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ข้อก ำหนดท่ัวไป 
 

ในกำรปฏิบัติงำนกำรก่อสร้ำง  หำกข้อควำมของข้อก ำหนดท่ัวไปขัดแจ้งกับสัญญำหลักให้ถือปฏิบัติ
ตำมสัญญำกำรก่อสรำ้งหลักเป็นส ำคัญ 
 
1  วัตถุประสงค์                     

วัตถุประสงค์หลักของการก่อสร้างเพื่อให้ได้ผลงานที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพดี มีสภาพพร้อมที่จะใช้งาน
ได้ทันทีเป็นอย่างดี เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความมั่นคงถาวร มีฝีมือการท างานที่ประณีต ละเอียด ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการช่างที่ดีทุกประการ และมีความถูกต้องตามมาตรฐาน และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

  
2  ขอบเขตของงำน 
 2.1   สถำนท่ีตั้งของกำรก่อสร้ำง 

ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยผู้รับจ้างต้องเตรียมพื้นที่ส าหรับก่อสร้าง
อาคารใหม่ และจะต้องท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า–สื่อสาร             
และระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้ างส าหรับงานระบบ                 
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ โครงกำรปรับปรุงหอพักอำคำร 20 ชั้น 4 – 5  

 
2.2   งำนท่ีต้องท ำ  

ผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องจัดหาวัสดุก่อสร้าง แรงงาน ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องจักรกล            
ที่จ าเป็นต้องใช้ ในการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า–สื่อสาร และระบบ
ปรับอากาศงานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างส าหรับงานระบบ และงานอื่นๆ                
ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในอาคารตามแบบและรายการประกอบแบบเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีในทุก ๆ กรณี หากพบว่า
แรงงานและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจัดหามาไม่เหมาะสมกับสภาพงานคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุ           
มีสิทธิจะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อให้การด าเนินงานได้ผลตามความมุ่งหมายของสัญญา และแบบก่อสร้าง                
งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า–สื่อสาร และระบบปรับอากาศ งานระบบ
สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างส าหรับงานระบบ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
3  กำรด ำเนินงำนโดยท่ัวไป 

3.1   อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
3.1.1   ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ควบคุมและตรวจงาน ท าการทดสอบและวิเคราะห์ผลการท างาน                           

ของผู้รับจ้าง 
(1)   ผู้ควบคุมงานมีอ านาจออกค าสั่ง ค าแนะน า หรืออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยถือ

ว่าเป็นข้อผูกมัดผู้รับจ้าง เหมือนค าสั่งสถาปนิก/วิศวกรเอง 
(2)   ผู้ควบคุมงานไม่มีอ านาจที่จะยกเว้นความรับผิดชอบใด ๆ ของผู้รับจ้างตามสัญญา

และไม่มีอ านาจเกี่ยวกับการเพิ่มราคาค่าก่อสร้างหรือท างานเปลี่ยนรูปแบบไป 
    (3)   การที่ผู้ควบคุมงานไม่คัดค้านการท างานใด ๆ ที่ผู้รับจ้างก ระท าไปโดยพลการ             

ไม่อาจลบล้างอ านาจของผู้ว่าจ้าง  หรือสถาปนิก/วิศวกร  ที่จะไม่เห็นชอบกับงานหรือสิ่งของนั้น ๆ 
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3.1.2   สถาปนิก/วิศวกร  กรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง   
    (1)    สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง           

มีอ านาจที่จะออกค าสั่งเพิ่มเติมได้อีก ในระหว่างงานก าลังด าเนินอยู่ในเมื่อสถาปนิก/วิศวกรเห็นสมควร เช่น 
วิธีการใช้วัสดุที่ถูกต้องหรือการด าเนินการสว่นใดควรจะท าก่อนหรือหลงั เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกบัสว่นอื่นๆ 
(ทั้งนี้ ไม่หมายถึงการท าให้ราคาเพิ่มข้ึนหรือต่ าลง) ในขณะก่อสร้างหรือภายหลังได้  ผู้ รับจ้างจะต้องท าตาม        
และยอมรับค าสั่งนั้น ๆ ในขณะก่อสร้าง 

    (2)   สถาปนิก/วิศวกร  กรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง       
มอี านาจที่จะสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้รื้อถอนวัสดุสิ่งของใด ๆ ก็ตามที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบรูป 
และสัญญาออกจากบริเวณงานเปลี่ยนวัสดุสิ่งของที่ถูกต้องมาแทน  รื้อถอนงานใดๆที่ฝีมือการท างานหรือวัสดุ
สิ่งของที่ใช้ไม่เป็นไปตามรายการแบบรูปและสัญญาแล้วให้สร้างใหม่ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะว่าจ้างผู้อื่นมาปฏิบัติตามค าสั่งนั้นตามค าแนะน าของสถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจ
รับพัสดุ  หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดและยอมให้ผู้ว่าจ้างหัก
เงินที่จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างมาชดเชยการนี้ 

    (3)    สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ
จะเข้าไปในบริเวณงาน หน่วยงาน/โรงงาน และทุกๆ แห่งที่มีการเตรียมงาน หรือแหล่งผลิตเก็บรักษาวัสดุ
สิ่งของที่จะน ามาใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีหน้าที่คอยให้ความสะดวกในการน าเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ 
เหล่าน้ัน 

    (4)   สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง       
มอี านาจในการเปลี่ยนแปลงแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบ ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างเพื่อที่จะให้
อาคารมั่นคงแข็งแรงหรือท าให้ประโยชน์ในการใช้สอยดีข้ึน โดยไม่ท าให้ราคาก่อสร้างเพิ่ม ข้ึนหรือลดลง               
และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 

3.1.3    ผูร้ับจ้าง  
     (1)   หากผูร้ับจ้างไมเ่ข้าใจในแบบหรือรายการกอ่สร้าง หรือจะเป็นวัสดทุี่ใช้ หรือวิธีการ

ท าก็ตามผูร้ับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน และสถาปนิก/วิศวกร จะเป็นผู้ช้ีแจงข้อสงสัยน้ันๆเป็นลายลกัษณ์
อักษร หรือให้รายละเอียดเป็นแบบเพิ่มเติม ห้ามมิให้ผูร้ับจา้งตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่งเอง ผลเสียทีเ่กิดข้ึน
ผู้รบัจ้างจะต้องรบัผิดชอบทั้งหมด 

    (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดวางผั งการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูป
ตลอดจนการแก้ไขที่ตั้งระดับ ขนาด และแนวต่างๆของงาน จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และแรงงานให้เพียงพอ 
หากมีการวางผังผิดพลาดจะต้องแกไ้ขใหม่ให้เป็นที่เรียบรอ้ย ผู้รับจ้างจะต้องบ ารงุรักษาหลักฐานแนวหมุดต่างๆ 
ที่ใช้ในการวางผังให้คงสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ   

(3) ให้ถือว่าผู้รบัจ้างเป็นผู้มีความช านาญการก่อสร้างและมีฝมีือดี โดยสถาปนิก/วิศวกร
ของผูร้ับจ้างเอง คอยควบคุมอยู่อย่างใกล้ชิด ฉะนั้น ความผิดพลาดต่าง ๆ ที่สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุม
งานตรวจพบ อาจจะช้าหรอืเร็วก็ตาม มิได้หมายความว่าสถาปนิก/วิศวกร หรอืผู้ควบคุมงานบกพร่องในหน้าที่ 
และหากมีการผิดพลาดเกิดข้ึนเนื่องจากกรณีใดๆก็ตาม  เวลาที่ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ผูร้ับจ้างจะน ามา
เป็นข้ออ้างให้ร่วมรับผิดชอบไม่ได้เป็นอันขาด 
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(4) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดส่งตัวอย่างเพื่ออนุมัติและสั่งซื้อในเวลาอัน
เหมาะสม 

(5) ผู้รับจ้างจะเก็บรักษาวัสดุ เครื่องมืออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในกรณีที่การเก็บ
บกพร่องสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานจะแนะน าให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ  จัดหา หรือระวังรักษาให้ดีข้ึน               
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 

(6) ในงานบางส่วนที่จ าเป็นจะต้องท า จัดท าเป็นตัวอย่างในหน่วยงานเพื่อแสดงถึง
คุณภาพ และฝีมือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติและด าเนินการตามนั้น 

(7) ผู้รับจ้างจะต้องระวังไม่ให้เกิดข้ึนโดยเด็ดขาดในเรื่องก่อความร าคาญหรือเดือดร้อน          
ต่อทรัพย์สิน หรือบุคคลในบริเวณ หรือนอกบริเวณก่อสร้าง 

(8) ในระหว่างการท างานตามสัญญา  เมื่อใดก็ตาที่สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน
เห็นว่าจะต้องเร่งงาน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของสถาปนิก/วิศวกรหรือผู้ควบคุมงานที่
จะให้หยุดงานในที่แห่งหนึ่ง  แล้วย้ายคนงานไปยังอีกที่แห่งหนึ่งเพื่อความเหมาะสม ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบั ติ
ตามที่สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานสั่งการ 

(9) เพื่อให้การด าเนินการก่อสร้างบรรลุเป้าหมายโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่ องความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างและค าสั่ง                  
ของผู้ควบคุมงาน โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องอื่นใด  
 

3.2 แบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบ 
การก่อสร้างจะต้องท าตามแบบรูป และรายการประกอบแบบก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

เอกสารการเซ็นสัญญาโดยเคร่งครัด  ข้อความใดที่ปรากฏในรายการประกอบแบบแต่ไม่มีแสดงในแบบหรือมี
แสดงในแบบแต่ไม่ปรากฏในรายการประกอบแบบให้ถือเสมือนว่าข้อความนั้นมีปรากฏอยู่ในรายการก่อสร้าง
และในแบบแล้วในกรณีที่มีการขัดแย้งกันระหว่างแบบกับรายการก่อสร้าง จะต้องให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินโดยยุติที่สิ่งที่ดีกว่าเสมอไป และหากข้อความของข้อก าหนดในเล่มนี้ขัดแย้งกับ
สัญญาหลักให้ถือปฏิบัติตามสัญญาหลักเป็นส าคัญ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จะสงวน
สิทธ์ิที่จะเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลง วัสดกุ่อสร้างในระหว่างการก่อสร้างได้ โดยแสดงราคา และระยะเวลาการ
ท างานจริงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และให้ถือว่างานเพิ่มลดหรือเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาน้ี 

 
3.3 ล ำดับกำรด ำเนินงำน 

3.3.1 ส านักงานช่ัวคราว, โรงเก็บวัสดุก่อสร้างจะต้องสร้างโรงเก็บวัสดุก่อสร้างให้สะอาด          
และเรียบร้อย ซึ่งจะต้องให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอตามหลักวิชาการช่างที่ดีหากผู้รับจ้างต้องการสร้างที่พักให้แก่
คนงานก่อสร้าง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอ่น ทั้งนี้จะต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ตลอดจนระบบสุขาภิบาลและระบบอื่นๆ  โดยเคร่งครัด ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหมวดน้ีตลอดจนค่าใช้จ่ายทุก
อย่างผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาก หรือสถานการณ์อื่นใดอันอาจจะ
เกิดข้ึนแต่เพียงผู้เดียว 
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3.3.2 ผู้รับจ้าง ต้องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโดยการรื้อถอนอาคารเดิมออกตามความจ าเป็น 
ก่อนเริ่มท างานต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนทุกครั้งไป อุปกรณ์ต่างๆที่รื้อถอนออกมา 
หากน าไปใช้ใหม่ได้ต้องน าไปเก็บไว้ ณ สถำนท่ีท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก าหนด 

3.3.3 ผู้รับจ้าง ต้องวางแผนงานการก่อสร้างอย่างละเอียดโดยเริ่มตั้งแต่การท า  WBS 
(Work Break down Structure), การท า  Activities list แล ะก าห นด duration, skill and unskilled 
labor, ท า Resource leveling จากข้อมูลที่เตรียม ให้ใช้ CPM เป็นการวางแผนทั้งระบบ โดยมี Activities แต่
ละอย่างมีระยะเวลาไม่เกิน 14 วันท าการ โดยก าหนดวันหยุดทุกอย่างลงด้วย จากข้อมูลที่เตรียมให้น าไป
วางแผนอย่างละเอียด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project, หรือ โปรแกรม Primavera  โดยให้มีการปรับปรุง
ทุกๆ 1 เดือน และส่งพร้อมรายงานประจ าเดือน โดยรายงานในส่วนของการวางแผนจะต้องประกอบด้วย
รายการอย่างต่ าดังต่อไปนี้คือ 

- Critical Activities list 
- Critical factor 
- S – Curve 
- CPM  Network diagram 
- Planning network diagram (Progress) 
- Update and correction network diagram 
- ถ้ามีการล่าช้าให้เสนอวิธีเร่งรัดให้ทันตามแผนงานและเสนอวิธีท างาน             

ให้มีประสิทธิภาพมาด้วย 
- ค่า FF และ TF ของ CPM ถือว่าเป็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างเท่านั้น    

ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างสงวนสิทธ์ิในการน าไปท างานเพิ่มได้โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

3.3.4 ผู้รับจ้าง ต้องเสนอแผนงานอื่นๆ อีก เช่น แผนงานหลัก (Master Schedule) 
แผนงานเรื่องแรงงาน งานเครื่องจักร, แผนงานก าลังคน, แผนงานส่งวัสดุเข้าหน้างาน แผนงานการเสนอ Shop 
Drawing และ Construction Drawing เป็นต้น เพื่อให้การก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องส่ง
รายช่ือวิศวกร และสถาปนิก ที่ควบคุมงานดังกล่าวตามกฎหมายควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม โดยเซ็นใบควบคุม
งาน และใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม ส่งให้คณะกรรมตรวจการจ้างก่อนเริ่มท างาน  เพื่อใช้เป็นใบรับรองการ
ควบคุมงาน  และใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนเริ่มท างานเพื่อใช้เป็น
ใบรับรองการควบคุมงานตามกฎหมาย 

3.3.5 การขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่
ระบุให้ทดสอบตามแบบรายการกอ่สร้างตลอดจนค่าใช้จ่ายในการทดสอบทกุอย่าง โดยการทดสอบวัสดุอุปกรณ์
จะต้องท าโดยสถาบันที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุด้วย 

3.3.6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสงวนสิทธ์ิในการสั่งหยุดงาน ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ท าการ
ด าเนินตามแบบและรายการประกอบแบบทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะไม่สามารถอุทธรณ์   ร้องขอเวลาและ
ค่าเสียหายใดๆ 
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3.3.7 การจัดท ารายงาน 
(1) รายงานประจ าวัน 

ผู้รับจ้างจะต้องท ารายงานประจ าวันตามแบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับการอนุมัติ           
จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง  รายงานประจ าวันน้ีจะต้องประกอบด้วย  ดังนี้ 

- จ านวนพนักงาน  คนงานทุกประเภทของผู้รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง 
- วัสดุที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง  วัสดุที่ส่งเข้ามาและวัสดุที่ได้ใช้ไป 
- อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง 
- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 
- อุปสรรคและความล่าช้าของงานก่อสร้าง 
- ค าสั่งของคณะกรรมตรวจรับพัสดุและการเปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้าง              

ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสั่งให้ท า 
- แบบก่อสร้างและแบบแก้ไขที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- เหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุข้ึนในบริเวณก่อสร้างและ          

ผู้มาเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้าง 
(2) รายงานประจ าเดือน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า  และส่งรายงานประจ าเดือนให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ  จ านวน 4 ชุด ภายใน 7 วันแรกของเดือนถัดไปตามแบบฟอร์มของเอกสารซึ่ งได้รับอนุมัติ                     
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจ าวันความก้าวหน้าของงาน
ในช่วงเดือนที่ผ่านมาและเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด  รวมทั้งรูปถ่ายแสดง
ความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือนอย่างน้อย 6 รูป 

3.3.8 การประชุมในระหว่างการก่อสร้างอาคาร 
(1) ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดให้มีข้ึนเป็น

ประจ าในระหว่างการก่อสร้าง และผู้รบัจา้งต้องให้ผูจ้ัดการงานก่อสรา้ง/วิศวกร หรือผู้รับผิดชอบในงานก่อสรา้ง
ของตนเข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นประธานในที่ประชุม และ
ผู้รับจ้างต้องผกูผนัตนกับข้อตกลงทีม่ีขึ้นในระหว่างการประชุมนั้นตามที่มบีันทกึการประชุม  ซึ่งจะเสนอให้ผู้รับ
จ้างรับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

(2) ในกรณีทั่วไปให้ถือว่า จะต้องมีการประชุมในระหว่างการก่อสร้างอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเรียกประชุมนอกจากนี้ตามสถานการณ์และความจ าเป็นได้ 

(3) ผู้รับจ้างอาจขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแก้ไขบันทึกการประชุม               
ที่กล่าวข้างต้นได้ และให้มีการบันทึกข้อโต้แย้งดังกล่าวไว้ในบันทึกการประชุมครั้งถัดไป 

(4) ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดให้มีสถานที่ห้องประชุม และสิ่งอ านวยความสะดวก            
ในการประชุมดังกล่าวตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคาร 

3.3.9 ผู้รับจ้าง จะต้องท าแผนการด าเนินการก่อสร้างรวม และแผนย่อยเพื่ อ ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ หากมีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานใหม่ผู้รับจ้างจะต้อง                      
ให้ความร่วมมือในการปรับแผนการก่อสร้างใหม่ด้วย 
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3.3.10 ผู้รับจ้างต้องท า As Built Drawing ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อเสร็จงาน          
ในแต่ละงานนั้นๆ และผู้รับจ้างจะต้องท า Shop Drawing ส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกครั้งที่แบบ
ก่อสร้างไม่ระบุวิธีการผู้รับจ้างจะไม่ท างานที่ไม่มีแบบหรือแบบระบุรายละเอียดไม่เพียงพอ 

3.3.11 มติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ถือว่าสิ้นสุด 
3.3.12 ถ้าผู้รับจ้างสงสัยในรายละเอียด หรือข้อก าหนดของสัญญาน้ีหรือถ้าปรากฏว่าแบบ

หรือรายการก่อสร้างของสัญญาน้ีคลาดเคลื่อนหรือขัดแย้งกันผู้รับจ้าง จะต้องสอบถามคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดกุ่อน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเสนอวินิจฉัยการก่อสร้างให้เจ้าของโครงการตัดสินใจและสิ่งใดที่
ไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างแต่จ าเป็นต้องท าเพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องบริบูรณ์และวิธีปฏิบัติการช่างที่ดี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างท าการนั้นๆ โดยผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าจ้างและค่าวัสดุ
ก่อสร้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

3.3.13 ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพิ่ม หรือ ลด จากแบบตาม
สัญญาก่อสร้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มหรือลดลงกับเวลาเพิ่ม หรือ ลด การท างาน
แล้วแต่กรณี ตามที่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้นและให้ถือว่าการตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง   
แห่งสัญญาน้ี 

3.3.14 เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือและ
เครื่องใช้  และอุปกรณ์ก่อสรา้งของผู้รบัจา้ง และท าความสะอาดเก็บกวาดกลบเกลีย่พื้นที่ทีท่ าการก่อสร้าง และ
รื้อถอนอาคารช่ัวคราวออกจากบริเวณงานให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วัน   นับแต่วันที่ผู้รับจ้างให้รับมอบงานแลว้ 

3.3.15 ผู้รับจ้าง ต้องท าการประกันความเสียหายทุกประเภท (Contractor’s all Risks)            
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 
 

3.4 กำรเตรียมอุปกรณ์, วัสดุก่อสร้ำงและแรงงำน 
3.4.1 ผู้รบัจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือที่ดทีี่ใช้ในการท างานเป็นไป

ตามแบบและรายการประกอบแบบทีจ่ะใช้ในงานน้ีนอกจากวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุจะจัดหา
ให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา  ซึง่วัสดุทีจ่ัดหาให้นีจ้ะน าออกไปบริเวณทีก่่อสร้างไม่ได้นอกจากจะมกีารอนญุาตเป็น
ลายลักษณ์อกัษรจากคณะกรรมการตรวจรบัพัสด ุ

3.4.2 วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีคุณสมบัติดีและใหม่            
ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้ในการก่อสร้างจึงจะน าไปใช้ในการก่อสร้างได้ 

 
3.5 ข้อก ำหนดของผู้รับจ้ำงในกำรก่อสร้ำง 

งานโครงสร้าง  งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า – สื่อสารและระบบปรับอากาศ  
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย  และงานโครงสร้างส าหรับงานระบบและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างานซึ่งต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

3.5.1 ผู้รับจ้าง  ต้องจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องป้องกัน และเครื่องอ านวยความสะดวก
ทั้งหลายไว้ในที่ก่อสร้าง  เพื่อการท างานและลดการเสี่ยงภัยน้อยลง 

3.5.2 ผู้รับจ้าง  ต้องจัดให้มีสภาพการท างานที่ดีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต         
ของคนงานรวมทั้งต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ แก่พนักงาน คนงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างรวมทั้งผู้มาเยี่ยมดูงานก่อสร้างด้วย  ทั้งนี้จากการจัดสภาพการท างานต้องให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ           
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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3.5.3 ผู้รบัจ้างตอ้งจัดท าเครื่องหมายต่างๆ ใหเ้ห็นได้ชัดเจนติดต้ังในสถานที่จะเป็นอันตราย
แก่พนักงาน คนงาน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและบุคคลอื่นๆ ทีเ่ข้าไปในบริเวณ
ก่อสร้าง 

3.5.4 ในการก่อสร้างหรือท างานใดๆ ที่คณะกรรมการตรวจรบัพัสดเุห็นว่าอาจกอ่ให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของบุคคลต่างๆ หรือของทรัพยส์ินคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ  อาจสั่งให้ผูร้ับจ้าง
ป้องกันเหตุน้ันได้  หากผู้รบัจ้างไมป่ฏิบัติตามคณะกรรมการตรวจรับพสัดุมสีิทธิสั่งใหห้ยุดการท างานนั้นได้และ
จะถือเป็นเหตุขอต่อระยะเวลาการกอ่สร้างอกีไม่ได้ 

 
3.6 กำรส่งมอบงำนและระยะเวลำกำรประกันซ่อมแซม 

3.6.1 การมอบงาน 
1.ผู้ควบคุมงานจะท าบัญชีงานที่ต้องแล้วเสร็จ (Punch List) และตรวจสอบทดลอง

ตามบัญชีงาน  พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองข้ันต้น  และจัดท าบัญชีงานที่ต้องแก้ไข  (List Of Defect Work) 
ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อการด าเนินการไปข้ันสุดท้ายให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion)  ซึ่งต้องอยู่ภายใน
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา 

2.การตรวจงานครั้งสุดท้ายจะประกอบไปด้วยฝ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
ฝ่ายผู้รับจ้างโดยจะท าการตรวจสอบ ทดสอบอาคาร ส่วนประกอบอาคาร ระบบต่างๆ ประกอบอาคารอย่าง
ละเอียดหากมีข้อบกพร้องต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องรีบด าเนินการให้สมบูรณ์ เรียบร้อยโดยเร็ว 

3.การซ่อมแซม  บริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างที่เกิดความเสียหาย  อันเนื่องจาก
การท างานของผู้รับจ้างงานโครงสร้าง  งานสถาปัตยกรรม  งานโยธา งานระบบไฟฟ้า – สื่อสารและระบบปรับ
อากาศ  งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างส าหรับงานระบบ  และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อยทุกประการก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

4.การท าความสะอาดสถานที่  ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากการตรวจรับ ละส่งมอบงานแล้ว  ส่วนการ
ตกแต่งบริเวณผู้รับจ้างจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดตุรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

5.กุญแจต่างๆ ผู้รับจ้าง  จะต้องท าป้ายถาวรแจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้ตรง
กับแม่กุญแจทุกชนิด โดยเตรียมเก็บไว้ในตู้กระจกอย่างดี และต้องส่งมอบให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทันที  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับมอบงานแล้ว และห้ามผู้รับจ้าง จ าลองกุญแจเหล่าน้ีโดยเด็ดขาดไม่ว่า
กรณีใดๆ 

3.6.2 ระยะเวลาประกันการซ่อมแซม 
ในระยะเวลา 2 ปี  ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับงานก่อสร้างแล้วในระหว่างนี้  

ถ้ามีความบกพร่องความเสียหาย  ความทรุดโทรมที่เกิดข้ึนแก่อาคารอันเนื่องมาจากความผิดพลาดความไม่
รอบคอบละเลยของผู้รับจ้างในขณะท าการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องท าการปรับปรุงให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อย
หรือใช้งานได้ดีดังเดิม โดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เพิ่มเติมไม่ได้ทั้งสิ้น 
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3.6.3 การส่งมอบอุปกรณ์และรายการเอกสาร 
1. คู่มือส าหรับการดูแลรักษา  ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมคู่มือและข้อแนะน าของ

บริษัทผู้ผลิตส าหรับวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่น ามาติดต้ังในอาคารนี้ 
2. ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหาวิทยากรผู้ช านาญงานของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ที่

น ามาติดตั้งอาคารมาอบรมหรือแนะน าให้บุคลากรของผู้ว่าจ้างรับทราบเกี่ยวกับการดูแลรักษาการใช้งานหรือ
ซ่อมบ ารุงเบื้องต้นจนกว่าจะมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได ้

3. ผู้รับจ้างจะต้องมอบเครื่องมือและช้ินส่วนอะไหล่ที่มีมากับอุปกรณ์ ให้ผู้ว่าจ้างเก็บ
รักษาทั้งหมด 

4. หนังสือรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตหรือตัวแทนหรือผู้ติดตั้งส าหรับเครื่องจักร
และอุปกรณ์ทุกชนิดโดยมีก าหนดระยะเวลารับประกันอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาบ ารุงรักษาตามสัญญาก่อสร้าง 

5. ผู้ รับจ้ างจะต้องจัดเตรียม วัสดุและ/อุปกรณ์งานตกแต่งสถาปัตยกรรม           
เพื่อส ารองในการบ ารุงรักษาอาคารหลังการรับมอบงานในปริมาณ  และตามรายการที่ผู้ว่าจ้างก าหนด             
โดยจัดเตรียมส่งมอบกับผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบอาคาร  ทั้งนี้  รวมถึงตามข้อก าหนดเฉพาะงานในแต่ละ
ระบบด้วย 
 

3.7 แผนกำรท ำงำน 
3.7.1 ให้ผูร้ับจ้างจะต้องเสนอแผนการท างานประกอบและแผนการท างานจะต้อง

ประกอบด้วยแผนดังต่อไปนี้คือ 
(1) Master Schedule และ S – Curve 
(2) Man – Power  Schedule 
(3) Material approve by catalog and by sample Schedule 
(4) Material P/O and on site Schedule 
(5) Cash flow  and capital 
(6) Shop drawing and Construction drawing  Schedule 
(7) CPM Network Diagram 
(8) Planning network diagram by MS Project or Primavera 
(9) Critical Activities List 
(10) Critical Factor 
 

3.8 วิธีกำรท ำงำน 
3.8.1 ให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการก่อสร้างระบบกันดินและระบบไม้แบบที่จะใช้ในการท างาน  

ระบบคอนกรีตผิวเปลือย  อย่างละเอียด  และเสนอวิธีการท างานทุก ๆ อย่างที่มีในโครงการ เพื่อให้ได้งานมี
คุณภาพดีที่สุดและท างานส าเร็จได้ตามจุดประสงค์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสูงสุด 

3.8.2 ผู้รับจ้าง  ต้องเสนอวิธีการท างานทั้งระบบ  เพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ 
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เง่ือนไขประกอบสัญญำกำรก่อสร้ำง 
 

ในกำรปฏิบัติงำนกำรก่อสร้ำงหำกข้อควำมของเง่ือนไขประกอบสัญญำกำรก่อสร้ำงขัดแย้งกับสัญญำ
หลักให้ถือปฏิบัติตำมสัญญำกำรก่อสร้ำงหลักเป็นส ำคัญ 
 
1. สถำนท่ีก่อสร้ำง 

ผู้รบัจ้างจะต้องท าการก่อสร้างงานนี้  ณ ที่ดิน ของ มหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 
2. เง่ือนไขในแบบแปลนรำยกำรก่อสร้ำง 

2.1 กำรตรวจสอบแบบแปลน  รำยกำรและสภำพของสถำนท่ี ท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำงและท ำกำรแก้ไข 
2.1.1 ผู้รับจ้าง จะต้องตรวจสอบแบบแปลน  รายการก่อสร้างกับสถานที่จริงให้เข้าใจแจ่ม

แจ้งโดยตลอดเพื่อมิให้มีข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง  ในกรณีที่ผู้รับจ้างเห็นว่าแบบ
แปลนรายการก่อสร้างไม่ชัดเจนขัดแย้ง หรือมีข้อสงสัยไม่เข้าใจส่วนหนึ่งส่วนใด
เกี่ยวกับแบบแปลน  รายการก่อสร้างสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ ให้ผู้รับจ้างสอบถาม
โดยตรง  หรือแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่
เหมาะสม ก่อนการด าเนินงานต่อไป  เพื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้แก้ไข
แบบแปลน  รายการหรือข้อความเพิ่มเติมให้ถูกต้องและท าเป็นลายลักษณ์อักษร  
และมีลายเซ็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก ากับในแบบแปลน  รายการข้อความ
แก้ไขทุกฉบับ  หากมีข้อบกพร่อง  หรือผิดพลาดเนื่องจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่
กล่าวไว้นี้   หรือด าเนินการไปก่อนประการใดก็ตามผูร้ับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่
จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามค าแนะน าของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนั้น  โดยไม่
เรียกร้องเป็นมูลค่าหรืออื่นใดเพิ่มเติม 

2.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบ  ส ารวจ  และรังวัดสถานที่ก่อสร้างเพื่อส ารวจ
เกี่ยวกับทางเข้าพื้นที่  ที่จะใช้ส าหรับเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ ท่อประปา
สาธารณะ สายไฟฟ้า  ทางระบายน้ าสาธารณะและระยะต่างๆ ให้แน่นอนจนจัดวาง
ต าแหน่งแนวระยะสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามรูปแบบ รายการตามสัญญา 
จัดท าระดับมาตรฐานตรวจสอบสิ่งก่อสร้างข้างเคียงต่างๆ ที่จ าเป็นที่ระบุไว้ในงาน
บริเวณและ/หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร  การอ่านแบบ อ่านระยะใน
แบบ และกะขนาดให้ผู้รับจ้างถือระยะตัวเลขในแบบแปลนรายละเอียดเป็นเกณฑ์ใน
กรณีที่สงสัยจะมีความขัดแย้งคลาดเคลื่อนหรือ ไม่เข้าใจประการใดก็ตามเกี่ยวกับ
แบบแปลนรายละเอียดกับสถานที่จริง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างทราบทันที  หลักฐานในการตรวจสอบรังวัดและรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าว
นั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าให้ชัดเจนเรียบร้อย  เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
พิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะด าเนินงานข้ันต่อไปหลักฐานดังกล่าวจะต้องเสนอล่วงหน้า
อย่างน้อย 15 วัน  นับจากวันท าสัญญานี้  การปักผังที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตาม
สัญญาและการตกลง  การวางแนวไฟฟ้า  น้ าใช้ช่ัวคราว  สิ่งปลูกสร้างช่ัวคราว  
เส้นทางล าเลียงขนส่ง  และอื่น ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้งานก่อสร้างด าเนินไปได้เรียบร้อย
ตามสัญญาผู้รับจ้างจะต้องท าเป็นรูปแบบและหลักฐานพร้อมรายละเอียดต่างๆ               
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ให้ชัดเจนครบถ้วนเหมาะสม  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตรวจสอบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน  หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ  ให้ผู้รับจ้างจดัเป็นหลักฐานพร้อม
รายละเอียดให้ชัดเจน   เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและปฏิบัติงานต่อไป   
ตามการวินิจฉัย  และเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนั้น   ความล่าช้า
เนื่องจากการนี้จะด้วยเหตุใดก็ตาม  ผู้รับจ้างจะหยิบยกเป็นข้ออ้างเรียกร้องใดๆ 
ไม่ได้ทั้งสิ้น 

2.1.3 การก าหนดระดับ   ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแบบ  ส่วนการวางแนวอาคารให้
เป็นไปตามแบบ  หรือตามที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก าหนด 

 
2.2 ควำมคลำดเคลื่อนในแบบแปลน รำยละเอียดและข้อก ำหนดประกอบแบบและกำรแก้ไข 

2.2.1 แบบแปลนรายละเอียดและข้อก าหนดประกอบแบบ  มีไว้เพื่อความสะดวก              
ของผู้รับจ้างในการที่จะด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงอาจมีความ
คลาดเคลื่อน  ขาดตกบกพร่อง  และความผิดพลาดอยู่บาง  แต่วัตถุประสงค์ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องการให้ผู้รับจ้างท าการก่อสร้างงานต่างๆ ที่ระบุไว้ให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ด้วยความมั่นคงแข็งแรง  และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  ดังนั้นหากมีงานใดที่จะต้องท าเพิ่มเติม  เนื่องจากความคลาดเคลื่อน  ขาด
ตกบกพร่อง  หรือความผิดพลาดของแบบแปลนรายละเอียด  และข้อก าหนด
ประกอบแบบแล้ว  ผู้รับจ้างจะเรียกร้องเงินเพิ่มเติมจากผู้ว้าจ้างมิได้ 

2.2.2 สิ่งใดที่สงสัยว่า  จะมีการคลาดเคลื่อนของแบบแปลน  รายละเอียดและข้อก าหนด
ประกอบแบบขัดแย้ งกับผู้ รับจ้ าง  จะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉัยให้  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะ
ถือเอาความถูกต้องในวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลักในการปฏิบัติ และผู้รับ
จ้างจะต้องท าการแก้ไขและด าเนินการก่อสร้างตามค าวินิจฉัยน้ันทันที 

2.2.3 สิ่งใดที่ก าหนดไว้ในแบบแปลนรายละเอียด  และข้อก าหนดประกอบแบบแล้วแต่
ในทางปฏิบัติงานช่างไม่อาจระบุไว้ได้ครบถ้วน  เช่น  ความอ่อนแก่ของสี การติดตั้ง  
รูปร่างลักษณะและสิ่งปลีกย่อยต่าง ๆ ตลอดจนรูปขยายรายละเอียด  เป็นต้น  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะช้ีแจ้งอธิบาย  รายละเอียดให้ขณะพาดูสถานที่หรือ
ขณะท าการก่อสร้าง  การช้ีแจ้งรายละเอียดนี้ถือเป็นส่วนประกอบของแบบแปลน
รายละเอียดและข้อก าหนดประกอบครั้งนี้ด้วย 

2.2.4 หากผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างหรือท าด้วยฝีมือไม่ประณีตเรียบร้อย  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธ์ิสั่งให้ผู้รับจ้างรื้อถอน  หรือท าใหม่ตามความ
เหมาะสมซึ่งผูร้ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งทันที  และในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ 
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2.3 แบบใช้งำน (Shop Drawings) และแบบตำมกำรสร้ำงจริง  (As Built Drawings) 
2.3.1 ผู้รับจ้าง  จะต้องจัดท าแบบใช้งาน   (Shop Drawings) งานระบบวิศวกรรม

โครงสร้าง โยธา งานระบบ งานระบบสถาปัตยกรรม  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับ
จ้างจะต้องจัดท าและส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   พิจารณาตรวจสอบอนุมัติ
ล่ วงหน้ า  ก่ อนด า เนินการ ใช้และติดตั้ งไม่น้ อยกว่า  14  วัน   หรือตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะเห็นเหมาะสม  และผู้รับจ้างต้องไม่ด าเนินการ
ก่อสร้างหรือติดตั้งงานน้ันๆ  จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในการพิจารณาอนุมัติแบบใช้งานดังกล่าวแต่ละครั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะใช้เวลา 14  วัน  นับตั้งแต่ที่ได้รับแบบใช้งานที่
ครบถ้วนสมบูรณ์  การพิจารณาอนุมัติแบบใช้งานจะใช้ข้อก าหนดตามเอกสารสัญญา  
กฎเกณฑ์ในวิชาชีพแต่ละสาขาเป็นมาตรฐาน 

2.3.2 แบบใช้งาน  (Shop Drawings)  จะต้องแสดงรายละเอียดของวัสดุ   ขนาด รูปร่าง 
ลักษณะ ชนิด ต าแหน่ง ระยะ ระดับ แนว รายละเอียดประกอบแบบ และ ข้อมูล
เกี่ยวข้อง  รายละเอียดประกอบติดตั้งให้ชัดเจน  ด้วยมาตรส่วนเหมาะสมเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของสถาปนิก  วิศวกร  แขนงช่างนั้น ๆ แบบใช้งานจะต้องมีการตรวจสอบ
จากสภาพสิ่งก่อสร้างที่แท้จริง  น ามาเป็นพื้นฐานในการท าแบบใช้  หากแบบใช้งาน
นั้น ๆ กระท าข้ึนและได้รับการพิจารณาอนุมัติไปก่อนถึงก าหนดการใช้งานจริง  ให้
ผู้รับจ้างท าการตรวจสอบปรับแก้ไขให้เหมาะสม  ถูกต้อง  กับสภาพการก่อสร้างจริง
ในแตล่ะส่วนของงานก่อสร้างนั้นๆ โดยยึดหลักมาตรฐานข้อก าหนดไว้ดังในข้อ 2.4.1  
เป็นบรรทัดฐานและต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   แขนงงานช่างนั้นๆ 
ตรวจสอบพิจารณาใหม่ในเวลาที่เหมาะสม  จนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ   เสียก่อนจึงจะน าไปท าการก่อสร้างติดตั้งได้ 

2.3.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบใช้งานส าหรับงานก่อสร้างในข้ันตอนต่างๆ (นอกเหนือจาก
ที่กล่าวไว้ข้างต้น) เมื่อ 
(1) แบบก่อสร้างไม่ชัดเจนเพียงพอหรือมีปัญหาในการก่อสร้าง 
(2) จุดต าแหน่งของรูปแบบส่วนต่างๆ โดยทั่วไปควรท าแบบใช้งาน 
(3) คณะกรรมการตรวจการจ้าง   แจ้งให้ท าแบบใช้งาน 
หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ระบไุว้ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น  จนเกิดหรือเป็นเหตุให้เกิด
ข้อผิดพลาดบกพร่องข้ึนในงานส่วนใด ๆ ให้ถือว่าผู้รับจ้างฝ่าฝืนสัญญา  และผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่องผดิพลาดนั้นๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยเสียก่อน  จึงจะ
ท างานส่วนอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องต่อไปได้หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ             
จะเห็นสมควรโดยผู้รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

2.3.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบใช้งานต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา
ตรวจสอบพร้อมหนังสอืแจ้งส่งและส าเนาเพื่อการอนุมตัิอย่างน้อย 5  ชุด  หรือตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   เห็นเหมาะสม 
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2.3.5 เมื่องานก่อสร้าง  งานประกอบการติดตั้งต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ผู้รับจ้างจะต้องน าแบบ
ใช้งาน  (Shop Drawings)  งานนั้นๆ มาตรวจสอบแก้ไขให้ ถูกต้องเรียบร้อย
ครบถ้วน  ตรวจตามสภาพความเป็นจริงของงานก่อสร้างทุกส่วนทุกประเภท              
ผ่านการพิจารณาตรวจสอบอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว  
และจะรวมล าดับอย่างเป็นระเบียบครบถ้วนเพื่อใช้เป็นแบบตามการสร้างจริง  (As 
Built Drawings)แบบตามการสร้างจริงจะต้องมีขนาดเท่ากับแบบก่อสร้างใช้มาตรา
สว่นเดียวกันในการเขียนแบบ  ตามแบบก่อสร้างตามสัญญา  หรือตามคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ จะก าหนดให้  โดยต้องแสดงส่วนต่างๆ และรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากแบบก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างและการตกลงต่างๆ อย่างชัดเจนครบถ้วน    
โดยผู้รับจ้างต้องจัดท าบนกระดาษไข  จัดมอบแบบตามการสร้างจริง (As Built 
Drawings)  ที่ตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนให้คณะกรรมการตรวจรับ
พั ส ดุ  จ าน วน   1 ชุ ด   แล ะจั ดท า เป็ น ส า เน าก ระดาษ ไข  จ าน วน  2 ชุ ด                          
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   ก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย เพื่อประกอบเป็น
ผลงานสุดท้าย  มิฉะนั้นจะถือว่างวดสุดท้ายตามสัญญา  และการตกลงก่อสร้างต่างๆ 
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ส่งมอบงานไม่ได้ 

2.3.6 เพื่อให้การจัดท าแบบใช้งาน  (Shop Drawings)  และแบบตามการสร้างจริง              
(As Built Drawings)  ได้ตามมาตรฐานข้อก าหนดต่างๆ  โดยถูกต้องครบถ้วน  ผู้รับ
จ้างต้องจัดและใช้บุคคลที่มีคุณวุฒิประสบการณ์ความช านาญพร้อมอุปกรณ์เครื่องมอื
เครื่องใช้ให้เหมาะสม  และเพียงพอท างาน  ตามที่ระบุไว้นั้นๆ จนงานเสร็จเรียบร้อย
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบสัญญาก่อสร้างและข้อตกลงต่างๆ ทุกประการ 

 
2.4 กำรรักษำแบบในท่ีก่อสร้ำง 

2.4.1 ผู้รับจ้าง จะต้องเก็บแบบแปลนพร้อมทั้งรายการก่อสร้างไว้  ณ สถานที่ก่อสร้างอย่าง
น้อย 1  ชุด  ให้จัดเรียงล าดับและเย็บเล่มไว้อย่างมีระเบียบ  เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ    ตรวจสอบได้ทุกเวลา 

2.4.2 ผู้รับจ้าง  จะต้องจัดแบบและรายการที่จ าเป็นส าหรับการก่อสร้างในงานแต่ละ
ประเภท  และงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา  และตรวจสอบได้ทุกเวลา
เพื่อให้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ชักช้า  อันเป็นผลเสยีหายแก่การปฏิบัติงานและ
การก่อสร้าง 
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3.   ระเบียบข้อปฏิบัติและสิทธิต่ำงๆ 
3.1    กำรจัดหำ   กำรขออนุญำต  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ข้อบังคับต่ำงๆ กำรป้องกันอันตรำย  

ควำมเสียหำยทรัพย์สินและบุคคล 
3.1.1 ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้จัดหา  และเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการ  และด าเนินการ

เกี่ยวกับวัสดุเครื่องมือ  เครื่องใช้  เครื่องจักร  อุปกรณ์สิ่งของต่างๆ น้ าประปา  และ
ไฟฟ้า  ที่ใช้ในการก่อสร้าง  การขนส่ง  แรงงานและช่างฝีมือ  ความปลอดภัยและ
อื่นๆ ที่จ าเป็นเหมาะสมกับสภาพงานจนงานเสร็จเรียบร้อย  ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบ
และรายละเอียดและข้อก าหนดต่างๆ  ภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

3.1.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราวต่าง ๆ และการใช้สถานที่ทั้งในและ
นอกบริเวณเขตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามสัญญา  และการตกลงต่าง ๆ และเป็นผู้ขอ
อนุญาตใช้น้ าประปา  ไฟฟ้าช่ัวคราวและโทรศัพท์ ช่ั วคราวจากการไฟฟ้าฯ                
และองค์การโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่าง ๆ ดังกล่าว  หรือค่าใช้จ่าย
เพื่อการใช้และติดตั้งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างเพื่อให้งาน  ก่อสร้างด าเนินไป
ด้วยความรวดเร็ว  ราบรื่น  เรียบร้อย  ส าเร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์  และสัญญา
ให้ถือเป็นหน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น  โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 

3.1.3 ผู้รับจ้ างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน  กฎเทศบัญญัติ                   
และข้อระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องหากมีความเสียหาย
ใดๆ เกิดข้ึนจากกการปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายชดเชย
ค่าเสียหายนั้นๆ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

3.1.4 ผู้รับจ้างต้องป้องกันรักษาอาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินต่างๆ ทั้งในและนอก
บริเวณงานก่อสร้างของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตามสัญญา  
และการตกลงต่างๆ รวมทั้งทรัพย์สินถนนและสาธารณูปโภคต่างๆ มิให้เกิดอันตราย
เสียหาย  ตลอดระยะเวลาท าการก่อสร้าง  จนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับมอบ
งานก่อสร้างนั้น ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว  หากมีความเสียหายหรืออันตรายใดๆ เกิดข้ึน  
กับสิ่งปลูกสร้างถนนสิ่งสาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ  
ชดใช้ค่าเสียหายของสิ่ งนั้นๆ ทั้ งหมดให้แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ  หรือตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ก าหนดตกลงไว้โดยไม่มี            
ข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 
ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินงานด้วยวิธีการที่ถูกต้อง  ปลอดภัยและเหมาะสมป้องกัน
อันตราย  เหตุร้าย  อุบัติเหตุต่างๆ   มิให้เกิดข้ึนแก่ผู้ควบคุมงาน  ช่าง คนงาน 
เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน  าที่และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออันตรายที่เกิดข้ึน  
กับบุคคลดังกล่าวโดยจ่ายค่ารักษาและชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลนั้นๆ โดยไม่มีข้อ
โต้แยง้ใดๆ 
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3.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดด าเนินการป้องกันอันตราย  อุบัติเหตุ  ให้ความปลอดภัยอย่าง
เพียงพอโดยไม่ประมาทเลินเล่อ  และไม่เพิกเฉยแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ตลอดจนบุคลากรทุกคน  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง   
ทั้งในบริเวณงานก่อสร้างหรือในสถานที่ต่างๆ ที่มีการเตรียมและด าเนินการเกี่ยวกับ
งานก่อสร้างตามสัญญาและการตกลงต่างๆ หากมีความเสียหาย  อันตรายหรือการ
เรียกร้องด าเนินคดีใดๆ ที่เกิดข้ึนตามกฎหมายอันเกี่ยวกับความเสียหาย  อันตราย
ประการใดๆ ซึ่งเกิดกับบุคลากรดังกล่าวข้างต้น  อันเกิดข้ึนจากหรือเกิดข้ึนระหว่าง
การปฏิบัติงานตามหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างนั้นหรือเกิดข้ึนจากความประมาท
เลินเล่อและการเพิกเฉยบกพร่อง  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ารักษา  ค่าเสียหายตามการเรียกร้องนั้นๆ โดยไม่มีข้อแม้
ใดๆ 
 

3.2   วัสดุอุปกรณ์ 
3.2.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพเรียบร้อย  และได้มาตรฐานไม่เคย

ผ่านการใช้งานที่ ใดมาก่อน  มีคุณภาพที่ดีถูกต้องตามข้อก าหนดในแบบและ
ข้อก าหนดประกอบแบบ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าประกอบติดตั้งและตกแต่งวัสดุที่
น ามาใช้ในการก่อสร้าง  ด้วยฝีมือที่ดีมีคุณภาพตามจุดประสงค์ของแบบ  รายการ  
และข้อตกลงหากมีการเสียหายในระหว่างการก่อสร้างหรือ ระยะสัญญาเป็นหน้าที่
ของผู้รับจ้างจะต้องน าของใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า 

3.2.2 วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ก าหนดให้ใช้ตามแบบรูปรายการตามสัญญาก่อสร้างหรือให้ใช้ใน
งานก่อสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างและรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ 
ตามที่ระบุไว้หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร้องขอ  รวมทั้งกรรมวิธี  ในการ
ปฏิบัติคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์และบริษัทผู้ผลิตพร้อมทั้งแจ้งยืนยันความพร้อมใน
การจัดซื้อหา  เตรียมการติดตั้งโดยครบถ้วนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตรวจ
พิจารณาอนุมัติล่วงหน้าระยะไม่เกินกว่า 30  วัน นับจากวันเริ่มงานก่อสร้างตามที่
ระบุไว้ในสัญญาก่อนการด าเนินงานติดตั้ง  และผู้บริหารก่อสร้างจะตรวจอนุมัติ
ตัวอย่างในเวลา 15  วัน  นับจากวันที่ได้รับตัวอย่างและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว 
วัสดุอุปกรณ์ตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วเท่านั้น  ที่ผู้รับจ้างจะน าไปสั่งซื้อได้  
และน าไปด าเนินการก่อสร้างให้ทันตามเวลาที่มีการระบุตกลงยืนยันไว้  ผู้รับจ้างจะ
อ้างเหตุผลในการอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง  ในการต่อสัญญาการก่อสร้างหรือการ
เรียกร้องใดๆ เพิ่มเติมไม่ได้ 
ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดต้องติดป้ายบอกช่ือวัสดุอุปกรณ์  วัน เดือน ปี ที่ส่ง
ข้อมูล  รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งให้ตรวจต้องมีขนาด
พอที่จะแสดงให้เห็นประเภทลักษณะผิวสี  คุณภาพและการตกแต่ง 
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3.2.3 บรรดาวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด  ที่ปรากฏในแบบรูปและรายละเอียด
และข้อก าหนดประกอบแบบก่อสร้าง  หรือไม่ได้ระบุแต่จ าเป็นต้องน ามาประกอบ
งานก่อสร้างเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง   จะต้องเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา
สมควร  ผู้รับจ้างจะอ้างว่าไม่มีในท้องตลาดหรือขาดตลาด  หรือต้องสั่งจาก
ต่างประเทศ  หรือต้องรอให้ครบอายุการใช้งาน (แล้วแต่ชนิดของวัสดุ)  แล้วน า
เหตุผลเหล่านั้น  ไปเป็นข้ออ้างเป็นเหตุให้การก่อสร้างต้องชะงักหรือ ล่าช้าไม่ทัน
ก าหนดสัญญาและขอต่อระยะเวลาสัญญาไม่ได้ 

3.2.4 วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ  ที่ไม่อาจหามาได้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเท่า
หรือเทียบเท่ามาแทน  ทั้งนี้ต้องส่งตัวอย่างหรือท าตัวอย่างพร้อมรายละเอียดและ
การปฏิบัติงานต่างๆ เช่นกล่าวไว้ในข้อ  3.2.2   ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ตรวจดู  และได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ก่อนจึงจะด าเนินงานได้ 

3.2.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีสิทธิ  ที่จะไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่นใดที่ไม่ตรงตามดัง
ระบุในแบบและรายการ  หากเห็นว่าไม่จ าเป็นและผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุชนิด  ที่
มีคุณภาพและลักษณะตรงตามที่ระบุในแบบแปลนและรายการมาใช้โดยไม่มีข้อ
โต้แย้งใดๆ 

3.2.6 หากวัสดุอุปกรณ์ๆ ที่ผู้รับจ้างเสนอใช้จ าเป็นต้องมีการทดลองคุณภาพ  ผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดลองและทดสอบคุณภาพทั้งสิ้น  หากมีการ
เสียหายใดๆ เกิดข้ึนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและไม่คิดมูลค่าใด ๆเพิ่มเติม 

 
3.3 เครื่องมือ  เครื่องใช้และเครื่องจักร  น่ังร้ำน  เครื่องหมำยเพ่ือให้ควำมปลอดภัย 

3.3.1 เครื่องมือ เครื่องใช้  เครื่องจักร  นั่งร้าน ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาใช้ในการ
ก่อสร้าง  ต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับชนิดของงาน  มีประสิทธิภาพสูง  มั่นคงและ
ปลอดภัยจากอันตรายอันอาจจะเกิดกับคนงาน  คนภายนอกและทรัพย์สินข้างเคียง 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและ ชดใช้ค่าเสียหายอันอาจเกิดข้ึนได้นอกเหนือจากส่วน
ที่ได้รับการชดใช้จากประกันภัย 

3.3.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับของทางการในการขอ
อนุญาตใช้หรือติดตั้งเครื่องมือ  เครื่องจักร  เครื่องใช้  นั่งร้าน  อุปกรณ์ต่างๆ   
ส าหรับงานก่อสร้างในสญัญาและผู้รับจ้างจะต้องจัดท าติดต้ังเครื่องหมายบริเวณที่จะ
เกิดอันตราย  อุบัติเหตุหรือจัดท าสิ่งป้องกันช่ัวคราวบริเวณอันตรายนั้น รวมทั้งต้อง
ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้างในสัญญา 

3.3.3 เครื่องมือ  เครื่องใช้  เครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใดที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมในการน ามาใช้ในการก่อสร้าง   หรือไม่ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน  อาจสั่งให้น าออกจากสถานที่ก่อสร้าง  และผู้รับจ้างจะต้องจัดหา
เครื่องมือ  เครื่องใช้  เครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เห็นสมควรให้ใช้ได้มาปฏิบัติงานทันที 
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3.4 ช่ำงฝีมือและคนงำน 
3.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องหาช่างฝีมือ  และคนงานที่มีความสามารถและความช านาญในงานแต่

ละประเภทมาปฏิบัติงานถ้าปรากฏว่าช่างฝีมือและคนงานนั้นปฏิบัติไม่ดีพอ  
ประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่มี  หลักการช่างที่ดี  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีสิทธิ
ที่จะสั่งเปลี่ยนช่าง  คนงาน  เพื่อให้ได้งานที่ประณีตเรียบร้อยมีมาตรฐานถูกต้องตาม
แบบแปลนรายการ  ข้อตกลงและถูกต้องตามกฎหมายและเทศบัญญัติ  การแจ้ง
เปลี่ยนช่างและคนงานน้ีผู้รับจ้างจะต้องรีบปฏิบัติจัดหาช่างและคนงาน ให้เหมาะสม
ทันที  โดยไม่มีข้องเรียกร้องหรือโต้แย้งใดๆ  

3.4.2 ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่ในการป้องกันดูแลรักษา  ไม่ให้เกิดความเสียหายอันตรายใดๆ 
แก่สิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินช่างและคนงานตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในงาน
ก่อสร้างของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  และผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบชดใช้หากมีเหตุอันตรายเสียหายใดๆ เกิดข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว  โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
3.5 ผู้ควบคุมงำนประจ ำของผู้รับจ้ำง 

3.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมาย  ประกอบด้วยสถาปนิก
และวิศวกร  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  พิจารณาเห็นว่ามีความสามารถและ
เหมาะสมท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และควบคุมงานการก่อสร้างให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพที่ดีทุกประการ 

3.5.2 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องมีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม(ก.ส.)ประเภทภาคีข้ึนไป 
(2) เป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(ก.ว.)ประเภทภาคีข้ึนไป 
(3) เป็นผู้ที่เคยผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่  และประสบการณ์  ในงานก่อสร้างมา

เป็นอย่างดี 
(4) เป็นผู้ที่มีประวัติการท างานดี   มีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตาม

หน้าที่เป็นอย่างดี  และให้ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
(5) ต้องเป็นผู้ที่มีอุปนิสัย  เข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้เป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือใน

การด าเนินงานก่อสร้างกับทุกฝ่ายได้ดี 
3.5.3 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายช่ือพรอ้มทัง้ประวัติการท างานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้

รับจ้าง  ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ  เป็ นลายลักษณ์อักษรเมื่ อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  อนุมัติแล้วจึงปฏิบัติงานได้ 

3.5.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตารางปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งแจ้งก าหนดเวลาในการควบคุมงาน
ของสถาปนิกและวิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้าง  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุพิจารณาอนุมัติ 

3.5.5 ผู้รับจ้าง   จะต้องให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างตามคุณวุฒิที่ระบุในข้อ 3.5.2  
และตามตารางที่อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ในข้อ 3.5.3   ปฏิบัติงาน
ตามตารางการปฏิบัติงานในข้อ 3.5.4   อย่างเคร่งครัดที่สุดมิฉะนั้นจะถือว่าผิด
สัญญา 
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3.5.6 ผู้รับจ้าง  จะต้องจัดวางแผนให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็น
อย่างด ี และไม่ชักช้าจนเป็นผลเสียหายแก่งาน 

3.5.7 ผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจะต้องศึกษา  แบบและรายการก่อสร้างอย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วนและต้องวางแผนงานโครงการล่วงหน้า  เพื่อจัดเตรียมงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีหลักการของช่างที่ดี  เป็นไปตามกฎข้อบังคับ  การท างานก่อสร้างที่
ก าหนดไว้ 

3.5.8 ช่างและคนงานของผู้รับจ้าง  ที่ด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญา  จะด าเนินงานไป         
โดยล าพัง  โดยไม่มีวิศวกร  และผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างคอยติดตามตรวจสอบดูแล
ช้ีแนะแก้ไขความถูกต้องของงานก่อสร้างในแต่ละส่วนแต่ละข้ันตอนของงานก่อสร้าง
ไม่ได้และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    มีสิทธิและอ านาจสั่งไม่รับงานในแต่ละส่วน  
แต่ละข้ันตอนของงานก่อสร้างนั้น ๆ  ไว้ได้จนกว่าผู้รับจ้างได้แก้ไขให้ ถูกต้อง
เหมาะสมจึงได้ด าเนินงานนั้นๆ ต่อไปได้โดยฝ่ายผู้รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใดๆ  
ไม่ได้ทั้งสิ้น 

3.5.9 หากวิศวกร  หรือสถาปนิกควบคุมประจ า  หรือผู้ควบคุมประจ างานการก่อสร้างของ
ผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานก่อสร้าง  ณ  ที่ก่อสร้างในระหว่างมีการด าเนินงานก่อสร้าง  
ไม่ ว่าในลักษณะใดที่จ าเป็นต้องมี วิศวกร  หรือสถาปนิกควบคุมประจ างาน                
หรือผู้ควบคุมงานควบคุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีสิทธิและอ านาจสั่งระงับ
งานก่อสร้างในส่วนงานนั้น ๆ หรืองานก่อสร้างสัมพันธ์ต่อเนื่องได้   จนกว่าจะมี
วิศวกรควบคุมประจ างาน  และผู้ควบคุมประจ างานของผู้รับจ้าง เข้าประจ าควบคุม
งานและจัดด าเนินงานอย่างเหมาะสม  จึงจะให้ด าเนินงานก่อสร้างในส่วนที่ถูกระงับ
งานไว้นั้นต่อไปได้  และโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะแจ้งเหตุผลด้วยวาจา
และลายลักษณ์อักษรการสั่งระงับและการให้ท างานต่อไปให้ผู้รับจ้างทราบทันที 

3.5.10 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  สงสัยว่างานก่อสร้างไม่เรียบร้อย  ไม่ถูกต้อง
ตามแบบและรายการก่อสร้าง   หรือเป็นปัญหา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ               
มีสิทธิและอ านาจสั่งระงับงานสว่นน้ัน ๆ   ได้ช่ัวคราวและแจ้งการวินิจฉัยจากผู้บริหาร
การก่อสร้างทันที  ที่ได้สั่งระงับงานดังกล่าว  และการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  ถือเป็นข้อช้ีขาด  โดยผู้รับจ้างจะน ามาโต้แย้งเรยีกร้องใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

3.5.11 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้
รับจ้างใหม่ได้  หากพิจารณาเห็นว่า  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างนั้นไม่เหมาะสม   หรือมี
ความบกพร่องในหน้าที่  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง   ที่มีคุณวุฒิ  
และความสามารถ  และมีความเหมาะสมตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ    และ/หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มาปฏิบัติงานในหน้าที่ทันที 

3.5.12 ค าแนะน าหรือค าช้ีแจ้งใดๆ   ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้ให้แก่ผู้ควบคุมงาน
ของผู้รับจ้างนี้ถือว่าได้แจ้งโดยตรงต่อผู้รับจ้างแล้ว 
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3.6 กำรตรวจและทดลองงำนวัสดุ 
3.6.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีสิทธิที่จะเข้าตรวจ  และควบคุมการก่อสร้างใน

บริเวณงานก่อสร้างอาคารโรงงานหรือสถานที่อื่น ๆ ของผู้รับจ้างซึ่งมีการเตรียมการ
และด าเนินการต่าง ๆ ส าหรับการก่อสร้างตามสัญญานี้ได้ในทุกเวลาที่เห็นสมควร  
โดยผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงจะต้องรับผิดชอบจัดอ านวยความสะดวกให้ความ
ป ล อด ภั ย รวม ทั้ งจั ดห า เค รื่ อ ง ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ที่ จ า เป็ น เห ม าะส ม ให้ พ ร้ อ ม                     
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ใช้สิทธิท าการดังกล่าวข้างต้นนั้นได้โดยสมบูรณ์ 

3.6.2 ในกรณีที่ระบุไว้ในรายการ  หรือตามค าสั่ งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ                
หรือตามกฎเทศบัญญัติหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆที่ก าหนดให้ต้องท าการตรวจหรือ
ทดสอบวัสดุหรืองานใดๆ เกี่ยวกับ  คุณภาพความเหมาะสมหรือความมั่นคงผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้ทราบล่วงหน้า
เป็นเวลา  15  วัน  เพื่อตรวจหรือทดสอบวัสดุหรืองานนั้นๆ จนกว่าจะได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจึงจะลงมือปฏิบัติงานนั้นต่อไปได้ 

3.6.3 วัสดุสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้รวมทั้งการติดตั้งใดๆ ในส่วนต่างๆ ของงานก่อสร้างไม่
ว่าจะเป็ น ในระยะก่อนการใช้ระห ว่างใช้หรือใช้ไป แล้ วประการใดก็ตาม                
หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบผู้รับจ้างจะต้อง
ด าเนินการโดยเคร่งครัดตามที่มีรายการข้อก าหนดไว้นั้นหรือตามที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ จะเห็นสมควรสั่งให้ด าเนินการจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจและได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุโดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

3.6.4 งานส่วนใดที่ระบุในรายการ   หรือตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ                 
ที่จะต้องมีการตรวจพิจารณาตามล าดับข้ันจึงจะอนุมัติด าเนินการต่อไปได้ผู้รับจ้าง
จะต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  หากมีส่วนใดที่จัดท าไปก่อนโดยมิได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีสิทธิที่จะสั่งให้รื้อถอนหรือทุบส่วนนั้น
ได้  และผู้รับจ้างจะต้องจัดท าใหม่โดยไม่คิดมูลค่าหรือเรียกร้องโต้แย้งใดๆ เพิ่มเติม 

3.6.5 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้าง  ให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ   ตรวจอนุมัติก่อนท าการติดตั้ง   ในกรณีที่ วัสดุหรือ ช้ินส่วนที่ จะส่งให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตรวจสอบอนุมัติมีขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการขนส่ง  
เช่น  หน้าต่างประตู  หรือส่วนอื่น ๆ  ให้ผู้รับจ้างจัดท าแบบตัวอย่างข้ึน ณ ที่ก่อสร้าง  
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตรวจอนุมัติก่อนที่จะท าการติดตั้งหรือก่อสร้าง
วัสดุหรือช้ินส่วนนั้น ๆ ในส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของอาคารวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างของอาคารจะต้องน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และ/
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เช่นเดียวกัน  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ  ต้องการควบคุมคุณภาพ  และความสามารถในการรับน้ าหนักของคอนกรีต  
โดยการให้หล่อแท่งคอนกรีตเพื่อน าไปทดสอบ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแท่งคอนกรีต
เพื่อการทดสอบนี้  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งในการท าแท่งคอนกรีตและ
การทดสอบ 
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3.7 สิทธิของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  ในกำรแก้ไขงำน 
3.7.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีอ านาจ  และสิทธิในการสั่งให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

งานใดๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในแบบและรายการตามข้อตกลงใน
สัญญา 

 
3.8 สิทธิของผู้รับจ้ำงในกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 

3.8.1 หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ผู้รับจ้างให้ผู้รับ
จ้างในสัญญาภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งภายหลังที่ผู้รับจ้าง ได้ยื่นเอกสารเบิกเงิน
ค่าก่อสร้างเสร็จและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   ได้รับรองการส่งงานนั้นแล้ว  
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะร้องขอและทวงถามได้ 

 
3.9 กำรประกันควำมเสียหำยทุกประเภท 

3.9.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาและจัดท าประกันภัยพร้อมช าระเบี้ยประกันในลักษณะ 
Contractor’s All Risks เต็มมูลค่าโครงการโดยให้ความคุ้มครองถึงผู้รับจ้างรายอื่น ๆ 
ในโครงการด้วย กรมธรรม์นี้ ให้ระบุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ต้องมีระยะเวลาการเอาประกันภัย ตั้งแต่เริ่ม
งานก่อสร้างจนถึงก าหนดการรับมอบงานงวดสุดท้าย  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม์  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดข้ึน  ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างราย
อื่นๆ ที่ท าให้เกิดความเสียหายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก  
และค่าความเสียหายส่วนที่เกินจากมูลค่าที่เอาประกันไว้   รวมทั้งเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวมาแล้วทั้งหมดไม่เป็นผลให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบใดๆ ตามสัญญา
นี้  โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ  ที่มิได้ระบุไว้ในกรมธรรม์  
ผู้รับจ้างจะต้องท าประกันภัยส าหรับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องจักร  ที่พักคนงาน
และโรงงานก่อสร้าง  หรืออื่น ๆ ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ฉบับนี้ 

 
4.   เง่ือนไขในหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 

4.1 กำรจัดวำงแผนงำนและกำรปฏิบัติ 
4.1.1 ผู้รับจ้าง จะต้องท าแผนงาน  การจัดด าเนินงานโครงการก่อสร้าง  ทั้งหมดอย่าง

สมบูรณ์  ให้ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสัญญาและข้อก าหนดตกลงต่างๆ  แสดง
ล าดับ ข้ันตอน  ชนิด ลักษณะ  ปริมาณระยะเวลา  ผลงาน  และมูลค่างาน  
ความสัมพันธ์สอดคล้องของงานแต่ละข้ันตอนของแขนงงานและของงานทั้งหมด  
รวมทั้งรายละเอียดที่จ าเป็นอื่นๆ พร้อมหนังสือแจ้งความสามารถความรับผิดชอบ  
การด าเนินงานตามแผนงานนั้นจัดแยกเป็นชุด  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาล่วงหน้าอย่างมากไม่เกิน  15  วัน  (นับจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ )   
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะใช้เวลาพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบ  (นับจากวันที่
ได้รับหนังสือนั้น)   ในระยะเวลาประมาณ  15  วัน   
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4.1.2 ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงแผนงานของอาคาร  หรือข้ันตอน
การท างาน  เพื่อท าการขนส่ง   หรือเก็บสต๊อกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องไม่
คิดค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมราคาก่อสร้างในภายหลังมิได้ 

4.1.3 ในการท างานก่อสร้างแต่ละส่วน  หรือแต่ละข้ันตอนของงานก่อสร้างผู้รับจ้าง  
จะต้องจัดท าแผนงานละเอียดอย่างเหมาะสมกับงาน   พร้อมการคาดคะเนผลและ
ปริมาณของงานนั้น  ๆ ทุกระยะ 7 วัน และ 1 เดือน  (หรือในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะเห็นสมควร)  จัดให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ
ก่อสร้างทั้งหมดที่จัดวางไว้นั้นส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   พิจารณาล่วงหน้า
ก่อนด าเนินงานดังกล่าว  และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการท างานไปตามแผนงาน
นั้น  ไม่ว่าจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ประการใดก็ตาม 

4.1.4 ในกรณีที่ผู้รับจ้างท างานก่อสร้างล่าช้า  กว่าแผนงานที่วางไว้หรือมีลักษณะช้ีบ่งว่า
งานก่อสร้างจะไม่เป็นไปตามแผนงานที่จัดวางไว้นั้นๆ  ไม่ว่าจะมีเหตุสืบเนื่องจากการ
ท างานของผู้รับจ้างเอง  หรือจากเหตุอื่นใดก็ตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีสิทธิ
สั่งให้ผู้รับจ้างเร่งท างานกลางวัน  กลางคืนและในวันหยุด  ได้โดยผู้รับจ้างจะเรียก
ค่าจ้างเพิ่มเติมไม่ได้  นอกจากนี้ยังเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขจัดแผนงาน
หลักใหม่   ของแต่ละส่วนแต่ละข้ันตอนและของโครงการก่อสร้างทั้ งหมด                  
ให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อก าหนดสัญญาและการตกลงที่มีไว้แต่เดิมหรือตามที่จะได้
มีข้อก าหนดตกลงไว้นั้นๆ  

4.1.5 การจัดแก้ไขปรับปรุงแผนงานนั้น ๆ  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการเช่นเดียวกับการจัด
วางแผนงานดังกล่าวไว้ข้างต้นหรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เห็นเหมาะสม
จึงจะท างานก่อสร้างต่อไปได้และผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขปรับปรุงการท างานและ
ปริมาณงานตามข้อก าหนดต่างๆ สอดคล้องเหมาะสมกับแผนงานที่แก้ไขเห็นชอบนั้น 

 
4.2         กำรแจ้งผลงำนและหลักฐำน 
  ในระยะการท างานก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามข้อก าหนดสัญญา  และการตกลงต่าง ๆ             
เป็นหน้าที่ 
  และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะต้องจัดท า  และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ 
  ในรูปของรายงานประจ าเดือน คือ 

4.2.1 การจัดเตรียมงาน  การใช้วัสดุแรงงานแต่ละข้ันตอนแต่ละแขนง  ในแต่ละสัปดาห์  
แต่ละเดือน (ในลักษณะตาราง)  ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เห็นสมควร 

4.2.2 ผลการทดสอบตรวจสอบวัสดุ  และงานก่อสร้างต่างๆ พร้อมความเห็นการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   

4.2.3 ปริมาณผลความก้าวหน้าของงานแต่ละข้ันตอนของแต่ละแขนงงาน  และของงาน
ทั้งหมดที่เสร็จ  แจ้งความส าเร็จหรืออุปสรรคความช้าเร็วเทียบกับผลงานที่ก าหนด
เห็นชอบไว้ในลั กษณ ะเปรียบ เที ยบด้วยตารางและ  BAR  CHAT   ตามที่
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  เห็นสมควร 
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4.2.4 ภาพถ่ายผลงานความก้าวหน้าของงานแต่ละเดือน  (เพื่อประกอบการเบิกจ่าย
เงินงวดค่าก่อสร้างตามสัญญา)  รวมทั้งภาพถ่ายการทดสอบวัสดุก่อสร้างกาน
ตรวจสอบข้อช ารุดบกพร่องและการแก้ไขการประกอบติดตั้งและงานก่อสร้างที่มี
ลักษณะส าคัญต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เห็นสมควร บันทึกภาพไว้เป็น
หลักฐานอ้างอิงความถูกต้องเรียบร้อยของการท างานตามข้อก าหนดสัญญาต่าง ๆ 

4.2.5 แบบฟอร์ม  ตารางแสดงรายการใช้วัสดุ-แรงงาน  ตามตารางแสดงผลความก้าวหน้า
งานแต่ละข้ันตอนของงานทั้งหมด  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตามที่คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ  ก าหนดแนะน า  หรือพิจารณาเห็นชอบ  โดยจัดท าด้วยปริมาณให้เพียงพอ
กับการใช้งานจนงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

4.2.6 ภาพถ่ายผลความก้าวหน้าของงานและการตรวจสอบ  ทดสอบ  วัสดุติดตั้งแก้ไขต่าง 
ๆ ที่ก าหนดต้องนั้นจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ครอบคลุมงานอย่างทั่วถึงชัดเจนด้วย
ภาพถ่ายขนาดไม่เล็กกว่า  3.5” x 5”  และจ านวนภาพถ่ายตามความเหมาะสมของ
งาน   พร้อมข้อความรายละเอียดประกอบใหเ้หมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
น าส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ควรจัดแยกเป็นชุด ๆ พร้อมหนังสือน าส่งตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เห็นสมควร 

 
4.3 กำรปฏิบัติงำนในเวลำปกติและกำรปฏิบัติงำนในเวลำพิเศษ 

4.3.1 การปฏิบัติงานก่อสร้างตามปกติในแต่ละวัน  ผู้รับจ้าง  ช่าง คนงานทุกแขนงงาน
ก่อสร้างของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ข้างต้น  และผู้รับจ้าง
หรือผู้แทนผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการปฏิบัติและรับผิดชอบอีกดังนี้ 
(1) แจ้งขอการท างานแต่ละวัน  โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนการท างานปกติอย่างน้อย            

1  วัน ประกอบด้วย  ขอบเขต  ต าแหน่ง  ชนิดลักษณะ  ระยะเวลา  ปริมาณ
งาน  จ านวน ช่าง คนงาน  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ที่ส าคัญผังสังเขปปริมาณงานที่
กะจะท าเสร็จในแต่ละวัน   พร้อมทั้งแจ้งการจัดการป้องกันอันตรายความ
เสียหายให้เหมาะสมตามความจ าเป็นกับสภาพงาน  โดยจะต้องแยกแยะจัดท า
ให้สอดคล้องกับแผนงานละเอียดและแผนงานทั้งโครงการที่ได้ก าหนดหรือได้รับ
การเห็นชอบไว้นั้นๆ  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  แต่ละกรณีงาน  พิจารณา
เห็นชอบเสียก่อนจึงจะท างานน้ันได้  

(2) แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  แล้วแต่กรณี  ให้ท าการตรวจสอบการ
ประกอบการติดตั้งการแก้ไขต่างๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานแต่ละ
ข้ันตอนและของแต่ละแขนงงานหรือตามที่มีการระบุตรวจสอบทดสอบให้
ตรวจสอบทดสอบให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามก าหนดหรือตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ เห็นชอบหรือเห็นเหมาะสมแล้วจึงท างานข้ันต่อไปได้ 

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีความเห็นให้แก้ไข  ชนิด  ลักษณะ  
ปริมาณงานวิธีการท างานหรืออื่น ๆ ให้เหมาะสมประการใดก็ตามผู้รับจ้างและ
ผู้แทนผู้รับจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องปฏิบัติไปตามความคิดเห็นและ
การพิจารณาเพื่อให้งานแต่ละข้ันตอนและงานส่วนอื่นๆ  ที่ต่อเนื่องด าเนินต่อไป
ได้ไม่หยุดชะงักล่าช้าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะต้องก าหนด
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ระยะเวลาการแจ้งและด าเนินงานตรวจสอบทดสอบรวมทั้งงานแก้ไขต่างๆ            
จนได้ผลถูกต้องเรียบร้อยตามก าหนดและด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองโดยไม่มี
ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

(4) เวลาปฏิบัติงานปกติของผู้รับจ้างเริ่มจาก  8.00 น. จนถึงเวลา 17.00  น.              
ในกรณีจ าเป็นต้องปฏิบัติงานเกินก าหนดเวลาปกติ  เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
ต่องานนั้นได้  ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้ทราบทุกครั้ง  
และให้ป ฏิบัติงานตามข้อก าหนดการท างานต่าง ๆ ที่ ระบุ ไว้รวมทั้ งข้อ
ก าหนดการปฏิบัติงานในเวลาพิเศษ  ตามกฎข้อบังคับในกฎหมายแรงงานด้วย 

(5) การจัดเอกสารหลักฐานการท างานในเวลาปกติต่างๆ  ดังกล่าวข้างต้นเป็นหน้าที่
ของผู้รับจ้างต้องจัดท าแยกเป็นชุด ๆ  พร้อมส าเนาและหนังสือน าส่งมาที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะเห็นสมควรเหมาะสม 

4.3.2 การปฏิบัติงานในเวลาพิเศษ 
(1) ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจ าเป็น  ต้องปฏิบัติงานจนล่วงเลยกว่าเวลาปกติหรือ

จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในเวลากลางคืน  ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงานชนิดลักษณะ
การจัดเรียงการด าเนินงานการตรวจสอบต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส าคัญ
จ าเป็น  ช่าง คนงาน ปริมาณงาน และระยะเวลาที่คาดคะเนไว้ ความสะดวก  
ความปลอดภัย  การป้องกันอุบัติเหตุและอื่นๆ อย่างเหมาะสมเพียงพอกับงาน  
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสมควรทุก
ครั้ง  และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานไปตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
เห็นสมควรเหมาะสม  พร้อมทั้งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความ
เสียหายใด ๆ ก็ตามอันเกิดจากการท างานเกินเวลาปกติทั้งสิ้นการจัดส่งเอกสาร
หลักฐาน  การท างานเกินเวลาปกติให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดส่งเอกสาร
ท างานในเวลาปกติ  หรือตามที่ผู้บริหารก่อสร้างเห็นสมควร 

(2) หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   พิจารณาเห็นว่างานนั้นจ าเป็นต้องมี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้บริหารงานก่อสร้างตรวจตราควบคุมดูแลงาน
ก่อสร้างนั้น  ผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวก  ให้ความปลอดภัยป้องกัน
อุบัติเหตุอันตรายต่างๆ ตามที่มีข้อก าหนดไว้เช่นเดียวกับการท างานในเวลาปกติ
แก่ผู้บริหารก่อสร้าง  และผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปฏิบัติงานเกินเวลาปกติ                
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และผู้บริหารงานก่อสร้างนั้นในอัตราเหมารวม
ช่ัวโมงละ  400 บาท  ของวิศวกร ช่ัวโมงละ200  บาท  ของช่างเทคนิค              
ต่อคนท างานของผู้ควบคุมงานที่ท างานล่วงเวลา  โดยนับเวลาจากเวลาท างาน
ปกติจนเสร็จงานที่จะต้องตรวจตราดูแล  (การนับเวลาในกรณีผู้รับจ้างเริ่ม
ท างานก่อนเวลาปกติ  และจ าเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
ตัวแทนตรวจตราควบคุมดูแลก็ให้นับเวลาที่ เพิ่ มนั้นไปตนถึงเวลาที่ เริ่ม
ปฏิบัติงานปกติ) ช่วงเวลาการท างานปกติ  หมายถึง ช่วงเวลา  8.00 น. - 17.00  น. 
ของวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ของแต่ละสัปดาห์  (ยกเว้นเฉพาะวันหยุดประจ าปี             
ของผู้บริหารก่อสร้าง  ซึ่งประกาศตามกฎหมายแรงงาน 
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(3) แบบฟอร์มเกี่ยวกับการแจ้งขอท างานแต่ละวัน  (ทั้งในเวลาปกติและนอกเวลา
ปกติ)  การตรวจสอบการประกอบติดต้ังส่วนงานก่อสร้างต่าง ๆ การขอท างาน
คอนกรีต  การตรวจสอบทดสอบ  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ บันทึกการสั่งงานของผู้
รับจ้างและอื่น ๆ  ที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
จะต้องจัดท าตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ก าหนดให้หรือเห็นชอบโดยผู้
รับจ้างต้องเตรียมแบบฟอร์มเหล่านี้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่ม
งานก่อสร้างอย่างน้อย  15  วัน   ด้วยปริมาณพอเพียงกับงานก่อสร้างที่จะต้อง
ให้เสร็จตามสัญญาและการตกลงต่าง ๆ นั้น 

 
4.4 กำรร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนและกำรประสำนงำน 

4.4.1  ผู้รับจ้างต้องจัดตัวแทนผู้มีอ านาจเต็มเข้าร่วมประชุม  ระหว่างผู้รับจ้างกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    ซึ่งอาจจะรวมถึง  สถาปนิก  วิศวกร  ตัวแทนของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  การประชุมดังกล่าวจะมี ข้ึนทุก ๆ  7 วัน  ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง  หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เห็นสมควรเรียก
ประชุมกรณีเร่งด่วน 

4.4.2 ผู้รับจ้างและบคุลากรของผูร้ับจ้างและองค์กร   ต้องให้ความร่วมมือและประสานงาน
กันและร่วมกันจัดหาวิธีป้องกันความเสียหาย  อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อ
หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ที่อาจเกิดข้ึน  ตลอดจนการรักษาทรัพย์สินของแต่ละ
ฝ่ายและส่วนรวมให้พ้นจากอันตราย  ซึ่งอาจเกิดจากอัคคีภัยและการสูญเสีย  ผู้รับ
จ้างและบุคลากรของผู้รับจ้างแต่ละองค์กร  ต้องรับผิดชอบ  และชดใช้ค่าเสียหายใน
กรณีที่เกิดการเสียหายงานฝ่ายอื่น  ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

 
4.5 กำรใช้สถำนท่ีและบริเวณ  กำรท ำควำมสะอำด 

4.5.1 การใช้สถานที่และบริเวณ 
(1) มหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  ไม่อนุญาตใหผู้้รบัจ้างปลูกสร้างที่

พักคนงานอยู่ในขอบเขตของบริเวณและสถานที่ท าการกอ่สร้าง   ยกเว้นการ
จัดสร้างทีเ่กบ็วัสดุเครื่องมอื  สัมภาระและทีท่ างานช่าง  คนงาน เท่านั้น 

(2) ผู้รบัจ้าง  จะตอ้งไม่ติดต้ังหรอืบรรทกุวัสดุ  หรืออุปกรณ์  หรือเครื่องมอื  
เครื่องจักรที่มีน้ าหนักบรรทุกมากเกินไป  อันอาจเกิดอันตรายแก่โครงสร้างหรือ
ส่วนของสิง่ปลูกสร้างต่างๆ ได้  หรือทีซ่ึ่งคณะกรรมการตรวจรบัพัสดเุห็นไม่
สมควร 

(3) ผู้รบัจ้างจะต้องจัดท าเครือ่งหมาย  หรือป้ายช้ีแจงในการใช้สถานที่  การ
ป้องกันอุบัติเหตุ  อันตราย  ความเสียหายต่าง ๆอย่างเหมาะสมและตามค าสัง่
ของ คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุเห็นสมควร 

(4) ในกรณี ที่ ต้ อ งการสถานที่ และบ ริ เวณ ส าหรับป ฏิบั ติ งาน เป็นพิ เศษ  
นอกเหนือไปจากการก่อสร้างธรรมดา   หรือในกรณีที่จะต้องใช้สถานที่และ
บริเวณส าหรับปฏิบัติงานในเวลากลางคืน  ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือขอ
อนุญาตเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  พิจารณาทุกกรณีและเมื่อได้รับการ
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พิจารณาเห็นชอบแล้ว  ผู้รับจ้างจึงเข้าไปใช้สถานที่บริเวณงานนั้นและ
ปฏิบัติงานนั้นได ้

(5) ผู้รับจ้าง  จะต้องจัดเก็บวัสดุที่ใช้ส าหรับการก่อสร้างและวัสดุที่ใช้แล้วหรือเหลือ
ใช้และเครื่องมือ เครื่องใช้  และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่
กีดขวางการจราจร  หรือการขนส่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  และต้อง
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอัคคีภัย  และเหมาะสมกับทุกสภาพดินฟ้า อากาศ 
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

(6) ผู้รับจ้าง  จะต้องจัดหาป้ายสัญญาณต่างๆ รวมทั้งไฟสัญญาณในเวลากลางคืน
ติดตั้งไว้ด้วยเพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาอันตรายต่างๆ ที่
เกิดข้ึนแก่ชีวิต  หรือทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมาหรือเกิดข้ึนกับอาคารทรัพย์สิน
ที่อยู่ใกล้เคียง  อันมีสาเหตุมาจากงานก่อสร้างนี้แล้ว  ผู้รับจ้าง จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายนั้น ๆ แต่ผู้เดียว 

4.5.2 การท าความสะอาดสถานที่ 
(1) ในระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดการขนเศษไม้  เศษวัสดุอื่น ๆ นั่งร้าน

หรือไม้แบบ  และวัสดุที่ไม่ได้ใช้น าไปทิ้งหรือจัดกองไว้อย่างเป็นระเบียบ  ไม่
เกะกะกีดขวางการท างานต่างๆ  และรักษาอาคารสิ่งปลูกสร้างและบริเวณที่ท า
การก่อสร้างให้อยู่ ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอย่างเหมาะสม  และตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เห็นสมควรอยู่เสมอ 

(2) เมื่องานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว   และการส่งมอบงาน  ผู้รับจ้างจะต้องกลบ
หลุมและบ่ออันเกิดจากการรื้อถอน  หรือเกิดจากการก่อสร้างต่างๆ  และต้อง
เก็บสิ่งที่เหลือใช้ต่างๆ  จากการก่อสร้างออกไปจากอาคารและบริเวณ  รวมทั้ง
ต้องเกลี่ยปรับแต่งระดับดินให้เรียบร้อยเหมาะสม   อยู่ในสภาพที่เข้าใช้สอยตาม
วัตถุประสงค์ความต้องการได้ทันที 

(3) ในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้จัดท าความสะอาดอาคาร  และบริเวณสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น  ในระยะเวลาตามที่ก าหนดให้ปฏิบัติหรือทีร่ะบไุว้คณะกรรมการตรวจรบั
พัสดุ  อาจจ้างให้ผู้อื่นเข้าจัดการได้  และคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างโดยหักเงินค่า
ก่อสร้างงวดสุดท้ายตามเงื่อนไขในสัญญาการตกลง 

 
4.6 กำรจัดตั้งโรงงำน  ท่ีท ำงำนชั่วครำว  กำรสุขำภิบำล  และกำรจัดท ำป้ำยงำน 

4.6.1 การจัดต้ังโรงงานที่ท างานช่ัวคราว 
(1) ผู้รับจ้าง  จะต้องตั้งโรงงาน  และที่ท างานช่ัวคราวในสถานที่คณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุจะก าหนดบริเวณให้และให้มีความมั่นคงเรียบร้อยตลอดระยะเวลางาน
ก่อสร้างตามสัญญาและการตกลงต่างๆ  

(2) ผู้รับจ้าง  จะต้องจัดเก็บวัสดุมีอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ
และปราศจากภัยต่าง ๆ ผู้รับจ้างมีที่พักส าหรับตนเฝ้าอาคารที่ก่อสร้างไว้อย่าง
เป็นสัดส่วน  ในจ านวนที่เหมาะสม  เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รื้อถอนออกให้
เรียบร้อยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาน้ าประปา  ไฟฟ้า  แสงสว่าง  และไฟฟ้า
ก าลังที่จ าเป็นส าหรับการก่อสร้าง  และใช้งานทั่วไปและต้องเป็นผู้ขออนุญาต  
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และออกค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต  และด าเนินการติดตั้งและการใช้จ่ายต่าง ๆ
ทั้งสิ้น   

(3) ผู้รบัจ้าง  จะตอ้งจัดระเบียบและรักษาความสะอาดโรงงานและที่ท างานช่ัวคราว
ต่าง ๆ  อย่างสม่ าเสมอจนกว่างานจะแล้วเสร็จเรียบรอ้ยและให้เคลือ่นย้าย
ออกไปจากบริเวณก่อสร้างทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้างแลว้ 

 
4.6.2 การสุขาภิบาล 

(1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าท่อระบายน้ าจากสุขภัณฑ์  จากการก่อสร้างและการใช้งาน
ทั่วไป  ออกไปให้พ้นบริเวณที่ท าการก่อสร้างโดยไม่เสียหายเดือดร้อนกับ
สิ่งแวดล้อมข้างเคียงต่างๆ  

(2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าส้วม  และห้องน้ าให้มิดชิด  และสะอาดถูกหลักอนามัยและ
ให้มีจ านวนมีเพียงพอส าหรับคนงาน   และจะต้องจัดวางระเบียบให้คนงานทุก
คนใช้ห้องน้ าและห้องส้วมที่จัดข้ึน  และห้ามโดยเด็ดขาด   มิให้คนงานใช้ห้องน้ า
และห้องส้วมส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร  นอกจากห้องน้ าห้องส้วมที่จัดไว้เฉพาะ
คนงาน  และให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดและสม่ าเสมอจนกว่าจะส่งมอบ
งานให้ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

(3) ให้ผู้รับจ้างท าการรื้อถอนอาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์ช่ัวคราวเหล่าน้ีไปให้พ้น
สถานที่ปลูกสร้างเมื่องานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และให้ท าความสะอาด
อาคารและบริเวณตามสัญญาและการตกลงต่างๆ  ให้เรียบร้อยและใช้งานได้
ทันที 

 
4.7 กำรท ำงำนก่อสร้ำงเฉพำะส่วน  และส่วนเกี่ยวเน่ืองต่ำงๆ  

4.7.1 การตรวจสอบจัดท าต าแหน่ง  แนว  ระยะ  ระดับต่างๆ กล่าวคือ 
(1) ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบต าแหน่งหมุดหลักเขตที่ดิน  แนวระดับ  

ต าแหน่ง  ระยะของบริเวณที่ดินกับของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ที่ระบุไว้ในสัญญา
การตกลงต่าง ๆ ของบริเวณสิ่งข้างเคียงที่ เกี่ยวข้องหรือที่จ ะใช้อ้างอิงต่างๆ  
รวมทั้งจะต้องจัดท าการป้องกันดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี   เพื่อใช้เป็นหลักยึดถือ
อ้างอิงในการบอกต าแหน่ง  ระยะ  ระดับ  แนวต่าง ๆ  กับของงานก่อสร้าง  
ตามรูปแบบรายละเอียดข้อก าหนดตกลงต่าง ๆ  ตลอดระยะการท างานจนงาน
ก่อสร้างต่างๆ เสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานนั้นไว้เรียบร้อยแล้ว 

(2) ในการท างานก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบแนว  ต าแหน่ง  ระยะ  
ระดับของอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  ที่ก าลังท าการ
ก่อสร้างกับแนวต าแหน่ง  ระยะ  ระดับ  และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ทุก
ครั้งก่อนที่จะท าการก่อสร้างในส่วนน้ัน   หรือท าการก่อสร้างข้ันต่อไป  และต้อง
แจ้งหลักฐานผลการตรวจสอบอย่างชัดเจน  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทราบไว้ทุกครั้งหากการตรวจสอบต่าง ๆ  แต่ละครั้งดังกล่าวมีผลคลาดเคลื่อน
จากที่ก าหนดไม่ว่าประการใดผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความคลาดเคลื่อนน้ัน ๆ พร้อม
ข้อมูลรายละเอียดหลักฐานที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างชัดเจนเหมาะสมให้
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  พิจารณาตรวจสอบวินิจฉัยนั้น ๆ ทันที  โดยไม่มี
ข้อโต้แย้งเรียกร้อยใดๆ  

(3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าระยะ  ต าแหน่ง  ระดับ แนว  ดิ่ง ฉาบที่แน่นอนถูกต้อง
ของโครงการหลักโครงสร้างส่วนประกอบ  ผนังส่วนต่อเนื่องต่าง ๆ เพื่อเป็น
ต าแหน่ง ระยะ แนว ระดับ หลักส าคัญงานก่อสร้างต่าง ๆเช่น งานสุขาภิบาล 
งานระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  การติดต้ังเครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  
อุปกรณ์ต่าง ๆ และงานรายละเอียดตามข้อก าหนดต่าง ๆ  ที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
เป็นต้นไปให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ  
ก่อนการท างานก่อสร้างส่วนนั้นหรืองานข้ันต่อไปของส่วนต่อเนื่องทุกครั้งและผู้
รับจ้างจะต้องรบัผดิชอบปฏิบัติไปตามการพิจารณาน้ันโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.7.2 การก าหนดระยะ  ขนาด  และส่วนเกี่ยวข้องจากที่ก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องท าการ
ส ารวจ  ตรวจสอบ  วัดช่วงระยะ  ลักษณะ  ขนาด ต าแหน่ง  ระดับแนวต่าง ๆ ตาม
สภาพความเป็นจริงของงานก่อสร้างเฉพาะส่วน  และส่วนเกี่ยวข้องที่จะท าการสั่ง
วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ต่าง ๆ  หรือปฏิบัติงานก่อสร้างส่วนใด ๆ ของอาคาร  สิ่ ง
ปลูกสร้างหรือการติดตั้งนั้น ๆ  หากวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องใช้  ที่จะสั่งหรือน ามาใช้  
เพื่อให้พอดีช่วงระยะตรงตามต าแหน่งได้  แนว  ระดับ  ขนาด  ลักษณะ  ทั้งใน
เฉพาะส่วนและส่วนที่เกี่ยวเนื่องของอาคารสิ่งปลูกสร้างส่วนต่าง ๆ คลาดเคลื่อนไป
จากระยะ  ต าแหน่ง  แนว  ระดับ  และอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ  ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ พร้อมหลักฐานอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  เพื่อพิจารณาทันที  และให้ผู้รับจา้งปฏิบัติไปตามการพิจาณาไว้เท่านั้น
การแจ้งส่งหลักฐานดังกล่าว  ผู้รับจ้างมีหน้าที่และรับผิดชอบด าเนินการดังกล่าวไว้
ข้างต้นนั้นๆ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องสั่งหรือท าการประกอบติดตั้งวัสดุที่มีขนาดหรือ
ระยะต าแหน่ง  ระดับ  แนว  ลักษณะแตกต่างไปจากรูปแบบรายการรายละเอียด
ข้อก าหนดต่าง ๆ แต่ให้พอดีและเหมาะสมกับช่วงระยะต าแหน่ง  ระดับ  แนว  
ลักษณะ  ขนาดของงานก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งสัมพันธ์สอดคล้องกับงานก่อสร้างส่วน
ต่อเนื่องใดๆ ตามสภาพความเป็นจริงนั้น ๆ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างที่จะต้องปฏิบัติงานดังกล่าวเหล่านั้นให้ถูกต้องเรียบร้อยเหมาะสม  ตรงตาม
พิจารณาก าหนดไว้โดยจะเรียกร้อยค่าชดใช้หรือโต้แย้งใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 

4.7.3 การเตรียมงานเพื่อการก่อสรา้งอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการ  และจัดท า
ช่อง  รู  คร่าว พุก ส่วนยึดเช่ือมโยง   ค้ ายันต่าง ๆ หรือส่วนที่จ าเป็นต้องจัดท าใน
ส่วนต่าง ๆ และงานส่วนต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้างนั้นๆ ให้ได้ขนาด  ระยะ  
ระดับ   แนว ดิ่ง  ฉาบด้วยวิธีการจัดท าอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามรูปแบบ  
รายละเอียดและข้อก าหนดประกอบแบบและได้มาตรฐานของงานก่อสร้างแต่ละ
แขนงงานช่างนั้น ๆ  ด้วยวิธีการท างานของช่างที่ดีให้เสร็จเรียบร้อยก่อนด าเนินงาน
ข้ันต่อไปในแต่ละส่วนนั้น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งหลักฐานพร้อมรายละเอียดการ
เตรียมและจัดท าการต่าง ๆ  ดังกล่าวอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(แล้วแต่กรณีงาน)  พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบเสียก่อนหากมี ข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่อนเสียหาเกิดข้ึนในส่วนนั้น ๆ ไม่ว่าประการใด   เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง
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จะต้องท าการเคลื่อนย้ายรื้อถอน  เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเรียบร้อยเหมาะสมตาม
ข้อก าหนดต่าง ๆ ดั งกล่ าวข้างต้นและตามที่ คณะกรรมการ ตรวจรับพั สดุ                    
จะเห็นสมควรเสยีก่อน   จึงจะท างานข้ันต่อไปได้  และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ  ผู้รับจ้างจะต้องระงับใน
การปฏิบัติงานมิให้เกิดความเสยีหายจากการปฏิบัติงานของผูร้ับจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้อง
ชดใช้ ค่าเสียหายนั้น  ๆ ในกรณีที่ มี การขัดแย้ งหรือไม่สามารถตกลงกันได้                   
ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นการตัดสิน  หากงานใดเป็น
หน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องเตรียมไว้ส าหรับการก่อสร้างที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับงาน
อื่น  แต่มิได้จัดท าไว้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าไว้ทั้งสิ้น 

4.7.4 ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังกวดขันการปฏิบัติงานก่อสร้างต่าง ๆของผู้รับจ้างมิให้เกิด
ข้ึนกับงานของผู้รับจ้างรายอื่นที่เกี่ยวข้องและหากเกิดการเสียหายข้ึน  เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่ว่าเป็นกรณีใดๆ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างจะต้องจัดท าให้มีสภาพถูกต้องเหมาะสมตามข้อก าหนดความต้องการ
และตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเห็นสมควร   รวมทั้งต้องชดใช้ความ
เสียหายนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด  อนึ่งหากปรากฏว่าการก่อสร้างส่วนใด ๆ ตาม
ข้อก าหนดรายละเอียดข้อตกลงหรือตามมาตรฐานงานก่อสร้างแขนงงานน้ัน ๆ หรือ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของช่างที่ดีถือเป็นหน้าที่ของผู้รบัจา้งจะต้องจัดเตรียมไว้
ส าหรับการท างานก่อสร้างทีจ่ าเป็นและเกีย่วข้อง  หรือต่อเนื่องกับงานอื่นแต่ผู้รับจ้าง
มิได้จัดเตรียมไว้จะด้วยเหตุประการใดก็ตาม  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดท า
ให้ถูกต้องเหมาะสม   ตามข้อก าหนด  ตกลงความต้องการทั้งสิ้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

4.7.5 ผู้รับจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช้  ต่าง ๆ ในงานก่อสร้างเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
(1) วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ  ตามรูปแบบรายการข้อก าหนด

ประกอบแบบจะต้องได้รับการพิจารณา  ตรวจสอบ  ทดสอบ  เห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ใช้ได้รวมทั้งจะต้องจัดส่งหลักฐาน  ตัวอย่าง  
รายละเอียดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านั้นตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียกร้องต้องการและด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆที่ระบุไว้จนเปน็ที่เรียบร้อย
เสียก่อนผู้รับจ้างจึงจะสั่งท าและน าไปประกอบติดตั้งในงานก่อสร้างต่าง ๆได้  
รวมทั้ ง เก็บรักษาตามที่ก าหนดตกลงไว้  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง
รายละเอียดผลการทดสอบวัสดุผสมคอนกรีต (Mix  Design)  เหล็กเสริม
คอนกรีต  และเหล็กโครงสร้างต่าง ๆ (ด้วยวิธีการและการจัดส่งตามที่ระบุไว้)  
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบให้ใช้จึงน าไปใช้  อนึ่ง
คอนกรีตที่ผสมใช้เองในหน่วยงานจะต้องผสมตามที่ก าหนดให้ใช้โดยต้องมีการ
จัดเตรียมและ ใช้ภาชนะที่ตวงวัดส่วนผสมเหมาะสมตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างมีสัดส่วนมาตรฐานตามอัตราส่วนที่ก าหนดสัมพันธ์เหมาะสมกับความจุ
และการท างานของเครื่องผสมคอนกรีตที่ผสมใช้ในแต่ละครั้งด้วยวิธีการผสม  
และการใช้งานคอนกรีตตามข้อก าหนดรายละเอียดที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง
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ครบถ้วนและต้องรับรองความถูกต้องการผสมคอนกรีตในการใช้งานและ              
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (แล้วแต่กรณีงาน)         
ทุกครั้ง  หากผู้รับจ้างมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงส่วนผสมวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ก็
ให้ปฏิบัติไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในบททั่วไป ข้อ 3.2  และที่กล่าวไว้ข้างต้น 

(2) ก่อนการส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าในบริ เวณก่อสร้างทุกครั้ ง  ผู้รับจ้าง
จ าเป็นต้องก าหนดวันเวลา  ประเภท   ชนิด  ลักษณะ  จ านวนรายละเอียดที่
จ าเป็นเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมกับการ
น าเข้าไว้และการใช้งาน 

(3) หากผู้รับจ้างน าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาในบริเวณที่ก่อสร้างรวมทั้ง  จัดท าการ
ใช้ประกอบการติดตั้งในงานก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดโดยที่ยัง
ไม่ได้มีการตรวจสอบ  ทดสอบ  พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ดังกล่าวไว้ข้างต้นให้เป็นที่เรียบร้อย   ผู้รับจ้างจะต้องท าการขนย้ายรื้อ
ถอนเอาออกไปจากบริเวณที่ก่อสร้างทันที  และหรือตามที่คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุเห็นสมควรโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ อนึ่งในกรณีที่ผู้รับจ้างน าวัสดุก่อสร้าง
ต่างๆ ตามรูปแบบ  ข้อก าหนดประกอบแบบเข้าบริเวณที่ก่อสร้าง  และจัดท าใช้
ป ระกอบติ ดตั้ ง ใน งานก่ อ ส ร้ า งต่ า ง  ๆ  โดยมิ ได้ ผ่ านก ารตรวจ ส อบ                    
ทดสอบเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้
เรียบร้อยเสียก่อนหากปรากฏว่าการพิจารณาตรวจสอบ  ทดสอบไม่ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดประกอบแบบต่าง ๆ และตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นไม่
เหมาะสมไม่สมควรน ามาใช้งานก่อสร้างต่าง ๆผู้รับจ้างจะต้องขนย้าย  รื้อถอน  
จัดหา  เป ลี่ ยน ใช้ ให้ ถูกต้ องตาม ข้อก าหนดประกอบแบบและตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือน
เสียหายใด ๆ กับงานก่อสร้างต่าง ๆ 

(4) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจตราดูแลป้องกันรักษาวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบ  รายละเอียดและข้อก าหนดประกอบแบบต่าง ๆ ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบทดสอบ เห็นชอบให้น าเข้าใช้ประกอบติดตั้งในงานก่อสร้าง
ต่าง ๆ  ที่ระบุไว้ตลอดระยะการก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จและผู้ว่าจ้างได้รับมอบ
งานไว้เรียบร้อยแล้วหากปรากฏว่าก่อนการใช้ระหว่างการใช้งาน  หรือหลังการ
ใช้งานก่อสร้างต่าง ๆ รูปลักษณะ  คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เหล่านั้น
เปลี่ยนแปลงไปไม่ถูกต้องเหมาะสมตามข้อก าหนดต่าง ๆ  และหรือตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เห็นสมควรไม่เหมาะสมต่าง ๆ  ผู้รับจ้างจะต้องรื้อ
ถอนขนย้าย  แก้ไข  จัดหาใช้ประกอบติดตั้งให้คงสภาพ  คุณภาพถูกต้อง
เรียบร้อยเหมาะสม  ตามข้อก าหนดตามต้องการ  และตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เห็นสมควรโดยไม่เกิดความล่าช้าและ
ไม่ก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนเสียหายใดๆ กับการก่อสร้าง 
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(5) การทดสอบ  ตรวจสอบ  และผลการตรวจสอบ ทดสอบ การเก็บตัวอย่างวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้
รวมทั้ งข้อก าหนด  การตรวจสอบ  ทดสอบ  มาตรฐานวิชาชีพ   งานช่าง              
สาขานั้น ๆ เมื่อได้ผลการทดสอบตรวจสอบถูกต้องเหมาะสมที่ก าหนดความ
ต้องการ  หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เห็นสมควรเหมาะสม  ผู้รับ
จ้างจึงจะท างานก่อสรา้งสว่นต่อเนื่องหรอืงานข้ันต่อไปได้  หากผลการตรวจสอบ
ทดสอบงานก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเหมาะสมตามข้อก าหนดต่าง ๆ ดังกล่าว  
ผู้รับจ้างต้องแก้ไขจัดท าจนได้ผลตามเกณฑ์ข้อก าหนดนั้น ๆ  หรือตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเห็นสมควรจึงจะท างานก่อสร้างข้ันต่อไปหรือ  
งานก่อสร้างส่วนต่อเนื่องต่อไปได้  ผู้รับจ้างจะต้องจัดด าเนินการและรับผิดชอบ
ก าหนดการปฏิบัติการ  ตรวจสอบ ทดสอบ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนได้ผลการ
ตรวจสอบ  ทดสอบถูกต้องตามข้อก าหนดต่าง ๆ ดังกล่าวโดยไม่ให้เกิดความ
ล่าช้ากระทบกระเทือนเสียหายกับงานก่อสร้างต่าง ๆ หากมีความล่าช้าเสียหาย
ใดๆ เกิดข้ึนกับงานก่อสร้างสืบเนื่องจากการท างานต่าง ๆ ดังกล่าวไว้ในบททั่วไป
ข้อ 4.2  และที่กล่าวไว้ข้างต้นเหล่าน้ี  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดท าและชดใช้
ทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้อยใดๆ  

(6) สถาบันต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างจะใช้เป็นที่ท าการทดสอบ  ตรวจสอบ  วัสดุอุปกรณ์
งานก่อสร้างก าหนดไว้ดังนี้ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขต ธนบุรี 

ลาดกระบัง  และ 
- สถาบัน หรือหน่วยงาน  ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้ความเห็นชอบ 

(7) เนื่องจากอาคารนี้มีด้านติดกับย่านชุมชน  ซึ่งในระหว่างก่อสร้างอาจจะสร้าง
ปัญหาเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงเนื่องจากฝุ่น  เสียง   หรือสาเหตุอื่น ๆ 
เพื่อเป็นการลดปัญหาที่เกิดข้ึนให้ผู้รับจ้างจัดการป้องกันโดยใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่น
ในท านองเดียวกันทุกด้านตลอดเวลาตลอดทุกๆ ช้ัน  ในขณะก่อสร้าง  
นอกจากนี้ถ้าหากมีวิธีการใดที่จะลดปัญหารบกวนต่อบุคคลที่สาม   หรือป้องกัน
อันตรายอื่นได้แล้วเป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการทันทีโดยไม่ชักช้า 
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4.8 กำรเบิกเงินค่ำก่อสร้ำง 
4.8.1 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามสัญญานี้ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ ตามงวดงาน            

ที่ได้ท าสัญญา 
4.8.2 การคิดปริมาณงานที่จะขอเบิกเงินแต่ละงวดให้คิดถึงวันสุดท้ายของแต่ละงวด 
4.8.3 ในการยื่นเสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าก่อสร้างรายงวด  ผู้รับจ้างจะต้อ งท าหนังสือ              

ขอเบิกเงินพร้อมทั้งรายละเอียดปริมาณงานที่ได้ท าไปแล้วงวดนั้น ๆ   ยื่นเสนอต่อ
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  โดยจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมกันหนังสือ
ขอเบิกเงินแต่ละงวดด้วย  จึงจะถือว่าหนังสือขอเบิกเงินงวดน้ัน ๆ ถูกต้องสมบูรณ์ 
(1) รายงานความก้าวหน้าและภาพถ่ายของผลงานที่ได้กระท าแล้ว 
(2) ปริมาณงานและจ านวนเงินที่ขอเบิกในแต่ละงวดน้ันๆ 
(3) รายการยอดเงินที่จะต้องหักออกจากยอดเงินรวมของแต่ละงวด 

4.8.4 ภายใน 3 วันท าการ  นับแต่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบหนังสือ           
ขอเบิกค่าก่อสร้างรายงวดจากผู้รับจ้าง   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบ
ผลงานของผู้ว่าจ้างในงวดน้ัน ๆ ว่าได้กระท าไปถูกต้อครบถ้วนแล้วตามรายการที่ขอ
เบิกมาหรือไม่  หากยังมีข้อบกพร่องใดๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องท า
หนังสือแจ้งให้ผูร้ับจ้างทราบถึงข้อบกพร่องนั้น ๆ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่ได้รับแจ้งนั้นเสียก่อน  คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุจึงจะพิจารณาอนุมัติเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ่ายเงินค่าก่อสร้าง 
ในงวดน้ัน ๆ ให้ 

4.8.5 หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   ได้ท าการตรวจสอบปริมาณงานว่าถูกต้องตรง
กับจ านวนเงินที่ขอเบิกมาในงวดนั้น ๆ โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ แล้ว คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจะท าหนังสอืยืนยันการจา่ยเงินเพื่อพิจารณาจา่ยเงินใหแ้ก่ผู้รบัจา้งต่อไป                

4.8.6 ในการจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามสัญญานี้  จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเช็คในนาม           
ของผู้รับจ้างเท่านั้น 

4.8.7 เมื่อผู้รับจ้างได้รับช าระค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบเสร็จรับเงิน
แสดงจ านวนเงินเป็นตัวเลขและหนังสือตรงตามจ านวนเงินที่ได้รับนั้น  (และอื่นๆ 
ตามที่กฎหมายระบุไว้)  น าส่งผู้ว่าจ้างทันทีที่ได้รับช าระค่าก่อสร้างนั้น 

4.8.8 ผู้รับจ้างจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้   ภาษีการค้าและภาษีบ ารุงท้องที่ตามจ านวน
ค่าก่อสร้างที่ได้รับ  และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

4.8.9 การตรวจสอบผลงานของผู้รับจ้าง  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้ถือว่าเป็น
เพียงการตกลงหรือรับรองเพื่อเบิกจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างเท่านั้น  โดย
ไม่ถือว่าเป็นส่งมอบและรับมอบงานแต่ประการใด  ผู้รับจ้างจะอ้างเอาการตรวจสอบ
ผลงานดังกล่าวเพื่อให้พ้นจากความรับผิดชอบต่อการช ารุดบกพร่องของงานไม่ได้     
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4.9 กำรยับยั้งกำรจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำง 
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีสิทธิที่จะยับยั้งการจ่ายเงินค่าก่อสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งหาก
พิจารณาเห็นว่าเป็นการป้องกันสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ตามสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้ 

4.9.1 งานที่ได้ท าไปแล้วไม่ถูกต้องตรงตามที่ก าหนดในแบบและรายการ  หรือตามข้อตกลง
หรือผู้รับจ้างมิได้แก้ไขให้ถูกต้อง 

4.9.2 มีหลักฐานยืนยันที่จะต้องเรียกร้องค่าชดใช้   หรือได้รับการเรียกร้องค่าชดใช้ในการ
เสียหายใดๆ 

4.9.3 ผู้รับไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างแก่คนงาน  หรือค่าวัสดุตามข้อตกลงและตามวิธีการปฏิบัติ
ทั่ว ๆไป 

4.9.4 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น 
 

4.10    กำรส่งมอบงำนและรับมอบงำน 
4.10.1 ในระยะที่งานก่อสร้างต่าง ๆ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์  ผู้รับจ้างจะต้องท าการเคลื่อนย้าย  

รื้อถอน  เปลี่ยนแปลง  แก้ไขวัสดุ  เครื่องมือ  อุปกรณ์ที่น ามาใช้หรือน ามาปฏิบัติ
และงานต่าง ๆ ซึ่งไม่ถูกต้องตามที่ระบุในรูปแบบข้อก าหนดประกอบแบบต่าง ๆ  
หรือไม่ถูกต้องตรงตามค าสั่งและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เห็นว่าไม่เหมาะสม  
รวมทั้ งการตรวจสอบ  การปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าวนั้น  ผู้รับจ้างจะต้องเร่งรีบ
ด าเนินการโดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.10.2 เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการเปลีย่นแปลง  แก้ไข  วัสดุ  เครื่องมือ  อุปกรณ์และข้อบกพร่อง
ของงานต่าง ๆเหล่านั้นรวมทั้ งได้ท าการทดสอบ  ตรวจสอบงานต่าง ๆ  (ที่มี
ข้อก าหนดตกลงให้ตรวจสอบ)  เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาข้อก าหนดตกลง
ต่างๆ ที่มีไว้  พร้อมทั้งได้แจ้งส่งหลักฐานการด าเนินการนั้น ๆ อย่างครบถ้วนให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตรวจสอบหรือพบเห็นว่าวัสดุหรืองานและการ
ด าเนินการต่างๆ  ยังมีข้อผิดพลาดบกพร่องใดๆ อีกเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างจะต้องรีบปฏิบัติและแก้ไขให้เสร็จถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน  ตาม
ข้อก าหนดต่าง ๆทันทีและจนกว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นเหมาะสม  ผู้รับ
จ้างจึงจะแจ้งการส่งมอบงานแก่ผู้ ว่าจ้างได   การพิจารณาวินิจฉัยต่าง ๆของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการนี้ถือเป็นอันยุติ   ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติไปตาม
การพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะมีข้อบิดพลิ้วโต้แย้ง
เรียกร้องประการใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

4.10.3 หากผู้รับจ้างไม่ท าการเคลื่อนย้าย  รื้อถอน  เปลี่ยนแปลง  แก้ไขวัสดุเครื่องมือ  
อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 7 วัน  หลังจากที่ได้รับแจ้งด้วยวาจา
หรือลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถือว่าผู้รับจ้างกระท าผิด
สัญญาและการตกลงต่างๆ คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ มสีิทธิท าการเคลื่อนย้าย  รื้อ
ถอน  เปลี่ยนแปลง  แก้ไขวัสดุเครื่องมือ  อุปกรณ์หรืองานต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง
เรียบร้อยนั้นให้ ถูกต้องเรียบร้อยจนเป็นที่ น่ าพอใจ  ค่าใช้จ่ าย ในการนี้ ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีสิทธิหักชดใช้คืนจนครบถ้วนจากเงินค่าก่อสร้างงวด
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สุดท้าย  หรือจากเงินประกัน  หรือมีสิทธิที่จะท าการขายวัสดุนั้น  และหากจ านวน
เงินที่ขายวัสดุเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง  แก้ไขวัสดุหรืองานนั้นหรือให้
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นคืนให้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครจนครบถ้วน  โดยผู้รับจ้างจะบิดพลิ้วโต้แย้งขอผ่อนปรนใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
หากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆ  เหล่าน้ีของผู้รับจ้างเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ไม่ได้หรือไม่ทันตามก าหนดสัญญาการตกลงใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายตามที่มีข้อก าหนดตกลงไว้ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
จะเห็นสมควร  โดยผู้รับจ้างจะหลบเลี่ยงโต้แย้งใดๆ ไม่ได้ 

4.10.4 เมื่องานก่อสร้างต่าง ๆ เสร็จครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยตามก าหนดการต่าง ๆแล้ว 
และก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนขนย้ายสัมภาระงาน
ช่ัวคราวต่าง ๆ ที่จะท าข้ึนใช้ในการก่อสร้างนั้น  ทั้งที่อยู่ในและนอกบริเวณที่ก่อสร้าง
โดยรอบออกไปให้หมดสิ้นพร้อมกันนี้  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้
ในบททั่วไปข้อ 4.5.2  และตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร  หากผู้
รับจ้างมิได้ท าการตามที่ระบุไว้ต่าง ๆดังกล่าวไว้นี้ภายในระยะเวลา 7 วัน  หลังจากที่
ได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ    
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีสิทธิด าเนินการตามที่ระบุไว้ในบททั่วไปข้อ 4.5.2    
ข้อ 3  ได้โดยผู้รับจ้างจะโต้แย้ง  ใด ๆไม่ได้ทั้งสิ้น 

4.10.5 เมื่อผู้รับจ้าง  ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ส่งมอบงานก่อสร้าง  ตามข้อก าหนดตก
ลงตามสัญญาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้แล้ว  เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือแจ้งส่งมอบงานก่อสร้างนั้น ๆ (ท านอง
เดียวกันกับการแจ้งส่งมอบงานและขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้าง)  ให้ทันภายใน
ข้อก าหนดตกลงตามสัญญาข้อก าหนดตกลงตามสัญญา  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุจะได้ก าหนดการรับมอบงานก่อสร้างนั้นต่อไป  พร้อมกับการแจ้งส่งมอบงาน
ก่อสร้างต่างๆ นั้น  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าและส่ง 
(1) ส่งมอบอุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ เช่น กุญแจ  รายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในอาคาร

ปลูกสร้างทั้งหมด 
(2) ข้อแนะน าการใช้  การดูแลรักษาอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งข้อแนะน าของ

ผู้ผลิต  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ทุกชนิดที่น ามาใช้ติดตั้งในสิ่งก่อสร้าง
ตามสัญญาและการตกลง  รวมทั้งมอบเครือ่งมือ  เครื่องอะไหล่ที่มากับอุปกรณ์ที่
ติดตั้งให้ผู้ว่าจ้างทั้งหมด 

(3) หลักฐานแสดงการทดสอบ  ตรวจสอบคุณภาพ  และการใช้วัสดุ  เครื่องมือ  
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ของงานระบบประปา  สุขาภิบาล  การก าจัดน้ าเสีย 
ระบบป้องกันอัคคีภัย  ระบบวิศวกรรมโครงสร้าง  งานสถาปัตยกรรม  และงาน
โยธาต่าง ๆ รวมทั้ งหนังสือรับประกันคุณภาพ   วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  
เครื่องใช้ทุกชนิดที่น ามาใช้ติดตั้งในสิ่งก่อสร้างตามสัญญาและการตกลง  หรือ
ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นเหมาะสม 

(4) ส่งมอบแบบตามการสร้างจริง  (As Built  Drawings)  โดยครบถ้วนถูกต้องตาม
การสร้างจริงทุกประการและตามที่ระบุไว้ในข้อ  3.4 
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(5) ส่งมอบเอกสารค้ าประกันความรับผิดชอบงานก่อสร้างต่อจากการรับมอบงานไว้
ของผู้ว่าจ้างและ/หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามข้อก าหนดตกลงสัญญา 

4.10.6 ผู้รับจ้าง  จะต้องดูแลรักษาท าความสะอาดอาคาร  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้             
สิ่งปลูกสร้าง  งานบริเวณและอื่นๆ   ตามข้อตกลงสัญญาให้อยู่ในสภาพที่ เรียบร้อย
ถูกต้องตามข้อก าหนดตกลง  และตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าเหมาะสม  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะรับมอบงานนั้น  จากผู้รับจ้างเพื่อด าเนินการตาม
สัญญาต่อไป  หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นว่างานก่อสร้างต่างๆ ยัง
มีข้อบกพร่องไม่สมควรจะรับมอบงาน   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะแจ้งระงับ
การรับมอบงานนั้น ๆไว้จนกว่าผู้รับจ้างจะได้แก้ไขงานนั้น ๆ  (ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเอง)ให้เรียบร้อยจนกว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นเหมาะสม  จึงจะรับ
มอบงานนั้น ๆไว้จากผู้รับจ้าง  พร้อมกันนั้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะได้
ก าหนดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายและเงินค่าก่อสร้างต่างๆ ที่มีการตกลงกันไว้  ก าหนด
เงื่อนไข  ระยะเวลา  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ในการติดตามดูแล
ซ่อมแซมแก้ไขข้อบกพร่องงานสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  และอื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติ
ตามสัญญาและการตกลงต่อไป 

 
4.11        กำรรับผิดชอบงำนต่อจำกำรรับมอบงำนและกำรจ่ำยเงินงวดสุดท้ำย 
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้รับมอบงานก่อสร้างต่างๆ ตามสัญญา  และการตกลงต่าง ๆ 
ไว้จากผู้รับจ้างเรยีบรอ้ยแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องกระท าหน้าที่รบัผดิชอบคุณภาพวัสดุ  อุปกรณ์  ฝีมืองาน  
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เหล่าน้ันต่อไปอีกอย่างน้อย 2 ปี  ภายหลังจากการที่ส่งงานงวดสุดท้ายแล้ว  หรือ
ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงสัญญาและเงื่อนไขตามตกลงรับมอบงานก่อสร้างนั้น ๆ  โดยจะต้อง
ส่งมอบหนังสือค้ าประกันความรับผิดชอบดังกล่าวไว้ในวงเงินเท่ากับร้อยละตามประกาศของทาง
ราชการ  ของราคาค่าก่อสร้างแต่ละส่วนให้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  รวมทั้ง
ยังคงต้องมีพันธะผูกพันรับผิดชอบต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้ด้วย
โดยนับเริ่มวันรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้ายของงานหรือตาม
การตกลงรับมอบของงานนั้น ๆ และถ้าหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนกับวัสดุ  อุปกรณ์ฝีมือ               
การปฏิบัติงานของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เหล่าน้ันอันสืบเนื่องมาจากการท างานของผู้รับจ้าง  ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุกรณีใดๆ ภายในระยะเวลาแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นหน้าที่ ของผู้รับจ้าง  จะต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไข  หรือเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในสภาพดีเหมาะสมภายใน 10 วัน  หรือตามความ
จ าเป็นรีบด่วนของความเสียหายนั้น ๆ หลังจากที่ได้รับแจ้งจากมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ  หากผู้รับจ้าง  ไม่มาจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งช ารุดหรือบกพร่องเสียหาย
นั้น ๆ ภายในระยะเวลา 10 วัน  หลังจากที่ได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว  หรือตามเวลาจ าเป็นรีบด่วนที่แจ้ง
ให้ทราบความเสียหายนั้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  มีสิทธิที่จะด าเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไข  หรือจัดท าไปได้เองจนเหมาะสมกับความต้องการโดยคิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจากผู้รับจ้าง  
และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้น  จากหนังสือประกันความรับผิดชอบงานของ
ผู้รับจ้างได้ตามแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดจุะเห็นสมควรโดยผู้รับจ้างจะมีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ  
ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 



รายการประกอบแบบ หน้าที่ 35 รวม 264 หน้า 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำรประกอบแบบ 
งำนสถำปัตยกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการประกอบแบบ หน้าที่ 36 รวม 264 หน้า 
 

   

 

หมวดท่ี 1 งำนพ้ืน 
 

ให้ผู้รับจ้างจัดหาตัวอย่างต่างๆ ของวัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน
พิจารณาเมื่ออนุมัติเห็นชอบแล้วจึงจะปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
 
1.1 พ้ืนผิวขัดมัน 

1) พื้นปูนทรายขัดมันและปูนทรายผสมสีขัดมัน 
เตรียมผิวพื้นและปรับระดับให้เรียบร้อยตามแบบที่ก าหนดให้ด้วยปูนทราย ความหนาไม่ต่ า

กว่า 2 ซม. ก่อนที่พื้นปูนทรายจะแข็งตัวให้โรยผงปูนซีเมนต์ทับหน้าให้ทั่วขัดแต่งผิวด้วยเกรียงเหล็กหรือเครื่อง
ขัดผิวจนมันและเรียบสม่ าเสมอกัน ส าหรับปูนทรายผสมสีให้ผสมแห้งพร้อมกับปูนซีเมนต์ และทรายคลุกเคล้า
กันจนทั่ว ผสมน้ าและด าเนินการเทตามกรรมวิธีในการท าปูนทรายขัดมันถ้าไม่ได้ก าหนดเป็นอย่างอื่นไว้ในแบบ
ก่อสร้าง   การตีเส้นบนผิวคอนกรีตให้ใช้เส้น Elastic , PVC, Nylon กลมขนาด dia 1/4" ผิวเรียบตึงและตรง
ตามแนวกดให้เป็นรอยแนบติดเสมอผิวเมื่อดึงเส้นออกให้แต่งแนวจนเรียบร้อย 

2) พื้นปูนทรายผสมน้ ายากันซมึ 
ผิวขัดมันและพื้นปูนทรายผสมน้ ายากันซึมปูกระเบื้องเซรามิค พื้น คสล. ส่วนที่ถูกน้ า เช่น 

ห้องน้ า เป็นต้น จะต้องผสมน้ ายากันซึม น้ ายากันซึมให้ส่งตัวอย่างและข้อมูลทางเทคนิคขออนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน เตรียมผิวพื้นและปรับระดับตามแบบ ผสมปูนซีเมนต์และ
ทรายคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วจึงเติมน้ ายากันซึม ตามสัดส่วนที่บริษัทผู้ผลิตก าหนดให้ 
 
1.2 พ้ืน คสล. ผิวขัดหยำบ 

การท าผิวขัดหยาบหลังจากเทพื้น  คสล . แล้วผิวยังหมาดๆ อยู่ ให้ ใช้เกรียงไม้ปาดผิวให้เรียบ              
ห้ามผู้รับจ้างแยกท างานเทคอนกรีตก่อน  แล้วจึงท าผิวหยาบในวันหลังเพราะผิวปูนทรายจะแตกร้าวได้              
ในภายหน้า และจะต้องท าการบ่มพื้นทันทีที่ทิ้งให้พื้นดังกล่าวเซ็ทตัวแล้ว  ภายใน  24 ช่ัวโมง โดยการ                
ใช้กระสอบชุบน้ าคลุม หรือปั้นขอบดินเหนียวขังน้ าให้ความชุ่มช้ืนไว้ตลอดเวลา 7 วัน 
 
1.3 พ้ืนปูกระเบ้ืองโมเสคและเซรำมิคดินเผำ 

ให้เตรียมพื้นผิวและเทปูนทราย ปรับระดับผิวปูนทรายให้ได้แนวตามที่ต้องการ เมื่อปูนทรายเริ่มจะ
แข็งตัวให้ปูกระเบื้องหรือแผ่นโมเสค  โดยเว้นรอยต่อแผ่นสม่ าเสมอกว้างไม่เกิน  2 มม. แนวของแผ่นกระเบื้อง
จะต้องขนานกับผนังหรือขอบพื้นด้านหนึ่งด้านใด แบ่งหรือตัดแผ่นกระเบื้องให้ปูได้พอดีในพื้นที่ที่ท างาน           
ห้ามตัดแผ่นกระเบื้องด้วยคีมหรือวิธีสกัดเมื่อปูกระเบื้องจนได้แนวเรียบร้อยแล้วให้กดเคาะแผ่นกระเบื้อง               
ให้แนบติดพื้นปูนทราย  ตรวจสอบระดับผิวหน้าให้มีความเอียงลาดสม่ าเสมอตามที่ต้องการ ทิ้งให้ปูนทราย 
แห้งแล้วสกัดเศษปูนที่ติดบนแผ่นกระเบื้องและในรอยต่อออกให้หมด  ถ้าเป็นกระเบื้องโมเสคให้ใช้น้ าลอก
แผ่นกระดาษออกแล้ว จึงยาแนวรอยต่อกระเบื้องด้วยปูนซีเมนต์  หรือซีเมนต์ผสมสี ซึ่งมาจากสารสังเคราะห์
ประเภท Metals Oxide Ferric Oxide หรือ Chrome Oxide ในการยาแนวต้องอุดให้แน่น ท าความสะอาด
เศษปูนบนผิวหน้าทิ้ง ไว้จนปูนยาแนวแห้งสนิทจึงลงข้ีผึ้งขัดมันและขัดให้ทั่วตามวิธีการขัดผิวพื้นของวัสดุนั้นๆ
เฉพาะแผ่นกระเบื้องเซรามิค และกระเบื้องดินเผาก่อนที่จะปูให้ท าความสะอาดและทาข้ีผึ้งขัดมันบนผิวหน้า
แผ่นกระเบื้อง 1 ครั้งก่อน เพื่อกันน้ าปูนเกาะท าให้เปรอะเปื้อน 
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1.4 งำนพ้ืน หรือส่วนโครงสร้ำง ค.ส.ล ท่ีเสริมควำมแข็งแรงของผิวพิเศษ ( FLOOR HARDENER ) 
1. ขอบข่ำย  
ภาคนี้จะกล่าวถึง งานพื้น หรือส่วนโครงสร้าง  ค.ส.ล. ที่เสริมความแข็งแรงของผิวพิเศษ ด้วยวัสดุ              

ฉาบผิวแกร่ง (FLOOR HARDENER)   ที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรอืรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างทั้งหมด 
 
2. วัสดุ 
วัสดุที่จะน าเข้าไปใช้ยังสถานที่ก่อสร้างจะต้องอยู่ในหีบห่อเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิตโดยมีเลขหมาย 

รายละเอียดต่าง ๆ แสดงช่ือผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์ชัดเจน  วัสดุฉาบผิวแกร่ง (FLOOR HARDENER) จะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

1. วัสดุฉาบผิวแกร่ง (FLOOR HARDENER) ที่ ใช้จะต้องเป็นชนิดที่ ไม่มีผงโลหะในส่วนผสม (NON 
METALLIC) และเป็นชนิดผงผสมคอนกรีตส าเร็จ (PREMIX) ผิวของวัสดุฉาบผิวแกร่ง (FLOOR HARDENER)             
ที่ติดตั้งแล้วจะต้องรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวพื้นคอนกรีตทนทานต่อการขูดขีด และสามารถรับน้ าหนัก             
การใช้งาน 
     2. จะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพ (PHYSICAL PROPERTIES) ดังนี้ 

2.1 ความหนาแน่น (DENSITY) ไม่น้อยกว่า 1.4 กิโลกรัม/ลิตร 
2.2 ความถ่วงจ าเพาะ (SPECIFIC GRAVITY) ไม่น้อยกว่า 2.6 
2.3 ความแข็ง (HARDNESS) ตามมาตราวัด MOH’S SCALE ไม่น้อยกว่า 7 
2.4 มีก าลังอัดตามมาตรฐาน ASTM C 109 หรือมาตรฐานเทียบเท่า 
2.5 มีความทนทานต่อการขูดขีด (ABRASION RESISTANCE) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM 

C779 (TEST METHOD FOR ABRASION RESISTANCE OF HORIZONTAL CONCRETE SURFACES) 
PROCEDURE A หรือมาตรฐานเทียบเท่า โดยมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 0.038 มม./นาที 

 
3. ตัวอย่ำงวัสด ุ
ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดรวมถึงรายละเอียดประกอบตัวอย่าง (PRODUCT 

MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดงถึงวิธีการติดตั้ง ชนิดของสีและคุณภาพของวัสดุจากผู้ผลิต             
ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้ผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติและตรวจสอบก่อนที่จะน าไปใช้งาน  

 
4. กำรติดตั้ง 

     1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความช านาญต่องานวัสดุฉาบผิวแกร่ง (FLOOR HARDENER)   
     2. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานทีและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนการเริ่มงานและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด   
     3. การใช้วัสดุให้ใช้อัตราส่วนผสมของวัสดุดังนี้ 

3.1  พื้นผิวใช้งานเบา (LIGHT TRAFFIC) ซึ่ งรับน้ าหนักไม่ เกิน 700 กก./ตร.ม.  ให้ใช้ FLOOR 
HARDENER ผสมในอัตราส่วน 4 กก./ตร.ม. 
     4. กรรมวิธีการใช้วัสดุฉาบผิวแกร่ง (FLOOR HARDENER)  

4.1 การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งแปลกปลอม น้ ามัน สี หรือสารเคลือบพื้นอื่น 
4.2 โรยผงวัสดุฉาบผิวแกร่ง (FLOOR HARDENER) ทั้งผิวคอนกรีตที่เทใหม่ ๆ ขณะที่พื้นผิวคอนกรีต

ยังหมาดอยู่ตามอัตราส่วนการใช้ 
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4.3 ท าการขัดแต่งผิวด้วยเกรียงหรือเครื่องขัดและปรับแต่งพื้นให้ได้ระดับ เมื่อพื้นผิวเริ่มก่อตัวดีแล้วให้
ท าการขัดพื้นเพื่อปิดรูพรุนของพื้นผิวจากนั้นจึงท าการขัดแต่งเพื่อให้ได้ผิวขัดมัน หรือผิวขัดหยาบตามที่
ผู้ออกแบบก าหนดและเก็บงานตามมุม หรือขอบอีกครั้งด้วยเกรียง 

5.  การบ่มควรบ่มอย่างน้อย 3 วันและท าการบ่มผิวทันที หลังจากขัดแต่งผิวเสร็จด้วยน้ า หรือใช้แผ่น
พลาสติก/ผ้าใบคลุมพื้นผิวหน้างาน หรือใช้น้ ายาบ่มคอนกรีต (CONCRETE CURING COMPOUND) ประเภท 
EMULSIFIED PARAFFIN BASED ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐาน ASTM C 309-81 TYPE 1 CLASS A หรือ
เทียบเท่า  
     6. ไม่ควรเดินผ่านบริเวณพื้นผิวที่ขัดแล้วภายใน 48 ชม. หรือวางของหนักทับบริเวณพื้นผิวนั้น ๆ ภายใน 28 วัน 
     7. ในกรณีที่ผู้ผลิตมิได้เป็นผู้ติดตั้งเอง ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผู้ช านาญการติดตั้งมาช่วยควบคุมการท างาน             
จนเสร็จสิ้นสมบรูณ์ และถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ออกแบบ 

 
5. กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดทุกแห่งที่ เกี่ยวข้องหลังจากการติดตั้งด้วยความประณีตเรียบร้อย                 

ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจากผู้ออกแบบและก่อนส่งมอบงาน  
 
6. กำรรับรอง 
ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ คุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต             

เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากการติดตั้งแล้วต้องไม่มีต าหนิใด ๆ  และมีความประณีตเรียบร้อย หากเกิดปัญหา
ต่าง ๆ เนื่องมาจากการติดตั้ง และวัสดุที่ใช้ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วยความประณีต
เรียบร้อยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
1.5 งำนพ้ืน EPOXY 
 1. ขอบเขตของงำน 
  งานในส่วนนี้รวมถึงการจัดหาวัสดุ EPOXY และการรองพื้นด้วยวัสดุกันความช้ืนกรณีที่พื้นคอนกรีตสัมผัส             
กับดิน 
  
 2. บทท่ัวไป 
        1.   ผู้รับจ้างจะต้องให้บริษัทผู้ผลิตและติดต้ังสี EPOXY ส าหรับงานพื้น เป็นผู้ด าเนินการจัดหาและ
จัดท าพื้น EPOXY  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและติดตั้งสี EPOXY นั้น 
  2.   การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องออกใบรับประกันผลงานเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 2 ปี การแก้ไข
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดข้ึนจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมถ้าเกิดปัญหา ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไข หรือ
จัดท าให้ใหม่จนใช้งานได้ดี โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด 
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 3. รำยละเอียดวัสด ุ
 ให้ใช้วัสดุอีพ็อกซี่ชนิดปรบัผิวเรียบด้วยตัวเองประเภท Solvent Free (Universal Epoxy Resin 
Floor) ความหนารวมทัง้ระบบไม่นอ้ยกว่า 1.5 มม. เป็นชนิดปรับผิวเรียบด้วยตัวเอง ส าหรบัการใช้งานทั่วไป 
จากผูผ้ลิตที่ได้รบัมาตรฐาน ISO 9002 รุ่น 2000 และ 14001 โดยวัสดุที่ขอเทียบเท่าต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า
ที่ระบุในตารางคุณสมบัต ิโดยมีคุณสมบัติทางกล 

 
 4. กำรด ำเนินงำน 
        1. จะต้องปูพลาสติกกันความช้ืน  ความหนาอย่างน้อย 0.2 มม. และระยะซ้อนทับประมาณ 20 ซม.
ก่อนการวางเหล็กเสริมของพื้น ค.ส.ล.ที่จะท าผิวหน้าด้วย EPOXY (กรณีที่พื้น ค.ส.ล.  นั้น  สัมผัสกับดิน) 
        2. ลักษณะผิวของคอนกรีตเป็นผิวขัดเรียบไม่ขัดมันและต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท  ผู้ผลิตและ
ติดตั้งสี EPOXY เพื่อกันข้อโต้แย้งในการเตรียมผิวงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องสรุป ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตและติดตั้ง 
EPOXY ก่อนเทพื้นคอนกรีต และประสานงานกับผู้ติดตั้ง อย่างใกล้ชิด 
        3. การเตรียมผิวคอนกรีตก่อนการท า EPOXY   เพื่อให้ได้ผิวงาน EPOXY ที่สวยงามสมบูรณ์ก่อนการ           
ลงมือท างานควรตรวจเช็คสิ่งต่าง ๆดังต่อไปนี้ 
 รอยแตกร้าวของคอนกรีตบริเวณส่วนบน  ถ้าหากมีควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยเสียก่อน 
 เทปรับระดับความลาดเอียงให้น้ าไหลสู่ท่อระบายน้ าได้ไม่เป็นแอ่งขัง 
 บริเวณรอยต่อ (JOINT) ของการเทคอนกรีตมักจะมีความสูงกว่าบริเวณอื่น ให้ท าการขัดให้เรียบเสมอ

กับระดับของบริเวณข้างเคียง 
 หลังจากการเทคอนกรีตในช้ันบน (TOPPING CONCRETE)  เสร็จเรียบร้อย ท าการเช็คระดับ ถ้าหาก

พบบริเวณที่เป็นหลุมหรือแอ่งให้แต่งให้เรียบด้วยวัสดุตามกรรมวิธีของผู้ผลิตและตั้งสี EPOXY แล้ว           
ใช้เครื่องขัดท าการขัดให้เสมออีกครั้ง 

 ระดับของผิวหน้าไม่ควรมีความแตกต่างมากกว่า 2 มม. ใน 1 ม. 
 ความช้ืนในคอนกรีตต้องต่ าถึงระดับที่ยอมรับได้ของบริษัทผู้ผลิตและติดตั้งสี EPOXY นั้น 
 ท าความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น  คราบน้ ามัน ข้ีปูนหรือสิ่งที่จะท าให้ EPOXY หลุดร่อนได้ง่าย 
4. ผสม EPOXY ในสัดส่วนที่ถูกต้อง  และทาด้วยลูกกลิ้งหรือเกรียงปาดตามข้อก าหนดของผูผ้ลิต และทิ้ง 

EPOXY แข็งตัวโดยทิ้งไว้สัก 2-3 วันเพื่อให้ EPOXY แข็งตัว 100% ก่อนใช้งาน 
      5. HUMIDITY TEST สาเหตุที่ต้องมีการวัดความช้ืนเพราะความช้ืนเป็นปัญหาประการหนึ่ งเนื่องจาก 

EPOXY ส่วนใหญ่ไม่ยอมให้ความช้ืนผ่าน ดังนั้น ถ้าความช้ืนไม่สามารถมีทางระเหยข้ึนด้านบนได้จะท า
ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ แรงยึดเหนี่ยวการโป่งพองของ EPOXY และที่ร้ายแรงที่สุดคือ EPOXY จะหลุด
ร่อน ระดับความแห้งของพื้นคอนกรีตข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยเช่น อุณหภูมิ คุณภาพของคอนกรีต 
ปริมาณน้ าที่ใช้ใน การก่อสร้าง ผิวหน้าของคอนกรีต ฯลฯ จากตัวแปรเหล่านี้เป็นการยากที่จะระบุ
เวลาในการแห้งตัวที่ ชัดเจนแต่สามารถคาดคะเนได้ว่าประมาณ 1 เดือน ต่อความหนา 25 มม.               
แรก หรืออาจกล่าวได้ว่าคอนกรีตควรมี อายุอย่าง ต่ า 1 เดือน  แต่ถ้าคอนกรีตมีความหนา มากกว่า 
50 มม. ก็จะใช้เวลาเพิ่มข้ึนจากเดิมตามความหนาที่เพิ่มข้ึนมา มีหลายวิธีในการที่จะลดเวลาในการ
แห้งตัวของคอนกรีต เช่น การใช้ SUPER PLASTICISERS การใช้วัสดุทับหน้าที่แห้งตัวเร็วและการใช้
แผ่น MEMBRANE กันซึมทุกบริเวณ ที่แผ่นพื้นสัมผัสโดยตรงกับดินทั้งนี้ค่า ความช้ืนในคอนกรีต
จะต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของบริษัทผู้ผลิตและติดตั้ง สี EPOXY ที่จะน ามาใช้ในโครงการ 
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1.6 พ้ืนปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้  

1.6.1 วัสดุให้ใช้กระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดมีสารเคลือบกันซึม (นาโน เทคโนโลยี) รุ่นตัดขอบปูชิด             
และมีมาตรฐานมอก. 

1.6.2 กรรมวิธีในการติดตั้ง ให้เตรียมพื้นผิวและเทปูนทราย ปรับระดับผิวปูนทรายให้ได้แนวตามที่
ต้องการ เมื่อปูนทรายเริ่มจะแข็งตัวให้ปกูระเบือ้งโดยเว้นรอยต่อแผน่สม่ าเสมอกว้างไม่เกิน 2 มม. แนวของแผ่น
กระเบื้องจะต้องขนานกับผนังหรือขอบพื้นด้านหนึ่งด้านใด  แบ่งหรือตัดแผ่นกระเบื้องให้ปูได้พอดีในพื้นที่ที่
ท างาน ห้ามตัดแผ่นกระเบื้องด้วยคีมหรือวิธีสกัด เมื่อปูกระเบื้องจนได้แนวเรียบร้อยแล้วให้กดเคาะ                 
แผ่นกระเบื้อง ให้แนบติดพื้นปูนทราย ตรวจสอบระดับผิวหน้าให้มีความเอียงลาดสม่ าเสมอตามที่ต้องการ               
ทิ้งให้ปูนทรายแห้งแล้วสกัดเศษปูนที่ติดบนแผ่นกระเบื้องและในรอยต่อออกให้หมด  ถ้าเป็นกระเบื้องโมเสค              
ให้ใช้น้ าลอกแผ่นกระดาษออกแล้ว จึงยาแนวรอยต่อกระเบื้องด้วยปูนซีเมนต์ หรือซีเมนต์ผสมสี ซึ่งมาจาก             
สารสังเคราะห์ประเภท Metals Oxide Ferric Oxide หรือ Chrome Oxide ในการยาแนวต้องอุดให้แน่น            
ท าความสะอาดเศษปูนบนผิวหน้าทิ้ง ไว้จนปูนยาแนวแห้งสนิทจึงลงข้ีผึ้งขัดมัน และขัดให้ทั่วตามวิธีการขัดผิว
พื้นของวัสดุนั้นๆ เฉพาะแผ่นกระเบื้องเซรามิค และกระเบื้องดินเผาก่อนที่จะปูให้ท าความสะอาดและทาข้ีผึ้ง  
ขัดมันบนผิวหน้าแผ่นกระเบื้อง 1 ครั้งก่อน เพื่อกันน้ าปูนเกาะท าให้เปรอะเปื้อน 
 

1.7 พ้ืนปูหินอ่อน แกรนิต 

1.7.1 วัสด ุ

(1) หินอ่อน หินแกรนิต หินทราย ต้องเป็นหินที่มาจากแหล่งก าเนิดเดียวกัน มีพื้นและลายเป็นชนิด
เดียวกันสีระบุภายหลัง หรือตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ความหนาประมาณ 2 เซนติเมตร ขัดมัน ผิวเรียบมาจาก
โรงงานขนาดของแผ่นตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง 

(2) ก่อนติดตั้งต้องส่ ง SHOP DRAWING การปูและรายละเอียดการเข้ามุม การท าจมูกบันได 
เคาน์เตอร์อื่นๆ ถ้ามีวัสดุตัวอย่างที่ขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง จะต้องเก็บไว้ที่หน่วยงานตลอดเวลา หากสีของหิน
ผิดเพี้ยนจากตัวอย่าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนการติดตั้ง หากผู้รับจ้างละเลย ผลเสียหายที่เกิดข้ึน 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งหมดและถึงแม้ได้อนุมัติตัวอย่างแล้ว ก่อนการติดตั้งจริง ผู้รับจ้างจะต้องเรียงแผ่นหิน
อ่อน/หินแกรนิตให้เต็มบริเวณ เพื่อคัดการต่อลายและทิศทางของลายจากผู้ว่าจ้าง 

1.7.2  กรรมวิธีในการติดตั้ง 
(1) ส่วนที่เป็นพื้นให้ใช้ปูนทราย 
(2) หินอ่อนหรือหินแกรนิตที่จะใช้ปูต้องทาด้วยน้ ายากันซึมที่ด้านหลังแผ่นและขอบทั้ง 4 ด้าน ก่อนท า

การปู 
(3) การปูพื้นหินอ่อน/หินแกรนิต/หินทราย พื้นที่จะปูหินอ่อน/หินแกรนิต/หินทราย ต้องสะอาด 

ปราศจากเศษฝุ่น ปูน น้ ามันและวัสดุอย่างอื่น ก่อนปูหินอ่อน/หินแกรนิต/หินทราย จะต้องท าระดับด้วยปูน
ทรายเสียก่อน การท าระดับจะต้องให้ความเอียงลาด ตามระบุในแบบก่อสร้าง ปูนทรายที่ใช้ท าระดับ จะต้องมี
ส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายหยาบ 3 ส่วน ภายหลังจากท าระดับแล้ว ต้องรดน้ าให้ทั่วไม่ต่ ากว่า              
48 ช่ัวโมง และทิ้งไว้ให้แข็งตัวเป็นเวลา 3 วัน ภายหลังจากปูนทรายที่ใช้ท าระดับแข็งตัวแล้ว จึงท าการปูพื้นหิน
อ่อน/หินแกรนิตได้ ก่อนปูจะต้องล้างพื้นด้วยน้ าสะอาดเสียก่อน การปูให้ใช้ซีเมนต์ขาว หรือกาวซีเมนต์ชนิด            
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ที่ใช้กับหินอ่อนหรือหินแกรนิตเป็นตัวยึด โดยโบกซีเมนต์ขาว ซึ่งผสมน้ าเรียบร้อยแล้วให้ทั่วพื้นที่จะปู แล้วจึงปู
หินอ่อน/หินแกรนิต การปูจะต้องให้ได้แนวและระดับที่ชนกับผนังฝาครอบท่อระบายน้ าหรือขอบต่างๆ ต้องตัด
ให้เรียบร้อย สม่ าเสมอ พื้นที่ปูจะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง โดยไม่ถูกระทบกระเทือนหรือรับน้ าหนักเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 
จึงล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมหินอ่อน/หินแกรนิตแผ่นที่ไม่เรียบร้อยและอุดรอยต่อของหินอ่อน/หินแกรนิต
ด้วยซีเมนต์ขาวให้เรียบร้อย 

(4) ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบการติดต้ัง การต่อลาย การเข้ามุม ให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างอนุมัติ เมื่อปู
แล้วเสร็จรอยต่อของแผ่นหินต้องไม่กระเดิด หรือ บิด โก่ง ถ้ารอยต่อไม่ดี ผู้รับจ้างต้องน าเครื่องเข้าขัดให้ได้
ระดับ และลงเคลือบผิวใหม่โดยจะคิดราคาหรือเป็นเหตุในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างไม่ได้ 

1.7.3  การท าความสะอาด เมื่อท าการติดตั้งบุผนังหรือปูพื้นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องขัดผิวตกแต่งและท า
ความสะอาดผิวหน้าของหินอ่อนให้คงสภาพมันเงาตลอดเวลาจนกว่าจะรับมอบงาน ห้ามใช้เป็นที่สัญจรไปมา
และจะต้องมีมาตรการ ในการป้องกันผวิของหนิอ่อน โดยการปูแผ่นไม้อัดหรือกระดาษให้เต็มทั่วบรเิวณ จนกว่า
จะถึงวันส่งงาน 

 

1.8 พ้ืนปูกระเบ้ืองยำงกระเบ้ืองยำงพีวีซีชนิดม้วน แบบ Multi-layer  

1.8.1  วัสดุ 

(1 ) กระเบื้ องยางชนิดม้ วนให้ ใช้กระเบื้ องยางชนิดที่ มี ลักษณะเป็น เนื้ อ เดียวกั นทั้ งแผ่ น 
(HOMOGENIUS) และไม่มีส่วนผสมของใยหิน ชนิดเป็นม้วน แบบ Multi-layer ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 3.8 มม. โดยช้ันบนเป็นพีวีซี ที่มีช้ันกันสึกหรอ (Wear layer) หนา 0.65 มม. ช้ันล่างเป็นโฟม
และเสริมความแข็งแรงทนทานระหว่างช้ันพีวีซี และช้ันโฟมด้วย Glass fiber grid 

(2) มีคุณสมบัติ ในการป้องกันเสียงสะท้อน ผิวหน้าเคลือบด้วยสาร PROTECSOL treatment 
(PUR+UV cure)  มีสาร SANOSOL ป้องกันการเจริญเติบโตของเช้ือรา และแบคทีเรีย   

(3) บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ ต้องมีความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร มนเรียบสนิทกับก าแพงที่ขอบบน 
และสนิทกับพื้นที่ขอบล่าง 

(4) เส้นเช่ือมร้อน  (WELDING ROD) 
(5) กาวส าหรับปูพื้น ให้ใช้กาวประเภท POLYVINYL ACETATE (กาวขาว) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
(6) กระเบื้องยางใช้ขนาดความหนาและขนาดตามระบุในแบบและให้ตกแต่งพื้นให้ได้ระดับ ให้ใช้ปูน

ทรายละเอียดผสม BONDING AGENT หรือสารเคมีชนิดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่งให้ได้ระดับ 
แล้วปล่อยทิ้งให้ผิวแห้งสนิท จึงจะท าการปูกระเบื้องยางได้ 

1.8.2  การปูกระเบื้องยาง   

(1) พื้นคอนกรีตที่จะปูกระเบือ้งยางทับ ต้องปราศจากฝุ่นผง คราบน้ ามันและสกัดเศษปูนทราย ที่เกาะ
แข็งอยู่ออกไปให้หมด ล้างท าความสะอาดด้วยน้ า แล้วทาด้วยน้ าปูนข้น ๆ ก่อนน้ าปูนแห้ง ให้เทปูนทรายรอง
พื้นอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบ 3 ส่วน ปรับให้ได้ระดับตามที่ระบุในแบบรูป โดยลดระดับเผื่อ
ความหนาของกระเบื้องยางแต่งผิวพื้นปูนทรายให้เรียบ แล้วขัดมันผิวให้เรียบร้อย โดยเฉพาะตามมุมพื้น                
และขอบต่าง ๆ ต้องไม่เป็นคลื่น ไม่เป็นแอ่งใด ๆ ทั้งสิ้น ทิ้งให้พื้นแห้งสนิท ท าความสะอาดให้เรียบร้อย                
และได้รับการตรวจพิจารณาจากผู้ควบคุมงานแล้ว จึงท าการปูกระเบื้องยางได้  
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(2) การทากาวให้ใช้เกรียงชนิดเป็นรอ่ง และต้องให้มีกาวเสมอกนัทั่วทั้งพื้นทีท่ี่จะปู  ซึ่ง การปูกระเบือ้ง
ต้องปูให้เรียบ  รอยต่อของกระเบื้องยางจะต้องสนิท มุมชนกันให้เรียบร้อย ส าหรับกระเบื้องยางชนิดม้วน 
บริเวณรอยต่อทุกจุดจะต้องใช้เส้นเช่ือมร้อนสีเดียวกับเนื้อกระเบื้องยาง พื้นที่ที่ท าการปูกระเบื้องยางเสร็จ             
ต้องบดทับด้วยลูกกลิ้งซึ่งมีน้ าหนักประมาณ 50 กิโลกรัม บดทับทันที ภายหลังปูกระเบื้องยางแล้ว จะต้องเปิด
ประตูหน้าต่างให้มีการระบายอากาศ พอเพียงเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ห้ามปูกระเบื้องยางจนกว่างานส่วนอื่น ๆ 
รวมทั้งงานทาสีได้ด าเนินไปแล้วไม่น้อยกว่า 90% การปูกระเบื้องยางต้องใช้ช่างที่ช านาญทางนี้โดยเฉพาะ            
และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต หากเกิดการพองตัวหรือหลุดร่อน ผู้รับจ้างต้องรื้อออกทั้งหมด
และท าการปูใหม่ให้เรียบร้อย โดยค่าใช้จ่ายและเวลาที่เพิ่มข้ึน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ 

(3) การท าความสะอาด ภายหลังจากปูกระเบื้องยางเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะต้องท าความสะอาดและลง
ด้วย WAX ชนิดน้ า อย่างน้อย 2 ครั้ง และขัดด้วยเครื่องขัดให้ข้ึนเงา 

 
1.9 พ้ืนไม้ลำมิเนต หนำ 12 มม.   

1.9.1  วัสดุ 

1.พ้ืนไม้ลำมิเนตชั้นบน เป็นช้ันที่แสดงถึงลายไม ้จึงต้องมีความทนทานสงู เพื่อไม่ให้เกิดริ้ว
รอยบนพื้นไม ้ลวดลายบนพื้นไม้ลามิเนตนั้นมาจากการใช้ภาพถ่ายลายไม้เสมือนจรงิ หรอืออกแบบโดย
คอมพิวเตอร์ และน าไปเคลือบทับด้วย เมลามีน ลามิเนต เพื่อให้ทนทานต่อการเกิดรอย นอกจากนี้ยังเคลือบ
ด้วยเรซินทีท่นทาน Abrasion Decorate Layer 

2.ชั้นกลำง จะเป็นช้ันที่หนาที่สุดในพื้นไม้แบบลามเินต และท าจากไม้ที่ยอ่ยเป็นผงแล้ว               
มาอัดเข้าแผ่นด้วยความดันสูง หรือที่เรียกกันว่า HDF Board ผู้ผลิตบางรายอาจจะใส่สารปอ้งกันความช้ืน             
ลงในช้ันน้ีด้วย 

3.ชั้นล่ำง จะเป็นช้ันที่ป้องกันความช้ืน โดยผู้ผลิตบางรายจะเคลือบด้วยเมลามีน เพื่อให้เกิด
ความแข็งแรง และปอ้งกันความช้ืนได้ดียิ่งขึ้น  

1.9.2  วิธีการติดตั้งพื้นไม้ ลามิ เนตให้ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ ลิต และให้น าเสนอขออนุมัติ                        
ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการติดตั้ง 

 
1.10 พ้ืนระบบกันซึม 

1.10.1 ระบบกันซึมชนิดผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษส าหรับฉาบหรือทา เพื่อป้องกันน้ ารั่วซึมผ่าน 100% 
ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ น้ ายาอะคริลิคโพลิเมอร์และซีเมนต์ผสมพิเศษให้การยึดเกาะกับผิวพื้นได้ดี
สามารถท าหรือกลิ้งได้บนทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นผิวคอนกรีตเปลือย และคอนกรีตหล่อส าเร็จ ( Precast) 
คอนกรีตมวลเบา ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ Part A น้ ายาอะคริลิกโพลีเมอร์ และ Part B ซีเมนต์            
ผสมสูตรพิเศษ ให้การยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ใช้งานง่าย ไม่เป็นพิษ สามารถใช้กับน้ าดื่มได้และทาสีทับได้ 
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กำรเตรียมพ้ืนผิว 
- พื้นผิวทีจ่ะทาหรือฉาบจะต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุน่ผง เศษซเีมนต์ คราบไขต่างๆ 
- พรมน้ าให้พื้นผิวชุ่ม เปียกช้ืนก่อนทกุครั้ง แต่ต้องไมม่ีน้ าขัง 
- บริเวณที่เกิดเช้ือราหรือตะไคร่น้า ควรขัดล้างด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือราให้สะอาด ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย            

24 ช่ัวโมง 
 
1.10.2 ระบบกันซึมชนิดทา 5 ช้ัน ประเภทอะคริลิคโพลิเมอรก์ับยางสังเคราะห์ชนิดส่วนประกอบเดียว

เป็นวัสดุที่ประกอบไปด้วยสารอาคิลิค โพลิเมอร์ เยล 100% เสริมด้วยช้ันใยแก้ว เพื่อเป็นตัวรับแรงในการยืด             
และหดตัว มีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมของน้ าได้ดี ใช้ปูได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนกับทุ กพื้นผิววัสดุ             
เช่น กระเบื้อง ผิวไม้ ผิวโรหะ ผิวคอนกรีต เหมาะส าหรับปูพื้นดาดฟ้าและหลังคาแบบต่างๆ ระเบียง กันสาด             
และรางน้ าเพื่อป้องกันการรั่วซึม 

 
 ชั้นส่วนประกอบของระบบกันซึม 5 layer 
 Primer          : เป็นช้ันแรกเพื่อรองพื้นประสานรอยแตกร้าวของพื้นผิว ท าให้ผิวมีการยึดเกาะที่ดี 
 Body Coat   :  เป็นช้ันของสารอาคิลิค โพลิเมอร์ เยล ที่มีความหนืดสูง เพื่อรองรับวัสดุเสริมแรง 
 Fiber Glass Mat : เป็นช้ันของแผ่นใยแก้วใช้เป็นตัวเสริมแรงท าให้แข็งแรงทนทานต่อการแตกร้าว
สามารถรับแรงกระแทกได้ดี ยืดหยุ่นสูง ทนต่อสภาพแวดล้อม  
 Second Body Coat : เป็นช้ันทาทับใยแก้วเสริมแรง เพื่อให้ยึดเกาะแน่นกับพื้นผิวช่วยเพิ่ม            
ความแข็งแรงอีกช้ันหนึ่ง 
 Top Coat : เป็นช้ันสุดท้ายที่ทาทับวัสดุทั้งหมด เป็นช้ันสี เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับการตกแต่ง            
ของอาคาร  
 
 กำรเตรียมพ้ืนผิว 

ผิววัสดุที่จะท ากันซึมจะต้องสะอาด แห้ง ไม่มีเศษปูน คราบไขมัน ควรปรับระดับผิวให้สามารถระบาย
น้ าได้ส าหรับผิวคอนกรีตใหม่ จะต้องแห้งสนิท อย่างน้อย 28 วันก่อนที่จะท ากันซึม  
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หมวดท่ี 2 งำนผนัง 
 
2.1 วัสด ุ

วัสดุก่อที่ใช้ต้องแข็งแกร่งปราศจากรอยช ารุดใดๆอันเป็นเหตุให้เสียก าลังมีขนาดสม่ าเสมอกันไม่บิดโค้ง
และเป็นของใหม่ การขนย้ายและการเก็บรักษา ต้องกระท าด้วยความระมัดระวังมิให้แตกช ารุดหรือมีรอย
เปรอะเปื้อน 

1) อิฐมอญหรืออิฐก่อสร้างสามัญขนาดเล็กจะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพเผาไฟสุกทั่ว เนื้อแข็งแกร่งไม่มี
โพรงไม่แตกร้าว รูปร่างขนาดได้มาตรฐาน ไม่แอ่นบิดงอจะต้องดูดน้ าไม่เกิน 25% และจะต้อง
ต้านทานแรงอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 กก./ตร.เซนติเมตร มาตรฐาน มอก. 77-2517 

2) อิฐมอญ กลวง จะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพดี ผลิตข้ึนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.           
103- 2517 เป็นอิฐโปร่งที่มีโพรง หรือรูอย่างขนานกัน ท าด้วยเครื่องจักรไม่แตกร้าวบิดงอเหมาะ
ส าหรับใช้รับน้ าหนัก  

3) ปูนก่อ มีส่วนผสมของปูนซิเมนต์ 1 ส่วน กับทรายสะอาด 4 ส่วน (ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 16 
ทั้งหมด) โดยตวงแห้ง ต้องคอยผสมบ่อยๆ จากเวลาผสมน้ ายาลงไปจนใช้ก่อเสร็จไม่ควรช้ากว่า           
1 ช่ัวโมง ให้ผสม น้ าจ านวนพอควรแล้วใช้ให้เสร็จเมื่อใส่น้ าลงไปแล้ว ในบางกรณี คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงานอาจจะก าหนดให้ผสมปูนขาวลงไปด้วย 

4) ปูนถือผนังภายนอก ควรใช้ซีเมนต์ 1 ส่วนและทรายหยาบ 4 ส่วน หรือ ทรายละเอียด 4 ส่วน                
(ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40) น้ าพอสมควร 

5) ถ้าปูนฉาบผนังหนามากกว่า 1.5 ซม.แล้วควรแบ่งท าเป็น 2 ช้ัน และช้ันนอกให้ใช้ทรายละเอียด
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดแุละ/หรือผู้ควบคุมงานอาจสั่งลดหรือเพิ่มส่วนผสมก็ได้แล้วแต่ชนิดของงาน 

 
2.2 กำรเก็บรักษำ 
 วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรยีงใหเ้ป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและมัน่คงการเก็บเรยีงซอ้นกันควรสงูไม่เกิน             
2 เมตร บริเวณที่เก็บจะต้องไม่ถูกสิง่สกปรก หรือน้ าที่จะก่อให้เกิดตะไคร่น้ า หรือราได้ทั้งนี้วัสดุก่อทีม่ีสิง่สกปรก          
จับแน่นหรืออินทรียวัตถุ เช่น ราหรือตะไคร่น้ าจับ จะน าไปใช้ก่อไม่ได้ 
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2.3 กำรก่อ 

1) ผนังก่อบนพื้น คสล. ทุกแห่ง ผิวหน้าของพื้น คสล. จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระ แล้วท าความสะอาด            
และราดน้ าให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง และโดยเฉพาะการก่อผนังริมนอกโดยรอบอาคาร                  
และ โดยรอบห้องน้ าจะต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับผนังก่อและสูงจากพื้น  คสล. 10 ซม. ก่อน                 
จึงก่อผนังทับได้ เพื่อกันน้ ารั่วซึม 

2) ผนังก่อชนเสา คสล. ผิวหน้าของเสา คสล. จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วท าความสะอาดและราด
น้ า        ให้เปียกเสียก่อน ก่อนที่จะก่อผนัง และจะต้องยื่นเหล็กขนาด dia.6 มม. ยาว 30 ซม. 
ทุกระยะไม่เกิน 80 ซม. ที่เตรียมไว้ในขณะเทคอนกรีตเสา ผนังก่อทั้งหมดจะต้องเสริมด้วยเหล็ก
ก้างปลาขนาด 10x20 มม. ตามแนวนอนตลอดความยาวของก าแพงปลายทั้ง 2 ด้านจะอยู่ระดับ
เดียวกับเหล็กที่ยื่นออกจากเสาเหล็กก้างปลาจะต้องฝังเรียบ ในแนวปูนก่อขนาดความกว้างของ
เหล็กก้างปลาจะต้องมีความกว้างเท่ากับความกว้างของวัสดุที่ใช้ก่อผนังเพื่อช่วยปิดผนังก่อ               
การต่อเหล็กก้างปลาให้ต่อซ้อนทับกัน อย่างน้อย 20 ซม. 

3) ให้ก่อคอนกรีตบล็อคในลักษณะแห้ง โดยไม่จ าเป็นต้องน าไปแช่น้ าหรือสาดน้ าก่อน  เว้นแต่ว่า
ต้องการท าความสะอาดก้อนคอนกรีตบล็อกเท่านั้น ส่วนการก่อวัสดุก่อประเภทอิฐต่าง ๆ ก่อน    
น าอิฐมาก่อจะต้องน าไปแช่น้ าให้เปียกเสียก่อน 

4) การก่อผนังจะต้องได้แนว ได้ด่ิงและได้ระดับและต้องเรียบ โดยการทิ้งดิ่งและใช้เชือกดึงจับระดับ
ทั้ง  2 แนวตลอดเวลาผนังก่อที่ก่อเปิดเรียบร้อยมีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้างและจะต้องมี             
เสาเอ็นหรือทับหลังโดยรอบ 

5) แนวปูนจะต้องหนาประมาณ 1 ซม. และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวัสดุก่อนการ
เรียงก่อต้องกดก้อนวัสดุก่อ และใช้เกรียงอัดให้แน่นไม่ให้มีซอกมีรูห้ามใช้ปูนก่อที่ก าลังเริ่มแข็งตัว
หรือเศษปูนก่อที่เหลือร่วงจากการก่อมาใช้ก่ออีก 

6) การก่อผนังในช่วงเดียวกันจะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกัน ห้ามก่อผนังส่วนหนึ่งส่วนใดสูงกว่า           
ส่วนที่เหลือเกิน 1 เมตร และผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันนั้น ส่วนบนของผนังก่อที่ก่อค้างไว้
จะต้องหาสิ่งปกคลุมเพื่อป้องกันฝน 

7) ผู้รับจ้างจะต้องท าช่องเตรียมไว้ในขณะก่อผนัง ส่วนงานของระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ
ไฟฟ้าระบบสุขาภิบาล ฯลฯ การสกัดและการเจาะผนังก่อเพื่อติดต้ังระบบดังกล่าว จะต้องยื่นขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุและ/หรอืผู้ควบคุมงานเสยีก่อน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจงึ
จะด าเนินการได้ทั้งนี้จะต้องด าเนินการสกดัเจาะด้วยความประณีตและต้องระมัดระวังมิให้ผนังก่อ
บริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสียความแข็งแรงไป 

8) ผนังก่อที่ไม่ฉาบปูนหรือก่อโชว์แนวการก่อจะต้องจัดก้อนวัสดุก่อให้ได้แนวดิ่งและได้แนวระดับ
ผิวหน้าเรียบได้ระดับอย่างสม่ าเสมอ โดยแนวปูนก่อต้องมีความกว้างไม่เกิน 15 มม.ยกเว้นจากที่
ระบุเป็นอย่างอื่นแล้วให้ใช้เครื่องมือขูดร่อง รอยแนวปูนก่อลึกเข้าไปประมาณ 5 มม.  และผนังก่อ
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โชว์แนวภายนอกอาคาร เมื่อปูนแห้งแข็งตัวดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทิ้งให้ผนังแห้งสนิท พร้อมทั้งท า
ความสะอาดผนังให้เรียบร้อยแล้วทาด้วยน้ ายาประเภท Silicone   เพื่อกันซึมและป้องกันพวกรา 
ตะไคร่น้ าจับ 

9) ผนังก่อริมนอกโดยรอบอาคาร ในกรณีก่อผนังชิดขอบด้านในเสาและคานหรือในระหว่างกึ่งกลาง            
ของเสาและคานในขณะเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมร่องลึก 12 มม. กว้างเท่ากับความหนา     
ของผนังไว้ที่ข้างเสา และใต้คาน คสล. ตลอดแนวผนังก่อ 

10) ผนังที่ก่อชนคาน คสล. หรือพื้น คสล. จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10-20 ซม.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า         
3 วันเพื่อให้ปูนก่อแข็งตัวและทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อนจึงท าการก่อให้ชนท้องคานหรือท้องพื้นได้ 

11) ผนังก่อที่ก่อใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรับน้ าหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3 วัน หลังจาก            
ก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
2.4 กำรท ำเสำเอ็นและคำนเอ็น คสล. 
 1) เสาเอ็นที่มุมผนังก่อทุกมุมหรือที่ผนังก่อหยุดลอยๆ  โดยไม่ติดเสาคสล . หรือตรงที่ผนังก่อติด               
กับวงกบประตู-หน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็นขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า 10 ซม. และมีความกว้างเท่ากับ
ผนังก่อเสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหลก็ 2-dia.9 มม. และมีเหล็กปลอก dia. 6 มม. @ 20 ซม. เหล็กเสริมเสาเอ็น
จะต้องฝังลึกลงในพื้น และคานด้านบน โดยโผล่เหล็กเตรียมไว้ ผนังก่อที่กว้างเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีเสาเอ็น
แบ่งครึ่งช่วงสูงตลอดความสูงของผนังคอนกรีตที่ใช้เทเสาเอ็น จะต้องใช้ส่วน 1:2:4 โดยปริมาณ ส่วนหินให้ใช้
หินเล็ก 

2) คานทับหลัง ผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องคาน หรือพื้น คสล. หรือผนังที่ก่อชนใต้วงกบหน้าต่าง หรือเหนือ            
วงกบประตู-หน้าต่างที่ก่อผนังทับด้านบนจะต้องมีคานทับหลังและขนาดจะต้องไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตามที่ระบุ
มาแล้ว และผนังก่อที่สูงเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานทับหลังตรงกลางช่วงเหล็กเสริมคานทับหลังจะต้อง            
ต่อกับเหล็กที่เสียบไว้ในเสาหรือเสาเอ็น คสล. 

3) การท าเสาเอ็นในผนังคอนกรีตบล็อคให้เสียบเหล็ก 2 dia. 9 มม. ในช่องบล็อค @ 2.00 ม. และเทปูน
ทรายให้เต็มช่องแทนการท าเสาเอ็น คานเอ็นในคอนกรีตบล็อคโชว์แนวให้ใช้คานทับหลัง (Lintel Block)            
รูปตัว U ใส่เหล็ก และกรอกปูนทรายให้เต็มช่อง 
 
2.5 กำรท ำควำมสะอำด 

เมื่อก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องท าความสะอาดผิวหนังแนวปูนก่อทั้ง 2 ด้านให้ปราศจากเศษปูนก่อ
เกาะติดผนัง เศษปูนที่ตกที่พื้นจะต้องเก็บกวาดทิ้งให้หมด ให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนปูนแข็งตัว 
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2.6 กำรตกแต่งผิวผนัง 
1) การฉาบปูนขัดมัน 
 กรรมวิธีการท างานเหมือนการฉาบปูนในข้อ  2.3 ข้อ 1) หลังจากฉาบปูนผิวหน้าและปรับจนได้

ระดับตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้พรมน้ า และโรยปูนซีเมนต์ผงทับหน้าให้ทั่ว ขัดผิวให้เรียบมัน
ด้วยเกรียงเหล็ก 

2) การฉาบปูนขัดมันกันซึม 
 ขณะผสมปูนฉาบทั้ ง 2 ช้ัน ให้ผสมน้ ายากันซึม  มีสัดส่วนตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต              

แล้วจึงฉาบ 
 

2.7 กระเบ้ืองและโมเสค 
ให้ผู้รับจ้างจัดหาตัวอย่างวัสดุต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงานพิจารณา               

เมื่ออนุมัติเห็นชอบแล้ว จึงจะปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
1) การปูแผ่นกระเบื้อง 
 ให้ฉาบปูนปรับผิวหน้าผนังหรือบริเวณที่จะปูกระเบื้องให้เรียบร้อยได้ระดับโดยใช้ปูนฉาบรองพื้น            

และปิดแผ่นกระเบื้องเคาะอัดให้ติดแน่นกับปูนฉาบยังไม่แข็งตัว โดยดึงเชือกและทิ้งดิ่งให้ได้ระดับ            
ทั้งแนวนอนและแนวตั้งรอยต่อแผ่นจะต้องเว้นช่องอย่างสม่ าเสมอและกว้างไม่เกิน  1 มม.               
เมื่อปูนแห้งสนิท และยึดเกาะแผ่นกระเบื้องแล้วให้ท าความสะอาดผิวหน้ากระเบื้องและรอยต่อ            
จนปราศจากเศษปูน ยาแนวรอยต่อแผ่น ด้วยปูนซีเมนต์ขาวท าความสะอาดครั้งสุดท้ายและเช็ดถู            
ให้ทั่วด้วยข้ีผึ้งขัดมันก่อนจะน าแผ่นกระเบื้องไปปูท าความสะอาดและแช่น้ าให้อิ่มตัวตลอดเวลา       
เฉพาะกระเบื้องประดับที่ผิวหน้ามิได้เคลือบมันก่อนไปแช่จะต้องท าความสะอาดผิวหน้าและทา
ข้ีผึ้งขัดมันกันเปื้อน 1 ครั้ง ความหนาของปูนฉาบเกาะกระเบื้อง จะต้องหนาไม่เกิน 1.5 ซม. 

2) การรับรองคุณภาพ 
 ต้องใช้ช่างฝีมือช านาญในการปูกระเบื้องโดยเฉพาะเท่านั้น วัสดุที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพดี          

ไม่มีรอยต าหนิหรือเสียหาย หากพื้นหรือผนังส่วนใดที่จัดท าไปแล้วมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ตรงตาม
แบบและรายการก่อสร้างหรือมีต าหนิเสียหายใดๆ เกิดข้ึนก่อนรับมอบงานผู้รับจ้างจะต้องท าการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

3)        กระเบื้องเคลือบปูพื้นภายนอกอาคาร กระเบื้องเคลือบชนิดผิวด้าน  ( Non Vitreous Tile ) 
                      กระเบื้องแต่ละแผ่นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

-       ต้องมีการรับน้ าหนักได้อย่างน้อย 500 กก/ตร.ซม. 
-       ต้องผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิอย่างน้อย 1,180 องศาเซลเซียส 
-       มีอัตราการดูดซึมน้ าน้อยกว่า 1% 
-       ทนทานต่อแรงขีดข่วน, ขัดสี อย่างน้อย < 250 ลบ.มม 
-       มีความทนต่อสารเคมี 
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-       ผิวช้ันบนของกระเบื้องต้องเป็นชนิดที่ไม่ลื่น (NON - SLIP) 
 
2.8 บัวเชิงผนัง 
 ถ้ามิได้ระบุในแบบหรือรายการก่อสร้างให้ชัดเจน ให้ปฏิบัติตามรายการ ดังนี ้

1) บัวเชิงผนังของพื้นทุกชนิดถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้บุด้วยไม้สังเคราะห์ สูง 4" ทาสี 
2) บัวเชิงผนังของพื้นทรายลา้ง, กรวดล้าง, หินล้างและหินแกรนิต ให้ใช้วัสดุชนิดเดียวกันสูง 4" มุมที่

จรดกันระหว่างพื้นกับผนังให้ท ามุมโค้งรัศมี 1/2"  

   
2.9 งำนก่อผนังบล็อคคอนกรีตมวลเบำ  (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE) 

1. ขอบข่ำย 
ภาคนี้จะกล่าวถึงงานก่อผนังด้วยบล็อกคอนกรีตมวลเบาตามที่ระบุไว้ในแบบผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม

ท าแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตัวอย่างในส่วนต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความต้องการของ
ผู้ออกแบบก่อนท าการติดตั้ง 

2. วัสด ุ
วัสดุที่จะน าเข้าไปยังสถานที่ก่อสร้าง  จะต้องมีเครื่องหมายแสดงของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจนบรรจุ 

หีบห่ออย่างมิดชิด 
      1. บล็อคก่อผนังคอนกรีตมวลเบา ขนาดและความหนาตามก าหนด 

1.1 ความหนาแน่นประมาณ  500  กก./ลูกบาศก์เมตร 
1.2 ก าลังแรงอัดอย่างน้อย  30-50 กก./ตารางเซนติเมตร 
1.3 ค่ารับแรงคัดไม่น้อยกว่า  15-20 กก./ตารางเมตร 
1.4 มีอัตราการทนไฟตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ต่ ากว่า 4 ชม. ที่ความหนาไม่น้อยว่า 7.5 ซม.)  หรือ

เทียบเท่า 
2. ปูนก่อส าเร็จรูปหรือปูนก่อที่ควบคุม  ใช้ส าหรับหรือเหมาะสมกับผนังคอนกรีตมวลเบา  และ

รับประกันส่วนผสมที่คงที่สามารถใช้งานได้ทันที่  เมื่อผสมน้ าที่มีค่าก าลังรับแรงอัดไม่ต่ ากว่าก าลังแรงอัดของ 
MORTAR DESIGNATION  I  ตามมาตรฐาน   BS 5628   (160 กก./ ตารางเซนติเมตร ที่ 28 วัน)  

3. ปูนฉาบส าเร็จรูปหรือปูนฉาบที่ควบคุม ใช้ส าหรับหรือเหมาะสมกับผนังคอนกรีตมวลเบา และ
รับประกันส่วนผสมคงที่ และสามารถใช้งานได้ทันที่ เมื่อผสมน้ าที่มีส่วนผสมมาตรฐาน เช่น ตราดาว ตรา TPI 
ตราเสือคู่ ตราซุปเปอร์บล็อค หรือคุณภาพเทียบเท่า 

4. การเก็บรักษาให้เก็บรักษาไว้บนพื้นยกในโรงเก็บซึ่งกันฝนและความช้ืนได้ปูนที่แข็งและเปน็ก้อนหรอื
เสื่อมคุณภาพแล้วห้ามน ามาใช้เป็นอันขาด 

5. น้ าต้องใสสะอาดปราศจากน้ ามันกรดต่างๆและสิ่งสกปรกเจือปนน้ าที่ขุ่นจะต้องท าให้ใสและตกตะกอน
เสียก่อน จึงน ามาใช้ได้ 
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3. ตัวอย่ำงวัสด ุ
ผู้รบัจ้างตอ้งจัดหาตัวอย่างวัสดทุี่จะใช้ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่างและส่งใหผู้้ออกแบบเห็นชอบและอนุมัติ

ก่อนจึงจะน าไปใช้ติดตั้งได้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
 
4. กำรก่อผนัง 
1. เริ่มก่อโดยการปรับระดับพื้นตามแนวให้ได้ระดับโดยปูนก่อจากนั้นเตรียมก้อนบล็อคโดยไม่ต้องเอา

ก้อน บล็อคแช่น้ าก่อน ก่อเพียงแค่รดน้ าที่สันของก้อนพอชุ่ม เพื่อท าความสะอาดและก่อด้วยปูนก่อให้หนาเพียง 
3-5 มม. 

2. บล็อคจะต้องก่อด้วยวิธีสลับแนวก่อระหว่างบล็อคที่อยู่ชิดกันแนวต้องสลับกับไป โดยแนวที่เหลื่อม
กันต้องไม่น้อยกว่า 10  ซม.  บล็อคที่ก่อจะต้องให้ได้แนวทั้งทางตั้ง และทางนอน และจะต้องเรียบโดยการ           
ขึงเชือกก่อ รอยต่อโดยรอบแผ่นบลอ็คก่อด้วยปูนกอ่ให้หนาเพียง 3-5 มม. และจะต้องใส่ปูนก่อให้เต็มปราศจาก
โพรงหรือรู และจะต้องตอกแผ่นเหล็กลอนเล็ก  (SHEAR PLATE) ลงส่วนกลางระหว่างรอยต่อของก้อนทุกก้อน
ให้จมมิดปลายบล็อคที่ก่อชนเสา หรือเสาเอ็นจะต้องเสียบเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.  ที่เสาไว้ทุกระยะ             
ไม่เกิน 60 ซม. หรือตอกยึดด้วยเหล็กตัวแอล และจะต้องรดน้ าเสาคอนกรีตให้เปียกก่อนท าการก่อ 

3. ในกรณีที่ผนังบล็อคยาวเกินมาตรฐานจะต้องมีเสาเอ็น คานเอ็นตลอดความสูงและความยาวของ
ผนัง ขนาดของเสาเอ็น คานเอ็น ความหนาเท่ากับความหนาของผนังเสริมเหล็ก  2  เส้น  เส้นผ่าศูนย์กลาง           
6 มม. และมีเหล็กปลอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 20 ซม. เหล็กเสาเอ็นจะต้องฝังลึกในพื้นและคาน
ด้านบน  อาจจะท าได้โดยการโผล่เหล็กในพื้นคานเตรียมไว้ก่อน  

4. มุมก าแพงทุกมุมในก่อประสานเข้ามุม หรือใช้เสาเอ็นและที่ผนังหยุดลอย ๆ โดยไม่ติดกับเสา                 
หรือตรงที่ผนังติดกับวงกบจะต้องมีเสาเอ็น ตามข้อ 3. 

5. เหนือช่องประตูทุกแห่งที่ก่อบล็อคทับด้านบน จะต้องมีทับหลังขนาดของทับหลังจะต้องไม่เล็กกว่า
ขนาดของเสาเอ็น 

6. การก่อบล็อคให้ก่อชนท้องคานหรือท้องพื้นทุกแห่ง ยกเว้นระบุพิเศษ ผนังที่ก่อสูงไม่ชนท้องคาน             
หรือพื้นทุกแห่งจะต้องมีทับหลังขนาดของทับหลังจะต้องไม่เล็กกว่าขนาดของเสาเอ็น ตามข้อ 3. 

7. ผนังบล็อคที่ก่อชนท้องคานหรือพื้น ค.ส.ล. ทั้งหมด จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 1 - 2  ซม. และอุด
ด้วยปูนก่อตลอดแนว 

8. ในส่วนที่ช่องว่างระหว่างบล็อกมีขนาดเล็กกว่าก้อนมาตรฐานให้ตัดโดยใช้เลื่อยมือหรือเลื่อยไฟฟ้า
ตัดเป็นก้อนเล็กเท่าขนาดช่วงที่จะก่อ  

9. บล็อคที่ก่อใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรับน้ าหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน  หลังจากก่อ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

10. การเดินท่อสายไฟและฝังท่อน้ าไว้กับผนังกรณีกระท าหลังจากก่อผนังเรียบร้อยแล้วสามารถใช้เหล็ก
ขูดเป็นร่องแนวลึก ตามความเหมาะสม โดยจะต้องปล่อยให้ผนังยึดเกาะกันจนแข็งแรงเสียก่อนเสร็จแล้วปิดด้วย
ปูนก่อ 
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11. หากกรณีที่ท าการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ และท่อน้ าไว้ก่อนให้ก่อผนัง  ห่างจากแนวท่อประมาณ         
1-2 ซม. แล้วอุดด้วยปูนก่อ หรือหากเป็นท่อขนาดเล็กมากให้ใช้วิธีบากก้อนอิฐเป็นร่องตามแนวของการเดินท่อ
ไว้ก่อนแล้วค่อยน าไปก่อเสร็จแล้วอุดด้วยปูนก่อก็ได้  

 
5. กำรฉำบปูน 
1. การฉาบปูนทั้งหมดจะต้องมีผิวเรียบเป็นเส้นตรงไม่คดงอ และจะต้องได้ด่ิง และได้ระดับทั้งแนวตั้ง

และแนวนอนมุมทุกมุมจะต้องได้ฉาก  
2. การฉาบภายในรดน้ าให้ชุ่มตลอดแผงที่จะฉาบ  ฉาบเที่ยวแรกให้ผสมปูนค่อนข้างเหลวฉาบแล้ว   

ทิ้งไว้ 1 วัน จึงจะฉาบเที่ยวที่ 2 และแต่งผิวให้เรียบ 
3.การฉาบภายนอกรดน้ าที่ผนังที่จะฉาบให้ชุ่มฉาบเที่ยวแรกให้ผสมปูนค่อนข้างเหลวฉาบแล้วทิ้งไว้               

2-4 วัน จึงจะฉาบเรียบแต่งผิวอีกครั้ง 
4.ก่อนฉาบปูนต้องเตรียมพื้นที่ผิวที่จะฉาบ โดยท าความสะอาดและท าให้ชุ่มน้ าพอสมควร เพื่อไม่ให้  

ดูดน้ าจากส่วนผสมเร็วเกินไป พื้นที่ผิวควรเป็นระนาบเดียวกัน ถ้าเป็นผิวคอนกรีตที่เรียบมากต้องท าให้หยาบ
เสียก่อน เพื่อปูนฉาบยึดติดได้ดีและก่อนฉาบช้ันที่  2 หรือช้ันสุดท้าย ในกรณีนี้ต้องท าให้ผิวชุ่มน้ าก่อน
เช่นเดียวกันและต้องใช้น้ าพรมเวลาแต่งปูนเพื่อบ่มไม่ให้ปูนฉาบแห้งเร็วเกินไป 

5.ผิวปูนที่แตกร้าวและผิวปูนที่ไม่จับผนัง ต้องท าการซ่อมแซมโดยสกัดปูนฉาบออกกว้างไม่ต่ ากว่า            
10 ซม. ท าผิวก าแพงให้ขรุขระ ล้างน้ าให้สะอาดทาด้วยน้ ายาเพิ่มแรงยึดเกาะแล้วจึงท าการฉาบปูนใหม่ 

6.การแต่งผิวปูนหน้าข้ันสุดท้ายต้องยังไม่ให้ถูกแดดและเมื่อถึงวันรุ่งข้ึนจะต้องฉีดน้ าให้เปียกชุ่ม
ติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน 

 
6. กำรท ำควำมสะอำด   
ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการติดต้ังด้วยความประณีตสะอาดเรียบร้อย

ปราศจากคราบปูนหรือรอยเปรอะเปื้อนต่างๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจากผู้ออกแบบและส่งมอบงาน 
 

2.10 งำนก่อผนังปูหินอ่อน แกรนิต 

2.10.1 วัสด ุ

(1) หินอ่อน หินแกรนิต หินทราย ต้องเป็นหินที่มาจากแหล่งก าเนิดเดียวกัน มีพื้นและลายเป็นชนิด
เดียวกันสีระบุภายหลัง หรือตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ความหนาประมาณ 2 เซนติเมตร ขัดมัน ผิวเรียบมาจาก
โรงงานขนาดของแผ่นตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง 
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(2) ก่อนติดตั้งต้องส่ ง SHOP DRAWING การปูและรายละเอียดการเข้ามุม การท าจมูกบันได 
เคาน์เตอร์อื่นๆ ถ้ามีวัสดุตัวอย่างที่ขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง จะต้องเก็บไว้ที่หน่วยงานตลอดเวลา หากสีของหิน
ผิดเพี้ยนจากตัวอย่าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนการติดตั้ง หากผู้รับจ้างละเลย ผลเสียหายที่เกิดข้ึน 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งหมดและถึงแม้ได้อนุมัติตัวอย่างแล้ว ก่อนการติดตั้งจริง ผู้รับจ้างจะต้องเรียงแผ่นหิน
อ่อน/หินแกรนิตให้เต็มบริเวณ เพื่อคัดการต่อลายและทิศทางของลายจากผู้ว่าจ้าง 

2.10.2  กรรมวิธีในการติดตั้ง 

(1) ส่วนที่เป็นพื้นให้ใช้ปูนทราย 

(2) หินอ่อนหรือหินแกรนิตที่จะใช้ปูต้องทาด้วยน้ ายากันซึมที่ด้านหลังแผ่นและขอบทั้ง 4 ด้าน ก่อนท า
การปู 

(3) การบุผนังหินอ่อน/หินแกรนิต/หินทราย ที่มีระดับความสูงไม่เกิน 2.40 เมตร และความกว้าง            
ไม่เกิน 3.00 เมตร ให้ใช้ปูนทรายหรือกาวซีเมนต์ชนิดที่ใช้กับหินอ่อนหรือหินแกรนิตเป็นตัวยึด ปูนทรายที่ยึด
จะต้องมีความหนาประมาณ  2 เซนติเมตร ในกรณีที่ผนังที่ขนาดเกินกว่าก าหนด ให้ใช้การติดตั้งระบบ              
DRY PROCESS โดยใช้ขอยึดแผ่นกับผนังเป็นระยะผู้รับจ้างต้องท าแบบรูปขยายรายละเอียดขณะก่อสร้าง 
(SHOP DRAWING) แสดงวิธีและอุปกรณ์ติดตั้งมา เพื่อขออนุมัติก่อนการติดต้ังหินอ่อน/หินแกรนิต/หินทราย    
ที่บุผนังหรือเคาน์เตอร์ ต้องได้ดิ่ง ได้แนวและระดับ รอยต่อแผ่นจะต้องสนิทและแนวเรียบร้อย ขอบของหิน
ทั้งหมดต้องขัดให้เรียบเหมือนผิวหน้า รอยต่อต่าง ๆ จะต้องอุดให้เรียบร้อย 

(4) ส่วนที่เป็นผนังภายนอกและผนังภายในที่สูงเกิน 2.40 เมตร ต้องใช้หมุดหรือฉาก สแตนเลสยึด         
กับหินด้วยกาวอีพ๊อกซี่ และยึดติดส่วนที่เป็นโครงสร้างด้วย  EXPANSION BOLT ชนิดสแตนเลส ขนาดของ 
หมุด ฉากและ EXPANSION BOLT ให้เสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง รอยต่อของหินให้ยา
แนวด้วย SILICONE ชนิด NON STAINING กว้าง 6 มิลลิเมตร (ใช้ BACKER ROD รองก่อนการยาแนว) 

(5) ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบการติดตั้ง การต่อลาย การเข้ามุม ให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างอนุมัติ             
เมื่อปูแล้วเสร็จรอยต่อของแผ่นหินต้องไม่กระเดิด หรือ บิด โก่ง ถ้ารอยต่อไม่ดี ผู้รับจ้างต้องน าเครื่องเข้าขัด           
ให้ได้ระดับ และลงเคลือบผิวใหม่โดยจะคิดราคาหรือเป็นเหตุในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างไม่ได้ 

2.10.3  การท าความสะอาด เมื่อท าการติดตั้งบุผนังหรือปพูื้นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องขัดผวิตกแต่งและท า
ความสะอาดผิวหน้าของหินอ่อนให้คงสภาพมันเงาตลอดเวลาจนกว่าจะรับมอบงาน ห้ามใช้เป็นที่สัญจรไปมา            
และจะต้องมีมาตรการในการป้องกันผิวของหินอ่อน โดยการปูแผ่นไม้อัดหรือกระดาษให้เต็มทั่วบริเวณ จนกว่า             
จะถึงวันส่งงาน 
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2.11 งำนผนังโลหะคอมโพสิท Metal Composite Material Wall Panels 

งำนผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท  (Aluminium Composite Panel) 
1. ควำมต้องกำรท่ัวไป 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ รวมถึงนั่งร้าน เพื่อใช้ในการติดตั้งงานผนังอลูมิเนียม

คอมโพสิท ตามที่ระบุ ในแบบ และรายการ 
1.2 ผู รับจ างจะต องจัดหาผู้ติดตั้งซึ่งจะต้องเป็นบริษัทที่มีช่างติดตั้งที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบ

ควบคุมคุณภาพ ที่ดี มีผลงานการติดตั้งแผ่นผนังอลูมิเนียมที่เรียบร้อยแล้วเสร็จสมบูรณ์ อย่างน้อย 5 โครงการ 
โดยผู้ติดตั้งจะต้อง น าเสนอผลงานนั้นให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้ง 

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ สี ขนาด และวิธีการติดตั้ง              
ให้ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติก่อนน าวัสดุเข้ามาใช้ในโครงการ 

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบประกอบการติดตั้ง  (Shop Drawing) รวมถึงส่วนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง                
ซึ่งจะต้องแสดง รายละเอียดการติดตั้ง (Installation)  การยึด (Fixed) แสดงระบบ (Pressure Equalization) 
การไหลซึมของน้ า (Watertight) และแสดงระยะต่างๆ โดยละเอียด  เพื่อขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการ
ติดตั้ง 

 
2. ผลิตภัณฑ์ 

2.1 อุปกรณ์การยึดติดต่างๆ 
2.1.1แผ่นอลูมิเนียม ให้ใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminium Composite Panel) ที่ประกอบด้วย 

แผ่นอลูมิเนียม เกรด AA3003 H14 ขนาดความกว้าง 1,250 มม.  ความหนา 0.5 มม. ผลิตตามมาตรฐาน   
Aluminum Association, U.S.A  หรือ JIS H0001 หรือ  GBT 17748 หรือ TIS331 ประกบทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังและมีความหนารวมไส้กลาง 4 มม.  หรือเทียบเท่า  

2.1.2 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท   
 Density  1.49  g/cm3 ASTM D792 
 Shear Resistance 8452 N ASTM D732 
 Tensile Strength at yield 3.9 kg/mm2 ASTM D638 
 Peel Strength 31.25   kg/mm2 ASTM D903 
 Weight  5.5  kg/m2 ASTM D792 
 Coefficient of linear thermal 258  Mm/m*C ASTM E831 

expansion (30 – 50 degree) 
 Heat Deflection Temperature 120  °C ASTM D648 
 Thermal conductivity                      Average temperature 30±5 ° C

 ASTM C518 
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 Acoustic insulation 26  dB ASTM E413 
 Impact Resistance 1.65 kg/m ASTM D2794 
 Bend Resistance 32 mm. ASTM D522 
 Evaluation of toxic fumes in fire effluents Pass         ISO-TR 9122-3,4 

2.1.3 ผิวหน้าแผ่นอลูมิเนียมจะต้องเคลือบสี PVDF ที่มี  Kynar 500 resin มีความหนาสี  20-30 
ไมครอน (ตามล าดับ) ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 Appearance Rating:0 BS 3900 Part D1 
 Pencil Hardness 2H ASTM D523 
 Abrasion Resistance 81L/mil ASTM D968 
 Adhesive 5B ASTM D3359 
 Impact Resistance 1.65 kg.m ASTM D2794-93 
 Gloss 25-35% at 60 degree ASTM D523 

2.1.4 ผิวของแผ่นอลูมิเนียมด้านหลังจะต้องเคลือบสี Polyester เพื่อป้องกันการเกิด Oxidation 
2.1.5 พื้นผิวด้านหลังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทต้องเคลือบสีด้วยระบบ Polyester Coating เพื่อป้องกัน
การสึกกร่อนจากปฏิกิริยา Oxidation(Protective Layer) 
2.1.6 วัสดุโครงเคร่า (ในกรณีที่ในแบบมีการระบุขนาดแล้วให้ใช้ขนาดตามในแบบ ยกเว้นหากแบบไม่

ระบุให้ยึดวิธีการติดตั้งตามที่ระบุด้านล่างนี้) 
1. งานผนัง หลังคาและชายคา โครงเคร่าจะต้องเป็นเหล็กกล่องรูปพรรณ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 

นิ้วx 2 นิ้ว ความหนา    ไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ชุบสีกันสนิม โดยห้ามใช้วิธีการทาสี หรือเป็น โครงเคร่า 
อะลูมิเนียมกล่อง ขนาด  1 นิ้ว 6 หุน x 1 นิ้ว 6 หุน ความหนา 2 มม.เป็นข้ันต่ า หรือเป็น โครงเคร่า 
อะลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป พิเศษตามมาตรฐานผู้ผลิต ส าหรับงาน Open joint  

2. งานฝ้าเพดาน โครงเคร่าจะต้องเป็นเหล็กกล่องรูปพรรณ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 2 หุน x 1 
นิ้ว 2 หุน ความหนา ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ชุบสีกันสนิม โดยห้ามใช้วิธีการทาสี ต้องมีการ ตรวจสอบทุกรอยต่อ
เช่ือมให้ได้รับการชุบสี  กันสนิมในทุกๆรอยต่อ หรือเป็นโครงเคร่า อะลูมิเนียมกล่อง ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน x 1 นิ้ว 
2 หุน ความหนา 1.5 มม.เป็นข้ันต่ า หรือเป็น โครงเคร่า อะลูมิเนียมฉีดข้ึนรูปพิเศษตามมาตรฐาน ผู้ผลิต 
ส าหรับงาน Open joint 

3. งานหุ้มเสา โครงเคร่าจะต้องเป็นเหล็กกล่องรูปพรรณ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 2 หุน x 1 
นิ้ว 2 หุน ความหนา ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ชุบสีกันสนิม โดยห้ามใช้วิธีการทาสี ต้องมีการตรวจ สอบทุกรอยต่อ 
เช่ือมให้ได้รับการชุบสีกันสนิมในทุกๆรอยต่อ หรือเป็นโครงเคร่าอะลูมิเนียมกล่อง ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน x 1 นิว้ 2 
หุน ความหนา 1.5 มม.เป็นข้ันต่ า หรือเป็น โครงเคร่า อะลูมิเนียมฉีดข้ึนรูปพิเศษตามมาตรฐาน ผู้ผลิต ส าหรับ
งาน Open joint หากเป็นเสากลมโครงเคร่าทางนอนให้ใช้เป็นเหล็กรูปพรรณ Flat Plate ขนาดความกว้างไม่
น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ทาสีกันสนิม 
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2.2 อุปกรณ์ประกอบ 
2.2.1 สกรูและรีเวทที่ใช้ในการยึดแผน่เข้ากับโครงเคร่าต้องเป็นสกรูสแตนเลส (Self-Drill and Tap 

stainless Steel Screws) ขนาดเบอร์  8x3/4” หรือรี เวทสแตนเลส  (Aluminium Blind rivets with 
Stainless Steel Mandrel) ขนาด 4-4 

2.2.2 สกรูและรีเวทที่ใช้ในการยึดโครงเคร่าเข้าด้วยกันต้องเป็นสกรูสแตนเลส (Self-Drill and Tap 
stainless Steel Screws) เบอร์ 8x1” หรือรีเวทสแตนเลส  (Aluminium Blind rivets with Stainless 
Steel Mandrel) เบอร์ 4-4 

2.2.3 เทปกาว 2 หน้า ชนิดแรงดึงสูงยี่ห้อ 3M Scotch VHB G16F กรณีที่มีการใช้โครงอะลูมิเนียม
ดามแผ่นตาม แนวนอนเพื่อเสริมให้แผ่นอะลูมิเนียมแข็งแรงข้ึน 

2.2.4 ซิลิโคนชนิดที่ไม่ปล่อยคราบน้ ามัน หรือ Non Staining Sealant ยี่ห้อ Dow Corning 991 
หรือ ยี่ห้อ GE SCS9000 หรือ BOSS – Non Staining 

 
3. กำรด ำเนินงำน 
3.1 การจัดส่งตัวอย่างวัสดุ 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท, อุปกรณ์การยึด และวัสดุยาแนว รวมถึงอุปกรณ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องระบุช่ือบริษัท ผู้ผลิต ผู้ประกอบ และผู้ติดต้ัง แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทเคลือบสี 
(Aluminium Composite Cladding) พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อส่งให้ผู้ออกแบบ 
และผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ก่อนน าวัสดุน้ันๆ เข้ามาใช้ในโครงการ 

 
3.2 การติดตั้ง 

3.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดี มีความช านาญงานในการติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท โดย
ทุกส่วนที่ ติดตั้งจะต้องได้ระนาบทั้งในแนวตั้งและแนวนอน แนวรอยต่อแผ่น จะต้องเป็นเส้นตรง
ได้ฉาก มีความประณีต ตามที่ผู้ออกแบบก าหนดผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบ SHOP DRAWING 
ของ DETAILS การติดตั้ง และส่งให้ผู้ออกแบบ เพื่อขออนุมัติและ ตรวจสอบตามความต้องการ 
ก่อนที่จะน าไปติดตั้ง  

3.2.2 นั่งร้านและอุปกรณ์ติดตั้งอื่นที่อาจ ไม่ได้ระบุ ในเอกสารนี้ ให้ผู้รับจ้างคิดราคารวมไว้ในราคา
ประมูลด้วยทุกครั้งหากมีข้อขัด แย้งให้ขอรับค าแนะน าจากสถาปนิก ผู้ออกแบบ และ /หรือ             
ผู้ควบคุมงาน และ/หรือ ที่ปรึกษาโครงการ 

3.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบระบบผนังอะลูมิเนียมให้มี Coping และ Flashing รวมทั้งราย ละเอียด
อื่นๆ ที่จ าเป็นต่องาน  โดยบริเวณที่เป็น Coping จะต้องถูกออกแบบให้ลาดเอียง เข้าไปหาตัว
อาคารประมาณ 5 องศา เพื่อให้การระบายน้ าลงไปสู่บริเวณหลังคาเป็นไป อย่างต่อเนื่องและ
ป้องกันไม่ให้เกิดคราบสกปรก ข้ึนแก่บริเวณผนังด้านหน้าในภายหลัง  
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3.2.4 ขนาดรอยต่อระหว่างแผ่นตามแนวตั้งและแนวนอนควรมีขนาด ไม่น้อยกว่า 10 มม. รอยต่อแผ่น
ทุกช้ิน ควรจะเป็นแบบร่องปิดยาแนวด้วยซิลิโคน(กรณีที่ไม่ใช่ Open Joint) ชนิด NON-STAIN 
SURFACE MODIFIED  ที่จะไม่ท าให้เกิดคราบสกปรกตามแผ่นในภายหลัง โดยแนวร่องที่จะต้อง
ยาแนวปิดด้วยซิลิโคน จะต้องมีโฟมเส้น รองรับอยู่ด้านหลัง (Closed Cell Polyethylene 
Backer Rod) และขนาดความลึก ของซิลิโคน จะต้องได้รับการแนะน าจากผู้จ าหน่ายซิลิโคน  
ยี่ห้อนั้นๆ 

3.2.5 ห้ามผู้รับจ้างท าการตัด เล็ม เช่ือม ชุบ ส่วนประกอบใดๆ ทั้งสิ้นในระหว่าง การติดตั้ง อันจะท าให้
เกิดความ เสียหายข้ึนต่อสีเคลือบผิวหรือลดความแข็งแรงของวัสดุ  หรือท าให้เกิดข้อบกพร่องที่
สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน หรือท าให้สมรรถนะต่างๆ ลดลง หากมี ส่วนใดที่ผู้รับจ้างต้องท า
การแก้ไขใหม่ ให้ผู้รับจ้าง น ากลับไปแก้ไขที่โรงงานหรือในกรณีที่ เกิดการช ารุดจนไม่สามารถ          
ท าการแก้ไขได ้ให้ผู้รับจ้างจัดการเปลี่ยน ด้วยช้ินใหม่ทันที 

3.2.6 โครงเคร่าหลักและส่วนประกอบต่างๆ ของผนังอะลูมิเนียมจะต้องติดตั้งได้ระดับทั้งในแนวดิ่ง 
และแนวนอนและจะต้องได้ฉากกับแนวโครงสร้างของอาคาร  แนวรอยต่อแผ่นจะต้อง ตรงกัน
ตลอดทุกแนว 

3.2.7 การเช่ือมต่อผนังเข้ากับโครงเคร่าอะลูมิเนียมต้องใช้สกรูสแตนเลส (self-drill & tap stainless 
steel screws) โดยสกรูจะต้องมีระยะห่างเป็นไปตามที่ผู้ผลิตแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท               
ได้แนะน าเพื่อให้สอดคล้อง กับข้อมูลแรงลมและขนาดปีกแผ่นที่ต้องพับว่าต้องมีขนาดเท่าใด 

3.2.8 ก่อนท าการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องถอดแผน่วัสดุเคลอืบผวิที่ปิดทับอยู่ด้านหน้าของ แผ่นออก  
หากมี ผนังอะลูมิเนียมส่วนใดๆ ก็ตามที่สัมผัสกับสภาพอากาศโดยที่ไม่มีแผ่นพลาสติกป้องกันรอย
ขีดข่วนปิดทับ อยู่ด้านหน้า (protective peel-off foil) ให้ผู้ รับจ้าง ท าความสะอาดผนัง
อะลูมิเนียมส่วนน้ันด้วยกรรมวิธีที่ ผู้ผลิตแผ่นอะลูมิเนียมได้แนะน าไว้ 

3.2.9 งานติดตั้งจะต้องให้ผู้ช านาญการติดตั้งภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดย ให้เป็นไป
ตามคู่มือการติดตั้งตามมาตรฐานเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

3.3 การท าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้ง  โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ผลิต              

อย่างเคร่งครัด หากมีความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตแล้ว ผู้รับจ้างจะ ต้องชดใช้ 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการอนุมัติงวดงาน โดย ไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ผิวของวัสดุต้องปราศจากรอย ขูดขีด หรือรอยแตกร้าวของสี รอยด่าง หรือมี ต าหนิ และต้องไม่เปรอะ
เปื้อน ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน และก่อนส่งมอบงาน 
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2.12 งำนผนังกระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) 
 กระจกเทมเปอร์ ขนาด 1.80 x 0.80 ม. อุปกรณ์ยึดติดกับผนังท าจากสแตนเลส วิธีการติดตั้ง               
ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
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  หมวดท่ี 3 งำนหลังคำ และระบบกันซึม 
 
3.1 ข้อก ำหนดท่ัวไป 

หลงัคาทั่วไป ผู้รบัจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี ้
1. หลังคาจะต้องติดตั้งให้ ถูกหลักการติดตั้งตามมาตรฐานสากล พื้นหลังคามีความเอียงลาดลงสู่            

รางระบายน้ าตามที่ก าหนด ทั้งนี้ให้การระบายน้ าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มิให้น้ าขังอยู่บนหลังคา และราง
ระบายน้ าได้ การระบายน้ าให้เปน็ไปตามรายการก่อสรา้งงานประปา งานระบายน้ าทิ้ง และน้ าโสโครกตามแบบ
สุขาภิบาล 

2. ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันการซึมของน้ าที่จะซึมลงในพื้นหลัง โดยการท าระบบกันซึม 
3. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของหลังคาในระยะเวลา  2 ปี หากเกิดรอยร้าวแตกหรือรั่วไหล

เกิดข้ึนภายในระยะเวลา 2 ป ีภายหลังการส่งมอบงานแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ดี โดยไม่คิดมูลค่า ใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. งานส่วนครอบหลังคาที่เป็นปูนปั้น, ปีกนกหรือ Flashing หากมิได้แสดงในแบบแต่เป็นงานในส่วน                 
ที่จะท าให้ไม่เกิดการรั่วซึมและเป็นผลดีแก่อาคารผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ               
โดยจะบิดพลิ้วใดๆ ไม่ได้ 

3.2 ชนิดของหลังคำ 
1.หลังคำ คสล.  

การเตรียมการ 
หลังคา คสล เทคอนกรีตตามรายละเอียดในหมวดงานคอนกรีตโดยเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดปรับระดับผิว

คอนกรีตให้มีความเอียงลาดไปยังจุดระบายน้ าตามที่ระบุในแบบก่อสร้างแล้ว  และเทซีเมนต์ขัดผิวมันหรือ 
TOPPING ความหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. จะต้องผสมน้ ายากันซึมในคอนกรีตหรือปูนทรายในอัตราส่วนตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของผู้ผลิต (ในกรณีที่คอนกรีตโครงสร้างนั้นผสมน้ ายาเพื่อหน่วงการก่อตัวแล้วไม่ต้องผสม
น้ ายากันซึม) น้ ายากันซึมไม่ให้ใช้ 

 
การด าเนินการระบบกันซึม 
การเตรียมผิว การด าเนินการท าระบบกันซึมให้ด าเนินการตามค าแนะน า และกรรมวิธีของผู้ผลิตโดย

เคร่งครัด รวมทั้งให้ด าเนินการติดต้ังโดยผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่าย ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแล้ว           
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน 
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ประเภทการใช้งาน 
บริเวณหลังคา ดาดฟ้าและรางน้ า ค.ส.ล. ให้ท าซีเมนต์ขัดมันผสมน้ ายากันซึม และท ากันซึมชนิดทา 5 

ช้ันโดยวัสดุกันซึมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ระบบกันซึมเป็นวัสดุประเภทที่ผสมระหว่าง อคริลิคโพลิเมอร์กับยางสังเคราะห์ มีส่วนประกอบเดียว   

สูตรน้ า 
1.1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า  1.3 กรัม/ลบ.ซม. 
1.2 ความช้ืนที่ตกค้างใต้วัสดุกันซึม สามารถระเหยผ่านออกมาได้มากกว่า 20 กรัม/ตร.ม./วัน 
1.3 สามารถรองรับรอยแตกร้าวของคอนกรีตได้ถึง 2 มม. 
1.4 มีความยืดตัวที่จุดขาดไม่น้อยกว่า 600% 
1.5 ความต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 6 เมกะพาสคัส 
1.6 ค่าความแข็ง (Shore A) ไม่น้อยกว่า 65 
1.7 มีแรงยึดเกาะต่อคอนกรีตมากกว่า 2 นิวตัน/ตร.มม. 
1.8 แผ่นใยเสริมแรงกันซึม วัสดุต้องท ามาจากไฟเบอร์กลาสสานกันแบบไร้ทิศทางน้ าหนัก                

ไม่น้อยกว่า 300 กรัม/ตร.ม. 
2. บริเวณระเบียง ค.ส.ล. ให้ท าซีเมนต์ขัดมันผสมน้ ายากันซมึ และท ากันซึมชนิดทา 5 ช้ันโดยวัสด ุ           

กันซึมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
2.1 ระบบกันซมึเป็นวัสดุประเภทอครลิิคกันซมึ มีส่วนประกอบเดียว สูตรน้ า 

       2.1.1  ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า  1.3 กรัม/ลบ.ซม. 
 2.1.2  สามารถรองรบัรอยแตกร้าวของคอนกรีตได้ถึง 2 มม. 
 2.1.3  มีความยืดตัวที่จุดขาดไม่น้อยกว่า 800% ความตา้นทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 4.5 เมกะ

พาสคัส 
                            2.14. แผ่นใยเสรมิแรงกันซมึ วัสดุต้องท ามาจากไฟเบอร์กลาสแบบตาข่าย ขนาด 9 ช่อง/ตร.
นิ้ว น้ าหนักไม่น้อยกว่า 60 กรัม/ตร.ม. 

 
2. งำนหลังคำโลหะและผนังโลหะ  (METAL SHEET ROOFING AND METAL  SIDING) 

ขอบข่าย 
ภาคนี้จะกล่าวถึงหลังคาโลหะ และผนังโลหะ ( METAL SHEET ROOFING AND METAL SIDING )               

ที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทัง้หมด ผู้รับจ้างต้องต้องจดัเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตั้ง (SHOP DRAWING) 
แสดงถึงรายละเอียดการติดตั้ ง  (INSTALLATION) การยึด  (FIXING) การป้ อ งกันการรั่วซึมของน้ า 
(WATERTIGHT) ความคลาดเคลื่อน (TOLERANCE) และแสดงระยะต่าง ๆ โดยละเอียด เพื่อขออนุมัติและ
ตรวจสอบตามความ ต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะท าการติดตั้ง 
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วัสด ุ
 วัสดุ และอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ยังสถานที่ก่อสร้าง  จะต้องอยู่ในหีบห่อเรียบร้อย มิเคยถูกใช้มาก่อน            
มีเครื่องหมายแสดงบริษัทผู้ผลิตและจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ผลิตจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสีปริมาณไม่ต่ ากว่า 180 ZP กรัมต่อตารางเมตร และ เคลือบสีโพลีเอ
สเตอร์ เรซิ่น  ตามมาตรฐาน มอก. 2131-2545 และ  JIS G-3312 ผ่านการทดสอบการทนไอเกลือ                   
ตามมาตรฐาน JIS Z -2371  น ามารีดข้ึนลอน  ค่า BMT 0.40 ม.ม. ค่าความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน             
ความกว้างแผ่น 720  มม. ลอนสูง 40  ม.ม. ฉีดพ่นฉนวน PU Foam หนา 25 ม.ม. ค่าความหนาแน่น            
35 kg/m³ ปิดทับด้วย อลูมิเนียมฟลอย์ ยึดด้วยระบบสกรู  มีแหวนยางรองกันน้ า สันลอนปิดทับด้วย              
Metal cap 
 
3. ตัวอย่ำงวัสด ุ
 ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง รวมถึงรายละเอียดประกอบ
ตัวอย่าง  (PRODUCT MANUFACTURE’S  SPECIFICATIONS)  แสดงถึงคุณ ภาพ ของวัสดุ  สี  ขนาด             
และวิธีการติดตั้ง ส่งให้ผู้ออกแบบพิจารณาและอนุมัติก่อนที่จะน าไปใช้งาน   

    1.  SHOP DRAWING ต้องแสดงถึง การยึดเกาะแสดงการระบายน้ า ในระยะเวลาที่เพียงพอและ
ระดับโดยชัดเจน รวมถึงระบบ FLASHING ป้องกันการรั่วซึมของน้ า 

       2. รายการค านวณแสดงถึงการค านวณการรับแรงลม 
        3. หนังสือการยินยอมการรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี    
 
4. กำรติดตั้ง    

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความช านาญในการติดตั้งให้ เป็นไปตามแบบขยาย SHOP 
DRAWING ทั้ งนี้ ก ารติ ดตั้ งอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้องกั บ  METAL SHEET ROOFING และ  METAL SIDING                
ต้องถูกต้อง สมบูรณ์ตามกรรมวิธี และค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต และได้รับอนุมัติเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน
การติดตั้ง 

1. ผู้รับจ้างจะต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้รับจ้างหลัก เพื่อก าหนดต าแหน่งของโครงสร้างต่า งๆ           
ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งและตรวจสอบสถานที่ที่จะท าการติดตั้งทุกแห่งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่อง           
ใด ๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะมีการติดตั้ง  

2. ในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตมิได้เป็นผู้ติดตั้งเองทางบริษัทผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผู้ช านาญการติดตั้งมาช่วย
ควบคุมการติดตั้งให้ถูกต้อง และเป็นไปตามความต้องการของผู้ออกแบบ 
 3. ห้ ามมิ ให้   SLIDE METAL SHEET กับผิวที่ ขรุขระ หรือระห ว่าง METAL SHEET ด้วยกั น               
เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน 

4. ให้เก็บ METAL SHEET ไว้ในสถานที่ปราศจากความเปียกช้ืนและสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อนต่างๆ 
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5. การตัดแผ่น METAL SHEET ให้กระท าในแนวพื้นราบและให้ท าการปัด ฝุ่น และเศษ  METAL            
ออกจากผิวแผ่นทันทีภายหลังจากการตัด 

6. แผ่นหลังคาหรือผนังจะต้องยาวตลอดเป็นแผ่นเดียวโดยปราศจากรอยต่อหรือตามที่ผู้ออกแบบ
ก าหนด 

 
5. กำรท ำ FLASHING 

 ให้ท า FLASHING ป้องกันการรั่วซึม และไหลย้อนของน้ าตามขอบหลังคา รางน้ า และตามจุดอื่นๆ            
ที่น้ าฝน  จะรั่วซึมได้ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างหรือตามความจ าเป็นหน้างาน 
 

6. กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆทุกแห่งทั้งด้านนอกและด้านในโดยความ

ประณีต สะอาดเรียบร้อย ปราศจากรอยขีดข่วน และสิ่งเปรอะเปื้อน ต าหนิต่าง ๆ ก่อนขออนุมัติพิจารณา            
การตรวจสอบจากผู้ออกแบบ 
 
7. MOCK-UP  

ผู้รับจ้างต้องท าการติดต้ัง  MOCK-UP ให้ผู้ออกแบบได้พิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มการติดตั้ง  MOCK-UP    
คือ การพิจารณาพื้นที่ที่จะติดตั้งตัวอย่างวัสดุ หรือการพิจารณาห้องใด ๆ ที่จะท าเป็นตัวอย่างหรืออื่น ๆ             
เพื่อน ามาพิจารณาเป็นผลสรุปเสียก่อนโดยผู้ออกแบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ายเพื่อใช้เป็นมาตรฐานที่              
จะน าไปปฏิบัติในการท างานของงานประเภทนั้น ๆ ต่อไปในส่วนที่เหลือ โดยมีข้อให้พึงปฏิบัติตามนี้ 

1. สถานที่ท าการติดตั้งตัวอย่าง   “MOCK – UPS” จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ            
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการท า “MOCK – UPS” 

2. วัสดุทั้งหมดที่ใช้ท า “MOCK – UPS” ต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบและ
ตามจุดประสงค์มุ่งหมายของผู้ออกแบบ 

3. ตัวอย่าง “MOCK – UPS” ต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ และมีขนาดใหญ่เพียงพอในการ
ตรวจสอบ หรือแล้วแต่ผู้ออกแบบก าหนด มีความสะอาด ประณีต ปราศจากต าหนิต่างๆ กรรมวิธี   และการท า 
“MOCK – UPS”   ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการก่อสร้างกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานการปฏิบัติทาง
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมที่ดี เพื่อจะเป็นตัวอย่างที่จะน าไปใช้ในการก่อสร้างต่อไป 

4. วัสดุที่ใช้ท า “MOCK – UPS”  ต้องเป็นวัสดุใหม่และผ่านการทดสอบ (TESTING) จากสถาบัน
ทดสอบ  

5. การก าหนดเวลาจะต้องมีการเตรียมการอย่างชัดเจนล่วงหน้า  และน าเสนอแผนงานให้กับ
ผู้ออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบและเห็นชอบอนุมัติในแผนงาน โดยพิจารณาแล้วว่าแผนงาน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบ  ใด ๆ ต่อแผนงานหลักในการก่อสร้าง  โดยไม่ขัดแย้งจนก่อให้เกิดความล่าช้า                 
ในการก่อสร้าง 
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หมวดท่ี 4 งำนฝ้ำเพดำน 
 
4.1 ขอบเขตของงำน 
 
กำรติดตั้งฝ้ำเพดำน 

ผู้รับจ้างจะต้องท าความเข้าใจเรื่องทางเดินต่าง  ๆ ของท่อ เพื่อมิให้โครงฝ้าเกะกะทางเดินของท่อ               
การตีฝ้าเพดานทุกชนิดต้องกระท าภายหลังการเดินท่อต่าง ๆ รวมทั้งสายไฟ การปฏิบัติเป็นไปตามล าดับข้ัน
เพื่อให้ได้ผลงานที่ได้มาตรฐาน  เคร่ายึดฝ้าจะต้องมีขนาดระยะถูกต้องตามแบบและรายการก่อสร้าง  เมื่อติดตั้ง
วัสดุฝ้าเพดานจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่พอดีไม่หมิ่นจนเกินไปเคร่าที่ยึดก่อนตีผู้รับจ้างจะต้องปรับแนวให้มีระดับ
เรียบเสมอกันตลอด วัสดุที่ยึดเคร่าฝ้าเพดานจะต้องใช้เหล็กอาบสังกะสีหรือตามที่ก าหนดให้แบบแปลนฝ้า
เพดานเมื่อติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับเรียบ 
 
กำรรับรองควำมเสียหำย 

ฝ้าเพดานทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องให้ได้ระดับและเส้นแนวตรงเรียบร้อย  ไม่มีรอยขูดขีดหรือบิ่น
กระเทาะ ต้องไม่เปรอะเปื้อน หากมีส่วนใดเสียหายดังกล่าวเกิดข้ึนจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิด
มูลค่าใดๆ ทั้งสิ้นการเจาะฝ้าเพื่อการเดินท่อต่างๆ  ผู้รับจ้างจะต้องท าด้วยความประณีต  ระวังความเสียหาย            
ที่จะเกิดข้ึน 
 
4.2 รำยกำรท่ัวไป 

1. ผู้รบัจ้าง จะต้องตรวจแบบกอ่สร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานฝ้าเพดาน เพื่อเตรียมโครงสร้างส าหรบัยึดดวงโคม หัวจ่ายระบบปรับอากาศและอื่นๆ ให้เรียบร้อย 

2. ในกรณีที่จ าเป็น จะต้องเตรียมช่องส าหรับเปิดฝ้าเพดานส าหรับซ่อมแซมระบบท่อและระบบ            
ปรับอากาศ ผู้รับจ้าง จะต้องท าช่องส าหรับเปิดขนาดไม่เล็กกว่า 60  x 60 ซม.  โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับ            
ฝ้าเพดานให้เรียบร้อย 

3. ความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ  แต่อาจเปลี่ยนแปลงระดบัได้เลก็น้อย ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน 

4. ผู้รบัจ้าง จะต้องสง่แบบ Shop Drawing แสดงแนวฝ้าเพดาน และการติดตั้งฝ้าเพดาน                 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดแุละ/หรือผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติก่อน จึงท าการติดตั้งได้ 

 
4.3 วัสด ุ

1. ยิปซั่มบอร์ดให้ใช้ยิปซั่มบอร์ดที่มีคุณภาพเทียบเท่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่219-2520 
ความหนาของแผ่นยิปซั่มบอร์ดตามระบุในรูปแบบแผ่นยิปซั่มที่ติดตั้งบนโครงเคร่าไม้หรือเหล็กชุบสังกะสีให้ใช้
ขนาด  120  x  240 ซม.  แผ่นยิปซั่มที่ติดตั้งบนโครงฝ้า  T-BAR ให้ใช้ขนาด 60 x 60 ซม. หรือ 60 x 120 
ซม. หรือตามระบุในแบบ 
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2. กระ เบื้ อ งก ระดาษ  ให้ ใช้ ก ระ เบื้ อ ง ใยหิ น แผ่ น เรี ยบ ที่ มี คุ ณ ภาพ เที ยบ เท่ าม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 12-2514 นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบให้ใช้ชนิดที่มีความหนา 6 มม. กระเบื้อง
กระดาษที่ตีทับบนโครงเคร่าไม้หรือเหล็กอาบสังกะสีให้ใช้ขนาด  120x240 ซม. กระเบื้องกระดาษที่วางบน     
โครงฝ้า T-BAR ให้ใช้ขนาด 60x60 ซม. หรือตามที่ระบุในแบบ 

3. โครงเคร่าไม ้ ให้ใช้ไม้ยางอัดน้ ายา ตามระบุในรายการละเอียดหมวดงานไม้ขนาดตามระบุในแบบ              
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุแน่นอนให้ใช้ไม้ขนาด 1 1/2" x 3" 

4.โครงเคร่าเหลก็ชุบสงักะสีให้ใช้โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสีทีม่ีคุณภาพเทียบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที ่863-2532  และเป็นชนิดระบบสกรูอัพระยะโครงเคร่า 0.40 x 1.00 ม. ตัวแขวนใช้
ชนิดปรับระดับได้ ขนาดโครงเคร่าบนและล่าง ใช้ความหนา 0.50 มม. สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 
นิวตัน/ม. 
 
4.4 กำรติดตั้ง 

1) กำรติดตั้งฝ้ำเพดำนบนโครงเคร่ำไม้    
ฝ้าเพดานกระเบื้องกระดาษยิปซั่มบอร์ด หรือกระดาษชานอ้อยที่ระบุให้ติดตั้งบนโครงเคร่าไม้    

ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบใุนแบบรปูไม้เคร่าฝา้เพดานจะต้องไสเรยีบจากโรงงาน ถ้าไม่ได้ระบุเป็นพิเศษใน
แบบให้ใช้เคร่าไม้ขนาด 1 1/2"x 3" ระยะ 40 x 40 ซม. การติดตั้งเคร่าฝ้าเพดานจะต้องเป็นไปตามระบุใน
หมวดงานไม้เคร่า ฝ้าเพดานที่ติดตั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องแข็งแรงเรียบร้อยได้แนวได้ฉาก ได้ดิ่ง และ
ระดับการยึดแผ่นฝ้าเพดานกับโครงเคร่าฝ้า  ให้ใช้ตะปูหัวแบน ระยะของตะปูประมาณ  10  ซม.  รอยต่อ            
ของแผ่นฝ้าเพดาน จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบ   ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้แน่นอนในแบบให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

รอยต่อเซาะร่องตัว V ส าหรับแผ่นกระเบื้องกระดาษ 
รอยต่อชนิดฉาบเรียบ ส าหรบัแผ่นยิปซัม่บอร์ด 
รอยต่อชนิดต่อชน ส าหรับแผ่นกระดาษชานอ้อย 
ฝ้าเพดานส่วนที่ติดกับผนังหรอืเสาจะตอ้งสนิทและเรียบร้อยโดยการฉาบปูนผนงัหรือเสาก่อน   

จึงท าการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานได้   ฝ้าเพดานที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องถูกต้อง  และเป็นไปตามระบ ุ           
ในแบบรปูได้ด่ิง ได้ระดับแนวรอยต่อของกระเบื้องจะตอ้งเรยีบร้อย ได้แนว และได้ฉากเศษของแผ่นฝ้าเพดาน
ภายในห้องจะตอ้งเท่ากันทัง้ 2 ด้าน 

 
2) กำรติดตั้งฝ้ำเพดำนบนโครงเคร่ำเหล็กชุบสังกะสี     

ฝ้าเพดานกระเบื้องกระดาษยิปซั่มบอร์ด หรือ กระดาษชานอ้อย ที่ระบุให้ติดตั้งบนโครงเคร่า
เหล็กชุบสังกะสีให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในแบบรูป   และรายการละเอียดตามค าแนะน าของบริษัท            
ผู้จ าหน่ายทุกประการ  ภายหลังจากติดตั้งโครงเคร่าเพดานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องได้แนวได้ระดับและยึด
ติดกับโครงสร้างของอาคารให้แข็งแรง  โครงเหล็กส าหรับหิ้วโครงฝ้าเพดานกับโครงสร้าง   จะต้องติดตั้งให้ได้
ดิ่ง  ได้แนวเป็น ระเบียบ  เพื่อความสะดวกในการติดตั้งงานระบบอื่นๆ  ที่อยู่เหนือฝ้าเพดานการยึดแผ่นฝ้า
เพดานกับโครงเคร่าเหล็ก   ให้ใช้ตะปูเกลียวปล่อยระยะประมาณ 10 ซม.  รอยต่อของแผ่นฝ้าและการติดตั้ง
แผ่นฝ้าจะต้องเรียบร้อยได้แนวและระดับ 
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3)  ฝ้ำยิปซั่มบอร์ดฉำบรอยต่อเรียบและฝ้ำเพดำนลดเสยีงสะท้อน 
3.1 ขอบเขตของงำน 

งานในส่วนน้ีประกอบด้วย งานฝ้า,  ฉนวนกันความร้อน, โครงเคร่าซึ่งใช้ในการก่อสร้างฝ้าให้เสร็จ 
เรียบร้อยตามแบบและรายการ  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
จนกว่าจะส่งงานงวดสุดท้าย 
 
3.2 วัสดุ 
3.2.1 แผ่นยิปซัม่ทั่วไป 

ให้ใช้แผ่นฝ้าเพดานยิปซัม่บอร์ด ขนาดความหนาตามทีร่ะบุในแบบหากไม่ได้ระบุให้ใช้ขนาด
ความหนา  9 มม. ผลิตภัณฑ์ มอก. 219-2524 แผ่นยิปซัม่บอร์ดที่ใช้กับห้องน้ าหรือส่วนที่ติดต่อกบัภายนอก 
ให้ใช้ชนิดทนความช้ืนรอยต่อระหว่างแผ่นยิปซั่มต้องต่อชนกนัและท ารอยต่อเรียบด้วยการปิดด้วยแถบใยตลอด
แนวรอยต่อและ ป้ายด้วยยิปซั่มใหเ้รียบเสมอกัน ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนจะท าผิวอื่นต่อไป 

 
3.2.2 แผ่นยิปซัม่ลดเสียงสะท้อน 

ให้ใช้แผ่นฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดลดเสียงสะท้อนด้านหลังติดแผ่นดูดซับเสียงเพื่อดูดซับเสียง
สะท้อนและเสียงก้องได้อย่างดี ด้วยค่าการดูดซับเสียง(NRC) ไม่น้อยกว่า 0.65  ขนาดความหนา 12 มม.                    
ผลิตภัณฑ์ มอก. 219-2524 รอยต่อระหว่างแผ่นยิปซั่มต้องต่อชนกันและท ารอยต่อเรียบด้วยการปิดด้วยแถบ
ใยตลอดแนวรอยต่อและ ป้ายด้วยยิปซั่มให้เรียบเสมอกัน ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนจะท าผิวอื่นต่อไป 
 
 3.2.3 โครงเคร่า 

ให้ใช้โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสีกันสนิมทั้งตัวหลักและตัวซอยโครงเคร่าแขวนอยู่ได้ด้วยเหล็ก
ฉากปรับระดับ  EXPANSION BOLT.  ระยะห่างไม่เกิน 1.00  ม. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์  มอก. 863-2532 dารติดตั้ง
และรอยต่อของเคร่าและช้ินส่วนอื่น ๆ ให้ถือตามกรรมวิธีติดตั้งของบริษัทผู้ผลิต  การแบ่งโคร่งเคร่าเหล็กฝ้า            
ให้ใช้ขนาด 0.40 x 1.20 ม. 
 
 3.2.4 ฝ้าเพดานบริเวณใดที่แบบระบุให้ติดตั้งไฟแสงสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาว และโคมฝ้า
เรียบเสมอฝ้า และขนาดของโคมดังกล่าวใหญ่กว่าระยะห่างระหว่างของโครงเคร่า ผู้รับจ้างต้องปรับระยะของ
โครงเคร่าทั้ งพื้นที่ให้สอดคล้องกับโคมไฟฟ้านั้น  และเปลี่ยนแผ่นยิปซั่มเป็นขนาดความหนา   12 มม.                
แทนการปรับระยะโครงเคร่านั้นหากมีการขยายระยะในแนวหนึ่ง จะต้องหดระยะแนวที่ตั้งฉากกันนั้นลงเพื่อ
ชดเชยกันให้สมดุลย์ โดยจะต้องเสนอผู้ควบคุมงานอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด าเนินการ 
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          3.3 กำรติดตั้ง 
3.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างที่มีฝีมือประณีตเพื่อประกอบและติดตั้งงานนี้ และจะต้องท าตาม

ค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตวัสดุนั้น ๆ การประกอบและติดตั้งจะต้องให้ได้ดิ่งได้ฉาก และถูกต้องตามหลัก
วิชาการช่างที่ดีเมื่อติดตั้งฝ้าเสร็จแล้วจะต้องได้ระดับเสมอกัน 

3.3.2 ส าหรับฝ้าเพดานที่จะต้องท าการยึดห้อยลงมาจากส่วนของอาคาร โครงจะต้องหิ้วยึดติดกับ           
ท้องพื้นหรือคานโดยตรง  ห้ามหิ้วกับท่อน้ า ท่อลมระบายปรับอากาศหรืออุปกรณ์ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในฝ้าเพดาน
นั้น ถ้าแนวโครงเคร่าต้องอยู่ใต้สิ่งที่ระบุดังกล่าว ให้วางเหล็กฉากขนาดที่สามารถรับน้ าหนักของฝ้าเพดานยาว
พ้นอุปกรณ์ออกไปแล้วหักขึ้นไปยึดกับโครงสร้างของอาคารให้มั่นคงแล้วจึงยึดโครงเคร่ากับเหล็กฉากนั้น 

3.3.3 หากฝ้าต่ ากว่าจุดยึดใต้ท้องพื้นหรือใต้ท้องคานเกินกว่า  0.80  ม. ให้ผู้รับจ้างเสริมโครงกลาง
ช่วงความสูงกันแกว่งข้าง โดยจะต้องท ารายการค านวณและแบบขยายเสนอให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนจึงลงมือติดตั้งตามแบบขยายน้ัน 

3.3.4 การยึดแผ่นยิปซั่มกับโครงเคร่า ให้ใช้สกรูเกลียวยึดทุกระยะไม่เกิน 0.30 ม.ขันส่งหัวสกรูให้จม           
ลงในแผ่นเล็กน้อย 

3.3.5 เมื่อติดแผ่นเสร็จให้อุดหัวสกรู และใช้แถบผ้าฉาบยิปซั่มปิดทับแล้วฉาบให้เรียบเสมอกันอีก
ครั้ง 

3.3.6 หลังติดแผ่นยิปซั่มแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ไม้บรรทัดยาว 2.00 ม.ทาบท้องฝ้า
ระยะห่างที่ปลายไม้บรรทัดจะต้องไม่มากกว่า 5 มม.ทุกจุด  มิฉะนั้นจะต้องรื้อท าใหม่ 

 
          3.4 ตัวอย่ำง 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างของวัสดุดังกลา่วในลักษณะแสดงการยึดระหว่างแผ่นและโครงเคร่า      
ให้สถาปนิกอนุมัติ  และก่อนลงมือติดตั้งให้ผู้รับจ้างท าแบบขยายรายละเอียด  (SHOP DRAWINGS) แสดงวิธี
ติดตั้งเพื่อให้สถาปนิกอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนลงมือติดตั้งได ้

 
4) ฝ้ำเปลือยผิว 
ให้ด าเนินการประกอบแบบหล่อและเทคอนกรีตตามรายละเอียดที่ก าหนดในหมวดงานคอนกรีตผิว

คอนกรีตโครง-สร้างใต้พื้นเมื่อถอดแบบแล้วและผู้ควบคุมงานได้ตรวจความเรียบร้อยในด้านโครงสร้างแล้ว             
ให้แต่งซ่อมผิวส่วนที่ไม่เรียบร้อยหรือรูพรุนต่าง ๆ ให้เรียบร้อย จึงท าความ สะอาดและทาสีตามข้อก าหนด             
ในงานสี 
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5)  ฝ้ำเพดำนยิบซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น โครงคร่ำวที – บำร์ ชนิดเคลือบสี 

5.1 แผ่นยิปซั่มทั่วไป 
-  ให้ใช้แผ่นฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด    ขนาดความหนาตามที่ระบุในแบบ  หากไม่ได้ระบุให้ใช้
ขนาดความหนา   9 มม. ผลิตภัณฑ์ มอก. 219-2524  

  -  แผ่นยิปซัม่บอร์ดที่ใช้กับห้องน้ าหรอืส่วนที่ติดต่อกับภายนอก ให้ใช้ชนิดทนความช้ืน 
5.2 การติดตั้งโครงคร่าวการติดตั้งโครงคร่าวที -บาร์ให้จับยึดหรือแขวนกับโครงสร้างอย่างมั่นคง

แข็งแรงด้วยพุกโลหะให้ได้ระดับตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างโครงเคร่าที–บาร์ทุกตัวจะต้องได้แนวตรงไม่คด
งอเส้นตัดกันต้องได้ฉากรอยต่อของคร่าวที -บาร์จะต้องชนกันสนิทเรียบร้อยระยะโครงคร่าวที-บาร์ จะต้อง
สามารถวางแผ่นขนาด 60x120 เซนติเมตร ได้สะดวกโครงเคร่าหลักของที-บาร์ต้องวางห่างกัน 60 เซนติเมตร 
หิ้วด้วยตัวแขวนชนิดปรับระดับได้ระยะห่างไม่เกิน 60x120 เซนติเมตร 

5.3 การติดตั้งแผ่นยิบซั่มบอร์ด แผ่นที่จะน ามาติดตั้งต้องมีขนาด 60x120 เซนติเมตร ขอบแผ่น              
ทุกด้านจะต้องปิดด้วยเทปให้เรียบร้อย แล้วทาด้วยสี EMULSION ตามรายละเอียดในหมวดงานทาสีก่อนวาง           
แผ่นฝ้า ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบระดับฝ้าเพดาน ความถูกต้องเรียบร้อยของงานระบบต่าง ๆ จากนั้นให้ปรับ            
แนวเส้น โครงที–บาร์ ให้เป็นแนวตรงได้ฉากทุกช่อง แล้วจึงด าเนินการวางแผนได้ 
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หมวดท่ี 5 งำนประตู - หน้ำต่ำง 

 
ประตหูน้าต่างที่น ามาติดตั้งในงานก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแบบและขนาดที่ได้ก าหนดกอ่สร้าง             

และผูร้ับจ้างจะต้องวัดขนาดประตูหน้าต่างที่แทจ้รงิโดยละเอียด จากสถานที่กอ่สร้างอกีครั้ง ก่อนปฏิบัติการ 
 
5.1 กำรติดตั้งประตู - หน้ำต่ำง 

5.1.1  ผู้รับจ้างจะต้องท าการติดตั้งประตูหน้าต่างให้มั่นคงแข็งแรง เปิด - ปิด ได้สะดวก เมื่อปิดจะต้อง
สนิทเรียบร้อย ป้องกันลมและฝนได้เป็นอย่างดี เมื่อเปิดจะต้องมีขอยึดหรือมีอุปกรณ์รองรับมิให้เกิดความ
เสียหายให้กับประตูหน้าต่างหรือผนัง การประกอบติดตั้งจะต้องใช้ช่างฝีมือดีและมีความช านาญเฉพาะด้าน     
การติดตั้งและแบ่งช่องให้พอดีกับช่วงอาคารและมีรอยต่อแนวประทับแนบสนิทและป้องกันการรั่วไหล                
ของน้ าฝนได้เป็นอย่างดี  และยึดติดกับอาคารมั่นคงแข็งแรง 

5.1.2  การป้องกันการรั่วซึม  รอยต่อวงกบกบัผนังคอนกรตีหรือผนังอฐิให้ยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุกันซึม
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ผูร้ับจ้างจะต้องด าเนินการ
ตามที่ระบุโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันการรั่วซึมโดยเด็ดขาดหากมีการรั่วซึมเกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมและ
แก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน 

5.1.3  การติดตั้งประต-ูหน้าต่าง  ทุกจุดต้องมีคานเอ็นทับหลงัเป็นกรอบโดยรอบ โดยเสริมเหลก็ยืน  2 
dia  9 มม. เหล็กปลอก dia 6 มม. @ 0.20 
 
5.2 ประตู-หน้ำต่ำงไม้  

5.2.1 ขอบเขตของงำน 
 ผู้รบัจ้างจะต้องจัดหาวัสด ุอุปกรณ์  และแรงงาน ในการติดตั้งประตู-หน้าต่างไม ้ให้เป็นไปตามระบุใน

แบบรปูและรายการผูร้ับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติ 

 
5.2.2 วัสดุ 

ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในตารางอุปกรณ์ประต-ูหน้าต่างไม้ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ดังต่อไปนี ้
1) วงกบไม ้ให้ถือตามระบุในแบบและรายการละเอียดให้ใช้ไม้ตะเคียนทอง มาตรฐานไม้ช้ัน 1 

ขนาด และรูปร่างตามระบ ุ
2) ประตูไม้อัด  โดยทั่วไปให้ใช้ประตูไม้อัดชนิดภายใน ส าหรับประตูไม้อัดติดต้ังโดยรอบอาคาร 

และในห้องน้ าทุกห้อง ให้ใช้ชนิดภายนอกประตูไม้อัดแผ่นเรียบทั้งสองชนิดจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า  
มอก.  192-2519  ผิวหน้าโดยทั่วไปใช้ไม้อัดยาง (ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ) ประตูทุกบานจะต้องมี
ขนาดตามระบุในแบบ ห้ามใช้ประตูขนาดใหญ่กว่ามาตัดให้เล็กลง 

3) ประตูและหน้าต่างไม้สักให้ใช้ประตูที่ประกอบข้ึนจากไม้สักเกรด 1 และจะต้องประกอบข้ึน
จากโรงงาน  ให้เรียบร้อยมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบ 

 4) ไม้กรอบบานประต ูและ หน้าต่างให้ใช้ไม้สกัอย่างด ี
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5.3 ประตูหน้ำต่ำงเหล็ก 
5.3.1 ขอบเขตของงำน 

ผู้รบัจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอปุกรณ์และแรงงาน ในการติดตั้งประตูหน้าต่างเหล็ก ใหเ้ป็นไปตามระบุใน
แบบรปูและรายการผูร้ับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติ 
 
5.3.2 วัสด ุ

1) เหล็ก  จะต้องเป็นเหล็กเหนียวรีดร้อน ผลิตตามข้อก าหนดมาตรฐานการรีดโลหะสากล 
2) วงกบและบาน  วงกบความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 1.6 มม.  ขนาดประมาณ 3-3/4” หรือระบุใน

แบบส าหรบัประตูกันไฟ วงกบมีขอบยาง Neoprene กันโดยรอบ ผูร้ับจ้างจะต้องจัดส่ง Shop 
Drawing และตัวอย่างวงกบประตูพร้อมอุปกรณ์ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดแุละ/หรือผู้
ควบคุมงาน ตรวจสอบก่อนการติดตัง้บานมีความหนาของตัวบานประมาณ 1-3/4” เหลก็แผ่น
ตัวบานประตเูป็นเหล็กหนาเบอร์ 18 ขนาดตามระบุในรปูแบบ ภายในบานประตูเคลือบด้วยสี
รองพื้นกันสนมิ และกรุด้วยใยหินภายใน ภายนอกทาสีกันสนิมอุปกรณ์บานพบั Stainless แบบ 
Boot ชนิดมีลูกปืน บานประตูกันไฟ ภายในกรุด้วยฉนวนกนัความร้อน Glass Wool หรือใยหิน 

3) อุปกรณ์  บานพบัชนิดตลับลูกปืน Stainless (Ball Bearing Hinge) บานพับท าด้วย Stainless 
Steel มือจับ ส าหรบับานทั่ว ๆ ไปตามระบุในรปูแบบส าหรับบานกันไฟให้ใช้มือจับ Exit 
Device พร้อมกญุแจเปิดจากภายใน 

4) ประตเูหล็กทนไฟ  ก าหนดให้ความหนาของบานประตูไม่ต่ ากว่า 1 ¾ นิ้ว โดยแผ่นเหล็กที่ใช้ท า
ตัวบานประตู ให้ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีไม่ต่ ากว่าเบอร์ 18 การประกอบตัวบานประตเูป็นระบบ 
ไม่เห็นรอยเช่ือมจากภายนอก ภายในบานประตบูรรจอุัดแน่นด้วย Mineral Rock Wool หรอื
วัสดุเทียบเท่า เพื่อเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้ประตเูสียรูป และป้องกันการส่งผ่านความร้อน โดยให้
ประตสูามารถทนไฟได้ไม่ต่ ากว่า 3 ช่ัวโมง ในกรณีบานทึบและทนไฟได้ไม่ต่ ากว่า 1.5 ช่ัวโมง ใน
กรณีบานประตมูีกระจกเสริมลวดพื้นที่ไมเ่กิน 100 ตารางนิ้ว  จุดรองรบัอุปกรณ์ประตูทัง้หมด
ต้องเสริมแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่ต่ ากว่าเบอร์ 7 (4.5 มม.) ให้แข็งแรง วงกบประตูให้ใช้
แผ่นเหล็กชุบสงักะสีเบอร์ 16 ข้ึนรูปในลักษณะบงัใบ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตประตู เตรียมร่อง
ใส่แถบ Gasket รอบวงกบทัง้ 4 ด้าน เพื่อป้องกันควันไฟ รวมทั้งให้ติดตัง้ Door Closer รุ่น 
Heavy Duty โดยปรบัใหส้ามารถผลักบานประตูให้ปิดไดส้นิท ที่ประตูทุกบานด้วย ในกรณีเป็น
บานคู่จะต้องเพิม่ Delay Action เพื่อล าดับการปิดบานประตูได้ถูกต้อง บานพบัให้ใช้ชนิด 
สแตนเลสแหวนลูกปืน ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลติ  ซึ่งต้องสามารถรับน้ าหนกับาน
ประตูได้ ชุดอุปกรณ์หนีไฟให้ใช้ชนิดทนไฟ ตามมาตรฐาน UL ในด้านการทนไฟจาก
ต่างประเทศ 
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5.3.3 กำรส่ง Shop Drawings 
 ผู้รบัจ้างจะต้องจัดส่ง Shop Drawings พร้อมตัวอย่างเพือ่ขออนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ           
และ/หรือผู้ควบคุมงาน แบบ Shop Drawings ต้องแสดงถึงรายละเอียดวัสดุพร้อมทั้งการติดตั้ง 
 
5.3.4 กำรติดตั้งวงกบเหล็ก 
 จะต้องติดตั้งวงกบเหล็กก่อนเทเอ็นรัดรอบ โดยใช้เหล็ก 9 มม. แต้มเป็นหนวดไว้ทุกระยะ 15 ซม.             
แล้วจึงเสริมเหล็กเอ็นปิดแบบเทคอนกรีตเมื่อติดตั้งแล้วจะต้องป้องกันความเสียหายของเหลี่ยมวงกบ             
โดยตีไม้ครอบไว้จนกว่าจะถึงเวลาปรับประตู 

 
5.3.5 วัสด ุอุปกรณ์ 

นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้างอุปกรณ์ส าเร็จส าหรับประตูหน้าต่างทั้งหมดให้ใช้ชนิดชนิดชุบ
โครเมียมหรือ Stainless Steel ผิวมันและเรียบไม่ขรุขระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1) บานพับ 
 ให้ใช้บานพับ Stainless Steel ชนิดมีแหวนลูกปืนมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 759-2531 

1 ประตูไม้ทั่วไปให้ติดบานพับขนาด 4”x4” ติดบานละ 4 ชุด 
2 ประตูไม้ขนาดกว้างเกิน 80 ซม. ให้ติดบานพับขนาด 4”x4” ติดบานละ 4 ชุด โดยติด 2 อัน 

ขันอยู่ใกล้กับขอบบน 
3 ส าหรับต่างหน้า บานพับปรับมุมส าหรับหน้าต่าง (Adjustable Hinge) ให้ใช้ขนาด 12” 

ส าหรับหน้าต่างกว้างน้อยกว่า 70 ซม. 14” ส าหรับหน้าต่างกว้างน้อยกว่า 80 ซม. และหน้าต่างที่กว้าง 80-
100 ซม. ให้ใช้ขนาด 16 “ หรือตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต 

 
2) กุญแจ   

 ถ้าในแบบก่อสร้างมิได้ระบุให้ชัดเจนให้ถือตามรายการ คือ กุญแจลูกบิดเป็นกุญแจลูกบิดแบบมีลิ้น  
ตัวกุญแจเป็นโครเมียม, โครเมียมด้าน (Satin Chrome) หรือชนิดเคลือบสีแต่ละชุดจะต้องมลีูกกุญแจไม่น้อย
กว่า 3 ดอก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเทียบเท่าหรอืดีกว่า มอก. 756-2535 ระบบกุญแจจะต้องลูกกญุแจ 
Master Key และ Grand Master Key 3 ดอกส่งให้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุและ/หรอืผู้ควบคุมงานไม่น้อย
กว่า 3 ดอก กุญแจห้องน้ าแบบว่าง-ไม่ว่างชนิดรูปสี่เหลี่ยมโครเมียมมัน 
 

3) Door Closer   
 ประตูทีร่ะบุให้ติดตั้ง Door Closer 

1 ชนิดเปิดทางเดียว (Single Action) ให้ใช้ชนิด Heavy-Duty สามารถเปิดค้าง 90 ได้ท า
ด้วย Stainless Steel ติดตัง้ทางด้านบนของบานประตู ติดตั้งบานประตูบานละ 1 ชุด 

2 ชนิดเปิด 2 ทาง (Double Action) ให้ใช้ชนิดฝังในพื้นสามารถเปิดค้าง 90 ได ้มีความหนา
ของกล่องไม่เกิน 5 ซม. ติดบานละ 1 ชุด 
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4) ตะปูเกลียว    
อุปกรณ์ส าเร็จทั้งหมดจะต้องยึดติดกบัอาคารด้วยตะปเูกลียวที่ท าด้วยวัสดุชนิดเดียวกับอุปกรณ์

และมีขนาดที่แข็งแรงและเหมาะสม ตะปูเกลียวจะต้องเป็นชนิดหัวเรียบฝังในอปุกรณ์ 
 

5) กันชนประต ู 
 ประตูทกุบานที่ไม่ได้ระบุให้ติดตั้ง Door Closer ให้ติดตั้งกันชนประตูดังนี ้

1 ประตูทั่วไป (ยกเว้นประต ูDuct) ให้ติดกันชนชนิดแม่เหลก็  ติดบานละ 1 ชุด 
2 ประตหู้องน้ าทุกบาน ให้ติดชนประตูชนิดมีปุม่ยาง พร้อมขอแขวนเสื้อท าด้วย Stainless 

Steel  
 

6) กลอน  
      ประตูช่องที่มบีานเปิด 2 บาน ให้ติดกลอนที่บานประตดู้านขวา กลอนที่ใช้ให้ใช้กลอนชนิดเหลี่ยม 
ท าด้วยเหล็กเคลือบส ีกลอนให้ใช้ขนาด 6” และกลอนแบบขนาด 6” 
 

7) มือจับ  
 ประตูทกุบานที่ติดกุญแจ (Dead Lock) ยกเว้นประต ู Duct ให้ติดมือจบั Stainless Steel ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ติดบานละ 2 ชุด (ด้านละ 2 ชุด) ส าหรับประต ูDuct ให้ติดมือจบัสเตนเลส ขนาด 4” 
 

8) รางเลื่อน   
 รางเลื่อนส าหรับประตบูานเลื่อนทัง้หมดให้ใช้รางเลื่อนชนิดแขวนด้านบนขนาดตามค าแนะน าของ

บริษัทผู้ผลิต การติดตั้งรางเลือ่นให้ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
 

5.3.6 กำรประกอบและติดตั้ง 
 การประกอบและติดตั้งงานไมท้ั้งหมด และการติดตั้งอุปกรณ์ส าเรจ็ จะต้องกระท าด้วยความประณีต
และตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต และเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ด ี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงรายละเอียดในแบบ
รูปและรายการ ก็ตาม 
 
5.3.7 กำรตกแต่ง 
 วงกบไม ้บานประตูไม ้ให้ทาด้วยสีน้ ามันทัง้หมด นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบ 
 
5.3.8 กำรท ำควำมสะอำด 
 ภายหลังการติดตั้งอปุกรณ์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องท าความสะอาดใหเ้รียบรอ้ยพร้อมทัง้หา
เครื่องป้องกันไม่ให้อปุกรณ์เสียหาย เช่น  ห่อหุ้มด้วยพลาสติก เป็นต้น จนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
อุปกรณ์ที่เสียหายจะต้องเปลี่ยนใหม่จงึสง่มอบงานได้ 
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5.4 ประตูหน้ำต่ำงอลูมิเนียม (Aluminum Doors and Windows) 
5.4.1 ขอบเขตของงำน 
 ผู้รบัจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอปุกรณ์ ส าหรบัการติดตั้งประตหูน้าต่างอลูมิเนียมทัง้หมดที่
ระบุไว้ในแบบและรายการกอ่สร้าง โดยงานติดตั้งประตหูน้าต่างอลูมเินียมทั้งหมด ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา 
บริษัทผู้ผลิตทีม่ีความช านาญ และประสบการณ์ที่จะท าการปรบัปรุงและแนะน าวิธีการรวมทั้ง รับประกัน
ผลงานการติดตัง้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบผลงาน และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ในระบบการ
ติดตั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง 

 
5.4.2 คุณสมบัติของอลูมิเนียม 
 ประต-ูหน้าต่าง และวงกบอลมูิเนียม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 1) เนื้อของอลูมเินียมที่ใช้ จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า  มอก. 284-2530  ประเภท 7/6063 

2)     ผิวสีอลูมิเนียม ตามที่ระบุในรูปแบบ อลูมเินียมจะต้องเป็น  Natural Anodized  หรือผิวสีอื่น ๆ 
ตามกรรมวิธี Kalcolour หรอื Anolok อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในแบบและความหนาของ Film จะต้องไม่
ต่ ากว่า 10 Micron ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Allowable Tolerance) +/-2 Micron  และจะต้องมหีนังสือ
รับรองความหนาของ Anodicfilm และระบบการชุบเป็นลายลักษณ์อักษร จากโรงงานผู้ผลิต  

3)   ขนาดและความหนา และน้ าหนักของ Section ทุกอันจะต้องไมเ่ลก็หรือบางกว่าทีร่ะบุไว้ในรปูแบบ 
หรือรายการ โดยมีความคลาดเคลือ่นที่ยอมให้ (Allowable Tolerance) ตามมาตรฐานการรีดโลหะ สากลโดย
ใช้มาตรฐานอลมูิเนียมเส้นดังนี ้

 ความหนาของหน้าตัดอลูมเินียม ตามลกัษณะการใช้สอย 
 ก. ชุดบานเลื่อน ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
 ข. ชุดช่องแสง ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
 ค. ชุดบานสวิง ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
 ง. ชุดบานเปิดและบานกระทุง้ ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
 จ. กล่องวงกบอลูมเินียมทั่วไป หนา 2 มม. 
 ฉ. อลูมเินียม Clading  หนา 4 มม. สี NA 
ในกรณีที่เป็นอาคารสูง โครงอลูมเินียมต้องสามารถรบัแรงลม (Wind Load) ได้ตามเทศบัญญัติ และ

เกิดการโก่งแอ่นของโครงอลูมิเนียมแนวตั้ง (Allowable Deflection) ไม่เกิน 1/180 ของช่วงพาดและการ
หย่อนตัวสูงสุดไม่เกิน  20  มม. 

4)   ขนาดของมวลรวมต้องไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมี Density 2.72 ต่อ 1 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

5)    สีของอลูมิเนียมที่ใช้จะต้องไมผ่ิดเพี้ยนกัน จะต้องตรวจสอบคัดเลือกก่อนติดต้ังถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้
จะต้องส่งกลบัไปชุบใหม่ที่โรงงานผูผ้ลิต 
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5.4.3 ส่วนประกอบต่ำง ๆ 
1) สกร ู
 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของประตูหน้าต่างอลูมเินียม เช่น สกรูยึดวงกบและยึดตัวบานทกุตัว ต้องใช้ชนิด

ที่เป็น Stainless Steel หรอืโลหะชุบ สีเดียวกบัอลูมิเนียม ในส่วนที่มองเห็นส าหรบัส่วนทีม่องไมเ่ห็น อนุญาต
ให้ใช้สกรูชนิด Cad Plated ได้สกรูที่ขันติดกบัส่วนที่ไม่ใช่ไม่หรอืวัสดุทีเ่ป็นโลหะ หรือก าแพง คสล. เสา คสล. 
ก าแพงหรือผนังก่ออิฐ ฉาบปูน เป็นต้น ตะปูควงหรือสกรทูี่ขนั ต้องใช้ร่วมกับพุก Plastic ท าด้วย Nylon 

2) ยางอัดกระจก 
 ยางอัดกระจกทั้งหมดให้ใช้ชนิด Neoprene ส่วนที่เป็นบานเปิดชนกบัวงกบ หรือชนกบับานเปิด              
บานอื่น ตามแนวตั้งให้ใสส่ักหลาด (Woven Poly-Pile Weathereal)  

3) Caulking Compound 
 รอยต่อรอบ ๆ หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งภายนอกและภายในสว่นที่ติดแนบกับปูนคอนกรีตไม้ หรอืวัสดุอื่น

ใดน้ัน จะต้องยาแนวหรืออุดด้วย Silicone Sealant และต้องรองรบัด้วย Joint Backing และจะต้องท าความ
สะอาดเสียก่อน จงึท าการอุด Caulking Compound ได้ส่วนรอยต่อกระจก ใช้อุดหรือยาแนวด้วย Silicone 
Sealant โดยใช้สีที่ใกลเ้คียง หรือสีเดียวกันกบัสีของวงกบอลูมเินียม การยาแนวรอบ ๆ หน้าต่างอลูมเินียม  
เมื่อเสร็จแล้วต้อง ตกแต่งใหเ้รียบรอ้ยสวยงาม ทัง้ภายในและภายนอก 

 
5.4.4 กำรประกอบติดตั้ง 
 งานอลูมเินียมส าหรับประตูหน้าต่างทั้งหมด จะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ช านาญ ให้เป็นไปตามแบบ
ขยายและรายการละเอียดต่าง ๆ ตาม Shop Drawings ซึ่งจัดท าโดยบริษัทผู้ผลิต และได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างและ/หรอืผู้ควบคุมงานเท่านั้น ผู้ประกอบการติดตั้งจะตอ้งเป็นบริษัทฯทีม่ีเครื่องมอื
ส าหรับติดตั้ง Mullion และมฝีีมือประณีตมีผู้ช านาญการจากบริษัทฯ มาควบคุมงานโดยตรง และเคยมผีลงาน
ที่ได้ติดตั้งมาแล้วจนเป็นทีเ่ช่ือถือได้  โดยต้องมีใบรับรองจากการติดตัง้นั้น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา           
ด้วยงานอลูมเินียมทัง้หมด ผู้รบัจ้างต้องแสดงรายละเอียดและช้ินส่วนของการติดต้ัง โดยมรีายการค านวณทั้งท า
การทดสอบการป้องกันการรั่วซึมของน้ าและการรบัแรงลมเพื่อรอการอนุมัติคณะกรรมการตรวจรับพัสดแุละ/
หรือผู้ควบคุมงาน 

 
5.4.5 แบบก่อสร้ำง 

ในแบบก่อสร้างได้แสดงแบบของบานประตูหน้าต่างอลมูิเนียม เพื่อบอกวัตถุประสงค์และขนาดเท่านั้น 
ผู้รบัจ้างและบริษัทผูผ้ลิตจะต้องจัดท า 

1) ค านวณ จัดหาหน้าตัด และความหนาที่เหมาะสมส าหรับจุดประสงค์หนึ่ง ๆ ตามต าแหน่งที่ติดตั้ง             
ในอาคาร 

2) ตรวจสอบรอยต่อต่าง ๆ และระยะจัดท าแบบขยาย  Shop Drawings และขนาดที่แน่นอน           
ของประตูหน้าต่างทันทีที่สามารถจัดท าได้ภายหลังจากที่ได้รับใบสั่งแล้วโดยมีการประสานงานและรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนลงมือท าการผลิตแบบขยาย                    
(Shop Drawings) นี้จะจัดท าเป็น 3 ชุด ซึ่งจะถูกส่งคืนแก่บริษัทผู้ผลิต โดยมีการตรวจสอบดัดแปลงแก้ไข  
หรือรับความเห็นชอบ 1 ชุด 
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5.4.6 กำรป้องกันประตูหน้ำต่ำงอลูมิเนียมขณะก ำลังก่อสร้ำง 
1) เมื่ อติดตั้ งวงกบประตูหน้ าต่างเสร็จแล้ว ผู้ รับจ้ างจะต้องพ่น  Strippable P.V.C. Coating                 

เพื่อป้องกันผิวของวัสดุเอาไว้ให้ปลอดภัยจากน้ าปูน หรือจากสิ่งอื่นใดอันอาจจะท าการเสียหายกับวงกบ ประตู
หน้าต่างได้ห้ามใช้น้ ามันเครื่องหรือน้ ามันอื่น ๆ ทาผิวเพื่อป้องกันน้ าปูนเป็นอันขาด 

2) ส าหรับการสัมผัสกันระหว่างอลูมิเนียมกับโลหะอื่น จะต้องทาด้วย  Bituminous Paint หรือ 
Isolator Tape ตลอดบริเวณที่โลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน 
 
5.4.7 ข้อบกพร่องจำกกำรท ำงำน 

ข้อบกพรอ่งใด ๆ ก็ตามทีเ่กิดข้ึน จะตอ้งได้รบัการแก้ไขจนใช้การได้ดีเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุและ/หรือผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างด้วยค่าใช้จา่ยของผู้รบัจ้างเอง 

 
5.4.8 Curtain Wall และ Window Wall (พิเศษ) 

1) ขอบข่ายของงาน 
1.1 ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดหาอปุกรณ์ประกอบ และติดตัง้ Curtain Wall พร้อมโครงเหล็กยึด 

Curtain Wall สามารถรับ Wind load ได้ไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดควบคุมอาคารและ Window Wall ให้เป็นไป
ตามแบบและข้อก าหนด โดยการประกอบและติดตั้ง จะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ช านาญให้เป็นไปตามแบบขยาย
และรายละเอียดต่าง ๆ ตาม Shop Drawing  

1.2 บริษัทที่ได้รบัการคัดเลอืกใหเ้ป็นผู้ติดตั้ง Curtain Wall พร้อมโครงเหล็กเสริมยึด Curtain 
Wall สามารถรบั Wind load ได้ไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดควบคุมอาคารและ Window Wall จะต้องเขียนแบบ
ประกอบการติดตั้ง (Shop Drawing) น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน เพื่อขอ
อนุมัติก่อน ผู้ท าการติดตั้งจึงจะด าเนินการประกอบและติดตั้งได้ ซึ่งแบบประกอบการติดตั้งจะต้องแสดง
รายละเอียดการติดตั้ง (Installation) การยึด (Fieced) การกันน้ า (Water Tighe) และจะต้องแสดงระยะต่าง 
ๆ ตลอดจน Tolerance โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบงานสถาปัตยกรรมที่ด ี

1.3 ในการทดสอบก่อนการติดตั้ง ผู้รบัจ้างต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพื่อการทดสอบวัสดุ และ
การติดตั้งทัง้หมด ในระหว่างการกอ่สร้าง 

1.4 ผู้รับจ้างต้องรบัผิดชอบในการที่จะให้บริษัทที่ติดตั้ง และเจ้าของระบบ Curtain Wall และ 
Window Wall หรือ Unit Wall ออกใบรบัประกันผลิตภัณฑ์การติดตั้งและอื่น ๆ ตามระยะเวลาทีร่ะบุใน
เงื่อนไขทางเทคนิคต่อผู้ว่าจ้างโดยตรง  แต่ในช่วงระยะเวลาประกันสญัญาของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยงัคงอยู่ใน
ภาระความรับผิดชอบต่อการประกันตามสญัญาก่อสร้าง 

1.5 ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างของวัสดุ และอปุกรณ์ประกอบในส่วนของผนงักระจก Curtain Wall 
และ Window Wall หรือ Unit Wall ทั้งระบบโดยจะตอ้งแสดงตัวอย่างการติดตัง้ประกอบใหส้อดคล้องกบั 
Shop Drawing เสนอมาและได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุและ/หรอืผู้
ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของการตรวจรบังาน 

1.6 ผู้รับจ้างต้องให้บริษัทที่ติดตั้งดงักล่าว ก าหนดบุคลากร ผู้เช่ียวชาญ และผู้ช านาญการอื่น ๆ 
ประจ าอยู่ในสถานทีก่่อสร้าง  ตลอดระยะเวลาการท างานในส่วนที่รบัผิดชอบ 

1.7 ผู้รับจ้างตอ้งด าเนินการประสานงานให้กับบริษัทที่ติดตัง้ระบบดังกล่าวกบัส่วนงานอื่น ๆ ให้
สอดคล้องกัน และต้องใหท้างบริษัทดังกล่าวจัดท าแผนงานละเอียดเสนอพร้อมทั้งการปรับแผนงานให้ทันสมัย 
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1.8 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์บางชนิดต้องประกอบจากโรงงาน หรือจัดท าในโรงงานผู้รบัจ้างต้อง
ยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุและ/หรอืผู้ควบคุมงานเข้าตรวจสอบ หรือมีผู้ควบคุมงานประจ า เพื่อ
ควบคุมคุณภาพและความถูกต้อง 

1.9 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ แก้ไขรายละเอียดทางเทคนิค ในกรณีที่เห็นว่าไม่
ถูกต้องทางเทคนิค โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผูร้ับจ้างเอง 

 
2) คุณสมบัติของ Curtain Wall และ Window Wall 
 คุณสมบัติของผนังกระจกระบบ Curtain Wall และ Window Wall จะต้องประกอบด้วยวัสดุ และ

อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการติดตั้ง ดังนี ้
2.1 โครงสร้างอลมูิเนียมยึดผนังกระจกติดตายและหน้าต่าง 
2.2 ผนังกระจกเป็นกระจกสะท้อนแสงสีฟ้า ประกอบด้วยกระจกติดตายและหน้าต่างบาน
กระทุ้ง 
2.3 วัสดุยึดอุดกันซึม (Sealant Compung) ป้องกันการรั่วของอากาศ (Air Infiltration) 

และป้องกันการรั่วซมึของน้ า (Water Penetration) 
2.4 วัสดุอุปกรณ์ส่วนยึดระหว่างผนังกระจกกบัโครงสร้างอาคาร (Anchorage) ระบบ 

Curtain Wall และ Window Wall จะต้องเป็นระบบที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสม
ที่สามารถป้องกันปญัหาต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
ก. ป้องกันการรั่วของอากาศ 
ข. ป้องกันการรั่วซึมของน้ า (Water Penetration) 
ค. สามารถป้องกันแผ่นดินไหว 
ง. สามารถรับการขยายตัวของระบบ 
จ. มีระบบปอ้งกัน Thermal Breakage และ Thermal Shock 
ฉ. มีระบบ Pressure Equalization 
ช. มีระบบปอ้งกันเสียงจากภายนอกและระหว่างช้ัน 
ซ. มีระบบปอ้งกันการลามไฟ ควันไฟ และความร้อน 
ฌ. ต้องเป็นระบบที่ไม่เกิดการกลั่นตัวของหยดน้ าที่ผนงักระจกภายใน และภายนอก 

 
3) หน้าต่างบานเปิด และบานกระทุง้ของ Curtain Wall และ Window Wall 
 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้

- เป็นบานกระทุ้งระบบค้ายันด้วย Supporting ARMS ท ามุม 25 องศา เมื่อปิดลง สามารถมี
ระบบล๊อคติดกบัตัววงกบ และปลดล๊อคด้วยกญุแจเพื่อเปิดออก 

- ขนาดวงกบตัวตั้ง  และนอนขนาดไม่เล็กกว่าที่แสดงไว้ในแบบสถาปัตยกรรม กรอบบาน
ขนาดไม่เล็กกว่าที่แสดงไว้ในแบบสถาปัตยกรรม ทั้งนีอ้ยูก่ับว่าขนาดสอดคล้องกบัเงือ่นไข
ของระบบ Curtain Wall และ Window Wall ของแต่ละบริษัท 
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4) บานกระจกส าหรับ Curtain Wall และ Window Wall 
4.1 คุณภาพของกระจก (Quality Standard) 

กระจกทัง้หมดให้ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบ Float Glass ชนิดของกระจกและความหนา
ตามที่ระบุไว้ในแบบ หรือรายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม ผิวของกระจกจะต้อง
เรียบ สม่ าเสมอ ไม่เป็นฟองอากาศหรือคลื่น ปราศจากรอยขูดขีดเปรอะเปือ้น ขอบของ
กระจกต้องตัดเรียบ (Clear Cut) ไม่มีรอยแตกร้าว 

4.2 ชนิดของกระจก 
ก. ให้ใช้ตามที่ก าหนดไว้ในแบบรูป 

4.3 การติดตั้ง 
การติดตั้งกระจก จะต้องติดแน่นไม่สั่นสะเทือน กันน้ ามิให้ไหลซึมเข้าไปภายในได้ ร่องใส่
กระจกต้องสะอาดปราศจากเศษปูน หรือทราย ส าหรับกรอบอลมูิเนียมจะตอ้งมียางอัด
กระจก (Gasket) ชนิด EPDM Silicone Sealant ตามที่ระบุไว้ในแบบเพื่อป้องกันน้ า 
และให้วัสดรุองรับกระจก (Glass Setting Block) ชนิด EPDM ความแข็งไม่น้อยกว่า 
80-90 Shor A ที่ระยะ L/4 ของความกว้างกระจก แต่ต้องห่างจากมมุไม่น้อยกว่า 150 
มม. มาตรฐานการติดตั้งและอปุกรณ์ 

4.4 การท าความสะอาด (Cleaning) 
ผู้รบัจ้างจะต้องท าความสะอาดใหเ้รียบร้อยทุกแหง่ก่อนส่งมอบงาน 
 

4.5 การป้องกันผิวกระจก (Surface Protection) 
ผิวหน้าของกระจกทัง้สองด้านต้องระมัดระวังไม่ให้มรีอยขูดขีด เปรอะเปื้อน ในกรณีที่มี
รอยขูดขีดจะต้องเปลี่ยนแผ่นใหม ่

 
5) วัสดุอุดยึด (Mastic Sealant) 

5.1 ความต้องการ 
ผู้รบัจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุดกันซึม และแรงงานท าการอุดสว่นรอยต่อของแนวติดตั้งของ
โครงประตหูน้าต่าง กระจกติดตายกับส่วนของอาคารส่วนรอยต่อของโครงสร้าง ผนัง 
และส่วนต่าง ๆ ที่แสดงในแบบก่อสร้าง 

5.2 คุณสมบัต ิ
จะต้องเป็นวัสดุยึดประเภท One-Component Silicone และ Polyurethane 
สามารถรับแรงอัด แรงดึง และมีก าลังเกาะยึด ติดแน่นทนทานได้ดีกับกระจกอลมูิเนียม 
คอนกรีต เหลก็ และคงทนต่อการใช้งานทุกสภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ใน
อุณหภูม-ิ80 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์ มคีวามต้านทานต่อแสงอลุตรา
ไวโอเลตโอโซน และฝนได้ดีคุณสมบัติเทียบได้มาตรฐานของ Federal Specification 
TT-S-001543 Class A (COM-NBS) Forsilicone Building Sealant TT-S-00220 
Class A (COM-MBS) For One-Compont Sealant 
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5.3 ช่ือวัสด ุ
วัสดุ Silicone พร้อมเสนอใบรบัประกันคุณภาพจากบริษัทผูผ้ลิต 
ก. ใช้ Silicone ในส่วน Glaxing, Curtain Wall Sealing, Metal & Plastic 

Sealing, Glass Tl Glass Butt Joint สามารถรับแรงดงึได้ 290 Psi. และยืดหยุ่น
ได้   50% รับประกัน 1 ปี ที่อุณหภูมิ 270C  

ข. ใช้ Silicone ส าหรบัอุดส่วนแนวของโครงอลูมเินียมยึดกบัสว่นคอนกรีตของอาคาร 
ชนิด Polyurethane Sealant สามารถรบัแรงดึงได้ 350 Psi. และยืดหยุ่นได้   
25% ได้ ASTMC 719, ASTMD 412 

5.4 ตัวอย่าง 
ผู้รบัจ้างจะต้องเสนอตัวอย่าง แสดงชนิดของวัสดุทีจ่ะใช้กับส่วนต่าง ๆ ของอาคาร แผ่น
ตัวอย่างส าเร็จ แสดงการใช้วัสดุอุดยึดกับส่วนของกระจกกับกระจก (Butt Joint) 
กระจกกบักรอบอลูมเินียม กรอบอลูมเินียมผนัง คสล. และ Specification ให้
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุและ/หรอืผู้ควบคุมงาน พิจารณายอมรับการใช้งาน ส่วนสี
ของวัสดุทีจ่ะใช้ คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน จะเลือกให้กอ่นการ
ใช้งาน ตัวอย่างที่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุและ/หรอืผูค้วบคุมงาน ยอมรบัจะเป็น
มาตรฐานของการตรวจรบังานข้ันต่อไป 

5.5 การติดตั้ง 
ก. ปริมาณการใช้สารอุด จะต้องเป็นไปตามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลิต (หรือตัวแทน) 

โดยผู้รบัจ้างจะตอ้งเสนอใบรบัรองของ บริษัทผู้ผลิตต่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้างและ/หรือผู้ควบคุมงาน ว่าปรมิาณการใช้วัสดุอุด แต่ละส่วนของอาคารเป็นไป
อย่างถูกต้องตาม Specification ของบริษัท 

ข. วัสดุอุดจะต้องอยู่ในหลอดง่ายต่อการใช้งาน และเมื่อบบีจากหลอดจะให้รอยเช่ือม
ที่ประณีตแนวเช่ือมของวัสดุ จะตอ้งไม่มฟีองอากาศอยู่ภายใน 

ค. ผิววัสดุที่จะถูกอุดจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากผงฝุ่น คราบน้ ามัน การจะล้างท า
ความสะอาดพื้นผิว จะท าได้ด้วยสารละลายพวก Methy Ethy Ketone หรือ ยาที่
มีคุณสมบัตเิดียวกันห้ามล้างท าความสะอาดด้วยสารละลายประเภท Gasoline 
หรือ Kerosent 

ง. เมื่อท าการอุดยึดด้วยวัสดุน้ีแล้ว เมื่อแข็งตัวต้องท าการทดสอบด้วยการฉีดน้ าเข้า
ไป โดยน้ าจะต้องไมซ่ึมออกทางด้านตรงข้าม 

จ. สัดส่วนของวัสดุจะต้องเป็นอัตราส่วนกว้างต่อความลกึ 2:1 และที่ฐานควรเป็นส่วน
เว้า เพื่อการยึดหดตัวส่วนที่เป็นร่องลึกให้ใช้ Polyurethane Foam ชนิดแต่งกลม 
รอรบัก่อน และในส่วนที่ไม่ต้องการใหผ้ิวหน้าวัสดุข้างเคียงติด วัสดุอุดควรใช้ 
Masking Tape ปิดด้านข้าง และด้านหลัง เพื่อความสะอาด ในการแต่งผิวหน้า
วัสดุอุด และใช้ใบมีดที่คมตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก 

ฉ. ผิวของวัสดุทีเ่ป็นสารพวก Anodized Aluminium, Carron or Stainless Steel 
ก่อนอุดจะตอ้งทาผิวรองพื้นด้วยน้ ายา Prime Coat 
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หมำยเหตุ  : ผู้รบัจ้างจะต้องท าหนังสือรบัรองคุณสมบัติของวัสดุที่จะคงสภาพเหมือนเดิม ไม่ลอกฉีกขาด หรือ
เปราะ ไม่เปลี่ยนสีเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเกิดการเสียหายเนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุอุดยึด 
เปลี่ยนไปจากลักษณะเมื่อเริม่ใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน 1 เดือน  โดยไม่คิด
ค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้าง 

 
5.6 ส าหรับการสมัผสัระหว่าง Aluminium กับโลหะอื่น ๆ จะต้องท าด้วย Bituminous 

Paint ตลอดบริเวณที่โลหะทั้งสองสมัผสักันเสียกอ่น 
5.7 ตัวยึด (Anchor) ระหว่างวงกบและโครงสร้างของอาคารจะต้องมีระยะห่างกันไมเ่กิน 45 

ซม. กรรมวิธีการยึดจะต้องเป็นไปตามแบบทีผู่้รบัจ้างเสนอ  ผู้ว่าจ้างเห็นชอบด้วยตัวยึดนี้
จะต้องมีความแข็งแรงพอทีจ่ะยึดส่วนอลูมเินียมใหม้ั่นคง และอยู่ในต าแหน่งที่แน่นอน 

 
6) ส าหรับความหนาของกระจกโดยทั่วไป หากไมก่ าหนดในแบบก่อสร้าง ใหผู้้รบัจ้างเสนอขนาดของ

ความหนาของกระจก พร้อมรายการค านวณ  โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีความหนาไม่ต่ ากว่าทีก่ าหนด ดังต่อไปนี ้

 - ส าหรับหน้าต่าง Window Wall    6 มม. 
 - ส าหรับประต ู     6 มม. 
 - ส าหรับกระจกติดตาย    6 มม. 
 - ส าหรับหน้าต่าง  Curtain Wall  ให้ใช้กระจกเทมเปอร์ ความหนาตามรายการค านวณ           

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 มม. 
 

5.4.9 กำรตรวจกำรจำ้งเหมำ 
1) ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในก าหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญา  ซึ่งได้กระท า

กับผู้ว่าจ้างให้เรียบร้อยก่อนท าการส่งมอบงาน 
2) ก่อนนัดคณะกรรมการเพื่อท าการตรวจรับงานให้ผู้รับจ้างท าการเก็บสิ่งสกปรก เพื่อซ่อมแซม

ส่วนประกอบของอาคารที่ช ารุด อันเนื่องจากการติดตั้งอลูมิเนียม และกระจกโดยฝีมือของช่าง
ของผู้รับจ้างให้เสร็จเรียบร้อย ตลอดจนให้ท าการทดลองระบบเปิด-ปิดห้องประตูหน้าต่าง ที่ได้
ติดตั้งให้ถูกต้อง สามารถใช้การได้ดีโดยเรียบร้อยทุกส่วน 

3) ในขณะท าการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน หากปรากฏ
ว่าได้เกิดการช ารุดเสียหายเกิดข้ึนแก่อาคาร สิ่งก่อสร้าง ส่วนบริเวณที่ได้ท าการติดตั้งอลูมิเนียม 
และกระจกไว้ หรือเกิดการช ารุดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ได้ติดต้ังไว้ก็ดี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างในการที่จะท าการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดข้ึน โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

4) ข้อบกพร่องใด ๆ ก็ตามที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะการรั่วซึมของน้ า รวมถึงครุภัณฑ์หรือส่วนประกอบ
อาคารอื่น ๆ ที่ เสียหาย เนื่องจากการรั่วซึม อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลง แก้ไขให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาประกันผลงาน 
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5.4.10 กำรประกอบและติดตั้ง 
1) การประกอบและฝีมือ 

การประกอบประตูหน้าต่าง ต้องท าให้ได้ผลตรงตามที่ก าหนดไว้และให้ได้งานผีมือประณีต 
2) การตกแต่ง 

ให้แต่งผิวส่วนที่จ าเป็นทั้งหมด อันได้แก่ หมุด บานพับ ขอยึด และส่วนอื่น ๆ เพื่อให้บานประตู

หน้าต่างเรียบร้อยสวยงาม 

3) การรักษา 
การเคลื่อนย้ายบานประตูหน้าต่างระหว่างการขนส่ง และในสถานที่ก่อสร้าง ต้องกระท าด้วย
ความระมัดระวังของที่จะวางลงต้องหุ้มให้เรียบร้อยวางพิงผนัง หรือค้ ายันตามแนวตั้ง และต้อง           
มีหลังคาคลุมหลงัจากการติดตั้งแล้วยังต้องรักษาประตูหน้าต่าง ไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่าง
ที่ด าเนินการปลีกย่อยระยะต่อมา กุญแจลุกบิดหรือมือจับและอื่น ๆ ต้องหุ้มไว้เพื่อป้องกันความ
เสียหายจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน              
จะไม่ยอมรับงานที่เสียหาย ผู้รับจ้างต้องท าทดแทนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า 

4) การคุมงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่องานทั้งหมด รวมทั้งงานอุด ตัด เจาะรู ส าหรับใส่มือจับและคลิป 
(Clip) ติดตั้งบานประตูหน้าต่างตามล าดับที่ และยกด้วยเครื่องมือตามความจ าเป็น 

5) การติดตั้ง 
ผู้ประกอบการต้องติดตั้งบานประตูหน้าต่างทั้งหมดตามช่องเปิดที่ เตรียมไว้ และต้องรับผิดชอบ  
ในการเข้าส่วนประกอบหน้าต่าง ปรับระดับด้วยปูนฉาบทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พื้นผิว
แนบสนิทกันพอดี 

6) การปรับระดับ 
ภายหลังจาการติดตั้งประตูหน้าต่างและอุปกรณ์ทั้งหมด จะต้องอยู่ในลักษณะที่ เปิด -ปิด               
ได้สะดวก เมื่อปิดจะต้องได้รับการหล่อลื่นตามความจ าเป็น การปรับสภาพจะท าก่อนหรือหลัง 
การเคลือบผิวป้องกันข้ึนอยู่กับบริษัทผู้ผลิต 

7) ช่องเปิดส าหรับการติดตั้ง 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูหน้าต่างเข้ากับช่องเปิดที่ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป 
ช่องเปิดจะต้องมีระยะเว้นไว้เพื่อการติดตั้ง โดยรอบประมาณด้านละ 3/32” เป็นอย่างน้อย 
กรอบบานจะต้องมีความแข็งแรงทุกด้าน ในการติดตั้ง ซึ่งมีการขันเกลียว ต้องระมัดระวังมิให้
บานหน้าต่างเสียรูปได้ ผู้รับจ้างจะต้องอัดปูนแนวระดับ ระหว่างวงกบกับงานก่ออิฐให้เรียบร้อย 

8) การยึดและตรึง 
การยึดวงกบประตูหน้าต่างกับอาคารด้านที่ต่อเนื่อง หรือด้านประชิดตามแบบก่อสร้าง ส าหรับ
หน้าต่างที่จะต้องติดตั้งกับผนังก่อ  ให้ใส่ช้ินส่วนส าหรับยึดไว้ในผนังขณะท าการก่อ การยึดและ
ตรึงจะต้องให้ขอหรอืสลกัติดกรอบบาน เข้ากับเสาเอ็น และผนังอาคารอย่างมั่นคง การยึดจะต้อง
ไม่เว้นช่วงห่างเกิน 50 ซม.  ที่วงกบด้านบน  ด้านข้างและด้านล่าง เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น     
ในรูปแบบหรือรายการ การยึดทุกจุดต้องแข็งแรงพอทีจ่ะยึดส่วนประกอบอื่น ทุกช้ินให้อยู่กับที่ได้ 
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9) การท าความสะอาด 

ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาด ผิวส่วนที่เป็นอลูมิเนียมของบานประตูหน้าต่าง ทั้งด้านนอกและ
ด้านในให้สะอาด ปราศจากคราบปูนพลาสเตอร ์สี หรือสิ่งอื่นใด เพื่อให้ดูเรียบรอ้ยไม่กีดขวางการ
ยาแนวของ Caulking Compound และการท างานของอุปกรณ์ ประตูหน้าต่างผู้รับจ้างต้อง            
ไม่ใช้เครื่องมือท าความสะอาด ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งตกแต่งผิวบานได้ 

10) การป้องกันการรั่วซึม 
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมทุกบาน เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องสามารถกันน้ าฝน ซึมเข้ามาในตัว
อาคารได้เป็นอย่างดี หากยังมีการรั่วซึมผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไขให้เรียบร้อยตลอดเวลา              
ที่รับประกัน 

 
5.4.11 อุปกรณ์ 

1) ประตหูน้าต่างทีม่ีวงกบ/บานกรอบ ชนิดบานเปิดสองทาง 
 ส าหรับประตหูน้าต่างทีม่ีวงกบ ให้ใช้วงกบและกรอบบานท าด้วยอลูมิเนียม หนา 2 มม.. หรือ

ตามที่ระบุในแบบหรือตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต สีธรรมชาติหรอืสีอื่นตามที่ระบุในแบบ             
ในกรณีที่ไม่ระบุในตารางอุปกรณ์ประตหูน้าต่างอลูมเินียม ให้ติดตั้งอุปกรณ์ดังตอ่ไปนี ้
ก. บานพับสปริง (Door Closer)  ถ้าไม่ได้ระบุในแบบให้ใช้ชนิดฝังอยู่ในวงกบอลูมิเนียมเหนือ

บานประตูแบบ Standard Duty, Double Action, Hold Open AT 90 Degree 
ข. กุญแจประตสูวิง  ถ้าไม่ได้ระบุในแบบ ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน 
ค. กุญแจประตบูานเลื่อนถ้าไม่ได้ระบุในแบบให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบานล็อคภายนอกด้วยกลอน 
ง. กลอนประตหูน้าต่างบานเลือ่น ถ้าไม่ได้ระบุในแบบให้ใช้กลอน 
จ. ลูกลอ้บานเลื่อนทั้งหมดจะต้องเป็นลูกล้อ Nylon ชนิดมี Ball Bearing มีความแข็งแรงเป็น

พิเศษหน้าต่างบานเลื่อนทุกช่องต้องมีระบบกันไม่ให้บานหนา้ต่างหลุดจากรางอย่างปลอดภัย 
รอบหน้าต่างอลูมเินียมทัง้หมดจะต้องยาส่วนติดกบัปูนด้วย Silicone Sealant และแต่งให้
เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก บานเลือ่นทุกบานให้ใสส่ักหลาดตลอดแนว 

ฉ. ยางอัดกระจก  ใช้ชนิด Neoprene หรือ EPDM 
ช. สักหลาดกันฝุ่น (Wool Pile) เสียบที่กรอบบานตั้ง (Door Stile) 
ซ. บานพับส าหรับหน้าต่างบานกระทุ้ง บานพบัปรับระดับขนาดไม่ต่ ากว่า 16. มือจับ Lock            

ได้ในตัว ตรงกลางบานหน้าต่าง 
ฌ. Caulking Compound ให้ใช้ Silicone Sealant 
ญ. Joint Backing Foam ผู้รบัจ้างจะตอ้งใส่ Joint Backing Foam ในช่องว่างระหว่าง 

Aluminium กับขอบปูนก่อนฉีด Silicone ขนาดตามความเหมาะสมของความกว้างของช่องที่ท า
ไว้ 

ฎ. กุญแจล็อค ทั้งหมดของประตทูุกบานทุกช้ัน ให้จัดท าระบบ Masterkey 
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5.5 ประตู พีวีซี 
5.5.1 ขอบเขตของงาน 

งานในส่วนน้ีประกอบด้วยการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ และการติดตั้งวงกบ,  บานประต,ู  รวมทั้งการ
ติดตั้งอุปกรณ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้เสรจ็เรียบร้อยตามแบบและรายการกอ่สร้างใช้งาน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  รวมถึงการท าความสะอาดดูแลรักษาปกป้องหลังติดตัง้เสรจ็ 

 
5.5.2 วัสด ุ

5.5.2.1 บานประต ู
 -  ผลิตด้วยเนื้อ  พีวีซี  คุณภาพดี  หนา 2  มม.  แผ่น พีวีซ ี แต่ละแผ่นล๊อกต่อเนื่องเป็นแผง
เดียวกันด้วยระบบ INTERLOCK  ต่อเนื่องแน่นหนาตลอดทั้งบาน ไม่มีการบิดงอหากแบบมิได้ก าหนด
เอาไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้ บานประตูชนิดมีช่องบานเกล็ดระบายอากาศด้านล่าง 
5.5.2.2  วงกบ 

-  ผลิตจากพีวีซีคุณภาพดี แข็งแรง ต้องมีสลักเหล็กส าเร็จรปู ช่วยให้ยึดกับเสาเอ็นและผนังได้
มั่นคง 
5.5.2.3   ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ มอก. 1013-2533 หรือตราช้าง หรือเทียบเท่า 

 
5.5.3 ตัวอย่างและการติดตั้ง 

5.5.3.1 แบบขยายรายละเอียด SHOP DRAWINGS แสดงการประกอบติดตั้ง 
-  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ SHOP DRAWINGS ของการประกอบการติดตั้งประตูพีวีซีให้ผู้

ควบคุมงานและสถาปนิกตรวจแก้ไขให้ถูกต้องก่อนลงมือประกอบติดตั้งแบบประกอบการติดตั้งจะต้องเสนอ
รายละเอียดการติดตั้ง  (FIXING),  การกันน้ า  (WATERTIGHT) และต้องแสดงระยะต่าง ๆ ตลอดจน               
ความคลาดเคลื่อน  (TOLERANCE) โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบงานสถาปัตยกรรม 

-  ผู้รับจ้างจะต้องวัดขนาดและระยะจากสถานที่ก่อสร้างและจะไม่ท าโดยวัดจากขนาด             
ในรูปแบบ 

5.5.3.2 ตัวอย่าง 
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแคตตาล๊อคตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด ต่อไปนี้ ให้สถาปนิกก่อนจัดซื้อ 

- วงกบและบานของประตูพีวีซีแสดงให้เห็นทุกจุด เช่น วงกบบน, วงกบข้าง และอื่น ๆ ใน
รูปแบบแสดงยึดติดเป็นชุดเข้ากับผนังโดยรอบพร้อมวัสดุประกอบต่าง ๆ เช่น การกันน้ า 

-  อุปกรณ์ประตูทุกชนิด 
5.5.3.3 การทดสอบ  ก่อนจะลงมือติดตั้งประตู  ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งตัวอย่างลงในสถานที่จริงเพื่อให้

สถาปนิกตรวจสอบและใช้เป็นตัวอย่างมาตรฐาน 
5.5.3.4 การขนส่งและเก็บรักษา การขนส่งอย่าให้ตกหล่นหรือโยน ให้ขนเคลื่อนย้ายด้วยความ

ระมัดระวังโดยมิให้มีความเสียหายหรือมีต าหนิเกิดข้ึน  วัสดุต่าง ๆ จะต้องเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่เปียกช้ืน  และ
จะต้องระมัดระวังรักษาให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
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5.5.3.5 การประกอบติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างที่ช านาญงานในด้านนี้มาท าการติดตั้งวงกบ 
กรอบบานและตัวบานการติดตั้งจะต้องให้ได้ดิ่งได้ฉากได้ระดับและแนวตามแบบแปลนและตามค าแนะน าของ
โรงงานผู้ผลิตการยึดจับกับผนังหรอืวัสดุอื่นต้องแข็งแรง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสิ่งที่ยึดจับเพื่อช่วยในการติดตั้งและ
ไม่จ าเป็นต้องตัดออกแล้วจะต้องตกแต่งให้เรียบร้อย การติดตั้งวงกบกับผนังอิฐหรือคอนกรีตจะต้องจัดหาวัสดุ
ยึดให้มีขนาดที่เหมาะสมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรือตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน หลังจากการติดตั้งบานเสร็จ
เรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องปรับบานและอุปกรณ์ประกอบให้บานประตูเปิดปิดได้สะดวก  จะต้องมีอุปกรณ์
หรือวัดสุที่สามารถป้องกันไม่ให้น้ ารั่วซึมเข้ามาภายในอาคาร  จะต้องติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามค าแนะน าของ
โรงงานผู้ผลิตตามความจ าเป็น 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการประกอบแบบ หน้าที่ 81 รวม 264 หน้า 
 

   

 

หมวดท่ี 6 งำนกระจก 
 
6.1 ขอบเขตของงำน 

ผู้รบัจ้างจะต้องจัดหาวัสด ุ อุปกรณ์และแรงงาน ในการติดตั้งงานกระจก กระจกตะกั่ว แผ่นอะครลิิก            
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบุในแบบรูปและรายการก่อสร้าง 
 
6.2 วัสด ุ

1. กระจกสะท้อนแสง ให้ใช้กระจกสะท้อนแสงชนิดเคลือบผิวที่ด้านในของกระจก สีเขียวใส หนา 6 มม.  
2. กระจกใส (Polished Plate)  ให้ใช้กระจกที่ผลิตด้วยระบบโฟลต  เพื่อให้ได้กระจกแผ่นที่มีคุณภาพ

ผิวทั้ง 2 ด้าน ขนานและเรียบสนิท ขนาดและความหนาตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียดให้ใช้กระจก           
ที่ผลิตด้วยระบบโฟลต มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก.880-2532 

3. กระจกฝ้า  กระจกช่องแสงและหน้าต่างของหอ้งน้ าทัง้หมดให้ใช้กระจกฝา้  กระจกฝ้าให้ใช้ชนิดลาย
ผ้ามีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 54-2516 ขนาดความหนาตามระบุในแบบ 

4. กระจกเงา  กระจกเงาทั้งหมดให้ใช้ชนิดเคลือบเงาปรอทด้วยไฟฟ้า จะต้องเป็นกระจกที่ไม่หลอกตา 
ความหนาของกระจกจะต้องไม่น้อยกว่า 1/4  นิ้ว ตัดและเจียรนัยขอบเรียบร้อยมาจากโรงงานขนาดตามระบุ
ในแบบรูปและรายการละเอียด 

5. พัตต้ี (Putty) ให้ใช้พัตต้ีชนิดที่ใช้ส าหรับโลหะและไม้ 
6. ความหนาของกระจก ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ความหนา 6 มม. 
7. กระจกลามิเนต  ( LAMINATED  GLASS )   ให้ใช้กระจก CLEAR FLOAT GLASS GLASS  +   

INTER LAYER  +  CLEAR FLOAT GLASS ความหนาตามรายการค านวณ  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 4 มม + 0.76 
มม . + 4 มม.  ทั้ งนี้  ต้องได้มาตรฐานทดสอบ ASTM C1036, ASTM E1172  และ ANSI Z 97.1 หรือ
มาตรฐานเทียบเท่า 

 
6.3 กำรติดตั้ง 

1. การติดตั้งกระจกต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้างทั้งขนาด  ความหนา ประเภทของวัสดุและ
รูปร่างของวัสดุ 

2. การติดตั้งจะต้องกระท าโดยช่างผู้ช านาญงานโดยเฉพาะการติดตั้งจะต้องเรียบร้อยและแข็งแรง   
กระจกทั้งหมดจะต้องตัดและแต่งขอบให้เรียบร้อยภายหลังจากติดตั้งกระจกเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่เห็น             
รอยตัดขอบกระจก 

3. กระจกที่ติดตั้งภายในกรอบไม้ทั้งหมด จะต้องอุดด้วยพัตตี้เพื่อกันกระจกลั่น 
4. การติดตั้งกระจกในบานประตูหน้าต่าง และช่องแสงไม้จะต้องเซาะร่องไม้ให้พอดีกับขนาดความ

หนากระจกไม่คับและหลวมจนเกินไปใช้   Putty  ชนิดใส  อุดกรอบกระจกทั้ง  2   ด้านการติดตั้งกระจก             
ในวงกบหรือกรอบอลูมิเนียมจะต้องมีขอบยางหรือ พี.วี.ซี. อัดกรอบแผ่นกระจกในกรอบอลูมิเนียม ขอบยาง           
ที่ใช้จะต้องมีขนาดพอดีกับร่อง กรอบอลูมิเนียม และความหนาของแผ่นกระจก 
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5. การติดต้ังกระจกในวงกบหรือกรอบเหล็ก ให้ติดแนบกับกรอบบานหรือวงกบโดยเจาะรู DIA. 1.5  
มม. ทุกระยะ  30 ซม.  แล้วใช้ขอลวดสปริง DIA.  1 มม. เกี่ยวเสียบในรูเกาะกระจกไว้  อัด Putty รอบกระจก
ทั้งด้านนอกและด้านในเฉพาะด้านนอก ให้ปาด Putty เฉียงเป็นสามเหลี่ยมโดยรอบให้ใช้ Putty ยางสีเทา           
มีคุณสมบัติเหนียวยึดกระจกและวัสดุอื่นได้เป็นอย่างดีไม่แห้งกรอบแตกร้าว  หลุดร่อนเมื่อถูกแดดหรือฝน  
เฉพาะงานที่ต้องป้องกันน้ าไหลซึมเข้าโดยเด็ดขาด  ให้ใช้ Caulking Compound 

6. กระจกทุกชนิดที่ใช้กับกรอบอลูมิเนียม ความหนาต้องไม่น้อยกว่า 6 มม.เมื่องานก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้เช็ดท าความสะอาดกระจกทุกชนิดในอาคารก่อนส่งมอบงาน ถ้ากระจกแผ่นใดมีต าหน ิ รอยขูด
ขีด แตกร้าว ผู้รบัจ้างจะตอ้งรบีจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ทันที 
 
6.4 ตัวอย่ำง 

ผู้รบัจ้างจะต้องสง่ตัวอย่างกระจกทุกชนิด และแผ่นอะครลิกิให้คณะกรรมการตรวจรบัพัสดงุและ/หรือ
ผู้ควบคุมงานพจิารณาอนุมัติก่อน จึงด าเนินการติดตั้งได ้
 
6.5 กำรท ำควำมสะอำด 

เครื่องหมายต่างๆบนบานกระจกจะตอ้งลบออกใหห้มด ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องเช็ดกระจกทุก
บานให้สะอาดกระจกที่แตกร้าวจะต้องเปลี่ยนใหม่เศษกระจกที่ไม่ใช้แล้วจะต้องเกบ็กวาดใหเ้รียบร้อยภายใน
วันที่ติดตั้งกระจก 
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หมวดท่ี 7 งำนห้องน้ ำ 

 
7.1 ขอบเขตของงำน 

งานในหมวดน้ี รวมถึงงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ ์  อุปกรณ์หอ้งน้ า  และงานทีเ่กี่ยวข้องเครื่องสุขภัณฑ์
และอุปกรณ์ ห้องน้ าทัง้หมด ให้เป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการละเอียด 

การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์    ให้เตรียมท่อน้ าทิ้ง ท่อน้ าใช้  และท่อส้วมส าหรับสุขภัณฑ์  ก่อนที่จะเท
คอนกรีตโดยเว้นขนาดช่อง และต าแหน่งให้พอดีกับขนาดช่องท่อ ทุก  ๆ ห้องจะต้องมีตะแกรง กรองผงส าหรับ
น้ าทิ้งตามความลาดเอียงที่แสดงไว้ในแบบ สุขภัณฑ์ที่ติดตั้งแล้วต้องยึดแน่นกับพื้นและผนัง ได้ขนาดและระยะ
ที่ถูกต้อง โดยทดสอบให้ใช้ได้ดีทุกส่วน เมื่อติดตั้งแล้วจะต้องระมัดระวังมิให้ช ารุดเสียหายหรือเป็นต าหนิก่อนส่ง
มอบงาน หากสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งแล้วเกิดช ารุดเสียหายใด ๆ  ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ใหม่หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ 
ในสภาพดีทุกประการโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น 
 
7.2 วัสด ุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 สุขภัณฑ์  ให้ใช้ชนิดเคลือบสีตามทีร่ะบุในแบบรูป 
 อุปกรณ์  ตามระบุในตารางสุขภัณฑ์ในแบบรปู 

 
7.3 กำรทดสอบและกำรท ำควำมสะอำด 

เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมดภายหลงัจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบ
การรั่วซึม และก าลังดันของน้ า เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องท าความสะอาดให้
เรียบร้อยจึงส่งมอบงานได้ 
 
7.4 ผนังห้องน้ ำส ำเร็จรูป 

7.4.1 วัสดุที่ใช้ ให้ใช้ผนังห้องน้ าส าเร้จรูปซึ่งเป็นผลิตภัณฑืประกอบและติดตั้งตามมาตราฐานของ
ผู้ผลิต ผนังและประตูเป็นแผ่น PU FOAM 25 มม. ระบุสีภายหลัง 

7.4.2 อุปกรณ์ประกอบ 
 ก. อุปกรณ์ประกอบทุกชนิดท าจากในลอนหรือสแตนเลส 
 ข. กลอนมีเครื่องหมาย ปิด-เปิด พร้อมบากร่องส าหรับเปิดประตูโดยฉุกเฉิน 
 ค. ขอแขวนผ้า และปุ่มกันกระแทก 
 ง. ที่ใส่กระดาษช าระ 
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หมวดท่ี 8 งำนทำส ี
 
8.1 ข้อก ำหนดท่ัวไป 

1) ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อด าเนินการทาสีให
สัมพันธ์กับงานในส่วนอื่นๆ   ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมสีที่จะใช้ จะต้องท างานด้วยความระมัดระวังและ
ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ต้องเก็บไว้ในสถานที่ก่อสร้างที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน
ก าหนดให้เมื่อจะน าไปใช้ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงานทราบทุกครั้ง 

2) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียด และแจ้งปริมาณของสีแต่ละชนิดที่จะใช้ทาอาคารโครงการนี้
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและ/หรือผู้ควบคุมงานทราบและคณะกรรมการตรวจรบัพัสดแุละ/หรือผู้ควบคุม
งานมีสทิธิเข้าตรวจสอบคุณภาพและจ านวนของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

3) ห้ามน าสีเก่าที่เหลือจากงานอื่น หรือชนิดและหมายเลขนอกเหนอืไปจากที่ก าหนดไว้มาใช้หรือน ามา
ผสมเป็นอันขาด 

4) ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการป้องกันมิให้สีเปรอะเปื้อนวัสดุอื่น  ๆ ที่ติดตั้งไว้แล้วหรืออยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการทาสี 

5) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างที่มฝีีมือดีมปีระสบการณ์มีความช านาญงานโดยเฉพาะและเครื่องมือที่ได้
มาตรฐานมาท างานส ี ฟิล์มสทีี่ทาแล้วจะต้องเรียบสม่ าเสมอกันตลอด ปราศจากรอยต่อหรือรอยแปรงหรือรอย
ลูกกลิ้ง ไม่ไหลเยิม้ ไม่มีรอยหยดของสี หากมีส่วนใดทีส่งสยัหรือไม่ สามารถทาสีได้ตามข้อก าหนดผูร้ับจ้างต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุและ/หรือผู้ควบคุมงานทราบทันท ี

6) ห้ามทาสีในขณะทีฝ่นตก ความช้ืนในอากาศสูง และห้ามทาสีภายนอกอาคารหลงัฝนหยุดใหม่ ๆ โดย
จะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 48 ช่ัวโมง หรือความช้ืนไม่เกิน 14% 

7) สถานที่เกบ็สีภายในหน่วยงาน ผูร้ับจ้างต้องจัดเกบ็ผลิตภัณฑ์สีอย่างเป็นหมวดหมู่ เรียบร้อย มกีาร
ระบายอากาศที่ดีพอสมควร ต้องมีอุปกรณ์ดบัเพลิงพร้อม และก าหนดให้รอบๆบรเิวณนี้ห้ามสูบบุหรี่ หรือ
กิจกรรมที่มีความรอ้น หรอืประกายไฟ 

8) กรรมวิธีการด าเนินการงานสี ทัง้ระบบสรีองพื้น/สีทบัหน้า, การเตรียมพื้นผิว วิธีการผสมเจือจางหรือ
ชนิดของทินเนอร์ ให้ยึดถือตามข้อก าหนดของผูผ้ลิตสทีี่ได้รบัอนุมัติให้ใช้อย่างเครง่ครัด 
 
8.2 วัสด ุ

1) สีที่ใช้ในการก่อสร้างให้ใช้สี Acrylic ชนิดกันเช้ือราและปลอดจากสารตะกั่วและปรอท ที่มีคุณภาพ
เทียบเท่า หรือดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที ่2321-2549 ป้องกันด่างอันเกิดจากผนัง จะต้องเป็นสีที่
มีความคงทนถาวรไม่ล่อนหลุดง่ายสีที่น ามาใช้ในงานจะต้องบรรจุกระป๋องหรือภาชนะ  ซึ่งออกมาจาก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง ภาชนะที่ใส่สีนั้นจะต้องเรียบรอ้ย ไม่ช ารุด มีช่ือบริษัทผู้ผลิต,หมายเลขรหัสเบอร์สแีละรหสั
รุ่นที่ผลิตติดอยู่อย่างสมบูรณ์  การทาสีให้ใช้สีชนิด/รุ่นที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงานระบุให้ใช้อย่างเคร่งครัด ห้ามน าสีชนิดที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้มาใช้
ผสม หรือทาเป็นอันขาดผู้รบัจ้างจะต้องส่งแผ่นสีตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน
ตรวจเลือกชนิดและสีก่อนลงมือด าเนินการ และต้องส่งล่วงหน้าในเวลาพอสมควรเพื่อการออกแบบสีต่อไป 
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2) ผู้รับจ้างจะต้องสัง่ซือ้สโีดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  หรือจากตัวแทนของบรษัิทผู้ผลิต ปริมาณสีที่ได้สั่งมา
เพื่องานนี้จริงสีจะต้องซื้อใหม่ทั้งหมดห้ามน าสีของเก่าที่เหลือจากงานอื่นมาใช้โดยเด็ดขาด ทุกครั้งที่จะน าสีเข้า
มายังบริเวณก่อสร้างส าหรับทาตัวอาคาร จะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน
รับทราบและตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะน าไปด าเนินการได้กระป๋องสีที่ใช้แล้วห้ามน าออกนอก
บริเวณก่อสร้าง จะต้องเก็บกระป๋องสีเหล่าน้ีรวบรวมไว้ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อน 

3) ห้ามน าสีอื่นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน ได้ก าหนดให้ใช้เข้า
มาในบริเวณก่อสร้างเป็นอันขาด 

4) สิ่งอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการทาสีที่ไม่ได้ระบุไว้ เช่น น้ ามันสนหรือสารละลายต่างๆ   ซึ่งต้องใช้ควบคู่
กันไปในระบบการทาสี ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสีนั้นๆ 
 
8.3 กำรเตรียมพ้ืนผิว 

1) ผิวปูนฉาบผิวคอนกรีต ที่จะทาสีจะต้องแห้งสนิท มีความช้ืนไม่เกิน 14% สะอาดปราศจากฝุ่นผงคราบ
สกปรกรอยแตกร้าวและคราบไขมันต่างๆ ร่อง รูพรุน ทั้งหมดต้องอุดให้เรียบร้อยด้วย Cement Filler หรือ 
Acrylic Filler 

2) ผิวไม้จะต้องแห้งมีความช้ืนไม่เกิน  14% ไสแต่งเรียบร้อย ซ่อมอุดรูรอยแตกต่างๆ  ของผิวไม้ให้
เรียบร้อยด้วย Wood Sealer แล้วท าการขัดให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย ท าความสะอาดให้เรียบร้อย 

3) ผิวโลหะให้ขัดรอยต่อเช่ือม ต าหนิต่าง ๆ ให้เรียบและปราศจากสนิม ท าความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มี
ไขมันหรือน้ ามันจับ แล้วจึงทาสีรองพื้นกันสนิมส่วนที่เป็นรูให้อุดด้วย Caulking Compound 
 

8.4 กำรทำสี 
 โดยให้ปฏิบัติดังรายละเอียด ต่อไปนี ้

1) งานคอนกรีต ปูนฉาบ ภายนอก (Acrylic 100% เกรด A) 
1) เตรียมพื้นผิวก่อนทาสีด้วย อะครลีิคส าเรจ็รปู ครีมสีขาวพรอ้มใช้ เพื่งานฉาบตกแต่งผิว

คอนกรีต และใช้ปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเลก็ รอยแตกลายงา รูฟองอากาศ รูพรุนตามด ปกปิดผิวเม็ด
ทราย ท าใหผ้ิวเรียบเนียนสวย 

2)ทารองพื้น จ านวน 1 เที่ยว (งานใหม)่ มอก. 1123-2539 ทารองพื้น จ านวน 1 เที่ยว (งานเก่า) 
มอก. 1177-2536 

 3) ทาทับหน้าด้วยสีน้ าอะครีลิค แท้ 100%  จ านวน 2-3 เที่ยว   มอก. 2321-2549 
 4)    ผลิตภัณฑ์รับประกันคุณภาพ  10 ปี 

5)    ให้ใช้สียี่ห้อตามมีก าหนด ต่อไปนี ้
1. PAMMASTIC  รุ่น Pamarcrylic Shield  
2. TOA   รุ่น Super Shield 
3. ICI   รุ่น Weather Shield  
4. CAPTAIN     รุ่น Para Shield 
5. Jotun   รุ่น Jotashield  Extreem 
6. Nippon Paint  รุ่น Colour Shield Plus 
7. Beger    รุ่น Beger Cool UV Shield 
8. และอื่นๆ 
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2) งานคอนกรีต ปูนฉาบ ภายนอก (Acrylic 100% เกรด A) 
 1) ทารองพื้น จ านวน 1 เที่ยว (งานใหม่) มอก. 1123-2539 

ทารองพื้น จ านวน 1 เที่ยว (งานเก่า) มอก. 1177-2536  
 2) ทาทับหน้าด้วยสีน้ าอะครีลิค แท้ 100%  จ านวน 2-3 เที่ยว มอก. 2321-2549 
 3)    ผลิตภัณฑ์รับประกันคุณภาพ  10 ปี 

                   
1. PAMMASTIC  รุ่น Pamarcrylic Shield  
2. TOA   รุ่น Super Shield 
3. ICI   รุ่น Weather Shield  
4. CAPTAIN     รุ่น Para Shield 
5. Jotun   รุ่น Jotashield  Extreem 
6. Nippon Paint  รุ่น Colour Shield Plus 
7. Beger    รุ่น Beger Cool UV Shield 
8. และอื่นๆ 

3) งานโลหะเหล็ก 
 3.1)  ส่วนที่ระบุให้ทาสีน้ ามัน (Alkyd Enamel) 
  1) ทารองพื้นด้วยสีประเภท Red Lead 1 เที่ยว และประเภท Red Lead Iron Oxide อีก 1 

เที่ยว 
  2) ทาทับหน้าด้วยสีน้ ามันเคลือบเงา 2 เที่ยว   มอก. 327-2538 

3.1)  ส่วนที่ระบุให้ทาสีน้ ามันอีพ๊อกซี่ (Epoxy Enamel) 
  1) ทารองพื้นด้วยสีประเภท Epoxy Anti-Corossive Primer 1 เที่ยว   
  2) ทาทับหน้าด้วยสีน้ ามันเคลือบเงาอีพ๊อกซี่ (Epoxy Enamel) 2 เที่ยว    
 
4) งานโลหะสังกะสีหรือกัลวาไนซ์ 

  1) ทารองพื้นเที่ยวแรกด้วยสีรองพื้นประเภท Wash Primer 1 เที่ยว และ รองพื้นเที่ยวที่สอง
ด้วยสี  รองพื้นประเภท Zinc Chromate 1 เที่ยว 

      2) ทาทับหน้าด้วยสีน้ ามัน จ านวน 2 เที่ยว มอก. 327-2538 
 
5) งานหินล้าง, กรวดล้าง ทรายล้าง หรือกระเบื้องดินเผา 

  1) ทาเคลือบด้วยน้ ายาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repellent 3 เที่ยว (ในอัตรา 8-10 ตร.
ม. ต่อแกลลอน) 

 
6) งานพื้นไม้ปาร์เก้ หรือไม้เนื้อแข็ง 
  1) ทาเคลือบด้วยน้ ายาเคลือบแข็งประเภท Polyurethane 3 เที่ยว 
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7) งานไม้ภายนอกและภายใน 
1) ทารองพื้นด้วย Undercoat จ านวน 1 เที่ ยว (ส าหรับไม้ มียางต้องเพิ่ มสีประเภท 

Alumium Wood     Primer ที่มีคุณภาพในการป้องกันยางไม้ 1 เที่ยว) 
  2) ทาทับด้วยสีน้ ามัน จ านวน 2 เที่ยว มอก. 327-2538 หรือทาด้วยสีน้ าอะครีลิคชนิดทาไม้ 
  3) ยกเว้นส่วนที่ระบุให้ย้อมสีธรรมชาติให้ย้อมสีด้วยสีย้อมไม้ (Wood Stain) โดยไม่ต้องรอง

พื้น 
 
8) งานฝ้าเพดาน 
  1) ทาทับหน้าด้วยสีน้ าอะครีลิค เรซินแท้ 100% ชนิดด้านส าหรับงานเพดานโดยเฉพาะ 

จ านวน 2-3 เที่ยว  มอก. 272-2549 
 
9)       งานรางน้ าเหล็ก 
 1)    สีรองพื้นอีพ็อกซี่กันสนิมคุณภาพสูง 
 

คุณลักษณะ เป็นสีรองพื้นอีพ็อกซี่กันสนิมคุณภาพสูง 2 ส่วน  ฟิล์มหนา
พิเศษ ป้องกันสนิม  และยึดเกาะดีเยี่ยมสามารถทาบน
พื้นผิวที่ เป็นผิวเหล็ก   เหล็ก ชุบสั งกะสี  / กัลวาไนซ์  
อลูมิเนียม สเตนเลส  และไฟเบอร์กลาส  เป็นต้น 

คุณสมบัติของฟิล์มสี วิธีทดสอบ 
การทนต่อรอยขูดขีด ASTM  D4060, ล้อCS17 ,1000 รอบ,น้ าหนักกด 1 กก. 
การยึดเกาะ ASTM  D4541 
การทนต่อความร้อน ASTM  D2485 
การยืดหยุ่น ASTM  D522; ดัดโค้ง 180๐  , 3 มม. 
การทนต่อไอน้ า ASTM  D4585;  100๐  F , 1,000 ช่ัวโมง 
ความแข็ง (ดินสอ) ASTM  D3363 
การทนต่อไอน้ าเค็ม ASTM  B1177; 1,000 ช่ัวโมง 
วิธีกำรใช้งำน  
- อุปกรณ์ 
- ทินเนอร์ 
-ส าหรับ เครื่องพ่นระบบไร้
อากาศ 
  ขนาดหัวพ่น 
ความดันที่เครื่อง 
การผสมก่อนใช้งาน 

: เครื่องพ่นระบบไร้อากาศ , แปรง , ลูกกลิ้ง 
: ทินเนอร์  เบอร์  31 
 
: กราโค 421 , 423 
: 150-180 กิโลกรัม / ตารางเซ็นติเมตร 
: 0 – 10%  โดยปริมาตร 

ระบบกำรทำสี  
การเตรียมผิวพื้น จะต้องขจัดสนิมแผ่นสีที่หลุดร่อน และมิลสเกลออกก่อน

ทาสี 
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8.5 กำรฝีมือ 
 การทาสี ให้เป็นไปตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตสี  หรือตามแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/
หรือผู้ควบคุมงานจะก าหนดให้ก่อนทาสีต้องท าความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยปราศจากรอยแปรงและรอย
ช ารุด  ขรุขระ หากจ าเป็นให้ใช้กระดาษทรายขัด ต้องใช้ช่างฝีมือดี  ประณีต  มีความช านาญ  ส่วนที่ทาทั่วทุก
ซอกทุกมุมและ สม่ าเสมอ ปราศจากรอยแปรงลูกกลิ้ง แปรงที่ใช้ต้องสะอาด การทาสีแต่ละช้ันจะต้องให้หนา
พอและเป็นไปตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตสี  หรือตามแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุม
งานจะก าหนดให้ ภายหลังจากทาสีแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดไม่ท าให้สีที่ทาไว้เดิมเสียหาย หากมี
รอยช ารุดเสียหายต้องตกแต่งแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
 
8.6 กำรรับรองควำมเสียหำย 

1) สีชนิดใด ที่น ามาใช้จะต้องมีคุณภาพเป็นของใหม่และเป็นสีชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานไม่หลุด               
หรือลอกหรือแตกภายในก าหนดเวลาอันสมควรผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/
หรือผู้ควบคุมงานตามสัญญาน้ีด้วย และผู้รับจ้างจะต้องท าการตกแต่งซ่อมแซมให้เรียบร้อยตามสัญญาว่าด้วย
การรับรองคุณภาพวัสดุและฝีมือปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 ปี (สองปี) ภายหลังส่งมอบงาน 

2) ผู้รับจ้างจะต้องน าหลักฐานใบรับรองการใช้สีจากบริษัทผู้ผลิต  มาแสดงกับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดแุละ/หรือผู้ควบคุมงาน 

3) หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการก่อสร้าง งานทาสีข้อ  8.1-8.6  คณะกรรมการตรวจรับพัสดแุละ/
หรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะสัง่ใหผู้้รบัจา้งขูดลา้งสทีี่ทาไว้แล้วออกหมดแล้วทาสใีหมใ่ห้เรียบร้อยโดยผู้รับจ้างจะ
เรียกร้องเงินค่าจ้างเพิ่มเติมไม่ได้หรือผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับค่าเสียหายทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผู้ควบคุมงาน 
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หมวดท่ี 9 งำนรำวบันได 
 

9.1 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการติดตั้งด้วยช่างฝีมือดี และท างานด้วยความประณีต ให้ได้งานที่ปรากฏ
เรียบร้อย สวยงาม มั่นคงแข็งแรง และเป็นไปตามที่แสดงในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการติดตั้งฝัง
ช้ินส่วนส าหรับยึดโครงบันไดไว้ล่วงหน้าในคอนกรีตให้ถูกต้องตามต าแหน่ง และจ านวน ห้ามผู้รับจ้างท าการ
เคาะ สกัด โครงสร้างบันได เพื่อการท างานราวบันได โดยมิได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานโดย
เด็ดขาด 
 

9.2 ราวบันไดโลหะ การติดตั้งและการต่อยึดโลหะต่าง ๆ ให้ใช้วิธีเช่ือมและขัดแต่งรอยเช่ือมให้
เรียบร้อย ในบริเวณที่มีการหักมุมให้ใช้วิธีตัดโค้งให้สวยวาม ให้ผู้รับจ้างท าตัวอย่างวัสดุแสดงการตัดโค้ง และ
การแต่งรอยเช่ือมให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ 

1) ราวบันไดสแตนเลส ให้ใช้ท่อสเตนเลสเกรด 304 ผิวเงา เส้นผ่าศูนย์กลางตามที่แสดงในแบบ  
2) ราวบันไดเหล็ก ให้ใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสี Medium Class มีขนาดตามที่แสดงในแบบ พ่นสีตาม

ข้อก าหนดในหมวดงานสี 
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รำยกำรประกอบแบบ 
งำนวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร 
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หมวดที่ 1 
ข้อก ำหนดเฉพำะ 

 
1. ขอบเขตของงำน 

1.1 การติดต่อประสานงาน 
ประสานงานกับผู้รบัจา้งกอ่สรา้งอาคารผู้รบัจา้งตกแต่งภายในผู้รับจ้างระบบปรับอากาศผู้รับจ้างระบบ

สุขาภิบาลผู้รับจ้างตู้สาขาโทรศัพท์และผู้รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้างก าหนดเพื่อให้การ ปฏิบัติงานตามแบบ            
และรายการประกอบแบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ติดต่อและประสานงานกับการไฟฟ้าท้องถ่ินให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า                
ของการไฟฟ้าฯถึงเสาไฟซึ่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง ; ให้การไฟฟ้าท้องถ่ินติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า                
รวมการตรวจอุปกรณ์และการติดต้ังระบบไฟฟ้า 

ติดต่อและประสานงานกับองค์การโทรศัพท์ (TOT/ทศท) ให้ร้อยสายโทรศัพท์ จากภายนอกโครงการ            
ถึงแผงต่อสายโทรศัพท์รวม (MDF) ภายในอาคาร 

ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องจ่ายให้หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจตามขอบเขตของงานผู้ว่าจ้าง             
จะเป็นผู้ช าระให้เองโดยตรงแต่ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงาน และรับเงินจากผู้ว่าจ้างไปช าระ                   
แล้วน าใบเสร็จรับเงินกลับมามอบให้ผู้ว่าจ้างโดยมิชักช้า 

 
1.2 ขอบเขตของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

1.2.1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง  หม้อแปลงไฟฟ้า นั่งร้านหม้อแปลง แผงสวิทซ์เมนแรงต่ า 
และคาปาซิเตอร์ตามกฎของการไฟฟ้า ดังที่แสดงในแบบ 

1.2.2 จัดหาและติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซล แผงควบคุมและอุปกรณ์ , เครื่องสูบน้ ามัน, ถังน้ ามัน, 
Aluminum Louver with Gravity Shutter, Sound Attenuator Air Intake Louver, 
Acoustic Door, บุผนังป้องกันเสียงรบกวนในห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตามขนาดและต าแหน่ง 
ที่แสดงในแบบ 

1.2.3 จัดท าฐานคอนกรีตส าหรับ แผงสวิทซ์เมนแรงต่ า และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซล ตามขนาดและ
ต าแหน่งที่แสดงในแบบ 

1.2.4 จัดหาและติดตั้งสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติสวิทซ์ตัดตอน สายป้อน ท่อร้อย สายป้อน แผงสวิทซ์  
จ่าย ไฟฟ้ารอง และแผงสวิทซ์จ่ายไฟฟ้าย่อยพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ประกอบให้ครบถ้วน 

1.2.5 จัดหาและติดตั้งท่อร้อยสาย,สายไฟฟ้า, เต้ารับไฟฟ้า, ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไป, ดวงโคม
ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน, ชุดแบตเตอรี่ส ารองดังที่แสดงในแบบ 

1.2.6 จัดหาและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายดินรวมทั้งการเช่ือมเหล็กโครงสร้างอาคาร              
เพื่อใช้เป็นสายดินดังที่แสดงในแบบ 

1.2.7 จัดหาและติดตั้งสายป้อนไฟฟ้าก าลังพร้อมทั้งต่อสายไฟเข้าถึงเมนสวิทซ์ของแผงควบคุม           
ของระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลดังที่แสดงในแบบ 

1.2.8 จัดหาและติดตั้งแผงต่อสายโทรศัพท์ (TC ) ของอาคาร, เต้ารับสายโทรศัพท์และสายโทรศัพท์                
ดังแสดงในแบบ 

1.2.9 จัดหาและติดตั้งระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ (Fire Alarm System) ตามที่ก าหนด           
ในแบบ 
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1.2.10 จัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ตามที่ก าหนดในแบบ 
1.2.11 ท าการจัดวางกรอบหรือท่อสวมทะลุคาน ผนัง พื้น หลังคา ตามที่จ าเป็นส าหรับท่อร้อยสาย               

รางร้อย สาย และอื่น โดยให้ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารและผู้รับจ้างอื่นๆ            
ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มีเหตุเสียหายและความล่าช้าข้ึน 

1.2.12 ท าการอุดรูภายในท่อร้อยสายใต้ดินขอ งระบบไฟฟ้ าแรงสู งและแรงต่ าขนาดใหญ่                    
ท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินขนาดใหญ่ (ถ้ามี) เพื่อกันสัตว์เล็กเข้าไปในท่อและความช้ืนใต้ดิน 

1.2.13 ท าการอุดรูรอบท่อร้อยสาย โดยรอบสายไฟและภายในรางร้อยสาย ทั้งที่ ทะลุผนัง หลังคา       
พื้น โดยใช้สารประเภททนไฟ เพื่อป้องกันเพลิงลามผ่านได้ 

1.2.14 จัดส่งรายละเอียดของวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ในการติดตั้ง เสนอขออนุมัติต่อตัวแทน
ของผู้ว่าจ้าง ก่อนด าเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ 

1.2.15 จัดท าแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) เสนอขออนุมัติต่อตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อนการด าเนินการ             
สั่งซื้ออุปกรณ์หรือติดตั้ง 

1.2.16 จัดท าแบบตามที่สร้างจริง (As built Drawing) เอกสารข้อก าหนดทางเทคนิค คู่มือการใช้งาน     
และบ ารุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ระบบต่างๆเสนอต่อผู้ว่าจ้างเมื่อด าเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว 

1.2.17 จัดหาอะไหล่ และเครื่องมือบ ารุงรักษามอบให้ผู้ว่าจ้างตามรายการในแบบใบเสนอราคา 
 

2. งำนท่ีจัดท ำโดยผู้รับจ้ำงรำยอ่ืน 
งานในรายการที่แสดงนี้เป็นงานที่จัดท าโดยผู้รับจ้างรายอื่น  แต่ผู้รับจ้างงานระบบไฟฟ้าจะต้องรับผิดชอบ     
ติดต่อและประสานงาน  เพื่อให้งานเช่ือมโยงถึงกัน และใช้งานได้โดยสมบูรณ์ 
2.1 การปักเสาพาดสายไฟฟ้าจากภายนอกโครงการมาถึงเสาไฟฟ้าซึ่งติดตั้งมิเตอร์ จัดท าโดยการไฟฟ้า

ท้องถ่ิน 
2.2 แผงควบคุมระบบสุขาภิบาลจัดท าโดยผู้รับจ้างระบบสุขาภิบาล แต่ผู้รับจ้างไฟฟ้าต้องต่อสายป้อน               

เข้าถึงเมนสวิทซ์ของแผงควบคุม 
2.3 แผงควบคุมระบบปรับอากาศจัดท าโดยผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ แต่ผู้รับจ้างไฟฟ้าต้องต่อสายป้อน            

เข้าถึงเมนสวิทซ์ของแผงควบคุม 
2.4 การเดินสายเคเบิ้ลโทรศัพท์จากภายนอกโครงการมาถึงแผงต่อสายโทรศัพท์ (TC) ของอาคารจัดท าโดย   

ผู้รับจ้างรายอื่น 
2.5 การจัดหาและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงก่อนเข้าหม้อแปลงจัดท าโดยการไฟฟ้าท้องถ่ิน 

 
3. ข้อก ำหนดเพ่ิมเติม 

3.1 นอกจากเงื่อนไขทั่วไป ข้อก าหนดอื่นๆและรายการในแบบให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามข้อก าหนดเพิ่มเติม
นี้ด้วย หากมี ข้อความใดในบทอื่นขัดแย้งกับข้อความในบทนี้ให้ ถือข้อความในบทนี้ เป็นหลัก                 
ในการปฏิบัติ 

3.2 ระบบไฟฟ้าก าลังและแสงสว่าง 
3.2.1 แผงสวิทซ์แรงต่ าต้องประกอบในประเทศไทย โดยผู้ท าที่ผ่านงานด้านการท าแผงสวิทซ์แรงต่ า

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้ท าต้องมีสามัญวิศวกรแขนงไฟฟ้าก าลังเป็นผู้ควบคุมอ านวยการติดตั้ง 
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3.2.2 สวิทซ์ตัดตอนที่ใช้ในแผงสวิทซ์เมนแรงต่ า ต้องใช้ของผู้ท าผลิตภัณฑ์เดียวกันทุกอันขนาดเฟรม            
ต้องไม่เล็กกว่าที่ก าหนด และสามารถทนกระแสลัดวงจรได้ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่การไฟฟ้า
ท้องถ่ินก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในแบบ 

3.2.3 ขนาดตู้แผงสวิทซ์ตามที่ก าหนดในแบบเป็นขนาดข้ันต่ า หากขนาดสวิทซ์ตัดตอนและอุปกรณ์               
ที่เลือกใช้มีขนาดใหญ่กว่า ให้ผู้รับจ้างขยายขนาดตู้ให้ใหญ่ข้ึนโดยถือรวมอยู่ในงานเป็นราคา
เหมา และจะไม่มีการเพิ่มราคางานจากราคาเดิมที่เสนอไว้ 

3.2.4 ขนาดสวิทซ์ตัดตอนและขนาดสายป้อน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาระการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริง             
จึงให้ผู้รับจ้างขอทราบขนาดที่แน่นอนจากผู้ ว่าจ้าง และจากผู้รับจ้างรายอื่นที่ เกี่ยวข้อง              
ก่อนด าเนินการวางท่อร้อยสายไฟและสั่งสายไฟ 

3.2.5 สายที่ต่อเข้าสวิทซ์ และดวงโคมให้ใช้ขนาดเดียวกับสายวงจรย่อย 
3.2.6 ฝาครอบสวิทซ์และเต้ารับทั้งไฟฟ้าและโทรศัพท์ให้ใช้ชนิด  Anodized Aluminum 
3.2.7 หลอดฟลูออ เรส เซนต์ ให้ ใช้หลอดประเภทชนิ ด T8 ขนาด 18 วัตต์  และ 36 วัตต์                      

หรือหลอดประหยัดพลังงาน 
3.2.8 บัลลาสต์ใช้ชนิด Low Loss หรือบัลลาสต์ประหยัดพลังงาน 

3.3 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
3.3.1 ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะต้องท าเป็นห้องเก็บเสียง (Sound Proof Room) โดยมีรายละเอียด             

และข้อก าหนดแสดงในบทเรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
3.3.2 ไอเสียและหม้อพักส่วนที่อยู่ในอาคาร ให้หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนและหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียม       

หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
3.4 ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ 

3.4.1 ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ให้ใช้ชนิดตามที่ระบุในแบบ   
3.4.2 การเดินสายวงจร Detector  ใช้ระบบ 2-Wire Supervisory (Class B) 

3.5  แบบก่อสร้าง ( Shop  Drawing ) 
ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบก่อสร้าง เพื่อแสดงวิธีการติดตั้ง และต าแหน่งโดยละเอียดเสนอให้ผู้ว่าจ้าง               
เห็นชอบตามที่ ผู้ว่าจ้างจะก าหนด แต่อย่างน้อยจะต้องจัดท าดังนี้ 
3.5.1 การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
3.5.2 แบบตู้แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง, แรงต่ า  และแบบแสดงต าแหน่งการติดตั้งของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า         

และอุปกรณ์ประกอบ 
3.5.3 แนวท่อร้อยสายแรงสูง และรายละเอียดการติดตั้ง (ถ้ามี) 
3.5.4 แนวบัสเวย์ ท่อร้อยสายป้อน ท่อร้อยสายอื่นๆ ที่ส าคัญและรายละเอียดการติดตั้ง 
3.5.5 การติดตั้งหลักล่อฟ้าและสายดิน 
3.5.6 แบบแปลนต่างๆและวงจรไฟฟ้าต่างๆที่ส าคัญ โดยเฉพาะวงจรควบคุมต่าง ๆ  
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หมวดท่ี 2 
เง่ือนไขท่ัวไป 

 
1. นิยำม 
    1.1 "ผู้ว่าจ้าง" หมายความว่า ผู้มีอ านาจซึ่งด าเนินการจ้างในนามของ"เจ้าของงาน"และหมายรวมถึงผู้แทน
ของ   ผู้ว่าจ้างคือ วิศวกร ผู้ตรวจงาน และผู้อื่นที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเป็นผู้แทนของตน 
    1.2   "ผู้รับจ้าง"หมายความว่าผู้มีอ านาจซึ่งด าเนินการรบัจ้างในนามของ"ผู้รับงาน"และหมายรวมถึงพนักงาน

ผู้แทนของผู้รับจ้างซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยรับจ้างเพื่อปฏิบัติงานนี้ 
    1.3   "งาน" หมายความว่า วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และการปฎิบัติงานตามสัญญาน้ี 
    1.4   "แบบ" หมายความว่าแบบแปลนที่แนบท้ายสัญญานี้ และรวมถึงแบบที่จัดเพิ่มเติมโดยผู้ว่าจ้างและ/

หรือผู้รับจ้างเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานนี้ 
    1.5   "วัน"หมายความว่าวันในปฏิทินของปี หรือยี่สิบสี่ (24) ช่ัวโมงนับเป็นหนึ่งวัน 
    1.6   "เดือน" หมายความว่า สามสิบ (30) วัน นับเป็นหนึ่งเดือน 
    1.7   "ปี" หมายความว่า สามร้อยหกสิบห้า (365) วัน นับเป็นหนึ่งปี 
    1.8   "มาตรฐาน" หมายความว่า มาตรฐานต่างๆที่อ้างถึงซึ่งให้ยึดถือมาตรฐานฉบับล่าสุด ในวันที่ลงนาม            

ในสัญญาเป็นมาตรฐานอ้างอิง 
    1.9   "การไฟฟ้าท้องถ่ิน"หมายความว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงและ/หรือการไฟฟ้าภูมิภาค 
 
2. เง่ือนไขเบ้ืองต้น 

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่นๆที่มีไว้ส าหรับการปฏิบัติงานทั้งโครงการ                
และอาจจะไม่ได้น ามากล่าวไว้ในที่นี้ และถ้ามีกล่าวซ้ าไว้ก็เพื่อเป็นการเน้นให้ผู้รับจ้างสนใจและ/หรือ
เข้าใจเป็นพิเศษ มิใช่หมายความว่าผู้ว่าจ้างจะไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่นๆ ที่ไม่ได้น ามากล่าว 

2.2 ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยมิได้
รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ 

2.3 การเปลี่ยนงาน การเพิ่มหรือลดงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิสั่งเปลี่ยนงาน เพิ่มงานหรือลดงานตามสัญญาได้            
โดยเปลี่ยนราคาไปตามราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้แล้ว ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วยจะคิดโดย
วิธีตกลงราคากับ ผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนงานเพิ่มงานหรือลดงาน จะท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือ             
จากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น และถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนระยะเวลาการท างาน ให้ผู้รับจ้างแจ้งกับ          
ผู้ว่าจ้าง เพื่อท าความตกลงกันต่อไป 

2.4 กรรมสิทธ์ิ 
2.4.1 วัสดุและอุปกรณ์ซึ่งผู้รับจ้างจัดหามาและงานที่เสร็จแล้วถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น             

แต่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่ส าหรับการบ ารุงรักษา ความเสื่อมสภาพ สูญหายถูกท าล าย
และ/หรือความเสียหายใดๆจนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับมอบงานที่แล้วเสร็จ 

2.4.2 รูปแบบและรายการทั้งหมดถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ิโดยชอบของวิศวกรผู้ออกแบบห้ามมิให้ผู้ใด
คัดลอกโดยวิธีใดๆและ/หรือน าไปใช้ประโยชน์ในงานอื่นนอกจากจะได้รับอนุญาตจากวิศวกร
ผู้ออกแบบแล้ว 
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2.5 ขอบเขตของการเห็นชอบ 
การทีผู่้ว่าจ้างรับทราบและ/หรือให้ความยินยอมใดๆเกี่ยวกบัวัสดุอุปกรณ์ ฝมีือ รูปแบบ รายการ 
วิธีการ หรือกรรมวิธีการนัยแหง่การกระท าใดๆ สิ่งที่ท าการติดตั้งและ/หรือข้อเสนอใดๆ โดยผูร้ับจ้าง 
ให้เป็นที่เข้าใจแตเ่พียงว่าเป็นการรบัของผู้ว่าจ้างในขณะนั้นซึ่งยังไมม่ีเหตุผลอันสมควรทีจ่ะคัดค้าน
เรื่องต่างๆ ดังกล่าวการกระท าดังกล่าวโดยผู้ว่าจ้างย่อมไมท่ าให้ผู้รบัจ้างต้องพ้นภาระจากความ
รับผิดชอบเตม็ที่ ในเรือ่งความถูกต้องและสมบูรณ์ของวัสดุอปุกรณ์และงานที่ตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
รูปแบบและรายละเอียดข้อก าหนดและ/หรือต้องพ้นภาระจากหน้าที่ โดยตรงของผู้รบัจ้างเกี่ยวกบั
พันธ์ุกรรม หนี้สินและ/หรือความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพยส์ินและ/หรือบุคคล 

 
3. เง่ือนไขในกำรปฏิบัติงำน 

 แผนงาน 
3.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้ผูว่้าจ้างภายในสิบห้า (15 ) วันหลังจากวัน           

ลงนามในสัญญา แผนงานที่ เสนอจะต้องแยกส่วนของงานออกให้เหมาะสมและละเอียด              
ตามสมควรและต้องแจ้งจ านวนของพนักงานของผู้รับจ้างที่จะใช้ในแต่ละส่วน/แต่ละช่วงเวลา
ของงานก ากับมาด้วยในระหว่างปฏิบัติงานถ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานไม่ว่าจะเป็น
เฉพาะส่วนหรือทั้งหมดผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนถึงวันก าหนดที่จะขอเปลี่ยน
แผนงานไม่น้อยกว่า (15) วัน   เพื่อท าความตกลงกันก่อนการเปลี่ยนแผนงานจะท าได้เมื่อรับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น 

3.1.2  ถ้าหากในสัญญาจ้างระบุให้ผูร้บัจา้งเปน็ผู้จดัหาวัสดุและอุปกรณ์ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งก าหนดการ
ส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้าหากก าหนดการนั้นไม่เหมาะสมหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการส่งของระหว่างระยะเวลาท างานผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 

 วัสดุและอุปกรณ์ 
3.2.1  วัสดุและอุปกรณ์ใดๆ ที่สัญญาว่าจ้างก าหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาผู้รับจ้างจะด าเนินการจัดหา              

และน าไปติดต้ังได้ต่อเมื่อรับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนแล้วทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้อง
ส่งรายละเอียดและ/หรือตัวอย่างไปให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่วันลงนาม
ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้างได้ท าความตกลงกันไว้การที่ผู้รับจ้างน ารายละเอียด
และ/หรือตัวอย่างไปให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาช้ากว่าก าหนดจะน ามาเป็นข้ออ้างในการขอเปลี่ยน
ชนิดของวัสดุและอุปกรณ์และ/หรือขอต่อเวลาท างานมิได้ เมื่อผู้ว่าจ้างได้พิจารณาและให้ความ
ยินยอมในรายละเอียด และ/หรือตัวอย่างของวัสดุและอปุกรณ์แล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดรายละเอียด
และ/หรือตัวอย่างที่ได้รับความยินยอมสอง (2) ชุด โดยให้ผู้ว่าจ้างไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด            
และเก็บแสดงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานอีกหนึ่งชุด รายละเอียดและ/หรือตัวอย่างดังกล่าวจะไม่คืน
ให้แก่ผู้รับจ้างแต่ผู้รับจ้างอาจขอน าตัวอย่างไปใช้ในงานตามสัญญานี้ได้ แต่ต้องติดตั้งตาม
ต าแหน่งที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  และหากผู้ว่าจ้างต้องการให้ถอดออกมาเพื่อเปรียบเทียบกับช้ินอื่น  
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างพิจ ารณาแล้ว            
ว่าไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดผู้รับจ้างต้องท าการขนย้ายออกจากสถานที่ปฏิบัติงานโดยเร็วที่สุด
ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่ก าหนดไว้ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิ             
ที่จะไม่ยอมให้น ามาใช้งานนี้หรือถ้าผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือ
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ทดสอบคุณสมบัติเพื่อเปรยีบเทียบกับข้อก าหนดตามความต้องการของผู้ว่าจ้างก่อนที่จะยินยอม
ให้น ามาใช้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ด าเนินการและเสียค่าใช้จ่าย 

3.2.2  ในการก าหนดนามและ/หรือผู้ท าวัสดุอุปกรณ์ไว้นั้น มิได้หมายความว่า ผู้รับจ้างจะต้องใช้
อุปกรณ์ที่ระบุไว้ดังกล่าวมาติดตั้งเสมอไป แต่ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
เทียบเท่าหรือนอกเหนือจากมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแบบและ/หรือรายการ ผู้รับจ้างต้องพิสูจน์
และช้ีแจง ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน 

3.3   การก าหนดต าแหน่งวัสดุและอุปกรณ์ 
ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบและข้อก าหนดอื่นๆ (Specification) ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานนี้เช่นแบบ
โครงสร้างระบบปรับอากาศระบบสุขาภิบาล เป็นต้น เพื่อก าหนดต าแหน่งของวัสดุอุปกรณ์ให้ได้               
ตามแบบและไม่ขัดกับงานอื่นๆ โดยจะต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบในงานน้ันๆ เมื่อต าแหน่งของ
วัสดุและ/หรืออุปกรณ์ที่จะติดตั้งขัดกันกับงานอื่นผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีที่ตรวจพบ           
แต่ต้องไม่ช้ากว่า  สิบห้า (15) วันก่อนก าหนดที่จะติดตั้งเพื่อผู้ว่าจ้างจะได้จัดให้มีการท าความตกลง
แก้ไข ถ้าต าแหน่งที่ติดตั้งวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ขัดกับงานอื่นหลังจากที่ได้ติดตั้งไปแล้ว โดยผู้รับจ้าง
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบตามก าหนดผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะสั่งให้แก้ไขโดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าจ้าง
เพิ่มเติมหรือขอต่อเวลาท างานมิได้ 

3.4  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดทั้งในแบบแปลน และในรายการ ถึงแม้ว่างานบางรายการมีแสดง            
ในแบบแต่ไม่ปรากฏในรายการหรือมีก าหนดในรายการ และไม่แสดงในแบบก็ตามผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติงานนั้นเช่นกันเสมือนกับว่าแสดงไว้ทั้งสองแห่งงานที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องท าเพื่อให้งาน    
ลุล่วงถูกต้องตามแบบและรายการแต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบรายการและ/หรือบัญชีรายการ
วัสดุและอุปกรณ์ ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งให้ถือเป็นเพียงแนวทางในการคิดราคาเท่านั้น และ/หรือบัญชี              
ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องท าให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้ งสิ้น ในกรณีที่
รายการและ/หรือแบบขัดกันและ/หรือมีความจ าเป็นที่ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลงจากแบบและรายการ
แต่ประการใดผู้รับจ้าง ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหากผู้รับจ้างด าเนินการไปก่อนได้รับอนุญาตผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขใหม่            
ให้ถูกต้องทุกประการได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปหากรายละเอียดในข้อก าหนด
และในแบบไม่ตรงกัน ให้ถืออันที่ถูกต้องและ/หรือดีกว่าเป็นหลัก 

3.5  ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นชนิดที่ถูกต้องเหมาะสม               
กับประเภทของงานที่ท าเป็นจ านวนที่เพียงพอ  ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิที่จะบังคับให้ผู้รับจ้างเพิ่มและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงจ านวนและหรือประเภทของเครื่องมือต่างๆ เมื่อเห็นว่าผู้รับจ้างมีเครื่องมือไม่เพียงพอ              
และ/หรือใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 

  3.6 ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอัคคีภัยอันเกี่ยวกับทรัพย์สิทั้งปวงและบุคคล
ต่างๆ ที่เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุเสียหายต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพ            
ที่ปลอดภัยตลอดเวลา 
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    3.7   พนักงาน 
3.7.1 ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้าและ/หรือวิศวกรในสาขาอื่น  ผู้เป็นภาคีวิศวกรหรือสูงกว่าในสาขา

ไฟฟ้าก าลัง  และ/หรือสาขาอื่นซึ่งถูกต้องตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมการสร้างและอ านวยการติดตั้ง ให้เป็นไปตามแบบและรายการที่ถูกต้องตามหลักวิชาที่ดี
และต้องเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานในเอกสารการส่งมอบงานด้วย 

3.7.2  ผู้รับจ้างต้องมีนายงานที่ดีเพื่อสั่งงานและควบคุมงานในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาปฏิบัติงาน              
และต้องใช้คนงานที่มีความรู้ความสามารถในการท างาน  ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาทาง
ช่างที่ดีด้วยฝีมือที่ดีตามกฏข้อบังคับต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น และมีจ านวนคนงานเพิ่มเติม                  
ที่จะปฏิบัติงานให้เสร็จทันตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง
ถอนคนงานที่ผู้ ว่าจ้างเห็นว่าปฏิบัติงานด้วยฝีมือที่ไม่ดีพอ ผู้รับจ้างต้องหาคนงานใหม่                   
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
4. แบบใช้งำน ( Shop Drawings ) 
     ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบใช้งานและแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์  ตามที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดให้                 
เสนอให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาก่อนด าเนินการติดตั้งขนาดของแบบต้องเท่าแบบของผู้ว่าจ้าง หรือขนาดตาม มอก.
33 เมื่อผู้ว่าจ้างรับทราบ แล้วต้องส่งแบบพิมพ์ให้ผู้ว่าจ้างสาม (3) ชุด ภายใน 60 วัน เพื่อใช้ในการควบคุมงาน 

4.1  แผนผังและแบบตามที่สร้างจริง  ( As-Built  Drawings ) 
  ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานไปจากแบบ เช่น เปลี่ยนแนวทางเดินท่อ  เป็นต้น  หรือมีการ

สั่งเปลี่ยนแปลงใดๆที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้จัดท าแบบให้ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนผังและแบบตามที่  สร้างจริง                  
โดยให้ส่งแบบพิมพ์ 1 ชุด  ซึ่งวิศวกรไฟฟ้าและ/หรือวิศวกรสาขาอื่นของผู้รับจ้างลงนามรับรองความ
ถูกต้องแล้วให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันที่งานน้ันๆ แล้วเสร็จ แต่ไม่ช้ากว่าวันตรวจ
ทดสอบเพื่อรับงาน เมื่อผู้ว่าจ้างรับทราบหรือแก้และส่งแบบคืนให้ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง ต้องส่ง ต้นฉบับ
เขียนลงกระดาษเขียนแบบชนิดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 100/105 กรัม/ต่อตารางเมตร หรือเป็นแบบพิมพ์
ลงกระดาษซีเปียร์หนาชนิดใช้น้ ายาพร้อมแบบพิมพ์อีกสาม (3) ชุดและต้นฉบับแบบพิมพ์ที่ผู้ว่าจ้าง
รับทราบแล้วให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงจะช าระเงินงวดสุดท้ายให้ตามเงื่อนไขการช าระเงิน ขนาดของ
แบบให้ใช้เหมือนกับที่ก าหนดส าหรับแบบใช้งาน 

4.2   แบบส าหรับการไฟฟ้าท้องถ่ิน ผู้รับจ้างต้องจัดท าและพิมพ์แบบตามที่การไฟฟ้าท้องถ่ินต้องการเพื่อใช้              
ในการตรวจและทดสอบอุปกรณ์และงานที่ผู้รับจ้างท า 

4.3   หนังสือคู่มือใช้และบ ารุงรักษา ผู้รับจ้างต้องจัดรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบด้วยวิธีใช้                    
วิธีบ ารุงรักษา รายการอะไหล่และอื่นๆ เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ และใช้ระบบเอสไอ
ส าหรับอุปกรณ์ทุกช้ินที่ผู้รับจ้างน ามาใช้จ านวน (2) ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนวันตรวจทดสอบ            
เพื่อรับมอบงาน 
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5. เง่ือนไขเกี่ยวกับกฎและค่ำธรรมเนียม 
     5.1  วัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้รบัจา้งเปน็ผูจ้ัดหา จะต้องเป็นของที่ออกแบบส าหรบัระบบไฟฟ้าหรือระบบสื่อสาร

หรือระบบอื่นที่ก าหนดท าข้ึนด้วยระดับฝีมือช่างที่ดีเป็นที่ยอมรับ เป็นของที่ถูกต้องตามข้อก าหนด
ความต้องการของ ผู้ว่าจ้างเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนเป็นของที่หน่วยงานของรัฐบาลผู้มีความ
รับผิดชอบตามกฎหมายเช่น การไฟฟ้าท้องถ่ิน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ยินยอมให้ใช้และ
ได้รับความยินยอม โดยผู้ว่าจ้างแล้ว ของเหล่าน้ีต้องเป็นสิง่ผลิตมาตรฐานของผู้ท า ซึ่งท าตามมาตรฐาน
ของหน่วยงานมาตรฐานต่างๆที่ยอมรับกัน ทั่วไป เช่น 

             สมอ.  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม 
             ANSI  American National Standards Institute 
             NEMA  National Electrical Manufacturers Association 
             UL  Underwriters Laboratories, Inc. 
             BSI  British Standard Institute 
             JEM  Japanese Electrical Manufacturers Association 
             JIS  Japanese Industrial Standard Committee 
             VDE  Deutsches Institute Fur Normung 
             IEC  International Electromechanical Commission 
           วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นของที่ได้รับการรับรอง (Type Approved) โดยสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือเช่น UL  
  (Underwriter Laboratiories, Inc.) สมอ., CSA. ยกเว้นวัสดุที่ได้รับความยินยอมให้ใช้ได้เป็นกรณี
พิเศษ 

 5.2  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามหลักวิชาทางช่างที่ดี และเป็นไปตามกฏข้อบังคับของการไฟฟ้าท้องถ่ิน                
กฏข้อบังคับของท้องถ่ิน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า กฎข้อบังคับ              
ของ  U.S. National Electrical Code (Ne Code), VDE, กฏของ IEC และกฎขององค์การโทรศัพท์                  
หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่เจ้าของก าหนด โดยให้ปฏิบัติตามกฏที่ดีที่สุด ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไข
งานที่ผิดกฎดังกล่าวให้ถูกต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

5.3   การติดต่อกับหน่วยงานผู้มีความรับผิดชอบตามกฎหมายของรัฐบาล 
5.3.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าท้องถ่ินจนแล้วเสร็จสมบูรณ์             

มีกระแสไฟฟ้าใช้งานได้ พร้อมมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าถาวร ดังนี้ :- 
5.3.1.1  ให้การไฟฟ้าท้องถ่ินก าหนดแบบและวิธีการส าหรับการสร้างท่อร้อยสายแรงสูงใต้ดิน             

และบ่อการเดินสายแรงสูงใต้ดิน การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง การติดตั้งหม้อแปลง 
และ อื่นๆตามที่จ าเป็น ดังที่ก าหนดในแบบ 

5.3.1.2  ให้การไฟฟ้าท้องถ่ินด าเนินการจัดหาและติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินเสาและสาย
ไฟฟ้าแรงสูงและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่จ าเป็น ดังที่ก าหนดในแบบ 

5.3.1.3    ให้การไฟฟ้าท้องถ่ินติดต้ังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าถาวร (และช่ัวคราวด้วยหากจ าเป็น) 
รวมทั้งการตรวจและทดสอบอุปกรณ์และติดตั้ง จนกระทั้งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้งานได้
ครบถ้วนก่อน วันตรวจและทดสอบ เพื่อตรวจรับมอบงานข้ันสุดท้าย 
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 5.3.2   การติดต่อกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน                        
ที่เจ้าของก าหนด ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับ ทศท. จนงานแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ดังนี้ 
5.3.2.1  ให้ ทศท. หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่เจ้าของก าหนดก าหนดแบบและวิธีการ

ส าหรับการสรา้งทอ่ร้อยสายโทรศัพทใ์ต้ดินและบ่อพัก การปักเสาและงานอื่น ๆ   ตามที่
จ าเป็น ดังที่ก าหนดในแบบ 

5.3.2.2 ให้ ทศท.หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่เจ้าของก าหนดด าเนินการจัดหาและติดต้ัง
สายโทรศัพท์ เสา และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่จ าเป็นดังที่ก าหนดในแบบ 

   5.4   ค่าใช้จ่าย 
5.4.1   ค่าธรรมเนียน ค่าตรวจ และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ต้องช าระให้การไฟฟ้าท้องถ่ินตามระเบียบ                   

ที่ก าหนดในการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ช าระเอง และไม่รวมอยู่ในค่าจ้าง 
 5.4.2   ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องช าระให้แก่หน่วยงาน  ผู้มีความรับผิดชอบตาม

กฎหมายของรัฐบาล เช่น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่
เจ้าของก าหนด และอื่นๆ ถ้ามีผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ช าระเองและไม่รวมอยู่ในค่าจ้าง 

5.4.3   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าตรวจอุปกรณ์ โดยการไฟฟ้าท้องถ่ิน               
และ หน่วยงานอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทุกชนิดที่ต้องใช้ในงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรายการและ
แบบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งสิ้นและถือเป็นค่าจ้างเหมาส าหรับงานตามรายการและแบบ
นี ้

 

6. เง่ือนไขเกี่ยวกับกำรตรวจ กำรทดสอบ กำรอธิบำย กำรใช้งำนของอุปกรณ์ และกำรตรวจรับงำน 
 6.1  ผู้รับจ้างจะจ่ายไฟเข้าในวงจร หรือระบบไฟฟ้าใดๆได้เพียงเมื่อเป็นการทดสอบตามข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงานเท่านั้น การจ่ายไฟเข้าวงจรหรือระบบไฟฟ้าใดๆเพื่อประโยชน์อย่างอื่น จะต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะท าได้ หากกระท าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน 
ถือเป็นการละเมิดสัญญาและผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อข้อเสียหาย หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 6.2  การแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลผู้มีอ านาจตามกฎหมายให้มาตรวจและ/หรือทดสอบเพื่อขออนุญาตนั้น                
ผู้รับจ้างต้องกระท าล่วงหน้าให้สมควรตามช่องเวลา เพื่อให้งานด าเนินไปได้ทันตามก าหนด ถ้ามีความ
ล่าช้าเนื่องจากข้อนี้ ผู้รับจ้างจะใช้เป็นข้ออ้างในการต่อเวลาท างานมิได้ 

 6.3  เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการเหมาะสม ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างทดสอบเพียงบางส่วนของงาน
ก่อนงานทั้งหมดแล้วเสร็จก็ได้โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานและเครื่องมือในการทดสอบและ
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้นการทดสอบตามขั้นตอนก่อนงานทั้งหมดแล้วเสร็จนี้ไม่ถือเป็นเงื่อนไข
หรือข้อผูกมัดในการรับงานอย่างใด 

 6.4  เมื่องานแล้วเสร็จ ในการตรวจรับมอบ ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบอุปกรณ์ และทดลองการใช้งาน            
ของระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ตามกฏของท้องถ่ิน และตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดให้ทดสอบและทดลอง                  
เพื่อแสดงให้เห็นว่างานที่ท าถูกต้องตามรายการและแบบทุกประการ โดยต้องมีผู้แทนของผู้ว่าจ้างร่วม               
ในการทดสอบและทดลองด้วยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น 
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    6.5   การฝึกอบรมและการช้ีแจง 
         6.5.1 ผู้รับจ้างต้องฝึกอบรมพนักงานของผู้ว่าจ้าง  ให้สามารถใช้งานและบ ารุงรักษาทุกส่วนของ
ระบบงานที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ท า 
        6.5.2 ในระบบงานที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ท า  ถ้ามีวัสดุหรืออุปกรณ์ใดที่จะต้องส่งมอบให้เป็นสมบัติหรือส่ง
มอบให้ใช้ในการบ ารุงรักษาแก่ผู้อื่นที่มิใช้ผู้ว่าจ้าง (เช่น การไฟฟ้าองค์การโทรศัพท์) ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับ
มอบทราบถึงรายละเอียด ในการใช้งาน และการบ ารุงรักษาของวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ 
   6.6   ป้ายช่ือ 

ผู้รับจ้างต้องจัดท าป้ายช่ือติดที่ตู้แผงสวิตซ์จ่ายไฟ บัสเวย์ ท่อร้อยสายเมน อุปกรณ์ต่างๆ หลอดไฟ
สัญญาณ สวิตซ์พิเศษต่างๆ เครื่องวัดและอื่นๆ เพื่อแสดงช่ือและขนาดของอุปกรณ์ และการใช้งาน 
โดยใช้ภาษาไทย (และ/หรือภาษาอังกฤษ) และระบบเมตริกตามข้อความที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดให้ ป้าย
ช่ือ ให้ท าด้วยแผ่นพลาสติก และแกะสลักตัวอักษร ซึ่งเมื่อแกะแล้วจะเหน็ตัวอักษรได้ชัดโดยไม่ต้องใช้สี 
หรือใช้ป้ายชนิดอื่นตามที่ผู้ว่าจ้างยินยอม ป้ายต้องยึดติดให้มั่นคงถาวร 

 6.7 การรับประกัน 
6.7.1   ผู้รับจ้างต้องรับประกันเปลี่ยนและ/หรือแก้ไขวัสดุ อุปกรณ์ และแก้ไขงานตามความเห็นของ         

ผู้ว่าจ้างที่ จ าเป็นต้องให้ผู้รับจ้างท า เพื่อให้วัสดุ อุปกรณ์ และงานเป็นไปตามข้อก าหนดของ   
ผู้ว่าจ้าง  กฎของการไฟฟ้าท้องถ่ินและกฎอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งข้อผิดพลาด
และสิ่งตกหล่นที่เกิดข้ึนเพราะผู้รับจ้างในการเสนอราคาซึ่งผู้ว่าจ้างตรวจพบไม่ว่าก่อนและ/หรือ
หลังการตรวจรับในระหว่างระยะเวลาการรับประกันผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแก้ไขและ/หรือติดต้ัง
เพิ่มเติมตามที่ผู้ ว่าจ้างสั่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ ว่าจ้างทั้งสิ้นห ากผู้รับจ้างไม่เริ่ม
ด าเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายใน สิบห้า (15) วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิจ้างผู้อื่นหรือด าเนินการเอง
แล้วคิดเงินจากผู้รับจ้างส าหรับค่าใช้จ่ายทุกชนิด 

 
6.7.2  ผู้รับจ้างต้องรบัประกันแก้ไขงานที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนวัสดุ  และอุปกรณ์ที่เสีย และเสื่อมคุณภาพ 

ภายในระยะเวลาสามร้อยหกสิบห้า (365) วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานหรือนับแต่วันที่            
ผู้ว่าจ้างเริ่มใช้งานประจ าโดยถือวันที่ก าหนดก่อนเป็นเกณฑ์ หลอดไฟฟ้าทุกชนิดให้รับประกัน
เพียงเฉพาะในกรณีหลอดเสียก่อนหมดอายุการใช้งาน (Average Life) แต่ไม่เกินเก้าสิบ (90) 
วัน ส าหรับหลอดมีไส้ธรรมดา และ สามร้อยหกสิบห้า (365) วัน ส าหรับหลอดใช้แก๊ส เช่น                   
หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดแสงจันทร์ เป็นต้น หากผู้รับจ้างไม่เริ่มแก้ไข และด าเนินการให้
เสร็จโดยเร็วแล้วผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะด าเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

6.7.3   ในระหว่างระยะเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องมีหลักทรัพย์วางค้ าประกันไว้ตามลักษณะ                   
และจ านวนเท่าวงเงินค้ าประกันสัญญา โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิน ามาใช้จ่ายได้ในกรณีที่ผู้รับจ้าง              
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกัน 
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หมวดท่ี 3 
ระบบและวิธีกำรติดตั้ง 

 
1.  ระบบไฟฟ้ำ 
     1.1   ระบบไฟฟ้าแรงสูง ให้ใช้ตามระบบที่การไฟฟ้าท้องถ่ินก าหนด 
     1.2   ระบบไฟฟ้าแรงต่ า ให้ใช้ระบบ 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ตซ์ 
     1.3   ระบบสีของสายไฟและบัสบาร์ 
          1.3.1 ระบบไฟฟ้า 380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ให้ใช้ระบบสีดังนี้ 
                    สายเฟส A   ใช้สีน้ าตาล 
                    สายเฟส B   ใช้สีด า 
                   สายเฟส C   ใช้สายสีเทา 
                    สายศูนย์หรือนิวทรัล ใช้สีฟ้า 
                    สายดิน   ใช้สีเขียวแถบเหลืองหรือใช้สายทองแดงเปลือย 
          1.3.2  ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย ให้ใช้ระบบสีดังนี้ 
                    สายเฟส   ใช้สีน้ าตาล 
                    สายศูนย์หรือนิวทรัล ใช้สีฟ้า 
                    สายดิน   สีเขียวแถบเหลือง 
      1.3.3  สายขนาดใหญ่และสายอื่นที่มีท าเฉพาะสีเดียว ให้ใช้ได้แต่ต้องใช้สี หรือเทปสีท าเครื่องหมาย             

ที่สายไฟทุกแห่งที่มีการต่อสาย และการต่อเข้าข้ัวของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
           1.3.4  บัสบาร์ (Bus bar) ให้ทาสีหรือเทปสีตามระบบสีดังกล่าวข้างต้น 
 
2. กำรต่อลงดิน (Grounding System) 
     2.1   การต่อลงดิน ต้องท าให้ได้ครบตามความต้องการของข้อบังคับนี้ 
          2.1.1  ประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง "ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า " หมวด 6” 
          2.1.2  กฏของการไฟฟ้าท้องถ่ิน 
          2.1.3  มาตรฐานของ NEC ถ้ามีการขัดแย้งกันในข้อบังคับดังกล่าว จะต้องเลือกท าตามข้อบังคับที่
เข้มงวดมากที่สุด 
     2.2   สิ่งที่ต้องต่อลงดิน สิ่งต่อไปนี้ต้องต่อลงดิน 
          2.2.1  สายศูนย์ (Neutral) 
          2.2.2  เปลือก หรือโครง หรือฝาครอบหรือที่ล้อมที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง 

       2.2.3  ทางเดินสายที่เป็นโลหะ ท่อน้ าที่เป็นโลหะ โครงลิฟต์ที่เป็นโลหะกรอบและทางว่ิงของเครื่องยก
ไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นที่เป็นโลหะเเละไม่ได้ท าหน้าที่ใหก้ระเเสไฟฟ้าไหลผ่าน เเต่อาจมีกระเเสไฟฟ้ารั่วไหลมาถึง
ได ้

     2.3   วัสดุที่ใช้ในการต่อลงดิน 
2.3.1  สายดินต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในเรื่องที่กล่าวถึงสายไฟเป็นสายเปลือยหรือหุ้มฉนวนสี

เขียวหรือสีเขียวแถบเหลืองมีขนาดตามที่ก าหนด 
          2.3.2  รางเดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟที่เป็นโลหะ ไม่ให้ใช้เป็นสายดิน 



รายการประกอบแบบ หน้าที่ 102 รวม 264 หน้า 
 

   

 

          2.3.3  หลักดิน โดยปรกติให้ใช้แท่งเหล็กฉาบทองแดงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15.87 มม.              
(3/4 นิ้ว) มีความยาวไม่น้อยกว่า 3,000 มม ในกรณีที่ต้องการปักหลักดินให้ลึกกว่า 3,000 มม.อาจจะใช้แท่ง
เหล็กฉาบทองแดงที่มีขนาดความยาวต่างๆได้โดยใช้ข้อต่อแบบมีเกลียวต่อให้ได้ความยาวตามต้องการที่ยึดสาย
ดินเข้ากับหลักดินต้องท าด้วยโลหะทีไม่ผุกร่อน และไม่มีปฏิกิริยาที่เรียกว่า Galvanic Action กับสายดิน             
และหลักดินในกรณีที่สภาพดินไม่เหมาะสมอาจใช้แผ่นเหล็กหุ้มทองแดง หรือชุบสังกะสีหนาอย่างน้อย 6.35 
มม. ขนาดอย่างน้อย 0.186 ตร.ม. 
 2.4  วิธีการต่อลงดิน 
          2.4.1  วิธีการต่อลงดินนี้ใช้กับระบบไฟด้านแรงต่ า 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ตซ์ ใช้สาย              
ศูนย์ต่อลงดิน 
          2.4.2  สายดินที่ต่อลงดินจะต้องมีการป้องกันไม่ให้ขาดหรือเป็นอันตรายได้ 
          2.4.3  หลักดินจะต้องปักลึกลงในดินอย่างน้อย 3,000 มม. เมื่อติดตั้งแล้วต้องวัดค่าความต้านทานว่า                  
มีไม่เกิน 5 โอห์ม  ถ้าเกินให้ปักหลักดินขนาดเท่าเดิมเพิ่มตามที่จ าเป็น โดยอยู่ห่างจากหลักดินอันแรกไม่น้อย
กว่า 1,830 มม. แล้วต่อสายดินเช่ือมเข้าหากัน 
          2.4.4  การเช่ือมต่อสายดินกับสายดิน  สายดินกับหลักดิน ให้ ใช้  Exotherm ic Weld ing                            
หรือ Compression  Connector  ที่ท าส าหรับใช้กับระบบสายดิน และรับรองโดยULหรือสถาบันอื่นที่
เทียบเท่า 
          2.4.5  การต่อลงดินกับอุปกรณ์ ให้ใช้หางปลาและสลักเกลียว 
 
3.  กำรติดตั้งท่อร้อยสำย 
     3.1   การติดตั้งทั่วไป 
          3.1.1  การติดตั้งท่อร้อยสายให้เลือกขนาดและชนิด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  กฎของการ
ไฟฟ้าท้องถ่ิน หรือตามข้อก าหนดใน NE Code ข้อ 300 อย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้มงวดหรือดีกว่า นอกจากได้ระบุ
เป็นอย่างอื่นในแบบหรือข้อก าหนดท่อโดยทั่วไปที่ไม่ได้ระบุชนิดให้หมายถึงท่อ EMT และถ้าไม่ได้ระบุขนาดให้
หมายถึงท่อขนาด 1/2 นิ้ว 
          3.1.2  ข้อต่อท่อที่อยู่นอกอาคารหรือฝังในคอนกรีตใช้ชนิดกันน้ า 
          3.1.3  ท่อร้อยสายที่ไม่ใช่โลหะหา้มดัดงอ ให้ใช้ท่อหรอืข้อต่อโค้งที่มีรศัมีความโค้งเพยีงพอหรือใช้กล่อง
ต่อสาย ยกเว้นท่อ PVC  ที่ยอมให้ท าท่อให้โค้งได้โดยวิธีใช้ความร้อน แต่ต้องท าไม่ให้ท่อเสียหายหรือตีบ        
เล็กเกินควร 
          3.1.4  ปลายท่อต้องท าให้หมดความคมด้วยเครื่องมือลบคม (Reamer) ท่อต่อเข้ากล่องต่อสายและ
กล่องอื่นต้องมีข้อต่อเข้ากล่องใส่ไว้จุดจ่ายไฟทุกจุดและสวิตซ์ต้องมีกล่องต่อสายเหล็กอาบสังกะสี (Outlet 
Box) ขนาดที่เหมาะสม 
          3.1.5  ตัวยึดและตัวแขวน ให้ใช้เหล็กอาบสังกะสีทั้งหมด 
     3.2   การใช้ท่อ 
          3.2.1  ท่อร้อยสายทั่วไปที่ฝังในคอนกรีตให้ใช้ท่อ IMC และต้องเดินฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตที่มีความหนา
ไม่น้อยกว่า 50 มม. 
          3.2.2  ท่อเดินฝังข้างผนังหรือในเสา อนุญาตให้ใช้ท่อ EMT ได้แต่อุปกรณ์ประกอบท่อทั้งหมดต้องเป็น
ชนิดป้องกันน้ า 
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          3.2.3  ท่อเดินลอยในฝ้า หรือท่อเดินลอยที่ระดับสูงกว่า 2,500 มม. และปลอดภัยจากอันตราย ที่อาจ
เกิดจากการกระแทกจากภายนอกให้ใช้ท่อชนิด EMT 
          3.2.4  ท่อเดินลอยที่ระดับต่ ากว่า 2,500 มม. ให้ใช้ท่อ IMC 
          3.2.5  การติดตั้งท่อผังดินโดยตรงที่ก าหนดให้ใช้ท่อ IMC หรือ RSC จะต้องทาด้วยสารประเภท 
Bituminus (เช่น Flintkote) อย่างน้อย 3 ช้ัน เพื่อป้องกันการผุกร่อน 
          3.2.6  ท่อที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือน เช่น มอเตอร์ และท่อชนิดอ่อนที่อยู่ในที่เปียกช้ืน           
และนอกอาคารให้ใช้ชนิดกันน้ า 
 
4.  กำรเดินสำยและเครื่องประกอบกำรเดินสำย 
     4.1   การติดตั้งสายไฟในทางเดินสายไฟโดยทั่วไป 
          4.1.1  การติดต้ังสายไฟ ผู้รับจ้างต้องตรวจก่อนว่าสายไฟมีสภาพดี ถูกต้องตามข้อก าหนดของสายไฟ
ประเภทที่จะใช้นั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสายไฟและผู้รับจ้างพบว่าสายไฟนั้นๆ มีสภาพ                
ไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบและต้องไม่น าสายไฟนั้นๆไปติดตั้ง 
          4.1.2  ผู้รับจ้างจะติดตั้งสายไฟในทางเดินสายไฟได้ต่อเมื่อได้ติดตั้งทางเดินสายไฟในช่วงนั้นๆ 
เรียบร้อยและยึดอยู่กับที่มั่นคงดีแล้ว 
          4.1.3  ก่อนร้อยสายไฟเข้าในทางเดินสายไฟใดๆ จะต้องตรวจดูก่อนว่าสายไฟแต่ละเส้นมีขนาด              
ชนิดและสีถูกต้อง และทางเดินสายไฟมีขนาดถูกต้อง ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขเสียก่อน 
          4.1.4 ก่อนร้อยสายไฟเข้าในทางเดินสายไฟใดๆ จะต้องตรวจก่อนว่าไม่มีวัสดุที่จะเป็นอันตรายต่อ
ฉนวนหรือเปลือกนอกของสายไฟถ้ามีจะต้องน าออกเสียก่อนและท าความสะอาดทางเดินสายไฟให้เรียบร้อย            
ในการท าความสะอาดห้ามใช้วัสดุที่จะเป็นอันตรายต่อทางเดินสายไฟหรือฉนวนหรือเปลือกนอกของสายไฟ 
          4.1.5  ในการร้อยสายเข้าทางเดินสายไฟ ต้องระวังไม่ให้เกิดแรงดึงในสายเกินกว่าที่ผู้ผลิตสายแนะน า
ไว้อันอาจจะท าให้สายไฟเสียหายได้ถ้าพบว่ามีแรงดึงในสายสูงถึงระดับที่ผู้ผลิตสายแจ้งไว้ต้องหยุดการดึงสาย
เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขเสียก่อนจึงจะดึงสายต่อไปได้ 
          4.1.6  สายไฟที่เดินเข้าในแผงจ่ายไฟ หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน จะต้องจัดให้เป็นระเบียบใช้เชือก       
หรือสายรัด ผูกหรือรัดไว้เป็นหมวดหมู่ 
          4.1.7  สายไหนแต่ละเส้นจะต้องมีการท าเครื่องหมายให้ทราบได้ถึงวงจร และหน้าที่ของสายไฟนั้นๆ 
เครื่องหมายเหล่านี้ให้ท าไว้ที่สายตรงที่อยู่ในกล่องดึงสายกล่องต่อสายและ/หรือในบ่อร้อยสาย และตรงปลาย     
ที่ต่อสายเข้าอุปกรณ์ ถ้าในแบบได้ระบุช่ือหรือเครื่องหมายที่แสดงถึงวงจรหรือหน้าที่ของสายไฟนั้นๆไว้ให้               
ท าเครื่องหมายให้ตรงกับที่ระบุไว้ในแบบ 
          4.1.8  สายไฟที่ติดตั้งในทางเดินสายไฟที่เดินในแนวดิ่ง จะต้องยึดให้มั่นคง โดยท าตามมาตรฐานใน 
NEC 
          4.1.9  เมื่อร้อยสายเข้าทางเดินสายไฟแล้วต้องเหลือปลายสายไว้ให้เพียงพอส าหรับต่อเข้าที่กล่อง             
ต่อสายหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  หากตัดสั้นเกินไปหรือไม่พอเพียงสายไฟที่ร้อยไปแล้วจะต้องเปลี่ยนใหม่และห้ามน า
ของเก่าไปใช้อีกโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ 
          4.1.10 การต่อสายขนาด 6 ตร.มม. หรือเล็กกว่าให้ต่อด้วย  Pressure Connector หรือ Wire nut 
สายที่มีขนาดโตกว่าให้ใช้ต่อด้วย Compression Connector ถ้าหัวต่อสายเป็นโลหะเปลือยต้องใช้ 
Vinyllastic Plastic Tape พันโดยทับกันประมาณ 50% 3 ช้ันและให้พันเลยเข้าไปที่สายไฟประมาณ 2 เท่า
ของเส้นผ่าศูนย์กลางสายไฟ 



รายการประกอบแบบ หน้าที่ 104 รวม 264 หน้า 
 

   

 

          4.1.11 เมื่อร้อยสายหรือเดินสายแต่ละช่วงแล้วเสร็จและโดยที่ยังไม่ต่อสายไปหาสายช่วงอื่นๆ หรือยัง
ไม่ต่อเข้าสู่อุปกรณ์ให้ทดสอบก่อนว่าสายแต่ละเส้นไม่ขาดและไม่รั่วลงสู่ทางเดินสาย หรือรั่วไปหาสายเส้นอื่นๆ 
ทุกเส้นที่อยู่ร่วมในทางเดินสายเดียวกันวิธีทดสอบให้ใช้ตามที่ก าหนดในมาตรฐานของสายประเภทที่ใช้นั้นๆ ถ้า
มีสายเสียต้องเปลี่ยนและทดสอบใหม่ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ 
          4.1.12 สายไฟที่เดินออกจากทางเดินสายเข้าในแผงจ่ายไฟ   แผงจ่ายไฟย่อยหรืออุปกรณ์อื่น ๆ  ต้อง
จัดให้เป็นหมวดหมู่ได้ระเบียบโดยใช้เชือกหรือที่รัดสาย สายไฟที่ยาวเกินจ าเป็นต้องตัดทิ้ง ปลายที่ต่อเข้าข้ัวต่อ
ที่ อุปกรณ์ทุกอย่างต้องต่อให้แน่น 
          4.1.13 ขนาดสายป้อนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาระการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริง  จึงให้ผู้รับจ้า งขอรับ
ทราบขนาดที่แน่นอนจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการวางท่อร้อยสายไฟและสั่งซื้อ
สายไฟ 
          4.1.14 การเดินสายไฟฟ้าขนาดเล็กโดยไม่มีท่อร้อยสายให้ใช้เข็มขัดอลูมิเนียม ยึดสาย โดยเข็มขัดต้อง
มีระยะห่างกันไม่เกิน 150 มม. 
          4.1.15 การต่อสายโทรศัพท์ และสายสัญญาณให้ต่อในกล่องต่อสาย  และต้องใช้หัวต่อแบบที่ไม่ต้อง
ปอกสายโดยมีวัสดุใส่เพื่อกันความช้ืน 
   4.2   การเดินสายในท่อ 
          4.2.1  ถ้าประสงค์จะใช้ลวดดึงสาย ผู้รับจ้างต้องจัดหาเองและจะร้อยลวดดึงสายได้ เมื่อได้ติดตั้งท่อ
สายไฟในช่วงที่จะร้อยลวดดึงสายเรียบร้อยและยึดอยู่กับที่มั่นคงดีแล้ว 
          4.2.2  ให้ร้อยสายไฟที่จะเดินในท่อร้อยสายพร้อมกันทั้งชุดในคราวเดียว ถ้าประสงค์จะใช้วัสดุ                 
ที่ช่วยลดความฝืดในการร้อยสาย จะต้องใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อท่อร้อยสาย หรือฉนวนหรือเปลือกนอก    
ของสายไฟและต้องเป็นวัสดุที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้ 
          4.2.3  สายไฟที่เดินระหว่างทางเข้าและทางออกของท่อร้อยสาย แต่ละช่วงจะต้องเป็นความยาว
เดียวกันไปตลอดห้ามต่อสายในท่อร้อยสาย การต่อสายจะท าได้เฉพาะในกล่องที่เป็นทางเข้าออกของสาย
เท่านั้น 
          4.2.4  ขนาดของท่อร้อยสายที่ก าหนดเปน็ขนาดข้ันต่ า และจ านวนสายในท่อที่แสดงในแบบ ได้แสดงไว้
เพื่อเป็น แนวทางเท่านั้น  จ านวนสายที่แสดในแบบโดยเฉพาะวงจรดวงโคมและเต้ารับอาจคลาดเคลื่อนได้             
จึงให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบความถูกต้องของขนาดท่อและจ านวนสายก่อนการเสนอราคาหากขนาดท่อเล็กไป
หรือจ านวนสายไม่ถูกต้องให้เปลี่ยนท าให้ถูกต้องขนาดท่อให้ถือตามมาตรฐานประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ
ทั้งนี้โดยถือว่าผู้เสนอราคาได้เสนอราคาไว้ในฐานะที่จะต้องท าให้ถูกต้องด้วยแล้วจึงจะไม่มีการเพิ่มราคาให้           
จากราคาที่ได้เสนอไว้ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนขนาดท่อ และจ านวนสายให้ถูกต้อง 
         4.2.5 ท่อร้อยสายไฟฟ้าต้องอยู่ห่างจากทอ่ร้อยสายโทรศัพทไ์ม่น้อยกว่า 51 มม. ห้ามร้อยสายโทรศัพท์
ผ่านเข้าไปในกล่องต่อสายหรือท่อร้อยสายเดียวกับสายไฟฟ้า 
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    4.3   การเดินสายในรางร้อยสาย (Wireway) 
          4.3.1  พื้นที่หน้าตัดทั้งหมดของสายไฟทุกเส้นที่เดินในรางร้อยสายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20%               
ของพื้นที่หน้าตัดภายในของรางร้อยสายตรงช่วงที่สายเดินผ่านไป จ านวนสายไฟที่ เดินใน Wireway                     
ต้องไม่ เกิน 30 เส้น โดยไม่นับรวมสายที่มีกระแสไฟไหลเพียงช่ัวคราวหรือสายดิน ทั้ งนี้มี ข้อยกเว้น              
ตามมาตรฐาน NEC 
          4.3.2  การต่อสายหรือต่อแยกสายใน Wireway เมื่อท าแล้วต้องพันสายตรงที่ต่อด้วยเทปให้เรียบร้อย              
ทั้งสายไฟข้อต่อ และวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการต่อสายต้องกินเนื้อที่รวมกันไม่เกิน 75% ของพื้นที่หน้าตัดภายในช่อง
รางร้อยสาย 
     4.4   การเดินสายในรางวางสาย (Cable Tray) 
         4.4.1  เมื่อต้องการต่อสายไฟในช่วงที่เดินในรางวางสายต้องต่อสายและพันเทปปิดข้อต่อด้วยวิธี               
ที่ยอมรับส่วนที่ต่อสายจะต้องไม่สูงพ้นขอบกั้นของรางวางสายข้ึนมา จุดที่ต่อสายต้องอยู่ตรงที่ๆเข้าถึงเพื่อการ
ตรวจตราหรือบ ารุงรักษาได้ง่าย 
          4.4.2  การเดินสายในรางวางสายทั้งที่อยู่ในแนวนอนและแนวตั้ง ต้องยึดสายที่ เดินไปกับพื้นราง              
ให้มั่นคง 
          4.4.3  ถ้ามีสายไฟที่ใช้งานแบบวงจรต่อขนานเดินในรางวางสาย ต้องจัดสายส าหรับวงจรต่อขนานน้ัน
รวมเป็นชุดๆโดยแต่ละชุดมีสายของไฟแต่ละเฟส สายศูนย์ไม่เกิน 1 เส้นและสายดิน (หากมี) ครบถ้วน                  
ในแต่ละชุด 
          4.4.4  จ านวนสายที่จะเดินได้ในรางวางสายแต่ละขนาด ต้องไม่เกินกว่าที่ก าหนดใน NEC และต้องจัด
วางสายในรางวางสายให้ได้ตามความต้องการของ NEC  
 
 
5. กำรติดตั้งแผงสวิทซ์จ่ำยไฟย่อย สวิทซ์ เต้ำรับ ดวงโคม และอุปกรณ์ประกอบ 

การติดตั้งอุปกรณ์ในข้อก าหนดนี้ต้องท าให้ถูกต้องตามกฎที่ก าหนดไว้ใน "ประกาศกระทรวงมหาดไทย"                 
"กฎของการ ไฟฟ้าท้องถ่ิน" และ NEC ดังระบุไว้ในเรื่องเงื่อนไขทั่วไปและดังที่จะระบุต่อไปนี้ 

 5.1  การติดตั้งแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อย 
         5.1.1  การติดตั้งให้ติดลอยหรือฝังตามที่ก าหนดในรายการ การยึดติดกับผนังปูนให้ใช้ Expansion 
Bolt แบบปลอกโลหะยึด ถ้าเป็นผนังไม้หรือโลหะให้ใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดแผงติดสูงจากพื้น 1,500 
มม วัดถึงแนวศูนย์กลางของแผงหรือสูงตามที่จะก าหนดในระหว่างติดตั้งแต่ส่วนที่สูงที่สุดของสวิทซ์ตัดตอน   
ต้องสูงไม่เกิน 1,900 มม. นอกเหนือจากท่อที่ใช้ร้อยสายเข้าแผงแล้ว แผงที่ฝังจะต้องวางท่อว่างขนาด 25.4 
มม. (1 นิ้ว) อย่างน้อย 2 ท่อข้ึนไปทิ้งไว้ในฝ้า และอีก 2 ท่อลงไปใต้พื้น หรือจ านวน และขนาดตามที่ก าหนด         
ในแบบ การติดตั้งแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อยกับโครงสร้างโลหะห้ามใช้วิธีเช่ือม 
         5.1.2  ที่อ านวยความสะดวกในการติดตั้งต่างๆ ที่ท าส าเร็จรูปมาจากผู้ผลิตแผงสวิทซ์จ่ ายไฟย่อย               
เช่น Knockout รูส าหรับร้อยสลักเกลียวเพื่อยึดตู้ ห้ามแก้ไขหรือท าเพิ่มเติม นอกจากจะได้รับอนุมัติก่อน 
         5.1.3  ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันผิวและสีของแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อยไม่ให้ถลอกเสียหาย ระหว่างการ
ติดตั้งและก่อนส่งมอบงาน ถ้าเกิดการเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนของหรือซ่อมแซมให้เหมือนสภาพของเดิม
หรือตามที่ผู้ว่าจ้างพอใจ โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 
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         5.1.4  เมื่อติดตั้งแผงสวิทซ์จา่ยไฟย่อย ต้องติดตั้งให้ส่วนล่างของตู้อยู่ในแนวนอนโดยผิดพลาดได้ไม่เกิน 
0.5 มม. ต่อ 150 มม. การติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในตู้ หรือร้อยสายไฟจะท าได้เมื่อยึดตัวตู้มั่นคงดีแล้วด้วย 
         5.1.5  ผู้รับจ้างต้องรักษาแผ่นป้ายส าหรับแสดงรายละเอียดของวงจรต่างๆประจ าตู้ไว้อย่าให้หาย                
และต้องกรอกรายการในแผ่นป้ายน้ันๆ ให้ครบและถูกต้อง 
  5.2  การติดตัง้สวิทซ์ 
         5.2.1  สวิทซ์ให้ติดสูงจากพื้น 1250 มม. วัดถึงแนวศูนย์กลางของสวิทซ์ หรือตามที่ก าหนดในแบบ 
         5.2.2  สวิทซ์ให้ติดฝังเรียบในผนัง โดยใช้กล่องโลหะและต้องต่อลงดิน ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็นต้องติด
ลอยให้ติดตั้งโดยใช้กล่องโลหะหล่อแบบติดลอย  นอกจากในกรณีที่ใช้สวิทซ์พิเศษที่จ าเป็นต้องใช้กล่อง
พลาสติกแบบติดลอย จึงจะใช้ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
         5.2.3  ในกล่องแต่ละกล่องที่ใช้ติดต้ังสวิทซ์ห้ามไม่ให้ติดสวิทซ์เกินหนึ่งอัน ถ้ามีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง
สวิทซ์เกิน 300 โวลท์ยกเว้นในกรณีที่ติดตั้ งแผ่นฉนวนกั้นระหว่างสวิทซ์ หรือใช้สวิทซ์แบบไม่มี ช้ินส่วน                
ที่มีกระแสไฟ ให้แตะต้องได้ จึงจะติดรวมกันหลายอันในกล่องเดียวกันได้ 
   5.3  การติดตั้งสวิทซ์หรี่ไฟ (Dimmer Switch) ให้ติดตั้งเหมือนสวิทซ์ทั่วไป 
     5.4  การติดตั้งเต้ารับ 
         5.4.1  เต้ารับทุกชนิดให้ติดสูงจากพื้น 300 มม. วัดถึงแนวศูนย์กลางของเต้ารับหรือตามที่ก าหนดใน
แบบ 
         5.4.2  การติดตั้งเต้ารับให้ท าเหมือนการติดตั้งสวิทซ์ดังกล่าวข้างต้น 
    5.5  การติดตั้งดวงโคม 
         5.5.1  การติดตั้งดวงโคม ผู้รับจ้างจะต้องตระเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมดวงโคมทุกดวงจะต้องติดตั้ง             
ณ ต าแหน่งซึ่งแสดงไว้ในแบบ ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนต าแหน่งใหม่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเสียก่อนจึงจะท าการได้การติดตั้งดวงโคมทุกชนิด ผู้รับจ้างจะต้องท าให้มีความแข็งแรงทนทานและ
ปลอดภัย               ถ้าหากพบว่ามีสิ่งใดไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิที่จะให้ผู้
รับจ้างซ่อมแซมแก้ไข หรือติดตั้งใหม่   โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด 
         5.5.2  ดวงโคมทุ กดวงในระบบการเดินสายแบบใช้ท่อร้อยสาย ต้องมีกล่องต่อสายติ ดตั้งต่างหาก                 
ห้ามต่อสายจากท่อร้อยสายเข้าดวงโคมโดยตรง และห้ามร้อยสายวงจรย่อยทะลุดวงโคมไปยังจุดจ่ายไฟอื่นๆ                 
ให้ต่อสายได้เฉพาะต าแหน่งในกล่องต่อสาย 
        5.5.3   ดวงโคมชนิดฝังในฝ้าเพดานแต่ละดวง ต้องมีท่อร้อยสายชนิดอ่อนต่อจากกล่องต่อสายไปยัง              
ดวงโคมท่อร้อยสายชนิดอ่อนนี้ต้องยาวพอที่จะท าให้สามารถถอดดวงโคมได้สะดวก 
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6. กำรป้องกันกำรผุกร่อน 
     6.1  การป้องกันการผุกร่อนต้องท าตามมาตรฐาน NEC 
     6.2  ท่อร้อยสายโลหะ  และช้ินส่วนที่เป็นโลหะซึ่งฝังในดินต้องท าด้วยสายประเภทแอลฟัลต์ (เช่น ฟลิ้น
โค๊ด)           ให้ทั่วด้านนอกอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยท าให้ถูกต้องตามกรรมวิธีที่ดี 
     6.3  ช้ินส่วนที่เป็นเหล็กต้องป้องกันการผุกร่อน โดยการอาบสังกะสีหรือพ่นสีกันสนิมหรือโดยวิธีอื่นใด               
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานที่ ทั้งนี้ให้ท าตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดหรือวินิจฉัย 
     6.4  การป้องกันการผุกร่อนโดยใช้สีให้ท าดังนี้ 
       6.4.1 ขัดผิดโลหะให้เรียบสะอาดและหมดสนิม แล้วล้างด้วยน้ ายาเพื่อล้างไขมันหรือน้ ามัน               
และสนิมออกจนโลหะสะอาด หรือใช้โลหะชนิด Elector Galvanized 
         6.4.2  พ่นสีรองพื้นชนิดกันสนิมให้ทัว่ถึงทุกจดุ เช่น Zinc phosphate. หรือ Etching primer เป็นต้น 
แล้วอบให้แห้ง 
         6.4.3  พ่นสีข้ันนอกถ้าใช้สีน้ ามันต้องใช้ชนิดสีอบและพ่นอย่างน้อย 2 ช้ันหรือจะใช้สี Epoxy ชนิดผง
พ่นแล้วอบก็ได้ 
 
7.  รหัสและป้ำยชื่อ 

7.1 เพื่อความสะดวก แก่การซ่อมบ ารุงในอนาคต จึงก าหนดให้จัดท ารหัสและปา้ยช่ือก ากับวัสดุ – อุปกรณ์
ที่ใช้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารตามรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ 

7.2 ระบบไฟฟ้า ทั้งแรงสูงแรงต่ าให้ใช้สายไฟฟ้าที่มีรหัสดังต่อไปนี้ 
7.2.1 สีน้ าตาล  ส าหรับสายไฟฟ้า เฟส A 
7.2.2 สีด า  ส าหรับสายไฟฟ้า เฟส B 
7.2.3 สีเทา  ส าหรับสายไฟฟ้า เฟส c 
7.2.4 สีฟ้า  ส าหรับศูนย์ (Neutrol) 
7.2.5 สีเขียวแถบเหลือง ส าหรับสายดิน 

7.3 อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า แต่ละระบบให้มีรหัสสีดังต่อไปนี้ 
7.3.1 สีแดง ส าหรับระบบไฟฟ้าปกติ 
7.3.2 สีเหลือง ส าหรับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
7.3.3 สีเขียว ส าหรับระบบโทรศัพท์ 
7.3.4 สีส้ม ส าหรับระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 
7.3.5 สีขาว ส าหรับระบบเสียง 
7.3.6 สีน้ าเงิน ส าหรับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ MATV และ ระบบ CCTV 
7.3.7 สีฟ้า ส าหรับ ระบบไฟฟ้าควบคุม 
7.3.8 สีน้ าตาล ส าหรับระบบนาฬิกาไฟฟ้า 
7.3.9 สีเทา ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยให้ทาสีคาดท่อร้อยสายไฟฟ้าทุกๆระยะไม่เกิน 1 เมตร หรือทาที่อุปกรณ์ยึดจับท่อ (Clamp)                
ทุกอัน ส่วนกล่องต่อสาย – พักสายต่างๆให้ทาสีภายในกล่อง และที่กล่องทุกกล่อง 
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7.4 ให้ท าป้ายช่ือแสดงช่ือ Feeder หรือ Branch Circuit ด้วยป้ายพลาสติกที่มีพื้นที่สีด าและแกะสลัก              
เป็นตัวอักษรสีขาวติดไว้อย่างแน่นหนาส่วนขนาดของป้ายให้เหมาะสมกับวัสดุ – อุปกรณ์นั้นๆ             
ตามความเห็นชอบของผู้คุมงาน 

7.5 เครื่องหมาย “ไฟฟ้าแรงสูง” ให้ใช้สีแดงพ่นบนแผงสวิทซ์ท่อร้อยสายไฟฟ้าด้วยขนาดที่เหมาะสม              
และเห็นได้ชัดเจน 
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หมวดท่ี 4 
มำตรฐำนวัสดุและอุปกรณ์ท่ัวไป 

 
1.  สำยไฟฟ้ำและเคเบ้ิล 
    1.1  สายไฟฟ้าและเคเบิ้ลที่ใช้ในอาคาร 
         1.1.1  สายไฟฟ้าและเคเบิ้ลที่ใช้ในอาคาร ต้องมีคุณสมบัติในการไม่ไหม้ลุกลาม (Fire retardant)               
เท่ากันหรือดีกว่าตามที่ก าหนดไว้ส าหรับฉนวนและเปลือกนอกสายไฟฟ้าใน มอก. 11 
       1.1.2  สายไฟฟ้าและเคเบิ้ลที่ใช้ส าหรับไฟฟ้าก าลังหรือแสงสว่างต้องผลิตโดยผู้ผลิต ที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือได้             
รับการทดสอบและรับรองแล้วว่าใช้ได้ตามมาตรฐาน มอก.11 ส าหรับสายตัวน าทองแดงและตามมาตรฐาน               
มอก. 293 ส าหรับตัวน าอะลูมิเนียมขนาดของตัวน าให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบ ประเภทของสายไฟฟ้าและ
เคเบิ้ลนี้ ต้องเลือกใช้แบบที่มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดในแบบ 
       1.1.3  สายไฟฟ้าและเคเบิ้ลที่ใช้กับการก าลังหรือแสงสว่าง ที่มีลักษณะการสร้างหรือมีคุณสมบัติอื่น                
เช่น พิกัดอุณหภูมิใช้งานต่างจากที่มาตรฐาน มอก.ได้ก าหนดผลิตโดยผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือได้รับการทดสอบ                     
และรับรองแล้วว่าใช้ได้ตามมาตรฐาน  UL หรือ  IEC นั้นๆ ที่ใช้ขนาดของตัวน าต้องไม่เล็กกว่าก าหนดในแบบ 
       1.1.4  สายไฟฟ้าและเคเบิ้ลที่ใช้ในอาคารเพื่อกิจการอื่น เช่น การสื่อสาร การควบคุมต้องเป็นของที่
ผลิตตามมาตรฐานที่เช่ือถือได้และเหมาะแก่การใช้งาน เช่น มาตรฐานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย , 
มอก., UL ต้องผลิตโดยผู้ผลิตทีผู่้ว่าจา้งเช่ือถือได้รับการทดสอบและรับรองแล้วโดยผู้มีอ านาจรับผิดชอบส าหรับ
มาตรฐานนั้นๆว่าใช้ได้ขนาดของตัวน าให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบ 
   1.2   สายไฟฟ้าและเคเบิ้ลที่ใช้นอกอาคาร 
          1.2.1  สายไฟฟ้าและเคเบิ้ลที่ใช้นอกอาคาร ถ้าเป็นแบบมีฉนวนและ/หรือเปลือกนอกฉนวนและ/หรือ
เปลือกนอกต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อการแตกตัวเนื่องจากแสงอาทิตย์ (Sunlight Resistance) และต้องมี
คุณสมบัติทนทานต่อภาวะอากาศ (Weather-Proof) โดยต้องท าให้ได้ตามข้อก าหนดมาตรฐานนั้นๆที่เลือกใช้               
สายที่ใช้ใต้ดินต้องเป็นสายชนิดมีเปลือกนอกหนาพิเศษ (เช่น ตามตาราง 13,14,15,21 มอก. 11) 
      1.2.2  สายไฟฟ้าและเคเบิ้ลที่ใช้นอกอาคารต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือ ได้รับการทดสอบ                
และรับรองแล้วว่าใช้ได้ตามมาตรฐานที่ใช้ก ากับสายไฟฟ้า หรือเคเบิ้ลที่ใช้นั้นๆ 
       1.2.3   ประเภทของสายไฟฟ้าและเคเบิ้ล และขนาดของตัวน าให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบ 
       1.2.4   ถ้าไม่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้สายไฟฟ้าและเคเบิ้ล ส าหรับไฟฟ้าก าลังและแสงสว่างดังนี้ 
               ประเภทของสำยไฟฟ้ำ / เคเบ้ิลมำตรฐำน 
   - สายอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย   มอก. 85 , ASTM B 231 
   - สายอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็ก  มอก. 86 , ASTM B 232 
   - สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนใช้กับ   มอก. 293 แรงดันไม่เกิน 750 V  
   - สายอะลูมิเนียมแบบ Spaced การไฟฟ้าท้องถ่ิน Aerial ใช้กับแรงดันตั้งแต่ 5 KV.ขึ้นไป 
   - สายแรงสูงตั้งแต่ 5 KV ข้ึนไปแบบการไฟฟ้าท้องถ่ินมี Metal Shield 
   - สายแรงต่ า ตัวน าทองแดง    มอก. 11 
   - สายทองแดงเปลือย    มอก. 64 
   - สาย Copperweld เปลือย   ASTM B 228 
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 1.3 ชนิดสายไฟฟ้าและเคเบิ้ล สายไฟฟ้า และเคเบิ้ลที่ใช้ภายในอาคารให้ใช้สายชนิด THW 750 V. 
70"C และที่ใช้ภายนอกอาคาร หรือฝังดินโดยตรงให้ใช้สายชนิด NYY แกนเดี่ยว 750 V. 70"C ขนาดของสายที่
ใช้เล็กสุดอย่างต่ า 2.5 ตร.มม.ยกเว้นจะก าหนดได้เป็นอย่างอื่นในแบบ 
   1.4   การทดสอบสายไฟฟ้า ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะน าตัวอย่างจากสายไฟฟ้าที่ส่งไปใช้งานไปให้สถาบันที่ผู้
ว่าจ้างเลือกท าการทดสอบ ตามมาตรฐานโดยผู้รับจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หากตัวอย่างนั้นไม่ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ผู้ว่าจ้างจะไม่ยินยอมให้ใช้สายไฟฟ้าของโรงงานนั้นทั้งหมด และผู้รับจ้างต้องน า
สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมาเปลี่ยนให้ทั้งสิ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดเพิ่มข้ึนจากสัญญา และในการนี้ถ้า
เกิดความล่าช้าแก่งานผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบด้วย 
  1.5   สายไฟฟ้าและเคเบิ้ลที่น ามาใช้ ต้องมีลักษณะดีเรียบร้อย หากมีลักษณะไม่ดี เช่น ตัวอักษรแจ้ง
รายละเอียดของสายไม่ชัดเจน ผิวของสายขรุขระฉนวนหรือเปลี่ยนรอบๆสายมีความหนาต่างกันมาก จะไม่
อนุญาตให้ใช้สายของผู้ผลิตน้ัน ถึงแม้นว่าจะเป็นสายที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม 
 
2.  แผงสวิทช์จ่ำยไฟย่อย ( Distribution Panelboard or Load Center )  
      แผงสวิทช์จ่ายไฟย่อยต้องเป็นผลติภัณฑ์จากผู้ผลิตทีผู่้ว่าจ้างเช่ือถือและเป็นผลิต ภัณฑ์ที่ท าข้ึน และทดสอบ
แล้วว่าใช้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ 
   2.1  แผงสวิทช์จ่ายไฟย่อย ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐาน NEMA แผงสวิทช์พร้อม
อุปกรณ์ในแผงและเมนสวิทช์ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการทดสอบโดยสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือ 
   2.2  ชนิดของแผงสวิทช์ ต้องเป็นชนิด Dead - front ท าส าหรับใช้กับระบบไฟฟ้า 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 
สาย เป็นแผงชนิด 1 เฟส 2 เฟส หรือ 3 เฟส ตามที่ก าหนดในแบบและรายการ และมีฝาปิดด้านหน้าหากมี
ก าหนดไว้แผงสวิทช์ และอุปกรณ์ต้องทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 240 โวลต์ ส าหรับ 1 เฟส และ 415 โวลต์ 
ส าหรับ 2 เฟส และ 3 เฟส 
   2.3  แผงบัสบาร์บัสบาร์เป็นทองแดงชุบทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า 100 แอมแปร์ ส าหรับแผงขนาดไม่เกิน                
24 ช่อง และไม่น้อยกว่า 200 แอมแปร์ส าหรับแผงขนาดเกิน 24 ช่อง บัสบาร์เป็นชนิดที่ถอดและเพิ่มสวิทช์ตัด
ตอนอัตโนมัติได้ง่าย และใส่จ านวนได้ตามที่ก าหนด แผง 3 เฟส ต้องสามารถใส่สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติได้ทั้งชนิด 
1 เฟส 2 เฟส และ 3 เฟส ปนกันที่ข้ัวต่อสายป้อนหรือจุดใกล้เคียงให้ทาสีตามระบบสีที่ก าหนด แผงบัสบาร์
พร้อมฉนวนทั้งชุดต้องท าโดยโรงงานที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือ 
   2.4 ส วิท ช์ตัดตอนอั ตโนมั ติมี  Instantaneous short circuit trip, inverse time overcurrent trip                  
ขนาดตามที่ก าหนดที่อุณหภูมิ 40 องศาเชลเชียส ขนาดเฟรมไม่น้อยกว่า 50 แอมแปร์หรือตามที่ก าหนด               
และมี Interrupting rating ไม่น้อยกว่า 5,000 แอมแปร์ Symmetrical RMS หรือตามที่ก าหนดที่ก าหนดที่
แรงดัน ไฟฟ้าระบุของแผงบัสบาร์ 
  2.5   เมนสวิทช์ แผงที่ก าหนดให้มีเมนสวิทช์ ให้ใช้เมนสวิทช์ตามชนิดที่ก าหนดดังนี้ 
      2.5.1  สวิทช์ตัดตอน (Molded case switch) ขนาดตามที่ก าหนดและสามารถตัดกระแสไฟฟ้าที่ระบุ
ได้ ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลต์ ส าหรับ 1 เฟสและ 500 โวลต์ ส าหรับ 2 หรือ 3 เฟส 
     2 .5 .2   ส วิท ช์ ตั ด ต อ น อั ต โน มั ติ ใ ช้ ช นิ ด  Molded - case circuit breakers with hermal 
overcurrent trip, instantaneous magnetic short circuit trip ; interrupting rating ไม่น้อยกว่า 10,000 
แอมแปร์ Symmetrical RMS ที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุหรือตามที่ก าหนดขนาด Overcurrent trip ใช้ตามที่
ก าหนด ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียลและขนาดเฟรมต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 
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   2.6  ตู้แผงสวิทช์ เป็นชนิดฝังหรือติดผนังตามที่ก าหนด และเป็นแบบมีฝาปิดเปิดได้ แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธี
ป้องกันสนิม พ่นสีแล้วอบถ้าตู้ที่ใช้ไม่มีที่ท าไว้ส าหรับติดเมนสวิทช์โดยเฉพาะให้ท าตู้ใส่เมนสวิทช์ขนาดกว้าง                  
เท่าแผงแยกต่างหากติดไว้ด้านบนหรือล่างของแผงตามทางเข้าของสายป้อน 
    2.7  การติดตั้งสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติเข้ากับบัสบาร์ ต้องท าเป็นแบบ plug-in, plug-on หรือ bolt-on                
และต้องสามารถใส่หรือถอดแต่ละตัวออกได้ โดยไม่ต้องเลื่อนหรือถอดตัวอื่นออกก่อน 
 
3.  ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ 
  ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าข้ึน               
และทดสอบแล้วว่าใช้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับดังระบุในเรื่องเงือนไขทั่วไป และดังที่จะระบุต่อไปนี้ : - 
   3.1 ดวงโคม 
       3.1.1 ดวงโคมให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบและ/หรือรายการต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ก าหนด                 
ขนาดที่ก าหนดไว้เป็นมิลลิเมตร (มม.) ให้ใช้เป็นแนวทางโดยประมาณดวงโคมที่ท าในประเทศอาจมีขนาด
แตกต่างได้เล็กน้อยตามความจ าเป็น ดวงโคมท าจากต่างประเทศให้ใช้ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิตดวงโคมทุก
ชนิดต้องเสนอแบบ/และหรือตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างตรวจให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการสั่งซื้อและ/หรือเริ่มท า
ดวงโคม              ที่ท าในประเทศไทยต้องเสนอตัวอย่างและทดลองติดตั้งใช้งานก่อนพิจารณาอนุมัติให้เริ่มท า 
      3.1.2  ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดท าในประเทศ 
   - ข้ัวรับหลอดและข้ัวรับสตาร์ทเตอร์ให้ใช้ตาม มอก. 344  ข้ัวรับหลอดใช้ชนิด Heavy duty , 
spring -loadedtype ใส่หลอดได้โดยไม่ต้องบิดหลอด 
  - แผ่นเหล็กให้ใช้หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ท าให้แข็งแรงพอไม่ให้โคมบิดตัวได้ง่ายผ่านกรรมวิธี
ป้องกันสนิม เช่น ชุบฟอสเฟสพ่นสีชนิดอบความร้อน เช่น Alkydstoved enamel Epoxy เป็นต้น 
  - สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคมให้ใช้สายอ่อนตาม มอก. 11 ชนิด 105 องศา  เชลเชียส ขนาด
ไม่เล็กว่า 0.5 ตร.มม.  สายไฟฟ้าต้องเดินซ่อนปิดให้เรียบร้อยไม่ให้เห็นสายจากด้านล่าง 
  - ที่ติดตั้งบัลลาสต์ต้องท าให้เรียบร้อย มองไม่เห็นบัลลาสต์จากด้านล่าสามารถถ่ายเทความ
ร้อนได้ดีพอเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของบัลลาสต์เพิ่มข้ึนสูงเกินขีดจ ากัดในขณะใช้งาน 
  - ต้องมีข้ัวต่อสายไฟ และข้ัวต่อสายดินติดตั้งไว้ให้เรียบร้อย ดวงโคมต้องต่อลงดินไว้ที่ข้ัวต่อ
สายดินนี้ 
  - ดวงโคมต้องท าโดยโรงงานที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถท าดวงโคมที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และอนุมัติให้ใช้ดวงโคมจากโรงงานนั้นได้  
      3.1.3   ดวงโคมภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดทนดินฟ้าอากาศภายนอก (Weather proof) 
      3.1.4   ดวงโคมใช้หลอดมีไส้หรือหลอดมีก๊าซ แบบติดฝังหรือติดลอยซึ่งติดตั้งกับท่อร้อยสายต้องมี
กล่องต่อสายที่เหมาะสมติดอยู่เหนือดวงโคม 
  3.2  หลอดไฟฟ้า 
  3.2.1 หลอดไฟฟ้าชนิดมีไส้ (Incandescent Llamps)  
  - หลอดธรรมดาให้ใช้ตาม มอก. 4 ข้ัวหลอด E27 ชนิดใสหรือฝ้าตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนด
ขนาดก าลังไฟฟ้าตามที่ก าหนดในแบบหรือรายการ 
  - หลอดชนิดอื่นให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบหรือรายการประกอบแบบ 
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  3.2.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
-    ใช้ชนิด T8 18,236 W Cool white หรือตามผู้ว่าจ้าง 

   3.3  บัลลาสต์ 
        3.3.1  บัสลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็น Electronic ballast 
  3.3.2  บัลลาสต์ส าหรับหลอดใช้ก๊าซอื่น ๆ  ให้ใช้บัลลาสต์เพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ ามีคะแปซิเตอร์คร่อม               
ปรับค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ให้สูงเกิน 0.85 บัลลาสต์ท าตามมาตรฐานของประเทศผู้ท าและได้รับการรับรองโดย
สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือ 
 3.4   สตาร์ทเตอร์สตาร์ทเตอร์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ใช้ตาม มอก. 183 หรือ Electronic Starter 
ตามที่ก าหนด 
 3.5   คะแปชิเตอร์คาปาชิเตอร์ให้ใช้ตาม มอก. 191 และต้องมีตัวต้านทานต่อคร่อมเพื่อเป็นเครื่องปล่อย
ประจุ 
 
4.  สวิทช์และเต้ำรับไฟฟ้ำ ( Switch and Receptacles ) 
  สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าข้ึน                  
และทดสอบแล้วว่า ใช้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ 
    4.1  สวิทช์ (Switch) สวิทช์ส าหรับใช้กับดวงโคมและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้ได้ดังนี้ 
  4.1.1 สวิทช์ทั่วไปเป็นแบบฝังในผนังขนาดไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 250 โวลต์ หรือสูงกว่าสามารถใช้กับ                
บัลลาสต์ หลอดชนิดมีไส้ และมอเตอร์ขนาดเล็ก 
  4.1.2 ก้านสวิทช์เป็นกลไกแบบกดปิดเปิดโดยวิธีกระดก (Rocker operated) ท าด้วยพลาสติกแข็ง              
สีขาว หรือสีตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
  4.1.3 ข้ัวต่อสายไฟเป็นชนิดมีรูเสียบสายอัดด้วยสปริงหรือมีรูเสียบสายอัดด้วยสกรูสามารถกันการแตะ
ต้องขั้วที่เป็นโลหะได้ (ห้ามใช้ชนิดที่ยึดสายไฟโดยการพันสายใต้หัวสกรูโดยตรง) 
  4.1.4 สวิทช์อื่นๆให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบ 
  4.2  เต้ารับไฟฟ้า (Receptacles) 
 4.2.1 เต้ารับไฟฟ้าทั่วไปเป็นแบบฝังในผนัง ชนิดคู่ขนาดไม่ต่ ากว่า 10 แอมป์ 250 โวลต์ มีขาดิน 
(Grounding duplex receptacles) และเป็นชนิดใช้ได้ทั้งเต้าเสียบกลมและแบน (Universal) 
  4.2.2 เต้ารับไฟฟ้าต้องเป็นแบบและสีเดียวกันและท าโดยผู้ผลิตเดียวกันกับสวิทช์ยกเว้นจุดที่ได้รับ               
ความเห็นชอบเป็นพิเศษจากผู้ว่าจ้าง 
  4.2.3 วัสดุฉนวนด้านข้างรอบรูขาเต้ารับไฟฟ้า ต้องมีความหนาเพียงพอที่จะกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร              
กับฝาครอบโลหะได้ง่ายในขณะเสียบหรือถอดเต้าเสียบ หรือเนื่องจากความช้ืนหรือมด 
  4.2.4  เต้ารับอื่นๆให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบ 
 4.3 ฝาครอบสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า (Cover Plate) ฝาครอบสวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้ ทั่วไปภายใน
อาคารต้องเป็นแบบเดียวกันท าโดยผู้ผลิตเดียวกันทั้งอาคารยกเว้นฝาครอบพิเศษ ฝาครอบให้ใช้ตามที่ก าหนด                 
จากชนิดต่างๆดังนี้ 
         4.3.1  ชนิด hairline finish stainless steel 
         4.3.2  ชนิด brushed or anodized aluminum 
         4.3.3  ชนิดพลาสติกแข็ง สี และแบบตามที่ผู้ว่าจ้างเลือกให้ใช้ชนิดนี้ในกรณีที่กรอบสวิทช์และกล่องไม่

มีการต่อลงดิน 
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   4.4 สวิทช์หรี่ไฟ (Dimmer Switch) 
      4.4.1 ใช้กับไฟฟ้าระบบ 220 โวลต์ 50 ไซเคิล/วินาที 
      4.4.2 ต้องสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟฟ้าแบบต่อเนื่องได้ต้ังแต่ 0 - 100% 
      4.4.3 ภายในชุดต้องประกอบด้วยสวิทช์เปิด / ปิด 
      4.4.4 สวิทช์หรี่ไฟต้องเป็นแบบ และสีเดียวกัน และท าโดยผู้ผลิตเดียวกันสวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้า 
ยกเว้นจุดที่ได้รับความเห็นชอบเป็นพิเศษจากผู้ว่าจ้าง 
      4.4.5  สวิทช์หรี่ไฟเป็นแบบฝังในผนังขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 220 โวลต์ หรือให้ใช้ขนาดตามที่

ก าหนดในแบบ 
 
5.  กล่องต่อสำย กล่องใส่ อุปกรณ์และ Conduit Body (Junction Box , PullBox and Conduit 
Body) 

กล่องต่อสาย กล่องใส่อุปกรณ์ และ Conduit Body ให้ใช้แบบมีฝาปิดท าด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรือ
อลูมิเนียมต้องเป็นของที่มีคุณภาพดี ไม่มีสนิมเกิดข้ึนตลอดเวลาช่วงระยะเวลาก่อสร้าง โดยมีลักษณะ ขนาด 
และวิธีการติดตั้งตามที่ก าหนดใน NEC 

   5.1  กล่องต่อสายมาตรฐาน กล่องต่อสายมาตรฐานขนาดเล็ก ส าหรับใช้กับท่อร้อยสาย โลหะแบบกับสาย
ขนาดไม่เกิน 10 ตร.มม.ให้ใช้กล่องท าด้วยเหล็กหนาประมาณ 1-2 มม. ส าหรับติดเกาะกับผนัง และเพดานให้
ใช้กล่องลึกประมาณ 54 มม. หากที่ใดจ าเป็นต้องใช้กล่องตื้นให้ใช้ขนาดลึก 38 มม. แทนได้และให้ใช้กล่องดังนี้ 

     5.1.1   กล่องต่อสายส าหรับสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้าใช้ขนาดที่เหมาะสมกับสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้ 
     5.1.2   กล่องต่อสายส าหรับต่อดวงโคมและเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ใช้กล่องชนิดแปดเหลี่ยมขนาดประมาณ 101 

มม. 
      5.1.3   กล่องต่อสายอื่น ๆ  ให้ใช้แบบมีฝาปิด ขนาดที่ก าหนดใน NEC โดยเลือกขนาดให้เหมาะสม
ความจ านวนสายในกล่อง 
    5.2  กล่องต่อสายพิเศษ ให้ใช้แบบมีฝาปิดท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ชนิดอาบสังกะสีหรือ
ชนิดพ่นสีอบหรือท าด้วยอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มม. ฝายึดด้วยสลักเกลียว 
    5.3  กล่องต่อสายภายนอกอาคาร ต้องใช้ชนิดทนภาวะอากาศภายนอกอาคารเป็นชนิดอะลูมิเนียมหรือ
เหล็กหล่อฝาครอบมีขอบยางอัดรอบ หรือท าด้วยเหล็กแผ่น หรืออะลูมิเนียมแผน่ แต่ต้องท าให้กันน้ าและฝนเข้า
ได ้
 
6. ท่อร้อยสำยและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบ 
 ท่อร้อยสายต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานเป็นของที่ได้รับการทดสอบและรับรองโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องและ
เป็นสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ 
    6.1 ท่อร้อยสายโลหะที่ไม่ใช้แบบอ่อน (Flexible) ต้องมีลักษณะกลมทั้งภายนอกและภายในมีขนาดทาง
การค้าระหว่าง 15 มม. (1 / 2'') ถึง 155 มม. (6 นิ้ว) ท่อโลหะมีความยาวระบุ (Norminal) 3 เมตร (10 ฟุต) 
    6.2 ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดอ่อน และวัสดุที่ใช้ประกอบต้องมีขนาดทางการค้า (6 นิ้ว) ท่ออ่อน                
ขนาด 10 มม. (3/8นิ้ว) จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเป็นกรณียกเว้นเปลือกนอก วัสดุที่ใช้ประกอบต้อ งเป็นแบบที่
เหมาะสมกับท่ออ่อนที่ใช้และเป็นแบบที่อนุมัติให้ใช้ได้ 
    6.3 ท่อร้อยสายพีวีซี ต้องมีคุณสมบัติตาม มอก. 17 ประเภท 8.5  และ 13.5 หรือตาม  มอก. 216  ดังที่
ระบุให้ใช้ในแบบ 
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    6.4  ท่อ Asbestos Cement ต้องมีคุณสมบัติตาม มอก. 106 
    6.5  ท่อ HDPE (High Density Polyethylent) ต้องผลิตตามมาตรฐานของ ISO R161, ASTM D2666               
หรือ AWWA C902-78 
    6.6 ขนาดของท่อร้อยสายที่ใช้ จะต้องโตพอส าหรับจ านวนและขนาดของสายไฟที่ต้องการใช้เดินในท่อ                
โดยเลือกให้ได้ขนาดตามความต้องการในมาตรฐานที่ก าหนดในการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือ ตาม NEC โดยใช้ขนาดที่โตกว่า 
    6.7 ท่อโลหะหนา (Rigid Steel Conduit , RSC) และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อโลหะหนาต้องท าด้วยเหล็ก
ฉาบผิวทั้งภายในและภายนอกด้วยสังกะสีผลิตตามมาตรฐาน ANSI C80.1 ท่อโลหะหนาต้องเป็นแบบที่ท า
เกลียวหัวท้ายเสร็จมาจากโรงงานลบคมเรียบร้อย และมีข้อต่อติดมาด้วยท่อนละ 1 อัน ท่อโลหะหนาที่ท าข้ึนให้
มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนโดยใช้โลหะอื่นที่ไม่ใช้เหล็กและจะต้องมีเครื่องหมายหรือข้อความแจ้งไว้ที่ตัวท่อ
ท่อโลหะหนาทุกท่อนต้องแสดงช่ือผู้ผลิตและเครื่องหมายการ ค้าที่ติดแน่นทนทาน ไม่ลบง่ายอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบกับท่อโลหะหนา เช่น ข้อต่อ ท าด้วยโลหะที่มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนอยู่แล้วในตัว เพื่อให้ทนทาน
ต่อการผุกร่อนได้ไม่น้อยกว่าท่อ ข้อต่อ ข้อลด ไม่ว่าจะเป็นแบบต่อตรง หรือมีการหักมุก็ตามท าส าเร็จรูปมาจาก
โรงงานผู้ผลิต ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบที่ท าหรือดัดแปลงข้ึนเอง 
    6.8 ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit , IMC) และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อโลหะ
หนาปานกลางต้องท าด้วยเหล็กฉาบผิวทั้งภายในและภายนอกด้วยสังกะสีหรือน้ ายาป้องกันการผุกร่อน จะใช้ได้
เฉพาะภายในอาคารตรงที่เป็นที่ ต้องผลิตตามมาตรฐาน UL1242 ท่อโลหะหนาปานกลางแต่ละท่อนจะต้องมี
ข้อต่อจัดมาให้ด้วย 1 อัน ท่อโลหะหนาปานกลางที่ท าข้ึนให้มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนในตัว โดยใช้โลหะที่
ไม่ใช่เหล็กจะต้องท าเครื่องหมายบอกไว้ท่อโลหะหนาปานกลางแต่ละท่อนจะต้องท าเครื่องหมายด้วยตัวอักษร 
IMC ไว้ทุกๆ ระยะ 762 มม. (30 นิ้ว) เครื่องหมายตัวอักษรต้องทนทานไม่ลบง่าย ท่อโลหะหนาปานกลาง แต่
ละท่อนจะต้องแสดงช่ือผู้ผลิตและเครื่องหมายการค้าที่ติดแน่นทนทานไม่ลบง่ายอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับท่อ
โลหะหนาปานกลางเช่น ข้อต่อ ข้องอ ที่ยึด ที่รองรับ  จะต้องมีการฉาบโลหะหรือน้ ายาเพื่อป้องกันการผุกร่อน 
หรือท าด้วยโลหะที่มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนอยู่แล้วในตัว เพื่อให้ทนมาจากโรงงานผู้ผลิตห้ามใช้อุปกรณ์ที่
ใช้ประกอบที่ท าหรือดัดแปลงข้ึนเอง 
   6.9  ท่อโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing , EMT) และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อโลหะบางและ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบจะต้องมีการฉาบสารป้องกันการผุกร่อนทั้งภายในและภายนอกด้วยสังกะสี ผลิตตาม
มาตรฐาน ANSI C80.3 ท่อโลหะบางจะต้องท าให้ผิวภายนอกมีลักษณะที่เห็นได้ว่าต่างท่อโลหะหนา ลักษณะที่
เห็นได้ว่าต่างกับท่อโลหะหนาน้ีจะต้องทนทานอยู่ให้เห็นได้หลังการติดต้ังแล้ว ถ้าท่อโลหะบางเป็นแบบที่ใช้ต่อ
กันด้วยเกลียวที่ท าส าเร็จมาจากผู้ผลิต ข้อต่อท่อจะต้องเป็นแบบที่ออกแบบให้ป้องกันท่อบิดงอตรงส่วนที่เป็น
เกลียว 
  6.10 Flexible Metalic Tubing และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ ต้องท าข้ึนโดยมีการป้องกันการผุและ 18 มม.               
(3 / 4 นิ้ว) ขนาด 10 มม. (3.8 นิ้ว) จะใช้ได้เฉพาะที่เป็นกรณียกเว้นรอยต่อได้มิดชิด 
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7. รำงร้อยสำย (Wireways) และอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบ 
      รางร้อยสายต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากผู้ผลิตซึ่งได้ผลิตรางร้อยสายอยู่เป็นประจ าและเป็นผู้ผลิต              
ที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือรางร้อยสายแต่ละท่อนจะต้องแสดงช่ือและเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตไว้ในที่ๆเห็นได้                    
หลังการติดตั้งแล้วรางร้อยสายต้องผลิตและติดตั้งตามมาตรฐาน NEC 
   7.1  รางร้อยสาย เป็นทางเดินสายไฟมีช่องหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมท าด้วยโลหะมีฝา ปิด - เปิด ท าเป็นแบบ
มีบานพับหรือเป็นถอดออกได้ รางร้อยสายท าจากเหล็กหนาอย่างน้อย 1.6 มม. รางร้อยสาย และวัสดุที่ใช้
ประกอบต้องท าข้ึนโดยมีวิธีป้องสนิมฉาบสแีล้วอบแหง้และต้องออกแบบให้ประกอบเข้ากันได้โดยที่หมุดเกลียว/
สลักเกลียวที่ใช้ต้องฝังเรียบกับพื้นและผนังของรางร้อยสายไม่มีส่วนคมอันตรายต่อสายไฟในระหว่างการติดตั้ง 
   7.2  รางร้อยสายที่ท าข้ึนส าหรับใช้ภายนอกอาคาร ต้องมีลักษณะ กันน้ าได้ NEMA  type และผู้ผลิตต้อง
แสดงเครื่องหมาย หรือข้อความบอกไว้ที่ตัวรางร้อยสาย 
 7.3  ขนาดของรางร้อยสายมาตรฐาน รางร้อยสายมาตรฐานที่ใช้เหล็กหนา 1.6 มม ความยาวมาตรฐาน             
2400 มม มีขนาดต่างๆ ดังนี้ (ขนาดเป็นความกว้าง x ความสูง) 
    (1)  แบบที่ 1.   50x50   มม. 
    (2)  แบบที่ 2.   75x50   มม. 
    (3)  แบบที่ 3.  100x75  มม. 
   (4)  แบบที่ 4.  100x100 มม. 
   (5)  แบบที่ 5.  150x75  มม. 
   (6)  แบบที่ 6.  150x100 มม. 
   (7)  แบบที่ 7.  150x150 มม. 
   (8)  แบบที่ 8.  200x200 มม. 
 
 7.4 อุปกรณ์ประกอบ 
   (1)  ข้อต่อตรง (Fitting ) 
   (2)  ข้อต่อตรงปรับระยะได้ (Telescope Fitting) 
   (3)  ข้อต่อฉาก (90 Elbow) 
   (4)  ข้อต่อฉากกว้าง (90 Sweep Elbow) 
   (5)  ข้อต่อสามทาง (Tee) 
   (6)  ข้อต่อกากะบาด (Cross Junction Box) 
   (7)  ข้อโค้ง 22.5 องศา (22.50 Elbow) 
   (8)  ข้อโค้ง 45 องศา (45 Elbow) 
   (9)  ข้อต่อแปลน (Flange Adaptor Fitting) 
   (10)  แผ่นปิดท้ายราง (Closing Plate) 
   (11)  ห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบที่ใช้หรือดัดแปลงข้ึนเอง 
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8. รำงวำงสำย (Cable Tray Cable Laddle)  และอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบ 
      กฎและวิธีการติดตั้งรางวางสายและจ านวนสายให้ใช้ตามที่ก าหนดใน NEC ดังระบุไว้ในเรื่องเงื่อนไข
ทั่วไป และดังที่จะระบุต่อไปนี้ 
    8.1 การต่อเนื่องถึงกัน (Bonding) การใช้รางวางสายส าหรับวางสายไฟฟ้าโดยรางเป็นโลหะ จะต้องระวัง
เกี่ยวกับการต่อเนื่องถึงกันตลอดของเส้นทางต่อลงดินไม่ให้มีการขาดตอนได้ ข้อต่อระหว่างรางวางสายแต่ละ
ช่วงจะต้องแน่นสนิท และรางวางสายจะต้องมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าต่ าตลอดระยะทาง และต้ องรับ
ปริมาณกระแสไฟฟ้าอันเกิดจากการลัดวงจรได้อย่างปลอดภัย 
    8.2 ขนาดของรางวางสายมาตรฐาน รางวางสายต้องผลิตตามมาตรฐานที่ใช้อยู่ทั่วไป 
    8.3 อุปกรณ์ประกอบส าหรับรางวางสายจะต้องใช้ชนิดที่ท าข้ึนมาเฉพาะส าหรับการใช้งานลักษณะนั้น                  
โดยห้ามมิให้ใช้อุปกรณ์ประกอบที่ท าหรือดัดแปลงข้ึนเองดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อโค้งแนวราบ (Elbows) แบบ 30 , 45 , 60 , 90 องศา 
  (2)  ข้อโค้งแนวดิ่ง (Vertical Riser)  แบบ 45 , และ 90 องศา 
  (3)  ข้อต่อรางแบบลดขนาด (Reducer)  
  (4)  ข้อต่อรางแบบสามทาง (Tee) 
  (5)  ข้อต่อรางแบบกากกะบาด (Cross) 
  (6)  อุปกรณ์การแขวน (Suspension) 
  (7)  อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทางแนวราง 
 
9.  กำรอุดช่องเพ่ือป้องกันไฟลำม (Fire Seal) 
 วัสดุป้องกันไฟลามเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน (เทียบเท่า) 
  9.1  คุณสมบัติ 
  9.1.1  ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับความร้อนสูง 
  9.1.2  เกาะยึดได้ดีกับคอนกรีต, โลหะ, ไม้, พลาสติก และ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าได้ดี 
  9.1.3  สามารถตัดออกได้ง่ายเมื่อแห้งตัว ทนการสั่นสะเทือนได้ดี 
  9.1.4  สามารถขยายตัวแทนที่ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
  9.1.5  สามารถทนความร้อนได้ถึง 1000 องศาเซลเซียส ได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 
  9.1.6  ไม่มีอะไรระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งในขณะปกติและขณะเกิดเพลิงไหม้ 

  9.2  วิธีการติดตั้ง 
  การใช้วัสดุป้องกันไฟลามต้องติดตั้งตามค าแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ความเสียหายใดๆที่เกิดจาก
ความผิดพลาดของผู้รับจ้างและ/หรือไม่ได้ท าตามค าแนะ 
 9.3  การใช้งาน 
  9.3.1 ใช้อุดรอบท่อและภายในท่อร้อยสาย รางร้อยสาย รางวางสาย สายเดินลอย ที่เดินทะลุผ่านพื้น               
และผนังระหว่างช้ันทั้งหมด 
  9.3.2 ช่องเปิดที่เปิดไว้ส าหรับสายไฟ ราง และท่อร้อยสายในอนาคต 
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10. บัสเวย์ ( Busways ) 
  10.1 กฏและวิธีการ บัสเวย์และอุปกรณ์ให้ใช้ชนิดและวิธีการติดตั้งตามกฏที่ก าหนดไว้ใน " 'Article 364 , 
NE Code" 10.2 มาตรฐานและการรับรอง 
    10.2.1 บัสเวย์และอุปกรณ์ขนาดกระแสไฟฟ้า 600 อัมแปร์ และต่ ากว่าอย่างน้อยต้องได้รับการรับรอง
โดยการไฟฟ้าท้องถ่ิน และต้องท าตามมาตรฐาน  IEEE , NEMA  หรือเทียบเท่า 
  10.2.2 บัสเวย์และอุปกรณ์ขนาดอื่น ต้องได้การรับรองโดย Underwriters Laboratories, IEC หรือ
สถาบัน     ที่เทียบเท่า และต้องท าตามมาตรฐาน IEEE, NEMA หรือเทียบเท่า 
 10.3 ข้อก าหนดทั่วไปบัสเวย์แบบ Feeder และ/หรือ Plug-in เป็นแบบใช้บัสอะลูมิเนียมหรือทองแดง                
ตามที่ก าหนดอยู่ในกล่องหุ้มปิด (Totally Enclosed Housing) ใช้ติดตั้งได้ทุกต าแหน่ง โดยไม่ท าให้ค่าการ
น ากระแสลดลง บัสเวย์แบบ Plug-in  และ Feeder ต้องติดตั้งต่อกัน หรือสลับกันได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ 
การติดตั้งต้องพยายามใช้ขนาดช่วงความยาวมาตรฐานให้มากที่สุด  และใช้ช่วงพิเศษตามที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไป
ตามสถานที่ติดตั้ง บัสเวย์ที่ติดต้ังในแนวนอนต้องมีแขวนทุกช่วงระยะไม่เกินประมาณ 2000 มม. บัสเวย์ติดต้ัง
ในแนวดิ่งต้องมีการยึดด้วย Spring Hanger ทุกช่วงระยะประมาณ 4000 มม. บัสเวย์ที่อยู่ภายนอกอาคาร ต้อง
เป็นแบบกันน้ าที่เหมาะสมส าหรับใช้ภายนอก (IP 65) บัสเวย์ที่ติดทะลุพื้น หรือผนังกันไฟต้องมีแผ่นกันเพลิง
ลาม (Firestop) ติดตั้งตามจุดต่างๆที่ เหมาะสม ปลายบัสเวย์ต้องมีฝาครอบปิด (End Closer) บัสเวย์ที่
ก าหนดให้มีแผ่นสายดิน       ต้องใช้แผ่นสายต้ังทุกช้ิน ต้องใช้ของที่ท าโดยผู้ผลิตบัสเวย์ และท าตามที่ผู้ผลิต
แนะน า 
 10.4 แรงดันไฟฟ้าตก (3 Phase, Line-to-Line, 80% Power Factor) 
      10.4.1 Feeder Busway ไม่เกิน 3.32 โวลต์ ต่อ 100 ฟุต ( 30.48 เมตร ) 
   10.4.2 Plug-in Busway ไม่เกิน 1.92 โวลต์ ต่อ 100 ฟุต จ่ายโหลดเฉลี่ย 
  10.5 การทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร บัสเวย์ทุกชนิดต้องทนกระแสไฟลัดวงจรตามที่ก าหนด ในแบบ แต่ต้อง            
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน NEMA ส าหรับบัสเวย์แต่ละขนาด 
  10.6  คุณสมบัติในระหว่างการใช้งาน  บัสเวย์ต้องออกแบบและทดสอบที่กระแสไฟฟ้าตามขนาดที่ก าหนด  
ในขณะที่ท างานรับกระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด (Rated Current) อุณหภูมิจะต้องสูงข้ึนไม่เกิน 55 องศาเซลเซียส 
ในขณะที่อุณหภูมิโดยรอบ 40  เสียหาย 
 10.7 บัสบาร์ต้องท าด้วยอลูมิเนียม (55%  Conductivity) หรือทองแดง (98%Conductivity) ตามที่
ก าหนด ในแบบตลอดความยาวต้องหุ้มด้วยฉนวนพีวีซี Class A (105 องศาเซลเซียส) หรือ Class B (130 
องศาเซลเซียส) ตลอดความยาวถ้าหากบัสบาร์หลายแผ่นอยู่ชิดกัน และอยู่ชิดกับกล่องนอก ต้องมีแผ่นฉนวนไม
ลาร์ Class A กั้นระหว่างบัสบาร์และกับกล่องนอกด้วย 
 10.8 กล่อง (Housing) กล่องหุ้มเป็นแบบหุ้มมิด ท าด้วยเหล็กแผ่นหนา มีสีกันสนิมและสีพ่นกับทั้งสองด้าน             
บัสบาร์ แบบ Plug-in ต้องมีช่องเปิดเป็นฝาแบบมีบานพับส าหรับแต่ละช่อง 
  10.9 จุดต่อ (Joint) จุดต่อส าหรับบัสเวย์ขนาดกระแสไฟเกิน 500 อัมแปร์ ต้องเป็นแบบที่สามารถตรวจ              
ความแน่นของจุดต่อได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องตัดไฟ การต่อใช้สลักเกลียว การขัน และการตรวจสลักเกลียว 
ต้องท าจากด้านหน้าด้านเดียวได้บัสเวย์ต้องถอดออกได้ โดยไม่ต้องรื้อถอนช่วงอื่น  
  10.10 ช่องเปิด (Plug-in openings) เฉพาะบัสเวย์แบบ Plug-in ตรงช่องเปิดต้องมีอุปกรณ์รับที่แข็งแรง                  
พอรับกระแสไฟลัดวงจรได้ ถ้าหากมีแผ่นสายดินในบัสเวย์ต้องมีที่รับแผ่นสายดินของ Plug-in Unit ด้วย 
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  10.11 Plug-in Units ส าหรับใช้กับบัสเวย์แบบ  Plug-in ต้องใช้ชนิดและขนาดตามที่ก าหนดในแบบ Pulg-
in Units ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการใส่หรือถอดขณะที่สวิตช์ปิด (ON) ตัวกล่องและแผ่นสายดินต้องต่อลงดินกับ
กล่องบัสเวย์ และแผ่นสายดินในบัสเวย์ ก่อนที่บัสบาร์ที่มีไฟจะแตะกันตัว Plug-in Units ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน               
ฝาเปิดในขณะที่สวิตช์ปิด (Defeatable  Interlock) และป้องกันการสับสวิตช์เข้าได้ในขณะที่ฝาเปิด กล่องต้อง
สามารถใส่กุญแจได้ในในขณะที่ฝาปิดและสวิตช์เปิด ( OFF ) อยู่ Plug-in แบบไม่มีสวิตช์ (Cable Tap Box)                 
ให้ใช้ฝาแบบยึดด้วยสลักเกลียว ภายในต้องมีข้ัวต่อสายที่ใช้ได้กับสายอะลูมิเนียมหรือทองแดงที่มีขนาดและ
จ านวนเพียงพอกับขนาดกระแสไฟฟ้า 
 10.12  บัสเวย์ต้องมีข้อต่อแบบขยายตัวได้ ( Expansion Joint) ใส่ไว้ตามระยะทางที่ผู้ผลิตก าหนดไว้                 
หรือตามต าแหน่งที่ก าหนดในแบบ 
 
11.  ระบบป้องกันฟ้ำฝ่ำ (Lightning Protection System) 
 ระบบป้องกันฟ้าฝ่าต้องสามารถป้องกันสิ่งก่อสร้างจากการถูกฟ้าผ่าลงไปที่สิ่งก่อสร้างนั้นได้ ระบบนี้
ประกอบด้วยหลัก ล่อฟ้า สายดินและหลักดินการติดตั้งต้องท าให้ถูกต้องตามกฏที่ดีและให้ท าตามค าแนะนะ
ของผู้ผลิตทุกประการ 
 11.1 หลักล่อฟ้า (Lightning Air Terminal) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  11.1.1 หลักล่อฟ้าให้ท าด้วยทองแดงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 15 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 
600 มม. ปลายแหลม  ยึดติดกับอาคารโดยใช้แป้นทองแดงที่ท าเฉพาะโดยใช้เกลียวหรือเช่ือมติด หรือใช้สิ่งอื่น
แทนหลักล่อฟ้าหากก าหนดในแบบ 
  11.1.2 ในกรณีที่หลักล่อฟ้ายึดติดกับเสาเหล็กเพื่อให้ได้ความสูงตามที่ต้องการ เสาต้องใช้เสา
เหล็กอาบสังกะสีตามมาตรฐาน มอก.26  ประเภทที่ 2 และให้ใช้ขนาดท่อและความสูง (ไม่รวมหลักล่อฟ้า)                
ไม่น้อยกว่าดังนี ้
        -  เสาสูงไม่เกิน 1000 มม. ให้ใช้ท่อขนาด 25 มม.  
        -  เสาสูงเกิน 1000 มม.  แต่ไม่เกิน 2000 มม. ให้ใช้ท่อขนาด 40 มม. 
        -  เสาสูงเกิน 2000 มม. ให้ใช้ท่อขนาด 40 มม. และมีลวดสลิงยึดติดกับหลังคาสามเส้น  
  11.1.3 ระยะห่างระหว่างหลักล่อฟ้าทั้งหมดให้ยึดถือตามแบบและตามกฏของ NFPA 
 11.2 หลักดิน (Ground Rod) 
 หลักดินต้องเป็นแกนเหล็กหุ้มด้วยทองแดง ( Copper Clad ) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. 
(3/4 นิ้ว) มีความยาวไม่น้อยกว่า 3,000 มม. หรือตามที่ก าหนดในแบบ 
  11.3  สายดิน ( Conductor )  
      11.3.1 สายดินให้ใช้สายทองแดงเปลือยขนาดไม่เล็กกว่า 70 ตร.มม. เช่ือมติดระหว่างหลักล่อฟ้ากับ
หลักดิน (Ground rod ) และโครงสร้างอาคารหรือใช้เช่ือมเหล็กโครงสร้างของเสาต้นที่ก าหนดแทน หาก
ก าหนด                ในแบบ 
      11.3.2 ระหว่างหลักล่อฟ้าทั้งหมด ให้ใช้สายทองแดงเปลือยขนาดไม่เล็กกว่า 70 ตร.มม. หรือสาย
ทองแดงชนิดตามที่ก าหนด ที่มีเนื้อที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า 70  ตร.มม. เช่ือมต่อกันทุกหลัก 
      11.3.3 ระหว่างหลักดินทุกหลักให้ใช้ สายทองแดงเปลือยขนาดไม่เล็กกว่า 150 ตร.มม. เช่ือมต่อกัน               

ทุกหลัก หรือใช้เช่ือมเหล็กโครงสร้างของคานคอดินแทนหากก าหนดในแบบ 
      11.3.4 ระยะห่างระหว่างหลักดินทั้งหมดให้ยึดถือตามแบบเป็นเกณฑ์ 
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 11.4  รอยต่อ (Joints)   
      11.4.1 การเช่ือมต่อระหว่างหลักล่อฟ้ากับแป้นยึดหลักล่อฟ้า ให้ใช้เกลียวของหลักล่อฟ้าหรือใช้                

Bolt ยึด ในกรณีที่ใช้หลักล่อฟ้าชนิดที่ไม่มีเกลียว 
     11.4.2 การเช่ือมต่อระหว่างแป้นยึดหลักล่อฟ้ากับสายเช่ือมต่อระหว่างหลักล่อฟ้า สายเช่ือมต่อ

ระหว่างแป้นยึดหลักล่อฟ้ากับสายดินให้ใช้วิธีการเช่ือมแบบ Exothermic Welding ที่ได้รับ
การรับรองให้ใช้ได้ 

     11.4.3  การเช่ือมต่อระหว่างสายดินกับสายดิน สายดินกับเหล็กหลักดิน ให้ใช้กรรมวิธีเดียวกับข้อ 
11.4.4 
     11.4.4  การเช่ือมต่อระหว่างสายดินกับเหลก็โครงสร้างให้ใช้วิธีการเช่ือมแบบ Exothermic Welding 
หรือในกรณีจ าเป็นให้ใช้การเช่ือมทองเหลืองแบบใช้แก๊ส (Gas  Welding  แทนโดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรก่อน 
  11.5  การทดสอบ 
      11.5.1 เมื่อได้ท าระบบป้องกันฟ้าผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบหลักล่อฟ้าทุก
หลักว่าต่อลงดินได้ดีไม่มีส่วนใดขาดตอน โดยให้จัดหลักดินพิเศษ ส าหรับตรวจสอบแล้วต่อสายดินช่ัวคราวข้ึนไป
ท าการทดสอบโดยใช้ Earth Tester พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการทดสอบมอบไว้ให้ผู้ว่าจ้างไว้เป็นหลักฐาน 
     11.5.2 ผู้รับจะต้องท าการทดสอบหลักดินทกุหลกัว่าต่อลงดินได้ดีโดยใช้ Earth Tester พร้อมที่จัดท า

รายงานผลการทดสอบมอบไว้ให้ผู้ว่าจ้าง 
     11.5.3  ในกรณีที่หลักล่อฟ้าต้นใดต่อลงดินไม่ดี ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขเพื่อให้หลักล่อฟ้าต่อลงดินได้ดี                
โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
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หมวดท่ี 5 
แผงสวิทซ์จ่ำยไฟฟ้ำรวม 

                                                            
1. ควำมต้องกำรท่ัวไป 

1.1 ข้อก าหนดนี้ครอบคลุมถึงความต้องการด้านออกแบบและสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ าซึ่งประกอบด้วย         
แผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board, MDB), แผงสวิตซ์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency 
Distribution Board, EMDB) และแผงสวิตซ์ไฟฟ้ารองทั่วไป (Sub Distribution Board, SDB or Feeder 
Board) 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งแผงสวิตซ์ฯพร้อมอุปกรณ์ต่างๆไว้ในห้องและ/หรือสถานที่ ที่จัดเตรียม
ไว้การจัดสร้างแผงสวิตซ์ฯที่ประกอบในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานการรับรองโดยมาตรฐานสากล                      
ISO 9001:2000 และมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. 1436-2540 อีกทั้งเป็นผู้ผลิตมาตรฐานที่เคยผ่านการ
ทดสอบ Type Tested Assemblies ตามมาตรฐาน IEC 60439-1 และรับรองผลการทดสอบโดย KEMA                 
หรือ VDE โดยผู้ผลิตจะต้องมีสามัญวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการผลิตและการ
ติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ 

1.3 การจัดสร้างแผงสวิตซ์ฯต้องท าด้วยฝีมือช่างที่ดี วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติ เท่ากับหรือดีกว่า 
คุณสมบัติ ที่จะกล่าวในข้อก าหนดนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในแผงสวิตซ์ต้องมีคุณสมบัติใช้ได้ตามมาตรฐานนั้นๆ              
ที่ระบุให้เลือกใช้ในข้อก าหนด 

1.4 สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติหรือ Molded Case Circuit Breaker ทุกตัวที่ใช้ในแผงสวิตซ์ ฯ จะต้องผลิตโดย
ผู้ผลิตรายเดียวกัน ยกเว้น Main Circuit Breaker Tie Circuit Breaker และ Automatic Transfer Switch 
(ATS) ให้ใช้จากผู้ผลิตรายอื่นได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

1.5 ก่อนสั่งซื้อหรือจัดสร้างแผงสวิตซ์ฯ ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์             
ที่จะใช้ทุกชนิดตามรายการ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน 

1.6ขนาดของแผงสวิตซ์ฯ ให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบ และ/หรือ ในรายการ ให้ถือเป็นขนาดข้ันต่ า แต่ถ้าหาก
สวิตซ์ตัดตอน และอุปกรณ์อื่นที่ใช้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของแผงสวิตซ์ให้ใหญ่ข้ึน โดยถือรวมอยู่ในงานเป็น
ราคาเหมาะสมที่จะไม่มีการเพิ่มราคาจากราคาที่เสนอไว้ 
2. พิกัดของแผงสวิตซ์ฯ 

2.1 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้แผงสวิตซ์ฯที่กล่าวถึงรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีการออกแบบ             
สร้างตาม NEMA, IEC และมาตรฐานอื่นๆตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้แต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบและมาตรฐานการ
ไฟฟ้าที่ก าหนดไว้แผงสวิตซ์ฯต้องมีคุณสมบัติใช้ได้ตามความต้องการของ NEC CODE ข้อ 384 โดยมีคุณสมบัติ                    
ทางเทคนิคอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  RATED SYSTEM VOLTAGE  : 416/240 VOLT. 
  SYSTEM WIRING   : 3 PHASES, 4WIRES. FULL NEUTRAL, 
25%G. 
  RATED FREQUENCY   : 50 HZ. 
  RATED CURRENT   : ตามระบุในแบบ SINGLE LINE DIAGRAM 
  RATED SHOT CIRCUIT WITHSTAND : ตามระบุในแบบ SINGLE LINE DIAGRAM 
  RATED PEAK WITHSTAND  : 1,000 VOLT. 
  CONTROL VOLTAGE   : 220-240 VAC. 



รายการประกอบแบบ หน้าที่ 121 รวม 264 หน้า 
 

   

 

  TEMPERATURE RISE   : ตาม IEC 60439-1 
  FINISHING OF CABINET   : ELECTRO PLATED ZINC TO BS 1706 and  

        EPOXY-POLYESTER POWDER PAINT COATING 
  TYPICAL FORMS   : 2b 
  TYPE OF CABINET   : Dead Front with Rotary Handles. 
  DEGREE OF PROTECTION  : IP 31 ส าหรับงานภายในอาคาร 

      : IP 43 ส าหรับงานภายนอกอาคาร 
 

3. ลักษณะโครงสร้ำงและกำรจัดสร้ำงแผงสวิตซ์ฯ 
3.1 แผงสวิตซ์ที่ใช้เป็นแบบตั้งพื้น (Floor Standing) ชนิด Dead – Front โครงสร้างของแผงสวิตซ์ฯ               

ต้องเป็นแบบ Modularized Design System, Self – Standing Metal Structure โดยโครงสร้างรอบนอก               
ที่ เป็นส่วนเสริมความแข็งแรงท าด้วยเหล็กหนาอย่างน้อย 2.0 มม. เช่ือมติดกันหรือยึดติดกันด้วยสลัก                   
และแป้นเกลียวถ้าแผงสวิตซ์ฯ มีหลายส่วน 

3.2 ลักษณะของแผงสวิตซ์ฯต้องจดัแบ่งออกเปน็สว่นๆ (Verticle Section) อย่างสมบูรณ์สามารถแยกจาก
กันเป็นอิสระได้โดยง่าย แต่ละส่วนต้องมีขนาดอยู่ในช่วงที่ก าหนด ดังนี้ 
  ความสูง  : ไม่เกิน 2,200 มม. 
  ความกว้าง : ระหว่าง 300-1,000 มม. 
  ความลึก  : ระหว่าง 600-1,000 มม. 

3.3 ภายในของแผงสวิตซ์ฯ แต่ละส่วนต้องจัดแบ่งภายในออกเป็นช่องๆ  (Compartment) โดยการแบ่ง 
Compartment ต้องแบ่งแยกออกเป็นช่องๆ ดังนี้ (ตามข้อก าหนดของแต่ละ Typical Form) 

3.3.1 Circuit Breaker Compartment ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ 
3.3.2 Metering & Control Compartment ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัด , อุปกรณ์ป้องกัน

รวมทั้ง Terminal Block ส าหรับต่อสายระบบควบคุมและสัญญาณเตือน โดยปกติช่องนี้ให้จัดไว้ที่ส่วนบนของ
แผงสวิตซ์ฯ 

3.3.3 Busbars Compartment เป็นช่องส าหรับติดตั้ง Bus bars ทั้ง Horizontal และ Busbars       
ปกติให้จัดอยู่ในส่วนหลังของแผงสวิตซ์ฯ 

3.3.4 Cable Compartment จัดไว้ส าหรับเป็นช่องวางสายไฟฟ้าก าลัง (power-Cable) เข้า – 
ออกจากแผงสวิตซ์ฯ แต่ละช่องที่กล่าวแล้ว ต้องมีแผ่นวัสดุกั้นแยกกันไว้เพื่อไม่ให้มีการสัมผัสถึงจากช่องหนึ่งไป
ยังอีกช่องหนึ่งได้โดยง่ายแต่ละส่วนของแผงสวิตซ์ฯ มีแผ่นโลหะกั้นแยกส่วนภายในออกจากกัน (Sheet Metal 
Safety Partition) แผ่นกั้นช่องและแยกส่วนของแผงสวิตซ์ ฯ ต้องเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

3.4 ฝาด้านหน้าเป็นแผ่นเหล็กพับข้ึนขอบ โดยมีด้านหนึ่งยึดด้วย Removable Pin Hidden Hinges               
ส่วนอีกด้านหนึ่งให้เป็น Screw Lock หรือ Key Lock เพื่อความสะดวกในการเปิด/ปิด ถอดฝาได้ง่าย 
บานประตูต้องแข็งแรงไม่บิดงอ ฝาส าหรับ Metering and Control Compartment ให้แยกเป็นอีกฝา
หนึ่ง 

3.5 ฝาปิดด้านหลังทั้งหมด ให้ใช้แบบถอดได้ ยึดด้วยสปริง (Snap–On Lid) หรือแบบอื่นที่สามารถถอดฝา
เปิด/ปิดได้ง่ายโดยต้องได้รับการพิจารณาไห้ความยินยอมจากวิศวกรก่อน และให้เจาะรูระบายอากาศ 
(Drip–Proof Louver) โดยมีแผ่นเหล็กชนิดรูพรุน (Pertorated Sheet Metal) ติดด้านในที่ฝาปิด
ด้านข้างและที่ฝาปิดด้านหลัง 
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3.6 ฝาด้านข้างริมนอกทั้ง 2 ด้าน ให้เป็นแผ่นเหล็กเรียบหรือพับข้ึนขอบรูปด้านละ 1 ช้ิน ยึดติดกับ
โครงสร้างแผงสวิตซ์ฯด้วยสกรูหรือสลัก และแป้นเกลียว ขนาดและจ านวนที่เหมาะสมให้มีความ
แข็งแรงแต่ในกรณีที่ต้องใช้แผงสวิตซ์ฯหลายส่วน (Verticle Section) เรียงต่อกันให้ใช้ฝากั้นระหว่าง
ส่วน (Sheet Metal Safety Partition) ต้องเป็นแผ่นเหล็กเรียบหนาไม่น้อยกว่า1.6 มม. โดยมีช่อง
เจาะทะลุถึงกันเพียงพอ      ตามต้องการ 

3.7 ฝาด้านบน ให้เป็นแผ่นเหล็กพับข้ึนขอบ แบ่งอย่างน้อยเป็น 2 ช้ิน โดยช้ินหนึ่งเป็นฝาปิดเฉพาะส่วน 
Cable – Compartment ยึดติดกับโครงสร้างแผงสวิตซ์ฯ ด้วยสกรูหรือสลัก และแป้นเกลียว ขนาด
และจ านวนเหมาะสม ให้มีความแข็งแรง 

3.8 ส่วนฝาทุกด้าน รวมทั้งแผ่นกั้นช่องต้องเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. และฝาของแผงสวิตซ์ฯ      
ทุกด้านต้องมีสายดินบริภัณฑ์ โดยใช้ทองแดงชุบแบบถักต่อลงดินที่โครงของแผงสวิตซ์ฯ 

3.9 การประกอบแผงสวิตซ์ ต้องค านึงถึงกรรมวิธีระบายความร้อนที่เกิดข้ึนจากอุปกรณ์ภายในโดยวิธี
ไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติทั้งนี้ให้เจาะเกร็ดระบายอากาศที่ฝาอย่างเพียงพอพร้อมติดตั้ง
ตะแกรงกันแมลง (Insect Screen) 

3.10 การป้องกันสนิมและการทาสีให้เหล็กและแผ่นเหล็กทุกช้ินที่ใช้เป็นเหล็กชุบ (Electro galvanized 
Steel) หรือชุบป้องกันสนิมด้วยวิธีอื่น ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

3.11 กรรมวิธีป้องกันสนิมและการพ่นสโีลหะช้ินส่วนที่เป็นเหลก็ทุกช้ิน ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมแล้วพ่น
สีทับตามวิธีข้างล่าง 

3.12 ช้ินส่วนที่เป็นอลูมิเนียมและโลหะไม่เป็นสนิมชนิดอื่น ถ้าก าหนดไว้ให้พ่นสีก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับที่
ก าหนดแต่ไม่ต้องล้างด้วยน้ ายากันสนิม 

3.13 วิธีท าความสะอาดโลหะ 
a) ท าการขัดผิวโลหะให้เรียบและสะอาด 
b) ท าการล้างแผ่นโลหะเพื่อล้างไขมัน หรือน้ ามันออกจากแผ่นโลหะสะอาด(Degreasing) 
c) เฉพาะแผ่นเหล็ก ถ้ามีร่องรอยของการเกิดสนิม และไม่ใช่แผ่นเหล็กใหม่ ต้องล้างด้วย

น้ ายาล้างสนิมเพื่อให้สนิมเหลืออยู่หลังการขัดหลุดออกทั้งหมด น้ ายาล้างสนิมให้ใช้ของ
ICI                  หรือเทียบเท่า 

3.14  การเคลือบผิวช้ันแรก ให้ใช้วิธีชุบสังกะสี โดยวิธีชุบสังกะสี โดยวิธีชุบไฟฟ้า หรือ ELECTROPLATED 
ZINC ตามมาตรฐาน BS 1706 

3.15  การพ่นสีช้ันนอกให้ใช้สีผงอีพ็อกซี่/โพลีเอสเตอร์อย่างดีพ่นให้ทั่วอย่างน้อยความหนาสี 60 ไมครอน                
แล้วอบด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส 

3.16  กรณีที่ใช้งานและติดตั้งอยู่ใก้ลทะเล หรือมีโอกาสสัมพัดไอเกลือ ผู้ผลิตจะต้องมีผลการทดสอบการ
คงทนต่อการผุกร่อน หรือ Test certificated โดยการทดสอบ Salt Spray Resistance Test ตาม
มาตรฐาน ISO 7253 มากกว่า 1000 ช่ัวโมง โดยผ่านการรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรอืองค์กร
ที่เช่ือถือได ้
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4.  Main Circuit Breaker 
 4.1  Circuit Breaker ที่น ามาใช้ทั้งหมด ต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE หรือ IEC 

และต้องมีค่า Interrupting Capacity ไม่น้อยกว่า 50 KA (380 V) หรือตามที่ก าหนดในแบบ 
     4.2  การติดตั้งเป็นแบบ Fixed, Plug-in หรือ Draw-out ตามที่ก าหนดในแบบ 
     4.3  Drives เป็นชนิด Mechanically Operated สับเข้าด้วยมอเตอร์ หรือโซลินอยด์ซึ่งบังคับได้โดยการ
กดปุ่ม 
    4.4   Main Circuit Breaker เป็นชนิด Salid State Trip ประกอบด้วยระบบการท างานดังนี้ 
          - Ground Fault Protection 
          - Overcurrent Protection 
          - Instantaneous Trip 
         - Long Time Delay and Short Time Delay setting 
     4.5  Main Circuit Breaker ต้องมีอุปกรณ์ประกอบ (Accessories) ดังนี้ 
          - Under Voltage Release with Time-Delay 
          - Shunt Trip 
          - Auxiliary Contacts ส าหรับการท า Intelock, Signalling, Control และต้องเหลือส ารองไม่น้อยกว่า 50 % 
          - ต้องมี Key Interlock ถ้ามีก าหนดในแบบ 
 
5.  Tie Circuit Breaker 
     5.1 มีคุณสมบัติเหมือน Main Circuit Breaker ทุกประการ 
     5.2  มี Key Interlock กับ Main Circuit Breaker ของยูนิตซับสเตช่ันทั้ง 2 ชุด ซึ่ง Tie Circuit Breaker               

จะไม่สามารถสับเข้าได้ถ้า Main Circuit Breaker สับเข้าอยู่ทั้ง 2 อัน ซึ่ง Tie Circuit Breaker                
จะสับเข้าได้เฉพาะเมื่อ Main ตัวใดตัวหนึ่งสับออกแล้วเท่านั้น 

 
6.   Feeder Circuit Breaker 
     6.1  Feeder Circuit Breaker ทั้งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งหมดและการเลือกคุณลักษณะ                 

ของ Feeder Circuit Breaker ต้องมี Coordination Pattern ที่ เหมาะสมกับ Main Circuit 
Breaker              ที่อยู่ต้นทาง และ Sub Feeder Circuit Breaker ที่อยู่ปลายทาง 

     6.2  เป็นชนิด Molded Case หรือ Open Frame การติดตั้งเป็นชนิด Fixed, Plug-in หรือ Draw-Out 
ตามที่ก าหนดในแบบ 

     6.3  Drives เป็นชนิด Toggle Operating Mechanism ท างานด้วยระบบ Trip Free มี Trip Indication 
แสดงที่ Handle Position หรือ Drives เป็นชนิดอื่น ตามที่ก าหนดในแบบ 

     6.4  Feeder Circuit Breaker ขนาดต้ังแต่ 100 ถึง 250 แอมป์เฟรม Tripping Unit เป็นชนิด Thermal-
Magnetic non-adjustable type 

     6.5  Feeder Circuit Breaker ขนาดสูงกว่า 250 ถึง 600 แอมป์เฟรม Tripping Unit เป็นชนิด 
Thermal-Magnetic adjustable type 

     6.6  Feeder Circuit Breaker ขนาดสูงกว่า 600 แอมป์เฟรมขึ้นไป Tripping Unit เป็นชนิด Solid State  
Trip ซึ่งสามารถปรับค่า Overload Tripping และ Instantaneous Tripping ได ้
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     6.7  Feeder CB. ขนาดตั้งแต่ 1000 แอมป์ข้ึนไป Triping Unit จะต้องเหมือนข้อ 6.6 และต้องมี Ground 
fault sensor 

 
7. Automatic Transfer Switch 
     7.1  ต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE หรือ IEC ชนดิ 3 เฟส 50 แฮร์ตซ์ 380 V. 4 

POLE และต้องมีค่า Interrupting Capacity ไม่น้อยกว่า 50 KA (380V) หรือตามที่ก าหนดในแบบ 
     7.2  อุปกรณ์ Automatic Transfer Switch ทั้งชุดให้ใช้ของผู้ผลิตเดียวกันที่ได้ประกอบส าเร็จ และผ่าน

การทดสอบใช้งานจากโรงงานผู้ผลิต 
     7.3  ลักษณะการท างานต้องเป็น Mechanically Ierlock, Mechnically Held, Electrically Operated  

และควบคุมการท างานด้วย Solid State Control 
     7.4  ชุดควบคุมการท างานแบบ Solid State จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพื่อควบคุมการท างานของเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้า และ ATS ได้ดังนี ้
          - Source Monitoring ซึ่งประกอบด้วย Under voltage - Sensing Devices 
          - Time Delay on Starting ปรับค่าได้ระหว่าง 0-30 วินาที 
          - Time Delay on Transfer ปรับค่าได้ระหว่าง 0-30 วินาที 
         - Time Delay on Retransfer to Normal Source ปรับค่าได้ระหว่าง 0-5 นาที 
         - Time Delay on Engine Shutdown ปรับค่าได้ระหว่าง 0-15 นาที. 

- Engine Generator Exercise Timer เพื่อเดินเครื่องโดยไม่สับเปลี่ยนไปจ่ายโหลดโดยต้ังให้เครื่อง                 
เดินทุกสัปดาห์ ครั้งละ 10-15 นาที 

     7.5  ต้องมี Selector Switch เพื่อเลือกการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดังนี้ 
          -   "Engine Off" เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะไม่ท างานไม่ว่ากรณีใด 
          -   "Auto" ระบบจะท างานโดยอัตโนมัติตามปกติ 
          -   "Test With Transfser" ส าหรับทดสอบระบบการท างานเหมือนจริงทุกประการ 
          -   "Test Without Transfer" ส าหรับทดสอบระบบการท างานโดยสวิทซ์ไม่มีการสับเปลี่ยน 
     7.6  มี Auxiliary Contact ชนิด DPDT ส าหรับใช้ในการควบคุมการท างานและการต่อใช้งานร่วมกับระบบ

อื่นตามที่ก าหนดในแบบอย่างพอเพียง 
     7.7   มี Indicating Lamp ติดตั้งที่ด้านหน้าตู้ เพื่อแสดงสภาวะการท างาน "Normal" และ "Transfer" 
 
8. อุปกรณ์และเครื่องวัดส ำหรับแผงจ่ำยไฟฟ้ำรวม 

8.1 แผงสวิทซ์จ่ายไฟฟ้ารวมจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบ เช่น Control Wiring, Mimic 
Bus, Name Plate และอื่นๆ ตามข้อก าหนดในบท "เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบส าหรับแผงสวิทซ์
จ่ายไฟฟ้า" 
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9. บัสบำร์และกำรติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ 
 บัสบาร์ต้องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 98% ที่ผลิตข้ึนส าหรับใช้กับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดย
ผลิตตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ 
 บัสบาร์มีขนาดตามที่ก าหนดในแบบ และมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN 43671 
หรือ IEC 60439 – 1 โดยให้คิดแบบ พ่นสี/ทาสี (Coated/Painted) หรือหุ้มด้วย HEAT SHRINK และได้รับ
การยอมรับตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าก าหนด ตัวน า (Conductor) ท าด้วยทองแดงทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่าขนาด CIRCUIT BREAKER ที่ก าหนดในแบบ โดยทาสีแสดงเฟสเป็นช่วงๆ ช่วงละประมาณ 10 ซม. โดย
ก าหนดสีดังนี้ 
 LINE 1 :  สีน้ าตาล 
 LINE 2 :  สีด า 
 LINE 3 :  สีเทา 
 NEUTRAL :  สีฟ้า 
 GROUND :  สีเขียวแถบเหลือง 
 
 ขนาดของบัสบาร์ เส้นศูนย์ให้มีขนาดเท่ากับเส้นเฟสหรือตามที่ก าหนดขนาดบัสบาร์เส้นดิน(Ground Bus)
ให้ใช้ทองแดงที่มีความสามารถรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 2% ของเส้นเฟสแต่ทั้งนี้ MAIN BUSBARS ทั้งเส้นเฟส
,เส้นศูนย์และเส้นดินต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 120 ตารางมิลลิเมตร ส าหรับแผงสวิตซ์ฯที่ใช้ Main Breaker มี
ขนาดเกิน 800 แอมแปร์ 
 การติดตั้งเมนบัสบาร์ ให้ใช้แนวนอน และฟีดเดอร์บัสบาร์ให้ใช้แบบตั้งการจัด BUSBAR ทั้ง PHASE to 
PHASE และ PHASE to GROUND ต้องจัดให้ส่วนที่เป็นตัวน าไฟฟ้า (Live Part) มีระยะห่างกันได้ไม่น้อยกว่า 
50 มิลลิเมตร ในกรณีที่ไม่สามารถจัดระยะตามที่ก าหนดนี้ได้ ให้หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่ถูกออกแบบให้ใช้หุ้มบัส
บาร์โดยเฉพาะ และมีสีของฉนวนตรงตามรหัสสีของบัสบาร์ที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความสามารถในการรับ
กระแสไฟฟ้าของบัสบาร์ที่อาจลดลง 
 การจัดเรียงบัสบารใ์นแผงสวิตซ์ฯ ให้จัดเรียงตาม LINE 1, 2, 3 โดยเมื่อมองเข้ามาด้านหน้าของสวิตซ์ฯให้มี
ลักษณะเรียงจากหน้าไปหลังหรือจากด้านบนลงมาด้านล่าง หรือ จากซ้ายมือไปขวามือ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 บัสบาร์ที่ติดตั้งตามแนวนอน (รวมทั้ง Neutral Bus และ Ground Bus) ต้องมีความยาวตลอดเท่าความ
กว้างของแผงสวิตซ์ฯ ทั้งชุด 
 บัสบาร์เส้นดินต้องต่อกับโครงของแผงสวิตซ์ฯทุกๆส่วนและต้องมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าที่ มั่นคงถาวร               
บัสบาร์เส้นดินและเส้นศูนย์ ต้องมีพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเตรียมไว้ ส าหรับต่อสายดินของบริภัณฑ์ 
 BUSBAR HOLDERS ต้องเป็นวัสดุประเภท FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER หรือ EPOXY–
RESIN แบบสองช้ินประกบ BUSBAR โดยยึดด้วย BOLT และ NUT หุ้ม SPACER ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า  
 BUSBAR และ HOLDERS ต้องมีข้อมูลทางเทคนิค และผลการค านวณเพื่อแสดงว่าสามารถทนต่อแรงใดๆ            
ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ ไม่น้อยกว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรด้านแรงต่ าของหม้อแปลงไฟฟ้า แต่ต้องไม่
ต่ ากว่าที่การไฟฟ้าก าหนด โดยไม่เกิดการเสียหายใดๆ รวมทั้ง BOLTS และ NUTS ต้องทนต่อแรงเหล่านั้นได้
ด้วยเช่นกัน 
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10. สำยไฟฟ้ำส ำหรับภำยในแผงสวิตซ์ฯ 
 สายไฟฟ้าส าหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซึ่งเดินเช่ือมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้ากับ TERMINAL BLOCK ให้ใช้สายชนิด FLEXIBLE ANNEALED ให้ใช้ชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ 
750 โวลต์ ฉนวนทนความร้อนได้ 70 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าหลายเส้นที่เดินไปด้วยกันให้สีต่างกันเพื่อความ
สะดวกในการบ ารุงรักษาโยกย้ายต้องระบุไว้ในแบบ (As built Drawing) ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถน า
กระแสไฟฟ้าได้ตามต้องการ แต่ไม่เล็กกว่าก าหนดดังนี ้
   CURRENT CIRCUIT : 4.0 ตารางมิลลิเมตร 
   VOLTAGE CIRCUIT : 2.5 ตารางมิลลิเมตร 
   CONTROL CIRCUIT : 1.5 ตารางมิลลิเมตร 
   GROUND ส าหรับานประตู : 1.0 ตารางมิลลิเมตร  
 การต่อวงจรเพื่อการก าลังในแผงจ่ายไฟ เช่น ระหว่างบัสบาร์กับสวิตซ์ฯตัดตอน เป็นต้น ให้ต่ อด้วย
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนชนิดทนแรงดันได้ 750 โวลต์ และทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หรือต่อ
ด้วยบัสบาร์ทองแดงหุ้มฉนวนแบบหดตัวด้วยความร้อน (Heat Shrinkable Tubing) ที่ 40 องศาเซลเซียส ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อเข้าหา หรือขนาดตามที่ก าหนดในแบบ 
 การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตซ์ฯให้เดินในท่อร้อยสาย หรือรางพลาสติกช่วงที่ต่อเข้าอุปกรณ์ให้ร้อยใน
ท่อพลาสติกอ่อน การต่อสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ให้ต่อผ่านข้ัวต่อสายชนิดสองด้าน ห้ามต่อตรงกับอุปกรณ์ ถ้ามี
สายไฟฟ้าส่วนที่ต้องเดินอยู่นอกให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดหลายแกนมีฉนวนและเปลือกนอก 
 สายไฟฟ้าทุกเส้นที่ปลายทั้ง 2 ด้านต้องมีหมายเลขก ากับ (Wire Mark) เป็นแบบปลอกสวม ยากแก่การ
ลอกหลุดหาย 
 ข้ัวต่อสาย (Terminal) ให้ใช้แบบใช้เครื่องมือกลบีบ ข้ัวต่อสายไฟฟ้าเป็นชนิดที่ใช้กับสายทองแดง 
 สลักเกลียว แป้นเกลียวและแหวน (Bolts, Nuts & Washers) ส าหรับต่อบัสบาร์ให้ใช้ชนิด High–Tensile, 
Electro–Galvanized or Chrome – Plated ให้ใช้จ านวนสลักและแป้นเกลียวให้ เพียงพอแล้วขันด้วย
Torque Wrench ให้เพียงพอตามที่ก าหนดไว้ 
 การต่อสายไฟเข้ากับบัสบาร์ ต้องต่อผ่านข้ัวต่อสาย การต่อข้ัวต่อสายกับบัสบาร์ หรือต่อบัสบาร์กับบัสบาร์ 
ให้ใช้สลักและแป้นเกลียวพร้อมแหวนสปริง ก่อนต่อต้องท าความสะอาดบริเวณ ผิวสัมผัสด้วยแปรงโลหะ 

 
11. MIMIC BUS และ NAMEPLATE 
 แผงสวิตซ์ฯ ต้องมีข้อมูลข้ันต้นแสดงไว้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและบ ารุงรักษาอย่างน้อย ดังนี้ 
 ที่หน้าแผงสวิตซ์ฯ ต้องมี Mimic Bus เพื่อแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าและออกท าด้วยแผ่นพลาสติก
สีด า ส าหรับแผงสวิตซ์ฯ ระบบไฟฟ้าปกติ และสีแดงส าหรับแผงสวิตซ์ฯ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือสิ่งที่ผู้ว่าจ้าง
เห็นชอบมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกับแผงสวิตซ์ฯ 
 ให้มี Nameplate เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าใด จ่ายหรือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใด หรือกลุ่มใด 
เป็นแผ่นพลาสติกพื้นสี เช่นเดียวกัน MIMIC BUS แกะเป็นตัวอักษรสีขาวโดยความสูงของตัวอักษรต้องไม่น้อย
กว่า 20 มิลลิเมตร (ถ้าเป็นงาน กฟน. จัดท า) หรือตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 
 ป้ายแสดงช่ือและสถานที่ติดต่อของผู้ลิต เป็นป้ายที่ทนทานไม่ลบเลือนได้ง่ายติดไว้ที่แผงสวิตซ์ฯด้านนอก
ตรงที่ๆเห็นได้ง่ายหลังการติดตั้งแล้ว 
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12.กำรติดตั้ง  
 แผงสวิตซ์ฯ ที่ติดตั้งในสถานที่ใช้งานจริงต้องยึดติดกับฐานที่ตั้งด้วยน๊อต จ านวนไม่น้อยกว่า 4 จุดตามมุม
ทั้งสี่อย่างแน่นหนา 
 ในกรณีที่เป็นพื้นคอนกรีต น็อตที่ใช้ต้องเป็นแบบ EXPANSION BOLT 
  
 13.กำรทดสอบ 

13.1 การทดสอบประจ าโรงงานผู้ผลิต (Routine Test) ตามมาตรฐาน IEC 60439 – 1 จะต้องท าการ
ทดสอบ ดังต่อไปนี้ 
  - ตรวจสอบการท างานตามวงจรควบคุมทางด้านไฟฟ้า (Wiring, Electrical-Operation) 
   -ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Test) 
  - ตรวจสอบการป้องกันทางด้านไฟฟ้า (Protective Measures) 
  - ตรวจสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation Resistance) 

13.2  นอกจากการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างเมื่อมีการติดตั้งในสถานที่ใช้งาน
แล้ว ต้องตรวจทดสอบอย่างน้อยดังนี้ 

13.2.1 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตซ์ ทั้งหมด 
13.2.2 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder) ต่างๆที่ออกจากแผงสวิตซ์ฯ 
13.2.3 ตรวจสอบระบบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อทดสอบความถูกต้อง 

 
14.เครื่องมือบ ำรุงรักษำ 
 14.1 ที่ข้างแผงสวิตซ์ฯ แต่ละชุด ให้ติดตั้งเครื่องมือ ส าหรับเปิดบานประตูด้านหน้าหนึ่งอัน โดยมี
ประกบติดรัดไว้กับแผงสวิตซ์ฯ ให้สูงประมาณ 1,800 มม. 

 14.2 ให้จัดชุดเครื่องมือบ ารุงรักษาประกอบด้วยเครื่องเปิดบานประตูด้านหน้าหนึ่งอัน ไขควงส าหรับ
ถอดสกรูยึดแผ่นโลหะหนึ่งอัน Torque Wrench ขนาดที่เหมาะสมหนึ่งอันพร้อมหัว ส าหรับขันสลักและแป้น
เกลียวที่ใช้ยึดบัสบาร์และสวิตซ์ฯ ตัดตอนครบทุกขนาดที่ต้องใช้หนึ่งชุด พร้อมกล่องโลหะ ส าหรับใส่เครื่องมือ
ทั้งหมด ชุดเครื่องมือบ ารุงรักษาน้ีให้จัดให้ตามจ านวนที่ก าหนดในรายการ 
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หมวดท่ี 6 
หม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดน้ ำมัน 

 
1. ควำมต้องกำรท่ัวไป 
 1.1 หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง (Power Transformer) ต้องเป็นชนิดขดลวดจุ่มอยู่ในน้ ามัน (Oil immersed) 

ส าหรับใช้งานภายนอกอาคาร 
1.2 หม้อแปลงไฟฟ้าต้องผลิต และทดสอบ ตามมาตรฐานของ TIS, ANSI หรือ IEC ฉบับล่าสุด และต้อง
เป็นไปตามกฎและระเบียบของการไฟฟ้า 

 1.3 การแสดงพิกัดต่างๆของหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องอ้างอิงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสความช้ืนสัมพัทธ์ 
50 % 
 1.4 หม้อแปลงไฟฟ้า ต้องมีคุณสมบัติ และสมรรถนะ ดังนี้.- 
  - Rated Primary Voltage              : ตามที่ก าหนดในแบบ 
  - Rated Frequency                    : 50 Hz 
  - Number of Phase                   : 3 
  - Rated Power Output                : ตามที่ก าหนดในแบบ 
  - Vector Group                         : Dyn 11 
  - HV. No-Load Tap Changer          : -4x2.5%  (MEA) 
                                                   : +-2x2.5% (PEA) 
  - Total loss at P.F1                    : ไม่เกิน 1.5% ที่ Full load 
 1.5 ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดหมอ้แปลง ให้วิศวกรของผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง และการไฟฟ้า
ท้องถ่ินพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนการสั่งซื้อหม้อแปลง โดยในรายละเอียดต้องแสดงข้อมูลให้พิจารณา
อย่างน้อยดังนี้ :- 
  - รายละเอียดของวัสดุ, Rated Voltage และ Current ของขดลวดแรงสูง และแรงต่ า 
  - Rated Frequency 
  - Number of Phase 
  - No Load Loss และ Rated Load Loss 
  - Tap Changer 
   - Rated Rasic Impulse Level 
  - Impedance Voltage 
  - Vector Group 
  - noise Level 
  - Percent Efficency 
  - Percent Regulation at 100% PF 
  - ขนาดมิติ และน้ าหนัก 
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2. ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
 2.1 แกนเหล็ก 
  2.1.1  Iron Core สร้างข้ึนด้วย High Grade Nonaging Silicon Steel Lamination ซึ่งมี Magnetic 

Permeability สูงและให้ค่า Hysteresis และ Eddy Current Loss ต่ า 
 2.2  ขดลวดและฉนวน 
  2.2.1 High Voltage และ Low Voltage Winding โลหะตัวน าท าด้วยทองแดงหุ้มด้วยฉนวน CLASS A 
 2.3 Tap Changer 
  2.3.1 ที่ High Vohage Winding ต้องมี Off-Load Tap Changer ตามที่ก าหนดในข้อ 1.4 
  2.3.2 ด้ามหมุนของ Tap Changer ต้องสามารถแสดงให้ทราบได้ว่าในขณะนั้นอยู่ในต าแหน่งของ Tap ใด 
 2.4 ข้ัวต่อสาย 
  2.4.1 ข้ัวต่อสายแรงสูงต้องท าให้เหมาะสมส าหรับใช้ต่อกับบัสบาร์ หรือต่อกับสายเคเบิ้ลแรงสูง (โดยให้
พิจารณาจากแบบ) เพื่อต่อกับสวิทซ์แรงสูงอย่างเหมาะสม 
  2.4.2 ข้ัวต่อสายแรงต่ าท าด้วยทองแดง เคลือบทับด้วย High Conductivity Bronze หรือ Hot-Tin 
dippe จะต้องเหมาะสมส าหรับใช้ต่อกับบัสบาร์ หรือต่อกับสายเคเบิ้ล (โดยให้พิจารณาจากแบบ) 
  2.4.3 Bolts, Nuts และ Lock washers ที่ใช้กับข้ัวต่อสายต้องท าด้วย Stainless Steel 
 2.5 ตู้หม้อแปลง 
  2.5.1 ท าด้วยโลหะมีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพการใช้งาน และการเคลื่อนย้าย 
  2.5.2 สีทาภายในตู้เป็นชนิดที่เหมาะสมส าหรับการใช้บรรจุน้ ามัน สีทาภายนอกตู้ทารองพื้นด้วย 
Primer Coat และทาสีทับอย่างน้อย 2  ช้ันซึ่งเป็นชนิดที่ทนต่อสภาวะการใช้งานนอกอาคาร 
 
3.  อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง 
 3.1 หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อยที่สุดดังนี้ 
  3.1.1 Drain Valve, Sampling 
  3.1.2 Lifting  Lugs 
  3.1.3 Earhting Terminal 
  3.1.4 Oil Level gauge 
  3.1.5 Off Load Tap Changer 
  3.1.6 Thermometer Pocket 
  3.1.7 Pressure relief device 
 3.2  ส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต้ังแต่ 1000-2500 KVA. จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมดังนี้ 
  3.2.1 Dial Type Thermometer with adjustable contact 
  3.2.2 Buchholz Relay 
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4. กำรติดตั้งหม้อแปลง 
 4.1 ให้ติดตั้งตามลักษณะและตามต าแหน่งที่ระบุในแบบ หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม โดย

ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานแต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของการไฟฟ้าท้องถ่ิน 
 4.2 การเคลื่อนย้ายหม้อแปลงจะต้องท าด้วยความระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อหม้อแปลง 
 
5. กำรทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ำ 

5.1  หม้อแปลงไฟฟ้าต้องผ่านการท า Routine Test จากโรงงานผู้ผลิตโดยมีเอกสารแสดงผลการทดสอบ
และลงนามรับรองโดยวิศวกร ในรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

  5.1.1 Measurement of Winding Resistance 
  5.1.2 Measurement of Impedance Voltage 
  5.1.3 Measurement of Load Loss 
  5.1.4 Measurement of no Load Loss 
  5.1.5 Measurement of Insulation Resistance 
  5.1.6 Measurement of Voltage Ratio 
  5.1.7 Check of Polarity and Vector Group 
  5.1.8 Induced Voltage Test 
  5.1.9 Applied Voltage Test 
 5.2 หม้อแปลงไฟฟ้าต้องผ่านการตรวจสอบ และได้รับรองให้ใช้จากการไฟฟ้าท้องถ่ิน 
 5.3 เมื่อติดตั้งในสถานที่ใช้งานแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องท าการวัดค่าความต้านทานของฉนวนที่ข้ัวต่างๆอย่าง
ครบถ้วนและท าการตรวจทดสอบการท างานของอุปกรณ์ควบคุมต่างๆแล้วท ารายงานส่งผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน 
ผู้ว่าจ้าง 
 5.4  ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ชุด 
ต่อผู้ว่าจ้าง 
 
6. กำรรับประกัน 
 6.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันว่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่จะน ามาใช้เป็นของใหม่ที่ผลิตจากโรงงานและยังไม่เคย
ติดตั้งใช้งานที่ใดหากไม่ถูกต้องผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยน 
 6.2 ผู้รับจ้างต้องรับประกันหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการเสียหายเนื่องจากข้อผิดพลาดในการผลิต การขนส่ง           
และการติดตั้งโดยต้องรับซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มใช้งานหรือวันรับมอบงาน
ทั้งระบบ 
 6.3 เมื่อครบก าหนดการรับประกัน ผู้รับจ้างต้องตรวจ ท าความสะอาด และท ากาขันรอยต่อทุกจุด 
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หมวดท่ี 7 
ระบบแจ้งสัญญำณเพลิงอัตโนมัติ 

 
1.  ควำมต้องกำรท่ัวไป 
     1.1 ระบบจะต้องได้รับการรับรองจากมาตรฐาน UL และติดตั้งตามข้อก าหนดของ Nation Fire 

Protection Association (NFPA) และ NE Code article 760 
 
2. กำรท ำงำนของระบบ 
      2.1 การจับหาเพลิงและการควบคุม 
          2.1.1  เครื่องจับเพลิง (Actuating devices) จะจัดแบ่งเป็นโซน โดยมีหลอดไฟสัญญาณของโซน (LED)    

ติดที่แผงควบคุม 
          2.1.2  เมื่อมีสัญญาณเพลิงจากโซนใด หลอดไฟสัญญาณของโซนจะติดหรือกระพริบพร้อมทั้งมีเสียง

สัญญาณเตือน (PRE ALARM) แต่หลอดไฟสัญญาณจะยังคงติดอยู่จนกว่าจะกลับสู่เหตุการณ์
ปกติ ถ้าหากในขณะนั้นผู้ควบคุมต้องการส่งเสียงสัญญาณไปที่โซนที่เกี่ยวข้องหรือทุกโซนพร้อม
กันหมดก็สามารถเลือกท าได้โดยใช้สวิตซ์แจ้งสัญญาณเพลิงแบบมีสวิตซ์กุญแจเพื่อส่ง Genera 
alarm ซึ่งจะส่งเสียงสัญญาณทันทีจนกว่าจะกดสวิตซ์ตัดเสียง (Alarm acknowledge) 

  2.1.3  ถ้าหากไม่มีผู้ใดกดสวิตซ์ตัดเสียงภายในระยะเวลาที่ตั้งไว้ (ตั้งไว้ 0 -5 นาที) ระบบจะส่งเสียง
สัญญาณไปยังโซนที่เกี่ยวข้อง โดยอัตโนมัติซึ่งท าได้ 2 วิธีตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดดังนี้ :- 

            2.1.3.1 เสียงสัญญาณจะดังขึ้นเฉพาะในโซนที่เกิดเพลิงเท่านั้นแต่ผู้ควบคุม ยังคงสามารถส่งเสียง            
ไปยังโซนอื่นได้ตามที่จะเลือกหรือ 

                  2.1.3.2 เหมือนข้อ 2.1.3.1 ข้างบนแต่เสียงสัญญาณจะดังข้ึนในช้ันของโซนที่เกิดเพลิง
ช้ันบนเหนือช้ันน้ันและช้ันล่างจากช้ันน้ันพร้อมกันทั้งสามช้ัน 

  2.1.4  เสียงสัญญาณที่ส่ง เลือกใช้ตามที่ก าหนดในแบบ ดังนี้:- 
                  2.1.4.1 ระฆัง (BELL) ขนาดตามที่ก าหนด  
                  2.1.4.2 แตร (HORN) ขนาดตามที่ก าหนด  
                  2.1.4.3 เสียง Slow whoop (Sweeping from 800 Hz  to 1200 Hz) โดยใช้ล าโพง 
         2.1.5 แผงควบคุมรวม ต้องมีสวิตช์ตัดเสียง (Alarm silence/ acknowledge switch) ซึ่งจะตัดเสียง

สัญญาณที่แผงควบคุมรวมและที่โซนต่างๆถ้าหากเกิดมีสัญญาณเพลิงเพิ่มข้ึนอีกในโซนอื่นหรือใน
โซนเดียวกัน เสียงสัญญาณจะดังขึ้นใหม่อีกครั้งจนกว่าจะกดสวิตช์ตัดเสียงอีกครั้ง 

          2.1.6 แผงควบคุมรวมต้องมีสวิตช์ยกเลิกการแจ้งสัญญาณเพลิงเมื่อเหตุการณ์ปกติ (System reset 
switch) 
          2.1.7 หากมีก าหนดในแบบให้ติดตั้งเครือ่งแจง้สญัญาณเพลิงไปที่สถานีดับเพลิงผ่านวงจรสายโทรศัพท์ที่

ผู้ว่าจ้างเช่าไว้โดยมีสวิตช์พิเศษที่แผงควบคุมรวมส่งสัญญาณโดยกลับข้ัวแบตเตอรี่ผ่านสายเช่าซึ่ง
สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าในสายเช่าได้สายเช่าน้ีต้องมีสัญญาณแจ้งเหตุเสียในกรณีสายขาดหรือ
ลัดวงจรด้วย ที่สถานีดับเพลิงต้องติดแผงแจ้งสัญญาณเพลิงประกอบด้วยไฟสัญญาณและเสียง
สัญญาณสวิตช์ตัดเสียงสัญญาณ โดยต้องมีแบตเตอรี่ส ารองอัดไฟได้ พร้อมเครื่องอัดไฟ 
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          2.1.8 ให้ติดตั้งรีเลย์ส าหรับแต่ละโซน ท างานในกรณีมีสัญญาณเพลิงให้ เพียงพอส าหรับใช้ตัด
เครื่องปรับอากาศและพัดลม บังคับลิฟ ต์ ดับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าฯลฯย่างน้อยให้มีติดต้ังไว้ให้โซน
ละหนึ่งชุดนอกนั้นให้ติดตั้งไว้ตามที่ก าหนดในแบบ 

          2.1.9 ทุกวงจรดีเทคเตอร์ วงจรส่งเสียงสัญญาณวงจรสายตรงแจ้งสัญญาณเพลิงไปที่สถานีดับเพลิงและ
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต้องมีสัญญาณไฟและเสียงแจ้งเพื่อเหตุเสียเช่น ในกรณีสายขาด สาย
ลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าต่ าเกินกว่าก าหนดและต้องมีสวิทช์กดตัดเสียงสัญญาณได้แต่ไฟสัญญาณ
จะต้องติดอยู่จนกว่าจะแก้ไขเสร็จ หากมีเหตุเสียอย่างอื่น เกิดข้ึนอีก เสียงสัญญาณต้องดังข้ึนอีก
ได ้

 2.2 ระบบส่ งเสียงสัญญาณและเสียงพู ดฉุกเฉิน (Evacuation and one-way em ergency 
communication system) 
          2.2.1 ถ้าหากในแบบก าหนดไว้ อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณจะต้องเป็นแบบ Slow whoop และอุปกรณ์

ส่งเสียงพูดฉุกเฉินได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบแจ้งสัญญาณเพลิงอัตโนมัติ 
          2.2.2 เครื่องขยายเสียงต้องติดตั้งให้มีจ านวนพอส าหรับล าโพงทุกตัวท างานพร้อมกันด้วยเสียงดังพอ  

หากเครื่องขยายเสียงเสียต้องมีสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงให้รู้เครื่องท าเสียงสัญญาณ Slow 
whoop ต้องมี 2 ชุด (Redundant dual tone generators) เครื่องขยายเสียงต้องมีส ารองเกิน
จ านวนที่ใช้อีกหนึ่งชุดซึ่งจะสับเปลี่ยนใช้งานแทนเครื่องที่เสียโดยอัตโนมัติ 

          2.2.3 แต่ละวงจรเครื่องขยายเสียงและวงจรล าโพงต้องมีสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงแจ้งให้ทราบใน
กรณีที่มีเหตุเสียเพื่อให้สามารถหาเหตุเสียได้ง่ายวงจรล าโพงต้องต่อในลักษณะที่ท าให้ล าโพงอื่น
ยังใช้ได้ ในกรณีที่ล าโพงตัวใดตัวหนึ่งคอยล์ขาด 

          2.2.4 อุปกรณ์ทั้งหมดต้องท างานจากแบตเตอรี่ของระบบแจ้งสัญญาณเพลิงอัตโนมัติ 
 2.3 ระบบส่งเสียงสัญญาณอื่นให้ใช้ระฆังหรือแตร ตามที่ก าหนดในแบบ 
 2.4 ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Fireman's emergency telephone system) 
          2.4.1 ถ้าหากในแบบก าหนดไว้ ให้ติดตั้งระบบโทรศัพท์สายตรงเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินตามต าแหน่งที่

ก าหนด เพื่อใช้ติดต่อกันระหว่างแผงควบคุมรวมและต าแหน่งต่างๆของอาคาร 
          2.4.2 ระบบโทรศัพท์นี้ต้องมีสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงเมื่อมีเหตุเสียเช่น สายขาด สายลัดวงจร เป็นต้น 
        2.4.3 เครื่องโทรศัพท์ต้องสามารถใช้งานได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 5 เครื่อง 
        2.4.4 เมื่อยกโทรศัพท์ขึ้นหรือเสียบโทรศัพท์มือถือเข้าไปที่เต้ารับ จะมีเสียงสัญญาณให้รู้ ในหูฟังพร้อม

กันนั้นจะมีสัญญาณไฟและมีสัญญาณเสียงที่แผงควบคุมรวม และที่แผงควบคุมระยะไกลเมื่อกด
สวิตช์รับโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะหยุดแต่สัญญาณไฟจะติดอยู่ตลอดเวลาที่ใช้ และจะสามารถ
เริ่มสนทนาได้ 

     2.5 ต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถทดสอบสัญญาณไฟต่างที่แผงควบคุมรวมด้วย 
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3.  อุปกรณ์ 
      3.1 แผงควบคุมรวม 
  3.1.1 แผงรวมต้องมีสัญญาณไฟต่างๆอย่างน้อยดังนี้ 
   3.1.1.1 สีเขียวแสดงให้รู้ว่ามีไฟ 
   3.1.1.2 สีเหลือง (Amber) แสดงว่ามีเหตุเสียเป็นสัญญาณร่วม 
   3.1.1.3 สีแดง แสดงว่ามีสัญญาณเพลิง เป็นสัญญาร่วม 
   3.1.1.4 สีเหลือง แสดงว่ามีเหตุเสียส าหรับค้นหาสาเหตุได้ง่าย ประกอบด้วยไฟส าหรับแรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอร์รี่ต่ า  วงจรสายแจ้งสถานีดับเพลิงเสีย เครื่องอัดแบตเตอรี่ก าลังอัดด้วยกระแสไฟระดับสูง ไฟเมนเสีย 
  3.1.2 แผงรวมต้องมีสวิตช์ควบคุมต่างๆคือ สวิตช์ตัดเสียงสัญญาณเหตุเสีย สวิตช์เลือกอัดแบตเตอรี่ด้วย

กระแสไฟระดับสูง สวิตช์ซ้อมสัญญาณเพลิง สวิตช์ Reset ระบบ สวิตช์ตัดเสียงสัญญาณเพลิง 
สวิตช์ทดสอบหลอดสัญญาณไฟทุกหลอด รวมทั้งที่แผงโซน และสวิตช์ตัดวงจรแจ้งสถานีดับเพลิง
สวิตช์ต่างๆนี้ให้ติดรวมเป็นกลุ่มในแผงมีฝาปิดใส่มีกุญแจ 

  3.1.3 ระบบสัญญาณเสียง ต้องเป็นแบบที่สามารถดังข้ึนอีกครั้งได้ในกรณีมีสัญญาณเพลิงหรือเหตุเสีย
เกิดข้ึนอีกถึงแม้จะได้กดสวิตช์ตัดสัญญาณเสียงไปแล้วครั้งหนึ่ง 

  3.1.4 ให้ติดตั้งแผงโซน (Zone modules) ให้ครบตามจ านวนโซนในแบบ และมีส ารองอีกอย่างน้อย
หนึ่งโซน วงจรต้องเป็นชนิดแรงดันไฟฟ้าต่ ามีสญัญาณไฟสีแดงส าหรับสัญญาณเพลิง  สัญญาณไฟ
สีเหลืองส าหรับกรณีเหตุเสีย  

  3.1.5 การต่อสายวงจรจับเพลิง ให้ใช้ตามที่ก าหนดจากชนิดต่างๆดังนี้:- 
3.1.5.1 สายวงจรแบบ Class A (4 สาย) ซึ่งสามารถแจ้งสัญญาณเพลิงได้ถึงแม้สายจะขาดที่จุด

หนึ่ง หรือสายลัดวงจรที่จุดหนึ่ง หรือ 
3.1.5.2 สายวงจรแบบ 2 สาย ใช้ทั้งแจ้งสัญญาณเพลิง และส่งไฟไปที่เครื่องจับ ควันในวงจร

เดียวกันที่ปลายวงจรต้องมีตัวต้านทานติดไว้ 
3.1.6 แผงโซนแต่ละโซน มีสวิตช์ตัดวงจรแจ้งสัญญาณเพลิงซึ่งเมื่อใช้จะมีสัญญาณไฟแจ้งเหตุเสียปรากฎ 
3.1.7 แผงโซนแต่ละโซน ต้องมีรีเลย์ส าหรับแจ้งสัญญาณเพลิงและสัญญาณเหตุเสียเมื่อมีสัญญาณเพลิง 

หลอดไฟสัญญาณเพลิงต้องติดข้ึนจนกว่าจะยกเลิกด้วยสวิตช์ เมื่อมีเหตุเสียหลอดไฟสัญญาณเหตุ
เสียต้องติดข้ึนจนกว่าจะแก้เหตุเสียให้ดี 

3.1.8 แผงโซนต้องสามารถจ่ายก าลังไฟให้แก่เครื่องจับควันที่ติดตั้งในโซนน้ันอย่างพอเพียง 
3.1.9 แผงโซนแต่ละโซน ต้องมีรีเลย์พิเศษอย่างน้อยโซนละหนึ่งตัว เพื่อใช้ตัดพัดลมตัดเครื่องปรับอากาศ 

บังคับลิฟต์ ตัดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
 

 3.2 เครื่องอัดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ 
  3.2.1 เครื่องอัดแบตเตอรี่ ให้ใช้ไฟ 220 โวลต์  ซิงเกิ้ลเฟส 50 เฮิร์ตซ์ 2 สาย เป็นแบบ Dual rate, 

automatic, constant current มีหลอดไฟสัญญาณแสดงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ปกติ 
แบตเตอรี่อัดเต็ม เหตุเสียสายแบตเตอรี่ขาด สายแบตเตอรี่ลัดวงจร เป็นต้น ถ้าหากแรงดันไฟอัด
สูงกว่าปกติ เครื่องจะต้องระงับการอัดและมีสัญญาณไฟแจ้งเหตุเสีย มีสวิตช์เลือกอัดด้วย
กระแสไฟระดับสูงสวิตช์ทดสอบหลอดไฟและอื่นๆ ตามที่จ าเป็น 

          3.2.1.1 แบตเตอรี่ชนิด Maintainance free (Sealed lead-acid) ไม่ต้องเติมน้ ากลั่นมีอายุการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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          3.2.1.2 แบตเตอรี่ชนิด Nickel cadmium มีอายุการใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 10 ปี 
          3.2.1.3 ในกรณีที่ไฟเมน ไม่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง แบตเตอรี่ต้องพอใช้งานขณะไฟเมนดับได้ 60 

ช่ัวโมงแล้วมีก าลังพอใช้ส่งเสียงสัญญาณไปทั่วครบทั้งระบบได้นานไม่น้อยกว่า 10 นาที 
          3.2.1.4 ในกรณีที่ไฟเมนมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองจะต้องมีเครือ่งอัดแบตเตอรีแ่ละแบตเตอรีส่ ารอง ให้

พอใช้ได้ 24 ช่ัวโมง 
          3.2.1.5 แบตเตอรี่ใช้ระบบ 24 โวลต์ 
  3.2.2 ต้องแสดงการค านวณก าลังไฟที่ใช้ทั้งหมด  เพื่อหาขนาดแบตเตอรี่และขนาดเครื่องอัดแบตเตอรี่ด้วย 
 3.3 เครื่องจับเพลิง (Detector) มีใช้ชนิดต่างๆตามที่ก าหนดในแบบดังนี้:- 
         3.3.1 เครื่องจับความร้อนแบบ Rate of rise-fixed temperature เป็นชนิดที่ออกแบบให้สวยงาม ซึ่ง

จะท างานเมื่ออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิในห้องสูงเกินก าหนด และในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกิน
ประมาณ 135 องศาฟาเรนไฮต์ด้วย 

3.3.2 เครื่องจับความร้อนแบบ Fixed temperature เป็นชนิดที่ออกแบบให้สวยงามซึ่งจะท างานใน
กรณีที่อุณหภูมิสูงเกินระดับที่ก าหนดคือประมาณ 135 หรือ 200 องศาฟาเรนไฮต์ 

         3.3.3 เครื่องจับควันแบบ Ionization เป็นแบบใช้สาร Radioactive ใช้กับระบบไฟ 24 โวลต์ ดีซี มี
หลอดไฟสัญญาณเพลิงในตัวและสามารถต่อพ่วงหลอดไฟสัญญาณไปติดที่อื่นได้ (Remote fire indicator 
lamp) เป็นแบบปรับความไวได้ 
         3.3.4 เครื่องจับควันแบบ Photoelectric เป็นชนิดใช้ LED ใช้กับระบบไฟ 24 โวลต์ดีซี มีหลอดไฟ

สัญญาณเพลิงในตัวและสามารถต่อพ่วงหลอดไฟสัญญาณได้ 
          3.3.5 Duct mounted ionization detector เป็นแบบท างานเหมือนข้อ 3.3.3 แต่เป็นกล่องใส่เครื่อง

จับควันติดตั้งที่ช่องลมกลับหรือช่องเข้าเครื่องเป่าลม มี Sampling tube เป็นท่อ EMT เจาะรู
ยาวตามขนาดเครื่อง มีรีเลย์ส าหรับตัดไฟเครื่องเป่าลมหรือเปิด Damper มีสวิตช์ Reset 
หลอดไฟแจ้งสัญญาณเพลิงเป็นแบบปรับความไวได้ 

     3.4 สวิตช์แจ้งสัญญาณเพลิง (Manual station) มีใช้ตามที่ก าหนด 4 ชนิดดังนี้ :- 
  3.4.1 สวิตช์แจ้งสัญญาณเพลิงแบบธรรมดาใช้ติดฝังในผนังเป็นแบบดึงหรือมีปุ่มกด มีแท่งแก้วหรือ

กระจกป้องกันไม่ให้ดึงหรือกดได้ง่ายนักมีป้ายค าว่า "Fire" เห็นได้ชัดเจนมีคอนแทคแจ้งสัญญาณ
สามารถทดสอบการส่งสัญญาณได้โดยเปิดฝา มีสวิตซ์กุญแจเพื่อส่ง General alarm ให้ส่งเสียง
สัญญาณทันทีในช้ันนั้นสวิตซ์เป็นแบบ SPDT และมีเต้ารับโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency fire 
phone jack) ติดไว้ด้วย (ถ้าในแบบก าหนด) 

 3.5 เครื่องส่งเสียงสัญญาณ (Alarm indicating device) มีใช้ 4 ชนิดตามที่ก าหนดดังนี้:- 
  3.5.1 ในกรณีที่มีระบบส่งเสียงสัญญาณ Slow whoop และส่งเสียงพูดได้ด้วย ให้ใช้ล าโพงชนิด ดังนี้:- 
   3.5.1.1 ล าโพงใช้ในบริเวณนอกอาคารหรือบริเวณที่โดนฝน ใช้แบบ Voice/tone re-entrant 

ท าส าหรับติดฝังหรือลอยกรอบท าด้วยอลูมิเนียมหล่อ ทนละอองน้ า (Weatherproof) 
ใช้งานในอุณหภูมิได้สูงถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์ ทนความสั่นสะเทือน การผุกร่อน แมลง 
สามารถใช้งานก าลังสูงสุดได้ถึง ประมาณ 15 วัตต์ RMS โดยส่งเสียงได้ดังประมาณ 85 
db at 10 feet at power of 1/4 watt  มีหม้อแปลง และคะแปซิเตอร์ต่อคร่อมกับ
วงจรส่งเสียงสัญญาณเลือกต่อก าลังได้ 4 ระดับ คือ 2 วัตต์  1/2 วัตต์ และ 1/4 วัตต์ 
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   3.5.1.2 ล าโพงแบบโคนกระดาษ ขนาด 4 นิ้ว ท าส าหรับติดฝังในฝ้า หรือผนังมีตะแกรงสีขาว
แบบเหลี่ยมหรือกลมที่สวยงาม Cone เป็นชนิด Fire retardant, moisture proof  
ขนาดใช้ติดตั้งในกล่องต่อสายมาตรฐานขนาด 4 นิ้ว ร่วมกับกล่องต่อขนาด 1 1/2' มี
หม้อแปลงและคะแปซิเตอร์ต่อคร่อมกับวงจรส่งเสียงสัญญาณเลือกต่อก าลังได้ 2 ระดับ 
คือ 1 วัตต์ หรือ 1/2 วัตต์ ล าโพงสามารถส่งเสียงดังได้ประมาณ 85 db at 10 feet at 
power of 2 watts ล าโพง แบบนี้ใช้ติดในห้องท างาน ห้องพักขนาดเล็ก 

  3.5.2 ระฆังเป็นชนิด Low current 24 VDC vibrating bell ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคารเป็น
แบบใช้มอเตอร์หรือคอยล์ 2 ตัว มี 3 ขนาด คือ 

   3.5.2.1 6 นิ้ว ดังประมาณ 90 db at 10 feet 
   3.5.2.2 8 นิ้ว ดังประมาณ 91 db at 10 feet 
    3.5.2.3 10 นิ้ว ดังประมาณ 92 db at 10 feet 
  3.5.3 แตรเป็นชนิด  Vibrating horn กรอบท าด้วยอลูมิเนียมหล่อ แผ่น Diaphragm เป็นเหล็กเส

ตนเลส ตั้งระดับความดังได้ความดังสูงสุดประมาณ 104 db at 10 feet ใช้กับไฟ 24 โวลต์ดีซี 
 3.6 หลอดไฟสัญญาณ หลอดไฟสัญญาณต่างๆ ที่ใช้ในแผงควบคุมรวมให้เป็นชนิด light emitting diode (LED) 
 3.7 อุปกรณ์ส าหรับระบบส่งเสียงสัญญาณและเสียงพูดฉุกเฉินถ้ามีก าหนดให้ติดตั้งให้ใช้ดังนี้:- 
  3.7.1 เครื่องอัดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ใช้ส าหรับระบบแจ้งสัญญาณเพลิงต้องมีก าลังพอใช้กับระบบ

เสียงสัญญาณนี้ 
  3.7.2 เครื่องท าสัญญาณ Slow whoop (tone generator) ต้องมี 2 ชุด ใช้ 1 ชุด ส ารอง 1 ชุด 
  3.7.3  พรี-แอมพลีไฟเออร์ ต้องมี 2 ชุด เช่นกัน มีที่ต่อไมโครโฟนแบบมีสวิตช์ และมีที่ต่อ สัญญาณอื่น

ได้อีก 2 อย่างด้วย มีอุปกรณ์ปรับระดับสัญญาณส าหรับไมโครโฟนมีปุ่มปรับเสียงทุ้มและเสียง
แหลมแยกต่างหาก 

  3.7.4 อุปกรณ์ต่างๆตามข้อ 3.1.7.2 และ 3.1.7.3  ต้องมีการตรวจสอบการท างานโดย อัตโนมัติ หากมี
เหตุเสียจะมีสัญญาณไฟให้รู้และท าให้สัญญาณไฟแจ้งเหตุเสียร่วมติดข้ึนด้วย 

  3.7.5 เครื่องขยายเสียงต้องเปน็แบบ Modular เปลี่ยนได้ง่ายและมีเครื่องขยายเสียงส ารอง (Standby) 
ให้ 1 ชุด เครื่องขยายเสียงทั้งหมดต้องมีก าลังรวมพอที่จะส่งเสียงสัญญาณไปที่ล าโพงให้ดังเต็มที่
พร้อมกันหมดได้ระบบการส่งเสียงสัญญาณและเสียงพูดใช้ระบบ  25  หรือ  70.0  โวลต์  RMS 

  3.7.6 อุปกรณ์ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ให้ติดตั้งอยู่ที่แผงควบคุมรวม 
  3.7.7 ให้ติดตั้งไมโครโฟนชนิดแมกเนติก พร้อมสวิตช์กดส่งเสียงพูดมีสวิตช์เลือก 3 อัน คือ "All call", 

"Manual alarm", "Remote" ซึ่งมีไฟสัญญาณด้วย 
  3.7.8 ถ้าก าหนดไว้ในแบบให้ติดตั้งแผงควบคุมระยะไกลตามต าแหน่งที่ก าหนดประกอบด้วยอุปกรณ์

ครบชุด เหมือนข้อ 3.1.7.7 โดยติดในตู้มีกุญแจปิด แผงนี้ต้องสามารถท างานได้ครบเหมือนที่แผง
ควบคุมรวม 

  3.7.9 ต้องมีอุปกรณ์หรือสวิตช์ยกเลิกการส่งเสียงสัญญาณ และปุ่มกดเสียงสัญญาณ  Slow  whoop  
ปุ่มหนึ่ง เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกปุ่มหนึ่งเพื่อการทดสอบโดยมีติดตั้งที่แผงควบคุมรวม และแผง
ควบคุมระยะไกล นอกจากนั้นให้มีล าโพงที่แผงควบคุมรวม  เพื่อเลือกทดลองการส่งเสียง
สัญญาณและเสียงพูดได้ทุกโซน โดยไม่ต้องส่งเสียงสัญญาณออกไปที่ล าโพงของโซน 
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 3.8  อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ถ้าก าหนดไว้ให้ติดตั้ง ใช้อุปกรณ์ดังนี้ :- 
3.8.1 มีโทรศัพท์ชุดหนึ่งติดประจ าไว้ที่แผงควบคุมรวมและอีกชุดหนึ่งติดประจ าที่แผงควบคุมระยะไกล 

(หากมีติดตั้ง) มีสวิทช์ตอบรับและสัญญาณไฟการเรียก 
  3.8.2 อุปกรณ์ชุดควบคุมระบบโทรศัพท์ ประกอบด้วย สัญญาณเสียงเรียกและมี 20 Hz side tone 
oscillator 

3.8.3 ถ้าหากมีวงจรโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งวงจร ต้องมีสวิทช์เลือกวงจร (Phone circuit selector) มี
สวิตช์ตอบรับไฟสัญญาณเรียกซึ่งจะกระพริบเมื่อมีผู้เเรียกและจะติดตลอดเวลาเมื่อกดสวิตช์ตอบ
รับแล้วหากมีเหตุเสียในวงจรโทรศัพท์ต้องมีสัญญาณไฟและเสียงแจ้งเหตุเสีย 

           3.8.4 ให้ติดตั้งเต้ารับโทรศัพท์ ส าหรับใช้เสียบโทรศัพท์มือถือ ตามจุดต่างๆ ที่ก าหนดในแบบ 
           3.8.5 ให้จัดโทรศัพท์แบบมือถือพร้อม Coiled และเต้าเสียบจ านวนตามที่ก าหนดและให้จัดตู้

แขวนเก็บโทรศัพท์นั้นไว้ให้ในห้องแผงควบคุมรวมด้วย 
 
4. กำรติดตั้ง 

4.1  ให้ติดต้ังแผงควบคุมรวมของระบบแจ้งสัญญาณเพลิง พร้อมทั้งแบตเตอรี่และเครื่องอัดในแผงควบคุม
รวมของอาคารตามต าแหน่งที่ก าหนด 

4.2  สายไฟฟ้า ให้ใช้สาย มอก. 11 ชนิด 70 องศาเซลเซียส 250 โวลต์ ขนาดไม่เล็กกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร 
ส าหรับวงจรแจ้งสัญญาณเพลิงและขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร ส าหรับวงจรระฆังสายให้ใช้
สายสีตามระบบสีที่เหมาะสม และต้องมีป้ายรหัสติดทุกจุดที่มีการต่อสายเข้าแผง หรือต่อสายระหว่าง
ทางสายให้ร้อยในท่อร้อยสายตามที่ก าหนดตลอด เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีการทดสอบสายขาดและสาย
ลัดวงจรสายสัญญาณและสายล าโพงแบบเสียงพูดใช้แบบ Twisted pair สายโทรศัพท์ใช้ชนิด TIEV                         
ขนาด 0.65 มม. หรือ 0.9 มม. ที่จ าเป็นต้องใช้ตามระยะทางสาย 

    4.3 ให้ผู้รับจ้างก าหนดขนาดและจ านวนสายต่างๆ ตามค าแนะน าของผู้ท า สายให้ร้อยในท่ออีเอ็มที                   
หรือไอเอ็มซี นอกจากก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ขนาดท่อให้ก าหนดตาประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า 

4.4 ต าแหน่งที่แน่นอนของ detectors, manual, station, speaker อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างหารือผู้ควบคุมงานก่อนด าเนินการ 

     4.5 เมื่อติดตั้งระบบเสร็จแล้วต้องมีการทดสอบการท างานของระบบให้ครบถ้วน  โดยมีผู้แทนของผู้ว่าจ้าง             
เข้าร่วมด้วย 

4.6 ผู้รับจ้างต้องท าการอบรมพนักงานของผู้ว่าจ้างและพนักงานดับเพลิงของกองต ารวจดับ เพลิงให้รู้ถึง
วิธีใช้ระบบและอบรมวิธีบ ารุงรักษาให้แก่พนักงานของผู้ว่าจ้างด้วย 

     4.7 ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์และผลงานการติดตั้งเป็นระยะเวลา 365 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง                
รับมอบระบบมาใช้งาน 
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หมวดท่ี 8 
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง 

 
1. ควำมต้องกำรท่ัวไป 
 1.1  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นแบบที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นก าลังชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องเป็นรุ่นล่าสุด               
ที่ผู้ผลิตท าข้ึนจ าหน่าย 
 1.2 พิกัดก าลังที่ระบุ หมายถึง ก าลังที่ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายได้เป็นอย่างต่ า   โดยที่ได้ติดตั้ง

อุปกรณ์ประกอบต่างๆเข้ากับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแลว้ และโดยที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ติดต้ังอยู่ที่สถานที่
ติดตั้งตามแบบ โดยอ้างอิงที่อุณหภูมิโดยรอบ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพันธ์ 50 เปอร์เซนต์                          
ม ีPowerfactor 0.8 Lagging 

 1.3 ผู้เสนอชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องให้ข้อมูลส าหรับการพิจารณาอย่างน้อยดังนี้ 
  1.3.1 แบบของชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า พร้อมด้วยความต้องการต่างๆในการสร้างฐานเครื่อง 
  1.3.2 ค าบรรยายรายละเอียดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าให้ระบุพิกัดก าลังของเครื่องชุดที่ เสนอด้วย                   

ถ้าค าบรรยายรวมถึงเครื่องหลายแบบรวมกันให้ช้ีเฉพาะถึงเครื่องแบบที่เสนอให้ชัดเจน 
  1.3.3 แบบและค าบรรยายของอุปกรณ์ประกอบที่เสนอมาพร้อมกับชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
  1.3.4 ตารางแสดงข้อมูลของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ 

- ช่ือเครื่องยนต์ และประเทศผู้ผลิต 
- จ านวนกระบอกสูบ 
- ขนาดของกระบอกสูบ (มม) 
- ช่วงชัก (มม) 
- ปริมาตรของเครื่องยนต์ (ลบ.ซม) 
- BMEP at Rated kw Output 
- ช่ือผู้ผลิตชนิดของ Generator และประเทศผู้ผลิต 
- พิกัดก าลัง ( kVA ) ของ Generator 
- ชนิดของ Exciter 

 
2. ข้อก ำหนดส ำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 
 2.1 ต้องเป็นเครื่องยนต์แบบ 2 หรือ 4 จังหวะ จุดระเบิดด้วยความร้อนจากแรงอัด ใช้น้ ามันดีเซลแบบที่มี

จ าหน่ายทั่วไปในประเทศไทย เป็นเช้ือเพลิง และต้องสามารถใช้ได้กับน้ ามันดีเซลชนิด B5 
 2.2  แรงม้าของเครื่องยนต์ต้องไม่ต่ ากว่า 1.5  แรงม้าต่อกิโลวัตต์  ที่สถานที่ติดตั้งและอุณหภูมิโดยรอบ

ตามที่ก าหนดโดยต้องส่ง Curve แสดงลักษณะการท างานที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์รับรองแล้วว่า ใช้ส าหรับ
การใช้ผลงานส ารองของเครื่องยนต์น้ัน ๆ  มาด้วย 

 2.3  ความเร็วของเครื่องยนต์ขณะจ่าย  Load  เต็มพิกัด  ต้องอยู่ระหว่าง 1000-1500 RPM 
 2.4  ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์  ( Governor )  ต้องเป็นแบบ  Electrical  Load  Sensing                 

( Electronic control  with  electrical  actuator )  ทั้งนี้ต้องควบคุมรอบของเครื่องยนต์เพื่อให้
ความถ่ีของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกอยู่ระหว่าง  50  แฮร์ตซ์ + - 0.25%  ในกรณีที่ใช้เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าส ารองมากกว่า 1 เครื่องและระบวุ่าจะมีการต่อขนานเข้าด้วยกันจะต้องมีชุด  Synchronizer  ใช้
เพื่อการต่อขนานด้วย 
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 2.5 ระบบเช้ือเพลิง ในระบบต้องมีเครื่องกรองน้ ามันแบบเปลี่ยนไส้ได้ ติดต้ังตามต าแหน่งที่เข้าบ ารุงรักษา               
ได้สะดวกระบบเช้ือเพลิงต้องมีอุปกรณ์ส าหรับกักน้ าที่อาจจะปนอยู่ในน้ ามันเช้ือเพลิงอุปกรณ์นี้ต้อง
ถ่ายน้ าที่กักไว้ทั้งได้ โดยอัตโนมัต ิ

 2.6 ในระบบหล่อลื่นต้องมีเครือ่งกรองน้ ามันหล่อลืน่ติดต้ังไว้ในที่ ๆ   บ ารุงรักษาได้สะดวก เครื่องกรองต้องมี 
Bypassท างานด้วยสปริงเพื่อให้น้ ามันหล่อลื่นไหลผ่านได้ ถ้าไส้กรองตัน 

 2.7 การกรองอากาศต้องมีเครื่องกรองอากาศที่จะใช้กับเครื่องยนต์อย่างน้อย  1 ชุด  เครื่องกรองอากาศ
อาจจะเป็น    แบบแห้งหรือแบบมีน้ ามัน (Oil Bath) ก็ได ้

 2.8 ระบบส าหรับติดเครื่องยนต์ต้องเป็นแบบท างานได้ทั้งโดยอัตโนมัติและ Manual โดยใช้แบบเตอรี่ขนาด             
24 โวลต ์
 2.9 แบตเตอรี่และระบบประจุไฟให้แบตเตอรี่ 
       2.9.1 แบตเตอรี่ให้ใช้แบบ Lead-Acid ขนาด 24 โวลต์ เป็นแบบที่จัดหาในประเทศไทยได้แบตเตอรี่

ต้องมีความจุพอที่จะใช้ติดเครื่องยนต์ได้อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยสามารถสตาร์ทแต่ละครั้งใช้เวลา
ไม่น้อยกว่า 10 วินาที และหยุดพัก 7 วินาที โดยไม่ต้องประจุไฟใหม่ และพร้อมกันนั้นยัง
สามารถใช้งานได้กับระบบอัตโนมัติ ระบบควบคุม ระบบเตือน และ/หรือระบบอื่นๆ 

  2.9.2 ระบบประจุไฟให้แบตเตอรี่ ต้องเป็นระบบอัตโนมัติ   ใช้วงจร  Solid  State  ประจุไฟด้วย
แรงดันคงที่สามารถประจุไฟให้แบตเตอรี่ได้เต็มโดยเร็วตามสมควรแต่ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง  ระบบ
ประจุไฟให้แบตเตอรี่ต้องเป็นแบบใช้ไฟ  220  โวลต์ 1  เฟส  50  แฮร์ตซ์  และต้องมีโวลต์                       
มิเตอร์ แอมมิเตอร์ สวิตซ์และฟิวส์ติดตั้งมาด้วย 

  2.10  เครื่องวัดประจ าเครื่องยนต์  ที่แผงควบคุมของเครื่องยนต์ต้องมีเครื่องวัดอย่างน้อย ดังนี ้
2.10.1  เครื่องวัดอุณหภูมิน้ า 
2.10.2  เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดแรงดันของน้ ามันหล่อลื่น 
2.10.3  เครื่องวัดรอบของเครื่องยนต์ 
2.10.4  นาฬิกาจับเวลาแสดงเวลารวม ที่เครื่องยนต์ท างาน 

2.11 ระบบระบายความร้อน จะต้องมีระบบระบายความร้อนจัดมาพร้อมเสร็จกับเครื่องยนต์  โดยมีขนาด
พอที่จะไม่ท าให้เครื่องยนต์ร้อนเกินก าหนดในขณะท างาน   และจ่ายไฟเต็มที่ตามพิกัดในสถานที่ตั้ง
และอุณหภูมิโดยรอบตามที่ระบุส าหรับเครื่องยนต์นั้น ๆ  ในกรณีที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ า   
หม้อน้ าและพัดลมอาจจะเป็นแบบที่ติดอยู่กับเครื่องหรือเป็นแบบติดตั้งแยกกันตามที่ก าหนดในแบบ   
ในกรณีหม้อน้ าและพัดลมที่ติดตั้งแยกจากเครื่องยนต์ถ้าหากเครื่องสูบน้ าในเครื่องมีขนาดไม่เพียงพอ  
จะต้องจัดหาเครื่องสูบน้ าที่ขับด้วยเครื่องยนต์ ซึ่งมีขนาดเพียงพอมาด้วย  และพัดลมต้องขับด้วย
มอเตอร์แบบ  Totally  Enclosed  ใช้ไฟ  380 โวลต์  3 เฟส ให้ผู้เสนอเครื่องยนต์ก าหนดหรือ
แนะน าน้ ายาที่ใช้เติมในน้ าระบายความร้อนเพื่อกันการผุกร่อนมาด้วย 

2.12 ระบบไอเสีย  จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ระงับเสียงหรือหม้อเก็บเสียงเพื่อลดเสียงลงจนถึงระดับที่
ใช้ได้กับบริเวณที่อยู่อาศัยคือระดับเสียงไม่เกิน 95 dBA หรือตามที่ก าหน ระบบไอเสียต้องออกแบบให้
แรงดันสะท้อนกลับไปสู่เครื่องยนต์ไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์แนะน าหรือก าหนดไว้ การออกแบบ
และเลือกใช้วัสดุในส่วนที่มีการสั่นสะเทือนและ/หรือมีการยึดตัวเนื่องจากความร้อน ต้องใช้วัสดุที่
ป้องกันหรือลดการสั่นสะเทือนและต้องมีวิธีการป้องกันการเสียหายของระบบไอเสียเนื่องจาก การยืด
ตัวจากความร้อนที่อุณหภูมิสูงจนถึง 600 องศาเซลเซียส นอกจากนั้นต้องมีจุดระเบิดระบายน้ าที่กลั่น
ตัวออกจากระบบไอเสียด้วย 
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 2.13 แผงควบคุมเครื่องยนต์จะต้องมีระบบอัตโนมัติเพื่อควบคุม และเพื่อท าให้เกิดเสียงและ/หรือไฟเตือนที่
แผงควบคุมเครื่องหรือที่แผงอื่นตามที่ก าหนดในกรณีต่างๆดังนี้ 

     2.13.1 เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีแรงดันน้ ามันเครื่องต่ า 
  2.13.2 เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีอุณหภูมิของน้ าระบาย  ความร้อนสูงเกิน  (ถ้าเป็น
เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ า) หรือปริมาณน้ าส าหรับระบายความร้อนน้อยกว่าปกติหรือสายพานขาด 
  2.13.3 เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีอุณหภูมิน้ ามันหล่อลื่นของเครื่องยนต์สูงกว่าปกติ 
  2.13.4 เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีความเร็วของเครื่องยนต์สูงเกิน 
  2.13.5 เครื่องควบคุมส่งสัญญาณเตือนในกรณีระดับน้ ามันเช้ือเพลิงต่ ากว่าที่ก าหนดและ/หรือหมดถัง 
  2.13.6 เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีระบบ Overcrank 

2.14 ฐานเครื่องและส่วนที่ยึดติดกับอาคารของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องมีฐ านเป็นโครงเหล็ก  เหมาะที่
จะติดตั้งบนฐานคอนกรีต และต้องมีที่รองป้องกันการสั่นสะเทือนแบบสปริง  จัดมาพร้อมเพื่อติดตั้ง
ระหว่างฐานโครงเหลก็และพื้นคอนกรตีส่วนใดๆของเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารองหรืออุปกรณ์ประกอบที่มี
การสั่นสะเทือนที่ต้องยึดติดกับตัวอาคารจะต้องใช้วัสดุหรือวิธีการเพื่อลดการสั่นสะเทือนจนได้ระดับที่
วิศวกรยอมรับ 

 
3. ข้อก ำหนดส ำหรับ Generator 
 3.1 Generator ต้องมีพิกัดก าลังตามที่ระบุเป็นเครื่องจ่ายไฟระบบ 416/240 โวลต์ (หรือ 400/230 โวลต์)              
3  เฟส 4 สาย ตามที่ก าหนด 

3.2 ลักษณะการสร้าง Generator จะต้องได้รับการออกแบบให้เป็นแบบที่ทนทานต่อสภาวะอากาศ                  
ของประเทศไทยกันน้ าที่หยดหรือกระเซ็นได้และเป็นแบบใช้สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ เพลาของ  
Generator  จะต้องท าให้มีสมดุลย์ได้จนถึงความเรว็ 125% ของพิกัดความเร็วของเครื่อง  Generator 
ต้องมีลักษณะกะทัดรัด และเหมาะส าหรับการใช้งานหนักฉนวนที่ใช้ใน  Stator และ Rotor ให้ใช้ 
Class B และ Class F ตามล าดับหรือดีกว่าลักษณะของขดลวดสนามแม่เหล็กต้องประกอบด้วย
ขดลวด Amortisseur  เพื่อประโยชน์เมื่อต้องใช้ Generator ท างานแบบต่อขนานระบบ Excitation 
ของ Generator  อาจจะใช้แบบที่ติดตั้งร่วมอยู่บนเพลาของ Rotor และใช้ Diode ประกอบหรือจะใช้
แบบวงจร Solid State จ่ายไฟผ่าน Slip Rings ก็ได้ อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้ติดตั้งไว้ที่ข้างๆ 
Generator โดยมีที่ครอบแบบกันน้ าหยดหรือกระเซ็นได้  Generator  ต้องมี Reostat ส าหรับปรับ
แรงดันไฟฟ้าได้สูงต่ าจากพิกัดแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อย 10 % โดยติดตั้งมาพร้อมเสร็จกับเครื่อง 

3.3 Generator  จะต้องมีอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ  ระหว่างที่เดินตัวเปล่ากับเมื่อมี Load ตาม
พิกัด เพื่อให้อยู่ระหว่าง + - 2% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า ในภาวะที่ Generator ท างานในสภาพปกติ 
(Steady State) แรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 1 Cycle  ต่อวินาทีเมื่อมี  Load  เพิ่มข้ึนทันที
ภายใน 90% ของ Rated load แรงดันของ Generator จะตกได้ไม่เกิน 20% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า 
ถ้ากล่าวไว้ในที่อื่นว่าใช้ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ หรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะการใช้ไฟ
คล้ายกันแรงดันจะต้องตกได้ไม่เกิน 10 % ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า  และแรงดันที่ตกนี้ต้องเพิ่มข้ึนสู่
ระดับเดิมภายใน 1.5 วินาที  ความสม่ าเสมอคงที่ทางด้านความถ่ี ระหว่างที่เดินตัวเปล่ากับเมื่อจ่าย  
Rated  Load  จะต้องเป็นไปตามความสามารถในการท างานของเครื่องควบคุมความเร็วของ
เครื่องยนต์เมื่อ  Load  ของ Generator  เพิ่มข้ึนทันทีภายใน 90% ของ  Load  ตามพิกัดความถ่ีของ  
Generator  จะต้องกลับคืนสู่ค่าปกติภายใน  5 วินาที 
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4. อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ 
 4.1 แผงควบคุมของ  Generator ต้องเป็นแบบติดผนังหรือติดตั้งกับพื้นหรือติดตั้งกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า               

แผงควบคุมต้องประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องวัดตามที่ระบุไว้   เช่น เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดความถ่ี  Selector  Switch  และสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัต ิ เป็นต้น  ใน
แผงควบคุมนี้ให้รวมขุดของวงจรที่ใช้ในการติดเครื่องเข้าไว้ด้วย 

 4.2  ระบบอัตโนมัติส าหรับติด/ดับเครื่องยนต์อุปกรณ์และวงจรนี้ใช้ส าหรับติดเครื่องต้องท าไว้ให้หมุน
เครื่องยนต์ และพักสลับกันโดยหมุนได้ 4 ครั้งและพัก 3 ครั้ง  หรือตามที่ผู้ว่าจ้างยินยอม  ระบบติด
เครื่องยนต์อัตโนมัติในส่วนที่อยู่ในแผงควบคุม  ต้องมีต าแหน่งให้ เลือกใช้งาน  3 ต าแหน่ง คือ  
Automatic, Off  และ Manual ในระบบที่กล่าวนี้ ต้องมีไฟเตือน (ท างานด้วยไฟตรง 24 โวลต์)            
ซึ่งจะติดเมื่อได้หมุนเครื่องยนต์ 4 ครั้งแล้ว  และเครื่องไม่ติด นอกจากนี้จะต้องมีระบบเสียงเตือน     
ซึ่งจะท างานเมื่อเครื่องยนต์ดับเพราะการท างานของระบบป้องกันเครื่องยนต์ 

4.3   อุปกรณ์เตือนเมื่อเกิด  Generator  Fault  จะต้องมีอุปกรณ์เพื่อตรวจ  Ground Fault  ตั้งแต่ภายใน  
Generator จนถึงสวิตซ์ตัดตอนอันแรกภายนอกเครื่อง    เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวตรวจพบว่าเกิด  
Ground  Fault  จะท าให้เกิดสัญญาณเตือนโดยแสงหรือเสียง หรือทั้งสองอย่างตามที่ก าหนดแหล่งที่
แจ้งสัญญาณแสง/เสยีงใหต้ิดตั้งไว้ที่แผงควบคุมGenerator นอกจากจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  สัญญาณ
เตือนเมื่อเกิด  Ground Fault  นี้ปิดได้โดยวิธี Manual 

4.4 อุปกรณ์ส าหรับใช้งานเมือไฟปกติดับ  ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ท างานเร่วมกันกับ
ชุด Automatic Transfer  Switch ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กล่าวในข้อก าหนดนี้  โดยที่ เมื่อใช้งาน
ร่วมกันแล้วสามารถต่อไฟจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองเข้าใช้แทนไฟปกติได้ตามเวลาอย่างช้าตามที่
ก าหนดแต่ไม่เกิน 10 วินาที พร้อมกับท าหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ก าหนดได้ทุกประการ  ผู้เสนอชุดเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องน าข้อก าหนดของชุด  Automatic  Transfer  Switch มาพิจารณาเพื่อจัด
อุปกรณ์ในข้อนี้ให้ครบ 

 4.5การป้องกันวงจรควบคุม  วงจรเตือน  และเครื่องวัดวงจรควบคุม  วงจรเตือน  และเครื่องวัด  ต้องมีการ
ป้องกัน เช่น  ใช้ฟิวส์ที่เพียงพอ 

4.6   สัญญาณเตือนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่อื่น  ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องมีสัญญาณเตือนเสียง
หรือให้แลเห็นได้อย่างน้อยดังนี้ 

  4.6.1  ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองไม่ท างาน 
  4.6.2  ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองก าลังจ่าย load 
  4.6.3  เครื่องประจุแบตเตอรี่ไม่ท างาน 
  4.6.4  อุปกรณ์ส าหรับติดเครื่องยนต์ไม่ท างาน 
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5. กำรติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง 
 5.1  การติดต้ังและการปรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบให้ท าตามที่ก าหนดในแบบและตามที่

ผู้ผลิตแนะน า ในกรณีที่จะต้องมีการปรบัต าแหน่งในการติดตั้งบา้งเล็กน้อยจากแบบ  เพื่อให้ได้ลักษณะ
การใช้งานที่ดีข้ึน  ผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติม  ถ้ามีอุปกรณ์ที่ต้องจะติดตั้งไว้เพื่อใช้ในการ
บ ารุงรักษา เช่น รอก ให้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบและผู้รับจ้างต้องติดตั้งด้วย  โดยไม่คิดค่าจ้าง
เพิ่มเติม 

 5.2 ถังน้ ามันทุกชนิดที่ก าหนดให้ใช้ต้องสามารถบรรจุน้ ามันดีเซลได้ตามปริมาตรที่ก าหนด  ที่อุณหภูมิ  40  
องศาเซลเซียส และต้องมีปริมาณถังเหลือพอส าหรับการขยายตัวของน้ ามันทุกระดับอุณหภูมิที่อาจ
เกิดข้ึน 

        5.2.1 ถังน้ ามันใต้ดิน และถังน้ ามันภายนอกอาคาร  ในการท าถังให้ท าความสะอาดด้วยวิธีพ่นทราย 
ก่อนการพ่นสีรองพื้นและพ่นสีอีป๊อกซี่ทั้งด้านในและนอกถัง 

 5.3 ให้ท าฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดหนาไม่น้อยกว่า  100 มม.  ซึ่งสามารถรับน้ าหนักและความ
สั่นสะเทือนได้เพียงพอส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าละเครื่องยนต์  หม้อน้ า  เครื่องสูบน้ ามัน  และแผง
ควบคุม  ฐานคอนกรีต ให้ทาสีชนิดอิป๊อกซี่ 

 5.4  ขนาดและความโค้งของท่อไอเสีย ต้องค านวณโดยเมื่อติดตั้งแล้วแรงดันไอเสียที่สะท้อนกลับไปสู่
เครื่องยนต์ต้องไม่เกินที่ผู้ท าเครื่องยนต์ก าหนดท่อไอเสียให้ใช้ท่อเหล็กด า  Schedule 40  หรือดีกว่า  
หม้อเก็บเสียและท่อไอเสยีส่วนที่อยู่ในอาคาร และที่ต าแหน่งที่อาจสัมผัสได้ทั้งในและนอกอาคารให้หุ้ม
ด้วยฉนวนไฟเบอร์กลาสชนิดแข็งหรือ Rock Wool แล้วหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า  0.5 
มม.  ส่วนที่อยู่นอกอาคารต้องกันน้ าเข้าได้ดี  การติดตังท่อไอเสียต้องท าเผื่อการยึดและหดของท่อไอ
เสียที่จะเกิดข้ึนได้ที่อุณหภูมิสงูถึง 600 องศาเซลเซียส  การต่อหม้อเก็บเสียงกับท่อไอเสียให้ต่อผ่านท่อ
อ่อนยาวอย่างน้อย 300 มม. หม้อเก็บเสียงให้ติดตั้งใกล้เครื่องยนต์เท่าที่จะท าได ้และเมื่อช่องระบายไอ
เสียอยู่ไกลออกไปมาก  จะต้องติดตั้งหม้อเก็บเสียงตามที่ต่างๆของท่อไอเสียอีก โดยต้องท าให้ลดระดับ
เสียงลงได้จนถึงระดับที่เหมาะกับบริเวณที่อยู่อาศัย 

5.5   ท่อน้ ามัน ให้ใช้ท่อเหล็กด าด้านนอกทาสีกันสนิม และทาทับด้วยสีชนิดป้องกันน้ ามันได้ สีตามที่ผู้
ว่าจ้างก าหนด ถ้าหากฝังดินให้ทาด้วยสาร Bituminous ส่วนที่ต่อเข้าเครื่องยนต์ ให้ใช้ท่ออ่อนแบบ
เสริมแรงท่อน้ ามันต้องห่างไม่น้อยกว่า 50 มม. จากพื้นผิวที่ร้อนเกิน 220 องศาเซลเซียส  ส่วนของท่อ
น้ ามันที่เป็นท่ออ่อนต้องท าด้วยวัสดุที่เหมาะกับการใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง  220  องศาเซลเซียส 

 5.6 ท่อน้ าส าหรับใช้ติดต้ังหม้อน้ าแบบตั้งแยกนอกอาคาร  ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีตาม มอก. 26-2526  
ประเภทที่1 หรือดีกว่า ส่วนที่ฝังดินให้ทาด้วยสาร Bituminous 

 5.7 ท่อลมส าหรับเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ ต้องมีท่อลมเข้า-ออกมีขนาดตามที่จ าเป็น ปลายท่อ
ลมต้องมีมุ้งลวดกันแมลงทอ่ให้ท าด้วยแผ่นเหล็กอาบสงักะสีขนาดหนา ที่ปิด/เปิดช่องทางเข้าและ/หรือ
ออกจะท าเป็นแบบ Balanced หรือ Solenoid Operated  ก็ได ้

 5.8 การติดตั้งหม้อน้ าแบบติดกับตัวเครื่อง หรือแบบติดแยกข้างผนังด้านนอกต้องมีตะแกรงกันนก และมี
บานเกล็ดอัตโนมัติหรือกล่องเหล็กครอบช่อง เพื่อกันน้ าฝนเข้าได้ 
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6.  กำรทดสอบ 
     ถ้าในสัญญามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  การทอสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองจะท าตามข้อก าหนดและ
วิธีการดังนี้ 
 6.1 ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ  ผู้รับจ้างจะเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ ายส าหรับน้ ามันเช้ือเพลิง  
น้ ามันหล่อลื่นน้ า แรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือวัสดุอื่นๆ  เพื่อใช้ในการทดสอบได้ตามที่ก าหนด 
 6.2 ตลอดการทดสอบ ให้บันทึกข้อมูลต่อไปนี้ไว้ ทุก ๆ  15 นาที  ในช่วงการทดสอบ 
  6.2.1 อัตราการจ่ายไฟ  ( กิโลวัตต์ ) 
  6.2.2 แรงดันไฟ  ( โวลต์ ) 
  6.2.3 ความเร็วของเครื่องยนต์  ( รอบต่อนา ที) 
  6.2.4 อุณหภูมิของน้ ามันหล่อลื่น  ( องศาเซลเซียส ) 
  6.2.5 อุณหภูมิของน้ ายาเข้าและออก  ( องศาเซลเซียส ) 
  6.2.6 อุณหภูมิของไอเสียของแต่ละกระบอกสูบ  ( องศาเซลเซียส ) 
  6.2.7 อุณหภูมิห้อง ( องศาเซลเซียส ) 
 6.3 การเดินเครื่องเพื่อทดสอบ ให้ท าตามล าดับติดต่อกันไป ดังนี ้:- 
  6.3.1 เดินเครื่องโดยจ่ายไฟประมาณ 10% Rated Load 20 นาที  ระหว่างเวลา 20 นาที นี ้ ให้ปรับ
อุปกรณ์เครื่องวัด  เครื่องควบคุม  ทุกอย่างและตรวจดูให้แน่ใจว่าท างานปกติ 
  6.3.2 เดินเครื่องโดยจ่ายไฟ 50% Rated Load  30 นาที 
  6.3.3 เดินเครื่องโดยจ่ายไฟ 100% Rated Load 60 นาที 
  6.3.4 เดินเครื่องโดยจ่ายไฟ 110% Rated Load 30 นาที 

ตลอดเวลาที่ทดสอบนี้ ค่าต่าง ๆ  ตามข้อ  6.2  จะต้องได้ตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ถ้ามีข้อใดผิดปกติ 
ผู้รับจ้างต้องปรับเครื่องหรือแก้ไขจนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ 

 6.4  หลังจากเดินเครื่องทดลองจ่ายไฟแล้ว  ให้ทดสอบระบบที่ใช้เพื่อการเตือนหรือเพื่อป้องกันเครื่องยนต์
ดังนี้ 
  6.4.1 ค่อยๆเพิ่มความเร็วเครื่องยนต์ข้ึน แล้วอ่านค่าความเร็วของเครื่องยนต์ขณะที่ระบบควบคุม

ความเร็วเกินท างาน 
  6.4.2 เพิ่มอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเครื่องยนต์ให้ร้อนข้ึนเรื่อย ๆ  แล้วอ่านค่าขณะที่ระบบเตือนน้ าอุณหภูมิ
สูงเกินท างาน 
  6.4.3 ดับเครื่องยนต์  อ่านค่าแรงดันของน้ ามันเครื่อง ขณะที่ระบบเตือน แรงดันน้ ามันต่ าท างาน ค่า

ต่างๆ ที่อ่านได้จะต้องตรงตามที่ตั้งไว้  หรือตรงกับที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์ระบุ ถ้ามีค่าใดผิดปกติ 
ผู้รับจ้างต้องปรับหรือแก้ไขให้ถูกต้อง 

 6.5 ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดวันและเวลา  ที่จะทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในการทดสอบอนุญาตให้ใช้ระบบ
ไฟฟ้าที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเป็น  Load ได ้ หากมีเพียงพอ และหากไม่พอ ให้ผู้รับจ้างจัดหา  Dummy  
Load  ขนาด110% ของ  Rated Load มาใช้ในการทดสอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  จากผู้ว่าจ้าง 

 6.6 เมื่อทดสอบเสร็จและผู้ว่าจ้างตรวจรับงานแล้ว  ผู้รับจ้างต้องเติมน้ ามันให้เต็มถังทุกถัง ตามความจุของ
ถังที่ระบุไว้ในแบบ 
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7.  ห้องเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
 7.1 ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะต้องมีการควบคุมความดังของเสียง ( Sound Reduction ) โดยให้มีความดัง

ของเสียงไม่เกิน 85 dBA วัดที่ระยะ 1 เมตร จากนอกห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่ว่าจะวัดจากด้านใด 
ระบบระบายอากาศต้องติดพัดลมขนาดไม่เล็กกว่าที่ระบุในแบบ  แต่ต้องท าให้สามารถระบายอากาศ
ไดัเพียงพอ  เพื่อรักษาอุณภูมิในห้องขณะเดินเครื่องไม่ให้เกิดประมาณ 45 องศาเซลเซียส 

 7.2 ผนังด้านในทุกด้านยกเว้นส่วนที่เป็นช่องลม ให้บุด้วยแผ่นใยหินชนิดแข็ง ( Mineral  Fiber  Mat )  
ความหนาแน่นอย่างน้อย 80 kg/m  ที่ความหนา 50 มม. แล้วบุด้วยแผ่นใยแก้วชนิดอ่อน ( Glass  
Fiber  Coated ) หนา 0.08 มม.เพื่อป้องกันใยหลุดปลิว  โดยยึดเข้ากับผนังหรือเพดาน  เป็นระยะห่างกัน
ประมาณ 20 ซม. 

 7.3 เพดานด้านใน หากไม่มีฝ้าแบบกันเสียง ให้ท าเหมือนผนัง ดังข้อ 7.2 
 7.4 ติดตั้ง  Air  Inlet  and  Outlet  Sound  Attenuators  ที่ช่องลมเข้า ช่องลมออกของเครื่องยนต์             

และช่องลมออกของพัดลมระบายอากาศ  Attenuators ที่ใช้ ต้องเป็นชนิดที่ท าได้มาตรฐานสากล 
เหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ใช้ 

 7.5 กรอบประตู ให้ใช้กรอบเหล็กอาบสังกะสีพ่นสีอบความร้อน บานประตูเป็นเหล็กอาบสังกะสีพ่นสีอบ
ความร้อนแผ่นเหล็กมีความหนาเพียงพอ ในบานประตูระหว่างแผ่นเหล็กทั้งสองด้าน ใส่ใยหินชนิดแข็ง               
ชนิดเดียวกันกับข้อ 7.2  เพื่อกันเสียงออกได้ ที่กรอบบานประตูด้านในใส่ยางรอบเพื่อกันเสียงออก 
ประตูน้ีจึงให้ท าเป็นประตูกันเสียง (Acoustic Door) 

 7.6  ผู้ขายและติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องเป็นผู้จัดท าระบบควบคุมความดังของเสียงรวมทั้งประตู  และ
ระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตามที่ระบุในแบบ ให้สามารถระบายอากาศได้
เพียงพอขณะเดินเครื่องต้องรับประกันท าให้อุปกรณ์ทั้งชุดท างานได้ดีสมบูรณ์ และป้องกันเสียงออกได้
ตามที่ระบุ โดยจะต้องจัดท าเพิ่มเติมให้ดีพอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม 

 7.7 แผ่นใยหินให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ชนิดทนต่อความร้อนได้ตามมาตรฐาน ASTM E - 84 หรือเทียบเท่า เช่น 
ของKeumkang Fiber, Kimm Co  Fiber เป็นต้น ส่วนแผ่นใยแก้วต้องเป็นชนิดไม่ติดไฟตามมาตรฐาน  BS476 
หรือเทียบเท่า 

 
8. กำรใช้งำน กำรบ ำรุงรักษำ และกำรรับประกัน 
 8.1 การทดสอบก่อนติดต้ังชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ผู้รับจ้างต้องส่งใบรับรองการทดสอบจากโรงงาน

ผู้ผลิตให้แก่ผู้ว่าจ้างหลังจากการติดต้ังแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องทดสอบชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองตาม
รายละเอียดการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

 8.2 การซ่อมและอะไหล่  ผู้รับจ้างต้องมอบอะไหล่ส าหรับใช้ในช่วงเวลา1 ปีแรกให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้อง
พร้อมที่จะจัดหาอะไหล่ และ/หรือมาซ่อมชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองได้ตลอดเวลา 

 8.3 การบ ารุงรักษา  ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษา จ านวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
และต้องจัดเครื่องมือที่ต้องใช้ในการบ ารุงรักษาให้ครบ 1 ชุด หนังสือคู่มือต้องแยกกล่าวถึง เครื่องยนต์ 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบควบคุม  ระบบเตือน  และอุปกรณ์ประกอบ 

 8.4 ผู้รับจ้างต้องรับประกันว่าชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองที่จัดหาน้ีเป็นของใหม่ และมีการประกันต่อการ
เสียหายตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตกระท าอยู่ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตามอายุการใช้งาน 
3600 ช่ัวโมง นับแต่วันที่  ผู้ว่าจ้างรับมอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง แล้วแต่จะถึงเวลาใดก่อน   ผู้รับ
จ้างต้องรับประกันการติดตั้งด้วยเป็นเวลา 1 ปีว่าจะไม่มีการเสียหายทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ และ
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ฝีมือช่าง  โดยถ้ามีการเสียหาย ผู้รับจ้างต้องซ่อมหรือแก้ไข และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายส าหรับอะไหล่ 
ค่าแรง  ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งสิ้นงานใดๆ ที่ผู้รับจ้างต้องท าในระหว่างช่วงการับประกัน 
จะต้องท าโดยไม่คิดค่าจ้างจากผู้ว่าจ้าง 
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หมวดท่ี 9 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

 
1. ท่ัวไป 

1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ส าหรับดู
และบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในบริเวณต่างๆ และติดตั้งบน Top-Desk Rack ในห้องส านักงาน ตามที่
แสดงในแบบโดยมีวัสดุและอุปกรณ์หลักที่ใช้ในระบบ CCTV นั่นคือกล้องและ CCTV Controller 
(Stand Alone Digital Video Recorder Real time And Triplex Multiplexer) ได้รับรองจาก UL 
หรือ CE 

1.2 ระบบ CCTV ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ 
- กล้อง (Camera) 
- เลนส์ (Lens) 
- จอภาพ (Monitor) 
- CCTV Controller (Multiplexer) และเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล (Digital Video Recorder 

,DVR) 
- Cabling System 

 
2.  ข้อก ำหนดทำงเทคนิค 

2.1  กล้อง (Camera) 
เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อส่งต่อให้อุปกรณ์ปลายทาง โดยที่การท างานของ
วงจรภายในเป็นแบบสัญญาณดิจิตอล มีความสามารถต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและต่อ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดี รวมทั้งการแยกจุดและเส้นที่ใกล้ชิดกันสูงสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าต่ า และมี
อายุการใช้งานนาน 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นกล้องโทรทัศน์สี ระบบ PAL มี Imager เป็นแบบ Interline Transfer CCD ขนาดหน้ากล้อง 1/3 นิ้ว 
- ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ว ง จ ร  Backlight Compensation, Automatic White Balance, 

Automatic/Manual Shutter Speeds, Automatic Light Control และประกอบด้วย
วงจร Flicker less ลดการกระพริบของภาพ 

- อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N) ไม่ต่ ากว่า 45dB 
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -10 ถึง +50 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า 

 คุณลักษณะเฉพาะของกล้องใช้ส าหรับพื้นที่ทั่วไป 
- เป็นกล้องสีแบบ - Digital (DSP) 
-  Imager ขนาด 1/3 นิ้วหรือดีกว่าชนิด Interline Transfer CCD โดยที่มี Picture Element  

ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  752 H x 582V (PIXEL) พ ร้ อ ม  DC Vario-Focal Lens 3.5-8.0mm  
Day/Night Scene 

-  ความไวแสงต่ าสุดของกล้อง 0.5 Lux ส าหรับ Color Mode และความไวแสงต่ าสุดของกล้อง 
0.05 Lux ส าหรับ Night Scene (Monochrome)  

-  ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่ 540 TV-Line Horizontal  
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- Synchronization สามารถใช้ Line Lock หรือ Intermal Crystal ได ้
-  ใช้ระบบไฟฟ้าที่ 24 AC หรือ 12VDC  
-  มี Dome Housing ส าหรับครอบหรือบรรจุกล้องและ เลนส์, มีมาตรฐาน IP 66 เป็นอย่างต่ า 

 คุณลักษณะเฉพาะของกล้องใช้ส าหรับบริเวณจอดรถ  
- มีคุณลักษณะเหมือนข้อต่างๆ ในวรรคก่อน ยกเว้น Housing โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

 มี Housing ส าหรับกล้อง และกล่องเหล็กเป็นตะแกรงครอบกล้อง ส าหรับป้องกันกล้องจาก
การโจรกรรมหรือท าลาย 

 คุณลักษณะเฉพาะของกล้องชนิด Mini Dome ใช้ส าหรับลิฟต์โดยสารและส่วนที่เป็นฝ้าเพดานที่
ต้องการความสวยงาม 
- เป็นกล้องสีแบบ Digital (DSP) 
-  Imager ขนาด 1/3 นิ้ว หรือดีกว่าชนิด Interline Transfer CCD โดยที่มี Picture Element 

ไม่น้อยกว่า 752 H 582V (PIXEL) พร้อม DC Vario-Focal Lens 3-12mm 
-  ความไวแสงต่ าสุดของกล้อง 0.5 Lux ส าหรับ  Color Mode และ 0.05 Lux ส าหรับ 

Monochrome At F1.4 
-  มีระบบ Auto Backlight Compensation และอัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน

ไม่น้อยกว่า 50dB 
-  Synchronization สามารถใช้ Line Lock หรือ Internet Crystal 
-  ฝาครอบกล้องแบบพิเศษป้องกันการทุบกระแทก หรือ ท าลาย (Antivandalism Dome 

Housing) 
-  ใช้ระบบไฟฟ้า 12VDC พร้อมวงจร Reverse Batteries Protect 

 คุณลักษณะเฉพาะของกล้องชนิด Speed Dome ใช้ส าหรับพื้นที่พิเศษเฉพาะที่ 
- เป็นกล้องสีแบบ Digital (DSP) 
- Imager ขนาด 1/4 นิ้ว หรือดีกว่าชนิด Interline Transfer CCD โดยที่มี Picture Elemen 

ไม่น้อยกว่า 752H x 582V พร้อม Zoom Lens Auto Focus ขนาด 3.5-91m.m 
- เป็ นกล้ อ ง  แบบ  Day/Night แล ะมี ร ะบบ  Super wide dynamic range ช่ วยป รับ

รายละเอียดความ ชัดเจนของภาพในขณะที่มีความเข้มของแสงลดลง 
- ความไวแสงต่ าสุดของกล้อง 0.1 Lux ส าหรับ Color Mode 
- ความละเอียดของภายไม่น้อยกว่า 540 TV Line Horizontal  
- มีมอเตอร์ Pan/Tilte ภายในตัว สามารถ Preset ต าแหน่งได้ไม่น้อยกว่า 64 Preset และ

สามารถ ตั้งช่ือต าแหน่งต่างๆ ได้ 
- มี  Pan and Tilte Drive with Auto Pan Function โดยมี  Pan Angle 3600 และ Tilt 

Angle 1800 
- มี Pan Speed 3000 Per sec, Tilt Speed 1200 Per sec 
- มีซูมเลนส์ (Zoom Lens) และมี Auto Focus Function 
- สื่อสารการควบคุมกับ Key Board ด้วยการเช่ือมต่อระบบ RS485 
- มี Backlight Function 
- ใช้ไฟฟ้า 24 VAC 
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2.2  เลนส์ (Lens) 
 เป็นอุปกรณ์รับแสงเพื่อให้ CCD ในกล้อง แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยที่สามารถปรับสภาพช่องรับ
แสงโดยอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
              -   Vario Focal Lens :    Fixed Focal length type 
     :    Auto Iris Lens 
     :    Format Size 1/3-inch 
     :    Mount type CS หรือ C 
     :    Focal length 3.5-8mm. Day/Night ส าหรับ 
          กล้องหัวข้อ 2,3 
     :    Focal length 3-12mm ส าหรับกล้องหัวข้อ 4 
     :    F 1.4 - 1.8 (ประมาณ) หรือดีกว่า 
     :    Angle of View Horizontal > 300 
            -   Zoom Lens  :    > 26 Times  
     :    Auto iris Lens, Auto Focus 
     :    Format Size 1/3-inch หรือ ¼ - inch 
     :    Mount type CS หรือ C 
     :    Focal Length 3.5-91mm. (ประมาณ) ส าหรับ 
          กล้องหัวข้อ 5 หรือดีกว่า 
     :    F 1.4 - 1.8 (ประมาณ) หรือ ดีกว่า 
     :    Focus, zoom-motorized 
            -   เลนส์ ที่ใช้ในลิฟต์  :    ให้ใช้เลนส์ขนาด (ประมาณ) 2.9mm หรือดีกว่า  
          เพื่อให้การจับภาพในห้องโดยสารลิฟต์เป็นไปอย่าง 
          อย่างประสิทธิภาพและมีมมุรับภาพไม่ต่ ากว่า 80 

2.3   จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้า ให้เป็นภาพที่สามารถดูได้ 
 ช นิ ด จ อ สี  (Colour Monitor) Anti Glare Screen ข น าด ไม่ ต่ า ก ว่ า  21 นิ้ ว  625 เส้ น 

ประกอบด้วยปุ่ม Control Brightness, Contrast, V & H Hold ที่ Resolution มากกว่า 520 
TV Lines  ส าหรับจอแสดงภาพรวม และ จอส าหรับแสดงผลเฉพาะกล้องที่เลือก (Spot) โดยที่
จ านวนจอภาพ เป็นไปตามที่แสดงไว้ในแบบ  

 ภาพที่แสดงออกทางจอภาพ ต้องมีหมายเลขกล้องวัน และเวลา ฯลฯ เพื่อให้ผู้ควบคุมทราบ
ต าแหน่งภาพบนจอภาพ   

 มีการควบคุมคุณภาพของภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอภาพโดยอัตโนมัติ   
 อัตราจ่ายไฟปกติ คือ แรงดันไฟฟ้าสลับ 220 โวลท์, 50 เฮิร์ท    
 สัญญาณวิดีโอเข้า 0.5 โวลท์  (p-p) ถึง 2.0 โวลท์  (p-p) มีระบบปรับจาก 75 โอห์มเป็น

อิมพีแดนซ์สูงได้ 
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2.4  CCTV Controller (Multiplexer) และเครื่องควบคุมและบันทึกภาพแบบดีจิตัล (Digital Video 
Recorder,DVR) 
2.4.1   CCTV Controller (Multiplexer)  

 เป็นอุปกรณ์หลักในการจัดรวม Input ของกล้องทั้งหมด พร้อมจัดสรรรวมและแบ่งภาพ
ส าหรับป้อนเข้า Monitor ตามความต้องการได้ และสามารถน า Keyboard มาต่อได้
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด และมีช่องต่อส าหรับ Alarm Interface ครบทุกจ านวน Input ที่
เข้ามา 

 เป็นชนิด Triplex Operation เป็นอุปกรณ์ส าหรับจัดภาพจากกล้องต่าง ๆ ให้ปรากฏบน
จอรับภาพ และสามารถตัดภาพจากกล้องหนึ่ งไปปรากฏบนจอรับภาพจอหนึ่งอย่าง
อัตโนมัติโดยการควบคุม ของ Remote Alarm Device หรือ โดยการเลือกจากผู้ควบคุม 
โดยมีรายละเอียดต่างๆ ตาม ตามต าแหน่งที่แสดงในแบบ 

 แบ่งภาพที่แสดงบนจอภาพเป็นภาพเต็มจอ, 4 กล้องใน 1 จอภาพ, 9 กล้องใน 1จอภาพ 
หรือ 16 กล้องใน 1 จอภาพ 

 รับสัญญาณได้จากกล้องไม่น้อยกว่า 16 กล้อง 
 สามารถท างานร่วมกับระบบ ACS หรือระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อดูภายใน

บริเวณที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ 
 สามารถใช้ชุดควบคุมการท างานของกล้องควบคุมกล้องชนิดส่ายข้ึน-ลง, ซ้าย-ขวาได้(Pan 

and Till) 
 ในกรณีที่เป็นดูภาพเต็มจอ สามารถตั้งเวลาให้ภาพของกล้องแต่ละตัว สลับกันข้ึนมาแสดง 

บนจอภาพได้ 
 ควบคุมการท างานระยะไกลได้ 
 รายละเอียดความต้องการทางเทคนิค 

       Video Input   :    1-Vp-p maximum/75 ohms 
       Video Output   :    Main/Call Monitor/Loop 
       (Composite Video)      
       Camera Input   :    ตามที่ระบุในแบบ 
       Display Mode   :    Full,4, 9 & 16 Way 
       Camera Title   :  12-Character title generator for each 
input 
       Position และ Alarm Lamps :    Solid State & LED 
       Alarm Input   :    ไม่น้อยกว่า 16 
       Enclosure    :    Steel 
       Power Supply   :    220 VAC, 50Hz 
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2.4.2  เครื่องควบคุมและบันทึกภาพแบบ ดิจิตอล (Digital Video Recorder, DVR) 
   คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องควบคุมและบันทึกภาพ แบบ Stand Alone 
- ระบบ อั ดภาพ  (Compression Method) แบบ  MPEG 4 Advanced Simple 

Profile หรือดีกว่า 
-  เป็น Multiplex และ Digital Video Recorder ในเครื่องเดียวกัน 
-  มี USB port ส าหรับบันทึกภาพเหตุการณ์ ประกอบมากับเครื่อง DVR 
-  บันทึกภาพเหตุการณ์เป็นแบบดิจิตอลลงใน Hard Disk ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง โดย

สามารถบันทึกเฉพาะภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและภาพขณะที่เกิด Alarm ข้ีน 
-  สามารถท าการบันทึกภาพของกล้องแต่ละกล้องได้อย่างอิสระทั้งอัตราการปรับตั้ง

การบันทึกภาพและความละเอียดของภาพ 
-  สามารถแสดงภาพที่บันทึกไว้พร้อมกับเล่นภาพ Play Back และ การบันทึกภาพ

ปัจจุบันหรือต่อInternet ได้ในเวลาพร้อมกันโดยไม่หยุดการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
-  สามารถแสดงภาพที่บันทึกไว้ในอดีตได้โดยการก าหนด Time/Date Search หรือ 

Event Search หรือ Alarm Search ได ้  
-  สามารถเช่ือมต่อกับ ระบบ Network ต่างๆ  เช่น Standard LAN (Ethernet 

TCP/IP) หรือ WAN ได ้
-  ระบบปฏิบัติการ Linux Version 
-  สามารถควบคุมการท างานของกล้อง (หมุน -ส่าย, ก้ม-เงย, การซูมภาพ) จาก 

Keyboard ที่ต่อเข้าที่ตัวเครื่องหรือจากระยะไกลโดยผ่านทาง Network ได ้
-  สามารถควบคุมและตั้งค่า Configuration ต่างๆ จากอุปกรณ์ควบคุมที่ส่วนกลางได้ 

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน 
-  สามารถเพิ่ม Keyboard ควบคุมการท างานได้สูงสุดถึง 4 Keyboard  
-  สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกไว้ภายในเครื่องไปยังอุปกรณ์ Archiving อื่นๆ อาทิ 

Disk Array ได้โดยผ่านทาง SCSI-Port หรือระบบ Raid 1 + 5 Storage Device ได้
และยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านทาง Network ได ้

   คุณสมบัติเฉพาะ 
- มาตราฐานการใช้งานของระบบภาพแบบ NTSC/PAL 
- ระดับแรงดันขาเข้าอยู่ระหว่าง 220-230 โวลท์กระแสสลับ 50Hz 
-  ระดับสัญญาณภาพ (Composite Video) ขาเข้า 1.0 Vp-p/75 Ohms 
-  ขนาดของ Hard Disk ไม่น้อยกว่า 320 GB และรองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 640 GB 
-  มี  Video Output 3 รู ป แ บ บ  คื อ  Main Monitor, Call Monitor แ ล ะ  VGA 

Output 
-  สามารถเลือกปรับตั้งคุณภาพในการบันทึกภาพได้ 5 ระดับ 
-  มีระบบการท างานของ Video แบบ Quintaplex โดยสามารถท าการแสดงภาพ 

Live, Record, playback, remote and internal access ได้ในเวลาเดียวกัน 
-  แสดงภาพปัจจุบัน,เล่นภาพย้อนหลังและมีการบันทึกภาพเป็นแบบ Real Time โดย

มีอัตราการ บันทึกภาพได้สูงสุด 400 FPS (1 Camera Input 125 Frame) 
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-  สามารถเช่ือมต่อกับ Network ได้โดยผ่านทาง Ethernet Port ที่มาตรฐาน 10/100 
Base T 

-  ช่วงอุณหภูมิใช้งาน 0 องศา ถึง 40 องศาเซลเซียส หรือ ดีกว่า 
2.5  Cabling System เป็นระบบสญัญาณที่สง่สญัญาณจากกล้องไปยังจอภาพ (Monitor) ที่อยู่ห่างออกไป

โดยใช้สาย Coaxial Cable ตามที่แสดงในแบบ 
2.6  อื่นๆ 

2.6.1  ข้อก าหนดทางด้าน Hardware ของระบบ CCTV  
  Operator Workstation & Peripherals 

ระบบ CCTV ที่เสนอต้องสามารถรองรับการท างานในรูปแบบ Multiple Workstations 
โดยWorkstation ที่ใช้จะเป็นได้ทั้งแบบติดตั้งอยู่กับที่  โดยติดตั้งอยู่ที่ control room 
ตามที่ก าหนดในแบบ โดยอุปกรณ์ Workstation ประกอบด้วย PC และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่างๆ อย่างน้อยดังนี้ 
- มี MDS Software ส าหรับเลือกดูภาพจากส านักงานสาขาและหน่วยธุรกิจ อื่นได้ 
- Desktop PC พร้อมจอภาพ, แป้นพิมพ์ และ Mouse 
-  เครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix 
-  10/100 Ethernet Switch 
-  Modem ชนิด External หรือ Internal 

โดยที่ข้อก าหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้แสดงในแบบและระบุในข้อก าหนดนี้ 
  แหล่งจ่ายไฟฟ้า UPS (Uninterruptible Power Supply) 

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้า UPS เพื่อใช้งานส าหรับระบบ CCTV 
ที่เสนอ ในห้อง Control Room ทั้งหมด โดยมีพิกัดขนาดของแบตเตอรี่ส ารองไม่
น้อยกว่า 15 นาที 

   Video Projector และจอภาพ 
- ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้ง TV LED monitor ขนาด 42 " เพื่อใช้งานส าหรับ

ระบบCCTV ที่เสนอในห้อง Control Room ทั้งหมดโดยที่ข้อก าหนดคุณสมบัติของ
อุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้แสดงในแบบและระบุในข้อก าหนดนี้ 

-  
3.  อุปกรณ์ประกอบ 

อุปกรณ์ประกอบของระบบ CCTV เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน ยกเว้นบางส่วนที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งจะ 
ต้องเข้ากับอุปกรณ์หลักได้โดยไม่มีผลต่อระบบภาพ และไม่ท าให้คุณภาพของระบบหลักลดลง 
 

4.  กำรเดินสำย/ร้อยท่อ งำนระบบ CCTV 
ติดตั้งเดินท่อร้อยสาย สายน าสัญญาณวีดีโอ (Video Cable) ให้ใช้สาย Coaxial Cable RG-6 และ 
สายไฟฟ้า (Power Supply Cable) ให้ใช้สาย THW ขนาด 2-2.5/2.5 ตร.มม. ในท่อ ½ " EMT (หรือ
ตามที่ระบุในแบบ) หรือตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต ส่วนการเดินท่อ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ NEC 
หรือ MEA ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า 
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หมวดท่ี 10 
ระบบเสียง 

 
1. ระบบเสียง 
     1.1 ความต้องการทั่วไป 
    ระบบเสียงตามแผนผังที่แสดงในแบบ เป็นเพียงแนวทางซึ่งแสดงชนิดและจ านวนข้ันต่ าของอุปกรณ์           
เพื่อก าหนดวิธีการในการออกแบบรายละเอียด และเลือกอุปกรณ์เพื่อการเสนอราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้อง
ออกแบบ 
รายละเอียดแสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ส่งพร้อมใบเสนอราคา 
     1.2  ข้อก าหนดทางเทคนิคและการติดตั้ง 
          1.2.1 อุปกรณ์ระบบเสียงที่ห้องควบคุม ( Sound Control Panel )  ควรเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
ทั้งหมด  แต่ผู้รับจ้างอาจใช้อุปกรณ์บางเครื่องที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันก็ได้ ถ้าอุปกรณ์เครื่องนั้นมีความ
เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานมากกว่า 
          1.2.2 เครื่องขยายเสียง, เครื่องเล่นเทป, วิทยุ, Mixer และ Patch Panel  ต้องติดตั้งบน Steel Rack 
อยู่ในตู้โลหะด้านหน้ามีฝาเปิดบุด้วยพลาสติกใสสามารถมองเห็นการท างานของอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจน 
          1.2.3 คุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ระบบเสียงต้องเป็นไปตามรายการดังนี้ (ถ้ามีระบุให้ใช้ในแบบ) 
                 -   Power Amplifier 
                    Rated output         : 400 W. RMS. 
                    Output voltage       :   100 V/25 ohms. 
                    Input impedance      :   high Impedance (bal.) 
                    Frequency response   :   25-20000Hz 
                    Harmonic distortion  :   less than 0.5% at 1 kHz    
                    Signal to noise ratio (S/N) :   more than 70 dB 
 
                 -  Power Amplifier 
                    Rated output           :   100 W. RMS. 
                    Output voltage         :   100 V./100 ohms. 
                    Input impedance        :   high Impedance (bal.) 
                    Frequency response   :   50-20000Hz 
                    Harmonic distortion  :   less than 0.5% at 1 kHz     
                    Signal to noise ratio (S/N)       :   more than 70 dB 
                 -  Cassette Tape Deck  :   Double cassette tape  recorder/Player, 
                      Physical                     Automatic deck changeover and end-of 
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               -  Tape auto reverse 
                    Frequency response   :   40 - 12000 Hz 
                    Distortion   :   less than 3% at 1 kHz 
                    Signal to noise ratio (S/N) :   more than 50 dB 
                    Tape speed   :   4.75 cm/sec. +- 0.5% 
                     Wow and flutter  :   less than 4% 
                    Power suppl    :   220 V. 50 Hz 
 
                  -  FM Tuner 
                     Frequency                :   87.5 - 108 MHz 
                     Frequency response       :   40 - 12000 Hz 
                     Sensitivity                :   less than 2 mV. 
                     Selectivity                    :   more than 60 dB. 
                     Signal to noise ratio (S/N) :   more than 57 dB.  
                     Distortion                    :   less than 1% 
 
                  -  Paging Microphone 
                     Physical                      :   Desk top paging microphone with 
                                                  p re -am plifier and  bu ilt-in  2 -tone 
chime 
                     Type                         :   Dynamic microphone 
                     Sensitivity                   :   74 dB. SPL. for 1 V input. 
                     Pre-Amp. Output Impedance  :   600 ohms. (bal) 
                     Pre-Amp. Output level    :   0 dB. 1 V (no load) 
                     Frequency response      :   50 - 20000 Hz 
 
                  -  Accessories 
                     Monitor panel 
                     Relay overide and zone selector control 
                     Rack mounting and cabinet 
 
                  -  Flush - mounted Ceiling Loudspeaker 
                     Physical                 :   Full range cone speaker6 inches 
diameter    
                     Power rating             :   6 watts / 100 V. 
                     Frequency response       :   60 - 14000 Hz 
                     Sensitivity              :   90 dB/w/1 m. 



รายการประกอบแบบ หน้าที่ 153 รวม 264 หน้า 
 

   

 

                  -  Wall - mounting box loudspeaker 
                     Physical                :   W ooden or m o lded  plastic w all 
mouting 
                                                    box loudspeaker 
                     Power rating             :   6 watts / 100 V. 
                     Frequency rewponse      :   60 -14000 Hz 
                     Sensitivity             :   90 dB/w/1 m. 
 
                  -  Paging horn Speaker 
                     Physical                 :   Square or round shape horn speaker 
                     Power rating            :   15 watt / 100 V. 
                     Frequency response       :   250 - 10000 Hz 
                     Sensitivity              :   100 dB/w/1 m. 
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หมวดท่ี 11 
ระบบเสำอำกำศวิทยุ - โทรทัศน์รวม 

1. ควำมต้องกำรท่ัวไป 
 ระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวม เป็นระบบสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์  จากแหล่งก าเนิดจุดเดียวกันไป
ยังจุด รับสัญญาณต่างๆ ตามก าหนดโดยที่เครื่องรับวิทยุและ/หรือ เครื่องรับโทรทัศน์ที่จุดใดๆ ต้องไม่ก่อให้เกิด
สัญญาณ รบกวนซึ่ งกันและกัน (INTERFERENCE) อุปกรณ์ในระบบที่ส าคัญ ต้องประกอบด้วยเสาอากาศ          
รับสัญญาณ (ANTENNAS), ชุดขยายสัญญาณ (AMPLIFIERS), ชุดแยกกระจายสัญญาณ (TAP-OFF AND 
SPLITTERS OR DISTRIBUTION BOXES), สายตัวน าสัญญาณ (COAXIAL CABLE), เต้าเสียบจ่ายสัญญาณ 
(OUTLET SOCKETS) และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างน้อยตามข้อก าหนดนี้ เพื่ อให้ได้ก าลัง 
ของสัญญาณที่จุดรับต่างๆ อยู่ในช่วง 60-80 dBuV (DECIBEL MICROVOLT) เพื่อรองรับการใช้งานในกรณีที่
เพิ่มช่องสัญญาณเป็น 20 ช่องในอนาคต 
 
2. เสำอำกำศรับสัญญำณ (Antennas) 
 เสาอากาศรับสัญญาณประกอบด้วย ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์  BAND III (ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ
ช่อง NBT) ชุดรับสัญญาณ UHF (ช่อง TPBS และช่อง 32(ช่อง 3 เดิม)) ต้องเป็นแบบ HALF-WAVE LENGTH, 
YAKI ARRAY ชุดรับสัญญาณวิทยุ FM AM ต้องเป็นแบบรอบทิศทาง (OMNI) กับการติดตั้ง ณ พื้นที่ใช้งาน 
เพื่อให้รับสัญญาณได้ดี มีคุณสมบัติเหมาะสม 
 
3. จำนรับสัญญำณดำวเทียม และอุปกรณ์ประกอบ 
 3.1 จำนรับสัญญำณดำวเทียม   
  ผลิตจากอลูมิเนียมท าหน้าที่รับสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมโดยใช้หลักการสะท้อนที่พื้นผิวรูปโค้ง
 พาราโบลิค แล้วรวมสัญญาณที่จุดโฟกัส (FOCAL POINT) คุณสมบัติของจานรับสัญญาณดาวเทียมมี
ดังต่อไปนี้ 

  DIAMETER  : 10 FT. 
  MOUNTING  : AS PER MANUFACTURER STANDARD 
  อุปกรณ์ประกอบ  : คอจาน 
     : เสา  1.5  เมตร 
     : LNBF 
 
3.2 SATELLITE RECEIVER (DIGITAL) 

 ท าหน้าที่รับสัญญาณที่ขยายแล้วจาก LNB ในระบบดิจิตอล และปรับหาช่องสัญญาณความถ่ีรายการ
โทรทัศน์ที่ต้องการรับชมและให้สัญญาณออกมาเป็นช่องความถ่ีย่าน VHFหรือ UHF  โดยมีคุณสมบัติดังนี้  
  3.2.1 DIGITAL SATELLITE RECEIVER (กรณี COMPACT HOUSING) 
   สามารถรับสัญญาณได้ 6 ช่องแบบดิจิตอล ระบบเสียง MONO, STEREO, DUAL SOUND 
(ระบบเสียง 2 ภาษาเลือกฟังเสียง 2 ภาษาได้จากเครื่องรับ TV ในห้องพักได้อิสระ) เป็นชนิด COMMERCIAL 
GRADE สามารถเปิดใช้งานได้ 24 ช่ัวโมง 
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         GENERAL  FEATURES 
  INPUTS CONNECTORS  : 2xF- CONNECTORS (INPUT + LOOP –  
        THROUGH) FOR EVERY CHANNEL 
  OUT CONNECTORS  : 2xF-CONNECTORS (OUTPUT AND MIX  
                                                                  INPUT) 
   A/V OUT CONNECTORS : 3 x RCA CONNECTORS FOR EVERY  
                                                                  CHANNEL 
   MAINS VOLTAGE  : 220-240, 50-60 Vac,Hz 
   POWER CONSUMPTION : 70 W 
   COMPLIANT   : EN50083-3, EN60065 
   OPERATION TEMPERATURE : -10 to 45C 
 
  3.2.2 DIGITAL SATELLITE RECEIVER (กรณี MODULE) 
   สามารถรับสัญญาณได้ 1 ช่องแบบดิจิตอล ระบบเสียง MONO, STEREO, DUAL SOUND 
(ระบบเสียง 2 ภาษา สามารถเลือกฟังเสียง 2 ภาษาได้จากเครื่อ งรับ TV ในห้องพักได้อิสระ) เป็นชนิด 
COMMERCIAL  GRADE สามารถเปิดใช้งานได้ 24 ช่ัวโมง 
 GENERAL  FEATURES 
  INPUTS CONNECTORS  : 2xF-CONNECTORS (INPUT + LOOP –  
        THROUGH) FOR EVERY CHANNEL 
  OUT CONNECTORS  : 2xF-CONNECTORS (OUTPUT AND MIX INPUT) 
   A/V OUT CONNECTORS : 3 x RCA  
   PROGRAMMING UNIT  : TPE 
   POWER  SUPPLY  : 12  VDC + 5% 
   CONSUMPTION  : WITH LNB: 1060 WITHOUT LNB: 780 
   COMPLIANT   : EN 50083-2 
   OPERATION TEMPERATURE : -10 to 45C 
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4. ชุดขยำยสัญญำณ (AMPLIFIER) 
 4.1 ชุดขยายสัญญาณประกอบด้วย filter  และในกรณีที่สัญญาณซึ่งได้รับจากเสาอากาศมีก าลังอ่อน มี
ความเพี้ยน หรือมีคลื่นรบกวน อาจมีความจ าเป็นต้องใช้ PREAMPLIFIER, CONVERTER หรือAutomatic 
Gain Control (AGC) 
 4.2 สามารถขยายช่องสัญญาณที่ติดกันได้ 
 4.3 CHANNEL AMPLIFIER ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 
SPECIFICATION OF CHANNEL AMPLIFIER 

DESCRIPTIONS BAND 1 FM BAND III UHF 
FREQUENCY RANGE 47-68 MHz 88 – 108 MHz 179 – 230 

MHz 
470-862 MHz 

TV CHANNEL 2-4 FM 5-12 21-69 
NO.OF OUTPUTS 2 2 2 2 
GAIN 9 dB 9 dB 9 dB 11 dB 
OUTPUT LEVEL 93 dB UV 90 dB UV 95 dB UV 95 dB UV 
NOISE FIGURE 7 dB 4 dB 9 dB 10 dB 
SUPPLY VOLTAGE 12 VDC 
 
4.4  FINAL AMPLIFIER ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
SPECIFICATION OF FINAL AMPLIFIER 

TECHNICAL DATA 
FREQUENCY RANGE 47 – 862 MHz 

GAIN(ADJ) 44 dB 
OUTPUT LEVEL 120 dBuV 
NOISE FIGURE 8 dB 

SUPPLY VOLTAGE 12VDC 
SLOPE ADJUSTMENT 0-20 dB 

  
 4.5 POWER SUPPLY  ส าหรับชุดขยายสัญญาณและอุปกรณ์ร่วมที่กล่าวแล้วต้องเป็นอุปกรณ์เฉพาะที่
แปลงระบบไฟฟ้าจาก  MAIN SUPPLY 220 V, 1 PHASE 50 Hz, เป็นระบบไฟฟา้กระแสตรง 12 VOLT  และ
เป็น  SUPPLY แบบ  SWITCHING  ที่มีความเสถียรของระบบท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถท างานทน
ต่อโหลดได้ในระยะยาว 
 4.6 การติดตั้งชุดขยายสัญญาณและอุปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วต้องเป็นแบบ RACK MOUNTING          
หรือลักษณะคล้ายคลึงกันรวมอยู่ในตู้โลหะมีฝาปิดและมีช่องระบายความร้อนอย่างเพียงพอ 
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 4.7 COVERTOR ในกรณีเกิดสัญญาณรบกวน ใช้เพื่อเปลี่ยนช่องสัญญาณ TV ให้เหมาะสมและไม่มี
สัญญาณรบกวนซึ่ งกันและกันพร้อม AGC(AUTOMATIC GAIN CONTROL) เพื่อรักษาระดับสัญญาณ 
OUTPUT ให้สม่ าเสมอ 
 4.8 MODULATOR คือ อุปกรณ์แปลงสัญญาณความถ่ี ชนิดช่องติดกันได้ (VESTIGIAL SIDE BAND) 
พร้อม TRACKING FILTER โดยเลือกได้ทั้งแบบ 1 CHANNEL หรือ RACK MOUNT 
 4.9  MULTIBAND AMPLIFIERS (ถ้ามี)  เพื่อติดตั้งขยายสัญญาณ ให้ได้ระดับสัญญาณที่ถูกจุด OUTLET
ตามความต้องการ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
 NUMBER OF INPUT  : 4 
 GAIN(dB)    : FM35 MHz, VHF b1:36dB, b3:38dB UHF 43 dB 
 GAIN ADJUSTMENT  : 0-20 dB EVERY INPUT 
 MAX OUTPUT(-60dBseq.carr.) : VHF116 dBUV/UHF 119 Dbuv 
 NOISE FIGURE   : VHF4.5dB/UHF7.5DbB 
 ISOLATION BETWEEN INPUT : >20dB 
 REMOTE POWER   : 12V,100 mA TOTAL, AVAILABLE ON ANY INPUT 
 TEST POINT   : -30 dB 
 MAINS    : 220-240 Vac, 50-60 Hz 
 POWER SUPPLY   : SWITCH MODE, ISOLATION CLASS:II 
 OPERATING TEMPERATURE E : 10C to + 55C 
 IMPEDANCE   : 75 ohm 
 PROTECTION   : IP 20 
 4.10 LINE AMP/RF AMPLIFIERS กรณีสัญญาณจาก HEADEND ไม่พอ ต้องขยายสัญญาณให้ได้
สัญญาณที่  OUTLET ทุกจุดตามต้องการ 
 
5. ชุดแยกและกระจำยสัญญำณ (Tap-Off and Splitters or Distribution Boxes) 
 ชุดแยกสัญญาณ (Tap-Off) และชุดกระจายสัญญาณ (SPLITTERS OR DISTRIBUTION BOXES) เป็น 
PASSIVE EQUIPMENT ที่มีความส าคัญ ในระบบโดยเป็น F-TYPE และมี  BANDWDTH 5 – 2400 MHz 
คุณสมบัติของอุปกรณ์เหล่านี้ต้องท าให้ได้สัญญาณที่จุดรับต่าง ๆ เป็นไปตามข้อก าหนด ทั้งนี้ชนิดและจ านวนที่
ระบุในแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรายการค านวณที่ส่งอนุมัติผู้คุมงาน 
 
6. เต้ำเสยีบจ่ำยสัญญำณ (OUTLET SOCKETS)  

6.1 เต้าเสียบส าหรับจ่ายสัญญาณให้แกเ่ครื่องรบัวิทย-ุโทรทัศน์ โดยทั่วไปเป็นแบบ FLUSH 
MOUNTING ในกล่องโลหะทีเ่หมาะสม โดยทีเ่ต้าเสียบนี้ตอ้งมีทัง้จุดจ่ายสญัญาณวิทยุ และจุดจ่าย
สัญญาณโทรทัศน์ บรรจุในกล่องและมีฝาคลอบปิด (COVER-PLATE) ช้ินเดียว โดยมีค่า LOSS ไม่
เกิน 2 dBUV และมเีต้ารบัที่ ใช้ส าหรับสัญญาณดาวเทียมได ้

6.2 เต้าเสียบที่ใช้อาจเป็นชนิด TAP-OFF Network โดยต้องใช้เป็นชนิดเดียวกันทั้งโครงการ และมี
อุปกรณ์ประกอบ การใช้งานเพือ่ความสมบูรณ์ของระบบอยา่งครบถ้วน 
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6.3 ในกรณีที่ก าหนดให้เต้าเสียบเป็นชนิดติดลอย (SURFACE MOUNTING) เต้าเสียบนั้นต้องมีกลอ่ง
เฉพาะทีส่วยงาม 

7. สำยตัวน ำสัญญำณ (Coaxial Cable) 

สายตัวน าสัญญาณต้องเป็น COAXIAL CABLE ชนิด COMMERCIAL GRADE ที่เหมาะสมกับการร้อยใน
ท่อโลหะ มีใช้งานด้วยกัน 2 แบบ มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ :- 

7.1 สาย RG6 
 INNER CONDUCTOR  : COPPER CLAMP STEEL (>1.02 mm +/-0.03) 
 DIELECTRIC   : POLYETHYLENE 
 SHIELD    : ALUMINIUM 
 JACKET COVER   : BLACK PVC 
 IMPEDANCE   : 75 OHMS + 5% 
 ATTENUATION PER 100 m : <2.6 dB to<35.6 dB at 10MHz to 2400 MHz 

7.2 สาย RG11 
 Inner CONDUCTOR  : COPPER CLAMP STEEL (>1.63 mm +/-0.03) 
 DIELECTRIC   : POLYETHYLENE 
 SHIELD    : ALUMINIUM 
 JACKET COVER   : PVC BLACK 
 IMPEDANCE   : 75 OHMS + 5% 
 ATTENUATION PER 100 m : <1.6 dB to23.2 dB at 10MHz to 2400 MHz 

8. กำรติดตั้ง 
 8.1 อุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นแบบ COMMERCIAL GRADE ใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และมีมาตรฐาน CE 
รองรับ 
 8.2 เสาอากาศและชุดขยายสัญญาณตามต าแหน่งที่ก าหนดในแบบ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อ
ความเหมาะสมทั้งทางด้านทิศทางของสัญญาณและทางสถาปัตยกรรม 
 8.3 สายสัญญาณโดยทั่วไปให้ร้อยในท่อโลหะ การวางสายในรางสาย (Wireway) อาจกระท าได้ถ้า
ได้รับอนุมัติ จากที่ผู้ควบคุมงาน และเป็นสถานที่ซึ่งเข้าถึงรางสายได้สะดวก โดยคุณสมบัติของท่อและรางสาย
ให้เป็นไปตาม ข้อก าหนดในหมวดที่ว่าด้วย “ท่อร้อยสายและอุปกรณ์วางสาย” 
 8.4 ชุดแยกและกระจายสัญญาณให้บรรจุในกล่องโลหะที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมอย่างดี โดยเลือก
ขนาดของกล่องให้เหมาะสม และให้ยึดกล่องนี้กับโครงสร้างอาคารในต าแหน่งที่ก าหนดในแบบหรือในต าแหน่ง
ที่สมควร  
 8.5 การติดตั้งอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ  
 8.6 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งบล็อกไดอะแกรม รายการค านวณระดับสัญญาณ และรายละเอียดอื่นๆที่
เกี่ยวกับการติดตั้งเสนอต่อผู้ควบคุมงานก่อนท าการติดตั้ง 
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9. กำรทดสอบระบบ 
 ให้ท าการตรวจสอบการท างานของระบบโดยการวัดและบันทึกค่าต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 สัญญาณที่ได้รับจากเสาอากาศรับสัญญาณ 
 สัญญาณที่ออกจากชุดขยายสัญญาณ 
 สัญญาณที่จุดแยก จุดออกจากชุดแยกและกระจายสัญญาณ 
 สญัญาณที่เต้าเสียบจ่ายสัญญาณตามสมควร 
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หมวดท่ี  12 
ระบบโทรศัพท์ 

 
1. ควำมต้องกำรท่ัวไป 
 1.1 อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ทั้ งหมดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิต
ต่างประเทศ โดยเฉพาะและตามมาตรฐานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยรับรองใช้งานร่วมกับระบบ
โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ได้ทั่วไปอุปกรณ์จะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดไม่เคยท าการติดตั้งใช้งานมาก่อน
อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานไม่ช ารุดบุบสลายมาก่อน 
 1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างเทคนิค วิศวกรผู้มีความช านาญงานติดตั้งมาด าเนินการโดยเฉพาะและ
ปฎิบัติงานควบคุมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้ปฎิบัติงานได้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

 
2. มำตรฐำนวัสดุและอุปกรณ์ 
 2.1 SUB MAIN DISTRIBUTION FRAME (MDF) 
  ตู้ MDF ใช้ในการต่อสายโทรศัพท์รวมของทั้งอาคารส่วนตู้ท าจากเหล็กแผ่นมีขนาดพอเพียง
ส าหรับการติดตั้งแผงต่อสายมีฝาปิดและกุญแจล็อค กรรมวิธี การป้องกันสนิมและท าสีให้เป็นไปตามข้อก าหนด
เดียวกับแผงจ่ายไฟฟ้ารวม ภายในตู้จะประกอบด้วย Telephone Terminal ส าหรับการต่อสายและ Surge 
Protector โดยมีการต่อสายเป็นแบบ Cross Connect ขนาดและจ านวนของแผงให้เป็นไปตามแบบ 
 2.2 TELEPHONE TERMINAL 
  Telephone Terminal ที่ใช้งานของระบบโทรศัพท์จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตข้ึน เพื่อใช้งาน
กับระบบโทรศัพท์เท่านั้น Terminating Block จะต้องติดต้ังบนฐานรองรับอยู่ในกล่องต่อสายโดยเฉพาะขนาด
ชุดละ 10 PRS (ขนาดและจ านวนคู่สายทั้งหมดดูรายละเอียดจากแบบ) ในกรณีที่กล่องต่อสายมีขนาดใหญ่
จะต้องมี Wire Retainer และ Wire Guide เพื่อจัดหมวดหมู่ของสายให้เรียบร้อย การต่อสายโทรศัพท์ ณ ที่ 
Terminals จะต้องสามารถจัดท าด้วยเชิงกล โดยเครื่องมือต่อสายโดยเฉพาะเท่านั้น 
 2.3 TELEPHONE CABINET (TC) 
  ประกอบด้วยกล่องเหล็ก (Steel Box) มีฝาปิด แบบบานพับพร้อมมือจับ สามารถปิดล็อคได้
โดยใช้กุญแจภายในบรรจุ Terminal Strips จ านวนตามแบบระบุที่ตัวกล่องมี Knock Out เตรียมไว้ส าหรับ
เจาะติดต้ังท่อร้อยสายไฟได้และจะต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม และทาสีให้เหมือนกับผนัง 
 2.4 TELEPHONE OUTLET 
  เต้ารับโทรศัพทั่วไปจะต้องเป็นชนิดติดฝังผนังแบบ Modular (RJ-11) ติดตั้งอยู่ในกล่องโลหะ
มีฝาปิดเรียบร้อยผู้รับจ้างจะต้องสงตัวอย่างขนาดสีของ Cover Plate ให้สถาปนิกฝ่ายผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนท า
การติดตั้ง 
 2.5 TELEPHONE CABLE  
  2.5.1 Telephone Station Wire เป็นสายตัวน าทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
0.65 มม. ฉนวน Polyethylene ชนิด TIEV จ านวน 2 คู่สาย (4 เส้น) 
  2.5.2 Telephone Be Distribution Wire ส า ย โท ร ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ จ ะ ต้ อ ง เป็ น แ บ บ 
Polyethylene Insulated and PVC Sheathed With Aluminum Shield ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 
0.65 มม.สายโทรศัพท์ที่ใช้เดินภายนอกอาคารหรือในท่อร้อยสายฝังใต้ดินให้ใช้สาย Double Sheathed 
Alpeth Cable 
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3.กำรติดตั้งและทดสอบ 
3.1 การวางท่อและขนาดของท่อต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในระบบไฟฟ้า 
3.2 การต่อสายโทรศัพท์ในระหว่างทางหรือในต าแหน่งซึ่งไม่มี Telephone Terminal จะต้องต่อสายโดย

ใช้เครื่องมือกลบีบ และมีของเหลวห่อหุ่มเพื่อป้องกันการเกิด OXIDE  
3.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตารางทะเบียนการต่อสายโทรศัพท์ของแผง MDF และ TC ทุกแผง หลังจากท า

การเข้าสายในแผงเหล่าน้ันเสร็จแล้ว 
3.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือส าหรับการเข้าสายโทรศัพท์ให้กับผู้ว่าจ้างจ านวน 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการประกอบแบบ หน้าที่ 162 รวม 264 หน้า 
 

   

 

หมวดที่ 13 
RING MAIN UNIT 

 
1. ควำมต้องกำรท่ัวไป 
 RING MAIN UNIT ที่ต้องการตามข้อก าหนดนี้ เป็นแบบ SF6-INSULATED, METAL-ENCLOSED, 
FIXED-MOUNTED, INDOOR TYPE มีการออกแบบ ผลิต และทดสอบตามมาตรฐานฉบับใหม่ล่าสุดของ VDE 
DIN และ/หรือ IEC ทั้งนี้ต้องได้รับการยอมรับจากการไฟฟ้าท้องถ่ิน 

 
2. พิกัดและสมรรถนะ 
 RING MAIN UNIT ต้องมีพิกัดและสมรรถนะอย่างน้อยตามก าหนดดังต่อไปนี:้- 

 NUMBER OF PHASE  : 3 
 RATED FREQUENCY : 50 HZ. 
 RATED VOLTAGE : 24 kV. 
 RATED INSULATION LEVEL (TO EARTH AND BETWEEN PHASE) 

- LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE (PEAK) : 125 kV. 
- ONE MINUTE POWER FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE (RMS) 
 : 50 kV. 

 FOR INCOMING (CABLE) FEEDER 
- NUMBER OF FEEDER : 2 
- RATED NORMAL CURRENT : 630 A. 
- RATED SHORT TIME (1 SECOND) CURRENT (RMS) : 16 kA. 
- RATED SHORT CIRCUIT MAKING CURRENT (PEAK) : 40 kA. 

 FOR OUTGOING (TRANSFORMER) FEEDER 
- NUMBER OF FEEDER : ตามแสดงในแบบ 
- RATED NORMAL CURRENT : 2000 หรือ 630 A. 
- RATED SHORT - CIRCUIT BREAKING CAPACITY (RMS) : 16 kA. 
- RATED MAKING CAPACITY (PEAK) : 40 kA. 

 
3. กำรออกแบบและสรำ้ง 

 RING MAIN UNIT ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  INCOMING (CABLE) FEEDER SWITCH, OUTGOING 
(TRANSFORMER) FEEDER SWITCH, อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ตามระบุในแบบ และ
ข้อก าหนดนี้ ต้องออกแบบเป็นแผงสวิทซ์ส าเรจ็รปูชุดเดียวกันแบบ METAL-ENCLOSED, SELF-SUPPORTED, 
FLOOR-MOUNTED TYPE โดยมีรายละเอียดและข้อก าหนดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้:- 

3.1 ตัวตู้แผงสวิทซ์ (ENCLOSURE) รวมทั้งโครง (FRAME) ต้องท าจาก GALVANIZED STEEL SHEET
เคลือบป้องกันสนิมและการผุกร่อนด้วยสีตามมาตรฐานผู้ผลิต 
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3.2 ตัวตู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนบนเป็นที่ติดตั้ง RING MAIN UNIT HOUSING โดยแผงฝาตู้
ด้านหน้าเป็น MIMIC DIAGRAM และ INDICATOR ต่างๆ และส่วนล่างเป็นขาตั้งรองรับส่วนบน (SUPPORT 
FRAME) ซึ่งอาจใช้เป็นช่องทางเข้า-ออกของสายไฟฟ้า (CABLE COMPARTMENT) 

3.3 RING MAIN UNIT HOUSING ซึ่ง INCOMING FEEDER SWITCH, OUTGOING FEEDER SWITCH 
รวมทั้ง EARTH SWITCH ติดต้ังอยู่ภายใน ต้องท าด้วย STAINLESS STEEL เช่ือมรอยต่ออย่างดี ภายในบรรจุ
ด้วย SF6-GAS (SULPHUR HEXAFLUORIDE) เมื่อประกอบส าเร็จแล้ว HOUSING นี้ต้องผนึกแน่นปราศจาก
การรั่วซึมของก๊าซที่บรรจุอยู่ภายใน (HERMETICALLY SEALED) และต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงดัน
ก๊าซที่อาจเกิดข้ึนจากการมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 

3.4 SWITCHING DEVICE ด้าน INCOMING FEEDER ก าหนดให้ เป็น  LOADBREAK SWITCH (ON-
LOAD ISOLATOR SWITCH) TYPE ท างานโดย  SPRING-CHARGE MECHANISM, MANUAL OPERATED 
พร้อม MECHANICAL SWITCH POSITION INDICATOR นอกจากนั้นแล้วต้องมี EARTH SWITCH พร้อม 
MECHANICAL POSITION INDICATOR 

3.5 OUTGOING FEEDER ใช้  SWITCHING DEVICE เป็ น  CIRCUIT BREAKER TYPE  ซึ่ ง ส าม ารถ
ท างานในการปลด (OFF) วงจร โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ POWER SUPPLY จากภายนอก และให้มี EARTH 
SWITCH ด้ าน  OUTGOING พ ร้ อ ม  POSITION INDICATOR ทั้ ง ขอ ง  CIRCUIT BREAKER แล ะ  EARTH 
SWITCH 

3.6 ให้มีระบบ MECHANICAL INTERLOCK ระหว่าง MAIN SWITCH และ EARTH SWITCH ส าหรับ
ทุก FEEDER เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ “ CLOSE “ พร้อมกัน 

3.7 ให้มี PAD LOCK ส าหรับ MAIN SWITCH และ EARTH SWITCH ส าหรับ INCOMING FEEDER ทั้ง
ในต าแหน่ง “CLOSE” และ “OPEN” 

3.8 ด้าน INCOMING FEEDER ต้องมี 3-PHASE VOLTAGE INDICATING LAMPS 
3.9 มีชุด FAULT INDICATOR และ GAS INDICATOR 
3.10  

3.11 กรณีติดตั้งภายนอก ให้มีตู้ครอบ กันน้้า ตามมาตรฐาน กฟน. 

 
4. กำรติดตั้ง 
 ต าแหน่งการติดต้ังให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสม โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้คุมงาน ทั้งนี้การติดตั้งต้องยึดด้วย EXPANSION BOLTS อย่างน้อย 4 จุด กับสถานที่ติดตั้ง 

 
5. กำรตรวจทดสอบ 

5.1 ต้องแสดงผลการตรวจทดสอบ (TYPE TEST) จากผู้ผลิต 
5.2 ต้องได้รับการรับรอง จากการไฟฟ้าท้องถ่ิน 
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หมวดท่ี 14 
DIGITAL POWER METER 

 
1. ข้อก ำหนดท่ัวไปของ DIGITAL POWER METER 
 Metering ส าหรับ Main Distribution Board และ Distribution Board ควรเป็นระบบ Digital 
ทั้งหมด และเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ Brand เดียวกัน และมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดต่อไปนี ้

1.1 POWER METER ส าหรับ Main Distribution Board  
1.1.1 ต้องสำมำรถแสดงค่ำต่ำงๆได้ตำมนี้ 

- Current (3I, In) 
- Voltage ( UL-L, UL-N) 
- Frequency (F) 
- Total and Per phase active, reactive and apparent power (ΣP, ΣQ, ΣS, 3P, 3Q, 3S) 
- Per phase power factor (3 P.F., ΣP.F.) 
- Active and Reactive Energy (±kWh, ±kVarh) 

 
1.1.2 ต้องมี Circuit Analysis Function ตามหัวข้อต่อไปนี ้

- K Factor for Current* 
- Total Harmonic Distortion (THD) 
- Individual harmonic  up to 31st 
- Present Energy Quadrant (All 4 quadrants) 
- Present Unbalance Rate(%) Voltage and Current  
- Max / min 15minute demand (Fixed block Type) 

 

 1.1.3 ต้องมี I/O เพื่อท ำ Protection / แสดงผล และส่งคำ่ผำ่น Rs485 เข้ำระบบตำม
ต่อไปนี ้

- 4 Inputs Relay  : dry contact (30VDC), 8 branches Circuit Breaker 
Status 

- 4 Outputs : 4 dry contacts with configuration for 
Over/Under voltage, Current protection or  2 (4-
20mA) output for BAS, DCS 

1.1.4 จอแสดงผล 

- Display Type   Large high-contrast LCD screen   
- Dimension   96x96        
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1.1.5  การต่อเข้า Accessory 
- Ratio CT (Primary/Secondary) Programmable set up P/ S up to 9999 
- Secondary CT  1 or 5 A 
- Ratio PT (Primary/Secondary) Programmable set up P/ S up to 60000 
- Frequency  45-65 Hz 

 

1.1.6  ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ 

- Current, Voltage  : 0.2% 
- Power   : 0.5% 
- Active Energy   : 0.5% 
- P.F.   : 0.5% 
- Frequency  : 0.01Hz 
- Class1   : refer to IEC62053-21 

 

1.1.7  การติดต่อสื่อสาร 

- Link   : RS485 Communication Ports  
- Protocol  : JBUS / MODBUS 
- Speed   : 38400 bauds 

 

1.1.8  สภาวะแวดล้อม 

- Operation temperature : -25 to +35 
- Storage    : -35 to +70 
- Relative humidity  : 5% to 95% 

 
 ต้องสามารถเพิม่เติม Software รองรับและสามารถแสดงการคิดค่าไฟได้ทั้ง 3 ประเภทคือ TOD, 
TOU และ Normal Rate โดยที่ Software ต้องสามารถเลอืกใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ โดยที่ไม่ต้อง
ปิดและเปิดโปรแกรมใหม ่
 

1.2  POWER METER ส าหรับ BRANCH CIRCUIT BREAKER จะต้องสามารถวัดค่าต่างๆ ได้ดังนี ้
1.2.1  ต้องสามารถแสดงค่าต่างๆได้ตามนี ้

- Current (3I, In) 
- Phase to neutral and phase to phase voltage (U, UF) 
- Frequency (F) 
- Total and Per phase active, reactive and apparent power (ΣP, ΣQ, ΣS, 

3P, 3Q, 3S) 
- Per phase power factor (3 P.F.) 
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- Active and Reactive Energy 4 quadrant (±kWh, ±kVarh) 
- Maximum demand 15min, (3I, ΣP, ΣQ, ΣS) 
- Average demand 15 min, (3I, ΣP, ΣQ, ΣS) 
- Individual harmonic up to 31st 

 
1.2.2  หน้าจอแสดงผล 

- Display panel    black-lit LCD 
- Dimension    96x96 
- Front face Protection   IP54 

 
1.2.3  การวัด 

- Primary CT   up to 49,999 A 
- Secondary   1 or 5 A 
- Primary PT   up to 999,999 V 
- Secondary PT   more than 57/100 V 
- Frequency   45-65 Hz 

 
1.2.4  ความผิดพลาดที่ยอมรบัได ้

- Current, Voltage   0.2% 
- Power    0.5% 
- Active Energy    0.5% 
- P.F.    0.5% 
- Frequency   0.01Hz 

 
1.2.5  การติดต่อสือ่สาร 

- Link Two separate RS485 Communication Ports (2 x 
Rs485)One for BAS or BIS and one for Billing 
system 

- Protocol JBUS / MODBUS 
- Speed 19200 bauds 
- 2 Inputs Relay dry contact (30VDC), 8 branches Circuit Breaker 

Status 
- 2 Outputs 2 dry contacts with configuration for Over/Under 

voltage protection or  2 (4-20mA) output for 
BAS, DCS 
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1.2.6  สภาวะแวดล้อม 
- Operation temperature -25 to +35 
- Storage   -35 to +70 
- Relative humidity  5% to 95% 

 
 ต้องสามารถเพิม่เติม Software รองรับและสามารถแสดงการคิดค่าไฟได้ทั้ง 3 ประเภทคือ TOD, 
TOU และ Normal Rate โดยที่ Software ต้องสามารถเลอืกใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ โดยที่ไม่ต้อง
ปิดและเปิดโปรแกรมใหม ่

 
1.3  ENERGY METER (kwH Meter) ส าหรับตู้ย่อย จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

1.3.1  ต้องสามารถแสดงค่าต่างๆได้ตามนี ้
- Current (3I) 
- Phase to neutral voltage (U) 
- Active Energy  

1.3.2  หน้าจอแสดงผล 
- Display panel   RED LED 
- Dimension   96x96  

1.3.3  การติดต่อสือ่สาร 
- Link   RS485 Communication Ports 
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หมวดท่ี 15 
ระบบข่ำยสำยสัญญำณคอมพิวเตอร์ 

 (CABLING SYSTEM) 
 
1. ควำมต้องกำรท่ัวไป 

1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบ ระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Computer Cabling 
System) ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามระบุในแบบ 

1.2 วัสดุ-อุปกรณ์ และการติดตั้ง ระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่
เกี่ ย ว ข้อ งขอ ง Telecommunication Industry Association (TIA) /Electronic Industries 
Aliance (EIA) อย่างน้อยได้แก่ 
 TIA/EIA 568 A/B : Cabling Standard 
 TIA/EIA 569  : Pathways And Spaces 
 TIA/EIA 606  : Infrastructure of Commercial Building 

และเป็นไปตามข้อก าหนดหมวดน้ี 
 

2. ควำมต้องกำรด้ำนเทคนิค 
สายสญัญาณคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่มีใช้ตามระบุในแบบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :- 

2.1 สำยสัญญำณชนิดCategory 5E Unshielded Twisted Pair (CAT5E UTP) Cables 4 คู่สำย  
 ตัวน าทองแดงขนาด 24 AWG. ผลิตตามมาตรฐาน TIA/EIA-568 A/B Category 5e และ/หรือ 
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถรองรับความถ่ีของสัญญาณ (Bandwidth) ได้ไม่น้อยกว่า 350 MHz และมี
คุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้ :- 

 Impedance : 100 + 15 Ohms 
 Mutual Capacitance : < 5.6 nF/100 m. 
 DC Resistance : < 9.4 Ohms/100 m. 

 Delay Skew : < 25 ns/100 m. 
 Propagation Delay : < 536 ns/100 m. at 350 MHz 
 Attenuation : < 22 dB/100 m. at 100 MHz  และ  

< 45 dB/100 m. at 350 MHz 
 Near-End-Crosstalk (NEXT) : > 38.3 dB at 100 MHz และ  

> 30 dB at 350 MHz 
 Power Sum NEXT (PS. NEXT) : > 36 dB at 100 MHz และ  

> 28 dB at 350 MHz 
 Return Loss : > 20 dB at 100 MHz และ  

> 16 dB at 350 MHz 
 Operating Temperature : -20C to 60C 
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2.2 สำยสัญญำณชนิด Category 6 Unshielded Twisted Pair (Cat.6 UTP) CABLE 4 คู่สำย  
 ตัวน าทองแดงไม่เล็กกว่า 23 AWG. ผลิตตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2.1 และ/หรือ มาตรฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง สามารถรองรับความถ่ีของสัญญาณ (Bandwidth) ได้ไม่น้อยกว่า 600 MHz. และมีคุณสมบัติทาง
เทคนิค ดังนี้ :- 

 Impedance : 100 Ohms + 15% at 1-250 MHz. 
 Mutual Capacitance : < 5.6 nF/100 m. 
 DC Resistance : < 66.5 Ohms/km. at 20C 
 Delay Skew : < 40 ns/100 m. 
 Propagation Delay : < 536 ns/100 m. at 250 MHz. 
 Attenuation (per 100 m.) : < 20 dB at 100 MHz และ 

  < 33 dB at 250 MHz 
 NEXT : > 47 dB at 100 MHz และ 
   > 41 dB at 250 MHz 
 PS. NEXT : > 45 dB at 100 MHz และ 
   > 39 dB at 250 MHz 
 Return Loss : > 20 dB at 100 MHz และ 
   > 17 dB at 250 MHz 
 Operating Temperature :  -20C to 60C 

 
2.3 สำยใยแก้วน ำแสง (OPTICAL FIBER CABLE) ชนิด 900 m.TIGHT BUFFER  

 ส าหรับติดตั้งในอาคาร ทั้งแบบ Singlemode (SM) และแบบ Multimode (MM) ต้องมีมาตรฐาน 
และคุณสมบัติตามก าหนด ดังนี้ :- 

 ตัวเปลือกสาย (Jacket) เป็นวัสดุ FR-PVC (Flame Retardant PVC) ตามมาตรฐาน NEC 
article 770 และ OFNR (Nonconductive optical fiber riser) listed 

 มี Strength Member เป็น Dielectric ชนิดที่ท าด้วย Aramid Yarn ช่วยในการรองรับแรงดึง 
 ได้รับการออกแบบและการทดสอบตามมาตรฐาน Bellcore GR-409-CORE, TIA/EIA 568-

B, และ/หรือ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
 สามารถท างานได้ในอุณหภูมิ (Operating Temperature) ที่ -20c ถึง 80c  
 สายใยแก้วน าแสง ชนิด Multimode 50/125 m. 

-  มีค่า Typical attenuation  :  ไม่เกิน 3.0 dB/km. ที่ความยาวคลื่นแสง 850 nm 
   :  ไม่เกิน 1.0 dB/km. ที่ความยาวคลื่นแสง 1300 nm 
    -  มีค่า Maximum Attenuation :  ไม่เกิน 3.5 dB/km. ที่ความยาวคลื่นแสง 850 nm 
   :  ไม่เกิน 1.5 dB/km. ที่ความยาวคลื่นแสง 1300 nm 
    -  มีค่า Maximum Bandwidth :  ไม่ต่ ากว่า 500 MHz-km. ที่ความยาวคลื่นแสง 850 nm 
   :  ไม่ต่ ากว่า 500 MHz-km. ที่ความยาวคลื่นแสง 1300 nm 
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 สายใยแก้วน าแสง ชนิด Multimode 62.5/125 m. 
    -  มีค่า Typical attenuation :  ไม่เกิน 3.0 dB/km. ที่ความยาวคลื่นแสง 850 nm 
    :  ไม่เกิน 1.0 dB/km. ที่ความยาวคลื่นแสง 1300 nm 
    -  มีค่า Maximum Attenuation :  ไม่เกิน 3.5 dB/km. ที่ความยาวคลื่นแสง 850 nm 
   :  ไม่เกิน 1.5 dB/km. ที่ความยาวคลื่นแสง 1300 nm 
    -  มีค่า Maximum Bandwidth :  ไม่ต่ ากว่า 200 MHz-km. ที่ความยาวคลื่นแสง 850 nm 
   : ไม่ต่ ากว่า 600 MHz-km. ที่ความยาวคลื่นแสง 1300 nm 
 สายใยแก้วน าแสง ชนิด Single mode 9/125 m. 
    -  มีค่า Typical attenuation :  ไม่เกิน 0.5 dB/km.  ที่ความยาวคลื่นแสง 1310 nm 
   :  ไม่เกิน 0.4 dB/km.  ที่ความยาวคลื่นแสง 1550 nm 
    -  มีค่า Maximum Attenuation :  ไม่เกิน 1.0 dB/km.  ที่ความยาวคลื่นแสง 1310 nm 
   :  ไม่เกิน 0.75 dB/km. ที่ความยาวคลื่นแสง 1550 nm 
 

2.4 สำยใยแก้วน ำแสง ชนิด MULTI LOOSE TUBE  
ส าหรับใช้ติดตั้งนอกอาคาร (Outdoor) ต้องมีมาตรฐาน และคุณสมบัติ ดังนี้ :- 

 ตัวเปลือกสาย (Jacket) เป็นวัสดุ BLACK HIGH-DENSITY POLYETHYLENE หรือ HDPE 
ทนต่อรังสี UV และความช้ืน 

 มี โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ป็ น แ บ บ  Multi Loose Tube ท า ด้ ว ย วั ส ดุ  PBT (Polybutylene 
Terephthalate) หุ้ ม สี ต ามม าตรฐาน  TIA/EIA ภายใน  Tube มี  Jelly Filling ที่ เป็ น 
Thixotrophic Jelly Compound บรรจุอยู่ เพื่ อป้ องกันความ ช้ืนมี  Central Strength 
Member เป็นแกนกลางท าด้วยวัสดุ FRP (Fiberglass Reinforce with Plastic) เพื่อสร้าง
ความแข็งแรง 

 มี Rip Cord ท าด้วยวัสดุ Polyester ช่วยในการปลอก Jacket 
 มีการออกแบบและทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA/EIA 568, ISO11801, ITU-

TRec.G652, ICEA 696, Bellcore GR-409-CORE, Bellcore GR-20-CORE, UL1666, 
IEEE 802.3 Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, ATM 155 Mbps, FDDI 

 สามารถท างานได้ในอุณหภูมิ (Operating Temperature)  ที่ -20C ถึง 70C 
 สามารถติดตั้งได้ในอุณหภูมิ (Installation Temperature) ที่ -20C ถึง 60C 
 ความสามารถในการน าแสงให้เป็นไปตามก าหนด เช่นเดียวกับสายใยแก้วน าแสงส าหรับติดตั้ง

ในอาคาร 
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2.5 ตู้ใส่อุปกรณ์ข่ำยสำยคอมพิวเตอร์และโทรคมนำคม ขนำด 19” (19” Telecommunication 
Rack Cabinet)  

 โดยมีความกว้างด้านหน้าสามารถยึดใส่อุปกรณ์มาตรฐาน 19” ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน 
ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C) IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Part 2, DIN 41494            
มีคุณสมบัติดังนี้ :- 

 ตู้ต้องออกแบบเป็นระบบ MODULAR KNOCK DOWN เพื่อสะดวกในการประกอบสาย และ
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอุปกรณ์ 

 โครงสร้างตู้ (Frame) และฝาตู้ พับข้ึนรูปจาก Electro-Galvanized steel sheet หนาไม่
น้อยกว่า 1.5 มม. พ่นสีทับหน้าตามมาตรฐานผู้ผลิต  

 ด้านบนเป็นแบบทึบ มีช่องส าหรับติดตั้งพัดลมระบบอากาศขนาด 4” อย่างน้อย 2 ชุด 
 ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ ACYLIC ขอบประตูฝังยางกันฝุ่นสีเทาแบบ 

3 ครีบ เพื่อป้องกันฝุ่น สามารถสลับปรับเปลี่ยนการเปิดจากซ้ายไปขวา หรือเปิดจากขวาไป
ซ้ายได้ พร้อมกุญแจล็อคแบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้าตู้ 

 ฝาด้านข้างมีกุญแจล็อค และมีกลอนสลักสปริง เพื่อสะดวกในการถอดฝาอุปกรณ์ติดตั้ง 
 ประตูหลังมีช่องระบบอากาศด้านล่าง เจาะรูแบบลายแนวตั้งสลับลาย ด้านในมีโครงเหล็ก

กว้าง 70 มม. ยึดฝาประตูเป็นรูปตัว T 
 ขาต้ัง สามารถปรับข้ึน-ลงได้ โดยฐานขาตั้งทั้ง 4 ขา ปรับเอียงความลาดชันได้โดยอิสระ 180 

องศา ฐานขาต้ังท าจากวัสดุ ABS สีด า เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต  
 กุญแจเป็นแบบ Master key เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้  

 
2.6 เต้ำรับสัญญำณตัวเมีย (CAT 5E RJ 45 Modular Jack) 

 สามารถเข้ากันได้กับ Connector RJ 45 Modular Plug ตามมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B 
Category 5E 

 ออกแบบและรับรองตามมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B Category 5E, ISO/IEC 11801 , 
CENELEC EN50173, UL&cUL Listed UL E196947 

 มาตรฐานการเข้าสายเป็นแบบ Universal ที่สามารถเข้าได้ทั้งแบบ T568A/B และมี Code สี
บอกไว้อย่างชัดเจน 

 การเข้าสายทองแดงเป็นเทคนิคแบบ Insulation Displacement Contact (IDC) 
 หน้าสัมผัส (Contact) เป็น Nickel Plate เคลือบด้วยทอง (Gold) ตามมาตรฐาน UL 94V-

OPBT 
 ตัวโครงสร้างผลิตภัณฑ์ท าจากวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน UL94-0 ABS (Housing Flammability 

Rating) 
 มีตัวโครงสร้างการเช่ือมต่อสัญญาณภายในตัวเป็นแบบ PCB (Print Circuit Broad) 
 มีค่า Typical Performance characteristic ที่ความถ่ี 100 MHz ดังนี ้

 - ค่าลดทอนสัญญาณ 
(Attenuation) 

: < 0.11 dB. 
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 - Near-End-Crosstalk (NEXT) : > 46.5 dB. 
 -  Power Sum NEXT (PS 
(NEXT) 

: > 43.2 dB. 

 -  Far-End-Crosstalk (FEXT) : > 44.7 dB. 
 -  Return Loss : > 26.2 dB. 
    

2.7 เต้ำรับสัญญำณตัวเมีย (CAT 6 RJ45 Modular Jack) 
 สามารถรองรับความเร็วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000 Mbps(Gigabit) และมาตรฐาน 

Category 6 
 มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2.1, ISO/IEC11801 Class E 
 มาตรฐานการเข้าสายเป็นแบบ Universal ที่สามารถเข้าได้ทั้งแบบ T568A/B และมี Code สี

บอกไว้อย่างชัดเจน 
 การเข้าสายทองแดงเป็นเทคนิคแบบ IDC (Insulation Displacement Contract)  
 หน้าสัมผัส (Contact) ท าจากวัสดุ Phosphor Bronze เคลือบด้วยทอง (Gold) บน Nickel 

Plate  
 ตัวโครงสร้างผลิตภัณฑ์ท าจากวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน UL94 V-0 (Housing Flammability 

Rating) 
 มีโครงสร้างการเช่ือมต่อสัญญาณภายในตัวเป็นแบบ PCB (Print Circuit Broad) 
 มีค่า Typical Performance Characters ที่ความถ่ี 250 MHz ดังนี ้

 -ค่าลดทอนสัญญาณ 
(Attenuation) 

: < 0.10 dB. 

 -Near-End-Crosstalk 
(NEXT) 

: > 47.9 dB. 

 -Far-End-Crosstalk 
(FEXT) 

: > 40.1 dB. 

 - Return Loss : > 17.4 dB. 
 

2.8 แผงกระจำยสำย UTP Category 5E (CAT 5E Patch Panel) 
 ตัวแผงท าด้วยอลูมิเนียมเคลือบสาร Anodize (Aluminum Light Weight Material) มี

น้ าหนักเบา แข็งแรง มีความหนา 1.6 mm. เป็นอย่างน้อย และสามารถติดตั้ งใน 
Telecommunication Rack ขนาด 19” ได ้

 การเข้าสายทองแดงด้านหลงัของแผงกระจายสายใช้เทคนิคแบบ Insulation Displacement 
Contract (IDC) และ Connector เป็นชนิด 110 บน PCB (Printed Circuit Broad), 110 
D Connector, UL 94V-PC 

 มีจ านวน 12,24 หรือ 48 Port ตามต้องการ หรือตามระบุในแบบ 
 มาตรฐานการเข้าสายเป็นแบบ Universal ที่สามารถเข้าได้ทั้งแบบ T568A/B และมี Code สี

บอกไว้อย่างชัดเจน 
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 หน้าสัมผัส (Contact) เป็น Nickel Plate เคลือบด้วยทองตามมาตรฐาน UL 94V-OPBT 
 ออกแบบและรับรองตามมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B Category 5E, ISO/IEC11801, 

CENELEC EN50173, UL&cUL 
 มีค่า Typical Performance Characteristion ที่ความถ่ี 100 MHz ดังนี ้

ค่าลดทอนสญัญาณ 
(Attenuation) 

: < 0.20 dB. 

Near-End-Crosstalk (NEXT) : > 44.5 dB. 
Power Sum NEXT (PS NEXT) : > 41.9 dB. 
Far-End-Crosstalk (FEXT) : > 46.0 dB. 
Return Loss : > 23.0 dB. 

 
2.9 แผงกระจำยสำย UTP (CAT 6 Patch Panel) 

 สามารถรองรับความเร็วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000 Mbps (Gigabit) 
 มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC Class E 
 ตัวแผงท าด้วยอลูมิเนียมเคลือบสาร Anodize (Aluminum Light Weight Material) มี

น้ าหนักเบา แข็งแรง มีความหนา 1.6 mm. และสามารถติดตั้งใน Telecommunication 
Rack 19” ได ้

 การเข้าสายทองแดงด้านหลังของแผงกระจายสายเป็นเทคนิคแบบ  IDC (Insulation 
Displacement Contract)  

 มีจ านวน 24 หรือ 48 Port ตามที่ต้องการ 
 มาตรฐานการเข้าสายเป็นแบบ Universal ที่สามารถเข้าได้ทั้งแบบ T568A/B, มี Code สี

บอกไว้อย่างชัดเจน 
 หน้าสัมผสั (Contact) ท าจากวัสดุ Phosphor Bronze เคลือบด้วยทอง (Gold) บน Nickel 

Plate 
 มีค่า Typical Performance Characteristic ที่ความถ่ี 250 MHz ดังนี ้

 -  Insertion Loss : < 0.1 dB. 
 -  Near-End-Crosstalk (NEXT) : > 48.0 dB. 
 -  Far-End-Crosstalk (FEXT) : > 40.1 dB. 
 -  Return Loss : > 17.4 dB. 
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2.10  อุปกรณ์กระจำยสัญญำณจ ำนวน มีคุณลมบัติดังต่อไปน้ี  

 มีช่องสัญญาณแบบใช้ RJ45 และเป็นแบบ Fast Ethernet 10/100 มีช่องสัญญาณไม่น้อย
กว่า 24 ช่อง   

 เป็นอุปกรณ์สลับสัญญาณชนิด Fast Ethernet ที่ท างานในระดับ Layer 3 
 มี Switching fabric ไม่น้อยกว่า 8.8 Gbps และอัตราการส่งผ่านข้อมูล (Forwarding rate) 

ไม่น้อยกว่า 6.5 Mpps 
 มีพอร์ตชนิด 10/100/1000 BASE-TX ไม่น้อยกว่า 2 มีพอร์ต 
 รองรับจ านวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Addresses 
 รองรับหน่วยความจ าแบบ SDRAM หรือ DRAM ไม่น้อยกว่า 32 MB 
 สนับสนุนมาตรฐาน IEEE 802.1Q VLAN Tagging โดยสามารถสร้าง VLAN ได้อย่างน้อย 32 

VLANs และ IEEE 802.3ad ส าหรับ Link Aggregation 
 สนับสนุนมาตรฐาน IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) และสนับสนุน Rapid 

STP ตามมาตรฐาน IEEE 802.1w 
 มีการส่งข้อมูลแบบ Multicast แบบ IGMP (v1,2,3) snooping 
 สนับสนุนมาตรฐาน IEEE 802.1p Class of Service (CoS) 
 สามารถจัดการ QoS แบบ Shape Round Robin (SRR) และมี  Queue ไม่น้อยกว่า 4 

queue/port 
 สนับสนุนมาตรฐาน IEEE 802.1x เพื่อป้องกันการใช้งานระดับพอร์ต และมีคุณสมบัติการ

ตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณอย่างน้อย 3 ระดับ 
 มีซอฟต์แวร์บริหารและจัดการผ่านทาง GUI โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย หาก

อุปกรณ์ที่เสนอไม่สามารถท าได้ ต้องเสนออุปกรณ์ต่อเช่ือมภายนอกที่มีประสทิธิภาพเทยีบเท่า
หรือดีกว่า 

ก. Topology View 
ข. Front panel view 
ค. launch telnet session 
ง. Configuration management  
จ. Inventory reports  
ฉ. Event notification 
ช. Task-based menu  
ซ. Password synchronization  
ฌ. Drag-and-drop Software upgrade 

  สามารถบริหารจัดการในรูปแบบ Web-based และ SNMPv3  
  ใช้งานกับระบบไฟไฟ้แรงดัน 220V ความถ่ี 50 Hz  
  ได้รับมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น FCC Class A, UL 60950 และ EN 

55022 เป็นอย่างน้อย 
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  อุปกรณ์ทั้งหมด ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
 
2.11 สำยเชื่อมต่อ UTP Category 5E (CAT 5E UTP Patch Cord) 

 เป็นสาย UTP CAT 5E ตามมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B Category 5E และมีหัวตัวผู้ RJ45 
Modular Plug หุ้มติดด้วย Boot สีทั้งสองข้าง 

 ตัวน าทองแดงที่ใช้เป็นชนิด Standed Bare Copper ขนาด 24 AWG 
 สามารถรองรับความถ่ีได้เทียบเท่าหรือสูงกว่า 350 MHz โดยระบุบนสายอย่างชัดเจน 
 ออกแบบและรับรองมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B Category 5E, ISO/IEC 11801, CENELEC 

EN50173, UL&cUL 
 
2.12 สำยเชื่อมต่อ UTP (UTP CAT 6 Patch Cord) 

 สามารถรองรับความเร็วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000 Mbps (Gigabit) 
 เป็นสาย UTP CAT 6 ตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC11801 Class E และมีหัว

ตัวผู้ RJ45 Modular Plug หุ้มติดด้วย Boot สีทั้งสองข้าง 
 ตัวน าทองแดงที่ใช้เป็นแบบ Stranded Bare Copper ขนาด 24 A WG 
 สามารถรองรับความถ่ีได้เที่ยบเท่าหรือสูงก่า 600 MHz. 
 เป็นสายส าเร็จที่ออกแบบและผลิตจากโรงงาน เพื่อการเช่ือมต่อโดยเฉพาะมีขนาดมาตรฐาน

ความยาว 1,2,3,5,10 m. 
 
3. กำรติดตั้ง 
 3.1 การเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ที่ปลายสายต้องใส่ WIRE MARK และ RUNNING NUMBER ตาม
แบบ (x,y,z) (x= ช้ัน, y = RACK, z = RUNNING NUMBER) 
 3.2 ท า LABEL ติด PATCH PANEL โดย RUNNING NUMBER ให้ตรงกบั OUTLET 
 3.3 ต้องส่ง LAYOUT ที่ MARK จุด LAN และ REPORT การ TEST สายสญัญาณ เมือ่เดินสายเสรจ็
เรียบร้อยแล้ว ใน REPORT ต้องระบเุครื่องที่ใช้ท าการทดสอบวันทีท่ าการทดสอบ, บริษัท, NUMBER ของ 
OUTLET 
 
4. กำรทดสอบ 
 4.1 การทดสอบสาย UTP ชนิด 4 Pair ที่ติดตั้งทั้งหมด ต้องด าเนินการทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบ 
UTP CAT5E ที่ได้มาตรฐาน และส่งรายงานผลทดสอบให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
   - WIRE MAP 
   - LENGTH 
   - IMPEDANCE 
   - ATTENUATION 
   - Near-End-Crosstalk (NEXT) 
   - Attenuation to crosstalk ratio (ACR) 
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 4.2 ระหว่าง LINK ของสาย Fiber Optic ต้องด าเนินการทดสอบ ATTENUATION ทุกๆ CORE ของสาย
ทั้ งหมดที่ ท าการติดตั้ ง  โดยเครื่อง OTDR (Optic Time Domain Reflectometers) และส่ งรายงาน
ผลทดสอบทุกๆ LINK 
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หมวดท่ี 16 
  ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ (Lightning Protection System) 
 
1 ควำมต้องกำรท่ัวไป 
 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่าชนิด Faraday Cage ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ 
ซึ่งการติดตั้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน วสท. ก าหนดอย่างเคร่งครัดหรือชนิด EARLY STREAMER 
EMISSION SYSTEM รัศมีมีการปอ้งกนัไม่น้อยกว่าระบใุนแบบ ระบบป้องกันอันตรายจากฟา้ผ่าต้องสามารถรับ
ประจุที่เกิดจากฟ้าผ่า แล้วน าสู่พื้นดินอย่างรวดเร็ว และจะต้องไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟใดๆเกิดจากภายนอกทั้งสิ้น
ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน FRENCH STANDARD NFC 17 102 
 
2 ควำมต้องกำรด้ำนเทคนิค 
 ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำชนิด Faraday Cage 
 2.1 ระบบรากสายดิน ใช้หลักสายดิน (Ground Rod) ให้ใช้ Copper Clad Steel Ground Rod 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มม. (5/8 นิ้ว) ยาว 3 เมตร (10 ฟุต) ฝังลงดินให้ยอดของแท่งสายดินอยู่
ต่ ากว่าระดับดินอย่างน้อย 0.60 เมตรหรือตามที่ระบุในแบบ 
 2.2 ตัวน าลงดิน (Down Conductor) ให้ใช้เป็นตัวน าทองแดงติดตั้งในท่อ ขนาดพื้นที่หน้าตัดไมเ่ลก็
กว่าตามที่ระบุในแบบ 
 2.3 กล่องทดสอบความต้านทานดิน (Ground test box) ตัวกล่องท ามาจากวัสดุชนิดโพลิคาร์บอเนต
โดยมีบัสบาร์ทองแดงติดตั้งอยู่ภายในกล่องส าหรับเช่ือมต่อระหว่างระบบรากสายดินและสายตัวน าลงดิน การ
เช่ือมต่อให้ใช้วิธิการเข้าสายหางปลาแบบบีบอัดและขันน๊อตเข้ากับบัสบาร์ทองแดง 
 2.4 ตัวน าล่อฟ้าเป็นชนิดตัวน าอลูมเินียมขนาดและการจับยดึตามที่ระบุในแบบ 
 
 ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำชนิด EARLY STREAMER EMISSION SYSTEM 
 2.5 หัวล่อฟ้า (AIR TERMINAL) เป็นชนิดที่สามารถเก็บพลงังานจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และมี
อุปกรณ์สะสมพลังงานไว้ใช้ได้ตลอดเวลาอยู่ภายในและจะปล่อยพลังงานที่สะสมออกมาในรูปประจุเพื่อล่อและ
น ากระแสไฟฟ้าผ่านลงดิน หัวล่อฟ้ามีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ  
  - Solar และ/หรือ Wind มีหน้าที ่สร้างพลังงานจากแสงแดด หรือ ลม  
  - Impulse Device ท าหน้าที ่สะสมพลงังานและปล่อยประจุเพื่อล่อและน าล าฟ้าผ่าลงดิน  
  - Dimensioned Flange มีหน้าที่ป้องกันน้ าฝนเข้าไปท าความเสียหายให้อปุกรณ์  
 2.6 เสา (ELEVATION ROD) ท าด้วย GALVANIZED STEEL ความสูงของเสา 6 เมตร  
 2.7 สายน าลงดิน  (DOWN CONDUCTOR) เป็น BARE COPPER สายที่ ใช้กับไฟฟ้ าแรงดันสู ง                
มีขนาดพื้นที่หน้าตัด 70 มม. สายน าลงดินจะต้องไม่มีรอยต่อใดๆ หรือเป็นไปตามที่แบบก าหนด  
 2.8 ระบบสายดิน (GROUNDING SYSTEM) ใช้ COPPER CLAD STEEL ROD ขนาด 5/8"x10” 
อย่างน้อย 3 แท่ง ปักลกึลงในดินอย่างน้อย 50 ซม. ตามต าแหน่งที่ก าหนดในแบบ  
 2.9 DISCHARGE COUNTER ส าหรับตรวจสอบจ านวนครั้งที่เกดิฟ้าผ่า โดยจะมีตัวเลขบอกจ านวนครัง้ 
ซึ่งไม่สามารถ RESET ได้และต้องไม่ใช้แหล่งพลังงานจากแหล่งจ่ายใดๆทั้งสิ้น  
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 2.10 มี Remote Control แบบไร้สาย ซึ่งท างานที่ระยะไม่น้อยกว่า 90 เมตร ส าหรับการ Test 
สถานะพร้อมใช้งานของหัวล่อฟ้า  
 2 .1 1  ส ถ า บั น  Test laboratory BAZET (CEB) in compliance with the NFC 17 – 102 
standard, and is subject of tests campaign in situ เป็นผู้ Test  
 
3 กำรติดตั้ง 
 ชนิด Faraday Cage ตัวน าล่อฟ้า ต้องจับยึดอย่างแข็งแรงเข้ากับแผ่นหลังคาโดยวิธีหนีบจับกับส่วนที่
เป็นสันหรือลอนของหลังคาตามที่ระบุในแบบโดยอุปกรณ์จับยึดที่ต้องสัมผัสกับพื้นผิวของหลังคาจะต้องเป็น
วัสดุเดียวกับหลังคาหรือเป็นวัสดุชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรือการกัดกร่อนซึ่งกันและกัน 
 ชนิด EARLY STREAMER EMISSION SYSTEMหัวล่อฟ้า, เสา, สายน าลงดิน และระบบดิน ต้องติดตั้ง
ตามต าแหน่งที่ก าหนดในแบบ ซึ่งเป็นต าแหน่งโดยประมาณต าแหน่งที่แน่นอน ทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดให้
ก่อนการติดตั้ง  
 
4 กำรตรวจสอบ 
 ระบบรากสายดินจะต้องมีการทดสอบวัดค่าความต้านทานดินไม่ให้เกิน 5 โอห์มตามมาตรฐาน วสท.
ก าหนดหรือตามที่ระบุใว้ในแบบ 
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หมวดท่ี 17 
เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน Split Type Ceiling type 

ควำมต้องกำรท่ัวไป 
เครื่องปรับอากาศชุดหนึ่งๆ ประกอบด้วยเครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) ซึ่งใช้คู่กัน

กับเครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT) ทั้งชุด ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานในต่างประเทศ หรือ
ประกอบภายในประเทศ ภายใต้ลิขสิทธ์ิของผลิตภัณฑ์นั้น โดยที่เครื่องระบายความร้อนเป็นแบบระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ (AIR-COOLED CONDENSING UNIT) ซึ่งเมื่อใช้คู่กับเครื่องเป่าลมเย็นตามที่ผู้ผลิตแนะน าและ
มีหลักฐานยืนยันแล้วจะต้องสามารถท าความเย็นรวม (MATCHING CAPACITY) ได้ตามข้อก าหนดในรายการ
อุปกรณ์ที่สภาวะอากาศเข้าคอยล์เย็นที่อุณหภูมิ 27 ºCDB, 19.0 ºCWB และอากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อนที่
อุณหภูมิ 35 CDB และใช้ระบบไฟฟ้า 380 V/3 PH/50 HZ หรือ 220 V/1 PH/50 HZ ตามที่ก าหนดในแบบ 
ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
1. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดแขวนแบบ Inverter ขนำด 42,000 – 48,000 บีทียู/ชั่วโมง  

1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนต้องมีอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (SEER) ขนาด 48,000 บีที
ยูต่อช่ัวโมง ต้องไม่น้อยกว่า 15.4 ได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 OHSAS 
18001 และโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน มอก.17025-2548 และใบรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวระดับ 3 
ข้ึนไปของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศไม่เกิน 46 dB ส าหรับชุดคอยล์เย็น ส่วน
โครง (Casing) เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศหรือคอนเดนช่ิงยูนิต ท าด้วยแผ่นเหล็กเคลือบกันสนิม 
(Galvanized Steel) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า  

1.2 คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นแบบปิดทึบ ชนิดสโกรว (Scroll Type) หรือชนิดสวิง (Swing 
Type) 

1.3 แผงคอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) แผงระบายความร้อนท าด้วยท่อทองแดงอัดติด
กับครีบอลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง หรือแผงระบายความร้อนและ
ครีบที่เป็นวัสดุ Alloy ซึ่งป้องกันการกัดกร่อนได้ดี 

1.4 พัดลมระบายความร้อน (Condensing Fan) เป็นแบบใบพัดแฉกแบบ Propeller โดยได้รับการ
ถ่วงสมดุลมาเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ มีตะเกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ 

1.5 ระบบน้ ายา ท าความเย็นด้วยน้ ายา R 32 
1.6 อุปกรณ์อื่นๆ ในเครื่องระบายความร้อน ต้องประกอบด้วย 

  1.6.1 Internal protector (compressor) 
  1.6.2 Thermal protector for outdoor fan motor and indoor fan motor 
  1.6.3 Magnetic Contractor 
  1.6.4 Suction and Liquid Line Shut-Off Valve 
  1.6.5 Refrigerant Charging Port 
  1.6.6 อุปกรณ์ลดแรงดันน้ ายา (Capillary Tube, Thermostatic Expansion Valve)  

1.7 เครื่องปรับอากาศมีฟงัก์ช่ัน Auto Restart กรณีระบบไฟฟ้าในอาคารเกิดความบกพร่อง 
เครื่องปรบัอากาศสามารถกลบัเข้าสูก่ารทางานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อได้ทาการแก้ไขระบบไฟฟ้าในอาคาร
เรียบร้อยแล้ว 
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1.8 เครื่องส่งลมเย็นเป็นแบบประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับคอนเด็นซิง่ยูนิต โดยส่วนโครงภายนอกเป็นแบบที่ตกแต่งเสร็จ ท าด้วยแผ่นเหล็ก
ที่ผ่านกระบวนการเคลอืบและอบสีหรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส พลาสติกอัดแรง มีถาดน้ า
ทิ้งที่หุ้มด้วยฉนวน ในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ าเกาะที่ภายนอกของตัวโครง และถ้าเป็นชนิดเป่าลม
เย็นโดยตรง  

1.9 แผงคอยล์เย็น (Cooling Coil) มีท่อท าด้วยทองแดง และมีครีบอลูมิเนียมจะต้องเรียงเป็น
ระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง 

1.10 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan) แบบ กรงกระรอก (Sirocco Fan) 
1.11 หน้ากากกระจายลมเย็น สามารถกระจายลมได้อย่างน้อย 2 ทิศทาง และสามารถปรับแรงลม

ได้อย่างน้อย 3 ระดับ 
 

2. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดแขวนแบบ Inverter ขนำด 30,000 – 38,000 บีทียู/ชั่วโมง  
2.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนต้องมีอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (SEER) ขนาด 30,000-

38,000 บีทียูต่อช่ัวโมง ต้องไม่น้อยกว่า 20 ได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 
OHSAS 18001 และโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน มอก.17025-2548 และใบรับรองอุตสาหกรรม สีเขียว
ระดับ 3 ข้ึนไปของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศไม่เกิน 28 dB ส าหรับชุดคอยล์
เย็น ส่วนโครง (Casing) เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศหรือคอนเดนช่ิงยูนิต ท าด้วยแผ่นเหล็กเคลือบกัน
สนิม (Galvanized Steel) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า  

2.2 คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นแบบปิดทึบ ชนิดสโกรว (Scroll Type) หรือชนิดสวิง (Swing 
Type) 

2.3 แผงคอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) แผงระบายความร้อนท าด้วยท่อทองแดงอัดติด
กับครีบอลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง หรือแผงระบายความร้อนและ
ครีบที่เป็นวัสดุ Alloy ซึ่งป้องกันการกัดกร่อนได้ดี 

2.4 พัดลมระบายความร้อน (Condensing Fan) เป็นแบบใบพัดแฉกแบบ Propeller โดยได้รับการ
ถ่วงสมดุลมาเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ มีตะเกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ 

2.5 ระบบน้ ายา ท าความเย็นด้วยน้ ายา R 32 
2.6 อุปกรณ์อื่นๆในเครื่องระบายความร้อน ต้องประกอบด้วย 

  2.6.1 Internal protector (compressor) 
  2.6.2 Thermal protector for outdoor fan motor and indoor fan motor 
  2.6.3 Magnetic Contractor 
  2.6.4 Suction and Liquid Line Shut-Off Valve 
  2.6.5 Refrigerant Charging Port 
  2.6.6 อุปกรณ์ลดแรงดันน้ ายา (Capillary Tube, Thermostatic Expansion Valve)  

2.7 เครื่องปรับอากาศมีฟงัก์ช่ัน Auto Restart กรณีระบบไฟฟ้าในอาคารเกิดความบกพร่อง 
เครื่องปรบัอากาศสามารถกลบัเข้าสูก่ารทางานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อได้ทาการแก้ไขระบบไฟฟ้าในอาคาร
เรียบร้อยแล้ว 
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2.8 เครื่องส่งลมเย็นเป็นแบบประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับคอนเด็นซิง่ยูนิต โดยส่วนโครงภายนอกเป็นแบบที่ตกแต่งเสร็จ ท าด้วยแผ่นเหล็ก
ที่ผ่านกระบวนการเคลอืบและอบสีหรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส พลาสติกอัดแรง มีถาดน้ า
ทิ้งที่หุ้มด้วยฉนวน ในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ าเกาะที่ภายนอกของตัวโครง และถ้าเป็นชนิดเป่าลม
เย็นโดยตรง  

2.9 แผงคอยล์เย็น (Cooling Coil) มีท่อท าด้วยทองแดง และมีครีบอลูมิเนียมจะต้องเรียงเป็น
ระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง 

2.10 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan) แบบ กรงกระรอก (Sirocco Fan) 
2.11 หน้ากากกระจายลมเย็น สามารถกระจายลมได้อย่างน้อย 2 ทิศทาง และสามารถปรับแรงลม

ได้อย่างน้อย 3 ระดับ 
 

3. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดแขวนแบบ Inverter ขนำด 13,000 – 24,000 บีทียู/ชั่วโมง  
3.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนต้องมีอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน  (SEER) ขนาด 13,000-

24,000 บีทียูต่อช่ัวโมง ต้องไม่น้อยกว่า 21 ได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 
OHSAS 18001 และโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน มอก.17025-2548 และใบรับรองอุตสาหกรรม สีเขียว
ระดับ 3 ข้ึนไปของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศไม่เกิน 38 dB ส าหรับชุดคอยล์
เย็น ส่วนโครง (Casing) เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศหรือคอนเดนช่ิงยูนิต ท าด้วยแผ่นเหล็กเคลือบกัน
สนิม (Galvanized Steel) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า  

3.2 คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นแบบปิดทึบ ชนิดสโกรว (Scroll Type) หรือชนิดสวิง (Swing 
Type) 

3.3 แผงคอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) แผงระบายความร้อนท าด้วยท่อทองแดงอัดติด
กับครีบอลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง หรือแผงระบายความร้อนและ
ครีบที่เป็นวัสดุ Alloy ซึ่งป้องกันการกัดกร่อนได้ดี 

3.4 พัดลมระบายความร้อน (Condensing Fan) เป็นแบบใบพัดแฉกแบบ Propeller โดยได้รับการ
ถ่วงสมดุลมาเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ มีตะเกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ 

3.5 ระบบน้ ายา ท าความเย็นด้วยน้ ายา R 32 
3.6 อุปกรณ์อื่นๆ ในเครื่องระบายความร้อน ต้องประกอบด้วย 

  3.6.1 Internal protector (compressor) 
  3.6.2 Thermal protector for outdoor fan motor and indoor fan motor 
  3.6.3 Magnetic Contractor 
  3.6.4 Suction and Liquid Line Shut-Off Valve 
  3.6.5 Refrigerant Charging Port 
  3.6.6 อุปกรณ์ลดแรงดันน้ ายา (Capillary Tube, Thermostatic Expansion Valve)  

3.7 เครื่องปรับอากาศมีฟงัก์ช่ัน Auto Restart กรณีระบบไฟฟ้าในอาคารเกิดความบกพร่อง 
เครื่องปรบัอากาศสามารถกลบัเข้าสูก่ารทางานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อได้ทาการแก้ไขระบบไฟฟ้าในอาคาร
เรียบร้อยแล้ว 
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3.8 เครื่องส่งลมเย็นเป็นแบบประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับคอนเด็นซิง่ยูนิต โดยส่วนโครงภายนอกเป็นแบบที่ตกแต่งเสร็จ ท าด้วยแผ่นเหล็ก
ที่ผ่านกระบวนการเคลอืบและอบสีหรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส พลาสติกอัดแรง มีถาดน้ า
ทิ้งที่หุ้มด้วยฉนวน ในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ าเกาะที่ภายนอกของตัวโครง และถ้าเป็นชนิดเป่าลม
เย็นโดยตรง  

3.9 แผงคอยล์เย็น (Cooling Coil) มีท่อท าด้วยทองแดง และมีครีบอลูมิเนียมจะต้องเรียงเป็น
ระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง 

3.10 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan) แบบ กรงกระรอก (Sirocco Fan) 
3.11 หน้ากากกระจายลมเย็น สามารถกระจายลมได้อย่างน้อย 2 ทิศทาง และสามารถปรับแรงลม

ได้อย่างน้อย 3 ระดับ 
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หมวดท่ี 18 
รำยกำรวัสดุอุปกรณ์ ,อะไหล่และเครื่องมือ 

 
1. รำยกำรอุปกรณ์ท่ีอนุมัติ 
 รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติใหใ้ช้ตามหัวข้อข้างล่างนี้  เป็นเพียงแนวทางประกอบการคัดเลอืกวัสดุ 
และอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆตามที่ระบุในรายการโดยจะต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดของระบบไฟฟ้าซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดทางเทคนิค แคตตาล็อค พร้อมทั้งระบุรุ่นและ
ขนาดของอุปกรณ์นั้นให้ชัดเจนใระหว่างการเสนอราคา และจะต้องเสนอขออนุมัติก่อนการด าเนินการจัดซื้อ 
 1.1 LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER 
  Schneider, SIEMENS, ABB 
 1.2 MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD,SUB DISTRIBUTION BOARD & MCC 
  USMD, ASEFA, PMK, Seven A, Avata 
 1.3 LOAD CENTER PANEL BOARD & MINIATURE CB 
  Schneider, SIEMENS, ABB 
 1.4  OIL-IMMERSE TRANSFORMER 
  QTC, Ekarat, THAI MAXWELL , CC  
 1.5 GENERATOR SET MANUFACTURERS 
  CUMMINS POWER GENERATION, HIMOINSA, FG WILSON, Duragen 
 1.6 AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (2 CIRCUIT BREAKER) 
  Schneider, SIEMENS,  ABB 
 1.7 RING MAIN UNIT 
  ABB,SIEMENS,Schneider , LUCE 
 1.8 AUTOMATIC VAR REGULATOR 
  Schneider , ABB, CIRCUTOR 
 1.9 POWER CAPACITOR 
  FRAKE, ABB, SIEMENS, RTR, Schneider 
 1.10 SWITCH & DISCONNECTING SWITCH 
  Schneider CLIPSAL, HACO, TELERGON 
 1.11 CONTACTOR 
  Schneider, SEIMENS, ABB 
 1.12 CURRENT & POTENTIAL TRANSFORMER 
  SIEMENS, AEG, ABB, ASEA 
 1.13 METERING & ACCESSORIES EQUIPMENT 
  TELEMECANIQUE, SIEMENS, ABB, AEG, ASEA 
 1.14 DIGITAL POWER METER AND DIGITAL Kwh METER 
  E-POWER, MERLIN GERLIN, CIRCUTER, SIEMENS 
 1.15 LUMINAIRE HOUSING 
  PHILIPS, DELIGHT, L&E 
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 1.16 LUMINAIRE BALLAST (LOWW LOSS) 
  PHILIPS, BOVO, MK, AMSTRONG,VOSSLOH 
 1.17  LUMINAIRE BALLAST (ELECTRONIC BALLAST) 
  PHILIPS, LAMEX, ECONO-WATD 
 1.18 LUMINAIRE STARTER 
  PHILIPS, OSRAM, TOSHIBA, SYLVANIA 
 1.19 LUMINAIRE CAPACITOR 
  BOSCH, PHILIPS, PED, RFT, ASEA, ELECTRONICON 
 1.20 LUMINAIRE LAMP 
  PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA 
 1.21 METALLIC CONDUIT 
  PANASONIC, UI, DAIWA 
 1.22 uPVC CONDUIT 
  CLIPSAL, HACO, F&G 
 1.23 HDPE CONDUIT 
  TAP, KWH, UHM, ARROW PIPE 
 1.24 HIGH & LOW VOLTAGE CABLE 
  THAI YAZAKI, MCI-DRAKA, PHELPS DODGE, BANGKOK CABLE 
 1.25 SWITCH & OUTLET 
   BTICINO, CLIPSAL, SIEMENS, PANASONIC 
 1.26 TELEPHONE OUTLET 
  BTICINO, CLIPSAL, SIEMENS, PANASONIC 
 1.27 TELEPHONE TERMINAL 
  KRONE, 3M, AT&T, BELL, POUYET, CLIPSAL 
 1.28 FIRE ALARM SYSTEM 
  NOTIFIER, JOHNSON CONTROL, EDWARDS 
 1.29 CCTV SYSTEM 
  SIEMENS, BOSCH, VICON, PELCO, SAMSUNG, Hikvision, Panasonic 
 1.30 DATA CABLING SYSTEM  
  LUCENT TECHNOLGIES, AMP, CLIPSAL, PREMIUM LIME, PANDUIT, BTICINO, 
CISCO 
 1.31 EXIT SIGN SYSTEM  
  OLIMPIA ELECTRONIC, SUNNY, EML, DELIGHT 
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 2.รำยกำรอะไหล ่
 ผู้รบัจ้างจะต้องจัดเตรียมอะไหล่มอบใหผู้้ว่าจ้างก่อนวันรบัมอบงาน ตามรายการและจ านวนดังต่อไปนี้ 
 2.1 1-Year spare part for generator sets    1 LOT 
 2.2 Spare part control fuse, 6-sets for each type      1 LOT 
 2.3 Fluoresent Lamp 28,14 w. each of 12 sets   1 LOT 
 2.4 Lighting Switch        12 SET 
 2.5 Receptacle outlet        12 SET 
 

3.รำยกำรเครื่องมือซ่อมบ ำรุง 
 ผู้รบัจ้างจะต้องจัดเตรียมเครือ่งมอืเพื่อการซ่อมบ ารุงมอบใหผู้้ว่าจ้าง ก่อนวันรบัมอบงานตามรายการ
และจ านวนดังต่อไปนี ้
 3.1 เครื่องมอืส าหรบัเปิดบานประตูแผงไฟฟ้าชนิดละ    1 อัน 
 3.2 ไขควงส าหรับถอดสกรู ขนาดละ     1 อัน 
 3.3 กุญแจปากตายส าหรับขันสลกัและแป้นเกลียวครบทุกขนาด  1 ชุด 
 3.4 เครื่องมอืดึงฟิวส์แรงต่ า ส าหรบัจบัดึงได้ทุกขนาด   1 ชุด 
 3.5 คีมตัดสาย,คีมปากแหลม,คีมใหญ่และคีมย้ าหางปลาอยา่งละ  1 ชุด 
 3.6 กล่องโลหะส าหรบัใสเ่ครื่องมือจ านวนตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ 1 ชุด 
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รำยกำรประกอบแบบ 
งำนวิศวกรรมระบบสุขำภิบำลและระบบป้องกันอัคคีภัย 
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หมวดท่ี 1  
ขอบเขตของงำน 

                             
 1. การด าเนินงานในภาคนี้  รวมถึงการจัดหาและติดตั้งทดสอบเครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  รวมทั้ง

การบริการดูแลการท างานของเครื่องกลและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นในระหว่างการก่อสร้าง  เพื่อให้งาน
ก่อสร้างระบบสุขาภิบาลเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ดังที่แสดงและช้ีบ่งใน
แบบแปลนหรือข้อก าหนดหรือแบบไดอะแกรม  

  
2. งานที่ไม่อยู่ในขอบเขต  งานต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของงานระบบสุขาภิบาลภาคนี้ 

2.1   แท่นส าหรับรองรับอ่างล้างมือในห้องส้วม 
2.2   กระจกเงาต่าง ๆ  
2.3   ห้องส้วมและประตู 
2.4   สาย  Feeder จาก Main Switch Board ในห้ อ งไฟฟ้ าไปยั ง Load Centers ของระบบ

สุขาภิบาล 
  
3.   เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาลที่จะต้องติดตามและให้ความร่วมมือกับผู้รับจ้าง

ด้านสถาปัตยกรรม โยธา เครื่องกล ไฟฟ้าและระบบอื่น ๆ  ในการก่อสร้างระบบสุขาภิบาล 
  
4. ให้ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาลยึดถือแบบแปลน (Drawings) รายละเอียดข้อก าหนด (Specifications) 

ข้อก าหนดเพิ่มเติม (Addendum) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสร้างระบบสุขาภิบาล  ในกรณี
ที่มี ข้อแย้งใดๆ ในข้อก าหนดทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ยึดถือค าตัดสินช้ีขาดของวิศวกร
ผู้ออกแบบ โดยการยอมรับของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
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หมวดท่ี  2   
โค๊ต มำตรฐำน และกฏเกณฑ์ ในกำรออกแบบ 

  
  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น วัสดุและอุปกรณ์  การประกอบ และการติดตั้ง  จะต้องเป็นไปตามโค๊ต 
มาตรฐาน และกฏเกณฑ์ล่าสุดของสถาบันวิชาชีพและสมาคมต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  
 -  MWA  :  Metropolitan Waterworks Authority  
 -  EIT  : The Engineering Institute of Thailand 
 -  TISI  : Thai Industrial Standard Institute 
                     -  ANSI      :     American National Standard Institute  
                     -  NEC      :       National Electrical Code  
                    -  ASPE      :       American Society of Plumbing Engineer                                                  
                    -  UL  :        Underwriter’s Laboratories Inc.  
                     -  NEMA      :        National Electrical Manufacturers Association    
                     -  NFPA       :        National Fire Protection Association  
                     -  ASTM       :        American Society of Testing Materials  
                     -  BS            :       British Standard  
                     -  FM           :        Factory Mutual  

          -  ASHRAE       :        American Society of Heating, Refrigeration and Air 
Conditioning Engineers, Inc.                                                   

                     -  WPCF      :       Water Pollution Control Federation, U.S.A.   
 -  ANPC  : American National Plumbing Code   
 -  TIS  : Thai Industrial Standard.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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หมวดท่ี  3   
ควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง 

                       
 1. การติดตั้งระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย  จะต้องกระท าโดยความปราณีตและเป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่กล่าวถึง  ในข้อ 2 วัสดุ  เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการติดตั้งงานนี้จะต้อง
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้มาตรฐานผลิตจากโรงงานที่มี ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของวิศวกรผู้ออกแบบ                   
และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ช ารุดหรือเสียหายซึ่ งผลเนื่องมาจากการติดตั้ง                      
หรือการทดสอบผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้สามารถอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ  

  
2. แบบแปลน  (DRAWINGS)  แบบแปลนต่าง ๆ  ที่แสดงเป็นเพียงแนวทางช่วยในการก่อสร้างเท่านั้น  

โดยถือเป็นไดอะแกรม  (Diagram) และโดยประมาณแบบแปลนและรายละเอยีด ข้อก าหนดใช้เป็นเพียง
แนวทางช่วยอธิบายและช่วยท าให้งานเสร็จสมบูรณ์ การวางแนวทางก าหนดขนาดและการจัดระยะ           
การใช้งานของเครื่องมือ  เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้รับจ้างต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องร่วมมือกับผู้ผลิต
ให้เป็นไปตามแบบแปลนและจะไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยปราศจากการอนุมัติจากวิศวกรที่ปรึกษา
ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถท าตามจุดประสงค์      
ที่ก าหนดได้ ผู้รับจ้างต้องท า Shop Drawings เพื่อแสดงระยะและขนาดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง                  
ซึ่งอาจเปลี่ยนไปตามสภาพของสถานที่ติดตั้ง  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการขัดขวางการใช้งานอื่น ๆ  

  
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและส่งมอบ Shop Drawings ให้วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  เพื่อขออนุมัติ

ในการติดตั้งวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ภายใน 30 วัน  หลังจากการประมูล ได้รับการตัดสินแล้ว                 
Shop Drawings ในระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย จะต้องระบุรายละเอียดและวิธีการติดตั้ง         
การรองรับและระยะทิศทางเทียบกับงานโครงสร้างต่าง ๆ เพื่อแสดงต าแหน่งที่แน่ชัดของวัสดุเครื่องมือ
อุปกรณ์และ  Shop  Drawings ทุกแผ่นจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบควบคุมงานก่อนที่
จะท าการติดตั้ง  งานแต่ละช่วงส่วนใดก็ตามที่ผู้รับจ้างกระท าก่อนได้รับการอนุมัติจากวิศวกรที่ปรึกษา
ควบคุมงานให้ถือเป็นการเสี่ยงของผู้รับจ้างเอง  วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้   
ผู้รับจ้างเพิ่มเติมงานบางส่วนและเปลี่ยนแปลงส่วนที่ได้ติดตั้งไปแล้วให้สอดคล้องกับแบบแปลน                
ที่ได้ท าสัญญากันไว้โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มข้ึนไม่ต้องอยู่ ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง แต่ผู้รับจ้าง           
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด การอนุมัติและเอกสารต่าง ๆ  จากวิศวกรผู้ออกแบบหรือวิศวกรที่ปรึกษา            
ผู้ควบคุมงานจะต้องไม่ถือว่าเป็นการตรวจที่เสร็จสมบูรณ์ เพียง แต่เป็นการแสดงกรรมวิธีการก่อสร้าง
และการติดตั้ง ซึ่งงานต่าง ๆ ที่ได้กระท าลงไปก็ยังถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น               
เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แบบแล้ว Shop Drawings จะต้องได้รับการแก้ไขและเขียนใหม่ เป็น               
แบบ "AS BUILT"  โดยที่ ต้นฉบับ  และส าเนา 2 ชุด ของ  "AS BUILT"  จะส่ งให้กับผู้ ว่าจ้ าง                    
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการเตรียม Shop Drawing ส าหรับผลิตภัณฑ์จากโรงงานและการติดตั้ง
รวมถึงบริการทั้งหมด  ภายใต้ขอบเขตสัญญาน้ีหรือตามความต้องการของวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและแน่ใจต่อการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ทุกช้ิน  และถ้าเป็นไปได้ให้ท าการวัด
ในงานก่อสร้างหรือโดยเทียบกับแบบแปลนก่อสร้าง เพื่อที่จะได้สอดคล้องและร่วมมือกับงาน
สถาปัตยกรรมงานโยธาและงานระบบอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องท าการส่ง Shop Drawings ให้วิศวกร             
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ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  เพื่อขออนุมัติท าการติดตั้ง  ผู้รับจ้างจะต้องไม่ท าการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ใด ๆ 
จาก โรงงานจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ  Shop Drawings จาก วิศวกรที่ป รึกษาผู้ ควบ คุมงาน                    
เป็นลายลักษณ์อักษร Shop Drawings ทั้งหมด จะต้องส่งมอบให้เจ้าของงานในรูปส าเนา 4 ชุด               
วิศวกรไม่ใช่เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจแบบให้ผู้รับจ้าง  การอนุมัติ Shop Drawings เป็นเพียงหลักการ
เท่านั้น   โดยไม่ท าให้ผู้รับจ้างพ้นจากสภาพการรับผิดชอบต่อการติดตั้งและการบริการต่าง ๆ              
เพื่อให้งานเสร็จตรงกับจุดประสงค์ของข้อก าหนดแบบแปลนจะไม่มีการอนุมัติให้ด าเนินงานต่อไปก่อน            
ที่ จ ะมีก ารจั ดเตรียมและจัดส่ ง Shop Drawings มาให้ ตรวจการจัดเตรียม  Shop Drawings                 
จะต้องก าหนดตารางเวลาเพื่อที่จะรอการอนุมัติและจะต้องเป็นไปตามตารางการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรมงานโยธาและระบบอื่น ๆ  

  
 4. ข้อก าหนดรายละเอียดหรือแบบที่เขียนไว้ส าหรับงานน้ีไม่ได้แสดงรายละเอียดของเครื่องมืออุปกรณ์ทุก

ชนิดหรือแสดงการติดตั้งทั้งหมด  เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องค านึงถึงเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุต่าง ๆ             
ที่จ าเป็นส าหรับงาน แต่ละช้ิน  เพื่อให้งานช้ินน้ัน ๆ เสร็จสมบรูณ์ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ใดก็ตามที่แสดง
ไว้ในแบบแต่ไม่ได้ก าหนด หรือช้ีบ่งในรายละเอียด  ถ้าจ าเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์
ถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบและ/หรือให้ระบบสามารถใช้งานได้สมบูรณ์  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา
มาให้โดยตลอด   

 
5.  การคลาดเคลื่อนการตกหล่นหรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากแบบแปลนหรือรายละเอียดข้อก าหนด 

ให้ผู้รับจ้างคาดหมายว่าพบการเคลื่อน  การตกหล่น  หรือความผิดพลาดในการท างาน  และเป็นความ
ตั้งใจของผู้ ว่าจ้างที่จะให้ผู้รับจ้างด าเนินงาน  ทั้งหมดที่ได้ก าหนดในแบบแปลนและรายละเอียด
ข้อก าหนด  และจะต้องด าเนินการก่อสร้างงานที่จ าเป็นส าหรับระบบสุขาภิบาลแต่ไม่ได้กล่าวแน่ชัดใน
สัญญาว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้ความคลาดเคลื่อน              
การตกหล่น  หรือข้อผิดพลาดในแบบแปลน  หรือรายละเอียดข้อก าหนดเป็นข้ออ้าง  ในการเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนจากผู้ว่าจ้าง   ผู้ว่าจ้างจะต้องด าเนินการส ารวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะท าการ
ก่อสร้างและ/หรือติดตั้งท าการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในสนาม ตรวจสอบโครงสร้างและสาธารณูปโภค
ตรวจแบบแปลนและรายการข้อก าหนดต้องหาข้อมูลโดยเฉพาะแบบแปลนของระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสุขาภิบาล  
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หมวดท่ี  4   
คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง และค ำแนะน ำส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี และคนงำน 

  
1. คุณสมบัติของผู้รับจ้างงานสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย  

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเลือก และอนุมัติโดยวิศวกรผู้ออกแบบ หรือที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  
1.2 ผู้รับจ้างงานสุขาภิบาล จะต้องส่งประวัติผลงานของงานสุขาภิบาล มาให้พิจารณา   
1.3 ผู้รับจ้างงานสุขาภิบาล  จะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างในขอบข่ายของงานระบบ

สุขาภิบาลทุกด้านตามที่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนดรายละเอียดของระบบสุขาภิบาล  เช่น  งาน
เกี่ยวกับระบบน้ าประปา  ระบบระบายน้ าฝน  ระบบระบายน้ าเสีย  ระบบป้องกันอัคคีภัย  และ
ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ของงานก่อสร้างระบบสขุาภิบาลของผู้รบัจา้ง  จะต้องได้รับ
อนุมัติและเป็นที่พอใจของวิศวกรผู้ออกแบบ  ผู้รับจ้างจะต้องมีประกาศนียบตัร  ใบรับรองผลงาน
ที่ผ่านมา  โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องมีผลงาน ระบบสุขาภิบาลที่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วไม่ต่ ากว่า 
20 ล้านบาท   

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจ้างวิศวกรที่มีใบรับรองจาก กว. ประสบการณ์ในงานด้านก่อสร้างระบบ
สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ไม่ต่ ากว่า 3 ปี มาควบคุมงาน   

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีช่ือในบัญชีละทิ้งงาน  หรือมีผลงานที่ไม่ดีในงานระบบสุขาภิบาล  หรือระบบ
ป้องกันอัคคีภัยที่ผ่านมา   

1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือลักษณะเดียวกัน  โดยจะต้องจด
ทะเบียนจากกรมพาณิชย์ กระทรวงพาณิชและจะต้องจดทะเบียน  โดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
มีจุดประสงค์ส าหรับท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้างเท่านั้น  

 
2. ค าแนะน าส าหรับเจ้าหน้าที่ และคนงาน  

      ผู้รับจ้างจะต้องให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน ในการก่อสร้างและติดตั้งวัสดุ  เครื่องกล                  
และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ต้นจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์  โดยเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง หรือ
โดยการแนะน าของวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  ผู้รับจ้างจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน  และ
คนงานชุดเดิมตั้งแต่เริ่มต้นจนงานเสร็จสมบูรณ์  โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่และคนงานชุด
เดิมจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อนที่จะด าเนินการ  
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หมวดท่ี  5   
ตัวอย่ำง 

                          
1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานตัวอย่างส าหรับเปรียบเทียบกับช้ินส่วนที่ติดตั้งดังนี้ 

Valves, Escutcheons ท่อทุกชนิด ข้อต่อต่าง ๆ ตระแกรง ระบายน้ า ช่องท าความสะอาด Traps             
ที่แขวน และที่รองรับท่อ ฐานรองรับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และอื่น ๆ  

  
2. รายการที่ระบุต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนการติดตั้ง   

2.1   ท่อและอุปกรณ์ และส่วนประกอบในระบบท่อทุกช้ิน   
2.2   ตะแกรงระบายน้ า รวมถึงตะแกรงระบายน้ าที่พื้น ตะแกรงระบายน้ าฝน ช่องท าความสะอาด

แทรป ( Trap )  
2.3   Valves, Vacuum  Breakers, Shock  Absorbers  และอื่น ๆ   
2.4   เครื่องสูบน้ าต่าง ๆ  เครื่องจักรกล วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนระบบควบคุมทั้งหมด

ที่ใช้ในระบบ  สุขาภิบาล   
 
3. รายการที่ต้องการประกาศนียบัตรและใบรับรองแนบมา คือ ท่อต่างๆ ข้อต่อต่าง ๆ Valves 

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ  จะต้องมีประกาศนียบัตรและใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต             
หรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ  
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หมวดท่ี  6  
ระบบควบคุมส่วนกลำง และป้ำยชื่อต่ำงๆ 

  
1.   ป้ายบอกช่ือวาล์ว แผนภูมิ และไดอะแกรม   

1.1  เมื่องานติดต้ังเสร็จสมบูรณ์  ผู้รับจ้างจะต้องติดช่ือป้ายบอกขนาด ต าแหน่ง ชนิด  และลักษณะ
การใช้งานของวาล์วยกเว้น วาล์วที่มากับสุขภัณฑ์  ป้ายจะต้องท าด้วยทองเหลืองขนาด 2 นิ้ว 
สี่เหลี่ยม  ซึ่งจะต้องจารึกชนิดและลักษณะการใช้งานของวาล์วตลอดจนตัวเลขขนาด 3/4" ด้วยสีด า   

1.2   ป้ายบอกช่ือวาล์วส าหรับท่อ ให้ใช้ป้ายทองเหลืองขนาด 3 นิ้วสี่เหลี่ยม  ซึ่งจะต้องจารึกชนิด           
และลักษณะการใช้งานตลอดจนตัวเลขขนาด 2 นิ้ว  พื้นป้ายทองเหลืองจะต้องทาด้วยสีแดง   

1.3   ระบบที่ ใช้ระบุตัวเลขแผ่นป้าย จะต้องบ่งแสดงถึงความแตกต่างของชนิดและการใช้งาน             
และจะต้องระบุช่ือ ของต าแหน่งที่วาล์วตัวนั้นติดตั้งอยู่   

1.4   ป้ายบอกช่ือวาล์ว จะต้องผูกให้แน่นหนาเข้ากับมือจับหรือมือหมุนของวาล์วโดยใช้โซ่ทองเหลือง
ขนาดพอเหมาะ   

1.5   แผนภูมิ ไดอะแกรมและรายการต่าง ๆ  จะต้องระบุจ านวน ต าแหน่ง และลักษณะการใช้งาน 
ของวาล์ว ตลอดจนขนาดท่อ และอื่น ๆ  

  
2.   ป้ายบอกช่ืออุปกรณ์อื่น ๆ      

 ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งป้ายช่ือของอุปกรณ์   ท าด้วยทองเหลืองใช้ตัวอักษรสีด าโดยตัวอักษร        
แต่ละตัวต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 3" x 2" มองเห็นได้ชัดเจนทั้งภาษาไทย ,  ภาษอังกฤษ  และค าย่อ
อุปกรณ์ที่จะต้องมีป้ายแสดงได้แก่ 

- ถังเก็บน้ าประปา ทุกถัง  
- เครื่องสูบน้ าทุกเครื่อง  
-  แผงควบคุม 
- Siamese Connection  

 
3. ระบบควบคุมส่วนกลาง   

 ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดต้ังแผงควบคุมส่วนกลาง  เพื่อท าหน้าที่แสดงสัญญาณการท างานต่าง ๆ  
ระบบสุขาภิบาลทั้งหมด  โดยแยกออกเป็นแต่ละระบบ  แผนภูมิแสดงแนวการเช่ือมโยงท่อ และถังเก็บ
น้ าหลัก เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น  แสดงแนวท่อประปา ภายนอกมายังถัง
เก็บน้ า ผ่านเครื่องสูบน้ า ไปยังจุดใช้น้ าต่างๆ เป็นต้น  

อุปกรณ์ที่ต้องมีสัญญาณแสดงที่แผงควบคุมนี้ได้แก่   
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3.1   ระบบประปา  
- ระดับน้ าต่าง ๆ  ในถังน้ าประปาช้ันใต้ดิน  
- สถานะของเครื่องสูบน้ าทุกเครื่อง 
- ระดับน้ าต่าง ๆ  ในถังเก็บน้ าใต้ดิน  

 
3.2    ระบบระบายน้ าทิ้ง  

- ระดับน้ าในบ่อ  
- สถานะของเครื่องสูบน้ า  

แผงควบคุมดังกล่าวจะต้องท าด้วยเหลก็  และมีส่วนแสดงสัญญาณ (Pilot  Lamp) และแสดง
ความหมายของสัญญาณ  เป็นข้อความอธิบายและไฟกระพริบพร้อมกระดิ่งเตือน (Alarm  Bell) 
ขนาดของแผงจะต้องมีขนาดรวมประมาณ 1 x 2 เมตรหรือขนาดที่ เหมาะสมไฟสัญญาณต่าง ๆ 
จะต้องถอดเปลี่ยนได้สะดวก  แผงควบคุมนี้มีทั้งประจ าที่ (Local) และส่งสายสัญญาณไปห้องควบคุม
ส่วนกลาง  
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หมวดท่ี 7 
ปลอกรองท่อ กำรตัด กำรปะ กำรป้องกันรั่วซึม 

                   
1.   ปลอกรองท่อ (SLEEVES)   

ท่อที่เดินผ่านฐานราก พื้นผนัง ฝากั้น  และเพดานนอกอาคาร  จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดที่
พอเหมาะกับท่อเสียก่อน  หากท่อที่จะผ่านทะลุพื้นอาคารมีจ านวนหลายท่อด้วยกัน ให้เจาะพื้น
อาคารเป็นช่องให้ท่อผ่านแทนการใช้ปลอกรอง   ช่องที่เจาะน้ีจะต้องเสริมก าลังตามความจ าเป็น
และเหมาะสมในอาคารคอนกรีต  หากประสงค์จะติดต้ังปลอกรองท่อน้ าไว้  ณ  จุดใดก็ให้ติดต้ัง
ในขณะเทคอนกรีตเลยทีเดียว  ในผนังอิฐให้ติดตั้งปลอกรองท่อนี้ ในขณะที่ก่ออิฐมาถึงที่จุดนั้น    
ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบและติดตั้งปลอกรองท่อไว้ตามที่จ าเป็นถึงแม้น            
จะไม่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดของแบบก็ตาม  การใช้ปลอกรองท่ออาศัยหลักเกณฑ์ดังนี้   

1.1     ขนาดของปลอกรองท่อ   
ปลอกรองท่อที่จะน ามาใช้ในการรองท่อ  ต้องให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในโตกว่าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อไม่น้อยกว่า 1 ซม. เว้นไว้แต่เมื่อท่อนั้นจะต้องเดินทะลุผ่านฐาน
รากหรือผนังที่รับน้ าหนัก ในกรณีเช่นน้ีจะต้องให้ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.   

1.2     ชนิดของวัสดุ   
        ปลอกรองท่อจะต้องเป็นชนิดที่ท าด้วยวัสดุดังต่อไปนี้  

- ส าหรับฐานรากให้ใช้  Cast  Iron  Pipe  
- ส าหรับผนังที่รับน้ าหนักหรือฝากั้นให้ใช้   Cast  Iron,  Wrought  Iron  หรือ  G.S.P  SCH 

40  
- ส าหรับคอนกรีตให้ใช้ปลอก  Wrought  Iron  หรือ  G.S.P  SCH 40  
- ส าหรับพื้นที่อาคารธรรมดา ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า      

 1.3   ปลอกรองท่อที่พื้นอาคาร   
1. จะต้องฝังให้ปากปลอกสูงจากระดับพื้นที่ยังไม่ได้ตบแต่ง 2.5 ซม. และหลังจากที่เดินท่อ

เสร็จเรียบร้อยแล้วให้อัดช่องระหว่างท่อกับปลอกท่อ  ด้วยวัสดุประเภทพลาสติกให้แน่น 
และเรียบร้อยจนแน่ใจว่าน้ ารั่วซึมผ่านไม่ได้  

2. ท่อต่างๆ ที่ผ่านผนัง ฝา  และพื้นที่กันน้ าซึมจะต้องติดตั้งให้ลอดผ่าน Sleeves ที่ใช้กัน
น้ าซึม  

3. เมื่อมีท่อต่างๆ ที่โผล่หรือทะลุผ่านฝาผนังพื้น  แผงกั้นห้องจะต้องติดตั้งและครอบด้วย  
Escutcheons ที่ท าด้วยทองเหลืองขัดมันหรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  โดยยึดด้วยสกรู
ทองเหลือง หรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยมให้แน่นหนา  

4. Flashing  ส าหรับพื้นและหลังคาระบายน้ าฝน  จะต้องใช้ Flashing Rings ที่ได้รับอนุมัติ
จาก วิศวกรก่อน  

5. ผู้รับจ้างจะกระท าการตัด  ปะ  และ  Flashing  เพื่อติดตั้งท่อและตะแกรงระบายน้ าให้
เป็นไปตามแบบ Shop Drawings ที่ได้รับอนุมัติแล้วนั้นได้ แต่ห้ามท าการตัด ปะ และ 
Flashing โครงสร้างที่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรที่
ปรึกษาผู้ควบคุมงานแล้วเท่านั้น  
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6. หลังจากการติดต้ังท่อแนวดิ่งทั้งหมดในช่องท่อ  (Pipe Shafts)  ตามแบบที่ก าหนดไว้ ให้
ผู้รับจ้างท าการปิดพื้นในบริเวณช่องท่อที่ระดับพื้นทุกช้ันและทุกช่องท่อด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก  รายละเอียดของงานโครงสร้างส่วนน้ีจะต้องสัมพันธ์กับงานโครงสร้างที่อยู่ข้างเคียง 
เช่น คาน เป็นต้น และจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรโครงสร้างผู้ออกแบบก่อนการติดตั้ง
ท่อแนวดิ่งที่ระดับพื้นจะต้องหุ้มด้วย Sleeves เช่นเดียวกับข้อ 1    
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หมวดท่ี 8  
ข้อต่อ และกำรต่อท่อ 

                   
 1. ข้อต่อระหว่างท่อต่าง ๆ  และข้อต่อระหว่างงานท่อกับอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ จะต้องต่อโดย

ไม่ให้มีลมรั่ว หรือน้ ารั่วได้  ก่อนที่จะใช้งานให้มีการเผื่อส าหรับการยืดหยุ่นระหว่างท่อต่าง ๆ  และ
ระหว่างงานท่อ และเครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ   
1.1   ท่อเหล็กอาบสังกะสี  (Galvanized Steel Pipe: GSP)  

- ขนาดเล็กกว่า dia. 4"  จะต้องต่อโดยใช้ข้อต่อ แบบเกลียว  ซึ่งมีเกลียวได้ตามมาตรฐาน
ของ BS.21 : 1973  

- ขนาด dia. 4"  และใหญ่กว่า จะต้องต่อโดยใช้ข้อต่อ แบบหน้าแปลนตาม  BS 10  และ 
BS 4504 : 1967 ยก  เว้น แต่จะระบุ เป็นอย่างอื่น   

1.2   ท่อเหล็กด า ( Black Steel Pipe: BSP)  
วัสดุส าหรับท่อน้ าดับเพลิง ใช้ท่อเหล็กด าชุบสังกะสี (Hot Dippei Galvanized) ชนิดไร้ตะเข็บ 
Schedule 40 ตามมาตรฐาน ASTMA-A53, GRADE A  

1.3   ท่อเหล็กหล่อ (Cast Iron Pipe: CI)  
- ท่อเหล็กหล่อที่ใช้กับท่อ  Soil,  Waste, Vent  และ  Kitchen  ในแนวดิ่ง (Stack  Pipe) 

การต่อท่อจะต้องใช้ ข้อต่อแบบ  Hub & Spigot  โดยอัดให้แน่นแล้วเทด้วยตะกั่วไม่น้อย
กว่า 1 1/2"  

- ท่อเหล็กหล่อที่ใช้กับท่อ Soil, Waste  และ  Kitchen  ในแนวนอน ที่ขนาดท่อใหญ่กว่า  
Dia.4" ให้ต่อท่อโดย Cast  Iron Flanged  Type  

- ข้อต่อส าหรับท่อเหล็กหล่อในแนวดิ่งให้ใช้  Drainage  Pattern  Type  และต่อแบบ 
Hub & Spigot  Type  

- ข้อต่อส าหรับท่อเหล็กหล่อในแนวนอนที่ขนาดที่ใหญ่กว่า  Dia.4"   ให้ใช้   Flanged  
Type  ส่วนท่อเล็กกว่า Dia 4”  ให้ใช้  Coupling  for  Spigot  Type  Pipe  

1.4   ท่อ PVC  
- ขนาดเล็กกว่า  Dia. 6"  จะต้องใช้ข้อต่อแบบ Socket  แล้วต่อท่อกับข้อต่อด้วย Solvent  

Cement  ทั้งข้อต่อและน้ ายาประสานต้องได้มาตรฐาน  
- ขนาด  Dia. 6"  และใหญ่กว่าใช้ข้อต่อแบบ  Slip-On  พร้อมแหวนยางมาตรฐาน  ASTM                  

และ ม.อ.ก. หรือ วิศวกรอนุมัติ   
1.5   ท่อ PE  

-  การต่อให้ใช้ต่อแบบ Bud - Joint  Welding  หรือ  Flange  Unit  ในส่วนที่จะต้องมีการ
ดูแลรักษาบ่อย ๆ  

2.   การต่อท่อแบบเกลียว   
จะต้องต่อด้วยสารประกอบที่ได้รับอนุมัติหรือใช้เทปพันเกลียวผสมน้ ามันที่มีคุณภาพ   โดยที่จะต้องทา
ลงบนท่อไม่ใช่เกลียวของอุปกรณ์ ห้ามใช้เชือกปอในการต่อท่อแบบเกลียว  เกลียวของท่อต้องเกลาให้
เรียบไม่มีรอยขลุยเหล็กและได้ขนาดความยาวเกลียวที่แน่นอนเมื่อท าการต๊าฟและตัดเกลียว  และ
จะต้องขันเกลียวท่อให้แน่นเข้ากับอุปกรณ์ท่อโดยที่จะไม่ท าให้หน้าตัดของท่อลอดน้อยลงไป  

 3.   การต่อท่อแบบหน้าจานจะต้องต่อโดยใช้ประเก็นยางแบบเต็มหน้าที่ได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน 
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หมวดท่ี 9  
กำรแขวนโยงท่อและยึดท่อ 

 
 ท่อที่เดินภายในอาคารและไม่ได้ฝัง  จะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคง
แข็งแรง อย่าให้โยกคลอนแกว่งไกวได้  การแขวนโยงท่อที่เดินตามแนวราบให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อ  
รัดไว้แล้วแขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง  หากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็นแพ              
จะใช้สาแหรกแขวนรับไว้ทั้งชุดแทนใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อก็ได้  ที่แขวนท่อและสาแหรกดังกล่าวนั้นหาก
ในแบบระบุไว้จะต้องมีชะเนาะ (Turnbuckle) ประกอบให้ด้วยเสร็จ   เพื่อจัดท่อให้ได้ระดับเดียวกันได้ ในกรณี
ที่ไม่อาจใช้ชะเนาะเกลียวได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นที่ใช้ประโยชน์ได้เท่ากันมาใช้แทน ห้ามแขวนท่อ
ด้วยโซ่ลวด เชือก หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรง  
1.  ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง   

1.1 ท่อเหล็กที่มีขนาดตั้งแต่ 3 นิ้วข้ึนไป ทุก ๆ ระยะครึ่งหนึ่งของความยาวของท่อแต่ละท่อน  
จะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง  

1.2 ท่อเหล็กที่มีขนาดตั้งแต่  2 1/2 นิ้ว ลงมา ทุก ๆ ระยะไม่ต่ ากว่า 120 ซม. จะต้องมีที่ยึดหรือ
แขวน หรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง  

1.3 ท่อ  PVC ทุก ๆ ระยะ 100 ซม. และทุก ๆ รอยต่อจะต้องมีที่ยึดหรือรองรับ หรือแขวนอย่างน้อย
หนึ่งแห่ง  

1.4 ท่อเหล็กหลอ่จะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับท่อทุก ๆ ช้ันของอาคาร  หรือไม่น้อยกว่าทุกช่วง
ของความยาว ท่อแต่ละท่อนและตรงฐานล่าง   

 
2.  ท่อที่วางในแนวราบหรือแนวระดับ   

2.1 ท่อเหล็กทุก ๆ ระยะไม่เกิน 200 ซม. จะต้องมีที่ยึดหรือแขวน หรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง     
2.2 ท่อ  PVC ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 100 ซม.  และทุก ๆ รอยต่อจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับทุก 

ๆ ระยะข้อต่อ และทุก ๆ  ระยะครึ่งท่อนของท่อน  
 

3.  ท่อทุกชนิดที่วางอยู่ในดินจะต้องวางอยู่บนพื้นที่อัดแน่นตลอดแนวความยาวท่อ และเมื่อกลบดินแล้ว
จะต้องอัดดินเป็นช้ัน ๆ  

 
4.   ท่อที่เดินในแนวระดับ จะต้องรอบรับด้วยที่แขวนหรือทีรองรับแบบชิงช้า  เหล็กเส้นที่ใช้แขวนให้มีขนาด

ดังนี้  
            ขนำดของท่อ                           ขนำดของเหล็กเส้น  
       ท่อเล็กกว่า หรือเท่ากับ 1 1/2"                 dia. 3/8"  
       ท่อ 2"  -  3"                                       dia. 3/8"  
       ท่อ 4"  -  5"                                       dia. 1/2"  
       ท่อ 6"                                              dia. 5/8"  
       ท่อ 8" และ 12"                                   dia. 3/4"  
 
5.   ห้ามแขวนท่อเข้ากับท่ออื่น ๆ  หรืออุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลอื่นใดทั้งสิ้น  
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หมวดท่ี 10 
ช่องท ำควำมสะอำด ตะแกรงระบำยน้ ำ และแทรป 

 
1. ช่องท าความสะอาด   

ช่องท าความสะอาดส าหรับท่อเหล็กหล่อต้องเป็นชนิดมีเกลียวมาตรฐานอันเข้ากับท่อหรืออุปกรณ์           
ของท่อเหล็กหล่อ และสกรูเทเปอร์ท าด้วยทองเหลืองมีหัวน๊อตชนิดหกเหลี่ยมดันช่องท าความสะอาด
ส าหรับท่อเหล็ก จะต้องมีหัวน๊อตทองเหลืองอุดไว้   จะต้องติดตั้งช่องท าความสะอาดพร้อมจุกอุดตรง
ฐานของท่อระบายน้ าในแนวดิ่งทุกท่อและต้องมีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนทิศทางของท่อและทุก ๆ  50  ฟุต  
ช่องท าความสะอาดที่ว่ิงผ่านก าแพงหรือหันเข้าหาพื้นต้องใช้ตัว  "Y" ชนิดยาว หรือ "Y" + 1/8 Bend 
พร้อมจุกอุดและแผ่นฝาครอบตามรายการสถาปนิกในแต่ละห้องฝาครอบส าหรับพื้นจะต้องเป็นบรอนซ์
หรือทองเหลืองขัดมันชนิดคุณภาพดี   ให้ผู้รับจ้างติดตั้งช่องท าความสะอาดส าหรับท่อตั้งทุก 3 ช้ัน             
โดยติดตั้งช่องท าความสะอาดชนิดที่เปิดออกทางด้านข้างให้มีช่องเปิดประมาณเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ             
และยาว 15 ซม.  

  
2.   ช่องดักไขมัน   

ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งช่องดักไขมันตามแนวท่อระบายน้ าทิ้งดังแสดงไว้ในแบบ และท่อน้ าทิ้งที่รับ
น้ าทิ้งจาก Sink ทุกตัวที่พื้น ช่องดักไขมันจะต้องท าด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กไร้สนิมส าหรับรับน้ าทิ้ง  
และสามารถรับไขมันได้ตามขนาดที่ระบุในแบบชนิดสามารถตั้งบนพื้นได้ ประกอบด้วยท่อเข้าและออก 
พื้นแบบลดหลั่นกันรางระบายของแข็งที่ระบายอากาศภายในแทรปแบบผนังสองช้ันลึก และมองเห็น
ผนังกั้นและฝาเปิดพร้อมช่องความดันต่ าท่อระบายไขมันวาล์วระบายไขมัน และอุปกรณ์การไหล  

 
3.  แทรป   

      แทรปต้องท าด้วยทองเหลืองหล่อ  เหล็กหล่อ  และ/หรือเหล็กอาบสังกะสี ท าเป็นช้ินเดียวกันตลอด
และต้องมีซีลไม่น้อยกว่า 2 1/2"  ต้องท าด้วยวัสดุและหุ้มด้วยวัสดุและ/หรือกรรมวิธีเช่นเดียวกับท่อที่
ต่อเข้ากับมัน ทั้งนี้นอกจากแทรปขนาด  2"  I.P.S.  หรือเล็กกว่า ซึ่งไม่ฝังดินจะต้องเป็นทองเหลืองหล่อ
เท่านั้น  แทรปส าหรับสุขภัณฑ์ทั้งหมดต้องท าด้วยทองเหลืองหล่อเป็นช้ินเดียวแบบ "P" ชุบโครเมี่ยม
หรือนิเกิล พร้อมช่องท าความสะอาด และจุกที่มีประเก็น ซึ่งท าด้วยเหล็กชุปโครเมี่ยมหรือ นิเกิล  

  
4.   ช่องระบายน้ า   

ช่องระบายน้ าจะต้องท าด้วยโลหะช้ันดี แข็งแรง และเหนียว การหล่อจะต้องได้เนื้อโลหะที่ดีไม่มีรูพรุน 
หรือแข็งเป็นจุดแตกร้าวหรือข้อบกพร่องอื่นใด จะต้องเรียบและสะอาดทั้งด้านใน และด้านนอก และผิว
ต้องไม่มีคม และส่วนที่ขรุขระต้องเกลาให้เรียบ เหลก็หล่อต้องไม่เป็นชนิดที่น ามาตกแต่งอุดรูพรุนเพื่อท า
ให้อยู่ในลักษณะดีข้ึนความหนาของเหล็กหล่อต้องไม่น้อยกว่า 1/4" ขนาดของท่อระบายน้ า ให้เป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในแบบ Flashing ท าด้วยทองแดงหรือตะกั่วขนาด 2 ฟุต สี่เหลี่ยมที่ทะลุข้ึนไปบนหลังคา
จะต้องรัดหรือเช่ือมเข้ากับตัวท่อระบายน้ าให้แน่นหนาเพื่อที่จะกันน้ าซึม หรือลมรั่ว  
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4.1     ตะแกรงระบายน้ าพื้น (Floor Drains)   
ตะแกรงระบายน้ า  พื้นจะต้องเป็นเหล็กหล่อทั้งตัวโดยที่ส่วนบนเป็นทองเหลืองขัดมันหรือชุป
โครเมี่ยม   แล้วแต่สถาปนิกอนุมัติ Double Drainage Flange and Weepholes, ตะกร้าที่เก็บ
ผงถอดได้ และตะแกรงกันเอียง เมื่อใช้ติดตั้งกับพื้นกันน้ าซึมจะต้องใช้ Flashing Clamp 

4.2     ตะแกรงระบายน้ าพื้นจากฝักบัว  
ตะแกรงระบายน้ าจากฝักบัว จะต้องเป็นแบบกลมพร้อมทั้ง Flashing Ring และฝาตะแกรงมีรู
แบบบรอนซ์ชุปโครเมี่ยมปรับได้   

4.3    ตะแกรงระบายน้ าฝน  
ตะแกรงระบายน้ าฝนจะต้องเป็นเหล็กหล่อพร้อมด้วย Locking Beehive ชนิดถอดออกได้ 
Clamp ส าหรับ Flashing เป็นช้ินด้วยกันกับที่กันกรวด   

4.4   ตะแกรงระบายน้ าฝนแบบไม่ต่อตรง (Indirect Drain)  
ตะแกรงระบายน้ า  แบบไม่ต่อตรงท าด้วยเหล็กหล่อแบบเดียวกับตะแกรงระบายน้ า                  
พื้นมี Double Drainage Flange & Weepholes ท่อออกเป็นเกลียวตัวเมียที่รองเป็นกรวย
ทองเหลืองปรับระดับได้   

4.5     ช่องท าความสะอาด และตะแกรงระบายน้ า  
              ช่องท าความสะอาดและตะแกรงระบายน้ าทัง้หมด  จะต้องท าเครื่องหมายเพื่อให้สังเกตให้ชัดเจน  
  
5.   DRIP PANS   

จัดหาและติดตั้ง  Drip Pans ชนิดกันน้ าซึม ท าด้วยแผ่นสังกะสีขนาดเบอร์ 18 เสริมด้วยฉากทองเหลือง 
ติดตั้งไว้ใต้ท่อน้ า หรือท่อระบายน้ าทุกชนิดที่ ว่ิงเหนือเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ใช้ท่อระบาย
ขนาด 1 1/4" ส าหรับน้ าบน Drip Pans มาลงตะแกรงระบายน้ าพื้นที่ใกล้ที่สุด  
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หมวดท่ี 11  
เครื่องสุขภัณฑ์ 

 
1.   ขอบเขตของงานรวมถึงการจัดหาแรงงาน  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ต่าง ๆ  ที่จ าเป็นในการ

ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงไว้ในแบบแปลนและตามที่ระบุไว้ในที่นี้  โดยทั่วไปรวมถึงสุขภัณฑ์
เครื่องตกแต่งแทรป ที่รองรับแทรปที่แขวนหรือรองรับเครื่องสุขภัณฑ์  

2.   วัสดุสุขภัณฑ์ ให้เป็นไปตามชนิดและรายการที่ระบุไว้ในแบบแปลนสถาปัตยกรรม  เว้นแต่จะได้ระบุ              
เป็นอย่างอื่น  

3.   ท่อน้ าและท่อน้ าทิ้งของเครื่องตกแต่งต้องใช้ทองเหลืองแบบ I.P.S. และจะต้องเป็นทองเหลือง              
ชุบโครเมี่ยมตรงส่วนที่มองเห็นมาตรฐานของวัสดุ และการชุบต้องเป็นไปตาม  United States Federal 
Standard WWP-545 จะต้องมีใบรับประกันคุณภาพออกโดยบริษัทผู้ผลิตมาแสดงด้วย เมื่อต้องการ
โลหะอื่น  ๆ  และ Flush Valves ที่มองเห็นได้จะต้องเป็นแบบนิ เกิลชุบโครเมี่ยม  ความหนา              
ของโครเมี่ยมและนิเกิลจะต้องหนาเป็นไปตามที่ผู้ผลิตFlush  Valves และเครื่องสุขภัณฑ์ที่ระบุไว้
โดยเฉพาะต้องไม่บางกว่า 0.0002 นิ้ว  ในกรณีของนิเกิล และไม่บางกว่า 0.0002 นิ้ว ในกรณี                 
ของโครเมี่ยม   

4.   ในระหว่างที่ด าเนินการติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จเครื่องสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งแล้วจะต้องมีแคร่ไม้คุมไว้แล้วใช้จารบี
เคลือบส่วนที่ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม   

5.  เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วและก่อนส่งมอบงานให้แก่เจ้าของงานผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาด              
เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกช้ินที่เกี่ยวข้อง แกะป้ายต่าง ๆ  และเช็ดถูส่วนที่ชุบโครเมี่ยมด้วยผ้า
สะอาดจนเป็นเงางาม  

6. ก๊อกน้ าต่าง ๆ  Stopcocks, วาล์ว และ Flush  Valves จะต้องได้รับการตรวจตราและปรับตาม                
ความจ าเป็น   เพื่อให้ท างานให้เหมาะสมกับสุขภัณฑ์ต่าง ๆ  และไม่เสียน้ าโดยใช่เหตุ   

7.   ที่รองรับเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด จะต้องมีที่รองรับที่ เหมาะสมและได้รับความเห็นชอบ ที่รองรับเหล่านี้
จะต้องยึดติดกับก าแพงด้วยโบลต์ และน๊อตตามรายการของสถาปนิก  ท้าวแขวน ที่แขวนแผ่นรองรับ
และอื่น ๆ  จะต้องทาสีช้ันแรกด้วยสีตะกั่วผสมน้ ามัน  

8.  การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด  จะต้องได้รับการติดตั้งพร้อมด้วยส่วนประกอบการต่อท่อต้องกระท า
ให้ เรียบร้อยและประณีตและเป็นไปในลักษณะเดียวกันให้ทดลองติดตั้งสุขภัณฑ์ดูก่อนเพื่อให้ได้ระยะที่
แม่นย า ตามข้อแนะน าของบริษัทผู้ผลิตเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น   

9.   VACUUM BREAKER จะต้องจัดหาและติดตั้ง  Vacuum Breaker ส าหรับ Flush Valve โดยถือเป็น
สว่นประกอบส่วนหนึ่งและก๊อกน้ าชนิดต่าง ๆ ทุกจุดที่อาจมีการไซฟอนน้ าไหลย้อนกลับมาได้   

10.  ESCUTCHEONS: ฝาครอบท่อช่วงออกจากผนัง  
จะต้องเป็นทองเหลอืงชุบโครเมี่ยมหรือทองเหลอืงขัดมันแล้วแต่สถาปนิกจะอนุมัติ  พร้อมทั้งสกรูครบชุด                 
และจะต้องใช้ในการติดต้ังท่อเข้ากับก าแพงหรือพื้น  
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หมวดท่ี 12 
ระบบน้ ำประปำ 

  
1. ควำมต้องกำรท่ัวไป  

งานในภาคนี้รวมถึงการเดินท่อใต้ดิน โดยต่อจากท่อน้ าประปาของการประปาฯ  ผ่านมาตรวัดน้ า               
เข้ากับถังเก็บน้ าประปาของอาคาร ท่อเมน ท่อในแนวดิ่ง Valve Outlets, Shock Absorbers, Air 
Chambers, Vacuum Breakers และการต่อท่อน้ าประปาเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงมาตรน้ า (Main Water Meter) และการขออนุมัติจากการประปาฯ ในการจ่ายน้ า
เข้าอาคาร   
1.1 จะต้องเผื่อให้มีการขยายตัวและหดตัวของท่อต่างๆ ตรงจุดที่มีการต่อท่อแยกไม่ว่าจะเป็น

แนวนอน ท่อน้ าข้ึนลง หรือท่อเข้าอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามจะต้องมี Expansion  Devices เผื่อไว้ให้
เพียงพอส าหรับการยืดและหดตัวของท่อเมน  ท่อข้ึนลง  และท่อตรงที่จ าเป็น   

1.2 การต่อท่อจากท่อเมนมายังท่อน้ าข้ึน และจากท่อเมน , ท่อน้ าข้ึนไปยังท่อแยกจะต้องมี 
Expansion  Devices ส าหรับการยืดหดของท่อ   

1.3 จะต้องมีที่ยึดติดตั้งบนทุกเส้นทอ่ เพื่อควบคุมการขยายตัวของท่อและตามความจ าเป็นของการใช้
งานที่ยึด จะต้องเป็นแบบทีไ่ด้รับอนุมัติจากวิศวกรจะต้องใช้แผ่นตะกั่วขนาด 6 ปอนด์ พันรอบท่อ
ก่อนท าการยึด   

1.4 วาล์วต่างๆ  ที่ใช้ในการควบคุมระบบน้ าประปาในท่อเมน ท่อน้ าข้ึนลง และท่อแยกต้องเป็นไป
ตามแบบ และรายการที่ก าหนดไว้  ท่อแยกทุกท่อและส าหรับท่อน้ าทุกชนิดที่ต่อไปยังสุขภัณฑ์ 
หรือกลุ่มของสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องมีวาล์ว  วาล์วเหล่าน้ีจะต้องจัดรวมกลุ่มเข้า
ด้วยกันและตั้งอยู่ในต าแหน่งที่สะดวกเพื่อควบคุมการไหลของน้ าและสะดวกต่อการซ่อมแซม
วาล์วขนาดต้ังแต่  3”  ข้ึนไปแบบมีหน้าจานส าหรับต่อดูหัว ข้อ 18.7  

1.5 จัดหาและติดตั้ง Vacuum  Breakers บนก๊อกน้ า และท่อน้ าที่จ่ายน้ าไปยังอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับ
ท่อน้ าในระดับต่ ากว่าขอบบนของอุปกรณ์   

1.6 Vacuum  Breakers ส าหรับ Hose Bibb จะต้องเป็นทองเหลืองหล่อช้ินเดียว พร้อมวาล์วที่เป็น
ยางแยกต่างหาก ทางออกเป็นเกลียวตัวผู้ขนาด  3/4”  เป็นแบบที่ต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกร 
Vacuum Breakers   ที่ใช้กับท่อที่ชุบโครเมี่ยม   ต้องเป็นโครเมี่ยมเหมือนกัน   

1.7 ขนาดของท่อย่อยแยกเข้าสุขภัณฑ์ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าที่แสดงไว้ในแบบ หรือเป็นตามแบบของ
ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ  พร้อมวาล์วทุกชนิด ยกเว้นโถส้วม และโถปัสสาวะที่ใช้  Flush  Valve  

1.8 การเดินท่อต้องให้เป็นแนวเส้นตรงที่สุดเท่าจะท าได้  โดยทั่วไปให้เดินท่อท ามุมหรือขนานกับ
ก าแพง หรือเข้าแนวกันกับท่ออื่นๆ  เว้นระยะห่างกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย   ท่อในแนวดิ่งต้องให้ดิ่งจริงๆ   ท่อในแนวนอนต้องมีระดับลาดเอียง   

1.9 ท่อ และข้อต่อต่างๆ  ที่ยังต่อไม่เสร็จจะต้องอุดปลายไว้ด้วยเหล็กอาบสังกะสี  เพื่อกันผงปูน ฯลฯ 
ลงไปอุดตันในท่อ จะถอดเมื่อต้องการต่อท่อเท่านั้น   

1.10 หน้าจาน  การต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ  ต้องใช้หน้าจานหรือยูเนี่ยน   
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1.11 SHOCK ABSORBERS :   
1.11.1 จัดหาและติดต้ัง  Shock  Absorbers  เข้ากับท่อน้ าประปาในแนวระดับที่ส่งน้ าไปยัง

เครื่องสุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่มีวาล์วเปิดปิดเร็วซึ่งระบุไว้ในแบบแปลนหรือที่
จ าเป็นต้องติดตั้ง  

1.11.2 Shock  Absorbers  หรือ  Water  Hammer  Eliminators จะต้องเป็นแบบท าด้วย
ทองแดง หรือเหล็กไร้สนิมภายในประกอบด้วยก๊าซที่ถูกอัดไว้แยกจากน้ าด้วยลูกสูบ
หรือ  Elastomer  Bellow  มี  Flow Control Orifice ขนาดของ  Housing  และ
การติดตั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด  Plumbing,  And Drainage  
Institute  Standard  P.D.L. - WH 201   

 
2. เครื่องสูบน้ ำต่ำง ๆ  ในระบบประปำ  

2.1 เครื่องสูบน้ าประปา 

 ข้อก ำหนดท่ัวไป  
ก. เป็น Non-Overloading, Centrifugal,  End Suction  หรือ Horizontal Split  Case,  

Vertical Split Case  ห รือ  Vertical Inline Split Coupling,  แบบ Single  Stage 
หรือ  Multi  Stage  รายละเอียดจะระบุในแบบ ขับโดยตรงด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้า 380V / 
3Ph / 50Hz. โดยผ่านอุปกรณ์ Flexible Coupling เครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ต้องติด
ตั้งอยู่บนโครงฐานเหล็กช้ินเดียวกันหรือฐานที่ท าจากเหล็กโครงสร้าง (Structural Steel) 

ข. เครื่องสูบน้ าทั้งชุดต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีต (Concrete Foundation) หนา 0.1 เมตร 
โดยมีอุปกรณ์ลดการสัน่สะเทือนและเสียง (Inertia Base and Vibration Isolator) ไปยัง
อาคารที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับ 

ค. ในการขออนุมัติใช้เครื่องสูบน้ า ผู้รับจ้างต้องแนบ Performance Curve ของเครื่องสูบน้ า
จากโรงงานของผู้ผลิตมาด้วย จุดที่เลือกส าหรับการใช้งานควรอยู่บริเวณกลางของ Curve 
ซึ่งเป็นจุดที่เครื่องสูบน้ ามีประสิทธิภาพสูงและมีความยืดหยุ่นมากที่สุดเมื่อปริมาณน้ าและ
ความดันเปลี่ยนไป ขนาดมอเตอร์ต้องใหญ่พอและท าให้ไม่เกิด Overload ตลอดช่วงการ
ท างานของเครื่องสูบน้ า ขนาดของมอเตอร์ที่ระบุไว้ในแบบเป็นแนวทางเท่านั้น หลังจาก
พิจารณา Performance Curve แล้ว วิศวกรจะเป็นผู้ก าหนดขนาดของมอเตอร์ 

ตัวเรือน (CASING)  
 ท าจากเหล็กหล่อ ส่วนประกอบเป็น Bronze มีความดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่
ต่ ากว่า 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือ 1.5 เท่าของความดันใช้งานจริง (Actual Working 
Pressure) โดยใช้ตัวเลขมากกว่าเป็นเกณฑ์ ข้อต่อหน้าแปลน (Flanged Connection) ทั้ ง
ทางด้านดูดและด้านส่งต้องทนความดันได้เช่นเดียวกับตัวเรือนเครื่องสูบน้ า 

ใบพัด  (IMPELLER) 
 ต้องเป็นโลหะช้ินเดียวกันท าด้วย Cast Bronze หรือเทียบเท่าได้รับการถ่วงทั้งทางด้าน 
Dynamic และ Static มาจากโรงงานผู้ผลิต ใบพัดต้องไม่เสียหายเนื่องจากใบพัดหมุนกลับทาง 
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CASING WEARING RING 
 ต้องเป็นชนิดที่ เหมาะสมกับสภาพการใช้งานท าด้วย Bronze, Chromed Iron หรือ 
Nickel Iron สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยสะดวก 

เพลำ (SHAFT) 
 ท าด้วย Stainless Steel พร้อมด้วย Sleeve ท าด้วย Bronze, Chromed Iron หรือ 
Nickel Iron สอดผ่าน Stuffing Box ปลอกหุ้มเพลา (Shaft Sleeve) ยึดติดกับเพลาด้วยสลัก
และมีความยาวยื่นออก  พ้นนอกซีล มีโอริงปะเก็นตรงระหว่างใบพัดกับปลายปลอกหุ้มเพลา  
เพื่อกันน้ าเข้าระหว่างเพลากับปลอก หุ้มเพลา 

BEARING 
 เป็น Heavy Duty Ball Bearing แบบ Dust Seal ในตัวสามารถถอดออกซ่อมโดยง่าย 
ออกแบบให้ใช้งานได้ไม่ต่ ากว่า 100,000 ช่ัวโมง 

SEAL 
 เป็นชนิด Mechanical ท าด้วย Ceramic หรือ Tungsten Carbide สามารถเปลี่ยนซีลได้
โดยง่ายและรวดเร็ว 

COUPLING 
 เป็น Flexible Coupling สามารถทนทานต่อน้ า น้ ามันเครื่อง สิ่งสกปรกและบรรยากาศ 
เครื่องสูบน้ าที่ มี ความเร็วรอบไม่ เกิน 1,500 รอบต่อนาทีให้ ใช้ Steel Pin and Bushing 
Coupling ได้  แต่ เครื่องสูบน้ าที่ มี ความ เร็ วรอบสู งก ว่านี้ ให้ ใช้ เป็ น Urethane Flexible 
Coupling มีค่า Service Factor อย่างต่ า 1.5 และต้องมีฝาครอบป้องกัน (Coupling Guard) 
ด้วย 

MOTOR 
 เป็น Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยอากาศ 
(Totally Enclosed Fan Cooled Motor) Insulation Class F มีความเร็วรอบและระบบไฟฟ้า
ที่ใช้ตามที่ก าหนดในแบบ ขนาดของมอเตอร์ต้องไม่เล็กกว่า 1.15 เท่าของก าลังไฟฟ้าที่ต้องการ
ขณะใช้งานสูงสุด 
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INERTIA BASE 
 เครื่องสูบน้ าพร้อมมอเตอร์ต้องติดตั้งบนฐานที่ท าจากเหล็กโครงสร้าง (Structural Steel) 
มีความหนาของ Concrete Base ดังนี ้

            เครื่องสูบน้ ำ  ควำมหนำของ Concrete Base 
              30HP และเล็กกว่า      6 นิ้ว 
              40HP-75HP                          8 นิ้ว 
             100HP และใหญ่กว่า  12 นิ้ว 

FITTING 
 จุดสูงสุดของเรือนเครื่องสูบน้ าต้องมี Air Vent Cock และจุดต่ าสุดของเรือนเครื่องสูบน้ า
ต้องมี Drain Cock และมีท่อระบายน้ าต่อจากที่รองรับของซีล เพื่อระบายน้ าทิ้งจากเครื่องสูบน้ า
ไปยังรางระบายน้ า 

2.2 การควบคุมระดับน้ าประปาในถังเก็บน้ า 

 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ าประปาในถังเก็บน้ าประปาซึ่งมี Water Level Controls 
สายไฟจาก Mounting Connection (Housing) ไปแผงสตาร์ตเตอร์ของมอเตอร์เครื่องสูบน้ า
โด ย  Water Level Control ต้ อ ง เป็ น แ บ บ  Floatless ห รื อ  Displacer Type Mercury 
Switched, Porcelain of Stainless Steel of Equal Displacers, Stainless Steel 
Suspension Cable, Cast Iron Mounting Connection ทนความดัน 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
100o F. การตั้งระดับ Level Controls ตามระบุในแบบ ระบบควบคุมการท างานของเครื่องสูบ
น้ าสามารถเลือกการท างานได้ 3 แบบดังนี้ 
ก. แบบธรรมดา (Manual) เครื่องสูบน้ าจะท างานหรือหยุดท างานเมื่อกดปุ่ม Start หรือ 
Stop 
ข. แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic) เครื่องสูบน้ าจะท างานเมื่อกดปุ่ม Start และหยุด

ท างานโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ าในถังน้ าบนหลังคาถึงค่าที่ก าหนดไว้ 

ค. แบบอัตโนมัติ (Automatic) สองเครื่องสูบน้ าสลับและช่วยกันท างาน (Alternating and 
Parallel Automatic Operation) เมื่อ 

- เมื่อถังน้ าใต้ดินอยู่ในระดับปกติ ถังน้ าบนหลังคาอยู่ในระดับ Low Level เครื่องสูบ
น้ าจะท างาน 1 เครื่อง 

- เมื่อถังน้ าใต้ดินอยู่ในระดับปกติ ถังน้ าบนหลังคายังลดระดับต่อไปจนถึงระดับ Low 
Low Level (ถึงระดับที่ส ารองไว้เพื่อการดับเพลิง) เครื่องสูบน้ าจะท างานพร้อมกัน 
2 เครื่อง และจะต้องส่งสัญญานด้วยแสงและเสียงไปที่แผงควบคุมและห้องควบคุม
กลาง 

- เมื่อถังน้ าใต้ดินอยู่ในระดับปกติ และเครื่องสูบน้ าท างานจนถังน้ าบนหลังคาอยู่ใน
ระดับปกติ เครื่องสูบน้ าจะหยุดท างาน 



รายการประกอบแบบ หน้าที่ 206 รวม 264 หน้า 
 

   

 

- เมื่อถังน้ าบนหลังคามีระดับสูงข้ึนเกินปกติ High Level ระบบจะต้องส่งสัญญาณ
ด้วยแสงและเสียงไปที่แผงควบคุมและที่ห้องควบคุมกลาง 

- เมื่อถังน้ าใต้ดินลดลงมาถึงระดับ Low Low Level (ระดับที่ส ารองไว้เพื่อเครื่องสูบ
น้ าดับเพลิง ควรเหลือส ารองไว้ไม่น้อยกว่า 175 ลบ.ม) เครื่องสูบน้ าประปาจะไม่
ท างาน และจะต้องส่งสัญญาณด้วยแสงและเสียงไปที่แผงควบคุมและที่ห้องควบคุม
กลาง (เฉพาะกรณีที่มีเครื่องสูบน้ าดับเพลิง) 

- เมื่อถังน้ าใต้ดินเพิ่มข้ึนถึงระดับ Low Level เครื่องสูบน้ าจะท างานได้เป็นปกติ 
(ควรปรับตั้งประมาณ 50% ของปริมาตรน้ า) 

- ระดับน้ าเต็มถังส าหรับถังใต้ดินก าหนดระดับจาก Floated Valve  
- เมื่อถังน้ าใต้ดินมีระดับสูงกว่าที่ก าหนดไว้ High Level ระบบจะต้องส่งสัญญาณ

ด้วยแสงและเสียงไปที่แผงควบคุมและที่ห้องควบคุมกลาง 
- เครื่องสูบน้ าจะต้องมีสวิทซ์เลือกเพื่อให้เครื่องมีการสับเปลี่ยนการท างานโดย

อัตโนมัติ ตามรอบการท างานแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้จ านวนช่ัวโมงการใช้งานของ
เครื่องสูบน้ าแต่ละเครื่องใกล้เคียงกัน  

2.3 PACKAGE BOOSTER PUMP SET (PBS) 

 Package Booster Pump เป็นชุดของเครื่องสูบน้ า โดยใช้เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง End 
Suction Centrifugal หรือ Vertical Inline Pump จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 เครื่อง หรือตามระบุใน
แบบแปลน ประกอบเข้าชุดกันมี Pressure Tank พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการท างานของชุดเครื่อง
สูบน้ าเพิ่มความดันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ชุดของเครื่องสูบน้ าสามารถจ่ายน้ าตามปริมาณความ
ต้องการน้ าใช้ในอาคาร ชุดเครื่องสูบน้ าเพิ่มความดันนี้ต้องประกอบส าเร็จครบชุดจากโรงงาน
ผู้ผลิต และได้รับการทดสอบพร้อมทั้งรับรองการท างานของเครื่องสูบน้ าโดยเรียบร้อย 

2.3.1  ถังอัดอากาศ (Diaphragm Pressure Tank) 
 ถังอัดอากาศต้องเป็นชนิด Diaphragm มีแผ่นยางกั้นระหว่างอากาศกับน้ า และ

สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 บาร์ 
2.3.2     ระบบควบคุมกำรท ำงำนชุดเครื่องสูบน้ ำเพ่ิมควำมดัน 
 ระบบควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าเพิ่มความดัน สามารถเลือกการท างานได้ 3 

แบบดังนี้ 
ก. แบบเดี่ยว (Single Operation) เครื่องสูบน้ าแต่ละเครื่องจะท างาน จากการ

ตรวจของ Pressure Switch 

ข. แบบอัตโนมัติ 2 (3) เครื่องสูบน้ าสลับกันท างาน (Alternative Operation) 
เครื่องสูบน้ าแต่ละเครื่องสลับกันท างาน เป็นเครื่องสูบน้ าหลัก (Duty Pump) 
และเป็นเครื่องสูบน้ ารอง (Standby Pump)  โดยอัตโนมัต ิ

ค. แบบอัตโนมัติ 2 (3) เครื่องสูบน้ าช่วยกันท างาน (Parallel Operation) เครื่อง
สูบน้ าจะท างานพร้อมกันโดยอัตโนมัติ เมื่อค่าความดันต่ ากว่าที่ก าหนด 
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2.3.3  อุปกรณ์ประกอบ 
 อุปกรณ์ประกอบของชุดเครื่องสูบน้ าเพิ่มความดันอย่างน้อยมีดังนี้คือ 

- อุปกรณ์ส าหรับควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าเครื่องที่ 1, 2 และ/หรือ 3 
- Gate valves 
- Check valves 
- Pressure reducing valves 
- Flexible  connections 
- Anti-vibration pads 
- Over temperature protection 
- Pump, system and suction gauges 
- Standby pump sequence and alarm 
- Pump run lights 
- Lead-lag pump selector switch 
- Thru the door pump disconnecting switch 
- External overload reset 
- Control power light and switch 
- Galvanized system piping 
- Audible alarm horn 
- High system alarm 

 
3.    วำล์วในระบบสุขำภิบำล  (SANITARY SYSTEM VALVES) 

3.1 ความต้องการโดยทั่วไป 
3.1.1 จัดหาและติดตั้งวาล์วในระบบสุขาภิบาลที่มีคุณสมบัติ  และลักษณะที่ถูกต้องทางด้าน

เทคนิคและข้อก าหนดให้เป็นไปตามแบบและรายการจนสามารถใช้การได้ดีและ
สมบูรณ์ตามที่ต้องการ 

3.1.2 วาล์วที่ใช้ส าหรับปิด หรือ เปิด ที่มิได้แสดงไว้ในแบบ แต่มีความจ าเป็น และท าให้ระบบ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะต้องจัดหาและติดตั้งให้ด้วย 

3.1.3 วาล์วจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสม  ที่ใช้กับของเหลวในระบบ 
3.1.4 วาล์วจะต้องสามารถทนแรงดันใช้งาน (WORING  PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 1,034             

กิโลปาสคาล  (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 
3.1.5 พวงมาลัยหมุนวาล์วจะต้องใหญ่พอที่จะสามรถปิด-เปิดวาล์วได้สนิทด้วยมือ 
3.1.6 วาล์วที่ติดตั้งในที่สูงเหนือศีรษะ  ไม่สามารถที่จะใช้มือหมุนได้ จะต้องติดตั้งโซ่ที่

พวงมาลัย             (CHAIN OPERATED  HANDWHEELS) พร้อมห่วงกันโซ่หลุด 
และโซ่นี้จะต้องไม่เปน็สนิม ปลายโซ่จะห้อยลงมาสูงจากพื้นประมาณ  1  เมตร  พร้อม
ที่คล้องโซ่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
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3.2 GATE  VALVE  และ  GLOBE  VALVE   
3.2.1 GATE  VALVE  และ GLOBE VALVE  ที่มีขนาด 15 มิลลิเมตร ( ½  นิ้ว ) จนถึงขนาด 

50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว )  ท าด้วย  BRONZE  หรือ  DZR  ชนิด  NON-RISING  STEM  
ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว ( SCREWED ENDS )   

3.2.2 GATE  VALVE   และ  GLOBE  VALVE  ที่มีขนาด  65  มิลลิเมตร (2  ½  นิ้ว) และ
ใหญ่กว่าท าด้วย CAST IRON หรือ DUCTILE IRON ชนิด RISING STEM  หรือ NON-
RISING STEM          ยึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน (FLANGED ENDS) ทนแรงดันใช้
งาน (WORKING PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า  200  PSI 

3.2.3 GATE VALVE ส าหรับระบบระบายน้ าเสีย ( WASTE WATER SYSTEM ) ขนาด 50 
มิลลิเมตร  ( 2 นิ้ว )  และใหญ่กว่าท าด้วย  CAST  IRON  หรือ  DUCTILE IRON ชนิด 
NON-RISING  STEM ,RESILIENT  WEDGE  TYPE  ออกแบบมาส าหรับระบบระบาย
น้ าเสีย (WASTE  WATER  SYSTEM) ยึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน (FLANGED  ENDS) 
ทนแรงดันใช้งาน ( WORKING  PRESSURE  )  ได้ไม่น้อยกว่า  10  BAR  (145  PSI) 

 
3.3 BUTTERFLY  VALVE   

3.3.1 วาล์วเป็นแบบ  WAFER  TYPE  โดยมี ALIGNMENT  HOLES  ส าหรับเล็งยึดหน้าแปลน 
3.3.2 ขนาด  65  มิลลิเมตร  ( 2 ½ นิ้ว )  และใหญ่กว่า  ตัววาล์วท าด้วย  CAST  IRON  

หรือ  DUCTILE  IRON , DISC  ท าด้วย  ALUMINUM  BRONZE  หรือ  STAINLESS  
STEEL,  SEAT ท าด้ วย   BUNA-N ห รื อ  EPDM,  STEM  ท าด้ วย   STAINLESS  
STEEL  ทนแรงดันใช้งาน  ( WORKING  PRESSURE )  ได้ไม่น้อยกว่า  200  PSI 

3.3.3 ขนาด 65 มิลลิเมตร  ( 2 1/2 นิ้ว )  จนถึงขนาด  150  มิลลิเมตร ( 6 นิ้ว ) เป็นแบบ 
เปิด –ปิด  ด้วยด้ามโยก  ( LEVER  OPERATED ) 

3.3.4 ขนาด 200  มิลลิเมตร (8 นิ้ว) และใหญ่กว่าเป็นแบบเปิด – ปิด ด้วยพวงมาลัย (GEAR  
OPERATED ) 

3.4 CHECK VALVEจะต้องเป็นแบบ NON- SLAMMING CHECK VALVE หรือ SPRING  LOADED  
SILENT  CHECK  VALVE 
3.4.1 ขนาด 15 มิลลิเมตร  ( ½ นิ้ว ) จนถึงขนาด 40  มิลลิเมตร ( 1 ½ นิ้ว )  เป็นชนิด 

SINGLE  DISC  ตัววาล์วท าด้วย  BRONZE  หรือ BRASS, DISC  และ  SEAT  ท า
ด้วย TEFLON ,  SPRING  ท าด้วย STAINLESS  STEEL ยึดข้อต่อโดยใช้ เกลียว 
(SCREWED  ENDS ) 

3.4.2 ขนาด  50  มิลลิเมตร  ( 2 นิ้ว )  และใหญ่กว่า  ตัววาล์วท าด้วย  CAST  IRON,  DISC  
ท าด้วย STAINLESS STEEL หรือ  ALUMINUM  BRONZE,  SEAT  ท าด้วย BUNA-
N  หรือ  EPDM,  SPRING  ท าด้วย  STAINLESS  STEEL  เป็นชนิด  DUO  PLATE  
DISC, WAFER  TYPE 

3.4.3 CHECK  VALVE ส าหรับระบบระบายน้ าเสีย  ( WASTE  WATER  SYSTEM )  ขนาด 
50 มิลลิเมตร  ( 2 นิ้ว )  และใหญ่กว่า ท าด้วย  CAST IRON หรือ DUCTILE  IRON 
ชนิด SWING  TYPE ยึดข้อต่อโดยใช้ หน้าแปลน  ( FLANGED  ENDS ) ทนแรงดันใช้
งาน  ( WORKING  PRESSURE  )  ได้ไม่น้อยกว่า  10 BAR  ( 145 PSI ) 
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3.5  AUTOMATIC  AIR  VENT   
3.5.1 AUTOMATIC  AIR  VENT  เป็นแบบ DIRECT  ACTING  FLOAT  TYPE 
3.5.2 ลูกลอยและส่วนประกอบภายในท าด้วย  STAINLESS  STEEL 
3.5.3 BODY  AND  COVER  ท าด้วย  CAST  IRON 
3.5.4 ขนาดไม่เล็กกว่า  15 มิลลิเมตร  ( ½ นิ้ว )  ติดตั้งในต าแหน่ง ที่แสดงไว้ในแบบ 
3.5.5 ก่อนต่อเข้า  AUTOMATIC  AIR  VENT   จะต้องมี SHUT  OFF  VALVE  ประกอบ

อยู่ด้วย ส่วนทางด้านอากาศออกจะต้องต่อท่อ ไปทิ้งไว้ ณ จุดหัวรับน้ าทิ้ง  ( FLOOR  
DRAIN )  ที่ใกล้ที่สุด 

3.5.6 AUTOMATIC  AIR  VENT  จะต้องติดตั้งที่จุดสูงสุดของท่อน้ า  และในต าแหน่งที่มี
อากาศสะสมอยู่ในระบบท่อหรือตามที่ระบุในแบบ 

 
3.6 STRAINER 

3.6.1 STRAINER  ใช้ส าหรับต่อด้านน้ าเข้าเครื่องสูบน้ า  และที่อื่น ๆ ตามที่แสดงในแบบ  
ตัวสเทรนเนอร์ เป็นแบบ   Y-PATTERN 

3.6.2 STRAINER  ขนาด 15 มิลลิเมตร ( ½ นิ้ว ) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) ตัว
วาล์วท าด้วย BRONZE  ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว ( SCREWED  ENDS )   

3.6.3 STRAINER  ขนาด 65 มิลลิเมตร ( 2 ½ นิ้ว ) และใหญ่กว่าตัววาล์วท าด้วย  CAST  
IRON หรือ DUCTILE  IRON  ยึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน ( FLANGE  ENDS ) 

3.6.4 แผ่นตะแกรงดักผงท าด้วย  STRAINLESS  STEEL สามารถถอดล้างได้  ไม่ต้องถอด  
STRAINER ออกจากระบบท่อน้ า 

3.6.5 STRAINER  ต้องสามารถทนแรงดันใช้งาน ( WORKING  PRESSURE )  ได้ไม่ต่ ากว่า  
1.5  เท่า  ของ    WORKING  PRESSURE   หรือตามที่ระบุในแบบ 

3.7 BALL  VALVE  
3.7.1 BALL  VALVE  ขนาด 15  มิลลิเมตร ( /2 นิ้ว ) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว ) 

ท าด้วย   BRONZE หรือ BRASS, BALL ท าด้วย BRASS CHROME PLATED, SEAL 
ท าด้วย  TEFLON  ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว (SCREWED  ENDS  

3.8 PRESSURE  GAUGE 
3.8.1 PRESSURE  GAUGE  เป็นแบบ  BOURDON  TYPE  ส าหรับวัดความดันของน้ า

ตามที่แสดงไว้ในแบบ   
3.8.2 ตัวเรือนท าด้วย STAINLESS  STEEL  หน้าปัทม์กลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 

มิลลิเมตร( 4 นิ้ว ) มีสเกลบนหน้าปัทม์อยู่ในช่วง  1.5 ถึง 2 เท่า  ของความดันที่ใช้งาน
ปกติ  ACCURACY + 1% ของสเกลบนหน้าปัทม์ 

3.8.3 PRESSURE  GAUGE  ทุ ก ชุดจะต้อ งมี   SHUT – OFF  NEEDLE  VALVE  และ 
PRESSURE  SNUBBER   
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ส ำหรับกำรติดตั้งในต ำแหน่งท่ีมีควำมสะเทือนสูงเช่นเครื่องสูบน้ ำ  ให้มีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 
TYPE      -  เป็นแบบ  LIQUID  FILLED  ( GLYCERINE ) 

        หน้าปัทม์กลมขนาด 4” หรือใหญ่กว่า 
CASE    -  304  STAINLESS  STEEL 
RING    -  304  STAINLESS  STEEL,  CRIMPED  TYPE 
WINDOW    -  GRILAMID 
BOURDON TUBE  -  BRONZE TUBE 
MOVEMENT   -  BRASS 
SOCKET   -  BRASS 
CONNECTION   -  ¼”  NPT 
SCALE RANGE      -  ต้องเลือก SCAL RANGE  ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต าแหน่งต่าง ๆ  

          หรือประมาณ  1.5  ถึง  2 เท่า  ของความดันใช้งานปกติ 
ACCURACY   - ไม่เกิน  +  1.5 %  FULL  SCALE 
ACCESSORIES   -  PRESSURE GAUGE ทุกชุดจะต้องมี  NEEDLE  VALVE  ส าหรับ   

          SERVICE พร้อม PRESSURE SNUBBER ท าด้วย BRASS,   
          CONNECTION 1/4" NPT 

 
3.9 FLEXIBLE  CONNECTOR 

3.9.1 เพื่อป้องกันและลดการสั่นสะเทือนและเสียงดัง  ส าหรับต่อด้านน้ า เข้า – ออก  จาก
เครื่องสูบน้ า  และตามต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ 

3.9.2 เป็นชนิด  REINFORCED  RUBBER  FLEXIBLE  CONNECTOR,   ลอนคู่  (TWIN 
SPHERE)  ทนแรงดันใช้งาน  ( WORKING  PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า  200  PSI 

3.9.3 ขนาด15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว 
(SCREWED UNION )  

3.9.4  ขนาด 65  มิลลิเมตร ( 2 ½ นิ้ว ) และใหญ่กว่ายึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน (FLANGED 
ENDS ) 

3.10  AUTOMATIC  HYDRAULIC  CONTROL  VALVE 
เป็ นชนิด  MODULATING  HYDRAULICCALLY  OPERATED,  DIAPHRAGM  ACTUATED  
ซึ่งประกอบด้วยตัววาล์วหลัก  (  BASIC  VALVE  )   และวาล์วควบคุม ( PILOT  VALVE ) ซึ่ง  
PILOT  VALVE  จะแตกต่าง กันตามลักษณะหน้าที่การท างานของวาล์ว 
 ตัววาล์วหลัก  ( BASIC  VALVE )  เป็นแบบ  GLOBE  PATTERN,  FULL PORT  
โดยมีแผ่น  DIAPHRAGM  ยึดติดกับชุดลิ้นวาล์ว   ( SPOOL)  เพื่อควบคุมการท างานของลิ้น
วาล์ว 
 วัสดุของวาล์ วหลั ก   ( BASIC  VALVE )  ตัววาล์วท าด้วย  CAST IRON  หรือ  
DUCTILE  IRON  เคลือบด้วย  EPOXY  COATED,  TRIM  PARTS  ท าด้วย  STAINLESS  
STEEL,  DIAPHRAGM  ท าด้วย  REINFORCED  NATURAL  RUBBER  ทนแรงดันใช้งาน  ( 
WORKING  PRESSURE  )  ได้ไม่น้อยกว่า  200  PSI 



รายการประกอบแบบ หน้าที่ 211 รวม 264 หน้า 
 

   

 

 ขนาด 15  มิลลิเมตร (½ นิ้ว) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว 
(SCREWED ENDS) 
 ขนาด 65 มิลลิเมตร ( 2 ½ นิ้ว) และใหญ่กว่ายึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน (FLANGED 
ENDS) 
3.10.1 FLOAT  CONTROL  VALVE 

เป็นชนิด MODULATING  REMOTE CONTROL PILOT ประกอบด้วย วาล์วหลัก ( 
BASIC VALVE )  ตามคุณลักษณะที่กล่าวไว้เบื้องต้น  และชุดลูกลอย ( FLOAT  
PILOT ) ซึ่งเป็นตัวควบคุมการท างานของวาล์วหลัก  ชุดลูกลอยท าด้วย   BRONZE  
หรือ   BRASS   

3.10.2 PRESSURE  REDUCING  VALVE   
ประกอบด้วย  PRESSURE  REDUCING  VALVE   ชนิด  MODULATING  TYPE  
และต่อขนานด้วย  PRESSURE  REDUCING  VALVE  ชนิด  DIRECT  ACTING  
TYPE  เพื่อป้องกันปัญหา  LOW FLOW  CHATTERING   
- PRESSURE  REDUCING  VALVE   ชนิด  MODULATING TYPE 

ประกอบด้วยวาล์วหลัก  ( BASIC  VALVE )  และวาล์วควบคุม  ( PILOT  
VALVE ) ซึ่งสามารถปรับตั้งได้เพื่อควบคุมให้วาล์วหลักหรี่ให้ได้ความดันขาออก
คงที่เสมอ  แม้ว่าความดันด้านขาเข้าหรือปริมาณน้ าที่ผ่านวาล์วจะเปลี่ยนแปลง
ไป  การเลือกขนาดของวาล์ว  ( SIZING )  จะต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับ
อัตราการไหลที่ก าหนด ณ  แต่ละจุดการใช้งานโดยจะต้องมีความเรว็ของน้ าไหล
ผ่านวาล์วไม่เกิน  20  ft / sec.  และจะต้องท าการค านวณค่า  MINIMUM 
FLOW ของวาล์วหลัก เพื่อใช้ในการเลือกขนาดของ PRESSURE REDUCING 
VALVE ชนิด DIRECT ACTING ให้เหมาะสมต่อไป 

- PRESSURE  REDUCING  VALVE  แบบ  DIRECT  ACTING  TYPE 
เป็นวาล์วลดความดันชนิดที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ไหลผ่านวาล์วได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อป้องกันมิให้ เกิดปัญหา LOW  FLOW  
CHATTERING การเลือกขนาดของวาล์วให้น าค่า  MINIMUM  FLOW  ของ  
PRESSURE  REDUCING  VALVE  MODULATING  TYPE  มาเป็นค่า  FLOW  
RATE  ที่จะใช้ในการเลือกขนาดของวาล์วโดยก าหนดให้มีค่า   FALL  -  OFF  
ประมาณ  5  PSI 

    วัสดุของ   PRESSURE REDUCING VALVE DIRECT ACTING TYPE 
 BODY     -   BRONZE 
 SEAT   - STAINLESS STEEL 
 DIAPHRAGM  -  NYLON REINFORCED BUNA-N 
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3.11  WATER  HAMMER   ARRESTOR 
ตัววาล์วท าด้วย COPPER, PISTON ท าด้วย ACETAL PISTON  WITH  BUNA-N ORING ยึดข้อ
ต่อโดยใช้เกลียว ( SCREWED  END) ทนแรงดันใช้งาน ( WORKING  PRESSURE) ไดไ้ม่น้อยกว่า  
150  PSIการเลือกขนาด  WATTER  HAMMER  ARRESTOR  ให้พิจารณาตามค่า FIXTURE 
UNITS  ที่ใช้งานโดยต้องส่งรายละเอียดการเลือกขนาดมาให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการติดตั้ง 

3.12 FOOT    VALVE 
3.12.1 ใช้ส าหรับต่อด้านน้ าเข้าเครื่องสูบน้ า  หรือตามที่แสดงในแบบ 
3.12.2 ขนาด 40 มิลลิเมตร  (1 ½ นิ้ว)  จนถึงขนาด 50  มิลลิเมตร (2 นิ้ ) ตัววาล์วท าด้วย  

BRASS, ต ะแก รงดั ก ผ งท าด้ วย   POLYETHYLENE  ยึ ด ข้ อต่ อ โดย ใช้ เก ลี ย ว  
(SCREWED  END)   

3.12.3 ขนาด  65 มิลลิเมตร  ( 2 ½ นิ้ว )  และใหญ่กว่า  ตัววาล์วท าด้วย  CAST IRON , 
ตะแกรงดักผงท าด้วย  POLYETHYLENE หรือ STAINLESS STEEL ยึดข้อต่อโดยใช้
หน้า แปลน ( FLANGED  END ) 

 
4. กำรขอมิเตอร์จำกกำรประปำ   

 ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการติดต่อขอมิเตอร์จากการประปาฯ  ในนามของเจ้าของโครงการใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม และทันกับการใช้งานของอาคาร  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การขอมิเตอร์ประปาและน าใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างได้จ่ายให้การประปาฯ ส าหรับมิเตอร์ถาวรของ
อาคารมามอบให้เจ้าของโครงการโดยมิชักช้า 
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หมวดท่ี 13  
ระบบระบำยน้ ำ 

                            
1. งานภาคนี้รวมถึงท่อน้ าฝนในแนวดิ่ง  ตะแกรงระบายน้ าและอื่น ๆ  ตลอดจนถึงการขุดดิน การถมดิน 

การกลบการปรับแต่งพื้นผิวดินให้กลับอยู่ในสภาพเดิม  ฯลฯ  
2. จะต้องเตรียม Plug แบบเหล็กอาบสังกะสีอุดปลายท่อน้ าที่ยังต่อไม่เสร็จสมบูรณ์ทุกจุด เพื่อกันผงปูน 

ฯลฯ เข้าไปอุดตันในเส้นท่อ จะท าการถอด Plug ต่อเมื่อต้องการต่อท่อเท่านั้น  
3. ท่อระบายน้ าที่ท าด้วยคอนกรีตเป็นแบบ  Socket Joint with Cement Lining.  ท่อจะต้องท าจาก

คอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐานล่าสุดของ  มอก. 128  ข้ันคุณภาพ 3  
4. บ่อพักส าหรับท่อระบายน้ า จะต้องสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

หรือตะแกรงเหล็กตามที่แสดงในแบบ  จะต้องท าการก่อสร้างบ่อพักตามต าแหน่งที่ระบุไว้ในแบบ  และ
ตรงจุดที่มี การเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือบรรจบของท่อ  

5. รางระบายน้ าจะต้องสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตามที่แสดงในแบบ  และจะต้องท าการ
ก่อสร้างตาม ต าแหน่งที่ระบุไว้ในแบบ  

6. ให้ผู้รับจ้างท าการปรับ  Slope ของก้นรางระบายน้ า ( ROC)  หรือตัวท่อระบายน้ าในแนวนอนอย่าง
น้อย 1: 200 ยกเว้นจะก าหนดเจาะจงเป็นอย่างอื่น 

7. เครื่องสูบน้ าระบายน้ า จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
7.1 รายละเอียดทั่วไป 

- เป็นเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า (Submersible Pump) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่น้ าได้
ตลอดเวลา ส่วนของมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นหน่วยเดียวกันกับตัวเครื่องสูบน้ า โดย
เครื่องสูบน้ าจะต้องติดตั้งได้แบบใช้อุปกรณ์เพื่อติดตั้งหรือยกเครื่องสูบน้ าข้ึนจากบ่อโดยไม่
ต้องถอด หรือประกอบท่อส่งน้ า (Auto Coupling) บริษัทผู้ผลิตเครื่องสูบน้ าต้องมี
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 รับรอง 

- เครื่องสูบน้ าจะต้องสามารถท างานต่อเนื่องได้แม้ระดับน้ าจะลดต่ ากว่าตัวมอเตอร์ และ
สามารถติดตั้งใช้งานแบบบ่อแห้ง (Dry Pit) ด้วย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับมอเตอร์
ของเครื่องสูบน้ า 

- ในกรณีต้องต่อกับใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อติดตั้งหรือยกเครื่องสูบน้ าข้ึนจากบ่อโดยไม่ต้องถอด
หรือประกอบท่อส่งน้ า  หน้าสัมผัสของหน้าแปลนต้องมีวงแหวนยาง (Smart Seal) เพื่อ
ป้องกันน้ ารั่วไหล 

7.2 วัสดุโครงสร้างของเครื่องสูบน้ า 
- ตัวเรือนของเครื่องสูบน้ า (Pump Housing) ท าด้วยเหล็กหล่อมาตรฐาน ASTM เกรดไม่

น้อยกว่า ASTM A48,CI.30 หรือเทียบเท่า 
- ใบพัด (Impeller) เป็นชนิด Non-Clog close single – vane ท าด้วยเหล็กหล่อตาม 

มาตรฐาน ASTM เกรดไม่น้อยกว่า ASTM A48,CI.30  
- เพลา (Shaft) ต้องท าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ได้มาตรฐาน AISI 410  
- ลูกปืน (Bearing)เป็นชนิด Heavy-Duty Prelubricated Ball Bearings 
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- ชุดซีลคอเพลา (Shaft seal) จะต้องเป็นแบบแมคคานิคอลชนิด Double Mechanical 
Seal และหน้าสัมผัสซีลท าด้วย Silcon carbide / Silcon carbide ซึ่งทนต่อการกัด
กร่อนและทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี โดยจะหล่อลื่นด้วยน้ ามันภายใน Oil Chamber 

- ปั๊มต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อน (Thermal Protector) และอุปกรณ์ป้องกันความช้ืน 
(Moisture Sensor) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 

- ปั๊มน้ าต้องสามารถติดตั้งลึกใต้น้ าได้อย่างน้อย 10 m.และ สกรูที่ใช้ประกอบต้องท าจาก
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ได้มาตรฐาน AISI 304 หรือเทียบเท่า 

7.3 มอเตอร์ไฟฟ้า 
- ตัวเรือนมอเตอร์ท าจากอลูมิเนียมหล่อ โรเตอร์ของมอเตอร์มีการสมดุล (Dynamically 

Balanced) และมีเสื้อมอเตอร์ (Motor jacket) ซึ่งท าจากสแตนเลส พร้อมแบริ่งเป็นชนิด
ไม่ต้องเติมจารบีและมีฝา (Permanently grease -lubricated and sealed) 

- มอเตอร์ต้องสามารถจุ่มในน้ าได้ลึก 20 เมตร โดยไม่เสียหาย และมีระดับการป้องกัน
มอเตอร์ (Degree of Protection – IP)  เป็นคลาส  IP 68 ตามมาตรฐาน IEC 

- มอเตอร์ต้องมีค่าฉนวนขดลวดเป็นคลาส F (Insulation Class F) สามารถท างานต่อเนื่อง
ที่อุณหภูมิขดลวดสูงถึง 155 องศาเซลเซียส (0C) และสามารถท างานสูบน้ า ณ.อุณหภูมิ
ของเหลวที่ 40 oC  ได้ต่อเนื่อง โดยไม่เกิดความเสียหาย 

- มอเตอร์ต้องสามารถระบายความร้อนผ่านลงมายังของเหลวในเรือนเครื่องสูบน้ าได้โดยไม่
ต้องอาศัยของเหลวภายนอกเป็นตัวระบายความร้อนที่ผิวมอเตอร์ ท าให้เครื่องสูบน้ า
สามารถท างานต่อเนื่องได้แม้อยู่ในสภาวะที่ระดับของเหลวอยู่ต่ ากว่าตัวมอเตอร์ 

- ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้ (Thermal Switches) ติดตั้งมาพร้อมกับมอเตอร์ โดย
จะตัดการท างานของเครื่องสูบน้ าเมื่อความร้องสูงถึง 150 องศาเซลเซียส (0C) 

- หมุนด้วยความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที, ที่แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์, 3 เฟส, 50 
เฮิร์ท (Hz) ก าลังของมอเตอร์ไม่ต่ ากว่า ที่ระบุในแบบ 

7.4   การควบคุมการท างานของเครื่องสูบระบายน้ า 
   สามารถเลือกการควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าได้ 2 ระบบ คือ ระบบ AUTO และ 

MANUAL  
- ระบบ AUTO  
 เครื่องสูบน้ าจะถูกควบคุมการท างานโดย FLOAT SWITCH 4 ตัว คือเครื่องสูบน้ าหยุด

ท างาน, เครื่องสูบน้ าท างาน 1 เครื่อง, เครื่องสูบน้ าท างาน 2 เครื่อง, เตือนระดับน้ าสูง
ผิดปกติด้วยการท างานแบบ AUTO นอกจากจะท างานโดยอัตโมัติตามค าสั่งของ FLOAT 
SWITCH ยังสามารถสลับการท างานแบบ ALTERNATIVE โดยควบคุมด้วย SEQUENCE 
CONTROL เพื่อให้เครื่องสูบน้ ามีระยะเวลาการใช้งานเท่า ๆ กันทั้ง 2 เครื่อง  

- ระบบ MANUAL  
 เมื่อเลือกใช้ระบบ MANUAL ผู้ควบคุมสามารถเลือกสั่งให้เครื่องสูบน้ าเครื่องใดเครื่องหนึ่ง

ท างาน หรือท างานทั้งสองเครื่องก็ได้โดยกดปุ่ม START-STOP PUSH BUTTON แต่เมื่อ
ระดับน้ าลดลงถึงระดับน้ าต่ าสุด FLOAT SWITCH จะสั่งให้เครื่องสูบน้ าหยุดท างาน การ
เริ่มท างานใหม่โดยการกดปุ่ม START และเมื่อระดับน้ าสูงผิดปกติ FLOAT SWITCH จะสั่ง
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ให้ส่งสัญญาณแสง และเสียงเตือน HIGH ALARM ภายในตู้ควบคุมจะต้องมี PILOT LAMP 
แสดงสถานะการท างานของเครื่องสูบน้ าแต่ละเครื่อง  
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หมวดท่ี 14  
ระบบระบำยน้ ำเสีย 

                           
1. งานในขอบเขตนี้รวมถึงท่อระบายน้ าเสีย การต่อท่อ ทางไหลเข้าของน้ า ท่อระบายน้ าจากอาคาร ท่อ

ส้วม ท่อน้ าทิ้ง ท่ออากาศ ท่อแยก แทรป  ซึ่งจะต้องติดตั้งและต่อเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด  หรือต่อ
เข้ากับท่อหรืออุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนการขุดกลบและปรับแต่งพื้นผิวให้อยู่ในสภาพเดิม  

 2. ท่อในแนวระดับขนาด dia.3” และเล็กกว่าจะต้องวางให้ได้ระดับลาดเอียงอย่างสม่ าเสมอ 1:50 และท่อ
ขนาดใหญ่กว่า dia. 3” ให้วางให้ได้ระดับลาดเอียง 1:50 ถ้าเป็นไปได้จะต้องไม่ให้ลาดเอียงน้อยกว่า 1:100  

 3. ท่อส้วม  ท่อน้ าทิ้ง  และท่ออากาศ  จะต้องมีขนาดและติดตั้งดังแสดงไว้ในแบบ  
 4. ท่อทุกท่อที่ ว่ิงทะลุหลังคา  จะต้องใช้ข้อต่อผ่านแบบอาบสังกะสี  อุปกรณ์ระบายอากาศช้ันหลังคา  

จะต้องเป็นแบบเหล็กหล่ออาบสังกะสีชนิดได้รับอนุมัติ  ปลอกกันน้ ารั่วเป็นเหล็กหล่อพร้อมหน้าจาน  
และที่ยึดเมื่อเดินท่อใต้พื้นดินจะต้องท าการทาด้วย  Flint  Coat  และให้ใช้ผ้าดิบอย่างหนาหุ้มท่อแล้ว
ทาด้วย  Flint  Coat  พร้อมทั้งที่รองรับท่อ และข้อต่อต่าง ๆ  ที่ยังต่อไม่เสร็จเรียบร้อยจะต้องอุดด้วย  
Plug  ส าหรับอุดท่อให้แน่นหนาเพื่อกันผงปูน ฯลฯ ลงไปอุดตันในเส้นท่อ  จะถอด  Plug  ออกต่อเมื่อ
ต้องการต่อท่อเท่านั้น  

5. เครื่องสูบน้ าระบายน้ าเสีย 

5.1    รายละเอียดทั่วไป 
- เป็นเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า (Submersible Pump) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่น้ าได้

ตลอดเวลา ส่วนของมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นหน่วยเดียวกันกับตัวเครื่องสูบน้ า โดย
เครื่องสูบน้ าจะต้องติดตั้งได้แบบใช้อุปกรณ์เพื่อติดตั้งหรือยกเครื่องสูบน้ าข้ึนจากบ่อโดยไม่
ต้องถอด หรือประกอบท่อส่งน้ า (Auto Coupling) บริษัทผู้ผลิตเครื่องสูบน้ าต้องมี
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 รับรอง 

- เครื่องสูบน้ าจะต้องสามารถท างานต่อเนื่องได้แม้ระดับน้ าจะลดต่ ากว่าตัวมอเตอร์ และ
สามารถติดตั้งใช้งานแบบบ่อแห้ง (Dry Pit) ด้วย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับมอเตอร์
ของเครื่องสูบน้ า 

- ในกรณีต้องต่อกับใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อติดตั้งหรือยกเครื่องสูบน้ าข้ึนจากบ่อโดยไม่ต้องถอด
หรือประกอบท่อส่งน้ า  หน้าสัมผัสของหน้าแปลนต้องมีวงแหวนยาง (Smart Seal) เพื่อ
ป้องกันน้ ารั่วไหล 

5.2   วัสดุโครงสร้างของเครื่องสูบน้ า 
- ตัวเรือนของเครื่องสูบน้ า (Pump Housing) ท าด้วยเหล็กหล่อมาตรฐาน ASTM เกรดไม่

น้อยกว่า ASTM A48,CI.30 หรือเทียบเท่า 
- ใบพัด (Impeller) เป็นชนิด Non-Clog close single – vane ท าด้วยเหล็กหล่อตาม 

มาตรฐาน ASTM เกรดไม่น้อยกว่า ASTM A48,CI.30  
- เพลา(Shaft) ต้องท าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)ได้มาตรฐาน AISI 410  
- ลูกปืน (Bearing)เป็นชนิด Heavy-Duty Prelubricated Ball Bearings 



รายการประกอบแบบ หน้าที่ 217 รวม 264 หน้า 
 

   

 

- ชุดซีลคอเพลา (Shaft seal) จะต้องเป็นแบบแมคคานิคอลชนิด Double Mechanical 
Seal และหน้าสัมผัสซีลท าด้วย Silcon carbide / Silcon carbide ซึ่งทนต่อการกัด
กร่อนและทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี โดยจะหล่อลื่นด้วยน้ ามันภายใน Oil Chamber 

- ปั๊มต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อน(Thermal Protector) และอุปกรณ์ป้องกันความช้ืน
(Moisture Sensor)เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 

- ปั๊มน้ าต้องสามารถติดตั้งลึกใต้น้ าได้อย่างน้อย 10 m.และ สกรูที่ใช้ประกอบต้องท าจาก
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)ได้มาตรฐาน AISI 304 หรือเทียบเท่า 

5.3    มอเตอร์ไฟฟ้า 
- ตัวเรือนมอเตอร์ท าจากอลูมิเนียมหล่อ โรเตอร์ของมอเตอร์มีการสมดุล (Dynamically 

Balanced) และมีเสื้อมอเตอร์ (Motor jacket) ซึ่งท าจากสแตนเลส พร้อมแบริ่งเป็นชนิด
ไม่ต้องเติมจารบีและมีฝา (Permanently grease -lubricated and sealed) 

- มอเตอร์ต้องสามารถจุ่มในน้ าได้ลึก 20 เมตร โดยไม่เสียหาย และมีระดับการป้องกัน
มอเตอร์ (Degree of Protection – IP)  เป็นคลาส  IP 68 ตามมาตรฐาน IEC 

- มอเตอร์ต้องมีค่าฉนวนขดลวดเป็นคลาส F (Insulation Class F) สามารถท างานต่อเนื่อง
ที่อุณหภูมิขดลวดสูงถึง 155 องศาเซลเซียส (0C) และสามารถท างานสูบน้ า ณ.อุณหภูมิ
ของเหลวที่ 40 oC ได้ต่อเนื่อง โดยไม่เกิดความเสียหาย 

- มอเตอร์ต้องสามารถระบายความร้อนผ่านลงมายังของเหลวในเรือนเครื่องสูบน้ าได้โดยไม่
ต้องอาศัยของเหลวภายนอกเป็นตัวระบายความร้อนที่ผิวมอเตอร์ ท าให้เครื่องสูบน้ า
สามารถท างานต่อเนื่องได้แม้อยู่ในสภาวะที่ระดับของเหลวอยู่ต่ ากว่าตัวมอเตอร์ 

- ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้ (Thermal Switches) ติดตั้งมาพร้อมกับมอเตอร์ โดย
จะตัดการท างานของเครื่องสูบน้ าเมื่อความร้องสูงถึง 150 องศาเซลเซียส (0C) 

- หมุนด้วยความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที, ที่แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์, 3 เฟส, 50 
เฮิร์ท (Hz) ก าลังของมอเตอร์ไม่ต่ ากว่า ที่ระบุในแบบ 

5.4    การควบคุมการท างานของเครือ่งสูบระบายน้ า 
สามารถเลือกการควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าได้ 2 ระบบ คือ ระบบ AUTO และ 
MANUAL  
- ระบบ AUTO  
 เครื่องสูบน้ าจะถูกควบคุมการท างานโดย FLOAT SWITCH 4 ตัว คือเครื่องสูบน้ าหยุด

ท างาน, เครื่องสูบน้ าท างาน 1 เครื่อง, เครื่องสูบน้ าท างาน 2 เครื่อง, เตือนระดับน้ าสูง
ผิดปกติด้วย การท างานแบบ AUTO นอกจากจะท างานโดยอัตโมัติตามค าสั่งของ FLOAT 
SWITCH ยังสามารถสลับการท างานแบบ ALTERNATIVE โดยควบคุมด้วย SEQUENCE 
CONTROL เพื่อให้เครื่องสูบน้ ามีระยะเวลาการใช้งานเท่า ๆ กันทั้ง 2 เครื่อง  

- ระบบ MANUAL  
เมื่อเลือกใช้ระบบ MANUAL ผู้ควบคุมสามารถเลือกสั่งให้เครื่องสูบน้ าเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
ท างาน หรือท างานทั้งสองเครื่องก็ได้โดยกดปุ่ม START-STOP PUSH BUTTON แต่เมื่อ
ระดบัน้ าลดลงถึงระดับน้ าต่ าสุด FLOAT SWITCH จะสั่งให้เครื่องสูบน้ าหยุดท างาน การ
เริ่มท างานใหม่โดยการกดปุ่ม START และเมื่อระดับน้ าสูงผิดปกติ FLOAT SWITCH จะสั่ง
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ให้ส่งสัญญาณแสง และเสียงเตือน HIGH ALARM ภายในตู้ควบคุมจะต้องมี PILOT LAMP 
แสดงสถานะการท างานของเครื่องสูบน้ าแต่ละเครื่อง  
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หมวดท่ี 15  

ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
                            
1. ขอบเขตของงำน   

1.1 งานในขอบเขตนี้รวมถึงการจัดหาและติดตั้งทดสอบเครื่องจักรกล อุปกรณ์และวัสดุ  ตลอดจน
การบริการและดูแลการท างานเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่จ าเป็น   เพื่อให้งานติดตั้งระบบบ าบัด
น้ าเสียเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้แสดงในแบบและหรือที่ก าหนดไว้   

1.2   ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ จนสามารถใช้งานได้ดี  
  
2.  ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ประกอบไปด้วย 

2.1  ถังดักไขมันส าเร็จรูปชนิดฝังใต้ดิน  
 ถังดักไขมันส าเร็จรูปชนิดฝังใต้ดิน  เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น   ท าหน้าที่แยกของแข็ง 

ไขมัน และน้ ามัน ซึ่งมีแหล่งที่มาจากครัว ห้องจัดเตรียมอาหาร และส่วนล้างภาชนะ ออกจากน้ า
ทิ้งดังกล่าวและเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือสิ่งสกปรกในระดับหนึ่ง    กากตะกอนส่วนหนึ่ง
ซึ่งเป็นสารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายไป  ส่วนที่ เหลือจะสะสมอยู่ที่ก้นถัง   กากตะกอนที่มี
ส่วนประกอบพวกน้ ามันและไขมันซึ่งลอยตัวอยู่บนผิวน้ าและจะถูกย่อยสลายบางส่วนโดย
แบคทีเรียจ าพวกไม่ใช้อากาศ (Anaerobic  Bacteria) น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดในส่วนนี้จะมีค่าบี
โอดีคงเหลือประมาณ 800-900 มก/ล. และไหลไประบบบ าบัดตอนปลายต่อไป 

  มาตรฐานการออกแบบ 
  ประเภทของน้ าเสีย     :     น้ าเสียรวมจากครัว ห้องจัดเตรียมอาหาร และส่วนล้างภาชนะ  

ยกเว้นน้ าฝน 
  ระยะเวลากักเก็บ = 14-18 ช่ัวโมง 
  ค่าความสกปรกเข้าสู่ระบบ (ผ่านการดักขยะมาก่อนเข้าสู่ถังดักไขมัน) 

  -   ค่าบีโอดี = 800 มก/ล. 
 ประสิทธิภาพการบ าบัด 20 เปอร์เซ็นต์  
 รายการวัสดุและอุปกรณ์ 

ตัวถังบ าบัด   :        ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรงด้วยพลาสติก (FRP) ซึ่งมีคุณสมบัติกัน
สนิม ป้องกันอุณหภูมิได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และมีความเหนียวสามารถ
ซ่อมแซมและป้องกันการรั่วซึมได้ ความจุตามแบบก าหนด 

2.2  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ 
รายละเอียดโดยทั่วไป 

  เป็นระบบบ าบดัน้ าเสียส าเรจ็รูปแบบชีวภาพ สามารถรับปริมาณความสกปรกของน้ าทิง้ในรูปของ
ค่า BOD ได้  250  มก./ล. และสามารถบ าบัดให้มีค่า BOD ออกจากระบบ 20 - 30 มก./ล. โดย
อาศัยระบบบ าบัดแบบเกรอะ – กรองแบบเติมอากาศ (Septic anaerobic & Aerobic filter )
โดยการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยสื่อชีวภาพ (Biomedia) ในถังส าเร็จรูปท าด้วยไฟเบอร์กล๊าส 
(FRP) ป้องกันการกัดกร่อนของกรด-ด่าง ได้เป็นอย่างดี  ความหนาของถังโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 
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มม. ฝาถังผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อ (Cast Iron) กรณีติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียใต้พื้นที่ที่มีการจราจร 
หรือผลิตจากวัสดุพลาสติก เอบีเอส (ABS)  

2.3  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ 
 เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแบบชีวภาพ โดยอาศัยระบบบ าบัดแบบเกรอะ – กรองไม่แบบ

เติมอากาศ (Septic & Anaerobic filter ) โดยการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยสื่อชีวภาพ 
(Biomedia) ในถังส าเร็จรูปท าด้วยไฟเบอร์กล๊าส (FRP) ป้องกันการกัดกร่อนของกรด-ด่าง ได้
เป็นอย่างดี ความหนาของถังโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7 มม. ฝาถังผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อ (Cast 
Iron) กรณีติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียใต้พื้นที่ที่มีการจราจร หรือผลิตจากวัสดุพลาสติก เอบีเอส (ABS) 
สามารถรับปริมาณความสกปรกของน้ าทิ้งในรูปของค่า BOD ได้ 250 มก./ลิตร และสามารถ
บ าบัดให้มี ค่า BOD ออกจากระบบ 30 มก./ลิตร 

2.4  ระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter)  
 รายละเอียดโดยทั่วไป 
 เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแบบชีวภาพ แบบเติมอากาศผิวสัมผัส (Contact Aeration 

Biofilter, CAB) โดยอาศัยจุลินทรีย์ประเภทใช้อากาศ (Aerobic bacteria) ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้ าทิ้งที่ไหลเข้าระบบ โดยการเพาะเลี้ยงจุลนิทรีย์ด้วยสือ่ชีวภาพ (Biomedia) ในถัง
ส าเร็จรูปท าด้วยไฟเบอร์กล๊าส (Fiberglass Reinforce Plastic,FRP) ชนิดผิวเรียบด้านนอก 
ภายในแบ่งการท างานเป็นห้อง ๆ  ส าหรับช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์    ภายในตัวถังบรรจุ
สื่อชีวภาพ(Biomedia)ชนิดเคลื่อนที่ได้ท าจาก HDPE  เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ มีสายสลิ
งยึดถังกับฐานรากรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า  2.5  ตันเพื่อป้องกันการลอยตัวของถังบ าบัด สายสลิง
จะต้องยึด ณ ต าแหน่งกึ่งกลางของถัง โดยร้อยผ่านลอนเหล็ก มีลอนเหล็กและสันเสริมแรง (Rib) 
ขนาดความกว้างของสันไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร และมีขนาดความสูงจากผิวถังไม่น้อยกว่า 0.05 
เมตร ทุกระยะไม่เกิน 1 เมตร  ความหนาโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7 มม. ป้องกันการกัดกร่อนของ
กรด-ด่าง ได้เป็นอย่างดี ขาถังผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรงยึดติดกับตัวถัง  สามารถรับน้ าหนัก
ของน้ าเสียและน้ าหนักของตัวถังได้ สามารถรับปริมาณความสกปรกของน้ าทิ้งในรูปของค่า BOD 
ได้  250  มก./ล. และสามารถบ าบัดให้มีคุณภาพน้ าทิ้งในรูป BOD น้อยกว่า 20 มก./ลิตร ตาม
มาตรฐานน้ าทิ้ง 

 กลไกในการควบคุมระบบการท างาน 
- การเติมอากาศในส่วนบ าบัดแบบเติมอากาศ 
- การล้างย้อน (Back wash) ในส่วนบ าบัดแบบเติมอากาศ (Aeration chamber) 
- การก าจัดตะกอนส่วนเกิน (Excess sludge) ในส่วนบ าบัดแบบเติมอากาศ (Aeration 

chamber) 
- การคืนตะกอน (Return sludge) ในส่วนตกตะกอน (Sedimentation chamber) 

ระบบเติมอากาศ   ( Aeration systems ) 
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 เติมอากาศโดยเครื่องเป่าอากาศผ่านท่อรับแรงดันไปยังระบบท่อจ่ายอากาศแนวดิ่ง ชนิด
ฟองหยาบ (Draft tube) โดยไม่อาศัยแผ่นยาง เพื่อป้องกันปัญหาการอุดตันของหัวจ่าย 

ท่อและข้อต่อ  ( Pipe & fitting ) 
 ท าด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)   Class 8.5 ส าหรับท่อไม่รับแรงดัน เช่น ท่อระบาย
อากาศ, ท่อรวบรวมน้ า ท าด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)  Class 13.5 ส าหรับท่อรับแรงดัน เช่น 
ท่อจ่ายอากาศ 

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้มาเดินระบบฝึกสอนอบรมเจ้าหน้าที่ของเจ้าของงาน  จน
สามารถที่จะเดินระบบ  จนน้ าเสียที่บ าบัดแล้วมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อก าหนดตามมาตรฐานน้ าทิ้ง
ชุมชน   โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเอกสารคู่มืออุปกรณ์/การบ ารุงรักษาและการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียให้
ผู้ว่าจ้างให้เพียงพอต่อการเดินระบบได้  เอกสารจะต้องจัดให้อย่างน้อย 3 ชุด   และส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง
เมื่อการติดตั้งแล้วเสรจ็ และการบ าบัดน้ าเสียได้คุณภาพตามต้องการแล้ว หรือก่อนก าหนดนี้ แล้วแต่การ
ตกลงกัน  

 4. ผู้รับจ้างต้องดูแลบ ารุงรักษาระบบ รับประกันคุณภาพน้ าไม่น้อยกว่า 2 ปี   หากมีค่า BOD เฉลี่ยเกิน 20  
มก./ล. ทางผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไขและปรับปรุง จนกว่าค่า BOD จะได้มาตรฐาน โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายและต้องมีการตรวจเช็คดูแลระบบทุก 4 เดือนในระยะเวลา 2 ปีแรกหลังจากการติดต้ัง และ
ต้องมีการเสนองบประมาณพร้อมแผนการดูแลระบบในปีต่อไป 
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หมวดท่ี  16 
ระบบป้องกันอัคคีภัย  

 
16.1 ขอบเขตของงำน 
เพื่อจัดหาแรงงาน  เครื่องมือ วัสด-ุอุปกรณ์ และการบริการจากผูร้ับจ้าง ในการติดตัง้ระบบป้องกันอัคคีภัย           
ซึ่งระบุไว้ในแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
 
16.2 ข้อก ำหนดท่ีใช้เป็นมำตรฐำน 
(1) มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. หมายเลข 0001-26 
(2) มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม 
(3) NFPA-National Fire Protection Association 
(4) UL-Underwriters Laboratories INC. 
(5) FMRC-Factory Mutual Research Corporation 
(6) ASTM-American Society For Testing and Materials 
  
16.3  ข้อก ำหนดโดยท่ัวไป  
(1)   วัสด-ุอุปกรณ์ ช้ินส่วนต่างๆ ของวัสด-ุอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้งานในการก่อสร้างและติดตั้งจะต้องมี
คุณภาพดี เพื่อประกันต่อประสทิธิภาพ การท างาน วัสดุที่ใช้ทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมากอ่น 
และไม่มีของช ารุดบกพร่องใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องมคุีณภาพไม่ต่ ากว่าที่ได้ก าหนดไว้ หรือบ่งแจ้งไว้ ใน
ข้อก าหนดใดๆของงานนี้ อุปกรณ์ที่บกพรอ่งหรืออปุกรณ์ที่เสียหายในขณะติดตั้ง หรือขณะทดสอบจะต้อง
เปลี่ยนใหมห่รอืแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ทั้งนี้ต้องได้รบัการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ และ/
หรือผู้ควบคุมงาน 
(2)   ผู้รบัจ้าง จะต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดตั้งจากแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 
และแบบวิศวกรรมงานระบบอื่นๆ ก่อนการด าเนินการติดตั้งเพื่อใหก้ารด าเนินงานสอดคล้องและเป็นไปอย่าง
ราบรื่น 
(3)   เมื่อมีข้อขัดแย้งระหว่างแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน หรือข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบแปลน ใหส้อบถามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ/หรอืผู้
ควบคุมงาน และการตีความในข้อความขัดแย้งใดๆ ให้ตีความหมายไปในแนวทางที่ดีกว่า ถูกต้องกว่า มีวัสดุ-
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่า ครบถ้วนกว่าทั้งสิ้น 
(4)   ผู้รบัจ้าง จะต้องเข้าใจว่าแบบแปลนงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัยน้ันเป็นเพียงไดอะแกรม 
ซึ่งแสดงหลักการและรูปแบบเท่านั้น ผูร้ับจ้างจะต้องจัดระเบียบท่อและการวางอปุกรณ์ต่างๆ ให้ดูเรียบร้อย
สวยงาม ตามสภาพหน้างานจริง 
(5)   เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายในเวลาไมเ่กินหนึ่งสัปดาห์ หลงัจากการเซ็นสัญญา 
ผู้รบัจ้างจะต้องเสนอแนะการท างานของตนให้แกทุ่กฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแผนงานดังกล่าวจะตอ้งประกอบด้วย 
(5.1) วันเริ่มท างานและเสร็จของแต่ละส่วน 
(5.2) เวลาการท างานของคนงานแต่ละส่วน 
(5.3) เวลาการน าเข้าของช้ินส่วนทีส่ าคัญ 
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(6) เครื่องมือ วัสด-ุอุปกรณ์ และอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับช่วยใหร้ะบบต่างๆใช้งานได้ดี ถึงแม้ว่าจะไม่ระบุ หรอื
ระบุไมล่ะเอียดในแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนน้ี ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รบัจ้างจะตอ้งหามาติดต้ัง
ในงาน เพื่อให้ได้ระบบที่สมบรูณ์และมีประสทิธิภาพ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
และ/หรือผู้ควบคุมงาน 
(7) แบบแปลนแสดงการติดตัง้วัสด-ุอุปกรณ์ Shop Drawing แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ที่เป็นคู่สัญญาน้ีเป็นแนวทางและข้อก าหนดทีจ่ะใหผู้ร้ับจ้างปฏิบัติ รายละเอียดปลีกยอ่ยต่างๆ ทีม่ิได้ระบุใน
แบบแปลนหรือรายการประกอบแบบแปลน ผูร้ับจ้างจะต้องจัดหาให้ครบถ้วนและก่อนการปฏิบัตงิานติดตั้ง
อุปกรณ์ Shop Drawing ภายในแบบแปลนจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น การวางท่อ การแขวน
ท่อ การติดตั้งอปุกรณ์ต่างๆ และขนาดของท่อ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ/หรือผู้ควบคุมงานท าการ
พิจารณาเพื่ออนุมัตกิ่อน 
(8) ถ้าไม่สามารถเดินท่อต่างๆ ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน เนื่องจากอปุสรรค
ทางด้านต่างๆ ผูร้ับจ้างสามารถเดินท่อต่างไปจากแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนได้โดย 
(8.1) ส่งแบบ Shop Drawing การเดินท่อที่เปลี่ยนให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ และ/หรือผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติ 
(8.2) เมื่อเปรียบเทียบกับแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนเดิมแล้ว คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 
และ/หรือผู้ควบคุมงานจะต้องไมเ่สียประโยชน์ 
(9) ถ้าแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน เดินท่อไม่แสดงแนวท่อและขนาดของท่อในส่วนที่
เกี่ยวข้องกบังานระบบป้องกันอัคคีภัย หรือแนวท่อและขนาดท่อไม่ชัดเจนให้ถือว่าการเดินท่อนั้นรวมอยู่ใน
สัญญาก่อสร้างนี้ด้วย และให้ผูร้ับจ้างส่งแบบ Shop Drawing การเดินทอ่ทีส่มบรูณ์ให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุและ/หรือผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัต ิ
(10) ผู้รบัจ้าง ต้องจัดส่ง Operation Manual Maintenance and Service Manual ของระบบและ
อุปกรณ์ที่ส าคัญให้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ และ/หรือผูค้วบคุมงานก่อนวันสง่มอบงานของระบบแต่ละ
ระบบอย่างน้อย 4 ชุด 
(11) ผู้รบัจ้าง จะต้องท าแบบ ซึง่ As-Built Drawing ที่แสดงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานระบบดบัเพลิง
ทั้งหมดเปน็ต้นว่า การวางท่อ การแขวนท่อ การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และขนาดของท่อที่ติดตั้งไปจรงิ เมื่อการ
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว As-Built Drawing นี้จะต้องเขียนให้ไดม้าตรฐานการช่างโดยสง่ต้นฉบับ 1 ชุด ให้แก่
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ และ/หรือผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนทีผู่ร้ับจ้างกระท าการใดๆ เพื่อปิดบังทอ่ 
และก่อนรับงานงวดสุดท้าย 
(12) ผู้รบัจ้างจะต้องจัดท าแบบแผนภูมิการท างานของระบบ และอุปกรณ์ที่ส าคัญ เป็นวัสดกุารติดตั้งไว้ใกล้
ที่ตั้งของระบบและอุปกรณ์ทีส่ าคัญเพื่อใช้ในการดูเป็นแนวทางการท างาน และควบคุมระบบและอุปกรณ์ที่
ส าคัญนั้น 
(13) หลงัจากที่คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ และ/หรือผู้ควบคุมงานได้ตรวจรับมอบงานแล้ว ผูร้ับจ้างจะต้อง
หาพนักงานอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ดมีาให้ค าแนะน า และฝกึสอนพนักงานของ
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ และ/หรือผู้ควบคุมงานในการควบคุม และดูแลการใช้ระบบ และอปุกรณ์เป็นเวลา
อย่างน้อย 2 เดือน 
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(14) ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นพิเศษในสัญญาแล้ว ผูร้ับจ้างจะต้องรับประกันผลงานในงานระบบเป็นเวลาอย่างน้อย 
2 ปี ผูร้ับจ้างต้องจัดช่างในแต่ละงานไว้ส าหรับการตรวจสอบซ่อมแซม และบ ารงุรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เป็นประจ าทกุเดือนภายในระยะเวลา 2 ปี และต้องจัดท ารายงานและผลการ
ตรวจสอบซอ่มแซมและบ ารงุรักษา ทุกครั้งเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ/หรอืผู้ควบคุมงานภายใน 
3 วัน นับจากวันที่บริการ 
 
16.4 มำตรฐำน (Standard) 

(1) ท่อดับเพลงิใช้ท่อเหลก็ด า Black Steel Pipe (BSP) ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A-120 หรือ 
ASTM  

A-53 Schedule 40 Standard Weight Seam 
(1.1) ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และเล็กกว่าใช้ข้อต่อแบบ Malleable Screw Type Fitting 
(1.2) ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว ข้ึนไปใช้ข้อต่อแบบ Steel Welding Fitting ทนความดันได้ 300 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
(1.3) ท่อส่วนทีฝ่ังทะลผุนังบ่อน้ าทีก่ าหนดเป็นท่อเหล็กไร้สนมิ (Stainless Steel) ให้ใช้ตามมาตรฐาน JIS G 
3452, AISI, SCH 80 

(2) ท่อดับเพลงิส่วนภายนอกอาคารที่ฝงัดิน ให้ใช้ท่อเหลก็ด า Black Steel Pipe (BSP) ตาม
มาตรฐาน ASTM A-120 หรอื ASTM A-53 Schedule 40 Standard Weight Seam และ
หุ้มทบัด้วย  

Coal Tar Enamel หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานในการป้องกันการกัดกร่อนของท่อน้ า 
 
16.5 อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันอัคคีภัย 
ความสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือที่ระบุใน
แบบแปลน และต้องเป็นอุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันอัคคีภัย ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ ส าหรบัระบบป้องกัน
อัคคีภัยเท่านั้น และ/หรือ ได้รับการรบัรองจาก UL/FM 
(1) Gate Valve  
 Gate Valve ส าหรับขนาด 1/2 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว  ท าด้วย Bronze ชนิด Outside Screw and Yoke  
(OS & Y) ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว (Threaded Connection) ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  
ส าหรับขนาด  2 - 1/2 นิ้ว และใหญ่กว่าท าด้วย Cast Iron หรือ Steel ชนิดมีหน้าแปลน (Flanged Ends) 
และเป็นแบบ Outside  Screw  and  Yoke  (OS & Y) 
(2) Check Valve 
 เป็นแบบ Non-Slamming หรือ Silent Check Valve ขนาด 2-1/2 นิ้วลงมาท าด้วย Bronze ต่อโดย
การใช้เกลียว ขนาด 3 นิ้ว ข้ึนไปท าด้วย Cast Iron หรอื Cast Steel ต่อโดยใช้หน้าแปลน Seat, Disc และ 
Spring ท าด้วย Bronze หรอื Stainless Steel 
(3)  Adjustable Pressure Restricting Valves     
 ขนาด  1-1/2  นิ้ว ถึง 2-1/2 นิ้ว ส าหรบัความดันน้ าในกรณีที่ความดันน้ าเกิน 65 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
ให้คงอยู่ที่ไมเ่กิน 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เมื่อมีการไหลของน้ าตัววาล์วท าด้วยทองเหลืองตอ่กับท่อโดยใช้เกลียว 
Orifice  เป็นแบบ Segment Control สามารถปรับได้ และล็อคได้ ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว 
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(4) Butterfly Valves  
 ส าหรับใช้กับท่อขนาด 4 นิ้วข้ึนไป และใหญ่กว่าตัววาล์วท าด้วย  Gray Cast Iron  ส่วน Disc  ท าด้วย 
Epoxy Coated Ductile Iron  และมี  Valve Position Indicator  ด้วย 
(5) Alarm Check Valve  
 มาตรฐาน  UL  หรือ  FM  สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า  250  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ท าด้วยวัสดุ
ตาม ASTM A 126 Class B 
(5.1) ข้อต่ออ่อน Stainless Steel Flexible Connector ส าหรบัใช้ทั่วไปความยาวจะต้องไม่น้อยกว่า 5 
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 
(6) ข้อต่ออ่อน (Flexible Connection) 
 ส าหรับใช้กับเครื่องสบู ข้อต่ออ่อน ( Flexible Connection) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว ลงมา
เป็นแบบ Twin-Sphere EPDM Connection ต่อเช่ือมด้วยเกลียวหรือยเูนียนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วข้ึน
ไป เป็นแบบ Twin-Sphere EPDM Connection ต่อโดยใช้หน้าแปลน 
(7)   ที่ระบายลม และน้ าทิ้ง (Air Vents and Drains)  
(7.1)   ในระบบท่อน้ าต้องมีทีร่ะบายลม เพื่อเปิดให้อากาศหรอืก๊าซอื่นๆที่มีอยู่ในท่อหนอีอกจากท่อได้ในขณะ
เติมน้ า  
(7.2)   ต้องมีทีร่ะบายลมอัตโนมัติ (Automatic Air Vent) ติดตั้งทีจุ่ดสูงสุดของท่อน้ าในแนวดิ่ง  
(7.3)   Automatic Air Vent   ทุกตัวต้องมีวาล์วปิดที่ทางด้านลมเข้า และมีท่อน้ าทิง้ต่อไปยังท่อน้ าทิง้รวม  
(7.4) ต้องมีปลั๊กอุดขนาดไมเ่ล็กกว่า 1/2 นิ้ว หรือตามทีร่ะบุไว้ในแบบ อยู่ทีจุ่ดต่ าสุดของระบบท่อน้ าทุกทอ่  
(8)   มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge)  
 เป็นแบบ Bourdon ส าหรบัวัดความดันของน้ า  กรอบท าดว้ย  Stainless   Steel หน้าปัดกลม 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว มีสเกลบนหน้าปัทม์อยู่ในช่วง 15% ถึง 20% ของความดันที่ใช้งานปกติ วัด
ค่าได้เที่ยงตรงแน่นอน คลาดเคลือ่นได้ไม่เกิน 0.5%  ของเลขบนหน้าปทัม์ และมีอุปกรณ์ปรับค่าที่ถูกตอ้งได้ 
สเกลอ่านเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว  (PSIG)  มาตรวัดความดันแต่ละชุดจะต้องมี  Shut-Off Needle Valve และ  
Snubber Connector  ความดันใช้งานต้องไม่น้อยกว่าความดันสูงสุดทีป่รากฏบนสเกลหน้าปทัม์  
(9)   Self Priming Tank  
 ในกรณีที่ระดับน้ าต่ าสุดของถังเก็บน้ าอาคาร   อยู่ต่ ากว่าเครื่องสบูน้ าดับเพลงิ ผู้รบัจ้างจะต้องจัดหา
และติดตั้งถังน้ าขนาดความจุไม่น้อยกว่า  100 แกลลอนพรอ้มระบบเติมน้ าอัตโนมัติ และอุปกรณ์เตือนระดบัน้ า
ภายในถังด้วย การต่อท่อจากถังให้ต่อเข้าระหว่าง  Flexible Connection  กับ  Check Valve ที่ด้าน 
Discharge พร้อมด้วย Valve และ Check Valve ชนิดที่ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 250 psi.  
(10)   หัวสปริงเกอร์ (Sprinklers)  
 ต้องเป็นแบบ Quartzoid Bulb Spray  มาตรฐาน F.O.C.   ส าหรบับริเวณที่มฝี้าเพดานให้ติดตั้งแบบ   
Pendent   พร้อมด้วย   Escutcheon  Plates   ท าด้วยทองเหลืองชุบโครเมียมยมก่อนด าเนินการติดตั้ง   
จะต้องส่งตัวอย่างหัวสปรงิเกอร์  มาขอรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ และ/หรอืผู้ควบคุม
งานขนาดของหัวสปรงิเกอร์ที่ใช้เป็นแบบ Ordinary Hazard 15 mm. at Temperature  Rating 68 
Celsius for Space Below Ceiling  
(11)   Retard Chamber  
 มาตรฐาน UL หรือ FM ท าด้วยวัสดุตาม ASTM A126 Class B  
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(12)   Water Motor Alarm  
 มาตรฐาน UL  หรือ  FM  ส าหรบั  Gong Water motor  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  8  นิ้ว  พร้อม  
Plastic Cover  ติดตั้งนอกห้องเครื่องสบูน้ าหรือต าแหนง่ที่เหมาะสม  
(13)   Water Flow Indicator  
 มาตรฐาน UL หรือ FM ส าหรับส่งสัญญาณไปยัง  Annunciation Panel ในห้องควบคุม เพือ่แจ้งให้
ทราบว่าส่วนใดของระบบก าลังท างาน (การเดินสายไฟในส่วนน้ีให้รวมในขอบเขตงานด้วย)    
(14)   Annunciation Panel  ท าหน้าทีร่ับสัญญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้  โดยใช้หลอดไฟสัญญาณ (หลอด 
LED) แสดงต าแหนง่ของโซนทีเ่กิดเพลงิไหม้ที่ได้แบง่ไว้  
(14.1)   การท างานของระบบ   เมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหมจ้าก Flow Switch และ Supervision 
Valve ในโซนใดโซนหนึง่หลอดไฟสญัญาณของโซนจะติดหรอืกระพริบพร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณเฉพาะที่ 
Annunciation Panel จนกว่าจะกดสวิทซ์ตัดเสียง  
(14.2)  การเดินสายและท่อสายไฟฟ้าต่าง ๆ ให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. ชนิด TW หรือตามค าแนะน า
ของบริษัทผูผ้ลิต ส่วนการเดินท่อใหเ้ป็นไปข้อก าหนดทอ่ร้อยสายไฟฟ้า  
(14.3) การติดตั้งให้ติดตัง้ Annunciator Panel ให้ติดลอยบนผนงัตามต าแหน่งที่แสดงในแบบแปลน การ
ติดตั้งให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ  และ NEC  
(14.4) การทดสอบ ใหท้ดสอบการท างานของระบบฯ ตามมาตรฐาน  NFPA และUL  และตามที่
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ และ/หรือผู้ควบคุมงานเห็นสมควร  โดยมีผู้แทนของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
และ/หรือผู้ควบคุมงานเข้าร่วมการทดสอบด้วย  
(14.5)   การฝกึอบรม  ผูร้ับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมพนักงานของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ และ/หรือผู้
ควบคุมงาน  ให้รู้ถึงวิธีการใช้งานระบบฯ และวิธีการบ ารุงรกัษาระบบฯ ด้วย 
(15) Sight Glass 
 Sight Glass หรือ Sight Flow Connection จะต้องทนความดันขณะใช้งานได้ไม่ต่ ากว่า 175 psi 
และจะตอ้งได้มาตรฐาน UL/FM วัสดุประกอบด้วย 
 Body  : Cast Iron 
 View Window : Clear Acrylic 
 Covers  : Mild Steel 
 O-Rings  : Buna-N 
 
(16) Flow Switch 
 Flow Switch หรือ Water flow Detector จะต้องเป็นแบบที่ใช้กับระบบ Wet pipe sprinkler 
system ทนความดันขณะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 250 psi และจะต้องไดม้าตรฐาน UL/FM สัญญาณจาก Flow 
Switch ให้ต่อไปแสดงผลที่ Annunciator ที่ห้องควบคุม 
(17) Supervisory Switch 
 Supervisory Switch ต้องสามารถใช้ร่วมกบัระบบ Fire Alarm และท าการตรวจสอบสายที่มาต่อกบั 
Supervisory Switch ได้มี Contact Rating ไม่ต่ ากว่า 2 A  
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16.6  กำรติดตั้งท่อน้ ำดับเพลิง  
(1) ข้อก าหนดทั่วไป 
(1.1) การต่อระบบ 
- การต่อระบบท่อยืนเข้ากับถังเก็บน้ าสูงของอาคาร (ติดตั้งบนช้ันสูงสุดหรอืหลังคา) จะต้องต่อที่สงูสุด
ของระบบทอ่ยืน ขนาดของท่อทีจ่ะต่อจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าขนาดของท่อยืน   
 - การติดตั้งระบบท่อยืนจะต้องกันไม่ใหเ้กิดปญัหาลมอัดค้างในท่อ (Air Lock) 
(1.2) ท่อน้ า 
- ท่อน้ าที่น ามาใช้ในระบบทอ่ยืน ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ที่ก าหนดในตารางที่ 1.2 โดยก าหนดให้คุณสมบัตทิางเคม ีคุณสมบัติทางกายภาพ ขนาดและน้ าหนกัของทอ่น้ า 
จะต้องมีมาตรฐานอย่างน้อยที่สุดเทียบเท่ากบัมาตรฐานผลิตภัณฑ์อันใดอันหนึ่งทีก่ าหนดในตารางดังกล่าว 
- ท่อน้ าที่น ามาใช้ในระบบทอ่ยืนจะตอ้งสามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 12 กก. ต่อ ตร.ซม. 
- ในกรณีท่อเหล็กกล้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมคุีณสมบัติเทียบเท่าอันใดอันหนึ่ง ในตาราง 
1.2 ก็อนุโลมให้ใช้ได้ 
- การต่อระบบท่อยืนเข้ากับตัวถังเก็บน้ าสูงของอาคาร หรือ Roof Tank จะต้องตอ่ที่จุดสูงสุดของระบบ
ท่อยืน ขนาดของท่อทีจ่ะต่อจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าขนาดของท่อยืน 
- การติดตั้งระบบท่อยืนจะต้องกันไม่ใหเ้กิดปญัหาลมอัดค้างในท่อ (Air Lock) 
 

ตารางที่ 1.2 ข้อต่อ (Fitting) 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวัสดทุ่อน้ า คุณลักษณะที่ต้องการตาม 
ท่อเหล็กกล้าอบเหนียว ANSI A 21.51 
ท่อเหล็กกล้าแบบเช่ือมชนิดไม่มีตะเข็บ  
ส าหรับใช้งานปกต ิ ASTM A 120 
ท่อเหล็กกล้าแบบเช่ือมชนิดไม่มีตะเข็บ ASTM A 53 
ท่อเหล็กกล้า ANSI B 36.10 
ท่อทองแดง ASTM B 75 
 ASTM B 88 
 ASTM B 251 

 
(1.3) ข้อต่อ (Fitting) 
- ข้อต่อท่อน้ าที่น ามาใช้ในระบบท่อยืน ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตร ฐาน
ผลิตภัณฑ์ทีก่ าหนดในตารางที่ 1.3 โดยก าหนดให้คุณสมบัตทิางเคม,ี คุณสมบัติทางกาย ภาพ, ขนาดและ
น้ าหนักของวัสดจุะต้องมีมาตรฐานอย่างนอ้ยทีสุ่ดเทียบเท่ากับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อันใดอันหนึง่ที่ก าหนดใน
ตารางดังกล่าว 
- ข้อต่อท่อน้ าที่น ามาใช้ในระบบท่อยืนจะต้องสามารถทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า 12 กก. ต่อ ตร.ซม. 
(ความดันน้ า) หรือไม่น้อยกว่า 8.8 กก. ต่อ ตร.ซม. (ความดันไอน้ าอิ่มตัว) 
- ข้อต่อท่อน้ าที่ใช้ในระบบทอ่ยืน จะต้องเป็นแบบทนความดันสูง (Extra Heavy Pattern) ในกรณีที่
ความดันในระบบเกินกว่า 12 กก. ต่อ ตร.ซ.ม 
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ตารางที่ 1.3 ข้อต่อ (Fitting) 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวัสดทุ่อน้ า คุณลักษณะที่ต้องการตาม 
เหล็กหล่อ  
ข้อต่อชนิดเกลียว ขนาด 8.5 และ 10 กก. ต่อ ตร.
ซม. 

ANSI B 16.4 

ข้อต่อชนิดหน้าแปลน ขนาด 8.5 และ 10 กก. ต่อ 
ตร.ซม. 

ANSI B 16.1 

เหล็กหล่ออบเหนียว  
ข้อต่อชนิดเกลียว ขนาด 10 และ 20 กก. ต่อ ตร.
ซม. 

ANSI B 16.3 

เหล็กเหนียวและเหล็กกล้า ANSI A 21.10 
 ANSI B 16.9 
 ANSI B 16.25 
 ASTM A 234 
 ANSI 61.5 
 ANSI B 16.11 
ทองแดง ANSI B 16-22 
 ANSI B 16.18 

 ข้อยกเว้น 
(1) ข้อต่อท่อน้ าเหลก็หล่อขนาด 50 มม. และเล็กกว่ายินยอมใหใ้ช้ได้ในกรณีที่ความดันไม่เกิน 21 กก. ต่อ 
ตร.ซม. 
(2)          ข้อต่อท่อน้ าเหล็กเหนียวขนาดมาตรฐานขนาด 150 มม. และเล็กกว่า ยินยอมให้ใช้ได้ในกรณีที่
ความดันไม่เกิน 21 กก. ต่อ ตร.ซม. 
(3) การต่อข้อต่อกบัท่อน้ า จะต้องใช้วิธีต่อด้วยเกลียวหรือหน้าแปลน การตอ่แบบเช่ือมยินยอมให้ใช้ได้ก็
ต่อเมื่อได้รบัการรบัรองแล้วและข้อต่อจะตอ้งเป็นชนิดข้อต่อเช่ือม มาตรฐานของข้อต่อเช่ือมจะต้องตรงตาม 
ANSI B 16.9 , ANSI B 16.25 , และ ANSI A 234 
(4) ข้อต่ออ่อน (Expansion Joint or Flexible Coupling) จะต้องถูกติดต้ังเฉพาะที่จ าเป็นเพื่อรักษา 
การขยายตัวในกรณีที่จ าเป็นหรอืป้องกันการทรุดตัวของท่อ ในกรณีที่อาคารอาจจะทรุดตัวไม่เท่ากัน 
(1.4) การแขวนท่อ 
- อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับทอ่ จะต้องเป็นชนิดที่ได้รับการรองรับแล้ว ซึ่งต้องสามารถรับน้ าหนักของ
ท่อในต าแหน่งทีเ่หมาะสมได้อย่างปลอดภัย 
- อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับทอ่ จะต้องมีจ านวนเพียงพอเพือ่ป้องกันการสั่นสะเทือนของทอ่น้ า 
(1.5) เกจ์วัดความดัน 
- เกจ์วัดความดันขนาดชนิดที่ได้รับการรบัรองแล้ว ขนาดไม่เลก็กว่า  85 มม. จะต้องติดตั้งทุก ๆ จุด 
ทางด้านน้ าออกจากเครื่องสูบน้ า และท่อที่ต่อมาจากท่อน้ าสาธารณะ ถังน้ า ความดันเครื่องอัดลมของถังน้ า
ความดัน, และจุดบนสุดของทอ่ยืนทุกจุด 
- ในกรณีที่ท่อยืนมีหลายท่อ และต่อถึงกันที่ส่วนบนสุดให้ใช้เกจ์วัดความดันเพียงอันเดียวได้ 
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(1.6) ติดตั้งท่อน้ าดับเพลงิและอุปกรณ์เข้ากบัอุปกรณ์สายสง่น้ าดับเพลิง ตามรายละเอียดของผู้ผลิต และ 
NFPA ก าหนดไว้ 
(1.7) ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ใหเ้ข้ากับทอ่ อันได้แก่ท่อระบายอากาศ (Vent) ท่อน้ าทิง้ตามจ านวนทีจ่ าเป็น ตาม
ความต้องการ  
(1.8) แบบแปลนระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นเพียง  Diagram  แสดงให้เห็นแนวทางการเดินท่อน้ าดบัเพลิงส่วน
การเดินทอ่และจัดท่อจรงิ หรือเพือ่ความสะดวกง่ายตอ่การเข้าถึงทุกส่วนของท่อ   เนื่องจากข้อก าหนดจาก
ขนาดของแบบแปลน ช่วงท่อหกัเลี้ยวหลบข้อต่อวาล์ว  อาจจะไม่ได้แสดงไว้ในแบบแปลน  นอกจากนั้นผูร้ับ
จ้างต้องตรวจสอบแบบแปลน สถาปนิก  โครงสร้าง  ปรับอากาศ   สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย  ไฟฟ้า และ
อื่นๆ เพื่อตรวจสอบผนัง ฝ้าเพดาน คาน ที่ตั้งของช่องทอ่ (Pipe Shafts)  และข้อขัดแย้งจากงานอื่นๆ เพื่อการ
หักท่อหลบติดตั้งวาล์ว ข้อต่อต่างๆ เท่าทีจ่ าเป็นกับสภาพน้ันๆ  
(1.9) การติดตั้งทอ่น้ าดับเพลงิจะต้องเป็นไปโดยถูกต้อง โดยการวัดขนาดความยาวที่แท้จริง ณ สถานที่ติดตั้ง 
การติดตั้งที่ไมก่่อใหเ้กิดแรงกดดันกบัระบบท่อ ต้องอยูห่่างจากประตหูน้าต่าง และช่องเปิดอื่นๆ  
(1.10) การติดตั้งทอ่น้ าดับเพลงิจะต้องปล่อยให้มีการยืด   และหดตัวโดยไม่เกิดความเสียหายต่อข้อต่อต่างๆ  
(1.11)  ท่อน้ าดับเพลงิในแนวดิ่ง จะต้องยึดให้ขนานกับแนวผนงัหรือเสาและต้องเป็นแนวตรง  ผงตะไบฝุ่น
ต่างๆ จะต้องกวาดออกจากภายในท่อ  ผิวนอกท่อเหล็กกล้าด าต้องทาสกีันสนมิอย่างน้อย  2  ช้ัน  
(1.12)   ท่อน้ าดับเพลงิต้องติดตั้งให้มีแนวเอียงเพียงพอต่อการระบายน้ าทิ้งหรือระบายอากาศออก (Venting)  
(1.13)   ปลายเปิดของท่อหรืออปุกรณ์จะต้องปิด เพือ่ป้องกันฝุ่นผงเศษผงเข้าไปอยู่ภายในท่อ เพื่อความสะดวก
ในการซ่อมบ ารุง ในระบบทอ่ต้องมียูเนี่ยนหรือหน้าแปลน เท่าที่ปรากฏในแบบระหว่างข้อต่อเข้าอปุกรณ์หรือ
เทียบเท่าทีจ่ าเป็นอื่นๆ  
(1.14)  แนวท่อจะต้องจัดใหส้ามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อประโยชนใ์นการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมเปลี่ยน
อุปกรณ์  
(1.15)  ใช้ข้อต่อที่ได้ขนาดมาตรฐาน ในการต่อท่อทีเ่ปลี่ยนแปลงแนวทางเดิน เปลี่ยนขนาดหรือมีข้อแยก  
(1.16)   ติดตั้งวาล์ว ให้ก้านวาล์วอยู่ในแนวดิ่งให้มากที่สุด  
(1.17)   หลงัจากต่อท่อด้วยแบบขันเกลียว หรือเช่ือมรอ่งเกลียวส่วนที่เหลือโผล่ออกมา และรอยเช่ือมต่อทุก
แห่งจะต้องใช้แปรงลวดขัดแล้วทาสีกันสนิม Zinc Chromate 
(1.18) วาล์วและเช็ควาล์ว (Valve and Check Valve) 
- การต่อระบบท่อยืนเข้ากับแหล่งน้ า ยกเว้นหัวรบัน้ าดับเพลงิ จะต้องมีวาล์วปิด-เปิดชนิดที่บอกต าแหนง่
การปิด-เปิด (Indicating Type Valve) และ Check Valve ติดตั้งใกล้กับแหลง่จ่ายน้ า เช่น ที่ถังเก็บน้ า, 
เครื่องสูบน้ า และทีจุ่ดต่อจากระบบทอ่ประปาสาธารณะ 
- ในกรณีที่มที่อยืนหลายท่อและใช้แหล่งจ่ายน้ าเดียวกันท่อยนืแต่ละท่อจะต้องมี Valve แยกต่างหาก 
- การต่อระบบท่อยืนเข้ากับระบบจ่ายน้ าสาธารณะจะต้องมีวาล์วควบคุมแบบก้านยืน (Post Indicator 
Valve) ติดตั้งห่างจากอาคารที่ถูกป้องกันไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
 ข้อยกเว้น 
(1)          ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งวาล์วใหห้่างจากอาคารที่ถูกป้องกันได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จะต้องติดตั้ง
วาล์วให้อยู่ในสถานทีเ่ข้าถึงได้  
(2) ถ้าไม่สามารถใช้วาล์วแบบก้านยืนได้ ก็อาจจะใช้วาล์วแบบตดิต้ังใต้ดิน (Underground Valve) 
(3) ในกรณีที่ระบบท่อยืนได้รบัน้ าจากระบบทอ่นอกอาคาร (Yard Main) หรือทอ่เมนจากอาคารอื่น 
จะต้องมีวาล์วติดตั้งภายนอกห่างจากอาคารในระยะที่ปลอดภัย 
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(4) ในกรณีที่ความดันในระบบทอ่ยืน (รวมถึงความดันที่วัดได้ที่หน้าแปลนขาออกของเครื่องสบู น้ า
ดับเพลิง (ติดตั้งถาวร) ขณะวาล์วขาออกของเครือ่งสูบน้ าปิด) สูงเกินกว่า 12 กก. ต่อ ตร.ซม. วาล์วที่ใช้ใน
ระบบท่อยืนจะต้องเป็นแบบหน้าแปลน ชนิดที่ใช้งานหนักเปน็พิเศษ  และได้รบัการรองรบัแล้ว 
(2)   การต่อท่อ (Pipe Joints)  
(2.1)  การต่อท่อแบบเช่ือม (Welding Joints)  
-  ส าหรับทอ่เหลก็ด า ให้ใช้การเช่ือมรอยต่อทุกแหง่   ยกเว้นสว่นที่เป็นยูเนี่ยน หรือหน้าแปลน   ซึ่ง
เตรียมไว้ส าหรบัการถอดออกได้   
-  ท่อขนาดใหญ่ทีจ่ะน ามาเช่ือม ต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ 35-40 องศา โดยการกลึงกอ่นการลบ
ปลาย อาจใช้หัวเช่ือมดัด แต่ต้องใช้ค้อนเคาะออกไซด์และสะเก็ดโลหะออกพร้อมทั้งตะไบให้เรียบร้อยกอ่นการ
เช่ือม  
-  การเช่ือมข้อตอ่ท่อจะต้องเช่ือมแบบ (Butt-Welding) โดยมมีาตรฐานและน้ าหนักท่อตามมาตรฐาน 
ASA.B.16.9 และ ASTM A-234  
-  การเช่ือมท่อ ต้องเป็นไปอย่างสม่ าเสมอทั่วทั้งทอ่ ให้โลหะทีน่ ามาเช่ือมละลายเข้าหากันได้อย่างทั่วถึง  
-  ก่อนการเช่ือมต้องท าความสะอาดส่วนปลายทีจ่ะน ามาเช่ือมตั้งปลายท่อทีจ่ะน ามาเช่ือมใหเ้ป็นแนว
ตรงเว้นช่องว่างระหว่างท่อที่น ามาเช่ือมเพื่อป้องกันการปิดระหว่างการเช่ือม  
-  ห้ามใช้ข้องอทีเ่ช่ือมข้ึนมาเองในงาน  
-  มาตรฐานในการปฏิบัติงานเช่ือม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ ASA 
(2.2) การต่อแบบหน้าแปลน (Flanges)  
-  วาล์วที่ใช้กับท่อขนาด 2 1/2 นิ้วข้ึนไป   ให้ใช้การต่อท่อเข้ากับท่อด้วยหน้าแปลน ยกเว้น Hose Gate 
Valve ขนาด 2 1/2 นิ้ว ให้ต่อด้วยเกลียว  
-  การยึดจบัหน้าแปลนของท่อสองท่อ ต้องขนานกันและอยู่ในแนวเดียวกัน หน้าแปลนทัง้สองต้องยึดจับ
แน่นด้วย Bolt ยึด 
-  หน้าแปลนและยเูนี่ยน จะต้องมีหน้าราบเรียบ ไม่คดเอียง มปีะเก็นยาง สังเคราะห์หนา 1/16 นิ้ว หรือ
ปะเก็นแอสเบสทอส (ใช้กับท่อนอกอาคาร) สวมสอดอยู่  
-  Bolt ที่ใช้ยึดจับหน้าแปลนขันเกลียวร่วมกับ Nut เมื่อขันเกลียวต่อแล้วต้องโผล่เกลียวออกมาจาก Nut 
ไม่เกิน 1/4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ Bolt & Nut ที่จะใช้จะต้องท าด้วยวัสดุเหล็กผสมนกิเกลิหรือ โลหะที่
ไม่เป็นสนิมได้โดยง่าย 
 (2.3) การต่อท่อแบบ Coupling  
-  ลักษณะของการต่อทอ่ โดยใช้ Coupling  ซึ่งติดตั้งและประกอบลงบนผิวงามของท่อที่มีการกดร่อง 
(Groove) ตามขนาดที่ระบุตามมาตรฐาน AWWA C606.  ได้รับมาตรฐาน  UL Listed  และ  FM Approved,  
Coupling สามารถยืดหยุ่น  (Flexible) ได้เพื่อรับการสั่นสะเทือน, การยืดหยุ่นตัวของทอ่,  สามารถรับแรงดัน
ได้ไม่น้อยกว่า   300  Psi  ผลิตภัณฑ์ของ  Victaulic  ประเทศสหรัฐอเมริกา  Style  75 หรือเทียบเท่า       
(3)   ที่แขวนท่อ และรองรบัท่อ  
(3.1) เครื่องยึดเหนี่ยว และวัสด-ุอุปกรณ์แขวนท่อ 
- เครื่องมือที่ใช้ในการแขวน รองรบั และรัด หรือยึดทอ่จะตอ้งมีขนาดเหมาะสมและยึดติดกับโครงสร้าง
อาคารอย่างมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ ในการรับน้ าหนักท่อ 
- ผู้รบัจ้างจะต้องจัดส่ง Shop Drawing แสดงต าแหนง่และแนวการแขวนท่อรวมทัง้ตัวอย่างเครื่องยึด
เหนี่ยว และอปุกรณ์แขวนท่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุและ/หรอืผู้ควบคุมงานอนุมัติกอ่นท าการติดตั้ง 
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- ท่อที่วางในแนวราบ หรือในแนวระดบั จะต้องมีที่ยึด หรือรดัท่อหรือแขวน หรือรองรับกบัแผ่นพื้น 
หรือด้านบน ที่ติดกับก าแพงหรือคานด้านบน ท่อที่ติดกับก าแพงหรือพื้น ให้ใช้เข็มขัดโลหะรัดท่อเข้ากับก าแพง 
หรือพื้นทุกระยะ ตามข้อ (4) และ (8) 
- ขนาดเหลก็แขวนที่รองรับ 
 

ขนาดท่อ ขนาดของเหล็กแขวนไม่น้อย
กว่า 

1-1/2" ลงมา 3/8" 
2"-3" 3/8" 
4" และใหญก่ว่า 1/2" 

 
- ระยะแขวนท่อในแนวราบ ส าหรบัท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว ลงมาให้แขวนทุกๆ ระยะ 
1.75 เมตร ส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว ข้ึนไปทุกๆระยะ 2.50 เมตร 
- การทาสี เครื่องยึดเหนี่ยวและอปุกรณ์แขวนท่อทกุช้ิน ต้องทาสีกันสนมิ 2 ช้ัน และทาสีเทาทับ 1 ช้ัน 
โดยก่อนทาสีต้องขัดสนมิออกให้หมดเสียก่อน 
- ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่ง หรือแนวตั้ง จะต้องยึดหรือรัดท่อใหม้ั่นคงแข็งแรงทกุๆช้ันของอาคาร หรอืไม่น้อย
กว่าช่วงของความยาวท่อแต่ละท่อน หรือตามระยะในข้อ (23.8) นอกจากนี้ ตรงโคนท่อต้องจัดให้มีการรองรบั
เป็นพเิศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีท่่อเปลี่ยนแนว จากด่ิงมาเป็นราบ 
- ระยะห่างมากที่สุด ของเครื่องยึดเหนี่ยว และอุปกรณ์แขวนท่อ 
 

ขนาดท่อ (นิ้ว) เหล็ก (มม.) ระยะห่าง (เมตร) 
1/2 9 2.0 
3/4 9 2.4 
1 9 2.4 
1 1/4 9 2.4 
1 1/2 9 3.0 
2 9 3.0 
2 1/2 12 3.0 

 
ขนาดท่อ (นิ้ว) เหล็ก (มม.) ระยะห่าง (เมตร) 
3 12 3.0 
4 15 4.0 
5 15 4.8 
6 22 4.8 
8 22 4.8 
10 22 6.0 
12 22 6.0 
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(3.2) ที่แขวนท่อ และรองรบัท่อ จะต้องเป็นชนิดที่ปรากฏในแบบ และต้องใช้ที่ทกุๆ ระยะ 10 ฟุต ของท่อ 
หรือในช่วงทีท่่อหกั เปลี่ยนทิศทางต้องมทีี่แขวน และรองรบัไม่เกิน 24 นิ้ว จากช่วงหักเลี้ยว  
(3.3)       ที่แขวนท่อ และหนุนท่อ   ต้องสามารถปรับระยะสูงต่ าในแนวดิ่งได้ไม่ต่ ากว่า 2 นิ้ว  
(3.4) Anchor รองรับทอ่ในแนวดิ่ง ที่แสดงในแบบแปลนและเท่าที่จ าเป็น เพื่อป้องกัน Under Strain  
จะต้องเป็น Heavy Forged  หรือ Welded Construction  แยกต่างหากจาก  Support  
(3.5)    Anchor ส าหรับรองรับทอ่ในแนวนอน เพื่อป้องกัน Strain จาก Offsetsจะต้องเป็น Forged 
Wrought Iron Clamped   ยึดอย่างแน่น   
(3.6) การรองรบัท่อเมนในแนวดิ่ง ตรงข้องอ ต้องเป็นไปดงัแสดงไว้ในแบบแปลน   
(3.7) ห้ามใช้ที่รองรบัท่อชนิดอื่นๆ เช่น ลวด, เชือก, ไม้, โซ่    และอื่นๆซึง่ไม่ได้ระบุมาใช้รองรบัท่อ  
(3.8)     ผู้ติดตั้งต้องรับผิดชอบในการจัดหา วาง Concrete Insert   และ Anchor Rod และท างานเกี่ยวกับ
โครงสร้างอื่นๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับการติดตั้งที่รบัท่อต่างๆ  
(3.9)   ท่อน้ าดับเพลิงนี้ว่ิงขนานกัน หรือใกล้เคียงกับทอ่ชนิดอื่นๆ ผู้ติดตั้งจะต้องแสดงถึงต าแหน่งระดับของท่อ
ต่างๆ ก่อนการติดตั้งท่อ และที่รองรับจรงิ  
(3.10)   ที่แขวนท่อ    และรองรบัท่อจะมีขนาด   และรายละเอียดดงัทีร่ะบุไว้ในแบบแปลน แต่ผูท้ าการติดตัง้
จะต้องรับผิดชอบในการเพิม่ขนาดเหล็กแขวนท่อและความหนาของเหล็กเพือ่ใหเ้หมาะกับน้ าหนักของท่อใน
ส่วนที่จ าเป็น  
(3.11)   ต้องทาสกีันสนมิ Red Lead Primer จ านวน 1 ช้ัน และทาสีแดงทบัอีกช้ันหนึง่ (One Primer Coat 
And One Finished Coat)  
(3.12)  ที่รองรับท่อที่ใช้นอกอาคารต้องท าด้วยเหล็กชุบสังกะสี   (Hot Dip Galvanized) โดยจะต้องสร้างที่
รองรับทอ่เสรจ็เรียบร้อยแล้วจึงน าไปชุบ หรือใช้ทีร่องรับท่อชนิดส าเรจ็รปู   ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ และ/หรือผู้ควบคุมงานก่อน  
(4)   ท่อสวมลอด (Pipe Sleeve)  
(4.1) ท่อเหล็กใช้ท าปลอก การสกัด การตกแต่ง 
- ในกรณีที่ระบุ หรือมีความจ าเป็นต้องเดินท่อผ่านคาน เสา หรือพื้นคอนกรีตเสรมิเหลก็ จะต้องเดินท่อ
เหล่าน้ีให้เรียบร้อยกอ่นเทคอนกรีต หรือใส่ปลอกทอ่เหลก็ฝงัไว้ก่อน และก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งแจง้ให้
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ และ/หรือผู้ควบคุมงานทราบลว่งหน้าเพื่อตรวจสอบให้ถูกต้อง 
- ผู้รบัจ้าง จะต้องจัดสง่ Shop Drawing แสดงต าแหน่งของทอ่ ปลอกต่างๆให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุและ/หรือผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนท าการติดตัง้ 
- ผู้รบัจ้าง สามารถสกัด หรือตกแต่งส่วนต่างๆเพื่อท าให้เหมาะสมต่อการติดตั้งวางท่อ แต่การสกัดหรือ
ตกแต่งส่วนต่างๆ ทีเ่ป็นโครงสร้างตัวอาคารจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
และ/หรือผู้ควบคุมงาน 
(4.2) ท่อสวมลอด ต้องฝังไว้ในบรเิวณที่ท่อน้ าเดินผ่านผนังคาน หรือเพดานคอนกรีต  
(4.3)  ท่อสวมลอด จะต้องกว้างกว่าขนาดของทอ่ทีล่อดอย่างน้อย 1 นิ้ว และต้องยาวตลอดช่วงทีผ่่านทะลุ
โครงสร้างนั้น ทอ่สวมลอดก่อนฝังตอ้งทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ช้ัน  
(4.4)   ในกรณีที่ท่อทะลุผ่านพื้น ท่อสวมลอดจะต้องทะลสุูงข้ึนไปบนพื้น เพื่อกันน้ าไหลเข้าไปในช่องท่อ และ
ต้องอุดด้วยวัสดุกันน้ ารอบท่อสวมลอดน้ี  
(4.5)  รอบช่องว่างระหว่างท่อน้ ากับทอ่สวมลอดต้องอุดด้วยวัสดุซึง่สามารถกันไฟได้อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง  
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(4.6)   ในกรณีที่ท่อสวมลอดผ่านผนัง พื้น เพดาน ซึง่จะปรากฏแก่สายตาจะต้องใช้ท่อสวมลอดทีเ่ป็นโครเมียม
หรือท่อทองเหลอืง (Cast Brass) ตามที่รับรองให้ใช้เพื่อความสวยงาม 
(5) การเดินทอ่ ให้เดินทอ่ใต้พื้น หรอืในกลอ่งซอ่นท่อ ห้ามฝงัผนัง พื้น และคาน ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่าง
อื่นในแบบแปลน ท่อทีเ่ดินใต้พื้นให้ใช้เครื่องยึดเหนี่ยวและเครื่องแขวนท่อ การเดินท่อจะต้องจัดเรียงท่อให้
เรียบร้อยเป็นแนวตรงได้ฉากและมั่นคงแข็งแรง 
(6) ท่อส่วนทีฝ่ังอยู่ใต้พื้นดิน ทาด้วยฟลิ้นโค๊ต 1 ช้ัน แล้วพันด้วยผ้าดิบชุบฟลิ้นโค๊ตเสรจ็แล้วทาด้วยฟลิ้นโค๊
ตอีก 2 ช้ัน หรือท าตามที่ระบุในแบบแปลน 
(7) ท่อที่สามารถเห็นได้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสรจ็สมบรูณ์ ทั้งนี้รวมไปถึงท่อทีเ่ดินอยู่เหนือฝ้า และกล่อง
ซ่อนท่อ ใหท้าสีกันสนิมรองพื้น 2 ช้ัน แล้วทาด้วยสีน้ ามันสีแดงอีก 1 ช้ัน ใช้สีของรัสต์โอเลี่ยมหรือเทียบเท่า
ด้วย 
(8) การติดตั้งทอ่ที่ฝงัใต้ดิน 
(8.1) กรณีท่อฝังดินบรเิวณทางเดินเท้า หรือไม่ได้ฝงัใต้บรเิวณทางเดินรถ ให้มรีะยะคลมุท่อไม่นอ้ยกว่า 0.8 
ม. 
(8.2) กรณีท่อฝังใต้บริเวณทางเดินรถ ให้มีระยะคลุมท่อไม่น้อยกว่า 0.90 ม. และติดตั้งทอ่ภายในปลอก 
คสล. ช้ัน 3 
(9) การต่อท่อระหว่างส่วนทีฝ่ังใต้ดินเข้ากับส่วนภายในอาคาร 
 ให้ท าการติดตัง้ข้อต่อยืดหยุ่น Flexible Rubber Joint และเป็นชนิดหน้าแปลน ทนแรงดันใช้งาน 
(Working Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ต่อตารางนิว้ และรวมถึงทุกจุดที่อาจเกิดจากการเคลื่อนตัวของ
ท่อในกรณีทีอ่าคารเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน (Differential Settlement) ไม่ว่าจะแสดงในแบบแปลนหรือไม ่
 
16.7 ระบบดับเพลิงชนิดสำยสูบ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ จะต้องได้มาตรฐาน ของสถาบันใดสถาบันหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
- UL (Underwriters Laboratories) INC. 
- FM (Factory Mutual) 
- FOC (Fire Offices Committee) 
(1) อุปกรณ์ดบัเพลิง ติดตั้งอยู่ในตู้ติดผนัง (Fire Hose Cabinet) - FHC  
 รูปร่างและขนาดตามแบบแปลน ตัวตู้ท าด้วยเหล็กรีดเย็นเบอร์ 18 หรือดีกว่า พ่นสีภายนอกและ
ภายในแล้วอบแห้งสนิทด้วยสีแดง โดยก่อนพ่นสีจริงจะต้องล้างผิวเหล็กด้วยน้ ายาล้างสนิม ท าความสะอาดแล้ว
เคลือบผิวด้วยน้ ายาฟอสเฟต หลังจากนั้นน าไปอบสทีี่อุณหภูมิที่เหมาะสม เพือ่ใหส้ีมีความแข็งทนต่อการขีด
ข่วน บานประตูเป็นกระจกนริภัย Safety Glass เมื่อทบุแตกจะไมเ่ป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ประตูตู้ต้องสามารถเปิด
ได้ 180 องศา การติดตั้งตู้ตามระบุไว้ในแบบแปลน พร้อมภาพหรืออักษรแสดงวิธีการใช้ภายในตู้ประกอบด้วย
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆมีดงันี้คือ 
 - ที่ล็อคประตูพร้อมมือจบั 
 - บานพับประตูแบบซอ่นใน 
 - ช่องส าหรับให้น้ าเข้าตู้มีขนาดพอเหมาะ และมโีอรงิโดยรอบช่อง 
- ตู้ดับเพลิงจะต้องติดตัง้อยู่ในต าแหน่งที่ไม่มสีิ่งกีดขวางต่างๆ และมีป้ายบอกนั่นคือ ตัวหนงัสือแสดงช่ือ 
 และเลขที่กล่องอย่างชัดเจนและถาวรตรงบรเิวณทางออกจากอาคาร รวมถึงภาพหรืออกัษรแสดง
วิธีการใช้อุปกรณ์ 
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 - ภายในตู้ประกอบด้วย 
 
(1.1) สายสง่น้ าดับเพลงิ (Fire Hose Reel)  
- กงล้อเกบ็ม้วนสายฉีดน้ าดับเพลิง แบบสายสูบน้ าชนิดยางแข็ง (Automatic Swinging Hose Reel) 
ประกอบครบชุดได้มาตรฐาน EN 671 หรือเทียบเท่า ซึ่งประกอบด้วยสายยางสีแดงที่เสรมิให้แข็งแรงด้วย
โครงสร้าง เส้นใยถักทอไม่ใหห้ักงอแบบ Swinging Recessed ขนาด 25 มม. ยาว 30 เมตร สายยางได้
มาตรฐาน BS 3169-1986 Type 1 สายยางทนแรงดันใช้งาน Working Pressure 250 psi ทนแรงดันแตก 
Burst Pressure 700 psi  
- หัวฉีดทองเหลืองแบบปรับได้ Adjustable Fog Nozzle ปรบัเป็นล าตรงฝอยและมุมต่างๆ ได้ตาม
ต้องการ ขนาด 1 นิ้ว ได้มาตรฐานติดมาพร้อมชุด Hose Reel 
(1.2) ประตูน้ าทองเหลือง Angle Hose Valve ขนาด 2.5 นิ้ว ทนแรงดันใช้งาน 300 psi ได้มาตรฐาน 
UL/FM พร้อมข้อตอ่สวมเร็วทองเหลอืงมฝีาปิดพร้อมโซ่ 
(1.3) เครื่องดบัเพลงิชนิดผงเคมีแบบอเนกประสงค์ขนาด 20 ปอนด ์
(1.4) ขวานผจญเพลงิขนาดมาตรฐาน 6 ปอนด์ พร้อมด้ามไม ้
(2) หัวต่อสายสูบเป็นชุดช้ันดาดฟ้า (Roof Manifold) 
 แบบโลหะทองเหลืองหล่อขนาด 4 นิ้ว หรือตามที่ก าหนดในแบบ ประกอบด้วยหัวต่อพร้อมวาล์ว
จ านวน 2 หัว ขนาด 2-1/2 นิ้ว ปิดหรือเปิดด้วย 2-1/2 นิ้ว Non-Rising Stem Hose Gate Valve พร้อมข้อ
ต่อสวมเร็วสามารถปิดได้แน่นสนทิ มีโซ่คลอ้งทนแรงดันได้อย่างน้อย 175 psi พร้อมจัดสายสูบติดตัง้บริเวณ
ใกล้ๆ 
(3)   หัวรับน้ าดบัเพลิง (Fire Department Connection)  
(3.1)   เป็นหัวรับน้ า ส าหรบัต ารวจดบัเพลงิ  เป็นหัวฉีดน้ า 2 ทาง มีลิ้นกันน้ ากลบั (Check Valve) พร้อมกัน
อยู่ในตัวและมีฝาครอบชุบด้วยโครเมี่ยม และโซ่คล้องครบชุด    
(3.2)  หัวรับน้ า จะต้องท าจากวัสดุอลูมเินียมผสม ทองเหลือง หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความคงทนแข็งแรงสามารถ
ทนแรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่ต่ ากว่า  300 ปอนด์ต่อ ตร.นิ้ว 
(3.3) ไม่ให้มีวาล์วปิด-เปิด ในระบบท่อน้ าของหัวรบัน้ าดับเพลิง 
(3.4) หัวรับน้ าดบัเพลิง (Fire Department Connection) จะมี Adapter ส าหรับตอ่เข้ากับข้อตอ่ ชนิดข้อ
ต่อสวมเร็วตัวเมีย (Quick Coupling) พร้อมปลั๊กอุดตัวผู้และโซ่คล้อง 
(3.5) ในกรณีที่มีการแก้ไข ปรบัปรุง เปลี่ยนปลงและเพิ่มเติม หัวรบัน้ าดับเพลงิ (Fire Department 
Connection) จะต้องติดตั้งอยู่ในที่ๆ  พนักงานดบัเพลิงเข้าถึงได้โดยง่ายและไมม่ีอุปสรรคใดๆ เช่น ริมริ้วข้าง
ถนน, ที่ผนังในกรณีอาคารติดกับถนน 
(3.6) ให้มีป้ายตัวอักษรอ่านได้ชัดเจนขนาด 50 มม. พร้อมค าว่า “หัวรับน้ าดบัเพลิง” ติดตั้งอยู่ป้ายท าจาก
แผ่นเหล็กพ่นสีตามกรรมวิธีเช่นเดียวกับตู้ FHC 
(3.7) ในกรณีที่หัวรับน้ าดับเพลิง จ่ายให้เฉพาะบางส่วนของอาคาร จะต้องจัดให้มปี้ายตัวอักษรบง่บอกอย่าง
ชัดเจนว่าจ่ายน้ าให้กบัส่วนใดของอาคาร    
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16.8  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) - PFE 
(1) ความมุ่งหมาย 
เพื่อใหม้ีการติดตัง้ และการบ ารุงรักษาเครือ่งดับเพลิงแบบมอืถือได้ย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และความมุ่ง
หมายของเครื่องดับเพลงิแบบมือถือประเภทต่างๆ เพื่อต่อสูก้ับเพลิงที่เกิดข้ึนในข้ันแรก 
(2) ข้อก าหนดทั่วไป 
(2.1) ก าหนดความสามารถ (Rating) ของเครือ่งดับเพลิงแบบมือถือตามมาตรฐานของการทดสอบของ 
Under Writer is Laboratories Inc. (USA) โดยให้สถาบันที่เช่ือถือได้เป็นผู้ท าการทดสอบ 
(2.2) เครื่องดบัเพลงิมือถือทกุเครือ่งที่น ามาใช้จะต้องสร้างจากตัวถังเหล็กกล้า หรือเหลก็หล่อทีท่นความดัน
สูง อุปกรณ์ทกุชนิดต้องมีคุณภาพสูงและออกแบบโดยเฉพาะส าหรับน ามาใช้ประกอบเครื่องดับเพลงิมือถือ 
(PFE) 
(2.3) ติดตั้งอยู่ในบรเิวณที่สามารถเห็นได้ชัดและสามารถหยบิฉวยเพื่อน าไปใช้ในการดบัเพลิงได้โดยสะดวก 
แม้ช่วงก่อสร้างจะมีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งาน ผูร้ับจ้างจะต้องพจิารณาความเหมาะใหม่ 
(2.4) ติดตั้งไม่สูงกว่า 1.53 เมตร จากระดับพื้นจนถึงหัวของเครือ่งดับเพลิง 
(3) เครื่องดบัเพลงิแบบมือถือ 
 เป็นเครื่องมือดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ส าหรบัดับเพลงิได้ 3 ประเภท A-B-C (Multipurpose Dry 
Chemical Portable Fire Extinguisher) ขนาด 20 ปอนด์ ตัวถังท าจากเหล็กกล้าพ่นสีและมีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐาน มอก.332-2537 สามารถทดสอบความดัน ทดสอบ (Hydrostatic Test Pressure) ได้ไม่ต่ ากว่า 
400 ปอนด์/ตารางนิ้ว ความดันส าหรบัใช้ขับผงเคมี ให้ใช้ความดันจากแกส๊จะประมาณ 190 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
อุปกรณ์ชุดสายฉีดน้ า ฉีดวาล์ว จะต้องสามารถทนแรงดันได้ไม่ต่ ากว่า 1.5 เท่า ของแรงดันแก๊สปกติ ผงเคมีที่ใช้ 
เป็นสารประเภทโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต ผสมสานพิเศษเพื่อป้องกันการจบัตัวเป็นกอ้นได้ง่าย มีจุดประสงค์
เพื่อใช้บรรจุในเครื่องดับเพลงิเคมีโดยเฉพาะ และมีประสิทธิภาพในการดับเพลงิสงู จะต้องมีความสามารถใน
การดับเพลงิได้เทียบเท่ากับค่า UL Listed Rating 6A : 10B ผู้ขายจะตอ้งรับประกันเครือ่งดับเพลิงทกุเครือ่งมี
ก าหนดเวลา 5 ป ี
(4) การทดสอบ 
(4.1) การทดสอบถังเครือ่งดับเพลิง และอุปกรณ์ประกอบจะใช้วิธีทดสอบ โดยการอัดน้ า (Hydro-Static 
Testing) โดยทดสอบในโรงงานผลิตและอาจมีการทอสอบเป็นระยะๆ หลังจากน าไปใช้งานแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า
เครื่องดบัเพลงิยังคงอยู่ในสภาพที่ดี และยงัคงสามารถทนต่อความดันใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
(4.2) ความดันที่ใช้ในการทดสอบเครื่องดบัเพลิงชนิดชุดอุปกรณ์สายฉีดของเครื่องดับเพลงิผงเคมีแห้ง ไม่
น้อยกว่า 21 กก. ต่อ ตร.ซม. 
 
16.9  เครื่องสูบน้ ำดับเพลิง (Fire Pump) 
 (1) รายละเอียดทั่วไป 
(1.1) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA-20 Standard of The Installation Centrifugal Fire Pumps 
(1.2) เครื่องสูบน้ าตอ้งเป็นชนิด Vertical Turbine ที่ประสทิธิภาพในการท างานไม่น้อยกว่า 75% ที่อัตรา
การไหล และแรงดัน ตามที่ก าหนดในแบบแปลน ที่ความเร็วรอบไมเ่กิน 3000 รอบต่อนาที ส าหรับขับด้วย
เครื่องยนต ์
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(1.3) ชุดเครื่องสูบน้ าดับเพลิง จะตอ้งตรงตามมาตรฐานเครื่องสูบน้ าดับเพลิงของ UL และ FM และม ี
Performance Test ส าหรับ Capacity/Head/Power และมีใบรบัรองผลจากโรงงานผูผ้ลิตน้ัน ๆ โดยมีตรา
รับรองของ UL/FM 
(1.4) ผู้แทนจ าหน่ายเครื่องสูบน้ าดบัเพลิง ต้องรับประกันเครื่องสบูน้ าดับเพลงิเป็นระยะเวลา 2 ปี และต้องมี
สัญญาการให้บริการของเครือ่งสูบน้ าเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเฉลี่ย 4 ครั้งต่อปี 
(1.5) Pump Characteristics จะต องสามารถท างานที่ Capacity 150% ของจุดใช้งานโดย Pressure ต อง
ไม่ต่ ากว่า 65% ของจุดใช้งานและ Shut Off Head ต องไมเ่กิน 140% ของจุดใช้งาน 
 (2) ลักษณะโครงสร้างของเครือ่งสูบน้ าดับเพลิง 
  (2.1) Suction Bell  : Cast Iron 
  (2.2) Impeller  : Bronze  
  (2.3) Bowl Shaft  : Stainless Steel 
  (2.4) Discharge Head : Cast Iron  
  (2.5) Seal   : Packing Seal 
  (2.6) Head Shaft  : Stainless Steel 
  (2.7) Diffuser  : Cast Iron  
  (2.8) Column Pipe  : Steel ASTM Grade 53 or Equal 
  (2.9) Support Spider : Bronze 
  (2.10) Line Shaft  : Steel  
(2.11) ชุด Fire Pump จะต้องประกอบเข้ากบัชุดเกียรท์ด Right Angle Gear ที่ได้เลือกขนาดทีเ่หมาะสมกับ
การใช้งาน ด้วยอัตราทดทีเ่หมาะสม พร้อมทั้งชุด Flexible Shaft Connector ที่เหมาะกับเครื่องยนต์และปั๊ม
ที่เลอืกใช้ โดยชุด Right Angle Gear จะต้องได้รับการรับรองจาก FM แล้ว 

(2.12) Flexible Drive Shaft จะต องมีฝาครอบป้องกันเครือ่งยนต ์จะต้องติดตั้งบนฐาน
เหล็กหล่อ หรือฐานที่ท าจากเหล็กโครงสร้าง (Structural Steel) ตามมาตรฐาน
ผู้ผลิตเครื่องสูบน้ า  

(2.13) เครื่องสูบน้ าทั้งชุด จะต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีตที่เหมาะสม โดยมีอุปกรณ์ลดการ
สั่นสะเทือนที่มปีระสิทธิภาพสงูรองรบั 

 
16.10 เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) 
เครื่องยนตท์ี่น ามาใช้ในการขับเครื่องสบูน้ าดับเพลงิ จะต้องมีก าลงัขับเคลื่อนและความเร็วตามที่ก าหนดในแบบ 
โดยวัดที่ Standard Sea Conditions ที่ระดับ 10.13 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล (29.38” หรือ 0.746 เมตร 
HG ที่ 850F หรือที่ 29.40C) ก าลังขับเคลือ่น (Break Horse Power) ของเครื่องยนตจ์ะต้องสงูกว่าก าลงัขับ
เคลื่อนทีเ่ครื่องสบูน้ าต้องการสูงสุด ไม่ต่ ากว่า 10% ข้อก าหนด และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของชุดเครือ่งยนต์
ดีเซล มีดงันี ้
1. การต่อเครื่องยนตก์ับเครื่องสูบน้ า ใช้ Flexible Coupling  มีค่า Deflection ไม่มากกว่าที่ผูผ้ลิตระบุ
ไว้ขณะใช้งาน และมีค่า Service Factor ไม่ต่ ากว่า 1.5 และจะต้องมีฝาครอบป้องกัน (Coupling Guard) 
2. Governor ส าหรบัปรับรอบของเครื่องยนต์ให้เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10% ที่ทุกสภาวะการท างาน 
ของเครื่องสบูน้ า และจะต องสามารถช่วยคงความเร็วรอบของเครือ่งยนต์ที ่Rated Speed เมื่อเครือ่งสูบน้ าใช้
ก าลังสูงสุด 
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3. Over Speed Shut-Down Device ส าหรบัหยุดเครื่องยนตเ์มื่อความเร็วของเครื่องยนตเ์กิน 20% 
ของ Rated Speed และม ีManual Reset ประกอบพร้อมไฟสัญญาณแสดงว่าเครือ่งว่ิงที่ความเร็วรอบสูงเกิน 
ที่แผงควบคุมเครื่องยนต์ไฟสญัญาณจะดับเมื่อ Manual Reset แล้ว 
4.           Tachometer พร อมหน าปัทมเ์พื่อแสดงรอบของเครื่องยนต ์
5.           Hour Meter ส าหรบับันทึกช่ัวโมงการท างานของเครื่องยนต ์
6.           Oil Pressure Gauge ส าหรบัแสดงความดันของน้ ามันหล่อลื่น 
7.           Temperature Gauge ส าหรบัแสดงอุณหภูมิของน้ าในหม้อน้ า 
8. แผงควบคุมเครื่องยนต์ (Engine Panel) ติดตั้งต าแหน่งทีเ่หมาะสมของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยแผง
ส าหรับติดตั้งมาตรต่าง ๆ หลอดสัญญาณ และชุดสตารท์เตอร์เครื่องยนต์อัตโนมัติ การเดินสายภายในแผง
ควบคุมจะท าส าเร็จมาจากโรงงานผูผ้ลิต โดยอุปกรณ์ตั้งแต่ข้อ 2-8 หากจะติดตั้งไว้ที่ตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิงได้ย่ิง
ดี เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการเดินเครือ่งหรือในการ Test Run ได้ด้วยช่างคนเดียว 
9. Batteries and Battery Charger ส าหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ แบตเตอรีจ่ริง 1 ชุด และแบตเตอรี่
ส ารอง 1 ชุด มีก าลังพอทีจ่ะหมุนเพลาข้อเหว่ียงให้ได้รอบทีผู่้ผลิตแนะน า เป็นเวลานาน 6 วินาที ที่ 400F ตัว
ชาร์จไฟแบตเตอรี่แบบ Solid State ทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า 12 แอมป์ ส าหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดหรอืนิ
เกิลแคดเมียม แรงดัน 12 หรือ 24 โวลด์ ที่มีกระแสอย่างต่ า 200 แอมป์ต่อช่ัวโมงหรือตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
10. สัญญาณแสดงการท างานของเครื่องยนตเ์ป็น Speed-Sensitive Switch 
11. ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ าแบบ Closed Circuit Type 
และ Heat Exchanger 
12. ต่อท่อไอเสียจากเครื่องยนต์ เพื่อน าไอเสียไปทิ้งยงับริเวณนอกอาคารทีเ่หมาะสม โดยใช้ท่อเหล็กชุบ
สังกะสีชนิดไม่มีตะเข็บ มีขนาดตามทีผู่้ผลิตแนะน า ส าหรบัท่อไอเสียต่อยาวเดิน 4.5 เมตร จะต้องขยายขนาด
ออกอีกหนึ่งขนาด ทุก ๆ ความยาวที่เกินไปอกี 1.5 เมตร การต่อท่อไอเสียเข้ากับเครื่องยนต์ให้ต่อด้วยท่อออ่น
เหล็กกล้าไรส้นิมท่อไอเสียที่อยู่ภายนอกอาคารต้องหุ้มด้วยฉนวนแคลเซี่ยมซิลเิกตหรือฉนวนใยแก้วหนาไม่น้อย
กว่า 1” ชนิดที่มีแผ่นอลูมเินียมปะหลัง และหุ้มทับด้วยแผ่นอลูมเินียมหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. อีกช้ันหนึ่ง 
13. ถังน้ ามันดีเซล ประกอบด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. มีขนาดบรรจุพอทีจ่ะเกบ็น้ ามันส าหรับ
ใช้ในการว่ิงเครื่องยนต์ดีเซลได้อย่างน้อย 1.0 แกลลอน/แรงม้า ติดตั้งอยู่เหนอืดิน มีทางน้ ามันเข้า (Fill Line) ที่
ระบายน้ ามัน ทอ่ระบายอากาศ และ Sight Glass เพื่อดูระดับน้ ามันครบชุดบรเิวณ Hard Pump 
14. มีอุปกรณ์ Silencer & Flexible Exhaust Connector เปน็อุปกรณ์มาตรฐาน 
 
16.11 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง (Engine Fire Pump Controller) 
1. ตู้ควบคุมส าหรับเครื่องสบูน้ าดับเพลงิ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 20 Standard of The 
Installation Centrifugal Fire Pumps 
2. แผงควบคุมจะต้องเป็นชนิดทีป่้องกันสนิม ฝุ่น และความช้ืนเข้าไปภายในตู้ และเป็นชนิดที่ประกอบ
อุปกรณ์ และเดินสายไฟเสรจ็เรียบร้อยมาจากโรงงานผูผ้ลิต และได้รับการรับรองจาก UL และ FM แล้ว 
3. ตู้ควบคุม ต้องมีสญัญาณเตือนการท างาน ดังต่อไปนี้คือ ชุดชาร์จไฟแบตเตอรีเ่สีย, แบตเตอรีเ่สีย, 
ความเร็วรอบเครือ่งยนตส์ูงเกิน,  อุณหภูมิเครื่องสูงเกิน เป็นต้น 
 อุปกรณ์ตรวจวัด หรือ มเิตอร์ต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ เช่น Volt Meter, Amp Meter, Tacho Meter 
Hour Meter, Water Temp Gauge and Pressure Gauge หากสามารถติดต้ังอยู่ในตู้ควบคุมปัม๊น้ าดับเพลงิ
ได้จะเป็นการดี เพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบเดินเครื่องหรือ Test Run จากช่างเพียงคนเดียว 
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4. แผงควบคุมจะเป็นแบบ Automatically Start เมื่อความดันของน้ าในระบบลงต่ ากว่าที่ก าหนด แผง
ควบคุมจะต้องประกอบด้วยหลอดไฟสัญญาณกระดิ่ง 
5. ม ีPressure Recorder, และมี Pressure Switch หรือ Pressure Transducer เป็นตัวส่งสัญญาณสั่ง 
การท างาน 
6. ม ีSwitch เตือนระดบัน้ ามันในแทงค์น้ ามัน ว่าลดลงถึงระดบัเตือนที่ตัง้ไว้แล้ว 
7. อุปกรณ์ที่ต้องการส าหรับแผงควบคุมต้องมี เช่น Weekly Program Timer, Runing Period Timer 
8. มีระบบเตอืนทั้งเสียงและแสงต่าง ๆ ทั้งทีเ่ป็นปัญหาจากสภาพแวดล้อมการท างานและปญัหาจากตัว
เครื่องยนต์ ตามที่ระบุไว้ใน NFPA 20 เช่น 

 Engine Over Speed 
 Low Oil Pressure 
 Fail to Start 
 Battery 1 Failure 
 Battery 1 Failure 
 Charger 1 Failure 
 Charger 2 Failure 
 High Water Temperature 

 
16.12 Jockey Pump 
1. เครื่องสูบน้ าตอ้งเป็นชนิด Non-Overloading Regenerative Turbine Pump หรือ Vertical 
Multistage Pump ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่อัตราการไหลไมน่้อยกว่า 20 แกลลอนต่อนาที และที่แรงดัน 95 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความเร็วรอบไม่เกิน 3000 รอบต่อนาที มีสมรรถนะไม่ต่ ากว่าที่แสดงในแบบ และระบุใน
ข้อก าหนดนี้ทุกประการ 
2. เครื่องสูบน้ าพร้อมมอเตอร์และตู้ควบคุม จะตอ้งติดตั้งบนฐานเหล็กหล่อหรอืฐานที่ท ามาจากเหล็ก
โครงสร้าง (Structural Steel) ตามมาตรฐานผู้ผลิตเครื่องสบูน้ าจากโรงงานผูผ้ลิต และต้องติดต้ังเป็นชุด
เดียวกันจากประเทศผู้ผลิต 
3. เครื่องสูบน้ าทั้งชุด จะต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีตที่เหมาะสม โดยมีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนที่มี
ประสิทธิภาพสงูรองรบั 
4. การท างานของเครื่องสูบน้ าเป็นแบบอัตโนมัติ เมื่อความดันของน้ าในระบบต่ ากว่าที่ก าหนด และหยุด
ท างานเมือ่ความดันถึงจุดที่ต้องการรักษาความดันไว้ 
5. ม ีCasing Relief Valve ส าหรับป้องกันตัวปั๊ม กรณีลืมเปิดวาล์วด้านส่ง 
6. มอเตอร์ขับเครื่องเป็นชนิดปกปิดมิดชิด (Totally Enclosed Fan Cooled Type) 
7. ตู้ควบคุมเครื่องสบูน้ าจะต้องเป็นไปตาม NFPA-20 Standard of The Installation Centrifugal 
Fire Pumps และรบัรองโดย UL 
8. แผงควบคุมจะต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้ 

 Circuit Breaker 
 Isolating Switch 
 Manual-off Auto Selector Switch 
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 Pressure Switch 
 Overload Relay and External Reset 
 Minimum Running Timer 
 Other Accessories Such as Relays Pilot Lamp Fuses and Push Botton 

 
 
16.13 อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง (Fire Pump Fitting) 
 1. Discharge Gauge 
 2. Main Relief Valve 4” (UL/FM) 
 3. Enclosed Waste Cone 4”x6” 
 4. Flow Meter Device 5” (175% of Rate Flow of Fire Pump Capacity, FM 
Approved) 
 5. Automatic Air Release Valve for Fire Pump 
 
16.14 กำรทดสอบ 
ให้ท าการทดสอบการท างานและสมรรถนะของเครื่องสบูน้ าดับเพลิง และเครื่องสบูน้ ารกัษาแรงดันโดยให้
เดินเครื่องเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงติดต่อกัน และให้ตรวจสอบการท างานของเครื่องสบูน้ า ณ จุดท างานต่าง ๆ กัน 
โดยให้วัดปรมิาณการไหล และแรงดันทีจุ่ดต่าง ๆ โดยใหผ้ลออกมาเพื่อเปรียบเทียบกบั Performance Curve 
ท ี่ทดสอบมาจากผู้ผลิต 
 
16.15  กำรป้องกันไฟและควันลำม  
(1)   ทั่วไปการปอ้งกันไฟและควันลามต้องเป็นตามมาตรฐานข้อ 300-21 ของ NEC และ ASTM  
(2)   ขอบเขต ผู้รบัจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง วัสดหุรืออปุกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควัน ตามช่อง
เปิดของท่อต่างๆ ซึ่งผ่านผนังห้องหรือพื้นห้อง  
(3)   ความต้องการทางด้านเทคนิค  
(3.1) วัสด-ุอุปกรณ์ ซึง่ใช้ป้องกันไฟและควันลาม   ต้องเป็นอุปกรณ์-วัสดุที่ UL/FM รับรอง เช่น  สารกันไฟ
ของ 3M, GE  หรือเทียบเท่า  
(3.2)   วัสด-ุอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องป้องกันไฟได้อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง  
(3.3)   วัสด-ุอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องไมเ่ป็นพิษขณะติดตั้งหรือเกิดเพลงิไหม้ สามารถถอดออกได้ง่ายในกรณีมี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
(3.4)   ทนต่อการสั่นสะเทอืนได้ดีและติดตั้งง่าย  
(3.5)   วัสด-ุอุปกรณ์ป้องกันไฟและควันลาม ต้องมีความแข็งแรงไมว่่าก่อน หรือหลงัเกิดเพลงิไหม้  
(4)   การติดตั้ง  
(4.1) ช่องเปิดทกุช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง หรือพื้นห้อง หรือฝ้าเพดาน ต้องติดตั้งอปุกรณ์-วัสดุป้องกันไฟ
และควันลาม  
(4.2)   การติดตั้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต วัสด-ุอุปกรณ์ดังกล่าว 
(4.3) ช่องเปิดทกุช่องส าหรับทอ่ต่างๆ ทีเ่ตรียมไว้ส าหรับอนาคตต้องหุ้มปิดไว้ด้วยวัสดุป้องกันไฟและควัน
ลามด้วย  
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16.16   กำรทดสอบระบบ  
(1)  ทั่วไป  
 ให้ทดสอบด้วยก าลงัอัดดันของน้ าในระหว่างการติดตั้งและภายหลังการติดตั้งระบบทอ่ยืน  แล้วรวมถึง
การทดสอบเป็นระยะๆในระยะที่ก าหนดไว้ด้วยรวมถึงการลา้งท่อน้ าภายหลังการติดตั้งด้วยเครือ่งสูบน้ า  
(2)  การทดสอบระบบทอ่น้ า   
(2.1) ระบบท่อยืนที่ติดตั้งเสรจ็แล้ว จะตอ้งได้รบัการทดสอบด้วยแรงดันของน้ า โดยอัดน้ าเข้าไปในระบบทอ่
น้ าทั้งหมดด้วยความดันไม่น้อยกว่า14 กก. ต่อ ตร.ซม. 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  เป็นเวลา 2  ช่ัวโมง   ระบบ
ท่อยืนทั้งหมดจะต้องไมม่ีการรั่วของน้ าปรากฏใหเ้ห็น 
(2.2) ท่อส่วนที่อยูร่ะหว่างหัวรบัน้ าพนักงานดับเพลงิ (Fire Department Connection) และเช็ควาล์ว 
(Check Valve) จะต้องได้รบัการทดสอบด้วยแรงดันน้ า 
(2.3) ท่อส่วนที่อยูร่ะหว่างหัวรบัน้ าพนักงานดับเพลงิ และเช็ควาลว์หลังจากการติดตั้งจะต้องได้รบัการล้าง
ท่อด้วยปรมิาณน้ าที่ก าหนดกอ่นติดต้ังหัวรับน้ าเข้ากับระบบท่อ 
(2.4) ในระบบท่อยืนและท่อใดๆ ก็ตามซึ่งปกติทอ่ส่วนน้ันแหง้จะต้องทดสอบด้วยความดัน 3.5 กก. ต่อ ตร.
ซม. เหนือความดันปกตเิป็นระยะๆ ไมเ่กิน 5 ปี ต่อหนึ่งครัง้ 
(2.5) ระบบท่อยืนที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาหลายปี ก่อนที่จะน าไปใช้งานอีกครัง้ โดยน าน้ าเข้าไปในระบบ
จะต้องทดสอบด้วยความดันของอากาศไม่เกินกว่า 1.7 กก. ต่อ ตร.ซม. เหนือความดันปกต ิ
 (3) การทดสอบเป็นระยะๆ 
(3.1) การทดสอบระบบทอ่ยืนเป็นระยะๆ โดยกระท าเป็นส่วนๆ ของระบบท่อยืนจะต้องกระท าอยู่เสมอ โดย
บุคลากรที่ได้รบัมอบหมายและรับผิดชอบต่อระบบอย่างเข้มงวด 
(3.2) ถังเก็บน้ าจะต้องมีน้ าเตม็อยู่เสมอและในกรณีที่ใช้ระบบถังน้ ารักษาความดัน ความดันในถังจะต้อง
รักษาไว้ที่ 5.2 กก. ต่อ ตร.ซม. ตลอดเวลา 
(3.3) วาล์วในระบบท่อเมนมายังแหลง่ช่วยน้ าอัตโนมัติจะต้องปกตเิปิดตลอดเวลาวาล์วหัวน้ าออกจะต้อง
ตรวจดูเสมอว่าไม่มกีารรั่วไหลของน้ า 
 
16.17   กำรลำ้งท่อน้ ำ  
(1) ให้ล้างระบบทอ่น้ าที่ติดตั้งเสร็จเป็นส่วนๆ โดยก าหนดให้มีอตัราการไหลของน้ าให้มีขนาดท่อที่ระบ ุ
(2)  อัตราการไหลของน้ าในการล้างทอ่ ต่อเส้นผ่าศูนย์กลางทอ่  
 

ขนาดท่อ (นิ้ว) อัตราการไหลของน้ า (ยูเอส แกลลอนต่อ
นาที) 

4 500 
6 750 
8 1,000 

 
(3)  ท่อส่วนที่อยูร่ะหว่างหัวรบัน้ าพนักงานดับเพลงิ และเช็ควาลว์ หลังจากการติดตัง้ จะต้องไดร้ับการล้าง
ท่อด้วยปรมิาณน้ าที่ก าหนดกอ่นติดต้ังหัวรับน้ าเข้ากับระบบท่อ  
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หมวดท่ี 17  
กำรขุดกลบร่องท่ีวำงท่อ (EXCAVATION & BACKFILLING) 

                 
1. ร่อง Trench ที่วางท่อต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม.  และต้องมีขนาดเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ

บวก  ความกว้าง 0.60 ม.  
2. ให้ท าการขุดรากต้นไม้  เศษไม้  เศษขยะออกให้หมดก่อนท าการวางท่อ   
3. วัสดุต่าง ๆ  ที่ขุดข้ึนมาต้องขนไปทิ้งนอกหน่วยงาน และ/หรือตามแต่ที่ผู้ควบคุมงานจะก าหนด   
4. จัดให้มีการป้องกันไม่ให้ดินที่ขุดพังทลาย   โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาป้องกันดินทลาย  

เพื่อความ ปลอดภัย และให้ปิดร่องไว้ถ้ายังไม่กลมร่อง  
5. ให้ระบายน้ าในร่องให้แห้ง  โดยใช้เครื่องสูบน้ าที่ผู้รับจ้างจัดหามาเอง  เพื่อระบายน้ าไปยังจุดระบาย             

ที่ผู้ควบคุมงานจะก าหนดให้  
6. ในการวางท่อประปาและท่อระบายน้ าทิ้งในหลุมเดียวกัน   ให้วางท่อประปาเหนือท่อน้ าทิ้งอย่างน้อย 

0.30 ม. ถ้าเป็นไปได้ให้วางท่อประปาและท่อระบายน้ าทิ้งคนละร่องห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
7. ท่อที่ฝังดินจะต้องรองรับด้วยทรายบดอัดหรือหินหนาไม่น้อยกว่า 0.20 ม.  
8. การกลบ (Backfilling) ท่อที่ฝังให้กลบด้วยทรายสะอาดเหนือท่อฝังและบดอัดให้แน่นทุก ๆ ช่วงความสูง 

0.30 ม. และเหลือไว้ 0.20 ม.  จากผิวบนเพื่อที่จะตบแต่งผิวบนด้วยวัสดุตามที่สถาปนิกระบุ 
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หมวดท่ี 18  
วำล์วและวัสดุอุปกรณ์ 

                         
1. วัสดุอุปกรณ์  
 วัสดุแต่ละส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างนี้    จะต้องมีคุณภาพดีมากเพื่อประกันต่อ

ประสิทธิภาพการท างาน และอายุใช้งาน  วัสดุที่ใช้ทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและ
ไม่มีของช ารุดบกพร่องใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่มีคุณภาพต่ ากว่าที่ได้ก าหนดไว้ หรือบ่งแจ้งไว้
ในข้อก าหนดใด ๆ  ของงานนี้  หรือในข้อก าหนดมาตรฐาน   

 
                       วัสดุ                                        มำตรฐำน  
        เหล็กหล่อ                                           -  ASTM A 48 Class 30  
       เหล็กแผ่น                                           -  ASTM A 284 Grade C  
        เหล็กแผ่นชนิดใช้ท าถัง                            -  ASTM A 283 Grade C or D  
        รูปเหล็กตัดต่างๆ                                   -  ASTM A 373  
        โครงสร้างเหล็กและเหล็กแผ่น                   -  ASTM A 36 or A 441  
        เหล็กกล้าทนสนิมใช้ท าเพลา                     -  ASTM A 473 Type 316-L  
        ท่อเหล็กเหนียวทนอุณหภูมิไม่เกิน 140 F      -  ASTM A 53 Grade B  
        หน้าจาน                                            -  ASTM A 105 Grade II  

        ตัวประตูน้ าทนอุณหภูมิไม่เกิน 400 F           -  ASTM A 216 Grade WCB or A 181 
Grade I  

       เหล็กที่ใช้ท า BOLTS & NUTS ชนิดไม่แช่น้ า    - ASTM A 307 Grade B  
        บรอนซ์หล่อ                                        -  ASTM A 143 ALLOY 1 B or 2 B  

     วัสดุที่ไม่ได้กล่าวในข้อก าหนด  จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดล่าสุดของข้อก าหนด  ASTM ANSI   
และ มาตรฐานที่ระบุในบทที่ 2 และตามคุณภาพ และชนิดของวัสดุน้ัน  

  
2. กำรทดสอบวัสดุ  
       วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในสัญญานี้  จะต้องได้รับการทดสอบคุณภาพตามข้อก าหนดมาตรฐานของ 

ASTM         ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบรับรองทดสอบให้ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการก่อสร้างพิจารณาอนุมัติให้
ตรงกับที่ระบุไว้ในรายละเอียดข้อก าหนด  

 
3. คุณภำพฝีมือ  

3.1 บททั่วไป   :  วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องผลิตด้วยความประณีต  และใช้มาตรฐาน
วิชาการผลิตสูง  
3.2    การหล่อ  :   ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อวิศวกรผู้ควบคุมงานหมายก าหนดเวลา

ที่จะท าการหล่อช้ินส่วนที่สงสัยไม่ได้คุณภาพ และต้องการควบคุมให้ผลิตได้
คุณภาพตามรายละเอียดข้อช้ินส่วนที่หล่อแล้วทุกช้ิน  ผู้รับจ้างจะต้องให้วิศวกรที่
ปรึกษาผู้ควบคุมงานทราบเพื่อตรวจดูจุดบกพร่อง  แม้ว่าจะเป็นจุดเล็ก และหลาย
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จุดอาจจะถูกตัดออก ถ้าวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถที่จะ
แต่ง และซ่อมแซมได้แล้ว  

3.3   เหล็กแผ่น และเหล็กรูปตัด  
เหล็กแผ่น และเหล็กรูปตัดจะต้องมีความเรยีบและตรง  ถ้าหากจะต้องตัดให้ตรงจะต้องหลีกเลี่ยง
การใช้ฆ้อนทุบให้มากที่สุด หลังจากที่ตัดแผ่นเหล็กและเหล็กรูปตัดแล้วปลายที่ถูกตัดจะต้องอยู่ใน
สภาพเกลี้ยง  และสะอาดปราศจากรอยขรขุระในกรณีที่เปน็ช้ินส่วนที่มีขนาดใหญจ่ าเป็นที่จะต้อง
ตัดด้วยเปลวไฟจะต้องค านึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้  และส่วนปลายที่ถูกตัดจะต้องท า
ความสะอาดหรือเจียนให้เรียบ  

3.4  การเช่ือมโลหะ ( Welding)  
ขบวนการเช่ือมโลหะจะต้องเช่ือมติดตลอดผิวหน้าของรายต่อ  โดยปราศจากจุดบกพร่องทั้ง
ภายในและภายนอก ปลายที่จะน ามาต่อเช่ือมจะต้องเตรียมให้เหมาะสมละเอียด และมีผิวหน้าที่
สะอาดเพียงพอในการก่อสร้าง วิธีการเช่ือมโลหะจะต้องได้มาตรฐาน  AWS และผู้เช่ือมโลหะ
จะต้องมีประสบการณ์ความช านาญในการเช่ือม โดยต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรที่ปรึกษาผู้
ควบคุมงาน 

  
 4. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้กับสภำพท้องถิ่น  

4.1   วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้จัดหามาทุกชนิดตามข้อก าหนด  จะต้องมีสภาพเหมาะสมที่จะท าการจัดส่ง
เก็บหรือใช้งานภายใต้บรรยากาศเขตร้อนที่มีความช้ืนสูงและมีฝนตกหนักและสภาพแวดล้อม            
ซึ่งเกื้อกูลต่อการเจริญของเช้ือรา วัสดุที่จะใช้กับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนจะต้องออกแบบให้
เหมาะสม และจะต้องผลิตตามวิทยาการภาคปฏิบัติสมัยใหม่  

  
5. แผ่นป้ำยชื่อ  

เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องมีป้ายบอกช่ือขนาดเหมาะสมติดอยู่ ระบุช่ือผู้ผลิต  และอัตราการ
ใช้งานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้น ๆ  แผ่นป้ายช่ือทุกอันจะต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ  และท าด้วย
แผ่นทองเหลือง   ทองแดง แผ่นเหล็กสแตนเลสหรือ แผ่นพลาสติกตามความเหมาะสม  

  
6. ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ  

ท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ   จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้  นอกจากจะระบุ ไว้เป็นอย่างอื่น  
ท่อเหล็กบุ PE     -  BS 1387  
ท่อเหล็กด าหรือเหล็กอาบสังกะสี     -  ASTM A-53 SCH.40 Grade B Welded  
                                                    -  BS 1387 Heavy Grade  
ท่อเหล็กหล่อ                             -  ASTM A 74-42, FS WW-P-401 and ASA  
                                                      A 40.1 Extra Heavy or Approved Equal 
ท่อเหล็กเหนียว                        -  ASTM A 72-52 T, FS WW-PP441 b and 
                                                      ASA B 36.2 Galvanized  
ท่อเหล็กหล่อทนความดัน             -  FS WW-P-421 b  
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                 -  ASTM C-76 Class III Wall “A” and AASHO M 170  
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ท่อทองแดง (K,L,M TYPE)                     -  ASTM B 88,  Hard  
ท่อโพลีบิวทีลีน (PB)                   -  ASTM D 3000 ASTM D 2666 AWWA  
                                                       C 902, ASTM 2581  
ท่อโพลีเอทธีลีน (PE)                   -  TIS 982-2533  

 
6.1  อุปกรณ์ประกอบท่อ  จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน และข้อก าหนดดังนี้  นอกจากจะมี

การบ่งแจ้งเป็นอย่างอื่น  
Malleable Iron Threaded Standard Weight            ASA B - 16.3  
Malleable Iron Threaded Extra Weight                  ASA B - 16.19  
Cast Iron Threaded Standard Extra Heavy Weight           ASA B - 16.1  
Cast Iron Flanged Extra Heavy Weight                   ASA B - 16.b  
Cast Iron Threaded Drainage                                ASA B - 15.2  
Cast Iron, Pressure                                              AWWA C - 100  
Rubber Gasket Joints For Cast Iron                       USASI A 21.11  
Pressure Pipe And Fittings  
Precast Concrete Coupling                                   ASTM C 443 

  
6.2    ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

                 ( ให้ดูประกอบกับหัวข้อบทที่ 8 )  
  
              ชนิดท่อ                        วัสดุที่ใช้                     อุปกรณ์ประกอบที่ใช้  
  
7.   ระบบท่อน้ ำประปำ  
              ชนิดท่อ                       วัสดุที่ใช้                     อุปกรณ์ประกอบที่ใช้ 
  

- ท่อในอาคาร            PVC Class 13.5 -  Socket Type Solvent CementTIS. 17-
2533 

- ท่อที่ฝงัในดิน           HDPE PN 10 -  Socket Fusion ASTM 982-2533 TIS. 982-
2533 

- ท่อน้ าร้อน PP-R(80) SDR 6 (PN 20) -  Fitting DIN 16962ff / 16962-5 (For size 
1/2” -    3/4”)  PP-R(80) SDR 7.4 (PN 20)  

   (For size Upper 3/4”) DIN 8077 / 78 / 
MP52   & ISO 15874 
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 8. ระบบป้องกันอัคคีภัย  

ชนิดท่อ                           วัสดุที่ใช้                    อุปกรณ์ประกอบที่ใช้  
 

- ท่อน้ าดับเพลงิ             BSP ASTM A-53  -  Black Carbon Steel 
                                GRADE A SEAM                Fittings ASTM 234 GRADE WPB  
                                Schedule 40                  

- ท่อที่ฝงัในดิน          BSP ASTM A-53 -  Black Carbon Steel 
                                GRADE A SEAM Fittings ASTM 234 GRADE WPB 
 Schedule 40                 

- Test & Drain Pipe      GSP BS 1387               -  Threaded Class Medium 
                               Class Medium                      
                                       

9. ระบบท่อระบำยน้ ำ  

- ท่อระบายน้ าโสโครก      PVC Class 8.5        -  Socket Type Solvent Cement 
   ท่อระบบน้ าทิ้ง              TIS 17-2533    

   ท่อระบบน้ าจากครัว(ภายในอาคาร) 

- ท่อระบายน้ าโสโครก      PVC Class 13.5        -  Socket Type Solvent Cement 
  ท่อระบบน้ าทิ้ง              TIS 17-2533   
   ท่อระบบน้ าจากครัว(ฝังดิน) 

- ท่ออากาศ ขนาด           PVC Class 8.5           -  Socket  Type  
   เล็กกว่า Dia.6"              TIS 17-2523                   Solvent Cement  
 ท่ออากาศ ขนาด           PVC Class 8.5           -  Slip-On  
   Dia.6" และโตกว่า           TIS 17-2523  

- ท่อระบายน้ าทิ้ง             HDPE PN 10 -  Socket Fusion ASTM 982-2533 
   ใช้ต่อกับเครื่องสบูน้ า       TIS 982-2533                          
   หรือส่วนที่ต้องฝังในดิน  

  
10. ระบบท่อระบำยน้ ำฝน  

- ท่อน้ าฝน                    PVC Class 8.5           -  Socket  Type 
                                  TIS 17-2523                  Solvent Cement 

- ท่อระบายน้ าฝนภาย        RCP                        -  Socket Joint With 
   นอกอาคาร                   TIS 128 CLASS 3            Cement  Lining  

- ท่อระบายน้ าฝนใช้          HDPE PN 10 -  Socket Fusion ASTM 982-2533  
   ต่อกับเครื่องสูบน้ าทิ้ง       TIS 982-2533 
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วำล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ ำ  ( VALVE AND ACCESSORIES )  
 
11.  GATE VALVE  

ABBREVIATION GV-1 GV-2 GV-3 (UL/FM) GV-4 (UL/FM) 

         CLASS          ANSI   125                  ANSI  150  ANSI  
250 

        -           -        ANSI  150  ANSI  250 

       WORKING       200 WWP  300 WWP 500 WWP  175 WWP 175 WWP   300 WP   500 WWP 

      PRESSURE    ( FS : WW-V-58 CL.2, 

         ( PSI )      TYPE 1 & MSSP-70 ) 

        LIQUID       WATER  AT WATER AT WATER AT  WATER        WATER    WATER     WATER 

           30  C  30  C         30  C   

   SIZE  ( INCH ) 1/2-2 2 1/2 –OVER 1/2-2 2 1/2 –OVER   1/2-2  2  1/2 -OVER   ½-2  2  1/2 –OVER 

  BONNET  THREADED  
BOLTED 

 THREADED  BOLTED  SCREWED-OVER  
BOLTED 

    SCREWED-OVER 

 BOLTED      
C

ONSTRU- 
  STEM NON-RISING OS&Y 

NON-RISING OS&Y 
NON-RISING  OS & Y NON-RISING  OS & Y 

    TION CONNEC- THERADED  
FLANGED 

THERADED  
FLANGED 

THERADED  FLANGED THERADED  FLANGED 

   TION        ( BS - 21 )        ( BS - 21 )                  

    DISC   SOLID      
SOLID  

  SOLID       SOLID      SOLID        SOLID    SOLID       SOLID  
 

  BONNET      BRONZE  CI                    BRONZE   CI                      BRONZE   CI                    BRONZE   CI               

    (B-62) (A126CL.B)            (B-62) (A126CL.B)              (B-62) (A126 CL.B)                   (B-62) (A126 CL.B)   

   BODY       BRONZE  CI                    BRONZE   CI                      BRONZE   CI                    BRONZE   CI               

 MATERIAL   (B-62) (A126 CL.B)    (B-62) (A126 CL.B)              (B-62) (A126 CL.B)                   (B-62) (A126 CL.B)   

   (ASTM)           DISC      BRONZE  CI                    BRONZE  CI                      BRONZE  CI                     BRONZE  CI               

       BRONZE  CI                 (B-62) (A126 CL.B)     (B-62) (A126 CL.B)    (B-62) (A126 CL.B) 

          WITH  BRONZE 

             DISC  FACE 
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12.  CHECK  VALVE  

ABBREVIATION CV - 1 CV - 2 CV - 3 (UL/FM) CV - 4 (UL/FM) 

CLASS ANSI  125 ANSI  250 -            - ANSI  250 

WORKING 200  WWP 300  WWP 250  WWP 500  WWP 

PRESSURE     

( PSI )     

LIQUID 
WATER  AT  30  

C 
WATER  AT 30  C WATER  AT  30  C WATER  AT  30  C 

SIZE ALL ALL ALL ALL 

 DESCRIPTION     

 DISC DUAL  PLATES SINGLE   

BOLTED SPRING HIGH TORQUE HIGH  TORQUE   

 BODY WAFER WAFER   

 SEAL RESILIENT,  ZERO RESILIENT, ZERO RESILIENT,  ZERO RESILIENT,  ZERO 

  LEAKAGE LEAKAGE LEAKAGE LEAKAGE 

 BONNET - - - - 

 TYPE - - - - 

 DESCRIPTION     

 DISC CI. A126 CLASS B CI. A 126 CLASS B CI. A 126 CLASS B CI. A 126 CLASS B 

MATERIAL SPRING STAINLESS  316 STAINLESS  316 STAINLESS  316 STAINLESS  316 

( ASTM ) BODY CI. A126 CLASS B CI. A126 CLASS B CI. A126 CLASS B CI. A126  CLASS B 

 SEAL BUNA - N BUNA - N BUNA - N BUNA - N 

 BONNET - - - - 

 TYPE - - - - 

  
 NOTE  :  1. The water check valve and butterfly valve when mounted in series require 

that a spool piecee be bolted between the two valves.  This allowed space for 
the two valve’s disc to operate freely, without interference from another. 
2. The wafer check valve should be 4  times pipe diameter away from elbow, 
reducer or any fittings.   
3.   The piping between the vheck calve and fire department connection shall 
be equipped with an approved automatic drip (abbreviation = ad) 
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13.   BUTTERFLY VALVE  
  ABBREVIATION BFV-1 BFV-2 BFV-3 (UL/FM) 

 
WORKING PRESSURE (PSI) 
LEAK-TIGHTNEESS TEST 

(PSI) 
STYLE 

150 
165 

MEDIAN RIB 

300 
330 

MEDIAN RIB OR 
FLANGED TYPE 

 
 

LUG OR MEDIAN RIB 

 
CONSTRUC- 

TION 

BODY 
SHAFT 
DISC 

BEARING 
INNER 
LINING 

INDICATOR 

SINGLE CASTING 
ONE PIECE 
ONE PIECE 

SELF-LUBRICATING 
BUSH 

REMOVABLE, FLEXIBLE 
- 

SINGLE CASTING 
ONE PIECE 
ONE PIECE 

SELF-LUBRICATING 
BUSH 

REMOVABLE, FLEXIBLE 
- 

SINGLE CASTING 
ONE PIECE 
ONE PIECE 

- 
REMOVABLE, FLEXIBLE 

FLAG 

 
MATERIAL 

(ASTM) 

BODY 
SHAFT 
DISC 

BEARING 
INNER 
LINING 

INDICATOR 

CAST IRON 
13% Cr. STEEL 

Cu - aL 
PTFE 
EPDN 

- 

CAST IRON 
13% Cr. STEEL 

Cu - aL 
PTFE 
EPDN 

- 

DUCTILE IRON A 316 
STAINLESS STEEL 4 

DUCTILE IRON, NICKLE 
- 

EPDN 
INRO OR STEEL 

 
ACTUATOR 

 

SIZE 4 INCH 
AND UNDER 
SIZE 6 INCH 
AND OVER 

1/4 TURN, LOCKING 
IN9 

POSITION 
GEAR OPERATED, 

MANUAL, 
WITH POSITION 

INDICATOR 

1/4 TURN, LOCKING 
IN9 

POSITION 
GEAR OPERATED, 

MANUAL, 
WITH POSITION 

INDICATOR 

1/4  - TURN 
 

GEAR OPERATED, 
MANUAL, 

WITH POSITION 
INDICATOR 
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14.  ELECTRICAL 1/4 TURN ACTUATOR  
  ABBREVIATION EV 

       TORQUE  REQUIREMENT     TO  OPERATE  BUTTERFLY  VALVE  AGAINST  DIFFERENT 
    PRESSURE  (APPROX.) 110 PS I (BFV SIZE DIA.4 INCH)     

        POWER     3 / 380 / 50 
        MOTOR     PROTECTION  IP  65 

    INSULATION  CLASS  B  WITH  INCORPORATED        
    THERMAL 
    PROTECTION 

        OPERATING   TIME     WITHIN  20  SECOND     

        LIMIT  SWITCH     TWO  ADJUSTABLE 

        MECHANICAL  STOP     TWO  ADJUSTABLE  EXTREME  POSITION 

        MANUAL  EMERGENCY     HANDWHEEL 

        SYSTEM  CONTROL     VALVE  TO  CLOSE,  INITIATED  BY  PRESSURE  SWITCH 
    (OR PRESSURE  GAUGE  SWITCH)  AT  PIPE  LINE 
    PRESSURE  30  PSI 

  
15. FLOAT  VALVE  

  ABBREVIATION FLV 

TYPE                                     MODULATING, REMOTE  CONTROL           

CLASS                                                                     125 

WORKING PRESSURE (PSI)                                        175    

CONTROL TYPE                        FLOAT UP CLOSES VALVE                

LIQUID                                   WATER AT 30 C                        

CONNECTION                           THREADED OR FLANGED                  

  DESCRIPTION                                                                    CONSTRUCTION                                          MATERIAL  

            BODY  GLOBE                                           CI.A126 CL.B OR A48   

       CONSTRUCTION                                               BONNET   BOLTED                                          CI.A126 CL.B OR A48   

                DIAPHRRAGM ONE PIECE                                       BUNA-N                

                   VALVE SEAT        DRIP-TIGHT                                      BUNA-N                

                    TRIM   -                                                   BRASS OF BRONZE       

CONTROL                                         FLOAT  ADJUSTABLE         PLASTIC OR COPPER     
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NOTE  :    The valve shall be pilot controlled, diaphragm actuated,  single seated,  
hydraulically operated  with resilient disc.   The valve can be operated.  If line 
pressure down to 10 psi. 

 
 16.  FLEXIBLE  CONNECTOR  

  ABBREVIATION FLX 

WORKING PRESSURE (PSI)           300                         

LIQUID                                    WATER AT 30 C               

MIN. SURST PRESSURE (PSI)         1,000                       

TYPE                                       DOBLE SPHERE                

ENDS                                      FLOATING FLANGES OR UNIONS  

                                             (DEPEND ON SIZE)            

MATERIAL                                                   NEOPRENE 

 
 17.  SURGE ANTICIPATOR VALVE      

ABBREVIATION SAV 

CLASS                                     ANSI 250                      

WORKING  PRESSURED (PSI)          300                           

TYPE                                        PILOT  OPERATED  DIAPHRAGM      

CONTROL                                   SHALL  BE  STARTED  TO  OPEN     

                                                             
ON THE LOW PRESSURE WAVE      

                                 PIPE  SIZE  (INCH)                                          3   

            PUMP CAPACITY          

                                                 
             MATERIAL   STATIC SYSTEM                                      

                                 PRESSURE  

              DESIGN     NORMAL SYSTEM                               

                                 VELOCITY    

            CONDITION  PEAK (ABNORMAL)                               

                                 SYSTEM VELOCITY                                   

                                 SIZE MANUFACTURER'S RECOMMENDATION   
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18.   PRESSURE  REDUCING  VALVE  
 ABBREVIATION PRV 

 CLASS   ANSI 250                            

 WORKING  PRESSURED  (PISI)                                                                      175                                 

 CONTROL                                                STEADY  DOWNSTREAM  INDEPENDENT       

 FORM INLET  PRESSURE  AND  FLOWRATE    

 LIQUID                                                                                                                 WATER  AT  30  C                       

CONNECTION FLANGED  

 PATTERN                                                                           GLOBE 

 DESCRIPTION CONSTRUCTION MATERIAL 

 BODY                             GLOBE CI.A.126 CL.B  OR  A 48  

AMIN                                               BONNET BOLTED CI.A.126 CL.B  OR  A 48  

VALVE                                 DIAPHRAGM ONE  PIECE     BUNA-N                 

                                                                        SPRING - STAINLESS  STEEL        

                                  VALVE  SEAT                            - BUNA-N                 

                                                                           TRIM - STAINLESS  STEEL        

                                                                        DESCRIPTION   

                      FLOW  RATE  (GPM)                                            -  

CONDITION       UPSTREAM  PRESSURE  
(PSI)                                 

-   

  AND                                                               DOWNSTREAM -  

                      PRESSURE  (PSI)                                                 

CONTROL         PRESSURE  REDUCING                                         -  

                                                                           CONTROL   

  LINE                                                                     STRAINER -   

                     SHUT  OFF  COCK                                               -   

                                         OPEN  SPEED                                  -  

                    CONTROL                                      -                     

 VALVE  SIZE  (INCH)                          -                     
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19.   PRESSURE  RELIEF  VALVE  
ABBREVIATION PRL  (UL  LISTED  OR  FM  APPROVED) 

   
CLASS                          ANSI  250                             

TYPE                            SPRING  LOADED  OR  PILOT  OPERATED      
                                            DIAPHRAGM                            

PATTERN                        ANGLE  OR  GLOBE                       

SIZE                              DIA.4”  FOR  FD  AND  DIA.2”  FOR  JP      
    FOR  SIZE  DIA.2"                      

MATERIALS                    SAME  AS  PRV  4  (FOR  PILOT  OPERATED    
                                            DIAPHRAGM  TYPE)  AND  CI. A.126  CL.B    
                                             BODY  FOR  SPRING  LOADED  TYPE          

          

20.  FLOW  SWITCH  
ABBREVIATION FS (UL/FM) 

   
WORKING  PRESSURE  (PSI)      300                                  

LIQUID                              WATER                                

MIN. FLOW  TO  BE                                                   10 

OPERATED  (GPM.)                                              

SWITCH                             TWO-SINGLE  POLE  DOUBLE  THROW         

WATER  FLOW  DETECTOR       VANE  TYPE                            

VANE               CORROSION-RESISTANT  PLASTIC          

MATERIAL    BODY,  BASE       CAST  ALUMINUM                        
COVER              CAST  ALUMINUM                        
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21. ADJUSTABLE  PRESSURE  RESTRICTING  DEVICE  

ABBERVIATION RO. (UL/FM) 

WORKING PRESSURE (PSI)                                            300 

  
FUNCTION                              REDUCE  WATER  PRESSURE  BY  RESTRICTING  
                                            FLOW  (BY MEANS OF ADJUSTING ORIFICE PLATE)   
   
ACCESSORIES                        REMOVABLE  BREAKABLE  LINK  ALLOWS       
                                            RESTRICTION  TO  BE  OVERRIDDEN          
   
INLET  PRESSURE  (PSI)                                          
   
OUTLET  PRESSURE  (PSI)             100  MAX.                              
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หมวดท่ี 19  
กำรทำสีป้องกัน ( PROTECTIVE PAINTING) 

  
1. กำรป้องกันกำรกัดกร่อนของโลหะ ระหว่ำงกำรขนส่ง  

จะต้องท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดก่อนท าการขนส่ง  เพื่อขจัดฝุ่น  สนิม  คราบไขมันรอย
ขรุขระในการเช่ือมและเศษโลหะ  ผิวเครื่องมือที่ท าจากโลหะจะต้องท าการทาสี  การทาสีจะต้อง
สามารถป้องกันอากาศที่มีไอเกลือ และจะต้องลอกออกได้เมื่อมาถึงบริเวณ  ผิวเหล็กทุกชนิดจะต้องทา
ด้วยสีกันสนิม 2 ช้ัน  จะต้องทาสีภายในถังทั้งหมด  ด้วยสารประกอบที่ล้างได้ง่ายและป้องกันการกัด
กร่อนได้ ท่อต่างๆ วาล์ว และช้ินส่วนอื่นๆ ซึ่งได้ผ่านการใช้น้ าทดสอบ ซึ่งไม่สามารถท าให้ แห้งได้สนิท
จะต้องทาด้วยน้ ามันที่ดูดน้ าได้ก่อนที่จะทาสี  

  
2.  กำรทำสีบริเวณก่อสร้ำง (Site Painting)  

2.1  การท าความสะอาดผิวโลหะ  :  ผิวของโลหะทุกชนิดที่จะต้องท าการทาสีจะต้องท าความสะอาด  
เพื่อก าจัดสนิมอ๊อกไซด์ ขลุย รอยขรุขระในการเช่ือม  ความไม่เรียบร้อยของผิว  คราบไขมันและ
น้ ามันที่ปกคลุมผิวโลหะจะต้องล้างด้วยสารละลายหรือผงซักฟอก   และเป่าให้สะอาดด้วยลม  
ถ้าไม่สามารถท าความสะอาดผิวของโลหะด้วยกรรมวิธีเครื่องกล  อาจใช้กรรมวิธีเคมีโดยใช้น้ ายา
หรือสารละลายที่ใช้ส าหรับท าความสะอาดเพื่อท าความสะอาดผิวโลหะ  หาที่ตั้งโลหะให้ดีเพื่อทา 
จะต้องทาสีช้ันแรกให้เร็วที่สุดหลังจากการล้างครั้งสุดท้าย วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน จะต้อง
ท าการตรวจผิวของโลหะก่อนจะให้ทาสีต่อไป  

2.2 การใช้สี  :  สีต่าง ๆ ที่น ามาใช้จะต้องเป็นสีที่มีคุณภาพดีและได้รับอนุมัติก่อนจะน ามาทา 
ก าหนดเวลาที่    เหมาะสมส าหรับการทาสีให้ได้ผลดีนั้นจะต้องปล่อยให้สีช้ันแรกแห้งสนิท  และ
แข็งตัวก่อนจึงลงมือทาสี        ช้ันที่สองอีกครั้งหนึ่ง การทาสีหลายช้ันจะต้องใช้สีคนละสีเพื่อง่าย
ต่อการตรวจและควบคุมฟิลม์ของสีจะต้องยึดเกาะกับผิวที่ทา  

  
3.  กรรมวิธีกำรทำสี  
   สีทั้งหมดจะต้องเป็นสีที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของวิศวกรผู้ออกแบบ และผลิตโดยบริษัทที่มีช่ือเสียง 

กรรมวิธี การทาสี  จ านวนช้ัน  และสีที่ทา และความหนาของช้ันสีที่ทาจะต้องเป็นดังนี้  
  

รำยกำร กำรรองพ้ืน สสี ำเร็จ 
-  ท่อต่างๆ ที่แขวนท่อ  
 งานเหล็ก ฯลฯ ผิวภายนอก 
 ที่ไม่จุ่มน้ า 

รองพื้นหนึ่งช้ันด้วยสีรองพื้น
แบบ Epoxy Red Lead 

ทาด้วยสี Epoxy  2 ช้ัน 

- ผิวภายนอกฝังใต้ดิน รองพื้นด้วยสีรองพื้นแบบ 
Epoxy Coal Tar  1 ช้ัน 

ทาสีด้วยสี Epoxy Coai  1 ช้ัน แล้ว
หุ้มด้วยผ้าใบแล้วทาด้วยสี Epoxy 
Coal  Tar อีก 1 ช้ัน  

- ท่อต่างๆ ที่แขวนท่อ งาน
เหล็ก  ฯลฯ ที่จุ่มน้ า 

รองพื้น 1 ช้ัน ด้วยสีรองพื้น
แบบ Epoxy Red Lead 

ทาด้วย Epoxy Coal Tar 2 ช้ัน 
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4. ก่อนทำสีส ำเร็จ ( Finishes )   
จะต้องน าเฉดสี และเบอร์สีมาให้วิศวกรผู้ออกแบบ   และสถาปนิกอนุมัติก่อนทา การทาสีท่อต่าง ๆ 
จะต้องเป็นไปดังนี้  
 

 ตัวหนังสือบอกชนิดของท่อ (สีขำว) สีของห่อ 
ท่อประปา CW สีน้ าเงิน 
ท่อน้ าทิ้ง W สีน้ าตาล 
ท่อส้วม S สีด า 
ท่ออากาศ V สีเทา 
ท่อป้องกันอัคคีภัย F สีแดง 

 
 5. กำรแสดงทิศทำงไหลของๆ เหลวในท่อ และป้ำยชื่อเครื่องจักร และอุปกรณ์  

ผู้รับจ้างจะต้องท าเครื่องหมาย ลูกศรสีเดียวกับตัวหนังสือบอกชนิดของท่อ  พร้อมทั้งตัวอักษรแสดง
แสดงหน้าที่ ของท่อลงบนผิวที่ทาสีส าเร็จแล้ว โดยการพ่นหรือทาก็ได้  แต่จะต้องส่งแบบตัวอย่างที่
ด าเนินการให้วิศวกร ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ   รวมทั้งที่แผงที่
ด าเนินการให้วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ จะต้องมีป้ายช่ือบอกหน้าที่ของแต่ละ
หน่วย โดยป้ายจะต้องท าด้วยแผ่นพลาสติกแข็ง  ตัวอักษรที่ใช้จะต้องใช้วิธีแกะลงบนผิวของพลาสติก
ห้ามใช้วิธีทาหรือพ่นสี  
 

6. งำนฉำบปูน  
1.  งานฉาบปูนผิวภายนอกถังคอนกรีตจะต้องฉาบอย่างน้อย  2  ช้ัน ๆ  ละเท่า ๆ  กัน   เมื่อฉาบ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ความหนาของปูนฉาบจะต้องไม่น้อยกว่า 1/2” ผิวของถังที่จะฉาบปูนต้อง
สะอาดในการฉาบปูนครั้งแรกปูนฉาบจะต้องประกอบด้วยซีเมนต์ และทรายในอัตราส่วน 1 : 1 
ผสมด้วยน้ ายากันซึม และฉาบครั้งที่ 2 ภายใน 3 วัน หลังจากฉาบครั้งแรกเสร็จแล้ว  เมื่องาน
ฉาบปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องรักษาความเปียกช้ืนไว้ที่ผิวฉาบไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

2.  ภายในถังคอนกรีตทุกถัง จะต้องขัดมันเรียบ และถังคอนกรีตจะต้องซึมไม่ได้ 
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หมวดท่ี 20 
ฐำนรองรับ และกำรขจัดควำมสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลทุกชนิด 

                 
1. เครื่องจักรกลทุกชนิด และส่วนประกอบจะต้องท างานโดยไม่มีเสียง หรือความสั่นสะเทือนอันเป็นที่พึง

รังเกียจ  
2.  หากการท างานของเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ใดก็ตามมีเสียง  หรือมีการสั่นสะเทือน  ซึ่งผู้ว่าจ้างมี

ความเห็นว่ามากเกินสมควรเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย   โดยผู้รับจ้าง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  

3.  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา Spring  Isolators & Neoprene Pads มารองรับ Concrete Inertia Block 
ของเครื่องสูบน้ าต่าง ๆ เครื่องอัดอากาศ และเครื่องจักรกลทุกชนิดขนาดของ Spring  Isolators & 
Neoprene  Pads จะต้องเป็นตามข้อแนะน าของโรงงานผู้ผลิตและต้องเป็นแบบที่ได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรก่อน 

4. Flexible  Connectors  :  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้ง Flexible Connectors ส าหรับท่อทางดูด
และท่อทางส่งของเครื่องจักรกลต่าง ๆ  เช่น  เครื่องสูบน้ าทุกเครื่อง  ฯลฯ  รวมทั้งท่อต่าง ๆ  ที่มี  
Motion,  Vibration Expansion,  Contraction,  Misalignment & Differential  Settlement  
(การต่อท่อระหว่างโครงสร้างที่มีอัตราการทรุดไม่เท่ากันท าให้ท่อหัก) Flexible Connectors ส าหรับ 
Suction & Discharge จ ะต้ อ ง เป็ น แบ บ Spherical  Shape, Spring  Steel  Wire, Neoprene 
Elastomer Floating Metallic Flange,  ทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 225  ปอนด์ และสามารถใช้กับ
อุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 240 oF  หรือเทียบเท่า  Flexible  Hose ส าหรับป้องกันการทรุดตัวของท่อ
เนื่องจาก  Differential  Settlement  ของโครงสร้างจะต้องเป็นแบบ  Corrugate  ทนความดันได้
ตามสภาพการใช้งาน (Working  Pressure) จะต้องท าจากวัสดุที่ทนการกัดกร่อนของของเหลวที่ไหล
ผ่านได้ การเลือกชนิดของ  Flexible  Hoses  ส าหรับท่อแต่ละชนิดและต าแหน่งที่จะติดตั้งแต่ละจุด  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อน   เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องท า
การส ารวจตรวจท่อต่างๆ  ทุกท่อที่เช่ือมต่อและ/หรือผ่านโครงสร้างที่มีอัตราการทรุดตัวไม่เท่ากันท าให้
ท่อหัก ( ให้ดูรายละเอียดแบบโครงสร้าง แบบสถาปัตยกรรม ฯลฯ  ควบคู่กันไป ) แล้วท าการติดตั้ง 
Flexible Hoses ตามจุดต่างๆ  ที่มีโอกาสให้ท่อหักได้  

5.  Inertia  Block  
 เครื่องจักรและอุปกรณ์   เช่น  Pump เป็นต้น   ที่มีความสั่นสะเทือนขณะท างานจะต้องตั้งอยู่บน 

Inertia Block เพื่อลดความสั่นสะเทือน โดยจะต้องมีขนาดที่สัมพันธ์กับเครื่องจักรแต่ละตัว  
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หมวดท่ี 21  
ระบบไฟฟ้ำ 

  
 ขอบเขตของงานนี้รวมถึง  การจัดหา  ติดตั้ง  ทดสอบ  และตรวจรับงาน ศูนย์ควบคุมมอเตอร์แผง
ควบคุมไฟฟ้า  การเดินสายไฟทั้งหมดมายังแผงไฟที่เตรียมไว้   การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม  ฯลฯ  การติดตั้งและ
ทดสอบจะต้องปฏิบัติตามกฏของ  NEC และการไฟฟ้าฯ อย่างเคร่งครัดแบบ Shop Drawings ทั้งหมดของ
ระบบไฟฟ้ารวมถึงเดินสายไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟและรายละเอียดอื่น ๆ จะต้องยื่นเพื่อขออนุมัติก่อนการติดตั้ง
งานแต่ละช่วง 
   
1. มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ทั้งหมดจะต้องเป็นแบบที่ท างานเงียบ รับประกันการท างานโดยปราศจากเสียง

มอเตอร์ทั้งหมด จะต้องเป็นแบบที่ออกแบบส าหรับใช้งานต่อเนื่อง และเมื่อท างานเต็มที่จะต้องมี

อุณหภูมิสูงข้ึนไม่เกินกว่า  40C  ส าหรับ Open Protected มอเตอร์  และ  55C  ส าหรับ TEFC 
มอเตอร์จะต้องเป็นแบบ NEMA  Class B  แบบใช้กับเขตศูนย์สูตรและกันเช้ือรา มอเตอร์ขนาด 1 
แรงม้า  และใหญ่กว่า  จะต้องท างานโดยใช้ไฟ 380 โวล์ท            3 เฟส 50 เฮิร์ท มอเตอร์เล็กกว่า 1 
แรงม้า  ใช้ไฟฟ้า  220 โวล์ท 1 เฟส  

2. มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ การใช้สตาร์ทเตอร์แบบ Magnetic Star-Delta หรือ Across the Line Starters 
ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของ NEC และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  3. การเดินสายไฟฟ้า  

3.1 สายไฟฟ้าต้องเป็นแบบทองแดง 750 V. 70C สายไฟขนาดเล็กสุดส าหรับ Feeders ต้องเป็น
สายแบบ 2.5 Sq. mm.  และ 1.5 Sq. mm. ส าหรับ Controls  

3.2 การต่อสายไฟฟ้าเข้าด้วยกันยอมให้ท าได้โดยใช้  Junction Boxes หรืออุปกรณ์คล้ายคลึงกันที่
สามารถตรวจได้  

3.3 มอเตอร์  อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์  และงานโลหะที่เกี่ยวกับการติดต้ังระบบไฟฟ้า  ซึ่งไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของ Phase  หรือ  Neutral  Circuit  จะต้องยึดติดกัน และ  Ground ตาม NEC  

3.4 สายไฟฟ้าทั้งหมดที่ติดตั้งในระบบ  จะต้องบอกหมายเลข หรือพร้อมกับติดป้ายอย่างถาวรที่
สายไฟ โดยให้สอดคล้องกับหมายเลขที่ระบุไว้ในแบบ Shop Drawings  และให้ใช้ Code สี
ดังต่อไปนี้  
- Neutral สีเทาอ่อน  
- Phase  A  สีด า  
- Phase  B   สีแดง  
- Phase  C      สีน้ าเงิน  
- Ground       สีเขียว หรือเขียวแถบเหลือง  
 ส าหรับ Feeders ที่ใหญ่และสายโตสายไฟทุก Phase ควรจะเป็นสีด าแล้วที่ปลายจะพิมพ์
หรือติดเทปด้วยสีที่เหมาะสมกนัแต่ละ Phase จะต้องจัดหาท่อแบบยืดหยุ่นที่กันน้ าซึมได้ ส าหรับ
การต่อมอเตอร์ และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกิดความสั่น 
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4.   แผง Remote Signal ในระบบสุขาภิบาล  

4.1  กล่องจะต้องเป็นแบบที่ระบุไว้ใน  3 ก.  
4.2 Indication Light จะต้องเป็นแบบชนิดทนต่อการใช้งานหนัก Non Soldering Socket และ

หลอดต้องมีอายุการใช้งานแบบ  Code  ของสีต้องเป็นดังนี้  
- สีเขียว ก าลังท างาน  
- สีเหลือง    เตือน  
- สีแดง      ขัดข้องหรือ Overload  Trip  

  
5. จะต้องส่งแค๊ตตาล็อก  เลือกของสวิทซ์ความดัน  สวิทซ์ลูกลอย  และอุปกรณ์ควบคุม  เพื่อขออนุมัติจาก

วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการติดตั้ง  
 6. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าทั้งหมด  จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงงานผลิตออกมาเป็นปกติ และสามารถหาได้ใน

ท้องตลาด  
  7.   CONDUIT   ทั้งหมดที่ฝังอยู่ในฝาผนังเหนือพื้นคอนกรีต จะต้องเป็น Intermediate Metal Conduit  
  ( I.M.C) ส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้ฝ้าเพดานหรือที่จ าเป็นต้องปรากฏให้เห็น (Exposed) สามารถใช้ท่อ E.M.T                      

ได้ส่วน Conduit ที่ต้องเข้ากับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือนหรือเคลื่อนไหวจะต้องเป็น 
Flexible Conduit Coupling & Connectors จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มี ช่ือ เสียง เช่น 
ผลิตภัณฑ์ของ Matsushita หรือ National หรือเทียบเท่า  

 8. การติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (Conduit  Installation)  
 ขนาดของ  Conduits  จะต้องมีพื้นที่หน้าตัดภายในมากพอส าหรับการร้อย

สายไฟที่ผ่านเข้า  และดึงออกได้โดยไม่ท าความเสียหายให้แก่สาย  ซึ่ง
ทั้ งหมดจะต้อ งตั ดตรงให้ เรียบ  Cut  Square  แต่ ง ( Reamed  
Smooth ) และขันตรึงให้แน่น Conduit  ทั้งหมดที่ฝังในฝ้าผนังหรือ
พื้นคอนกรีต จะต้องเป็นชนิด  IMC เท่าน้ัน ส่วนที่ซ่อนอยู่ในฝ้าเพดาน   
หรือที่จ าเป็นต้องปรากฏให้เห็น (Exposed) สามารถใช้ท่อ E.M.T  แต่ 
Conduit  ที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่มีการ สั่นสะเทือนหรือเคลื่อนไหวจะ
เป็น Flexible Conduit  แต่จะต้องเดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะ
ไม่มีฝ้าเพดาน  

 การตัดมุมให้ท่อ  Conduit  จะต้องกระท าด้วย  Standard  Ells  และ  
ต้องตัดให้ได้รัศมีความโค้งไม่น้อยกว่ามาตรฐานก าหนดใน  NEC มุมตัด
ทั้ งห มดจะต้อ งปราศจากรอยฟั น  (Dent) หรื อท าให้ ท่ อแบน 
(Flattening) ห้ามไม่ให้ท่อ  Conduit  ส่วนใดมีการตัดมุมเกินกว่า  4-
Quarter-Ells  
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หมวดท่ี 22  
กำรทดสอบ 

                            

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน  วัสดุ  เครื่องมืออุปกรณ์  อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ าเป็น  เพื่อการทดสอบที่
แสดงในแบบแปลน และระบุไว้ในที่นี้จนงานเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้  

2. ระบบทั้งหมดทีเ่ปน็ส่วนของงานระบบสขุาภิบาลจะต้องท าการทดสอบ  โดยมีที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานร่วม
อยู่ด้วย  ก่อนที่จะท าการกลบ  ถม  หรือสร้างสิ่งอื่นทับหรือปิดบัง  

3. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือช้อบกพร่องเนื่องจากการทดสอบ 

4. ท่อน้ าฝน  ท่อส้วม  ท่อน้ าทิ้ง  ท่ออากาศ  และท่อระบายน้ าในแนวนอน  ตลอดจนท่อแยกต่าง ๆ  ท า
การทดสอบ  โดยเติมน้ าให้ล้นจากระดับหลังคาหรือให้เติมน้ าจนล้นตรงจุดที่สูงกว่าส่วนที่ทดสอบ 10 ฟุต  

5. ท่อน้ าประปาทั้งหมด  จะต้องท าการทดสอบภายใต้แรงดันน้ าไม่ต่ ากว่า  1.5  เท่าของความดันใช้งาน 
แต่ไม่ต่ ากว่า      100  psi.  

6. ท่อของระบบป้องกันอัคคีภัย  ท่อน้ ามัน  จะต้องทดสอบภายใต้แรงดันน้ าไม่ต่ ากว่า 1.5  เท่าของความ
ดันใช้งาน แต่ไม่ต่ ากว่า 100 psi.  

7. ท่อความดันที่ต่อจากเครื่องสูบน้ าเสีย จะต้องทดสอบแรงดันน้ าไม่ต่ ากว่า  50  ปอนด์/น้ิว2  

8. การทดสอบท่อของทุกระบบ รวมทั้งข้อต่อต่าง ๆ  จะต้องไม่มีการรั่วและแรงดันจะต้องไม่ตกเป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่องกันตลอด 6 ช่ัวโมงของการทดสอบ  ในกรณีที่มีการรั่วซึมของท่อ และข้อต่อในขณะ
ทดสอบจะต้องท าการเปลี่ยนใหม่ หรือซ่อมไม่ให้เกิดรอยรั่วซึมตามค าแนะน าของวิศวกรผู้ควบคุมงาน
แล้วจึงท าการทดสอบใหม่จนสามารถใช้ได้สมบูรณ์  

9. เครื่องสูบน้ าต่างๆ ตลอดจนเครื่องเติมอากาศ  จะต้องท าการทดสอบจนถูกต้องตามรายละเอียด
ข้อก าหนดที่ระบุไว้  

10. เครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ  อุปกรณ์ควบคุม  และท่อจะต้องท าการทดสอบตามโค๊ดและมาตรฐานที่ได้
ออกแบบไว้  

11. เมื่อท าการทดสอบจนเป็นที่พอใจของเจ้าของงานแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดท่อ  เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดตามค าแนะน าของวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  
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หมวดท่ี 23  
กำรฆ่ำเชื้อโรค (Chlorination) และท ำควำมสะอำด 

 
1.  ท่อน้ าประปา และข้อต่อต่าง ๆ  ที่ผ่านการทดสอบแล้วพบว่าไม่มีการรั่วซึม  จะต้องท าการฆ่าเช้ือโรค             

ในเส้นท่อโดยใช้สารละลาย Sodium Hypochlorite หรือ Chlorine Solution ผสมให้ได้ความเข้มข้น 
(Chlorine Concentration) ไม่น้อยกว่า 50 มก./ลิตร แล้วอัดเข้าท่อทั้งระบบและทิ้งไว้ 24 ชม.               
ถ้าเหลือความเข้มข้นของคลอรีน (Free Residual Chlorine) 0.3 มก./ลิตร  ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเหลือ
ความเข้มข้นของคลอรีนมากกว่า 0.3 มก./ลิตร  จะต้อง  Flush  ท่อต่อไปจนได้ความเข้มข้น            
ตามต้องการ 

2. ถังเก็บน้ าประปาทุกถังจะต้องท าการฆ่าเช้ือโรคด้วยสารละลายคลอรีน  โดยใช้ความเข้มข้น   
 (Concentration) 100 มก./ลิตร  แล้วทิ้งไว้  24  ช่ัวโมง  จนเหลือ  Free Residual Chlorine 0.3 

มก./ลิตร  แล้วล้างด้วยน้ าจนได้ความเข้มข้นตามต้องการ 
3.  การทดสอบ  Free Residual Chlorine จะต้องท าตามมาตรฐานข้อก าหนดของ WPCF. 
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หมวดท่ี 24  
กำรรับประกัน 

                             
1.   ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันโดยลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าของงานว่างานต่าง ๆ ทั้งหมดที่ติดตั้งนั้นปราศจาก

ข้อบกพร่อง ใด ๆ ทั้งสิ้น และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกช้ินเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ทุกประการ  
  
2. ถ้าภายในระยะเวลา 2 ปี  หลังจากวันรับรองที่แล้วเสร็จสมบูรณ์  ถ้ามีข้อบกพร่องเกิดข้ึนเนื่องจากงาน

ฝีมือหรือวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดช ารุด ผู้รับจ้างท าการซ่อมแซมแก้ไขตลอดจนการเปลี่ยนวัสดุ                 
ให้เรียบร้อย โดยไม่คิดจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากเจ้าของงาน  

  
3. หากพ้นเวลาที่ก าหนดให้แล้วผู้รับจ้างยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เจ้าของมี สิทธ์ิที่จะจ้างผู้อื่นมา

ด าเนินการโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว 
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หมวดท่ี 25  
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำง 

 SANITARY & FIRE PROTECTION SYSTEM         
  
1. ข้อก ำหนดท่ัวไป 
 รายช่ือวัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้  ถือว่าได้รับการยอมรับ และมีคุณภาพที่ต้องเลือกใช้ส าหรับ

โครงการ   ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้ก าหนดไว้  การเสนอผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจาก           
ที่ระบุไว้  ต้องแสดงเอกสารรายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ  พร้อมตารางเปรียบเทียบ  
ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เสนอกับรายละเอียดที่ก าหนดไว้  เพื่อขออนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบ              
ให้มีคุณภาพเทียบเท่า 

2.  รำยชื่อผลิตภัณฑ์มำตรฐำน 

ระบบสุขำภิบำล (SANITARY SYSTEM) 
 

2.1    COLD WATER PUMP, PACKAGED BOOSTER PUMP 
 GRUNDFOS, AURORA, PEERLESS, WORTHINGTON, EBARA   
2.2    GATE VALVE, GLOBE VALVE 
  CRANE, KITZ, NIBCO, TA, METRAFLEX     
2.3   BUTTERFLY VALVE 
  CRANE, KEYSTONE, EBRO, WATT   
2.4   CHECK VALVE 
  VAL-MATIC, CRANE, NIBCO, SOCLA    
2.5   WATER STRAINER 
  CRANE, KITZ, NIBCO, TA, METRAFLEX    
2.6   FLEXIBLE CONNECTOR, VIBRATION ISOLATOR 
  MASON, TOZEN, METRAFLEX  
2.7   PRESSURE GAUGE 
  TRERICE, WEKSLER, WIKA, TALOR 
2.8   AUTOMATIC AIR VENT 
      FIVALCO, VAL-MATIC, HOFFER, CRISPIN 
2.9   FLOW SWITCH, SUPERVISORY SWITCH, PRESSURE SWITCH 
  MC-DONELL, SYSTEM-SENSOR, POTTER-ELECTRIC, JOHNSON CONTROL 
2.10  PRESSURE REGULATING VALVE, FLOAT VALVE, PRESSURE REDUCING VALVE 
  SINGER, OCV, CLAYTON, MUESCO, BERMAD     
2.11  ROOF DRAIN, FLOOR DRAIN, FLOOR CLEANOUT 
  KNACK, TCP    
2.12  PVC. PIPE 
  THAI PIPE, ELEPHANT, TOA, SIAM STEEL PIPE    
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2.13  HDPE PIPE 
  TAP, UHM OR EQUAL     
2.14  PP-R PIPE 
  FUSIOTHGRM, POLO PLAST, THAI PP-R OR EQUIVALENT 
2.15  PE-LINED STEEL PIPE  
  SYLER OR EQUAL     
2.16  WATER TANK, WASTEWATER TREATMENT TANK 
  FIBERTECH, BIOTECH, PREMIER PRODUCT, ENTECH, SAN-PAC, DOS, PROWASIA  
2.17  ELECTRIC WATER HEATER 
 RHEEM, EVERHOT, A.O. SMITH, DUX    
2.18  FLOATLESS SWITCH 
 OMRON, NATIONAL  
2.19  WATER METER 
  THAI AICHI, ASAHI, KENT 
2.20  SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP , SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMP 
  GRUNDFOS, TSURUMI, SPP, FLYGT 

 
ระบบป้องกันอัคคีภัย (FIRE PROTECTION SYSTEM) 
2.21  FIRE PUMP 
  WORTHINGTON, GRUNDFOS, PATTERSON, AURORA, PEERLESS, FAIRBANKS NIJHUIS  
2.22  FIRE PUMP CONTROLLER 
  MASTER, FIRETROL, TORNATECH, CUT-FIRE, SYLVANIA 
2.23  JOCKEY PUMP 
  WORTHINGTON, GRUNDFOS, PATTERSON, AURORA, PEERLESS, FAIRBANKS NIJHUIS 
2.24  JOCKEY PUMP CONTROLLER 
  MASTER, FIRETROL, TORNATECH, CUT-FIRE, SYLVANIA 
2.25  GATE VALVE, GLOBE VALVE (UL/FM) 
  NIBCO, MUELLER, KENNEDY, STOCKHAM, FIVALCO     
2.26  BUTTERFLY VALVE (UL/FM) 
  NIBCO, MUELLER, CRANE, STOCKHAM, VICTAULIC, FIVALCO   
2.27  CHECK VALVE (UL/FM) 
  VAL-MATIC, NIBCO, CRANE, FIVALCO   
2.28  WATER STRAINER 
  CRANE, METRAFLEX, HOFFER, FIVALCO, VALOR  
2.29  FLEXIBLE CONNECTOR, VIBRATION ISOLATOR 
  MASON, TOZEN, HOFFER   
2.30  PRESSURE GAUGE 
  TRERICE, WEKSLER, WIKA, HOFFER, WINTERS 
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2.31  AUTOMATIC AIR VENT 
  CRISTPN, VAL-MATIC, FIVALCO, HOFFER 
2.32  FLOW SWITCH, ALARM VALVE, SUPERVISORY SWITCH, PRESSURE SWITCH 
  MC-DONELL, TYCO, SYSTEM-SENSOR, POTTER-ELECTRIC 
2.33  PRESSURE REGULATING VALVE, FLOAT VALVE, PRESSURE REDUCING VALVE 
         SINGER, OCV, CLAYTON, MUESCO, BERMAD     
2.34  BALL VALVE 
 NIBCO, MUELLER, KENNEDY, STOCKHAM, FIVALCO  
2.35  FOOT VALVE 
  VAL-MATIC, SOCLA, KITZ, FIVALCO 
2.36  FLOW METER 
  EAGLE EYE, GLOBAL-VISION, GERAND, BLUE-WHITE 
2.37  FIRE DEPARTMENT CONNECTION, HOSE VALVE, ROOF HYDRANT 
  GIACOMINI, POTTER – ROEMER, STAND PIPE, FIVALCO 
2.38  PORTABLE FIRE EXTINGUISHER 
  FIRE BLOCK, BADGER, KIDDE, ZEROFIRE 
2.39  FIRE HOSE REEL 
        MOYNE, EVERSAFE, ZERO FIRE, ANGUS, WALKER FIRE 
2.40  FIRE HOSE 
       POWHATON, POTTER – ROEMER, FLEXLINE, ANGUS, MAGMEX 
2.41  AUTOMATIC SPRINKLER 
         TYCO, GEM, VIKING 
2.42  FIRE BARRIER SYSTEM 
         ASTRO FLAME, TREMCO, HILTI, 3M 

 
 


