอุปกรณ์ พร้ อมกรรมวิธีการติดตังเสนอต่อผู้
ว่า จ้ า งหรื อผู้ออกแบบเพื ออนุมัติก่ อ นนํ าไปติด ตังวัสดุทีได้ รับ การอนุมัติ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร และผ่ า นการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้ วเท่านัน จึงจะนําไปใช้ งานได้
- การติดตังให้ ติดตัง Stainless Steel บนไม้ อัดยางหนา มม. โครงเคร่ า " X " @ . #
อัดด้ วยกาวของแผ่น Stainless steel ยึดด้ วย Screw Stainless Steel ในส่วนทีจําเป็ น แล้ วจึงนําไปติดตังในส่วนทีกําหนด
เมือติดตังเรียบร้ อยแล้ ว ผิว Stainless steel ต้ องเรียบไม่เป็ นคลืน แนวเส้ นตรง รอยเชือมต่างๆ ให้ ปัดหรือขัดให้ เรี ยบเป็ นผิว
เดียวกัน
ทองเหลือง :
- ข้ อกําหนดเหมือน Stainless Steel
แผ่ นพลาสติกลามิเนต :
- ชนิดและขนาด ต้ องได้ มาตรฐานทีกําหนดไว้ ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ
- ตัวอย่าง ผู้รับจ้ างต้ องจัดส่งตัวอย่างหรือวัสดุและอุปกรณ์ พร้ อมกรรมวิธีการติดตังเสนอต่อผู้
ว่าจ้ างหรือผู้ออกแบบเพืออนุมตั ิก่อนนําไปติดตังวัสดุทีรับการอนุมัติเป็ นลายลักษณ์ อักษรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้ วเท่านัน จึงจะนําไปใช้ งานได้
- การเตรี ยมพื นผิวทีจะกรุ ปั ดผงฝุ่ น เศษสิงของต่างๆ ตามซอกมุมออกให้ หมดพืนผิวจะต้ อ ง
สะอาดปราศจากเศษวัสดุและคราบนํามันต่างๆ
- การกรุแผ่นพลาสติกลามิเนตให้ ทากาวยางทีผิวทังสองส่วนทีจะกรุ และแผ่นพลาสติกลามิเนต
ทิงให้ แห้ งแล้ วอัดติดกันให้ แน่นด้ วยแม่แรงหรือสิงกดทับอืนๆ อย่าให้ มีฟองอากาศหรือเป็ นคลืนจนกว่ากาวจะแห้ งสนิท แล้ ว
จึงทําการแต่งขอบ ลบมุมในกรณีทีมีการเข้ ามุม ให้ ส่วนทีอยู่ด้านบนทับขอบส่วนทีอยู่ด้านล่างอัดขอบให้ แน่นจนกาวแห้ ง
สนิทแล้ งจึงแต่งขอบลบมุมสําหรับรอยต่อของแผ่นพลาสติกลามิเนตมีความยาวเกินกว่า . เมตร ให้ ต่อส่วนกลางของ
ส่วนที กรุ อ อกเป็ น หรื อ ส่วน หรื อ ตามทีระบุไว้ ในแบบรายละเอีย ดหรื อรายการประกอบแบบการต่อ ต้ องตรงกันทัง
ส่วนบนและส่วนล่าง
.

งานเฟอร์ นิเจอร์
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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. . งานเฟอร์ นิเจอร์ ในงานตามสัญญานีมีความหมายรวมถึงเฟอร์ นิเจอร์ ชนิดติดกับทีหรื อเฟอร์ นิเจอร์ ติดผนัง
(Fixed Furniture) เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว (Loose Furniture or Movable Furniture) และงานอืนๆ ซึงผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทํา
จัดซือ ประกอบและติดตังให้ เรียบร้ อยสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ของแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ
. . การตรวจสถานที
ผู้รับจ้ าง จะต้ องทําการตรวจสอบระยะต่างๆ จากหน่วยงานจริงก่อนการดําเนินงานเพือให้ ทราบระยะและ
ปั ญหาในการดําเนินงาน ณ หน่วยงานหากมีข้อขัดแย้ งหรือมีปัญหาเกียวกับรายละเอียด หรื อรายการประกอบแบบให้ แจ้ ง
ต่อ ผู้ว่ า จ้ า งหรื อ ตัว แทนฯ หรื อ ผู้อ อกแบบก่ อ นการดํ า เนิ น การโดยให้ ยึด ถื อ คํ า วิ นิ จ ฉัย ของผู้ว่ า จ้ า งหรื อ ตัว แทนฯ หรื อ
ผู้ออกแบบเป็ นข้ อยุติ
. . วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ
. . ตัวอย่าง ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างผ้ าวัสดุและอุปกรณ์ พร้ อมกรรมวิธีการติดตังเสนอต่อผู้ว่าจ้ างหรื อ
ผู้ออกแบบเพืออนุมัติก่อนนําไปติดตังวัสดุทีได้ รับการอนุมัติเป็ นลายลักษณ์ อักษรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้
ว่าจ้ างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้ วเท่านัน จึงจะนําไปใช้ งานได้
. . งานเฟอร์ นิเจอร์ เข้ าทีหรือเฟอร์ นิเจอร์ ติดผนัง (Fixed Furniture) หรือ Built-in Furniture
- การติดตัง
ในการประกอบเฟอร์ นิเจอร์ เข้ าที หรือเฟอร์ นิเจอร์ ติดผนังช่วงระยะต่างๆ ผู้รับจ้ างต้ องเตรี ยมเพือการ
ตัดต่อเข้ ามุมกับหน่วยงานก่อ นการติดตังหากเฟอร์ นิเจอร์ ทีจะติดตังปิ ดบังอุปกรณ์ ไฟฟ้าหรื ออุปกรณ์ อืนๆ ผู้รับจ้ างต้ อ ง
เคลือนย้ ายหรือปรับอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ บนเฟอร์ นิเจอร์ ในตําแหน่งทีเหมาะสมด้ วยทังนีต้ องผ่านการอนุมตั ิและตรวจสอบจากผู้
ว่าจ้ างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ออกแบบก่อน
- การตรวจสอบ
ในการประกอบเฟอร์ นิเจอร์ ผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนฯ หรื อผู้ออกแบบมีสิทธิ ตรวจและดูความคืบหน้ า
ของงานระหว่างดําเนินการทังทีโรงงานและ ณ หน่วยงานที ก่อสร้ างได้ ทุกเวลาตังแต่เริ มดําเนินงานจนกระทั งแล้ วเสร็ จ
สมบูรณ์ ผู้รับจ้ างจะต้ องอํานวยความสะดวกในการตรวจงานได้ ตลอดเวลา
- การประกอบ
ทําตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ ประกอบไม่ให้ ใช้ ตะปูเกลียวสําหรับใช้ งานไม้
แบบฝั งในเนือไม้ อุดด้ วยพุดดี ขัดด้ วยกระดาษทรายแต่งผิวนอกการประกอบหรื อเข้ าไม้ ให้ ใช้ วิธีใดวิธีหนึงหรื อหลายวิธี
ดังต่อไปนีเท่านัน คือ ตะปูเกลียว เข้ าเดือยไม้ เข้ าแบบ ปากฉลาม และอัดกาวแน่น การติดตังต้ องเข้ าทีสนิท ได้ ระดับทังทาง
ตังและทางนอน และยึดเข้ าทีอย่างถาวร
- งานโครงไม้
ทําตามข้ อกําหนดในหมวดงานไม้
- บานเปิ ด, บานเลือนและลินชักต่าง ๆ
กรอบบานเปิ ด บานเลือนและหน้ าลินชักทีมองเห็นได้ จากภายนอกทังหมดใช้ ไม้ สกั กรุ ไม้ อัดสักหรื อ
ตามทีระบุในแบบรายละเอียด ขนาดตามทีระบุในแบบรายละเอียดหรื อรายการประกอบแบบไม้ พืนลินชักทังหมดใช้ ไม้ อัด
ยางมีความหนา มม. ตู้บานเปิ ดทุกบานติดก้ ามปูจบั บานทุกบาน ลินชักติดรางเลือนตามรายการประกอบแบบ
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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-

งานไฟฟ้าและโทรศัพท์ในเฟอร์ นิเจอร์
เนืองจากมีการเดินสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ในเฟอร์ นิเจอร์ บางแบบโดยจะทําการร้ อยสายไฟและ
ติดตังเต้ ารับไฟฟ้าทีเฟอร์ นิเจอร์ นนๆ
ั แบบและเฟอร์ นิเจอร์ ทีจะต้ องดําเนินการเดินสายไฟ ติดตังอุปกรณ์ ไฟฟ้าและสวิทซ์
ระบบปรับอากาศให้ ผ้ รู ับจ้ างปรึกษาผู้ว่าจ้ างหรือ ตัวแทนฯหรือผู้ออกแบบก่อนดําเนินการประกอบงานเฟอร์ นิเจอร์ ทงหมด
ั
..
งานเฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว (Loose Furniture or Movable Furniture)
การตรวจสอบงานเฟอร์ นิ เ จอร์ ลอยตัว ให้ ทํ า ตัว อย่ า งตามที กํ า หนดในแบบรายละเอี ย ดหรื อ รายการ
ประกอบแบบตามขันตอนเพือตรวจสอบแก้ ไขให้ ถกู ต้ องดังนี
- เก้ าอีและโซฟาเมือทําโครงเหล็กหรื อโครงไม้ สานผากระสอบกรุ No Sag Spring บุฟองนํา หุ้ม ผ้ า
ด้ ายดิบ เสร็ จ ให้ ผ้ อู อกแบบตรวจสอบและอนุมัติ แ ล้ งจึง หุ้มผ้ า จริ งได้ เพือนําเสนอผู้ว่ าจ้ างตรวจสอบอนุมัติแ ละรับ ไว้ เป็ น
ตัวอย่างเพือควบคุมมาตรฐานและถือเป็ นจํานวนหนึงของงานใน สัญญา
- โต๊ ะและตู้ต่ างๆ เมือทํ าโครงประกอบไม้ ติดตังบานประตูและลินชักเสร็ จนํ าเสนอต่อผู้ว่าจ้ า งหรื อ
ตัวแทนฯ หรือผู้ออกแบบตรวจเพืออนุมตั ิแล้ วให้ ทําสี ติดตังอุปกรณ์ ต่างๆ นําเสนอผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนฯ ตรวจสอบอีกครัง
และรับไว้ เป็ นตัวอย่างเพือควบคุมมาตรฐานและถือเป็ นจํานวนหนึงของสัญญา
- การส่งมอบงานผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งงานเข้ าทีตามตําแหน่งทีระบุในแบบรายละเอียดและรายการ
ประกอบแบบตามสภาพทีเรียบร้ อยการตรวจรับงานเฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัวทีจัดวางถูกต้ องตามตําแหน่งทีระบุในแบบหรื อตาม
ตําแหน่งทีผู้ออกแบบระบุเท่านันจะไม่ตรวจนับเฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัวทีอยู่ในโกดัง โรงงาน หรือสถานทีอืนๆ ทังสิน
- งานตู้โต๊ ะและเก้ าอีต่างๆ
: งานประณีตทีมองเห็นทังหมดเป็ นไม้ สกั ไม้ อัดสักทังหมด นอกจากจะระบุเป็ นอย่างอืนทําสี
ตามรายการและตัวอย่าง
: พลาสติกลามิเนตทังหมดสําหรับหน้ าโต๊ ะและตู้ความหนา มม. สีและคุณภาพตามตัวอย่าง
ทีระบุในแบบขนาดและรอยต่อทําตามแบบการติดตังทําตามกรรมวิธีหรือคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
: หนังเทียม คุณภาพและสีตามตัวอย่างทีระบุในแบบขนาดและรอยต่อตามแบบให้ ใช้ กาวลา
เท็กซ์ในการติดตัง
2. . การกรุผิวหน้ า
ไม้ อัด :
- ในการกรุ ผิวหน้ างานเฟอร์ นิ เจอร์ ด้ วยไม้ อัดการเข้ า ไม้ ให้ ใ ช้ ก าวทาที โครงและส่วนทียึดติ ด
ก่อนทีจะยึดด้ วยตะปูพุกหรื อตัดหัว และส่งให้ ลกึ ลงไปในเนื อไม้ การตอกตะปูต้องทํา ด้ วยความประณี ต ไม่มีรอยหัวฆ้ อ น
ปรากฏทีผิว ระยะตอกตะปูต้องห่างไม่เกิน ซม. และต้ องอัดแนวต่อไว้ จนกว่ากาวจะแห้ งสนิทในกรณีทีต้ องทําการต่อไม้
อัดตามแนวยาวเกินกว่า . เมตร ให้ กรุลายไม้ ขวางแนวความยาวของตู้นอกจากจะมีวสั ดุอืนกรุทบั หน้ าขอบและสันไม้ อัด
ทังหมดต้ องไสให้ เรียบและได้ แนวก่อนทําการกรุและต้ องไม่มีรอยห่างระหว่างโครงกับไม้ อดั และต้ องไม่ปิดหัวไม้ อดั โดยใช้ ผิว
ไม้ สกั ในส่วนที สามารถมองเห็น ได้ จ ากภายนอกต้ อ งหรื อ ใช้ ไม้ ย างหรื อ ไม้ เ นือแข็ ง ในส่วนทีไม่ สามารถมองเห็น ได้ จ าก
ภายนอกไม้ อดั ทีใช้ ให้ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานเทียบเท่าของบริษัท ไม้ อดั ไทยบางนา จํากัด
แผ่ นพลาสติกลามิเนต :

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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- ก่อนการดํา เนิน การให้ ตรวจสอบขนาดและส่วนทีจะกรุ และตัดแต่งพลาสติ กลามิเนตให้ ไ ด้
ขนาด แล้ วทําความสะอาดส่วนทีจะกรุ ปั ดผงฝุ่ น เศษไม้ ต่างๆ ตามซอกมุมออกให้ หมดก่อนทีจะทากาวยางทีผิวและส่วนที
จะประกบติดกันและอัดติดแน่นอย่าให้ มีฟองอากาศหรื อเป็ นคลืน และอัดด้ วยแม่แรงหรื อสิงกดทับอืนๆ จนกาวแห้ งสนิท
และแต่งขอบลบมุมเล็กน้ อยในกรณีทีมีการเข้ ามุม ให้ สว่ นทีอยู่ด้านบนทับขอบส่วนทีอยู่ด้านล่างและอัดขอบให้ แน่น
STAINLESS STEEL:
- Stainless Steel ทีใช้ ความหนาตามทีกําหนดและเรียบสมําเสมอก่อนติดตังต้ องปรับแต่งส่วน
ที จะทําการกรุ ให้ ลบมุมส่วนทีเป็ นสันหรื อเหลียมส่วนวิธีการติดตังเหมือนแผ่นพลาสติกลามิเนตแต่ให้ พับซ่อนขอบแผ่ น
Stainless steel ให้ เรียบร้ อย ผิว Stainless Steel ต้ องเรี ยบ ไม่เป็ น คลืน แนวสันต้ องตรง รอยเชือมต่างๆให้ ขัดหรื อปั ดให้
เรียบเป็ นผิวเดียวกัน
. . งานสีและการทําผิว
หมายถึงการพ่น, การทํา, การลงขีผึง, การทํานํามันต่างๆ ตลอดจนงานตกแต่งอืนทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึง
กัน ยกเว้ นส่วนทีกําหนดให้ เป็ นวัสดุอืน
ขันตอนการทําสี
ประเภทสี:
สีนํามัน ทาหรือพ่นผิวไม้ หรือโลหะต่าง ๆ
ทาแชลแลคและทานํามัน ทาหรือพ่นบนผิวไม้
-

สีอืน ๆ จะระบุเพิมเติมไว้ เฉพาะงาน หรือเป็ นพิเศษเฉพาะแห่ง

การเตรี ยมงานรองพืน
งานไม้
ส่วนทีเป็ นงานไม้ จะต้ องแห้ งสนิทปั ดฝุ่ นผงและเศษวัสดุต่างๆ ให้ ปราศจากรอยสกปรกหรือคราบนํามัน ยํา
หัวตะปูให้ จมลงไปในเนือไม้ และอุดรอยต่อต่างๆ ให้ เรียบร้ อย ใช้ กระดาษทรายขัดไม้ หรื อเฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆ ทีทําสําเร็ จจาก
โรงงาน ต้ องทาสีรองพืนหรือทาสีในชันแรกตามข้ อกําหนดก่อนทีจะนํามาติดตัง
ส่วนทีเป็ นโลหะ
ก่อนอืน ต้ องทําความสะอาดผิวโลหะให้ ปราศจากรอยสนิมฝุ่ นและละอองต่างๆ หรือสิงสกปรกอืนๆ โดยใช้
กระดาษทรายหรือแปรงลวดขัด และล้ างด้ วยนํายาก่นสนิม เช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ าสะอาดก่อนทีจะทาสีรองพืนเรดอ๊ อกไซด์ หรื อ
ดําเนินการทาสีหรือผิวทีระบุให้
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน หรือทําผิวทัวไปให้ ปฏิบตั ิตามหัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี
สภาพดินฟ้าอากาศทีไม่เหมาะในการทาสีผ้ รู ับจ้ างจะต้ องไม่ทาสีหรือผิวในขณะทีมีดินฟ้าอากาศไม่เหมาะ
เช่น ในวันทีมีอากาศชืนหรือมีฝนตกห้ ามทาสีในบริเวณทีเปี ยกชืน หรือมีฝนละอองเมื
ุ่
อมีการทาสีครังที หรือในการทาสีแต่
ละครังต้ องรอให้ สเี ดิมแห้ งสนิทเสียก่อน
การทาสีทกุ ครัง
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ผู้รับจ้ างจะต้ องปิ ดบริเวณอืนๆ ทีไม่ได้ ทาสีให้ เรียบร้ อยด้ วย Tape และแกะออกเมือทาสีหรือผิว เสร็จแล้ ว
ก่อนทาสีจริงทุกครัง
ผู้รับจ้ างต้ องเสนอตัวอย่า งสีจริ งครังสุดท้ ายให้ ผ้ วู ่ าจ้ างหรื อตัวแทนฯ หรื อผู้ออกแบบพิจารณาก่อนหรื อ
แสดงตัวอย่างของสีของผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนหรือผู้ออกแบบโดยทาพืนผิวนันๆ เป็ นเนือทีประมาณ ตารางเมตรทุกๆ พืนผิว
ทีจะต้ องทํา สีหรื อผิว หากผู้รับจ้ างดํ าเนิ นการไปโดยพลการผลเสียหายที เกิด ขึนนันผู้รับจ้ างต้ องรับ ผิดชอบในการแก้ ไ ข
เปลียนแปลงจนเป็ นทีพอใจแก่ผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนโดยค่าใช้ จ่ายเป็ นของผู้รับจ้ างเองทังสิน
การเก็บรักษาสี
การเก็บรักษาสี จะต้ องเก็บในทีไม่อบชืนและทุกสีทีกําหนดต้ องจัดแยกแต่ละชนิดอย่าให้ ปะปนกัน
การย้ อมสีและพ่ นสีไม้
หลักการย้ อมสีและพ่นสีไม้ โดยทัวไปมีดงั นี
การย้ อมสีไม้ :
ยําหัวตะปูต่างๆ ให้ จมลงในเนือไม้
อุดรอยต่อ, หัวตะปูมมุ ต่างๆ ด้ วยพุดดี หรือดินสอพองผสมแชลแลค
ขัดผิวให้ เรียบด้ วยกระดาษทรายหยาบถ้ ามีรอยขรุขระให้ อุดแต่งอีกครังและขัดด้ วยกระดาษทรายเหมือน
ครังแรก
ปิ ด Tape กันแนวส่วนทีไม่ย้อมสี
ลงฝุ่ นจีนย้ อมผิวและขัดมันให้ เรียบร้ อยตามสีทีต้ องการ (เฉพาะการทําสีโอ๊ ค)
การทานํามันหรือสีจริงครังที หากมีรอยขนแปรงหรื อผิวไม่เรี ยบขัดด้ วยกระดาษทรายละเอียดแต่งลาย
และรอยต่อต่างๆ
ทานํามันหรือสีจริงครังที หากมีรอยขนแปรงให้ ขดั ให้ เรียบร้ อยลงลูกประคบ แต่งสีอีกครังสุดท้ ายก่อนที
จะเคลือบผิวอีกครัง
การทานํามันหรื อสี
การทานํามันหรือสีในส่วนทีมองไม่เห็นได้ จากภายนอกตู้ให้ ดําเนินการดังนี
ยําหัวตะปู และอุดด้ วยพุดดี ขัดผิวและปั ดฝุ่ นละอองให้ เรียบร้ อยและปิ ด Tape กันส่วนทีไม่ ต้ องการ
ทาสีนํามันหรือสีจริงครังที และขัดผิวให้ เรียบร้ อยก่อนทีจะทาสีจริงครังสุดท้ าย
งานทาสีเฟอร์ นิเจอร์ ทงหมดนี
ั
ให้ เสนอตัวอย่าง ตารางฟุตเพืออนุมัติงานสีไม้ สําหรับเฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว ทังหมดให้ ปฏิ บัติ
ตามขันตอนดังนี
สีไม้ เป็ นสีแลคเกอร์ มนั กลับด้ าน
ชันที ให้ ขดั ด้ วยกระดาษทรายละเอียดโดยตลอดผิวนอกทีมองเห็น
ชันที ให้ ลงแชลแลคขาวใส
ชันที ให้ ลงแชลแลคโดยใช้ ลกู ประคบโดยตลอด
ชันที ให้ ขดั ด้ วยกระดาษทรายนําโดยตลอด
ขันที ให้ พ่นแลคเกอร์ ด้านโดยตลอด
ชันที ให้ ขดั กระดาษทรายนําโดยตลอดอีกครัง
ชันที ให้ พ่นแลคเกอร์ ด้านขันสุดท้ าย ครังโดยตลอดส่วนสีของเนือไม้ ให้ ทําตามตัวอย่าง
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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.8

งานมู่ลีอลูมิเนียม 25 มม. (HORIZONTAL BLIND PERMA SYSTEM)
มู่ลอลู
ี มิเนียม 25 มม. (1 นิว) ประกอบขึนจากโครงสร้ าง และระบบทีแข็งแรง ดังต่อไปนี
2.8.1 Slatใบมู่ลีความหนา 0.22 มม. ทํา ด้ วยอลูมิเ นียมชนิดพิ เศษ แข็ง แรง ผ่านการอบสี Enamelled Alloy
อย่างดี ไม่ลอก
2.8.2 Cord เชือกดึง และเชือกร้ อยใบ ทําด้ วยใยสงเคราะห์เทอร์ ลนี 100% ไม่ยืด ไม่หด แช่นําได้ เป็ นสี เดียวกับ
ใบม่าน
2.8.3 Head Rail ตัวรางเหล็กเส้ นใหญ่และแข็งแรง ขนาด 38 X 28 มม. สามารถทําได้ กว้ างถึง 3.40 เมตร
2.8.4 Cord Clocker ตัวล็อ กทํ าด้ วยเฟื องโลหะเหลือ งจํ านวน 6 ชิ น เพือเพิ มความละเอี ยดในการหยุดทุก
ตําแหน่ง ไม่เป็ นสนิม ล็อกง่าย และสนิท
2.8.5 Tilt Mechanism ตัวปรับใบทําด้ วยโลหะหมุนทดบนเฟื องพลาสติกอย่างดีเพือความแข็งแรงใช้ นําหนักเบา
ในการพลิกใบและไร้ เสียงรบกวน ไม่ต้องบํารุงรักษาตลอดอายุการใช้ งานแกนเป็ นพลาสติก Acrylic ชนิดใสมีความยืดหยุ่น
สูง และทนทาน
2.8.6 Size ขนาดพืนทีของมู่ลเหมาะสมต่
ี
อ 1 ชุดไม่ควรเกิน 6 ตรม. และสามารถทําได้ ถงึ 8 ตรม.
.9

งานม่ านม้ วนระบบมือดึง (MECHOSHADE MANUAL SHADE SYSTEM)
ม่านม้ วนระบบมือดึงเป็ นม่านม้ วนชนิดม้ วน ขึน - ลง ด้ วยระบบโซ่ดงึ พร้ อมผ้ า Sunscreen กรองแสง
2.9.1 ระบบเกียร์ ชนิดโซ่ดงึ ทําจากพลาสติกอย่างดี (Dupont Derlin) พร้ อมอุปกรณ์ผ้าเบรกสําหรับตัง
นําหนักผ้ า
2.9.2 ขาจับเป็ นแผ่นเหล็กเต็มแผ่น ขึนรูปหนา 3.20 มม. ยึดด้ านหลังเพือรองรับชุดม่าน
2.9.3 แกนม้ วนผ้ าอลูมิเนียมเส้ นผ่าศูนย์กลาง 37 มม. พร้ อมร่องสําหรับสอดผ้ าช่วยให้ การถอดทําความสะอาด
หรือเปลียนม่านทําได้ ง่ายโดยไม่ต้องถอดชุดขาจับ
2.9.4 โซ่ดงึ สเตนเลสไม่ขนสนิ
ึ ม ระยะห่างเม็ดโซ่ 6 มม. ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 4.40 มม.
2.9.5 กล่อ งม่ านอลูมิเ นีย ม รู ป ตัว L สามารถติ ดตังเพิ มเติม เพื อบังแกนม้ ว นผ้ า ให้ ความสวยงามและความ
เรียบร้ อย และทําสีได้ ตามต้ องการ
2.9.6 ม่า นผ้ า Thermoveil Sunscreen (เทอร์ โมวิ ล ซัน สกรี น) ให้ แ สงผ่ าน 2% - 5% เพือกรองแสงใน
ขณะเดียวกันสามารถมองผ่านผ้ า เห็นทัศนียภาพภายนอกได้ ผ้ าเป็ นวัสดุไม่ลามไฟทําจาก Polyester ผสม PVC.
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3.

รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนะนําให้ ใช้
รายละเอียดในหมวดนีได้ แจ้ งถึงรายชือผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ทีถือว่าได้ รับการยอมรับทังนีคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์นนๆ
ั ต้ องไม่ขดั ต่อรายละเอียดเฉพาะทีได้ กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้ างทีจะอนุมัติหรื อไม่ถือเป็ นที
สินสุด อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้ างเป็ นว่าจําเป็ นต้ องมีการทดสอบเพือเปรี ยบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ ทีกําหนด
ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นในการนีทังสิน
3.1 งานปิ ดผิวลามิเนต
- Greenlam Laminate
- EDL Laminates
- Wilsonart Laminates
- Formica Laminates
- หรือคุณภาพเทียบเท่า
3.2

งานม่ านปรั บแสง
- บริษัท อี.แอนด์ วี จํากัด (KACEE)
- บริษัท เดอะลาวิช คอร์ ปอเรขัน จํากัด (KACEE)
- บริษัท อินทรฉัตร โฮมเดคเคอร์ จํากัด
- บริษัท มีสเตอร์ เคอร์ เท่น (ประเทศไทย จํากัด)
- หรือคุณภาพเทียบเท่า

3.3

งานเฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว (Loose Furniture or Movable Furniture)
- PRACTIKA
- ROCKWORTH
- MODERNFORM
- SIAM STEEL INTERNATIONAL
- หรือคุณภาพเทียบเท่า

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

งานระบบไฟฟ้ าและสือ่ สาร

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-E/0001
Doc. Title : งานระบบไฟฟ้าและสือสาร

Rev. No. 0
Page

สารบัญ
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หน้ าทีและความรับผิดชอบ
1.1 พนักงาน
1.2 เครืองมือ-เครืองใช้
1.3 การสํารวจบริเวณก่อสร้ าง
1.4 การตรวจสอบแบบ รายการ และข้ อกําหนด
1.5 การจัดทําตารางแผนงาน
1.6 การจัดทํารายงานผลความคืบหน้ าของงาน
1.7 การทํางานนอกเวลาทําการปกติ
1.8 การเสนอรายละเอียด วัสดุ-อุปกรณ์ เพือขออนุมตั ิ
1.9 การติดตังวัสดุ-อุปกรณ์
1.10 การแก้ ไข-ซ่อมแซม
1.11 การทดสอบเครืองและระบบ
1.12 การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที
1.13 การส่งมอบงาน
1.14 การรับประกัน
การประสานงาน
2.1 การให้ ความร่วมมือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
2.2 การประชุมโครงการ
2.3 การประสานงานในด้ านมัณฑนาการ
2.4 การติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้ างรายอืนๆ
2.5 สาธารณูปโภค เพือใช้ ระหว่างการก่อสร้ าง
2.6 การรักษาความสะอาด
2.7 การรักษาความปลอดภัย
2.8 การติดต่อหน่วยงานรัฐและค่าธรรมเนียม
แบบและเอกสาร
3.1 แบบประกอบสัญญา
3.2 แบบใช้ งาน (Shop Drawings)
2.3 แบบก่อสร้ างจริง (As built Drawings)
2.4 หนังสือคู่มือการใช้ งานและบํารุงรักษาเครือง อุปกรณ์
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หน้ า

เครือง วัสดุและอุปกรณ์
4.1 เครือง วัสดุและอุปกรณ์ ทีนํามาใช้ งาน
4.2 การขนส่งและการนําเครือง อุปกรณ์ เข้ ายังหน่วยงาน
4.3 การจัดเตรียมสถานทีเก็บพัสดุ
4.4 การเก็บรักษาเครือง วัสดุและอุปกรณ์
4.5 ตัวอย่าง วัสดุ-อุปกรณ์ และการติดตัง
4.6 การแก้ ไข เปลียนแปลงแบบ รายการ วัสดุและอุปกรณ์
4.7 รหัส ป้ายชือ และเครืองหมายของวัสดุ อุปกรณ์
4.8 การป้องกันการผุกร่อน
สวิตช์และเต้ ารับ
5.1 ความต้ องการทัวไป
5.2 สวิตช์ไฟฟ้าทัวไป
5.3 เต้ ารับไฟฟ้าทัวไป
5.4 การติดตัง
5.5 การทดสอบ
สายไฟฟ้าแรงตํา
6.1 ความต้ องการทัวไป
6.2 ชนิดของสายไฟฟ้า
.
สายไฟฟ้าแรงตําชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable)
.
สายไฟฟ้าแรงตําชนิดทนไฟ MIC (Mineral Insulated Cable)
6.5 การติดตัง
.
การทดสอบ
โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
.
ความต้ องการทัวไป
.
รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบ
7.3 วัสดุ และการสร้ างโคมไฟฟ้า
7.4 เครืองเป่ าอัตโนมัติ (Electronic hand dryer)
7.5 โคมแสงสว่างฉุกเฉิน (Self-Contained Battery Emergency Light)
7.6 โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
.
การอนุมตั ิ
7.8 การขออนุมตั ิ
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8.

อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า
8.1 ความต้ องการทัวไป
8.2 ท่อร้ อยสายไฟฟ้า
.
Wireway
8.4 รางเคเบิล (Cable Tray)
.
รางเคเบิลแบบบันได (Cable Ladders)
.
ทางเดินสาย (BUSWAYS)
.
กล่องต่อสาย
.
การติดตัง
.
การทดสอบ
. ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์
.
ขอบข่ายของงาน
.
มาตรฐานงานติดตังระบบสายสัญญาณเครือข่าย UTP CAT
.
มาตรฐานงานสายสัญญาณเครือข่าย ชนิด Fiber Optics
9.4 มาตรฐานงานตู้ Rack และ อุปกรณ์
9.5 อุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ (CAT 6 PATCH PANEL)
9.6 คุณสมบัติทางด้ านเทคนิค แผงกระจายสาย FIBER OPTIC PATCH PANEL
9.7 อุปกรณ์ทีใช้ ในจัดสายภายในอาคาร (Wire Management)
9.8 หน้ ากากสําหรับเต้ ารับ (FACEPLATE KIT)
9.9 อุปกรณ์ CORE SWITCH
.
ชุดอุปกรณ์ Edge Switch 24 port 10/100/1000
9.11 คุณสมบัติของอุปกรณ์ Wireless Access Point
10. ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติ
10.1 ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติ (FIRE ALARM SYSTEM)
11. ระบบป้องกันฟ้าผ่า
. ความต้ องการทัวไป
. ความต้ องการด้ านเทคนิค
. การติดตัง
. รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์แนะนําให้ ใช้
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1.

หน้ าทีและความรับผิดชอบ

1.1

พนักงาน
1) ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาวิศวกร หัวหน้ าช่าง และช่างชํานาญงานทีมีประสบการณ์ ความสามารถเหมาะสมกับงานที
ได้ รับมอบหมาย โดยมีจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบตั ิงานได้ ทนั ที เพือให้ งานแล้ วเสร็จทันตามกําหนดการของผู้ว่าจ้ าง
2) วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้ าง ต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม เป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน และควบคุมการติดตังให้ เป็ นไปตามแบบ รายละเอียด
และข้ อกําหนด ให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาและวิธีปฏิบตั ิซงเป็
ึ นทียอมรับ การลงนามในเอกสารขณะปฏิบตั ิงาน จะถือเป็ นความ
ผูกพันของผู้รับจ้ างไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้ างจะยกข้ ออ้ างถึงการทีตนไม่ทราบข้ อเท็จจริงต่างๆ เพือประโยชน์ของตนมิได้
3) ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจการจ้ าง พิจารณาเห็นว่าพนักงานของผู้รับจ้ างมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมผู้ว่าจ้ าง
สงวนสิทธิทีจะสังการให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดหาบุคคลทีเหมาะสมกว่ามาทดแทนได้
1.2

เครื องมือ - เครื องใช้
ผู้รับ จ้ า งต้ อ งมี เ ครื องมื อ เครื องใช้ และเครื องผ่ อ นแรง ที มี ป ระสิท ธิ ภ าพและความปลอดภัย สํา หรั บ ใช้ ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นชนิดทีเหมาะสม อีกทังจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีสทิ ธิ ทีจะขอให้ ผ้ รู ับจ้ าง
เปลียนแปลง หรือเพิมจํานวนให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
1.3

การสํารวจบริ เวณก่ อสร้ าง
ผู้รับจ้ าง ต้ องสํารวจ ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ างก่อนการติดตังวัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ เพือศึกษาถึงลักษณะและสภาพ
ทัวไป ขอบเขตสิงก่อสร้ างทีมีอยู่ สาธารณูปโภคต่างๆ มีความเข้ าใจเป็ นอย่างดี ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้ างจะยกข้ ออ้ างถึงการ
ทีตนไม่ทราบข้ อเท็จจริง และ/หรือ ข้ อมูลทีกล่าวข้ างต้ น เพือประโยชน์ของตนมิได้
1.4

การตรวจสอบแบบ รายการ และข้ อกําหนด
1) ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบสถาปั ตยกรรม และโครงสร้ างพร้ อมไปกับแบบทางวิศวกรรมสาขา
อืนๆ ทีปรากฎในโครงการนีก่อนการติดตัง วัสดุ-อุปกรณ์ เสมอ เพือขจัดข้ อขัดแย้ ง
2) ผู้รับจ้ างต้ อ งตรวจสอบแบบ รายการ และข้ อ กํ าหนดต่า งๆ จนเข้ าใจถึงเงือนไขต่า งๆ โดยละเอีย ด เมื อมี
ข้ อสงสัยหรือพบข้ อผิดพลาดให้ สอบถามจากคณะกรรมการตรวจการจ้ างโดยตรง
3) ในกรณีทีเกิดมีความคลาดเคลือน ขัดแย้ ง หรือไม่ชดั เจนในแบบประกอบสัญญา รายการเครื อง วัสดุ-อุปกรณ์
และเอกสารสัญญาอืนๆ ผู้รับจ้ างต้ องรี บแจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบเพือขอคําวินิจฉัยทันที คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ าง จะพิจารณาตัดสินโดยถือเอาส่วนทีดีกว่า ถูกต้ องกว่าเป็ นเกณฑ์
4) ระยะ ขนาด และตําแหน่งทีปรากฎในแบบประกอบสัญญา ให้ ถือตัวเลขเป็ นสําคัญ ห้ ามใช้ วิธีวัดจากแบบ
โดยตรง ในส่วนทีไม่ได้ ระบุตวั เลขไว้ เป็ นการแสดงให้ ทราบเป็ นแนวทางทีควรจะเป็ นไปได้ เท่านัน ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบจาก
เครือง วัสดุ-อุปกรณ์ ทีได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ ในโครงการและสถานทีติดตังจริง
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1.5

การจัดทําตารางแผนงาน
ผู้รับจ้ าง ต้ องจัดทําตารางแผนงานแสดงรายละเอียดพนักงาน การขนส่งเครื อง และอุปกรณ์ เข้ าสถานทีติดตัง การ
ติดตัง และการแล้ วเสร็ จของงานแต่ละขันตอน เพื อประกอบการประสานงานเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจการจ้ างเป็ น
ระยะๆ เพือปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับแผนงานก่อสร้ างอยู่เสมอ
1.6

การจัดทํารายงานผลความคืบหน้ าของงาน
ผู้รับจ้ าง ต้ องจัดทํารายงานการปฏิ บัติงานประจําวัน และสรุ ปผลเป็ นรายเดือนส่งให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
จํานวน 2 ชุด สําหรั บรายงานประจําวัน และ 4 ชุด สําหรับรายงานประจําเดือนทุกสัปดาห์ แรกของเดือน ตังแต่เริ มเข้ า
ปฏิบตั ิงานจนถึงวันส่งมอบงาน
1.7

การทํางานนอกเวลาทําการปกติ
หากผู้รับจ้ าง มีความประสงค์ ทีจะทํางานในช่วงเวลาทํางานทีเกินเวลา 8 ชัวโมง ในวันทํางานปกติ และทํางาน
ล่วงเวลาในวันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ หรือวันทีทางราชการกําหนดให้ เป็ นวันหยุดราชการ ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน เพือขออนุมัติทํางานล่วงเวลา โดยคณะกรรมการตรวจการจ้ างจะพิจารณา
อนุมตั ิตามความเหมาะสม ในกรณีทีการทํางานนันจําเป็ นต้ องมีคณะกรรมการตรวจการจ้ างอยู่ควบคุม ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้
รับภาระออกค่าใช้ จ่ายในการทํางานล่วงเวลาของคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
1.8

การเสนอรายละเอียด วัสดุ-อุปกรณ์ เพือขออนุมัติ
1) ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํารายละเอียด (Submital Data) ของวัสดุ-อุปกรณ์ เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้ างเพือ
อนุมตั ิก่อนดําเนินการใดๆ อย่างน้ อย 30 วัน รายการใดทียังไม่อนุมตั ิ ห้ ามนําเข้ ามายังบริเวณหน่วยงานโดยเด็ดขาด
2) รายละเอียด วัสดุ-อุปกรณ์ แต่ละอย่างให้ เสนอแยกกัน โดยรวบรวมข้ อมูลเรี ยงลําดับให้ เข้ าใจง่าย พร้ อมทัง
แนบเอกสารสนับสนุน เช่น แค็ตตาล็อก และมีเครื องหมายชีบอกรุ่ น ขนาด และความสามารถเพือประกอบการพิจารณา
จํานวน 4 ชุด
1.9

การติดตัง วัสดุ - อุปกรณ์
ทันทีทีได้ รับการว่าจ้ าง ผู้รับจ้ างต้ องจัดทําแบบใช้ งาน (Shop Drawing) ซึงแสดงรายละเอียดของเครือง อุปกรณ์ ทัง
ขนาด ตําแหน่ง และวิธีการติดตัง ยืนขออนุมตั ิดําเนินการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ างล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนการ
ดําเนินการเพือติดตัง โดยเสนอจํานวนทังสิน 4 ชุด
1.10 การแก้ ไข - ซ่ อมแซม
1) ในกรณี ที ผู้ รั บ จ้ า งละเลย เพิ ก เฉย ในการดํ า เนิ น การ และ/หรื อ เตรี ย มการใดๆ จนมี ผลทํ า ให้ ต้ อ งมี ก าร
เปลียนแปลง วัสดุ-อุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการติดตัง ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึนทังหมดในทุกกรณี
2) ผู้รับจ้ าง ต้ องยอมรับและดําเนินการโดยมิชักช้ า เมือได้ รับรายการให้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องในการปฏิ บัติงานจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง เพือให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในสัญญา และถูกต้ องตามหลักวิชาโดยต้ องรับผิดชอบต่อค่ า
ใช้ จ่ายในการแก้ ไข เนืองจากความบกพร่องต่างๆ ทังสิน
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1.11 การทดสอบเครื องและระบบ
1) ผู้รับ จ้ า ง ต้ อ งจัด ทํ าตารางแผนงานแสดงกํ า หนดการทดสอบเครื อง และระบบรวมทังจัด เตรี ยมเอกสาร
แนะนําจากผู้ผลิตในการทดสอบ (Operation Manual) เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้ างก่อนทําการทดสอบอย่างน้ อย 14
วัน
2) ผู้รับจ้ างต้ องทําการทดสอบเครืองและระบบ ตามหลักวิชาและข้ อกําหนด โดยมีตัวแทนผู้ว่าจ้ างอยู่ร่วมขณะ
ทดสอบด้ วย
3) รายงานข้ อมูลในการทดสอบ (Test Report) ให้ ทําเป็ นแบบฟอร์ มเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
ก่อนทําการทดสอบ หลัง การทดสอบผู้รับจ้ า ง ต้ องกรอกข้ อ มูลตามทีได้ จากการทดสอบจริ ง ส่งให้ คณะกรรมการตรวจ
การจ้ างจํานวน 4 ชุด
4) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า นําประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหว่างการทดสอบเครื อง และระบบอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง
1.12 การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที
ผู้รับจ้ าง ต้ องดําเนินการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที ทีควบคุมและบํารุงรักษาเครืองของผู้ว่าจ้ าง ให้ มีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้ งาน และการบํารุ งรักษาเครื องเป็ นระยะเวลาไม่น้อ ยกว่า 15 วัน ติดต่อกัน ภายหลังส่ง มอบงาน หรื อ จนกว่ า
เจ้ าหน้ าทีควบคุมเครืองของผู้ว่าจ้ าง สามารถใช้ เครืองได้ ด้วยตนเอง
1.13 การส่ งมอบงาน
1) ผู้รับจ้ างต้ องเปิ ดใช้ งานเครื องและอุปกรณ์ ต่างๆ ในระบบให้ อยู่ในสภาพทีใช้ งานได้ เต็มประสิทธิ ภาพ หรื อ
พร้ อมทีจะใช้ งานได้ เต็มความสามารถในช่วงเวลา 24 ชัวโมงติดต่อกัน โดยค่าใช้ จ่ายทีมีทงหมด
ั
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้ างทังสิน
2) ผู้รับจ้ างต้ องทําการทดสอบเครือง อุปกรณ์และระบบตามทีคณะกรรมการตรวจการจ้ างจะกําหนดให้ ทดสอบ
จนกว่าจะได้ ผลเป็ นทีพอใจ และแน่ใจว่าการทํางานของระบบทีทําการทดสอบถูกต้ อง ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง
3) รายการสิงของต่างๆ ทีผู้รับจ้ างต้ องส่งมอบงานให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างในวันส่งมอบงาน ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของการ
ตรวจรับมอบงานด้ วยคือ
ก. แบบสร้ างจริงกระดาษไข จํานวน 1 ชุด
ข. แบบสร้ างจริงพิมพ์เขียว จํานวน 4 ชุด
ค. หนังสือคู่มือการใช้ และบํารุงรักษาเครือง อุปกรณ์ จํานวน 4 ชุด
ง. เครืองมือพิเศษสําหรับใช้ ในการปรับแต่ง ซ่อมบํารุงเครืองจักร อุปกรณ์ ซึงโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้
จ. อะไหล่ต่างๆ ตามข้ อกําหนด
1.14 การรั บประกัน
1) หากมิไ ด้ ระบุไว้ เ ป็ นอย่า งอืน ผู้รับ จ้ า งต้ อ งรับ ประกันคุณภาพ ความสามารถการใช้ ง านของเครื อง วัสดุ อุปกรณ์ และการติดตังเป็ นเวลา 730 วัน นับจากวันลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ ว
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2) ระหว่างเวลารับประกัน หากผู้ว่าจ้ างตรวจพบว่าผู้รับจ้ างจัดนํา วัสดุ-อุปกรณ์ ทีไม่ถูกต้ องหรื อคุณภาพตํากว่า
ข้ อกําหนดมาติดตัง ตลอดจนงานติดตังไม่ถกู ต้ องหรือไม่เรียบร้ อย ผู้รับจ้ างต้ องดําเนินการเปลียนหรือแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
3) ในกรณีทีเครื อง วัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ เกิดชํารุ ดเสียหายหรื อเสือมคุณภาพ อันเนืองมาจากข้ อผิดพลาดของ
ผู้ผลิต หรือการติดตังในระหว่างเวลารับประกัน ผู้รับจ้ างต้ องดําเนินการเปลียนหรือแก้ ให้ อยู่ในสภาพใช้ งานได้ ดีเช่นเดิมโดย
มิชกั ช้ า
4) ผู้รับ จ้ า ง ต้ อ งดํ าเนิ นการโดยทันที ทีได้ รับ แจ้ งจากผู้ว่า จ้ า งให้ เ ปลียน หรื อแก้ ไ ขเครื องอุปกรณ์ ตามสัญญา
รับประกัน มิฉะนันผู้ว่าจ้ างสงวนสิทธิ ทีจะจัดหาผู้อืนมาดําเนินการ โดยค่าใช้ จ่ายทังสินผู้รับจ้ างต้องเป็ นผู้รับผิดชอบ
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2.

การประสานงาน

2.1

การให้ ความร่ วมมือต่ อคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
ผู้รับจ้ าง ต้ องให้ ความร่วมมือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ างในการทํางานตรวจสอบ วัด เทียบ จัดทําตัวอย่างและ
อืนๆ ตามสมควรแก่กรณี
2.2

การประชุมโครงการ
ผู้รับจ้ าง ต้ องเข้ าร่วมประชุมโครงการและประชุมในหน่วยงานซึงจัดให้ มีขนเป็
ึ นระยะๆ โดยผู้รับจ้ างงานอาคารหรื อ
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง ผู้เข้ าร่วมประชุมต้ องมีอํานาจในการตัดสินใจสังการ และทราบรายละเอียดของโครงการเป็ น
อย่างดี
2.3

การประสานงานในด้ านมัณฑนาการ
หากพื นที ใดของอาคารทีเกี ยวข้ อ งกับการตกแต่ ง ทั งทีระบุไว้ ใ นแบบก่ อ สร้ างหรื อ ทราบว่ าจะมี การตกแต่ ง ใน
ภายหลัง ผู้รับจ้ างต้ องประสานงานกับคณะกรรมการตรวจการจ้ างโดยใกล้ ชิด ตามทีคณะกรรมการตรวจการจ้ างร้ องขอ
2.4

การติดต่ อประสานงานกับผู้รับจ้ างรายอืนๆ
ผู้รับจ้ าง ต้ องให้ ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้รับจ้ างอืนๆ เพือให้ สอดคล้ องกับแผนงาน และความคืบหน้ า
ของโครงการ หากเป็ นการจงใจละเลยต่อความร่ วมมือดังกล่าวทีทําให้ มีผลเสียหายต่อโครงการ ผู้ว่าจ้ างสงวนสิท ธิ ทีจะ
เรียกร้ องความเสียหายทีเกิดขึนจากผู้รับจ้ าง
2.5

สาธารณูปโภค เพือใช้ ระหว่ างการก่ อสร้ าง
1) ถ้ า มิ ไ ด้ กํ า หนดไว้ เ ป็ นอย่ า งอื น ผู้รับ จ้ า งต้ อ งเป็ นผู้จัดหานํ าประปา ไฟฟ้ า โทรศัพ ท์ ฯลฯ ซึงเกี ยวพัน กับ
ระบบงานในความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง สําหรับใช้ ในการก่อสร้ างตามโครงการ
2) ผู้รับจ้ าง ต้ อ งประสานงานกับผู้รับจ้ างงานอาคารเกียวกับค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนระหว่า งการก่อสร้ าง ซึงอยู่ใ น
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง
3) ผู้รับจ้ าง ต้ องให้ ข้อมูลกับผู้รับจ้ า งงานอาคารเกี ยวกับปริ ม าณ ขนาด และรายละเอีย ดอืนๆ ทีจํ าเป็ น เพื อ
รวบรวมและดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ หรือเอกชน ในการขออนุมตั ิใช้ บริการดังกล่าว
2.6

การรั กษาความสะอาด
1) ผู้รับจ้ าง ต้ องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ และสิงของเหลือใช้ ออกจากพืนทีปฏิบตั ิงานทุกวัน โดยนําไปทิงรวมกัน
ในบริเวณส่วนกลางทีจัดไว้ ให้
2) ถ้ ามิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ผู้รับจ้ างต้ องร่ วมเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอยต่างๆ ออกจาก
บริเวณโครงการ
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2.7

การรั กษาความปลอดภัย
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้ านต่างๆ ภายในสถานทีก่อสร้ าง โดยถ้ ามิได้ กําหนดไว้ เป็ น
อย่างอืน ผู้รับจ้ างต้ องเฉลียค่าใช้ จ่ายทีมีขนร่
ึ วมกับผู้รับจ้ างงานอืนๆ
2.8

การติดต่ อหน่ วยงานรั ฐและค่ าธรรมเนียม
ถ้ ามิ ได้ กํ าหนดไว้ เป็ นอย่า งอืน ผู้รับจ้ า งต้ อ งมีห น้ าที เป็ นผู้ติ ดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ (และ/หรื อ
เอกชน) ในระบบทีเกียวข้ องกับผู้รับจ้ าง เพือให้ ได้ มาซึงความสมบูรณ์ ของระบบประกอบอาคารนัน สําหรับใช้ ในโครงการ
โดยค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการติดต่อดําเนินงานรวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าดําเนินการทีเรี ยกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐ ผู้รับ
จ้ างจะเป็ นผู้จ่าย
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3.

แบบและเอกสาร

3.1

แบบประกอบสัญญา
แบบประกอบสัญญาจ้ างเหมาเป็ นเพียงแผนผัง เพือให้ ผ้ รู ับจ้ างทราบเป็ นแนวทางและหลักการของระบบตามความ
ต้ องการของผู้ว่าจ้ างเท่านัน ในการติดตังจริง ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบกับแบบสถาปั ตยกรรมแบบโครงสร้ าง และงานระบบ
อืนๆ ทีเกียวข้ องประกอบกันไปด้ วย ทังนีหากจะต้ องทําการปรับปรุ งงานบางส่วนจากแบบทีได้ แสดงไว้ โดยทีเห็นว่าเป็ น
ความจําเป็ นทีจะทําให้ การติดตังงานระบบถูกต้ องได้ คุณภาพตามความต้ องการแล้ ว ผู้รับจ้ างต้ องดําเนินการโดยไม่คิด
ค่าใช้ จ่ายเพิมเติม
3.2 แบบใช้ งาน (Shop Drawings)
1) วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้ าง ต้ องตรวจสอบแบบใช้ งานให้ ถูกต้ องตามความต้ องการใช้ งานและการติดตัง
พร้ อมทังลงนามรับรอง และลงวันทีกํากับบนแบบทีเสนอขออนุมตั ิทกุ แผ่น
2) ในกรณีทีแบบใช้ งานของผู้รับจ้ าง แตกต่างไปจากแบบประกอบสัญญา ผู้รับจ้ างต้ องจัดทําสารบัญรายการที
แตกต่าง และใส่เครืองหมายแสดงการเปลียนแปลงกํากับ
3) ผู้รับจ้ างต้ องศึกษาทําความเข้ าใจแบบสถาปั ตยกรรม แบบโครงสร้ าง แบบตกแต่งภายใน และงานระบบอืนๆ
ทีเกียวข้ องประกอบกัน รวมทังตรวจสอบสถานทีติ ดตังจริ ง เพื อให้ การจัดทํ าแบบใช้ งานเป็ นไปโดยถูกต้ อง และไม่เกิ ด
อุปสรรคกับผู้รับจ้ างอืนๆ จนเป็ นสาเหตุให้ หมายกําหนดงานโครงการต้ องล่าช้ า
4) แบบใช้ งานต้ องมีขนาดและมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบขยายเพือแสดงรายละเอียด
ทีชัดเจนและทําความเข้ าใจได้ ถกู ต้ อง ให้ ใช้ ขนาดและมาตราส่วนทีเหมาะสมตามสากลนิยม ทังนีขึนอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
5) คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีอํานาจ และหน้ าทีสังการให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดเตรี ยมแบบขยาย แสดงการติดตังส่วน
หนึงส่วนใดของงานระบบทีเห็นว่าจําเป็ น
6) ผู้รับจ้ างต้ องไม่ดําเนินการใดๆ ก่อนทีแบบใช้ งานจะได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจการจ้ าง มิฉะนัน
แล้ ว หากคณะกรรมการตรวจการจ้ างมีความเห็นให้ แก้ ไขเพือความเหมาะสม ซึงแตกต่างไปจากแบบ และ/หรื อการติดตังที
ได้ ขออนุมตั ิไว้ ผู้รับจ้ างต้ องดําเนินการแก้ ไขให้ โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิน
7) แบบใช้ งานทีได้ รับอนุมตั ิแล้ ว มิได้ หมายความว่าเป็ นการพ้ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง หากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างตรวจพบข้ อผิดพลาดในภายหลัง ผู้รับจ้ างต้ องดําเนินการแก้ ไขใหม่ให้ ถกู ต้ อง
8) แบบใช้ งานทีไม่มีรายละเอียดเพียงพอ คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะแจ้ งให้ ผ้ รู ับจ้ างทราบ และอาจส่งคืนโดย
ไม่มีการพิจารณาแต่ประการใด
3.3 แบบก่ อสร้ างจริ ง (As Built Drawings)
1) ในระหว่างดําเนินการติดตัง ผู้รับจ้ างต้ องจัดทําแบบตามทีติดตังจริง แสดงตําแหน่งของเครื องอุปกรณ์ รวมทัง
การแก้ ไขอืนๆ ทีปรากฏในงานระหว่างการติดตังส่งให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างตรวจสอบเป็ นระยะๆ
2) แบบสร้ างจริงต้ องมี ขนาดและมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา และ/หรื อแบบใช้ งาน นอกจากแบบ
ขยาย ให้ ใช้ มาตราส่วนตามแบบใช้ งานทีได้ รับอนุมตั ิ
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3) แบบสร้ างจริงต้ องจัดสารบัญแบบ โดยอาจจําแนกเป็ นส่วนๆ เพือสะดวกในการค้ นหาเมือต้ องการใช้ งาน
4) แบบสร้ างจริงทังหมด ต้ องลงนามรับรองความถูกต้ องโดยวิศวกรของผู้รับจ้ าง และส่งให้ คณะกรรมการตรวจ
การจ้ าง 1 ชุด เพือตรวจสอบก่อนกําหนดการทดสอบเครือง และการใช้ งานของระบบ อย่างน้ อย 30 วัน
3.4 หนังสือคู่มือการใช้ งานและบํารุ งรั กษาเครื อง อุปกรณ์
1) หนังสือคู่มือการใช้ งานและบํารุงรักษาเครือง และอุปกรณ์ เป็ นเอกสารประกอบการส่งมอบงาน ผู้รับจ้ างต้ อง
จัดเตรียมเข้ าเล่มเรียบร้ อย ส่งมอบให้ ผ้ วู ่าจ้ างในวันส่งมอบงาน
2) หนังสือคู่มือ ควรแบ่งออกเป็ น 4 ภาค คือ
ภาคที 1 ประกอบด้ วยเอกสารรายละเอียด ข้ อมูลของเครื อง อุปกรณ์ ทังหมดทีได้ ยืนเสนอ และได้ รับการ
อนุมัติใ ห้ ใช้ ในโครงการ (Submittal Data) ประกอบด้ วยแค็ตตาล็อก เครื องอุป กรณ์ แยกเป็ น
หมวดหมู่ พร้ อมทังเอกสารแนะนําวิธีการติดตัง ซ่อมบํารุ งแนบมาด้ วย (Installation, Operation
And Maintenance Manual) รวมทังรายชือบริษัทผู้แทนจําหน่ายเครืองและอุปกรณ์
ภาคที 2 ประกอบด้ วยรายงานการทดสอบเครือง และระบบตามความเป็ นจริง (Test Report)
ภาคที 3 ประกอบด้ ว ยรายการเครื องอะไหล่แ ละข้ อ แนะนํา ชิ นส่ว นอะไหล่ทีควรมี สํารองไว้ ขณะใช้ ง าน
(Recommend Spare Parts List)
ภาคที 4 ประกอบด้ วยรายการตรวจสอบ และบํารุงรักษาเครืองอุปกรณ์แต่ละชนิด
3) หนังสือคู่มือนี ควรแบ่งเล่มเฉพาะสําหรับเครืองจักร และ/หรืออุปกรณ์ แต่ละชนิด/ประเภท
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4.

เครือง วัสดุและอุปกรณ์

4.1

เครื อง วัสดุและอุปกรณ์ ทีนํามาใช้ งาน
1) เครืองวัสดุและอุปกรณ์ทีนํามาติดตังต้ องเป็ นของใหม่ และไม่เคยถูกนําไปใช้ งานมาก่อน คณะกรรมการตรวจ
การจ้ างมี สิ ท ธิ ที จะไม่ รับ สิงที เห็ น ว่ า มี คุณ สมบัติ แ ละคุณ ภาพไม่ ดี พ อ หรื อ ไม่ เ ที ย บเท่า ตามที อนุมั ติ ใ ห้ นํ า มาใช้ ใน
โครงการ ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจการจ้ างต้ องการให้ สถาบันทีเชือถือได้ เป็ นผู้ตรวจสอบ ผู้รับจ้ างต้ องดําเนินการโดย
ออกค่าใช้ เอง
2) หากมีความจําเป็ นอันกระทําให้ ผ้ รู ับจ้ าง ไม่สามารถจัดหา วัสดุ-อุปกรณ์ ตามทีได้ แจ้ งไว้ ในรายละเอียด หรื อ
แสดงตัวอย่างไว้ แก่คณะกรรมการตรวจการจ้ างผู้รับจ้ างต้ องจัดหาผลิตภัณฑ์ อืนมาทดแทน พร้ อมทังชีแจงเปรี ยบเทีย บ
รายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเพือประกอบการขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
3) ความเสียหายทีเกิดขึนระหว่างการขนส่ง ติดตัง หรือการทดสอบ ต้ องดําเนินการซ่อมแซม หรื อเปลียนให้ ใหม่
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
4.2 การขนส่ งและการนําเครื อง อุปกรณ์ เข้ ายังหน่ วยงาน
1) ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย และความเสียหายทีเกิดขึนในการขนส่งเครื องอุปกรณ์ มายังหน่วยงานและ
สถานทีติดตัง
2) ผู้รับจ้ างต้ อ งจัดทํ าหมายกํ าหนดการนํ าเครื อง อุปกรณ์ เ ข้ า ยัง หน่ วยงาน และแจ้ ง ให้ คณะกรรมการตรวจ
การจ้ างทราบล่วงหน้ า พร้ อมทังจัดเตรียมสถานทีสําหรับเก็บรักษาโดยประสานงานกับผู้รับจ้ างอืนๆ ทีเกียวข้ อง
3) เมือเครืองอุปกรณ์ มาถึงหน่วยงาน ผู้รับจ้ างต้ องนําเอกสารการส่งของให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบ
เพือทีจะได้ ตรวจสอบให้ ถกู ต้ องตามทีได้ อนุมตั ิไว้
4.3 การจัดเตรี ยมสถานทีเก็บพัสดุ
ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้จัดเตรี ยมสถานทีเก็บ เครื อง วัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ ในบริ เวณทีเหมาะสมแก่วัสดุ-อุปกรณ์ นันๆ
และกว้ างขวางพอทีจะสามารถทําการตรวจสอบ เคลือนย้ ายได้ โดยสะดวก หากมิได้ มีการเตรี ยมการล่วงหน้ าเมือ วัสดุอุปกรณ์ มาถึงหน่วยงาน คณะกรรมการตรวจการจ้ างอาจไม่อนุญาตให้ ทําการขนส่งเข้ ายังบริเวณสถานทีเก็บ
4.4

การเก็บรั กษาเครื อง วัสดุและอุปกรณ์
ผู้รับจ้ างต้ องเก็บรักษาเครื อง วัสดุ และอุปกรณ์ ทังในทีเก็บพัสดุเพือรอการติดตังและทีติดตังแล้ วให้ อยู่ในสภาพ
เรียบร้ อย ทังนีเครือง วัสดุ และอุปกรณ์ ทังหมดยังเป็ นกรรมสิทธิ ของผู้รับจ้ าง ซึงต้ องรับผิดชอบต่อการสูญหาย เสือมสภาพ
หรือชํารุด จนกว่าจะได้ สง่ มอบงานแล้ ว
4.5 ตัวอย่ าง วัสดุ-อุปกรณ์ และการติดตัง
1) ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาตัวอย่าง วัสดุ-อุปกรณ์ รวมทังเอกสารทีเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษของผู้ผลิตทีแสดง
รายละเอียดทางเทคนิค ขนาด และรูปร่างทีชัดเจนของ วัสดุ-อุปกรณ์ แต่ละชินตามทีคณะกรรมการตรวจการจ้ างต้ องการ
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2) ในกรณี ทีคณะกรรมการตรวจการจ้ า งมีความประสงค์ ให้ ผ้ รู ับจ้ า งแสดงวิธีการติดตัง เพือเป็ นตัวอย่ างหรื อ
ความเหมาะสมแล้ วแต่กรณี ผู้รับจ้ างต้ องแสดงการติดตัง ณ สถานทีติดตังจริ งตามทีคณะกรรมการตรวจการจ้ างกําหนด
เมือวิธีและการติดตังนันๆ ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว ให้ ถือเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิต่อไป
4.6 การแก้ ไข เปลียนแปลงแบบ รายการ วัสดุและอุปกรณ์
1) การเปลียนแปลงแบบ รายการ วัสดุและอุปกรณ์ ทีผิดไปจากข้ อกําหนดและเงือนไขตามสัญญาด้ วยความ
จําเป็ น หรือความเหมาะสมก็ดี ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ าง เพือขออนุม ัติเป็ น
เวลาอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนดําเนินการจัดซือหรือทําการติดตัง
2) ในกรณีทีผลิตภัณฑ์ ของผู้รับจ้ าง มีคุณสมบัติอันเป็ นเหตุให้ อุปกรณ์ ตามรายการทีผู้ออกแบบกําหนดไว้ เกิด
ความไม่เหมาะสม หรือไม่ทํางานโดยถูกต้ อง ผู้รับจ้ างต้ องไม่เพิกเฉยละเลยทีจะแจ้ งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างในการแก้ ไข เปลียนแปลงให้ ถกู ต้ องตามความประสงค์ โดยชีแจงแสดงเหตุผล และหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต
3) ค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึนในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเองทังสิน
4.7

รหัส ป้ายชือ และเครื องหมายของวัสดุ อุปกรณ์
ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํารหัส ป้ายชือ และ/หรือลูกศรแสดงทิศทางของเครืองและอุปกรณ์ ต่างๆ ทีนํามาติดตังในโครงการ
เพืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบและซ่อมแซมบํารุง โดยเฉพาะอย่างยิงในบริเวณทีปิ ดมิดชิดซึงเข้ าถึงได้ จะต้ องมี
เครืองหมายทีมองเห็นได้ ง่าย
4.8

การป้องกันการผุกร่ อน
ผิวงานเหล็กทังหมดต้ องผ่านกรรมวิธีป้องกันการผุกร่ อน หรื อการทาสีก่อนนําไปใช้ งาน เครื อง วัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ทีผ่านการป้องกันการผุกร่อนและการทาสีมาแล้ วจากโรงงานผู้ผลิต หากตรวจพบว่าการทาสีไม่เรียบร้ อย ผู้รับจ้ างต้ อง
ทําการซ่อมแซมให้ เรียบร้ อยจนเป็ นทียอมรับของคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
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5. สวิตช์ และเต้ ารับ
5.1 ความต้ องการทัวไป
ข้ อกําหนดนีได้ ระบุครอบคลุมถึงคุณสมบัติ และการติดตังทังสวิตช์ ซึงใช้ งานในรูปแบบต่างๆ และเต้ ารับไฟฟ้าโดยมี
คุณสมบัติ และ/หรือกรรมวิธีในการผลิตไม่น้อยกว่าข้ อกําหนดในหมวดนี และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
5.2

สวิตช์ ไฟฟ้าทัวไป
1) สวิต ช์ ไ ฟฟ้ าโดยทัวไปให้ เป็ น Heavy Duty, Tumble Quiet Type แบบติด ฝั ง กับ ผนังบนกล่อ งเหล็กชุบ
Galvanized ขนาดทีเหมาะสมกับจํานวนสวิตช์ เป็ นตาม มอก. 2) ขนาด Ampere Rating ของสวิตช์ต้องไม่น้อยกว่า 16 อัมแปร์ 250 โวลต์ โดยใช้ Bakelite หรือวัสดุอืนทีดีกว่า
เป็ นฉนวนไฟฟ้า ทําให้ ไม่สามารถสัมผัสกับส่วนโลหะทีนําไฟฟ้าได้ โดยง่าย
3) สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับควบคุมพัดลมดูดอากาศ ต้ องเป็ นชนิด Illuminating Lamp ในตัวเพือแสดงว่าพัดลมกําลัง
ทํางานหรือหยุดทํางาน
4) Cover Box ต้ องเป็ น Anodized Aluminium หรือ High Grade Plastic
5) Metal Box สําหรับติดตังสวิตช์ไฟฟ้า ต้ องผ่านการชุบป้องกันสนิมโดย Hot-Dip Galvanized โดยความหนา
ของเหล็กต้ องไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร
6) การติดตังให้ ฝัง Metal Box ในผนังกําแพงหรื อเสา แล้ วแต่กรณีเพือให้ Cover Plate ติดแนบกับผิวหน้ าของ
ผนังกําแพงหรือเสาดังกล่าว โดยระดับความสูงจากพืนถึงกึงกลางสวิตช์กําหนดไว้ 1.20 เมตร
) กรณีทีระบุให้ ติดลอยให้ ติดตัง โดยใช้ กล่องโลหะหล่อแบบติดลอยการเปลียนแปลงแก้ ไขตําแหน่งของสวิตซ์
ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ว่าจ้ างก่อนดําเนินการได้
) สวิตช์ ไฟฟ้าแบบกันระเบิดต้ องเป็ นแบบใช้ ในสถานทีอันตราย ประเภทที 1 แบบที 2 ตามมาตรฐาน วสท.
501-6 (ก) ขนาด Ampere Rating ต้ องไม่น้อยกว่าทีระบุในแบบ
5.3 เต้ ารั บไฟฟ้าทัวไป
1) เต้ ารับ-เต้ าเสียบไฟฟ้าทัวไปต้ องเป็ นแบบมีขวสายดิ
ั
นในตัวใช้ ได้ ทงขาเสี
ั
ยบแบบกลมและแบบแบนใช้ ติดตังฝั ง
ในผนังกําแพงหรือเสา แล้ วแต่กรณีตามกําหนดในแบบพร้ อมกล่องโลหะทีเหมาะสม ต้ องเป็ นไปตาม มอก. และ
) ต้ องมีฉนวนไฟฟ้าเป็ น Bakelite หรื อวัสดุอืนทีดีกว่า โดยสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 250 โวลต์
และขัวสัมผัสต้ องมีขนาด Ampere Rating ไม่น้อยกว่า 16 อัมแปร์
3) เต้ ารับไฟฟ้าสําหรับกรณีพิเศษต้ องมีขนาด Ampere Rating ไม่น้อยกว่าทีระบุในแบบ
4) Cover Box และ Metal Box ให้ เป็ นเช่นเดียวกับของสวิตช์ไฟฟ้าตามกําหนด ในข้ อ 12.2 ), 5)
5) ให้ ติดตังเช่นเดียวกับสวิตช์ไฟฟ้าตามระบุในข้ อ 12.2 ), 7) โดยระดับความสูงจากพืนถึงกึงกลาง เต้ ารับเป็ น
0.9 เมตร กรณีทีเต้ ารับอยู่ในตําแหน่งเฟอร์ นิเจอร์ ทีเป็ นโต๊ ะหรือเคาเตอร์ นอกเหนือจากนันให้ ติดตังสูง 0.3 เมตร หรื อตาม
แบบกําหนด
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) เต้ ารับไฟฟ้าแบบกันระเบิดต้ องเป็ นแบบใช้ ในสถานทีอันตราย ประเภทที 1 แบบที 2 ตามมาตรฐาน วสท.
501-12 ขนาด Ampere Rating ต้ องไม่น้อยกว่าทีระบุในแบบ
7) กําหนดให้ สแี ดงสําหรับวงจรจาก UPS, สีเหลืองสําหรับวงจรฉุกเฉินจาก Generator และสีขาวสําหรับวรจร
Normal หรือตามทีระบุในแบบ
8) เต้ ารับโกนหนวด (Shaving Outlet) (ถ้ าในแบบกําหนดให้ ติดตัง) ต้ องเป็ นแบบติดตังฝั งใช้ ได้ ทังระบบไฟสลับ
110 V และ 220 V ได้ และสามารถเสียบปลักโกนหนวดได้ ทงชนิ
ั ดขากลมและขาแบนพร้ อมมีสวิทช์เปิ ด-ปิ ด
5.4 การติดตัง
การติดตังอาจมีการเปลียนแปลงจากทีกําหนดไว้ ได้ เพือความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้ าง
5.5 การทดสอบ
ให้ ทดสอบค่าฉนวนของสวิตช์และเต้ ารับ โดยต่อรวมเข้ ากับวงจรไฟฟ้าในขณะทดสอบฉนวนของสายไฟฟ้า
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6. สายไฟฟ้าแรงตํา
6.1 ความต้ องการทัวไป
สายไฟฟ้ าแรงตํ าที ใช้ สํา หรั บ แรงดันไฟฟ้ าระบบ (System Voltage) ไม่ เกิ น 230/400 โวลต์ ต้ อ งมี คุณสมบัติ
เหมาะสมกับกรรมวิธีและสถานทีติดตังใช้ งานตามกําหนดในหมวดนี เว้ นแต่จะมี กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับของการไฟฟ้า
ท้ องถินให้ เป็ นอย่างอืน
6.2 ชนิดของสายไฟฟ้า
1) ถ้ ามิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน สายไฟฟ้าทังชนิดแกนเดียว (Single Core) และหลายแกน (Multi Core) ต้ อง
เป็ นชนิดตัวนําทองแดงหุ้มด้ วยฉนวน Polyvinyl chloride (PVC) และถ้ ามีเปลือก (Sheathed) ต้ องเป็ น พี.วี.ซี.เช่นกัน ทน
แรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ และทนอุณหภูมิของตัวนําได้ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
มอก. ดังรายละเอียดต่อไปนี
1.1) สายไฟฟ้าทีมีขนาดใหญ่กว่า 4 ตารางมิลลิเมตร ต้ องเป็ นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (Stranded Wire)
1.2) สายไฟฟ้าทีใช้ ร้อยในท่อ (Conduit) หรื อวางในรางวางสาย (Wireway) ติดตังในสถานทีแห้ งและ
สถานทีเปี ยกทีไม่มีโอกาสทําให้ สายไฟฟ้าแช่นําโดยทัวไปกําหนดให้ ใช้ สายไฟฟ้าชนิดแกนเดียว (Single Core) ตาม มอก.
รหัส
IEC 01 (ชนิด THW)ห้ ามร้ อยท่อฝั งดินหรือฝั งดินโดยตรงและห้ ามเดินบน Cable Tray
1.3) สายไฟฟ้าทีใช้ วางฝั งดินโดยตรง (Direct Burial) หรื อเดินร้ อยในท่อฝั งดิน (Under Ground Duct)
หรือในสถานทีมีโอกาสทําให้ สายไฟฟ้าแช่นํา ให้ ใช้ สายชนิดมีเปลือกหุ้ม (Sheathed Cable) ทังแกนเดียว และหลายแกน
ตาม มอก. 11-2553 เล่ม แรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ (ชนิด NYY, NYY-N หรือ NYY-GRD) แล้ วแต่กรณี
1.4) สายไฟฟ้าทีใช้ กับเครื องจักรถาวรทีมีการเคลือนทีเป็ นประจํ า เช่น รอกไฟฟ้าหรื อเครื องจักรทีมีการ
สันสะเทือนหรื ออุปกรณ์ ทีอาจมีการเคลือนย้ ายตําแหน่ง ตามคณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นชอบให้ ใช้ สายไฟฟ้าชนิ ด
Flexible Cable มีเปลือกหุ้มตาม มอก. 11-2553 แล้ วแต่กรณี
. ) สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน XLPE ทําตามมาตฐาน IEC 60502-1 มีฉนวนและเปลือก /
โวลต์ ใช้ งาน
ทัวไป ร้ อยท่อฝั งดินหรือฝั งดินโดยตรง การติดตังในอาคารต้ องเดินในทีปิ ดมิดชิดเท่านัน
. ) สายสําหรับวงจรไฟฟ้าต้ องมีพนที
ื หน้ าตัดสายไม่เล็กกว่า . ตร.มม. สายต่อเข้ าดวงโคมแต่ละดวงให้
ใช้ สายขนาดไม่เล็กกว่า . ตร.มม.
. ) รหัสสี (Color Code) สําหรับสายไฟฟ้าแรงตํา
เฟส A
สีนําตาล (Brown)
เฟส B
สีดํา (Black)
เฟส C
สีเทา (Grey)
NEUTRAL
สีฟ้า (Blue)
สายดิน (Ground) สีเขียว หรือ สีเขียวแถบเหลือง
ในกรณีสายมีขนาดใหญ่กว่า ตร.มม. ซึงไม่มีสีของฉนวนตามระบุให้ ใช้ เทปสีตามรหัสพันทับทีสายนัน ๆ
หรือทาด้ วยสีชนิดทีไม่ทําความเสียหายต่อฉนวนไฟฟ้า ส่วนทีขัวหางปลาให้ สวมด้ วย Vinyl Wire End Cap โดยใช้ รหัสสี
เดียวกัน
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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. ) สายไฟฟ้าต้ องมีความยาวตลอดความยาวท่อ ห้ ามตัดต่อสายภายในท่อ อนุญาตให้ ต่อสายได้ ในกล่อง
ต่อสายเท่านัน สําหรับสายขนาดไม่เกิน ตร.มม. ให้ ใช้ Wire Nut หรื อ Scotch Lock ในการต่อสายส่วนสายขนาดใหญ่
กว่านีให้ ต่อด้ วย Split Bolt หรื อ Compression Connector และพันทับด้ วยเทปยางให้ มีคุณสมบัติเทียบเท่าฉนวนไฟฟ้า
เท่านัน
. ) การร้ อยสายห้ ามใช้ นํามันหล่อลืนทาเพือช่ วยในการร้ อยสาย ต้ องใช้ Pulling Compound ทีผลิต
สําหรับการร้ อยสายโดยเฉพาะเท่านัน
. ) ห้ ามร้ อยสายโทรศัพท์ หรื อ สายแรงดัน ตําพิ เศษเข้ าไปในท่ อร้ อยสายหรื อกล่องต่ อสายเดียวกันกับ
สายไฟฟ้า
. ) สายไฟฟ้ าแต่ ละเส้ น ต้ อ งมี ก ารทํ า เครื องหมายให้ ท ราบได้ ถึ ง วงจร และหน้ าที ของสายไฟนั น ๆ
เครืองหมายเหล่านีให้ ทําไว้ ทีสาย ทังทีอยู่ในกล่องต่อสายและปลายสายทีเข้ าอุปกรณ์
. ) สายไฟฟ้ าทีเดิน เข้ า ในแผงจ่า ยไฟหรื ออุปกรณ์ อื นจะต้ อ งจัด ให้ เ ป็ นระเบีย บโดยใช้ Self Locking
Cable Ties รัดให้ เป็ นหมวดหมู่ สายต้ องมีความยาวเหลือไว้ เพียงพอทีจะย้ ายตําแหน่งในแผงจ่ายไฟอนาคต
2) สายไฟฟ้าทีใช้ ภายในดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทีก่อให้ เกิดความร้ อนสูง เช่น หลอดไส้ (Incan Descent Lamp),
Gas Discharge Lamp เป็ นต้ น ให้ ใช้ สายไฟฟ้าชนิดทนความร้ อนสูง ตัวนําทองแดง หุ้มด้ วยฉนวนยางทีทนอุณหภูมิของ
ตัว นํ า ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 105 องศาเซลเซี ย ส และทนแรงดัน ไฟฟ้ าได้ ไ ม่ น้ อยกว่ า 250 โวลต์ แล้ ว หุ้ม ด้ ว ยฉนวนใยหิ น
(Asbestos) ก่อนหุ้มด้ วยเปลือกนอกด้ วยวัสดุทีเหมาะสมอีกชันหนึง
3) สายไฟฟ้าทีใช้ ในสถานทีอันตราย ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการติดตังสายไฟในสถานทีอันตรายของ วสท.
) สายไฟฟ้ าที ใช้ เ ดิ นในอาคารชันใต้ ดิน สํา หรั บ วงจรทีต้ อ งการความปลอดภัย ปกติ ใ ห้ ใ ช้ สายชนิ ด Flame
Retardant, Low Smoke, Zero Halogen (LSOH) และฉนวนของสายไฟต้ องสามารถทนอุณหภูมิได้ ไม่ตํากว่า oC และ
จะต้ องได้ มาตรฐาน IEC
- C,
-,,
- และจะต้ องมีผลการทดสอบจากสถาบันทีเชือถือได้ เช่น
LPCB ให้ ผ้ วู ่าจ้ างพิจารณาประกอบการขออนุมตั ิ
) สายไฟฟ้าทีใช้ กับเครื องจักรถาวรทีมีการเคลือนทีเป็ นประจํา เช่น รอกไฟฟ้า เครื องจักรทีมี การสันสะเทือน
หรือกรณีทีผู้คมุ งานเห็นชอบ ให้ ใช้ สายไฟฟ้าชนิด Flexible Cable หุ้มฉนวน พีวีซี สองชัน ตาม มอก. ชนิด VCT
หรือ VCT-GRD
) สําหรับสายไฟฟ้าภายในดวงโคมไฟฟ้าทีมีความร้ อนเกิดขึนสูง เช่น โคมทีใช้ หลอดไส้ (Incandescent Lamp),
High Intensity Discharge Lamp เป็ นต้ น ให้ ใช้ สายทนความร้ อนซึงหุ้มด้ วยฉนวน Asbestos หรื อวัสดุอืนทีมีคุณสมบัติ
เทียบเท่า
) สายไฟฟ้าชนิด CV ผลิตและทดสอบตามาตรฐาน IEC
และ
- สายไฟจะต้ องมีตัวนําเป็ น
ทองแดง ฉนวนเป็ น XLPE ขนาดแรงดัน / V. อุณหภูมิใช้ งาน C มีเปลือกนอกเป็ น PVC
6.3 สายไฟฟ้าแรงตําชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable)
1) ความต้ องการทัวไป
ในขณะทีเกิดเพลิงไหม้ สายนําไฟฟ้าจะต้ องยังคงรักษาสภาพการนําไฟฟ้าทีแรงดันและกระแสในสภาวะที
ปกติ และวัสดุทีใช้ ทําสายไฟฟ้า จะต้ องไม่เอืออํานวยต่อการ ติดไฟ , ลามไฟ และสายไฟจะต้ องไม่ก่อกําเนิดปริ มาณควันที
เป็ นอันตราย และรวมถึงแก๊ สพิษและกรดแก๊ สจากธาตุในหมู่ Hologen
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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2) ลักษณะของสายไฟ
สายไฟฟ้าชนิดอ่อน ติดตังได้ สะดวก ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502 มีตวั นําแกนทองแดงชนิด Strand
(IEC228 Class 2) ทีพันหุ้มด้ วย Glass Mica เป็ นฉนวนกันไฟภายใน และหุ้มอีกชันด้ วยสารแร่ฉนวนอ่อนตัว ชนิดไม่หลอม
ละลาย ติดไฟ เมืออยู่ภายในเพลิง สายไฟจะต้ องมีรัศมีดดั โค้ งไม่เกิน 6-8 เท่าของรัศมีความโตของสายไฟนัน วัสดุทีหุ้ม
จะต้ องไม่แปรสภาพใด ๆ เมือตัวนําไฟฟ้าต้ องนํากระแสไฟฟ้าทีอุณหภูมิต่อเนืองสูง 90 oC ตามมาตรฐาน IEC 216 และ
สายได้ ทงหมดจะต้
ั
องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลดังนี
2.1) สามารถนําไฟฟ้าอย่างเนืองได้ เป็ นปกติในขณะเกิดเพลิงไหม้ ตามมาตรฐาน BS 6387 C.W.Z. โดยมี
ผลทดสอบแยกกันดังนี
- ข้ อกําหนด C ทีอุณหภูมิ oC เป็ นเวลา ชัวโมง
- ข้ อกําหนด W ให้ รับความร้ อนทีอุณหภูมิ
oC เป็ นเวลา นาที แล้ ว พ่นด้ วยนําทีอุณหภูมิ
เดียวกันเป็ นเวลา นาที
- ข้ อกําหนด Z สายไฟต้ องยังสามารถนําไฟฟ้าได้ เป็ นปกติขณะทีกระทําด้ วย แรงกลจากภายนอกที
อุณหภูมิ oC เป็ นเวลา นาที
2.2) สายไฟมีค่าแรงดัน . / KV (เพาเวอร์ /คอนโทรล)
2.3) สายไฟมีค่าแรงดัน / (สายสือสาร)
2.4) สายไฟต้ องผ่านการทดสอบทีแสดงว่าไม่เอืออํานวยต่อการลามไฟของสายไฟตามมาตรฐาน
- IEC - IEC - A B C
- VDE
Part /C
2.5) ปริ มาณควัน ไฟ เมือสายถูกเผาไฟไหม้ ควันทีเกิดขึนจะต้ องยอมให้ ปริ มาณแสงผ่านได้ ไม่น้อยกว่ า
% (IEC
-)
. ) ปริมาณ Halogen เป็ นศูนย์ (IEC 754-1)
2.7) ค่าความเป็ นกรด ด่างทีเหมาะสม (IEC 754-2)
2.8) ไม่มีแก๊ สพิษต่าง ๆ
- NFC20-454
- NES 713
2.9) ความสามารถต่อการลัดวงจร และการใช้ เกินกระแสพิกัดสายไฟจะต้ องทนทีอุณหภูมิ 250 C เป็ น
เวลา 5 วินาที
2.10) การควบคุม คุณภาพ บริ ษัท ผู้ผลิต สายไฟเหล่า นี จะต้ อ งได้ รับ การยอมรับ ตามมาตรฐานประกัน
คุณภาพ ISO 9001
2.11) อุป กรณ์ ขั วต่ อ สาย จะต้ อ งมี ก ารทดสอบจากสถาบั น ที เชื อถื อ ได้ โดยจะต้ อ งมี คุ ณสมบัติ ท นไฟ
เหมือนกับสาย
6.4 สายไฟฟ้าแรงตําชนิดทนไฟ MIC (Mineral Insulated Cable)
1) ความต้ องการทัวไป
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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สายไฟฟ้าทนไฟต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน IEC หรื อมาตรฐานอืน แต่ต้องได้ รับการอนุมัติจากวิศวกรหรื อผู้
ว่าจ้ าง
2) ลักษณะของสายไฟ
- ตัวนําไฟฟ้าเป็ นสายทองแดงเส้ นเดียว หรือ สายทองแดงตีเกลียว ตามมาตรฐานIEC 60702-2
- สายไฟฟ้าทนไฟชนิด MI Cable และชันนอกจะหุ้มด้ วยวัสดุฉนวนประเภท Magnesium Oxide Insulation
ในกรณีทีเป็ นสายตัวนําหลายแกน ( Multicore Cable) ช่องว่างระหว่างตัวนําแต่ละแกนจะต้ องมี Fille หรื อ
Magnesium Oxide เพือความแข็งแรงของสาย
- สายไฟฟ้าทนไฟชนิด MI Cable เปลือกหุ้มภายนอกจะหุ้มด้ วยท่อทองแดง (Seamless Copper Tube)
สามารถสัมผัสได้
3) คุณสมบัติและมาตรฐานการทดสอบ
- คุณสมบัติด้าน การ นํา กระแสไฟฟ้าเป็ นไปตาม มาตรฐาน การติดตังทางไฟฟ้า EIT Standard
สายไฟฟ้าทนไฟชนิด MI Cable .ใช้ ตารางที. - และ - ผู้รับจ้ า งต้ องเสนอใบรับรองผลการทดสอบคุณสมบัติสายไฟฟ้าทนไฟจากสถาบันทีเชือถื อได้ ให้ วิ ศวกร
พิจารณาประกอบการขออนุมตั ิด้วย
4) การติดตัง
- สายไฟฟ้าทนไฟชนิด MI Cable การติดตังต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้า EIT Standard
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดส่งรายละเอียดทางด้ านเทคนิค Current Ampere Rating ตลอดจน Test Report หรื อ
รายละเอียดอืนๆ ตามทีผู้ควบคุมงานเรียกขอเพือขออนุมตั ิก่อนดําเนินการติดตังใช้ งาน
6.5 การติดตัง
1) การติดตังสายไฟฟ้าซึงเดินร้ อยในท่อโลหะต้ องกระทําดังต่อไปนี
ก. ให้ ร้อยสายไฟฟ้าเข้ าท่อได้ เมือมีการติดตังท่อเรี ยบร้ อยแล้ ว ในแต่ละช่วงโดยปลายท่อทังสองด้ านต้ อง
เป็ นกล่องพักสาย กล่องดึงสาย หรือกล่องต่อสายสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ข. การดึงสายไฟฟ้าเข้ าท่อต้ องใช้ อุปกรณ์ ช่วย ซึงออกแบบให้ ใช้ เฉพาะงานดึงสายไฟฟ้า โดยปฏิ บัติตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต
ค. การดึงสายไฟฟ้าเข้ า ท่ออาจจํ าเป็ นต้ องใช้ สารช่ว ยหล่อลืน โดยสารนันจะต้ องเป็ นสารพิเศษทีไม่ทํ า
ปฏิกริยากับฉนวนของสายไฟฟ้า
ง. การดัดโค้ งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้ องมีรัศมีความโค้ งไม่น้อยกว่าข้ อกําหนดใน NEC และไม่
น้ อยกว่าคําแนะนําของผู้ผลิตสายไฟฟ้า (ถ้ ามี)
จ. การต่อสายใต้ ดินหรือบริเวณทีเปี ยกชืน หรือโดนนําได้ ต้องหุ้มด้ วยสารกันความชืนมิให้ เข้ าไปในหัวต่อได้
เช่น สารประเภทซิลโิ คน หรือ Epoxy
2) การต่อเชือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า
ก. การต่อเชือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า ให้ กระทําได้ ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านันห้ ามต่อในช่อง
ท่อโดยเด็ดขาด หรือให้ ต่อสายได้ ในช่วงทีสามารถเข้ าตรวจสอบได้ โดยง่าย สําหรับการเดินสายในรางวางสายชนิดต่าง ๆ
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ข. การต่อเชือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าทีมีขนาดของตัวนําไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตร ให้ ใช้ Insulated Wire
Connector, Pressure Type ทนแรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์
ค. การต่ อเชือมหรื อต่ อแยกสายไฟฟ้า ที มีข นาดตัว นํา ใหญ่ ก ว่า 10 ตารางมิ ลลิเมตร และไม่เ กิน 240
ตารางมิลลิเมตร ให้ ใช้ ปลอกทองแดงชนิดใช้ แรงกลอัด (Splice or Sleeve) และพันด้ วยฉนวนไฟฟ้าชนิดละลายและเทป พี.
วี.ซี. อีกชันหนึง
ง. การต่อเชือมหรื อต่อแยกสายไฟฟ้าทีมีขนาดตัวนําใหญ่ กว่าทีกําหนดข้ างต้ น ให้ ต่ อโดยใช้ Split Bolt
Connector ซึงผลิตจาก Bronze Alloy หรือวัสดุอืนทียอมรับให้ ใช้ งานต่อเชือมสายไฟฟ้าแต่ละชนิด
จ. ปลายสายไฟฟ้าทีสินสุดภายในกล่องต่อสายต้ องมี Terminal Block เพือการต่อสายไฟฟ้าแยกไปยัง
จุดอืนได้ สะดวก และการเปลียนชนิดของสายไฟฟ้า ให้ กระทําได้ โดยต่อผ่าน Terminal Block นี
ฉ. การต่อสายไฟฟ้าชนิดพิเศษทีมีข้อกําหนดเฉพาะ ให้ เป็ นไปตามข้ อแนะนําของผู้ผลิตสายไฟฟ้านันๆ
3) การเดินสายใต้ ดิน
ถ้ าหากมิได้ ระบุเป็ นอืนใดในแบบ สายไฟฟ้าทีใช้ จะต้ องเป็ นสายแดงชนิดแกนเดียว หรื อหลายแกนหุ้มฉนวน
PVC หรือมีเปลือกนอกทนแรงดันไฟฟ้าได้
โวลท์ และทนอุณหภูมิได้ สงู สุด องศาเซลเซียล ตาม มอก. โดย
การเดินสายใต้ ดินต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังต่อไปนี
3.1) สายฝั งดินโดยตรง ท่อร้ อยสายหรือเครืองห่อหุ้มสายไฟฟ้าประเภทอืนทีได้ รับการรับรองแล้ วความลึก
ในการติดตังต้ องเป็ นไปตามตารางต่อไปนี
ความลึกในการติดตังใต้ ดินสําหรับระบบแรงตํา
วิธีการเดินสาย
ความลึกน้ อยสุด (เซนติเมตร)
เคเบิลฝั งดินโดยตรง
ท่อโลหะหนัก
15
ท่อโลหะหนาปานกลาง
15
45
ท่อทีไม่ใช่โลหะซึงได้ รับการรับรองให้ ฝังดินโดยตรงได้ โดย

ไม่ต้องมีคอนกรี ตหุ้ม
ท่ออืนๆซึงได้ รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้า

45

ข้ อยกเว้ นที 1 ถ้ าไม่ใช่ท่อ IMC หรื อ RSC แล้ ว หากมีแผ่นคอนกรี ตหนา 5 ซม. วางอยู่เหนือสาย
อนุญาตให้ ลดความลึกลงได้ อีก 10 ซม.
ข้ อยกเว้ นที 2 ข้ อกําหนดสําหรับความลึกนีไม่ใช้ บงั คับ สําหรับการติดตังใต้ อาคารหรื อใต้ พืนคอนกรี ต
ซึงหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.
ข้ อยกเว้ นที 3 บริเวณทีมีรถยนต์วิงผ่านความลึกต้ องไม่น้อยกว่า 60 ซม
3.2) สายใต้ ดินทีติดตังใต้ อาคาร ต้ องติดตังอยู่ในท่อร้ อยสาย และท่อร้ อยสายต้ องยาวเลยผนังด้ านนอก
อาคารออกไป
. ) สายทีโผล่ขึนจากดินต้ องมี การป้องกันด้ วยสิงห่อหุ้ม หรื อท่อร้ อยสายซึงฝั งจมลึกลงไปในดินตามที
กําหนดในข้ อ 3.1 และส่วนทีโผล่เหนือดินต้ องไม่น้อยกว่า 180 ซม.
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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3.4) ต้ องมีหมุดบอกแนวสายไฟฟ้าใต้ ดินแสดงแนวสายไฟฟ้าใต้ ดิน โดยวางห่ างกันประมาณ 10 เมตร
ตลอดแนวการเดินสายไฟฟ้าใต้ ดิน
6.6 การทดสอบ
ให้ ทดสอบค่าความต้ านทานของฉนวนสายไฟฟ้าดังนี
1) สําหรับวงจรแสงสว่างและเต้ ารับ ให้ ปลดสายออกจากอุปกรณ์ ตัดวงจรและสวิทช์ ต่างๆ อยู่ในตําแหน่งเปิ ด
ต้ องวัดค่าความต้ านทานของฉนวนได้ ไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุก ๆ กรณี
2) สําหรับ Feeder และ Sub Feeder ให้ ปลดสายออกจากอุปกรณ์ ต่างๆ ทังสองทาง แล้ ววัดค่าความต้ านทาน
ของฉนวน ต้ องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุกๆ กรณี
3) การวัดค่าของฉนวนทีกล่าว ต้ องใช้ เครื องมือทีจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลต์ และวัดเป็ นเวลา 30 วินาที
ต่อเนืองกัน
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7. โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
7.1

ความต้ องการทัวไป
1) โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ทีกําหนดในรายละเอียดหมวดนี โดยทัวไปเป็ นชนิดใช้ กับระบบไฟฟ้าแรงดัน 230
โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ต
2) วัสดุ-อุปกรณ์ ต้ องมีกรรมวิธีการผลิต และ/หรือมีคณ
ุ สมบัติไม่น้อยกว่าข้ อกําหนดในรายละเอียดหมวด
นี และไม่ขดั ต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ทีเกียวข้ องดังนี
ก. มอก. 23-2521
บัลลาสต์สาํ หรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
ข. มอก. 673-2530
บัลลาสต์สาํ หรับหลอดไอปรอทความดันสูง
ค. มอก. 885-2551
บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ใช้ กับไฟฟ้ากระแสสลับสําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนต์เฉพาะด้ านความปลอดภัย
ง. มอก. 344-2549
ขัวรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขัวรับสตาร์ เตอร์
จ. มอก. 819-2531
ขัวรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว
ฉ. มอก. 183-2547
โกลว์สตาร์ เตอร์ สาํ หรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
ช. มอก. 191-2531
ตัวเก็บประจุสําหรับใช้ ในวงจร หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดปล่อย
ประจุอืน
ซ. มอก. 4 เล่ม 1-2549 หลอดไฟฟ้า
ฌ. มอก. 236-2548
หลอดฟลูออเรสเซนต์ขวคู
ั ่
ญ. มอก. 902-2557
ดวงโคมไฟฟ้าติดประจําทีสําหรับจุดประสงค์ทวไป
ั
ฎ. มอก. 903-2532
ดวงโคมไฟฟ้าฝั ง
ฏ. มอก. 904-2532
ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับให้ แสงสว่างบนถนน
ฐ. มอก. 906-2532
ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
ฑ. มอก. 1102-2538
ดวงโคมฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ
ฒ. มอก.
-2552
ดวงโคมป้าทางออกฉุกเฉิน
7.2

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบ
1) ขัวหลอด (Lamp Holder) และ ขัวยึดสตาร์ เตอร์ (Starter Holder) สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ต้ อง
มีขวสั
ั มผัสทางไฟฟ้าทําด้ วยทองแดง หรือทองแดงชุบโลหะอืน เช่น เงิน ดีบุก เป็ นต้ น เพือผลทางด้ านการสัมผัสทางไฟฟ้า
และการป้ องกัน สนิ ม ทองแดงส่ว นฉนวนไฟฟ้ าที หุ้ม รอบนอก (Body) และ/หรื อ ส่ว นที เป็ นฉนวนอื นๆ ต้ อ งเป็ นสาร
Polycarbonate หรื อสารอืนที มีค วามทนทานไม่กรอบหรื อเปราะง่ าย และควรได้ รับการรับ รองคุณภาพจาก "UL" (UL
Listed)
2) ขัวหลอดสําหรับหลอดชนิด ทีเกิดความร้ อนสูง ขณะใช้ งาน เช่น หลอดไส้ (Incandescent Lamp)
หลอดความดันไอ (Gas Discharge Lamp) เป็ นต้ น ให้ ขัวสัมผัสทางไฟฟ้าทําด้ วยทองแดง หรื อทองแดงชุบโลหะอืนที
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เหมาะสม เพือผลทางไฟฟ้าและป้องกันสนิมทองแดง ส่วนตัวฉนวนหุ้ม (Body) ต้ องเป็ นวัสดุกระเบืองเคลือบ (Porcelain)
หรือวัสดุอืนทีทนความร้ อนสูง (ทนไฟ)
3) บัลลาสต์ (Ballast) สําหรับ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาดตังแต่ 18 วัตต์ ขึนไป จะเป็ นชนิดพลังงาน
สูญเสียตํา (Low Loss) โดยมีการสูญเสียกําลังไฟฟ้าไม่เกิน 6 วัตต์ ในขณะใช้ งานปกติส่วนบัลลาสต์ ของหลอดฟลูออเรส
เซนต์ขนาดอืนและหลอดไฟชนิดอืนต้ องมีแกนเหล็ก (Core) ทําด้ วย High Crade Silicon Steel Laminated ส่วนขดลวด
เป็ นทองแดงหุ้มฉนวน (Enamelled Copper Wire) สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้ งานได้ ไม่น้อยกว่า 130 oC (Insulation
Class "H") เมือประกอบสําเร็จ ให้ พ่นเคลือบด้ วยสีทนความร้ อน นอกจากนันคุณสมบัติทางไฟฟ้าต้ องให้ ค่าเพาเวอร์ แฟค
เตอร์ สงู (High Power Factor Ballast) ค่าเพาเวอร์ แฟคเตอร์ ได้ ไม่น้อยกว่า 0.9 หรื อกรณีทีเป็ นชนิดเพาเวอร์ แฟคเตอร์ ตํา
การประกอบใช้ งานต้ องมีคาปาซิเตอร์ เพือปรับค่าเพาเวอร์ แฟคเตอร์ ได้ ไม่น้อยกว่า 0.9
3.1) บัลลาสต์สาํ หรับหลอด T8 ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ต้องได้ รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1506 ในพิกัดความถีสูง 25-50
กิโลเฮิรตซ์ มีค่าตัวประกอบกําลังวงจรรวมไม่ตํากว่า 0.96 และค่าตัวประกอบการส่องสว่างที 0.99 มีการจุดหลอดแบบอุ่น
ไส้ ก่อนเป็ นไปตามตารางข้ อมูลหลอดฟลูออเรสเซนต์ตาม มอก.236 และ มอก.956 หรือ IEC60081 และ IEC60901
บัลลาสต์จะต้ องออกแบบให้ ค่ากําลังไฟฟ้าเข้ าวงจรคงทีเมือแรงดันขาเข้ าเปลียนแปลงอยู่ใน
ระหว่าง 198 โวลต์ ถึง 254 โวลต์ โดยอนุญาตให้ ค่าการเปลียนแปลงกําลังไฟฟ้าเข้ าวงจรรวมไม่เกินร้ อยละ 3
บัลลาสต์ต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย มอก.885 โดยกําหนดให้ อุณหภูมิ
ข้ างตัวถัง (tc) ไม่ตํากว่า 70 องศาเซลเซียส
ผ่านการรับรองความปลอดภัยด้ านคลืนรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า มอก.1955 เพือการป้องกันการ
ส่งคลืนรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าทังทางด้ านสายประธานและการแผ่ในอากาศ
ค่าความเพียนรวมกระแสขาเข้ าไม่เกินร้ อยละ 10 (% THD)
บัลลาสต์ต้องผ่านการรับรองการปฏิ บัติตามข้ อกําหนดของกลุ่มประเทศยุโรป Low Voltage
Directive 73/23/EEC และ 93/68/EEC ตามมาตรฐาน EN61347-1:2001 และ EN61347-2-3:2001
บัลลาสต์ต้องผ่านการรับรองการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกลุม่ ประเทศยุโรป EMC Directive
89/336/EEC ตามมาตรฐาน55015:2000+A1:2000+A2:2002,EN55022, EN61000-3-2/-3, EN61547:1995+A1:2000,
(EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11)
ในกรณีทีบัลลาสต์ตดั การทํางานในสภาวะผิดปกติของหลอด บัลลาสต์ต้องสามารถทํางานต่อ
ได้ โดยอัตโนมัติ เมือเปลียนหลอดปกติเข้ าไปแทนทีโดยไม่ต้องทําการปิ ด สวิทซ์แรงดันไฟฟ้าขาเข้ า
บัลลาสต์ต้องมีค่าตัวประกอบกําลังส่องสว่างทีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของค่าทีกําหนดไว้ ตาม
ข้ อ 1. ตลอดย่านแรงดัน 198 โวลต์ ถึง 254 โวลต์
มีกระแสรัวลงดินน้ อยกว่า 0.5 mA. ต่อตัวบาลลาสต์
มีค่าตัวประกอบยอดคลืนของกระแสเข้ าหลอดไม่เกิน 1.5 ตลอดย่านแรงดัน 198 โวลต์ ถึง
254 โวลต์
บัลลาสต์ ป ระกอบด้ ว ยสารเคมี ต้อ งห้ า มในปริ มาณที กํ าหนดอยู่ใ นมาตรฐาน RoHS ของ
สหภาพยุโรป
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ผลิตภัณฑ์ต้องได้ รับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
และ ISO
ตัวถังของกล่องบัลลาสต์ต้องทําด้ วยอลูมิเนียมเพือการระบายความร้ อนทีดีขนึ
มีวงจรป้องกันความเสียหายทีเกิดจากแรงดันขาเข้ าเกินและการต่อสายผิด
มีวงจร Over voltage Protection : 48 ชัวโมงที 320 โวลท์ หรือ 2 ชัวโมง ที 350 โวลท์
ผู้ผลิตต้ องมีเครืองบัดกรีอัตโนมัติชนิดไม่ใช้ สารตะกัวและมีเครื องทดสอบสภาวะแรงดันเกิน
ชัวขณะตามมาตรฐาน IEC60929 และ เครืองทดสอบการส่งคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก.1955 หรื อ EN55015
โดยให้ ปฏิบตั ิการสุม่ และส่งผลทดสอบทุก Lot ตามทีมาตรฐาน IEC60929 และ EN55015 กําหนดไว้
. ) บัลลาสต์ ทีใช้ สําหรับหลอด PLC จะต้ องเป็ นชนิด Low Loss และเป็ นผลิตภัณฑ์ ทีได้ รับ มอก. หรื อ
มาตรฐานอืนทีเชือถือได้
4) สตาร์ เตอร์ (Starter) สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทีจําเป็ นต้ องเป็ นแบบ Switch Start พร้ อมด้ วยตัว
เก็บประจุเพือป้องกันการรบกวนคลืนวิทยุ (Radio-Interference Suppression Capacitor) โดยทังหมดบรรจุอยู่ภายใน
หลอดทีทําด้ วยสาร Polycabonate หรือวัสดุทีมีคณ
ุ สมบัติเท่าเทียมกันหรือดีกว่า
5) สายไฟฟ้าภายใน และ/หรือสายไฟฟ้าทีติดมากับดวงโคมไฟฟ้า โดยปกติต้องการให้ มีขนาดไม่เล็กกว่า
1.5 ตารางมิลลิเมตร เว้ นแต่กรณีมีข้อจํากัดในการยึดสายไฟฟ้า ให้ ใช้ สายทีมีขนาดเล็กกว่ากําหนดนีได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า
1.0 ตารางมิลลิเมตร โดยชนิดของสายต้ องมีฉนวนทนแรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 250 โวลต์ และทนอุณหภูมิใช้ งานของ
ตัวนําไม่น้อยกว่า
ก. 70oC สําหรับดวงโคมไฟฟ้าทีใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์
ข. 105oC หรื อ สายทนความร้ อนสําหรับดวงโคมไฟฟ้าทีใช้ หลอดไส้ และหลอดทีมีความร้ อนสูง
เช่น GAS Disdischarge Lamp เป็ นต้ น
6) ขัวต่อสาย (Terminal Block) ซึงใช้ สําหรับต่อสายไฟฟ้าจากภายนอกเข้ าดวงโคม ต้ องมีตัวนําเป็ น
ทองแดง หุ้มด้ วยฉนวน Polythene หรื อ Polymid สําหรับโคมไฟฟ้าทัวไปและหุ้มด้ วยฉนวนกระเบืองเคลือบ (Porcelain)
Block Type สําหรับโคมไฟฟ้าทีใช้ หลอดมีความร้ อนสูง ขัวต่อสายนีต้ องยึดติดกับตัวโคม
7) เสาสําหรั บติ ดตังโคมไฟถนน หรื อ Floodlight จะต้ อ งผลิต ตามมาตรฐาน DIN EN 40 ทํ าจาก
Tapered Tubular Steel ป้องกันสนิมด้ วยวิธี Hot Dipped Galvanized ทังภายในและภายนอก ต้ องมี Service Door ซึง
ยึดด้ วย Stainless Screw และมีช่องสําหรับเดินสายไฟเข้ าทีใต้ พืน
8) ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็ นชนิด Spring Rotate Lock Lamp Holders หรื อตามมาตรฐาน BS VDE
DIN NENA และ JIS ซึงจะต้ องได้ มาตรฐานรวมกันแล้ วไม่น้อยกว่า 2 มาตรฐาน
9) โคมฟลูออเรสเซนต์ ซึงติดตังฝั งเรียบกับเพดาน จะต้ องแขวนยึดจากพืนคอนกรีตเหนือฝ้าด้ วย hanger
rod เพือไม่ให้ นําหนักของโคมไฟกดลงบนโครงฝ้าเพดาน และจะต้ องสามารถปรับแต่งระดับและตําแหน่งของโคมไฟเพือให้
สอดคล้ องกับฝ้าได้
10) คาปาซิเตอร์ สําหรับการปรับปรุ งเพาเวอร์ แฟกเตอร์ ต้องเป็ นชนิด Dry (Metallized Plastic) เป็ นไป
ตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC และมีตวั ต้ านทานคร่อมสําหรับการปล่อยประจุ
7.3

วัสดุ และการสร้ างโคมไฟฟ้า
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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โคมไฟฟ้าทีติดตังเพือให้ แสงสว่างทัวไป ต้ องใช้ วัสดุและกรรมวิธีการผลิตตามข้ อกําหนดในรายละเอียดนี
เว้ นแต่จะมีข้อกําหนดในแบบให้ เป็ นอย่างอืน
7.3.1 โคมไฟฟ้าภายในอาคารทีใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ เป็ นไปตามกําหนดดังนี
) ตัวโคมต้ องพับขึนรูปจากแผ่นเหล็กชนิด Electro galvanized หรื อแผ่นเหล็กทีผ่านการชุบ
ผิวป้องกันสนิมด้ วยกรรมวิธีทางเคมีทีเหมาะสมเคลือบด้ วยฟอสเฟต แล้ วพ่นด้ วยสีฝุ่น Epoxy หรื อพ่นด้ วย Stove Enamel
Paint ปกติให้ เป็ นสีขาว
) แผ่นเหล็กทีใช้ ทําโคมต้ องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร สําหรับโคมทีติดตังหลอด
ไฟฟ้า ได้ ไม่เกิน 2 หลอด นอกนันให้ ใช้ เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร
) รู ป ทรงของโคม ต้ องได้ รั บ การออกแบบอย่ า งถู ก ต้ องตามหลั ก วิ ช าการ เพื อให้ ได้
ประสิทธิภาพทางแสงสูงสุด และตัวโคมมีความแข็งแรงเพียงพอในการติดตัง
) โคมชนิดทีกําหนดให้ มีแผ่นกรองแสง (Diffuser) ต้ องเป็ นชนิด Prismatic ขึนรู ปเป็ นขนาด
ทีเหมาะสม และยึดติดกับตัวโคม) กําหนดให้ แผ่นสะท้ อนแสงด้ านหลังซึงยึดติดกับโคมทําด้ วยแผ่นอลูมิเนียมบริ สทุ ธ์ ผิวมัน
หนาไม่น้อยกว่า . มิลลิเมตรดัดโค้ งพาราบอลิค (Parabolic Mirror Aluminium Reflector) ตลอดความยาวหลอดค่า
สัมประสิทธิ แสงโดยรวมไม่น้อยกว่า %
) โคมไฟทีใช้ หน้ ากากตะแกรง (Louver) กําหนดให้ แผ่นสะท้ อนแสงด้ านหลังซึงยึดติดกับ
โคมทําด้ วยแผ่นอลูมิเนียมบริ สทุ ธ์ ผิวมันหนาไม่น้อยกว่า . มิลลิเมตรดัดโค้ งพาราบอลิค (Parabolic Mirror Aluminium
Reflector) ตลอดความยาวหลอดค่าสัมประสิทธิ แสงโดยรวมไม่น้อยกว่า % ส่วนตัวหน้ ากากให้ มีครี บตามความยาว
หลอด ทําด้ วยแผ่นอะลูมิเนียมผิวขัดเงาดัดโค้ งพาราบอลิค (Parabolic Mirror Aluminum Louvre) และครี บตามขวางทํา
ด้ วยแผ่นอะลูมิเนียมมีลายเส้ น (Profiled Lamellae) เพือลด Glare
6) โคมโรงงานพร้ อมแผ่ นสะท้ อนแสงอลูมิเนีย มเงาค่าสัม ประสิทธิ แสงโดยรวมไม่น้อยกว่ า
%
7.3.2 หลอดไฟฟ้า (หรือตามแบบระบุ)
1) หลอด LED ชนิด T8 จะต้ องมี Rated Lamp Wattage ตามทีระบุในแบบและมีคุณสมบัติ
ในการให้ ความสว่างเป็ นพิเศษที wattage เท่ากันตามรายละเอียดดังนี
WATTAGE
LUMENS
WATTAGE
LUMENS
8-12 (DAYLIGHT)
ไม่น้อยกว่า 1050
16-18 (DAYLIGHT)
ไม่น้อยกว่า 2500
8-12 (COOLWHITE)
ไม่น้อยกว่า 1050
16-18 (COOLWHITE)
ไม่น้อยกว่า 2500
8-12 (WARMWHITE)
ไม่น้อยกว่า 1050
16-18 (WARMWHITE)
ไม่น้อยกว่า 2500
7.4

เครื องเป่ าอัตโนมัติ (Electronic hand dryer)
เครืองเป่ ามือแห้ งอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับติดตังในห้ องนํา ทํางานโดยสวิตช์ อัตโนมัติเมือยืนมือเข้ าไปใต้ ช่อง
เป่ าลม และหยุดทํางานเมือดึงมือออก ตัวเครืองภายนอกทําด้ วยพลาสติกแข็ง ทนแรงกระแทก ภายในประกอบด้ วยพัดลม
กังหัน และเครื องทําความร้ อน ซึงทํางานร่ ว มกัน ด้ วยประสิทธิ ภาพสูง และเงีย บเชีย บ มี ขนาดกะทัดรั ด กระแสไฟ .
kw/220 V 50 cycles
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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7.5

โคมแสงสว่ างฉุกเฉิน (Self-Contained Battery Emergency Light)
1) ไฟฉุกเฉินต้ องเป็ นระบบอัตโนมัติ วงจรภายในเป็ นวงจรอิเล็กทรอนิก ส์ ซึงควบคุมการอัดและคาย
ประจุจากแบตเตอรีโดยอัตโนมัติ กล่าวคือจะต้ องมีวงจรสําหรับตัดเมืออัดประจุเต็ม หรือเมือคายประจุถงึ ระดับแรงดันทีจะ
เป็ นอันตรายต่อแบตเตอรีและมีระบบอัตโนมัติสําหรับการคายประจุทุก ๆ สัปดาห์ โดยการเปิ ดไฟประมาณ 15-30 นาที
นอกจากนี ต้ องมีอุป กรณ์ แสดงสภาพการใช้ งานอย่า งครบถ้ วนและมีระบบทดสอบพร้ อม ตัวกล่องต้ องสามารถระบาย
อากาศ และทนต่อสภาพกรดจากแบตเตอรีได้ เป็ นอย่างดี โดยทําจากทีแผ่นเหล็กทีผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและหนาไม่น้อย
กว่า 1 มม. รวมทังสามารถตรวจสอบและซ่อมบํารุงหรื อเปลียนแบตเตอรี ทางด้ านหน้ าได้ ผู้รับจ้ างต้ องมีค่มู ือการใช้ และ
การบํารุงรักษาแนบติดอยู่กบั ไฟฉุกเฉินทุกชุด การติดตังให้ เป็ นไปตามทีกําหนดในแบบ โดยระดับของหลอดไฟตําจากระดับ
ฝ้าประมาณ 0.30 เมตร ส่วนชุดทีติดตังแยกหลอด ให้ ทําฐานของหลอดไฟทีเหมาะสม และสวยงาม
2) หลอดไฟฟ้าให้ ใช้ หลอด LED 12 W. จํานวน 2 หลอด หรือตามทีกําหนดในแบบ
3) แบตเตอรีใช้ Sealed Lead Acid Battery ขนาดกําลังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ กับหลอดไฟได้ เป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชัวโมง
4) การติดตังให้ เป็ นไปตามแบบ โดยระดับจากพืนถึงขอบล่างโคมไฟฉุกเฉินไม่น้อยกว่า เมตร ส่วนชุด
ทีติดตังแยกหลอดไฟ (REMOTE LAMP) ให้ ทําฐานของหลอดไฟทีเหมาะสมและสวยงาม
7.6

โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
LAMP:
Lighting Emitting Diode (LED) long lifetime operation luminous intensity 40320
mcd 2 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 surfacemounted(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)
PROTECTIONS: AC Fuse to prevent shot circuit and over load for AC input
Low Voltage Cut-off protects Battery
HOUSING:
Zinc Steel Sheet or electro-galvanized steel sheet 1mm.Thickness with
Epoxy Powder and stove enamel coated Anti-rust corrosion proof
INDICATORS:
LED AC/DC indicates incoming 220Vac
LED Charging/Fully indicates incoming the battery charging or fully charge.
ON Switch to control the output lamps
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OFF Switch to control the output lamps
TEST button to test the output lamps

7.7

การขออนุมัติ
ก่อนการจัดหา หรือสังซือโคมไฟฟ้าทุกชนิด ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจการจ้ างโดยต้ องส่ง
รายละเอียดประกอบการพิจารณาดังนี
1) รายละเอียดของ วัสดุ-อุปกรณ์ ทีใช้ รวมทังกรรมวิธีการป้องกันสนิม หรื อตามทีคณะกรรมการตรวจ
การจ้ าง เรียกขอ
2) ส่งรายละเอียดวิธีการติดตัง เพือประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพทีติดตังใช้ งาน
3) ต้ องส่งตัวอย่าง วัสดุ/อุปกรณ์ ตามทีคณะกรรมการตรวจการจ้ างเรียกขอทังนีเมือได้ รับการอนุมัติ และ
ได้ ติดตังเรียบร้ อย หากคณะกรรมการตรวจการจ้ างพบว่าโคมไฟฟ้าทีได้ นําเข้ าติดตังนันไม่ตรงตามทีได้ ขออนุมัติไว้ หรื อไม่
ตรงตามข้ อกําหนด ต้ องนํามาเปลียนหรือทดแทนให้ ถกู ต้ อง
7.8

การขออนุมัติ
ก่อนการจัดหา หรือสังซือโคมไฟฟ้าทุกชนิด ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจการจ้ างโดยต้ องส่ง
รายละเอียดประกอบการพิจารณาดังนี
1) รายละเอียดของ วัสดุ-อุปกรณ์ ทีใช้ รวมทังกรรมวิธีการป้องกันสนิม หรื อตามทีคณะกรรมการตรวจ
การจ้ าง เรียกขอ
2) ส่งรายละเอียดวิธีการติดตัง เพือประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพทีติดตังใช้ งาน
3) ต้ องส่งตัวอย่าง วัสดุ/อุปกรณ์ ตามทีคณะกรรมการตรวจการจ้ างเรียกขอทังนีเมือได้ รับการอนุมัติ และ
ได้ ติดตังเรียบร้ อย หากคณะกรรมการตรวจการจ้ างพบว่าโคมไฟฟ้าทีได้ นําเข้ าติดตังนันไม่ตรงตามทีได้ ขออนุมัติไว้ หรื อไม่
ตรงตามข้ อกําหนด ต้ องนํามาเปลียนหรือทดแทนให้ ถกู ต้ อง
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8. อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า
8.1 ความต้ องการทัวไป
เพือให้ การใช้ งานและการติดตังอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้า ให้ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า-สือสาร อืนๆ
เช่น สายโทรศัพท์ สายสัญญาณ วิทยุ-โทรทัศน์ สายสัญญาณแจ้ งเตือน เป็ นต้ น ) เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและถูกต้ อง
ตามมาตรฐาน จึงกําหนดให้ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และการติดตังเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังรายละเอียดนี
8.2 ท่ อร้ อยสายไฟฟ้า
.2.1) ท่อร้ อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะ ท่อโลหะต้ องเป็ นท่อโลหะตามมาตรฐาน มอก. 770 - 2533 และ/หรื อ
ANSI ชุบป้องกันสนิมโดยวิธี HOT-DIP Galvanized ซึงผลิตขึนเพือใช้ งานร้ อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะดังต่อไปนี
1) ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีเส้ นผ่าศูนย์ กลางไม่น้อยกว่า 1/2 นิว
ติดตังใช้ งานในกรณีทีติดตังลอย หรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึงไม่มีสาเหตุใดๆ ทีจะทําให้ ท่อเสียรู ปทรงได้ การติดตังใช้ งานให้
เป็ นไปตามกําหนดใน NEC Article 348
2) ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางไม่
เล็กกว่า 1/2 นิว ติดตังใช้ งานได้ เช่นเดียวกับท่อโลหะบางและติดตังฝั งในคอนกรีตได้ แต่ห้ามใช้ ฝังดินโดยตรงและห้ ามใช้ ใน
สถานทีอันตรายตามกําหนดใน NEC Article 345
3) ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) สามารถใช้ งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้ ทุก
ประการ และให้ ใช้ ในสถานทีอันตรายและฝั งดินได้ โดยตรง ตามกําหนดใน NEC Article 346
4) ท่ออ่อน (Flexible Metal Conduit) เป็ นท่อโลหะอ่อนทีใช้ ร้อยสายไฟฟ้าเข้ าอุปกรณ์ หรื อเครื อง
ไฟฟ้าทีมี หรืออาจมีการสันสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ทีอาจมีการเคลือนย้ ายได้ บ้าง เช่น มอเตอร์ โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็ นต้ น
ท่ออ่อนทีใช้ ในสถานทีชืนแฉะและนอกอาคารต้ องใช้ ท่ออ่อนชนิดกันนํา การติดตังใช้ งานโดยทัวไปให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ใน NEC Article 350
5) ท่อโลหะอ่อนชนิด HDPE จะต้ องเป็ นท่อทีผลิตขึนเพือใช้ ในงานร้ อยสายไฟฟ้า และสายสัญญาณ
ผลิตจากวัตถุดิบโพลีเอทีลนี ชนิดความหนาแน่นสูง มีสดี ํา คุณสมบัติทนแรงกด แรงดึง แรงกระแทกได้ ดี มีความยืดหยุ่นสูง
ไม่แตกร้ าวไม่หกั ง่าย ในกรณีทีเกิดการกดทับ ฝั งกลบ หรือมีการทรุดตัวของพืนดิน ผิวภายนอกและภายในมีความลืน เรี ยบ
มัน เหมาะสําหรับการใช้ งานร้ อยสายไฟฟ้า และสายสัญญาณ และจะต้ องได้ มาตรฐาน มอก. 982-2548
6) อุปกรณ์ ประกอบการเดินท่อ ได้ แก่ Coupling, Connector, Lock NUT, Bushing และ Service
Entrance Cap ต่างๆ ต้ องเหมาะสมกับสภาพและสถานทีใช้ งาน Connector
.2.2) ท่อ พี.วี.ซี. (PVC Conduit)
1) ท่อ พี.วี.ซี. ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน มอก. และ/หรือ BS 6099 คงทนต่อการกัดกร่ อนจากนํามัน,
ไขมัน, เกลือ และ Inorganic Acid ซึงผลิตขึนเพือใช้ งานร้ อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ
2) ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และไม่เกิน 50 มิลลิเมตร ความหนาของผนังท่อ
ต้ องไม่น้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร
3) ติดตังใช้ งานในกรณีทีติดตังลอย, ซ่อนในฝ้าเพดาน, ฝั งในคอนกรีต และบริเวณทีจะไม่ได้ รับความ
เสียหายเชิงกล (Mechanical Damage)
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4) อุปกรณ์ ประกอบการเดิน ท่อ เช่น Coupling, Bushing, Junction Box และ Connector ต้ อ ง
เหมาะสมกับสภาพการติดตังและการใช้ งานสีจะต้ องเป็ นสีเดียวกันกับท่อ
5) ท่ออ่อน (Flexible Conduit) เป็ นท่ออ่อนทีใช้ ร้อยสายไฟฟ้าเข้ าอุปกรณ์ หรื อเครื องไฟฟ้าทีมี หรื อ
อาจมีการสันสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ทีอาจมีการเคลือนย้ ายได้ บ้าง เช่น โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็ นต้ น ท่ออ่อนทีใช้ ในสถานที
ชืนแฉะและนอกอาคารต้ องใช้ ท่ออ่อนชนิดกันนํา
6) การติดตังท่อ พี.วี.ซี. ให้ เป็ นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิต
8.2.3) การติดตังท่อร้ อยสายไฟฟ้า ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังนี
1) ให้ ทําความสะอาดทังภายในและภายนอกท่อก่อนทําการติดตัง
2) การดั ด งอท่ อ ต้ อ งไม่ ทํ า ให้ เสี ย รู ป ทรง และรั ศ มี มี ค วามโค้ งของการดั ด งอ ต้ องเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของ NEC
3) ท่อต้ องยึดกับโครงสร้ างอาคารหรือโครงสร้ างถาวรอืนๆ ทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร
4) ท่อแต่ละส่วนหรื อแต่ละระยะต้ องติดตังเป็ นทีเรี ยบร้ อยก่อน จึงสามารถร้ อยสายไฟฟ้าเข้ าท่อได้
ห้ ามร้ อยสายเข้ าท่อในขณะกําลังติดตังท่อในส่วนนัน
5) การเดินท่อในสถานทีอันตรายตามข้ อกําหนดใน NEC Article 500 ต้ องมีอุปกรณ์ ประกอบพิเศษ
เหมาะสมกับแต่ละสภาพและสถานที
6) การใช้ ท่ออ่อน ต้ องใช้ ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
7) แนวการติดตังท่ อ ต้ องเป็ นแนวขนานหรื อตังฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนทําให้ ไ ม่
สามารถติดตังท่อตามแนวดังกล่าวได้ ให้ ปรึกษากับคณะกรรมการตรวจการจ้ างเป็ นแต่ละกรณีไป
8) ท่อ Conduit จะต้ องถูกยึดตรึงอย่างมันคง (Securely Fasiened) กับผนังของโลหะของ Outlets,
Junction และ Pull Boxes ด้ วย Galvanized Lock Nut, Bushing การขันยึดจะต้ องสังเกตว่าเกลียวของท่อทังหมดจะต้ อง
ผ่าน Bushing, Lock Nut จะต้ องขันตรึง Bushing นัน ให้ สมั ผัสแน่นเป็ นตัวนําไฟฟ้า (Firm Electrical Contact) ไปยังผนัง
โลหะนัน
) จะต้ องมีการระมัดระวังไม่ให้ ภายในท่อ Conduit สะสมนํา เศษวัสดุ หรื อเศษคอนกรี ตอยู่ ถ้ ามีสิง
แปลกปลอมอยู่ในท่อ ผู้รับเหมาฯ จะต้ องทําความสะอาดท่อก่อน ถ้ าสิงแปลกปลอมนีไม่สามารถนําออกมาได้ ก็จะต้ อง
เปลียน Conduit นันใหม่
10) ท่อร้ อยสายทังหมดทีเดินลอยให้ ทาสีทําเครืองหมายไว้ ทกุ ๆ 2 เมตร
8.2.4) การเดินสายบนผิวหรือเดินสายเกาะผนัง (Surface Wiring)
อนุญาตให้ ใช้ ไ ด้ กับ การเดิ น สายภายในอาคารทัวไป ยกเว้ น ที ได้ ระบุว่ า ห้ า มใช้ ใ นเรื องนันๆ โดย
สายไฟฟ้าทีใช้ จะต้ องเหมาะสมกับสภาพทีติดตังด้ วย
1) การเดินสายผ่านผนังหรือสิงก่อสร้ างต้ องมีการป้องกันความเสียหาย เนืองจากฉนวนหรื อเปลือก
นอกถูกบาดด้ วยสิงทีแหลมคม
2) สิงจับยึดเพือติดตังต้ องทําด้ วยวัสดุทีไม่ทําให้ ฉนวนของสายชํารุ ด ระยะห่างระหว่างจุดจับยึด ไม่
เกิน 20 เซนติเมตร
3) การต่อและการต่อแยกให้ ทําได้ เฉพาะในกล่องสําหรับงานไฟฟ้าตามทีได้ อนุญาต

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-E/0001
Doc. Title : งานระบบไฟฟ้าและสือสาร

Rev. No. 0
Page
8-3/8

4) ขนาดกระแสของสายไฟฟ้ าให้ เ ป็ นไปตามข้ อ กํา หนดการไฟฟ้ านครหลวงหรื อ การไฟฟ้ าส่ว น
ภูมิภาค
) การเดินสายให้ ติดตังเรียงเป็ นชันเดียว ห้ ามติดตังซ้ อนกัน
) ไม่อนุญาตให้ ใช้ การเดินสายบนผิวในกรณีดงั ต่อไปนี
.1) ในบริเวณทีอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ
.2) ในสถานทีอันตราย นอกจากระบุไว้ เป็ นอย่างอืนในเรืองนัน
.3) ในระบบแรงสูง
8.3 Wireway
1) รางเดินสายโลหะ (Metal Wireways)
1.1) รางเดินสายโลหะมีลกั ษณะเป็ นรางทําจากแผ่นโลหะพับมีฝาปิ ด-เปิ ดได้ เพือใช้ สําหรับเดินสายไฟฟ้า
อาจจะมีช่องระบายอากาศด้ วยก็ได้
. ) รางเดิ น สายจะต้ องเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ได้ รั บ มาตรฐานผู้ผ ลิต ในประเทศไทย และได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานสากล ISO9001: 2015 ซึงได้ ผลิต รางเดินสายอยู่เป็ นประจําและเป็ นผู้ผลิตทีผู้ว่าจ้ างเชือถือ รางเดินสายไฟแต่ละ
ท่อนจะต้ องแสดงชือและเครืองหมายการค้ าของผู้ผลิตไว้ ในทีๆ เห็นได้ ชดั เจน
. ) รางเดินสายต้ องผลิตจากเหล็กมาตรฐานชนิดทําการชุบด้ วยวิธี Hot Dip Galvanized (HDG) ความ
หนากําหนดให้ เป็ น ไมครอน ความยาวแนะนําในการผลิตของรางเดินสายมีขนาด . หรือ . เมตร
. ) ขนาดรางเดินสายโลหะทีแนะนําในการผลิตมีขนาดตามตารางดังนี
ตาราง ขนาดรางเดินสายโลหะทีแนะนําในการผลิต
ขนาดความสูง x กว้ าง (มม.)
x 50
50 x 75
50 x 100
100 x 100
100 x 150
100 x 200 หรือ x 200
100 x 300 หรือ 50 x 300
100 x 400 หรือ 50 x 400

ความหนาตําสุด (มม.)
.
.
.
.
.
.
.
.

2) การติดตังใช้ งาน Wireway ต้ องเป็ นไปตาม NEC Article 300 และ Article 362
3) Wireway ทีติดตังในแนวดิง (Vertical) จะต้ องมี Supporting Bar อยู่ภายใน Wireway เพือยึดสายเคเบิลทุกๆ
ระยะ 40 เซนติเมตร
) รางร้ อยสายทีทําขึนสําหรับใช้ ภายนอกอาคาร จะต้ องมีลกั ษณะกันนําได้ โดยผู้ผลิตต้ องแสดงเครืองหมายหรื อ
ข้ อความบอกไว้ ทีตัวรางร้ อยสาย
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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) จํานวนพืนทีหน้ าตัดของสายไฟฟ้าทังหมดต้ องไม่เกิน เปอร์ เซนต์ ของขนาดพืนทีหน้ าตัดของรางร้ อยสาย
และห้ ามบรรจุสายไฟฟ้าทีนํากระแส ลงในรางร้ อยสายมากกว่า เส้ น โดยสายสําหรับวงจรสัญญาณหรือระบบควบคุมไม่
ถือว่าเป็ นสายไฟทีนํากระแส
) รางร้ อยสายจะต้ องยึดให้ มนคงทุ
ั
กระยะไม่เกิน . ม. แต่ถ้าเป็ นแนวดิงต้ องยึดให้ มนคงทุ
ั
กระยะไม่เกิน . ม.
และต้ องไม่มีการต่อรางร้ อยสายมากกว่า แห่งระหว่างช่วงยึด การติดตังผ่านผนังให้ สว่ นทีไม่มีรอยต่อผ่านทะลุผนังเท่านัน
และปลายสุดของรางร้ อยสายต้ องมีฝาปิ ด
) ระหว่างรางเดินสาย จะต้ องต่อขัวกราวด์ระหว่างท่อนด้ วย
8.4 รางเคเบิล (Cable Tray)
1) รางเคเบิลแบบด้ านล่างทึบและแบบมีช่องระบายอากาศ
) รางเคเบิลมีลกั ษณะเป็ นรางเปิ ด แผ่นเหล็กพืน พับเป็ นลูกฟูก
) ความยาวแนะนําในการผลิตของรางเคเบิลมีขนาด . หรือ . เมตร และความสูงขนาด มม.
1.1.1 ด้ า นข้ า ง (SIDERAIL) สูง
mm.ด้ านตัดเป็ นรู ป ตัวอี (E-SHAPE) ความหนาเหล็ก .
mm.
1.1.2 ด้ านพืน ( BOTTOM PLATE ) เป็ นโลหะลูกฟูก มีรูระบายอากาศ ( VENTILATED
AND CORRUGATED )ไม่น้อยกว่า 30% ของพืนทีด้ านพืนทังหมด
1)
ความหนาเหล็ก . mm. สําหรับความกว้ าง
- mm.
2)
ความหนาเหล็ก . mm. สําหรับความกว้ าง
mm.
4) กรณีติดตังภายนอกอาคารให้ มีฝาครอบรางด้ วย
5) การติดตัง ใช้ งานรางเคเบิล (Cable Tray) ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน วสท. หัวข้ อ การเดินสายในรางเคเบิล
(Cable Tray)
6)
รางเดินสาย จะต้ องทําจากแผ่นเหล็กทีผ่านกรรมวิธีป้องกันและกําจัดสนิมโดยวิธี hot dip galvanized
ความหนา
ไมครอนเป็ นอย่างตํา
ขนาดตามทีระบุในแบบ รางเดินสายจะต้ องมีความแข็งแรงพอทีจะรับนําหนักสายได้ เต็มทีโดยไม่บิดเบียว
ขอบข้ างรางและขันของรางจะต้ องเรียบ โดยไม่มีความคมของขอบ เพือป้องกันความเสียหายทีจะเกิดขึนกับ
สายเคเบิล อันเนืองจากการติดตัง
7) รางเดินสายจะต้ องมีการต่อเนืองถึงกันตลอดของเส้ นทางต่อลงดิน เพือไม่ให้ มีการขาดตอนได้ ข้อต่อระหว่าง
รางเดินสายแต่ละช่วงจะต้ องแน่นสนิท รางเดินสายจะต้ องมีความต้ านทานกระแสไฟฟ้าตําตลอดทาง และ
ต้ องรับปริมาณกระแสไฟฟ้าอันเกิดจากการลัดวงจรได้ อย่างปลอดภัย
8) รางเดินสายจะต้ องเดินในแนวขนานกับโครงสร้ างของอาคารและมีความสูงเหนือรางพอเพียงสําหรับการวาง
สาย
9) การเดินสายในรางเดินสายทีไม่ได้ อยู่ในแนวนอน จะต้ องยึดสายทีเดินไปกับพืนรางให้ มันคงและสายจะต้ อง
มีความยาวตลอดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้ ามมีการต่อสายในรางเดินสาย
10) ระยะจับยึดรางไม่เกิน 1.5 เมตร
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.

รางเคเบิลแบบบันได (Cable Ladders)
1) รางเคเบิลแบบบันไดมีลกั ษณะเป็ นรางเปิ ด โดยมีบนั ได (Rung) ขอบมนไม่คมทุกๆ ระยะ ซม.
หรือน้ อยกว่า
) วัสดุทีใช้ ทํารางเคเบิลเป็ นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้ อน (Hot Dip Galvanized) ความหนา ไมครอน
เป็ นอย่างตํา
) ความยาวแนะนําในการผลิตของรางเคเบิลแบบบันไดมีขนาด . หรื อ . เมตร และความสูงรางมีขนาด
หรือ มม.
4) รางเดินสาย จะต้ องทําจากแผ่นเหล็กทีมีความแข็งแรงพอทีจะรับนําหนักสายได้ เต็มทีโดยไม่บิดเบียว ขอบ
ข้ างรางและขันของรางจะต้ องเรียบ โดยไม่มีความคมของขอบ เพือป้องกันความเสียหายทีจะเกิดขึนกับสาย
เคเบิล
อันเนืองจากการติดตัง
. ) ด้ านข้ าง (SIDERAIL) สูง mm.หรือสูง mm.ด้ านตัดเป็ นรูปตัวอี (E-SHAPE)
1)
ความหนาเหล็ก . mm. สําหรับความกว้ าง
- mm.
2)
ความหนาเหล็ก . mm. สําหรับความกว้ าง
mm.
. ) ลูกขัน (RUNG) ขนาด x mm. ด้ านตัดเป็ นรูปตัวซี
(C - SHAPE) เพือการรับนําหนักตามมาตรฐานกําหนด
1)
ความหนาเหล็ก . mm. สําหรับความกว้ าง
- mm.
)
ความหนาเหล็ก . mm. สําหรับความกว้ าง
mm.
5) รางเดินสายจะต้ องมีการต่อเนืองถึงกันตลอดของเส้ นทางต่อลงดิน เพือไม่ให้ มีการขาดตอนได้ ข้อต่อระหว่าง
รางเดินสายแต่ละช่วงจะต้ องแน่นสนิท รางเดินสายจะต้ องมีความต้ านทานกระแสไฟฟ้าตําตลอดทาง และ
ต้ องรับปริมาณกระแสไฟฟ้าอันเกิดจากการลัดวงจรได้ อย่างปลอดภัย
6) รางเดินสายจะต้ องเดินในแนวขนานกับโครงสร้ างของอาคารและมีความสูงเหนือรางพอเพียงสําหรับการวาง
สาย
7) การเดินสายในรางเดินสายทีไม่ได้ อยู่ในแนวนอน จะต้ องยึดสายทีเดินไปกับพืนรางให้ มันคงและสายจะต้ อง
มีความยาวตลอดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้ ามมีการต่อสายในรางเดินสาย
8) การติดตังรางเดินสาย การเดินสายในรางเดินสายรวมทังขนาดและจํานวนสายทีเดินในรางเดินสายให้ ปฏิ บัติ
ตามข้ อกําหนดทีระบุใน วสท.
9) ระยะจับยึดรางไม่เกิน 1.5 เมตร

. ทางเดินสาย (BUSWAYS)
มาตรฐาน
มาตรฐานวิธีการติดตัง การผลิต รวมถึงการรองรับบัสเวย์ และอุปกรณ์ ประกอบต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน UL857
หรื อ IEC
- :
Busbar Trunking System (Busway) และโรงงานผู้ผลิตต้ องได้ รับการตรวจสอบรับรองการ
รักษาคุณภาพการผลิตทุกปี (YEARLY INSPECTION by KEMA KEUR) พร้ อมทังแนบ Certificate ผลการทดสอบทุก
พิกดั กระแสทีเสนอให้ กบั โครงการ เพืออนุมตั ิก่อนสังผลิต
ข้ อกําหนดทัวไป
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1) บัสเวย์ ทังชนิด Feeder และ/หรื อ Plug-in ทีใช้ ต้องประกอบด้ วยบัสบาร์ ทีทําด้ วยทองแดง หรื ออลูมิเนีย ม
ตามทีกําหนดในแบบ อยู่ภายในกล่องหุ้มปิ ด (Totally Enclosed non-ventilated Housing) เพือป้องกันฝุ่ น และความ
เสียหายทางกล
2) ท่อน (Section) ของบัสเวย์ ทังชนิด Plug-in และ Feeder สามารถติ ดตังโดยต่อกัน หรื อสลับ แทนกันได้
(Interchangeable) โดยไม่ต้องมีอปุ กรณ์พิเศษช่วย การติดตังต้ องใช้ ท่อนทีมีความยาวมาตรฐานให้ มากทีสุด และใช้ ท่อนที
มีความยาวพิเศษตามทีจําเป็ น เพือเป็ นไปตามสภาพของสถานทีติดตัง
3) บัสเวย์ทีติดตังในแนวนอนต้ องมีทีรองรับ (Hanger) ทุกระยะไม่เกิน 3 เมตร และไม่เกิน 4.8 เมตร ในแนวดิง
4) บัสเวย์ทีติดตังภายอาคารและภายนอกอาคาร ต้ องมีค่าการป้องกันบัสเวย์ ดังนี
4.1 บัสเวสย์ทีติดตังภายในอาคารจะต้ องมีระดับการป้องกันนําไม่น้อยกว่า IP54บัสเวย์ ทีติดตังทะลุพืน หรื อ
ผนังกันไฟต้ องมีวสั ดุกนั ไฟลาม (Fire Stop, Fire Barrier) ติดตัง ปลายของบัสเวย์ทงหมดต้
ั
องมีฝาครอบปิ ด (End Cap)
4.2 บัสเวย์ทีติดตังภายนอกอาคารต้ องเป็ นชนิดกันนํา (Weather Proof) โดยมีระดับการป้องกันนําไม่น้อย
กว่า IP66 พร้ อมติดตัง CANOPY จากโรงงานผู้ผลิตเดียวกับบัสเวย์
5) บัสเวย์ต้องติดตังในสถานทีทีได้ พิจารณาแล้ วว่า ไม่เกิดความเสียหายทางกายภาพแก่บัสเวย์ จุดต่อ (Joint)
ต่าง ๆ ของบัสเวย์ต้องสามารถเข้ าไปบํารุงรักษาได้
6) บัสเวย์ทงชนิ
ั ด Feeder และ Plug ต้ องเป็ นแบบ 3P W 100%N with 50% Ground Bar
7) อุณหภูมิของบัสเวย์ ขณะใช้ งานเต็มพิกัด (Rated load Current) ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน IEC 61439-6 :
2012 Busbar Trunking System (Busway)
8) BUSDUCT จะต้ องมี Thermal indicator เพือใช้ ในการตรวจสอบอุณหภูมิเบืองต้ นของ BUSDUCT
9) บัสเวย์ จะต้ อ งทดสอบ Temperature Rise ตามมาตรฐาน IEC
- ทังในแนว Vertical และ
Horizontal
การทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
บัสเวย์ทกุ ชนิด และทุกขนานต้ องทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ได้ ไม่น้อยกว่าตามทีระบุในแบบ
บัสบาร์ (Busbar)
1) บัสบาร์ ต้องทําด้ วยทองแดง (98%) Conductivity) หรืออลูมิเนียม (55% Conductivity)
2) บัสบาร์ ทงชนิ
ั ดทองแดง และชนิดอลูมิเนียมต้ องเคลือบดีบกุ หรือเงิน ด้ วยไฟฟ้า โดยหุ้มฉนวน Class B (130
องศาเซลเซียส) ตลอดความยาวของบัสบาร์ ยกเว้ นส่วนทีเป็ นหน้ าสัมผัส
กล่ อง (Housing)
1) กล่องหุ้มของบัสเวย์ ต้องทํามาจาก Extruded Aluminum เพือป้องกันการผุก ร่ อนทีเกิดเนืองจากความชื น
อุปกรณ์ทีใช้ ประกอบบัสเวย์ ต้ องผ่านการเคลือบเพือป้องกันการผุกร่อน
2) กล่องหุ้มบัสเวย์ต้องปิ ดสนิท โดยทีอากาศไม่สามารถเข้ าออกได้ เพือป้องกันการสะสมของฝุ่ นละออง
3) บัสเวย์แบบ Plug-in ท่อนมาตรฐานจะต้ องมีช่องเปิ ดสําหรับนํากระแสไปใช้ งาน เป็ นชนิดฝาปิ ดอย่างน้ อย 3
ช่องต่อความยาว 10 ฟุต
จุดต่ อ (Joint)
1) จุดต่อสําหรับบัสเวย์ให้ ใช้ สลักเกลียวชนิด Double Headed Bolt ร้ อยทะลุผ่านบัสเวย์
2) จุดต่อของบัสเวย์ต้องสามารถปรับระยะได้
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3) การขัน และการตรวจสอบความตึงของสลักเกลียว สามารถทําจากด้ านหน้ าได้ โดยทีไม่ต้องดับไฟบัสเวย์ แต่ละ
ช่วงสามารถถอดออกได้ โดยไม่ต้องรือถอนช่วงอืน ๆ
ช่ องเดิน (Plug-in-Opening)
ช่องเปิ ดของบัสเวย์ต้องมีอุปกรณ์ รองรับทีแข็งแรงพอจะรับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ การติดตังทีรองรับ (Hanger)
สําหรับบัสเวย์ชนิด Plug-In ต้ องไม่กีดขวาง หรือปิ ดบังช่องเปิ ดของบัสเวย์ ถึงแม้ ว่าช่องเปิ ดนัน ๆ จะไม่มี Plug-In-Unit มา
ต่อด้ วย
Plug-In-Unit
1) Plug-In Unit ต้ องเป็ นชนิด และขนาดตามทีกําหนดในแบบ และต้ องมีอปุ กรณ์ป้องกันอยู่ภายใน
2) Plug-In-Unit ต้ องเป็ นชนิ ดที ตัวกล่องสามารถต่ อ ลงดิ น ก่ อนที จะสัม ผัสกันของแผ่ น สายเฟส เพื อความ
ปลอดภัยของผู้ทํางาน
3) Plug-In-Unit ต้ อ งมีอุป กรณ์ ป้ องกัน การใส่ หรื อ การถอด ในขณะที สวิ ทซ์ อ ยู่ใ นตํ าแหน่ ง ON และต้ อ ง
สามารถล็อกกุญแจฝากล่อง เพือป้องกันไม่ให้ ผ้ ทู ีไม่เกียวข้ องมาเปิ ดฝากล่อง
4) Plug-In-Unit ต้ องมีอุปกรณ์ ป้องกันการเปิ ดฝา ในขณะทีเซอร์ กิตเบรกเกอร์ อยู่ในตําแหน่ง ON และ ต้ องมี
อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ สบั สวิตซ์เข้ า ในขณะทีเปิ ดฝาอยู่
5) Plug-In-Unit ต้ องเป็ นชนิดทีมีการปลด และต่อวงจรแบบ Quick-make, Quick-break โดยใช้ Hook Stick
ประสบการณ์ การติดตังและการรั บประกัน
บัสเวย์ทีติดตังในโครงการ จะต้ องมีผลงานการติดตังภายในประเทศมาแล้ วไม่น้อยกว่า 50 โครงการ
เป็ นตัวแทนจําหน่ายถาวรโดยไม่เปลียนแปลงมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และจะต้ องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้ อย 2 ปี
8.7 กล่ องต่ อสาย
กล่องต่อสายในทีนี ให้ รวมถึงกล่องสวิตช์ กล่องเต้ ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องพักสายหรือกล่องดึงสาย
(Pull Box) ตามกําหนดใน NEC Article 370 รายละเอียดของกล่องต่อสาย ต้ องเป็ นไปตามกําหนดดังต่อไปนี
1) กล่องต่อสายมาตรฐานโดยทัวไป ต้ องเป็ นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีป้องกัน
สนิมด้ วยการชุบ Galvanized และกล่องต่อสายชนิดกันนํา ต้ องผลิตจากเหล็กหล่อหรื ออะลูมิเนียมหล่อทีมีความหนาไม่
น้ อยกว่า 2.4 มิลลิเมตร
2) กล่อ งต่ อสายทีมี ปริ มาณใหญ่ กว่ า 100 ลูกบาศก์ นิว ต้ องพับ ขึนจากแผ่น เหล็ก ทีมี ความหนาไม่น้ อยกว่ า
1.5 มิลลิเมตร ทังนีต้ องคํานึงถึงความแข็งแรงของกล่องต่อการใช้ งาน ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้ วยการชุบ Galvanized
และกล่องแบบกันนําต้ องมีกรรมวิธีทีดี
3) กล่องต่อสายชนิดกันระเบิด ซึงใช้ ในสถานทีอาจเกิดอันตรายต่างๆ ได้ ตามทีระบุใน NEC Article 500 ต้ อง
เป็ นผลิตภัณฑ์ทีได้ รับการรับรองคุณภาพจาก UL (UL Listed)
4) ขนาดของกล่องต่อสายขึนอยู่กบั ขนาด จํานวนของสายไฟฟ้าทีผ่านเข้ าและออกกล่องนันๆ และขึนกับขนาด
จํานวนท่อร้ อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอืนๆ ทังนีต้ องคํานึงถึงรัศมีการโค้ งงอของสายตามกําหนดใน NEC Article 373
5) กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาด ต้ องมีฝาปิ ดทีเหมาะสม

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-E/0001
Doc. Title : งานระบบไฟฟ้าและสือสาร

Rev. No. 0
Page
8-8/8

6) การติดตังกล่องต่อสาย ต้ องยึดแน่นกับโครงสร้ างอาคารหรือโครงสร้ างถาวรอืนๆ และกล่องต่อสายสําหรับแต่
ละระบบ ให้ มีรหัสสีทาภายในและทีฝากล่องให้ เห็นได้ ชัดเจน ตําแหน่งของกล่องต่อสายต้ องติดตังอยู่ในทีซึ งเข้ าถึงและ
ทํางานได้ สะดวก
7) กล่องต่อสายสําหรับสวิตช์ และเต้ ารับแบบกันนําฝนได้ ทีใช้ ติดเกาะผนังใช้ ชนิดโลหะหล่อ (DIB Cost) พ่นสี
และอบ
8) กล่องต่อสายทีใช้ เป็ น outlet box สําหรับสวิทช์ เต้ าเสียบและดวงโคมทีติดตังแบบฝั งเรี ยบกับผนังจะต้ องจัด
ให้ ตงได้
ั ฉากกับโครงสร้ างอาคาร
8.8 การติดตัง
ถึงแม้ ว่าข้ อกําหนดจะระบุให้ ใช้ อปุ กรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็ นตัวนํา สําหรับการต่อลงดินหรื อไม่ก็ตาม แต่ต้องทําการ
ติดตังอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหล่านีทุกๆ ช่วง ให้ มีความต่อเนืองทางไฟฟ้าโดยตลอด เพือเสริมระบบการต่อลงดินให้ มีความ
แน่นอนและสมบูรณ์
8.9 การทดสอบ
ให้ ท ดสอบเพื อให้ เ ชื อมันได้ ว่ า มี ค วามต่ อ เนื องทางไฟฟ้ าในทุก ๆ ช่ ว ง ตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้ าง
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9.

ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์

9.1

ขอบข่ ายของงาน
ติดตังสายนําสัญญาณชนิดสายทองแดงตีเกลียว แบบ 4 - Pair UTP Cat.6 และอุปกรณ์ตามข้ อกําหนด

9.2

มาตรฐานงานติดตังระบบสายสัญญาณเครื อข่ าย UTP CAT 6
. . สายทองแดงตีเกลียว (UTP CAT 6 CABLE) มีคุณสมบัติดังนี

) เป็ นเป็ นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CATEGORY 6 ชนิด 4 คู่สาย มีตวั นําเป็ นทองแดงขนาดไม่
เล็กกว่า 23 AWG เป็ นสายนําสัญญาณทีมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐาน TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 CLASS E, EN
50173-1, IEC 61156-5, IEC 60332-1 เป็ นอย่างน้ อย
) มีเปลือก (JACKET) เป็ นแบบ FR PVC (FLAME RETARDANT POLYVINYL CHLORIDE) มี
คุณสมบัติของเปลือกตามมาตรฐาน UL/NEC CMR RATEDได้ รับมาตรฐานความปลอดภัยต่อสิงแวดล้ อม
) รองรับการใช้ งาน GIGABIT ETHERNET, 155 Mbps ATM, TP-PMD, ISDN, BASEBAND,
BROADBAND, VoIP เป็ นอย่างน้ อย
) มีคณ
ุ สมบัติทางไฟฟ้าดังต่อไปนี
. ) มีค่า NEXT ไม่น้อยกว่า 41dB (TYPICAL) ทีความถี 250 MHz
. ) มีค่า ATTENUATION ไม่เกิน 32 dB (MAXIMUM) ทีความถี 250 MHz
. ) มีค่า PSNEXT ไม่น้อยกว่า dB (TYPICAL) ทีความถี 250 MHz
. ) มีค่า RETURN LOSS ไม่น้อยกว่า . dB (TYPICAL) ทีความถี 25 MHz
. ) มีค่า ACR ไม่น้อยกว่า 8.2 dB (TYPICAL) ทีความถี 250 MHz
. ) มีแถบความกว้ างของความถีใช้ งาน (BANDWIDTH) ไม่น้อยกว่า 250 MHz และได้ รับการ
ทดสอบจนถึงความถี 600 MHz เป็ นอย่างน้ อย
) ผ่านข้ อกําหนดตามมาตรฐานอย่างน้ อยดังนี
5.1) TIA/EIA 568C.2 หรือ ISO/IEC 11801 CLASS E, EN 50173-1, IEC 61156-5, IEC
60332-1
5.2) UL LISTED
6) ระบบเครือข่ายสายสัญญาณทีนําเสนอ ต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
9.2.2 เต้ ารั บสายสัญญาณตัวเมีย (RJ 45 MODULAR JACK CAT 6) มีคุณสมบัติดังนี
) เป็ น MODULAR JACK CAT 6 (CAT 6 MODULAR JACK) ชนิดเข้ าสายด้ านหลังแบบ 110 Connect
Block บน PRINT CIRCUIT BOARD แผงด้ านหน้ าเป็ นแบบ RJ 45 Modular Jack มี Bend Limited Strain Relief
สําหรับ Lock สายและช่วยป้องกัน การโค้ งงอของสายใกล้ จดุ Terminate.
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) ด้ านหลังของ Modular Jack มี Code สีเพือบอกสัญลักษณ์ การเข้ าสายสัญญาณทังแบบ T568A
และ T568B และสามารถเข้ าสายด้ านหลังได้ ทงแนว
ั
180 องศา และ 90 องศา เพือความสะดวกในการติดตัง
3) 110 Connect Block สามารถรองรับการใช้ งานกับสายขนาด - AWG สําหรับสายสัญญาณ
ชนิด Solid Cable และสายขนาด - AWG สําหรับสายสัญญาณชนิด Stranded Cable โดยมีระยะห่างระหว่างคู่สาย
บริเวณจุด Terminate เพือลดสัญญาณรบกวนระหว่างคู่สาย (Cross Talk)
4) Modular Jack ต้ องสามารถติดตังใช้ งานได้ ทังส่วน Outlet และ Patch Panel ได้ โดยไม่ต้องอาศัย
อุปกรณ์เพิมเติม เพือความสะดวกและประสิทธิภาพทีดีทีสุด
5) MODULAR JACK CAT 6 ต้ องผ่านเงือนไขข้ อกําหนดตามมาตรฐานอย่างน้ อยดังต่อไปนี
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.
5.8) RoHS Compliant
) วัสดุทีใช้ ผลิต
6.1) HOUSING ผลิตจาก POLYPHENYLENE OXIDE ทีได้ ตามมาตรฐาน UL 94V-0 RATED
6.2) CONTACT PIN ผลิตจาก BERYLLIUM COPPER บริเวณจุดสัมผัสกับ MODULAR PLUG
CONTACT ชุบทองหนา 1.27µm, บริเวณทีไม่ได้ สมั ผัสกับ MODULAR PLUG ชุบด้ วย NICKEL หนา 3.81 µm
6.3) INSULATION DISPLACMENT CONTACT ด้ านหลัง (IDC) ผลิตจาก PHOSPHOROUS
BRONZE, ชุบด้ วย NICKEL หนา 1.27µm และเคลือบทับด้ วยโลหะผสม ดีบกุ ตะกัว หนา 3.18µm
6.4 STRAIN RELIEF ทําจาก POLYCARBONATE
) ความคงทนและประสิทธิภาพ (Durability):
7.1) Modular Jack เท่ากับ 750 Mating Cycles
7.2) 110ck เท่ากับ 200 termination Cycles
. ) รองรับแรงดึงได้ ไม่น้อยกว่า N
. ) สามารถรองรับการใช้ งานได้ ทีแรงดันไฟฟ้า 150 VAC เป็ นอย่างน้ อย.
. ) หน้ าสัมผัส PIN CONTACT มีความต้ านทานไม่เกิน 20 m.
. ) ฉนวนมีความต้ านทานไม่น้อยกว่า 500 M
. ) ผ่านการทดสอบการรับแรงสันสะเทือนตามมาตรฐาน IEC 60512-6-4.
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) อุปกรณ์ทีเสนอต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY เป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีเครืองหมายการค้ า และผลิตจาก
ผู้ผลิตรายเดียวกัน กับสายทองแดงแบบตีเกลียว CAT 6
9.2.3

รางทีใช้ เดินตามพืนต้ องใช้ ชนิด อลูมิเนียมสําหรั บวางพืนหรื อตามแบบกําหนด
1) รางทีใช้ เดินผนังใช้ PVC Wire Way ทีผ่านมาตรฐานISO9002หรือตามแบบกําหนด
2) จากข้ อ ) ต้ องเดินรางเข้ ามุมฉากให้ สนิท
3) การเดินสาย UTP เข้ าหัวต่อ RJ-45 จะต้ องเรี ยงลําดับสายตามมาตรฐาน EIA/TIA-568B ต้ องใส่
Color Formula Boot และ Cable Maker สําหรับแสดงแฉกสีและตําแหน่งสายในการแยกแยะการติดตังของจุดเชือมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกจุด
4) ต้ องทดสอบค่าสูญเสียและการลดทอนของสัญญาณพร้ อมทังส่งเป็ นเอกสาร
5) ต้ องเขียนแบบการติดตังทังหมดด้ วยระยะจริงพร้ อมแผ่น CD-ROM
6) ต้ องมี Patch Panel และ Wire Management Cable ทุกตู้
9.3

มาตรฐานงานสายสัญญาณเครื อข่ าย ชนิด Fiber Optics
9.3.1 คุณสมบัติทางด้ านเทคนิค สายใยแก้ วนําแสงชนิด SINGLE MODE ติดตังภายนอกอาคาร
มีคุณสมบัติดังนี
) เป็ นสาย FIBER OPTIC ชนิดติดตังภายนอกอาคาร เป็ นแบบ SINGLE MODE โดยโครงสร้ างของ
สาย FIBER OPTIC เป็ นแบบ LOOSE TUBE ทีมีสว่ นประกอบของ GEL เพือป้องกันนํา (WATER BLOCKING GEL)
) มีจํานวนแกน FIBER ไม่น้อยกว่า [6, 12] แกนต่อหนึงเส้ นหรื อตามแบบกํา หนด ติดตังจากจุด
กระจายสายไปยังปลายทางโดยไม่มีจดุ เชือมต่อระหว่างทาง
) มีโครงสร้ างของสายแบบ ARMORED โดยมี ARMORED ชันทีหนึงเป็ นลวดโลหะจํานวน 14 เส้ น
ตามแนวความยาวของสาย และ ARMORED ชันทีสองเป็ นแถบโลหะ (CORRUGATED ARMORED) เพื อเพิมความ
แข็งแรง สําหรับการติดตังภายนอกอาคาร และป้องกันอันตรายทีจะเกิดขึนกับสาย ขณะติดตังและใช้ งาน
) มี JACKET เป็ น POLYETHYLENE ชนิด MDPE (ความหนาแน่นปานกลาง) เพือความสะดวกใน
การติดตังใช้ งาน และมีสดี ําเพือทนทานต่อแสงแดดและรังสี UV
) สามารถเก็บรักษาได้ ทีอุณหภูมิระหว่าง -40 ถึง +75 องศาเซลเซียส สามารถทํางานได้ ทีอุณหภูมิ
ระหว่าง -40 ถึง + 70 องศาเซลเซียสเป็ นอย่างน้ อย
) มีค่า TENSILE LOAD ขณะติดตังไม่น้อยกว่า 2700N และมีรัศมีโค้ งงอของสาย (BEND RADIUS)
ของสายเท่ากับ 20 เท่าของเส้ นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OUTSIDE DIAMETER) ในขณะติดตัง
) มีการออกแบบและทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801และ ANSI/TIA/EIA 568 - B.3
,ANSI/EIA 568-C.3
) มี คุณ สมบัติ ก ารลดทอนสัญญาณ (ATTENUATION) ที ความยาวคลืน 1310 nm ไม่ เ กิ น
0.5 dB/ km, และทีความยาวคลืน 1550nm ไม่เกิน 0.4 db/ km
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-E/0001
Doc. Title : งานระบบไฟฟ้าและสือสาร

Rev. No. 0
Page 9-4/19

) สาย Fiber Optic ที นํ า เสนอต้ อ งผ่ า นมาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ สิงแวดล้ อ ม RoHS
Compliant
) อุปกรณ์ ทีนํ าเสนอ ต้ องเป็ นอุป กรณ์ ทีมีเครื องหมายการค้ า และผู้ผลิต รายเดียวกันกับ ระบบสาย
ทองแดงตีเกลียว UTP CABLE ทีนําเสนอ
) ระบบเครือข่ายสายสัญญาณทีนําเสนอ ต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
9.3.2 คุณสมบัติทางด้ านเทคนิคสายใยแก้ วนําแสงชนิด SINGLEMODE ติดตังภายในอาคาร
มีคุณสมบัติดังนี
1) เป็ นสาย Fiber Optic ชนิดติดตังภายในอาคาร ( Indoor Type) ชนิด Single mode ทีมีจํานวนแกน
Fiber [6,12] แกนต่อเส้ น
2) ใยแก้ วนําแสงแต่ละเส้ นจะต้ องห่อหุ้มด้ วย Buffer ทีมีสตี ามมาตรฐาน EIA 359-A และมีโครงสร้ าง
แบบ Tight Buffer มี Aramid Yarn เพือความแข็งแรงในการติดตัง
3) มี Jacket เป็ นแบบ Raiser Rate, OFNR Cable.
4) มีอตั ราการลดทอนสัญญาณ Attenuation ไม่เกิน 0.7 dB/km ทีความยาวคลืน 1310nm และ
1550nm
5) สามารถเก็บรักษาได้ ทีอุณหภูมิระหว่าง - ถึง +85 องศาเซลเซียส และ สามารถทํางานได้ ที
อุณหภูมิระหว่าง - ถึง + องศาเซลเซียส
6) มีค่า Tensile load ขณะ ติดตังไม่น้อยกว่า 1514 N และมีรัศมีการโค้ งงอของสาย (Bending
Radius) ไม่เกินกว่า 10.6 cm
7) มีการออกแบบ และทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC -/ -1 (Bellcore) GR- -CORE,
ISO/IEC 11801, IEEE 802.3 และ TIA/EIA 586B
8) สาย Fiber Optic ทีนําเสนอต้ องผ่านมาตรฐานด้ านความปลอดภัยต่อสิงแวดล้ อม RoHS
Compliant
9) อุปกรณ์ทีนําเสนอ ต้ องเป็ นอุปกรณ์ทีมีเครืองหมายการค้ า และผู้ผลิตรายเดียวกันกับระบบสาย
ทองแดงตีเกลียว UTP CABLE ทีนําเสนอ
ระบบเครือข่ายสายสัญญาณทีนําเสนอ ต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
9.3.3

หัวเชือมต่ อสายใยแก้ วนําแสงชนิด SINGLEMODE (SINGLEMODE CONNECTOR)
มีสมบัติดังนี
1) เป็ นหัวต่อสายสายใยแก้ วนําแสงชนิด [ST,SC,LC] โดยมีการเข้ าหัวแบบ Epoxy
2) วัสดุทีใช้ ผลิต Ferrules เป็ นชนิด Ceramics
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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3) สามารถใช้ งานได้ ทีอุณหภูมิ [-40 ถึง +85 องศาเซลเซียส สําหรับ ST,SC Connector และ -40 ถึง +75
องศาเซลเซียส สําหรับ LC Connector]
4) มีความคงทน (Durability) ของ Connector [ST,SC รองรับได้ ถงึ 200 Cycles, และ 500 Cycles
สําหรับ LC Connector]
5) มีค่า Attenuation [0.3dB สําหรับ ST Connector, 0.2dB สําหรับ SC,LC Connector]
6) มีค่า Return Loss [40dB สําหรับ ST Connector , 55dB สําหรับ SC, LC Connector]
7) Connector สามารถรองรับแรงดึงของ Cable ได้ ไม่น้อยกว่า [177N สําหรับ ST Connector, 111N
สําหรับ SC Connector และ 50N สําหรับ LC Connector]
8) Connector ทีเสนอจะต้ องผ่านเงือนไขข้ อกําหนด หรือการทดสอบของมาตรฐาน TIA/EIA 604, EIA455, TIA/EIA 568B.3 และ RoHS Compliant เป็ นอย่างน้ อย
9) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีผลิตภายใต้ เครืองหมายการค้ าและผู้ผลิตเดียวกับสายใยแก้ วนําแสงชนิดติดตัง
[ภายนอกอาคาร / ภายในอาคาร ]
10) อุปกรณ์ทีเสนอต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
11) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีเครืองหมายการค้ า และผลิตจากผู้ผลิตรายเดียวกัน กับสายทองแดงแบบตีเกลียว
UTP Cable
9.3.4 หัวเชือมต่ อสายใยแก้ วนําแสงชนิด SNAP-IN ADAPTER PLATE มีคุณสมบัติดังนี
1) เป็ นหัวต่อสายสายใยแก้ วนําแสงชนิด Snap-In Adapter Plate สามารถติดตังใช้ งานได้ ดีกบั แผงพักสาย
Fiber Optic
2) มีจํานวนหัวต่อแบบ [SC,ST,LC Singlemode Connector] ขนาด หรือ หัวต่อ ต่อหนึง Adapter
Plate
3) วัสดุทีใช้ ผลิต Alignment Sleeve เป็ นชนิด Ceramics และ Coupler Shell ทําจาก Thermoplastic
4) วัสดุทีใช้ ผลิต Coupler Plate ทําจาก Aluminum, Black Anodized
5) มี Dust Covers ผลิตจาก Thermoplastic Elastomer เพือป้องกันฝุ่ นละออกในขณะทีไม่ใช้ งาน
6) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีผลิตภายใต้ เครืองหมายการค้ าและผู้ผลิตเดียวกับสายใยแก้ วนําแสงชนิดติดตัง
ภายนอกอาคาร
7) อุปกรณ์ทีเสนอต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
9.3.5

สายเชือมต่ อ ใยแก้ วนําแสง FIBER OPTIC PATCH CORD มีคุณสมบัติดังนี
1) เป็ นสายเชือมต่อสายใยแก้ วนําแสงทีมีหวั ต่อทีสามารถเชือมต่อใช้ งานได้ ดีกบั FIBER OPTIC PATCH
PANEL ทีนําเสนอ และเป็ นสายสําเร็จรูปทีผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตรายเดียวกันกับสาย Fiber Optic
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2) ประกอบด้ วย Singlemode Fiber Optic Connector ทีปลายทังสองด้ านของสาย และ Ferrules ของ
Connector ต้ องเป็ นวัสดุทีผลิตจาก Ceramics และมีเปลือกเป็ นแบบ OFNR, ตามมาตรฐาน UL,CSA และ RoHS
Compliant.
3) เป็ นสายเชือมต่อทีมีหวั ต่อ ST,SC หรือ LC ทีปลายทังสองด้ านหรือเป็ น Connector ต่างชนิดกันทีปลาย
ทังสองด้ าน ตามความเหมาะสมใช้ งานกับ Fiber Patch Panel
4) มีค่า Return Loss ไม่น้อยกว่า 55 dB
5) มีความยาวของสายอย่างน้ อย 3 เมตร
6) อุปกรณ์ทีเสนอต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
. . คุณสมบัติทางด้ านเทคนิคสายใยแก้ วนําแสงชนิด MULTIMODE OM3 ติดตังภายในอาคาร
มีคุณสมบัติดังนี
) เป็ นสาย Fiber Optic ชนิดติดตังภายในอาคาร (Indoor Type) ชนิด Multimode ทีมีจํานวนแกน
Fiber [6, 12] แกนต่อเส้ น หรือตามแบบกําหนดมีขนาดแกน Fiber [50/125um]
) มี Bandwidth ของสาย ทีความยาวคลืน 850nm / 1300nm ไม่น้อย 500/500 MHzKm สําหรับสาย
ชนิด 50/125um]
) ใยแก้ วนําแสงแต่ละเส้ นจะต้ องห่อหุ้มด้ วย Buffer ทีมีสีตามมาตรฐาน EIA 359-A และมีโครงสร้ าง
แบบ Tight Buffer มี Aramid Yarn เพือความแข็งแรงในการติดตัง
) มี Jacket เป็ นแบบ Raiser Rate, UL/CSA OFNR Cable.
) มีอัตราการลดทอนสัญญาณ Attenuation ทีความยาวคลืน 850/1300nm [ไม่เ กิน 3/1 dB/Km
สําหรับสายชนิด 50/125um]
) มีการออกแบบ และทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801และ ANSI/TIA/EIA 568-B.3
,ANSI/EIA 568-C.3
) สาย Fiber Optic ที นํ า เสนอต้ อ งผ่ า นมาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ สิงแวดล้ อ ม RoHS
Compliant
) อุปกรณ์ ทีนํ าเสนอ ต้ องเป็ นอุป กรณ์ ทีมีเครื องหมายการค้ า และผู้ผลิต รายเดียวกันกับ ระบบสาย
ทองแดงตีเกลียว UTP CABLE ทีนําเสนอ
) ระบบเครือข่ายสายสัญญาณทีนําเสนอ ต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
12) ผู้รับจ้ างจะต้ องดําเนินการจัดเก็บปลายสายและอุปกรณ์ให้ เรียบร้ อยตามมาตรฐาน และคุณลักษณะ
ของสาย โดยให้ จดั เก็บภายใน Fiber Optic Shelf ซึงติดตังอย่างเป็ นระเบียบภายใน Rack Cabinet
..

หัวเชือมต่ อสายใยแก้ วนําแสงชนิด MULTIMODE (MULTIMODE CONNECTOR)
มีสมบัติดังนี
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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) เป็ นหัวต่อสายสายใยแก้ วนําแสงชนิด [ST, SC, LC] โดยมีการเข้ าหัวแบบ Epoxy
) วัสดุทีใช้ ผลิต Ferrules เป็ นชนิด Ceramics
) สามารถใช้ งานได้ ทีอุณหภูมิ [-40 ถึง +85 องศาเซลเซียส สําหรับ ST,SC Connector และ -40 ถึง
+75 องศาเซลเซียส สําหรับ LC Connector]
) มีความคงทน (Durability) 500 Cycles
) มีค่า Attenuation [0.3dB สําหรับ ST Connector, 0.2dB สําหรับ SC,LC Connector]
) มีค่า Return Loss 20 dB เป็ นอย่างน้ อย
7) Connector สามารถรองรับแรงดึงของ Cable ได้ ไม่น้อยกว่า [177N สําหรับ ST Connector, 111N
สําหรับ SC Connector และ 50N สําหรับ LC Connector]
8) Connector ทีเสนอจะต้ องผ่านเงือนไขข้ อกําหนด หรือการทดสอบของมาตรฐาน TIA/EIA 604,
EIA-455, TIA/EIA 568B.3 และ RoHS Compliant เป็ นอย่างน้ อย
) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีผลิตภายใต้ เครืองหมายการค้ าและผู้ผลิตเดียวกับสายใยแก้ วนําแสงชนิดติดตัง
[ภายนอกอาคาร / ภายในอาคาร ]
) อุปกรณ์ทีเสนอต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY เป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีเครืองหมายการค้ า และผลิตจากผู้ผลิตรายเดียวกัน กับสายทองแดงแบบตีเกลียว
UTP Cable
.

หัวเชือมต่ อสายใยแก้ วนําแสงชนิด SNAP-IN ADAPTER PLATE
มีคุณสมบัติดังนี
) เป็ นหัวต่อสายสายใยแก้ วนําแสงชนิด Snap-In Adapter Plate สามารถติดตังใช้ งานได้ ดีกับแผงพัก
สาย Fiber Optic
) มีจํ านวนหัวต่ อแบบ [SC, ST, LC Multimode Connector] ขนาด หรื อ หัวต่ อ ต่ อหนึง
Adapter Plate
) วัสดุทีใช้ ผลิต Alignment Sleeve เป็ นชนิด Ceramics และ Coupler Shell ทําจาก Thermoplastic
) วัสดุทีใช้ ผลิต Coupler Plate ทําจาก Aluminum, Black Anodized
) มี Dust Covers ผลิตจาก Thermoplastic Elastomer เพือป้องกันฝุ่ นละออกในขณะทีไม่ใช้ งาน
) เป็ นผลิตภั ณฑ์ ทีผลิตภายใต้ เครื องหมายการค้ าและผู้ผลิตเดี ยวกับสายใยแก้ วนํ าแสงชนิด ติดตัง
ภายนอกอาคาร
) อุปกรณ์ ทีเสนอต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY เป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
..

สายเชือมต่ อ ใยแก้ วนําแสง FIBER OPTIC PATCH CORD
มีคุณสมบัติดังนี
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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) เป็ นสายเชือมต่อสายใยแก้ วนําแสงทีมีหวั ต่อทีสามารถเชือมต่อใช้ งานได้ ดีกบั
FIBER OPTIC
PATCH PANEL ทีนําเสนอ และเป็ นสายสําเร็จรูปทีผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตรายเดียวกันกับสาย Fiber Optic
) ประกอบด้ วย Multimode Fiber Optic Connector ทีปลายทังสองด้ านของสาย และ Ferrules ของ
Connector ต้ องเป็ นวัสดุทีผลิตจาก Ceramics และมีเปลือกเป็ นแบบ OFNR, ตามมาตรฐาน UL,CSA และ RoHS
Compliant.
) เป็ นสายเชือมต่อทีมีหวั ต่อ ST,SC หรือ LC ทีปลายทังสองด้ านหรือเป็ น Connector ต่างชนิดกันที
ปลายทังสองด้ าน ตามความเหมาะสมใช้ งานกับ Fiber Patch Panel
) มีค่า Return Loss ไม่น้อยกว่า 20 dB
) มีความยาวของสายอย่างน้ อย 3 เมตร
) อุปกรณ์ทีเสนอต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY เป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
7) วัสดุอปุ กรณ์ทีใช้ ในการเดินท่อหรือรางร้ อยสายนอกอาคารจะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานของ TOT
8) ผู้รับจ้ างจะต้ องดําเนินการจัดเก็บปลายสายและอุปกรณ์ให้ เรียบร้ อยตามมาตรฐาน และคุณลักษณะ
ของสาย โดยให้ จดั เก็บภายใน Fiber Optic Shelf ซึงติดตังอย่างเป็ นระเบียบภายใน Rack Cabinet
9.4

มาตรฐานงานตู้ Rack และ อุปกรณ์
9.4.1 ตู้ Rackตังพืน และ อุปกรณ์

1) ผลิตขึนจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.6 มม. ป้องกันสนิมได้ 100%
2) โรงงานผลิตได้ รับรองมาตรฐาน ISO 9001/2000 และ ISO1401 โดยออกแบบและผลิตตรงตาม
มาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Part 2, DIN 41494 ซึงเป็ น
มาตรฐานสากล ทีใช้ ในอเมริกาและยุโรป
3) ออกแบบทุกชินส่วนเป็ นระบบ Modular Knock Down เพือสะดวกในการเคลือนย้ าย
4) โครงตู้ และเสาแนวตังสําหรับยึดอุปกรณ์ทําจากแผ่นเหล็ก Electro Galvanized Steel มีความหนา
2 มม. เพือความแข็งแรง และสามารถปรับเข้ า - ออกได้ ตามต้ องการ
5) เสาแนวตังสําหรับยึดอุปกรณ์ เป็ นเสาชุบรุ้ง (Multicolored Coating) ทัง 4 ด้ าน เสาเจาะรูสเหลี
ี ยม
ไว้ สาํ หรับยึดอุปกรณ์ ชุดน็อตและสกรู
6) ประตูหน้ า Front Door เป็ นโครงเหล็ก และฝั งแผ่น Acrylic สีชา หนา 5 มม. ส่วนขอบของประตู มี
วัสดุ หรือขอบยางกันฝุ่ นทัง 4 ด้ าน มีโครงเหล็กยึดฝาประตูกนั พริว มีกญ
ุ แจล็อค
7) ประตูหลัง Rear Door เป็ นประตูเหล็ก มีช่องระบายอากาศด้ านล่าง เจาะรูตามแนวตัง พร้ อมแผ่น
กรองฝุ่ น สามารถถอดทํา ความสะอาดได้ ด้ านในมีโครงเหล็กยึดฝาหลังกันประตูพริว มีกญ
ุ แจล็อค
8) บานพับประตูเป็ น PVC ชนิดเหนียวพิเศษอย่างดี มีความแข็งแรงคงทน ไม่ก่อให้ เกิดสนิม และไม่มี
เสียงรบกวนขณะเปิ ด-ปิ ดตู้

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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9) ประตูด้านข้ าง Side Panels เป็ นเหล็ก มีช่องระบายอากาศด้ านล่างทัง 2 ด้ าน เจาะรูตามแนวตัง
พร้ อมแผ่นกรองฝุ่ น สามารถถอดทําความสะอาดได้ ขนานไปกับประตูหลัง สามารถถอดประกอบได้ เช่นกัน มีกญ
ุ แจล็อคเพือ
ความปลอดภัยทุกด้ าน
10) เพดานตู้เสริมช่องพร้ อมแผ่นปิ ดกันฝุ่ นทีสามารถถอดออก เพือติดตังพัดลมระบายอากาศได้ ตังแต่
1-6 ตัว
11) ฐานตู้ด้านล่างมีความแข็งแรง และสามารถรับนําหนักได้ เป็ นอย่างดี มีช่องร้ อยสายไฟทีสามารถปรับ
ขนาดของช่องให้ เหมาะสมกับจํานวนสายสัญญาณ พร้ อมฟองนํากันฝุ่ น
12) ขาตังทําจากเหล็กทีมีความแข็งแรง ยึดติดกับชุดล้ อ สามารถปรับขึน-ลงได้ โดยฐานของขาตังทัง 4
ขา พร้ อมแผ่นรองรับนําหนักของตู้ ได้ เป็ นอย่างดี
13) ลูกล้ อทําจากเหล็กเจียให้ มีความกลม เป็ นแบบแผ่นหมุน 360 องศา สะดวกต่อการเคลือนย้ ายไม่
แตกหัก ไม่ทําความเสียหายบนเนือไม้ พืนหิน กระเบือง และสามารถเคลือนย้ ายได้ โดยไม่เป็ นรอยขีดข่วน
14) สีของตู้ เป็ นสี 2 โทน ขาว - ดํา ผิวทรายใช้ กระบวนการพ่นสีและอบสีชนิด Powder Coatings ด้ วย
ระบบ Electro-Static เพือความเนียนเรียบ และการยึดเกาะของสีคงทน
15) ชุดน็อตสกรูประกอบด้ วยสกรู M6 Screw พร้ อมแป้นยึดตัวเมีย มีให้ พร้ อมครบชุดตามขนาดของตู้
16) ทุกรุ่นของ Rack สมบูรณ์แบบด้ วยระบบ Grounding ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้าช็อตเนืองจาก ฟ้าฝ่ า โดยเชือมต่อสายดินกับเสาชุบรุ้งทัง 4 ด้ าน เพือนํากระแสไฟฟ้าลงดินได้ อย่าง
สมบูรณ์
U
15 U
27 U

36 U
39 U
42 U

Dimension (wxdxh)
600 x 400 x 850 mm.
600 x 800 x 850 mm.
600 x 600 x 1390 mm.
600 x 800 x 1390 mm.
600 x 900 x 1390 mm.
600 x 600 x 1790 mm.
600 x 800 x 1790 mm.
600 x 600 x 1850 mm.
600 x 800 x 1850 mm.
600 x 600 x 2050 mm.
600 x 800 x 2050 mm.
600 x 900 x 2050 mm.
600 x 1000 x 2050 mm.
600 x 1100 x 2050 mm.
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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U

45 U

9.4.2

Dimension (wxdxh)
800 x 800 x 2050 mm.
800 x 1000 x 2050 mm.
600 x 600 x 2185 mm.
600 x 800 x 2185 mm.
800 x 800 x 2185 mm.
800 x 1000 x 2185 mm.

19” Premises Wall Mount Rack Specification
1) ผลิตขึนจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.6 มม. และป้องกันสนิมได้

100%
2) โรงงานผลิตได้ รับรองมาตรฐาน ISO 9001/2000 และ ISO1401 โดยออกแบบและผลิตตาม
มาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 Part 2, DIN 41494
3) โครงตู้ และเสาแนวตังสําหรับยึดอุปกรณ์ทําจากแผ่นเหล็ก Electro Galvanized Steel มีความหนา
2 มม. เพือความแข็งแรง และสามารถปรับเข้ า-ออกได้ ตลอดแนวตามต้ องการ
4) เสาแนวตังสําหรับยึดอุปกรณ์ทงั 4 ด้ านเป็ นเสาชุบรุ้ง ขอบเสาจะเจาะรูสเหลี
ี ยมไว้ ยดึ อุปกรณ์
5) ประตูหน้ า Front Door เป็ นโครงเหล็ก และฝั งแผ่น Acrylic สีชาหนา 5 มม. ส่วนขอบของประตู มี
วัสดุหรือขอบยางกันนําทัง 4 ด้ าน มีโครงเหล็กยึดฝาประตูกนั พริว พร้ อมกุญแจล็อค
6) ตู้สว่ นกลาง Center Panel มีระบบความปลอดภัยโดยการสามารถล็อคได้ โดยใช้ กญ
ุ แจชุดเดียวกับ
ประตูหน้ า พร้ อมช่องระบายอากาศ
7) บานพับประตู Hinges เป็ น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ มีความแข็งแรง ไม่ก่อให้ เกิดสนิม และไม่มีเสียง
รบกวนขณะเปิ ด-ปิ ดตู้
8) เพดานตู้เสริมช่องติดอุปกรณ์เสริม สามารถติดตังพัดลมระบายอากาศได้ 1-2 ตัว รางไฟขนาด 6
ช่อง และ Fix Shelve ขนาด 30 cm
9) ด้ านบนและด้ านล่าง มีช่องสําหรับเปิ ดร้ อยสายไฟและสายสัญญาณ และมีช่องระบายอากาศ
ด้ านข้ างทัง 2 ด้ าน
10) สีของตู้ เป็ นสี 2 โทน ขาว-ดํา ผิวทรายใช้ กระบวนการพ่นสีและอบสีชนิด Powder Coatings ด้ วย
ระบบ Electro-Static เพือความเนียนเรียบและการยึดเกาะของสีคงทน
11) ชุดน็อตสกรูประกอบด้ วยสกรู M6 Screw พร้ อมแป้นยึดตัวเมีย มีให้ พร้ อมกับตู้ ตามขนาดของตู้
12) ทุกรุ่นของ Wall Rack สมบูรณ์แบบด้ วยระบบ Grounding ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
ลัดวงจรและกระแสไฟฟ้าช็อตเนืองจากฟ้าฝ่ า โดยมีสายดินเชือมต่อกับเสาชุบรุ้งทัง 4 ด้ านเพือนํากระแสไฟฟ้าลงดิน ได้
อย่างสมบูรณ์

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-E/0001
Doc. Title : งานระบบไฟฟ้าและสือสาร

Rev. No. 0
Page 9-11/19

U

Dimension (wxdxh)

6U

600 x 400 x 350 mm.
600 x 500 x 350 mm.
600 x 600 x 350 mm.

9U

600 x 400 x 485 mm.
600 x 500 x 485 mm.
600 x 600 x 485 mm.

12 U

600 x 400 x 620 mm.
600 x 500 x 620 mm.
600 x 600 x 620 mm.

9.4.3

19” Premises Rack Accessories
AC Power Distribution
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผลิตขึนจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized พ่นและอบด้ วย สีดําเข้ มสวยงาม
มีกําลังไฟขนาด 15 แอมป์ 220 โวลล์, 50 เฮิร์ซ
Standard surge current 10KA, Champing voltage 775 V.
พร้ อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและตัดไฟเมือมีการใช้ ไฟเกิน (Circuit Breaker)
มีหลอดไฟแสดงสถานะการใช้ งาน ON/OFF
ปลักไฟแบบยูนิเวอร์ แซล (Universal) มี 3 ขา พร้ อม ระบบ Grounding
สายไฟขนาด 2.5 mm2 (14AWG) ยาว 3 ม. และ สามารถถอดจากตัวรางได้
สายไฟ: Standard UL E150631, ปลักไฟ: ULE147650
เป็ นผลิตภัณฑ์ยีห้ อเดียวกันกับตู้แร็ค
Description

AC Power Distribution w/circuit breaker 6 outlets (รางปลักไฟ 6 ช่อง)
AC Power Distribution w/circuit breaker 12 outlets (รางปลักไฟ 12 ช่อง)
AC Power Distribution w/circuit breaker 20 outlets (รางปลักไฟ 20 ช่อง)
Ventilating Fan
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•
•
•
•
•
•

พัดลมเป็ นแบบ Heavy Duty สามารถใช้ งานได้ แบบต่อเนือง 24 ชม. ต่อเนือง
ความเร็วใบพัด 2550 รอบต่อนาที, การไหลเวียนของอากาศ 2.3 m3/min.
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4" ตัวโครงทําจากอลูมิเนียมและแผ่นปิ ดเป็ นโครเมียม
มีสายต่อไฟฟ้า AC 220/240 โวลล์ 50/60 HZ or 48 VDC
สําหรับติดตังบนตู้แร็ค หรือด้ านล่าง โดยติดตังได้ สงู สุดถึง 6 ตัว
ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA Approvals

Ventilating Fan Size
Ventilating Fan Size
Ventilating Fan Size
Ventilating Fan Size

Description
4" (พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว สําหรับ Wall Mount)
4" (พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว พร้ อมตะแกรง)
2x4" (พัดลมระบายอากาศ 2 ตัว พร้ อมตะแกรง)
3x4" (พัดลมระบายอากาศ 3 ตัว พร้ อมตะแกรง)

Fix Equipment Shelf
• ผลิตขึนจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.5 มม.
• ป้องกันสนิมได้ 100%
• เป็ นถาดขนาด 1 U ยึดติดกับเสา 19" ด้ วยการยึดน็อต 2 ด้ านหรือ 4 ด้ าน
• ถาดแบบยึดน็อต 2 ด้ านสามารถรับนําหนักได้ ถงึ 50 กก. และ 100 กก.สําหรับถาดยึดน็อต
4 ด้ าน
• มีความลึกให้ เลือกหลายขนาดขึนอยู่กบั ขนาดของตู้แร็คทีเลือกใช้

Fix Equipment Shelf
Fix Equipment Shelf
Fix Equipment Shelf
Fix Equipment Shelf
Fix Equipment Shelf
Fix Equipment Shelf

Description
(ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู สําหรับ Open Rack)
30 cm. (ถาดวางอุปกรณ์ สําหรับ Wall Mount Rack)
45 cm. (ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู สําหรับตู้ลกึ 600mm.)
60 cm. (ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู สําหรับตู้ลกึ 800mm.)
80 cm. (ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู สําหรับตู้ลกึ 1000mm.)
95 cm. (ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู สําหรับตู้ลกึ 1100mm.)

Slide Equipment Shelf
• ผลิตขึนจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.5 มม. ป้องกันสนิมได้ 100%
•
•

เป็ นถาดสไลด์ขนาด 1U รางเลือนยึดติดกับเสา 19" ด้ วยการยึดน็อต 4 ด้ าน รับนําหนักได้ ถงึ 80 กก.
ถาดรางเลือนสามารถปรับตําแหน่งการยึดได้ ตลอดความยาวของรางเลือน
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•

มีหลายขนาดให้ เลือกขึนอยู่กบั ขนาด (ความลึก) ของตู้แร็คทีเลือกใช้

Description
Slide Equipment Shelf (ถาดวางอุปกรณ์พร้ อมรางเลือน สําหรับ Open Rack)
Slide Equipment Shelf 45 cm. (ถาดวางอุปกรณ์พร้ อมรางเลือน สําหรับตู้ลกึ 600mm.)
Slide Equipment Shelf 60 cm. (ถาดวางอุปกรณ์พร้ อมรางเลือน สําหรับตู้ลกึ 800mm.)
Slide Equipment Shelf
80 cm. (ถาดวางอุปกรณ์พร้ อมรางเลือน สําหรับตู้ลกึ
1000mm.)
Slide Equipment Shelf 95 cm. (ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู สําหรับตู้ลกึ 1100mm.)
Horizontal Cable Management
• แผงสําหรับจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณในแนวนอน
• ผลิตขึนจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสีดําเนือทราย
• ขนาด 1 U สําหรับใช้ งานร่วมกับแผงกระจายสายสัญญาณ
• มีฝาด้ านหน้ าสามารถถอดเข้ า – ออกได้
Description
Horizontal Cable Management Panel with Cover (1U)
Vertical Ring
• ห่วงสําหรับจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณในแนวตัง
• ผลิตขึนจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสีดําเนือทราย
• เหมาะสําหรับการจัดการสายด้ านข้ างตู้ โดยติดตังบริเวณเสาแร็ค
Description
Vertical Ring (ห่วงจัดสายแนวตัง)
Cage & Nut M6
• ชุดน็อตสกรูครบชุดสําหรับยึดอุปกรณ์กบั ตู้แร็ค
• ประกอบด้ วย สกรู (Screw) และแป้นยึดตัวเมีย (Capetive Nut)
• ตัวสกรูและแป้นยึดตัวเมีย ชุบด้ วยนิเกิล (Nickel) ป้องกันสนิม เกลียวเป็ นแบบมาตรฐาน M6
Description
Cage & Nut M6 (สกรูพร้ อมแหวนรอง และน็อตตัวเมียขนาด M6)
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Blank Panel
• แผ่นปิ ดช่องว่างหน้ าตู้ เพือป้องกันฝุ่ นและทําให้ ต้ เู ป็ นระเบียบ สวยงาม
• ผลิตขึนจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสีขาวเนือทราย
• มีหลายขนาดให้ เลือกใช้ งาน ตามความเหมาะสมของพืนทีว่าง

Blank Panel Size
Blank Panel Size
Blank Panel Size
Blank Panel Size
Blank Panel Size

1U
2U
3U
4U
5U

Description
(แผ่นปิ ดหน้ าตู้ขนาด 1.75")
(แผ่นปิ ดหน้ าตู้ขนาด 3")
(แผ่นปิ ดหน้ าตู้ขนาด 5.25")
(แผ่นปิ ดหน้ าตู้ขนาด 7")
(แผ่นปิ ดหน้ าตู้ขนาด 8.75")

9.5

อุปกรณ์ กระจายสายสัญญาณ (CAT 6 PATCH PANEL) มีคุณสมบัติดังนี
) เป็ นอุปกรณ์ กระจายสายสัญญาณ CAT 6 (CAT 6 PATCH PANEL) ชนิดเข้ าสายด้ านหลังแบบ 110
CONNECT BLOCK แผงด้ านหน้ าเป็ นแบบ RJ 45 MODULAR JACK มี BEND LIMITED STRAIN RELIEF สําหรับ
LOCK สายและช่วยป้องกันการโค้ งงอของสายใกล้ จดุ TERMINATE, มีจํานวน PORT ใช้ งาน 24 PORTS หรือ 48 PORT.
) อุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ ประกอบไปด้ วยชุดของ MODULE จํานวน 4 MODULE, แต่ละ MODULE
ประกอบด้ วย MODULAR JACK SL SERIES CAT 6 จํานวน 6 ตัว โดยสามารถถอดประกอบเข้ ากับชุดของ MODULE ได้
ทีละ 1 ตัว และเป็ น MODULAR JACK SL SERIES ทีสามารถใช้ งานสําหรับ OUTLET ได้
) ด้ านหลังของอุปกรณ์ กระจายสายสัญญาณมี CODE สีเพือบอกสัญลักษณ์ การเข้ าสายสัญญาณทังแบบ
T568A และ T568B
4) 110 CONNECT BLOCK ด้ านหลังสามารถรองรับการใช้ งานสายขนาด - AWG สําหรับสายสัญญาณ
ชนิด SOLIDE CABLE และสายขนาด - AWG สําหรับสายสัญญาณชนิด STANDED CABLE โดยมีระยะห่างระหว่าง
คู่สายบริเวณจุด TERMINATE เพือลดสัญญาณรบกวนระหว่างคู่สาย (CROSS TALK)
5) MODULAR JACK CAT 6 ทีติดตังใช้ งานกับ PATCH PANEL ต้ องผ่านเงือนไขข้ อกําหนดตามมาตรฐาน
อย่างน้ อยดังต่อไปนี
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.
) วัสดุทีใช้ ผลิต
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6.1) HOUSING MODULAR JACK ผลิตจาก POLYPHENYLENE OXIDE ทีได้ ตามมาตราฐาน UL
94V-0 RATED
6.2) CONTACT PIN ผลิตจาก BERYLLIUM COPPER บริ เ วณจุด สัม ผัสกับ MODULAR PLUG
CONTACT ชุบทองหนา 1.27µm , บริเวณทีไม่ได้ สมั ผัสกับ MODULAR PLUG ชุบด้ วย NICKEL หนา 3.81 µm
6.3) INSULATION DISPLACMENT CONTACT ด้ านหลัง (IDC) ผลิต จาก PHOSPHOROUS
BRONZE, ชุบด้ วย NICKEL หนา 1.27µm และเคลือบทับด้ วยโลหะผสม ดีบกุ ตะกัว หนา 3.18µm
6.4) STRAIN RELIEF ทําจาก POLYCARBONATE
6.5) PATCH PANEL FRAME ผลิตจากโลหะสีดํา POWDER-COATED
) ความคงทนและประสิทธิภาพ (durability):
7.1) Modular Jack เท่ากับ 750 Mating Cycles
7.2) 110ck เท่ากับ 200 termination Cycles
. ) รองรับแรงดึงได้ ไม่น้อยกว่า N
. ) สามารถรองรับการใช้ งานได้ ทีแรงดันไฟฟ้า 150 VAC เป็ นอย่างน้ อย.
. ) หน้ าสัมผัส PIN CONTACT มีความต้ านทานไม่เกิน 20 m.
. ) ฉนวนมีความต้ านทานไม่น้อยกว่า 500 M
. ) ผ่านการทดสอบการรับแรงสันสะเทือนตามมาตรฐาน IEC 60512-6-4.
) มีคณ
ุ สมบัติทางไฟฟ้าดังต่อไปนี
. ) มีค่า INSERTION LOSS ไม่เกิน . 6 dB ทีความถี MHz, และ 0.1 dB ทีความถี 250 MHz.
. ) มีค่า RETURN LOSS ไม่น้อยกว่า 33.2 dB ทีความถี 100 MHz และ 17.4 dB ทีความถี 250 MHz.
. ) มีค่า NEXT ไม่น้อยกว่า 57.7 dB ทีความถี 100 MHz และ 47.9 dB ทีความถี 250 MHz.
. ) มีค่า FEXT ไม่น้อยกว่า 48.7 dB ทีความถี 100 MHz และ 40.1 dB ทีความถี 250 MHz.
. ) อุปกรณ์ ทีเสนอต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY เป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
. ) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีเครืองหมายการค้ า และผลิตจากผู้ผลิตรายเดียวกัน กับสายทองแดงแบบตีเกลียว
CAT 6
9.6

คุณสมบัติทางด้ านเทคนิค แผงกระจายสาย FIBER OPTIC PATCH PANEL มีคุณสมบัติดังนี
) สามารถติดตังภายในตู้ Rack ขนาด 19 นิว 1 U ได้ มีลกั ษณะ Drawer Style สามารถเลือนเข้ าออก
เพือความสะดวกในการติดตังสาย Fiber Optic
) สามารถรองรับหัวต่อ Fiber (Connecter) ชนิด ST หรือ SC ได้ ไม่น้อยกว่า 36 หัวต่อ และ LC ได้ ไม่
น้ อยกว่า 72 หัวต่อ
3) Enclosure ผลิตจากโลหะ มีความหนา gauge (1 mm), Mounting Bracket ผลิตจากโลหะ มี
ความหนา gauge ( . mm)
) มี Cable Clamp Bracket Kit และ Cable Management Spider สําหรับช่วยจัดเก็บสาย Fiber
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) สามารถรองรับแผงหัวต่อ Fiber (Adapter Plate) ชนิดถอดเปลียนได้ (Snap-in) ST,SC,LC SnapIn Adapter Plate หรือ MPOจํานวน ชุด
) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีผลิตภายใต้ เครืองหมายการค้ าและผู้ผลิตเดียวกับสายใยแก้ วนําแสงชนิด [ติดตัง
ภายนอกอาคาร, ภายในอาคาร]
) อุปกรณ์ ทีเสนอต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY เป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
9.7

อุปกรณ์ ทีใช้ ในจัดสายภายในอาคาร (Wire Management)
1) ใช้ สาํ หรับจัดสายสัญญาณต้ องมีฝาปิ ด-เปิ ด สะดวก
2) ทีใช้ ต้องสลับระหว่าง อุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์พกั สายเสมอ
สายเชือมต่อ (CAT 6 TRANSPARENT SL BOOT CABLE ASSEMBLIES) มีคณ
ุ สมบัติดงั นี
. ) มีคุณสมบัติเป็ นสายเชือมต่อ UTP PATCH CABLE ASSEMBLIES CAT 6 (CAT 6
PATC CORD) ประกอบด้ วยสาย UTP แบบ STANDED WIRE ขนาด 24 AWG 7/32 จํานวน 4 คู่สาย ซึงมีฉนวนทีผลิต
จาก FRAME RETARDANT POLYETHYLENE
. ) ปลายทังสองด้ านเป็ นหั ว ต่ อ แบบ RJ 45 MODULAR PLUG ผลิ ต จาก CLEAR
POLYCARBONATE และมี PIN CONTACT ผลิตจาก PHOSPHOR BRONZE ชุบ NICKEL หนา 0.0001 นิวและเคลือบ
ด้ วยทองหนา 0.00005 นิว มี LOAD BAR ผลิตจาก POLYCARBONATE เพือช่วยจัดตําแหน่งของสายให้ เกิดการรบกวน
กันน้ อยทีสุด
. ) เป็ นสายสําเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต มี BOOT แบบ SLIM LINE, TRANSPARENT SL BOOT
มีลกั ษณะโปร่งใส
. ) สายเชือมต่อสําเร็จรูป ต้ องผ่านเงือนไขข้ อกําหนดตามมาตรฐานอย่างน้ อยดังต่อไปนี
- 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.
3) สายเชือมต่อสําเร็จรูปมีคณ
ุ สมบัติทางด้ านไฟฟ้าดังนี
. ) มีค่า CAPACITANCE 13.5 pf/ft ที 1 MHz
. ) มีค่า IMPEDANCE 100   15% ทีความถี 1 MHz ถึง 100 MHz.
. ) รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 150 VAC
. ) ทํางานได้ ทีอุณหภูมิ -20 ºC ถึง 60ºC
. ) รองรับแรงดึงได้ ไม่น้อยกว่า 50N
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. ) อุปกรณ์ทีเสนอต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY เป็ นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ปี จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
. ) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีเครืองหมายการค้ าและผลิตจากผู้ผลิตรายเดียวกันกับสายทองแดงแบบ
ตีเกลียว ENHANCED CATEGORY 6
.

หน้ ากากสําหรั บเต้ ารั บ (FACEPLATE KIT) มีคุณสมบัติดังนี
) เป็ นหน้ ากากทีสามารถติด ตังใช้ งานกับ 110CONNECT JACK, TOOL LESS JACK, MTRJ JACK,
MULTIMEDIA JACK, SL SERIES JACK ได้
) เป็ นหน้ ากากทีผลิตจากวัสดุชนิด ABS และผ่านเงือนไขข้ อกําหนด RoHS COMPLIANT เพือความปลอดภัย
ของผู้ใช้ งานและผู้ติดตัง
) มีรหัสโค้ ดสี (Colour Code) หรือ ICON รูปคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ เพือบอกการใช้ งานอย่างชัดเจน และ
มี BLANK ICON ให้ เลือกใช้ งานพร้ อมแผ่น LABEL เพือง่ายต่อการจัดทํา LABELING , หน้ ากากทีนําเสนอต้ องมี LOGO
เครืองหมายการค้ าของผู้ผลิตบนหน้ ากากทีนําเสนอทุกชิน
) หน้ ากากมีจํานวนช่องสําหรับใช้ งาน 1, 2 หรื อ 3 ช่องต่อหนึงหน้ ากาก และ ติดตัง Modular Jack ได้ จาก
ด้ านหน้ า (Front Loading) เพือความสะดวกรวดเร็วในการแก้ ไขซ่อมแซมในภายหลัง
) อุปกรณ์ทีเสนอต้ องได้ รับการรับประกันการใช้ งาน SYSTEM WARRANTY เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ปี
จากบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย
) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีผลิตภายใต้ เครืองหมายการค้ าและผู้ผลิตเดียวกับสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CABLE
9.9

อุปกรณ์ CORE SWITCH มีคุณลักษณะดังต่ อไปนี
1) มีช่องต่อสัญญาณ (พอร์ ต)แบบ / /
SFP จํานวนไม่น้อยกว่า พอร์ ต
2) มีช่องต่อสัญญาณ (พอร์ ต) Gigabit Ethernet Uplink จํานวนไม่น้อยกว่า พอร์ ต
3) อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า . Mpps
4) อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ Switching Capacity ไม่น้อยกว่า Gbps
5) อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ Flash memory ไม่น้อยกว่า MB
6) อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ CPU memory ไม่น้อยกว่า MB
7) สนับสนุนการทํางาน Virtual LAN (VLANs) ตามมาตรฐาน IEEE . Q ได้ ไม่น้อยกว่า
8) อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ MAC Table ไม่น้อยกว่า K
9) รองรับ Spanning Tree Protocol มาตรฐาน . d
10) รองรับ IEEE . ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
11) สามารถทํา Port aggregation groups ได้ ไม่น้อยกว่า groups
12) อุปกรณ์ต้องมี Priority Levels อย่างน้ อย queues
13) สนับสนุนการใช้ งาน IPv และ IPv แบบ DHCP
14) รองรับการจัดการการป้องกันแบบ Radius และ TACACS authentication

VLANs
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15)
16)
17)
18)
19)
20)

รองรับ Storm Control แบบ Broadcasts, Multicast และ Unknown Unicast
สนับสนุนการจัดการอุปกรณ์ผ่าน SNMP version , และ ได้
รองรับมาตรฐาน IEEE . ,IEEE . u,IEEE . ab,IEEE . ad และ IEEE . x Flow Control
อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็ นอย่างน้ อย
อุปกรณ์ทีเสนอจะต้ องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
ผู้ทีนําเสนอต้ องได้ รับใบแต่งตังการสนับสนุน เรืองการบริการหลังการขายทังอะไหล่ และการรับประกันของ
อุปกรณ์ตลอดระยะเวลาการรับประกันจากบริษัทฯ ผู้ผลิตในประเทศไทย

9.10 ชุดอุปกรณ์ Edge Switch 24 port 10/100/1000
• มีช่องต่อสัญญาณ(พอร์ ต)แบบ 10/100/1000 จํานวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ ต
• มีช่องต่อสัญญาณ (พอร์ ต) Gigabit Ethernet Uplink จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ ต
• รองรับ Power over Ethernet POE ไม่น้อยกว่า 375 W ที 24 พอร์ ต
• อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 41.67 Mpps
• อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 56 Gbps
• อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ Flash memory ไม่น้อยกว่า 16 MB
• อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ CPU memory ไม่น้อยกว่า 128 MB
• สนับสนุนการทํางาน Virtual LAN (VLANs) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้ ไม่น้อยกว่า 4096 VLANs
• อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ MAC Table ไม่น้อยกว่า 16K
• รองรับ Spanning Tree Protocol มาตรฐาน 802.1d
• รองรับ IEEE802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
• สามารถทํา Port aggregation groups ได้ ไม่น้อยกว่า 8 groups
• อุปกรณ์ต้องมี Priority Levels อย่างน้ อย 4 queues
• สนับสนุนการใช้ งาน IPv4 และ IPv6 แบบ DHCP
• รองรับการจัดการการป้องกันแบบ Radius และ TACACS authentication
• รองรับ Storm Control แบบ Broadcasts, Multicast และ Unknown Unicast
• สนับสนุนการจัดการอุปกรณ์ผ่าน SNMP version 1, 2 และ 3 ได้
• รองรับมาตรฐาน IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3ad และIEEE802.3x Flow Control
• อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็ นอย่างน้ อย
• อุปกรณ์ทีเสนอจะต้ องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
• ผู้ทีนําเสนอต้ องได้ รับใบแต่งตังจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์ เรืองการบริการหลังการขายทังอะไหล่ และการ
รับประกันของอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาการรับประกันจากบริษัทฯ ผู้ผลิตในประเทศไทย
9.11 คุณสมบัติของอุปกรณ์ Wireless Access Point มีคุณสมบัติอย่ างน้ อยดังต่ อไปนี
• เป็ นอุปกรณ์ทีใช้ คลืนความถีวิทยุในการรับส่งข้ อมูลโดยใช้ งานย่านความถี 2.4 GHz และ 5 GHz
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

สนับสนุนเครือข่ายไร้ สายตามมาตรฐาน IEEE802.11 a,b,g,n
รองรับการเชือมต่อแบบ Mimo 2x2 เป็ นอย่างน้ อย
เชือมต่อสาย LAN ด้ วยความเร็ว 10/100/1000
มี Maximum Active WLAN Clients ไม่น้อยกว่า 32
มี Number of SSID Supported ไม่น้อยกว่า 8
มี Maximum Number of Access Points ไม่น้อยกว่า 8
มี LED แสดงสถานะ การทํางาน
รองรับมาตรฐาน UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1
รองรับการจ่ายไฟแบบ Power inline ตามมาตรฐาน 802.3af
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ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติ
.

ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติ (FIRE ALARM SYSTEM)
. . กฎและมาตรฐาน
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติ และอุปกรณ์ทีใช้ ทกุ ชนิดต้ องทํางานเป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) หรื อ National Fire Protection Association
(NFPA) ของสหรั ฐอเมริ ก า อุปกรณ์ ที ใช้ ทุกชนิ ดต้ อ งได้ รับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) หรื อ FM
(Factory Mutual) หรือJIS ของญีปุ่ นสําหรับแผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ ต้องได้ รับมาตรฐานการผลิต ISO
9001 ด้ วย การติดตังและเดินสายต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้า สําหรับประเทศไทย หรื อ NEC (National
Electrical Code) ของสหรัฐอเมริกาหรือJFEII ของญีปุ่ น
. . ข้ อกําหนดทัวไป
) ผู้รับจ้ างต้ องจัดหา และติดตังอุปกรณ์ หรื อวัสดุทีจําเป็ นต้ องใช้ ในระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติ
ระบบเสียงแจ้ งเหตุฉกุ เฉิน ระบบโทรศัพท์ฉกุ เฉิน โดยแบ่งโซนเท่ากับหรือมากกว่าในแบบกําหนด
) ผู้จดั จําหน่ายต้ องเป็ นตัวแทนทีได้ รับการแต่งตังจากผู้ผลิตโดยตรง ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลงานที
ติดตังแล้ ว สําหรับระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ แบบเดียวกับทีระบุในแบบ ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง และสามารถตรวจสอบได้
) อุปกรณ์ ตรวจจับต่ างๆต้ องครอบคลุม พืนทีป้องกันได้ เ ต็มตามแสดงในแบบ หากคลุม พืนทีได้ ไ ม่
เพียงพอ ต้ องติดให้ เพียงพอโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายเพิม
) ให้ ติดตังแผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติ (Fire Alarm Control Panel) หรื อ FCP, แผงแสดง
เพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) และอุปกรณ์ต่างๆตามกําหนดในแบบ
. . การทํางานของระบบ
การตรวจจับและการตรวจคุม
) อุปกรณ์ ตรวจจับ (Initiating Device) ติดตังตามโซนทีกําหนดโดยมีจํานวนอุปกรณ์ ต่อโซนไม่เกิน
ความสามารถของแผงควบคุมเพลิงไหม้ อัต โนมัติ และมีข้ อความหรื อ ไฟแสดงการเริ มสัญญาณ (Alarm) หรื อ ขัด ข้ อ ง
(Trouble)
) อุป กรณ์ เริ มสัญญาณจากโซนใดจับสัญญาณเพลิง ไหม้ ได้ หลอดไฟ(LED) สัญญาณเพลิงไหม้
(Alarm) ทีแผงควบคุมเพลิงไหม้ อตั โนมัติจะติดกระพริ บพร้ อมทังมีเสียงเตือน (Buzzer) จนกว่าจะมีเจ้ าหน้ าทีกดรับทราบ
(Acknowledge) และหลอดไฟ (LED) จะติดค้ างตลอด จนกว่าการแก้ ไขเสร็จสินเรียบร้ อย
) สัญญาณแจ้ งเหตุจะดังในโซนทีเกิดเหตุ และหรื อโซนทีเกียวข้ อง หรื อชันบนกับชันล่างชองโซนเกิด
เหตุ (Sandwich) หรื อถ้ าเป็ นระบบแจ้ งเหตุรวม (อุปกรณ์ แจ้ งทํางานพร้ อมกันทังอาคาร) จะมีการหน่วงเวลา 0 - 5 นาที
เพือให้ มีการตรวจสอบสัญญาณจากอุปกรณ์เริมสัญญาณ
) สามารถสังให้ กระดิงพร้ อมกันหมดให้ ดังก่อนครบเวลาหน่วงได้ โดยใช้ สวิตช์ กุญแจไขส่งสัญญาณ
แจ้ งเหตุรวม (General Alarm)
) แผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีสวิทช์ ตัดเสียงแจ้ งเหตุ (Signal Silence) และจะทํางานได้ ใหม่
หากมีการตรวจพบสัญญาณเพลิงไหม้ ขนอี
ึ ก
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) แผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีสวิทช์ยกเลิกการแจ้ งสัญญาณเพลิงไหม้ เมือเหตุการณ์กลับเข้ าสู่
ปกติแล้ ว (System Reset)
) หากมี กํา หนดในแบบระบบแจ้ ง เหตุเพลิง ไหม้ อัต โนมั ติ ต้ อ งสามารถต่ อรี เลย์ (Relay) เพิ มให้ มี
จํานวนหน้ า สัมผัส (Dry Contact) เพี ยงพอทีจะใช้ กับระบบอืนทีเกียวข้ อง เช่ น ระบบปรั บอากาศ, พัดลมปรับอากาศ
(Pressurized Fan), ลิฟท์ และอืนๆ
. . อุปกรณ์
) แผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (FCP)
. ) แผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้องติดตังในตู้เหล็กทีผลิตมาจากโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์ แจ้ ง
เหตุเพลิงไหม้ ไม่อนุญาตให้ ตีต้ เู หล็กขึนเอง ติดตังโดยยึดกับผนัง และมีพืนทีทํางานหน้ าแผงควบคุมเพลิงไหม้ ไม่น้อยกว่า 1
ตารางเมตร (1 เมตร  1 เมตร)
. ) แผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้ วยแผงวงจรแบบ Module สามารถถอดเปลียนหรื อ
ซ่อมแซมได้ จากทางด้ านหน้ า (Front Access) มีขัวเข้ าสาย (Connector) มีลกั ษณะขันน๊ อตยึด โดยใช้ ไขควงในครังแรก
และสามารถถอดเข้ าออกในครังต่อไปได้ ด้วยมือเปล่าในลักษณะซ๊ อกเก็ต โดยไม่ต้องใช้ เครืองมือ
. ) สายเชือมโยงระหว่าง Module ภายในแผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้ องทําสําเร็ จรู ปจาก
โรงงานผู้ผลิต มีConnector หัว-ท้ ายบังคับเฉพาะ โดยไม่ให้ เสียบผิดหรือกลับขัว
. ) แผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้ องมีไฟสัญญาณ (LED) ต่างๆ เพือแสดงสถานะอย่างน้ อย
ดังนี
ไฟแสดง แรงดันไฟฟ้าท้ องถินเข้ าแผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ สีเขียว (AC Power)
ไฟแสดง เหตุขดั ข้ องร่วม สีเหลือง (System Trouble)
ไฟแสดง การเริมสัญญาณร่วม สีแดง (System Alarm)
ไฟแสดง แรงดันไฟฟ้าสํารองหรือแบตเตอรีขัดข้ อง สีเหลือง (Battery Fault)
ไฟแสดง การรัวของสายสัญญาณลงดิน สีเหลือง (Ground Fault)
. ) แผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้ องมีปมควบคุ
ุ่
มอย่างน้ อยดังนี
ปุ่ มรับทราบการแจ้ งเหตุ (Acknowledge)
ปุ่ มตัดเสียงแจ้ งเหตุ (Signal Silence)
ปุ่ มยกเลิกการแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (System Reset)
และปุ่ มอืนๆตามทีผู้ผลิตกําหนด
. ) แผงควบคุม แจ้ ง เหตุเ พลิงไหม้ ต้ อ งทํา งานโดยอัตโนมัติ ไม่ จํา เป็ นต้ อ งมี เจ้ า หน้ า ที คอย
ควบคุม โปรแกรมการทํางานต้ องเก็บในหน่วยความจํา (Non Volatile Memory) ทีไม่สญ
ู หายแม้ ไม่มีแรงดันไฟฟ้าท้ องถิน
(AC Power) หรือไฟจากแบตเตอรี
. ) แผงควบคุมโซน (Zone Module) โซนเริ มสัญญาณ (Initiating Zone) และโซนแจ้ งเหตุ
(Indicating Zone) ต้ องมีจํานวนตามแสดงในแบบ พร้ อมกับสํารองอย่างน้ อยอย่างละหนึงโซน แต่ละโซนต้ องมีไฟแสดง
สัญญาณการเริม / แจ้ งสัญญาณ (Alarm) และไฟแสดงการขัดข้ อง (Trouble)
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. ) แผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้ องใช้ แรงดันไฟฟ้าตํา 24 โวลต์ ดี ซี โดยมีระบบแปลงไฟฟ้า
กระแสสลับท้ องถิน 220 โวลต์ 1 เฟส 50 Hz พร้ อมเครืองอัดประจุแบตเตอรี สําหรับอัดประจุแบตเตอรีขนาดไม่น้อยกว่า 25
AH
. ) แผงควบคุม แจ้ ง เหตุเ พลิง ไหม้ ต้ อ งมี ค วามสามารถโปรแกรมการทํ า งานให้ มี ก ารพิ สูจ น์
สัญญาณ (Verification) เพือป้องกันการเริมสัญญาณผิดพลาด (Fault Alarm)
. . แบตเตอรีสํารอง
) แบตเตอรีสํารองต้ องเป็ นแบบไม่ต้องบํารุงรักษา (Maintenance Free) หรื อไม่ต้องเติมนํากลัน ชนิด
กรดตะกัว (Sealed Lead - Acid) หรือชนิดนิเกิล – แคดเมียม (Ni - Cd)
) ขนาดของแบตเตอรี สํารอง ต้ องเพียงพอให้ แผงควบคุมแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ใช้ งานได้ ในสภาวะปกติ
(Standby) ไม่น้อยกว่า 8 ชัวโมง และในสภาวะแจ้ งเหตุ (Alarm) ไม่น้อยกว่า 15 นาที
) แรงดันไฟฟ้ารวมของแบตเตอรีสํารองรวมกันต้ องไม่น้อยกว่า 24 Vdc หรือเท่าทีแผงควบคุมแจ้ งเหตุ
เพลิงไหม้ ใช้
. . อุปกรณ์ตรวจจับ (Detector) ต่างๆ ตามทีกําหนดในแบบดังนี:) อุปกรณ์ ต รวจจับ ความร้ อนแบบผสม (Combination) เป็ นอุปกรณ์ ต รวจจับ ทีเริ มสัญญาณโดย 2
กรณี คือ
เมืออุณหภูมิเพิมขึนต่อเวลาเกินพิกดั กําหนด (Rate Of Rise หรือ R.O.R) เริมสัญญาณเมืออุณหภูมิ
เพิมขึนเกิน 7C (15F) ต่อนาที
เมืออุณหภูมิเพิมสูงขึนจนถึงอุณหภูมิพิกดั คงที 57C หรือ 94C
) อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบแสง (Photoelectric) เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับควันทีเริมสัญญาณเมือควันเข้ า
ไปบังลําแสงจนตัวจับแสง จับได้ น้อยลงจนถึงพิกัดกําหนด สามารถทํางานได้ ทีแรงดันไฟฟ้า 20 – 29 Vdc กินกระแส
ในขณะพร้ อมทํางาน (Standby)ไม่เกิน 120 ไมโครแอมแปร์ สามารถทํางานได้ เป็ นปกติทีความเร็ วลมไม่เกิน 15 เมตร /
วินาที (3,000 ฟุต / นาที) มีหลอดไฟ (LED) แสดงสถานะการทํางาน และมีขัวต่อสายพ่วงไฟสัญญาณต่อไปยังหลอด
แสดงผลหน้ าห้ องได้ (Remote Indicating Lamp)
) อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบลําแสง (Beam) เป็ นอุปกรณ์ ตรวจจับควันทีเริ มสัญญาณเมือควันเข้ าไป
ปิ ดบังลําแสงทีส่องจากตัวส่งถึงตัวรับ จนลําแสงมีความเข้ มลดลงจนถึงพิ กัดกําหนด การบัง แสง 100% ถึงจําเป็ น การ
ขัดข้ อง (Trouble) สามารถปรับความไวได้ โดยไม่ต้องใช้ เครื องมือพิเศษ ระยะห่างระหว่างตัวส่ง – ตัวรับได้ ถึง 100 เมตร
และความกว้ างของพืนทีได้ ถงึ 9 เมตร ใช้ กบั พืนทีทีเป็ นโถงสูงไม่สามารถติดตังอุปกรณ์ตรวจจับแบบทัวไปทีติดกับเพดานได้
ลําแสงทีใช้ เป็ นแบบอินฟาเรด (Infrared)
) สวิทช์เริมสัญญาณด้ วยมือ (Manual Pull Station) ติดตังอยู่ในระดับความสูง 120 – 160 เซนติเมตร
จากพืน เป็ นแบบกดและดึง (Double Action) มีสแี ดงและมีคําว่า ‘FIRE’ เห็นชัดเจนในระยะไกล สามารถทดสอบการเริ ม
สัญญาณโดยการเปิ ดฝา
. . อุปกรณ์แจ้ งเหตุ (Indicating Device) ตามกําหนดในแบบดังนี:) ระฆัง เป็ นชนิดใช้ กบั แรงดันไฟฟ้า 24 Vdc มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางของระฆังไม่น้อยกว่า 6 นิว, สี
แดงเห็นได้ ชดั เจน มีขนาดความดังไม่น้อยกว่า 85 เดซิเบล (dB) ทีระยะ 3 เมตร
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) แตร (Horn), อุปกรณ์สง่ เสียงแจ้ งเหตุ (Sounder) เป็ นชนิดใช้ กบั แรงดันไฟฟ้า 24 Vdc สามารถเลือก
ปรับเสียงแจ้ งเหตุได้ หลายเสียง เช่น Slow Whoop, 800/1000 (Hi/Lo) และอืนๆรวมไม่น้อยกว่า 5 เสียง มีขนาดความดังไม่
น้ อยกว่า 87 เดซิเบล (dB) ทีระยะ 3 เมตร
) ลําโพง (Speaker) มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิว ใช้ กับระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ โดยเฉพาะ ไม่
อนุญาตให้ ใช้ ลาํ โพงเครืองเสียงแทน ติดตังในกล่องไฟฟ้ามาตรฐานขนาด 4 นิว หรือร่วมกับกล่องต่อขนาด 1.1/2 นิว มีหม้ อ
แปลงทีเลือกใช้ 25 Vrms หรื อ 70.7 Vrmsและตัวเก็บประจุ (Capacitor) เพือปรับ Matching Impedance สามารถเลือก
ระดับความดังได้ ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ เช่น 2 วัตต์, 1 วัตต์, 1/2 วัตต์, 1/4 วัตต์ เป็ นต้ น
.1.8 แผงแสดงเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) ตามกําหนดในแบบดังนี:ใช้ รูปด้ านหน้ าหรือด้ านข้ าง หรือแปลนของอาคารทีสามารถเข้ าใจได้ ง่ายในลักษณะรู ปภาพทันที โดยไม่
ต้ องเสียเวลาอ่าน เป็ นแบบผ่านขบวนการชุบด้ วยไฟฟ้า เพือให้ รูปติดอยู่บนแผ่นอโนไดซ์อลูมิเนียม (Anodized Aluminium)
ไม่ลอกหลุดเมือใช้ งานเป็ นเวลานาน ไม่อนุญาตให้ ใช้ แผ่นพลาสติกซึงจะกรอบเมือใช้ งานไป 2-3 ปี แทน เจาะฝั งหลอดไฟ
(LED) สีแดง ตามโซนเริ มสัญญาณ มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ติดตังด้ านหน้ าของตู้เหล็กขนาด
เหมาะสมกับแปลนของอาคาร โดยมีวงจรถอดรหัสติดตังอยู่บนเพลทภายในตู้เหล็ก สามารถถอดมาตรวจสอบได้ หลอดไฟ
LED อืนๆ ต้ องมีหลอดไฟแสดงแรงดันไฟฟ้าเข้ าวงจร (Power) สีเขียว, หลอดไฟแสดงระบบขัดข้ องร่ วม (System Trouble)
และปุ่ มสําหรับทดลองบัซเซอร์ และหลอดไฟ LED ทังหมด (Lamp Test)
10.1.9 อุปกรณ์สาํ หรับระบบส่งเสียงแจ้ งเหตุ และเสียงพูดฉุกเฉินโดยใช้ ลาํ โพง หากมีกําหนดในแบบ ดังนี:1) อุปกรณ์สร้ างเสียงสัญญาณ (Audio Message Generator) เป็ น Pre-Amplifier จากไมโครโฟนและ
สร้ างเสียงสัญญาณต่างๆเช่น Slow Whoop, Hi-Lo เป็ นต้ น และต้ องมีเสียงพูดอัตโนมัติบนั ทึกลงใน EPROM ไม่อนุญาตให้
ใช้ เสียงบันทึกลงในอุปกรณ์ทีมีการเคลือนไหวและต้ องการการบํารุงรักษา เช่น เทปคาสเซท เป็ นต้ น
2) อุปกรณ์ขยายเสียง (Audio Amplifier) เป็ นอุปกรณ์ขยายเสียง สามารถใช้ กบั แรงดันไฟฟ้า 220 Vac
1 เฟส 50 Hz ได้ โดยตรง และใช้ กบั แบตเตอรีสํารอง 24 Vdcได้ ในกรณีไฟฟ้าท้ องถินขาดหายโดยอัตโนมัติ มีกําลังขยายที
25.5 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 30 Watt rms ต่อ 1 ชุด
. . การติดตัง
) ให้ ติดตังแผงควบคุมเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ประกอบ ตามแสดงในแบบทีกําหนด
) สายไฟฟ้าตามทีผู้ผลิตระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติกําหนด หรื อติดตังตามมาตรฐานการติดตัง
ทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย โดยมีขนาดพืนทีหน้ าตัดไม่น้อยกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร สายไฟฟ้าให้ ใช้ ตามระยะทางทีติดตัง
และสีเพือป้องกันการสับสน สายไฟฟ้าให้ ร้อยในท่อร้ อยสายไฟฟ้าตามทีกําหนดโดยตลอด
) ในวงจรเริมสัญญาณและแจ้ งเหตุ ไม่อนุญาตให้ แยกต่อสาย (T-Tap) ยกเว้ นกรณีสายสัญญาณแบบ
มัลติเพล็กซ์ทีมีการตรวจคุม (Supervision) ได้
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11. ระบบป้องกันฟ้าผ่ า
11.1 ความต้ องการทัวไป
ถ้ า มิ ไ ด้ กํ า หนดไว้ เ ป็ นอย่ า งอื น ระบบป้ องกัน ฟ้ าผ่ า สํา หรั บ อาคารในโครงการนี ให้ ใ ช้ ระบบดั งเดิ ม (Faraday
Conventional System) โดยอุปกรณ์และการติดตังระบบต้ องเป็ นไปตามรายละเอียดและตามทีระบุในแบบซึงเป็ นไปตาม
มาตรฐานอ้ างอิงดังต่อไปนี
ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรืองความปลอดภัยเกียวกับไฟฟ้า "หมวด 7 การติดตังสายล่อฟ้า"
ข. มาตรฐานเพือความปลอดภัยทางไฟฟ้าสํานักงานพลังงานแห่งชาติ "TSES 12-1980 มาตรฐานระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า สําหรับอาคารและสิงปลูกสร้ างประกอบอาคาร"
ค. National Fire Protection Association (NFPA) NO.78
11.2 ความต้ องการด้ านเทคนิค
1) หลักสายดิน (Ground Rod) ให้ ใช้ Copper Clad Steel Ground Rod ขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางไม่น้อยกว่า
16 มิลลิเมตร (5/8 นิว) ยาว 3 เมตร (10 ฟุต) จํานวนตังแต่ 3 ต้ นขึนไปจนกว่าจะได้ ค่าความต้ านทานของการต่อลงดินไม่
เกิน 5 โอห์มในแต่ละชุด
2) ตัวนําลงดิน (Down Conductor) ให้ ใช้ เป็ นตัวนําทองแดงขนาดพืนทีหน้ าตัดไม่เล็กกว่า 50 ตารางมิลลิเมตร
เดินภายในท่อ พี.วี.ซี.
3) ตัวนําบนหลัง คา (Roof Conduct) ถ้ ามิได้ กํา หนดไว้ เป็ นอย่างอืนให้ ตัวนําบนหลังคาซึงเป็ นตัวนําสําหรั บ
เชือมต่อหลักล่อฟ้าให้ ต่อเนืองถึงกันทางไฟฟ้าถึงกันทังหมดเป็ นตัวนําทองแดงขนาดพืนทีหน้ าตัดไม่น้อยกว่า 50 ตาราง
มิลลิเมตร
4) หลักล่อฟ้า (Air Terminal) โดยทัวไปให้ ใช้ หลักล่อฟ้าเป็ นแท่งทองแดง (Solid Copper) ขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิว) ยาว 60 เซ็นติเมตร (2 ฟุต) ติดตังทีสูงสุดของอาคาร หรือตามระบุในแบบ
5) ตัวนําช่วยกระจายประจุไฟฟ้า เป็ นตัวนําไฟฟ้าทีใช้ เชือมต่อระหว่างตัวนําลงดินแต่ละแนว ให้ มีความต่อเนือง
ทางไฟฟ้า โดยปกติให้ ใช้ ตวั นําทองแดงขนาดพืนทีหน้ าตัดไม่น้อยกว่า 50 ตารางมิลลิเมตร โดยฝั งในคอนกรี ตตามแนวและ
ระดับทีกําหนดในแบบ หรือใช้ เหล็กเสริมพืนตามกําหนดในแบบ
6) การเชือม (Welding) การเชือมต่อโลหะ ให้ มีความต่อเนืองทางไฟฟ้ามีวิธีการต่างๆ ขึนอยู่กับชนิดของโลหะ
และสภาพของงาน โดยการเชือมต่อระหว่างตัวนําทองแดงกับตัวนําทองแดง หรื อตัวนําทองแดงกับเหล็ก ให้ เชือมด้ วยวิธี
Exothermic Welding เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นให้ ใช้ วิธีเชือมด้ วยทองเหลืองโดยใช้ แก๊ ส และเชือมระหว่างเหล็กกับเหล็กให้ ใช้
ลวดเชือมเหล็ก ตามกรรมวิธีทีกําหนดโดยผู้ออกแบบโครงสร้ าง
7) วัสดุ ห รื อ อุ ป กรณ์ ทุ ก ชนิ ด ที มี ส่ว นประกอบเป็ นโลหะที อยู่บ นหลัง คาของอาคาร หรื อ อยู่ ใ กล้ กั บ Down
Conductor ในระยะ ฟุต จะต้ องเชือมเข้ ากับระบบป้องกันฟ้าผ่าด้ วยตัวนําทองแดง ขนาดไม่น้อยกว่า ตร.มม.
) การเปลียนแนวทางเดินของสายนํากระแสฟ้าผ่าจะยินยอมให้ มีการหักโค้ งได้ ไม่น้อยกว่า องศา และรัศมีมี
ความโค้ งไม่น้อยกว่า ซม.
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11.3 การติดตัง
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานทีอ้ างถึงข้ างต้ น โดยต้ องบันทึกการวัดค่าความต้ านทานของการต่อลงดินทุกจุดเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
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12.

รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนะนําให้ ใช้

รายละเอียดในหมวดนีได้ แจ้ งถึงรายชือผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ทีถือว่าได้ รับการยอมรับ ทังนี คุณสมบัติของ
อุปกรณ์นนๆ
ั ต้ องไม่ขดั ต่อรายละเอียดเฉพาะทีได้ กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้ างทีจะอนุมัติหรื อไม่ถือเป็ นทีสินสุด
อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้ างเป็ นว่าจําเป็ นต้ องมีการทดสอบเพือเปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ ทีกํ าหนด ผู้รับจ้ างต้ อง
เป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นในการนีทังสิน
12.1 Low Voltage Main and Distribution Board Manufacturer
- Asefa
- ESI
- PMK
- Siam Industry
- SCI
- TIC
- ABB
- SMBE
- BTE
- Sangchai
- SPE
- UMS
- AVATAR
- หรือเทียบเท่า
12.2 Low Voltage Circuit Breaker
-

ABB

-

Cutler-Hammer

-

Fuji

-

GE

-

Legrand

-

Eaton

-

Mitsubishi

-

Siemens
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-

Schneider Electric

- หรือเทียบเท่า
12.3 Panel board/Consumer Unit
-

ABB

-

Eaton

-

Fuji Electric

-

GE

-

Bticino

-

Mitsubishi

-

Siemens

-

Schneider Electric

-

หรือเทียบเท่า

12.4

Safety Switch
-

Eaton

-

GE

-

Legrand

-

Siemens

-

Schneider Electric

-

ABB

-

Bticino

- หรือเทียบเท่า
12.5 Digital Power Meter
-

Celsa

-

Crompton Instruments

-

Circutor

-

E-power

-

Janitza

-

Lovato

-

Siemens
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-

Schneider Electric

-

Socomec

-

ABB

-

RTR

- หรือเทียบเท่า
12.6 Surge Protection Device
-

Dehn

-

Phoenix Contact

-

Schneider Electric

-

Socomec

- หรือเทียบเท่า
12.7 LV Power Cable & Control Cable
-

Bangkok Cable

-

CTW

-

Draka

-

Phelpsdodge

-

S Super Cable

-

Thai Yazaki

-

หรือเทียบเท่า

10.2 Fire Resistance Cable & Flame Retardant Cable
-

Draka

-

Prysmian

-

Studer

- หรือเทียบเท่า
10.2 Wire way & Cable Tray
- Asefa
- BSM
- SCI
- SMC
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- TST
- TAS
- TIC
- UI
- หรือเทียบเท่า
12.10 Conduit (Metallic)
- ABSO
- Arrow Pipe
- BSM
- Panasonic
- RSI
- PAT
- TAS
- UI
- หรือเทียบเท่า
12.11 Conduit (Non Metallic)
- Clipsal
- Eflex
- SCG
- TAP
- Thai Pipe
- HACO
- PBP
- TGG
- หรือเทียบเท่า
12.12 Switch and Outlet
- Bticino
- Legrand
- MK
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- Panasonic
- Schneider Electric
- Siemens
- HACO
- หรือเทียบเท่า
12.13 Luminaire
-

Bega

-

Bryant

-

Delight

-

EYE

-

ERCO

-

Endo

-

Hilight

-

L&E

-

Ligman

-

Lightenna

-

Philips

-

Panasonic

-

Racer

-

Syivania

-

Vinic

-

WE-EF

-

X-Trabrite

-

Zumlobel

-

Victor

- หรือเทียบเท่า
12.14 Emergency Light & Fire Exit
- Delight
- Max Bright - CEE
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- Sunny
- Safeguard
- EML
- หรือเทียบเท่า
12.15 Lamp
- EYE
- Osram
- Philips
- Panasonic
- Sylvania
- Toshiba
- หรือเทียบเท่า
12.16 Lamp Holder
- BJB
- Panasonic
- Philips
- Vossloh
- L&E
- หรือเทียบเท่า
12.17 Ballast
- EYE
- L&E
- Osram
- Philips
- หรือเทียบเท่า
12.18 Electronic ballast
- Osram
- Philips
- Sylvania
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- หรือเทียบเท่า
12.19 Data Terminal (Patch Panel)
-

Commscope

-

Krone

-

Schneider Electric

-

3M

-

Belden

-

Panduit

-

Link

- หรือเทียบเท่า
12.20 Rack Enclosure
-

APC

-

Cyber Rack

-

Commscope

-

Krone

-

Link

-

German Rack

- หรือเทียบเท่า
12.21 Network Switches
-

Cisco

-

HP

-

Allied Telesis

-

Extreme

-

Siemen

- หรือเทียบเท่า
12.22 IP Phone
-

Cisco

-

HP

-

Siemen
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- หรือเทียบเท่า
12.23 Data Outlet
-

Commscope

-

Krone

-

Schneider Electric

-

3M

-

Belden

-

Panduit

-

Pansonic

-

Bticino

-

Siemens

-

Link

-

AMP

- หรือเทียบเท่า
12.24 Data Cable
-

Commscope

-

Belden

-

Krone

-

Panduit

-

Schneider Electric

-

3M

-

Link

-

AMP

- หรือเทียบเท่า
12.25 MATV Cable
-

Belden

-

Triax

-

Kathrein

-

Maspro
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-

TFC

-

Link

-

WISI

- หรือเทียบเท่า
12.26 Fire Barrier System
-

Bio fireshield

-

Hilti

-

STI

-

3M

-

metacaulk

- หรือเทียบเท่า
12.27 Earthing & Lightning Protection System
-

ATSTORM

-

Biral

-

Kumwell

-

PREVISTORM

-

Dehn

-

Axis

- หรือเทียบเท่า

12.28 Sound System (Public Address)
-

AEX

-

Bosch

-

TOA

-

IC Audio

- หรือเทียบเท่า
12.29 Fire Alarm System
- Cerberus
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- Honeywell
- Johnson Control
- Edwards
- Notifier
- Pyrotronic
- Simplex
- Hochiki
- Nohmi
- Secutron
- หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเครื องหมายการค้าทีระบุ ยกเว้นมีหลักฐานพิ สูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายในท้องตลาด
จึงสามารถให้ใช้เทียบเท่าได้
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1.

ข้ อกําหนดทัวไปงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

1.1

ความต้ องการทัวไป
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบและดําเนินการจัดหาและติดตังระบบปรับอากาศและระบายอากาศ พร้ อมอุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกอืน ๆ ให้ แล้ วเสร็จตามข้ อกําหนดเงือนไขและเพือให้ ได้ ผลงานก่อสร้ างทังหมดทีมีมาตรฐาน มีสภาพพร้ อมทีจะ
ใช้ งานได้ ทนั ทีเมือการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ มีฝีมือการทํางานทีประณีตละเอียดและมีความถูกต้ องตามหลักวิชาช่างทีดี
1.2

มาตรฐาน
ถ้ ามิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน วัสดุและอุปกรณ์การประกอบและการติดตังจะต้ องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อกําหนด
มาตรฐานต่อไปนี
1.2.1 มาตรฐานงานระบบวิศวกรรมเครืองกลและปรับอากาศ
ACAT สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
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 มาตรฐานและข้ อบังคับต่าง ๆ ทีอ้ างถึงครอบคลุมถึงฉบับล่าสุดทีปรากฏให้ มีผลบังคับใช้
จนถึงวันทําการติดตังด้ วย โดยผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาเอกสารนัน ๆ ประกอบเพือเสนอเรืองให้ พิจารณาต่อผู้ผ้ วู ่าจ้ าง
1.3

ขอบเขตของงาน
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1.3.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาติดตังและทดสอบอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดังแสดงไว้ ในรู ปแบบ
และรายละเอียดเพือให้ ใช้ งานได้ สมบูรณ์และถูกต้ องตามความประสงค์ของการใช้ งาน
1.3.2 เครืองและอุปกรณ์ทกุ ชินต้ องเป็ นของใหม่ได้ มาตรฐานสากลไม่เคยผ่านการใช้ งานทีใดมาก่อน และอยู่ใน
สภาพเรียบร้ อยสมบูรณ์จนถึงวันทําการติดตัง
1.3.3 ผู้รับจ้ างรับผิดชอบในการจัดการเกียวกับการขนส่งเครืองและอุปกรณ์ ถึงบริ เวณสถานทีติดตัง รวมทังการ
เก็บรักษา และป้องกันความเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึน เช่น จากดิน ฟ้า อากาศ ภัยธรรมชาติจากมนุษย์ หรื อสัตว์ เป็ น
ต้ น จนถึงวันส่งมอบงาน
1.3.4 การติดตัง การขนส่ง การใช้ แรงงาน การเก็บรักษา และการปฏิ บัติการต่าง ๆ ซึงจําเป็ นในการดําเนินการ
ติดตังให้ เป็ นไปโดยเรียบร้ อยถูกต้ องตามข้ อกําหนด และหลักวิชาการทางวิศวกรรม จนกระทังระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศสามารถใช้ งานได้ ดี
1.3.5 วัสดุ และอุปกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็ นสําหรับช่วยให้ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ใช้ งานได้ ดีแม้ ว่าจะ
ไม่ได้ ระบุไว้ ในแบบรูปและรายการ แต่หากเป็ นตรรกแห่งวิชาชีพวิศวกรรมก็เป็ นหน้ าทีของ ผู้รับจ้ างต้ องจัดหามาติดตังใน
งาน เพือให้ ได้ ระบบทีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ทังนีโดยการพิจารณาเห็นชอบของผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ าง
1.3.6 ในกรณีทีมีการขัดแย้ งระหว่างแบบรู ปและรายการ ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรื อตัวแทน ผู้ว่าจ้ าง
ทราบทันที และให้ ผ้ อู อกแบบเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นเบืองต้ นเสนอต่อผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทน ผู้ว่าจ้ างเพือวินิจฉัย และ
ถือเอาคําวินิจฉัยนันเป็ นทีสินสุด
1.3.7 ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบต่อสมรรถนะ และความสามารถของเครื องและอุปกรณ์ ทีนํามาใช้ โครงการนี
ทังหมด เพือให้ ได้ จดุ ประสงค์ตามความต้ องการของผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ าง หากจะมีการเปลียนแปลงใด ๆ จะต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างทราบ และให้ ผ้ อู อกแบบเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นเบืองต้ นเสนอต่อผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้
ว่าจ้ างเพือวินิจฉัย และถือเอาคําวินิจฉัยนันเป็ นทีสินสุด
1.3.8 แบบรูปทีแสดงเป็ นแบบไดอะแกรมแสดงไว้ เพือให้ ผ้ รู ับจ้ างทราบถึงแนวทางและหลักการของระบบ รวมทัง
ความต้ องการของผู้ว่าจ้ าง แบบรูปดังกล่าวได้ แสดงแนวการเดินท่อต่าง ๆ และตําแหน่งทีติดตังเครื องและอุปกรณ์ ใกล้ เคียง
กับความเป็ นจริง อย่างไรก็ตามในการติดตัง ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบแบบสถาปนิก แบบโครงสร้ าง และแบบระบบงานอืน
ๆ ทีเกียวข้ องทังหมด พร้ อมทังจัดทําแบบ Shop Drawing ให้ พิจารณาเห็นชอบก่อนทําการติดตังจริ งทุกครัง เพือให้ งาน
ติดตังดําเนินไปได้ โดยสะดวกไม่ขดั แย้ งกับงานระบบอืน
1.4

วัสดุและอุปกรณ์
1.4.1 ผู้รับจ้ างต้ องส่งเอกสารรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ทีจะนํามาใช้ ติดตัง พร้ อมด้ วยข้ อมูลทางด้ านเทคนิค
ให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างได้ พิจารณาอนุมัติล่วงหน้ าก่อนทีจะทําการจัดหา อย่างน้ อย 15 วันก่อนทีจะนําไปทําการ
ติดตัง
1.4.2 วัสดุ อุปกรณ์ ใดซึงเสียหายในระหว่างการขนส่ง การติดตังหรื อการทดสอบ ผู้รับจ้ างจะต้ องดําเนินการ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์นนให้
ั อยู่ในสภาพดี หรือเปลียนให้ ใหม่ตามความเห็นชอบของ ผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ าง
1.4.3 ถ้ าผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างเห็นว่าวัสดุและอุปกรณ์ทีนํามาใช้ มีคณ
ุ สมบัติไม่เท่าทีกําหนดไว้ ในรายการ
ผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิ ทีจะไม่ยอมให้ นํามาใช้ ในงานนีในกรณีผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างมีความเห็นว่าควรส่ง
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ให้ สถาบันทีผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างเชือถือทําการทดสอบคุณสมบัติ เพือเปรี ยบเทียบกับข้ อกําหนดก่อนทีจะอนุมัติให้
นํามาใช้ ได้ ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้ดําเนินการให้ โดยมิชกั ช้ า
1.4.4 วัสดุและอุปกรณ์ทีนํามาติดตังจะต้ องเป็ นของใหม่ และไม่เคยถูกนําไปใช้ งานมาก่อน
1.4.5 หากมี ค วามจํ า เป็ นเกิด ขึนอัน กระทํ า ให้ ผ้ ูรับ จ้ า งไม่ สามารถจัดหาวัสดุ หรื อ อุปกรณ์ ต ามทีได้ แ จ้ ง ใน
ข้ อกําหนด และ/หรือ แบบรูปแก่ผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ าง และจะต้ องจัดหาวัสดุ หรืออุปกรณ์อืนมาทดแทนแล้ ว ผู้รับจ้ าง
จะต้ องชีแจงเปรียบเทียบรายการละเอียดของสิงดังกล่าว พร้ อมทังแสดงหลักฐานข้ อพิสจู น์ แก่ผ้ วู ่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ าง
เพือรับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างโดยเร็ว
1.5

การติดตัง
1.5.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาวิศวกรทีมีประสบการณ์ ความสามารถ หัวหน้ าช่าง และช่างทีมีฝีมือสูงเท่านันเข้ ามา
ปฏิบตั ิงาน โดยมีวิธีการจัดงานและทํางานทีถูกต้ องตามหลักวิชาการ และมีจํานวนเพียงพอทีปฏิ บัติงานให้ เสร็ จทันตาม
ความประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง
1.5.2 วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นวิศวกรเครื องกล หรื อวิศวกรสาขาอืนทีมีประสบการณ์ ตามที
ระบุในข้ อกําหนดของผู้ว่าจ้ าง (TOR) และได้ ขนทะเบี
ึ
ยนเป็ นวิศวกรควบคุมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรมเป็ นผู้รับผิดชอบใน
การควบคุมการติดตังงานในระบบทังหมด
1.5.3 ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิ จะสังให้ ผ้ รู ับจ้ างเปลียนคนงานทีผู้ว่าจ้ างเห็นว่าปฏิ บัติงานด้ วยฝี มือทีไม่ดีพอ หรื ออาจเกิด
การเสียหายหรืออันตราย ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาคนงานใหม่ทมีี ประสิทธิภาพดีพอมาทํางานแทนทีโดยทันที และค่าใช้ จ่ายใด ๆ
ทีเกิดขึนอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างทังสิน
1.6

เครื องมือ
ผู้รับจ้ างต้ องมีเครืองมือ เครืองใช้ เครืองผ่อนแรงทีมีประสิทธิ ภาพ และความปลอดภัยสําหรับใช้ ในการปฏิ บัติงาน
และต้ องเป็ นชนิดทีถูกต้ องเหมาะสมกับประเภทของงานทีทําในจํานวนทีเพียงพอ
1.7

การประสานงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องให้ ความสําคัญเกียวกับการประสานงานอย่างจริงจัง โดยจะต้ องพยายามปรึกษาการติดตังระบบใน
ส่วนทีเกียวข้ องกับผู้ก่อสร้ างรายอืนๆ เช่น งานโครงสร้ างอาคาร งานระบบสุขาภิ บาล งานระบบไฟฟ้า เป็ นต้ น เพือให้ งาน
ดําเนินไปโดยสะดวก
1.8

การตรวจสอบแบบและรายการ
1.8.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาวิศวกรทีมีประสบการณ์ ความสามารถ หัวหน้ าช่าง และช่างทีมีฝีมือสูงเท่านันเข้ ามา
ปฏิบตั ิงาน โดยมีวิธีการจัดงานและทํางานทีถูกต้ องตามหลักวิชาการ และมีจํานวนเพียงพอทีปฏิ บัติงานให้ เสร็ จทันตาม
ความประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง
1.8.2 ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบรายการข้ อกําหนดต่าง ๆ จนแน่ใจว่าเข้ าใจถึงข้ อกําหนดเงือนไขต่าง ๆ โดยแจ้ งชัด
1.8.3 เมือมีข้อขัดแย้ งระหว่างแบบและรายการ หรื อข้ อสงสัย หรื อข้ อผิ ดพลาดเกียวกับแบบและรายการให้
สอบถามจากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างโดยตรง
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1.9

การแก้ ไขเปลียนแปลงแบบ รายการ และวัสดุอุปกรณ์
1.9.1 การเปลียนแปลงการปฏิบตั ิงานทีผิดไปจากแบบและรายการ อันเนืองมาจากแบบและรายการขัดกันหรื อ
ความจํา เป็ นอื นใดก็ดี ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งแก่ผ้ ูว่า จ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่า จ้ า งเพืออนุมัติข อความเห็น ชอบเสียก่ อนจึง จะ
ดําเนินการได้
1.9.2 ในกรณีทีผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้ างมีลกั ษณะสมบัติอนั เป็ นเหตุให้ อปุ กรณ์ตามรายการทีกําหนดไว้ เกิดความ
ไม่เหมาะสมหรื อไม่ทํางานโดยถูกต้ อง ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่เพิกเฉยละเลยทีจะแจ้ งขอความเห็นจากผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้
ว่าจ้ างในการแก้ ไขเปลียนแปลงให้ ถกู ต้ อง โดยชีแจงแสดงหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต มิฉะนันผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนแต่เพียงผู้เดียว
1.10 การขนส่ งและการนําวัสดุเข้ ายังหน้ างาน
1.10.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในการขนส่งเครือง วัสดุ และอุปกรณ์มายังสถานทีติดตัง รวมทังการยกเข้ าไปยัง
ทีติดตัง ค่าใช้ จ่ายทังหมดเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิน
1.10.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครืองมือต่าง ๆ มายัง
สถานทีติดตัง
1.10.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องมีกําหนดการในการนําวัสดุ และอุปกรณ์ เข้ ามายังหน้ างาน และแจ้ งให้ ผ้ เู กียวข้ องทราบ
ก่อนล่วงหน้ า พร้ อมทังจัดเตรียมสถานทีสําหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ อย่างถูกต้ องล่วงหน้ า โดยประสานงานกับผู้รับ
จ้ างอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
1.10.4 เมือวัสดุและอุปกรณ์เข้ าถึงหน้ างาน ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู กียวข้ องทราบ เพือทีจะได้ ตรวจสอบวัสดุและ
อุปกรณ์เหล่านันให้ ถูกต้ องตามทีผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ างได้ อนุมัติไว้ ก่อนทีจะนําวัสดุและอุปกรณ์ เข้ ายังสถานทีเก็บ
รักษา
1.11 การเก็บรั กษาเครื องมือ วัสดุและอุปกรณ์
1.11.1 ผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั สถานทีเก็บรักษาเครื องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ทีนํามาใช้ ในการติดตังภายในบริ เวณก่อสร้ าง
อาคารเอง เครืองมือ วัสดุและอุปกรณ์ดงั กล่าว จะยังคงเป็ นกรรมสิทธิ ของผู้รับจ้ างเองทังหมด ซึงผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบ
ต่อการสูญหาย เสือมสภาพ หรือถูกทําลายจนกว่าจะได้ ติดตังโดยสมบูรณ์ และส่งมอบงานแล้ ว
1.11.2 หากจะเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ ภายในอาคารทีก่อสร้ างแล้ ว จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้ าง
หรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างเสียก่อน ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้ างอาคารในส่วนทีจะใช้ ในการเก็บรักษาวัด
สุและอุปกรณ์ และในส่วนทีจะต้ องขนวัสดุผ่าน เพือป้องกันความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนกับโครงสร้ างอาคาร
1.12 แบบใช้ งาน (Shop Drawing)
ผู้รับจ้ างจะต้ องทําแบบใช้ งานแสดงรายละเอียดการติดตังของระบบต่าง ๆ ตามทีได้ ตรวจสอบสภาพทีติดตังตาม
ความเป็ นจริง และจากการประสานงานกับงานระบบอืน ๆ แล้ ว แบบจะต้ องจัดทําในมาตราส่วนทีเหมาะสมแต่ไม่เล็กกว่า
1:100 เสนอต่อผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างเพือพิจารณาอนุมตั ิอย่างน้ อย 2 ชุด ก่อนดําเนินการติดตังในเวลาอันสมควรแต่
จะไม่น้อยกว่า 15 วัน
1.13 ป้ายชือและเครื องหมายของวัสดุและอุปกรณ์
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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1.13.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหา หรือจัดทําป้ายชือ เป็ นตัวหนังสือและเครืองหมายต่าง ๆ เพือแสดงชือและขนาดของ
อุปกรณ์และการใช้ งาน โดยใช้ ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
1.13.2 ป้ายชือให้ ทําด้ วยวัสดุทีคงทนต่อสภาพแวดล้ อม ป้ายต้ องยึดติดให้ มันคงถาวร ป้ายชือดังกล่าวจะต้ อง
จัดหาให้ กบั อุปกรณ์ต่อไปนีคือ
ก. แผงควบคุมไฟฟ้าทังหมด
ข. เครืองสูบนําและเครืองจักรหลัก (Main Equipment) ทังหมด
1.13.3 สีทีใช้ พ่นเป็ นตัวหนังสือ และเครืองหมายให้ ใช้ สสี เปรย์กระป๋ องได้
1.14 การทดสอบเครื องและระบบ
1.14.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครืองจักรหลักต่าง ๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทน
ผู้ว่าจ้ าง รวมทังจัดเตรียมเอกสารข้ อแนะนําจากผู้ผลิตในการทดสอบเครื องเสนอต่อผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ างจํานวน 2
ชุด
1.14.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการทดสอบเครืองจักรหลัก การใช้ งานทังระบบตามหลักวิชาเพือแสดงให้ เห็นว่างานทีทํา
ถูกต้ องตามแบบและรายการทีกําหนดทุกประการ โดยมีผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างร่วมในการทดสอบด้ วย
1.14.3 อุปกรณ์ และเครืองมือทีใช้ ในการทดสอบ ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้จดั หามาทังหมด
1.15 การป้องกันการผุกร่ อน
วัสดุทีเป็ นโลหะทีนํามาใช้ ในโครงการนีทุกชนิด จะต้ องผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิมและการผุกร่ อนทีเหมาะสม
มาแล้ วทังสิน เช่น การพ่นอบสีจากโรงงาน การทําความสะอาดผิวโลหะและทาด้ ว ยสีกันสนิม หรื อสังกะสีตามความ
เหมาะสม หรือตามทีได้ ระบุไว้ หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต (Manufacturer’s Standard) หากใช้ สีกันสนิมจะต้ อง
เป็ นสีกัน สนิมชนิด Red Iron Oxide โดยจะต้ องส่งสีดังกล่าวให้ ผ้ ูว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ างพิจารณาอนุมัติ ก่อนการ
ดําเนินการ
1.16 การเจาะตัด
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบการประสานงานตําแหน่งและขนาดเพือการตัดเจาะทีจําเป็ นต่อการติดตังระบบระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ เช่น การเจาะผนัง พืน การเจาะตัดฝ้าเพดาน เป็ นต้ น การตัดเจาะต่าง ๆ จะต้ องทําอย่าง
ระมัดระวัง และรอบคอบ เพือไม่ให้ เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้ างอาคาร และไม่ทําให้ ความเรี ยบร้ อยของอาคารต้ องเสียไป
รวมทังจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างทราบก่อนทีจะดําเนินการตัดเจาะด้ วย
1.17 การจัดทําแท่ นเครื องโดยงานอาคาร (Concrete plinth; pad and foundation by Builder’s work)
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบในการประสานงานแสดงขนาด ระยะตําแหน่ง และนําหนักเครืองจักร อุปกรณ์ในการทําแท่น
เครือง แท่นแผงไฟฟ้าต่าง ๆ เป็ นต้ น แก่ผ้ รู ับจ้ างงานอาคารตามความเหมาะสม และมีความแข็งแรง แท่นคอนกรี ตจะต้ องมี
การเสริมเหล็กให้ ถกู ต้ องทางวิชาการ พร้ อมทังมีอปุ กรณ์ป้องกันการสันสะเทือนติดตังอยู่ด้วย (ถ้ าจําเป็ น)
1.18 การเตรี ยมการในการซ่ อมบํารุ งเครื องและอุปกรณ์
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ในการติดตังเครืองและอุปกรณ์ทกุ ชิน ผู้รับจ้ างจะต้ องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพือให้ แน่ใจว่าได้ ติดตังเครื อง
และอุปกรณ์อย่างถูกต้ อง สามารถทําการซ่อมบํารุง และสามารถเปลียนทดแทนได้ โดยสะดวก ระหว่างการก่อสร้ าง ผู้รับจ้ าง
จะต้ องเตรียมการและเตรียมช่องทางต่าง ๆ ในการนําเครืองและอุปกรณ์เข้ ายังสถานทีติดตัง เพือไม่ให้ เกิดปั ญหาขัดข้ องกับ
การก่อสร้ างอาคาร
1.19 การยึดท่ อ และอุปกรณ์ กับโครงสร้ างอาคาร
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาอุปกรณ์ทีเหมาะสมในการยึดท่อและอุปกรณ์กบั โครงสร้ างอาคาร เช่น โครงเหล็กยึดทีถูกต้ อง
ตามหลักวิชาการ หากจะใช้ Expansion Bolt จะต้ องเป็ น Expansion Bolt ทีผ่านการรับรองแล้ วว่าสามารถรับนําหนักตามที
ต้ องการได้ โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ตํากว่า 1.5 เท่า (Safety Factor = 1.5)
1.20 ความปลอดภัยในการทํางาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องให้ ความสําคัญต่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิ บัติงานติดตัง เพือให้ เกิดอันตรายน้ อยทีสุด และ
จะต้ องรับผิดชอบต่ออันตรายต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึนในส่วนทีตัวเองรับผิดชอบทังสิน นอกจากนีจะต้ องจัดหาเครื องดับเพลิง
ไว้ ในบริเวณทีมีการเชือมอยู่เสมอ
1.21 การทาสี
ผู้รับจ้ างจะต้ องทาสีวสั ดุและอุปกรณ์ตามทีระบุ การทาสีให้ ยดึ ถือการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผู้ผลิตสี คุณภาพของ
สีจะต้ องเทียบเท่ากับคุณภาพของสีตามทีระบุใช้ ในข้ อกําหนดงานเครืองกล ก่อนทาสีจะต้ องเตรี ยมผิวโลหะให้ สะอาด และ
ก่อนทาสีจริงจะต้ องมีสรี องพืนเพือป้องกันการผุกร่อนเสมอ สีกนั สนิมจะต้ องทาอย่างน้ อย 1 ชัน
1.22 แบบก่ อสร้ างจริ ง (As Built Drawings)
1.22.1 ในระหว่างดําเนินการติดตัง ผู้รับจ้ างจะต้ องทําแผนผังและแบบตามทีสร้ างจริง (As built drawings) แสดง
ตําแหน่งของอุปกรณ์การติดตัง อุปกรณ์ตามทีเป็ นจริง รวมทังการแก้ ไขอืน ๆ ทีปรากฏในงานระหว่างการติดตังโดยการแก้ ไข
แบบใช้ งาน (Shop Drawings) ให้ ถูกต้ องตามการติดตังจริ ง ภายใน 15 วัน หลังจากการติดตังเรี ยบร้ อยแล้ ว เพือส่งมอบ
ให้ กบั ผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างตรวจสอบความถูกต้ องต่อไปทันที
1.22.2 แบบสร้ างจริง จะต้ องส่งมอบให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างในวันส่งมอบงาน รวมจํานวน 3 ชุดและแผ่น CD อีก 2 ชุด มี
ขนาดและมาตราส่วนเดียวกันกับแบบก่อสร้ างหรือแบบใช้ งาน
1.23 การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าทีรั กษาเครื อง
1.23.1 ผู้รั บ จ้ างจะต้ องจั ด การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที ควบคุม เครื องและรั ก ษาเครื องของผู้ว่ า จ้ า งให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการใช้ และการบํารุงรักษาก่อนส่งมอบงาน
1.23.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาช่างผู้ชํานาญในระบบต่าง ๆ มาช่วยเดินเครืองและควบคุมเครืองเป็ นระยะเวลาอย่าง
น้ อย 30 วัน ติดต่อกันภายหลังจากส่งมอบงาน
1.24 หนังสือคู่มือการใช้ และบํารุ งรั กษาเครื องและอุปกรณ์
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ผู้รับจ้ างจัดทํารายละเอียดของอุปกรณ์ ทีใช้ ประกอบด้ วยวิธีใช้ และระยะเวลาของการบํารุ งรักษาเป็ นภาษาไทย
และ/หรือ ภาษาอังกฤษ สําหรับเครืองและอุปกรณ์ทกุ ชินทีผู้รับจ้ างนํามาใช้ จํานวน 3 ชุด มอบให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างในวันส่งมอบ
งาน
1.25 การประกัน
1.25.1 ผู้รับจ้ างต้ องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื องภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีเครื องติดตัง
แล้ วเสร็จ และส่งมอบงาน
1.25.2 ภายในช่วงเวลาดังกล่าว หากเครืองและอุปกรณ์ เสียหายหรื อเสือมคุณภาพ อันเนืองมาจากโรงงานผลิต
ผู้รับจ้ างต้ องดําเนินการเปลียนหรือแก้ ไขซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม โดยไม่ชกั ช้ า และรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายทังหมด
1.25.3 ผู้รับจ้ างต้ องรับประกันเปลียน และ/หรือ แก้ ไขวัสดุอปุ กรณ์ และงานตามข้ อกําหนดรวมทังข้ อผิดพลาด ซึง
ผู้ว่าจ้ างตรวจพบก่อนการตรวจรับงาน
1.25.4 ผู้รับจ้ างต้ องรับประกันอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น ทําการแก้ ไขทีไม่ถูกต้ อง เปลียนวัสดุและ
อุปกรณ์ ทีเสียหายหรื อเสือมคุณภาพ รวมทังการบริ การตามแผนการบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance
Schedule) และในกรณีฉกุ เฉินภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน หากผู้รับจ้ างไม่เริมแก้ ไขและดําเนินการให้ เสร็จ
เรียบร้ อย ผู้ว่าจ้ างสงวนสิทธิ จะดําเนินการเองแล้ วคิดค่าใช้ จ่ายทังหมดจากผู้รับจ้ าง
1.26 การทดสอบเครื อง (WITNESS PERFORMANCE TEST)
การทดสอบด้ านเทคนิคผู้รับจ้ างจะต้ องจัดให้ มีการทดสอบสภาพ PERFORMANCE และ EFFICICENCY ของ
เครื อง โดยทําการเดินเครื องจริ งตาม CONDITION ในการใช้ งาน ณ ประเทศผู้ผลิต โดยมีการทดสอบที FULL LOAD
จํานวน 1 POINT และ PART LOAD ที 75%, 50% และ 25% จํานวน 3 POINTS ตามลําดับ ตามมาตรฐาน ARI
STANDARD ฉบับล่าสุดของการทดสอบสมรรถนะเครื อง และผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งกําหนดการทดสอบอุปกรณ์ ล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 30 วัน เพือให้ คณะกรรมการตรวจรับผู้ออกแบบหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้ างเดินทางไปทําการตรวจสอบและทดสอบ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ในการเดินทางและค่าทีพักผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบทังสิน
1.27 การบริ การ
1.27.1 ผู้รับจ้ างต้ องเตรี ยมช่างผู้ชํานาญงานในแต่ละระบบไว้ สําหรับการตรวจ ซ่อมและบํารุ งรักษาเครื องและ
อุปกรณ์ให้ อยู่ในสภาพทีใช้ งานได้ ดีเป็ นประจําตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกันภายในระยะเวลา 2 ปี
1.27.2 ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ ทุกชิน และการบํารุ งรักษาทุกครังเสนอต่อ ผู้ว่าจ้ าง
หรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างภายใน 7 วัน นับจากวันทีบริการ
1.27.3 ผู้รับ จ้ างต้ องล้ างทํ าความสะอาดเครื องปรั บอากาศตลอดระยะเวลารับ ประกัน ปี โดยให้ ล้า งใหญ่
ครัง / ปี และล้ างทัวไป ครัง / ปี
1.28 การส่ งมอบงาน
1.28.1 ผู้รับจ้ างต้ องทําการทดสอบเครื องจักรหลัก ตามทีผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ างจะกําหนดให้ ทดสอบจน
ได้ ผลว่าเครืองจักรหลักและอุปกรณ์เหล่านันสามารถทํางานได้ ดีถกู ต้ องตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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1.28.2 รายการสิงของต่าง ๆ ต่อไปนีผู้รับจ้ างจะต้ องส่งมอบงานให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง ในวันส่งมอบงานถือเป็ นส่วนหนึง
ของการตรวจรับมอบงานด้ วย คือ
- แบบก่อสร้ างจริง
- หนังสือคู่มือการใช้ และบํารุงรักษาเครืองและอุปกรณ์ซงโรงงานผู
ึ
้ ผลิตส่งมาให้ ด้วย
- อะไหล่ต่าง ๆ ตามข้ อกําหนด (ถ้ ามี) หรือ ตามทีผู้ผลิตแนะนําให้ จดั หาสํารองไว้
- รายงานผลการทดสอบเดินเครือง เครืองจักรหลักขนาดใหญ่
- ตารางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
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. เครื องปรั บอากาศแบบแยกส่ วน (SPLIT TYPE AIRCONDITIONING)INVERTER
2.1 ความต้ องการทัวไป
1) เครืองปรับอากาศชุดหนึงๆ ประกอบด้ วยเครืองระบายความร้ อน (CONDENSING UNIT) ซึงใช้ ค่กู ันกับเครื อง
เป่ าลมเย็น(FAN COIL UNIT) ทังชุด ประกอบมาเสร็ จเรี ยบร้ อยจากโรงงานในต่างประเทศ หรื อประกอบภายในประเทศ
ภายใต้ ลขิ สิทธิ ของผลิตภัณฑ์นนั
2) รับประกันคอมเพรสเซอร์ ไม่ตํากว่า 5 ปี และแผงคอยล์ร้อน (Condenser coil) แผงคอยล์เย็น (Evaporator
coil) ไม่ ตํากว่า ปี ของเครื องปรับอากาศทุก ขนาดทีเสนอ นับจากวัน ส่งมอบงาน และจะต้ องมีเอกสาร/หนังสือ รับรอง
ยืนยันจากผู้ขายหรือผู้ผลิตว่ามีอะไหล่สาํ รองไว้ บริการขาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) เครื องระบายความร้ อนเป็ นแบบระบายความร้ อนด้ วยอากาศ (AIR-COOLED CONDENSING UNIT) ได้
ตามข้ อกําหนดในรายการอุปกรณ์ ทีสภาวะอากาศเข้ าคอยล์เย็นทีอุณหภูมิ 27 ºCDB, 19 ºCWB (80.6 FDB,66.2 FWD )
และอากาศก่อนเข้ าคอยล์ร้อนทีอุณหภูมิ 35 ºCDB, 24 ºCWB (95 ºFDB,75.2 ºFWB) ใช้ ระบบไฟฟ้า 220 V/1 Ph/50 Hz
และหรือ 0 V/3 Ph/50 Hz
4) เครืองปรับอากาศใช้ สารทําความเย็นประเภท HFC เป็ นสารประกอบเดียว (Single Composition) และมีค่า
การทําให้ โลกร้ อน (Global Warming Potential) ไม่เกิน 1,150มีสมรรถนะตามทีกําหนดในแบบสําหรับเครืองปรับอากาศ
5) ในการควบคุมการเปิ ด- ปิ ด อัตโนมัต สามารถปรับตังอุณหภูมิการใช้ งานเครื องปรับอากาศ เพือช่วยในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
คุณลักษณะเฉพาะ
สําหรับชนิดเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ต้ องมีอัตราส่วนประสิทธิ ภาพพลังงานหรื อเทียบเท่ากับค่าประหยัด
พลังงาน SEER ต้ องไม่น้อยกว่า 16.00
เป็ นผลิตภัณฑ์ทีได้ มาตรฐาน มอก. , มอก. สําหรับชนิดเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน มี
ระดับเสียงไม่เกิน 46 dB สําหรับชุดคอยล์เย็นสําหรับชุดคอยล์ร้อน มีระดับเสียงไม่เกิน 51 dB
2.2 เครื องระบายความร้ อน (CONDENSING UNIT)
เป็ นแบบเป่ าลมร้ อนด้ านข้ าง ประกอบด้ วย คอมเพรสเซอร์ ชนิด Hermetically Sealed Swing Type ติดตังระบบ
ควบคุมแบบอินเวอร์ เตอร์ (Inverter) และมีวงจรนํายาเป็ นแบบ Single ใช้ กับระบบนํายา R32ใช้ กับระบบไฟฟ้า 220 โวลท์
1 เฟส 50 เฮิร์ท และหรือ โวลท์ 3เฟส 50 เฮิร์ท ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยห้ ามทําการดัดแปลงหรื อใช้ หม้ อแปลง แปลง
แรงดันไฟฟ้าอีกทีหนึง รายละเอียดอืนๆ มีดงั ต่อไปนี
1)คอมเพรสเซอร์ เป็ นแบบInduction DC Motor สามารถปรับความเร็วรอบตามภาระทําความเย็นทีต้ องการด้ วย
ระบบควบคุม แบบอินเวอร์ เตอร์ (Inverter) แต่ ละชุดต้ อ งติด ตังอยู่บนฐานทีแข็ งแรง และมีลกู ยางกันสะเทื อนรองรั บใน
ขณะทีเครืองระบายความร้ อนกําลังทํางาน จะต้ องมีเสียงเงียบ ไม่รบกวนบริเวณข้ างเคียง
2)ส่วนโครงภายนอก (Casing, Cabinet) ทําด้ วยแผ่นเหล็กทีผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือ บ
อบ/สี หรือวัสดุทีทนต่อการเป็ นสนิม ซึงทนทานต่อสภาพแวดล้ อมภายนอกอาคาร เช่น ไฟเบอร์ กลาส หรื อพลาสติกอัดแข็ง
ทีเหมาะสําหรับการติดตังกลางแจ้ ง ตัวโครงจะต้ องมันคงแข็งแรง ไม่สนสะเทื
ั
อน หรือเกิดเสียงดังเมือใช้ งาน
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3)พัดลมของคอนเด็นเซอร์ เป็ นแบบใบพัดแฉก (Propeller) ได้ รับการถ่วงสมดุลมาเรี ยบร้ อยจากโรงงานผู้ผลิต
ขับเคลือนโดยตรงจากมอเตอร์ มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบตั ิเหตุ
4)คอยล์ระบายความร้ อน (Condenser Coil) เป็ นท่อทองแดงทีถูกอัดเข้ ากับครี บอลูมิเนียมซึงจะต้ องเรี ยงเป็ น
ระเบียบเรียบร้ อยยึดแน่นกับท่อทองแดง และผ่านการทดสอบรอยรัวและขจัดความชืนมาจากโรงงานผลิตครี บอลูมิเนียม
ต้ องเคลือบสารACRILIC RESIN และ HYDRO PHILIC (PE FIN) เพือป้องกันการกัดกร่อน
5)อุปกรณ์อืนๆ ในเครืองระบายความร้ อนมีดงั นี
1. Thermal Overload Protection Devices for Compressor
2. Overload Protection for Fan Motor
3. Suction/Liquid/Hot Gas Line Shut-Off Value
4. Refrigerant Charging Port
2.3 เครื องเป่ าลมเย็น (Fan Coil Unit)
1) เครืองเป่ าลมเย็นแต่ละชุด จะต้ องสามารถส่งปริ มาณลมและให้ ความดันลม (External Static Pressure) ได้
ไม่น้อยกว่าทีระบุในรายการอุปกรณ์
2) กระจายลมไกลตามเพดานสูงสุด 9 เมตร
3) พัดลมเป่ าลมเย็นเป็ นแบบ CENTRIFUGAL BLOWER ตังอยู่บนชารฟท์เดียวกัน
4) มอเตอร์ ขบั พัดลมแบบ DIRECT-DRIVE ตัวพัดลมจะต้ องได้ รับการตรวจหรื อปรับทางด้ าน STATICALLY และ
DYNAMICALLY BALANCED มาแล้ วจากโรงงานผู้ผลิต
5) ตัว ถั ง เครื องเป่ าลมเย็ น ทํ า ด้ ว ยพลาสติ ก หรื อ วัสดุ เ ที ย บเท่ า ภายในตัว เครื องบุด้ ว ยฉนวน NEOPRENE
COATED FIBER-GLASS ถาดรองนําทิงบุด้วยฉนวนกันความร้ อน ประกอบมาเสร็จเรียบร้ อยจากโรงงานผู้ผลิต
6) แผงคอยล์ เย็ นเป็ นแบบ DIRECT EXPANSION COIL ทํ าด้ วยทองแดง มี ครี บระบายความร้ อ นทํ าด้ ว ย
อะลูมเิ นียมชนิด PLATE FIN TYPE อัดติดแน่นกับท่อด้ วยวิธีกล และแผงคอยล์เย็นแต่ละชุด จะต้ องสามารถจ่ายความเย็น
ได้ ตามขนาดของเครืองระบายความร้ อนแต่ละชุดตามข้ อกําหนด
7) เครืองปรับอากาศมีฟังก์ชนั Auto Restart กรณีระบบไฟฟ้าในอาคารเกิดความบกพร่อง เครื องปรับอากาศหยุด
ทํ า งาน เมื อระบบไฟฟ้ าในอาคารกลับ สู่ส ภาวะใช้ งานปกติ เ ครื องปรั บ อากาศกลับ มาทํ า งานใหม่ อั ต โนมั ติ แ ละ
คอมเพรสเซอร์ ทํางานภายในเวลา 3 นาที
8) มีการเคลือบสาร Anti-Corrosion ทีแผงระบายความร้ อนเพือช่วยลดการกัดกร่อนจากสิงสกปรก
9) เสียงทีเกิดขึนจากเครืองเป่ าลมเย็น ในขณะใช้ งานทีความเร็วลมสูงสุด จะต้ องมีค่าไม่เกินกว่า 52 เดซิเบล หรื อ
ตามความเห็นชอบของวิศวกรผู้ออกแบบ หรือเจ้ าของโครงการ
10) เครืองควบคุมอุณหภูมิแบบมีสายระบบดิจิตอล มีคณ
ุ สมบัติพืนฐานดังนี
- สามารถกําหนดขอบเขตช่วงการปรับตังอุณหภูมิใช้ งานใหม่ได้ ทังอุณหภูมิตําสุดและสูงสุด เช่น 22-32
องศาเซลเซียส
- ปรับตังความเร็วพัดลมได้ 5 ระดับ และอัตโนมัติ
- ฟั งก์ชนั ตารางตังเวลาเปิ ด – ปิ ด รายสัปดาห์ (Weekly schedule timer)
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- ฟั งก์ชนั ปรับเปลียนทิศทางลมอัตโนมัต (Auto swing up-down , right-left)
- มีการแจ้ งเตือนเมือเครืองปรับอากาศทํางานผิดปกติ โดยแจ้ งเป็ นรหัส (Error code)และระบุ
อุปกรณ์ภายในเครืองส่งลมเย็นทีขัดข้ องได้ อย่างชัดเจน
- แจ้ งเตือนครบระยะล้ างฟิ ลเตอร์
. การติดตังระบบปรั บอากาศแบบ (SPLIT TYPE SYSTEM)
การติดตังระบบปรับอากาศให้ เป็ นไปตามแบบสําหรับเครื องเป่ าลมเย็นการติดตังอาจเคลือนย้ ายจุดติดตังได้
ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของผู้คมุ งานการติดตังเครืองระบายความร้ อนให้ รองรับทุกเครื องด้ วยขาเหล็กมีลกู
ยางกันกระเทือนรองรับชินส่วนทีเป็ นเหล็กให้ ทาสีกันสนิมและทาสีภายนอกอีกชันหนึงการติดตังสวิทซ์ ปิด-เปิ ดและเครื อง
ควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT) ให้ ติดตามจุดทีกําหนดให้ ในแบบหรื อรายการในกรณีทีมีอุปสรรคเกียวกับโครงสร้ าง
ของอาคารทําให้ ไม่สามารถติดตังได้ ตามจุดทีกําหนดในแบบผู้คุมงานจะเป็ นผู้กําหนดให้ ใหม่เวลาทําการติดตังการติดตัง
เครืองส่งลมเย็นขนาดใหญ่ ทีใช้ สายพานขับให้ มี VIBRATION ISOLATORS รองรับเพือป้องกันการสันสะเทือนการติดตัง
ระบบปรับอากาศให้ คํานึงถึงเรืองเสียงเป็ นสําคัญด้ วยโดยเมือเดินเครืองปรับอากาศจะต้ องมีเสียงดังน้ อยทีสุด
2.5 การทดสอบ
)การติดตังระบบปรับอากาศให้ เป็ นไปตามแบบ สําหรับเครืองเป่ าลมเย็นการติดตังอาจเคลือนย้ ายจุดติดตังได้
ตามความเหมาะสมและความเห็ นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้ าง การติดตังเครื องระบายความร้ อนให้ รองรับทุก
เครืองด้ วยขาเหล็กมีลกู ยางกันกระเทือนรองรับ ชินส่วนทีเป็ นเหล็กให้ ทาสีกนั สนิมและทาสีภายนอกอีกชันหนึง
)การติดตังสวิตช์ปิด-เปิ ด และเครืองควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ให้ ติดตังตามจุดทีกําหนดให้ ในแบบหรื อ
รายการ ในกรณีทีมีอปุ สรรคเกียวกับโครงสร้ างของอาคารทําให้ ไม่สามารถติดตังได้ ตามจุดทีกําหนดในแบบ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างจะเป็ นผู้กําหนดให้ ใหม่เวลาทําการติดตัง
)การติดตังเครืองเป่ าลมเย็นให้ มี Vibration Isolators รองรับเพือป้องกันการสันสะเทือน
2.6 ระบบท่ อนํายาและท่ อนําทิง (REFIGERANT AND DRAIN PIPING SYSTEM)
)ระบบท่อนํายาใช้ ท่อทองแดง (Copper Tube Hard Drawn Type L) ท่อ Suction จะต้ องหุ้มฉนวน Closed
Cell Foamed Elastomer หนาไม่ตํากว่า 3/4 นิว หรือตามทีระบุในแบบ ท่อนํายา Suction และ Liquid ให้ เดินแยกจากกัน
โดยมี Clamp รัดทุกๆ ระยะทีห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ฉนวนหุ้มท่อส่วนทีรัด Clamp ให้ สอดคล้ องแผ่นสังกะสีกว้ างไม่น้อย
กว่า 10 เซนติเมตร หุ้มรอบฉนวนก่อนรัด Clamp
)การเดินท่อนํายาจะต้ องเดินขนานหรือตังฉากกับอาคาร ท่อส่วนทีเจาะทะลุตัวในอาคารให้ ใส่ Pipe Sleeves
ทุกแห่งและอุดช่องว่างด้ วยวัสดุกันนํา ท่อทังหมดทีเดินบนดาดฟ้าให้ รองรับด้ วยเหล็กตัว C ขนาด 475 มิลลิเมตร x 40
มิลลิเมตร x 5 มิลลิเมตร โดยเหล็กรับดังกล่าวต้ องอยู่ห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ความยาวของเหล็กรองรับต้ องมากพอทีจะ
รับ Clamp ยึดท่อทังหมดได้
)ท่อนําทิงจาก Floor Drain ของห้ องเครื องปรับอากาศต่อเข้ ากับท่อนําฝนของอาคาร ผู้รับเหมาระบบปรับ
อากาศต้ องดําเนินการหุ้มฉนวน Closed Cell Foamed Elastomer หนา 1/2 นิวตลอดแนวนอนของท่อ
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)ต้ องติดตังอุปกรณ์ต่างๆ เข้ ากับระบบท่อนํายาสําหรับเครืองปรับอากาศทุกชุดมีดงั นี
. ) Filter Drier
4.2) Thermostatic Expansion Valve (สําหรับเครืองขนาดตังแต่ , BTUH ขึนไป)
. ) SighT Glass
4.4) อุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็ น
2.7 ระบบควบคุม (CONTROL SYSTEM)
)ระบบควบคุมใช้ ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ รายละเอียดเป็ นไปตามทีบริ ษัทผู้ผลิตเครื องปรับอากาศกําหนดเครื อง
ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) จะต้ องมีสว่ นทีตังอุณภูมิได้ ติดตังตามจุดทีกําหนด ระบบปรับอากาศต้ องมีระบบควบคุม
เชือมโยงกัน (Interlocking System) ระหว่างเครืองระบายความร้ อนและเครื องเป่ าลมเย็น เพือป้องกันไม่ให้ เครื องระบาย
ความร้ อนทํา งานเมื อมอเตอร์ พัดลมเย็ นไม่ ทํา งาน หรื อ เครื องระบายความร้ อนทํ างานก่ อนเครื องเป่ าลมเย็น ในวงจร
ควบคุมจะต้ องมีการใส่ฟิวส์ไว้ ด้วย
)สวิตช์ ปิด-เปิ ด เครื องปรับอากาศขนาด 10 ตันขึนไปให้ ใช้ เป็ นแบบ Push Button Switch พร้ อมด้ วยหลอด
สัญญาณ (Pilot Lamp) ชนิด Neon Type แต่ละหลอดเพือแสดง เมือมอเตอร์ ของเครื องเป่ าลมเย็นทํางานและเครื อง
ระบายความร้ อนตามลําดับ
)เครืองควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สําหรับเครืองปรับอากาศขนาดเล็ก (FCU) เป็ นชนิด Wire Remote 3Fan Speed, ON/OFF Switch และเป็ นผลิตภัณฑ์ เดียวกับเครื องปรับอากาศ สําหรับเครื องปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU
Code) เป็ นชนิด ON/OFF Switch
2.8 รายชือผลิตภัณฑ์ หรื อผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)
รายละเอียดในหมวดนีได้ ระบุถึงรายชือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ทีถือว่าได้ รับการยอมรับโดยทัวไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ นีจะต้ องแสดงรายละเอียดและหลักฐานอ้ างอิงอย่างเพียงพอแต่ทังนีต้ องได้ รับการอนุมัติจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้ าใช้ งาน
1. เครืองปรับอากาศ SPLIT TYPE: TRANE, CARRIER, DAIKIN, MITSUBISHI, HITACHI, TOSHIBA
2. ท่อนํายาสารทําความเย็นเครืองปรับอากาศ COPPER TUBE: KEMBLA, VALOR, CAMBRIDGE, KCOPPER
3. ฉนวนหุ้มท่อนํายาและท่อคอนเดนเสทแอร์ : AEROFLEX, MAX FLEX, KFLEX, ARMAFLEX, DURKFLEXหรือ
เทียบเท่า
. รางครอบท่อนํายา : M&E, NANO, ONEหรือเทียบเท่า

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-M/0001
Doc. Title : งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

Rev. No. 0
Page 3-1/3

3.

พัดลมระบายอากาศ

3.1

ความต้ องการทัวไป
3.1.1 พัดลมระบายอากาศทีใช้ จะต้ องสามารถระบายอากาศได้ ในปริ มาตรทีต้ องการตามรายการอุปกรณ์ และ
วัดค่าสมรรถนะจากโรงงานผู้ผลิตตามมาตรฐาน AMCA Standard 210 และระดับความดังของเสียงต้ องเหมาะสมกับการใช้
งาน โดยต้ องแสดง Sound Power Level มาด้ วย
3.1.2 ระดับความดังของเสียงจากพัดลมไม่ควรเกิน 75 dBa (AMCA 301 - 6) และพัดลมแบบ Free Blow ไม่
ควรเกิน 55 dBa วัดห่างจากพัดลม 1.5 m. ถ้ าตรวจพบว่ามีความดังของเสียงมากกว่าทีกําหนด ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบ
จัดการติดตังอุปกรณ์เก็บเสียง เพือให้ ระดับของเสียงได้ ตามต้ องการ
3.1.3 พัด ลมทีใช้ ป ระกอบกับ ท่อ ลมให้ ต่อ กับ ท่ อด้ วยหน้ าแปลน พร้ อมทังติด ตังพัด ลมที ใช้ Flexible Duct
Connection ไว้ ด้านใกล้ ทีสุดกับพัดลม
3.1.4 พัดลมทีใช้ ประกอบกับพัดลมซึงมีขนาดการระบายอากาศตังแต่ 1,500 ลูกบาศ์ กฟุตต่อนาที (CFM) ขึนไป
ให้ ติดตัง Duct Smoke Detector ประกอบเพือให้ สามารถตัดการทํางานของพัดลมได้ เมือเกิดควันไฟขึนในระบบท่อลม
3.1.5 พัดลมสําหรับ Waste Treatment Plant ต้ องเป็ นแบบป้องกันสารเคมี (Chemical Proof Type) ตัว
โครงสร้ าง, ใบพัดและชินส่วนอืนทีสัมผัสกับกระแสลมควรทําด้ วย PVC ชนิดแข็ง Fiberglass หรื อแผ่นเหล็กเคลือบด้ วยสี
Epoxy เพลาขับทําด้ วย Stainless Steel
3.1.6 พัดลมสําหรับครัว (Kitchen Hood Exhaust) ต้ องเป็ นแบบ Overhung Type และมีใบพัดชนิด backward
หรือ Airfoil Curve, มีช่องเปิ ดทําความสะอาดภายในได้ อย่างสะดวก
3.1.7 การต่อสายไฟเข้ าหามอเตอร์ พัดลม ให้ เดินในท่อเหล็กและเป็ นไปตามมาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้าทุก
ประการท่อเหล็กแบบยืดหยุ่นจะใช้ ได้ เฉพาะการเดินท่อในระยะทีสันทีสุดเพือเผือสําหรับตําแหน่งการติดตังพัดลมเท่านัน
3.1.8 พัดลมทุกประเภทให้ มีสวิทช์ตดั ตอน สําหรับพัดลม Propeller ขนาดใบพัดเล็กกว่า 12 นิว พัดลมหอยโข่ง
ขนาดเล็กพัดลมระบายอากาศขนาดเล็กทีไม่ต้องใช้ เครืองช่วยสตาร์ ทซึงมีขนาดการส่งลมไม่มากกว่า 1,500 ลูกบาศก์ ฟุตต่อ
นาทีให้ ต่อกับสวิทช์ปิดเปิ ดติดผนังเฉพาะทีมีไฟส่งแสงแสดงการทํางานในตัว (Self Illumination) ว่าพัดลมทํางานอยู่ ส่วน
พัดลมทีต้ องมีเครื องช่วยสตาร์ ท หรื อพัดลมทีใช้ ประกอบท่อลมขนาดการส่งลมมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์ ฟุตต่อนาทีให้ มี
circuit breaker ตัดวงจรประกอบในตู้ไฟฟ้าติดตังไว้ ในห้ องเครืองและมีสวิทช์ปิดเปิ ด (On-Off Switch) พัดลมติดตังอยู่ใกล้
กับตําแหน่งใช้ งานของผู้ใช้
3.1.9 พัดลมทุกประเภทต้ องติดตังในลักษณะทีจะสามารถเปลียนทดแทน ซ่อมแซมได้ ง่าย สําหรับพัดลมขนาด
เล็กต้ องมีช่องทีสามารถนําพัดลมลงจากฝ้าเพดานได้ พัดลมขนาดใหญ่ต้องมีช่องบริการทีติดตังกับฝ้าเพือซ่อมแซมพัดลมได้
ทังตัว โดยช่องบริการและโครงต้ องมีความแข็งแรงและเรียบร้ อยทนทานไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายกับฝ้าเพดาน
3.2

พัดลมแบบหอยโข่ ง (Centrifugal Fan)
3.2.1 Housing ทําด้ วยเหล็กกล้ า สามารถถอดออกเป็ นส่วน ๆ ได้ เพือสะดวกในการติดตัง ผ่านกรรมวิธีป้องกัน
สนิมตามมาตรฐานของโรงงาน
3.2.2 Wheel เป็ น single width, single inlet, forward curved blades หรื อ backward curved blades
ทําด้ วยเหล็กกล้ าหรืออลูมิเนียม ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมตามมาตรฐาน ต้ องได้ สมดุลทังทาง Static และ Dynamic
3.2.3 Shaft ทําด้ วยเหล็กกล้ า สามารถทนต่อการใช้ งานได้ ดีทีรอบความเร็วไม่ตํากว่า 2 เท่าของความเร็วทีใช้ งาน
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3.2.4 Bearing เป็ นแบบ Self-aligning ball bearing การอัดจารบีจะต้ องทําได้ โดยง่าย
3.2.5 Motor เป็ นแบบ Induction squirrel cage totally enclosed fan cooled ระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส
50 ไซเคิล หรือ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิตซ์ ความเร็ วรอบของมอเตอร์ 1,450 รอบ/นาที ทดรอบโดยสายพานรู ปตัววี Pulley
เป็ นแบบ variable pitch diameter และจะต้ องมี belt guard ด้ วยกรณีพดั ลมไม่ใช่ Direct Drive
3.2.6 ความเร็วลมทีออกจากปากพัดลมต้ องไม่เกิน 1,600 ฟุตต่อนาที
3.2.7 พัดลมขนาดเล็กทีส่งลมไม่เกิน 800 ลูกบาศ์กฟุตต่อนาที อาจเลือกชุดขับพัดลมโดยตรง (Direct Drive) แต่
ต้ องเป็ นรุ่น Low Noise
3.2.8 พัดลมจะต้ องมี สมรรถนะใกล้ เคี ยงที สุดกับ ทีกํา หนดไว้ ใ นแบบ และต้ องมี ระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ ตํามี
ประสิทธิภาพ (Total Efficiency) ตาม Performance Curve ไม่น้อยกว่า 70%
3.2.9 พัดลมแบบตังพืนจะต้ องตังอยู่บน Anti-vibration fan base หรือจะมี Inertia base ร่วมด้ วยก็ได้
3.2.10 พัดลมแบบแขวนทีใช้ มอเตอร์ 3 เฟส จะต้ องมี Spring vibration isolators ติดตังที Hanger rods
3.3

พัดลมแบบ Axial Flow
3.3.1 ตัวถัง (Casing) ทําด้ วยเหล็กกล้ าผ่านกรรมวิธีกนั สนิมและพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
3.3.2 ใบพัดเป็ นแบบ Airfoil สามารถปรับตําแหน่งมุมใบพัดได้ (Adjustable Pitch) ทําด้ วยเหล็กกล้ าหรื อ
Aluminium alloy ได้ รับการปรับสมดุลย์ทงทาง
ั
Static และ Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลิต
3.3.3 การขับเคลือนใบพัดเป็ นแบบ Direct-Drive หรื อสายพาน มอเตอร์ มี 4, 6 หรื อ 8 Pole ตามรุ่ นมาตรฐาน
(Standard Model) ของผู้ผลิต
3.3.4 พัดลมทีเลือกใช้ งานต้ องมีประสิทธิภาพ (Total Efficiency) ตาม Performance Curve ไม่น้อยกว่า 70%
3.3.5 ความเร็วลมทีออกจากปากพัดลม (Fan Outlet) ต้ องไม่เกิน 1,600 ฟุตต่อนาที
3.3.6 Vibration Isolator เป็ นแบบสปริ ง มี Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25
มิลลิเมตร (1 นิว) เมือรับนําหนักไม่เกิน Maximum Load ตามคําแนะนําของผู้ผลิต
3.3.7 ต้ องมีสายและหัวอัดจาระบี (Grease Fitting) ต่อออกมาจากตลับลูกปื นไปยังตัวถังในตําแหน่งทีสามารถ
เข้ าถึงได้ ง่าย
3.3.8 ปากพัดลม (Inlet และ Outlet) ทีไม่ต่อกับท่อลมต้ องใส่ตะแกรง (Screen) เหล็กไม่เป็ นสนิม ช่องเปิ ดของ
ตะแกรงไม่เล็กกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิว) ปากพัดลมทางเข้ าทีไม่ต่อกับท่อลมจะต้ องประกอบด้ วยชุด Bell Mount
3.4

พัดลมแบบ Propeller
3.4.1 ใบพัดลมและโครงทําด้ วยเหล็ก อลูมิเนียมหรื อพลาสติกทนความร้ อน ประกอบและผ่านกรรมวิธีป้องกัน
สนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต ถ้ าติดตังในบริเวณทีมีลกั ษณะเป็ นสํานักงานทีต้ องการความสวยงาม จะต้ องเป็ นรุ่นทีออกแบบมา
ให้ มีรูปร่างทีสวยงาม
3.4.2 Gravity Shutter ติดตังไว้ ทีด้ านลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิ ดได้ สนิทเป็ นแบบ Multiblade
Gravity Shutter
3.4.3 พัดลมทีติดตังยึดกับผนังอาคาร ต้ องมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนังความหนาของยาง
รองไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิว)
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3.4.4 ใบพัดลมชนิดทําด้ วยเหล็กหรื ออลูมิเนียมต้ องมีตะแกรงเหล็ก (Wire Guard) ป้องกันอันตรายยึดติดกับ
โครงพัดลมทางด้ านดูดอากาศเข้ า และติดตัง Rain Hood ถ้ าอยู่ในทีทีมีโอกาสฝนสาดเข้ าในอาคาร
3.4.5 ในกรณีทีกําหนดให้ ในแบบ ให้ เป็ นพัดลมแบบ Chemical Proof ชินส่วนของพัดลมทังหมดทีสัมผัสกับ
อากาศทีดูดออกต้ องเคลือบด้ วยสารทีทนการกัดกร่อนของไอกรด
3.5

พัดลมระบายอากาศแบบ Ceiling Mount
3.5.1 ใบพัดเป็ นแบบ Propeller หรือ Centrifugal พร้ อมทังมี Outlet Gravity Damper
. . พัดลมต้ องเป็ นชนิดทีออกแบบมาสําหรับติดตังทีฝ้าเพดานโดยเฉพาะและสามารถถอดออกซ่อมได้ โดยไม่
ต้ องเปิ ดช่องบริการ หน้ ากากพัด (Inlet Grille) ทําด้ วย อลูมิเนียมหรือเหล็ก หรือพลาสติกทีเป็ นวัสดุทนความชืนได้ ดี
3.5.3 มีสมรรถนะใกล้ เคียงทีสุดกับทีกําหนดไว้ ในแบบทังปริ มาณลม และ Static Pressure รวมทังต้ องมีระดับ
เสียงอยู่ในเกณฑ์ตําเหมาะสมกับบริเวณทีใช้ งานด้ วย
3.5.4 การปิ ดเปิ ดพัดลม เป็ นแบบสวิตซ์ทีมีแสงแสดงการทํางาน (Self Illumination) หรือตามทีระบุไว้ ในแบบ
3.5.5 กรอบ สําหรับใช้ ยดึ พัดลมหรือช่องระบายลมสําหรับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ทีต้ องฝั งหรื อยึด
ติดกับผนัง ถ้ าไม่ได้ ระบุรูปแบบและชนิดของวัสดุไว้ ในแบบ โดยทัวไปจะต้ องทําด้ วยเหล็กรู ปพรรณ เช่น เหล็กฉาก เหล็ก
รางนํา เป็ นต้ น มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร สําหรับขนาดพัดลมไม่เกิน 12 นิว หรื อช่องลมขนาดไม่เกิน 80
เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร สําหรับขนาดพัดลมใหญ่ กว่า 12 นิว หรื อช่องลมทีมีขนาดใหญ่ กว่า
80 เซนติเมตรขึนไป กรอบทีทําจากเหล็กรูปพรรณนี จะต้ องได้ รับการประกอบขึนรูปโดยช่างฝี มือทีมีความชํานาญเพือให้ ได้
กรอบทีได้ ฉากไม่บิดเบียว มีรอยเชือมทีเรียบร้ อยทุกจุด และได้ รับการขัดแต่งจนสวยงามโดยไม่เสียความแข็งแรง จากนันจึง
ทําความสะอาดพืนผิวโลหะให้ สะอาดก่อนทีจะทาทับด้ วยสีกนั สนิม 2 ชัน และทาทับหน้ าอีก 2 ชันด้ วยสีนํามันคุณภาพสูง ที
มีสใี กล้ เคียงกับผนังบริเวณทีจะต้ องใช้ ติดตัง กรอบดังกล่าวถ้ าใช้ ติดตังกับผนังภายนอกอาคารจะต้ องติดตัง Rain Hood ทีมี
รัศมีความโค้ งไม่น้อยกว่า 60 องศา (เริมจากผนัง) และตะแกรงกันแมลงทําด้ วยลวดสแตนเลสทีมีขนาด ช่องตะแกรงเท่ากับ
0.65 X 0.65 เซนติเมตร พร้ อม Gravity Shutter ทีเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับพัดลม (ถ้ าใช้ กับพัดลม) ส่วนวัสดุทีใช้ ทํา Rain
Hood จะต้ องเป็ นเหล็กแผ่นอาบสังกะสีทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตร หรื อวัสดุอืน ๆ ทีมีความทนทานต่อสภาพ
อากาศภายนอกได้ ดี รายละเอียดรู ปแบบการติดตังและวัสดุทีเลือกใช้ ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องจัดทํา Shop Drawing เพือเสนอขอ
อนุมตั ิจากวิศวกรก่อนการติดตังจริง
3.5.6 ภายหลังจากการติดตังพัดลมเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว พัดลมแบบหอยโข่งทุกชุดจะต้ องได้ รับการทดสอบใน
ลักษณะเดียวกันกับเครืองส่งลมเย็น
รายชือผลิตภัณฑ์ หรื อผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)
รายละเอียดในหมวดนีได้ ระบุถึงรายชือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ทีถือว่าได้ รับการยอมรับโดยทัวไป การเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ นี จะต้ องแสดงรายละเอียด และหลักฐานอ้ างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทังนีต้ องได้ รับการอนุมัติจาก
วิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนการนําเข้ าใช้ งาน
3.6.1 CENTRIFUGAL AND AXIAL FAN: PANASONIC, NICOTRA, KRUGER, WOLTER
3.6.2 PROPELLER AND CEILING FAN: MITSUBISHI, PANASONIC, NICOTRA, WOLTER KRUGER,
3.6
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.

ทีแขวนและรองรั บสําหรั บท่ อนําและท่ อลม

4.1

ข้ อกําหนดทัวไป
4.1.1 ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้จดั หาวัสดุอปุ กรณ์เครืองมือและแรงงานในการติดตังทีแขวนท่อหรือทีรองรับท่อ
4.1.2 ผู้รับจ้ างต้ องเสนอแบบ Shop Drawing แสดงถึงลักษณะขนาดและความหนาของเหล็กทีใช้ เพือเสนอขอ
อนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานเสียก่อนก่อนดําเนินการทําทีแขวนและทีรองรับท่อ
4.1.3 สําหรับทีแขวนและรองรับท่อนําและท่อลมสําเร็ จรูป
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดเตรียมเอกสารทีแสดงคุณสมบัติและตัวอย่างของทีแขวนและรองรับสําเร็ จรู ปแต่ละแบบ
จากบริษัทผู้ผลิตส่งให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างเพือขออนุมตั ิตรวจสอบเห็นชอบตามความต้ องการจะนําไปใช้ งานในจุด
ต่างๆของการก่อสร้ าง
4.1.4 สําหรับทีแขวนและรองรับท่อนําและท่อลมทีประกอบขึนเอง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดเตรียม Shop Drawings ตลอดจนตัวอย่างของทีแขวนและรองรับแต่ละชนิดและขนาด
ทีประกอบขึนเองส่งให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างเพือขออนุมตั ิตรวจสอบเห็นชอบตามความต้ องการที จะนําไปใช้ งาน
4.1.5 สําหรับการติดตังทีแขวนและรองรับท่อนําและท่อลม
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัด ทํา Shop Drawings ทีแสดงถึงแนวและระยะรวมทังชนิดหรื อแบบของทีแขวนและ
รองรับสําหรับท่อนําและท่อลมขนาดต่างๆตลอดจนตรวจสอบความสามารถในการรับนําหนักของโครงสร้ างของบริ เวณที มี
การติดตังทีแขวนและรองรับว่าสามารถรับนําหนักของท่อนําและ/หรื อท่อลมได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อความมันคงแข็งแรง
ของโครงสร้ างนันๆส่งเพือขออนุมตั ิก่อนการติดตัง
4.1.6 ผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งจัด หาอุป กรณ์ ที เหมาะสมและแข็ ง แรงในการยึด ท่ อ นํ าท่ อ ลมและอุ ป กรณ์ ต่ า งๆกั บ
โครงสร้ างอาคาร Insert, Anchor Bolt หรือ Expansion Bolt ทีนํามาใช้ จะต้ องผ่านการรับรองแล้ วว่าสามารถรับนําหนักได้
ตามต้ องการและมี Safety Factor ไม่ตํากว่า 1.5 เท่า
4.2

การแขวนโยงท่ อและการยึดท่ อ
4.2.1 ทีแขวนและทีรองรับ ท่อจะต้ องรับนําหนัก ได้ อย่างเพียงพอภายใต้ ตําแหน่งทีถูกต้ อ งและสามารถใช้ การ
ได้ ดีในสภาพการใช้ งานปกติ
4.2.2 ท่อที เดิ นภายในอาคารและไม่ได้ ฝัง จะต้ อ งแขวนโยงหรื อ ยึดติ ดไว้ กับโครงสร้ างของอาคารอย่า งมันคง
แข็งแรงโยกคลอนแกว่งไกวไม่ได้
.2.3 ทีแขวนยึดถ้ าใช้ ทีรองรับ ฝั ง ไว้ กับคอนกรี ตจะต้ อ งผูกติ ดกับ เหล็ก เสริ ม คอนกรี ตอย่า งมันคงหรื ออาจใช้
Expansion Bolt แทนก็ได้
.2.4 การแขวนโยงท่ อ ที เดิ น ตามแนวราบให้ ใ ช้ เหล็ ก รั ด ท่ อ ตามขนาดของท่ อ รั ด ไว้ แล้ ว ให้ แ ขวนยึด ติ ด กั บ
โครงสร้ างอาคารอย่างแข็งแรง
.2.5 หากมีท่ อหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็ นแพจะใช้ สาแหรกแขวนรับไว้ ทังชุด แทนใช้ เหล็กรัดท่ อ
แขวนแต่ละท่อก็ได้ ทีแขวนท่อและสาแหรกดังกล่าวนันหากในแบบระบุไว้ จะต้ องมีชะเนาะ (Turnbuckle) ประกอบให้ ได้
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เสร็จเพือจัดท่อให้ ได้ ระดับเดียวกันได้ ในกรณีทีไม่อาจใช้ ชะเนาะเกลียวได้ ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องจัดหาอุปกรณ์ อืนทีใช้ ประโยชน์ ได้
เท่ากันมาใช้ แทน
4.2.6 ทีแขวนรองรับและยึดท่อต้ องเป็ นชนิดทีทําขึนเป็ นมาตรฐานเพือการแขวนรองรับหรื อยึดท่อเท่านันห้ ามมิ
ให้ ใช้ การแขวนท่อด้ วยโซ่ลวดเชือกหรือสิงอืนใดทีมีลกั ษณะไม่มนคงแข็
ั
งแรงหรือเกิดจากการดัดแปลงมาใช้ เป็ นอันขาด
4.2.7 ทีแขวนท่อและทีรองรับท่อจะต้ องสามารถปรับให้ สงู - ตําได้ ตามความต้ องการทีเหมาะสม
4.2.8 ทีแขวนท่อและทีรองรับท่อทีติดตังอยู่ภายนอกอาคารแต่อยู่เหนือระดับพืนดินหรื อติดตังอยู่บนสะพานเดิน
ท่อจะต้ องเป็ น Hot Dip Galvanized Steel น๊ อต, สกรูแหวนและเหล็กรัดท่อจะต้ องทําด้ วย Cadmium Plated Steel
4.2.9 ในตําแหน่งทีมีการติดตัง Expansion Joints หรื อ Expansion Loops จะต้ องมีอุปกรณ์ ยึดท่อไว้ ให้ แน่น
หนาแข็ งแรงในตํ าแหน่ งทีถูกต้ องเพือการขยายตัว หรื อหดตัว ของท่ อนํ าโดยไม่เ กิดอันตรายกับท่อ นําและอุป กรณ์ โ ดยที
ระหว่าง Expansion Joints หรือ Expansion Loops ต้ องมี Anchor ติดตังไว้
4.2.10 อุปกรณ์การยึดและแขวนท่อภายในอาคารทําด้ วยเหล็กทาสีกันสนิมและทาสีจริ งภายนอกอาคารหรื อฝั ง
ดินทําด้ วยเหล็กชุบ Galvanized หรือ Stainless Steel แล้ วทาสีตามรหัสและสัญลักษณ์ สีตามหมวด “การทาสีป้องกันการ
ผุกร่อนและรหัสสี"
4.2.11 ทีรองรับท่อทีเป็ นเหล็กฉาก, เหล็กรางนําหรืออุปกรณ์รองรับท่อต่างๆทีติดตังอยู่ในรางคอนกรี ต (Concrete
Trench) จะต้ องเป็ น Hot-Dip Galvanized Steel น๊ อต, สกรู แหวนและเหล็กรัดท่อจะต้ องทําด้ วย Hot Dip Galvanized
Steel
4.2.12 ทีแขวนท่อและทีรองรับท่อซึงติดตังอยู่ภายในอาคารแต่ติดตังอยู่บริ เวณทีมีความชืนและการกัดกร่ อนเช่น
(ห้ องแบตเตอรี, ห้ องเครืองกําเนิดไอนํา, ห้ องเครืองทําความเย็น, ห้ องล้ างจาน, ห้ องครัว, และห้ องซักรี ด) เป็ นต้ นทีแขวนท่อ
และทีรองรับท่อจะต้ องทาสี Epoxy Red Lead Primer 2 ชันและทาสีทับภายนอกอีก 1 ชันด้ วย Epoxy Black Finishing
Paint ทีแขวนท่อและทีรองรับท่อซึงติดตังอยู่ภายในอาคารทัวๆไปจะต้ องทาสี Red Lead Primer 2 ชันและทาสีทับ
ภายนอกอีก 1 ชันด้ วย Alkyd Grey Finishing Paint น๊ อต, สกรูแหวนและอุปกรณ์ ประกอบต่างๆจะต้ องทําด้ วย Cadmium
Plated Steel
4.2.13 ผู้รับ จ้ างต้ องรับผิ ดชอบในการจัด หาวาง Concrete Insert และ Anchor Rod และทํา งานเกียวกับ
โครงสร้ างทีจําเป็ นสําหรับการติดตังทีรับท่อต่างๆ
4.2.14 ทีแขวนท่อและทีรองรับท่อจะมีขนาดและรายละเอียดดังทีระบุไว้ ในแบบแต่ผ้ รู ับจ้ างต้ องรับผิดชอบในการ
เพิมขนาดเหล็กแขวนท่อและความหนาของเหล็กเพือให้ เหมาะสมกับนําหนักของท่อในส่วนทีจําเป็ น
4.3

ความต้ องการเพิมเติมสําหรั บท่ อทีติดตังในแนวตังและในแนวนอน
4.3.1 ท่อทีติดตังในแนวดิงหรือแนวตัง (Vertical Run/Riser)
1) ท่อเหล็กอาบสังกะสีท่อทองแดงชนิดแข็งตรงหรื อ ท่อเหล็กดํา ทีมีขนาดตังแต่ 3” ขึนไปทุกๆระยะ
ครึงหนึงของความยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้ องมีทียึดหรือแขวนหรื อรองรับอย่างน้ อยหนึงแห่งหรื อระยะตามทีระบุในแบบ
ใช้ งานทีผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างพิจารณาเห็นชอบแล้ ว
2) ท่อเหล็กอาบสังกะสีท่อทองแดงชนิดแข็งตรงหรื อท่อเหล็กดําทีมีขนาดตังแต่ 2 1/2” ลงมาทุกๆระยะ
ไม่มากกว่า 1.50 ม. จะต้ องมีทียึดหรือรองรับอย่างน้ อยหนึงแห่ง
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3) ท่อ PVC ท่อ HDPE และท่อ PP หรื อท่ออืนๆทีอยู่ในประเภทเดียวกันทุกๆระยะ 1.20 ม. และทุกๆ
รอยต่อจะต้ องมีทียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้ อยหนึงแห่ง
4) ท่อเหล็กหล่อจะต้ องมีทียึดหรือรองรับท่อทุกๆชันของอาคารหรือไม่น้อยกว่าทุกช่วงของความยาวท่อ
แต่ละท่อและตรงฐานล่าง
5) ท่อลมทีทําจากเหล็กแผ่นดําหรือเหล็กแผ่นอาบสังกะสีทุกขนาดจะต้ องมีทียึดหรื อรองรับท่อลมทุกๆ
ช่วงของความยาวท่อลมแต่ละท่อนหรือให้ เป็ นไปตามทีแนะนําในมาตรฐาน SMACNA
6) Anchor รองรับท่อในแนวดิงให้ เป็ นไปตามแบบรายละเอียดเพือป้องกัน Under Strain จะต้ องเป็ น
Heavy Forged หรือ Welded Construction แยกต่างหากจาก Support
7) ท่อในแนวตังจะต้ องเพิมการยึดตรงฐานของท่อบริเวณหักเลียวทุกท่อด้ วย
4.3.2 ท่อทีวางไว้ ในแนวราบหรือแนวระดับ (Horizontal Run)
1) ท่อเหล็กอาบสังกะสีท่อทองแดงเส้ นตรงหรือท่อเหล็กดําจะต้ องมีทียึดหรือแขวนหรื อรองรับอย่างน้ อย
หนึงแห่งตามระยะทีระบุไว้ ในตารางของข้ อ 4
2) ท่อ PVC ท่อ HDPE และท่อ PP หรือท่ออืนๆทีอยู่ในประเภทเดียวกันทุกๆระยะตามทีระบุไว้ ในตาราง
ของข้ อ 3 และทุกๆรอยต่อจะต้ องมีทียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้ อยหนึงแห่ง
3) ท่อลมเหล็กแผ่นดําหรือเหล็กแผ่นอาบสังกะสีทุกขนาดจะต้ องมีทียึดหรื อรองรับท่อลมทุกๆช่วงของ
ความยาวท่อลมแต่ละท่อนหรือให้ เป็ นไปตามทีแนะนําในมาตรฐาน SMACNA
4) ท่อนําทุกชนิดทีวางอยู่ในดินจะต้ องวางอยู่บนพืนทีอัดแน่นตลอดแนวความยาวของท่อและเมือกลบ
ดินแล้ วจะต้ องอัดดินเป็ นชันๆ
5) ท่อโลหะทีวางอยู่ในดินจะต้ องทาด้ วยฟลินโค้ ท 1 ชันก่อนแล้ วพันด้ วยผ้ าดิบจากนันให้ ทาทับด้ วยฟ
ลินโค้ ทอีก 1 ชันให้ ทวทั
ั งนีให้ รวมทังทีรองรับท่อด้ วยหรือจะใช้ Epoxy Coaltarแทนก็ได้ แต่จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
บริษัทผู้ผลิตสีนนๆ
ั
6) Anchor สํา หรั บรองรับ ท่อ ในแนวนอนเพื อป้ องกัน Strain จาก Offsets จะต้ องเป็ น Forged
Wrought Iron Clamped ยึดอย่างแน่นหนา
4.4

การแขวนและรองรั บนําหนักท่ อนํา
ทีแขวนและทีรองรับท่อนําชนิด Pipe Rollers และประกับยึดท่อ (Clamps) ท่อนําทุกท่อต้ องมีการรองรับอย่าง
แข็งแรงท่อทีเดินตามแนวนอนให้ ใช้ ทีแขวนท่อแบบ Clevis หรื อ Ring หรื อ Split Ring ชนิดปรับได้ ยึดติดกับโครงสร้ าง
อาคารด้ วยก้ านเหล็ก (Steel Rod) อย่างมันคงแต่อาจใช้ Trapeze hanger แทนได้ ในกรณีทีท่อเดินขนานกันหลายท่อท่อที
เดินใกล้ ระดับพืนให้ ใช้ Pipe Stanchions ทีมี Base Flanges และ Top Yokes ทีสามารถปรับระดับได้ หรื อจะใช้ Roller
Supports ตังบนฐานคอนกรีตหรือแบบอืนทีได้ รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ างท่อทีเดินใกล้ กําแพงให้ ใช้ ท้าวแขนเหล็กกล้ า
(Steel Bracket) ทีมีขนาดเหมาะสมรองรับท่อทีมีเส้ นผ่าศูนย์ กลางขนาด 1 1/2 นิวหรื อเล็กกว่าอาจใช้ ประกับยึดท่อเพียง
อันเดียวการแขวนหรือรองรับท่อต้ องไม่เกินระยะ 0.50 เมตรจากอุปกรณ์ ทีมีนําหนักมากเช่นข้ อต่อหรื อวาล์วสําหรับบริ เวณ
ท่อแยกทังต้ นท่อและปลายท่อต้ องยึดห่างไม่เกิน 0.9 เมตรส่วนบริเวณทีหักเลียวต้ องไม่มากกว่า 0.50 เมตรจากทีแขวนหรื อ
รองรับท่ออย่างน้ อย 1 จุดและระยะห่างระหว่างทีแขวนและรองรับท่อจะต้ องไม่ห่างเกินทีกําหนดในตารางต่อไปนี
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ขนาดท่อ (Nominal Size)
มิลลิเมตร (นิว)
25 (1) และเล็กกว่า
32 ( 1 1/4) จนถึง 50 (2)
65 (2 1/2) จนถึง 100 (4)
125 (5) และใหญ่กว่า

ระยะห่างสูงสุดของช่วงท่อ
สําหรับท่อเหล็กดําและท่อเหล็ก
อาบสังกะสี
2.00
2.50
2.50
3.00

ระยะห่างสูงสุดของช่วงท่อ
สําหรับท่อพีวีซี
1.20
1.50
2.00
3.00

4.4.1 ทีแขวนหรื อรองรับท่อ แต่ละอันต้ องสามารถปรับระยะในแนวดิงไม่น้อยกว่า 1/2 นิวและจะต้ องทําการ
ป้องกันสนิมด้ วยสีกันสนิมประเภท Red Iron Oxide หรื อ Zinc Chromate สําหรับบริ เวณภายนอกอาคารหรื อทีที มี
ความชืนสูงเช่นในห้ องเครื องต่างๆเป็ นต้ นบริ เวณทีปรากฏแก่สายตาจะต้ องทาทับด้ วยสีนํามันทีมีสีตามทีผู้ออกแบบงาน
สถาปั ตย์/ตกแต่งภายในกําหนดก่อนใช้ แขวนหรือรองรับท่อทุกครัง
4.4.2 Pipe hanger & Support ทีอยู่ใน Chiller Plant Room จะต้ องมี Vibration Isolator ด้ วย (มี Min. Static
Deflection 1” หรือ durameter55) หาก Chiller plant room นันอยู่เหนือหรือใต้ Human occupied area
4.4.3 การรองรับท่อตามแนวดิง (Vertical Piping Supports) จะต้ องทําทีรองรับเพิมเติมทีฐานของบริ เวณข้ อโค้ ง
(Elbow) หรื อท่อแยก (Tee) ด้ วย Pipe Stand ในบริ เวณทีมีท่อเดินในแนวดิงอยู่ใกล้ กันหลายท่ออาจจะใช้ Guide ที
เหมาะสมร่วมกันได้ Guide และ Spacers จะต้ องทําด้ วยเหล็กโครงสร้ างและตรึงยึดให้ อยู่กบั โครงสร้ างอาคารอย่างมันคง
4.4.4 ห้ ามใช้ Sleeve เป็ นตัวรองรับนําหนักท่อโดยเด็ดขาด
4.4.5 การติดตังท่อทีมี การแขวนด้ วย Vibration Isolator หรื อ ท่อซึงจะต่อไปยังฐานแท่นเครื องทีรองรับด้ ว ย
Vibration Isolator ให้ คํา นวณนําหนักนําในท่ อแล้ วใช้ แ ท่งนํ าหนักทีมี นําหนักเท่ ากัน ถ่วงทีท่อ เพือให้ ท่อ มีระยะขยับตั ว
(Displacement) เสมือนกับมีนําอยู่ในท่อหลังจากการติดตังระบบท่อทังหมดและเติมนําเข้ าให้ ทยอยปลดนําหนักถ่วงท่อจน
เมือนําเต็มท่อก็ให้ ปลดนําหนักถ่วงออกจนหมดแล้ วทําการตรวจสอบและปรับระดับให้ ท่ออยู่ในระดับทีถูกต้ อง
4.4.6 ท่อทีติดตังในแนวดิงหรือแนวตังและท่อแนวราบหรือแนวระดับให้ ยดึ แขวนตามระยะและขนาดเหล็กทีระบุ
ในตารางต่อไปนี
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ตารางสําหรับยึดแขวนท่อแสดงระยะห่างระหว่างจุดยึดแขวน (เมตร)
ขนาดท่อ
(นิว)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
10

ขนาดเหล็กเส้ น
(มิลลิเมตร)
9
9
9
9
9
9
12
12
15
15
22
22
22

ท่อเหล็ก
แนวราบ(เมตร) แนวดิง(เมตร)
2.0
2.4
2.4
3.0
2.4
3.0
2.4
3.0
3.0
3.6
3.0
3.6
3.0
4.5
3.6
4.5
4.0
4.5
4.8
4.5
4.8
4.5
6.0
4.8
6.0
4.8

ท่อพีวีซี
แนวราบ(เมตร) แนวดิง(เมตร)
0.9
1.2
1.0
1.2
1.0
1.2
1.2
1.8
1.3
1.8
1.5
1.8
1.8
2.4
2.0
2.4
2.4
2.4
2.4
3.0
2.4
3.0
3.0
3.6

4.5

การแขวนยึดท่ อลม
4.5.1 การแขวนยึดท่อลมให้ ใช้ ขนาดเหล็กแขวน (Hanger Rod) และเหล็กรอง (Support) ตามทีระบุไว้ ในแบบ
การแขวนยึดท่อลมห้ ามใช้ ลวด (wire) ในการแขวนยึดท่อโดยเด็ดขาด
4.5.2 โครงเหล็กต่างๆทีใช้ ในการยึดแขวนท่อลมเหล็กเสริ มคอนกรี ต, Insert, Expansion Bolt และอืนๆทีใช้ ถือ
เป็ นส่วนหนึงของงานติดตังระบบท่อลม
4.5.3 การแขวนยึดท่อต้ องคํานึงถึงลักษณะการใช้ งานสถานทีติดตังและนําหนักของท่อรวมทังอุปกรณ์ ทีติดตัง
บนท่อเป็ นหลักในการพิจารณาเลือกชนิดและขนาดของอุปกรณ์เหล็กยึดและเหล็กแขวนการยึดกับคอนกรี ตเสริ มเหล็กให้ ใช้
Expansion Bolt ห้ ามใช้ ปืนยิงตะปูยดึ (Power Actuated Pin)
4.5.4 อุปกรณ์เหล็กยึดและเหล็กแขวนท่อลมจะต้ องสามารถปรับระดับให้ สงู ขึนหรื อตําลงได้ การทําเกลียวต้ อง
ยาวพอให้ ปรับระดับโดยมีเกลียวเหลือจากการขันน๊ อตปรับระดับแล้ วไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิว) และไม่ยาวเกิน
กว่าระดับตําสุดของ Support
4.5.5 อุปกรณ์ เหล็ก ยึดและเหล็กแขวนท่อลมสามารถยึดกับโครงเหล็กหรื อคอนกรี ต ได้ อย่ างมันคงโดยท่อลม
สามารถยึดและหดตัวได้ อย่างปลอดภัย
4.5.6 ท่อในแนวนอนหักงอขึนแนวดิงต้ องมี Support รับนําหนักท่อใกล้ ข้องอรับท่อในแนวนอนและแนวดิง
4.5.7 ห้ ามใช้ Sleeve เป็ นตัวรองรับนําหนักโดยเด็ดขาด
4.5.8 อุปกรณ์เหล็กยึดและเหล็กแขวนท่อลมจะต้ องประกอบและทาสีมาจากโรงงาน
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4.5.9 ทีรองรับท่อลม (Duct Supports) สําหรับท่อลมทีเดินตามแนวนอนและมีขนาดเล็กกว่า 54 นิวจะต้ องห่าง
ไม่เกินช่วงละ 8 ฟุตส่วนท่อลมทีมีขนาดใหญ่ กว่านันต้ องรองรับทุก 4 ฟุตท่อกิงทีเลียวแยกออกมาต้ องรองรับในลักษณะที
ให้ นําหนักท่อกระจายไปทัวทุกส่วนอย่างสมําเสมอและให้ ทาสีกันสนิม Red Iron Oxide 2 ชันถ้ าปรากฏแก่สายตาทัวไปให้
ทาทับด้ วยสีนํามันอีก 2 ชันโดยมีสตี ามทีผู้ออกแบบงานสถาปั ตย์/ตกแต่งภายในกําหนดก่อนใช้ แขวนหรือรองรับท่อทุกครัง
4.5.10 อุปกรณ์ เหล็กยึดและเหล็กแขวนท่อลมซึงติดตังภายในอาคารตามบริ เวณทัวๆไปทีไม่มีความชืนและกัด
กร่อนจะต้ องทาสีด้วย Red Lead Primer 2 ชันและทาทับด้ วยสี Alkyd grey Finishing Paint อีก 1 ชันน๊ อตสกรู และแหวน
ปริงจะต้ องเป็ น Cadmium Plate Steel
4.5.11 อุปกรณ์เหล็กยึดและเหล็กแขวนท่อลมทีติดตังภายในอาคารแต่ติดตังอยู่ในบริเวณทีชืนและถูกกัดกร่ อนได้
ง่าย (เช่นห้ องแบตเตอรี , ห้ องเครื องกําเนิดไอนํา, ห้ องเครื องปรับอากาศ, ห้ องครัวและห้ องซักรี ดเป็ นต้ น) จะต้ องทาด้ วย
Epoxy Red Lead Primer 2 ชันและทาทับด้ วยสี Epoxy Black Finishing Paint อีก 1 ชัน
4.5.12 ถ้ าอุปกรณ์เหล็กยึดเหล็กแขวนและรองรับท่อลมปรากฏแก่สายตาให้ ทาทับด้ วยสีนํามันอีก 2 ชันโดยมีสี
ตามทีผู้ออกแบบงานสถาปั ตย์/ตกแต่งภายในกําหนดก่อนใช้ แขวนหรือรองรับท่อทุกครัง
4.5.13 หลังจากการติดตังระบบท่อลมทังหมดเรียบร้ อยแล้ วต้ องทําการตรวจสอบและปรับระดับให้ ท่ออยู่ในระดับ
ทีถูกต้ อง
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5.

ระบบท่ อลม

5.1

งานท่ อลมจากโลหะ (Metal Ductwork)
5.1.1 ระบบท่อลม
1) ข้ อกําหนดทัวไป
1.1) ท่อลมโดยทัวไปประกอบขึนจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีมีความหนาวิธีการประกอบและการติดตัง
ตามที ระบุไ ว้ ในแบบและรายละเอี ย ดส่ว นใดที ไม่ ไ ด้ ระบุไ ว้ ในแบบหรื อ ในรายละเอี ย ดจะต้ อ งเป็ นไปตามมาตรฐานของ
SMACNA และ/หรือ ASHRAE STANDARD
1.2) ให้ ตรวจสอบขนาดและแนวทางการเดินท่อให้ สอดคล้ องกับงานติดตังในระบบอืนๆและจะต้ อง
ทําการแก้ ไขเมือเกิดปั ญหาขัดแย้ ง
1.3) ข้ อโค้ งงอต้ องเป็ นแบบ Full Radius และมีรัศมีความโค้ งทีกลางท่อไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของ
ความกว้ างท่อลมถ้ าไม่สามารถทําได้ เนืองจากสถานทีติดตังจํากัดให้ ใช้ ข้องอหักฉาก (Mitre Bend) มี Turning Vane ข้ อโค้ งงอ
ของท่อลมกลม (Round Duct) อาจใช้ Round Flexible Duct ขนาดเดียวกันแทนได้
1.4) ท่อลมสีเหลียมทีมีด้านใหญ่ สดุ เกินกว่า 300 มิลลิเมตร (12 นิว) จะต้ องทํา Cross Break และ
ทุกทางแยกของท่อลม (Branch Duct) จะต้ องติดตัง Splitter Damper หรือ Opposed Blade Volume Damper ณจุดแยกท่อ
1.5) ท่อลมทีจะเดินทะลุผ่านพืนหรื อกําแพงต้ องมีวงกล (Duct Sleeve) ทําด้ วยวัสดุไม่ติดไฟหรื อติด
ไฟแต่ไม่ลกุ ลามหน้ ากว้ างเท่ากับความหนาพืนหรือกําแพงและอุดช่องว่างด้ วยวัสดุทนไฟพร้ อมทังมีกรอบปิ ดทังสองด้ าน
1.6) ท่อลมทีไม่ได้ ห้ มุ ฉนวนและปรากฏแก่สายตาต้ องทาสีตามรายละเอียดในหมวดการทาสีป้องกัน
การผุกร่อนและรหัสสี
1.7) ท่อลมทีต่อกับพัดลมและเครื องปรับอากาศต้ องใช้ ข้อต่ออ่อน (Flexible Duct Connection) ทํา
ด้ วยวัสดุ Fiber Glass Cloth เคลือบด้ วย Neoprene ให้ สามารถกันนําได้ ความยาวของช่องข้ อต่ออ่อนประมาณ 15 เซนติเมตร
(6 นิว)
1.8) รอยต่อท่อลมตามแนวขวาง (Transverse Joint) ทังหมดจะต้ องอุดตลอดแนวภายนอกและ/หรื อ
ภายในท่อลมด้ วยวัสดุอดุ ชนิดไม่ติดไฟรอยต่อท่อลมระหว่างท่อลมกลับอ่อนกับท่อกลมอ่อนหรือท่อลมกลมจะต้ องทําการติดตัง
ตามทีแสดงในแบบรายละเอียดหรื อใช้ อุปกรณ์ ข้อต่อท่อลมผลิตขึนสําหรับใช้ ต่อท่อลมกลมอ่อนโดยเฉพาะจากผู้ผลิตท่อลม
กลมอ่อนและติดตังตามคําแนะนําของผู้ผลิต
1.9) จะต้ องมีช่องเปิ ดบริการ (Access Door) ติดตังทีด้ านข้ างหรื อด้ านใต้ ท่อลมขนาดประมาณ 300
มิลลิเมตร x 300 มิลลิเมตร (12 x 12 นิว) ตําแหน่งตามความเหมาะสมสําหรับเปิ ดบริ การ Fire Damper ทุกชุด Splitter
Damper และ Volume Damper ทีมีขนาดในโตกว่า 0.1 ตารางเมตรทุกชุด Access Door จะต้ องเป็ นแบบบานพับ (Hinge) มี
Sash Lock อย่างน้ อยสองตัวมีขอบเป็ นรู ปหน้ าแปลนและมีประเก็น Neoprene ติดทีขอบโดยรอบกันอากาศรัวและ Access
Door ทีติดตังบนท่อลมทีมีฉนวนหุ้มทําเป็ น 2 ชันระหว่างชันบุด้วยฉนวนกันความร้ อนชนิดเดียวกันทีใช้ ห้ มุ ท่อลม
1.10) ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้กําหนดขนาดและตําแหน่งของช่องเปิ ดบนฝ้าเพือการตรวจซ่อมและบริ การท่อ
ลมท่ อ นํ าเครื องและอุป กรณ์ ต่ า งๆเสนอขออนุมัติ ต่ อ สถาปนิ ก ก่ อ นการทํ า ฝ้าค่ า ใช้ จ่ า ยในการทํ า ช่ อ งเปิ ดให้ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้ างงานฝ้าหรืองานสถาปั ตย์
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1.11) สกรู (Screw) สลักเกลียว (Bolt) น๊ อต (Nut) และหมุดยํา (Rivet) ทีใช้ กับงานท่อลมจะต้ องทํา
ด้ วยวัสดุปลอดสนิมหรือชุบด้ วยสังกะสีหรือแคตเมียม
1.12) ช่องสําหรับสอดเครื องมือวัด (Instrument Insert Holes) ท่อลมหรื อ Plenum ส่วนใดทีติดตัง
Pilot Tubes หรือเครืองมือวัดอย่างอืนไว้ เพือให้ ทราบการไหลของอากาศและ Balance ระบบลมนันต้ องทําช่องขนาดพอเหมาะ
ไว้ ตามแต่จะกําหนดหรือความจําเป็ นช่องดังกล่าวต้ องหุ้มปิ ดด้ วยฉนวนและทําเครืองหมายไว้ ให้ เห็นได้ เด่นชัด
2) วัสดุท่อลม
2.1) ท่ อ ลมไม่ ว่ า จะเป็ นท่ อ กลมหรื อ ท่ อ รู ป สีเหลียมประกอบขึนจากแผ่ น เหล็ก เรี ย บอาบสัง กะสี
ปริ มาณสังกะสีทีอาบไม่น้อยกว่า 180 กรัมต่อตารางเมตร (ปอนด์ ต่อตารางฟุต) ต่อรอยพับทีทําให้ สงั กะสีทีอาบไว้ แตกหลุด
จะต้ องทาทับด้ วย Zinc Chromate และทาสีภายนอก
2.2) แผ่นโลหะ (Sheet Metal) ท่อลมต้ องประกอบขึนจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสีความหนาของแผ่น
โลหะนําหนักของสังกะสีทีใช้ ชุบขนาดและระยะห่างของเหล็กเสริ มความแข็งแรงของท่อลมต้ องเป็ นไปตามทีระบุในแบบโดย
เคร่งครัดการเสริมความแข็งแรงเป็ นพิเศษอาจจําเป็ นขึนอยู่ลกั ษณะการแขวนและรองรับท่อลมความหนาแน่นของแผ่น โลหะ
ขึนอยู่กบั ความกว้ างของท่อลมดังต่อไปนี
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
3.1) Splitter Damper จะต้ องทําขึนโดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบตัวใบทําด้ วยแผ่นสังกะสีขนาด
ความหนาตามเบอร์ เกจ์หนากว่าท่อลมช่วงนันอีกสองเบอร์ ความยาวของตัวใบประมาณ 1.10 เท่าของท่อลมทีแยกออกมาก้ าน
เป็ นเหล็กทาสี (Push Rod) ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร (3/8 นิว)
3.2) Volume Damper เป็ นแบบใบเดียว (Single Blade) หรือหลายใบ (Multiple Balde) โดยใบปรับ
แต่ละใบของ Multiple Blade จะต้ องมีความกว้ างไม่เกิน 100 มิลลิเมตร (4 นิว) ความยาวใบเต็มตามความกว้ างของท่อลมแต่
ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร (40 นิว) ส่วนใบปรับใบเดียวกว้ างไม่ถึง 350 มิลลิเมตร (14 นิว) ลักษณะใบเป็ นแบบ Balance Type
ตัวใบประกอบขึนจากแผ่นสังกะสีไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตรขอบใบพับรอย (Hemmed) เป็ นแบบ Inter-locking Efgeแกนปรับ
ใบ (Damper Rod) จะต้ องมีปลายด้ านหนึงเป็ นหัวจตุรัสยึดทะลุตังถังสอดผ่าน Bearing Plate ชนิดทีเป็ น Lever Type
Locking Device แกนใบพัดจะต้ องมี Nylon Bushing หรื อ Bronze Bearing Sleeve รองรับ Damper ชนิดทีมีหลานใบ
จะต้ องจัดใบเป็ นแบบ Opposed Blade หรือ Gang Operated
4) อุปกรณ์ลดเสียง (Sound Absorber)
4.1) หากต้ องมีการติดตังอุปกรณ์ ลดเสียงจะต้ องมีโครงสร้ างตามทีแสดงไว้ ในแบบและรายละเอียด
ความเร็วลมทีผ่านอุปกรณ์ลมเสียงต้ องไม่เกิน 15 มิลลิเมตรต่อวินาที (3,000 ฟุตต่อนาที)
4.2) กล่อง (Casing) ของอุปกรณ์ ลดเสียงพับทํ าขึนจากแผ่ นเหล็กอาบสังกะสีขนาดความหนาใช้
เบอร์ เกจ์เดียวกันกับท่อลมทีต่ออยู่ด้วยกันแต่จะไม่บางกว่า 0.7 มิลลิเมตร
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. :FEC/ARU32/SP-M/0001
Doc. Title :งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

Rev. No. 0
Page 5-3/4

4.3) วัสดุดูด กลืน เสียงเป็ นวัสดุพ วกใยแก้ ว ผิว ของวัสดุดูด กลืน เสีย งทีอยู่ในทางผ่ า นของลม (Air
Floow Passage) จะต้ องเคลือบผิวด้ วยNeoprene และมีตาข่ายอลูมิเนียมหรื อเหล็กชุบสังกะสีเป็ นตารางขนาดประมาณ 8 x
8 มม. ปิ ดทับ
5.2

งานท่ อลมจากวัสดุทีไม่ ใช่ โลหะ (Non-Metal Ductwork)
5.2.1 ระบบส่งลมท่อลมกลับท่อระบายอากาศท่อเติมอากาศและอุปกรณ์
1) ข้ อกําหนดทัวไป
1.1) ให้ ตรวจสอบขนาดและแนวทางการเดินท่อให้ สอดคล้ องกับงานติดตังในระบบอืนๆและจะต้ อง
ทําการแก้ ไขเมือเกิดปั ญหาขัดแย้ ง
1.2) ข้ อโค้ งงอต้ องเป็ นแบบ Full Radius หรื อตามทีกําหนดไว้ ในแบบถ้ าไม่สามารถทําได้ เนืองจาก
สถานทีติดตังจํากัดให้ ใช้ ข้องอหักฉากแทนได้ ข้อโค้ งงอของท่อลมกลม (Round Duct) อาจใช้ Round Flexible Duct ขนาด
เดียวกันแทนได้
1.3) ท่อลมทีจะเดินทะลุผ่านพืนหรื อกําแพงต้ องมีวงกล (Duct Sleeve) ทําด้ วยวัสดุไม่ติดไฟหรื อติด
ไฟแต่ไม่ลกุ ลามหน้ ากว้ างเท่ากับความหนาพืนหรือกําแพงและอุดช่องว่างด้ วยวัสดุทนไฟพร้ อมทังมีกรอบปิ ดทังสองด้ าน
1.4) ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้กําหนดขนาดและตําแหน่งของช่องเปิ ดบนฝ้าเพือการตรวจซ่อมและบริ การท่อ
ลมท่ อ นํ าเครื องและอุป กรณ์ ต่ า งๆเสนอขออนุมัติ ต่ อ สถาปนิ ก ก่ อ นการทํ า ฝ้าค่ า ใช้ จ่ า ยในการทํ า ช่ อ งเปิ ดให้ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้ าง
1.5) สกรู (Screw) สลักเกลียว (Bolt) น๊ อต (Nut) และหมุดยํา (Rivet) ทีใช้ กับงานท่อลมจะต้ องทํา
ด้ วยวัสดุปลอดสนิมหรือชุบด้ วยสังกะสีหรือแคตเมียม
1.6) ช่องสําหรับสอดเครื องมือวัด (Instrument Insert Holes) ท่อลมหรื อ Plenum ส่วนใดทีติดตัง
Pilot Tubes หรือเครืองมือวัดอย่างอืนไว้ เพือให้ ทราบการไหลของอากาศและ Balance ระบบลมนันต้ องทําช่องขนาดพอเหมาะ
ไว้ ตามแต่จะกําหนดหรือความจําเป็ นช่องดังกล่าวต้ องหุ้มปิ ดด้ วยฉนวนและทําเครืองหมายไว้ ให้ เห็นได้ เด่นชัด
5.3

ฉนวนหุ้มท่ อลม

ฉนวนยางสังเคราะหเซลปด (CLOSED CELL ELASTOMERIC INSULATION) EPDM ใหมีคุณสมบัติดงั นี้
ก. มีความหนาไมนอยกวา 20 mm (3/4 in) ตามที่ระบุในแบบ
ข. ความหนาแนนไมนอยกวา 3-6 lb/ft3
ค. มีคาสัมประสิทธิ์การนาความรอนไมเกิน 0.25 Btu·in/hr·ft2·°F ที่อุณหภูมิเฉลีย่ 75 °F)
ง. ไมลามไฟ
จ. ฉนวนยางสังเคราะหประเภทนี้สามารถหุมไดทั้งภายนอกและภายในทอตามที่ระบุในแบบ
5.4

ความสะอาดท่ อลม
5.4.1 ในระหว่างการติดตังผู้รับจ้ างต้ องระวังป้องกันไม่ให้ มีเศษฉนวนเศษไม้ และขยะต่าง ๆตกค้ างอยู่ในระบบท่อ

ลม
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5.4.2 ก่ อ นที จะมี ก ารติ ด ตั งฝ้าเพดานผู้รับ จ้ า งจะต้ อ งใช้ พัด ลมขนาดเล็ ก (Portable Fan) หรื อ พั ด ลมของ
เครืองปรับอากาศเป่ าลมทําความสะอาดภายในท่อลมใช้ เครื องดูดฝุ่ นหรื ออุปกรณ์ ทีสามารถขับเศษฝุ่ นผงออกจากท่อลมให้
หมด
5.4.3 ในกรณีทีใช้ พดั ลมของเครืองปรับอากาศจะต้ องติดตังแผงกรองอากาศเข้ าไว้ ด้วยหลังจากการทําความสะอาด
ระบบท่อลมผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและติดตังแผงกรองอากาศชุดใหม่ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีโครงการ
5.5

รายชือผลิตภัณฑ์ หรื อผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์
รายละเอี ย ดในหมวดนี ได้ ระบุถึงรายชือผู้ผลิตวัสดุอุป กรณ์ ทีถื อ ว่ าได้ รับ การยอมรั บ โดยทัวไปการเสนอผลิต ภั ณฑ์
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ นีจะต้ องแสดงรายละเอียดและหลักฐานอ้ างอิงอย่างเพียงพอแต่ทังนีต้ องได้ รับการอนุมัติจากวิศวกร
ผู้ออกแบบและวิศวกรควบคุมงานก่อนการนําเข้ าใช้ งาน
5.5.1 FLEXIBLE AIR DUCT : SIFLEX, AERODUCT, MAXFLEX, DUCT EXCEL
5.5.2 CLOSEDCELL : AEROFLEX, ARMAFLEX,MAXFLEX, K-FLEX
5.5.3 GALVANIZE STEEL SHEET : BSI, SINGHA หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเครื องหมายการค้าที ระบุ ยกเว้นมีหลักฐานพิ สูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายในท้องตลาด
จึงสามารถให้ใช้เทียบเท่าได้
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6.

หน้ ากากลมและแผงกรองอากาศ

6.1

หน้ ากากลม
6.1.1 ตําแหน่งหน้ ากากลมต่า ง ๆ ให้ พิจารณาตําแหน่งติด ตังจริ งจากแบบสถาปั ต ย์ หรื อแบบตกแต่งภายใน
ประกอบ และหากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอืนให้ ใช้ สขี องหน้ ากากตามลักษณะของฝ้าเพดาน
6.1.2 หัวจ่ายลมแบบ Ceiling Diffuser ไม่ว่าจะเป็ นแบบกลม หรื อแบบจ่ายลมได้ ตังแต่ 1 ถึง 4 ทิศทางตามที
ระบุในแบบทําด้ วย Extruded Aluminum, Removable Cores ติดตังแนบฝ้าเพดานแบบ Flush Mount หรื อด้ านขอบ
หน้ ากากเป็ นแบบยกขอบสูง ให้ ติดตังเป็ น Surface Mount มี Opposed Blade Volume Damper ทุกหัวจ่าย และมีก้าน
ปรับปริมาณลม สามารถปรับแต่งได้ โดยไม่ต้องถอดหน้ ากากออก
6.1.3 หน้ ากากแบบ Supply Air Register ทําด้ วย Extruded Aluminum มีใบปรับทิศทางการจ่ายลมได้ ทังใน
แนวตัง และแนวนอน (Double Deflection) โดยใบปรับวางซ้ อนกัน และสามารถปรับทิศทางของแต่ละใบโดยอิสระ ใบปรับ
ด้ านหน้ าติดตังในแนวนอน (ADG-H) ส่วนด้ านหลังติดตังในแนวตัง จะต้ องมี Opposed Blade Volume Damper ติดตัง
ด้ านหลังหน้ ากากสามารถปรับแต่งปริมาณได้ โดยไม่ต้องถอดหน้ ากากออก
6.1.4 หัวจ่ายลมแบบ Linear Slot Diffuser ทําด้ วย Extrude Aluminium มีช่องจ่ายลมช่องเดียวหรื อหลายช่อง
ต้ องมีขนาดไม่เกิน 20 มิลลิเมตร (3/4 นิว)
6.1.5 หน้ ากากกลมกลับแบบ (Return Air Grille) ทําด้ วย Extrude Aluminium มีใบยึดติดแน่นกับหน้ ากากใน
แนวนอน ทํามุมประมาณ 45 องศา
6.1.6 หน้ ากากลมกลับแบบ Transfer มีลกั ษณะเหมื อนกับหน้ า กากลมกลับ ถ้ าติ ดตังบนผนังหนา ต้ องมี
หน้ ากากติดตังสองด้ านของผนัง
6.1.7 หน้ ากากลมบริ สทุ ธิ (Fresh Air Grille) ลักษณะเหมือนกับหน้ ากากลมกลับ แต่จะเป็ นชนิด Rain Tight
พร้ อมทังมี Opposed Blade Volume Damper และตาข่ายกันแมลง ติดตังด้ านหลังหน้ ากาก สามารถปรับแต่งปริ มาณลม
ได้ โดยไม่ถอดหน้ ากากออก
6.1.8 Outside Air Louver ทําด้ วย Extruded Aluminum มีใบยึดติดแน่นกับโครงแนวนอน ทํามุมประมาณ
45 องศา ปลายใบทังด้ านในและด้ านนอกหักมุมป้องกันฝนสาด ความหนาของโครงจะต้ องไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
(4 นิว) ด้ านในบุด้วยตาข่ายอลูเนียมหรือเหล็กปลอดสนิม มีขนาดรูตาข่ายไม่โตกว่า 5 ตารางเซนติเมตร (1 ตารางนิว) และ
ตาข่ายกันแมลงสามารถถอดล้ างได้ ช่องว่างระหว่างโครงกับผนังอาดารอุดด้ วยสารกันนําทังสองด้ าน
6.1.9 หน้ ากากลมระบายอากาศ (Exhaust Air Grille) ลักษณะเหมือนกับหน้ ากากลมกลับ ถ้ าติดตังทีผนัง
ภายนอกอาคารจะต้ องเป็ นชนิด Rain Tight ด้ วย
.2

ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)
6.2.1 ความต้ องการทัวไป
ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาและติดตังแผงกรองอากาศตามรายละเอียดทีปรากฏในแบบรายการและตามข้ อกําหนด
ทีจะกล่าวต่อไปนี แผงกรองอากาศต้ องอยู่ในสภาพดีในขณะทําการติดตัง ทดสอบและส่งมอบ แผงกรองอากาศทีใช้ ทดสอบ
จะต้ องเป็ นคนละชุดกับทีใช้ สง่ มอบ ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาแผงกรองอากาศสําหรับทดสอบในจํานวนทีเพียงพอสําหรับชุดทีส่ง
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มอบ หากตรวจพบภายหลังว่าแผงกรองอากาศอันใดอันหนึงรัวหรื อฉีกขาด ผู้รับจ้ างต้ องเปลียนอันใหม่ทีมีสภาพดีกว่าให้
ทันที
6.2.2 ประเภทของแผงกรองอากาศ
แผงกรองอากาศแบ่งเป็ นชนิดต่าง ๆ ตามการใช้ งานดังนี
(1) Pre Filter ความหนา 1 นิว
ประเภทของแผงกรองอากาศ : Panel Filter
การใช้ งาน
: เป็ น Filter สําหรับเครืองปรับอากาศ หรือเครือง
ส่งลมเย็นขนาดเล็กทีมีขนาดทําความเย็นไม่เกิน
10.5 กิโลวัตต์ (36 MBH)
Media
: Synthetic Fiber ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร (3/8 นิว)
Face Velocity
: ไม่เกิน 2.5 เมตร/วินาที (500 ฟุต/นาที)
Media Velocity
: ไม่เกิน 1.5 เมตร/วินาที (300 ฟุต/นาที)
Efficiency
: ไม่น้อยกว่า 65% Arrestance วัดโดยวิธีของ ASHRAE 52.1
6.2.3 โครงของแผงกรองอากาศ
แผงกรองอากาศทีนํามาประกอบกันเป็ น Filter Bank จะต้ องใช้ โครง (Frame) ของแผงกรองอากาศทีเป็ น
อุปกรณ์มาตรฐานของแผงกรองอากาศยีห้ อนัน ๆ ในกรณีทีแผงกรองอากาศมีจํานวนมาก โครงของแผงกรองอากาศจะต้ อง
มีการเสริมความแข็งแรง (Stiffener) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต การเลือกโครงของแผงกรองอากาศจะต้ องมีขนาดเหมาะสม
กับแผงกรองอากาศชนิดนัน ๆ และต้ องเลือกให้ เหมาะสมกับทีติดตังซึงรวมไปถึงความยากง่ายของการถอดหรือใส่ ซึงจะเป็ น
แบบ Front Service เมือนําแผงกรองอากาศประกอบเข้ ากับโครงแล้ วจะต้ องแนบสนิทไม่มีรอยรัวของอากาศแต่ประการใด
โครงของแผงกรองอากาศจะต้ องเป็ นแบบ Spring Loaded Type
6.2.4 อุปกรณ์ประกอบ
(1) Inclined Manometer
ใช้ เป็ น Local Indicator วัดความดันลดของแผงอากาศ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและติดตัง Inclined
Manometer ให้ กบั เครืองส่งลมเย็นทีติดตังในห้ องเครืองส่งลมทุกชุด มีช่วงสเกล 0 - 3 นิวของนําตามจํานวนและตําแหน่งที
ระบุในแบบ
(2) Differential Pressure Switch
ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาและติดตัง Differntial Pressure Switch ทีมีช่วงสเกล 0 - 500 ปาสคาล (0 - 2 นิว
ของนํา) ตามจํานวน และตําแหน่งทีระบุในแบบเพือแสดงสถานะความดันลดของแผงกรองอากาศ สัญญาณแจ้ งสถานะการ
อุดตันของแผงกรองอากาศให้ มีออก 2 สัญญาณ สัญญาณหนึงเป็ นหลอดไฟสีแดงติดตังอยู่ในห้ องเครื องนัน ๆ สัญญาณที
สองเป็ น Dry Contact เพือแจ้ งสถานะให้ ระบบจัดการอาคาร (BAS) ทราบ ข้ อกําหนดด้ าน Physical ของ Differential
Pressure Switch
- Operating Range
: 0-600 ปาสคาล (0 - 2.4 นิวของนํา)
- Maximum Pressure
: ไม่เกิน 70 kPa. (24 ฟุตของนํา)
- Diaphragm
: Silicone Rubber
- Switch
: SPDT.
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-M/0001
Doc. Title : งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

Rev. No. 0
Page 6-3/3

- Accessories

: Aluminium or Steel Bracket for Mounting Pressure Switch on
Suitable Location

6.3

รายชือผลิตภัณฑ์ หรื อผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์
รายละเอียดในหมวดนีได้ ระบุถึงรายชือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ทีถือว่าได้ รับการยอมรับโดยทัวไป การเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ นี จะต้ องแสดงรายละเอียด และหลักฐานอ้ างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทังนีต้ องได้ รับการอนุมัติจาก
วิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนการนําเข้ าใช้ งาน
6.3.1 DIFFUSER, GRILLE & LOUVER : FLOTHRU, KOMFORT, WATERLOO, ESCO, DUCT EXCEL
หรือเทียบเท่า
6.3.2 SMOKE & FIRE DAMPER
: GREENHECK, STREAM AIR, Q FLOW, RUSKIN หรือเทียบเท่า
6.3.3 AIR CLEANER
: MICRO AIR, HONEY WELL, BIONAIRE, ENVIRCO หรื อ
เทียบเท่า
6.3.4 AIR FILTER
: AAF, AFPRO, CAMFIL, AEROFIL, LUFTFILTER หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ “เที ยบเท่า ” หมายถึง ให้ ใ ช้ต ามเครื องหมายการค้า ที ระบุ ยกเว้นมี ห ลัก ฐานพิ สูจ น์ ได้ว่า ไม่มี จํ าหน่ ายใน
ท้องตลาด จึงสามารถให้ใช้เทียบเท่าได้
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7.

อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงตํา สายไฟฟ้าแรงตําชนิดทนไฟและแผงสวิทซ์ ควบคุม
มอเตอร์

7.1

อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า
7.1.1 ความต้ องการทัวไป
เพือให้ การใช้ งานและการติดตังอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้า ให้ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสือสาร
อืนๆ เช่น สายโทรศัพท์ สายสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ สายสัญญาณแจ้ งเตือน เป็ นต้ น) เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและถูกต้ อง
ตามมาตรฐาน จึงกําหนดให้ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตังเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังรายละเอียดนี
7.1.2 ท่อร้ อยสายไฟฟ้า
ท่อร้ อยสายไฟฟ้าโดยปกติแบ่งออกเป็ น 4 ชนิด ตามลักษณะความเหมาะสมในการใช้ งานโดยท่อทุกชนิดต้ อง
เป็ นท่อโลหะตามมาตรฐาน ANSI ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized ป้องกันการเกิดสนิมมีความหนาไม่น้อยกว่า 20
ไมครอน ซึงผลิตขึนเพือใช้ งานร้ อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะดังต่อไปนี
1) ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) ผลิตมาจากเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน
ANSI (80.3-1983) หรือ UL 797 หรือ TIS 770-2531 หรือเทียบเท่ามีเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2 นิว ติดตังใช้ งานในกรณี
ทีติดตังลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึงไม่มีสาเหตุใดๆ ทีจะทําให้ ท่อเสียรูปทรงได้ หรือทําให้ ท่อเสียหาย การติดตังใช้ งานให้ เป็ นไป
ตามกําหนดใน วสท.
2) ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) ผลิตมาจากเหล็กชุบสังกะสี ทัง
ภายในและภายนอก หรื อทํามาจากเหล็กชุบสังกะสีผิวภายนอกเคลือบด้ วย Chromate และผิวภายในเคลือบด้ วย Expoxy
resin ตามมาตรฐาน UL 6 ANSI (80.1-1983) หรือ TIS 770-2533 มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 1/2 นิว ติดตังใช้ งานได้
เช่นเดียวกับท่อโลหะบาง และติดตังฝั งในผนังหรื อพืน หรื อเข้ า-ออกจากแผงไฟฟ้า แต่ห้ามใช้ ฝังดินโดยตรงและใช้ ในสถานที
อันตรายตามกําหนดใน วสท.
3) ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) ผลิตมาจากวัสดุเช่นเดียวกับท่อ IMC ผลิตตาม
มาตรฐาน UL 1242 สามารถใช้ งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้ ทุกประการ และให้ ใช้ ในสถานทีอันตรายและฝั งดินได้ โดยตรง
ตามกําหนดใน วสท.
4) ท่ออ่อน (Flexible Metal Conduit) ผลิตมาจากเหล็กชุบ สังกะสี ผลิตตามมาตรฐาน ASTM หรื อ
เทียบเท่าขนาดท่อใช้ งานต้ องมีเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่ตํากว่า ½” เป็ นท่อโลหะอ่อนทีใช้ ร้อยสายไฟฟ้าเข้ าอุปกรณ์หรือเครืองไฟฟ้าที
มี หรืออาจมีการสันสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ทีอาจมีการเคลือนย้ ายได้ บ้าง เช่น มอเตอร์ โคมไฟแสงสว่าง เป็ นต้ น ท่ออ่อนทีใช้ ใน
สถานทีชืนแฉะ และนอกอาคารต้ องใช้ ท่ออ่อนชนิดกันนํา การติดตังใช้ งานโดยทัวไปให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดใน วสท.
5) ท่ออโลหะชนิด HDPE จะต้ องเป็ นท่อทีผลิตขึนเพือใช้ ในงานร้ อยสายไฟฟ้า และสายสัญญาณผลิตจาก
วัตถุดิบโพลีเอทีลนี ชนิดความหนาแน่นสูง มีสดี ํา คุณสมบัติทนแรงกด แรงดึง แรงกระแทกได้ ดี มีความยืดหยุ่นสูงไม่แตกร้ าวไม่
หักง่าย ในกรณีทีเกิดการกดทับ ฝั งกลบ หรือมีการทรุดตัวของพืนดิน ผิวภายนอกและภายในมีความลืน เรี ยบมัน เหมาะสําหรับ
การใช้ งานร้ อยสายไฟฟ้า และสายสัญญาณ และจะต้ องได้ มาตรฐาน มอก. 982-2548
6) อุปกรณ์ ประกอบการเดิน ท่อ ได้ แก่ Coupling, Connector, Lock Nut, Bushing และ Service
Entrance Cap ต่างๆ ต้ องเหมาะสมกับสภาพและสถานทีใช้ งาน Connector และข้ อต่อของท่อ EMT ทําจากเหล็กชุบสังกะสี
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ท่อ IMC และ RSC จะต้ องทําเกลียวปลายทังสองด้ านตามมาตรฐาน ANSI B2 20.1-1968 และ ANSI B1 20.1-1983
ตามลําดับหรือมาตรฐานอืนทีเทียบเท่า
7) การติดตังท่อร้ อยสายไฟฟ้าต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังนี
ก. ให้ ทําความสะอาดทังภายในและภายนอกท่อก่อนทําการติดตัง
ข. การดัดงอท่อต้ องไม่ทําให้ ท่อเสียรูปทรงและรัศมีมีความโค้ งของการดัดงอต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนด
ของ วสท.
ค. ท่อต้ องยึดกับโครงสร้ างอาคาร หรือโครงสร้ างถาวรอืนๆ ทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร
ง. ท่อแต่ละส่วน หรือแต่ละระยะต้ องติดตังเป็ นทีเรียบร้ อยก่อน จึงสามารถร้ อยสายไฟฟ้าเข้ าท่อได้ ห้าม
ร้ อยสายเข้ าท่อในขณะกําลังติดตังท่อในส่วนนัน
จ. การเดินท่อในสถานทีอันตรายตามข้ อกําหนดใน วสท. ต้ องมีอปุ กรณ์ประกอบพิเศษเหมาะสมกับแต่
ละสภาพและสถานที
ฉ. การใช้ ท่ออ่อน ต้ องใช้ ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
ช. แนวการติดตังต้ องเป็ นแนวขนาน หรือตังฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนทําให้ ไม่สามารถ
ติดตังท่อตามแนวดังกล่าวได้ ให้ ปรึกษากับผู้คมุ งานเป็ นแต่ละกรณีไป
ซ. ท่อชนิด EMT, IMC และ RSC จะต้ องมีความหนาตามกําหนดของ ANSI และได้ รับการตรวจสอบ
จาก UL และได้ รับมาตรฐาน มอก.
8) การต่อท่อร้ อยสาย ท่อร้ อยสายชนิดบางให้ ใช้ Compression Type Coupling ส่วนท่อร้ อยสาย ชนิดหนา
ให้ ใช้ ข้อต่อชนิดเกลียว และใช้ Electrical Pipe Joint Compound ทาทีเกลียวก่อนใส่ข้อต่อเพือประกันการเชือมต่อกันทางไฟฟ้า
ของระบบท่อร้ อยสาย
9) ท่อร้ อ ยสาย จะต้ อ งต่อ ถึงกันทางไฟฟ้ าตลอดแนวจากปลายทางจนถึง แผงสวิทช์ บอร์ ด และจะต้ อ ง
ตรวจสอบความต่อเนืองทางไฟฟ้าหลังการติดตังแล้ วเสร็ จ ปลายท่อทีต่อเข้ ากับแผงสวิทช์ บอร์ ดจะต้ องต่อ เข้ ากับ Ground
Terminal ของแผงสวิทช์บอร์ ดนัน
10) ท่อ Conduit จะต้ อ งถูกยึดตรึง อย่างมันคง (Securely Fasiened) กับผนังของโลหะของ Outlets,
Junction และ Pull Boxes ด้ วย Galvanized Lock Nut, Bushing การขันยึดจะต้ องสังเกตว่าเกลียวของท่อทังหมดจะต้ องผ่าน
Bushing, Lock Nut จะต้ องขันตรึง Bushing นัน ให้ สมั ผัสแน่นเป็ นตัวนําไฟฟ้า (Firm Electrical Contact) ไปยังผนังโลหะนัน
11) ท่อ Conduit ทังหมดในระบบไฟฟ้าจะต้ องยึดติดกับโครงสร้ างอาคารอย่างแข็งแรง ท่อ Conduit เดียว
ขนาด 1 1/4” หรือขนาดใหญ่กว่า เดินซ่อนในฝ้าจะต้ องจับยึดด้ วย Beam
Clam หรื อ Spring Ring Conduit Hangers With Support Rod ท่อทีเดินด้ วยกันไป สามารถจับ
รวมกลุ่มกันอย่างมีระเบียบเท่าทีสามารถทําได้ ท่อทีเดินในแนวดิงจะต้ องยึดด้ วย Steel Clamps สําหรับ Conduit ขนาด 1”
และเล็กกว่าทีเดินซ่อนอยู่ในฝ้าสามารถจับยึด โดยตรงกับโครงสร้ างอาคารด้ วย Strap Hangers ระยะห่างของการจับยึด จะต้ อง
ไม่เกิน 1.20 เมตร
12) จะต้ องมีการระมัดระวังไม่ ให้ ภายในท่อ Conduit สะสมนํา เศษวัสดุ หรื อเศษคอนกรี ตอยู่ ถ้ ามีสิง
แปลกปลอมอยู่ในท่อ ผู้รับเหมาฯ จะต้ องทําความสะอาดท่อก่อน ถ้ าสิงแปลกปลอมนีไม่สามารถนําออกมาได้ ก็จะต้ องเปลียน
Conduit นันใหม่
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13) ท่อร้ อยสายทังหมดทีเดินลอยให้ ทาสีทําเครื องหมายไว้ ทุก ๆ 2 เมตร โดยใช้ สีส้ม สําหรับท่อของระบบ
ไฟฟ้ากําลังและแสงสว่าง สีเขียวสําหรับท่อของระบบสือสารและสีเหลืองสําหรับท่อของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
14) การติดตัง
ถึงแม้ ว่าข้ อกําหนดจะระบุให้ อปุ กรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็ นตัวนําสําหรับการต่อลงดินหรื อไม่ก็ตาม แต่ต้อง
ทําการติดตังอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหล่านีทุกๆ ช่วงให้ มีความต่อเนืองทางไฟฟ้าโดยตลอดเพือเสริมระบบการต่อลงดินให้ มีความ
แน่นอนและสมบูรณ์
15) การทดสอบ
ให้ ทดสอบเพือให้ เชือมันได้ ว่ามีความต่อเนืองทางไฟฟ้าในทุกๆ ช่วงตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
7.1.3 กล่องต่อสายและกล่องดึงสาย
กล่องต่อสายในทีนีให้ รวมถึงกล่องสวิทช์ กล่องเต้ ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องพักสาย หรื อกล่อง
ดึงสาย (Pull Box) ตามกําหนดใน วสท. รายละเอียดของกล่องต่อสายต้ องเป็ นไปตามกําหนดดังต่อไปนี
1) กล่องต่อสายและกล่องดึงสายทีใช้ ติดตังภายในอาคาร จะต้ องเป็ นกล่องเหล็กอาบสัง กะสี (Electro
Galvanized) กล่องต่อสายแบบติดภายนอกอาคาร ต้ องใช้ ชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคารอาจเป็ นชนิดอลูมิเนียมหรื อ
เหล็กหล่อ ฝาครอบมีขอบยางอัดรอบ และกล่องต่อสายแบบฝั งพืนเป็ นแบบโลหะหล่อมีฝาทองเหลือง มีเกลียวสามารถเปิ ดออก
ได้
2) กล่องดึงสาย (Pull box) ทีมีขนาดไม่เกิน 100 ลูกบาศก์นิว ให้ พบั จากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
ส่วนกล่องดึงสาย (Pull box) ทีมีขนาดเกิน 100 ลูกบาศก์นิว ให้ พบั จากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. ถ้ าทําจากโลหะหล่อ
อืน ๆ ก็จะต้ องคํานึงถึงความแข็งแรงในการใช้ งาน
3) ขนาดของกล่องต่อสายขึนอยู่กบั ขนาด จํานวนของสายไฟฟ้าทีผ่านเข้ าและออกกล่องนัน ๆ และขึนกับ
ขนาดจํานวนท่อร้ อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอืน ๆ ทังนีต้ องคํานึงถึงรัศมีโค้ งงอของสายตามทีระบุใน NEC ARTICLE 373
4) กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาดต้ องมีฝาปิ ดทีเหมาะสม รูของกล่องทีไม่ได้ ใช้ งานต้ องปิ ดให้ เรียบร้ อย
5) กล่องต่อสายทีใช้ เป็ น outlet box สําหรับสวิทช์ เต้ าเสียบและดวงโคมทีติดตังแบบฝั งเรียบกับผนังจะต้ อง
จัดให้ ตงได้
ั ฉากกับโครงสร้ างอาคาร
6) การติดตังกล่องต่อสาย ต้ องยึดแน่นกับโครงสร้ างอาคารหรื อโครงสร้ างถาวรอืน ๆ และกล่องต่อสาย
สําหรับแต่ละระบบ ให้ มีรหัสสีทาภายในและทีฝากล่องให้ เห็นได้ ชัดเจน ตําแหน่งของกล่อง ต่อสายต้ องติดตังอยู่ในทีซึงเข้ าถึง
และทํางานได้ สะดวก
7) กล่องต่อสาย จะต้ องทําการติดตังให้ มีความต่อเนืองทางไฟฟ้ากับอุปกรณ์ เดินสายไฟ้ฟ้า อืน ๆ เช่น ท่อ
ร้ อยสาย ไฟฟ้า รางร้ อยสาย เพือเสริมระบบการต่อลงดินให้ สมบูรณ์ และจะต้ องมีการทดสอบว่ามีความต่อเนืองทางไฟฟ้าทุก
ช่วง ตามความเห็นชอบของผู้คมุ งาน
7.1.4 รางร้ อยสาย (WIREWAYS)
1) รางร้ อยสายจะต้ องทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. สําหรับความกว้ างไม่เกิน 75 มม. และ
หนาไม่น้อยกว่า 1.20 มม. สําหรับความกว้ างเกิน 75 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมฉาบสีแล้ วอบแห้ งหรื อ hot dip galvanized
ตามทีระบุในแบบ ด้ านหน้ าจะต้ องเปิ ดได้ รางร้ อยสาย และวัสดุทีใช้ ประกอบต้ องออกแบบให้ ประกอบเข้ ากันได้ โดยทีหมุดเกลียว
สลักเกลียวทีใช้ ต้องฝั งเรียบกับพืนและผนังของรางร้ อยสาย ไม่มีสว่ นคมอันจะเป็ นอันตรายต่อสายไฟในระหว่างการติดตัง
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2) รางร้ อยสายที ทํ า ขึนสํา หรั บ ใช้ ภ ายนอกอาคาร จะต้ อ งมี ลัก ษณะกัน นํ าได้ โดยผู้ผ ลิต ต้ อ งแสดง
เครืองหมายหรือข้ อความบอกไว้ ทีตัวรางร้ อยสาย
3) จํานวนพืนทีหน้ าตัดของสายไฟฟ้าทังหมดต้ องไม่เกิน 20 เปอร์ เซนต์ ของขนาดพืนทีหน้ าตัดของรางร้ อย
สาย และห้ ามบรรจุสายไฟฟ้าทีนํากระแส ลงในรางร้ อยสายมากกว่า 30 เส้ น โดยสายสําหรับวงจรสัญญาณหรือระบบควบคุมไม่
ถือว่าเป็ นสายไฟทีนํากระแส
4) รางร้ อยสายจะต้ องยึดให้ มนคงทุ
ั
กระยะไม่เกิน 1.5 ม. แต่ถ้าเป็ นแนวดิงต้ องยึดให้ มันคงทุกระยะไม่เกิน
3.0 ม. และต้ องไม่มีการต่อรางร้ อยสายมากกว่า 1 แห่งระหว่างช่วงยึด การติดตังผ่านผนังให้ ส่วนทีไม่มีรอยต่อผ่านทะลุผนัง
เท่านัน และปลายสุดของรางร้ อยสายต้ องมีฝาปิ ด
5) ภายใน Wire way ต้ องมี Cable Support ทุกระยะ 0.5 ม. (เฉพาะแนวดิง)
6) ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A570 & A611 หรือเทียบเท่าอุปกรณ์อืนๆ เช่น ข้ อต่อ ข้ อแยก และฝาปิ ด ต้ อง
ผลิตตามมาตรฐานโรงงานเท่านัน
7) ระหว่างรางเดินสาย จะต้ องต่อขัวกราวด์ระหว่างท่อนด้ วย
7.1.5 รางเดินสาย (CABLE TRAY AND CABLE LADDER)
1) รางเดินสาย จะต้ องทํา จากแผ่นเหล็กทีมีความหนาไม่น้อยกว่ า 2.0 มม. ซึงขึนอยู่กับขนาดของราง
เดินสายพร้ อมผ่านกรรมวิธีป้องกันและกําจัดสนิมโดยวิธี hot dip galvanized ขนาดตามทีระบุในแบบ รางเดินสายจะต้ องมี
ความแข็งแรงพอทีจะรับนําหนักสายได้ เต็มทีโดยไม่บิดเบียว ขอบข้ างรางและขันของรางจะต้ องเรียบ โดยไม่มีความคมของขอบ
เพือป้องกันความเสียหายทีจะเกิดขึนกับสายเคเบิล อันเนืองจากการติดตัง
2) รางเดินสายจะต้ องมีการต่อเนืองถึงกันตลอดของเส้ นทางต่อลงดิน เพือไม่ให้ มีการขาดตอนได้ ข้อต่ อ
ระหว่างรางเดินสายแต่ละช่วงจะต้ องแน่นสนิท รางเดินสายจะต้ องมีความต้ านทานกระแสไฟฟ้าตําตลอดทาง และต้ องรั บ
ปริมาณกระแสไฟฟ้าอันเกิดจากการลัดวงจรได้ อย่างปลอดภัย
3) รางเดินสายจะต้ องเดินในแนวขนานกับโครงสร้ างของอาคารและมีความสูงเหนือรางพอเพียงสําหรับการ
วางสาย
4) การเดินสายในรางเดินสายทีไม่ได้ อยู่ในแนวนอน จะต้ องยึดสายทีเดินไปกับพืนรางให้ มันคงและสาย
จะต้ องมีความยาวตลอดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้ ามมีการต่อสายในรางเดินสาย
5) Cable Tray ทีใช้ ต้องเป็ นชนิดทีมีช่องระบายอากาศ
6) การติดตังรางเดินสาย การเดินสายในรางเดินสายรวมทังขนาดและจํานวนสายทีเดินในรางเดินสายให้
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดทีระบุใน วสท.
7) ระยะจับยึดรางไม่เกิน 1.5 เมตร
7.2

สายไฟฟ้าแรงตํา
7.2.1 สายไฟฟ้าชนิดร้ อยในท่อหรือรางเดินสาย
ถ้ าหากมิไ ด้ ระบุเป็ นอื นใดในแบบ สายไฟฟ้าทีใช้ จ ะต้ องเป็ นสายทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวน PVC ทน
แรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และทนอุณหภูมิได้ สงู สุด 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. ใหม่ และมาตรฐานการติดตังไฟฟ้าทีปรับปรุง
ใหม่ รายละเอียดอืน ๆ มีดงั นี
1) สายสําหรับวงจรไฟฟ้าต้ องมีพืนทีหน้ าตัดสายไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม. สายต่อเข้ าดวงโคมแต่ละดวงให้ ใช้
สายขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม.
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2) รหัสสี (Color Code) สําหรับสายไฟฟ้าแรงตํา
เฟส A - สีนําตาล (Brown)
เฟส B - สีดํา (Black)
เฟส C - สีเทา (Grey)
NEUTRAL - สีฟ้า (Blue)
สายดิน (Ground) - สีเขียว หรือ สีเขียวแถบเหลือง
ในกรณีสายมีขนาดใหญ่กว่า 10 ตร.มม. ซึงไม่มีสขี องฉนวนตามระบุให้ ใช้ เทปสีตามรหัสพันทับทีสายนัน
ๆ หรื อทาด้ วยสีชนิดทีไม่ทําความเสียหายต่อฉนวนไฟฟ้า ส่วนทีขัวหางปลาให้ สวมด้ วย Vinyl Wire End Cap โดยใช้ รหัสสี
เดียวกัน
3) สายไฟฟ้าต้ องมีความยาวตลอดความยาวท่อ ห้ ามตัดต่อสายภายในท่อ อนุญาตให้ ต่อสายได้ ในกล่อง
ต่อสายเท่านัน สําหรับสายขนาดไม่เกิน 6 ตร.มม. ให้ ใช้ Wire Nut หรื อ Scotch Lock ในการต่อสายส่วนสายขนาดใหญ่ กว่านี
ให้ ต่อด้ วย Split Bolt หรือ Compression Connector และพันทับด้ วยเทปยางให้ มีคณ
ุ สมบัติเทียบเท่าฉนวนไฟฟ้าเท่านัน
4) การร้ อยสายห้ ามใช้ นํามันหล่อลืนทาเพือช่วยในการร้ อยสาย ต้ องใช้ Pulling Compound ทีผลิตสําหรับ
การร้ อยสายโดยเฉพาะเท่านัน
5) ห้ า มร้ อยสายโทรศัพ ท์ หรื อสายแรงดัน ตําพิเ ศษเข้ าไปในท่ อร้ อยสายหรื อ กล่อ งต่อ สายเดีย วกัน กับ
สายไฟฟ้า
6) สายไฟฟ้าแต่ละเส้ นต้ องมีการทําเครืองหมายให้ ทราบได้ ถงึ วงจร และหน้ าทีของสายไฟนันๆ เครื องหมาย
เหล่านีให้ ทําไว้ ทีสาย ทังทีอยู่ในกล่องต่อสายและปลายสายทีเข้ าอุปกรณ์
7) สายไฟฟ้าทีเดินเข้ าในแผงจ่ายไฟหรื ออุปกรณ์ อืนจะต้ องจัดให้ เป็ นระเบียบโดยใช้ Self Locking Cable
Ties รัดให้ เป็ นหมวดหมู่ สายต้ องมีความยาวเหลือไว้ เพียงพอทีจะย้ ายตําแหน่งในแผงจ่ายไฟอนาคต
7.2.2 การเดินสายใต้ ดิน
ถ้ าหากมิได้ ระบุเป็ นอืนใดในแบบ สายไฟฟ้าทีใช้ จะต้ องเป็ นสายแดงชนิดแกนเดียว หรื อหลายแกนหุ้มฉนวน
PVC หรือมีเปลือกนอกทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และทนอุณหภูมิได้ สงู สุด 70 องศาเซลเซียล ตาม มอก.11-2553 โดยการ
เดินสายใต้ ดินต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังต่อไปนี
1) สายฝั งดินโดยตรง ท่อร้ อยสายหรือเครืองห่อหุ้มสายไฟฟ้าประเภทอืนทีได้ รับการรับรองแล้ วความลึกใน
การติดตังต้ องเป็ นไปตามตารางต่อไปนี
ความลึกในการติดตังใต้ ดินสําหรั บระบบแรงตํา
วิธีการเดินสาย
เคเบิลฝั งดินโดยตรง
ท่อโลหะหนา
ท่อโลหะหนาปานกลาง
ท่อทีไม่ใช่โลหะซึงได้ รับการรับรองให้ ฝังดินโดยตรงได้ โดยไม่ต้องไม่มีคอนกรีตหุ้ม
ท่ออืน ๆ ซึงได้ รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้า

ความลึกน้ อยสุด (เซนติเมตร)
60
15
15
45
45
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โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-M/0001
Doc. Title : งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

Rev. No. 0
Page 7-6/14

- ข้ อยกเว้ นที 1 ถ้ าไม่ใช่ท่อ IMC หรือ RSC แล้ ว หากมีแผ่นคอนกรีตหนา 5 ซม.
วางอยู่เหนือสาย อนุญาตให้ ลดความลึกลงได้ อีก 10 ซม.
- ข้ อยกเว้ นที 2 ข้ อกําหนดสําหรับความลึกนีไม่ใช้ บงั คับ สําหรับการติดตังใต้ อาคาร
หรือใต้ พืนคอนกรีต ซึงหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.
- ข้ อยกเว้ นที 3 บริเวณทีมีรถยนต์วิงผ่านความลึกต้ องไม่น้อยกว่า 60 ซม.
2) สายใต้ ดินทีติดตังใต้ อาคาร ต้ องติดตังอยู่ในท่อร้ อยสาย และท่อร้ อยสายต้ องยาวเลยผนังด้ านนอกอาคาร
ออกไป
3) สายทีโผล่ขนจากดิ
ึ
นต้ องมีการป้องกันด้ วยสิงห่อหุ้ม หรือท่อร้ อยสายซึงฝั งจมลึกลงไปในดินตามทีกําหนด
ในข้ อ 3.1 และส่วนทีโผล่เหนือดินต้ องไม่น้อยกว่า 180 ซม.
4) ต้ องมีหมุดบอกแนวสายไฟฟ้าใต้ ดินแสดงแนวสายไฟฟ้าใต้ ดิน โดยวางห่างกันประมาณ 10 เมตร ตลอด
แนวการเดินสายไฟฟ้าใต้ ดิน
7.2.3 สายไฟฟ้าทีใช้ เดินในอาคารชันใต้ ดิน
สายไฟฟ้าทีใช้ ในอาคารชัน B สําหรับวงจรทีต้ องการความปลอดภัยปกติให้ ใช้ สายชนิด Flame Retardant,
o

Low Smoke, Zero Halogen (LSOH) และฉนวนของสายไฟต้ องสามารถทนอุณหภูมิได้ ไม่ตํากว่า 90 C และจะต้ องได้
มาตรฐาน IEC 60332-3C, 60754-1,2, 601034-2 และจะต้ องมีผลการทดสอบจากสถาบันทีเชือถือได้ เช่น LPCB ให้ ผ้ วู ่าจ้ าง
พิจารณาประกอบการขออนุมตั ิ
7.2.4 สายไฟฟ้าทีใช้ เดินเข้ าเครืองจักร
สายไฟฟ้าทีใช้ กบั เครืองจักรถาวรทีมีการเคลือนทีเป็ นประจํา เช่น รอกไฟฟ้า เครืองจักรทีมีการสันสะเทือน หรื อ
กรณีทีผู้คมุ งานเห็นชอบ ให้ ใช้ สายไฟฟ้าชนิด Flexible Cable หุ้มฉนวน พีวีซี สองชัน ตาม มอก. 11-2553 ชนิด VCT หรือ VCTGRD
7.2.5 สายไฟฟ้าทีใช้ กบั ดวงโคมทีมีความร้ อนสูง
สําหรับสายไฟฟ้าภายในดวงโคมไฟฟ้าทีมีความร้ อนเกิดขึนสูง เช่น โคมทีใช้ หลอดไส้ (Incandescent Lamp),
High Intensity Discharge Lamp เป็ นต้ น ให้ ใช้ สายทนความร้ อนซึงหุ้มด้ วยฉนวน Asbestos หรื อวัสดุอืนทีมีคุณสมบัติ
เทียบเท่า
7.2.6

สายไฟฟ้าชนิด CV
สายไฟฟ้าชนิด CV ผลิตและทดสอบตามาตรฐาน IEC 60228 และ 60502-1 สายไฟจะต้ องมีตัวนําเป็ น
o

ทองแดง ฉนวนเป็ น XLPE ขนาดแรงดัน 600/1000V. อุณหภูมิใช้ งาน 90 C มีเปลือกนอกเป็ น PVC
7.2.7 สายไฟฟ้าแรงตําชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable)
1) ความต้ องการทัวไป
ในขณะทีเกิดเพลิงไหม้ สายนําไฟฟ้าจะต้ องยังคงรักษาสภาพการนําไฟฟ้าทีแรงดันและกระแสในสภาวะ
ทีปกติ และวัสดุทีใช้ ทําสายไฟฟ้า จะต้ องไม่เอืออํานวยต่อการ ติดไฟ , ลามไฟ และสายไฟจะต้ องไม่ก่อกําเนิดปริมาณควันทีเป็ น
อันตราย และรวมถึงแก๊ สพิษและกรดแก๊ สจากธาตุในหมู่ Hologen
2) ลักษณะของสายไฟ
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-M/0001
Doc. Title : งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

Rev. No. 0
Page 7-7/14

สายไฟฟ้าชนิดอ่อน ติดตังได้ สะดวก ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502 มีตัวนําแกนทองแดงชนิด Strand
(IEC228 Class 2) ทีพันหุ้มด้ วย Glass Mica เป็ นฉนวนกันไฟภายใน และหุ้มอีกชันด้ วยสารแร่ ฉนวนอ่อนตัว ชนิดไม่หลอม
ละลาย ติดไฟ เมืออยู่ภายในเพลิง สายไฟจะต้ องมีรัศมีดดั โค้ งไม่เกิน 6-8 เท่าของรัศมีความโตของสายไฟนัน วัสดุทีหุ้มจะต้ อง
o

ไม่แปรสภาพใด ๆ เมือตัวนําไฟฟ้าต้ องนํากระแสไฟฟ้าทีอุณหภูมิต่อเนืองสูง 90 C ตามมาตรฐาน IEC 216 และสายไฟทังหมด
จะต้ องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลดังนี
ก. สามารถนําไฟฟ้าอย่างเนืองได้ เป็ นปกติในขณะเกิดเพลิงไหม้ ตามมาตรฐาน BS 6387 C.W.Z. โดยมี
ผลทดสอบแยกกันดังนี
o

- ข้ อกําหนด C ทีอุณหภูมิ 950 C เป็ นเวลา 3 ชัวโมง
o

- ข้ อกําหนด W ให้ รับความร้ อนทีอุณหภูมิ 650 C เป็ นเวลา 15 นาที แล้ ว พ่นด้ วยนําทีอุณหภูมิ
เดียวกันเป็ นเวลา 15 นาที
- ข้ อกําหนด Z สายไฟต้ องยังสามารถนําไฟฟ้าได้ เป็ นปกติขณะทีกระทําด้ วย แรงกลจากภายนอกที
o

อุณหภูมิ 950 C เป็ นเวลา 15 นาที
ข. สายไฟมีค่าแรงดัน 0.6/1 KV (เพาเวอร์ /คอนโทรล)
ค. สายไฟมีค่าแรงดัน 300/500 (สายสือสาร)
ง. สายไฟต้ องผ่านการทดสอบทีแสดงว่าไม่เอืออํานวยต่อการลามไฟของสายไฟตามมาตรฐาน
- IEC 332-1
- IEC 332-3 A B C
- VDE 0472 Part 804/C
จ. ปริมาณควันไฟ เมือสายถูกเผาไฟไหม้ ควันทีเกิดขึนจะต้ องยอมให้ ปริ มาณแสงผ่านได้ ไม่น้อยกว่า
70%
- IEC 1034-2
ฉ. ปริมาณ Halogen เป็ นศูนย์
- IEC 754-1
ช. ค่าความเป็ นกรด ด่างทีเหมาะสม
- IEC 754-2
ซ. ไม่มีแก๊ สพิษต่าง ๆ
- NFC20-454
- NES 713
o

ฌ. ความสามารถต่อการลัดวงจร และการใช้ เกินกระแสพิกัดสายไฟจะต้ องทนทีอุณหภูมิ 250 C เป็ น
เวลา 5 วินาที
ญ. การควบคุมคุณภาพ บริ ษัท ผู้ผลิตสายไฟเหล่านี จะต้ องได้ รับการยอมรับ ตามมาตรฐานประกัน
คุณภาพ ISO 9001
ฎ. อุป กรณ์ ขัวต่ อ สาย จะต้ อ งมี การทดสอบจากสถาบัน ทีเชือถื อได้ โดยจะต้ องมีคุณสมบัติ ทนไฟ
เหมือนกับสาย
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7.2.8

การติดตัง
1) การติดตังสายไฟฟ้าซึงเดินร้ อยในท่อโลหะต้ องกระทําดังต่อไปนี
ก. ให้ ร้อยสายไฟฟ้าเข้ าท่อได้ เมือมีการติดตังท่อเรียบร้ อยแล้ ว
ข. การดึงสายไฟฟ้าเข้ าท่อต้ องใช้ อปุ กรณ์ช่วย ซึงออกแบบให้ ใช้ เฉพาะงานดึงสายไฟฟ้าโดยปฏิ บัติตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต
ค. การดึงสายไฟฟ้าเข้ าท่ออาจจําเป็ นต้ องใช้ สารช่วยหล่อลืนโดยสารนันจะต้ องเป็ นสารพิเศษทีไม่ทํา
ปฏิกริยากับฉนวนของสายไฟฟ้า
ง. การดัดโค้ งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้ องมีรัศมีความโค้ งไม่น้อยกว่าข้ อกําหนดในมาตรฐาน
วสท.
2) การต่อเชือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า
ก. การต่อเชือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า ให้ กระทําได้ ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านัน ห้ ามต่อใน
ท่อโดยเด็ดขาด
ข. การต่อเชือมหรื อต่อแยกสายไฟฟ้าทีมีขนาดของตัวนําไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตรให้ ใช้ Insulated
Wire Connector, Pressure Type ทนแรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์
ค. การต่อเชือมหรื อต่อแยกสายไฟฟ้าทีมีขนาดตัวนําใหญ่ กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร และไม่เกิน 240
ตารางมิลลิเมตร ให้ ใช้ ปลอกทองแดงชนิดใช้ แรงกลอัด (Splice or Sleeve) และพันด้ วยฉนวนไฟฟ้าชนิดละลายและเทป พีวีซี
อีกชันหนึง
ง. การต่อเชือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าทีมีขนาดตัวนําใหญ่ กว่าทีกําหนดข้ างต้ น ให้ ต่อโดยใช้ Split Bolt
Connector ซึงผลิตจาก Bronze Alloy หรือวัสดุอืนทียอมรับให้ ใช้ ในงานต่อเชือมสายไฟฟ้าแต่ละชนิด
จ. ปลายสายไฟฟ้าทีสินสุดภายในกล่องต่อสายต้ องมี Terminal Block เพือการต่อสายไฟฟ้าแยกไปยัง
จุดอืนได้ สะดวก และการเปลียนชนิดของสายไฟฟ้า ให้ กระทําได้ โดยต่อผ่าน Terminal Block นี Terminal Block ต้ องเป็ นชนิดที
เหมาะสมกับการต่อสายไฟฟ้า ทําด้ วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี มีแผงกันระหว่าง Terminal Block และหมายเลข Terminal กํากับ
2.9 การทดสอบ 2.9.1 สายสําหรับวงจรแสงสว่างและเต้ ารับ ให้ ปลดสายออกจากอุปกรณ์ ตัดวงจรและสวิทช์ ต่าง ๆ อยู่ใน
ตําแหน่งเปิ ด ต้ องวัดค่าความต้ านทานของฉนวนได้ ไม่น้อยกว่า 0.5 เมกกะโอห์มในทุก ๆ กรณี
3) สําหรับ feeder และ sub-feeder ให้ ปลดสายออกจากอุปกรณ์ ต่าง ๆ ทังสองทางแล้ ววัดค่าความ
ต้ านทานของฉนวนต้ องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกกะโอห์ม ในทุก ๆ กรณี
) การวัดค่าของฉนวนดังกล่าว ต้ องใช้ เครื องมือทีจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลท์ และวัดเป็ นเวลา
30 วินาที ต่อเนืองกัน
7.3

แผงสวิทซ์ ควบคุมมอเตอร์
7.3.1 SAFETY SWITCHES
เป็ นอุปกรณ์ สําหรับตัดกระแสไฟฟ้าที จ่ายเข้ าอุปกรณ์ ไฟฟ้ า เพื อความปลอดภั ยในขณะทํ าการซ่อมบํารุ ง
อุปกรณ์ไฟฟ้านัน ๆ และต้ องเป็ นชนิด Quick Make, Quick Break, Heavy Duty มีขนาดพิกดั ตามทีระบุในแบบ
1) ตัวตู้ทําด้ วยแผ่นเหล็กทีผ่านกรรมวิธีป้องกันและกําจัดสนิม พร้ อมทังเคลือบอบสีอย่างดีโดยมีระดับการ
ป้องกัน NEMA 1 สําหรับติดตังในอาคารและ NEMA 3R สําหรับติดตังภายนอกอาคาร
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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2) ตัวสวิทช์จะต้ องมีกระเดืองล็อคอยู่ เมือสวิทช์อยู่ในตําแหน่ง OFF จึงจะสามารถเปิ ดฝาได้
3) ขนาด Ampere Rating จํานวนขัวสายและจํานวน Phase ให้ เป็ นไปตามระบุในแบบ
4) ชุดทีกําหนดให้ มี Fuse ให้ ใช้ Fuse Clips เป็ นแบบ Spring Reinforced โดยขนาดของ Fuse ให้ เป็ น
เช่นเดียวกับข้ อทีระบุข้างต้ น
5) การติดตังให้ ติดตังกับผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสูงจากพืน 0.80 ม. ถึงระดับบนของสวิทช์
หรือติดทีความสูงตามทีระบุในแบบ ในกรณีบริเวณติดตังไม่มีผนังหรื อกําแพง ให้ ติดตังบนขายึดโครงเหล็กทีแข็งแรง ให้ สวิทช์
สูงจากพืนไม่น้อยกว่า 0.80 ม. ถึงระดับบนของสวิทช์
7.3.2 CIRCUIT BREAKER
1) Circuit Breaker ทังหมดผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE, IEC, UL
2) เป็ นชนิดทีผลิตขึนมาต้ องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 240 Volt สําหรับ 1 เฟส และไม่น้อยกว่า
415 Volt สําหรับ 3 เฟส
3) ขนาดเฟรม (Frame size) ไม่เกิน 250 Amp. ต้ องเป็ นชนิด Molded Case Circuit Breaker, Thermal
Magnetic or Solid State Trip 0.8 – 1.0 In, Ics = 100% Icu
4) ขนาดเฟรมมากกว่า 250 Amp. เป็ นชนิด Molded case หรื อ Open Frame โดยมี Releasing Device
เป็ นแบบ Solid State Trip Unit 0.4 – 1.0 In, Ics = 100% Icu
5) Main Circuit Breaker ทีมีพิกดั ตังแต่ 1000 Amp. ขึนไป จะต้ องมีระบบ Ground Fault Protection โดย
มีค่าปรับตังแต่ไม่เกิน 1200 Amp. สําหรับ Ground Fault Current ตังแต่ 3000 Amp. ขึนไปและจะต้ องปลด วงจรภายในเวลา
ไม่เกิน 1 วินาที
6) Mounting เป็ นชนิดติดตังแบบ Fixed, Plug-In หรือ Draw-Out ตามทีระบุในแบบ
ก. Fixed type เป็ นแบบติดตังถาวรยึดติดกับโครงโลหะของตู้
ข. Draw-Out Type สําหรับเฟรมเกิน 400 Amp. ต้ องติดตังบนรางเลือนเข้ าออก โดยมี Hand Crank
เพือช่วยผ่อนแรงและต้ องมีระบบ Safety Trip Machanism Circuit Breaker จะ trip ทันทีโดยอัตโนมัติถ้ามีการ Plug-In หรื อ
Draw-Out ในขณะที Circuit Breaker อยู่ในตําแหน่ง “On” โดยมีตําแหน่งเลือนเข้ าออก 3 ตําแหน่ง คือ
- Connected
: Circuit breaker อยู่ในตําแหน่งใช้ งานปกติ
- Test
: Main contact ไม่ต่ออยู่กบั ระบบแต่ชดุ Control
ยังไม่สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ
- Disconnected
: Main Contact และชุด Control ถูกตัดขาดจากระบบ
7) Operating Mechanism ต้ องเป็ นชนิดใดชนิดหนึงตามทีระบุในแบบดังนี
- Manual Operated เป็ นแบบสับเข้ าและออกได้ ด้วยมือ โดยวิธีบิดหรื อสับขึนลง ซึงอาจจะเป็ น
แบบมีสปริง (Spring Loaded) ก็ได้
- Motor Operated เป็ นแบบ Charge Spring ด้ วยมอเตอร์ และสับเข้ าออกด้ วย Solenoid หรื อใช้
มอเตอร์ สบั เข้ าออกโดยตรงก็ได้ ตามทีระบุในแบบ แต่จะต้ องมี Clearing Contact สําหรับจัดไฟจากมอเตอร์ หรื อ Solenoid เมือ
สับหรือปลดแล้ ว
7.3.3 ชนิดของ ENCLOSURE
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ชนิดของ ENCLOSURE (ตู้เหล็ก) ของอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่าง ๆ ตามทีระบุในแบบเป็ นมาตรฐานของ NEMA
ประเทศสหรัฐอเมริกา ชนิดของ ENCLOSURE ทีใช้ มีดงั ต่อไปนี
NEMA TYPE 1 GENERAL PURPOSE สําหรับการติดตังภายในอาคาร
NEMA TYPE 3 R RAIN TIGHT สําหรับการติดตังภายนอกอาคารหรือกลางแจ้ งเพือป้องกันอุปกรณ์ ภายในตู้
จากฝน
NEMA TYPE 4 WATER TIGHT สําหรับการติดตังภายในหรือภายนอกอาคารเพือป้องกัน
อุปกรณ์ภายในตู้จากฝน หรือนําซึงมีแรงดัน
NEMA TYPE 12 DUST TIGHT AND DRIP TIGHT สําหรับติดตังภายในอาคารเพือป้องกัน
อุปกรณ์ภายในตู้จากสิงแปลกปลอมภายนอก เช่น ฝุ่ นละออง ผง หรือ หยดนํา
.3.4 A/C MOTOR CONTROL CENTER (AMCC)
1) ความต้ องการทัวไป
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาและติดตังตู้เมนไฟฟ้าแรงตํา ซึงผลิตขึนตามมาตรฐาน มอก 1436 – 2540, VDE,
IEC, NEMA หรื อ ANSI สําหรับระบบไฟฟ้า 380/220 volt 3 phase 4 wire 50 Hz Insulation Class 600V มีคุณสมบัติตาม
ความต้ องการของ NE CODE ARTICLE 384 และมีคณ
ุ สมบัต/ิ ลักษณะทีการไฟฟ้าท้ องถินยอมให้ ใช้ งานได้
- สวิทช์ หรื อ Circuit Breaker ทุกชุดทีใช้ ในตู้เมนไฟฟ้าแรงตํา จะต้ อ งผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน
ยกเว้ น Main Switch, Main And Tie Circuit Breaker หรือ Automatic Transfer Switch อาจใช้ ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอืนได้
ถ้ าจําเป็ น แต่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างก่อน
- สวิทช์ตดั ตอนทีใช้ ในตู้เมนไฟฟ้าแรงตํา ขนาดเฟรมต้ องไม่เล็กกว่าทีกําหนด และสามารถทนกระแส
ลัดวงจรได้ ไม่ตํากว่าทีกําหนดในแบบ
2) รายละเอียดทางโครงสร้ าง
- ตู้เมนไฟฟ้าแรงตําผ่านการทดสอบ Fully Type Test License หรื อ Fully Type Test ตาม
มาตรฐาน IEC 439-1
- โครงตู้ทําด้ วยเหล็กฉากหนาอย่างน้ อย 2 มม. หรื อโครงตู้ทําด้ วยเหล็กพับเป็ นสีเหลียมทีมีความ
แข็งแรงเชือมติดกันหรือยึดติดกันด้ วยสลักและเป็ นเกลียวถ้ าตู้มีหลายส่วนและตังเรี ยงติดกัน ต้ องยึดติดกันด้ วยสลักและเป็ น
เกลียว พร้ อมมีแผ่นโลหะกันแยกส่วนภายในตู้ออกจากกัน
- แผ่นโลหะรอบนอกต้ องทําจากแผ่นเหล็กทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ผ่านกรรมวิธีกําจัดและ
ป้องกันสนิมโดยวิธี Electro Galvanize แล้ วพ่นทับด้ วยสีชนิดอบแห้ งทังภายนอกและภายใน
- ตัวตู้ประกอบขึนเป็ น Compartment Form 3 B ประกอบด้ วย Busbars, Circuit Breaker, Cable
และ Metering Compartment โดยมีแผ่นโลหะกันระหว่าง Compartment และต้ องมีฐานสําหรับยึด Circuit Breaker ด้ วย
- ตัวตู้ต้องสามารถเปิ ดได้ ทังด้ านหน้ า ด้ านหลัง ด้ านบน และด้ านข้ างแผงประตูด้านหน้ าของช่องใส่
อุปกรณ์ ต้ องติดบานพับชนิดซ่อน ด้ านหลังและด้ านข้ างให้ ทําเป็ นแผง ๆ ละสองชินพับขอบมีแผ่นยาง seal และยึดกับโครงสร้ าง
ของตู้โดยใช้ สกรู
- ฝาด้ านข้ างและด้ านหลัง จะต้ องมีเกล็ดสําหรับระบายอากาศอย่างเพียงพอ โดยภายในช่องเกล็ดให้ บุ
ด้ วยตาข่ายกันแมลง (Insect Screen) และมี Filter สําหรับป้องกันฝุ่ นด้ วย
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- ฝาตู้ด้านหน้ าต้ องมีป้ายชือทําด้ วยพลาสติก พร้ อมทัง Mimic Bus Diagram ติดให้ เห็นอย่างชัดเจน
และไม่หลุดง่าย
- ชินส่วนทีเป็ นโลหะทังหมดต้ องผ่านกรรมวิธีกําจัดและป้องกันสนิมโดยวิธี Electro Galvanize แล้ ว
พ่นทับด้ วยสีชนิดอบแห้ ง (Stove-Enamelled Paint)
- ฝาตู้ทุกบานทีมีบานพับปิ ดเปิ ดได้ ต้ องมีการต่อลงดินด้ วยสายดินชนิดลวดทองแดงถักต่อลงดินที
โครงตู้
- ตัวโครงสร้ างจะต้ องขันสกรูหรือเชือมอย่างแข็งแรง ตัวเมน Busbar และโครงสร้ างจะต้ องสามารถทน
แรงปิ ดหากเกิดการลัดวงจรในระบบไฟฟ้า ได้ อย่างตํา 50,000 แอมแปร์
- รูปแบบ (Form) ของเมนแรงตําให้ มีการแบ่งแยกส่วนต่างๆ ภายในตู้รูปแบบ 3b (Form 3b)
3) รายละเอียดทางด้ านเทคนิค
ก. BUSBAR ทีใช้ ต้องทําจากทองแดงมีความบริ สทุ ธิ ไม่น้อยกว่า 98% มีขนาดและ Ampacity ตาม
ตารางทีแนบท้ ายหมวดนี และจัดเรียงอย่างเป็ นระเบียบ สะดวกต่อการเข้ าสาย และมีระยะห่างจากฝาตู้อย่างเพียงพอสําหรับ
การเดินสายไฟฟ้า นอกจากนีต้ องมี Ground Bus อยู่ด้านหลังมุมล่างและ Neutral Bus อยู่ด้านหลังมุมบนของตู้ หรื อติดตัง
บริเวณอืนของตู้แต่ต้องได้ รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้ างก่อน Bus ดังกล่าวจะต้ องวางยาวตลอดความยาวของตู้และเจาะรู เตรี ยม
สําหรับการต่อสายไว้
ข. การจัดเฟสของ Busbars เมือมองจากด้ านหน้ าให้ อยู่ในลักษณะดังนี A,B,C เรียงจากหน้ าตู้ไปหลังตู้
จากบนล่าง หรือจากซ้ ายไปขวา
ค. เมน Busbars เชือมระหว่างเมนกับ Circuit Breaker ต่าง ๆ จะต้ องเป็ นทองแดงขนาดโตพอสําหรับ
กระแสไฟฟ้า โดยไม่ทําให้ อณ
ุ หภูมิของทองแดงสูงเกิน 70 องศาเซลเซียส
ง. BUSBARS ภายในแผงเมนไฟฟ้าแรงตําให้ ทาสีหรือพ่นสีด้วยสีทนความร้ อน เพือระบุเฟสดังนี
- เฟส A - สีนําตาล (Brown)
- เฟส B - สีดํา (Black)
- เฟส C - สีเทา (Grey)
- NEUTRAL - สีฟ้า (Blue)
- สายดิน (Ground) - สีเขียว หรือ สีเขียวแถบเหลือง
จ. จุดต่อหรื อจุดสัมผัสระหว่าง busbar กับ busbar หรื อ busbar กับ terminal pad ให้ ทาเคลือบจุด
สัมผัสด้ วย electrical compound เพือป้องกันการเกิดอ๊ อกไซด์
ฉ. Ground Bus จะต้ องทําด้ วยทองแดงทีทน Short Circuit ได้ ไม่น้อยกว่า 50 KA
ช. Bolted Nut & Washer สําหรับต่อ Busbar ให้ ใช้ ชนิด High tension Steel Class (7.8) และ
Busbar Support จะต้ องมีขนาดทีเหมาะสม มีความเข้ มแข็งทีจะยึดอุปกรณ์ โดยสามารถรองรับกระแส Short Circuit ทีค่า
Short Circuit Stress 50 KA.
ซ. ทีหางปลาเข้ าสายให้ สวมด้ วย Vinyl Wire End Cap โดยเลือกขนาดให้ เหมาะสมกับสายและหาง
ปลาทีใช้ และใช้ รหัสตามเฟสนัน ๆ ไม่อนุญาตให้ ใช้ เทปสีพนั แทน เพราะจะทําให้ ไม่คงทนและหลุดง่าย
ฌ. สายไฟฟ้าสําหรับระบบควบคุมและเครืองวัด ซึงเดินเชือมระหว่างอุปกรณ์ ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ไฟฟ้า
กับ Terminal Block ภายในแผงเมนไฟฟ้าแรงตํา ให้ ใช้ สายชนิด Stranded Annealed
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Copper Wire 300V, 70deg.C PVC-INSULATED ขนาดของสายไฟ ต้ องมีรหัสสีและต้ องไม่เล็กว่า
ทีกําหนดดังนี
- CURRENT CIRCUIT
: ใช้ สายสีดํา ขนาด 4 ตร.มม.
- VOLTAGE CIRCUIT : ใช้ สายสีแดง ขนาด 2.5 ตร.มม.
- AC. CONTROL CIRCUIT : ใช้ สเี หลือง ขนาด 1.5 ตร.มม.
SLEEVE และ CAP หุ้มปลายสายก็ให้ ใช้ รหัสสีเดียวกับสายด้ วย
- สายไฟทังหมดต้ องวางอยู่ในรางเดินสาย (Trunking) เพือความเรี ยบร้ อย และเพือป้องกันการ
ชํารุดของฉนวน สายไฟฟ้าแต่ละเส้ นทีเชือมระหว่างจุดต่าง ๆ และห้ ามมีการตัดต่อโดยเด็ดขาด
- สาย Control ทุกเส้ นทีปลายทัง 2 ด้ าน ต้ องมีเครื องหมายกํากับเป็ นระบบปลอกสวม (Ferrule)
ซึงยากแก่การลอกหรือหลุดหายเพือความสะดวกในการบํารุงรักษาภายหลัง
- สาย Control ทีแยกออกจาก Cable Truncking ต้ องจัดหรื อรัดสายด้ วย Cable Tie ให้ เป็ น
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.

Width x Thickness (mm.)

12 x 3
12 x 5
12 x 10
15 x 10
20 x 5
20 x 10
25 x 5
25 x 10
30 x 5
30 x 10
40 x 5
40 x 10
50 x 5

Continuos current in A At Ambient temp 35 OC
and Contuctor temp. 105 OC
Bare
No. of Bare / Phase
1
2
3
4
212
373
487
286
546
786
486
923
1294
545
1046
1445
430
777
1072
787
1405
1863
513
910
1235
787
1405
1663
595
1044
1392
899
1564
2037
756
1298
1693
1122
1683
2386
1009
1716
2207
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-M/0001
Doc. Title : งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

Rev. No. 0
Page 7-13/14

50 x 10
60 x 5
60 x 10
80 x 5
80 x 10
100 x 5
100 x 10
120 x 10
140 x 10
150 x 10
160 x 10
200 x 10

1337
1079
1552
1388
1945
1694
2336
2730
3110
3297
3483
4220

2187
1786
2474
2252
3003
2687
3500
4009
4501
4724
4979
5929

2706
2237
3012
2718
3578
3184
4114
4659
5191
5452
5710
6736

-

7.3.5

การทดสอบ
1) ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดเครืองมือ พนักงาน และดําเนินการทดสอบระบบไฟฟ้าทังหมด โดยการทดสอบต่าง ๆ
จะต้ องกระทําผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ าง
2) หากการทดสอบแสดงความบกพร่ องของวัสดุ หรื ออุปกรณ์ หรื อการติดตังงานระบบไฟฟ้า ผู้รับจ้ า ง
จะต้ องดําเนินการเปลียน แก้ ไขอุปกรณ์หรือการติดตัง ดังนันแล้ วจึงเริมทําการทดสอบ ใหม่จนเป็ นทียอมรับผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทน
ผู้ว่าจ้ าง
3) การทดสอบระบบไฟฟ้าแรงตําจะประกอบด้ วย
- RESISTANCE TO GROUND ของระบบสายดิน
ผลการทดสอบทียอมรับ = ไม่สงู กว่า 5 โอห์ม
- INSULATION RESISTANCE TEST
เมือใช้ INSULATION TESTER 500 VDC
ผลการทดสอบเป็ นทียอมรับ :
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 กับ Frame (เมือปลดสายออก) = 0.5 เมกะโอห์ม
4) ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทังหมดเพือให้ ถกู ต้ องตามแบบและข้ อกําหนด
7.4

ตัวอย่ างรายชือผลิตภัณฑ์ หรื อผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า
รายละเอี ย ดในข้ อ นี ได้ ระบุถึง รายชื อผู้ผลิต วัสดุ -อุปกรณ์ ที ถื อ ว่ าได้ รับ การยอมรั บ โดยทัวไป การเสนอผลิต ภั ณฑ์
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ นี จะต้ องแสดงรายละเอียด และหลักฐานอ้ างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทังนีต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้
ว่าจ้ าง หรือวิศวกร ผู้ควบคุมงานก่อนการนําเข้ าใช้ งาน
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7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.4.9

CIRCUIT BREAKER

: SQUARE D, WESTING HOUSE, SIEMENS, ABB, MERLIN GERIN,
GE หรือเทียบเท่า
สายทนไฟ
: ALCATEL, RADOX, DELTA CROMPTION, SCM, DRAKA UK,
STUDER, FIRECEL หรือเทียบเท่า
ท่อร้ อยสายไฟฟ้า
: TAS, TSP, ABSO, RSI, PAT, PANASONIC, ARROWPIPE, UI, BSM
หรือเทียบเท่า
ท่อร้ อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE : FH, KWH, ABSO, TGG, PBP, THAI PIPE, NRE หรือเทียบเท่า
WIREWAY, CABLE TRAY : TIC, ASEFA, PMK, SCI, UI, BSM, LADDER หรือเทียบเท่า
ตู้แมนแรงตําและตู้ควบคุม
: ABB, TIC, SMD, PMK, SMD, SCI, C & T, ASEFA, SIEMENS, MERLIN
GERIN หรือเทียบเท่า
CT FOR LOW VOLTAGE : ALCE, LIFASA, CIRCUTOR, LOVATO, CROMTON, SIEMENS, ABB
หรือเทียบเท่า
BUSDUCT
: PDI, SCHNEIDER, POWER BAR หรือเทียบเท่า
COAXIAL CABLE
: BELDEN, WISI, KATHREIN, DCT, TFC, COMMSCOPE หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเครื องหมายการค้าทีระบุ ยกเว้นมีหลักฐานพิ สูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายในท้องตลาด จึง
สามารถให้ใช้เทียบเท่าได้
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โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. : FEC/ARU32/SP-M/0001
Doc. Title : งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

Rev. No. 0
Page 8-1/5

8.

ระบบป้องกันเสียงและการสันสะเทือน NOISE AND VIBRATION CONTROL SYSTEM

8.1

อุปกรณ์ และระบบลดแรงสันสะเทือน (Vibration Control)
8.1.1 ผู้รับจ้ างต้ องติดตังอุปกรณ์ลดแรงสันสะเทือนให้ กับเครื องจักรกลทุกชินของระบบปรับอากาศตามทีระบุไว้ ใ น
รายการอุปกรณ์หรือตามข้ อกําหนดในเรืองทีเกียวข้ อง เพือป้องกันการสันสะเทือนและเสียงไปตามโครงสร้ างของอาคาร
8.1.2 การเลือกขนาดของแท่นกันสะเทื อนหรื ออุป กรณ์ ลดแรงสันสะเทือ นต้ องเหมาะสมกับการกระจากนําหนัก
(Weight Distribution) ของเครืองจักรกลทีเสนอเพือทําให้ เกิด Static Deflection อย่างสมําเสมอตามต้ องการ
1) แท่ นและอุป กรณ์ กัน สะเทื อนของเครื องทํ าความเย็น (Refrigeration Machine Foundation and
Isolators)
- ตัวแท่นเป็ นคอนกรีตมีความกว้ างรอบตัวเครืองไม่น้อยกว่า 24 นิว สูงจากพืนโครงสร้ างไม่น้อยกว่า 6
นิว
- เครืองทีติดตังอยู่ ณ ชันล่างสุดของอาคารและสามารถส่งถ่าย การสันสะเทือนลงสู่พืนดินโดยตรงให้
ใช้ อปุ กรณ์ลดแรงสันสะเทือนเป็ นแผ่น Neoprene Friction Pad
- เครืองทําความเย็นซึงติดตังอยู่ ณ ชันอืน ๆ ทีมิใช้ ชนใต้
ั ดินของตัวอาคาร อุปกรณ์ ลดแรงสันสะเทือน
ต้ องเป็ นแบบขดสปริงอยู่ใน Housing เพือป้องกันการเกิด Binding ของสปริ งทางด้ านข้ าง ด้ านบนของตัวกันสะเทือนต้ องมีที
ปรับระดับ และตัวกันมิให้ ขดสปริงยืดหรือหดตัวไม่ว่านําหนักขณะใช้ งานของเครื องทําความเย็นจะแปรเปลียนไปอย่างไร ส่วน
ด้ านล่างซึงสัมผัสกับพืนต้ องเป็ นแผ่น Neoprene Friction Pad เพือกันการเคลือนทีของตัวเครืองและเพือป้องกันคลืนความถีสูง
- การติดตังให้ ทําตามคําแนะนําทังของผู้ผลิตเครืองและผู้ผลิตอุปกรณ์ลดแรงสันสะเทือนโดยเคร่งครัด
2) แท่น และอุปกรณ์ลดแรงสันสะเทือนของเครืองสูบนํา (Pump Foundation and Isolators)
- แท่น Inertia Base ประกอบด้ วยฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรู ปสีเหลียมผืนผ้ า รองรับไว้ ให้ ลอยอยู่กับที
ด้ วยอุปกรณ์ลดแรงสันสะเทือนแบบขดสปริง
- ขนาดของแท่น Inertia Base ต้ องใหญ่ พอทีจะรองรับข้ องอท่อ นําส่วนทีต่อเข้ ากับด้ านดูด และ
ด้ านส่งของเครืองสูบนําได้ และต้ องมีความหนาไม่น้อยกว่า 6 นิว แต่ไม่เกิน 12 นิว ยกเว้ นผู้ผลิตอุปกรณ์ ลดแรงสันสะเทือนจะ
แนะนําให้ ใช้ แท่นคอนกรีตหนากว่านีเพือเพิมมวลและความมันคงในการรองรับ
- การหล่อแท่น Inertia Baseให้ ใช้ เหล็กโครงสร้ างรูปตัว I หรือตัว C คาดรัดโดยรอบแล้ ววางเหล็กเสริ ม
ซึงอาจใช้ เหล็กเส้ นกลม ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิว หรือเหล็กฉากขนาด 1/2 นิว เชือมสายกันเป็ นตาข่ายทุกๆ 6 นิว ชันของ
เหล็กเสริมนีวางห่างจากผิวด้ านล่างของตัวฐานประมาณ 1 1/2 นิว
- ขดสปริ งทีใช้ เป็ นแบบ Free Standing และมีความสมดุลย์ ทางด้ านข้ างโดยไม่ต้องใช้ Housing
ด้ านล่างของสปริ งต้ องเป็ นแบบแผ่น Neoprene Friction Pad เพือกันแท่นเลือน การยึดขดสปริ งให้ ติดกับฐานคอนกรี ตให้ ใช้
Height Saving Bracket เพือให้ สว่ นล่างของแท่น Inertia Baseอยู่สงู จากพืนโครงสร้ างประมาณ 1 นิว
3) แท่น Cooling Tower (Cooling Tower Foundation)
- ตัวแท่นเป็ นคอนกรี ต ขนาด และจํานวนของแท่นต้ องเป็ นไปตามทีผู้ผลิต Cooling Tower แนะนํา
เพือให้ ตวั Cooling Tower ตังได้ ระดับ พร้ อมทังมี Spring Isolator และโครงสร้ างเหล็กปรับระดับนํา
- กรณี Cooling Tower ติดตังอยู่ทีซึงจะมีลมพัด แรง Spring Isolator จะต้ องเป็ นแบบชนิดที มี
Housing เพือป้องกันการเคลือนตัวของแกน Isolator เมือเวลาเกิดลมพัด
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4) อุปกรณ์กนั สะเทือนสําหรับเครืองส่งลม (Air Handling Unit Isolators)
- เครืองเป่ าลมเย็นขนาดใหญ่แบบตังพืน (AHU) ให้ รองหนุนใต้ เครื องด้ วยอุปกรณ์ ลดแรงสันสะเทือน
แบบ Rubber - in - shear หรือวัสดุอืนทีเทียบเท่าทีผู้ผลิตแนะนํา ผิวด้ านบนและด้ านล่างของอุปกรณ์ ลดแรงสันสะเทือนต้ องมี
ลักษณะเป็ น Friction Pad เพือตรึงเครืองให้ อยู่กบั ทีโดยไม่ต้องใช้ สลักเกลียวยึด
- เครืองเป่ าลมเย็นขนาดใหญ่แบบแขวน (AHU) สําหรับด้ านบนของเหล็กแขวนเครื องส่วนทียึดติดกับ
เพดานให้ ใช้ อปุ กรณ์ลดแรงสันสะเทือนแบบทีมี Rubber - in - Shear และขดสปริ งอยู่ใน Hanger Box เดียวกัน รู ด้านล่างของ
Hanger Box ส่ว นทีก้ านเหล็ก แขวนสามารถเคลือนทีเชิ งมุมได้ บ้าง โดยไม่แตะถูก ขอบรู อัน จะทํ าให้ เกิด การลัดวงจรของ
แรงสันสะเทือนผ่านขดสปริง
- เครืองเป่ าลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) ให้ ใช้ อุปกรณ์ ลดแรงสันสะเทือนแบบ Neoprene Impregnated
Duck Washer ร้ อยผ่านเหล็กแขวนและยึดติดด้ านบนและด้ านล่างของเหล็กแขวนเครือง
- พัดลมระบายอากาศแบบตังพืน ให้ รองหนุนใต้ เครื องด้ วยอุปกรณ์ ลดแรงสันสะเทือนแบบขดสปริ ง
ชนิด Free Standing ด้ านล่างของขดสปริงเป็ นแบบแผ่น Neoprene Friction Pad เพือกันแท่นเลือน การยึดขดสปริ งให้ ติดกับ
ฐานคอนกรีตให้ ใช้ Height Saving Bracket เพือให้ สว่ นล่างของแท่นเครืองอยู่สงู จากพืน
- พัดลมระบายอากาศแบบแขวน ใช้ อปุ กรณ์ลดแรงสันสะเทือนชนิดทีมี Rubber - in - Shear และขด
สปริงอยู่ใน Hanger Box เดียวกัน
5) อุปกรณ์กนั สะเทือนสําหรับแขวนท่อนํา (Piping Isolators)
- ท่อนําทีต่อเข้ ากับเครืองทําความเย็น และเครืองสูบนําให้ ใช้ อปุ กรณ์ ลดแรงสะเทือนชนิดทีมี Rubber
- in - Shear และขดสปริงอยู่ใน Hanger Box เดียวกัน แขวนท่อให้ ติดกับเพดานห่างออกมาจากเครื องจักรกลนันเส้ นท่อละไม่
น้ อยกว่า 5 จุด ภายหลังจากนันจึงเปลียนไปใช้ ทีแขวนท่อแบบไม่มีตวั ลดแรงสันสะเทือน
6) ท่อนําทีเดินทะลุผ่านพืนหรือผนัง
- ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบการติดตังท่อนําไม่ให้ มีผิวของท่อนําสัมผัสกับโครงสร้ างของอาคาร โดยท่อนํา
ต้ องวางผ่าน Sleeve หรือช่องเปิ ดทีกําแพงหรื อพืน เมือติดตังท่อเรี ยบร้ อยแล้ วต้ องอัดโดยรอบด้ วยใยแก้ ว / ใยหิน และปิ ดทับ
ด้ วยวัสดุกนั ไฟ ก่อนปิ ดด้ วยแผ่นปิ ด (Escutcheon Plate) ทีไม่ยดึ แน่นกับตัวท่อนําอีกทีหนึง (ดูได้ จาก Standard Detail)
7) ท่อร้ อยสายไฟทีต่อกับมอเตอร์ ไฟฟ้า
- สายไฟทีเดินออกจากกล่องต่อสายของมอเตอร์ ให้ ร้อยผ่านท่อร้ อยสายแบบ Water Proof Flexible
Conduit 1.2.8. ท่อลมทีผ่านกําแพงหรือพืน
- ท่อลมเมือเดินผ่าน Sleeve ทีกําแพง หรื อพืน แล้ วต้ องอัดโดยรอบด้ วยใยแก้ ว / ใยหิน และปิ ดทับ
ด้ วยวัสดุกนั ไฟ ก่อนปิ ดด้ วยปลอกทีไม่ยดึ แน่นกับตัวท่อลมอีกทีหนึง (ดูได้ จาก Standard Detail)
8.2

อุปกรณ์ และระบบดูดซับเสียง (Noise Control)
ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาและติดตังอุปกรณ์ป้องกันเสียงสะท้ อนและลดเสียงดังภายในท่อลมอันเนืองมาจากพัดลมทีอยู่ภายใน
เครืองส่งลมซึงจะถ่ายทอดไปสูภ่ ายในห้ องทีต้ องการควบคุมระดับเสียงรบกวน ระดับความดังของเสียงรบกวนภายในห้ องต้ องไม่
เกินกว่าระดับทีกําหนดไว้ เฉพาะสําหรับพืนทีนันๆ

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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พืนที

ระดับเสียงน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ NC

ห้ องทํางานทัวไป
ห้ องโถง ทางเดิน
พืนทีสาธารณะ
ห้ องประชุม
สโมสร ห้ องอาหาร
ห้ องสมุดและพิพิธภัณฑ์
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบในการทํารายการคํานวณเสียงทีจะเกิดขึนสําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อันเกิดขึน
จากอุปกรณ์ต้นทางอันได้ แก่ พัดลม เครืองส่งลมเย็น เครืองสูบนํา เครืองทํานําเย็น หอผึงนํา รวมทังเสียงทีเกิดจากลมในท่อลม
ลมทีออกจากหัวจ่ายและเสียงจากการสันสะเทือนของอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศทีเป็ นแหล่งกําเนิดเสียงเพือ
ประกอบกับการขออนุญาตในการติดตังอุปกรณ์และระบบทีอาจจะทําให้ เกิดเสียงได้ เพือให้ เสียงจากระบบปรับอากาศในพืนทีที
กําหนดไว้ ดงั กล่าวไม่เกินกว่าเกณฑ์ ทีกําหนด และในกรณีทีเกิดปั ญหาไม่สามารถทําให้ เสียงทีเกิดจากระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ ทีกําหนดต้ องดําเนินการแก้ ไข ปรับปรุ งเปลียนแปลงเพิมเติม อุปกรณ์ ต้นกําเนิดเสียง หรื อติดตัง
อุปกรณ์ ลดเสียงจนกว่ าระดับเสียงในพื นทีดังกล่าวอยู่ใ นเกณฑ์ ที กําหนดด้ วยค่ าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ า งเองทังสิน ทังนีรวมถึง
ค่าใช้ จ่ายในการตรวจวัด ส่งอุปกรณ์ไปทดสอบและรับรองอืนๆทังสิน
อุปกรณ์และวิธีการบุเพือการลดเสียงให้ เป็ นไปดังต่อไปนี
8.2.1 อุปกรณ์ลดเสียง (Sound Attenuators) จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกําหนดต่อไปนี
- ต้ องเป็ นวัสดุไม่ติดไฟตามมาตรฐาน วสท.หรือ NFPA 90
- วัสดุชนิดใยแก้ วหรือใยหินมีค่าสัมประสิทธิ การนําความร้ อนไม่เกิน0.28 BTU-in/hr-sq.ft- oF ทีอุณหภูมิ
75oF
- ความหนาแน่นของวัสดุดดู ซับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟตุ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์ลดเสียงจะต้ องสามารถลดเสียงลง (Noise Reduction Capacity, NRC) ได้ ไม่น้อยกว่าทีกําหนด
ในรายการอุปกรณ์ โดยมีความเร็วลมทีผ่านหน้ าตัดอุปกรณ์ลดเสียง (Face Velocity) ไม่เกิน 1,500 ฟุตต่อนาทีและความดันลด
(Pressure Drop) ไม่เกิน 0.50 นิวของนํา
- ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอคุณสมบัติในการลดเสียงในทุก ๆ ความถีตลอดช่วง Octave Band มา ประกอบการ
ขออนุมตั ิก่อนการติดตัง

8.2.2

อุปกรณ์ลดเสียงชนิดสีเหลียมผืนผ้ า (Rectangular Attenuator) ประกอบด้ วย
- ตัวถัง (Casing) และแผ่นแบ่ง (Splitter) ซึงทําด้ วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.00
มิลลิเมตร การต่อประกอบแผ่นแบ่งเข้ ากับตัวถังจะต้ องไม่ให้ เกิดลมรัว รอยต่อจะต้ องแข็งแรง การต่ออุปกรณ์ ลดเสียงเข้ ากับท่อ
ลมใช้ วิธีต่อแบบหน้ าแปลน
- ผิวตัวถังและแผ่นแบ่งทีสัมผัสกระแสลมจะต้ องบุด้วยวัสดุดูดซับเสียงทุกด้ าน โดยแต่ละด้ านจะต้ องใช้
วัสดุดดู ซับเสียงทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 นิว เมือประกอบเสร็จจะต้ องปิ ดทับผิวหน้ าวัสดุดดู ซับเสียงทังหมดทีสัมผัสกระแสลม
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ด้ วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีชนิดมีรูพรุ นทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.53 มิลลิเมตร เมือประกอบเรี ยบร้ อยจะต้ องมีช่องว่างให้
อากาศผ่านได้ (Air Passage Way) โดยมีความกว้ างของช่องอากาศอยู่ระหว่าง 4 - 6 นิว
- ด้ า นปลายของวัสดุดูด ซับ เสีย งที ปิ ดทับ ด้ ว ยแผ่ น เหล็ก อาบสัง กะสีช นิ ด มี รูพ รุ น ทังด้ า นต้ น ลม (Up
Stream) และปลายลม (Down Stream) จะต้ องถูกออกแบบให้ มีลกั ษณะโค้ งมนเพือลดกระแสวน (Turbulent) และความเสียด
ทานอากาศ (Air Friction)
8.2.3 อุปกรณ์ลดเสียงชนิดทรงกระบอกกลม (Cylinder Attenuator) ประกอบด้ วย
- ตัวถัง (Casing) และแกนทรงกระบอก (Core) ซึงทําด้ วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีมีความหนาไม่น้อยกว่า
0.45 มิลลิเมตร แกนทรงกระบอกมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิว การยึดแกนทรงกระบอกเข้ ากับตัวถังให้ ใช้ ครี บทีไม่
ต้ านกระแสลม การต่ออุปกรณ์ลดเสียงเข้ ากับท่อลมใช้ วิธีต่อแบบหน้ าแปลน
- ผิวตัวถังทีสัมผัสกระแสลมจะต้ อ งบุด้ วยวัสดุดูด ซับเสีย งที มีความหนาไม่ น้อยกว่ า 2 นิ ว ส่วนแกน
ทรงกระบอกจะต้ องบุภายนอกด้ วยวัสดุดดู ซับเสียงทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 นิว ช่องว่างแกนทรงกระบอกให้ บรรจุด้วยวัสดุดูด
ซับเสียงจนเต็ม เมือประกอบเสร็จจะต้ องปิ ดทับผิวหน้ าของวัสดุดดู ซับเสียงทังหมดทีสัมผัสกระแสลมด้ วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี
ชนิดมีรูพรุนทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.53 มิลลิเมตร
- ด้ า นปลายของวัสดุดูด ซับ เสีย งที ปิ ดทับ ด้ ว ยแผ่ น เหล็ก อาบสัง กะสีช นิ ด มี รูพ รุ น ทังด้ า นต้ น ลม (Up
Stream) และปลายลม (Down Stream) จะต้ องถูกออกแบบให้ มีลกั ษณะโค้ งมนเพือลดกระแสวน (Turbulent) และความเสียด
ทานอากาศ (Air Friction)
8.2.4 ฉนวนบุภายในท่อลม (Internal Duct Lining) ให้ เป็ นใยแก้ วชนิดแข็งและมีคณ
ุ สมบัติและส่วนประกอบดังนี
- ต้ องเป็ นวัสดุไม่ติดไฟตามมาตรฐาน วสท.หรือ NFPA 90
-

ฐ

วัสดุชนิดใยแก้ วหรือใยหินมีค่าสัมประสิทธิ การนําความร้ อนไม่เกิน 0.28 BTU-in/hr-sq.ft- F ทีอุณหภูมิ

75 oF
- ความหนาแน่นของวัสดุดูดซับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ปอนด์ ต่อลูกบาศก์ ฟุต ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิว
สําหรับท่อลม และไม่น้อยกว่า 2 นิวสําหรับกล่องลม (Air Chamber / Air Plenum) หรือตามทีกําหนดไว้ ในแบบ
- ผิวของวัสดุดูดซับเสีย งด้ า นสัมผัสกระแสลมจะต้ องปิ ดทับ ด้ วยวัสดุ Glass Cloth หรื อ Perforated
Aluminum Foil โดยทีแผ่นฟอยล์จะต้ องประกอบด้ วย แผ่นฟอยล์ด้านนอก, กระดาษคร๊ าฟ, เส้ นใยไฟเบอร์ กล๊ าสเสริ มแรง และ
แผ่นฟอยล์ด้านใน ส่วนประกอบทังหมดจะยึดติดกันโดย Adhesive ตามกรรมวิธีของแต่ละการผลิต
- การติดตังให้ ใช้ กาวชนิดไม่ติดไฟและยึดแน่นด้ วย Welded Mechanical Pin ชนิดพลาสติกหัวมนเพือ
ไม่ให้ เกิดเสียงขณะกระแสลมผ่าน
- ท่อลมท่อนทีทําฉนวนบุภายในท่อลมแล้ วไม่ต้องหุ้มฉนวนภายนอกท่อลมอีก
8.2.5 การติดตัง (Installations)
- วัสดุดดู ซับเสียง เมือติดตังเรียบร้ อยแล้ ว ผิวหน้ าต้ องไม่ฉีก ขาด หรื อหลุดร่ อนออกเมือถูกกระแสลมพัด
ผ่าน
- ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการติดตังหรือการใช้ งานตามปกติ วัสดุดดู ซับเสียงจะต้ องอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์
- เมือตรวจสอบขันสุดท้ าย วัสดุดดู ซับเสียงทีเสียหายในขณะทําการขนส่งก็ดี จากการสันสะเทือนก็ดี หรื อ
การห่อหุ้มไม่เรี ยบร้ อยทําให้ เกิดการชํารุ ดขึน จะไม่อนุญาตให้ นํามาใช้ งาน ส่วนใดทีติดตังไปแล้ วเกิดชํารุ ดเสียหาย จะต้ อง
เปลียนให้ ใหม่หรือให้ ทําตาม Work Instruction ของ ผู้ควบคุมงาน
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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8.2.6
Chamber)

การบุฉนวนเเก็บ เสียงสํา หรั บ ห้ อ งเครื องส่ง ลมเย็ น (A.H.U. Room) และช่ องทางลมกลับ (Return Air

- ในกรณีทีจําเป็ นต้ องลดเสียงสะท้ อนในห้ องเครืองส่งลมเย็น ไม่ให้ เข้ าไปในบริ เวณพืนทีปรับอากาศเพือ
ทําให้ ระดับเสียงในพืนทีปรับอากาศอยู่ในระดับทีต้ องการให้ ทําการบุฉนวนใยแก้ วชนิดแข็งความหนา 2 นิวซึงมีคุณสมบัติอืนๆ
เหมือนดังทีระบุไว้ ในเรืองของวัสดุทีใช้ บุภายในท่อลมทีผนังห้ องทุกด้ าน โดยมีความสูงจากพืนขึนมาประมาณ 50 เซนติเมตร
จนถึงเพดานห้ อง โดยฉนวนชนิดแข็งนีต้ องบุทับด้ วยผ้ าแก้ ว (Glass Cloth) เพือกันการหลุดลุ่ยของฉนวนใยแก้ ว จากนันให้ ใช้
แผ่นเหล็กทีมีรูพรุน (Perforated Steel Sheet) ปิ ดทับฉนวนบุผ้าแก้ วดังกล่าว แผ่นเหล็กดังกล่าวต้ องมีความแข็งแรงและความ
คงทนพอทีจะไม่เปลียนรูปร่างหรือโค้ งงอและต้ องแข็งแรงพอทีจะป้องกันความเสียหายทางกล (Mechanical Damages) ให้ แก่
ฉนวนเก็บเสียงนี
- ในกรณี ที เป็ นช่ อ งทางลมกลับ ให้ บุ ฉนวนใยแก้ ว ชนิ ด แข็ ง ความหนา 2 นิ วที หุ้ มด้ ว ยผ้ า แก้ วหรื อ
Perforated Aluminium Foil ซึงมีคณ
ุ สมบัติอืนและการยึดติดดังทีระบุไว้ ในหัวข้ อฉนวนบุภายในท่อลมทุกประการ
รายชือผลิตภัณฑ์ หรื อผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)
รายละเอีย ดในหมวดนีได้ ระบุถึงรายชือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ทีถือ ว่า ได้ รับการยอมรับ โดยทัวไป การเสนอผลิต ภัณฑ์
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ นี จะต้ องแสดงรายละเอียด และหลักฐานอ้ างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทงนี
ั ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากวิศวกร
ผู้ออกแบบก่อนการนําเข้ าใช้ งาน
8.3.1 VIBRATION ISOLATOR : MASON, TOZEN, VIBRATION MOUNTING USA
8.3
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9.

ระบบวัสดุป้องกันไฟและควันลาม (FIRE BARRIER SYSTEM)

9.1

ขอบเขตของงาน
9.1.1 รายการประกอบแบบก่อสร้ างนีเป็ นการจัดหาวัสดุป้องกันไฟลามสําหรับ
- ช่องเปิ ด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลุผ่าน (Through Penetrations)
- ช่องเปิ ดประเภทรอยต่องานก่อสร้ าง (Construction Joints)
- ช่อ งเปิ ดประเภทรอยต่ อ ระหว่ า งผนังเคอร์ เ ทนวอลล์ และพื นอาคาร (Perimeter Joints) และ
ครอบคลุมถึงชนิดของวัสดุป้องกันไฟและควันลามทีเหมาะสม วิธีการและขันตอนในการติดตังทีถูกต้ องให้ เป็ นไปตามระบบ
ทีผ่านการทดสอบจากสถาบันทีเชือถือได้ และเป็ นทียอมรับโดยทัวไป รวมทังขันตอนในการควบคุมคุณภาพในการทํางาน
9.1.2 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาวัสดุป้องกันไฟและควันลามทีเหมาะสมกับการกันไฟ ความร้ อน ควัน และก๊ าซร้ อนตาม
แบบทีกําหนด ช่องเปิ ด ช่องท่อ ช่องลอด หรื อรอยต่อใดทีต้ องปิ ดเพือการกันไฟลามแต่มิได้ กําหนดในแบบ ผู้รับจ้ างต้ อง
ติดตังวัสดุป้องกันไฟและลามปิ ดช่องเปิ ดหรือรอยต่อนันให้ เรียบร้ อยด้ วย ซึงรวมไปถึง
- ช่องเปิ ดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ทีใดของผนัง พืน คาน หรืออืนๆ
- ช่องท่อต่างๆซึงได้ เตรี ยมไว้ สําหรับการใช้ ในงานติดตังระบบท่อหลังจากทีได้ ติดตังท่อไปแล้ วและมี
ช่องว่างเหลืออยู่
- ช่องเปิ ด ช่องท่อ หรือช่องลอดทีเตรียมไว้ สาํ หรับติดตังระบบท่อในอนาคต
- ช่องเปิ ด ช่องท่อ หรื อช่องลอดสําหรับสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรื อสายอืนๆ ท่อร้ อยสายไฟฟ้า สาย
เคเบิลหรือสายอืนๆ หรือรางสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือสายอืนๆ ทีมีชอ่ งว่างอยู่
- ภายในช่องเปิ ด ช่องท่อ หรือช่องลอดทีทะลุพืนทนไฟ ผนังทนไฟหรือเพดานทนไฟ
9.1.3 ผู้รับจ้ างต้ องติดตังวัสดุป้องกันไฟและควันลามให้ เป็ นไปตามรูปแบบทีระบุไว้ ในระบบกันไฟและควันลามที
ผ่านการทดสอบจากสถาบันทีเชือถือได้ และเป็ นทียอมรับโดยทัวไป และผ่านการอนุมตั ิจากตัวแทนผู้ว่าจ้ าง
9.1.4 ระบบกันไฟและควันลามสําหรับช่องเปิ ด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลุผ่าน (Through Penetrations)
ต้ องผ่านการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 1479
9.1.5 ระบบกันไฟและควันลามสําหรับช่องเปิ ดประเภทรอยต่องานก่อสร้ าง (Construction Joints) ต้ องผ่านการ
ทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079
9.1.6 ระบบกัน ไฟและควัน ลามสํา หรั บ ช่ อ งเปิ ดประเภทรอยต่ อ ระหว่ า งผนัง เคอร์ เ ทนวอลล์ แ ละพื นอาคาร
(Perimeter Joints) ต้ องผ่านการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079
9.2

หน่ วยงาน เอกสาร มาตรฐาน และวิธีการทดสอบอ้ างอิง
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 สถาบันทีเชือถือได้ และเป็ นทียอมรับโดยทัวไป ได้ แก่
- International Firestop Council (IFC)
- Omega Point Laboratories (OPL)
- Warnock Hersey (WH)
- สถาบันอืนๆทีผ่านการรับรอง
9.2.6 ข้ อกําหนดทางด้ านประสิทธิภาพ
1) ช่องเปิ ด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลุผ่าน (Through Penetrations): ระบบกันไฟและควันลาม
สําหรับช่องเปิ ด ช่องท่อ หรื อช่องลอดประเภทนี ทีมีวัสดุป้องกันไฟและควันลามเป็ นส่วนประกอบเมือทดสอบตามวิธีการ
ทดสอบ UL 1479 และจะต้ องมีความสามารถในการกันไฟลาม (F-Rating) ไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง
2) ช่องเปิ ดประเภทรอยต่องานก่อสร้ าง (Construction Joints): ระบบกันไฟและควันลามสําหรับช่อง
เปิ ดประเภทนี ทีมีวัสดุป้องกันไฟและควันลามเป็ นส่วนประกอบเมือทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079 และจะต้ องมี
ความสามารถในการกันไฟลาม (F-Rating) ไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง และระบบกันไฟลามจะต้ องสามารถรองรับการเคลือนไหว
ของรอยต่อทีคาดว่าจะเกิดขึนได้ ตามวิธีการทดสอบ ASTM E1399
3) ช่องเปิ ดประเภทรอยต่อระหว่างผนังเคอร์ เทนวอลล์และพืนอาคาร (Perimeter Joints) ระบบกันไฟ
และควันลามสําหรับช่องเปิ ดประเภทนี ทีมีวสั ดุป้องกันไฟและควันลามเป็ นส่วนประกอบเมือทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL
2079 และจะต้ องมีความสามารถในการกันไฟลาม (F-Rating) ไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง และระบบกันไฟลามจะต้ องสามารถ
รองรับการเคลือนไหวของรอยต่อทีคาดว่าจะเกิดขึนได้ ตามวิธีการทดสอบ ASTM E1399
4) การติดตังระบบกันไฟและควันลามจะต้ องไม่ทําให้ อตั ราการทนไฟของส่วนประกอบของช่องเปิ ด ช่อง
ท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อลดลง
5) สําหรับวัสดุป้องกันไฟและควันลามทีติดตังในบริ เวณทีสามารถมองเห็นได้ สามารถสัมผัสได้ ต้ อง
ผ่านการขัดสี บริเวณทีมีการสัญจร มีความชืน และบริเวณทีอาจมีความเสียหายอืนๆนันวัสดุป้องกันไฟและควันลามทีใช้ ต้อง
สามารถรองรับหรือทนทานต่อความเสียหายเหล่านีทังในขณะติดตังและเมือการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
6) วัสดุป้องกันไฟและควันลามต้ องไม่ก่อให้ เกิดควันพิษเมือได้ รับความร้ อนหรือติด
7) วัสดุป้องกันไฟและควันลามต้ องไม่มีสว่ นผสมของแร่ใยหิน (Asbestos)
8) สามารถเกาะยึดได้ ดีกบั คอนกรีต, โลหะ, ไม้ .พลาสติก และฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
9) ในกรณีทีไม่มีระบบกันไฟและควันลามทีผ่านการรับรองจากสถาบันทีเชือถือได้ เพือใช้ ในกาติดตัง
สําหรับช่องเปิ ด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อนันๆ ผู้รับจ้ างจําเป็ นต้ องขอเอกสาร Engineering Judgment (EJ) จากผู้ผลิต
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วัสดุกนั ไฟลามนันโดยเฉพาะ มาขออนุมตั ิใช้ ระบบกันไฟลามนัน กับตัวแทนผู้ว่าจ้ าง และเอกสาร Engineering Judgment
(EJ) ควรมีรูปแบบตามแนวทางของ International Firestop Council (IFC)
9.2.7 เอกสารและวัสดุทีต้ องนําส่ง
1) ผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนและวิธีการในการนําส่งเอกสารและวัสดุ
2) เอกสารและวัสดุทีต้ องนําส่งคือ
- รายละเอียดทางเทคนิคของวัสดุป้องกันไฟและควันลามทุกประเภททีใช้
- เอกสารข้ อแนะนําวิธีการติดตังและวิธีการควบคุมคุณภาพทีถูกต้ องสําหรับวัสดุป้ องกันไฟและ
ควันลามแต่ละประเภทจากผู้ผลิต
- เอกสารแผ่นข้ อมูลความปลอดภัย (MSDS) ของวัสดุป้องกันไฟและควันลามทุกประเภททีใช้
- แบบรายละเอียดในการทํางาน (Shop Drawing) ทีมีรายละเอียดของช่องเปิ ด ช่องท่อ ช่องลอด
หรือรอยต่อและวัสดุทีเกียวข้ อง ทีผ่านการรับรองจากสถาบันทีเชือถือได้ และเป็ นทียอมรับโดยทัวไปสําหรับช่องเปิ ด ช่องท่อ
ช่องลอด หรือรอยต่อแต่ละประเภท
- เอกสาร Engineering Judgment (EJ) จากผู้ผลิตวัสดุกันไฟลามในกรณีทีไม่มีระบบกันไฟและ
ควันลามทีผ่านการรับรองจากสถาบันทีเชือถือได้
- เอกสารระบบกัน ไฟและควัน ลามที ผ่า นการรั บรองจากสถาบัน ทีเชื อถื อ ได้ แ ละเป็ นที ยอมรั บ
โดยทัวไปสําหรับช่องเปิ ด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อแต่ละประเภท
- ตัวอย่างวัสดุป้องกันไฟและควันลามทีใช้ ทกุ ชนิดและทุกประเภท
9.2.8 การควบคุมคุณภาพ
1) ผู้รับจ้ างต้ องผ่านการอบรมวิธีการติดตังจากผู้ผลิตวัสดุป้องกันไฟและควันลามในการติดตังระบบกัน
ไฟและควันลามสําหรับประเภทช่องเปิ ด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่องานก่อสร้ าง
2) วัสดุป้องกันไฟและควันลามทีใช้ ในโครงการต้ องมาจากผู้ผลิตเดียวกัน
9.2.9 การดูแล จัดส่งและเก็บรักษาวัสดุ
1) วัสดุป้องกันไฟและควันลามทีใช้ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ทีแข็งแรงเพียงพอต่อการขนส่งมีป้ายบอกชือ
สินค้ า ชนิดของวัสดุป้องกันไฟและควันลาม หมายเลขการผลิต และวันทีผลิต
2) จัดเก็บวัสดุป้องกันไฟและควันลามตามคําแนะนําของผู้ผลิตโดยไม่ให้ เกิดความเสียหายจากความชืน
อุณหภูมิ แสงแดด การปนเปื อน และอืนๆ
9.2.10 สภาพแวดล้ อมขณะทํางาน
1) ตรวจสอบและแก้ ไขส่วนประกอบของช่องเปิ ด ช่องท่อ ช่องลอด หรื อรอยต่อทีจะทําการติดตังวัสดุ
ป้องกันไฟและควันลามให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของผู้ผลิต
2) ตรวจสอบอุณหภูมิ ความชืนและสภาพอากาศ บริเวณทีจะทําการติดตังวัสดุป้องกันไฟและควันลาม
ให้ เป็ นไปตามทีผู้ผลิตกําหนด
3) ตรวจสอบการระบายอากาศให้ เป็ นไปตามทีผู้ผลิตวัสดุกนั ไฟลามกําหนด
4) ปกป้องพืนผิววัสดุบริเวณใกล้ เคียงด้ วยการติดเทปหรือคลุมด้ วยผ้ าหรือผืนพลาสติก
9.2.11 การรับประกันผลงาน
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ผู้รับจ้ างต้ องรับประกันคุณภาพของวัสดุกนั ไฟลามและการติดตังตามมาตรฐานของผู้ผลิตวัสดุป้องกันไฟ
และควันลาม และการติดตังตามวิธีการติดตังทีระบุไว้ ในระบบกันไฟและควันลามทีผ่านการรับรองจากสถาบันทีเชือถือได้
และเป็ นทียอมรับโดยทัวไปเป็ นเวลา 2 ปี เมือติดตังแล้ วต้ องไม่มีการหลุดร่ อนหรื อมีข้อบกพร่ องใดๆ ทีพิสจู น์ ได้ ว่าเป็ น
ความผิดพลาดเนืองจากการติดตังและผลิตภัณฑ์ทีนํามาติดตัง ภายในระยะประกัน ผู้รับจ้ างต้ องทําการซ่อมแซมให้ อยู่ใน
สภาพดีโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทังสิน
9.3

วัสดุป้องกันไฟและควันลาม
9.3.1 วัสดุป้องกันไฟและควันลามทีนํามาใช้ ต้องผ่านการอนุมตั ิก่อน
9.3.2 วัสดุป้องกันไฟและควันลาม/ระบบกันไฟและควันลาม
1) วัสดุป้องกันไฟและควันลามต้ องเป็ นวัสดุชนิดทีเหมาะสมกับประเภทของงานโดยเฉพาะ
2) วัสดุป้องกันไฟและควันลามและวัสดุทีเกียวข้ องแต่ละประเภทจะต้ องเข้ ากันได้ (Compatible)
3) วัส ดุ ป้ องกั น ไฟและควั น ลามที สามารถใช้ ได้ ได้ แก่ - วั สดุ ที ขยายตั ว ได้ เมื อเกิ ด เพลิ ง ไหม้
(Intumescent)
- วัสดุทีกลายเป็ นเถ้ าถ่านสีดําเมือเกิดเพลิงไหม้ (Carbonization)
- วัสดุทีคายสารหล่อเย็นเมือเกิดเพลิงไหม้ (Endothermic)
- วัสดุทีไม่เปลียนแปลงสภาพเมือเกิดเพลิงไหม้ (Insulation)
9.4

การดําเนินการ
9.4.1 การตรวจสอบ
1) ตรวจสอบบริเวณทีจะทําการติดตังระบบกันไฟลาม หากบริเวณนันมีข้อบกพร่ องจากการก่อสร้ างซึง
ไม่ตรงกับรายละเอียดในระบบกันไฟลามทีได้ รับการอนุมตั ิให้ ใช้ ให้ แจ้ งแก่ผ้ อู อกแบบ
2) ตรวจสอบพืนผิววัสดุทีจะทําการติดตังระบบกันไฟและควันลามโดยต้ องไม่ให้ มีนํามัน จารบี ฝุ่ น หรื อ
สิงสกปรกอืนๆทีทําให้ ความสามารถในการยึดเกาะของวัสดุป้องกันไฟและควันลามลดลง
3) ตรวจสอบให้ มนใจว่
ั าสภาวะแวดล้ อมมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการติดตังระบบกันไฟลาม
4) ไม่ติดตังระบบกันไฟลามหากข้ อบกพร่องของการก่อสร้ างไม่ได้ รับการแก้ ไข
9.4.2 การเตรียมการ
1) ทําความสะอาดและซ่อมแซมพืนผิวงานทีอาจลดความสามารถในการยึดเกาะของวัสดุกนั ไฟลาม
2) ปกป้องพืนผิววัสดุบริเวณใกล้ เคียงด้ วยการติดเทปหรือคลุมด้ วยผ้ าหรือผืนพลาสติก
9.4.3 การติดตัง
1) ก่อนติดตังให้ ตรวจสอบว่าสภาพพืนทีจะทําการติดตังและสภาพแวดล้ อมขณะทํางานให้ เป็ นไปตามที
ผู้ผลิตกําหนด
2) ติดตังวัสดุหนุน (Forming Materials) และวัสดุอืนๆตามทีกําหนดในระบบกันไฟลามนันๆเพือรองรับ
วัสดุกัน ไฟลามและเพื อให้ วัสดุกันไฟลามมี รูปร่ างหน้ าตัดและความลึก ตามทีกํ าหนด เพือให้ ได้ ค่ าการกันไฟลามตามที
กําหนด หลังจากติดตังวัสดุกันไฟลามให้ เอาวัสดุในส่วนทีไม่ได้ ระบุไว้ ในระบบว่าเป็ นวัสดุถาวรออก ให้ ปฏิ บัติตามวิธีการ
ติดตังทีระบุไว้ ในส่วนการติดตังวัสดุหนุนในระบบกันไฟลาม
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3) ติดตังวัสดุป้องกันไฟและควันลามตามวิธีการติดตังทีผู้ผลิตกําหนดและสอดคล้ องกับระบบกันไฟและ
ควันลามลาม
- อุดหรือปิ ดช่องเปิ ด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อทังหมดเพือให้ ได้ ค่าความสามารถในการกันไฟ
และควันลามตามทีกําหนด
- ติดตังวัสดุป้องกันไฟและควันลาม ให้ สมั ผัสและยึดเกาะได้ ดีกบั พืนผิววัสดุรอบข้ าง
- สําหรับวัสดุป้องกันไฟและควันลามทีสามารถมองเห็นได้ หลังการติดตังเสร็ จสินให้ ตกแต่งผิววัสดุ
ป้องกันไฟและควันลามให้ เรียบ ขอบเป็ นเส้ นตรง และเป็ นแนวเดียวกับวัสดุรอบข้ าง
4) หลังการติดตังระบบกันไฟลามให้ ติดป้ายระบุ “ระบบกันไฟลาม ห้ ามรือถอนหรือทําลาย หากเสียหาย
โปรดแจ้ งฝ่ ายบํารุงรักษาอาคาร” รวมถึงชือสถาบันทีทําการทดสอบระบบ หมายเลขระบบ วันทีติดตังระบบ และชือ ทีอยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้ าง
9.4.4 การควบคุมคุณภาพ มีการตรวจสอบการติดตังวัสดุป้องกันไฟและควันลามของผู้รับจ้ าง จากผู้ผลิตวัสดุ
ป้องกันไฟและควันลาม
9.4.5 การทําความสะอาด
1) ทําความสะอาดวัสดุกันไฟลามทีเกินออกมาจากแบบทีกําหนดไปพร้ อมๆกับการติดตังด้ วยสารทํา
ความสะอาดทีได้ รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้จดั จําหน่ายวัสดุกนั ไฟลาม
2) ทําความสะอาดบริเวณทํางานทุกแห่งหลังจากติดตังวัสดุกันไฟลามแล้ วด้ วยความประณีตเรี ยบร้ อย
ก่อนการอนุมตั ิตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และก่อนส่งมอบงาน
3) ป้องกันวัสดุป้องกันไฟและควันลามทังขณะติดตังและหลังติดตังเพือให้ มนในว่
ั าระบบกันไฟและควัน
ลามไม่ได้ รับความเสียหาย แต่หากวัสดุป้องกันไฟและควันลามเสียหายให้ รือออกและเปลียนวัสดุป้องกันไฟและควันลาม
ใหม่ทนั ที
รายชือผลิตภัณฑ์ หรื อผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)
รายละเอียดในหมวดนีได้ ระบุถึงรายชือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ทีถือว่าได้ รับการยอมรับโดยทัวไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ นี จะต้ องแสดงรายละเอียด และหลักฐานอ้ างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทังนีต้ องได้ รับการอนุมัติจาก
วิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรควบคุมงานก่อนการนําเข้ าใช้ งาน
9.5.1 FIRE BARRIER SYSTEM
: 3M, HILTI, METACAULK, PROMAT, FIRE PRO, ABESCO
9.5.2 SMOKE & FIRE DAMPER : GREENHECK, STREAM AIR, Q FLOW, RUSKIN
9.5
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10. การทดสอบและการปรับแต่ งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
10.1 ความต้ องการทัวไป
10.1.1 ก่อนการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ าย ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการทดสอบระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ทังหมดให้ แน่ใจว่าอุปกรณ์ทกุ อย่างทํางานอย่างถูกต้ องเรียบร้ อยตามสัญญา
10.1.2 การทดลองเดินเครืองทังระบบต่อเนืองกันเป็ นเวลา 3 วัน ๆ ละ 8 ชัวโมง หยุดพัฒนาการทดลองเป็ นเวลา 3 วัน
แล้ วทําการทดสอบเดินเครืองใหม่อีก 3 วัน
10.1.3 ระบบปรับอากาศชุดใด ทีมีลกั ษณะการใช้ งานต่อเนืองกันตลอด 24 ชัวโมง ให้ ผ้ รู ับจ้ างทําการ ทดสอบระบบ
ปรับอากาศชุดนัน ติดต่อกันตลอด 24 ชัวโมงเป็ นเวลา 3 วัน
10.1.4 ภายหลังการทดสอบให้ ผ้ รู ับจ้ าง ยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า ระบบปรับอากาศและระบายอากาศนีเสร็ จสิน
เรียบร้ อยสมบูรณ์ และสามารถใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง
10.2 การบันทึกข้ อมูลของการทดสอบ
10.2.1 ผู้รับ จ้ า งต้ อ งบันทึกข้ อ มูลทีได้ จากการทดสอบในแต่ละครั ง ลงในแบบฟอร์ ม ตามมาตรฐาน วสท. หรื อ
มาตรฐานสากลอืน หรือได้ รับการเห็นชอบในการใช้ แบบฟอร์ มจากผู้ว่าจ้ างก่อนดําเนินการ
10.2.2 แบบฟอร์ มการทดสอบแต่ละระบบต้ องมีทงหมด
ั
2 ชุด (ต้ นฉบับลายมือ 1 ชุด สําเนา 1 ชุด) และแต่ละชุดต้ อง
ระบุถงึ ชือระบบ หรือเลขทีชุดของเครืองทีทําการทดสอบอย่างชัดเจน
10.2.3 ก่อนการทําการทดสอบทุกครัง ผู้รับจ้ างต้ องปรับแต่งเครื องมือทีใช้ ในการวัดค่าต่าง ๆ ให้ ถูกต้ องเทียงตรง
เสียก่อน
10.2.4 ค่าทีบันทึกลงในแบบฟอร์ มในขณะทําการทดสอบระบบ ต้ องเป็ นค่าทีอ่านได้ จริ งจากเครื องวัดโดยยังไม่ต้อง
คํานึงถึง Correction Factor อันเนืองมาจากความผิดพลาดของเครืองวัดแต่อย่างใดทังสิน ตัวเลขใดบันทึกผิด หรื อไม่ต้องการ
ให้ ขีดฆ่าออก ห้ ามทําการขูดลบออกโดยเด็ดขาดแล้ วให้ ผ้ ทู ําการทดสอบ และตัวแทนของผู้ว่าจ้ างซึงเป็ นสักขีพยานอยู่ด้วย ณ ที
นันเซ็นชือกํากับไว้ ข้างตัวเลขนัน
10.2.5 หากผลของการทดสอบปรากฏว่าการทํางานของระบบใดไม่สามารถใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ ของผู้ว่างจ้ าง
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบในการแก้ ไขงานของระบบนัน หรื อส่วนทีเกียวข้ องแล้ วทําการทดสอบใหม่อีกครัง จนกว่าระบบทังหมด
สามารถทํางานได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ตามความต้ องการแล้ ว
10.3 การทดสอบและปรั บปริ มาณลม
10.3.1 ภายหลังการติดตังระบบปรับอากาศ และระบายอากาศเสร็ จเรี ยบร้ อย ก่อนการส่งมอบงานต้ องได้ รับการ
ทดสอบและปรับแต่งปริมาณลมให้ ได้ ตามต้ องการ ปริ มาณลมทีหน้ ากากจ่ายลมต้ องปรับแต่งให้ อยู่ในช่วง 15 เปอร์ เซ็นต์ ของ
ปริ มาณลมทีระบุไว้ ในแบบ วิธีการและขันตอนการตรวจวัดจะต้ องแสดง (Demonstration) ให้ ผ้ วู ่าจ้ างดูก่อนการดําเนินการ
ปรับแต่งลม
10.3.2 การวัดปริ มาณลมในท่อเมนและท่อแยกทีสําคัญ ให้ ใช้ วิธี TRANSVERSE โดยใช้ PITOT TUBE ช่องเปิ ด
สําหรับสอด PITOT TUBE ต้ องมี PLUG อุดกันรัวทุกจุดหลังจากการปรับแต่งเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
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10.3.3 การปรับ ปริ ม าณลมทีออกจากเครื องปรั บอากาศให้ ใ ช้ วิ ธีป รับ รอบพัด ลม ปริ ม าณลมในท่อ แยกให้ ปรั บ ที
VOLUME DAMPER หรือ SPLITTER DAMPER หลังการปรับแต่ง DAMPER แล้ วต้ องทําเครื องหมายแสดงตําแหน่งทีแน่นอน
ทุก ๆ แห่ง
10.4 การทําความสะอาดท่ อลม
10.4.1 ในระหว่างการติดตังผู้รับจ้ างต้ องระวังป้องกันไม่ให้ มีเศษฉนวน เศษไม้ และขยะต่างๆ ตกค้ างอยู่ในระบบท่อลม
10.4.2 ก่อนทีจะมีก ารติ ดตังฝ้าเพดาน ผู้รับ จ้ างจะต้ องใช้ พัดลมขนาดเล็ก (PORTABLE FAN) หรื อพัดลมของ
เครืองปรับอากาศเป่ าลมทําความสะอาดภายในท่อลม ใช้ เครืองดูดฝุ่ นหรืออุปกรณ์ ทีสามารถขับเศษ ฝุ่ น ผงออกจากท่อลมให้
หมด
10.4.3 ในกรณีทีใช้ พดั ลมของเครื องปรับอากาศจะต้ องติดตังแผงกรองอากาศแบบ THROW AWAY FILTER เข้ าไว้
ด้ วย หลังจากการทําความสะอาดระบบท่อลมเรียบร้ อยแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและติดตังแผงกรองอากาศถาวรให้ กับเจ้ าของ
โครงการ
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1.

ข้ อกําหนดทัวไปงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
BASIC SANITARY MATERIALS AND METHODS

1.1

ความต้ องการทัวไป
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบและดําเนินการจัดหาและติดตังระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัยพร้ อมอุปกรณ์ อํานวย
ความสะดวกอืนๆให้ แล้ วเสร็จตามข้ อกําหนดเงือนไขและเพือให้ ได้ ผลงานก่อสร้ างทังหมดทีมีมาตรฐานมีสภาพพร้ อมทีจะ
ใช้ งานได้ ทนั ทีเมือการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จมีฝีมือการทํางานทีประณีตละเอียดและมีความถูกต้ องตามหลักวิชาช่างทีดี
1.2

มาตรฐาน
ถ้ ามิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนวัสดุและอุปกรณ์ การประกอบและการติดตังจะต้ องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อกําหนด
มาตรฐานต่อไปนี
1.2.1 งานระบบปรับปรุงคุณภาพนําและสุขาภิบาล
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
มาตรฐานนําดืมของการประปานครหลวง
1.2.2 งานระบบป้องกันอัคคีภัย
NFPA National Fire Protection Association
NFC National Fire Code
UL Underwriter’s Laboratories, Inc.
FM Factory Mutual
FOC Fire Office Committee
หมายเหตุ มาตรฐานและข้ อบังคับต่างๆทีอ้ างถึงครอบคลุมถึงฉบับล่าสุดทีปรากฏให้ มีผลบังคับใช้ จนถึง
วันทําการติดตังด้ วยโดยผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาเอกสารนันๆประกอบเพือเสนอเรืองให้ พิจารณาต่อผู้ผ้ วู ่าจ้ าง
1.3

ขอบเขตของงาน
1.3.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาติดตังและทดสอบอุปกรณ์ ระบบสุขาภิ บาลและป้องกันอัคคีภัยดังแสดงไว้ ในรู ปแบบ
และรายละเอียดเพือให้ ใช้ งานได้ สมบูรณ์และถูกต้ องตามความประสงค์ของการใช้ งาน
1.3.2 เครืองและอุปกรณ์ทกุ ชินต้ องเป็ นของใหม่ได้ มาตรฐานสากลไม่เคยผ่านการใช้ งานทีใดมาก่อนและอยู่ใน
สภาพเรียบร้ อยสมบูรณ์จนถึงวันทําการติดตัง
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1.3.3 ผู้รับจ้ างรับผิดชอบในการจัดการเกียวกับการขนส่งเครื องและอุปกรณ์ ถึงบริ เวณสถานทีติดตังรวมทังการ
เก็บรักษาและป้องกันความเสียหายใดๆอันอาจจะเกิดขึนเช่นจากดินฟ้ าอากาศภัยธรรมชาติจ ากมนุษย์ หรื อสัตว์ เป็ นต้ น
จนถึงวันส่งมอบงาน
1.3.4 การติดตังการขนส่งการใช้ แรงงานการเก็บรักษาและการปฏิบตั ิการต่างๆซึงจําเป็ นในการดําเนินการติดตัง
ให้ เป็ นไปโดยเรียบร้ อยถูกต้ องตามข้ อกําหนดและหลักวิชาการทางวิศวกรรมจนกระทังระบบสุขาภิ บาลและป้องกันอัคคีภัย
สามารถใช้ งานได้ ดี
1.3.5 วัสดุและอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็ นสําหรับช่วยให้ ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัยใช้ งานได้ ดีแม้ ว่าจะไม่ได้
ระบุไว้ ในแบบรู ปและรายการแต่หากเป็ นตรรกแห่งวิ ชาชีพ วิศวกรรมก็เ ป็ นหน้ าทีของผู้รับ จ้ างต้ องจัด หามาติดตั งในงาน
เพือให้ ได้ ระบบทีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพทังนีโดยการพิจารณาเห็นชอบของผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ าง
1.3.6 ในกรณี ทีมี การขัด แย้ งระหว่ างแบบรู ปและรายการผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่า จ้ า ง
ทราบทัน ทีและให้ ผ้ อู อกแบบเป็ นผู้พิจ ารณาให้ ความเห็นเบืองต้ นเสนอต่อ ผู้ว่า จ้ างหรื อตัว แทนผู้ว่า จ้ า งเพื อวินิ จฉัย และ
ถือเอาคําวินิจฉัยนันเป็ นทีสินสุด
1.3.7 ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิ ดชอบต่อสมรรถนะและความสามารถของเครื องและอุป กรณ์ ทีนํามาใช้ โครงการนี
ทังหมดเพือให้ ได้ จดุ ประสงค์ตามความต้ องการของผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ างหากจะมีการเปลียนแปลงใดๆจะต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างทราบและให้ ผ้ อู อกแบบเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นเบืองต้ นเสนอต่อผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้
ว่าจ้ างเพือวินิฉยั และถือเอาคําวินิจฉัยนันเป็ นทีสินสุด
1.3.8 แบบรูปทีแสดงเป็ นแบบไดอะแกรมแสดงไว้ เพือให้ ผ้ รู ับจ้ างทราบถึงแนวทางและหลักการของระบบรวมทัง
ความต้ องการของผู้ว่าจ้ างแบบรูปดังกล่าวได้ แสดงแนวการเดินท่อต่างๆและตําแหน่งทีติดตังเครื องและอุปกรณ์ ใกล้ เคียง
กับความเป็ นจริงอย่างไรก็ตามในการติดตังผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบแบบสถาปนิกแบบโครงสร้ างและแบบระบบงานอื นๆ
ทีเกียวข้ องทังหมดพร้ อมทังจัดทําแบบ Shop Drawing ให้ พิจารณาเห็นชอบก่อนทําการติดตังจริ งทุกครังเพือให้ งานติดตัง
ดําเนินไปได้ โดยสะดวกไม่ขดั แย้ งกับงานระบบอืน
1.3.9 ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้ดําเนินการติดต่อประสานงานการขอมิเตอร์ นําประปากับหน่วยราชการทีเกียวข้ องที
อาจจะพึงมีและจะต้ องจัดเอกสารทีจําเป็ นหากมีการเรี ยกขอจากหน่วยราชการทีเกียวข้ องเหล่านันด้ วย
ในส่ว นค่ า ใช้ จ่ า ยต่ างๆเช่น ค่ า ธรรมเนีย มที มีใ บแจ้ งหนี ให้ ผ้ ูรับ จ้ า งแจ้ งต่ อ ผู้ว่า จ้ า งเพื อชํ าระค่ าใช้ จ่ า ย
ทังหมดเหล่านัน
1.4

วัสดุและอุปกรณ์
1.4.1 ผู้รับจ้ างต้ องส่งเอกสารรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ ทีจะนํามาใช้ ติดตังพร้ อมด้ วยข้ อมูลทางด้ านเทคนิค
ให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ างได้ พิจารณาอนุมัติล่วงหน้ าก่อนทีจะทําการจัดหาอย่างน้ อย 15 วันก่อนทีจะนําไปทําการ
ติดตัง
1.4.2 วัสดุอุปกรณ์ ใดซึงเสีย หายในระหว่ างการขนส่งการติด ตังหรื อ การทดสอบผู้รับ จ้ า งจะต้ องดํ า เนิ น การ
ซ่อมแซมวัสดุอปุ กรณ์นนให้
ั อยู่ในสภาพดีหรือเปลียนให้ ใหม่ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ าง
1.4.3 ถ้ าผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างเห็นว่าวัสดุและอุปกรณ์ทีนํามาใช้ มีคณ
ุ สมบัติไม่เท่าทีกําหนดไว้ ในรายการ
ผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิ ทีจะไม่ยอมให้ นํามาใช้ ในงานนีในกรณีผ้ วู ่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ างมีความเห็นว่าควรส่ง

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. :FEC/ARU32/SP-P/0001
Doc. Title :งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

Rev. No. 0
Page 1-3/8

ให้ สถาบันทีผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างเชือถือทําการทดสอบคุณสมบัติเพือเปรี ยบเทียบกับข้ อกําหนดก่อนทีจะอนุมัติให้
นํามาใช้ ได้ ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้ดําเนินการให้ โดยมิชกั ช้ า
1.4.4 วัสดุและอุปกรณ์ทีนํามาติดตังจะต้ องเป็ นของใหม่และไม่เคยถูกนําไปใช้ งานมาก่อน
1.4.5 หากมี ค วามจํ า เป็ นเกิ ด ขึนอัน กระทํ า ให้ ผู้รับ จ้ า งไม่ สามารถจั ด หาวัส ดุห รื อ อุ ป กรณ์ ต ามที ได้ แจ้ งใน
ข้ อกําหนดและ/หรื อแบบรู ปแก่ผ้ วู ่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ างและจะต้ องจัดหาวัสดุหรื ออุปกรณ์ อืนมาทดแทนแล้ วผู้รับจ้ าง
จะต้ องชีแจงเปรียบเทียบรายการละเอียดของสิงดังกล่าวพร้ อมทังแสดงหลักฐานข้ อพิสจู น์ แก่ผ้ วู ่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ าง
เพือรับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างโดยเร็ ว
1.5

การติดตัง
1.5.1 ผู้รับ จ้ างต้ องจัดหาวิ ศวกรทีมี ประสบการณ์ ความสามารถหัวหน้ าช่ างและช่างทีมีฝีมือ สูงเท่านันเข้ ามา
ปฏิ บัติ งานโดยมีวิ ธีการจัดงานและทํางานทีถูก ต้ องตามหลักวิชาการและมีจํ านวนเพียงพอทีปฏิ บัติง านให้ เสร็ จ ทันตาม
ความประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง
1.5.2 วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นวิศวกรสิงแวดล้ อมหรื อวิศวกรสาขาอืนทีมีประสบการณ์ ตามที
ระบุในข้ อกําหนดของผู้ว่าจ้ าง (TOR) และได้ ขนทะเบี
ึ
ยนเป็ นวิศวกรควบคุมตามพ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรมเป็ นผู้รับผิดชอบใน
การควบคุมการติดตังงานในระบบทังหมด
1.5.3 ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิ จะสังให้ ผ้ รู ับจ้ างเปลียนคนงานทีผู้ว่าจ้ างเห็นว่าปฏิ บัติงานด้ วยฝี มือทีไม่ดีพอหรื ออาจเกิด
การเสียหายหรืออันตรายผู้รับจ้ างต้ องจัดหาคนงานใหม่ทีมีประสิทธิภาพดีพอมาทํางานแทนทีโดยทันทีและค่าใช้ จ่ายใดๆที
เกิดขึนอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างทังสิน
1.6

เครื องมือ
ผู้รับจ้ างต้ องมีเครืองมือเครืองใช้ เครืองผ่อนแรงทีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสําหรับใช้ ในการปฏิ บัติงานและ
ต้ องเป็ นชนิดทีถูกต้ องเหมาะสมกับประเภทของงานทีทําในจํานวนทีเพียงพอ
.7

การประสานงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องให้ ความสําคัญเกียวกับการประสานงานอย่างจริ งจังโดยจะต้ องพยายามปรึกษาการติดตังระบบใน
ส่วนทีเกียวข้ องกับผู้ก่อสร้ างรายอืนๆเช่นงานโครงสร้ างอาคารงานระบบสุขาภิบาลหมวดอืนๆงานระบบไฟฟ้าเป็ นต้ นเพือให้
งานดําเนินไปโดยสะดวก
1.8

การตรวจสอบแบบและรายการ
1.8.1 ผู้รับ จ้ างต้ องจัดหาวิ ศวกรทีมี ประสบการณ์ ความสามารถหัวหน้ าช่ างและช่างทีมีฝีมือ สูงเท่านันเข้ ามา
ปฏิ บัติ งานโดยมีวิ ธีการจัดงานและทํางานทีถูก ต้ องตามหลักวิชาการและมีจํ านวนเพียงพอทีปฏิ บัติง านให้ เสร็ จ ทันตาม
ความประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง
1.8.2 ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบรายการข้ อกําหนดต่างๆจนแน่ใจว่าเข้ าใจถึงข้ อกําหนดเงือนไขต่างๆโดยแจ้ งชัด
.8.3 เมื อมี ข้ อ ขัด แย้ ง ระหว่ า งแบบและรายการหรื อ ข้ อ สงสัย หรื อ ข้ อผิ ด พลาดเกี ยวกับ แบบและรายการให้
สอบถามจากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างโดยตรง
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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1.9

การแก้ ไขเปลียนแปลงแบบรายการและวัสดุอุปกรณ์
1.9.1 การเปลียนแปลงการปฏิบตั ิงานทีผิดไปจากแบบและรายการอันเนืองมาจากแบบและรายการขัดกันหรื อ
ความจํ า เป็ นอื นใดก็ ดี ผ้ ูรับ จ้ า งจะต้ อ งแจ้ ง แก่ ผ้ ูว่ า จ้ า งหรื อ ตัว แทนผู้ว่ า จ้ า งเพืออนุมัติ ข อความเห็ น ชอบเสีย ก่ อ นจึง จะ
ดําเนินการได้
1.9.2 ในกรณีทีผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้ างมีลกั ษณะสมบัติอนั เป็ นเหตุให้ อุปกรณ์ ตามรายการทีกําหนดไว้ เกิดความ
ไม่เหมาะสมหรื อไม่ทํ างานโดยถูกต้ องผู้รับ จ้ างจะต้ องไม่ เพิกเฉยละเลยทีจะแจ้ งขอความเห็นจากผู้ว่าจ้ า งหรื อ ตัวแทนผู้
ว่าจ้ างในการแก้ ไขเปลียนแปลงให้ ถกู ต้ องโดยชีแจงแสดงหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิตมิฉะนันผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนแต่เพียงผู้เดียว
.10 การขนส่ งและการนําวัสดุเข้ ายังหน้ างาน
1.10.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในการขนส่งเครืองวัสดุและอุปกรณ์มายังสถานทีติดตังรวมทังการยกเข้ าไปยังที
ติดตังค่าใช้ จ่ายทังหมดเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิน
1.10.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายอัน เกิดจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ หรื อเครื องมือ ต่างๆมายัง
สถานทีติดตัง
.10.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องมีกําหนดการในการนําวัสดุและอุปกรณ์เข้ ามายังหน้ างานและแจ้ งให้ ผ้ เู กียวข้ องทราบก่อน
ล่วงหน้ าพร้ อมทังจัด เตรี ยมสถานทีสําหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ อย่างถูกต้ องล่วงหน้ าโดยประสานงานกับผู้รับจ้ า ง
อืนๆทีเกียวข้ อง
.10.4 เมือวัสดุและอุปกรณ์เข้ าถึงหน้ างานผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู กียวข้ องทราบเพือทีจะได้ ตรวจสอบวัสดุและ
อุปกรณ์ เหล่านันให้ ถูกต้ องตามทีผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ างได้ อนุมัติไว้ ก่อนทีจะนําวัสดุและอุปกรณ์ เข้ ายังสถานทีเก็บ
รักษาต่อไป
1.11 การเก็บรั กษาเครื องมือวัสดุและอุปกรณ์
1.11.1 ผู้รับจ้ างเป็ นผู้จัดสถานทีเก็บรั กษาเครื องมือวัสดุอุปกรณ์ ทีนํา มาใช้ ในการติดตังภายในบริ เ วณก่อสร้ า ง
อาคารเองเครืองมือวัสดุและอุปกรณ์ดงั กล่าวจะยังคงเป็ นกรรมสิทธิ ของผู้รับจ้ างเองทังหมดซึงผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบต่อ
การสูญหายเสือมสภาพหรือถูกทําลายจนกว่าจะได้ ติดตังโดยสมบูรณ์และส่งมอบงานแล้ ว
1.11.2 หากจะเก็บ รักษาวัสดุแ ละอุปกรณ์ ภ ายในอาคารทีก่อสร้ า งแล้ วจะต้ อ งได้ รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ า ง
หรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างเสียก่อนผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้ างอาคารในส่วนทีจะใช้ ในการเก็บรักษาวัด
สุและอุปกรณ์และในส่วนทีจะต้ องขนวัสดุผ่านเพือป้องกันความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนกับโครงสร้ างอาคาร
1.12 แบบใช้ งาน (Shop Drawing)
ผู้รับจ้ างจะต้ องทําแบบใช้ งานแสดงรายละเอีย ดการติ ดตังของระบบต่ างๆตามทีได้ ตรวจสอบสภาพทีติ ดตังตาม
ความเป็ นจริงและจากการประสานงานกับงานระบบอืนๆแล้ วแบบจะต้ องจัดทําในมาตราส่วนทีเหมาะสมแต่ไม่เล็กกว่า 1 :
100 เสนอต่อผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างเพือพิจารณาอนุมตั ิอย่างน้ อย 2 ชุดก่อนดําเนินการติดตังในเวลาอันสมควรแต่จะ
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
1.13 ป้ายชือและเครื องหมายของวัสดุและอุปกรณ์
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1.13.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาหรื อจัดทําป้ายชือเป็ นตัวหนังสือและเครื องหมายต่างๆเพือแสดงชือและขนาดของ
อุปกรณ์และการใช้ งานโดยใช้ ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
1.13.2 ป้ายชื อให้ ทํ าด้ วยวัสดุที คงทนต่อ สภาพแวดล้ อมป้ายต้ องยึด ติด ให้ มันคงถาวรป้ายชื อดังกล่า วจะต้ อ ง
จัดหาให้ กบั อุปกรณ์ต่อไปนีคือ
ก. แผงควบคุมไฟฟ้าทังหมด
ข. เครืองสูบนําและเครืองจักรหลัก (Main Equipment) ทังหมด
1.13.3 สีทีใช้ พ่นเป็ นตัวหนังสือและเครืองหมายให้ ใช้ สีสเปรย์ กระป๋ องได้
1.14 การทดสอบเครื องและระบบ
1.14.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครื องจักรหลักต่างๆเสนอต่อผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทน
ผู้ว่าจ้ างรวมทังจัดเตรียมเอกสารข้ อแนะนําจากผู้ผลิตในการทดสอบเครื องเสนอต่อผู้ว่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ างจํานวน 2
ชุด
1.14.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการทดสอบเครืองจักรหลักการใช้ งานทังระบบตามหลักวิชาเพือแสดงให้ เห็นว่างานทีทํา
ถูกต้ องตามแบบและรายการทีกําหนดทุกประการโดยมีผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างร่ วมในการทดสอบด้ วย
1.14.3 อุปกรณ์และเครืองมือทีใช้ ในการทดสอบผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้จัดหามาทังหมด
1.15 การป้องกันการผุกร่ อน
วัสดุทีเป็ นโลหะที นํามาใช้ ในโครงการนีทุกชนิดจะต้ อ งผ่า นกรรมวิ ธีก ารป้ องกันสนิ มและการผุกร่ อ นทีเหมาะสม
มาแล้ วทังสินเช่นการพ่นอบสีจากโรงงานการทําความสะอาดผิวโลหะและทาด้ วยสีกันสนิมหรื อสังกะสีตามความเหมาะสม
หรื อตามทีได้ ระบุไว้ หรื อตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต (Manufacturer’s Standard) หากใช้ สีกันสนิมจะต้ องเป็ นสีกัน
สนิมชนิด Red Iron Oxide โดยจะต้ องส่งสีดงั กล่าวให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างพิจารณาอนุมัติก่อนการดําเนินการ
1.16 การเจาะตัด
ผู้รับ จ้ างจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบการประสานงานตํ า แหน่ ง และขนาดเพื อการตัด เจาะที จํ า เป็ นต่ อ การติ ด ตังระบบ
สุขาภิบาลเช่นการเจาะผนังพืนการเจาะตัดฝ้าเพดานเป็ นต้ นการตัดเจาะต่างๆจะต้ องทําอย่างระมัดระวังและรอบคอบเพือ
ไม่ให้ เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้ างอาคารและไม่ทําให้ ความเรี ยบร้ อ ยของอาคารต้ องเสียไปรวมทังจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ วู ่าจ้ าง
หรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างทราบก่อนทีจะดําเนินการตัดเจาะด้ วย
1.17 การจัดทําแท่ นเครื องโดยงานอาคาร
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบในการประสานงานแสดงขนาดระยะตําแหน่งและนําหนักเครื องจักรอุปกรณ์ ในการทําแท่น
เครืองแท่นแผงไฟฟ้าต่างๆเป็ นต้ นแก่ผ้ รู ับจ้ างงานอาคารตามความเหมาะสมและมีความแข็งแรงแท่นคอนกรี ตจะต้ องมีการ
เสริมเหล็กให้ ถกู ต้ องทางวิชาการพร้ อมทังมีอปุ กรณ์ป้องกันการสันสะเทือนติดตังอยู่ด้วย (ถ้ าจําเป็ น)
1.18 การเตรี ยมการในการซ่ อมบํารุ งเครื องและอุปกรณ์
ในการติดตังเครืองและอุปกรณ์ทกุ ชินผู้รับจ้ างจะต้ องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพือให้ แน่ใจว่าได้ ติดตังเครื อง
และอุปกรณ์อย่างถูกต้ องสามารถทําการซ่อมบํารุ งและสามารถเปลียนทดแทนได้ โดยสะดวกระหว่างการก่อสร้ างผู้รับ จ้ าง
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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จะต้ องเตรียมการและเตรียมช่องทางต่างๆในการนําเครื องและอุปกรณ์ เข้ ายังสถานทีติดตังเพือไม่ให้ เกิดปั ญหาขัดข้ องกับ
การก่อสร้ างอาคาร
1.19 การยึดท่ อและอุปกรณ์ กับโครงสร้ างอาคาร
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาอุปกรณ์ทีเหมาะสมในการยึดท่อและอุปกรณ์ กับโครงสร้ างอาคารเช่นโครงเหล็กยึดทีถูกต้ อง
ตามหลักวิชาการหากจะใช้ Expansion Bolt จะต้ องเป็ น Expansion Bolt ทีผ่านการรับรองแล้ วว่าสามารถรับนําหนัก
ตามทีต้ องการได้ โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ตํากว่า 1.5 เท่า (Safety Factor = 1.5)
.20 ความปลอดภัยในการทํางาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องให้ ค วามสําคัญต่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิ บัติงานติดตังเพื อให้ เกิดอันตรายน้ อ ยทีสุดและ
จะต้ องรับผิดชอบต่ออันตรายต่างๆทีอาจจะเกิดขึนในส่วนทีตัวเองรับผิดชอบทังสินนอกจากนีจะต้ องจัดหาเครื องดับเพลิงไว้
ในบริเวณทีมีการเชือมอยู่เสมอ
1.21 การทาสี
ผู้รับจ้ างจะต้ องทาสีวสั ดุและอุปกรณ์ตามทีระบุการทาสีให้ ยดึ ถือการปฏิ บัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตสีคุณภาพของ
สีจะต้ องเทียบเท่ากับคุณภาพของสีตามทีระบุใช้ ในข้ อกําหนดงานเครื องกลก่อนทาสีจะต้ องเตรี ยมผิวโลหะให้ สะอาดและ
ก่อนทาสีจริงจะต้ องมีสรี องพืนเพือป้องกันการผุกร่อนเสมอสีกนั สนิมจะต้ องทาอย่างน้ อย 1 ชัน
1.22 แบบก่ อสร้ างจริ ง (As Built Drawings)
1.22.1 ในระหว่างดําเนินการติดตังผู้รับจ้ างจะต้ องทําแผนผังและแบบตามทีสร้ างจริ ง (As built drawing) แสดง
ตําแหน่งของอุปกรณ์การติดตังอุปกรณ์ตามทีเป็ นจริงรวมทังการแก้ ไขอืนๆทีปรากฏในงานระหว่างการติดตังโดยการแก้ ไข
แบบใช้ งาน (Shop Drawing) ให้ ถกู ต้ องตามการติดตังจริงภายใน 15 วันหลังจากการติดตังเรี ยบร้ อยแล้ วเพือส่งมอบให้ กับ
ผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างตรวจสอบความถูกต้ องต่อไปทันที
1.22.2 แบบสร้ างจริ งจะต้ องส่งมอบให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างในวันส่งมอบงานรวมจํานวน 3 ชุดและแผ่น CD อีก 2 ชุดมี
ขนาดและมาตราส่วนเดียวกันกับแบบก่อสร้ างหรือแบบใช้ งาน
1.23 การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าทีรั กษาเครื อง
1.23.1 ผู้รั บ จ้ า งจะต้ องจั ด การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที ควบคุ ม เครื องและรั ก ษาเครื องของผู้ว่ า จ้ า งให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการใช้ และการบํารุงรักษาก่อนส่งมอบงาน
1.23.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาช่างผู้ชํานาญในระบบต่างๆมาช่วยเดินเครื องและควบคุมเครื องเป็ นระยะเวลาอย่าง
น้ อย 30 วันติดต่อกันภายหลังจากส่งมอบงาน
1.24 หนังสือคู่มือการใช้ และบํารุ งรั กษาเครื องและอุปกรณ์
ผู้รับจ้ างจัดทํารายละเอียดของอุปกรณ์ทีใช้ ประกอบด้ วยวิธีใช้ และระยะเวลาของการบํารุ งรักษาเป็ นภาษาไทยและ/
หรือภาษาอังกฤษสําหรับเครืองและอุปกรณ์ทกุ ชินทีผู้รับจ้ างนํามาใช้ จํานวน 3 ชุดมอบให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างในวันส่งมอบงาน
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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1.25 การประกัน
1.25.1 ผู้รับจ้ างต้ องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื องภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีเครื องติดตัง
แล้ วเสร็จและส่งมอบงาน
1.25.2 ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื องและอุปกรณ์ เสียหายหรื อเสือมคุณภาพอันเนื องมาจากโรงงานผลิตผู้
รับจ้ างต้ องดําเนินการเปลียนหรือแก้ ไขซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมโดยไม่ชกั ช้ าและรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายทังหมด
1.25.3 ผู้รับจ้ างต้ องรับประกันเปลียนและ/หรือแก้ ไขวัสดุอุปกรณ์ และงานตามข้ อกําหนดรวมทังข้ อผิดพลาดซึงผู้
ว่าจ้ างตรวจพบก่อนการตรวจรับงาน
1.25.4 ผู้รับจ้ างต้ องรับประกันอุปกรณ์ ของระบบต่างๆดังกล่าวข้ างต้ นทําการแก้ ไขทีไม่ถูกต้ องเปลียนวัสดุและ
อุปกรณ์ ทีเสียหายหรื อ เสือมคุณภาพรวมทังการบริ ก ารตามแผนการบํารุ ง รักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance
Schedule) และในกรณีฉกุ เฉินภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบงานหากผู้รับจ้ างไม่เริ มแก้ ไขและดําเนินการให้ เสร็ จ
เรียบร้ อยผู้ว่าจ้ างสงวนสิทธิ จะดําเนินการเองแล้ วคิดค่าใช้ จ่ายทังหมดจากผู้รับจ้ าง
1.26 การบริ การ
1.26.1 ผู้รับจ้ างต้ อ งเตรี ยมช่า งผู้ชํา นาญงานในแต่ละระบบไว้ สํา หรับการตรวจซ่อ มและบํารุ ง รักษาเครื องและ
อุปกรณ์ให้ อยู่ในสภาพทีใช้ งานได้ ดีเป็ นประจําตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกันภายในระยะเวลา 2 ปี
1.26.2 ผู้รับจ้ า งต้ องจัดทํารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ ทุกชินและการบํารุ ง รักษาทุกครังเสนอต่อ ผู้ว่าจ้ า ง
หรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างภายใน 7 วันนับจากวันทีบริการ
1.27 การส่ งมอบงาน
1.27.1 ผู้รับจ้ างต้ องทํ าการทดสอบเครื องจักรหลัก ตามทีผู้ว่า จ้ างหรื อ ตัวแทนผู้ว่ าจ้ า งจะกําหนดให้ ทดสอบจน
ได้ ผลว่าเครืองจักรหลักและอุปกรณ์เหล่านันสามารถทํางานได้ ดีถกู ต้ องตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน
1.27.2 รายการสิงของต่างๆต่อไปนีผู้รับจ้ างจะต้ องส่งมอบงานให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างในวันส่งมอบงานถือเป็ นส่วนหนึง
ของการตรวจรับมอบงานด้ วยคือ
- แบบก่อสร้ างจริง
- หนังสือคู่มือการใช้ และบํารุงรักษาเครืองและอุปกรณ์ซึงโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้ ด้วย
- อะไหล่ต่างๆตามข้ อกําหนด (ถ้ ามี) หรือตามทีผู้ผลิตแนะนําให้ จดั หาสํารองไว้
- รายงานผลการทดสอบเดินเครืองเครืองจักรหลักขนาดใหญ่
- ตารางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
1.28 ข้ อกําหนดเพิมเติมของระบบบําบัดนําเสีย
1.28.1 คุณสมบัติของผู้รับจ้ าง/ผู้รับจ้ างช่วงของระบบบําบัดนําเสียมีดังนี
- จะต้ องจดทะเบียนและทํางานในด้ านระบบบําบัดนําเสียเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- จะต้ องมีประสบการณ์ในด้ านการออกแบบ,ก่อสร้ าง, ติดตังเครื องอุปกรณ์ ตลอดจนเดินเครื องระบบ
บําบัดนําเสียแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ไม่น้อยกว่า 5 แห่งในระยะเวลา 10 ปี และผลงานระบบบําบัดนํา
เสียของโรงครัวอย่างน้ อย 1 แห่ง 28.2 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง/ผู้รับจ้ างช่วงของงานระบบบําบัดนําเสียมีดงั นี
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- จะต้ องทํางานก่อสร้ าง, ติดตังเครื องอุปกรณ์ ให้ แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ และหากต้ องมีงานเพิมเติมตาม
หลักวิชาการเพือให้ ระบบบําบัดนําเสียสมบูรณ์ ให้ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง/ผู้รับจ้ างช่วงโดยทีจะคิดค่าใช้ จ่าย
เป็ นงานเพิมเติมไม่ได้
- จะต้ องเสนอรายละเอียดของการ Start-up & Control ของระบบบําบัดนําเสียทังระบบ SBR และ
อืนๆโดยวิศวกรสุขาภิบาลหรือวิศวกรสาขาอืนๆทีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพืออนุมตั ิก่อนดําเนินการ
- จะต้ องจัดเตรี ย ม Seed ในการ Start-up ระบบบําบัดนําเสียจนกระทังระบบบํา บัดนําเสียเข้ า สู่
Steady State โดยทีจะคิดค่าใช้ จ่ายเป็ นงานเพิมเติมไม่ได้
- จะต้ อ งทํ า การเดิ น เครื องระบบบํ า บัดนํ าเสีย จนกระทังนํ าที ผ่ า นการบํ า บัด (Effluent) ได้ ต าม
มาตรฐานของหน่วยงานราชการทีเกียวข้ องและต้ องแสดงผลวิเคราะห์ นําเพือการตรวจรับขันสุดท้ ายโดยทีจะคิดค่าใช้ จ่าย
เป็ นงานเพิมเติมไม่ได้
- จะต้ องทําการอบรมผู้แทนผู้ว่าจ้ างในการดูแลและบํารุ งรักษา (Operation &Maintenance) ระบบ
บําบัดนําเสียโดยวิศวกรทีเกียวข้ อง
- จะต้ องรับประกันคุณภาพเครื องอุปกรณ์ และระบบเป็ นเวลา 24 เดือนนับจากวันทีตรวจรับงานขัน
สุดท้ ายหากเกิดปั ญหาขึนในช่วงเวลารับประกันดังกล่าวผู้รับจ้ าง/ผู้รับจ้ างช่วงจะต้ องเข้ ามาทําการแก้ ไขปั ญหาให้ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งถึงปั ญหาทีเกิดขึน

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. :FEC/ARU32/SP-P/0001
Doc. Title : งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

Rev. No. 0
Page 2-1/11

2.

ระบบท่ อนําประปาและสุขาภิบาล PLUMBING PIPING

2.1

ท่ อและการติดตัง
2.1.1 ท่อนําประปาและท่อนําดืม
1) ท่ อ เมนรั บ นํ าประปารอบโครงการฯและระบบท่ อ รดนํ าต้ นไม้ โดยการฝั งดิ น ให้ ใช้ ท่ อ PB
(Polybutylene Pipe) ชันคุณภาพ SDR 11 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเลขที มอก.910 - 2532 การต่อท่อ
สําหรับขนาดตังแต่ 15-50 มม. ใช้ การต่อท่อแบบ Grab Lock และท่อขนาดตังแต่ 65 – 200 มม. การต่อท่อเป็ นแบบระบบ
เชือมสอด (Socket Fusion) หรือตามคําแนะนําของผู้ผลิต และให้ ใช้ ท่อและข้ อต่อจากผู้ผลิตรายเดียวกัน ทังนีช่างทีทําการ
ติดตังท่อจะต้ องผ่านการฝึ กอบรมจากบริษัทผู้ผลิต และมีหนังสือรับรองผ่านการฝึ กอบรมจากบริษัทผู้ผลิต
2) ท่ อ นํ าประปาภายในอาคารและท่ อ นํ าดื มภายในอาคาร ใช้ ท่ อ PP-R (80) (Polypropylene
Random Polymer) ชัน SDR 11 (PN10) ผลิตอ้ างอิงตามมาตรฐาน DIN 8077 / DIN 8078 หรื อได้ รับการรับรองจาก
สถาบัน DVGW การต่ อ ท่อ สํา หรั บ ขนาดตังแต่ - มม. เป็ นแบบ ระบบเชื อมสอด (Socket Fusion) หรื อ ตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต และให้ ใช้ ท่อและข้ อต่อจากผู้ผลิตรายเดียวกัน ทังนีช่างทีทําการติดตังท่อจะต้ องผ่านการฝึ กอบรม
จากบริษัทผู้ผลิต และมีหนังสือรับรองผ่านการฝึ กอบรมจากบริษัทผู้ผลิต
2.1.2 ท่อส้ วม, ท่อนําทิง, ท่อระบายอากาศ, ท่อระบายนําฝน
1) ท่อ ระบายอากาศใช้ ท่ อ พี วีซี ชันคุณภาพ 8.5 ตามมาตรฐานผลิต ภัณฑ์ อุต สาหกรรมที มอก.
17-2532
2) ท่อระบายนําทิง, ท่อส้ วมใช้ ท่อพีวีซี ชันคุณภาพ 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที มอก.
17-2532
3) ท่อ ระบายนํ าฝนใช้ ท่ อพี วี ซี ชันคุณภาพ 8.5 ตามมาตรฐานผลิต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรมที มอก.
17-2532
2.1.3 ท่อนําเสียทีมีสารเคมีปนเปื อน
เป็ นวัสดุทนต่อสารเคมี นําร้ อนได้ โดยใช้ ท่อ ให้ ใช้ เป็ น Polypropylene (PP) Class B ตามมาตรฐาน BS
4991 สามารถทนต่ออุณหภูมิขณะใช้ งานต่อเนืองได้ สงู ถึง 70°C การต่อเชือมตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.1.4 ท่อระบายนําฝนจากเครืองสูบระบายนําฝน
ท่อระบายนําฝนจากเครืองสูบระบายนําฝนใช้ ท่อพี.พี. (Polypropylene Pipe) ชันคุณภาพ Class B ผลิต
ตามมาตรฐาน BS4991 ส่วนของท่อทีต้ องฝั งอยู่ในคอนกรีต เช่น การฝั งพืนชันดาดฟ้าหรื อเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็กให้ ใช้ ท่อ
เหล็ก อาบสัง กะสีเช่ น เดี ย วกับ ท่ อ นํ าประปาถ้ าต้ อ งฝั ง พืนชันดาดฟ้าก่ อ นต่ อเชื อมกับท่ อ พี วี ซี จ ะต้ อ งติ ด ตัง Flashing
ความกว้ างไม่น้อยกว่า 0.20 ม. รอบท่อเพือป้องกันการรัวซึมระหว่างคอนกรีตกับผิวนอกท่อก่อนแล้ วจึงเชือมต่อกับท่อพีวีซี
ด้ วยหน้ าแปลน
2.1.5 ท่อระบายนําฝนรอบบริเวณ
ให้ ใช้ ท่อระบายนําคอนกรี ตเสริ มเหล็กชนิดปากลินราง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.
128-2518 ชันคุณภาพที 2 สําหรับท่อผ่านใต้ ถนนส่วนท่อฝั งใต้ ดินบริเวณอืนให้ ใช้ ท่อชันคุณภาพที 3
2.1.6 ท่อระบบกรองนําและระบบนําล้ น สระนําตกแต่งของโครงการ
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ให้ ใ ช้ ท่ อ HDPE High Density Polyethylene มี คุ ณสมบั ติ ต ามมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรม
มอก.
2.1.7

ท่อระบายนําใต้ ดิน, ระบายนําจากสนามหญ้ า
) คุณสมบัติท่อเจาะรูรับนํา
. ) ทําจากวัสดุ HDPE โดยต้ องมีสว่ นทีเจาะรู % และส่วนผิวเรี ยบระบายนํา % มีขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่าทีกําหนดไว้ ในแบบ
1.2) ความแข็งแรงของท่อต้ องสามารถรับนําหนักหรื อแรงกดจากภายนอกได้ มากกว่า ตัน /
ตารางเมตร มีการเปลียนรูปไม่เกิน % ตามมาตรฐานการใช้ ท่อในงานดิน ASTM D 2412-87
1. ) ท่อจะต้ องมีพืนทีรูรับนําไม่น้อยกว่า % ของพืนทีผิวทังหมดและมีขนาดรู เจาะไม่น้อยกว่า
. x 5 มม. หรือเส้ นผ่านศูนย์กลาง มม. ทุกระยะห่างไม่เกิน มม.
. ) ผู้รับ จ้ า งต้ องเสนอโบชัวร์ , ผลการทดสอบจากผลิตภั ณฑ์ จากสถาบันที ได้ รับ การยอมรับ ,
รายการคํานวณพืนทีเจาะรูรับนําและหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็ นไปตามข้ อกําหนดผลิตภัณฑ์ เข้ ามาอนุมัติก่อนการใช้
งานอย่างน้ อย วัน
1. ) ตารางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เส้ นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน (มม.)
> 65
> 100
> 125
> 150
> 200

นําหนัก
กรัม / เมตร
≥ 300
≥ 690
≥ 950
≥ 1170
≥ 1630

พืนทีเจาะรูรับนํา ตร.
ซม. / เมตร
≥ 102
≥ 157
≥ 196
≥ 235
≥ 314

) แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)
ผลิตจากเส้ นใยพลาสติก POLYESTER
% มีกําลังต้ านทางแรงดึง ASTM D4595 ไม่น้อยกว่า
. kN/m และความต้ านทานแรงดันประลัย ASTM D3786 ไม่น้อยกว่า
kPa ขนาดช่องเปิ ด (Opening Size < 150
µm. โดยแสดงผลการทดสอบจากสถาบันทีได้ รับการยอรับและหนังสือรับรองผู้ผลติหรื อตัวแทนจําหน่ายขออนุญาตก่อน
การใช้ งาน
2.1.8 อุปกรณ์ทีใช้ ประกอบ
อุปกรณ์ ทีใช้ ประกอบท่อ ตัวอย่างเช่น ข้ องอ สามทาง เป็ นต้ น จะต้ องใช้ ตามชนิดของท่อและผลิตจาก
โรงงานทีผลิตท่อหรื อโรงงานทีผลิตอุปกรณ์ ประกอบท่อทีได้ มาตรฐานสากลเท่านัน ห้ ามใช้ อุปกรณ์ ทีใช้ ประกอบท่อทีทํา
ขึนเอง
2.2

การติดตังท่ อระบบต่ าง ๆ
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โดยทัวไปการติด ตังท่ อระบบสุขาภิ บาลจะต้ องเป็ นไปตามข้ อ กําหนดของมาตรฐานท่อในอาคารของมาตรฐาน
ว.ส.ท. ฉบับล่าสุดและข้ อกําหนดอืน ๆ ดังต่อไปนี
2.2.1 การต่อท่อนําประปา
1) ให้ ใช้ ท่อและข้ อต่อตามทีได้ กําหนดไว้ ภายใต้ หวั ข้ อมาตรฐานของคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์
2) ให้ ติดตังวาล์วนําไว้ ทีท่อนําก่อนเข้ าเครื องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทุกแห่ง ณ ตําแหน่งทีได้ แสดงไว้ ใน
แผนผังโดยกําหนดชนิดของวาล์วไว้ ดงั นี
- วาล์วประตู วาล์วตัดตอนนําให้ ใช้ วาล์วประตูทุกแห่ง วาล์วประตูขนาด 2” หรื อเล็กกว่าให้ ใช้
วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว
- โกลบวาล์วในระบบท่อทีต้ องการปรับความดัน และอัตราการไหลของนําให้ ติดตังโกลบวาล์ว
ไว้ ทกุ แห่งและให้ ใช้ วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว
- วาล์วกันนํากลับในระบบท่อทีจําเป็ น และไม่ต้องให้ นําไหลกลับจะต้ องติดตังวาล์วกันนํากลับ
ไว้ ทกุ แห่ง
- ยูเนียน ถ้ ามีความจําเป็ นต้ องใช้ ให้ ติดตังยูเนียนไว้ ทางด้ านใต้ ของวาล์วประตูทุกตัว และก่อน
ท่อจะเข้ าเครืองสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทังหมดเว้ นไว้ แต่กรณีทีเครื องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ นัน ๆ ได้ มีข้อต่อชนิดทีสามารถ
ถอดท่อออกได้ ง่ายติดมาด้ วยแล้ ว ห้ ามติดตัง ยูเนียนฝั งไว้ ในกําแพง เพดาน หรือฝากัน
3) ตําแหน่งและชนิดของวาล์วนํามีข้อกําหนดในการติดตังดังนี
- วาล์วนําจะต้ องติดตังตามตําแหน่งทีแสดงไว้ ในแบบและ/หรือระบุในข้ อกําหนดนีทุกประการ
- ท่อนําทีแยกหรือตรงเข้ าอาคารทุก ๆ ท่อ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหา และติดตังวาล์วประตูนําให้ ณ
บริเวณจุดทีท่อจะเข้ าอาคารแห่งละตัว ทังนีไม่ว่าจะแสดงไว้ ในแผนผังหรือไม่ก็ตาม
- วาล์วทุกตัวจะต้ องติดตังในตําแหน่งทีสะดวกแก่การตรวจหรื อถอด เพือซ่อมหรื อเปลียน หรื อ
มิฉะนันก็จะต้ องจัดให้ มีช่องทางทีจะจัดการถอดออกเพือซ่อม หรือเปลียนได้
- การติดตังวาล์วทุกตัวบนท่อทีเดินในระดับดินนัน จะต้ องไม่ให้ ก้านวาล์วอยู่ตํากว่าระดับดิน
หรือตามทีแสดงไว้ ในแบบ
4) ความลาดเอียงของท่อระบายนํา ท่อนําจะต้ องเดินให้ มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายนําทิง ถ้ ามี
ท่อสาขาแยกออกจากท่อเมนซึงติดตังไว้ ในแนวดิง ให้ ต่อท่อสาขานีเอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ จุดทีมีระดับตําทีสุดในระบบ
ท่อนํานีให้ ติดตังวาล์วสําหรับเปิ ดระบายนําทิง เพือจะได้ ระบายนําจากระบบได้ หมดสิน
5) ท่อสาขาทีแยกจากท่อเมนนัน จะแยกจากส่วนบน ตอนกลางหรือใต้ ของท่อเมนก็ได้ ทัง โดยใช้ ข้อต่อ
ประกอบให้ เหมาะสม
6) ข้ อต่อ (แบบเกลียว) การต่อแบบเกลียวให้ ใช้ สาํ หรับท่อประปาเท่านัน โดยตัดฟั นเฉพาะเกลียวตัวผู้
เท่านัน แล้ วสวมข้ อต่อเกลียวเข้ าไป เมืออัดแน่นแล้ วเกลียวจะต้ องเหลือไม่เกิน 2 เกลียว
เต็ม เกลียวท่อนีจะต้ องตัดฟั นให้ คมเรียวไปทางปลายท่อ และทุกท่อเมือตัดและทําเกลียวเสร็ จแล้ ว
จะต้ องคว้ านปากในปาดเอาเศษทีติดอยู่รอบ ๆ ทิงให้ หมด
7) Water Hammer Arrestor ผู้รับจ้ างจะต้ องติดตังไว้ ทีปลายสุดของท่อเมนทีต่อกับเครื องสุขภัณฑ์
ของห้ องนําทุกห้ องตามแบบ Water Hammer Arrestor จะต้ องมีขนาดเป็ นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตทีจะใช้ กับจํานวน
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ของสุขภัณฑ์ ที ท่อเมนนันรองรับ มีขนาดไม่ เล็กกว่า 1/2” และจะต้ องมีวาล์วประตูนําขนาดเท่ากับขนาดของ Water
Hammer Arrestor ติดตังไว้ ก่อนเพือใช้ สาํ หรับการเปลียนหรือตรวจซ่อม Water Hammer Arrestor ได้ ในภายหลัง
8) ท่อทางด้ านดูดของเครืองสูบนําทีอยู่ตํากว่าระดับนําซึงจําเป็ นต้ องฝั งอยู่ในพืนหรื อผนังคอนกรี ตของ
ถังเก็บนําจะต้ องติดตัง Flashing ทําด้ วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และกว้ างออกจากผิวนอกท่อไม่น้อยกว่า 0.20
ม. โดยรอบท่อเชือมติดกับผิวนอกท่อก่อนแล้ วจึงไปติดตังให้ อยู่กงกลางระหว่
ึ
างความหนาของพืนหรื อผนังคอนกรี ตของถัง
เก็บนําก่อนเทคอนกรีตเพือป้องกันการรัวซึม
2.2.2 การติดตังท่อโสโครก และท่อระบายนํา
1) ท่อใต้ ดินและข้ อต่อต่าง ๆ ทีฝั งใต้ ดินให้ ใช้ วิธีการทีกําหนดไว้ ในข้ อต่อไปนี
- ก้ นร่องต้ องกระทุ้งดินให้ แน่นโดยตลอด วิธีการทีใช้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
ถ้ าดินเดิมไม่ดีต้องขุดออกให้ หมดแล้ วนําวัสดุอืนซึงได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานมาใส่แทน แล้ วกระทุ้งให้ แน่น
- รองก้ น ร่ องด้ วยคอนกรี ตหนาประมาณ 0.10 ม.และกว้ างเท่ากับเส้ นผ่ าศูนย์ กลางท่อเป็ น
อย่างน้ อยและจะต้ องมีระดับและความลาดเอียงถูกต้ องตาม Shop Drawing ทีขออนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานแล้ ว
- แนวต่อต้ องตรงไปไม่คดไปมาความลาดต้ องถูกต้ องตามแบบ
- รอยต่อทุกอันจะต้ องแน่นสนิทนําซึมไม่ได้ เมือหยุดพักงานจะต้ องปิ ดปากท่อเพือป้องกันไม่ให้
นํา ทราย ดินเข้ าไปในท่อ
- สํา หรั บ ท่ อ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ชนิ ด ปากลินรางให้ ย าแนวรอยต่ อ ระหว่ า งท่ อ ให้ เ รี ย บร้ อย
สวยงามด้ วยปูนทรายหนา 0.05 ม. และกว้ างไม่น้อยกว่า 0.30 ม.
- ท่อลอดถนนทีไม่ใช่ท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จะต้ องเทหุ้มด้ วยคอนกรี ตหนาไม่น้อยกว่า 0.10
ม. หรือทับเหนือท่อด้ วยแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดความยาวทีลอดท่อถนนทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม. หลังจากที
กลบท่อด้ วยทราย 0.10 ม. แล้ ว และดินหรื อทรายทีใช้ กลบฝั งท่อทีอยู่ใต้ และเหนือทีส่วนนีจะต้ องกระทุ้งให้ แน่นเป็ นชันๆ
ไป แต่ละชันจะต้ องมีความหนาไม่เกิน 0.30 ม.
2) ท่อเหนือพืนดินสําหรับท่อระบายนํา, ท่อโสโครกให้ ใช้ ท่อและอุปกรณ์ ตามทีกําหนดในข้ อ 1.3, 1.4,
1.5, และ 1.6 การใช้ ข้อต่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ เป็ นตามทีผู้ผลิตท่อแต่ละชนิดแนะนํา
3) ความลาดเอียง ท่อโสโครกและท่อระบายนําจะต้ องติดตังให้ มีความลาดเอียงลงไปสู่ปลายท่อ 1:50
สําหรับขนาดท่อตังแต่ 2” ลงในส่วนท่อตังแต่ 3” ขึนไป ให้ มีความลาดเอียง 1 : 100 เว้ นไว้ แต่จะแสดงไว้ ในแบบเป็ นอย่าง
อืน
4) การประกอบท่อ ให้ กระทําตามข้ อกําหนดดังนี
- การลดขนาดของท่อให้ ใช้ ข้อลดด้ วยขนาดและข้ อกําหนดดังนี
- การหักเลียว ให้ ใช้ ข้อต่อรูป TY ประกอบกับข้ อโค้ งเพือให้ ได้ แนวตามต้ องการเว้ นไว้ แต่การหัก
เลียวในแนวดิงให้ ใช้ สามตา TY
- ในกรณีทีนําโสโครกไหลจากแนวราบขึนสู่แนวดิง จะใช้ ข้อโค้ งสัน 90 องศาก็ได้ หรื อ การหัก
เลียวของท่อส่งนําโสโครกจากโถส้ วม จะใช้ ข้อโค้ งสัน 90 องศาก็ได้
5) การติดตังทีดักผง ซึงรวมถึงคอห่านและถ้ วยสําหรับท่อระบายนํามีข้อกําหนดดังนี
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ท่อทุกท่อทีเดินจากเครื องสุขภัณฑ์ หรื ออุปกรณ์ ทุกชินลงสู่ท่อระบายผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหา
และติดตังทีดักผงให้ ด้วย ยกเว้ นในกรณีทีสขุ ภัณฑ์หรืออุปกรณ์นนั ๆ มีทีดักผงหรื ออุปกรณ์ อืน อันมีความมุ่งหมายทํานอง
เดียวกับประกอบติดอยู่ในตัวแล้ ว
- ทีดักผงจะต้ องติดตังใกล้ เคียงกับเครืองสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ให้ มากทีสุดเท่าทีจะทําได้
- เครืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แต่ละชุด ห้ ามมิให้ ติดเครืองดักผงมากกว่า 1 ที
- ทีดักผงซึงติดตังอยู่ในตําแหน่งทีเข้ าถึงได้ ง่ายนันจะต้ องติดปลักหรื ออุปกรณ์ อืนใดทีผู้ว่าจ้ าง
เห็นเหมาะสมในการถอดออก เพือถ่ายผงทิง และทําความสะอาดภายในได้ สะดวก
- ข้ อต่อแบบสวมจะนํามาใช้ ต่อเข้ ากับทีดักผงได้ ก็เฉพาะเมือต่อเหนือทีดักผงขึนมาเท่านัน
6) ช่องทําความสะอาด (Pipe Cleanout) ผู้รับจ้ างจะต้ องติดตังช่องทําความสะอาดสําหรับ ท่อส้ วม
หรือท่อระบายนําตามจุดต่าง ๆ และขนาดต่าง ๆ ดังนี
- ช่องทีทําความสะอาดทีพืนทุก ๆ ระยะ 15 เมตร สําหรับท่อส้ วม หรื อท่อนําทิงในแนวนอนทีมี
ขนาด 4” หรือเล็กกว่าและติดตังทุก ๆ ระยะ 20 เมตร สําหรับท่อส้ วม ท่อนําทิงและท่อระบายนําฝนในแนวนอนทีมีขนาด
ใหญ่กว่า 4” ขึนไป
- ในตําแหน่งทีท่อส้ วมหรือท่อนําทิงเปลียนทิศทางเกินกว่า 45 องศา
- ทีฐานของท่อส้ วมหรือท่อนําทิงในแนวดิง (Base of Stack)
- ในส่วนทีใกล้ สว่ นต่อระหว่างท่อส้ วม ท่อนําทิงภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
- ท่อส้ วมหรือท่อนําทิงทีฝั งดิน จะต้ องมีช่องทําความสะอาดต่อขึนมาจนถึงระดับดิน
- ช่องทํา ความสะอาดจะต้ องมี ขนาด เท่ากับ ท่อและมีขนาดไม่ใหญ่ กว่า 8” สําหรั บท่อที มี
เส้ นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่เกินกว่า 8”
2.2.3 การติดตังท่อระบายอากาศ
การจัดระบบท่อระบายอากาศ ได้ อาศัยหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1) หากกระทําได้ ถ้ ามีท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกมากกว่าท่อเดียว ให้ รวมเป็ นท่อเดียวกัน แล้ ว
ต่อท่อนีให้ สงู พ้ นระดับหลังคาอาคาร
2) ท่ อ ระบายอากาศที ติ ด ตังตามแนวดิ งเหนื อ เครื องสุข ภั ณฑ์ ทั งหลาย อาจต่ อ รวมเข้ า เป็ นท่ อ
เดียวกันได้
3) ท่อรับนําโสโครกซึงรับนําโสโครกจากเครื องสุขภัณฑ์ ตังแต่ 2 เครื องขึนไป จะต้ องต่อท่อระบาย
อากาศออกทางปลายข้ างของท่อ เว้ นไว้ แต่จะปรากฎว่าเครืองสุขภัณฑ์แต่ละเครืองมีท่อระบายอากาศของตนเองแล้ ว
4) การต่อท่ออากาศเข้ ากับท่อระบายทีวางตามแนวนอนนัน ให้ ต่อทีด้ านบนของท่อระบายนัน
5) ปลายล่างของท่ออากาศ ให้ ต่อในลักษณะทีว่าหากเกิดสนิมหรื อคราบเกาะติดข้ างในท่อแล้ วจะถูก
นําชะให้ ไหลออกไปทางท่อระบายได้
6) ท่อระบายนําฝนแนวนอนทีอาศัยความลาดเอียงของท่อในการระบายนํามีความยาวท่อ จากการ
เปลียนทิ ศ ทางจากแนวดิ งเป็ นแนวนอน และแนวนอนเป็ นแนวดิ งเกิ นกว่า 50 เมตรให้ ใส่ท่ อระบายอากาศขขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 4” ทุก ๆ ระยะ 40 เมตร โดยมีปลายท่อระบายอากาศอยู่สงู กว่าหลังท่อ 0.30 เมตรพร้ อมติดตังตะแกรง
Stainless ไว้ ทีปลายท่อ
2.2.4 การติดตังท่อฝั งพืนและผนังคอนกรีต
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ห้ ามใช้ ท่ออโลหะผังพืนและผนังคอนกรี ตรวมทังเสาคอนกรี ตด้ วย ให้ ใช้ ท่อเหล็กอาบสังกะสี Class B
หรื อท่อเหล็กดําแบบมีตะเข็บ SCH40, ASTM A53 GRADE A แทนเป็ นอย่างน้ อย ในกรณีทีต้ องฝั งในพืนคอนกรี ตชัน
หลังคา พืนและผนังถังเก็บนําจะต้ องติดตัง Flashing โดยการเชือมด้ วยเหล็กแผ่นทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และ
กว้ างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร โดยรอบท่อเพือป้องกันการรัวซึมระหว่างคอนกรี ตกับผิวนอกท่อ และให้ ใช้ หน้ าแปลนแทน
การเชือมต่อท่อทีต่อจากท่อทีฝั งนี
2.3

ปลอกท่ อลอดและแผ่ นปิ ด (Sleeve and Escutcheon)
2.3.1 ผู้รับจ้ างต้ องติดตังปลอกท่อลอด (Sleeve) ก่อนการเทพืน คานและผนังคอนกรี ตเสริ มเหล็กรวมทังผนัง
ก่ออิฐ ก่อนการติดตังให้ ทํา Shop Drawing แสดงผังและระดับของปลอกท่อลอดเพือขออนุมัติด้วยทุกครัง
2.3.2 ท่อทีติดตังก่อนหรื อภายหลังทําผนังหรื อเทพืนอาคารต้ องสวม Sleeve ทีทาสีกันสนิมภายใน Sleeve ไว้
ก่อนเสมอ
2.3.3 ปลอกท่อลอดจะต้ องทําด้ วยท่อเหล็กหรื อแผ่นเหล็กม้ วนเท่านัน และต้ องติดตัง Flashing ทีทําจากเหล็ก
แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตรและกว้ างไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิว) สําหรับพืนหรือผนังทีต้ องการป้องกันการซึม
2.3.4 ขนาดภายในของ Sleeve ต้ องโตกว่าขนาดท่อ และฉนวนหุ้มท่อทีลอดผ่านไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1
นิว) ปลายทังสองด้ านต้ องตัดขอบเรียบได้ ฉากกับผนังและความยาวเท่ากับความหนาของผนัง หรื อสูงกว่าระดับพืนอาคาร
ทียังไม่ได้ ตบแต่งอย่างน้ อย 50 มิลลิเมตร (2 นิว) หรื อสูงเท่ากับความหนาของวัสดุตกแต่งทีจะต้ องใช้ สําหรับพืนทีบริ เวณ
นัน ๆ
2.3.5 ช่องว่างระหว่าง Sleeve กับท่อ และฉนวนทีติดตังภายในอาคาร ต้ องอุดให้ แน่นด้ วยสารทนไฟอย่างน้ อย
2 ชัวโมงหรืออุดด้ วยสารกันซึมสําหรับท่อทีผ่านผนังออกสูภ่ ายนอกอาคาร
2.3.6 แผ่นปิ ด (Escutcheon) ใช้ ปิดทีด้ านของ Sleeve ทีปรากฏแก่สายตาทําด้ วยแผ่นอลูมิเนียม ซึงได้ รับการ
อนุมตั ิรูปแบบและวิธีการติดตังจากผู้ออกแบบแล้ ว ขนาดของแผ่นปิ ดมีดงั นี
- ท่อขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 นิว) ความหนาของแผ่นปิ ดไม่น้อยกว่า 0.50
มิลลิเมตร ความกว้ างโดยรอบท่อ 10 เซนติเมตร (4 นิว)
- ท่อขนาด 125 มิลลิเมตร (5 นิว) และใหญ่ กว่า ความหนาของแผ่นปิ ดไม่น้อยกว่า 0.70 มิลลิเมตร
ความกว้ างโดยรอบท่อ 10 เซนติเมตร (4 นิว)
2.3.7 ในกรณีทีท่อลอดผ่านผนัง พืน เพดาน ซึงจะปรากฏแก่สายตาทีต้ องการความสวยงามจะต้ องใช้ ท่อสวม
ลอดทีเป็ นท่อเหล็กดําทาสี หรือท่อเหล็กชุบสังกะสี หรือเหล็กแผ่นม้ วนทาสี ตามทีได้ รับการอนุมตั ิจากวิศวกรผู้ออกแบบ
2.4

การทดสอบ ตรวจสอบ และทําความสะอาดท่ อนํา
2.4.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื องมือ อุปกรณ์ เครื องใช้ ทีจําเป็ น เพือการทดสอบทีแสดงในแบบ
แปลนและระบุไว้ ในทีนีจนงานเสร็จเรียบร้ อยใช้ งานได้
2.4.2 ระบบทังหมดทีเป็ นส่วนของระบบสุขาภิ บาลจะต้ องทําการทดสอบ โดยมีทีปรึกษาผู้ควบคุมงานร่ วมอยู่
ด้ วย ก่อนทีจะทําการกลบ ถม หรือสร้ างสิงอืนทับหรือปิ ดบังได้
2.4.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้ อบกพร่องเนืองจากการทดสอบ
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โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. :FEC/ARU32/SP-P/0001
Doc. Title : งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

Rev. No. 0
Page 2-7/11

2.4.4 ท่อ นําฝน ท่ อส้ วม ท่ อนํ าทิ ง ท่อ อากาศ และท่อ ระบายนํ าในแนวนอน ตลอดจนท่ อแยกต่า งๆ ทํ าการ
ทดสอบ โดยเติมนําให้ ล้นจากระดับหลังคาหรือให้ เติมนําจนล้ นตรงจุดทีสูงกว่าส่วนทีทดสอบ ฟุต
2.4.5 ท่อนําประปาทังหมดจะต้ องทําการทดสอบภายใต้ แรงดันนําไม่ตํากว่า . เท่าของความดันใช้ งาน แต่ไม่
ตํากว่า ปอนด์ต่อตารางนิว
2.4.6 ท่อของระบบป้องกันอัคคีภัย ท่อนํามัน จะต้ องทดสอบภายใต้ แรงดันนําไม่ตํากว่า . เท่าของความดัน
ใช้ งาน แต่ไม่ตํากว่า ปอนด์ต่อตารางนิว
6.4.7 ท่อความดันทีต่อจากเครืองสูบนําเสีย จะต้ องทดสอบแรงดันนําไม่ตํากว่า ปอนด์ต่อตารางนิว
2.4.8 การทดสอบท่อของทุกระบบรวมทังข้ อต่อต่างๆ จะต้ องไม่มีการรัวและแรงดันจะต้ องไม่ตกเป็ นระยะเวลา
ต่อเนืองกันตลอด ชัวโมงของการทดสอบ ในกรณีทีมีการรัวซึมของท่อ และข้ อต่อในขณะทดสอบจะต้ องทําการเปลียน
ใหม่ หรื อซ่ อ มไม่ ให้ เ กิ ดรอยรั วซึม ตามคํ าแนะนํา ของวิ ศวกรผู้ค วบคุม งานแล้ ว จึง ทํ าการทดสอบใหม่ จ นสามารถใช้ ไ ด้
สมบูรณ์
. . เครื องสูบ นํ าต่ า งๆ ตลอดจนเครื องเติ ม อากาศ จะต้ อ งทํ า การทดสอบจนถู ก ต้ องตามรายละเอี ย ด
ข้ อกําหนดทีระบุไว้
2.4. เครื องมื อ อุป กรณ์ อื นๆ อุป กรณ์ ค วบคุม และท่ อ จะต้ อ งทํ า การทดสอบตามโค๊ ด และมาตรฐานที ได้
ออกแบบไว้
. . เมื อทํ าการทดสอบจนเป็ นที พอใจของเจ้ า ของงานแล้ ว ผู้รับ จ้ า งจะต้ องทํา ความสะอาดท่อ เครื องมื อ
อุปกรณ์ต่างๆ ทังหมดตามคําแนะนําของวิศวกรทีปรึกษาผู้ควบคุมงาน
2.4.12 การตรวจและทดสอบระบบท่อทังหมดมีท่อ นําประปา ท่อโสโครก ท่อระบายนําและท่อระบายอากาศ
จะต้ องได้ รับการตรวจสอบ และทดสอบการรัวซึมให้ เสร็จเรียบร้ อยก่อนการปิ ดฝ้าเพดาน ท่อโสโครก หรื อท่อระบายทีฝั งไว้
ใต้ ดินนันจะต้ องทําการทดสอบการรัวซึมก่อนกลบดิน
2.4.13 ท่อรัวหรือชํารุด หากผลของการทดสอบ หรื อตรวจสอบปรากฏว่าท่อรัว หรื อชํารุ ดไม่ว่าจะเป็ นด้ วยความ
บกพร่ องในคุณภาพของวัสดุ หรื อ ฝี มือการติดตังก็ดี ผู้รับ จ้ างจะต้ องแก้ ไขหรื อเปลียนใหม่ให้ ทันที และจะต้ องทําการ
ทดสอบใหม่อีกครังหนึง จนปรากฎผลว่าระบบท่อทีติดตังนันเรี ยบร้ อยใช้ งานได้ ถูกต้ องกับความประสงค์ ทุกประการ การ
ซ่อมท่อรัวซึมนันให้ ซ่อมโดยวิธีถอดออกต่อใหม่ หรื อเปลียนของใหม่ให้ เท่านันห้ ามใช้ ค้อนยําทีรู รัวซึม หรื อทีข้ อต่อเป็ นอัน
ขาด
2.4.14 หลังจากงานติด ตังได้ เ สร็ จเรี ย บร้ อยทุกประการแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องทําความสะอาดระบบท่ อทังหมด
รวมทังเครืองสุขภัณฑ์บริภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทุกชินทีติดตังในระบบนันอย่างทัวถึงทังภายใน และภายนอก โดยเช็คถูกขัด
ล้ างนํามันจารบี เศษโลหะ และสิงสกปรกต่าง ๆ ออกให้ หมด หากการติดตังหรือทําความสะอาดระบบท่อนีได้ กระทําความ
ชํารุ ดเสียหายเกิดขึนแก่ส่วนหนึงส่วนใดของอาคารหรื องานตกแต่งอาคารแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องซ่อมแซมส่วนนัน ๆ ให้ ดี
ดังเดิมด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างเองทังสิน
2.4.15 การทําลายเชือ (Sterilization) ก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้ างจะต้ องทําการฆ่าเชือโรค
) ท่อนําประปาทีผ่านการทดสอบแล้ วพบว่าไม่มีการรัวซึม ในเส้ นท่อให้ บริ สทุ ธิ ปราศจากเชือจุลินทรี ย์
โดยใช้ นํายาทีมีสว่ นผสมของคลอรีนไม่ตํากว่า 50 ส่วนในล้ านส่วน (50 PPM.) ซึง Chlorine ทีใช้ อาจเป็ นโซเดียมไฮโปครอ
ไรด์ หรือแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ โดยให้ บรรจุนํายาดังกล่าวเข้ าไปในระบบท่อ ทิงไว้ เป็ นเวลาไม่ตํากว่า 24 ชัวโมง และใน
ระหว่างระยะเวลานีให้ เปิ ด-ปิ ด วาล์วทังหมดทีมีอยู่ในระบบเป็ นครังคราวให้ นํายาไหลผ่านลงท่อระบายไปหลาย ๆ ครัง
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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เมือครบกําหนดแล้ วให้ เปิ ดวาล์วทุกวาล์ว รวมทังวาล์วระบายนําทิงด้ วย แล้ วใช้ นําสะอาดไล่นํายาให้ ออกจากระบบจน
ปรากฏว่านํายาทีออกมามีคลอรีนเหลืออยู่ไม่ถึง 0.2 PPM. จึงหยุดได้ และถือว่างานทําลายเชือในระบบได้ เสร็จสินแล้ ว
2) ถัง เก็ บ นํ าประปาทุ ก ถั ง จะต้ อ งทํ า การฆ่ า เชื อโรคด้ วยสารละลายคลอรี น โดยใช้ ค วามเข้ มข้ น
(Concentration)
ส่วนในล้ านส่วน (100 PPM.) แล้ วทิงไว้ ชัวโมง จนเหลือ Free Residual Chlorine 0.3 PPM.
แล้ วล้ างด้ วยนําจนได้ ความเข้ มข้ นตามต้ องการ
2.5

การป้องกันการผุกร่ อน
วัสดุทีเป็ นโลหะทีนํามาใช้ ในโครงการนีทุกชนิด จะต้ องผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิมและการผุกร่ อนทีเหมาะสม
แล้ วทังสิน เช่น การพ่นอบสีจากโรงงาน การทําความสะอาดผิวโลหะและทาด้ วยสีกันสนิม หรื อการชุบสังกะสีตามความ
เหมาะสมหรือตามทีระบุไว้ หากใช้ สกี นั สนิมจะต้ องเป็ นชนิด Red Iron Oxide และในกรณีทีมีการซ่อมสีเนืองจากการเชือม
การตัด การเจาะ การขัดหรื อการทําเกลียวให้ ใช้ สีรองพืนจําพวก Zinc Chromate Primer ก่อนลงสีทับหน้ าด้ วยสีนํามัน
ชนิด Alkyd Resin Gloss Enamel ด้ วยสีหรือรหัสสีทีต้ องการ โดยจะต้ องส่งรายละเอียดสีทีต้ องการใช้ ดังกล่าวให้ ผ้ วู ่าจ้ าง
พิจารณาอนุมตั ิก่อนการดําเนินการทาสี
2.6

การขุดกลบร่ องทีวางท่ อ (EXCAVATION & BACKFILLING)
2.2.1 ร่อง Trench ทีวางท่อต้ องมีความกว้ างไม่น้อยกว่า . ม. และต้ องมีขนาดเท่ากับเส้ นผ่าศูนย์ กลางท่อ
บวก ความกว้ าง . ม.
2.2.2 ให้ ทําการขุดรากต้ นไม้ เศษไม้ เศษขยะออกให้ หมดก่อนทําการวางท่อ
2.2.3 วัสดุต่างๆ ทีขุดขึนมาต้ องขนไปทิงนอกหน่วยงาน และ/หรือตามแต่ทีผู้ควบคุมงานจะกําหนด
2.2.4 จัดให้ มีการป้องกันไม่ให้ ดินทีขุดพังทลาย โดยการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ทีเหมาะสมมาป้องกันดินทลาย เพือ
ความปลอดภัยและให้ ปิดร่องไว้ ถ้ายังไม่กลบร่อง
2.2.5
ให้ ระบายนําในร่องให้ แห้ ง โดยใช้ เครืองสูบนําทีผู้รับจ้ างจัดหามาเอง เพือระบายนําไปยังจุดระบายทีผู้
ควบคุมงานจะกําหนดให้
2.2.6 ในการวางท่อประปาและท่อระบายนําทิงในหลุมเดียวกัน ให้ วางท่อประปาเหนือท่อนําทิงอย่างน้ อย .
ม. ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ วางท่อประปาและท่อระบายนําทิงคนละร่องห่างากันไม่น้อยกว่า เมตร
2.2.7 ท่อทีฝั งดินจะต้ องรองรับด้ วยทรายบดอัดหรือหินหนาไม่น้อยกว่า . ม.
2.2.8 การกลบ (Backfilling) ท่อทีฝั งให้ กลบด้ วยทรายสะอาดเหนือท่อฝั งและบดอัดให้ แน่นทุกๆ ช่วงความสูง
. ม. และเหลือไว้ . ม. จากผิวบนเพือทีจะตบแต่งผิวบนด้ วยวัสดุตามทีสถาปนิกระบุ
.7

ตารางแสดงรหัสสี และสีสัญลักษณ์
2.7.1 โดยการทาสีท่ อให้ ท าตลอดทังท่อ เฉพาะท่อ ทีเดิ นลอย (ยกเว้ น ท่อที เดิ นฝั งในคอนกรี ต หรื อ เดิ นในฝ้า
เพดานไม่ต้องทาสีชันสุดท้ าย) การทาสีท่อเหล็กอาบสังกะสีให้ ทาสีประเภท Wash Primer ก่อนทุกครัง และสําหรับท่อ
เหล็กหล่อให้ ทาสีประเภทบิทเู มน โดยขนาดของตัวหนังสือและลูกศรให้ ใช้ ขนาดดังนี
2.7.2 ขนาดแถวรหัสสีและตัวอักษรกําหนดดังนี
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ขนาดท่อ (Dia.) หรือท่อรวมฉนวน
มม.( / ”) – 32 มม. (1 1/4")
มม.( / ”) – 65 มม. (2 1/2")
มม.( ”) – 150 มม. (6")
มม.( ”) – 250 มม. (10")
มม.( ”) – มากกว่า

ความกว้ างของแถบรหัสสี
150 มม. ( ”)
150 มม. ( ”)
250 มม. ( ”)
300 มม. ( ”)
500 มม. ( ”)

ขนาดตัวอักษร
15 มม. ( / ”)
25 มม. ( ”)
40 มม. ( / ”)
65 มม. ( / ”)
90 มม. ( / ”)

2.7.3 ระยะของแถวรหัสสี อักษรสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์ ลกู ศรแสดงทิศทางให้ ใช้ กับทังท่อทีปรากฏและไม่
ปรากฏแก่สายตาทัวไปโดยกําหนดเป็ นดังนี
- ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 6 เมตร ของท่อในแนวตรง
- ใกล้ ตําแหน่งวาล์วทุกตัว
- เมือมีการเปลียนทิศทาง และ/หรือมีท่อแยก
- เมือท่อผ่านกําแพงหรือทะลุพืน
- บริเวณช่องเปิ ดบริการ
กําหนดสีของรหัส และสีสญ
ั ลักษณ์ต่าง ๆ ตามตารางดังต่อไปนี
ชนิดของท่อ
ท่อนําประปา
ท่อส้ วม
ท่อนําทิง
ท่อระบายอากาศ
ท่อนําฝน

อักษรสัญลักษณ์
CW
S
W
V
RL

รหัสสี
ฟ้า
ดํา
นําตาล
ขาว
เขียว

ตัวหนังสือและหรือลูกศร
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว

หมายเหตุ ท่อทีปรากฏแก่สายตาทัวไปถ้ ามีการระบุให้ ใช้ สีทับหน้ าทีแตกต่างจากรหัสสี จากทีทาสีทับ
หน้ าเสร็จท่อนันจะต้ องคาดทับด้ วยแถบรหัสสีของท่อนันพร้ อมกับรายละเอียดอืน ๆ ตามข้ อกําหนดในข้ อ 2.7.3 ด้ วย
2.8

รายชือผลิตภัณฑ์ หรื อผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)
รายละเอียดในหมวดนีได้ ระบุถึงรายชือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ทีถือว่าได้ รับการยอมรับโดยทัวไป การเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ นี จะต้ องแสดงรายละเอียด และหลักฐานอ้ างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทังนีต้ องได้ รับการอนุมัติจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้ าใช้ งาน
2.8.1 ท่อประปาภายในอาคาร
- Polypropylene Random Copolymer Pipe (PP-R) : Fusiotherm, Wefatherm, Thai PP-R หรื อ
เทียบเท่า
2.8.2 ท่อประปาภายนอกอาคาร
- Polybutylene (PB)
: PBP, Georg Fischer หรือเทียบเท่า
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- High Density Polyethylene Pipe (HDPE) : TAP, TPP, PBP, TGG หรือเทียบเท่า
2.8.3 ท่อนําร้ อน
- Polypropylene Random Copolymer Pipe (PP-R) : Fusiotherm, Wefatherm, Thai PP-R หรื อ
เทียบเท่า
- Copper Pipe : Kembla, Valor, Cambridge หรือเทียบเท่า
2.8.4 ท่อนําดืม
- Polypropylene Random Copolymer Pipe (PP-R) : Fusiotherm, Wefatherm,Thai PP-R,
PBP หรือเทียบเท่า
- Stainless Steel ASTM A-312
: Thai - German Products หรือเทียบเท่า
2.8.5 ท่อส้ วม ท่อนําทิง และท่ออากาศ
- Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) : ตราช้ าง, Thai Pipe, Siam Pipe, Paiboon Pipe, หรือเทียบเท่า
2.8.6 ท่อนําฝนภายในอาคาร
- Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) : ตราช้ าง, Thai Pipe, Siam Pipe, Paiboon Pipe, หรื อเทียบเท่า
. . ท่อระบายนําจากห้ องแล็ปปฏิบตั ิการเคมี
- พีพี (PP) BS. 4991-1974 : พีบีไพพ์ (PBP), SIAM PIPE, SUPER TUBE, REHAU หรือเทียบเท่า
2.8.8 ท่อระบายนําฝนภายนอกอาคาร
- High Density Polyethylene Pipe (HDPE) : TAP, TPP, PBP, TGG หรือเทียบเท่า
- Reinforce Concrete Pipe TIS.128-2518
: CCP, MCON, CCM, LOCAL หรือเทียบเท่า
2.8.9
ROOF DRAIN, FLOOR DRAIN, FLOOR CLEAN OUT, CLEAN OUT
- KNACK, TCP หรือเทียบเท่า
2.8.10 ฝาบ่อพักนําเสีย
- CAST IRON
: KNACK, SKC หรือเทียบเท่า
2.8.11 ท่อดับเพลิงภายในอาคาร
- Black Steel Pipe
: Samchai Steel ,Pacific Pipe, Saha Thai หรือเทียบเท่า
- Galvanized Steel Pipe
: Samchai Steel ,Pacific Pipe, Saha Thai หรือเทียบเท่า
2.8.12 ท่อดับเพลิงภายนอกอาคาร
- High Density Polyethylene Pipe (HDPE) : TAP, TPP, PBP, TGG หรือเทียบเท่า
- Black Steel Pipe
: Samchai Steel ,Pacific Pipe, Saha Thai หรือเทียบเท่า
- Galvanized Steel Pipe
: Samchai Steel ,Pacific Pipe, Saha Thai หรือเทียบเท่า
2.8.13 ท่อนําหมุนเวียนสระว่ายนํา นําพุ นําล้ น นําตก
- High Density Polyethylene Pipe (HDPE) : TAP, TPP, PBP, TGG หรือเทียบเท่า
2.8.14 ท่อระบายนําใต้ ดิน, แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)
- NEODRAIN หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเครื องหมายการค้าทีระบุ ยกเว้นมีหลักฐานพิ สูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายใน
ท้องตลาด จึงสามารถให้ใช้เทียบเท่าได้
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3.

วาล์ วและอุปกรณ์ ประกอบท่ อนํา VALVES & ACCESSORIES

3.1

ข้ อกําหนดทัวไป
. . วาล์วทุกชนิด (ยกเว้ น Flow Control or Pressure Control Valve) สเทรนเนอร์ และข้ อต่ออ่อนต้ องมีขนาด
เท่ากับท่อนําทีอุปกรณ์ดงั กล่าวติดตังอยู่
3. . โดยทัวไปวาล์วทีติดตังบนท่อนําในแนวนอน (Horizontal Pipe) ต้ องให้ ก้านวาล์วอยู่ในแนวดิงเว้ นแต่จะมี
สาเหตุจําเป็ นหรืออุปสรรคในการติดตังหรือใช้ งานจึงอนุญาตให้ ก้านวาล์วติดตังอยู่ในแนวเอียงได้
3.1.3 วาล์วทีปิ ด-เปิ ดขณะใช้ งานบ่อยหรื อใช้ ปิด-เปิ ดในกรณีฉุกเฉินหากสามารถทําได้ ต้องติดตังให้ ตัววาล์วไม่
สูงกว่า 1.80 เมตรจากพืน
. . วาล์วขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิว) และใหญ่กว่าทีจําเป็ นต้ องติดตังอยู่สงู เกิน 2.50 เมตรจากพืนและต้ อง
ใช้ ปิด - เปิ ดขณะใช้ งานบ่ อยต้ องติดตัง Chain Wheel และโซ่ทําด้ ว ยเหล็ก ไม่เป็ นสนิมห้ อยลงมาสูงจากพืนประมาณ
1.00 เมตร
3.1.5 วาล์ว และอุปกรณ์ ประกอบท่อ นําทังหมดของงานระบบต่า งๆถ้ า ไม่ไ ด้ ระบุไว้ ในแบบจะต้ องสามารถทน
ความดันใช้ งานได้ ตามข้ อกําหนดดังนี
1) สําหรับระบบประปาและระบบรดนําต้ นไม้ จะต้ องทนความดันใช้ งานได้ ไม่น้อยกว่า Class 150
2) สําหรับระบบระบายนําระบบนําทิงและระบบบํา บัดนําเสีย จะต้ องทนแรงดันใช้ งานได้ ไ ม่น้อยกว่ า
Class 125
3.1.6 ผู้รับจ้ างจะต้ องใส่วาล์วปิ ด-เปิ ดตามทีแสดงไว้ ในแบบและตามตําแหน่งดังต่อไปนีซึงอาจไม่แสดงในแบบ
) ณจุดทีท่อแยกออกจาก Risers และ Main Branches ออกจากท่อ Supply หรือ Return Main
) ท่อนําเข้ าและออกของเครืองจักรแต่ละเครื องเพือให้ สามารถถอดย้ ายเครื องทําการซ่อมแซมได้ โดย
ไม่กระทบกระเทือนส่วนอืนๆทีเหลือของระบบ
3) ข้ อต่อเครืองจักรทีซึงผู้ผลิตระบุไว้ ว่าวาล์วจะต้ องจัดหา "By Customer"
) จุดสูงและจุดตําในแต่ละวงจรทีซึงจะติดตังวาล์วนําทิงหรื อ Automatic Air Vent พร้ อมวาล์วปิ ด-เปิ ด
วาล์วทังหมดจะต้ องติดตังให้ แกนหมุนอยู่ในแนวระนาบหรือตําแหน่งตังฉากกับท่อในแนวดิง
3.1.7 วาล์วแต่ละประเภททีใช้ ต้องเป็ นยีห้ อใดยีห้ อหนึงเท่านันตามรายชือผู้ผลิตซึงได้ ระบุไว้ ในรายชือผลิตภัณฑ์
ฯวาล์วต้ องมี Structure and working pressure ถูกต้ องได้ รับการเห็นชอบและอนุมตั ิจากผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ าง
3.2

วาล์ วและอุปกรณ์ ประกอบท่ อนํา
3.2.1 Check Valve
1) สําหรับระบบประปา
- Check Valve สําหรับติดตังด้ านจ่ายของเครื องสูบนําทีสูบส่งนําขึนถังเก็บนําชันดาดฟ้าให้ ใช้
Pump Control Valve เพือไปควบคุมปั มไม่ให้ เกิดแรงกระแทกขณะเปิ ด-ปิ ดปั มโดยเมือสวิทซ์ สตาร์ ทปั มปั มกับวาล์วจะเปิ ด
พร้ อมกันโดยทีวาล์วจะค่อยๆเปิ ดเพือค่อยๆเพิม Head ในระบบไม่ให้ กระแทกและปิ ดสวิทซ์ เพือหยุดปั มวาล์วจะค่อยๆปิ ด
เพือลด Head ในขณะทีปั มยังทํางานอยู่เมือวาล์วปิ ดสนิทแล้ ว Limit Switch ทีวาล์วจะสังให้ ปัมหยุดทีวาล์วจะมี 3 ways
Solenoid Valve, 220 VAC, 50 Hz คอยควบคุมการทํางานของวาล์ว, Booster Pump Control Valve ประกอบด้ วย Main
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Valve, Check Valve, 3 way Solenoid Valve, Limit Switch, Strainer และ Isolation Valve, Main Valve เป็ นแบบ
Hydraulically Operated, Pilot Controlled, Globe Pattern, Single Chamber, Vertical Stem Mount, Top and Bottom
Guide, Have Stem Cap วัสดุ Main Valve ทําด้ วย Ductile Iron ASTM A536 and Blue Fusion Bonded Epoxy
Coating Inside and Outside, Seat Ring ทําด้ วย AISI 316 Stainless Steel, Stem ทําด้ วย AISI 316 Stainless Steel,
Spring ทําด้ วย 316 Stainless Steel, Diaphragm ทําด้ วย EPDM, Resilient Disc ทําด้ วย EPDM, Fasteners ทําด้ วย
AISI 18-8 Stainless Steel, ขนาดตังแต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิว) และเล็กกว่าต่อแบบเกลียวส่วนขนาดตังแต่ 65 มิลลิเมตร ( 2
½ นิว) และใหญ่กว่าต่อแบบหน้ าแปลนมาตรฐาน ANSI
- Check Valve สําหรับติดตังทางด้ านจ่ายของเครื องสูบนําเพิมความดัน (Pressure Booster
Pump) ให้ ใช้ แบบ Spring Loaded Silent Check Valve เหมือนกับระบบนําพุและนําล้ น
2) สําหรับระบบนําพุและนําล้ นของบ่อตกแต่งและบ่อบัว
Check Valve สําหรับติดตังด้ านจ่ายของเครื องสูบนําให้ ใช้ แบบ Spring Loaded Silent Check
Valve ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว) ตัววาล์วทําด้ วย Bronze หรื อ Brass มี Disc ทําด้ วย
Bronze,Brass หรือ Cast Iron และมี Spring ทําด้ วย Stainless Steel วาล์วขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว) และใหญ่ กว่า
ทําด้ วย Cast-Iron หรื อ Steel เป็ นแบบ Wafer หรื อ Flanged Ends มี Seat ทําด้ วย Buna-N หรื อ EPDM Disc และ Stem
ทําด้ วย Bronze หรือ Stainless Steel
3) สําหรับระบบระบายนําระบบนําทิงระบบนําเสียและระบบบําบัดนําเสีย
Check Valve เป็ นแบบ Swing วาล์วทําด้ วย Cast-Iron ทีออกแบบมาใช้ สําหรับระบบระบายนํา
ระบบนําทิงระบบนําเสียและระบบบําบัดนําเสียเท่านันถ้ าสามารถหลีกเลียงได้ ให้ ติดตัง Check Valve อยู่ในแนวระดับ
เสมอ
3.2.2 Gate Valve
1) สําหรับระบบประปา
วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว) ตัววาล์วทําด้ วย Bronze หรื อBrass
แบบ Screw Ends, Non Rising Stem สําหรับวาล์วขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว) และใหญ่ กว่าตัววาล์วทําด้ วย Cast
Iron เป็ นแบบ Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged
Ends
2) สําหรับระบบระบายนําระบบนําทิงระบบนําเสียและระบบบําบัดนําเสีย
วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิว) ตัววาล์วทําด้ วย Bronze หรื อ
Brass แบบ Screw Ends, Non Rising Stem สําหรับวาล์วขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิว) และใหญ่ กว่าตัววาล์วทําด้ วย Cast
Iron เป็ นแบบ Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged
Ends
3.2.3 Butterfly Valve
1) สําหรับระบบประปาและระบบรดนําต้ นไม้
ใช้ กับท่อขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว) และใหญ่ กว่าหรื อตามทีกําหนดในแบบตัววาล์ว (Body)
เป็ นแบบ Full Lug Type ทําด้ วย Cast Iron หรื อAluminium DIE-CASTING มี Alignment Holes สําหรับการยึดหน้ า
แปลน, Seat ทําด้ วย EPDM, BUNA-N, หรื อ Rubber อืนๆ DISC ทําด้ วย Stainless Steel, Shaft ทําด้ วย Stainless Steel
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. :FEC/ARU32/SP-P/0001
Doc. Title :งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

Rev. No. 0
Page 3-3/6

ออกแบบเป็ นชินเดียววาล์วขนาดตังแต่ 200 มม. (8 นิว) ให้ ใช้ เป็ นชนิด Hand Wheel Gear Operated วัสดุของตัววาล์ว
Shaft และ Seat ให้ เป็ นรุ่นทีได้ รับการรับรองจาก UL หรือ FM
3.2.4 Globe Valve
1) สําหรับระบบประปา
วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว) ตัววาล์วทําด้ วย Bronze หรื อ Brass
แบบ Screw Ends, Non-Rising Stem ปลายเป็ นแบบขันเกลียวลักษณะเกลียวเป็ นชนิดมาตรฐาน Renewable Disc,
Bonnet แบบมีเกลียว
3.2.5 Ball Valve
1) สําหรับระบบประปาและระบบรดนําต้ นไม้
วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 80 มิลลิเมตร (3 นิว) ตัววาล์วทําด้ วย Bronze หรื อ Brass
หรือ Steel Iron แบบ Screw Ends หรือ Flange ends
2) สําหรับระบบบําบัดนําเสีย
วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว) ตัววาล์วทําด้ วย PVC หล่อสําเร็ จรู ปเป็ น
ชินเดียวกันมี EPDM "0" Ring Seals และ Screw Ends, Seat เป็ น PTFE
3.2.6 Water Strainer
1) สําหรับระบบประปา
สเทรนเนอร์ ใช้ สาํ หรับต่อด้ านนําเข้ าเครืองสูบนําและทีอืนๆตามทีแสดงไว้ ในแบบตัวสเทรนเนอร์ เป็ น
แบบ Y-Pattern แผ่นตะแกรงดักผงทําด้ วย Stainless Steel สามารถถอดออกล้ างได้ โดยไม่ต้องถอดสเทรนเนอร์ ทังตัวออก
จากระบบท่อนํา
2) ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว) ตัวเรื อนทําด้ วย Bronze หรื อ Brass แบบ
Screw Ends รูตะแกรงไม่โตกว่า 1.6 มิลลิเมตร
3) แผ่นตะแกรงดักขยะเป็ นแผ่นตะแกรงประมาณ 50 รู /ตารางนิวสําหรับขนาด 4 นิว – 6 นิวหรื อตาม
มาตรฐานของบริ ษัทผู้ผลิตซึงมีการทดสอบคํานวณค่าความดันตกคร่ อมไว้ เหมาะสมต่อการใช้ งานทัวไปดีแล้ วส่วน Disk
Filter สําหรับระบบกรองนําจากแม่นําให้ เป็ นไปตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในแบบ
3.2.7 Automatic Air Vent
1) สําหรับระบบประปา
เป็ นแบบ Direct Acting Float Type ขนาดของท่อต่อเข้ า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิว) หรื อตามทีกําหนด
ในแบบ Casing ทําด้ วย Cast Iron ลูกลอยและส่วนประกอบภายในทําด้ วย Stainless Steel
2) การติดตังให้ ใส่ Gate Valve หรือ Ball Valve ไว้ ก่อนถึง Automatic Air Vent และให้ ต่อท่อระบายนํา
จาก Automatic Air Vent ไปทิงยังท่อระบายนํา Floor Drain, Roof Drain หรือ Gutter ทีเหมาะสมและอยู่ใกล้ ทีสุด
3.2.8 Flexible Pipe Connection
1) สําหรับระบบประปาระบบรดนําต้ นไม้ ระบบระบายนําระบบนําทิงและระบบบําบัดนําเสีย
ข้ อต่ออ่อนสําหรับต่อด้ านนําเข้ า-ออกจากเครืองสูบนําและเครื องทํานําเย็นและอุปกรณ์ ทีแสดงไว้ ใน
แบบเป็ นแบบ Reinforced Neoprene Rubber (Bellow Type Double Sphere)
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ยกเว้ นข้ อต่ออ่อนทีใช้ ต่อระหว่างท่อนําทิงท่อระบายนํากับบ่อพักหรื อถังบําบัดนําเสียสําเร็ จรู ปซึงะ
ต้ องใช้ ข้อต่ออ่อนทีผลิตขึนมาเฉพาะแบบ Reinforce Rubber และรัดให้ แน่นด้ วย Stainless Steel Clamp ทีปลายทัง 2
ด้ านทีต่อกับท่อ
2) ขนาดข้ อต่อ อ่อนตังแต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิว) และเล็กกว่าต่อ แบบเกลีย วส่วนขนาดตังแต่ 65
มิลลิเมตร (2 1/2 นิว) และใหญ่กว่าต่อแบบหน้ าแปลน
3) การติ ด ตังแบบต่ อ ด้ ว ยหน้ า แปลนต้ อ งมี Guide และ Stopper เพื อป้ องกัน การเสีย หายอั น
เนืองมาจากการยืดตัวของข้ อต่ออ่อนมากเกินกําหนด
3.2.9 Float Valve
1) สําหรับระบบประปา
เป็ นแบบ Non-Modulating Controlled ใช้ สําหรับควบคุมระดับนําในถังเก็บนําชุดลูกลอยควบคุม
ระดับนําได้ 2 ระดับ (Two Level Remote Float Control) คือระดับปิ ดไม่ให้ นําเข้ าและเปิ ดให้ นําเข้ าถังเก็บนําประกอบด้ วย
Main Valve และ Non-Modulating Float Control, ส่วนของ Non-Modulating Float Control ประกอบด้ วยลูกลอยซึงทํา
ด้ วย Copper, Counter Weight และ Vertical Rod ส่วนของ Main Valve เป็ นแบบ Hydraulically Operated, Pilot
Controlled, Globe Pattern, Single Chamber, Vertical Stem Mount, Top and Bottom Guide, Have Stem Cap วัสดุ
Main Valve ทําด้ วย Ductile lron ASTM A536 and Blue Fusion Bonded Epoxy Coating Inside and Outside, Seat
Ring ทําด้ วย AISI 316 Stainless Steel, Stem ทําด้ วย EPDM, Resilient Disc ทําด้ วย EPDM, Fasteners ทําด้ วย AISI
18-8 Stainless Steel, ขนาดตังแต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิว) และเล็กกว่าต่อแบบเกลียวส่วนขนาดตังแต่ 65 มิลลิเมตร (2 ½
นิว) และใหญ่กว่าต่อแบบหน้ าแปลนมาตรฐาน ANSI
3.2.10 การรับประกัน
อุปกรณ์ ทุก ชนิด (มาตรวัด นํา, อุปกรณ์ ส่ง สัญญาณ, อุปกรณ์ อ่า นสัญญาณและเครื องคอมพิวเตอร์ )
จะต้ องรับประกันคุณภาพสินค้ าและการใช้ งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
1) Pressure Gauge
ก. สําหรับระบบประปา
เป็ นแบบ Bourdon Tube, Bronze or Stainless Steel Movement สําหรับวัดความดันเข้ า
ออกของเครื องและอุปกรณ์ ทีแสดงไว้ ในแบบตัวเรื อนทําด้ วย Stainless Steel หน้ าปั ทม์ กลมเส้ นผ่าศูนย์ กลางไม่น้อยกว่า
100 มิลลิเมตร (4 นิว) มีสเกลหน้ าปั ทม์ อยู่ในช่วง 150 % ถึง 200 % ของความดันทีใช้ งานปกติ Accuracy With-In 1%
ของสเกลบนหน้ าปั ทม์สเกลมีหน่วยอ่านค่าเป็ น PSIG หรื อ kPa หรื อมิลลิเมตรปรอทหรื อนิวปรอทสําหรับวัดความดันที ตํา
กว่าบรรยากาศ
ข. เกจ์ความดันแต่ละชุดจะต้ องมี Shut Off Needle Valve ทําด้ วย Brass และ Snubber
ค. เกจ์วดั ความดันทีทางด้ านท่อดูด (Suction Side) อาจเป็ น Compound Gauge หากเครื องสูบ
นําอยู่สูงกว่ าถังเก็บนํ าตํ าแหน่ง ทีจะต้ อ งติ ดตังเกจ์ วัดความดัน คือทางนําเข้ า และนําออกของเครื องสูบนํ าสําหรั บระบบ
ประปาระบบนํ าพุแ ละนําล้ น ระบบกรองนํ าระบบจ่ ายนํ าประปาผ่ า น Pressure Reducing Valve รวมทังจุดอื นๆที
จําเป็ นต้ องมีการตรวจสอบความดันนําในท่อ
ง. Pressure Guagesจะต้ องสํารองไว้ เป็ นอะไหล่สาํ หรับใช้ ในงานบํารุงรักษาจํานวน 10 ชุด
3.2.11 Hose Bibb
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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เป็ นวาล์วเปิ ด-ปิ ดนําให้ ใช้ เป็ น Ball Valve Casing ทําด้ วย Nickel Plated Brass
3.2.12 Floor Drain
สําหรับระบบระบายนําระบบนําทิงและระบบบําบัดนําเสีย
ตัวเรื อนทําด้ วย Cast Iron มีปีกโดยรอบเพือป้องกันนํารัวจากพืนตัวตะแกรงปิ ดทําด้ วยทองเหลืองชุบ
โครเมียมสามารถเปิ ดทําความสะอาดได้ ง่ายส่วนภายในมีตะแกรงดักผงและจะต้ องติดตังให้ เรี ยบร้ อยได้ ตําแหน่งและระดับ
ถูกต้ องก่อนการเทคอนกรีตของพืน
3.2.13 Roof Drain
สําหรับระบบระบายนํา
ตัวเรื อนทําด้ วย Cast Iron มีปีกโดยรอบป้องกันนํารัวจากพืนมีช่องระบายนําฝนทําด้ วย Cast Iron และ
จะต้ องทําการติดตังให้ เรียบร้ อยได้ ตําแหน่งและระดับถูกต้ องก่อนการเทคอนกรีต
3.2.14 Floor Cleanout
สําหรับระบบระบายนําระบบนําทิงและระบบบําบัดนําเสีย
ตัวเรือนทําด้ วย Cast Iron มีปีกโดยรอบป้องกันนํารัวจากพืนมีฝาปิ ดทึบแบบเกลียวทําด้ วยทองเหลืองขัด
มันหรือทองเหลืองชุบโครเมียมฝาปิ ดสําหรับช่องทําความสะอาดท่อจะต้ องมี 2 รู ตืนๆแบบไม่ทะลุหรื อแบบสีเหลียมนูนไว้
สําหรับใช้ ในการใช้ เครืองมือเปิ ด-ปิ ดฝาหรือขันสกูรได้
3.2.15 Trap Primer Valve
ก. ความต้ องการทัวไป
- Trap Primer Valve เป็ นอุปกรณ์ประกอบท่อนําทีใช้ สําหรับเติมนําให้ กับ Floor Drain Trap โดย
อัตโนมัติเพือรักษาระดับนําใน Floor Drain Trap ให้ เต็มอยู่ตลอดเวลาเพือประสิทธิภาพในการดักกลินจากระบบท่อระบาย
นํา
- ให้ ติดตังอุปกรณ์ เติมนําในแทรปอัตโนมัติ( Trap Primer Valve ) พร้ อมอุปกรณ์ ในระบบท่อทุก
แห่งตามทีกําหนดในแบบหรือในบริเวณทีมีกลินรบกวนจาก Floor Drain
- Trap Primer Valve ให้ ติดตังกับท่อนํ าประปาในบริ เวณใกล้ เคียงเป็ นชนิดที ทํางานโดยแผ่ น
ไดอะแฟรมทีอยู่ภายในอุปกรณ์ ทําหน้ าทีเปิ ด-ปิ ดช่องจ่ายนําเพือปล่อยนําออกสําหรับจ่ายนําเพือเติมให้ กับ Floor Drain
Trap ไปตามท่อทีติดตังไว้ การจ่ายนําต้ องเกิดขึนโดยอัตโนมัติทุกครังทีความดันในระบบท่อ นําประปาทีท่อต่ออยู่มีการป
ลียนแปลงความดันเนืองจากการใช้ งานนําประปาในเส้ นท่อตังแต่ 10 ปอนด์/ตร.นิวขึนไป
- Trap Primer Valve ต้ องผลิตตามมาตรฐาน ASSE 1018 ( Trap Seal primer valves-Potable
water supplied)
ข. รายละเอียดอุปกรณ์
1) Trap Primer Valve
- Body ทําด้ วย PVC M-1000 Type 1 (Poly Vinyl Chloride) หรือ Bronze
- Check Valve Ball ทําด้ วย 316 Stainless Steel
- Internal Strainer ทําด้ วย Stainless Steel Wire, 40 Mesh
- Operating Pressure อยู่ระหว่าง 20-80 ปอนด์ / ตร.นิว
- Activated Pressure ตังแต่ 10 ปอนด์ / ตร.นิวขึนไป
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2) Distribution Unit
- Body ทําด้ วย PVC พร้ อมฝาปิ ดพร้ อมเกลียวข้ อต่อขนาด 1/2 นิว
- Discharge Fitting จํานวน 4 จุดต่อด้ วยเกลียวขนาด 3/8 นิว
3.3

รายชือผลิตภัณฑ์ หรื อผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์
รายละเอียดในหมวดนีได้ ระบุถึงรายชือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ทีถือว่าได้ รับการยอมรับ โดยทัวไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ นีจะต้ องแสดงรายละเอียดและหลักฐานอ้ างอิ งอย่างเพียงพอแต่ทังนี ต้ องได้ รับการอนุมัติจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้ าใช้ งาน
3.3.1 Gate Valve, Globe Valve, Ball Valve : Kitz, Crane, Toyo, Kennedy, Crane,Tozen, Achema
Valor, Hattersleyหรือเทียบเท่า
3.3.2 Check Valve (Non-Slam)
: Bermad, Muesco, Clayton, Crane, Tozen, Valmatic,
Metraflex, Achema, OCV หรือเทียบเท่า
3.3.3 Check Valve (Silent Type)
: Amri, Duo-check, Val-Matic, Crane, KennedyNibco,
Kitz, Toyo, Metraflex, Valor, Hattersleyหรือเทียบเท่า
3.3.4 Check Valve (Swing Type)
: Watts, Siam Cast Iron Works,Kitz, Toyo, Crane, Valor,
Hattersleyหรือเทียบเท่า
3.3.5 Strainer
: Toyo,
Metraflex,
Kitz,Watts.,Tozen,Crane,
Mueller,Achema, Valor, Hattersleyหรือเทียบเท่า
3.3.6 Butterfly Valve
: Kitz, Tomoe, Toyo, Kennedy, BV,EBRO, Crane,
Achema, Valor, Hattersleyหรือเทียบเท่า
3.3.7 Flexible Connection
: Tozen, Mason, Mazterflex, Metraflexหรือเทียบเท่า
3.3.8 Foot Valve
: Socla, Val-Matic, Kitzl, Crispin หรือเทียบเท่า
3.3.9 Floor drain, Roof drain, Floor Cleanout : Knack, Wenco, TCP หรือเทียบเท่า
3.3.10 Automatic Air Vent
: Metraflex, Armstrong, Val-Matic., B & G, Crispin หรื อ
เทียบเท่า
3.3.11 Vibration Isolator
: Mason, Tozen, Vibration Mounting USA. หรือเทียบเท่า
3.3.12 Float Switch
: Omron, National, Tsurumi.,Flygt. หรือเทียบเท่า
3.3.13 Fire Barrier System
: 3M, GE, KBS, Metacaulk., Fire Pro, Hilti, Nelson,
Abesco,BIOFireshieldหรือเทียบเท่า
3.3.14 Grooved Coupling
: Victualic, SPT, Shurejointหรือเทียบเท่า
3.3.15 Water Meter
: Itron, Zenner, Hydrometer, Asahi, Hydrometer, Thai
Aichi, หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเครื องหมายการค้าทีระบุ ยกเว้นมีหลักฐานพิ สูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายใน
ท้องตลาด จึงสามารถให้ใช้เทียบเท่าได้
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4.

อุปกรณ์ แขวนและรองรับสําหรับท่ อนํา HANGER AND SUPPORTS

4.1

วัตถุประสงค์
เพื อให้ ก ารติ ด ตังท่ อ นํ าต่ า งๆและท่ อ ลมเป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อยสวยงามมันคงแข็ ง แรงจึง กํ า หนดให้ เ ป็ น
มาตรฐานดังต่อไปนี
4.1.1 การแขวนโยงท่อและการยึดท่อ
ท่อทีเดินภายในอาคารและไม่ไ ด้ ฝัง จะต้ อ งแขวนโยงหรื อ ยึดติ ดไว้ กับโครงสร้ างของอาคารอย่างมันคง
แข็งแรงโยกคลอนแกว่งไกวไม่ได้ การแขวนโยงท่อทีเดินตามแนวราบให้ ใช้ เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อรัดไว้ แล้ วให้ แขวน
ยึดติดกับโครงสร้ างอาคารอย่างแข็งแรงหากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนาดกันเป็ นแพจะใช้ สาแหรกแขวนรับไว้ ทังชุด
แทนใช้ เหล็ ก รั ด ท่ อ แขวนแต่ ล ะท่ อ ก็ ไ ด้ ที แขวนท่ อ และสาแหรกดั ง กล่ า วนั นหากในแบบระบุ ไ ว้ จะต้ องมี ช ะเนาะ
(Turnbuckle) ประกอบให้ ได้ เสร็ จเพือจัดท่อให้ ไ ด้ ระดับเดี ยวกันได้ ใ นกรณีทีไม่ อาจใช้ ชะเนาะเกลียวได้ ผ้ รู ับ จ้ างจะต้ อ ง
จัดหาอุปกรณ์อืนทีใช้ ประโยชน์ได้ เท่ากันมาใช้ แทนห้ ามแขวนท่อด้ วยโซ่ลวดเชือกหรือสิงอืนใดทีมีลกั ษณะไม่มนคงแข็
ั
งแรง
1) ท่อทีติดตังในแนวดิงหรือแนวตัง (Vertical Run/Riser)
ก. ท่อเหล็กอาบสังกะสีท่อทองแดงชนิดแข็งตรงหรื อท่อเหล็กดําทีมีขนาดตังแต่ 3” ขึนไปทุกๆ
ระยะครึงหนึงของความยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้ องมีทียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้ อยหนึงแห่งหรื อระยะตามทีระบุใน
แบบใช้ งานทีวิศวกรพิจารณาเห็นชอบแล้ ว
ข. ท่อเหล็กอาบสังกะสีท่อทองแดงชนิดแข็งตรงหรือท่อเหล็กดําทีมีขนาดตังแต่ 2 1/2” ลงมาทุกๆ
ระยะไม่มากกว่า 1.50 ม. จะต้ องมีทียึดหรือรองรับอย่างน้ อยหนึงแห่ง
ค. ท่อ PVC ท่อ HDPE และท่อ PP หรือท่ออืนๆทีอยู่ในประเภทเดียวกันทุกๆระยะ 1.20 ม. และ
ทุกๆรอยต่อจะต้ องมีทียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้ อยหนึงแห่ง
ง. ท่อเหล็กหล่อจะต้ องมีทียึดหรือรองรับท่อทุกๆชันของอาคารหรื อไม่น้อยกว่าทุกช่วงของความ
ยาวท่อแต่ละท่อและตรงฐานล่าง
2) ท่อทีวางไว้ ในแนวราบหรือแนวระดับ (Horizontal Run)
ก. ท่อเหล็กอาบสัง กะสีท่อทองแดงเส้ นตรงหรื อ ท่อเหล็กดําจะต้ องมีทียึดหรื อแขวนหรื อรองรั บ
อย่างน้ อยหนึงแห่งตามระยะทีระบุไว้ ในตารางของข้ อ 3
ข. ท่อ PVC ท่อ HDPE และท่อ PP หรือท่ออืนๆทีอยู่ในประเภทเดียวกันทุกๆระยะตามทีระบุไว้ ใน
ตารางของข้ อ 3 และทุกๆรอยต่อจะต้ องมีทียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้ อยหนึงแห่ง
ค. ท่อเหล็กหล่อทีต่อกันด้ วยปากแตรหรื อปลอกเหล็กอัดด้ วยแหวนยางหรื อเหล็กหล่อปลอกรัด
จะต้ องมีทียึดหรือแขวนหรือรองรับทุกๆระยะข้ อต่อและทุกๆระยะครึงท่อนของท่อ
3) ท่อนําทุกชนิดทีวางอยู่ในดินจะต้ องวางอยู่บนพืนทีอัดแน่นตลอดแนวความยาวของท่อและเมือกลบ
ดินแล้ วจะต้ องอัดดินเป็ นชันๆ
4) ท่อโลหะทีวางอยู่ในดินจะต้ องทาด้ วยฟลินโค้ ท 1 ชันก่อนแล้ วพันด้ วยผ้ าดิบจากนันให้ ทาทับด้ วยฟ
ลินโค้ ทอีก 1 ชันให้ ทัวทังนีให้ รวมทังทีรองรับท่อด้ วยหรื อจะใช้ Epoxy Coaltarแทนก็ได้ แต่จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนด
ของบริษัทผู้ผลิตสีนนๆ
ั
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4.2

ข้ อกําหนดทัวไป
4.2.1 ผู้รับ จ้ า งจะต้ องจัด หาอุป กรณ์ ที เหมาะสมและแข็ ง แรงในการยึด ท่ อ นํ าท่ อ ลมและอุป กรณ์ ต่ า งๆกั บ
โครงสร้ างอาคาร Insert, Anchor Bolt หรือ Expansion Bolt ทีนํามาใช้ จะต้ องผ่านการรับรองแล้ วว่าสามารถรับนําหนักได้
ตามต้ องการและมี Safety Factor ไม่ตํากว่า 1.5 เท่า
4.2.2 สําหรับทีแขวนและรองรับท่อนํา
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดเตรี ยมเอกสารทีแสดงคุณสมบัติ และตัวอย่างของทีแขวนและรองรั บสําเร็ จ รู ปแต่ละ
แบบจากบริ ษัทผู้ผลิตส่งให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้ างเพือขออนุมัติตรวจสอบเห็นชอบตามความต้ องการที จะนําไปใช้
งานในจุดต่างๆของการก่อสร้ าง
4.2.3 สําหรับทีแขวนและรองรับท่อนําและท่อลมทีประกอบขึนเอง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดเตรียม Shop Drawing ตลอดจนตัวอย่างของทีแขวนและรองรับแต่ละชนิดและขนาดที
ประกอบขึนเองส่งให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้ างเพือขออนุมตั ิตรวจสอบเห็นชอบตามความต้ องการทีจะนําไปใช้ งาน
4.2.4 สําหรับการติดตังทีแขวนและรองรับท่อนํา
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัด ทํา Shop Drawing ทีแสดงถึงแนวและระยะรวมทังชนิดหรื อแบบของที แขวนและ
รองรับสําหรับท่อนําขนาดต่างๆตลอดจนตรวจสอบความสามารถในการรับนําหนักของโครงสร้ างของบริ เวณทีมีการติดตัง
ทีแขวนและรองรับว่าสามารถรับนําหนักของท่อนําได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อความมันคงแข็งแรงของโครงสร้ างนันๆส่งเพือ
ขออนุมตั ิก่อนการติดตัง
4.3

ทีแขวนและรองรั บนําหนักท่ อนํา
ทีแขวนและทีรองรับท่อนําชนิด Pipe Rollers และประกับยึดท่อ (Clamps) ท่อนําทุกท่อต้ องมีการรองรับอย่าง
แข็งแรงท่อทีเดินตามแนวนอนให้ ใช้ ทีแขวนท่อแบบ Clevis หรื อ Ring หรื อ Split Ring ชนิดปรับได้ ยึดติดกับโครงสร้ าง
อาคารด้ วยก้ านเหล็ก (Steel Rod) อย่างมันคงแต่อาจใช้ Trapeze hanger แทนได้ ในกรณีทีท่อเดินขนานกันหลายท่อท่อที
เดินใกล้ ระดับพืนให้ ใช้ Pipe Stanchions ทีมี Base Flanges และ Top Yokes ทีสามารถปรับระดับได้ หรื อจะใช้ Roller
Supports ตังบนฐานคอนกรีตหรือแบบอืนทีได้ รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ างท่อทีเดินใกล้ กําแพงให้ ใช้ ท้าวแขนเหล็กกล้ า
(Steel Bracket) ทีมีขนาดเหมาะสมรองรับท่อทีมีเส้ นผ่าศูนย์ กลางขนาด 1 1/2 นิวหรื อเล็กกว่าอาจใช้ ประกับยึดท่อเพียง
อันเดียวการแขวนหรือรองรับท่อต้ องไม่เกินระยะ 0.50 เมตรจากอุปกรณ์ทีมีนําหนักมากเช่นข้ อต่อหรื อวาล์วสําหรับบริ เวณ
ท่อแยกทังต้ นท่อและปลายท่อต้ องยึดห่างไม่เกิน 0.9 เมตรส่วนบริ เวณทีหักเลียวต้ องไม่มากกว่า 0.50 เมตรจากทีแขวน
หรือรองรับท่ออย่างน้ อย 1 จุดและระยะห่างระหว่างทีแขวนและรองรับท่อจะต้ องไม่ห่างเกินทีกําหนดในตารางต่อไปนี

บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

โครงการปรับปรุ งอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

21/DS/ARU32-04

Doc. No. :FEC/ARU32/SP-P/0001
Doc. Title :งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

Rev. No. 0
Page 4-3/3

ขนาดท่อ (Nominal Size)
มิลลิเมตร (นิว)
มม.( ”) และเล็กกว่า
มม. ( / ”) จนถึง 50 มม. ( ”)
มม. ( / ”) จนถึง 100 มม. ( ”)
มม. ( ”) และใหญ่กว่า

ระยะห่างสูงสุดของช่วงท่อสําหรับท่อ
เหล็กดําและท่อเหล็กอาบสังกะสี
เมตร (m.)
.
.
.
.

ระยะห่างสูงสุดของช่วงท่อสําหรับ
พีวีซี
เมตร (m.)
.
.
.
.

.3.1 ทีแขวนหรื อรองรับท่อแต่ละอันต้ องสามารถปรับระยะในแนวดิงไม่น้อยกว่า 1/2 นิวและจะต้ องทําการ
ป้องกันสนิมด้ วยสีกันสนิมประเภท Red Iron Oxide หรื อ Zinc Chromate สําหรับบริ เวณภายนอกอาคารหรื อทีที มี
ความชืนสูงเช่นในห้ องเครืองต่างๆเป็ นต้ นบริเวณทีปรากฏแก่สายตาจะต้ องทาทับด้ วยสีนํามันสีเทาอีก 2 ชันก่อนใช้ แขวน
หรือรองรับท่อทุกครัง
4.3.2 การรองรับท่อตามแนวดิง (Vertical Piping Supports) จะต้ องทําทีรองรับเพิมเติมทีฐานของบริ เวณข้ อ
โค้ ง (Elbow) หรื อท่อแยก (Tee) ด้ วย Pipe Stand ในบริ เวณทีมีท่อเดินในแนวดิงอยู่ใกล้ กันหลายท่ออาจจะใช้ Guide ที
เหมาะสมร่วมกันได้ Guide และ Spacers จะต้ องทําด้ วยเหล็กโครงสร้ างและตรึงยึดให้ อยู่กบั โครงสร้ างอาคารอย่างมันคง
4.3.3 ห้ ามใช้ Sleeve เป็ นตัวรองรับนําหนักท่อโดยเด็ดขาด
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5.

ถังบําบัดนําเสียสําเร็จรู ปPACKAGE WASTEWATER TREATMENT /ถังเก็บนําสําเร็จรู ป
PACKAGE WATER STORAGE TANK/ถังเก็บนําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

5.1

ความต้ องการทัวไป
5.1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้จดั หาติดตังและทดสอบถังบําบัดนําเสียสําเร็ จรู ปถังเก็บนําสําเร็ จรู ปรวมทังการดูแล
รักษาให้ อยู่ในสภาพทีใช้ งานได้ ดีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากส่งมอบงานเรียบร้ อยแล้ ว
5.1.2 ถังบํา บัดนําเสีย สําเร็ จรู ป จะต้ อ งเป็ นผลิต ภัณฑ์ ที ผลิต จากบริ ษัท ผู้ผลิต ภายในประเทศเท่า นันและเป็ น
บริษัททีได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
5.1.3 ผู้รับ จ้ างจะต้ องส่ง รายละเอีย ดและแบบของถังวิ ธีก ารติ ดตังทีเหมาะสมกับ สถานที ติด ตังจริ ง พร้ อ มทัง
รายการคํ านวณความสามารถในการบํ า บัด นํ าเสีย ซึงจะต้ อ งไม่ น้ อยกว่ าที ระบุไ ว้ ในแบบและมี ค่ า BOD นํ าทิงตาม
มาตรฐานนําทิงของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิงแวดล้ อมเพือขออนุมัติต่อตัวแทนผู้ว่าจ้ างหรื อผู้ออกแบบก่อนการสังซือ
และติดตังจริง
5.1.4 นําทิงจากครัวซึงเป็ นนําทิงทีมีไขมันปนอยู่มากจะต้ องผ่านบ่อดักไขมันก่อนเพือแยกไขมันออกให้ ได้ มาก
ทีสุดก่อนระบายเข้ าถังบําบัดนําเสีย
5.1.5. ห้ ามต่อท่อนําฝนท่อนําทิงจากเครืองปรับอากาศเข้ ากับถังบําบัดนําเสียสําเร็ จรูป
5.2

รายละเอียดทัวไป
5.2.1 ถังบําบัดนําเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศ (AEROBIC PACKAGE WASTEWATER TREATMENT)
1) แบบเติม อากาศขนาดเล็ก (ขนาดบําบัดได้ ไม่ เกิน 20 ลบ.ม./วัน ) ตัว ถังทํ าด้ ว ยไฟเบอร์ ก ลาส
เสริมแรงซึงประกอบด้ วยถังเกรอะสําหรับเป็ นส่วนแยกกากตะกอนออกจากนําเสียรวมและส่วนบําบัดแบบเติมอากาศซึง
เป็ นระบบแบบ FIXED FILM AERATION ชนิดทีมีตัวกลางยึดเกาะเครื องเติมอากาศเป็ นแบบ DIAPHRAGM AIR PUMP
ใช้ ไฟฟ้า 220V/1Ø/50HZ ซึงจะต้ องได้ รับรองความปลอดภัยจากสถาบันทีเชือถือได้ เช่น UL เป็ นต้ น
2) แบบเติมอากาศขนาดใหญ่ (ขนาดบําบัดมากกว่า 20 ลบ.ม./วัน) ตัวถัง ทําด้ ว ยไฟเบอร์ กลาส
เสริ มแรงประกอบด้ วยส่วนแยกตกตะกอน (SOLID SEPARATION) ส่วนเติมอากาศ (AERATION) และส่วนตกตะกอน
(SEDIMENTATION)
3) ขนาดท่อ นําเสียเข้ าและออกจากถัง รวมทังท่อ อากาศจะต้ อ งไม่เ ล็ก กว่ าที กํ าหนดไว้ ในแบบและ
จะต้ องติดตังท่ออ่อนทีออกแบบมาใช้ กบั ระบบบําบัดนําเสียเพือป้องกันการแตกหักของท่อเนืองจากการทรุดตัวของถัง
4) ฝาถั ง จะต้ องทํ า จากวั ส ดุที ทนทานต่ อ ความชื นและการกั ด กร่ อ นจากไอก๊ า ซต่ า งๆที เกิ ด จาก
ขบวนการบํา บัดนําเสียถ้ า ถังติดตังอยู่ใ ต้ ถนนฝาถังจะต้ องสามารถรองรับ นําหนักกดทับจากรถทีวิ งผ่านถนนนันได้ เป็ น
อย่างดีอีกด้ วย
5.2.2 ถังบําบัดนําเสียสําเร็จรูปแบบไม่ใช้ อากาศ (ANAEROBIC PACKAGE WASTEWATER TREATMENT)
1) โครงสร้ างถังเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อทําด้ วยไฟเบอร์ กลาสเสริ มแรงซึงประกอบด้ วยถังเกรอะ
สําหรับเป็ นส่วนแยกกากตะกอนออกจากนําเสียรวมและส่วนกรองไม่ใช้ อากาศซึงเป็ นระบบแบบ SEPTIC ANAEROBIC
FILTER PROCESS มีสอชี
ื วภาพทีทําหน้ าทีให้ จลุ นิ ทรีย์ยดึ เกาะได้
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) ขนาดท่อ นําเสียเข้ าและออกจากถัง รวมทังท่อ อากาศจะต้ อ งไม่เ ล็ก กว่ าที กํ าหนดไว้ ในแบบและ
จะต้ องติดตังท่ออ่อนทีออกแบบมาใช้ กบั ระบบบําบัดนําเสียเพือป้องกันการแตกหักของท่อเนืองจากการทรุดตัวของถัง
3) ฝาถั ง จะต้ องทํ า จากวั ส ดุที ทนทานต่ อ ความชื นและการกั ด กร่ อ นจากไอก๊ า ซต่ า งๆที เกิ ด จาก
ขบวนการบํา บัดนําเสียถ้ า ถังติดตังอยู่ใ ต้ ถนนฝาถังจะต้ องสามารถรองรับ นําหนักกดทับจากรถทีวิ งผ่านถนนนันได้ เป็ น
อย่างดีอีกด้ วย
5.2.3 ถังเก็บนําสําเร็จรูป (PACKAGE WATER STORAGE TANK)
1) ตัวถังทําด้ วยไฟเบอร์ กลาสเสริ มแรงมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานด้ วย UV STABILIZER ปราศจาก
ตะไคร่และสนิมพร้ อมเทคโนโลยีทีช่วยป้องกันและยับยังการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรีย
2) ตัวถังประกอบด้ วยฝาเปิ ด, ท่อนําเข้ า, หน้ าแปลนท่อนําออกและหน้ าแปลนท่อนําทิง
3) การติดตังจะต้ องติดตังบนฐานทีแข็งแรงในกรณีติดตังถังฝั งใต้ ดินจะต้ องใช้ ผลิตภัณฑ์ ทีผลิตสําหรับ
ฝั งใต้ ดินเท่านัน
5.2.4 ถังกักเก็บนําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
) ขอบเขตงาน
ถัง กัก เก็ บ นํ า(Water Storage Tank)หมายถึง ถัง กัก เก็ บ นํ าดี หรื อ นํ าประปา คื อ ถั ง เก็ บ นํ า
ใต้ ดิน (Underground Tank) และถังเก็บนําสูง (Elevated Tank) หรือในทีนีหมายถึงถังเก็บนําบนหลังคา (Roof Tank)
) ข้ อกําหนดทัวไป
2.1) ถัง เก็ บ กัก นํ าจะรั บ นํ าโดยอาศัย ความแตกต่ า งระดับ ต้ อ งใช้ เ ครื องควบคุม การปิ ด - เปิ ด
อัตโนมัติไว้ ทีท่อรับนําเข้ าถัง คือ สวิตช์ลกู ลอย (Float Valve) หรือ ตามแบบรูป
2.2) ถังจ่ายนําแบบแรงโน้ มถ่วง (Elevated Tank) เช่น ถังเก็บนําบนอาคาร ถังสูง เป็ นต้ น จะต้ อง
มี Electrode Holder สําหรับสตาร์ ทเครืองสูบนําทีใช้ เติมนําให้ กบั ถังดังกล่าว
2.3) อุปกรณ์ ควบคุมระดับนํา ให้ ใช้ Level Switch เป็ นแบบกระเปาะลูกลอย รู ปหยดนําทําด้ วย
Polypropylene ภายในกระเปาะมี Shock Proof Mercury Switch
2.4) ท่อรับนําเข้ าถังเก็บกักนําและท่อระบายอากาศ ต้ องติดตังอยู่เหนือระดับท่อระบายนําล้ นไม่
น้ อยกว่า 100 มิลลิเมตร
2.5) ต้ องมีท่อนําล้ น (Overflow Pipe) ปลายงอลงสูพ่ ืนและเปิ ดสูบ่ รรยากาศ
2.6) ท่อระบายอากาศหรือท่อระบายนําล้ นถังทีปลายเปิ ดสูบ่ รรยากาศ ต้ องติดตังตะแกรงกันแมลง
ความถีไม่น้อยกว่า 16 ช่องต่อหนึงตารางเซนติเมตร (100 ช่องต่อหนึงตารางนิว) หุ้มปลายท่อทุกจุด และปลายท่อ ต้ องไม่
จมอยู่ในนําหรือของเหลวอืนๆ
2.7) ระบายนําจากชันลิฟต์ เฉพาะส่วนทีอยู่ใต้ ชันก้ นถังเก็บนําสูง (Roof Tank) ให้ ระบายลงสู่ท่อ
ระบายนําฝน ห้ ามต่อลงสูท่ ่อระบายนําชนิดอืน
2.8) บริเวณรอยต่อของถัง คสล. ใต้ ดินให้ ใส่ Water Stop ขนาดความกว้ างไม่น้อยกว่าความหนา
ของถัง คสล.บริเวณรอยต่อ
) ถังเก็บนําใต้ ดิน
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3.1) โครงสร้ างของถัง เก็ บนํ าใต้ ดิ น และถัง บํา บัด นําเสีย ให้ ดูรายละเอีย ดจากแบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลนโครงสร้ างและระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัยประกอบ
3.2) การทําความสะอาดถังเก็บกักนําประปา ต้ องทําความสะอาดผิวภายในถังด้ วยแปรงขนแข็ง
ล้ า งผิ ว ด้ วยนํ าสะอาดให้ คราบและสิ งสกปรกออกจนหมด แล้ วใช้ คลอรี น ผสมนํ าให้ มี ค วามเข้ มข้ นประมาณ
200 มก.ต่อลบ.ซม. ฉีดหรือชโลมผิวถังให้ ทวทิ
ั งไว้ 2 ชม. ล้ างด้ วยนําสะอาดอีกครังหนึง ระบายนําออกทิงให้ หมดจึงจะใช้
ถังเก็บกักนําประปานันได้
5.2.5 ถังเก็บนําสแตนเลส
ถังเก็บนําสแตนเลสเป็ นถังเก็บนําแบบก้ นนูนตัวถังฝาถังและขาตังทําจากสแตนเลส 304 ไม่เป็ นสนิมผลิต
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก.989-2533
รายชือผลิตภัณฑ์ หรื อผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)
รายละเอียดในหมวดนีได้ ระบุถึงรายชือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ที ถื อว่าได้ รับการยอมรับโดยทัวไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ นีจะต้ องแสดงรายละเอียดและหลักฐานอ้ างอิงอย่างเพียงพอแต่ทังนีต้ องได้ รับการอนุมัติจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้ าใช้ งาน
5.3.1 Package Wastewater
: PREMIER PRODUCTS, BIOTECH, SAN PAC, WATER TREAT,
HI-CLEAR, CLEAR, AQUA, KARAT, SANTECH หรือเทียบเท่า
5.3.2 Package Water Storage Tank : PREMIER PRODUCTS,BIOTECH, DOS, DAIMON, SANTECH,
หรือเทียบเท่า
5.3.3 ถังเก็บนําสแตนเลส
: ตราเพชร, ตราช้ าง, ADVANCE, COTTO หรือเทียบเท่า
5.3

หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเครื องหมายการค้าทีระบุ ยกเว้นมีหลักฐานพิ สูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายใน
ท้องตลาด จึงสามารถให้ใช้เทียบเท่าได้
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6.

ระบบบําบัดนําเสีย (Wastewater Treatment System)

6.1

ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดหาแรงงาน เครืองจักร วัสดุ-อุปกรณ์ และอืนๆ ทีจําเป็ นในการติดตังเครื องจักร วัสดุ-อุปกรณ์
และอืนๆ รวมถึงตรวจสอบและทดสอบ ระบบบํ าบัด นําเสีย และวิเคราะห์ คุณภาพนําเสีย ซึ งเกิ ดจากการใช้ นําของ
โครงการให้ ได้ คณ
ุ ภาพของนําทิงตามมาตรฐาน หรือตามกฎหมายกําหนด ก่อนระบายนําลงสูแ่ หล่งระบายนําสาธารณะ
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ และจัดทําคู่มือการบํารุ งรักษาเครื องจักร วัสดุ-อุปกรณ์
และการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนําเสีย ตามทีได้ ระบุไว้ ในแบบแปลนและ/หรือรายการละเอียดประกอบแบบแปลน
อนึ ง ผู้รั บ จ้ างจะต้ องจั ด ทํ า รายละเอี ย ดของระบบบํ า บัด นํ าเสีย ดั ง กล่ า วเพื อส่ ง ให้ ผู้ ว่ า จ้ า งเก็ บ ไว้ เป็ น
เอกสารอ้ างอิง
6.2

ความต้ องการทัวไป
1) ผลิตภัณฑ์ภายในแบบแปลนนัน ได้ ออกแบบไว้ เฉพาะ ดังนันหากจะมีการเปลียนแปลงต้ องแจ้ ง
วิศวกรผู้ออกแบบ เพือพิจารณาให้ เหมาะสมและสามารถใช้ งานได้ เต็มประสิทธิภาพ
2) การเปลียนแปลงแก้ ไขงานโครงสร้ าง ให้ ติดต่อวิศวกรโครงสร้ างผู้ออกแบบ
3) การแก้ ไขความลึกขอบบ่อ ให้ ปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบก่อนลงมือก่อสร้ าง
4) ระดับนําในบ่อ กรณีทระดั
ี บท่อเข้ าเปลียน ให้ ยดึ ระดับท่อนําเข้ าเป็ น Reference ของระดับนําใน
บ่อ โดยใช้ fix ขนาดความกว้ างและความลึกของนําตามทีกําหนดไว้ ในแบบ
5) ท่อนําเข้ า-ออก จากบ่อ ต้ องติดตังข้ อต่อยืดหยุ่น (Flexible Connection) เพือป้องกันกรณีเกิด
การทรุดตัวของดิน
6) เครื องจัก รและวัสดุ-อุปกรณ์ ทังหมด จะต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ ซึงได้ ม าตรฐาน ผลิตโดยบริ ษัทซึง
เชือถือได้ และเคยใช้ งานในระบบบําบัดนําเสียมาแล้ วได้ ผลดี ซึงรายละเอียดของเครื องจักร และวัสดุ-อุปกรณ์ แต่ละ
ชนิดจะแสดงไว้ ในหัวข้ ออืน เครืองจักรและวัสดุ-อุปกรณ์ ทีใช้ ทังหมด จะต้ องส่งตัวอย่าง และ/หรื อแบบแปลนเพือบ่งชี
ตําแหน่ง และ/หรือแคตตาล็อก รวมถึงหน้ าทีการใช้ งานของแต่ละชิน เพือขออนุมตั ิหรือเทียบเท่าจากวิศวกรผู้ออกแบบ
ก่อนทําการก่อสร้ างหรือติดตัง
7) การอนุมตั ิเป็ นเพียงการอนุมตั ิในหลักการเท่านัน โดยผู้รับจ้ างจะไม่สามารถนํามาใช้ เป็ นข้ ออ้ าง
หรือช่วยให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ นจากความรับผิดชอบ หากเครืองจักรหรือวัสดุ-อุปกรณ์นนไม่
ั สามารถทํางานได้ ตามวัตถุประสงค์
หรือตามรายการละเอียดประกอบแบบแปลน
8) งานโลหะ ทีไม่ใช้ Stainless Steel ทุกชนิดให้ ทาทับด้ วย Epoxy สําหรับโลหะอย่างน้ อย 2 ครัง
9) ฝาบ่อ CI Cover เป็ นฝาเหล็กหล่อชนิด Heavy Duty
10) ท่อระบบ Pump ใช้ ท่อเหล็กหล่อ Extra Heavy ต่อแบบหน้ าจาน
6.3

มาตรฐานท่ อและการต่ อท่ อ
6.3.1 ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride Pipe) - PVC
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1) ท่อทีใช้ ในระบบบําบัดนําเสีย ใช้ ท่อ PVC Class 13.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาห-กรรมที
มอก. 17-2532 (ยกเว้ น ท่อระบบ pump)
2) การต่อท่อให้ ใช้ หน้ าจานหรือข้ อต่อตามทีกําหนดไว้ ในแบบแปลน ข้ อต่อให้ ใช้ ของบริ ษัทผู้ผลิต
ท่อในกรณีต่อทีต่อเข้ ากับเครืองจักร วัสดุ-อุปกรณ์ ให้ ใช้ หน้ าจาน ทีมีขนาดและจํานวนรู ทีเหมาะสมกับวัสดุ-อุปกรณ์
นันๆ
6.4

อุปกรณ์ ประกอบ
6.4.1 ประตูนําแบบเกท (Gate Valve)
1) เป็ นแบบ inside screw, non rising steam
2) ทนความดันได้ ไม่น้อยกว่า 150 psi
Body
: Cast iron
Disc
: Bronze
Seat
: EPDM
6.4.2 ประตูนําปี กผีเสือ (Butterfly Valve)
1) ประตูนําแบบ butterfly ให้ ใช้ แบบ wafer ซึงวัสดุประกอบด้ วย
Body
:
Ductile iron
Material of disc
:
Aluminium bronze
Quality of seat
:
EPDM
Type of actuator
:
Lockable level
2) ใช้ แบบหน้ าจานคู่ (Double Flanged) หรือแบบตัวบาง (Wafer) ก็ได้
6.4.3 ประตูกนั นําไหลย้ อนกลับ (Check Valve)
1) ทําด้ วยเหล็กหล่อเหนียว แบบลินกลับชนิดแกว่ง (Horizontal Swing Check Valve) เป็ นไปตาม
มาตรฐาน มอก. 383-2524 ชันคุณภาพ A แบบหน้ าจานชนิดตัวเรือนสัน แหวนรองลินในตัวเรื อนชุดติดบานพับกันลิน
และสลับบานพับต้ องเป็ นเหล็กไร้ สนิมตามมาตรฐาน ATST 204
2) สามารถรับความดันในสภาพทํางานได้ ไม่น้อยกว่า 125 psi
3) Check valve มีลกั ษณะเฉพาะดังต่อไปนี
Body material
:
Cast iron
Disc
:
Cast bronze
Seat ring
:
Cast bronze
Body gasket
:
Non asbestos fibers
4) ส่วนทีเป็ นเหล็กหล่อ และเหล็กเหนียวทังภายในและภายนอกให้ เคลือบด้ วย Coal Tar Epoxy
อย่างน้ อย 2 ชัน
6.4.4 ประตูนําแบบบอลล์ (Ball Valve)
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ตัวเรื อนจะต้ องทําด้ วย Brass ตัวบอลล์ซีลทําด้ วย Brass Seat EDPM สามารถทนแรงดันนําได้ ไม่
น้ อยกว่า 10 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ทีด้ านของประตูนําจะต้ องมียเู นียน (Union) เพือสะดวกในการซ่อมบํารุง
6.4.5 ข้ อต่อยืดหยุ่น (Flexible Joint)
1) ทนแรงอัดระเบิดไม่ตํากว่า 55 KSC
2) แรงดันใช้ งานสูงสุด 20 KSC
3) แรงดันงานปกติ 10 KSC
4) ต่อแบบ Flanged หรือ Screwed
5) เป็ นชนิดเหล็กไร้ สนิม ความยาวไม่ตํากว่า 3 เท่าของขนาดท่อทีต่อ
6.5

ทีดักไขมัน (Grease or Oil Trap)
ถ้ าไม่ได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ทุกจุดทีนําทีมีไขมันหรือนํามันปนมา เช่น ห้ องอาหาร ห้ องซ่อมเครื องยนต์ ฯลฯ
ซึงต้ องติดตังทีดักไขมันไว้ ก่อนปล่อยเข้ าสูร่ ะบบบําบัดนําเสีย ไม่ว่าจะระบุไว้ ในแบบแปลนหรือไม่ก็ตาม
6.6

เครื องสูบนํา (Pump)
6.6.1 เครืองสูบนําเสีย (Sewage Pump)
1) สําหรับกรณีทีระดับท่อนําออกสูงกว่าระดับท่อนําเข้ า
2) จํานวนและขนาดดูในตารางอุปกรณ์ (List of Equipment) ในแบบแปลน
3) แบบ Submersible Pump, Permanent Installation
4) สามารถสูบของแข็งผ่านได้ ขนาดไม่ตํากว่า 70 เปอร์ เซ็นต์ ของ Discharge Bore Size หรื อ
ขนาดไม่ตํากว่าเส้ นผ่าศูนย์กลาง 76 มม.
5) Impeller เป็ นแบบ Non Clog, Non Tangled, Serial Type การหมุนทําให้ เกิดนําหมุน (Vortex)
6) ประกอบด้ วยวัสดุต่อไปนี
Casing
:
Cast iron
Impeller
:
Cast iron
Shaft
:
Stainless steel
Studs, nuts, screws
:
Stainless steel
O-ring
:
nitrile rubber
7) ถ้ ามิไ ด้ กํา หนดในแบบแปลนเป็ นอย่า งอืน ให้ ใ ช้ ข้อ มูลดัง ต่อไปนี 380 V., 3  , 50 Hz.,
Insulation Class F พร้ อมวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าเตือนเมือมีนํารัวซึมเข้ ามา
8) สามารถควบคุมการทํางานได้ ทงั Manual และ Auto โดยมี Float Switch หมุนเวียนการทํางาน
แบบ Parallel Alternating Operating Sequence
9) หูหิว ทําด้ วยเหล็กอาบสังกะสีหรือวัสดุทนการกัดกร่อนพร้ อมโซ่เหล็กยาวเพียงพอสําหรับ การดึง
เครืองสูบนําเสียจากฐานได้ สะดวก
10) ท่อทีสูบนําเสีย แต่ละชุดจะต้ องมีเช็ควาล์ว (Check Valve) และวาล์วประตูนํา (Gate Valve)
ติดตังอยู่ครบถ้ วน
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6.6.2

11) Guide Rail ทําด้ วย Galvanized Steel Pipe
ข้ อต่อยืดหยุ่น (Flexible Joint)
1) ทนแรงอัดระเบิดได้ ไม่ตํากว่า 55 KSC.
2) แรงดันใช้ งานสูงสุด 20 KSC.
3) แรงดันปกติ 10 KSC.
4) ทนอุณหภูมิได้ ในช่วงไม่ตํากว่า -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
5) Flanged หรือ Screwed
6) เป็ นชนิดเหล็กไร้ สนิม (Stainlees Steel) ความยาวไม่ตํากว่า 3 เท่าของขนาดท่อทีต่อ

6.7

เครื องเติมอากาศใต้ นํา (Submersible Aerator)
1) จํานวน ขนาด ชนิดและอืนๆ ให้ ดตู ารางอุปกรณ์ (List of Equipment) ในแบบแปลน
2) มีคณ
ุ สมบัติเหมือน Sewage Pump
3) ติดตังใน Post Aeration Tank ติดตังแบบ Permanent Installation
4) Insulation Class F
5) สามารถให้ ออกซิเจนได้ ไม่น้อยกว่า 1.2 kg O2/hr ทีความสูงของนํา 4 ม.
6) ควบคุมการทํางานโดยใช้ Timer โดยตังเวลาไว้ ที 6.00 - 8.00 น. ทํางานพร้ อมกัน 2 ตัว และ
เวลา 18.00 - 6.00 น. ทํางานครังละ 1 ตัว สลับกันทุกๆ 3 ชม.
6.8

ตัวกลางพลาสติก (Media) ทีใช้ ในบ่ อกรองไร้ อากาศ
เป็ นแบบตระกร้ อ (Pall ring) ทําจาก Polyethylene หรื อ High Density Polyethylene มี Void Ratio
= 96 % Specific surface area > 105 m2/m3 of media
6.9

ระบบทําลายเชือโรคในนํา (Disinfection System)
6.9.1 ระบบทําลายเชือโรคด้ วยคลอรีน (Chlorine Disinfection System)
1) Chlorine Injection Pump เป็ นชนิ ด Diaphragm สามารถจ่ า ยคลอรี น ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า
5.13 ลิตรต่อชัวโมง โดยมีระบบรับสัญญาณภายนอกได้ โดยใช้ อตั ราการไหลของนําเป็ นตัว Sensor เครื องควบคุม ควร
มีการควบคุมพร้ อมระบบไฟ หรือเสียงสัญญาณเตือน เมือเกิดการขัดข้ องเสียหาย เช่น Pump เสีย นํายาไม่ไหล นําเคมี
หมดถัง เป็ นต้ น
2) Chlorine Solution Tank ทําด้ วย Polyethylene มีความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ติดตังพร้ อมกับ
ชุดกวนนํายา
6.9.2 ระบบทําลายเชือโรคด้ วยแสง Ultra Violet (UV)
1) ใช้ UV สําหรับนําเสียประเภท Package Plant
2) Detention Time 12 วินาที
3) ไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงต่อสิงมีชีวิตในนําและระบบนิเวศวิทยา
4) ไม่ก่อให้ เกิดสารทีทําให้ เกิดมะเร็ง Trihalomthanes (THMS)
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6.10 งานทาสีท่อในบ่ อบําบัดนําเสีย
1) ผนังภายในทังหมดของบ่อเกรอะ และบ่อกรอง ให้ ทาสี ชนิด Pure-Epoxy ชนิดทีทนต่อ นําทะเล
กรดเจือจาง และเกลือ โดยทําตามคําแนะนําของผู้ผลิต
2) ท่อดูดอากาศเข้ าเครืองเติมอากาศ และท่อระบายอากาศ จากบ่อบําบัดนําเสีย (Post Aeration
Tank) ชนิด Pure-Epoxy ชนิดทีทนต่อ นําทะเล กรดเจือจาง และเกลือโดยทําตามคําแนะนําของผู้ผลิต
6.11 ข้ อมูลทางเทคนิค
ผู้รับจ้ างและ/หรือผู้เสนอราคา จะต้ องจัดส่งข้ อมูลทางเทคนิคของเครื องจักรและวัสดุ-อุปกรณ์ มาพร้ อมกับใบ
เสนอราคา เช่น ลักษณะการทํางาน ผลการทดสอบ ประสิทธิภาพ ฯลฯ เพือขออนุมตั ิจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนทําการ
ก่อสร้ างหรือติดตัง อย่างน้ อย 15 วัน
6.12 หนังสือแนะนําการใช้ งานซ่ อมบํารุ ง
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดส่งหนังสือแนะนําวิธีการใช้ งาน วิธีแก้ ปัญหาของเครืองจักร วัสดุ-อุปกรณ์และระบบพิมพ์ เป็ น
ภาษาไทยและ/หรื อภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ชุด ให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง ซึงโดยทัวไปจะประกอบด้ วย วิธีการติดตัง หลักการ
ทํางาน หน้ าทีการทํางาน การ Control วิธีการปรับแต่ง วิธีการบํารุงรักษา และการซ่อมแซม การแก้ ปัญหากรณีมีปัญหา
ต่างๆ เกิดขึน ฯลฯ
6.13 การตรวจรั บงาน
ผู้รับจ้ าง จะต้ องทําการตรวจสอบการทํางานของระบบ เครื องจักรและวัสดุ-อุปกรณ์ และให้ ผ้ วู ่าจ้ างแน่ใจว่า
สามารถทํางาน และมีความคงทนได้ ไม่ตํากว่าทีกําหนดไว้ ในแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน และต้ องแจ้ ง
ให้ วิศวกรผู้ออกแบบทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการตรวจรับงาน โดยผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการ
ทดสอบเองทังสิน
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อุปกรณ์ ประกอบอาคาร
1. ระบบโทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV System)
1.1 ความต้ องการทัวไป
ข้ อกําหนดนีครอบคลุมรายละเอียดการจัดหา และติดตังอุปกรณ์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ดตามที แสดงไว้
ในแบบและข้ อกําหนด ให้ สามารถใช้ งานได้ สมบูรณ์ ตามความต้ องการของผู้ว่าจ้ าง โดยระบบต่างๆ เป็ นไปตาม
มาตรฐาน
1.2 ขอบข่าย
ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาและติดตังอุปกรณ์ในระบบอย่างน้ อย ดังนี
1. กล้ องและเลนส์พร้ อมอุปกรณ์ครอบกล้ อง (Camera, Lens and Housing)
2. จอภาพ (Monitors)
3. เครื องบันทึกภาพ (Digital Video Recorder)
4. แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Unit)
5. ท่อร้ อยสาย, สายสัญญาณ และสายไฟฟ้าต่างๆ
1.3 คุณสมบัติทางเทคนิค Dome IR Network Camera เป็ นกล้ องวงจรปิ ดชนิดสี แบบ Dome IR Network
Camera
1. มีตวั รั บภาพชนิด Progressive Scan Sony STARVIS CMOS ขนาด 1/2.8”ความละเอียด
2Megapixel หรื อดีกว่า
2. สามารถส่งสัญญาณภาพด้ วยความเร็ ว ไม่น้อยกว่า FPS ทีขนาดภาพ 1920 X 1080 หรื อ
ดีกว่า
3. มีระบบการทํางานแบบ ICR Day Night สามารถแสดงภาพได้ ดีทงกลางวั
ั
นและกลางคืนโดยมี
การควบคุมการเคลือนทีของ IR Cut Filter ในตัวกล้ องโดยอัตโนมัติเมือเปลียนโหมด
4. มีเลนส์เป็ นแบบ Fix ขนาด 3.6 มิลลิเมตร
5. มีความไวแสงตําสุดไม่มากกว่า 0.05 lux สํ าหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่เกิ น
. lux สําหรับการแสดง ภาพขาวดํา (Night Mode) หรื อดีกว่า
6. มีระยะทําการ Infrared ไม่น้อยกว่า 25 เมตรหรื อดีกว่า
7. รองรั บเทคโนโลยี การบีบ อัดภาพ H.265 และ H.264 และ รองรับการส่ งสัญญาณภาพแบบ
Multi Stream สามารถส่งสัญญาณภาพได้ พร้ อมกันอย่างน้ อย 3 steamsและในแต่ละStream สามารถ ตังค่า
ความละเอียด, Frame Rate, Bit Rate ได้ หรื อดีกว่า
8. สามารถเลื อกขนาดภาพเป็ น 1920x1080 ,1280x720 , 720x480 , 640x480, และ 320x240
หรื อ x180 ได้ เป็ นอย่างน้ อย
9. สามารถปรับ Shutter Speed ได้ ตงแต่
ั 1/30-1/10000 s หรื อดีกว่า
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10. มีฟังชัน WDR (Wide Dynamic Range) ช่วยให้ สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีแสง
แตกต่างกันมากได้ โดยมีคา่ Dynamic Range อย่างน้ อย 120 dB หรื อดีกว่า
11. มีฟังชันในการตรวจจับเมือ มีความเคลือนไหว (Motion Detection) สามารถกําหนดพืนทีในการ
ตรวจจับการเคลือนไหวได้ ไม่น้อยกว่า 4 พืนที
12. มีฟังชันในการตรวจจับเมือมีการปิ ดบังหน้ ากล้ อง (Sabotage Detection)
13. มีฟังชันในการตรวจจับวัตถุทีเข้ ามาในพืนที (Zone Intrusion) และตรวจนับวัตถุทีเข้ ามาในพืนที
(Zone Counting)
14. มีฟังชันปิ ดบังพืนทีหวงห้ าม (Privacy Mask) โดยสามารถเลือกพืนทีปิ ดบังได้ อย่างน้ อย 5 พืนที
1 . สามารถจัดเก็ บการตังภาพที แตกต่า งกัน ในโหมดกลางวัน และกลางคื น ได้ แ ละทํ า งานโดย
อัตโนมัติ
1 . สนับสนุน Network Protocol ได้ แก่ IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,
RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP, FTP เป็ นอย่างน้ อย
1 . สามารถกําหนดค่า Bit rate ได้ ตงแต่
ั 64k – 8000 kbps
1 . มีระบบการปรับภาพแบบ Backlight Compensation, Auto White Balance และ สามารถปรับ
แต่คณ
ุ สมบัติของภาพ Brightness, Contrast ,Saturation,และ Sharpness ได้
. มีชอ่ งในการเชือมต่อเครื อข่ายชนิด RJ-45 ตามมาตรฐาน 10/100 Mbps Ethernet
. สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.3af (PoE) ได้
. รองรับ Micro SDHC card
2 . รองรับ มาตรฐาน ONVIF Profile S,G และQ
2 . ได้ รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ CE, FCC หรื อดีกว่า
2 . มีชว่ งอุณหภูมิในการทํางาน -20 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส หรื อดีกว่า
2 . เป็ นผลิตภัณฑ์ทีจดทะเบียนจากกลุ่มประเทศอเมริ กา ยุโรป หรื อ ญีปุ่ น
2 . สินค้ ารับประกัน 3 ปี
2 . ต้ องมีหนังสือแต่งตังจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์
1.4 เครื องบันทึกภาพแบบดิจิตอล NVR
รายละเอียดคุณลักษณะ
1. อุปกรณ์ทีเสนอจะเป็ นชนิด Network Disk Recorder
2. รองรับกล้ องชนิด IP camera ความละเอียด 1920x1080 ทีความเร็ วไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาทีได้ ไม่น้อยกว่า 8 กล้ อง
3. รองรับฮาร์ ดดิสก์ภายในตัวเครื องได้ 2 ลูกและในแต่ละลูกสามารถรองรับความจุได้ สูงสุด 4 TB
รวม 8 TB เป็ นอย่างน้ อย
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4.
รองรับการบันทึกภาพทีความละเอียด 5 Megapixelและสามารถบันทึกภาพทีความละเอียด
1920x1080 ทีความเร็ วไม่น้อยกว่า ภาพต่อวินาทีพร้ อมๆกันได้ ทกุ กล้ อง
5. สามารถแสดงผลภาพสดและภาพย้ อนหลังได้ ทีความละเอียด Full HD 1920x1080 ความเร็ ว
30 ภาพต่อวินาที
6. มีระบบการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264 หรื อดีกว่า
7. มีระบบบันทึกภาพแบบ Smart Dynamic Streaming โดยบันทึกภาพ 2 stream พร้ อมกัน
8. รองรับการบันทึกเสียงได้ โดยมีชอ่ งสัญญาณเสียงออก (Audio Output) ไม่น้อยกว่า 1ช่อง ขัวต่อ
แบบ RCA
9. ช่องสัญญาณภาพออก (Video Output) แบบ HDMI (1920x1080,60Hz) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
1 . มีรูปแบบการบันทึกอย่างน้ อยดังนี
- บันทึกแบบการตรวจจับความเคลือนไหวของวัตถุ (Motion Recording)
- บันทึกต่อเนืองตลอดเวลา (Continuous Recording)
- บันทึกตามวันเวลาทีกําหนด (Scheduled Recording)
12. รองรับการบันทึกภาพล่วงหน้ าก่อนเกิดเหตุการณ์ (Pre Recording) ไม่น้อยกว่า 5 วินาทีและ
หลังเกิดเหตุการณ์ (Post Recording) ไม่น้อยกว่า วินาที
13. มีระบบการค้ นหาภาพทีรองรับค้ นหาภาพย้ อนหลังได้ ดงั นี
- ค้ นหาจากจากวัน,เวลา (Date/time)
- ค้ นหาจากเหตุการณ์ (Event)
- ค้ นหาโดยเลือกกล้ อง (Channel)
14. สามารถแสดงผลภาพย้ อนหลังได้ ทงแบบกล้
ั
องเดียวเต็มหน้ าจอ (Full screen) และหลายกล้ อง
( Multi-screen)
15. รองรับการควบคุมเมื อดูภาพย้ อ นหลังได้ ดังนี Play/Pause/Step/Fast Forward/Rewind/Fast
Rewind
16. สามารถ export videoได้ ผ่า นทาง USB ที ตัว เครื อง,หน้ า Web browser และโปรแกรม
ศูนย์กลางการจัดการ (CMS)
17. สนับสนุน Network Protocol ได้ แก่ IPV4 ,IPV6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE,
UDP, RTP, RTSP, NTP
18. มีชอ่ งในการเชือมต่อเครื อข่ายชนิด RJ-45 ตามมาตรฐาน 10/100 Mbps PoE (LAN) จํานวนไม่
น้ อยกว่า 8 ช่องและ10/1000Mbps (WAN) จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
19. รองรับการใช้ งานได้ หลายผู้ใช้ งานและสามารถตังค่าและกําหนดสิ ทธิ ของผู้ใช้ งานได้ อย่างน้ อย
3 ระดับ
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2 . รองรั บสัญญาณแจ้ ง เตื อ นเข้ า (Alarm Input) 4ช่อ ง และสัญญาณแจ้ ง เตื อ นออก (Alarm
Output)
1 ช่องหรื อดีกว่า
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
.
แต่งตัง

มีชอ่ งต่อ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
สามารถใช้ งานร่วมกับโปรแกรมศูนย์กลางการจัดการ (CMS) ได้ โดยโปรแกรม CMS
รองรับการเรี ยกดูภาพผ่านทาง iPhone / iPad, Android Phones/ Android tablets
มีชว่ งอุณหภูมิในการทํางานตังแต่ ถึง องศาเซลเซียส หรื อดีกว่า
เครื องบันทึกภาพต้ องมีเครื องหมายการค้ าเดียวกับกล้ อง
สินค้ าต้ องรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
ได้ รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ CE,FCC หรื อดีกว่า
ต้ องมีหนังสือแต่งตังจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรื อตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยทีได้ รับการ

1.5 LED 40 “ MONITOR”
คุณสมบัติทวไป
ั
. ขนาดจอ(นิว) : ไม่น้อยกว่า นิว(HD)
. ความละเอียดหน้ าจอ : 1920x1080
. ช่องต่อ : USB ช่อง, HDMI ไม่น้อยกว่า ช่อง
. ทีวีต้องสามารถรองรับ Digital ได้
. ได้ รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
1.6 ระบบสํารองไฟฟ้าอย่างต่อเนือง (UPS System)
1) คุณสมบัติด้านขาเข้ า
1.1) สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้ า (Input Voltage) VAC ±20% หรือดีกว่า
1.2) ความถีไฟฟ้าขาเข้ า (Input frequency) Hz ±5% หรือดีกว่า
1.3) มีค่า Power factor > .
2) คุณสมบัติด้านขาออก
2. ) สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Output Voltage) VAC
2. ) แรงดันไฟฟ้าขาออกมาค่าความผิดพลากไม่เกิน ±1% หรือดีกว่า
2. ) ความถีไฟฟ้าขาออก (Output frequency) Hz ±0.1% หรือดีกว่า
2. ) มีค่าความเพียนของแรงดัน ≤ % (Output THD with linear load)
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2. ระบบเสียงประกาศส่ วนกลาง
. เครื องผสมสัญญาณเสียงพร้ อมเครื องขยายเสียงในตัว
คุณสมบัติทวไป
ั
- เป็ นเครื องผสมสัญญาณเสียงพร้ อมเครื องขยายเสียงในตัวขนาดไม่น้อยกว่า วัตต์
- สามารถเลือกโซนประกาศได้ ไม่น้อยกว่า โซนและสามารถขยายได้ ถงึ โซน
- สามารถรับสัญญาณไมโครโฟนได้ ไม่น้อยกว่า ชุด ชนิด BALANCED
- มีชอ่ งรับสัญญาณ BGM ไม่น้อยกว่า ช่อง
- สามารถใช้ ร่วมกับ REMOTE MICROPHONE โดยใช้ สาย CAT- ตอบสนองความถีได้ ไม่น้อยกว่า - , Hz
- มีอตั ราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณเสียงรบกวน ไม่น้อยกว่า dB
- มีคา่ ความเพียน Distortion < %
.

ไมโครโฟนประกาศ
คุณสมบัติทวไป
ั
- ไมโครโฟนเป็ นชนิด UNIDIRECTIONAL CONDENSER
- เป็ นรี โมทไมโครโฟนทีสามารควบคุมโซน ได้ ไม่น้อยกว่า โซน
- ความถีตอบสนอง Hz หรื อกว้ างกว่า
- มีคา่ S/N ไม่น้อยกว่า dB
- สัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า dB , โอห์ม Balanced
- ขัวต่อสายชนิด RJ

. ลําโพง Projection
คุณสมบัติทวไป
ั
-ระดับเสียงทีกําลัง วัตต์ ระยะทาง เมตร (SPL) dB
-ความถีตอบสนองไม่น้อยกว่า - , Hz
-ความต้ านทานหม้ อแปลงที V Line : W, W, W
-ระดับสัญญาณ Input W.
ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาดเล็ก U
คุณสมบัติทวไป
ั
- เป็ นตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด U
- ทําด้ วยวัสดุทีแข็งแรงทนทาน
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. ระบบภาพและเสียง
. ห้ องสาขาการจัดการ และ ห้ อง สาขาการท่ องเทียว ชัน
.ไมโครโฟนไร้ สายแบบคูช่ นิดอินฟาเรด
คุณสมบัตเิ ครื องรับสัญญาณ
เป็ นเครื องรับสัญญาณจากไมโครโฟนไร้ สายแบบอินฟาเรด
รับสัญญาณในย่าน ช่องสัญญาณ A : . MHz และ ช่องสัญญาณ B : . MHz
อัตราความยาวคลืนสัญญาณที mm
มีไฟแสดงสถานะรับสัญญาณอินฟาเรด
มีปมปรั
ุ่ บระดับสัญญาณเสียง
มีคา่ ความถีตอบสนอง - , Hz +/- dB
อัตราส่วนต่อสัญญาณรบกวนอยูท่ ี > dB
สามารถทํางานทีอุณหภูมิ - ถึง องศาเซลเซียส
มีคา่ ความเพียนน้ อยกว่า %
มี Connector เพือต่อกับภาครับสัญญาณชนิด . mm จํานวนไม่น้อยกว่า ช่อง เพือเพิมช่อง
ขยายสัญญาณ IR
มีชอ่ งสัญญาณขาออกชนิด Phoenjack
ผู้เสนอราคามีเอกสารหนังสือแต่งตังตัวแทนจําหน่าย,หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ และหนังสื อแจ้ ง
การรับประกันจากบริ ษัทฯเจ้ าของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติเครื องรับสัญญาณอินฟาเรด
รับสัญญาณวงกว้ างในรัศมีประมาณ เมตร ( ตามผู้ผลิต )
มีเต้ ารับสัญญาณอินฟาเรดจํานวน ตัวพร้ อมสายยาว เมตร
เต้ ารับสัญญาณอินฟาเรดมีไฟแสดงสถานะการทํางาน
คุณสมบัติเครื องส่ง / ไมโครโฟนไร้ สายแบบคู่
ไมโครโฟนไร้ สายแบบมือถือ ชนิดไดนามิก แบบอินฟาเรด จํานวน ตัว
การรับเสียงชนิด Uni-directional
มีไฟแสดงสถานะของไมโครโฟนในเวลาทีเปิ ดการใช้ งานเป็ นสี เ ขี ยว และสัญญาณไฟสี แดง
แสดงสถานะแบตอ่อน
รับสัญญาณในย่าน ช่องสัญญาณ A : . MHz และ ช่องสัญญาณ B : . MHz
สัญญาณขาออก mV
รองรั บกับแบตเตอรี ขนาด AA จํ า นวน ก้ อ น และรองรั บอุปกรณ์ Rechargable พร้ อม
แบตเตอรี สามารถใช้ งานได้ ไม่น้อยกว่า ชัวโมง
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.

เครื องรวมสัญญาณเสียงพร้ อมภาคขยายเสียง แบบที
คุณสมบัติทวไป
ั
- เครื องขยายเสียงและเครื องผสมสัญญาณเสียง
- ประกอบด้ วยช่องสัญญาณ Mic/Aux Input ไม่น้อยกว่า ช่องและ Recording Output,
Line output
- มีชดุ ควบคุมเสียงของ input แยกแต่ละตัว พร้ อมตัวแม่ (Master) อีก ตัว
คุณสมบัติทางด้ านเทคนิค
- กําลังขับเอาท์พทุ
: ไม่น้อยกว่า วัตต์
- ความถีตอบสนอง
: - , Hz
- อัตราสัญญาณเสียงต่อสัญญาณเสียงรบกวน : น้ อยกว่า dB
- อิมพีแดนซ์ เอาท์พทุ
: V / โอห์ม
- THD + Noise น้ อยกว่า < . %
- มีหนังสือการสํารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า ปี ออกจากบริ ษัทผู้ผลิ ต หรื อ ตัวแทนจําหน่าย
ในประเทศไทย เพือประโยชน์ในการบริ การ
หลังการขาย
ลําโพงชนิด ทาง แบบที
คุณสมบัติทวไป
ั
- เป็ นลําโพงชนิด ทาง
- มีขาติดผนังหรื อเพดานเป็ นอุปกรณ์มาตรฐาน
- รองรับมาตรฐาน IP
คุณสมบัติทางเทคนิค
- ช่วงความถี Hz - kHz หรื อดีกว่า
- ความดังของลําโพงไม่น้อยกว่า dB peak หรื อดีกว่า
- ลําโพงเสียงทุ้มขนาดไม่น้อยกว่า นิว จํานวน ตัว
- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไม่น้อยกว่า นิว จํานวน ตัว
- รองรับกําลังขับสูงสุด วัตต์ หรื อดีกว่า
- ความไวของเสียงสูงสุด dB
- ทิศทางการจายเสียง x องศา
- ความต้ านทาน โอห์ม
- Transformer Taps : V , V : ขนาดวัตต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
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- มีหนังสือการสํารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า ปี ออกจากบริ ษัทผู้ผลิ ต หรื อ ตัวแทนจําหน่าย
ในประเทศไทย เพือประโยชน์ในการบริ การหลังการขาย
.

ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดเล็ก
คุณสมบัติทวไป
ั
- เป็ นตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐาน ขนาด U พร้ อมพัดลมระบายอากาศ
- ทําด้ วยวัสดุทีเป็ นเหล็ก อบสีอย่างดี
. เครื องแปลงสัญญาณภาพ/HDMIผ่านสายCAT ชนิดติดผนัง
คุณสมบัติทวไป
ั
- สามารถติดตังบริ เวณผนังได้
- รองรับความละเอียดได้ ไม่น้อยกว่า K : :
- รองรับมาตรฐาน HDCP .
- สามารถส่งสัญญาณได้ ไกลไม่น้อยกว่า เมตร
- รองรับระบบเสียง Dolby TrueHD, Atmos; DTS-HD Master Audio
คุณสมบัติทางเทคนิค
- INPUT:
HDMI
- OUTPUT:
RJ connector HDBaseT
- RS- Serial port x , IR Input port x
. เครื องรับสัญญาณภาพHDMIผ่านสายCAT
คุณสมบัติทวไป
ั
- รองรับความละเอียดได้ ไม่น้อยกว่า K : :
- รองรับ bi-directional IR from all input and output locations
- สามารถรับสัญญาณได้ ไกลไม่น้อยกว่า เมตร
- รองรับมาตรฐาน HDCP
- รองรับระบบเสียง Dolby TrueHD, Atmos; DTS-HD Master Audio
คุณสมบัติทางเทคนิค
- INPUT:
HDBaseT Connector RJ−
- OUTPUT:
HDMI , IR input , IR output
- รองรับ PoH (Power over HDBaseT™) to power compatible HDBaseT™ Receivers
- มีหนังสือการสํารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า ปี ออกจากบริ ษัทผู้ผลิ ต หรื อ ตัวแทนจําหน่าย
เพือประโยชน์ในการบริ การหลังการขาย
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. ขายึดจอแสดงผล
คุณสมบัติทวไป
ั
- ทําด้ วยวัสดุทีแข็งแรงทนทาน
. จอภาพชนิดขึน-ลงด้ วยมอเตอร์ ขนาด นิว
คุณสมบัติทวไป
ั
- เป็ นจอรับภาพขนาดอย่างน้ อย นิวหรือมากกว่า อัตราส่วน : ชนิดขับเคลือนด้ วยมอเตอร์
- ปรับความสูงของจอ จากการเลือนจอ ขึน – ลง ได้ ทกุ ตําแหน่ง และหยุดโดยอัตโนมัติเมือเลือน ขึนสุด
– ลงสุด
-สามารถติดตังจอได้ ทงแบบแขวนเพดานหรื
ั
อยึดติดกับผนัง

. ห้ องสาขาวิชาเศรษศาสตร์ ชัน และ ห้ องเรี ยน
ชัน
.ไมโครโฟนไร้ สายแบบคูช่ นิดอินฟาเรด
คุณสมบัติเครื องรับสัญญาณ
- เป็ นเครื องรับสัญญาณจากไมโครโฟนไร้ สายแบบอินฟาเรด
- รับสัญญาณในย่าน ช่องสัญญาณ A : . MHz และ ช่องสัญญาณ B : . MHz
- อัตราความยาวคลืนสัญญาณที mm
- มีไฟแสดงสถานะรับสัญญาณอินฟาเรด
- มีปมปรั
ุ่ บระดับสัญญาณเสียง
- มีคา่ ความถีตอบสนอง - , Hz +/- dB
- อัตราส่วนต่อสัญญาณรบกวนอยูท่ ี > dB
- สามารถทํางานทีอุณหภูมิ - ถึง องศาเซลเซียส
- มีคา่ ความเพียนน้ อยกว่า %
- มี Connector เพือต่อกับภาครับสัญญาณชนิด . mm จํานวนไม่น้อยกว่า ช่อง เพือเพิม
ช่องขยายสัญญาณ IR
- มีชอ่ งสัญญาณขาออกชนิด Phoenjack
- ผู้เสนอราคามีเอกสารหนังสือแต่งตังตัวแทนจําหน่าย,หนังสื อรับรองผลิ ตภัณฑ์ และหนังสื อ
แจ้ งการรับประกันจากบริ ษัทฯเจ้ าของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติเครื องรับสัญญาณอินฟาเรด
- รับสัญญาณวงกว้ างในรัศมีประมาณ เมตร ( ตามผู้ผลิต )
- มีเต้ ารับสัญญาณอินฟาเรดจํานวน ตัวพร้ อมสายยาว เมตร
- เต้ ารับสัญญาณอินฟาเรดมีไฟแสดงสถานะการทํางาน
คุณสมบัติเครื องส่ง / ไมโครโฟนไร้ สายแบบคู่
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด
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- ไมโครโฟนไร้ สายแบบมือถือ ชนิดไดนามิก แบบอินฟาเรด จํานวน ตัว
- การรับเสียงชนิด Uni-directional
- มีไฟแสดงสถานะของไมโครโฟนในเวลาทีเปิ ดการใช้ งานเป็ นสี เขี ยว และสัญญาณไฟสี แดง
แสดงสถานะแบตอ่อน
- รับสัญญาณในย่าน ช่องสัญญาณ A : . MHz และ ช่องสัญญาณ B : . MHz
- สัญญาณขาออก mV
- รองรับกับแบตเตอรี ขนาด AA จํานวน ก้ อน และรองรับอุปกรณ์ Rechargable พร้ อ ม
แบตเตอรี สามารถใช้ งานได้ ไม่น้อยกว่า ชัวโมง
. เครื องรวมสัญญาณเสียงพร้ อมภาคขยายเสียง แบบที
คุณสมบัติทวไป
ั
- เครื องขยายเสียงและเครื องผสมสัญญาณเสียง
- ประกอบด้ วยช่องสัญญาณ Mic/Aux Input ไม่น้อยกว่า ช่องและ Recording Output,
Line output
- มีชดุ ควบคุมเสียงของ input แยกแต่ละตัว พร้ อมตัวแม่ (Master) อีก ตัว
คุณสมบัติทางด้ านเทคนิค
- กําลังขับเอาท์พทุ
: ไม่น้อยกว่า วัตต์
- ความถีตอบสนอง
: - , Hz
- อัตราสัญญาณเสียงต่อสัญญาณเสียงรบกวน : น้ อยกว่า dB
- อิมพีแดนซ์ เอาท์พทุ
: V / โอห์ม
- THD + Noise น้ อยกว่า < . %
- มีหนังสือการสํารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า ปี ออกจากบริ ษัทผู้ผลิ ต หรื อ ตัวแทนจําหน่าย
ในประเทศไทย เพือประโยชน์ในการบริ การ
หลังการขาย
. ลําโพงชนิด ทาง แบบที
คุณสมบัติทวไป
ั
- เป็ นลําโพงชนิด ทาง
- มีขาติดผนังหรื อเพดานเป็ นอุปกรณ์มาตรฐาน
- รองรับมาตรฐาน IP
คุณสมบัติทางเทคนิค
- ช่วงความถี Hz - kHz หรื อดีกว่า
- ความดังของลําโพงไม่น้อยกว่า dB peak หรื อดีกว่า
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- ลําโพงเสียงทุ้มขนาดไม่น้อยกว่า นิว จํานวน ตัว
- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไม่น้อยกว่า นิว จํานวน ตัว
- รองรับกําลังขับสูงสุด วัตต์ หรื อดีกว่า
- ความไวของเสียงสูงสุด dB
- ทิศทางการจายเสียง x องศา
- ความต้ านทาน โอห์ม
- Transformer Taps : V , V : ขนาดวัตต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีหนังสือการสํารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า ปี ออกจากบริ ษัทผู้ผลิต หรื อ ตัวแทนจําหน่าย
ในประเทศไทย เพือประโยชน์ในการบริ การหลังการขาย
.

.

.

ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดเล็ก
คุณสมบัติทวไป
ั
- เป็ นตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐาน ขนาด U พร้ อมพัดลมระบายอากาศ
- ทําด้ วยวัสดุทีเป็ นเหล็ก อบสีอย่างดี
เครื องแปลงสัญญาณภาพ/HDMIผ่านสายCAT ชนิดติดผนัง
คุณสมบัติทวไป
ั
- สามารถติดตังบริ เวณผนังได้
- รองรับความละเอียดได้ ไม่น้อยกว่า K : :
- รองรับมาตรฐาน HDCP .
- สามารถส่งสัญญาณได้ ไกลไม่น้อยกว่า เมตร
- รองรับระบบเสียง Dolby TrueHD, Atmos; DTS-HD Master Audio
คุณสมบัติทางเทคนิค
- INPUT:
HDMI
- OUTPUT:
RJ connector HDBaseT
- RS- Serial port x , IR Input port x
เครื องรับสัญญาณภาพHDMIผ่านสายCAT
คุณสมบัติทวไป
ั
- รองรับความละเอียดได้ ไม่น้อยกว่า K : :
- รองรับ bi-directional IR from all input and output locations
- สามารถรับสัญญาณได้ ไกลไม่น้อยกว่า เมตร
- รองรับมาตรฐาน HDCP
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- รองรับระบบเสียง Dolby TrueHD, Atmos; DTS-HD Master Audio
คุณสมบัติทางเทคนิค
- INPUT:
HDBaseT Connector RJ−
- OUTPUT:
HDMI , IR input , IR output
- รองรับ PoH (Power over HDBaseT™) to power compatible HDBaseT™ Receivers
- มีหนังสือการสํารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า ปี ออกจากบริ ษัทผู้ผลิ ต หรื อ ตัวแทนจําหน่าย
เพือประโยชน์ในการบริ การหลังการขาย
. ขายึดจอแสดงผล
คุณสมบัติทวไป
ั
- ทําด้ วยวัสดุทีแข็งแรงทนทาน
. จอภาพชนิดขึน-ลงด้ วยมอเตอร์ ขนาด นิว
คุณสมบัติทวไป
ั
- เป็ นจอรับภาพขนาดอย่างน้ อย นิวหรือมากกว่า อัตราส่วน : ชนิดขับเคลือนด้ วยมอเตอร์
- ปรับความสูงของจอ จากการเลือนจอ ขึน – ลง ได้ ทกุ ตําแหน่ง และหยุดโดยอัตโนมัติเมือเลือน
ขึนสุด – ลงสุด
- สามารถติดตังจอได้ ทงแบบแขวนเพดานหรื
ั
อยึดติดกับผนัง

. รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนะนําให้ ใช้
รายละเอี ยดในหมวดนีได้ แจ้ ง ถึงรายชือผู้ผลิ ตและผลิ ตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ทีถือ ว่าได้ รับการยอมรับ ทังนี
คุณสมบัติของอุปกรณ์ นนๆ
ั ต้ องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะทีได้ กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้ างทีจะ
อนุมตั ิหรื อไม่ถือเป็ นทีสินสุด อย่างไรก็ดีหากว่าผู้วา่ จ้ างเป็ นว่าจําเป็ นต้ องมีการทดสอบเพือเปรี ยบเทียบคุณภาพ
กับวัสดุและอุปกรณ์ทีกําหนด ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จา่ ยทีจําเป็ นในการนีทังสิน
1) ระบบกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV)
- Chubb
- Pelco
- Bosch
- Sanyo
- Panasonic
- DivioTec
- หรื อเทียบเท่า
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2)

ไมโครโฟนไดนามิคและไมโครโฟนแบบไร้ สาย
- SENNHEISE
- SHURE
- AUDIX
- AUDIO TECHNICA
- AKG
- TOA
- JTS
- หรื อเทียบเท่า

3) ไมโครโฟนไร้ สายแบบอินฟาเรด
- SENNHEISER
- SHURE
- AUDIX
- AUDIO TECHNICA
- AKG
- TOA
- JTS
- หรื อเทียบเท่า
4) เครื องผสมสัญญาณเสียง
- CREST AUDIO
- MACKIE
- YAMAHA
- ALLEN&HEATH
- SOUNDCRAFT
- MIDAS
- YAMAHA
- หรื อเทียบเท่า
) เครื องควบคุมลําโพง
- MEYERSOUND
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-

PEAVEY
BOSE
DBX
NEXO
BIAMP
หรื อเทียบเท่า

) ลําโพงห้ องควบคุม
- YAMAHA
- PEAVEY
- VIETA
- BOSE
- RCF
- TANNOY
- หรื อเทียบเท่า
7) ลําโพงติดผนัง
- TOA
- BOSE
- RCF
- TANNOY
- INTER M
- QUEST
- NEXO
- หรื อเทียบเท่า
8) ลําโพงติดเพดาน
- TOA
- EV
- TANNOY
- RCF
- JBL
- หรื อเทียบเท่า
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9) เครื องขยายสัญญาณเสียง
- CREST AUDIO
- ECLER
- AUSTRALIAN MONITOR
- BOSE
- QSC
- CROWN
- YAMAHA
- TOA
- NEXO
- LABGRUPPEN
- หรื อเทียบเท่า
10) เครื องฉายภาพโปรเจคเตอร์
- NEC
- SANYO
- SONY
- PANASONIC
- หรื อเทียบเท่า
11) จอมอเตอร์
- GYGAR
- DRAPER
- VERTEX
- OCEAN
- STEWART
- SUPER NOVA
- RAZR
- หรื อเทียบเท่า
12) เครื องสลับสัญญาณแบบ MATRIX
- EXTRON
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- CREATOR
- KRAMER
- หรื อเทียบเท่า
) เครื องถอดรหัสสัญญาณเสียง
- KRAMER
- EXTRON
- CREATOR
- KRAMER
- หรื อเทียบเท่า
14) เครื องรั บ-ส่ งสัญญาณ HDMI
- EXTRON
- AVERMEDIA
- KRAMER
- MTEK
- ATLONA
- BLUSTREAM
- หรื อเทียบเท่า
15) แอลอีดี มอนิเตอร์
- JVC
- SAMSUNG
- SONY
- PANASONIC
- SHARP
- LG
- หรื อเทียบเท่า
16) เครื องฉายภาพ 3 มิติ
- CANON
- JVC
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-

ELMO
LUMENS
RAZR
หรื อเทียบเท่า

17) กล้ องหมุนรอบตัวและชุดควบคุม
- PANASONIC
- BOSCH
- SANYO
- LUMENS
- BOLIN
- หรื อเทียบเท่า
18) เครื องแปลงสัญญาณ SDI เป็ น HDMI
- EXTRON
- AVERMEDIA
- KRAMER
- MTEK
- BLACK MAGIC
- BLUSTREAM
- หรื อเทียบเท่า
19) ชุดรั บส่ งสัญญาณ HDMI และ IR
- Signady
- Kramer
- Atlona
- BLUSTREAM
- หรื อเทียบเท่า
20) MATV System
- PSI
- WISI
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-

INFOSAT
SAMART
FTE
FRACARRO
TELEVES
KATHREIN
TRIAX
FUBA
HIRSCHMANN
ARANTIA
หรื อเทียบเท่า

หมายเหตุ “เที ยบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเครื องหมายการค้าที ระบุ ยกเว้นมี หลักฐานพิ สูจน์ ได้ว่าไม่ มีจําหน่ าย
ในท้องตลาด จึ งสามารถให้ใช้เที ยบเท่าได้
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