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ข้อก ำหนดทั่วไป 
โครงกำรปรับปรุงอำคำรวิทยบริกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
ในกำรปฏิบัติงำนกำรก่อสร้ำงหำกข้อควำมของข้อก ำหนดทั่ วไปขัดแย้งกับสัญญำหลักให้ถือปฏิบัติตำม

สัญญำกำรก่อสร้ำงหลักเป็นส ำคัญและผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบในกำรถอดแบบค ำนวณรำคำกลำงเองจะน ำ
รำคำกลำงที่ได้รับไป มำปฏิเสธควำมรับผิดชอบหรือเรียกร้องงำนเพิ่มภำยหลังไม่ได้   
    
1. วัตถปุระสงค์ 

วตัถปุระสงค์หลกัของการก่อสร้างเพื่อให้ได้ผลงานการก่อสร้างที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพดีมีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้
ทนัทีเป็นอย่างดีเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความมัน่คงถาวร มีฝีมือการท างานที่ประณีตละเอียดถูกต้องตามหลกัวิชาการ
ช่างที่ดีทกุประการและมีความถกูต้องตามมาตรฐานและบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้หมด 
 
2.    ขอบเขตของงำน 

2.1   สถำนที่ตัง้ของกำรก่อสร้ำง 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ที่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ เสนอราคาเตรียมพืน้ที่ส าหรับก่อสร้างอาคารใหม่และจะต้องท าการ
ก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า - สื่อสารและระบบปรับอากาศ งานระบบสขุาภิบาล
และป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างส าหรับงานระบบ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 
วิทยบริการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  

 
2.2   งำนที่จะต้องท ำ 

1. ผู้ รับผู้ เสนอราคาจะต้องจดัหาวสัดกุ่อสร้าง แรงงาน ตลอดจนอุปกรณ์ เคร่ืองจักรกลที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และระบบปรับอากาศ งานระบบสขุาภิบาล
และป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างส าหรับงานระบบ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ใช้ในอาคารตามแบบและรายการ
ประกอบแบบเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีในทกุๆ กรณี หากพบว่าแรงงานและอปุกรณ์ก่อสร้างที่ผู้ เสนอราคาจัดหามาไม่เหมาะสม
กบัสภาพงานคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสทิธิจะสัง่เปลีย่นแปลงแก้ไข เพื่อให้การด าเนินงานได้ผลตามความมุ่งหมายของ
สญัญา และแบบก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า -สื่อสารและระบบปรับอากาศ งาน
ระบบสขุาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างส าหรับงานระบบ ที่จะก่อสร้างประกอบด้วยงานก่อสร้างงาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-สื่อสารและระบบปรับอากาศ งานระบบสขุาภิบาลและป้องกัน
อคัคีภัย และงานโครงสร้างส าหรับงานระบบ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
3.   กำรด ำเนินงำนโดยทั่วไป 
 
 3.1 อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 3.1.1 ผู้ ควบคุมงาน  มีหน้าที่ควบคุมและตรวจงาน ท าการทดสอบและวิเคราะห์ผลการท างานของ  
ผู้ เสนอราคา 
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  1) ผู้ควบคมุงานมีอ านาจออกค าสัง่ ค าแนะน า หรืออนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยถือว่าเป็นข้อ
ผกูมดัผู้ เสนอราคา เหมือนค าสัง่สถาปนิก/วิศวกรเอง 
  2) ผู้ควบคมุงานไม่มีอ านาจที่จะยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ เสนอราคาตามสญัญาและไม่มี
อ านาจเกี่ยวกบัการเพิ่มราคาค่าก่อสร้างหรือท างานเปลีย่นรูปไป 
  3) การที่ผู้ควบคมุงานไม่คดัค้านการท างานใดๆที่ผู้ เสนอราคากระท าไปโดยพลการ ไม่อาจลบล้าง
อ านาจของผู้ว่าจ้าง หรือสถาปนิก/วิศวกร ที่จะไม่เห็นชอบกบังานหรือสิง่ของนัน้ๆ 
 3.1.2  สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง 
 1) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง มีอ านาจที่จะ
ออกค าสัง่เพิ่มเติมได้อีก ในระหว่างงานก าลงัด าเนินอยู่ในเมื่อสถาปนิก/วิศวกรเห็นสมควร เช่น วิธีการใช้วัสดุที่ถูกต้อง หรือ
การด าเนินการสว่นใดควรจะท าก่อนหรือหลงั เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับงานส่วนอื่นๆ (ทัง้นี ้ไม่หมายถึงการท าให้ราคา
เพิ่มขึน้หรือต ่าลง) ในขณะก่อสร้างหรือภายหลงัได้ ผู้ เสนอราคาจะต้องท าตามและยอมรับค าสัง่นัน้ๆในขณะก่อสร้าง 
 2) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง มีอ านาจที่จะ
สัง่เป็นลายลกัษณ์อักษรให้รือ้ถอนวัสดุสิ่งของใดๆก็ตามที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบรูป และสัญญาออกจาก
บริเวณงานเปลี่ยนวัสดุสิ่งของที่ถูกต้องมาแทน  รือ้ถอนงานใดๆที่ฝีมือการท างานหรือวัสดุสิ่งของที่ใช้ไม่เป็นไปตามตาม
รายการแบบรูปและสญัญาแล้วให้สร้างใหม่ ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ดังกล่าว ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิที่จะว่าจ้าง
ผู้อื่นมาปฏิบติัตามค าสัง่นัน้ตามค าแนะน าของสถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ ใดที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้
ว่าจ้าง โดยผู้ เสนอราคาต้องเสยีค่าใช้จ่ายทัง้หมดและยอมให้ผู้ว่าจ้างหกัเงินที่จะจ่ายให้กบัผู้ เสนอราคามาชดเชยการนี ้
 3) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง มีสิทธิจะเข้า
ไปในบริเวณงาน หน่วยงาน/โรงงาน และทกุๆแห่งที่มีการเตรียมงาน หรือแหลง่ผลติเก็บรักษาวสัดสุิง่ของที่จะน ามาใช้ในการ
ก่อสร้าง ผู้ เสนอราคามีหน้าที่คอยให้ความสะดวกในการน าเข้าไปในสถานที่ต่างๆเหลา่นัน้ 
 4) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ ว่าจ้าง  มีอ านาจใน
การเปลีย่นแปลงแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบ ตามความเห็นชอบของผู้ ว่าจ้างเพื่อที่จะให้อาคารมั่นคงแข็งแรง 
หรือท าให้ประโยชน์ในการใช้สอยดีขึน้ โดยไม่ท าให้ราคาก่อสร้างเพิ่มขึน้หรือลดลงและผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบติัตาม 

  3.1.3 ผู้ เสนอราคา 
  1) หากผู้ เสนอราคาไม่เข้าใจในแบบหรือรายการก่อสร้าง หรือจะเป็นวสัดทุี่ใช้ หรือวิธีการท าก็ตาม 
ผู้ เสนอราคาจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน และสถาปนิก/วิศวกร จะเป็นผู้ชีแ้จงข้อสงสยันัน้ๆเป็นลายลกัษณ์อักษร หรือให้
รายละเอียดเป็นแบบเพิ่มเติม ห้ามมิให้ผู้ เสนอราคาตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่งเอง ผลเสียที่เกิดขึน้ผู้ เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบทัง้หมด 
  2) ผู้ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการจดัวางผงัการก่อสร้างให้ถกูต้องตามแบบรูปตลอดจนการ
แก้ไขที่ตัง้ระดบั ขนาด และแนวต่างๆของงาน จดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และแรงงานให้เพียงพอ หากมีการวางผังผิดพลาด
จะต้องแก้ไขใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อย ผู้ เสนอราคาจะต้องบ ารุงรักษาหลกัฐานแนวหมุดต่างๆที่ใช้ในการวางผังให้คงสภาพ
เรียบร้อยอยู่เสมอ 
  3) ให้ถือว่าผู้ เสนอราคาเป็นผู้มีความช านาญการก่อสร้างและฝีมือดี โดยสถาปนิก/วิศวกรของ 
ผู้ เสนอราคาเอง คอยควบคุมอยู่อย่างใกล้ชิด ฉะนัน้ ความผิดพลาดต่างๆที่สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานตรวจพบ 
อาจจะช้าหรือเร็วก็ตาม มิได้หมายความว่าสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานบกพร่องในหน้าที่ และหากมีการผิดพลาด
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เกิดขึน้เนื่องจากกรณีใดๆก็ตาม เวลาที่ต้องเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน์ ผู้ เสนอราคาจะน ามาเป็นข้ออ้างให้ร่วมรับผิดชอบไม่ได้
เป็นอนัขาด 
   4) ผู้ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการจดัสง่ตวัอย่างเพื่ออนมุติัและสัง่ซือ้ในเวลาอนัเหมาะสม 
  5) ผู้ เสนอราคาจะเก็บรักษาวัสดุ เคร่ืองมืออย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ ในกรณีที่การ เก็บ
บกพร่อง สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานจะแนะน าให้ผู้ เสนอราคาปฏิบติั จดัหา หรือระวงัรักษาให้ดีขึน้ เป็นหน้าที่ของผู้
เสนอราคาจะต้องปฏิบติัตาม 
  6) ในงานบางสว่นที่จ าเป็นจะต้องท า จัดท าเป็นตัวอย่างในหน่วยงานเพื่อแสดงถึงคุณภาพและ
ฝีมือเป็นมาตรฐานการปฏิบติังาน ผู้ เสนอราคาจะต้องเก็บรักษาตวัอย่างที่ได้รับอนมุติัและด าเนินการตามนัน้ 
  7) ผู้ เสนอราคาจะต้องระวังไม่ให้เกิดขึน้โดยเด็ดขาดในเร่ืองก่อความร าคาญ หรือเดือดร้อนต่อ
ทรัพย์สนิ หรือบคุคลในบริเวณ หรือนอกบริเวณก่อสร้าง 
  8) ในระหว่างการท างานตามสญัญา เมื่อใดก็ตามที่สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานเห็นว่า
จะต้องเร่งงาน ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบติัตามค าสัง่และค าแนะน าของสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานที่จะให้หยดุงานใน
ที่แห่งหนึง่ แล้วย้ายคนงานไปยงัอีกที่แห่งหนึง่เพื่อความเหมาะสม ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามที่สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้
ควบคมุงานสัง่การ 
  9) เพื่อให้การด าเนินงานก่อสร้างบรรลเุป้าหมายโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้ เสนอราคาจะต้อง
ปฏิบติัตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง และค าสัง่ของผู้ควบคุมงาน โดยไม่มี
เงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องอื่นใด 
 

3.2   แบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบ 
การก่อสร้างจะต้องท าตามแบบรูป และรายการประกอบแบบก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการเซ็น

สญัญาโดยเคร่งครัด ข้อความใดที่ปรากฏในรายการประกอบแบบแต่ไม่มีแสดงในแบบหรือมีแสดงในแบบแต่ไม่ปรากฏใน
รายการประกอบแบบ ให้ถือเสมือนว่าข้อความนัน้มีปรากฏอยู่ในรายการก่อสร้างและในแบบแล้วในกรณีที่มีการขัดแย้งกัน
ระหว่างแบบกบัรายการก่อสร้าง จะต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้ วินิจฉัยและตัดสินโดยยุติที่สิ่งที่ดีกว่าเสมอไป 
และหากข้อความของข้อก าหนดในเลม่นีข้ดัแย้งกบัสญัญาหลกัให้ถือปฏิบัติตามสญัญาหลกัเป็นส าคัญ และมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยธุยาจะสงวนสทิธ์ิที่จะเพิ่ม ลด หรือเปลีย่นแปลง วสัดกุ่อสร้างในระหว่างการก่อสร้างได้ โดยแสดงราคา 
และระยะเวลาการท างานจริงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ และให้ถือว่างานเพิ่มลดหรือเปลีย่นแปลงอื่นๆ ดังกล่าวเป็นส่วน
หนึง่ของสญัญานี ้

 
3.3   ล ำดับกำรด ำเนินงำน 

3.3.1 ส านกังานชัว่คราว, โรงเก็บวสัดกุ่อสร้างและบ้านพกัคนงานผู้ เสนอราคา จะต้องจัดสร้างโรงเก็บวัสดุ 
ก่อสร้างให้สะอาดและเรียบร้อย ซึง่จะต้องให้มีคณุภาพดีอยู่เสมอตามหลกัวิชาช่างที่ดีหากผู้ เสนอราคาต้องการสร้างที่พัก
ให้แก่คนงานก่อสร้าง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทัง้นีจ้ะต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ตลอดจนระบบสุขาภิบาลและระบบอื่นๆ โดยเคร่งครัด ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหมวดนีต้ลอดจนค่าใช้จ่ายทุกอย่าง  
ผู้ เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสยีหาย หรือสถานการณ์อื่นใดอนัอาจจะเกิดขึน้แต่เพียง
ผู้ เดียว 
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3.3.2 ผู้ เสนอราคาต้องเตรียมพืน้ที่ก่อสร้างโดยการรือ้ถอนอาคารเดิมออกตามความจ าเป็น ก่อนเร่ิมท างาน
ต้องขออนญุาตต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทกุครัง้ไป อปุกรณ์ต่างๆ ที่รือ้ถอนออกมา หากน าไปใช้ใหม่ได้ต้องน าไป
เก็บไว้ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยาก าหนด 

3.3.3 ผู้ เสนอราคาต้องมีบคุลากรประจ าที่สนามอย่างน้อย นอกเหนือจากคนงานก่อสร้าง คือ  
 - วิศวกรโครงการ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 - วิศวกรงานระบบ (ไฟฟ้าหรือเคร่ืองกล) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 - ช่างเขียนแบบเพื่อเตรียมแบบก่อสร้างทกุประเภทและรวมรวมแบบ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

3.3.4 ผู้ เสนอราคา ต้องวางแผนงานการก่อสร้างอย่างละเอียดโดยเร่ิมตัง้แต่การท า WBS (Work Break 
down Structure), การท า Activities list และก าหนด duration, skill and unskilled labor, ท า Resource leveling จาก
ข้อมูลที่เตรียม ให้ใช้ CPM เป็นการวางแผนทัง้ระบบ โดยมี Activities แต่ละอย่างมีระยะเวลาไม่เกิน 14 วันท าการ โดย
ก าหนดวนัหยดุทกุอย่างลงด้วย จากข้อมลูที่เตรียมให้น าไปวางแผนอย่างละเอียด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project, หรือ 
โปรแกรม Primavera หรือโปรแกรมอื่นที่ใช้ในการวางแผนงานก่อสร้างโดยเฉพาะ ในการวางแผน, ติดตาม, และควบคมุการ
ท างานทัง้ระบบ โดยให้มีการปรับปรุงทกุๆ 1 เดือน และสง่พร้อมรายงานประจ าเดือน โดยรายงานในส่วนของการวางแผน 
จะต้องประกอบด้วยรายการอย่างต ่าดงัต่อไปนีคื้อ 

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

ตรวจการจ้างสงวนสทิธ์ิในการน าไปท างานเพิ่มได้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 
 3.3.5 ผู้ เสนอราคา ต้องเสนอแผนงานอื่นๆ อีก เช่น แผนงานหลัก (Master Schedule) แผนงานเร่ือง
แรงงานงานเคร่ืองจักร, แผนงานก าลงัคน, แผนงานส่งวัสดุเข้าหน้างาน แผนงานการเสนอ Shop Drawing และ 
Construction Drawing เป็นต้น เพื่อให้การก่อสร้างถกูต้องตามกฎหมาย ผู้ เสนอราคาต้องสง่รายชื่อวิศวกร และสถาปนิก ที่
ควบคมุงานดงักลา่วตามกฎหมายควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม โดยเซ็นใบควบคุมงาน และใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม ส่งให้
คณะ กรรมการตรวจการจ้างก่อนเร่ิมท างาน เพื่อใช้เป็นใบรับรองการควบคมุงานตามกฎหมาย  
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3.3.6 การขออนมุติัวสัดกุ่อสร้าง ผู้ เสนอราคาจะต้องท าการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่ระบุให้ทดสอบ
ตามแบบรายการก่อสร้างตลอดจนค่าใช้จ่ายในการทดสอบทกุอย่าง โดยการทดสอบวสัดอุปุกรณ์จะต้องท าโดยสถาบันที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย                                              

3.3.7 คณะกรรมการตรวจการจ้างสงวนสทิธ์ิในการสัง่หยดุงาน ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาไม่ท างานด าเนินตาม
แบบและรายการประกอบแบบทัง้นีผู้้ รับเหมาก่อสร้างจะไม่สามารถอทุธรณ์ร้องขอเวลาและค่าเสยีหายใดๆ                                                                                         

3.3.8   การจดัท ารายงาน 
1)   รายงานประจ าวนั 

ผู้ เสนอราคาจะต้องจัดท ารายงานประจ าวันตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะ กรรมการตรวจการจ้าง รายงานประจ าวนันีจ้ะต้องประกอบด้วย ดงันี ้

- จ านวนพนกังาน คนงานทกุประเภทของผู้ เสนอราคาในหน่วยงานก่อสร้าง  
- วสัดทุี่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง วสัดทุี่สง่เข้ามาและวสัดทุี่ได้ใช้ไป 
- อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง 
- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 
- อปุสรรคและความลา่ช้าของงานก่อสร้าง 
- ค าสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและการเปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้างที่คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างสัง่ให้ท า 
- แบบก่อสร้างและแบบแก้ไขที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
- เหตกุารณ์พิเศษต่างๆ รวมทัง้การเกิดอบุติัเหตขุึน้ในบริเวณก่อสร้างและผู้มาเย่ียมหน่วยงาน

ก่อสร้าง  
2)   รายงานประจ าเดือน 

ผู้ เสนอราคาจะต้องจัดท า และส่งรายงานประจ าเดือนให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 4 ชุด 
ภายใน 7 วนัแรกของเดือนถดัไปตามแบบฟอร์มของเอกสารซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึง่ประกอบ ด้วย
ข้อมลูสรุปจากรายงานประจ าวนัความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานกับ
แผนงานก่อสร้างทัง้หมด รวมทัง้รูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือนอย่างน้อย 6 รูป 

3.3.9   การประชมุในระหว่างการก่อสร้างอาคาร 
1) ผู้ เสนอราคา ต้องเข้าร่วมประชมุที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจดัให้มีขึน้เป็นประจ าในระหว่าง

การก่อสร้าง และผู้ เสนอราคาต้องให้ผู้จดัการงานก่อสร้าง / วิศวกร หรือผู้ รับผิดชอบในงานก่อสร้างของตนเข้าร่วมประชุม
ด้วย การประชมุดงักลา่วให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นประธานในที่ประชมุ และผู้ เสนอราคาต้องผูกพันตนกับข้อตกลง
ที่มีขึน้ในระหว่างการประชมุนัน้ตามที่มีบนัทกึการประชมุ ซึง่จะเสนอให้ผู้ เสนอราคารับรองในการประชมุครัง้ต่อไป 

2)   ในกรณีทัว่ไปให้ถือว่า จะต้องมีการประชมุในระหว่างการก่อสร้างอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเรียกประชมุนอกจากนีต้ามสถานการณ์ และความจ าเป็นได้ 

3) ผู้ เสนอราคาอาจขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแก้ไขบันทึกการประชุมที่กล่าวข้างต้นได้ 
และให้มีการบนัทกึข้อโต้แย้งดงักลา่วไว้ในบนัทกึการประชมุครัง้ถดัไป  

4)  ผู้ เสนอราคามีหน้าที่จัดให้มีสถานที่ห้องประชุม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการประชุม
ดงักลา่วตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคาร 



โครงการปรับปรุงอาคารวทิยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU23/SP-G/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  ข้อก าหนดทัว่ไป Page    6/29  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์  จ ากดั 

 

3.3.10   ผู้ เสนอราคา จะต้องท าแผนการด าเนินการก่อสร้างรวม และแผนย่อยเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างตรวจสอบ หากมีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานใหม่ผู้ เสนอราคาจะต้องให้ความร่วมมือในการปรับแผนการก่อสร้าง
ใหม่ด้วย 

3.3.11   ผู้ เสนอราคาต้องท า As Built Drawing ให้กบัคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อเสร็จงานในแต่ละงาน
นัน้ๆ และผู้ เสนอราคาจะต้องท า Shop Drawing สง่มอบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทกุครัง้ที่แบบก่อสร้างไม่ระบุวิธีการ
ผู้ เสนอราคาจะไม่ท างานที่ไม่มีแบบหรือแบบระบรุายละเอียดไม่เพียงพอ  

3.3.12  มติที่ประชมุของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ถือว่าสิน้สดุ 
3.3.13 ถ้าผู้ เสนอราคาสงสยัในรายละเอียด หรือข้อก าหนดของสญัญานีห้รือถ้าปรากฏว่าแบบหรือรายการ 

ก่อสร้างของสญัญานีค้ลาดเคลือ่นหรือขดัแย้งกนัผู้ เสนอราคา จะต้องสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน โดยคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างจะเสนอวินิจฉยัการก่อสร้างให้เจ้าของโครงการตัดสินใจและสิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างแต่
จ าเป็นต้องท าเพื่อให้ได้ผลงานที่ถกูต้องบริบรูณ์และวิธีปฏิบติัการช่างที่ดีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ เสนอ
ราคาท าการนัน้ๆ โดยผู้ เสนอราคาไม่เรียกร้องค่าจ้างและค่าวสัดกุ่อสร้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด   

3.3.14  ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประสงค์จะเปลีย่นแปลงเพิ่ม หรือ ลด จากแบบตามสญัญาก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มหรือลดลงกบัเวลา เพิ่ม หรือ ลด การท างานแล้วแต่กรณี ตามที่จะตกลง
กนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะนัน้และให้ถือว่าการตกลงดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่แห่งสญัญานี  ้

3.3.15   เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ เสนอราคาจะต้องขนย้ายวัสดุก่อสร้าง เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ และ
อปุกรณ์ก่อสร้างของผู้ เสนอราคา และท าความสะอาดเก็บกวาดกลบเกลีย่พืน้ที่ที่ท าการก่อสร้าง และรือ้ถอนอาคารชั่วคราว
ออกจากบริเวณงานให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ผู้ จ้างให้รับมอบงานแล้ว                                                             

3.3.16 ผู้ เสนอราคา ต้องท าการประกันความเสียหายทุกประเภท (Contractor‘s all Risks) ที่เก่ียวข้องกับ
การก่อสร้าง 

 
3.4 กำรเตรียมอุปกรณ์, วัสดุก่อสร้ำงและแรงงำน 

3.4.1 ผู้ เสนอราคา จะต้องจดัหาอปุกรณ์ตลอดจนเคร่ืองไม้เคร่ืองมือที่ดีที่ใช้ในการท างานเป็นไปตามแบบ
และรายการประกอบแบบที่จะใช้ในงานนี ้นอกจากวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะจัดหาให้ตามที่ระบุไว้ใน
สญัญา ซึง่วัสดุที่จัดหาให้นีจ้ะน าออกไปบริเวณที่ก่อสร้างไม่ได้นอกจากจะมีการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อักษรจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้าง 

3.4.2   วสัดกุ่อสร้างและอปุกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีคณุสมบติัดีและใหม่ซึง่จะต้องได้รับอนุมัติ
ให้ใช้ในการก่อสร้างจงึจะน าไปใช้ในการก่อสร้างได้   

3.4.3 ผู้ เสนอราคาต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็น เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสารขนาดไม่น้อยกว่า A3, 
โทรศพัท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, เคร่ืองปริน้เตอร์ขนาด A3 พร้อมที่จะใช้งานประจ าส านกังานสนามตลอดเวลา 

 
3.5   ข้อก ำหนดของผู้เสนอรำคำในกำรก่อสร้ำง 
 งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า -สื่อสารและระบบปรับอากาศ งานระบบ

สขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภัย และงานโครงสร้างส าหรับงานระบบ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เก่ียวกบัความปลอดภัยในการ
ท างานซึง่ต้องปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 
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3.5.1 ผู้ เสนอราคา ต้องจดัให้มีเคร่ืองมืออปุกรณ์เคร่ืองป้องกนั และเคร่ืองอ านวยความสะดวกทัง้หลายไว้
ในที่ก่อสร้าง เพื่อการท างานและลดการเสีย่งภัยน้อยลง 

3.5.2 ผู้ เสนอราคา ต้องจดัให้มีสภาพการท างานที่ดีไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ และชีวิตของคนงานรวมทัง้
ต้องจดัให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายต่างๆ แก่พนกังาน คนงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างรวมทัง้ผู้มาเย่ียมดูงาน
ก่อสร้างด้วย ทัง้นีจ้ากการจดัสภาพการท างานต้องให้เป็นไปตามข้อบญัญัติหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3.5.3   ผู้ เสนอราคาต้องจัดท าเคร่ืองหมายต่างๆ ให้เห็นได้ชัดเจนติดตัง้ในสถานที่จะเป็นอันตรายแก่ 
พนกังาน คนงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงานก่อสร้างและบคุคลอื่นๆ ที่เข้าไปในบริเวณก่อสร้าง 

3.5.4   ในการก่อสร้างหรือท างานใดๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุภาพ
และชีวิตของบคุคลต่างๆ หรือของทรัพย์สนิคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาจสัง่ให้ผู้ เสนอราคาป้องกนัเหตนุัน้ได้ หากผู้ เสนอ
ราคาไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิสัง่ให้หยุดการท างานนัน้ได้และจะถือเป็นเหตุขอต่อระยะเวลาการ
ก่อสร้างอีกไม่ได้ 

 
 3.6 กำรส่งมอบงำนและระยะเวลำกำรประกันซ่อมแซม 

3.6.1   การมอบงาน 
1) ผู้ควบคมุงานจะท าบญัชีงานที่ต้องแล้วเสร็จ (PUNCH LIST) และตรวจสอบทดลองตามบัญชี

งาน พร้อมทัง้ออกหนงัสอืรับรองขัน้ต้น และจดัท าบญัชีงานที่ต้องแก้ไข (LIST OF DEFECT WORK) ให้แก่ผู้ เสนอราคาเพื่อ
การด าเนินการไปขัน้สดุท้ายให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ซึ่งต้องอยู่ภายในก าหนดเวลาแล้วเสร็จตาม
สญัญา 

2)   การตรวจงานครัง้สดุท้ายจะประกอบไปด้วยฝ่ายคณะกรรมการตรวจการจ้าง และฝ่ายผู้ เสนอ
ราคา โดยจะท าการตรวจสอบ ทดสอบอาคาร ส่วนประกอบอาคาร ระบบต่างๆ ประกอบอาคารอย่างละเอียดหากมี
ข้อบกพร่องต่างๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องรีบด าเนินการให้สมบรูณ์ เรียบร้อยโดยเร็ว 

3) การซ่อมแซม บริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างที่เกิดความเสยีหาย อนัเนื่องจากการท างานของผู้
เสนอราคางานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-สือ่สารและระบบปรับอากาศ งานระบบสขุาภิบาล
และป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างส าหรับงานระบบ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้เสร็จ
เรียบร้อยทกุประการก่อนการสง่มอบงานงวดสดุท้าย 

4) การท าความสะอาดสถานที่ ผู้ เสนอราคาจะต้องท าความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยและคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างสามารถใช้งานได้ทนัทีหลงัจากการตรวจรับและสง่มอบงานแล้ว ส่วนการตกแต่งบริเวณผู้ เสนอราคา
จะต้องกลบเกลีย่พืน้ดินให้เรียบร้อยภายใน 7 วนั นบัตัง้แต่วนัที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

5) กุญแจต่างๆ ผู้ เสนอราคา จะต้องท าป้ายถาวรแจ้งรายละเอียดไว้กับลกูกุญแจให้ตรงกับแม่
กุญแจทุกชนิด โดยเตรียมเก็บไว้ในตู้ กระจกอย่างดี และต้องส่งมอบให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที เมื่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานแล้ว และห้ามผู้ เสนอราคา จ าลองกญุแจเหลา่นีโ้ดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ 

3.6.2   ระยะเวลาประกนัการซ่อมแซม 
ในระยะเวลา 2 ปี ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานก่อสร้างแล้วในระหว่างนี ้ถ้ามีความบกพร่อง 

ความเสยีหาย ความทรุดโทรมที่เกิดขึน้แก่อาคารอนัเนื่องมาจากความผิดพลาดความไม่รอบคอบละเลยของผู้ เสนอราคาใน 
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ขณะท าการก่อสร้าง ผู้ เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือใช้งานได้ดีดังเดิมโดยทันทีที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติมไม่ได้ทัง้สิน้ 

3.6.3 การสง่มอบอปุกรณ์และรายการเอกสาร 
 1) คู่มือส าหรับการดูแลรักษา ผู้ เสนอราคาจะต้องรวบรวมคู่มือและข้อแนะน าของบริษัทผู้ ผลิต

ส าหรับวสัดแุละอปุกรณ์ทกุชนิดที่น ามาติดตัง้ในอาคารนี ้
 2) ผู้ เสนอราคาจะต้องด าเนินการจัดหาวิทยากร ผู้ช านาญงานของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ที่น ามา

ติดตัง้อาคารมาอบรมหรือแนะน าให้บคุลากรของผู้ว่าจ้างรับทราบเก่ียวกบัการดแูลรักษาการใช้งาน หรือซ่อมบ ารุงเบือ้งต้น 
จนกวา่จะมีความเข้าใจสามารถปฏิบติังานได้ 

 3) ผู้ เสนอราคาจะต้องมอบเคร่ืองมือและชิน้ส่วนอะไหล่ที่มีมากับอุปกรณ์ให้ผู้ ว่าจ้างเก็บรักษา
ทัง้หมด 

 4) หนงัสอืรับประกนัคณุภาพจากผู้ผลติหรือตวัแทน หรือผู้ ติดตัง้ส าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทุก
ชนิด โดยมีก าหนดระยะเวลารับประกนัอย่างน้อยเท่ากบัระยะเวลาบ ารุงรักษาตามสญัญาก่อสร้าง 

 5) ผู้ เสนอราคาจะต้องจัดเตรียมวัสดุและ/อุปกรณ์งานตกแต่งสถาปัตยกรรม เพื่อส ารองในการ
บ ารุงรักษาอาคารหลงัการรับมอบงานในปริมาณ และตามรายการที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยจดัเตรียมสง่มอบกบัผู้ว่าจ้าง พร้อม
กบัการสง่มอบอาคาร ทัง้นี ้รวมถงึตามข้อก าหนดเฉพาะงานในแต่ละระบบด้วย 

 
3.7 แผนกำรท ำงำน 

3.7.1  ให้ผู้ เสนอราคาเสนอแผนการท างานประกอบในเอกสารเสนอราคาด้วย โดยแผนการท างานจะต้อง
ประกอบด้วยแผนดงัต่อไปนีคื้อ 

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 วิธีกำรท ำงำน 

3.8.1 ให้ผู้ เสนอราคาเสนอวิธีการก่อสร้างระบบกนัดินและระบบไม้แบบที่จะใช้ในการท างาน ระบบคอนกรีต
ผิวเปลอืย อย่างละเอียด และเสนอวิธีการท างานทกุๆ อย่างที่มีในโครงการ เพื่อให้ได้งานมีคุณภาพดีที่สดุและท างานส าเร็จ
ได้ตามจดุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจการจ้างสงูสดุ 



โครงการปรับปรุงอาคารวทิยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU23/SP-G/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  ข้อก าหนดทัว่ไป Page    9/29  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์  จ ากดั 

 

3.8.2 ผู้ เสนอราคาต้องเสนอวิธีการท างานทัง้ระบบ เพื่อให้ได้งานที่สมบรูณ์ 
 

3.9   สถำบันตรวจสอบ 
ในกรณีที่ต้องทดสอบคณุภาพ วสัด-ุอปุกรณ์ ที่ใช้งานตามสญัญานี ้อนมุติัให้ทดสอบสถาบนัดงัต่อไปนี ้
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ฉ. กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
ซ.  การไฟฟ้าท้องถ่ินที่ก าหนด (ส าหรับงานระบบไฟฟ้าฯ) 
ฌ. สถาบนัอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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เงื่อนไขประกอบสัญญาการก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ในการปฏิบัติงานการก่อสร้าง หากข้อความของเงื่อนไขสัญญาการก่อสร้างขัดแย้งกับสัญญาหลักให้ถือ

ปฏิบัติตามสัญญาการก่อสร้างหลักเป็นส าคัญและผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบค านวณราคากลาง
เองจะน าราคากลางที่ได้รับไป มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องงานเพิ่มภายหลังไม่ได้   
        
1.   สถานที่ก่อสร้าง 
 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการก่อสร้างงานนี ้ณ ที่ดินของ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
 
2.   เงื่อนไขในแบบแปลนรายการก่อสร้าง 

2.1   การตรวจสอบแบบแปลน รายการและสภาพของสถานที่ ที่จะท าการก่อสร้างและท าการแก้ไข 
2.1.1   ผู้ รับจ้าง จะต้องตรวจสอบแบบแปลน รายการก่อสร้างกบัสถานที่จริงให้เข้าใจแจ่มแจ้งโดยตลอด เพื่อ

มิให้มีข้อผิดพลาดในการก่อสร้างในกรณีที่ผู้ รับจ้างเห็นว่าแบบแปลนรายการก่อสร้างไม่ชดัเจนขดัแย้งหรือมีข้อสงสยัไม่เข้าใจ
ส่วนหนึ่งส่วนใดเก่ียวกับแบบแปลน รายการก่อสร้างสถานที่ ก่อสร้างนัน้ๆ ให้ผู้ รับจ้างสอบถามโดยตรงหรือแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนการด าเนินงานต่อไป  เพื่อคณะกรรมการตรวจ 
การจ้างจะได้แก้ไขแบบแปลน รายการหรือข้อความเพิ่มเติมให้ถูกต้องและท าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีลายเซ็นของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างก ากบัในแบบแปลน รายการข้อความแก้ไขทุกฉบับ หากมีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดเนื่องจาก  
ผู้ รับจ้างไม่ปฏิบติัตามที่กลา่วไว้นี ้หรือด าเนินการไปก่อนประการใดก็ตามผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบที่จะต้องแก้ไขให้
ถกูต้องตามค าแนะน าของ คณะกรรมการตรวจการจ้างนัน้ โดยไม่เรียกร้องเป็นมลูค่าหรืออื่นใดเพิ่มเติม 

2.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบ ส ารวจ และรังวดัสถานที่ก่อสร้างเพื่อส ารวจเก่ียวกับทางเข้าพืน้ที่ ที่
จะใช้ส าหรับเคร่ืองอปุกรณ์การก่อสร้างต่างๆ ท่อประปาสาธารณะ สายไฟฟ้า ทางระบายน า้สาธารณะและระยะต่างๆ ให้
แน่นอนจนจดัวางต าแหน่งแนวระยะสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ให้ถูกต้องตามรูปแบบ รายการตามสญัญา จัดท าระดับมาตรฐาน 
ตรวจสอบสิง่ก่อสร้างข้างเคียงต่างๆ ที่จ าเป็นที่ระบุไว้ในงานบริเวณและ /หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร การ
อ่านแบบ อ่านระยะในแบบ และกะขนาดให้ผู้ รับจ้างถือระยะตวัเลขในแบบแปลนรายละเอียดเป็นเกณฑ์ในกรณีที่สงสยัจะมี
ความขดัแย้งคลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจประการใดก็ตามเก่ียวกับแบบแปลนรายละเอียดกับสถานที่ก่อสร้างจริง ผู้ รับจ้าง
จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทนัที หลกัฐานในการตรวจสอบรังวดัและรายละเอียดต่างๆ ดงักลา่วนัน้ ผู้ รับ
จ้างจะต้องจัดท าให้ชัดเจนเรียบร้อย เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะด าเนินงานขัน้ต่อไป  
หลกัฐานดังกล่าวจะต้องเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน นับจากวันท าสญัญานี ้การปักผังที่ตัง้สิ่งปลกูสร้างต่างๆ ตาม
สญัญาและการตกลง การวางแนวไฟฟ้า น า้ใช้ชัว่คราว สิง่ปลกูสร้างชัว่คราว เส้นทางล าเลยีงขนสง่ และอื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้
งานก่อสร้างด าเนินไปได้เรียบร้อยตามสญัญาผู้ รับจ้างจะต้องท าเป็นรูปแบบและหลกัฐานพร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน
ครบถ้วนเหมาะสม ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้
ผู้ รับจ้างจดัเป็นหลกัฐานพร้อมรายละเอียดให้ชดัเจน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและปฏิบัติงานต่อไปได้ตามการ
วินิจฉยั และเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างนัน้ ความลา่ช้าเนื่องจากการนีจ้ะด้วยเหตใุดก็ตาม  ผู้ รับจ้างจะหยิบยก
เป็นข้ออ้างเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ทัง้สิน้ 
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2.1.3  การก าหนดระดบั ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแบบ สว่นการวางแนวอาคารให้เป็นไปตามแบบ หรือ
ตามที่มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยาก าหนด 

2.2   ความคลาดเคลือ่นในแบบแปลน รายละเอียดและข้อก าหนดประกอบแบบและการแก้ไข 
2.2.1   แบบแปลนรายละเอียดและข้อก าหนดประกอบแบบมีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ รับจ้างในการที่จะ

ด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์จงึอาจมีความคลาดเคลื่อน ขาดตกบกพร่อง และความผิดพลาดอยู่บ้าง  แต่
วตัถปุระสงค์ของคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการให้ผู้ รับจ้างท าการก่อสร้างงานต่างๆ ที่ระบุไว้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยโดย
สมบรูณ์ด้วยความมัน่คงแข็งแรง และถกูต้องตามหลกัวิชาการ ดงันัน้หากมีงานใดที่จะต้องท าเพิ่มเติม เนื่องจากความคลาด
เคลื่อน  ขาดตกบกพร่องหรือความผิดพลาดของแบบแปลนรายละเอียดและ ข้อก าหนดประกอบแบบแล้ว  
ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเงินเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างมิได้  

2.2.2   สิ่งใดที่สงสัยว่า จะมีการคลาดเคลื่อนของแบบแปลน รายละเอียดและข้อก าหนดประกอบแบบ
ขดัแย้งกนัผู้ รับจ้าง จะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ วินิจฉัยให้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง จะถือเอาความถกูต้องในวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลกัในการปฏิบัติและผู้ รับจ้างจะต้องท าการแก้ไข
และด าเนินการก่อสร้างตามค าวินิจฉยันัน้ทนัที 

2.2.3   สิง่ใดที่ก าหนดไว้ในแบบแปลนรายละเอียด และข้อก าหนดประกอบแบบแล้วแต่ในทางปฏิบัติงาน
ช่างไม่อาจระบไุว้ได้ครบถ้วน เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตัง้ รูปร่างลกัษณะและสิ่งปลีกย่อยต่างๆ ตลอดจนรูปขยาย
รายละเอียด เป็นต้น คณะกรรมการตรวจการจ้างจะชีแ้จงอธิบาย รายละเอียดให้ขณะพาดูสถานที่หรือขณะท าการก่อสร้าง 
การชีแ้จงรายละเอียดนีถื้อเป็นสว่นประกอบของแบบแปลนรายละเอียดและข้อก าหนดประกอบแบบครัง้นีด้้วย  

2.2.4   หากผู้ รับจ้างปฏิบติัไม่ถกูต้องตามหลกัวิชาช่างหรือท าด้วยฝีมือไม่ประณีตเรียบร้อย คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างมีสทิธ์ิสัง่ให้ผู้ รับจ้างรือ้ถอน หรือท าใหม่ตามความเหมาะสมซึ่งผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าสัง่ทันที และใน
กรณีนีผู้้ รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสยีหายใดๆ ไม่ได้ 

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

งานระบบสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าและส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา
ตรวจสอบอนมุติัลว่งหน้า ก่อนด าเนินการใช้และติดตัง้ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
เห็นเหมาะสม และผู้ รับจ้างต้องไม่ด าเนินการก่อสร้างหรือติดตัง้งานนัน้ๆ จนกว่าจะได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการพิจารณาอนมุติัแบบใช้งานดังกล่าวแต่ละครัง้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะใช้เวลา 14  
(สบิสี)่ วนั นบัตัง้แต่วนัที่ได้รับแบบใช้งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ การพิจารณาอนุมัติแบบใช้งานจะใช้ข้อก าหนดตามเอกสาร
สญัญา กฎเกณฑ์ในวิชาชีพแต่ละสาขาเป็นมาตรฐาน 

2.3.2   แบบใช้งาน (Shop Drawings) จะต้องแสดงรายละเอียดของวัสดุ ขนาด รูปร่าง ลักษณะ ชนิด 
ต าแหน่ง ระยะ ระดบั แนว รายละเอียดประกอบแบบ และ ข้อมลูเก่ียวข้อง รายละเอียดประกอบติดตัง้ให้ชดัเจน ด้วยมาตรา
ส่วนเหมาะสมเป็นไปตามข้อก าหนดของสถาปนิก วิศวกร แขนงช่างนัน้ๆ แบบใช้งานจะต้องมีการตรวจสอบจากสภาพ
สิง่ก่อสร้างที่แท้จริง น ามาเป็นพืน้ฐานในการท าแบบใช้งาน หากแบบใช้งานนัน้ๆ กระท าขึน้และได้รับการพิจารณาอนุมัติไป
ก่อนถงึก าหนดการใช้งานจริงให้ผู้ รับจ้างท าการตรวจสอบปรับแก้ไขให้เหมาะสม ถกูต้อง กับสภาพการก่อสร้างจริงในแต่ละ
สว่นของงานก่อสร้างนัน้ๆ โดยยดึหลกัมาตรฐานข้อก าหนดไว้ดงัในข้อ 2.4.1 เป็นบรรทดัฐานและต้องให้คณะกรรมการตรวจ
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การจ้างแขนงงานช่างนัน้ๆ ตรวจสอบพิจารณาใหม่ในเวลาที่เหมาะสม จนได้รับการอนุมัติจากคณะ กรรมการตรวจการจ้าง
เสยีก่อนจงึจะน าไปท าการก่อสร้างติดตัง้ได้ 

2.3.3   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าแบบใช้งานส าหรับงานก่อสร้างในขัน้ตอนต่างๆ (นอกเหนือจากที่กล่าวไว้
ข้างต้น) เมื่อ  

1)   แบบก่อสร้างไม่ชดัเจนเพียงพอหรือมีปัญหาในการก่อสร้าง 
2) จดุต าแหน่งของรูปแบบสว่นต่างๆ โดยทัว่ไปควรท าแบบใช้งาน  
3) คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ท าแบบใช้งาน 
หากผู้ รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จนเกิดหรือเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาด  

บกพร่องขึน้ในงานสว่นใดๆ ให้ถือว่าผู้ รับจ้างฝ่าฝืนสญัญา และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดนัน้ๆ ให้
ถกูต้องเรียบร้อยเสยีก่อน จึงจะท างานส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องต่อไปได้หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร 
โดยผู้ รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ทัง้สิน้ 

2.3.4   ผู้ รับจ้างจะต้องสง่แบบใช้งานต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบพร้อมหนังสือ
แจ้งสง่และส าเนาเพื่อการอนมุติัอย่างน้อย 5 ชดุ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นเหมาะสม 

2.3.5   เมื่องานก่อสร้าง งานประกอบการติดตัง้ต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องน าแบบใช้งาน Shop 
Drawings งานนัน้ๆ มาตรวจสอบแก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยครบถ้วน ตรวจตามสภาพความเป็นจริงของงานก่อสร้างทุกส่วน
ทกุประเภท ผ่านการพิจารณาตรวจสอบอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเรียบร้อยแล้ว และจะรวมล าดับอย่างเป็น
ระเบียบครบถ้วนเพื่อใช้เป็นแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) แบบตามการสร้างจริง จะต้องมีขนาดเท่ากับแบบ
ก่อสร้างใช้มาตราส่วนเดียวกันในการเขียนแบบ ตามแบบก่อสร้างตามสัญญา หรือตามคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
ก าหนดให้ โดยต้องแสดงสว่นต่างๆ และรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างตามสญัญาก่อสร้างและการตกลง
ต่างๆ อย่างชัดเจนครบถ้วนโดยผู้ รับจ้างต้องจัดท าบนกระดาษไข จัดมอบแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) ที่
ตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยถกูต้องครบถ้วนให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 1 ชดุ และจดัท าเป็นส าเนากระดาษไขจ านวน 2 ชุด 
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการสง่มอบงานงวดสดุท้าย เพื่อประกอบเป็นผลงานสดุท้าย มิฉะนัน้จะถือว่างวดสดุท้าย
ตามสญัญา และการตกลงก่อสร้างต่างๆ ยงัไม่เสร็จสมบรูณ์สง่มอบงานไม่ได้ 

2.3.6   เพื่อให้การจดัท าแบบใช้งาน (Shop Drawings) และแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) ได้
ตามมาตรฐานข้อก าหนดต่างๆ โดยถูกต้องครบถ้วน ผู้ รับจ้างต้องจัดและใช้บุคคลที่มีคุณวุฒิประสบการณ์ความช านาญ 
พร้อมอปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้เหมาะสม และเพียงพอท างาน ตามที่ระบไุว้นัน้ๆ จนงานเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์
ตามแบบสญัญาก่อสร้างและข้อตกลงต่างๆ ทกุประการ 

2.4   การรักษาแบบในที่ก่อสร้าง   
2.4.1   ผู้ รับจ้าง จะต้องเก็บแบบแปลนพร้อมทัง้รายการก่อสร้างไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 ชุด ให้ 

จดัเรียงล าดบัและเย็บเลม่ไว้อย่างมีระเบียบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบได้ทกุเวลา 
2.4.2 ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดแบบและรายการที่จ าเป็นส าหรับการก่อสร้างในงานแต่ละประเภท และงานที่  

เก่ียวข้องให้ผู้ปฏิบติังานได้ศกึษา และตรวจสอบได้ทกุเวลาเพื่อให้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ชักช้า อันเป็นผลเสียหาย
แก่การปฏิบติังานและการก่อสร้าง 
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3.   ระเบียบข้อปฏิบัติและสิทธิต่างๆ 
3.1    การจดัหาการขออนญุาต การปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบัต่างๆ การป้องกนัอนัตราย ความเสยีหายทรัพย์สนิ

และบคุคล 
3.1.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องเป็นผู้จัดหา และเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการ และด าเนินการเก่ียวกับวัสด ุ

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักร อุปกรณ์สิ่งของต่างๆ น า้ประปา และไฟฟ้า ที่ใช้ในการก่อสร้าง การขนส่ง แรงงานและช่าง  
ฝีมือ ความปลอดภัยและอื่นๆ ที่จ าเป็นเหมาะสมกับสภาพงานจนงานเสร็จเรี ยบร้อย ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบและ 
รายละเอียดและข้อก าหนดต่างๆ ภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

3.1.2 ผู้ รับจ้างเป็นผู้ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวต่างๆ และการใช้สถานที่ทัง้ในและนอกบริเวณเขต 
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามสญัญา และการตกลงต่างๆ และเป็นผู้ ขออนุญาตใช้น า้ประปา ไฟฟ้าชั่วคราวและโทรศัพท์ 
ชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ และองค์การโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่างๆ ดังกล่าว หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้และ  
ติดตัง้ต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบังานก่อสร้างเพื่อให้งาน ก่อสร้างด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว ราบร่ืน เรียบร้อย ส าเร็จสมบูรณ์ตาม
วตัถปุระสงค์ และสญัญาให้ถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ  

3.1.3   ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎเทศบัญญัติและข้อระเบียบต่างๆ เพื่อ 
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่า 
ใช้จ่ายชดเชยค่าเสยีหายนัน้ๆ โดยไม่มีข้อแม้เก่ียงงอนใดๆ ทัง้สิน้  

3.1.4 ผู้ รับจ้างต้องป้องกนัรักษาอาคารสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สินต่างๆ ทัง้ในและนอกบริเวณงานก่อสร้าง
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ตามสญัญา และการตกลงต่างๆ รวมทัง้ทรัพย์สินถนนและสาธารณูปโภคต่างๆ มิให้
เกิดอนัตรายเสยีหาย ตลอดระยะเวลาท าการก่อสร้าง จนคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับมอบงานก่อสร้างนัน้ๆ ไว้เรียบร้อย
แล้ว หากมีความเสยีหายหรืออนัตรายใดๆ เกิดขึน้ กบัสิง่ปลกูสร้างถนนสิง่สาธารณปูโภคหรือทรัพย์สนิต่างๆ ผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสยีหายของสิง่นัน้ๆ ทัง้หมดให้แก่มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ หรือตามที่มหาวิทยาลยัราชภัฏราช
นครินทร์ ได้ก าหนดตกลงไว้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทัง้สิน้  

 ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินงานด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสมป้องกันอันตราย เหตุร้าย 
อุบัติเหตุต่างๆ มิให้เกิดขึน้แก่ผู้ควบคุมงาน ช่าง คนงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบ  
ต่ออนัตรายที่เกิดขึน้ กบับคุคลดงักลา่วโดยจ่ายค่ารักษาและชดใช้ค่าเสยีหายแก่บคุคลนัน้ๆ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ  

3.1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดด าเนินการป้องกันอันตราย อุบัติเหตุ ให้ความปลอดภัยอย่างเพียงพอโดยไม่
ประมาทเลินเล่อ และไม่เพิกเฉยแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตลอดจนบุคลากรทุกคน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตาม  
หน้าที่เก่ียวกับงานก่อสร้าง ทัง้ในบริเวณงานก่อสร้างหรือในสถานที่ต่างๆ ที่ มีการเตรียมและด าเนินการเก่ียวกับงาน 
ก่อสร้างตามสญัญาและการตกลงต่างๆ หากมีความเสยีหาย อนัตรายหรือการเรียกร้องด าเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึน้ตามกฎหมาย
อันเก่ียวกับความเสียหาย อันตรายประการใดๆ ซึ่งเกิดกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น อันเกิดขึน้จากหรือเกิดขึน้ระหว่างการ
ปฏิบั ติงานตามหน้าที่ เ ก่ียวกับงานก่อสร้างนั น้ห รือเ กิดขึน้ จากความประมาทเลินเล่อและการเพิ กเฉยหรือ  
บกพร่อง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ารักษา ค่าเสียหายตามการเรียกร้องนัน้ๆ 
โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ  

3.2   วสัดอุปุกรณ์ 
3.2.1 วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพเรียบร้อย และได้มาตรฐานไม่เคยผ่านการใช้งานที่

ใดมาก่อน มีคณุภาพที่ดีถกูต้องตามข้อก าหนดในแบบและข้อก าหนดประกอบแบบ ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าประกอบติดตัง้ 
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และตกแต่งวสัดทุี่น ามาใช้ในการก่อสร้าง ด้วยฝีมือที่ดีมีคณุภาพตามจุดประสงค์ของแบบ รายการ และข้อตกลงหากมีการ
เสยีหายในระหว่างการก่อสร้างหรือระยะสญัญาเป็นหน้าที่ของผู้ รับจ้างจะต้องน าของใหม่มาเปลีย่นให้โดยไม่คิดมลูค่า 

3.2.2   วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ก าหนดให้ใช้ตามแบบรูปรายการตามสญัญาก่อสร้างหรือให้ใช้ในงานก่อสร้าง     
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่างและรายละเอียดของวสัดอุปุกรณ์นัน้ๆ ตามที่ระบไุว้หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างร้อง
ขอรวมทัง้กรรมวิธีในการปฏิบติัคณุสมบติัของวสัดอุปุกรณ์และบริษัทผู้ผลิตพร้อมทัง้แจ้งยืนยันความพร้อมในการจัดซือ้หา
เตรียมการติดตัง้โดยครบถ้วนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าในระยะไม่เกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน 
นบัจากวนัเร่ิมงานก่อสร้างตามที่ระบไุว้ในสญัญาก่อนการด าเนินงานติดตัง้และผู้บริหารก่อสร้างจะตรวจอนุมัติตัวอย่างใน
เวลา 15 (สบิห้า) วนั  นบัจากวนัที่ได้รับตวัอย่างและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว วัสดุอุปกรณ์ตามที่ ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
แล้วเท่านัน้ ที่ผู้ รับจ้างจะน าไปสัง่ซือ้ได้ และน าไปด าเนินการก่อสร้างให้ทันตามเวลาที่มีการระบุตกลงยืนยันไว้ ผู้ รับจ้างจะ
อ้างเหตผุลในการอนมุติัวสัดอุปุกรณ์ตวัอย่าง ในการต่อสญัญาการก่อสร้างหรือการเรียกร้องใดๆ เพิ่มเติมไม่ได้  

 ตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์ทุกชนิดต้องติดป้ายบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ วัน เดือน ปี ที่ส่งข้อมูล รายละเอียด
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์ที่สง่ให้ตรวจต้องมีขนาดพอที่จะแสดงให้เห็นประเภทลกัษณะผิวสี คุณภาพและ
การตกแต่ง 

3.2.3 บรรดาวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ที่ปรากฏในแบบรูปและรายละเอียดและข้อก าหนด
ประกอบแบบก่อสร้าง หรือไม่ได้ระบุแต่จ าเป็นต้องน ามาประกอบงานก่อสร้างเป็นหน้าที่ของผู้ รับจ้าง จะต้องเตรียมการ
เอาไว้ลว่งหน้าเป็นระยะเวลาสมควร ผู้ รับจ้างจะอ้างว่าไม่มีในท้องตลาดหรือขาดตลาด หรือต้องสัง่จากต่างประเทศ หรือต้อง
รอให้ครบอายกุารใช้งาน (แล้วแต่ชนิดของวสัด)ุ แล้วน าเหตผุลเหลา่นัน้ ไปเป็นข้ออ้างเป็นเหตใุห้การก่อสร้างต้องชะงัก หรือ
ลา่ช้าไม่ทนัก าหนดสญัญาและขอต่อระยะเวลาสญัญาไม่ได้ 

3.2.4   วสัดอุปุกรณ์ใดๆ ที่ไม่อาจหามาได้ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพเท่าหรือเทียบเท่ามา
แทน ทัง้นีต้้องส่งตัวอย่างหรือท าตัวอย่างพร้อมรายละเอียดและการปฏิบัติงานต่างๆ เช่นที่กล่าวไว้ในข้อ 3.2.2 ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจดู และได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้เป็นลายลกัษณ์อักษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ก่อนจงึจะด าเนินงานได้ 

3.2.5   คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ ที่จะไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุอื่นใดที่ไม่ตรงตามดังระบุในแบบและ 
รายการ หากเห็นว่าไม่จ าเป็นและผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดชุนิด ที่มีคณุภาพและลกัษณะตรงตามที่ระบุในแบบแปลน และ
รายการมาใช้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ 

3.2.6   หากวสัดอุปุกรณ์ใดๆ ที่ผู้ รับจ้างเสนอใช้จ าเป็นต้องมีการทดลองคุณภาพ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการทดลองและทดสอบคุณภาพทัง้สิน้ หากมีการเสียหายใดๆ เกิดขึน้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและ  
ไม่คิดมลูค่าใดๆ เพิ่มเติม 

3.3   เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และเคร่ืองจกัร นัง่ร้าน เคร่ืองหมายเพื่อให้ความปลอดภัย 
3.3.1   เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัร นัง่ร้าน ตลอดจนอปุกรณ์ต่างๆ ที่น ามาใช้ในการก่อสร้าง ต้องเป็นชนิด

ที่เหมาะสมกบัชนิดของงาน มีประสทิธิภาพสงู มัน่คงและปลอดภัยจากอันตรายอันอาจจะเกิดกับคนงาน คนภายนอกและ
ทรัพย์สนิข้างเคียง ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสยีหายอนัอาจเกิดขึน้ได้นอกเหนือจากส่วนที่ได้รับการชดใช้จาก
ประกนัภัย  
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3.3.2   ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของทางการในการขออนุญาตใช้หรือติดตัง้
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ นั่งร้าน อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับงานก่อสร้างในสัญญาและผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าติดตัง้ 
เคร่ืองหมายบริเวณที่จะเกิดอนัตราย อบุติัเหตหุรือจัดท าสิ่งป้องกันชั่วคราวบริเวณอันตรายนัน้รวมทัง้ต้องดูแลรักษาความ
ปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้างในสญัญา 

3.3.3   เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ชนิดใดที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่า 
ไม่เหมาะสมในการน ามาใช้ในการก่อสร้าง หรือไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาจสัง่ให้น าออกจากสถานที่ก่อสร้าง และ  
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ชนิดที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรให้ใช้ได้มา
ปฏิบติังานทนัที 

3.4   ช่างฝีมือและคนงาน  
ผู้ รับจ้างจะต้องหาช่างฝีมือ และคนงานที่มีความสามารถและความช านาญในงานแต่ละประเภทมาปฏิบัติงาน 

ถ้าปรากฏว่าช่างฝีมือและคนงานนัน้ปฏิบติัไม่ดีพอ ประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่มีหลกัการช่างที่ดี คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง มีสทิธิที่จะสัง่เปลีย่นช่าง คนงาน เพื่อให้ได้งานที่ประณีตเรียบร้อยมีมาตรฐานถูกต้องตามแบบแปลนรายการข้อตกลง
และถกูต้องตามกฎหมายและเทศบญัญัติ การแจ้งเปลีย่นช่างและคนงานนีผู้้ รับจ้างจะต้องรีบปฏิบติัจดัหาช่างและคนงานให้
เหมาะสมทนัที โดยไม่มีข้อเรียกร้องหรือโต้แย้งใดๆ  

ผู้ รับจ้างต้องมีหน้าที่ในการป้องกันดูแลรักษา ไม่ให้เกิดความเสียหายอันตรายใดๆ แก่สิ่งปลกูสร้างทรัพย์สิน 
ช่างและคนงานตลอดจนบคุคลต่างๆ ที่ปฏิบติังานในงานก่อสร้างนีข้องมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ และผู้ รับจ้างต้อง 
รับผิดชอบชดใช้หากมีเหตอุนัตรายเสยีหายใดๆ เกิดขึน้เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.5   ผู้ควบคมุงานประจ าของผู้ รับจ้าง  
3.5.1   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ ควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมาย ประกอบด้วยสถาปนิกและวิศวกร ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถและเหมาะสมท าหน้าที่เป็นผู้ ประสานงาน และควบคุมงานการ
ก่อสร้างให้เป็นไปอย่างถกูต้องและมีคณุภาพที่ดีทกุประการ 

3.5.2   ผู้ควบคมุงานก่อสร้างหรือผู้แทนของผู้ รับจ้างจะต้องมีคณุวฒุิดงัต่อไปนี  ้
1)   เป็นสถาปนิกที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) ประเภทภาคีขึน้ไป 
2)   เป็นวิศวกรที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ประเภทภาคีขึน้ไป 
3)   เป็นผู้ที่เคยผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และประสบการณ์ ในงานก่อสร้างมาเป็นอย่างดี 
4)   เป็นผู้ที่มีประวติัการท างานดี มีความตัง้ใจและเอาใจใสใ่นการปฏิบติังานตามหน้าที่เป็นอย่างดี

และให้ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
5)  ต้องเป็นผู้ที่มีอปุนิสยั เข้ากบัผู้ ร่วมงานอื่นได้เป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน

ก่อสร้างกบัทกุฝ่ายได้ดี 
3.5.3 ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อพร้อมทัง้ประวัติการท างานของผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ รับจ้าง ให้

คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างอนมุติัแล้วจงึปฏิบติังานได้ 
3.5.4   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าตารางปฏิบัติงาน พร้อมทัง้แจ้งก าหนดเวลาในการควบคุมงานของสถาปนิก 

และวิศวกรควบคมุงานของผู้ รับจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติั 
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3.5.5 ผู้ รับจ้าง จะต้องให้ผู้ควบคมุงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างตามคณุวฒุิที่ระบใุนข้อ 3.5.2 และตามตารางที่
อนมุัติโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างในข้อ 3.5.3 ปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติงานในข้อ 3.5.4 อย่างเคร่งครัดที่สดุ 
มิฉะนัน้จะถือว่าผิดสญัญา  

3.5.6   ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัวางแผนให้มีผู้ควบคมุงานก่อสร้างของผู้ รับจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นอย่างดี และไม่
ชกัช้าจนเป็นผลเสยีหายแก่งาน 

3.5.7 ผู้ รับจ้าง และผู้ควบคมุงานของผู้ รับจ้างจะต้องศึกษา แบบและรายการก่อสร้างอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
และต้องวางแผนงานโครงการลว่งหน้า เพื่อจดัเตรียมงานได้อย่างถกูต้องและมีหลกัการของช่างที่ดี เป็นไปตามกฎข้อบังคับ
การท างานก่อสร้างที่ก าหนดไว้ 

3.5.8 ช่าง และคนงานของผู้ รับจ้างที่ด าเนินงานก่อสร้างตามสญัญา จะด าเนินงานไปโดยล าพัง โดยไม่มี
วิศวกร และผู้ควบคุมงานของผู้ รับจ้างคอยติดตามตรวจสอบดูแลชีแ้นะแก้ไขความถูกต้องของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน  
แต่ละขัน้ตอนของงานก่อสร้างไม่ได้และคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิและอ านาจสัง่ไม่รับงานในแต่ละส่วน แต่ละ  
ขัน้ตอนของงานก่อสร้างนัน้ๆ ไว้ได้จนกว่าผู้ รับจ้างได้แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมจึงได้ด าเนินงานนัน้ๆ ต่อไปได้โดยฝ่าย  
ผู้ รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ทัง้สิน้ 

3.5.9   หากวิศวกร หรือสถาปนิกควบคุมประจ า หรือผู้ควบคุมประจ างานการก่อสร้างของผู้ รับจ้างไม่อยู่
ควบคุมงานก่อสร้าง ณ ที่ก่อสร้างในระหว่างมีการด าเนินงานก่อสร้าง ไม่ว่าในลักษณะใดที่จ าเป็นต้องมีวิศวกร หรือ
สถาปนิกควบคมุประจ างาน หรือผู้ควบคมุงานควบคมุ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสทิธิและอ านาจสัง่ระงบังานก่อสร้างใน
ส่วนงานนัน้ๆ หรืองานก่อสร้างสมัพันธ์ต่อเนื่องได้ จนกว่าจะมีวิศวกรควบคุมประจ างาน และผู้ควบคุมประจ างานของ  
ผู้ รับจ้างเข้าประจ าควบคุมงานและจัดด าเนินงานอย่างเหมาะสม จึงจะให้ด าเนินงานก่อสร้างในส่วนที่ถูกระงับงานไ ว้นัน้
ต่อไปได้ และโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะแจ้งเหตุผลด้วยวาจาและลายลกัษณ์อักษรการสัง่ระงับและการให้ท างาน
ต่อไปให้ผู้ รับจ้างทราบทนัที 

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสงสัยว่างานก่อสร้างไม่เรียบร้อย ไม่ถูกต้องตามแบบและ  
รายการก่อสร้าง หรือเป็นปัญหา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสทิธิและอ านาจสัง่ระงบังานสว่นนัน้ๆ ได้ชัว่คราวและแจ้งการ
วินิจฉยัจากผู้บริหารการก่อสร้างทนัที ที่ได้สัง่ระงบังานดงักลา่ว และการวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อชี ้
ขาด โดยผู้ รับจ้างจะน ามาโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ทัง้สิน้ 

3.5.10 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสทิธิ ที่จะขอให้เปลี่ยนผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างใหม่ได้ หาก
พิจารณาเห็นว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างนัน้ไม่เหมาะสม หรือมีความบกพร่องในหน้าที่ ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ที่มีคณุวฒุิ และความสามารถ และมีความเหมาะสมตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างมาปฏิบติังานในหน้าที่ทนัที  

3.5.11  ค าแนะน าหรือค าชีแ้จงใดๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ รับจ้างนีถื้อว่า
ได้แจ้งโดยตรงต่อผู้ รับจ้างแล้ว 

3.6   การตรวจและการทดลองงานวสัด ุ
3.6.1 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะเข้าตรวจ และควบคุมการก่อสร้างในบริเวณงานก่อสร้าง 

อาคารโรงงานหรือสถานที่อื่นๆ ของผู้ รับจ้างซึง่มีการเตรียมการและด าเนินการต่างๆ ส าหรับการ    ก่อสร้างตามสญัญานีไ้ด้
ในทกุเวลาที่เห็นสมควร โดยผู้ รับจ้างและผู้ รับจ้างช่วงจะต้องรับผิดชอบจัดอ านวยความสะดวกให้ความปลอดภัยรวมทัง้ 
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จดัหาเคร่ืองใช้อปุกรณ์ที่จ าเป็นเหมาะสมให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ใช้สทิธิท าการดังกล่าวข้างต้นนัน้ได้
โดยสมบรูณ์ 

3.6.2 ในกรณีที่ระบไุว้ในรายการ หรือตามค าสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตามกฎเทศบัญญัติ
หรือระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ที่ก าหนดให้ต้องท าการตรวจหรือทดสอบวสัดหุรืองานใดๆ เก่ียวกับ    คุณภาพความเหมาะสม
หรือความมัน่คงผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 วัน 
เพื่อตรวจหรือทดสอบวสัดหุรืองานนัน้ๆ จนกว่าจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบจงึจะลงมือปฏิบติังานนัน้ต่อไปได้ 

 อนึง่ วสัดสุิง่ของอปุกรณ์ต่างๆ ที่ใช้รวมทัง้การติดตัง้ใดๆ ในสว่นต่างๆ ของงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นใน
ระยะก่อนการใช้ระหว่างใช้หรือใช้ไปแล้วประการใดก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 
ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการโดยเคร่งครัดตามที่มีรายการข้อก าหนดไว้นัน้หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร
สัง่ให้ด าเนินการจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจและได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
เรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

3.6.3 งานส่วนใดที่ระบุในรายการ หรือตามค าสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่จะต้องมีการตรวจ
พิจารณาตามล าดบัขัน้จงึจะอนมุติัด าเนินการต่อไปได้ผู้ รับจ้างจะต้องถือปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด หากมีส่วนใดที่จัดท าไป
ก่อนโดยมิได้รับการพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะสัง่ให้รือ้ถอนหรือทุบส่วนนัน้ได้ และผู้ รับจ้าง
จะต้องจดัท าใหม่โดยไม่คิดมลูค่าหรือเรียกร้องโต้แย้งใดๆ เพิ่มเติม 

3.6.4 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่างวสัดทุัง้หมดที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจอนุมัติ
ก่อนท าการติดตัง้ ในกรณีที่วสัดหุรือชิน้สว่นที่จะสง่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบอนมุติัมีขนาดใหญ่ไม่สะดวกใน
การขนส่ ง  เ ช่ น  ห น้ า ต่ างประตู  ห รื อส่ วนอื่ น ๆ  ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ างจัดท า แบบตัวอ ย่ างขึ น้  ณ  ที่ ก่ อ ส ร้ าง  เ พื่ อ ใ ห้  
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจอนุมัติก่อนที่จะท าการติดตัง้หรือก่อสร้างวัสดุหรือชิน้ส่วนนัน้ๆ ในส่วนอื่นๆ ที่เหลือขอ ง
อาคารวสัดกุ่อสร้างที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้างของอาคารจะต้องน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ /หรือ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างเช่นเดียวกนั ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการควบคุมคุณภาพ และความสามารถ
ในการรับน า้หนกัของคอนกรีต โดยการให้หล่อแท่งคอนกรีตเพื่อน าไปทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าแท่งคอนกรีตเพื่อการ
ทดสอบนี ้โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทัง้ในการท าแท่งคอนกรีตและการทดสอบ 

3.7   สทิธิของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการแก้ไขงาน  
3.7.1  คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอ านาจ และสทิธิในการสัง่ให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงงานใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง

หรือไม่ตรงกบัที่ระบไุว้ในแบบและรายการตามข้อตกลงในสญัญา 
3.8  สทิธิของผู้ รับจ้างในการปฏิบติัตามสญัญา 
 หากคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างตามข้อตกลงในสญัญาภายใน

ก าหนดระยะเวลาหนึง่ภายหลงัที่ผู้ รับจ้างได้ย่ืนเอกสารเบิกเงินค่าก่อสร้างที่สร้างเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับ
รองการสง่งานนัน้แล้ว  ผู้ รับจ้างมีสทิธิที่จะร้องขอและทวงถามได้ 

3.9  การประกนัความเสยีหายทกุประเภท 
 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาและจัดท าประกันภัยพร้อมช าระเบีย้ประกันในลกัษณะ Contractor’s all Risks  

เต็มมลูค่าโครงการโดยให้ความคุ้มครองถึงผู้ รับจ้างรายอื่นๆ ในโครงการด้วย กรมธรรม์นีใ้ห้ระบุมหาวิทยาลยัราชภัฏราช
นครินทร์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัยนีต้้องมีระยะเวลาการเอาประกันภัยตัง้แต่เร่ิมงานก่อสร้างจนถึง
ก าหนดการรับมอบงานงวดสดุท้าย ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึน้ ผู้ รับ
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จ้างหรือผู้ รับจ้างรายอื่นๆ ที่ท าให้เกิดความเสียหายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก (Minimum 
Deductibles) และค่าความเสยีหายสว่นที่เกินจากมลูค่าที่เอาประกนัไว้ รวมทัง้เบีย้ประกนัภัยดงักลา่วมาแล้วทัง้หมดไม่เป็น
ผลให้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบใดๆ ตามสญัญานี ้โดยผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ ผู้ รับจ้างจะต้องท าประกนัภัยส าหรับวสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ที่พักคนงานและโรงงานก่อสร้าง หรืออื่นๆ 
ในกรณีที่มิได้ระบไุว้ในกรมธรรม์ฉบบันี ้
 
4.   เงื่อนไขในหน้าที่และความรับผิดชอบการด าเนินงาน 

4.1   การจดัวางแผนงานและการปฏิบติั 
4.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องท าแผนงาน การจัดด าเนินงานโครงการก่อสร้าง ทัง้หมดอย่างสมบูรณ์ (Complete 

Project Management) ให้ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสญัญาและข้อก าหนดตกลงต่างๆ แสดงล าดับขัน้ตอน ชนิด 
ลกัษณะ ปริมาณระยะเวลา ผลงาน และมลูค่างาน ความสมัพนัธ์สอดคล้องของงานแต่ละขัน้ตอนของแขนงงานและของงาน
ทัง้หมด รวมทัง้รายละเอียดที่จ าเป็นอื่นๆ พร้อมหนงัสอืแจ้งความสามารถความรับผิดชอบ  การด าเนินงานตามแผนงานนัน้
จดัแยกเป็นชดุ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาล่วงหน้าอย่างมากไม่เกิน 15 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสญัญานี )้ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะใช้เวลาพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบ (นับจากวันที่ได้รับหนังสือนัน้) ในระยะเวลาประมาณ 
15 วนั 

 ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลีย่นแปลงแผนงานของอาคาร หรือขัน้ตอนการท างาน เพื่อท า
การขนสง่ หรือเก็บสต็อกวสัดแุละอปุกรณ์ต่างๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมราคาก่อสร้างใน
ภายหลงัมิได้ 

4.1.2 ในการท างานก่อสร้างแต่ละสว่น หรือแต่ละขัน้ตอนของงานก่อสร้างผู้ รับจ้าง จะต้องจัดท าแผนงาน
ละเอียดอย่างเหมาะสมกับงาน พร้อมการคาดคะเนผลและปริมาณของงานนัน้ๆ ทุกระยะ 7 วันและ 1 เดือน (หรือใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร) จดัให้สอดคล้องกบัแผนงานโครงการก่อสร้างทัง้หมดที่จัดวางไว้นัน้ 
สง่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาล่วงหน้าก่อนด าเนินงานดังกล่าว และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการท างานไป
ตามแผนงานนัน้ ไม่ว่าจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ประการใดก็ตาม 

4.1.3   ในกรณีที่ผู้ รับจ้างท างานก่อสร้างลา่ช้า กว่าแผนงานที่วางไว้หรือมีลกัษณะชีบ้่งว่างานก่อสร้างจะไม่
เป็นไปตามแผนงานที่จัดวางไว้นัน้ๆ ไม่ว่าจะมีเหตุสืบเนื่องจากการท างานของผู้ รับจ้างเอง หรือจากเหตุอื่นใดก็ตาม
คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสทิธิสัง่ให้ผู้ รับจ้างเร่งท างานทัง้กลางวนั กลางคืนและในวนัหยดุ ได้โดยผู้ รับจ้างจะเรียกค่าจ้าง
เพิ่มเติมไม่ได้ นอกจากนีย้งัเป็นหน้าที่ของผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขจัดแผนงานหลกัใหม่ ของแต่ละส่วนแต่ละขัน้ตอนและของ
โครงการก่อสร้างทัง้หมด ให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อก าหนดสญัญาและการตกลงที่มีไว้แต่เดิมหรือตามที่จะได้มีข้อก าหนด
ตกลงไว้นัน้ๆ  

การจดัแก้ไขปรับปรุงแผนงานนัน้ๆ ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการเช่นเดียวกบัการจดัวางแผนงานดังกล่าวไว้ข้างต้น หรือ
ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นเหมาะสมจงึจะท างานก่อสร้างต่อไปได้และผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขปรับปรุงการท างาน
และปริมาณงานตามข้อก าหนดต่างๆ สอดคล้องเหมาะสมกบัแผนงานที่แก้ไขเห็นชอบนัน้  

4.2   การแจ้งผลงานและหลกัฐาน 
ในระยะการท างานก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามข้อก าหนดสญัญา และการตกลงต่างๆ  เ ป็ นห น้ าที่ แ ละความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบในรูปของรายงานประจ าเดือนคือ 
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4.2.1 การจัดเตรียมงาน การใช้วัสดุแรงงานแต่ละขัน้ตอนแต่ละแขนง ในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน (ใน
ลกัษณะตาราง) ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร 

4.2.2   ผลการทดสอบตรวจสอบวสัด ุและงานก่อสร้างต่างๆ พร้อมความเห็นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

4.2.3 ปริมาณผลความก้าวหน้าของงานแต่ละขัน้ตอนของแต่ละแขนงงาน และของงานทัง้หมดที่เสร็จ แจ้ง
ความส าเร็จหรืออุปสรรคความช้าเร็วเทียบกับผลงานที่ก าหนดเห็นชอบไว้ในลักษณะเปรียบเทียบด้วยตารางและ BAR 
CHART ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นเหมาะสม 

4.2.4   ภาพถ่ายผลงานความก้าวหน้าของงานแต่ละเดือน (เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้างตาม
สญัญา) รวมทัง้ภาพถ่ายการทดสอบวสัดกุ่อสร้างการตรวจสอบข้อช ารุดบกพร่องและการแก้ไขการประกอบติดตัง้และงาน
ก่อสร้างที่มีลักษณะส าคัญต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงความ  
ถกูต้องเรียบร้อยของการท างานตามข้อก าหนดสญัญาต่างๆ 

4.2.5   แบบฟอร์ม ตารางแสดงรายการใช้วสัด-ุแรงงาน ตามตารางแสดงผลความก้าวหน้างานแต่ละขัน้ตอน
ของงานทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างก าหนดแนะน า หรือพิจารณาเห็นชอบ โดยต้อง
จดัท าด้วยปริมาณให้เพียงพอกบัการใช้งานจนงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

 ภาพถ่ายผลความก้าวหน้าของงานและการตรวจสอบ ทดสอบ วัสดุติดตัง้แก้ไขต่างๆ ที่ก าหนด
ต้องการนัน้จะต้องเป็นภาพถ่ายที่ครอบคลมุงานอย่างทั่วถึงชัดเจนด้วยภาพถ่ายขนาดไม่เล็กกว่า 3.5" x 5" และจ านวน
ภาพถ่ายตามความเหมาะสมของงาน พร้อมข้อความรายละเอียดประกอบให้เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองน าส่ง
เอกสารหลกัฐานต่างๆ ควรจดัแยกเป็นชดุๆ พร้อมหนงัสอืน าสง่ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร 

4.3   การปฏิบติังานในเวลาปกติและการปฏิบติังานในเวลาพิเศษ 
4.3.1   การปฏิบติังานก่อสร้างตามปกติในแต่ละวนั ผู้ รับจ้าง ช่างคนงานทุกแขนงงานก่อสร้างของผู้ รับจ้าง

จะต้องปฏิบติัตามกฎข้อบงัคบัที่ก าหนดไว้ข้างต้น และผู้ รับจ้างหรือผู้แทนผู้ รับจ้างมีหน้าที่ในการปฏิบัติและรับผิดชอบอีก
ดงันี ้

1)  แจ้งขอการท างานแต่ละวนั โดยแจ้งลว่งหน้าก่อนการท างานปกติอย่างน้อย 1 วนั ประกอบด้วย 
ขอบเขต ต าแหน่ง ชนิดลกัษณะ ระยะเวลา ปริมาณงาน จ านวน ช่าง คนงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ที่ส าคัญผังสงัเขปปริมาณ
งานที่กะจะท าเสร็จในแต่ละวัน พร้อมทัง้แจ้งการจัดการป้องกันอันตรายความเสียหายให้เหมาะสมตามความจ าเป็น กับ
สภาพของงาน โดยจะต้องแยกแยะจดัท าให้สอดคล้องกับแผนงานละเอียดและแผนงานทัง้โครงการที่ได้ก าหนดหรือได้รับ
การเห็นชอบไว้นัน้ๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่ละกรณีงาน พิจารณาเห็นชอบเสยีก่อนจงึจะท างานนัน้ได้ 

 หากผู้ รับจ้าง ท างานไม่เสร็จตามที่แจ้งขอไว้ในแต่ละวันและมีงานแก้ข้อบกพร่องต่างๆ (หรือ
งานตรวจสอบต่างๆ) ซึง่จะต้องท าควบคู่ไปกบังานในแต่ละวนัถดัไปเป็นหน้าที่ของผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งขอท างานดังกล่าวนัน้ 
กบังานที่ก าหนดจะท าในวนัถดัไปด้วยวิธีการแจ้งขอท างานแต่ละวนั ที่กลา่วไว้ข้างต้นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วแต่
กรณีงาน ให้พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบอนมุติัแล้วจงึด าเนินการได้ 

2)   แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วแต่กรณี ให้ท าการตรวจสอบการประกอบการติดตัง้การ
แก้ไขต่างๆ รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ในงานแต่ละขัน้ตอนและของแต่ละแขนงงานหรือตามที่มีการระบุตรวจสอบทดสอบให้
ตรวจสอบทดสอบให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถกูต้องตามก าหนดหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบหรือเห็นเหมาะสม
แล้วจงึท างานขัน้ต่อไปได้ 
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3) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมีความเห็นให้แก้ไข ชนิด ลกัษณะ ปริมาณงานวิธีการ
ท างานหรืออื่นๆ ให้เหมาะสมประการใดก็ตามผู้ รับจ้างและผู้แทนผู้ รับจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องปฏิบัติไปตาม
ความคิดเห็นและการพิจารณาเพื่อให้งานแต่ละขัน้ตอนและงานส่วนอื่นๆ ที่ต่อเนื่องด าเนินต่อไปได้ไม่หยุดชะงักล่าช้าเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องก าหนดระยะเวลาการแจ้งและด าเนินงานตรวจสอบทดสอบรวมทัง้งานแก้ไข
ต่างๆ จนได้ผลถกูต้องเรียบร้อยตามก าหนดและด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองโดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

4)   เวลาปฏิบัติงานปกติของผู้ รับจ้างเร่ิมจาก 8.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. ในกรณีจ าเป็นต้อง
ปฏิบติังานเกินก าหนดเวลาปกติ เพื่อมิให้เกิดความเสยีหายต่องานนัน้ได้ ให้ผู้ รับจ้างแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ทราบทกุครัง้ และให้ปฏิบติังานตามข้อก าหนดการท างานต่างๆ ที่ระบไุว้รวมทัง้ข้อก าหนดการปฏิบติังานในเวลาพิเศษ ตาม
กฎข้อบงัคบัในกฎหมายแรงงานด้วย 

5) การจดัเอกสารหลกัฐานการท างานในเวลาปกติต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นหน้าที่ของผู้ รับจ้าง
ต้องจดัท าแยกเป็นชดุๆ พร้อมส าเนาและหนงัสอืน าสง่มาที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควรเหมาะสม 

4.3.2   การปฏิบติังานในเวลาพิเศษ 
1) ในกรณีที่ผู้ รับจ้างมีความจ าเป็น ต้องปฏิบัติงานจนล่วงเลยกว่าเวลาปกติหรือจ าเป็นต้อง

ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน ผู้ รับจ้างต้องแจ้งแผนงานชนิดลักษณะการจัดเรียงการด าเนินงานการตรวจสอบต่างๆ วัสดุ
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ที่ส าคญัจ าเป็น ช่าง คนงาน ปริมาณงาน และระยะเวลาที่คาดคะเนไว้ ความสะดวก ความปลอดภัย การ
ป้องกนัอบุติัเหตแุละอื่นๆ อย่างเหมาะสมเพียงพอกบังาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอัน
สมควรทกุครัง้ และผู้ รับจ้างต้องปฏิบติังานไปตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรเหมาะสม พร้อมทัง้ผู้ รับจ้างต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสยีหายใดๆก็ตามอนัเกิดจากการท างานเกินเวลาปกติทัง้สิน้ การจัดส่งเอกสารหลกัฐาน การ
ท างานเกินเวลาปกติให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัสง่เอกสารท างานในเวลาปกติ หรือตามที่ผู้บริหารก่อสร้างเห็นสมควร 

2) หากคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาเห็นว่างานนัน้จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง หรือผู้บริหารงานก่อสร้างตรวจตราควบคมุดแูลงานก่อสร้างนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวก ให้ความปลอดภัย 
ป้องกนัอบุติัเหตอุนัตรายต่างๆ ตามที่มีข้อก าหนดไว้เช่นเดียวกับการท างานในเวลาปกติแก่ผู้บริหารก่อสร้าง และผู้ รับจ้าง
จะต้องจ่ายค่าปฏิบติังานเกินเวลาปกติให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้บริหารงานก่อสร้างนัน้ในอัตราเหมารวมชั่วโมง
ละ 400 บาท ของวิศวกร และ 200 บาท ของช่างเทคนิค ต่อคนท างานของผู้ควบคมุงานที่ท างานล่วงเวลา โดยนับเวลาจาก
เวลาท างานปกติจนเสร็จงานที่จะต้องตรวจตราดแูล (การนับเวลาในกรณีผู้ รับจ้างเร่ิมงานก่อนเวลาปกติ และจ าเป็นต้องมี
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตัวแทนตรวจตราควบคุมดูแลก็ให้นับเวลาที่เพิ่มนัน้ไปจนถึงเวลาที่เร่ิมปฏิบัติงานปกติ ) 
ช่วงเวลาการท างานปกติ หมายถึง ช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ของแต่ละสปัดาห์ (ยกเว้นเฉพาะ
วนัหยดุประจ าปีของผู้บริหารก่อสร้าง ซึง่ประกาศตามกฎหมายแรงงาน 

3) แบบฟอร์มเก่ียวกับการแจ้งขอท างานแต่ละวัน (ทัง้ในเวลาปกติและนอกเวลาปกติ) การ
ตรวจสอบการประกอบติดตัง้สว่นงานก่อสร้างต่างๆ การขอท างานคอนกรีต การตรวจสอบทดสอบ วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ บันทึก
การสั่งงานของผู้ รับจ้างและอื่นๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าตามที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างก าหนดให้หรือเห็นชอบโดยผู้ รับจ้างต้องเตรียมแบบฟอร์มเหลา่นีใ้ห้แล้วเสร็จเรียบร้อยไว้ลว่งหน้า 
ก่อนเร่ิมงานก่อสร้างอย่างน้อย 15 วนั ด้วยปริมาณพอเพียงกบังานก่อสร้างที่จะต้องให้เสร็จตามสญัญาและการตกลงต่างๆ 
นัน้ 

4.4   การร่วมมือในการปฏิบติังานและการประสานงาน 
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4.4.1    ผู้ รับจ้างต้องจดัตวัแทนผู้มีอ านาจเต็มเข้าร่วมประชมุ ระหว่างผู้ รับจ้างกบัคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ซึ่งอาจจะรวมถึง สถาปนิก วิศวกร ตัวแทนของคณะกรรมการตรวจการ การประชุมดังกล่าวจะมีขึน้ทุกๆ 7 วัน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรเรียกประชมุกรณีเร่งด่วน 

4.4.2   ผู้ รับจ้างและบคุลากรของผู้ รับจ้างแต่ละองค์กร ต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกันและร่วมกัน
จดัหาวิธีป้องกนัความเสยีหาย อนัเนื่องมาจากความประมาทเลนิเลอ่หรือความรู้เท่าไม่ถงึการณ์ ที่อาจเกิดขึน้ ตลอดจนการ
รักษาทรัพย์สนิของแต่ละฝ่ายและสว่นรวมให้พ้นจากอนัตราย ซึง่อาจเกิดจากอคัคีภัยและการสญูเสีย ผู้ รับจ้างและบุคลากร
ของผู้ รับจ้างแต่ละองค์กร ต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่เกิดการเสียหายงานฝ่ายอื่น ซึ่งเกิดจากการ
ปฏิบติังานของผู้ รับจ้าง 

4.4.3  ผู้ รับจ้าง ต้องก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานของลกูจ้าง ช่างคุมงาน ในการปฏิบัติงานตามเวลาที่
ก าหนด และเลกิงานในเวลาที่ก าหนดตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ และผู้ รับจ้างต้องก าหนดระเบียบข้อบังคับในการใช้สถานที่
และบริเวณก่อสร้าง เช่น ห้ามเลน่การพนนั การใช้ห้องน า้-ห้องส้วม ที่ผู้ รับจ้างจดัไว้ให้ การท าครัว และการเข้าอยู่อาศัยอย่าง
เป็นระเบียบไม่ขดัต่อสขุภาพอนามยั โดยผู้ รับจ้างต้องปิดประกาศระเบียบต่างๆ เหลา่นี ้ณ ที่พกัและที่ปฏิบติังานของลกูจ้าง 
ช่าง คนงาน แจ้งให้ทราบโดยทัว่กนั พร้อมทัง้วางหลกัเกณฑ์ถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าผู้ ใดฝ่าฝืน เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างต้องพิจารณาลงโทษให้ผู้ ฝ่าฝืนนัน้ออกจากงาน หรือลงโทษให้เหมาะสมแก่กรณีเหต ุ

4.5   การใช้สถานที่และบริเวณ การท าความสะอาด 
4.5.1   การใช้สถานที่และบริเวณ 

1) ไม่อนุญาตให้ผู้ รับจ้างปลูกสร้างที่พักคนงานอยู่ในขอบเขตของบริเวณและสถานที่ท าการ
ก่อสร้าง ยกเว้นการจดัสร้างที่เก็บวสัดเุคร่ืองมือ สมัภาระและที่ท างานช่าง คนงาน เท่านัน้ 

2) ผู้ รับจ้าง จะต้องไม่ติดตัง้หรือบรรทุกวัสดุ หรืออุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่มีน า้หนัก
บรรทุกมากเกินไป อันอาจเกิดอันตรายแก่โครงสร้างหรือส่วนของสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ได้ หรือที่ซึ่งคณะกรรมการตรวจ  
การจ้างเห็นไม่สมควร 

3)   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าเคร่ืองหมาย หรือป้ายชีแ้จงในการใช้สถานที่ การป้องกันอุบัติเหต ุ
อนัตราย ความเสยีหายต่างๆ อย่างเหมาะสมและตามค าสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร 

4)   ในกรณีที่ต้องการสถานที่และบริเวณส าหรับปฏิบติังานเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากการก่อสร้าง
ธรรมดา หรือในกรณีที่จะต้องใช้สถานที่และบริเวณส าหรับปฏิบติังานในเวลากลางคืน ผู้ รับจ้างจะต้องท าหนังสือขออนุญาต
เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาทกุกรณีและเมื่อได้รับพิจารณาเห็นชอบแล้ว ผู้ รับจ้างจึงเข้าไปใช้สถานที่บริเวณ
งานนัน้และปฏิบติังานนัน้ได้ 

5)   ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัเก็บวสัดทุี่ใช้ส าหรับการก่อสร้างและวสัดทุี่ใช้แล้วหรือเหลือใช้และเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และอปุกรณ์ต่างๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กีดขวางการจราจร หรือการขนสง่ให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
และต้องปลอดภัยจากอบุติัเหตแุละอคัคีภัยและเหมาะสมกบัทกุสภาพดินฟ้า อากาศ และสิง่แวดล้อมต่างๆ  

6)   ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาป้ายสญัญาณต่างๆ รวมทัง้ไฟสญัญาณในเวลากลางคืนติดตัง้ไว้ด้วยเพื่อ
ป้องกนัอนัตรายแก่ประชาชนผู้สญัจรไปมาอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึน้แก่ชีวิต หรือทรัพย์สินของผู้สญัจรไปมาหรือเกิดขึน้ กับ
อาคารทรัพย์สนิที่อยู่ใกล้เคียง อนัมีสาเหตมุาจากงานก่อสร้างนีแ้ล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบชดใช้ความเสยีหายนัน้ๆ 
แต่ผู้ เดียว 

4.5.2   การท าความสะอาดสถานที่ 
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1)   ในระยะเวลาก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องจัดการขนเศษไม้ เศษวัสดุอื่นๆ นั่งร้านหรือแบบไม้ และ
วสัดทุี่ไม่ได้ใช้น าไปทิง้หรือจดักองไว้อย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะกีดขวางการท างานต่างๆ และรักษาอาคารสิง่ปลกูสร้าง และ
บริเวณที่ท าการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอย่างเหมาะสม และตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็น  
สมควรอยู่เสมอ 

2)   เมื่องานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และการส่งมอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องกลบหลมุและบ่ออัน
เกิดจากการรือ้ถอน หรือเกิดจากการก่อสร้างต่างๆ และต้องเก็บสิ่งที่เหลือใช้ต่างๆ จากการก่อสร้างออกไปจากอาคารและ
บริเวณ รวมทัง้ต้องเกลีย่ปรับแต่งระดบัดินให้เรียบร้อยเหมาะสม อยู่ในสภาพที่เข้าใช้สอยตามวตัถุประสงค์ความต้องการได้
ทนัที 

3)  ในกรณีที่ผู้ รับจ้างมิได้จัดท าความสะอาดอาคาร และบริเวณสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ใน
ระยะเวลาตามที่ก าหนดให้ปฏิบติัหรือที่ระบุไว้คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจ้างให้ผู้อื่นเข้าจัดการได้ และคิดค่าใช้จ่าย
จากผู้ว่าจ้างโดยหกัเงินค่าก่อสร้างงวดสดุท้ายตามเงื่อนไขในสญัญาการตกลง 

4.6   การจดัตัง้โรงงาน ที่ท างานชัว่คราว การสขุาภิบาล และการจดัท าป้ายงาน    
4.6.1   การจดัตัง้โรงงานที่ท างานชัว่คราว  

1)  ผู้ รับจ้าง จะต้องตัง้โรงงาน และที่ท างานชั่วคราวในสถานที่ก่อสร้างที่คณะกรรมการตรวจ  
การจ้างจะก าหนดบริเวณให้และให้มีความมัน่คงเรียบร้อยตลอดระยะเวลางานก่อสร้างตามสญัญาและการตกลงต่างๆ 

2) ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัเก็บวสัดมุีอปุกรณ์ส าหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบและปราศจาก
ภัยต่างๆ ผู้ รับจ้างจะต้องมีที่พักส าหรับคนเฝ้าอาคารที่ก่อสร้างไว้อย่างเป็นสดัส่วน ในจ านวนที่เหมาะสม เมื่องานเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้รือ้ถอนออกให้เรียบร้อยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาน า้ประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง และไฟฟ้าก าลงัที่จ าเป็น
ส าหรับการก่อสร้าง และใช้งานทัว่ไปและต้องเป็นผู้ขออนุญาต และออกค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต และด าเนินการติดตัง้
และการใช้จ่ายต่างๆ ทัง้สิน้ 

3)   ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดระเบียบและรักษาความสะอาดโรงงานและที่ท างานชั่วคราวต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอจนกว่างานจะแล้วเสร็จเรียบร้อยและให้เคลือ่นย้ายออกไปจากบริเวณก่อสร้างทัง้หมดเมื่อสิน้สดุการก่อสร้างแล้ว 

4.6.2   การสขุาภิบาล 
1)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าท่อระบายน า้จากสขุภัณฑ์ จากการก่อสร้างและการใช้งานทั่วไป ออกไป

ให้พ้นบริเวณที่ท าการก่อสร้างโดยไม่เสยีหายเดือดร้อนกบัสิง่แวดล้อมข้างเคียงต่างๆ  
2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าส้วม และห้องน า้ให้มิดชิด และสะอาดถูกอนามัยและให้มีจ านวนมี  

เพียงพอส าหรับคนงาน และจะต้องจัดวางระเบียบให้คนงานทุกคนใช้ห้องน า้และห้องส้วมที่จัดขึน้ และห้ามโดยเด็ดขาด 
มิให้คนงานใช้สว่นหนึง่สว่นใดของอาคาร หรือบริเวณอาคารสิ่งปลกูสร้างเป็นที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ นอกจากห้องน า้ 
ห้องส้วมที่จดัไว้เฉพาะคนงาน และให้ผู้ รับจ้างถือปฏิบติัอย่างเข้มงวดและสม ่าเสมอจนกว่าจะส่งมอบงานให้ผู้ ว่าจ้างได้รับ
มอบงานเรียบร้อยแล้ว  

3)   ให้ผู้ รับจ้างท าการรือ้ถอนอาคาร สิ่งปลกูสร้าง อุปกรณ์ชั่วคราวเหล่านีไ้ปให้พ้นสถานที่ปลูก
สร้างเมื่องานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและให้ท าความสะอาดอาคารและบริเวณตามสัญญาและการตกลงต่างๆ  ให้
เรียบร้อยและใช้งานได้ทนัที 

4.7  การท างานก่อสร้างเฉพาะสว่น และสว่นเก่ียวเนื่องต่างๆ  
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ผู้ รับจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสั่ง และท างานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มเติมจากระเบียบกฎเกณฑ์  
ข้อก าหนดที่กลา่วไว้ข้างต้นดงัต่อไปนี ้

4.7.1   การตรวจสอบจดัท าต าแหน่ง แนว ระยะ ระดบัต่างๆ กลา่วคือ 
1)  ผู้ รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบต าแหน่งหมุดหลักเขตที่ดิน แนวระดับ ต าแหน่ง ระยะของ

บริเวณที่ดินกับของสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ที่ระบุไว้ในสญัญาการตกลงต่างๆ ของบริเวณสิ่งข้างเคียงที่เก่ียวข้องหรือที่จะใช้ 
อ้างอิงต่างๆ รวมทัง้จะต้องจดัท าการป้องกนัดแูลรักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นหลกัยดึถืออ้างอิงในการบอกต าแหน่ง ระยะ 
ระดบั แนวต่างๆ กบัของงานก่อสร้าง ตามรูปแบบรายละเอียดข้อก าหนดตกลงต่างๆ ตลอดระยะเวลาท างานจนงานก่อสร้าง
ต่างๆ เสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานนัน้ไว้เรียบร้อยแล้ว 

2)   ในการท างานก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบแนว ต าแหน่ง ระยะ ระดบัของอาคารสิ่ง
ปลกูสร้างต่างๆ และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ก าลงัท าการก่อสร้างกบัแนวต าแหน่ง ระยะ ระดบั และรายละเอียดอื่นๆ ที่ก าหนดไว้
ทกุครัง้ก่อนที่จะท าการก่อสร้างในส่วนนัน้ หรือการท าการก่อสร้างขัน้ต่อไป และต้องแจ้งหลกัฐานผลการตรวจสอบอย่าง
ชดัเจน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบไว้ทุกครัง้หากการตรวจสอบต่างๆ แต่ละครัง้ดังกล่าวมีผลคลาดเคลื่อนจากที่
ก าหนดไม่ว่าประการใดผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งความคลาดเคลือ่นนัน้ๆพร้อมข้อมลูรายละเอียดหลกัฐานที่เก่ียวข้องต่างๆ อย่าง
ชดัเจนเหมาะสมให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบวินิจฉยันัน้ๆ ทนัที โดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ 

3)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าระยะ ต าแหน่ง ระดับ แนว ด่ิง ฉาบที่แน่นอนถูกต้องของโครงสร้างหลกั 
โครงสร้างสว่นประกอบ ผนงัสว่นต่อเนื่องต่างๆ เพื่อเป็นต าแหน่ง ระยะ แนว ระดับ หลกัส าคัญงานก่อสร้างต่างๆ เช่น งาน
สขุาภิบาล งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดตัง้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ต่างๆ และงานรายละเอียด
ตามข้อก าหนดต่างๆ ที่ต่อเนื่องสมัพันธ์กันเป็นต้นไปให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
ก่อนการท างานก่อสร้างสว่นนัน้หรืองานขัน้ต่อไปของส่วนต่อเนื่องทุกครัง้และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติไปตามการ
พิจารณานัน้โดยไม่มีข้อเก่ียงงอนใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7.2   การก าหนดระยะ ขนาด และสว่นเก่ียวข้องจากที่ก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องท าการส ารวจ ตรวจสอบ วัด
ช่วงระยะ ลักษณะ ขนาด ต าแหน่ง ระดับแนวต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงของงานก่อสร้างเฉพาะส่วน และส่วน 
เก่ียวข้องที่จะท าการสัง่วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ต่างๆ หรือปฏิบัติงานก่อสร้างส่วนใดๆ ของอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือการ  
ติดตัง้นัน้ๆ หากวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ ที่จะสัง่หรือน ามาใช้ เพื่อให้พอดีช่วงระยะตรงตามต าแหน่งได้ แนว ระดับ ขนาด 
ลกัษณะ ทัง้ในเฉพาะสว่นและสว่นที่เก่ียวเนื่องของอาคารสิ่งปลกูสร้างส่วนต่างๆ คลาดเคลื่อนไปจากระยะ ต าแหน่ง แนว 
ระดับ และอื่นๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งความคลาดเคลื่อนต่างๆ พร้อมหลักฐานอย่างชัดเจนให้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาทันที และให้ผู้ รับจ้างปฏิบัติไปตามการพิจารณาไว้เท่านัน้การแจ้งส่งหลกัฐาน  
ดงักล่าว ผู้ รับจ้างมีหน้าที่และรับผิดชอบด าเนินการดังกล่าวไว้ข้างต้นนัน้ๆ ในกรณีที่ผู้ รับจ้างต้องสัง่หรือท าการประกอบ  
ติดตัง้วสัดทุี่มีขนาดหรือระยะต าแหน่ง ระดบั แนว ลกัษณะแตกต่างไปจากรูปแบบรายการรายละเอียดข้อก าหนดต่างๆ แต่
ให้พอดีและเหมาะสมกบัช่วงระยะ ต าแหน่ง แนว ระดบั ลกัษณะ ขนาดของงานก่อสร้างต่างๆ รวมทัง้สมัพันธ์สอดคล้องกับ
งานก่อสร้างสว่นต่อเนื่องใดๆ ตามสภาพความเป็นจริงนัน้ๆ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างที่จะต้องปฏิบัติงาน
ดงักลา่วเหลา่นัน้ให้ถกูต้องเรียบร้อยเหมาะสม ตรงตามพิจารณาก าหนดไว้โดยจะเรียกร้องค่าชดใช้หรือโต้แย้งเก่ียงงอนใดๆ 
มิได้ทัง้สิน้ 

4.7.3   การเตรียมงานเพื่อการก่อสร้างอื่นที่เก่ียวข้อง ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการและจัดท าช่อง รู คร่าว พุก 
สว่นยดึเชื่อมโยง ค า้ยนัต่างๆ หรือสว่นที่จ าเป็นต้องจดัท าในสว่นต่างๆ และงานสว่นต่อเนื่องที่เก่ียวข้องงานก่อสร้างนัน้ๆ ให้
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ได้ขนาด ระยะ ระดับ แนว ด่ิง ฉาบด้วยวิ ธีการจัดท าอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามรูปแบบ รายละเอียดและ  
ข้อก าหนดประกอบแบบและได้มาตรฐานของงานก่อสร้างแต่ละแขนงงานช่างนัน้ๆ ด้วยวิธีการท างานของช่างที่ดีให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนด าเนินงานขัน้ต่อไปในแต่ละสว่นนัน้ๆ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งหลกัฐานพร้อมรายละเอียดการเตรียมและจดัท าการ
ต่างๆ ดงักลา่วอย่างชดัเจนให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง (แล้วแต่กรณีงาน) พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบเสียก่อน หากมี
ข้อผิดพลาดคลาดเคลือ่นเสยีหายเกิดขึน้ในสว่นนัน้ๆ ไม่ว่าประการใด เป็นหน้าที่ของผู้ รับจ้างจะต้องท าการเคลื่อนย้าย รือ้
ถอน เปลีย่นแปลงให้ถกูต้องเรียบร้อยเหมาะสมตามข้อก าหนดต่างๆ ดงักลา่วข้างต้นและตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
จะเห็นสมควรเสยีก่อน จงึจะท างานขัน้ต่อไปได้ และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังกล่าวนัน้ทัง้สิน้โดยไม่มีข้อ
โต้แย้งเรียกร้องใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องระวงัในการปฏิบัติงานมิให้เกิดความเสียหายแก่งานของผู้ รับจ้างรายอื่นที่เก่ียวข้องใน
การก่อสร้างได้ และหากเกิดการเสยีหายขึน้เนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนัน้ๆ ใน
กรณีที่มีการขดัแย้งหรือไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้ถือค าวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นการตัดสิน หากงานใดที่
ผู้ รับจ้างได้จดัท าไปแล้วเกิดความเสยีหายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสยีหายที่เกิดขึน้นัน้หากปรากฏว่างานใดเป็น
หน้าที่ของผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมไว้ส าหรับการก่อสร้างที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบังานอื่น แต่มิได้จัดท าไว้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการจดัท าไว้ทัง้สิน้ 

4.7.4   ผู้ รับจ้าง จะต้องระมดัระวังกวดขันการปฏิบัติงานก่อสร้างต่างๆของผู้ รับจ้างมิให้เกิดความเสียหาย
ขึน้กบังานของผู้ รับจ้างรายอื่นที่เก่ียวข้องและหากเกิดการเสยีหายขึน้ เนื่องจากการปฏิบติังานก่อสร้างของผู้ รับจ้างไม่ว่าเป็น
กรณีใดๆ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าให้มีสภาพถกูต้องเหมาะสมตามข้อก าหนดความต้องการ
และตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร รวมทัง้ต้องชดใช้ความเสียหายนัน้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด  อนึ่ง หาก
ปรากฏว่าการก่อสร้างสว่นใดๆ ตามข้อก าหนดรายละเอียดข้อตกลงหรือตามมาตรฐานงานก่อสร้างแขนงงานนัน้ๆ หรือตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของช่างที่ ดีถือเป็นหน้าที่ของผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมไว้ส าหรับ การท างานก่อสร้างที่ 
จ าเป็นและเก่ียวข้อง หรือต่อเนื่องกับงานอื่นแต่ผู้ รับจ้างมิได้จัดเตรียมไว้จะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ผู้ รับจ้างจะต้อง  
รับผิดชอบในการจดัท าให้ถกูต้องเหมาะสม ตามข้อก าหนด ตกลงความต้องการทัง้สิน้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7.5   ผู้ รับจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดด าเนินการเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ต่างๆ ในงานก่อสร้างเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ดงันี ้

1)   วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ ตามรูปแบบรายการข้อก าหนดประกอบแบบจะต้อง
ได้รับการพิจารณา ตรวจสอบ ทดสอบ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ใช้ได้รวมทัง้จะต้องจัดส่งหลกัฐาน ตัวอย่าง
รายละเอียดสิง่ต่างๆ ดังกล่าวเหล่านัน้ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเรียกร้องต้องการและด าเนินการตามข้อก าหนด
ต่างๆ ที่ระบไุว้จนเป็นที่เรียบร้อยเสยีก่อนผู้ รับจ้างจงึจะสัง่ท าและน าใช้ประกอบติดตัง้ในงานก่อสร้างต่างๆ ได้ รวมทัง้การเก็บ
รักษาตามที่ก าหนดตกลงไว้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่างรายละเอียดผลการทดสอบวสัดผุสมคอนกรีต (Mix Design) เหล็ก
เสริมคอนกรีต และเหลก็โครงสร้างต่างๆ (ด้วยวิธีการและการจัดส่งตามที่ระบุไว้) ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา
ตรวจสอบเห็นชอบให้ใช้จึงน าไปใช้ อนึ่งคอนกรีตที่ผสมใช้เองในหน่วยงานจะต้องผสมตามที่ก าหนดให้ใช้โดยต้องมีการ
จดัเตรียมและใช้ภาชนะที่ตวงวดัสว่นผสมให้เหมาะสมตลอดระยะการก่อสร้างมีสดัส่วนมาตรฐานตามอัตราส่วนที่ก าหนด
สมัพนัธ์เหมาะสมกบัความจแุละการท างานของเคร่ืองผสมคอนกรีตที่ผสมใช้ในแต่ละครัง้ด้วยวิธีการผสม และการใช้งาน
คอนกรีตตามข้อก าหนดรายละเอียดที่ระบไุว้อย่างถกูต้องครบถ้วนและต้องรับรองความถูกต้องการผสมคอนกรีตในการใช้
งานและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง (แล้วแต่กรณีงาน) ทกุครัง้ หากผู้ รับจ้างมีความจ าเป็นต้อง
เปลีย่นแปลงสว่นผสมวสัดอุปุกรณ์ใดๆ ก็ให้ปฏิบติัไปตามข้อก าหนดที่ระบไุว้ในบททัว่ไป ข้อ 3.2 และที่กลา่วไว้ข้างต้น 
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2) ก่อนการสง่วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ เข้าในบริเวณก่อสร้างทกุครัง้ ผู้ รับจ้างจ าเป็นต้องก าหนดวันเวลา 
ประเภท ชนิด ลกัษณะ จ านวนรายละเอียดที่จ าเป็นเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์นัน้ๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ
ลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั เพื่อการตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมกบัการน าเข้าไว้และการใช้ท างาน 

3)   หากผู้ รับจ้างน าวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ เข้ามาในบริเวณที่ก่อสร้างรวมทัง้ จัดท าการใช้ประกอบ 
ติดตัง้ในงานก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดโดยที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบ ทดสอบ พิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างดงักลา่วไว้ข้างต้นให้เป็นที่เรียบร้อย ผู้ รับจ้างจะต้องท าการขนย้ายรือ้ถอนเอาออกไปจากบริเวณ
ที่ก่อสร้างทนัที และหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ อนึ่งในกรณีที่ผู้ รับจ้างน าวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆ ตามรูปแบบ ข้อก าหนดประกอบแบบเข้าบริเวณที่ก่อสร้างและจัดท าใช้ประกอบติดตัง้ในงานก่อสร้างต่างๆ 
โดยมิได้ผ่านการตรวจสอบ ทดสอบเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้เรียบร้อยเสียก่อน หาก
ปรากฏว่าการพิจารณาตรวจสอบ ทดสอบไม่ถกูต้องตามข้อก าหนดประกอบแบบต่างๆ และตามที่คณะกรรมการตรวจการ
จ้างเห็นไม่เหมาะสมไม่สมควรน ามาใช้งานก่อสร้างต่างๆ ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้าย รือ้ถอน จัดหา เปลี่ยนใช้ให้ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดประกอบแบบและตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือนเสียหายใดๆ 
กบังานก่อสร้างต่างๆ  

4)   ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจตราดูแลป้องกันรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่ระบุไว้ใน
รูปแบบ รายละเอียดและข้อก าหนดประกอบแบบต่างๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบทดสอบ เห็นชอบให้น าเข้าใช้ประกอบ  
ติดตัง้ในงานก่อสร้างต่างๆ ที่ระบไุว้ตลอดระยะการก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้วหาก
ปรากฏว่าก่อนการใช้ระหว่างการใช้งาน หรือหลงัการใช้งานก่อสร้างต่างๆ รูปลกัษณะ คุณสมบัติ ของวัสดุก่อสร้างต่างๆ 
เหลา่นัน้เปลีย่นแปลงไปไม่ถกูต้องเหมาะสมตามข้อก าหนดต่างๆ และหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรไม่
เหมาะสมต่างๆ ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ถอนขนย้าย แก้ไข จดัหาใช้ประกอบติดตัง้ให้คงสภาพ คณุภาพถกูต้องเรียบร้อยเหมาะสม 
ตามข้อก าหนดตามต้องการ และตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรโดยไม่เกิดความลา่ช้า และไม่ก่อให้เกิดความ
กระทบกระเทือนเสยีหายใดๆ กบัการก่อสร้าง 

5)   การทดสอบ ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ ทดสอบ การเก็บตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อก าหนดต่างๆ ที่ระบุไว้รวมทัง้ข้อก าหนด การตรวจสอบ ทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ
งานช่าง สาขานัน้ๆ เมื่อได้ผลการทดสอบตรวจสอบถกูต้องเหมาะสมที่ก าหนดความต้องการ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจ
การจ้างเห็นสมควรเหมาะสม ผู้ รับจ้างจงึจะท างานก่อสร้างสว่นต่อเนื่องหรืองานขัน้ต่อไปได้ หากผลการตรวจสอบทดสอบ
งานก่อสร้างต่างๆไม่ถกูต้องเหมาะสมตามข้อก าหนดต่างๆ ดงักลา่ว ผู้ รับจ้างต้องแก้ไขจัดท าจนได้ผลตามเกณฑ์ข้อก าหนด
นัน้ๆ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควรจึงจะท างานก่อสร้างขัน้ต่อไปหรืองานก่อสร้างส่วน  
ต่อเนื่องต่อไปได้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัด าเนินการและรับผิดชอบก าหนดการปฏิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จน
ได้ผลการตรวจสอบ ทดสอบถกูต้องตามข้อก าหนดต่างๆ ดงักลา่วโดยไม่ให้เกิดความลา่ช้ากระทบกระเทือนเสียหายกับงาน
ก่อสร้างต่างๆ หากมีความล่าช้าเสียหายใดๆ เกิดขึน้กับงานก่อสร้างสืบเนื่องจากการท างานต่างๆ ดังกล่าวไว้ในบท  
ทัว่ไปข้อ 4.2 และที่กลา่วไว้ข้างต้นเหลา่นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจดัท าและชดใช้ทัง้สิน้โดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ  

6)  สถาบนัต่างๆ ที่ผู้ รับจ้างจะใช้เป็นที่ท าการทดสอบ ตรวจสอบ วสัดอุปุกรณ์งานก่อสร้าง ก าหนด 
ไว้ดงันี ้

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

7)   เนื่องจากอาคารนีม้ีด้านติดกบัย่านชมุชน ซึง่ในระหว่างก่อสร้างอาจจะสร้างปัญหาเดือดร้อนให้
ผู้อยู่อาศยัใกล้เคียงเนื่องจากเสยีง ฝุ่ น หรือสาเหตุอื่นๆ เพื่อเป็นการลดปัญหาที่จะเกิดขึน้ให้ผู้ รับจ้างจัดการป้องกันโดยใช้
ผ้าใบหรือวสัดอุื่นในท านองเดียวกนัทกุด้านตลอดเวลาตลอดทกุๆชัน้ ในขณะก่อสร้าง นอกจากนีถ้้าหากมีวิธีการใดที่จะลด
ปัญหารบกวนต่อบคุคลที่สาม หรือป้องกนัอนัตรายอื่นๆ ได้แล้วเป็นหน้าที่ที่ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการทนัทีโดยไม่ชกัช้า 

4.8   การเบิกเงินค่าก่อสร้าง  
4.8.1 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามสญัญานีใ้ห้แก่ผู้ รับจ้างเป็นงวดๆ ตามงวดงานที่ได้ท าสญัญา 
4.8.2   การคิดปริมาณงานที่จะขอเบิกเงินแต่ละงวดให้คิดถงึวนัสดุท้ายของแต่ละงวด 
4.8.3   ในการย่ืนเสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าก่อสร้างรายงวด ผู้ รับจ้างจะต้องท าหนังสือขอเบิกเงินพร้อมทัง้

รายละเอียดปริมาณงานที่ได้ท าไปแล้วงวดนัน้ๆ  ย่ืนเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง โดยจะต้องแนบเอกสาร 
ดงัต่อไปนีพ้ร้อมกบัหนงัสอืขอเบิกเงินแต่ละงวดด้วย จงึจะถือว่าหนงัสอืขอเบิกเงินงวดนัน้ๆ ถกูต้องสมบรูณ์  

1) รายงานความก้าวหน้าและภาพถ่ายของผลงานที่ได้กระท าแล้ว 
2) ปริมาณงานและจ านวนเงินที่ขอเบิกในแต่ละงวดนัน้ๆ 
3) รายการยอดเงินที่จะต้องหกัออกจากยอดเงินรวมของแต่ละงวด 

4.8.4   ภายใน 3 วันท าการ นับแต่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบหนังสือขอเบิกค่าก่อสร้าง  
รายงวดจากผู้ รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบผลงานของผู้ รับจ้างในงวดนัน้ๆ ว่าได้กระท าไปถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วตามรายการที่ขอเบิกมาหรือไม่ หากยังมีข้อบกพร่องใดๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องท าหนังสือแจ้ง
ให้แก่ผู้ รับจ้างทราบถงึข้อบกพร่องนัน้ๆ ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องท าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่ได้รับ
แจ้งนัน้เสยีก่อน คณะกรรมการตรวจการจ้างจงึจะพิจารณาอนมุติัเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจ่ายเงินค่าก่อสร้างใน
งวดนัน้ๆ ให้ 

4.8.5   หลงัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ท าการตรวจสอบปริมาณงานว่าถูกต้องตรงกับจ านวนเงินที่
ขอเบิกมาในงวดนัน้ๆ โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ แล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะท าหนังสือยืนยันการจ่ายเงินเพื่อ
พิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผู้ รับจ้างต่อไป 

4.8.6   ในการจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามสญัญานี ้จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ รับจ้างเป็นเช็คในนามของผู้ รับจ้างเท่านัน้ 
4.8.7   เมื่อผู้ รับจ้างได้รับเช็คช าระค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ใบเสร็จรับเงินแสดงจ านวนเงิน

เป็นตวัเลขและหนงัสอืตรงตามจ านวนเงินที่ได้รับนัน้ (และอื่นๆตามที่กฎหมายระบุไว้) น าส่งผู้ ว่าจ้างทันทีที่ได้รับช าระค่า
ก่อสร้างนัน้ 

4.8.8   ผู้ รับจ้างจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ ภาษีการค้าและภาษีบ ารุงท้องที่ตามจ านวนค่าก่อสร้างที่  
ได้รับ และให้ถือปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ   

4.8.9  การตรวจสอบผลงานของผู้ รับจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถือว่าเป็นเพียงการตกลงหรือ
รับรองเพื่อเบิกจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ รับจ้างเท่านัน้ โดยไม่ถือว่าเป็นการส่งมอบและรับมอบงานแต่ประการใด  
ผู้ รับจ้างจะอ้างเอาการตรวจสอบผลงานดงักลา่วเพื่อให้พ้นจากความรับผิดชอบต่อการช ารุดบกพร่องของงานไม่ได้ 

4.9  การยบัยัง้การจ่ายเงินค่าก่อสร้าง 
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คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีสทิธิที่จะยบัยัง้การจ่ายเงินค่าก่อสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งหากพิจารณาเห็นว่าเป็น
การป้องกนัสทิธิและรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ ตามสญัญาในกรณีดงัต่อไปนี ้

4.9.1     งานที่ได้ท าไปแล้วไม่ถกูต้องหรือไม่ตรงตามที่ก าหนดในแบบและรายการ หรือตามข้อตกลงหรือ 
ผู้ รับจ้างมิได้แก้ไขให้ถกูต้อง 

4.9.2    มีหลกัฐานยืนยนัที่จะต้องเรียกร้องค่าชดใช้ หรือได้รับการเรียกร้องค่าชดใช้ในการเสยีหายใดๆ  
4.9.3   ผู้ รับจ้างไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างแก่คนงาน หรือค่าวสัดตุามข้อตกลงและตามวิธีการปฏิบติัทัว่ๆ ไป 
4.9.4   การปฏิบติังานของผู้ รับจ้างท าให้เกิดความเสยีหายต่อทรัพย์สนิของผู้อื่น   

4.10 การสง่มอบงานและรับมอบงาน   
4.10.1  ในระยะที่งานก่อสร้างต่างๆ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องท าการเคลื่อนย้าย รือ้ถอน 

เปลี่ยนแปลง แก้ไขวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่น ามาใช้หรือน ามาปฏิบัติและงานต่างๆ ซึ่งไม่ถูกต้องตามที่ระบุในรูปแบบ 
ข้อก าหนดประกอบแบบต่างๆ หรือไม่ถกูต้องตรงตามค าสัง่และคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสม รวมทัง้การ
ตรวจสอบ การปฏิบติัต่างๆ ดงักลา่วนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องเร่งรีบด าเนินการโดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

4.10.2  เมื่อผู้ รับจ้างได้ท าการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และข้อบกพร่องของงานต่างๆ 
เหลา่นัน้รวมทัง้ได้ท าการทดสอบ ตรวจสอบงานต่างๆ (ที่มีข้อก าหนดตกลงให้ตรวจสอบ ทดสอบ) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตาม
สญัญาข้อก าหนดตกลงต่างๆ ที่มีไว้ พร้อมทัง้ได้แจ้งส่งหลกัฐานการด าเนินการนัน้ๆ อย่างครบถ้วนให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างตรวจสอบหรือพบเห็นว่าวัสดุหรืองานและการด าเนินการต่างๆ ยังมีข้อผิดพลาดบกพร่องใดๆ อีก เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องรีบปฏิบัติและแก้ไขให้เสร็จถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน  ตามข้อก าหนดต่างๆ ทันทีและ
จนกว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นเหมาะสมผู้ รับจ้างจงึจะแจ้งการสง่มอบงานแก่ผู้ ว่าจ้างได้การพิจารณาวินิจฉัยต่างๆ 
ของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการนีถื้อเป็นอนัยติุ ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัไปตามการพิจารณาวินิจฉยัโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทัง้สิน้ และจะมีข้อบิดพริว้โต้แย้งเรียกร้องประการใดๆ ไม่ได้ทัง้สิน้ 

4.10.3  หากผู้ รับจ้างไม่ท าการเคลือ่นย้าย รือ้ถอน เปลีย่นแปลง แก้ไขวสัดเุคร่ืองมือ อุปกรณ์งานที่ไม่ถูกต้อง
ต่างๆ ภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากที่ได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อักษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถือว่าผู้
รับจ้างกระท าผิดสญัญาและการตกลงต่างๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิท าการเคลื่อนย้าย รือ้ถอน เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข วสัด ุเคร่ืองมือ อปุกรณ์หรืองานต่างๆ ที่ไม่ถกูต้องเรียบร้อยนัน้ให้ถกูต้องเรียบร้อยจนเป็นที่น่าพอใจ ค่าใช้จ่ายในการนี ้
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสทิธิหกัชดใช้คืนจนครบถ้วนจากเงินค่าก่อสร้างงวดสดุท้าย หรือจากเงินประกนั หรือมีสทิธิที่
จะท าการขายวสัดนุัน้ และหากจ านวนเงินที่ขายวัสดุเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขวัสดุหรืองานนัน้หรือให้
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างชดใช้ค่าใช้จ่ายนัน้คืนให้มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ จนครบถ้วน โดยผู้ รับ
จ้างจะบิดพลิว้โต้แย้งขอผ่อนปรนใดๆ ไม่ได้ทัง้สิน้หากการเปลีย่นแปลงแก้ไขต่างๆ เหลา่นีข้องผู้ รับจ้างเป็นเหตุให้ผู้ รับจ้างส่ง
มอบงานไม่ได้หรือไม่ทันตามก าหนดสญัญาการตกลงใดๆ ก็ตาม ผู้ รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ตามที่มี
ข้อก าหนดตกลงไว้หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร โดยผู้ รับจ้างจะหลบเลีย่งโต้แย้งใดๆ ไม่ได้ 

4.10.4  เมื่องานก่อสร้างต่างๆ เสร็จครบถ้วนถกูต้องเรียบร้อยตามก าหนดการต่างๆ แล้วและก่อนการส่งมอบ
งานงวดสดุท้าย ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ถอนขนย้ายสมัภาระงานชั่วคราวต่างๆ ที่จะท าขึน้ใช้ในงานก่อสร้างนัน้ ทัง้ที่อยู่ในและ
นอกบริเวณที่ก่อสร้างโดยรอบออกไปให้หมดสิน้พร้อมกันนีผู้้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในบททั่วไปข้อ 
4.5.2) และตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร หากผู้ รับจ้างมิได้ท าการตามที่ระบุไว้ต่างๆ ดังกล่าวไว้นี  ้
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ภายในระยะเวลา 7 วนัหลงัจากที่ได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างมีสทิธิด าเนินการตามที่ระบไุว้ในบททัว่ไปข้อ 4.5.2) ข้อ 3) ได้โดยผู้ รับจ้างจะโต้แย้ง เก่ียงงอนใดๆ ไม่ได้ทัง้สิน้ 

4.10.5 เมื่อผู้ รับจ้าง ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้สง่มอบงานก่อสร้าง ตามข้อก าหนดตกลงตามสญัญาจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้แล้ว เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องท าหนังสือแจ้งส่งมอบงาน  
ก่อสร้างนัน้ๆ (ท านองเดียวกนักบัการแจ้งการส่งมอบงวดงานและขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้าง) ให้ทันภายในก าหนดสญัญา
ตามตกลง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้ก าหนดการรับมอบงานก่อสร้างนัน้ต่อไป พร้อมกับการแจ้งส่งมอบงาน
ก่อสร้างต่างๆ นัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าและสง่ 

1)   สง่มอบอปุกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ เช่น กญุแจ รายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในอาคารปลกูสร้างทัง้หมด 
2)  ข้อแนะน าการใช้การดูแลรักษาอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทัง้ข้อแนะน าของผู้ ผลิตวัสดุ

อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทุกชนิดที่น ามาใช้ติดตัง้ในสิ่งก่อสร้างตามสญัญาและการตกลง รวมทัง้มอบเคร่ืองมือ เคร่ือง
อะไหลท่ี่มากบัอปุกรณ์ที่ติดตัง้ให้ผู้ว่าจ้างทัง้หมด 

3)   หลกัฐานแสดงการทดสอบตรวจสอบคณุภาพและการใช้วัสดุเคร่ืองมือ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ 
ของงานระบบประปาสขุาภิบาลการก าจัดน า้เสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและ
งานโยธาต่างๆ รวมทัง้หนงัสอืรับประกนัคณุภาพ วสัดเุคร่ืองมือ อปุกรณ์ต่างๆ ที่ติดตัง้และใช้กบัสิง่ปลกูสร้างตามข้อก าหนด
สญัญาตามตกลงหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นเหมาะสม 

4)  ส่งมอบแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) โดยครบถ้วนถูกต้องตามการสร้างจริง 
ทกุประการและตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.4  

5) สง่มอบเอกสารค า้ประกันความรับผิดชอบงานก่อสร้างต่อจากการรับมอบงานไว้ของผู้ ว่าจ้าง
และ/หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามข้อก าหนดตกลงสญัญา 

4.10.6  ผู้ รับจ้าง จะต้องดแูลรักษาท าความสะอาดอาคาร อปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สิง่ปลกูสร้าง งานบริเวณ
และอื่นๆ ตามข้อตกลงสญัญาให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยถูกต้องปลอดภัยตามข้อก าหนดตกลง และตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการตรวจการจ้างจะรับมอบงานนัน้ๆ จากผู้ รับจ้างเพื่อด าเนินการตามสญัญาต่อไป 
หากคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่างานก่อสร้างต่างๆ ยงัมีข้อบกพร่องไม่สมควรจะรับมอบงาน คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างจะแจ้งระงบัการรับมอบงานนัน้ๆ ไว้จนกว่าผู้ รับจ้างจะได้ท าการแก้ไขงานนัน้ๆ (ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง) 
ใ ห้ เ รี ย บ ร้ อ ย จน ก ว่ า คณ ะ ก ร ร ม ก า รต 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 มอ บ ง า น นั ้น ๆ  ไ ว้ จ า ก  
ผู้ รับจ้าง พร้อมกันนัน้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้ก าหนดการจ่ายเงินงวดสดุท้ายและเงินค่าก่อสร้างต่างๆ ที่มีการ  
ตกลงกนัไว้ ก าหนดเงื่อนไข ระยะเวลา หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ในการติดตามดแูลซ่อมแซมแก้ไขข้อบกพร่อง
งานสิง่ปลกูสร้างต่างๆ และอื่นๆ ให้ผู้ รับจ้างถือปฏิบติัตามสญัญาและการตกลงต่อไป 

4.11 การรับผิดชอบงานต่อจากการรับมอบงาน และการจ่ายเงินงวดสดุท้าย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับมอบงานก่อสร้างต่างๆ ตามสญัญา และการตกลงต่างๆ ไว้จากผู้ รับจ้าง

เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องกระท าหน้าที่รับผิดชอบคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ ฝีมืองานของงาน สิ่งปลกูสร้างต่างๆ 
เหลา่นัน้ต่อไปอีกอย่างน้อย 2 ปี ภายหลงัจากการที่ส่งงานงวดสดุท้ายแล้ว หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงสญัญา 
และเงื่อนไขตามตกลงรับมอบงานก่อสร้างนัน้ๆ โดยจะต้องส่งมอบหนังสือค า้ประกันความรับผิดชอบดังกล่าวไว้ในวงเงิน
เท่ากบัร้อยละตามประกาศของทางราชการ ของราคาค่าก่อสร้างแต่ละส่วนให้แก่มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ รวมทัง้
ยังคงต้องมีพันธะผูกพันรับผิดชอบต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้ด้วย โดยนับเร่ิมวัน
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รับผิดชอบดงักลา่วข้างต้นจากวนัที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสดุท้ายของงานหรือตามการตกลงรับมอบของงานนัน้ๆ และ
ถ้าหากมีความเสยีหายใดๆ เกิดขึน้กบัวสัด ุอปุกรณ์ฝีมือ การปฏิบัติงานของสิ่งปลกูสร้างต่างๆ เหล่านัน้อันสืบเนื่องมาจาก
การท างานของผู้ รับจ้าง ไม่ว่าจะด้วยเหตุกรณีใดๆ ภายในระยะเวลาแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้ รับจ้าง
จะต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลีย่นแปลงให้อยู่ในสภาพดีเหมาะสมภายใน 10 วนั หรือตามความจ าเป็นรีบด่วนของ
ความเสยีหายนัน้ๆ หลงัจากที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยาหากผู้ รับจ้างไม่มาจัดการซ่อมแซมแก้ไข
หรือเปลีย่นแปลงสิ่งช ารุดหรือบกพร่องเสียหายนัน้ๆ ภายในระยะเวลา 10 วัน หลงัจากที่ได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว หรือตาม
เวลาจ าเป็นรีบด่วนที่แจ้งให้ทราบความเสยีหายนัน้มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ มีสิทธิที่จะด าเนินการซ่อมแซมแก้ไข 
หรือจดัท าไปได้เองจนเหมาะสมกบัความต้องการโดยคิดค่าใช้จ่ายทัง้สิน้จากผู้ รับจ้าง และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดนัน้ จากหนังสือรับประกันความรับผิดชอบงานของผู้ รับจ้างได้ตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
เห็นสมควร โดยผู้ รับจ้างจะมีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ทัง้สิน้ 

 
 



งานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรม  
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1. งานพืน้    
 

ให้ผู้ รับจ้างจัดหาตัวอย่างต่างๆ ของวัสดุให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเมื่ออนุมัติเห็นชอบแล้วจึงจะ
ด าเนินงาน กรณีมีข้อปฏิบติัของผู้ผลติ หรือตวัแทนจ าหน่าย ให้ปฏิบติัตามข้อปฏิบติันัน้ 
 

1.1   งานพืน้คอนกรีตผิวขัดมัน 
1) พืน้ปนูทรายขดัมนัและปนูทรายผสมสขีดัมนั 

เตรียมผิวพืน้และปรับระดับให้ เรียบร้อยตามแบบที่ก าหนดให้ด้วยปูนทรายความหนาไม่ 
ต ่ากว่า 2 ซม. ก่อนที่พืน้ปนูทรายจะแข็งตวัให้โรยผงปนูซีเมนต์ทบัหน้าให้ทั่วขัดแต่งผิวด้วยเกรียงเหล็กหรือเคร่ืองขัดผิวจน
มนัและเรียบสม ่าเสมอกนั 

ส าหรับปูนทรายผสมสีให้ผสมแห้งพร้อมกับปูนซีเมนต์ และทรายคลกุเคล้ากันจนทั่ว ผสมน า้และ
ด าเนินการเทตามกรรมวิธีในการท าปนูทรายขดัมนั 

ถ้าไม่ได้ก าหนดเป็นอย่างอื่นไว้ในแบบก่อสร้าง การตีเส้นบนผิวคอนกรีตให้ใช้เส้น Elastic,  
PVC, Nylon กลมขนาด dia 1/4" ผิวเรียบตึงและตรงตามแนวกดให้เป็นรอยแนบติดเสมอผิวเมื่อดึงเส้นออกให้แต่ง 
แนวจนเรียบร้อย 

2) พืน้ปนูทรายผสมน า้ยากนัซมึ 
กรณีที่ระบใุห้ผสมน า้ยากนัซมึในพืน้ที่สว่นที่ถกูน า้ เช่น ภายในถงัเก็บน า้ ห้องน า้ หรือ ระเบียง เป็น

ต้น ให้เสนอชนิดของน า้ยากนัซมึและข้อมลูทางเทคนิคเพื่อขออนมุติัจากผู้ควบคมุงานก่อนด าเนินงาน 
ให้ผสมน า้ยาไปพร้อมกบัการผสมปนูซีเมนต์ และ หิน หรือทรายคลกุเคล้าให้เข้ากัน ตามสดัส่วนที่

บริษัทผู้ผลติก าหนดให้ห้ามผสมน า้ยากนัซมึในปนูฉาบหรือคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้ว  
 

1.2   งานพืน้คอนกรีตผิวปาดเรียบ 
การท าผิวปาดเรียบหลงัจากเทพืน้ คสล. แล้วผิวยงัหมาดๆ อยู่ให้ใช้เกรียงไม้ปาดผิวให้เรียบ ห้ามผู้ รับจ้างแยก

ท างานเทคอนกรีตก่อน แล้วจงึท าผิวหยาบในวนัหลงั เพราะผิวปนูทรายจะแตกร้าวได้ในภายหน้า และจะต้องท าการบ่มพืน้
ทนัทีที่ทิง้ให้พืน้ดงักลา่วเซ็ทตวัแล้ว ภายใน 24 ชัว่โมง โดยการ ใช้กระสอบชบุน า้คลมุ หรือปัน้ขอบดินเหนียวขังน า้ให้ความ
ชุ่มชืน้ไว้ตลอดเวลา 7 วนั 
 

1.3   งานพืน้ปูกระเบือ้งเซรามิค หรือ แกรนิตโต้ 
1)   ข้อก าหนดทัว่ไป 

 1.1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพที่ดี ในการติดตัง้งานกระเบือ้ง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
 1.2)  วัสดุที่น ามาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ ผลิต ปราศจากรอยร้าวหรือต าหนิใดๆ  
ไม่บิดงอขนาดเท่ากนัทกุแผ่น ให้ใช้คณุภาพที่ 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจใุนกล่องเรียบร้อยโดยมีใบส่งของและ
ใบรับรองคณุภาพจากโรงงานผู้ผลติที่สามารถตรวจสอบได้และจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีในที่ไม่มีความชืน้ 
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 1.3)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบือ้ง, เส้นขอบคิว้, วัสดุยาแนวพร้อม
รายละเอียดและขัน้ตอนในการติดตัง้งานกระเบือ้งแต่ละชนิด เช่น กระเบือ้งปพูืน้ กระเบือ้งผนงัภายในและภายนอกเป็นต้น 
ให้ผู้ควบคมุงาน หรือผู้ว่าจ้าง พิจารณาอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ 
 1.4)  ผู้ รับจ้างต้องจดัท า Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
 - แบบแปลน หรือรูปด้าน ของการปกูระเบือ้งทัง้หมด ระบรุุ่น ขนาด ของกระเบือ้งแต่ละชนิด 
 -  แบบขยายการติดตัง้บริเวณขอบ มมุ รอยต่อ การลดระดบั การยกขอบ แนวของเส้นรอยต่อ 
หรือเส้นขอบคิว้และเศษของกระเบือ้งทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน า้ของพืน้แต่ละสว่น 
 -  แบบขยายอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น เช่น ต าแหน่งติดตัง้ท่อน า้ส าหรับจ่ายเคร่ืองสขุภัณฑ์ที่
ผนงัช่องระบายน า้ทิง้ที่พืน้ต าแหน่งที่ติดตัง้สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซ่อมบ ารุง เป็นต้น 
 1.5)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าระบบกนัซมึพืน้หรือผนังที่ระบุให้ท าระบบกันซึม หากไม่ระบุในแบบให้ใช้
ประเภทซีเมนต์เบส 2 สว่นผสม ชนิดทา โดยด าเนินงานตามที่ผู้ผลติแนะน า ภายใต้การควบคมุของผู้ควบคุมงานแล้วจึงท า
การติดตัง้กระเบือ้ง เช่น ระบบกนัซมึพืน้ห้องน า้หรือพืน้ชัน้ลา่งที่ติดกบัพืน้ดิน เป็นต้น 

2)  วสัด ุ
 2.1)  กระเบือ้งเซรามิค หากไม่ระบใุนแบบให้ใช้ผิวกันลื่นส าหรับปูพืน้และผิวมันส าหรับบุผนัง ความ
หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ส าหรับกระเบือ้งขนาด 8”x8” และหนาไม่น้อยกว่า 7 มม.ส าหรับกระเบือ้งขนาด 12”x12” ส าหรับ
กระเบือ้งแกรนิตโต้ ขนาด 24”x24” ให้มีความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.ขอบตดัเรียบ 
 2.2)  ให้ผู้ รับจ้างเสนอรายละเอียดและตวัอย่างวสัดปุนูทรายปรับระดบัพืน้ กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุ่นตัว
ได้ดีส าหรับติดกระเบือ้ง วสัดนุ า้ยาเคลอืบใสป้องกนัการซมึของน า้ปนูและสยีาแนว วัสดุยาแนวกระเบือ้งชนิดป้องกันราด า 
Wax เคลอืบผิวกระเบือ้ง และ วสัดุอื่นๆ ตามระบุในแบบต่อคณะกรรมการตรวการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนด าเนินงาน 
หากไม่ระบเุป็นอื่นในแบบ ให้ใช้ยาแนวโทนสเีดียวกบักระเบือ้ง หรือเข้ม หรืออ่อนกว่าเลก็น้อย  

3) วิธีการด าเนินงาน 
 3.1)  การเตรียมผิว 
 3.1.1)  ท าความสะอาดพืน้ผิวที่จะปหูรือบกุระเบือ้งให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนูทราย 
หรือสิง่สกปรกอื่นใด แล้วล้างท าความสะอาดด้วยน า้ 
 3.1.2)  ส าหรับพืน้ที่จะปกูระเบือ้ง จะต้องเทปนูทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับและความเอียงลาด
ตามต้องการส าหรับผนงัจะต้องฉาบปูนรองพืน้ให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ตามที่ระบุไว้ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้ปูนฉาบ
ส าเร็จรูปชนิดหยาบ เพื่อให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัที่เรียบและแข็งแรงก่อนการปหูรือบกุระเบือ้ง 
 3.1.3)  หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนังแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ท าการบ่ม
ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมด าเนินการปกูระเบือ้งพืน้ หรือบกุระเบือ้งผนงัได้ 
 3.1.4)  การเตรียมแผ่นกระเบือ้ง จะต้องแกะกล่องออกมา ท าการเฉลี่ยสีของกระเบือ้งให้
สม ่าเสมอทั่วกันและเพียงพอกับพืน้ที่ที่จะปูหรือบุกระเบือ้ง แล้วจึงน ากระเบือ้งไปแช่น า้ก่อนน ามาใช้ หรือปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของผู้ผลติ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน 
 3.1.5)  กระเบือ้งดินเผาที่ไม่เคลือบผิว ก่อนการปูหรือบุจะต้องเคลือบผิวด้วยน า้ยาเคลือบใส 
เพื่อป้องกนัการซมึของน า้ปนูและสยีาแนว โดยเคลอืบให้ทัว่ผิวหน้าและขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อย่างน้อย 2 เที่ยว 
 3.2)  การปหูรือบกุระเบือ้ง 
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 3.2.1)  ท าการวางแนวกระเบือ้ง ก าหนดจ านวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ที่ได้รับ
อนมุติั แนวกระเบือ้งทัว่ไปหากไม่ระบใุนแบบให้ห่างกัน 2 มิลลิเมตร หรือชิดกันกรณีเป็นกระเบือ้งแกรนิตโต้ขอบตัด หรือ
ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 3.2.2)  เศษของแผ่นกระเบือ้งจะต้องเหลือเท่ากันทัง้ 2 ด้าน แนวรอยต่อจะต้องตรงกันทุกด้าน
ทัง้พืน้และผนงั หรือตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุติั การเข้ามมุกระเบือ้งหากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศา 
คร่ึงความหนาของแผ่นกระเบือ้งประกบเข้ามุม รอยต่อรอบสขุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ห้องน า้ต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อย
สวยงามด้วยเคร่ืองมือตดัที่คมเป็นพิเศษ 
 3.2.3)  ท าความสะอาดพืน้ผิว แล้วพรมน า้ให้เปียกโดยทัว่ ใช้กาวซีเมนต์ในการยดึกระเบือ้ง ด้วย
การโบกให้ทัว่พืน้หรือผนงั แล้วจงึปหูรือบกุระเบือ้ง ให้ปฏิบติัตามค าแนะน าของผู้ผลติกาวซีเมนต์ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้
ควบคมุงานก่อน 
 3.2.4)  ติดตัง้และกดแผ่นกระเบือ้งตามแนวที่วางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาที่ก าหนด
ของกาวซีเมนต์ที่ใช้ ในกรณีที่เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้องรือ้ออกและท าการติดตัง้ใหม่ 
 3.2.5)  ไม่อนญุาตให้บกุระเบือ้งทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 
 3.2.6)  หลงัจากปหูรือบกุระเบือ้งแล้วเสร็จ ทิง้ให้กระเบือ้งไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่าง
น้อย 48 ชัว่โมง แล้วจงึยาแนวรอยต่อด้วยวสัดยุาแนว โดยใช้สทีี่ใกล้เคียงหรืออ่อนกว่าสกีระเบือ้ง หรือตามวตัถปุระสงค์ของ
ผู้ออกแบบ 
 

1.4    งานกรวดล้าง ทรายล้าง และหินล้าง 
1)  ข้อก าหนดทัว่ไป 

 1.1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพที่ดี ในการติดตัง้งานหินล้าง/กรวดล้าง ผนงัและพืน้ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
 1.2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผ่นตวัอย่างหินล้าง/กรวดล้างขนาด 300x300 มิลลเิมตร แสดงสี ขนาด
เม็ดหินและกรวด ลวดลาย และวสัดแุบ่งช่อง ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบคดัเลอืกและอนมุติัก่อนด าเนินการ 
 1.3)  ผู้ รับจ้างต้องจดัท า Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
  -  แบบแปลน หรือ รูปด้านของงานหินล้าง/กรวดล้างทัง้หมด ระบสุแีละขนาดเม็ดหินหรือกรวด
ให้ชดัเจน 
 -  แบบขยายการติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวเส้นแบ่งช่องหรือเส้นขอบคิว้ แสดงอัตรา
ความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน า้ของพืน้แต่ละสว่น 
 -  แบบขยายอื่นที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น เช่น ต าแหน่งติดตัง้อุปกรณ์งานระบบที่เก่ียวข้อง ช่อง
ระบายน า้ที่พืน้ ต าแหน่งติดตัง้สวิทช์ปลัก๊ ช่องซ่อมบ ารุง เป็นต้น 
 1.4)  ผู้ รับจ้างจะต้องท าการป้องกนัและระมดัระวงัมิให้ผนงัหรือสว่นของอาคารอื่นๆ เปรอะเปื้อน และ
ป้องกนัไม่ให้ท่อน า้หรือทางระบายน า้ต่างๆ อดุตนัเสยีหาย 

2)  วสัด ุ
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 2.1)  หิน ให้ใช้หินอ่อนคดัและล้างจนสะอาด ปราศจากสิง่อื่นเจือปน ขนาดใกล้เคียงกันโดยร่อนผ่าน
ตะแกรงหากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด 3-4 มิลลเิมตร ชนิด ขนาด และสขีองหินจะต้องได้รับอนมุัติจากผู้ควบคุมงาน และ/
หรือ ผู้ออกแบบก่อนด าเนินการ 
 2.2)  กรวด ให้ใช้กรวดทะเลคดัเม็ดกลมและล้างจนสะอาด ปราศจากสิง่อื่นเจือปน ขนาดใกล้เคียงกัน
โดยผ่านตะแกรงร่อน หากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด 2-3 มิลลเิมตร ชนิด ขนาด และส ีจะต้องได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 
และ/หรือ ผู้ออกแบบก่อนด าเนินการ 
 2.3)  ปนูทรายปรับระดบัพืน้ ปนูซีเมนต์ขาว ปูนซีเมนต์ทั่วไปสีเทา และสีฝุ่ น จะต้องได้รับการอนุมัติ
ก่อนด าเนินการ 
 2.4)   การแบ่งช่อง หากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ไม้สกัขนาด 5x10 มิลลิเมตร ส าหรับการเซาะร่อง หรือ
ใช้ PVC ขนาด 6x10 มิลลเิมตร ส าหรับการฝังเส้นแบ่งช่อง ขนาดช่องไม่เกิน 2.00x2.00 เมตร 

3)  วิธีการด าเนินงาน 
 3.1)  การเตรียมผิว 

3.1.1)  ท าความสะอาดพืน้ผิวที่จะท าผิวหินล้าง /กรวดล้างให้สะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบ
ไขมนั เศษปนูทราย หรือสิง่สกปรกอื่นใด และล้างท าความสะอาดด้วยน า้ 

3.1.2)  ส าหรับพืน้ที่จะท าหินล้าง/กรวดล้าง จะต้องเทปนูทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับและความ
เอียงลาดตามต้องการ ส าหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน้ ให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ตามที่ระบไุว้ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้
ปนูฉาบส าเร็จรูปชนิดหยาบ เพื่อให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัที่เรียบและแข็งแรงโดยเหลือความหนาส าหรับท าผิวหินล้าง/กรวด
ล้างประมาณ 15 มิลลเิมตร 

3.1.3)  หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนังแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ท าการบ่ม
ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมด าเนินการท าผิวหินล้าง/กรวดล้างได้ 
 3.2)  การท าผิวหินล้าง / กรวดล้าง 
 3.2.1)  จดัวางแนวเส้นแบ่งขนาดช่องด้วยไม้หรือ PVC ตามที่ได้รับอนุมัติ แบ่งเป็นช่องๆ ตาม 
Shop Drawing ที่ได้รับอนมุติั ยดึเส้นแบ่งด้วยปนูทราย ให้ได้แนวตรงและได้ระดบั ทิง้ไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชัว่โมง 
 3.2.2)  ก่อนฉาบผิวหรือเทผิว ผู้ รับจ้างจะต้องรดน า้ทั่วบริเวณให้ชุ่ม แล้วสลดัหรือเทด้วยน า้ปูน 
ซิเมนต์ข้นเป็นตวัประสานก่อน จงึฉาบหรือเทผิว 
 3.2.3)  ผสมหินหรือกรวด อตัราสว่น ปนูซีเมนต์ 1 สว่น หินหรือกรวด 3 ส่วน ผสมกับน า้สะอาด
ให้ข้นพอเหมาะกบัการใช้งาน ฉาบหรือเทลงในพืน้ที่แล้วตบให้แน่น แต่งให้ได้ระดบัเสมอเส้นแบ่งช่อง แล้วทิง้ไว้ให้ผิวปนูเร่ิม
หมาดประมาณ 30 นาที จงึท าการล้างผิวโดยใช้แปรงจุ่มน า้สะอาด ค่อยๆกวาดหรือล้างผิวหน้าให้ทัว่หลายครัง้ จนเห็นเม็ด
หินหรือเม็ดกรวดชดัเจน ทิง้ไว้ให้แห้ง 1 วนั 
 3.2.4)  ใช้กรดเกลือผสมน า้สะอาด 1:20 ใช้แปรงจุ่ม ค่อยๆ กวาดให้ทั่วผิวหน้าหลายครัง้ จน
คราบปนูออกหมด เห็นเม็ดหินหรือกรวดชดัเจนและสวยงาม 
 3.2.5)  การท าให้ท าทีละช่องพอเหมาะกับเวลาและช่างฝีมือ เม็ดหินหรือเม็ดกรวดต้องแน่น
สม ่าเสมอกนัได้ด่ิงหรือได้ระดบัตลอดผิวหน้า 

 3.3 ) การบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 
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  3.3.1)  ผิวหินล้าง/กรวดล้างทัง้หมด เมื่อท าเสร็จแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้ด่ิง เรียบ
สม ่าเสมอ ในกรณีที่เกิดมีรอยด่าง แตกร้าวหรือเม็ดหิน/กรวด กระจายตัวไม่สม ่าเสมอกัน หรือความไม่เรียบร้อยใดๆ ผู้ รับ
จ้างจะต้องด าเนินการแก้ไข โดยทุบออกแล้วท าให้ใหม่ทัง้ช่อง และให้ได้สีที่สม ่าเสมอทั่วทัง้บริเวณ โดยค่าใช้จ่ ายของผู้
รับจ้าง 
  3.3.2)  หลงัจากท าผิวหินล้าง/กรวดล้างแล้วเสร็จ ทิง้ให้ผิวหินล้าง/กรวดล้างแหง้ โดยไม่ถูก
กระทบกระเทือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 วัน แล้วล้างท าความสะอาดอีกครัง้ด้วยน า้ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 
จากนัน้เคลอืบผิวด้วย Wax หรือน า้ยา Rain Coating ให้ทัว่อย่างน้อย 1 ครัง้ 
  3.3.3)  ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานหินล้าง /กรวดล้างของผนังและพืน้ สกปรกหรือ
เสยีหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

1.5   งานพืน้หินขัดกับที่ 
1)  ข้อก าหนดทัว่ไป 

 1.1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพที่ดี ในการติดตัง้งานหินขดั ผนงัและพืน้ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
 1.2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าแผ่นตัวอย่างหินขัด ขนาด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนาดเม็ดหิน
และกรวด ลวดลาย และวสัดแุบ่งช่อง ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบคดัเลอืกและอนมุติัก่อนด าเนินการ 
 1.3)  ผู้ รับจ้างต้องจดัท า Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
  -  แบบแปลน, รูปด้านของงานหินขดัทัง้หมด ระบสุแีละขนาดเม็ดหินหรือกรวดให้ชดัเจน 
 -  แบบขยายการติดตัง้บริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวเส้นแบ่งช่องหรือชนิดของเส้นแบ่งแนว
ของพืน้แต่ละสว่นตามผงัลายพืน้หรือตามมาตรฐานการท างาน 
 -  แบบขยายอื่นที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น เช่น ต าแหน่งติดตัง้อุปกรณ์งานระบบที่เก่ียวข้อง ช่อง
ระบายน า้ที่พืน้ ต าแหน่งติดตัง้สวิทช์ปลัก๊ ช่องซ่อมบ ารุง เป็นต้น 
 1.4)  ผู้ รับจ้างจะต้องท าการป้องกนัและระมดัระวงัมิให้ผนงัหรือสว่นของอาคารอื่นๆ เปรอะเปื้อน และ
ป้องกนัไม่ให้ท่อน า้หรือทางระบายน า้ต่างๆ อดุตนัเสยีหาย 

2) วสัด ุ
วสัดทุี่ใช้ในงานหินขดั ประกอบด้วย 
2.1) หินเกลด็ หินเกลด็ที่ใช้คือ หินอ่อนสสีนัต่างๆ ขนาดของหินเกลด็ที่ใช้ หากมิได้ระบุรายละเอียด

ในแบบก่อสร้างให้ใช้สว่นผสมของหินขนาดเบอร์  3, 3 1/2 และ 4 คละเคล้าเข้าด้วยกนั หินที่ใช้ต้องมีคุณภาพดีโดยจะต้อง
มีเนือ้ละเอียดไม่ขรุขระ หรือเป็นทราย สีสนัสะอาดตาไม่มีรอยด่างของคราบแร่   หรือสนิมหัวอยู่ในเนือ้ไม่ผุยุ่ย หินเกล็ด
คณุภาพดีจะให้พืน้หินขดัที่มีความมนัเงางามสงู 

2.2) ปนูซีเมนต์ขาว ปนูซีเมนต์ขาวเป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 
2.3) สผีสมซีเมนต์สทีี่ใช้ผสมซีเมนต์ขาว เพื่อให้ออกเป็นสสีนัต่างๆ นัน้  เป็นสารสงัเคราะห์ประเภท 

Metals Oxide  ที่จ าหน่ายโดยทัว่ไปจะมีอยู่ 6  ส ี คือ สแีดง, ด า,เหลอืง, น า้ตาล  (ซึง่มาจากสารสงัเคราะห์ประเภท  Ferric 
Oxide)  สเีขียว (จาก Chrome Oxide) และสีฟ้า (จาก Manganess Oxide) คุณสมบัติของสีผสมซีเมนต์จะต้องสามารถ
กระจายและผสมผสานกบัเนือ้ซีเมนต์ได้ดี ไม่ซีดจางและคงทน 
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2.4) ผู้ รับจ้างต้องท าลวดลายของพืน้และบอกชนิดและสีของเส้นแบ่งพืน้และวัสดุอื่นๆ ให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติัก่อนด าเนินการ 

3) วิธีการด าเนินงาน 
3.1) การเตรียมพืน้ที่ควรท าเส้นแบ่งพืน้ที่แล้วเทปนูทรายปรับระดบั เมื่อปูนทรายหมาดๆ ควรใช้ไม้

กวาดทางมะพร้าวตดัปรายขดูแล้วทิง้ไว้ให้แห้งแล้วหลอ่น า้เลีย้งทิง้ไว้ประมาณ 1 คืน ก่อนท าการหลอ่หินขดั 
3.2) การหล่อหินเกล็ดที่จะใช้ควรผ่านการล้างและร่อนฝุ่ นละอองที่เคลือบเม็ดหินอ่อนเสียก่อน   

สดัสว่นของหิน หากมิได้ระบรุายละเอียดในแบบก่อสร้างให้ใช้หินเบอร์ 2,3,3 1/2 และ 4  การคละหินเป็นดังนี ้ปูนซีเมนต์
ขาว 1 ถงุ  หินเกลด็เบอร์ 2  จ านวน  4  ถัง (ผสม 2 โรย 2) หินเกล็ดเบอร์ 3  จ านวน  2  ถัง หินเกล็ดเบอร์ 3 1/2 จ านวน  
2 ถงั  หินเกลด็เบอร์ 4  จ านวน  1  ถงั ในขัน้ตอนการหลอ่ ให้กลงึบดอดัด้วยลกูกลิง้ 2 ครัง้ 

3.3) การขดั ขัน้ตอนการขดัแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
3.3.1) การขดัเพื่อลอกผิวหน้าให้ขดัลอกผิวหน้าด้วยวสัดขุดัเบอร์ 46 และ 60 ตามล าดบั 
3.3.2) การขดัเพื่อลบลอยขดูขีดหลงัจากผ่านการขดัหยาบแล้วควรทิง้ไว้อย่างน้อย 5 วนั จงึจะ

ท าการขดัต่อโดยเบอร์ 240 ขดัในครัง้ที่สอง 
3.3.3)   การขดัเพื่อให้ผิวลืน่เป็นเงางามให้ใช้วสัดขุดัประเภทหินอ่อนหรือหินลื่นป่ันลงไปบน

พืน้ผิวหน้าที่ผ่านการขดัแล้วจากข้างต้น 
3.4) การลงน า้มนัเพื่อรักษาผิวพืน้หินขดั 

ก่อนท าการลงน า้มนั ควรช าระล้างคราบสกปรก โดยใช้  Oxalic Acid (เงาซัว) ผสมน า้แล้วป่ัน
ด้วยแปรงช าระล้างคราบสกปรกบนผิวหน้าของพืน้ให้สะอาดล้างออกแล้วทิง้ไว้ให้แห้งสนิท จึงท าการลงน า้มัน ในการลง
น า้มนัให้ใช้ขีผ้ึง้ละเลงลงบนพืน้แต่เพียงเบาๆ จากนัน้ใช้แปรงใยมะพร้าวป่ันตาม ให้น า้มนัซมึซบัลงในผิวพืน้จากนัน้ใช้ฝอย
เหลก็ป่ันท าความสะอาดคราบน า้มนัขีผ้ึง้ออกจากผิวหน้า 

ภายหลงัการขดัเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าตอนใดไม่เรียบ สไีม่สม ่าเสมอ เป็นริว้รอยหรือกะเทาะ
แตกร้าว เสยีหายใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการซ่อมแซม หรือท าให้ใหม่ตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดย
ไม่คิดมลูค่าใดๆ เพิ่มเติมทัง้สิน้ 

 
1.6 งานบล็อกปูพืน้ บล็อกสนามหญ้า และขอบคันหิน  

1)  ความต้องการทัว่ไป 
   1.1) ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพแรงงานที่มีฝีมือและความช านาญมีระบบ
ควบคมุคณุภาพที่ดีในการติดตัง้งานงานบลอ็กปพูืน้บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหินตามระบใุนแบบและรายการประกอบ
แบบ พร้อมมีวสัดปุ้องกนัความเสยีหาย 
   1.2) ผู้ รับจ้างจะต้องท าความเข้าใจกับแบบทัง้หมดให้ละเอียดตลอดจนขอบเขตของงานและ
วตัถปุระสงค์ ดงัแสดงไว้ในแบบ ถ้าหากมีปัญหา หรือข้อขดัแย้งใดๆ ให้แจ้งทางผู้ควบคุมงานทราบก่อน เพื่อหาข้อยุติก่อน
ท าการก่อสร้าง 
   1.3) ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้ายเศษวัสดุ วัชพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์อื่นใดในบริเวณที่จะก่อให้เกิด
ความไม่สะดวกในการก่อสร้างและน าไปทิง้ภายนอกบริเวณที่ก่อสร้างค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการรือ้ถอน และโยกย้ายเป็นหน้าที่
ของผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทัง้สิน้ 
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   1.4) ผู้ รับจ้างจะต้องปักผัง ตรวจสอบการปักผังให้ถูกต้องและให้ผู้ออกแบบอนุมัติการปักผังว่า
ถกูต้องแล้วจงึเร่ิมงานขัน้ต่อไปได้ ทัง้นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ท าการใดๆ ในงานปักผังอันจะท าให้ส่วนต่างๆ ของอาคารและ
ระบบกนัซมึเกิดความเสยีหาย 
   1.5) ให้ถือระดบัที่แสดงไว้ในผงัตามที่ปรากฏในแบบเป็นมาตรฐานผู้ออกแบบจะเป็นผู้ชีต้ าแหน่งให้
ก่อน ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุการปักผงัและการถ่ายระดบัให้ถกูต้อง เป็นไปตามแบบและรายการโดยเคร่งครัด 
   1.6)  ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานระบบระบายน า้ ส าหรับต้นไม้ ไม้พุ่ม และสนามหญ้าทัง้หมด ให้
สามารถระบายน า้ได้ดี โดยไม่มีผลเสยีหายเกิดขึน้กบัต้นไม้ ไม้พุ่ม และต้นหญ้า หากจุดระบายน า้ใดที่อาจท าให้ดินอุดตัน
ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกนัโดยใช้แผ่น Geo composite หรือ Geo textile หรือผ้าห่มดิน (Palm Fiber) วางกัน้ก่อนถม
ดินและต้องเดินท่อระบายน า้เพิ่มเติมตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน  
   1.7)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่างบลอ็กปูพืน้ บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหิน ตามชนิด สี และ
ลายที่ก าหนด ขนาดเท่ากบัวสัดทุี่จะใช้จริงไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง ให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนการสัง่ซือ้ตัวอย่างดังกล่าวให้
รวมถงึตวัอย่างการติดตัง้ และอปุกรณ์ประกอบที่จ าเป็น เช่น การเข้ามมุ การบากเป็นต้น  
   1.8)  ผู้ รับจ้างต้องจดัท า Shop drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้ 

- แบบแปลน รูปด้าน รูปตดัของงานบลอ็กปพูืน้ บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหิน ลายหรือรอยต่อ
ของบลอ็คปพูืน้และเศษของบลอ็คทกุสว่น ระบสุแีละชนิดให้ชดัเจน 

- แบบขยายอื่นที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น เช่น ต าแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบที่เก่ียวข้อง บริเวณบ่อ
พกังานระบายน า้ต่างๆ เพื่อสดงการระบายน า้และป้องกนัทรายไหล เป็นต้น 

2)  ผลติภัณฑ์ 
   2.1) วสัดทุี่น ามาใช้ ต้องเป็นวสัดใุหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต คัดพิเศษ ปราศจากรอยร้าวหรือต าหนิ 
และมีขนาดเท่ากนัทกุชิน้ 
   2.2) หากมีการระบพุิเศษให้ใช้วสัดทุี่รือ้จากของเดิม ให้ท าการส ารวจคณุภาพวสัด ุประเมินการน ามาใช้
ใหม่ โดยคดัเฉพาะวสัดทุี่ยงัคงมีสภาพสมบรูณ์ ไม่แตกหกัหรือมีรอยร้าวสแีละขนาดเท่ากนักบัวสัดใุหม่ 
  2.3) บลอ็กปพูืน้ทางเท้าส าหรับปพูืน้ภายนอก ให้ใช้คอนกรีตบลอ็กชนิดความหนาของชัน้ผิวไม่น้อยกว่า 
4 มม. ชนิดตามระบใุนแบบ หรือ ขนาด 22.5x11.25x6 ซม. (รูปคดกริช) และ ขนาด 11.25x11.25x6 ซม. (รูปคร่ึงคดกริช) 
หรือ ขนาด 30x30x6 ซม. (เลือกสีภายหลัง) หรือตามแบบระบุ โดยมีความต้านแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 MPa. 
(ประมาณ 350 กก./ตร.ซม.) สตีามระบใุนแบบ ตามมาตรฐาน มอก.827-2531  
  2.4) บล็อกสนามหญ้า ให้ใช้คอนกรีตบล็อกสนามหญ้า ชนิดและสีตามที่ระบุในแบบ หรือ ขนาด 
40x25x8 ซม. (รูปคดกริช) (เลอืกสภีายหลงั) หากเป็นงานที่เก่ียวข้องกบัการขออาคารเขียว ให้เลอืกใช้บลอ็กสนามหญ้าที่มี
พืน้ที่รูพรุนไม่น้อยกว่า 50% ของพืน้ที่ผิวหน้าของบลอ็ก 
  2.5) ขอบคนัหิน ให้ใช้ขอบคนัหินคอนกรีตขนาด 15x30x100 ซม.ปราศจากรอยร้าวหรือต าหนิ และ
มีขนาดเท่ากนัทกุชิน้ 
  2.6) วัสดุอื่นๆ ตามระบุในแบบโดยได้รับอนุมัติจากผู้ ควบคุมงานและตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ 

3) การด าเนินการ 
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   3.1) ผู้ รับจ้างจะต้องท าหารวดัและตรวจสอบสถานที่จริงบริเวณที่จะปบูลอ็คปพูืน้บลอ็กสนามหญ้าและ
ขอบคนัหินก่อน เพื่อความถกูต้องของขนาดและระยะตามความเป็นจริง 
   3.2) ผู้ รับจ้างต้องใช้ความระมัดระวังในการก่อสร้างที่จะกระทบต่อรากต้นไม้โดยเฉพาะการตัดรากที่
พาดผ่านแนวก่อสร้าง เนื่องจากอาจจะสง่ผลต่อการล้มของต้นไม้ในอนาคต 
   3.3) ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ค านวน ออกแบบ ชนิดการใช้บลอ็กปูพืน้ตามลวดลายบล็อกสนามหญ้าและ
ขอบคนัหินในรูปแบบที่เก่ียวข้อง เช่น ขอบเข้ามมุต่างๆ ต าแหน่งและจ านวนของบลอ็กปพูืน้ บล็อกสนามหญ้าและขอบคัน
หินส าหรับการยดึติดที่ต้องการบาก เจาะรูและอื่นๆ ที่จ าเป็นพร้อมการตรวจสอบรอบบริเวณให้แข็งแรงและปลอดภัย  
   3.4) ผู้ รับจ้างจะต้องท าการปรับระดับพืน้ดินเดิมให้เรียบร้อยก่อนการเทพืน้ปูนทรายปรับระดับและ
ทรายรองพืน้ตามแบบ แล้วจงึท าการปกูรณีที่พืน้ที่การก่อสร้างกระทบต่อไม้ยืนต้นใกล้เคียงหรือขอบของทางเท้าอยู่ชิดล า
ต้นน้อยกว่า 1 เมตร สามารถเสนอ Shop drawing ใช้หินคลกุบดอดัและทรายปรับระดบัได้ความความเหมาะสม  
   3.5) หากไม่มีระบใุนแบบ การปพูืน้บลอ็ก บลอ็กสนามหญ้าและขอบคันหินให้ใช้ข้อก าหนดของผู้ผลิต
หรือตาม Shop drawing ที่ได้รับการอนมุติั 
   3.6) การเตรียมผิวและขัน้ตอนการท าโครงสร้างพืน้ทางและงานบลอ็กปู 

- เตรียมพืน้ดินเดิม โดยขดุเปิดหน้าดินลกึประมาณ 10-15 ซม. ก าจดัหญ้าและวชัพืชออกให้หมด 
- เกลีย่ ปาด ปรับระดบัให้เรียบสม ่าเสมอ ตบอดัให้แน่น 
- วางขอบโดยรอบพืน้ที่ วางขอบคนัหินหรือตกแต่งบริเวณขอบของพืน้ที่เพื่อก าหนดขอบเขตและ

ป้องกนัการแยกตวัของแนวบลอ็ก 
- เทคอนกรีตหรือหินคลกุบดอดัทรายก่อนใส่ทรายหยาบปรับระดับ โดยมีความหนาหลงัจากบด

อดัแล้ว 3-5 ซม. 
- วิธีการติดตัง้บลอ็ก เร่ิมจากตรวจสอบระดบัและแนวในการป ูหากในแบบมีขอบคันหินให้ท าการ

วางขอบคนัหินก่อน โดยขอบต้องไม่ยบุหรือไม่แยกตวัออกเมื่อใช้งาน) และท าการปบูล็อกตามลวดลายและสีที่ระบุในแบบ 
ปหู่างกนัไม่เกิน 4 มม. ดดับลอ็กให้ตรงและตดับลอ็กใสช่่องว่างให้เต็ม 

- ใสท่รายละเอียดอดุรอยต่อให้เต็มและเหลอืค้างบนผิวบลอ็กด้วยพร้อมบดอัดด้วยเคร่ือง PLATE 
VIBRATOR 2-3 เที่ยว กวาดทรายสว่นที่เหลอืออก  

- กรณีบล็อกสนามหญ้าที่มีการระบุให้ปลูกหญ้าแซมในช่องของบล็อกสนามหญ้าให้ใส่ทราย
ละเอียดสงูถงึระดบักลางบลอ็กและฉีกหญ้าเป็นแผ่นเล็กขนาดพอดีกับช่องปลกูหญ้า ใส่ทรายละเอียดอุดรอยต่อระหว่าง
บลอ็กให้เต็มโดยเหลอืค้างผิวบลอ็กเลก็น้อย พร้อมบดอดัด้วยเคร่ือง PLATE VIBRATOR 2-3 เที่ยว กวาดทรายส่วนที่เหลือ
ออก และท าการรดน า้ให้หญ้าให้ชุ่ม โดยดขู้อก าหนดงานปลกูหญ้าเพิ่มเติม 
   3.7) ภายหลงัจากปูแผ่นบล็อกปูพืน้ บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหิน เรียบร้อยแล้วจะต้องท าความ
สะอาดให้เรียบร้อย แผ่นบลอ็กที่แตกร้าว บิ่น หรือสถีลอกจะต้องเปลีย่นใหม่ 
 

 1.7  งานพืน้ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย 

  1) ความต้องการทัว่ไป 
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   1.1)   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญมีระบบ
ควบคุมคุณภาพที่ดีในการติดตัง้งาน งานบล็อกปูพืน้ บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหินตามระบุใน แบบและรายการ
ประกอบแบบ พร้อมมีวสัดปุ้องกนัความเสยีหาย 
   1.2)   ผู้ รับจ้างจะต้องท าความเข้าใจกับแบบทัง้หมดให้ละเอียด ตลอดจนขอบเขตของงาน และ
วตัถปุระสงค์ ดงัแสดงไว้ในแบบ ถ้าหากมีปัญหา หรือข้อขดัแย้งใดๆ ให้แจ้งทางผู้ควบคุมงานทราบก่อน เพื่อหาข้อยุติก่อน
ท าการก่อสร้าง 
   1.3)   ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้ายเศษวัสดุ วัชพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์อื่นใดในบริเวณที่จะก่อให้เกิด
ความไม่สะดวกในการก่อสร้างและน าไปทิง้ภายนอกบริเวณที่ก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรือ้ถอน และโยกย้าย เป็น
หน้าที่ของผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทัง้สิน้ 
   1.4)   ผู้ รับจ้างจะต้องปักผัง ตรวจสอบการปักผังให้ถูกต้อง และให้ผู้ออกแบบอนุมัติการปักผังว่า
ถกูต้องแล้วจงึเร่ิมงานขัน้ต่อไปได้ ทัง้นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ท าการใดๆ ในงานปักผังอันจะท าให้ส่วนต่างๆ ของอาคาร และ
ระบบกนัซมึเกิดความเสยีหาย 
   1.5)   ให้ถือระดบัที่แสดงไว้ในผงัตามที่ปรากฏในแบบเป็นมาตรฐาน ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ชีต้ าแหน่ง
ให้ก่อน ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุการปักผงั และการถ่ายระดบัให้ถกูต้อง เป็นไปตามแบบ และรายการโดยเคร่งครัด 
   1.6)   ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานระบบระบายน า้ ส าหรับต้นไม้ ไม้พุ่มและสนามหญ้าทัง้หมดให้
สามารถระบายน า้ได้ดี โดยไม่มีผลเสยีหายเกิดขึน้กบัต้นไม้ ไม้พุ่มและต้นหญ้าหากจดุระบายน า้ใดที่อาจท าให้ดินอุดตันได้ 
ผู้ รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกนั โดยใช้แผ่น Geo composite หรือ Geo textile หรือผ้าห่มดิน (Palm Fiber) วางกัน้ก่อนถมดิน
และต้องเดินท่อระบายน า้เพิ่มเติมตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน  
   1.7)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตัวอย่างพืน้ผิว ลายพืน้ ตามชนิด สี และลายที่ก าหนด ขนาด 30 x 30 
ซม. บนแผ่นไม้อดั ให้ผู้ออกแบบอนมุติัก่อนการด าเนินการตามตวัอย่างดงักลา่ว  
   1.8)   ผู้ รับจ้างต้องจดัท า Shop drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้ 

- แบบแปลน รูปตัดของพืน้ที่ที่จะด าเนินการ ระบุสี ลาย ความหนาพืน้ผิว รอยต่อกับวัสดุ
อื่นๆ ให้ชดัเจน 

- แบบขยายอื่นที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น เช่น ต าแหน่งติดตัง้อุปกรณ์งานระบบที่เก่ียวข้อง 
บริเวณฝาบ่อพกังานระบายน า้ต่างๆ เป็นต้น 
  2 ) ผลติภัณฑ์ 

   2.1)   ผงส ีต้องเป็นวสัดใุหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ให้สีที่ถูกต้องตามตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ 
ปราศจากสิง่แปลกปลอมภายในผลติภัณฑ์ 
   2.2) อะคริลกิเคลอืบ ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากสิ่งแปลกปลอมภายใน
ผลติภัณฑ์ 
   2.3)   แม่พิมพ์ลายต้องมีความแข็งแรง ไม่บิดงอ มีลายที่ถกูต้องตามแบบที่ได้รับการอนมุติั 
   2.4)  งานเทพืน้คอนกรีตได้มาตรฐานตามที่ระบไุว้ในรายการเทพืน้คอนกรีต (ด ูข้อ 1 งานพืน้) 
  3)  การด าเนินการ 
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   3.1)    เตรียมพืน้ที่ส าหรับการท าพืน้ผิวคอนกรีตพิมพ์ลายพร้อมกบัการเทพืน้คอนกรีต โดย
เตรียมพืน้ดินบดอดัทบัด้วยทราบปรับระดบั เทพืน้คอนกรีตตามมาตรฐานการด าเนินการก่อสร้างพืน้คอนกรีต ความหนา
ตามระบใุนแบบ  
   3.2)   วางเหลก็เสริม (Wire Mesh) และบนพืน้คอนกรีตที่เท และเทคอนกรีตทับหน้าความหนา 3-5 
ซม. ก าลงัอดั 240 ksc. หลงัจากนัน้จงึปาดปนูเรียบ 

 3.3)   โรยสีขัดพืน้ โดยการโรยสีเคลือบแกร่งบนพืน้คอนกรีตที่เตรียมไว้แล้วขัดหน้าให้มีความ
สม ่าเสมอ 

 3.4)   เมื่อท าการขดัสแีล้ว ใช้แม่พิมพ์ลายตามที่ได้เสนอตวัอย่างวสัดแุละได้รับการอนมุติัมาแล้ว กด
ทบัลงบนผิวหน้าคอนกรีตที่ยงัไม่แข็งสนิทแต่มีความคงตวัแล้ว ด าเนินการกดแม่พิมพ์เช่นนีใ้ห้ต่อเนื่องกนัจนทัว่บริเวณ 

 3.5)   เมื่อด าเนินการกดแม่พิมพ์แล้วเสร็จ ทิง้ไว้ 1 วัน ให้พืน้ผิวแห้งสนิท แล้งล้างท าความสะอาด
ด้วยน า้ และปลอ่ยให้แห้งสนิทอีกครัง้ 

 3.6)   เก็บตกแต่งร่อง รายละเอียดสว่นต่างๆ งาน แล้วเป่าท าความสะอาด 
 3.7)  เคลอืบเงาด้วยอะคริลกิเคลอืบเงาป้องกนัการเกิดตะไคร่น า้ 
 3.8)  กวาดท าความสะอาดพืน้ผิวและบริเวณใกล้เคียงก่อนสง่มอบงาน 
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2. งานผนัง   
 

งานก่อผนงัตามทีระบไุว้ในแบบผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตัวอย่างในส่วนต่างๆ 

เพือขออนมุติัและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนทําการติดตงั 

 

2.1    วัสดุ 

วสัดกุ่อทีใช้ต้องแข็งแกร่งปราศจากรอยชํารุดใดๆ อนัเป็นเหตุให้เสียกําลงัมีขนาดสมําเสมอกันไม่บิดโค้งและ

เป็นของใหม่การขนย้ายและการเก็บรักษาต้องกระทําด้วยความระมดัระวงัมิให้แตกชํารุดหรือมีรอยเปรอะเปือน 

2.1.1 อิฐมอญหรืออิฐก่อสร้างสามญัขนาดเลก็หรืออิฐมอญชนิดก้อนใหญ่ตามระบใุนแบบ 

 ต้องเป็นอิฐทีมีคณุภาพเผาไฟสกุทัวเนือแข็งแกร่งไม่มีโพรงไม่แตกร้าวรูปร่างขนาดได้มาตรฐานไม่

แอ่นบิดงอจะต้องดูดนําไม่เกิน 25% และจะต้องต้านทานแรงอัดสงูสดุไม่น้อยกว่า 100 กก./ตร.ซม. หรือมีคุณสมบัติ

เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐาน มอก. 77-25  

2.2.2 อิฐมอญกลวง 

  ต้องเป็นอิฐทีมีคณุภาพดีผลติขนึตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 1 3- 25  เป็นอิฐ

โปร่งทีมีโพรงหรือรูอย่างขนานกนัทําด้วยเครืองจกัรไม่แตกร้าวบิดงอ  

2.2.3  คอนกรีตบลอ็กรับนําหนกั (Hollow load-bearing concrete masonry units)  

 ต้องเป็นชนิดรับแรงได้มาตรฐาน มอก. 57-2533 ขนาด 70x190x390 มม. หรือ 90x190x390 หรือ 

140x190x390 มม. หรือ 190x190x390 ตามแบบระบหุรือเทียบเท่าโดยเสนอตวัอย่างก่อนดําเนินการ 

2.2.4  คอนกรีตมวลเบา 

 ต้องเป็นชนิดอบไอนําความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 600 กก./ตรม. หรือมาตรฐาน G4 ได้มาตรฐาน 

มอก. 1505-2541 ขนาด 75x200x600 มม. หรือตามแบบระบ ุ 

2.2.5 บลอ็คคอนกรีตระบายอากาศชนิดช่องโลง่สาํเร็จรูป ขนาด x19x9 ซม. หรือ x39x9 ซม. ต้องใช้

ปนูซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท  ผสมทรายละเอียดผิวเรียบเนียน ไม่ต้องฉาบผิวทบัหน้า  

2.2.  บลอ็คคอนกรีตระบายอากาศชนิดลนิกนัฝนสองชนั หรือชนิดลบัแล หรือสกรีนบลอ็คขนาด x19x9 

ซม. หรือ x39x9 ซม. ต้องใช้ปนูซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท  ผสมทรายละเอียด และยดึเกาะระหว่างชินด้วยปนูกาว ผิว

เรียบเนียน ไม่ต้องฉาบผิวทบัหน้า 

2.2.  ปนูซีเมนต์ 

 ต้องใช้ปูน ซิเมนต์ปอ ร์ตแลนด์คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย  

มอก.80-2517 (ปนูซิเมนต์ผสม) ต้องเป็นปนูใหม่ไม่รวมตวัจบักนัเป็นก้อนแข็ง 

2.2.   ปนูขาว 

 ต้องใช้ปนูขาวหินทีเผาสกุดีแล้วต้องเป็นปนูใหม่ไม่รวมตวัจบักนัเป็นก้อนแข็ง 

2.2.  ปนูก่อ 
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 มีสว่นผสมของปนูซิเมนต์ 1 สว่น กบัทรายสะอาด 4 ส่วน (ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 16 ทังหมด) โดย

ตวงแห้งต้องคอยผสมบ่อยๆ จากเวลาผสมนํายาลงไปจนใช้ก่อเสร็จไม่ควรช้ากว่า 1 ชวัโมงให้ผสมนําจํานวนพอควรแล้วใช้

ให้เสร็จเมือใสน่ําลงไปแล้วในบางกรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะกําหนดให้ผสมปนูขาวลงไปด้วย 1 สว่น 

2.2.  ปนูก่อผนงัภายนอก 

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

นําพอสมควร 

2.2.   ทราย 

 ต้องเป็นทรายนําจืด ปราศจากสงิเจือปนในปริมาณทีจะทําให้เสยีความแข็งแรง มีขนาดคละกนัดงัน ี

2.2.1   นํา 

 ต้องเป็นนําจืดทีสะอาด ปราศจากสิงเจือปนจําพวกแร่ธาตุ กรด ด่าง และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ใน

ปริมาณทีจะทําให้ปนูก่อเสยีความแข็งแรง 

2.2.1   ตะแกรงลวด 

 ตะแกรงลวดทีใช้ยดึผนงัก่ออิฐ ต้องเป็นชนิดอาบสงักะสขีนาดช่อง 1/4” 

2.2.1   เหลก็เสริม 

 ต้องใช้เหล็ก GRADE SR 24 มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย  

มอก.20-2543 เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต: เหลก็กลม 

 

2.2 การเก็บรักษา 

วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมันคงการเก็บเรียงซ้อนกันควรสงูไม่เกิน  

2 เมตร บริเวณทีเก็บจะต้องไม่ถกูสงิสกปรกหรือนําทีจะก่อให้เกิดตะไคร่นําหรือราได้ทังนีวัสดุก่อทีมีสิงสกปรกจับแน่นหรือ

อินทรีย์วตัถ ุเช่น ราหรือตะไคร่นําจบัจะนําไปใช้ก่อไม่ได้ 

 

2.3 การก่อ 

2.3.1 ผนงัก่อบนพืน คสล. ทกุแห่ง ผิวหน้าของพืน คสล. จะต้องสกดัผิวให้ขรุขระแล้วทําความสะอาดและ

ราดนําให้เปียกเสยีก่อนทีจะก่อผนงัและโดยเฉพาะการก่อผนงัริมนอกโดยรอบอาคารและโดยรอบห้องนําจะต้องเทคอนกรีต

กว้างเท่ากบัผนงัก่อและสงูจากพืน  คสล. 10  ซม. ก่อนจงึก่อผนงัทบัได้เพือกนันํารัวซมึ 

2.3.2 ผนงัก่อชนเสา คสล. ผิวหน้าของเสา คสล. จะต้องสกดัผิวให้ขรุขระแล้วทําความสะอาดและราดนํา

ให้เปียกเสียก่อนก่อนทีจะก่อผนังและจะต้องยืนเหล็กขนาด  dia.6  มม.  ยาว 30 ซม.ทุกระยะไม่เกิน 80 ซม.ทีเตรียมไว้

ในขณะเทคอนกรีตเสาผนงัก่อทงัหมดจะต้องเสริมด้วยเหลก็ก้างปลาขนาด 10x20  มม.ตามแนวนอนตลอดความยาวของ

กําแพงปลายทงั 2 ด้านจะอยู่ระดบัเดียวกบัเหลก็ทียืนออกจากเสาเหล็กก้างปลาจะต้องฝังเรียบในแนวปูนก่อขนาดความ

กว้างของเหลก็ก้างปลาจะต้องมีความกว้างเท่ากบัความกว้างของวสัดทุีใช้ก่อผนงัเพือช่วยปิดผนงัก่อ การต่อเหล็กก้างปลา

ให้ต่อซ้อนทบักนัอย่างน้อย 20 ซม. 

2.3.3 การก่อคอนกรีตบล็อกหรืออิฐบล็อกระบายอากาศให้ก่อคอนกรีตบล็อกในลักษณะแห้งโดยไม่

จําเป็นต้องนําไปแช่นําหรือสาดนําก่อนเว้นแต่ว่าต้องการทําความสะอาดก้อนคอนกรีตบล็อกเท่านันเริมจากการทําความ
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สะอาดบริเวณทีจะก่ออิฐตีเส้นแนวก่อให้ถกูต้องตามแบบทําความสะอาดก้อนอิฐ เริมก่อโดยใช้ปนูก่อก่อไปตามแนวทีจะก่อ

อิฐ แล้ววางอิฐแถวแรกบนปูนก่อให้ได้แนวระดับและแนวดิง และก่ออิฐแถวต่อไปผู้ รับจ้างจะต้องเสียบเหล็กไม่น้อยกว่า 

Dia. 6 มิลลเิมตร เพือยดึอิฐระหว่างแถว  และขณะเทคอนกรีตโครงสร้างสําหรับงานผนังก่อคอนกรีตบล็อก เช่น ข้างเสาที

จะก่ออิฐชนทกุระยะตามดิงไม่เกิน 0.40 เมตร ปลายเหล็กในเสา ค.ส.ล.จะต้องงอขอ ส่วนของเหล็กทียืนนอกเสายาวไม่

น้อยกว่า 0.30 เมตร หรือจะใช้วิธีติดตงัด้วย Expansion Bolts ในภายหลงั ซงึจะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคุมงานก่อน 

การก่ออิฐ จะต้องได้แนวระดบัและแนวดิง โดยการถ่ายระดับนําขึงเอ็นและใช้ลกูดิงอย่างน้อยทุกความสงู 0.50 เมตร การ

ก่ออิฐแต่ละครังจะต้องมีความสงูไม่เกินกว่า 1.00 เมตร และจะต้องทิงไว้อย่างน้อย 3 ชัวโมง จึงก่อเสริมต่อไปได้อีก 1.00 

เมตร แล้วทําคานทบัหลงัโดยการก่อคอนกรีตบลอ็กโชว์แนวตรงกนัตามแนวดิงและแนวนอน ทกุๆ 5 ก้อนจะต้องเสียบเหล็ก 

2 เส้นไม่น้อยกว่า Dia. 9 มิลลเิมตร ตลอดความสงูผนงัไม่เกิน 2.00 เมตร และยาวไม่เกิน 3.00 เมตร หรือก่อคอนกรีตบลอ็ก

ตามแบบ หรือคําแนะนําของผู้ผลติ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ช่องทีเสียบเหล็กจะต้องเทคอนกรีตให้เต็มช่อง 

การตดัคอนกรีตบลอ็กจะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยการใช้เครืองมือทีเหมาะสม แต่งแนวร่องปูนก่อให้สวยงาม โดย

ใช้ปนูฉาบชนิดละเอียด 

2.3.4 การก่อผนงัจะต้องได้แนว ได้ดิงและได้ระดบัและต้องเรียบ โดยการทิงดิงและใช้เชือกดึงจับระดับทัง 

 แนวตลอดเวลาผนงัก่อทีก่อเปิดเรียบร้อยมีขนาดตามระบใุนแบบก่อสร้างและจะต้องมีเสาเอ็นหรือทบัหลงัโดยรอบ 

2.3.5 แนวปนูจะต้องหนาประมาณ 1 ซม.  และต้องใสป่นูก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวัสดุก่อนการเรียง

ก่อต้องกดก้อนวสัดกุ่อ  และใช้เกรียงอดัให้แน่นไม่ให้มีซอกมีรูห้ามใช้ปนูก่อทีกําลงัเริมแข็งตวัหรือเศษปูนก่อทีเหลือร่วงจาก

การก่อมาใช้ก่ออีก 

2.3.6 การก่อผนงัในช่วงเดียวกนัจะต้องก่อให้มีความสงูใกล้เคียงกัน ห้ามก่อผนังส่วนหนึงส่วนใดสงูกว่า

สว่นทีเหลอืเกิน 1 เมตร และผนงัก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันนัน ส่วนบนของผนังก่อทีก่อค้างไว้จะต้องหาสิงปกคลมุเพือ

ป้องกนัฝน 

2.3.7 ผู้ รับจ้างจะต้องทําช่องเตรียมไว้ในขณะก่อผนัง ส่วนงานของระบบอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น ระบบ 

ไฟฟ้าระบบสขุาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การสกัดและการเจาะผนังก่อเพือติดตังระบบดังกล่าว จะต้องยืนขออนุมัติ

จากสถาปนิกเสยีก่อน เมือได้รับการอนมุติัแล้วจงึจะดําเนินการได้ทังนีจะต้องดําเนินการสกัดเจาะด้วยความประณีตและ

ต้องระมดัระวงัมิให้ผนงัก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสยีความแข็งแรงไป 

2.3.8 ผนังก่อทีไม่ฉาบปูนหรือก่อโชว์แนวการก่อจะต้องจัดก้อนวัสดุก่อให้ได้แนวดิงและได้แนวระดับ

ผิวหน้าเรียบได้ระดบัอย่างสมําเสมอ   โดยแนวปนูก่อต้องมีความกว้างไม่เกิน 15 มม.ยกเว้นจากทีระบุเป็นอย่างอืนแล้วให้

ใช้เครืองมือขดูร่อง รอยแนวปนูก่อลกึเข้าไปประมาณ 5 มม.  และผนงัก่อโชว์แนวภายนอกอาคาร เมือปูนแห้งแข็งตัวดีแล้ว  

ผู้ รับจ้างจะต้องทิงให้ผนงัแห้งสนิท พร้อมทงัทําความสะอาดผนงัให้เรียบร้อยแล้วทาด้วยนํายาประเภท  Silicone   เพือกัน

ซมึและป้องกนัพวกรา ตะไคร่นําจบั 

2.3.9 ผนงัก่อริมนอกโดยรอบอาคาร ในกรณีก่อผนังชิดขอบด้านในเสาและคานหรือในระหว่างกึงกลาง

ของเสาและคานในขณะเทคอนกรีต ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมร่องลกึ 12 มม. กว้างเท่ากบัความหนาของผนังไว้ทีข้างเสา และ

ใต้คาน คสล. ตลอดแนวผนงัก่อ 

2.3.10 ผนงัทีก่อชนคาน คสล. หรือพืน คสล. จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10-20 ซม.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

3 วนัเพือให้ปนูก่อแข็งตวัและทรุดตวัจนได้ทีเสยีก่อนจงึทําการก่อให้ชนท้องคานหรือท้องพืนได้ 
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2.3.11 ผนงัก่อทีก่อใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรับนําหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน หลงัจากก่อ

ผนงัเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

2.4 การทําเสาเอ็นและคานเอ็น คสล.  

2.4.1 เสาเอ็นทีมมุผนงัก่อทกุมมุหรือทีผนงัก่อหยดุลอยๆ โดยไม่ติดเสาคสล. หรือตรงทีผนงัก่อติดกับวงกบ 

ประต-ูหน้าต่างจะต้องมีเสาเอ็นขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เลก็กว่า 10 ซม. และมีความกว้างเท่ากับผนังก่อเสาเอ็นจะต้อง

เสริมด้วยเหลก็ 2-dia.9 มม. และมีเหล็กปลอก dia.  6 มม. @ 20 ซม. เหล็กเสริมเสาเอ็นจะต้องฝังลกึลงในพืน  และคาน

ด้านบน  โดยโผล่เหล็กเตรียมไว้ ผนังก่อทีกว้างเกินกว่า  3 เมตร จะต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึงช่วงสงูตลอดความสงูของผนัง

คอนกรีตทีใช้เทเสาเอ็น จะต้องใช้สว่น 1:2:4 โดยปริมาณ สว่นหินให้ใช้หินเลก็ 

2.4.2 คานทับหลงั ผนังก่อทีก่อสงูไม่ถึงท้องคาน หรือพืน คสล. หรือผนังทีก่อชนใต้วงกบหน้าต่าง หรือ

เหนือวงกบประต-ูหน้าต่างทีก่อผนงัทบัด้านบนจะต้องมีคานทบัหลงัและขนาดจะต้องไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตามทีระบุมาแล้ว 

และผนงัก่อทีสงูเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานทบัหลงัตรงกลางช่วงเหล็กเสริมคานทับหลงัจะต้องต่อกับเหล็กทีเสียบไว้ใน

เสาหรือเสาเอ็น คสล. 

2.4.3   การทําเสาเอ็นในผนงัคอนกรีตบลอ็กให้เสียบเหล็ก 2  dia. 9  มม.  ในช่องบล็อก  @ 2.00 ม.  และเท

ปนูทรายให้เต็มช่องแทนการทําเสาเอ็น คานเอ็นในคอนกรีตบล็อกโชว์แนวให้ใช้คานทับหลงั (Lintel Block) รูปตัว U ใส่

เหลก็และกรอกปนูทรายให้เต็มช่อง 

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

 

2.5 การทําความสะอาด 

เมือก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทําความสะอาดผิวหนังแนวปูนก่อทัง 2 ด้านให้ปราศจากเศษปูนก่อ

เกาะติดผนงั เศษปนูทีตกทีพืนจะต้องเก็บกวาดทิงให้หมด ให้เรียบร้อยทกุครังก่อนปนูแข็งตวั 

 

2.6 การตกแต่งผิวผนัง 

2.6.1     การฉาบปนู 

   1)  ขอบเขตของงาน 

   งานฉาบปนู หมายรวมถงึงานฉาบปนูผนงัวสัดกุ่อสร้างผนงั ค.ส.ล.และงานฉาบปูน โครงสร้าง 

ค.ส.ล. เช่น เสา คาน และท้องพืนตลอดจนฉาบปนูในสว่นทีมองเห็นด้วยตาทงัหมดนอกจากจะได้ระบไุว้เป็นอย่างอืน 

   2)  หลกัการทวัไป 

    ก) การฉาบปูนทังหมดเมือฉาบครังสดุท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วผนังจะต้องเรียบสะอาด

สมําเสมอไม่เป็นรอยคลนืและรอยเกรียงได้ดิงได้ระดบัทงัแนวนอน และแนวตงั มมุทกุมมุจะต้องตรงได้ดิงและฉาก (เว้นแต่ที

ระบไุว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 

    ข)  หากมิได้ระบลุกัษณะการฉาบปนูเป็นอย่างใดอย่างหนึงให้ถือว่าเป็นลกัษณะการฉาบ

ปนูเรียบทงัหมด 

    ค) ผนงัฉาบปนูการฉาบปนูให้ทําการฉาบปนู 2 ครังเสมอ คือ ฉาบปูนรองพืนและฉาบปูน

ตกแต่ง 
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  3)  วสัด ุ

   ก) ปนูซีเมนต์ให้ปนูซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม มอก. 80-2517 

  ข) ทรายเป็นทรายนําจืดทีสะอาดคมแข็งปราศจากดินหรือสงิสกปรกเจือปนหรือเคลอืบอยู่ 

   ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 4 100% 

   ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 8 100% 

   ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 16 60-90% 

   ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 30 35-70% 

   ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 50 10-30% 

   ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 100 1-10% 

 ค) นํายาผสมปนูฉาบนํายาผสมปนูฉาบทีผู้ รับจ้างใช้ผสมแทนปนูขาวให้ใช้ได้ตามสดัส่วน 

คําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตและไม่มีส่วนผสมของ CHLORIDE ไม่กัดมือคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน BS 4887 Mortar 

admixtures. Specification for air-entraining (plasticizing) admixtures โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัททีปรึกษา

แล้วจงึจะใช้แทนได้ 

 ง) นํา ต้องใสสะอาดปราศจากนํามนักรดต่างๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิงสกปรกเจือ

ปน ห้ามใช้นําจาก คู คลอง หรือแหล่งอืนใดก่อนได้รับอนุญาตและนําทีขุ่นจะต้องทําให้ใสและตกตะกอนเสียก่อนจึงจะ

นํามาใช้ได้  

   4) สว่นผสมปนูฉาบ 

    ปนูฉาบรองพืนอตัราสว่น 1:3 โดยใช้ปนูซีเมนต์ 1 สว่น ผสมกบัทรายกลาง 3 สว่น 

   5) การผสมปนูฉาบ 

    ก) การผสมปนูฉาบจะต้องนําสว่นผสมเข้ารวมกนัด้วยเครืองผสมคอนกรีตการผสมด้วย

มือจะอนมุติัให้ใช้ได้ในกรณีทีผู้ควบคมุงานพิจารณาเห็นว่าได้คณุภาพเทียบเท่า ผสมด้วยเครือง 

    ข) สว่นผสมของนําจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูนไม่เปียกหรือแห้งเกินไปทําให้ปูน

ฉาบไม่ยดึเกาะผนงั 

   6) การเตรียมผิวฉาบปนู 

    ก) ผิว ค.ส.ล. ผิวทีจะฉาบจะต้องทําให้ผิวขรุขระเสียก่อนอาจโดยการสกัดผิวหน้าหรือ

ใช้ทรายพ่นขดั หรือใช้แปรงลวดขดัหรือใช้กรดจําพวกมิวริแอติค ผสมกับนํา 1:6 ส่วน ล้างผิวคอนกรีตแต่ต้องล้างและขจัด

ผงเศษวสัดอุอกให้หมดก่อนนํามันทาไม้แบบในการเทคอนกรีตจะต้องขัดล้างออกให้สะอาดด้วยเช่นเดียวกันแล้วราดนํา

และทานําปนูซีเมนต์ข้นๆ ให้ทวัเมือนําปนูแห้งแล้ว ให้สลดัด้วยปนูทราย 1:1 โดยใช้แปรงหรือไม้กวาดจุ่มสลดัเป็นมัดๆ ให้

ทวั ทิงให้ปนูทรายแห้งแข็งตวัประมาณ 24 ชม. จงึราดนําให้ความชุ่มชืนตลอด 48 ชม. และทิงไว้ให้แห้งจงึจะดําเนินงานขัน

ต่อไป 

    ข) ผิววสัดกุ่อ ผนงัก่อ วสัดกุ่อต่างๆ จะต้องทิงไว้ให้แห้งและทรุดตวัจนคงทีแล้วเสียก่อน 

(อย่างน้อยหลงัจากก่อผนังเสร็จแล้ว 7 วัน) จึงทําการสกัดเศษปูนออก ทําความสะอาดผิวให้ปราศจากไขมันหรือนํามัน

ต่างๆ ฝุ่ นผง 

   7) การฉาบปนู 
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    ก) การฉาบปนูรองพืนจะต้องตงัเฟียมทําระดบัจบัเหลยีม เสาคานขอบค.ส.ล. ต่างๆ ให้

เรียบร้อยได้แนวดิงและแนวระดับผนังและฝ้าเพดานควรจะทําระดับไว้เป็นจุดๆให้ทัวเพือให้การฉาบปูนรวดเร็วและ

เรียบร้อยขนึโดยใช้ปนูเค็ม สว่นผสมปนูซีเมนต์ 1 สว่น ทรายละเอียด 1 สว่น ภายหลงัปูนทีตังเฟียมทําระดับเสร็จเรียบร้อย

และแห้งดีแล้ว ให้ราดนําหรือฉีดนําให้บริเวณทีจะฉาบปนูตามอตัราสว่นผสมและวิธีผสมตามทีกําหนดให้แล้วให้ฉาบปนูรอง

พืนได้ระดบัใกล้เคียงกนักบัระดบัแนวทีเฟียมไว้ (ความหนาของปูนฉาบรองพืนประมาณ 10 มม.) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัด

ปนูให้เกาะติดแน่นกบัผิวพืนทีฉาบปนู และก่อนทีปนูฉาบรองพืนจะเริมแข็งตวัให้ขดูขีดผิวหน้าของปนูฉาบให้ขรุขระเป็นรอย

ไปมาโดยทัวกัน เพือให้การยึดเกาะตัวของปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึน เมือฉาบปูนรองพืนเสร็จแล้ว จะต้องบ่มปูนฉาบ

ตลอด 48 ชม. และทิงไว้ให้แห้งก่อน 7 วนั จงึทําการฉาบปนูตกแต่งได้ การฉาบปนูภายนอกตรงผนงัวัสดุก่อทีผนังก่อต่อกับ

โครงสร้างคอนกรีตเสาคานให้ป้องกันการแตกร้าว โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL JOINT 

STRIPS ตอกตะปยูดึยาวตลอดแนวรอยต่อแล้วจงึทําการฉาบปนูรองพืนได้ 

    ข) การฉาบปูนตกแต่งก่อนฉาบปูนตกแต่งให้ทําความสะอาดและราดนําบริเวณทีจะ

ฉาบปนูให้เปียกโดยทวักนัเสยีก่อนจงึฉาบปนูตกแต่งได้ โดยใช้อตัราสว่นผสมตามทีกําหนดให้และฉาบปนูให้ได้ตามระดับที

เฟียมไว้ การฉาบปนูในชนันีให้หนาไม่เกิน 8 มม.) โดยใช้ไม้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับชันปูนฉาบรองพืน และ

ต้องหมันพรมนําให้เปียกชืนตลอดเวลาฉาบขัดตกแต่งปรับจนผิวได้ระดับเรียบร้อยตามทีต้องการด้วยเกรียงไม้ยางเพือ

ป้องกนัการเว้าหรือแอ่นของผิวปนูฉาบสาํหรับช่องเปิดต่างๆ ต้องฉาบปนูให้ได้มมุของเปิดเหลา่นีตามทีกําหนดไว้โดยทีด้าน

ของมมุได้ระดบัเดียวกนั ไม่เว้าหรือปตูลอดแนว 

    ค) การฉาบปนูในลกัษณะพืนทีกว้างการฉาบปูนตกแต่ง หรือฉาบปูนรองพืนบนพืนที

ระนาบนอน เอียงลาดหรือระนาบตัง ซึงมีขนาดกว้างเกิน 9 ตารางเมตร หากในรูปแบบหรือรายละเอียดประกอบแบบ

ก่อสร้างได้ระบใุห้มีแนวเส้นแบ่งทีแสดงไว้อย่างชดัเจน ผู้ รับจ้างจะต้องขอคําแนะนําพิจารณาจากผู้ควบคุมงานในการแบ่ง

แนวเส้นปนูฉาบหรือให้ใสแ่ผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL BEAD ช่วยยดึปูนฉาบตลอดแนว หากผู้

รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ควบคุมงานอาจสงัให้เคาะสกัดปูนฉาบออกแล้วฉาบใหม่โดยผู้ รับจ้าง

จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทังหมด ในกรณีทีระบุให้ฉาบปูนขัดผิวมันให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับตกแต่งผิวจน

เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้นําปนูข้นๆ ทาโบกทบัหน้าให้ทวั ขดัผิวเรียบด้วยเกรียงเหล็ก ในกรณีทีระบุให้ฉาบปูนผสมนํายากันซึม

ขดัผิวมนั ปนูฉาบชนัรองพืนและปนูฉาบชนัตกแต่งจะต้องผสมนํายากนัซมึ ลงในสว่นผสมของปนู ทราย ตามอตัราส่วนและ

คําแนะนําของผู้ผลติโดยเคร่งครัดและทําการขดัผิวมนัดงัทีระบใุนรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างน ี

  ง) ถ้าปูนฉาบผนังหนามากกว่า 1.5 ซม.แล้วควรแบ่งทําเป็น 2 ชัน และชันนอกให้ใช้

ทรายละเอียดทงันีคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานก่อสร้างของผู้ ว่าจ้างอาจสงัลดหรือเพิมสว่นผสมก็ได้แล้วแต่

ชนิดของงาน 

   8) การซ่อมผิวฉาบปนู 

    ผิวปูนฉาบทีแตกร้าว หลดุร่อนหรือปูนไม่จับกับผิวพืนทีทีฉาบไป หรือฉาบปูนซ่อมรอยสกัด

ต่างๆ จะต้องทําการซ่อมโดยการเคาะสกดัปนูฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. และทําผิวให้ขรุขระฉีดนํา

ล้างให้สะอาดแล้วฉาบปนูใหม่ตามข้อการฉาบปนูข้างต้นด้วยทรายทีมีขนาดและคุณสมบัติเดียวกันกับผิวปูนเดิม ผิวปูนที

ฉาบใหม่แล้วจะต้องเรียบสนิทเป็นเนือเดียวกบัผิวปนูเดิม ห้ามใช้ฟองนําชบุนําในการตกแต่งผิวปนูฉาบซ่อมนี 

   9) การป้องกนัผิวปนูฉาบ 
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    จะต้องบ่มผิวปนูฉาบทีฉาบเสร็จใหม่ๆ แต่ละชนัให้มีความชืนอยู่ตลอดเวลา 82 ชม. โดยใช้นํา

พ่นเป็นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกนัและหลกีเลยีงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรง หรือมีลมพัดจัด การบ่มผิวนี ให้

ผู้ รับจ้างถือเป็นสงิสาํคญัทีจะต้องให้การดแูลเป็นพิเศษด้วย 

2.6.2 การฉาบปนูขดัมนั 

 กรรมวิธีการทํางานเหมือนการฉาบปูนในข้อ  2.6.1 หลงัจากฉาบปูนผิวหน้าและปรับจนได้ระดับ

ตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้พรมนํา และโรยปนูซีเมนต์ผงทบัหน้าให้ทวั ขดัผิวให้เรียบมนัด้วยเกรียงเหลก็ 

2.6.3 การฉาบปนูขดัมนักนัซมึ 

 ขณะผสมปนูฉาบทงั 2 ชนั ให้ผสมนํายากนัซมึ มีสดัสว่นตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติแล้วจงึฉาบ 

 

2.7 งานกรวดล้างและหินล้าง 

2.7.1  ข้อกําหนดทวัไป 

 1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีมีคุณภาพ แรงงานทีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ

ควบคมุคณุภาพทีดี ในการติดตงังานหินล้าง/กรวดล้าง ผนงัและพืน ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

 2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผ่นตวัอย่างหินล้าง/กรวดล้างขนาด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนาด

เม็ดหินและกรวด ลวดลาย และวสัดแุบ่งช่อง ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบคดัเลอืกและอนมุติัก่อน 

ดําเนินการ 

 3)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตงั ดงัน ี

  -  แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดัของงานหินล้าง/กรวดล้างทงัหมด ระบุสีและขนาดเม็ดหินหรือ

กรวดให้ชดัเจน 

  -  แบบขยายการติดตงับริเวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวเส้นแบ่งช่องหรือเส้นขอบคิว แสดงอตัรา

ความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนําของพืนแต่ละสว่น 

  -  แบบขยายอืนทีเกียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตงัอปุกรณ์งานระบบทีเกียวข้อง ช่อง

ระบายนําทีพืน ตําแหน่งติดตงัสวิทช์ปลกั ช่องซ่อมบํารุง เป็นต้น 

 4)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการป้องกันและระมัดระวังมิให้ผนังหรือส่วนของอาคารอืนๆ เปรอะเปือน 

และป้องกนัไม่ให้ท่อนําหรือทางระบายนําต่างๆ อดุตนัเสยีหาย 

2.7.2  วสัด ุ

 1)  หิน ให้ใช้หินอ่อนคดัและล้างจนสะอาด ปราศจากสงิอืนเจือปน ขนาดใกล้เคียงกนัโดยร่อนผ่าน

ตะแกรงหากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด 3-4 มิลลเิมตร ชนิด ขนาด และสขีองหินจะต้องได้รับอนมุัติจากผู้ควบคุมงาน และ/

หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ 

 2)  กรวด ให้ใช้กรวดทะเลคดัเม็ดกลมและล้างจนสะอาด ปราศจากสิงอืนเจือปน ขนาดใกล้เคียง

กนัโดยผ่านตะแกรงร่อน หากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด 2-3 มิลลเิมตร ชนิด ขนาด และส ีจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุม

งาน และ/หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ 

 3)  ปนูทรายปรับระดบัพืน ปนูซีเมนต์ขาว ปนูซีเมนต์ทวัไปสเีทา และสฝีุ่ น จะต้องได้รับการอนุมัติ

ก่อนดําเนินการ 
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 4)   การแบ่งช่อง หากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ไม้สกัขนาด 5x10 มิลลเิมตร สาํหรับการเซาะร่อง หรือใช้ 

PVC ขนาด 6x10 มิลลเิมตร สาํหรับการฝังเส้นแบ่งช่อง ขนาดช่องไม่เกิน 2.00x2.00 เมตร  

2.7.3  วิธีการดําเนินงาน 

 1)  การเตรียมผิว 

  1.1)  ทําความสะอาดพืนผิวทีจะทําผิวหินล้าง/กรวดล้างให้สะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบ

ไขมนั เศษปนูทราย หรือสงิสกปรกอืนใด และล้างทําความสะอาดด้วยนํา 

  1.2)  สําหรับพืนทีจะทําหินล้าง/กรวดล้าง จะต้องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับและ

ความเอียงลาดตามต้องการ สาํหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน ให้ได้ดิง ได้ฉาก ได้แนว ตามทีระบุไว้ในหมวดงานฉาบปูน 

โดยใช้ปนูฉาบสาํเร็จรูปชนิดหยาบ เพือให้ได้ผิวพืนหรือผิวผนงัทีเรียบและแข็งแรงโดยเหลือความหนาสําหรับทําผิวหินล้าง/

กรวดล้างประมาณ 15 มิลลเิมตร 

  1.3)  หลงัจากเทพืนปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพืนผนังแล้ว 24 ชัวโมง ให้ทําการ

บ่มตลอด 3 วนั ทิงไว้ให้แห้ง แล้วจงึเริมดําเนินการทําผิวหินล้าง/กรวดล้างได้ 

 2)  การทําผิวหินล้าง / กรวดล้าง 

  2.1)  จดัวางแนวเส้นแบ่งขนาดช่องด้วยไม้หรือ PVC ตามทีได้รับอนุมัติ แบ่งเป็นช่องๆ ตาม 

Shop Drawing ทีได้รับอนมุติั ยดึเส้นแบ่งด้วยปนูทราย ให้ได้แนวตรงและได้ระดบั ทิงไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชวัโมง 

  2.2)  ก่อนฉาบผิวหรือเทผิว ผู้ รับจ้างจะต้องรดนําทวับริเวณให้ชุ่ม แล้วสลดัหรือเทด้วยนําปูน

ซิเมนต์ข้นเป็นตวัประสานก่อน จงึฉาบหรือเทผิว 

  2.3)  ผสมหินหรือกรวด อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน หินหรือกรวด 3 ส่วน ผสมกับนํา

สะอาดให้ข้นพอเหมาะกบัการใช้งาน ฉาบหรือเทลงในพืนทีแล้วตบให้แน่น แต่งให้ได้ระดับเสมอเส้นแบ่งช่อง แล้วทิงไว้ให้

ผิวปนูเริมหมาดประมาณ 30 นาที จงึทําการล้างผิวโดยใช้แปรงจุ่มนําสะอาด ค่อยๆกวาดหรือล้างผิวหน้าให้ทัวหลายครัง 

จนเห็นเม็ดหินหรือเม็ดกรวดชดัเจน ทิงไว้ให้แห้ง 1 วนั 

  2.4)  ใช้กรดเกลอืผสมนําสะอาด 1:20 ใช้แปรงจุ่ม ค่อยๆ กวาดให้ทัวผิวหน้าหลายครัง จน

คราบปนูออกหมด เห็นเม็ดหินหรือกรวดชดัเจนและสวยงาม 

  2.5)  การทําให้ทําทีละช่องพอเหมาะกับเวลาและช่างฝีมือ เม็ดหินหรือเม็ดกรวดต้องแน่น

สมําเสมอกนัได้ดิงหรือได้ระดบัตลอดผิวหน้า 

2.7.4  การบํารุงรักษาและทําความสะอาด 

 1)  ผิวหินล้าง/กรวดล้างทงัหมด เมือทําเสร็จแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ดิง เรียบสมําเสมอ ใน

กรณีทีเกิดมีรอยด่าง แตกร้าวหรือเม็ดหิน/กรวด กระจายตัวไม่สมําเสมอกัน หรือความไม่เรียบร้อยใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้อง

ดําเนินการแก้ไข โดยทบุออกแล้วทําให้ใหม่ทงัช่อง และให้ได้สทีีสมําเสมอทวัทงับริเวณ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

 2)  หลังจากทําผิวหินล้าง/กรวดล้างแล้วเสร็จ ทิงให้ผิวหินล้าง /กรวดล้างแหง้ โดยไม่ถูก

กระทบกระเทือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 วัน แล้วล้างทําความสะอาดอีกครังด้วยนําและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 

จากนนัเคลอืบผิวด้วย Wax หรือนํายา Rain Coating ให้ทวัอย่างน้อย 1 ครัง 

 3)  ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไม่ให้งานหินล้าง/กรวดล้างของผนังและพืนสกปรกหรือเสียหายตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 
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 2.8 งานกระเบือง 

2.8.1  ขอบเขตของงาน 

 1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีมีคุณภาพแรงงานทีมีฝีมือและความชํานาญมีระบบ

ควบคมุคณุภาพทีดีในการติดตงังานกระเบืองตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

 2)  วสัดทุีนํามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหม่ทีได้มาตรฐานของผู้ผลิตปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิใดๆ ไม่

บิดงอขนาดเท่ากนัทกุแผ่น ให้ใช้คณุภาพที 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมียม บรรจุในกล่องเรียบร้อย โดยมีใบส่งของและ

ใบรับรองคณุภาพจากโรงงานผู้ผลติ ทีสามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีในทีไม่มีความชืน 

 3)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่าง ชนิด และสต่ีางๆ ของกระเบือง, เส้นขอบคิว, วสัดยุาแนว พร้อม

รายละเอียด และขนัตอนในการติดตงังานกระเบืองแต่ละชนิด เช่น กระเบืองปูพืน กระเบืองผนังภายในและภายนอก เป็น

ต้น ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสงัซือ 

 4)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตงั ดงัน ี

  -  แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของการปกูระเบืองทงัหมด ระบรุุ่น ขนาด ของกระเบืองแต่ละ

ชนิด 

  -  แบบขยายการติดตังบริเวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส้น

รอยต่อ หรือเส้นขอบคิว และเศษของกระเบืองทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนําของพืนแต่ละ

สว่น 

  -  แบบขยายอืน ทีเกียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตงัท่อนําสําหรับจ่ายเครืองสขุภัณฑ์

ทีผนงัช่องระบายนําทิงทีพืน ตําแหน่งทีติดตงัสวิทช์ ปลกั ช่องซ่อมบํารุง เป็นต้น 

 5)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําระบบกนัซมึพืนหรือผนงัทีระบใุห้ทําระบบกนัซมึ ก่อนการเทพืนปูนทราย

ปรับระดบัหรือฉาบปนูรองพืนผนงั แล้วจงึทําการติดตงักระเบือง เช่น ระบบกันซึมพืนห้องนําหรือพืนชันล่างทีติดกับพืนดิน 

เป็นต้น 

2.8.2  วสัด ุ

 วัสดุทีนํามาใช้ ต้องเป็นวัสดุใหม่ทีได้มาตรฐานของผู้ ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือตําหนิใดๆ 

รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา สี และลวดลาย ตามทีระบุในแบบ ให้ใช้กระเบืองชันคุณภาพที 1 ขนาดให้

เป็นไปตามแบบคณุสมบติัไม่ตํากว่า มอก. 37-2529 กระเบืองดินเผาปพูืน เป็นกระเบืองสาํหรับปพูืนทงัหมด 

 1)  กระเบืองเซรามิค หากไม่ระบุในแบบให้ใช้ผิวกันลืนสําหรับปูพืน และผิวมันสําหรับบุผนัง 

ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. สาํหรับกระเบืองขนาด 8”x8” และหนาไม่น้อยกว่า 7 มม.สาํหรับกระเบืองขนาด 12”x12”และ

หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.สาํหรับกระเบืองขนาด 24”x24”  

 2)  ให้ผู้ รับจ้างเสนอรายละเอียดและตวัอย่างวสัดปุนูทรายปรับระดับพืน กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุ่น

ตัวได้ดีสําหรับติดกระเบือง วัสดุติดกระเบืองและวัสดุยาแนวกระเบือง ตามมาตรฐาน ANSI A118.1 Dry-Set Portland 

Cement วสัดนุํายาเคลอืบใสป้องกนัการซมึของนําปนูและสยีาแนว   วัสดุยาแนวกระเบืองชนิดป้องกันราดํา Wax เคลือบ

ผิวกระเบือง และ วสัดอุืนๆ ตามระบใุนแบบต่อคณะกรรมการตรวการจ้างหรือผู้ควบคมุงาน ก่อนดําเนินงาน 

2.8.3  การติดตงั 

 1)  การเตรียมผิว 
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  1.1)  ทําความสะอาดพืนผิวทีจะปูหรือบุกระเบืองให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมัน เศษปูน

ทราย หรือสงิสกปรกอืนใด แล้วล้างทําความสะอาดด้วยนํา 

  1.2)  สําหรับพืนทีจะปูกระเบือง จะต้องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับและความเอียง

ลาดตามต้องการสาํหรับผนงัจะต้องฉาบปูนรองพืนให้ได้ดิง ได้ฉาก ได้แนว ตามทีระบุไว้ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้ปูน

ฉาบสาํเร็จรูปชนิดหยาบ เพือให้ได้ผิวพืนหรือผิวผนงัทีเรียบและแข็งแรงก่อนการปหูรือบกุระเบือง 

  1.3)  หลงัจากเทพืนปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพืนผนังแล้ว 24 ชัวโมง ให้ทําการ

บ่มตลอด 3 วนั ทิงไว้ให้แห้ง แล้วจงึเริมดําเนินการปกูระเบืองพืน หรือบกุระเบืองผนงัได้ 

  1.4)  การเตรียมแผ่นกระเบือง จะต้องแกะกล่องออกมา ทําการเฉลียสีของกระเบืองให้

สมําเสมอทัวกันและเพียงพอกับพืนทีทีจะปูหรือบุกระเบือง แล้วจึงนํากระเบืองไปแช่นําก่อนนํามาใช้ หรือปฏิบัติตาม

คําแนะนําของผู้ผลติ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน 

  1.5)  กระเบืองดินเผาทีไม่เคลอืบผิว ก่อนการปูหรือบุจะต้องเคลือบผิวด้วยนํายาเคลือบใส 

เพือป้องกนัการซมึของนําปนูและสยีาแนว โดยเคลอืบให้ทวัผิวหน้าและขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อย่างน้อย 2 เทียว 

  2)  การปหูรือบกุระเบือง 

  2.1)  ทําการวางแนวกระเบือง กําหนดจํานวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing  

ทีได้รับอนุมัติ แนวกระเบืองทัวไปหากไม่ระบุในแบบให้ห่างกัน 2 มิลลิเมตร หรือชิดกัน ตามชนิดของกระเบืองหรือตาม

วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

  2.2)  เศษของแผ่นกระเบืองจะต้องเหลอืเท่ากนัทงั 2 ด้าน แนวรอยต่อจะต้องตรงกันทุกด้าน

ทงัพืนและผนงั หรือตาม Shop Drawing ทีได้รับอนมุติั การเข้ามมุกระเบืองหากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศา 

ครึงความหนาของแผ่นกระเบืองประกบเข้ามุม รอยต่อรอบสขุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ห้องนําต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อย

สวยงามด้วยเครืองมือตดัทีคมเป็นพิเศษ 

  2.3)  ทําความสะอาดพืนผิวแล้วพรมนําให้เปียกโดยทัวใช้กาวซีเมนต์ในการยึดกระเบือง 

ด้วยการโบกให้ทวัพืนหรือผนงั แล้วจงึปหูรือบกุระเบือง ให้ปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้รับการอนุมัติ

จากผู้ควบคมุงานก่อน 

 2.4)  ติดตงัและกดแผ่นกระเบืองตามแนวทีวางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาทีกําหนด

ของกาวซีเมนต์ทีใช้ ในกรณีทีเป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้องรือออกและทําการติดตงัใหม่ 

 2.5)  ไม่อนญุาตให้บกุระเบืองทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 

 2.6)  หลงัจากปูหรือบุกระเบืองแล้วเสร็จ ทิงให้กระเบืองไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลา

อย่างน้อย 48 ชัวโมง แล้วจึงยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุยาแนว โดยใช้สีทีใกล้เคียงหรืออ่อนกว่าสีกระเบือง หรือตาม

วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

 2.7) ทําความสะอาดผิวกระเบือง แล้วลง Wax ขดัให้ทวัอย่างน้อย 1 ครัง 

2.8) กระเบืองดินเผาทีไม่ได้เคลือบผิว หลงัจากปูเสร็จแล้ว จะต้องเคลือบผิวด้วยนํายา

เคลอืบใสประเภท PENETRATION SEALER ให้ทวัพืนอย่างน้อย 2 เทียว 

 

      .9 บัวเชิงผนัง 
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 ให้ปฏิบติัตามรายการ ดงัน ี

 ให้ผู้ รับจ้างจัดทําแบบแปลนทุกชันแสดงแนวบัวเชิงผนังแต่ละชนิด เพือขออนุมัติก่อนดําเนินการตาม

รายละเอียดดงัน ี

1) บวัเชิงผนงัของพืนเซรามิค ให้บุด้วยแผ่นเซรามิค สงู 8”หรือ 12” หรือ 24” ตามขนาดกระเบืองปูพืน สี

ตามทีกําหนดให้ 

2) บวัเชิงผนงัของพืนทรายล้าง, กรวดล้าง, หินล้าง, กระเบืองยาง, หินแกรนิต, หินอ่อนและหินขัด ให้ใช้

วสัดชุนิดเดียวกันสงู 4" รายละเอียดการติดตังตามแบบระบุ โดยทางผู้ รับจ้างต้องจัดทําแบบรายละเอียดการติดตังก่อน

ดําเนินการ 

3) บวัเชิงผนงัสาํหรับพืนปพูรม ถ้ามิได้ระบใุนแบบหรือรายการก่อสร้างให้ชดัเจน ให้ติดตังบัวเชิงผนังไม้สกั

สงู 4”  

 ในสว่นอืนๆ ถ้าหากมิได้ระบใุนแบบหรือรายการก่อสร้างให้ชัดเจน ให้ใช้บัวเชิงผนังวัสดุชนิดเดียวกันกับวัสดุ

พืนสงู 4”  
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3.   งานหลังคา และระบบกันซมึ     

  

3.1 ขอบเขตของงาน และข้อกําหนดทัวไป 

หลงัคาทวัไป ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามรายละเอียดดงัน ี

3.1.1 หลงัคาจะต้องติดตงัให้ถกูหลกัการติดตงัตามมาตรฐานสากลหรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพืนหลงัคามี

ความเอียงลาดลงสูร่างระบายนําตามทีกําหนดทังนีให้การระบายนําเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมิให้นําขังอยู่บนหลงัคา 

และรางระบายนําได้การระบายนําให้เป็นไปตามรายการก่อสร้างงานประปางานระบายนําทิงและนําโสโครกตามแบบ

สขุาภิบาล 

3.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกันการซึมของนําทีจะซึมลงในพืนหลงัคาคสล.โดยการทําระบบกันซึมโดยใช้ 

Water Proof ชนิดมี Topping 

3.1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของหลงัคาในระยะเวลา 2 ปี หากเกิดรอยร้าวแตกหรือรัวไหล

เกิดขนึภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัการสง่มอบงานแล้วผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีโดยไม่

คิดมลูค่าใด ๆ ทงัสนิ 

3.1.4 งานสว่นครอบหลงัคาทีเป็นปนูปัน, ปีกนกหรือ Flashing หากมิได้แสดงในแบบแต่เป็นงานในส่วน

ทีจะทําให้ไม่เกิดการรัวซมึและเป็นผลดีแก่อาคารผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและดําเนินการอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

3.2 ชนิดของหลังคา 

3.2.1 หลงัคา คสล.  

1) การเตรียมการ 

 หลงัคา คสล. คอนกรีตต้องเป็นมวลแน่น และจะต้องผสมนํายากันซึมลงไปในส่วนผสมของ

คอนกรีตขณะผสมคอนกรีตในโม่ผสมเพือให้ส่วนผสมเข้ากันดี ขนาด ปริมาณของนํายา วิธีใช้ให้ใช้ตามคําแนะนําและ

กรรมวิธีของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดโดยได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วดําเนินการเท

คอนกรีตตามรายละเอียดในหมวดงานคอนกรีตโดยเคร่งครัดพร้อมทังจัดปรับระดับผิวคอนกรีตให้มีความเอียงลาดไปยัง

จุดระบายนําตามทีระบุในแบบก่อสร้างแล้วจึงขัดผิวของคอนกรีตให้เรียบในขณะทีผิวของคอนกรีตยังหมาดๆ อยู่ และ

ดําเนินการบ่มคอนกรีตตามรายละเอียดในหมวดงานคอนกรีต 

2) การดําเนินการระบบกนัซมึ 

ขอบเขตของงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุ แรงงาน  อปุกรณ์ทีจําเป็นในการก่อสร้างในงานป้องกันความชืน   

ตามทีระบใุนแบบและรายการก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบคุณภาพวัสดุของผู้ จําหน่ายหรือผู้ผลิตทีได้

กําหนดไว้พร้อมหลกัฐานเพือขออนมุติั 

การดําเนินการ 

หากไม่ได้ระบุเป็นอืนในแบบให้ใช้ระบบกันซึมประเภท POLYURETHANE สูตรนําชนิด

ยืดหยุ่นพิเศษมีค่าความยืดหยุ่น (ELONGATION OF BREAK) ไม่น้อยกว่า 350% ให้ทําการทารองพืน  เทียว และทา

กนัซมึในอตัราประมาณ .  กก./ตรม. อย่างน้อย 2 เทียวความหนารวมประมาณ . - .  มม.บริเวณทีเป็นมุมพืนชนผนัง
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ให้ทําการลบมมุ หรือใช้ POLYURETHANE SEALANT ยาแนวรอยต่อตลอดแนว และทําบัวผนังเป็นกันซึมต่อเนืองขึนมา

อย่างน้อย  ซม. การติดตงัให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลติ  

การทําชนัTopping ถ้ามีระบไุว้ในแบบ 

ให้ดําเนินการตามทีกําหนดในแบบก่อสร้าง,หากรูปแบบหรือรายละเอียดประกอบแบบ

ก่อสร้างมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอืน การทําชนั Topping สาํหรับหลงัคา คสล. ให้ดําเนินการดงันี  

ชัน Topping ต้องเทหนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. สงูสดุ  ซม.เสริมตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4 

มม. # 200 x 200 มม.เพือช่วยลดการแตกร้าว และทุกๆ ระยะประมาณ  x 4 ม. หรือระยะใกล้เคียงกันตามความ

เหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 4 ม.ให้ทําร่อง Expansion Joint กว้างไม่น้อยกว่า  ซม. ฝังอุดด้านล่างของร่องด้วยแผ่น Joint 

Filler โดยเว้นร่องสว่นบนไว้ลกึไม่เกิน  ซม. สําหรับอุดยาแนวกันนําด้วยวัสดุ Joint Sealant ระหว่าง Joint Sealant กับ 

Joint Filler ต้องมีแผ่น Bond Breaker หรือกระดาษเทปกาวผิวมันคันไว้เพือไม่ให้ติดกันโดยเสนอรายละเอียดก่อน

ดําเนินการ 

การรับประกนั 

การดําเนินการงานติดตังให้ปฏิบัติตามขันตอนและคําแนะนําของผู้ ผลิตผู้ รับจ้างจะต้อง

รับประกนัคณุภาพของวสัดแุละการดําเนินการติดตงั เป็นเวลาไม่น้อยกว่า   ปี หลงัจากวันทํางานแล้วเสร็จทังนีจะต้องมี

หนังสือรับประกันผลงานมอบไว้ให้กับผู้ ว่าจ้างเป็นหลักฐานในระยะเวลารับประกันถ้ามีการรัวซึมอันเกิดจากการ

เสอืมสภาพของวสัดหุรือจากกการบกพร่องในการดําเนินการผู้ รับประกันจะต้องทําการซ่อมแซมให้หายรัวซึมโดยเร็ว เมือ

ได้รับแจ้งจากผู้ ว่าจ้าง โดยไม่คิดมลูค่าใดๆ  

3.2.2 หลงัคาแผ่นเหลก็ลอนเคลอืบส ีMETAL SHEET 

1) วสัด ุและอปุกรณ์ 

 หลงัคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) โทนสีตามแบบระบุแผ่นเหล็กมีค่า Yield strength ไม่

น้อยกว่า  mpa เคลือบผิวด้วยโลหะผสมอลูมิเนียมกับสังกะสี ไม่น้อยกว่า  กรัม/ตรม. (  ด้าน) เคลือบส ี

Polyester 2 ด้าน ความหนาแผ่นเหลก็ไม่รวมชนัเคลือบสี(BMT) ต้องไม่ตํากว่า .42 มม. ความหนาเมือรวมชันเคลือบสี

แล้ว (TCT) ต้องไม่น้อยกว่า .50 มม. ติดตงัด้วยระบบ Bolt หรือ Boltless ตามแบบระบุ โดยหากเป็นระบบ Boltless ให้

ทําการยิงสกรูทีปลายหลงัคาบริเวณตลอดแนวชายคาทกุสนัลอนอย่างน้อย  แถวของแป   

 พร้อมติดตงัแผ่นฉนวนกนัความร้อนชนิด Polyethylene ชนิดมี Aluminum foil 2 ด้าน ความ

หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.ติดตังระหว่างแผ่นหลงัคากับแปด้วย METAL STRIP ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือฉนวน Rockwool 

หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า K หรือตามแบบระบุ ชนิดมีฟอยล์อลมิูเนียมหุ้ม ติดตังระหว่างแป

โดยใช้ตะแกรงลวดเชือมรองด้านใต้หรือตามคําแนะนําของผู้ผลิตหรือฉนวนประเภทอืนตามระบไุว้ในแบบ (ถ้ามี)  

 แผ่นหลงัคาบริเวณสนัหลังคาต้องมีการพับแผ่นกันนําย้อน โดยดําเนินการตามคําแนะนํา

ของผู้ผลติ Flashing Metal Sheet ให้ใช้ผลติภัณฑ์เดียวกบัผู้ผลติหลงัคาเหลก็รีดลอน รูปแบบมาตรฐาน เว้นแต่กําหนดไว้

ในแบบ ปลายแผ่น flashing ทีชนลอนหลงัคาต้องทําการตัดด้วยเครืองมือเฉพาะหรือใช้วัสดุปิดตามรูปลอนหลงัคาพอดี 

รอยต่อระหว่างแผ่น flashing กบัหลงัคาหรือ Flashing ด้วยกันเอง ให้ยาแนวด้วย Silicone ตลอดแนว การยึดด้วยโบลต์

ให้ใช้โบลต์และผลิตภณัฑ์ติดตงัตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
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 หลงัคาชนิดโปร่งให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทีทําจากเรซิน เสริมด้วยแผ่น Fiberglass Mesh เคลือบ

ด้วยฟิล์ม Polyester ชนิดป้องกนัรังส ีUV นําหนกัแผ่นไม่น้อยกว่า ,  กรัม/ตารางเมตร ค่าการส่งผ่านของแสงไม่เกิน 

% ขนึลอนตามหลงัคาเหลก็รีดลอน ยึดด้วยโบลต์ รองด้วยแหวน Stainless เสริมยางชนิด EPDM การติดตังให้เป็นไป

ตามมาตรฐานผู้ผลติ 

2) การดําเนนิการ 

 ติดตงัแปเหลก็โดยใช้แปเหลก็ชนิด และขนาดตามทีกําหนดในแบบและระยะห่างของแปให้

ติดตังตามทีกําหนดในแบบโดยมีการยึดกับจันทันหลงัคาอย่างมันคงแข็งแรงตามทีกําหนดในแบบและจะต้องจัดปรับ

ระดับรวมทังแนวของแปให้ตรงสมําเสมอเท่ากันตลอดการติดตังการต่อเชือมจะต้องใช้ช่างทีมีฝีมือมีความชํานาญและ

เป็นไปตามหลักวิชาช่างทีดีทังนีแปเหล็กจะต้องได้รับการดําเนินการป้องกันสนิมตามกรรมวิธีทีสถาปนิกกําหนดให้ 

สําหรับการมุงวัสดุตังแต่การเตรียมการวิธีการมุงระยะการซ้อนแผ่นและติดตังครอบมุงรวมทังการติดตังอุปกรณ์ยึด

ประกอบต่างๆ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําและกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด เมือดําเนินการมุงกระเบืองหลงัคาเสร็จ

แล้วแนวลอนกระเบืองรวมทังชายกระเบืองจะต้องให้แนวตรงเรียบร้อยโดยจะต้องตรวจตราความเรียบร้อยของหลงัคา

ไม่ให้มีรอยแตกร้าว  หรือเสยีหาย  หากมีการชํารุดเสยีหาย ซงึมีผลทําให้เกิดปัญหาในการใช้งานจะต้องเปลียนใหม่แก้ไข

จนถกูต้องตามกรรมวิธีของผู้ผลติ และต้องทําความสะอาดปราศจากฝุ่ นผงเศษวสัดุต่างๆ บนหลงัคาและท่อรางระบายนํา 

ทงันีจะต้องทําการทดสอบการรัวซมึของหลงัคาก่อนส่งมอบงาน 

3.2.3 รางนําสงักะสหีรือรางนําสเตนเลส, รางนําสาํเร็จรูป 

 ความหนาของแผ่นสงักะสตีามแบบระบ ุ(หากไม่ระบใุห้ใช้สงักะสเีบอร์ 20)ไม่มีรอยรัวหรือสนิมการ

ติดตงัต้องวางซ้อนในแผ่นกระเบืองและยึดติดกบัแประยะไม่น้อยกว่า 30 ซม.การเชือมให้เชือมด้วยอาร์กอน 

 รางนําสแตนเลส ใช้ GRADE 304 หากไม่ระบุในแบบให้ใช้ความหนา 1 มม. เชือมแบบ Argon 

Weld มีระยะเหลอืมระหว่างแผ่นด้านนอกของราง 1 ซม. 

 การพบัรางต้องพับย้อนขึนเพือกันการย้อนของนําฝนการต่อลงท่อระบายนําจะต้องมีการป้องกัน

การรัวในจดุต่อให้ได้ผลดีและหากจําเป็นต้องมีการต่อแผ่น ห้ามต่อแนวรางนําตามแนวยาวโดยให้ต่อตามแนวขวางเท่านนั 
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4.   งานฝ้าเพดาน    

 

 4.1  ขอบเขตของงาน 

4.1.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีมีคุณภาพแรงงานทีมีฝีมือและความชํานาญมีระบบควบคุม

คณุภาพทีดีในการติดตงังานฝ้านเพดานตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

4.1.2  ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างและประสานงานกับผู้ ติดตังงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ

และระบบอืนๆ ทีเกียวข้องกบังานฝ้าเพดาน เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประตู โครงเหล็กในฝ้าสําหรับยึดลวดแขวน

โครงเคร่าฝ้าเพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพือให้งานฝ้านเพดานแข็งแรง และเรียบร้อย

สวยงาม 

4.1.3  ในกรณีทีจําเป็นต้องเตรียมช่องสาํหรับเปิดฝ้าเพดานสําหรับซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคารหรือ

ซ่อมแซมหลงัคาในภายหลงัผู้ รับจ้างจะต้องติดตังให้แข็งแรงและเรียบร้อย ตามทีกําหนดในแบบหรือตามวัตถุประสงค์ของ

ผู้ออกแบบ 

4.1.4  ระดบัความสงูของฝ้าเพดานให้ถือตามระบใุนแบบแต่อาจเปลียนแปลงได้เล็กน้อยตามความเห็นชอบ

ของผู้ควบคมุงาน 

4.1.5  ผู้ รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียดและขันตอนการติดตัง งานฝ้าเพดาน เช่น แผ่นยิบซัม

โครงเคร่าผนงัและฝ้าเพดานพร้อมอปุกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุัติก่อนการสงัซือ 

4.1.6  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตงั ดงันี 

   1)  แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของผนงัหรือฝ้าเพดานแสดงแนวโครงเคร่าระยะและตําแหน่งสวิทช์

ปลกั ดวงโคม หวัจ่ายลม หวัดบัเพลงิและอืนๆ ให้ครบถ้วนทกุระบบ 

   2)  แบบขยายการติดตงับริเวณขอบมมุรอยต่อการชนผนงัและโครงสร้างของอาคาร 

   3)  แบบรายละเอียดการยดึห้อยแขวนกบัโครงสร้างอาคารหรือโครงหลงัคาหรือผนงัอาคาร 

   4)  แบบขยายอืนทีเกียวข้องหรือจําเป็น เช่น การติดตังท่อร้อยสายไฟ ท่อนําทิงของระบบปรับ

อากาศ สวิทช์ ปลกั ช่องซ่อมบํารุง เป็นต้น 

 

 4.2  วัสดุ 

4.2.1  แผ่นยิบซมัหนา 9 มิลลิเมตร หรือ 12 มิลลิเมตร หรือตามระบุในแบบ ชนิดธรรมดา, กันชืน, บุฟอยล์ 

สะท้อนความร้อนหรือกนัไฟ ตามระบใุนแบบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาดสําหรับผนังหรือฝ้าฉาบเรียบรอยต่อและ

ขอบเรียบสาํหรับฝ้า T-Bar  

4.2.2  โครงเคร่าผนงัเหลก็ชบุสงักะส ีขนาดไม่เล็กกว่า 30x70 มิลลิเมตร ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตํากว่า 

0.50 มิลลเิมตร ระยะห่างของโครงเคร่าตงัทกุ 400 มิลลเิมตร  

4.2.3  โครงเคร่าฝ้าเพดานฉาบเรียบรอยต่อให้ใช้เหล็กชุบสงักะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 14x37 มิลลิเมตร ความ

หนาของแผ่นเหลก็ไม่ตํากว่า 0.47 มิลลิเมตร ระยะห่างของโครงเคร่าหลกั (วางตัง) ทุก 1.00 เมตร โครงเคร่ารอง(วางนอน) 

ทกุ 400 มิลลเิมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.00x1.20 เมตรพร้อมสปริงปรับระดับทําด้วยสแตนเลสรูป

ปีกผีเสอื  
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4.2.4  โครงเคร่าฝ้าเพดาน T-Bar ให้ใช้เหลก็ชบุสงักะสีเคลือบสีขาวจากโรงงาน ความหนาของแผ่นเหล็กไม่

ตํากว่า 0.30 มิลลิเมตร พับขึนรูป 2 ชัน โครงเคร่าหลกัสงูไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร ระยะห่างทุก 600 มิลลิเมตร โครงเคร่า

ซอยสงูไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร ระยะห่างทุก 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.20x1.20 เมตร 

พร้อมสปริงปรับระดบัทําด้วยสแตนเลสรูปผีเสอื  

4.2.5  คิวเข้ามุมต่างๆ สําหรับผนังและฝ้าเพดานยิบซัมให้ใช้คิวสําเร็จรูปโดยได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคมุงาน 

4.2.6  ฝ้าเพดานแผ่น Fiber Cement ชนิดไม่มีส่วนผสมของ ASBESTOS ขนาดกว้าง 3” และ 6” หนาไม่

น้อยกว่า 8 มม. หรือตามแบบระบุโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี มอก.1427-2540 ให้ผู้ ว่าจ้างเสนอตัวอย่างฝ้าเพดานต่อ

คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินงาน 

4.2.7  ฝ้าเพดานแผ่น Fiber Cement ชนิดไม่มีส่วนผสมของ ASBESTOS ขนาด 1.20x2.40 ม. หนาไม่น้อย

กว่า 6 มม. หรือตามแบบระบโุครงคร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีมอก.878-2537 ยาแนวรอยต่อ 5 มม.ด้วย PU หรือตามแบบระบุให้

ผู้ ว่าจ้างเสนอตวัอย่างฝ้าเพดานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินงาน 

4.2.8  ฝ้าเพดานยิปซัมชนิดฉลรูุลดเสียงสะท้อน ขนาด 1200x2400 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า12 มม. กรุ

แผ่นซบัเสยีงด้านหลงัฉลรูุสเีหลยีมจตัรัุส พืนทีเจาะรู 13-16.5 % รอยต่อให้ใช้เทปประสานและปูนฉาบรอยต่อตามคําแนะนํา

ของผู้ผลติ การติดตงัให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลติโดยให้เสนอรูปแบบของฝ้าและการติดตังต่อคณะกรรมการตรวจการ

จ้างก่อนดําเนินการ 

4.2.9 ฝ้าเพดานอะคสูติก ขนาด 600 x 1200 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.ขอบบังใบ ผลิตจากแผ่นใย

แร่เคลอืบสสีาํเร็จจากโรงงาน ค่าการดดูซบัเสยีง (NRC) ไม่น้อยกว่า 0.50 ตามมาตรฐาน ASTM  

4.2.10 ฝ้าเพดานเหลก็รีดลอนเคลือบสีความสงูและรูปแบบของลอนตามกําหนดในแบบแผ่นเหล็กกล้ามีค่า 

Yeild strength ไม่น้อยกว่า 550 mpa เคลือบผิวด้วยโลหะผสมอลมิูเนียมกับสงักะสีไม่น้อยกว่า 100 กรัม/ตรม. (2 ด้าน) 

เคลือบสี POLYESTER ความหนารวมหลงัคาเหล็กไม่รวมชันเคลือบ (Base Metal Thickness) ไม่น้อยกว่า 0.42 มม.  

รอยต่อระหว่างแผ่นให้ปิดด้วย FLASHING METAL SHEET ดําเนินการตามคําแนะนําของผู้ผลิต 

4.2.11 ฝ้าเพดาน Aluminum Composite หนา 4 มม. ผิวด้านนอกเคลือบด้วยสี PVDF (Polyvinylidene 

Fluoride) หรื อ F.E.V.E.มีการรับประกันสินค้านานไม่น้อยกว่า  ปี เคลือบสีหนา  ไมครอน/ชัน รวมสีผิวทัง  ชัน  

ไมครอนและด้านหลงัเคลอืบสกีนัสนิม (Chromate Treatment) ให้ผู้ รับจ้างดําเนินการตามแบบระบุโดยการติดตังให้เป็นไป

ตามมาตรฐานผู้ผลิตและให้เสนอ Shop Drawing รูปแบบและการติดตังแก่กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อน

ดําเนินการ 

 

 4.3  การติดตัง 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างฝีมือทีดี มีความชาญในการติดตัง ฝ้าเพดานทุกส่วนทีติดตังแล้วจะต้องได้ระดับและ

เส้นแนวตรงเรียบร้อยหรือลวดลายได้ฉากตามทีผู้ออกแบบกําหนดด้วยความประณีตเรียบร้อย 

4.3.1  การติดตงัโครงเคร่าฝ้าฉาบเรียบรอยต่อและแผ่นยิบซมั 

 1)  หาระดบัรอบห้องแล้วยดึรางระดับโดยรอบโดยยึดฉากริมฝ้าฉาบเรียบกับผนังโดยรอบให้มันคง

แข็งแรงได้แนวและระดบัทีต้องการด้วยพกุเหลก็ ยดึฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้องพืนอาคารชันถัดไปทีระยะ 1.00x1.20 เมตร 
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ด้วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร (1.00 เมตร คือระยะห่างของโครงเคร่าหลกั) ให้เสริมโครงเคร่าหลกัชุดแรกห่างจากผนัง 150 

มิลลเิมตรในกรณีเป็นโครงหลงัคาเหลก็ให้ยดึกบัแนวจนัทนัหลกัโครงสร้างเป็นหลกัโดยให้ยดึเป็นตาราง 1.00 x1.00 มม 

   2) วัดระยะความสงูจากฉากริมถึงท้องพืนชันถัดไป เพือตัดลวด 4 มิลลิเมตรและประกอบชุดหิว

โครง โดยใช้สปริงปรับระดบัและงอปลายด้านหนงึของลวด 4 มิลลิเมตร เป็นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริมแทนในกรณีมีช่องว่าง

ระหว่างฝ้าเพดานและใต้ท้องพืนน้อยกว่า 200 มิลลเิมตร) 

   3)  นําชดุหิวโครงทีประกอบไว้ขนึแขวนกบัฉากเหลก็ 2 รู ทีติดตงัไว้ทงัหมด 

   4)  นําโครงเคร่าหลักขึนวางลงในขอของชุดหิวโครงจนเต็มพืนทีติดตังจะได้โครงเคร่าหลักทุก

ระยะห่าง 1.00 เมตร 

 5)  นําโครงเคร่าซอยขนึยึดติดกับโครงเคร่าหลกัโดยใช้ตัวล็อคโครง ให้ได้แนวตังฉากกับโครงคร่าว

หลกั โครงคร่าวซอยจะห่างกนัทุกระยะ 40 ซม. สําหรับแผ่นยิบซัมหนา 9 มม. โดยจะเป็นลกัษณะตาราง 40 x 100ซม. และ 

60 ซม. สาํหรับแผ่นยิบซมัหนา 12 มม. โดยจะเป็นลกัษณะตาราง 60 x 100 ซม. 

   6)  ปรับระดบัโครงเคร่าทงัหมดอย่างละเอียดทีสปริงปรับระดบัก่อนยกแผ่นยิบซมัขนึติดตงั 

   7)  นําแผ่นยิบซมัขอบลาดขึนติดตังกับโครงเคร่าซอยให้ด้านยาว (2.40 เมตร) ตังฉากกับแนวโครง

เคร่าซอย ปลายของแผ่นด้าน 1.20 เมตร จะต้องสลบัแนวกนั 1.20 เมตร ยดึโดยใช้สกรูยิบซัมขนาด 25 มิลลิเมตร ควรเริมยิง

สกรูจากหวัหรือท้ายแผ่นไล่ไปด้านทีเหลือให้ห่างจากขอบแผ่นประมาณ 10 มิลลิเมตร การยึดสกรูให้ยึดตามแนวโครงเคร่า

ซอยห่าง 240 มิลลเิมตร และยดึบริเวณขอบแผ่นด้าน 1.20 เมตร ห่าง 150 มิลลเิมตร 

   8) ติดตงัคิวเข้ามมุ สาํหรับทกุขอบ ทกุมมุ เพือความเรียบร้อยและสวยงาม 

 9)  วิธีการฉาบรอยต่อแผ่นยิบซมั 

ก)  ครังท ี1 (รอยฉาบกว้างประมาณ 6 นิว) 

 -  ใช้เกรียงโป้วตกัปนูฉาบ ปาดทบัรอยต่อ 

 -  ปิดทับด้วยผ้าเทปตามแนวดังกล่าวโดยให้กึงกลางเทปอยู่ตรงแนวรอยต่อรีดเทปให้

เรียบเป็นเนือเดียวกนักบัปนูฉาบ 

ข)  ครังท ี2 (รอยฉาบกว้างประมาณ 6 นิว ทบัแนวเดิม) 

 -  ใช้เกรียงโป้วตักปูนฉาบ ฉาบทับผ้าเทปอีกครังโดยให้เรียบเสมอผิวหน้าแน่น ทิงไว้

ประมาณ 2-3 ชวัโมง 

ค)  ครังท ี3 (รอยฉาบกว้าง 12 นิว) 

 -  ใช้สันเกรียงฉาบขูดหน้ารอยต่อให้เรียบฉาบทับแนวฉาบเดิมด้วยเกรียงฉาบทิงไว้

ประมาณ24 ชวัโมง 

 -  ใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 3-4 ขดัแต่งรอยฉาบให้เรียบร้อย 

  4.3.2  การติดตงัโครงเคร่าฝ้า T-Bar และแผ่นยิบซมั 

   1)  ยดึฉากริม T-Bar กบัผนงัโดยรอบให้ได้ระดับทีต้องการ และยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้องพืน

อาคารชนัถดัไป ทีระยะ 1.20x1.20 เมตร ด้วยพกุเหลก็ 6 มิลลเิมตร 

   2)  วดัระยะความสงูจากฉากริม T-Bar ถึงท้องพืนชันถัดไป เพือตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบ

เข้ากบัขอหิว T-Bar โดยใช้สปริงปรับระดบัทําด้วยสแตนเลสรูปปีกผีเสอื งอปลายด้านหนงึของลวด 4 มิลลเิมตร เป็นขอไว้ 
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   3)  นําชดุแขวนทีประกอบไว้ขนึแขวนกบัฉากเหลก็ 2 รู ทีเตรียมไว้ทงัหมด 

   4)  นําโครงเคร่าหลกัขนึเกียวกบัชดุแขวนทีเตรียมไว้โดยเกียวขอหิวเข้าในรูบนสนัของโครงเคร่าหลกั

จนเต็มพืนทีติดตงั ให้ได้โครงเคร่าหลกัทกุระยะห่าง 1.20 เมตร ให้ขนานหรือตงัฉากกบัผนงัห้อง 

   5)  สอดโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร เข้าในรูเจาะของโครงเคร่าหลกัทุกระยะ 600 มิลลิเมตร โดยวาง

ให้ได้ฉากกบัโครงเคร่าหลกัวางโครงเคร่าขนาด 0.60x1.20 เมตร หากต้องการขนาดโครงเคร่า 0.60x0.60 เมตร ให้เพิมโครง

เคร่าซอย 600 มิลลเิมตร เสยีบลงในช่องระหว่างกลางของโครงเคร่าซอย  

1.20 เมตร 

   6)  ปรับระดับโครงเคร่าทังหมดอย่างละเอียดทีสปริงปรับระดับ ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานทีทาสีหรือ

ตกแต่งเรียบร้อยแล้วขนาด 595x595 มิลลเิมตร หรือ 595x1195 มิลลเิมตร ตามต้องการ 

 

4.4  การบํารุงรักษา 

งานยิบซมับอร์ดฉาบเรียบทีติดตงัเสร็จแล้วจะต้องได้แนวระดับและแนวฉากทีเรียบร้อยสวยงามงานฝ้าเพดาน 

T-Bar จะต้องได้แนวของ T-Bar ทีตรง ไม่คดเคียว ได้แนวระดบัและแนวฉากทีเรียบร้อยสวยงามงานทาสีให้ปฏิบัติตามทีระบุ

ไว้ในหมวดงานทาสผีู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไม่ให้งานยิบซมับอร์ดสกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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5. งานประตู - หน้าต่าง    
 

งานในหมวดนี ้รวมถงึงานติดตัง้ประตไูม้ พร้อมวงกบไม้วงกบอลมูิเนียมวงกบเหลก็ประตชู่อง Duct และประตูไม้อื่นๆ 
ประตหูน้าต่างที่น ามาติดตัง้ในงานก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแบบ และขนาดที่ได้ก าหนดก่อสร้างและผู้ รับจ้างจะต้องวัด
ขนาดประตหูน้าต่างที่แท้จริงโดยละเอียดจากสถานที่ก่อสร้างอีกครัง้ ก่อนปฏิบติัการ 

 
5.1 ขอบเขตทั่วไป 

5.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการติดตัง้ประตหูน้าต่างให้มัน่คงแข็งแรง เปิด - ปิด ได้สะดวกเมื่อปิดจะต้องสนิท
เรียบร้อยป้องกนัลมและฝนได้เป็นอย่างดีเมื่อเปิดจะต้องมีขอยึดหรือมีอุปกรณ์รองรับมิให้เกิดความเสียหายให้กับประตู
หน้าต่างหรือผนงั การประกอบติดตัง้จะต้องใช้ช่างฝีมือดีและมีความช านาญเฉพาะด้านการติดตัง้และแบ่งช่องให้พอดีกับ
ช่วงอาคารและมีรอยต่อแนวประทับแนบสนิทและป้องกันการร่ัวไหลของน า้ฝนได้เป็นอย่างดีและยึดติดกับอาคารมั่นคง
แข็งแรง 

5.1.2 การป้องกันการร่ัวซึมรอยต่อวงกบกับผนังคอนกรีตหรือผนังอิฐให้ยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุกันซึม 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างทัง้นีผู้้ รับจ้างจะต้องด าเนินการตามที่ระบุโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกัน 
การร่ัวซมึโดยเด็ดขาดหากมีการร่ัวซมึเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5.1.3 การติดตัง้ประต-ูหน้าต่าง ทกุจดุต้องมีคานเอ็นทบัหลงัเป็นกรอบโดยรอบ โดยเสริมเหล็กยืน 2 dia 9 
มม. เหลก็ปลอก dia 6 มม. @ 0.20 

 
5.2 ประตู และหน้าต่างไม้ (Wood Doors and Windows) 

5.2.1 ขอบเขตของงาน 
ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาวสัด ุอปุกรณ์  และแรงงานในการติดตัง้ประตแูละหน้าต่างไม้ ให้เป็นไปตามระบุในแบบ

รูปและ รายการละเอียด 
5.2.2 วสัด ุ
1) วงกบประตู-หน้าต่างไม้ทัง้หมดให้ใช้ไม้แดงหรือตะเคียนทอง (นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ) 

เป็นไม้ที่ผ่านการอบแห้งดีแล้วมาตรฐานไม้ชัน้ 1 ต้องไม่แตก ไม่บิด ไม่คดงอ ไม่มีกระพีไ้ม้ ไม่มีรูหรือตาไม้ไม่มีรอยมอดกิน
การเข้าไม้จะต้องให้ถูกต้องตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 วงกบและบานกรอบไม้ส าหรับประตูและหน้าต่างวงกบไม้
จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบใุนแบบหากไม่ได้ระบใุห้ใช้ 

ก. ขนาด 2” x 4” ส าหรับบานที่ใช้ห้องทัว่ไป 
ข.  ขนาด 2” x 5” ส าหรับห้องน า้หรือผนงัห้อง(ที่ติดตัง้ประต)ูด้านหนึง่บกุระเบือ้งเคลือบที่มีความ

หนาไม่เกิน 9.5 มม. 
ค.  ขนาด 2” x 6” ส าหรับ 

-  ผนงัด้านหนึง่บหุินอ่อน,แกรนิตหรือกระเบือ้งเคลอืบที่มีความหนามากกว่า 9 มม. 
- ประตทูี่ด้านหนึง่ติดตัง้บานมุ้งลวดกรอบบานไม้ 
-  ประต ู2 บาน ที่ติดตัง้ซ้อนกนัในวงกบเดียวกนั 
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- ประตบูานเลือ่น เป็นต้น 
ง.  การจดัท าวงกบไม้ จะต้องไส บงัใบ เซาะร่อง อย่างประณีต เรียบร้อยการประกอบวงกบ 

จะต้องเข้าไม้โดยการเจาะเข้าเดือยและเข้ามมุอย่างประณีต ได้ด่ิงได้ฉากหรือได้แนวตามที่ก าหนดห้ามประกอบกันโดยวิธี
ตดัชนโดยเด็ดขาด 

จ.   บังใบของวงกบตัวล่างของหน้าต่างทั่วไปต้องลึก 1.5 ซม. และวงกบประตูที่เปิดสู่
ภายนอกบงัใบธรณีต้องลกึ 2 ซม. ร่องส าหรับติดตัง้กระจกขนาดกว้าง 9 มม. 

ฉ.  วงกบประตูหรือธรณีประตูที่เปิดสู่ภายนอกจะต้องจัดท าบัวกันน า้ สนักัน้น า้และส่วน
เอียงเพื่อให้น า้ไหลออก โดยย่ืนให้พ้นขอบผนงัและท าร่องกนัน า้ด้านลา่ง เพื่อกันน า้ไหลย้อนสู่ผนังและยาแนวด้วยวัสดุกัน
ซมึ 
2) งานบานประต-ูหน้าต่างไม้ 

บานประตูไม้อัดส าเร็จรูปขนาดและความหนามาตรฐานให้ใช้ประตูไม้อัดที่ผลิตจากโรงงานประตูทุกบาน
จะต้องมีความหนา 35 มม. หรือตามแบบก าหนด 

ก.  ไม้อดัที่ใช้ประกอบประตตู้องเป็นแผ่นไม้อดั ชัน้คณุภาพ 1 ตามมาตรฐาน มอก.178-2549 ประตูไม้
อดั ตามที่ระบใุนแบบจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก.192-2549 ผิวหน้าโดยทั่วไปใช้ไม้อัดสกั(ยกเว้นที่ระบุไว้
เป็นพิเศษในแบบ) 

-  ประตสูว่นที่อยู่ภายในอาคารให้ใช้ประตไูม้อดัชนิดใช้ภายใน 
-  ประตูที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งติดต่อกับภายนอกอาคารและประตูห้องน า้ -ห้องส้วม ให้ใช้ 

ประตไูม้อดัชนิดใช้ภายนอก 
ข.  ใบบานต้องมีขนาด และ ลกัษณะ ตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง ไม่โก่ง ไม่ปิด ไม่งอ ไม่มี

รอยต าหนิ เช่น รอยแตก รู หรือ ตาไม้ ห้ามใช้ประตขูนาดใหญ่กว่ามาตดัให้เลก็ลง 
ค.  การปรับใบบาน ต้องปรับให้พอดีกับบังใบของวงกบ ห่างกันไม่เกิน 2 มม.เท่ากันตลอด

ทัง้แนว 
ง.  บานหน้าต่างคู่บงัใบเป็นมมุฉากเพื่อป้องกนัแสงลอด 
จ.  บานหน้าต่างเมื่อปรับเสร็จแล้วกรอบคิว้บานและกรอบโดยรอบของบานจะต้องได้ด่ิง

ระดบั(เมื่อติดตัง้มุ้งลวดแล้วจะได้แนวกนั) 
ฉ.  อปุกรณ์บานจะต้องติดตัง้ให้ได้ ด่ิง ระดับ การเจาะรูกลอน รูจะต้องพอดีกับกลอน และ

ต้องแต่งผิวไม้รูกลอนให้สวยงาม 
ช.  การใสบ่านพับของบานจะต้องยึดบานพับด้วยน๊อตเกลียวปล่อยขันด้วยไขควงให้แน่น

ห้ามใช้ค้อนตอกโดยเด็ดขาด เพราะจะท าให้บานตก และบานหลดุออกได้ 
ซ.  การเจาะไม้เพื่อใส่อุปกรณ์บานจะต้องเจาะไม้ให้พอดีกับอุปกรณ์เพื่อความเรียบร้อย

สวยงาม 
ฌ.  การติดตัง้บานเลื่อน ตัวรางเลื่อนจะต้องสัน้กว่าวงกบ 10 ซม. เพื่อการซ่อมแซม ซึ่ง

อาจจะเกิดขึน้ได้ (เปลีย่นล้อเลือ่นออกโดยไม่ต้องรือ้ชดุบานเลือ่นออกทัง้หมด) 
ญ.  การตัง้กนัชนบานเลื่อนจะต้องให้พอดีกับบานที่จะชนวงกบ  และพอดีกับมือจับ (ไม่ถูก

บานหนีบมือ) 
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ฎ.  ไม้บังรางจะต้องใส่บานพับ 2 อันด้านบนเพื่อการซ่อมบ ารุงโดยเมื่อเปิดไม้บังรางแล้ว
จะต้องมองบานพบัไม่เห็น (บานพบัฝังซ่อนอยู่ด้านในของไม้บงัราง) 

ฏ.  บานเลือ่น ตวับงัคบับานด้านลา่งจะต้องเซาะร่องบานโดยเหลอืริมด้านข้างไว้ประมาณ 5 
ซม. เพื่อป้องกนับานหลดุและความเรียบร้อยและติดตัง้ตัวกันแกว่งที่พืน้หรือวงกบ  เพื่อวงกบจะได้ไม่ต้องเซาะร่องวงกบ
ป้องกนัไม่ให้ฝุ่ นลงร่องได้ 
 3) บานประตไูม้จริง จะต้องประกอบขึน้จากไม้สกัทองเกรด 1และจะต้องประกอบมาจากโรงงาน
ให้เรียบร้อยการบากและการเข้าไม้จะต้องแน่นและสนิทแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 และมีขนาดตามระบุใน
แบบ 
 ก.  กรณีประตูบานคู่ที่ใช้เปิด-ปิดทางเดียวตรงขอบบานประตูทัง้สองสัมผัสกันให้ท าบังใบบาน
ประต ู
 ข.  ถ้าเปิด-ปิดสองทางขอบบานประตทูัง้สองสมัผสักนัให้ท าขอบบานเรียบ 

4) ประตบูานเกลด็ไม้ ให้ใช้ไม้สกัคดัเกรดเอียงซ้อนจดัจ านวนเกลด็และระยะซ้อนให้เหมาะสมกับขนาด
ความสงูของบาน สว่นความหนาของเกลด็ที่ใช้จะต้องเหมาะสมกบัขนาดความกว้างของบาน 
5.2.3  การด าเนินงาน 

1) ไม้วงกบทกุตวัก่อนน าไปติดตัง้ให้ทาด้วยเชอร์แลคขาว 1 ครัง้ เมื่อติดตัง้แล้ว จะต้องได้ด่ิง ได้
ฉากถกูต้องตามหลกัวิชาช่างที่ดี และตรงตามที่ก าหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 

2) ยดึไม้วงกบกบัสว่นที่เป็นคอนกรีต ให้ติดตัง้โดยท าการฝังพุกไม้เตรียมไว้ก่อน แล้วจึงติดตัง้วง
กบเข้ากบัพกุไม้ในภายหลงั โดยยดึด้วยตะปเูกลยีว 

3) การติดตัง้วงกบไม้กบัสว่นที่เป็นผนังก่ออิฐหรือคอนกรีตบล๊อค จะต้องเทเสาเอ็นและทับหลงั
คอนกรีตเสริมเหลก็ระหว่างอิฐหรือคอนกรีตบล๊อคกบัวงกบไม้ทกุแห่ง 

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

5) การติดตัง้บานประตไูม้ จะต้องใช้ช่างฝีมือดี ที่มีความช านาญในการติดตัง้ มาด าเนินการด้วย
ความประณีต เรียบร้อย เมื่อติดตัง้แล้ว จะต้องได้ด่ิง ได้ฉาก ได้ระดับ ทัง้ในแนวตัง้และในแนวนอน รวมทัง้จะต้องมีความ
มัน่คง แข็งแรง สามารถ เปิด-ปิด ได้โดยสะดวก 

6) ควรมีการตรวจสอบแนวด่ิง – ฉาก ก่อนการฉาบปนูอีกครัง้หนึง่ 
7) การทาสงีานวงกบไม้และบานประตไูม้ ให้ดรูายละเอียดที่ก าหนดในแบบและรายการประกอบ

แบบในงานทาส ีและในตารางรายการประต-ูหน้าต่าง ประกอบการด าเนินงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามที่ระบุในรายละเอียด
ผลติภัณฑ์ และด าเนินการตามมาตรฐาน ผู้ผลติโดยเคร่งครัด 
 

5.3 ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม (Aluminum Doors and Windows) 
5.3.1 ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนีร้วมถึงงานติดตัง้ประตูหน้าต่างอลมูิเนียมกระจกติดตาย-กรอบอลมูิเนียมวงกบ
อลมูิเนียม และงานอลมูิเนียมอื่นๆ ตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด ขนาดความหนาและน า้หนัก Section ทุก
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ชิน้สว่นจะต้องไม่เลก็ หรือบางกว่าที่ระบไุว้ในแบบสถาปัตยกรรมและมีความผิดพลาดที่ยอมให้ตามมาตราฐานการรีดโลหะ
สเกล (AA Aluminium Standard&Data LSA) หากมิได้ระบเุป็นอย่างอื่น ให้ยดึรูปแบบและด าเนินการดงันี ้

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

กว่า 151.7 เมกะปาสกาล (22,000 ปอนด์ต่อตารางนิว้) ซึง่จะต้องมีขนาดหน้าตดัที่เหมาะสม หรือตามที่ระบุไว้ในแบบและ
รายการประกอบแบบ 

2)   ผิวของอลมูิเนียมจะต้องเป็นสธีรรมชาติ (Natural Anodized) หรือตามระบใุนแบบ ความหนา
ของฟิล์มที่เคลอืบ จะต้องไม่ต ่ากว่า 15 ไมครอน ความคลาดเคลือ่นที่ยอมให้ +2 ไมครอน 

3)  สกรูยดึ วงกบ และยดึตวับานทกุตวัต้องใช้ชนิดที่เป็นสแตนเลสเท่านัน้ 
4)  สกรูที่ขนัติดกบัสว่นที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. หรือผนังฉาบปูน ให้ใช้สกรูที่ใช้ร่วมกับพุกโลหะที่

เหมาะสมโดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 
5)  ยางอดักระจก (Gasket) ให้ใช้ชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเท่า 
6)  สักหลาด (Wool Pile) ซึ่งเสียบที่กรอบบานประตูโดยรอบ ต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานก่อนน ามาใช้ 
7)  รอยต่อรอบๆ วงกบอลมูิเนียมทัง้ภายนอกและภายใน สว่นที่ติดกบัปนูฉาบ หรือคอนกรีต หรือ

วสัดอุื่นใด จะต้องเซาะร่องกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร ลกึ 3 มิลลิเมตร ยาแนวด้วยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได้ ของและ
จะต้องรองรับด้วยBacking หรืออื่นๆ ตามค าแนะน าของผู้ผลติวสัดยุาแนว โดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 

สว่นรอยต่อกระจกกบักระจก และกระจกกบัอลมูิเนียม หรือกระจกกับวัสดุอื่นให้ยาแนวด้วยซิลิโคน
ของ ชนิดป้องกนัคราบสกปรก (Non-Staining) ตามค าแนะน าของผู้ผลติซิลโิคน โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ให้
ใช้สทีี่ใกล้เคียงหรือสเีดียวกนักบัสขีองอลมูิเนียมการยาแนวรอยต่อต่างๆ จะต้องท าด้วยฝีมืประณีตและสวยงามทัง้ภายนอก
และภายใน 

8) ขนาดความหนา และน า้หนักของ Section ทุกอันจะต้องไม่เล็กหรือบางกว่าที่ระบุในแบบ 
โดยทัว่ไป ความหนาของอลมูิเนียม จะเป็นดงันี ้

- อลมูิเนียมชุดหน้าต่าง-ประตู บานเลื่อน และช่องแสงทั่วไป ความหนาไม่น้อยกว่า 1.75 
มม. 

-  อลมูิเนียมชดุประตบูานเปิด ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.และ ให้เสริมความหนาบริเวณ
ที่ติดบานพบัปีกผีเสือ้ด้วยแผ่นอลมูิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. และ/หรือ เสริมด้วยพุกไม้เนือ้แข็งเข้าไปในเส้นวงกบ
ตลอดความสงูของบาน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงบริเวณที่ยิงสกรูเข้าไป 

- อลมูิเนียมชดุหน้าต่าง- ประตสูวิง ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
- อลมูิเนียมชดุบานกระทุ้งความหนาไม่น้อยกว่า 1.75 มม. 
- เกลด็อลมูิเนียม ชนิดพบัปลายกนัน า้ฝน ความหนาไม่ต ่ากว่า 1.5 มิลลเิมตร 
- ชดุหน้าต่าง-ประตบูานเลือ่น มีปีกกนัน า้ขนาดกว้าง 2 ซม. โดยรอบ 
- อลมูิเนียมตวัประกอบต่างๆ ความหนาไม่ต ่ากว่า 1.0 มิลลเิมตร 
- วงกบอลมูิเนียมส าหรับประตภูายในทัว่ไป ถ้าไม่ได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างเป็นอย่างอื่น ให้

ใช้ขนาดไม่เลก็กว่า 1-3/4" X 4" 
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- Flashing อลมูิเนียมในสว่นที่มองไม่เห็น ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลเิมตร 
- Flashing อลมูิเนียมในสว่นที่มองเห็น และ/หรือเป็นแผ่นผิวของผนังอาคาร ความหนาไม่

ต ่ากว่า3.0 มิลลเิมตร 
- กรอบบานมุ้งลวด หนาไม่ต ่ากว่า 1.5 มิลลเิมตร ขนาดต้องสามารถติดตัง้อปุกรณ์ปิด - เปิด

ได้ 
 

5.3.3 แบบขยาย 
แบบขยายแสดง  Section และรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรูปเป็นเพียงข้อก าหนดเพื่อใช้แสดง

มาตรฐานของ Section และการประกอบติดตัง้ส าหรับอาคารในสญัญานีเ้ท่านัน้ ผู้ รับจ้างมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ของ Section และรายละเอียดต่างๆ ได้โดยจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดต่อไปนี ้และจะต้องได้รับอนมุติัจากคณะ กรรมการ
ตรวจการจ้างจงึจะท าการติดตัง้ได้ 

1) Section ต่างๆ เมื่อประกอบเป็นชดุแล้วจะต้องมีน า้หนักรวม/ความยาวไม่น้อยกว่า 95% ของ
น า้หนกัรวม/ความยาวที่ก าหนดในแบบ 

2) มาตรฐานในการประกอบและติดตัง้ใกล้เคียงกบัที่ระบใุนแบบรูป 
3) มาตรฐานในการกนัน า้ (Water Tight) เทียบเท่ากบัที่ระบใุนแบบและรายการ 
4) Section ที่น ามาติดตัง้ จะต้องมีขนาด ความหนา และน า้หนกั ตามที่ขออนุมัติ โดยยินยอมให้

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

1) ผู้ รับจ้างจะต้องส่งแบบใช้งาน (Shop Drawing) และตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างอนมุติัก่อน จงึจะท าการติดตัง้ได้ 

2) แบบใช้งาน จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตัง้ การยดึ การกนัน า้ และจะต้องแสดงระยะต่างๆ 
โดยละเอียด 

5.3.5 การประกอบและติดตัง้ 
1) ก่อนติดตัง้วงกบอลมูิเนียม จะต้องตกแต่งผนังอิฐ เสา และคานให้เรียบร้อยก่อน จึงติดตัง้  

วงกบอลมูิเนียมได้ 
2) การติดตัง้ จะต้องเป็นไปตามระบใุนแบบและรายการละเอียด 
3) การติดตัง้อลมูิเนียม จะต้องกระท าด้วยช่างฝีมือโดยเฉพาะ 
4) การติดตัง้วงกบอลูมิเนียม จะต้องได้ด่ิง ได้ระดับ และได้ฉาก และยึดแน่นกับผนังหรือ

โครงสร้าง โดยรอบด้วยสกรูให้แข็งแรง ตะปเูกลยีวส าหรับยดึงานอลมูิเนียมติดกบัปูน จะต้องใช้ร่วมกับพุกชนิดที่ท าด้วยไน
ลอ่น ระยะที่ยดึจะ ต้องไม่เกินกว่า 50 เซนติเมตร การยดึจะต้องมัน่คงแข็งแรง ตะปเูกลยีวที่ใช้ทัง้หมดให้ใช้ชนิดสเตนเลส 

5) วงกบประตูหน้าต่างโดยรอบอาคาร จะต้องอุดด้วย Calking Compound ชนิด One Part 
Polyurethane หรือ Silicone Sealant และจะต้องรองรับด้วย Polyurethane Joint Backing เสียก่อน ที่จะท าการ 
Caulking โดยจะต้องท าความสะอาดรอยต่อให้สะอาด ปราศจากคราบน า้มนัและสิง่สกปรกเสยีก่อน ในกรณีจ าเป็นจะต้อง
ใช้ Primer ช่วยในการอุดยาแนว ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิตวัสดุอุดยาแนวอย่างเคร่งครัด  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง แล้วแต่งแนวให้เรียบร้อย ขนาดของรอยต่อจะ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม. 
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6) การติดตัง้กรอบบานประตูหน้าต่างทัง้หมด จะต้องได้ฉากแข็งแรงและเรียบร้อยเป็นไปตาม
หลกัวิชาช่างอลมูิเนียมที่ดี 

7) การต่ออลูมิเนียมทัง้หมดจะต้องแข็งแรง สนิทและเรียบร้อยตามหลกัวิชาช่างอลูมิ เนียมที่ดี
อปุกรณ์ส าหรับยดึรอยต่อ จะต้องเป็นชนิดซ่อนภายในทัง้หมด 

8) ผิวสมัผัสของอลมูิเนียมกับโลหะชนิดอื่น จะต้องทาด้วย Alkali-Resistant Bituminum Paint 
หรือ Zinc-Chromate Primer หรือ Isolator Tape ตลอดบริเวณที่โลหะทัง้สองสมัผสักนัเสยีก่อน จงึท าการติดตัง้ได้ 

9) ประตู-หน้าต่างบานเลื่อน จะต้องมีระบบป้องกันมิให้บานหลดุได้อย่างปลอดภัย  ช่องเปิด
ประต-ูหน้าต่างอลมูิเนียมจะต้องเตรียมช่องระบายน า้ออกได้อย่างเพียงพอเมื่อน า้ฝนสาดเข้าในช่องเปิด 

10)  ภายหลงัการติดตัง้ประต ูหน้าต่างอลมูิเนียม พร้อมอปุกรณ์ประกอบทัง้หมด จะต้องได้รับการ
ปรับให้อยู่ในลกัษณะที่เปิด-ปิด ได้สะดวกไม่ติดขดั 

11)  วงกบและกรอบบานประต-ูหน้าต่างอลมูิเนียม เมื่อติดตัง้แล้วเสร็จ ผู้ รับจ้างจะต้องติด Plastic 
Tape ป้องกนัผิวของวสัดเุอาไว้ เพื่อให้ปลอดภัยจากน า้ปนูหรือสิง่อื่นใดที่อาจจะท าความเสียหายกับวงกบ และกรอบบาน 
ห้ามใช้น า้มนัเคร่ือง หรือน า้มนัทาผิวอลมูิเนียม เพื่อป้องกนัน า้ปนูเป็นอนัขาด 

12)  ผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาดผิวสว่นที่เป็นอลมูิเนียมของบานประตู-หน้าต่าง ทัง้ด้านนอก
และด้านในให้สะอาด ปราศจากคราบปูน สี หรือสิ่งอื่นใด เพื่อให้ดูเรียบร้อยไม่กีดขวางการยาแนวของ Sealant และการ
ท างานของอปุกรณ์ประต-ูหน้าต่าง ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ใช้เคร่ืองมือท าความสะอาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผิวของ
อลมูิเนียม 

5.3.6 อปุกรณ์ 
1) ตะปคูวงทกุตวัที่ขนัติดกับวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้ และโลหะ จะต้องใช้ร่วมกับพุกพลาสติกท า

ด้วย Nylon 
2) ตะปูควงทุกตัวที่มองเห็นด้วยตา จะต้องท าด้วย Stainless Steel ส าหรับส่วนที่มองไม่เห็น 

อนญุาตให้ใช้ตะปคูวงชนิดที่ชบุ CAD-Plated ได้ทกุระยะ 40 ซม. 
3) ฉากส าหรับยึดชิน้ส่วนอลูมิเนียมตามข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ฉากอลมูิเนียมชนิดพิเศษ มีขนาด

เหมาะสมกบั Section แต่ละอนั 
4) ยางขอบกระจก ให้ใช้ยาง PVC ผลติในประเทศ 
5) Door Closer ส าหรับบานเปิดทุกบานให้ใช้ชนิดฝังในพืน้ หรือในเฟรมก็ได้แต่ต้องไม่มีธรณี

ประตูแบบ Heavy Duty Double Action สามารถเปิดค้าง 90 องศา ขนาดของ Door Closer และวิธีการติดตัง้จะต้อง
เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลติ โดยได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

6) กุญแจส าหรับประตูบานเปิดทุกช่อง ให้ใช้ Dead Lock ชนิด Heavy Duty หากมิได้ระบุเป็น
อย่างอื่น 

7) กลอนส าหรับประตบูานเปิดคู่ ให้ใช้ชนิดฝังเรียบในบาน Flush Bolt 
8) อปุกรณ์ประตหูน้าต่าง Aluminum บานเลือ่น โครงและกล่องรางเลื่อนจะต้องตรงไม่คดงอติด      

ลกูล้อส าหรับบานเลื่อนประตูหรือหน้าต่างบานละ 2 ชุด ลกูล้อจะต้องเป็น Nylon  แข็งแกนระบบลกูปืน มีความแข็งแรง
คลอ่งตวัและทนทานต่อการเสียดสีได้เป็นอย่างดี ขนาดและชนิดของลกูล้อต้องใช้ให้เหมาะสมกับขนาดและน า้หนักของ
บานประตหูรือหน้าต่าง 
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9) กญุแจส าหรับประต-ูหน้าต่างบานเลือ่นพร้อมมือจบัอลมูิเนียมชนิดฝังในบาน Standard One 
Point 

10) ประตแูละหน้าต่างบานเลือ่นทกุบานจะต้องมีระบบป้องกันมิให้ล้อหลดุจากราง เฉพาะประตู 
และหน้าต่างที่อยู่ภายนอกอาคาร รางเลือ่นตวัล่างจะต้องเจาะรูขนาด 6 มม.  ระยะห่าง 30 ซม.  เพื่อ ระบายน า้ออกจาก
ราง 

11) มุ้งลวด ให้ใช้มุ้ งลวด Nylon โดยจะต้องมีจ านวนช่องตาข่ายด้านตามยาวของม้วนไม่ต ่ากว่า 
16 ช่องต่อ1 นิว้ จ านวนช่องตาข่ายด้านตามขวางของม้วนไม่ต ่ากว่า 18 ช่องต่อ 1 นิว้ จดัชุดให้เหมาะสมกับขนาดของช่อง
เปิดที่มีคณุภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า มอก. 313-2522 

12) อุปกรณ์หน้าต่างบานเปิดหรือกระทุ้ ง บานพับปรับระดับขนาดไม่ต ่ากว่า 16" หรือตามค า 
แนะน าของบริษัทผู้ผลติ มือจบั ก้านโยก ชนิด Lock ได้ในตวั ตรงกลางบานหน้าต่าง 

5.3.7 การท าความสะอาด 
วงกบและกรอบอลมูิเนียม เมื่อติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ รับจ้างจะต้องพ่น Stripable PVC  Coating 

เพื่อป้องกนัผิวของวสัดใุห้ทัว่ 
 

5.4 ประตูหนีไฟ 
เป็นประตเูหลก็ทนไฟ ที่จะต้องได้รับการรับรองอัตราการทนไฟตามมาตรฐานสากลส าหรับบันไดหนีไฟ ทาง

หนีไฟ และอื่นๆ ที่ระบใุห้ใช้ประตบูานเด่ียวเปิดทางเดียวเปิดออกสูภ่ายนอก ขนาดบาน ประมาณ 0.90 x 2.00 ม. หรือตาม
แบบก าหนด ผลติด้วยเหลก็กล้าพิเศษ ความหนา 1.2 มม.ก าหนดให้ ความหนาของบานประตูไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร 
พบัขึน้รูปเป็นตวับาน แบบ Reinforce Double Skin Hollow Shell มีบดุ้วย Rock Wool การประกอบตวับานประตเูป็นแบบ 
Interlock และ Spot weld ซึง่ไม่ท าให้ประตยืูดหดตวัได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และไม่เห็นรอยเชื่อมจากภายนอก ภายในบาน
ประตบูรรจดุ้วยแผง Honey Comb ยดึติดกบัตวับานด้วยกาวชนิดพิเศษเพื่อเป็นโครงเสริมความแข็งแกร่งของบานประตูทัง้
บาน ป้องกันการบิด งอ ของบานประตูเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยให้ประตูสามารถทนไฟได้ไม่ต ่ากว่า 2 ชั่วโมง วงกบประตู
จะต้องปัน้รูปในลกัษณะบงัใบคู่ผลติด้วยเหลก็เหนียวพิเศษ ชนิดเดียวกบัตวับาน หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. และมีแถบยาง
กนัควนั Neoprene ติดรอบวงกบเพื่อป้องกนัควนัไฟ บานพบัให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ทนไฟได้ ชนิดบานเด่ียว 
เจาะช่องกระจกใสก่ระจกลวดตามแบบ ชดุประตทูนไฟทกุชดุจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน British Standard หรือ UL 
List พร้อมกญุแจชนิด F และ Door Closer ชนิดเปิดได้ทางเดียว ไม่เปิดค้าง 

 
5.5 อุปกรณ์ประตู และหน้าต่าง 

นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้างอุปกรณ์ส าเร็จส าหรับประตูหน้าต่างทัง้หมดให้ใช้ชนิดชนิดชุบ
โครเมียมหรือ Stainless Steel ผิวมนัและเรียบไม่ขรุขระ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

5.5.1 บานพบั (Hinge) 
ให้ใช้บานพบั Stainless โดยมีรายละเอียดการติดตัง้ดงันี ้

1) ประตูไม้ขนาดกว้างไม่เกิน 90 ซม.และบานพับประตูเปิดไม้อัดทั่วไป ต้องเป็นชนิด Ball 
Bearing (ชนิดมีลกูปืน) ท าจาก Stainless Steel ชนิด 4 แหวน ขนาด 4” X 3” จ านวน 3 ตวัต่อบานประต ูต้องได้มาตรฐาน
อตุสาหกรรม มอก. 759-2531 
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บานพบัส าหรับประตแูละหน้าต่าง : บานพบัสองปีก หรือมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงตามหมวด1 ข. 
2) ประตูไม้ขนาดกว้างเกิน 90 ซม. ขึน้ไปและบานพับประตูเปิดไม้อัดทั่วไป ต้องเป็นชนิด Ball  

Bearing (ชนิดมีลกูปืน) ท าจาก Stainless Steel ชนิด 4 แหวน ขนาด 4” X 3” จ านวน 4 ตวัต่อบานประต ูต้องได้มาตรฐาน
อตุสาหกรรม มอก. 759-2531 

บานพบัส าหรับประตแูละหน้าต่าง : บานพบัสองปีก หรือมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงตามหมวด1 ข. 
3) ประตบูานเปิดเหลก็ทัง้หมดให้ติดบานพบัชนิดมีแหวนลกูปืน (Ball Bearing Hinge) ขนาด 4” 

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

ถ้าในแบบก่อสร้างมิได้ระบใุห้ชดัเจนให้ถือตามรายการ คือ กญุแจลกูบิดเป็นกุญแจลกูบิดแบบมีลิน้
ตัวกุญแจ ลกูบิดท าด้วย Stainless Steel ระบบลกูปืน 6 พิน ชนิด Heavy Duty มี UL LISTED รับรองคุณภาพ ANSI 
GRADE2 แต่ละชดุจะต้องมีลกูกญุแจไม่น้อยกว่า 3 ดอก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 756-2535 
ระบบกญุแจจะต้องมีลกูกญุแจ Master Key 3 ดอก/ชัน้ และ Grand Master Key 3 ดอกส่งให้ผู้ ว่าจ้าง กลอนห้องน า้แบบ
ว่าง-ไม่ว่างชนิดรูปสีเ่หลีย่มโครเมียมมนั และให้ใช้กญุแจตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1)  กุญแจ A ใช้กุญแจลกูบิดชนิดล็อคภายนอกด้วยกุญแจ และล็อคภายในด้วยปุ่ มกดหรือบิด 
ลอ็คลกูบิดท าด้วย Stainless Steel ระบบลกูปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคณุภาพ ANSI GRADE2 การติดตัง้กุญแจชุด 
A ให้ติดตัง้ที่ประตูบานเด่ียว โดยทั่วไปบานละ 1 ชุด และประตูบานคู่ทุกช่อง ช่องละ 1 ชุด (ยกเว้นประตูบานเปิดคู่ 
สแตนเลส และประตทูี่ระบใุนข้อ 2-6 ต่อไปนี)้ 

2)  กุญแจ B ให้ใช้กุญแจลกูบิดชนิดล็อคภายในด้วยปุ่ มกด หรือลกูบิดท าด้วย Stainless Steel 
กญุแจชดุ B ให้ติดที่ประตหู้องน า้ทัว่ไปบานละ 1 ชดุ (ยกเว้นห้องน า้สาธารณะตามข้อ 3) 

3) กุญแจชุด C  (ทางเข้าห้องน า้) ให้ใช้กุญแจลกูบิดชนิดล็อค และคลายล็อคด้วยกุญแจ 
ลกูบิดท าด้วย Stainless Steel ระบบลกูปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคณุภาพมี ANSI GRADE2  กุญแจชุด D  ให้ติดที่
ทางเข้าประตหู้องน า้ย่อย บานละ 1 ชดุ 

4) กญุแจชดุ D กญุแจลกูบิดชนิดภายนอกลอ็คตลอดเวลา ภายในเป็นแป้นบิดลอ็ค 
5) กญุแจชดุ E (ทางเข้าห้องน า้ห้องย่อย) กญุแจส าหรับห้องน า้สาธารณะ ให้ใช้ชนิดที่ภายในเป็น

กลอน ภายนอกมีเคร่ืองหมายแสดงว่าก าลงัมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เช่น เป็นระบบสีหรือตัวอักษร เป็นต้น อุปกรณ์ทัง้หมด
ท าด้วย Stainless Steel หรือที่มีคณุภาพเทียบเท่ากญุแจชดุ C ให้ติดตัง้ที่ประตูห้องน า้รวม (ห้องน า้สาธารณะ) บานละ 1 
ชดุ 

6) กุญแจ F ให้ใช้กุญแจ Exit Devices มือผลกัด้านในเป็นชนิด Flat Bar Panic Exit Device 
(TOUCH BAR) ด้านนอกเปิดประตไูด้ด้วยกญุแจ ลกูบิดด้านนอก กญุแจชดุ F ให้ติดที่ประตเูข้าบันไดหนีไฟทั่วไปทุกประต ู
ประตลูะ 1 ชดุ 

7) กญุแจชดุ G กุญแจช่อง DUCT (ENGINEERING KEY) ให้ใช้ติดต่อที่ประตู DUCT ทุกช่องๆ
ละ 1 ชดุ 

8) H กญุแจคล้องสายยใูช้ย่ีห้อเดียวกบัลกูบิด 
9)  MASTER KEY กญุแจชดุ A,D,E,F,H และกุญแจของประตูอลมูิเนียมและกุญแจบานกระจก

เปลอืย และกญุแจประตทูกุชนิด ยกเว้นเอ็นจิเนียร่ิงคีย์จะต้องเป็นกญุแจย่ีห้อเดียวกันและจะต้องมี MASTER KEY ประจ า
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ชัน้ ชัน้ละ 1 ชุด พร้อมทัง้ GRAND MASTER KEY ประจ าอาคาร นอกจากนีจ้ะต้องท า Grand Grand Master Key กับ
อาคารข้างเคียงในระบบเดียวกนัอีกด้วย 

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

ติดตัง้ทางด้านบนของบานประตู บานละ 1 ชุด ติดตัง้ที่บานประตูที่กว้างไม่เกิน 100 มม. บานละ 1 ชุด และต้องมี UL 
LISTED รับรองคณุภาพ 

2) DOOR CLOSER (ส าหรับที่ใช้กับประตูทางเข้าห้องน า้รวม) ให้ใช้ชนิด STANDARD DUTY 
ชนดิไม่เปิดค้าง ติดตัง้บานละ 1 ชดุ มี UL 

3) DOOR CLOSER ส าหรับประตกูนัไฟให้ใช้ชนิดไม่เปิดค้าง โดยปรับให้สามารถผลกับานประตู
ได้สนิทติดตัง้ที่บานประตเูหลก็ บานละ 1 ชดุ มี UL 

4) ชนิดเปิดสองทาง (DOUBLE ACTION) ให้ใช้ชนิดฝังพืน้ สามารถเปิดค้างได้ และสามารถปรับ
องศาการตัง้ค้างได้ในตวัโช๊คอพัเอง และสามารถรับน า้หนกัได้ 300 กก. 

5.5.4 ตะปเูกลยีว 
อุปกรณ์ส าเร็จทัง้หมดจะต้องยึดติดกับอาคารด้วยตะปูเกลียวที่ท าด้วยวัสดุชนิดเดียวกับอุปกรณ์ 

และมีขนาดที่แข็งแรงและเหมาะสม ตะปเูกลยีวจะต้องเป็นชนิดหวัเรียบฝังในอปุกรณ์ 
5.5.5 กนัชนประต ู
ประตทูกุบานที่ไม่ได้ระบใุห้ติดตัง้ Door Closer ให้ติดตัง้กนัชนประตดูงันี ้

1) ประตทูัว่ไป (ยกเว้นประต ูDuct และ Shaft) ให้ติดกนัชนปุ่ มยางกนัชน ชนิดมีขอยึดบานประตู
ท าด้วย Stainless Steel ติดบานละ 1 ชดุ 

2) ประตหู้องน า้ทกุบาน ให้ติดชนประตชูนิดมีปุ่ มยาง พร้อมขอแขวนเสือ้ท าด้วย Stainless Steel 
เสนอตวัอย่างอนมุติัก่อนท าการติดตัง้ 

5.5.6 กลอน 
ประตชู่องที่มีบานเปิด 2 บาน ให้ติดกลอนที่บานประตดู้านขวา 2 ตวัที่ด้านบน และด้านลา่งของบาน กลอนที่

ใช้ให้ใช้กลอนชนิดฝังเรียบในบาน หรือตามแบบก าหนด ติดตัง้ด้านความหนาของบานประตูช่องรับกลอนประตูจะต้องท า
ด้วยโลหะชนิดเดียวกบักลอนฝังเรียบในพืน้ ขนาด 6” ผิวท าด้วย Stainless Steel ผิว Satin 

5.5.7 มือจบั 
- ประตทูกุบานที่เป็นบานคู่ให้ติด DUMMY TRIM บานละ 1 ชดุ 
- ในสว่นของประตชู่องชาร์ป ให้ติดตัง้มือจบัฝังเรียบในบาน ผิวท าด้วย Stainless Steel 

5.5.8 รางเลือ่น 
รางเลื่อนส าหรับประตูบานเลื่อนทัง้หมด ให้ใช้รางเลื่อนชนิดแขวนด้านบนขนาดตามค าแนะน าของ

บริษัทผู้ผลติ การติดตัง้รางเลือ่นให้ติดตัง้พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ,รางเลื่อนส าหรับบานเลื่อนขนาดใหญ่จะต้องมี Guide Rail 
ด้วย 

5.5.9 อุปกรณ์ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ให้ถือตามระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประตูหน้าต่าง
อลมูิเนียม 
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5.5.10 ประตบูานสวิงใช้อปุกรณ์ดงันี ้
- DOOR CLOSER 
- DEAD LOCK 
- FLUSH BOLT (ส าหรับบานสวิงคู่) 

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

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

5.5.13 วสัดยุาแนวและ SEALANT (ดรูายละเอียดงานยาแนว) 
 

 5.6 ประตูและวงกบเหล็ก 
 5.6.1 บานประตเูหลก็ส าหรับงานทัว่ไปและงานป้องกนัเสยีง ให้ใช้ประตบูานเด่ียวหรือบานคู่เปิดทางเดียว 
ขนาดบานตามระบุในแบบก่อสร้าง ตัวบานผลิตด้วยแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสงักะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electrogalvanized 
Steel) หนาไม่ต ่ากว่า 1.20 มม. และเคลอืบผิวทบัอีกชัน้ด้วย ZINE PHOSPHATE ความหนาของบานประต ู38 มม. พบัขึน้
รูปเป็นตวัแบบ REINFORCED DOUBLE SKIN HOLLOW SHELL โดยการประกอบด้วยบานประตูเป็นแบบเชื่อมต่อชน
ขอบ (BUTT WELDING) ระหว่างขอบประตกูบัลิน้ภายในโดยรอบตลอดขอบประตูโดยไม่เกิดรอยต่อของขอบประตู เสริม
ความแข็งแรงเป็นพิเศษภายในบานประตทูกุจดุ อาทิ บริเวณที่ติดตัง้บานพบั โชคอพัประต ูกญุแจลกูบิด หรือกญุแจเสริม 
 5.6.2 วงกบผลติด้วยแผ่นเหลก็กล้าเคลือบสงักะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electrogalvanized Steel) หนา 1.5 
มม. และเคลือบผิวทับอีกชัน้ด้วย ZINE PHOSPATE ก าหนดขนาดเท่ากับ 50x100 มม. เคลือบด้วยสีผง 
EPOXY/POLYESTER อบที่อณุหภูมิ 200 องศาเซลเซียส บโุดยรอบตลอดบ่า    วงกบด้วยยางชนิด SPONGE RUBBER  ที่
เคลอืบผิวอย่างแข็งแรงป้องกนัยางฉีดขาด เพื่อปิดกัน้ไม่ให้เสยีงเลด็ลอดผ่านประตแูละรองรับการกระแทกของประตู 

- วงกบส าหรับประตทูี่ใช้ในงานทัว่ไป ให้ใช้ชนิด 3 ขา 
- วงกบส าหรับประตทูี่ใช้ในงานป้องกนัเสยีงและกลิน่ ให้ใช้ชนิด 4 ขา 
การติดตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลติ 
 

5.7 ตัวอย่าง 
ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่างอปุกรณ์ส าเร็จส าหรับประตหูน้าต่างทกุชิน้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติก่อนจึงท า

การติดตัง้ได้ 
 
5.8 การติดตัง้ 
การติดตัง้อุปกรณ์ส าเร็จ ส าหรับประตูหน้าต่างจะต้องเป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการละเอียด และตาม

ค าแนะน าของบริษัทผู้ผลติจ าหน่ายทกุประการ 
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5.9 การท าความสะอาด 
ภายหลงัการติดตัง้อปุกรณ์ทัง้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องท าความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมทัง้หาเคร่ืองป้องกัน

ไม่ให้อปุกรณ์เสยีหาย เช่น  ห่อหุ้มด้วยพลาสติก เป็นต้น จนกว่าจะสง่มอบงานงวดสดุท้าย อปุกรณ์ที่เสียหายจะต้องเปลี่ยน
ใหม่จงึสง่มอบงานได้ 
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6.   งานกระจก   

  

6.1 ขอบเขตของงาน  

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุอปุกรณ์และแรงงานในการติดตังงานกระจก กระจกตะกัว แผ่นอะคริลิกและงาน

อืนๆ ทีเกียวข้องให้เป็นไปตามระบใุนแบบรูปและรายการก่อสร้าง 

 

6.2 วัสดุและประเภทของกระจก 

6.2.1 กระจกใส (Polished Plate หรือ Clear Float Glass) ให้ใช้กระจกทีผลิตด้วยระบบโฟลตเพือ 

ให้ได้กระจกแผ่นทีมีคุณภาพผิวทัง 2 ด้าน ขนานและเรียบสนิทขนาดและความหนาตามระบุในแบบรูปและ 

รายการละเอียดให้ใช้กระจกทีผลติด้วยระบบโฟลตมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก.880-2547 

6.2.2 กระจกฝ้า กระจกฝ้าให้ใช้ชนิดลายผ้ามีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 54-2516 ขนาดความ

หนาตามระบใุนแบบ 

6.2.3 กระจกเงา กระจกเงาทงัหมดให้ใช้ชนิดเคลือบเงาปรอทด้วยไฟฟ้าจะต้องเป็นกระจกทีไม่หลอกตา 

ความหนาของกระจกจะต้องไม่น้อยกว่า 1/4 นิว ตัดและเจียรนัยขอบเรียบร้อยมาจากโรงงานขนาดตามระบุในแบบรูป

และรายการละเอียด มีคณุภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก.1732-2541 

6.2.4    กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass) ถ้าไม่ได้ระบเุป็นอย่างอืน ให้ใช้กระจกใส เคลือบผิวด้านในสี

เขียว และมีคณุภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1344-2541 

6.2.5      กระจกสีตัดแสง (Tinted Glass) ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอืน ให้ใช้กระจกใสผสมสี (เขียว) ในเนือ

กระจก และมีคณุภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1344-2541, 1345-2539 

6.2.6  กระจกลามิเนต (Laminate Glass) ให้ใช้กระจกตงัแต่สองแผ่นขึนไปประกบด้วยกัน โดยมีชันฟิล์ม 

(Polyvinyl Butyral หรือ PVB) กนักลางเพือยดึกระจกไม่ให้แตกร่วงหลน่ ชนิดและความหนาของกระจกกําหนดในแบบรูป 

หากมิได้กําหนดไว้ให้ใช้ความหนา 3+0.76+3 มม. มอก. -  

6.2.7 กระจกเทมเปอร์ (Tempered Safety Glass) ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอืน ให้ใช้กระจกใส ความหนา

ตามแบบระบหุรือมาตรฐานผู้ผลติและมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม มอก.965 - 2537 

6.2.8 กระจกนิรภัย (Safety Glass) ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอืน ให้ใช้กระจกใส ความหนาตามแบบระบุ

หรือมาตรฐานผู้ผลติและมีคณุภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 

6.2.9 พตัตี (Putty) ให้ใช้พตัตีชนิดทีใช้สาํหรับโลหะและไม้ 

6.2.10 ความหนาของกระจก  

 -  สาํหรับประตบูานเปิดและบานสวิงอลมิูเนียมให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.  

 -  สําหรับช่องแสงประกอบบานประตู, บานหน้าต่างหรือช่องแสงทีมีพืนทีไม่เกิน 20 ตารางฟุต  

ให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. หากเกิน 20 ตารางฟตุ ให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้

ควบคมุงานก่อน  

 -  บานเกลด็ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า  มม.  

 -  ช่องแสงทางหนีไฟความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.เสริมลวดเป็นตะแกรงสีเหลียมภายในเนือ

กระจก สามารถทนไฟได้อย่างน้อย 2 ชวัโมง  
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 -  กระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.  

 - สาํหรับกระจกประตหูรือหน้าต่างทีมีการเจียรขอบความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. 

 - สําหรับกระจกหลงัคา SKY - LIGHT ต้องใช้กระจกนิรภัยชนิดอัดซ้อน 2 ชัน (LAMINATED 

GLASS) ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. 

 - สาํหรับกระจกประเภทอืนให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.เว้นแต่ระบใุนแบบรูปเป็นอย่างอืน 

 

6.3 การติดตัง 

6.3.1 การติดตังกระจกต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง ทังขนาดความหนาประเภทของวัสดุและ

รูปร่างของวสัด ุ

6.3.2 การติดตังจะต้องกระทําโดยช่างผู้ ชํานาญงานโดยเฉพาะการติดตังจะต้องเรียบร้อยและ 

แข็งแรง กระจกทังหมดจะต้องตัดและแต่งขอบให้เรียบร้อยภายหลังจากติดตังกระจกเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่เห็น 

รอยตดัขอบกระจก 

6.3.3 กระจกทีติดตงัภายในกรอบไม้ทงัหมดจะต้องอดุด้วยพัตตีเพือกนักระจกลนั 

6.3.4 การติดตงักระจกในบานประตูหน้าต่าง และช่องแสงไม้จะต้องเซาะร่องไม้ให้พอดีกับขนาดความ

หนากระจกไม่คับและหลวมจนเกินไปใช้ Putty ชนิดใส อุดกรอบกระจกทัง  ด้านการติดตังกระจกในวงกบหรือกรอบ

อะลมิูเนียมจะต้องมีขอบยางหรือ พี.วี.ซี.อดักรอบแผ่นกระจกในกรอบอะลมิูเนียม ขอบยางทีใช้จะต้องมีขนาดพอดีกับร่อง 

กรอบอะลมิูเนียม และความหนาของแผ่นกระจก 

การติดตังกระจกในวงกบหรือกรอบเหล็ก ให้ติดแนบกับกรอบบานหรือวงกบโดยเจาะรู DIA. 1.5 มม.  

ทกุระยะ 30 ซม.  แล้วใช้ขอลวดสปริง DIA. 1 มม. เกียวเสยีบในรูเกาะกระจกไว้อดั Putty รอบกระจกทังด้านนอกและด้าน

ในเฉพาะด้านนอก ให้ปาด Putty เฉียงเป็นสามเหลยีมโดยรอบให้ใช้ Putty ยางสเีทามีคณุสมบติัเหนียวยึดกระจกและวัสดุ

อืนได้เป็นอย่างดีไม่แห้งกรอบแตกร้าว หลดุร่อนเมือถกูแดดหรือฝน เฉพาะงานทีต้องป้องกันนําไหลซึมเข้าโดยเด็ดขาด ให้

ใช้ Caulking Compound 

เมืองานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เช็ดทําความสะอาดกระจกทุกชนิดในอาคารก่อนส่งมอบงาน ถ้า

กระจกแผ่นใดมีตําหนิ รอยขดูขีด แตกร้าว ผู้ รับจ้างจะต้องรีบจดัการเปลยีนให้ใหม่ทนัท ี

 

6.4 ตัวอย่าง 

 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่างกระจกทุกชนิด และแผ่นอะคริลิกให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ

ก่อน จงึดําเนินการติดตงัได้ 

 

6.5 การทําความสะอาด 

 เครืองหมายต่างๆ บนบานกระจกจะต้องลบออกให้หมด ก่อนส่งมอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องเช็ดกระจก 

ทุกบานให้สะอาดกระจกทีแตกร้าวจะต้องเปลียนใหม่เศษกระจกทีไม่ใช้แล้วจะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยภายในวันที

ติดตงักระจก 
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7.   งานยาแนว  
 

7.1  ข้อกําหนดทัวไป  

 งานยาแนว (JOINT SEALANTS) ตามทีได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างรวมถึงหมวด

ต่างๆ ทังหมดถ้าได้กล่าวถึงในหมวดอืนๆ แล้วให้ใช้หมวดนีประกอบด้วยผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมรายละเอียดต่างๆ ที

เกียวข้องเพือขออนมุติัและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนนําไปใช้งานและหากรอยต่อใดทีต่อยาแนวแต่

มิได้กําหนดในแบบผู้ รับจ้างจะต้องยาแนวรอยต่อนนัให้เรียบร้อย 

 

7.2  วัสดุ 

7.2.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดทุีเหมาะสมกับการยาแนวตามแบบทีกําหนด รวมทังรอยต่อใดทีต้องยาแนวแต่

มิได้กําหนดในแบบผู้ รับจ้างจะต้องยาแนวรอยต่อนนัให้เรียบร้อยด้วย 

7.2.2  วสัดทุีใช้จะต้องบรรจใุนบรรจภุัณฑ์ทีแข็งแรงเพียงพอต่อการขนสง่อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยมีรายละเอียด

ชือสนิค้า ชนิดผลติภัณฑ์ รุ่น หมายเลขการผลติ และอืนๆอย่างสมบรูณ์ชดัเจน 

7.2.3  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเก็บวสัดตุามคําแนะนําของผู้ผลิต 

7.2.4  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําระบบบนัทกึการหมนุเวียนของวสัดดุงันี 

ก.  วนัทีทีรับของ 

ข.  ชือสนิค้าและหมายเลขผลติภัณฑ์ 

ค.  หมายเลขการผลติ 

ง.  บันทึกใบรับประกันคุณภาพ หรือ COA (Certificate of Analysis) จากผู้ผลิตในทุกหมายเลขการ

ผลติ 

จ.  วนัทีเบิกของไปใช้ 

ฉ.  จํานวนของทีเบิกไปใช้ 

ช.  ชืองานทีนําไปใช้ 

7.2.5  วสัดุทีใช้ต้องเป็นวัสดุชนิดทีเหมาะสมกับวัสดุและประเภทของงานนันๆ และวัสดุจะต้องได้รับมาตรฐาน

ดงัน ี

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

Sealant) 

-  สําหรับ 2-part ใช้ตามมาตรฐาน ASTMC1184 Standard Specification for Structural 

Silicone Sealants, Type M, Class 12.5, Use G, O 

-  สําหรับ 1-part ใช้ตามมาตรฐาน ASTMC1184 Standard Specification for Structural 

Silicone Sealants, Type S, Class 12.5, Use G,O 

-  สําหรับ 1-part สีใส ใช้ตามมาตรฐาน ASTM C1184 Standard Specification for Structural 

Silicone Sealants, Type S, Class 12.5, Use G, O 

-  วัสดุยาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants 
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ข.  สาํหรับงานกระจกเปลอืยทีสงูกว่า 3 เมตร (Float, Plate, Tinted, Tempered) สใีส 

-  วัสดุยาแนวต้องได้รับมาตรฐานASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 25, Use NT, M, G, A 

-  วัสดุยาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C1184 Standard Specification for Structural 

Silicone Sealants 

-  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคลอืนไหวของรอยต่อไม่น้อย กว่า ±25% 

ค.  สาํหรับงานกระจกเปลอืย (Laminated, Insulated, Reflective) 

-  วัสดุยาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A 

-  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคลอืนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50% 

ง.  สาํหรับงานยาแนวกระจก/กรอบบาน, งานกนัรัวซมึ (Weatherproofing) 

 -  วัสดุยาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A 

 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคลอืนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50% 

จ.  สาํหรับงานยาแนวแผ่นหินแกรนิต 

 -  วัสดุยาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, G, A, M, O 

 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคลอืนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50% 

 -  วสัดยุาแนวต้องไม่มีการคายตวัของ plasticizer 

ฉ.  สาํหรับงานยาแนวแผ่น Aluminum Composite 

 -  วัสดุยาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, G, A, M, O 

 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคลอืนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50% 

 -  วสัดยุาแนวต้องไม่มีการคายตวัของ plasticizer 

 - วสัดยุาแนวต้องไม่ผลติคราบนํามนั (Non-Stain Sealant) 

ช.  สาํหรับงานยาแนวสขุภัณฑ์กบักระเบืองเคลอืบหรือหินแกรนิต สาํหรับงานห้องครัวและห้องนํา 

 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคลอืนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25% 

 -  มีสารยบัยงัการเกิดเชือรา 

ซ.  สาํหรับงาน Precasted Concrete หรืองานยาแนวทีต้องการทาสทีบั 

 -  โพลยีรีูเทนยาแนว  

 -  วัสดุยาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 35, Use NT, M, A, O 

 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคลอืนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±35% 

ฌ.  สาํหรับงานยาแนววงกบ/ปนู 

 -  โพลยีรีูเทนยาแนว 
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 -  วัสดุยาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 35, Use NT, M, A, O  

 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคลอืนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±35% 

ญ.  สาํหรับงานพืน 

 -  โพลยีรีูเทนยาแนว 

 -  วัสดุยาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade P, Class 25, Use T, M 

 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคลอืนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25% 

ฎ.  งานกนัไฟ 

 -  วัสดุยาแนวต้องได้รับมาตรฐานASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealant Type S, Grade NS, Class 25 

 -  วัสดุยาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM E841 หรือ UL1479 Standard Test Method for Fire 

Tests of Through Penetration Fire Stops 

 

7.3  ตัวอย่างวัสดุ 

 สถาปนิก ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ กําหนดสขีองยาแนวทีใช้ 

7.3.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาตวัอย่างวสัดทุีจะใช้ทกุอย่างทีเกียวข้องไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่างต่อรายการ และส่งให้

ผู้ออกแบบเพือขออนมุติัและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนทีจะนําไปใช้งาน 

7.3.2  ผู้ รับจ้างต้องนําสง่รายละเอียดสนิค้า (Product Manufacturer’s Specification) จากบริษัทผู้ผลติ 

7.3.3  สาํหรับซิลโิคนยาแนวผู้ รับจ้างต้องสง่ผลการทดสอบซิลิโคนยาแนวกับวัสดุทีจะยาแนวจากห้องปฏิบัติการ

ของผู้ผลติซิลโิคนยาแนวทีสถาปนิกรับรองก่อนทีจะลงมือทํางาน ผลการทดสอบขนัตําทีต้องการประกอบด้วย 

ก.  การทดสอบการยึดเกาะของวัสดุกับยาแนว (Adhesion-In-Peel Test) ตามมาตรฐานการทดสอบ

ASTM C794 

ข.  การทดสอบการเข้ากันได้กับวัสดุทังหมดทีใช้ร่วมกัน (Compatibility Test) กับซิลิโคนยาแนวทีใช้ 

ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C1087 

ค.  การทดสอบการเกิดคราบในวัสดุจากซิลิโคนยาแนว (Stain Test) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM 

C1248 

ง.  สําหรับซิลิโคนยาแนวงานโครงสร้าง (Structural Glazing Sealant) ผู้ รับจ้างต้องส่งรายงานการ

ควบคมุคณุภาพ ได้แก่ เอกสารการทดสอบการยดึติดทีสถานทีก่อสร้าง (Site Adhesion Test) หรือเอกสารการตรวจสอบ

การยดึติดโดยการรือยาแนว (Deglazing) 

จ.  ข้อแนะนําจากห้องปฏิบัติการเกียวกับความจําเป็นในการใช้สารรองพืน (Primer) ชนิดของสารรอง

พืนและข้อแนะนําชนิดของสารละลายในการทําความสะอาด 

 7.3.4  สาํหรับซิลโิคนยาแนวผู้ รับจ้างจะต้องสง่ผลการตรวจสอบแบบรอยต่อ (Print Review) จากฝ่ายเทคนิคของ

ผู้ผลติซิลโิคนยาแนวทีสถาปนิกรับรองก่อนทีจะลงมือทํางาน 
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7.4  การติดตัง 

 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ ดําเนินการหรือช่างฝีมือทีมีความชํานาญมีประสบการณ์ในการติดตัง โดยปฏิบัติตาม

กรรมวิธีและคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดย 

7.4.1  การเตรียมผิวงาน ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบสถานทีให้เรียบร้อย แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อน

ดําเนินการ 

7.4.2  ผู้ รับจ้างทําความสะอาดผิวงานให้สะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่ น ผง คราบ นํามัน สนิม ด้วยสารละลายที

บริษัทผู้ผลติแนะนํา ผ้าทีใช้ต้องเป็นผ้าฝ้ายขาว 100% ใช้ผ้าผืนแรกชบุสารละลายเช็ดทีผิวงานแล้วใช้ผ้าผืนทีสองเช็ดตาม

เพือเป็นการดดูซบัสงิสกปรก และไขมนัทนัทีก่อนทีสารละลายจะระเหย 

7.4.3  สาํหรับพืนผิวคอนกรีตให้ใช้แปรงขัดทําความสะอาด แล้วเป่าด้วยลมจากเครืองอดัแรงดนัสงู 

7.4.4  สําหรับพืนผิวโลหะ เช่นอลมิูเนียม ต้องทําความสะอาดพืนทีทีจะยาแนวให้สะอาด โดยปราศจากสนิม 

คราบไขมนั คราบนํามนั เทป รอยเปรอะเปือนต่างๆ เช็ดให้สะอาด และทิงให้แห้งก่อนยาแนว 

7.4.5  ทาสารรองพืน (ถ้าจําเป็น) เพียงบางๆ ทิงไว้ให้แห้ง 20-30 นาทีโดยประมาณ 

7.4.6  ติดเทปโฟม (Spacer) ยางหนุน (Setting Block) โฟมหนุน (Backer Rod) แถบกันการยึดติด (Bond 

Breaker) และอืนๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลติยางยาแนว หรือตามแบบทีกําหนด 

7.4.7  สดัสว่นความลกึและความกว้างของรอยต่อของยางยาแนวต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตอย่าง

เคร่งครัดหรือตามทีผู้ออกแบบกําหนดและมีความปราณีต ไม่มีฟองอากาศในยาแนว ปาดตบแต่งผิวของยาแนวด้วยแท่ง

ปาดให้สะอาดเรียบร้อย 

 

7.5  การทําความสะอาด 

 ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดบริเวณทํางานทุกแห่งหลังจากติดตังระบบกันไฟลามแล้วด้วยความปราณี

เรียบร้อยก่อนการอนมุติัตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และก่อนสง่มอบงาน 

 

7.6  การรับรอง 

 ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพ คุณสมบัติของวัสดุ และการติดตัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต เมือติดตัง

แล้วจะต้องไม่มีการหลดุร่อน หรือมีตําหนิใด ๆ หากเกิดการดังกล่าว ผู้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีด้วยความ

ประณีตเรียบร้อย โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทังสิน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและความเห็นชอบของผู้ออกแบบใน

ระยะเวลาการรับประกนัไม่น้อยกว่า 10 ปี 
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8.  งานห้องนํา    

 

8.1 ขอบเขตของงาน  

งานในหมวดนี รวมถงึงานติดตงัเครืองสขุภัณฑ์อปุกรณ์ห้องนําและงานทีเกียวข้องเครืองสขุภัณฑ์และอุปกรณ์

ห้องนําทงัหมด ให้เป็นไปตามระบใุนรูปแบบและรายการละเอียด  

ในกรณีทีเป็นงานปรับปรุงเปลยีนแปลงบนโครงสร้างเดิมผู้ รับจ้างมีหน้าทีต้องตรวจสอบตําแหน่งงานระบบที

จะไปเชือมต่อและโครงสร้างพืนหรือผนงัทีต้องทําการติดตงัท่อ ให้มีความปลอดภัยและ 

การติดตงัเครืองสขุภัณฑ์ให้เตรียมท่อนําทิงท่อนําใช้ และท่อส้วมสาํหรับสขุภัณฑ์ก่อนทีจะเทคอนกรีตโดยเว้น

ขนาดช่อง และตําแหน่งให้พอดีกับขนาดช่องท่อทุกๆ ห้องจะต้องมีตะแกรง กรองผงสําหรับนําทิงตามความลาดเอียงที

แสดงไว้ในแบบสขุภัณฑ์ทีติดตงัแล้วต้องยดึแน่นกบัพืนและผนัง ได้ขนาดและระยะทีถูกต้อง โดยทดสอบให้ใช้ได้ดีทุกส่วน

เมือติดตังแล้วจะต้องระมัดระวังมิให้ชํารุดเสียหายหรือเป็นตําหนิก่อนส่งมอบงาน หากสุขภัณฑ์ทีติดตังแล้วเกิดชํารุด

เสยีหายใดๆ ผู้ รับจ้างต้องเปลยีนให้ใหม่หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีทุกประการโดยไม่คิดมลูค่าใดๆ เพิมเติมทงัสนิ 

1) ทีใสส่บู่ให้ใช้ชนิดเคลือบฝังในผนังขนาด 4"x8" ตามระบุในแบบ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพเทียบเท่า 

มอก.797-2531 

2) ทีใส่กระดาษชําระ ให้ใช้ชนิดเคลือบตามระบุในแบบให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที มีคุณภาพเทียบเท่า  

มอก.797-2531 

3) ทีแขวนผ้าให้ใช้ชนิดขอแขวนติดตรงประต ู หรือตามระบใุนแบบ 

4) Flush Valve ให้ใช้ Flush Valve สาํหรับปัสสาวะชายขนาด 3/4" 

5) ก๊อกนํา ก๊อกเดียวสําหรับอ่างให้ใช้ชนิดปิดเปิดด้วยมือบิดตามระบุในแบบให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทีมี     

คณุภาพเทียบเท่า มอก.343-2523 

6) คอห่าน (P-Trap) คอห่านสาํหรับอ่างล้างหน้าทงัหมดให้ใช้ Bottle Trap 

7) ฝักบวัก้านแข็ง ให้ใช้ฝักบวัติดผนังชนิดปรับจํานวนนํา (Jet Flow) และหัวฝักบัวส่ายได้ทําด้วยโลหะชุบ

โครเมียม ผลติในประเทศ หรือตามระบใุนแบบ 

8) ฝักบัวชําระ ให้ใช้ ฝักบัวสายอ่อน หัวฝักบัวเป็นชนิดหัวฉีด (Jet-Spray) มีทีเปิดนําทีหัวฝักบัว 

ติดตงัพร้อมวาล์วปิดเปิด 

9) โถส้วมแบบนงัยองให้ใช้ผลติภัณฑ์ทีมีคณุภาพเทียบเท่า มอก.794-2531 

10) โถส้วมแบบนงัราบชนิดตงัพืน ให้ใช้ผลติภัณฑ์ทีมีคณุภาพเทียบเท่า มอก.792-2531 และถังพักนํา และ

ฝาปิดมีคณุภาพเทียบเท่า มอก.793-2531 

11) ทีนงัและฝาปิดส้วม (Seat) ทีนงัและฝาปิดส้วมชนิดนงัราบให้ใช้ชนิดพลาสติกอย่างหนาสีขาว (ด้านล่าง

ของทีนงัเรียบ) ผลติภายในประเทศ 

12) อปุกรณ์หม้อนําชกัโครก อปุกรณ์หม้อนําให้ใช้ยีห้อเดียวกนักบัสขุภัณฑ์ 

13) ท่อนําทิง มีตระแกรงกนัผงทําด้วยทองเหลอืง มีทีดกักลนิ ฝาเป็นเกลยีวถอดออกล้างได้ขนาด DIA.2" 

14) สะดืออ่างล้างหน้าพร้อมสายโซ่ ให้ใช้ยีห้อเดียวกนักบัสขุภัณฑ์ 

15) ก๊อกนําทวัไป ให้ติดตงัก๊อกเดียวออกผนงั ชนิดปิดเปิดด้วยมือบิด  
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16) อ่างล้างหน้า ให้ใช้ผลติภัณฑ์ทีมีคณุภาพเทียบเท่า มอก. 791-2531 

17) โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนติดผนงัให้ใช้ผลติภัณฑ์ทีมีคุณภาพเทียบเท่า มอก.795-2531 

 

8.2 โถปัสสาวะชาย 

- ให้ทําตามแบบรูปและรายการ 

- ใช้กบัฟลชัวาล์วชนิดปุ่ มกดหรือตามแบบระบ ุ

- สขีาว 

- ให้สง่ตวัอย่างและรายละเอียดการติดตงัอย่างละเอียดเสนอก่อนทํางาน 

- โถและอปุกรณ์เป็นผลติภัณฑ์จากบริษัทเดียวกนั 
 

8.3 โถส้วมชนิดนังราบใช้กับฟลัชแทงค์ 

- ให้ทําตามแบบรูปและรายการ 

- มีขนาดประมาณ 680x735x540 มม. 

- โถและอปุกรณ์เป็นผลติภัณฑ์จากบริษัทเดียวกนั 

- สขีาว 

- ชกัโครกด้วยระบบไซฟอนเจ็ต 

-    โถส้วมสําหรับห้องนําผู้ พิการให้ใช้รุ่นความสงูทีนังไม่ตํากว่า  มม.โดยได้รับการอนุมัติจากเจ้าของ

โครงการ 

- ให้สง่ตวัอย่างและรายละเอียดการติดตงัเสนอก่อนทํางาน 
 

8.4 อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ 

- ให้ทําตามแบบรูปและรายการ 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 460x4 x200 มม. 

- โถและอปุกรณ์เป็นผลติภัณฑ์จากบริษัทเดียวกนั 

- สขีาว 

- ให้สง่ตวัอย่างและรายละเอียดการติดตงัเสนอก่อนทํางาน 
 

8.5 อ่างล้างหน้าแบบแขวน 

- ให้ทําตามแบบรูปและรายการ 

- มีขนาดประมาณ 500 x 420 x 200 มม. 

- โถและอปุกรณ์เป็นผลติภัณฑ์จากบริษัทเดียวกนั 

- สขีาว 

- ให้สง่ตวัอย่างและรายละเอียดการติดตงัเสนอก่อนทํางาน 

 

8.6   การทดสอบและการทําความสะอาด 
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 เครืองสขุภัณฑ์และอุปกรณ์ทังหมดภายหลงัจากการติดตังเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบการ

รัวซมึ และกําลงัดนัของนําเครืองสขุภัณฑ์และอปุกรณ์ทีติดตังเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทําความสะอาดให้ เรียบร้อยจึงส่ง

มอบงานได้ 

 



โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU23/SP-A/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรม Page     9-1/3 

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์  จํากดั 

 

9.  งานทาสี  

  

9.1 ขอบเขตของงาน และข้อกําหนดทัวไป 

9.1.1 ผู้ รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครืองใช้และสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือดําเนินการทาสีให้

สัมพันธ์กับงานในส่วนอืนๆ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ จัดเตรียมสีทีจะใช้จะต้องทํางานด้วยความระมัดระวังและ 

ถูกต้องตามหลกัวิชาช่างต้องเก็บไว้ในสถานทีก่อสร้างทีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดให้เมือจะนําไปใช้ให้แจ้ง

คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทกุครัง 

9.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและแจ้งปริมาณของสีแต่ละชนิดทีจะใช้ทาอาคารโครงการ

นีให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิเข้าตรวจสอบคุณภาพและจํานวนของสีได้

ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

9.1.3 ห้ามนําสีเก่าทีเหลือจากงานอืน หรือชนิดและหมายเลขนอกเหนือไปจากทีกําหนดไว้มาใช้หรือ

นํามาผสมเป็นอนัขาด 

9.1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการป้องกันมิให้สีเปรอะเปือนวัสดุอืนๆทีติดตังไว้แล้วหรืออยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียงซงึอาจเกิดขนึจากการทาส ี

9.1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาช่างทีมีฝีมือดีมีประสบการณ์และชํานาญงานโดยเฉพาะมาทํางานสี สีทีทา 

แล้วจะต้องเรียบสมําเสมอกันตลอดปราศจากรอยต่อหรือรอยแปรง ไม่ไหลเยิม ไม่มีรอยหยดของสีหากมีส่วนใดทีสงสยั

หรือไม่สามารถทาสไีด้ตามข้อกําหนดผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทนัท ี

9.1.6 ห้ามทาสีในขณะทีฝนตก ความชืนในอากาศสงู และห้ามทาสีภายนอกอาคารหลงัฝนหยุดใหม่ๆ 

จะต้องทิงไว้อย่างน้อย 72 ชวัโมง 

 

9.2 วัสดุ 

9.2.1 สทีีใช้ในการก่อสร้างให้ใช้ส ีAcrylic ชนดิกนัเชือราและปลอดจากสารตะกัวและปรอท ทีมีคุณภาพ

เทียบเท่ า  ห รือ ดีก ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที  272-2531สีทังหมดจะ ต้อง เ ป็นสีที ผลิตขึนโดยมี 

ตัวยาป้องกันการขึนราของสีกันสนิม อันเกิดจากโลหะป้องกันด่างอันเกิดจากคอนกรีตและกําแพงอิฐจะต้องเป็นสีทีมี

ความคงทนถาวรไม่ร่อนหลดุง่ายสทีีนํามาใช้ในงานจะต้องบรรจุกระป๋องหรือภาชนะ ซึงออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

ภาชนะทีใสส่นีนัจะต้องเรียบร้อย ไม่ชํารุด มีชือบริษัทผู้ผลติ และหมายเลขต่างๆ ติดอยู่อย่างสมบูรณ์ การทาสีให้ใช้สีชนิด

ทีระบไุว้ในรายการก่อสร้าง และ 

 ตามทีคณะกรรมการตรวจการจ้างระบุให้ใช้อย่างเคร่งครัด ห้ามนําสีชนิดทีนอกเหนือไปจากที

กําหนดไว้มาใช้ผสม หรือทาเป็นอันขาดผู้ รับจ้างจะต้องส่งแผ่นสีตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจเลือกชนิด

และสก่ีอนลงมือดําเนินการ และต้องสง่ลว่งหน้าในเวลาพอสมควรเพือการออกแบบสต่ีอไป 

9.2.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสงัซือสโีดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากตัวแทนของบริษัทผู้ผลิต ปริมาณสีทีได้สงั

มาเพืองานนีจริงสจีะต้องซือใหม่ทังหมดห้ามนําสีของเก่าทีเหลือจากงานอืนมาใช้โดยเด็ดขาดทุกครังทีจะนําสีเข้ามายัง

บริเวณก่อสร้างสาํหรับทาตวัอาคารจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างรับทราบและตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อนจึง
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จะนําไปดําเนินการได้กระป๋องสีทีใช้แล้วห้ามนําออกนอกบริเวณก่อสร้างจะต้องเก็บกระป๋องสีเหล่านีรวบรวมไว้ให้

คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบอีกครังหนึงก่อน 

9.2.3 ห้ามนําสีอืนนอกเหนือจากทีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้กําหนดให้ใช้เข้ามาในบริเวณ 

ก่อสร้างเป็นอนัขาด 

9.2.4 สงิอืนๆ ทีใช้ประกอบในการทาสทีีไม่ได้ระบไุว้ เช่น นํามันสนหรือสารละลายต่างๆ ซึงต้องใช้ควบคู่

กนัไปในระบบการทาส ีให้ใช้ผลติภัณฑ์ของผู้ผลติสนีนัๆ 

 

9.3 การเตรียมพืนผิว 

9.3.1 ผิวปนูฉาบผิวคอนกรีต จะทาสีจะต้องแห้งสนิทสะอาดปราศจากฝุ่ นผงคราบสกปรกรอยแตกร้าวและ

คราบไขมนัต่างๆ ร่อง รูพรุน ทงัหมดต้องอดุให้เรียบร้อยด้วย Cement Filler  

9.3.2 ผิวไม้จะต้องแห้งมีความชืนไม่เกิน 18% ไสแต่งเรียบร้อย ซ่อมอุดรูรอยแตกต่างๆ ของผิวไม้ให้

เรียบร้อยด้วย Wood Sealer แล้วทําการขดัให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย ทําความสะอาดให้เรียบร้อย 

9.3.3 ผิวโลหะให้ขดัรอยต่อเชือม ตําหนิต่างๆ ให้เรียบและปราศจากสนิม ทําความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มี

ไขมนัหรือนํามนัจบั   แล้วจงึทาสรีองพืนกนัสนิมสว่นทีเป็นรูให้อดุด้วย Caulking Compound 

 

9.4 การทาส ี

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอืน ให้ปฏิบติัดงัรายละเอียด ต่อไปนี 

9.4.1 งานคอนกรีต ปนูฉาบ ภายนอก 

1) ทารองพืนด้วยสปีระเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เทียว 

2) ทาทับหน้าด้วยสีประเภท Acrylic Plastic Emulsion Paint หรือสีนําพลาสติกชนิดทา

ภายนอก (ตามระบใุนแบบ) 2 เทียว 

3) เป็นส ีAcrylic กนัเชือรา 

9.4.2 งานคอนกรีต ปนูฉาบ ภายใน 

1) ทารองพืนด้วยสปีระเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เทียว 

2) ทาทบัหน้าด้วยสปีระเภท Acrylic Plastic Emulsion Paint หรือสีนําพลาสติกชนิดทาภายใน 

(ตามระบใุนแบบ) 2 เทียว 

3) เป็นส ีAcrylic  

9.4.3 งานโลหะเหลก็ 

1) ทารองพืนด้วยสปีระเภท Red Lead 1 เทียว และประเภท Red Lead Iron Oxide อีก 1 เทียว 

2) ทาทบัหน้าด้วยสนีํามนั 2 เทียว 

9.4.4 งานโลหะสงักะสหีรือกลัวาไนซ์ 

1) ทารองพืนเทียวแรกด้วยสรีองพืนประเภท Wash Primer 1 เทียว และ รองพืนเทียวทีสองด้วย

สรีองพืนประเภท Zinc Chromate 1 เทียว 

2) ทาทบัหน้าด้วยสนีํามนั 2 เทียว 
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9.4.5 งานหินล้าง, กรวดล้าง หรือทรายล้าง 

1) ทาเคลือบด้วยนํายาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repellent 3 เทียว (ในอัตรา 8-10 

ตร.ม. ต่อแกลลอน) 

9.4.6 งานพืนไม้ปาร์เก้ หรือไม้เนือแข็ง 

) ทาเคลอืบด้วยนํายาเคลอืบแข็งประเภท Polyurethane 3 เทียว 

9.4.7 งานไม้ภายนอกและภายใน 

1) ทารองพืนด้วยสีประเภท Aluminium Wood Primer ทีมีคุณภาพในการป้องกันยางไม้  

เทียว 

2) ทาทบัด้วยสปีระเภท Acrylic 100% จํานวน 2 เทียว 

3) ยกเว้นสว่นทีระบใุห้ย้อมสธีรรมชาติให้ย้อมสีด้วย Vanish หรือ Lacquer  

 9.4.8 งานคอนกรีตปนูฉาบภายนอก สชีนิดมี Texture ให้เสนอตวัอย่างสก่ีอนดําเนินการ 

  

9.5 การฝีมือ 

การทาสี ให้เป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตสีหรือตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้

ก่อนทาสต้ีองทําความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยปราศจากรอยแปรงและรอยชํารุด ขรุขระหากจําเป็นให้ใช้กระดาษทราย

ขัด ต้องใช้ช่างฝีมือดี  ประณีต  มีความชํานาญ ส่วนทีทาทัวทุกซอกทุกมุมและสมําเสมอ ปราศจากรอยแปรงลกูกลิง 

แปรงทีใช้ต้องสะอาด การทาสีแต่ละชันจะต้องให้หนาพอและเป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ ผลิตสีหรือตามแต่

คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้ ภายหลงัจากทาสีแล้ว  ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดไม่ทําให้สีทีทาไว้เดิม

เสยีหายหากมีรอยชํารุดเสยีหายต้องตกแต่งแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสง่มอบงาน 

 

9.6 การรับรองความเสียหาย  

9.6.1 สชีนิดใดทีนํามาใช้จะต้องมีคณุภาพเป็นของใหม่และเป็นสีชนิดทีมีคุณภาพตามมาตรฐานไม่หลดุ

หรือลอกหรือแตกภายในกําหนดเวลาอันสมควรผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ ว่าจ้างตามสัญญานีด้วยและผู้ รับจ้าง

จะต้องทําการตกแต่งซ่อมแซมให้เรียบร้อยตามสญัญาว่าด้วยการรับรองคณุภาพวสัดแุละฝีมือปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 

ปี ภายหลงัสง่มอบงาน 

9.6.2 ผู้ รับจ้างจะต้องนําหลักฐานใบรับรองการใช้สีจากบริษัทผู้ ผลิตมาแสดงกับคณะกรรมการ 

ตรวจการจ้าง 

9.6.3 หากผู้ รับจ้างไม่ปฏิบติัตามรายการก่อสร้างงานทาสีข้อ 1 - 6 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที

จะสงัให้ผู้ รับจ้างขดูล้างสีทีทาไว้แล้วออกหมดแล้วทาสีใหม่ให้เรียบร้อยโดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเงินค่าจ้างเพิมเติมไม่ได้ 

หรือผู้ รับจ้างจะต้องถกูปรับค่าเสียหายทังนีขนึอยู่กบัการวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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. งานภูมิสถาปัตยกรรม   
 

10.1 รายละเอียดทัวไป 

. .   การติดตงัและกรรมวิธีของการใช้วสัดตุ่างๆจะต้องสอดคล้องกบัระเบียบกฏเกณฑ์ของสมาคมหรือรัฐ (ถ้า

มี) 

. .   ข้อกําหนดต่างๆ ในผังหรือแบบหรือรายละเอียดของแบบถือเป็นข้อผูกมัดร่วมกันในกรณีทีมีการ

เปลยีนแปลงหรือผิดไปจากแบบตวัแทนของเจ้าของโครงการจะได้รับการแจ้งให้ทราบ 

. .   ก่อนการลงมือขุดหน้าดินและลงมือก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีทีมีท่อ

สายไฟ หรือท่อประปาหรือต้นไม้อยู่ทีสถานทีก่อสร้างทีต่างไปจากแบบ 

 . .   การขุดร่องใดๆก็ตามในบริเวณใต้กลุ่มของต้นไม้เดิมทีมีอยู่ในสถานทีก่อสร้างทีจําเป็นต้องรักษาไว้

จะต้องขดุด้วยความระมดัระวงัเพือจะไม่ทําลายรากต้นไม้ทีมีลาํต้นขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางเกินกว่า .  ซม. (ถ้ามี) 

 . .   ห้ามการใช้เครืองจกัรหรือปรับระดบัดินใดๆภายใต้ต้นไม้ใหญ่เดิมทีจําเป็นต้องรักษาไว้ (ถ้ามี) 

 . .   ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดบัดินทีสถานทีก่อสร้างเปรียบเทียบกบัผงัการปรับระดับดิน เพือให้เกิดการ

ระบายนําทีดีและปราศจากบริเวณนําขงัใดๆ ในสถานทีก่อสร้างอย่างเด็ดขาด 

 . .    ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้ตวัแทนของเจ้าของโครงการทราบก่อนการลงมือก่อสร้างและตลอดระยะเวลาในการ

ก่อสร้างถงึความก้าวหน้าและปัญหาในการก่อสร้างอย่างน้อยสปัดาห์ละ   ครัง 

 

.    ดินและเครืองปลูก 

. .    ทวัไป 

         ดินทีใช้แบ่งเป็น    ชนิด   

ก.  “ดินผสม” ใช้ปรับหน้าดินและใสก่ระบะต้นไม้ ให้ใช้อตัราสว่นดงัต่อไปนี 

- หน้าดิน PH 5 - 6.5 5 สว่น 

- ปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอก  สว่น 

- เปลอืกถวัหรือแกลบ  สว่น 

ข.   “ดินปลกู” ใช้ใสห่ลมุปลกูต้นไม้พุ่มและไม้คลมุดินให้ใช้อตัราสว่นดงัต่อไปน ี

- หน้าดิน  PH 5 - 6.5  สว่น 

- ปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอกสลายตวัแล้ว  สว่น  

- เปลอืกถวัหรือแกลบ,ขยุมะพร้าวและใบไม้ผ ุ  สว่น 

  ค.   “ดินปลกู” ไม้พุ่ม ไม้คลมุดิน บริเวณดาดฟ้าให้ใช้อตัราสว่นดงัต่อไปนี 

- หน้าดิน  สว่น   

- ปุ๋ ยคอกสลายตวัแล้วหรือปุ๋ ย  กทม.  เบอร์   ร่วนละเอียด   สว่น 

- เปลอืกถวั .  สว่น 

- เม็ดโฟม .  สว่น 

 

ง.   “ดินปลกู” สนามหญ้า บริเวณดาดฟ้าให้ใช้อตัราสว่น ดงัต่อไปน ี
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 - หน้าดิน .  สว่น 

 - ทรายละเอียดร่อน .  สว่น 

 - ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ย  กทม.  สว่น 

 - เปลอืกถวับด  สว่น 

จ.   “ดินปลกู” เฟืองฟ้า ให้ใช้อตัราสว่นดงัต่อไปนี 

 - หน้าดิน  สว่น 

 - กาบมะพร้าวสบัก้อนโต    ซม.    สว่น 

 - ปุ๋ ยคอกสลายตวัแล้วหรือมลูเป็ดไก่   สว่น 

 - หญ้าคา หนัชินยาว    ซม.  สว่น 

 - แกลบดิบ  สว่น 

 ฉ.  เครืองปรุงดินผิวหน้าก่อนปหูญ้า ให้ใช้อตัราสว่นดงัต่อไปนี 

 - ทรายหยาบร่อนละเอียด  สว่น 

 - ปุ๋ ยหมกัร่อนละเอียด  สว่น 

 - ขีเถ้าแกลบร่อนละเอียด  สว่น  

 -  ละอองข้าวร่อนละเอียด  สว่น 

 - เปลอืกถวั, ขยุมะพร้าวและใบไม้ผ ุ  สว่น 

. .    หน้าดิน (Top soil) 

          หมายถึงดินดีทีนํามาจากแหล่งภายนอกบริเวณ โดยจะต้องเป็นหน้าดินจากท้องนา สวน หรือเชิงเขา 

ต้องเป็นดินร่วนไม่เหนียวจดัไม่มีเกลือหรือเคมีอืนใดเจือปนปราศจากเศษวัชพืช เศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก ไม้ แก้วแตก 

พลาสติก ถงุพลาสติก โลหะ ตลอดจนวชัพืชใดๆเจือปน มีความชืนพอเหมาะไม่เหลวเละหรือแห้งสนิทหรือป่นเป็นผง 

. .    แหลง่ดิน ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแหล่งดินว่าได้มาจากทีใดเป็นลายลกัษณ์อักษรและต้องได้รับการอนุมัติ

จากผู้ควบคมุงานเสยีก่อนจงึจะนําดินเข้ามาในบริเวณได้ 

. .    การทดสอบดินและการปรับปรุง ก่อนการตกลงซือดิน ผู้ รับจ้างควรตรวจสอบคุณสมบัติของดินทีบ่อดิน

เสยีก่อน โดยดินทีนําเข้ามาใช้ปลกูต้นไม้ในบริเวณจะต้องมีคณุสมบติัดงันี   

               ค่าไฮโดรเจนไอออน  (pH)      .  - .  

 ค่าอินทรีย์วตัถโุดยนําหนกั       %   (  C)   ขนึไป 

 ค่าของเกลอืไม่เกิน  (EC1 : 5  ที   C)  .   มิลลโิมห์ 

 ฟอสฟอรัส       ppm. 

 โปแตสเซียม        ppm. 

. .    ปุ๋ ยและเครืองปรุงดิน 

)   ปุ๋ ยเคมี 

- ปุ๋ ยยูเรีย  ใช้ปุ๋ ยชนิดเกล็ดผงสีขาวทีสะอาด แห้ง บรรจุในถุง หรือภาชนะทีมีสภาพดี มี

ไนโตรเจนไม่น้อยกว่า ร้อยละ     

- ปุ๋ ยเมลด็ ใช้ปุ๋ ยเมล็ดสีนวลหรือสีเทาตามท้องตลาดทัวไป สตูร N-P-K  15  -15-15  เมล็ดปุ๋ ย

จะต้องแห้ง  ปราศจากสงิเจือปนอืนๆและบรรจใุนถงุหรือภาชนะทีเหมาะสม  
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- ปุ๋ ยละลายนํา ใช้ปุ๋ ยเมลด็เคลือบสารละลายช้า (slow  release)  สตูร N-P-K  15-15-15  ของ

ออสโม-โค๊ตหรือเทียบเท่าทีได้รับการอนมุติั จากภูมิสถาปนิก 

)   ปุ๋ ยคอก  ปุ๋ ยอินทรีย์ และปุ๋ ยหมกั 

- ปุ๋ ยคอก  มลูสตัว์  เช่น โค กระบือ สกุร เป็ด ไก่  ต้องเป็นปุ๋ ยทีเก่ากองหมกัทิงไว้แล้วไม่น้อยกว่า  

  เดือน สะอาดปราศจากเศษอิฐ หิน ไม้ ดิน แก้ว โลหะ ฯลฯ  ตลอดจนเศษถงุพลาสติก หญ้า ฟางมลูโค กระบือ อนญุาตให้

มีเศษฟางเจือปนได้ไม่เกินร้อยละ   โดยปริมาตร มูลสกุร เป็ด- ไก่ มีแกลบละเอียดเจือปนได้ ไม่เกิน ร้อยละ   โดย

ปริมาตรปุ๋ ยอินทรีย์ ใช้ปุ๋ ย กทม. เบอร์   

- ปุ๋ ยหมัก ใช้ปุ๋ ยหมักจากเศษอินทรีย์วัตถุใดๆ ก็ได้ทีหมักโดยวิธีแอโรบิค (aerobic) โดยมี

อตัราสว่น C/N  ไม่เกินกว่า  /   

- อินทรีย์วตัถอุืนๆ ต้องเป็นชนิดทีได้รับการอนมุติัจากภูมิสถาปนิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

)    วสัดปุรุงดินอืนๆ 

- เปลอืกถวั ใช้เปลอืกถวัลสิงเก่าทีกองหมกัไว้แล้วไม่น้อยกว่า  วันการตากแดดแห้งสนิทแล้ว 

ปราศจากเชือรา โรค และแมลง 

- แกลบดําใช้แกลบดําจากเปลอืกข้าวเผาใหม่ สะอาดหยาบไม่ป่นจนเป็นผงละเอียด 

- ขยุมะพร้าว  ใช้ขยุมะพร้าวทีสะอาดใหม่ 

- กาบมะพร้าวสบั ใช้กาบมะพร้าวติดเปลอืกผิวนอกทีแห้งและสะอาดสบัเป็นชิน 

- วสัดอุืนๆ ต้องเป็นวสัดทุีได้รับการอนมุติัจากภูมสถาปนิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

.    การเตรียมปลูก 

. .   การเตรียมปรับระดบัดิน 

) การปรับหน้าดิน  จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดทีได้ระบไุว้ในแบบ  และรายละเอียดประกอบแบบ 

)  ชนิดของดินทีจะนํามาใช้ปรับระดบัให้ใช้ “ดินผสม” ตามสตูรในข้อ .  ก.  โดยก่อนการทําการใส่

ดินผสมผู้ รับจ้างจะต้องได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ควบคมุงานว่าได้ตรวจสอบเครืองและระบบการระบายนํา

เป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

)  ขนาดของดินทีเป็นก้อน  จะต้องได้รับการย่อยเป็นขนาดเลก็กว่า  -   ซม.  ผิวหน้าดินทีปรับแล้ว

จะต้องเรียบ  และนุ่มนวลไม่สะดดุเป็นลกูคลนื  เมือมีการปรับเปลยีนเนิน 

)  ความชนัสงูสดุทวัไป  ยกเว้นการอนมุติัพิเศษจากผู้ออกแบบ เป็นลายลกัษณ์อักษร  จะต้องไม่เกิน 

 : 1 ในสว่นทีไม่เป็นสนามหญ้า และจะต้องไม่เกิน  : 1  ในบริเวณสนามหญ้า สว่นแปลงปลกูพืชพันธุ์จะมีความชันตําสดุ  

%  ยกเว้นแปลงทีอยู่ในระยะ .  ม.  จากลานปูพืนแข็งจะมีความชันเท่ากับ  % ความชันช่วงลานปูพืนแข็งจะต้องไม่

น้อยกว่า %  

)  หน้าดินทีจะต้องจดันําเข้าในแปลงปลกูวสัดพุืชพนัธุ์  จะต้องลกึไม่น้อยกว่า  ซม.  จะต้องเป็นดิน

ทีมีคณุภาพเท่ากบัทีกําหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบหมวดดินและเครืองปลกู 

)  การระบายนํา  จะต้องมีทิศทางไหลออกจากตวัอาคารหรือสงิก่อสร้างเสมอ 

)  ร่องรอยของการถูกกัดกร่อนเซาะพังของหน้าดิน จะต้องได้รับการซ่อมแซมกลบถมหน้าดินให้

เรียบร้อย 
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)  มมุเปลยีนในการปรับดิน จําเป็นต้องได้รับการปรับลบมมุให้โค้งเรียบสวยงาม รวมทงัทางลาด ส่วน

ยอด และปลายเนิน 

)  แปลงปลกูวสัดพุืชพนัธุ์ และสนามหญ้า จะต้องได้รับการบดอดัดินเท่า  %   

)  หน้าดินทีได้ระดบัแล้ว จะต้องตํากว่าผิวของสว่นลาดปพูืนแข็งใกล้เคียง เท่ากบั .   ซม.  เสมอ 

)  เมือปรับระดบัเสร็จแล้ว จะต้องให้ทางภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบถึงความถูกต้อง

และเหมาะสมก่อนดําเนินการขนัต่อไป  และบริเวณใกล้เคียงจะต้องสะอาดปราศจากร่องรอยดิน 

)  เมือภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคมุงานได้ตรวจสอบและอนมุติัแล้ว  จงึทําให้การปักหมดุตําแหน่งต้นไม้

ใหญ่ตามแบบและโรยปนูขาวแสดงตําแหน่งและรูปร่างของแปลงปลกูตามแบบปลกูไม้พุ่มและคลมุดินเพือให้ภูมิสถาปนิก

หรือผู้ควบคมุงานตรวจสอบก่อนการดําเนินงานขนัต่อไป 

. .   การเตรียมดินปลกู 

)  การเตรียมแปลงปลกู 

 ส่วนของแปลงปลกูทีติดกับสนามหญ้าจะต้องทําร่องดินสบั“รูปตัววี”เพือเป็นการแยกสนามกับ

แปลงปลกูเพือความสะดวกในการตดัหญ้าและรักษาแนวไม้คลมุดินให้เรียบร้อยอยู่เสมอร่องดินสบัควรกว้างประมาณ  

ซม. และลกึ    ซม. ยกเว้นบริเวณทีกําหนดไว้เป็นวสัดอุืนตามแบบ 

 )  การเตรียมดินปลกูนอกสถานที  

      ผู้ รับจ้างอาจเตรียมดินปลกูจากนอกสถานทีได้หากสะดวกกว่าโดยเฉพาะกรณีทีมีฝนตกหนัก หรือ

ในกรณีทีผู้ รับจ้างมีอปุกรณ์การผสมดินพร้อมอยู่นอกสถานท ี

 ในกรณีทีผู้ รับจ้างจะเตรียมดินปลกูนอกสถานที ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแก่ภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุม

งานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทังส่งตัวอย่างดินทีผสมแล้วตามสูตรทีกําหนดให้  ถุงๆละ  กรัม หากปรากฎใน

ภายหลงัว่าการผสมดินดงักลา่วไม่เป็นไปตามสตูร ผู้ รับจ้างจะต้องขนดินออกจากบริเวณโดยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างส่วนผสม

พิเศษ  ในกรณีทีต้นไม้แต่ละชนิดต้องการเครืองปลกูทีแตกต่างกนัการเพิมสว่นของอินทรีย์วตัถ ุปุ๋ ย วัสดุปรับปรุงดิน ให้ผู้ รับ

จ้างทําเฉพาะดินปลกูชนับน โดยการควยคมุของผู้ควบคมุงาน 

 

.    การปลูกพืชพันธ์ุ 

. .    การปลกูหญ้า 

)  การเตรียมหญ้าและการปลกูหญ้า   

- ชนิดของหญ้าหญ้าทีใช้ปลกูในบริเวณให้เป็นไปตามกําหนดในแบบรูปรายการตามสญัญาจ้าง  

- การป ูใช้วิธีปเูป็นแผ่น  แผ่นหญ้าจะต้องมีขนาด  x 0  ซม. หญ้ามีความเขียวสดชุ่มชืน แผ่

สมบรูณ์ ดินทีติดมากบัหญ้าจะต้องมีความสมําเสมอหญ้าทีเหลอืง แห้ง หรือไม่สมบรูณ์ ขาดแหว่งจะถกูคดัออกผู้ รับจ้างควร

เตรียมดินสนามให้พร้อมทีจะปูได้จึงนําหญ้าเข้ามาในบริเวณหญ้าทีนํามากองไว้เกิน  วัน จะถูกคัดออกก่อนทําการป ู

จะต้องปรับทรายแล้วจงึใสเ่ครืองปรับปรุงดินพร้อมทงัปรับละบดอดัอีกครังหนงึให้เรียบและรดนําให้ชุ่มชืนการปหูญ้า จะต้อง

ปใูห้รอยขอบต่อแผ่นชิดสนิทและเรียบเสมอกนัขอบเข้ามมุหรือโค้งจะต้องตดัให้เรียบคมด้วยมีดหรือกรรไกรทีเหมาะสมเมือปู

เสร็จแล้วให้รดนําให้ชุ่มแล้วใช้ลกูกลงิบดให้แผ่นหญ้าแนบแน่นกบัผิวดิน 

)  การดแูลรักษาสามหญ้าในระหว่างความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ระยะการดูแลรักษาตามสญัญา  

ผู้ รับจ้างจะต้องดแูลรักษาสนามหญ้าทีจดัทําเสร็จแล้วให้อยู่ในสภาพทีดีตลอดเวลาจนถงึวนัสง่มอบงานและหลงัส่งมอบงาน
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แล้วการรดนําหลังจากทําการปูหญ้าไปแล้วผู้ รับจ้างจะต้องรดนําสนามในปริมาณทีเหมาะสม วันละ  เวลา  

เป็นเวลา    สปัดาห์  หลงัจากหนงึสปัดาห์ไปแล้วให้รดนําในเวลาเช้าหรือเย็นให้ชุ่ม วันละ  ครัง เป็นเวลาอีก  สปัดาห์  

เมือครบกําหนดแล้วให้หยดุรดนําสองวนั ทําการตดัหญ้าใส่ปุ๋ ยแล้วจึงเริมทําการรดนําต่อไปในสปัดาห์ที   ให้รดนําให้ชุ่ม

โชก  วัน ต่อ ครัง จนถึงวันส่งงานการรดนําจะต้องรดนําด้วยหัวฉีดฝอยไม่รดนํามากและเร็วจนนําไหลไปตามผิวดิน 

ปริมาณนําให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้ รับจ้างให้หญ้าเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่แฉะเกินไปในวนัฝนตกมากผู้ รับจ้างอาจงดรดนําได้

การถอนวชัพืชผู้ รับจ้างจะต้องทําการถอนวชัพืชออกทนัทีตลอดเวลาทีทําการดแูลรักษาทีกําหนดไว้ในสญัญา 

การบดสนามหลงัจากการบดด้วยลกูกลงิครังแรกแล้วเป็นเวลา  สปัดาห์ ผู้ รับจ้างต้องนําลกูกลิงมากลิงบดสนามทีไม่เรียบ

ให้เรียบร้อยอีกครังหลงัจากนนัให้ทําการบดสนามทกุๆ  วนั  จนกว่าจะหมดสญัญาการดแูลรักษาการบดควรรดนําให้ดินฟู

เสยีก่อนการแต่งผิวหน้าในกรณีทีมีการยบุของดินเกิดขึนและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบดลกูกลิง ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ปุ๋ ย 

กทม.   ผสมกบัทรายละเอียดอตัราสว่น  : 1 ร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวด แล้วนํามาโรยตามรอยยุบของสนามทุกครังทีทํา

การตดัหญ้าและบดลกูกลงิ   

. .   การปลกูต้นไม้ใหญ่  ปาล์ม  และต้นไม้เลก็ 

)  หลมุปลกู 

 ผู้ รับจ้างต้องทําการขุดหลมุปลกูต้นไม้ใหญ่ให้ได้ขนาดหลมุตามกําหนดในแบบแปลน โดยให้ทํา

การขดุหลมุหลงัจากปรับระดบัดินได้แล้ว ขนาดหลมุปลกูให้ได้ตามแบบ 

)  ดินปลกูและการปลกู  

- ดินปลกู  ให้ใช้ดินปลกูตามอตัราสว่นในข้อ . . ข  ถงึ ฉ  ตามชนิดพนัธุ์ไม้ทีได้ระบไุว้ 

- การปลกู  ผู้ รับจ้างจะต้องระมัดระวังอย่างสงูในการยกต้นไม้ออกจากกระถาง ภาชนะหรือที

ปลกูชนิดอืนๆ  เช่น เข่ง ลงัไม้ เพือไม่ให้ระบบรากของต้นไม้เสยีหาย   การแกะกระสอบหุ้มตุ้มดิน จะต้องกระทําด้วยความ

ระมดัระวงัอย่างยิง  และป้องกนัมิให้ดินหลดุจากตุ้ม  การปลกูต้นไม้ต้องให้ได้ระยะตามแบบกําหนดไว้  จึงทําการยกต้นไม้

ลงหลมุ ตงัให้ต้นไม้ตรงได้แนวใช้มือหรือเท้ากดพอแน่น  แล้วจงึเติมดินลงไปอีก  ครังละ    ซม. เมือถงึระดบัทีกําหนดแล้ว

ให้รดนําให้ชุ่มโชก และทิงไว้ไม่รดนําเป็นเวลา    วนั 

- การแต่งผิวหน้าหลมุปลกู หลงัจากการปลกูแล้วผู้ รับจ้างจะต้องทําการเก็บกวาดสิงสกปรก ดิน

ปลกู เศษวสัดหุุ้มตุ้มดิน เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปให้หมด เมือรดนําทิงไว้ครบ  วนัแล้ว ให้ทําการแต่งพรวนหรือเสริมผิวหน้า

ของหลมุปลกู 

)  การคํายนัต้นไม้ 

 จะต้องกระทําทนัทีหลงัการปลกูและหลงัจากการใส่ไม้คํายัน (หรือยึดด้วยลวดสลิงตามแบบแล้ว) 

ต้นไม้จะต้องตงัตรงแผ่กิงก้านได้ตามปกติ ไม้คํายนัจะต้องเรียบแข็งไม่ผกุร่อน ขนาดของไม้และกรรมวิธีในการยึดต้นไม้และ

การจดัปักไม้คํายนัต้องป็นไปตามทีกําหนดในแบบ 

 

10.5 วัสดุพืชพันธ์ุ 

. .   ปริมาณและขนาด   

)  ปริมาณ  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาต้นไม้ให้ได้ครบพอเพียงแก่งาน  ปริมาณของต้นไม้ทีแสดงในตาราง

ต้นไม้เป็นแต่เพียงตวัเลขสงัเขปทีเตรียมขึนเพือความสะดวกของผู้ รับจ้างเท่านัน จํานวนต้นไม้ในแบบต้นไม้ถือว่ามีความ

ถกูต้องเหนือกว่าจํานวนทีบอกไว้ในตารางต้นไม้(ในกรณีทีมีความคลาดเคลอืนไม่ตรงกนั) ส่วนบริเวณไม้พุ่มและไม้คลมุดิน 
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เจ้าของโครงการมีความประสงค์ทีจะเร่งเสริมในกรณีทีให้พนัธุ์ไม้แน่นโดยเร็วสามารถกระทําได้โดยเพิมปริมาณพันธุ์ไม้ได้อีก

ไม่เกินร้อยละ   และแจ้งผู้ รับจ้างทราบก่อนการดําเนินการ   

)  ขนาดต้นไม้  ต้นไม้ใหญ่ถือขนาดของเส้นผ่าศนูย์กลางลาํต้นเป็นสาํคญั ขนาดความสงูอาจผันแปร

ได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่น้อยกว่าทีกําหนดไว้ในตารางต้นไม้และไม่เกินกว่าทีกําหนดไว้ร้อยละ  

)  ขนาดของไม้พุ่มถือความสงูและระยะแผ่ รวมทงัจํานวนตําสดุของกิงสาขาและจํานวนตําสดุของใบ

(บางชนิด) ไม้เลือยต้องมีความยาวเมือยืดแล้วไม่น้อยกว่า .  เมตร  หรือตามทีระบุในรายการต้นไม้ ขนาดของต้นไม้

ตําสดุจะวดัหลงัจากทําการตดัแต่งก่อนทําการปลกู 

. .   ชือของต้นไม้ 

  ถือตามชือทางวิทยาศาสตร์เป็นสาํคญัชือสามญัถือตามทะเบียนพรรณไม้ประดับของสมาคมไม้ประดับ

แห่งประเทศไทย และ/หรือ ชือพรรณไม้ในเมืองไทย พ.ศ.    โดย ดร. สะอาด  บญุเกิด  และคณะ 

 การค้านกบัชือ หากมีขนึ  ผู้ รับจ้างจะต้องปรึกษาหารือกบัภูมิสถาปนิกจนได้ข้อยุติเป็นลายลกัษณ์อักษร

ก่อนจงึนํามาปลกูได้ การตรวจชนิดของพรรณไม้  อาจทําภายหลงัการปลกูและก่อนการตรวจรับงานหากตรวจพบว่าผู้ รับ

จ้างนําต้นไม้ผิดชนิดมาปลกูจะต้องขนย้ายออก  และนําชนิดทีถกูต้องมาปลกูใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

. .   เงือนไขอืนๆ 

)  ต้นไม้ใหญ่  ไม้พุ่ม ไม้เลือย และไม้คลุมดินทุกชนิด จะต้องงาม แข็งแรงและขึนตามสภาวะ

ธรรมชาติ ปราศจากแมลงและโรค  

) การวดัเส้นผ่าศนูย์กลางของต้นไม้ จะวดัสงูจากโคนหรือระดบัดินธรรมชาติ    ซม. 

)  ต้นไม้ทีวดัได้ขนาดตามกําหนด แต่มีรูปร่างไม่สมดลุย์ ระหว่างระยะแผ่และความสงู หรือบิดงอน่า

เกลยีดหรือแตกกิงเป็นมมุแหลม จะถกูคดัออก 

)  ต้นไม้ทีมีขนาดใหญ่กว่ากําหนดในแบบอาจนํามาใช้ได้  แต่ผู้ รับจ้างจะคิดราคาเพิมขึนจากทีเสนอ

ไว้เดิมไม่ได้ 

)  ผู้ รับจ้างจะถือเอาความสงูทีเกินกําหนด มาชดเชยกบัขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางทีเลก็กว่าไม่ได้ 

)  ต้นไม้ทีนํามาปลกูจะต้องเจริญงอกงามในกระถางหรือภาชนะ ขนาดเท่าทีกําหนดไว้ในแบบ โดยมี

ระบบรากเจริญเต็มกระถางแล้ว ห้ามมิให้ใช้ต้นไม้ขนาดเลก็เปลยีนใสก่ระถางใหญ่ โดยทีรากยงัไม่เจริญเต็มในดินใหม่ 

)  ขนาดของตุ้มดินของต้นไม้ทีนํามาปลกูจะต้องมีขนาดส้นผ่าศูนย์กลางกว้างอย่างน้อยเป็น  (หก) 

เท่า ของขนดเส้นผ่าศนูย์กลางลาํต้น (ซงึวดัจากโคลนต้นสงู   ซม.) และความสงูของตุ้มดิน จะต้องสงูประมาณ  ใน  

ของความกว้างพุ่มใบของต้นไม้ทีย้ายมา ขนาดตุ้มดินทีเลก็กว่ากําหนด หรือตุ้มดินแตก ระบบรากได้รับความเสียหายจะถูก

คดัออก 

)  สาํหรับต้นไม้ทีขดุย้ายตุ้มดินจะต้องห่อหุ้มด้วยกระสอบป่านและผูกมัดอย่างแน่นหนาป้องกันตุ้ม

ดินแตก 

)  ต้นไม้หรือไม้พุ่มทีไม่แข็งแรง โอนเอนยืนต้นเอง โดยปราศจากไม้คํายนัไม่ได้ จะถกูคดัออก 

)  ต้นไม้ใหญ่จะต้องมีลาํต้นตรง มีรูปทรงงาม ปราศจากความเสียหายจากการหักของกิงก้าน ยอด 

(Leader) ต้องไม่หกั ยอดทีมีอยู่ต้องเป็นยอดเดียว เว้นแต่จะกําหนดให้มีหลายยอดได้ 

)  ต้นไม้ทีเปลอืกฉีกขาด เป็นปุ่ มปม มีรอยถกูเสยีดสหีรือมีกิงหกัทีไม่ได้รับการตดัแต่งและทาสี หรือมี

เปลอืกหุ้มมิดแล้วจะถกูคดัออก 
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)  ต้นไม้ทีขยายพนัธุ์โดยการปักชําจะต้องสมบรูณ์และมีรากเจริญงอกงามดีแล้ว 

)  ต้นไม้ทีนํามาปลกูทกุชนิดต้องได้รับการ “ฝึก” ให้คุ้นกบัสภาวะของแสงมาแล้วไม่น้อยกว่า  (หก) 

สปัดาห์ ต้นไม้ทีนํามาปลกูในร่มหากทิงใบหรือต้นไม้ทีนําไปปลกูกลางแจ้งแล้วใบแห้งเฉาจะถกูคดัออก 

)  การเปลียนแปลงต้นไม้ทีไม่ได้ขนาดหรือรูปทรงตามทีระบุในแบบแปลนควรกระทําใน  วัน 

หลงัจากทีผู้ รับจ้างได้รับแจ้งจากภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคมุงาน ไม้พุ่มและไม้คลมุดินควรเปลยีนภายใน  วนั  หลงัจากได้รับ

แจ้ง 

 

.   การปลูกพืชพันธ์ุชันดาดฟ้า  ( ถ้ามี ) 

. .   ก่อนการใสก่รวดหรือหินก่อสร้างเบอร์    และทรายผู้ รับจ้างจะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงานเสีย     

ก่อนว่าได้ตรวจสอบการต่อท่อเพือการระบายนําเรียบร้อยแล้ว จากนนัให้ทําตามกรรมวิธี ดงัแสดงในแบบ เมือใสท่รายหยาบ

แล้วให้ทําการบดอดัร้อยละ     

. .   การวางวสัดลุดนําหนกัเครืองปลกูได้แก่ กระถางพลาสติก ควรจดัวางให้กระจายเป็นระเบียบ วางกระถาง

ควําแนบกบัพืนดาดฟ้า โดยไม่มีกรวดหรือหินก่อสร้างเบอร์  เลด็ลอดเข้าภายในกระถางได้ 

. .   การผสมเม็ดโฟมกับดินปลกู ในอัตราส่วนโดยปริมาตรของเม็ดโฟมต่อดินปลูกเป็นอัตราส่วนตามข้อ  

.  ค  คลกุเคล้าสว่นผสมให้ทวัโดยไม่มีปริมาณของเม็ดโฟมเป็นกระจุก กลุ่มเกินกว่า  ซม. โดยเด็ดขาด หากพบว่าเกิด

กรณีดงักลา่ว ผู้ รับจ้างจําเป็นต้องทําการผสมดินใหม่ และขจดัปัญหาดงักลา่วให้หมดสนิไป 

. .   ดินปลกู สนามหญ้าให้ใช้อตัราสว่นตามข้อ .  ง  และดินปลกูเฟืองฟ้าให้ใช้อตัราสว่นตามข้อ  .  จ   

. .   เมือเรียบร้อยแล้วใสเ่ครืองปรุงดิน โดยมีอัตราส่วนตามข้อ  .  ฉ  หนา   ซม. ปรับให้เรียบ บดด้วย

ลกูกลงิให้ได้ความลาดเอียงตามแบบแล้วปดู้วยหญ้านวลน้อยรดนําให้ชุ่มและบดด้วยลกูกลิงอีกครังหนึง ตามรายละเอียด

การปลกูหญ้าหมวดที .  

 

.    การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 

. .   ขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 

 ผู้ รับจ้างจะต้องรับชอบในการดแูลรักษางานภูมิทัศน์ตามสญัญาต่อไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า    

วัน(หนึงร้อยยีสิบวัน)  หลงัจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานงวดสดุท้าย ในระหว่างเวลาแห่งสัญญานี ผู้ รับจ้างต้อง

รับผิดชอบในงานต่างๆ ดงัต่อไปนี 

. .   การดแูลสนามหญ้า 

 การปฏิบติัถือตามข้อ . .    

. .   การดแูลต้นไม้พุ่มและไม้คลมุดิน 

 )  รดนําตามระยะเวลาทีสมควรตามขนาดและชนิดของพนัธุ์ไม้ 

 )  ตดัแต่งให้ปุ๋ ยตามหลกัปฏิบติัทีดีของวิชาพืชสวนหรือโดยคําสงัของผู้ควบคมุงาน 

 )  บําบดัรักษาให้ยากําจดัแมลงและโรคทีเกิดแก่พนัธ์ไม้ 

 )  เปลยีนพนัธุ์ไม้ทีตายหรือไม่เจริญ 

 )  ปรับปรุงซ่อมแซมการคํายนัพนัธุ์ไม้ทีหลวมหรือคลอน ถอนวชัพืชโคนพนัธุ์ไม้ต่างๆ 

. .  การดแูลต้นไม้ใหญ่ 
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 )  รดนําและให้ปุ๋ ยตามระยะเวลาทีเหมาะสม 

 )  ตดัแต่งและรักษาโรคแมลงตามความจําเป็น 

. .   เปลยีนต้นไม้ทีตายหรือไม่เจริญ 

. .   ปรับปรุงซ่อมแซมการคําจนุต้นไม้ทีหลวมหรือคอน พรวนดิน ถอนวชัพืชและแต่งขอบ 

. .   การทําความสะอาดบริเวณทวัไป 

 ผู้ รับจ้างมีหน้าทีรับผิดชอบต่อเศษหญ้า ใบไม้ กิงไม้ ถงุพลาสติก หรือภาชนะเศษดิน ฯลฯ ทีเกิดจากงาน

ดแูลรักษาดงักลา่วตลอดเวลาทียงัไม่ได้สง่มอบงานและเฉพาะในวนัทีผู้ รับจ้างทําการ การทําความสะอาดถนนลานบ่อนําพ ุ

(ถ้ามี) และสนามประจําวนั ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

 

.    อุปกรณ์และการดูแลรักษา 

ผู้ รับจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และกําลงัคนมาดูแลรักษาบริเวณ และภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับข้อกําหนดในสญัญา 

เจ้าของงานและภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคมุงานมีสทิธิสงัให้ผู้ รับจ้างเพิมอุปกรณ์และคนงานได้และหากเห็นว่าผู้ รับจ้างขาด

ประสทิธิภาพในการทํางาน ทําการละเลยไม่ปฏิบติัตามสญัญาเจ้าของงานมีสทิธิในการริบเงินงวดสดุท้ายของผู้ รับจ้าง  และ

นําไปว่าจ้างบคุคลอืนมาทําการแทนได้ 

 เครืองมือทีผู้ รับจ้างควรมีนอกเหนือไปจากเครืองมือและวสัดธุรรมดา  มีดงัน ี

      ) รถตดัหญ้าแบบโรตารีทีมีใบมีดคม   เสยีงค่อย 

            )  เครืองพ่นปุ๋ ยและยาขนาด    ลติร   เครืองยนต์เบนซิน 

        )  เครืองตดัหญ้าชนิดด้ามยาวสะพายบ่า 

    ) เครืองมือตดัแต่งต้นไม้ครบชดุพร้อมสทีาแผลต้นไม้ 

 . .  ตารางปฏิบติัการดแูลรักษา 

            ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําตารางเวลาและรายการดูแลรักษาทีแน่นอนชัดเจนเสนอผู้ ว่าจ้างก่อนวันส่งมอบ

งานไม่น้อยกว่า    สปัดาห์   และจะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ ว่าจ้างและผู้ควบคมุงานก่อนจงึจะนําไปปฏิบติัได้ 

   การดแูลรักษาหลงัจากสง่มอบงานแล้ว   ผู้ รับจ้างไม่ต้องจ่ายค่านําและค่าไฟฟ้า ส่วนค่านํามันเชือเพลิง

รถตัดหญ้า   และเครืองพ่นยาเป็นของผู้ รับจ้าง   ผู้ รับจ้างพึงกําชับคนในบังคับของผู้ รับจ้างมิให้ส่งเสียงดัง   แต่งกายไม่

สภุาพหรือแสดงกริยาไม่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน   อนึงในการจัดตารางดูแลรักษา  ผู้ รับจ้างพึงตรวจสอบศึกษาเวลา

ปฏิบติังานของพนกังานและต้องจดัตารางเวลาให้เกิดผลกระทบต่อการทํางานน้อยทีสดุ 

 

.    การส่งตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างต้องสง่ตวัอย่างวสัดใุนหมวดที  ภายในเวลา  วนั   หลงัจากวนัเซ็นสญัญา 

. .   ตวัอย่างดินผสมและดินปลกูถงุละ    กก.  จํานวน  ถงุ เมือได้รับอนมุติัแล้วจงึนําดินเข้าบริเวณได้  ภูมิ

สถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานจะทําการตรวจสอบดินอีกครังหนึง  หากไม่เป็นไปตามตัวอย่างทีอนุมัติ  ผู้ รับจ้างต้องขนดิน

ออกไปด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง   

. .   ปุ๋ ย ถงุละ  กรัม   ชนิดละ    ถงุ 

. .   ปุ๋ ยคอกปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยหมกัถงุละ  กรัม  ชนิดละ    ถงุ 
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. .   วสัดปุรุงดิน   ถงุละ  กรัม  สาํหรับเปลอืกถวัถงุละ  กรัมสาํหรับอิฐหกัและทราย หยาบอย่างละ  

  กก. 

. .   การติดชือ  ผู้ รับจ้างต้องติดชือของวสัดแุละแหลง่ทีมาและวนัทีทีได้รับมาโดยชดัเจนทงัในถงุ            

และในรายการสง่วสัดตุวัอย่างถงุควรใช้ถงุพลาสติกใสชนิดหนา        

 

.   ระบบรดนําต้นไม้ 

. .  การจดัหาผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหาวสัด ุ อปุกรณ์ แรงงานอืนๆ มาทําการให้เรียบร้อยตามแบบ 

. .   หวัก๊อกนํารดนําต้นไม้ ขนาดหวัก๊อกนํา ขนาดปัมนํา ขนาดของท่อนํา และระบบควบคุมให้เป็นไปตาม

ขนาดผู้ควบคมุงานกําหนด 

 

.   ระบบดวงโคม  (ถ้ามี) 

. .   การจดัหา  ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหาวสัด ุ อุปกรณ์  แรงงาน และอืนๆ มาทําการก่อสร้างและเดินสายระบบ 

ควบคมุ  และติดตงัดวงโคมตามแบบไฟฟ้า 

. .   วัสดุและกรรมวิธีการก่อสร้าง  ขนาดสาย  การเดินสาย  ระบบควบคุม  ให้ดูแบบไฟฟ้า ส่วนรูปแบบ

ลกัษณะและตําแหน่งดวงโคมให้เป็นไปตามแบบดวงโคมของงานภูมิทศัน์ 
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11. รายการมาตรฐานผลติภัณฑ์แนะนําให้ใช้ 

รายละเอียดในหมวดนีได้แจ้งถงึรายชือผู้ผลติและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับ ทังนีคุณสมบัติ

ของอปุกรณ์นนัๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะทีได้กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ ว่าจ้างทีจะอนุมัติหรือไม่ถือเป็นที

สนิสดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพือเปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ทีกําหนด 

ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการนีทงัสิน 

 การเทียบเท่า สามารถทําได้กรณีทีไม่สามารถจัดหาได้โดยเหตุผลทีสุดวิสัย หรือผลิตภัณฑ์เลิกผลิตหรือมี

แนวโน้มว่าจะเลิกผลิตโดยส่งผลให้อาจซ่อมเปลียนยากในอนาคต หรือผลิตภัณฑ์อืนมีคุณสมบัติทีดีกว่า โดยเสนอขอ

เปลียนแปลงพร้อมชีแจงเหตุผลให้ชัดเจนให้กับทางผู้ ควบคุมงาน หรือผู้ ออกแบบ และเจ้าของโครงการอนุมัติก่อน

ดําเนินการ กรณีทีการเปลยีนแปลงทําให้ราคาลดลงหรือเพิมขนึให้เสนอรายละเอียดมาพร้อมกันด้วย และหากขันตอนการ

อนมุติัมีความลา่ช้าอนัเนืองมาจากข้อมูลทีไม่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ ทางผู้ รับจ้างจะถือเป็นเหตใุห้ขอขยายเวลาไม่ได้ 

ผลติภัณฑ์บางชนิดใช้เวลาในการผลติ หรือสงันําเข้า ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบและประเมินระยะเวลาทีเหมาะสมใน

การขออนมุติัและสงัซือ จะอ้างเป็นเหตใุห้งานลา่ช้าไม่ได้ 

 

 งานกระเบืองพืนและผนัง 

 -  Cotto 

 -  RCI (Royal Ceramic Industry) 

 -  Campana 

 -  MDC โดยบริษัท แมททีเรียล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จํากดั 

 -  หรือเทียบเท่า 

 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมสําเร็จรูป / แผงบังแดด / ระแนงตกแต่งอลูมิเนียมสําเร็จรูป 

-  ผลิตภัณฑ์โดย FAMELINE Co.,Ltd. 

-  ผลิตภัณฑ์โดย  MVP4STARS Co.,Ltd. 

-  ผลิตภัณฑ์โดย The TIDE METAL Co.,Ltd. 

-  หรือเทียบเท่า 

 กระเบืองตกแต่งลายอิฐ 

-   ผลติภัณฑ์โดย KENZAI CERAMICS INDUSTRY Co.,Ltd. 

-  ผลติภัณฑ์โดย BEZEN Co.,Ltd. 

- ผลติภัณฑ์โดย L-THAI Co.,Ltd. 

- หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 กาวซีเมนต์สําหรับติดกระเบือง 

 -  กาวซีเมนต์ จระเข้สแีดง หรือ สทีอง (กรณีปทูบัผนงัไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือพืนทีอยู่ใกล้ถนนทีมีแรงสนัสะเทือน)  

 -  กาวซีเมนต์ยีห้อ Weber 

 -  กาวซีเมนต์ยีห้อ DAVCO 

 -  หรือเทียบเท่า 
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 งานพืนกระเบืองยาง ชนิด Click Lock 

 - B-CLICK FLOOR Co., LTD. 

 - LG FLOORS ของบริษัท ชินะธรรม ดีเวลลอ็ปเมนต์ จํากัด 

 - LG FLOORS ของบริษัท ไทย เอก ทอง จํากดั 

 - Starflex ของบริษัท Union Property จํากดั 

 - Infinite Flooring ของบริษัท  อินฟินิท เท็กซ์ไทล์ จํากดั 

 - หรือคุณภาพเทียบเท่า  

 งานพืนกระเบืองยางชนิดปูด้วยกาว 

 - Armstrong ของบริษัท VISPAC จํากดั 

 - Hanwha ของบริษัท ไทย เอก ทอง จํากดั 

 - Gerflor ของบริษัท ชินะธรรม ดีเวลลอ็ปเมนต์ จํากดั 

- หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 งานวัสดุกันซึมโพลยีูรีเทน  

 -  LANKO 453 ของบริษัท ParexGroup Co.,Ltd. 

-  GEQCO FLEX PU ของบริษัท Proofcoat Chemical Co.,Ltd.  

-  UNICONS PU-02 ของบริษัท Advance Material Service Co,.Ltd. 

-  DURASEAL900 ของบริษัท ดรูากรีต จํากดั 

-  Primiproof PX ของบริษัท Prime Constructive Product and Service จํากดั 

-  PANDEX K-ONE- 60 ของบริษัท CIVIL MASTER CONSTRUCTION จํากดั 

-  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 ดรูากรีต จํากดั 

-  Primiproof Cem2 ของบริษัท Prime Constructive Product and Service จํากดั 

-  หรือเทียบเท่า 

 หลังคาแผ่นรีดลอนเคลือบสี Metal Sheet  

-  Bluescope steel by Bluescope Lysaght (Thailand) limited 

-  Bluescope steel by All Season ของ บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

-  Bluescope steel by TPC ของบริษัท ธิติพฒัน์ คอร์เปอร์เรชนั จํากดั 

-  Bluescope steel by Thai Syncon and Supples Co.,Ltd. 

-  หรือผลติภัณฑ์เหลก็ Bluescope คณุภาพเทียบเท่า  

 ฝ้าเพดาน, ผนังยิปซัม รวมทังโครง และอุปกรณ์ทังหมด 
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-  GYPROC / Thai Gypsum  

-  Siam Gypsum Industry ตราช้าง  

-  หรือเทียบเท่า 

 วัสดุแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ (มอก.1427-2540) 

 -   Smartboard  

 -   Shera (เฌอร่า)  

 -   VivaBoard 

 -   หรือเทียบเท่า 

 วัสดุระแนงไม้เทียม  

 -   SciWood 

 -   BioWood 

 -   SCG 

 -   หรือเทียบเท่า 

 อุปกรณ์ประต-ูหน้าต่าง  

-  Hafele’  

-  Yale  

-  Schlarge 

-  V.V.P. 

-  หรือเทียบเท่า 

 กระจก  

-  Thai Asahi  

-  TGSG  

-  Guardian  

-  หรือเทียบเท่า 

 สีนําอะคริลิคแท้ 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) 

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

-  CAPTAIN (EasyGuard, PU SuperGuard) 

-  หรือเทียบเท่า 

 ฉนวนแผ่น PolyEthylene  

 -  M-PE / MIRON (M-PE Insulation Co.,Ltd.) 

 -  Mic-Cell (MIC-CELL Co.,Ltd.) 

 -  INSU TECH limited partnership  

 -  หรือเทียบเท่า 

 นวน ROCKWOOL ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์หุ้ม  

 -  บริษัท ร็อควูล ( ประเทศไทย ) จํากดั  

 -  บริษัท บางกอก พาเนลแอนด์ ไพพ์  อินซูเลชนั จํากดั 

 -  บริษัท  ท้อป อินซูเลชนั 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 ศภุริช จํากดั 

-  หรือเทียบเท่า 

 จมูกบันได/บัวเชิงผนังสําเร็จรูป  

 -  APACE 

 -  KOENIG 

 -  INFINITE 

 -  ALLOY 

-  หรือเทียบเท่า 

 แผ่นลามิเนตสําหรับงานตกแต่งภายใน 

 -  WilsonArt 

 -  EDL 

 -  GreenLam 

 -  Formica 

-  หรือเทียบเท่า 

 พืนคอนกรีตพิมพ์ลาย 

-  ผลิตภัณฑ์โดย  VISTA INNO STAMPED CONCRETE 

-  ผลิตภัณฑ์โดย  SCG STAMPED CONCRETE 
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-  ผลิตภัณฑ์โดย SUPERIOR STAMPED CONCRETE 

-  หรือเทียบเท่า 

 บล็อคปูถนนคอนกรีตสําเร็จรูป 

-  SCG Landscape 

-  CPS : CCP Paving stones co,.ltd. 

-  หรือเทียบเท่า 

 สุขภัณฑ์ห้องนํา  

-  Cotto 

-  American Standard 

-  Karat  

-  หรือเทียบเท่า 

 

 

 สุขภัณฑ์ห้องนําให้เทียบจากรุ่นทีระบุต่อไปนี  

 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์      COTTO C- 07 JADE 

 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังครึงเคาน์เตอร์     COTTO C-02117 UNIQUE 

 อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนงั       COTTO C-0141 BRIO 

 ท่อนําทิงอ่างล้างหน้า       COTTO CT68  (HM) 

 ท่อนําทิงอ่างล้างจาน (ซิงค์) (หรือระบเุป็นพิเศษ)    COTTO CT68  (HM) 

 ท่อนําทิงโถปัสสาวะชาย       COTTO CT681 (HM) 

 สะดืออ่างล้างหน้า        COTTO CT670V (HM) 

 ก๊อกอ่างล้างหน้า        COTTO CT11 A (HM) 

 ก๊อกอ่างล้างจาน (ซิงค์) (หรือระบเุป็นพิเศษ)    COTTO CT11 A (HM) 

 ก๊อกเดียวติดผนงั        COTTO CT175C11 (HM) 

 วาล์วเปิดปิดฝักบวั        COTTO CT A (HM) 

 วาล์วเปิดปิดนําเข้า-ออกทวัไป      COTTO CT N (HM) 

 วาล์วเปิดปิดนําเข้า  ทาง ออก  ทาง      COTTO CT  (HM) 

 วาล์วโถปัสสาวะชายชนิดปุ่ มกด      COTTO CT47 N (P)(HM) 

 โถชกัโครกชนิดนงัราบ แบบ FLUSH TANK     COTTO C-125377 CHLOE 

 (สาํหรับห้องผู้บริหารหรือระบเุป็นพิเศษ)    

 โถชกัโครกชนิดนงัราบ แบบ FLUSH TANK     COTTO C- 3930 EMMA 

 (สาํหรับห้องนําทวัไป)    

 โถปัสสาวะชายชนิดปุ่ มกด      COTTO C-303 SANTANA 

 แผงกนัโถปัสสาวะ สาํเร็จรูป      COTTO C-306 
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          หรือผู้ผลิตผนังสาํเร็จรูปลามิเนต 

  ทีใสก่ระดาษชําระ        COTTO C-836 

 สายฉีดชําระสายอ่อน       COTTO CT99 H#WH (HM) 

 ฝักบวัพร้อมสาย  ฟังก์ชนั      COTTO ZH020 (HM) 

 กระจกเงาติดผนงั (ยาวตลอดความยาวเคาน์เตอร์)    สงัผลติหน้างาน 

 กระจกเงาชนิดแยกชินพร้อมชนัวางของติดผนงั     COTTO MM006 

 ตะแกรงระบายนําทีพืนชนิดกนักลนิ      COTTO CT640Y4P (HM) 

 ตะขอแขวนผ้า        COTTO CT0271 (HM) 

 อ่างล้างจาน (ซิงค์)  หลมุมีทีพกัจาน     COTTO CT800SD 

 อ่างล้างจาน (ซิงค์)  หลมุ ไม่มีทีพกัจาน    COTTO CT80 T  

 

  



งานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในตกแต่งภายใน  
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1. การดําเนินงานทัวไป 

 

1.1 การเตรียมงานของผู้รับจ้าง 

. .1  สาํรวจสภาพของหน่วยงานทีจะทําการตกแต่งภายในตรวจวัดระยะขนาดของอาคาร อุปกรณ์ ไฟฟ้าและ

งานท่อนําโดยละเอียดเพือเป็นข้อมลูในการประกอบเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายในซึงจะต้องปรับตามหน่วยงานและ

อปุกรณ์เครืองใช้ดงักลา่ว 

1.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการศกึษาแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบตลอดจนขันตอนการดําเนินงาน

ต่างๆ รวมถงึการประสานงานกบัผู้ รับจ้างรายอืนๆ อย่างละเอียดถีถ้วน ในกรณีทีผู้ รับจ้างมีข้อสงสยัต้องการคําชีแจงจาก

ผู้ออกแบบ ผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้ กําหนดเวลา/สถานที เพือให้ผู้ออกแบบเข้าร่วมให้คําแนะนําและชีแจงเกียวกับแบบรูปและ

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างตลอดจนตอบคําถามข้อสงสยัต่างๆ ทีผู้ เข้าร่วมประกวดราคาเสนอคําถามเป็นคําชีแจง

เกียวกับงานก่อสร้างสญัญาเงือนไข หรืออืนๆ โดยจะถือคําชีแจงคําแนะนําเหล่านันเป็นส่วนหนึงของเอกสารประกอบ

สญัญาในระหว่างการก่อสร้างมิให้ผู้ รับจ้างทํางานโดยปราศจากแบบก่อสร้างและคําแนะนําทีเหมาะสมผู้ รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบต่องานทงัหมดรวมทงัแก้ไขให้ถกูต้อง หากผู้ รับจ้างทําไปโดยพลการ 

1.1.3 จดัหา จดัซือและนําวสัดอุปุกรณ์ประกอบการตกแต่ง ช่างเทคนิค ช่างฝีมือและแรงงานตลอดจน เครืองมือ

เครืองใช้ต่างๆ เพือดําเนินการตกแต่งตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบให้เสร็จสมบรูณ์ทนัตามเวลาทีกําหนด

ในสญัญาจ้างเหมางานตกแต่งภายใน 

1.1.4 หาวิธีในการปฏิบติังานเพือมิให้เป็นการรบกวนต่อการทํางานของบุคคลข้างเคียงหรือผู้ รับเหมารายอืนๆ 

เช่น การเก็บรักษาวสัดตุกแต่ง การเก็บกวาดสงิปฏิกลู หรือเศษวสัดเุหลอืใช้ การรักษา ความสงบในระหว่างการปฏิบัติงาน

และอืน ๆ 

 

1.2 การประสานงานกับผู้รับจ้างรายอืนๆ 

 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานให้ความยินยอมและให้ความร่วมมือในการติดต่อหรือตกแต่งแก่ผู้ รับจ้าง

รายอืนทีปฏิบติังานอนัไม่รวมอยู่ในงานตกแต่งภายในและให้มีแผนปฏิบัติงานทีประสานกันเพือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

แผนงานนนั ๆ เช่น งานติดตงัอปุกรณ์ไฟฟ้า เครืองปรับอากาศ และงาน ด้านสขุาภิบาลจนแล้วเสร็จและสามารถใช้การได้ดี

จนเป็นทีพอใจแก่ผู้ ว่าจ้างและผู้ออกแบบหากเกิดเหตใุห้เกิดความเสยีหายให้เกิดความล่าช้าและอาจเกิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ ว่า

จ้างอันเนืองมาจากความไม่ ประสานงานกัน ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและไม่นํามาเป็นเหตุในการขอต่ออายุสญัญา

รวมทงัต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดแก่ผู้ ว่าจ้างและต้องไม่นํามาเป็นเหตเุรียกร้องค่าเสยีหายใด ๆ 

 

1.3 การจดัแผนงาน 

 ผู้ รับจ้างต้องจัดทําแผนงานนําเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ ว่าจ้างภายใน  วัน นับแต่วันทีได้รับแจ้งการ

ตดัสนิใจให้เป็นผู้ ดําเนินการตกแต่งภายใน ซงึจะต้องประกอบด้วย 

 . .  เวลาเริมงานการตกแต่งภายในแต่ละขนัตอน 

 . .  เวลาการจดัหาวสัดกุ่อสร้างและอปุกรณ์ 

 . .  การเตรียมงาน ขนัตอน และดําเนินการประกอบงานทีโรงงาน 

 . .  ระยะเวลาติดตงั ณ หน่วยงาน 
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 . .  เวลาแล้วเสร็จของงานตกแต่งภายในทงัหมดโดยมีข้อแม้ตามเงือนไขทีทางผู้ ว่าจ้างได้กําหนดไว้และต้อง

แสดงแผนภูมิสถิติความก้าวหน้าของการปฏิบติังานตกแต่งทกุประเภทโดยแสดงไว้ ณ หน่วยงานทีดําเนินการตกแต่ง เพือ

ความสะดวกในการตรวจสอบงานของผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง 

 

.  ผู้รับเหมาช่วง 

 ในกรณีทีงานตกแต่งทังหมดจะต้องใช้ช่างหรือผู้ รับเหมาช่วงหรือผู้ ชํานาญงานด้านฝีมือหรือเทคนิคพิเศษหาก

ปรากฏว่าช่างของผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วงไม่มีฝีมือหรือมีความรู้ความสามารถไม่เหมาะกับงาน หรือ เป็นผู้ ทีมีความ

ประพฤติไม่เรียบร้อยผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในผลงานการปฏิบติังานของช่างหรือผู้ รับเหมาช่วงทีได้ดําเนินงานไปแล้วโดย

ยดึถือความเสยีหายอนัเกิดขนึแก่งานตกแต่งเป็นของผู้ รับจ้างในทกุกรณี 

 

1.   สวัสดิการและความปลอดภัย 

 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยเกียวกับทรัพย์สินของผู้ ว่าจ้าง การบาดเจ็บ การเสียชีวิต อันเกิดจาก

อบุติัเหตใุนการตกแต่งของผู้ทีเกียวข้องหรือช่างและคนงานของผู้ รับเหมาตลอดจนต้องจดัเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล

และสวสัดิการให้คนงานตามสมควร 

 

.   การป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึนกับอาคาร 

 ผู้ รับจ้างต้องระมดัระวงัไม่ให้การทํางานเกิดความเสยีหายแก่ตัวอาคาร รวมทังโครงสร้างอาคารและ ส่วนประกอบ

อืน ๆ ทีมีอยู่แล้ว เช่น อปุกรณ์ไฟฟ้า, อปุกรณ์ปรับอากาศ ฯลฯ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึนผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบใน

การซ่อมแซมแก้ไขด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองจนได้รับความพอใจ จากผู้ ว่าจ้าง 

 

.   การควบคุมบุคคลภายนอก 

 ผู้ รับจ้างต้องควบคุมบุคคลทีไม่เกียวข้องกับงานตกแต่งเข้ามาในบริเวณทีทําการตกแต่งเป็นอันขาดและจะต้อง

รับผิดชอบต่อความเสยีหายทีเกิดขนึในทกุกรณี 

 

.   ผู้ควบคุมงาน 

 ผู้ รับจ้างจะต้องจ้างหรือแต่งตงัหวัหน้าคมุงานตกแต่งหรือผู้ รับผิดชอบงานเพือเป็นตวัแทนรับผิดชอบงานทกุชนิดของ

ผู้ รับจ้างทงัด้านโรงงานและการติดตงัทีสถานทีตกแต่งในกรณีทีมีข้อผิดพลาดข้อ สงสยัใดๆ ขณะทีผู้ รับจ้างไม่อยู่ หวัหน้าคุม

งานจะต้องเป็นผู้ทีสามารถเข้าใจในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบอย่างดีและมีความรู้ในการใช้วัสดุและ

อปุกรณ์การตกแต่ง หากพบว่าหวัหน้าคมุงานผู้นนัไม่มีประสทิธิภาพหรือความสามรถในการทํางานและในการปฏิบัติงาน 

อนัจะทําให้เกิดผลเสยีหายกบังาน ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้ ว่าจ้างมีสทิธิทีจะขอเปลยีนหวัหน้าคมุงาน 

 

.   การตรวจงาน 

 ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้ ว่าจ้างและผู้ออกแบบมีสทิธิตรวจงานและดคูวามคืบหน้าของงานระหว่างการดําเนินงาน

ตกแต่ง ทงัทีโรงงานและหน่วยงานทีทําการตกแต่งทกุเวลาเพือตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานให้ถูกต้องโดยผู้ รับจ้าง
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ต้องแสดงสถิติของการปฏิบติังานทกุขนัตอนตามความเป็นจริงตังแต่เริมลงมือก่อสร้างจนกระทังแล้วเสร็จสมบูรณ์ อีกทัง

การอํานวยความสะดวกในการตรวจงานในหน่วยงาน 

 

.   การสังซือของและวัสด ุ

 วสัดแุละอปุกรณ์การตกแต่งบางอย่างซึงจําเป็นต้องสงัซึอพิเศษผู้ รับจ้างต้องสงัของนันๆ ล่วงหน้าหรือตรวจสอบ

จํานวนว่ามีมากพอทีจะใช้หรือไม่เพือจะได้ทนักบัการประกอบและดําเนินงานทนัตามสญัญาทีกําหนดไม่ว่าวสัดนุนัจะสงัซือ

ภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ หากการดําเนินการสงัซือล่าช้าด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในทุก

กรณีโดยปราศจากเงือนไขใดๆ ทงัสนิ 

 

.   การใช้วัสดุเทียบเท่าและการใช้วัสดุอืนแทน 

 ในกรณีทีวสัดหุรืออปุกรณ์ตกแต่งทีกําหนดให้ตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบไม่สามารถทีจะจัดหา

ได้ในท้องตลอดผู้ รับจ้างต้องยืนขออนมุติัการใช้วสัดเุทียบเท่าโดยต้องนําเสนอวสัดทุีขอเทียบเท่ามากกว่า  รายการ เพือจะ

ได้เปรียบเทียบคุณภาพได้ตามความประสงค์และระยะเวลาทีเสียไปในการขอเทียบเท่านันหากวัสดุหรืออุปกรณ์ทีขอ

เทียบเท่าราคาตํากว่าวสัดทุีกําหนดให้ในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบผู้ รับจ้างยินดีทีจะให้ผู้ ว่าจ้างหักเงินใน

สว่นของวสัดทุีขาดไปเมือมีการจ่ายเงินในงวดต่อไป หรือถ้าหากราคาสงูกว่าเดิม ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิมจากเดิม

ไม่ได้ ฉะนนัในการขอวัสดุเทียบเท่าหรือใช้วัสดุแทนให้ใช้วัสดุทีมีราคาและคุณภาพใกล้เคียงกับวัสดุทีกําหนดให้ในแบบ

รายละเอียดและรายการประกอบแบบแต่ทงันีจะต้องได้รับอนมุติัจากบคุคลตามลาํดบั ดงัต่อไปน ี

ก. คณะกรรมการตรวจการจ้าง  

ข. ตวัแทนผู้ ว่าจ้าง  

ค. ผู้ออกแบบ 

 

.  แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 

 แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบในงานนีทังหมดเป็นลิขสิทธิ ของผู้ออกแบบและผู้ ว่าจ้างผู้ ร้บจ้างจะ

นําไปใช้ในงานของทีอืนๆ ไม่ได้และผู้ ว่าจ้างมีสิทธิทีจะเรียกร้องแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบคืนเมืองาน

ตกแต่งทงัหมดได้สนิสดุลง 

 

1.13  ข้อขัดแย้งในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 

 ในการปฏิบติังานตกแต่งภายใน หากมีข้อขัดแย้งหรือประสบปัญหาอันเป็นข้อขัดแย้งในวิธีปฏิบัติงานอันเกิดจาก

แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบให้ผู้ รับจ้างแจ้งต่อผู้ ว่าจ้างและผู้ออกแบบเพือพิจารณาทันทีก่อนทีจะลงมือ

ดําเนินการต่อไปตามทีกําหนดไว้ โดยต้องไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเปลยีนแปลงแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบแต่

อย่างใด 

 

1.14  ระยะและมาตรฐานต่าง ๆ 

 ขนาดและมาตรฐานส่วนต่างๆ ทีปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบการอ่านแบบให้ถือ

ความสาํคญัตามลาํดบัต่อไปนี 
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ก.  แบบรูป 

ข.  ระยะทีเป็นตวัเลข 

ค.  อกัษรทีปรากฏอยู่ในแบบรูป 

ง.  แบบขยาย, แบบขยายเพิมเติม 

จ.  แบบขยายทีได้รับอนมุติั 

 การวัดจากแบบโดยตรงอาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้หากผู้ รับจ้างยังมีข้อสงสัยอยู่ให้ทําการสอบถามจากผู้

ควบคมุงานก่อนลงมือทําการก่อสร้างห้ามทําโดยพลการ 

 

.15  การเปลียนแปลงในการตกแต่ง 

 ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้ ว่าจ้างและผู้ออกแบบ มีสิทธิทีจะสงัเปลียนแปลงรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ ตกแต่ง 

หรือเปลยีนแปลงรูปแบบตามสภาพของสถานทีติดตงัเพือให้ได้ซงึประโยชน์ใช้สอยและให้ได้มาซึงงานทีสมบูรณ์โดยทีการ

เปลยีนแปลงนีไม่ได้ทําให้ราคาค่าก่อสร้างตกแต่งสงูขนึ 

 

. 6  การตกแต่งทไีม่ตรงกับแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 

 ในกรณีทีมีการตรวจพบว่าผู้ รับจ้างทําการตกแต่งไม่ตรงตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบผู้ ว่าจ้างหรือ

ตวัแทนของผู้ ว่าจ้างและผู้ออกแบบมีสทิธิให้ผู้ รับจ้างทําการแก้ไขให้ถกูต้องทนัทีโดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือต่อ

สญัญาไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทิงสนิ 

 

.17  การเสนอแบบขยายเท่าของจริง (Shop Drawing) 

 ก่อนทีงานตกแต่งจะดําเนินการผู้ รับจ้างต้องเสนอแบบขยายเท่าของจริงหรือตามทีผู้ออกแบบกําหนดโดยเสนอแก่

ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ ว่าจ้างและผู้ออกแบบเพือพิจารณาอนุมัติ โดยเฉพาะแบบทีต้องการความประณีตและงานที

ต้องการความสวยงาม ฯลฯ ทงันีหากผู้ รับจ้างได้ดําเนินการไปก่อนโดยพลการและมีผลเสียหายแก่งานตกแต่งผู้ ว่าจ้างหรือ

ตวัแทนของผู้ ว่าจ้างและผู้ออกแบบมีสทิธิทีจะสงัระงบัหรือ แก้ไขโดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสยีหายใดๆ มิได้ 

 

.18  การเสนอตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์และตัวอย่างวัสด ุ

 ก่อนการดําเนินการประกอบเฟอร์นิเจอร์ทุกชิน ผู้ รับจ้างต้องเสนอตัวอย่างทีประกอบเสร็จแล้วอย่างละ 1 ชิน ต่อ

ผู้ออกแบบและผู้ ว่าจ้างเพือพิจารณาอนมุติัและเพือทําการปรับปรุงในกรณีทีผู้ออกแบบมีความประสงค์ทีจะทําการปรับปรุง

ตวัอย่างเฟอร์นิเจอร์นนัๆ จนเป็นทีพอใจของผู้ ว่าจ้างและผู้ออกแบบและให้ยดึถือตวัอย่างทีได้รับอนมุติันี ซงึรวมถึงงานด้าน

ฝีมือและความสวยงามเป็นหลักในการประกอบ เฟอร์นิเจอร์ชินอืนต่อไปโดยถือว่าตัวอย่างนีเป็นส่วนหนึงของสญัญาผู้

รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิม มิได้ อนงึ ถ้ามีปญหาเกียวกบัวสัดหุรืออปุกรณ์สาํเร็จรูปต่างๆทีมีรูปทรง ลกัษณะผิวสีหรือ

ลวดลายอนั จะก่อให้เกิดความแตกต่างกนัในด้านความงาม ผู้ รับจ้างต้องส่งรูปแบบหรือตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์นันๆ ให้

ผู้ออกแบบตรวจเลอืกก่อนนําไปดําเนินการหากผู้ รับจ้างดําเนินการติดตงัหรือประกอบอปุกรณ์ต่าง ๆทีมิได้รับความเห็นชอบ

แล้วผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดหุรืออปุกรณ์ทีผู้ออกแบบหรือว่าจ้างเห็นชอบมาเปลยีนให้ทนัที 

 

.   การส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังต่อไปนี 
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 1.19.1  ทําความสะอาด 

  ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บกวาดทําความสะอาดทงัภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณก่อสร้างให้ เรียบร้อย 

วสัดทุีไม่ใช้แล้วต้องทําการขนออกให้พ้นบริเวณทงัหมด และปัดกวาดอาคารให้สะอาด นอกจากนนัผู้ รับจ้างจะต้องทําความ

สะอาดเป็นพิเศษสาํหรับงานดงัต่อไปนี 

ก.  ทําความสะอาดกระจกทังหมด ผู้ รับจ้างจะต้องลบรอยฟ้อนและสีบนกระจก ล้างพร้อมขัดเงาและ

จะต้องระมดัระวงัไม่ให้กระจกมีรอยขดูขีดใด ๆ  

ข.  ทําความสะอาดงานทุกชินทีทาสี ตกแต่งและย้อมสี ผู้ รับจ้างจะต้องลบรอยเครืองหมายรอยฟ้อน 

รอยนิวมือ ดิน และ / หรือขีฝุ่ นจากงานทาส ีตกแต่งและย้อมส ี 

ค.  รืองานเครืองป้องกนัชวัคราวออก ผู้ รับจ้างจะต้องรือถอนเครืองป้องกนัชวัคราวออกให้หมดทําความ

สะอาดและขดัพืนเมืองานเสร็จสมบรูณ์  

ง.  ทําความสะอาดและขดังานไม้ทงัหมด ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดหรือขัดงานไม้เมืองาน เสร็จ

สมบรูณ์ 

จ.  ทําความสะอาดและขัดอุปกรณ์โลหะของงานทังหมด ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดและขัด

อปุกรณ์โลหะของงานทงัหมด รวมทงัขดัรอยฟ้อน ฝุ่ นละออง ส ีฯลฯ เมืองานเสร็จ  

ฉ.  ขดัรอยจดุ ขีดิน และสจีากงานปพูนึกระเบือง ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดสิงติดตังและอุปกรณ์

ทงัหมด ลบรอยฟ้อน ส ีขีฝุ่ น และสงิสกปรกทงัหมด  

ช.  ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทําความสกปรกหรือเสยีหายใด ๆ ให้เกิดแก่งานของผู้ รับจ้างรายอืน ๆ ใน บริเวณ

โครงการเดียวกนั 

 1.19.2  การรือถอนสงิปลกูสร้าง 

  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการรือถอนสิงปลกูสร้างของเดิมหรือสิงกีดขวางใด ๆ ในบริเวณ หน่วยงาน

ทังหมด วัสดุทีรือถอนออกหมดเหล่านันจะเป็นกรรมสิทธิของผู้ ว่าจ้าง นอกจากผู้ ว่าจ้าง จะระบุไว้เป็นอย่างอืนโดยทํา

หนงัสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเก็บ วสัดดุงักลา่วและนําไปเก็บไว้ในทีทีผู้ ว่าจ้างต้องการ 

 1.19.3  การกําจดัวสัดทุีรือถอน 

  วสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และอืนๆ ทีรือถอนออกจะเป็นกรรมสิทธิของผู้ ว่าจ้างผู้ รับจ้างจะต้อง

กําจดัวสัดทุีไม่ใช้ตามแต่ผู้ ว่าจ้างจะสงั 

 1.19.4  การทดสอบอปุกรณ์ต่างๆ 

ผู้ รับจ้างต้องทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บานเปิด รางเลือน กุญแจ ไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์เครืองใช้และอืนๆ จน

สามารถใช้การได้ดีทกุจดุในกรณีทีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้ ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบมีความประสงค์จะทําการทดสอบอปุกรณ์

ต่างๆ ก่อนนําไปใช้ติดตังเพือทํางานจริง ผู้ รับจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบตามทีผู้ ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ ว่าจ้างหรือ

ผู้ออกแบบกําหนดโดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทงัหมดและจะ ไม่นํามาเป็นเหตเุรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสยีหายใดๆ 

 1.19.5  กญุแจ 

  ผู้ รับจ้างต้องจดัทําป้ายรายละเอียดไว้กบัลกูกญุแจ รวมทัง Master Key (ถ้ามี) ให้ตรงกับกุญแจ ทุกชนิด 

และต้องส่งมอบให้ผู้ ว่าจ้างทังหมดทันทีเมือผู้ ว่าจ้างรับมอบงาน ลกูกุญแจเหล่านีต้องอยู่ ในความดูแลของผู้ รับจ้างเป็น

อย่างดี ห้ามจําลองลกูกญุแจเหลา่นีโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด หากผู้ รับจ้างทําลกูกญุแจหาย ผู้ รับจ้างต้องเปลียนกุญแจชุด

นนัใหม่โดยจะคิดเงินเพิมไม่ได้ 
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 1.19.6  การปฏิบติันอกเหนือจากนีให้ถือตามข้อตกลงและสญัญาจ้างเหมาตกแต่งภายในระหว่างผู้ ว่าจ้างและผู้ รับ

จ้าง 

 1.19.7  ในการส่งมอบงานผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการทุกอย่างทีระบุให้เสร็จเรียบร้อยจนใช้การได้ภายใน

กําหนดเวลาทีระบไุว้ในสญัญา 
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2. ข้อกําหนดทัวไป (GENERAL SPECIFICATION) 

 

2.1 งานไม้ 

. .1  วสัด ุ

 - ไม้ทัวไปทีนํามาใช้ภายในการก่อสร้างตกแต่งยกเว้นงานชัวคราว เช่น ไม้แบบ ไม้คํายัน เป็นต้น 

จะต้องแห้งไม้ทีมีนําหนกัเบากว่าปกติหรือมีรอยแตกร้าวหรือมีตาหรือรูห้ามนํามาใช้ตกแต่งนอกจากจะได้รับอนุญาตเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ ไม้ทีมีเนือไม้แหว่งทีขอบไม้เกินกว่า1/5 เท่าของหน้าแคบห้ามนํามาใช้ทําการ

ตกแต่ง 

 - ไม้เนือแข็งนอกจากระบไุว้เป็นพิเศษไม้ทีใช้ในการตกแต่งทังหมด (ยกเว้นงานชัวคราว)ให้ใช้ไม้เนือ

แข็งไม้เนือแข็งทีจะใช้จะต้องเป็นไม้เนือแข็งทีมีคณุสมบติัตามมาตรฐานกรมป่าไม้ได้แก่ ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เคียม 

ไม้ยมหิน ไม้รัง ไม้เต็ง ไม้พลวงและไม้ตะเคียนทอง 

 - ไม้เนืออ่อน ไม้สาํหรับทําเคร่าหรือเคร่าฝ้าเพดานอนุญาตให้ใช้ไม้ยางได้แต่จะต้องผ่านการอบและ

อดันํายาแล้วการอดันํายาไม้จะต้องมีคณุภาพไม่น้อยกว่าคณุภาพอดันํายาของโรงงานอดันํายาไม้ขององค์การอตุสาหกรรม

ป่าไม้ คือ ก่อนอดันํายาจะต้องอบไม้ให้แห้งประมาณ 30% แล้วจงึทําการ อดันํายาโดยใช้อดันํายาอบแห้งครึงปอนด์ ต่อไม้ 

1 ลกูบาศก์ฟตุ ไม้สาํหรับทําเคร่าฝ้าหรือเคร่าฝ้าเพดาน จะต้องไสเรียบมาจากโรงงานทังหมดถ้าไม่ได้ระบุในแบบ ให้ใช้ไม้

ยางอาบนํายาจากโรงงาน ห้ามใช้เศษไม้ทีประกอบเป็นแบบเทคอนกรีตมาทําการก่อสร้างตกแต่งเด็ดขาด 

 - ไม้วงกบ ไม้สาํหรับทําวงกบทงัหมด นอกเหนือจากระบไุว้เป็นพิเศษในแบบ ให้ใช้ไม้มะค่า ขนาดของ

ไม้วงกบตามระบใุนแบบ 

2.1.2  ขนาดของไม้ 

 ไม้สาํหรับทําการตกแต่งทงัหมด (ยกเว้นไม้สกั) ยอมให้เสียเนือไม้เป็นคลองเลือย โดยให้ขนาดเล็กกว่าที

ระบใุนแบบได้แต่เมือตกแต่งพร้อมทีจะประกอบเข้าเป็นสว่นของอาคารจะต้องมีขนาดเหลอืไม่น้อยกว่าดงันี 

  ไม้ขนาด 1/2." ไสตกแต่งแล้วเหลอืไม่เลก็กว่า 3/8 " 

  ไม้ขนาด 1" ไสตกแต่งแล้วเหลอืไม่เลก็กว่า 13/16" 

  ไม้ขนาด 1 1/2" ไสตกแต่งแล้วเหลอืไม่เลก็กว่า 1 5/16" 

  ไม้ขนาด 3" ไสตกแต่งแล้วเหลอืไม่เลก็กว่า 2 11/16" 

  ไม้ขนาด 4" ไสตกแต่งแล้วเหลอืไม่เลก็กว่า 3 5/8" 

2.1.3 การเข้าไม้ 

การบากไม้ก็ดีหน้าไม้ทีประกบกนัก็ดี จะต้องขีดเส้นฉากวดัมมุให้ถกูต้องจงึเลอืย เจาะไส ตกแต่งให้ หน้าไม้สนิทเต็ม

หน้าทีประกบกนั 

2.1.4 ไม้ทงัหมดทีไสตกแต่งและประกอบเข้ารูปแล้วจะต้องได้รับการอุดโป้วร่องรอยต่างๆและขัดด้วยกระดาษ

ทรายให้เรียบร้อยแล้วจงึทาสหีรือแชลแลคทบัตามระบใุนรายการ 

2.1.5 งานไม้สาํหรับงานเฟอร์นิเจอร์ 

 -    คณุภาพไม้ 

 ไม้ทีนํามาใช้ในงานต้องเป็นไม้ตดัแล้วไม่มีรอยบิน แตกร้าว บิดงอ ไม่มีตาไม้หรือกะพีไม้ หรือตําหนิอืน ๆ 

และต้องเป็นไม้ทีผ่านการอบหรือผงึให้แห้งสนิท ไม่เกิดปัญหาจากการยดึ หด บิด งอ ในภายหลงั 
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 - ชนิดของไม้ 

  โครงเฟอร์นิเจอร์ โดยทวัไปใช้ไม้ขนาด1" X 2" ในสว่นทีเป็นโครงภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้จาก

ภายนอกให้ใช้ไม้ส้กเนือหรือไม้เนือแข็งอืนๆ ตามทีระบแุละไม้ทีใช้ต้องสามารถย้อมสีให้เป็นสีเดียวกันได้ยกเว้นทีระบุเป็น

อย่างอืนในสว่นทีเป็นโครงภายในหรือไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกให้ใช้ไม้ยมหอมหรือไม้เนือแข็งห้ามใช้ไม้เนืออ่อน

เป็นอนัขาด วสัดทุีกรุในสว่นภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้ให้ใช้ใม้อดัหนา 4 มม.และในสว่นทีรับนําหนกัหนา 6 มม. หรือ

ไม้ส้กจริงตามระบหุรือนอกจากจะระบเุป็นอย่างอืน หรือต้องพ่นสสีว่นการกรุไม้ภายในตู้หรือสว่นทีไม่สามารถมองเห็นให้ใช้

ไม้อดัหนา 4 มม. ยกเว้นในสว่นทีต้องรับนําหนกัให้ใช้ไม้อดัยางหนา 6 มม. 

 - ขนาดของไม้ 

  ขนาดทีระบไุว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบคือขนาดของไม้ทียงัไม่ได้ไสเรียบและการ

นําไม้ทีไสเรียบทังหมดมาใช้ขนาดต้องไม่เล็กกว่าทีระบุเกิน 4 มม. และไม้ท่อนใดทีมีนําหนักเบาหรือเปือยห้ามนํามาใช้

เด็ดขาด 

 - โครงภายในให้ใช้ไม้ยมหอมทงัหมด 

 - ไม้อดัสกั เป็นไม้อดัสกัคณุภาพมาตรฐาน มอก.178-2519 เกรด เอ คดัลายขนาดความหนาตามแบบ 

 - ไม้อดัยางคณุภาพมาตรฐาน มอก.178-2519 

2.1.6  งานประกอบ ยดึ หรือติดตงัโครงไม้ 

 การติดตังโครงไม้ทังหมด ต้องตังแนวให้ได้ระดับและได้ฉากทังแนวตังและแนวนอนตามทีกําหนด 

ระยะห่างของโครงไม่เกินกว่า 0.40 ม.นอกจากจะระบเุป็นอย่างอืนการเข้าไม้ต้องเข้าเดือยเข้ามมุห้ามตีชนหรือโดยพิจารณา

ตามความเหมาะสมกรณีทีจะต้องมีการต่อไม้ ให้ต่อทีแนวการแบ่งช่วงห้ามต่อในสว่นกลางของการแบ่งนอกจากทีจําเป็น 

2.1.7 การแบ่งช่วงหรือระยะต่าง ๆ 

 ผู้ รับจ้างต้องทําการตรวจสอบระยะต่างๆ ของหน่วยงานทีติดตงัหรือเครืองใช้ทีจะต้องติดตงัในงานก่อนเริม

ดําเนินการประกอบและติดตงัการแบ่งช่วงโครงแนวตงัให้ยดึระยะทีได้ตรวจสอบจาก สถานทีและเครืองใช้ต่างๆ เป็นแนวใน

การแบ่งหากถกูต้องตรงกับช่วงทีกําหนดให้ตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบและสามารถบรรจุหรือติดตัง

เครืองใช้ทีกําหนดให้ก็ให้ดําเนินการต่อไปได้ในกรณีทีต้องทําการปรับขนาดระยะต่างๆ ตามแบบรายละเอียดและรายการ

ประกอบแบบเพือให้สอดคล้องกับหน่วยงานจริงให้ผู้ รับจ้างทําการปรึกษาผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนฯก่อนดําเนินการหากมี

ข้อบกพร่องหรือเสียหายอันเนืองมาจากการทีไม่ได้ตรวจสอบขนาดดังกล่าวผู้ รับจ้างต้องยินดีทีจะแก้ไขจนกระทังเป็นที

พอใจของผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายใดๆ เพิมไม่ได้ 

2.1.8  การเข้ามมุและการเข้าเดือยต่างๆ 

 การเข้าไม้หรือเข้ามมุต่างๆ ของการตกแต่งต้องสนิทและได้ฉากหรือได้ระดบัแนวตงัหรือแนวทางการเข้าไม้

หรือเข้าเดือยเข้ามมุต้องทําด้วยความประณีตทกุจดุ ต้องอดัแน่นด้วยกาวทีใช้กับงานไม้โดยเฉพาะมีประสิทธิภาพทีคงทน

และเหนียวแน่นห้ามเจือปนสารอืนทีทําให้ประสทิธิภาพของกาวเจือจางลง เช่น นําหรือนํามนัต่างๆ การเข้าเดือยทุกอันต้อง

มีขนาดไม่ตํากว่า3/8 นิว หรือครึงหนงึของหน้าตดัไม้อดัด้วยกาวแดง (กาวผง) ทิงไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิทการตอกตะปูทีมี

ความยาวมากกว่า1 นิว ให้ใช้สว่านเจาะนําก่อน และต้องตอกตะปตูดัหรือทบุหวัและสง่ให้จมในเนือไม้ก่อนทีจะอุดหัวตะป ู

การตอกอย่าให้ปรากฏรอยค้อนทีผิวได้ 
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.   งานโลหะ 

 . .  ขอบเขตของงาน 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุแรงงานและอปุกรณ์การติดตงังานโลหะทงัหมดทีระบไุว้ในแบบ 

 . .  แบบขยาย 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแบบขยายและShop Drawing ของงานทจํีาเป็นให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ ตรวจก่อน

จงึจะทําการก่อสร้างตกแต่งได้แบบขยายเหลา่นีจะต้องแสดงขนาดจดุเชือมและระยะต่างๆ โดยละเอียด 

 . .  ตวัอย่าง 

  โลหะทีจะนํามาติดตังจะต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ ตรวจเสียก่อนภายหลังจากทีได้รับ

อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วจงึทําการติดตงัได้ 

 . .  วสัด ุ

  วสัดทุีเป็นเหลก็ทกุชนิดจะต้องมีคณุภาพดีไม่มีตําหนิหรือเป็นสนิม มีมาตรฐานสามารถรับความเค้นและ

เครียดและพิกดัต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลติทวัไปและต้องมีขนาดตามระบใุนแบบ 

 . .  การประกอบและติดตงั 

  งานโลหะเบ็ดเตลด็ทงัหมดจะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบขยายการพับ ตัดหรือตัดต่อจะต้อง

เรียบร้อยได้ฉากได้แนวและระดบัรอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบและสนิทการยดึด้วยน็อตสกรู ทกุแห่งต้องใสแ่หวนรองรับและขัน

สกรูจนแน่น 

 . .  การตกแต่ง 

  วสัดทุีเป็นเหลก็ทงัหมดจะต้องล้างให้สะอาดปราศจากสนิมรอยต่อและรอยเชือมต่างๆ จะต้องขัดตกแต่ง

ให้เรียบร้อยและทาสกีนัสนิมก่อนจงึทําการทาสทีบัหน้าตามระบใุนงานทาสไีด้ 

 

.   งานผนัง 

 งานผนงัโครงเคร่าโลหะ, ผนงักรุยิบซมับอร์ด 

 . .  วสัด ุ

  แผ่นยิบซมับอร์ดใช้ชนิดหนา  มม. ชนดิปลายลาดเหมาะสาํหรับใช้ฉาบเรียบเคร่าผนังใช้ชนิดเหล็กอาบ

สงักะส ีขนาดกว้างไม่ตํากว่า  มม. ประกอบด้วย C Section ใช้ทางตังและ U Section ใช้แนวนอนระยะห่างของโครง

เคร่า @ .  X .  # การต่อเคร่าในแนวตังกับแนวนอนพยามยามให้มีผิวหน้าเสมอกันเพือป้องกันมิให้แผ่นเป็นคลืน 

Comer Bead และ Casing Bead จะต้องจดเตรียมไว้ติดตงัสาํหรับแผ่นยิบซมัทีชนกบัช่องเปิดของวงกบประตหูน้าต่างหรือ

ช่องเปิดต่างๆ ในสว่นทีผนงัยิบซมัชนกบัผนงัอืนๆ หรือโครงสร้างและตามตําแหน่งทีผู้ควบคุมงานเห็นสมควรแผ่น Corner 

Bead และ Casing Bead จะต้องใช้แผ่นเหลก็ชบุสงักะสคีวามหนาไม่ตํากว่า .  มม. รอยชนต่างๆ ของแผ่นยิบซัมกับวง

กบประตหูน้าต่างหรือผนงัชนอืน หรือโครงสร้างจะต้องเว้นร่องไว้ -  มม. แล้วฉีดด้วย Silicone 

 . .   ตวัอย่าง 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่างวสัดตุ่าง ๆ มาเพือพิจารณาและอนมุติัก่อนติดตงั 

 . .   การติดตงั 
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  ผนงัยิบซมัฉาบเรียบโครงเคร่าเหลก็จะต้องได้ดิง ได้ฉากกบัผนงัด้านอืนๆ ความเรียบของผิวในระยะความ

ยาว .  จะต้องไม่เป็นแอ่งหรือนนูเกิน  มม. 

การติดตงัจะต้องเป็นไปตามทีปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ พร้อมทังมี อุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ที

บริษัทผู้ผลติกําหนดไว้ติดตงัให้ครบถ้วน C Section ในแนวดิงจะต้อง ยดึกบัโครงสร้างทงัด้านบนและด้านลา่งสาํหรับทีหยุด

ลอยโดยไม่ชนกบัผนงัอืนๆ หรือโครงสร้าง C Section ด้านริมสดุจะต้องใช้ Section คู ่

 . .   การป้องกนั 

  ผนงัทีได้กรุและฉาบแนวแล้วจะต้องได้รับการดแูลมิให้โดนนํา นํามนั หรือคราบต่างๆ ความชํารุดของผิวที

เกิดขนึไม่ว่าจะด้วยเหตใุดก็ตาม จะต้องเปลยีนซ่อมแซมแผ่นยิบซมัการเปลยีนแผ่นยิบซัมจะต้องเปลียนในส่วนทีโครงเคร่า 

และริมด้านทีจะต้องฉาบรอยต่อ จะต้องทําให้เหมือนแผ่นชนิดปลายลาด การเปลยีนแผ่นจะต้องเปลียนเป็นพืนที /  แผ่น 

หรือเต็มแผ่น ตามทีผู้ควบคมุงานจะเห็นสมควร 

 . .  ผนงักรุวสัดอุืน 

  ผนงัทีระบใุห้กรุวสัดอุืนตามแบบให้ใช้โครงเคร่าเช่นเดียวกับผนังกรุยิบซัมบอร์ด และการใช้กรรมวิธีการ

ติดตงัตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลติหรือตามทีระบเุป็นพิเศษตามแบบ 

 . .    ผนงักรุไม้อดัสกั โครงเคร่าไม้ 

  วสัดไุม้อดัสกัขนาดหนา  มม. คณุภาพมาตรฐาน มอก. -  เกรด เอ คัดลายการติดตัง กรุไม้อัด

สกัลงบนไม้อดัยางหนา  มม. โครงไม้ยางขนาดระบุตามแบบอัดด้วยกาวให้แน่นสนิท ขัดแต่งผิวและรอยต่อให้เรียบร้อย 

เมือติดตงัเสร็จแล้วผิวไม้อดัจะต้องเรียบไม่เป็น รอยคลนื รอยต่างๆ ให้เป็นไปตามระบใุนแบบหรือรายการประกอบ 

 . .   งานผนงัพิเศษ 

  ผนงัชนิดอืนทีระบตุามแบบให้ใช้กรรมวิธีการประกอบและติดตงัตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตหรือตามทีมี

การระบเุป็นพิเศษตามรายละเอียดในแบบก่อสร้าง 

 

.   งานทาส ี

 . .   ขอบเขตของงาน 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงาน และอุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับการทาสีอาคารทังหมดทีระบุในแบบ 

รายละเอียดและรายการประกอบแบบ 

. .   รายการทวัไป 

  สีทีใช้และสีรองพืนจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัดห้ามทําการผสมสีอืนใด

นอกเหนือไปจากนนัในการทาสภีายหลงัจากทีแห้งแล้วสเีดียวกนัจะต้องปรากฏเหมือนกันทุกประการหากสีทีทาไม่เท่ากัน 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทําสใีนบริเวณทีต่างกนัเสยีใหม่ 

 . .   วสัดทุวัไป 

  - ชนิดของส ีงานเหลก็ให้ทาเคลอืบด้วยสกีนัสนิม Oxide Primer แล้วทาทบัด้วยสีนํามัน Gross Paint 

สว่นงานไม้ให้ทาเคลอืบด้วยสนีํา Gross Paint วิธีการทาสใีห้เป็นไปตามกรรมวิธีของ บริษัทผู้ผลติ 

  - ช่างทาสต้ีองเป็นช่างสทีีมีความชํานาญ มีผู้ควบคมุงานคอยดแูลตลอดเวลา ห้ามการทาสขีณะที ฝน

ตก อากาศชืนจดั หรือบนผิวทียงัไม่แห้งสนิท 
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  - การเตรียมผิวสาํหรับงานไม้ มีข้อควรปฏิบติัดงัน ี

การทาสบีนพืนผิวไม้ ขนึอยู่กบัความชืนของเนือไม้ถ้าไม้ยังมีความชืนสงูมาก ไม่ควรทาสี ควร ปล่อยทิงไว้ให้แห้งด้วยการ

ตากหรือการอบ จนเหลอืความชืนประมาณ %- % รอยต่อหรือ สว่นของไม้ทีจะต้องนําไปประกบกับวัสดุอย่างอืน เช่น 

ผนงัอิฐ ผนงัซีเมนต์ ผนงัปนูปลาสเตอร์ ควรทาสรีองพืนก่อนนําไปประกบติดกนั 

  - พืนผิวใหม่ 

    :  ให้แน่ใจว่าไม่ได้ผ่านการอบหรือตากจนแห้งดีแล้ว 

    :  รอยแตกร้าวเป็นรู ต้องทําการอดุแต่งด้วยวสัดทุีแข็งพอ และขดัให้เรียบเสมอกนั 

    :  สว่นทีเป็นตาไม้ ต้องตกแต่งให้เรียบร้อยถ้าตาใหญ่ให้เจาะและอุดด้วยไม้ชนิดเดียวกันขัดให้

เรียบ 

    :  รอยต่อ ลนิ ร่องต่าง ๆ ทีทําจากโรงงาน จะต้องทาสรีองพืนก่อนทีจะนํามาประกอบ 

    :  ในการประสานชินสว่นต่าง ๆ หากมีการตดั เลอืย สว่นใด ๆ ให้ทาสรีองพืนทนัที 

    :  เช็ดฝุ่ นออกให้หมด 

    :  ทาสด้ีวยสรีองพืนไม้อลมิูเนียม A -  หนงึครัง 

  - งานทาสทีงัหมด จะต้องเรียบร้อยสมําเสมอ ไม่มีรอยแปลง รอยหยดส ีและข้อบกพร้องอืนใด ต้องทํา

ความสะอาดรอยเปือนสบีนกระจก พืน ฯลฯ งานทาสจีะต้องได้รับการตรวจตราและ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ 

  - งานฝีมือ สีทีทาจะต้องทําด้วยความประณีตตามกรรมวิธีการผลิต การผสมสีและการเก็บรักษา 

จะต้องรัดกมุ ไม่ให้มีวสัดอุืนปนหรือชินสทีีค้างจากการทาจะต้องนําไปทําลายทนัทีนอกบริเวณ หน่วยงาน 

  - วิธีการทาส ีสทีีทาจะต้องทาด้วยแปรงหรือเครืองพ่นหรือลกูกลงิ 

    :  จะต้องทาในขณะทีอณุหภูมิเดียวกนั 

    :  ผิวหน้าขณะทาจะต้องสะอาด และจะขดับาง ๆ ก่อนทาสซํีาลงไป 

    :  สทีีทาด้วยแปลง จะต้องเรียบไปทางเดียวกนั เมือเสร็จแล้วจะต้องมองไม่เห็นแนวแปรง 

    :  ลกูกลงิ จะกระทําได้เมือทาสขีนัทีสอง 

    :  สพี่น จะกระทําโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ออกแบบ เครืองมือทีใช้จะต้องสะอาด มีขนาด 

และกําลงัตามวิธีการของผลติภัณฑ์นนั ๆ สาํหรับกระป๋องส ีเมือทําการใช้แล้ว จะต้องทบุหรือ ทําลายให้เห็นเด่นชัด ส่วนสีที

บรรจมุาในกระป๋องทีบบุเห็นได้ชดัไม่อนญุาตให้นํามาใช้ในการทาส ี

 

.   งานกระจก 

 . .   วสัด ุ

  กระจกทีใช้จะต้องผลติโดยกรรมวิธี Float Process ผิวหน้า  ด้านเรียบสนิทไม่เป็นฟองอากาศหรือคลืน

ไม่แตกร้าวหรือมีรอยขดูขีดใดๆ ทิงสนิชนิดและขนาดของกระจกต้องได้ตามทีระบุไว้ในแบบกระจกเงาใช้กระจกทีมีความ

หนาตามแบบ ผลติโดยกรรมวิธี Float Process ไม่เป็นคลนื ฟองอากาศ หรือรอยแตกขดูใดๆ ด้านหลงัเคลอืบด้วยสารเงิน  

ครัง โดยวิธีชบุด้วยไฟฟ้าและทาส ีรองพืนทบัหน้าอีก  ชัน กระจกเงานีผู้ รับจ้างจะต้องรับประกันความเสียหายจากการที

สารเคลอืบ หลงัหลดุไปเป็นระยะเวลา  ปี จนกว่าทีทําการติดตังผู้ รับจ้างจะต้องเปลียนให้ใหม่ภายใน  เดือน นับตังแต่

ได้รับหนงัสอืแจ้งจากผู้ ว่าจ้างโดยไม่คิดมลูค่าเพิมเติม 
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วสัดยุดึกระจกและอดุกนัซมึ (Glazing Material) ประกอบด้วย 

  - วัตถุแผ่นกระจกกับกรอบกระจก(Neo plane Gasket) ทําด้วย Neo plane ลกัษณะเป็นเส้นยาว 

รูปร่างขนาด และการใช้งานเป็นไปตามทีบริษัทผู้ผลติกระจกแนะนํา หรือตามทีระบใุนแบบ 

  - วสัดอุดุกนัซมึ(Sealant Compound) ลกัษณะปรากฏอยู่ในหลอดใช้งานโดยเครืองมืออัดฉีดวัสดุนี

เป็นส่วนผสมของSilicone Rubber ในส่วนทีจําเป็นจะต้องใช้ (การใช้งาน ดูเรืองงาน ประตูหน้าต่างอลมิูเนียม) การอุด

จะต้องเป็นสดัสว่นระหว่างกว้างและลกึเท่ากบั  ต่อ ความ ลกึต้องไม่น้อยกว่า  มม. 

  - แท่นรองรับและยึดกันกระจก (Setting Block and Spacer Shine) ทําจาก Vinyl หรือ Neo plane 

รูปร่าง ขนาดความหนาและการติดตงัเป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติกระจกทําหน้าทีรองรับกระจกกบักรอบด้านล่าง

และด้านข้างให้พอเพียงสําหรับอุดวัสดุกันซึมและการ ขยายตัวของกระจกสีต้องกลมกลืนกับวัสดุกันซึมกระจกทีมีความ

กว้าง  นิว ต้องมีแท่น รองรับทกุด้านและแต่ละด้านมีอย่างน้อย  จดุ ตวัริมห่างจากขอบ ¼ เท่า ของความกว้าง 

แต่ละด้านเพือให้เกิดระยะห่างของขอบกระจกกบักรอบอย่างน้อย / ” สาํหรับกรอบอลมิูเนียม 

 . .   ตวัอย่างวสัด ุ

  ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอตวัอย่างวสัด ุพร้อมการประมลูงานของกระจกแต่ละชนิดทีใช้งานขนาดไม่ตํากว่า  

X  ซม. ความหนาตามแบบพร้อมยางยึดกระจกวัสดุอุดกันซึมโดยจะต้องมีเครืองหมายชือบริษัทผู้ ผลิตรายการ 

Specification แสดงคณุสมบติัของวสัดแุนบมาด้วย ชนิดของวสัดทุีจะนํามาใช้ในหน่วยงานจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้

ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบเป็นลาย ลกัษณ์อกัษรก่อนเท่านนั 

 . .   วสัดกุระจกทกุชนิด จะต้องมีคณุสมบติัเทียบเท่ามาตรฐาน ( Federal Specification DD-G-  LA ) 

 . .   การเตรียมการติดตัง ลกัษณะหน้าตัดและขนาดจะต้องเหมือนกรอบอลมิูเนียมตาม Shop Drawing ที

เสนอผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบพิจารณาจะต้องไห้ได้ตรงฉาก การยึดแต่ละกรอบทํา ด้วย Screw, Rivet, Bolt 

และ Nail Head จะต้องทําอย่างแข็งแรงวางอยู่ในตําแหน่งทีถูกต้องตาม แบบ ระยะเอียงของกรอบคลาดเคลือนจากการ

เป็นฉากได้ไม่เกิน / ” ของช่วงกรอบแต่ละด้านรอย ต่อสว่นมมุต้องป้องกนัสภาพจากอากาศภายนอกได้ดี ขนาดกว้าง ลกึ 

และสว่นยดึกระจกจะต้อง แข็งแรงพอสาํหรับการรับนําหนกั และการขยายตวัของกระจกในกรณีทีกรอบเป็นเหลก็หรือไม้ จะ 

ต้องเคลอืบผิวกรอบก่อนทําการติดตงักระจก 

 . .   การติดตงักระจก 

  - กระจกจะต้องขดัขอบไม่ให้เกิดความแหลมคม การติดตงัให้พอดีกับกรอบทีจะทําการติดตัง สําหรับ

กระจกนิรภัย (Tempered Glass) จะต้องตดัเจาะมาจากโรงงานในหน่วยงานห้ามใช้กรรมวิธีใด ๆ ทีจะทําให้ขนาดรูปร่าง

เปลยีนไป การติดตงัต้องได้แนวดิงทงัสองระนาบวางบนแท่นรองรับ และยึดกับกระจกในตําแหน่งทีผิวหน้ากระจกประกบ

กบัตวักรอบบานได้พอเหมาะหลงัจากนันอุดวัสดุกันซึมกรรมวิธีการจัดวางลกัษณะของตัวรองรับและอุดยึดกันซึมจะต้อง

เป็นไปตามทีบริษัทผู้ผลติกระจกแนะนําและทําตาม Shop Drawingทีเสนอผู้ ว่าจ้างเพืออนมุติัแล้ว 

  - การขดูเช็ดวสัดกุนัซมึทีเป็นสว่นเกินต้องใช้นํายาทําความสะอาดหรือ Thinner ทีผู้ ว่าจ้างอนุมัติแล้ว

วสัดอุดุยดึและกนัซมึห้ามใช้ตวัละลายสว่นใดผสมเพือให้คุณภาพอ่อนตัวลงก่อนการใช้วัสดุอุดยึดจะต้องทําความสะอาด

กรอบบานให้สะอาดปราศจากฝุ่ นผงสนิมหรือคราบนํามนัการ อดุยดึวสัดกุนัซมึต้องไม่ทําในขณะอุณหภูมิตํากว่า  องศา

ฟาเรนไฮต์ 
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  - การใสก่ระจกจะต้องจดัวางแท่นตวัรองรับและยึดขอบด้านล่างและด้านข้างกระจกลกัษณะการจัด

วางให้ทําตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติกระจกและตวัรองรับ 

  - ห้ามกระทบกระเทือน หรือโยกย้ายกระจกทีอุดด้วยวัสดุกันซึมแล้วรวมทังห้ามเปิดปิดส่วนทีเป็น

ประตหูน้าต่าง จนกว่าวสัดอุดุยดึกนัซมึจะแห้งตวั 

  - ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ผู้ เชียวชาญมาควบคุมการทํางานขณะติดตังกระจก จนกว่างานจะแล้วเสร็จการ

ทําความสะอาดกระจกหลงัการติดตัง เมืองานติดตังกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทําความสะอาดกระจกทังสองหน้า 

นํายาทําความสะอาดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ ก่อน ผิวกระจกเมือเสร็จแล้วก่อนรับงานจะต้อง

ไม่มีรอยขดูขีดแตกร้าวหลงัจากติดตงักระจกเสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างต้องทําใบรับประกันอย่างน้อย  ปี หากผลเสียหายอันเกิด

จาก การติดตังเกิดขึน ผู้ รับจ้างจะต้องเปลียนให้ใหม่ไม่เกิน  เดือนหลงัจากได้รับแจ้งจากผู้ ว่าจ้าง โดยผู้ ว่าจ้างไม่ต้อง

จ่ายเงินเพิมแต่ประการใด 

 

.   งานตกแต่งผิว 

 . .   ขอบเขตของงาน 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ประกอบทีจําเป็นเพือทํางานให้แล้วเสร็จตาม 

วตัถปุระสงค์และจดุมุ่งหมายของแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ เพือให้งานเรียบร้อยและสมบรูณ์ 

 . .   วสัด ุ

  วสัดทุีใช้กรุตกแต่งผิวทกุชนิด ต้องเป็นวสัดทุีได้มาตรฐานเรียบร้อยสมบูรณ์ ตามชนิดและขนาด ของวัสดุ

นนัๆ ตามทีกําหนดไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ 

 . .   ตวัอย่าง 

  ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอตวัอย่างของวสัดแุต่ละประเภททีจะใช้ในงานตกแต่งต่อผู้ ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบเพือ

พิจารณาอนมุติัพร้อมรายละเอียด ชือบริษัทผู้ผลติ หรือตวัแทนจําหน่วยกรรมวิธีในการประกอบติดตังอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง

รายละเอียดอืนๆ (ถ้ามี) วสัดทุีได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์ อกัษรจากผู้ ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบและได้ผ่านการตรวจสอบ

คณุภาพจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ แล้วเท่านนัทีจะนําไปใช้งานได้ 

 . .   การประกอบติดตงั 

  การประกอบและติดตงัวสัดชุนิดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกรรมวิธีทีถกูต้องของบริษัทผู้ผลิตหรือตามทีระบุไว้

ในแบบ ซงึได้รับอนมุติัจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ แล้วเท่านนั 

 2.6.5  ชนิดของวสัด ุ

  พรม : ชนิด ขนาด และกรรมวิธีการปูพรม ให้เป็นไปตามทีระบุในแบบหรือกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตหิน

อ่อน - หินแกรนิต (Granite): ชนิดและขนาดของหินอ่อนหรือหินแกรนิตในแต่ละส่วนให้เป็นไปตามทีระบุในแบบ

รายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 

  วอลล์เปเปอร์ : 

   - ชนิดและขนาดของ Wallpaper ต้องได้มาตรฐานตามทีระบไุว้ในแบบรายละเอียดและรายการ 

ประกอบแบบ 
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   - ตวัอย่าง ผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ตวัอย่างวสัดแุละอปุกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตงัเสนอต่อผู้ ว่าจ้าง

หรือผู้ออกแบบเพือพิจารณาอนุมัติก่อนนําไปติดตังวัสดุทีได้รับการอนุมัติเป็นลายลกัษณ์อักษรและผ่านการตรวจสอบ

คณุภาพจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้วเท่านนัจงึจะนําไปใช้งานได้ 

   - การเตรียมพืนผิว ผิวทีจะบุวอลล์เปเปอร์จะต้องเรียบไม่เป็นคลืนในกรณีทีผนังไม่เรียบหรือ 

เป็นคลืนให้ผู้ ว่าจ้างใช้ Gypsum Plaster ฉาบให้เรียบและต้องทําความสะอาดผิวหน้าของผนังส่วนทีบุให้เรียบร้อยก่อน

ดําเนินการโดยถือว่างานสว่นนีอยู่ในสญัญาว่าจ้างผู้ รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิมไม่ได้ 

   - การบวุอลล์เปเปอร์ให้เป็นไปตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตหรือทีระบุในแบบรายละเอียดหรือ 

รายการประกอบแบบ 

  STAINLESS STEEL: 

   - ชนิดและขนาดของ Stainless Steel ต้องได้มาตรฐานตามทีระบุไว้ในแบบรายละเอียดหรือ

รายการ ประกอบแบบ 

   - ตวัอย่าง ผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ตวัอย่างหรือวสัดุและอุปกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตังเสนอต่อผู้

ว่าจ้างหรือผู้ ออกแบบเพืออนุมัติก่อนนําไปติดตังวัสดุทีได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการตรวจสอบ

คณุภาพจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้วเท่านนั จงึจะนําไปใช้งานได้ 

   - การติดตังให้ติดตัง Stainless Steel บนไม้อัดยางหนา  มม. โครงเคร่า " X " @ .  # 

อดัด้วยกาวของแผ่น Stainless steel ยดึด้วย Screw Stainless Steel ในสว่นทีจําเป็น แล้วจึงนําไปติดตังในส่วนทีกําหนด 

เมือติดตงัเรียบร้อยแล้ว ผิว Stainless steel ต้องเรียบไม่เป็นคลนื แนวเส้นตรง รอยเชือมต่างๆ ให้ปัดหรือขัดให้เรียบเป็นผิว

เดียวกนั 

  ทองเหลือง : 

   - ข้อกําหนดเหมือน Stainless Steel 

  แผ่นพลาสติกลามิเนต : 

   - ชนิดและขนาด ต้องได้มาตรฐานทีกําหนดไว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 

   - ตวัอย่าง ผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ตวัอย่างหรือวสัดุและอุปกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตังเสนอต่อผู้

ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบเพืออนมุติัก่อนนําไปติดตงัวสัดทุีรับการอนุมัติเป็นลายลกัษณ์อักษรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

จากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้วเท่านนั จงึจะนําไปใช้งานได้ 

   - การเตรียมพืนผิวทีจะกรุ ปัดผงฝุ่ น เศษสิงของต่างๆ ตามซอกมุมออกให้หมดพืนผิวจะต้อง 

สะอาดปราศจากเศษวสัดแุละคราบนํามนัต่างๆ 

   - การกรุแผ่นพลาสติกลามิเนตให้ทากาวยางทีผิวทงัสองสว่นทีจะกรุ และแผ่นพลาสติกลามิเนต 

ทิงให้แห้งแล้วอดัติดกนัให้แน่นด้วยแม่แรงหรือสงิกดทบัอืนๆ อย่าให้มีฟองอากาศหรือเป็นคลนืจนกว่ากาวจะแห้งสนิท แล้ว

จงึทําการแต่งขอบ ลบมมุในกรณีทีมีการเข้ามุม ให้ส่วนทีอยู่ด้านบนทับขอบส่วนทีอยู่ด้านล่างอัดขอบให้แน่นจนกาวแห้ง

สนิทแล้งจงึแต่งขอบลบมมุสาํหรับรอยต่อของแผ่นพลาสติกลามิเนตมีความยาวเกินกว่า .  เมตร ให้ต่อส่วนกลางของ

ส่วนทีกรุออกเป็น  หรือ  ส่วน หรือตามทีระบุไว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบการต่อต้องตรงกันทัง

สว่นบนและสว่นลา่ง 
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.   งานเฟอร์นิเจอร์ 

 . .   งานเฟอร์นิเจอร์ในงานตามสญัญานีมีความหมายรวมถงึเฟอร์นิเจอร์ชนิดติดกับทีหรือเฟอร์นิเจอร์ติดผนัง 

(Fixed Furniture) เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Loose Furniture or Movable Furniture) และงานอืนๆ ซึงผู้ รับจ้างจะต้องจัดทํา 

จดัซือ ประกอบและติดตงัให้เรียบร้อยสมบรูณ์ตามวตัถปุระสงค์ ของแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 

 . .   การตรวจสถานท ี

  ผู้ รับจ้าง จะต้องทําการตรวจสอบระยะต่างๆ จากหน่วยงานจริงก่อนการดําเนินงานเพือให้ทราบระยะและ

ปัญหาในการดําเนินงาน ณ หน่วยงานหากมีข้อขดัแย้งหรือมีปัญหาเกียวกบัรายละเอียด หรือรายการประกอบแบบให้แจ้ง

ต่อผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ ออกแบบก่อนการดําเนินการโดยให้ยึดถือคําวินิจฉัยของผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือ

ผู้ออกแบบเป็นข้อยติุ 

 . .   วสัดแุละอปุกรณ์ต่าง ๆ 

  ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 

 . .   ตวัอย่าง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่างผ้าวัสดุและอุปกรณ์พร้อมกรรมวิธีการติดตังเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือ

ผู้ออกแบบเพืออนุมัติก่อนนําไปติดตังวัสดุทีได้รับการอนุมัติเป็นลายลกัษณ์อักษรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้

ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้วเท่านนั จงึจะนําไปใช้งานได้ 

 . .   งานเฟอร์นิเจอร์เข้าทีหรือเฟอร์นิเจอร์ติดผนงั (Fixed Furniture) หรือ Built-in Furniture 

  - การติดตงั 

   ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์เข้าที หรือเฟอร์นิเจอร์ติดผนงัช่วงระยะต่างๆ ผู้ รับจ้างต้องเตรียมเพือการ

ตัดต่อเข้ามุมกับหน่วยงานก่อนการติดตังหากเฟอร์นิเจอร์ทีจะติดตังปิดบังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อืนๆ ผู้ รับจ้างต้อง

เคลอืนย้ายหรือปรับอปุกรณ์ต่างๆ ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ในตําแหน่งทีเหมาะสมด้วยทงันีต้องผ่านการอนมุติัและตรวจสอบจากผู้

ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบก่อน 

  - การตรวจสอบ 

   ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ออกแบบมีสิทธิตรวจและดูความคืบหน้า

ของงานระหว่างดําเนินการทังทีโรงงานและ ณ หน่วยงานทีก่อสร้างได้ทุกเวลาตังแต่เริมดําเนินงานจนกระทังแล้วเสร็จ

สมบรูณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกในการตรวจงานได้ตลอดเวลา 

  - การประกอบ 

   ทําตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ ประกอบไม่ให้ใช้ตะปูเกลียวสําหรับใช้งานไม้

แบบฝังในเนือไม้ อุดด้วยพุดดี ขัดด้วยกระดาษทรายแต่งผิวนอกการประกอบหรือเข้าไม้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึงหรือหลายวิธี

ดงัต่อไปนีเท่านนั คือ ตะปเูกลยีว เข้าเดือยไม้ เข้าแบบ ปากฉลาม และอดักาวแน่น การติดตงัต้องเข้าทีสนิท ได้ระดบัทงัทาง

ตงัและทางนอน และยดึเข้าทีอย่างถาวร 

  - งานโครงไม้ 

   ทําตามข้อกําหนดในหมวดงานไม้ 

  - บานเปิด, บานเลอืนและลนิชกัต่าง ๆ 
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   กรอบบานเปิด บานเลอืนและหน้าลนิชกัทีมองเห็นได้จากภายนอกทังหมดใช้ไม้สกักรุไม้อัดสกัหรือ

ตามทีระบใุนแบบรายละเอียด ขนาดตามทีระบใุนแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบไม้พืนลินชักทังหมดใช้ไม้อัด

ยางมีความหนา  มม. ตู้บานเปิดทกุบานติดก้ามปจูบับานทกุบาน ลนิชกัติดรางเลอืนตามรายการประกอบแบบ 

  - งานไฟฟ้าและโทรศพัท์ในเฟอร์นิเจอร์ 

   เนืองจากมีการเดินสายไฟฟ้า และสายโทรศพัท์ในเฟอร์นิเจอร์บางแบบโดยจะทําการร้อยสายไฟและ

ติดตงัเต้ารับไฟฟ้าทีเฟอร์นิเจอร์นนัๆ แบบและเฟอร์นิเจอร์ทีจะต้องดําเนินการเดินสายไฟ ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าและสวิทซ์

ระบบปรับอากาศให้ผู้ รับจ้างปรึกษาผู้ ว่าจ้างหรือ ตวัแทนฯหรือผู้ออกแบบก่อนดําเนินการประกอบงานเฟอร์นิเจอร์ทงัหมด 

 . .        งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตวั (Loose Furniture or Movable Furniture) 

  การตรวจสอบงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้ทําตัวอย่างตามทีกําหนดในแบบรายละเอียดหรือรายการ 

ประกอบแบบตามขนัตอนเพือตรวจสอบแก้ไขให้ถกูต้องดงันี 

  - เก้าอีและโซฟาเมือทําโครงเหล็กหรือโครงไม้สานผากระสอบกรุ No Sag Spring บุฟองนํา หุ้ม ผ้า

ด้ายดิบเสร็จให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและอนุมัติแล้งจึงหุ้มผ้าจริงได้เพือนําเสนอผู้ ว่าจ้างตรวจสอบอนุมัติและรับไว้เป็น

ตวัอย่างเพือควบคมุมาตรฐานและถือเป็นจํานวนหนงึของงานใน สญัญา 

  - โต๊ะและตู้ ต่างๆ เมือทําโครงประกอบไม้ติดตังบานประตูและลินชักเสร็จนําเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือ

ตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบตรวจเพืออนมุติัแล้วให้ทําส ีติดตงัอปุกรณ์ต่างๆ นําเสนอผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ ตรวจสอบอีกครัง 

และรับไว้เป็นตวัอย่างเพือควบคมุมาตรฐานและถือเป็นจํานวนหนงึของสญัญา 

  - การสง่มอบงานผู้ รับจ้างจะต้องจัดส่งงานเข้าทีตามตําแหน่งทีระบุในแบบรายละเอียดและรายการ

ประกอบแบบตามสภาพทีเรียบร้อยการตรวจรับงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตวัทีจดัวางถกูต้องตามตําแหน่งทีระบุในแบบหรือตาม

ตําแหน่งทีผู้ออกแบบระบเุท่านนัจะไม่ตรวจนบัเฟอร์นิเจอร์ลอยตวัทีอยู่ในโกดงั โรงงาน หรือสถานทีอืนๆ ทงัสนิ 

  - งานตู้โต๊ะและเก้าอีต่างๆ 

    :  งานประณีตทีมองเห็นทังหมดเป็นไม้สกั ไม้อัดสกัทังหมด นอกจากจะระบุเป็นอย่างอืนทําสี

ตามรายการและตวัอย่าง 

    :  พลาสติกลามิเนตทงัหมดสาํหรับหน้าโต๊ะและตู้ความหนา  มม. สีและคุณภาพตามตัวอย่าง

ทีระบใุนแบบขนาดและรอยต่อทําตามแบบการติดตงัทําตามกรรมวิธีหรือคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติหรือผู้แทนจําหน่าย 

    :  หนงัเทียม คณุภาพและสีตามตัวอย่างทีระบุในแบบขนาดและรอยต่อตามแบบให้ใช้กาวลา

เท็กซ์ในการติดตงั 

 2. .   การกรุผิวหน้า 

  ไม้อัด : 

   - ในการกรุผิวหน้างานเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้อัดการเข้าไม้ให้ใช้กาวทาทีโครงและส่วนทียึดติด

ก่อนทีจะยึดด้วยตะปูพุกหรือตัดหัวและส่งให้ลกึลงไปในเนือไม้การตอกตะปูต้องทําด้วยความประณีตไม่มีรอยหัวฆ้อน

ปรากฏทีผิว ระยะตอกตะปตู้องห่างไม่เกิน  ซม. และต้องอดัแนวต่อไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิทในกรณีทีต้องทําการต่อไม้

อดัตามแนวยาวเกินกว่า .  เมตร ให้กรุลายไม้ขวางแนวความยาวของตู้นอกจากจะมีวสัดอุืนกรุทบัหน้าขอบและสนัไม้อัด

ทงัหมดต้องไสให้เรียบและได้แนวก่อนทําการกรุและต้องไม่มีรอยห่างระหว่างโครงกบัไม้อดัและต้องไม่ปิดหวัไม้อดัโดยใช้ผิว
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ไม้สกัในส่วนทีสามารถมองเห็นได้จากภายนอกต้องหรือใช้ไม้ยางหรือไม้เนือแข็งในส่วนทีไม่สามารถมองเห็นได้จาก

ภายนอกไม้อดัทีใช้ให้มีคณุภาพมาตรฐานเทียบเท่าของบริษัท ไม้อดัไทยบางนา จํากดั 

  แผ่นพลาสติกลามิเนต : 

   - ก่อนการดําเนินการให้ตรวจสอบขนาดและส่วนทีจะกรุและตัดแต่งพลาสติกลามิเนตให้ได้

ขนาด แล้วทําความสะอาดสว่นทีจะกรุ ปัดผงฝุ่ น เศษไม้ต่างๆ ตามซอกมมุออกให้หมดก่อนทีจะทากาวยางทีผิวและส่วนที

จะประกบติดกนัและอดัติดแน่นอย่าให้มีฟองอากาศหรือเป็นคลืน และอัดด้วยแม่แรงหรือสิงกดทับอืนๆ จนกาวแห้งสนิท 

และแต่งขอบลบมมุเลก็น้อยในกรณีทีมีการเข้ามมุ ให้สว่นทอียู่ด้านบนทบัขอบสว่นทีอยู่ด้านลา่งและอดัขอบให้แน่น 

  STAINLESS STEEL: 

   - Stainless Steel ทีใช้ความหนาตามทีกําหนดและเรียบสมําเสมอก่อนติดตังต้องปรับแต่งส่วน

ที จะทําการกรุให้ลบมุมส่วนทีเป็นสนัหรือเหลียมส่วนวิธีการติดตังเหมือนแผ่นพลาสติกลามิเนตแต่ให้พับซ่อนขอบแผ่น 

Stainless steel ให้เรียบร้อย ผิว Stainless Steel ต้องเรียบ ไม่เป็น คลืน แนวสนัต้องตรง รอยเชือมต่างๆให้ขัดหรือปัดให้

เรียบเป็นผิวเดียวกนั 

 . .   งานสแีละการทําผิว 

  หมายถงึการพ่น, การทํา, การลงขีผงึ, การทํานํามันต่างๆ ตลอดจนงานตกแต่งอืนทีมีลกัษณะคล้ายคลงึ

กนั ยกเว้นสว่นทีกําหนดให้เป็นวสัดอุืน 

 

ขันตอนการทําส ี

ประเภทสี: 

 - สนีํามนั ทาหรือพ่นผิวไม้หรือโลหะต่าง ๆ 

 - ทาแชลแลคและทานํามนั ทาหรือพ่นบนผิวไม้ 

 

 - สอีืน ๆ จะระบเุพิมเติมไว้เฉพาะงาน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง 

 

การเตรียมงานรองพืน 

 - งานไม้ 

  สว่นทีเป็นงานไม้จะต้องแห้งสนิทปัดฝุ่ นผงและเศษวสัดตุ่างๆ ให้ปราศจากรอยสกปรกหรือคราบนํามัน ยํา

หวัตะปใูห้จมลงไปในเนือไม้และอดุรอยต่อต่างๆ ให้เรียบร้อย ใช้กระดาษทรายขัดไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทีทําสําเร็จจาก

โรงงาน ต้องทาสรีองพืนหรือทาสใีนชนัแรกตามข้อกําหนดก่อนทีจะนํามาติดตงั 

 - สว่นทีเป็นโลหะ 

  ก่อนอืน ต้องทําความสะอาดผิวโลหะให้ปราศจากรอยสนิมฝุ่ นและละอองต่างๆ หรือสงิสกปรกอืนๆ โดยใช้

กระดาษทรายหรือแปรงลวดขดั และล้างด้วยนํายาก่นสนิม เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดก่อนทีจะทาสีรองพืนเรดอ๊อกไซด์หรือ

ดําเนินการทาสหีรือผิวทีระบใุห้ 

การดําเนินงาน 

 การดําเนินงาน หรือทําผิวทวัไปให้ปฏิบติัตามหวัข้อต่างๆ ดงัต่อไปนี 
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 - สภาพดินฟ้าอากาศทีไม่เหมาะในการทาสผีู้ รับจ้างจะต้องไม่ทาสหีรือผิวในขณะทีมีดินฟ้าอากาศไม่เหมาะ 

เช่น ในวนัทีมีอากาศชืนหรือมีฝนตกห้ามทาสใีนบริเวณทีเปียกชืน หรือมีฝุ่ นละอองเมือมีการทาสคีรังที  หรือในการทาสีแต่

ละครังต้องรอให้สเีดิมแห้งสนิทเสยีก่อน 

 - การทาสทีกุครัง 

  ผู้ รับจ้างจะต้องปิดบริเวณอืนๆ ทีไม่ได้ทาสใีห้เรียบร้อยด้วย Tape และแกะออกเมือทาสหีรือผิว เสร็จแล้ว 

 - ก่อนทาสจีริงทกุครัง 

  ผู้ รับจ้างต้องเสนอตัวอย่างสีจริงครังสดุท้ายให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ ออกแบบพิจารณาก่อนหรือ

แสดงตวัอย่างของสขีองผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนหรือผู้ออกแบบโดยทาพืนผิวนนัๆ เป็นเนือทีประมาณ  ตารางเมตรทุกๆ พืนผิว

ทีจะต้องทําสีหรือผิวหากผู้ รับจ้างดําเนินการไปโดยพลการผลเสียหายทีเกิดขึนนันผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข

เปลยีนแปลงจนเป็นทีพอใจแก่ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนโดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ รับจ้างเองทงัสนิ 

 - การเก็บรักษาส ี

  การเก็บรักษาส ีจะต้องเก็บในทีไม่อบชืนและทกุสทีีกําหนดต้องจดัแยกแต่ละชนิดอย่าให้ปะปนกนั 

การย้อมสีและพ่นสีไม้ 

 หลกัการย้อมสแีละพ่นสไีม้โดยทวัไปมีดงัน ี

การย้อมสีไม้: 

 - ยําหวัตะปตู่างๆ ให้จมลงในเนือไม้ 

 - อดุรอยต่อ, หวัตะปมูมุต่างๆ ด้วยพดุดี หรือดินสอพองผสมแชลแลค 

 - ขดัผิวให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบถ้ามีรอยขรุขระให้อุดแต่งอีกครังและขัดด้วยกระดาษทรายเหมือน

ครังแรก 

 - ปิด Tape กนัแนวสว่นทีไม่ย้อมส ี

 - ลงฝุ่ นจีนย้อมผิวและขดัมนัให้เรียบร้อยตามสทีีต้องการ (เฉพาะการทําสโีอ๊ค) 

 - การทานํามนัหรือสจีริงครังที  หากมีรอยขนแปรงหรือผิวไม่เรียบขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดแต่งลาย

และรอยต่อต่างๆ 

 - ทานํามนัหรือสจีริงครังที  หากมีรอยขนแปรงให้ขดัให้เรียบร้อยลงลกูประคบ แต่งสีอีกครังสดุท้ายก่อนที

จะเคลอืบผิวอีกครัง 

การทานํามันหรือส ี

 การทานํามนัหรือสใีนสว่นทีมองไม่เห็นได้จากภายนอกตู้ให้ดําเนินการดงัน ี

 - ยําหวัตะป ูและอดุด้วยพดุดี ขดัผิวและปัดฝุ่ นละอองให้เรียบร้อยและปิด Tape กนัสว่นทีไม่ ต้องการ 

 - ทาสนีํามนัหรือสจีริงครังที  และขดัผิวให้เรียบร้อยก่อนทีจะทาสจีริงครังสดุท้าย 

งานทาสเีฟอร์นิเจอร์ทงัหมดนีให้เสนอตวัอย่าง  ตารางฟตุเพืออนมุัติงานสีไม้สําหรับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทังหมดให้ปฏิบัติ

ตามขนัตอนดงัน ี

 - สไีม้ เป็นสแีลคเกอร์มนักลบัด้าน 

 - ชนัที  ให้ขดัด้วยกระดาษทรายละเอียดโดยตลอดผิวนอกทีมองเห็น 

 - ชนัที  ให้ลงแชลแลคขาวใส 

 - ชนัที  ให้ลงแชลแลคโดยใช้ลกูประคบโดยตลอด 
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 - ชนัที  ให้ขดัด้วยกระดาษทรายนําโดยตลอด 

 - ขนัที  ให้พ่นแลคเกอร์ด้านโดยตลอด 

 - ชนัที  ให้ขดักระดาษทรายนําโดยตลอดอีกครัง 

 - ชนัที  ให้พ่นแลคเกอร์ด้านขนัสดุท้าย  ครังโดยตลอดสว่นสขีองเนือไม้ให้ทําตามตวัอย่าง 

 

.8  งานมู่ลีอลูมิเนียม 25 มม. (HORIZONTAL BLIND PERMA SYSTEM) 

 มู่ลอีลมิูเนียม 25 มม. (1 นิว) ประกอบขนึจากโครงสร้าง และระบบทีแข็งแรง ดงัต่อไปนี 

 2.8.1  Slatใบมู่ลีความหนา 0.22 มม. ทําด้วยอลมิูเนียมชนิดพิเศษ แข็งแรง ผ่านการอบสี Enamelled Alloy 

อย่างดี ไม่ลอก 

 2.8.2  Cord เชือกดงึ และเชือกร้อยใบ ทําด้วยใยสงเคราะห์เทอร์ลนี 100% ไม่ยืด ไม่หด แช่นําได้ เป็นสี เดียวกับ

ใบม่าน 

 2.8.3  Head Rail ตวัรางเหลก็เส้นใหญ่และแข็งแรง ขนาด 38 X 28 มม. สามารถทําได้กว้างถงึ 3.40 เมตร 

 2.8.4  Cord Clocker ตัวล็อกทําด้วยเฟืองโลหะเหลืองจํานวน 6 ชิน เพือเพิมความละเอียดในการหยุดทุก 

ตําแหน่ง ไม่เป็นสนิม ลอ็กง่าย และสนิท 

 2.8.5  Tilt Mechanism ตวัปรับใบทําด้วยโลหะหมนุทดบนเฟืองพลาสติกอย่างดีเพือความแข็งแรงใช้นําหนักเบา

ในการพลกิใบและไร้เสยีงรบกวน ไม่ต้องบํารุงรักษาตลอดอายกุารใช้งานแกนเป็นพลาสติก Acrylic ชนิดใสมีความยืดหยุ่น

สงู และทนทาน 

 2.8.6  Size ขนาดพืนทีของมู่ลเีหมาะสมต่อ 1 ชดุไม่ควรเกิน 6 ตรม. และสามารถทําได้ถงึ 8 ตรม. 

 

.9  งานม่านม้วนระบบมือดึง (MECHOSHADE MANUAL SHADE SYSTEM) 

 ม่านม้วนระบบมือดงึเป็นม่านม้วนชนิดม้วน ขนึ - ลง ด้วยระบบโซ่ดงึพร้อมผ้า Sunscreen กรองแสง 

 2.9.1  ระบบเกียร์ชนิดโซ่ดงึทําจากพลาสติกอย่างดี (Dupont Derlin) พร้อมอปุกรณ์ผ้าเบรกสาํหรับตงั 

นําหนกัผ้า 

 2.9.2  ขาจบัเป็นแผ่นเหลก็เต็มแผ่น ขนึรูปหนา 3.20 มม. ยดึด้านหลงัเพือรองรับชดุม่าน 

 2.9.3  แกนม้วนผ้าอลมิูเนียมเส้นผ่าศนูย์กลาง 37 มม. พร้อมร่องสาํหรับสอดผ้าช่วยให้การถอดทําความสะอาด 

หรือเปลยีนม่านทําได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดชดุขาจบั 

 2.9.4  โซ่ดงึสเตนเลสไม่ขนึสนิม ระยะห่างเม็ดโซ่ 6 มม. ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 4.40 มม. 

 2.9.5  กล่องม่านอลูมิเนียม รูปตัว L สามารถติดตังเพิมเติมเพือบังแกนม้วนผ้าให้ความสวยงามและความ 

เรียบร้อย และทําสไีด้ตามต้องการ 

 2.9.6  ม่านผ้า Thermoveil Sunscreen (เทอร์โมวิล ซันสกรีน) ให้แสงผ่าน 2% - 5% เพือกรองแสงใน

ขณะเดียวกนัสามารถมองผ่านผ้า เห็นทศันียภาพภายนอกได้ ผ้าเป็นวสัดไุม่ลามไฟทําจาก Polyester ผสม PVC. 
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3. รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์แนะนําให้ใช้ 

รายละเอียดในหมวดนีได้แจ้งถึงรายชือผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับทังนีคุณสมบัติ

ของอปุกรณ์นนัๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะทีได้กําหนดไว้และการพิจารณาของผู้ ว่าจ้างทีจะอนุมัติหรือไม่ถือเป็นที

สนิสดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพือเปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ทีกําหนด 

ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการนีทงัสนิ 

 

 3.1   งานปิดผิวลามิเนต 

 -  Greenlam Laminate  

 -  EDL Laminates  

 -  Wilsonart Laminates 

 -  Formica Laminates 

 -   หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 

3.2 งานม่านปรับแสง 

 -  บริษัท อี.แอนด์ วี จํากดั (KACEE) 

 -  บริษัท เดอะลาวิช คอร์ปอเรขนั จํากดั (KACEE) 

 -  บริษัท อินทรฉตัร โฮมเดคเคอร์ จํากดั 

 -  บริษัท มีสเตอร์ เคอร์เท่น (ประเทศไทย จํากดั) 

 -  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 

3.3 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Loose Furniture or Movable Furniture) 

 -  PRACTIKA 

 -  ROCKWORTH 

 - MODERNFORM 

           - SIAM STEEL INTERNATIONAL 

 -  หรือคณุภาพเทียบเท่า  

  



งานระบบไฟฟ้าและงานระบบไฟฟ้าและสือ่สารสือ่สาร  
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สารบัญ 

 
เรือง                         หน้า 

 

1.  หน้าทีและความรับผิดชอบ  

 1.1  พนกังาน 1-1/4 

 1.2  เครืองมือ-เครืองใช้ 1-1/4 

 1.3  การสาํรวจบริเวณก่อสร้าง 1-1/4 

 1.4  การตรวจสอบแบบ รายการ และข้อกําหนด 1-1/4 

 1.5  การจดัทําตารางแผนงาน 1-1/4 

 1.6  การจดัทํารายงานผลความคืบหน้าของงาน 1-2/4 

 1.7  การทํางานนอกเวลาทําการปกติ 1-2/4 

 1.8  การเสนอรายละเอียด วสัด-ุอปุกรณ์ เพือขออนมุติั 1-2/4 

 1.9  การติดตงัวสัด-ุอปุกรณ์ 1-2/4 

 1.10  การแก้ไข-ซ่อมแซม 1-2/4 

 1.11  การทดสอบเครืองและระบบ 1-2/4 

 1.12  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท ี 1-3/4 

 1.13  การสง่มอบงาน 1-3/4 

 1.14  การรับประกนั 1- /4 

2.  การประสานงาน  

 2.1  การให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 2-1/2 

 2.2  การประชมุโครงการ 2-1/2 

 2.3  การประสานงานในด้านมณัฑนาการ 2-1/2 

 2.4  การติดต่อประสานงานกบัผู้ รับจ้างรายอืนๆ 2-1/2 

 2.5  สาธารณปูโภค เพือใช้ระหว่างการก่อสร้าง 2-1/2 

 2.6  การรักษาความสะอาด 2-1/2 

 2.7  การรักษาความปลอดภัย 2-2/2 

 2.8  การติดต่อหน่วยงานรัฐและค่าธรรมเนียม 2-2/2 

3.  แบบและเอกสาร  

 3.1  แบบประกอบสญัญา 3-1/2 

 3.2  แบบใช้งาน (Shop Drawings) 3-1/2 

 3.3  แบบก่อสร้างจริง (As built Drawings) 3-1/2 

 3.4  หนงัสอืคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเครือง อปุกรณ์ 3-2/2 
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 เรือง   หน้า 

 

4.  เครือง วสัดแุละอปุกรณ์  

 4.1  เครือง วสัดแุละอปุกรณ์ ทีนํามาใช้งาน 4-1/2  

 4.2  การขนสง่และการนําเครือง อปุกรณ์ เข้ายงัหน่วยงาน 4-1/2 

 4.3  การจดัเตรียมสถานทีเก็บพสัด ุ 4-1/2 

 4.4  การเก็บรักษาเครือง วสัดแุละอปุกรณ์ 4-1/2 

 4.5  ตวัอย่าง วสัด-ุอปุกรณ์ และการติดตงั 4-1/2 

 4.6  การแก้ไข เปลยีนแปลงแบบ รายการ วสัดแุละอปุกรณ์ 4-2/2 

 4.7  รหสั ป้ายชือ และเครืองหมายของวสัด ุอปุกรณ์ 4-2/2 

 4.8  การป้องกนัการผกุร่อน 4-2/2 

5. สวิตช์และเต้ารับ  

 5.1 ความต้องการทวัไป 5-1/2 

 5.2 สวิตช์ไฟฟ้าทวัไป 5-1/2 

 5.3 เต้ารับไฟฟ้าทวัไป 5-1/2 

 5.4 การติดตงั 5-2/2 

 5.5 การทดสอบ 5-2/2 

6. สายไฟฟ้าแรงตํา  

 6.1 ความต้องการทวัไป 6-1/6 

 6.2 ชนิดของสายไฟฟ้า 6-1/6 

 .  สายไฟฟ้าแรงตําชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable) 6-2/6 

 .  สายไฟฟ้าแรงตําชนิดทนไฟ MIC (Mineral Insulated Cable) 6-3/6 

 6.5 การติดตงั 6-4/6 

 .  การทดสอบ 6-6/6 

. โคมไฟฟ้าและอปุกรณ์  

 .  ความต้องการทวัไป 7-1/6 

 .  รายละเอียดวสัด-ุอปุกรณ์ประกอบ 7-1/6 

 7.3 วสัด ุและการสร้างโคมไฟฟ้า 7-3/6 

 7.4 เครืองเป่าอตัโนมติั (Electronic hand dryer) 7-4/6 

 7.5 โคมแสงสว่างฉกุเฉิน (Self-Contained Battery Emergency Light) 7-5/6 

 7.6 โคมไฟป้ายทางออกฉกุเฉิน 7-5/6 

 .  การอนมุติั 7-6/6 

 7.8 การขออนมุติั 7-6/6 
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 เรือง   หน้า 

  

8. อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้า  

 8.1 ความต้องการทวัไป 8-1/8 

 8.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า 8-1/8 

 .  Wireway 8-3/8 

 8.4 รางเคเบิล (Cable Tray) 8-4/8 

 .  รางเคเบิลแบบบนัได (Cable Ladders) 8-5/8 

 .  ทางเดินสาย (BUSWAYS) 8-5/8 

 .  กลอ่งต่อสาย 8-7/8 

 .  การติดตงั 8-8/8 

 .  การทดสอบ 8-8/8 

. ระบบป้องกนัฟ้าผ่า  

 .  ขอบข่ายของงาน - /  

 .  มาตรฐานงานติดตงัระบบสายสญัญาณเครือข่าย UTP CAT  - /  

 .  มาตรฐานงานสายสญัญาณเครือข่าย ชนิด Fiber Optics - /  

 9.4 มาตรฐานงานตู้  Rack และ อปุกรณ์ - /  

 9.5 อปุกรณ์กระจายสายสญัญาณ (CAT 6 PATCH PANEL) - /  

 9.6 คณุสมบติัทางด้านเทคนิค แผงกระจายสาย FIBER OPTIC PATCH PANEL - /  

 9.7 อปุกรณ์ทีใช้ในจดัสายภายในอาคาร (Wire Management) - /  

 9.8 หน้ากากสาํหรับเต้ารับ (FACEPLATE KIT) - /  

 9.9 อปุกรณ์ CORE SWITCH - /  

 .  ชดุอปุกรณ์ Edge Switch 24 port 10/100/1000 - /  

 9.11 คณุสมบติัของอปุกรณ์ Wireless Access Point - /  

10.  แผงไฟฟ้าแรงตํา  

 10.1  ความต้องการทวัไป 10-1/9 

 10.2  พิกดัของแผงสวิตซ์ฯ 10-1/9 

 10.3  ลกัษณะโครงสร้างและการจดัสร้างแผงสวิตซ์ฯ 10-2/9 

 10.4  บสับาร์และการติดตงัแผงสวิตซ์ฯ 10-3/9 

 10.5  สายไฟฟ้าสาํหรับภายในแผงสวิตซ์ฯ 10-4/9 

 10.6  MIMIC BUS และ NAMEPLATE 10-5/9 

 10.7  CIRCUIT BREAKER 10-6/9 

 10.8  ASYMMETRICAL RELAY 10-7/9 
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 เรือง   หน้า 

  

 10.9     UNDERVOLTAGE RELAY      10-8/9 

 10.10  GROUND FAULT PROTECTION SYSTEM 10-8/9 

 10.11  ฟิวส์และฐาน 10-8/9 

 10.12  Measuring Instrument 10-9/9 

 10.13  CIRRENT TRANSFORMER (CT) 10-9/9 

 10.14   VOLTMETER       10-9/9 

 10.15  VOLTMETER SWITCH (VS)  10-9/9 

 10.16   AMMETER ใช้  ชนิด ตามทีกําหนดในแบบ ดงัน ี    10-9/9 

 10.17  CT. TYPE AMMETER 10-9/9 

 10.18   AMMETER SWITCH (AS)      10-9/9 

 10.19 FREQUENCY METER 10-9/9 

 10.20   KILOWATTHOUR METER (KWH)     10-9/9 

 10.21   INDICATOR LAMPS       10-10/9 

 0. 2 อปุกรณ์วดัพลงังานไฟฟ้า (Power Meter) 10-10/9 

 0. 3 Automatic Main Capacitor Bank 10-14/9 

 10.24  อปุกรณ์ป้องกนัแม่เหลก็ไฟฟ้าจากฟ้าผ่า Surge Protective Device (SPD) 0- 5/9 

 0. 5 การติดตงั 0-22/9 

 0. 6 การทดสอบ 0-22/9 

 0. 7 เครืองมือบํารุงรักษา 0-22/9 

 0. 8  แผงกระจายไฟฟ้า (Distribution Board, Emergency Distribution Board) 0-23/9 

 0. 9 แผงสวิตช์ย่อย (Panel board) 0-23/9 

 0.30  CONSUMER UNIT       0-24/9 

 0.31  MAGNETIC CONTACTOR      0-24/9 

 0.32  CIRCUIT BREAKER       0-25/9 

 0.33  MOLDED CASE SWITCH      0-27/9 

 0.34  SAFETY SWITCH       0-27/9 

 0.35  CIRCUIT BREAKER BOX WITH ENCLOSED    0-27/9 

1.      รายการมาตรฐานผลติภัณฑ์แนะนําให้ใช้ 1- /  
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1. หน้าท่ีและความรับผดิชอบ 
 
1.1    พนักงาน 

1) ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวิศวกร หวัหน้าช่าง และช่างช านาญงานที่มีประสบการณ์ ความสามารถเหมาะสมกับงานที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีจ านวนเพียงพอส าหรับการปฏิบติังานได้ทนัที เพื่อให้งานแล้วเสร็จทนัตามก าหนดการของผู้ว่าจ้าง 

2) วิศวกรผู้ รับผิดชอบโครงการของผู้ รับจ้าง ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ตามพระราช -
บญัญัติควบคมุวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงาน และควบคมุการติดตัง้ให้เป็นไปตามแบบ รายละเอียด 
และข้อก าหนด ให้ถกูต้องตามหลกัวิชาและวิธีปฏิบติัซึง่เป็นที่ยอมรับ การลงนามในเอกสารขณะปฏิบติังาน จะถือเป็นความ
ผกูพนัของผู้ รับจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ รับจ้างจะยกข้ออ้างถงึการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนมิได้ 

3) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาเห็นว่าพนกังานของผู้ รับจ้างมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมผู้ ว่าจ้าง
สงวนสทิธิที่จะสัง่การให้ผู้ รับจ้างจดัหาบคุคลที่เหมาะสมกว่ามาทดแทนได้ 
 
1.2    เคร่ืองมือ - เคร่ืองใช้ 

ผู้ รับจ้างต้องมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และเคร่ืองผ่อนแรง ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังาน เป็นชนิดที่เหมาะสม อีกทัง้จ านวนเพียงพอกบัปริมาณงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสทิธ์ิที่จะขอให้ผู้ รับจ้าง
เปลีย่นแปลง หรือเพิ่มจ านวนให้เหมาะสมกบัการใช้งาน 
 
1.3    การส ารวจบริเวณก่อสร้าง 

ผู้ รับจ้าง ต้องส ารวจ ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนการติดตัง้วสัด-ุอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อศึกษาถึงลกัษณะและสภาพ
ทัว่ไป ขอบเขตสิง่ก่อสร้างที่มีอยู่ สาธารณปูโภคต่างๆ มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการ
ที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริง และ/หรือ ข้อมลูที่กลา่วข้างต้น เพื่อประโยชน์ของตนมิได้ 

 
1.4   การตรวจสอบแบบ รายการ และข้อก าหนด 

1) ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบสถาปัตยกรรม และโครงสร้างพร้อมไปกบัแบบทางวิศวกรรมสาขา
อื่นๆ ที่ปรากฎในโครงการนีก่้อนการติดตัง้ วสัด-ุอปุกรณ์ เสมอ เพื่อขจดัข้อขดัแย้ง 

2) ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ รายการ และข้อก าหนดต่างๆ จนเข้าใจถึงเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เมื่อมี  
ข้อสงสยัหรือพบข้อผิดพลาดให้สอบถามจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยตรง 

3) ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคลือ่น ขดัแย้ง หรือไม่ชดัเจนในแบบประกอบสญัญา รายการเคร่ือง วัสดุ-อุปกรณ์ 
และเอกสารสญัญาอื่นๆ ผู้ รับจ้างต้องรีบแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพื่อขอค าวินิจฉัยทันที คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง จะพิจารณาตดัสนิโดยถือเอาสว่นที่ดีกว่า ถกูต้องกว่าเป็นเกณฑ์ 

4) ระยะ ขนาด และต าแหน่งที่ปรากฎในแบบประกอบสญัญา ให้ถือตัวเลขเป็นส าคัญ ห้ามใช้วิธีวัดจากแบบ
โดยตรง ในสว่นที่ไม่ได้ระบตุวัเลขไว้เป็นการแสดงให้ทราบเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นไปได้เท่านัน้ ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบจาก
เคร่ือง วสัด-ุอปุกรณ์ ที่ได้รับอนมุติัให้ใช้ในโครงการและสถานที่ติดตัง้จริง 
 
1.5     การจดัท าตารางแผนงาน 
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ผู้ รับจ้าง ต้องจดัท าตารางแผนงานแสดงรายละเอียดพนกังาน การขนส่งเคร่ือง และอุปกรณ์เข้าสถานที่ติดตัง้ การ
ติดตัง้ และการแล้วเสร็จของงานแต่ละขัน้ตอน เพื่อประกอบการประสานงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็น
ระยะๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกบัแผนงานก่อสร้างอยู่เสมอ 
 
1.6     การจดัท ารายงานผลความคืบหน้าของงาน 

ผู้ รับจ้าง ต้องจดัท ารายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน และสรุปผลเป็นรายเดือนส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
จ านวน 2 ชดุ ส าหรับรายงานประจ าวัน และ 4 ชุด ส าหรับรายงานประจ าเดือนทุกสปัดาห์แรกของเดือน ตัง้แต่เร่ิมเข้า
ปฏิบติังานจนถงึวนัสง่มอบงาน 
 
1.7     การท างานนอกเวลาท าการปกติ 

หากผู้ รับจ้าง มีความประสงค์ที่จะท างานในช่วงเวลาท างานที่เกินเวลา 8 ชั่วโมง ในวันท างานปกติ และท างาน
ลว่งเวลาในวนัอาทิตย์ วนันกัขตัฤกษ์ หรือวนัที่ทางราชการก าหนดให้เป็นวนัหยดุราชการ ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อขออนุมัติท างานล่วงเวลา โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะพิจารณา
อนมุติัตามความเหมาะสม ในกรณีที่การท างานนัน้จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจการจ้างอยู่ควบคุม ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้
รับภาระออกค่าใช้จ่ายในการท างานลว่งเวลาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
1.8     การเสนอรายละเอียด วัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติ 

1) ผู้ รับจ้างต้องจัดท ารายละเอียด (Submital Data) ของวัสดุ-อุปกรณ์ เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ
อนมุติัก่อนด าเนินการใดๆ อย่างน้อย 30 วนั รายการใดที่ยงัไม่อนมุติั ห้ามน าเข้ามายงับริเวณหน่วยงานโดยเด็ดขาด 

2) รายละเอียด วสัด-ุอปุกรณ์ แต่ละอย่างให้เสนอแยกกัน โดยรวบรวมข้อมูลเรียงล าดับให้เข้าใจง่าย พร้อมทัง้
แนบเอกสารสนบัสนนุ เช่น แค็ตตาลอ็ก และมีเคร่ืองหมายชีบ้อกรุ่น ขนาด และความสามารถเพื่อประกอบการพิจารณา 
จ านวน 4 ชดุ 

 
1.9     การติดตัง้ วัสดุ - อุปกรณ์ 

ทนัทีที่ได้รับการว่าจ้าง ผู้ รับจ้างต้องจดัท าแบบใช้งาน (Shop Drawing) ซึง่แสดงรายละเอียดของเคร่ือง อปุกรณ์ ทัง้
ขนาด ต าแหน่ง และวิธีการติดตัง้ ย่ืนขออนมุติัด าเนินการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการ
ด าเนินการเพื่อติดตัง้ โดยเสนอจ านวนทัง้สิน้ 4 ชดุ 
 
1.10   การแก้ไข - ซ่อมแซม 

1) ในกรณีที่ผู้ รับจ้างละเลย เพิกเฉย ในการด าเนินการ และ /หรือเตรียมการใดๆ จนมีผลท าให้ต้องมีการ
เปลีย่นแปลง วสัด-ุอปุกรณ์ ตลอดจนวิธีการติดตัง้ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ทัง้หมดในทกุกรณี 

2) ผู้ รับจ้าง ต้องยอมรับและด าเนินการโดยมิชักช้า เมื่อได้รับรายการให้แก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญา และถูกต้องตามหลักวิชาโดยต้องรับผิดชอบต่อค่า 
ใช้จ่ายในการแก้ไข เนื่องจากความบกพร่องต่างๆ ทัง้สิน้ 

 
1.11   การทดสอบเคร่ืองและระบบ 
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1) ผู้ รับจ้าง ต้องจัดท าตารางแผนงานแสดงก าหนดการทดสอบเคร่ือง และระบบรวมทัง้จัดเตรียมเอกสาร  
แนะน าจากผู้ผลติในการทดสอบ (Operation Manual) เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนท าการทดสอบอย่างน้อย 14 
วนั 

2) ผู้ รับจ้างต้องท าการทดสอบเคร่ืองและระบบ ตามหลกัวิชาและข้อก าหนด โดยมีตัวแทนผู้ ว่าจ้างอยู่ร่วมขณะ
ทดสอบด้วย 

3) รายงานข้อมลูในการทดสอบ (Test Report) ให้ท าเป็นแบบฟอร์มเสนออนมุัติต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อนท าการทดสอบ หลงัการทดสอบผู้ รับจ้าง ต้องกรอกข้อมูลตามที่ได้จากการทดสอบจริง ส่งให้คณะกรรมการตรวจ  
การจ้างจ านวน 4 ชดุ 

4) ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า น า้ประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหว่างการทดสอบเคร่ือง และระบบอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 
 
1.12   การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

ผู้ รับจ้าง ต้องด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ที่ควบคมุและบ ารุงรักษาเคร่ืองของผู้ ว่าจ้าง ให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้งาน และการบ ารุงรักษาเคร่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ติดต่อกัน ภายหลงัส่งมอบงาน หรือจนกว่า
เจ้าหน้าที่ควบคมุเคร่ืองของผู้ว่าจ้าง สามารถใช้เคร่ืองได้ด้วยตนเอง 
 
1.13   การส่งมอบงาน 

1) ผู้ รับจ้างต้องเปิดใช้งานเคร่ืองและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือ
พร้อมที่จะใช้งานได้เต็มความสามารถในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงติดต่อกนั โดยค่าใช้จ่ายที่มีทัง้หมด อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างทัง้สิน้ 

2) ผู้ รับจ้างต้องท าการทดสอบเคร่ือง อปุกรณ์และระบบตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะก าหนดให้ทดสอบ 
จนกว่าจะได้ผลเป็นที่พอใจ และแน่ใจว่าการท างานของระบบที่ท าการทดสอบถกูต้อง ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

3) รายการสิง่ของต่างๆ ที่ผู้ รับจ้างต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ตรวจรับมอบงานด้วยคือ 

ก.  แบบสร้างจริงกระดาษไข จ านวน 1 ชดุ 
ข.  แบบสร้างจริงพิมพ์เขียว จ านวน 4 ชดุ 
ค.  หนงัสอืคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ือง อปุกรณ์ จ านวน 4 ชดุ 
ง.  เคร่ืองมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ซึง่โรงงานผู้ผลติสง่มาให้ 
จ.  อะไหลต่่างๆ ตามข้อก าหนด 
 

1.14 การรับประกัน 
1) หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ ความสามารถการใช้งานของเคร่ือง วัสดุ -

อปุกรณ์ และการติดตัง้เป็นเวลา 730 วนั นบัจากวนัลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว 
2) ระหว่างเวลารับประกนั หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้ รับจ้างจดัน า วสัดุ-อปุกรณ์ ที่ไม่ถูกต้องหรือคุณภาพต ่ากว่า

ข้อก าหนดมาติดตัง้ ตลอดจนงานติดตัง้ไม่ถกูต้องหรือไม่เรียบร้อย ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการเปลีย่นหรือแก้ไขให้ถกูต้อง 
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3) ในกรณีที่เคร่ือง วัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ เกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของ  
ผู้ผลติ หรือการติดตัง้ในระหว่างเวลารับประกนั ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการเปลีย่นหรือแก้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิมโดย
มิชกัช้า 

4) ผู้ รับจ้าง ต้องด าเนินการโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ ว่าจ้างให้เปลี่ยน หรือแก้ไขเคร่ืองอุปกรณ์ตามสัญญา  
รับประกนั มิฉะนัน้ผู้ ว่าจ้างสงวนสทิธ์ิที่จะจดัหาผู้อื่นมาด าเนินการ โดยค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 
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2.    การประสานงาน 
 
2.1    การให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง  

ผู้ รับจ้าง ต้องให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างในการท างานตรวจสอบ วัด เทียบ จัดท าตัวอย่างและ
อื่นๆ ตามสมควรแก่กรณี 
 
2.2   การประชุมโครงการ 

ผู้ รับจ้าง ต้องเข้าร่วมประชมุโครงการและประชมุในหน่วยงานซึง่จดัให้มีขึน้เป็นระยะๆ โดยผู้ รับจ้างงานอาคารหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องมีอ านาจในการตัดสินใจสัง่การ และทราบรายละเอียดของโครงการเป็น
อย่างดี 
 
2.3   การประสานงานในด้านมัณฑนาการ 

หากพืน้ที่ใดของอาคารที่เก่ียวข้องกับการตกแต่ง ทั ง้ที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือทราบว่าจะมีการตกแต่งใน
ภายหลงั ผู้ รับจ้างต้องประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยใกล้ชิด ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างร้องขอ 
 
2.4   การติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ 

ผู้ รับจ้าง ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกบัผู้ รับจ้างอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน และความคืบหน้า
ของโครงการ หากเป็นการจงใจละเลยต่อความร่วมมือดังกล่าวที่ท าให้มีผลเสียหายต่อโครงการ ผู้ ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะ
เรียกร้องความเสยีหายที่เกิดขึน้จากผู้ รับจ้าง 
 
2.5   สาธารณูปโภค เพ่ือใช้ระหว่างการก่อสร้าง 

1) ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ จัดหาน า้ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งเก่ียวพันกับ
ระบบงานในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ส าหรับใช้ในการก่อสร้างตามโครงการ 

2) ผู้ รับจ้าง ต้องประสานงานกับผู้ รับจ้างงานอาคารเก่ียวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่ งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

3) ผู้ รับจ้าง ต้องให้ข้อมูลกับผู้ รับจ้างงานอาคารเก่ียวกับปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อ  
รวบรวมและด าเนินการติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ หรือเอกชน ในการขออนมุติัใช้บริการดงักลา่ว 
 
2.6    การรักษาความสะอาด 

1) ผู้ รับจ้าง ต้องขนขยะมลูฝอย เศษวสัด ุและสิง่ของเหลอืใช้ออกจากพืน้ที่ปฏิบติังานทกุวนั โดยน าไปทิง้รวมกัน
ในบริเวณสว่นกลางที่จดัไว้ให้ 

2) ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ รับจ้างต้องร่วมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยต่างๆ ออกจาก
บริเวณโครงการ 
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2.7    การรักษาความปลอดภัย 
ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆ ภายในสถานที่ก่อสร้าง โดยถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็น

อย่างอื่น ผู้ รับจ้างต้องเฉลีย่ค่าใช้จ่ายที่มีขึน้ร่วมกบัผู้ รับจ้างงานอื่นๆ 
 
2.8   การติดต่อหน่วยงานรัฐและค่าธรรมเนียม 

ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ รับจ้างต้องมีหน้าที่เป็นผู้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ    (และ/หรือ 
เอกชน) ในระบบที่เก่ียวข้องกบัผู้ รับจ้าง เพื่อให้ได้มาซึง่ความสมบูรณ์ของระบบประกอบอาคารนัน้ ส าหรับใช้ในโครงการ 
โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อด าเนินงานรวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าด าเนินการที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐ ผู้ รับ
จ้างจะเป็นผู้จ่าย 
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3.    แบบและเอกสาร 
 
3.1    แบบประกอบสัญญา 

แบบประกอบสญัญาจ้างเหมาเป็นเพียงแผนผงั เพื่อให้ผู้ รับจ้างทราบเป็นแนวทางและหลกัการของระบบตามความ
ต้องการของผู้ว่าจ้างเท่านัน้ ในการติดตัง้จริง ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบกับแบบสถาปัตยกรรมแบบโครงสร้าง และงานระบบ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกันไปด้วย ทัง้นีห้ากจะต้องท าการปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบที่ได้แสดงไว้ โดยที่เห็นว่าเป็น
ความจ าเป็นที่จะท าให้การติดตัง้งานระบบถูกต้องได้คุณภาพตามความต้องการแล้ว ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 
3.2    แบบใช้งาน (Shop Drawings) 

1) วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถูกต้องตามความต้องการใช้งานและการติดตัง้ 
พร้อมทัง้ลงนามรับรอง และลงวนัที่ก ากบับนแบบที่เสนอขออนมุติัทกุแผ่น 

2) ในกรณีที่แบบใช้งานของผู้ รับจ้าง แตกต่างไปจากแบบประกอบสญัญา ผู้ รับจ้างต้องจัดท าสารบัญรายการที่
แตกต่าง และใสเ่คร่ืองหมายแสดงการเปลีย่นแปลงก ากบั 

3) ผู้ รับจ้างต้องศกึษาท าความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบตกแต่งภายใน และงานระบบอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องประกอบกัน รวมทัง้ตรวจสอบสถานที่ติดตัง้จริง เพื่อให้การจัดท าแบบใช้งานเป็นไปโดยถูกต้อง และไม่เกิด
อปุสรรคกบัผู้ รับจ้างอื่นๆ จนเป็นสาเหตใุห้หมายก าหนดงานโครงการต้องลา่ช้า 

4) แบบใช้งานต้องมีขนาดและมาตราสว่นเท่ากบัแบบประกอบสญัญา นอกจากแบบขยายเพื่อแสดงรายละเอียด
ที่ชดัเจนและท าความเข้าใจได้ถกูต้อง ให้ใช้ขนาดและมาตราส่วนที่เหมาะสมตามสากลนิยม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5) คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอ านาจ และหน้าที่สัง่การให้ผู้ รับจ้างจัดเตรียมแบบขยาย แสดงการติดตัง้ส่วน
หนึง่สว่นใดของงานระบบที่เห็นว่าจ าเป็น 

6) ผู้ รับจ้างต้องไม่ด าเนินการใดๆ ก่อนที่แบบใช้งานจะได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง มิฉะนัน้
แล้ว หากคณะกรรมการตรวจการจ้างมีความเห็นให้แก้ไขเพื่อความเหมาะสม ซึง่แตกต่างไปจากแบบ และ/หรือการติดตัง้ที่
ได้ขออนมุติัไว้ ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขให้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ 

7) แบบใช้งานที่ได้รับอนมุติัแล้ว มิได้หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง หากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลงั ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขใหม่ให้ถกูต้อง 

8) แบบใช้งานที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบ และอาจสง่คืนโดย
ไม่มีการพิจารณาแต่ประการใด 
 
3.3    แบบก่อสร้างจริง (As Built Drawings) 

1) ในระหว่างด าเนินการติดตัง้ ผู้ รับจ้างต้องจดัท าแบบตามที่ติดตัง้จริง แสดงต าแหน่งของเคร่ืองอุปกรณ์ รวมทัง้
การแก้ไขอื่นๆ ที่ปรากฏในงานระหว่างการติดตัง้สง่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบเป็นระยะๆ 

2) แบบสร้างจริงต้องมี ขนาดและมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสญัญา และ/หรือแบบใช้งาน นอกจากแบบ
ขยาย ให้ใช้มาตราสว่นตามแบบใช้งานที่ได้รับอนมุติั 
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3) แบบสร้างจริงต้องจดัสารบญัแบบ โดยอาจจ าแนกเป็นสว่นๆ เพื่อสะดวกในการค้นหาเมื่อต้องการใช้งาน 
4) แบบสร้างจริงทัง้หมด ต้องลงนามรับรองความถกูต้องโดยวิศวกรของผู้ รับจ้าง และส่งให้คณะกรรมการตรวจ

การจ้าง 1 ชดุ เพื่อตรวจสอบก่อนก าหนดการทดสอบเคร่ือง และการใช้งานของระบบ อย่างน้อย 30 วนั 
 
3.4    หนังสือคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาเคร่ือง อุปกรณ์ 

1) หนงัสอืคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาเคร่ือง และอปุกรณ์เป็นเอกสารประกอบการส่งมอบงาน ผู้ รับจ้างต้อง
จดัเตรียมเข้าเลม่เรียบร้อย สง่มอบให้ผู้ว่าจ้างในวนัสง่มอบงาน 

2) หนงัสอืคู่มือ ควรแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ 
ภาคที่ 1 ประกอบด้วยเอกสารรายละเอียด ข้อมูลของเคร่ือง อุปกรณ์ทัง้หมดที่ได้ย่ืนเสนอ และได้รับการ

อนุมัติให้ใช้ในโครงการ (Submittal Data) ประกอบด้วยแค็ตตาล็อก เคร่ืองอุปกรณ์ แยกเป็น
หมวดหมู่ พร้อมทัง้เอกสารแนะน าวิธีการติดตัง้ ซ่อมบ ารุงแนบมาด้วย (Installation, Operation 
And Maintenance Manual) รวมทัง้รายชื่อบริษัทผู้แทนจ าหน่ายเคร่ืองและอปุกรณ์ 

ภาคที่ 2  ประกอบด้วยรายงานการทดสอบเคร่ือง และระบบตามความเป็นจริง (Test Report) 
ภาคที่ 3 ประกอบด้วยรายการเคร่ืองอะไหล่และข้อแนะน าชิน้ส่วนอะไหล่ที่ควรมีส ารองไว้ขณะใช้งาน 

(Recommend Spare Parts List) 
ภาคที่ 4  ประกอบด้วยรายการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาเคร่ืองอปุกรณ์แต่ละชนิด 

3) หนงัสอืคู่มือนี ้ควรแบ่งเลม่เฉพาะส าหรับเคร่ืองจกัร และ/หรืออปุกรณ์ แต่ละชนิด/ประเภท 
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4.    เคร่ือง วัสดุและอุปกรณ์ 
 
4.1    เคร่ือง วัสดุและอุปกรณ์ ที่น ำมำใช้งำน 

1) เคร่ืองวสัดแุละอปุกรณ์ที่น ามาติดตัง้ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยถกูน าไปใช้งานมาก่อน คณะกรรมการตรวจ
การจ้างมีสิทธ์ิที่จะไม่รับสิ่งที่เห็นว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพไม่ดีพอ หรือไม่เทียบเท่าตามที่อนุมัติให้น ามาใช้ใน 
โครงการ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการให้สถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้ตรวจสอบ ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการโดย
ออกค่าใช้เอง 

2) หากมีความจ าเป็นอนักระท าให้ผู้ รับจ้าง ไม่สามารถจดัหา วสัดุ-อุปกรณ์ ตามที่ได้แจ้งไว้ในรายละเอียด หรือ
แสดงตัวอย่างไว้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ รับจ้างต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นมาทดแทน พร้อมทัง้ชีแ้จงเปรียบเทียบ
รายละเอียดต่างๆ ของผลติภัณฑ์ดงักลา่วเพื่อประกอบการขออนมุติัต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

3) ความเสยีหายที่เกิดขึน้ระหว่างการขนสง่ ติดตัง้ หรือการทดสอบ ต้องด าเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ใหม่
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
4.2    กำรขนส่งและกำรน ำเคร่ือง อุปกรณ์ เข้ำยังหน่วยงำน 

1) ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และความเสยีหายที่เกิดขึน้ในการขนสง่เคร่ืองอุปกรณ์ มายังหน่วยงานและ
สถานที่ติดตัง้ 

2) ผู้ รับจ้างต้องจัดท าหมายก าหนดการน าเคร่ือง อุปกรณ์เข้ายังหน่วยงาน และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจ  
การจ้างทราบลว่งหน้า พร้อมทัง้จดัเตรียมสถานที่ส าหรับเก็บรักษาโดยประสานงานกบัผู้ รับจ้างอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) เมื่อเคร่ืองอุปกรณ์มาถึงหน่วยงาน ผู้ รับจ้างต้องน าเอกสารการส่งของให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ 
เพื่อที่จะได้ตรวจสอบให้ถกูต้องตามที่ได้อนมุติัไว้ 
 
4.3    กำรจดัเตรียมสถำนที่เก็บพัสดุ 

ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เก็บ เคร่ือง วัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ ในบริเวณที่เหมาะสมแก่วัสดุ-อุปกรณ์ นัน้ๆ 
และกว้างขวางพอที่จะสามารถท าการตรวจสอบ เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก หากมิได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเมื่อ วัสดุ-
อปุกรณ์ มาถงึหน่วยงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจไม่อนญุาตให้ท าการขนสง่เข้ายงับริเวณสถานที่เก็บ 
 
4.4     กำรเก็บรักษำเคร่ือง วัสดุและอุปกรณ์ 

ผู้ รับจ้างต้องเก็บรักษาเคร่ือง วัสดุ และอุปกรณ์ ทัง้ในที่เก็บพัสดุเพื่อรอการติดตัง้และที่ติดตัง้แล้วให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย ทัง้นีเ้คร่ือง วสัด ุและอปุกรณ์ ทัง้หมดยงัเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ รับจ้าง ซึง่ต้องรับผิดชอบต่อการสญูหาย เสื่อมสภาพ
หรือช ารุด จนกว่าจะได้สง่มอบงานแล้ว 

 
4.5    ตัวอย่ำง วัสดุ-อุปกรณ์ และกำรติดตัง้ 

1) ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอย่าง วสัด-ุอปุกรณ์ รวมทัง้เอกสารที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษของผู้ผลิตที่แสดง
รายละเอียดทางเทคนิค ขนาด และรูปร่างที่ชดัเจนของ วสัดุ-อปุกรณ์ แต่ละชิน้ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ 
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2) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมีความประสงค์ให้ผู้ รับจ้างแสดงวิธีการติดตัง้ เพื่อเป็นตัวอย่างหรือ
ความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ผู้ รับจ้างต้องแสดงการติดตัง้ ณ สถานที่ติดตัง้จริงตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างก าหนด 
เมื่อวิธีและการติดตัง้นัน้ๆ ได้รับอนมุติัแล้ว ให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัต่อไป 

 
4.6    กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบ รำยกำร วัสดุและอุปกรณ์ 

1) การเปลี่ยนแปลงแบบ รายการ วัสดุและอุปกรณ์ ที่ผิดไปจากข้อก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาด้วยความ  
จ าเป็น หรือความเหมาะสมก็ดี ผู้ รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อขออนุมัติเป็น
เวลาอย่างน้อย 30 วนั ก่อนด าเนินการจดัซือ้หรือท าการติดตัง้ 

2) ในกรณีที่ผลติภัณฑ์ของผู้ รับจ้าง มีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ตามรายการที่ผู้ออกแบบก าหนดไว้เกิด
ความไม่เหมาะสม หรือไม่ท างานโดยถกูต้อง ผู้ รับจ้างต้องไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างในการแก้ไข เปลีย่นแปลงให้ถกูต้องตามความประสงค์ โดยชีแ้จงแสดงเหตผุล และหลกัฐานจากบริษัทผู้ผลติ 

3) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในกรณีดงักลา่วข้างต้น ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเองทัง้สิน้ 
 

4.7     รหัส ป้ำยชื่อ และเคร่ืองหมำยของวัสดุ อุปกรณ์ 
ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารหสั ป้ายชื่อ และ/หรือลกูศรแสดงทิศทางของเคร่ืองและอุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาติดตัง้ในโครงการ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบและซ่อมแซมบ ารุง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณที่ปิดมิดชิดซึ่งเข้าถึงได้ จะต้องมี
เคร่ืองหมายที่มองเห็นได้ง่าย 

 
4.8     กำรป้องกันกำรผุกร่อน 

ผิวงานเหล็กทัง้หมดต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันการผุกร่อน หรือการทาสีก่อนน าไปใช้งาน เคร่ือง วัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ผ่านการป้องกนัการผกุร่อนและการทาสมีาแล้วจากโรงงานผู้ผลติ หากตรวจพบว่าการทาสไีม่เรียบร้อย ผู้ รับจ้างต้อง
ท าการซ่อมแซมให้เรียบร้อยจนเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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5.   สวติช์และเต้ารับ 
 
5.1   ความต้องการทั่วไป 

ข้อก าหนดนีไ้ด้ระบคุรอบคลมุถงึคณุสมบติั และการติดตัง้ทัง้สวิตช์ ซึง่ใช้งานในรูปแบบต่างๆ และเต้ารับไฟฟ้าโดยมี
คณุสมบติั และ/หรือกรรมวิธีในการผลติไม่น้อยกว่าข้อก าหนดในหมวดนี ้และมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
 
5.2  สวิตช์ไฟฟ้าทั่วไป 

1) สวิตช์ไฟฟ้าโดยทั่วไปให้เป็น Heavy Duty, Tumble Quiet Type แบบติดฝังกับผนังบนกล่องเหล็กชุบ 
Galvanized ขนาดที่เหมาะสมกบัจ านวนสวิตช์ เป็นตาม มอก.824-2551 

2) ขนาด Ampere Rating ของสวิตช์ต้องไม่น้อยกว่า 16 อมัแปร์ 250 โวลต์ โดยใช้ Bakelite หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า
เป็นฉนวนไฟฟ้า ท าให้ไม่สามารถสมัผสักบัสว่นโลหะที่น าไฟฟ้าได้โดยง่าย 

3) สวิตช์ไฟฟ้าส าหรับควบคมุพดัลมดดูอากาศ ต้องเป็นชนิด Illuminating Lamp ในตวัเพื่อแสดงว่าพัดลมก าลงั
ท างานหรือหยดุท างาน 

4) Cover Box ต้องเป็น Anodized Aluminium หรือ High Grade Plastic 
5) Metal Box ส าหรับติดตัง้สวิตช์ไฟฟ้า ต้องผ่านการชุบป้องกันสนิมโดย Hot-Dip Galvanized โดยความหนา

ของเหลก็ต้องไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลเิมตร  
6) การติดตัง้ให้ฝัง Metal Box ในผนังก าแพงหรือเสา แล้วแต่กรณีเพื่อให้ Cover Plate ติดแนบกับผิวหน้าของ

ผนงัก าแพงหรือเสาดงักลา่ว โดยระดบัความสงูจากพืน้ถงึกึง่กลางสวิตช์ก าหนดไว้ 1.20 เมตร 
7) กรณีที่ระบใุห้ติดลอยให้ติดตัง้ โดยใช้กล่องโลหะหล่อแบบติดลอยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งของสวิตซ์

ต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ว่าจ้างก่อนด าเนินการได้ 
8) สวิตช์ไฟฟ้าแบบกันระเบิดต้องเป็นแบบใช้ในสถานที่อันตราย ประเภทที่ 1 แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน วสท. 

501-6 (ก) ขนาด Ampere Rating ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบใุนแบบ 
 
5.3    เต้ารับไฟฟ้าทั่วไป 

1) เต้ารับ-เต้าเสยีบไฟฟ้าทัว่ไปต้องเป็นแบบมีขัว้สายดินในตวัใช้ได้ทัง้ขาเสยีบแบบกลมและแบบแบนใช้ติดตัง้ฝัง
ในผนงัก าแพงหรือเสา แล้วแต่กรณีตามก าหนดในแบบพร้อมกลอ่งโลหะที่เหมาะสม ต้องเป็นไปตาม มอก.166-2549และ
2162-2547 

2) ต้องมีฉนวนไฟฟ้าเป็น Bakelite หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า โดยสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลต์ 
และขัว้สมัผสัต้องมีขนาด Ampere Rating ไม่น้อยกว่า 16 อมัแปร์ 

3) เต้ารับไฟฟ้าส าหรับกรณีพิเศษต้องมีขนาด Ampere Rating ไม่น้อยกว่าที่ระบใุนแบบ 
4) Cover Box และ Metal Box ให้เป็นเช่นเดียวกบัของสวิตช์ไฟฟ้าตามก าหนด ในข้อ 12.2 4), 5)  
5)   ให้ติดตัง้เช่นเดียวกบัสวิตช์ไฟฟ้าตามระบใุนข้อ 12.2 6), 7) โดยระดบัความสงูจากพืน้ถึงกึ่งกลาง เต้ารับเป็น 

0.9 เมตร กรณีที่เต้ารับอยู่ในต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะหรือเคาเตอร์ นอกเหนือจากนัน้ให้ติดตัง้สงู 0.3 เมตร หรือตาม
แบบก าหนด 
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6) เต้ารับไฟฟ้าแบบกันระเบิดต้องเป็นแบบใช้ในสถานที่อันตราย ประเภทที่ 1 แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน วสท. 
501-12 ขนาด Ampere Rating ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบใุนแบบ 

7) ก าหนดให้สแีดงส าหรับวงจรจาก UPS, สีเหลืองส าหรับวงจรฉุกเฉินจาก Generator และสีขาวส าหรับวรจร 
Normal หรือตามที่ระบใุนแบบ 

8) เต้ารับโกนหนวด (Shaving Outlet) (ถ้าในแบบก าหนดให้ติดตัง้) ต้องเป็นแบบติดตัง้ฝังใช้ได้ทัง้ระบบไฟสลบั 
110 V และ 220 V ได้ และสามารถเสยีบปลัก๊โกนหนวดได้ทัง้ชนิดขากลมและขาแบนพร้อมมีสวิทช์เปิด-ปิด 

 
5.4    การติดตัง้ 

 การติดตัง้อาจมีการเปลีย่นแปลงจากที่ก าหนดไว้ได้ เพื่อความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 
 
5.5    การทดสอบ 

ให้ทดสอบค่าฉนวนของสวิตช์และเต้ารับ โดยต่อรวมเข้ากบัวงจรไฟฟ้าในขณะทดสอบฉนวนของสายไฟฟ้า 
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6.   สายไฟฟ้าแรงต ่า 
 

6.1   ความต้องการทั่วไป 
สายไฟฟ้าแรงต ่าที่ใช้ส าหรับแรงดันไฟฟ้าระบบ (System Voltage) ไม่เกิน 230/400 โวลต์ ต้องมีคุณสมบัติ

เหมาะสมกบักรรมวิธีและสถานที่ติดตัง้ใช้งานตามก าหนดในหมวดนี ้เว้นแต่จะมี กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของการไฟฟ้า
ท้องถ่ินให้เป็นอย่างอื่น 
 
6.2    ชนิดของสายไฟฟ้า 

1) ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น สายไฟฟ้าทัง้ชนิดแกนเดียว (Single Core) และหลายแกน (Multi Core) ต้อง
เป็นชนิดตวัน าทองแดงหุ้มด้วยฉนวน Polyvinyl chloride (PVC) และถ้ามีเปลือก (Sheathed) ต้องเป็น พี.วี.ซี.เช่นกัน ทน
แรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ และทนอุณหภูมิของตัวน าได้ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.11-2553 ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1.1) สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 ตารางมิลลเิมตร ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลยีว (Stranded Wire) 
1.2) สายไฟฟ้าที่ใช้ร้อยในท่อ (Conduit) หรือวางในรางวางสาย (Wireway) ติดตัง้ในสถานที่แห้งและ

สถานที่เปียกที่ไม่มีโอกาสท าให้สายไฟฟ้าแช่น า้โดยทัว่ไปก าหนดให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดแกนเดียว (Single Core) ตาม มอก.  
11-2553 รหสั 60227 IEC 01 (ชนิด THW)ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงและห้ามเดินบน Cable Tray 

1.3) สายไฟฟ้าที่ใช้วางฝังดินโดยตรง (Direct Burial) หรือเดินร้อยในท่อฝังดิน (Under Ground Duct) 
หรือในสถานที่มีโอกาสท าให้สายไฟฟ้าแช่น า้ ให้ใช้สายชนิดมีเปลือกหุ้ม (Sheathed Cable) ทัง้แกนเดียว และหลายแกน
ตาม มอก. 11-2553 เลม่ 101 แรงดนัไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ (ชนิด NYY, NYY-N หรือ NYY-GRD) แล้วแต่กรณี 

1.4) สายไฟฟ้าที่ใช้กับเคร่ืองจักรถาวรที่มีการเคลื่อนที่เป็นประจ า เช่น รอกไฟฟ้าหรือเคร่ืองจักรที่มีการ  
สัน่สะเทือนหรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายต าแหน่ง ตามคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด 
Flexible Cable มีเปลอืกหุ้มตาม มอก. 11-2553 แล้วแต่กรณี 

1.5)    สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน XLPE ท าตามมาตฐาน IEC 60502-1 มีฉนวนและเปลือก 600/1000โวลต์ใช้งาน
ทัว่ไป ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง การติดตัง้ในอาคารต้องเดินในที่ปิดมิดชิดเท่านัน้ 

1.6) สายส าหรับวงจรไฟฟ้าต้องมีพืน้ที่หน้าตดัสายไม่เลก็กว่า 2.5 ตร.มม. สายต่อเข้าดวงโคมแต่ละดวงให้
ใช้สายขนาดไม่เลก็กว่า 1.5 ตร.มม. 

1.7) รหสัส ี(Color Code) ส าหรับสายไฟฟ้าแรงต ่า 
 เฟส A   -  สนี า้ตาล (Brown) 
 เฟส B   -  สดี า (Black) 
 เฟส C   -  สเีทา (Grey) 
 NEUTRAL  -  สฟ้ีา (Blue) 
 สายดิน (Ground) -  สเีขียว หรือ สเีขียวแถบเหลอืง 
ในกรณีสายมีขนาดใหญ่กว่า 10 ตร.มม. ซึ่งไม่มีสีของฉนวนตามระบุให้ใช้เทปสีตามรหัสพันทับที่สายนัน้ ๆ 

หรือทาด้วยสีชนิดที่ไม่ท าความเสียหายต่อฉนวนไฟฟ้า ส่วนที่ขัว้หางปลาให้สวมด้วย Vinyl Wire End Cap โดยใช้รหัสสี
เดียวกนั 
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1.8) สายไฟฟ้าต้องมีความยาวตลอดความยาวท่อ ห้ามตดัต่อสายภายในท่อ อนญุาตให้ต่อสายได้ในกล่อง
ต่อสายเท่านัน้ ส าหรับสายขนาดไม่เกิน 6 ตร.มม. ให้ใช้ Wire Nut หรือ Scotch Lock ในการต่อสายส่วนสายขนาดใหญ่
กว่านีใ้ห้ต่อด้วย Split Bolt หรือ Compression Connector และพันทับด้วยเทปยางให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าฉนวนไฟฟ้า
เท่านัน้ 

1.9) การร้อยสายห้ามใช้น า้มันหล่อลื่นทาเพื่อช่วยในการร้อยสาย ต้องใช้ Pulling Compound ที่ผลิต
ส าหรับการร้อยสายโดยเฉพาะเท่านัน้ 

1.10) ห้ามร้อยสายโทรศัพท์ หรือสายแรงดันต ่าพิเศษเข้าไปในท่อร้อยสายหรือกล่องต่อสายเดียวกันกับ
สายไฟฟ้า 

1.11) สายไฟฟ้าแต่ละเส้นต้องมีการท าเคร่ืองหมายให้ทราบได้ถึงวงจร และหน้าที่ของสายไฟนัน้ ๆ 
เคร่ืองหมายเหลา่นีใ้ห้ท าไว้ที่สาย ทัง้ที่อยู่ในกลอ่งต่อสายและปลายสายที่เข้าอปุกรณ์ 

1.12) สายไฟฟ้าที่เดินเข้าในแผงจ่ายไฟหรืออุปกรณ์อื่นจะต้องจัดให้เป็นระเบียบโดยใช้ Self Locking 
Cable Ties รัดให้เป็นหมวดหมู่ สายต้องมีความยาวเหลอืไว้เพียงพอที่จะย้ายต าแหน่งในแผงจ่ายไฟอนาคต 

2) สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างที่ก่อให้เกิดความร้อนสงู เช่น หลอดไส้ (Incan Descent Lamp), 
Gas Discharge Lamp เป็นต้น ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดทนความร้อนสงู ตัวน าทองแดง หุ้มด้วยฉนวนยางที่ทนอุณหภูมิของ
ตัวน าได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส และทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลต์ แล้วหุ้ มด้วยฉนวนใยหิน 
(Asbestos) ก่อนหุ้มด้วยเปลอืกนอกด้วยวสัดทุี่เหมาะสมอีกชัน้หนึง่ 

3)   สายไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่อนัตราย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตัง้สายไฟในสถานที่อนัตรายของ วสท. 
4) สายไฟฟ้าที่ใช้เดินในอาคารชัน้ใต้ดิน  ส าหรับวงจรที่ต้องการความปลอดภัยปกติให้ใช้สายชนิด Flame 

Retardant, Low Smoke, Zero Halogen (LSOH) และฉนวนของสายไฟต้องสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่ต ่ากว่า 90oC และ
จะต้องได้มาตรฐาน IEC 60332-3C, 60754-1,2, 601034-2 และจะต้องมีผลการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น 
LPCB ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาประกอบการขออนมุติั 

5) สายไฟฟ้าที่ใช้กับเคร่ืองจักรถาวรที่มีการเคลื่อนที่เป็นประจ า เช่น รอกไฟฟ้า เคร่ืองจักรที่มี การสัน่สะเทือน 
หรือกรณีที่ผู้คมุงานเห็นชอบ ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด Flexible Cable หุ้มฉนวน พีวีซี สองชัน้ ตาม  มอก. 11-2553 ชนิด VCT 
หรือ VCT-GRD 

6) ส าหรับสายไฟฟ้าภายในดวงโคมไฟฟ้าที่มีความร้อนเกิดขึน้สงู เช่น โคมที่ใช้หลอดไส้ (Incandescent Lamp), 
High Intensity Discharge Lamp เป็นต้น ให้ใช้สายทนความร้อนซึ่งหุ้มด้วยฉนวน Asbestos หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติ
เทียบเท่า 

7) สายไฟฟ้าชนิด CV ผลิตและทดสอบตามาตรฐาน IEC 60228 และ 60502-1 สายไฟจะต้องมีตัวน าเป็น
ทองแดง ฉนวนเป็น XLPE ขนาดแรงดนั 600/1000V. อณุหภูมิใช้งาน 90 C มีเปลอืกนอกเป็น PVC 

  
6.3    สายไฟฟ้าแรงต ่าชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable) 

1) ความต้องการทัว่ไป 
ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ สายน าไฟฟ้าจะต้องยังคงรักษาสภาพการน าไฟฟ้าที่แรงดันและกระแสในสภาวะที่

ปกติ และวสัดทุี่ใช้ท าสายไฟฟ้า จะต้องไม่เอือ้อ านวยต่อการ ติดไฟ , ลามไฟ และสายไฟจะต้องไม่ก่อก าเนิดปริมาณควันที่
เป็นอนัตราย และรวมถงึแก๊สพิษและกรดแก๊สจากธาตใุนหมู่ Hologen 
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2) ลกัษณะของสายไฟ 
       สายไฟฟ้าชนิดอ่อน ติดตัง้ได้สะดวก ผลติตามมาตรฐาน IEC 60502 มีตวัน าแกนทองแดงชนิด Strand 

(IEC228 Class 2) ที่พนัหุ้มด้วย Glass Mica เป็นฉนวนกนัไฟภายใน และหุ้มอีกชัน้ด้วยสารแร่ฉนวนอ่อนตวั ชนิดไม่หลอม
ละลาย ติดไฟ เมื่ออยู่ภายในเพลงิ สายไฟจะต้องมีรัศมีดดัโค้งไม่เกิน 6-8 เท่าของรัศมีความโตของสายไฟนัน้ วสัดทุี่หุ้ม
จะต้องไม่แปรสภาพใด ๆ เมื่อตวัน าไฟฟ้าต้องน ากระแสไฟฟ้าที่อณุหภูมิต่อเนื่องสงู 90 oC ตามมาตรฐาน IEC 216 และ
สายได้ทัง้หมดจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลดงันี ้

2.1) สามารถน าไฟฟ้าอย่างเนื่องได้เป็นปกติในขณะเกิดเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน  BS 6387 C.W.Z. โดยมี
ผลทดสอบแยกกนัดงันี ้

 - ข้อก าหนด C ที่อณุหภูมิ 950 oC เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
 - ข้อก าหนด W ให้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 650 oC เป็นเวลา 15 นาที แล้ว พ่นด้วยน า้ที่อุณหภูมิ

เดียวกนัเป็นเวลา 15 นาที 
 - ข้อก าหนด Z สายไฟต้องยังสามารถน าไฟฟ้าได้เป็นปกติขณะที่กระท าด้วย แรงกลจากภายนอกที่

อณุหภูมิ 950 oC เป็นเวลา 15 นาที 
2.2) สายไฟมีค่าแรงดนั 0.6/1 KV (เพาเวอร์/คอนโทรล) 
2.3) สายไฟมีค่าแรงดนั 300/500 (สายสือ่สาร) 
2.4) สายไฟต้องผ่านการทดสอบที่แสดงว่าไม่เอือ้อ านวยต่อการลามไฟของสายไฟตามมาตรฐาน 
 - IEC 332-1 
 - IEC 332-3 A B C 
 - VDE 0472 Part 804/C 
2.5) ปริมาณควันไฟ เมื่อสายถูกเผาไฟไหม้ ควันที่เกิดขึน้จะต้องยอมให้ปริมาณแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 

70% (IEC 1034-2) 
2.6) ปริมาณ Halogen เป็นศนูย์ (IEC 754-1) 
2.7) ค่าความเป็นกรด ด่างที่เหมาะสม (IEC 754-2) 
2.8) ไม่มีแก๊สพิษต่าง ๆ 
 - NFC20-454 
 - NES 713 
2.9) ความสามารถต่อการลดัวงจร และการใช้เกินกระแสพิกัดสายไฟจะต้องทนที่อุณหภูมิ 250 C  เป็น

เวลา 5 วินาท ี
2.10) การควบคุมคุณภาพ บริษัทผู้ ผลิตสายไฟเหล่านี ้จะต้องได้รับการยอมรับตามมาตรฐานประกัน

คณุภาพ ISO 9001 
2.11) อุปกรณ์ขัว้ต่อสาย จะต้องมีการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติทนไฟ

เหมือนกบัสาย 
 
6.4    สายไฟฟ้าแรงต ่าชนิดทนไฟ MIC (Mineral Insulated Cable) 

1) ความต้องการทัว่ไป 
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สายไฟฟ้าทนไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC หรือมาตรฐานอื่น แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรหรือผู้
ว่าจ้าง 

2) ลกัษณะของสายไฟ 
 - ตวัน าไฟฟ้าเป็นสายทองแดงเส้นเด่ียว หรือ สายทองแดงตีเกลยีว ตามมาตรฐานIEC 60702-2 
 - สายไฟฟ้าทนไฟชนิด MI Cable และชัน้นอกจะหุ้มด้วยวัสดุฉนวนประเภท Magnesium Oxide Insulation

ในกรณีที่เป็นสายตัวน าหลายแกน ( Multicore Cable) ช่องว่างระหว่างตัวน าแต่ละแกนจะต้องมี Fille หรือ 
Magnesium Oxide เพื่อความแข็งแรงของสาย 

 - สายไฟฟ้าทนไฟชนิด MI Cable เปลือกหุ้มภายนอกจะหุ้มด้วยท่อทองแดง (Seamless Copper Tube) 
สามารถสมัผสัได้ 

3) คณุสมบติัและมาตรฐานการทดสอบ 
 - คณุสมบติัด้าน การ น า กระแสไฟฟ้าเป็นไปตาม มาตรฐาน การติดตัง้ทางไฟฟ้า EIT Standard 2001-56 

สายไฟฟ้าทนไฟชนิด MI Cable .ใช้ ตารางที่. 5-34 และ 5-35 
 - ผู้ รับจ้างต้องเสนอใบรับรองผลการทดสอบคุณสมบัติสายไฟฟ้าทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ให้วิศวกร

พิจารณาประกอบการขออนมุติัด้วย 
4) การติดตัง้ 
 - สายไฟฟ้าทนไฟชนิด MI Cable การติดตัง้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้า EIT Standard 

2001-56 
 - ผู้ รับจ้างต้องจัดส่งรายละเอียดทางด้านเทคนิค Current Ampere Rating ตลอดจน Test Report หรือ

รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ผู้ควบคมุงานเรียกขอเพื่อขออนมุติัก่อนด าเนินการติดตัง้ใช้งาน  
 
6.5    การติดตัง้ 

1) การติดตัง้สายไฟฟ้าซึง่เดินร้อยในท่อโลหะต้องกระท าดงัต่อไปนี ้
ก. ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้ เมื่อมีการติดตัง้ท่อเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละช่วงโดยปลายท่อทัง้สองด้านต้อง

เป็นกลอ่งพกัสาย กลอ่งดงึสาย หรือกลอ่งต่อสายส าหรับอปุกรณ์ไฟฟ้า 
ข. การดงึสายไฟฟ้าเข้าท่อต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ซึ่งออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดึงสายไฟฟ้า โดยปฏิบัติตาม

ค าแนะน าของผู้ผลติ 
ค. การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่ออาจจ าเป็นต้องใช้สารช่วยหล่อลื่น โดยสารนัน้จะต้องเป็นสารพิเศษที่ไม่ท า  

ปฏิกริยากบัฉนวนของสายไฟฟ้า 
ง. การดดัโค้งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่าข้อก าหนดใน NEC และไม่

น้อยกว่าค าแนะน าของผู้ผลติสายไฟฟ้า (ถ้ามี) 
จ. การต่อสายใต้ดินหรือบริเวณที่เปียกชืน้ หรือโดนน า้ได้ต้องหุ้มด้วยสารกนัความชืน้มิให้เข้าไปในหัวต่อได้ 

เช่น สารประเภทซิลโิคน หรือ Epoxy 
2) การต่อเชื่อมและการต่อแยกสายไฟฟ้า 

ก. การต่อเชื่อมและการต่อแยกสายไฟฟ้า ให้กระท าได้ภายในกลอ่งต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านัน้ห้ามต่อในช่อง
ท่อโดยเด็ดขาด หรือให้ต่อสายได้ในช่วงที่สามารถเข้าตรวจสอบได้โดยง่าย ส าหรับการเดินสายในรางวางสายชนิดต่าง ๆ 
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ข. การต่อเชื่อมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าที่มีขนาดของตวัน าไม่เกิน 10 ตารางมิลลเิมตร ให้ใช้ Insulated Wire 
Connector, Pressure Type ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์ 

ค. การต่อเชื่อมหรือต่อแยกสายไฟฟ้า ที่มีขนาดตัวน าใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร และไม่เกิน 240  
ตารางมิลลเิมตร ให้ใช้ปลอกทองแดงชนิดใช้แรงกลอดั (Splice or Sleeve) และพนัด้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดละลายและเทป พี.
วี.ซี. อีกชัน้หนึง่ 

ง. การต่อเชื่อมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าที่มีขนาดตัวน าใหญ่กว่าที่ก าหนดข้างต้น ให้ต่อโดยใช้ Split Bolt 
Connector ซึง่ผลติจาก Bronze Alloy หรือวสัดอุื่นที่ยอมรับให้ใช้งานต่อเชื่อมสายไฟฟ้าแต่ละชนิด 

จ. ปลายสายไฟฟ้าที่สิน้สดุภายในกล่องต่อสายต้องมี Terminal Block เพื่อการต่อสายไฟฟ้าแยกไปยัง 
จดุอื่นได้สะดวก และการเปลีย่นชนิดของสายไฟฟ้า ให้กระท าได้โดยต่อผ่าน Terminal Block นี ้

ฉ. การต่อสายไฟฟ้าชนิดพิเศษที่มีข้อก าหนดเฉพาะ ให้เป็นไปตามข้อแนะน าของผู้ผลติสายไฟฟ้านัน้ๆ 
3) การเดินสายใต้ดิน 
 ถ้าหากมิได้ระบเุป็นอื่นใดในแบบ สายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องเป็นสายแดงชนิดแกนเด่ียว หรือหลายแกนหุ้มฉนวน 

PVC หรือมีเปลอืกนอกทนแรงดนัไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และทนอณุหภูมิได้สงูสดุ 70 องศาเซลเซียล ตาม มอก.11-2553 โดย
การเดินสายใต้ดินต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดงัต่อไปนี ้

3.1) สายฝังดินโดยตรง ท่อร้อยสายหรือเคร่ืองห่อหุ้มสายไฟฟ้าประเภทอื่นที่ได้รับการรับรองแล้วความลกึ
ในการติดตัง้ต้องเป็นไปตามตารางต่อไปนี ้

   ความลกึในการติดตัง้ใต้ดินส าหรับระบบแรงต ่า 
วิธีการเดินสาย ความลกึน้อยสดุ (เซนติเมตร) 

เคเบิลฝังดินโดยตรง 
ท่อโลหะหนกั 
ท่อโลหะหนาปานกลาง 

ท่อที่ไม่ใช่โลหะซึ่งได้รับการรับรองให้ฝังดินโดยตรงได้ โดย
ไมต้่องมีคอนกรีตหุ้ม  
ท่ออื่นๆซึง่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้า 

60 
15 
15 
45 
 

45 

 
- ข้อยกเว้นที่ 1 ถ้าไม่ใช่ท่อ IMC หรือ RSC แล้ว หากมีแผ่นคอนกรีตหนา 5 ซม. วางอยู่เหนือสาย 

อนญุาตให้ลดความลกึลงได้อีก 10 ซม. 
- ข้อยกเว้นที่ 2 ข้อก าหนดส าหรับความลกึนีไ้ม่ใช้บงัคบั ส าหรับการติดตัง้ใต้อาคารหรือใต้พืน้คอนกรีต 

ซึง่หนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. 
- ข้อยกเว้นที่ 3 บริเวณที่มีรถยนต์วิ่งผ่านความลกึต้องไม่น้อยกว่า 60 ซม 
3.2) สายใต้ดินที่ติดตัง้ใต้อาคาร ต้องติดตัง้อยู่ในท่อร้อยสาย และท่อร้อยสายต้องยาวเลยผนังด้านนอก

อาคารออกไป 
3.3) สายที่โผล่ขึน้จากดินต้องมีการป้องกันด้วยสิ่งห่อหุ้ม หรือท่อร้อยสายซึ่งฝังจมลึกลงไปในดินตามที่

ก าหนดในข้อ 3.1 และสว่นที่โผลเ่หนือดินต้องไม่น้อยกว่า 180 ซม. 
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3.4) ต้องมีหมุดบอกแนวสายไฟฟ้าใต้ดินแสดงแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยวางห่างกันประมาณ 10 เมตร 
ตลอดแนวการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน 
 
6.6   การทดสอบ 

ให้ทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าดงันี ้
1) ส าหรับวงจรแสงสว่างและเต้ารับ ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ตัดวงจรและสวิทช์ต่างๆ อยู่ในต าแหน่งเปิด 

ต้องวดัค่าความต้านทานของฉนวนได้ไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทกุ ๆ กรณี 
2) ส าหรับ Feeder และ Sub Feeder ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ต่างๆ ทัง้สองทาง แล้ววัดค่าความต้านทาน

ของฉนวน ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทกุๆ กรณี 
3) การวัดค่าของฉนวนที่กล่าว ต้องใช้เคร่ืองมือที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลต์ และวัดเป็นเวลา 30 วินาที 

ต่อเนื่องกนั 
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7.   โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
 
7.1    ความต้องการทั่วไป  
 1) โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ก าหนดในรายละเอียดหมวดนี ้โดยทัว่ไปเป็นชนิดใช้กับระบบไฟฟ้าแรงดัน 230 

โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ต 
 2) วสัด-ุอปุกรณ์ ต้องมีกรรมวิธีการผลติ และ/หรือมีคณุสมบติัไม่น้อยกว่าข้อก าหนดในรายละเอียดหมวด

นี ้และไม่ขดัต่อมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม ที่เก่ียวข้องดงันี ้
ก.  มอก. 23-2521 บลัลาสต์ส าหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
ข.  มอก. 673-2530 บลัลาสต์ส าหรับหลอดไอปรอทความดนัสงู 
ค.  มอก. 885-2551   บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลบัส าหรับหลอดฟลอูอเรส

เซนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย 
ง.  มอก. 344-2549 ขัว้รับหลอดฟลอูอเรสเซนต์และขัว้รับสตาร์เตอร์ 
จ.  มอก. 819-2531 ขัว้รับหลอดไฟฟ้าแบบเกลยีว 
ฉ.  มอก. 183-2547 โกลว์สตาร์เตอร์ส าหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
ช.  มอก. 191-2531    ตวัเก็บประจุส าหรับใช้ในวงจร หลอดฟลอูอเรสเซนต์ และหลอดปล่อย

ประจอุื่น 
ซ.  มอก. 4 เลม่ 1-2549    หลอดไฟฟ้า 
ฌ. มอก. 236-2548 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ขัว้คู่ 
ญ. มอก. 902-2557 ดวงโคมไฟฟ้าติดประจ าที่ส าหรับจดุประสงค์ทัว่ไป 
ฎ.  มอก. 903-2532 ดวงโคมไฟฟ้าฝัง 
ฏ.  มอก. 904-2532 ดวงโคมไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่างบนถนน 
ฐ.  มอก. 906-2532 ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง 
ฑ.  มอก. 1102-2538 ดวงโคมฉกุเฉินชดุเบ็ดเสร็จ 
ฒ.  มอก. 2430-2552 ดวงโคมป้าทางออกฉกุเฉิน 

 
7.2   รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบ 
 1) ขัว้หลอด (Lamp Holder) และ ขัว้ยดึสตาร์เตอร์ (Starter Holder) ส าหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ ต้อง

มีขัว้สมัผสัทางไฟฟ้าท าด้วยทองแดง หรือทองแดงชบุโลหะอื่น เช่น เงิน ดีบุก เป็นต้น เพื่อผลทางด้านการสมัผัสทางไฟฟ้า
และการป้องกันสนิมทองแดงส่วนฉนวนไฟฟ้าที่หุ้ มรอบนอก (Body) และ/หรือส่วนที่เป็นฉนวนอื่นๆ ต้องเป็นสาร 
Polycarbonate หรือสารอื่นที่มีความทนทานไม่กรอบหรือเปราะง่าย และควรได้รับการรับรองคุณภาพจาก "UL" (UL 
Listed) 

 2) ขัว้หลอดส าหรับหลอดชนิดที่เกิดความร้อนสงูขณะใช้งาน เช่น หลอดไส้ (Incandescent Lamp) 
หลอดความดันไอ (Gas Discharge Lamp) เป็นต้น ให้ขัว้สมัผัสทางไฟฟ้าท าด้วยทองแดง หรือทองแดงชุบโลหะอื่นที่
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เหมาะสม เพื่อผลทางไฟฟ้าและป้องกนัสนิมทองแดง สว่นตัวฉนวนหุ้ม (Body) ต้องเป็นวัสดุกระเบือ้งเคลือบ (Porcelain) 
หรือวสัดอุื่นที่ทนความร้อนสงู (ทนไฟ) 

 3) บัลลาสต์ (Ballast) ส าหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ขนาดตัง้แต่ 18 วัตต์ ขึน้ไป จะเป็นชนิดพลงังาน
สญูเสยีต ่า (Low Loss) โดยมีการสญูเสียก าลงัไฟฟ้าไม่เกิน 6 วัตต์ในขณะใช้งานปกติส่วนบัลลาสต์ของหลอดฟลอูอเรส
เซนต์ขนาดอื่นและหลอดไฟชนิดอื่นต้องมีแกนเหล็ก (Core) ท าด้วย High Crade Silicon Steel Laminated ส่วนขดลวด
เป็นทองแดงหุ้มฉนวน (Enamelled Copper Wire) สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 130 oC (Insulation 
Class "H") เมื่อประกอบส าเร็จ ให้พ่นเคลอืบด้วยสทีนความร้อน นอกจากนัน้คุณสมบัติทางไฟฟ้าต้องให้ค่าเพาเวอร์แฟค
เตอร์สงู (High Power Factor Ballast) ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 0.9 หรือกรณีที่เป็นชนิดเพาเวอร์แฟคเตอร์ต ่า 
การประกอบใช้งานต้องมีคาปาซิเตอร์ เพื่อปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 0.9 

 3.1)  บลัลาสต์ส าหรับหลอด T8 ชนิดอิเลก็ทรอนิกส์ มีรายละเอียดดงันี ้
  -  บลัลาสต์อิเลก็ทรอนิกส์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1506 ในพิกัดความถ่ีสงู 25-50 

กิโลเฮิรตซ์ มีค่าตวัประกอบก าลงัวงจรรวมไม่ต ่ากว่า 0.96 และค่าตวัประกอบการส่องสว่างที่ 0.99 มีการจุดหลอดแบบอุ่น
ไส้ก่อนเป็นไปตามตารางข้อมลูหลอดฟลอูอเรสเซนต์ตาม มอก.236 และ มอก.956 หรือ IEC60081 และ IEC60901 

  -  บลัลาสต์จะต้องออกแบบให้ค่าก าลงัไฟฟ้าเข้าวงจรคงที่เมื่อแรงดันขาเข้าเปลี่ยนแปลงอยู่ใน
ระหว่าง 198 โวลต์ ถงึ 254 โวลต์ โดยอนญุาตให้ค่าการเปลีย่นแปลงก าลงัไฟฟ้าเข้าวงจรรวมไม่เกินร้อยละ 3 

  -  บลัลาสต์ต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย มอก.885 โดยก าหนดให้อุณหภูมิ
ข้างตวัถงั (tc) ไม่ต ่ากว่า 70 องศาเซลเซียส 

  - ผ่านการรับรองความปลอดภัยด้านคลืน่รบกวนแม่เหลก็ไฟฟ้า มอก.1955 เพื่อการป้องกันการ
สง่คลืน่รบกวนแม่เหลก็ไฟฟ้าทัง้ทางด้านสายประธานและการแผ่ในอากาศ  

  - ค่าความเพีย้นรวมกระแสขาเข้าไม่เกินร้อยละ 10 (% THD) 
  - บลัลาสต์ต้องผ่านการรับรองการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกลุ่มประเทศยุโรป Low Voltage 

Directive 73/23/EEC และ 93/68/EEC ตามมาตรฐาน EN61347-1:2001 และ EN61347-2-3:2001 
  - บลัลาสต์ต้องผ่านการรับรองการปฏิบติัตามข้อก าหนดของกลุม่ประเทศยุโรป 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)  

  - ในกรณีที่บลัลาสต์ตดัการท างานในสภาวะผิดปกติของหลอด บลัลาสต์ต้องสามารถท างานต่อ
ได้โดยอตัโนมติั เมื่อเปลีย่นหลอดปกติเข้าไปแทนที่โดยไม่ต้องท าการปิด สวิทซ์แรงดนัไฟฟ้าขาเข้า 

  - บลัลาสต์ต้องมีค่าตวัประกอบก าลงัสอ่งสว่างที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของค่าที่ก าหนดไว้ตาม
ข้อ 1. ตลอดย่านแรงดนั 198 โวลต์ ถงึ 254 โวลต์ 

  - มีกระแสร่ัวลงดินน้อยกว่า 0.5 mA. ต่อตวับาลลาสต์ 
  - มีค่าตัวประกอบยอดคลื่นของกระแสเข้าหลอดไม่เกิน 1.5 ตลอดย่านแรงดัน 198 โวลต์ ถึง 

254 โวลต์ 
  - บัลลาสต์ประกอบด้วยสารเคมีต้องห้ามในปริมาณที่ก าหนดอยู่ในมาตรฐาน RoHS ของ

สหภาพยโุรป 
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  - ผลติภัณฑ์ต้องได้รับการควบคมุคณุภาพตามมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 
  - ตวัถงัของกลอ่งบลัลาสต์ต้องท าด้วยอลมูิเนียมเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึน้ 
  - มีวงจรป้องกนัความเสยีหายที่เกิดจากแรงดนัขาเข้าเกินและการต่อสายผิด 
  - มีวงจร Over voltage Protection : 48 ชัว่โมงที่ 320 โวลท์ หรือ 2 ชัว่โมง ที่ 350 โวลท์ 
  - ผู้ผลติต้องมีเคร่ืองบดักรีอัตโนมัติชนิดไม่ใช้สารตะกั่วและมีเคร่ืองทดสอบสภาวะแรงดันเกิน

ชัว่ขณะตามมาตรฐาน IEC60929 และ เคร่ืองทดสอบการสง่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก.1955 หรือ EN55015 
โดยให้ปฏิบติัการสุม่และสง่ผลทดสอบทกุ Lot ตามที่มาตรฐาน IEC60929 และ EN55015 ก าหนดไว้ 

 3.2) บัลลาสต์ที่ใช้ส าหรับหลอด PLC จะต้องเป็นชนิด Low Loss และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก. หรือ
มาตรฐานอื่นที่เชื่อถือได้ 

 4) สตาร์เตอร์ (Starter) ส าหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ที่จ าเป็นต้องเป็นแบบ Switch Start พร้อมด้วยตัว
เก็บประจุเพื่อป้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุ (Radio-Interference Suppression Capacitor) โดยทัง้หมดบรรจุอยู่ภายใน
หลอดที่ท าด้วยสาร Polycabonate หรือวสัดทุี่มีคณุสมบติัเท่าเทียมกนัหรือดีกว่า 

 5) สายไฟฟ้าภายใน และ/หรือสายไฟฟ้าที่ติดมากบัดวงโคมไฟฟ้า โดยปกติต้องการให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 
1.5 ตารางมิลลเิมตร เว้นแต่กรณีมีข้อจ ากดัในการยดึสายไฟฟ้า ให้ใช้สายที่มีขนาดเล็กกว่าก าหนดนีไ้ด้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า
1.0 ตารางมิลลเิมตร โดยชนิดของสายต้องมีฉนวนทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลต์ และทนอุณหภูมิใช้งานของ
ตวัน าไม่น้อยกว่า 

  ก. 70oC ส าหรับดวงโคมไฟฟ้าที่ใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
  ข. 105oC หรือ สายทนความร้อนส าหรับดวงโคมไฟฟ้าที่ใช้หลอดไส้ และหลอดที่มีความร้อนสงู 

เช่น GAS Disdischarge Lamp เป็นต้น 
 6) ขัว้ต่อสาย (Terminal Block) ซึ่งใช้ส าหรับต่อสายไฟฟ้าจากภายนอกเข้าดวงโคม ต้องมีตัวน าเป็น

ทองแดง หุ้มด้วยฉนวน Polythene หรือ Polymid ส าหรับโคมไฟฟ้าทั่วไปและหุ้มด้วยฉนวนกระเบือ้งเคลือบ (Porcelain) 
Block Type ส าหรับโคมไฟฟ้าที่ใช้หลอดมีความร้อนสงู ขัว้ต่อสายนีต้้องยดึติดกบัตวัโคม 

 7) เสาส าหรับติดตัง้โคมไฟถนน หรือ Floodlight จะต้องผลิตตามมาตรฐาน DIN EN 40 ท าจาก 
Tapered Tubular Steel ป้องกนัสนิมด้วยวิธี Hot Dipped Galvanized ทัง้ภายในและภายนอก ต้องมี Service Door ซึ่ง
ยดึด้วย Stainless Screw และมีช่องส าหรับเดินสายไฟเข้าที่ใต้พืน้ 

 8) ขาหลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็นชนิด Spring Rotate Lock Lamp Holders หรือตามมาตรฐาน BS VDE 
DIN NENA และ JIS ซึง่จะต้องได้มาตรฐานรวมกนัแล้วไม่น้อยกว่า 2 มาตรฐาน 

 9) โคมฟลอูอเรสเซนต์ ซึง่ติดตัง้ฝังเรียบกบัเพดาน จะต้องแขวนยดึจากพืน้คอนกรีตเหนือฝ้าด้วย hanger 
rod เพื่อไม่ให้น า้หนกัของโคมไฟกดลงบนโครงฝ้าเพดาน และจะต้องสามารถปรับแต่งระดบัและต าแหน่งของโคมไฟเพื่อให้
สอดคล้องกบัฝ้าได้  

 10) คาปาซิเตอร์ ส าหรับการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ต้องเป็นชนิด Dry (Metallized Plastic) เป็นไป
ตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC และมีตวัต้านทานคร่อมส าหรับการปลอ่ยประจ ุ

 
7.3   วัสดุ และการสร้างโคมไฟฟ้า 
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 โคมไฟฟ้าที่ติดตัง้เพื่อให้แสงสว่างทั่วไป ต้องใช้วัสดุและกรรมวิธีการผลิตตามข้อก าหนดในรายละเอียดนี ้
เว้นแต่จะมีข้อก าหนดในแบบให้เป็นอย่างอื่น 

 7.3.1 โคมไฟฟ้าภายในอาคารที่ใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์ ให้เป็นไปตามก าหนดดังนี ้
   1) ตวัโคมต้องพบัขึน้รูปจากแผ่นเหลก็ชนิด Electro galvanized หรือแผ่นเหล็กที่ผ่านการชุบ

ผิวป้องกนัสนิมด้วยกรรมวิธีทางเคมีที่เหมาะสมเคลอืบด้วยฟอสเฟต แล้วพ่นด้วยสีฝุ่ น Epoxy หรือพ่นด้วย Stove Enamel 
Paint ปกติให้เป็นสขีาว     

   2) แผ่นเหลก็ที่ใช้ท าโคมต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลเิมตร ส าหรับโคมที่ติดตัง้หลอด
ไฟฟ้า ได้ไม่เกิน 2 หลอด นอกนัน้ให้ใช้เหลก็หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลเิมตร 

   3) รูปทรงของโคม ต้องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้
ประสทิธิภาพทางแสงสงูสดุ และตวัโคมมีความแข็งแรงเพียงพอในการติดตัง้ 

   4) โคมชนิดที่ก าหนดให้มีแผ่นกรองแสง (Diffuser) ต้องเป็นชนิด Prismatic ขึน้รูปเป็นขนาด
ที่เหมาะสม และยดึติดกบัตวัโคม) ก าหนดให้แผ่นสะท้อนแสงด้านหลงัซึง่ยดึติดกบัโคมท าด้วยแผ่นอลมูิเนียมบริสทุธ์ผิวมัน
หนาไม่น้อยกว่า0.4มิลลิเมตรดัดโค้งพาราบอลิค (Parabolic Mirror Aluminium Reflector) ตลอดความยาวหลอดค่า
สมัประสทิธ์ิแสงโดยรวมไม่น้อยกว่า95% 

   5) โคมไฟที่ใช้หน้ากากตะแกรง (Louver) ก าหนดให้แผ่นสะท้อนแสงด้านหลงัซึ่งยึดติดกับ
โคมท าด้วยแผ่นอลมูิเนียมบริสทุธ์ผิวมันหนาไม่น้อยกว่า0.4มิลลิเมตรดัดโค้งพาราบอลิค (Parabolic Mirror Aluminium 
Reflector) ตลอดความยาวหลอดค่าสมัประสิทธ์ิแสงโดยรวมไม่น้อยกว่า95% ส่วนตัวหน้ากากให้มีครีบตามความยาว
หลอด ท าด้วยแผ่นอะลมูิเนียมผิวขัดเงาดัดโค้งพาราบอลิค (Parabolic Mirror Aluminum Louvre) และครีบตามขวางท า
ด้วยแผ่นอะลมูิเนียมมีลายเส้น (Profiled Lamellae) เพื่อลด Glare  

   6)  โคมโรงงานพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลมิูเนียมเงาค่าสมัประสิทธ์ิแสงโดยรวมไม่น้อยกว่า
95%   

 7.3.2  หลอดไฟฟ้า (หรือตามแบบระบ)ุ 
   1) หลอด LED ชนิด T8 จะต้องมี Rated Lamp Wattage ตามที่ระบใุนแบบและมีคุณสมบัติ

ในการให้ความสว่างเป็นพิเศษที่ wattage เท่ากนัตามรายละเอียดดงันี ้
 
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    เคร่ืองเป่าอัตโนมัติ (Electronic hand dryer) 
 เคร่ืองเป่ามือแห้งอิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับติดตัง้ในห้องน า้ ท างานโดยสวิตช์อัตโนมัติเมื่อย่ืนมือเข้าไปใต้ช่อง

เป่าลม และหยดุท างานเมื่อดงึมือออก ตวัเคร่ืองภายนอกท าด้วยพลาสติกแข็ง ทนแรงกระแทก ภายในประกอบด้วยพัดลม
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กังหัน และเคร่ืองท าความร้อน ซึ่งท างานร่วมกันด้วยประสิทธิภาพสงู และเงียบเชียบ มีขนาดกะทัดรัด กระแสไฟ 1.1 
kw/220 V 50 cycles 

 
 7.5 โคมแสงสว่างฉุกเฉิน (Self-Contained Battery Emergency Light) 

 1) ไฟฉุกเฉินต้องเป็นระบบอัตโนมัติ  วงจรภายในเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งควบคุมการอัดและคาย
ประจจุากแบตเตอร่ีโดยอตัโนมติั  กลา่วคือจะต้องมีวงจรส าหรับตดัเมื่ออดัประจเุต็ม  หรือเมื่อคายประจถุงึระดบัแรงดนัที่จะ
เป็นอนัตรายต่อแบตเตอร่ีและมีระบบอัตโนมัติส าหรับการคายประจุทุก ๆ สปัดาห์  โดยการเปิดไฟประมาณ 15-30 นาที 
นอกจากนีต้้องมีอุปกรณ์แสดงสภาพการใช้งานอย่างครบถ้วนและมีระบบทดสอบพร้อม ตัวกล่องต้องสามารถระบาย
อากาศ และทนต่อสภาพกรดจากแบตเตอร่ีได้เป็นอย่างดี โดยท าจากที่แผ่นเหลก็ที่ผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิมและหนาไม่น้อย
กว่า 1 มม.  รวมทัง้สามารถตรวจสอบและซ่อมบ ารุงหรือเปลี่ยนแบตเตอร่ีทางด้านหน้าได้ ผู้ รับจ้างต้องมีคู่มือการใช้ และ
การบ ารุงรักษาแนบติดอยู่กบัไฟฉกุเฉินทกุชดุ การติดตัง้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแบบ โดยระดบัของหลอดไฟต ่าจากระดับ
ฝ้าประมาณ 0.30 เมตร สว่นชดุที่ติดตัง้แยกหลอด ให้ท าฐานของหลอดไฟที่เหมาะสม และสวยงาม 

 2) หลอดไฟฟ้าให้ใช้หลอด LED 12 W. จ านวน 2 หลอด หรือตามที่ก าหนดในแบบ 
 3) แบตเตอร่ีใช้ Sealed Lead Acid Battery ขนาดก าลงัสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟได้เป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง 
 4) การติดตัง้ให้เป็นไปตามแบบ  โดยระดบัจากพืน้ถงึขอบลา่งโคมไฟฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 เมตร  ส่วนชุด

ที่ติดตัง้แยกหลอดไฟ (REMOTE LAMP)  ให้ท าฐานของหลอดไฟที่เหมาะสมและสวยงาม 
 
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 surface-
mounted(ceiling hang) with single side or double side sign 

 INPUT VOLTAGE: 220Vac.50Hz +/-10% 

 BATTERY CHARGE: Automatic Battery charger, Solid-state Trickle Charge, Constant Voltage 

 CHARGING:  10-15 Hours 

 TYPE OF BATTERY: High temp metal hydride battery (NI-MH) 
 PROTECTIONS: AC Fuse to prevent shot circuit and over load for AC input 
     Low Voltage Cut-off protects Battery 

 HOUSING:  Zinc Steel Sheet or electro-galvanized steel sheet 1mm.Thickness with 
      Epoxy Powder and stove enamel coated Anti-rust corrosion proof 
 INDICATORS:  LED AC/DC indicates incoming 220Vac  
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     LED Charging/Fully indicates incoming the battery charging or fully charge. 
     ON Switch to control the output lamps 

     OFF Switch to control the output lamps 

     TEST button to test the output lamps 
 
7.7  การขออนุมัติ 
 ก่อนการจดัหา หรือสัง่ซือ้โคมไฟฟ้าทกุชนิด ต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยต้องส่ง

รายละเอียดประกอบการพิจารณาดงันี ้
 1) รายละเอียดของ วสัด-ุอปุกรณ์ ที่ใช้ รวมทัง้กรรมวิธีการป้องกันสนิม หรือตามที่คณะกรรมการตรวจ

การจ้าง เรียกขอ 
 2) สง่รายละเอียดวิธีการติดตัง้ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกบัสภาพที่ติดตัง้ใช้งาน 
 3) ต้องสง่ตวัอย่าง วสัด/ุอปุกรณ์ ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเรียกขอทัง้นีเ้มื่อได้รับการอนุมัติ และ

ได้ติดตัง้เรียบร้อย หากคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่าโคมไฟฟ้าที่ได้น าเข้าติดตัง้นัน้ไม่ตรงตามที่ได้ขออนุมัติไว้ หรือไม่
ตรงตามข้อก าหนด ต้องน ามาเปลีย่นหรือทดแทนให้ถกูต้อง 

 
7.8  การขออนุมัติ 
 ก่อนการจดัหา หรือสัง่ซือ้โคมไฟฟ้าทกุชนิด ต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยต้องส่ง

รายละเอียดประกอบการพิจารณาดงันี ้
 1) รายละเอียดของ วสัด-ุอปุกรณ์ ที่ใช้ รวมทัง้กรรมวิธีการป้องกันสนิม หรือตามที่คณะกรรมการตรวจ

การจ้าง เรียกขอ 
 2) สง่รายละเอียดวิธีการติดตัง้ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกบัสภาพที่ติดตัง้ใช้งาน 
 3) ต้องสง่ตวัอย่าง วสัด/ุอปุกรณ์ ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเรียกขอทัง้นีเ้มื่อได้รับการอนุมัติ และ

ได้ติดตัง้เรียบร้อย หากคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่าโคมไฟฟ้าที่ได้น าเข้าติดตัง้นัน้ไม่ตรงตามที่ได้ขออนุมัติไว้ หรือไม่
ตรงตามข้อก าหนด ต้องน ามาเปลีย่นหรือทดแทนให้ถกูต้อง 
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8.   อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
 
8.1   ความต้องการทั่วไป 

เพื่อให้การใช้งานและการติดตัง้อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้า ให้รวมถึงสายสญัญาณทางไฟฟ้า-สื่อสาร อื่นๆ 
เช่น สายโทรศพัท์ สายสญัญาณ วิทยุ-โทรทัศน์ สายสญัญาณแจ้งเตือน เป็นต้น) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ตามมาตรฐาน จงึก าหนดให้การจดัหาวสัด ุอปุกรณ์และการติดตัง้เป็นไปตามข้อก าหนดดงัรายละเอียดนี ้
 
8.2   ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

 8.2.1) ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะ ท่อโลหะต้องเป็นท่อโลหะตามมาตรฐาน มอก. 770 - 2533 และ/หรือ 
ANSI ชบุป้องกนัสนิมโดยวิธี HOT-DIP Galvanized ซึง่ผลติขึน้เพื่อใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะดงัต่อไปนี ้

1) ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2 นิว้ 
ติดตัง้ใช้งานในกรณีที่ติดตัง้ลอย หรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งไม่มีสาเหตุใดๆ ที่จะท าให้ท่อเสียรูปทรงได้ การติดตัง้ใช้งานให้
เป็นไปตามก าหนดใน NEC Article 348 

2) ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
เลก็กว่า 1/2 นิว้ ติดตัง้ใช้งานได้เช่นเดียวกบัท่อโลหะบางและติดตัง้ฝังในคอนกรีตได้ แต่ห้ามใช้ฝังดินโดยตรงและห้ามใช้ใน
สถานที่อนัตรายตามก าหนดใน NEC Article 345 

3) ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้ทุก
ประการ และให้ใช้ในสถานที่อนัตรายและฝังดินได้โดยตรง ตามก าหนดใน NEC Article 346 

4) ท่ออ่อน (Flexible Metal Conduit) เป็นท่อโลหะอ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ หรือเคร่ือง
ไฟฟ้าที่มี หรืออาจมีการสัน่สะเทือนได้ หรืออปุกรณ์ที่อาจมีการเคลือ่นย้ายได้บ้าง เช่น มอเตอร์ โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น 
ท่ออ่อนที่ใช้ในสถานที่ชืน้แฉะและนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกนัน า้ การติดตัง้ใช้งานโดยทัว่ไปให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ใน NEC Article 350 

5) ท่อโลหะอ่อนชนิด HDPE จะต้องเป็นท่อที่ผลติขึน้เพื่อใช้ในงานร้อยสายไฟฟ้า และสายสญัญาณ
ผลติจากวตัถดิุบโพลเีอทีลนี ชนิดความหนาแน่นสงู มีสดี า คณุสมบติัทนแรงกด แรงดงึ แรงกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นสงู
ไม่แตกร้าวไม่หกัง่าย ในกรณีที่เกิดการกดทบั ฝังกลบ หรือมีการทรุดตวัของพืน้ดิน ผิวภายนอกและภายในมีความลื่น เรียบ
มนั เหมาะส าหรับการใช้งานร้อยสายไฟฟ้า และสายสญัญาณ และจะต้องได้มาตรฐาน มอก. 982-2548 

6) อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ Coupling, Connector, Lock NUT, Bushing และ Service 
Entrance Cap ต่างๆ ต้องเหมาะสมกบัสภาพและสถานที่ใช้งาน Connector 

 8.2.2) ท่อ พี.วี.ซี. (PVC Conduit) 
1) ท่อ พี.วี.ซี. ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. และ/หรือ BS 6099 คงทนต่อการกัดกร่อนจากน า้มัน, 

ไขมนั, เกลอื และ Inorganic Acid ซึง่ผลติขึน้เพื่อใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ 
2) ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มิลลเิมตร และไม่เกิน 50 มิลลเิมตร ความหนาของผนังท่อ

ต้องไม่น้อยกว่า 1.8 มิลลเิมตร 
3) ติดตัง้ใช้งานในกรณีที่ติดตัง้ลอย, ซ่อนในฝ้าเพดาน, ฝังในคอนกรีต และบริเวณที่จะไม่ได้รับความ

เสยีหายเชิงกล (Mechanical Damage) 
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4) อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ เช่น Coupling, Bushing, Junction Box และ Connector ต้อง
เหมาะสมกบัสภาพการติดตัง้และการใช้งานสจีะต้องเป็นสเีดียวกนักบัท่อ 

5) ท่ออ่อน (Flexible Conduit) เป็นท่ออ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ หรือเคร่ืองไฟฟ้าที่มี หรือ
อาจมีการสัน่สะเทือนได้ หรืออปุกรณ์ที่อาจมีการเคลือ่นย้ายได้บ้าง เช่น โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ท่ออ่อนที่ใช้ในสถานที่
ชืน้แฉะและนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกนัน า้ 

6) การติดตัง้ท่อ พี.วี.ซี. ให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลติ 
 8.2.3) การติดตัง้ท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดงันี ้

1) ให้ท าความสะอาดทัง้ภายในและภายนอกท่อก่อนท าการติดตัง้ 
2) การดัดงอท่อ ต้องไม่ท าให้เสียรูปทรง และรัศมีมีความโค้งของการดัดงอ ต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของ NEC 
3) ท่อต้องยดึกบัโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอื่นๆ ทกุๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 
4) ท่อแต่ละสว่นหรือแต่ละระยะต้องติดตัง้เป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้

ห้ามร้อยสายเข้าท่อในขณะก าลงัติดตัง้ท่อในสว่นนัน้ 
5) การเดินท่อในสถานที่อนัตรายตามข้อก าหนดใน NEC Article 500 ต้องมีอุปกรณ์ประกอบพิเศษ 

เหมาะสมกบัแต่ละสภาพและสถานที่ 
6) การใช้ท่ออ่อน ต้องใช้ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
7) แนวการติดตัง้ท่อ ต้องเป็นแนวขนานหรือตัง้ฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนท าให้ไม่

สามารถติดตัง้ท่อตามแนวดงักลา่วได้ ให้ปรึกษากบัคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นแต่ละกรณีไป 
8) ท่อ Conduit จะต้องถกูยดึตรึงอย่างมั่นคง (Securely Fasiened) กับผนังของโลหะของ Outlets, 

Junction และ Pull Boxes ด้วย Galvanized Lock Nut, Bushing การขนัยดึจะต้องสงัเกตว่าเกลียวของท่อทัง้หมดจะต้อง
ผ่าน Bushing, Lock Nut จะต้องขนัตรึง Bushing นัน้ ให้สมัผสัแน่นเป็นตวัน าไฟฟ้า (Firm Electrical Contact) ไปยังผนัง
โลหะนัน้ 

9) จะต้องมีการระมดัระวงัไม่ให้ภายในท่อ Conduit สะสมน า้ เศษวัสดุ หรือเศษคอนกรีตอยู่ ถ้ามีสิ่ง
แปลกปลอมอยู่ในท่อ ผู้ รับเหมาฯ จะต้องท าความสะอาดท่อก่อน ถ้าสิ่งแปลกปลอมนีไ้ม่สามารถน าออกมาได้ ก็จะต้อง
เปลีย่น Conduit นัน้ใหม่ 

10) ท่อร้อยสายทัง้หมดที่เดินลอยให้ทาสที าเคร่ืองหมายไว้ทกุ ๆ 2 เมตร 
 8.2.4) การเดินสายบนผิวหรือเดินสายเกาะผนงั (Surface Wiring) 

อนุญาตให้ใช้ได้กับการเดินสายภายในอาคารทั่วไป ยกเว้น ที่ได้ระบุว่าห้ามใช้ในเร่ืองนัน้ๆ โดย
สายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องเหมาะสมกบัสภาพที่ติดตัง้ด้วย 

1) การเดินสายผ่านผนงัหรือสิง่ก่อสร้างต้องมีการป้องกันความเสียหาย เนื่องจากฉนวนหรือเปลือก
นอกถกูบาดด้วยสิง่ที่แหลมคม 

2) สิง่จบัยดึเพื่อติดตัง้ต้องท าด้วยวสัดทุี่ไม่ท าให้ฉนวนของสายช ารุด ระยะห่างระหว่างจุดจับยึด ไม่
เกิน 20 เซนติเมตร 

3) การต่อและการต่อแยกให้ท าได้เฉพาะในกลอ่งส าหรับงานไฟฟ้าตามที่ได้อนญุาต 
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4) ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อก าหนดการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

5) การเดินสายให้ติดตัง้เรียงเป็นชัน้เดียว ห้ามติดตัง้ซ้อนกนั 
6) ไม่อนญุาตให้ใช้การเดินสายบนผิวในกรณีดงัต่อไปนี ้

6.1) ในบริเวณที่อาจเกิดความเสยีหายทางกายภาพ 
6.2) ในสถานที่อนัตราย นอกจากระบไุว้เป็นอย่างอื่นในเร่ืองนัน้ 
6.3) ในระบบแรงสงู 

 
8.3   Wireway 

1) รางเดินสายโลหะ (Metal Wireways) 
 1.1) รางเดินสายโลหะมีลกัษณะเป็นรางท าจากแผ่นโลหะพับมีฝาปิด-เปิดได้เพื่อใช้ส าหรับเดินสายไฟฟ้า 

อาจจะมีช่องระบายอากาศด้วยก็ได้ 
 1.2) รางเดินสายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผู้ ผลิตในประเทศไทย และได้รับการรับรอง 

มาตรฐานสากล ISO9001: 2015 ซึง่ได้ผลติ รางเดินสายอยู่เป็นประจ าและเป็นผู้ผลติที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ รางเดินสายไฟแต่ละ
ท่อนจะต้องแสดงช่ือและเคร่ืองหมายการค้าของผู้ผลติไว้ในที่ๆ เห็นได้ชดัเจน  
       1.3) รางเดินสายต้องผลิตจากเหล็กมาตรฐานชนิดท าการชุบด้วยวิธี Hot Dip Galvanized (HDG) ความ
หนาก าหนดให้เป็น 80 ไมครอน ความยาวแนะน าในการผลติของรางเดินสายมีขนาด 2.4 หรือ 3.0 เมตร 

 1.4) ขนาดรางเดินสายโลหะที่แนะน าในการผลติมีขนาดตามตารางดงันี ้
ตาราง ขนาดรางเดินสายโลหะที่แนะน าในการผลติ 
 

ขนาดความสูง x กว้าง (มม.) ความหนาต ่าสุด (มม.) 
50 x 50 1.00 
50 x 75 1.00 

50 x 100 1.00 
100 x 100 1.20 
100 x 150 1.20 

100 x 200 หรือ 150 x 200 1.60 
100 x 300 หรือ 150 x 300 1.60 
100 x 400 หรือ 150 x 400 1.60 

 
2) การติดตัง้ใช้งาน Wireway ต้องเป็นไปตาม NEC Article 300 และ Article 362  
3) Wireway ที่ติดตัง้ในแนวด่ิง (Vertical) จะต้องมี Supporting Bar อยู่ภายใน Wireway เพื่อยดึสายเคเบิลทุกๆ 

ระยะ 40 เซนติเมตร 
4) รางร้อยสายที่ท าขึน้ส าหรับใช้ภายนอกอาคาร จะต้องมีลกัษณะกนัน า้ได้ โดยผู้ผลิตต้องแสดงเคร่ืองหมายหรือ

ข้อความบอกไว้ที่ตวัรางร้อยสาย 
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5) จ านวนพืน้ที่หน้าตดัของสายไฟฟ้าทัง้หมดต้องไม่เกิน 20 เปอร์เซนต์ ของขนาดพืน้ที่หน้าตัดของรางร้อยสาย 
และห้ามบรรจสุายไฟฟ้าที่น ากระแส ลงในรางร้อยสายมากกว่า 30 เส้น โดยสายส าหรับวงจรสญัญาณหรือระบบควบคุมไม่
ถือว่าเป็นสายไฟที่น ากระแส 

6) รางร้อยสายจะต้องยดึให้มัน่คงทกุระยะไม่เกิน 1.5 ม. แต่ถ้าเป็นแนวด่ิงต้องยดึให้มัน่คงทกุระยะไม่เกิน 3.0 ม. 
และต้องไม่มีการต่อรางร้อยสายมากกว่า 1 แห่งระหว่างช่วงยดึ การติดตัง้ผ่านผนงัให้สว่นที่ไม่มีรอยต่อผ่านทะลผุนังเท่านัน้ 
และปลายสดุของรางร้อยสายต้องมีฝาปิด 

7) ระหว่างรางเดินสาย จะต้องต่อขัว้กราวด์ระหว่างท่อนด้วย 
 

8.4 รางเคเบิล (Cable Tray) 
1) รางเคเบิลแบบด้านลา่งทบึและแบบมีช่องระบายอากาศ 
2) รางเคเบิลมีลกัษณะเป็นรางเปิด แผ่นเหลก็พืน้ พบัเป็นลกูฟกู 
3) ความยาวแนะน าในการผลติของรางเคเบิลมีขนาด 2.4 หรือ 3.0 เมตร และความสงูขนาด 150 มม. 

1.1.1 ด้านข้าง (SIDERAIL) สูง 150 mm.ด้านตัดเป็นรูปตัวอี (E-SHAPE) ความหนาเหล็ก 2.0 
mm. 

1.1.2 ด้านพืน้  ( BOTTOM   PLATE )   เป็นโลหะลูกฟูกมีรูระบายอากาศ   ( VENTILATED    
AND CORRUGATED )ไม่น้อยกว่า  30%  ของพืน้ที่ด้านพืน้ทัง้หมด 
1) ความหนาเหลก็  1.2 mm.  ส าหรับความกว้าง  200 - 500 mm. 
2) ความหนาเหลก็  1.6 mm.  ส าหรับความกว้าง  600 - 1000 mm. 

4) กรณีติดตัง้ภายนอกอาคารให้มีฝาครอบรางด้วย 
5) การติดตัง้ ใช้งานรางเคเบิล (Cable Tray) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. หัวข้อการเดินสายในรางเคเบิล 

 (Cable Tray) 
 6)  รางเดินสาย จะต้องท าจากแผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันและก าจัดสนิมโดยวิธี hot dip galvanized 
  ความหนา  80 ไมครอนเป็นอย่างต ่า 

 ขนาดตามที่ระบุในแบบ รางเดินสายจะต้องมีความแข็งแรงพอที่จะรับน า้หนักสายได้เต็มที่โดยไม่บิดเบีย้ว 
 ขอบข้างรางและขัน้ของรางจะต้องเรียบ โดยไม่มีความคมของขอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึน้กับ
 สายเคเบิล อนัเนื่องจากการติดตัง้ 

7) รางเดินสายจะต้องมีการต่อเนื่องถงึกนัตลอดของเส้นทางต่อลงดิน เพื่อไม่ให้มีการขาดตอนได้ข้อต่อระหว่าง
 รางเดินสายแต่ละช่วงจะต้องแน่นสนิท รางเดินสายจะต้องมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าต ่าตลอดทาง และ
 ต้องรับปริมาณกระแสไฟฟ้าอนัเกิดจากการลดัวงจรได้อย่างปลอดภัย 

8) รางเดินสายจะต้องเดินในแนวขนานกบัโครงสร้างของอาคารและมีความสงูเหนือรางพอเพียงส าหรับการวาง
 สาย 

9) การเดินสายในรางเดินสายที่ไม่ได้อยู่ในแนวนอน จะต้องยึดสายที่เดินไปกับพืน้รางให้มั่นคงและสายจะต้อง
 มีความยาวตลอดจากอปุกรณ์ไฟฟ้าถงึอปุกรณ์ไฟฟ้า ห้ามมีการต่อสายในรางเดินสาย 

10) ระยะจบัยดึรางไม่เกิน 1.5 เมตร 
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8.5  รางเคเบิลแบบบันได (Cable Ladders) 
 1) รางเคเบิลแบบบนัไดมีลกัษณะเป็นรางเปิด โดยมีบนัได (Rung) ขอบมนไม่คมทกุๆ ระยะ 30 ซม.  
  หรือน้อยกว่า 
 2) วสัดทุี่ใช้ท ารางเคเบิลเป็นแผ่นเหลก็ชบุสงักะสแีบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized) ความหนา 80 ไมครอน
  เป็นอย่างต ่า 
 3) ความยาวแนะน าในการผลติของรางเคเบิลแบบบันไดมีขนาด 2.40 หรือ 3.0 เมตร และความสงูรางมีขนาด 
  100 หรือ 150 มม. 
 4)  รางเดินสาย จะต้องท าจากแผ่นเหล็กที่มีความแข็งแรงพอที่จะรับน า้หนักสายได้เต็มที่โดยไม่บิดเบีย้ว ขอบ
  ข้างรางและขัน้ของรางจะต้องเรียบ โดยไม่มีความคมของขอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึน้กับสาย
  เคเบิล  อนัเนื่องจากการติดตัง้ 
  4.1) ด้านข้าง (SIDERAIL)  สงู 100 mm.หรือสงู150 mm.ด้านตดัเป็นรูปตวัอี (E-SHAPE) 

1) ความหนาเหลก็  1.6 mm.  ส าหรับความกว้าง  200 - 500 mm. 
2) ความหนาเหลก็  2.0 mm.  ส าหรับความกว้าง  600 - 1000 mm. 

4.2) ลกูขัน้  (RUNG) ขนาด 400 x 200 mm.  ด้านตดัเป็นรูปตวัซี   
(C - SHAPE) เพื่อการรับน า้หนกัตามมาตรฐานก าหนด 

1) ความหนาเหลก็  1.6  mm.  ส าหรับความกว้าง  200 - 500 mm. 
    2) ความหนาเหลก็  2.0  mm.  ส าหรับความกว้าง  600 - 1000 mm. 
5) รางเดินสายจะต้องมีการต่อเนื่องถงึกนัตลอดของเส้นทางต่อลงดิน เพื่อไม่ให้มีการขาดตอนได้ข้อต่อระหว่าง

 รางเดินสายแต่ละช่วงจะต้องแน่นสนิท รางเดินสายจะต้องมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าต ่าตลอดทาง และ
 ต้องรับปริมาณกระแสไฟฟ้าอนัเกิดจากการลดัวงจรได้อย่างปลอดภัย 

6) รางเดินสายจะต้องเดินในแนวขนานกบัโครงสร้างของอาคารและมีความสงูเหนือรางพอเพียงส าหรับการวาง
 สาย 

7) การเดินสายในรางเดินสายที่ไม่ได้อยู่ในแนวนอน จะต้องยึดสายที่เดินไปกับพืน้รางให้มั่นคงและสายจะต้อง
 มีความยาวตลอดจากอปุกรณ์ไฟฟ้าถงึอปุกรณ์ไฟฟ้า ห้ามมีการต่อสายในรางเดินสาย 

8) การติดตัง้รางเดินสาย การเดินสายในรางเดินสายรวมทัง้ขนาดและจ านวนสายที่เดินในรางเดินสายให้ปฏิบัติ
 ตามข้อก าหนดที่ระบใุน วสท. 

9) ระยะจบัยดึรางไม่เกิน 1.5 เมตร 
 

8.6 ทางเดินสาย (BUSWAYS) 
มาตรฐาน 

 มาตรฐานวิธีการติดตัง้ การผลติ รวมถงึการรองรับบัสเวย์ และอุปกรณ์ประกอบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  UL857 
หรือ IEC 61439-6 : 2012  Busbar Trunking System (Busway) และโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการตรวจสอบรับรองการ
รักษาคุณภาพการผลิตทุกปี (YEARLY INSPECTION by KEMA KEUR)  พร้อมทัง้แนบ Certificate ผลการทดสอบทุก
พิกดักระแสที่เสนอให้กบัโครงการ เพื่ออนมุติัก่อนสัง่ผลติ 
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 ข้อก าหนดทั่วไป 
 1) บัสเวย์ทัง้ชนิด Feeder และ/หรือ Plug-in ที่ใช้ต้องประกอบด้วยบัสบาร์ที่ท าด้วยทองแดง หรืออลมูิเนียม 
ตามที่ก าหนดในแบบ อยู่ภายในกล่องหุ้มปิด (Totally Enclosed non-ventilated Housing) เพื่อป้องกันฝุ่ น และความ
เสยีหายทางกล 

2) ท่อน (Section) ของบัสเวย์ทัง้ชนิด Plug-in และ Feeder สามารถติดตัง้โดยต่อกัน หรือสลบัแทนกันได้ 
(Interchangeable) โดยไม่ต้องมีอปุกรณ์พิเศษช่วย การติดตัง้ต้องใช้ท่อนทีมีความยาวมาตรฐานให้มากที่สดุ และใช้ท่อนที่
มีความยาวพิเศษตามที่จ าเป็น เพื่อเป็นไปตามสภาพของสถานที่ติดตัง้ 

3) บสัเวย์ที่ติดตัง้ในแนวนอนต้องมีที่รองรับ (Hanger) ทกุระยะไม่เกิน 3 เมตร และไม่เกิน 4.8 เมตร ในแนวด่ิง 
4)  บสัเวย์ที่ติดตัง้ภายอาคารและภายนอกอาคาร ต้องมีค่าการป้องกนับสัเวย์ ดงันี ้
 4.1 บสัเวสย์ที่ติดตัง้ภายในอาคารจะต้องมีระดบัการป้องกนัน า้ไม่น้อยกว่า IP54บัสเวย์ที่ติดตัง้ทะลพุืน้ หรือ

ผนงักนัไฟต้องมีวสัดกุนัไฟลาม (Fire Stop, Fire Barrier) ติดตัง้ ปลายของบสัเวย์ทัง้หมดต้องมีฝาครอบปิด (End Cap) 
 4.2 บสัเวย์ที่ติดตัง้ภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดกนัน า้ (Weather Proof) โดยมีระดับการป้องกันน า้ไม่น้อย

กว่า IP66  พร้อมติดตัง้ CANOPY จากโรงงานผู้ผลติเดียวกบับสัเวย์  
5) บสัเวย์ต้องติดตัง้ในสถานที่ที่ได้พิจารณาแล้วว่า ไม่เกิดความเสียหายทางกายภาพแก่บัสเวย์ จุดต่อ (Joint) 

ต่าง ๆ ของบสัเวย์ต้องสามารถเข้าไปบ ารุงรักษาได้ 
6) บสัเวย์ทัง้ชนิด Feeder และ Plug ต้องเป็นแบบ 3P 5W 100%N with 50%  Ground Bar  
 7) อณุหภูมิของบัสเวย์ขณะใช้งานเต็มพิกัด (Rated load Current) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61439-6 : 

2012 Busbar Trunking System (Busway) 
8) BUSDUCT จะต้องมี Thermal indicator เพื่อใช้ในการตรวจสอบอณุหภูมิเบือ้งต้นของ BUSDUCT 
9)    บัสเวย์ จะต้องทดสอบ Temperature Rise ตามมาตรฐาน IEC 61439-6 ทัง้ในแนว Vertical และ 

Horizontal  
การทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
บสัเวย์ทกุชนิด และทกุขนานต้องทนกระแสไฟฟ้าลดัวงจร ได้ไม่น้อยกว่าตามที่ระบใุนแบบ 
บัสบาร์ (Busbar) 
1) บสับาร์ต้องท าด้วยทองแดง (98%) Conductivity) หรืออลมูิเนียม (55% Conductivity) 
2) บสับาร์ทัง้ชนิดทองแดง และชนิดอลมูิเนียมต้องเคลอืบดีบกุ หรือเงิน ด้วยไฟฟ้า โดยหุ้มฉนวน Class B (130 

องศาเซลเซียส) ตลอดความยาวของบสับาร์ ยกเว้นสว่นที่เป็นหน้าสมัผสั 
กล่อง (Housing) 
1) กล่องหุ้มของบัสเวย์ต้องท ามาจาก Extruded Aluminum เพื่อป้องกันการผุกร่อนที่เกิดเนื่องจากความชืน้

อปุกรณ์ที่ใช้ประกอบบสัเวย์ ต้องผ่านการเคลอืบเพื่อป้องกนัการผกุร่อน 
2) กลอ่งหุ้มบสัเวย์ต้องปิดสนิท โดยที่อากาศไม่สามารถเข้าออกได้ เพื่อป้องกนัการสะสมของฝุ่ นละออง 
3) บสัเวย์แบบ Plug-in ท่อนมาตรฐานจะต้องมีช่องเปิดส าหรับน ากระแสไปใช้งาน เป็นชนิดฝาปิดอย่างน้อย 3  

ช่องต่อความยาว 10 ฟตุ 
จดุต่อ (Joint) 
1) จดุต่อส าหรับบสัเวย์ให้ใช้สลกัเกลยีวชนิด Double Headed Bolt ร้อยทะลผุ่านบสัเวย์  
2) จดุต่อของบสัเวย์ต้องสามารถปรับระยะได้ 
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3) การขนั และการตรวจสอบความตงึของสลกัเกลยีว สามารถท าจากด้านหน้าได้ โดยที่ไม่ต้องดับไฟบัสเวย์ แต่ละ
ช่วงสามารถถอดออกได้ โดยไม่ต้องรือ้ถอนช่วงอื่น ๆ  

ช่องเดิน (Plug-in-Opening) 
ช่องเปิดของบสัเวย์ต้องมีอุปกรณ์รองรับที่แข็งแรงพอจะรับกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได้ การติดตัง้ที่รองรับ (Hanger) 

ส าหรับบสัเวย์ชนิด Plug-In ต้องไม่กีดขวาง หรือปิดบงัช่องเปิดของบสัเวย์ ถงึแม้ว่าช่องเปิดนัน้ ๆ จะไม่มี Plug-In-Unit มา
ต่อด้วย 
 Plug-In-Unit 

1) Plug-In Unit ต้องเป็นชนิด และขนาดตามที่ก าหนดในแบบ และต้องมีอปุกรณ์ป้องกนัอยู่ภายใน 
2) Plug-In-Unit ต้องเป็นชนิดที่ตัวกล่องสามารถต่อลงดิน ก่อนที่จะสัมผัสกันของแผ่นสายเฟส เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ท างาน 
3) Plug-In-Unit ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการใส่ หรือการถอด ในขณะที่สวิทซ์อยู่ในต าแหน่ง ON และต้อง

สามารถลอ็กกญุแจฝากลอ่ง เพื่อป้องกนัไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมาเปิดฝากลอ่ง 
4) Plug-In-Unit ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการเปิดฝา ในขณะที่เซอร์กิตเบรกเกอร์อยู่ในต าแหน่ง ON และ ต้องมี

อปุกรณ์ป้องกนัไม่ให้สบัสวิตซ์เข้า ในขณะที่เปิดฝาอยู่ 
5) Plug-In-Unit ต้องเป็นชนิดที่มีการปลด และต่อวงจรแบบ Quick-make, Quick-break โดยใช้ Hook Stick  
ประสบการณ์การติดตัง้และการรับประกัน 
  บสัเวย์ที่ติดตัง้ในโครงการ จะต้องมีผลงานการติดตัง้ภายในประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 50  โครงการ  

เป็นตวัแทนจ าหน่ายถาวรโดยไม่เปลีย่นแปลงมาไม่น้อยกว่า 5 ปี  และจะต้องมีการรับประกนัผลติภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี 
  
8.7   กล่องต่อสาย 

กลอ่งต่อสายในที่นี ้ให้รวมถงึกลอ่งสวิตช์ กลอ่งเต้ารับ กลอ่งต่อสาย (Junction Box) กลอ่งพกัสายหรือกลอ่งดงึสาย 
(Pull Box) ตามก าหนดใน NEC Article 370 รายละเอียดของกลอ่งต่อสาย ต้องเป็นไปตามก าหนดดงัต่อไปนี ้

1) กลอ่งต่อสายมาตรฐานโดยทัว่ไป ต้องเป็นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีป้องกัน
สนิมด้วยการชบุ Galvanized และกล่องต่อสายชนิดกันน า้ ต้องผลิตจากเหล็กหล่อหรืออะลมูิเนียมหล่อที่มีความหนาไม่
น้อยกว่า 2.4 มิลลเิมตร 

2) กล่องต่อสายที่มีปริมาณใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์นิว้ ต้องพับขึน้จากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่า  
1.5 มิลลเิมตร ทัง้นีต้้องค านึงถึงความแข็งแรงของกล่องต่อการใช้งาน ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วยการชุบ Galvanized 
และกลอ่งแบบกนัน า้ต้องมีกรรมวิธีที่ดี 

3) กลอ่งต่อสายชนิดกันระเบิด ซึ่งใช้ในสถานที่อาจเกิดอันตรายต่างๆ ได้ตามที่ระบุใน NEC Article 500 ต้อง
เป็นผลติภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคณุภาพจาก UL (UL Listed) 

4) ขนาดของกลอ่งต่อสายขึน้อยู่กบัขนาด จ านวนของสายไฟฟ้าที่ผ่านเข้าและออกกล่องนัน้ๆ และขึน้กับขนาด 
จ านวนท่อร้อยสายหรืออปุกรณ์เดินสายอื่นๆ ทัง้นีต้้องค านงึถงึรัศมีการโค้งงอของสายตามก าหนดใน NEC Article 373 

5) กลอ่งต่อสายทกุชนิดและทกุขนาด ต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม 
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6) การติดตัง้กลอ่งต่อสาย ต้องยดึแน่นกบัโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอื่นๆ และกล่องต่อสายส าหรับแต่
ละระบบ ให้มีรหัสสีทาภายในและที่ฝากล่องให้เห็นได้ชัดเจน ต าแหน่งของกล่องต่อสายต้องติดตัง้อยู่ในที่ซึ่งเข้าถึงและ
ท างานได้สะดวก 

7) กลอ่งต่อสายส าหรับสวิตช์ และเต้ารับแบบกันน า้ฝนได้ที่ใช้ติดเกาะผนังใช้ชนิดโลหะหล่อ (DIB Cost) พ่นสี
และอบ 

8) กลอ่งต่อสายที่ใช้เป็น outlet box ส าหรับสวิทช์ เต้าเสยีบและดวงโคมที่ติดตัง้แบบฝังเรียบกับผนังจะต้องจัด
ให้ตัง้ได้ฉากกบัโครงสร้างอาคาร 

 
8.8   การติดตัง้ 

ถงึแม้ว่าข้อก าหนดจะระบใุห้ใช้อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตัวน า ส าหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องท าการ
ติดตัง้อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหลา่นีท้กุๆ ช่วง ให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าโดยตลอด เพื่อเสริมระบบการต่อลงดินให้มีความ
แน่นอนและสมบรูณ์ 
 
8.9   การทดสอบ 

ให้ทดสอบเพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าในทกุๆ ช่วง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง 
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9. ระบบสายสัญญาณคอมพวิเตอร์  
 

9.1 ขอบข่ายของงาน  

 ติดตัง้สายน าสญัญาณชนิดสายทองแดงตีเกลยีว แบบ 4 - Pair UTP Cat.6 และอปุกรณ์ตามข้อก าหนด 

 
9.2 มาตรฐานงานติดตัง้ระบบสายสัญญาณเครือข่าย UTP CAT 6 
 19.2.1 สายทองแดงตีเกลียว (UTP CAT 6 CABLE) มีคุณสมบัติดังนี ้

1)   เป็นเป็นสายทองแดงแบบตีเกลยีว UTP CATEGORY 6 ชนิด 4 คู่สาย มีตวัน าเป็นทองแดงขนาดไม่
เลก็กว่า 23 AWG เป็นสายน าสญัญาณที่มีคณุสมบติัตามมาตรฐาน TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 CLASS E, EN 
50173-1, IEC 61156-5, IEC 60332-1 เป็นอย่างน้อย  

2)   มีเปลอืก (JACKET) เป็นแบบ FR PVC (FLAME RETARDANT POLYVINYL CHLORIDE) มี
คณุสมบติัของเปลอืกตามมาตรฐาน UL/NEC CMR RATEDได้รับมาตรฐานความปลอดภัยต่อสิง่แวดล้อม  

3)  รองรับการใช้งาน GIGABIT ETHERNET, 155 Mbps ATM, TP-PMD, ISDN, BASEBAND, 
BROADBAND, VoIP เป็นอย่างน้อย 

4)  มีคณุสมบติัทางไฟฟ้าดงัต่อไปนี ้
4.1)  มีค่า NEXT ไม่น้อยกว่า 41dB (TYPICAL) ที่ความถ่ี 250 MHz  
4.2)  มีค่า ATTENUATION ไม่เกิน 32 dB (MAXIMUM) ที่ความถ่ี 250 MHz  
4.3) มีค่า PSNEXT ไม่น้อยกว่า 39 dB (TYPICAL) ที่ความถ่ี 250 MHz  
4.4) มีค่า RETURN LOSS ไม่น้อยกว่า 17.3 dB (TYPICAL) ที่ความถ่ี 250 MHz  
4.5) มีค่า ACR ไม่น้อยกว่า 8.2 dB (TYPICAL) ที่ความถ่ี 250 MHz  
4.6)  มีแถบความกว้างของความถ่ีใช้งาน (BANDWIDTH) ไม่น้อยกว่า 250 MHz และได้รับการ

ทดสอบจนถงึความถ่ี 600 MHz เป็นอย่างน้อย 
5)  ผ่านข้อก าหนดตามมาตรฐานอย่างน้อยดงันี ้ 

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) ระบบเครือข่ายสายสญัญาณที่น าเสนอ ต้องได้รับการรับประกนัการใช้งาน SYSTEM WARRANTY 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 
 

9.2.2 เต้ารับสายสัญญาณตัวเมีย (RJ 45 MODULAR JACK CAT 6) มีคุณสมบัติดังนี ้
1) เป็น MODULAR JACK CAT 6 (CAT 6 MODULAR JACK) ชนิดเข้าสายด้านหลงัแบบ 110 Connect 

Block บน PRINT CIRCUIT BOARD แผงด้านหน้าเป็นแบบ RJ 45 Modular Jack มี Bend Limited Strain Relief 
ส าหรับ Lock สายและช่วยป้องกนั การโค้งงอของสายใกล้จดุ Terminate. 
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2)  ด้านหลงัของ Modular Jack มี Code สีเพื่อบอกสญัลกัษณ์การเข้าสายสญัญาณทัง้แบบ T568A 
และ T568B และสามารถเข้าสายด้านหลงัได้ทัง้แนว 180 องศา และ 90 องศา เพื่อความสะดวกในการติดตัง้ 

3)  110 Connect Block สามารถรองรับการใช้งานกับสายขนาด 22-24 AWG ส าหรับสายสญัญาณ
ชนิด Solid Cable และสายขนาด 24-26 AWG ส าหรับสายสญัญาณชนิด Stranded Cable โดยมีระยะห่างระหว่างคู่สาย
บริเวณจดุ Terminate เพื่อลดสญัญาณรบกวนระหว่างคู่สาย (Cross Talk) 

4)  Modular Jack ต้องสามารถติดตัง้ใช้งานได้ทัง้ส่วน Outlet และ Patch Panel ได้โดยไม่ต้องอาศัย
อปุกรณ์เพิ่มเติม เพื่อความสะดวกและประสทิธิภาพที่ดีที่สดุ 

5) MODULAR JACK CAT 6 ต้องผ่านเงื่อนไขข้อก าหนดตามมาตรฐานอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้
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 

6)  วสัดทุี่ใช้ผลติ 
6.1)  HOUSING ผลติจาก POLYPHENYLENE OXIDE ที่ได้ตามมาตรฐาน UL 94V-0 RATED 
6.2)  CONTACT PIN ผลติจาก BERYLLIUM COPPER บริเวณจุดสมัผัสกับ MODULAR PLUG 

CONTACT ชบุทองหนา 1.27µm, บริเวณที่ไม่ได้สมัผสักบั MODULAR PLUG ชบุด้วย NICKEL หนา 3.81 µm 
6.3)  INSULATION DISPLACMENT CONTACT ด้านหลงั (IDC) ผลิตจาก PHOSPHOROUS 

BRONZE, ชบุด้วย NICKEL หนา 1.27µm และเคลอืบทบัด้วยโลหะผสม ดีบกุตะกัว่ หนา 3.18µm  
6.4 STRAIN RELIEF ท าจาก POLYCARBONATE 

7) ความคงทนและประสทิธิภาพ (Durability):  
7.1) Modular Jack เท่ากบั 750 Mating Cycles 
7.2) 110ck เท่ากบั 200 termination Cycles 
7.3) รองรับแรงดงึได้ไม่น้อยกว่า 89N 
7.4) สามารถรองรับการใช้งานได้ที่แรงดนัไฟฟ้า 150 VAC เป็นอย่างน้อย. 

7.5) หน้าสมัผสั PIN CONTACT มีความต้านทานไม่เกิน 20 m. 

7.6) ฉนวนมีความต้านทานไม่น้อยกว่า 500 M 
7.7) ผ่านการทดสอบการรับแรงสัน่สะเทือนตามมาตรฐาน IEC 60512-6-4. 
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8) อปุกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับประกนัการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย เป็นผลติภัณฑ์ที่มีเคร่ืองหมายการค้า และผลติจาก
ผู้ผลติรายเดียวกนั กบัสายทองแดงแบบตีเกลยีว CAT 6  

  
 9.2.3  รางท่ีใช้เดินตามพืน้ต้องใช้ชนิด อลูมิเนียมส าหรับวางพืน้หรือตามแบบก าหนด 

1)  รางที่ใช้เดินผนงัใช้ PVC Wire Way ที่ผ่านมาตรฐานISO9002หรือตามแบบก าหนด 
2)  จากข้อ 1) ต้องเดินรางเข้ามมุฉากให้สนิท 
3)  การเดินสาย UTP เข้าหัวต่อ RJ-45 จะต้องเรียงล าดับสายตามมาตรฐาน EIA/TIA-568B ต้องใส ่

Color Formula Boot และ Cable Maker ส าหรับแสดงแฉกสีและต าแหน่งสายในการแยกแยะการติดตัง้ของจุดเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทกุจดุ 

4)  ต้องทดสอบค่าสญูเสยีและการลดทอนของสญัญาณพร้อมทัง้ส่งเป็นเอกสาร 
5)  ต้องเขียนแบบการติดตัง้ทัง้หมดด้วยระยะจริงพร้อมแผ่น CD-ROM 
6)  ต้องมี Patch Panel และ Wire Management Cable ทกุตู้ 

 
9.3 มาตรฐานงานสายสัญญาณเครือข่าย ชนิด Fiber Optics 
 9.3.1 คุณสมบัติทางด้านเทคนิค สายใยแก้วน าแสงชนิด SINGLE MODE ติดตัง้ภายนอกอาคาร 
 มีคุณสมบัติดังนี ้

1) เป็นสาย FIBER OPTIC ชนิดติดตัง้ภายนอกอาคาร เป็นแบบ SINGLE MODE โดยโครงสร้างของ
สาย FIBER OPTIC เป็นแบบ LOOSE TUBE ที่มีสว่นประกอบของ GEL เพื่อป้องกนัน า้ (WATER BLOCKING GEL) 

2) มีจ านวนแกน FIBER ไม่น้อยกว่า [6, 12] แกนต่อหนึ่งเส้นหรือตามแบบก าหนด ติดตัง้จากจุด
กระจายสายไปยงัปลายทางโดยไม่มีจดุเชื่อมต่อระหว่างทาง 

3) มีโครงสร้างของสายแบบ ARMORED โดยมี ARMORED ชัน้ที่หนึ่งเป็นลวดโลหะจ านวน 14 เส้น
ตามแนวความยาวของสาย และ ARMORED ชัน้ที่สองเป็นแถบโลหะ (CORRUGATED ARMORED) เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรง ส าหรับการติดตัง้ภายนอกอาคาร และป้องกนัอนัตรายที่จะเกิดขึน้กบัสาย ขณะติดตัง้และใช้งาน 

4) มี JACKET เป็น POLYETHYLENE ชนิด MDPE (ความหนาแน่นปานกลาง) เพื่อความสะดวกใน
การติดตัง้ใช้งาน และมีสดี าเพื่อทนทานต่อแสงแดดและรังส ีUV 

5) สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -40 ถึง +75 องศาเซลเซียส สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ
ระหว่าง -40 ถงึ + 70 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย 

6) มีค่า TENSILE LOAD ขณะติดตัง้ไม่น้อยกว่า 2700N และมีรัศมีโค้งงอของสาย (BEND RADIUS) 
ของสายเท่ากบั 20 เท่าของเส้นผ่านศนูย์กลางภายนอก (OUTSIDE DIAMETER) ในขณะติดตัง้ 

7) มีการออกแบบและทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801และ ANSI/TIA/EIA 568-B.3 
,ANSI/EIA 568-C.3 

8) มีคุณสมบัติการลดทอนสญัญาณ (ATTENUATION) ที่ความยาวคลื่น 1310 nm ไม่เกิน 0.5 dB/ 
km, และที่ความยาวคลืน่ 1550nm ไม่เกิน 0.4 db/ km 
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9) สาย Fiber Optic ที่น าเสนอต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม RoHS 
Compliant 

10) อุปกรณ์ที่น าเสนอ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีเคร่ืองหมายการค้า และผู้ ผลิตรายเดียวกันกับระบบสาย
ทองแดงตีเกลยีว UTP CABLE ที่น าเสนอ 

11) ระบบเครือข่ายสายสญัญาณที่น าเสนอ ต้องได้รับการรับประกันการใช้งาน SYSTEM WARRANTY 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 

 
 9.3.2  คุณสมบัติทางด้านเทคนิคสายใยแก้วน าแสงชนิด SINGLEMODE ติดตัง้ภายในอาคาร 
มีคุณสมบัติดังนี ้

1) เป็นสาย Fiber Optic ชนิดติดตัง้ภายในอาคาร ( Indoor Type) ชนิด Single mode ที่มีจ านวนแกน 
Fiber [6,12] แกนต่อเส้น  

2) ใยแก้วน าแสงแต่ละเส้นจะต้องห่อหุ้มด้วย Buffer ที่มีสตีามมาตรฐาน EIA 359-A และมีโครงสร้างแบบ 
Tight Buffer มี Aramid Yarn เพื่อความแข็งแรงในการติดตัง้ 

3) มี Jacket เป็นแบบ Raiser Rate, OFNR Cable. 
4) มีอตัราการลดทอนสญัญาณ Attenuation ไม่เกิน 0.7 dB/km ที่ความยาวคลืน่ 1310nm  และ 1550nm  
5) สามารถเก็บรักษาได้ที่อณุหภูมิระหว่าง  -40  ถงึ  +85 องศาเซลเซียส และ สามารถท างานได้ที่อณุหภูมิ

ระหว่าง  -20 ถงึ  +70 องศาเซลเซียส 
6) มีค่า Tensile load ขณะ ติดตัง้ไม่น้อยกว่า  1514 N และมีรัศมีการโค้งงอของสาย (Bending Radius) 

ไม่เกินกว่า  10.6 cm 
7) มีการออกแบบ และทดสอบคณุสมบติัตามมาตรฐาน IEC 793-/794-1 (Bellcore) GR-409-CORE, 

ISO/IEC 11801, IEEE 802.3 และ TIA/EIA 586B 
8) สาย Fiber Optic ที่น าเสนอต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิง่แวดล้อม RoHS Compliant 
9) อปุกรณ์ที่น าเสนอ ต้องเป็นอปุกรณ์ที่มีเคร่ืองหมายการค้า และผู้ผลติรายเดียวกนักบัระบบสายทองแดง

ตีเกลยีว UTP CABLE ที่น าเสนอ 
ระบบเครือข่ายสายสัญญาณที่น าเสนอ ต้องได้รับการรับประกันการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 
 
9.3.3 หัวเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงชนิด SINGLEMODE (SINGLEMODE CONNECTOR) มีสมบัติ

ดังนี ้          
 

1) เป็นหวัต่อสายสายใยแก้วน าแสงชนิด [ST,SC,LC] โดยมีการเข้าหวัแบบ Epoxy 
2) วสัดทุี่ใช้ผลติ Ferrules เป็นชนิด Ceramics 
3) สามารถใช้งานได้ที่อณุหภูมิ [-40 ถงึ +85 องศาเซลเซียส ส าหรับ ST,SC Connector และ -40 ถงึ +75 

องศาเซลเซียส ส าหรับ LC Connector] 
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4) มีความคงทน (Durability) ของ Connector [ST,SC รองรับได้ถงึ 200 Cycles, และ 500 Cycles 
ส าหรับ LC Connector]  

5) มีค่า Attenuation [0.3dB ส าหรับ ST Connector, 0.2dB ส าหรับ SC,LC Connector] 
6) มีค่า Return Loss [40dB ส าหรับ ST Connector , 55dB ส าหรับ SC, LC Connector] 
7) Connector สามารถรองรับแรงดงึของ Cable ได้ไม่น้อยกว่า [177N ส าหรับ ST Connector, 111N 

ส าหรับ SC Connector และ 50N ส าหรับ LC Connector] 
8) Connector ที่เสนอจะต้องผ่านเงื่อนไขข้อก าหนด หรือการทดสอบของมาตรฐาน TIA/EIA 604, EIA-

455, TIA/EIA 568B.3 และ RoHS Compliant เป็นอย่างน้อย 
9) เป็นผลติภัณฑ์ที่ผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและผู้ผลติเดียวกบัสายใยแก้วน าแสงชนิดติดตัง้ 

[ภายนอกอาคาร / ภายในอาคาร ] 
10) อปุกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับประกนัการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 
11) เป็นผลติภัณฑ์ที่มีเคร่ืองหมายการค้า และผลติจากผู้ผลติรายเดียวกนั กบัสายทองแดงแบบตีเกลยีว 

UTP Cable 
 

9.3.4  หัวเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงชนิด SNAP-IN ADAPTER PLATE  มีคุณสมบัติดังนี ้
1) เป็นหวัต่อสายสายใยแก้วน าแสงชนิด Snap-In Adapter Plate สามารถติดตัง้ใช้งานได้ดีกบัแผงพกัสาย 

Fiber Optic 
2) มีจ านวนหวัต่อแบบ [SC,ST,LC Singlemode Connector] ขนาด 6 หรือ 12 หวัต่อ ต่อหนึง่ Adapter 

Plate  
3) วสัดทุี่ใช้ผลติ Alignment Sleeve เป็นชนิด Ceramics และ Coupler Shell ท าจาก Thermoplastic 
4) วสัดทุี่ใช้ผลติ Coupler Plate ท าจาก Aluminum, Black Anodized 
5) มี Dust Covers ผลติจาก Thermoplastic Elastomer เพื่อป้องกนัฝุ่ นละออกในขณะที่ไม่ใช้งาน 
6) เป็นผลติภัณฑ์ที่ผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและผู้ผลติเดียวกบัสายใยแก้วน าแสงชนิดติดตัง้

ภายนอกอาคาร 
7) อปุกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับประกนัการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 
 

9.3.5 สายเชื่อมต่อ ใยแก้วน าแสง FIBER OPTIC PATCH CORD มีคุณสมบัติดังนี ้
1) ป็นสายเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงที่มีหวัต่อที่สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้ดีกบั FIBER OPTIC PATCH 

PANEL ที่น าเสนอ และเป็นสายส าเร็จรูปที่ผลติโดยบริษัทผู้ผลติรายเดียวกนักบัสาย Fiber Optic  
2) ประกอบด้วย Singlemode Fiber Optic Connector ที่ปลายทัง้สองด้านของสาย และ Ferrules ของ 

Connector ต้องเป็นวสัดทุี่ผลติจาก Ceramics และมีเปลอืกเป็นแบบ OFNR, ตามมาตรฐาน UL,CSA และ RoHS 
Compliant. 
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3) เป็นสายเชื่อมต่อที่มีหวัต่อ ST,SC หรือ LC ที่ปลายทัง้สองด้านหรือเป็น Connector ต่างชนิดกนัที่ปลาย
ทัง้สองด้าน ตามความเหมาะสมใช้งานกบั Fiber Patch Panel 

4) มีค่า Return Loss ไม่น้อยกว่า 55 Db 
5) มีความยาวของสายอย่างน้อย 3 เมตร 
6) อปุกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับประกนัการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 
 

9.3.6 คุณสมบัติทางด้านเทคนิคสายใยแก้วน าแสงชนิด MULTIMODE OM3 ติดตัง้ภายในอาคาร 
มีคุณสมบัติดังนี ้
1) เป็นสาย Fiber Optic ชนิดติดตัง้ภายในอาคาร (Indoor Type) ชนิด Multimode ที่มีจ านวนแกน 

Fiber [6, 12] แกนต่อเส้น หรือตามแบบก าหนดมีขนาดแกน Fiber [50/125um] 
2) มี Bandwidth ของสาย ที่ความยาวคลืน่ 850nm / 1300nm ไม่น้อย1500/500 MHzKm ส าหรับสาย

ชนิด 50/125um] 
3) ใยแก้วน าแสงแต่ละเส้นจะต้องห่อหุ้มด้วย Buffer ที่มีสีตามมาตรฐาน EIA 359-A และมีโครงสร้าง

แบบ Tight Buffer มี Aramid Yarn เพื่อความแข็งแรงในการติดตัง้ 
4) มี Jacket เป็นแบบ Raiser Rate, UL/CSA OFNR Cable. 
5) มีอัตราการลดทอนสัญญาณ Attenuation ที่ความยาวคลื่น 850/1300nm [ไม่เกิน 3/1 dB/Km 

ส าหรับสายชนิด 50/125um] 
6) มีการออกแบบ และทดสอบคณุสมบติัตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801และ ANSI/TIA/EIA 568-B.3 

,ANSI/EIA 568-C.3 
7) สาย Fiber Optic ที่น าเสนอต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม RoHS 

Compliant 
10) อุปกรณ์ที่น าเสนอ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีเคร่ืองหมายการค้า และผู้ ผลิตรายเดียวกันกับระบบสาย

ทองแดงตีเกลยีว UTP CABLE ที่น าเสนอ 
11) ระบบเครือข่ายสายสญัญาณที่น าเสนอ ต้องได้รับการรับประกันการใช้งาน SYSTEM WARRANTY 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 
12) ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการจดัเก็บปลายสายและอปุกรณ์ให้เรียบร้อยตามมาตรฐาน และคณุลกัษณะ

ของสาย โดยให้จดัเก็บภายใน Fiber Optic Shelf ซึง่ติดตัง้อย่างเป็นระเบียบภายใน Rack Cabinet 
 

3.9.7  หัวเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงชนิด MULTIMODE (MULTIMODE CONNECTOR)   
 มีสมบัติดังนี ้

1) เป็นหวัต่อสายสายใยแก้วน าแสงชนิด [ST, SC, LC] โดยมีการเข้าหวัแบบ Epoxy 
2) วสัดทุี่ใช้ผลติ Ferrules เป็นชนิด Ceramics 
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3) สามารถใช้งานได้ที่อณุหภูมิ [-40 ถงึ +85 องศาเซลเซียส ส าหรับ ST,SC Connector และ -40 ถงึ 
+75 องศาเซลเซียส ส าหรับ LC Connector] 

4) มีความคงทน (Durability) 500 Cycles  
5) มีค่า Attenuation [0.3dB ส าหรับ ST Connector, 0.2dB ส าหรับ SC,LC Connector] 
6) มีค่า Return Loss 20 dB เป็นอย่างน้อย 
7)  Connector สามารถรองรับแรงดงึของ Cable ได้ไม่น้อยกว่า [177N ส าหรับ ST Connector, 111N 

ส าหรับ SC Connector และ 50N ส าหรับ LC Connector] 
8)  Connector ที่เสนอจะต้องผ่านเงื่อนไขข้อก าหนด หรือการทดสอบของมาตรฐาน TIA/EIA 604, 

EIA-455, TIA/EIA 568B.3 และ RoHS Compliant เป็นอย่างน้อย 
9) เป็นผลติภัณฑ์ที่ผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและผู้ผลติเดียวกบัสายใยแก้วน าแสงชนิดติดตัง้ 

[ภายนอกอาคาร / ภายในอาคาร ] 
10) อปุกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับประกนัการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 
11) เป็นผลติภัณฑ์ที่มีเคร่ืองหมายการค้า และผลติจากผู้ผลติรายเดียวกนั กบัสายทองแดงแบบตีเกลยีว 

UTP Cable 
 

9.3.8 หัวเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงชนิด SNAP-IN ADAPTER PLATE   
มีคุณสมบัติดังนี ้
1) เป็นหวัต่อสายสายใยแก้วน าแสงชนิด Snap-In Adapter Plate สามารถติดตัง้ใช้งานได้ดีกับแผงพัก

สาย Fiber Optic 
2) มีจ านวนหัวต่อแบบ [SC, ST, LC Multimode Connector] ขนาด 6 หรือ 12 หัวต่อ ต่อหนึ่ง 

Adapter Plate  
3) วสัดทุี่ใช้ผลติ Alignment Sleeve เป็นชนิด Ceramics และ Coupler Shell ท าจาก Thermoplastic 
4) วสัดทุี่ใช้ผลติ Coupler Plate ท าจาก Aluminum, Black Anodized 
5) มี Dust Covers ผลติจาก Thermoplastic Elastomer เพื่อป้องกนัฝุ่ นละออกในขณะที่ไม่ใช้งาน 
6) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและผู้ผลิตเดียวกับสายใยแก้วน าแสงชนิดติดตัง้

ภายนอกอาคาร 
7) อุปกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับประกันการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 
 

9.3.9 สายเชื่อมต่อ ใยแก้วน าแสง FIBER OPTIC PATCH CORD  
มีคุณสมบัติดังนี ้
1) เป็นสายเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงที่มีหวัต่อที่สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้ดีกบั FIBER OPTIC 

PATCH PANEL ที่น าเสนอ และเป็นสายส าเร็จรูปที่ผลติโดยบริษัทผู้ผลติรายเดียวกนักบัสาย Fiber Optic  
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2) ประกอบด้วย Multimode Fiber Optic Connector ที่ปลายทัง้สองด้านของสาย และ Ferrules ของ 
Connector ต้องเป็นวสัดทุี่ผลติจาก Ceramics และมีเปลอืกเป็นแบบ OFNR, ตามมาตรฐาน UL,CSA และ RoHS 
Compliant. 

3) เป็นสายเชื่อมต่อที่มีหวัต่อ ST,SC หรือ LC ที่ปลายทัง้สองด้านหรือเป็น Connector ต่างชนิดกนัที่
ปลายทัง้สองด้าน ตามความเหมาะสมใช้งานกบั Fiber Patch Panel 

4) มีค่า Return Loss ไม่น้อยกว่า 20 dB 
5) มีความยาวของสายอย่างน้อย 3 เมตร 
6) อปุกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับประกนัการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 
7)  วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการเดินท่อหรือรางร้อยสายนอกอาคารจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ TOT 
8)  ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการจดัเก็บปลายสายและอปุกรณ์ให้เรียบร้อยตามมาตรฐาน และคณุลกัษณะ

ของสาย โดยให้จดัเก็บภายใน Fiber Optic Shelf ซึง่ติดตัง้อย่างเป็นระเบียบภายใน Rack Cabinet 
 

9.4 มาตรฐานงานตู้  Rack และ อุปกรณ์ 

 9.4.1 ตู้  Rackตัง้พืน้ และ อุปกรณ์ 

 1)  ผลติขึน้จากเหลก็แผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.6 มม. ป้องกนัสนิมได้ 100% 
 2)  โรงงานผลติได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001/2000 และ ISO1401 โดยออกแบบและผลติตรงตาม

มาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Part 2, DIN 41494 ซึง่เป็น
มาตรฐานสากล ที่ใช้ในอเมริกาและยโุรป 

 3)   ออกแบบทกุชิน้สว่นเป็นระบบ Modular Knock Down เพื่อสะดวกในการเคลือ่นย้าย  
 4)  โครงตู้  และเสาแนวตัง้ส าหรับยดึอปุกรณ์ท าจากแผ่นเหลก็ Electro Galvanized Steel มีความหนา 

2 มม. เพื่อความแข็งแรง และสามารถปรับเข้า - ออกได้ตามต้องการ 
 5)  เสาแนวตัง้ส าหรับยดึอปุกรณ์ เป็นเสาชบุรุ้ง (Multicolored Coating) ทัง้ 4 ด้าน เสาเจาะรูสีเ่หลีย่ม

ไว้ส าหรับยดึอปุกรณ์ ชดุน็อตและสกรู  
 6)  ประตหูน้า Front Door เป็นโครงเหลก็ และฝังแผ่น Acrylic สชีา หนา 5 มม. สว่นขอบของประต ูมี

วสัด ุหรือขอบยางกนัฝุ่ นทัง้ 4 ด้าน มีโครงเหลก็ยดึฝาประตกูนัพริว้ มีกญุแจลอ็ค 
 7)  ประตหูลงั Rear Door เป็นประตเูหลก็ มีช่องระบายอากาศด้านลา่ง เจาะรูตามแนวตัง้ พร้อมแผ่น

กรองฝุ่ น สามารถถอดท า ความสะอาดได้ ด้านในมีโครงเหลก็ยดึฝาหลงักนัประตพูริว้ มีกญุแจลอ็ค     
 8)  บานพบัประตเูป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษอย่างดี มีความแข็งแรงคงทน ไม่ก่อให้เกิดสนิม และไม่มี

เสยีงรบกวนขณะเปิด-ปิดตู้ 
 9)  ประตดู้านข้าง Side Panels เป็นเหลก็ มีช่องระบายอากาศด้านลา่งทัง้ 2 ด้าน เจาะรูตามแนวตัง้ 

พร้อมแผ่นกรองฝุ่ น สามารถถอดท าความสะอาดได้ขนานไปกบัประตหูลงั สามารถถอดประกอบได้เช่นกนั มีกญุแจลอ็คเพื่อ
ความปลอดภัยทกุด้าน 



โครงการปรับปรุงอาคารวทิยบริการ   มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU23/SP-E/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร Page   9-9/19  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

  

10)  เพดานตู้ เสริมช่องพร้อมแผ่นปิดกนัฝุ่ นที่สามารถถอดออก เพื่อติดตัง้พดัลมระบายอากาศได้ ตัง้แต่ 
1-6 ตวั 

11)  ฐานตู้ ด้านลา่งมีความแข็งแรง และสามารถรับน า้หนกัได้เป็นอย่างดี มีช่องร้อยสายไฟที่สามารถปรับ
ขนาดของช่องให้เหมาะสมกบัจ านวนสายสญัญาณ พร้อมฟองน า้กนัฝุ่ น 

12)  ขาตัง้ท าจากเหลก็ที่มีความแข็งแรง ยดึติดกบัชดุล้อ สามารถปรับขึน้-ลงได้ โดยฐานของขาตัง้ทัง้ 4 
ขา พร้อมแผ่นรองรับน า้หนกัของตู้  ได้เป็นอย่างดี     

13)  ลกูล้อท าจากเหลก็เจียให้มีความกลม เป็นแบบแผ่นหมนุ 360 องศา สะดวกต่อการเคลือ่นย้ายไม่
แตกหกั ไม่ท าความเสยีหายบนเนือ้ไม้ พืน้หิน กระเบือ้ง   และสามารถเคลือ่นย้ายได้ โดยไม่เป็นรอยขีดข่วน  
 14)  สขีองตู้  เป็นส ี2 โทน ขาว - ด า ผิวทรายใช้กระบวนการพ่นสแีละอบสชีนิด Powder Coatings ด้วย
ระบบ Electro-Static เพื่อความเนียนเรียบ และการยดึเกาะของสคีงทน 

15)  ชดุน็อตสกรูประกอบด้วยสกรู M6 Screw พร้อมแป้นยดึตวัเมีย มีให้พร้อมครบชดุตามขนาดของตู้
 16)  ทกุรุ่นของ Rack สมบรูณ์แบบด้วยระบบ Grounding ป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 
และกระแสไฟฟ้าช็อตเนื่องจาก ฟ้าฝ่า โดยเชื่อมต่อสายดินกบัเสาชบุรุ้งทัง้ 4 ด้าน เพื่อน ากระแสไฟฟ้าลงดินได้อย่าง
สมบรูณ์  

 
U Dimension (wxdxh) 

15 U 600 x 400 x  850 mm. 
 600 x 800 x  850 mm. 

27 U 600 x 600 x 1390 mm. 
 600 x 800 x 1390 mm. 
 600 x 900 x 1390 mm. 

36 U 600 x 600 x 1790 mm. 
 600 x 800 x 1790 mm. 

39 U 600 x 600 x 1850 mm. 
 600 x 800 x 1850 mm. 

42 U 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. 
 800 x  800 x 2050 mm. 
 800 x  1000 x 2050 mm. 

45 U 600 x  600 x 2185 mm. 
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U Dimension (wxdxh) 
 600 x  800 x 2185 mm. 
 800 x  800 x 2185 mm. 
 800 x  1000 x 2185 mm. 

 

 9.4.2  19” Premises Wall Mount Rack Specification 

1)  ผลติขึน้จากเหลก็แผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.6 มม. และป้องกนัสนิมได้
100% 

2)  โรงงานผลติได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001/2000 และ ISO1401 โดยออกแบบและผลติตาม
มาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 Part 2, DIN 41494 

3)  โครงตู้  และเสาแนวตัง้ส าหรับยดึอปุกรณ์ท าจากแผ่นเหลก็ Electro Galvanized Steel มีความหนา 
2 มม. เพื่อความแข็งแรง และสามารถปรับเข้า-ออกได้ตลอดแนวตามต้องการ 

4)  เสาแนวตัง้ส าหรับยดึอปุกรณ์ทัง้ 4 ด้านเป็นเสาชบุรุ้ง ขอบเสาจะเจาะรูสีเ่หลีย่มไว้ยดึอปุกรณ์  
5)  ประตหูน้า Front Door เป็นโครงเหลก็ และฝังแผ่น Acrylic สชีาหนา 5 มม. สว่นขอบของประต ู มี

วสัดหุรือขอบยางกนัน า้ทัง้ 4 ด้าน มีโครงเหลก็ยดึฝาประตกูนัพริว้ พร้อมกญุแจลอ็ค 
6)  ตู้สว่นกลาง Center Panel มีระบบความปลอดภัยโดยการสามารถลอ็คได้ โดยใช้กญุแจชดุเดียวกบั

ประตหูน้า พร้อมช่องระบายอากาศ 
7)  บานพบัประต ูHinges เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ มีความแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดสนิม และไม่มีเสยีง

รบกวนขณะเปิด-ปิดตู้  
8)  เพดานตู้ เสริมช่องติดอปุกรณ์เสริม สามารถติดตัง้พดัลมระบายอากาศได้ 1-2 ตวั รางไฟขนาด 6 

ช่อง และ Fix Shelve ขนาด 30 cm 
9)  ด้านบนและด้านลา่ง มีช่องส าหรับเปิดร้อยสายไฟและสายสญัญาณ และมีช่องระบายอากาศ

ด้านข้างทัง้ 2 ด้าน 
10)  สขีองตู้  เป็นส ี 2 โทน ขาว-ด า ผิวทรายใช้กระบวนการพ่นสแีละอบสชีนิด Powder Coatings ด้วย

ระบบ Electro-Static เพื่อความเนียนเรียบและการยดึเกาะของสคีงทน 
11)  ชดุน็อตสกรูประกอบด้วยสกรู M6 Screw พร้อมแป้นยดึตวัเมีย มีให้พร้อมกบัตู้  ตามขนาดของตู้  
12)  ทกุรุ่นของ Wall Rack สมบรูณ์แบบด้วยระบบ Grounding ป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า

ลดัวงจรและกระแสไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฟ้าฝ่า โดยมีสายดินเชื่อมต่อกบัเสาชบุรุ้งทัง้ 4 ด้านเพื่อน ากระแสไฟฟ้าลงดิน ได้
อย่างสมบรูณ์ 
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U Dimension (wxdxh) 

6 U 600 x 400 x  350 mm. 

 600 x 500 x  350 mm. 

 600 x 600 x 350 mm. 

9 U 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 

•  ผลติขึน้จากเหลก็แผ่น Electro Galvanized พ่นและอบด้วย สดี าเข้มสวยงาม 
•   มีก าลงัไฟขนาด 15 แอมป์ 220 โวลล์, 50 เฮิร์ซ 
•   Standard surge current 10KA, Champing voltage 775 V.  
•   พร้อมอปุกรณ์ป้องกนัไฟกระชากและตดัไฟเมื่อมีการใช้ไฟเกิน  (Circuit Breaker) 
•  มีหลอดไฟแสดงสถานะการใช้งาน ON/OFF 
• ปลัก๊ไฟแบบยนูิเวอร์แซล (Universal)  มี 3 ขา พร้อม ระบบ Grounding 
•  สายไฟขนาด 2.5 mm2 (14AWG) ยาว 3 ม. และ สามารถถอดจากตวัรางได้ 
•  สายไฟ: Standard UL E150631, ปลัก๊ไฟ:  ULE147650 
•  เป็นผลติภัณฑ์ย่ีห้อเดียวกนักบัตู้แร็ค 

 

Description 

AC Power Distribution w/circuit breaker    6 outlets  (รางปลัก๊ไฟ   6 ช่อง) 

AC Power Distribution w/circuit breaker  12 outlets  (รางปลัก๊ไฟ 12 ช่อง) 

AC Power Distribution w/circuit breaker  20 outlets  (รางปลัก๊ไฟ 20 ช่อง) 

 

  Ventilating Fan 
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•  พดัลมเป็นแบบ Heavy Duty สามารถใช้งานได้แบบต่อเนื่อง 24 ชม. ต่อเนื่อง   
•   ความเร็วใบพดั 2550 รอบต่อนาที, การไหลเวียนของอากาศ 2.3 m3/min.   
•   ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4" ตวัโครงท าจากอลมูิเนียมและแผ่นปิดเป็นโครเมี่ยม   
•   มีสายต่อไฟฟ้า AC 220/240 โวลล์ 50/60 HZ or 48 VDC     
•   ส าหรับติดตัง้บนตู้แร็ค หรือด้านลา่ง โดยติดตัง้ได้สงูสดุถงึ 6 ตวั    
•   ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA Approvals 

 
Description 

Ventilating Fan Size     4"  (พดัลมระบายอากาศ 1 ตวั ส าหรับ Wall Mount) 
Ventilating Fan Size     4"  (พดัลมระบายอากาศ 1 ตวั พร้อมตะแกรง) 
Ventilating Fan Size  2x4"  (พดัลมระบายอากาศ 2 ตวั พร้อมตะแกรง) 
Ventilating Fan Size  3x4"  (พดัลมระบายอากาศ 3 ตวั พร้อมตะแกรง) 

 
Fix Equipment Shelf 
•   ผลติขึน้จากเหลก็แผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.5 มม. 
•   ป้องกนัสนิมได้ 100%     
•   เป็นถาดขนาด 1 U ยดึติดกบัเสา 19" ด้วยการยดึน็อต 2 ด้านหรือ 4 ด้าน    
•   ถาดแบบยดึน็อต 2 ด้านสามารถรับน า้หนกัได้ถงึ 50 กก. และ 100 กก.ส าหรับถาดยดึน็อต  

4 ด้าน 
•   มีความลกึให้เลอืกหลายขนาดขึน้อยู่กบัขนาดของตู้แร็คที่เลอืกใช้ 

 
Description 

Fix Equipment Shelf   (ถาดวางอปุกรณ์ชนิดยดึสกรู ส าหรับ Open Rack) 
Fix Equipment Shelf   30 cm.  (ถาดวางอปุกรณ์ ส าหรับ Wall Mount Rack) 
Fix Equipment Shelf   45 cm.  (ถาดวางอปุกรณ์ชนิดยดึสกรู ส าหรับตู้ลกึ 600mm.) 
Fix Equipment Shelf   60 cm.  (ถาดวางอปุกรณ์ชนิดยดึสกรู ส าหรับตู้ลกึ 800mm.) 
Fix Equipment Shelf   80 cm.  (ถาดวางอปุกรณ์ชนิดยดึสกรู ส าหรับตู้ลกึ 1000mm.) 
Fix Equipment Shelf   95 cm.  (ถาดวางอปุกรณ์ชนิดยดึสกรู ส าหรับตู้ลกึ 1100mm.) 

 
Slide Equipment Shelf 
•   ผลติขึน้จากเหลก็แผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.5 มม. ป้องกนัสนิมได้ 100% 
•  เป็นถาดสไลด์ขนาด 1U รางเลือ่นยดึติดกบัเสา 19" ด้วยการยดึน็อต 4 ด้าน รับน า้หนกัได้ถงึ 80 กก. 
•   ถาดรางเลือ่นสามารถปรับต าแหน่งการยดึได้ตลอดความยาวของรางเลือ่น   
•   มีหลายขนาดให้เลอืกขึน้อยู่กบัขนาด (ความลกึ) ของตู้แร็คที่เลอืกใช้ 
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Description 

Slide Equipment Shelf   (ถาดวางอปุกรณ์พร้อมรางเลือ่น ส าหรับ Open Rack) 
Slide Equipment Shelf   45 cm. (ถาดวางอปุกรณ์พร้อมรางเลือ่น ส าหรับตู้ลกึ 600mm.) 
Slide Equipment Shelf   60 cm.  (ถาดวางอปุกรณ์พร้อมรางเลือ่น ส าหรับตู้ลกึ 800mm.) 
Slide Equipment Shelf   80 cm.  (ถาดวางอปุกรณ์พร้อมรางเลือ่น ส าหรับตู้ลกึ 
1000mm.) 
Slide Equipment Shelf   95 cm.  (ถาดวางอปุกรณ์ชนิดยดึสกรู ส าหรับตู้ลกึ 1100mm.) 

 
Horizontal Cable Management 
•  แผงส าหรับจดัเก็บและจดัระเบียบสายสญัญาณในแนวนอน 
•   ผลติขึน้จากเหลก็แผ่น Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสดี าเนือ้ทราย 
•   ขนาด 1 U ส าหรับใช้งานร่วมกบัแผงกระจายสายสญัญาณ 
•   มีฝาด้านหน้าสามารถถอดเข้า – ออกได้ 
 

Description 
Horizontal Cable Management Panel with Cover (1U) 

 
Vertical Ring 
•   ห่วงส าหรับจดัเก็บและจดัระเบียบสายสญัญาณในแนวตัง้   
•   ผลติขึน้จากเหลก็แผ่น Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสดี าเนือ้ทราย   
•   เหมาะส าหรับการจดัการสายด้านข้างตู้  โดยติดตัง้บริเวณเสาแร็ค 

 
Description 

Vertical Ring  (ห่วงจดัสายแนวตัง้) 
 

Cage & Nut M6 
•  ชดุน็อตสกรูครบชดุส าหรับยดึอปุกรณ์กบัตู้แร็ค     
•   ประกอบด้วย สกรู (Screw) และแป้นยดึตวัเมีย (Capetive Nut)     
•   ตวัสกรูและแป้นยดึตวัเมีย ชบุด้วยนิเกิล (Nickel) ป้องกนัสนิม เกลยีวเป็นแบบมาตรฐาน M6 

 
Description 

Cage & Nut M6  (สกรูพร้อมแหวนรอง และน็อตตวัเมียขนาด M6) 
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Blank Panel 
•   แผ่นปิดช่องว่างหน้าตู้  เพื่อป้องกนัฝุ่ นและท าให้ตู้ เป็นระเบียบ สวยงาม    
•   ผลติขึน้จากเหลก็แผ่น Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสขีาวเนือ้ทราย   
•   มีหลายขนาดให้เลอืกใช้งาน ตามความเหมาะสมของพืน้ที่ว่าง 

  
Description 

Blank Panel Size   1U   (แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 1.75") 
Blank Panel Size   2U   (แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 3") 
Blank Panel Size   3U   (แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 5.25") 
Blank Panel Size   4U   (แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 7") 
Blank Panel Size   5U   (แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 8.75") 

 
9.5  อุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ (CAT 6 PATCH PANEL) มีคุณสมบัติดังนี ้

1) เป็นอุปกรณ์กระจายสายสญัญาณ CAT 6 (CAT 6 PATCH PANEL) ชนิดเข้าสายด้านหลงัแบบ 110 
CONNECT BLOCK แผงด้านหน้าเป็นแบบ RJ 45 MODULAR JACK มี BEND LIMITED STRAIN RELIEF ส าหรับ 
LOCK สายและช่วยป้องกนัการโค้งงอของสายใกล้จดุ TERMINATE, มีจ านวน PORT ใช้งาน 24 PORTS หรือ 48 PORT. 

2) อปุกรณ์กระจายสายสญัญาณ ประกอบไปด้วยชุดของ MODULE จ านวน 4 MODULE, แต่ละ MODULE 
ประกอบด้วย MODULAR JACK SL SERIES CAT 6 จ านวน 6 ตวั โดยสามารถถอดประกอบเข้ากับชุดของ MODULE ได้
ทีละ 1 ตวั และเป็น MODULAR JACK SL SERIES ที่สามารถใช้งานส าหรับ OUTLET ได้ 

3) ด้านหลงัของอุปกรณ์กระจายสายสญัญาณมี CODE สีเพื่อบอกสญัลกัษณ์การเข้าสายสญัญาณทัง้แบบ 
T568A และ T568B 

4) 110 CONNECT BLOCK ด้านหลงัสามารถรองรับการใช้งานสายขนาด 22-24 AWG ส าหรับสายสญัญาณ
ชนิด SOLIDE CABLE และสายขนาด 24-26 AWG ส าหรับสายสญัญาณชนิด STANDED CABLE โดยมีระยะห่างระหว่าง
คู่สายบริเวณจดุ TERMINATE เพื่อลดสญัญาณรบกวนระหว่างคู่สาย (CROSS TALK) 

5) MODULAR JACK CAT 6 ที่ติดตัง้ใช้งานกับ PATCH PANEL ต้องผ่านเงื่อนไขข้อก าหนดตามมาตรฐาน
อย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

5.1)  UL FILE NUMBER E81956 
5.2)  TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 CLASS E. 
5.3)  EIA-364: ELECTRICAL CONNECTOR/SOCKET TEST PROCEDURES. 
5.4)  IEC 60068: BASIC ENVIRONMENTAL TESTIONG PROCEDURES. 
5.5)  IEC 60512: ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR ELECTRONICS EQUIPMENT. 
5.6)  ASTM D4566-98: STANDARD TEST METHOD. 
5.7)  FCC PART 68 SUBPART F. 

6) วสัดทุี่ใช้ผลติ 
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6.1) HOUSING MODULAR JACK ผลิตจาก POLYPHENYLENE OXIDE ที่ได้ตามมาตราฐาน UL 
94V-0 RATED 

6.2)  CONTACT PIN ผลิตจาก BERYLLIUM COPPER บริเวณจุดสมัผัสกับ MODULAR PLUG 
CONTACT ชบุทองหนา 1.27µm , บริเวณที่ไม่ได้สมัผสักบั MODULAR PLUG ชบุด้วย NICKEL หนา 3.81 µm 

6.3)  INSULATION DISPLACMENT CONTACT ด้านหลัง (IDC) ผลิตจาก PHOSPHOROUS 
BRONZE, ชบุด้วย NICKEL หนา 1.27µm และเคลอืบทบัด้วยโลหะผสม ดีบกุตะกัว่ หนา 3.18µm  

6.4)  STRAIN RELIEF ท าจาก POLYCARBONATE 
6.5)  PATCH PANEL FRAME ผลติจากโลหะสดี า POWDER-COATED 

7) ความคงทนและประสทิธิภาพ (durability):  
7.1)  Modular Jack เท่ากบั 750 Mating Cycles 
7.2) 110ck เท่ากบั 200 termination Cycles 
7.3) รองรับแรงดงึได้ไม่น้อยกว่า 89N 
7.4) สามารถรองรับการใช้งานได้ที่แรงดนัไฟฟ้า 150 VAC เป็นอย่างน้อย. 

7.5) หน้าสมัผสั PIN CONTACT มีความต้านทานไม่เกิน 20 m. 

7.6) ฉนวนมีความต้านทานไม่น้อยกว่า 500 M 
7.7) ผ่านการทดสอบการรับแรงสัน่สะเทือนตามมาตรฐาน IEC 60512-6-4. 

8) มีคณุสมบติัทางไฟฟ้าดงัต่อไปนี ้
8.1) มีค่า INSERTION LOSS ไม่เกิน 0.06 dB ที่ความถ่ี 100 MHz, และ 0.1 dB ที่ความถ่ี 250 MHz. 
8.2) มีค่า RETURN LOSS ไม่น้อยกว่า 33.2 dB ที่ความถ่ี 100 MHz และ 17.4 dB ที่ความถ่ี 250 MHz. 
8.3) มีค่า NEXT ไม่น้อยกว่า 57.7 dB ที่ความถ่ี 100 MHz และ 47.9 dB ที่ความถ่ี 250 MHz. 
8.4) มีค่า FEXT ไม่น้อยกว่า 48.7 dB ที่ความถ่ี 100 MHz และ 40.1 dB ที่ความถ่ี 250 MHz. 
8.5) อุปกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับประกันการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 
8.6)   เป็นผลติภัณฑ์ที่มีเคร่ืองหมายการค้า และผลติจากผู้ผลติรายเดียวกนั กบัสายทองแดงแบบตีเกลียว 

CAT 6 
 

9.6 คุณสมบัติทางด้านเทคนิค แผงกระจายสาย FIBER OPTIC PATCH PANEL มีคุณสมบัติดังนี ้
1) สามารถติดตัง้ภายในตู้  Rack ขนาด 19 นิว้ 1 U ได้ มีลกัษณะ Drawer Style สามารถเลือ่นเข้าออก

เพื่อความสะดวกในการติดตัง้สาย Fiber Optic 
2) สามารถรองรับหวัต่อ Fiber (Connecter) ชนิด ST หรือ SC ได้ไม่น้อยกว่า 36 หวัต่อ และ LC ได้ไม่

น้อยกว่า 72 หวัต่อ 
3) Enclosure ผลติจากโลหะ มีความหนา 18 gauge (1 mm), Mounting Bracket ผลติจากโลหะ มี

ความหนา 14 gauge (1.6 mm) 
4) มี Cable Clamp Bracket Kit และ Cable Management Spider ส าหรับช่วยจดัเก็บสาย Fiber 



โครงการปรับปรุงอาคารวทิยบริการ   มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU23/SP-E/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร Page   9-16/19  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

  

5) สามารถรองรับแผงหวัต่อ Fiber (Adapter Plate) ชนิดถอดเปลีย่นได้ (Snap-in) ST,SC,LC Snap-
In Adapter Plate หรือ MPOจ านวน 3 ชดุ 

6) เป็นผลติภัณฑ์ที่ผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและผู้ผลติเดียวกบัสายใยแก้วน าแสงชนิด [ติดตัง้
ภายนอกอาคาร, ภายในอาคาร] 

7) อุปกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับประกันการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 

 
9.7 อุปกรณ์ที่ใช้ในจดัสายภายในอาคาร (Wire Management) 

1) ใช้ส าหรับจดัสายสญัญาณต้องมีฝาปิด-เปิด สะดวก 
2)   ที่ใช้ต้องสลบัระหว่าง อปุกรณ์กระจายสญัญาณและอปุกรณ์พกัสายเสมอ 

    สายเชือ่มต่อ (CAT 6 TRANSPARENT SL BOOT CABLE ASSEMBLIES) มีคณุสมบติัดงันี ้
2.1) มีคุณสมบัติเป็นสายเชื่อมต่อ UTP PATCH CABLE ASSEMBLIES CAT 6 (CAT 6 

PATC CORD) ประกอบด้วยสาย UTP แบบ STANDED WIRE ขนาด 24 AWG 7/32 จ านวน 4 คู่สาย ซึ่งมีฉนวนที่ผลิต
จาก FRAME RETARDANT POLYETHYLENE  

2.2)  ปลายทัง้สองด้านเป็นหัวต่อแบบ RJ 45 MODULAR PLUG ผลิตจาก CLEAR 
POLYCARBONATE และมี PIN CONTACT ผลติจาก PHOSPHOR BRONZE ชุบ NICKEL หนา 0.0001 นิว้และเคลือบ
ด้วยทองหนา 0.00005 นิว้ มี LOAD BAR ผลติจาก POLYCARBONATE เพื่อช่วยจัดต าแหน่งของสายให้เกิดการรบกวน
กนัน้อยที่สดุ 

2.3)  เป็นสายส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต มี BOOT แบบ SLIM LINE, TRANSPARENT SL BOOT 
มีลกัษณะโปร่งใส 

2.4)  สายเชื่อมต่อส าเร็จรูป ต้องผ่านเงื่อนไขข้อก าหนดตามมาตรฐานอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้
 - 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) สายเชื่อมต่อส าเร็จรูปมีคณุสมบติัทางด้านไฟฟ้าดงันี ้
3.1) มีค่า CAPACITANCE 13.5 pf/ft ที่ 1 MHz 

3.2) มีค่า IMPEDANCE 100   15% ที่ความถ่ี 1 MHz ถงึ 100 MHz. 
3.3) รองรับแรงดนัไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 150 VAC 
3.4) ท างานได้ที่อณุหภูมิ -20 ºC ถงึ 60ºC 
3.5) รองรับแรงดงึได้ไม่น้อยกว่า 50N 
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3.6) อปุกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับประกนัการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 

3.7) เป็นผลติภัณฑ์ที่มีเคร่ืองหมายการค้าและผลติจากผู้ผลติรายเดียวกนักับสายทองแดงแบบ
ตีเกลยีว ENHANCED CATEGORY 6 
 
9.8  หน้ากากส าหรับเต้ารับ (FACEPLATE KIT) มีคุณสมบัติดังนี ้

1) เป็นหน้ากากที่สามารถติดตัง้ใช้งานกับ 110CONNECT JACK, TOOL LESS JACK, MTRJ JACK, 
MULTIMEDIA JACK, SL SERIES JACK ได้ 

2) เป็นหน้ากากที่ผลติจากวสัดชุนิด ABS และผ่านเงื่อนไขข้อก าหนด RoHS COMPLIANT เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้งานและผู้ ติดตัง้ 

3) มีรหสัโค้ดส ี(Colour Code) หรือ ICON รูปคอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์ เพื่อบอกการใช้งานอย่างชดัเจน และ
มี BLANK ICON ให้เลอืกใช้งานพร้อมแผ่น LABEL เพื่อง่ายต่อการจัดท า LABELING , หน้ากากที่น าเสนอต้องมี LOGO 
เคร่ืองหมายการค้าของผู้ผลติบนหน้ากากที่น าเสนอทกุชิน้ 

4) หน้ากากมีจ านวนช่องส าหรับใช้งาน 1, 2 หรือ 3 ช่องต่อหนึ่งหน้ากาก และ ติดตัง้ Modular Jack ได้จาก
ด้านหน้า (Front Loading) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขซ่อมแซมในภายหลงั 

5) อปุกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับประกนัการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี 
จากบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 

6) เป็นผลติภัณฑ์ที่ผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและผู้ผลติเดียวกบัสายทองแดงแบบตีเกลยีว UTP CABLE 
 

9.9  อุปกรณ์ CORE SWITCH มีคุณลักษณะดงัต่อไปนี ้
1) มีช่องต่อสญัญาณ (พอร์ต)แบบ 10/100/1000 SFP จ านวนไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต  
2) มีช่องต่อสญัญาณ (พอร์ต) Gigabit Ethernet Uplink จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 
3) อปุกรณ์ต้องมีขนาดของ Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 14.88 Mpps  
4) อปุกรณ์ต้องมีขนาดของ Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 20 Gbps 
5) อปุกรณ์ต้องมีขนาดของ Flash memory ไม่น้อยกว่า 16 MB  
6) อปุกรณ์ต้องมีขนาดของ CPU memory ไม่น้อยกว่า 128 MB 
7) สนบัสนนุการท างาน Virtual LAN (VLANs) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้ ไม่น้อยกว่า 4096 VLANs 
8) อปุกรณ์ต้องมีขนาดของ MAC Table ไม่น้อยกว่า 16K 
9) รองรับ Spanning Tree Protocol มาตรฐาน 802.1d 
10) รองรับ IEEE802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 
11) สามารถท า Port aggregation groups ได้ไม่น้อยกว่า 8 groups  
12) อปุกรณ์ต้องมี Priority Levels อย่างน้อย  4 queues 
13) สนบัสนนุการใช้งาน IPv4 และ IPv6 แบบ DHCP 
14) รองรับการจดัการการป้องกนัแบบ Radius และ TACACS authentication 
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15) รองรับ Storm Control แบบ Broadcasts, Multicast และ Unknown Unicast 
16) สนบัสนนุการจดัการอปุกรณ์ผ่าน SNMP version 1, 2 และ 3 ได้ 
17) รองรับมาตรฐาน IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3ad และ IEEE802.3x Flow Control 
18) อปุกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย 
19) อปุกรณ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกนัไม่น้อยกว่า 2 ปี 
20) ผู้ที่น าเสนอต้องได้รับใบแต่งตัง้การสนบัสนนุ เร่ืองการบริการหลงัการขายทัง้อะไหล ่และการรับประกนัของ

อปุกรณ์ตลอดระยะเวลาการรับประกนัจากบริษัทฯ ผู้ผลติในประเทศไทย 

 
9.10  ชุดอุปกรณ์ Edge Switch 24 port 10/100/1000 
 • มีช่องต่อสญัญาณ(พอร์ต)แบบ 10/100/1000 จ านวนไม่น้อยกวา่ 24 พอร์ต  
 • มีช่องต่อสญัญาณ (พอร์ต) Gigabit Ethernet Uplink จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 
 • รองรับ Power over Ethernet POE ไม่น้อยกว่า 375 W ที่ 24 พอร์ต 
 • อปุกรณ์ต้องมีขนาดของ Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 41.67 Mpps  
 • อปุกรณ์ต้องมีขนาดของ Switching Capacity  ไม่น้อยกว่า 56 Gbps 
 • อปุกรณ์ต้องมีขนาดของ Flash memory ไม่น้อยกว่า 16 MB  
 • อปุกรณ์ต้องมีขนาดของ CPU memory ไม่น้อยกว่า 128 MB 
 • สนบัสนนุการท างาน Virtual LAN (VLANs) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้ ไม่น้อยกว่า 4096 VLANs 
 • อปุกรณ์ต้องมีขนาดของ MAC Table ไม่น้อยกว่า 16K 
 • รองรับ Spanning Tree Protocol มาตรฐาน 802.1d 
 • รองรับ IEEE802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 
 • สามารถท า Port aggregation groups ได้ไม่น้อยกว่า 8 groups  
 • อปุกรณ์ต้องมี Priority Levels อย่างน้อย  4 queues 
 • สนบัสนนุการใช้งาน IPv4 และ IPv6 แบบ DHCP 
 • รองรับการจดัการการป้องกนัแบบ Radius และ TACACS authentication 
 • รองรับ Storm Control แบบ Broadcasts, Multicast และ Unknown Unicast 
 • สนบัสนนุการจดัการอปุกรณ์ผ่าน SNMP version 1, 2 และ 3 ได้ 
 • รองรับมาตรฐาน IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3ad และIEEE802.3x Flow Control 
 • อปุกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย 
 • อปุกรณ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกนัไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • ผู้ที่น าเสนอต้องได้รับใบแต่งตัง้จากเจ้าของผลติภัณฑ์ เร่ืองการบริการหลงัการขายทัง้อะไหล ่และการ
รับประกนัของอปุกรณ์ตลอดระยะเวลาการรับประกนัจากบริษัทฯ ผู้ผลติในประเทศไทย 
 
9.11    คุณสมบัติของอุปกรณ์ Wireless Access Point มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
 •   เป็นอปุกรณ์ที่ใช้คลืน่ความถ่ีวิทยใุนการรับสง่ข้อมลูโดยใช้งานย่านความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz 
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 •   สนบัสนนุเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE802.11 a,b,g,n 
 •   รองรับการเชื่อมต่อแบบ Mimo 2x2 เป็นอย่างน้อย 
 •   เชื่อมต่อสาย LAN ด้วยความเร็ว 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 การท างาน 
 •   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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10. แผงไฟฟ้าแรงตํา 
 

10.1 ความต้องการทัวไป 

 1)   ข้อกําหนดนีครอบคลมุถงึความต้องการด้านออกแบบและสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตําซงึประกอบด้วยแผง

สวิตซ์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board, MDB) 

 2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตงัแผงสวิตซ์ฯพร้อมอปุกรณ์ต่างๆไว้ในห้องและ/หรือ สถานทีทีจดัเตรียมไว้ 

 3)  การจดัสร้างแผงสวิตซ์ฯ ทีประกอบในประเทศไทย ผู้ผลติต้องมีมาตรฐานการรับรองโดย มาตรฐานสากล ISO 

9001: 2015 มาตรฐานอตุสาหกรรมหรือ มอก. 1436–2540 โดยผู้ผลติจะต้องมีสามัญวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากําลงัเป็นผู้

ควบคมุรับผิดชอบการผลิต และการติดตงัแผงสวิตซ์ ฯ 

 )   การจดัสร้างแผงสวิตซ์ ฯ ต้องทําด้วยฝีมือช่างทีดี วัสดุทีใช้ต้องมีคุณสมบัติเท่ากับหรือดีกว่า คุณสมบัติทีจะ

กลา่วในข้อกําหนดนี อปุกรณ์ทีใช้ในแผงสวิตซ์ต้องมีคณุสมบติัใช้ได้ตามมาตรฐานนนัๆ ทีระบใุห้เลอืกใช้ในข้อกําหนด 

 5)   สวิตซ์ตดัตอนอตัโนมติัหรือ Molded Case Circuit Breaker ทกุตวัทีใช้ในแผงสวิตซ์ ฯ จะต้องผลิตโดยผู้ผลิต

รายเดียวกัน ยกเว้น Main Circuit Breaker Tie Circuit Breaker และ Automatic Transfer Switch (ATS) ให้ใช้จาก

ผู้ผลติรายอืนได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ว่าจ้าง 

 6) ก่อนสงัซือหรือจดัสร้างแผงสวิตซ์ ฯ ผู้ รับจ้างต้องสง่ Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ทีจะใช้

ทกุชนิดตามรายการ ให้ผู้ ว่าจ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน 

 7)   ขนาดของแผงสวิตซ์ ฯ ให้ใช้ตามทีกําหนดในแบบ และ / หรือ ในรายการ ให้ถือเป็นขนาดขันตํา แต่ถ้าหาก

สวิตซ์ตัดตอน และอุปกรณ์อืนทีใช้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของแผงสวิตซ์ให้ใหญ่ขึน โดยถือรวมอยู่ในงานเป็นราคา

เหมาะสมทีจะไม่มีการเพิมราคาจากราคาทีเสนอไว้ 

 

10.2  พิกัดของแผงสวิตซ์ ฯ 

  ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอืน ให้แผงสวิตซ์ ฯ ทีกลา่วถงึรวมทงัวสัดอุปุกรณ์ทีเกียวข้องมีการออกแบบและประกอบ

ตาม NEMA, IEC,มอก และมาตรฐานอืน ๆ ตามทีผู้ ว่าจ้างกําหนดไว้แต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบและมาตรฐานการไฟฟ้าที

กําหนดไว้แผงสวิตซ์ ฯ ต้องมีคุณสมบัติใช้ได้ตามความต้องการของ NEC CODE ข้อ 384 โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิค

อย่างน้อย ดงัต่อไปนี 

           RATED SYSTEM VOLTAGE                 :    416 / 240 VOLT.หรือ400/230 VOLT 

           SYSTEM WIRING                                :    3 PHASES, 4 WIRES SOLIDLY GROUNDED. 

           RATED FREQUENCY                           :    50 HZ. 

           RATED CURRENT                               :     ตามระบใุนแบบ 

           RATED SHORT- TIME                          :     ไม่น้อยกว่า 75 kA 1 S (Main Circuit) 

           WITHSTAND ICW 

           RATED PEAK WITHSTAND                  :    1,000 VOLT. 

           CONTROL VOLTAGE                          :     220 – 240 VAC. 

           TEMPERATURE RISE                          :     ตาม IEC 61439 - 1 
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            FINISHING OF CABINET                    :     ELECTRO PLATED ZINC TO BS 1706 and  

    EPOXY–POLYESTER POWDER PAINT COATING OR 

    Sheet metal with Epoxy resin powder electrostatic sprayed 

            FORMS OF INTERNAL                        :    FORM 2b                                            

           TYPE OF CABINET                              :     Dead Front  

            DEGREE OF PROTECTION                :    IP 31 สาํหรับงานภายในอาคาร 

                                                                      :     IP 54 สาํหรับงานภายนอกอาคาร 

 

10.3  ลักษณะโครงสร้างและการจดัสร้างแผงสวิตซ์ ฯ 

 1)  แผงสวิตซ์ต้องออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน มอก 1436-2540 โดยผู้ผลิต (Assembly manufacture) ที

ได้รับการรับรองตามทีมาตรฐานกําหนด 

  2)   แผงสวิตซ์ทีใช้เป็นแบบตังพืน (Floor Standing) ชนิด Dead – Front โครงสร้างของแผงสวิตซ์ ฯ ต้องเป็น

แบบ Modularized Design System, Self – Standing Metal Structure โดยโครงสร้างรอบนอกทีเป็นส่วนเสริมความ

แข็งแรงทําด้วยเหลก็หนาอย่างน้อย 3.0มม. เชือมติดกนัหรือยดึติดกนัด้วยสลกัและแป้นเกลยีวถ้าแผงสวิตซ์ ฯ มีหลายสว่น  

 3)   ลกัษณะของแผงสวิตซ์ ฯต้องจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆ (Verticle Section) อย่างสมบูรณ์ สามารถแยกจากกัน

เป็นอิสระได้โดยง่าย แต่ละสว่นต้องมีขนาดอยู่ในช่วงทีกําหนดดังน ี

                         ความสงู                       :   ไม่เกิน 2,200 มม. 

                         ความกว้าง                    :   ระหว่าง300 – 1,000 มม. 

                         ความลกึ                       :   ระหว่าง 600 – 1,000 มม. 

 4)  ภายในของแผงสวิตซ์ฯ แต่ละสว่นต้องจดัแบ่งภายในออกเป็นช่องๆ (Compartment) อย่างน้อย 4 ช่องดงัน ี

     4.1)  Circuit Breaker Compartment สาํหรับติดตงัอปุกรณ์ตดัวงจรไฟฟ้าต่างๆ 

          4.2)  Metering & Control Compartment สาํหรับติดตังอุปกรณ์เครืองวัด, อุปกรณ์ป้องกันรวมทังTerminal 

Block สาํหรับต่อสายระบบควบคมุและสญัญาณเตือน โดยปกติช่องนีให้จดัไว้ทีสว่นบนของแผงสวิตซ์ 

            4.3)  Busbars Compartment เป็นช่องสําหรับติดตัง Busbars กําหนดให้ต้องติดตังแผ่นกันบัสบาร์ 

(Barrier) เพือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานไม่ตํากว่า Form 2b ทังนี กําหนดให้ Horizontal busbars ติดตังอยู่ส่วนบน

หรือสว่นหลงัของแผงสวิตซ์ และ Vertical busbar อยู่ส่วนหลงัของแผงสวิตซ์หรือจัดส่วนแยกเฉพาะด้านข้างระหว่างแผง

สวิตซ์  

  4.4) Cable Compartment จัดไว้สําหรับเป็นช่องวางสายไฟฟ้ากําลงั (power-Cable) เข้า – ออกจากแผง

สวิตซ์ ฯ แต่ละช่องทีกล่าวแล้ว ต้องมีแผ่นวัสดุกันแยกกันไว้เพือไม่ให้มีการสัมผัสถึงจากช่องหนึงไปยังอีกช่องหนึงได้

โดยง่ายแต่ละส่วนของแผงสวิตซ์ ฯ มีแผ่นโลหะกันแยกส่วนภายในออกจากกัน (Sheet Metal Safety Partition) แผ่นกัน

ช่องและแยกสว่นของแผงสวิตซ์ ฯ ต้องเป็นแผ่นเหลก็หนาไม่น้อยกว่า 1.5มม. 

 5)   ฝาด้านหน้าเป็นแผ่นเหล็กพับขึนขอบ โดยมีด้านหนึงยึดด้วย Removable Pin Hidden Hinges ส่วนอีกด้าน

หนงึให้เป็น Screw Lock หรือ Key Lock เพือความสะดวกในการเปิด / ปิด ถอดฝาได้ง่าย บานประตูต้องแข็งแรงไม่บิดงอ

ฝาสาํหรับ Metering and Control Compartment ให้แยกเป็นอีกฝาหนงึ 
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 6)  ฝาปิดด้านหลงัทงัหมด ให้ใช้แบบบานพบัเปิดได้ 90 องศา หรือแบบอืนทีสามารถถอดฝาเปิด/ปิดได้ง่ายโดย

ต้องได้รับการพิจารณาไห้ความยินยอมจากวิศวกรก่อน และให้เจาะรูระบายอากาศ (Drip–Proof Louver) โดยมีแผ่นเหล็ก

ชนิดรูพรุน (Pertorated Sheet Metal) ติดด้านในทีฝาปิดด้านข้างหรือทีฝาปิดด้านหลงั หรือทงัฝาปิดด้านข้างและด้านหลงั 

           7)   ฝาด้านข้างริมนอกทงั 2 ด้าน ให้เป็นแผ่นเหลก็เรียบหรือพับขึนขอบรูปด้านละ 2 ชิน ยึดติดกับโครงสร้างแผง

สวิตซ์ ฯด้วยสกรูหรือสลกั และแป้นเกลยีว ขนาดและจํานวนทีเหมาะสมให้มีความแข็งแรงแต่ในกรณีทีต้องใช้แผงสวิตซ์ ฯ

หลายสว่น (Verticle Section) เรียงต่อกนัให้ใช้ฝากนัระหว่างสว่น (Sheet Metal Safety Partition) ต้องเป็นแผ่นเหล็กเรียบ

หนาไม่น้อยกว่า1.5 มม. โดยมีช่องเจาะทะลถุงึกนัเพียงพอตามต้องการ 

 8)  ฝาด้านบน ให้เป็นแผ่นเหล็กเรียบอย่างน้อยเป็น 1 ชิน โดยชินหนึงเป็น โดยมีฝาปิดเฉพาะส่วน Cable – 

Compartment  หรือ  ยดึติดกบัโครงสร้างแผงสวิตซ์ ฯ ด้วยสกรูหรือสลกั และแป้นเกลยีว ขนาดและจํานวนเหมาะสม ให้มี

ความแข็งแรง 

           9)  ส่วนฝาทุกด้าน รวมทังแผ่นกันช่องต้องเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. และฝาของแผงสวิตซ์ฯ ทุก

ด้านต้องมีสายดินบริภัณฑ์ โดยใช้ทองแดงชบุแบบถกัต่อลงดินทีโครงของแผงสวิตซ์ 

           10)   การประกอบแผงสวิตซ์ ต้องคํานึงถึงกรรมวิธีระบายความร้อนทีเกิดขึนจากอุปกรณ์ภายในโดยวิธีไหลเวียน

ของอากาศตามธรรมชาติทงันีให้เจาะเกร็ดระบายอากาศทีฝาอย่างเพียงพอพร้อมติดตังตะแกรงกนัแมลง (Insect Screen) 

 11)   กรรมวิธีป้องกนัสนิมและการพ่นสีโลหะชินส่วนทีเป็นเหล็กทุกชิน ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมแล้วพ่นสีทับ

ตามวิธีข้างลา่ง หรือใช้วสัดทุีผ่านการรับรองการทนการกัดกร่อน (Resistance to corrosion) 

 12)   ชินสว่นทีเป็นอลมิูเนียมและโลหะไม่เป็นสนิมชนิดอืน ถ้ากําหนดไว้ให้พ่นสีก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับทีกําหนด

แต่ไม่ต้องล้างด้วยนํายากนัสนิม 

 13)  วิธีทําความสะอาดโลหะ 

 - ทําการขดัผิวโลหะให้เรียบและสะอาด 

 - ทําการล้างแผ่นโลหะเพือล้างไขมนั หรือนํามนัออกจากแผ่นโลหะสะอาด (Degreasing) 

 - เฉพาะแผ่นเหล็ก ถ้ามีร่องรอยของการเกิดสนิม และไม่ใช่แผ่นเหล็กใหม่ ต้องล้างด้วยนํายาล้างสนิม

เพือให้สนิมเหลอือยู่หลงัการขดัหลดุออกทงัหมด นํายาล้างสนิมให้ใช้ของICI หรือเทียบเท่า 

 14)  การพ่นสชีนันอกให้ใช้สผีงอีพ็อกซี / โพลเีอสเตอร์อย่างดีพ่นให้ทวัอย่างน้อยความหนาสี 60 ไมครอน แล้วอบ

ด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส หรือใช้วัสดุทีผ่านการรับรองการทนการกัดกร่อน (Resistance to corrosion) ตาม

มาตรฐาน IEC 60068-2-30 

 

10.4  บัสบาร์และการติดตังแผงสวิตซ์ ฯ 

 )   บสับาร์ต้องเป็นทองแดงทีมีความบริสทุธิ ไม่น้อยกว่า % ทีผลิตขึนสําหรับใช้กับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดย

ผลติตามมาตรฐานทีผู้ ว่าจ้างยอมรับ 

 2) บสับาร์มีขนาดตามทีกําหนดในแบบ และมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 61439 – 

1 และ  โดยเป็นบสับาร์เปลอืย (Bare Copper) และได้รับการบยอมรับตามมาตรฐานทีการไฟฟ้านครหลวงกําหนดตัวนํา 

(Conductor) ทําด้วยทองแดงทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าขนาดCIRCUIT BREAKER ทีกําหนดในแบบ โดยทาหรือมี

แถบสแีสดงเฟสเป็นช่วง ๆ ช่วงละประมาณ 10 ซม. โดยกําหนดสดีงันี 
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 PHASE A                     :   สนีําตาล 

                                 PHASE B                     :  สดํีา 

 PHASE C                     :   สเีทา 

 NEUTRAL                   :   สฟ้ีา 

                                 GROUND                     :   สเีขียว 

 3) ขนาดของบสับาร์ เส้นศนูย์ให้มีขนาดเท่ากับเส้นเฟสหรือตามทีกําหนด ขนาดบัสบาร์เส้นดิน (Ground Bus) 

ให้ใช้ทองแดงทีมีความสามารถรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 25% ของเส้นเฟสแต่ทังนี MAIN BUSBARSทังเส้นเฟส, เส้นศูนย์

และเส้นดินต้องมีขนาดไม่เลก็กว่า  ตารางมิลลเิมตร สาํหรับแผงสวิตซ์ ฯ ทีใช้ Main Breaker มีขนาดไม่เกิน800แอมแปร์

เส้นศนูย์และเส้นดินต้องมีขนาดไม่เลก็กว่า120 ตารางมิลลิเมตร สําหรับแผงสวิตซ์ ฯ ทีใช้ Main Breaker มีขนาดเกิน800

แอมแปร์ 

 4) การติดตังเมนบัสบาร์ให้ใช้แนวนอนและฟีดเดอร์บัสบาร์ให้ใช้แบบตังการจัด BUSBAR ทัง PHASE to 

PHASE และ PHASE to GROUND ต้องจัดให้ส่วนทีเป็นตัวนําไฟฟ้า (Live Part) มีระยะห่างกันได้ไม่น้อยกว่า 50 

มิลลเิมตรในกรณีทีไม่สามารถจัดระยะตามทีกําหนดนีได้ให้หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าทีถูกออกแบบให้ใช้หุ้มบัสบาร์โดยเฉพาะ 

และมีสขีองฉนวนตรงตามรหสัสขีองบสับาร์ทีกําหนด ทังนีต้องคํานึงถึงความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าของบัสบาร์ที

อาจลดลง 

 5) การจดัเรียงบสับาร์ในแผงสวิตซ์ ฯ ให้จดัเรียงตาม LINE 1,2,3 โดยเมือมองเข้ามาด้านหน้าของสวิตซ์ ฯ ให้มี

ลกัษณะเรียงจากหน้าไปหลงัหรือจากด้านบนลงมาด้านลา่ง หรือ จากซ้ายมือไปขวามือ อย่างใดอย่างหนงึ 

 6)   บสับาร์ทีติดตงัตามแนวนอน (รวมทงั Neutral Bus และ Ground Bus) ต้องมีความยาวตลอดเท่าความกว้าง

ของแผงสวิตซ์ ฯ ทงัชดุ 

 7) บสับาร์เส้นดินต้องต่อกับโครงของแผงสวิตซ์ทุก ๆส่วน และต้องมีความต่อเนืองทางไฟฟ้าทีมันคงถาวร บัส

บาร์เส้นดินและเส้นศนูย์ต้องมีพืนทีและสงิอํานวยความสะดวกเตรียมไว้สาํหรับต่อสายดินของบริภัณฑ์ 

 8) BUSBAR HOLDERS ต้องเป็นวัสดุประเภท FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER หรือ EPOXY – 

RESIN แบบสองชินประกบ BUSBAR โดยยดึด้วย BOLT และ NUT หุ้มSPACER ทีเป็นฉนวนไฟฟ้า หรือใช้วัสดุทีผ่านการ

ทดสอบความแข็งแรงของวสัดแุละชินส่วน (Strength of materials and parts) ตามมาตรฐาน IEC 61439-1 (อ้างอิง IEC 
62208) 
 9) BUSBAR และ HOLDERS ต้องมีข้อมลูทางเทคนิค และผลการคํานวณเพือแสดงว่าสามารถทนต่อแรงใดๆที

เกิดจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได้ไม่น้อยกว่ากระแสไฟฟ้าลดัวงจรด้านแรงตําของหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ต้องไม่ตํากว่าทีการ

ไฟฟ้านครหลวงกําหนด โดยไม่เกิดการเสยีหายใดๆ รวมทงั BOLTS และ NUTS ต้องทนต่อแรงเหลา่นนัได้ด้วยเช่นกนั 

 

10.5  สายไฟฟ้าสําหรับภายในแผงสวิตซ์ ฯ 

           1) สายไฟฟ้าสําหรับระบบควบคุมและเครืองวัด ซึงเดินเชือมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากันอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อุปกรณ์ไฟฟ้ากับ TERMINAL BLOCK ให้ใช้สายชนิด FLEXIBLE ANNEALED ให้ใช้ชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลท์

ฉนวน ทนความร้อนได้ 105 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าหลายเส้นทีเดินไปด้วยกันให้สีต่างกันเพือความสะดวกในการ
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บํารุงรักษาโดยต้องระบไุว้ในแบบ (Asbuilt Drawing) ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถนํากระแสไฟฟ้าได้ตามต้องการ แต่

ไม่เลก็กว่ากําหนดดงัน ี  

                        CURRENT CIRCUIT         :   4.0   ตารางมิลลเิมตร 

             VOLTAGE CIRCUIT           :   2.5   ตารางมิลลเิมตร 

 CONTROL CIRCUIT           :  1.5   ตารางมิลลเิมตร 

                        GROUND   สาํหรับบานประตู :      ตารางมิลลเิมตร 

           2)  การต่อวงจรเพือการกําลงั การต่อวงจรเพือการกําลงัในแผงจ่ายไฟ เช่นระหว่างบัสบาร์กับสวิตซ์ตัดตอนเป็น

ต้น ให้ต่อด้วยสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนชนิดทนแรงดนัได้750โวลท์ และทนความร้อนได้ไม่นอยกว่า 105 องศาเซลเซียส หรือต่อ

ด้วยบัสบาร์ทองแดงหุ้มฉนวนแบบหดตัวด้วยความร้อน (Heat Shrinkable Tubing) ที40 องศาเซลเซียส ของอุปกรณ์

ไฟฟ้าทีต่อเข้าหา หรือขนาดตามทีกําหนดในแบบ 

 3)  การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตซ์ฯ ให้เดินในท่อร้อยสาย หรือรางพลาสติกช่วงทีต่อเข้าอุปกรณ์ให้ร้อยในท่อ

พลาสติกอ่อน การต่อสายไฟฟ้าเข้าอปุกรณ์ให้ต่อผ่านขวัต่อสายชนิดสองด้านห้ามต่อตรงกับอุปกรณ์ ถ้ามีสายไฟฟ้าส่วนที

ต้องเดินอยู่นอกให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดหลายแกนมีฉนวนและเปลอืกนอก 

 4)  สายไฟฟ้าทุกเส้นทีปลายทัง ด้านต้องมีหมายเลขกํากับ (Wire Mark) เป็นแบบปลอกสวมยากแก่การลอก

หลดุหาย 

 5) ขวัต่อสาย (Terminal) ให้ใช้แบบใช้เครืองมือกลบีบ ขวัต่อสายไฟฟ้าเป็นชนิดทีใช้กบัสายทองแดง 

 6)   สลกัเกลียว แป้นเกลียวและแหวน (Bolts, Nuts & Washers) สําหรับต่อบัสบาร์ให้ใช้ชนิด High–Tensile, 

Electro–Galvanized or Chrome – Plated ให้ใช้จํานวนสลกัและแป้นเกลียวให้เพียงพอแล้วขันด้วยTorque Wrench ให้

เพียงพอตามทีกําหนดไว้ 

 7) การต่อสายไฟเข้ากบับสับาร์ต้องต่อผ่านขัวต่อสาย การต่อขัวต่อสายกับบัสบาร์หรือต่อบัสบาร์กับบัสบาร์ให้

ใช้สลกัและแป้นเกลยีวพร้อมแหวนสปริงก่อนต่อต้องทําความสะอาดบริเวณ ผิวสมัผสัด้วยแปรงโลหะ 

 

10.6 MIMIC BUS และ NAMEPLATE 

 แผงสวิตซ์ต้องมีข้อมลูขนัต้นแสดงไว้เพือความสะดวกในการใช้งานและบํารุงรักษาอย่างน้อยดงันี 

 )  ทีหน้าแผงสวิตซ์ฯ ต้องมี Mimic Busเพือแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าและออกทําด้วยแผ่นพลาสติกสีดํา

สาํหรับแผงสวิตซ์ ฯ ระบบไฟฟ้าปกติ และสีแดงสําหรับแผงสวิตซ์ ฯ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือสิงทีผู้ ว่าจ้างเห็นชอบมีความ

หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลเิมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลเิมตร ยดึแน่นกบัแผงสวิตซ์ ฯ 

 )   ให้มีNameplateเพือแสดงว่าอปุกรณ์ตดัวงจรไฟฟ้าใด จ่ายหรือควบคมุอปุกรณ์ไฟฟ้าใด หรือกลุ่มใดเป็นแผ่น

พลาสติกพืนสีเช่นเดียวกัน MIMIC BUS แกะเป็นตัวอักษรสีขาวโดยความสงูของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร 

(ถ้าเป็นงาน กฟน. จดัทํา) หรือตามทีผู้ ว่าจ้างเห็นชอบ 

 ) ป้ายแสดงชือและสถานทีติดต่อของผู้ลิต เป็นป้ายทีทนทานไม่ลบเลือนได้ง่ายติดไว้ทีแผงสวิตซ์ด้านนอก

ตรงทีๆเห็นได้ง่ายหลงัการติดตงัแล้ว 

 

0.   CIRCUIT BREAKER 
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 )  Circuit Breaker ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC เป็นชนิด Molded Case หรือตามระบุในแบบ 

โดยมีพิกดักระแสและค่า Interupting Capacity ทีอณุหภูมิใช้งาน C ตามทีระบุในแบบ Circuit breaker ทังหมด ต้อง

มี Instandtaneous magnetic short circuit trip และ Thermal Overload current trip ทกุๆ Pole 

 2) AIR CIRCUIT BREAKER   (ใช้สาํหรับทีมี RATED CURENT > 1250 A. ) หรือตามแบบระบ ุ

  - Air Circuit Breaker ทีนํามาใช้ทังหมดต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 947-1 และ IEC 947-2   

 และเป็นเบรคเกอร์ชนิด Category B 

  - การติดตงั สามารถติดตงัได้ทงัแบบ Fixed หรือแบบ Draw out ตามทีแบบกําหนด 

  - Main Contact ต้องเป็นแบบ Free maintenance ภายใต้การใช้งานปกติ และต้องมีเครืองหมาย แสดงถึง

 ความเสยีหายของหน้าคอนแทค โดยสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ (Visual wear indicator) เมือถอด  Arc 

Chutes ออกแล้ว 

  - Arc Chutes หรือชดุดบัอาร์ค ต้องสามารถถอด – ประกอบ ทีหน้างานได้สะดวก และที Arc Chutes ต้อง

ประกอบด้วยตะแกรงโลหะสานละเอียด (metal Filters) ทีทําจาก Stainless Steel เพือลดความเสียหายภายนอกเมือเกิด 

Fault 

  - กรณีทีเป็นชนิด Draw Out Type ในการเลือนเบรคเกอร์ เข้า – ออก จะต้องมี 3 ตําแหน่งคือ Connect – 

 Test – Disconnect โดยแต่ละตําแหน่งจะต้องมีปุ่ มกด เพือปลด ในการเปลียนตําแหน่งดังกล่าว (Release 

 Button) ทีด้านหน้าของ เบรกเกอร์ 

  - Air Circuit Breaker ต้องเป็นชนิดฉนวน 2 ชนั (Double Insulation) 

  - Rate current 100% continuous 

  - ทริปยนูิตต้องวดัค่ากระแสในแบบ True RMS 

  - ทริปยูนิตต้องประกอบด้วย Thermal memory เพือเก็บสะสมค่าอุณหภูมิเดิมทีเพิมขึนไว้ใน 

หน่วยความจํา ในกรณีทริปเนืองจากโอเวอร์โหลดหลายครังติดๆกนั 

 3) MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 

  - Molded Case Circuit Breaker ทีนํามาใช้ทงัหมดต้องผลติตามมาตรฐาน IEC 947-2 CAT A 

  Drives เป็นชนิด Toggle Operating Mechanism ทํางานด้วยระบบ Trip Free มี Trip Indication  

    แสดงท ีHandle Position 

 - TRIP UNIT ของ MCCB ขนาด 100 AF ถงึ 250 AF   จะต้องเป็น Thermal- magnetic Trip 

สามารถปรับค่ากระแส THERMAL ได้ตงัแต่ 0.7 -1.0 ของ Rated Current (In) 

 - TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตงัแต่ 400 AF ขนึไป   จะต้องเป็น ELECTRONIC TRIP  

สามารถปรับค่ากระแส OVERLOAD CURRENT ได้ระหว่าง 0.4 -1.0 ของ Rated Current (In)   และสามารถปรับ

ค่ากระแส SHORT CIRCUIT CURRENT ได้ระหว่าง 2 -10 เท่า 

 - TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตังแต่ 400 AF ขึนไป เมือ Load current  มีค่าตังแต่ 95 % ขึนไปจะมี 

LED แสดงเป็นสญัญาณสว่างตลอดเวลา และ ถ้ามีค่าตังแต่ 105 % ขึนไป  จะมี LED  แสดงเป็นสญัญาณกระพริบ

ตลอดเวลา 

 - MCCB ขนาดตงัแต่ 100-630 AF ค่า Service breaking capacity (Ics) ต้องมีค่าเท่ากบั  
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Ultimate breaking capacity (Icu) คือ   Ics  = 100% Icu   และเพือความปลอดภัย MCCB ทุกตัวต้องเป็นฉนวน 2 ชัน 

(Double Insulation)   Rate current 100 % continuous. 

 ) Terminals ขวัต่อสายสวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติัใช้สองแบบนี 

 - Circuit Breaker ทีมีขนาดมากกว่า 225 A. ให้ใช้ Terminal ชนิด Bus bar Connection Type 

สําหรับขนาดเล็กกว่า  225 A. ให้ใช้ชนิด Feeder Connection Type ได้   ขนาดของ Miniater CB.  ทีระบุในแบบ Panel 

Schedule ขนาด 100 AF. สามารถใช้อปุกรณ์ท ี63 AF. แทนได้แต่ค่า KAIC ให้เป็นไปตามทีระบ ุ

 - ขวัต่อสายไฟต้องเป็นแบบใช้ได้ทงัทองแดงและอลมิูเนียม ถ้าหากใช้กบัอลมิูเนียมโดยตรงไม่ได้ต้องมีแผ่น

รอง (Cupal Insert) ให้มาด้วยหรือทําสายทองแดงต่อออกมาพร้อมขวัต่อสายสาํหรับสายอลมิูเนียมและทองแดง 

 ) Releases สวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติัต้องมี Releases สาํหรับตดัไฟโดยอตัโนมติั ดงัน ี

 - Over current Releases ต้องเป็นชนิด Adjustable thermal overload releases, Ambient 

temperature compensated ให้ตงักระแสไฟสาํหรับโอเวอร์โหลดตามทีกําหนดในแบบ (นอกจากอนุญาตไว้เป็นพิเศษใน

แบบ จงึใช้ชนิด Fixed type overload release ได้) 

 - Short-Circuit Release ต้องเป็นชนิด Adjustable or fixed instantaneous magnetic short circuit 

release 

 ) Interrupting Capacity (IC) สวิทซ์ตดัตอนอตัโนมัติสามารถป้องกันกระแสไฟลดัวงจรได้ไม่น้อยกว่า  KA 

ที  โวลต์ และตามทีกําหนดในแบบ แต่ต้องไม่ตํากว่าทีการไฟฟ้าท้องถินกําหนด 

 ) Accessory ให้ติดตงัตามทีกําหนดในแบบ 

 - Under voltage Release เป็นคอยล์สําหรับตัดสวิทซ์ เมือแรงดันไฟฟ้าตกและจะป้องกันไม่ให้สบัสวิทซ์

เข้าได้ ถ้าแรงดันไฟฟ้ายังสงูไม่พอ สามารถใช้สําหรับ Interlocks, remote release เป็นต้น คอยล์ใช้ชนิด  หรือ  

โวลต์ ตามทีกําหนด 

 - Shut Trip เป็นคอยล์สาํหรับตดัสวิทซ์ โดยใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบคอนโทรลคอยล์ใช้ชนิดกระแสไฟฟ้า

สลบัหรือกระแสไฟฟ้าตรงตามชนิดและแรงดนัไฟฟ้าของระบบคอนโทรล 

 - Auxiliary Switches เป็นสวิทซ์ทีจะสับเข้าออกตามสวิทซ์อัตโนมัติ สําหรับใช้ในการ Interlock, 

Signalling และอืนๆ สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  อัมแปร์ ที  โวลต์ เอซี ติดตังตามทีจําเป็นและตามที

กําหนดในแบบ 

 - Alarm Switch เป็นสวิตซ์ทีจะทํางานเมือสวิทซ์ตักตอนอัตโนมัติตก เพราะกระแสไฟเกินกระแสไฟฟ้า

ลดัวงจร แรงดนัไฟฟ้าตก หรือถูกบังคับให้ตกโดยผ่าน Under voltage release Trip สวิทซ์นีต้องสามารถทนกระแสไฟฟ้า

ได้ไม่น้อยกว่า  อมัแปร์ ที  โวลต์ เอซี 

 Electrical Tripping Time-Lag Device ประกอบด้วยความต้านทาน (Resistor) และคะแปซิเตอร์สําหรับ

ถ่วงระยะเวลาการทํางานของ Under voltage release ต้องสามารถถ่วงระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า .  วินาที หรืออาจใช้

แบบ Mechanical Delay ก็ได้ 

 

10.8 ASYMMETRICAL RELAY 
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เป็นรีเลย์ชนิด Solid State สําหรับใช้กับไฟฟ้าระบบ /  โวลต์  เฟส  สาย  แฮรตซ์ ซึงจะทํางานเมือ

แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสต่างกัน โดยสามารถตังจุดทีทํางานได้ระหว่าง % ถึง % Asymmetry มีคอนเทคชนิด 

Changeover จํานวนอย่างน้อย  อนั ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไม่เกินน้อยกว่า  โวลต์ และทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  

อมัแปร์ รีเลย์ต้องเป็น Tropicalized ชนิด Plug-in พร้อม Socket หรือต่อสายออกมามี Plug and Socket ให้พร้อมทงัชดุ 

 

10.9 UNDERVOLTAGE RELAY 

เป็นรีเลย์ชนิด Soild State Controlled สาํหรับใช้กบัไฟฟ้า  โวลต์ หรือ  โวลต์  เฮร์ตซ์ สามารถตัง Cut-in 

Point จะเปลยีนแปลงไปตามด้วย แต่ต้องสามารถตังให้ Cut-out Point อยู่ที  โวลต์ ได้มีคอนเทคชนิด Changeover 

จํานวนอย่างน้อย  อนั ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  โวลต์ และทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  อัมแปร์ รีเลย์ต้อง

เป็นแบบ Tropicalized ชนิด Plug-in พร้อม Socket หรือต่อสายออกมามี Plug and Socket ให้พร้อมชดุ 

 

10.10 GROUND FAULT PROTECTION SYSTEM 

สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดเฟรม ,  อัมแปร์และใหญ่กว่าต้องมี Ground Fault Sensor ทีจะตัดสวิทซ์ออก

โดยอตัโนมติั เมือมีการลดัวงจรลงดิน (Ground Fault) ซงึต้องมีอปุกรณ์ทีสามารถทํางานได้ดงัน ี

 ) Ground Fault Clearing Time ของเมนสวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติัต้องช้ากว่าของสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติของสาย

ป้อน (Feeder) 

 ) Ground Fault Current Pickup อย่างตําไม่น้อยกว่า  อมัแปร์ สามารถปรับได้ง่ายขึนไปถึงไม่น้อย ,  

อมัแปร์ 

 ) ต้องสามารถเลอืกตงัระยะเวลาถ่วง (Time Delay) ได้ที . , . , . , .  วินาท ี

 ) อปุกรณ์ทีเสนอต้องเป็นไปตาม NE Code ART. - , -  

 5) ความต้านทานการต่อลงดิน (Grounding Resistance) ของระบบจะต้องมีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม หากเกินกว่านี

จะต้องตอกหลกัดินเพิมและต่อเชือมกบัหลกัดินเดิมจนกว่าจะได้ค่าตามทีกําหนด นอกจากนีระยะห่างระหว่างหลกัดินแต่

ละกลุม่จะต้องอยู่ห่างกนัไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

 ) หลกัดินอันแรกทีต่อเชือมสายดินจากอุปกรณ์ หรือจากอาคารจะต้องติดตัง Concrete inspection pit ไว้

สาํหรับทดสอบความต้านทานด้วย 

 

10.11 ฟิวส์และฐาน 

 ) ฟิวส์สาํหรับป้องกันสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติและสวิทซ์อืนๆ ให้ใช้ฟิวส์ชนิด HRC ตามมาตรฐาน DIN  

และ VDE  ซงึสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได้ไม่น้อยกว่า  KA ที  โวลต์ ฐานฟิวส์ให้ใช้ชนิด Triple-

Pole ติดชนิดกนั  อนั โดยมี Phase Barriers สาํหรับฟิวส์ขนาด  อมัแปร์ขนึไป 

 ) ฟิวส์สําหรับคอนโทรลและสําหรับป้องกันเครืองวัดต่างๆ ให้ใช้ฟิวส์ชนิด Cartridge ตามมาตรฐาน DIN 

 และ ม VDE  ซงึสามารถป้องกนักระแสไฟลดัวงจรได้ไม่น้อยกว่า  KA ที  โวลต์ ฐานฟิวส์ใช้ชนิด 

Flush-Mounting สาํหรับฟิวส์ทีติดกบัฝาตู้และชนิดธรรมดาสาํหรับฟิวส์ทีติดในตู้  
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10.12 Measuring Instrument 

 - แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ เป็นชนิดใช้ติดตังกับตู้แผงสวิตซ์ (Flush Mounted Switchboard type) มีจุดต่อ

สายด้านหลงั สามารถกนัฝุ่ นและความชืนได้ Accuracy Class  หรือดีกว่า 

 - Selector Switch เป็นชนิดแบบหมุน สําหรับ Voltmeter Selector Switch ให้มีตําแหน่ง R-S, S-T T-R, OFF, 

R-N, S-N และ T-N หรือตามทีระบใุนแบบ 

 - หม้อแปลงกระแส (C.T) เป็นชนิด Ring Type Cast Resin Insulation มีพิกดัตามทีระบใุนแบบ 

 

10.13 CIRRENT TRANSFORMER (CT) 

Secondary rated current:  A, Primary Rating ตามทีกําหนดในแบบ Accuracy Class : .  หรือดีกว่า 

Tropical Proof, ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  โวลต์ Rated Burden ตามทีจําเป็นต้องเป็นใช้ 

 

10.14 VOLTMETER 

เป็นชนิดต่อแรงมีสเกลอ่านได้ -  โวลต์ หรือตามแบบ Accuracy Class .  หรือดีกว่า 

 

10.15 VOLTMETER SWITCH (VS) 

เป็นชนิดเลอืกได้  จงัหวะ (RS-ST-TR-O-RO-SO-TO) สําหรับไฟ  เฟส  สาย เพือวัดได้ทัง  เฟส และกับเส้น

ศนูย์ ทงัมีจงัหวะ ปิดด้วยหรือใช้ชนิดเลอืกได้  จงัหวะ (RS-ST-TR-O) สาํหรับเฉพาะไฟ  เฟส  สาย 

 

10.16 AMMETER ใช้  ชนิด ตามทีกําหนดในแบบ ดังนี 

Direct Connection Ammeter ขนาดและจํานวนตามทีกําหนดในแบบ Accuracy Class .  หรือดีกว่า 

 

10.17 CT. TYPE AMMETER  

เป็นชนิดมีสเกลอ่านได้ตามขนาด Primaty Current Rating เป็นแบบใช้ต่อกับ Current Transformer ชนิด  อัม

แปร์ Secondary Rated Current, Accuracy Class .  หรือดีกว่า 

 

10.18 AMMETER SWITCH (AS) 

เป็นชนิดเลอืกได้  จงัหวะ เพือวดักระแสไฟฟ้าทงั  เฟส และมีจงัหวะปิดด้วย (O-R-S-T) ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่ตํา

กว่า  อมัแปร์ สาํหรับใช้กบัอมัมิเตอร์แบบใช้ CT 

 

10.19 FREQUENCY METER 

เป็นชนิด Vibrating Reed Type (  Reeds) สาํหรับต่อเข้ากับระบบไฟ  โวลต์ หรือ  โวลต์ วัดได้ระหว่าง 

-  Hz, Accuracy Calss . ) 

 

10.20 KILOWATTHOUR METER (KWH) 
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เป็นชนิด  เฟส หรือ  เฟส แบบธรรมดา หรือ Maximum Demand Type ตามทีกําหนดสําหรับต่อตรงหรือใช้กับ 

CT ระบบไฟฟ้า /  โวลต์  เฟส  สาย หรือตามทีกําหนด Accuracy . % หรือดีกว่าผ่านการทดสอบโดยการ

ไฟฟ้าท้องถิน 

 

10.21 INDICATOR LAMPS 

 ใช้ชนิดทีผลติตามมาตรฐาน DIN มีเลนส์สด้ีานหน้าใช้  ชนิด ตามแรงดนัไฟฟ้า ดงันี  

 ) สาํหรับ  โวลต์ ใช้ฐานหลอดแบบ E  และหลอดนีออน 

 ) สาํหรับกระแสไฟ  โวลต์ ใช้ฐานหลอดแบบ BA  S หลอด  โวลต์  วตัต์ 

 ) สําหรับกระแสไฟตรงเกิน  โวลต์ ใชแ้บบเดียวกบัขอ้ .  แต่มีความตา้นทาน (Fropping Resistor) ลด

แรงดนัไฟฟ้าลงมาเป็น  โวลต ์

 

10.22  อุปกรณ์วัดพลังงานไฟฟ้า (Power Meter) 

0. .   คุณสมบัติทัวไปของ Power Meter สําหรับวัดค่าทางไฟฟ้าของตู้ไฟฟ้าหลักของอาคาร เช่น 

MDB หรือ EMDB 

 Power Meter จะต้องมีความสามารถในการวัด และเก็บข้อมูลของระบบไฟฟ้า โดยสามารถติดตงัและ

ทํางานทีอณุหภูมิในช่วง -25 + 70 C ความชืนสมัพทัธ์อยู่ในช่วง  – %  และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีได้มาตรฐานรับรอง 

จาก IEC หรือเทียบเท่า 

 )  คณุสมบติัของ Power Meter 

1.1) Power Meter จะต้องเป็นเครืองมือวัด แบบดิจิตอล และ แสดงผลเป็นตวัเลข โดยจะแสดง

ผ่านหน้าจอ แบบ Monochrome Graphics LCD หรือ back-light LCD หรือ Graphics Display หรือ Color Dot-Matrix 

LCD Display 

. ) Power Meter จะต้องมีความแม่นยําในการวัดกระแส ± . % หรือดีกว่า และมีความ

แม่นยําในการวดัแรงดนั ± . % หรือดีกว่า 

. ) Power Meter จะต้องมีความแม่นยําในการวดัอย่างน้อยทีระดับ Class . S ตาม

มาตรฐาน IEC -  

. ) ค่าทีวดัได้จาก Power Meter จะต้องเป็นค่า True RMS และมีความแม่นยําในการวัดถึง 

Harmonic ที rd  

. ) Power Meter จะต้องมีขนาดกว้าง  mm และ ยาว  mm  

. ) Power Meter จะต้องมีความสามารถในการต่อกบัแรงดนัไฟฟ้าทีระดบัไม่น้อยกว่า  

Volt L-L 

. ) Power Meter จะต้องมีความสามารถในการต่อกบั Current Transformer ได้โดยตรง โดย

รองรับ Nominal current ที  A หรือ  A 

. ) การ Set up หรือ Reset ใน Power Meter จะต้องมี Password ป้องกนั 

. ) จะต้องมีความสามารถในการวดัค่าทางไฟฟ้าอย่างน้อยดังต่อไปนี 
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บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  a.Current, per-phase 

  b.Voltage, per-phase 

  c.Real Power (kW) 

  d.Reactive Power (kVAR) 

  e.Apparent Power (kVA) 

  f.Power Factor, per-phase & three-phase total 

  g.Frequency readings 

  h.Real Energy (kWh) 

  i.Reactive Energy (kVARh) 

  j. Apparent Energy (kVAh) 

  k.Demand Current 

  l.Real Power Demand (kWd) readings, present, last, peak demand 

  m.Reactive Power Demand (kVARd) readings present, last, peak demand 

  n.Apparent Power Demand (kVAd) readings present, last, peak demand 

  o.Total Harmonic Distortion (THD) readings, Total Demand Distortion 

(TDD) , K-factor and Crest factor 

  p.Minimum and Maximum readings  

. ) เครืองวดัจะต้องมีความสามารถในการสอืสารกบัระบบควบคมุระยะไกล หรือ ระบบ

ควบคมุพลงังานได้ โดยจะต้องมี Protocol เป็นแบบ Modbus TCP Protocol ผ่าน Ethernet Port หรือ Modbus RTU โดย

ผ่านทาง Communication port RS-  โดยจะต้องมีความเร็วในการสง่ข้อมูลไม่น้อยกว่า ,  bps 

. ) รองรับการสอืสารผ่านทาง Protocol Modbus TCP, RTV หรือดีกว่า 

1.12)  มีคณุสมบัติดงันี  

  a.หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 1 MB Memory 

  b.DATA Logging 

  c.Alarm 

  d.Events Logging 

1.13) รองรับการทํางานร่วมกบั Software บริหารจดัการพลงังานมิเตอร์เพือรองรับการเชือมต่อ

เพือการเก็บข้อมูลต่างๆ ในอนาคต 

1.14)   เครืองวดัรองรับ Digital Input และ Output จํานวนได้ถงึ 2 Inputs และ 2 Outputs 

1.15)   Power Meter ต้องได้รับมาตรฐาน IEC หรือ ANSI 

 

0. .   คุณสมบัติทัวไปของ Power Meter สําหรับวัดค่าทางไฟฟ้าของตู้ไฟฟ้ารองของอาคาร เช่น DB 

กรณีมีระบุในแบบ 
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บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 Power Meter จะต้องมีความสามารถในการวัด และเก็บข้อมูลของระบบไฟฟ้า โดยสามารถติดตงัและ

ทํางานทีอณุหภูมิในช่วง -25 +70C ความชืนสมัพทัธ์อยู่ในช่วง 5 – 90% ที 50C และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีได้มาตรฐาน

รับรอง จาก IEC หรือเทียบเท่า 

 )  คณุสมบติัของ Power Meter 

  1.1)   Power Meter จะต้องเป็นเครืองมือวดั แบบดิจิตอล และ แสดงผลเป็นตวัเลข โดยจะแสดง

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

. ) Power Meter จะต้องมีความแม่นยําในการวดักระแสและแรงดนั ± 0.5% หรือดีกว่า 

. ) Power Meter จะต้องมีความแม่นยําในการวดัอย่างน้อยทีระดับ Class 0.5S ตาม

มาตรฐาน IEC 62053-22 

. ) ค่าทีวดัได้จาก Power Meter จะต้องเป็นค่า True RMS  

. ) Power Meter จะต้องมีขนาดกว้าง 96 mm และ ยาว 96 mm 

. ) Power Meter จะต้องมีความสามารถในการต่อกบัแรงดนัไฟฟ้าทีระดบัไม่น้อยกว่า 400 

Volt L-L Cat III 

. ) Power Meter จะต้องมีความสามารถในการต่อกบั Current Transformer ได้โดยตรง โดย

รองรับ Nominal current ที 1 A หรือ 5 A 

. ) การ Set up หรือ Reset ใน Power Meter จะต้องมี Password ป้องกนั 

. ) จะต้องมีความสามารถในการวดัค่าทางไฟฟ้าอย่างน้อยดังต่อไปนี 

  a.Current, per-phase 

  b.Voltage, per-phase 

  c.Real Power (kW) 

  d.Reactive Power (kVAR) 

  e.Apparent Power (kVA) 

  f.Power Factor, per-phase & three-phase total, with IEC or IEEE 

convention, showing the type of load: inductive or capacitive 

  g.Frequency readings 

  h.Real Energy (kWh) 

  i.Reactive Energy (kVARh) 

  j. Apparent Energy (kVAh) 

  k.Minimum and Maximum readings  

. ) เครืองวดัจะต้องมีความสามารถในการสอืสารกบัระบบควบคมุระยะไกล หรือ ระบบ

ควบคมุพลงังานได้ โดยจะต้องมี Protocol เป็นแบบ Modbus RTU โดยผ่านทาง Communication port RS-  หรือ

รองรับการเชือมต่อแบบ TCP/IP ได้ผ่าน Ethernet port โดยจะต้องมีความเร็วในการสง่ข้อมลูไม่น้อยกว่า ,  bps 

1.11) รองรับการทํางานร่วมกบั Software บริหารจดัการพลงังานมิเตอร์เพือรองรับการเชือมต่อ

เพือการเก็บข้อมูลต่างๆ ในอนาคต 



โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU23/SP-E/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและสือสาร Page  10-13/9             

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

1.12)   เครืองวัดสามารถติดตงั Digital หรือ Analog Input และ Output เพิมได้ถงึ  Inputs และ 

 Outputs  

  1.13)   Power Meter ต้องได้รับมาตรฐาน IEC หรือ ANSI 

 

0. .   คุณสมบัติทัวไปของ Digital Meter สําหรับวัดค่าทางไฟฟ้าของตู้ไฟฟ้ารองของอาคาร เช่น LP 

หรือ CU กรณีมีระบุในแบบ 

 Power Meter จะต้องมีความสามารถในการวัด และเก็บข้อมูลของระบบไฟฟ้า โดยสามารถติดตงัและ

ทํางานทีอณุหภูมิในช่วง -25 +70C ความชืนสมัพทัธ์อยู่ในช่วง 5 – 90% ที 50C และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีได้มาตรฐาน

รับรอง จาก IEC หรือเทียบเท่า 

 )  คณุสมบติัของ Power Meter 

  1.1)   Power Meter จะต้องเป็นเครืองมือวดั แบบดิจิตอล และ แสดงผลเป็นตวัเลข โดยจะแสดง

ผ่านหน้าจอ แบบ LED (Light Emitting Diode) หรือ back-light LCD หรือ Color Dot-Matrix LCD Display 

. ) Power Meter จะต้องมีความแม่นยําในการวดักระแสและแรงดนั ± 1% หรือดีกว่า 

. ) Power Meter จะต้องมีความแม่นยําในการวดัอย่างน้อยทีระดบั Class 1 ตามมาตรฐาน 

IEC 62053-21 

. ) ค่าทีวดัได้จาก Power Meter จะต้องเป็นค่า True RMS และมีความแม่นยําในการวัดถึง 

Harmonic ที st  

. ) Power Meter จะต้องมีความสามารถในการต่อกบัแรงดนัไฟฟ้าทีระดบัไม่น้อยกว่า 480 

Volt L-L Cat III 

. ) Power Meter จะต้องมีความสามารถในการต่อกบั Current Transformer ได้โดยตรง โดย

รองรับ Nominal current ที 1 A หรือ 5 A 

. ) การ Set up หรือ Reset ใน Power Meter จะต้องมี Password ป้องกนั 

. ) จะต้องมีความสามารถในการวดัค่าทางไฟฟ้าอย่างน้อยดังต่อไปนี 

  a.Current, per-phase 

  b.Voltage, per-phase 

  c.Real Power (kW) 

  d.Reactive Power (kVAR) 

  e.Apparent Power (kVA) 

  f.Power Factor, per-phase & three-phase total, with IEC or IEEE 

convention, showing the type of load: inductive or capacitive 

  g.Frequency readings 

  h.Real Energy (kWh) 

  i.Reactive Energy (kVARh) 

  j. Apparent Energy (kVAh) 
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  k.Minimum and Maximum readings  

. ) เครืองวดัจะต้องมีความสามารถในการสอืสารกบัระบบควบคมุระยะไกล หรือ ระบบ

ควบคมุพลงังานได้ โดยจะต้องมี Protocol เป็นแบบ Modbus RTU โดยผ่านทาง Communication port RS-  หรือ

รองรับการเชือมต่อแบบ TCP/IP ได้ผ่าน Ethernet port  โดยจะต้องมีความเร็วในการสง่ข้อมลูไม่น้อยกว่า 9,6  bps 

1.10) รองรับการทํางานร่วมกบั Software บริหารจดัการพลงังานมิเตอร์เพือรองรับการเชือมต่อ

เพือการเก็บข้อมูลต่างๆ ในอนาคต 

1.11)   เครืองวัดสามารถติดตงั Digital หรือ Analog Input และ Output เพิมได้ถงึ  Inputs และ 

 Outputs  

  1.12)   Power Meter ต้องได้รับมาตรฐาน IEC หรือ ANSI 

 

10.23  Automatic Main Capacitor Bank 

 1) Automatic Capacitor Bank สําหรับปรับค่า Power Factor ของระบบไฟฟ้า โดย Capacitor ต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานของ IEC 60831-1/2 

 2) พิกดัของ Automatic Main Capacitor Bank ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ IEC 831 60837-1/2, UL94 V0 

  - TYPE    : INDOOR (DRY METALLIZED FILM) 

  - NUMBER OF PHASE  : 3 

  - RATED VOLTAGE  : ≥ 400 V 

  - RATED FREQUENCY  : 50 HZ. 

  - RATED OUTPUT   ; ตามทีระบไุว้ในแบบ 

  - SWITCHING STEP  : ตามทีระบไุว้ในแบบ 

  - POWER LOSS   : ≤ 0.2W/KVAR หรือดีกว่า 

  - CONTROL VOLTAGE  : 200V 

 3) ความต้องการด้านการออกแบบและการสร้าง CAPACITOR BANK ต้องเป็นชนิดทีประกอบด้วย 

CAPACITOR ย่อย หลายๆ ตัว ยึดรวมกันเข้าบนแผ่นโลหะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ควบคุมและประกอบกันเป็นชุดติดตัง

ภายในตู้ เหลก็กนัสนิม มีการระบายอากาศและการต่อลงดินเป็นอย่างดี อปุกรณ์ควบคมุประกอบด้วย 

  ) FUSE PROTECTION ทกุ STEPS ของ CAPACITOR BANK 

  2) MAGNETIC CONTACTOR 

  3) DISCHARGE COIL (หรือเป็นแบบ BUILT IN ใน CAPACITOR) 

  4) KVAR CONTROLLER 

  5) POWER FACTOR METER 

  6) INDICATION LAMP 

  7) AUTOMATIC AND MANUAL SWITCHING DEVICE 

 ) อุปกรณ์ควบคุมต้องติดตังอยู่ส่วนบนของแต่ละ UNIT, CAPACITOR BANK ต้องเป็นแบบทีสามารถ

ดัดแปลง และต่อเติมได้โดยไม่มีผลต่อการทํางานของตัวอืนๆ AUTOMATIC CAPACITOR BANK ต้องประกอบสําเร็จ
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และทดสอบคณุสมบติัและการทํางานมาแล้วจากโรงงานก่อนนํามาติดตัง CAPACITOR BANK จะต้องได้รับการทดสอบ

ตามมาตรฐาน IEC 60831-1/2 

 

0.   อุปกรณ์ป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า Surge Protective Device (SPD) 

1) ข้อกําหนดทวัไป 

- ติดตังอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จเพือป้องกันความเสียหายเนืองจากแรงดันเสิร์จทีเกิดขึนกับอุปกรณ์

ไฟฟ้าทีตู้  เมนไฟฟ้าทีจ่ายให้กับอาคาร(MDB), แผงวงจรย่อย, ระบบสายสญัญาณ, ระบบโทรศัพท์, 

ระบบวดัและควบคมุ 

- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ ( SURGE PROTECTION DEVICE ) ต้องมีคุณสมบัติได้ตามมาตรฐาน

ดงัต่อไปน ี DIN VDE  EN , UL หรือIEC 

-   อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสร์ิจต้องเป็นผลติภัณฑ์เดียวกนัเพือการทํางานทีประสานสมัพนัธ์ 

-   การดําเนินการติดตังให้เป็นไปตามกฎการเดินสายและติดตังของการไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคหรือ มาตรฐานการติดตงัระบบไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 

- อปุกรณ์ทีนํามาติดตงัต้องเป็นของใหม่100%ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

2) มาตรฐาน 

อุปกรณ์ฯ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีเทคโนโลยี Isolating Spark gap ชนิดปกปิดทีไม่ปลดปล่อยไอร้อน

ออกมาและไม่มีวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสว่นประกอบภายใน ได้รับการออกแบบ และรับรองตามมาตรฐาน ครอบคลมุ ถึง

การติดตงัเพือให้ได้การปกป้องสงูสดุ โดยมีข้อกําหนดตามมาตรฐาน ดงัน;ี 

- มาตรฐานการป้องกนัแม่เหลก็ไฟฟ้าจากฟ้าผ่า (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) : E.I.T Standard 2005-

50 

- มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสําหรับสิงปลกูสร้าง (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) : E.I.T Standard 

2003-43 

- International Electro technical Commission: IEC 61643-1 และ IEC 62305 

3) ข้อกําหนดทางเทคนิค 

3.1)   การป้องกนัด้าน POWER SUPPLY 400/230 Vac, 24 Vdc 

 . .   SPD  FOR MDB (กรณีขนาดหม้อแปลงตงัแต่  kVA ขนึไป) 

  อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ ( Surge Protection Device ) Class I+II / B+C เป็นอุปกรณ์

ป้องกนัเสร์ิจทีประกอบด้วยอปุกรณ์ป้องกนั  Classes ในแต่ละเฟสใช้สาํหรับติดตงัอปุกรณ์ทีเมนไฟฟ้ารวมทังแผงไฟฟ้าที

จ่ายให้กบัอาคารเป็นชดุแรก และ/ หรือ จาก LPZ  – LPZ ,  โดยติดตังแบบขนานโดยที Class I/B เป็น Arc Quenching 

Spark Gap ( SPD . ) และ Class II/C เป็น MOV ( SPD . ) โดยทีอปุกรณ์ทังสองจะต้องทํางานประสานกันเป็นอย่างดี

โดยผู้ ติดตงัต้องแสดงผลทดสอบการทํางานร่วมกนัของอปุกรณ์ทงัสอง class ทีไม่ตํากว่า  kA ( / ) ในกรณีทีมีความ

เสยีหายของอปุกรณ์ตวัใดตวัหนงึ อปุกรณ์ทีเหลอืจะต้องยงัสามารถช่วยป้องกันระบบได้อยู่ และสามารถถอดเปลียนทีละ 

Class ได้โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคดงัน ี

  .  อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสร์ิจ Class I / B (SPD . ) 
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  -   IEC Category/ EN Type /VDE     I/T /B 

  -   No of Pole        Pole 

  -   Nominal Voltage    Un    Vac /50Hz 

  -   Max.Continuous operating voltage  Uc   ≥  Vac/50Hz 

  -   Lightning Test Current ( / )   Iimp   ≥  kA 

  -   Nominal discharge current ( / )  In   ≥  kA 

  -   Protection level    Up   ≤2.2 kV 

  -   Immunity to short circuit (with max backup fuse)  kA 

  .  อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสร์ิจ Class II / C (SPD . ) 

  -   IEC Category/ EN Type /VDE     II/T /C 

  -   No of Pole        Pole 

  -   Nominal Voltage    Un    Vac 

  -   Max. Continuous operating voltage  Uc   ≥  Vac 

  -   Nominal discharge current ( / )  In   ≥  kA 

  -   Max. Discharge current ( / )   Imax   ≥  kA 

  -   Protection level    Up   ≤ .  kV 

  .  กรณีการติดตงัแบบ TT/TN-S ให้ผู้ ติดตงัเพิม SPD N-PE ระหว่างนิวตรัลและกราวด์โดยมี

รายละเอียดดงัน ี

  -   IEC Category/ EN Type /VDE     I/T /B 

  -   Nominal Voltage    Un    Vac 

  -   Max. Continuous operating voltage  Uc   ≥  Vac 

  -   Lightning Test Current ( / )   Iimp   ≥  kA 

  -   Nominal discharge current ( / )  In   ≥  kA 

  -   Protection level    Up   ≤2.  kV 

ให้ติดตังอุปกรณ์แบบขนานผ่าน Back up Fuse ขนาด  A จุดต่อลงดินให้มีการต่อผ่าน Ground terminal block ทีมี

การต่อลง DIN Rail เพือลดผลกระทบจากความยาวสายต่อแรงดนัป้องกนัโดยรวม 

3.1.2  SPD2 For MDB (กรณีขนาดหม้อแปลงไม่เกิน 1250 kVA) 

 อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสิร์จ ( Surge Protection Device ) Class I+II / B+C เป็นอปุกรณ์

ป้องกนัเสิร์จทีประกอบด้วยอปุกรณ์ป้องกนั 2 Classes ในแต่ละเฟสใช้สาํหรับติดตงัอปุกรณ์ทีเมนไฟฟ้ารวมทงัแผงไฟฟ้าที

จ่ายให้กบัอาคารเป็นชดุแรก และ/ หรือ จาก LPZ0 – LPZ 1,2  โดยติดตังแบบขนานโดยที Class I/B เป็น Arc Quenching 

Spark Gap ( SPD1.1) และ Class II/C เป็น MOV ( SPD1.2)  โดยทีอปุกรณ์ทงัสองจะต้องทํางานประสานกนัเป็นอย่างดี

โดยผู้ ติดตังต้องแสดงผลทดสอบการทํางานร่วมกนัของอปุกรณ์ทังสอง class ทีไม่ตํากว่า 25 kA (8/20)  ในกรณีทีมีความ
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เสยีหายของอปุกรณ์ตวัใดตวัหนึง  อปุกรณ์ทีเหลอืจะต้องยงัสามารถช่วยป้องกนัระบบได้อยู่ และสามารถถอดเปลยีนทีละ 

Class  ได้โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคดงันี 

 .  อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสร์ิจ Class I / B (SPD1.1) 

-   IEC Category/ EN Type /VDE     I/T1/B 

-   No of Pole       3 Pole 

-   Nominal Voltage    Un   230 Vac 

-   Max. Continuous operating voltage  Uc   ≥275 Vac 

-   Lightning Test Current (10/350)   Iimp   ≥25 kA 

-   Nominal discharge current (8/20)  In   ≥25 kA 

-   Protection level    Up   ≤1.5 kV 

-   Immunity to short circuit (with max backup fuse)  50 kA 

 . อปุกรณ์ป้องกนัแรงดันเสร์ิจ Class II / C (SPD1.2) 

-   IEC Category/ EN Type /VDE     II/T2/C 

-   No of Pole       3 Pole 

-   Nominal Voltage    Un   230 Vac 

-   Max. Continuous operating voltage  Uc   ≥275 Vac 

-   Nominal discharge current (8/20)  In   ≥20 kA 

-   Max. Discharge current (8/20)   Imax   ≥40 kA 

-   Protection level    Up   ≤1.5 kV 

 . กรณีการติดตงัแบบ TT/TN-S ให้ผู้ ติดตังเพิม SPD N-PE ระหว่างนิวตรัลและกราวด์โดยมี

รายละเอียดดังนี 

-   IEC Category/ EN Type /VDE     I/T1/B 

-   Nominal Voltage    Un   230 Vac 

-   Max. Continuous operating voltage  Uc   ≥260 Vac 

-   Lightning Test Current (10/350)   Iimp   ≥100 kA 

-   Nominal discharge current (8/20)  In   ≥100 kA 

-   Protection level    Up   ≤1.5 kV 

ให้ติดตงัอปุกรณ์แบบขนานผ่าน Back up Fuse ขนาด 125 A จดุต่อลงดินให้มีการต่อผ่าน Ground terminal block ทีมี

การต่อลง DIN Rail เพือลดผลกระทบจากความยาวสายต่อแรงดนัป้องกนัโดยรวม 

3.1.3  SPD3 For DB นอกอาคาร, DB บนหลงัคา, Elevator control panel, MATV 

 อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสิร์จ (Surge Protection Device) Class I,II / T1,T2 เป็นอปุกรณ์

ป้องกนัเสิร์จทีสร้างจาก MOV ทีผ่านการทดสอบทัง 2 Classes ในแต่ละเฟสใช้สําหรับติดตงัอปุกรณ์ทีตู้ควบคมุไฟฟ้าที

ติดตงัใกล้หลงัคา หรือตู้ควบคุมลฟิท์ โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคดงันี 



โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU23/SP-E/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและสือสาร Page  10-18/9             

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 . อปุกรณ์ป้องกนัแรงดันเสร์ิจ Class I,II 

-   IEC Category/ EN Type     I,II /T1,T2 

-   No of Pole       4 Pole 

-   Nominal Voltage    Un   230-240 Vac 

-   Max. Continuous operating voltage  Uc   ≥275 Vac 

-   Lightning Test Current (10/350)   Iimp   ≥12.5 kA 

-   Max. Discharge current (8/20)   Imax   ≥50 kA 

-   Protection level (L-N/L-PE/N-PE)  Up   ≤1.3 kV/1.5 kV 

ให้ติดตงัอปุกรณ์แบบขนานผ่าน Back up Fuse ขนาด 125 A จดุต่อลงดินให้มีการต่อผ่าน Ground terminal block ทีมี

การต่อลง DIN Rail เพือลดผลกระทบจากความยาวสายต่อแรงดนัป้องกนัโดยรวม 

3.1.4  SPD4 For DB 

 อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสิร์จ ( Surge Protection Device ) Class II / T2 เป็นอปุกรณ์ป้องกนั

เสร์ิจทีสร้างจาก MOV ใช้สาํหรับติดตงัอปุกรณ์ทีตู้ควบคมุไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคดังนี 

 . อปุกรณ์ป้องกนัแรงดันเสร์ิจ Class I,II 

-   IEC Category/ EN Type     II /T2 

-   No of Pole       4 Pole 

-   Nominal Voltage    Un   230-240 Vac 

-   Max. Continuous operating voltage  Uc   ≥275 Vac 

-   Nominal discharge current (8/20)  In   ≥20 kA 

-   Max. discharge current (8/20)   Imax   ≥40 kA 

-   Protection level (L-N/ N-PE)   Up   ≤1.35 kV/1.5 kV 

ให้ติดตงัอปุกรณ์แบบขนานผ่าน Back up Fuse ขนาด 125 A จดุต่อลงดินให้มีการต่อผ่าน Ground terminal block ทีมี

การต่อลง DIN Rail เพือลดผลกระทบจากความยาวสายต่อแรงดนัป้องกนัโดยรวม 

3.1.5  SPD5 สาํหรับการป้องกนัทีอปุกรณ์โดยตรง 

 อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสิร์จ (Surge Protection Device) Class III / T3 เป็นอปุกรณ์ป้องกนั

เสร์ิจสาํหรับป้องกนั PABX , CCTV, Fire Alarm Control Panel, BAS, Lighting control, PLC และอืนๆ สร้างจาก MOV 

ใช้สาํหรับติดตงัหน้าอปุกรณ์สอืสารต่างๆตู้ควบคมุไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคดงันี 

 3.1.5.1  SPD5.1 (DIN Rail Mounting) 

 อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสิร์จ Class III 

-   IEC Category/ EN Type     III 

-   Nominal Voltage    Un   230-240 Vac 

-   Max.Continuous operating voltage  Uc   ≥253 Vac 

-   Max. Discharge current (8/20)   Imax   ≥3 kA 
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-   Protection level (L-N/ L(N)-PE)   Up   ≤1.5 kV/0.9 kV 

-   ให้ติดตงัอปุกรณ์แบบขนานผ่าน Back up Fuse ขนาด 25 A 

 3.1.5.2  SPD5.2 (Socket/Plate Mounting) 

 อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสิร์จ Class III 

-   IEC Category/ EN Type     III 

-   Nominal Voltage    Un   220-240 Vac 

-   Max.Continuous operating voltage  Uc   ≥275 Vac 

-   Nominal discharge current (8/20)  In   ≥3 kA 

-   Protection level (L-N/ L(N)-PE)   Up   ≤1.5 kV 

-   ให้ติดตงัอปุกรณ์แบบขนานผ่าน Back up Fuse ขนาด 25 A 

 3.1.5.3  SPD5. (DIN Rail Mounting) 24 Vdc/ac 

อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสิร์จ Class III 

-   IEC Category/ EN Type     III 

-   Nominal Voltage    Un   24 Vdc/ac 

-   Max.Continuous operating voltage  Uc   ≥15 Vac/ 30 Vac 

-   Nominal discharge current (8/20)  In   ≥1 kA 

-   Protection level (L-N/ L(N)-PE)   Up   ≤180 V/ 550V 

-   ให้ติดตงัอปุกรณ์แบบขนานผ่าน Back up Fuse ขนาด 25 

 3.2)   การป้องกนัด้านข้อมลู, สญัญาณวดัและควบคมุ 

 3.2.1  อปุกรณ์ป้องกนัด้านสายสญัญาณ Analog/Digital ของ Programmable Logic Control (PLC) 

จะต้องมีคุณสมบติัดังนี 

 DI/DO AI/AO 

Arrester rate voltage (Uc) 30 Vdc 30 Vdc 

Nominal current 300 mA 300 mA 

Lightning test current limp (10/350us) 500 A 500 A 

Nominal surge discharge current  

In /path (8/20 us) 

5 kA/5 kA 5 kA/5kA 

Total surge current (8/20 us) 10 kA 10 kA 

Residual voltage at In core-core/core-G 45 V/650 V 45 V/650 V 

Cut off frequency (3 dB) 50 Ω system 3 MHz 2 MHz 

Response time core-core/core-G 1 ns/100 ns 1 ns/100 ns 

Temperature -20 C- +75 C -20 C- +75 C 

Degree of protection IP20 IP20 
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  3.2.2 SPD สาํหรับสายสอืสารในระบบโทรศพัท์ จะต้องมีคุณสมบัติดงันี 

 Course protection Fine protection 

Arrester rate voltage (Uc) 180 Vdc 185 Vdc 

Nominal current 1.5 A 300 mA 

Nominal surge discharge current /path 

(8/20 us)(In) 

-/5 kA 5 kA/5 kA 

Total surge current (8/20 us) 10 kA 10 kA 

Residual voltage at In core-core/core-G 800 V 800 V 

Cut off frequency (3 dB) 50 Ω system 100 MHz 20 MHz 

Response time core-core/core-G 100 ns 1 ns/100 ns 

Temperature -20 C- +75 C -20 C- +75 C 

Degree of protection IP00 IP20 

 

  3.2.3 SPD สาํหรับระบบ Local Area Network (LAN), IP Camera 

 Cat.6/Cat.5E,CCTV 19” Rack Cat.5E 

Arrester rate voltage (Uc) ≤ 3.3 V ≤ 6 V 

Nominal current 1.5 A 1.5 A 

Nominal surge discharge current /path 

(8/20 us)(In) core-core/core-G 

100 A/2 kA per 

signal path 

350 A/350 kA per 

signal path 

Total surge current (8/20 us) 10 kA 10 kA 

Output voltage limit at 1 kV/us 

 core-core/core-G 

9 V/700 V 20 V/30 V 

Cut off frequency (3 dB)  500 MHz 100 MHz 

Response time core-core/core-G 1 ns/100 ns 1 ns/1 ns 

Connector RJ45 RJ45 

 
  3.2.4 SPD สาํหรับสายสญัญาณระบบ Fire alarm system 

 Loop Signal Hardwire 24 V Output (Bell) 

Arrester rate voltage (Uc) ≤ 30 V ≤ 30 V 253 Vac 

Nominal current In 10 A 10 A 26 A 

Nominal surge discharge current 

(8/20 us)(In) core-core/core-G 

300 A/5 kA per 

signal path 

300 A/5 kA per 

signal path 

3 kA 
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Total surge current (8/20 us) 10 kA 10 kA - 

Output voltage limit at 1 kV/us 

 core-core/core-G 

45 V/650 V 45 V/650 V 1300 V/1500 V 

Cut off frequency (3 dB)  7 MHz 7 MHz - 

Response time core-core/core-G 1 ns/100 ns 1 ns/1 ns 25 ns/100 ns 

 

  3.2.5 SPD สาํหรับสายอากาศ Antenna, MATV 

 CCTV Main from 

SAT/Antena 

TV Socket 

Arrester rate voltage (Uc) 5 Vdc 280 Vdc 180 Vdc 

Nominal current In 185 mA 5 A 1.5 A 

Nominal surge discharge current  

(8/20 us)(In) core-core/core-G 

10 kA/10 kA 20 kA/20 kA  2.5 kA 

Total surge current (8/20 us) 10 kA 20 kA 2.5 kA 

Output limit voltage at 1 kV/us 

 core-core/core-G 

13 V/500 V 700 V 600 V 

Cut off frequency (3 dB)  90 MHz 2.5 GHz 2.5 GHz 

Connector BNC N Type/F Type F Type/UHF 

 
  3.2.6 อปุกรณ์ป้องกนัด้านสายสญัญาณ RS 485, Profibus จะต้องมีคณุสมบัติดงันี 

Connector type D-SUB 9 DIN Rail 

No of wire 4 

Wire+Earth+Ground 

2 

Wire+Earth+Ground 

Arrester rate voltage (Uc) 12  V 14 V 

Nominal current 380 mA 450 mA 

Nominal surge discharge current  

(8/20 us)(In) core-core/core-G 

5 kA/5 kA 10 kA/10 kA 

Total surge current (8/20 us) 10 kA 20 kA 

Residual voltage at In 

 core-core/core-G 

25 V/700 V 25 V/25 V 

Cut off frequency (3 dB)  50 MHz 70 MHz 

Temperature -40 C- +85 C -40 C- +85 C 

Degree of protection IP20 IP20 
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10.25 การติดตัง  

 )   แผงสวิตซ์ ฯ ทีติดตงัในสถานทีใช้งานจริงต้องยดึติดกบัฐานทีตงัด้วยน๊อตจํานวนไม่น้อยกว่า 4 จุดตามมุมทัง

สอีย่างแน่นหนา 

 )  ในกรณีทีเป็นพืนคอนกรีต น๊อตทีใช้ต้องเป็นแบบ EXPANSION BOLT 

 

10.26 การทดสอบ 

1)  การทดสอบประจําโรงงานผู้ผลิต (Routine Test) และ Type Tested (Licensee Assembly ) ตามมาตรฐาน 

IEC 61439-1&2 หรือมีเอกสารรับรองการทดสอบ (Licensee) ดงัต่อไปน ี

  1.1) Strength of materials and parts. (ความแข็งแรงของวสัดแุละชินสว่น) 

 1.2) Degree of protection provided by an ASSEMBLY enclosure (ดชันีการป้องกนัของ 

  สงิห่อหุ้ม) 

 1.3)  Clearances and creepage distances (ระยะห่างทางอากาศและระยะห่างทางพืนผิว) 

 1.4) Protection against electric shock (การป้องกนัไฟฟ้าช๊อคและความต่อเนืองของวงจรป้องกนั) 

 . ) Protection against electric shock and integrity of protective circuits 

  1.6) Incorporation of switching devices and components  (การติดตงัอปุกรณ์ตดัต่อและ

สว่นประกอบ   อืนๆ) 

 1.7) Internal electrical circuits and connections (วงจรไฟฟ้าภายในและการเชือมต่อ) 

 1.8) Terminals for external conductors (จดุพกัสายไฟสาํหรับตวันําทีมาจากข้างนอก) 

 1.9) Dielectric properties (ทดสอบค่าความเป็นฉนวน) 

 1.10) Verification of temperature rise (ทดสอบอณุหภูมิเพิม) 

  1.11) Short-circuit withstand strength (ทดสอบความทนทานต่อการลดัวงจร) 

  1.12) Electromagnetic compatibility (EMC) (ทดสอบความเข้ากนัได้ของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า) 

  1.13) Mechanical operation (ทดสอบการทํางานในทางกล 

 

 2)  นอกจากการทดสอบทีโรงงานผู้ ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ ว่าจ้างเมือมีการติดตังในสถานทีใช้งานแล้ว 

ต้องตรวจทดสอบอย่างน้อยดงัน ี

 2.1)  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอปุกรณ์ภายในแผงสวิตซ์ ทงัหมด 

 2.2)  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder) ต่างๆทีออกจากแผงสวิตซ์ฯ 

 2.3)  ตรวจสอบระบบการทํางานของอปุกรณ์ต่าง ๆ เพือทดสอบความถกูต้อง 

 

3) ในขันตอนการตรวจสอบจะต้องให้ผู้ควบคุมงานร่วมตรวจสอบทังทีโรงงานและสถานทีใช้งานจริง พร้อม

อนมุติัผลการตรวจสอบ 

 

10.27 เครืองมือบํารุงรักษา 



โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU23/SP-E/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและสือสาร Page  10-23/9             

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 )  ทีข้างแผงสวิตซ์ฯแต่ละชดุ ให้ติดตงัเครืองมือสาํหรับเปิดบานประตดู้านหน้าหนึงอัน โดยมีประกบติดรัดไว้กับ

แผงสวิตซ์ ให้สงูประมาณ 1,800 มม. 

  

0. 8 แผงกระจายไฟฟ้า (Distribution Board, Emergency Distribution Board) 

 )      แผงกระจายไฟฟ้าเป็นแผงประธานของ Load แต่ละส่วน โดยกระจายกําลงัไฟฟ้าให้แก่แผงย่อย 

(Panelboard)  

ตามจดุต่างๆ ตามกําหนดในแบบและรายละเอียดนี 

)     ความต้องการทางด้านการออกแบบและการสร้าง 

 .    การออกแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC. เพือนํามาใช้งานกบัระบบไฟฟ้าที /  โวลท์  เฟส  

สาย  เฮิร์ท 

 .    Cabinet ต้องเป็นแบบติดลอยทีผนงัหรือตังพืน ตวัแผงทําด้วย Galvanized Coated Gauge Sheet 

Steel with Powder Coating มีประตปิูด-เปิดด้านหน้าเป็น Flush Lock และต้องมี Key Lock ด้วย และต้องมี Circuit 

Directory with Clear Plastic Covering บอก Circuit ต่างๆ ติดอยู่ทีฝาประตภูายใน 

 .    Busbar ทีต่อกนักบั Breaker ต้องเป็น Phase Sequency Type 

 .    Main Circuit Breaker ต้องเป็น Moulded Case Circuit Breaker มี Amp Trip และ Amp Fram 

ตามทีกําหนดในแบบ ประกอบด้วย Instaneous Magnetic Short Circuit Trip และ Thermal Over Current Trip  ควร

เป็นผลติภัณฑ์เดียวกบั Feeder Circuit Breaker ต้นทาง เพือการทํางานทีสมัพนัธ์กนั (Co-Ordination) 

 .   Branch Circuit Breaker ต้องเป็น Moulded Case Circuit Breaker, Quick-Make, Quick- Break, 

Thermal Magnetic and Trip Indicating มีขนาดตามทีระบไุว้ใน Load Schedule และต้องเป็นผลติภัณฑ์เดียวกบั Main 

Circuit Breaker 

 .  Nameplate แผงสวิทซ์ต้องบ่งบอกด้วย Nameplate, Nameplate ต้องทําด้วยแผ่นพลาสติกสองชนั 

ชนันอกเป็นสดํีา และชันในเป็นสขีาว การแกะสลกัตวัหนงัสอืกระทําบนแผ่นพลาสติกสดํีา เพือว่าเมือประกอบกนัแล้ว 

ตวัหนงัสอืจะปรากฏเป็นสขีาว ตวัหนงัสอืบน Nameplate เป็นไปดงัแสดงไว้ในแบบ 

 .    ผงัวงจร แผงสวิทซ์ทกุแผง ต้องมีผงัวงจรทีอยู่กบัตู้ดงักล่าวติดไว้ทีฝาตู้  ซงึบ่งบอกถงึหมายเลขวงจร 

ขนาดสาย ขนาดของ Circuit Breaker และ Load ชนิดใดทีบริเวณใดไว้เพือสะดวกในการบํารุงรักษา 

)     การติดตงัแผงสวิทซ์ต้องติดตงัดงัแสดงไว้ในแบบ แผงสวิทซ์ต้องติดตงักบัผนังโดย Expansion Bolts ที

เหมาะสม 

และต้องติดตงัสงู .  เมตร จากพืนถงึระดบับนของแผงสวิทซ์ 

  

0.   แผงสวิตช์ย่อย (Panel board) 

) แผงสวิตช์ย่อย เป็นแผงสวิตช์ทีใช้ควบคุมการจ่ายกําลงัไฟฟ้าให้แก่ Load ต่างๆ โดยมี Branch Circuit 

Breaker เป็นตวัควบคมุ Load แต่ละกลุม่หรือแต่ละตวั ตามกําหนดในแบบหรือตาม Panelboard Schedule 

) ความต้องการทางด้านการออกแบบและการสร้าง 
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 . ) Panelboard ต้องออกแบบขนึตามมาตรฐานของ NEMA หรือ IEC โดยสร้างสําเร็จจากผู้ผลิต Circuit 

Breaker ทีใช้สาํหรับ Panelboard นี ใช้กบัระบบไฟฟ้า  Y/  โวลท์  เฟส  สาย  เฮิร์ท หรือ  โวลท์  เฟส  

สาย  เฮิร์ท ตามกําหนดในแบบ และ Panelboard Schedule 

 . ) Cabinet ต้องเป็นแบบติดลอย ตัวตู้ทําด้วย Galvanized Code Gauge Sheet Steel with Gray 

Baked Enamel Finish หรือเคลอืบด้วยฟอสเฟส แล้วพ่นด้วยสฝีุ่ นอีพ็อกซี (Epoxy Power paint) มีประต ูปิด-เปิด 

ด้านหน้าเป็นแบบ Flush Lock 

 . ) Busbar ทีต่อกันกับ Breaker ต้องเป็น Phase Sequency Type และเป็นแบบทีใช้กับ PLUG-ON 

หรือ BOLT-ON Circuit Breaker 

 . ) Main Circuit Breaker ต้องเป็น Molded Case Circuit Breaker  มี AMP Trip และ AMP Frame 

ตามทีกําหนดให้ในแบบ ประกอบด้วย Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip และ Thermal Overcurrent ควรเป็น

ผลติภัณฑ์เดียวกบั Feeder Circuit Breaker ต้นทาง เพือการทํางานทีสมัพนัธ์กนั (Coordination) 

 . ) Branch Circuit Breaker ต้องเป็นแบบ Quick-Make, Quick-Break, Thermal Magnetic and Trip 

Indicating และเป็นแบบ PLUG-ON หรือ BOLT-ON Type มีขนาดตามทีระบุไว้ใน Panelboard Schedule โดย Circuit 

Breaker ต้องเป็นผลติภัณฑ์เดียวกบั Main Circuit Breaker ของ Panelboard 

 . ) Nameplate แผงสวิตช์ย่อยต้องบ่งบอกด้วย Nameplate, Nameplate ต้องทําด้วยแผ่นพลาสติกสอง

ชนั ชนันอกเป็นสดํีา และชนัในเป็นสขีาว การแกะสลกัตวัหนงัสอื กระทําบนแผ่นพลาสติกสีดํา เพือว่าเมือประกอบกันแล้ว 

ตวัหนงัสอืจะปรากฏสขีาว ตวัหนงัสอืบน Nameplate เป็นไปดงัแสดงไว้ในแบบ 

 . ) ผังวงจร ตู้ ย่อยทุกตู้  ต้องมีผังวงจรทีอยู่กับตู้ดังกล่าวติดไว้ในฝาตู้  ซึงจะบ่งบอกถึงหมายเลขวงจร 

ขนาดสาย ขนาดของ Circuit Breaker และ Load ชนิดใดทีบริเวณใดไว้เพือสะดวกในการบํารุงรักษา 

 ) การติดตัง ให้ติดตังกับผนังด้วย Expansion Bolt ทีเหมาะสม หรือติดตังบน supporting ทีเหมาะสม โดย

ระดบัสงู .  เมตร จากพืนถงึระดบับนของแผงสวิตช์ ตามตําแหน่งทีแสดงในแบบ 

 

0.  CONSUMER UNIT 

 ชนิดและขนาดตามทีระบใุนแบบ ตวัแผงทําด้วย Polystyrene หรือ Polyester หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต สีครีม

หรือสขีาว ฝาด้านหน้าสามารถเปิดออกได้ ด้านในต้องมีทีว่างมากพอสําหรับสายทีเข้าหรือออก และจะต้องมีแผ่นตาราง

แสดงการใช้งานของ Circuit Breaker แต่ละตัว Consumer Unit จะต้องมี Jumper Busbar และ Neutral Bar ทีเป็น

ทองแดงผลิตขึนสําหรับใช้งานทางไฟฟ้า โดยเฉพาะค่า IC ของ Main Circuit Breaker ต้องไม่น้อยกว่า  KAทีแรงดัน 

 V.  เฟส และ Branch Circuit Breaker ต้องเป็นชนิดล็อค เข้ากับรางโดยไม่ต้องใช้สกรูหรือเป็นชนิด Plug-In และมี 

Interrupting Capacity ไม่น้อยกว่า  KA ทีแรงดัน  V.  เฟส การจัด Branch Circuit Breaker ต้องอยู่ในลกัษณะที

สามารถถอดเปลยีนได้ โดยไม่หยดุการใช้งานของเบรกเกอร์ตวัอืน 

 

10.31 MAGNETIC CONTACTOR 

 1)  คอนแทกเตอร์สาํหรับคาปาซิเตอร์ต้องมีคณุสมบติัดงันี 

  1.1)   ประเภทการใช้งาน AC- b และมี Damping Resistor 
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 1.2) ผลติตามมาตรฐานของ IEC - - , EN - -  

 1.3)  ใช้กบัพิกดัแรงดนั /  V  Hz 

 1.4) แรงดนัคอยล์  V หรือ  V  Hz 

 1.5) พิกัดขนาดคอนแทกเตอร์ต้องใช้ขนาดไม่ตํากว่า 1.5 เท่าของกระแสคาปาซิเตอร์หรือตามทีระบุใน

แบบ 

 2)  คอนแทกเตอร์สาํหรับเปิด-ปิด ไฟแสงสว่าง มีลกัษณะดงัน ี

 2.1)  ประเภทการใช้งาน AC  มีหน้าสมัผสัช่วยอย่างน้อย  ตวั หรือตามทีระบใุนแบบ 

 2.2)  ผลติตามมาตรฐานของ IEC - , VDE  

  2.3)    ใช้กบัพิกดัแรงดนั /  V  Hz 

  2.4)   แรงดนัคอยล์  V  Hz 

  2.5)   พิกดัขนาดคอนแทกเตอร์ต้องใช้ขนาดไม่ตํากว่า .  เท่าของกระแสโหลดหรือตามทีระบใุนแบบ 

 3)  คอนแทกเตอร์สาํหรับการสตาร์ทมอเตอร์แบบ Direct on Line Starter ต้องมีคณุสมบติัดงัน ี

 3.1)  ประเภทการใช้งาน AC  และมีหน้าสมัผสัช่วยอย่างน้อย  CONTACT 

 3.2)  ผลติตามมาตรฐานของ IEC - , VDE  

  3.3)    ใช้กบัพิกดัแรงดนั /  V  Hz 

  3.4)   แรงดนัคอยล์  V หรือ  V  Hz 

  3.5)   ขนาดคอนแทกเตอร์ตามขนาดแรงม้าหรือกิโลวตัต์ของมอเตอร์ หรือตามทีระบใุนแบบ (ไม่เกิน 5 KW) 

  3.6)   ขนาดเครืองป้องกันโหลดเกิน (Overload Protection) เลือกใช้ขนาดปรับตังแต่ไม่ตํากว่า 1.00 เท่า 

ของกระแสโหลดเต็มทีมอเตอร์ แต่ไม่เกินกว่า 1.40 เท่าของกระแสโหลดเต็มทีมอเตอร์ 

 4)  คอนแทกเตอร์สาํหรับการสตาร์ทมอเตอร์แบบ สตาร์-เดลต้า ต้องมีคณุสมบติัดงัน ี

 4.1)  ประเภทการใช้งาน AC  และมีหน้าสมัผสัช่วยอย่างน้อย  ตวั 

 4.2)  ผลติตามมาตรฐานของ IEC - , VDE  

  4.3)    ใช้กบัพิกดัแรงดนั /  V  Hz 

  4.4)   แรงดนัคอยล์  V หรือ  V  Hz 

  4.5)   ขนาดคอนแทกเตอร์ ตามขนาดแรงม้าหรือกิโลวตัต์ของมอเตอร์ หรือตามทีระบใุนแบบ (ไม่เกิน  KW) 

  4.6)   ขนาดเครืองป้องกนัโหลดเกิน เลอืกใช้ขนาดปรับตงัไม่ตํากว่า .  เท่าของกระแสโหลดเต็มทีมอเตอร์ 

แต่ไม่เกินกว่า .  เท่าของกระแสโหลดเต็มทีมอเตอร์ 
 

10.32 CIRCUIT BREAKER 

 1)  Circuit Breaker ทงัหมดผลติและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE, IEC, UL 

 2) เป็นชนิดทีผลติขนึมาต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 240 Volt สําหรับ 1 เฟส และไม่น้อยกว่า 415 

Volt สาํหรับ 3 เฟส 

 3) ขนาดเฟรม (Frame size) ไม่เกิน 250 Amp. ต้องเป็นชนิด Molded Case Circuit Breaker, Thermal 

Magnetic or Solid State Trip 0.8 – 1.0 In, Ics = 100% Icu 
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 4) ขนาดเฟรมมากกว่า 250 Amp. เป็นชนิด Molded case หรือ Open Frame โดยมี Releasing Device เป็น

แบบ Solid State Trip Unit 0.4 – 1.0 In, Ics = 100% Icu 

 5) Main Circuit Breaker ทีมีพิกัดตังแต่ 1000 Amp. ขึนไป จะต้องมีระบบ Ground Fault Protection โดยมี

ค่าปรับตังแต่ไม่เกิน 1200 Amp. สําหรับ Ground Fault Current ตังแต่ 3000 Amp. ขึนไปและจะต้องปลด วงจรภายใน

เวลาไม่เกิน 1 วินาที 

 ) Mounting เป็นชนิดติดตงัแบบ Fixed, Plug-In หรือ Draw-Out ตามทีระบใุนแบบ 

  6.1) Fixed type เป็นแบบติดตงัถาวรยดึติดกบัโครงโลหะของตู้  

  6.2) Draw-Out Type สาํหรับเฟรมเกิน 400 Amp. ต้องติดตงับนรางเลือนเข้าออก โดยมี Hand Crank เพือ

ช่วยผ่อนแรงและต้องมีระบบ Safety Trip Machanism Circuit Breaker จะ trip ทันทีโดยอัตโนมัติถ้ามีการ Plug-In หรือ 

Draw-Out ในขณะที Circuit Breaker อยู่ในตําแหน่ง “On” โดยมีตําแหน่งเลอืนเข้าออก 3 ตําแหน่ง คือ 

  - Connected : Circuit breaker อยู่ในตําแหน่งใช้งานปกติ 

  - Test : Main contact ไม่ต่ออยู่กบัระบบแต่ชดุ Control  ยงัไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  - Disconnected : Main Contact และชดุ Control ถกูตดัขาดจากระบบ 

 7) Operating Mechanism ต้องเป็นชนิดใดชนิดหนงึตามทีระบใุนแบบดงัน ี

  . ) Manual Operated เป็นแบบสบัเข้าและออกได้ด้วยมือ โดยวิธีบิดหรือสบัขึนลง ซึงอาจจะเป็นแบบมี

สปริง (Spring Loaded) ก็ได้ 

  7.2) Motor Operated เป็นแบบ Charge Spring ด้วยมอเตอร์และสับเข้าออกด้วย Solenoid หรือใช้

มอเตอร์สบัเข้าออกโดยตรงก็ได้ตามทีระบใุนแบบ แต่จะต้องมี Clearing Contact สาํหรับจัดไฟจากมอเตอร์หรือ Solenoid 

เมือสบัหรือปลดแล้ว 

 8) Main Circuit Breaker ชนิด Air Circuit Breaker (ACB) จะต้องประกอบด้วย Function ดงัน ี

  8.1) ค่า IC ระบตุามในแบบ 

  . ) Draw-out Type 

  8.3) Over Load Protection 

  8.4) Long Time Delay 

  8.5) Short Circuit Protection 

  8.6) Short Time Delay 

  8.7) Instantaneous Protection 

  8.8) Ground Fault Protection และอปุกรณ์ประกอบภายใน 

  8.9) Shunt Release 

  8.10)   Time Delayed Undervoltage Release 

  8.11)  เป็นชนิด Motor Drive 

  8.12)  4 Auxiliary Contact 

  8.13)   มี Communication Port 

  8.14)   เป็นแบบ Adjust Amp Trip 
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  8.15)   อปุกรณ์ประกอบอืน ๆ รวมถงึ Special tool (ถ้ามี) ทีจําเป็นตามมาตรฐานของผู้ผลติ 
 

10.33 MOLDED CASE SWITCH 

 เป็นสวิทช์แบบเดียวกับ Circuit Breaker แต่ไม่มี Over Current และ Short Circuit Release แต่มี Arcing 

Chamber สว่นคณุสมบติัอืน ๆ เหมือนกนัทกุประการ 
 

10.34 SAFETY SWITCH 

 เป็นอปุกรณ์สาํหรับตดักระแสไฟฟ้าทีจ่ายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า เพือความปลอดภัยในขณะทําการซ่อมบํารุงอุปกรณ์

ไฟฟ้านนั ๆ และต้องเป็นชนิด Quick Make, Quick Break, Heavy Duty มีขนาดพิกดัตามทีระบใุนแบบ 

 1) ตัวตู้ทําด้วยแผ่นเหล็กทีผ่านกรรมวิธีป้องกันและกําจัดสนิม พร้อมทังเคลือบอบสีอย่างดีโดยมีระดับการ

ป้องกนั NEMA 1 สาํหรับติดตงัในอาคารและ NEMA 3R สาํหรับติดตงัภายนอกอาคาร 

 2) ตวัสวิทช์จะต้องมีกระเดืองลอ็คอยู่ เมือสวิทช์อยู่ในตําแหน่ง OFF จงึจะสามารถเปิดฝาได้ 

 3) ขนาด Ampere Rating จํานวนขวัสายและจํานวน Phase ให้เป็นไปตามระบใุนแบบ 

 4) ชุดทีกําหนดให้มี Fuse ให้ใช้ Fuse Clips เป็นแบบ Spring Reinforced โดยขนาดของ Fuse ให้เป็นช่น

เดียวกบัข้อทีระบขุ้างต้น 

 ) การติดตงัให้ติดตงักบัผนงัตามระบใุนแบบ โดยระดบัความสงูจากพืน 0.80 ม. ถึงระดับบนของสวิทช์ หรือติด

ทีความสงูตามทีระบใุนแบบ ในกรณีบริเวณติดตงัไม่มีผนงัหรือกําแพง ให้ติดตังบนขายึดโครงเหล็กทีแข็งแรง ให้ สวิทช์สงู

จากพืนไม่น้อยกว่า 0.80 ม. ถงึระดบับนของสวิทช์ 
 

10.35 CIRCUIT BREAKER BOX WITH ENCLOSED 

 1)  ทวัไปให้ใช้ Molded Case Circuit Breaker ทีมี Ampere Trip Rating และจํานวน Pole ตามทีระบใุนแบบ 

 2) ขอบเขต ผู้ รับจ้างต้องจัดหาและติดตัง Circuit Breaker Box (Enclosed Circuit Breaker) ตามทีแสดงใน

แบบและระบใุนข้อกําหนดนีทกุประการ 

 3) ความต้องการทางด้านเทคนิค 

  . ) Enclosure เป็นไปตามมาตรฐาน NEMA โดยทีตวัตู้ทําด้วยแผ่นเหลก็ทีผ่านกรรมวิธีป้องกนั 

และกําจัดสนิม พร้อมทังเคลือบอบสีอย่างดี โดยมีระดับการป้องกัน NEMA 1 สําหรับติดตังในอาคาร และ NEMA 3R 

สาํหรับติดตงัภายนอกอาคาร 
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11.   รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์แนะนําให้ใช้ 

รายละเอียดในหมวดนีได้แจ้งถงึรายชือผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับ ทังนีคุณสมบัติของ

อปุกรณ์นนัๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะทีได้กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ ว่าจ้างทีจะอนุมัติหรือไม่ถือเป็นทีสินสดุ 

อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพือเปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ทีกําหนด ผู้ รับจ้างต้อง

เป็นผู้ ชําระค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการนีทงัสนิ 

 

11.1 Low Voltage Main and Distribution Board Manufacturer  

- Asefa  

- ESI 

- PMK  

- Siam Industry  

- SCI  

- TIC  

- ABB 

- SMBE 

- BTE 

- Sangchai 

- SPE 

- UMS 

- AVATAR 

- หรือเทียบเท่า 

11.2 Low Voltage Circuit Breaker  

- ABB  

- Cutler-Hammer  

- Fuji  

- GE  

- Legrand  

- Eaton  

- Mitsubishi  
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- Siemens  

- Schneider Electric 

- หรือเทียบเท่า 

11.3 Panel board/Consumer Unit  

- ABB  

- Eaton  

- Fuji Electric  

- GE  

- Bticino  

- Mitsubishi  

- Siemens  

- Schneider Electric  

- หรือเทียบเท่า 

11.4 Safety Switch  

- Eaton  

- GE  

- Legrand  

- Siemens  

- Schneider Electric  

- ABB  

- Bticino 

- หรือเทียบเท่า 

11.5 Digital Power Meter  

- Celsa  

- Crompton Instruments  

- Circutor  

- E-power  

- Janitza  

- Lovato  
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- Siemens  

- Schneider Electric  

- Socomec  

- ABB  

- RTR 

- หรือเทียบเท่า 

11.6 Surge Protection Device  

- Dehn  

- Phoenix Contact  

- Schneider Electric  

- Socomec 

- หรือเทียบเท่า 

11.7 LV Power Cable & Control Cable  

- Bangkok Cable  

- CTW  

- Draka  

- Phelpsdodge  

- S Super Cable  

- Thai Yazaki  

-       หรือเทียบเท่า 

11.8 Fire Resistance Cable & Flame Retardant Cable  

- Draka  

- Prysmian  

- Studer 

- หรือเทียบเท่า 

11.9 Wire way & Cable Tray  

- Asefa  

- BSM  

- SCI  
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- SMC  

- TST  

- TAS  

- TIC 

- UI 

- หรือเทียบเท่า 

11.10 Conduit (Metallic)  

- ABSO  

- Arrow Pipe  

- BSM  

- Panasonic  

- RSI  

- PAT  

- TAS  

- UI  

- หรือเทียบเท่า 

11.11  Conduit (Non Metallic)  

- Clipsal  

- Eflex  

- SCG  

- TAP  

- Thai Pipe  

- HACO 

- PBP 

- TGG  

- หรือเทียบเท่า 

11.12 Switch and Outlet  

- Bticino  

- Legrand  
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- MK 

- Panasonic 

- Schneider Electric 

- Siemens 

- HACO 

- หรือเทียบเท่า 

11.13  Luminaire 

- Bega 

- Bryant 

- Delight 

- EYE 

- ERCO 

- Endo 

- Hilight 

- L&E 

- Ligman 

- Lightenna 

- Philips 

- Panasonic 

- Racer 

- Syivania 

- Vinic 

- WE-EF 

- X-Trabrite 

- Zumlobel 

- Victor 

- หรือเทียบเท่า 

11.14  Emergency Light & Fire Exit 

- Delight 
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- Max Bright - CEE 

- Sunny 

- Safeguard 

- EML 

- หรือเทียบเท่า 

11.15  Lamp  

- EYE  

- Osram  

- Philips  

- Panasonic  

- Sylvania  

- Toshiba  

- หรือเทียบเท่า 

11.16  Lamp Holder  

- BJB 

- Panasonic  

- Philips  

- Vossloh 

- L&E 

- หรือเทียบเท่า 

11.17 Ballast  

- EYE  

- L&E  

- Osram  

- Philips  

- หรือเทียบเท่า 

11.18 Electronic ballast 

- Osram  

- Philips  
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- Sylvania 

- หรือเทียบเท่า 

11.19 Data Terminal (Patch Panel) 

- Commscope  

- Krone  

- Schneider Electric  

- 3M 

- Belden  

- Panduit  

- Link 

- หรือเทียบเท่า 

11.20 Rack Enclosure 

- APC 

- Cyber Rack 

- Commscope 

- Krone 

- Link 

- German Rack 

- หรือเทียบเท่า 

11.21 Network Switches 

- Cisco 

- HP 

- Allied Telesis 

- Extreme 

- Siemen 

- หรือเทียบเท่า 

11.22 IP Phone 

- Cisco 

- HP 
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- Siemen 

- หรือเทียบเท่า 

11.23 Data Outlet  

- Commscope  

- Krone  

- Schneider Electric  

- 3M  

- Belden  

- Panduit  

- Pansonic  

- Bticino  

- Siemens  

- Link 

- AMP 

- หรือเทียบเท่า 

11.24 Data Cable  

- Commscope  

- Belden  

- Krone  

- Panduit  

- Schneider Electric  

- 3M  

- Link 

- AMP 

- หรือเทียบเท่า 

11.25 MATV Cable  

- Belden  

- Triax  

- Kathrein  
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- Maspro  

- TFC  

- Link 

- WISI 

- หรือเทียบเท่า 

11.26 Fire Barrier System  

- Bio fireshield  

- Hilti  

- STI  

- 3M  

- metacaulk  

- หรือเทียบเท่า 

11.27 Earthing & Lightning Protection System  

- ATSTORM  

- Biral  

- Kumwell  

- PREVISTORM  

- Dehn  

- Axis 

หมายเหต ุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใชต้ามเครืองหมายการคา้ทีระบุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด 
จึงสามารถให้ใชเ้ทียบเท่าได ้



งานระบบปรบัอากาศงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศและระบายอากาศ  
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สารบัญ 

 

เรือง           หน้า  

 

1. ข้อกําหนดทวัไปงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ      

 .  ความต้องการทวัไป         1-1/8 

 .  มาตรฐาน          1-1/8 

 .  ขอบเขตของงาน         1-1/8 

 .  วสัดแุละอปุกรณ์         1-2/8  

 .  การติดตงั          1-3/8 

 .  เครืองมือ          1-3/8 

 .  การประสานงาน         1-3/8 

 .  การตรวจสอบแบบและรายการ        1-3/8 

 .  การแก้ไขเปลยีนแปลงแบบ รายการ และวสัดอุปุกรณ์     1-4/8 

 .  การขนสง่และการนําวสัดเุข้ายงัหน้างาน       1-4/8 

 .  การเก็บรักษาเครืองมือ วสัดแุละอปุกรณ์       1-4/8 

 .  แบบใช้งาน (Shop Drawing)        1-4/8 

 .  ป้ายชือและเครืองหมายของวสัดแุละอปุกรณ์      1-5/8 

 .  การทดสอบเครืองและระบบ        1-5/8 

 .  การป้องกนัการผกุร่อน         1-5/8 

 .  การเจาะตดั          1-5/8 

 1.17 การจดัทําแท่นเครืองโดยงานอาคาร       1-5/8 

 .  การเตรียมการในการซ่อมบํารุงเครืองและอปุกรณ์      1-6/8 

 .  การยดึท่อ และอปุกรณ์กบัโครงสร้างอาคาร       1-6/8 

 .  ความปลอดภัยในการทํางาน        1-6/8 

 1.21 การทาส ี          1-6/8 

 .  แบบก่อสร้างจริง (As Built Drawings)       1-6/8 

 .  การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีรักษาเครือง       1-6/8 

 .  หนงัสอืคู่มือการใช้และบํารุงรักษาเครืองและอปุกรณ์      1-7/8 

 .  การประกนั          1-7/8 

 .  การทดสอบเครือง (WITNESS PERFORMANCE TEST)     1-7/8 

 .  การบริการ          1-7/8 

 .  การสง่มอบงาน         1-7/8 
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เรือง           หน้า  

 

2.  เครืองปรับอากาศแบบแยกสว่น (SPLIT TYPE AIRCONDITIONING)  INVERTER    

 2.1 ความต้องการทวัไป          2-1/4 

 2.2  เครืองระบายความร้อน (CONDENSING UNIT)       2-1/4 

2.3 เครืองเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)       2-2/4 

2.4  การติดตงัระบบปรับอากาศแบบ (SPLIT TYPE SYSTEM)      2- /4 

2.5 การทดสอบ          - /  

.  ระบบท่อนํายาและท่อนําทิง (REFIGERANT AND DRAIN PIPING SYSTEM)   2-3/4 

.  ระบบควบคมุ (CONTROL SYSTEM)       2-4/4 

 .  รายชือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์       2-4/4  

3.  พดัลมระบายอากาศ           

 3.1  ความต้องการทวัไป          3-1/3 

 3.2. พดัลมแบบหอยโข่ง (Centrifugal Fan)        3-1/3 

 3.3  พดัลมแบบ Axial Flow         3-2/3 

 3.4  พดัลมแบบ Propeller          3-2/3 

 3.5 พดัลมระบายอากาศแบบ Ceiling Mount        3-3/3 

 .  รายชือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์         3-3/3 

4. ทีแขวนและรองรับสาํหรับท่อนําและท่อลม        

 4.1  ข้อกําหนดทวัไป         4-1/6  

 4.2  การแขวนโยงท่อ และการยดึท่อ         4-1/6 

    4.3       ความต้องการเพิมเติมสาํหรับท่อทีติดตงัในแนวตงัและในแนวนอน     4-2/6 

4.4       การแขวนและรองรับนําหนกัท่อนํา        4-3/6 

4.5        การแขวนยดึท่อลม          4-5/6  

5. ระบบท่อลม            

 5.1 งานท่อลมจากโลหะ (Metal Ductwork)       5-1/4  

 5.2  งานท่อลมจากวสัดทุีไม่ใช่โลหะ (Non-Metal Ductwork)      5-3/4 

 5.3 ฉนวนหุ้มท่อลม          5-3/4 

 5.4 ความสะอาดท่อลม          5-3/4 

 5.5  รายชือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์       5-4/4 

6. หน้ากากลมและแผงกรองอากาศ         

 6.1  หน้ากากลม           6 -1/3 

 6.2  ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)      6 -1/3  

 6.3  รายชือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์        6 -3/3 
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เรือง           หน้า  

 

7. อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงตํา สายไฟฟ้าแรงตําชนิดทนไฟ และแผงสวิทซ์ควบคมุมอเตอร์     

 7.1  อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้า          7-1/14 

 7.2  สายไฟฟ้าแรงตํา          7- /14 

 7.3  แผงสวิทซ์ควบคมุมอเตอร์         7-8/1  

 7.4  ตวัอย่างรายชือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า      7-13/1  

8.  ระบบป้องกนัเสยีงและการสนัสะเทือน        

 8.1 อปุกรณ์และระบบลดแรงสนัสะเทือน (Vibration Control)      8-1/5 

 8.2  อปุกรณ์และระบบดดูซบัเสยีง (Noise Control)       8-3/5 

 8.3 รายชือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์        8-5/5 

9. ระบบวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม        

  9.1  ขอบเขตของงาน          9-1/5 

 9.2  หน่วยงาน เอกสาร มาตรฐาน และวิธีการทดสอบอ้างอิง      9-1/5 

 9.3  วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม         9-4/5 

 9.4  การดําเนินการ          9-4/5 

 9.5  รายชือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์         9-5/5 

10. การทดสอบและการปรับแต่งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ    

 10.1  ความต้องการทวัไป          10-1/2 

 10.2  การบนัทกึข้อมลูของการทดสอบ        10-1/2 

 10.3 การทดสอบและปรับปริมาณลม         10-1/2 

 10.4  การทําความสะอาดท่อลม         10-2/2 
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1. ข้อกําหนดทัวไปงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
 

1.1  ความต้องการทัวไป  

ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและดําเนินการจดัหาและติดตงัระบบปรับอากาศและระบายอากาศ พร้อมอปุกรณ์อํานวย

ความสะดวกอืน ๆ ให้แล้วเสร็จตามข้อกําหนดเงือนไขและเพือให้ได้ผลงานก่อสร้างทงัหมดทีมีมาตรฐาน มีสภาพพร้อมทีจะ

ใช้งานได้ทนัทีเมือการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีฝีมือการทํางานทีประณีตละเอียดและมีความถกูต้องตามหลกัวิชาช่างทีดี  

 

1.2  มาตรฐาน  

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอืน วสัดแุละอปุกรณ์การประกอบและการติดตังจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อกําหนด

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 มาตรฐานและข้อบังคับต่าง ๆ ทีอ้างถึงครอบคลมุถึงฉบับล่าสดุทีปรากฏให้มีผลบังคับใช้

จนถงึวนัทําการติดตงัด้วย โดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเอกสารนนั ๆ ประกอบเพือเสนอเรืองให้พิจารณาต่อผู้ผู้ ว่าจ้าง  

 

1.3  ขอบเขตของงาน  
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1.3.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาติดตงัและทดสอบอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดังแสดงไว้ในรูปแบบ 

และรายละเอียดเพือให้ใช้งานได้สมบรูณ์และถกูต้องตามความประสงค์ของการใช้งาน  

1.3.2  เครืองและอปุกรณ์ทกุชินต้องเป็นของใหม่ได้มาตรฐานสากลไม่เคยผ่านการใช้งานทีใดมาก่อน และอยู่ใน

สภาพเรียบร้อยสมบรูณ์จนถงึวนัทําการติดตงั  

1.3.3  ผู้ รับจ้างรับผิดชอบในการจดัการเกียวกบัการขนสง่เครืองและอุปกรณ์ถึงบริเวณสถานทีติดตัง รวมทังการ

เก็บรักษา และป้องกนัความเสยีหายใด ๆ อนัอาจจะเกิดขนึ เช่น จากดิน ฟ้า อากาศ ภัยธรรมชาติจากมนุษย์หรือสตัว์ เป็น

ต้น จนถงึวนัสง่มอบงาน  

1.3.4  การติดตงั การขนสง่ การใช้แรงงาน การเก็บรักษา และการปฏิบัติการต่าง ๆ ซึงจําเป็นในการดําเนินการ

ติดตงัให้เป็นไปโดยเรียบร้อยถกูต้องตามข้อกําหนด และหลกัวิชาการทางวิศวกรรม จนกระทังระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศสามารถใช้งานได้ดี  

1.3.5  วสัด ุและอปุกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับช่วยให้ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ใช้งานได้ดีแม้ว่าจะ

ไม่ได้ระบไุว้ในแบบรูปและรายการ แต่หากเป็นตรรกแห่งวิชาชีพวิศวกรรมก็เป็นหน้าทีของ ผู้ รับจ้างต้องจัดหามาติดตังใน

งาน เพือให้ได้ระบบทีสมบรูณ์และมีประสทิธิภาพ ทงันีโดยการพิจารณาเห็นชอบของผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง  

1.3.6  ในกรณีทีมีการขัดแย้งระหว่างแบบรูปและรายการ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทน ผู้ ว่าจ้าง

ทราบทนัท ีและให้ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบืองต้นเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทน ผู้ ว่าจ้างเพือวินิจฉัย และ

ถือเอาคําวินิจฉยันนัเป็นทีสนิสดุ  

1.3.7 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อสมรรถนะ และความสามารถของเครืองและอุปกรณ์ทีนํามาใช้โครงการนี

ทงัหมด เพือให้ได้จดุประสงค์ตามความต้องการของผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง หากจะมีการเปลยีนแปลงใด ๆ จะต้องแจ้ง

ให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างทราบ และให้ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบืองต้นเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้

ว่าจ้างเพือวินิจฉยั และถือเอาคําวินิจฉยันนัเป็นทีสนิสดุ  

1.3.8  แบบรูปทีแสดงเป็นแบบไดอะแกรมแสดงไว้เพือให้ผู้ รับจ้างทราบถงึแนวทางและหลกัการของระบบ รวมทัง

ความต้องการของผู้ ว่าจ้าง แบบรูปดงักลา่วได้แสดงแนวการเดินท่อต่าง ๆ และตําแหน่งทีติดตังเครืองและอุปกรณ์ใกล้เคียง

กบัความเป็นจริง อย่างไรก็ตามในการติดตงั ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบสถาปนิก แบบโครงสร้าง และแบบระบบงานอืน 

ๆ ทีเกียวข้องทังหมด พร้อมทังจัดทําแบบ Shop Drawing ให้พิจารณาเห็นชอบก่อนทําการติดตังจริงทุกครัง เพือให้งาน

ติดตงัดําเนินไปได้โดยสะดวกไม่ขดัแย้งกบังานระบบอืน  

 

1.4  วัสดุและอุปกรณ์  

1.4.1  ผู้ รับจ้างต้องสง่เอกสารรายละเอียดวสัดแุละอปุกรณ์ทีจะนํามาใช้ติดตัง พร้อมด้วยข้อมูลทางด้านเทคนิค

ให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างได้พิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อนทีจะทําการจัดหา อย่างน้อย 15 วันก่อนทีจะนําไปทําการ

ติดตงั  

1.4.2  วัสดุ อุปกรณ์ใดซึงเสียหายในระหว่างการขนส่ง การติดตังหรือการทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการ

ซ่อมแซมวสัด ุอปุกรณ์นนัให้อยู่ในสภาพดี หรือเปลยีนให้ใหม่ตามความเห็นชอบของ ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง  

1.4.3  ถ้าผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเห็นว่าวสัดแุละอปุกรณ์ทีนํามาใช้มีคณุสมบติัไม่เท่าทีกําหนดไว้ในรายการ 

ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างมีสทิธิ ทีจะไม่ยอมให้นํามาใช้ในงานนี ในกรณีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรส่ง
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ให้สถาบนัทีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเชือถือทําการทดสอบคณุสมบัติ เพือเปรียบเทียบกับข้อกําหนดก่อนทีจะอนุมัติให้

นํามาใช้ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ ดําเนินการให้โดยมิชกัช้า  

1.4.4  วสัดแุละอปุกรณ์ทีนํามาติดตงัจะต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยถกูนําไปใช้งานมาก่อน  

1.4.5  หากมีความจําเป็นเกิดขึนอันกระทําให้ผู้ รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุ หรืออุปกรณ์ตามทีได้แจ้งใน

ข้อกําหนด และ/หรือ แบบรูปแก่ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง และจะต้องจดัหาวสัด ุหรืออปุกรณ์อืนมาทดแทนแล้ว ผู้ รับจ้าง

จะต้องชีแจงเปรียบเทียบรายการละเอียดของสงิดงักลา่ว พร้อมทังแสดงหลกัฐานข้อพิสจูน์แก่ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้าง

เพือรับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างโดยเร็ว  

 

1.5  การติดตัง  

1.5.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวิศวกรทีมีประสบการณ์ ความสามารถ หัวหน้าช่าง และช่างทีมีฝีมือสงูเท่านันเข้ามา

ปฏิบติังาน โดยมีวิธีการจัดงานและทํางานทีถูกต้องตามหลกัวิชาการ และมีจํานวนเพียงพอทีปฏิบัติงานให้เสร็จทันตาม

ความประสงค์ของผู้ ว่าจ้าง  

1.5.2  วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องเป็นวิศวกรเครืองกล หรือวิศวกรสาขาอืนทีมีประสบการณ์ตามที

ระบใุนข้อกําหนดของผู้ ว่าจ้าง (TOR) และได้ขนึทะเบียนเป็นวิศวกรควบคมุตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ รับผิดชอบใน

การควบคมุการติดตงังานในระบบทงัหมด  

1.5.3  ผู้ ว่าจ้างมีสทิธิ จะสงัให้ผู้ รับจ้างเปลยีนคนงานทีผู้ ว่าจ้างเห็นว่าปฏิบัติงานด้วยฝีมือทีไม่ดีพอ หรืออาจเกิด

การเสยีหายหรืออนัตราย ผู้ รับจ้างต้องจดัหาคนงานใหม่ทมีีประสทิธิภาพดีพอมาทํางานแทนทีโดยทันที และค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ทีเกิดขนึอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทงัสนิ  

 

1.6  เครืองมือ  

ผู้ รับจ้างต้องมีเครืองมือ เครืองใช้ เครืองผ่อนแรงทีมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

และต้องเป็นชนิดทีถกูต้องเหมาะสมกบัประเภทของงานทีทําในจํานวนทีเพียงพอ  

 

1.7  การประสานงาน  

ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความสาํคญัเกียวกบัการประสานงานอย่างจริงจงั โดยจะต้องพยายามปรึกษาการติดตังระบบใน

สว่นทีเกียวข้องกบัผู้ ก่อสร้างรายอืนๆ เช่น งานโครงสร้างอาคาร งานระบบสขุาภิบาล งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพือให้งาน

ดําเนินไปโดยสะดวก  

 

1.8  การตรวจสอบแบบและรายการ  

1.8.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวิศวกรทีมีประสบการณ์ ความสามารถ หัวหน้าช่าง และช่างทีมีฝีมือสงูเท่านันเข้ามา

ปฏิบติังาน โดยมีวิธีการจัดงานและทํางานทีถูกต้องตามหลกัวิชาการ และมีจํานวนเพียงพอทีปฏิบัติงานให้เสร็จทันตาม

ความประสงค์ของผู้ ว่าจ้าง  

1.8.2  ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบรายการข้อกําหนดต่าง ๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถงึข้อกําหนดเงือนไขต่าง ๆ โดยแจ้งชดั  

1.8.3  เมือมีข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการ หรือข้อสงสยั หรือข้อผิดพลาดเกียวกับแบบและรายการให้

สอบถามจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างโดยตรง  
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1.9  การแก้ไขเปลียนแปลงแบบ รายการ และวัสดุอุปกรณ์  

1.9.1  การเปลยีนแปลงการปฏิบติังานทีผิดไปจากแบบและรายการ อันเนืองมาจากแบบและรายการขัดกันหรือ

ความจําเป็นอืนใดก็ดี ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแก่ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างเพืออนุมัติขอความเห็นชอบเสียก่อนจึงจะ

ดําเนินการได้  

1.9.2  ในกรณีทีผลติภัณฑ์ของผู้ รับจ้างมีลกัษณะสมบติัอนัเป็นเหตใุห้อปุกรณ์ตามรายการทีกําหนดไว้ เกิดความ

ไม่เหมาะสมหรือไม่ทํางานโดยถูกต้อง ผู้ รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยทีจะแจ้งขอความเห็นจากผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้

ว่าจ้างในการแก้ไขเปลยีนแปลงให้ถกูต้อง โดยชีแจงแสดงหลกัฐานจากบริษัทผู้ผลติ มิฉะนนัผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ

ต่อความเสยีหายทีอาจจะเกิดขนึแต่เพียงผู้ เดียว  

 

1.10  การขนส่งและการนําวัสดุเข้ายังหน้างาน  

1.10.1  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนสง่เครือง วสัด ุและอปุกรณ์มายงัสถานทีติดตงั รวมทงัการยกเข้าไปยัง

ทีติดตงั ค่าใช้จ่ายทงัหมดเป็นของผู้ รับจ้างทงัสนิ  

1.10.2  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสยีหาย อนัเกิดจากการขนสง่ วสัด ุอปุกรณ์ หรือเครืองมือต่าง ๆ มายัง

สถานทีติดตงั  

1.10.3  ผู้ รับจ้างจะต้องมีกําหนดการในการนําวัสดุ และอุปกรณ์เข้ามายังหน้างาน และแจ้งให้ผู้ เกียวข้องทราบ

ก่อนลว่งหน้า พร้อมทงัจดัเตรียมสถานทีสาํหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์อย่างถูกต้องล่วงหน้า โดยประสานงานกับผู้ รับ

จ้างอืน ๆ ทีเกียวข้อง  

1.10.4  เมือวสัดแุละอปุกรณ์เข้าถงึหน้างาน ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ เกียวข้องทราบ เพือทีจะได้ตรวจสอบวัสดุและ

อปุกรณ์เหลา่นันให้ถูกต้องตามทีผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างได้อนุมัติไว้ก่อนทีจะนําวัสดุและอุปกรณ์เข้ายังสถานทีเก็บ

รักษา  

 

1.11  การเก็บรักษาเครืองมือ วัสดุและอุปกรณ์  

1.11.1 ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัสถานทีเก็บรักษาเครืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ทีนํามาใช้ในการติดตังภายในบริเวณก่อสร้าง

อาคารเอง เครืองมือ วสัดแุละอปุกรณ์ดงักลา่ว จะยงัคงเป็นกรรมสทิธิ ของผู้ รับจ้างเองทงัหมด ซึงผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ

ต่อการสญูหาย เสอืมสภาพ หรือถกูทําลายจนกว่าจะได้ติดตงัโดยสมบรูณ์ และสง่มอบงานแล้ว  

1.11.2  หากจะเก็บรักษาวสัดแุละอปุกรณ์ภายในอาคารทีก่อสร้างแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ ว่าจ้าง

หรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเสยีก่อน ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในสว่นทีจะใช้ในการเก็บรักษาวัด

สแุละอปุกรณ์ และในสว่นทีจะต้องขนวสัดผุ่าน เพือป้องกนัความเสยีหายทีอาจจะเกิดขนึกบัโครงสร้างอาคาร  

 

1.12 แบบใช้งาน (Shop Drawing)  

ผู้ รับจ้างจะต้องทําแบบใช้งานแสดงรายละเอียดการติดตังของระบบต่าง ๆ ตามทีได้ตรวจสอบสภาพทีติดตังตาม

ความเป็นจริง และจากการประสานงานกบังานระบบอืน ๆ แล้ว แบบจะต้องจัดทําในมาตราส่วนทีเหมาะสมแต่ไม่เล็กกว่า 

1:100 เสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเพือพิจารณาอนมุติัอย่างน้อย 2 ชดุ ก่อนดําเนินการติดตังในเวลาอันสมควรแต่

จะไม่น้อยกว่า 15 วนั  
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1.13  ป้ายชือและเครืองหมายของวัสดุและอุปกรณ์  

1.13.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา หรือจดัทําป้ายชือ เป็นตวัหนงัสอืและเครืองหมายต่าง ๆ เพือแสดงชือและขนาดของ

อปุกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาองักฤษ  

1.13.2  ป้ายชือให้ทําด้วยวัสดุทีคงทนต่อสภาพแวดล้อม ป้ายต้องยึดติดให้มันคงถาวร ป้ายชือดังกล่าวจะต้อง

จดัหาให้กบัอปุกรณ์ต่อไปนีคือ  

 ก. แผงควบคมุไฟฟ้าทงัหมด  

 ข. เครืองสบูนําและเครืองจกัรหลกั (Main Equipment) ทงัหมด  

1.13.3  สทีีใช้พ่นเป็นตวัหนงัสอื และเครืองหมายให้ใช้สสีเปรย์กระป๋องได้  

 

1.14  การทดสอบเครืองและระบบ  

1.14.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครืองจกัรหลกัต่าง ๆ เสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทน

ผู้ ว่าจ้าง รวมทงัจดัเตรียมเอกสารข้อแนะนําจากผู้ผลติในการทดสอบเครืองเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างจํานวน 2 

ชดุ  

1.14.2  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทดสอบเครืองจกัรหลกั การใช้งานทงัระบบตามหลกัวิชาเพือแสดงให้เห็นว่างานทีทํา

ถกูต้องตามแบบและรายการทีกําหนดทกุประการ โดยมีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างร่วมในการทดสอบด้วย  

1.14.3  อปุกรณ์ และเครืองมือทีใช้ในการทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหามาทงัหมด  

 

1.15  การป้องกันการผุกร่อน  

วัสดุทีเป็นโลหะทีนํามาใช้ในโครงการนีทุกชนิด จะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิมและการผุกร่อนทีเหมาะสม

มาแล้วทังสิน เช่น การพ่นอบสีจากโรงงาน การทําความสะอาดผิวโลหะและทาด้วยสีกันสนิม หรือสงักะสีตามความ

เหมาะสม หรือตามทีได้ระบไุว้ หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต (Manufacturer’s Standard) หากใช้สีกันสนิมจะต้อง

เป็นสีกันสนิมชนิด Red Iron Oxide โดยจะต้องส่งสีดังกล่าวให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการ

ดําเนินการ  

 

1.16  การเจาะตัด  

ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการประสานงานตําแหน่งและขนาดเพือการตดัเจาะทีจําเป็นต่อการติดตงัระบบระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ เช่น การเจาะผนัง พืน การเจาะตัดฝ้าเพดาน เป็นต้น การตัดเจาะต่าง ๆ จะต้องทําอย่าง

ระมดัระวงั และรอบคอบ เพือไม่ให้เกิดผลเสยีหายต่อโครงสร้างอาคาร และไม่ทําให้ความเรียบร้อยของอาคารต้องเสียไป 

รวมทงัจะต้องแจ้งให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างทราบก่อนทีจะดําเนินการตดัเจาะด้วย  

 

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

ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานแสดงขนาด ระยะตําแหน่ง และนําหนกัเครืองจกัร อปุกรณ์ในการทําแท่น

เครือง แท่นแผงไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น แก่ผู้ รับจ้างงานอาคารตามความเหมาะสม และมีความแข็งแรง แท่นคอนกรีตจะต้องมี

การเสริมเหลก็ให้ถกูต้องทางวิชาการ พร้อมทงัมีอปุกรณ์ป้องกนัการสนัสะเทือนติดตงัอยู่ด้วย (ถ้าจําเป็น)  
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1.18  การเตรียมการในการซ่อมบํารุงเครืองและอุปกรณ์  

ในการติดตงัเครืองและอปุกรณ์ทกุชิน ผู้ รับจ้างจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพือให้แน่ใจว่าได้ติดตังเครือง

และอปุกรณ์อย่างถกูต้อง สามารถทําการซ่อมบํารุง และสามารถเปลยีนทดแทนได้โดยสะดวก ระหว่างการก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง

จะต้องเตรียมการและเตรียมช่องทางต่าง ๆ ในการนําเครืองและอปุกรณ์เข้ายงัสถานทีติดตงั เพือไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องกับ

การก่อสร้างอาคาร  

 

1.19  การยึดท่อ และอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร  

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์ทีเหมาะสมในการยดึท่อและอปุกรณ์กบัโครงสร้างอาคาร เช่น โครงเหล็กยึดทีถูกต้อง

ตามหลกัวิชาการ หากจะใช้ Expansion Bolt จะต้องเป็น Expansion Bolt ทีผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถรับนําหนกัตามที

ต้องการได้ โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ตํากว่า 1.5 เท่า (Safety Factor = 1.5)  

 

1.20  ความปลอดภัยในการทํางาน  

ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานติดตัง เพือให้เกิดอันตรายน้อยทีสดุ และ

จะต้องรับผิดชอบต่ออนัตรายต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขนึในสว่นทีตวัเองรับผิดชอบทงัสนิ นอกจากนีจะต้องจดัหาเครืองดับเพลิง

ไว้ในบริเวณทีมีการเชือมอยู่เสมอ  

 

1.21  การทาส ี 

ผู้ รับจ้างจะต้องทาสวีสัดแุละอปุกรณ์ตามทีระบ ุการทาสใีห้ยดึถือการปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลติส ีคณุภาพของ

สจีะต้องเทียบเท่ากบัคณุภาพของสตีามทีระบใุช้ในข้อกําหนดงานเครืองกล ก่อนทาสีจะต้องเตรียมผิวโลหะให้สะอาด และ

ก่อนทาสจีริงจะต้องมีสรีองพืนเพือป้องกนัการผกุร่อนเสมอ สกีนัสนิมจะต้องทาอย่างน้อย 1 ชนั  

 

1.22  แบบก่อสร้างจริง (As Built Drawings)  

1.22.1  ในระหว่างดําเนินการติดตงั ผู้ รับจ้างจะต้องทําแผนผงัและแบบตามทีสร้างจริง (As built drawings) แสดง

ตําแหน่งของอปุกรณ์การติดตงั อปุกรณ์ตามทีเป็นจริง รวมทงัการแก้ไขอืน ๆ ทีปรากฏในงานระหว่างการติดตงัโดยการแก้ไข

แบบใช้งาน (Shop Drawings) ให้ถูกต้องตามการติดตังจริง ภายใน 15 วัน หลงัจากการติดตังเรียบร้อยแล้ว เพือส่งมอบ

ให้กบัผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างตรวจสอบความถกูต้องต่อไปทนัที  

1.22.2  แบบสร้างจริง จะต้องสง่มอบให้แก่ผู้ ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน รวมจํานวน 3 ชุดและแผ่น CD อีก 2 ชุด มี

ขนาดและมาตราสว่นเดียวกนักบัแบบก่อสร้างหรือแบบใช้งาน  

 

1.23  การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีรักษาเครือง  

1.23.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีควบคุมเครืองและรักษาเครืองของผู้ ว่าจ้างให้มีความรู้ 

ความสามารถในการใช้ และการบํารุงรักษาก่อนสง่มอบงาน  

1.23.2  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างผู้ ชํานาญในระบบต่าง ๆ มาช่วยเดินเครืองและควบคมุเครืองเป็นระยะเวลาอย่าง

น้อย 30 วนั ติดต่อกนัภายหลงัจากสง่มอบงาน  
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1.24  หนังสอืคู่มือการใช้และบํารุงรักษาเครืองและอุปกรณ์  

ผู้ รับจ้างจัดทํารายละเอียดของอุปกรณ์ทีใช้ประกอบด้วยวิธีใช้ และระยะเวลาของการบํารุงรักษาเป็นภาษาไทย 

และ/หรือ ภาษาองักฤษ สาํหรับเครืองและอปุกรณ์ทกุชินทีผู้ รับจ้างนํามาใช้ จํานวน 3 ชุด มอบให้แก่ผู้ ว่าจ้างในวันส่งมอบ

งาน  

 

1.25  การประกัน  

1.25.1  ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพและสมรรถนะของเครืองภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีเครืองติดตัง

แล้วเสร็จ และสง่มอบงาน  

1.25.2  ภายในช่วงเวลาดงักลา่ว หากเครืองและอุปกรณ์เสียหายหรือเสือมคุณภาพ อันเนืองมาจากโรงงานผลิต 

ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการเปลยีนหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม โดยไม่ชกัช้า และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทงัหมด  

1.25.3  ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัเปลยีน และ/หรือ แก้ไขวสัดอุปุกรณ์ และงานตามข้อกําหนดรวมทังข้อผิดพลาด ซึง

ผู้ ว่าจ้างตรวจพบก่อนการตรวจรับงาน  

1.25.4  ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัอปุกรณ์ของระบบต่าง ๆ ดงักลา่วข้างต้น ทําการแก้ไขทีไม่ถูกต้อง เปลียนวัสดุและ

อุปกรณ์ทีเสียหายหรือเสือมคุณภาพ รวมทังการบริการตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 

Schedule) และในกรณีฉกุเฉินภายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัสง่มอบงาน หากผู้ รับจ้างไม่เริมแก้ไขและดําเนินการให้เสร็จ

เรียบร้อย ผู้ ว่าจ้างสงวนสทิธิ จะดําเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายทงัหมดจากผู้ รับจ้าง  

 

1.26  การทดสอบเครือง (WITNESS PERFORMANCE TEST)  

การทดสอบด้านเทคนิคผู้ รับจ้างจะต้องจัดให้มีการทดสอบสภาพ PERFORMANCE และ EFFICICENCY ของ

เครือง โดยทําการเดินเครืองจริงตาม CONDITION ในการใช้งาน ณ ประเทศผู้ผลิต โดยมีการทดสอบที FULL LOAD 

จํานวน 1 POINT และ PART LOAD ที 75%, 50% และ 25% จํานวน 3 POINTS ตามลําดับ ตามมาตรฐาน ARI 

STANDARD ฉบบัลา่สดุของการทดสอบสมรรถนะเครือง และผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งกําหนดการทดสอบอุปกรณ์ล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 30 วนั เพือให้คณะกรรมการตรวจรับผู้ออกแบบหรือตวัแทนของผู้ ว่าจ้างเดินทางไปทําการตรวจสอบและทดสอบ 

ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางและค่าทีพกัผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบทงัสนิ  

 

1.27  การบริการ  

1.27.1  ผู้ รับจ้างต้องเตรียมช่างผู้ ชํานาญงานในแต่ละระบบไว้สําหรับการตรวจ ซ่อมและบํารุงรักษาเครืองและ

อปุกรณ์ให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดีเป็นประจําตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกนัภายในระยะเวลา 2 ปี  

1.27.2  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิน และการบํารุงรักษาทุกครังเสนอต่อ ผู้ ว่าจ้าง

หรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างภายใน 7 วนั นบัจากวนัทีบริการ  

1.27.3    ผู้ รับจ้างต้องล้างทําความสะอาดเครืองปรับอากาศตลอดระยะเวลารับประกนั  ปี โดยให้ล้างใหญ่  ครัง 

/ ปี และล้างทวัไป  ครัง / ปี 

 

1.28  การส่งมอบงาน  
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1.28.1  ผู้ รับจ้างต้องทําการทดสอบเครืองจักรหลกั ตามทีผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างจะกําหนดให้ ทดสอบจน

ได้ผลว่าเครืองจกัรหลกัและอปุกรณ์เหลา่นนัสามารถทํางานได้ดีถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน  

1.28.2  รายการสงิของต่าง ๆ ต่อไปนีผู้ รับจ้างจะต้องสง่มอบงานให้แก่ผู้ ว่าจ้าง ในวันส่งมอบงานถือเป็นส่วนหนึง

ของการตรวจรับมอบงานด้วย คือ  

- แบบก่อสร้างจริง  

- หนงัสอืคู่มือการใช้และบํารุงรักษาเครืองและอปุกรณ์ซงึโรงงานผู้ผลติสง่มาให้ด้วย  

- อะไหลต่่าง ๆ ตามข้อกําหนด (ถ้ามี) หรือ ตามทีผู้ผลติแนะนําให้จดัหาสาํรองไว้  

- รายงานผลการทดสอบเดินเครือง เครืองจกัรหลกัขนาดใหญ่  

- ตารางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกนั 
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. เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE AIRCONDITIONING) INVERTER 

 

2.1   ความต้องการทัวไป 

1) เครืองปรับอากาศชดุหนงึๆ ประกอบด้วยเครืองระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) ซึงใช้คู่กันกับเครือง

เป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT) ทงัชดุ ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานในต่างประเทศ หรือประกอบภายในประเทศ 

ภายใต้ลขิสทิธิ ของผลติภัณฑ์นนั  

2) รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่ตํากว่า 5 ปี และแผงคอยล์ร้อน (Condenser coil) แผงคอยล์เย็น (Evaporator 

coil) ไม่ตํากว่า ปี ของเครืองปรับอากาศทุกขนาดทีเสนอ นับจากวันส่งมอบงาน และจะต้องมีเอกสาร/หนังสือรับรอง 

ยืนยนัจากผู้ขายหรือผู้ผลติว่ามีอะไหล่สาํรองไว้บริการขาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

3) เครืองระบายความร้อนเป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR-COOLED CONDENSING UNIT) ได้

ตามข้อกําหนดในรายการอุปกรณ์ทีสภาวะอากาศเข้าคอยล์เย็นทีอุณหภูมิ 27 ºCDB, 19 ºCWB (80.6 FDB,66.2 FWD ) 

และอากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อนทีอุณหภูมิ 35 ºCDB, 24 ºCWB  (95 ºFDB,75.2 ºFWB) ใช้ระบบไฟฟ้า 220 V/1 Ph/50 Hz

และหรือ 0 V/3 Ph/50 Hz 

4) เครืองปรับอากาศใช้สารทําความเย็นประเภท HFC เป็นสารประกอบเดียว (Single Composition) และมีค่า

การทําให้โลกร้อน (Global Warming Potential) ไม่เกิน 1,150มีสมรรถนะตามทีกําหนดในแบบสาํหรับเครืองปรับอากาศ 

5) ในการควบคุมการเปิด- ปิด อัตโนมัต สามารถปรับตังอุณหภูมิการใช้งานเครืองปรับอากาศ เพือช่วยในการ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

คุณลักษณะเฉพาะ 

สาํหรับชนิดเครืองปรับอากาศแบบแยกสว่น ต้องมีอัตราส่วนประสิทธิภาพพลงังานหรือเทียบเท่ากับค่าประหยัด

พลงังาน SEER ต้องไม่น้อยกว่า 16.00 

เป็นผลติภัณฑ์ทีได้มาตรฐาน มอก. -  , มอก. -  สาํหรับชนิดเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน มี

ระดบัเสยีงไม่เกิน 46 dB สาํหรับชดุคอยล์เย็นสาํหรับชดุคอยล์ร้อน มีระดบัเสยีงไม่เกิน 51 dB 

 

2.2  เครืองระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) 

เป็นแบบเป่าลมร้อนด้านข้าง ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ชนิด Hermetically Sealed Swing Type  ติดตังระบบ

ควบคมุแบบอินเวอร์เตอร์(Inverter) และมีวงจรนํายาเป็นแบบ Single ใช้กับระบบนํายา R32ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 

1 เฟส 50 เฮิร์ท และหรือ โวลท์ 3เฟส 50 เฮิร์ท ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยห้ามทําการดัดแปลงหรือใช้หม้อแปลง แปลง

แรงดนัไฟฟ้าอีกทีหนงึ รายละเอียดอืนๆ มีดงัต่อไปนี 

1) คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบInduction DC Motor สามารถปรับความเร็วรอบตามภาระทําความเย็นทีต้องการ

ด้วยระบบควบคมุแบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) แต่ละชดุต้องติดตงัอยู่บนฐานทีแข็งแรง และมีลกูยางกันสะเทือนรองรับใน

ขณะทีเครืองระบายความร้อนกําลงัทํางาน จะต้องมีเสยีงเงียบ ไม่รบกวนบริเวณข้างเคียง 

2) สว่นโครงภายนอก (Casing, Cabinet) ทําด้วยแผ่นเหล็กทีผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบ

อบ/ส ีหรือวสัดทุีทนต่อการเป็นสนิม ซงึทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแข็ง

ทีเหมาะสาํหรับการติดตงักลางแจ้ง ตวัโครงจะต้องมนัคงแข็งแรง ไม่สนัสะเทือน   หรือเกิดเสยีงดงัเมือใช้งาน 
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 3) พดัลมของคอนเด็นเซอร์ เป็นแบบใบพัดแฉก (Propeller) ได้รับการถ่วงสมดุลมาเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต 

ขบัเคลอืนโดยตรงจากมอเตอร์ มีตะแกรงโปร่งป้องกนัอบุติัเหต ุ

4) คอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) เป็นท่อทองแดงทีถูกอัดเข้ากับครีบอลมิูเนียมซึงจะต้องเรียงเป็น

ระเบียบเรียบร้อยยดึแน่นกบัท่อทองแดง และผ่านการทดสอบรอยรัวและขจัดความชืนมาจากโรงงานผลิตครีบอลมิูเนียม

ต้องเคลอืบสารACRILIC RESIN และ HYDRO PHILIC (PE FIN) เพือป้องกนัการกดักร่อน 

5)อปุกรณ์อืนๆ ในเครืองระบายความร้อนมีดงัน ี

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  เครืองเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) 

1) เครืองเป่าลมเย็นแต่ละชุด จะต้องสามารถส่งปริมาณลมและให้ความดันลม (External Static Pressure) ได้

ไม่น้อยกว่าทีระบใุนรายการอปุกรณ์  

2) กระจายลมไกลตามเพดานสงูสดุ 9 เมตร 

3) พดัลมเป่าลมเย็นเป็นแบบ CENTRIFUGAL BLOWER ตงัอยู่บนชารฟท์เดียวกนั  

4) มอเตอร์ขบัพดัลมแบบ DIRECT-DRIVE ตวัพดัลมจะต้องได้รับการตรวจหรือปรับทางด้าน STATICALLY และ 

DYNAMICALLY BALANCED มาแล้วจากโรงงานผู้ผลติ 

5) ตัวถังเครืองเป่าลมเย็น ทําด้วยพลาสติกหรือวัสดุเทียบเท่า ภายในตัวเครืองบุด้วยฉนวน NEOPRENE 

COATED FIBER-GLASS ถาดรองนําทิงบดุ้วยฉนวนกนัความร้อน ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลติ 

6) แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ DIRECT EXPANSION COIL ทําด้วยทองแดง มีครีบระบายความร้อนทําด้วย

อะลมิูเนียมชนิด PLATE FIN TYPE อดัติดแน่นกบัท่อด้วยวิธีกล และแผงคอยล์เย็นแต่ละชดุ จะต้องสามารถจ่ายความเย็น

ได้ตามขนาดของเครืองระบายความร้อนแต่ละชดุตามข้อกําหนด 

 7) เครืองปรับอากาศมีฟังก์ชนัAuto Restart กรณีระบบไฟฟ้าในอาคารเกิดความบกพร่อง เครืองปรับอากาศหยุด

ทํางาน เมือระบบไฟฟ้าในอาคารกลับสู่สภาวะใช้งานปกติเครืองปรับอากาศกลับมาทํางานใหม่อัตโนมัติและ

คอมเพรสเซอร์ทํางานภายในเวลา 3 นาที 

 8) มีการเคลอืบสาร Anti-Corrosion ทีแผงระบายความร้อนเพือช่วยลดการกัดกร่อนจากสงิสกปรก 

9) เสยีงทีเกิดขนึจากเครืองเป่าลมเย็น ในขณะใช้งานทีความเร็วลมสงูสดุ จะต้องมีค่าไม่เกินกว่า 52 เดซิเบล หรือ

ตามความเห็นชอบของวิศวกรผู้ออกแบบ หรือเจ้าของโครงการ 

10) เครืองควบคมุอณุหภูมิแบบมีสายระบบดิจิตอล มีคณุสมบติัพืนฐานดงัน ี

  -   สามารถกําหนดขอบเขตช่วงการปรับตังอุณหภูมิใช้งานใหม่ได้ทังอุณหภูมิตําสดุและสงูสดุ เช่น22-32 

องศาเซลเซียส  

-   ปรับตงัความเร็วพดัลมได้ 5 ระดบั และอตัโนมติั 

-   ฟังก์ชนัตารางตงัเวลาเปิด – ปิด รายสปัดาห์ (Weekly schedule timer) 
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-   ฟังก์ชนัปรับเปลยีนทิศทางลมอตัโนมตั (Auto swing up-down , right-left)  

-   มีการแจ้งเตือนเมือเครืองปรับอากาศทํางานผิดปกติ โดยแจ้งเป็นรหสั (Error code)และระบ ุ

    อปุกรณ์ภายในเครืองสง่ลมเย็นทีขดัข้องได้อย่างชดัเจน 

-   แจ้งเตือนครบระยะล้างฟิลเตอร์ 

 

 .  การติดตังระบบปรับอากาศแบบ (SPLIT TYPE SYSTEM) 

  การติดตงัระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบสําหรับเครืองเป่าลมเย็นการติดตังอาจเคลือนย้ายจุดติดตังได้

ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของผู้คมุงานการติดตงัเครืองระบายความร้อนให้รองรับทุกเครืองด้วยขาเหล็กมีลกู

ยางกนักระเทือนรองรับชินสว่นทีเป็นเหลก็ให้ทาสีกันสนิมและทาสีภายนอกอีกชันหนึงการติดตังสวิทซ์ปิด-เปิดและเครือง

ควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT) ให้ติดตามจุดทีกําหนดให้ในแบบหรือรายการในกรณีทีมีอุปสรรคเกียวกับโครงสร้าง

ของอาคารทําให้ไม่สามารถติดตงัได้ตามจุดทีกําหนดในแบบผู้คุมงานจะเป็นผู้ กําหนดให้ใหม่เวลาทําการติดตังการติดตัง

เครืองสง่ลมเย็นขนาดใหญ่ทีใช้สายพานขับให้มี VIBRATION ISOLATORS รองรับเพือป้องกันการสนัสะเทือนการติดตัง

ระบบปรับอากาศให้คํานงึถงึเรืองเสยีงเป็นสาํคัญด้วยโดยเมือเดินเครืองปรับอากาศจะต้องมีเสยีงดงัน้อยทีสดุ 

 

 2.5  การทดสอบ 

  ) การติดตงัระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบ สําหรับเครืองเป่าลมเย็นการติดตังอาจเคลือนย้ายจุดติดตัง

ได้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง การติดตังเครืองระบายความร้อนให้รองรับทุก

เครืองด้วยขาเหลก็มีลกูยางกนักระเทือนรองรับ ชินสว่นทีเป็นเหลก็ให้ทาสกีนัสนิมและทาสภีายนอกอีกชนัหนงึ 

  ) การติดตงัสวิตช์ปิด-เปิด และเครืองควบคมุอณุหภูมิ (Thermostat) ให้ติดตังตามจุดทีกําหนดให้ในแบบหรือ

รายการ ในกรณีทีมีอปุสรรคเกียวกบัโครงสร้างของอาคารทําให้ไม่สามารถติดตงัได้ตามจุดทีกําหนดในแบบ คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างจะเป็นผู้ กําหนดให้ใหม่เวลาทําการติดตงั 

  ) การติดตงัเครืองเป่าลมเย็นให้มี Vibration Isolators รองรับเพือป้องกนัการสนัสะเทือน 

 

 2.6  ระบบท่อนํายาและท่อนําทิง (REFIGERANT AND DRAIN PIPING SYSTEM) 

  ) ระบบท่อนํายาใช้ท่อทองแดง (Copper Tube Hard Drawn Type L) ท่อ Suction จะต้องหุ้มฉนวน Closed 

Cell Foamed Elastomer หนาไม่ตํากว่า 3/4 นิว หรือตามทีระบใุนแบบ ท่อนํายา Suction และ Liquid ให้เดินแยกจากกัน

โดยมี Clamp รัดทกุๆ ระยะทีห่างกนัไม่เกิน 2.5 เมตร ฉนวนหุ้มท่อส่วนทีรัด Clamp ให้สอดคล้องแผ่นสงักะสีกว้างไม่น้อย

กว่า 10 เซนติเมตร หุ้มรอบฉนวนก่อนรัด Clamp 

  ) การเดินท่อนํายาจะต้องเดินขนานหรือตงัฉากกบัอาคาร ท่อสว่นทีเจาะทะลตุัวในอาคารให้ใส่ Pipe Sleeves 

ทุกแห่งและอุดช่องว่างด้วยวัสดุกันนํา ท่อทังหมดทีเดินบนดาดฟ้าให้รองรับด้วยเหล็กตัว C ขนาด 475 มิลลิเมตร x 40 

มิลลเิมตร x 5 มิลลเิมตร โดยเหลก็รับดงักลา่วต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ความยาวของเหล็กรองรับต้องมากพอทีจะ

รับ Clamp ยดึท่อทงัหมดได้ 

  ) ท่อนําทิงจาก Floor Drain ของห้องเครืองปรับอากาศต่อเข้ากับท่อนําฝนของอาคาร ผู้ รับเหมาระบบปรับ

อากาศต้องดําเนินการหุ้มฉนวน Closed Cell Foamed Elastomer หนา 1/2 นิวตลอดแนวนอนของท่อ 
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  ) ต้องติดตงัอปุกรณ์ต่างๆ เข้ากบัระบบท่อนํายาสาํหรับเครืองปรับอากาศทกุชดุมีดังนี 

   . ) Filter Drier 

   4.2) Thermostatic Expansion Valve (สาํหรับเครืองขนาดตงัแต่ ,  BTUH ขนึไป) 

   . ) SighT Glass 

   4.4) อปุกรณ์อืนๆ ทีจําเป็น 

 

 2.7  ระบบควบคุม (CONTROL SYSTEM) 

  ) ระบบควบคมุใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ รายละเอียดเป็นไปตามทีบริษัทผู้ผลติเครืองปรับอากาศกําหนดเครือง

ควบคมุอณุหภูมิ (Thermostat) จะต้องมีสว่นทีตังอุณภูมิได้ติดตังตามจุดทีกําหนด ระบบปรับอากาศต้องมีระบบควบคุม

เชือมโยงกนั (Interlocking System) ระหว่างเครืองระบายความร้อนและเครืองเป่าลมเย็น เพือป้องกันไม่ให้เครืองระบาย

ความร้อนทํางานเมือมอเตอร์พัดลมเย็นไม่ทํางาน หรือเครืองระบายความร้อนทํางานก่อนเครืองเป่าลมเย็น ในวงจร

ควบคมุจะต้องมีการใสฟิ่วส์ไว้ด้วย 

  ) สวิตช์ปิด-เปิด เครืองปรับอากาศขนาด 10 ตันขึนไปให้ใช้เป็นแบบ Push Button Switch พร้อมด้วยหลอด

สญัญาณ (Pilot Lamp) ชนิด Neon Type แต่ละหลอดเพือแสดง เมือมอเตอร์ของเครืองเป่าลมเย็นทํางานและเครือง

ระบายความร้อนตามลาํดบั 

  ) เครืองควบคมุอณุหภูมิ (Thermostat) สาํหรับเครืองปรับอากาศขนาดเล็ก (FCU) เป็นชนิด Wire Remote 3-

Fan Speed, ON/OFF Switch และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับเครืองปรับอากาศ สําหรับเครืองปรับอากาศขนาดใหญ่(AHU 

Code) เป็นชนิด ON/OFF Switch  

 

 2.8  รายชือผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT) 

  รายละเอียดในหมวดนีได้ระบุถงึรายชือผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทวัไปการเสนอ

ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากทีกําหนดไว้นีจะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทงันีต้องได้รับการ

อนมุติัจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน 

1. เครืองปรับอากาศ SPLIT TYPE: TRANE, CARRIER, DAIKIN, MITSUBISHI, HITACHI, TOSHIBA 

2. ท่อนํายาสารทําความเย็นเครืองปรับอากาศ COPPER TUBE: KEMBLA, VALOR, CAMBRIDGE, 

KCOPPER  

3. ฉนวนหุ้ มท่อนํายาและท่อคอนเดนเสทแอร์ : AEROFLEX, MAX FLEX, KFLEX, ARMAFLEX, 

DURKFLEXหรือเทียบเท่า 

4. รางครอบท่อนํายา : M&E, NANO, ONE หรือเทียบเท่า 
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3.  พัดลมระบายอากาศ  

 

3.1  ความต้องการทัวไป  

 3.1.1 พดัลมระบายอากาศทีใช้จะต้องสามารถระบายอากาศได้ในปริมาตรทีต้องการตามรายการอุปกรณ์ และวัดค่า

สมรรถนะจากโรงงานผู้ผลติตามมาตรฐาน AMCA Standard 210 และระดบัความดงัของเสยีงต้องเหมาะสมกบัการใช้งาน โดย

ต้องแสดง Sound Power Level มาด้วย  

 3.1.2 ระดับความดังของเสียงจากพัดลมไม่ควรเกิน 75 dBa (AMCA 301 - 6) และพัดลมแบบ Free Blow ไม่ควร

เกิน 55 dBa วดัห่างจากพดัลม 1.5 m. ถ้าตรวจพบว่ามีความดังของเสียงมากกว่าทีกําหนด ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดการ

ติดตงัอปุกรณ์เก็บเสยีง เพือให้ระดบัของเสยีงได้ตามต้องการ  

 3.1.3 พัดลมทีใช้ประกอบกับท่อลมให้ต่อกับท่อด้วยหน้าแปลน พร้อมทังติดตังพัดลมทีใช้ Flexible Duct 

Connection ไว้ด้านใกล้ทีสดุกบัพดัลม  

 3.1.4 พดัลมทีใช้ประกอบกบัพดัลมซงึมีขนาดการระบายอากาศตังแต่ 1,500 ลกูบาศ์กฟุตต่อนาที (CFM) ขึนไปให้

ติดตงั Duct Smoke Detector ประกอบเพือให้สามารถตดัการทํางานของพดัลมได้เมือเกิดควนัไฟขนึในระบบท่อลม  

 3.1.5 พดัลมสาํหรับ Waste Treatment Plant ต้องเป็นแบบป้องกันสารเคมี (Chemical Proof Type) ตัวโครงสร้าง, 

ใบพดัและชินสว่นอืนทีสมัผสักบักระแสลมควรทําด้วย PVC ชนิดแข็ง Fiberglass หรือแผ่นเหล็กเคลือบด้วยสี Epoxy เพลาขับ

ทําด้วย Stainless Steel  

 3.1.6 พัดลมสําหรับครัว (Kitchen Hood Exhaust) ต้องเป็นแบบ Overhung Type และมีใบพัดชนิด backward 

หรือ Airfoil Curve, มีช่องเปิดทําความสะอาดภายในได้อย่างสะดวก  

 3.1.7 การต่อสายไฟเข้าหามอเตอร์พัดลม ให้เดินในท่อเหล็กและเป็นไปตามมาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้าทุก

ประการท่อเหลก็แบบยืดหยุ่นจะใช้ได้เฉพาะการเดินท่อในระยะทีสนัทีสดุเพือเผือสาํหรับตําแหน่งการติดตงัพดัลมเท่านนั  

 3.1.8 พัดลมทุกประเภทให้มีสวิทช์ตัดตอน สําหรับพัดลม Propeller ขนาดใบพัดเล็กกว่า 12 นิว พัดลมหอยโข่ง

ขนาดเลก็พดัลมระบายอากาศขนาดเล็กทีไม่ต้องใช้เครืองช่วยสตาร์ทซึงมีขนาดการส่งลมไม่มากกว่า 1,500 ลกูบาศก์ฟุตต่อ

นาทีให้ต่อกบัสวิทช์ปิดเปิดติดผนงัเฉพาะทีมีไฟสง่แสงแสดงการทํางานในตวั (Self Illumination) ว่าพดัลมทํางานอยู ่สว่นพดัลม

ทีต้องมีเครืองช่วยสตาร์ท หรือพัดลมทีใช้ประกอบท่อลมขนาดการส่งลมมากกว่า 1,500 ลกูบาศก์ฟุตต่อนาทีให้มี circuit 

breaker ตดัวงจรประกอบในตู้ไฟฟ้าติดตงัไว้ในห้องเครืองและมีสวิทช์ปิดเปิด (On-Off Switch) พดัลมติดตงัอยู่ใกล้กบัตําแหน่ง

ใช้งานของผู้ใช้ 

 3.1.9 พดัลมทกุประเภทต้องติดตงัในลกัษณะทีจะสามารถเปลียนทดแทน ซ่อมแซมได้ง่าย สําหรับพัดลมขนาดเล็ก

ต้องมีช่องทีสามารถนําพดัลมลงจากฝ้าเพดานได้ พดัลมขนาดใหญ่ต้องมีช่องบริการทีติดตังกับฝ้าเพือซ่อมแซมพัดลมได้ทังตัว 

โดยช่องบริการและโครงต้องมีความแข็งแรงและเรียบร้อยทนทานไม่ก่อให้เกิดความเสยีหายกบัฝ้าเพดาน  

 

3.2  พัดลมแบบหอยโข่ง (Centrifugal Fan)  

 3.2.1 Housing ทําด้วยเหลก็กล้า สามารถถอดออกเป็นสว่น ๆ ได้ เพือสะดวกในการติดตงั ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม

ตามมาตรฐานของโรงงาน  

 3.2.2 Wheel เป็น single width, single inlet, forward curved blades หรือ backward curved blades ทําด้วย

เหลก็กล้าหรืออลมิูเนียม ผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิมตามมาตรฐาน ต้องได้สมดลุทงัทาง Static และ Dynamic  

 3.2.3 Shaft ทําด้วยเหลก็กล้า สามารถทนต่อการใช้งานได้ดีทีรอบความเร็วไม่ตํากว่า 2 เท่าของความเร็วทีใช้งาน  
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 3.2.4 Bearing เป็นแบบ Self-aligning ball bearing การอดัจารบีจะต้องทําได้โดยง่าย  

 3.2.5 Motor เป็นแบบ Induction squirrel cage totally enclosed fan cooled ระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 

ไซเคิล หรือ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิตซ์ ความเร็วรอบของมอเตอร์ 1,450 รอบ/นาที ทดรอบโดยสายพานรูปตวัวี Pulley เป็นแบบ 

variable pitch diameter และจะต้องมี belt guard ด้วยกรณีพดัลมไม่ใช่ Direct Drive  

 3.2.6 ความเร็วลมทีออกจากปากพดัลมต้องไม่เกิน 1,600 ฟตุต่อนาที  

 3.2.7 พดัลมขนาดเลก็ทีสง่ลมไม่เกิน 800 ลกูบาศ์กฟตุต่อนาที อาจเลอืกชดุขบัพดัลมโดยตรง (Direct Drive) แต่ต้อง

เป็นรุ่น Low Noise  

 3.2.8 พัดลมจะต้องมีสมรรถนะใกล้เคียงทีสุดกับทีกําหนดไว้ในแบบ และต้องมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ตํามี

ประสทิธิภาพ (Total Efficiency) ตาม Performance Curve ไม่น้อยกว่า 70%  

 3.2.9 พดัลมแบบตงัพืนจะต้องตงัอยู่บน Anti-vibration fan base หรือจะมี Inertia base ร่วมด้วยก็ได้  

 3.2.10 พดัลมแบบแขวนทีใช้มอเตอร์ 3 เฟส จะต้องมี Spring vibration isolators ติดตงัท ีHanger rods  

 

3.3  พัดลมแบบ Axial Flow  

 3.3.1 ตวัถงั (Casing) ทําด้วยเหลก็กล้าผ่านกรรมวิธีกนัสนิมและพ่นสภีายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลติ  

 3.3.2 ใบพัดเป็นแบบ Airfoil สามารถปรับตําแหน่งมุมใบพัดได้ (Adjustable Pitch) ทําด้วยเหล็กกล้าหรือ 

Aluminium alloy ได้รับการปรับสมดลุย์ทงัทาง Static และ Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลติ  

 3.3.3 การขับเคลือนใบพัดเป็นแบบ Direct-Drive หรือสายพาน มอเตอร์มี 4, 6 หรือ 8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน 

(Standard Model) ของผู้ผลติ  

 3.3.4 พดัลมทีเลอืกใช้งานต้องมีประสทิธิภาพ (Total Efficiency) ตาม Performance Curve ไม่น้อยกว่า 70%  

 3.3.5 ความเร็วลมทีออกจากปากพดัลม (Fan Outlet) ต้องไม่เกิน 1,600 ฟตุต่อนาที  

 3.3.6  Vibration Isolator เป็นแบบสปริง มี Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร 

(1 นิว) เมือรับนําหนกัไม่เกิน Maximum Load ตามคําแนะนําของผู้ผลติ  

 3.3.7  ต้องมีสายและหัวอัดจาระบี (Grease Fitting) ต่อออกมาจากตลบัลกูปืนไปยังตัวถังในตําแหน่งทีสามารถ

เข้าถงึได้ง่าย  

 3.3.8  ปากพัดลม (Inlet และ Outlet) ทีไม่ต่อกับท่อลมต้องใส่ตะแกรง (Screen) เหล็กไม่เป็นสนิม ช่องเปิดของ

ตะแกรงไม่เลก็กว่า 25 มิลลเิมตร (1 นิว) ปากพดัลมทางเข้าทีไม่ต่อกบัท่อลมจะต้องประกอบด้วยชดุ Bell Mount 

 

3.4  พัดลมแบบ Propeller  

 3.4.1  ใบพดัลมและโครงทําด้วยเหลก็ อลมิูเนียมหรือพลาสติกทนความร้อน ประกอบและผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม

มาจากโรงงานผู้ผลิต ถ้าติดตังในบริเวณทีมีลกัษณะเป็นสํานักงานทีต้องการความสวยงาม จะต้องเป็นรุ่นทีออกแบบมาให้มี

รูปร่างทีสวยงาม  

 3.4.2 Gravity Shutter ติดตงัไว้ทีด้านลมออก ขณะพดัลมหยดุหมนุสามารถปิดได้สนิทเป็นแบบ Multiblade Gravity 

Shutter  

 3.4.3 พดัลมทีติดตงัยดึกบัผนงัอาคาร ต้องมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนังความหนาของยางรอง

ไม่น้อยกว่า 3 มิลลเิมตร (1/8 นิว)  
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 3.4.4  ใบพดัลมชนิดทําด้วยเหล็กหรืออลมิูเนียมต้องมีตะแกรงเหล็ก (Wire Guard) ป้องกันอันตรายยึดติดกับโครง

พดัลมทางด้านดดูอากาศเข้า และติดตงั Rain Hood ถ้าอยู่ในทีทีมีโอกาสฝนสาดเข้าในอาคาร  

 3.4.5  ในกรณีทีกําหนดให้ในแบบ ให้เป็นพดัลมแบบ Chemical Proof ชินสว่นของพดัลมทงัหมดทีสมัผสักบัอากาศที

ดดูออกต้องเคลอืบด้วยสารทีทนการกดักร่อนของไอกรด  

 

3.5  พัดลมระบายอากาศแบบ Ceiling Mount  

 3.5.1  ใบพดัเป็นแบบ Propeller หรือ Centrifugal พร้อมทงัมี Outlet Gravity Damper  

 . .      พดัลมต้องเป็นชนิดทีออกแบบมาสาํหรับติดตงัทีฝ้าเพดานโดยเฉพาะและสามารถถอดออกซ่อมได้ โดยไม่ต้อง

เปิดช่องบริการ หน้ากากพดั (Inlet Grille) ทําด้วย อลมิูเนียมหรือเหลก็ หรือพลาสติกทีเป็นวสัดทุนความชืนได้ดี  

 3.5.3  มีสมรรถนะใกล้เคียงทีสดุกบัทีกําหนดไว้ในแบบทงัปริมาณลม และ Static Pressure รวมทังต้องมีระดับเสียง

อยู่ในเกณฑ์ตําเหมาะสมกบับริเวณทีใช้งานด้วย  

 3.5.4 การปิดเปิดพดัลม เป็นแบบสวิตซ์ทีมีแสงแสดงการทํางาน (Self Illumination) หรือตามทีระบไุว้ในแบบ  

 3.5.5 กรอบ สาํหรับใช้ยดึพดัลมหรือช่องระบายลมสาํหรับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ทีต้องฝังหรือยึดติด

กบัผนงั ถ้าไม่ได้ระบรูุปแบบและชนิดของวสัดไุว้ในแบบ โดยทวัไปจะต้องทําด้วยเหลก็รูปพรรณ เช่น เหลก็ฉาก เหลก็รางนํา เป็น

ต้น มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลเิมตร สาํหรับขนาดพดัลมไม่เกิน 12 นิว หรือช่องลมขนาดไม่เกิน 80 เซนติเมตร และมีความ

หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลเิมตร สาํหรับขนาดพดัลมใหญ่กว่า 12 นิว หรือช่องลมทีมีขนาดใหญ่กว่า 80 เซนติเมตรขึนไป กรอบที

ทําจากเหลก็รูปพรรณน ีจะต้องได้รับการประกอบขนึรูปโดยช่างฝีมือทีมีความชํานาญเพือให้ได้กรอบทีได้ฉากไม่บิดเบียว มีรอย

เชือมทีเรียบร้อยทุกจุด และได้รับการขัดแต่งจนสวยงามโดยไม่เสียความแข็งแรง จากนันจึงทําความสะอาดพืนผิวโลหะให้

สะอาดก่อนทีจะทาทับด้วยสีกันสนิม 2 ชัน และทาทับหน้าอีก 2 ชันด้วยสีนํามันคุณภาพสงู ทีมีสีใกล้เคียงกับผนังบริเวณที

จะต้องใช้ติดตัง กรอบดังกล่าวถ้าใช้ติดตังกับผนังภายนอกอาคารจะต้องติดตัง Rain Hood ทีมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 60 

องศา (เริมจากผนงั) และตะแกรงกนัแมลงทําด้วยลวดสแตนเลสทีมีขนาด ช่องตะแกรงเท่ากับ 0.65 X 0.65 เซนติเมตร พร้อม 

Gravity Shutter ทีเป็นผลติภัณฑ์เดียวกันกับพัดลม (ถ้าใช้กับพัดลม) ส่วนวัสดุทีใช้ทํา Rain Hood จะต้องเป็นเหล็กแผ่นอาบ

สงักะสีทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตร หรือวัสดุอืน ๆ ทีมีความทนทานต่อสภาพอากาศภายนอกได้ดี รายละเอียด

รูปแบบการติดตงัและวสัดทุีเลอืกใช้ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา Shop Drawing เพือเสนอขออนมุติัจากวิศวกรก่อนการติดตงัจริง  

 3.5.6 ภายหลงัจากการติดตังพัดลมเป็นทีเรียบร้อยแล้ว พัดลมแบบหอยโข่งทุกชุดจะต้องได้รับการทดสอบใน

ลกัษณะเดียวกนักบัเครืองสง่ลมเย็น  

 

3.6  รายชือผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  

รายละเอียดในหมวดนีได้ระบุถึงรายชือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัวไป การเสนอผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากทีกําหนดไว้นี จะต้องแสดงรายละเอียด และหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทงันีต้องได้รับการอนมุติัจากวิศวกร

ผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคมุงานก่อนการนําเข้าใช้งาน  

 3.6.1  CENTRIFUGAL AND AXIAL FAN: PANASONIC, NICOTRA, KRUGER, WOLTER 

 3.6.2 PROPELLER AND CEILING FAN: MITSUBISHI, PANASONIC, NICOTRA, WOLTER KRUGER,
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. ทีแขวนและรองรับสําหรับท่อนําและท่อลม 

 

4.1  ข้อกําหนดทัวไป 

 4.1.1  ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้จดัหาวสัดอุปุกรณ์เครืองมือและแรงงานในการติดตงัทีแขวนท่อหรือทีรองรับท่อ 

 4.1.2  ผู้ รับจ้างต้องเสนอแบบ Shop Drawing แสดงถึงลกัษณะขนาดและความหนาของเหล็กทีใช้เพือเสนอขอ

อนมุติัจากผู้ควบคมุงานเสยีก่อนก่อนดําเนินการทําทีแขวนและทีรองรับท่อ 

 4.1.3  สาํหรับทีแขวนและรองรับท่อนําและท่อลมสาํเร็จรูป 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมเอกสารทีแสดงคณุสมบติัและตวัอย่างของทีแขวนและรองรับสําเร็จรูปแต่ละแบบ

จากบริษัทผู้ผลติสง่ให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเพือขออนมุติัตรวจสอบเห็นชอบตามความต้องการจะนําไปใช้งานในจุด

ต่างๆของการก่อสร้าง 

 4.1.4  สาํหรับทีแขวนและรองรับท่อนําและท่อลมทีประกอบขนึเอง 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียม Shop Drawings ตลอดจนตวัอย่างของทีแขวนและรองรับแต่ละชนิดและขนาด 

ทีประกอบขนึเองสง่ให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเพือขออนมุติัตรวจสอบเห็นชอบตามความต้องการที จะนําไปใช้งาน 

 4.1.5  สาํหรับการติดตงัทีแขวนและรองรับท่อนําและท่อลม 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทํา Shop Drawings ทีแสดงถึงแนวและระยะรวมทังชนิดหรือแบบของทีแขวนและ

รองรับสาํหรับท่อนําและท่อลมขนาดต่างๆตลอดจนตรวจสอบความสามารถในการรับนําหนักของโครงสร้างของบริเวณทีมี

การติดตงัทีแขวนและรองรับว่าสามารถรับนําหนักของท่อนําและ/หรือท่อลมได้โดยไม่มีผลกระทบต่อความมันคงแข็งแรง

ของโครงสร้างนนัๆสง่เพือขออนมุติัก่อนการติดตงั 

 4.1.6 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ทีเหมาะสมและแข็งแรงในการยึดท่อนําท่อลมและอุปกรณ์ต่างๆกับ

โครงสร้างอาคาร Insert, Anchor Bolt หรือ Expansion Bolt ทีนํามาใช้จะต้องผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถรับนําหนักได้

ตามต้องการและมี Safety Factor ไม่ตํากว่า 1.5 เท่า 

 

4.2  การแขวนโยงท่อและการยึดท่อ 

 4.2.1 ทีแขวนและทีรองรับท่อจะต้องรับนําหนักได้อย่างเพียงพอภายใต้ตําแหน่งทีถูกต้องและสามารถใช้การ     

ได้ดีในสภาพการใช้งานปกติ 

 4.2.2 ท่อทีเดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังจะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมันคง

แข็งแรงโยกคลอนแกว่งไกวไม่ได้ 

 .2.3 ทีแขวนยึดถ้าใช้ทีรองรับฝังไว้กับคอนกรีตจะต้องผูกติดกับเหล็กเสริมคอนกรีตอย่างมันคงหรืออาจใช้ 

Expansion Bolt แทนก็ได้ 

 .2.4  การแขวนโยงท่อทีเดินตามแนวราบให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อรัดไว้แล้วให้แขวนยึดติดกับ

โครงสร้างอาคารอย่างแข็งแรง 

 .2.5 หากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็นแพจะใช้สาแหรกแขวนรับไว้ทังชุดแทนใช้เหล็กรัดท่อ

แขวนแต่ละท่อก็ได้ทีแขวนท่อและสาแหรกดังกล่าวนันหากในแบบระบุไว้จะต้องมีชะเนาะ (Turnbuckle) ประกอบให้ได้
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เสร็จเพือจดัท่อให้ได้ระดบัเดียวกนัได้ในกรณีทีไม่อาจใช้ชะเนาะเกลยีวได้ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์อืนทีใช้ประโยชน์ได้

เท่ากนัมาใช้แทน 

 4.2.6 ทีแขวนรองรับและยดึท่อต้องเป็นชนิดทีทําขึนเป็นมาตรฐานเพือการแขวนรองรับหรือยึดท่อเท่านันห้ามมิ

ให้ใช้การแขวนท่อด้วยโซ่ลวดเชือกหรือสงิอืนใดทีมีลกัษณะไม่มนัคงแข็งแรงหรือเกิดจากการดดัแปลงมาใช้เป็นอนัขาด 

 4.2.7 ทีแขวนท่อและทีรองรับท่อจะต้องสามารถปรับให้สงู - ตําได้ตามความต้องการทีเหมาะสม 

 4.2.8 ทีแขวนท่อและทีรองรับท่อทีติดตงัอยู่ภายนอกอาคารแต่อยู่เหนือระดับพืนดินหรือติดตังอยู่บนสะพานเดิน

ท่อจะต้องเป็น Hot Dip Galvanized Steel น๊อต, สกรูแหวนและเหลก็รัดท่อจะต้องทําด้วย Cadmium Plated Steel  

 4.2.9 ในตําแหน่งทีมีการติดตัง Expansion Joints หรือ Expansion Loops จะต้องมีอุปกรณ์ยึดท่อไว้ให้แน่น

หนาแข็งแรงในตําแหน่งทีถูกต้องเพือการขยายตัวหรือหดตัวของท่อนําโดยไม่เกิดอันตรายกับท่อนําและอุปกรณ์โดยที

ระหว่าง Expansion Joints หรือ Expansion Loops ต้องมี Anchor ติดตงัไว้ 

 4.2.10 อปุกรณ์การยดึและแขวนท่อภายในอาคารทําด้วยเหล็กทาสีกันสนิมและทาสีจริงภายนอกอาคารหรือฝัง

ดินทําด้วยเหลก็ชบุ Galvanized หรือ Stainless Steel แล้วทาสีตามรหัสและสญัลกัษณ์สีตามหมวด “การทาสีป้องกันการ

ผกุร่อนและรหสัส"ี  

 4.2.11 ทีรองรับท่อทีเป็นเหลก็ฉาก, เหลก็รางนําหรืออปุกรณ์รองรับท่อต่างๆทีติดตังอยู่ในรางคอนกรีต (Concrete 

Trench) จะต้องเป็น Hot-Dip Galvanized Steel น๊อต, สกรูแหวนและเหล็กรัดท่อจะต้องทําด้วย Hot Dip Galvanized 

Steel 

 4.2.12 ทีแขวนท่อและทีรองรับท่อซงึติดตงัอยู่ภายในอาคารแต่ติดตังอยู่บริเวณทีมีความชืนและการกัดกร่อนเช่น 

(ห้องแบตเตอรี, ห้องเครืองกําเนิดไอนํา, ห้องเครืองทําความเย็น, ห้องล้างจาน, ห้องครัว, และห้องซักรีด) เป็นต้นทีแขวนท่อ

และทีรองรับท่อจะต้องทาสี Epoxy Red Lead Primer 2 ชันและทาสีทับภายนอกอีก 1 ชันด้วย Epoxy Black Finishing 

Paint ทีแขวนท่อและทีรองรับท่อซึงติดตังอยู่ภายในอาคารทัวๆไปจะต้องทาสี Red Lead Primer 2 ชันและทาสีทับ

ภายนอกอีก 1 ชนัด้วย Alkyd Grey Finishing Paint น๊อต, สกรูแหวนและอุปกรณ์ประกอบต่างๆจะต้องทําด้วย Cadmium 

Plated Steel  

 4.2.13 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหาวาง Concrete Insert และ Anchor Rod และทํางานเกียวกับ

โครงสร้างทีจําเป็นสาํหรับการติดตงัทีรับท่อต่างๆ 

 4.2.14 ทีแขวนท่อและทีรองรับท่อจะมีขนาดและรายละเอียดดงัทีระบุไว้ในแบบแต่ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการ

เพิมขนาดเหลก็แขวนท่อและความหนาของเหลก็เพือให้เหมาะสมกบันําหนักของท่อในสว่นทีจําเป็น 

 

4.3  ความต้องการเพิมเติมสําหรับท่อทีติดตังในแนวตังและในแนวนอน 

 4.3.1  ท่อทีติดตงัในแนวดิงหรือแนวตงั (Vertical Run/Riser)  

  1) ท่อเหล็กอาบสงักะสีท่อทองแดงชนิดแข็งตรงหรือท่อเหล็กดําทีมีขนาดตังแต่ 3” ขึนไปทุกๆระยะ

ครึงหนงึของความยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้องมีทียดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึงแห่งหรือระยะตามทีระบุในแบบ

ใช้งานทีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบแล้ว 

  2) ท่อเหลก็อาบสงักะสที่อทองแดงชนิดแข็งตรงหรือท่อเหล็กดําทีมีขนาดตังแต่ 2 1/2” ลงมาทุกๆระยะ

ไม่มากกว่า 1.50 ม. จะต้องมีทียดึหรือรองรับอย่างน้อยหนงึแห่ง 
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  3) ท่อ PVC ท่อ HDPE และท่อ PP หรือท่ออืนๆทีอยู่ในประเภทเดียวกันทุกๆระยะ 1.20 ม. และทุกๆ

รอยต่อจะต้องมีทียดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนงึแห่ง 

  4) ท่อเหลก็หลอ่จะต้องมีทียดึหรือรองรับท่อทกุๆชนัของอาคารหรือไม่น้อยกว่าทุกช่วงของความยาวท่อ

แต่ละท่อและตรงฐานลา่ง 

  5) ท่อลมทีทําจากเหลก็แผ่นดําหรือเหลก็แผ่นอาบสงักะสีทุกขนาดจะต้องมีทียึดหรือรองรับท่อลมทุกๆ

ช่วงของความยาวท่อลมแต่ละท่อนหรือให้เป็นไปตามทีแนะนําในมาตรฐาน SMACNA  

  6) Anchor รองรับท่อในแนวดิงให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดเพือป้องกัน Under Strain จะต้องเป็น 

Heavy Forged หรือ Welded Construction แยกต่างหากจาก Support  

  7) ท่อในแนวตงัจะต้องเพิมการยดึตรงฐานของท่อบริเวณหกัเลียวทกุท่อด้วย 

 4.3.2  ท่อทีวางไว้ในแนวราบหรือแนวระดบั (Horizontal Run)  

  1) ท่อเหลก็อาบสงักะสที่อทองแดงเส้นตรงหรือท่อเหลก็ดําจะต้องมีทียดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อย

หนงึแห่งตามระยะทีระบไุว้ในตารางของข้อ 4  

  2) ท่อ PVC ท่อ HDPE และท่อ PP หรือท่ออืนๆทีอยู่ในประเภทเดียวกนัทกุๆระยะตามทีระบุไว้ในตาราง

ของข้อ 3 และทกุๆรอยต่อจะต้องมีทียดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนงึแห่ง 

  3) ท่อลมเหลก็แผ่นดําหรือเหล็กแผ่นอาบสงักะสีทุกขนาดจะต้องมีทียึดหรือรองรับท่อลมทุกๆช่วงของ

ความยาวท่อลมแต่ละท่อนหรือให้เป็นไปตามทีแนะนําในมาตรฐาน SMACNA  

  4) ท่อนําทกุชนิดทีวางอยู่ในดินจะต้องวางอยู่บนพืนทีอดัแน่นตลอดแนวความยาวของท่อและเมือกลบ

ดินแล้วจะต้องอดัดินเป็นชนัๆ 

  5) ท่อโลหะทีวางอยู่ในดินจะต้องทาด้วยฟลินโค้ท 1 ชันก่อนแล้วพันด้วยผ้าดิบจากนันให้ทาทับด้วยฟ

ลนิโค้ทอีก 1 ชนัให้ทวัทงันีให้รวมทงัทีรองรับท่อด้วยหรือจะใช้ Epoxy Coaltarแทนก็ได้แต่จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ

บริษัทผู้ผลติสนีนัๆ 

  6) Anchor สําหรับรองรับท่อในแนวนอนเพือป้องกัน Strain จาก Offsets จะต้องเป็น Forged 

Wrought Iron Clamped ยดึอย่างแน่นหนา 

 

4.4  การแขวนและรองรับนําหนักท่อนํา 

ทีแขวนและทีรองรับท่อนําชนิด Pipe Rollers และประกับยึดท่อ (Clamps) ท่อนําทุกท่อต้องมีการรองรับอย่าง

แข็งแรงท่อทีเดินตามแนวนอนให้ใช้ทีแขวนท่อแบบ Clevis หรือ Ring หรือ Split Ring ชนิดปรับได้ยึดติดกับโครงสร้าง

อาคารด้วยก้านเหลก็ (Steel Rod) อย่างมนัคงแต่อาจใช้ Trapeze hanger แทนได้ในกรณีทีท่อเดินขนานกันหลายท่อท่อที

เดินใกล้ระดับพืนให้ใช้ Pipe Stanchions ทีมี Base Flanges และ Top Yokes ทีสามารถปรับระดับได้หรือจะใช้ Roller 

Supports ตงับนฐานคอนกรีตหรือแบบอืนทีได้รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้างท่อทีเดินใกล้กําแพงให้ใช้ท้าวแขนเหล็กกล้า 

(Steel Bracket) ทีมีขนาดเหมาะสมรองรับท่อทีมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 1/2 นิวหรือเล็กกว่าอาจใช้ประกับยึดท่อเพียง

อนัเดียวการแขวนหรือรองรับท่อต้องไม่เกินระยะ 0.50 เมตรจากอปุกรณ์ทีมีนําหนักมากเช่นข้อต่อหรือวาล์วสําหรับบริเวณ

ท่อแยกทงัต้นท่อและปลายท่อต้องยดึห่างไม่เกิน 0.9 เมตรสว่นบริเวณทีหกัเลยีวต้องไม่มากกว่า 0.50 เมตรจากทีแขวนหรือ

รองรับท่ออย่างน้อย 1 จดุและระยะห่างระหว่างทีแขวนและรองรับท่อจะต้องไม่ห่างเกินทีกําหนดในตารางต่อไปน ี
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ขนาดท่อ (Nominal Size) 

มิลลเิมตร (นิว) 

ระยะห่างสงูสดุของช่วงท่อ 

สาํหรับท่อเหลก็ดําและท่อเหลก็

อาบสงักะสี 

ระยะห่างสงูสดุของช่วงท่อ 

สาํหรับท่อพีวีซี 

25 (1) และเล็กกว่า 

32 ( 1 1/4) จนถงึ 50 (2) 

65 (2 1/2) จนถงึ 100 (4) 

125 (5) และใหญ่กว่า 

2.00 

2.50 

2.50 

3.00 

1.20 

1.50 

2.00 

3.00 

 

 

 4.4.1 ทีแขวนหรือรองรับท่อแต่ละอันต้องสามารถปรับระยะในแนวดิงไม่น้อยกว่า 1/2 นิวและจะต้องทําการ

ป้องกันสนิมด้วยสีกันสนิมประเภท Red Iron Oxide หรือ Zinc Chromate สําหรับบริเวณภายนอกอาคารหรือทีทีมี

ความชืนสงูเช่นในห้องเครืองต่างๆเป็นต้นบริเวณทีปรากฏแก่สายตาจะต้องทาทับด้วยสีนํามันทีมีสีตามทีผู้ออกแบบงาน

สถาปัตย์/ตกแต่งภายในกําหนดก่อนใช้แขวนหรือรองรับท่อทกุครัง 

 4.4.2  Pipe hanger & Support ทีอยู่ใน Chiller Plant Room จะต้องมี Vibration Isolator ด้วย (มี Min. Static 

Deflection 1” หรือ durameter55) หาก Chiller plant room นนัอยู่เหนือหรือใต้ Human occupied area  

 4.4.3 การรองรับท่อตามแนวดิง (Vertical Piping Supports) จะต้องทําทีรองรับเพิมเติมทีฐานของบริเวณข้อโค้ง 

(Elbow) หรือท่อแยก (Tee) ด้วย Pipe Stand ในบริเวณทีมีท่อเดินในแนวดิงอยู่ใกล้กันหลายท่ออาจจะใช้ Guide ที

เหมาะสมร่วมกนัได้ Guide และ Spacers จะต้องทําด้วยเหลก็โครงสร้างและตรึงยึดให้อยู่กบัโครงสร้างอาคารอย่างมนัคง 

 4.4.4 ห้ามใช้ Sleeve เป็นตวัรองรับนําหนกัท่อโดยเด็ดขาด 

 4.4.5 การติดตังท่อทีมีการแขวนด้วย Vibration Isolator หรือท่อซึงจะต่อไปยังฐานแท่นเครืองทีรองรับด้วย 

Vibration Isolator ให้คํานวณนําหนักนําในท่อแล้วใช้แท่งนําหนักทีมีนําหนักเท่ากันถ่วงทีท่อเพือให้ท่อมีระยะขยับตัว 

(Displacement) เสมือนกบัมีนําอยู่ในท่อหลงัจากการติดตงัระบบท่อทงัหมดและเติมนําเข้าให้ทยอยปลดนําหนักถ่วงท่อจน

เมือนําเต็มท่อก็ให้ปลดนําหนกัถ่วงออกจนหมดแล้วทําการตรวจสอบและปรับระดบัให้ท่ออยู่ในระดบัทีถูกต้อง 

 4.4.6 ท่อทีติดตงัในแนวดิงหรือแนวตงัและท่อแนวราบหรือแนวระดบัให้ยดึแขวนตามระยะและขนาดเหล็กทีระบุ

ในตารางต่อไปน ี
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ตารางสาํหรับยึดแขวนท่อแสดงระยะห่างระหว่างจดุยึดแขวน (เมตร) 

 

ขนาดท่อ ขนาดเหลก็เส้น ท่อเหลก็ ท่อพีวีซี 

(นิว) (มิลลเิมตร) แนวราบ(เมตร) แนวดิง(เมตร) แนวราบ(เมตร) แนวดิง(เมตร) 

1/2 9 2.0 2.4 0.9 1.2 

3/4 9 2.4 3.0 1.0 1.2 

1 9 2.4 3.0 1.0 1.2 

1 1/4 9 2.4 3.0 1.2 1.8 

1 1/2 9 3.0 3.6 1.3 1.8 

2 9 3.0 3.6 1.5 1.8 

2 1/2 12 3.0 4.5 1.8 2.4 

3 12 3.6 4.5 2.0 2.4 

4 15 4.0 4.5 2.4 2.4 

5 15 4.8 4.5 2.4 3.0 

6 22 4.8 4.5 2.4 3.0 

8 22 6.0 4.8 3.0 3.6 

10 22 6.0 4.8   

 

4.5  การแขวนยึดท่อลม 

 4.5.1 การแขวนยดึท่อลมให้ใช้ขนาดเหล็กแขวน (Hanger Rod) และเหล็กรอง (Support) ตามทีระบุไว้ในแบบ

การแขวนยดึท่อลมห้ามใช้ลวด (wire) ในการแขวนยดึท่อโดยเด็ดขาด 

 4.5.2 โครงเหลก็ต่างๆทีใช้ในการยึดแขวนท่อลมเหล็กเสริมคอนกรีต, Insert, Expansion Bolt และอืนๆทีใช้ถือ

เป็นสว่นหนงึของงานติดตงัระบบท่อลม 

 4.5.3 การแขวนยดึท่อต้องคํานึงถึงลกัษณะการใช้งานสถานทีติดตังและนําหนักของท่อรวมทังอุปกรณ์ทีติดตัง

บนท่อเป็นหลกัในการพิจารณาเลอืกชนิดและขนาดของอปุกรณ์เหลก็ยดึและเหลก็แขวนการยึดกับคอนกรีตเสริมเหล็กให้ใช้ 

Expansion Bolt ห้ามใช้ปืนยิงตะปยูดึ (Power Actuated Pin)  

 4.5.4 อปุกรณ์เหลก็ยดึและเหล็กแขวนท่อลมจะต้องสามารถปรับระดับให้สงูขึนหรือตําลงได้การทําเกลียวต้อง

ยาวพอให้ปรับระดับโดยมีเกลียวเหลือจากการขันน๊อตปรับระดับแล้วไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิว) และไม่ยาวเกิน

กว่าระดบัตําสดุของ Support  

 4.5.5 อุปกรณ์เหล็กยึดและเหล็กแขวนท่อลมสามารถยึดกับโครงเหล็กหรือคอนกรีตได้อย่างมันคงโดยท่อลม

สามารถยดึและหดตวัได้อย่างปลอดภัย 

 4.5.6 ท่อในแนวนอนหกังอขนึแนวดิงต้องมี Support รับนําหนกัท่อใกล้ข้องอรับท่อในแนวนอนและแนวดิง 

 4.5.7 ห้ามใช้ Sleeve เป็นตวัรองรับนําหนกัโดยเด็ดขาด 

 4.5.8 อปุกรณ์เหลก็ยดึและเหลก็แขวนท่อลมจะต้องประกอบและทาสมีาจากโรงงาน 



โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :FEC/ARU23/SP-M/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ Page   4-6/6  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 4.5.9 ทีรองรับท่อลม (Duct Supports) สาํหรับท่อลมทีเดินตามแนวนอนและมีขนาดเล็กกว่า 54 นิวจะต้องห่าง

ไม่เกินช่วงละ 8 ฟตุสว่นท่อลมทีมีขนาดใหญ่กว่านันต้องรองรับทุก 4 ฟุตท่อกิงทีเลียวแยกออกมาต้องรองรับในลกัษณะที

ให้นําหนกัท่อกระจายไปทวัทกุสว่นอย่างสมําเสมอและให้ทาสีกันสนิม Red Iron Oxide 2 ชันถ้าปรากฏแก่สายตาทัวไปให้

ทาทบัด้วยสนีํามนัอีก 2 ชนัโดยมีสตีามทีผู้ออกแบบงานสถาปัตย์/ตกแต่งภายในกําหนดก่อนใช้แขวนหรือรองรับท่อทกุครัง 

 4.5.10 อุปกรณ์เหล็กยึดและเหล็กแขวนท่อลมซึงติดตังภายในอาคารตามบริเวณทัวๆไปทีไม่มีความชืนและกัด

กร่อนจะต้องทาสีด้วย Red Lead Primer 2 ชันและทาทับด้วยสี Alkyd grey Finishing Paint อีก 1 ชันน๊อตสกรูและแหวน

ปริงจะต้องเป็น Cadmium Plate Steel  

 4.5.11 อปุกรณ์เหลก็ยดึและเหลก็แขวนท่อลมทีติดตงัภายในอาคารแต่ติดตงัอยู่ในบริเวณทีชืนและถูกกัดกร่อนได้

ง่าย (เช่นห้องแบตเตอรี, ห้องเครืองกําเนิดไอนํา, ห้องเครืองปรับอากาศ, ห้องครัวและห้องซักรีดเป็นต้น) จะต้องทาด้วย 

Epoxy Red Lead Primer 2 ชนัและทาทบัด้วยส ีEpoxy Black Finishing Paint อีก 1 ชนั 

 4.5.12 ถ้าอปุกรณ์เหล็กยึดเหล็กแขวนและรองรับท่อลมปรากฏแก่สายตาให้ทาทับด้วยสีนํามันอีก 2 ชันโดยมีสี

ตามทีผู้ออกแบบงานสถาปัตย์/ตกแต่งภายในกําหนดก่อนใช้แขวนหรือรองรับท่อทุกครัง 

 4.5.13 หลงัจากการติดตงัระบบท่อลมทงัหมดเรียบร้อยแล้วต้องทําการตรวจสอบและปรับระดับให้ท่ออยู่ในระดับ

ทีถกูต้อง 
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5. ระบบท่อลม 
 

5.1  งานท่อลมจากโลหะ (Metal Ductwork)  

 5.1.1  ระบบท่อลม 

  1) ข้อกําหนดทวัไป 

   1.1) ท่อลมโดยทวัไปประกอบขนึจากแผ่นเหล็กชุบสงักะสีมีความหนาวิธีการประกอบและการติดตัง

ตามทีระบุไว้ในแบบและรายละเอียดส่วนใดทีไม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือในรายละเอียดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ 

SMACNA และ/หรือ ASHRAE STANDARD  

   1.2) ให้ตรวจสอบขนาดและแนวทางการเดินท่อให้สอดคล้องกับงานติดตังในระบบอืนๆและจะต้อง

ทําการแก้ไขเมือเกิดปัญหาขดัแย้ง 

   1.3) ข้อโค้งงอต้องเป็นแบบ Full Radius และมีรัศมีความโค้งทีกลางท่อไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของ

ความกว้างท่อลมถ้าไม่สามารถทําได้เนืองจากสถานทีติดตงัจํากัดให้ใช้ข้องอหักฉาก (Mitre Bend) มี Turning Vane ข้อโค้งงอ

ของท่อลมกลม (Round Duct) อาจใช้ Round Flexible Duct ขนาดเดียวกนัแทนได้ 

   1.4) ท่อลมสีเหลียมทีมีด้านใหญ่สดุเกินกว่า 300 มิลลิเมตร (12 นิว) จะต้องทํา Cross Break และ

ทกุทางแยกของท่อลม (Branch Duct) จะต้องติดตงั Splitter Damper หรือ Opposed Blade Volume Damper ณจดุแยกท่อ 

   1.5) ท่อลมทีจะเดินทะลผุ่านพืนหรือกําแพงต้องมีวงกล (Duct Sleeve) ทําด้วยวัสดุไม่ติดไฟหรือติด

ไฟแต่ไม่ลกุลามหน้ากว้างเท่ากบัความหนาพืนหรือกําแพงและอดุช่องว่างด้วยวสัดทุนไฟพร้อมทงัมีกรอบปิดทงัสองด้าน 

   1.6) ท่อลมทีไม่ได้หุ้มฉนวนและปรากฏแก่สายตาต้องทาสีตามรายละเอียดในหมวดการทาสีป้องกัน

การผกุร่อนและรหสัส ี

   1.7) ท่อลมทีต่อกับพัดลมและเครืองปรับอากาศต้องใช้ข้อต่ออ่อน (Flexible Duct Connection) ทํา

ด้วยวสัด ุFiber Glass Cloth เคลอืบด้วย Neoprene ให้สามารถกนันําได้ความยาวของช่องข้อต่ออ่อนประมาณ 15 เซนติเมตร 

(6 นิว)  

   1.8) รอยต่อท่อลมตามแนวขวาง (Transverse Joint) ทงัหมดจะต้องอดุตลอดแนวภายนอกและ/หรือ

ภายในท่อลมด้วยวสัดอุดุชนิดไม่ติดไฟรอยต่อท่อลมระหว่างท่อลมกลบัอ่อนกบัท่อกลมอ่อนหรือท่อลมกลมจะต้องทําการติดตัง

ตามทีแสดงในแบบรายละเอียดหรือใช้อุปกรณ์ข้อต่อท่อลมผลิตขึนสําหรับใช้ต่อท่อลมกลมอ่อนโดยเฉพาะจากผู้ผลิตท่อลม

กลมอ่อนและติดตงัตามคําแนะนําของผู้ผลติ 

   1.9) จะต้องมีช่องเปิดบริการ (Access Door) ติดตงัทีด้านข้างหรือด้านใต้ท่อลมขนาดประมาณ 300 

มิลลิเมตร x 300 มิลลิเมตร (12 x 12 นิว) ตําแหน่งตามความเหมาะสมสําหรับเปิดบริการ Fire Damper ทุกชุด Splitter 

Damper และ Volume Damper ทีมีขนาดในโตกว่า 0.1 ตารางเมตรทุกชุด Access Door จะต้องเป็นแบบบานพับ (Hinge) มี 

Sash Lock อย่างน้อยสองตัวมีขอบเป็นรูปหน้าแปลนและมีประเก็น Neoprene ติดทีขอบโดยรอบกันอากาศรัวและ Access 

Door ทีติดตงับนท่อลมทีมีฉนวนหุ้มทําเป็น 2 ชนัระหว่างชนับดุ้วยฉนวนกนัความร้อนชนิดเดียวกนัทีใช้หุ้มท่อลม 

   1.10) ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ กําหนดขนาดและตําแหน่งของช่องเปิดบนฝ้าเพือการตรวจซ่อมและบริการท่อ

ลมท่อนําเครืองและอุปกรณ์ต่างๆเสนอขออนุมัติต่อสถาปนิกก่อนการทําฝ้าค่าใช้จ่ายในการทําช่องเปิดให้อยู่ ในความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้างงานฝ้าหรืองานสถาปัตย์ 
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   1.11) สกรู (Screw) สลกัเกลียว (Bolt) น๊อต (Nut) และหมุดยํา (Rivet) ทีใช้กับงานท่อลมจะต้องทํา

ด้วยวสัดปุลอดสนิมหรือชบุด้วยสงักะสหีรือแคตเมียม 

   1.12) ช่องสําหรับสอดเครืองมือวัด (Instrument Insert Holes) ท่อลมหรือ Plenum ส่วนใดทีติดตัง 

Pilot Tubes หรือเครืองมือวดัอย่างอืนไว้เพือให้ทราบการไหลของอากาศและ Balance ระบบลมนนัต้องทําช่องขนาดพอเหมาะ

ไว้ตามแต่จะกําหนดหรือความจําเป็นช่องดังกลา่วต้องหุ้มปิดด้วยฉนวนและทําเครืองหมายไว้ให้เห็นได้เด่นชัด 

  2) วสัดทุ่อลม 

   2.1) ท่อลมไม่ว่าจะเป็นท่อกลมหรือท่อรูปสีเหลียมประกอบขึนจากแผ่นเหล็กเรียบอาบสังกะสี

ปริมาณสงักะสีทีอาบไม่น้อยกว่า 180 กรัมต่อตารางเมตร (ปอนด์ต่อตารางฟุต) ต่อรอยพับทีทําให้สงักะสีทีอาบไว้แตกหลดุ

จะต้องทาทบัด้วย Zinc Chromate และทาสภีายนอก 

   2.2) แผ่นโลหะ (Sheet Metal) ท่อลมต้องประกอบขึนจากแผ่นเหล็กอาบสงักะสีความหนาของแผ่น

โลหะนําหนกัของสงักะสีทีใช้ชุบขนาดและระยะห่างของเหล็กเสริมความแข็งแรงของท่อลมต้องเป็นไปตามทีระบุในแบบโดย

เคร่งครัดการเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษอาจจําเป็นขึนอยู่ลกัษณะการแขวนและรองรับท่อลมความหนาแน่นของแผ่นโลหะ

ขนึอยู่กบัความกว้างของท่อลมดงัต่อไปน ี   

    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 จะต้องทําขนึโดยมีรายละเอียดดงัแสดงในแบบตวัใบทําด้วยแผ่นสงักะสีขนาด

ความหนาตามเบอร์เกจ์หนากว่าท่อลมช่วงนนัอีกสองเบอร์ความยาวของตวัใบประมาณ 1.10 เท่าของท่อลมทีแยกออกมาก้าน

เป็นเหลก็ทาส ี(Push Rod) ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 9 มิลลเิมตร (3/8 นิว)  

   3.2) Volume Damper เป็นแบบใบเดียว (Single Blade) หรือหลายใบ (Multiple Balde) โดยใบปรับ

แต่ละใบของ Multiple Blade จะต้องมีความกว้างไม่เกิน 100 มิลลเิมตร (4 นิว) ความยาวใบเต็มตามความกว้างของท่อลมแต่

ไม่เกิน 1,000 มิลลเิมตร (40 นิว) สว่นใบปรับใบเดียวกว้างไม่ถึง 350 มิลลิเมตร (14 นิว) ลกัษณะใบเป็นแบบ Balance Type 

ตวัใบประกอบขนึจากแผ่นสงักะสไีม่น้อยกว่า 1.5 มิลลเิมตรขอบใบพับรอย (Hemmed) เป็นแบบ Inter-locking Efgeแกนปรับ

ใบ (Damper Rod) จะต้องมีปลายด้านหนึงเป็นหัวจตุรัสยึดทะลตุังถังสอดผ่าน Bearing Plate ชนิดทีเป็น Lever Type 

Locking Device แกนใบพัดจะต้องมี Nylon Bushing หรือ Bronze Bearing Sleeve รองรับ Damper ชนิดทีมีหลานใบ

จะต้องจดัใบเป็นแบบ Opposed Blade หรือ Gang Operated  

  4) อปุกรณ์ลดเสยีง (Sound Absorber)  

   4.1) หากต้องมีการติดตังอุปกรณ์ลดเสียงจะต้องมีโครงสร้างตามทีแสดงไว้ในแบบและรายละเอียด

ความเร็วลมทีผ่านอปุกรณ์ลมเสียงต้องไม่เกิน 15 มิลลเิมตรต่อวินาท ี(3,000 ฟตุต่อนาที)  

   4.2) กล่อง (Casing) ของอุปกรณ์ลดเสียงพับทําขึนจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสีขนาดความหนาใช้

เบอร์เกจ์เดียวกนักบัท่อลมทีต่ออยู่ด้วยกนัแต่จะไม่บางกว่า 0.7 มิลลเิมตร 
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   4.3) วัสดุดูดกลืนเสียงเป็นวัสดุพวกใยแก้วผิวของวัสดุดูดกลืนเสียงทีอยู่ในทางผ่านของลม (Air 

Floow Passage) จะต้องเคลอืบผิวด้วยNeoprene และมีตาข่ายอลมิูเนียมหรือเหล็กชุบสงักะสีเป็นตารางขนาดประมาณ 8 x 

8 มม. ปิดทบั 

 

5.2  งานท่อลมจากวัสดุทีไม่ใช่โลหะ (Non-Metal Ductwork)  

 5.2.1  ระบบสง่ลมท่อลมกลบัท่อระบายอากาศท่อเติมอากาศและอปุกรณ์ 

  1) ข้อกําหนดทวัไป 

   1.1) ให้ตรวจสอบขนาดและแนวทางการเดินท่อให้สอดคล้องกับงานติดตังในระบบอืนๆและจะต้อง

ทําการแก้ไขเมือเกิดปัญหาขดัแย้ง 

   1.2) ข้อโค้งงอต้องเป็นแบบ Full Radius หรือตามทีกําหนดไว้ในแบบถ้าไม่สามารถทําได้เนืองจาก

สถานทีติดตังจํากัดให้ใช้ข้องอหักฉากแทนได้ข้อโค้งงอของท่อลมกลม (Round Duct) อาจใช้ Round Flexible Duct ขนาด

เดียวกนัแทนได้ 

   1.3) ท่อลมทีจะเดินทะลผุ่านพืนหรือกําแพงต้องมีวงกล (Duct Sleeve) ทําด้วยวัสดุไม่ติดไฟหรือติด

ไฟแต่ไม่ลกุลามหน้ากว้างเท่ากบัความหนาพืนหรือกําแพงและอดุช่องว่างด้วยวสัดทุนไฟพร้อมทงัมีกรอบปิดทงัสองด้าน 

   1.4) ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ กําหนดขนาดและตําแหน่งของช่องเปิดบนฝ้าเพือการตรวจซ่อมและบริการท่อ

ลมท่อนําเครืองและอุปกรณ์ต่างๆเสนอขออนุมัติต่อสถาปนิกก่อนการทําฝ้าค่าใช้จ่ายในการทําช่องเปิดให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

   1.5) สกรู (Screw) สลกัเกลียว (Bolt) น๊อต (Nut) และหมุดยํา (Rivet) ทีใช้กับงานท่อลมจะต้องทํา

ด้วยวสัดปุลอดสนิมหรือชบุด้วยสงักะสหีรือแคตเมียม 

   1.6) ช่องสําหรับสอดเครืองมือวัด (Instrument Insert Holes) ท่อลมหรือ Plenum ส่วนใดทีติดตัง 

Pilot Tubes หรือเครืองมือวดัอย่างอืนไว้เพือให้ทราบการไหลของอากาศและ Balance ระบบลมนนัต้องทําช่องขนาดพอเหมาะ

ไว้ตามแต่จะกําหนดหรือความจําเป็นช่องดังกลา่วต้องหุ้มปิดด้วยฉนวนและทําเครืองหมายไว้ให้เห็นได้เด่นชัด 

 

5.3 ฉนวนหุ้มท่อลม 

ฉนวนยางสังเคราะหเซลปด (CLOSED CELL ELASTOMERIC INSULATION) EPDM ใหมีคุณสมบัติดงัน้ี 

ก. มีความหนาไมนอยกวา 20 mm (3/4 in) ตามท่ีระบุในแบบ 

ข. ความหนาแนนไมนอยกวา 3-6 lb/ft
3
 

ค. มีคาสัมประสิทธ์ิการนาความรอนไมเกิน 0.25 Btu·in/hr·ft2·°F ท่ีอุณหภูมิเฉลีย่ 75 °F) 

ง. ไมลามไฟ 

 จ. ฉนวนยางสังเคราะหประเภทน้ีสามารถหุมไดท้ังภายนอกและภายในทอตามท่ีระบุในแบบ 

 

5.4 ความสะอาดท่อลม 

 5.4.1  ในระหว่างการติดตงัผู้ รับจ้างต้องระวังป้องกันไม่ให้มีเศษฉนวนเศษไม้และขยะต่าง ๆตกค้างอยู่ในระบบท่อ

ลม 
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 5.4.2  ก่อนทีจะมีการติดตังฝ้าเพดานผู้ รับจ้างจะต้องใช้พัดลมขนาดเล็ก (Portable Fan) หรือพัดลมของ

เครืองปรับอากาศเป่าลมทําความสะอาดภายในท่อลมใช้เครืองดูดฝุ่ นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขับเศษฝุ่ นผงออกจากท่อลมให้

หมด 

 5.4.3  ในกรณีทีใช้พดัลมของเครืองปรับอากาศจะต้องติดตงัแผงกรองอากาศเข้าไว้ด้วยหลงัจากการทําความสะอาด

ระบบท่อลมผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตงัแผงกรองอากาศชดุใหม่ให้กบัเจ้าหน้าทีโครงการ 

 

5.5  รายชือผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ 

 รายละเอียดในหมวดนีได้ระบุถึงรายชือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัวไปการเสนอผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากทีกําหนดไว้นีจะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทังนีต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร

ผู้ออกแบบและวิศวกรควบคมุงานก่อนการนําเข้าใช้งาน 

 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 ให้ใชต้ามเครืองหมายการคา้ทีระบุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด 

จึงสามารถให้ใชเ้ทียบเท่าได ้
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6.  หน้ากากลมและแผงกรองอากาศ  

 

6.1  หน้ากากลม  

 6.1.1 ตําแหน่งหน้ากากลมต่าง ๆ ให้พิจารณาตําแหน่งติดตงัจริงจากแบบสถาปัตย์หรือแบบตกแต่งภายในประกอบ 

และหากมิได้ระบเุป็นอย่างอืนให้ใช้สขีองหน้ากากตามลกัษณะของฝ้าเพดาน  

 6.1.2  หวัจ่ายลมแบบ Ceiling Diffuser ไม่ว่าจะเป็นแบบกลม หรือแบบจ่ายลมได้ตงัแต่ 1 ถงึ 4 ทิศทางตามทีระบุใน

แบบทําด้วย Extruded Aluminum, Removable Cores ติดตังแนบฝ้าเพดานแบบ Flush Mount หรือด้านขอบ หน้ากากเป็น

แบบยกขอบสงู ให้ติดตังเป็น Surface Mount มี Opposed Blade Volume Damper ทุกหัวจ่าย และมีก้านปรับปริมาณลม 

สามารถปรับแต่งได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากากออก  

 6.1.3 หน้ากากแบบ Supply Air Register ทําด้วย Extruded Aluminum มีใบปรับทิศทางการจ่ายลมได้ทงัในแนวตัง 

และแนวนอน (Double Deflection) โดยใบปรับวางซ้อนกัน และสามารถปรับทิศทางของแต่ละใบโดยอิสระ ใบปรับด้านหน้า

ติดตังในแนวนอน (ADG-H) ส่วนด้านหลงัติดตังในแนวตัง จะต้องมี Opposed Blade Volume Damper ติดตังด้านหลงั

หน้ากากสามารถปรับแต่งปริมาณได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากากออก  

 6.1.4  หวัจ่ายลมแบบ Linear Slot Diffuser ทําด้วย Extrude Aluminium มีช่องจ่ายลมช่องเดียวหรือหลายช่อง ต้อง

มีขนาดไม่เกิน 20 มิลลเิมตร (3/4 นิว)  

 6.1.5  หน้ากากกลมกลบัแบบ (Return Air Grille) ทําด้วย Extrude Aluminium มีใบยึดติดแน่นกับหน้ากากใน

แนวนอน ทํามมุประมาณ 45 องศา  

 6.1.6  หน้ากากลมกลบัแบบ Transfer มีลกัษณะเหมือนกับหน้ากากลมกลบั ถ้าติดตังบนผนังหนา ต้องมีหน้ากาก

ติดตงัสองด้านของผนงั  

 6.1.7  หน้ากากลมบริสทุธิ (Fresh Air Grille) ลกัษณะเหมือนกบัหน้ากากลมกลบั แต่จะเป็นชนิด Rain Tight พร้อม

ทงัมี Opposed Blade Volume Damper และตาข่ายกนัแมลง ติดตงัด้านหลงัหน้ากาก สามารถปรับแต่งปริมาณลมได้โดยไม่

ถอดหน้ากากออก  

 6.1.8  Outside Air Louver ทําด้วย Extruded Aluminum มีใบยึดติดแน่นกับโครงแนวนอน ทํามุมประมาณ 45 

องศา ปลายใบทงัด้านในและด้านนอกหกัมมุป้องกนัฝนสาด ความหนาของโครงจะต้องไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิว) ด้าน

ในบดุ้วยตาข่ายอลเูนียมหรือเหลก็ปลอดสนิม มีขนาดรูตาข่ายไม่โตกว่า 5 ตารางเซนติเมตร (1 ตารางนิว) และตาข่ายกันแมลง

สามารถถอดล้างได้ ช่องว่างระหว่างโครงกบัผนงัอาดารอดุด้วยสารกนันําทงัสองด้าน  

 6.1.9  หน้ากากลมระบายอากาศ (Exhaust Air Grille) ลกัษณะเหมือนกบัหน้ากากลมกลบั ถ้าติดตังทีผนัง ภายนอก

อาคารจะต้องเป็นชนิด Rain Tight ด้วย  

 

.2  ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)  

 6.2.1  ความต้องการทวัไป  

  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและติดตงัแผงกรองอากาศตามรายละเอียดทีปรากฏในแบบรายการและตามข้อกําหนดที

จะกล่าวต่อไปนี แผงกรองอากาศต้องอยู่ในสภาพดีในขณะทําการติดตัง ทดสอบและส่งมอบ แผงกรองอากาศทีใช้ทดสอบ

จะต้องเป็นคนละชดุกบัทีใช้สง่มอบ ผู้ รับจ้างต้องจดัหาแผงกรองอากาศสาํหรับทดสอบในจํานวนทีเพียงพอสําหรับชุดทีส่งมอบ 

หากตรวจพบภายหลงัว่าแผงกรองอากาศอนัใดอนัหนงึรัวหรือฉีกขาด ผู้ รับจ้างต้องเปลยีนอนัใหม่ทีมีสภาพดีกว่าให้ทนัที  
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 6.2.2  ประเภทของแผงกรองอากาศ  

  แผงกรองอากาศแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ตามการใช้งานดงัน ี 

  (1)  Pre Filter ความหนา 1 นิว  

   ประเภทของแผงกรองอากาศ  : Panel Filter  

   การใช้งาน  : เป็น Filter สาํหรับเครืองปรับอากาศ หรือเครือง  

   สง่ลมเย็นขนาดเลก็ทีมีขนาดทําความเย็นไม่เกิน  

   10.5 กิโลวตัต์ (36 MBH)  

   Media  : Synthetic Fiber ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลเิมตร (3/8 นิว)  

   Face Velocity  : ไม่เกิน 2.5 เมตร/วินาที (500 ฟตุ/นาที)  

   Media Velocity  : ไม่เกิน 1.5 เมตร/วินาที (300 ฟตุ/นาที)  

   Efficiency  : ไม่น้อยกว่า 65% Arrestance วดัโดยวิธีของ ASHRAE 52.1    

 6.2.3  โครงของแผงกรองอากาศ  

  แผงกรองอากาศทีนํามาประกอบกันเป็น Filter Bank จะต้องใช้โครง (Frame) ของแผงกรองอากาศทีเป็น

อปุกรณ์มาตรฐานของแผงกรองอากาศยีห้อนัน ๆ ในกรณีทีแผงกรองอากาศมีจํานวนมาก โครงของแผงกรองอากาศจะต้องมี

การเสริมความแข็งแรง (Stiffener) ตามมาตรฐานของผู้ผลติ การเลอืกโครงของแผงกรองอากาศจะต้องมีขนาดเหมาะสมกับแผง

กรองอากาศชนิดนัน ๆ และต้องเลือกให้เหมาะสมกับทีติดตังซึงรวมไปถึงความยากง่ายของการถอดหรือใส่ ซึงจะเป็นแบบ 

Front Service เมือนําแผงกรองอากาศประกอบเข้ากบัโครงแล้วจะต้องแนบสนิทไม่มีรอยรัวของอากาศแต่ประการใด โครงของ

แผงกรองอากาศจะต้องเป็นแบบ Spring Loaded Type  

 6.2.4  อปุกรณ์ประกอบ  

  (1)  Inclined Manometer  

   ใช้เป็น Local Indicator วัดความดันลดของแผงอากาศ ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตัง Inclined 

Manometer ให้กบัเครืองสง่ลมเย็นทีติดตงัในห้องเครืองสง่ลมทกุชดุ มีช่วงสเกล 0 - 3 นิวของนําตามจํานวนและตําแหน่งทีระบุ

ในแบบ  

  (2)  Differential Pressure Switch  

   ผู้ รับจ้างต้องจัดหาและติดตัง Differntial Pressure Switch ทีมีช่วงสเกล 0 - 500 ปาสคาล (0 - 2 นิว

ของนํา) ตามจํานวน และตําแหน่งทีระบใุนแบบเพือแสดงสถานะความดนัลดของแผงกรองอากาศ สญัญาณแจ้งสถานะการอุด

ตนัของแผงกรองอากาศให้มีออก 2 สญัญาณ สญัญาณหนงึเป็นหลอดไฟสแีดงติดตงัอยู่ในห้องเครืองนนั ๆ สญัญาณทีสองเป็น 

Dry Contact เพือแจ้งสถานะให้ระบบจดัการอาคาร (BAS) ทราบ ข้อกําหนดด้าน Physical ของ Differential Pressure Switch  

   - Operating Range  : 0-600 ปาสคาล (0 - 2.4 นิวของนํา)  

   - Maximum Pressure  :  ไม่เกิน 70 kPa. (24 ฟตุของนํา)  

   - Diaphragm  :  Silicone Rubber  

   - Switch  :  SPDT.  

   - Accessories  :  Aluminium or Steel Bracket for Mounting Pressure Switch on 

Suitable Location  
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6.3  รายชือผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์  

 รายละเอียดในหมวดนีได้ระบุถึงรายชือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัวไป การเสนอผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากทีกําหนดไว้นี จะต้องแสดงรายละเอียด และหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทงันีต้องได้รับการอนมุติัจากวิศวกร

ผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคมุงานก่อนการนําเข้าใช้งาน  

 6.3.1  DIFFUSER, GRILLE & LOUVER  :  FLOTHRU, KOMFORT, WATERLOO, ESCO, DUCT EXCEL หรือ

เทียบเท่า  

 6.3.2  SMOKE & FIRE DAMPER  :  GREENHECK, STREAM AIR, Q FLOW, RUSKIN หรือเทียบเท่า  

 6.3.3  AIR CLEANER :  MICRO AIR, HONEY WELL, BIONAIRE, ENVIRCO หรือเทียบเท่า  

 6.3.4  AIR FILTER  : AAF, AFPRO, CAMFIL, AEROFIL, LUFTFILTER หรือเทียบเท่า 

 

หมายเหต ุ“เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใชต้ามเครืองหมายการคา้ทีระบุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด จึง

สามารถให้ใชเ้ทียบเท่าได ้
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7.  อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงตํา สายไฟฟ้าแรงตําชนิดทนไฟและแผงสวิทซ์ควบคุม

มอเตอร์  

 

7.1  อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า  

 7.1.1  ความต้องการทวัไป  

  เพือให้การใช้งานและการติดตังอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้า ให้รวมถึงสายสญัญาณทางไฟฟ้าสือสาร

อืนๆ เช่น สายโทรศัพท์ สายสญัญาณวิทยุ-โทรทัศน์ สายสญัญาณแจ้งเตือน เป็นต้น) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

ตามมาตรฐาน จงึกําหนดให้การจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ และการติดตงัเป็นไปตามข้อกําหนดดงัรายละเอียดน ี 

 7.1.2  ท่อร้อยสายไฟฟ้า  

  ท่อร้อยสายไฟฟ้าโดยปกติแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ตามลกัษณะความเหมาะสมในการใช้งาน โดยท่อทุกชนิดต้อง

เป็นท่อโลหะตามมาตรฐาน ANSI ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized ป้องกันการเกิดสนิมมีความหนาไม่น้อยกว่า 20 

ไมครอน ซงึผลติขนึเพือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะดงัต่อไปนี  

  1) ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) ผลิตมาจากเหล็กชุบสงักะสี ตามมาตรฐาน 

ANSI (80.3-1983) หรือ UL 797 หรือ TIS 770-2531 หรือเทียบเท่ามีเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2 นิว ติดตังใช้งานในกรณี

ทีติดตงัลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซงึไม่มีสาเหตใุดๆ ทีจะทําให้ท่อเสยีรูปทรงได้ หรือทําให้ท่อเสยีหาย การติดตงัใช้งานให้เป็นไป

ตามกําหนดใน วสท.  

  2)  ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) ผลิตมาจากเหล็กชุบสงักะสี ทัง

ภายในและภายนอก หรือทํามาจากเหล็กชุบสงักะสีผิวภายนอกเคลือบด้วย Chromate และผิวภายในเคลือบด้วย Expoxy 

resin ตามมาตรฐาน UL 6 ANSI (80.1-1983) หรือ TIS 770-2533 มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่เลก็กว่า 1/2 นิว ติดตังใช้งานได้

เช่นเดียวกบัท่อโลหะบาง และติดตังฝังในผนังหรือพืน หรือเข้า-ออกจากแผงไฟฟ้า แต่ห้ามใช้ฝังดินโดยตรงและใช้ในสถานที

อนัตรายตามกําหนดใน วสท.  

  3)  ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit: RSC) ผลิตมาจากวัสดุเช่นเดียวกับท่อ IMC ผลิตตาม

มาตรฐาน UL 1242 สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้ทุกประการ และให้ใช้ในสถานทีอันตรายและฝังดินได้โดยตรง

ตามกําหนดใน วสท. 

  4)  ท่ออ่อน (Flexible Metal Conduit) ผลิตมาจากเหล็กชุบสงักะสี ผลิตตามมาตรฐาน ASTM หรือ

เทียบเท่าขนาดท่อใช้งานต้องมีเส้นผ่าศนูย์กลางไม่ตํากว่า ½” เป็นท่อโลหะอ่อนทีใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอปุกรณ์หรือเครืองไฟฟ้าที

มี หรืออาจมีการสนัสะเทือนได้ หรืออปุกรณ์ทีอาจมีการเคลอืนย้ายได้บ้าง เช่น มอเตอร์ โคมไฟแสงสว่าง เป็นต้น ท่ออ่อนทีใช้ใน

สถานทีชืนแฉะ และนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกนันํา การติดตงัใช้งานโดยทวัไปให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน วสท.  

  5)  ท่ออโลหะชนิด HDPE จะต้องเป็นท่อทีผลติขึนเพือใช้ในงานร้อยสายไฟฟ้า และสายสญัญาณผลิตจาก

วตัถดิุบโพลเีอทีลนี ชนิดความหนาแน่นสงู มีสดํีา คณุสมบติัทนแรงกด แรงดงึ แรงกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นสงูไม่แตกร้าวไม่

หกัง่าย ในกรณีทีเกิดการกดทบั ฝังกลบ หรือมีการทรุดตวัของพืนดิน ผิวภายนอกและภายในมีความลนื เรียบมัน เหมาะสําหรับ

การใช้งานร้อยสายไฟฟ้า และสายสญัญาณ และจะต้องได้มาตรฐาน มอก. 982-2548  

  6)  อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ Coupling, Connector, Lock Nut, Bushing และ Service 

Entrance Cap ต่างๆ ต้องเหมาะสมกับสภาพและสถานทีใช้งาน Connector และข้อต่อของท่อ EMT ทําจากเหล็กชุบสงักะส ี
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ท่อ IMC และ RSC จะต้องทําเกลียวปลายทังสองด้านตามมาตรฐาน ANSI B2 20.1-1968 และ ANSI B1 20.1-1983 

ตามลาํดบัหรือมาตรฐานอืนทีเทียบเท่า  

  7)  การติดตงัท่อร้อยสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงัน ี 

   ก. ให้ทําความสะอาดทงัภายในและภายนอกท่อก่อนทําการติดตงั  

   ข.  การดัดงอท่อต้องไม่ทําให้ท่อเสียรูปทรงและรัศมีมีความโค้งของการดัดงอ    ต้องเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของ วสท.  

   ค.  ท่อต้องยดึกบัโครงสร้างอาคาร หรือโครงสร้างถาวรอืนๆ ทกุๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร  

   ง.  ท่อแต่ละสว่น หรือแต่ละระยะต้องติดตงัเป็นทีเรียบร้อยก่อน จงึสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้ ห้าม

ร้อยสายเข้าท่อในขณะกําลงัติดตงัท่อในสว่นนนั  

   จ.  การเดินท่อในสถานทีอนัตรายตามข้อกําหนดใน วสท. ต้องมีอปุกรณ์ประกอบพิเศษ เหมาะสมกับแต่

ละสภาพและสถานท ี 

   ฉ.  การใช้ท่ออ่อน ต้องใช้ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร  

   ช.  แนวการติดตงัต้องเป็นแนวขนาน หรือตงัฉากกบัตวัอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนทําให้ไม่สามารถ

ติดตงัท่อตามแนวดงักลา่วได้ ให้ปรึกษากบัผู้คมุงานเป็นแต่ละกรณีไป  

   ซ.  ท่อชนิด EMT, IMC และ RSC จะต้องมีความหนาตามกําหนดของ ANSI และได้รับการตรวจสอบ

จาก UL และได้รับมาตรฐาน มอก.  

  8)  การต่อท่อร้อยสาย ท่อร้อยสายชนิดบางให้ใช้ Compression Type Coupling สว่นท่อร้อยสาย ชนิดหนา

ให้ใช้ข้อต่อชนิดเกลยีว และใช้ Electrical Pipe Joint Compound ทาทีเกลยีวก่อนใสข้่อต่อเพือประกนัการเชือมต่อกนัทางไฟฟ้า

ของระบบท่อร้อยสาย  

  9)  ท่อร้อยสาย จะต้องต่อถึงกันทางไฟฟ้าตลอดแนวจากปลายทางจนถึงแผงสวิทช์บอร์ด และจะต้อง

ตรวจสอบความต่อเนืองทางไฟฟ้าหลงัการติดตังแล้วเสร็จ ปลายท่อทีต่อเข้ากับแผงสวิทช์บอร์ดจะต้องต่อเข้ากับ Ground 

Terminal ของแผงสวิทช์บอร์ดนนั  

  10)  ท่อ Conduit จะต้องถูกยึดตรึงอย่างมันคง (Securely Fasiened) กับผนังของโลหะของ Outlets, 

Junction และ Pull Boxes ด้วย Galvanized Lock Nut, Bushing การขนัยดึจะต้องสงัเกตว่าเกลียวของท่อทังหมดจะต้องผ่าน 

Bushing, Lock Nut จะต้องขนัตรึง Bushing นนั ให้สมัผสัแน่นเป็นตวันําไฟฟ้า (Firm Electrical Contact) ไปยงัผนงัโลหะนนั  

  11)  ท่อ Conduit ทงัหมดในระบบไฟฟ้าจะต้องยึดติดกับโครงสร้างอาคารอย่างแข็งแรง ท่อ Conduit เดียว

ขนาด 1 1/4” หรือขนาดใหญ่กว่า เดินซ่อนในฝ้าจะต้องจบัยดึด้วย Beam  

   Clam หรือ Spring Ring Conduit Hangers With Support Rod ท่อทีเดินด้วยกันไป สามารถจับ

รวมกลุ่มกันอย่างมีระเบียบเท่าทีสามารถทําได้ ท่อทีเดินในแนวดิงจะต้องยึดด้วย Steel Clamps สําหรับ Conduit ขนาด 1” 

และเลก็กว่าทีเดินซ่อนอยู่ในฝ้าสามารถจบัยดึ โดยตรงกบัโครงสร้างอาคารด้วย Strap Hangers ระยะห่างของการจบัยดึ จะต้อง

ไม่เกิน 1.20 เมตร  

  12)  จะต้องมีการระมัดระวังไม่ให้ภายในท่อ Conduit สะสมนํา เศษวัสดุ หรือเศษคอนกรีตอยู่ ถ้ามีสิง

แปลกปลอมอยู่ในท่อ ผู้ รับเหมาฯ จะต้องทําความสะอาดท่อก่อน ถ้าสงิแปลกปลอมนีไม่สามารถนําออกมาได้ ก็จะต้องเปลียน 

Conduit นนัใหม่  
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  13)  ท่อร้อยสายทังหมดทีเดินลอยให้ทาสีทําเครืองหมายไว้ทุก ๆ 2 เมตร โดยใช้สีส้ม สําหรับท่อของระบบ

ไฟฟ้ากําลงัและแสงสว่าง สเีขียวสาํหรับท่อของระบบสอืสารและสเีหลอืงสาํหรับท่อของระบบสญัญาณเตือนอคัคีภัย  

  14)  การติดตงั  

   ถงึแม้ว่าข้อกําหนดจะระบใุห้อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตัวนําสําหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตาม แต่ต้อง

ทําการติดตงัอปุกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหลา่นีทกุๆ ช่วงให้มีความต่อเนืองทางไฟฟ้าโดยตลอดเพือเสริมระบบการต่อลงดินให้มีความ

แน่นอนและสมบรูณ์  

  15)  การทดสอบ  

   ให้ทดสอบเพือให้เชือมนัได้ว่ามีความต่อเนืองทางไฟฟ้าในทกุๆ ช่วงตามความเห็นชอบของผู้ควบคมุงาน  

 7.1.3  กลอ่งต่อสายและกลอ่งดงึสาย  

  กลอ่งต่อสายในทีนีให้รวมถงึกลอ่งสวิทช์ กลอ่งเต้ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องพักสาย หรือกล่อง

ดงึสาย (Pull Box) ตามกําหนดใน วสท. รายละเอียดของกลอ่งต่อสายต้องเป็นไปตามกําหนดดงัต่อไปน ี 

  1)  กล่องต่อสายและกล่องดึงสายทีใช้ติดตังภายในอาคาร จะต้องเป็นกล่องเหล็กอาบสงักะสี (Electro 

Galvanized) กลอ่งต่อสายแบบติดภายนอกอาคาร ต้องใช้ชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคารอาจเป็นชนิดอลมิูเนียมหรือ

เหลก็หลอ่ ฝาครอบมีขอบยางอดัรอบ และกลอ่งต่อสายแบบฝังพืนเป็นแบบโลหะหลอ่มีฝาทองเหลอืง มีเกลียวสามารถเปิดออก

ได้  

  2)  กลอ่งดงึสาย (Pull box) ทีมีขนาดไม่เกิน 100 ลกูบาศก์นิว ให้พบัจากเหลก็แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 

สว่นกลอ่งดงึสาย (Pull box) ทีมีขนาดเกิน 100 ลกูบาศก์นิว ให้พบัจากเหลก็แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. ถ้าทําจากโลหะหล่อ

อืน ๆ ก็จะต้องคํานงึถงึความแข็งแรงในการใช้งาน  

  3)  ขนาดของกลอ่งต่อสายขนึอยู่กบัขนาด จํานวนของสายไฟฟ้าทีผ่านเข้าและออกกล่องนัน ๆ และขึนกับ

ขนาดจํานวนท่อร้อยสายหรืออปุกรณ์เดินสายอืน ๆ ทงันีต้องคํานงึถงึรัศมีโค้งงอของสายตามทีระบใุน NEC ARTICLE 373  

  4)  กลอ่งต่อสายทกุชนิดและทกุขนาดต้องมีฝาปิดทีเหมาะสม รูของกลอ่งทีไม่ได้ใช้งานต้องปิดให้เรียบร้อย  

  5)  กลอ่งต่อสายทีใช้เป็น outlet box สาํหรับสวิทช์ เต้าเสยีบและดวงโคมทีติดตงัแบบฝังเรียบกบัผนงัจะต้อง

จดัให้ตงัได้ฉากกบัโครงสร้างอาคาร  

  6)  การติดตังกล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอืน ๆ และกล่องต่อสาย

สาํหรับแต่ละระบบ ให้มีรหสัสทีาภายในและทีฝากลอ่งให้เห็นได้ชัดเจน ตําแหน่งของกล่อง ต่อสายต้องติดตังอยู่ในทีซึงเข้าถึง

และทํางานได้สะดวก  

  7)  กลอ่งต่อสาย จะต้องทําการติดตงัให้มีความต่อเนืองทางไฟฟ้ากับอุปกรณ์เดินสายไฟ้ฟ้า อืน ๆ เช่น ท่อ

ร้อยสาย ไฟฟ้า รางร้อยสาย เพือเสริมระบบการต่อลงดินให้สมบูรณ์ และจะต้องมีการทดสอบว่ามีความต่อเนืองทางไฟฟ้าทุก

ช่วง ตามความเห็นชอบของผู้คมุงาน  

 7.1.4  รางร้อยสาย (WIREWAYS)  

  1)  รางร้อยสายจะต้องทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. สําหรับความกว้างไม่เกิน 75 มม. และ

หนาไม่น้อยกว่า 1.20 มม. สาํหรับความกว้างเกิน 75 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมฉาบสีแล้วอบแห้งหรือ hot dip galvanized 

ตามทีระบใุนแบบ ด้านหน้าจะต้องเปิดได้รางร้อยสาย และวสัดทุีใช้ประกอบต้องออกแบบให้ประกอบเข้ากนัได้โดยทีหมดุเกลียว 

สลกัเกลยีวทีใช้ต้องฝังเรียบกบัพืนและผนงัของรางร้อยสาย ไม่มีสว่นคมอนัจะเป็นอนัตรายต่อสายไฟในระหว่างการติดตงั  
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  2)  รางร้อยสายทีทําขึนสําหรับใช้ภายนอกอาคาร จะต้องมีลักษณะกันนําได้ โดยผู้ ผลิตต้องแสดง

เครืองหมายหรือข้อความบอกไว้ทีตวัรางร้อยสาย  

  3)  จํานวนพืนทีหน้าตดัของสายไฟฟ้าทงัหมดต้องไม่เกิน 20 เปอร์เซนต์ ของขนาดพืนทีหน้าตัดของรางร้อย

สาย และห้ามบรรจสุายไฟฟ้าทีนํากระแส ลงในรางร้อยสายมากกว่า 30 เส้น โดยสายสาํหรับวงจรสญัญาณหรือระบบควบคมุไม่

ถือว่าเป็นสายไฟทีนํากระแส  

  4)  รางร้อยสายจะต้องยดึให้มนัคงทกุระยะไม่เกิน 1.5 ม. แต่ถ้าเป็นแนวดิงต้องยึดให้มันคงทุกระยะไม่เกิน 

3.0 ม. และต้องไม่มีการต่อรางร้อยสายมากกว่า 1 แห่งระหว่างช่วงยึด การติดตังผ่านผนังให้ส่วนทีไม่มีรอยต่อผ่านทะลผุนัง

เท่านนั และปลายสดุของรางร้อยสายต้องมีฝาปิด 

  5)  ภายใน Wire way ต้องมี Cable Support ทกุระยะ 0.5 ม. (เฉพาะแนวดิง)  

  6)  ผลติตามมาตรฐาน ASTM A570 & A611 หรือเทียบเท่าอปุกรณ์อืนๆ เช่น ข้อต่อ ข้อแยก และฝาปิด ต้อง

ผลติตามมาตรฐานโรงงานเท่านนั  

  7)  ระหว่างรางเดินสาย จะต้องต่อขวักราวด์ระหว่างท่อนด้วย  

 7.1.5  รางเดินสาย (CABLE TRAY AND CABLE LADDER)  

  1)  รางเดินสาย จะต้องทําจากแผ่นเหล็กทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ซึงขึนอยู่กับขนาดของราง

เดินสายพร้อมผ่านกรรมวิธีป้องกันและกําจัดสนิมโดยวิธี hot dip galvanized ขนาดตามทีระบุในแบบ รางเดินสายจะต้องมี

ความแข็งแรงพอทีจะรับนําหนกัสายได้เต็มทีโดยไม่บิดเบียว ขอบข้างรางและขนัของรางจะต้องเรียบ โดยไม่มีความคมของขอบ 

เพือป้องกนัความเสยีหายทีจะเกิดขนึกบัสายเคเบิล อนัเนืองจากการติดตงั  

  2)  รางเดินสายจะต้องมีการต่อเนืองถึงกันตลอดของเส้นทางต่อลงดิน เพือไม่ให้มีการขาดตอนได้ข้อต่อ

ระหว่างรางเดินสายแต่ละช่วงจะต้องแน่นสนิท รางเดินสายจะต้องมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าตําตลอดทาง และต้องรับ

ปริมาณกระแสไฟฟ้าอนัเกิดจากการลดัวงจรได้อย่างปลอดภัย  

  3)  รางเดินสายจะต้องเดินในแนวขนานกบัโครงสร้างของอาคารและมีความสงูเหนือรางพอเพียงสําหรับการ

วางสาย  

  4)  การเดินสายในรางเดินสายทีไม่ได้อยู่ในแนวนอน จะต้องยึดสายทีเดินไปกับพืนรางให้มันคงและสาย

จะต้องมีความยาวตลอดจากอปุกรณ์ไฟฟ้าถงึอปุกรณ์ไฟฟ้า ห้ามมีการต่อสายในรางเดินสาย  

  5)  Cable Tray ทีใช้ต้องเป็นชนิดทีมีช่องระบายอากาศ  

  6)  การติดตงัรางเดินสาย การเดินสายในรางเดินสายรวมทังขนาดและจํานวนสายทีเดินในรางเดินสายให้

ปฏิบติัตามข้อกําหนดทีระบใุน วสท.  

  7)  ระยะจบัยดึรางไม่เกิน 1.5 เมตร  

 

7.2  สายไฟฟ้าแรงตํา  

 7.2.1  สายไฟฟ้าชนิดร้อยในท่อหรือรางเดินสาย  

  ถ้าหากมิได้ระบุเป็นอืนใดในแบบ สายไฟฟ้าทีใช้จะต้องเป็นสายทองแดงแกนเดียวหุ้ มฉนวน PVC ทน

แรงดนัไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และทนอณุหภูมิได้สงูสดุ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. ใหม่ และมาตรฐานการติดตงัไฟฟ้าทีปรับปรุง

ใหม่ รายละเอียดอืน ๆ มีดงัน ี 
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  1)  สายสาํหรับวงจรไฟฟ้าต้องมีพืนทีหน้าตดัสายไม่เลก็กว่า 2.5 ตร.มม. สายต่อเข้าดวงโคมแต่ละดวงให้ใช้

สายขนาดไม่เลก็กว่า 1.5 ตร.มม.  

  2)  รหสัส ี(Color Code) สาํหรับสายไฟฟ้าแรงตํา  

   เฟส A - สนีําตาล (Brown)  

   เฟส B - สดํีา (Black)  

   เฟส C - สเีทา (Grey)  

   NEUTRAL - สฟ้ีา (Blue)  

   สายดิน (Ground) - สเีขียว หรือ สเีขียวแถบเหลอืง  

   ในกรณีสายมีขนาดใหญ่กว่า 10 ตร.มม. ซงึไม่มีสขีองฉนวนตามระบใุห้ใช้เทปสตีามรหสัพันทับทีสายนัน 

ๆ หรือทาด้วยสีชนิดทีไม่ทําความเสียหายต่อฉนวนไฟฟ้า ส่วนทีขัวหางปลาให้สวมด้วย Vinyl Wire End Cap โดยใช้รหัสสี

เดียวกนั  

  3)  สายไฟฟ้าต้องมีความยาวตลอดความยาวท่อ ห้ามตัดต่อสายภายในท่อ อนุญาตให้ต่อสายได้ในกล่อง

ต่อสายเท่านนั สาํหรับสายขนาดไม่เกิน 6 ตร.มม. ให้ใช้ Wire Nut หรือ Scotch Lock ในการต่อสายส่วนสายขนาดใหญ่กว่านี

ให้ต่อด้วย Split Bolt หรือ Compression Connector และพนัทบัด้วยเทปยางให้มีคณุสมบติัเทียบเท่าฉนวนไฟฟ้าเท่านนั  

  4)  การร้อยสายห้ามใช้นํามนัหลอ่ลนืทาเพือช่วยในการร้อยสาย ต้องใช้ Pulling Compound ทีผลิตสําหรับ

การร้อยสายโดยเฉพาะเท่านนั  

  5)  ห้ามร้อยสายโทรศัพท์ หรือสายแรงดันตําพิเศษเข้าไปในท่อร้อยสายหรือกล่องต่อสายเดียวกันกับ

สายไฟฟ้า  

  6)  สายไฟฟ้าแต่ละเส้นต้องมีการทําเครืองหมายให้ทราบได้ถงึวงจร และหน้าทีของสายไฟนนัๆ เครืองหมาย

เหลา่นีให้ทําไว้ทีสาย ทงัทีอยู่ในกลอ่งต่อสายและปลายสายทีเข้าอปุกรณ์  

  7)  สายไฟฟ้าทีเดินเข้าในแผงจ่ายไฟหรืออุปกรณ์อืนจะต้องจัดให้เป็นระเบียบโดยใช้ Self Locking Cable 

Ties รัดให้เป็นหมวดหมู ่สายต้องมีความยาวเหลอืไว้เพียงพอทีจะย้ายตําแหน่งในแผงจ่ายไฟอนาคต  

 7.2.2  การเดินสายใต้ดิน  

  ถ้าหากมิได้ระบเุป็นอืนใดในแบบ สายไฟฟ้าทีใช้จะต้องเป็นสายแดงชนิดแกนเดียว หรือหลายแกนหุ้มฉนวน 

PVC หรือมีเปลอืกนอกทนแรงดนัไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และทนอณุหภูมิได้สงูสดุ 70 องศาเซลเซียล ตาม มอก.11-2553 โดยการ

เดินสายใต้ดินต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงัต่อไปนี  

1) สายฝังดินโดยตรง ท่อร้อยสายหรือเครืองห่อหุ้มสายไฟฟ้าประเภทอืนทีได้รับการรับรองแล้วความลกึใน

การติดตงัต้องเป็นไปตามตารางต่อไปน ี 
 

ความลึกในการติดตังใต้ดินสําหรับระบบแรงตํา 

วิธีการเดินสาย ความลึกน้อยสุด (เซนติเมตร) 

เคเบิลฝังดินโดยตรง  

ท่อโลหะหนา  

ท่อโลหะหนาปานกลาง  

ท่อทีไม่ใช่โลหะซงึได้รับการรับรองให้ฝังดินโดยตรงได้ โดยไม่ต้องไม่มีคอนกรีตหุ้ม  

ท่ออืน ๆ ซงึได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้า 

60 

15 

15 

45 

45 
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               -  ข้อยกเว้นที 1 ถ้าไม่ใช่ท่อ IMC หรือ RSC แล้ว หากมีแผ่นคอนกรีตหนา 5 ซม.  

  วางอยู่เหนือสาย อนญุาตให้ลดความลกึลงได้อีก 10 ซม.  

 -  ข้อยกเว้นที 2 ข้อกําหนดสาํหรับความลกึนีไม่ใช้บงัคบั สาํหรับการติดตงัใต้อาคาร 

  หรือใต้พืนคอนกรีต ซงึหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.  

 -  ข้อยกเว้นที 3 บริเวณทีมีรถยนต์วิงผ่านความลกึต้องไม่น้อยกว่า 60 ซม.  

  2)  สายใต้ดินทีติดตงัใต้อาคาร ต้องติดตงัอยู่ในท่อร้อยสาย และท่อร้อยสายต้องยาวเลยผนงัด้านนอกอาคาร

ออกไป  

  3)  สายทีโผลข่นึจากดินต้องมีการป้องกนัด้วยสงิห่อหุ้ม หรือท่อร้อยสายซงึฝังจมลกึลงไปในดินตามทีกําหนด

ในข้อ 3.1 และสว่นทีโผลเ่หนือดินต้องไม่น้อยกว่า 180 ซม.  

  4)  ต้องมีหมดุบอกแนวสายไฟฟ้าใต้ดินแสดงแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยวางห่างกันประมาณ 10 เมตร ตลอด

แนวการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน  

 7.2.3  สายไฟฟ้าทีใช้เดินในอาคารชนัใต้ดิน  

  สายไฟฟ้าทีใช้ในอาคารชัน B สําหรับวงจรทีต้องการความปลอดภัยปกติให้ใช้สายชนิด Flame Retardant, 

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

มาตรฐาน IEC 60332-3C, 60754-1,2, 601034-2 และจะต้องมีผลการทดสอบจากสถาบันทีเชือถือได้ เช่น LPCB ให้ผู้ ว่าจ้าง

พิจารณาประกอบการขออนมุติั 

 7.2.4  สายไฟฟ้าทีใช้เดินเข้าเครืองจกัร  

  สายไฟฟ้าทีใช้กบัเครืองจกัรถาวรทีมีการเคลอืนทีเป็นประจํา เช่น รอกไฟฟ้า เครืองจกัรทีมีการสนัสะเทือน หรือ

กรณีทีผู้คมุงานเห็นชอบ ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด Flexible Cable หุ้มฉนวน พีวีซี สองชนั ตาม มอก. 11-2553 ชนิด VCT หรือ VCT-

GRD 

 7.2.5  สายไฟฟ้าทีใช้กบัดวงโคมทีมีความร้อนสงู  

  สาํหรับสายไฟฟ้าภายในดวงโคมไฟฟ้าทีมีความร้อนเกิดขนึสงู เช่น โคมทีใช้หลอดไส้ (Incandescent Lamp), 

High Intensity Discharge Lamp เป็นต้น ให้ใช้สายทนความร้อนซึงหุ้มด้วยฉนวน Asbestos หรือวัสดุอืนทีมีคุณสมบัติ

เทียบเท่า  

 7.2.6  สายไฟฟ้าชนิด CV  

  สายไฟฟ้าชนิด CV ผลิตและทดสอบตามาตรฐาน IEC 60228 และ 60502-1 สายไฟจะต้องมีตัวนําเป็น

ทองแดง ฉนวนเป็น XLPE ขนาดแรงดนั 600/1000V. อณุหภูมิใช้งาน 90
o
C มีเปลอืกนอกเป็น PVC  

 7.2.7  สายไฟฟ้าแรงตําชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable)  

  1)  ความต้องการทวัไป  

   ในขณะทีเกิดเพลงิไหม้ สายนําไฟฟ้าจะต้องยงัคงรักษาสภาพการนําไฟฟ้าทีแรงดนัและกระแสในสภาวะ

ทีปกติ และวสัดทุีใช้ทําสายไฟฟ้า จะต้องไม่เออือํานวยต่อการ ติดไฟ , ลามไฟ และสายไฟจะต้องไม่ก่อกําเนิดปริมาณควนัทีเป็น

อนัตราย และรวมถงึแก๊สพิษและกรดแก๊สจากธาตใุนหมู ่Hologen  

    2)  ลกัษณะของสายไฟ 

   สายไฟฟ้าชนิดอ่อน ติดตงัได้สะดวก ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502 มีตัวนําแกนทองแดงชนิด Strand 

(IEC228 Class 2) ทีพันหุ้มด้วย Glass Mica เป็นฉนวนกันไฟภายใน และหุ้มอีกชันด้วยสารแร่ฉนวนอ่อนตัว ชนิดไม่หลอม
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ละลาย ติดไฟ เมืออยู่ภายในเพลงิ สายไฟจะต้องมีรัศมีดดัโค้งไม่เกิน 6-8 เท่าของรัศมีความโตของสายไฟนัน วัสดุทีหุ้มจะต้อง

ไม่แปรสภาพใด ๆ เมือตวันําไฟฟ้าต้องนํากระแสไฟฟ้าทีอณุหภูมิต่อเนืองสงู 90 
o
C ตามมาตรฐาน IEC 216 และสายไฟทังหมด

จะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลดงัน ี

   ก.  สามารถนําไฟฟ้าอย่างเนืองได้เป็นปกติในขณะเกิดเพลงิไหม้ตามมาตรฐาน BS 6387 C.W.Z. โดยมี

ผลทดสอบแยกกนัดงัน ี 

    -  ข้อกําหนด C ทีอณุหภูมิ 950 
o
C เป็นเวลา 3 ชวัโมง  

    -  ข้อกําหนด W ให้รับความร้อนทีอุณหภูมิ 650 
o
C เป็นเวลา 15 นาที แล้ว พ่นด้วยนําทีอุณหภูมิ

เดียวกนัเป็นเวลา 15 นาที  

    -  ข้อกําหนด Z สายไฟต้องยงัสามารถนําไฟฟ้าได้เป็นปกติขณะทีกระทําด้วย แรงกลจากภายนอกที

อณุหภูมิ 950 
o
C เป็นเวลา 15 นาที  

   ข.  สายไฟมีค่าแรงดนั 0.6/1 KV (เพาเวอร์/คอนโทรล)  

   ค.  สายไฟมีค่าแรงดนั 300/500 (สายสอืสาร)  

   ง.  สายไฟต้องผ่านการทดสอบทีแสดงว่าไม่เอืออํานวยต่อการลามไฟของสายไฟตามมาตรฐาน  

    - IEC 332-1  

    - IEC 332-3 A B C  

    - VDE 0472 Part 804/C  

   จ.  ปริมาณควนัไฟ เมือสายถูกเผาไฟไหม้ ควันทีเกิดขึนจะต้องยอมให้ปริมาณแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 

70%  

    - IEC 1034-2  

   ฉ.  ปริมาณ Halogen เป็นศนูย์  

    - IEC 754-1  

          ช.  ค่าความเป็นกรด ด่างทีเหมาะสม 

       - IEC 754-2 

   ซ.  ไม่มีแก๊สพิษต่าง ๆ  

    - NFC20-454  

    - NES 713 

   ฌ.  ความสามารถต่อการลดัวงจร และการใช้เกินกระแสพิกัดสายไฟจะต้องทนทีอุณหภูมิ 250 
o
C เป็น

เวลา 5 วินาที  

   ญ.  การควบคุมคุณภาพ บริษัทผู้ผลิตสายไฟเหล่านี จะต้องได้รับการยอมรับตามมาตรฐานประกัน

คณุภาพ ISO 9001  

   ฎ.  อุปกรณ์ขัวต่อสาย จะต้องมีการทดสอบจากสถาบันทีเชือถือได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติทนไฟ

เหมือนกบัสาย  

 7.2.8  การติดตงั 

  1)  การติดตงัสายไฟฟ้าซงึเดินร้อยในท่อโลหะต้องกระทําดงัต่อไปน ี 



โครงการปรับปรุงอาคารวทิยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU23/SP-M/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ Page   7-8/14  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

   ก.  ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้เมือมีการติดตงัท่อเรียบร้อยแล้ว  

   ข.  การดงึสายไฟฟ้าเข้าท่อต้องใช้อปุกรณ์ช่วย ซงึออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดงึสายไฟฟ้าโดยปฏิบัติตาม

คําแนะนําของผู้ผลติ  

   ค.  การดงึสายไฟฟ้าเข้าท่ออาจจําเป็นต้องใช้สารช่วยหล่อลืนโดยสารนันจะต้องเป็นสารพิเศษทีไม่ทํา

ปฏิกริยากบัฉนวนของสายไฟฟ้า  

   ง.  การดดัโค้งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่าข้อกําหนดในมาตรฐาน 

วสท. 

  2)  การต่อเชือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า 

   ก.  การต่อเชือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า ให้กระทําได้ภายในกลอ่งต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านัน ห้ามต่อใน

ท่อโดยเด็ดขาด  

   ข. การต่อเชือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าทีมีขนาดของตัวนําไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตรให้ใช้ Insulated 

Wire Connector, Pressure Type ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์  

   ค.  การต่อเชือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าทีมีขนาดตัวนําใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร และไม่เกิน 240 

ตารางมิลลเิมตร ให้ใช้ปลอกทองแดงชนิดใช้แรงกลอัด (Splice or Sleeve) และพันด้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดละลายและเทป พีวีซี 

อีกชนัหนงึ  

   ง.  การต่อเชือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าทีมีขนาดตัวนําใหญ่กว่าทีกําหนดข้างต้น ให้ต่อโดยใช้ Split Bolt 

Connector ซงึผลติจาก Bronze Alloy หรือวสัดอุืนทียอมรับให้ใช้ในงานต่อเชือมสายไฟฟ้าแต่ละชนิด  

   จ.  ปลายสายไฟฟ้าทีสนิสดุภายในกลอ่งต่อสายต้องมี Terminal Block เพือการต่อสายไฟฟ้าแยกไปยัง

จดุอืนได้สะดวก และการเปลยีนชนิดของสายไฟฟ้า ให้กระทําได้โดยต่อผ่าน Terminal Block นี Terminal Block ต้องเป็นชนิดที

เหมาะสมกับการต่อสายไฟฟ้า ทําด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี มีแผงกันระหว่าง Terminal Block และหมายเลข Terminal กํากับ 

2.9 การทดสอบ 2.9.1 สายสําหรับวงจรแสงสว่างและเต้ารับ ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ตัดวงจรและสวิทช์ต่าง ๆ อยู่ใน

ตําแหน่งเปิด ต้องวดัค่าความต้านทานของฉนวนได้ไม่น้อยกว่า 0.5 เมกกะโอห์มในทกุ ๆ กรณี  

  3)  สําหรับ feeder และ sub-feeder ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ทังสองทางแล้ววัดค่าความ

ต้านทานของฉนวนต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกกะโอห์ม ในทกุ ๆ กรณี  

  ) การวดัค่าของฉนวนดงักลา่ว ต้องใช้เครืองมือทีจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลท์และวัดเป็นเวลา 

30 วินาที ต่อเนืองกนั  

 

7.3  แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์  

 7.3.1  SAFETY SWITCHES  

  เป็นอุปกรณ์สําหรับตัดกระแสไฟฟ้าทีจ่ายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า เพือความปลอดภัยในขณะทําการซ่อมบํารุง

อปุกรณ์ไฟฟ้านนั ๆ และต้องเป็นชนิด Quick Make, Quick Break, Heavy Duty มีขนาดพิกดัตามทีระบใุนแบบ  

  1)  ตวัตู้ทําด้วยแผ่นเหลก็ทีผ่านกรรมวิธีป้องกนัและกําจดัสนิม พร้อมทงัเคลือบอบสีอย่างดีโดยมีระดับการ

ป้องกนั NEMA 1 สาํหรับติดตงัในอาคารและ NEMA 3R สาํหรับติดตงัภายนอกอาคาร  

  2)  ตวัสวิทช์จะต้องมีกระเดืองลอ็คอยู ่เมือสวิทช์อยู่ในตําแหน่ง OFF จงึจะสามารถเปิดฝาได้  

  3)  ขนาด Ampere Rating จํานวนขวัสายและจํานวน Phase ให้เป็นไปตามระบใุนแบบ  
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  4)  ชุดทีกําหนดให้มี Fuse ให้ใช้ Fuse Clips เป็นแบบ Spring Reinforced โดยขนาดของ Fuse ให้เป็น

เช่นเดียวกบัข้อทีระบขุ้างต้น  

  5)  การติดตังให้ติดตังกับผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสงูจากพืน 0.80 ม. ถึงระดับบนของสวิทช์ 

หรือติดทีความสงูตามทีระบใุนแบบ ในกรณีบริเวณติดตงัไม่มีผนงัหรือกําแพง ให้ติดตังบนขายึดโครงเหล็กทีแข็งแรง ให้ สวิทช์

สงูจากพืนไม่น้อยกว่า 0.80 ม. ถงึระดบับนของสวิทช์  

 7.3.2  CIRCUIT BREAKER 

  1)  Circuit Breaker ทงัหมดผลติและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE, IEC, UL  

  2)  เป็นชนิดทีผลติขนึมาต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 240 Volt สําหรับ 1 เฟส และไม่น้อยกว่า 

415 Volt สาํหรับ 3 เฟส  

  3)  ขนาดเฟรม (Frame size) ไม่เกิน 250 Amp. ต้องเป็นชนิด Molded Case Circuit Breaker, Thermal 

Magnetic or Solid State Trip 0.8 – 1.0 In, Ics = 100% Icu  

  4)  ขนาดเฟรมมากกว่า 250 Amp. เป็นชนิด Molded case หรือ Open Frame โดยมี Releasing Device 

เป็นแบบ Solid State Trip Unit 0.4 – 1.0 In, Ics = 100% Icu  

  5)  Main Circuit Breaker ทีมีพิกดัตงัแต่ 1000 Amp. ขนึไป จะต้องมีระบบ Ground Fault Protection โดย

มีค่าปรับตงัแต่ไม่เกิน 1200 Amp. สาํหรับ Ground Fault Current ตงัแต่ 3000 Amp. ขนึไปและจะต้องปลด วงจรภายในเวลา

ไม่เกิน 1 วินาที  

  6)  Mounting เป็นชนิดติดตงัแบบ Fixed, Plug-In หรือ Draw-Out ตามทีระบใุนแบบ  

   ก.  Fixed type เป็นแบบติดตงัถาวรยดึติดกบัโครงโลหะของตู้  

   ข.  Draw-Out Type สําหรับเฟรมเกิน 400 Amp. ต้องติดตังบนรางเลือนเข้าออก โดยมี Hand Crank 

เพือช่วยผ่อนแรงและต้องมีระบบ Safety Trip Machanism Circuit Breaker จะ trip ทันทีโดยอัตโนมัติถ้ามีการ Plug-In หรือ 

Draw-Out ในขณะที Circuit Breaker อยู่ในตําแหน่ง “On” โดยมีตําแหน่งเลอืนเข้าออก 3 ตําแหน่ง คือ  

    -  Connected  :  Circuit breaker อยู่ในตําแหน่งใช้งานปกติ  

    -  Test :  Main contact ไม่ต่ออยู่กบัระบบแต่ชดุ Control  

       ยงัไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

    -  Disconnected  :  Main Contact และชดุ Control ถกูตดัขาดจากระบบ  

  7)  Operating Mechanism ต้องเป็นชนิดใดชนิดหนงึตามทีระบใุนแบบดงัน ี 

    -  Manual Operated เป็นแบบสบัเข้าและออกได้ด้วยมือ โดยวิธีบิดหรือสบัขึนลง ซึงอาจจะเป็น

แบบมีสปริง (Spring Loaded) ก็ได้  

    -  Motor Operated เป็นแบบ Charge Spring ด้วยมอเตอร์และสบัเข้าออกด้วย Solenoid หรือใช้

มอเตอร์สบัเข้าออกโดยตรงก็ได้ตามทีระบใุนแบบ แต่จะต้องมี Clearing Contact สาํหรับจัดไฟจากมอเตอร์หรือ Solenoid เมือ

สบัหรือปลดแล้ว  

 7.3.3  ชนิดของ ENCLOSURE  

  ชนิดของ ENCLOSURE (ตู้ เหล็ก) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตามทีระบุในแบบเป็นมาตรฐานของ NEMA 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ชนิดของ ENCLOSURE ทีใช้มีดงัต่อไปน ี 

  NEMA TYPE 1 GENERAL PURPOSE สาํหรับการติดตงัภายในอาคาร  
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  NEMA TYPE 3 R RAIN TIGHT สาํหรับการติดตงัภายนอกอาคารหรือกลางแจ้งเพือป้องกันอุปกรณ์ภายในตู้

จากฝน  

  NEMA TYPE 4 WATER TIGHT สาํหรับการติดตงัภายในหรือภายนอกอาคารเพือป้องกนั  

  อปุกรณ์ภายในตู้จากฝน หรือนําซงึมีแรงดนั  

  NEMA TYPE 12 DUST TIGHT AND DRIP TIGHT สาํหรับติดตงัภายในอาคารเพือป้องกนั  

  อปุกรณ์ภายในตู้จากสงิแปลกปลอมภายนอก เช่น ฝุ่ นละออง ผง หรือ หยดนํา 

 .3.4  A/C MOTOR CONTROL CENTER (AMCC)  

  1)  ความต้องการทวัไป  

   -  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและติดตงัตู้ เมนไฟฟ้าแรงตํา ซงึผลิตขึนตามมาตรฐาน มอก 1436 – 2540, VDE, 

IEC, NEMA หรือ ANSI สําหรับระบบไฟฟ้า 380/220 volt 3 phase 4 wire 50 Hz Insulation Class 600V มีคุณสมบัติตาม

ความต้องการของ NE CODE ARTICLE 384 และมีคณุสมบติั/ลกัษณะทีการไฟฟ้าท้องถินยอมให้ใช้งานได้  

   -  สวิทช์หรือ Circuit Breaker ทุกชุดทีใช้ในตู้ เมนไฟฟ้าแรงตํา จะต้องผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน 

ยกเว้น Main Switch, Main And Tie Circuit Breaker หรือ Automatic Transfer Switch อาจใช้ผลติภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอืนได้

ถ้าจําเป็น แต่ต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างก่อน  

   -  สวิทช์ตดัตอนทีใช้ในตู้ เมนไฟฟ้าแรงตํา ขนาดเฟรมต้องไม่เล็กกว่าทีกําหนด และสามารถทนกระแส

ลดัวงจรได้ไม่ตํากว่าทีกําหนดในแบบ  

  2) รายละเอียดทางโครงสร้าง  

   -  ตู้ เมนไฟฟ้าแรงตําผ่านการทดสอบ Fully Type Test License หรือ Fully Type Test ตาม      

มาตรฐาน IEC 439-1  

   -  โครงตู้ทําด้วยเหล็กฉากหนาอย่างน้อย 2 มม. หรือโครงตู้ทําด้วยเหล็กพับเป็นสีเหลียมทีมีความ

แข็งแรงเชือมติดกนัหรือยึดติดกันด้วยสลกัและเป็นเกลียวถ้าตู้ มีหลายส่วนและตังเรียงติดกัน ต้องยึดติดกันด้วยสลกัและเป็น

เกลยีว พร้อมมีแผ่นโลหะกนัแยกสว่นภายในตู้ออกจากกนั 

   -  แผ่นโลหะรอบนอกต้องทําจากแผ่นเหล็กทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ผ่านกรรมวิธีกําจัดและ

ป้องกนัสนิมโดยวิธี Electro Galvanize แล้วพ่นทบัด้วยสชีนิดอบแห้งทงัภายนอกและภายใน  

   -  ตัวตู้ประกอบขึนเป็น Compartment Form 3 B ประกอบด้วย Busbars, Circuit Breaker, Cable 

และ Metering Compartment โดยมีแผ่นโลหะกนัระหว่าง Compartment และต้องมีฐานสาํหรับยดึ Circuit Breaker ด้วย  

   -  ตวัตู้ ต้องสามารถเปิดได้ทังด้านหน้า ด้านหลงั ด้านบน และด้านข้างแผงประตูด้านหน้าของช่องใส่

อปุกรณ์ ต้องติดบานพบัชนิดซ่อน ด้านหลงัและด้านข้างให้ทําเป็นแผง ๆ ละสองชินพบัขอบมีแผ่นยาง seal และยดึกบัโครงสร้าง

ของตู้ โดยใช้สกรู 

   -  ฝาด้านข้างและด้านหลงั จะต้องมีเกลด็สาํหรับระบายอากาศอย่างเพียงพอ โดยภายในช่องเกลด็ให้บุ

ด้วยตาข่ายกนัแมลง (Insect Screen) และมี Filter สาํหรับป้องกนัฝุ่ นด้วย  

   -  ฝาตู้ ด้านหน้าต้องมีป้ายชือทําด้วยพลาสติก พร้อมทัง Mimic Bus Diagram ติดให้เห็นอย่างชัดเจน

และไม่หลดุง่าย  

   -  ชินสว่นทีเป็นโลหะทังหมดต้องผ่านกรรมวิธีกําจัดและป้องกันสนิมโดยวิธี Electro Galvanize แล้ว

พ่นทบัด้วยสชีนิดอบแห้ง (Stove-Enamelled Paint) 
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   -  ฝาตู้ทุกบานทีมีบานพับปิดเปิดได้ ต้องมีการต่อลงดินด้วยสายดินชนิดลวดทองแดงถักต่อลงดินที

โครงตู้   

   -  ตวัโครงสร้างจะต้องขนัสกรูหรือเชือมอย่างแข็งแรง ตวัเมน Busbar และโครงสร้างจะต้องสามารถทน

แรงปิดหากเกิดการลดัวงจรในระบบไฟฟ้า ได้อย่างตํา 50,000 แอมแปร์  

   -  รูปแบบ (Form) ของเมนแรงตําให้มีการแบ่งแยกสว่นต่างๆ ภายในตู้ รูปแบบ 3b (Form 3b)  

  3)  รายละเอียดทางด้านเทคนิค  

   ก.  BUSBAR ทีใช้ต้องทําจากทองแดงมีความบริสทุธิ ไม่น้อยกว่า 98% มีขนาดและ Ampacity ตาม

ตารางทีแนบท้ายหมวดน ีและจดัเรียงอย่างเป็นระเบียบ สะดวกต่อการเข้าสาย และมีระยะห่างจากฝาตู้อย่างเพียงพอสําหรับ

การเดินสายไฟฟ้า นอกจากนีต้องมี Ground Bus อยู่ด้านหลงัมุมล่างและ Neutral Bus อยู่ด้านหลงัมุมบนของตู้  หรือติดตัง

บริเวณอืนของตู้แต่ต้องได้รับการอนมุัติจากผู้ ว่าจ้างก่อน Bus ดังกล่าวจะต้องวางยาวตลอดความยาวของตู้และเจาะรูเตรียม

สาํหรับการต่อสายไว้  

   ข.  การจดัเฟสของ Busbars เมือมองจากด้านหน้าให้อยู่ในลกัษณะดงัน ีA,B,C เรียงจากหน้าตู้ไปหลงัตู้

จากบนลา่ง หรือจากซ้ายไปขวา 

   ค.  เมน Busbars เชือมระหว่างเมนกบั Circuit Breaker ต่าง ๆ จะต้องเป็นทองแดงขนาดโตพอสําหรับ

กระแสไฟฟ้า โดยไม่ทําให้อณุหภูมิของทองแดงสงูเกิน 70 องศาเซลเซียส  

   ง.  BUSBARS ภายในแผงเมนไฟฟ้าแรงตําให้ทาสหีรือพ่นสด้ีวยสทีนความร้อน เพือระบเุฟสดงันี 

    -  เฟส A - สนีําตาล (Brown) 

    -  เฟส B - สดํีา (Black)  

    -  เฟส C - สเีทา (Grey)  

    -  NEUTRAL - สฟ้ีา (Blue)  

    -  สายดิน (Ground) - สเีขียว หรือ สเีขียวแถบเหลอืง  

   จ.  จุดต่อหรือจุดสมัผัสระหว่าง busbar กับ busbar หรือ busbar กับ terminal pad ให้ทาเคลือบจุด

สมัผสัด้วย electrical compound เพือป้องกนัการเกิดอ๊อกไซด์  

   ฉ.  Ground Bus จะต้องทําด้วยทองแดงทีทน Short Circuit ได้ไม่น้อยกว่า 50 KA  

   ช.  Bolted Nut & Washer สําหรับต่อ Busbar ให้ใช้ชนิด High tension Steel Class (7.8) และ 

Busbar Support จะต้องมีขนาดทีเหมาะสม มีความเข้มแข็งทีจะยึดอุปกรณ์ โดยสามารถรองรับกระแส Short Circuit ทีค่า 

Short Circuit Stress 50 KA.  

   ซ.  ทีหางปลาเข้าสายให้สวมด้วย Vinyl Wire End Cap โดยเลือกขนาดให้เหมาะสมกับสายและหาง

ปลาทีใช้ และใช้รหสัตามเฟสนนั ๆ ไม่อนญุาตให้ใช้เทปสพีนัแทน เพราะจะทําให้ไม่คงทนและหลดุง่าย  

   ฌ. สายไฟฟ้าสาํหรับระบบควบคมุและเครืองวัด ซึงเดินเชือมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

กบั Terminal Block ภายในแผงเมนไฟฟ้าแรงตํา ให้ใช้สายชนิด Stranded Annealed 

    Copper Wire 300V, 70deg.C PVC-INSULATED ขนาดของสายไฟ ต้องมีรหัสสีและต้องไม่เล็กว่า

ทีกําหนดดงัน ี 

    -  CURRENT CIRCUIT  : ใช้สายสดํีา ขนาด 4 ตร.มม.  

    -  VOLTAGE CIRCUIT  : ใช้สายสแีดง ขนาด 2.5 ตร.มม.  
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    -  AC. CONTROL CIRCUIT : ใช้สเีหลอืง ขนาด 1.5 ตร.มม.  

     SLEEVE และ CAP หุ้มปลายสายก็ให้ใช้รหสัสเีดียวกบัสายด้วย  

    -  สายไฟทังหมดต้องวางอยู่ในรางเดินสาย (Trunking) เพือความเรียบร้อย และเพือป้องกันการ

ชํารุดของฉนวน สายไฟฟ้าแต่ละเส้นทีเชือมระหว่างจดุต่าง ๆ และห้ามมีการตดัต่อโดยเด็ดขาด  

    -  สาย Control ทกุเส้นทีปลายทงั 2 ด้าน ต้องมีเครืองหมายกํากับเป็นระบบปลอกสวม (Ferrule) 

ซงึยากแก่การลอกหรือหลดุหายเพือความสะดวกในการบํารุงรักษาภายหลงั  

    -  สาย Control ทีแยกออกจาก Cable Truncking ต้องจัดหรือรัดสายด้วย Cable Tie ให้เป็น

ระเบียบ 

CONTINOUS CURRENT – CARRYING CAPACITY OF COPPER CONDUCTORS (IEC 439-1) 

Copper conductors of rectangular cross-section indoor installations, ambient temperature 35 OC, temperature rice 

70 OC conductor temperature 105 OC. Conductor width vertical, clearance between conducts equal to conductor 

thickness ; with altemating current, phase centre-line distance > 0.8 x clearance between phases. 

 

Width x Thickness (mm.) 

 

Continuos current in A At Ambient temp 35 OC 

and Contuctor temp. 105 OC 

Bare 

No. of Bare / Phase 

              1               2               3               4 

12 x 3              212           373          487              - 

12 x 5              286           546          786              - 

12 x 10              486           923          1294              - 

15 x 10              545          1046        1445              - 

20 x 5              430          777         1072              - 

20 x 10              787          1405         1863              - 

25 x 5              513           910         1235              - 

25 x 10              787           1405         1663              - 

30 x 5              595           1044         1392              - 

30 x 10              899           1564         2037              - 

40 x 5              756           1298         1693              - 

40 x 10              1122          1683         2386              - 

50 x 5              1009          1716         2207              - 

50 x 10              1337          2187         2706              - 

60 x 5              1079          1786         2237              - 

60 x 10              1552          2474         3012              - 

80 x 5              1388          2252         2718              - 
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80 x 10              1945          3003        3578              - 

100 x 5              1694          2687        3184              - 

100 x 10              2336          3500        4114              - 

120 x 10              2730          4009        4659              - 

140 x 10              3110          4501        5191              - 

150 x 10              3297          4724        5452              - 

160 x 10              3483          4979        5710              - 

200 x 10              4220          5929        6736              - 

 

 7.3.5  การทดสอบ 

  1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเครืองมือ พนกังาน และดําเนินการทดสอบระบบไฟฟ้าทงัหมด โดยการทดสอบต่าง ๆ 

จะต้องกระทําผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง  

  2)  หากการทดสอบแสดงความบกพร่องของวัสดุ หรืออุปกรณ์ หรือการติดตังงานระบบไฟฟ้า ผู้ รับจ้าง

จะต้องดําเนินการเปลยีน แก้ไขอปุกรณ์หรือการติดตงั ดงันนัแล้วจงึเริมทําการทดสอบ ใหม่จนเป็นทียอมรับผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทน

ผู้ ว่าจ้าง  

  3)  การทดสอบระบบไฟฟ้าแรงตําจะประกอบด้วย  

   -  RESISTANCE TO GROUND ของระบบสายดิน  

    ผลการทดสอบทียอมรับ = ไม่สงูกว่า 5 โอห์ม  

   -  INSULATION RESISTANCE TEST  

    เมือใช้ INSULATION TESTER 500 VDC  

    ผลการทดสอบเป็นทียอมรับ :  

    ก. Minium Insulation Resistance To Earth = 1 เมกะโอห์ม  

    ข. Minium Insulation Resistance Between Phases = 1 เมกะโอห์ม  

    ค. Minium Insulation Resistance Between Live Part ของ  

    Fixed Equipment กบั Frame (เมือปลดสายออก) = 0.5 เมกะโอห์ม  

  4) ทดสอบการทํางานของอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าทงัหมดเพือให้ถกูต้องตามแบบและข้อกําหนด  

 

7.4  ตัวอย่างรายชือผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  

 รายละเอียดในข้อนีได้ระบุถึงรายชือผู้ ผลิตวัสดุ-อุปกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัวไป การเสนอผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากทีกําหนดไว้นี จะต้องแสดงรายละเอียด และหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทังนีต้องได้รับการอนุมัติจากผู้

ว่าจ้าง หรือวิศวกร ผู้ควบคมุงานก่อนการนําเข้าใช้งาน    

 7.4.1  CIRCUIT BREAKER  :  SQUARE D, WESTING HOUSE, SIEMENS, ABB, MERLIN GERIN, 

GE หรือเทียบเท่า  

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

STUDER, FIRECEL หรือเทียบเท่า  
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 7.4.3  ท่อร้อยสายไฟฟ้า  : TAS, TSP, ABSO, RSI, PAT, PANASONIC, ARROWPIPE, UI, BSM 

หรือเทียบเท่า 

 7.4.4  ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE  : FH, KWH, ABSO, TGG, PBP, THAI PIPE, NRE หรือเทียบเท่า 

 7.4.5  WIREWAY, CABLE TRAY  :  TIC, ASEFA, PMK, SCI, UI, BSM, LADDER หรือเทียบเท่า  

 7.4.6  ตู้แมนแรงตําและตู้ควบคมุ  :  ABB, TIC, SMD, PMK, SMD, SCI, C & T, ASEFA, SIEMENS, MERLIN 

GERIN หรือเทียบเท่า  

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

หรือเทียบเท่า 

 7.4.8  BUSDUCT  : PDI, SCHNEIDER, POWER BAR หรือเทียบเท่า 

 7.4.9  COAXIAL CABLE  : BELDEN, WISI, KATHREIN, DCT, TFC, COMMSCOPE หรือเทียบเท่า 

 

หมายเหต ุ“เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใชต้ามเครืองหมายการคา้ทีระบุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด จึง

สามารถให้ใชเ้ทียบเท่าได ้
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8.  ระบบป้องกันเสียงและการสันสะเทือน NOISE AND VIBRATION CONTROL SYSTEM  

 

8.1  อุปกรณ์และระบบลดแรงสันสะเทือน (Vibration Control)  

 8.1.1  ผู้ รับจ้างต้องติดตงัอปุกรณ์ลดแรงสนัสะเทือนให้กบัเครืองจกัรกลทกุชินของระบบปรับอากาศตามทีระบุไว้

ในรายการอปุกรณ์หรือตามข้อกําหนดในเรืองทีเกียวข้อง เพือป้องกนัการสนัสะเทือนและเสยีงไปตามโครงสร้างของอาคาร  

 8.1.2  การเลอืกขนาดของแท่นกนัสะเทือนหรืออปุกรณ์ลดแรงสนัสะเทือนต้องเหมาะสมกับการกระจากนําหนัก 

(Weight Distribution) ของเครืองจกัรกลทีเสนอเพือทําให้เกิด Static Deflection อย่างสมําเสมอตามต้องการ  

  1)  แท่นและอุปกรณ์กันสะเทือนของเครืองทําความเย็น (Refrigeration Machine Foundation and 

Isolators)  

   -  ตวัแท่นเป็นคอนกรีตมีความกว้างรอบตัวเครืองไม่น้อยกว่า 24 นิว สงูจากพืนโครงสร้างไม่น้อย

กว่า 6 นิว  

   -  เครืองทีติดตงัอยู่ ณ ชนัลา่งสดุของอาคารและสามารถสง่ถ่าย การสนัสะเทือนลงสูพ่ืนดินโดยตรง

ให้ใช้อปุกรณ์ลดแรงสนัสะเทือนเป็นแผ่น Neoprene Friction Pad  

   -  เครืองทําความเย็นซึงติดตังอยู่  ณ ชันอืน ๆ ทีมิใช้ชันใต้ดินของตัวอาคาร อุปกรณ์ลด

แรงสนัสะเทือนต้องเป็นแบบขดสปริงอยู่ใน Housing เพือป้องกนัการเกิด Binding ของสปริงทางด้านข้าง ด้านบนของตวักัน

สะเทือนต้องมีทีปรับระดับ และตัวกันมิให้ขดสปริงยืดหรือหดตัวไม่ว่านําหนักขณะใช้งานของเครืองทําความเย็นจะ

แปรเปลยีนไปอย่างไร สว่นด้านลา่งซงึสมัผสักบัพืนต้องเป็นแผ่น Neoprene Friction Pad เพือกนัการเคลอืนทีของตัวเครือง

และเพือป้องกนัคลนืความถีสงู  

   -  การติดตังให้ทําตามคําแนะนําทังของผู้ผลิตเครืองและผู้ ผลิตอุปกรณ์ลดแรงสันสะเทือนโดย

เคร่งครัด 

  2)  แท่น และอปุกรณ์ลดแรงสนัสะเทือนของเครืองสบูนํา (Pump Foundation and Isolators)  

   -  แท่น Inertia Base ประกอบด้วยฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสีเหลียมผืนผ้า รองรับไว้ให้ลอยอยู่

กบัทีด้วยอปุกรณ์ลดแรงสนัสะเทือนแบบขดสปริง  

   -  ขนาดของแท่น Inertia Base ต้องใหญ่พอทีจะรองรับข้องอท่อ นําส่วนทีต่อเข้ากับด้านดูด และ

ด้านสง่ของเครืองสบูนําได้ และต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 6 นิว แต่ไม่เกิน 12 นิว ยกเว้นผู้ผลิตอุปกรณ์ลดแรงสนัสะเทือน

จะแนะนําให้ใช้แท่นคอนกรีตหนากว่านีเพือเพิมมวลและความมนัคงในการรองรับ  

   -  การหลอ่แท่น Inertia Baseให้ใช้เหลก็โครงสร้างรูปตวั I หรือตัว C คาดรัดโดยรอบแล้ววางเหล็ก

เสริมซงึอาจใช้เหลก็เส้นกลม ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 3/8 นิว หรือเหลก็ฉากขนาด 1/2 นิว เชือมสายกนัเป็นตาข่ายทกุๆ 6 นิว 

ชนัของเหลก็เสริมนีวางห่างจากผิวด้านลา่งของตวัฐานประมาณ 1 1/2 นิว  

   -  ขดสปริงทีใช้เป็นแบบ Free Standing และมีความสมดุลย์ทางด้านข้างโดยไม่ต้องใช้ Housing 

ด้านลา่งของสปริงต้องเป็นแบบแผ่น Neoprene Friction Pad เพือกนัแท่นเลอืน การยดึขดสปริงให้ติดกบัฐานคอนกรีตให้ใช้ 

Height Saving Bracket เพือให้สว่นลา่งของแท่น Inertia Baseอยู่สงูจากพืนโครงสร้างประมาณ 1 นิว  

  3)  แท่น Cooling Tower (Cooling Tower Foundation)  
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   -  ตวัแท่นเป็นคอนกรีต ขนาด และจํานวนของแท่นต้องเป็นไปตามทีผู้ผลติ Cooling Tower แนะนํา

เพือให้ตวั Cooling Tower ตงัได้ระดบั พร้อมทงัมี Spring Isolator และโครงสร้างเหลก็ปรับระดบันํา  

   -  กรณี Cooling Tower ติดตังอยู่ทีซึงจะมีลมพัดแรง Spring Isolator จะต้องเป็นแบบชนิดทีมี 

Housing เพือป้องกนัการเคลอืนตวัของแกน Isolator เมือเวลาเกิดลมพดั  

  4)  อปุกรณ์กนัสะเทือนสาํหรับเครืองสง่ลม (Air Handling Unit Isolators) 

   -  เครืองเป่าลมเย็นขนาดใหญ่แบบตังพืน (AHU) ให้รองหนุนใต้เครืองด้วยอุปกรณ์ลด

แรงสนัสะเทือนแบบ Rubber - in - shear หรือวัสดุอืนทีเทียบเท่าทีผู้ผลิตแนะนํา ผิวด้านบนและด้านล่างของอุปกรณ์ลด

แรงสนัสะเทือนต้องมีลกัษณะเป็น Friction Pad เพือตรึงเครืองให้อยู่กบัทีโดยไม่ต้องใช้สลกัเกลยีวยดึ  

   -  เครืองเป่าลมเย็นขนาดใหญ่แบบแขวน (AHU) สาํหรับด้านบนของเหลก็แขวนเครืองส่วนทียึดติด

กับเพดานให้ใช้อุปกรณ์ลดแรงสนัสะเทือนแบบทีมี Rubber - in - Shear และขดสปริงอยู่ใน Hanger Box เดียวกัน  

รูด้านลา่งของ Hanger Box สว่นทีก้านเหลก็แขวนสามารถเคลือนทีเชิงมุมได้บ้าง โดยไม่แตะถูกขอบรูอันจะทําให้เกิดการ

ลดัวงจรของแรงสนัสะเทือนผ่านขดสปริง  

   -  เครืองเป่าลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) ให้ใช้อุปกรณ์ลดแรงสันสะเทือนแบบ Neoprene 

Impregnated Duck Washer ร้อยผ่านเหลก็แขวนและยดึติดด้านบนและด้านลา่งของเหลก็แขวนเครือง 

   -  พัดลมระบายอากาศแบบตังพืน ให้รองหนุนใต้เครืองด้วยอุปกรณ์ลดแรงสนัสะเทือนแบบขด

สปริงชนิด Free Standing ด้านลา่งของขดสปริงเป็นแบบแผ่น Neoprene Friction Pad เพือกันแท่นเลือน การยึดขดสปริง

ให้ติดกบัฐานคอนกรีตให้ใช้ Height Saving Bracket เพือให้สว่นลา่งของแท่นเครืองอยู่สงูจากพืน  

   -  พดัลมระบายอากาศแบบแขวน ใช้อปุกรณ์ลดแรงสนัสะเทือนชนิดทีมี Rubber - in - Shear และ

ขดสปริงอยู่ใน Hanger Box เดียวกนั  

  5)  อปุกรณ์กนัสะเทือนสาํหรับแขวนท่อนํา (Piping Isolators)  

   -  ท่อนําทีต่อเข้ากับเครืองทําความเย็น และเครืองสบูนําให้ใช้อุปกรณ์ลดแรงสะเทือนชนิดทีมี 

Rubber - in - Shear และขดสปริงอยู่ใน Hanger Box เดียวกนั แขวนท่อให้ติดกับเพดานห่างออกมาจากเครืองจักรกลนัน

เส้นท่อละไม่น้อยกว่า 5 จดุ ภายหลงัจากนนัจงึเปลยีนไปใช้ทีแขวนท่อแบบไม่มีตวัลดแรงสนัสะเทือน  

  6)  ท่อนําทีเดินทะลผุ่านพืนหรือผนงั  

   -  ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบการติดตังท่อนําไม่ให้มีผิวของท่อนําสมัผัสกับโครงสร้างของอาคาร โดย

ท่อนําต้องวางผ่าน Sleeve หรือช่องเปิดทีกําแพงหรือพืน เมือติดตงัท่อเรียบร้อยแล้วต้องอดัโดยรอบด้วยใยแก้ว / ใยหิน และ

ปิดทับด้วยวัสดุกันไฟ ก่อนปิดด้วยแผ่นปิด (Escutcheon Plate) ทีไม่ยึดแน่นกับตัวท่อนําอีกทีหนึง (ดูได้จาก Standard 

Detail)  

  7)  ท่อร้อยสายไฟทีต่อกบัมอเตอร์ไฟฟ้า  

   - สายไฟทีเดินออกจากกล่องต่อสายของมอเตอร์ ให้ร้อยผ่านท่อร้อยสายแบบ Water Proof 

Flexible Conduit 1.2.8. ท่อลมทีผ่านกําแพงหรือพืน  

   -  ท่อลมเมือเดินผ่าน Sleeve ทีกําแพง หรือพืน แล้วต้องอดัโดยรอบด้วยใยแก้ว / ใยหิน และปิดทับ

ด้วยวสัดกุนัไฟ ก่อนปิดด้วยปลอกทีไม่ยดึแน่นกบัตวัท่อลมอีกทีหนงึ (ดไูด้จาก Standard Detail)  
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8.2  อุปกรณ์และระบบดูดซับเสียง (Noise Control)  

 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและติดตังอุปกรณ์ป้องกันเสียงสะท้อนและลดเสียงดังภายในท่อลมอันเนืองมาจากพัดลมทีอยู่

ภายในเครืองสง่ลมซงึจะถ่ายทอดไปสูภ่ายในห้องทีต้องการควบคมุระดบัเสยีงรบกวน ระดบัความดงัของเสยีงรบกวนภายใน

ห้องต้องไม่เกินกว่าระดบัทีกําหนดไว้เฉพาะสาํหรับพืนทีนนัๆ  

 

พืนท ี ระดบัเสียงน้อยกวา่หรือเทา่กบั NC 

ห้องทํางานทวัไป  

ห้องโถง ทางเดิน  

พืนทีสาธารณะ  

ห้องประชมุ  

สโมสร ห้องอาหาร  

ห้องสมดุและพิพิธภัณฑ์  

 

 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการทํารายการคํานวณเสียงทีจะเกิดขึนสําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อัน

เกิดขนึจากอปุกรณ์ต้นทางอนัได้แก่ พดัลม เครืองสง่ลมเย็น เครืองสบูนํา เครืองทํานําเย็น หอผึงนํา รวมทังเสียงทีเกิดจาก

ลมในท่อลม ลมทีออกจากหัวจ่ายและเสียงจากการสนัสะเทือนของอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศทีเป็น

แหลง่กําเนิดเสยีงเพือประกอบกบัการขออนญุาตในการติดตงัอปุกรณ์และระบบทีอาจจะทําให้เกิดเสียงได้ เพือให้เสียงจาก

ระบบปรับอากาศในพืนทีทีกําหนดไว้ดงักล่าวไม่เกินกว่าเกณฑ์ทีกําหนด และในกรณีทีเกิดปัญหาไม่สามารถทําให้เสียงที

เกิดจากระบบปรับอากาศและระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ทีกําหนดต้องดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงเปลียนแปลงเพิมเติม 

อปุกรณ์ต้นกําเนิดเสยีง หรือติดตังอุปกรณ์ลดเสียงจนกว่าระดับเสียงในพืนทีดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ทีกําหนดด้วยค่าใช้จ่าย

ของผู้ รับจ้างเองทงัสนิ ทงันีรวมถงึค่าใช้จ่ายในการตรวจวดั สง่อปุกรณ์ไปทดสอบและรับรองอืนๆทงัสนิ  

 อปุกรณ์และวิธีการบเุพือการลดเสยีงให้เป็นไปดงัต่อไปนี  

 8.2.1  อปุกรณ์ลดเสยีง (Sound Attenuators) จะต้องมีคณุสมบติัตามข้อกําหนดต่อไปน ี 

  -  ต้องเป็นวสัดไุม่ติดไฟตามมาตรฐาน วสท.หรือ NFPA 90  

  -  วัสดุชนิดใยแก้วหรือใยหินมีค่าสมัประสิทธิ การนําความร้อนไม่เกิน 0.28 BTU-in/hr-sq.ft- oF ที

อณุหภูมิ 75oF  

  -  ความหนาแน่นของวสัดดุดูซบัเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ปอนด์ต่อลกูบาศก์ฟตุหรือตามมาตรฐานผู้ผลติ  

  -  อุปกรณ์ลดเสียงจะต้องสามารถลดเสียงลง (Noise Reduction Capacity, NRC) ได้ไม่น้อยกว่าที

กําหนดในรายการอปุกรณ์ โดยมีความเร็วลมทีผ่านหน้าตดัอปุกรณ์ลดเสียง (Face Velocity) ไม่เกิน 1,500 ฟุตต่อนาทีและ

ความดนัลด (Pressure Drop) ไม่เกิน 0.50 นิวของนํา  

  -  ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอคุณสมบัติในการลดเสียงในทุก ๆ ความถีตลอดช่วง Octave Band มา 

ประกอบการขออนมุติัก่อนการติดตงั  
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 8.2.2  อปุกรณ์ลดเสยีงชนิดสเีหลยีมผืนผ้า (Rectangular Attenuator) ประกอบด้วย  

  -  ตัวถัง (Casing) และแผ่นแบ่ง (Splitter) ซึงทําด้วยแผ่นเหล็กอาบสงักะสีมีความหนาไม่น้อยกว่า 

1.00 มิลลเิมตร การต่อประกอบแผ่นแบ่งเข้ากบัตวัถงัจะต้องไม่ให้เกิดลมรัว รอยต่อจะต้องแข็งแรง การต่ออุปกรณ์ลดเสียง

เข้ากบัท่อลมใช้วิธีต่อแบบหน้าแปลน  

  -  ผิวตวัถงัและแผ่นแบ่งทีสมัผสักระแสลมจะต้องบุด้วยวัสดุดูดซับเสียงทุกด้าน โดยแต่ละด้านจะต้อง

ใช้วสัดดุดูซบัเสยีงทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 นิว เมือประกอบเสร็จจะต้องปิดทับผิวหน้าวัสดุดูดซับเสียงทังหมดทีสมัผัส

กระแสลมด้วยแผ่นเหลก็อาบสงักะสชีนิดมีรูพรุนทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.53 มิลลิเมตร เมือประกอบเรียบร้อยจะต้องมี

ช่องว่างให้อากาศผ่านได้ (Air Passage Way) โดยมีความกว้างของช่องอากาศอยู่ระหว่าง 4 - 6 นิว  

  - ด้านปลายของวัสดุดูดซับเสียงทีปิดทับด้วยแผ่นเหล็กอาบสงักะสีชนิดมีรูพรุนทังด้านต้นลม (Up 

Stream) และปลายลม (Down Stream) จะต้องถูกออกแบบให้มีลกัษณะโค้งมนเพือลดกระแสวน (Turbulent) และความ

เสยีดทานอากาศ (Air Friction) 

 8.2.3  อปุกรณ์ลดเสยีงชนิดทรงกระบอกกลม (Cylinder Attenuator) ประกอบด้วย  

  -  ตวัถงั (Casing) และแกนทรงกระบอก (Core) ซึงทําด้วยแผ่นเหล็กอาบสงักะสีมีความหนาไม่น้อย

กว่า 0.45 มิลลเิมตร แกนทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิว การยดึแกนทรงกระบอกเข้ากับตัวถังให้ใช้

ครีบทีไม่ต้านกระแสลม การต่ออปุกรณ์ลดเสยีงเข้ากบัท่อลมใช้วิธีต่อแบบหน้าแปลน  

  -  ผิวตัวถังทีสมัผัสกระแสลมจะต้องบุด้วยวัสดุดูดซับเสียงทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 นิว ส่วนแกน

ทรงกระบอกจะต้องบภุายนอกด้วยวัสดุดูดซับเสียงทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 นิว ช่องว่างแกนทรงกระบอกให้บรรจุด้วย

วสัดดุดูซบัเสยีงจนเต็ม เมือประกอบเสร็จจะต้องปิดทบัผิวหน้าของวสัดดุดูซบัเสยีงทังหมดทีสมัผัสกระแสลมด้วยแผ่นเหล็ก

อาบสงักะสชีนิดมีรูพรุนทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.53 มิลลเิมตร  

  -  ด้านปลายของวัสดุดูดซับเสียงทีปิดทับด้วยแผ่นเหล็กอาบสงักะสีชนิดมีรูพรุนทังด้านต้นลม (Up 

Stream) และปลายลม (Down Stream) จะต้องถูกออกแบบให้มีลกัษณะโค้งมนเพือลดกระแสวน (Turbulent) และความ

เสยีดทานอากาศ (Air Friction) 

 8.2.4  ฉนวนบุภายในท่อลม (Internal Duct Lining) ให้เป็นใยแก้วชนิดแข็งและมีคุณสมบัติและส่วนประกอบ

ดงัน ี 

  -  ต้องเป็นวสัดไุม่ติดไฟตามมาตรฐาน วสท.หรือ NFPA 90  

  -  วัสดุชนิดใยแก้วหรือใยหินมีค่าสมัประสิทธิ การนําความร้อนไม่เกิน 0.28 BTU-in/hr-sq.ft-
ฐ
F ที

อณุหภูมิ 75 oF  

  -  ความหนาแน่นของวสัดดุดูซบัเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ปอนด์ต่อลกูบาศก์ฟุต ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิว

สาํหรับท่อลม และไม่น้อยกว่า 2 นิวสาํหรับกลอ่งลม (Air Chamber / Air Plenum) หรือตามทีกําหนดไว้ในแบบ  

  -  ผิวของวัสดุดูดซับเสียงด้านสมัผัสกระแสลมจะต้องปิดทับด้วยวัสดุ Glass Cloth หรือ Perforated 

Aluminum Foil โดยทีแผ่นฟอยล์จะต้องประกอบด้วย แผ่นฟอยล์ด้านนอก, กระดาษคร๊าฟ, เส้นใยไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง 

และแผ่นฟอยล์ด้านใน สว่นประกอบทงัหมดจะยดึติดกนัโดย Adhesive ตามกรรมวิธีของแต่ละการผลติ  

  -  การติดตงัให้ใช้กาวชนิดไม่ติดไฟและยดึแน่นด้วย Welded Mechanical Pin ชนิดพลาสติกหวัมนเพือ

ไม่ให้เกิดเสยีงขณะกระแสลมผ่าน  
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  -  ท่อลมท่อนทีทําฉนวนบภุายในท่อลมแล้วไม่ต้องหุ้มฉนวนภายนอกท่อลมอีก  

 8.2.5  การติดตงั (Installations)  

  -  วสัดดุดูซบัเสยีง เมือติดตงัเรียบร้อยแล้ว ผิวหน้าต้องไม่ฉีก ขาด หรือหลดุร่อนออกเมือถูกกระแสลม

พดัผ่าน 

  -  ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการติดตังหรือการใช้งานตามปกติ วัสดุดูดซับเสียงจะต้องอยู่ในสภาพดี

สมบรูณ์  

  -  เมือตรวจสอบขนัสดุท้าย วสัดดุดูซบัเสยีงทีเสียหายในขณะทําการขนส่งก็ดี จากการสนัสะเทือนก็ดี 

หรือการห่อหุ้มไม่เรียบร้อยทําให้เกิดการชํารุดขึน จะไม่อนุญาตให้นํามาใช้งาน ส่วนใดทีติดตังไปแล้วเกิดชํารุดเสียหาย 

จะต้องเปลยีนให้ใหม่หรือให้ทําตาม Work Instruction ของ ผู้ควบคมุงาน 

 8.2.6 การบุฉนวนเเก็บเสียงสําหรับห้องเครืองส่งลมเย็น (A.H.U. Room) และช่องทางลมกลบั (Return Air 

Chamber)  

  -  ในกรณีทีจําเป็นต้องลดเสยีงสะท้อนในห้องเครืองส่งลมเย็น ไม่ให้เข้าไปในบริเวณพืนทีปรับอากาศ

เพือทําให้ระดับเสียงในพืนทีปรับอากาศอยู่ในระดับทีต้องการให้ทําการบุฉนวนใยแก้วชนิดแข็งความหนา 2 นิวซึงมี

คุณสมบัติอืนๆเหมือนดังทีระบุไว้ในเรืองของวัสดุทีใช้บุภายในท่อลมทีผนังห้องทุกด้าน โดยมีความสูงจากพืนขึนมา

ประมาณ 50 เซนติเมตรจนถงึเพดานห้อง โดยฉนวนชนิดแข็งนีต้องบทุบัด้วยผ้าแก้ว (Glass Cloth) เพือกันการหลดุลุ่ยของ

ฉนวนใยแก้ว จากนนัให้ใช้แผ่นเหลก็ทีมีรูพรุน (Perforated Steel Sheet) ปิดทบัฉนวนบผุ้าแก้วดังกล่าว แผ่นเหล็กดังกล่าว

ต้องมีความแข็งแรงและความคงทนพอทีจะไม่เปลยีนรูปร่างหรือโค้งงอและต้องแข็งแรงพอทีจะป้องกนัความเสียหายทางกล 

(Mechanical Damages) ให้แก่ฉนวนเก็บเสยีงนี  

  -  ในกรณีทีเป็นช่องทางลมกลับให้บุฉนวนใยแก้วชนิดแข็งความหนา 2 นิวทีหุ้มด้วยผ้าแก้วหรือ 

Perforated Aluminium Foil ซงึมีคณุสมบติัอืนและการยดึติดดงัทีระบไุว้ในหวัข้อฉนวนบภุายในท่อลมทกุประการ  

 

8.3  รายชือผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  

 รายละเอียดในหมวดนีได้ระบุถึงรายชือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัวไป การเสนอผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากทีกําหนดไว้นี จะต้องแสดงรายละเอียด และหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทังนีต้องได้รับการอนุมัติจาก

วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน  

 8.3.1 VIBRATION ISOLATOR : MASON, TOZEN, VIBRATION MOUNTING USA  



โครงการปรับปรุงอาคารวทิยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU23/SP-M/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ Page   9-1/5  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

9.   ระบบวัสดุป้องกันไฟและควันลาม (FIRE BARRIER SYSTEM)  

 

9.1  ขอบเขตของงาน  

 9.1.1  รายการประกอบแบบก่อสร้างนีเป็นการจดัหาวสัดปุ้องกนัไฟลามสาํหรับ  

  -  ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลผุ่าน (Through Penetrations)  

  -  ช่องเปิดประเภทรอยต่องานก่อสร้าง (Construction Joints)  

  -  ช่องเปิดประเภทรอยต่อระหว่างผนงัเคอร์เทนวอลล์และพืนอาคาร (Perimeter Joints) และครอบคลมุถึง

ชนิดของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทีเหมาะสม วิธีการและขนัตอนในการติดตงัทีถกูต้องให้เป็นไปตามระบบทีผ่านการทดสอบ

จากสถาบนัทีเชือถือได้และเป็นทียอมรับโดยทวัไป รวมทงัขนัตอนในการควบคมุคณุภาพในการทํางาน  

 9.1.2  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทีเหมาะสมกบัการกนัไฟ ความร้อน ควนั และก๊าซร้อนตามแบบ

ทีกําหนด ช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อใดทีต้องปิดเพือการกันไฟลามแต่มิได้กําหนดในแบบ ผู้ รับจ้างต้องติดตังวัสดุ

ป้องกนัไฟและลามปิดช่องเปิดหรือรอยต่อนนัให้เรียบร้อยด้วย ซงึรวมไปถงึ  

  -  ช่องเปิดทกุช่องไม่ว่าจะอยู่ทีใดของผนงั พืน คาน หรืออืนๆ  

  -  ช่องท่อต่างๆซึงได้เตรียมไว้สําหรับการใช้ในงานติดตังระบบท่อหลงัจากทีได้ติดตังท่อไปแล้วและมี

ช่องว่างเหลอือยู่  

  -  ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดทีเตรียมไว้สาํหรับติดตงัระบบท่อในอนาคต  

  -  ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดสาํหรับสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือสายอืนๆ ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายเคเบิล

หรือสายอืนๆ หรือรางสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือสายอืนๆ ทีมีช่องว่างอยู่  

  -  ภายในช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดทีทะลพุืนทนไฟ ผนงัทนไฟหรือเพดานทนไฟ  

 9.1.3  ผู้ รับจ้างต้องติดตงัวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามให้เป็นไปตามรูปแบบทีระบไุว้ในระบบกนัไฟและควนัลามทีผ่าน

การทดสอบจากสถาบนัทีเชือถือได้และเป็นทียอมรับโดยทวัไป และผ่านการอนมุติัจากตวัแทนผู้ ว่าจ้าง  

 9.1.4  ระบบกันไฟและควันลามสําหรับช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลผุ่าน (Through Penetrations) 

ต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 1479  

 9.1.5  ระบบกันไฟและควันลามสําหรับช่องเปิดประเภทรอยต่องานก่อสร้าง (Construction Joints) ต้องผ่านการ

ทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079  

 9.1.6  ระบบกนัไฟและควนัลามสาํหรับช่องเปิดประเภทรอยต่อระหว่างผนงัเคอร์เทนวอลล์และพืนอาคาร (Perimeter 

Joints) ต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079  

 

9.2  หน่วยงาน เอกสาร มาตรฐาน และวิธีการทดสอบอ้างอิง  

 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  สถาบนัทีเชือถือได้และเป็นทียอมรับโดยทวัไป ได้แก่  

  -  International Firestop Council (IFC)  

  -  Omega Point Laboratories (OPL)  

  -  Warnock Hersey (WH)  

  -  สถาบนัอืนๆทีผ่านการรับรอง  

 9.2.6  ข้อกําหนดทางด้านประสทิธิภาพ  

  1) ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลผุ่าน (Through Penetrations): ระบบกันไฟและควันลาม

สาํหรับช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภทนี ทีมีวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามเป็นสว่นประกอบเมือทดสอบตามวิธีการทดสอบ 

UL 1479 และจะต้องมีความสามารถในการกนัไฟลาม (F-Rating) ไม่น้อยกว่า 2 ชวัโมง  

  2)  ช่องเปิดประเภทรอยต่องานก่อสร้าง (Construction Joints): ระบบกันไฟและควันลามสําหรับช่องเปิด

ประเภทนี ทีมีวัสดุป้องกันไฟและควันลามเป็นส่วนประกอบเมือทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079 และจะต้องมี

ความสามารถในการกนัไฟลาม (F-Rating) ไม่น้อยกว่า 2 ชวัโมง และระบบกนัไฟลามจะต้องสามารถรองรับการเคลือนไหวของ

รอยต่อทีคาดว่าจะเกิดขนึได้ตามวิธีการทดสอบ ASTM E1399  

  3)  ช่องเปิดประเภทรอยต่อระหว่างผนงัเคอร์เทนวอลล์และพืนอาคาร (Perimeter Joints) ระบบกันไฟและ

ควนัลามสาํหรับช่องเปิดประเภทนี ทีมีวสัดปุ้องกนัไฟและควันลามเป็นส่วนประกอบเมือทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079 

และจะต้องมีความสามารถในการกนัไฟลาม (F-Rating) ไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง และระบบกันไฟลามจะต้องสามารถรองรับการ

เคลอืนไหวของรอยต่อทีคาดว่าจะเกิดขนึได้ตามวิธีการทดสอบ ASTM E1399  

  4)  การติดตงัระบบกนัไฟและควนัลามจะต้องไม่ทําให้อตัราการทนไฟของสว่นประกอบของช่องเปิด ช่องท่อ 

ช่องลอด หรือรอยต่อลดลง  

  5)  สาํหรับวสัดปุ้องกนัไฟและควันลามทีติดตังในบริเวณทีสามารถมองเห็นได้ สามารถสมัผัสได้ ต้องผ่าน

การขัดสี บริเวณทีมีการสญัจร มีความชืน และบริเวณทีอาจมีความเสียหายอืนๆ นันวัสดุป้องกันไฟและควันลามทีใช้ต้อง

สามารถรองรับหรือทนทานต่อความเสยีหายเหลา่นีทงัในขณะติดตงัและเมือการก่อสร้างแล้วเสร็จ  

  6)  วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามต้องไม่ก่อให้เกิดควนัพิษเมือได้รับความร้อนหรือติด  

  7)  วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามต้องไม่มีสว่นผสมของแร่ใยหิน (Asbestos)  

  8)  สามารถเกาะยดึได้ดีกบัคอนกรีต, โลหะ, ไม้.พลาสติก และฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า  

  9)  ในกรณีทีไม่มีระบบกนัไฟและควนัลามทีผ่านการรับรองจากสถาบนัทีเชือถือได้ เพือใช้ในกาติดตังสําหรับ

ช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อนนัๆ ผู้ รับจ้างจําเป็นต้องขอเอกสาร Engineering Judgment (EJ) จากผู้ผลิตวัสดุกันไฟ
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ลามนันโดยเฉพาะ มาขออนุมัติใช้ระบบกันไฟลามนัน กับตัวแทนผู้ ว่าจ้าง และเอกสาร Engineering Judgment (EJ) ควรมี

รูปแบบตามแนวทางของ International Firestop Council (IFC)  

 9.2.7 เอกสารและวสัดทุีต้องนําสง่  

  1)  ผู้ รับจ้างต้องปฏิบติัตามขนัตอนและวิธีการในการนําสง่เอกสารและวสัด ุ 

  2)  เอกสารและวสัดทุีต้องนําสง่คือ  

   -  รายละเอียดทางเทคนิคของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทกุประเภททีใช้  

   -  เอกสารข้อแนะนําวิธีการติดตงัและวิธีการควบคุมคุณภาพทีถูกต้องสําหรับวัสดุป้องกันไฟและควัน

ลามแต่ละประเภทจากผู้ผลติ 

   -  เอกสารแผ่นข้อมลูความปลอดภัย (MSDS) ของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทกุประเภททีใช้  

   -  แบบรายละเอียดในการทํางาน (Shop Drawing) ทีมีรายละเอียดของช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือ

รอยต่อและวสัดทุีเกียวข้อง ทีผ่านการรับรองจากสถาบนัทีเชือถือได้และเป็นทียอมรับโดยทวัไปสาํหรับช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด 

หรือรอยต่อแต่ละประเภท 

   -  เอกสาร Engineering Judgment (EJ) จากผู้ผลติวสัดกุนัไฟลามในกรณีทีไม่มีระบบกันไฟและควัน

ลามทีผ่านการรับรองจากสถาบนัทีเชือถือได้  

   -  เอกสารระบบกนัไฟและควนัลามทีผ่านการรับรองจากสถาบนัทีเชือถือได้และเป็นทียอมรับโดยทัวไป

สาํหรับช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อแต่ละประเภท 

   -  ตวัอย่างวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทีใช้ทกุชนิดและทกุประเภท  

 9.2.8  การควบคมุคณุภาพ 

  1)  ผู้ รับจ้างต้องผ่านการอบรมวิธีการติดตงัจากผู้ผลิตวัสดุป้องกันไฟและควันลามในการติดตังระบบกันไฟ

และควนัลามสาํหรับประเภทช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่องานก่อสร้าง  

  2)  วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทีใช้ในโครงการต้องมาจากผู้ผลติเดียวกนั 

 9.2.9  การดแูล จดัสง่และเก็บรักษาวสัด ุ 

  1)  วสัดปุ้องกันไฟและควันลามทีใช้ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ทีแข็งแรงเพียงพอต่อการขนส่งมีป้ายบอกชือ

สนิค้า ชนิดของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม หมายเลขการผลติ และวนัทีผลติ  

  2)  จดัเก็บวสัดปุ้องกันไฟและควันลามตามคําแนะนําของผู้ผลิตโดยไม่ให้เกิดความเสียหายจากความชืน 

อณุหภูมิ แสงแดด การปนเปือน และอืนๆ  

 9.2.10 สภาพแวดล้อมขณะทํางาน  

  1)  ตรวจสอบและแก้ไขสว่นประกอบของช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อทีจะทําการติดตงัวสัดปุ้องกัน

ไฟและควนัลามให้เป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ผลติ  

  2)  ตรวจสอบอณุหภูมิ ความชืนและสภาพอากาศ บริเวณทีจะทําการติดตังวัสดุป้องกันไฟและควันลามให้

เป็นไปตามทีผู้ผลติกําหนด  

  3)  ตรวจสอบการระบายอากาศให้เป็นไปตามทีผู้ผลติวสัดกุนัไฟลามกําหนด  

  4)  ปกป้องพืนผิววสัดบุริเวณใกล้เคียงด้วยการติดเทปหรือคลมุด้วยผ้าหรือผืนพลาสติก  

 9.2.11  การรับประกนัผลงาน  
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  ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดกุนัไฟลามและการติดตังตามมาตรฐานของผู้ผลิตวัสดุป้องกันไฟและ

ควนัลาม และการติดตงัตามวิธีการติดตงัทีระบไุว้ในระบบกนัไฟและควนัลามทีผ่านการรับรองจากสถาบันทีเชือถือได้และเป็นที

ยอมรับโดยทัวไปเป็นเวลา 2 ปี เมือติดตังแล้วต้องไม่มีการหลดุร่อนหรือมีข้อบกพร่องใดๆ ทีพิสจูน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาด

เนืองจากการติดตงัและผลิตภัณฑ์ทีนํามาติดตัง ภายในระยะประกัน ผู้ รับจ้างต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีโดยไม่คิด

มลูค่าใด ๆ ทงัสนิ  

 

9.3  วัสดุป้องกันไฟและควันลาม  

 9.3.1  วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทีนํามาใช้ต้องผ่านการอนมุติัก่อน  

 9.3.2  วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม/ระบบกนัไฟและควนัลาม  

  1)  วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามต้องเป็นวสัดชุนิดทีเหมาะสมกบัประเภทของงานโดยเฉพาะ  

  2)  วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามและวสัดทุีเกียวข้องแต่ละประเภทจะต้องเข้ากนัได้ (Compatible)  

  3)  วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทีสามารถใช้ได้ได้แก่ - วสัดทุีขยายตวัได้เมือเกิดเพลงิไหม้ (Intumescent)  

   -  วสัดทุีกลายเป็นเถ้าถ่านสดํีาเมือเกิดเพลงิไหม้ (Carbonization)  

   -  วสัดทุีคายสารหลอ่เย็นเมือเกิดเพลงิไหม้ (Endothermic)  

   -  วสัดทุีไม่เปลยีนแปลงสภาพเมือเกิดเพลงิไหม้ (Insulation)  

 

9.4  การดําเนินการ  

 9.4.1  การตรวจสอบ  

  1)  ตรวจสอบบริเวณทีจะทําการติดตงัระบบกันไฟลาม หากบริเวณนันมีข้อบกพร่องจากการก่อสร้างซึงไม่

ตรงกบัรายละเอียดในระบบกนัไฟลามทีได้รับการอนมุติัให้ใช้ ให้แจ้งแก่ผู้ออกแบบ  

  2)  ตรวจสอบพืนผิววสัดทุีจะทําการติดตงัระบบกนัไฟและควันลามโดยต้องไม่ให้มีนํามัน จารบี ฝุ่ น หรือสิง

สกปรกอืนๆทีทําให้ความสามารถในการยดึเกาะของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามลดลง  

  3)  ตรวจสอบให้มนัใจว่าสภาวะแวดล้อมมีความปลอดภัยและเหมาะสมกบัการติดตงัระบบกนัไฟลาม  

  4)  ไม่ติดตงัระบบกนัไฟลามหากข้อบกพร่องของการก่อสร้างไม่ได้รับการแก้ไข  

 9.4.2  การเตรียมการ  

  1) ทําความสะอาดและซ่อมแซมพืนผิวงานทีอาจลดความสามารถในการยดึเกาะของวสัดกุนัไฟลาม  

  2)  ปกป้องพืนผิววสัดบุริเวณใกล้เคียงด้วยการติดเทปหรือคลมุด้วยผ้าหรือผืนพลาสติก  

 9.4.3  การติดตงั  

  1)  ก่อนติดตังให้ตรวจสอบว่าสภาพพืนทีจะทําการติดตังและสภาพแวดล้อมขณะทํางานให้เป็นไปตามที

ผู้ผลติกําหนด  

  2)  ติดตงัวสัดหุนนุ (Forming Materials) และวสัดอุืนๆตามทีกําหนดในระบบกนัไฟลามนนัๆเพือรองรับวัสดุ

กันไฟลามและเพือให้วัสดุกันไฟลามมีรูปร่างหน้าตัดและความลกึตามทีกําหนด เพือให้ได้ค่าการกันไฟลามตามทีกําหนด 

หลงัจากติดตงัวสัดกุนัไฟลามให้เอาวสัดใุนสว่นทีไม่ได้ระบไุว้ในระบบว่าเป็นวัสดุถาวรออก ให้ปฏิบัติตามวิธีการติดตังทีระบุไว้

ในสว่นการติดตงัวสัดหุนนุในระบบกนัไฟลาม  



โครงการปรับปรุงอาคารวทิยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU23/SP-M/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ Page   9-5/5  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  3)  ติดตงัวัสดุป้องกันไฟและควันลามตามวิธีการติดตังทีผู้ผลิตกําหนดและสอดคล้องกับระบบกันไฟและ

ควนัลามลาม  

   -  อดุหรือปิดช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อทงัหมดเพือให้ได้ค่าความสามารถในการกันไฟและ

ควนัลามตามทีกําหนด  

   -  ติดตงัวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม ให้สมัผสัและยดึเกาะได้ดีกบัพืนผิววสัดรุอบข้าง  

   -  สําหรับวัสดุป้องกันไฟและควันลามทีสามารถมองเห็นได้หลงัการติดตังเสร็จสินให้ตกแต่งผิววัสดุ

ป้องกนัไฟและควนัลามให้เรียบ ขอบเป็นเส้นตรง และเป็นแนวเดียวกบัวสัดรุอบข้าง  

  4)  หลงัการติดตังระบบกันไฟลามให้ติดป้ายระบุ “ระบบกันไฟลาม ห้ามรือถอนหรือทําลาย หากเสียหาย

โปรดแจ้งฝ่ายบํารุงรักษาอาคาร” รวมถงึชือสถาบนัทีทําการทดสอบระบบ หมายเลขระบบ วันทีติดตังระบบ และชือ ทีอยู่ และ

หมายเลขโทรศพัท์ของผู้ รับจ้าง  

 9.4.4  การควบคมุคณุภาพ มีการตรวจสอบการติดตงัวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามของผู้ รับจ้าง จากผู้ผลติวสัดปุ้องกัน

ไฟและควนัลาม  

 9.4.5  การทําความสะอาด  

  1)  ทําความสะอาดวสัดกุนัไฟลามทีเกินออกมาจากแบบทีกําหนดไปพร้อมๆกับการติดตังด้วยสารทําความ

สะอาดทีได้รับการรับรองจากผู้ผลติหรือผู้จดัจําหน่ายวสัดกุนัไฟลาม  

  2)  ทําความสะอาดบริเวณทํางานทกุแห่งหลงัจากติดตงัวสัดกุนัไฟลามแล้วด้วยความประณีตเรียบร้อยก่อน

การอนมุติัตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และก่อนสง่มอบงาน  

  3)  ป้องกนัวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทงัขณะติดตงัและหลงัติดตงัเพือให้มนัในว่าระบบกนัไฟและควนัลาม

ไม่ได้รับความเสยีหาย แต่หากวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามเสยีหายให้รือออกและเปลียนวัสดุป้องกันไฟและควันลามใหม่ทันที 

  

9.5  รายชือผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  

 รายละเอียดในหมวดนีได้ระบุถึงรายชือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัวไปการเสนอผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากทีกําหนดไว้นี จะต้องแสดงรายละเอียด และหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทงันีต้องได้รับการอนมุติัจากวิศวกร

ผู้ออกแบบและวิศวกรควบคมุงานก่อนการนําเข้าใช้งาน  

 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  
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10.  การทดสอบและการปรับแต่งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  

 

10.1  ความต้องการทัวไป  

 10.1.1  ก่อนการตรวจรับมอบงานงวดสดุท้าย ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทดสอบระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

ทงัหมดให้แน่ใจว่าอปุกรณ์ทกุอย่างทํางานอย่างถกูต้องเรียบร้อยตามสญัญา  

 10.1.2  การทดลองเดินเครืองทงัระบบต่อเนืองกนัเป็นเวลา 3 วนัๆ ละ 8 ชวัโมง หยดุพฒันาการทดลองเป็นเวลา 3 วัน 

แล้วทําการทดสอบเดินเครืองใหม่อีก 3 วนั  

 10.1.3  ระบบปรับอากาศชดุใด ทีมีลกัษณะการใช้งานต่อเนืองกันตลอด 24 ชัวโมง ให้ผู้ รับจ้างทําการ ทดสอบระบบ

ปรับอากาศชดุนนั ติดต่อกนัตลอด 24 ชวัโมงเป็นเวลา 3 วนั  

 10.1.4  ภายหลงัการทดสอบให้ผู้ รับจ้าง ยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า ระบบปรับอากาศและระบายอากาศนีเสร็จสิน

เรียบร้อยสมบรูณ์ และสามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้ ว่าจ้าง  

 

10.2  การบันทึกข้อมูลของการทดสอบ  

 10.2.1  ผู้ รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลทีได้จากการทดสอบในแต่ละครัง ลงในแบบฟอร์ม ตามมาตรฐาน วสท. หรือ

มาตรฐานสากลอืน หรือได้รับการเห็นชอบในการใช้แบบฟอร์มจากผู้ ว่าจ้างก่อนดําเนินการ  

 10.2.2  แบบฟอร์มการทดสอบแต่ละระบบต้องมีทงัหมด 2 ชดุ (ต้นฉบบัลายมือ 1 ชดุ สาํเนา 1 ชุด) และแต่ละชุดต้อง

ระบถุงึชือระบบ หรือเลขทีชดุของเครืองทีทําการทดสอบอย่างชดัเจน  

 10.2.3  ก่อนการทําการทดสอบทุกครัง ผู้ รับจ้างต้องปรับแต่งเครืองมือทีใช้ในการวัดค่าต่างๆ ให้ถูกต้องเทียงตรง

เสยีก่อน  

 10.2.4  ค่าทีบนัทกึลงในแบบฟอร์มในขณะทําการทดสอบระบบ ต้องเป็นค่าทีอ่านได้จริงจากเครืองวัดโดยยังไม่ต้อง

คํานงึถงึ Correction Factor อนัเนืองมาจากความผิดพลาดของเครืองวดัแต่อย่างใดทังสิน ตัวเลขใดบันทึกผิด หรือไม่ต้องการ

ให้ขีดฆ่าออก ห้ามทําการขดูลบออกโดยเด็ดขาดแล้วให้ผู้ทําการทดสอบ และตวัแทนของผู้ ว่าจ้างซงึเป็นสกัขีพยานอยู่ด้วย ณ ที

นนัเซ็นชือกํากบัไว้ข้างตวัเลขนนั  

 10.2.5  หากผลของการทดสอบปรากฏว่าการทํางานของระบบใดไม่สามารถใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ ว่างจ้าง 

ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไขงานของระบบนนั หรือส่วนทีเกียวข้องแล้วทําการทดสอบใหม่อีกครัง จนกว่าระบบทังหมด

สามารถทํางานได้อย่างถกูต้องสมบรูณ์ตามความต้องการแล้ว  

 

10.3  การทดสอบและปรับปริมาณลม  

 10.3.1  ภายหลงัการติดตังระบบปรับอากาศ และระบายอากาศเสร็จเรียบร้อย ก่อนการส่งมอบงานต้องได้รับการ

ทดสอบและปรับแต่งปริมาณลมให้ได้ตามต้องการ ปริมาณลมทีหน้ากากจ่ายลมต้องปรับแต่งให้อยู่ในช่วง 15 เปอร์เซ็นต์ของ

ปริมาณลมทีระบุไว้ในแบบ วิธีการและขันตอนการตรวจวัดจะต้องแสดง (Demonstration) ให้ผู้ ว่าจ้างดูก่อนการดําเนินการ

ปรับแต่งลม  

 10.3.2  การวัดปริมาณลมในท่อเมนและท่อแยกทีสําคัญ ให้ใช้วิธี TRANSVERSE โดยใช้ PITOT TUBE ช่องเปิด

สาํหรับสอด PITOT TUBE ต้องมี PLUG อดุกนัรัวทกุจดุหลงัจากการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
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 10.3.3  การปรับปริมาณลมทีออกจากเครืองปรับอากาศให้ใช้วิธีปรับรอบพัดลม ปริมาณลมในท่อแยกให้ปรับที 

VOLUME DAMPER หรือ SPLITTER DAMPER หลงัการปรับแต่ง DAMPER แล้วต้องทําเครืองหมายแสดงตําแหน่งทีแน่นอน

ทกุ ๆ แห่ง  

 

10.4  การทําความสะอาดท่อลม  

 10.4.1  ในระหว่างการติดตงัผู้ รับจ้างต้องระวงัป้องกนัไม่ให้มีเศษฉนวน เศษไม้และขยะต่างๆ ตกค้างอยู่ในระบบท่อลม  

 10.4.2  ก่อนทีจะมีการติดตังฝ้าเพดาน ผู้ รับจ้างจะต้องใช้พัดลมขนาดเล็ก (PORTABLE FAN) หรือพัดลมของ

เครืองปรับอากาศเป่าลมทําความสะอาดภายในท่อลม ใช้เครืองดดูฝุ่ นหรืออุปกรณ์ ทีสามารถขับเศษ ฝุ่ น ผงออกจากท่อลมให้

หมด  

 10.4.3  ในกรณีทีใช้พดัลมของเครืองปรับอากาศจะต้องติดตังแผงกรองอากาศแบบ THROW AWAY FILTER เข้าไว้

ด้วย หลงัจากการทําความสะอาดระบบท่อลมเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตงัแผงกรองอากาศถาวรให้กับเจ้าของ

โครงการ  

 



งานระบบสขุาภบิาลและงานระบบสขุาภบิาลและดบัเพลงิดบัเพลงิ  
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สารบัญ 
 

เรือง หน้า 
 

1. ข้อกําหนดทวัไปงานระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภัย   

 1.1  ความต้องการทวัไป - /  

 .2  มาตรฐาน - /  

 1.3  ขอบเขตของงาน - /

 .   วสัดแุละอปุกรณ์ - /

 1.5  การติดตงั - /  

 .6  เครืองมือ - /  

 .   การประสานงาน - /  

 .8  การตรวจสอบแบบและรายการ - /  

 .9  การแก้ไขเปลยีนแปลงแบบรายการและวัสดอุปุกรณ์ - /  

 1.10  การขนสง่และการนําวัสดเุข้ายงัหน้างาน - /  

 .   การเก็บรักษาเครืองมือ วัสดแุละอปุกรณ์ - /  

 1.12  แบบใช้งาน (Shop Drawing)  - /  

 1.13  ป้ายชือและเครืองหมายของวสัดแุละอปุกรณ์ - /  

 1.14  การทดสอบเครืองและระบบ - /  

 .   การป้องกนัการผุกร่อน - /  

 1.16  การเจาะตดั - /  

 1.17  การจัดทําแท่นเครืองโดยงานอาคาร - /  

 1.18 การเตรียมการในการซ่อมบํารุงเครืองและอปุกรณ์ - /  

 1.19  การยึดท่อและอปุกรณ์กบัโครงสร้างอาคาร - /  

 1.20  ความปลอดภัยในการทํางาน - /  

 .   การทาส ี - /  

 1.22  แบบก่อสร้างจริง (As Built Drawings)  - /  

 1.23  การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีรักษาเครือง - /  

 1.24  หนงัสอืคู่มือการใช้และบํารุงรักษาเครืองและอปุกรณ์ - /  

 1.25  การประกนั - /  

 1.26  การบริการ - /  

 1.27  การสง่มอบงาน - /

 1.28  ข้อกําหนดเพิมเติมของระบบบําบัดนําเสีย - /  
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เรือง           หน้า 

 

2. ระบบท่อนําประปาและสขุาภิบาล(PLUMPING SYSTEM)   

 2.1  ท่อและการติดตงั - /  

 .2  การติดตงัท่อระบบต่างๆ - /  

 .3  ปลอกท่อลอดและแผ่นปิด (Sleeve and Escutcheon)  - /  

 2.4  การทดสอบตรวจสอบและทําความสะอาดท่อนํา - /  

 2.5  การป้องกนัการผุกร่อน - /  

 .   การขดุกลบร่องทีวางท่อ (EXCAVATION & BACKFILLING) - /  

 2.7  ตารางแสดงรหัสสแีละสสีญัลกัษณ์ - /  

 .  รายชือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดอุปุกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT) - /  

3. วาล์วและอปุกรณ์ประกอบท่อนํา 

 3.1  ข้อกําหนดทวัไป - /  

 3.2  วาล์วและอปุกรณ์ประกอบท่อนํา - /  

 3.3 รายชือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดอุปุกรณ์ - /  

4. อปุกรณ์แขวนและรองรับสาํหรับท่อนํา   

 .1  วตัถปุระสงค์ - /  

 .2  ข้อกําหนดทวัไป - /  

 .3  ทีแขวนและรองรับนําหนักท่อนํา - /  

5. ถงับําบดันําเสยีสาํเร็จรูป, ถงัเก็บนําสาํเร็จรูป, ถงัเก็บนําคอนกรีตเสริมเหลก็   

 5.1  ความต้องการทวัไป - /  

 5.2  รายละเอียดทวัไป - /  

 5.3  รายชือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดอุปุกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  - /  

6. ระบบบําบดันําเสยี 

 .1 ขอบเขตงาน - /  

 6.2  ความต้องการทวัไป - /

 6.3  มาตรฐานการต่อท่อ - /  

 6.4  อปุกรณ์ประกอบ - /  

 .5  ทีดกัไขมนั (Grease or Oil Trap - /  

 .6  เครืองสบูนํา (Pump) - /  

 6.7  เครืองเติมอากาศใต้นํา (Submersible Aerator) - /

 6.8  ตวักลางพลาสติก (Media) ทีใช้ในบ่อกรองไร้อากาศ - /

 .   ระบบทําลายเชือโรคในนํา (Disinfection System) - /

 6.10 งานทาสที่อในบ่อบําบดันําเสยี - /

 6.11 ข้อมลูทางเทคนิค - /  
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 6.12 หนงัสอืแนะนําการใช้งานซ่อมบํารุง - /

 .13 การตรวจรับงาน - /  
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1. ข้อกําหนดทัวไปงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 

 BASIC SANITARY MATERIALS AND METHODS  

 

1.1  ความต้องการทัวไป 

 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและดําเนินการจัดหาและติดตังระบบสขุาภิบาลและป้องกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์อํานวย

ความสะดวกอืนๆให้แล้วเสร็จตามข้อกําหนดเงือนไขและเพือให้ได้ผลงานก่อสร้างทังหมดทีมีมาตรฐานมีสภาพพร้อมทีจะใช้

งานได้ทนัทีเมือการก่อสร้างแล้วเสร็จมีฝีมือการทํางานทีประณีตละเอียดและมีความถกูต้องตามหลกัวิชาช่างทีดี 

 

1.2  มาตรฐาน 

 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอืนวัสดุและอุปกรณ์การประกอบและการติดตังจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อกําหนด

มาตรฐานต่อไปน ี

 1.2.1  งานระบบปรับปรุงคณุภาพนําและสขุาภิบาล 

  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  งานระบบป้องกนัอคัคีภัย 

  NFPA National Fire Protection Association  

  NFC National Fire Code  

  UL Underwriter’s Laboratories, Inc.  

  FM Factory Mutual  

  FOC Fire Office Committee  

  หมายเหต ุมาตรฐานและข้อบงัคบัต่างๆทีอ้างถึงครอบคลมุถึงฉบับล่าสดุทีปรากฏให้มีผลบังคับใช้จนถึงวัน

ทําการติดตงัด้วยโดยผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาเอกสารนนัๆประกอบเพือเสนอเรืองให้พิจารณาต่อผู้ผู้ ว่าจ้าง 

 

1.3  ขอบเขตของงาน 

 1.3.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาติดตังและทดสอบอุปกรณ์ระบบสขุาภิบาลและป้องกันอัคคีภัยดังแสดงไว้ในรูปแบบและ

รายละเอียดเพือให้ใช้งานได้สมบรูณ์และถูกต้องตามความประสงค์ของการใช้งาน 

 1.3.2  เครืองและอุปกรณ์ทุกชินต้องเป็นของใหม่ได้มาตรฐานสากลไม่เคยผ่านการใช้งานทีใดมาก่อนและอยู่ใน

สภาพเรียบร้อยสมบรูณ์จนถงึวนัทําการติดตัง 
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 1.3.3  ผู้ รับจ้างรับผิดชอบในการจดัการเกียวกบัการขนส่งเครืองและอุปกรณ์ถึงบริเวณสถานทีติดตังรวมทังการเก็บ

รักษาและป้องกนัความเสยีหายใดๆอนัอาจจะเกิดขนึเช่นจากดินฟ้าอากาศภัยธรรมชาติจากมนุษย์หรือสตัว์เป็นต้นจนถึงวันส่ง

มอบงาน 

 1.3.4  การติดตงัการขนสง่การใช้แรงงานการเก็บรักษาและการปฏิบัติการต่างๆซึงจําเป็นในการดําเนินการติดตังให้

เป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกําหนดและหลกัวิชาการทางวิศวกรรมจนกระทังระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

สามารถใช้งานได้ดี 

 1.3.5  วสัดแุละอปุกรณ์อืนๆทีจําเป็นสาํหรับช่วยให้ระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภัยใช้งานได้ดีแม้ว่าจะไม่ได้ระบุ

ไว้ในแบบรูปและรายการแต่หากเป็นตรรกแห่งวิชาชีพวิศวกรรมก็เป็นหน้าทีของผู้ รับจ้างต้องจัดหามาติดตังในงานเพือให้ได้

ระบบทีสมบรูณ์และมีประสทิธิภาพทงันีโดยการพิจารณาเห็นชอบของผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้าง 

 1.3.6  ในกรณีทีมีการขัดแย้งระหว่างแบบรูปและรายการผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างทราบ

ทันทีและให้ผู้ ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบืองต้นเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างเพือวินิจฉัยและถือเอาคํา

วินิจฉยันนัเป็นทีสนิสดุ 

 1.3.7  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อสมรรถนะและความสามารถของเครืองและอุปกรณ์ทีนํามาใช้โครงการนีทังหมด

เพือให้ได้จดุประสงค์ตามความต้องการของผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างหากจะมีการเปลียนแปลงใดๆจะต้องแจ้งให้ผู้ ว่าจ้าง

หรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างทราบและให้ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบืองต้นเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างเพือวินิฉัย

และถือเอาคําวินิจฉยันนัเป็นทีสนิสดุ 

 1.3.8  แบบรูปทีแสดงเป็นแบบไดอะแกรมแสดงไว้เพือให้ผู้ รับจ้างทราบถึงแนวทางและหลกัการของระบบรวมทัง

ความต้องการของผู้ ว่าจ้างแบบรูปดังกล่าวได้แสดงแนวการเดินท่อต่างๆและตําแหน่งทีติดตังเครืองและอุปกรณ์ใกล้เคียงกับ

ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามในการติดตังผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบสถาปนิกแบบโครงสร้างและแบบระบบงานอืนๆที

เกียวข้องทงัหมดพร้อมทงัจดัทําแบบ Shop Drawing ให้พิจารณาเห็นชอบก่อนทําการติดตงัจริงทุกครังเพือให้งานติดตังดําเนิน

ไปได้โดยสะดวกไม่ขดัแย้งกบังานระบบอืน 

 1.3.9  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ ดําเนินการติดต่อประสานงานการขอมิเตอร์นําประปากับหน่วยราชการทีเกียวข้องที

อาจจะพงึมีและจะต้องจดัเอกสารทีจําเป็นหากมีการเรียกขอจากหน่วยราชการทีเกียวข้องเหลา่นนัด้วย 

  ในสว่นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าธรรมเนียมทีมีใบแจ้งหนีให้ผู้ รับจ้างแจ้งต่อผู้ ว่าจ้างเพือชําระค่าใช้จ่ายทังหมด

เหลา่นนั 

 

1.4  วัสดุและอุปกรณ์ 

 1.4.1  ผู้ รับจ้างต้องส่งเอกสารรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ทีจะนํามาใช้ติดตังพร้อมด้วยข้อมูลทางด้านเทคนิคให้

ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างได้พิจารณาอนมุัติล่วงหน้าก่อนทีจะทําการจัดหาอย่างน้อย 15 วนัก่อนทีจะนําไปทําการติดตงั 

 1.4.2  วสัดอุปุกรณ์ใดซงึเสยีหายในระหว่างการขนสง่การติดตังหรือการทดสอบผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการซ่อมแซม

วสัดอุปุกรณ์นนัให้อยู่ในสภาพดีหรือเปลยีนให้ใหม่ตามความเห็นชอบของผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้าง 

 1.4.3  ถ้าผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุและอุปกรณ์ทีนํามาใช้มีคุณสมบัติไม่เท่าทีกําหนดไว้ในรายการผู้

ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างมีสิทธิ ทีจะไม่ยอมให้นํามาใช้ในงานนีในกรณีผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้

สถาบนัทีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเชือถือทําการทดสอบคณุสมบติัเพือเปรียบเทียบกบัข้อกําหนดก่อนทีจะอนุมัติให้นํามาใช้

ได้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ ดําเนินการให้โดยมิชกัช้า 
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 1.4.4  วสัดแุละอปุกรณ์ทีนํามาติดตงัจะต้องเป็นของใหม่และไม่เคยถกูนําไปใช้งานมาก่อน 

 1.4.5  หากมีความจําเป็นเกิดขนึอันกระทําให้ผู้ รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ตามทีได้แจ้งในข้อกําหนด

และ/หรือแบบรูปแก่ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างและจะต้องจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์อืนมาทดแทนแล้วผู้ รับจ้างจะต้องชีแจง

เปรียบเทียบรายการละเอียดของสิงดังกล่าวพร้อมทังแสดงหลักฐานข้อพิสจูน์แก่ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างเพือรับความ

เห็นชอบจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างโดยเร็ว 

 

1.5 การติดตัง 

 1.5.1  ผู้ รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรทีมีประสบการณ์ความสามารถหัวหน้าช่างและช่างทีมีฝีมือสูงเท่านันเข้ามา

ปฏิบติังานโดยมีวิธีการจัดงานและทํางานทีถูกต้องตามหลกัวิชาการและมีจํานวนเพียงพอทีปฏิบัติงานให้เสร็จทันตามความ

ประสงค์ของผู้ ว่าจ้าง 

 1.5.2  วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องเป็นวิศวกรสงิแวดล้อมหรือวิศวกรสาขาอืนทีมีประสบการณ์ตามทีระบุ

ในข้อกําหนดของผู้ ว่าจ้าง (TOR) และได้ขึนทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมตามพ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ รับผิดชอบในการ

ควบคมุการติดตงังานในระบบทงัหมด 

 1.5.3  ผู้ ว่าจ้างมีสทิธิ จะสงัให้ผู้ รับจ้างเปลียนคนงานทีผู้ ว่าจ้างเห็นว่าปฏิบัติงานด้วยฝีมือทีไม่ดีพอหรืออาจเกิดการ

เสียหายหรืออันตรายผู้ รับจ้างต้องจัดหาคนงานใหม่ทีมีประสิทธิภาพดีพอมาทํางานแทนทีโดยทันทีและค่าใช้จ่ายใดๆทีเกิด

ขนึอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทงัสนิ 

 

1.6  เครืองมือ 

 ผู้ รับจ้างต้องมีเครืองมือเครืองใช้เครืองผ่อนแรงทีมีประสทิธิภาพและความปลอดภัยสาํหรับใช้ในการปฏิบัติงานและต้อง

เป็นชนิดทีถกูต้องเหมาะสมกบัประเภทของงานทีทําในจํานวนทีเพียงพอ 

 

.7 การประสานงาน 

 ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความสาํคญัเกียวกบัการประสานงานอย่างจริงจงัโดยจะต้องพยายามปรึกษาการติดตังระบบในส่วน

ทีเกียวข้องกับผู้ ก่อสร้างรายอืนๆเช่นงานโครงสร้างอาคารงานระบบสขุาภิบาลหมวดอืนๆงานระบบไฟฟ้าเป็นต้นเพือให้งาน

ดําเนินไปโดยสะดวก 

 

1.8  การตรวจสอบแบบและรายการ 

 1.8.1  ผู้ รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรทีมีประสบการณ์ความสามารถหัวหน้าช่างและช่างทีมีฝีมือสูงเท่านันเข้ามา

ปฏิบติังานโดยมีวิธีการจัดงานและทํางานทีถูกต้องตามหลกัวิชาการและมีจํานวนเพียงพอทีปฏิบัติงานให้เสร็จทันตามความ

ประสงค์ของผู้ ว่าจ้าง 

 1.8.2  ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบรายการข้อกําหนดต่างๆจนแน่ใจว่าเข้าใจถึงข้อกําหนดเงือนไขต่างๆโดยแจ้งชดั 

 .8.3  เมือมีข้อขดัแย้งระหว่างแบบและรายการหรือข้อสงสยัหรือข้อผิดพลาดเกียวกับแบบและรายการให้สอบถาม

จากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างโดยตรง 

 

1.9  การแก้ไขเปลียนแปลงแบบรายการและวสัดุอุปกรณ์ 
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 1.9.1  การเปลยีนแปลงการปฏิบติังานทีผิดไปจากแบบและรายการอนัเนืองมาจากแบบและรายการขัดกันหรือความ

จําเป็นอืนใดก็ดีผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแก่ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเพืออนมุติัขอความเห็นชอบเสยีก่อนจงึจะดําเนินการได้ 

 1.9.2  ในกรณีทีผลติภัณฑ์ของผู้ รับจ้างมีลกัษณะสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ตามรายการทีกําหนดไว้เกิดความไม่

เหมาะสมหรือไม่ทํางานโดยถกูต้องผู้ รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยทีจะแจ้งขอความเห็นจากผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างใน

การแก้ไขเปลียนแปลงให้ถูกต้องโดยชีแจงแสดงหลักฐานจากบริษัทผู้ ผลิตมิฉะนันผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความ

เสยีหายทีอาจจะเกิดขนึแต่เพียงผู้ เดียว 

 

.10  การขนส่งและการนําวัสดุเข้ายังหน้างาน 

 1.10.1  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครืองวัสดุและอุปกรณ์มายังสถานทีติดตังรวมทังการยกเข้าไปยังที

ติดตงัค่าใช้จ่ายทงัหมดเป็นของผู้ รับจ้างทงัสนิ 

 1.10.2  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสยีหายอนัเกิดจากการขนสง่วสัดอุปุกรณ์หรือเครืองมือต่างๆมายังสถานที

ติดตงั 

 .10.3  ผู้ รับจ้างจะต้องมีกําหนดการในการนําวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังหน้างานและแจ้งให้ผู้ เกียวข้องทราบก่อน

ลว่งหน้าพร้อมทงัจดัเตรียมสถานทีสาํหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์อย่างถูกต้องล่วงหน้าโดยประสานงานกับผู้ รับจ้างอืนๆที

เกียวข้อง 

 .10.4  เมือวัสดุและอุปกรณ์เข้าถึงหน้างานผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ เกียวข้องทราบเพือทีจะได้ตรวจสอบวัสดุและ

อปุกรณ์เหลา่นนัให้ถกูต้องตามทีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างได้อนุมัติไว้ก่อนทีจะนําวัสดุและอุปกรณ์เข้ายังสถานทีเก็บรักษา

ต่อไป 

 

1.11  การเก็บรักษาเครืองมือวัสดุและอุปกรณ์ 

 1.11.1  ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัสถานทีเก็บรักษาเครืองมือวสัดอุปุกรณ์ทีนํามาใช้ในการติดตังภายในบริเวณก่อสร้างอาคาร

เองเครืองมือวสัดแุละอปุกรณ์ดังกล่าวจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ ของผู้ รับจ้างเองทังหมดซึงผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสญู

หายเสอืมสภาพหรือถกูทําลายจนกว่าจะได้ติดตงัโดยสมบูรณ์และส่งมอบงานแล้ว 

 1.11.2  หากจะเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารทีก่อสร้างแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้างหรือ

ตวัแทนผู้ ว่าจ้างเสยีก่อนผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในส่วนทีจะใช้ในการเก็บรักษาวัดสแุละ

อปุกรณ์และในสว่นทีจะต้องขนวสัดผุ่านเพือป้องกนัความเสยีหายทีอาจจะเกิดขนึกบัโครงสร้างอาคาร 

 

1.12  แบบใช้งาน (Shop Drawing)  

 ผู้ รับจ้างจะต้องทําแบบใช้งานแสดงรายละเอียดการติดตังของระบบต่างๆตามทีได้ตรวจสอบสภาพทีติดตังตามความ

เป็นจริงและจากการประสานงานกับงานระบบอืนๆแล้วแบบจะต้องจัดทําในมาตราส่วนทีเหมาะสมแต่ไม่เล็กกว่า 1 : 100 

เสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเพือพิจารณาอนมุัติอย่างน้อย 2 ชุดก่อนดําเนินการติดตังในเวลาอันสมควรแต่จะไม่น้อย

กว่า 15 วนั 

 

1.13 ป้ายชือและเครืองหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 

 1.13.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาหรือจัดทําป้ายชือเป็นตัวหนังสือและเครืองหมายต่างๆเพือแสดงชือและขนาดของ

อปุกรณ์และการใช้งานโดยใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ 
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 1.13.2  ป้ายชือให้ทําด้วยวัสดุทีคงทนต่อสภาพแวดล้อมป้ายต้องยึดติดให้มันคงถาวรป้ายชือดังกล่าวจะต้องจัดหา

ให้กบัอปุกรณ์ต่อไปนีคือ 

  ก.  แผงควบคมุไฟฟ้าทงัหมด 

  ข.  เครืองสบูนําและเครืองจกัรหลกั (Main Equipment) ทงัหมด 

 1.13.3  สทีีใช้พ่นเป็นตวัหนงัสอืและเครืองหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋องได้ 

 

1.14  การทดสอบเครืองและระบบ 

 1.14.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครืองจักรหลกัต่างๆเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้

ว่าจ้างรวมทงัจดัเตรียมเอกสารข้อแนะนําจากผู้ผลติในการทดสอบเครืองเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างจํานวน 2 ชดุ 

 1.14.2  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทดสอบเครืองจักรหลกัการใช้งานทังระบบตามหลกัวิชาเพือแสดงให้เห็นว่างานทีทํา

ถกูต้องตามแบบและรายการทีกําหนดทกุประการโดยมีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างร่วมในการทดสอบด้วย 

 1.14.3  อปุกรณ์และเครืองมือทีใช้ในการทดสอบผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหามาทงัหมด 

 

1.15  การป้องกันการผุกร่อน 

 วสัดทุีเป็นโลหะทีนํามาใช้ในโครงการนีทกุชนิดจะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิมและการผุกร่อนทีเหมาะสมมาแล้ว

ทงัสนิเช่นการพ่นอบสจีากโรงงานการทําความสะอาดผิวโลหะและทาด้วยสีกันสนิมหรือสงักะสีตามความเหมาะสมหรือตามที

ได้ระบุไว้หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต (Manufacturer’s Standard) หากใช้สีกันสนิมจะต้องเป็นสีกันสนิมชนิด Red 

Iron Oxide โดยจะต้องสง่สดีงักลา่วให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างพิจารณาอนมุัติก่อนการดําเนินการ 

 

1.16  การเจาะตัด 

 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการประสานงานตําแหน่งและขนาดเพือการตัดเจาะทีจําเป็นต่อการติดตังระบบสขุาภิบาล

เช่นการเจาะผนงัพืนการเจาะตัดฝ้าเพดานเป็นต้นการตัดเจาะต่างๆจะต้องทําอย่างระมัดระวังและรอบคอบเพือไม่ให้เกิดผล

เสยีหายต่อโครงสร้างอาคารและไม่ทําให้ความเรียบร้อยของอาคารต้องเสยีไปรวมทงัจะต้องแจ้งให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้าง

ทราบก่อนทีจะดําเนินการตดัเจาะด้วย 

 

1.17  การจดัทําแท่นเครืองโดยงานอาคาร 

 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานแสดงขนาดระยะตําแหน่งและนําหนักเครืองจักรอุปกรณ์ในการทําแท่น

เครืองแท่นแผงไฟฟ้าต่างๆเป็นต้นแก่ผู้ รับจ้างงานอาคารตามความเหมาะสมและมีความแข็งแรงแท่นคอนกรีตจะต้องมีการ

เสริมเหลก็ให้ถกูต้องทางวิชาการพร้อมทงัมีอปุกรณ์ป้องกนัการสนัสะเทือนติดตังอยู่ด้วย (ถ้าจําเป็น)  

 

1.18  การเตรียมการในการซ่อมบํารุงเครืองและอุปกรณ์ 

 ในการติดตงัเครืองและอปุกรณ์ทกุชินผู้ รับจ้างจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพือให้แน่ใจว่าได้ติดตังเครืองและ

อปุกรณ์อย่างถกูต้องสามารถทําการซ่อมบํารุงและสามารถเปลียนทดแทนได้โดยสะดวกระหว่างการก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้อง

เตรียมการและเตรียมช่องทางต่างๆในการนําเครืองและอปุกรณ์เข้ายงัสถานทีติดตงัเพือไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องกับการก่อสร้าง

อาคาร 
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1.19  การยึดท่อและอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร 

 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์ทีเหมาะสมในการยึดท่อและอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคารเช่นโครงเหล็กยึดทีถูกต้องตาม

หลกัวิชาการหากจะใช้ Expansion Bolt จะต้องเป็น Expansion Bolt ทีผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถรับนําหนักตามทีต้องการ

ได้โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ตํากว่า 1.5 เท่า (Safety Factor = 1.5)  

 

.20 ความปลอดภัยในการทํางาน 

 ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความสาํคญัต่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานติดตังเพือให้เกิดอันตรายน้อยทีสดุและจะต้อง

รับผิดชอบต่ออนัตรายต่างๆทีอาจจะเกิดขนึในสว่นทีตวัเองรับผิดชอบทงัสนินอกจากนีจะต้องจัดหาเครืองดับเพลิงไว้ในบริเวณ

ทีมีการเชือมอยู่เสมอ 

 

1.21  การทาส ี

 ผู้ รับจ้างจะต้องทาสีวัสดุและอุปกรณ์ตามทีระบุการทาสีให้ยึดถือการปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตสีคุณภาพของสี

จะต้องเทียบเท่ากบัคณุภาพของสีตามทีระบุใช้ในข้อกําหนดงานเครืองกลก่อนทาสีจะต้องเตรียมผิวโลหะให้สะอาดและก่อน

ทาสจีริงจะต้องมีสรีองพืนเพือป้องกนัการผกุร่อนเสมอสกีนัสนิมจะต้องทาอย่างน้อย 1 ชนั 

 

1.22  แบบก่อสร้างจริง (As Built Drawings)  

 1.22.1  ในระหว่างดําเนินการติดตังผู้ รับจ้างจะต้องทําแผนผังและแบบตามทีสร้างจริง (As built drawing) แสดง

ตําแหน่งของอปุกรณ์การติดตงัอปุกรณ์ตามทีเป็นจริงรวมทงัการแก้ไขอืนๆทีปรากฏในงานระหว่างการติดตังโดยการแก้ไขแบบ

ใช้งาน (Shop Drawing) ให้ถกูต้องตามการติดตงัจริงภายใน 15 วนัหลงัจากการติดตังเรียบร้อยแล้วเพือส่งมอบให้กับผู้ ว่าจ้าง

หรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างตรวจสอบความถูกต้องต่อไปทนัที 

 1.22.2  แบบสร้างจริงจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ ว่าจ้างในวันส่งมอบงานรวมจํานวน 3 ชุดและแผ่น CD อีก 2 ชุดมีขนาด

และมาตราสว่นเดียวกนักบัแบบก่อสร้างหรือแบบใช้งาน 

 

1.23  การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีรักษาเครือง 

 1.23.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีควบคมุเครืองและรักษาเครืองของผู้ ว่าจ้างให้มีความรู้ความสามารถ

ในการใช้และการบํารุงรักษาก่อนส่งมอบงาน 

 1.23.2  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างผู้ ชํานาญในระบบต่างๆมาช่วยเดินเครืองและควบคมุเครืองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 

30 วนัติดต่อกนัภายหลงัจากสง่มอบงาน 

 

1.24  หนังสือคู่มือการใช้และบํารุงรักษาเครืองและอุปกรณ์ 

 ผู้ รับจ้างจดัทํารายละเอียดของอปุกรณ์ทีใช้ประกอบด้วยวิธีใช้และระยะเวลาของการบํารุงรักษาเป็นภาษาไทยและ/หรือ

ภาษาองักฤษสาํหรับเครืองและอปุกรณ์ทกุชินทีผู้ รับจ้างนํามาใช้จํานวน 3 ชดุมอบให้แก่ผู้ ว่าจ้างในวนัสง่มอบงาน 

 

1.25  การประกัน 

 1.25.1  ผู้ รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครืองภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันทีเครืองติดตังแล้ว

เสร็จและสง่มอบงาน 
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 1.25.2  ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครืองและอุปกรณ์เสียหายหรือเสือมคุณภาพอันเนืองมาจากโรงงานผลิตผู้

รับจ้างต้องดําเนินการเปลยีนหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมโดยไม่ชกัช้าและรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทังหมด 

 1.25.3  ผู้ รับจ้างต้องรับประกันเปลียนและ/หรือแก้ไขวัสดุอุปกรณ์และงานตามข้อกําหนดรวมทังข้อผิดพลาดซึงผู้

ว่าจ้างตรวจพบก่อนการตรวจรับงาน 

 1.25.4  ผู้ รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบต่างๆดังกล่าวข้างต้นทําการแก้ไขทีไม่ถูกต้องเปลียนวัสดุและ

อุปกรณ์ทีเสียหายหรือเสือมคุณภาพรวมทังการบริการตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 

Schedule) และในกรณีฉุกเฉินภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันส่งมอบงานหากผู้ รับจ้างไม่เริมแก้ไขและดําเนินการให้เสร็จ

เรียบร้อยผู้ ว่าจ้างสงวนสทิธิ จะดําเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายทงัหมดจากผู้ รับจ้าง 

 

1.26  การบริการ 

 1.26.1  ผู้ รับจ้างต้องเตรียมช่างผู้ ชํานาญงานในแต่ละระบบไว้สาํหรับการตรวจซ่อมและบํารุงรักษาเครืองและอุปกรณ์

ให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดีเป็นประจําตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกนัภายในระยะเวลา 2 ปี 

 1.26.2  ผู้ รับจ้างต้องจัดทํารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชินและการบํารุงรักษาทุกครังเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือ

ตวัแทนผู้ ว่าจ้างภายใน 7 วนันบัจากวนัทีบริการ 

 

1.27  การส่งมอบงาน 

 1.27.1  ผู้ รับจ้างต้องทําการทดสอบเครืองจกัรหลกัตามทีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างจะกําหนดให้ทดสอบจนได้ผลว่า

เครืองจกัรหลกัและอปุกรณ์เหลา่นนัสามารถทํางานได้ดีถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน 

 1.27.2  รายการสิงของต่างๆต่อไปนีผู้ รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ ว่าจ้างในวันส่งมอบงานถือเป็นส่วนหนึงของ

การตรวจรับมอบงานด้วยคือ 

  -  แบบก่อสร้างจริง 

  -  หนงัสอืคู่มือการใช้และบํารุงรักษาเครืองและอปุกรณ์ซึงโรงงานผู้ผลิตสง่มาให้ด้วย 

  -  อะไหลต่่างๆตามข้อกําหนด (ถ้ามี) หรือตามทีผู้ผลติแนะนําให้จดัหาสํารองไว้ 

  -  รายงานผลการทดสอบเดินเครืองเครืองจกัรหลกัขนาดใหญ่ 

  -  ตารางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกนั 

 

1.28  ข้อกําหนดเพิมเติมของระบบบําบัดนําเสีย 

 1.28.1  คณุสมบติัของผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วงของระบบบําบดันําเสียมีดังนี 

  -  จะต้องจดทะเบียนและทํางานในด้านระบบบําบดันําเสียเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

  -  จะต้องมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบ,ก่อสร้าง, ติดตังเครืองอุปกรณ์ตลอดจนเดินเครืองระบบ

บําบัดนําเสียแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ไม่น้อยกว่า 5 แห่งในระยะเวลา 10 ปีและผลงานระบบบําบัดนําเสีย

ของโรงครัวอย่างน้อย 1 แห่ง 28.2 ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วงของงานระบบบําบดันําเสยีมีดงัน ี

  -  จะต้องทํางานก่อสร้าง, ติดตังเครืองอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และหากต้องมีงานเพิมเติมตามหลกั

วิชาการเพือให้ระบบบําบัดนําเสียสมบูรณ์ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วงโดยทีจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นงาน

เพิมเติมไม่ได้ 
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  -  จะต้องเสนอรายละเอียดของการ Start-up & Control ของระบบบําบัดนําเสียทังระบบ SBR และอืนๆ

โดยวิศวกรสขุาภิบาลหรือวิศวกรสาขาอืนๆทีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปีเพืออนมุติัก่อนดําเนินการ 

  -  จะต้องจดัเตรียม Seed ในการ Start-up ระบบบําบัดนําเสียจนกระทังระบบบําบัดนําเสียเข้าสู่ Steady 

State โดยทีจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นงานเพิมเติมไม่ได้ 

  -  จะต้องทําการเดินเครืองระบบบําบัดนําเสียจนกระทังนําทีผ่านการบําบัด (Effluent) ได้ตามมาตรฐาน

ของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องและต้องแสดงผลวิเคราะห์นําเพือการตรวจรับขันสดุท้ายโดยทีจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นงาน

เพิมเติมไม่ได้ 

  -  จะต้องทําการอบรมผู้ แทนผู้ ว่าจ้างในการดูแลและบํารุงรักษา (Operation &Maintenance) ระบบ

บําบดันําเสยีโดยวิศวกรทีเกียวข้อง  

  -  จะต้องรับประกันคุณภาพเครืองอุปกรณ์และระบบเป็นเวลา 24 เดือนนับจากวันทีตรวจรับงานขัน

สดุท้ายหากเกิดปัญหาขนึในช่วงเวลารับประกนัดงักลา่วผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วงจะต้องเข้ามาทําการแก้ไขปัญหาให้ภายใน 3 วัน

ทําการนบัแต่วนัทีได้รับแจ้งถงึปัญหาทีเกิดขนึ 
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2.  ระบบท่อนําประปาและสุขาภบิาล PLUMBING PIPING  
 

2.1  ท่อและการติดตัง  

 2.1.1  ท่อนําประปาและท่อนําดืม  

  1)  ท่อเมนรับนําประปารอบโครงการฯและระบบท่อรดนําต้นไม้โดยการฝังดินให้ใช้ท่อ PB 

(Polybutylene Pipe) ชันคุณภาพ SDR 11 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที มอก.910-2532 การต่อท่อ 

สาํหรับขนาดตงัแต่ 15-50 มม. ใช้การต่อท่อแบบ Grab Lock และท่อขนาดตงัแต่ 65 – 200 มม. การต่อท่อเป็นแบบระบบ

เชือมสอด (Socket Fusion) หรือตามคําแนะนําของผู้ผลติ และให้ใช้ท่อและข้อต่อจากผู้ผลติรายเดียวกัน ทังนีช่างทีทําการ

ติดตงัท่อจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลติ และมีหนงัสอืรับรองผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลติ 

  2)  ท่อนําประปาภายในอาคารและท่อนําดืมภายในอาคาร ใช้ท่อ PP-R (80) (Polypropylene 

Random Polymer) ชัน SDR 11 (PN10) ผลิตอ้างอิงตามมาตรฐาน DIN 8077 / DIN 8078 หรือได้รับการรับรองจาก

สถาบัน DVGW การต่อท่อสําหรับขนาดตังแต่ -  มม. เป็นแบบ ระบบเชือมสอด (Socket Fusion) หรือตาม

คําแนะนําของผู้ผลิต และให้ใช้ท่อและข้อต่อจากผู้ผลิตรายเดียวกัน ทังนีช่างทีทําการติดตังท่อจะต้องผ่านการฝึกอบรม

จากบริษัทผู้ผลติ และมีหนงัสอืรับรองผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลติ 

 2.1.2  ท่อส้วม, ท่อนําทิง, ท่อระบายอากาศ, ท่อระบายนําฝน 

  1)  ท่อระบายอากาศใช้ท่อพีวีซีชันคุณภาพ 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที มอก.  

17-2532  

  2)  ท่อระบายนําทิง, ท่อส้วมใช้ท่อพีวีซี ชนัคณุภาพ 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที มอก. 

17-2532  

  3)  ท่อระบายนําฝนใช้ท่อพีวีซี ชันคุณภาพ 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที มอก.  

17-2532  

 2.1.3  ท่อนําเสยีทีมีสารเคมีปนเปือน 

  เป็นวสัดทุนต่อสารเคมี นําร้อนได้ โดยใช้ท่อ ให้ใช้เป็น Polypropylene (PP) Class B ตามมาตรฐาน BS 

4991 สามารถทนต่ออณุหภูมิขณะใช้งานต่อเนืองได้สงูถงึ 70°C การต่อเชือมตามมาตรฐานผู้ผลติ 

 2.1.4  ท่อระบายนําฝนจากเครืองสบูระบายนําฝน  

  ท่อระบายนําฝนจากเครืองสบูระบายนําฝนใช้ท่อพี.พี. (Polypropylene Pipe) ชันคุณภาพ Class B ผลิต

ตามมาตรฐาน BS4991 สว่นของท่อทีต้องฝังอยู่ในคอนกรีต เช่น การฝังพืนชันดาดฟ้าหรือเสาคอนกรีตเสริมเหล็กให้ใช้ท่อ

เหล็กอาบสังกะสีเช่นเดียวกับท่อนําประปาถ้าต้องฝังพืนชันดาดฟ้าก่อนต่อเชือมกับท่อพีวีซีจะต้องติดตัง Flashing  

ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 ม. รอบท่อเพือป้องกนัการรัวซมึระหว่างคอนกรีตกบัผิวนอกท่อก่อนแล้วจึงเชือมต่อกับท่อพีวีซี

ด้วยหน้าแปลน  

 2.1.5  ท่อระบายนําฝนรอบบริเวณ  

  ให้ใช้ท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลินราง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

มอก.128-2518 ชนัคณุภาพที 2 สาํหรับท่อผ่านใต้ถนนสว่นท่อฝังใต้ดินบริเวณอืนให้ใช้ท่อชนัคุณภาพที 3  

 2.1.6  ท่อระบบกรองนําและระบบนําล้น สระนําตกแต่งของโครงการ  
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  ให้ใช้ท่อ HDPE High Density Polyethylene มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

มอก.  

 2.1.7 ท่อระบายนําใต้ดิน, ระบายนําจากสนามหญ้า 

  ) คณุสมบติัท่อเจาะรูรับนํา 

   . )   ทําจากวสัด ุHDPE โดยต้องมีสว่นทีเจาะรู  % และส่วนผิวเรียบระบายนํา  % มีขนาด

เส้นผ่านศนูย์กลางภายในไม่น้อยกว่าทีกําหนดไว้ในแบบ 

   1.2)   ความแข็งแรงของท่อต้องสามารถรับนําหนักหรือแรงกดจากภายนอกได้มากกว่า  ตัน / 

ตารางเมตร มีการเปลยีนรูปไม่เกิน  % ตามมาตรฐานการใช้ท่อในงานดิน ASTM D 2412-87 

   1. )   ท่อจะต้องมีพืนทีรูรับนําไม่น้อยกว่า  % ของพืนทีผิวทังหมดและมีขนาดรูเจาะไม่น้อยกว่า 

.  x 5 มม. หรือเส้นผ่านศนูย์กลาง  มม. ทกุระยะห่างไม่เกิน   มม. 

   . )   ผู้ รับจ้างต้องเสนอโบชัวร์, ผลการทดสอบจากผลิตภัณฑ์จากสถาบันทีได้รับการยอมรับ, 

รายการคํานวณพืนทีเจาะรูรับนําและหนงัสอืรับรองจากผู้ผลติว่าเป็นไปตามข้อกําหนดผลิตภัณฑ์เข้ามาอนุมัติก่อนการใช้

งานอย่างน้อย  วนั 

   1. )  ตารางคณุสมบติัของผลติภัณฑ์ 
 

เส้นผ่านศนูย์กลางภายใน (มม.) นําหนกั กรัม / เมตร พืนทีเจาะรูรับนํา ตร.ซม. / เมตร 

> 65 ≥ 300 ≥ 102 

> 100 ≥ 690 ≥ 157 

> 125 ≥ 950 ≥ 196 

> 150 ≥ 1170 ≥ 235 

> 200 ≥ 1630 ≥ 314 

  

  )  แผ่นใยสงัเคราะห์ (GEOTEXTILE) 

   ผลติจากเส้นใยพลาสติก POLYESTER  % มีกําลงัต้านทางแรงดึง ASTM D4595 ไม่น้อยกว่า 

.  kN/m และความต้านทานแรงดันประลยั ASTM D3786 ไม่น้อยกว่า  kPa ขนาดช่องเปิด (Opening Size < 150 

µm. โดยแสดงผลการทดสอบจากสถาบันทีได้รับการยอรับและหนังสือรับรองผู้ผลติหรือตัวแทนจําหน่ายขออนุญาตก่อน

การใช้งาน 

 2.1.8  อปุกรณ์ทีใช้ประกอบ  

  อุปกรณ์ทีใช้ประกอบท่อตัวอย่างเช่น ข้องอสามทาง เป็นต้น จะต้องใช้ตามชนิดของท่อและผลิตจาก

โรงงานทีผลติท่อหรือโรงงานทีผลติอปุกรณ์ประกอบท่อทีได้มาตรฐานสากลเท่านนั ห้ามใช้อุปกรณ์ทีใช้ประกอบท่อทีทําขึน

เอง 

 

2.2  การติดตังท่อระบบต่าง ๆ  

 โดยทัวไปการติดตังท่อระบบสุขาภิบาลจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานท่อในอาคารของมาตรฐาน 

ว.ส.ท. ฉบบัลา่สดุและข้อกําหนดอืน ๆ ดงัต่อไปน ี 

 2.2.1  การต่อท่อนําประปา  
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   บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  1)  ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามทีได้กําหนดไว้ภายใต้หวัข้อมาตรฐานของคณุภาพวัสดแุละผลติภัณฑ์  

  2)  ให้ติดตงัวาล์วนําไว้ทีท่อนําก่อนเข้าเครืองสขุภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกแห่ง ณ ตําแหน่งทีได้แสดงไว้ใน

แผนผงัโดยกําหนดชนิดของวาล์วไว้ดงัน ี  

   -  วาล์วประต ูวาล์วตดัตอนนําให้ใช้วาล์วประตูทุกแห่ง วาล์วประตูขนาด 2” หรือเล็กกว่าให้ใช้

วาล์วทองเหลอืงชนิดเกลยีว  

   -  โกลบวาล์วในระบบท่อทีต้องการปรับความดัน และอัตราการไหลของนําให้ติดตังโกลบวาล์ว

ไว้ทกุแห่งและให้ใช้วาล์วทองเหลอืงชนิดเกลยีว  

   -  วาล์วกนันํากลบัในระบบท่อทีจําเป็น และไม่ต้องให้นําไหลกลบัจะต้องติดตังวาล์วกันนํากลบั

ไว้ทกุแห่ง  

   -  ยเูนียน ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ให้ติดตงัยเูนียนไว้ทางด้านใต้ของวาล์วประตูทุกตัว และก่อน

ท่อจะเข้าเครืองสขุภัณฑ์และอุปกรณ์ทังหมดเว้นไว้แต่กรณีทีเครืองสขุภัณฑ์และอุปกรณ์นัน ๆ ได้มีข้อต่อชนิดทีสามารถ

ถอดท่อออกได้ง่ายติดมาด้วยแล้ว ห้ามติดตงั ยเูนียนฝังไว้ในกําแพง เพดาน หรือฝากนั  

  3)  ตําแหน่งและชนิดของวาล์วนํามีข้อกําหนดในการติดตงัดงัน ี  

   -  วาล์วนําจะต้องติดตงัตามตําแหน่งทีแสดงไว้ในแบบและ/หรือระบใุนข้อกําหนดนีทุกประการ  

   -  ท่อนําทีแยกหรือตรงเข้าอาคารทกุ ๆ ท่อ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา และติดตังวาล์วประตูนําให้ ณ 

บริเวณจดุทีท่อจะเข้าอาคารแห่งละตวั ทงันีไม่ว่าจะแสดงไว้ในแผนผงัหรือไม่ก็ตาม  

   -  วาล์วทกุตวัจะต้องติดตงัในตําแหน่งทีสะดวกแก่การตรวจหรือถอด เพือซ่อมหรือเปลียน หรือ

มิฉะนนัก็จะต้องจดัให้มีช่องทางทีจะจดัการถอดออกเพือซ่อม หรือเปลยีนได้  

   -  การติดตงัวาล์วทุกตัวบนท่อทีเดินในระดับดินนัน จะต้องไม่ให้ก้านวาล์วอยู่ตํากว่าระดับดิน

หรือตามทีแสดงไว้ในแบบ  

  4) ความลาดเอียงของท่อระบายนํา ท่อนําจะต้องเดินให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายนําทิง ถ้ามี

ท่อสาขาแยกออกจากท่อเมนซงึติดตงัไว้ในแนวดิง ให้ต่อท่อสาขานีเอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ จุดทีมีระดับตําทีสดุในระบบ

ท่อนํานีให้ติดตงัวาล์วสาํหรับเปิดระบายนําทิง เพือจะได้ระบายนําจากระบบได้หมดสนิ  

  5)  ท่อสาขาทีแยกจากท่อเมนนนั จะแยกจากสว่นบน ตอนกลางหรือใต้ของท่อเมนก็ได้ทัง โดยใช้ข้อต่อ

ประกอบให้เหมาะสม  

  6)  ข้อต่อ (แบบเกลยีว) การต่อแบบเกลยีวให้ใช้สาํหรับท่อประปาเท่านัน โดยตัดฟันเฉพาะเกลียวตัวผู้

เท่านนั แล้วสวมข้อต่อเกลยีวเข้าไป เมืออดัแน่นแล้วเกลยีวจะต้องเหลอืไม่เกิน 2 เกลยีว 

   เต็ม เกลยีวท่อนีจะต้องตดัฟันให้คมเรียวไปทางปลายท่อ และทุกท่อเมือตัดและทําเกลียวเสร็จแล้ว 

จะต้องคว้านปากในปาดเอาเศษทีติดอยู่รอบ ๆ ทิงให้หมด  

  7)  Water Hammer Arrestor ผู้ รับจ้างจะต้องติดตังไว้ทีปลายสดุของท่อเมนทีต่อกับเครืองสขุภัณฑ์

ของห้องนําทกุห้องตามแบบ Water Hammer Arrestor จะต้องมีขนาดเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตทีจะใช้กับจํานวน

ของสุขภัณฑ์ ทีท่อเมนนันรองรับมีขนาดไม่เล็กกว่า 1/2” และจะต้องมีวาล์วประตูนําขนาดเท่ากับขนาดของ Water 

Hammer Arrestor ติดตงัไว้ก่อนเพือใช้สาํหรับการเปลยีนหรือตรวจซ่อม Water Hammer Arrestor ได้ในภายหลงั  

  8)  ท่อทางด้านดดูของเครืองสบูนําทีอยู่ตํากว่าระดบันําซงึจําเป็นต้องฝังอยู่ในพืนหรือผนังคอนกรีตของ

ถังเก็บนําจะต้องติดตัง Flashing ทําด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และกว้างออกจากผิวนอกท่อไม่น้อยกว่า  
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   บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

0.20 ม. โดยรอบท่อเชือมติดกบัผิวนอกท่อก่อนแล้วจึงไปติดตังให้อยู่กึงกลางระหว่างความหนาของพืนหรือผนังคอนกรีต

ของถงัเก็บนําก่อนเทคอนกรีตเพือป้องกนัการรัวซึม  

 2.2.2 การติดตงัท่อโสโครก และท่อระบายนํา  

  1)  ท่อใต้ดินและข้อต่อต่างๆ ทีฝังใต้ดินให้ใช้วิธีการทีกําหนดไว้ในข้อต่อไปนี  

   -  ก้นร่องต้องกระทุ้งดินให้แน่นโดยตลอด วิธีการทีใช้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

ถ้าดินเดิมไม่ดีต้องขดุออกให้หมดแล้วนําวัสดอุืนซงึได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานมาใสแ่ทน แล้วกระทุ้งให้แน่น  

   -  รองก้นร่องด้วยคอนกรีตหนาประมาณ 0.10 ม.และกว้างเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางท่อเป็น

อย่างน้อยและจะต้องมีระดบัและความลาดเอียงถกูต้องตาม Shop Drawing ทีขออนมุติัจากผู้ควบคมุงานแล้ว  

   -  แนวต่อต้องตรงไปไม่คดไปมาความลาดต้องถูกต้องตามแบบ  

   -  รอยต่อทกุอนัจะต้องแน่นสนิทนําซมึไม่ได้ เมือหยดุพกังานจะต้องปิดปากท่อเพือป้องกันไม่ให้

นํา ทราย ดินเข้าไปในท่อ  

   -  สําหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลินรางให้ยาแนวรอยต่อระหว่างท่อให้เรียบร้อย

สวยงามด้วยปนูทรายหนา 0.05 ม. และกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 ม.  

   -  ท่อลอดถนนทีไม่ใช่ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องเทหุ้มด้วยคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.10 

ม. หรือทบัเหนือท่อด้วยแผ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ตลอดความยาวทีลอดท่อถนนทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม. หลงัจากที

กลบท่อด้วยทราย 0.10 ม. แล้ว และดินหรือทรายทีใช้กลบฝังท่อทีอยู่ใต้และเหนือทีส่วนนีจะต้องกระทุ้ งให้แน่นเป็นชันๆ 

ไป แต่ละชนัจะต้องมีความหนาไม่เกิน 0.30 ม. 

  2)  ท่อเหนือพืนดินสาํหรับท่อระบายนํา, ท่อโสโครกให้ใช้ท่อและอุปกรณ์ตามทีกําหนดในข้อ 1.3, 1.4, 

1.5, และ 1.6 การใช้ข้อต่อและอปุกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นตามทีผู้ผลติท่อแต่ละชนิดแนะนํา  

  3)  ความลาดเอียง ท่อโสโครกและท่อระบายนําจะต้องติดตังให้มีความลาดเอียงลงไปสู่ปลายท่อ 1:50 

สาํหรับขนาดท่อตงัแต่ 2” ลงในสว่นท่อตงัแต่ 3” ขนึไป ให้มีความลาดเอียง 1 : 100 เว้นไว้แต่จะแสดงไว้ในแบบเป็นอย่าง

อืน  

  4)  การประกอบท่อ ให้กระทําตามข้อกําหนดดงัน ี 

   -  การลดขนาดของท่อให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและข้อกําหนดดังนี  

   -  การหกัเลยีว ให้ใช้ข้อต่อรูป TY ประกอบกบัข้อโค้งเพือให้ได้แนวตามต้องการเว้นไว้แต่การหัก

เลยีวในแนวดิงให้ใช้สามตา TY  

   -  ในกรณีทีนําโสโครกไหลจากแนวราบขึนสู่แนวดิง จะใช้ข้อโค้งสนั 90 องศาก็ได้หรือ การหัก

เลยีวของท่อสง่นําโสโครกจากโถส้วม จะใช้ข้อโค้งสนั 90 องศาก็ได้  

  5)  การติดตงัทีดกัผง ซงึรวมถงึคอห่านและถ้วยสําหรับท่อระบายนํามีข้อกําหนดดงัน ี  

   -  ท่อทกุท่อทีเดินจากเครืองสขุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ทุกชินลงสู่ท่อระบายผู้ รับจ้างจะต้องจัดหา 

และติดตงัทีดกัผงให้ด้วย ยกเว้นในกรณีทีสขุภัณฑ์หรืออปุกรณ์นนั ๆ มีทีดักผงหรืออุปกรณ์อืน อันมีความมุ่งหมายทํานอง

เดียวกบัประกอบติดอยู่ในตวัแล้ว  

   -  ทีดกัผงจะต้องติดตงัใกล้เคียงกบัเครืองสขุภัณฑ์ และอปุกรณ์ให้มากทีสดุเท่าทีจะทําได้  

   -  เครืองสขุภัณฑ์และอปุกรณ์แต่ละชดุ ห้ามมิให้ติดเครืองดกัผงมากกว่า 1 ที  
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   -  ทีดกัผงซงึติดตงัอยู่ในตําแหน่งทีเข้าถึงได้ง่ายนันจะต้องติดปลกัหรืออุปกรณ์อืนใดทีผู้ ว่าจ้าง

เห็นเหมาะสมในการถอดออก เพือถ่ายผงทิง และทําความสะอาดภายในได้สะดวก  

   -  ข้อต่อแบบสวมจะนํามาใช้ต่อเข้ากบัทีดกัผงได้ก็เฉพาะเมือต่อเหนือทีดกัผงขนึมาเท่านนั  

  6)  ช่องทําความสะอาด (Pipe Cleanout) ผู้ รับจ้างจะต้องติดตังช่องทําความสะอาดสําหรับท่อส้วม 

หรือท่อระบายนําตามจดุต่าง ๆ และขนาดต่าง ๆ ดงัน ี 

   -  ช่องทีทําความสะอาดทีพืนทกุ ๆ ระยะ 15 เมตร สาํหรับท่อส้วม หรือท่อนําทิงในแนวนอนทีมี

ขนาด 4” หรือเลก็กว่าและติดตงัทกุ ๆ ระยะ 20 เมตร สําหรับท่อส้วม ท่อนําทิงและท่อระบายนําฝนในแนวนอนทีมีขนาด

ใหญ่กว่า 4” ขนึไป  

   -  ในตําแหน่งทีท่อส้วมหรือท่อนําทิงเปลยีนทิศทางเกินกว่า 45 องศา  

   -  ทีฐานของท่อส้วมหรือท่อนําทิงในแนวดิง (Base of Stack)  

   -  ในสว่นทีใกล้สว่นต่อระหว่างท่อส้วม ท่อนําทิงภายในอาคาร และภายนอกอาคาร  

   -  ท่อส้วมหรือท่อนําทิงทีฝังดิน จะต้องมีช่องทําความสะอาดต่อขนึมาจนถงึระดบัดิน  

   -  ช่องทําความสะอาดจะต้องมีขนาด เท่ากับท่อและมีขนาดไม่ใหญ่กว่า 8” สําหรับท่อทีมี

เส้นผ่าศนูย์กลางขนาดใหญ่เกินกว่า 8”  

 2.2.3  การติดตงัท่อระบายอากาศ  

  การจดัระบบท่อระบายอากาศ ได้อาศยัหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี  

  1)  หากกระทําได้ ถ้ามีท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกมากกว่าท่อเดียว ให้รวมเป็นท่อเดียวกัน แล้ว

ต่อท่อนีให้สงูพ้นระดบัหลงัคาอาคาร  

  2)  ท่อระบายอากาศทีติดตังตามแนวดิงเหนือเครืองสุขภัณฑ์ทังหลาย อาจต่อรวมเข้าเป็นท่อ 

เดียวกนัได้  

  3)  ท่อรับนําโสโครกซึงรับนําโสโครกจากเครืองสขุภัณฑ์ตังแต่ 2 เครืองขึนไป จะต้องต่อท่อระบาย

อากาศออกทางปลายข้างของท่อ เว้นไว้แต่จะปรากฎว่าเครืองสขุภัณฑ์แต่ละเครืองมีท่อระบายอากาศของตนเองแล้ว  

  4)  การต่อท่ออากาศเข้ากบัท่อระบายทีวางตามแนวนอนนนั ให้ต่อทีด้านบนของท่อระบายนนั  

  5)  ปลายลา่งของท่ออากาศ ให้ต่อในลกัษณะทีว่าหากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดข้างในท่อแล้วจะถูก

นําชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายได้  

  6)  ท่อระบายนําฝนแนวนอนทีอาศัยความลาดเอียงของท่อในการระบายนํามีความยาวท่อจากการ

เปลียนทิศทางจากแนวดิงเป็นแนวนอน และแนวนอนเป็นแนวดิงเกินกว่า 50 เมตรให้ใส่ท่อระบายอากาศขขนาด

เส้นผ่าศนูย์กลาง 4” ทกุ ๆ ระยะ 40 เมตร โดยมีปลายท่อระบายอากาศอยู่สงูกว่าหลงัท่อ 0.30 เมตรพร้อมติดตังตะแกรง 

Stainless ไว้ทีปลายท่อ  

 2.2.4 การติดตงัท่อฝังพืนและผนงัคอนกรีต  

  ห้ามใช้ท่ออโลหะผังพืนและผนังคอนกรีตรวมทังเสาคอนกรีตด้วย ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสงักะสี Class B 

หรือท่อเหล็กดําแบบมีตะเข็บ SCH40, ASTM A53 GRADE A แทนเป็นอย่างน้อย ในกรณีทีต้องฝังในพืนคอนกรีตชัน

หลงัคา พืนและผนังถังเก็บนําจะต้องติดตัง Flashing โดยการเชือมด้วยเหล็กแผ่นทีมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และ

กว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร โดยรอบท่อเพือป้องกนัการรัวซมึระหว่างคอนกรีตกับผิวนอกท่อ และให้ใช้หน้าแปลนแทน

การเชือมต่อท่อทีต่อจากท่อทีฝังนี  
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2.3  ปลอกท่อลอดและแผ่นปิด (Sleeve and Escutcheon)  

 2.3.1  ผู้ รับจ้างต้องติดตังปลอกท่อลอด (Sleeve) ก่อนการเทพืน คานและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรวมทังผนัง

ก่ออิฐ ก่อนการติดตงัให้ทํา Shop Drawing แสดงผงัและระดบัของปลอกท่อลอดเพือขออนมุัติด้วยทุกครัง  

 2.3.2  ท่อทีติดตงัก่อนหรือภายหลงัทําผนังหรือเทพืนอาคารต้องสวม Sleeve ทีทาสีกันสนิมภายใน Sleeve ไว้

ก่อนเสมอ  

 2.3.3  ปลอกท่อลอดจะต้องทําด้วยท่อเหล็กหรือแผ่นเหล็กม้วนเท่านัน และต้องติดตัง Flashing ทีทําจากเหล็ก

แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลเิมตรและกว้างไม่น้อยกว่า 100 มิลลเิมตร (4 นิว) สาํหรับพืนหรือผนงัทีต้องการป้องกนัการซมึ  

 2.3.4  ขนาดภายในของ Sleeve ต้องโตกว่าขนาดท่อ และฉนวนหุ้มท่อทีลอดผ่านไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 

นิว) ปลายทงัสองด้านต้องตดัขอบเรียบได้ฉากกบัผนงัและความยาวเท่ากบัความหนาของผนัง หรือสงูกว่าระดับพืนอาคาร

ทียงัไม่ได้ตบแต่งอย่างน้อย 50 มิลลเิมตร (2 นิว) หรือสงูเท่ากับความหนาของวัสดุตกแต่งทีจะต้องใช้สําหรับพืนทีบริเวณ

นนั ๆ  

 2.3.5  ช่องว่างระหว่าง Sleeve กบัท่อ และฉนวนทีติดตงัภายในอาคาร ต้องอุดให้แน่นด้วยสารทนไฟอย่างน้อย 

2 ชวัโมงหรืออดุด้วยสารกนัซมึสาํหรับท่อทีผ่านผนงัออกสูภ่ายนอกอาคาร  

 2.3.6  แผ่นปิด (Escutcheon) ใช้ปิดทีด้านของ Sleeve ทีปรากฏแก่สายตาทําด้วยแผ่นอลมิูเนียม ซึงได้รับการ

อนมุติัรูปแบบและวิธีการติดตงัจากผู้ออกแบบแล้ว ขนาดของแผ่นปิดมีดงัน ี 

  -  ท่อขนาด 15 มิลลเิมตร (1/2 นิว) ถงึ 100 มิลลเิมตร (4 นิว) ความหนาของแผ่นปิดไม่น้อยกว่า 0.50 

มิลลเิมตร ความกว้างโดยรอบท่อ 10 เซนติเมตร (4 นิว) 

  -  ท่อขนาด 125 มิลลิเมตร (5 นิว) และใหญ่กว่า ความหนาของแผ่นปิดไม่น้อยกว่า 0.70 มิลลิเมตร 

ความกว้างโดยรอบท่อ 10 เซนติเมตร (4 นิว)  

 2.3.7  ในกรณีทีท่อลอดผ่านผนงั พืน เพดาน ซึงจะปรากฏแก่สายตาทีต้องการความสวยงามจะต้องใช้ท่อสวม

ลอดทีเป็นท่อเหลก็ดําทาส ีหรือท่อเหลก็ชบุสงักะส ีหรือเหลก็แผ่นม้วนทาส ีตามทีได้รับการอนมุติัจากวิศวกรผู้ออกแบบ  

 

2.4  การทดสอบ ตรวจสอบ และทําความสะอาดท่อนํา  

 2.4.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาแรงงาน วสัด ุเครืองมือ อุปกรณ์ เครืองใช้ทีจําเป็น เพือการทดสอบทีแสดงในแบบ

แปลนและระบไุว้ในทีนีจนงานเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้  

 2.4.2  ระบบทงัหมดทีเป็นสว่นของระบบสขุาภิบาลจะต้องทําการทดสอบ โดยมีทีปรึกษาผู้ควบคุมงานร่วมอยู่

ด้วย ก่อนทีจะทําการกลบ ถม หรือสร้างสงิอืนทบัหรือปิดบงัได้  

 2.4.3     ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อบกพร่องเนืองจากการทดสอบ    

 2.4.4     ท่อนําฝน ท่อส้วม ท่อนําทิง ท่ออากาศ และท่อระบายนําในแนวนอน ตลอดจนท่อแยกต่างๆ ทําการ

ทดสอบ โดยเติมนําให้ล้นจากระดบัหลงัคาหรือให้เติมนําจนล้นตรงจดุทีสงูกว่าสว่นทีทดสอบ  ฟตุ 

 2.4.5      ท่อนําประปาทงัหมดจะต้องทําการทดสอบภายใต้แรงดนันําไม่ตํากว่า .  เท่าของความดันใช้งาน แต่ไม่

ตํากว่า  ปอนด์ต่อตารางนิว 

 2.4.6    ท่อของระบบป้องกนัอคัคีภัย ท่อนํามนั จะต้องทดสอบภายใต้แรงดันนําไม่ตํากว่า .  เท่าของความดัน

ใช้งาน แต่ไม่ตํากว่า  ปอนด์ต่อตารางนิว 
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6.4.7 ท่อความดนัทีต่อจากเครืองสบูนําเสยี จะต้องทดสอบแรงดนันําไม่ตํากว่า  ปอนด์ต่อตารางนิว 

 2.4.8 การทดสอบท่อของทกุระบบรวมทงัข้อต่อต่างๆ จะต้องไม่มีการรัวและแรงดันจะต้องไม่ตกเป็นระยะเวลา

ต่อเนืองกนัตลอด  ชวัโมงของการทดสอบ ในกรณีทีมีการรัวซึมของท่อ และข้อต่อในขณะทดสอบจะต้องทําการเปลียน

ใหม่ หรือซ่อมไม่ให้เกิดรอยรัวซึมตามคําแนะนําของวิศวกรผู้ ควบคุมงานแล้วจึงทําการทดสอบใหม่จนสามารถใช้ได้

สมบรูณ์ 

 . .  เครืองสูบนําต่างๆ ตลอดจนเครืองเติมอากาศ จะต้องทําการทดสอบจนถูกต้องตามรายละเอียด

ข้อกําหนดทีระบไุว้ 

 2.4.   เครืองมืออุปกรณ์อืนๆ อุปกรณ์ควบคุม และท่อจะต้องทําการทดสอบตามโค๊ดและมาตรฐานทีได้

ออกแบบไว้ 

 . .     เมือทําการทดสอบจนเป็นทีพอใจของเจ้าของงานแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดท่อ เครืองมือ

อปุกรณ์ต่างๆ ทงัหมดตามคําแนะนําของวิศวกรทีปรึกษาผู้ควบคุมงาน 

 2.4.12    การตรวจและทดสอบระบบท่อทังหมดมีท่อนําประปา ท่อโสโครก ท่อระบายนําและท่อระบายอากาศ

จะต้องได้รับการตรวจสอบ และทดสอบการรัวซมึให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการปิดฝ้าเพดาน ท่อโสโครก หรือท่อระบายทีฝังไว้

ใต้ดินนนัจะต้องทําการทดสอบการรัวซึมก่อนกลบดิน  

 2.4.13  ท่อรัวหรือชํารุด หากผลของการทดสอบ หรือตรวจสอบปรากฏว่าท่อรัว หรือชํารุดไม่ว่าจะเป็นด้วยความ

บกพร่องในคุณภาพของวัสดุ หรือฝีมือการติดตังก็ดี ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลียนใหม่ให้ทันที และจะต้องทําการ

ทดสอบใหม่อีกครังหนงึ จนปรากฎผลว่าระบบท่อทีติดตังนันเรียบร้อยใช้งานได้ถูกต้องกับความประสงค์ทุกประการ การ

ซ่อมท่อรัวซมึนนัให้ซ่อมโดยวิธีถอดออกต่อใหม่ หรือเปลียนของใหม่ให้เท่านันห้ามใช้ค้อนยําทีรูรัวซึม หรือทีข้อต่อเป็นอัน

ขาด  

 2.4.14 หลงัจากงานติดตังได้เสร็จเรียบร้อยทุกประการแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดระบบท่อทังหมด 

รวมทงัเครืองสขุภัณฑ์บริภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกชินทีติดตังในระบบนันอย่างทัวถึงทังภายใน และภายนอก โดยเช็คถูกขัด

ล้างนํามนัจารบ ีเศษโลหะ และสงิสกปรกต่าง ๆ ออกให้หมด หากการติดตงัหรือทําความสะอาดระบบท่อนีได้กระทําความ

ชํารุดเสียหายเกิดขึนแก่ส่วนหนึงส่วนใดของอาคารหรืองานตกแต่งอาคารแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซมส่วนนัน ๆ ให้ดี

ดงัเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองทงัสนิ  

 2.4.15 การทําลายเชือ (Sterilization) ก่อนสง่มอบงานผู้ รับจ้างจะต้องทําการฆ่าเชือโรค 

  )   ท่อนําประปาทีผ่านการทดสอบแล้วพบว่าไม่มีการรัวซมึ ในเส้นท่อให้บริสทุธิ ปราศจากเชือจุลินทรีย์ 

โดยใช้นํายาทีมีสว่นผสมของคลอรีนไม่ตํากว่า 50 สว่นในล้านส่วน (50 PPM.) ซึง Chlorine ทีใช้อาจเป็นโซเดียมไฮโปครอ

ไรด์ หรือแคลเซียมไฮโปคลอไรด์  โดยให้บรรจนุํายาดงักล่าวเข้าไปในระบบท่อ ทิงไว้เป็นเวลาไม่ตํากว่า 24 ชัวโมง และใน

ระหว่างระยะเวลานีให้เปิด-ปิด วาล์วทังหมดทีมีอยู่ในระบบเป็นครังคราวให้นํายาไหลผ่านลงท่อระบายไปหลาย ๆ ครัง 

เมือครบกําหนดแล้วให้เปิดวาล์วทุกวาล์ว รวมทังวาล์วระบายนําทิงด้วย แล้วใช้นําสะอาดไล่นํายาให้ออกจากระบบจน

ปรากฏว่านํายาทีออกมามีคลอรีนเหลอือยู่ไม่ถึง 0.2 PPM. จงึหยดุได้และถือว่างานทําลายเชือในระบบได้เสร็จสนิแล้ว  

  2)   ถังเก็บนําประปาทุกถังจะต้องทําการฆ่าเชือโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยใช้ความเข้มข้น 

(Concentration)  ส่วนในล้านส่วน (100 PPM.) แล้วทิงไว้  ชัวโมง จนเหลือ Free Residual Chlorine 0.3 PPM. 

แล้วล้างด้วยนําจนได้ความเข้มข้นตามต้องการ 
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2.5  การป้องกันการผุกร่อน  

 วัสดุทีเป็นโลหะทีนํามาใช้ในโครงการนีทุกชนิด จะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิมและการผุกร่อนทีเหมาะสม

แล้วทงัสนิ เช่น การพ่นอบสีจากโรงงาน การทําความสะอาดผิวโลหะและทาด้วยสีกันสนิม หรือการชุบสงักะสีตามความ

เหมาะสมหรือตามทีระบไุว้ หากใช้สกีนัสนิมจะต้องเป็นชนิด Red Iron Oxide และในกรณีทีมีการซ่อมสีเนืองจากการเชือม 

การตัด การเจาะ การขัดหรือการทําเกลียวให้ใช้สีรองพืนจําพวก Zinc Chromate Primer ก่อนลงสีทับหน้าด้วยสีนํามัน

ชนิด Alkyd Resin Gloss Enamel ด้วยสหีรือรหสัสทีีต้องการ โดยจะต้องส่งรายละเอียดสีทีต้องการใช้ดังกล่าวให้ผู้ ว่าจ้าง

พิจารณาอนมุติัก่อนการดําเนินการทาส ี  

 

2.6   การขุดกลบร่องทีวางท่อ (EXCAVATION & BACKFILLING) 

 2.2.1  ร่อง Trench ทีวางท่อต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า .  ม. และต้องมีขนาดเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ

บวก ความกว้าง .  ม.  

 2.2.2  ให้ทําการขดุรากต้นไม้ เศษไม้ เศษขยะออกให้หมดก่อนทําการวางท่อ  

 2.2.3     วสัดตุ่างๆ ทีขดุขนึมาต้องขนไปทิงนอกหน่วยงาน และ/หรือตามแต่ทีผู้ควบคมุงานจะกําหนด   

 2.2.4     จดัให้มีการป้องกนัไม่ให้ดินทีขดุพงัทลาย โดยการจัดหาวัสดอุปุกรณ์ทีเหมาะสมมาป้องกนัดินทลาย เพือ

ความปลอดภัยและให้ปิดร่องไว้ถ้ายงัไม่กลบร่อง 

 2.2.5     ให้ระบายนําในร่องให้แห้ง โดยใช้เครืองสบูนําทีผู้ รับจ้างจดัหามาเอง เพือระบายนําไปยงัจุดระบายทีผู้

ควบคมุงานจะกําหนดให้ 

 2.2.6     ในการวางท่อประปาและท่อระบายนําทิงในหลมุเดียวกนั ให้วางท่อประปาเหนือท่อนําทิงอย่างน้อย .  

ม. ถ้าเป็นไปได้ให้วางท่อประปาและท่อระบายนําทิงคนละร่องห่างากนัไม่น้อยกว่า  เมตร 

 2.2.7  ท่อทีฝังดินจะต้องรองรับด้วยทรายบดอดัหรือหินหนาไม่น้อยกว่า .  ม. 

 2.2.8  การกลบ (Backfilling) ท่อทีฝังให้กลบด้วยทรายสะอาดเหนือท่อฝังและบดอดัให้แน่นทุกๆ ช่วงความสงู 

.  ม. และเหลอืไว้ .  ม. จากผิวบนเพือทีจะตบแต่งผิวบนด้วยวสัดตุามทีสถาปนิกระบุ  

 

.7  ตารางแสดงรหัสส ีและสีสัญลักษณ์  

 2.7.1  โดยการทาสีท่อให้ทาตลอดทังท่อเฉพาะท่อทีเดินลอย (ยกเว้นท่อทีเดินฝังในคอนกรีตหรือเดินในฝ้า

เพดานไม่ต้องทาสีชันสดุท้าย) การทาสีท่อเหล็กอาบสงักะสีให้ทาสีประเภท Wash Primer ก่อนทุกครัง และสําหรับท่อ

เหลก็หลอ่ให้ทาสปีระเภทบิทเูมน โดยขนาดของตวัหนงัสอืและลกูศรให้ใช้ขนาดดงัน ี  

 2.7.2  ขนาดแถวรหสัสแีละตวัอกัษรกําหนดดงัน ี

 

ขนาดท่อ (Dia.) หรือท่อรวมฉนวน ความกว้างของแถบรหัสส ี ขนาดตวัอกัษร 

 มม.( / ”) – 32 มม. (1 1/4") 150 มม. ( ”) 15 มม. ( / ”) 

 มม.(  / ”) – 65 มม. (2 1/2") 150 มม. ( ”) 25 มม. ( ”) 

 มม.( ”) – 150 มม. (6") 250 มม. ( ”) 40 มม. (  / ”) 

 มม.( ”) – 250 มม. (10") 300 มม. ( ”) 65 มม. (  / ”) 

 มม.( ”) – มากกว่า 500 มม. ( ”) 90 มม. (  / ”) 
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 2.7.3  ระยะของแถวรหัสสี อักษรสญัลกัษณ์ และสญัลกัษณ์ลกูศรแสดงทิศทางให้ใช้กับทังท่อทีปรากฏและไม่

ปรากฏแก่สายตาทวัไปโดยกําหนดเป็นดงัน ี  

  -  ทกุ ๆ ระยะไม่เกิน 6 เมตร ของท่อในแนวตรง  

  -  ใกล้ตําแหน่งวาล์วทกุตวั  

  -  เมือมีการเปลยีนทิศทาง และ/หรือมีท่อแยก  

  -  เมือท่อผ่านกําแพงหรือทะลพุืน  

  -  บริเวณช่องเปิดบริการ  

กําหนดสขีองรหัส และสสีญัลกัษณ์ต่าง ๆ ตามตารางดงัต่อไปนี 

 

  หมายเหตุ  ท่อทีปรากฏแก่สายตาทัวไปถ้ามีการระบุให้ใช้สีทับหน้าทีแตกต่างจากรหัสสี จากทีทาสีทับ

หน้าเสร็จท่อนนัจะต้องคาดทบัด้วยแถบรหัสสขีองท่อนนัพร้อมกบัรายละเอียดอืน ๆ ตามข้อกําหนดในข้อ 2.7.3 ด้วย 

 

2.8  รายชือผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  

 รายละเอียดในหมวดนีได้ระบถุึงรายชือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัวไป การเสนอผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากทีกําหนดไว้นี จะต้องแสดงรายละเอียด และหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทังนีต้องได้รับการอนุมัติจาก

วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน  

 2.8.1   ท่อประปาภายในอาคาร  

  -  Polypropylene Random Copolymer Pipe (PP-R)  : Fusiotherm, Wefatherm, Thai PP-R  หรือ

เทียบเท่า  

 2.8.2   ท่อประปาภายนอกอาคาร  

 -  Polybutylene (PB)   : PBP, Georg Fischer หรือเทียบเท่า  

  -  High Density Polyethylene Pipe (HDPE)  : TAP, TPP, PBP, TGG หรือเทียบเท่า  

 2.8.3   ท่อนําร้อน  

  -  Polypropylene Random Copolymer Pipe (PP-R) :  Fusiotherm, Wefatherm, Thai PP-R  หรือ

เทียบเท่า  

  -  Copper Pipe :  Kembla, Valor, Cambridge หรือเทียบเท่า 

 2.8.4   ท่อนําดืม  

ชนิดของท่อ อกัษรสญัลกัษณ์ รหสัสี ตวัหนงัสอืและหรือลกูศร 

ท่อนําประปา CW ฟ้า ขาว 

ท่อส้วม S ดํา ขาว 

ท่อนําทิง W นําตาล ขาว 

ท่อระบายอากาศ V ขาว ขาว 

ท่อนําฝน RL เขียว ขาว 
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  -  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   ท่อส้วม ท่อนําทิง และท่ออากาศ  

  -  Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) : ตราช้าง, Thai Pipe, Siam Pipe, Paiboon Pipe, หรือเทียบเท่า  

 2.8.6   ท่อนําฝนภายในอาคาร  

  -  Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) : ตราช้าง, Thai Pipe, Siam Pipe, Paiboon Pipe, หรือเทียบเท่า 

. .  ท่อระบายนําจากห้องแลป็ปฏิบติัการเคมี   

  -  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 ฝาบ่อพกันําเสยี  

  - CAST IRON : KNACK, SKC หรือเทียบเท่า 

 2.8.11   ท่อดบัเพลงิภายในอาคาร  

  -  Black Steel Pipe  : Samchai Steel ,Pacific Pipe, Saha Thai หรือเทียบเท่า  

  -  Galvanized Steel Pipe   : Samchai Steel ,Pacific Pipe, Saha Thai หรือเทียบเท่า 

 2.8.12  ท่อดบัเพลงิภายนอกอาคาร  

  -  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   ท่อนําหมนุเวียนสระว่ายนํา นําพ ุนําล้น นําตก  

  -  High Density Polyethylene Pipe (HDPE) : TAP, TPP, PBP, TGG หรือเทียบเท่า  

 2.8.14   ท่อระบายนําใต้ดิน, แผ่นใยสงัเคราะห์ (GEOTEXTILE)  

  -  NEODRAIN หรือเทียบเท่า  

    

หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเครืองหมายการคา้ทีระบุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายใน

ทอ้งตลาด จึงสามารถให้ใชเ้ทียบเท่าได้ 
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3. วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อนํา VALVES & ACCESSORIES  

 

3.1 ข้อกําหนดทัวไป 

 . .    วาล์วทุกชนิด (ยกเว้น Flow Control or Pressure Control Valve) สเทรนเนอร์และข้อต่ออ่อนต้องมีขนาด

เท่ากบัท่อนําทีอปุกรณ์ดงักลา่วติดตงัอยู ่

 3. .  โดยทัวไปวาล์วทีติดตังบนท่อนําในแนวนอน (Horizontal Pipe) ต้องให้ก้านวาล์วอยู่ในแนวดิงเว้นแต่จะมี

สาเหตจํุาเป็นหรืออปุสรรคในการติดตงัหรือใช้งานจึงอนญุาตให้ก้านวาล์วติดตงัอยู่ในแนวเอียงได้ 

 3.1.3  วาล์วทีปิด-เปิดขณะใช้งานบ่อยหรือใช้ปิด-เปิดในกรณีฉุกเฉินหากสามารถทําได้ต้องติดตังให้ตัววาล์วไม่สงู

กว่า 1.80 เมตรจากพืน 

 . .   วาล์วขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิว) และใหญ่กว่าทีจําเป็นต้องติดตังอยู่สงูเกิน 2.50 เมตรจากพืนและต้องใช้

ปิด-เปิดขณะใช้งานบ่อยต้องติดตงั Chain Wheel และโซ่ทําด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิมห้อยลงมาสงูจากพืนประมาณ 1.00 เมตร 

 3.1.5  วาล์วและอปุกรณ์ประกอบท่อนําทังหมดของงานระบบต่างๆถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบจะต้องสามารถทนความ

ดนัใช้งานได้ตามข้อกําหนดดงัน ี

  1) สาํหรับระบบประปาและระบบรดนําต้นไม้จะต้องทนความดนัใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Class 150 

  2) สาํหรับระบบระบายนําระบบนําทิงและระบบบําบดันําเสียจะต้องทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Class 

125 

 3.1.6  ผู้ รับจ้างจะต้องใสว่าล์วปิด-เปิดตามทีแสดงไว้ในแบบและตามตําแหน่งดังต่อไปนีซึงอาจไม่แสดงในแบบ 

  ) ณจดุทีท่อแยกออกจาก Risers และ Main Branches ออกจากท่อ Supply หรือ Return Main  

  ) ท่อนําเข้าและออกของเครืองจักรแต่ละเครืองเพือให้สามารถถอดย้ายเครืองทําการซ่อมแซมได้โดยไม่

กระทบกระเทือนสว่นอืนๆทีเหลอืของระบบ  

  3) ข้อต่อเครืองจกัรทีซงึผู้ผลติระบไุว้ว่าวาล์วจะต้องจดัหา "By Customer"  

  ) จุดสงูและจุดตําในแต่ละวงจรทีซึงจะติดตังวาล์วนําทิงหรือ Automatic Air Vent พร้อมวาล์วปิด-เปิด

วาล์วทงัหมดจะต้องติดตงัให้แกนหมนุอยู่ในแนวระนาบหรือตําแหน่งตังฉากกบัท่อในแนวดิง 

 3.1.7   วาล์วแต่ละประเภททีใช้ต้องเป็นยีห้อใดยีห้อหนึงเท่านันตามรายชือผู้ผลิตซึงได้ระบุไว้ในรายชือผลิตภัณฑ์ฯ

วาล์วต้องมี Structure and working pressure ถกูต้องได้รับการเห็นชอบและอนมุติัจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง 

 

3.2 วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อนํา 

 3.2.1 Check Valve  

  1) สาํหรับระบบประปา 

   -  Check Valve สําหรับติดตังด้านจ่ายของเครืองสูบนําทีสูบส่งนําขึนถังเก็บนําชันดาดฟ้าให้ใช้ 

Pump Control Valve เพือไปควบคุมปัมไม่ให้เกิดแรงกระแทกขณะเปิด-ปิดปัมโดยเมือสวิทซ์สตาร์ทปัมปัมกับวาล์วจะเปิด

พร้อมกนัโดยทีวาล์วจะค่อยๆเปิดเพือค่อยๆเพิม Head ในระบบไม่ให้กระแทกและปิดสวิทซ์เพือหยุดปัมวาล์วจะค่อยๆปิดเพือ

ลด Head ในขณะทีปัมยงัทํางานอยู่เมือวาล์วปิดสนิทแล้ว Limit Switch ทีวาล์วจะสงัให้ปัมหยุดทีวาล์วจะมี 3 ways Solenoid 

Valve, 220 VAC, 50 Hz คอยควบคมุการทํางานของวาล์ว, Booster Pump Control Valve ประกอบด้วย Main Valve, Check 

Valve, 3 way Solenoid Valve, Limit Switch, Strainer และ Isolation Valve, Main Valve เป็นแบบ Hydraulically 
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Operated, Pilot Controlled, Globe Pattern, Single Chamber, Vertical Stem Mount, Top and Bottom Guide, Have 

Stem Cap วัสดุ Main Valve ทําด้วย Ductile Iron ASTM A536 and Blue Fusion Bonded Epoxy Coating Inside and 

Outside, Seat Ring ทําด้วย AISI 316 Stainless Steel, Stem ทําด้วย AISI 316 Stainless Steel, Spring ทําด้วย 316 

Stainless Steel, Diaphragm ทําด้วย EPDM, Resilient Disc ทําด้วย EPDM, Fasteners ทําด้วย AISI 18-8 Stainless Steel, 

ขนาดตงัแต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิว) และเล็กกว่าต่อแบบเกลียวส่วนขนาดตังแต่ 65 มิลลิเมตร ( 2 ½ นิว) และใหญ่กว่าต่อแบบ

หน้าแปลนมาตรฐาน ANSI  

   -  Check Valve สําหรับติดตังทางด้านจ่ายของเครืองสบูนําเพิมความดัน (Pressure Booster 

Pump) ให้ใช้แบบ Spring Loaded Silent Check Valve เหมือนกบัระบบนําพแุละนําล้น 

  2) สาํหรับระบบนําพแุละนําล้นของบ่อตกแต่งและบ่อบัว 

   Check Valve สําหรับติดตังด้านจ่ายของเครืองสบูนําให้ใช้แบบ Spring Loaded Silent Check Valve 

ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว) ตัววาล์วทําด้วย Bronze หรือ Brass มี Disc ทําด้วย Bronze,Brass 

หรือ Cast Iron และมี Spring ทําด้วย Stainless Steel วาล์วขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว) และใหญ่กว่าทําด้วย Cast-Iron 

หรือ Steel เป็นแบบ Wafer หรือ Flanged Ends มี Seat ทําด้วย Buna-N หรือ EPDM Disc และ Stem ทําด้วย Bronze หรือ 

Stainless Steel  

  3) สาํหรับระบบระบายนําระบบนําทิงระบบนําเสียและระบบบําบดันําเสีย 

   Check Valve เป็นแบบ Swing วาล์วทําด้วย Cast-Iron ทีออกแบบมาใช้สําหรับระบบระบายนําระบบ

นําทิงระบบนําเสยีและระบบบําบดันําเสยีเท่านนัถ้าสามารถหลกีเลยีงได้ให้ติดตัง Check Valve อยู่ในแนวระดบัเสมอ 

 3.2.2  Gate Valve  

  1) สาํหรับระบบประปา 

   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว) ตัววาล์วทําด้วย Bronze หรือBrass แบบ 

Screw Ends, Non Rising Stem สําหรับวาล์วขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว) และใหญ่กว่าตัววาล์วทําด้วย Cast Iron เป็น

แบบ Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged Ends  

  2) สาํหรับระบบระบายนําระบบนําทิงระบบนําเสียและระบบบําบดันําเสีย 

   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิว) ตัววาล์วทําด้วย Bronze หรือ Brass 

แบบ Screw Ends, Non Rising Stem สาํหรับวาล์วขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิว) และใหญ่กว่าตัววาล์วทําด้วย Cast Iron เป็น

แบบ Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged Ends 

 3.2.3  Butterfly Valve  

  1) สาํหรับระบบประปาและระบบรดนําต้นไม้ 

   ใช้กบัท่อขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว) และใหญ่กว่าหรือตามทีกําหนดในแบบตัววาล์ว (Body) เป็น

แบบ Full Lug Type ทําด้วย Cast Iron หรือAluminium DIE-CASTING มี Alignment Holes สําหรับการยึดหน้าแปลน, Seat 

ทําด้วย EPDM, BUNA-N, หรือ Rubber อืนๆ DISC ทําด้วย Stainless Steel, Shaft ทําด้วย Stainless Steel ออกแบบเป็นชิน

เดียววาล์วขนาดตังแต่ 200 มม. (8 นิว) ให้ใช้เป็นชนิด Hand Wheel Gear Operated วัสดุของตัววาล์ว Shaft และ Seat ให้

เป็นรุ่นทีได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM  

 3.2.4 Globe Valve  

  1) สาํหรับระบบประปา 
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   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว) ตัววาล์วทําด้วย Bronze หรือ Brass แบบ 

Screw Ends, Non-Rising Stem ปลายเป็นแบบขนัเกลยีวลกัษณะเกลียวเป็นชนิดมาตรฐาน Renewable Disc, Bonnet แบบ

มีเกลยีว 

 3.2.5 Ball Valve  

  1) สาํหรับระบบประปาและระบบรดนําต้นไม้ 

   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว) ถึง 80 มิลลิเมตร (3 นิว) ตัววาล์วทําด้วย Bronze หรือ Brass หรือ 

Steel Iron แบบ Screw Ends หรือ Flange ends  

  2) สาํหรับระบบบําบดันําเสยี 

   วาล์วขนาด 15 มิลลเิมตร (1/2 นิว) ถงึ 50 มิลลเิมตร (2 นิว) ตวัวาล์วทําด้วย PVC หล่อสําเร็จรูปเป็นชิน

เดียวกนัมี EPDM "0" Ring Seals และ Screw Ends, Seat เป็น PTFE  

 3.2.6 Water Strainer  

  1) สาํหรับระบบประปา 

   สเทรนเนอร์ใช้สาํหรับต่อด้านนําเข้าเครืองสบูนําและทีอืนๆตามทีแสดงไว้ในแบบตวัสเทรนเนอร์เป็นแบบ 

Y-Pattern แผ่นตะแกรงดกัผงทําด้วย Stainless Steel สามารถถอดออกล้างได้โดยไม่ต้องถอดสเทรนเนอร์ทังตัวออกจากระบบ

ท่อนํา 

  2) ขนาด 15 มิลลเิมตร (1/2 นิว) ถงึ 50 มิลลเิมตร (2 นิว) ตวัเรือนทําด้วย Bronze หรือ Brass แบบ Screw 

Ends รูตะแกรงไม่โตกว่า 1.6 มิลลเิมตร 

  3) แผ่นตะแกรงดักขยะเป็นแผ่นตะแกรงประมาณ 50 รู/ตารางนิวสําหรับขนาด 4 นิว – 6 นิวหรือตาม

มาตรฐานของบริษัทผู้ผลติซงึมีการทดสอบคํานวณค่าความดันตกคร่อมไว้เหมาะสมต่อการใช้งานทัวไปดีแล้วส่วน Disk Filter 

สาํหรับระบบกรองนําจากแม่นําให้เป็นไปตามรายละเอียดทีระบุไว้ในแบบ 

 3.2.7 Automatic Air Vent  

  1) สาํหรับระบบประปา 

   เป็นแบบ Direct Acting Float Type ขนาดของท่อต่อเข้า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิว) หรือตามทีกําหนดใน

แบบ Casing ทําด้วย Cast Iron ลกูลอยและสว่นประกอบภายในทําด้วย Stainless Steel  

  2) การติดตังให้ใส่ Gate Valve หรือ Ball Valve ไว้ก่อนถึง Automatic Air Vent และให้ต่อท่อระบายนํา

จาก Automatic Air Vent ไปทิงยงัท่อระบายนํา Floor Drain, Roof Drain หรือ Gutter ทีเหมาะสมและอยู่ใกล้ทีสดุ 

 3.2.8 Flexible Pipe Connection  

  1) สาํหรับระบบประปาระบบรดนําต้นไม้ระบบระบายนําระบบนําทิงและระบบบําบดันําเสยี 

   ข้อต่ออ่อนสาํหรับต่อด้านนําเข้า-ออกจากเครืองสบูนําและเครืองทํานําเย็นและอปุกรณ์ทีแสดงไว้ในแบบ

เป็นแบบ Reinforced Neoprene Rubber (Bellow Type Double Sphere)  

   ยกเว้นข้อต่ออ่อนทีใช้ต่อระหว่างท่อนําทิงท่อระบายนํากับบ่อพักหรือถังบําบัดนําเสียสําเร็จรูปซึงะต้อง

ใช้ข้อต่ออ่อนทีผลิตขึนมาเฉพาะแบบ Reinforce Rubber และรัดให้แน่นด้วย Stainless Steel Clamp ทีปลายทัง 2 ด้านทีต่อ

กบัท่อ 

  2) ขนาดข้อต่ออ่อนตังแต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิว) และเล็กกว่าต่อแบบเกลียวส่วนขนาดตังแต่ 65 มิลลิเมตร 

(2 1/2 นิว) และใหญ่กว่าต่อแบบหน้าแปลน 
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  3) การติดตังแบบต่อด้วยหน้าแปลนต้องมี Guide และ Stopper เพือป้องกันการเสียหายอันเนืองมาจาก

การยืดตวัของข้อต่ออ่อนมากเกินกําหนด 

 3.2.9  Float Valve  

  1) สาํหรับระบบประปา 

   เป็นแบบ Non-Modulating Controlled ใช้สาํหรับควบคมุระดบันําในถังเก็บนําชุดลกูลอยควบคุมระดับ

นําได้ 2 ระดับ (Two Level Remote Float Control) คือระดับปิดไม่ให้นําเข้าและเปิดให้นําเข้าถังเก็บนําประกอบด้วย Main 

Valve และ Non-Modulating Float Control, ส่วนของ Non-Modulating Float Control ประกอบด้วยลกูลอยซึงทําด้วย 

Copper, Counter Weight และ Vertical Rod ส่วนของ Main Valve เป็นแบบ Hydraulically Operated, Pilot Controlled, 

Globe Pattern, Single Chamber, Vertical Stem Mount, Top and Bottom Guide, Have Stem Cap วัสดุ Main Valve ทํา

ด้วย Ductile lron ASTM A536 and Blue Fusion Bonded Epoxy Coating Inside and Outside, Seat Ring ทําด้วย AISI 

316 Stainless Steel, Stem ทําด้วย EPDM, Resilient Disc ทําด้วย EPDM, Fasteners ทําด้วย AISI 18-8 Stainless Steel, 

ขนาดตังแต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิว) และเล็กกว่าต่อแบบเกลียวส่วนขนาดตังแต่ 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิว) และใหญ่กว่าต่อแบบ

หน้าแปลนมาตรฐาน ANSI  

 3.2.10  การรับประกนั 

  อปุกรณ์ทุกชนิด (มาตรวัดนํา, อุปกรณ์ส่งสญัญาณ, อุปกรณ์อ่านสญัญาณและเครืองคอมพิวเตอร์) จะต้อง

รับประกนัคณุภาพสนิค้าและการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  1) Pressure Gauge  

   ก.  สาํหรับระบบประปา 

    เป็นแบบ Bourdon Tube, Bronze or Stainless Steel Movement สําหรับวัดความดันเข้าออก

ของเครืองและอุปกรณ์ทีแสดงไว้ในแบบตัวเรือนทําด้วย Stainless Steel หน้าปัทม์กลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 

มิลลิเมตร (4 นิว) มีสเกลหน้าปัทม์อยู่ในช่วง 150 % ถึง 200 % ของความดันทีใช้งานปกติ Accuracy With-In 1% ของสเกล

บนหน้าปัทม์สเกลมีหน่วยอ่านค่าเป็น PSIG หรือ kPa หรือมิลลเิมตรปรอทหรือนิวปรอทสาํหรับวัดความดนัทีตํากว่าบรรยากาศ 

   ข. เกจ์ความดนัแต่ละชดุจะต้องมี Shut Off Needle Valve ทําด้วย Brass และ Snubber  

   ค.  เกจ์วดัความดนัทีทางด้านท่อดูด (Suction Side) อาจเป็น Compound Gauge หากเครืองสบูนํา

อยู่สงูกว่าถงัเก็บนําตําแหน่งทีจะต้องติดตงัเกจ์วดัความดนัคือทางนําเข้าและนําออกของเครืองสบูนําสําหรับระบบประปาระบบ

นําพแุละนําล้นระบบกรองนําระบบจ่ายนําประปาผ่าน Pressure Reducing Valve รวมทงัจดุอืนๆทีจําเป็นต้องมีการตรวจสอบ

ความดนันําในท่อ 

   ง.  Pressure Guagesจะต้องสาํรองไว้เป็นอะไหลส่าํหรับใช้ในงานบํารุงรักษาจํานวน 10 ชดุ 

 3.2.11  Hose Bibb  

  เป็นวาล์วเปิด-ปิดนําให้ใช้เป็น Ball Valve Casing ทําด้วย Nickel Plated Brass  

 3.2.12 Floor Drain  

  สาํหรับระบบระบายนําระบบนําทิงและระบบบําบดันําเสยี 

  ตวัเรือนทําด้วย Cast Iron มีปีกโดยรอบเพือป้องกนันํารัวจากพืนตวัตะแกรงปิดทําด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม

สามารถเปิดทําความสะอาดได้ง่ายสว่นภายในมีตะแกรงดกัผงและจะต้องติดตังให้เรียบร้อยได้ตําแหน่งและระดับถูกต้องก่อน

การเทคอนกรีตของพืน 
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 3.2.13  Roof Drain  

  สาํหรับระบบระบายนํา 

  ตวัเรือนทําด้วย Cast Iron มีปีกโดยรอบป้องกนันํารัวจากพืนมีช่องระบายนําฝนทําด้วย Cast Iron และจะต้อง

ทําการติดตงัให้เรียบร้อยได้ตําแหน่งและระดบัถูกต้องก่อนการเทคอนกรีต 

 3.2.14  Floor Cleanout  

  สาํหรับระบบระบายนําระบบนําทิงและระบบบําบดันําเสยี 

  ตวัเรือนทําด้วย Cast Iron มีปีกโดยรอบป้องกันนํารัวจากพืนมีฝาปิดทึบแบบเกลียวทําด้วยทองเหลืองขัดมัน

หรือทองเหลอืงชบุโครเมียมฝาปิดสาํหรับช่องทําความสะอาดท่อจะต้องมี 2 รูตืนๆแบบไม่ทะลหุรือแบบสีเหลียมนูนไว้สําหรับใช้

ในการใช้เครืองมือเปิด-ปิดฝาหรือขนัสกรูได้ 

 3.2.15  Trap Primer Valve  

  ก.  ความต้องการทวัไป 

   -  Trap Primer Valve เป็นอุปกรณ์ประกอบท่อนําทีใช้สําหรับเติมนําให้กับ Floor Drain Trap โดย

อตัโนมติัเพือรักษาระดบันําใน Floor Drain Trap ให้เต็มอยู่ตลอดเวลาเพือประสทิธิภาพในการดกักลนิจากระบบท่อระบายนํา 

   -  ให้ติดตงัอปุกรณ์เติมนําในแทรปอัตโนมัติ( Trap Primer Valve ) พร้อมอุปกรณ์ในระบบท่อทุกแห่ง

ตามทีกําหนดในแบบหรือในบริเวณทีมีกลนิรบกวนจาก Floor Drain  

   - Trap Primer Valve ให้ติดตังกับท่อนําประปาในบริเวณใกล้เคียงเป็นชนิดทีทํางานโดยแผ่น

ไดอะแฟรมทีอยู่ภายในอปุกรณ์ทําหน้าทีเปิด-ปิดช่องจ่ายนําเพือปล่อยนําออกสําหรับจ่ายนําเพือเติมให้กับ Floor Drain Trap 

ไปตามท่อทีติดตงัไว้การจ่ายนําต้องเกิดขึนโดยอัตโนมัติทุกครังทีความดันในระบบท่อนําประปาทีท่อต่ออยู่มีการปลียนแปลง

ความดนัเนืองจากการใช้งานนําประปาในเส้นท่อตังแต่ 10 ปอนด์/ตร.นิวขนึไป 

   - Trap Primer Valve ต้องผลิตตามมาตรฐาน ASSE 1018 ( Trap Seal primer valves-Potable water 

supplied)  

  ข.  รายละเอียดอปุกรณ์ 

   1)  Trap Primer Valve  

    - Body ทําด้วย PVC M-1000 Type 1 (Poly Vinyl Chloride) หรือ Bronze  

    -  Check Valve Ball ทําด้วย 316 Stainless Steel  

    -  Internal Strainer ทําด้วย Stainless Steel Wire, 40 Mesh  

    -  Operating Pressure อยู่ระหว่าง 20-80 ปอนด์ / ตร.นิว 

    -  Activated Pressure ตงัแต่ 10 ปอนด์ / ตร.นิวขนึไป 

   2)  Distribution Unit  

    -  Body ทําด้วย PVC พร้อมฝาปิดพร้อมเกลยีวข้อต่อขนาด 1/2 นิว 

    -  Discharge Fitting จํานวน 4 จดุต่อด้วยเกลยีวขนาด 3/8 นิว 

  

3.3 รายชือผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ 
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 รายละเอียดในหมวดนีได้ระบุถึงรายชือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัวไปการเสนอผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากทีกําหนดไว้นีจะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทังนีต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร

ผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน 

 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 หรือ

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 ให้ใช้ตามเครืองหมายการค้าทีระบุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด 

จึงสามารถให้ใชเ้ทียบเท่าได ้
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4. อุปกรณ์แขวนและรองรับสําหรับท่อนํา HANGER AND SUPPORTS  

 

4.1 วัตถปุระสงค์ 

 เพือให้การติดตังท่อนําต่างๆและท่อลมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามมันคงแข็งแรงจึงกําหนดให้เป็น

มาตรฐานดงัต่อไปน ี

 4.1.1  การแขวนโยงท่อและการยดึท่อ 

  ท่อทีเดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังจะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมันคง

แข็งแรงโยกคลอนแกว่งไกวไม่ได้การแขวนโยงท่อทีเดินตามแนวราบให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อรัดไว้แล้วให้แขวน

ยดึติดกบัโครงสร้างอาคารอย่างแข็งแรงหากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนาดกนัเป็นแพจะใช้สาแหรกแขวนรับไว้ทังชุด

แทนใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อก็ได้ทีแขวนท่อและสาแหรกดังกล่าวนันหากในแบบระบุไว้จะต้องมีชะ เนาะ 

(Turnbuckle) ประกอบให้ได้เสร็จเพือจัดท่อให้ได้ระดับเดียวกันได้ในกรณีทีไม่อาจใช้ชะเนาะเกลียวได้ผู้ รับจ้างจะต้อง

จดัหาอปุกรณ์อืนทีใช้ประโยชน์ได้เท่ากนัมาใช้แทนห้ามแขวนท่อด้วยโซ่ลวดเชือกหรือสงิอืนใดทีมีลกัษณะไม่มนัคงแข็งแรง 

  1) ท่อทีติดตงัในแนวดิงหรือแนวตงั (Vertical Run/Riser)  

   ก.  ท่อเหล็กอาบสงักะสีท่อทองแดงชนิดแข็งตรงหรือท่อเหล็กดําทีมีขนาดตังแต่ 3” ขึนไปทุกๆ

ระยะครึงหนงึของความยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้องมีทียดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึงแห่งหรือระยะตามทีระบุใน

แบบใช้งานทีวิศวกรพิจารณาเห็นชอบแล้ว 

   ข.  ท่อเหลก็อาบสงักะสที่อทองแดงชนิดแข็งตรงหรือท่อเหลก็ดําทีมีขนาดตังแต่ 2 1/2” ลงมาทุกๆ

ระยะไม่มากกว่า 1.50 ม. จะต้องมีทียดึหรือรองรับอย่างน้อยหนงึแห่ง 

   ค. ท่อ PVC ท่อ HDPE และท่อ PP หรือท่ออืนๆทีอยู่ในประเภทเดียวกันทุกๆระยะ 1.20 ม. และ

ทกุๆรอยต่อจะต้องมีทียดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนงึแห่ง 

   ง.  ท่อเหลก็หลอ่จะต้องมีทียดึหรือรองรับท่อทกุๆชันของอาคารหรือไม่น้อยกว่าทุกช่วงของความ

ยาวท่อแต่ละท่อและตรงฐานลา่ง 

  2) ท่อทีวางไว้ในแนวราบหรือแนวระดบั (Horizontal Run)  

   ก.  ท่อเหล็กอาบสงักะสีท่อทองแดงเส้นตรงหรือท่อเหล็กดําจะต้องมีทียึดหรือแขวนหรือรองรับ

อย่างน้อยหนงึแห่งตามระยะทีระบไุว้ในตารางของข้อ 3  

   ข.  ท่อ PVC ท่อ HDPE และท่อ PP หรือท่ออืนๆทีอยู่ในประเภทเดียวกนัทกุๆระยะตามทีระบุไว้ใน

ตารางของข้อ 3 และทกุๆรอยต่อจะต้องมีทียดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนงึแห่ง 

   ค.  ท่อเหลก็หลอ่ทีต่อกันด้วยปากแตรหรือปลอกเหล็กอัดด้วยแหวนยางหรือเหล็กหล่อปลอกรัด

จะต้องมีทียดึหรือแขวนหรือรองรับทกุๆระยะข้อต่อและทกุๆระยะครึงท่อนของท่อ 

  3) ท่อนําทกุชนิดทีวางอยู่ในดินจะต้องวางอยู่บนพืนทีอดัแน่นตลอดแนวความยาวของท่อและเมือกลบ

ดินแล้วจะต้องอดัดินเป็นชนัๆ 

  4) ท่อโลหะทีวางอยู่ในดินจะต้องทาด้วยฟลนิโค้ท 1 ชันก่อนแล้วพันด้วยผ้าดิบจากนันให้ทาทับด้วยฟ

ลินโค้ทอีก 1 ชันให้ทัวทังนีให้รวมทังทีรองรับท่อด้วยหรือจะใช้ Epoxy Coaltarแทนก็ได้แต่จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด

ของบริษัทผู้ผลติสนีนัๆ 
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4.2  ข้อกําหนดทัวไป 

 4.2.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ทีเหมาะสมและแข็งแรงในการยึดท่อนําท่อลมและอุปกรณ์ต่างๆกับ

โครงสร้างอาคาร Insert, Anchor Bolt หรือ Expansion Bolt ทีนํามาใช้จะต้องผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถรับนําหนักได้

ตามต้องการและมี Safety Factor ไม่ตํากว่า 1.5 เท่า 

 4.2.2  สาํหรับทีแขวนและรองรับท่อนํา 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเอกสารทีแสดงคุณสมบัติและตัวอย่างของทีแขวนและรองรับสําเร็จรูปแต่ละ

แบบจากบริษัทผู้ผลิตส่งให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างเพือขออนุมัติตรวจสอบเห็นชอบตามความต้องการทีจะนําไปใช้

งานในจดุต่างๆของการก่อสร้าง 

 4.2.3  สาํหรับทีแขวนและรองรับท่อนําและท่อลมทีประกอบขนึเอง 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียม Shop Drawing ตลอดจนตวัอย่างของทีแขวนและรองรับแต่ละชนิดและขนาดที

ประกอบขนึเองสง่ให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเพือขออนมุติัตรวจสอบเห็นชอบตามความต้องการทีจะนําไปใช้งาน 

 4.2.4  สาํหรับการติดตงัทีแขวนและรองรับท่อนํา 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทํา Shop Drawing ทีแสดงถึงแนวและระยะรวมทังชนิดหรือแบบของทีแขวนและ

รองรับสาํหรับท่อนําขนาดต่างๆตลอดจนตรวจสอบความสามารถในการรับนําหนักของโครงสร้างของบริเวณทีมีการติดตัง

ทีแขวนและรองรับว่าสามารถรับนําหนกัของท่อนําได้โดยไม่มีผลกระทบต่อความมันคงแข็งแรงของโครงสร้างนันๆส่งเพือ

ขออนมุติัก่อนการติดตงั 

 

4.3  ทีแขวนและรองรับนําหนักท่อนํา 

 ทีแขวนและทีรองรับท่อนําชนิด Pipe Rollers และประกับยึดท่อ (Clamps) ท่อนําทุกท่อต้องมีการรองรับอย่าง

แข็งแรงท่อทีเดินตามแนวนอนให้ใช้ทีแขวนท่อแบบ Clevis หรือ Ring หรือ Split Ring ชนิดปรับได้ยึดติดกับโครงสร้าง

อาคารด้วยก้านเหลก็ (Steel Rod) อย่างมนัคงแต่อาจใช้ Trapeze hanger แทนได้ในกรณีทีท่อเดินขนานกันหลายท่อท่อที

เดินใกล้ระดับพืนให้ใช้ Pipe Stanchions ทีมี Base Flanges และ Top Yokes ทีสามารถปรับระดับได้หรือจะใช้ Roller 

Supports ตงับนฐานคอนกรีตหรือแบบอืนทีได้รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้างท่อทีเดินใกล้กําแพงให้ใช้ท้าวแขนเหล็กกล้า 

(Steel Bracket) ทีมีขนาดเหมาะสมรองรับท่อทีมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 1/2 นิวหรือเล็กกว่าอาจใช้ประกับยึดท่อเพียง

อนัเดียวการแขวนหรือรองรับท่อต้องไม่เกินระยะ 0.50 เมตรจากอปุกรณ์ทีมีนําหนกัมากเช่นข้อต่อหรือวาล์วสําหรับบริเวณ

ท่อแยกทังต้นท่อและปลายท่อต้องยึดห่างไม่เกิน 0.9 เมตรส่วนบริเวณทีหักเลียวต้องไม่มากกว่า 0.50 เมตรจากทีแขวน

หรือรองรับท่ออย่างน้อย 1 จดุและระยะห่างระหว่างทีแขวนและรองรับท่อจะต้องไม่ห่างเกินทีกําหนดในตารางต่อไปน ี

 

ขนาดท่อ (Nominal Size) 

มิลลเิมตร (นิว) 

ระยะห่างสงูสดุของช่วงท่อสาํหรับท่อเหลก็

ดําและท่อเหล็กอาบสงักะส ีเมตร (m.) 

ระยะห่างสงูสดุของช่วงท่อ

สาํหรับพีวีซี เมตร (m.) 

 มม.( ”) และเลก็กว่า .  .  

มม. (  / ”) จนถงึ 50 มม. ( ”) .  .  

มม. (  / ”) จนถงึ 100 มม. ( ”) .  .  

มม. ( ”) และใหญ่กว่า .  .  
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 .3.1  ทีแขวนหรือรองรับท่อแต่ละอันต้องสามารถปรับระยะในแนวดิงไม่น้อยกว่า 1/2 นิวและจะต้องทําการ

ป้องกันสนิมด้วยสีกันสนิมประเภท Red Iron Oxide หรือ Zinc Chromate สําหรับบริเวณภายนอกอาคารหรือทีทีมี

ความชืนสงูเช่นในห้องเครืองต่างๆเป็นต้นบริเวณทีปรากฏแก่สายตาจะต้องทาทับด้วยสีนํามันสีเทาอีก 2 ชันก่อนใช้แขวน

หรือรองรับท่อทกุครัง 

 4.3.2  การรองรับท่อตามแนวดิง (Vertical Piping Supports) จะต้องทําทีรองรับเพิมเติมทีฐานของบริเวณข้อ

โค้ง (Elbow) หรือท่อแยก (Tee) ด้วย Pipe Stand ในบริเวณทีมีท่อเดินในแนวดิงอยู่ใกล้กันหลายท่ออาจจะใช้ Guide ที

เหมาะสมร่วมกนัได้ Guide และ Spacers จะต้องทําด้วยเหลก็โครงสร้างและตรึงยึดให้อยู่กบัโครงสร้างอาคารอย่างมนัคง 

 4.3.3  ห้ามใช้ Sleeve เป็นตวัรองรับนําหนกัท่อโดยเด็ดขาด 
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5. ถังบําบัดนําเสียสําเร็จรูปPACKAGE WASTEWATER TREATMENT /ถังเก็บนําสาํเร็จรูป 

 PACKAGE WATER STORAGE TANK/ถังเก็บนําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

 

5.1  ความต้องการทัวไป 

 5.1.1   ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาติดตงัและทดสอบถงับําบดันําเสยีสําเร็จรูปถังเก็บนําสําเร็จรูปรวมทังการดูแล

รักษาให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดีภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัจากสง่มอบงานเรียบร้อยแล้ว 

 5.1.2   ถังบําบัดนําเสียสําเร็จรูปจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศเท่านันและเป็น

บริษัททีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000  

 5.1.3   ผู้ รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดและแบบของถังวิธีการติดตังทีเหมาะสมกับสถานทีติดตังจริงพร้อมทัง

รายการคํานวณความสามารถในการบําบัดนําเสียซึงจะต้องไม่น้อยกว่าทีระบุไว้ในแบบและมีค่า BOD นําทิงตาม

มาตรฐานนําทิงของกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิงแวดล้อมเพือขออนุมัติต่อตัวแทนผู้ ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบก่อนการสงัซือ

และติดตงัจริง 

 5.1.4   นําทิงจากครัวซงึเป็นนําทิงทีมีไขมนัปนอยู่มากจะต้องผ่านบ่อดักไขมันก่อนเพือแยกไขมันออกให้ได้มาก

ทีสดุก่อนระบายเข้าถงับําบดันําเสยี 

 5.1.5.   ห้ามต่อท่อนําฝนท่อนําทิงจากเครืองปรับอากาศเข้ากบัถังบําบดันําเสยีสาํเร็จรูป 

 

5.2 รายละเอียดทัวไป 

 5.2.1   ถงับําบดันําเสยีสาํเร็จรูปแบบเติมอากาศ (AEROBIC PACKAGE WASTEWATER TREATMENT)  

  1) แบบเติมอากาศขนาดเล็ก (ขนาดบําบัดได้ไม่เกิน 20 ลบ.ม./วัน) ตัวถังทําด้วยไฟเบอร์กลาส

เสริมแรงซงึประกอบด้วยถงัเกรอะสําหรับเป็นส่วนแยกกากตะกอนออกจากนําเสียรวมและส่วนบําบัดแบบเติมอากาศซึง

เป็นระบบแบบ FIXED FILM AERATION ชนิดทีมีตัวกลางยึดเกาะเครืองเติมอากาศเป็นแบบ DIAPHRAGM AIR PUMP 

ใช้ไฟฟ้า 220V/1Ø/50HZ ซงึจะต้องได้รับรองความปลอดภัยจากสถาบนัทีเชือถือได้เช่น UL เป็นต้น 

  2) แบบเติมอากาศขนาดใหญ่ (ขนาดบําบัดมากกว่า 20 ลบ.ม./วัน) ตัวถังทําด้วยไฟเบอร์กลาส

เสริมแรงประกอบด้วยส่วนแยกตกตะกอน (SOLID SEPARATION) ส่วนเติมอากาศ (AERATION) และส่วนตกตะกอน 

(SEDIMENTATION)  

  3) ขนาดท่อนําเสียเข้าและออกจากถังรวมทังท่ออากาศจะต้องไม่เล็กกว่าทีกําหนดไว้ในแบบและ

จะต้องติดตงัท่ออ่อนทีออกแบบมาใช้กบัระบบบําบดันําเสียเพือป้องกนัการแตกหกัของท่อเนืองจากการทรุดตวัของถัง 

  4) ฝาถังจะต้องทําจากวัสดุทีทนทานต่อความชืนและการกัดกร่อนจากไอก๊าซต่างๆทีเกิดจาก

ขบวนการบําบัดนําเสียถ้าถังติดตังอยู่ใต้ถนนฝาถังจะต้องสามารถรองรับนําหนักกดทับจากรถทีวิงผ่านถนนนันได้เป็น

อย่างดีอีกด้วย 

 5.2.2  ถงับําบดันําเสยีสาํเร็จรูปแบบไม่ใช้อากาศ (ANAEROBIC PACKAGE WASTEWATER TREATMENT)  

  1) โครงสร้างถังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือทําด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรงซึงประกอบด้วยถังเกรอะ

สาํหรับเป็นสว่นแยกกากตะกอนออกจากนําเสียรวมและส่วนกรองไม่ใช้อากาศซึงเป็นระบบแบบ SEPTIC ANAEROBIC 

FILTER PROCESS มีสอืชีวภาพทีทําหน้าทีให้จลุนิทรีย์ยดึเกาะได้ 



โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :FEC/ARU23/SP-P/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบสขุาภิบาลและดบัเพลงิ Page   5-2/3  

 

   บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  ) ขนาดท่อนําเสียเข้าและออกจากถังรวมทังท่ออากาศจะต้องไม่เล็กกว่าทีกําหนดไว้ในแบบและ

จะต้องติดตงัท่ออ่อนทีออกแบบมาใช้กบัระบบบําบดันําเสียเพือป้องกนัการแตกหกัของท่อเนืองจากการทรุดตวัของถัง 

  3) ฝาถังจะต้องทําจากวัสดุทีทนทานต่อความชืนและการกัดกร่อนจากไอก๊าซต่างๆทีเกิดจาก

ขบวนการบําบัดนําเสียถ้าถังติดตังอยู่ใต้ถนนฝาถังจะต้องสามารถรองรับนําหนักกดทับจากรถทีวิงผ่านถนนนันได้เป็น

อย่างดีอีกด้วย 

 5.2.3 ถงัเก็บนําสาํเร็จรูป (PACKAGE WATER STORAGE TANK)  

  1) ตัวถังทําด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรงมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานด้วย UV STABILIZER ปราศจาก

ตะไคร่และสนิมพร้อมเทคโนโลยีทีช่วยป้องกนัและยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรีย 

  2) ตวัถงัประกอบด้วยฝาเปิด, ท่อนําเข้า, หน้าแปลนท่อนําออกและหน้าแปลนท่อนําทิง 

  3) การติดตงัจะต้องติดตงับนฐานทีแข็งแรงในกรณีติดตงัถงัฝังใต้ดินจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทีผลิตสําหรับ

ฝังใต้ดินเท่านนั 

 5.2.4   ถงักกัเก็บนําคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) 

  ) ขอบเขตงาน 

   ถังกักเก็บนํา(Water Storage Tank)หมายถึงถังกักเก็บนําดี หรือนําประปา คือ ถังเก็บนํา 

ใต้ดิน (Underground Tank) และถงัเก็บนําสงู (Elevated Tank) หรือในทีนีหมายถงึถงัเก็บนําบนหลงัคา (Roof Tank) 

  ) ข้อกําหนดทวัไป  

   2.1)   ถังเก็บกักนําจะรับนําโดยอาศัยความแตกต่างระดับ ต้องใช้เครืองควบคุมการปิด - เปิด

อตัโนมติัไว้ทีท่อรับนําเข้าถงั คือ สวิตช์ลกูลอย (Float Valve) หรือ ตามแบบรูป 

   2.2)   ถงัจ่ายนําแบบแรงโน้มถ่วง (Elevated Tank) เช่น ถงัเก็บนําบนอาคาร ถังสงู เป็นต้น จะต้อง

มี Electrode Holder สาํหรับสตาร์ทเครืองสบูนําทีใช้เติมนําให้กบัถงัดงักล่าว 

   2.3)   อุปกรณ์ควบคุมระดับนํา ให้ใช้ Level Switch เป็นแบบกระเปาะลกูลอย รูปหยดนําทําด้วย 

Polypropylene ภายในกระเปาะมี Shock Proof Mercury Switch 

2.4)  ท่อรับนําเข้าถงัเก็บกักนําและท่อระบายอากาศ ต้องติดตังอยู่เหนือระดับท่อระบายนําล้นไม่

น้อยกว่า 100 มิลลเิมตร 

2.5)   ต้องมีท่อนําล้น (Overflow Pipe) ปลายงอลงสูพ่ืนและเปิดสูบ่รรยากาศ  

2.6)   ท่อระบายอากาศหรือท่อระบายนําล้นถงัทีปลายเปิดสูบ่รรยากาศ ต้องติดตังตะแกรงกันแมลง

ความถีไม่น้อยกว่า 16 ช่องต่อหนงึตารางเซนติเมตร (100 ช่องต่อหนงึตารางนิว) หุ้มปลายท่อทุกจุด และปลายท่อ ต้องไม่

จมอยู่ในนําหรือของเหลวอืนๆ 

2.7)   ระบายนําจากชันลิฟต์ เฉพาะส่วนทีอยู่ใต้ชันก้นถังเก็บนําสงู (Roof Tank) ให้ระบายลงสู่ท่อ

ระบายนําฝน ห้ามต่อลงสูท่่อระบายนําชนิดอืน 

2.8)   บริเวณรอยต่อของถงั คสล. ใต้ดินให้ใส่ Water Stop ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่าความหนา

ของถงั คสล.บริเวณรอยต่อ 

  ) ถงัเก็บนําใต้ดิน 
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3.1)   โครงสร้างของถังเก็บนําใต้ดินและถังบําบัดนําเสีย ให้ดูรายละเอียดจากแบบแปลน และ

รายการประกอบแบบแปลนโครงสร้างและระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภัยประกอบ 

3.2)   การทําความสะอาดถังเก็บกักนําประปา ต้องทําความสะอาดผิวภายในถังด้วยแปรงขนแข็ง 

ล้างผิวด้วยนําสะอาดให้คราบและสิงสกปรกออกจนหมด แล้วใช้คลอรีนผสมนําให้มีความเ ข้มข้นประมาณ  

200 มก.ต่อลบ.ซม. ฉีดหรือชโลมผิวถงัให้ทวัทิงไว้ 2 ชม. ล้างด้วยนําสะอาดอีกครังหนึง ระบายนําออกทิงให้หมดจึงจะใช้

ถงัเก็บกกันําประปานนัได้ 

 5.2.5   ถงัเก็บนําสแตนเลส 

  ถงัเก็บนําสแตนเลสเป็นถงัเก็บนําแบบก้นนนูตวัถงัฝาถงัและขาตงัทําจากสแตนเลส 304 ไม่เป็นสนิมผลิต

ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมมอก.989-2533  

 

5.3  รายชือผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์(MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  

รายละเอียดในหมวดนีได้ระบุถึงรายชือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัวไปการเสนอผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากทีกําหนดไว้นีจะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทังนีต้องได้รับการอนุมัติจาก

วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน 

 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 ถงัเก็บนําสแตนเลส :  ตราเพชร, ตราช้าง, ADVANCE, COTTO หรือเทียบเท่า 

 

หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเครืองหมายการคา้ทีระบุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายใน

ทอ้งตลาด จึงสามารถให้ใชเ้ทียบเท่าได้ 
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6.  ระบบบําบัดนําเสีย (Wastewater Treatment System) 

  

6.1 ขอบเขตของงาน  

 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาแรงงาน เครืองจกัร วสัด-ุอปุกรณ์ และอืนๆ ทีจําเป็นในการติดตงัเครืองจักร วัสดุ-อุปกรณ์

และอืนๆ รวมถึงตรวจสอบและทดสอบ ระบบบําบัดนําเสียและวิเคราะห์คุณภาพนําเสีย ซึงเกิดจากการใช้นําของ

โครงการให้ได้คณุภาพของนําทิงตามมาตรฐาน หรือตามกฎหมายกําหนด ก่อนระบายนําลงสูแ่หลง่ระบายนําสาธารณะ 

ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการสงิแวดล้อมแห่งชาติ และจดัทําคู่มือการบํารุงรักษาเครืองจักร วัสดุ-อุปกรณ์ 

และการวิเคราะห์คณุภาพนําเสยี ตามทีได้ระบไุว้ในแบบแปลนและ/หรือรายการละเอียดประกอบแบบแปลน 

 อนึง ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทํารายละเอียดของระบบบําบัดนําเสีย ดังกล่าวเพือส่งให้ผู้ ว่าจ้างเก็บไว้เป็น

เอกสารอ้างอิง  

 

6.2 ความต้องการทัวไป 

1)   ผลติภัณฑ์ภายในแบบแปลนนนั ได้ออกแบบไว้เฉพาะ ดงันนัหากจะมีการเปลียนแปลงต้องแจ้ง

วิศวกรผู้ออกแบบ เพือพิจารณาให้เหมาะสมและสามารถใช้งานได้เต็มประสทิธิภาพ 

2)   การเปลยีนแปลงแก้ไขงานโครงสร้าง ให้ติดต่อวิศวกรโครงสร้างผู้ออกแบบ 

3)   การแก้ไขความลกึขอบบ่อ ให้ปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบก่อนลงมือก่อสร้าง 

4)   ระดบันําในบ่อ กรณีทรีะดบัท่อเข้าเปลยีน ให้ยดึระดบัท่อนําเข้าเป็น Reference ของระดบันําใน

บ่อ โดยใช้ fix ขนาดความกว้างและความลกึของนําตามทีกําหนดไว้ในแบบ 

5)   ท่อนําเข้า-ออก จากบ่อ ต้องติดตังข้อต่อยืดหยุ่น (Flexible Connection) เพือป้องกันกรณีเกิด

การทรุดตวัของดิน 

6)   เครืองจักรและวัสดุ-อุปกรณ์ทังหมด จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ซึงได้มาตรฐาน ผลิตโดยบริษัทซึง

เชือถือได้ และเคยใช้งานในระบบบําบัดนําเสียมาแล้วได้ผลดี ซึงรายละเอียดของเครืองจักร และวัสดุ-อุปกรณ์แต่ละ

ชนิดจะแสดงไว้ในหวัข้ออืน เครืองจกัรและวัสดุ-อุปกรณ์ทีใช้ทังหมด จะต้องส่งตัวอย่าง และ/หรือแบบแปลนเพือบ่งชี

ตําแหน่ง และ/หรือแคตตาลอ็ก รวมถงึหน้าทีการใช้งานของแต่ละชิน เพือขออนมุติัหรือเทียบเท่าจากวิศวกรผู้ออกแบบ

ก่อนทําการก่อสร้างหรือติดตงั 

7)   การอนมุติัเป็นเพียงการอนมุติัในหลกัการเท่านนั โดยผู้ รับจ้างจะไม่สามารถนํามาใช้เป็นข้ออ้าง

หรือช่วยให้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ หากเครืองจกัรหรือวสัด-ุอปุกรณ์นนัไม่สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ 

หรือตามรายการละเอียดประกอบแบบแปลน 

8)   งานโลหะ ทีไม่ใช้ Stainless Steel ทกุชนิดให้ทาทบัด้วย Epoxy สาํหรับโลหะอย่างน้อย 2 ครัง 

9)   ฝาบ่อ CI Cover เป็นฝาเหลก็หลอ่ชนิด Heavy Duty  

10)   ท่อระบบ Pump ใช้ท่อเหลก็หลอ่ Extra Heavy ต่อแบบหน้าจาน 

 

6.3 มาตรฐานท่อและการต่อท่อ  

 6.3.1 ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride Pipe) - PVC  



โครงการปรับปรุงอาคารวทิยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 21/DS/ARU23-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU23/SP-P/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบสขุาภิบาลและดบัเพลงิ Page  6-2/5        

 

 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  1)   ท่อทีใช้ในระบบบําบดันําเสยี ใช้ท่อ PVC Class 13.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห-กรรมที 

มอก. 17-2532 (ยกเว้น ท่อระบบ pump) 

  2)   การต่อท่อให้ใช้หน้าจานหรือข้อต่อตามทีกําหนดไว้ในแบบแปลน  ข้อต่อให้ใช้ของบริษัทผู้ผลิต

ท่อในกรณีต่อทีต่อเข้ากบัเครืองจกัร วสัด-ุอปุกรณ์ ให้ใช้หน้าจาน   ทีมีขนาดและจํานวนรูทีเหมาะสมกับวัสดุ-อุปกรณ์

นนัๆ 

 

6.4 อุปกรณ์ประกอบ  

 6.4.1   ประตนูําแบบเกท (Gate Valve)  

  1) เป็นแบบ inside screw, non rising steam  

  2)   ทนความดนัได้ไม่น้อยกว่า 150 psi  

   Body           :   Cast iron  

   Disc            :   Bronze  

   Seat            :   EPDM  

 6.4.2   ประตนูําปีกผีเสอื (Butterfly Valve)  

  1) ประตนูําแบบ butterfly ให้ใช้แบบ wafer ซงึวสัดปุระกอบด้วย  

   Body   :   Ductile iron  

   Material of disc   :   Aluminium bronze  

   Quality of seat     :   EPDM  

   Type of actuator  :   Lockable level 

  2) ใช้แบบหน้าจานคู่ (Double Flanged) หรือแบบตวับาง (Wafer) ก็ได้ 

 6.4.3   ประตกูนันําไหลย้อนกลบั (Check Valve)  

  1) ทําด้วยเหลก็หลอ่เหนียว แบบลนิกลบัชนิดแกว่ง (Horizontal Swing Check Valve) เป็นไปตาม

มาตรฐาน มอก. 383-2524 ชนัคณุภาพ A แบบหน้าจานชนิดตวัเรือนสนั แหวนรองลินในตัวเรือนชุดติดบานพับกันลิน 

และสลบับานพบัต้องเป็นเหลก็ไร้สนิมตามมาตรฐาน  ATST 204 

  2)   สามารถรับความดนัในสภาพทํางานได้ไม่น้อยกว่า 125 psi  

  3)   Check valve มีลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปนี  

   Body material   :   Cast iron  

   Disc                  :   Cast bronze  

   Seat ring             :   Cast bronze  

   Body gasket     :   Non asbestos fibers 

  4)   สว่นทีเป็นเหล็กหล่อ และเหล็กเหนียวทังภายในและภายนอกให้เคลือบด้วย Coal Tar Epoxy 

อย่างน้อย 2 ชนั  

           6.4.4   ประตนูําแบบบอลล์ (Ball Valve) 

  ตัวเรือนจะต้องทําด้วย  Brass ตัวบอลล์ซีลทําด้วย Brass Seat EDPM สามารถทนแรงดันนําได้ไม่

น้อยกว่า 10 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ทีด้านของประตนูําจะต้องมียเูนียน (Union) เพือสะดวกในการซ่อมบํารุง 
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 6.4.5   ข้อต่อยืดหยุ่น (Flexible Joint) 

  1) ทนแรงอดัระเบิดไม่ตํากว่า 55 KSC 

  2) แรงดนัใช้งานสงูสดุ 20 KSC 

  3) แรงดนังานปกติ 10 KSC 

  4) ต่อแบบ Flanged หรือ Screwed 

  5) เป็นชนิดเหลก็ไร้สนิม ความยาวไม่ตํากว่า 3 เท่าของขนาดท่อทีต่อ 

 

6.5 ทีดักไขมัน (Grease or Oil Trap) 

 ถ้าไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอืน ทกุจดุทีนําทีมีไขมนัหรือนํามนัปนมา เช่น ห้องอาหาร ห้องซ่อมเครืองยนต์ ฯลฯ 

ซงึต้องติดตงัทีดกัไขมนัไว้ก่อนปลอ่ยเข้าสูร่ะบบบําบดันําเสยี ไม่ว่าจะระบไุว้ในแบบแปลนหรือไม่ก็ตาม 

 

6.6 เครืองสูบนํา (Pump) 

 6.6.1 เครืองสบูนําเสยี (Sewage Pump) 

  1) สาํหรับกรณีทีระดบัท่อนําออกสงูกว่าระดบัท่อนําเข้า 

  2) จํานวนและขนาดดใูนตารางอปุกรณ์ (List of Equipment) ในแบบแปลน  

  3)   แบบ Submersible Pump, Permanent Installation  

  4)   สามารถสบูของแข็งผ่านได้ขนาดไม่ตํากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของ Discharge Bore Size หรือ

ขนาดไม่ตํากว่าเส้นผ่าศนูย์กลาง 76 มม. 

  5)   Impeller เป็นแบบ Non Clog, Non Tangled, Serial Type การหมนุทําให้เกิดนําหมนุ (Vortex) 

  6)  ประกอบด้วยวสัดตุ่อไปนี  

   Casing         :   Cast iron  

   Impeller       :   Cast iron  

   Shaft           :   Stainless steel  

   Studs, nuts, screws   :  Stainless steel  

  O-ring                :    nitrile rubber  

  7) ถ้ามิได้กําหนดในแบบแปลนเป็นอย่างอืน ให้ใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 380 V., 3  , 50 Hz., 

Insulation Class F  พร้อมวสัด-ุอปุกรณ์ไฟฟ้าเตือนเมือมีนํารัวซมึเข้ามา   

   8)   สามารถควบคมุการทํางานได้ทงั Manual และ Auto โดยมี Float Switch หมุนเวียนการทํางาน

แบบ Parallel Alternating Operating Sequence  

  9) หหูิว ทําด้วยเหลก็อาบสงักะสหีรือวสัดทุนการกดักร่อนพร้อมโซ่เหลก็ยาวเพียงพอสาํหรับ การดึง

เครืองสบูนาํเสยีจากฐานได้สะดวก 

  10) ท่อทีสบูนําเสีย แต่ละชุดจะต้องมีเช็ควาล์ว (Check Valve) และวาล์วประตูนํา (Gate Valve) 

ติดตงัอยู่ครบถ้วน 

  11) Guide Rail ทําด้วย Galvanized Steel Pipe 

 6.6.2 ข้อต่อยืดหยุ่น (Flexible Joint) 
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  1) ทนแรงอดัระเบิดได้ไม่ตํากว่า 55 KSC. 

  2) แรงดนัใช้งานสงูสดุ 20 KSC. 

  3) แรงดนัปกติ 10 KSC. 

  4) ทนอณุหภูมิได้ในช่วงไม่ตํากว่า -20 ถงึ 100 องศาเซลเซียส 

  5) Flanged หรือ Screwed 

  6) เป็นชนิดเหลก็ไร้สนิม (Stainlees Steel) ความยาวไม่ตํากว่า 3 เท่าของขนาดท่อทีต่อ 

 

6.7 เครืองเติมอากาศใต้นํา (Submersible Aerator) 

  1) จํานวน ขนาด ชนิดและอืนๆ ให้ดตูารางอปุกรณ์ (List of Equipment) ในแบบแปลน 

  2) มีคณุสมบติัเหมือน Sewage Pump 

  3) ติดตงัใน Post Aeration Tank ติดตงัแบบ Permanent Installation 

  4) Insulation Class F 

  5) สามารถให้ออกซิเจนได้ไม่น้อยกว่า 1.2 kg O2/hr ทีความสงูของนํา 4 ม. 

  6) ควบคุมการทํางานโดยใช้ Timer โดยตังเวลาไว้ที 6.00 - 8.00 น. ทํางานพร้อมกัน 2 ตัว และ

เวลา 18.00 - 6.00 น. ทํางานครังละ 1 ตวั สลบักนัทกุๆ 3 ชม. 

 

6.8     ตัวกลางพลาสติก (Media) ทีใช้ในบ่อกรองไร้อากาศ  

  เป็นแบบตระกร้อ (Pall ring) ทําจาก Polyethylene หรือ High Density Polyethylene มี Void Ratio 

= 96 % Specific surface area > 105 m2/m3 of media 

 

6.9 ระบบทําลายเชือโรคในนํา (Disinfection System) 

 6.9.1 ระบบทําลายเชือโรคด้วยคลอรีน (Chlorine Disinfection System)   

  1) Chlorine Injection Pump เป็นชนิด Diaphragm สามารถจ่ายคลอรีนได้ไม่น้อยกว่า  

5.13 ลติรต่อชวัโมง โดยมีระบบรับสญัญาณภายนอกได้ โดยใช้อตัราการไหลของนําเป็นตวั Sensor เครืองควบคุม ควร

มีการควบคมุพร้อมระบบไฟ หรือเสยีงสญัญาณเตือน เมือเกิดการขดัข้องเสยีหาย เช่น Pump เสยี นํายาไม่ไหล นําเคมี 

หมดถงั เป็นต้น 

  2) Chlorine Solution Tank ทําด้วย Polyethylene มีความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ติดตังพร้อมกับ

ชดุกวนนํายา 

 6.9.2 ระบบทําลายเชือโรคด้วยแสง Ultra Violet (UV) 

  1) ใช้ UV สาํหรับนําเสยีประเภท Package Plant 

  2) Detention Time 12 วินาที 

  3) ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อสงิมีชีวิตในนําและระบบนิเวศวิทยา 

  4) ไม่ก่อให้เกิดสารทีทําให้เกิดมะเร็ง Trihalomthanes (THMS)   

 

6.10    งานทาสีท่อในบ่อบําบัดนําเสีย  
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 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  1) ผนงัภายในทงัหมดของบ่อเกรอะ และบ่อกรอง ให้ทาส ีชนิด Pure-Epoxy ชนิดทีทนต่อ นําทะเล 

กรดเจือจาง และเกลอื โดยทําตามคําแนะนําของผู้ผลติ 

  2)  ท่อดดูอากาศเข้าเครืองเติมอากาศ และท่อระบายอากาศ จากบ่อบําบัดนําเสีย (Post Aeration 

Tank) ชนิด Pure-Epoxy ชนิดทีทนต่อ นําทะเล กรดเจือจาง และเกลอืโดยทําตามคําแนะนําของผู้ผลติ 

 

6.11 ข้อมูลทางเทคนิค  

 ผู้ รับจ้างและ/หรือผู้ เสนอราคา จะต้องจัดส่งข้อมูลทางเทคนิคของเครืองจักรและวัสดุ-อุปกรณ์มาพร้อมกับใบ

เสนอราคา เช่น ลกัษณะการทํางาน ผลการทดสอบ ประสทิธิภาพ ฯลฯ เพือขออนมุติัจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนทําการ

ก่อสร้างหรือติดตงั อย่างน้อย 15 วนั 

 

6.12   หนังสือแนะนําการใช้งานซ่อมบํารุง  

 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัสง่หนงัสอืแนะนําวิธีการใช้งาน วิธีแก้ปัญหาของเครืองจกัร วสัด-ุอปุกรณ์และระบบพิมพ์เป็น

ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ชุด ให้แก่ผู้ ว่าจ้าง ซึงโดยทัวไปจะประกอบด้วย วิธีการติดตัง หลกัการ

ทํางาน หน้าทีการทํางาน การ Control วิธีการปรับแต่ง วิธีการบํารุงรักษา และการซ่อมแซม การแก้ปัญหากรณีมีปัญหา

ต่างๆ เกิดขนึ ฯลฯ 

 

6.13 การตรวจรับงาน  

 ผู้ รับจ้าง จะต้องทําการตรวจสอบการทํางานของระบบ เครืองจักรและวัสดุ-อุปกรณ์ และให้ผู้ ว่าจ้างแน่ใจว่า

สามารถทํางาน และมีความคงทนได้ไม่ตํากว่าทีกําหนดไว้ในแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน และต้องแจ้ง

ให้วิศวกรผู้ออกแบบทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนการตรวจรับงาน โดยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ

ทดสอบเองทงัสนิ  
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