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ขอบเขตของงานทั่วไป 
Summary of Work 

 
1. แบบและรายการก่อสร้าง 

1.1. แบบและรายการก่อสร้าง ที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้ยึอถือตามสัญญา
ก่อสร้างทั้งหมด 

1.2. ให้ใช้แบบพิมพ์เขียวที่ใช้ในการก่อสร้าง ตามสัญญานี้เป็นหลัก ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงาน
อาจจะจัดทำแบบรายละเอียดเพ่ิมเติมสำหรับการก่อสร้างเพ่ือให้แบบหลัก ชัดเจนขึ้น ผู้รับจ้าง
ต้องถือปฏิบัติในขณะก่อสร้าง และให้ถือว่าแบบสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเป็น
สาระสำคัญที่ผู้รับจ้างจะตอ้งปฏิบัติตาม 

1.3. แบบและรายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาไว้ในที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 ชุด โดยแบบ
จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี และเป็นแบบที่แก้ไขครั้งสุดท้ายเท่านั้น ระยะและมาตราส่วนต่างๆ ให้ถือ
ตัวเลขที่ระบุในแบบเป็นหลัก ห้ามวัดจากแบบโดยตรง ถ้ามีข้อสงสัยให้สอบถามตัวแทนของผู้
ว่าจ้างก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้างทุกครั้ง เพ่ือจะได้ประสานงานกับสถาปนิก/วิ ศวกร
ผู้ออกแบบ 

1.4. ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแบบ SHOP DRAWING จำนวน 5 ชุด แสดงการก่อสร้างประกอบการ
ติดตั้ง วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องแสดงรายการติดตั้งให้ได้สภาพความเป็นจริง โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน รวมทั้งการจัดทำรายละเอียดที่มิได้บ่งไว้ในแบบและ/
หรือ รายการประกอบแบบก็ตาม ผู้ รับจ้างจะต้องยื่น SHOP DRAWING  ของส่วนที่จะ
ดำเนินงานก่อสร้าง ก่อนการก่อสร้างอย่างน้อย 15 วันทำงาน โดยผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน
สวนสิทธิ์ในการที่จะให้ผู้รับจ้างทำตัวอย่างเหมือนจริง (PROTOTYPE) เสนอเพือขอความ
เห็นชอบหรือเพ่ือการทดสอบ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบย่อ เพื่อสะดวกในการใช้ควบคุมงานให้แก่ผู้
ควบคุมงาน เป็นจำนวน 3 ชุด  

1.5. ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแน่นอนของระยะต่างๆ ตามแบบก่อสร้า ง และ
ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ  ของอาคารก่อนลงมือทำงานทุกส่วนทุกครั้ง ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าว โดบปฏิเสธมิได้ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าแบบ
และรายละเอียดต่าง ๆ แย้งกันและผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างของส่วนอาคารส่วนนั้นแล้ว หาก
งานดังกล่าว จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ รื้อถอน ผู้รับจ้างจะต้องทำตามความเห็นของ
ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้าง จะไม่นำไปเป็นข้ออ้างเพ่ือเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดใด 
และเรียกร้องการต่ออายุสัญญา 

1.6. แบบที่ไม่ใช่มาตราส่วน  
1.6.1 แบบขยายให้ถือตามขนาดของวัสดุหรือตามตัวเลขที่ระบุ 
1.6.2 แบบที่มีลักษณะเป็นแผนผัง (DIAGRAM) เช่น ผังประปา ผังไฟฟ้า ฯลฯ ให้ถือตาม

รายละเอียดเพ่ิมเติม แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงาน 
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2. นิยาม 
คำนาม คำสรรพนาม ที่ปรากฏในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ
ก่อสร้าง และเอกสารอ่ืนๆ ที่แนบสัญญาทุกฉบับ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในหมวดนี้ นอกจากจะ
ระบุเป็นอย่างอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไว้ในสัญญา 
ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจ้าของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากเจ้าของโครงการ 
ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน 
ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 
ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง

รวมถึงตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้รับจ้างช่วง หรือ
ลูกจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามสัญญา 

งานก่อสร้าง หมายถงึ งานต่างๆ ที่ระบุในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง 
รายการประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารแนบสัญญา 

แบบก่อสร้าง หมายถึง แบบก่อสร้างทั้งหมดที่แนบสัญญา และแบบก่อสร้างที่มี
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพ่ิมเติมภายหลัง ตาม
สัญญา 

รายการประกอบแบบก่อสร้าง หรือ 
รายการประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบ

ก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ เทคนิค
และข้ันตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งท่ีระบุหรือไม่
ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 

การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่มีอำนาจในการ
อนุมัติ ตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้าง
ฉบับนี้ 

การแต่งตั้ง หมายถึง การแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่ต่างๆ ตาม
นิยามที่กำหนดไว้ข้างต้น 

สัญญา หมายถึง เอกสารต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
ได้แก่ 

1. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
2. เอกสารประกวดราคา (ถ้ามี) 
3. รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
4. แบบก่อสร้างและแบบก่อสร้างเพ่ิมเติม  
5. รายละเอียดราคาก่อสร้าง (B.O.Q.) 
6. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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3. วัตถุประสงค์ 
ผู้ว่าจ้าง โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง  โครงการบูรณาการ
สวัสดิการที่พักอาศัย กับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการ สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ โครงสร้าง
ทั่วไปเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
ต้องการได้ผลงานการก่อสร้างทั้งหมดท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที เมื่อ
การก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความมั่นคงแข็งแรง มีฝีมือการก่อสร้างที่ประณีต เรียบร้อย สวยงาม มี
ความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี 

4. ข้อกำหนดทั่วไป 
ให้ผู้รับจ้างทุกราย, ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา ที่ทำงานก่อสร้างนี้ จะต้องปฏิบัติ
ตามหมวดเงื่อนไขทั่วไปนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีระบุไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบับนี้ หาก
มีข้อความขัดแย้งกับสัญญาหรือเอกสารแนบสัญญาฉบับอ่ืน ให้ถือเอาส่วนที่มีเนื้อหาครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานที่ดีกว่า โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก และถือการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าจ้างและ
ผู้ออกแบบ เป็นที่สิ้นสุด 

5. ขอบเขตของงานและราคาค่าก่อสร้าง 
5.1 งานก่อสร้างตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง มีขอบเขตของงานและราคาค่า

ก่อสร้างเหมารวมไว้แล้ว ดังต่อไปนี้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืน หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญา 
5.2 งานเตรียมการ เตรียมสถานที่ก่อสร้างและวางผัง เพ่ือให้พร้อมสำหรับการเริ่มงานก่อสร้าง 
5.3 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายไปเก็บในที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ หรือขนไปทิ้ง งานตัดต้นไม้

หรือล้อมต้นไม้ งานโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค งานขนดินไปท้ิงหรือถมดินเพิ่ม  
5.4 ค่าท่ีพักคนงาน ห้องน้ำ-ส้วม ทางเข้าสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว รั้วชั่วคราว การทำความสะอาด 

และเก็บขนขยะเศษวัสดุไปทิ้งนอกสถานที่ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
5.5 ค่าก่อสร้างสำนักงานสนามพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อสารของผู้รับจ้าง และของผู้ควบคุมงาน 
5.6 ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาชั่วคราว หรือค่าเจาะน้ำบาดาล หรือค่าเครื่องปั่นไฟ ค่าน้ำ ค่าไฟ 

และค่าระบบสื่อสารต่างๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง งานต่อเชื่อมระบบสาธารณูปโภคเดิมกับ
ระบบสาธารณูปโภคใหม่ เพ่ือให้อาคารใช้งานได้ทันทีเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

5.7 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าเครื่องมือและเครื่องจักร ค่าขนส่ง ค่าล่วงเวลา 
5.8 ค่าประสานงานกับส่วนอื่นๆ หรือหน่วยราชการต่างๆ 
5.9 ค่าดำเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันความเสียหาย

ที่จะเกิดแก่บุคคลและทรัพย์สินทั้งในและนอกสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนค่าสิ่งอำนวยความ
สะดวกชั่วคราวต่างๆ 

5.10 ค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร เช่น การจัดทำ Shop drawing, As-built drawing, เอกสารขออนุมัติ 
และเอกสารรายงาน 

5.11 ค่าทดสอบและตัวอย่างวัสดุต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
5.12 ค่าประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน 
5.13 ค่ากำไร 
5.14 ค่าภาษีอากรต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
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6. การตรวจสอบเอกสารประกวดราคาและสถานที่ก่อสร้าง 
6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษาเอกสารประกวดราคาทั้งหมดอย่างละเอียด ซึ่งจะประกอบด้วยหนังสือ

เชิญเข้าร่วมการเสนอราคา, เงื่อนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, รายการกรอก
ราคาค่าก่อสร้าง, ร่างสัญญา เป็นต้น ผู้เสนอราคาจะต้องไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง
หรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อให้ทราบถึงสภาพของสถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าออก ระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ฯลฯ  และจะต้องศึกษารูปแบบรายละเอียดทั้งหมดให้เข้าใจชัดเจน ในกรณีที่เกิดอุปสรรค 
ปัญหา จากสถานที่ก่อสร้างและเอกสารประกวดราคา ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างในการ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างมิได้ 

6.2 การชี้แจงเอกสารประกวดราคา ทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกวดราคา 

6.3 ข้อชี้แจงและข้อแนะนำเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบ เงื่อนไข ข้อตกลงใดๆ ซึ่งผู้ว่าจ้าง
หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบในการประกวดราคา การต่อรองราคา และก่อนการทำสัญญา 
จะต้องมีการบันทึกไว้ และนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

7. การชี้แจงและคำแนะนำเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
7.1 ก่อนเริ่มงานก่อสร้างส่วนใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให้เข้าใจ

ชัดเจน รวมถึงเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อน 

7.2 ในระหว่างการก่อสร้างมิให้ผู้รับจ้างทำงานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบต่องานทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา หากตัวแทนผู้รับจ้างหรือผู้
รับจ้างช่วงหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ 

8. การอ่านแบบ ให้ถือความสำคัญตามลำดับต่อไปนี้ 
8.1 แบบก่อสร้าง 
8.2 ระยะที่เป็นตัวเลข 
8.3 อักษรที่ปรากฏอยู่ในแบบก่อสร้าง 
8.4 แบบขยายหรือแบบขยายเพ่ิมเติม 
หากผู้รับจ้างยังมีข้อสงสัย ห้ามก่อสร้างไปโดยพลการ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนทำการ

ก่อสร้าง 

9. ลำดับความสำคัญของเอกสารสัญญา 
ให้ถือตามรายการที่กำหนดดังต่อไปนี้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไว้ในสัญญา 
9.1 สัญญา ซึ่งได้ลงนามระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง โดยมีพยานรับรู้ 
9.2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
9.3 แบบก่อสร้าง 
9.4 รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างยอมรับ 
9.5 ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเพ่ิมเติมในภายหลัง (ถ้าม)ี 
9.6 คำสั่งของตัวแทนผู้ว่าจ้างซึ่งถูกต้องตามสัญญาที่สั่งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ 
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10. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างหรืองานเพิ่ม-ลด 

10.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมหรือลดงาน ส่วนหนึ่งส่วนใดนอกเหนือไปจากแบบ
ก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบตามสัญญาได้ โดยตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากสัญญา โดยยึดถือหลักการคิดราคาดังต่อไปนี้ 
10.1.1 คิดราคาเป็นหน่วย ตามรายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบสัญญา 
10.1.2 ถ้ารายการท่ีเปลี่ยนแปลงไม่มีแสดงในรายละเอียดราคาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะทำการตกลง

ราคากับผู้รับจ้าง โดยยึดถือการประเมินราคาท่ียุติธรรมของผู้ออกแบบ ตามราคาใน
ท้องตลาดที่เป็นจริงขณะนั้น 

10.2 หากผู้รับจ้างเห็นว่าแบบหรือคำสั่งใดๆ ของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างนอกเหนือไปจาก
แบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อผู้ว่าจ้างได้ทำการตกลงราคางานเพ่ิม-ลด
และระยะเวลาก่อน จึงจะเริ่มดำเนินงานเพิ่ม-ลดดังกล่าวได้  ยกเว้นในกรณีที่การปฏิบัติงานนั้นๆ 
อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา หรืออยู่ในขั้นตอนของแผนการปฏิบัติงาน
ที่วิกฤต ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผน และตามแบบงาน
เพ่ิม-ลดที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติ โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้เฉพาะงานเพ่ิม-ลด แต่จะขอขยายระยะเวลา
ก่อสร้างไม่ได้ ยกเว้นงานเพ่ิม-ลดดังกล่าวได้รับการอนุมัติล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤต 
ตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ 

11. อำนาจและหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน 
11.1 ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างและ

เอกสารแนบสัญญาทั้งหมด เพ่ือให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาทุกประการ 
11.2 หากพบว่าแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และรายละเอียดในสัญญาขัดแย้งกัน หรือ

คาดหมายว่างานก่อสร้างตามสัญญาจะไม่ม่ันคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลัก
วิชาช่างที่ดี ให้สั่งหยุดงานไว้ก่อน แล้วแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้าง
พิจารณาทันที 

11.3 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เหตุการณ์ต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรคของงาน
ก่อสร้าง และภูมิอากาศเป็นรายวัน เพ่ือประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้าง 

11.4 ผู้ควบคุมงานไม่มีอำนาจที่จะยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ ของผู้รับจ้างตามสัญญา ไม่มีอำนาจ
เกี่ยวกับการเพ่ิม-ลดราคาค่าก่อสร้าง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้าง 
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ระบบความปลอดภัย 
Security Procedures 

 

1. การป้องกันการบุกรุกที่ข้างเคียง 
ผู้รับจ้างต้องจำกัดขอบเขตการก่อสร้าง และต้องป้องกันดูแลมิให้ลูกจ้างของตนบุกรุกที่ข้างเคียงของ
ผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย รวมทั้งการแก้ไขให้คืนดีในเมื่อเกิดการ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้างของตนในกรณีท่ีไปบุกรุกที่ข้างเคียง 

2. การป้องกันบุคคลภายนอกและอาคารข้างเคียง 
ผู้รับจ้างต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเข้าไปในบริเวณ
ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อนี้อย่าง
เคร่งครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงานก่อสร้างในแต่ละวัน ให้ตัวแทนผู้รับจ้างตรวจตราให้ทุกคนออกไปจาก
อาคารที่ก่อสร้าง ยกเว้นยามรักษาการ หรือการทำงานล่วงเวลาของบุคคลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
เทา่นั้น 
ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องป้องกันวัสดุตกหล่นที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์และอาคารข้างเคียง โดยไม่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้ง ขออนุญาต ค่าบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงค่ารื้อถอนเมื่อแล้วเสร็จงาน 

3. การป้องกันสิ่งก่อสร้างท่ีมีอยู่เดิม 
3.1 สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง 
 ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงในระหว่างทำการก่อสร้าง 

หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนอยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว 
ในกรณีท่ีผู้ควบคุมงานเห็นว่าการป้องกันหรือการแก้ไขที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่
ปลอดภัย อาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ได้ตามความเหมาะสม 

3.2 สิ่งก่อสร้างใต้ดิน 
 ผู้รับจ้างต้องสำรวจจนทราบแน่ชัดแล้วว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้าง หรือบริเวณ

ใกล้เคียง  เช่น ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ สายโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งผู้รับจ้างต้องระวังรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไข 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวางการก่อสร้าง จำเป็นต้องขออนุญาต
เคลื่อนย้าย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดำเนินการเองทั้งหมด โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

4. การป้องกัน รักษางานก่อสร้างและป้องกันเพลิงไหม้ 
4.1 การป้องกันและรักษางานก่อสร้าง 
 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันและรักษางานก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ท่ีนำมา

ติดต้ังหรือเก็บไว้ในบริเวณก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย ใน
กรณีจำเป็นผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดข้ึนกับวัสดุอุปกรณ์และงาน
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ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่กำบัง การป้องกันการขีดข่วน การตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม 
และการป้องกันอ่ืนๆ ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม รวมทั้งวิธีการป้องกันวัสดุอุปกรณ์สูญหาย 
เช่น การตรวจค้นอย่างละเอียดและเคร่งครัดกับทุกคนที่เข้า-ออกบริเวณหรืออาคารที่ก่อสร้าง
ตลอดเวลา 

4.2 การป้องกันเพลิงไหม้ 
 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ประจำอาคารที่ก่อสร้างทุกชั้น 

รวมทั้งในสำนักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ และในที่ต่างๆ ที่จำเป็น มีการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อ
แหล่งเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ห้ามนำไฟหรือวัสดุที่ทำให้
เกิดไฟ เข้าใกล้แหล่งเก็บวัสดุไวไฟ ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในอาคารที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

4.3 ความรับผิดชอบ 
 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแล ป้องกัน และรักษางานก่อสร้างดังกล่าว และ

ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และการสูญหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์และงานก่อสร้าง
ทั้งหมด จนกว่าผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย 

5. การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
งานก่อสร้างหรือการกระทำใดๆ ของลูกจ้างท่ีน่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลในที่ข้างเคียง ผู้
ควบคมุงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้าง ทำงานก่อสร้างนั้นตามวิธีและเวลาที่เหมาะสม หรือแจ้งให้ผู้รับ
จ้างหาวิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องเร่งดำเนินการในทันที 

6. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 
ผู้รับจ้างต้องจัดสถานที่ก่อสร้างให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ไม่มีสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ชีวิตของลูกจ้าง จัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุทุกแห่งใน
บริเวณก่อสร้าง จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกันตกจากท่ี
สูง เป็นต้น ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ให้ผู้รับจ้างมี
การจัดการเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

7. การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มียาและเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาล และอุปกรณช์่วยชีวิตที่จำเป็นตามความ
เหมาะสม หรือตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดการให้มีเพ่ิมเติมเพียงพออยู่เสมอ 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

8. การประกันภัย 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการก่อสร้างนี้ตามกฎหมาย และประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินในบริเวณ
ก่อสร้างและข้างเคียง รวมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุอ่ืนๆ ตามระบุในสัญญา 
หรือตามกฎหมาย ตามมูลค่าของงานก่อสร้าง และตามระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างก่อน 
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9. การรายงานอุบัติเหตุ 
เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้าง ไม่ว่าเหตุนั้นๆ จะมีผลกระทบต่องานก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม 
ให้ตัวแทนผู้ว่าจ้างรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้นๆ ให้ผู้ควบคุมงานทราบในทันที แล้วทำรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน การแก้ไขเหตุการณ์นั้นๆ และการป้องกันไม่ให้
เกิดข้ึนอีก 
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การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 

 

1. เอกสารสัญญา 
สัญญา แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทำสำเนาจากคู่สัญญาต้นฉบับ เก็บรักษาไว้ในสถานที่ก่อสร้างอย่างละ 1 ชุด โดยให้อยู่ในสภาพที่ดี
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และทำสำเนาคู่สัญญาดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานไว้ใช้งานอีกอย่างละ 1 
ชุด 

2. ความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร่อง 
2.1 หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของแบบและรายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื่อนหรือขาดตก

บกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งแก่ผู้ควบคุมงาน เพ่ือพิจารณาแก้ไขในทันทีที่พบ โดยให้ถือคำ
วินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ  

2.2 หากพบส่วนใดที่ระบุไว้ในแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ หรือระบุไว้ในรายการ
ประกอบแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในแบบ ให้ถือว่าได้ระบุไว้ทั้งสองท่ี หากมิได้ระบุไว้ทั้งสองที่ แต่เพ่ือ
ความมั่นคงแข็งแรง หรือให้ถูกต้องตามมาตรฐานและตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม  

3. การวางผัง แนว ระยะและระดับต่างๆ 
3.1 ระยะสำหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ การใช้ระยะที่วัดจาก

แบบโดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสัยในเรื่องระยะให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการในส่วนนั้นๆ 

3.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตามโฉนดที่ดิน ก่อนจะทำการ
วางผังอาคาร วางแนวเสา วางระดับ ขนาดและระยะต่างๆ ให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง โดยจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย และแรงงานท่ีมีความสามารถในการวางผังและระดับ รวมถึงการดูแล
รักษาหมุดอ้างอิงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและถูกต้องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

4. การจัดทำแบบขยาย 
4.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกับแบบและรายการประกอบแบบในทุกขั้นตอนอย่าง

ละเอียด หากไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop 
drawing ในส่วนนั้นเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนทำการก่อสร้าง 

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการและแผนงานจัดส่ง Shop drawing เพ่ือขออนุมตัิ โดยจะต้องมี
ระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ควรทยอยส่ง Shop drawing ตามลำดับขั้นตอน
ของงานก่อสร้าง การที่ผู้รับจ้างจัดทำ Shop drawing ล่าช้า หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่
เพียงพอ จะถือเป็นสาเหตุในการขอขยายระยะเวลาไม่ได้ 

4.3 การที่ผู้ควบคุมงานได้อนุมัติ Shop drawing ให้ผู้รับจ้างแล้ว มิได้หมายความว่า ผู้รับจ้างได้จะรับ
การยกเว้นความรับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนนั้นๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้
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ถูกต้อง ในกรณีท่ีตรวจพบว่างานก่อสร้างส่วนนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญาในภายหลัง โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพ่ิมเติม 

5. แผนการปฏิบัติงาน  ความรับผิดชอบ และการรายงาน 
5.1 แผนการปฏิบัติงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานในรูป Bar chart และตารางดำเนินงาน (Work 
schedule) แสดงระยะเวลาและลำดับการดำเนินงานแต่ละประเภท ขณะเดียวกันต้องแสดง
แผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา อย่างน้อยจะต้องมี
แผนงานดังต่อไปนี้ 
5.1.1 แผนกำหนดวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดงานแต่ละส่วนของงานก่อสร้างโดยละเอียด เป็นราย

สัปดาห์, รายเดือน และแผนงานหลัก (Master schedule) 
5.1.2 แผนกำหนดวันจัดส่ง Shop drawing และแผนกำหนดการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์เพ่ือขอ

อนุมัติ 
5.1.3 แผนกำหนดวันสั่งซื้อ และวันส่งเข้าสถานที่ก่อสร้างของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องใช้ใน

การก่อสร้าง ทั้งของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอ่ืน 
5.1.4 แผนกำหนดจำนวนของพนักงาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง 

และผู้รับจ้างอ่ืน 
5.2 การรวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน 

 ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ จากผู้รับจ้างช่วง
และผู้รับจ้างอ่ืน เพ่ือวางแผนงานและประสานงานกันให้รัดกุมที่สุด ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่ง
ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานบางส่วน เพ่ือให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ 

5.3 การยื่นขออนุมัติแผนงานหลัก 
 การจัดทำแผนงานหลักจะต้องยื่นขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เซ็นสัญญา 

พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ทั้งนี้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องเซ็นชื่อรับรอง
แผนงานหลักนี้ และการที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก หรือออกคำสั่งเพ่ิมเติม มิได้
หมายความว่าผู้รับจ้างได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในแผนงานหลักดังกล่าว 

5.4 การบันทึกการทำงานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน 
 ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนการปฏิบัติงานแสดงให้ทุกฝ่ายเห็นชัดเจนในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับ

จ้างจะต้องบันทึกการทำงานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้  เพ่ือความ
สะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้องหรือ
ใกล้เคียง โดยต้องจัดทำทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มต้นงานจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

5.5 ความรับผิดชอบ 
 ถ้างานบางส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้

รับจ้างอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง
และผู้รับจ้างอ่ืน อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีท่ีผู้รับจ้างพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที หากผู้รับจ้างไม่สนใจ
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ติดตาม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึน  เว้นแต่งานที่
เสียหายนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้รับจ้างอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างจัดหา 

5.6 การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 
หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าจะต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานใหม่ ส่งให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติทันที 

5.7 การรายงาน 
เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง
เอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  ส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ดังนี้ 
5.7.1 บัญชีแสดงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับการก่อสร้างในแต่ละวัน แยกเป็นงานแต่

ละประเภท 
5.7.2 สำเนาใบส่งของทั้งหมดที่เข้ามายังหน่วยงานในแต่ละวัน ระบุปริมาณ ชนิด ประเภท 

ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ส่ง และผู้รบั ฯลฯ 
5.7.3 แผนการปฏิบัติงานทุกเดือน และการทำงานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ 
5.7.4 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของงานก่อสร้างทุกสัปดาห์ 
5.7.5 รูปถ่ายงานก่อสร้าง แสดงให้เห็นผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างทุกส่วนของอาคาร

ทุก 15 วัน  
5.7.6 อ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานร้องขอ 

6. การประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างจัดหา 

6.1 การให้สิ่งอำนวยความสะดวก  
ผู้รับจ้างต้องคิดเผื่อไว้แล้วในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานของผู้รับจ้างช่วง 
และผู้รับจ้างอ่ืน เพ่ือให้งานก่อสร้างนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องอนุญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น นั่งร้าน บันได รอกส่งของ ลิฟต์ขนส่ง เครน ฯลฯ โดยต้องวางแผนและ
ประสานงานไม่ให้เกิดการติดขัดในการใช้งานดังกล่าว  โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมและ
ยุติธรรม 

6.2 การติดต่อประสานงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า งานก่อสร้างของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างรายอื่นไม่เป็นเหตุทำ
ให้แผนการปฏิบัติงานล่าช้า ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและจัดให้มีการประสานงานและประชุม
ระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอ่ืน โดยจัดให้มีแผนงานแสดงขั้นตอนการทำงานโดย
ละเอียดของงานทุกระบบ ให้สอดคล้องกันและเป็นไปด้วยดีทุกระบบ  เพ่ือให้งานก่อสร้างแล้ว
เสร็จสมบูรณ์  สามารถใช้งานได้ทันทีตามสัญญา 

6.3 การประชุมระหว่างการก่อสร้าง (Site meeting) 
6.3.1 การประชุมที่ผู้ควบคุมงานได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้

ตัวแทนผู้รับจ้างหรือผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้างร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ การประชุมดังกล่าวผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้ควบคุมงานจะเป็นประธาน
ในที่ประชุม และฝ่ายผู้ควบคุมงานเป็นผู้บันทึกการประชุม ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
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ข้อตกลงที่มีขึ้นในระหว่างการประชุมนั้น ตามท่ีมีในบันทึกการประชุม ซึ่งจะเสนอให้ผู้รับ
จ้างรับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยผู้รับจ้างอาจขอให้ผู้ควบคุมงานแก้ไขบันทึกการ
ประชุมดังกล่าวข้างต้นได้ และให้มีการบันทึกข้อโต้แย้งดังกล่าวไว้ในบันทึกการประชุม
ด้วย 

6.3.2 ให้มีการประชุมในระหว่างการก่อสร้างสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกสัปดาห์ ผู้ควบคุมงานอาจ
เรียกประชุมเพ่ิม หรือเลื่อนการประชุมได้ตามสถานการณ์ และความจำเป็น 

7. ตัวอย่างงานตกแต่งและการเตรียมผิวเพื่องานตกแต่งภายหลัง 
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น

แผงตัวอย่าง หรือห้องตัวอย่าง ตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบ เพ่ือแสดงให้เห็นสีหรือ
ลวดลายของวัสดุที่จะใช้ติดตั้งจริง เช่น พ้ืนปูกระเบื้อง หิน ไม้ ผนังฉาบปูนเรียบทาสี บุกระเบื้อง 
บุ Wallpaper ฝ้ายิบซั่ม ไม้ระแนง สวิทซ์ ปลั๊ก ดวงโคม เป็นต้น เพ่ือแสดงให้เห็นฝีมือการติดตั้ง
วัสดุดังกล่าว เป็นการอนุมัติตัวอย่าง ความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ที่จะใช้เป็นมาตรฐาน
ในการตรวจรับงานที่ก่อสร้างจริงต่อไป 

7.2 ในกรณีที่มีการกำหนดพ้ืนที่บางส่วนให้เตรียมผิวไว้สำหรับงานตกแต่งภายหลัง เช่น ผิวพ้ืน ผู้รับ
จ้างจะต้องลดระดับและทำการเตรียมผิวพ้ืนไว้ให้ถูกต้องพอดีกับวัสดุที่จะนำมาตกแต่งผิว
ภายหลัง การเตรียมผิวจะต้องทำด้วยความประณีตและต้องใช้ช่างที่มีฝีมือดี ในกรณีที่ผู้ออกแบบ
ลงความเห็นว่าการเตรียมผิวที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่ถูกต้อง และสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องทำ
ให้ใหม่จนถูกต้อง โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียม
ผิวเพ่ือตกแต่งให้ถูกต้องทั้งตำแหน่งและระดับ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วัสดุตกแต่งใดท่ี
ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือขอทราบรายละเอียดการติดตั้ง ขนาด ชนิด และสีของวัสดุตกแต่งดังกล่าวจากผู้ออกแบบ 
โดยถือว่าเป็นหน้าที่ท่ีผู้รับจ้างจะต้องวางแผนและประสานงานการเตรียมผิวให้พอดีกับการติดตั้ง
วัสดุตกแต่งในภายหลัง 

8. ตัวแทนของผู้รับจ้าง ช่างฝีมือ และความรับผิดชอบ 
8.1 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนของผู้รับจ้างหรือผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้รับจ้าง ที่มีความสามารถ 

มีประสบการณ์ และเหมาะสมกับงานก่อสร้างนี้ เป็นผู้มีอำนาจเต็มประจำอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง
ตลอดเวลา คำสั่งใดท่ีผู้ควบคุมงานได้สั่งแก่ตัวแทนของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นไปตามสัญญา ให้ถือ
เสมือนว่าได้สั่งแก่ผู้รับจ้างโดยตรง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนตัวแทนของผู้รับจ้างได้ หากเห็น
ว่าไม่เหมาะสม 

8.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสถาปนิก วิศวกร ที่มีประสบการณ์ และช่างฝีมือทุกประเภทมาปฏิบัติงาน
ก่อสร้างนี้ ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้หนึ่งผู้ใดได้ หากผู้นั้นประพฤติผิดมิ
ชอบ หรือไม่มีความสามารถ หรือไม่เหมาะสม โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ที่เหมาะสมเข้า
ปฏิบัติงานแทนโดยทันที  

8.3 ให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้มีความสามารถ มีฝีมือ และมีความชำนาญในงานก่อสร้างนี้ โดยมี
สถาปนิก วิศวกร ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การที่ผู้ควบคุมงาน
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พิจารณาอนุมัติวัสดุอุปกรณ์หรืองานก่อสร้างใดๆ ไปแล้ว มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะพ้นความ
รับผิดชอบ หากมีการตรวจพบความผิดพลาดของงานก่อสร้างในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามสัญญา โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม่ได้ 

8.4 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งสถาปนิก และ/หรือ วิศวกร  เพ่ือลงชื่อเป็นผู้ควบคุมงานตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร ในเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สำหรับงานก่อสร้างนี้ 

9. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการตรวจงานก่อสร้าง 
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน มีสิทธิเข้าไปตรวจงานก่อสร้างได้
ตลอดเวลา และตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวให้ เช่น 
บันได ทางเดิน ไฟฟ้าส่องสว่าง และอ่ืนๆ ให้แข็งแรงและปลอดภัย หรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน 

10. การสั่งหยุดงาน 
การก่อสร้างส่วนใดที่ผิดจากรูปแบบหรือไม่ได้คุณภาพงานที่ดี หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานและวิชา
ช่างที่ดี ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งหยุดงานบางส่วนหรือทั้งหมดได้ จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขงาน
ส่วนนั้นให้เรียบร้อยตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายและขอขยาย
ระยะเวลาไม่ได้ 
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สิ่งอำนวยความสะดวกชัว่คราว 
Temporary Facilities and Controls 

 

1. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

1.1 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ทุก
ชนิดที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้
ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้างนี้มาเก็บไว้ในโรงเก็บดังกล่าว 

1.2 สำนักงานชั่วคราว 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างสำนักงานชั่วคราวสำหรับเป็นที่ทำงานของผู้รับจ้างและตัวแทนผู้ว่าจ้าง 
และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย สำนักงาน, ห้องประชุม, ห้องเก็บวัสดุตัวอย่าง, ห้องน้ำ, 
ห้องส้วม และอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น เช่น โต๊ะทำงาน, เก้าอ้ี, โต๊ะวางแบบ, ตู้เอกสาร, 
เครื่องโทรศัพท์และโทรสาร เป็นต้น 

1.3 บ้านพักคนงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม และสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจำเป็น โดยมีการ
ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเป็นประจำ ห้ามผู้รับจ้างหรือ
ลูกจ้างปลูกสร้างร้านค้า ร้านอาหารภายในที่ดินของผู้ว่าจ้างเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าจ้าง หากสถานที่สร้างบ้านพักคนงานไม่เพียงพอ หรือผู้ว่าจ้างไม่อนุมัติให้สร้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาที่อ่ืนเอง 

1.4 ห้องประชุม 
ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างห้องประชุมในสำนักงานชั่วคราว ขนาดที่เพียงพอสำหรับเป็นที่ประชุมใน
หน่วยงานกอ่สร้าง ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งจำเป็น
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

1.5 ป้ายชื่อโครงการ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายชื่อโครงการขนาดไม่เล็กกว่า 1.20x2.40 เมตร หน้าบริเวณท่ีก่อสร้าง 
พร้อมไฟส่องป้ายที่เหมาะสม โดยมีข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย ป้าย
ดังกล่าวจะต้องมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

1.6 แบบรายละเอียดและผังแสดงสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบผังแสดงการจัดวางตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาเพ่ือเสนอผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อน และต้องเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทันทีที่ได้รับการ
อนุมัติ ในกรณีท่ีต้องมีถนนชั่วคราวควรจัดวางตำแหน่งให้ตรงกับถนนที่จะก่อสร้างจริงตามแบบ
ก่อสร้าง และจะต้องจัดลำดับตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวให้สัมพันธ์กับงานก่อสร้าง รวมทั้ง
จัดระบบการจราจรทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการกีดขวางต่องาน
ก่อสร้างและการจราจรส่วนรวมภายนอกบริเวณก่อสร้าง 
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1.7 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งนั่งร้านที่แข็งแรง มั่นคง ถูกต้องตามข้อกำหนดนั่งร้านสำหรับงาน
ก่อสร้างอาคาร ติดตั้งลิฟตส์่งของหรืออุปกรณ์เครื่องยกต่างๆ หรือ TOWER CRANE ถูกต้องตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถอน จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน 

1.8 การดูแลรักษา 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคนงานประจำ เพ่ือดูแลความสะอาดสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีช่าง
ประจำสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและใช้
งานได้ดี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

1.9 ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การขออนุญาต การดูแล
รักษาความสะอาดและซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการรื้อถอนและทำความ
สะอาดเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

2. รั้วชั่วคราวและยามรักษาการ 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง ตามแนวเขตท่ีดินที่ระบุในแบบ และต้องตรวจสอบ
ให้ถูกต้องตามหลักหมุดที่ระบุไว้ในโฉนด โดยทำด้วยโครงไม้หรือเหล็กและบุด้วยแผ่นสังกะสีสีเขียว 
หรือแผ่นเหล็กเคลือบสี สูงไม่ต่ำกว่า 2.40 เมตร จากพ้ืนดิน มีความม่ันคงแข็งแรง มีประตูปิด-เปิด มี
ป้อมยามและยามคอยควบคุมการเข้าออกตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนที่ติดกับที่สาธารณะ
และอาคารข้างเคียง จะต้องมีการป้องกันวัสดุตกลงมาเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่อยู่ข้างเคียง ถือเป็นหน้าที่ท่ีผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และผู้รับจ้างต้องรักษา
ซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ติดตั้ง 
การขออนุญาต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน รวมถึงค่ายามรักษาการ 

3. ถนน ที่จอดรถ และทางเดินชั่วคราว 

3.1 ถนนและท่ีจอดรถชั่วคราว 
ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเข้าออกบริเวณที่ก่อสร้างและที่จอดรถชั่วคราว 
โดยใช้แอสฟัลต์หรือคอนกรีตที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบระบายน้ำหรือกีดขวางทางสัญจรและทางน้ำสาธารณะ ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษา
ทางเข้าออกดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  

3.2 ทางเดินชั่วคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเดินและบันไดชั่วคราวในบริเวณก่อสร้างตามความจำเป็น และตาม
ขั้นตอนของงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริเวณต่างๆ ของงานก่อสร้างได้ทุกแห่ง มีสภาพที่
แข็งแรง ปลอดภัย และเมื่อหมดความจำเป็น ให้รื้อถอนออกไป พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนก่อสร้างที่
เสียหายให้เรียบร้อย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
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4. การตัดทางเท้าและต่อเชื่อมท่อระบายน้ำ 
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น ตัดทางเท้า ต่อเชื่อมท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำ
สาธารณะ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการขออนุญาตต่อทางราชการให้ถูกต้อง โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

5. ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

5.1 ระบบไฟฟ้าชั่วคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ โดย
ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ท้ังหลาย ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน รวมถึงส่วนที่เป็น
งานของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างจัดหาด้วย โดยผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้
จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้าและค่าอุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้งานเท่านั้น 

5.2 ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าชั่วคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มี
ความปลอดภัยโดยทั้งมีระบบการป้องกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟ้าได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
และเปน็ไปตามกฎข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ หรือตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 
ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ต้องจัด
ให้มเีพียงพอกับการใช้งานดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้า
ทั้งหมดก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขเพ่ิมเติมขนาด
กระแสไฟฟ้าชั่วคราวให้เหมาะสมได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

6. น้ำประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ำประปาชั่วคราว เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ 
รวมถึงการทดสอบระบบน้ำใช้และระบบสุขาภิบาลทั้งหมดก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้าง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งระบบน้ำประปาชั่วคราวจากการประปาฯ รวมทั้งค่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าน้ำประปา ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน  รวมถึงส่วนที่เป็นงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้
รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาด้วย โดยผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่าน้ำและ
อุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้งานเท่านั้น 

7. การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

7.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้าง
อาคารและสาธารณูปโภค” ลงวันที่ 23 กันยายน 2539 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง กรณีงานก่อสร้างนอกเหนือจากใน
กรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าวโดยอนุโลม 
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7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำระบบบำบัดและระบายน้ำทิ้งของห้องน้ำชั่วคราวให้ถูกสุขลักษณะและถูกต้อง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบระบายน้ำที่เกิดจากการก่อสร้างและจากฝนตก โดยจะต้อง
ไมใ่ห้มีน้ำขังหรือส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณก่อสร้าง และที่ข้างเคียง 

7.3 ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย   เศษวัสดุ   สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ที่ทำความสกปรกหรือกีดขวางการ
ทำงานออกจากบริเวณก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและบริเวณก่อสร้าง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกส่วนของอาคารและทั่ว
บริเวณก่อสร้างก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
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วัสดุและอุปกรณ ์
Product Requirements 

 

1. ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบควบคุม
คุณภาพในการปฏิบัติงานที่ดี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สำหรับการก่อสร้าง
งานต่างๆ ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
2.1 วัสดุอุปกรณ์ท่ีปรากฏอยู่ในแบบและรายการประกอบแบบ หรือที่มิได้อยู่ในแบบและรายการ

ประกอบแบบก็ดี แต่เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก่อสร้าง และ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเพ่ือใช้ในงานก่อสร้างนี้ทั้งสิ้น 

2.2 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซื้อ และ
จัดส่งเข้ามาให้ทันกับการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติงาน 

2.3 ในกรณีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างซึ่งระบุให้ใช้ของต่างประเทศ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต ผู้รับ
จ้างจะต้องจัดการสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อให้ทันการใช้งานตามแผนปฏิบัติงาน 

2.4 ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่ได้รับการอนุมัติเข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง 

3. คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ 
 วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้างนี้จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้องมี

คุณภาพดี ไมม่ีรอยชำรุด เสียหาย และถูกต้องตรงตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ หรือ
ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

4. การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ 
4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะ

นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนที่จะออกจากโรงงานผู้ผลิต ผู้รับจ้างต้องแสดงใบรับรองผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา เพ่ือแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ได้รับการตรวจสอบ
ถูกต้องตามมาตรฐานที่ดีแล้ว 

4.2 ในกรณีที่มีข้อกำหนดให้ทดสอบ ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์นั้น ไปทดสอบตามสถาบันที่กำหนด
ไว้ ในการทดสอบผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้อยู่ร่วมในการทดสอบ
ด้วย ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัทผู้ทดสอบ หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์
รายใดเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบหรือทดสอบในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้
ความสะดวกกบัตัวแทนดังกล่าว 

5. การเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ 
5.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

พิจารณาอนุมัติ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
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การพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องมีระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการสั่งซื้อและ
ติดตั้งตามลำดับขั้นตอนในแผนปฏิบัติงาน 

5.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง โดยเมื่อได้รับการ
อนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์นั้นทันที เพ่ือให้ทันกับแผนงานการติดตั้ง หากผู้
รับจ้างดำเนินการติดตั้งโดยมิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตามคำสั่งของผู้
ควบคุมงาน โดยจะขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือคิดราคาเพ่ิมมิได้ วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการ
อนุมัติแล้ว ยังไม่พ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ได้คุณภาพ หรือ
การติดตั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือตามหลักวิชาช่างที่ดี 

5.3 เมื่อมีการอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ใดๆ แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดซื้อโดยไม่ชักช้า โดยถ้าผู้
ว่าจ้างขอดูใบสั่งซื้อสินค้า ผู้รับจ้างจะต้องยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา 

6. การขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ 
6.1 ผู้ออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณภ์ายใน 90 วัน หลังจากวันทำสัญญาจ้าง

เหมาก่อสร้าง 
6.2 ผู้ออกแบบสามารถยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ หากผู้รับจ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอในการ

ขอเทียบเท่า 
6.3 กรณีท่ีมีการระบุวัสดุอุปกรณ์ 1 ยี่ห้อ หรือมากกว่า และระบุว่าเทียบเท่า ผู้ควบคุมงานสามารถ

ยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามท่ีระบุไว้ การพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณจ์ะกระทำต่อเมื่อไม่
สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ ทัง้นี้จะต้องไม่ใช่เหตุผลที่เกิดจากการทำงานล่าช้าหรือ
การทำงานบกพร่องของผู้รับจ้าง เช่น การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติแล้วล่าช้า เป็นต้น 

 การขอเทียบเท่า ให้เทียบเท่าจากสีในแบบรูป ทั้งคุณสมบัติและความสวยงาม ซึ่งในการเทียบ
คุณสมบัติที่สำคัญต้องไม่ด้วยกว่าตัวกำหนด ซึ่งรูปแบบและรายละเอียดต่างๆให้ดู ภาคผนวก 
ประกอบ 

6.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ ์ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันทีส่ามารถยืนยัน
คุณภาพมาตรฐาน และอ่ืนๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ เพ่ือประกอบการพิจารณา นอกจากการ
ใช้งานแล้ว ผู้ออกแบบจะพิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย เป็นหลัก ให้
ถือคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ ผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์
ที่เห็นว่า มีคุณภาพดีกว่า และราคาสูงกว่าที่ระบุไว้ได้ 

6.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบหรืองานทีต่้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเทียบเท่า 
6.6 ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น หรือเวลาที่สูญเสียไป เนื่องจากการเทียบเท่า 
6.7 ผู้รับจ้างจะต้องเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทยีบเท่า ที่ต้องออกแบบใหม่หรือต้องขอ

อนุญาตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใหม่ด้วย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได้ 
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มาตรฐานอ้างอิง 
Reference Standards 

1. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 
 มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อใช้อ้างอิงหรือ

เปรียบเทียบ คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างนี้ หากไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีชื่อเรียกย่อและของสถาบันดังต่อไปนี้ 
1.1 มอก. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.3 AASHTO American Association Of State Highway Transportation Officials 
1.4 ACI American Concrete Institute 
1.5 AISC American Institute Of Steel Construction 
1.6 ANSI American National Standards Institute 
1.7 ASTM American Society For Testing And Materials 
1.8 AWS American Welding Society 
1.9 BS BSI British Standards 
1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 
1.11 IEC International Electrotechnical Commission 
1.12 JIS Japanese Standards Association 
1.13 NEC National Fire Protection Association 
1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 
1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 
1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

2. สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 

 ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ทดสอบในสถาบันดังต่อไปนี้ 

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) 
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) 
2.3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
2.4 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) 
2.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 
2.7 สถาบันอืน่ๆ ที่อนุมัติโดยผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ 
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บทที่ 2 งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน 
 

หมวด 1 งานสถานที่ก่อสร้าง 

 
1.  การปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง  (SITE CLEARING) 

1.1 ขอบเขตของงาน 
งานในหมวดนี้รวมถึงการทำความสะอาด เตรียมพ้ืนที่ กำจัดวัชพืช ย้ายและตัดต้นไม้ ย้าย

 ระบบสาธารณูปโภคท่ีกีดขวางจัดทำถนนทางเข้าเพ่ือใช้งานตลอดการก่อสร้างและรวมถึง
 การเตรียมงานส่วนอื่นๆ ด้วยดังนี้ 

1.1.1 การสำรวจวางแนว และกำหนดหมุดระดับอ้างอิง 
 ก่อนเริ่มงานก่อสร้างผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดแนวแกนของอาคารและโครงการ 

รวมทั้งระดับอ้างอิงที่ใช้ในแบบให้ผู้รับจ้างดำเนินการวางแนวถ่ายระดับมาใช้วาง
ผังอาคารและก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องหาอุปกรณ์เครื่องมือการสำรวจที่ทันสมัยและ
จัดวิศวกร ช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์ในงานสำรวจมาดำเนินงานนี้ หลักหมุด
ระดับอ้างอิงให้จัดทำไว้อย่างถาวร เพื่อใช้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาจนแล้วเสร็จ
โครงการ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างถอดถอนโยกย้ายออกไป หากเกิดความผิดพลาดใดๆ 
จากการสำรวจวางแนวและจัดทำระดับก่อสร้างผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไขให้
ถูกต้องโดยเร็ว 

1.1.2  การโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
โยกย้ายระบบสาธารณูปโภคทุกชนิดที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง ออกไปอยู่ใน
ตำแหน่งที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบโดยการโยกย้ายระบบดังกล่าวนั้นผู้รับจ้างต้องจัดหา
ระบบสาธารณูปโภคการชั่วคราวสำรองไว้ให้ใช้งานได้ขณะที่ทำการย้ายระบบเดิม 
ทั้งนี้จะต้องกระทำด้วยความรอบคอบถูกต้องตามหลักวิชา มิให้เกิดความเสียหาย
หรือเกิดความเดือดร้อนต่อสาธารณชน 

1.1.3 ในกรณีที่ต้องทำการก่อสร้างกีดขวางทางจราจร เช่นกีดขวางถนน ทางระบายน้ำ 
หรือทางสาธารณะ ผู้รับจ้างต้องจัดหาทางแยก ทางเบี่ยง ทางสำรอง หรือทาง
สาธารณูปโภคการชั่วคราว ให้สาธารณชนใช้สอยได้ตลอดเวลา 

1.1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ 3 ในบริเวณ
ก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงโดยจัดทำประกันภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ให้กับบุคคลที่ 3 และทรัพย์สินด้วย 

 
 



 
  
 

 

  -2- 

ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 2 งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน 

หมวด 1 งานสถานที่ก่อสร้าง 
 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 
 1.2  การตัดหรือโค่นล้มต้นไม ้

ในกรณีที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามที่ผู้
 ว่าจ้างกำหนดให้ตัดบางส่วนหรือโค่นหรือย้ายต้นไม้ดังกล่าวไปไว้ในบริเวณอ่ืนดังนี้ 

1.2.1  การตัดหรือโค่นต้นไม้เดิมในเขตก่อสร้างเป็นภาระของผู้รับจ้าง โดยต้องรับอนุมัติ
จากผู้ว่าจ้างเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ต้นไม้ที่อนุมัติให้ตัดหรือโค่นลงนั้น ผู้รับ
จ้างต้องนำซากไปเก็บกองไว้ ณ บริเวณที่กำหนดให้ด้วยโดยถือเป็นทรัพย์สินของ
ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

1.2.2  ในกรณีที่ผู ้ว่าจ้างกำหนดให้ย้ายต้นไม้ออกไปจากเขตก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้อง
ดำเนินการขุดย้ายต้นไม้ดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการที่เหมาะสมเพื่อมิให้ต้นไม้
ดังกล่าวตายลง วิธีการขนย้ายต้นไม้เริ่มจากการเตรียมการ การขุด การขนย้าย
และการนำไปปลูก จะต้องได้รับอนุมัติการผู้ว่าจ้างเสียก่อน เมื่อย้ายไปแล้วผู้รับ
จ้างต้องรับผิดชอบดูแลต้นไม้ด ังกล่าวจนกว่าจะทรงตัวได้ด ี หรือภายใน
กำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ดูแล 

1.2.3  ผู้รับจ้างจะต้องระวังรักษาสนามหญ้า ไม้พุ่ม ต้นไม้ ถนน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่
อยู่ในบริเวณก่อสร้างหรือใกล้เคียง ซึ่งผู ้ว่าจ้างจะเก็บรักษาไว้ ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยมิให้เสียหาย จากการก่อสร้างโดยเฉพาะไม้ยืนต้นที ่อยู ่เดิมจะต้อง
ป้องกันมิให้เป็นอันตรายจาการขุดดิน การถมดิน แรงสั่นสะเทือนจากการ เจาะ
เสาเข็มระหว่างการก่อสร้าง 

 1.3 การปรับระดับดินเดิมในสนาม 
ผ ู ้ร ับจ ้างจะต ้องดำเน ินการปร ับระด ับพื ้นท ี ่บร ิ เวณก่อสร ้างให ้เหมาะสมที ่จะ

 ดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่งานเจาะเสาเข็มตอกในกรณีที่อาคารมีระดับชั้นใต้ดินลงไปจาก
 ระดับดินที่ปรากฏ ผู้รับจ้างอาจใช้วิธีเปิดหน้าดินออกท้ังหมดก่อนที่จะทำการเจาะเข็มเพ่ือ
 ความสะดวกในการทำงานเสาเข็มและฐานรากก็ได้ โดยจะต้องจัดเตรียมเสนอวิธีการเปิด
 หน้าดิน การป้องกันดินด้านข้างพังทลาย การระบายน้ำออกจากที่ดิน เสนอมาให้ผู้
 ว่าจ้างตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นชอบเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ระดับหัว
 เสาเข็มเจาะ ระดับฐานราก ที ่แสดงในแบบหากผู ้รับจ้างมีข้อสงสัยให้สอบถามผู ้ว่า
 จ้าง เพื่อขึ้นรายละเอียดในส่วนนี้ให้ชัดเจน ก่อนที่ผู้ที่รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต่อไป 
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2 การป้องกันปลวก (TERMITE CONTROL) 
 2.1 ขอบเขตของงาน 

งานป้องกันปลวกที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง ผู ้ร ับจ้างจะต้องจัดเตรียมเขียนแบบ
 ประกอบการติดตั้ง SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทั่วไปในระบบ SOIL 
 TREATMENT เพ่ือขออนุมัติก่อนดำเนินการ หากมิได้ระบุในระบบ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ
 ป้องกันปลวกในระหว่างก่อสร้าง หรือก่อนก่อสร้างปกคลุมพื้นผิวดิน 

 
 2.2 วัสดุ 

วัสดุป้องกันปลวกชนิดที่เป็นสารประกอบเคมีน้ำมันเข้มข้นหรือชนิดของเหลวข้น หรือสาร
 ประกอบเคมีชนิดผงให้น้ำเจือจางสารประกอบ ก่อนการใช้งานวัสดุดังกล่าวจะต้องไม่เป็น
 อันตรายต่อพืชพันธุ์ 

2.2.1 เลนเทร็ค 400 อีซี (LENTREK 400EC) อย.พวส.
 380/2536 

2.2.2 สเตดฟาส 8 เอสซี (STEADFAST 8 SC) อย.พวส.
 476/2535 

2.2.3 ลิคเทน ทีซี  (LYCTANE TC)  อย.พวส.
 423/2536 

2.2.4 เดมอน ทีซี  (DEMON TC)  อย.พวส.
 165/2538 

2.2.5 หรือวัสดุเทียบเท่า ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงาน
 คณะกรรมการอาหารและยา 

 2.3 ตัวอย่างวัสดุ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่จะใช้ ซึ่งผลทดสอบค่ามาตรฐานความปลอดภัย (LD50 ทาง
 ปากของหนู) พร้อมทั้งทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา ไม่น้อย
กว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้ทางผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบเห็นชอบก่อน
นำไปใช้งาน 
 

 2.4 การติดตั้ง 
  2.4.1 การสร้างแนวป้องกัน 

• ก่อนก่อสร้าง เมื่ออาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
ในเวลาเดียว ถ้าจะมีเพิ่มเติมหน้าดินหรือปรับระดับ ควรกระทำก่อนที่
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จะสร้างแนวป้องกันปลวก การฉีดสารเคมีต้องทำอย่างต่อเนื่องและคลุม
ทุกจุดของพ้ืนที่ก่อสร้าง จะไม่มีการละเว้นมุมใดหรือส่วนใดของอาคาร 

• หลังก่อสร้าง ในกรณีที ่ไม่มีการป้องกันก่อนก่อสร้าง ให้กระทำหลัง
ก่อสร้างโดยการเจาะพ้ืนและอัดน้ำยาลงไป 

  2.4.2 การเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง 

• เก็บเศษไม้ รากไม้ และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นอาหารของปลวก
ออกจากบริเวณก่อสร้างให้หมด บริเวณช่องโล่งใต้อาคารจะต้องไม่เหลือ
กองหิน กองดิน หรือกองไม้ตกค้างอยู่ 

• อาคารแยกส่วนหรือสิ่งต่อเติม จุดเชื่อมต่อของอาคารจะต้องเว้นช่องว่าง 
2-3 นิ้ว เพื่อการตรวจสอบปัญหาปลวกหรืออัดสารเคมีป้องกันได้ 

• ช่องระบายอากาศใต้อาคารจะต้องทำช่องเปิดทำความสะอาด และเพ่ือ
เข้าตรวจหาปลวกได้อย่างทั่วถึง 

• ผนังโครงสร้างของฐานอาคารที่เป็น 2 ชั้น หรือวัสดุก่อสร้างที่เป็นรูและ
โพรง เช่น อิฐ บล็อก ให้อุดด้วยปูนซีเมนต์ให้พ้นแนวระดับผิวดินอย่าง
น้อย 1 เมตร 

 2.4.3  สารเคมีและอัตราการใช้ 
  สารเคมีที่เลือกใช้ในการป้องกันปลวก จะต้องใช้การพิจารณาอนุญาตและข้ึน 

  ทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
  เท่านั้น สารเคมีตามข้อ 2 ที่ได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  

อัตราการใช้สารเคมี 

สารเคมี เปอร์เซ็นต์การใช้ 

LENTREK 400EC 0.5 - 1.0 % 

STEADFAST 8 SC 0.1 % 

LYCTANE TC 0.25 – 0.5 % 

DEMON TC 0.25 – 0.5 % 

 
  2.4.4 การใช้สารเคมี 

• ควรเลี่ยงการใช้สารเคมีใกล้บริเวณบ่อน้ำ หรือแหล่งน้ำอื่นๆ 

• ฉีดสารเคมีให้ทั่วทุกจุดของฐานอาคารที่ก่อสร้าง โดยเน้นฐานราก คานคอ
ดิน รวมทั้งจุดที่มีความชื้นสูง ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารด้วย
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เครื่องอัดความดันสูง 25 psi สารเคมีต้องเป็นชนิดที่มีความเข้มข้นตาม
มาตรฐานกำหนด ในอัตราส่วนการใช้สารเคมี 5 ลิตร/ตารางเมตร 

• ระยะปฏิบัติงานฉีดสารเคมีควรทำในระยะเวลาก่อสร้าง ถ้าพ้ืนที่เป็นช่องโล่ง
ใต้อาคาร ฉีดสารเคมีเมื่อได้เกลี่ยหรือกลบหน้าดินเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็น
คอนกรีตผิวพื้นให้ฉีดสารเคมีเมื่อปรับพื้นหรือปรับระดับแล้ว และห้ามการ
ขุดคุ้ยดินพื้นที่หลังจากฉีดสารเคมี การฉีดสารเคมีไม่ควรกระทำในพื้นที่ที่
เปียกแฉะ เช่น หลังฝนตกหนัก หรือพื้นที่ที่มักถูกชะล้างและมีการเคลื่อน
ไหลของพ้ืนดิน เช่น พ้ืนที่ลาดเอียง 

• แนวป้องกันภายนอกอาคาร ในกรณีที่นำดินมาตกแต่งเนินดินหรือแต่งสวน
รอบอาคาร จะต้องทำการฉีดสารเคมีซ้ำในบริเวณนั้นด้วย 

• หากมีการปรับหรือขุดพื้นที่เมื ่องานสร้างแนวป้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จะต้องฉีดสารเคมีซ้ำในพื้นทีด่ังกล่าวอีกครั้ง 

• ท่อน้ำดี น้ำเสีย หรือท่อต่างๆ ที่ต้องเจาะเข้า หรือฝังผ่านพื้นอาคาร จะต้องฉ
ฉีดสารเคมีบริเวณปากทางเข้าโดยรอบท่อ 

 2.5 การทำความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง หลังจากการติดตั้งด้วยความประณีต

 เรียบร้อยก่อนขออนุมัติตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 
 2.6 ข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัย 

สารเคมีป้องกันปลวกอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยซึมเข้าทางผิวหนัง สูดดมไอ
 ระเหย หรือละอองและเข้าทางปาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

 2.7 การรับประกันผลงาน 
  เมื่อมีการฉีดสารเคมีป้องกันปลวกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ออกใบรับประกันผลงานดังต่อไปนี้ 

2.7.1 ระบุว ิธ ีการปฏิบัต ิตามข้อกำหนดมาตรฐานของ TPMA (THAILAND PEST 
MANAGEMENT ASSOCIATION)  

2.7.2 ระบุท่ีอยู่ของสถานที่ของงานที่ทำ โดยอธิบายลักษณะอาคารพอสังเขป 
2.7.3 ระบุชื่อ ที่อยู่ ผู้ทำบริการ 
2.7.4 ระบุชื่อสารเคมี 
2.7.5 วันทีท่ำการบริการ และระยะเวลารับประกัน 3 ปี
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หมวด 2 งานก่อผนัง 

1 ผนังก่ออิฐ (BRICK MASONRY) 
1.1 ขอบเขตของงาน 

งานก่อผนังตามที่ระบุไว้ในแบบ ผู้รับข้างจะต้องเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING หรือ
 แผงตัวอย่างในส่วนต่างๆ เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบก่อนทำการติดตั้ง 
1.2 วัสดุ 

การก่อผนังทั่วไป หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ผลิตภัณฑ์บล็อกคอนกรีตเชิงตันรับ
น้ำหนักแทนบริค (TAN-BRICK) หรืออิฐคอนกรีตตัน มวลกลาง Q-BRICKS  หรืออิฐมอญที่
ได้มาตรฐาน ม.อ.ก โดยมีรายละเอียดดังนี้:- 
1.2.1 อิฐมอญ 

เป็นอิฐเชิงตันไม่รับน้ำหนัก GRADE A ซึ่งทำจากดินเหนียวผิวบน, ดินดาน, ดิน
 ทนไฟ มีเนื้อแข่งแกร่ง ไม่แตกร้าว ขนาดได้สัดส่วนไม่บิดเบี้ยว ทำด้วยมือหรือ
 เครื่องจักร และต้องมีเครื่องหมายแสดงของผู้ผลิตอย่างชัดเจน ได้มาตรฐาน 
 มอก. 77-2531 

 คุณสมบัติ : - อัตราการทนไฟ           -   1-2 ซม. 
• กำลังอัด - 20-30 กก.ตร.ซม 
• ความหนาแน่น - 1,600-1,800 กก./ลบ.ม. 
• ค่าการดูดซึมน้ำ - ไม่เกิน 25 % 
• น้ำหนักรวมปูนก่อและปูนฉาบ 2 ด้าน  - ̃̃180 กก./ตร.ม. 

1.2.2 ปูนซิเมนต์ 
 ใช้ปูนซิเมนต์ผสมหรือปูนมอร์ตาร์ เพ่ืองานก่อโดยเฉพาะตามมาตรฐาน มอก. 80-
 2550 เช่น ผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์ตราเสือ, งูเห่า หรือตรานกอินทรีย์ หรือที่มี
 คุณภาพเทียบเท่า 
1.2.3 ทราย 
 เป็นทรายน้ำจืด ปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทำให้เสียความแข็งแรง มี
 ขนาดคละกันดังนี้ 
 เบอร์ตะแกรงมาตรฐานสหรฐัเปอร์เซ็นต์สะสมผ่านโดยน้ำหนัก 

             4           100 
              8             95 – 100 
            16            60 – 100 
          30                     35 – 70 
          50           15 – 35 
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                                 100         2 – 15 
1.2.4 น้ำ 
 น้ำที่ใช้ผสมปูนก่อ ต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแร่ธาตุ 

กรด ด่าง และสารอินทรีย์ต่างๆ ในปริมาณท่ีจะทำให้ปูนก่อเสียความแข็งแรง 
1.2.5 ตะแกรงลวด 
 ตะแกรงลวดที่ใช้ยึดผนังก่ออิฐ ต้องเป็นชนิดอาบสังกะสีขนาดช่อง ¼” 
1.2.6 เหล็กเสริม 
 ใช้เหล็ก GRADE SR 24 มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย 

มอก.20-2520 (เหล็กเสริมคอนกรีต หรือเหล็กกลม 
1.3 ตัวอย่างวัสดุ 
  ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งเพื่อเห็นชอบและ 
  อนุมัติก่อน จึงจะนำไปใช้ติดตั้งได้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
1.4  การก่อผนัง 

1.4.1 การผสมปูนก่อ 
 ให้ใช้ส่วนผสมของปูนก่อโดยปริมาตร ดังนี้ 
  ปูนซีเมนต์ขาว  1 ส่วน 
  ปูนขาว   1 ส่วน 
  ทราย   4 – 6  ส่วน 
  น้ำ   พอประมาณ 
 ของน้ำที่ใช้ต้องให้พอดี ไม่แข็งไม่เหลวจนเกินไปการผสมปูนก่อ ต้องคลุกปูนขาว
 กับทรายให้เข้ากันดี แล้วจึงเติมปูนซีเมนต์และน้ำ ปริมาณ 
1.4.2 การแต่งแนวเซาะร่องรอยต่อระหว่างแผ่นอิฐ 
 แนวรอยต่อระหว่างแผ่นอิฐต้องไม่ตรงกันทุกชั้นในแนวตั้ง ต้องก่อสลับแนวชั้นต่อ
 ชั ้น ขนาดรอยต่อประมาณ 1 ซม. นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื ่น ต้องให้เห็น
 รอยต่อโชว์แนวอิฐระหว่างแผ่นอิฐแต่ละแผ่นอย่างชัดเจน ได้ระดับทั้งแนวตั้งและ
 แนวนอน โดยปราศจากการหลุดล่อนของปูนก่อ 
1.4.3 จุดตัดของผนัง 
 ที่จุดตัดของผนังต้องยึดด้วยแผ่นตะแกรงลวด ขนาดกว้าง 5 ซม. ยาว 30 ซม. ทุก
 ระยะ 40 ซม.  
1.4.4 การยึดผนังติดกับโครงสร้าง 
 ที่รอยต่อของด้านข้างและด้านบนของผนังกับโครงสร้างอาคารต้องยึดด้วยเหล็ก
 เสริม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 40 ซม. โดยให้ปลายฝังอยู่ในผนัง
 ไม่น้อยกว่า 20 ซม. 
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1.4.5 คานทับหลัง 

• การก่อผนังอิฐทั้งหมด ให้ก่อโดยมีคนเอ็นทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล.
ทั้งหมด โดยมีคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ทุกระยะไม่เกิน 2.60 ม . และมี
เสาเอ็น ค.ส.ล. ทุกระยะไม่เกิน 2.20 ม. 

• ตามวงกบประตู – หน้าต่าง ตามแนวชิดกันระหว่างผนังและตามมุมผนัง
ต่างๆ ทั้งหมดทุกแห่งให้ก่อผนังอิฐโดยทำเสาเอ็น และคานเอ็นทับหลัง     
ค.ส.ล. ตามความหนาของผนังทั้งหมด 

1.4.6 เสาเอ็น  
 ที่ขอบของช่องเปิดในผนัง (เช่น ประตูและหน้าต่าง) และทุกความยาวไม่น้อยกว่า 
 40 เท่าของความหนาของผนัง ต้องมีเสาเอ็นโดยการใช้เหล็กเสริมตามแนวดิ่ง 
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. 2 เส้นวางอยู่ในตำแหน่งแกนกลางของเสา ปลาย
 เหล็กแต่ละข้างยึดติดกับโครงสร้าง นอกจากระบุไว้ในแบบว่าเป็นอย่างอ่ืน 
1.4.7 ร่องกันแตก (CONTROL JOINTS) 
 ให้ทำ CONTROL JOINTS ในปูน ก่อคานทับหลัง และเสาเอ็นตามตำแหน่งที่
 ระบุไว้ในแบบ ขนาดกว้าง 1 ซม. ลึก 1.5 ซม. 
1.4.8 การก่อผนังทั่วไป หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้ก่อสูงจรดท้องพ้ืนโครงสร้าง และ
 ฉาบปูนเร ียบทั ้ง 2 ด้านตลอดความสูง รวมถึงมีการป้องกันไฟลาม ตาม
 ข้อกำหนดการป้องกันไฟภายในโครงการ 
1.4.9 ผนังห้องน้ำ – ส้วม ให้ใช้ก่อผนังด้วยอิฐมอญ 

1.5 การทำความสะอาด 
  ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เกี ่ยวข้องหลังจากการติดตั้งด้วยความประณีต        
  สะอาดเรียบร้อย ปราศจากคราบน้ำปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปื้อนต่างๆ ก่อนขอ    
  อนุมัติตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 
1.6 การรับประกันผลงาน 
  ผู ้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการก่อ หากเกิดการชำรุดเสียหายอัน          
  เนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการก่อ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้
  อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 
 

2  ผนังบล็อกคอนกรีตมวลเบา (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE) 
2.1 ขอบเขตของงาน 
  ภาคนี้จะกล่าวถึงงานก่อผนังด้วยบล็อกคอนกรีตมวลเบา แบบมีฟองอากาศ- อบไอน้ำ     
  ตามที่ระบุไว้ในแบบ ซึ ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า บล็อกคอนกรีตมวลเบา ผู ้รับจ้างจะต้อง        
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  จัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING  หรือแผงตัวอย่างในส่วนต่างๆ เพ่ือขออนุมัติและ 
  ตรวจสอบก่อนทำการติดตั้ง 
 
2.2 วัสดุ 
  วัสดุที่จะนำไปยังสถานที่ก่อสร้างจะต้องมีเครื่องหมายแสดงของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน 
  บรรจุบนพาเลทและได้มาตรฐาน 

2.2.1 บล็อกคอนกรีตมวลเบา 
 เป็นวัสดุก่อผนังมวลเบา ที่มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจ่ายอย่างสม่ำเสมอในเนื้อ
 คอนกรีต ก้อนตันไม่มีรูกลวง และทำให้แข็งด้วยการอบไอน้ำ ใช้งานด้วยวิธีก่อบา
 ร่วมกับปูนก่อบาง 2-3 มม. มีชื่อทางกางว่า “ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมี
 ฟองอากาศ-อบไอน้ำ”  (ACC : Autoclaved Aerated Concrete) ผลิตภัณฑ์
 ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505-
 2541 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ขนาดมาตรฐานกว้าง 20 ซม. ยาว 60 ซม. และความหนาตั้งแต่ 7.5, 10, 12.5, 
 15, 20 และ 25 ซม. ตามกำหนดโดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับอนุญาต
 ชั้นคุณภาพ 2 ขนาด 0.5 และมีคุณสมบัติดังนี้ 

• ความหนาแน่นแห้ง (DAY DENSITY) ไม ่เก ิน 500-600 กิโลกร ัม/
ลูกบาศก์เมตร 

• ค่ากำลังรับแรงอัด (COPMRESSIVE STRENGTH) ไม่น้อยกว่า 300 กก./
ตร.ซม. 

• อัตราการทนไฟ (FIRE RATING) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ต่ำกว่า 4 
ซม. ที่ความหนา 7.5 ซม. 

• อัตราการดูดกลืนน้ำ (WATER ABSORPION) ไม่เกิน 31 โดยปริมาตร 

• ค่าการนำความร้อน (THERMAL CONDUCTIVITY) ไม่เกิน 0.10 วัตต์/
เมตร-เคลวิน 

2.2.2  ปูนก่อบางสำเร็จรูป (THIN CED ADHESIVE MORTAR) เป็นปูนก่อบางหรือปูน
 กาว สำหรับงานผนังคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้งานได้ทันทีเมื ่อผสมน้ำ
 สะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดผสมเสร็จ โดยไม่ต้องผสมสารเคมีใดๆ อีก มีค่ากำลัง
 รับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 100 กก./ตร.ซม. ค่าแรงยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 
 1.50 กก./ตร.ซม. ปูนก่อต้องมีแรงยึดเหนี่ยวสูงเนื้อละเอียดรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน 
 หรือหลุดง่าย ใช้งานได้โดยไม่ต้องราดน้ำ BLOCK ก่อนก่อ ตามมาตรฐาน DIN 
 18555 
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2.2.3 ปูนฉาบสำเร็จรูป (RENDERING MORTAR) เป็นปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสำหรับงาน
 คอนกรีตเบาโดยเฉพาะสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมน้ำ ผสมเสร็จโดยไม่ต้องมี
 ส่วนผสมเพิ่มใดอีก มีค่ากำลังแรงอัดที่ 28 วัน ประมาณไม่เกิน 50 กก./ตร.ซม. 
 และมีค่าแรงยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 0.80 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน DIN 18555 
เนื้อละเอียด เหนียวลื่น สามารถฉาบได้บางที่ความหนา 0.5-1.0 ซม. หลังจาก
ราดน้ำที่ผนังได้โดยไม่แตกร้าว 

2.2.4 คานทับหลังสำเร็จรูป (LINTEL) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ทำการเสริมเหล็ก 2 
ชั้น เพื่อให้สามารถรับแรงดันหรือแรงเฉือนได้มากขึ้น ใช้วางลงบนผนัง BLOCK 
เหนือช่องเปิดประตู หรือหน้าต่างทดแทนการหล่อเสาเอ็นหรือทับหลัง ค.ส.ล. 
โดยมีระยะนั่งของปลายคานทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 15 ซ.ม. ขึ้นไป มีความหนา
เท่ากับผนังใช้ได้สำหรับกรณีท่ีใช้ผนัง BLOCK หนา 10 ซม. ขึ้นไป 

 
2.3 ตัวอย่างวัสดุ 
  ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้อนุมัติก่อน จึงจะ 
  นำไปใช้ติดตั้งได้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 
2.4 วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา 

2.4.1 ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา แล้วกำหนดระยะตี
เส้นแนวก่อให้ถูกต้อง และขึงแนวเส้นเอ็น เพ่ือช่วยให้ก่อได้ง่ายขึ้น 

2.4.2 เริ่มก่อโดยการใช้ปูนทรายทั่วไป วางลงไปตามแนวที่จะก่อเพื่อช่วยปรับระดับ
พ้ืนที่ให้ได้แนวระนาบเดียวกัน ความสูงประมาณ 4-5 ซม. จากนั้นป้ายปูนก่อบาง
ที่ได้ผสมไว้แล้วด้วยเกรียงก่องหนาประมาณ 2-3 มม. ตลอดแนวด้านล่างบล็อก
ก้อนแรกแล้ววางก้อนบล็อกไปบนปูนทราย ใช้ค้อนยางและระดับน้ำช่วยจัดให้ได้
แนวระดับท่ีถูกต้อง 

2.4.3 เริ่มก่อบล็อก ก้อนที่ 2 โดยป้ายปูนก่อบางลงไปบริเวณด้านข้างของก้อนแรก แล้ว
วางบล็อกก้อนที่ 2 ลงไปให้ชิดกับก้อนแรก ใช้ค้อนยางเคาะให้ชิดกัน ตรวจเช็ด
ระดับน้ำทุกครั้ง ทำเช่นนี้กับก้อนที่ 3,4 ไปจนก่อจบชั้นนี้ 

2.4.4 เมื่อจำเป็นต้องตัดก้อนบล็อกให้วัดระยะให้พอดี แล้วใช้เลื่อยตัดบล็อกตัดให้ได้
แนวดิ่งฉาก 

2.4.5 บล็อกชั้นที่ 2 ให้ก่อด้วยวิธีสลับแนวระหว่างแถวชั้นล่าง โดยให้แนวเหลื่อมกันครึ่ง
ก้อน หรืออย่างน้อย 10 ซม. ก่อให้ได้แนวทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยป้ายปูนก่อ
บางที่ด้านข้างของก้อนแถวนั้น และด้านบนของก้อนแนวล่างด้วยเกรียงก่อ ปูนก่อ
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จะไม่หกล้นออกด้านข้าง และจะต้องป้ายปูนก่อให้ต่อเนื่องตลอดแนวไม่มีช่องว่าง 
(โดยไม่ต้องตอกแผ่นเหล็กใดๆ เพ่ือยึดก้อน BLOCK อีก 

2.4.6 ปลายก้อนที ่ก่อชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็น จะต้องยึดด้วยแผ่นเหล็กยึด 
(MERAL SRAP) ยาวประมาณ 22 ซม. เข้ากับเสาด้วยตะปูคอนกรีต หรือดุกสกรู
ทุกระยะ 2 ชั้นของแนวก่อ BLOCK 

2.4.7 หากพื้นที่ของผนังมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตาราง จะต้องมีเสา
เอ็นหรือคานเอ็น ค.ส.ล. ขนาด 10 ซม. โดยให้เหล็กเสริม 2 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลาง
อย่างน้อย 6 ซม. และมีเหล็กปลอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 20 ซม. 
ปลายของเหล็กจะต้องฝังลึกในพื้น หรือคานท่ีเป็นโครงสร้างหลัก 

2.4.8 บริเวณมุมผนังที่ก่อมาบรรจบกัน อาจก่อประสานเข้ามุม (INTERLOCKING) ได้ 
แต่ทั้งนี้ผนังต้องมีระยะไม่เกนที่ตารางกำหนด โดยคิดพื้นที่ต่อเนื่องกัน (ยกเว้น
กรณีใช้ผนัง BLOCK หนา 7.5 ซม. ต้องทำเสาเอ็น และ/หรือคานเอ็น ค.ส.ล. ทุก
มุมผนังและขนาดพื้นที่ก่อไม่เกิน 10 ตร.ม. 

2.4.9 การยึดกบเข้ากับผนัง สามารถทำได้หลายวิธี อาจใช้แผ่นเหล็ก METAL STAEP 
ยึดด้วยตะปูเข้ากับวงกบไม้ทุกชั้นของรอยต่อระหว่าง BLOCK แล้วป้ายทับด้วย
ปูนก่อ ก่อนวาง BLOCK ทับลงไป แล้วอุดแนวรอยต่อข้าววงกบให้แน่นด้วยปูนก่อ 
(ยกเว้นกรณีใช้ผนัง BLOCK หนา 7.5 ซม. ต้องทำเสาเอ็น /คานเอ็น ค.ส.ล. 
โดยรอบ) 

2.4.10 สำหรับผนังความหนาตั้งแต่ 10 ซม. ขึ้นไป เหนือช่องประตูหน้าต่างหรือช่องเปิด
อื่นๆ อาจเลือกใช้ทับหลังสำเร็จรูป (LINTEL) วางลงบนช่องเปิด ให้มีระยะนั่งบน
ผนังทั้ง 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า 15 ซม. ขึ้นไป แทนการหล่อเสาและคานเอ็น ค.ส.ล. 

2.4.11 การก่อผนังให้ก่อชนท้องคานหรือท้องพื้นทุกแห่ง โดยเว้นช่องไว้ประมาณ 2 -3 
ซม. แล้วอุดให้แน่นด้วยปูนทรายตลอดแนว และจะต้องยึดแผ่นเหล็ก METAL 
STRAP ที่ท้องพ้ืนหรือท้องคานไว้ทุกระยะไม่เกิน 120 ซม. ผนังที่ก่อสูงไม่ชนท้อง
คาน หรือพ้ืน (ก่อลอย) จะต้องทำทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตามข้อ 
3.6 ตลอดแนว  

2.4.12 การก่อผนังที่ชนกับท้องพื้นโครงสร้างอาคาร ซึ่งอาจมีการแอ่นตัวมากเป็นพิเศษ 
เช่นพื้นระบบ POST TENSIONED หรือโครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นด้านบนไว้
ประมาณ 2-4 ซม. แล้วเสริมว ัสดุที ่ม ีความยึดหยุ ่นตัวได้ เช ่น โฟม หรือ 
 FIBRE GBLASS  และหลีกเลี่ยงการฉาบชนท้องพื้น แต่หากจำเป็นให้เซาะร่องไว้
ตามแนวรอยต่อ 

2.4.13 การวางฝังท่อสายไฟและน้ำในผนัง สามารถใช้เหล็กเซาะร่องขูดออกตามแนว 
หรือเครื่องตัดไฟฟ้า เป็นร่องแนวลึก 2 แนว แล้วสกัดออก ทั้งนี้ไม่ควรลึกเกิน 1 
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ใน 3 ของความหนาของผนัง จากนั้นอุดปูนทรายให้แน่นเต็มแล้วปิดทับด้วยข่าย
กว้าง 20 ซม. ตลอดแนวก่อฉาบปูนทับ 

2.4.14 กรณีที่ทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟและท่อน้ำไว้ก่อน ให้ก่อผนังห่างจากแนวท่อ
เล็กน้อย แล้วอุดด้วยปูนทราย กรณีที่มีช่องใหญ่กว่า 2 นิ้ว ให้เทคอนกรีตตลอด
แนวท่อ หากเป็นท่อขนาดเล็กให้ใช้วิธีบากก้อน แล้วติดทับด้วยลวดตาข่าย ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม. ตลอดแนวก่อนทำการฉาบ 
 

2.5 การฉาบปูน (HOW TO RENDER)  
2.5.1 การเตรียมผิว 

• ใช้แปรงตีน้ำหรือไม้กวาดปาดเศษผงที่ติดอยู่บนผนังออกให้หมด 

• หากมีรอยแตกบิ่นของผนัง ให้อุดซ่อมก่อนด้วยปูนซ่อม โดยผสมเศษผง
คอนกรีตมวลเบา จากการตัดเข้ากับปูนก่อ และน้ำผสมให้เข้ากันดี แล้ว
นำไปป้ายอุดจุดที่ต้องซ่อม ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนฉาบ 1 วัน  

• ราดน้ำที่ผนังก่อนฉาบ เช่นเดียวกับผนังก่อทั่วไป 

• รอให้ผิวผนังดูดซับน้ำจนแห้งเล็กน้อย จึงเริ่มลงมือฉาบ 
2.5.2 วิธีฉาบปูน 

• ความหนาปูนฉาบที่จะแนะนำ 0.5-1.0 ซม. โดยทำการฉาบเป็น 2 ชั้น      
ชั้นละประมาณครึ่งหนึ่งของความหนาทั้งหมด 

• ก่อนฉาบให้ทำการติดลวดข่ายตามคำแนะนำ เช่น มุมวงกบประตู -      
หน้าต่าง, รอยต่อเสาคาน 

• ปูนฉาบสามารถใช้ร่วมกับเครื่องผสม และเครื่องพ่นปูนฉาบได้ 

• ไม่ควรใช้ปูนฉาบชนิดอื่น ฉาบบนผนังคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปูน  
ทรายผสมเองหน้างาน เพราะมีโอกาสหลุดล่อนและแตกร้าวสูง เพราะไม่
มีคุณสมบัติเหนี่ยวและสารอุ้มน้ำเพียงพอ 
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3 งานผนัง Precast Concrete  
ผนังก่ออิฐ หรือผนังก่ออิฐมวลเบาทั้งหมดในโครงการนี้ ผู้รับจ้างสามารถเสนอใช้ Precast 

Concrete ทั้งโครงการ หรือบางส่วนของโครงการได้ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้  
- ผนัง Precast Concrete ความหนารวมฉาบ 2 ด้าน ต้องไม่น้อยกว่า 10 cm. และต้องไม่

มากกว่า 12 cm.  
- ผนัง Precast Concrete ความหนารวม ฉาบ 1 ด้าน กรุกระเบื้อง 1 ด้าน ต้องไม่น้อย

กว่า 12.5 cm. และต้องไม่มากกว่า 14 cm.  
ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเสนอ Shop Drawing รายการคำนวณ และวิธีการติดตั้ง  ของผนัง Precast 

Concrete รวมถึงจุดยึด จุดเชื่อมต่อของผนังต่าง ๆ  เพ่ือให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบ  
เจ้าของโครงการหรือตัวแทนเจ้าของโครงการพิจารณา
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หมวด 3 งานโลหะ 

1. งานเหล็กรูปพรรณ 
1.1 ข้อกำหนดทั่วไป 

1.1.1 บทกำหนดหมวดนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณ ท่อกลม ท่อเหลี่ยม (STEEL RUBING) 
ทุกชนิด 

1.1.2 รายละเอียดเกี ่ยวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ ่งมิได้ระบุในแบบและกำหนดนี้ตาม        
“มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ทุกประการ 

1.2 วัสดุ 
   เหล็กรูปพรรณทั้งหมด จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   ที่ มอก. 1227-2539 หรือ ASTM หรือ JIS ทั้งหมด ที่เหมาสม ในกรณีที่มิได้ระบุในแบบ 
   ให้ถือว่าเป็นเหล็กชนิดเทียบเท่า A 36 หรือ SS 400 

1.3 การกองเก็บวัสดุ 
   เหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนพื้นเหนือพื้นดิน    
   จะต้องรักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ และต้องระวังรักษา   
   อย่าให้เหล็กเป็นสนิม ในกรณีที่ใช้เหล็กที่มีคุณสมบัติต่างกันหลายชนิด ต้องแยกเก็บและ   
   ทำเครื่องหมาย เช่น โดยการทาสีแบ่งแยกให้เห็นอย่างชัดเจน 

1.4 การจัดทำ SHOP DRAWING  
   ก่อนที่จะทำการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING  
   เพ่ือรับความเห็นชอบโดย SHOP DRAWING นั้นจะต้องประกอบด้วย  

1.4.1 แบบที่สมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต่อ การประกอบ และการติดตั้ง
รูสลักเกลียว รอยเชื่อม และรอยต่อที่กระทำในโรงงาน 

1.4.2 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
1.4.3 จะต้องมีสำเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกติดตั้ง ตลอดจนการยึดโยง

ชั่วคราว 
1.5 การดัด 

   การดัดต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดการบิดเบี้ยว หรือเกิดเป็นริ้วลูกคลื่น                                    
   การดัดแผ่นเหล็กที่อุณหภูมิปกติจะต้องใช้รัศมีของการดัดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา
   ของแผ่นเหล็กนั้น ในกรณีที่ทำการดัดที่อุณหภูมิสูง ห้ามทำให้เย็นตัวลงโดยเร็ว สำหรับ    
   เหล็กกำลังสูง (HIGH-STRENGTH STEEL) ให้ทำการดัดที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น 
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1.6 รูและช่องเปิด 

   การเจาะ หรือตัด หรือกดทะลุให้เป็นรู ต้องกระทำตั้งฉากกับผิวเหล็ก นอกจากระบุเป็น    
   อย่างอื่น ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ หากรูที่เจาะไว้ไม่ถูกต้องจะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเชื ่อม    
   และเจาะรูใหม่ให้ถูกตำแหน่ง ในเสาะท่ีเป็นเหล็กรูปพรรณต่อกับคาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะ
   รูให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือ   
   แหว่ง ขอบรูไว้เพื ่อให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อย        
   ปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง ขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กน้อยอันเกิดจากการเจาะด้วยสว่าน    
   ให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครื ่องมือที ่เหมาะสมโดยลบมุม 2 มิลลิเมตร ช่องเปิดอื ่นๆ         
   นอกเหนือจากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนา    
   ขององค์อาคารที่เสริม รูหรือช่องเปิดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิดขององค์      
   อาคารที่เสริมนั้น 

1.7 การประกอบและยกติดตั้ง 
1.7.1 ให้พยายามประกอบที่โรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
1.7.2 การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต้องการทำอย่างละเอียดประณีต 
1.7.3 องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 
1.7.4 การติดตัวเสริมกำลังและองค์อาคารยึดโยงให้กระทำอย่างประณีต สำหรับเสริม      

 กำลังที่ติดแบบอัดให้สนิทจริงๆ  
1.7.5 รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของ

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่ 1003-18 ทุกประการ 
1.7.6 ไฟทีใช้ตัดควรมีเครื่องมือกลเป็นตัวนำ 

1.8 การเชื่อม 
1.8.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC/AWS สำหรับการเชื่อมในงานก่อสร้างอาคาร 
1.8.2 ผิวหน้าที่จะทำการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรัน ไขมัน สี 

และวัสดุแปลกปลอมอ่ืน ๆที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้ 
1.8.3 ในระหว่างการเชื่อมจะต้องยึดชิ้นส่วนที่จะเชื่อมติดกันให้แน่น เพ่ือให้ผิวแนบ

สนิทสามารถทาสีอุดได้โดยง่าย 
1.8.4 หากสามารถปฏิบัติได้ให้พยายามเชื่อมในตำแหน่งราบ 
1.8.5 ให้วางลำดับการเชื่อมให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยว และหน่วยแรงตกค้างใน

ระหว่างกระบวนการเชื่อม 
1.8.6 ในการเชื ่อมแบบซนจะต้องเชื่อมในลักษณะที่จะให้ได้ PENETERATION โดย

 สมบูรณ์ โดยมิให้กระเปาะตะกรันขังอยู่ ในกรณีนี้อาจใช้วิธีลบมุมตามขอบหรือ 
 BACKING PLATES ก็ได้ 
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1.8.7 ชิ้นส่วนที่จะต้องเชื่อมแบบทาบจะต้องว่างให้ชิดกันที่สุดเท่าที่จะมากได้ และไม่ว่า
กรณีใดจะต้องห่างกันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 

1.8.8 ช่างเชื่อมจะต้องต้องมีความชำนาญในเรื่องการเชื่อมเป็นอย่างดี โดยช่างเชื่อมทุก
คนจะต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการทดสอบจากสถาบันเชื่อถือได้ เช่น กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

1.8.9 สำหรับเหล็กหนาตั้งแต่ 25 มม. ขึ้นไป ต้อง PREHEAT ก่อนเชื่อม โดยให้ผู้รับจ้าง
เสนอวิธีการเพ่ือรับความเห็นชอบก่อนดำเนินการ 

1.8.10 สำหรับเหล็กหนา 50 มม. ขึ้นไป ให้เชื่อมแบบ SUBMERGED ARE WELDING  
1.9 การตรวจสอบรอยเชื่อม 
 ผู ้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื่อม ในตำแหน่งที ่วิศวกรผู้
 ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดลักษณะของรอยเชื่อมที่ยอมรับได้จะต้องมีพื้นผิวที่เรียบ ไม่มีมุม
 แหลมคมได้ขนาดตามที ่กำหนดในแบบ และจะต้องไม่มีรอยแตกราว โดยใช้วิธีการ
 ตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

1.9.1 ในกรณีการเชื่อมแบบทาบ (FILLET WELD) 
1.9.2 ให้ทดสอบโดยการใช้ DYE PENETRANT ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ASTM E 165 หรือทดสอบโดยใช้ MAGNETIC PARTICLE ซ่ึง
รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTME 709 

1.9.3 ในกรณีการเชื่อมแบบต่อขนาด (BILL WELD) 

• เมื่อแผ่นเหล็กที่นำมาต่อเชื่อมมีความหนาไม่เกิน 40 มม. ให้ทำการ
ตรวจสอบรอยเชื่อมโดยใช้วิธี (X-RAY) รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ASTM E 94 และASTM E 142 

• เมื ่อแผ่นเหล็กที ่นำมาต่อเชื ่อมมีความหนาเกิน 40 มม. ให้ทำการ
ตรวจสอบรอยเชื่อมโดยใช้วิธีรังสีแกมม่า (GAMMA-RAY) หรือทดสอบ
โดยใช้อุลตราโซนิค (ULTRASONIC) ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่เชื่อถือได้ รายละเอียดเกี่ยวกับ
การตรวจสอบรอยเชื่อมนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อกำหนดนี้ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน AWS 

1.10 การซ่อมแซมรอยเชื่อม 
1.10.1 บริเวณท่ีได้รับการตรวจสอบรอยเชื่อมแล้วพบว่ามีปัญหา  จะต้องทำการขจัดทิ้ง 

และทำการเชื่อมแล้วตรวจสอบใหม่ 
1.10.2 ในบริเวณโลหะเชื่อมที่มีรอยแตกจะต้องขจัดรอยเชื่อมออก วัดจากปลายรอยแตก

ไม่น้อยกว่า 50 มม. และทำการเชื่อมใหม่ 
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1.10.3 หากองค์อาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขึ้นจากการเชื่อม จะต้องทำการแก้ไข
ให้ได้รูปทรงที่ถูกต้อง หรือเสริมความแข็งแรงให้มากกว่า หรือเทียบเท่ากับ
รูปทรงที่เกิดจาการเชื่อมที่ถูกต้อง 

1.11 งานสลักเกลียว 
1.11.1 การตองสลักเกลียวจะต้องกระทำด้วยความประณีต โดยไม่ทำให้เกลียวเสียหาย 
1.11.2 ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบ และผิวที่รองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะทำ

การขันเกลียว 
1.11.3 ขันรอยต่อเกลียวทุกแห่งให้แน่น โดยใช้กุญแจปากตายที่ถูกขนาด 
1.11.4 ให้ขันสลักเกลียวให้แน่น โดยมีเกลียวโผล่จากสลักเกลียวไม่น้อยกว่า 3 เกลียว 

หลังจากนั้นให้ทุบปลายเกลียวเพ่ือป้องกันมิให้สลักเกลียวคลายตัว 
1.12 การก่อตัว และประกอบในสนาม 

1.12.1 ให้ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยาย และคำแนะนำในการยกติดตั้งโดยเคร่งครัด 
1.12.2 ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
1.12.3 จะต้องทำนั่งร้าน ค้ำยัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียง เพื่อยึดโครงสร้างให้แน่นหนา

อยู่ในแนว และตำแหน่งที่ต้องการ เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน จนกว่างาน
ประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและแข็งแรงดีแล้ว 

1.12.4 หมุด (RIVET) ให้ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิด
การบิดเบี้ยวชำรุดเท่านั้น 

1.12.5 ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแก๊สเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
1.12.6 สลักเกลียวยึด และสมอให้ติดตั้งโดยใช้แบบนำเท่านั้น 
1.12.7 แผ่นรอง (BASE PLATE) 

• ใช้ตามที่กำหนดในแบบขยาย 

• ให้รองรับ และปรับแนวด้วยลิ้มเหล็ก 

• หลังจากได้ยกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อัดมอร์ต้าชนิดที่ไม่หดตัว 
(NON-SHRINK MORTAR) ใต้แผ่นรองให้แน่น แล้วตัดขอบแผ่นรอง โดย
ทิ้งส่วนที่เหลือไว้ในที่ 

• ในกรณีท ี ่ ใช ้  ANCHOR BOLT  จะต ้องฝ ัง ANCHOR BOLT ให ้ ได้
ตำแหน่งและความสูงที่ถูกต้องและระวังไม่ให้หัวเกลียวบิด งอ เสียรูป 
หรือขึ้นสนิม และถ้าไม่มีการระบุในแบบ ให้ยึดขันกับแผ่นรองโดยใช้ 
DOUBLE NUTS 
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1.13 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 
1.13.1 เกณฑ์กำหนดทั่วไป 
 งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตาม
 บทกำหนดและแบบ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญานี้ทุกประการ 
1.13.2 ผิวที่จะทาสี 

• การทำความสะอาด 
- ก่อนจะทาสีบนผิวใดๆ ยกเว้นผิวที่อาบโลหะจะต้องขัดผิวให้สะอาด 

โดยใช้เครื่องมือขัดที่เหมาะสมตามมาตรฐานการเตรียมพ้ืนผิวของสี
ทารองพ้ืนนั้นๆ หรือเครื่องพ่นทราย 

- สำหรับรอบเชื่อมและผิวเหล็กที่ได้รับความกระทบกระเทือนจาก
การเชื่อมจะต้องเตรียมผิวสำหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวทั่วไปตาม
วิธีในข้อ (ก) 

- ทันทีก่อนที่จะทาสีครั้งต่อไป ให้ทำความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อน
หรือผิวฉาบไว้จะต้องขจัดสีที่ร่อนหลุด และสนิมออกให้หมดและ
จะต้องทำความสะอาดพื้นที่ส่วนที่ถูกน้ำมันและไขมันและไขมัน
ต่ำๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทับตามข้อกำหนดในหมวด
งานสี 

1.13.3 ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง งานเหล็กที่ภายนอกอาคารทั้งหมด                           
จะต้องผ่านการชุบสังกะสีตามระบบการจุ ่มร้อน ในอัตราความหนาของผิว    
 เคลือบ สังกะสีไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน ซ่อมผิวที่เสียหายหรือรอยเชื่อมต่างๆ 
 ด้วย ZINC-COATING  ให้ได้ความหนาตามที่ระบุ การเตรียมผิวให้เป็นไปตาม
 ข้อกำหนดในหมวดงานสี 

1.14 การป้องกันไฟ 
 ชิ้นส่วนเหล็กรูปพรรณในส่วนของโครงสร้างอาคาร ซึ่งถูกกำหนดให้มีการป้องกันไฟ ให้ถือ
 ปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 48 
 (พ.ศ. 2540) โดยจะต้องมีอัตราทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง” และจะต้องมีวิศวกรระดับ
 วุฒิวิศวกร (วุฒิวิศวกรโยธา) เป็นผู้รับรองวัสดุที่จะใช้ตามมาตรฐาน ASTM E 1 19  วัสดุ
 ที่เลือกใช้เป็นประเภท CEMENTITIOUS มีความยืดหยุ่นสูง มีคุณสมบัติทนต่อการกัด
 กร่อนและเป็นอันตรายและก่อความรำคาญต่อผู้อาศัยภายในอาคาร ทั้งในสภาวะปกติ
 ในขณะปฏิบัติงาน และสภาวะฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ เช่น การหลุดร่วงเป็นละออง 
 เกิดก๊าซพิษในขณะติดไฟ และจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรักษางาย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจน
 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำ มีรอบระยะเวลาในการ
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 ดูแลรักษาและอายุการใช้งานยาวนานไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือเป็นสีเคลือบป้องกันไฟชนิด
 บวมตัว (INTUMESCENT FIRE FESISTANCE COATING ) สำหรับโครงสร้างเหล ็กที่
 มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือ โครงสร้างเหล็กที่ต้องการแสดง / โชว์ ลักษณะรูปร่างของ
 เหล็กโครงสร้าง (ดูหมวด 8 งานป้องกันไฟภายในอาคาร โดยผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียด
 ให้พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 
 

2. งานเหล็กทางสถาปัตยกรรม 
2.1 ราวบันไดและราวกันตก 

2.1.1  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งด้วยช่างฝีมือดีมีประสบการณ์ ซึ่งสามารถ
แสดงผลงานที่ผ่านมาให้ดูได้ และทำงานด้วยความประณีต ให้ได้งานที่ปรากฏ
เรียบร้อย สวยงาม มั่นคงแข็งแรง มีรูปลักษณะตามท่ีแสดงในแบบก่อสร้าง ให้
ผู้รับจ้างจัดทำ SHOP DRAWING  แสดงการติดตั้งราวบันไดและราวกันตกใน
แต่ละลักษณะ เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการติดตั้ง
ฝังชิ้นส่วนสำหรับยึดโครงบันไดหรือราวกันตกไว้ล่วงหน้า ในคอนกรีตให้
ถูกต้องตามวัสดุที่ใช้ทั้งตำแหน่งและจำนวน ความลึกไม่น้อยกว่า 10 ซม. จาก
ผิวสำเร็จ ความกว้างใหญ่กว่าเสาของราวที่ใช้โดยรอบ 20 ซม. ห้ามผู้รับจ้าง
ทำการเคาะสกัดโครงสร้าง เพื่อการทำงานราวบันไดหรือราวกันตก โดยมิได้
รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด 

2.1.2  ราวบันได / ราวกันตกโลหะ การติดตั้งและการยึดโลหะต่างๆ ให้ใช้วิธี
เชื่อมและขัดแต่งรอยเชื่อมให้เรียบร้อย ในบริเวณท่ีมีการหักมุมให้ใช้วิธีคัดโค้ง
ให้สวยงามให้ผู้รับจ้างทำตัวอย่างวัสดุแสดงการดัดโค้งและการแต่งรอยเชื่อม
ให้พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ เมื่อเชื่อมเสาของราวเข้ากับชิ้นส่วนที่ฝังไว้
ล่วงหน้าและผู้ ควบคุมงานตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของรอยเชื่อมเรียบร้อย
แล้ว ให้อุดช่องว่างรอบเสาราวด้วย NONSHRINK, NNOMETALLIC GROUT 
กรอกกรุทุ้งให้เต็ม แล้วจึงทำวัสดุตกแต่งผิวตามข้อกำหนดอุปกรณ์ยึดต่าง ๆที่ 
จำเป็น เช่น EXPANSION BOLT , ตะปูเกลียว, พุกต่างๆ ให้ใช้ตามความ
เหมาะสมกับลักษณะงานที่แสดงใน SHOP DRAWINGS ปลายท่อที่มีอยู่ลอยๆ 
ให้ใช้แผ่นวัสดุเดียวกับท่อเชื่อมปิดทุกปลาย ขัดรอยแต่งเชื่อมให้เรียบร้อย 

2.1.3  ราวบันได ราวกันตกสแตนเลส บันไดสแตนเลส รวมทั้งท่อสแตนเลส
อ่ืนๆ ที่ใช้โครงการนี้ ถ้าไม่ได้ระบุไว้แบบเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เกรด 304 ทั้งหมด 
ผิว NO.8 (MIRROR) แบ่งแยกลักษณะการใช้งาน และมีขนาดตามที่แสดงใน
แบบ 
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2.1.4  ราวบันไดและราวกันตกเหล็ก ให้ใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสี ประเภทที่ 2 
(คาดเส้นสีน้ำเงินรอบท่อ) มีคุณสมบัติตาม มอก.277 ขนาดตามที่แสดงใน
แบบ พ่นสีตามข้อกำหนดในหมวดงานสี 

2.2  ท่อเหล็ก 
 ท่อเหล็กสำหรับงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดที่ใช้โครงการนี้ ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน
 แบบก่อสร้าง ให้ใช้เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี ประเภทที่ 2 (คาดเส้นสีน้ำเงินรอบท่อ) มี
 คุณสมบัติตาม มอก.277 เส้นผ่าศูนย์กลางตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ทำสีในส่วนที่
 มองเห็น ตามข้อกำหนดในหมวดงานสี การประกอบและติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน
 งานเหล็กรูปพรรณ 
2.3  งานสเตนเลส 
 แผ่นสแตนเลสทั้งหมดสำหรับโครงการนี้ ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง ให้
 ใช้สเตนเลสชั้นคุณภาพ 304 ผิว NO.4 (HAIR LINE) ในส่วนที่มองเห็น ในส่วนที่มองไม่
 เห็นให้ใช้ผิวธรรมชาติ ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร การประกอบและติดตั้งให้
 เป็นไปตามข้อกำหนดในงานเหล็กรูปพรรณ โดยให้ส่ง SHOP DRAWINGS เพื่อขออนุมัติ
 ก่อนทำการติดตั้ง 
2.4  จมูกบันได 

ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบเป็นอย่างอื่น ให้ใช้จมูกบันไดอลูมิเนียมขนาดไม่น้อยกว่า 40X20 
มม. มีวัสดุกันลื่น การติดตั้งจะต้องฝังเดือยยึดของจมูกบันไดเข้ากับปูนทรายปรับระดับ
ของบันได และเม่ือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผิวระดับของจมูกบันไดจะต้องเสมอกับระดับ
ผิวสำเร็จของลูกนอนบันไดไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่อนุญาตให้มีการต่อจมูกบันไดโดยเด็ดขาด 
และจะต้องติดแถบพลาสติก หรือวัสดุอื ่นใดเพื ่อป้องกันผิวจมูกบันไดมิให้เกิดความ
เสียหายในขณะทำการก่อสร้าง 
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หมวด 4 งานไม ้
 

1. ข้อกำหนดทั่วไป 
1.1 งานในหมวดนี้ รวมถึงงานไม้โครงสร้าง และงานไม้ประกอบตกแต่งต่างๆ งานช่างไม้ งาน

โลหะประกอบต่างๆ งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง โครงคร่าว คิ้วไม้ และบัวต่างๆ ดังที่ปรากฏ
ในแบบก่อสร้างและแบบขยายรายละเอียดที่อาจมีเพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้าง 

1.2 ไม้ทุกชนิดที่มองเห็นได้ด้วยตา และต้องไสตกแต่งให้เรียบร้อยขนาดเท่ากันสม่ำเสมอ 
1.3 การเก็บไม้ ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บไม้ หรือจัดหาที่เก็บซึ่งสามารถป้องกันแดด น้ำ 

น้ำฝน ความชื้น และปลวกได้เป็นอย่างดี และจัดกองเก็บให้เรียบร้อย ควรอยู่ในที่โปร่ง 
ลมพัดผ่านได้ และสามารถนำไม้เข้าเก็บได้ทันทีที่นำมาถึงบริเวณก่อสร้าง 

1.4 ไม้ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี้จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีตาไม้หรือกระพี้ ไม่มีโพรง หรือรอย
แตกร้าว ไม่บิดงอ และข้อบกพร่องอื่นๆ ต้องเป็นไม้ที่ผ่านการอบและผึ่งแห้งดีแล้ว ไม้ที่มี
ความชื้นเกิน 16% ห้ามนำมาใช้ในงานถาวร หากมีการยืดหดตัวภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้อง
แก้ไขและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

1.5 ขนาดของไม้ที่ใช้สำหรับก่อสร้างทั้งหมด (ยกเว้นไม้สักเมื่อตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จะต้องมีขนาดเต็มตามที่ระบุในแบบ) ยอมให้สีเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อย และเมื่อไสตกแต่ง
เรียบร้อยพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคารแล้ว อนุญาตให้ขนาดไม้ลดลงได้ไม่
เกินจากที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบนี้ การหดตัวของไม้จะต้องไม่ทำให้การรับแรง
เปลี่ยนแปลง และไม่เป็นผลเสียต่อวัสดุที่อยู่ติดกัน 
 ไม้ขนาด  ½” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 3/8” 
    “  1”  “   7/8” 
    “  1 ½”  “   1 3/8” 
    “  2”  “   1 7/8” 
    “  3”  “   2 3/4” 
    “  4”  “   3 5/8” 
    “  5”  “   4 5/8” 
    “  6”  “   5 5/8”” 
      “  8  “   7 1/2” 
หมายเหตุ 

- กรณีระบุขนาดไม้เป็นมิลลิเมตรหรือเซนติเมตร หมายถึงเป็นขนาดไม้ที่ใสแต่ง
เรียบร้อยแล้ว 
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- ความยาวของไม้ หากมิได้ระบุในแบบรูป ให้มีความยาวไม่ต่ำกว่า 
3.00 เมตร 

1.6 ในกรณีที่ผู้ควบคุมางานไม่มั่นใจเกี่ยวกับชนิดของไม้ที่ส่งเข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง
สามารถสั่งให้ผู้รับจ้างนำตัวอย่างไม้ไปทำการทดสอบ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง 

2. วัสดุ 
  ไม้ทั้งหมดที่นำมาใช้ในโครงการนี้ จะต้องมีคุณภาพท่ีดีที่สุดตามมาตรฐาน มอก. 423 และ 

424 ส่วนไม้สักให้ยึดถือตามมาตรฐาน มอก. 422  
 

3. การรักษาเนื้อไม้ 
ไม้ทั้งหมดก่อนนำมาใช้งาน ให้อัดน้ำยาป้องกันปลวกและแมลงต่างๆ โดยสอดคล้องกับ
มาตรฐาน มอก. 516 ชนิด WATERBORNE PRESERVARIVES บริเวณทั่วไปให้ใช้อัตราไม่
ต่ำกว่า 8 กก/ลบ.ม (CCA 8 ) ในส่วนที่สัมผัสกับพื้นดิน หรือน้ำอัดในอัตราที่ต่ำ 16  กก/
ลบ.ม. (CCA 16) ไม่อนุญาตให้ใช้เศษไม้จากแบบหล่อคอนกรีตมาก่อสร้างงานไม้โครง
คร่าวผนังและฝ้าเพดาน 

 
4. เครื่องยึดเหนี่ยวงานไม้ 

4.1. การยึดด้วยตะปูหรือตะปูเกลียว ความยาวของตะปูที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความ
หนาของไม้ที่ยึด และตะปูเกลียวที่ใช้ขันยึดทุกตัว จะต้องใช้วิธีซ่อนหัวตะปูในเนื้อเสมอ 

4.2. การเจาะรูสำหรับตะปูเกรียว สลักเกลียว หรือตอกตะปูเพ่ือมิให้ไม้แตก ขนาดรูที่เจาะต้อง
เล็กกว่าขนาดตะปูที่ใช้ 

4.3. การยึดด้วยตัวน็อต ให้เจาะรูโตกว่าขนาดน็อตไม่เกิน 10%  น็อตทุกตัวจะต้องมีแหวน
มาตรฐานหรือสลัก (SPLIT RING) รองใต้แป้นเกลียวทุกตัว และน็อตที่ใช้ในส่วนภายนอก
อาคารทั้งหมด รวมทั้งภายในที่สามารถมองเห็นจะต้องใช้น็อตชนิดสเตนเลสเกรด 304 

4.4. โลหะอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง สำหรับงานไม้ เช่น ตะปู ตะปูเกลียว น็อต เหล็ก
ฉาก EXPANSION BOLT ฯลฯ จะต้องเป็นของใหม่หมด ไม่เป็นสนิม และมีคุณภาพได้
มาตรฐาน มอก. ขนาดเป็นไปตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะใช้หรือตามความเห็น
ของผู้ควบคุมงาน อุปกรณ์ยึดและโลหะอื่นๆ ทีใช้ในส่วนภายนอกอาคาร หรือสามารถ
มองเห็นได้ให้ใช้ชนิดสเตนเลสเกรด 304 
 

5. การก่อสร้างงานไม้ 
5.1 การเตรียมงานไม้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการบังใบลิ้นร่องต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับไม้ไว้เรียบร้อย 

ตลอดจนจัดเตรียมเหล็กประกับ สกรู ตะปู และอื่นๆ เพื่อให้ใช้ในการประกอบแบบ และ
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อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี ้ หากติดตั ้งแล้วสามารถเห็นด้วยตา จะต้องจัดจังหวะให้แลดู
เรียบร้อย ทั้งนี้ โดยได้รับการตรวจเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนติดต้ัง 

5.2 การประกอบและต่อไม้ เข้าไม้ การติดตั้งโครงสร้างทั้งโครงผนัง หรือโครงผ้าเพดาน 
จะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือและความชำนาญโดยเฉพาะ ซึ่งการประกอบการต่อและการเข้าไม้ 
จะต้องแนบสนิทเต็มหน้าที่ประกบกันอย่างเรียบร้อย ตรงรอยต่อต้องยึดให้แน่นมั่นคง
แข็งแรง ได้ฉากและได้แนว 

5.3 การต่อไม้ โดยทั่วไปไม่อนุญาตให้ต่อไม้ เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากผู้
ควบคุมงานแล้วโดยผู้รับจ้างจะต้องทำความประณีต และคำนึงถึงความสวยงามด้วย และ
อย่าต่อไม้ในตำแหน่งที่เห็นว่าเป็นจุดอันตราย แม้ว่าการต่อไม้จะทำได้ดีก็ตาม การยึดสลัก
ตลอดจนการใช้แหวนรองควรมีความแน่นหนาถาวรมั่นคงทุกตำแหน่ง 

5.4 รอยต่อต่างๆ ของโครงสร้างไม้ และรายละเอียดการก่อสร้างไม้ ถ้ามิได้ระบุในแบบก่อสร้าง 
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคารไม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยขอ
อนุมัตหิรือขอคำแนะนำจากผู้ว่าจ้างก่อนทำการติดตั้ง 

5.5 การประกอบไม้วงกบ ให้ใช้วิธีเจาะเดือยประกอบเข้ามุม 45 องศา และยึดด้วยตะปูเกลียว 
การติดตั้งวงกบไม้จะต้องได้ฉาก ได้ดิ่ง และมีการป้องกันมิให้มุมขอบไม้แตกบิ่น และเป็น
รอยใดๆ ทั้งสิ ้น การติดตั้งวงกบไม้เข้ากับผนังก่ออิฐฉาบปูน จะต้องมีเสาเอ็นทับหลัง
โดยรอบผิวปูนฉาบที่ต่อกับวงกบและเรียงสลับกัน ให้เซาะร่องขนาด 5x5 มม. สม่ำเสมอ
ตลอดแนวรอยต่อของวัสดุ ติดตั้งแนววงกบให้สัมพันธ์กับผิวผนังสำเร็จหรือเป็นไปตามที่ผู้
ควบคุมงานกำหนดให้ 

5.6 การติดตั้งประตู-หน้าต่างไม้ เข้าวงกบ ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญงานในการติดตั้งโดยเฉพาะ เมื่อ
เรียบร้อยแล้วจะต้องปิดเปิดได้สะดวกไม่มีการติดขัด หรือเสียดสีกันจนเกิดเสียงดัง เมื่อปิด
จะต้องเปิดได้สนิท สามารถกันลมและฝนได้เป็นอย่างดี 

5.7 หัวตะปูทั้งหมดจะต้องฝังและอุดให้เรียบร้อย รวมทั้งผิวไม้ต่างๆ ทั้งหมดจะต้องขัดด้วย
กระดาษทราย อุตรูตำหนิ แล้วขัดให้เรียบร้อย ก่อนทำการตกแต่งสีตามที่กำหนด 

5.8 การติดตั้งผนังภายในประเภทโครงไม้ หรืองโครงโลหะต่างๆ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
ผนังสูงและ/หรือยาวไม่โครงสร้างเสา คาน พื้นคอนกรีต หรือผนังที่หลุดลอยๆ หรือผนังที่
สูงเกินระดับ 3.00 เมตร หรือผนังต่อเนื่องยาวเกินกว่า 4.50 เมตร หรือผนังที่ชนวงกบ
ประตู ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWINGS และแสดงรายการคำนวณในการเสริม
เหล็กโครงสร้าง (SUB-FRAME)  เพื่อยึดผนังให้แน่นหนาแข็งแรง ไม่สั่นคลอนและไม่แอ่น
เสียรูป โดยยึดหลักความกว้างโครงเหล็กที่เสริมจะต้องกว้างเท่ากับโครงคร่ าวผนัง และ
ได้รับการป้องกันสนิมพร้อมสีทับหน้า ตามรายละเอียดที่ระบุในหมวดงานสี เมื่อ SHOP 
DRAWINGS และรายการคำนวณได้รับการแก้ไขหรือพิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างจึงจะ
ดำเนินการติดตั้งงานผนังได้ โดยปฏิบัติตาม SHOP DRAWINGS  และข้อกำหนดในหมวด
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งานเหล็กรูปพรรณอย่างเคร่งครัด ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากกการเสริมเหล็ก และ
เตรียมการทำผนังดังกล่าวทั้งหมด ถือเป็นภารพของผู้รับจ้างทั้งสิ้น และจะถือเป็นข้ออ้าง
ในการต่อสัญญาไม่ได้ 

5.9 การก้ันผนังทุกชนิด ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้าง ให้ถือว่าเป็นผนังกั้นสูงติด
โครงสร้างคานหรือพ้ืนคอนกรีตทั้งหมด 

5.10 บัวเชิงผนังไม้ จะต้องไสปรับแต่งให้เรียบร้อยตามชนิดและขนาดของไม้ที่ระบุในแบบหรือ
รายการประกอบแบบ และจะต้องรอให้งานปูนวัสดุพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ
ติดตั้งได้ โดยใช้กาวยางทาให้ทั่วปะติดผนังและยึดเสริมด้วยตะปูเกลียวฝังพุกไนลอนซ่อน
หัวตะปูในเนื้อไม้ พร้อมทั้งอุดหัวตะปูด้วยไม้ชนิดและสีเดียวกับไม้เชิงผนังให้ดูกลมกลืนกัน 
แล้วขัดแต่งให้เรียบร้อย มุมบัวเชิงผนังทุกมุมให้ใช้วิธีเข้ามุม ห้ามใช้วิธีตัดชนเป็นอันขาด 

5.11 ตงไม้ 
5.11.1 กรณีพ้ืนไม้ : ให้ติดตั้งตงไม้ทุกระยะที่กำหนดในแบบรูปหรือ  

สำหรับพื้นไม้เว้นร่อง  :  ให้ติดตั้งตงไม้ทุกระยะไม่เกิน 0.40 ม. 
 สำหรับพื้นไม้เข้าลิ้น : ให้ติดตั้งตงไม้ทุกระยะไม่เกิน 0.50 ม. 

5.11.2 กรณีไม่ได้กำหนดในแบบถึงชนิดของไม้ที่ใช้ทำตง ให้ใช้ไม้ตะเคียนทองหรือไม้
เนื้อแข็งอ่ืนๆที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม้ตะเคียนทอง 

5.11.3 ทั้งหมดให้ผ่านกรรมวิธีน้ำยากันปลวก, มอด และน้ำมันรักษาเนื้อไม้ (ตามระบุ
ในรายการทาสี) 
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หมวด 5 งานหลังคาและฉนวนป้องกันความร้อน 
 
1. หลังคาโลหะและผนังโลหะ (METAL SHEET ROOFING AND SIDING) 

1.1 ขอบเขตงาน 
 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมจัดหาวัสดุ แรงงานที่ชำนาญงานโดยเฉพาะ 
 และอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งหลังคาโลหะ ผนังโลหะ พร้อม FLASHING 
 ต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ และป้องกันการรั่วซึมได้ดี 
1.2 การเสนองานละเอียด 

1.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ข้อมูลทาง
เทคนิค ข้อแนะนำการติดตั้ง รายการคำนวณปริมาณน้ำฝน โดยใช้สถิติย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่า 30 ปี และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่ได้จำเป็นสำหรับการก่อสร้างง าน
หลังคาโลหะ ผนังโลหะ ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

1.2.2 ผู ้รับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWINGS เพื ่อให้ผู ้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน
ทำงานหลังคาโลหะ, ผนังโลหะ โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• ตำแหน่งการติดตั้งในแต่ละส่วนของงาน 

• แบบขยายการติดตั้งในแต่ละส่วนของงาน 

• แบบขยายแสดงการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ เช่น FLASHING 
 FASTERNER SET , EAVES 

• แบบขยายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการ 
1.3 รายละเอียดวัสดุ 

 หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบรูป ให้มีรายละเอียดดังนี้ 
1.3.1 แผ่นโลหะสำหรับติดตั้งหลังคา ผนัง ทั้งหมด เป็นชนิด พร้อมฉนวน PU FOAM 

หนา 25 mm ค่าความหนาแน่น 35 K ปิดทับด้วย Foil 1 ด้าน ผลิตสำเร็จรูปจาก
โรงงาน ให้ใช้ความหนา ขนาดลอนตามรายการคำนวณ การรับน้ำ ก า ร รั บ
แรงลมตามเทศบัญญัติ และรับน้ำหนักจรที่กระทำต่อหลังคา แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่
ระบุไว้ใน แบบหรือรายการประกอบแบบนี้ และต้องผ ่านระบบการผลิตและ     
 เคลือบผิวสำเร็จมาจากโรงงาน ตามมาตรฐาน AS 2728 ซึ่งประกอบด้วยชั้นสี   
 รองพื้น 5 ไมครอน และชั้นสีเคลือบ POLYESTER) ไม่ต่ำกว่า 20 ไมครอน ชั้นสี
 เคลือบด้านล่างประกอบด้วยสีโพลีเอสเตอร์ หนา 10 ไมครอน และต้องมี         
 คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
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• แผ่นเหล็กก่อนเคล ือบสี : เป็นชนิด ALUMINIUM – ZINC ALLOY 
COATED STEEL SHEET ตามมาตรฐาน AS 1397, G550, AZ150 หรือ
เทียบเท่า ระดับ PREMIUN GRADE  

• ความหนาและรูปของหลังคา และผนังโลหะ : ความหนาแผ่นเหล็กรวม
ชั้นเคลือบสีไม่ต่ำกว่า 0.5 มม. ขึ้นรูปพร้อมสกรูตามมาตรฐาน AS3566 
CLASS 3 และอุปกรณ์การยึดติดตั้งครบชุดแบ่งแยกตำแหน่งการใช้งาน
ตามท่ีแสดงในแบบ 

ให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานของ  
บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด,  
บริษัท ราชัน เมทัล จำกัด ,  
บริษัท รัชชประภา จำกัด  
หรือเทียบเท่า 
 

1.4 การติดตั้ง 
1.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลังคา ความลาดเอียง            

 ระดับแป แนวและระยะโครงคร่าวของผนังโลหะ เกล็ดโปร่งแสง และฝ้าเพดาน
 โลหะ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสีพ่นโครงคร่าว หากพบปัญหาที่คาดว่าจะเป็น
 อุปสรรค์ต่อการติดตั้งให้แจ้งผู้ควบคุมงานทราบทันที 
1.4.2 แผ่นโลหะที่จะนำมาใช้ติดตั้งจะต้องมีขนาดและรูปลอนถูกต้องตามที่ระบุในแบบ

 รูป และจะต้องทำความสะอาดให้ปราศจากคราบน้ำมัน และคราบสกปรกต่างๆ 
1.4.3 การติดตั้งจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ มีความ

 หนาแน่น มั่นคง แข็งแรง สามารถรับแรงลมได้โดยไม่สั่นคลอน หรือหลุดร่วง 
1.4.4 การติดตั้งแผ่นหลังคา. ผนัง, SKYLIGHT , เกล็ดโปร่งแสง , FLASHING, END 

 CLOSER, FILLER STRIP และอุปกรณ์ท้ังหมดจะต้องทำการติดตั้งตามคู่มือของ
 ผู้ผลิตอย่างครบถ้วน ดำเนินการอุดยาแนวในส่วนที่จำเป็นเพ่ือป้องกันการรั่วซึม 
1.4.5 ความยาวของแผ่นโลหะ ให้ใช้ความยาวสูงสุดตามท่ีขนส่งได้ ในกรณีจำเป็นต้องมี

 รอยต่อ (ตามการพิจารณาของผู้ควบคุมงาน) ให้ใช้ระยะซ้อนทับระหว่างแผ่น 20 
 ซม. เสริมวัสดุอุดยาแนวในส่วนที่ซ้อนทับ 
1.4.6 ให้ทำความสะอาดหลังคา โดยการกวาดเศษโลหะออกจากผิวหน้าหลังคาที่มุง

 เสร็จแล้วในแต่ละวัน เพ่ือป้องกันมิให้คราบสนิมจับผิวหน้าสีหนังคาโลหะ 
1.4.7 ดำเนินการติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อน โดยวางบนโครงคร่าวฝ้าเพดานโลหะ

 เต็มตลอดพ้ืนที่ ปิดรอยต่อและซ่อมรอยต่อฉีกขาดด้วยเทปอลูมินั่มฟอล์ย 
1.4.8 ดำเนินการติดตั้งฝ้าโลหะพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิต 
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1.4.9 ห้ามใช้วัสดุที่ทำจากตะกั่วและทองแดงร่วมกับแผ่นหลังคา ผนังโลหะ และฝ้า
 เพดานโลหะ 
1.4.10 ความเสียหายของผิวเคลือบแผ่นโลหะที่เกิดจากการติดตั้ง จะต้องได้รับการ
 เปลี่ยนใหม่ทันที โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้จ่างเอง 

1.5 การรับประกัน 
 งานติดตั้งหลังคาและผนังโลหะทั้งหมด จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ควบคุม
 งานของผู้รับจ้าง และต้องออกใบรับประกันคุณภาพของวัสดุและผลงานการติดตั้งว่าไม่
 รั่วซึม เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในกรณีมีปัญหาเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ซ่อมแซม
 ข้อบกพร่องต่างๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
 

2. งานฉนวนป้องกันความร้อน (BUILDING INSULATION) 
2.1 ขอบเขตของงาน 

2.1.1 รายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง บทกำหนดต่างๆ ของรายการประกอบ
แบบ และเอกสารสัญญาต่างๆ ของโครงการนี ้ ให้นำมาใช้กับรายละเอียดที่
กำหนดไว้ในบทกำหนดนี้ด้วย 

2.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดหาวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ที่จำเป็น
สำหรับการก่อสร้างงานฉนวนป้องกันความร้อน ตามที่ระบุในแบบและรายการ
ประกอบแบบ 

2.1.3 ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดของฉนวนป้องกันความร้อนที่เลือกใช้จากผลิตภัณฑ์ที่
ระบุไว้ โดยแสดงคุณสมบัติของวัสดุฉนวนแต่ละชนิด ตัวอย่างที่จะใช้จริงสำหรับ
โครงการนี้ ผลการทดสอบ วิธีการติดตั้ง และข้อมูลประกอบอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้าง
ต้องการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

2.1.4 ผู้รับจ้างต้องเก็บรักษาวัสดุฉนวนที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างให้พ้นจากความ
เสียหาย อันอาจจะเกิดขึ้นจากความชื้น สิ่งสกปรก อุณหภูมิ และสิ่งอื่นๆ โดย
ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด การเก็บให้เก็บในลักษณะ
หีบห่อบรรจุเดิมที่ได้รับมาจากการขนส่ง ซ่อมแซมการบรรจุที่เสียหายและให้กอง
เก็บในพื้นที่แห้ง 

2.2 วัสดุ 
  หากไม่ได้ระบุให้เป็นอย่างอ่ืนในแบบรูป ให้มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 ฉนวนใยแก้ว (Glass Wool) ผลิตจากใยแก้วที ่ละเอียดผสมด้วยกาว ใช้ปูใต้
หลังคาเหนือฝ้าเพดาน หากแบบรูปและรายการละเอียดไม่ได้ระบุรายละเอียด 
ให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 3 นิ ้ว หรือ 75 มม. มีแผ่นฟิลม์สะท้อนแสงหุ้ม
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โดยรอบ หากฟิลม์มีรอยฉีกขากหรือมีรอยตัดแบ่งให้ซ่อมแซมด้วยเทปอลูมิเนียม
ฟอยล์ ติตตั้งด้วยวิธีปูเหนือฝ้าเพดาน  

2.2.2 ฉนวนโพลียูเรเธนโฟม (Polyurethane Foam) ให้ฉีดพ่นใต้หลังคาบริเวณท้อง
พื้น คสล. ต้องผสมสารกันไฟ มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ทนต่อสารเคมี กรดและด่าง 
เมื่อฉีดพ่นแล้วต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือตามที่กำหนดในแบบรูป
และรายการละเอียด ต้องมีใบรับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจาก
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

2.3 การติดตั้ง 
 หากไม่ได้ระบุในแบบเป็นอย่างอื ่น การติดตั ้งฉนวนป้องกันความร้อนให้เป็นไปตาม
 มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้:- 

2.3.1 หากไม่ได้ระบุตำแหน่งการติดตั้งในแบบรูป ให้ติดตั้งในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
 ใต้ท้องพ้ืนหลังคา / ดาดฟ้า ชั้นบนสุดของอาคาร 

• ใต้ท้องพ้ืนเฉลียง / ระเบียง รวมถึงพ้ืนที่เปิดภายนอกท่ีทับอยู่เหนือห้อง
ใช้สอย 

• พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ระบุในแบบ 
2.3.2  การติดตั้งวัสดุฉนวนป้องกันความร้อน จะต้องเป็นไปตามคู่มือการติดตั้งของ

 ผู้ผลิตที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง แล้วเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุให้ใน
 รายการประกอบแบบ 

2.3.3  ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนแน่ใจว่าสำเร็จ และทดสอบ
 เรียบร้อยแล้วจึงจะทำการติดตั้งงานฉนวน ปัญหาอ่ืนใดที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรค
 ต่อการติดตั้ง ให้แจ้งผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

2.3.4 การปูแผ่นฉนวนกรณีเหลือเศษ ให้ปูซ้อนทับกัน ห้ามแกะหรือตัดแผ่นฟอร์ย 
(FOIL) ที่หุ้มฉนวน 

2.3.5 ตัดฉนวนให้พอดีหรือใหญ่กว่าเล็กน้อย เพื่อให้สามารถตั้งอยู่ได้โดยหลุดหรือหลวม 
หุ้มด้วยวัสดุตามที่ระบุในแบบ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในรายการประกอบแบบ 
นำฉนวนใส่ในช่องผนังดันให้หมุดทะลุแผ่นแนบสนิทกับผิวที่ติดตั้งฉนวนใช้ 
SPRING WASHER ชนิดล็อคแผ่นได้ในตัว ดันยึดแผ่นฉนวนไว้ให้เรียบร้อย 
รอยต่อแผ่นฉนวนจะต้องซนชนิดกันจนมองไม้เห็นพื้นผิวผนัง 

2.3.6ใช้เทปอลูมินั่มฟอล์ยกว้าง 2” ติดระหว่างรอยต่อของฉนวนทุกแนวรอยแต่ 
2.4 การป้องกัน 

 ผู้รับจ้างต้องป้องกันฉนวนที่ทำการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้พ้นจากความเสียหายที่อาจจะ
 เกิดขึ้นจากความชื้น และการก่อสร้าง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับฉนวนที่ติดตั้งแล้ว 
 ผู้รับจ้างต้องทำการเปลี่ยนใหม่โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
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หมวด 6 งานประตู หน้าต่าง และกระจก 
 
1. ประตูเหล็ก และ วงกบ (STEEL DOORS & FRAMES) 

1.1 ขอบเขตของงาน 
 ประตูเหล็กและวงกบหลักที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม
 เขียนแบบประกอบการติดตั้ง SHOP DRAWING  รวมถึงส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั่วๆไป ซึ่ง
 จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั ้ง (INSTALLATION) และ (FIXED) ระยะต่างๆ ให้
 ถูกต้องตามแบบสถาปัตยกรรมและหลักวิชาการท่ีดี 
1.2 วัสดุ 

1.2.1 ประตูและวงกบเหล็กที่ได้ระบุไวในแบบก่อสร้าง ให้ใช้ความหนาของเหล็กดังนี้ 
•  หนา 1.6 มม.  (GAUGE) ประตูภายนอก ประตูภายใน และประตูกันไฟ 
•  หนา 1.6 มม. (GAUGE) สำหรับวงกบ 

1.2.2 ประตูเหล็กและวงกบ ต้องเป็นระบบสำเร็จรูปจากโรงงาน การทำสีและการติดตั้ง
อุปกรณ์ LOCK, มือจับ บานพับ ฯลฯ จะต้องทำเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน ก่อน
นำมาติดตั้ง และต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการ การทำวีให้ระบบเคลือบสี
โดยระบบ POWDER COATED  ทั้งวงกบและตัวบน 

1.2.3 ประตูเหล็ก และประตูเหล็กกันไฟ 
•  บานประตู ต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1 ¾”  หรือ 44 มม. สำหรับประตู

กันไฟและกันเสียง และ ความหนาไม่ต่ำกว่า 35 มม. สำหรับประตูทั่วไป 
แผ ่นเหล ็กท ี ่ ใช ้ทำต ัวบานประต ู ต ้องเป ็นแผ ่นเหล ็กช ุบส ังกะสี  
(GALVANIZED) ความหนาต้องไม่ต่ำกว่า 1.6 มม. (GAUGE 16) 

•  กรณีเป็นบานกันไฟ ภายในบานประตูบรรจุแน่นด้วยฉนวนกันไฟ เช่น  
SOLID MINERAL FIBER CORE หรือวัสดุเทียบเท่า และทั้งนี้นำมาจาก
วัสดุไม่ติดไฟ และไม่เกิดควันพิษ (TOXIC) เมื่อได้รับความร้อน ทนทาน
ต่อการลุกไหม้ได้ โดยที่ประตูสามารถทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า ชั่วโมง และได้
มาตรฐานก ันไฟ ( SPERAD OF FLAME) CLASS A FLAME SPREAD 
RATING ASTM E84-80  หร ื อ  FIRE RATING CLASS O AS PER ISO 
834  และท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนดำเนินการ 

•  ก า ร ป ร ะ ก อ บ บ า น ป ร ะ ต ู  ต ้ อ ง เ ป ็ น ร ะ บ บ  MECHANICALLY 
INTERLOCKED VERTICAL EDGES โดยสันของบานประตูปราศจาก
รอยตะเข็บ (SEAMLESS) ได้มาตรฐาน ANSI/SDI 100-1991 เกรด III 
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EXTRA HEAVY DUTY หร ือมาตรฐานเท ียบเท ่า หร ือตามท ี ่ ระบุ
รายละเอียดในรายละเอียดในรายการแบบ 

•  โครงสร้างภายใน (STIFFENER) ระยะห่างต้องไม่เกิน 20 ซม. ขอบบาน
ประตู ต้องทำจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสี (GALVANIZED) และจุดรองรับ
อุปกรณ์ทั้งหมด จะต้องเสริมเหล็กแผ่นชุบสังกะสี (GALVANIZED) หนา 
3.2 มม. ได้มาตรฐาน ANSI A 115 

•  ในกรณีบานประตูมีกระจกให้ใช้กระจกชนิดเสริมลวด (WIRE GLASS) 
ในพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตร. นิ้ว 

•  วงกบ (FRAME) :   สำหรับบานที่ใช้บานพับ BUTT HINGE 
  เป็นชนิดขึ้นรูปบังใบคู่ มีร่องเพื่อฝังซ่อนแถบยาง

 ส ั ง เ ค ร า ะ ห ์ ช น ิ ด  THERMOSEAL (DOUBLE 
 RABBET W/GROOVE FOR SEAL INSERTED) 

  หมายเหตุ  ขนาดวงกบเป็นไปตามมาตรฐานของ
 บริษัทผู้ผลิต หรือ ไม่ต่ำกว่า 2” x 4” สำหรับประตู
 ห้องทั ่วไป (หนา 35 มม.)  ไม่ต ่ำกว่า 2” x 5” 
 สำหรับประตูเข้าห้องน้ำ – ส้วม และประตูกันไฟ 

  : สำหรับบานที่ใช้บานพับ FLOOR HINGE หรือ  
  PIVOT BEARING 
บานพับ (HINGE) :  BUTT HINGE  -  ประตูเข้าบันไดหนีไฟ / ประตู 

เหล็กทั่วไป  
PIVOT HINGE - SMOKE CHECK DOOR เป็นประตู

ที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า จับให้เปิดค้าง
อยู่ตลอดเวลา 

-  FIRE PROOF DOOR เป็นประตู
ที่มีแม่เหล็กไฟฟ้าจับให้ เปิดค้าง
อยู่ตลอดเวลา 

 ธรณีประต ู : สำหรับประตูบันไดหนีไฟ ให้มีธรณีประตูทำด้วย 
    (THRESHOLD) ALUMINIUM STAINLESS STEEL  

   พ้ืนขึ้นรูปชนิดTHERMOSEAL ความสูงธรณีประตูไม่ 
   เกิน 6 มม. จากพื้นผิว เทียบเท่า RAVEN RP 95 ใช้คู่
   กับ RAVEN BOTTOM SEAL RP 51 SI  

   : สำหรับประตูเหล็กท่ัวไป ไม่ต้องมีธรณีประตู 
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 FINISHING : เป็นระบบเคลือบสี POWDER COATED ทั้งวงกบและ
   ตัวบาน 

1.2.4 HARDWAREตามที ่ระบุในหมวดอุปกรณ์ประตู / หน้าต่าง ต้องเป็นชุดใหม่ 
 คุณภาพดี ขนาดเหมาะสมกับการใช้ และติดตั้งด้วยความประณีตเรียบร้อย 

1.2.5 ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ :- 
• DIAMOND DOOR 
• HAFELE 
• CONCEPT DOOR 
• WATTANA 
• SMC 
• หรือคุณภาพเทียบเท่า 

1.3        ตวัอย่างวัสดุ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่ใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 อย่าง พร้อมทั้ง SHOP DRAWING 
เพ่ือขออนุมัติ และตรวจสอบก่อนที่จะนำไปติดตั้ง เช่น 
1.3.1 ตัวอย่างของประตูที่จะใช้งานก่อสร้าง และแสดงถึง สี และ FINISHING 
1.3.2 รายละเอียดประกอบตัวอย่าง  (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดง

ถึงการทดสอบคุณภาพของประตูและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.3.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ (HARDWARE) ที่จะใช้มาด้วย เพื่อพิจารณา

ประกอบการติดตั้ง 
1.4  การติดตั้ง 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการติดตั้ง ให้เป็นไปตามรายละเอียด 
 SHOP DRAWING และได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างที่ดี 

1.4.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ที่มีการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีขอบกพร่อง
ต่างๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะมีการติดตั้ง 

1.4.2 การติดตั้งมีความมั่นคงแข็งแรง เปิด-ปิด ได้สะดวก เมื่อปิดจะต้องมีขอยึด หรือ
อุปกรณ์รองรับ มิให้เกิดความเสียหายกับประตูหรือผนัง 

1.4.3 การติดตั้งวงกบ จะต้องได้ดิ่งและฉากถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี การยึดทุกจุด
ต้องมั่นคงแข็งแรง 

1.4.4 รอยต่อรอบๆ วงกบประตูทั้งภายในและภายนอก ส่วนที่แนบติดกับปูนฉาบคอน
กรีติไม้หรือวัสดุอื่นใด จะต้องอุดด้วย SILICONE SEALANT ผลิตโดยบริษัท G.E. 
หรือ DOW CORININ หรือ SIKA หรือเทียบเท่าด้วยความประณีตเรียบร้อย ก่อน
ทำการอุดจะต้องทำความสะอาดรอยต่อให้ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สิ่งเปรอะ
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เปื้อน สกปรกต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต SILICONE 
SEALANT โดยเคร่งครัด 

1.4.5 การปรับระดับ ภายหลังการติดตั้งประตูแล้ว อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการ
ปรับให้อยู่ในลักษณะที่เปิด –ปิดได้สะดวก 

1.4.6 ช่องเปิดสำหรับการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูเข้ากับช่องที่
ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กไป ช่องเปิดจะต้องมีระยะเว้นเพื่อการติดตั้งโดยรอบ 
ประมาณด้านละ 10 มม. เป็นอย่างน้อย 

1.5  การส่งมอบงาน 
 ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยทุกแห่ง ผิวส่วนที่เป็นเหล็ก
 ของประตูทุกด้านให้สะอาดปราศจากคราบน้ำปูน รอยขีดข่วน หรือตำหนิต่างๆ ก่อนขอ
 อนุมัติตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 

1.6  การรับประกันผลงาน  
 ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของประตู รวมถึงวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมดเป็น
 เวลา 5 ปี หากเกิดการบกพร่องต่างๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง 
 หลักจากการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องมาติดตั้งให้ใหม่ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ด้วย
 ความประณีตเรียบร้อย โดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ และไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

2. ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม (ALUMINIUM DOORS AND WINDOWS) 
 2.1 ขอบเขตของงาน 

2.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ค่าใช้จ่ายและจัดหาพัสดุ อุปกรณ์ แรงงานฝีมือดี ที่มีความ
ชำนาญงานโดยเฉพาะในการออกแบบและติดตั้งอลูมิเนียมทั้งหมด งานกระจก
ทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและ
ทดสอบจนใช้งานได้ดีไม่เกิดการรั่วซึม ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและ
รายการประกอบแนบ 

2.1.2 รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในรายการประกอบแบบ แบบก่อสร้าง และเอกสาร
ประกอบการก่อสร้าง ถือเป็นงานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ และได้คิดราคารวมอยู่ใน
การเสนอราคาครั้งนี้แล้วทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยกเป็นข้ออ้างถึงการ
ที่ตนไม่ได้คิดราคารายการใดรายการหนึ่งเพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 

 2.2 วัสดุ  
 2.2.1 คณุสมบติัของอลมูิเนียม 

ขนาดความหนาและน า้หนกัของ SECTION ทุกอนั จะตอ้งไม่เล็กหรือบางกว่าที่ระบุ
เอาไว้ในแบบสถาปัตยกรรมและมีความผิดพลาดที่ยอมให้ (ALLOWABLE 
TOLERANCE) ตามมาตรฐานการรีดโลหะสากล 
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 (AA : ALUMINIUM  STANDARD & DATA USA, JIS H 41000) 
-  ALUMINIUM EXTRUSION      
เนือ้ของอลมูินั่มจะตอ้งเป็น ALLOY ชนิด 6063-T5 หรือ 50S-T5 ซึ่งมีคณุสมบติัตาม 
AST. SPECIFICATION ดงันี ้   
   ULTIMATE TENSILE STRENGTH 27,000 PSI    
   YIELD     21,000 PSI    
   SHEAR     17,000 PSI    
   ELASTIC MODULUS          10,000,000 PSI   

 
 2.2.2 ระบบสีของอลมูิเนียม (FINISHED)    

เป็นการเคลือบสี POWDER COATED FINISHED ผิว SAHARA สีเทาเข้ม METALLIC 
เทียบเท่าสี SAHARA SPARKLING SILVER ของ บริษัท แม่น้ำ  
ผิวอลูมิเนียมส่วนที่มองเห็น ต้องเป็นสีที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่า  CORRO-
COAT PE-F SERIES 1403-1408 ของ JOTUN หรือ AKZO  NOBEL หรือ CORNEL 
หรือคุณภาพเทียบเท่า ความหนาของฟิลม์จะต้องไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน การเคลือบ
และการเตรียมผิวก่อนการเคลือบสี  ให้ดำเนินการตามกรรมวิธีมาตรฐานของผู้ผลิต ผู้
เคลือบสีต้องมีเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต และรับประกันคุณภาพ
ของฟิลม์สีที่ไม่หลุดร่อนแตกร้าวซีดจางภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเคลือบ 
 

 2.2.3 การประกอบและติดตัง้  
 -  งานอลมูินั่มส าหรบัประตู-หนา้ต่าง ทัง้หมดจะตอ้งติดตัง้โดยช่างผูช้  านานงาน ให้

เป็นไปตามแบบขยาย และรายละเอียดต่าง ๆ ตาม SHOP DRAWING ซึ่งจดัท าโดย
บรษิัทผูผ้ลิตและจะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการแลว้เท่านัน้   
-  การติดตัง้วงกบและกรอบบานของหนา้ต่าง จะตอ้งไดด่ิ้ง และฉากถกูตอ้งตามหลกั
วิชาช่างที่ดี      
-  ตะปคูวงทุกตวัที่ขนัติดกบัส่วนที่ไม่ใช่ไมแ้ละวสัดุที่เป็นโลหะ เช่น ผนงั    คสล. เสา 
คสล. ก าแพงก่ออิฐฉาบปนู เป็นตน้ ตะปคูวงที่ใชข้นัจะตอ้งใช ้รว่มกบัพกุพลาสติกท า
ดว้ย NYLON ระยะที่ยึดจะตอ้งไม่เวน้ช่องเกิน  กว่า50 ซม. ที่วงกบดา้นบน ดา้นล่าง
และดา้นขา้ง เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน รูปแบบหรือรายการ การยึดทุกจุด
จะตอ้งมั่นคงแข็งแรง     
-  ตะปคูวงที่ใชข้นัวงกบทกุตวัตอ้งเป็น STAINLESS STEEL    
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-  รอยต่อรอบ ๆ วงกบประตู หนา้ต่างทัง้ภายในและภายนอก ส่วนที่แนบติดกับปูน
ฉาบคอนกรีตไม ้หรือวสัดอ่ืุนใดจะตอ้งอุดดว้ย SILICONE SEALANTจะตอ้งรองรบั
ดว้ย POLYETHERENE JOINT BACKING ก่อนที่จะท าการ CAULKING จะตอ้งท า
ความสะอาดใหป้ราศจากฝุ่ น คราบน า้มนัและจะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าของผูผ้ลิต   
SILICONE  โดยเครง่ครดั ตาม   มอก.  1135 - 2536     

 -  ส าหรับการสัมผัสกัน ระหว่ า งอลูมิ นั่ มกับ โลหะ อ่ืน  ๆ  จะต้อ งทาด้วย 
ALKALIRESISTANT BITUMINUS PAINTS  หรื อ  ZINC-CHROMATE PRIMER 
หรือ ISOLATOR TAPE ตลอดบรเิวณที่โลหะทัง้สองสมัผสักนัเสียก่อน    
-  การปรบัระดบัภายหลงัการติดตัง้ประต ูหน้าต่าง และอปุกรณท์ัง้หมดจะตอ้งไดร้บั
การปรบัใหอ้ยู่ในลกัษณะที่เปิด-ปิดไดส้ะดวก    
-  ช่องเปิดส าหรบัการติดตัง้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่พยายามใสบ่านประตู-หนา้ต่างขา้กบั
ช่องเปิดที่ไม่ไดฉ้าก หรือขนาดเล็กเกินไป ช่องเปิดจะตอ้งมีระยะเวน้ เพื่อการติดตัง้
โดยรอบประมาณดา้นละ 10 มม. เป็นอย่างนอ้ย กรอบบานจะตอ้งมีความแข็งแรง
ทกุดา้นในการติดตัง้ ซึ่งมีการขนัเกลียว ตอ้งระมดัระวงัมิใหบ้านหนา้ต่างเสียรูปได ้
 

2.2.4 ความหนาของอลมูิเนียมหนา้ตดั ถา้ไม่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในแบบ ใหใ้ชไ้ม่
ต ่ากว่ารายการดงันี ้

   ชดุบานเลื่อน  1.8 มม. 
   ชดุช่องแสง  1.8  มม. 
   ชดุบานสวิง  2.3  มม. 
   บานเปิดและบานกระทุง้ 2.0  มม. 
   ตวัประกอบอื่น ๆ  1.2  มม. 
  โดยตอ้งสามารถรบัแรงลมไดไ้ม่ต ่ากว่าก าหนดเทศบญัญัติ การโก่งตวัตาม

แนวตัง้ไม่เกิน 1/180 ของช่วงพาด และการหย่อนตวัสงูสดุไม่เกิน 20 มม. 
 

 2.2.5 แบบประกอบการพิจารณาติดตัง้  (SHOP DRAWING) 
 - ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง DETAIL SECTION DRAWING เพื่อแสดงความหนาของ 

SECTION ระบบและรายละเอียดการติดตัง้ รายละเอียดประต ูหนา้ต่างอลมูินั่ม ทั่ว 
ๆ ไป    
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-  หลงัจากท่ีสถาปนิกตกลงหลกัการเบือ้งตน้แลว้ ผูท้ี่ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูท้  าการติดตัง้
วงกบประตู หน้าต่างอลูมินั่มจะตอ้งเขียนแบบประกอบการติดตั้ง            (SHOP 
DRAWING) มาเสนอต่อทางคณะกรรมการฯ ก่อน ผูท้ี่ท  าการติดตัง้ จึงจะด าเนินการ
ประกอบและติดตัง้ได ้    

 - แ บ บ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ติ ด ตั้ ง  จ ะ ต้ อ ง แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร ติ ด ตั้ ง                                       
(INSTALLATION) การยึด  (FIXING) การกักน ้า  (WATER TIGHT) การกันน ้า  
(FLASHING) และจะตอ้งแสดงระยะต่าง ๆ ตลอดจน TOLERANCE โดยละเอียดให้
ถกูตอ้งตามแบบงานสถาปัตยกรรมที่ดี 

 
2.2.6. การป้องกนัประต ูหนา้ต่าง ขณะก าลงัก่อสรา้ง 
วงกบและกรอบบานประตู-  หนา้ต่างอลูมินั่ม เมื่อติดตัง้แลว้เสร็จ ผูร้บัจา้งจะต้อง 
พ่น STRIPABLE P.V.C. COATING หรือ PLASTIC TAPE ปอ้งกนัผิวของวสัดเุอาไว ้
เพื่อใหป้ลอดภัยจากน า้ปูน หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจจะท าความเสียหายใหก้ับวงกบและ
กรอบประตแูละหนา้ต่างอลมูินั่ม 
 

2.2.7. การท าความสะอาด  (CLEANING) 
 ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าความสะอาดผิวส่วนที่เป็นอลมูินั่มของบานประต ูหนา้ต่าง ทัง้ดา้น
นอกและดา้นในใหส้ะอาด ปราศจากคราบปนู สี หรือสิ่งอ่ืนใด เพื่อใหดู้เรียบรอ้ย ไม่
กีดขวางการยาแนวของ SEALANT และการท างานของอปุกรณป์ระต ูหนา้ต่าง ผูร้บั
จา้งตอ้งไม่ใชเ้ครื่องมือท าความสะอาดที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สิ่งตกแต่งผิว
บานได ้

 
  2.2.8 อปุกรณช์ุดงานอลมูิเนียม 
                           -   DOOR CLOSER บานกระจกกรอบอลูมิ เนียมให้ใช้รุ่นฝังในของวงกบเป็น        
 แบบ DOUBLE ACTION เปิดคา้ง 90 องศาได ้มีมาตรฐานตามบรษิัทผูผ้ลิต  
 ขนาดและวิธีการติดตั้งจะต้องเป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิต และได้รับ        
 อนมุติัจากคณะกรรมการฯ ก่อน    
 -  ลูกล้อส าหรับหน้าต่างบานเลื่อนชนิดวางบนราง ให้ใช้ลูกล้อที่ท าด้วยไนล่อน             
  ชนิดแข็ง บานละ 2 ชดุ แบบแกนระบบลกูปืนมีความแข็งแรงคลอ่งตวั              
  ทนทานต่อการเสียดสี มีมาตรฐานตามบรษิัทผูผ้ลิต     
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 -  มือจบัประตหูนา้ต่างบานเลื่อนโดยทั่วไปใหใ้ชช้นิดล๊อคในตวั มีมาตรฐาน 
  ตามบรษิัทผูผ้ลิต    

-  หนา้ต่างบานเลื่อนทุกบานจะตอ้งมีระบบป้องกันมิใหล้อ้หลุดออกจากรางเฉพาะ
หนา้ต่างที่อยู่ภายนอกอาคารรางเลื่อนตวัล่างจะตอ้งเจาะรูขนาด 6 มม. ระยะห่าง
ทกุ 30 ซม. เพื่อระบายน า้ออกจากราง     

 -  บานพับส าหรบัหน้าต่างอลูมิเนียม บานเปิดหรือบานกระทุง้ใหใ้ช้บานพับปรับ
ระดับ ขนาดใชต้ามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลิตจ าหน่าย เป็นบานพับกา้นฝืด 
(FRICTION HINGE) สี เ ดี ย ว กั บ อลู มิ เ นี ย ม  ส่ ว นมื อ จั บ ใ ห้ ใ ช้มื อ จั บ 
(CAMLOCK) ชนิดล๊อคได ้

 

 2.2.9 ผู้ผลิตและผู้ติดตั้ง 
 หากมิได้ระบุในแบบรูป ให้งานประตู/หน้าต่างอลูมิเนียม กระจก เป็นของ:- 
 -  CN PROGRESS INTER GROUP 
 - OREGON ALUMINUM 
 - S-ONE COMPLETE 
 - NAWAKIIJ ALUMINIUM AND GLASS 
 - KIM YOO SENG  
 - YHS INTERNATIONAL 
 - PROMASS 
 - T. YONGKIAT 
 - ASIA  ALUMINUM AND GLASS 
 -  TMC ARCHITECTURAL CO., LTD. 

 
3.  กระจก (GLAZING) 
  3.1 ขอบเขตของงาน 
     งานกระจกที่ได้ระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการ

 ติดตั้ง SHOP DRAWING รวมถึงส่วน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ้งจะต้องแสดงรายละเอียดการ
 ติดตั้ง (INSTALLATION) โดยละเอียดเพื่อขออนุมัติ และตรวจสอบก่อนที่จะ ทำการติดตั้ง 

  3.2 วัสดุ 
3.2.1 กระจกทั้งหมดที่กำหนดชนิดและความหนาไว้ จะต้องได้รับการตรวจสอบ หรือ

 คำนวณจนพิจารณาทราบได้ว่าสามารถทนต่อแรงลมและแรงภายนอกที่กระทำ
โดยมีค่า DEFLECTION ไม่เกิน L/180 และต้องไม่เกิน 15 มม. กระจกต้องไม่เกิด
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จากการสั่นไหวจนน่ากลัวเมื่อใช้งาน หากมีความเสี่ยงทางวิชาการที่กระจกจะ
แตกเกินกว่าค่ามาตรฐานระหว่างประเทศที่ยอมรับได้ เนื่องจากการรับภาระ
กรรมจากแรงรม หรือความร้อน หรือ ความร้อน SHADING ให้เพิ่มความหนา 
หรือ HEAT TREAT กระจก จนสามารถพิสูจน์ความปลอดภัยได้แน่ชัดทาง
วิชาการ 
 สำหรับกระจกที่ใช้กับตัวอาคาร 
 ความหนาที่ระบุในแบบ เป็นความหนาพ้ืนฐานการออกแบบเบื้องต้น ให้ผู้รับจ้าง
ทำรายการคำนวณความหนาของกระจก ซึ่งรับรองโดยวิศวกรโครงสร้าง และ
ปฏิบัติตามผลที่ได้จากการคำนวณ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 3.3 ในเรื่องของ
การเลือกความหนาของกระจำที่ได้จากการคำนวณ และที่กำหนดในรายการ
ประกอบแบบ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียว 

• กรณีกระจก, ผนังกระจก ภายนอกอาคาร กำหนดค่าแรงลมที่กระทำต่อกระจก 
ตาม พรบ. ควบคุมอาคารดังนี้ 

- ส่วนของอาคารที่สูงไม่เกิน 10 ม.  หน่วยแรงลมที่กระทำ 50 กก./ตร.ม. 
- ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 10 ม. แต่ไม่เกิน 20 ม. หน่วยแรงลมที่กระทำ 80 กก. /

ตร.ม. 
- ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 20 ม. แต่ไม่เกิน 40 ม.  หน่วยแรงลมที่กระทำ 120 

กก./ตร.ม 
- ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 40 ม. หน่วยแรงลมที่กระทำ 50 กก. /ตร.ม. 
 กรณีกระจก, ผนังกระจก ภายในอาคาร กำหนดค่าของแรงที่กระทำต่อกระจกไม่

ต่ำกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

• กำหนดค่าความโก่งตัวที่ยอมให้ได้ไม่เกินกว่า 10 มิลลิเมตรต่อความยาวกระจก 
3.2.2 กระจก Laminate LOW-E ที่ติดตั้งภายนอกรอบอาคารทั้งหมด ที่นำมาใช้กับ

โครงการนี้ จะต้องมีค่า SHGC ไม่เกิน 0.34 U Value ไม่เกิน 3.26 W/M2K ค่า 
VLR Ext. ไม่เกิน 25% 
สีของกระจก BLUE-GREY เทียบเท่า สีกระจก PS135 ของ ASAHI GLASS  
หากมิได้กำหนดความหนาของกระจกในแบบก่อสร้าง ให้ใช้ความหนาของกระจก
ตามรายการ ดังนี้ 

• ลูกฟักบานหน้าต่างโดยทั่วไป   หนา  8 มม. 

• ลูกฟักบานประต ู    หนา 6 มม. 

• กระจกติดตายไม่ใหญ่กว่า 10 ตร.ม   หนา  8 มม. 
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หรือความกว้าง/ความสูงไม่เกิน 4 ฟุต (กระจก TEMPERED) 

• กระจกบานเกล็ด     หนา  6 มม. 

• ประตูกระจกที่ไม่มีกรอบบาน(กระจก TEMPERED) หนา  12 มม. 
3.2.3 กระจกทุกชนิดหากมิได้ระบุในแบบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของกระจก THAI-ASAHI, 

SIAM GUARDIAN, MIRROTAG, GUARDIAN, SOLARTAG, SOLARSAVE, 
PILKINGTON, GLAVERBEL, LAMSAFE, PMC, TGSG (THAI-GERMAN 
PECIALTY GLASS), SCHOTT PYRAN, PYROBEL หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.4  กระจกใส (CLEAR GLASS) 
 ให้ใช้กระจกใสที่มีความหนา ตามท่ีระบุไว้ในรูปแบบ หรือรายการก่อสร้าง มีผิว

เรียบสม่ำเสมอ สีใส ไม่เป็นฟองอากาศคลื่น ไม่แตกร้าว หรือเป็นรอยขูดขีด
เปรอะเปื้อนชนิดของกระจก 

3.2.5 กระจกฝ้า (OPAQUE GLASS)  
 กระจกเงา (MIRROR) 
 กระจกเงา ให้ทำมาจากกระจกโฟลท์ใส โดยมีความหนาไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิเมตร 

ทำเป็นกระจกเงาโดยการเคลือบ 4 ชั้น 
 คือ เคลือบวัสดุเงิน เคลือบวัสดุทองแดงบริสุทธิ์  และเคลือบสีโดยเฉพาะอีก 2 ชั้น 

ให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ TGSG หรือ MIRRORTAG  หรือ GURDIAN รุ่น ULTRA 
MIRROR หรือ ULTRA SAFE  หรือ CELINA GLASS ของ COLOUR K.DESIGN 
หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.6 กระจกเสริมลวด (WIRE GLASS) 
  กระจกเสริมลวด (WIRE GLASS) ให้ใช้ความหนาไม่ต่ำกว่า 6 มม. ขนาดช่องของ

เส้นลวดลายในกระจกห่างกันไม่เกิน 13X13 มม. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของกระจก 
THAI-ASAHI หรือ TGSG หรือ PILKINGTON หรือ GLAVERBEL หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

3.2.7 HEAT-STRENGTHENED GLASS 
 เป็นกระจกที่มีความแข็งเป็น 2 เท่าของกระจกธรรมดา (FLOAT GLASS) โดย

ก ร ะ จ ก จ ะ ต ้ อ ง ไ ด ้ ม า ต ร ฐ า น  AS 2208 ASTM C 1048 ANSI Z 97.1  
ISO/TS16949 By RWTUV  และ ISO 9001:200/EN ISO ISO 9001:2000 by 
RWTUV เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลาส จำกัด หรือ
บริษัท กระจกไทย อาซาฮี จำกัด หรือบริษัท เฟเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
คุณภาพเทียบเท่า และให้ส่งรายการคำนวณความสามารถการรับแรงลม เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
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3.2.8 SPANDREL GLASS 
 กรณีแบบมิได้ระบุกระจกที่ปิดบริเวณหน้าคาน , บริเวณพื้นถึงใต้ฝ้า ให้ใช้ความ

หนาและสีของกระจกชนิดเดียวกันกับกระจกในพื้นที่นั้นๆ และ ให้ผู้รับจ้างทำ
รายการคำนวณค่าดูดซับความร้อน หากการคำนวณไม่ผ่านค่ามาตรฐาน ให้ทำ 
HEAT-STRENGTHENED และเพิ่มเติมในกรณีเป็นกระจก LAMINATED GLASS 
ให้ใช้เนื้อฟิลม์ PVB1.52 เพื่อให้ผลการคำนวณผ่านค่ามาตรฐาน ถ้ายืนห่างระยะ
ประมาณ 3 เมตร จะต้องมองไม่เห็นความไม่เรียบของสี และความสม่ำเสมอของ
แสงที่ผ่านเข้ามา 

  3.2.9 กระจกตัดแสง (TINTED GLASS) 
  เป็นกระจกสีผลิตจาก FLOAT GLASS ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดแสงและดูดซับ

พลังงานความร้อน ตั ้งแต่ 30-50% ซึ ่งจะมีสีตามที่กำหนอในแบบรูป ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กระจกไทย อาซาฮี จำกัด หรือ บริษัทสยามการ์เดียน จำกัด 
หรือ บริษัท เฟเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ก
ลาส จำกัด หรือ คุณภาพเทียบเท่า 

 3.2.10 กระจกฉนวน (INSULATED GLASS) 
  กระจกฉนวน (INSULATED GLASS) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยกระจกจะต้อง

ได้มาตรฐาน AS 2208 ASTM E2190 โดย IGCC. ANSIZ 97.1 ISO/TS16949 
By RWTUV และ ISO 9001:2000/EN ISO ISO 9001:2000 By RWTUV ชนิด
ของกระจกที่นำมาประกอบให้เป็นไปตามแบบ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ใน
รายการประกอบแบบนี้ ความหนาของกระจกเป็นไปตามรายการคำนวณ แต่ไม่
น้อยกว่าที่ระบุในแบบ /AIR SPACE 10 มม. ใช้ SPACER  แบบเบนดิ้งอลูมินั่ม 
(Bending Aluminum Spacer) บรรจุสารอาร์กอนแล้ว อุดยาขอบโดยรอบด้วย 
STRUCTURAL SILICONE SEALANT ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ TGSG หรือ  GUARDIAN 
หรือ PMC 

 3.2.11 กระจกทนแรงอัด (TEMPERED GLASS) 
 เป็นกระจกที่ผ่านกระบวนการเผาด้วยความร้อน ทำให้ทนแรงอัดได้มากกว่า
กระจกธรรมดา 5-7 เท่า และสามารถทนความร้อนสูงได้ถึง 500 องศาเซลเซียส 
ซึ่งจะใช้กับบานประตูกระจกเปลือย หรือส่วนต่าง ที่ต้องการความแข็งแรงและ
ปลอดภัย โดยกระจกจะต้องได้มาตรฐาน AS 2208 ASTM C 1048 ANSI Z 97.1 
ISO/TS16949 By RWTUV แ ล ะ  ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000 By 
RWTUV เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลาส จำกัด หรือ 
บริษัท กระจกไทย อาซาฮี จำกัด หรือ บริษัท เฟเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
คุณภาพเทียบเท่า 
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3.2.12 กระจกอัดแผ่นฟิลม์ (LIMINATED GLASS) 
  เป็นกระจกนิรภัยที่ประกอบด้วยกระจำตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป ตัวกระจกให้ใช้กระจก

ชนิด LID (LOW-IRON) ซึ ่งเป็นชนิดใสพิเศษ ยึดติดด้วยแผ่น POLYVINYL 
GUTRAL (PVB) อัดด้วยความดันและความร้อนสูง ความหนา และจำนวนชั้นของ
กระจก โดยกระจกจะต้องได้มาตรฐาน AS 2208  ASTM C 1172  ANSI Z 97.1 
ISO/TS16949 By RWTUV และ ISO 9001:2000/EN ISO ISO 9001:2000 By 
RWTUV และ ISO 9001:2000/EN ISO ISO 9001:2000 By RWTUV หากไม่ได้
ระบุในแบบให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท กระจกไทย อาซาฮี จำกัด หรือ บริษัท 
ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลาส จำกัด หรือ บริษัท เฟเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.13 กระจกป้องกันไฟ 
 กระจกป้องกันไฟ จะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน CLASS A BS6206 และ 

BS476 PART 22 เป็นกระจกนิรภัย สามารถทนไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 120 นาที ความ
หนาของกระจกให้เป็นไปตามรายการคำนวณ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ SCHOTT PYRAN 
PM หรือ  PYROBEL หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.14 PYROLITIC CVD COATING LOW-EGLASS 
 หากตามแบบมิได้ระบุ ให้ใช้กระจำ LOW-E ชนิด PYROLITIC CVD COATING 
หรือหากจะต้องใช้กระจกใสที่มีกระจก LOW-E ประกอบอยู่ด้วย ให้ใช้กระจกใส 
LOW-E ช น ิ ด  PYROLITIC CVD COATING LOW-EGLASS ซ ึ ่ ง ม ี ค่ า 
TRANSMITTANCE ดังนี้ 

• DAYLIGHT  >40% 

• SOLAT   <30% 

• IR emissivity at 283 K ,0.17, 0.01 
3.2.15 กระจกสะท้อนแสงประหยัดพลังงาน (REFLECTIVE LOW-E GLASS) 

 REFLECTIVE LOW-E GLASS กำหนด ให ้ ผ ล ิ ต โ ด ย ว ิ ธ ี  PYROLITIC CVD 
COATING LOW-EGLASS เคลือบกระจกด้านใน (HARD COAT) บนกระจกตัด
แสง  เป ็ นกระจกประ เภท HEAT STRENGTHENED REFLECTIVE LOW-E 
GLASS ทั้งหมด ความหนาตามรายการคำนวณ แต่ไม่ต่ำกว่า 6 มม. อัตราการ
สะท้อนไม่เกินที่กฎหมายกำหนด สีให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
TGSG หรือ SOLARSAVE หรือ  GUARDIAหรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.16 กระจกพ่นเซรามิค (CERAMIC COATED GLASS) 
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 กระจกทำสีระบบเซรามิค เป็นกระบวนการทำสีบนผิวกระจกที่ทำให้กระจก
กลายเป็นชนิด TEMPERED  หรือ HEAT STRENGTHENED โดยระบุให้กระจกที่
เป็นกระจกเดี่ยวเป็น TEMPERED  ส่วนกระจกที่ถูกนำไปประกบเป็นกระจกลา
มิเนท (ตามแบบขยายต่างๆ) เป็นชนิด HEAT STRENGTHENED ถ้าแบบมิได้ระบุ
เป็นอย่างอื่น ตัวกระจกให้ใช้กระจกชนิดLID (LOW-IRON)  ซึ่งเป็นชนิดใสพิเศษ 
และสีที่ใช้ในระบบสีเซรามิค จะต้องเป็นสีที่ปลอดสารตะกั่วตามมาตรฐาน RoH 
โดยกระจกที ่ผลิตจะต้องได้มาตรฐาน AS2208  ASTM C1048 ANSI Z 97.1 
ISO/TS16949 By RWTUV และ ISO 9001:2000/EN ISO ISO 9001:2000 By 
RWTUV 

    CHROMA WH201  เป็นสีขาวทึบ 
    CHROMA FR002  เป็นสีขาวขุ่น (ฝ้า) บางๆ ค่อนข้างใส 
    CHROMA MT903  เป็นสีเงิน, เทา ขุ่น 
    CHROMA BK901  เป็นสีดำ 

3.2.17 กระจก ProfilitTM, U shape glass 
 กระจก Profilit หรือกระจกขึ้นรูปตัวยู ผิวกระจกเป็นผิวส้มสม่ำเสมอ 

• ติดตั ้งในลักษณะสองชั ้น (Double glazing) มีค่า U value ประมาณ 
2.8 W/m2K และค่า sound insulation value RW ในช่วง 100-3200 
Hz ที่ประมาณ 38 dB. 

• ติดตั้งชั้นเดียว (Single Glazing) มีค่า U value ประมาณ 5.6 W/m2K 
และค่า sound insulation value RW ในช่วง 100-3200 Hz ที่ประมาณ 
22 dB. 

• ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ProfilitTM ของ TGSG หรือ Linit หรือเทียบเท่า โดยมี
รายละเอียดกระจกดังนี้ 

• กระจก Profilit (กระจกขึ้นรูปตัวยู) K25/60/7 ความหนา 7 มิลลิเมตร 
ขนาดหน้ากว้าง 262 มิลลิเมตร และความสูงครีบขนาด 60 มิลลิเมตร 

• กระจก Profilit  (กระจกข้ึนรูปตัวยู) K25 ความหนา 6 มิลลิเมตร ขนาด
หน้ากว้าง 262 มิลลิเมตร และ ความสูงครีบขนาด 41 มิลลิเมตร 

• ระยะความสูงในการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยให้เป็นไปตามเงื่ อนไข     
   ตามท่ีเจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนด 

 3.3 ตัวอย่างวัสดุ 
    ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุขนาด 30x30 ซม. ที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง เพ่ือขอ

 อนุมัติตรวจสอบก่อนที่จะนำติดตั้ง เช่น 
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3.3.1 ตัวอย่างกระจกแต่ละชนิด GASKET, SEALANT ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง แสดงถึง
ลวดลาย สี และ FINISHING 

3.3.2 ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ป ร ะก อบ ต ั ว อ ย ่ า ง ก ร ะ จ ก จ า ก บ ร ิ ษ ั ท ผ ู ้ ผ ล ิ ต ก ร ะจก 
(MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดงถ ึงการทดสอบค ุณภาพของ
กระจกแต่ละชนิด รวมถึงการทดสอบของยางอัดกระจก (GASKET), ยางรองรับ
กระจก, SEALANT 

3.3.3 รายการคำนวณแสดงความสามารถในการรับแรงลม กรณีที่ใช้ในอาคารสูงหรือ
ขนาดของกระจกใหญ่กว่า 20 ตารางฟุต ค่า DEFLECTION ของแผ่นกระจกไม่
เกินกว่า L/180 หรือเกินกว่าความหนาของแผ่นกระจก เมื่อรับแรงลม  80 กก./
ตร.ม และ/หรือตามบัญญัติ RESISTANCE FACTOR ของกระจก ANNEAL ตาม 
FEDERAL SPECIFIACTION DD-6-00451 เท่ากับ 2.5 กระจกชนิดอื่นให้ใช้ตาม 
RELATIVE RESISTANCE FACTOR ความหนา ชน ิดกระจกและ THERMAL 
SAFETY ของกระจกจะต้องวิเคราะห์เชิงคำนวณ โดยใช้ผลการทดสอบข้อมูลจาก
บริษัทผู้ผลิตหรือจากมาตรฐานอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ ในกรณีที่ผู้รับจ้างคำนวณ
แล้ว ผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของกระจกจำเป็นต้องหนาของ
กระจกสามรถใช้บางกว่าที่กำหนดได้ ผ ู ้ร ับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามที่
กำหนดให้ไว้ในรายกรประกอบแบบอย่างเคร่งครัด (ยกเว้นระบุในแบบก่อสร้างให้
เป็นอย่างอื่น) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความหนา ผู้ว่าจ้าง
จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และจะถือเป็นข้ออ้างในการขอต่อเวลาตาม
สัญญาไม่ได้ 

  3.3.4 SHOP DRAWING 
  ผู ้ร ับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWING อย่างน้อย 5 ชุด เพื ่อตรวจสอบและ

พิจารณาอนุมัติ โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• การแบ่งขนาดช่องของกระจก 

• การประกอบกระจกเข้ากับกรอบบาน 

• การป้องกันน้ำ 

• กรรมวิธีในการติดตั้งกระจกและจุดยึดต่างๆ 

• การยาแนวรอยต่อต่างๆ 

• การหนุนยางรองกระจก 

• รายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ 
  3.4 การติดตั้ง 

3.4.1 การติดตั้งกระจก แยกออกเป็น 2 ระบบ 
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• ระบบการติดตั้งแบบ CONVENTION SYSTEM  
• ระบบการติดตั้งแบบ STRUCTURAL SILICONE SYSTEM 

3.4.2 ผู ้รับจ้างจะต้องเสนอแบบรายละเอียดในการติดตั ้งรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อขออนุมัติ 

3.4.3 รายละเอียดการติดตั้งอื่นๆ ที่ไม่กล่าวถึง ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิต และ
คู่มือการติดตั้งกระจก GAMA-GLAZING MANUAL ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติ
แล้ว 

• ให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างหลักกับบริษัทผู้ติดตั้งหน้าต่างระบบ 
ALUMINIUM CURTAIN WALL เพื ่อดำเนินการเตรียมงานก่อสร้างในส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 

• ตรวจสอบสถานที่ที่จะมีการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องต่างๆ ให้
แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนจะมีการติดตั้ง เช่นทำความสะอาดร่องวงกบ โดยปราศจาก
สิ่งสกปรกต่างๆ 

• การติดตั้งกระจกต้องติดแน่นไม่สั่นสะเทือน ป้องกันมิให้น้ำไหลซึมเข้าไปภายใน
ได้ 

- กรอบอล ูม ิ เน ียม ใช ้ยางรองร ับกระจก (NEOPRENE) ค่าความแข ็ งแรง 
(HARDNESS) 80+5 DUROMETER หรือได้ระบุไว้อย่างอ่ืนในแบบรูป 

- กรอบเหล็กยึดด้วยคลิปอลูมิเนียม และยาแนวด้วยความประณีต 

• ช่องเว้นสำหรับการติดตั้ง 
- ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต การติดตั้งจะต้องแน่น ไม่สั่นสะเทือน

กันน้ำมิให้ไหลซิคมเข้าไปภายในได้ 
- การตัดกระจก ต้องเป็นลักษณะตัดแล้วได้ขนาดเลย ไม่อนุญาตให้มีการใช้คีม

หนีบเป็นฟันเลื่อย เพราะจะทำให้กระจกเสียคุณภาพ 

• ขอบกระจก 
- ทั้งหมดต้องขัดเรียบ จะมีส่วนแหลมคมอยู่ไม่ได้ เพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิดแรง

กดรวมกันที่ขอบส่วนนั้นทำให้กระจกแตกในที่สุด 

• ร่องใส่กระจก 
- ร่องใส่กระจกจะต้องแห้งสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ผงเศษวัสดุที่หลุดออก กาว 

สนิม น้ำมัน หรือ คราบ สำหรับกรอบอลูมิเนียมต้องมียางอัดกระจก (GASKET) 
ชนิด EPDM หรือ SILICONE SEALANT ว ัสด ุรองกระจก (GLASS SETTING 
BLOCK) ชนิด EPDM  ที่ระยะ 2/4 ของความกว้างกระจก แต่ต้องห่างจากมุมไม่
น้อยกว่า 150 มม.  
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• ยางอัดกระจก ต้องได้มาตรฐานกรรมวิธีจากบริษัทผู้ผลิต 
 HARDNESS  :  (SHOREA) 50+5 DUROMETER 
 TENSILE STRENGTH : 800 PSI (MIN) 
 ELONGATION  : 300 % MIN 
 TEAR, DIE B  : 65 PSI (MIN) 
 โดยใช้ยางอัดกระจกของ DORDAN หรือ KING WAI หรือคุณภาพ เทียบเท่า 

• การป้องกันการรั่วซึม เมื่อประกอบและติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องสามารถกันน้ำฝน
รั่วซึมเข้ามาในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี (ดูรายละเอียดหมวดที่ 7 การยาแนว) 
การอุดรอยรั่ว (SEALANT) 

- ระหว่างกระจกกับโครงสร้างอลูมิเนียม ใช้ SEALANT ของ DOM CORINIG หรือ 
MOMENTIVE (G.E) หรือELASTOSIL หรือ SIKA หรือคุณภาพเทียบเท่า 

- ระหว่างโครงสร้างอลูมิเนียมกับคอนกรีต ใช้ METAL SEALANT  ของ DOM 
CORINIG หรือ MOMENTIVE (G.E) หรือELASTOSIL หรือ SIKA หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

• กระจกทุกแผ่นที่นำมาติดตั้ง จะต้องมีฉลากชื่อพิมพ์ติดมาจากโรงงาน ระบุถึง
บริษัทผู ้ผลิต ชนิดของกระจก และความหนา อีกทั ้งจะต้องติดไว้ที ่กระจก
จนกระท่ังติดตั้งกระจกเสร็จเรียบร้อย และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว 

• การตัดกระจก ลบมุมขอบกระจก ยาแนว รวมถึงกรรมวิธีทดสอบควบคุมคุณภาพ 
ต้องเป็นไปตามกรรมวิธีมาตรฐานของบริษัทผู ้ผลิตกระจก และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว 

• กระจกที่ติดตั้งแล้ว ห้ามทำให้เกิดการสั่นสะเทือน หรือโยกย้ายส่วนที่ติดกระจก
แล้ว รวมทั้งห้ามเปิดบานประตูหน้าต่างที่เป็นบานเปิดจนกว่าวัสดุยึดกระจกจะ
แห้งดีแล้ว 

• งานกระจกที่ไม่สมบูรณ์ กระจกที่ติดตั้งแล้วหากมีรอยแตกร้าว หรือมีรอยขูดขีด 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดการเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาด
และปิดกระจกให้เรียบร้อยทั้งสองด้าน 

  3.5 การทำความสะอาด 
 ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาด และขัดกระจกให้สะอาดเรียบร้อยทุกแห่ง ผิวของกระจก
ต้องปราศจากรอยขีดข่วนหรือมีตำหนิก่อนขออนุมัติการตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 

  3.6 การรับประกันผลงาน 
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  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของกระจกในระยะเวลา 5 ปี หากเกิดการแตกร้าว อัน
เนื ่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ ง ผู ้ร ับจ้างจะต้องมาติดตั ้งให้ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีตามจุดประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

 3.7 MOCK UP 
   ให้มีการทดสอบ MOCK UP ร่วมกับระบบการติดตั้ง CURTAIN WALL 

4. ผนังกระจกหุ้มรอบอาคาร (CURTAIN WALL) 
 4.1 ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบผนังกระจกหุ้ม
รอบนอกอาคารทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบ และรายการก่อสร้าง โดยงานติดตั้งระบบผนัง
กระจกหุ้มรอบอาคารทั้งหมด ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาบริษัทผู้ผลิตที่มีความชำนาญ และ
ประสบการณ์ที่จะทำการปรับปรุง และแนะนำวิธีการ รวมทั้งรับประกันผลงานการติดตั้ง
และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการติดตั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง 
ช่องว่างระหว่างโครงสร้าง หรือผนังโดยรอบขอบระบบหน้าต่างประตู หรือ CURTAIN 
WALL ทั้งหมด อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างที่จะต้องฝึกใส่ FLASHING หรือ FIRE 
STOPPING หรือเพิ่มชิ้นส่วนตามความเหมาะสมของงานช่างที ่ดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้าง 

  4.2 ข้อกำหนดการเสนอราคา 
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดพร้อมการเสนอราคาดังนี้ 

4.2.1 ระบุชื ่อบริษัทผู ้ผลิต และติดตั ้งระบบผนังกระจกหุ ้มรอบอาคาร พร้อมทั้ง
 รายละเอียดผลงานของบริษัทนั้นๆ  
หมายเหตุ :ในกรณีผู้เสนอราคา เสนอผู้ผลิตและติดตั้งที่ไม่ระบุไว้ในข้อ 4.2.4 
จะต้องส่งรายละเอียดพร้อมกับการเสนอราคาดังนี้ 

• ระบุชื่อบริษัทผู้ผลิตและติดตั้งงานระบบ ระบบผนังกระจกหุ้มรอบนอกอาคาร
(CURTAIN WALL) พร้อมทั้งรายละเอียดของบริษัทดังนี้:- 

• ผลงานการติดตั้งงาน CURTAIN WALL อย่างน้อย 3 โครงการ มีมูลค่างานไม่
น้อยกว่าโครงการละ 10 ล้านบาท และจะต้องมีรูปถ่ายพร้อมหนังสือรับรอง
ผลงานจากเจ้าของโครงการ 

• เอกสารรับรองการ่วมงานเป็นผู้ออกแบบระบบฯ พร้อมรายละเอียด และขั้นตอน
ในการเข้าร่วมงานของบริษัทผู ้ออกแบบฯ CURTAIN WALL พร้อมด้วยที ่ตั้ง
ประวัติย่อบริษัท และบุคลากรหลักของบริษัทอันเป็นที่ยอมรับของโครงการ 

• บุคคลที่จะทำงานของโครงการพร้อมประวัติ 
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• เครื่องมือ และเครื ่องจักรทำงานสนาม และโรงงานในประเทศไทย พร้อม
รายละเอียด 

 4.2.2 แบบประกอบการเสนอราคา 

• แบบรายละเอียดประตู / หน้าต่างทั่วไป 

• แบบรายละเอ ียดระบบ  CURTAIN WALL ระบบแผ ่นอล ูม ิ เน ียมบ ุผนั ง 
(ALUMINIUM CLADDING) ถ้าในกรณีที่แบบที่ระบุไว้หรืออื ่นๆ ถ้ามี สำหรับ
แบบประกอบการเสนอราคาดังกล่าวข้างต้น จะต้องแสดงละเอียดของขนาดของ 
SECTION, การยึด (FITTING), ระบบกันน้ำ และอ่ืนๆ โดยละเอียด 

 4.2.3 รายการคำนวณขนาด SECTION ต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างจะระบุให้ 
 4.2.4 ทั้งหมดให้ถือเป็นระบบสำเร็จรูป ประกอบจากโรงงานดังนี้ 

• KIM YOO SENG CO.,LTD. 

• OREGON ALUMINUM 

• YHS INTERNATIONAL 

• TEKINT CO., LTD. 

• PETERSON 1990 

•  ASIA  ALUMINUM AND GLASS 
 หรือคุณภาพเทียบเท่า โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ  

• บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรม อลูมิเนียม จำกัด 

• MAE NAM Metal Supply Co.,Ltd.  

• ALMENT THAI 

• TOSTEM THAI 
และต้องมีเอกสารใบรับรองเพื ่อยืนยันจากโรงงานฯ (ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของ

โรงงานที่มาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนดโดยเด็ดขาด) 
 4.3 คุณสมบัติของวัสดุ 
  วงกบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ขนาดความหนา และน้ำหนักของ SECTION ทุกอันจะต้อง

ไม่เล็กบางกว่ามาตรฐานที่ได้รับจากการคำนวณ การรับน้ำหนักแรงลมไม่น้อยกว่า 80 
กก./ตร.ม. ที่ระดับความสูงไม่เกิน 20 เมตร และไม่น้อยกว่า 160 กก./ตร.ม. ที่ระดับ 20 
เมตรขึ้นไป และความผิดพลาดที่ยอมให้ (ALLOWABLE TOLLERANCE) ตามมาตรฐาน
การรีดโลหะสากล (AA:ALUMINIUM  STANDARD & DATA U.S.A.) 
 4.3.1 ALUMINIUM EXTRUSION 
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  เนื ้อของอลูมิเนียมจะต้องเป็น ALLOY ชนิด 6063-T5  ชนิด 50S-T5 ซึ ่งมี
คุณสมบัติตาม AST SPECIFICATION ดังนี้  

   ULTIMATE TENSILE STRENGTH 150 N/mm2 (21,755) PSI 
4.3.2 ALUMINUM SHEET 

 ความหนาของ ALUMINUM SHEET ในส่วนของ FLASHING หรือส่วนที่มองไม่
เห็นจะต้องหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. จะต้องเรียบและปราศจากรอยขีดขูดที่ปรากฏ
เห็นได้ชัดเจน  ในส่วนที่เป็นแผ่นผิวของผนังอาคารหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 

4.4 ผิวของอลูมิเนียม 
  ระบุเหมือนหมวดงานประตู/ หน้าต่าง ALUMINUM 
   4.5 งาน CURTAIN WALL 

4.5.1 ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ในการติดตั้งผนังกระจกหุ้มรอบอาคาร 
(CURTAIN WALL) ตามรายละเอียดที ่แสดงในแบบก่อสร้าง ระบบ CURTAIN 
WALL และ WINDOW ที่เสนอใช้กับอาคารหลังนี้ต้องเป็นระบบที่เหมาะสมกับ
อาคาร ทั้งทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยเครื่องมือทำความ
ความสะอาด ผนังภายนอกตามรายละเอียดที่แสดงในแบบก่อสร้าง  

4.5.2 วัสดุอลูมิเนียม 
   ให้เป็นไปตามระบุในข้อ 4.3 (คุณสมบัติของวัสดุ) 

4.5.3 การเคลือบผิวของอลูมิเนียม (FINSHED) 
   ให้เป็นชนิดเคลือบสี FLUOROCARBON FINISHED หรือ PDVF KYNAR 500 (ดู

  รายละเอียดหมวดงานประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม) 
4.5.4 SHOP DRAWING, SPECIFICATION AND CALCULATION 

 ผู้รับจ้างจะต้องส่ง SHOP DRAWING และรายการคำนวณประกอบแบบชนิด
สมบูรณ์แบบ 5 ชุด ให้สถาปนิกพิจารณา ซึ่งแสดงชนิด ขนาด ตำแหน่ง รวมทั้ง
รูปด้านผนัง CURTAIN WALL การแสดงรายละเอียดจะต้องเทียบเท่า SCALE 
จริง ขยายส่วนประกอบของ HORIZONTAL และ VERTICAL SECTION, TRIM 
ANCHORAGE GLASS TYPE  และ GLAZING แสดงการป้องกันการร ั ่วของ
อากาศ  (AIR INFILTRATION) ตัว (EXPANSION) ระบบป้องกัน THERMAL 
BREAKGE  และแสดงส่วนดีอื่นๆ ของระบบ ซึ่งจะต้องมีแบบรายละเอียดแสดง
ระบบอุปกรณ์ประกอบระบบ แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวจ้องกับงานก่อสร้างด้าน
อื่นๆ ที่สัมพันธ์กันรวมทั้งรายการคำนวณ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ แบบ 
SHOP DRAWING และรายละเอียดอื่นๆ จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนทำการติดตั้ง 

4.5.5 SAMPLE 
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 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ประกอบในส่วนของกระจก CURTAIN 
WALL และ WINDOW ทั้งระบบ โดยจะต้องแสดงตัวอย่างการติดตั้งประกอบให้
สอดคล้องกับ SHOP DRAWING  ที่เสนอมา และให้รับความเห็นชอบในหลักการ
จากผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานของการตรวจรับงาน 

4.5.6 คุณสมบัติ 

• คุณสมบัติของผนังกระจกระบบ CURTAIN WALL จะต้องประกอบด้วย
วัสดุและอุปกรณ์หลัก เพ่ือใช้ในการติดตั้งประกอบพังนี้ 
- โครงสร้างอลูมิเนียมยึดผนังกระจกติดตาย 
- ผนังกระจกมีระบบดังนี้ 

- FULLY UNITIZED CURTAIN SYSTEM 
- STICK- TYPED SYSTEM 
- RIB GLASS SYSTEM 
- SPIDER SYSTEM 
- U-GLASS 

• ระบบ CURTAIN WALL จะต้องเป็นระบบที ่ได ้ร ับการออกแบบให้
เหมาะสมกับอาคารดังนี ้
- ป้องกันการรั่วของอากาศ (AIR INFIL TRATION) 
- ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ (WATER PENETRATION) 
- สามารถรับการขยายตัวของระบบ 
- มีระบบป้องกันกระจกแตกเนื่องจาก THERAMAL BREAKAGE  และ 

THERMAL SHOCK 
- มีระบบ PRESSURE EQUALIZATION 
- การรับแรงลม (WIND LOAD) ตามมาตรฐานข้อกำหนดความแข็งแรง

และความปลอดภ ัย และม ีหย ่อนต ัวท ี ่ยอมให ้ (ALLOWABLE 
DEFLECTION) ไม่เกิน 1/175 ของช่วง SPAN 

- มีระบบป้องกันแผ่นดินไหว รับ MOVEMENT ตามแนวนอนได้ไม่น้อย
กว่า 0.5 % ของความสูงพื้นถึงพ้ืน 

• CAULKIN เ ป ็ น ร ะบบ  FRONT AND BACK CAULKING หร ื อDRY 
SYSTEM  หร ือ DRY AND WET SYSTEM ได ้ตามสมควรแก ่ความ
เหมาะสมของระบบGASKET หรือ SEALANT จะต้องเป็น CLASS A 
และมี COMPATIBILITY กับวัสดุที่ประกอบกับระบบทั้งหมด จะต้องเป็น
ว ั ส ด ุ ย ึ ด ป ร ะ เ ภ ท  ONE-COMPONENT SILICONE TWO PART 
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SILICONE  สามารถรับแรงอัดแรงดึง และมีกำลังเกาะยึดติดแน่น 
ทนทานได้ดีกับกระจก อลูมิเนียม คอนกรีต และเหล็ก  แล้วคงทนต่อการ
ใช้งานทุกสภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติในอุณหภูมิ -50 ถึง 
+150 องศาเซลเซียส คุณสมบัติเทียบได้ตามมาตรฐานของ EDERAL 
SPECIFICATION  

  TT-S-001543 CLASS A (COM-NBS) FOR SILICONE BUILDING 
 SEALANT 

  TT-S00230 CLASS A (COM-NBS) FOR ONE-COMPONENT 
 SEALANT 

- ปริมาณการใช้สารอุดจะต้องเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต 
(หร ือต ัวแทน) แต่ละส ่วนของอาคารเป็นไปอย่างถ ูกต ้องตาม 
SPECIFICATION ของบริษัทผู้ผลิต 

- STRUCTURAL JOINTS จะต้องยึดด้วย NEUTRAL STRUCTURAL 
SILICONE SEALANT โดยมี TENSILESTRESS ไม่ต่ำกว่า 180 PSI, 
(ASTM C794-80) 

- ผิววัสดุที่จะถูกอุดจะต้องสะอาดแห้ง ปราศจากผงฝุ่น คราบน้ำมัน 
การล้างทำความสะอาดผิวจะทำได้ด้วยสารละลายพวก METHYL-
ETHYL KETONหรือน้ำยา XYLENE ห้ามล้างทำความสะอาดด้วย
สารละลายประเภท GASOLINE หรือ KEROSENT 

- JOINTS ตามแนวนอนให้ทำการอุดยึดด้วย SILICONE GASKER ทับ
ลงบน SILICONE SEALANT  และจะต้องอุดยึดปลายสองข้างของ 
GASKERT 

- สัดส่วนของวัสดุเป็นอัตราส่วนกว้างต่อความลึก  2:1 ส่วนที่เป็นร่อง
ลึกให้ใช้ BACKER ROD ชนิดแท่งกลมรองรับก่อน และในส่วนที่ไม่
ต้องการให้ผิวหน้าวัสดุข้างเคียงติดวัสดุอุด และใช้ใบมีดที่คมตัดส่วน
ทีไ่ม่ต้องการออก 

- ผิวของวัสดุที่เป็นสารพวก ANODIZED ALUMINIUM CARBON OR 
STAINLESS STEEL ก่อนจะอุดจะต้องทาผ ิวรองพื ้นด ้วยน ้ำยา
ประเภท PRIME COAT โดย มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่า 
DOW CORING1200 นอกจากจะพ ิ ส ู จน ์ ไ ด ้ แน ่ ช ั ด ว ่ า  PEEL 
STRENGTH มีพอเพียง 

  4.6 เงื่อนไขการทดสอบ 
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 เพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติตามระบุไว้ในข้อ 5.6.2 ของผนังกระจกระบบ CURTAIN 
WALL  เป็นไปด้วยความถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบด้วย
อุปกรณ์ และวิธีการที ่ไม่เคยถือปฏิบัติมาแล้วในต่างประเทศ โดยให้อยู ่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของวิศวกรจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายจัดให้มีการทดสอบ
โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมการรวมทั้งค่าดำเนินการอื่นๆ ในกรณีและ
ผลทดสอบจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
4.6.1 รายงานการทดสอบ การคำนวณในโครงสร้าง (STRUCTURAL) 
 การทดสอบใช้ตามเงื ่อนไขของ ASTM E 330  หากผลการทดสอบไม่เป็นที่

พอใจของผู ้ว ่าจ ้าง ผ ู ้ว ่าจ ้างจะต้องส่งรายการคำนวณเพิ ่มเติมเก ี ่ยวกับ 
DEFLECTION และ STRESS ในโครงสร้างของCURTAIN WALL จนกว่าจะ
พิสูจน์ความเป็นไปได้จนเป็นที่แน่ชัดทางวิชาการ 

4.6.2 ระบบหย่อนตัว (DEFLECTION) 
 ผนัง CURTAIN WALL จะต้องรับแรงลม (WIND LOAD) ไม่น้อยกว่าข้อ 5.6.2.6 

และมีการหย่อนตัวที่ยอมให้ (ALLOWABLE DEFLECTION) ไม่เกิน L/175 ของ
ช่วง SPAN และจะต้องไม่มากกว่า 0.75 นิ้ว หรือ 20 มม. ส่วนระยะหย่อนตัวที่ 
SEALANT JOINTS ตรงกรอบหน้าต่างและส่วนประกอบอื่นๆ ของอาคารจะต้อง
ไม่มากกว่า ½ ของช่อง JOINTS WIDTH จะมีการเสริมความแข็งแรงด ้วย
อลูมิเนียม หรือ เหล็ก เมื่อจำเป็น ส่วนการหย่อนตัวของ ANCHORS จะไม่เกิน 
1.5 มม. ส่วนประกอบทุกชิ้นจะต้องกำหนดเทศบัญญัติ หรือตาม ANSI/AAMMA 
302.9  โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอผลการทดสอบ พร้อมรายการคำนวณให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณา 

4.6.3 GLASS LOAD 
 ชิ้นส่วนรับบานกระจกติดตายจะต้องมี DEFLECTION  ของจุดรับน้ำหนักไม่เกิน 

1/175 ของ SPAN ซึ ่งไม ่ทำให ้ GLASS BITE ลดลงไปเกินกว ่า 25% 33 ม. 
ชิ้นส่วนรับกระจกบานเปิด  DEFLECTION จะต้องไม่เกินกว่า 1.5 มม. โดยจะต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคในการปิด และอาจจะเสริมความแข็งแรงด้วยอลูมิเนียม หรือเหล็ก
เมื่อจำเป็น 

4.6.4 ความเค้น (STRESS) 
โครงสร้างชิ ้นส่วนหน้าต่างทั ้งหมดจะต้องเป็น  ALUMINIUM ALLOY และ
สามารถ ULTIMATE TENSILE STRENGHT 20,000 PSI  เมื่อทดสอบโครงสร้าง
จะเท่ากับ 1.5 เท่า ของกความกดดันที ่ออกแบบไว้ และไม่มี OVER STRESS 
ปรากฏที่ส่วนประกอบใดๆ  STRESS LIMITS  สำหรับส่วนประกอบต่างๆ จะอยู่
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ในขอบเขตข้อกำหนด SPECIFICATION ของ  AAMA และ ANS ตาม GUIDE 
LINES อย่างเคร่งครัด 

 4.6.5 AIR INFILTRATION 
4.6.5.1  บานกระจกติดตาย การรั่วของอากาศเมื่อกำหนดการทดสอบ

ด้วย STATIC PRESSURE 1.56 PSE. (25 MPH) จะต้องไม่เกินกว่า 
0.60 CFM ต่อตารางฟุต (ทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM.E 283) 

4.6.5.2  หน้าต่างบานกระทุ ้ง การรั ่วของอากาศเมื ่อทดสอบด้วย 
STATIC PRESSURE 6.24 PSF. (50 MPH.) จะต ้ อง ไม ่ เ ก ิ น  0.10 
CFM ต่อความยาวรอยเปิด 1 ฟุต (ทดสอบตามมาตรฐานของ 
ASTM.E 283) 

4.6.5.3  หน้าต่างบานหมุน CENTER PIVOT ตามข้อ 4.6.5.2 
 4.6.6 WATER PENETRATION 

เมื่อทำการทดสอบตาม ASTM.E331 ด้วย STATIC PRESSURE 6.24 PFS. (50 
MPH) และพ่นกระจายน้ำ 5 แกลลอนต่อตารางฟุต ต่อชั่วโมง จะต้องไม่ปรากฏ
การรั่วซึมใดๆ 

4.6.7 FIRE RESISTANCE 
ให้ใช้ CURTAIN WALL FIRE STOP ของส่วน  INTER FLOOR  ตามตำแหน่งที่
ควรจะเป็น ทนไฟได้ 2,00 องศาฟาเรนไฮต์ อัตราการลามไฟที่ผิวไม่เกิน 0-15 
การเกิดควันไฟไม่เกิน 10 และ FIRE RATING 2 ชั่วโมง  

4.6.8 SOUND ATTENUATION 
ให้ผ่านเสียงระหว่างชั้นของอาคารไม่เกิน STC.48 

 4.6.9 THERMAL BREAKAGE AND THERMAL SHOCK 
 ระบบ CURTAIN WALL จะต้องรับการออกแบบโดนที่กระจกไม่แต่ เนื่องจาก 
 THERMAL BREAKAGE หรือ THERMAL SHOCK  โดยการทดสอบ หรือการ
คำนวณจนกว่าจะพิสูจน์ความเป็นไปได้ และเป็นที่แน่ชัดทางวิชาการ 

 4.6.10 INSULATION 
 ระบบฉนวนสำหร ับ CURTAIN WALL ให ้ ใช ้  SEMI-REGID CURAIN WALL 
INSULATION  มี VAPOUT BARRIER เท่าที่จำเป็น อัตราการลามไฟที่ผิวไม่เกิน 
25 การเกิดไฟไม่เกิน 10 ค่า K  ไม่เกิน 0.20 PURE RATING 2 ชั่วโมง 

4.6.11 ในกรณีที ่มีการใช้ BACK UP WALL ให้ใช้แผ่น GYPSUM ชนิด 12 ม. โครง
จะต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ เป็น DRY WALL โดยผิวด้านในช่องกระจกจะต้องบุกั้น
ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อน ROCK WOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 4 ปอนด์
ต่อลูกบาศก์ฟุต ห่างจากกระจก 5 ซม. แผ่นฉนวนกันความร้อนด้านที่ประชิด
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กระจกต ้องเคล ือบผ ิวด ้วย NEOPRENE หร ือ RUBBERIZED PROTECTIVE 
COATING สีดำของ 3M โดยการพ่น 2 ครั้ง ให้คลุมผิวหน้าแผ่นฉนวนทั้งหมด 
และให้ขนาดความกว้างยาวของฉนวนเต็มเนื้อที่กระจกรอยต่อต้องลงตัวกับเส้น
ในงานสถาปัตยกรรมและเป็น AIRSEAL ชนิดขยับตัวได้ ไม่ทำให้เกิดเสียง ป้องกัน 
ควัน เสียง ไฟ และการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำระหว่างชั้นอาคาร ผิวภายนอกทาสี
ตามท่ีระบุในแบบรูปด้าน CURTAIN WALL ปรับสีเพ่ือให้การมองเห็นกระจกส่วน 
VISION AREA  เหมือนกับส่วนทีมี BACK UP WALL กระจกทั้งหมดที่กำหนด
ชนิดและความหนาไว้จะต้องได้รับการตรวจสอบว่า สามารถทนต่อแรงภายนอกที่
กระทำการรับภาระกรรมและการแตกเนื่องจากความร้อน หรือ SHADING หากมี
การเสี่ยงทางวิชาการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ ้น และผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 

4.6.12 ภายหลังจากที ่ผ ่านขั ้นตอนการออกแบและทดสอบแล้ว ผ ู ้ร ับเหมาระบบ 
CURTAIN WALL จะต้องทำการส่งแบบรายละเอียด และวิธีการติดตั้งมาทำการ
ขออนุมัติลงมือติดตั้ง แบบรายละเอียดดังกล่าวจะต้องแสดงถึงรูปตัดทั้งทาง
แนวตั้งและแนวนอนของระบบ การประกอบเข้ามุมระหว่างแนวตั้งและแนวนอน 
บริเวณมุมต่างๆ รอนต่อระหว่างเสา ประตูและหน้าต่าง แสดงถึง ระบบการกันน้ำ 
และรอยต่อระหว่างวัสดุ การยึดระหว่างระบบ CURTAIN WALL กับโครงสร้าง
อาคาร ระบบการกันเสียง และการกันไฟ รายละเอียดการขยาดตัวของระบบ 
แสดงถึงระยะที่ยอมให้เกิดความผิดพลาดได้ระหว่างระบบ CURTAIN WALL 
และโครงสร้าง 

 4.7 การติดตั้ง (INSTALLATION) 
 ระบบ CURTAIN WALL หน้าต่างและ TRIM รวมทั้งระบบจะติดตั้งยึดและผนึก (SEAL) 
โดยผู้ติดตั้งที่มีความชำนาญและมีที่ปรึกษา ซึ่งจะให้คำแนะนำและตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ในประเทศไทย ที่ปรึกษาการติดตั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน และต้อง
ติดตั้งตามรูปแบบที่ปรากฏใน SHOP DRAWINGS & SPECIFICATION อย่างเคร่งครัด 
4.7.1 งานอลูมิเนียมสำหรับประตู/หน้าต่าง ทั้งหมด จะต้องติดตั้งโดยผู้ที่ชำนาญ ให้

เป็นไปตามแบบขยายและรายละเอียดต่างๆ ตาม SHOP DRAWING ซึ่งจัดทำโดย
บริษัทผู้ผลิต และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น 

4.7.2 การติดตั้งวงกบและกรอบบานของหน้าต่าง จะต้องได้ดิ่งและฉากถูกต้องตามหลัก
วิชาช่างที่ดี 

4.7.3 ตะปูทุกตัวที่ขันติดกับส่วนที่ไม่ใช่ไม้ และวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น ผนัง ค.ส.ล. เสา   
ค.ส.ล.  กำแพงก่ออิฐฉาบปูน ฯลฯ ตะปูควงที่ขันจะต้องไม่เว้นช่องเกินกว่า 50 
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ซม. ที่วงกบด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอ่ืนในรูปแบบ 
หรือรายการยึดทุกจุดจะต้องมั่นคงแข็งแรง 

4.7.4 ตะปูควงที่ใช้กับวงกบทุกตัวต้องเป็น STAINLESS STEEL 
4.7.5 รอยต่อรอบๆ วงกบประตูและหน้าต่างทั้งหมดในและภายนอก ส่วนที่แนบติดกับ

ปูนฉาบคอนกรีตไม้ หรือวัสดุอื ่นใด จะต้องอุดด้วย SILICONE SEALANT และ
จะต้องรองรับด้วย POLY UETHERENE JOINT BACKING เสียก่อนทีจะทำการ 
CAULKING และก่อนทำการ CAULKING จะต้องทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น 
คราบน้ำมัน และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต SILICONE  โดยเคร่งครัด 
(ดูรายละเอียดหัวข้อซิลิโคนยาแนว 

4.7.6 สำหรับการสัมผัสกันระหว่างอลูมิเนียม กับโลหะอื่นๆ จะต้องทำด้วย ALKALI-
RESISTANT BITUMINUS PAINTS ห ร ื อ  ZINC-CHROMATE PRIMER ห รื อ 
ISOLATOR TAPE ตลอดบริเวณท่ีโลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน 

4.7.7 การปรับระดับภายหลังการติดตั้งประตูหน้าต่างแล้ว อุปกรณ์ท้ังหมดจะต้องได้รับ
การปรับให้อยู่ในลักษณะที่เปิด-ปิด ได้สะดวก 

4.7.8 ช่องเปิดสำหรับการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตู/หน้าต่างเข้า
กับช่องเปิดท่ีไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป ช่องเปิดจะมีระยะเว้นเพ่ือการติดตั้ง
โดยรอบประมาณด้านละ  10 มม. เป็นอย่างน้อย กรอบบานจะต้องมีความ
แข็งแรงทุกด้าน ในการติดตั้งซึ่งมีการขันเกลียวต้องระมัดระวังมิให้บานประตูหรือ
หน้าต่างเสียรูปได้ ผู้รับจ้างจะต้องอัดปูนแนวระดับระหว่างวงกบกับงานก่ออิฐให้
เรียบร้อย 

4.7.9 ให้แต่งผิวส่วนที่จำเป็นทั้งหมด อันได้แก่ หมุน บานพับ ขอยึด และส่วนอื่นๆ 
เพ่ือให้บานประตู หน้าต่างเรียบร้อยสวยงาม 

4.7.10 การเคลื่อนย้ายบานประตู/หน้าต่างระหว่างการขนส่ง และในสถานที่ก่อสร้างต้อง
กระทำด้วยความระมัดระวัง ของที่วางลงต้องหุ้มให้เรียบร้อย วางผิงผนังหรือค้ำ
ยันตามแนวตั้ง และต้องมีหลังคาคลุมหนังจากกาติดตั้งแล้ว ต้องรักษาประตู/
หน้าต่างไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างที่ดำเนินการปลีกย่อยระยะต่อมา
กุญแจลูกบิดหรือมือจับ และอื่นๆ ต้องหุ้มไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจนกว่าจะ
เสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการตรวจสอบรับงานที่เสียหาย ผู้รับจ้างต้องทดแทนให้
ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า 

4.7.11 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิอบต่องานทั้งหมด รวมทั้งงานอุด ตัด เจาะรู สำหรับใส่มือจับ 
และคลิป (CLIP) ติดต้ังบานประตู/หน้าต่างตามความจำเป็น 



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม 

หมวด 6 งานประต ูหน้าต่าง และกระจก 
 

 
  
 

 

  -54- 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

4.7.12 ผู้ประกอบการต้องติดตั้งประตู/หน้าต่างทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยตามช่องเปิดที่
เตรียมไว้ และต้องรับผิดชอบในการเข้าส่วนประกอบหน้าตาง ปรับระดับด้วยปูน
ฉาบทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้พ้ืนผิวแนบสนิทกันพอดี 

4.7.13 ภายหลังการติดตั้งประตู/หน้าต่าง และอุปกรณ์ท้ังหมด จะต้องอยู่ในลักษณะเปิด-
ปิดได้สะดวก เมื่อปิดจะต้องได้รับการหล่อลื่นตามความจำเป็น การปรับสภาพจะ
ทำก่อนหรือหลังการเคลือบผิวป้องกันข้ึนอยู่กับบริษัทผู้ติดตั้ง 

4.7.14 การยึดวงกลประตู/หน้าต่างกับอาคารด้านที่ต่อเนื่อง หรือด้านมีปีกชิดตามแบบ
ก่อสร้าง สำหรับหน้าต่างที่จะต้องติดตั้งกับผนังก่อ ให้ใส่ชิ้นส่วนสำหรับยึดไว้ใน
ผนังขณะทำการก่อ การยึด การตรึง จะต้องให้ขอหรือสลักติดกรบอบานเข้ากับ
เสาเอ็น และผนังอาคารอย่างมั่นคง การตรึงจะต้องไม่เว้นช่องหน้าเกิน 50 ซม. ที่
วงกบด้านบน ด้านข้าง และด้านล่าง เว้นแต่จะระบุ เป็นอย่างอื่นในรูปแบบหรือ
รายการ 

4.7.15 แบบประกอบการต ิดต ั ้ ง (SHOP DRAWING) จะต ้องแสดงความหนาของ 
SECTION และรูปแบบรายละเอียดการติดตั้ง (INSTALLATION) การยึด (FIXED) 
การก ันน ้ ำ  (WATER TIGHT) และจะต ้ องแสดงระยะต ่ า งๆ  ตลอดจน 
TOLLERANCE โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบงานสถาปัตยกรรมที่ดี 

  4.8 การป้องกันประตู/หน้าต่างอลูมิเนียมขณะกำลังก่อสร้าง 
4.8.1 เมื่อติดตั้งวงกบประตู/หน้าต่างเสร็จแล้ว ผู้รับจางจะต้องพ่น STRIPABLE  P.V.C. 

COATING เพ่ือป้องกันผิวของวัสดุเอาไว้ให้ปลอดภัยจากน้ำปูน  หรือจากสิ่งอ่ืนใด
อันอาจจะทำความเสียหายกับวงกบประตู/หน้าต่าง ห้ามใช้น้ำมันอ่ืนๆ ทาผิวเพ่ือ
ป้องกันน้ำปูนเป็นอันขาด 

4.8.2 สำหรับการสัมผัสกันระหว่างอลูมิเนียมกับโลหะอื่น จะต้องทาด้วย BITUMINUS 
PAINT หรือ ISOLATOR TAPE ตลอดบริเวณท่ีโลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน 

 4.9 ข้อบกพร่องจากการทำงาน 
  ข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้น จะต้องได้รับการแก้ไขจนใช้การได้ดีเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างด้วย

ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
  4.10 ข้อบกพร่องจากทำงาน 

4.10.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งได้
กระทำกับผู้ว่าจ้างให้เรียบร้อยก่อนทำการส่งมอง 

4.10.2 ก่อนนัดคณะกรรมการเพื่อทำการตรวจรับงาน ให้ผู้รับจ้างทำการเก็บกวาดสิ่ง
สกปรกเพื่อซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคารที่ชำรุด อันเนื่องมาจากการติดตั้ง
อลูมิเนียม และกระจก โดยฝีมือของผู้รับจ้างให้เสร็จเรียบร้อย ตลอดจนให้ทำการ
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ทดลองระบบเปิด-ปิด ของประตู/หน้าต่าง ที่ได้ติดตั้งให้ถูกต้อง สามารถใช้การได้
ดีโดยเรียบร้อยทุกส่วน 

4.10.3 ในขณะทำการตรวจรับงาน หากปรากฏว่าได้เกิดชำรุดเสียหายเกิดขึ้น แก่อาคาร
สิ่งก่อสร้าง ส่วนบริเวณที่ได้ทำการติดตั้งอลูมิเนียมและกระจกไว้ หรือเกิดชำรุด
เกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีได้ติดตั้งไว้ก็ดี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะทำการ
ซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี ่ยนแปลงให้ใหม่ภายในระยะเวลาที ่กำหนดขึ ้น โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

4.10.4 ข้อบกพร่องใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการรั่วซึมของน้ำ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือ
ส่วนประกอบอาคารอื่นๆ ที่เสียหายเนื่องจากการรั่วซึม อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาประกัน
ผลงาน 

 4.11 การรับประกันผลงาน 
  ผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารยืนยันการรับประกันผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- รับประกันระบบ CURTAIN WALL รวมถึงการติดตั้ง   ไม่ต่ำกว่า 10ปี 
- รับประกันวัสดุ SEALANT      ไม่ต่ำกว่า 10 ปี 
- รับประกันวัสดุ/อุปกรณ์อ่ืนๆ ตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด 

 
5. ประต ูและหน้าต่างไม้  

5.1 ขอบเขตของงาน 
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์ประตู/

หน้าต่างไม้ ตามระบุในแบบรูปและรายการ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุม
งานตรวจสอบการติดตั้ง 

- งานประตู/หน้าต่างไม้และวงกบไม้ ให้ถือเป็นลักษณะของระบบสำเร็จรูปจากโรงงาน 
ประกอบเสร็จจากโรงงาน และต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการ 

- บานประตู/หน้าต่างและวงกบไม้ ให้ถือเป็นชุดสำเร็จ 1ชุด  
- ประตูและวงกบไม้ ที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเขียน

แบบประกอบการติดตั้ง SHOP DRAWING  รวมถึงส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วๆ ไป ซึ่ง
จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (INSTALLATION) การยึด (FIXED) ระยะต่างๆ ให้
ถูกต้องตามแบบสถาปัตยกรรมและมาตรฐานของผู้ผลิต  

5.2 วัสดุ 

 หากไม่ได้ระบุให้เป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้าง ให้ใช้วัสดุ / อุปกรณ์ดังนี้ 
วงกบไม ้ : ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้ตะเคียน ทำสีย้อม หรือสีพ่น ประเภทเดียวกับงาน

เฟอร์นิเจอร์  
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  : ขนาดไม่ต่ำกว่า 2” x 4” สำหรับประตูห้องทั่วไป หรือประตูที่มีความหนา 35 
มม.  

   ขนาดไม่ต่ำกว่า 2”x 5”  สำหรับประตูห้องน้ำ – ส้วม  
 
วงกบอลูมิเนียม: เป็นชนิดใช้กับประตูบานไม้ มีบังใบ Support  
   :ขนาดประมาณ 2” x 4” สำหรับประตูห้องทั่วไป หรือประตูที่มีความหนา 35 

มม.  
   ขนาดประมาณ 2”x 5”  สำหรับประตูห้องน้ำ – ส้วม (ขนาดวงกบให้พิจารณา

ขนาดวงกบให้ปิดขอบกระเบื่องได้สนิท) 
   ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อตามที่ระบุในงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม  
 
บานประตู : โครงสร้าง 
   บานทั่วไปเป็นบานประตูโครงไม้กรุไม้อัด บานที่อยู่ในที่มีความชื้นหรือสัมผัส

อากาศภายนอกให้เป็นบานประตูโครงไม้กร ุไม้อ ัดชนิดกันน้ำ ปิดผิวด้วย 
Laminate ผิวลายไม้ รูปแบบให้เป็นไปตามระบุในแบบ โครงไม้ภายในบานประตู
ให้มีความหนาไม่น้อยกว่า 4” ด้านที่ใส่ลูกบิด มือจับ และด้านล่างของบาน ให้มี
ความหนาไม่น้อยกว่า 5” เสริมโครงไม้ตามความเหมาะสมให้ได้มาตรฐานความ
แข็งแรงตามขนาดและความหนาของบาน ขอบสันบานทั้งหมดต้องขัดให้เรียบ
และทำสีให้ใกล้เคียงกับ สี Laminate   

   เป็นประตูที่ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน ได้มาตรฐาน มอก.192 ต้องได้ฉากไม่บิดงอ
หรือมีตำหนิใด ๆ ให้ใช้ประตูไม้อัดสองหน้า ประตูไม้อัดทั้งหมดให้ใช้เกรด เอ 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม้อัดไทย จำกัด หรือ บริษัท สยามนวภัณฑ์ จำกัด หรือ 
ซี.พลัส เทรดดิ้ง จำกัด หรือเทียบเท่า 

   ความหนาประตู 
   : ความหนาไม่ต่ำกว่า 35 มม. สำหรับประตูกว้างไม่เกิน 1.00 ม. 
   : ความหนาไม่ต่ำกว่า 44 มม. สำหรับประตูกว้างเกิน 1.00 ม. ถึง 1.20 ม. หรือสูง

เกิน 2.20 ม. 
   : ความหนาไม่ต่ำกวา 55 ม. สำหรับประตูกว้างเกิน 1.25 ม. หรือสูงเกิน 2.80 ม.  
บานพับ   : BUTT HINGE เป็นชนิดแหวน Cylinder วัสดุเป็น Stainless Grade 304  
   :  ติดตั้งจำนวนบานพับไม่น้อยกว่า 3 ตัว ให้คำนวณน้ำหนักบาน และมาตรฐาน

จากผู้ผลิต  
FINISHING  : ปิดผิวด้วย Laminate ผิวลายไม้ สี และลายตามระบุในแบบ โดยให้เป็นการปิด

ผิวมาจากโรงงาน โดยใช้เครื่องรีดปิดผิว  
หากมิได้ระบุในแบบรูป ให้งานอุปกรณ์ประตูไม ้เป็นของ:- 
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   - Hafele  
   - Yale   
   - Colt   
  

6. ประตูและวงกบไม้สังเคราะห์ UPVC  
6.1 ขอบเขตของงาน 

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์ประตู/
หน้าต่างไม้ ตามระบุในแบบรูปและรายการ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุม
งานตรวจสอบการติดตั้ง 

- งานประตูและวงกบไม้สังเคราะห์ UPVC ให้ถือเป็นลักษณะของระบบสำเร็จรูปจาก
โรงงาน ประกอบเสร็จจากโรงงาน และต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการ 

- บานประตูและวงกบ ให้ถือเป็นชุดสำเร็จ 1ชุด ไม่แยกจากกัน ห้ามสลับบานและวงกบ
กับชนิดอื่น 

- ประตูและวงกบไม้สังเคราะห์ UPVC ที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตั้ง SHOP DRAWING  รวมถึงส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั่วๆ ไป ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (INSTALLATION) การยึด 
(FIXED) ระยะต่างๆ ให้ถูกต้องตามแบบสถาปัตยกรรมและมาตรฐานของผู้ผลิต  

6.2 วัสดุ 

 หากไม่ได้ระบุให้เป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้าง ให้ใช้วัสดุ / อุปกรณ์ดังนี้ 
วงกบ  : ไม้สังเคราะห์ UPVC  
  : ขนาดไม่ต่ำกว่า 2” x 4” สำหรับประตูห้องทั่วไป หรือประตูที่มีความหนา 35 

มม.  
   ขนาดไม่ต่ำกว่า 2”x 5”  สำหรับประตูห้องน้ำ – ส้วม  
บานประตู : โครงสร้าง 
   เป็นบานไม้สังเคราะห์ UPVC ความหนาบานไม่น้อยกว่า 35 มม.  

   เป็นประตูที่ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน ต้องได้ฉากไม่บิดงอ  
   ความหนาประตู 
   : ความหนาไม่ต่ำกว่า 35 มม. ขนาดบานตามระบุในแบบ 
บานพับ   : BUTT HINGE เป็นชนิดแหวน Cylinder วัสดุเป็น Stainless Grade 304  
   :  ติดตั้งจำนวนบานพับไม่น้อยกว่า 3 ตัว  
FINISHING  : ไม้สังเคราะห์ UPVC สี และลายตามระบุในแบบ 
ประตูและวงกบไม้สังเคราะห์ UPVC ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ  
   : ECO Door, AZLE, Parazzo, Vanachai Group, PNS-Intergroup,  
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     Siam-Plastwood, LN-PVCDoor. 
หากมิได้ระบุในแบบรูป ให้งานอุปกรณ์ประตูประตไูม้สังเคราะห์ UPVC เป็นของ:- 
   - Hafele  
   - Yale   
   - Colt   

7.  ผนัง และประตูห้องน้ำสำเร็จรูป (TOILET PARTITION) 
 7.1 ขอบเขตของงาน 
  ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทำแบบ    
  SHOP DRAWING รายละเอียดการติดตั้ง การยึด ระยะต่างๆ และต้องเป็นไปตามแบบละ
  ขนาด ซึ่งกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ 
 
 7.2 วัสดุ 
  หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบรูป ให้มีรายละเอียดตามต่อไปนี้ 
  9.2.1 วัสดุที่จะนำเข้าไปยังสถานที่ก่อสร้าง จะต้องหุ้มเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต มี   
   เครื่องหมายรายละเอียดต่างๆ แสดงชื่อผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์ชัดเจน 
  9.2.2 แผ ่นเสา แผ ่นประต ู  และแผงก ั ้น  ทำจากแผ ่น MFF (Melamine Face            
   Foamboard) โดยนำแผ่น HPL (High Pressure Laminates มาตรฐาน ISO   
   9001, ISO 14001 and OHSAS 18001,ANSI/NEMA (National Electrical   
   Manufacturers Association) Standards, LED-2000, European National 
   Standards BS EN 438:1995 and International Standards ISO 4586-2   
   for High pressure decorative laminate และ ได ้ ร ั บ ม า ต ร ฐ าน  GREEN        
   GUARD คุณภาพอากาศภายในอาคารสำหรับความปลอดภัยของเด็กและ        
   โ รง เร ี ยน )   ความหนา 0.8 มม .  มาประกบก ันทำการฉ ีด  PU FOAM                
   (Polyurethane Foam) เข ้าไปในเน ื ้อระหว ่างกลางแผ ่น HPL ด ้วยความ        
   หนาแน่น 285 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 350 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
   เนื้อโฟมที่ใช้เป็นชนิดปราศจากสาร Chlorofluorocarbons การฉีดโฟมจะกระ 
   ทำไปพร้อมๆ กับการประกบแผ่น HPL โดยไม่ใช้กาวใด ๆ ในการผลิต ความหนา
   ทั้งสิ้น 25 มม. บานพับใช้แกนหมุนฝังลงในตัวบานประตูด้านบนและด้านล่าง    
   ต้องผ่านการทดสอบตาม มอก.759-2531 หัวข้อ10.2 สามารถเปิด-ปิดได้ไม่ต่ำ  
   กว่า 200,000 ครั้ง ขอบปิดทับด้วย PVC 2 มม. ทั้งสี่ด้าน ด้วยระบบกาวร้อนที่ 
   220 องศาเซลเซียส  ชุดกลอน เคลือบสาร ป้องกันแบคทีเรีย (Anti-Bacterial   
   Bolt) แผ่นผนังห้องน้ำสำเร็จรูปสามารถกันน้ำได้ และสามารถกันกรด–ด่างได้   
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   เป็นอย่างดี ไม่เป็นสื่อลามไฟ และไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า แผ่นเสา แผ่นประตู และ   
   แผ่นกั้นต้องไม่ติดไฟ ไม่บวมน้ำ ไม่ผุกร่อนจากความชื้น 
  7.2.3 ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ของ:- 

• Willy 

• Perstop  

• Elite  

• หรือเทียบเท่า  
 7.3 ตัวอย่างวัสดุ 

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ เพื่อตรวจสอบและอนุมัติก่อนที่จะ
ทำการติดตั้ง 

- หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนในรูปแบบ ให้ใช้อุปกรณ์เป็น STAINLESS STEEL 
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง 
7.3.1 DOOR STOPPER 
7.3.2 LOCK RIMBOLT 
7.3.3 SPRING HINGE 
7.3.4 BUMPER HOOK 
7.3.5 TISSUE HOLDER 
7.3.6 HEAD 
7.3.7 U-BRACKET 
7.3.8 BRACING 
7.3.9 ADJUSTABLE FOOTING 
7.3.10 DOOR AND PARTITION 
7.3.11  ขอแขวนผ้า ในห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ 

  7.3.11 รายละเอียดประกอบตัวอย่าง (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดงถึง
   การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการเทียบเท่า 

7.3.12  การเทียบเท่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ให้เทียบเท่าจากรุ่นและยี่ห้อที่ระบุในแบบรูป ทั้งคุณสมบัติและความสวยงาม 
โดยใช้คุณสมบัติมาตรฐานของรุ่นนั้นๆ เป็นบรรทัดฐานซึ่งในการเทียบคุณสมบัติ
ที่สำคัญต้องไม่ด้วยกว่าตัวกำหนด สำหรับเหตุผลด้านความสวยงาม ผู้ออกแบบ
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น เพื่อขออนุมัติ 

 7.4 การติดตั้ง 
  9.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องหาช่างฝีมือที่มีความชำนาญในงานติดตั้งทุกๆ ส่วนที่ติดตั้งแล้ว    
   จะต้องมั่นคงและเข็งแรง ได้ระดับในแนวตั้งและแนวนอนด้วยความประณีต     
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   เร ียบร ้อย จะต้องปฏิบ ัต ิตามแบบและมาตรฐานกรรมวิธ ีกา รติดตั ้งของ            
   บริษัทผู้ผลิต 
  9.4.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้รับจ้างหลัก เพื่อกำหนดตำแหน่งที่    
   เกี่ยวข้องในการติดตั้งทั้งหมดและตรวจสอบสถานที่ทุกแห่งในส่วนที่เกี่ยวข้องที่  
   จะติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อยก่อนจะมีการติดตั้ง 
  9.4.3 ประตูที่ติดตั้งแล้วต้องมีความมั่นคง แข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิดจะตอ้งมี 
   อุปกรณ์รองรับ มิให้เกิดความเสียหายกับประตู 
  9.4.4 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดแน่นแข็งแรงกับ   
   ผนังพ้ืนหรือเพดาน ได้ระยะขนาดที่ถูกต้องตามท่ีระบุในแบบรูป 
  9.4.5 การทดสอบ เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบการใช้งาน
   ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพใช้งาน
   ที่ดี ในกรณีที่ใช้งานขัดข้อง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนส่ง
   มอบงาน ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมิได้ 
 7.5 การทำความสะอาด 
  ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการ     
  ติดตั้ง โดยปราศจากรอยร้าว แตกบิ่น รอยขูดขีด รอยด่าง หรือมีตำหนิ หลุดล่อน และ   
  ต้องไม่เปรอะเปื้อน หากเกิดความเสียหายดังกล่าวจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่   
  ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 
 
 7.6 การประกันผลงาน 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้ง เมื่อติดตั้งแล้วจะต้องระวังมิให้มี
  การชำรุดเสียหาย หรือมีตำหนิก่อนส่งมอบงาน หากอุปกรณ์ใดที่ติดตั้งแล้วเกิดชำรุด      
  เส ียหาย ผ ู ้ร ับจ ้างต ้องเปล ี ่ยนให้ใหม่หร ือซ ่อมแซมแก้ไขให ้อย ู ่สภาพที ่ด ี  ตาม                 
  จุดประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆท้ังสิ้น 
 
รายการชนิดบาน และอปุกรณ ์บานประตู/ 1บาน 

Door No. ชนิดบาน อปุกรณ ์
AD1  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 

อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา  
AD2 Automatic Door  อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set อปุกรณ ์Auto  
AD3  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 

อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา  
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AD4  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

AD5  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

AD6  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

AD7  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

AD8  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

AD9  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

AD10  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

AD10’  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

AD11  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

AD12  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

AD13  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

AD14  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

AD15  มือจบั STAINLESS เหลี่ยม ยาว 1m. 
อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 

   
SHD1  ราวจบั, อปุกรณม์าตรฐาน, โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 
SHD2  ราวจบั, อปุกรณม์าตรฐาน, โช๊คเปิดคา้ง 90 องศา 
   
SD1  อปุกรณป์ระตเูหล็กมาตรฐาน, Lock Set  
SD1’  อปุกรณป์ระตเูหล็กมาตรฐาน, Lock Set  
SD2  อปุกรณป์ระตเูหล็กมาตรฐาน, Lock Set  
SD3  อปุกรณป์ระตเูหล็กมาตรฐาน, ชดุล็อคประตสู าหรบัคลอ้ง สาย U  
SD4  อปุกรณป์ระตเูหล็กมาตรฐาน, Lock Set  
SD5  อปุกรณป์ระตเูหล็กมาตรฐาน, Lock Set  
SD6 ประตหูนีไฟ อปุกรณป์ระตเูหล็กมาตรฐาน, Lock Set  

คานผลกัประต ู
SD7 Shutter Door  อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set  
SD7’ Shutter Door  อปุกรณม์าตรฐาน, Lock Set 
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รายการชนิดบาน และอปุกรณ ์บานประตู/ 1บาน 

 
 
 
 

   

WD1 ทางเข้าหลัก

TOP CENTRE F.DOUBLE ACT.DOORS 2 PC

DOOR TRACK FOR DOUB.ACT.DOORS 2 PC

COVER PLATE FOR TOP CENTER 2 PC

FLOOR SPRING TS500NV 90 DEG.OPEN 2 PC

COVER PLATE TS 500NV S/S 2 PC

PULL HDL STST MATT32X1000X1200 2 PR

MORT.LOCK ST.ST.SGL DEADBOLT 55/20, 1 PC

SD DBL.PC SNP W/R ST.ST 35.5/35.5MM 1 PC

ESCUTCHEON PZ ST.ST.MATT 52MM 2 PC

FLUSH BOLT ST.ST.MATT 450X19X17MM 1 PC

FLUSH BOLT ST.ST.MATT 600X19X17MM 1 PC

DUST PROOF STRIKE BRA.CHR.13MM 1 PC

WD2 หอ้งน า้หลัก

FLUSH HINGE ST.ST.100X71X2.5MM 4 PC

PC HANDLE SET 8 ST.ST.MATT 1 SET

MORTISE LOCK ST.ST.LH/RH.24MM 1 PC

SD GMK DOUB PC SNP 35.5/35.5MM 1 PC

DR.CLOSER TS1500F SILVER COL. 1 PC

WD3 หอ้งน า้คนพิการ

CLASSIC 80P (A) FITT. SET 1 SET

R. TRACK ALU CLEAR ANO 2000MM 1 PC

PULL HANDLE ST.ST.MATT32X300MM 1 PR

SLID.DOOR LOCK PC STST. 55/20 1 PC

SD PC WC SNP W/R ST.ST 35.5/35.5MM 1 PC

ESCUTCHEON PZ ST.ST.MATT 52MM 2 PCWD4 ประตรู้านขายอาหาร และหอ้งน า้ดา้นหลัง

BUTT HINGE ST.ST. 4 PC

DOOR KNOB W/ LOCKSET,                                                                                       

DOOR KNOB W/ WC LOCK  (For WC)
1 SET

DOME DOOR STOP ST.ST.COL. 45X24MM 1 PC
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WD5

FLUSH HINGE ST.ST.100X71X2.5MM 8 PC

PC HANDLE SET 8 ST.ST.MATT 2 SET

 SPINDLE ARRESTING PLATE 2 PC

MORTISE LOCK ST.ST.LH/RH.24MM 1 PC

SD DBL.PC SNP W/R ST.ST 35.5/35.5MM 1 PC

DOME DOOR STOP ST.ST.COL. 45X24MM 2 PC

FLUSH BOLT ST.ST.MATT 450X19X17MM 1 PC

FLUSH BOLT ST.ST.MATT 600X19X17MM 1 PC

DUST PROOF STRIKE BRA.CHR.13MM 1 PC

DR.CLOSER TS1500F SILVER COL. 1 PC

WD7  หอ้งซอ้มดนตรี

FLUSH HINGE ST.ST.100X71X2.5MM 4 PC

PC HANDLE SET 8 ST.ST.MATT 1 SET

MORTISE LOCK ST.ST.LH/RH.24MM 1 PC

SD DBL.PC SNP W/R ST.ST 35.5/35.5MM 1 PC

DR.CLOSER TS1500F SILVER COL. 1 PC

WD8

FLUSH HINGE ST.ST.100X71X2.5MM 4 PC

PC HANDLE SET 8 ST.ST.MATT 1 SET

MORTISE LOCK ST.ST.LH/RH.24MM 1 PC

SD DBL.PC SNP W/R ST.ST 35.5/35.5MM 1 PC

DOME DOOR STOP ST.ST.COL. 45X24MM 1 PC

DR.CLOSER TS1500F SILVER COL. 1 PC
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WD6 หอ้งรับรอง

FLUSH HINGE ST.ST.100X71X2.5MM 4 PC

PC HANDLE SET 8 ST.ST.MATT 1 SET

MORTISE LOCK ST.ST.LH/RH.24MM 1 PC

SD DBL.PC SNP W/R ST.ST 35.5/35.5MM 1 PC

DR.CLOSER TS1500F SILVER COL. 1 PC
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WD13 หอ้งน า้

FLUSH HINGE ST.ST.100X71X2.5MM 4 PC

PC HANDLE SET 8 ST.ST.MATT 1 SET

MORTISE LOCK ST.ST.LH/RH.24MM 1 PC

SD PC WC SNP W/R ST.ST 35.5/35.5MM 1 PC

WALL DOOR BUF STST.MAT.60MM. 1 PC

WD9, WD10

FLUSH HINGE ST.ST.100X71X2.5MM 4 PC

PC HANDLE SET 8 ST.ST.MATT 1 SET

MORTISE LOCK ST.ST.LH/RH.24MM 1 PC

SD DBL.PC SNP W/R ST.ST 35.5/35.5MM 1 PC

DOME DOOR STOP ST.ST.COL. 45X24MM 1 PC

DR.CLOSER TS1500F SILVER COL. 1 PC

WD11, WD12, WD14, WD15, WD16

FLUSH HINGE ST.ST.100X71X2.5MM 4 PC

PC HANDLE SET 8 ST.ST.MATT 1 SET

MORTISE LOCK ST.ST.LH/RH.24MM 1 PC

SD DBL.PC SNP W/R ST.ST 35.5/35.5MM 1 PC

DR.CLOSER TS1500F SILVER COL. 1 PC

WD17

FLUSH HINGE ST.ST.100X71X2.5MM 4 PC

PC HANDLE SET 8 ST.ST.MATT 1 SET

MORTISE LOCK ST.ST.LH/RH.24MM 1 PC

SD PC WC SNP W/R ST.ST 35.5/35.5MM 1 PC

FRAME STOP STST.MATT RI DIN L 1 PC
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WD18

ARCH.DR.HINGE AL.STST.DESIGN 10 PC

DOOR CLOSER SILV.COL. 2 SET

DR.SEAL AL.SILVERC.  1030MM 2 PC

INT.DR SEAL PVC D.BROWN10MM 25M 1 PC

DEAD LOCK PC STAINL.ST. 2 PC

SD SGL.PC SNP 35.5/10MM 2 PC

Operable Wall WD20

อุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต
หอ้งเก็บบานผันงกันเสียง

ARCH.DR.HINGE AL.STST.DESIGN 10 PC

DR.CLOSER BOXER 2V EN2-4 SIL. 2 SET

BRUSH SEAL PERL.BLACK  2000MM 1 PC
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1. งานปูนฉาบ (PORTLAND CEMENT PLASTER) 
 1.1 ขอบเขตของงาน 

 1.1.1 งานฉาบปูนหมายรวมถึง งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อ ผนังกอนกรีตเสริมเหล็ก และ
 งานฉาบปูนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น เสา คาน และท้องพื้น ตลอดจน
 ฉาบปูนในส่วนที่ต่อเนื่องจากที่ได้ระบุในแบบก่อสร้าง 

 1.1.2 การฉาบปูนทั ้งหมด เมื ่อฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผนังจะต้องเรียบสะอาด
 สม่ำเสมอ ไม่เป็นรอยคลื่น และรอยเกรียง ได้ดิ ่ง ได้ระดับ ทั้งแนวนอน และ
 แนวตั้ง มุมทุกมุมจะได้ดิ่งและฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 

 1.1.3 หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นลักษณะการ
 ฉาบปูนเรียบทั้งหมด 

 1.2 วัสดุ 
 1.2.1 ปูนฉาบ ให้ใช้ปูนฉาบสำเร็จรูป ผลิตมาจากปูนซีเมนต์แลนด์ประเภทที่ 1 ที่ได้รับ

 มาตรฐาน มอก.15 พร ้อม LIMESTONE AGGREGATE ค ัดขนาด โดยใช้  
 CHEMICAL ADDITIVES เป็นตัวประสานช่วยในการยึดเกาะ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรา
 เสือคู่ หรือตราผึ้ง หรือ KTP หรือเทียบเท่า โดยใช้รุ่นที่เหมาะสมกับพ้ืนผิวที่ใช้ใน
 การฉาบ (กรณีที ่ก่อด้วยอิฐมวลเบา ให้ใช้ปูนฉาบเฉพาะที่ใช้กับอิฐมวลเบา
 เท่านั้น) 

 1.2.2 น้ำ ต้องใสสะอาดปราศจากน้ำมันกรดต่าง ๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่ง
 สกปรกเจือปน ห้ามใช้น้ำจากคูคลอง หรือแหล่งอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตเป็นลาย
 ลักษณ์อักษรจากผู ้ควบคุมงาน และน้ำที ่ขุ ่นจะต้องทำให้ใสและตกตะกอน
 เสียก่อนจึงจะนำมาใช้ 

 1.3 การผสมปูนฉาบ 
 1.3.1 การผสมปูนฉาบจะต้องนำส่วนผสมเข้าผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต การ

 ผสมด้วยมือจะอนุมัติใช้ได้ในกรณีที่ผู ้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพ
 เทียบเท่าผสมด้วยเครื่อง ปูนฉาบที่ผสมแล้วนานเกินกว่า 1 ชั่วโมงไม่อนุญาตให้
 นำมาใช้ 

 1.3.2 ส่วนผสมของน้ำจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปียกหรือแห้งเกินไป ทำให้
 ปูนฉาบไม่ยึดเกาะผนัง 
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 1.4 การเตรียมผิวฉาบปูน 
  1.4.1 ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ผิวที่ฉาบจะต้องได้รับการทำความสะอาด โดยใช้ทรายพ่นขัดหรือใช้แปรงลวดขัด

  ล้างขจัดผงเศษวัสดุและน้ำยาทาไม่แบบออกให้หมด และได้รับการอนุมัติจากผู้ 
  ควบคุมงานแล้ว ทาด้วยน้ำยาช่วยการยึดเกาะแล้วสลัดด้วยปูนทราย อัตราส่วน 
  1 : 2 (ผสมน้ำยาช่วยการยึดเกาะในปูนทรายด้วย ตามอัตราส่วนของผู้ผลิตน้ำยา) 
  ทิ้งไว้ให้แห้ง 

 1.4.2 ผิววัสดุก่อ 
 ผนังก่อวัสดุต่างๆ จะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงที่แล้วเสียก่อน อย่างน้อย
 หลังจากก่อผนังเสร็จแล้ว 7 วัน จึงทำการสกัดเศษปูนออก แล้วทำความสะอาด
 ผิดให้ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ  

 1.5 การฉาบปูน 
 1.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเซี้ยมทำระดับ จับเหลี่ยม เสา คาน ขอบคอนครีตเสริม

 เหล็กต่างๆ ให้เรียบร้อย ได้แนวดิ่ง และแนวระดับ ผนังและฝ้าเพดานให้ทำระดับ
 ไว้เป็นจุดๆ ให้ทั่ว เพื่อให้การฉาบปูนรวดเร็วและเรียบร้อยภายหลังปูนที่ตั้งเซี้ยม
 ทำระดับแห้งดีแล้ว ให้ราดน้ำส่วนที่จะฉาบปูนให้เปียกทั่วกัน แล้วจึงทำการฉาบ
 ปูน โดยใช้เกรียงไม้ฉาบกดอัดให้ปูนฉาบเกาะติดแน่นกับผิวพื้นที่ฉาบปูนจนได้
 ระดับกันแนวที่ทำไว้ ความหนาโดยเฉลี่ยของปูนฉาบประมาณ 15 มม. ทิ้งให้ผิว
 ปูนฉาบแข็งตัวพอประมาณลูบแต่งเบาๆ ด้วยฟองน้ำ (ห้ามขัดด้วยฟองน้ำนาน
 เกินไปจนเป็นเหตุให้ดูดน้ำออกจากปูนฉาบ จะทำให้เกิดการแตกร้าวได้) แล้วใช้
 ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดทรายออกจากผิวหน้าปูนฉาบ 

 1.5.2 การฉาบปูนบริเวณผนังวัสดุก่อต่อกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ป้องกัน
 การแตกร ้าวโดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL-
 LATH STRIPMESH ผลิตภัณฑ์ DRAGON หรือ V&P หรือ EMCO หรือเทียบเท่า
 กว่าไม่น้อยกว่า 20 ซม. ติดยาวตลอดแนวรอยต่อ แล้วจึงทำการฉาบปูน 

 1.5.3 การฉาบปูนในลักษณะพื้นที่กว้าง หรือมีขนาดพื้นที่เกิน 9 ตารางเมตร หากใน
 แบบก่อสร้างมิได้ระบุให้มีแนวเส้นแบ่งไว้ ผู้รับจ้างต้องขอคำแนะนำจากผู้ควบคุม
 ในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบ หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ควบคุม
 งานอาจสั่งให้สกัดปูนฉาบออก แล้วทำการฉาบใหม่ตามที่ผู้ควบคุมงานแนะนำ 
 โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด 

 1.5.4 ในกรณีที ่ระบุให้ฉาบปูนผิวขัดมัน ให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับผิวจน
 เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้น้ำปูนข้นๆ ทาโบกทับให้ทั่วก่อนที่ปูนฉาบจะแข็งตัว แล้วทำ
 การขัดผิวให้เรียบมันด้วยเกรียงเหล็ก 
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 1.5.5 การฉาบปูนที่ต้องผ่านแนว EXPANSION JOINT หากไม่ได้ระบุในแบบรูปให้เว้น
 แนวปูนฉาบกว้างเท่ากับแนว EXPANSION JOINT โดยใช้  PVC STOP BEAD  
 เป็นตัวหยุด (ดูแบบขยายมาตรฐาน EXPANSION JOINT COVER)  

 1.5.6 หามมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ผนังก่ออิฐเหนือฝ้าเพดาน ให้ฉาบปูนเรียบทั้ง 2 ด้าน
 ของผนัง จนจรดท้องพ้ืนหรือท้องโครงสร้าง 
 หมายเหตุ    : กรณีกำหนดให้เป็นผนังกันไฟหรือกันควัน ให้ฉาบปูนเรียบบน  

   ผนังก่อ   อิฐทั้ง 2 ด้าน จนจรดท้องพื ้นโครงสร้าง ไม่ว่าจะ      
   กำหนดให้บุผนังนั้นด้วยวัสดุหรือระบบใดก็ตาม 

 1.6 การซ่อมผิวปูนฉาบ 
ผิวปูนฉาบที่แตกร้าว หลุดร่อน หรือผิวปูนที่ไม่จับกับผิวพื้นที่ฉาบไว้ จะต้องทำการ

 ซ่อมแซมโดยการเคาะสกัดปูนแบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ฉีด
 ล้างด้วยน้ำสะอาด ทาด้วยน้ำยาช่วยการยึดเกาะ (BONDING AGENT) แล้วจึงทำการฉาบ
 ปูนที่มีส่วนผสมของน้ำยาช่วยการยึดเกาะ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตซึ่งได้รับการพิจารณา
 อนุมัติจากผู้ควบคุมงานแล้ว โดยให้ผิวที่ฉาบใหม่เรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวปูนฉาบ
 เดิม 

 1.7 การป้องกันผิดปูนฉาบ 
ผู้รับจ้างจะต้องทำการบ่มผิวปูนฉาบที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ ให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา 3 วัน 

 โดยใช้น้ำพ่นเป็นละอองหรือวิธีอื ่นที่เหมาะสม และป้องกันให้ผิวปูนฉาบถูกแสงแดด
 โดยตรง การบ่มผิวปูนฉาบนี้ ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ
 ด้วย 

2. การแต่งผิวคอนกรีต (CONCRETE SURFACES) 
 2.1 พ้ืนผิวขัดมัน 

 2.1.1 ดำเนินการเทคอนกรีตตามรายละเอียดที ่กล่าวในหมวดงานคอนกรีต ขูดขีด
 ผิวหน้าให้หยาบในขณะที่คอนกรีตยังหมาดๆอยู่ โดยต้องเผื่อระดับให้ต่ำกว่า
 ระดับพ้ืนสำเร็จ 40 มม. แล้วทำการบ่มพ้ืนตลอด 7 วัน 

 2.1.2 ดำเนินการทำความสะอาดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว ชโลมด้วยน้ำปูนทราย
 ข้นๆ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบร่อน 3 ส่วน ให้ได้ระดับตามที่
 ระบุในแบบก่อสร้าง แต่งผิวพื้นปูนทรายให้เรียบ โรยผงปูนซีเมนต์ทั่วถึง แล้วขัด
 ผิวมันให้เรียบร้อย โดยเฉพาะตามมุมพ้ืนและขอบต่างๆ พ้ืนผิวขัดมันเมื่อทำเสร็จ
 แล้วจะต้องไม่เป็นคลื่นหรือเป็นแอ่ง หรือพองตัวใดๆทั้งสิ้น 
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 2.2 พ้ืนผิวขัดเรียบ 
 2.2.1 ดำเนินการเทคอนกรีตตามรายละเอียดที ่กล่าวในหมวดงานคอนกรีต ขูดขัด

 ผิวหน้าให้หยาบในขณะที่คอนกรีตยังหมาดๆ อยู่ โดยต้องเผื่อระดับให้ต่ำกว่า
 ระดบัพื้นสำเร็จ 40 มม. แล้วทำการบ่มพ้ืนตลอด 7 วัน 

 2.2.2 ดำเนินการทำความสะอาดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วชโลมด้วยน้ำปูนทราย
 ข้นๆ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1ส่วนต่อทรายหยาบร่อน 1 ส่วน ก่อนน้ำปูนแห้งให้เท
 ปูนทรายปรับระดับในอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบร่อน 3 ส่วน ให้
 ได้ระดับตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง แต่งผิวพื้นปูนทรายให้เรียบ ทิ้งไว้ให้หมาดๆ 
 แล้วจึงเริ่มขัดแต่งผิวหน้าด้วยเกรียงไม้จนทั่วพื้นผิว ใช้ไม้กวาดอกหญ้ากวาดเม็ด
 ทรายออกจากผิวหน้าให้เรียบร้อย 

2.3 พ้ืนผิวฉาบ SKIM 
 2.3.1   การเตรียมผิวผนัง 

กรณีท่ีผนังมีความเรียบสม่ำเสมอ สามารถฉาบผิว Skim Coat ได้โดยไม่ต้องฉาบ
รองพื้น ในกรณีที่ผนังที่จะฉาบมีผิวขรุขระมากหฉาบรองพื้นก่อน โดยปรับผิวให้
เรียบเสมอกัน และต้องรอให้ปูนที่ฉาบแห้งสนิท ก่อนการฉาบผิว Skim Coat 

 2.3.2 การใช้งาน 
   ผสมปูนฉาบ Skim Coat ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยเติมน้ำทีละน้อยแลว้ปั่น
ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่ให้เหลือเม็ดปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ 

  ฉาบปูนด้วยเกียงเหล็กขัดมัน โดยฉาบบางรีดติดผนัง ขึ้นทีละชั้น เมื่อปูนฉาบ
หมาด ให้ฉาบทับด้วยวิธีเดียวกันจนได้ความหนาตามความเหมาะสม และได้ผิวที่
เรียบเนียน 

  ก่อนการทาสีให้ตรวจสอบพื้นผิว และให้ใช้กระดาษทรายละเอียด ขัดตกแต่ง 
ผิวที่ยังไม่เรียบ เพ่ือให้ได้ผิวที่เรียบเนียนเพิ่มขึ้น และใช้สีรองพ้ืนชนิดที่เหมาะสม
กับปูนฉาบ SKIM ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 
 2.3 ทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กตามรายละเอียดที่กำหนดในหมวดงานคอนกรีต โดยให้มี
 ความเอียงลาดตามที่แสดงในแบบ ในขณะที่คอนกรีตยังเปียกอยู่ให้โรยส่วนผสมปูนทราย
 แห้งอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบร่อน 3 ส่วน ให้ทั่วพื้นผิว แล้วทำการขัด
 แต่งให้เรียบร้อยด้วยเกรียงไม้ จากนั้นให้เซาะร่องผิวคอนกรีตให้เป็นรูปตัว U ระยะห่าง
 ประมาณ 10 เซนติเมตร แต่งแนวให้เรียบร้อย แล้วจึงทำการบ่มอย่างน้อย 7 วัน 

 2.4 การแต่งผิวถนนและท่ีจอดรถ 
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 2.4.1 ผิวถนนทั่วไปภายในอาคาร งานผิวเป็นพื้นคอนกรีตทำผิวขัดเรียบ สำหรับที่จอด
  รถ 

 2.4.2 ค.ส.ล.ผิวเปลือยเรียบ หรือคอนกรีตเปลือยผิว ตามที่ระบุในแบบรวมทั้งส่วนแผง
 กันแดดที่ระบุให้เป็น PRECAST ค.ส.ล. โครงสร้างพื้นผนังและฝ้า หมายถึง ผิว
 เปลือยเรียบสวยงาม โดยผู้รับจ้างต้องใช้แบบหล่อคอนกรีตคุณภาพสูง เพื่อให้ได้
 ผลงานที่ดีทางด้านสถาปัตยกรรม และมีกรรมวิธีทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผิว
 เรียบ ไม่โก่ง หรือมีรูพรุน ที่เป็นปัญหา และรอยต่อระหว่างแบบไม่เรียบร้อย โดย
 ให้เสนอ SHOP DRAWING กับผู้ออกแบบเพื่ออนุมัติเห็นชอบในหลักการก่อน 
 ทั้งวิธีการทำงานและประสิทธิผล ผนังผิวเปลือยเรียบนี้ให้ทาเคลือบด้วยน้ำยา
 ประเภท IMPREGNTOR เป็นผลิตภัณฑ์ของ 

• BELLINZONI STRONG 2000 

• หรือ - LITHOFIN SPLASH STOP 

• หรือ - GECQO NANO SEALER 

• หรือ - BASF MASTERSEAL 355 

• หรือ - คุณภาพเทียบเท่า 
 2.4.3 ไม้แบบ 

ผิวเปลือยเรียบพิเศษ 
ทั่วไปให้ใช้แผ่นวีว่าบอร์ด หรือเทียบเท่า ส่วนท้องพื้นและกันสาดให้ใช้แบบเหล็ก
คุณภาพสูง หรือไม้แบบดำคุณภาพสูง แบบไม่ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ขอบของแบบ
ทั้งวีว่าบอร์ดและไม้แบบต้องทาน้ำยากันซึม เพื่อป้องกันความเสียหายของกรอบ
ทุกด้าน ก่อนนำมาทำแบบให้ทาด้วยน้ำยาทาแบบสูตรน้ำ บันไดผิวเปลือยพับผ้า 
ค.ส.ล. ทั้งหมดให้ใช้แบบเหล็กหนา 3 มม. พับขึ้นเป็นขั้นบันได 
ผิวเปลือยเรียบทั่วไป 
ให้ใช้ไม้แบบเหล็ก โดยต้องมีความหนาพอสมควรที่จะไม่ให้เกิดการโก่งของตัว
แผ่น 

2.4.4 ผิวเปลือยเรียบเมื่อแกะแบบออกมา ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
ตกลงกันว่าได้คุณภาพหรือไม่ โดยผู้ออกแบบเป็นผู้ให้ความเห็นในเบื้องต้น ห้าม
ทำการฉาบตกแต่งก่อนเป็นอันขาด ในการซ่อมแซมผิวเปลือยที่ไม่ได้คุณภาพเป็น
เนื้องานที่ละเอียดอ่อน และอาจสร้างผลเสียหายอย่างมากต่องาน ผู้ว่าจ้างจะเป็น
ผู้กำหนดวิธีการแก้ไขเป็นกรณีๆไป 

 2.4.5 การจัดทำ SHOP DRAWING รอยต่อของแบบ, วิธียึดแบบ, การกันน้ำ เพื่อขอ
 อนุมัติก่อนเป็นเรื่องสำคัญของงานผิวเปลือย ที่ผู้รับจ้างจะละเลยมิได้ 
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 2.4.6 ตำแหน่งปลั๊ก, สวิทซ์, ดวงโคม ที่ติดบนเสา, ผนัง หรือฝ้าเปลือย ด้องกำหนด
 ตำแหน่งให้แม่นยำและทำตาม DETAIL มาตรฐานที่แบบกำหนด 

 

3. งานพื้นกระเบื้องยาง SPC (VINYL FLOORING TILE) และ พื้นกระเบื้องยาง WPC (VINYL 
FLOORING TILE) 
3.1  ขอบเขตของงาน 

กระเบื ้องยางชนิดแผ่น เป็นชนิด Rigid Core SPC (Stone Plastic Composite) หรือ
กระเบ ื ้องยางชน ิดแผ ่น เป ็นชน ิด  Rigid Core WPC (Wood Plastic Composite)    
ตามที่ระบุในแบบก่อสร้างทั ้งหมดผู ้ร ับจ้างต้องจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING 
รายละเอียดต่างๆ ในการติดตั้งตามแบบก่อสร้างเพ่ือขออนุมัติตรวจสอบ โดยการติดตั้งให้
เป็นลักษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และการติดตั้ง รวมถึงการติดตั้งปูน
ปรับระดับ (SELF-LEVELLING COMPOUND) ตามข้อ 3.4.2 โดยตัวแทนจำหน่ายวัสดุ/
อุปกรณ์ดังกล่าว 
 

3.2 วัสดุ 
กระเบื้องยาง SPC Vinyl Flootring ชนิดแผ่น แบบ clip lock ความหนา กระเบื้องยาง 
SPC Vinyl Flooring รองด้วยแผ่นยาง หรือโฟม ความหนาไม่น้อยกว่า 5 mm. ขนาด
แผ่นประมาณ 179x1220 mm. (7.25”x48”) 
กระเบื้องยาง WPC Vinyl Flootring ชนิดแผ่น แบบ clip lock ความหนา กระเบื้องยาง 
WPC Vinyl Flooring รองด้วยแผ่นยาง หรือโฟม ความหนาไม่น้อยกว่า 7 mm. ขนาด
แผ่นประมาณ 225x1420 mm. (9”x56”) 
วัสดุที่นำมาใช้งานต้องเป็นของใหม่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าวหรือตำหนิ
ใดๆ ชนิด ขนาด ความหนา ลวดลาย สี และแบบ ตามท่ีระบุในแบบรูป หากไม่ได้ระบุเป็น
อย่างอ่ืนในแบบรูป ให้ผลิตภัณฑ์ของ :- 

- ROCOCO 
- BS Flooring  
- BSG  

หรือ - WATTANA 
หรือ - คุณภาพเทียบเท่า 

- พร้อมข้อยาง,  เส้นขอบยาง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามลักษณะงาน 
3.2.1ว ัสด ุท ี ่ ใช ้ทำกระเบ ื ้ องยางชน ิดแผ ่นต ้องไม ่ม ีส ่วนผสมของใยห ิน (NON-

 ASBESTOS)  มีความทนทานต่อการใช้งาน 
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3.2.2หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน กระเบื้องยางจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 
3.2.3 กาวติดกระเบื้องยางจะต้องทนต่อความชื้นได้หลังจากการติดกระเบื้องยางแล้ว 

 เป็นกาวประเภท EMULSION หรือ POLY-VINYL ACETATE และเป็นกาวชนิด 
 LOW-VOC ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย TREE และต้องได้รับการอนุมัติก่อน
นำไปใช้ 

3.2.4บัวเชิงผนัง หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บัวเชิงผนังจะต้องเป็นวัสดุยี่ห้อเดียวกับ
 กระเบื้องยาง ลวดลายและสีจะกำหนดภายหลัง (ในระหว่างการก่อสร้าง) 

3.3  ข้อกำหนดทั่วไป 
3.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และ

ส่งให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนจึงนำไปใช้งานได้ ตัวอย่างดังกล่าวให้รวมถึงวัสดุ
ประกอบอย่างอ่ืนที่จำเป็นต้องใช้ด้วย เช่น ขอบคิ้ว  หรือมุมต่างๆ เป็นต้น 

3.3.2 การเทียบเท่า 
 ให้เทียบเท่าจากรุ่นและยี่ห้อที่ระบุในแบบรูป ทั้งคุณสมบัติและความสวยงาม 
 โดยใช้ตารางคุณสมบัติมาตรฐานของรุ่นนั้นๆ เป็นบรรทัดฐาน เช่น การลามไฟ 
 การป้องกันสารเคมี ฯลฯ ซึ ่งในการเทียบคุณสมบัติที ่สำคัญต้องไม่ด้วยกว่า
 ตัวกำหนด สำหรับเหตุผลด้านความสวยงาม ผู ้ออกแบบเป็นผู ้พิจารณาให้
 ความเห็นเบื้องต้น เพ่ือขออนุมัติ 
3.3.3 การระบุสี 

กรณีกระเบื้องยางที่ยังไม่ได้ระบุสี จะระบุภายหลัง (ในระหว่างการก่อสร้าง) ใน
รุ่นที่กำหนด สำหรับกรณีที่ระบุสีไว้แล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ได้ ซึ่งจะอยู่ในรุ่นที่กำหนดหรืออยู่ในรุ่นอื่น โดยที่ไม่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง 

 
3.4 การเตรียมผิว 

3.4.1 ผิวพ้ืนคอนกรีตจะต้องทำความสะอาด ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบน้ำมัน และต้อง
 สกัดเศษปูนทรายที่เกาะแข็งอยู่ออกให้หมด ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำทั้งพ้ืนที่ 
3.4.2 ให้ทำการปรับระดับพ้ืนที่ ด้วยปูนปรับระดับ (SELE LEVELLING COMPOUND) 
 ชนิด GRAVITY  ของ :- 

-  UZIN-NC 150 OKOLINE 
หรือ -  ARDEX 
หรือ - THOMSIT 

- UNDERLAYMENT 
- LANKO 

หรือ  - คุณภาพเทียบเท่า 
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 หมายเหตุ :  การเลือกใช้ปูนปรับระดับชนิด GRAVITY รวมถึงการที่ใช้ในการ
ติดตั้งกระเบื้องยาง ให้ผู้ติดตั้งเป็นผู้ระบุตามชนิดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตน 
และต้องส่งตัวอย่าง, รายละเอียด, เอกสารที ่จำเป็นเพื ่อยี ่นของอนุมัติก่อน
ดำเนินการ 

3.5 การปูกระเบื้องยาง 
 การปูกระเบื้องยาง จะต้องปูหลังจากงานส่วนอื่นที่อาจจะมีผลเสียหายต่อกระเบื้องเสร็จ
 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างควรจัดเตรียมกระเบื้องยางสำรองให้แก่เจ้าของงานทุกสีและ
 ลวดลายของการใช้ ในอัตราส่วน 1% ของปริมาณกระเบื้องยางที่ป ู

3.5.1 การทากาวติดกระเบื้องยาง การปาดทา และระยะเวลาที่ยอมให้ปูกระเบื้องยาง 
 ก่อนกาวแห้งจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
3.5.2 การปูกระเบื้องยาง จะต้องปูตามแนวที่กำหนดในแบบก่อสร้าง หรือตามอนุมัติใน 
 SHOP DRAWING ทั้งนี้การปูจะต้องชิดสนิทกันและได้ฉาก 
3.5.3 หลังจากปูเสร็จ ให้ใช้ลูกกลิ้งหนักประมาณ 50 กก. บดทับทันที เพื่อให้กระเบื้อง
 ยางติดกับพ้ืนทุกแผ่นและจะต้องทิ้งไว้ให้ระบายลมไม่น้อยกว่า 7 วัน 
3.5.4 กรณีท่ีกำหนดให้เชื่อมแผ่นด้วย WELDING ROD ทั้งข้ันตอน และวิธีการ ให้
 เป็นไปตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ รวมถึงสีของเส้นเชื่อม ซึ่งต้องตรงกับรุ่นและสี
 ของกระเบื้องยาง 

3.6 การทำความสะอาด 
การทำความสะอาดและเคลือบผิวหลังจากปูเสร็จเรียบร้อยในห้องหรือบริเวณที่กำหนด 
จะต้องทำความสะอาดผิวด้วยน้ำยาทำความสะอาดเพื ่อเช็ดในส่วนของการที ่ซึมขึ้น
ระหว่างทำการปูกระเบื้อง ปล่อยทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน จากนั้นทำการขัดทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาทำความสะอาดของบริษัทผู้ผลิต และเคลือบด้วยครีม WAX 2 ครั้ง ผู้รับจ้าง
จะต้องทำให้เรียบร้อยทุกแห่งหลังจากการติดตั้งผิวของกระเบื้องต้องปราศจาก รอยร้าว 
แตกบิ่น หรือมีตำหนิ หลุดล่อน ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 

3.7 การป้องกัน 
ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันพื้นผิวกระเบื้องยางที่ปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว มิให้เกิดความเสียหาย
เป็นรอยบริเวณใดที่จำเป็นต้องมีการสัญจรในขณะทำการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียม
แผ่นพลาสติก และแผ่นไม้อัดหนาไม่ต่ำกว่า 6 มม. ปูปกคลุมให้ทั่วพ้ืนผิว ในกรณีเกิดความ
ไม่เรียบร้อยใดๆ หรือผิวกระเบื้องยางเกิดรอยขูดขีด ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนให้
ใหม่โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย 

3.8  การรับประกันผลงาน 
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ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้งหลังจากการติดตั้งแล้วต้อง
แข็งแรงมั่นคง ปราศจากตำหนิต่างๆ หากเกิดตำหนิต่างๆ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ใหม่หรือ
ซ่อมแซมแก้ไข ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

4. หินแกรนิต หินอ่อน และหินทราย (GRANITE AND SANDSTONE) 
4.1 ขอบเขตของงาน 
 4.1.1 ผู ้รับจ้างจะต้องเป็นผู ้ออกค่าใช้จ่ายและจัดหาวัสดุ แรงงานฝีมือดี อุปกรณ์         
  เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นทุกชนิดสำหรับการทำงาน  
  พื้นและผนังหินแกรนิต และหินทรายให้แล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามแบบและ    
  รายการประกอบแบบงานดังกล่าวรวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องยึดต่างๆ ที่   
  จำเป็น รวมทั้งวัสดุอุดยาแนวและวัสดุหนุนรองทั้งหลาย 
4.2 ข้อกำหนดทั่วไป 

4.2.1 การเสนอรายละเอียด 

• ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียด ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทาง
เทคนิค ข้อแนะนำการติดตั้ง และข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ 

• ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้คำนวณ ออกแบบการใช้ขอยึดต่างๆ ความหนาแผ่น
หินที่ใช้ ตำแหน่ง และจำนวนขอยึดสำหรับยึดติดแผ่นหิน การบากแผ่น
เจาะรูและอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งผนังหินแกรนิตและหินทราย 

• ตัวอย่างวัสดุและขอยึดต่างๆ ที่จะใช้จริง 

• ผู้รับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWING อย่างน้อย 5 ชุด โดยแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ตำแหน่ง ขนาด ระยะ ของผนังที่จะติดตั้ง 
- แบบขยาย การเข้ามุม การต่อ การยึดติดผนัง การติดตั้งผนังแต่ละ

ส่วน 
- แบบขยายการอุดยาแนว โดยมี BACKING ROD หนุนรองเสมอ 
- การทำ FLASHING  และ/หรือ แนวบรรจบของวัสดุใกล้เคียงแนวจน

วัสดุ 
- ลายหรือรอยต่อของแผ่นหินเมื่อปูเสร็จทั้งหมด 

 4.2.2 แผงตัวอย่าง MOCK-UP SAMPLE 
หลังจาก SHOP DRAWING  ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ
ติดตั้งแผงตัวอย่างหินตามลักษณะและวัสดุที่ใช้จริงในหน่วยงานก่อสร้าง ขนาด
และตำแหน่งที่จะติดตั้ง ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ภายหลัง เมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณา
ตรวจสอบเรียบร้อย หรือเลิกใช้แล้ว การรื้อถอนเคลื่อนย้ายแผงตัวอย่างออกไป
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เป็นภาระของผู้ว่าจ้าง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่การจัดหาวัสดุ การ
จัดทำ การรื้อถอน และขนย้ายออกไป 

4.3 รายละเอียดวัสดุ 
4.3.1 หินแกรนิต และหินทรายสำหรับบุพื้นและผนัง พื้นผิวตามระบุในแบบ ความหนา

ของหินทั้งหมดให้เป็นไปตามการคำนวณออกแบบของผู้รับจ้าง แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 30 มม. (สำหรับหินทราย) และไม่น้อยกว่า 20 มม. (สำหรับหินอ่อนและ
หินแกรนิต) หรือเป็นไปตามขนาดที่แสดงในแบบทุกแผ่นไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มี
โพรง หรือแตกปิ่น หรือข้อบกพร่องอ่ืนๆ  
หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  

หินแกรนิตสีดำให้ใช้ หินแกรนิตดำแอฟริกา  
หินแกรนิตสีเทาให้ใช้ หินแกรนิตเทาสระบุรี หรือ ฟ้าน้ำดิบ 
หินอ่อนสีดำให้ใช้ หิน Black Maquina  
หินอ่อนสีเทาให้ใช้ หิน Travertine เทา, Supergenti Grey   
หินอ่อนสีเบจให้ใช้ หิน Travertine เบจ, Light Emperado   
หินอ่อนสีขาวให้ใช้ หิน White Venus, Arabescato, White Carara, White 
Volakas   

 การขอเทียบเท่าชนิดของหิน 
ให้เทียบเท่าจากรุ่นและยี่ห้อที่ระบุในแบบรูป ทั้งคุณสมบัติและความ

สวยงาม  โดยเหตุผลด้านความสวยงาม ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ ความเห็น
เบื้องต้น เพ่ือขออนุมัติ 

หินทั้งหมดที่ใช้ในโครงการในผนังเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันต้องเป็นหิน
ใน Slab หินเดียวกันเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Pattern รูปแบบการเรียงลาย
หิน เสนอให้เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ออกแบบพิจารณาก่อน
การติดตั ้งหน้างานจริง ในกรณีที ่หินมีปัญหาจาก Slab ที ่ไม่สวยงาม ทาง
ผู้ออกแบบมีสิทธิขอเปลี่ยนชนิด หรือสีของหิน โดยให้ยึดถือในเรื่องคุณภาพ และ
ความสวยงามที่เท่าเทียมกันเป็นหลัก 

ผู้ดำเนินการติดตั้งจะต้องเป็นผู้ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลงานที่ผ่านมาได้ เช่น  

บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด 
บริษัท THONG HENG STONE PRODUCT CO.,LTD.  
บริษัท สยามตาก จำกัด  
บริษัท BMC Homemart จำกัด  
หรือ หจก.ไทยวิศวกิจ  
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หรือ บริษัท อักษรแกรนิต และหินอ่อน จำกัด  
หรือคุณภาพเทียบเท่า 

4.3.2 ขอยึดประกอบทุกชนิดสำหรับการติดตั้ง ให้ใช้ชนิดสแตนเลส เกรด 304 ทั้งหมด 
4.3.3 วัสดุอุดยาแนว ให้ใช้ SIOICONE  ชนิดที่ไม่มีน้ำมัน ( NON-STAINING) ใ ห้ ส่ ง

ผลทดสอบหรือใบรับรองเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
4.3.4 ว ัสด ุหนุนรอง BACKING ROD ให ้ใช ้ชน ิด CLOSED CELL POLYETHYLENE 

FOAM หรือ CLOSED CELL POLYETHYLENE SPACER TAPE 
4.3.5 น้ำยากันซึมสำหรับทาแผ่นหิน ให้ใช้น้ำยากันซึมที่ไม่ทำให้สีหินเปลี่ยนแปลงไป ให้

ดูหมวดงานป้องกันความชื้นและงานปิดรอยต่ออาคาร โดยทาตามกรรมวิธีของ
ผู้ผลิตทั้ง 6 ด้าน 

4.3.6 กาว EPOXY สำหรับใช้ประกอบการติดตั้ง ให้ใช้ชนิด NON-STAINING โดยให้ส่ง
ใบรับรองของผู้ผลิต หรือทดสอบความเข้ากันได้กับหินที่ใช้พิจารณาอนุมัติ 

4.3.7 การยาแนว (GROUT) ให้เป็นระบบ DRY-SET GROUT และต้องได้รับการอนุมัติ
ก่อนนำไปใช้งาน 

4.4 การติดตั้ง 
4.4.1 แผ่นหินทั้งหมดก่อนการติดตั้ง จะต้องทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น คราบ

น้ำมัน จากนั้นให้ทาด้วยน้ำยากันซึมทุกด้าน ในกรณีท่ีมีการบากหรือคว้านแผ่น
หิน ให้บากหรือคว้านให้เรียบร้อยก่อนจึงจะทาน้ำยากันซึมได้ จากนั้นทิ้งไว้
ประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วจัดเรียงแผ่นหินไว้บริเวณนั้น เพ่ือให้ผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบจึงทำการติดตั้งได้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการประกอบและติดตั้งงานบุผนัง
หินทั้งหมดด้วยช่างที่มีฝีมือดี มีความชำนาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ และให้เป็นไป
ตาม SHOP DARWING  ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว 

4.4.2 รอยต่อแผ่นหินโดยทั่วไป กำหนดให้กว้างประมาณ .3 มม. หรือตามท่ีระบุในแบบ
รูป แนวรอยต่อทั้งหมดจะต้องรีบทำความสะอาดทันทีเมื่อยาแนวรอยต่อในแต่ละ
แนว 

4.4.3 การเข้ามุม ให้เข้ามุมระบบทับขอบ โดยหินแกรนิตให้ขัดขอบให้ขึ้นเงาเหมือน
ด้านหน้า 

4.4.4 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องปิดผิวหน้าด้วยแผ่นผ้าใบ หรือวัสดุอ่ืน เพ่ือ
ป้องกันผิวหน้าหิน 

4.4.5 การปูหิน 
สำหรับงานบุผนัง 
ผนังภายใน 
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- ให้ปูด้วยกาวซิเมนต์ เช่นเดียวกับที่ระบุในหมวดเดียวกันนี้ เรื ่องกระเบื้อง
เคลือบ 

ผนังภายนอก  
- ให้ปูด้วยระบบแห้ง (DRY PROCESS) โดยใช้ขอโลหะยึดแผ่นหิน 
สำหรับงานปูพื้น 
- ให้ปูด้วยกาวซิเมนต์ เช่นเดียวกับที่ระบุในหมวดเดียวกันนี้ เรื ่องกระเบื้อง

เคลือบ  
4.4.6 CONTROL JOINT 

• การปูชิด ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณไม่เกิน 8.00 
เมตร การปูห่างให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณไม่เกิน 
10.00 เมตร 

• ตำแหน่ง CONTROL JOINT ควรอยู่ในแนวตัดเป็นตาราง (GRID) อย่าง
สมบูรณ์ โดยผู้รับจ้างเสนอแบบ SHOP DRAWING เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ก่อนดำเนินการ 

• CONTROL JOINT ให้เป็นรูปแบบยางสังเคราะห์ (NEOPRENE) อยู่ใน
กรอบ STAINLESS STEEL หรือ ALUMINIUM ความกว้างไม่เกิน 6 มม. 
สำหรับพื้นภายในอาคาร และประเภทกรอบ STAINLESS STEEL  ความ
กว้างประมาณ 12 มม. สำหรับพื้นภายนอกอาคาร (ทั้ง 2 ประเภท ลึก
ประมาณ 30-40 มม.) 

4.5 การรักษาแผ่นหิน 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้มีน้ำหนักกดทับลงบนแผ่นมากเกินไป และที่กอบเก็บในที่ก่อสร้าง
จะต้องสามารถป้องกันความชื้นได้ และมีถุงกระสอบหรือหมอนไม้รองแผ่น แผ่นที่ชำรุด
เสียหายห้ามนำมาใช้ 

4.6 การทำความสะอาด 
จะต้องทำความสะอาดผิวหินปราศจากเศษปูนทราย รอยขีดดินสอ เครื่องหมายต่างๆ รอบ
เปื้อนหยดของสี และฝุ่นผง ฯลฯ รอบต่อจะต้องอุดและแต่งแนวให้เรียบร้อยสวยงาม 

4.7 การรบัประกันผลงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั ้ง หากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการติดตั้ง และผิงของวัสดุเกิดรอยร้าว แตกปิ่น ขูดขีด หรือหลุดล่อน ผู้รับจ้าง
จะต้องซ่อมแซมแก้ไข ให้อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์โดยไม่คิดมูลค่าใดๆท้ังสิ้น 
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5. งานกระเบื้อง (Tiling) 
 5.1 ความต้องการทั่วไป 

5.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ 
มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานกระเบื้อง ตามระบุในแบบ และ
รายการประกอบแบบ 

5.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบื้อง, เส้นขอบคิ้ว, วัสดุ
ยาแนว พร้อมรายละเอียด และข้ันตอนในการติดตั้งงานกระเบื้องแต่ละชนิด เช่น 
กระเบื ้องปูพื ้น กระเบื ้องผนังภายในและภายนอก เป็นต้น ให้ผู ้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

5.1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการ
ติดตั้ง ดังนี้ 

• แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด ของการปูกระเบื้องทั้งหมด ระบุรุ่น ขนาด 
ของกระเบื้องแต่ละชนิด 

• แบบขยายการติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ 
แนวของเส้นรอยต่อ หรือเส้นขอบคิ้ว และเศษของกระเบื้องทุกส่วน 
แสดงอัตราความลาดเอียง และทิศทางการไหลของน้ำของพ้ืนแต่ละส่วน 

• แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น เช่น ตำแหน่งติดตั้งท่อน้ำสำหรับ
จ่ายเครื่องสุขภัณฑ์ที่ผนัง ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น ตำแหน่งที่ติดตั้งสวิตช์ 
ปลั๊ก ช่องซ่อมบำรุง เป็นต้น 

 5.2 ผลิตภัณฑ์ 
5.2.1 วัสดุที่นำมาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือ

ตำหนิใดๆ ไม่บิดงอ ขนาดเท่ากันทุกแผ่น ให้ใช้ชั้นคุณภาพที่ 1 หรือเกรด A หรือ
เกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกล่องเรียบร้อย โดยมีใบส่งของ และใบรับรองคุณภาพจาก
โรงงานผู้ผลิต ที่สามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีในที่ไม่มี
ความชื้น 

5.2.2 กระเบื้องเซรามิก กระเบื้อง Porcelain หรือ กระเบื้อง GRANITTO หากไม่ระบุ
ในแบบให้ใช้กระเบื้องผิวหยาบกันลื่นชนิดขอบตัด ขนาด 60cm.x60cm. สำหรับ
ปูพื้น และผิวเรียบมันชนิดขอบตัดขนาด 30cm.x60cm.สำหรับบุผนัง สี รุ่น ระบุ
ภายหลัง เป็นผลิตภัณฑ์ของ Cotto, Ceramique. WDC, Sosuko, Campana, 
Thaisoung. 

5.2.3 การขอเทียบเท่า ให้เทียบเท่าจากสีในแบบรูป ทั้งคุณสมบัติและความสวยงาม ซึ่ง
ในการเทียบคุณสมบัติที ่สำคัญต้องไม่ด้วยกว่าตัวกำหนด สำหรับเหตุผลด้าน
ความสวยงาม ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ ความเห็นเบื้องต้น เพ่ือขออนุมัติ 
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 5.3 การดำเนินการ 
   5.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำระบบกันซึมพื้น หรือผนังที่ระบุให้ทำระบบกันซึม ก่อนการ
    เทพื้นปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพื้นผนัง แล้วจึงทำการติดตั้งกระเบื้อง 
    เช่น ระบบกันซึมพ้ืนห้องน้ำ หรือพ้ืนชั้นล่างที่ติดกับพื้นดิน เป็นต้น 
   5.3.2 การเตรียมผิว 

• ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปู หรือบุกระเบื้องให้ปราศจากฝุ่นผง คราบ
ไขมัน เศษปูนทราย หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด แล้วล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ 

• สำหรับพื้นที่จะปูกระเบื้อง จะต้องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับ 
และความเอียงลาดตามต้องการสำหรับผนังจะต้องฉาบปูนรองพื้นให้ได้
ดิ ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตามที่ระบุไว้ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้ปูนฉาบ
สำเร็จรูปชนิดหยาบ เพื่อให้ได้ผิวพื้น หรือผิวผนังที่เรียบ และแข็งแรง
ก่อนการปู หรือบุกระเบื้อง 

• หลังจากเทพื้นปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพื ้นผนังแล้ว 24 
ชั่วโมง ให้ทำการบ่มตลอด 3 วัน ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงเริ่มดำเนินการปู
กระเบื้องพ้ืน หรือบุกระเบื้องผนังได้ 

• การเตรียมแผ่นกระเบื้อง จะต้องแกะกล่องออกมา ทำการเฉลี่ยสีของ
กระเบื้องให้สม่ำเสมอทั่วกัน และเพียงพอกับพื้นที่ที่จะปูหรือบุกระเบื้อง 
แล้วจึงนำกระเบื้องไปแช่น้ำก่อนนำมาใช้ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน 

• กระเบื้องดินเผาที่ไม่เคลือบผิว ก่อนการปู หรือบุจะต้องเคลือบผิวด้วย
น้ำยาเคลือบใส เพื่อป้องกันการซึมของน้ำปูน และสียาแนว โดยเคลือบ
ให้ทั่วผิวหน้า และขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อย่างน้อย 2 เที่ยว 

  5.3.3 การปู หรือบุกระเบื้อง 
• ทำการวางแนวกระเบื้อง กำหนดจำนวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop 

Drawing ที่ได้รับอนุมัติ แนวกระเบื้องทั่วไป หากไม่ระบุในแบบให้ห่าง
กัน 2 มม. หรือชิดกัน ตามชนิดของกระเบื้อง หรือตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ 

• เศษของแผ่นกระเบื้องจะต้องเหลือเท่ากันทั้ง 2 ด้าน แนวรอยต่อจะต้อง
ตรงกันทุกด้านทั้งพื้นและผนัง หรือตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ 
การเข้ามุมกระเบื้องหากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้วิธีเจียขอบ 45 องศา ครึ่ง
ความหนาของแผ่นกระเบื้องประกบเข้ามุม รอยต่อรอบสุขภัณฑ์ หรือ
อุปกรณ์ห้องน้ำต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อยสวยงามด้วยเครื่องมือตัดที่
คมเป็นพิเศษ 
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• ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วพรมน้ำให้เปียกโดยทั่ว ใช้กาวซีเมนต์ในการ
ยึดกระเบื้อง ด้วยการโบกให้ทั่วพื้น หรือผนัง แล้วจึงปู หรือบุกระเบื้อง 
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้
ควบคุมงานก่อน 

• ติดตั้ง และกดแผ่นกระเบื้องตามแนวที่วางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายใน
เวลาที ่กำหนดของกาวซีเมนต์ที ่ใช้ ในกรณีที ่เป็นโพรง หรือไม่แน่น 
หรือไม่แข็งแรง จะต้องรื้อออก และทำการติดตั้งใหม่ 

• ไม่อนุญาตให้บุกระเบื้องทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
• หล ังจากป ู  หร ือบ ุกระเบ ื ้ องแล ้ว เสร ็จ  ท ิ ้ ง ให ้กระเบ ื ้ องไม ่ถูก

กระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง แล้วจึงยาแนวรอยต่อ
ด้วยวัสดุยาแนว โดยใช้สีที่ใกล้เคียง หรืออ่อนกว่าสีกระเบื้อง หรือตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

• เช็ดวัสดุยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื ้องด้วยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ 
ก่อนที่วัสดุยาแนวจะแห้ง ให้ร่อง และผิวของกระเบื้องสะอาด ปล่อยทิ้ง
ไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง จึงทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ ทิ้ง
ให้วัสดุยาแนวแห้งสนิท 

  5.3.4 การบำรุงรักษา และทำความสะอาด 
• งานกระเบื้องทั้งหมดที่เสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้ดิ่ง ได้สีที่

เรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ ความไม่เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้าง
จะต้องดำเนินการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

• หลังจากวัสดุยาแนวแห้งดีแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ทำความสะอาดอีก
ครั้งด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

• ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานกระเบื้อง สกปรก หรือเสียหายตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

6. งานพื้นหินขัดสำเร็จรูป 
 6.1 ความต้องการทั่วไป 

6.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ 
มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานพื้นหินขัดสำเร็จรูป ตามระบุในแบบ 
และรายการประกอบแบบ 
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6.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของพ้ืนหินขัดสำเร็จรูป, เส้นขอบ
คิ้ว, วัสดุยาแนว พร้อมรายละเอียด และขั้นตอนในการติดตั้งพื้นหินขัดสำเร็จรูป
ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

6.1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการ
ติดตั้ง ดังนี้ 

• แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด ของการปูพ้ืนหินขัดสำเร็จรูปทั้งหมด ระบุรุ่น 
สี ขนาด ของพ้ืนหินขัดสำเร็จรูปแต่ละชนิด 

• แบบขยายการติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ 
แนวของเส้นรอยต่อ หรือเส้นขอบคิ้ว และเศษของพ้ืนหินขัดสำเร็จรูปทุก
ส่วน แสดงอัตราความลาดเอียง และทิศทางการไหลของน้ำของพ้ืนแต่ละ
ส่วน 

• แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น เช่น ตำแหน่งติดตั้งช่องระบายน้ำ
ทิ้งท่ีพ้ืน ตำแหน่งที่ติดตั้งปลั๊กที่พ้ืน ช่องซ่อมบำรุง เป็นต้น 

 6.2 ผลิตภัณฑ์ 
6.2.1 วัสดุที่นำมาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือ

ตำหนิใดๆ ไม่บิดงอ ขนาดเท่ากันทุกแผ่น ให้ใช้ชั้นคุณภาพที่ 1 หรือเกรด A หรือ
เกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกล่องเรียบร้อย โดยมีใบส่งของ และใบรับรองคุณภาพจาก
โรงงานผู้ผลิต ที่สามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีในที่ไม่มี
ความชื้น 

6.2.2 หากไม่ระบุเป็นอื่น ให้ใช้พื้นหินขัดสำเร็จรูปขนาด 60cm.x60cm. ขนาดกรวด
ละเอียดเบอร์ 4-5 สีขาว เป็นผลิตภัณฑ์ของ Marblex, SCG หรือเทียบเท่า  

 6.3 การดำเนินการ 
6.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำระบบกันซึมพื้น หรือผนังที่ระบุให้ทำระบบกันซึม ก่อนการ

เทพ้ืนปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพ้ืนผนัง แล้วจึงทำการติดตั้งพ้ืนหินขัด
สำเร็จรูปเช่น ระบบกันซึมพ้ืนห้องน้ำ หรือพ้ืนชั้นล่างที่ติดกับพื้นดิน เป็นต้น 

   6.3.2 การเตรียมผิว 
• พื้นผิวที่จะปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปต้องให้พื้นคอนกรีต Set ตัวแล้วไม่

น้อยกว่า 28 วัน พ้ืนผิวต้องแห้งสนิท  
• ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปู หรือบุกระเบื้องให้ปราศจากฝุ่นผง คราบ

ไขมัน เศษปูนทราย หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด แล้วล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ 
• เตรียมผังและระดับที่จะปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป โดยให้มีระดับความ

สูงพื้นที่จะปูอยู่ท่ี 4-5 cm. และใช้เชือกเอนเบอร์ 8 เป็นตัวขึงระดับ เพ่ือ
การกำหนดระดับที่จะปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป 
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  6.3.3 การปู หรือบุกระเบื้อง 
• สำหรับพื้นที่จะปูกระเบื้อง จะต้องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับ 

และความเอียงลาดตามต้องการสำหรับผนังจะต้องฉาบปูนรองพื้นให้ได้
ดิ ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตามที่ระบุไว้ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้ปูนฉาบ
สำเร็จรูปชนิดหยาบ เพื่อให้ได้ผิวพื้นที่เรียบ และแข็งแรงก่อนการปู
สามารถใช้ปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูปในการปูได้ ให้ใช้ด้ามฆ้อนเคาะที่หลัง
กระเบื้องเพ่ือปรับให้ได้ระดับตามเชือกเอ็นที่ขึงพาดไว้ 

• พื้นกระเบื้องเมื่อปูเรียบร้อยแล้วควรทิ้งให้แห้ง ไม่ถูกกระทบกระเทือน
เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั ่วโมง จึงทำการยาแนวกระเบื ้องโดยใช้
ปูนซีเมนต์ขาว หากกระเบื้องเป็นสีต่างๆให้ใช้สีฝุ่นผสมกับปูยซีเมนจ์ขาว
ให้สีคล้ายคลึงกับสีของกระเบื้องนั้นๆ และทำการยาแนวให้ทั่วทุกๆแผ่น 

• ไม่อนุญาตให้บุกระเบื้องทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
6.3.4 ขั้นตอนการขัดและลงเคลือบ Wax กระเบื้องหินขัด 

• ใช้เครื่องขัดเปิดหน้ากระเบื้องด้วยใบขัดชนิดหยาบ (ใบเพชร) ขัดปรับ
เพื่อลบรอยต่อระหว่างแผ่นให้เรียบเสมอกันทั่วทุกแผ่น ระหว่างนี้หาก
ปูนซีเมนต์ขาวที่ยาแนวไว้หลุดให้ทำการยาแนวใหม่ทุกครั้ง  

• เมื่อขัดจนรอยต่อระหว่างแผ่นหมดไป พ้ืนเรียบเสมอกันทั้งหมด ไม่มีรอย
ขนแมว จึงเปลี่ยนไปใช้หินขัดชนิดละเอียด เพื่อขัดให้พื้นมีความเงางาม
มากขึ้น  

• วิธีขัดหยาบและขัดละเอียดให้ใช้น้ำหล่อลื่นทุกครั้ง 
• เมื่อเสร็จขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ล้างทำความสะอาดพื้นแล้วทิ้งให้แห้ง

ก่อนลงน้ำมันแวกซ์ และใช้เครื่องปัดเงาให้ทั่วถึงทุกแผ่น 3-4 ครั้ง 
  6.3.5 การบำรุงรักษา และทำความสะอาด 

• งานกระเบื้องทั้งหมดที่เสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้ดิ่ง ได้สีที่
เรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ ความไม่เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้าง
จะต้องดำเนินการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

• หลังจากวัสดุยาแนวแห้งดีแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ทำความสะอาดอีก
ครั้งด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

• ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานกระเบื้อง สกปรก หรือเสียหายตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

• ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดพ้ืนที่เป็นกรดหรือด่างชนิดเข้มข้นมาเช็ดถู
กระเบื้องหินขัด ให้ใช้น้ำและผ้าสะอาดทำการเช็ดถูพ้ืน  
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7. งานพื้นหินล้าง/ กรวดล้าง (Washed Aggregate Flooring) 
 7.1 ความต้องการทั่วไป 
  7.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ 
   มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานหินล้าง/ กรวดล้าง ผนัง และพ้ืน    
   ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 
  7.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผ่นตัวอย่างหินล้าง/ กรวดล้างขนาด [300x300] มม.  
   แสดงสี ขนาดเม็ดหิน และกรวด ลวดลาย และวัสดุแบ่งช่อง ให้ผู้ควบคุมงาน  
   และ/หรือ ผู้ออกแบบคัดเลือก และอนุมัติก่อนดำเนินการ 
  7.1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการ
   ติดตั้ง ดังนี้ 

• แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัดของงานหินล้าง/ กรวดล้างทั้งหมด ระบุสี 
และขนาดเม็ดหิน หรือกรวดให้ชัดเจน 

• แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวเส้นแบ่งช่อง หรือเส้น
ขอบคิ้ว แสดงอัตราความลาดเอียง และทิศทางการไหลของน้ำของพ้ืนแต่
ละส่วน 

• แบบขยายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็น เช่น ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์งาน
ระบบที่เก่ียวข้อง ช่องระบายน้ำที่พื้น ตำแหน่งติดตั้งสวิตช์ปลั๊ก ช่องซ่อม
บำรุง เป็นต้น 

 7.2 ผลิตภัณฑ์ 
  7.2.1 กรวด ให้ใช้ [กรวดทะเล คัดเม็ดกลม] และล้างจนสะอาด ปราศจากสิ่งอ่ืนเจือปน 
   ขนาดใกล้เคียงกันโดยผ่านตะแกรงร่อน หากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ขนาด [2-3]  
   มม. ชนิด ขนาด และสี จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกแบบก่อนดำเนินการ 
  7.2.2 ปูนซีเมนต์ 

• ให้ใช้ปูนซีเมนต์ขาวสำหรับงานหินล้างของ 
• ให้ใช้ปูนซีเมนต์ทั่วไปสีเทาสำหรับงานกรวดล้าง 

  7.2.3 สีผสม ให้ใช้สีฝุ่นอย่างดีสำหรับผสมกับปูนซิเมนต์ การผสมสีฝุ่นกับปูนซีเมนต์ต้อง
   ชั่ง หรือตวงทุกครั้ง 
  7.2.4 การแบ่งช่อง หากไม่ระบุในแบบ [ให้ใช้ PVC ขนาด 6-10 มม. สำหรับการฝังเส้น
   แบ่งช่อง 2000x2 000 มม. 
 7.3 การดำเนินการ 
  7.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการป้องกัน และระมัดระวังมิให้ผนัง หรือส่วนของอาคารอื่นๆ 
   เปรอะเปื้อน และป้องกันไม่ให้ท่อน้ำ หรือทางระบายน้ำต่างๆ อุดตันเสียหาย 
  7.3.2 การเตรียมผิว 
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• ผู ้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบ และแก้ไขพื ้นผิวที ่บกพร่อง ชำรุด
เสียหาย ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนดำเนินการงานผิวหินล้าง/ กรวดล้าง 

• ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทำผิวหินล้าง/ กรวดล้างให้สะอาด ปราศจาก
ฝุ่นผง คราบไขมัน เศษปูนทราย หรือสิ่งสกปรกอื่นใด และล้างทำความ
สะอาดด้วยน้ำ 

• สำหรับพื้นทีจ่ะทำหินล้าง/ กรวดล้าง จะต้องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ได้
ระดับ และความเอียงลาดตามต้องการ สำหรับผนังจะต้องฉาบปูนรอง
พ้ืน ให้ได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตามท่ีระบุไว้ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้ปูน
ฉาบสำเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือให้ได้ผิวพ้ืนหรือผิวผนังที่เรียบ และแข็งแรง 
เหลือความหนาสำหรับทำผิวหินล้าง/ กรวดล้างประมาณ 15 มม. 

• หลังจากเทพื้นปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพื ้นผนังแล้ว 24 
ชั่วโมง ให้ทำการบ่มตลอด 3 วัน ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงเริ่มดำเนินการทำ
ผิวหินล้าง/ กรวดล้างได้ 
 

  7.3.3 การทำผิวหินล้าง/ กรวดล้าง 
• จัดวางแนวเส้นแบ่งขนาดช่องด้วยไม้ หรือ PVC ตามที่ได้ร ับอนุมัติ 

แบ่งเป็นช่องๆ ตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ ยึดเส้นแบ่งด้วยปูน
ทราย ให้ได้แนวตรง และได้ระดับ ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 

• ก่อนฉาบผิว หรือเทผิว ผู้รับจ้างจะต้องรดน้ำทั่วบริเวณให้ชุ่ม แล้วสลัด 
หรือเทด้วยน้ำปูนซีเมนต์ข้น เป็นตัวประสานก่อน จึงฉาบ หรือเทผิว 

• ผสมหิน หรือกรวด อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน หิน หรือกรวด 3 ส่วน 
ผสมกับน้ำสะอาดให้ข้นพอเหมาะกับการใช้งาน ฉาบ หรือเทลงในพื้นที่
แล้วตบให้แน่น แต่งให้ได้ระดับเสมอเส้นแบ่งช่อง แล้วทิ้งไว้ให้ผิวปูนเริ่ม
หมาดประมาณ 30 นาที จึงทำการล้างผิวโดยใช้แปรงจุ ่มน้ำสะอาด 
ค่อยๆ กวาด หรือล้างผิวหน้าให้ทั่วหลายครั้ง จนเห็นเม็ดหิน หรือ เม็ด
กรวดชัดเจน ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน 

• ใช้กรดเกลือผสมน้ำสะอาด 1:20 ใช้แปรงจุ่ม ค่อยๆ กวาดให้ทั่วผิวหน้า
หลายครั้ง จนคราบปูนออกหมด เห็นเม็ดหิน หรือกรวดชัดเจน และ
สวยงาม 

• การทำให้ทำทีละช่องพอเหมาะกับเวลา และช่างฝีมือ เม็ดหิน หรือเม็ด
กรวดต้องแน่นสม่ำเสมอกัน ได้ดิ่ง หรือได้ระดับตลอดผิวหน้า 

  7.3.4 การบำรุงรักษา และทำความสะอาด 
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• ผิวหินล้าง/ กรวดล้างทั้งหมด เมื่อทำเสร็จแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้
ดิ่ง เรียบสม่ำเสมอ ในกรณีที่เกิดมีรอยด่าง แตกร้าว หรือเม็ดหิน/กรวด 
กระจายตัวไม่สม่ำเสมอกัน หรือความไม่เรียบร้อยใดๆ ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินการแก้ไข โดยทุบออกแล้วทำให้ใหม่ทั ้งช่อง และให้ได้ส ีที่
สม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง  

• หลังจากทำผิวหินล้าง/ กรวดล้างแล้วเสร็จ ทิ้งให้ผิวหินล้าง/ กรวดล้าง
แห้งโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 วัน แล้วล้าง
ทำความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด จากนั้น
เคลือบผิวด้วย Wax ให้ทั่วอย่างน้อย 1 ครั้ง 

• ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานหินล้าง/ กรวดล้างของผนัง และพ้ืน 
สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  

8. แผ่นโลหะอลูมิเนียมชนิดมีฉนวน ALUMINIUM COMPOSITE PANEL 
 8.1  ขอบเขตงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อดำเนินการติดตั้ง 
ประกอบขึ้นแผ่นอลูมิเนียมชนิดมีฉนวน (ALUMINIUM COMPOSITION PANEL) เพ่ือ
เป็นการป้องกันการรั่วซึมของน้ำและแรงลม ในพื้นที่ที่กำหนดตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง
ให้เสร็จสมบูรณ์ และตรงตามมาตรฐานวิธีการติดตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 
 

8.2     วัสดุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (ALUMINIUM COMPOSITE PANEL)  

- แผ่นอลูมิเนียม ให้ใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Composite Panel) ที่
ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียม เกรด AA3003 H16 หน้ากว้าง 1,250 มม. ความหนา 0.5 
มม. ผลิตตามมาตรฐาน Aluminum Association, U.S.A ประกบทั ้งด ้านหน้าและ
ด้านหลัง  
- ไส้กลางทนไฟจะต้องผลิตจากวัสดุกันลามไฟ (Not easily flammable, mineral-filled 
core) ความหนา 3.0 มม. ผลิตโดยกรรมวิธีประกบแผ่นแบบความร้อนอย่างต่อเนื่อง 
(CONTINUOUS IN-LINE PROCESS)  
- ความหนารวมของแผ่นมาตรฐาน สำหรับใช้ภายนอกต้องไม่น้อยกว่า 4 มม.  

 
- คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต 

ขนาดมาตรฐาน 1,250 x 2,440  mm   
ความหนาแผ่น 4.00  mm  
ความหนาอลูมิเนียม 0.50  mm  
ความหนาไส้กลาง 3.00  mm 
 Weight 7.20  kg/m2 
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- คุณสมบัติสีเคลือบ 

แผ่นอลูมิเนียม-หน้า จะต้องเคลือบสี PVDF ที่มี Kynar500 เคลือบสีอย่างน้อย 2 - 3 ชั้น 
ความหนาสีรวมไม่ต่ำกว่า 25 µm. และ 35 µm. (ตามลำดับ) ปิดทับด้วยฟิล์มป้องกันรอย
ขีดข่วน ความหนาไม่ต่ำกว่า 70 ไมครอน แผ่นฟิล์มทนต่อแสง UV ได้นาน 3 เดือน โดย
ยังคงคุณสมบัติที่ดีเช่นเดิม และไม่ทิ้งคราบกาว  
แผ่นอลูมิเนียม-หลัง ผลิตตามมาตรฐาน Aluminum Association, U.S.A เคลือบสี 
Polyester เพ่ือป้องกันการเกิด Oxidation  
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

Color Retention                     Max. 5 ∆E units       ASTM D2244 
Specular  Gloss                    15 to 35% at 60°       ASTM D523 
Chalk Resistance                  Max. No. 8 rating       ASTM D4214 
Salt-Spray Resistance          4,000 hrs. no blister     ASTM B117-03 
Chemical  Resistance           No change                 ASTM D1308 
Pencil Hardness                   F minimum               ASTM D3363 
Flexibility (T-Bend)                0T to 1T                   ASTM D4145 
Adhesion (Cross Cut)           No removal                 ASTM D3359 

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต อัลเท็กซ์ ผ่านการทดสอบความคงทนต่อสภาวะอากาศเป็น
ระยะเวลายาวนานโดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM G155 Cycle1 เป็นระยะเวลา 
4,000 ชั่วโมง (เทียบเท่า 10ปีในสภาวะปกติ) ผลของการทดสอบแรงยึดเกาะระหว่างไส้
กลางกับผิวอลูมิเนียมต้องมากกว่า 
17 kg/25 mm. และการเปลี่ยนแปลงของเฉดสีทีเปลี่ยนไปต้องไม่มากกว่า 5-8 ∆E units 
(Hunter) กระบวนการผลิตผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐาน  ISO9001 : 2015 

 
- คุณสมบัติของไส้กลางทนไฟ จะต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้   

Fire Classification 
Country Standard Result 

▪ United Kingdom BS476 Part 5 Passed 
 BS476 Part 6 Class 0 
 BS476 Part 7 Class 1 

▪ USA ASTM E 119 Passed 
 ASTM E84 Class A 
 UL-94 V-0 

▪ European EN 13501-1 B-s1-d0 
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- สี ผู้ว่าจ้างระบุในภายหลัง 
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ  

• Knauf 
• Alucobond  
• Alpolic 
• ALTEX 
• Aatis 
• Alcopanel 
• หรือเทียบเท่า  

- วัสดุยาแนว (SILICONE SEALANT) 
ซิลิโคนที่ใช้ต้องเป็นซิลิโคนที่ไม่มีน้ำมัน (NON-Staining)  ออกมาเปื้อนผิวแผ่นอลูมิเนียม 
โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุยาแนวที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและสีของตัว
ยาแนว ให้พิจารณาอนุมัติก่อน โดยวัสดุยาแนวดังกล่าวต้องไม่มีผลเปื้อนด่างต่อขอบ
อลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่อลูมิเนียมไปชน เช่น หินแกรนิต กระจก 

 
8.2 หลักเกณฑ์ที่ต้องใช้ในการออกแบบ (DESIGN CRITERIA) 

ระบบผนังอลูมิเนียมจะต้องถูกแบบให้ตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ตามสภาพภูมิอากาศ 
 8.3.1 แรงลมที่กระทำต่อโครงสร้าง  

0.50 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร (+-) สำหรับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตรจากพ้ืนดิน 
0.80 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร (+-) สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 10 แต่ไม่เกิน 20 เมตรจากพ้ืนดิน 
1.20 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร (+-) สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 20 แต่ไม่เกิน 40 เมตรจากพ้ืนดิน 
1.60 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร (+-) สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 40 แต่ไม่เกิน 80 เมตรจากพ้ืนดิน 
2.00 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร (+-) สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 80 เมตรจากพ้ืนดิน 
   โดยจะต้องไม่มีผนังอลูมิเนียมส่วนใดที่เกิดการบิด งอ เสียรูปร่างภายใต้แรงลม

ที่มากระทบผนัง 1.3 เท่าของแรงลมที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับความสูง 
8.3.2 การแอ่นตัว   

การแอ่นตัวที่ยอมให้ได้สำหรับโครงเคร่าอลูมิเนียมจะต้องไม่เกิน 1/150 ของช่วง
สแปน เมื่อ L คือความยาวของ MEMBER 

8.3.3 รายการคำนวณโครงสร้าง   
ก่อนที่จะเริ่มทำการประกอบชิ้นงานจริง ผู้รับจ้างจะต้องทำรายการคำนวณ
โครงสร้างเพื่อแสดงต่อผู้ควบคุมงาน โดยให้ใช้ข้อมูลแรงลมที่กำหนดไว้ตามข้อ 2.1 
หรือ 2.2 อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือให้ใช้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุม
อาคาร (ฉบับล่าสุด) หากตัวเลขอย่างไหนมากกว่า ให้ผู้รับจ้างใช้ตัวเลขนั้นเสนอต่อผู้
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ควบคุมงานเพ่ือทำการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง โดยราย
คำนวณจะต้องแสดงค่าสำหรับรายการดังต่อไปนี้ด้วย 
• ขนาดของตัวรองรับ หรือ WALL BRACKET แสดงวิธีการเชื่อมต่อและระยะ
ความห่างของตัวรองรับ 
• ขนาดของโครงเคร่าอลูมิเนียม สแปน แสดงวิธีการเชื่อมต่อ ระยะห่างของโครง
และการแอ่นตัว ขนาดปีกท่ีพับเข้าด้านในของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท และแสดง
วิธีการเชื่อมต่อ 
• ขนาดของสกรู น็อต พุก รีเวต สำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ ระยะห่างตำหแหน่งของ 
Member 
• ขนาดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทที่ผู้รับจ้างต้องการใช้ และให้แสดงเอาไว้ใน
รายการคำนวณ จะต้องได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตด้วยว่า ผู้รับจ้างสามารถใช้ขนาด
แผ่นดังกล่าวได้ 

 
8.3.4 ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 
ชุด ส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพ่ือทำการตรวจสอบรูปแบบและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพ่ือทำการขออนุมัติ
ก่อนที่จะนำไปติดตั้งจริงอย่างน้อย 60 วัน 

 
8.3.5 การผลิตชิ้นงาน (FABRICATION) 

• แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทจะต้องถูกตัด เซาะร่อง พับขึ้นรูป และประกอบเข้ากับชิ้นส่วน
ต่างๆ ด้วยแรงงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในโรงงานเท่านั้น และจะต้องเป็นไปตาม
กรรมวิธีที่ผู้ผลิตได้แนะนำเอาไว้ในเอกสารอย่างเคร่งครัดทุกข้ันตอน และไมอนุญาตให้
ผู้รับจ้างทำการตัด เซาะร่อง พับขึ้นรูปแผ่นใดๆ ณ บริเวณหน่วยงานเป็นอันขาด 

• แผ่นอลูมิเนียทุกแผ่นจะต้องถูกตัด และเซาะร่องด้วยเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้สำหรับแผ่
นอลูมเนียมคอมโพสิท โดยเฉพาะเท่านั้น และเครื่องมือดังกล่าวจะต้องได้รับการยอมรับ
จากผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ความลึกของร่องจะต้องมีขนาดเท่ากับผู้ผลิตแผ่นได้
แนะนำเอาไว้ในเอกสาร หากร่องที่ถูกเซาะมีความลึกมากหรือตื้นเกินไปจากที่ผู้ผลิต
แนะนำไว้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและเรียบร้อยสวยงาม 

• บริเวณปีกแผ่นที่ถูกพับเพ่ือนำไปยึดกับโครงสร้างอลูมิเนียม ให้ใช้รีเว็ทที่แกนกลางเป็นส
แตนเลส (aluminum Billed Rivets With Stainless Steel Mandrel) หรือสกรูสแตน
เลส (Self-Drill And Tap Stainless Steel Screws) เพ่ือยึดปีกแผ่นและโครงเคร่าเข้า
ด้วยกัน โดยตำแหน่งรีเว็ทหรือสกรูที่ใช้ยึดปีกแผ่นเข้ากับโครงเคร่าจะต้องมีระยะไม่น้อย
กว่า 15 มม. จากแนวระนาบของโครงเคร่า โดยตำแหน่งรีเว็ทหรือสกรูจะต้องการเว้น
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ระยะห่างตามท่ีผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียมได้กำหนดเอาไว้ เพ่ือจะได้แข็งแรงและสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดแรงลม ทั้งนี้ระยะห่างของรีเว็ทหรือสกรูจะต้องไม่เกิน 500 มม. 

• กรณีท่ีต้องมีโครงค้ำยันเพ่ือเสริมให้แผ่นอลูมิเนียมแข็งแรงข้ึน ให้ใช้โครงอลูมิเนียมดาม
แผ่นไว้ตามแนวนอนและยึดโครงสร้างดังกล่าวเข้ากับแผ่นเทปกาว 2 หน้า ชนิดแรงดึงสูง 
โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนะในการใช้ของผู้ผลิตเทปอย่างเคร่งครัด และ
บริเวณส่วนปลายของโครงค้ำยันจะต้องถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับโครงเคร่าหลักให้
เรียบร้อยสวยงาม 

• แผ่นอลูมิเนียมทุกแผ่นจะต้องถูกทำสัญลักษณ์ไว้ที่ด้านหลังแผ่น เพ่ือให้ง่ายต่อการ
แยกแยะถึงขนาดและตำแหน่งของแผ่นว่าอยู่ ณ ส่วนใดของอาคาร 

• แผ่นอลูมิเนียมที่พับขึ้นรูปแล้ว ให้ผู้รับจ้างนำไปเก็บไว้ในที่ๆ สะอาด ปลอดภัย เพื่อรอการ
จักส่งไปยังหน่วยงานต่อไป โดยการจัดเก็บให้วางแผ่นตามแนวตั้ง และจัดให้แผ่นด้านหน้า
ประกบเข้ากับแผ่นด้านหน้าหรือด้านหลังประกบเข้ากับแผ่นด้านหลัง 

• โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่ช่วยป้องกันการกระแทก ซึ่งอาจเกิดขึ้นไว้ในระหว่างการ
ขนส่งแผ่นไปยังหน่วยงานให้เพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้แผ่นมีรอยบุบ และ/หรือ รอยขีด
ข่วนระหว่างทาง 

• แผ่นอลูมิเนียมด้านหน้าจะถูกปิดด้วยแผ่นพลาสติกป้องกันรอยขีดข่วน ผู้รับจ้างจะลอก
แผ่นดังกล่าวออกได้ต่อเมื่อทำการส่งมอบงานและได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานแล้ว
เท่านั้น 

 
8.3.6 กรรมวิธีการติดตั้ง 

 ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท จะต้องติดตั้งตามมาตรฐาน ทุกส่วนที่ติดตั้งจะต้องได้
ระนาบทั้งในแนวตั้งและแนวนอน แนวรอยต่อแผ่นจะต้องเป็นเส้นตรงไดฉาก มีความประณีตตามที่
กำหนด 

• ผู้รับจ้างติดตั้ง มีหน้าที่ต้องประสานงานกับผู้รับจ้างหลัก (MAIN CONTRACTOR) เพ่ือ
กำหนดหาตำแหน่งของโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท 
เพ่ือใช้คำนวณหาตำแหน่งของโครงคร่าว และจะต้องทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างทุก
แห่งที่จะต้องมีการติดตั้งก่อนเสมอ และหากพบข้อบกพร่องใดๆ ให้ผู้ติดตั้งมีหน้าที่แจ้งให้
ผู้รับเหมาหลักได้รับทราบทันที เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนที่
ดำเนินการติดตั้ง 

• ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบระบบผนังอลูมิเนียมให้มี COPING และ FLASHING รวมทั้ง
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่จำเป็นต่องาน  โดยบริเวณท่ีเป็น COPING จะต้องถูกออกแบบให้ลาด
เอียงเข้าไปหาตัวอาคารประมาณ 5 องศา เพ่ือให้การระบายน้ำลงไปสู่บริเวณหลังคา เป็น
อย่างต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้เกิดคราบสกปรกข้ึนแก่บริเวณผนังด้านหน้าในภายหลัง 
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• ขนาดรอยต่อระหว่างแผ่นตามแนวตั้งและแนวนอน ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 10 มม. 
รอยต่อแผ่นทุกชิ้นควรจะเป็นแบบร่องปิดยาแนวด้วยซิลิโคน (กรณีที่ไม่ใช้ OPNEN 
JOINT) ชนอดท่ีไม่ปล่อยคราบน้ำมัน หรือ NON STAINING SEALANT โดยแนวร่องที่
จะต้องยาแนวปิดด้วยซิลิโคนจะต้องมีโฟมเส้นรองรับอยู่ด้านหลัง (CLOSED CELL 
POLYETHYLENE BACKER ROD) และขนาดความลึกของซิลิโคนจะต้องได้รับการแนะนะ
จากผู้จำหน่ายซิลโคนยี่ห้อนั้นๆ 

• วัสดุอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ชำรุด บิดเบี้ยว บุบ หรือหัก ห้ามนำมาใช้เด็ดขาด โครงเคร่า
และงานส่วนใดๆ ก็ตามท่ีเกิดการเสียหายขึ้นในระหว่างการติดตั้งและก่อนส่งมอบงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขโดยการถอดของที่เสียหายออกและทำการเปลี่ยนใหม่ด้วย
วัสดุที่มีคุณภาพชนิดเดียวกัน 

• ห้ามผู้รับจ้างทำการ ตัด เล็ม เชื่อม ชุบ ส่วนประกอบใดๆ ทั้งสิ้นระหว่างการติดตั้ง อันจะ
ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อสีเคลือบผิว หรือลดความแข็งแรงของวัสดุ หรือทำให้เกิด
ข้อบกพร่องที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หรือทำให้สมรรถนะต่างๆลดลง หากมีส่วน
ใดที่ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขใหม่ ให้ผู้รับจ้างนำกลับไปแก้ไขท่ีโรงงานหรือในกรณีที่เกิด
การชำรุดจนไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ให้ผู้รับจ้างจัดการเปลี่ยนด้วยชิ้นใหม่ทันที 

• พุกต่างๆ ที่ใช้เพื่อยึดโครงเคร่าหลักเข้ากับผนังคอนกรีต ตลอดจนสกรู น๊อต รีเวท จะต้อง
คำนวณออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องลม โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการที
แสดงเอาไว้ในแบบก่อสร้าง ขนาดตัวรองรับหรือ SUPPORTING BRACKETS จะต้องถูก
ออกแบบให้สามารถปรับแต่งระดับได้ทั้ง 3 ทิศทาง ด้วยความง่ายดายและแม่นยำ 

• โครงเคร่าหลักและส่วนประกอบต่างๆ ของผนังอลูมิเนียมจะต้องได้ระดับทั้งในแนวดิ่งและ
แนวนอน และจะต้องได้ฉากกับแนวโครงสร้างของอาคาร แนวรอยต่อแผ่นจะต้องตรงกัน
ตลอดทุกแนว 

 โดยค่าความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่งจะต้องไม่เกิน 
-  3 มม. สำหรับความสูงผนังที่ไม่เกิน 5.20 ม. 
-  5 มม. สำหรับความสูงผนังที่ไม่เกิน 11 มม.  

 และค่าความคลาดเคลื่อนในแนวนอนจะต้องไม่เกิน 3 มม. สำหรับความกว้างผนังที่ไม่เกิน 
8.5 มม. สำหรับค่าคลาดเคลื่อนของผนังแต่ละแผ่นจะต้องไม่เกิน 1 มม. โดยเช็คจากแนว
ฉากที่ถูกต้อง และค่าคลาดเคลื่อนระหว่างความกว้างของแนวรอยต่อ 2 แผ่นยอมให้ได้ 
+/- 2 มม. 

• การเชื่อมผนังเข้ากับโครงเคร่าอลูมิเนียม ต้องใช้สกรูสแตนเลส (SELF-DRILL & TAP 
STAINLESS STEEL SCREWS) โดยสกรูจะต้องมีระยะห่างเป็นไปตามที่ผู้ผลิตแผ่น
อลูมิเนียมได้แนะนะ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลแรงลม และขนาดปีกแผ่นที่ต้องพับ ว่า
ต้องมีขนาดเท่าใด 
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• หากมีบริเวณใดๆ ก็ตามที่เปิดช่องไว้เพ่ือให้สามารถระบายอากาศได้ จะต้องมีตะแกรงกัน
แมลงใส่เอาไว้ด้วยเสมอ 

• ก่อนทำการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องถอดแผ่นวัสดุเคลือบผิวที่ปิดทับอยู่ด้านหน้าของ
แผ่นออก หากมีผนังอลูมิเนียมส่วนใดๆ ก็ตามที่สัมผัสกับสภาพอากาศโดยที่ไม่มีแผ่น
พลาสติกป้องกันรอยขีดข่วนปิดทับอยู่ด้านหน้า (PROTECTIVE PEEL-OFF FOIL) ให้ผู้รับ
จ้างทำความสะอาดผนังอลูมิเนียมส่วนนั้นด้วยกรรมวิธีที่ผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียมได้แนะนำไว้ 

 
8.3.7 การรับประกันผลงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารยืนยันการรับประกันคุณภาพของแผ่นอลูมิเนียมชนิดทีฉนวน และการ
ติดตั้งรวมถึงการหลุดล่อนของแผ่นอลูมิเนียมจากไส้กลาง หรือการหลุดร่อนของสี และชอล์ดกิ้ง 
(CHALKING) ของสีเป็นอย่างน้อย 10 ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากคุณสมบัติของ
วัสดุและการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 

9. แผงอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปและอุปกรณ์ประกอบตกแต่ง (Aluminium Extruded Facade)  
 9.1 ขอบเขตงาน 

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใช้ในการติดตั้งงาน 
แผงอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูปและอุปกรณ์ประกอบตกแต่งตามท่ีระบุในแบบและรายการ 
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ติดตั้งซึ่งจะต้องเป็นบริษัทที่มีช่างติดตั้งที่มีฝีมือ และความชำนาญ 
มีระบบควบคุมคุณภาพที ่ดี มีผลงานการติดตั ้งแผงอลูมิเนียมตกแต่งอาคารที ่เป็น
หน่วยงานราชการที่เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 5 โครงการ โดยผู้ติดตั้งจะต้อง
นำเสนอผลงานนั้นให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง 
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ สี ขนาด และ
วิธีการติดตั้งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนนำวัสดุเข้ามาใช้ในโครงการ 
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบประกอบการติดตั้ง (Shop Drawing) รวมถึงส่วนต่างๆ ที่
เกี ่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง ( Installation) การยึด (Fixed) และ
แสดงระยะต่างๆโดยละเอียดเพื่อขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง  
 

9.2 แผงอลูมิเนียมตกแต่งอาคาร 
 ประกอบด้วย  

9.2.1 อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Extruded Aluminium) ขนาดประมาณ 200x100 มม. ที่
ความหนาเฉลี่ยประมาณ 1.5-3 มม. แยกเป็น 2 ชิ้น ประกบหน้า-หลัง ประกอบยึดเข้ากับโครง
เหล็กทำสีกันสนิม 
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9.2.2 แผ่นอลูมิเนียมพับขึ้นรูป (Aluminium Solid Sheet) ตำแหน่งชิ้นหัวของแผง
ตกแต่ง  
ความหนาเฉลี่ย 2 มม. แยกเป็น 2 ชิ้น หน้า-หลัง ประกอบยึดเข้ากับโครงเหล็กทำสีกันสนิม 

9.2.3 แผ่นอลูมิเนียมพับขึ้นรูปขอบโค้ง (Aluminium Solid Sheet) ตำแหน่งชิ้นปิด
หน้าของแผงตกแต่ง ความหนาเฉลี่ย 2 มม. แยกเป็น 2 ชิ้น ประกบหน้า-หลัง ติดตั้งบนอลูมิเนียม
ฉีดข้ึนรูป 

 
9.3 วัสดุ 

- อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Extruded Aluminium) ให้ใช้อลูมิเนียม เกรด 6063 T5 หนา 1.5-
3 มม.  
ผลิตตามมาตราฐาน  ASTM B 211M, TIS 284-1987 

 - แผ่นอลูมิเนียมพับข้ึนรูปและพับขึ้นรูปขอบโค้ง (Aluminium Solid Sheet)  
 ให้ใช้อลูมิเนียมอัลลอยด์  

เกรด AA 1100 หนา 2 มม. ผลิตตามมาตราฐาน  AA (Aluminium Association,U.S.A.)  
และ JIS H0001 และ TIS 331-1980 
- แผงอลูมิเนียมตกแต่งอาคารที ่ประกอบทั้งหมด พ่นสีระบบสีฝุ ่น Electrostatically 
Polyester-Facade Powder Coating (Polyester Based),Gloss Level 35% 
,Minimum Thickness 50 micron ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM B 117 โดยมีขบวนการ
เคลือบ / พ่นสีด้วยเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ  
- สี ผู้ว่าจ้างระบุในภายหลัง 
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ  

• Fameline 
• Thai Metal 
• Schimmer 
• หรือเทียบเท่า  

- ผู้ผลิตแผงอลูมิเนียมตกแต่งอาคารจะต้องมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้ามาไม่น้อยกว่า 
10 ปี  
ณ วันที่จำหน่ายสินค้าให้แก่โครงการ 
 

9.4 หลักเกณฑ์ที่ต้องใช้ในการออกแบบ (DESIGN CRITERIA) 

ระบบแผงอลูมิเนียมตกแต่งอาคารจะต้องถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ตามสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

 9.4.1 แรงลมที่กระทำต่อโครงสร้าง  
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0.50 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร (+-) สำหรับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตรจากพ้ืนดิน 
0.80 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร (+-) สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 10 แต่ไม่เกิน 20 เมตรจากพ้ืนดิน 
1.20 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร (+-) สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 20 แต่ไม่เกิน 40 เมตรจากพ้ืนดิน 
1.60 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร (+-) สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 40 แต่ไม่เกิน 80 เมตรจากพ้ืนดิน 
2.00 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร (+-) สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 80 เมตรจากพ้ืนดิน 
โดยจะต้องไม่มีแผงอลูมิเนียมส่วนใดที่เกิดการบิด งอ เสียรูปร่างภายใต้แรงลมที่มากระทบผนัง 1.3 
เท่าของแรงลมที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับความสูง 

 
9.4.2 รายการคำนวณโครงสร้าง   

- ก่อนที่จะเริ่มทำการประกอบชิ้นงานจริง ผู้รับจ้างจะต้องทำรายการคำนวณโครงสร้างเพ่ือ
แสดงต่อผู้ควบคุมงาน โดยให้ใช้ข้อมูลแรงลมที่กำหนดไว้ตามข้อ 10.4.1 หรือให้ใช้ตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่องควบคุมอาคาร (ฉบับล่าสุด) หากตัวเลขอย่างไหน
มากกว่า ให้ผู ้ร ับจ้างใช้ตัวเลขนั ้นเสนอต่อผู ้ควบคุมงานเพื ่อทำการตรวจสอบ และ
พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง โดยรายคำนวณจะต้องแสดงค่าสำหรับรายการ
ดังต่อไปนี้ด้วย 

- ขนาดของโครงสร้าง สแปน แสดงวิธีการเชื่อมต่อ ระยะห่างของโครงและการแอ่นตัว  
- ขนาดของสกรู น็อต พุก รีเวท สำหรับการเชื ่อมต่อต่างๆ ระยะห่างตำแหน่งของ 

Member 
- ขนาดอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Extruded Aluminium)และขนาดแผ่นอลูมิเนียมพับขึ้นรูป 

(Aluminium Solid Sheet) ที ่ผู ้ร ับจ้างต้องการใช้ ให้แสดงเอาไว้ในรายการคำนวณ 
จะต้องได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตด้วยว่า ผู้รับจ้างสามารถใช้ขนาดดังกล่าวได้ 

 
 
 
 

9.4.3 ตัวอย่างวัสดุ 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 3 ชุด ส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อทำการตรวจสอบรูปแบบและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่อทำ
การขออนุมัติก่อนที่จะนำไปติดตั้งจริง 

 
9.4.4 การผลิตชิ้นงาน (FABRICATION) 

• งานแผงอลูมิเนียมตกแต่งอาคารทั้งหมดจะต้องถูกตัด พับขึ้นรูป ด้วยแรงงานที่มีความ
ชำนาญ 
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และจะต้องเป็นไปตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตได้แนะนำเอาไว้ในเอกสารอย่างเคร่งครัดทุก
ขั้นตอน  

• งานแผงอลูมิเนียมตกแต่งอาคารทั้งหมดจะต้องถูกตัด และประกอบด้วยเครื่องจักร 
เครื่องมือที่ใช้สำหรับงานแผงอลูมิเนียมโดยเฉพาะเท่านั้น และเครื่องมือดังกล่าวจะต้อง
ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตงานแผงอลูมิเนียมตกแต่ง  

• ให้ใช้รีเวทที่แกนกลางเป็นสแตนเลส (Aluminum Billed Rivets With Stainless Steel 
Mandrel) หรือสกรูสแตนเลส (Self-Drill And Tap Stainless Steel Screws) เพ่ือยึด
ชิ้นงานเข้ากับโครง โดยตำแหน่งรีเวทหรือสกรูจะต้องการเว้นระยะห่างตามท่ีผู้ผลิตแผง
อลูมิเนียมได้กำหนดเอาไว้ เพื่อจะได้แข็งแรงและสอดคล้องกับข้อกำหนดแรงลม ทั้งนี้
ระยะห่างของรีเวทหรือสกรูจะต้องไม่เกิน 600 มม. 

• แผงอลูมิเนียมจัดทำเสร็จแล้วจากโรงงาน ให้ผู้รับจ้างนำไปเก็บไว้ในที่ๆ สะอาด ปลอดภัย 
เพ่ือรอการจัดส่งไปยังหน่วยงานต่อไป  

• โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่ช่วยป้องกันการกระแทก ซึ่งอาจเกิดขึ้นไว้ในระหว่างการ
ขนส่งชิ้นงานไปยังหน่วยงานให้เพียงพอ เพ่ือป้องกันมิให้แผ่นมีรอยบุบ และ/หรือ รอยขีด
ข่วนระหว่างทาง 
 

9.4.5 กรรมวิธีการติดตั้ง 
   ผู้รับจ้างติดตั้งแผงอลูมิเนียมตกแต่งอาคาร จะต้องติดตั้งตามมาตรฐาน ทุกส่วนที่ติดตั้ง

จะต้องได้ระนาบทั้งในแนวตั้งและแนวนอน แนวรอยต่อชิ้นงานจะต้องมีความประณีตตามที่กำหนด 
• ผู้รับจ้างติดตั้ง มีหน้าที่ต้องประสานงานกับผู้รับจ้างหลัก (MAIN CONTRACTOR) เพ่ือ

กำหนดหาตำแหน่งของโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งแผงอลูมิเนียมตกแต่ง
อาคาร เพ่ือใช้คำนวณหาตำแหน่งของโครง และจะต้องทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
ทุกแห่งที่จะต้องมีการติดตั้งก่อนเสมอ และหากพบข้อบกพร่องใดๆ ให้ผู้ติดตั้งมีหน้าที่แจ้ง
ให้ผู้รับเหมาหลักได้รับทราบทันที เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนที่
ดำเนินการติดตั้ง 

• ขนาดรอยต่อระหว่างชิ้นงาน ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 มม. รอยต่อชิ้นงานทุกชิ้นงานควร
จะเป็นแบบร่อง OPEN JOINT เพ่ือให้เกิดการระบายน้ำ และเพ่ือป้องกันการหดหรือ
ขยายตัวของชิ้นงาน 

• วัสดุอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ชำรุด บิดเบี้ยว บุบ หรือหัก ห้ามนำมาใช้เด็ดขาด โครงและ
งานส่วนใดๆ ก็ตามที่เกิดการเสียหายขึ้นในระหว่างการติดตั้งและก่อนส่งมอบงาน ผู้รับ
จ้างจะต้องทำการแก้ไขโดยการถอดของที่เสียหายออกและทำการเปลี่ยนใหม่ด้วยวัสดุที่มี
คุณภาพชนิดเดียวกัน 
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• ห้ามผู้รับจ้างทำการ ตัด เล็ม เชื่อม ชุบ ส่วนประกอบใดๆ ทั้งสิ้นระหว่างการติดตั้ง อันจะ
ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อสีเคลือบผิว หรือลดความแข็งแรงของวัสดุ หรือทำให้เกิด
ข้อบกพร่องที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หรือทำให้สมรรถนะต่างๆลดลง หากมีส่วน
ใดที่ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขใหม่ ให้ผู้รับจ้างนำกลับไปแก้ไขท่ีโรงงานหรือในกรณีที่เกิด
การชำรุดจนไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ให้ผู้รับจ้างจัดการเปลี่ยนด้วยชิ้นใหม่ทันที 

• พุกต่างๆ ที่ใช้เพื่อยึดโครงหลักเข้ากับผนังคอนกรีต ตลอดจนสกรู น๊อต รีเวท จะต้อง
คำนวณออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องลม โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการที
แสดงเอาไว้ในแบบก่อสร้าง ขนาดตัวรองรับหรือ SUPPORTING BRACKETS จะต้องถูก
ออกแบบให้สามารถปรับแต่งระดับได้ ด้วยความง่ายดายและแม่นยำ 

• โครงหลักและส่วนประกอบต่างๆ ของแผงอลูมิเนียมจะต้องได้ระดับทั้งในแนวดิ่งและ
แนวนอน และจะต้องได้ฉากกับแนวโครงสร้างของอาคาร  

• การติดตั้งแผงอลูมิเนียมตกแต่งเข้ากับโครง ต้องใช้สกรูสแตนเลส (SELF-DRILL & TAP 
STAINLESS STEEL SCREWS) โดยสกรูจะต้องมีระยะห่างเป็นไปตามที่ผู้ผลิตแผง
อลูมิเนียมได้แนะนำ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลแรงลม  

 
9.4.6 การรับประกันผลงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารการรับประกันคุณภาพของสินค้า และการหลุดร่อนของสี  
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี และรับประกันการติดตั้งเป็นเวลา 2 ปี หากเกิดการชำรุดเสียหาย
อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีโดย
ไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น  

 

10 โครงเคร่าฝ้าเพดาน CEILING SUSPENSOIN SYSTEMS 
10.1 ขอบเขตของงาน 

งานโครงเคร่าฝ้าเพดานตามระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทำแบบประกอบ
ติดตั ้ง SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่างๆที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง 
(INSTALLATION) การยึด (FIXED) และแสดงระยะต่างๆ โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง
เพ่ือขออนุมัติ และตรวจสอบก่อนที่จะทำการติดตั้ง 

10.2 วัสดุ 

วัสดุที่นำมาใช้งานต้องได้มาตรฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิตและเป็นวัสดุใหม่ มีความหนาไม่น้อย
กว่า 0.55 มม. หรือตามระบุในแบบ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติและเป็นชอบก่อนนำไปใช้งาน   
หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นในรูปแบบ ให้เลือกผลิตภัณฑ์  PROLINE ตราช้าง ของ บริษัท สยาม
อุตสาหกรรมยิบซั่ม (สระบุรี) จำกัด หรือ GYPROC ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด หรือ 
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DECEM หรือคุณภาพเทียบเท่า โดยทั้งแผ่นฝ้าเพดาน และโครงเคร่าจะต้องเป็นของบริษัทผู้ผลิต
รายเดียวเท่านั้น 
10.2.1 โครงเคร่าโลหะชนิดแผ่นฝ้าเพดานยึดติดแน่น 

- โครงเคร่าโลหะต้องผลิตจากกรรมวิธีเหล็กกรีดเย็นชุบสังกะสีกันสนิม ได้ตามมาตรฐาน 

JIS-G3302 หรือ มอก. 863-2532 ความหนาโครงเคร่าไม่ต่ำกว่า 0.50 มม. และผ่าน

กระบวนการขึ้นลอนเพ่ิมความแข็งแง หรือหนาไม่ต่ำวกว่า 05.2 มม. (ในกรณีเป็นผิว

เรียบ) 

- ส่วนอุปกรณ์ยึดโครงเคร่า ประกอบด้วย 

คลิปล็อค (CLIP LOCK)   : ใช้เพื่อเป็นตัวประกอบติดโครงเคร่าตัวบน/
ล่าง 
ตัวต่อ   : ใช้เพื่อเป็นตัวต่อเพื่อให้ได้ความยาว
ที่ติดตั้ง 

- ส่วนอุปกรณ์ชุดปรับระดับ ประกอบด้วย 

ข้อล็อคและสปริงปรับระดับ  : ทำจาก STAINLESS STEEL 
ลวดโลหะ    : เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 มม. 
สกรูเกลียวปล่อย   : (SCREW TYPE-S) 
พุกเหล็ก    : (EXPANSION BOLT) 

10.2.2 โครงเคร่าโลหะ T-BAR 

- โครงเคร่าโลหะ T-BAR ต้องผลิตจากกรรมวิธีขึ้นรูปเย็น ชุบสังกะสีและเคลือบสี มีความ

หนาแบบพับซ้อน 2 ชิ้น ชั้นละไม่น้อยกว่า 0.35 มม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 24 มม.  

ความสูงไม่น้อยกว่า 32 มม. ได้มาตรฐาน มอก.449-2525 

- อุปกรณ์ชุดปรับระดับ เป็นไปตามข้อ 2.1.3 

- ในกรณีใช้ควบคู่กับแผ่น ACOUSTIC ติดตั้งประกอบกับโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี มีความ

หนาขนาดประมาณ 2 ชั้น ชั้นละไม่น้อยกว่า 0.35 มม. สันโครงเคร่าหลักสูงประมาณ 38 

มม. หน้าโครงขนาดประมาณ 24 มม. ผ่านมาตรฐานการรับน้ำหนัก ASTM C 635 ชนิด 

LIGHT DUTY CLASSIFICATION 

10.3  ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่ใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งเพื่อขออนุมัติและ
ตรวจสอบก่อนที่จะนำไปใช้งาน 

10.4 การติดตั้ง 
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ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้ง ฝ้าเพดานทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้
ระดับและเส้นแนวตรงเรียบร้อยหรือลวดลายได้ฉากตามที่ระบุไว้ในแบบรูป ด้วยความประณีต
เรียบร้อย 
10.4.1 โครงเคร่าโลหะชนิดแผ่นฝ้าเพดานยึดติดแน่น 

- หาระดับที่ต้องการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วยึดรางระดับกับโครงสร้างอาคารโดยรอบขอบของ

ห้องหรือบริเวณที่ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน 

- ยึดเหล็กฉากด้วยพุกเหล็กกับโครงสร้างบนอาคาร เว้นระยะห้างกันไม่เกิน 1.20 ม. 

- ใช้สปริงและลวดปรับระดับยึดโยงระหว่างเหล็กฉากกับโครงเคร่าโลหะหนัก และให้ได้

ระดับความต้องการ 

- ยึดเคร่าซอยเข้ากับด้านล่างของเคร่าหลัก ให้แนวตั้งตั้งฉากกับเคร่าหลัก โดยเว้นระยะ

เคร่าซอยห่างกันทุกระยะ 40 ซม. โดยมีเคร่าหลักหิ้วอยู่ด้านบนทุกๆ ระยะ 1.00-1.20 ม.  

- ปรับระดับโครงเคร่าฝ้าเพดานที่ชุดสปริงปรับระดับจนได้ระนาบทั้งหมด แล้วจึงนำแผ่นฝ้า

เพดานยึดติดกับโครงเคร่า 

10.4.2 โครงเคร่าโลหะ T-BAR  

- ยกระดับที่ต้องกาติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จจึงยึดเคร่าริมรับแผ่นฝ้าเพดานกับผนัง

โดยรอบให้ได้ระดับที่กำหนด 

- ยึดเหล็กฉากด้วยพุกเหล็กกับโครงสร้างบนของอาคารเว้นระยะห่าง 1.20 ม.# 

- ใช้สปริงและลวดปรับระดับระหว่างเหล็กฉากกับโครงเคร่ายืน T-BAR และให้ได้ระดับ

ตามต้องการโดยเคร่ายืนห่างกันระยะ 1.20 ม. 

- สอดเคร่าซอยยึดกับเคร่ายืนให้ได้ฉากกับเคร่ายืนโดยเคร่าซอยเว้นระยะห่างกัน 60 ซม. 

- หากต้องการรูปแบบผ้า T-BAR เป็นระยะ 0.60 ม.# ให้ใช้เคร่าซอยระหย่างกลางซอยช่วง

ระยะ 1.20 ม. 

- ปรับระดับโครงเคร่าฝ้า T-BAR ที่ชุดสปริงปรับระดับจนได้ระนาบทั้งหมด แล้วจึงนำผ่าน

ฝ้าเพดานวางบนโครงเคร่า T-BAR  

10.4.3 บริเวณดวงโคมที่เป็นกล่องขนาดใหม่หรือกล่องวางไฟ ให้เว้นช่องไว้ตามขนาดของกล่อง

ดวงโคม โดยให้กล่องดวงโคมไฟฟ้ายึดแขวนโดยอิสระตามกรรมวิธีงานระบบไฟฟ้า ห้าม

ยึดติดกับโครงฝ้าเพดานโดยเด็ดขาด อนุญาตให้เฉพาะดวงโคมขนาดเล็ก เช่น DOWN 

LGHT เป็นต้น 

10.4.4 กรณีได้ MAIN AIRDUCT ขนาดใหญ่ ทำให้ระยะลวดยึดโครงเคร่าเหล็กหรือเคร่ายืน ไม่ได้

ระยะตาม SPECIFACATION ให้ทำเหล็กเสริมให้สามารถรับแรงได้ตามมาตรฐาน



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม 

หมวด 7 งานตกแต่งผิว 
 

 
  
 

 

  -99- 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยกรรมวิธีหลักวิชาช่างที่ดี ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ห้ามยึด

โครงเคร่าฝ้ากับ AIRDUCT หรือจุดยืนแขวนของ AIRCUCT  โดยเด็ดขาด 

10.5 การทำความสะอาด 

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกอย่าง หลังจากการติดตั้ง โดยปราศจากการแอ่นตัว (SAGGING) 
เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี หากเกิดการแอ่นตัวหรือชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ
และการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 

11. โครงเคร่าโลหะผนังเบา NON-LOAD BEARING WALL METAL FRAMING 
11.1 ขอบเขตของงาน 

งานโครงเคร่าโลหะผนังเบาตามที่ระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทำแบบ
ประกอบติดตั้ง SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง 
(INSTALLATION) การยืด (FIXED) และแสดงรายละเอียดต่างๆ โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบ
ก่อสร้างเพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบก่อนที่จะทำการติดตั้ง 
 

11.2 วัสดุ  

วัสดุที่นำมาใช้งานต้องได้มาตรฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิต มีความหนาไม่ต่ำกว่า 0.50 มม. และ
ผ่านกระบวนการขึ้นลอนเพิ่มความแข็งแรง หรือหนาไม่ต่ำกว่า 0.52 มม. (ในกรณีเป็นผิวเรียบไม่
ขึ้นลอน) โดยได้มาตรฐาน มอก. 863-2532 หรือตามระบุในแบบและเป็นวัสดุใหม่ ทั้งนี้ต้องได้รับ
การอนุมัติและเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 
หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นในแบบรูป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ PROWALL ของ ตราช้าง ชองบริษัท สยาม
อุตสาหกรรมยิบชั่ม (สระบุรี) จำกัด หรือ GYPROC ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบชั่ม จำกัด หรือ
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีทั่วไปที่ได้มาตรฐาน มอก. หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
2.2.1 โครงเคร ่าโลหะ (METAL FRAMING)  ต ้องผล ิตจากกรรมว ิธ ี เหล ็กร ีดเย ็น  (COLD 
ROLLED) ชุบสังกะสีแบบจุ ่มร้อน (HOT DIP GALVANIZED STEEL) กันสนิมได้มาตรฐาน JIS 
3302-1987 หรือ มอก. 50-2538 
2.2.2 สกรูเกลียวปล่อย (SCREW) 
2.2.3 พุกเหล็ก  (EXPANSION BOLT) 
 

11.3  ตัวอย่างวัสดุ 
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ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่ใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้ผู้ออกแบบเพื่อขอ
อนุมัติและตรวจสอบก่อนที่จะนำไปใช้งาน 
 

11.4 การติดตั้ง 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการติดตั้งทุกสวนที่ติดตั้งแล้ว
ต้องได้ระดับและเส้นแนวตรง มีความประณีตเรียบร้อยมั่นคงและแข็งแรงตามที่ระบุในแบบรูป 
และกรรมวิธีมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตก่อนการติดตั้ง ให้มีการประสานงานกับผู้รับจ้างหลัก เพ่ือ
ตรวจสอบริเวนสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อนดำเนินการ
ติดต้ัง 
11.4.1 โครงเคร่าผนังสูงไม่เกิน 3.00 ม. (ผนังไม่จรดเพดาน) 

- กำหนดแนวผนังที่จะกั้น ขีดเส้นไว้ที่พ้ืนห้อง 
- ติดตั้งโครงเคร่าโลหะตัวยู มีความกว้างของหน้าตัดไม่น้อยกว่า 64 มม. กับพ้ืน

ห้องด้วยพุกเหล็กฝัง คอนกรีตทุกระยะหางไม่เกิน 60 ซม.  
- ติดตั้งโครงเคร่าโลหะตัวซี มีความกว้างของหน้าตัดไม่น้อยกว่า 62 มม. สูงเท่า

ขนาดผนังตามต้องการเป็นเคร่าตั้ง วางอัดในเคร่าเหล็กตัวยู โดยเว้นระยะห่างไม่
เกิน 60 ซม. และปิดทับบนโครงเคร่าตั้งด้วยเคร่าโลหะตัวยู 

- ถ้าผนังสูงกว่า 1.50 ม. ให้ใช้เคร่าโลหะยึดโครงเคร่าตั้งตามแนวนอนด้วย โดย
เว้นระยะห่างของเคร่านอนไม่เกิน 60 ซม.  

- ถ้าผนังในระนาบเดียวกัน มีความกว้างเกิน 8.00 ม. และไม่มีผนังอื่นใดมาชน
สัมผัส ให้เสริมเสาเอนด้วยเหล็กรูปพรรณ จะเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมหรือเหล็ก
รูปตัวซีก็ได้เพ่ือป้องกันผนังล้มทุกระยะ 8.00 ม. โดยเสาเอนเหล็กรูปพรรณต้อง
ยึดแน่นกับพ้ืนโครงสร้างด้วยพุกเหล็ก 

- โครงเคร่าที่ติดตั้งแล้วต้องได้ดิ่ง ระนาบ และเป็นเส้นตรง หรือนอกจากระบเุป็น
อย่างอ่ืน 

11.4.2 โครงเคร่าผนังสูงกว่า 3.00 ม. แต่ไม่ถึง 5.00 ม. (ผนังจรดเพดาน) 
- กำหนดแนวผนังที่จะกั้น ขีดเส้นไว้ฝ้าเพดานและพ้ืนห้อง  
- ติดตั้งโครงเคร่าตัวยูมีความกว้างของหน้าตัดไม่น้อยกว่า 76 มม.ที่พื ้นและ

เพดานด้วยพุกเหล็กทุกระยะห่าง ไม่เกิน 60 ซม. 
- ติดตั้งโครงเคร่าโลหะตัวซี ซึ่งมีความกว้างหน้าตัดไม่น้อยกว่า 74 มม. โดยอาศัย

ความฝืดทั้งช่วงห่างไม่เกิน 40 ซม. และเว้นช่องไว้ตอนบนและล่างของเคร่าตัวซี 
12-15 มม. เพื่อลดความเสียหายอันเกิดกับผนังเนื่องจากการสั่นสะเทือนของ
โครงสร้างอาคาร 
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- การต่อโครงเคร่าตัวซี กรณีท่ีความสูงของโครงเคร่าตั้งสูงกว่าความยาวของเคร่า
ตัวซี ให้ต่อโดยใช้เคร่าตัวยูประกบด้านนอกของเคร่าตัวซีที่ต่อชนกันและยืดด้วย
สกรูเกลียวปล่อย 

- โครงเคร่าตัวซี ตามแนวตั้งทุกตัวจะต้องติดตั้งจากพื้นห้องจรดห้องพื้นชั้นถัดไป
ทุกตัว 

- ถ้าผนังในระนาบเดียวกันมีความยาวเกินกว่า 8.00 ม. และไม่มีผนังอื่นใดมาชน
สัมผัส ให้เสริมเสาเอ็นเหล็กรูปพรรณ เพ่ือป้องกันผนังล้มทุกระยะ 8.00 ม. โดย
เสาเอ็นเหล็กรูปพรรณต้องยึดติดแน่นกับพ้ืนและเพดานโครงสร้างด้วยพุกเหล็ก 

11.4.3 โครงเคร่าผนังสูงกว่า 5.00 ม.  
- ผู้รับจ้างต้องจัดทำ SHOP DRAWING  และรายการโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 

เพ่ือใช้รับน้ำหนักของโครงเคร่าผนังเบา การติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 
- โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้เว ้นระยะห่างของโครงตัวตั ้งและตัวนอนเป็น

ระยะห่าง 3.00 ม.  
- ติดตั้งโครงเคร่าตัวยูที่โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทั้งตัวล่างและตัวบนด้วยสกรู

เกลียวปล่อยทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม. 
- ติดตั้งโครงเคร่าตัวซี โดยอาศัยความฝืดทิ้งช่วงห่างไม่เกิน 60 ซม. และเว้นช่องไว้

ตอนบนและล่างของเคร่าตัวซี 
- โครงเคร่าผนังที่ติดตั้งแล้วต้องได้ดิ่งระนาบและเป็นเส้นตรง หรือนอกจากจะระบุ

เป็นอย่างอ่ืน 
11.5 การทำความสะอาด 

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้ง โดยปราศจากการชำรุดและตำหนิ ก่อน
ขออนุมัติตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 
 

11.6 การรับประกันผลงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้ง โครงเคร่าโลหะผนังเบาตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิตหากเกิดการโก่งตัวหรือชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง 
ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

 
12 งานยิปซัมบอร์ด Gypsum Board 

12.1 ความต้องการทั่วไป 
12.1.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพท่ีดี ในการติดตั้งงานยิปซัมบอร์ดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 
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12.1.2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียด และขั้นตอนการติดตั้งงานยิปซัมบอร์ด เช่น 
แผ่นยิปซัม โครงคร่าวผนัง และฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน
การสั่งซื้อ 
12.1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง 
ดังนี้ 

- แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด ของผนัง หรือฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงคร่าวระยะ และ
ตำแหน่งสวิตช์ ปลั๊ก ดวงโคม หัวจ่ายลม หัวดับเพลิง และอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนทุกระบบ 

- แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ การชนผนัง และโครงสร้างของอาคาร 
- แบบรายละเอียดการยึด ห้อยแขวนกับโครงสร้างอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนังอาคาร 
- แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น เช่น การติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ท่อน้ำทิ้งของระบบ

ปรับอากาศ สวิตช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบำรุง เป็นต้น 
12.2 ผลิตภัณฑ์ 

- แผ่นยิปซัมหนา 9, 12, 15 มม. ชนิดธรรมดา, ชนิดทนชื ้น, ชนิดฝ้าภายนอกกันน้ำกันรา 
WeatherBloc, ชนิดกันความร้อน, หรือชนิดทนไฟ ตามระบุในแบบ ขนาด 1 200x2 400 
มม. แบบขอบลาดสำหรับผนัง หรือ แบบขอบลาด 4 ด้าน สำหรับ ฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ ตาม
มาตรฐาน มอก. 219-2552 แผ่นยิปซัมให้ใช้ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) 
จำกัด หรือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศ
ไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า 

- ระบบอีซี่ฟินิช แทนการฉาบ และสกิม ให้ใช้ แผ่นยิปซัมอีซี่ฟินิช หนา 9 มม. ชนิดธรรม ขนาด 
1 200x2 400 มม. หรือสั่งผลิตความยาวแผ่นที่ต้องการ  ติดตั้งแผ่นด้วยปูนกาวติดผนัง อีซี่
บอนด์ ตราช้าง ด้วยวิธีเกรียงหวีเต็มพื้นที่ สำหรับปิดผิวผนังก่อ หรือ Wall Panel และฉาบ
เก็บรอยต่อด้วยปูนฉาบรอยต่อ Easy Plas120 ตราช้าง สามารถใช้ระบบอีซี่ฟินิช โดยติดตั้ง
ตามมาตราฐาน ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัดหรือ บริษัท ไทย
ผลิตภัณฑ์ยิบซั ่ม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิปซั ่ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ 
เทียบเท่า 

- แผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม. แบบขอบเรียบ, 600x1 200 มม. 
ความหนา 12 มม. แบบขอบเรียบ, 600x600 มม. ความหนา 12 มม. แบบขอบบังใบ ตาม
ระบุในแบบ ตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 แผ่นยิปซัม ให้ใช้ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรม
ยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ 
ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า 

- โครงคร่าวผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 30x70 มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำ
กว่า 0.52 มม. ระยะห่างของโครงคร่าวตั้งทุก 300, 400, 600 มม. ให้ใช้รุ่น โปรวอลล์ ของ 
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ตามมาตรฐาน มอก . 863-2532 โครงคร่าว
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เหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง ชั้นคุณภาพที่ 2 หรือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบ
ซ่ัม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า 

- โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบรอยต่อ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 14x37 มม. 
ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 0.52 มม. ระยะห่างของโครงคร่าวหลัก (วางตั้ง) ทุก 1 000 
มม. โครงคร่าวรอง (วางนอน) ทุก 400 มม. ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มม. ทุกระยะ 1 000x1 
200 มม. พร้อมสปริงปรับระดับทำด้วยสเตนเลสรูปผีเสื ้อ ตามมาตรฐาน มอก . 863-2532 
โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง ชั้นคุณภาพที่ 2 ให้ใช้รุ่น โปรลายน์ ของ 
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ บริษัท  ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด 
(มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า 

- โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 
0.30 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น โครงคร่าวหลักสูงไม่น้อยกว่า 38 มม. ระยะห่างทุก 1 210 มม. 
โครงคร่าวซอยสูงไม่น้อยกว่า 24 มม. ระยะห่างทุก 605 มม. หรือ 1 210 มม. ลวดแขวนขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. ทุกระยะ 1 210x1 210 มม. พร้อมสปริงปรับระดับทำ
ด้วย สเตนเลสรูปผีเสื ้อ ให้ใช้ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ 
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั ่ม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิปซั ่ม (ประเทศไทย) 
จำกัด หรือ เทียบเท่า 

- คิ้ว PVC เข้ามุมต่างๆ สำหรับผนัง และฝ้าเพดานยิปซัม ให้ใช้คิ้ว PVC สำเร็จรูป ของ บริษัท 
สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร ี) จำกัด หรือ บริษัท  ไทยผลิตภัณฑ์ย ิบซั ่ม จำกัด 
(มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า 

- ช่องเปิดฝ้าเพดานเพื่อการซ่อมบำรุง ให้ใช้ช่องเปิดฝ้าเพดานสำเร็จรูปซ่อนกรอบสำหรับฝ้า
เพดานฉาบเรียบ แบบทนความชื้น ขนาด 300x300, 450x450, 600x600 มม. หรือสั่งผลิต
ตามขนาดที่ผ ู ้ออกแบบระบุ ให้ใช้ ZERVEboard ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม 
(สระบุรี) จำกัด หรือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิป
ซ่ัม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า 

12.3 การดำเนินการ 
- ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกับผู้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผนัง และงานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด เช่น งานเตรียม
โครงเหล็กยึดวงกบประตู โครงเหล็กในฝ้าสำหรับยึดลวดแขวนโครงคร่าวฝ้าเพดาน , ยึดดวง
โคม, ยึดท่อลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้งานยิปซัมบอร์ดแข็งแรง และเรียบร้อย
สวยงาม 

- ในกรณีที่จำเป็นต้องเตรียมช่องสำหรับเปิดฝ้าเพดาน หรือผนัง  สำหรับซ่อมแซมงานระบบ
ต่างๆ ของอาคาร หรือซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้แข็งแรง และ
เรียบร้อย ตามที่กำหนดในแบบ 
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- ระดับความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ตามความ
เห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 

12.4 การติดตั้งโครงคร่าวผนังฉาบเรียบ และแผ่นยิปซัม 
- กำหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พร้อมตีแนวเส้นของผนังไว้ที่พื้น และท้องพื้นอาคาร หรือหากเป็น

ผนังลอย (ไม่ติดท้องพื้น) อาจจะต้องเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบน และตัวตั้ง ตามความ
เห็นชอบของผู้ควบคุมงาน วางโครงคร่าวตัวยูตามแนวผนังที่ได้ตีเส้นไว้ ยึดติดกับพื้นอาคาร 
และท้องพื้นชั้นถัดไปด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. ทุกระยะ 600 
มม. (กรณีพ้ืนอาคารไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครงเหล็ก ให้ใช้วัสดุยึดที่เหมาะสม) 

- ตัดโครงคร่าวตัวซีตามความสูงของผนังที่จะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูให้ได้ฉากกับพ้ืน 
ทุกระยะห่าง 300, 400 หรือ 600 มม. ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือตามความเห็นชอบของผู้
ควบคุมงาน ทำการยึดติดระหว่างโครงคร่าวตัวซี และโครงคร่าวตัวยูที่บริเวณปลายโครงคร่าว
ด้วยสกรูยิงโครงคร่าว หรือคีมย้ำเหล็ก ด้านละ 1 จุด กรณีมีการต่อแผ่นยิปซัมในแนวตั้งที่สูง
กว่า 2 400 มม. ให้เสริมเหล็กตัวยูไว้เพื่อรับหัวแผ่นยิปซัมที่จะติดตั้งต่อไป 

- นำแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 12 มม. หรือ 15 มม. MultiWall ขึ้นติดตั้งกับโครงคร่าว 
โดยจะติดในแนวตั้ง และยกขอบแผ่นสูงจากพื้นอาคารอย่างน้อย 10 มม. เพื่อป้องกันน้ำ หรือ
ความชื้นจากพื้นเข้าสู่แผ่นยิปซัม ยึดกับโครงคร่าวเหล็กด้วยสกรูยิปซัมขนาด 25 หรือ 38 มม. 
สำหรับแผ่นยิปซัมชั้นที่สอง ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 300 มม. ที่แนวกลางแผ่น และ 200 
มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซัม 10-15 มม. ให้หัวสกรูจมลงในแผ่น
ยิปซัมประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรให้จมทะลุกระดาษแผ่นยิปซัมลงไป) การติดตั้งควรใช้เครื่อง
ยิงสกรู 

- ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพ่ือความเรียบร้อย และสวยงาม 
- ฉาบปิดรอยต่อ, คิ้วเข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ และเทปสำหรับฉาบ

เรียบแผ่นยิปซัม ฉาบจำนวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูนฉาบแห้งสนิทในแต่ละขั้นตอน 
ขัดแต่งปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป 

- กรณีออกแบบผนังเพื่อวัตถุประสงค์ในการกั้นเสียง หรือกันไฟเพิ่มเติม ให้ปรึกษาผู้ผลิต หรือ
ดำเนินการตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 

- กรณีใช้ระบบอีซี่ฟินิช แทนการฉาบ และสกิม ระบบปิดผิดผนังก่อหรือ Wall Panel  การ
ติดตั้งให้เป็นไปตามมาตราฐาน ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด 
 

12.5 การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ และแผ่นยิปซัม 
- ยึดฉากริมฝ้าฉาบเรียบกับผนังโดยรอบให้มั่นคงแข็งแรง ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีต ให้ได้

ระดับท่ีต้องการตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้องพ้ืนอาคารชั้นถัดไป
ที่ระยะ 1 000x1 200 มม. (ระยะห่างของโครงคร่าวหลักเท่ากับ 1 000 มม., ระยะห่าง
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ระหว่างชุดแขวนเท่ากับ 1 200 มม.) ยึดด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 
มม. แนวโครงคร่าวหลักชุดแรกห่างจากผนัง 300 มม. 

- วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงท้องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มม. และประกอบชุดหิ้วโครง 
โดยใช้สปริงปรับระดับ และงอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มม. เป็นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริม
แทน ในกรณีมีช่องว่างระหว่างฝ้าเพดาน และใต้ท้องพ้ืนน้อยกว่า 200 มม.) 

- นำชุดแขวนที่ประกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด ให้แนวชุดแขวนได้ดิ่ง 
- นำโครงคร่าวหลักขึ้นวางลงในขอของชุดหิ้วโครงจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จะได้โครงคร่าวหลักทุก

ระยะห่าง 1 000 มม. 
- นำโครงคร่าวซอยขึ้นยึดติดกับโครงคร่าวหลัก โดยใช้ตัวล็อกโครง ติดตั้งโครงคร่าวซอยทุก

ระยะ 400 มม. 
- ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกต้องตาม

แบบกำหนด ก่อนยกแผ่นยิปซัมข้ึนติดตั้ง 
- นำแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 9 มม. ขึ้นติดตั้งกับโครงคร่าวซอย ให้ด้านยาว (2 400 มม.) 

ตั้งฉากกับแนวโครงคร่าวซอย ยึดโดยใช้สกรูยิปซัมขนาด 25 มม. ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 
300 มม. ที่แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่น
ยิปซัม 10-15 มม. และให้หัวสกรูจมลงในแผ่นยิปซัม ประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรให้จมทะลุ
กระดาษแผ่นยิปซัมลงไป) การติดตั้งควรใช้เครื่องยิงสกรู 

- ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพ่ือความเรียบร้อย และสวยงาม 
- ฉาบปิดรอยต่อ, คิ้วเข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ Easy Plas120 ตรา

ช้าง   และเทปสำหรับฉาบเรียบแผ่นยิปซัม ฉาบจำนวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูน
ฉาบแห้งสนิทในแต่ละขั้นตอน ขัดแต่งปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี หรือ
ตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป 

 
12.6 การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าทีบาร์ และแผ่นยิปซัม 
- ยึดฉากริมทีบาร์ กับผนังโดยรอบให้ได้ระดับที่ต้องการ ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีตให้ได้

ระดับที่ต้องการตามแบบกำหนด ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้อง- พื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะ     
1 210x1 210 มม. ยึดด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. 

- วัดระยะความสูงจากฉากริมทีบาร์ ถึงท้องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวดแขวนท่อนบนขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. และประกอบชุดแขวนโดยใช้สปริงปรับระดับทำด้วยสเตนเล
สรูปผีเสื้อ และลวดแขวนท่อนล่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. ประกอบกัน 

- นำชุดแขวนที่ประกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่เตรียมไว้ทั้งหมด ให้แนวชุดแขวนได้ดิ่ง 
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- นำโครงคร่าวหลักข้ึนเกี่ยวกับชุดแขวนที่เตรียมไว้ โดยใช้ลวดคล้องเก่ียวเข้าในรูบนสันของโครง
คร่าวหลักพันเกลียวอย่างน้อยสองรอบให้แน่น ติดตั้งโครงหลักจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง ให้ได้โครง
คร่าวหลักทุกระยะห่าง 1 210 มม. ให้ขนาน หรือตั้งฉากกับผนังห้อง 

- นำโครงคร่าวซอยยาวขนาด 1 210 มม. มาติดตั้งเข้าในช่องเจาะของโครงคร่าวหลักทุกระยะ 
605 มม. โดยวางให้ได้ฉากกับโครงคร่าวหลัก ได้ระยะสันโครงคร่าว 605x1 210 มม. สำหรับ
วางแผ่นทีบาร์ขนาด 600x1 200 มม. หากต้องการระยะสันโครงคร่าว 605x605 มม. สำหรับ
วางแผ่นทีบาร์ ขนาด 600x600 มม. ให้เพิ่มโครงคร่าวซอยสั้นขนาด 605 มม. ติดตั้งเข้าในช่อง
เจาะก่ึงกลางของโครงคร่าวซอยยาวขนาด 1 210 มม. โดยวางให้ได้ฉากกับโครงคร่าวซอยยาว 

- ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกต้องตาม
แบบกำหนด ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม.   600x1 
200 มม. ความหนา 12 มม. ที่ทาสี หรือตกแต่งเรียบร้อยแล้ว 

- ระยะสันโครงคร่าว และขนาดของแผ่นทีบาร์ ในข้อ 3.3.1-3.3.6 เป็นขนาด และระยะในระบบ
ยิปซัม หากใช้ระบบเมตริก หรือระบบฟุต ให้ใช้ระยะ และขนาด ดังต่อไปนี้ 

ระบบ 
ระยะสันโครงคร่าวทีบาร์ 
(มม.) 

ขนาดแผ่นทีบาร์ 
(มม.) 

เมตริก 
600 x 600 
600 x 1 200 

595 x 595 
595 x 1 195 

ฟุต 
610 x 610 
610 x 1 220 

605 x 605 
606 x 1 215 

12.7  การบำรุงรักษา 
งานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบที่ติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดับ และแนวฉากที่เรียบร้อย

สวยงาม งานฝ้าเพดานทีบาร์ จะต้องได้แนวของทีบาร์ ที่ตรง ไม่คดเคี้ยว ได้แนวระดับ และแนวฉากที่
เรียบร้อยสวยงาม งานทาสีให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในหมวด 09 91 00 งานทาสี ผู้รับจ้างจะต้องป้องกัน
ไม่ให้งานยิปซัมบอร์ดสกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 

13 งานฝ้าเพดานอะคูสติก Acoustical Ceilings 
13.1 ความต้องการทั่วไป 

 ให้ดูงานยิปซั่มบอร์ด 
13.2 ผลิตภัณฑ์  

13.2.1 แผ่นฝ้าเพดานอะคูสติกขนาด 593x593, 593x1194 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 
ชนิดขอบเรียบ ขอบบังใบ โดยผลิตภัณฑ์ต้องทำมาจากวัสดุใยแร่ Mineral Fiber หรือ 
Stone Wool ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงได้ดี และเป็นฉนวนกันความร้อนโดยไม่
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เป็นพิษปราศจากเส้นใยหิน (Asbestos Fiber) และไม่เกิดควันพิษเม่ือเวลาไฟไหม้ ตาม
มาตรฐาน ASTM E1264 Standard Classification for Acoustical Ceiling Products 
- Class A ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ  
USG (Mineral Fiber) หรือ SkyRock (Stone Wool) บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม 
(สระบุรี) จำกัด  
Rockfon ของ บริษัท Rockwool จำกัด  
บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด  
บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด 
หรือเทียบเท่า 
 

13.2.2 แผ่นฝ้าเพดานอะคูสติก ให้ใช้ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 
- ค่าดูดซับเสียง 

Noise Reduction Coefficient (NRC) : 0.50 – 0.6 
- ค่าการกั้นเสียง 

Ceiling Attenuation Class (CAC) : 33 – 34 เดซิเบล 
- ค่าการสะท้อนแสง 

Light Reflectance (LR) : ไม่น้อยกว่า 0.85 
- การป้องกันการลุกลามของไฟ 

Flame Spread : ผ่าน CLASS A 
- การกันความร้อน 

(Thermal Resistance) “R” : ไม่น้อยกว่า 1.7 

        การดำเนินการ และการติดตั้ง การดูแลรักษาให้ดูหมวดงานยิปซั่ม  
 
14 งานพรม Carpeting 

14.1 ขอบเขตของงาน 
14.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบ

ควบคุมคุณภาพท่ีดีสำหรับงานพรม ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 
14.1.2 วัสดุที่นำมาใช้ ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากตำหนิใดๆ 

14.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างพรมตามชนิด สี และลาย 2 ชุด ขนาด 300x300 มิลลิเมตร 
พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้ผู้ควบคุมงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบคัดเลือกและอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

14.1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง ดังนี้ 
- แบบแปลน, ของการปูพรมทั้งหมด ระบุสีและรุ่นของพรมแต่ละส่วนให้ชัดเจน 
- แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวรอยต่อของพรมกับวัสดุอ่ืน 
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- แบบขยายอ่ืน ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการ 

14.2 วัสดุ 
14.2.1 พรม ให้ใช้ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

- เป็นพรมทอเครื่อง (Tufted Carpet) ชนิดขนพรมเป็นใย Nylon 100% หรือใย
สังเคราะห์ Acrylic 100% ตามระบุในแบบ หากไม่ระบุ ให้ใช้ใยสังเคราะห์ Acrylic 
100% จะต้องมีการป้องกันการเกิดเชื้อราของเส้นใยและใต้ผืนพรม  ด้วยการผสมสาร 
Microban 

- ลักษณะของเส้นพรมเป็นขนห่าง (Loop pile) หรือขนตัด (Cut pile) ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

- ความหนาแน่นของพรมไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (2.5 ปอนด์ต่อ
ลูกบาศก์ฟุต) 

- แผ่นรองพ้ืนพรมเป็นแผ่นฟองน้ำยางธรรมชาติ หนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร 

14.3 การติดตั้ง 

14.3.1 การเตรียมผิว 
- ทำความสะอาดพ้ืนผิวที่จะปูพรมให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน และเศษปูนออกให้

หมด  
- เทปูนทรายปรับระดับและขัดเรียบ ให้ได้ระดับท่ีต้องการ 
- หลังจากเทปูนทรายปรับระดับขัดมันพื้นแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ทำการบ่มตลอด 3 วัน ทิ้งไว้ให้

แห้ง และปราศจากความชื้น แล้วจึงเริ่มดำเนินการปูพรม 
- พรมก่อนติดตั้งจะต้องนำมาเป็นม้วนยาว ไม่ควรหักงอ การเก็บกองให้วางเป็นม้วนยาว ไม่

กองซ้อนทับมากเกินไป และไม่ควรเก็บกองไว้นาน สถานที่เก็บกองจะต้องแห้ง สะอาด ไม่มี
ความชื้น 

14.3.2 การปูพรม 
- ทำการวางแนวการปูหรือทิศทางของลายพรมตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัต ิ
- ติดตั้งไม้หนามตามขอบของพรมโดยรอบ ถ้าทางเดินหน้าห้องหรือห้องถัดไปไม่ใช้พรม ให้ใช้ 

Nap-Lock อลูมิเนียมคาดทับเป็นตัวหยุดพรม หรือตามท่ีได้รับอนุมัต ิ
- หลังจากนั้นให้ปูยางรองพรมให้ทั่วบริเวณแล้วจึงคลี่พรมออก โดยใช้เครื่องยืดพรมด้วยเข่า

ยืดพรมทุกด้านเข้าหาไม้หนาม ส่วนเกินของพรมให้ตัดออกพร้อมเก็บปลายเข้าหลังไม้หนาม   
- หากไม่กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ปูแบบ Wall to Wall การปูพรมจะต้องขึงให้ตึงและยึดติด

กับไม้หนาม โดยรอบพื้นที่การต่อพรมจะต้องเย็บรอยต่อให้เรียบร้อยไม่เห็นรอย เมื่อปูพรม
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ติดตั้งบัวเชิงผนังต่อไป 

- ติดตั้งบัวไม้เชิงผนัง ให้ปฏิบัติตามการติดตั้งบัวไม้เชิงผนังของหมวดงานพื้นไม้ 
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14.3.4 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา 

- งานพรมทั ้งหมดเมื ่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องได้แนว ได้ระดับ สีเร ียบสม่ำเสมอ 
ปราศจากตำหนิต่างๆ และจะต้องดูดฝุ ่นทำความสะอาดขนพรมให้เรียบร้อย  ความไม่
เรียบร้อยใดๆ ที ่เกิดขึ ้น ผู้ร ับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันที โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

- เมื่อมีของเหลว หรือสิ่งใดๆ ที่จะทำให้เกิดรอยเปื้อนบนพรมเล็กน้อยไม่ติดแน่น จะต้องรีบ
เช็ดออกด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำอุ่น แล้วใช้โฟมทำความสะอาดพรม เช็ดออกให้สะอาดอีกครั้ง 

- ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานพรมเสียหายหรือสกปรก ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

14.3.5 การซ่อมแซม 

- หลังการติดตั้งพรมเสร็จแล้ว หากพรมมีรอยฉีกขาด ให้แก้ไขโดยการเย็บต่อโดยใช้มือเย็บให้
เรียบร้อย 

- หากเกิดรอยเปื้อนบนพรมมาก หรือติดแน่น ให้ตัดพรมส่วนนั้นออก แล้วเปลี่ยนใหม่เฉพาะจุด 
จะต้องเปลี่ยนโดยที่พ้ืนพรมยังได้ระดับ และมีสีที่เรียบสม่ำเสมอกัน 

15 งานทาสี (Painting) 
 15.1 ความต้องการทั่วไป 
  15.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความ     
   ชำนาญ มีระบบคุณภาพที่ดี สำหรับงานทาสี ตามที่ระบุในแบบ และรายการ    
   ประกอบแบบ พร้อมการรับประกันคุณภาพ 
  15.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแคตตาล็อกสี หรือตัวอย่างสีที่ใช้ สีรองพื้น และอื่นๆ ให้ผู้   
   ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการสั่งซื้อ โดย  
   จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ให้ดำเนินการภายใต้การ    
   แนะนำ การตรวจสอบ และการเก็บตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตสี 
  15.1.3 สีที่นำมาใช้จะต้องบรรจุอยู่ในถัง หรือภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน   
   โดยมีใบส่งของ และรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ 
  15.1.4 การเก็บรักษาจะต้องแยกห้องสำหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มีวัสดุอื่นเก็บรวม และ  
   เป็นห้องที่ไม่มีความชื้น สีที่เหลือจากการผสม หรือการทาแต่ละครั้ง จะต้องนำไป
   ทำลายทันที พร้อมภาชนะท่ีบรรจุสีนั้น หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 
  15.1.5 การผสมสี และขั ้นตอนการทาสี จะต้องปฏิบัติตามวิธีการของผู้ผลิตสีอย่าง       
   เคร่งครัด โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน  
  15.1.6 ห้ามทาสีขณะฝนตก อากาศชื้นจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไม่แห้งสนิท และจะต้องมี  
   เครื่องตรวจวัดความชื้นของผนังก่อนการทาสีทุกครั้ง 
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  15.1.7  งานทาสีทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี หรือ     
   ข้อบกพร่องอื่นใด และจะต้องทำความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอื่นๆ ของอาคารที่
   ไม่ต้องทาสี เช่น พ้ืน ผนัง กระจก อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 
  15.1.8 งานที่ไม่ต้องทาสี โดยทั่วไปสีที่ทาทั้งภายนอก และภายใน จะทาผนังปูนฉาบ ผิว
   คอนกรีต ผิวท่อโลหะ โครงเหล็กต่างๆ ที่มองเห็น หรือตามระบุในแบบ สำหรับ  
   สิ่งที่ไม่ต้องทาสี มีดังนี้ 

- ผิวกระเบื้องปูพื้น และบุผนัง ฝ้าอะคูสติก กระจก 
- อุปกรณ์สำเร็จรูปที่มีการเคลือบสีมาแล้ว 
- สเตนเลส 
- ผิวภายในรางน้ำ 
- โคมไฟ 
- ส่วนของอาคาร หรือโครงสร้างซึ่งซ่อนอยู่ภายในไม่สามารถมองเห็นได้ 

ยกเว้น การทาสีกันสนิม หรือระบุในแบบเป็นพิเศษ 
  15.1.9 การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุสี  และขั้นตอนการทาสีที่ดี สามารถ   
   รับประกันคุณภาพโดยบริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้รับจ้างทาสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
   5 ปี 
 15.2 ผลิตภัณฑ์ 
  15.2.1 สีสำหรับผนังปูนฉาบภายนอกอาคาร 

- สีรองพื ้นให้ใช้สีรองพื ้นปูนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั ้นอย่าง
เคร่งครัด  

- สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด [Acrylic 100% กึ่งเงา] หรือตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุต่อไปนี้ 

 
สีรองพ้ืน / ผิวคอนกรีต-ปูนฉาบ ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A   :  SUPERSHIELD ACRYLIC AKALI RESISTING PRIMER  
   :  TOA EXTRAWET สำหรับพื้นผิวที่มีความชื้นสูง 14%-40% 
ยี่ห้อ PAMMASTIC  :  PRIME LIME 
ยี่ห้อ CAPTAIN   :  CAPTAIN ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER 
 
กรณีผนังภายนอกมีความชื้นสูง 14%-40% แนะนำให้ทาน้ำยาป้องกันความชื้น ก่อนการ
ทาสีรองพ้ืน 
ยี่ห้อ T O A   :   TOA MOISTUREGUARD 
สีทับหน้า / ผิวคอนกรีต-ปูนฉาบ ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
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ยี่ห้อ T O A   :   SUPERSHIELD TITANIUM 
   :   TOA EXTRASHIELD  
ยี่ห้อ PAMMASTIC  :   PAMMACRYLIC SHIELD 
ยี่ห้อ CAPTAIN   :   PARASHIELD OXYLINK 
 

  15.2.2 สีสำหรับผนังปูนฉาบภายในอาคาร 
-  สีรองพื ้น ให้ใช้สีรองพื ้นปูนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู ้ผลิตสีนั ้นอย่าง

เคร่งครัด  
-  สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด [Acrylic 100% กึ่งเงา] หรือตามวัตถุประสงค์ของ

ผู้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุต่อไปนี้ 
สีรองพ้ืน / ผิวคอนกรีต-ปูนฉาบ ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A   :  SUPERSHIELD ACRYLIC AKALI RESISTING PRIMER 
ยี่ห้อ PAMMASTIC   :  PRIME LIME 
ยี่ห้อ CAPTAIN   :  CAPTAIN ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER 
 
สีทับหน้า ให้ใช้สีชนิดทำความสะอาดได้ง่าย (SELF CLEANING)  
ฟิล์มชนิดกึ่งด้าน ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A  :  SUPERSHIELD DURACLEAN 
ยี่ห้อ PAMMASTIC :  EASY CLEAN 
ยี่ห้อ CAPTAIN  :  PARASHIELD FRESHICLEAN 
 

 15.2.3 สีสำหรับงานผนังยิปซัม, ฝ้าเพดานยิปซัม, ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ประเภท Wood Fiber 
  Cement, ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. 

- สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นปูนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั ้น      อย่าง
เคร่งครัด  

- สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด [Acrylic 100% กึ่งเงา] หรือตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุต่อไปนี้ 

สีรองพ้ืน / พื้นผิวท้องพ้ืนคอนกรีต-ปูนฉาบ หรือแผ่นยิบซั่มบอร์ด ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A  :   SHIELD-1 AC. ALKALI RESISTING PRIMER E1000 (พ้ืนผิวปูน) 

:   CONTACT PRIMER E1100 (พ้ืนผิวยิบซั่มบอร์ด) 
ยี่ห้อ PAMMASTIC  :   PRIME LIME (พ้ืนผิวปูน)  

:   PERMABOND (พ้ืนผิวยิบซั่มบอร์ด) 
ยี่ห้อ CAPTAIN :   CAPTAIN AC. ALKALI RESISTING PRIMER  (พ้ืนผิวปูน) 
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:   CONTACT PRIMER (พ้ืนผิวยิบซั่มบอร์ด) 
สีทับหน้า / ให้ใช้สีอะครีลิคชนิดทาภายใน ฟิล์มสีชนิดด้าน ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A :  SHIELD-1 FOR INTERIOR 
ยี่ห้อ PAMMASTIC  :  VINYL MATT 
ยี่ห้อ CAPTAIN :  SHIELD PLUS VINYL MATT 

 
 15.2.4 สีสำหรับงานไม้ และโลหะ หรือส่วนที่ระบุให้ทาสีน้ำมัน 

- สีรองพ้ืนไม้ ให้ใช้ [สีรองพ้ืนไม้อะลูมิเนียม] และสีรองพ้ืนไม้กันเชื้อรา  
- สีรองพ้ืนกันสนิมงานโลหะ ให้ใช้ [Red Oxide] [Zinc Chromate]  
- สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุต่อไปนี้ 

สีรองพ้ืน ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A  : ALUMINUM WOOD PRIMER G1601 และ 
 : UNIVERSAL UNDERCOAT WHITE G1600 สำหรับไม้  
 : RED LEAD PRIMER G1264 สำหรับเหล็ก 
ยี่ห้อ PAMMASTIC  : ALUMINUM WOOD PRIMER สำหรับไม้ 
 : ANTI-CORROSIVE RED LEAD PRIMER สำหรับเหล็ก 
ยี่ห้อ CAPTAIN : ALUMINUM WOOD PRIMER และ 
 : UNIVERSAL UNDERCOAT สำหรับงานไม ้
 : RED LEAD PRIMER 3130 สำหรับเหล็ก 
สีทับหน้า / ให้ใช้สีเคลือบเงา(สีน้ำมัน) ชนิดเงา ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A : GLIPTON HIGH GLOSS ENAMEL 
ยี่ห้อ PAMMASTIC : SUPER GLOSS ENAMEL 
ยี่ห้อ CAPTAIN : HIGH GLOSS ENAMEL 

 
 15.2.5 สีอื ่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของ      
  ผู้ออกแบบ 
 
15.3 การดำเนินการ 
 15.3.1 การทาสีสำหรับงานปูน หรือคอนกรีต 

• ทิ้งให้พื ้นผิวแห้งสนิทไม่น้อยกว่า 21 วัน หลังการฉาบปูน หรือถอดไม้แบบ มี
ความชื้นไม่เกิน 14% ก่อนทาสีรองพ้ืนต้องแน่ใจว่า ได้ขจัดฝุ่น คราบไขมัน คราบปูน
จนหมด และพ้ืนผิวแห้งสนิท 

• ทาสีรองพ้ืนปูน 1 ครั้ง ทิ้งระยะ 2 ชั่วโมง 
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• ทาสีทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะ 4 ชั่วโมง 
 
 15.3.2 การทาสีสำหรับงานโลหะ 

• พื้นผิวโลหะทั่วไป หรือพื้นผิวเหล็ก ให้ขจัดคราบน้ำมันด้วยทินเนอร์ หรือน้ำมันก๊าด 
ขจัดสนิมออกโดยการขัดด้วยกระดาษทราย หรือแปรงลวด ขจัดตะกรันรอยเชื่อม
โดยขัดด้วยเครื่องเจีย ทำความสะอาด และเช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้งไม่เกิน 4 
ชั่วโมง ทาสีรองพื้นกันสนิม Red lead 1 ครั้ง ขณะส่งเหล็กถึงหน่วยงานก่อสร้าง 
(หากเป็นเหล็กกลวง ให้ใช้วิธีชุบสีกันสนิม) ทาครั้งที่ 2 ด้วย Red lead เมื่อประกอบ 
หรือเชื่อมเป็นโครงเหล็ก และเจียแต่งรอยเชื่อมเรียบร้อยแล้ว และทาครั้งที่ 3 ด้วย 
Red lead รอบรอยเชื่อมอีกครั้ง (การทาสีรองพื้นกันสนิมทิ้งระยะครั้งละ 6 ชั่วโมง) 
ทาสีทับหน้า 2 ครั้งด้วยสีน้ำมันเฉพาะโครงเหล็กที่ต้องการทาสีทับหน้า (การทาสีทับ
หน้าทิ้งระยะครั้งละ 8 ชั่วโมง) 

• พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยกระดาษทราย แล้ว
เช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้ง ทาสีรองพ้ืนกันสนิม Zinc Chromate 2 ครั้ง ทิ้งระยะ
ครั้งละ 6 ชั่วโมง ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง 

• พื้นผิวสังกะสี และเหล็กเคลือบสังกะสี ทำความสะอาดพื้นผิว และทำให้ผิวหยาบ
ด้วยกระดาษทราย เช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้ง ทาสีรองพื้นเสริมการยึดเกาะ 
Wash Primer 1 ครั้ง ทิ้งระยะ 1 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc chromate 1 
ครั้ง ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง 

 15.3.3  การทาน้ำยาทากันตะไคร่น้ำ 
• พื้นผิวที่ทาจะต้องแห้งสะอาด ปราศจากสี สารเคลือบต่างๆ ทำความสะอาดด้วยน้ำ 

แล้วทิ้งให้แห้งสนิท 
• ทาน้ำยากันตะไคร่น้ำ 1-2 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละ 1-2 ชั่วโมง 

 
15.3.4 การทาสีบริวณผิวจราจร และขอบทางฟุตบาท  

• ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทไม่น้อยกว่า 21 วัน หลังการฉาบปูนผิวถนนหรือฟุตบาท มี
ความชื้นไม่เกิน 14% ก่อนทาสีรองพ้ืนต้องแน่ใจว่า ได้ขจัดฝุ่น คราบไขมัน คราบปูน
จนหมด และพ้ืนผิวแห้งสนิท 

• บริเวณผิวถนนภายนอกอาคารทั้งหมด สัญลักษณ์ลูกสรจราจร ช่องจอดรถ ช่อง
จราจร หรือเส้นแบ่งขอบทางต่างๆ ให้ใช้สีประเภท เทอร์โมพลาสติก พร้อมโลยแก้ว
สะท้อนแสง ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างสามารถพิจารณาให้ใช้เป็นสีประเภท EPOXY 
ACRYLIC ENAMEL ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน 
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• บริเวณผิวถนนภายในอาคาร หรือที่ล่ม สัญลักษณ์ลูกสรจราจร ช่องจอดรถ ช่อง
จราจร หรือเส้นแบ่งขอบทางต่างๆ ให้ใช้สีประเภท EPOXY ACRYLIC ENAMEL 

• บริเวณขอบทางฟุตบาททั้งหมดให้ใช้สีประเภท EPOXY ACRYLIC ENAMEL 

 15.3.5 การบำรุงรักษา 
  งานทาสีทั้งหมดที่เสร็จแล้ว และแห้งสนิทดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อย 
  พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนที่ไม่เรียบร้อย และทำความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอ่ืนของอาคารที่
  ไม่ต้องการทาสีทั้งหมด ตามขั้นตอน และคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบ    
  จากผู ้ควบคุมงานก่อน และจะต้องป้องกันไม่ให้งานสีสกปรก หรือเสียหายจากงาน        
  ก่อสร้างส่วนอื่นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีความสกปรก เสียหาย       
  หรือไม่เรียบร้อยสวยงามใดๆ ที่เกี่ยวกับงานทาสี ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขในทันที ตามคำสั่ง   
      ของผู้ควบคุมงาน โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
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หมวด 8 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 

1. เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ (PLUMBING FIXTURE AND ACCESSORIES) 
 1.1 ข้อกำหนดทั่วไป 

1.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดจนจัดหาวัสดุ , อุปกรณ์ต่างๆ, 
แรงงานฝีมือดีที่มี ประสบการณ์และมีความชำนาญ โดยเฉพาะ ในการติดตั้ง
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบเครื ่องสุขภัณฑ์ รวมทั้งทำความสะอาด 
พร้อมทดสอบจนใช้งานได้ดี 

1.1.2 เครื่องสุขภัณฑ์ หมายถึง เครื่องสุขภัณฑ์ที่เป็นดินเผาเคลือบสี เช่น อ่างล้างหน้า 
ที่ปัสสาวะ โถส้วมแบบต่างๆ พร้อมฝารองนั่ง ถังพัก น้ำ พร้อมอุปกรณ์ภายในถัง 
ที่ใส่กระดาษชำระ ที่ว่างของ อ่างเอนกประสงค์ฯลฯ และเครื่องสุขภัณฑ์ ที่ไม่ใช่
ดินเผา แต่เคลือบอบสีเช่นเดียวกับเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างอาบน้ำชนิดต่างๆ 
เป็นต้น  และครอบคลุมถส่วนประกอบสำหรับติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละ  ชนิด
จนครบชุด  เช่น  เครื่องแขวน, ยึด, ติด, ตรึง  ให้แน่นทั้งหมด  ชุดหน้าจานพ้ืน
ของโถส้วมพร้อมครอบปิดหัวน๊อตที ่มีสีเช่นเดียวกับสุขภัณฑ์ และชิ ้นส่วน
ประกอบการติดตั้งตามคู่มือผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด 

1.1.3 อุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์  หมายถึง  ก๊อกน้ำแบบต่างๆ ทั้งหมด, ฝักบัวทุก
ชนิด, วาล์วปิด-เปิดทั้งหมด, สายน้ำดี,  สายชำระ, ฟลัชวาล์วแบบต่างๆ, สะดือ
น้ำทิ้ง และ P-TRAP ทุกชนิด รวมทั้งชิ ้นส่วนสำหรับต่อเชื่อมเขากับระบบท่อ 
และ/    หรือเครื่องสุขภัณฑ์จนสามารถใช้งานได้ดี 

1.1.4 อุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ที่มิได้แสดงไว้ในแบบและ/หรือรายการประกอบ
แบบ  แต่มีความจำเป็นต้องใช้ เพ่ือให้งานแลดูเรียบร้อย สวยงาม และสามารถใช้
งานได้ดี ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งให้ด้วย 

1.1.5 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด  ต้องสามารถทน
แรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของแรงดันสูงสุดในระบบนั้นๆ ยกเว้นที่ระบุ
ไว้เป็นพิเศษในคุณสมบัติของแต่ละชนิด 

1.1.6 เครื่องสุขภัณฑ์ และ/หรืออุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดที่มีลักษณะ
เดียวกัน  จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน 

1.1.7 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด พร้อม
ตัวอย่างและผลการทดสอบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนทำการสั่งซื้อ 

1.1.8 รายละเอียดต่างๆ ของเครื่องสุขภัณฑ์ละอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ ที่ระบุ
ในรายการประกอบแบบและ/หรือแบบก่อสร้างทั้งหมด ถือเป็นงานที่ผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติ และได้คิดราคาไว้เพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 

1.1.9 การทำระดับให้ทำระดับพื้นที่กำหนดไว้ในแบบรายละเอียดห้องน้ำ ในกรณีที่ไม่
ปรากฏในแบบ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามหลักช่างฝีมือที่ดี 

 หมายเหตุ : ไม่ต้องปรับความลาดเอียง(SLOPE) สำหรับพื้นห้องน้ำ-ส้วมทั้งหมด 
 ยกเว้น : พ้ืนห้องอาบน้ำ(SHOWER AREA) 
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1.1.10 การทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์เม่ือทำการติดตั้งสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างทำ
การทดสอบการใช้งานของเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานที่ดี ใน
กรณีที่ใช้งานขัดข้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้ 

1.1.11 หลังจากการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบต่างๆ ให้อุดรอยต่อตลอดแนว
ทั ้งหมดด้วย SEALANT ชนิดใช ้ก ับเคร ื ่องส ุขภ ัณฑ์และห ้องน้ำห ้องครัว 
(SANITARY SEALANT) และต้องส่งรายละเอียดของ SEALANT ให้ผู ้ว ่าจ ้าง
พิจารณาก่อนการติดตั้ง (ดูหมวด 7 การยาแนว)  

1.1.12 รายการสุขภัณฑ์ที ่ไม่ได้ระบุในแบบรูป ให้ใช้ยี ่ห้อสุขภัณฑ์ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
• AMERICAN STANDARD 
• COTTO 
• NAHM 
• หรือคุณภาพเทียบเท่า 

            อุปกรณ์ห้องน้ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
• AMERICAN STANDAED 
• COTTO 
• NAHM 
• GROHE 
• หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 1.2 คุณลักษณะของเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ 
      1.2.1  เครื่องสุขภัณฑ์ (SANITARY WARE)  

 เครื ่องสุขภัณฑ์ดินเผาเคลือบ กำหนดให้เป็นชนิดวิเทรียสไซนา (VITREOUS 
 CHINA) ซึ่งเป็นเครื่องเคลือบดินเผาที่มีสุขภาพสูง แข็งแกร่ง การดูดซึมน้ำของ
 สุขภัณฑ์แต่ละชิ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของน้ำหนัก แห้ง ไม่มีรอยแตกร้าว ผิวที่
 เคลือบต้องเป็นมัน มีสีสม่ำเสมอ ความหนาทุกส่วนต้องไม่น้อยกว่า 6 มม. ไม่มี
 การราน ไม่มีรอยเผาไหม้ โมดูลัสแตกร้าว (MODOLUS OF RUPTURE) ไม่น้อย
 กว่า 350 กก./ตร.ซม. ในกรณีที่นั่งส้วมและที่ปัสสาวะ การชะล้างจะต้องไม่มี
 ปัญหา สามารถผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดทุก
 ประการ 

     1.2.2 ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ 
ฟลัชวาล์วชนิด MANUAL URINAL FLUSH VALVE กำหนดให้ใช้ชนิด
ทองเหลืองชุปโครเมี่ยมเงา  

 1.2.3  STOP VALVE 
 STOP VALVE ใช้สำหรับควบคุมการปิด-เปิดน้ำเข้าสุขภัณฑ์ และใช้ควบคู่กับสาย
  อ่อนชำระ กำหนดให้ใช้ชนิดทองเหลืองชุบโครเมียม เงา วาล์วเป็นแบบ ANGLE 
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  VALVE จะต้องสามารถทนแรงดันใช้งานระบบได้ไม่น้อยกว่า 5.6 กก./ตร.ซม.    
  (80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) กรณีท่ีไม่ได้ระบุให้เป็นแบบอ่ืนในแบบรูป 

    1.2.4  สายอ่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ 
 สายอ่อนเข ้าเคร ื ่องส ุขภัณฑ์ใช ้ควบคู ่ก ับ STOP VALVE ให ้ใช ้ผล ิตภัณฑ์

 ภายในประเทศ ตัวสายทำด้วยยางสังเคราะห์ถักเสริมความแข็งแรงด้วย 
 STAINLESS STEEL BRAIDING ขนาดของสายไม ่ เล ็กกว ่า 9 มม. (3/8 นิ ้ว) 
 สามารถทนแรงดันใช้งานระบบได้ไม่น้อยกว่า 5.6 กก./ตร.ซม. (80 ปอนด์ต่อ
 ตารางนิ้ว) 

    1.2.5 ฝาฉิ่ง (ESCUTCHEON) 
 ใช ้สำหรับครอบท่อน้ำดี / น้ำทิ ้ง บริเวณที ่ทะลุออกจากผนังทุกจุด เป็น
 ทองเหลืองชุบโครเมียมเงา ผลิตในประเทศ 

   1.3 การทำความสะอาด 
 ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์และทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการติดตั้ง  
 โดยปราศจากรอยร้าว แตก บิ่น รอยขูดขีดรอยด่าง หรือมีตำหนิ หลุดล่อน และต้องไม่
 เปรอะเปื ้อน ให้มีความเงางาม ถ้ามีความเงางาม ถ้าหากเกิดความเสียหายดังกล่าว 
 จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั ้งสิ ้น ก่อนขออนุมัติการ
 ตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 

 1.4 การรับประกันผลงาน 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง เมื่อติดตั้งแล้วจะต้อง
 ระวังมิให้มีการชำรุดเสียหาย หรือมีตำหนิ ก่อนส่งมอบงาน หากสุขภัณฑ์ใดที่ติดตั้งแล้ว
 เกิดชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีโดย
 ไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 
 1.4.1 ระยะเวลาการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 5 ปี เริ่มนับเมื่อผู้รับเหมาส่งมอบ 
  อาคาร โดยหนังสือการรับประกันต้องออกจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น 
 1.4.2 เงื่อนไขในหนังสือการรับประกัน ผู้ผลิตจะทำการซ่อมบำรุงหรือแก้ไขอุปกรณ์ท่ีมี
  ปัญหา ณ จุดที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า 

1.4.3 หนังสือรับรองว่าจะสำรองอะไหล่ของรุ่นหรือแบบ (ตามสัญญาว่าจ้าง) ไม่น้อย
 กว่า 10 ปี นับจากปีที่ทำสัญญา จากโรงงานผู้ผลิต เท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม 

หมวด 8 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 
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โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องน้ำท่ัวไป  
Description ยี่ห้อ Cotto ยี่ห้อ American 

Standard 
หมายเหตุ 

โถสุขภัณฑ์  C126207  2632SCNF-WT-0  
ฝักบัวฉีดชำระ  CT9901#SA(HM) A-4900-CH  
Stop Valve  CT179(HM) A-5602  
อ่างล้างหน้า  C02607 TF-476S-WT  
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
อัติโนมัติ 

CT4918AC A-8509-DC  

สะดืออ่างล้างหน้า  CT6702(HM) A-8007  
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า CT683AX(HM) A-8100-N  
Stop Valve  CT179(HM) A-5602  
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า 
Stainless ถัก  

Z402(HM) A-800.16 DIY  

โถปัสสาวะชายแขวน
ผนัง 

C30207BI TF-6401BD-WT  

ฟลัชวาล์วอัติโนมัติโถ
ปัสสาวะชายชนิดฝัง
ผนัง 

CT4801AC(NL) A-8604-000-50  

ราวแขวนผ้า Stainless  CT0150(HM) K-2801-46-N  
ที่ใส่กระดาษชำระ  CT0273(HM) K-2801-43-N  
ฝักบัวอาบน้ำพร้อมขอ
แขวน และสาย 

ZH012(HM) A-0726-10-A  

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบ
ก้านโยก 

CT1161A A-0726-10-A  

ตะแกรงกันกลิ่นสแตน
เลสเหลี่ยมหน้าแปลน
ขนาด 4” 

CT697Z2P(HM) A-8204-N  

ขอแขวนผ้า   CT0271(HM) K-2801-41-N  
    

 
รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องน้ำคนพิการ  
Description ยี่ห้อ Cotto ยี่ห้อ American 

Standard 
หมายเหตุ 

โถสุขภัณฑ์  SC6652(WH) 2632SCNF-WT-0  



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม 

หมวด 8 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 
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โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ฝักบัวฉีดชำระ  CT9901#SA(HM) A-4900-CH  
Stop Valve  CT179(HM) A-5602  
อ่างล้างหน้า  SC00537 TF-0979-WT-0  

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
อัติโนมัติ 

CT4918AC A-8509-DC  

สะดืออ่างล้างหน้า  CT6702(HM) A-8007  
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า CT683AX(HM) A-8100-N  
Stop Valve  CT179(HM) A-5602  
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า 
Stainless ถัก  

Z402(HM) A-800.16 DIY  

ขอแขวนผ้า   CT0271(HM) K-2801-41-N  
ที่ใส่กระดาษชำระ  CT0273(HM) K-2801-43-N  
ราวทรงตัวสำหรับอ่าง
ล้างหน้า ขนาด 74x80 
cm. 

CT795   

ราวทรงตัวรูปตัวแอลติด
ผนังขนาด 60x40 cm. 

CT751L   

ตะแกรงกันกลิ่นสแตน
เลสเหลี่ยมหน้าแปลน
ขนาด 4” 

CT697Z2P(HM) A-8204-N  

    
 
รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องน้ำห้องผู้บริหาร ชั้น 2 
Description ยี่ห้อ Cotto ยี่ห้อ American 

Standard 
หมายเหตุ 

โถสุขภัณฑ์  C126207  2632SCNF-WT-0  
ฝักบัวฉีดชำระ  CT9901#SA(HM) A-4900-CH  
Stop Valve  CT179(HM) A-5602  
อ่างล้างหน้า  C02607 TF-476S-WT  
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
อัติโนมัติ 

CT4918AC A-8509-DC  

สะดืออ่างล้างหน้า  CT6702(HM) A-8007  
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า CT683AX(HM) A-8100-N  
Stop Valve  CT179(HM) A-5602  



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม 

หมวด 8 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 
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โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

สายน้ำดีอ่างล้างหน้า 
Stainless ถัก  

Z402(HM) A-800.16 DIY  

ราวแขวนผ้า Stainless  CT0150(HM) K-2801-46-N  
ที่ใส่กระดาษชำระ  CT0273(HM) K-2801-43-N  
ฝักบัวอาบน้ำพร้อมขอ
แขวน และสาย 

ZH012(HM) A-0726-10-A  

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบ
ก้านโยก 

CT1161A A-0726-10-A  

ตะแกรงกันกลิ่นสแตน
เลสเหลี่ยมหน้าแปลน
ขนาด 4” 

CT697Z2P(HM) A-8204-N  

ขอแขวนผ้า   CT0271(HM) K-2801-41-N  
    

 
รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องน้ำห้องอเนกประสงค์ชั้น 4 
Description ยี่ห้อ Cotto ยี่ห้อ American 

Standard 
หมายเหตุ 

โถสุขภัณฑ์  C126207  2632SCNF-WT-0  
ฝักบัวฉีดชำระ  CT9901#SA(HM) A-4900-CH  
Stop Valve  CT179(HM) A-5602  
อ่างล้างหน้าวางบน
เคาน์เตอร์ 

C0015 TF-0502-WT  

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก  

CT1133AY A-0703-10  

สะดืออ่างล้างหน้า  CT6702(HM) A-8007  
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า CT683AX(HM) A-8100-N  
Stop Valve  CT179(HM) A-5602  
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า 
Stainless ถัก  

Z402(HM) A-800.16 DIY  

ราวแขวนผ้า Stainless  CT0150(HM) K-2801-46-N  
ที่ใส่กระดาษชำระ  CT0273(HM) K-2801-43-N  
ฝักบัวอาบน้ำพร้อมขอ
แขวน และสาย 

ZH012(HM) A-0726-10-A  

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบ
ก้านโยก 

CT1161A A-0726-10-A  



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม 

หมวด 8 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 
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โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ตะแกรงกันกลิ่นสแตน
เลสเหลี่ยมหน้าแปลน
ขนาด 4” 

CT697Z2P(HM) A-8204-N  

ขอแขวนผ้า   CT0271(HM) K-2801-41-N  
    

 
รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องน้ำห้องช่างชั้น 1  
Description ยี่ห้อ Cotto ยี่ห้อ American 

Standard 
หมายเหตุ 

โถสุขภัณฑ์  C13330 TF-2793W-WT-0 

 

 

ฝักบัวฉีดชำระ  CT993N#CR(HM) A-4900-CH  
Stop Valve  CT179(HM) A-5602  
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
ผนัง 

C013 TF-0947-WT-0  

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก  

CT1160A A-0406-10  

สะดืออ่างล้างหน้าแบบ
ดึงล็อค 

CT673(HM) A-8007  

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า CT683(HM) A-8100-N  
Stop Valve  CT179(HM) A-5602  
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า 
Stainless ถัก  

Z402(HM) A-800.16 DIY  

ราวแขวนผ้า Stainless  CT0150(HM) K-2801-46-N  
ที่ใส่กระดาษชำระ  CT034(HM) K-2801-43-N  
ฝักบัวอาบน้ำพร้อมขอ
แขวน และสาย 

ZH011(HM) A-0726-10-A  

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบ
ก้านโยก 

CT1161A A-0726-10-A  

ตะแกรงกันกลิ่นสแตน
เลสเหลี่ยมหน้าแปลน
ขนาด 4” 

CT697Z2P(HM) A-8204-N  

ขอแขวนผ้า   CT030(HM) K-2801-41-N  
    

 



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม 

หมวด 9 ระบบป้องกันความชื้นและน้ำซึมผ่าน 
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โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวด 9 ระบบป้องกันความชื้นและน้ำซึมผ่าน 

1. ขอบเขตของงาน 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ, ค่าแรง และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำระบบกันซึม และระบบ

ป้องกันความชื้นของส่วนต่างๆของอาคาร ส่วนประกอบหรือโครงสร้างตามที่ระบุในแบบและ
รายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างรายละเอียด พร้อมใบรับรองผลการทดสอบ
คุณภาพวัสดุจากหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมหลักฐานยื่นตามท่ีผู้ว่าจ้างต้องการเพ่ือขอ
อนุมัติก่อนจะนำไปใช้งาน  

1.2 การติดตั้งระบบป้องกันความชื้นและน้ำซึมผ่าน ให้เป็นลักษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ ทั้ง
วัสดุ/อุปกรณ์ และการติดตั้งโดยบริษัทผู้รับจ้างติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการติดตั้ง
ระบบนี้โดยเฉพาะ และเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ของระบบดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้รับจ้าง
หลัก (MAIN CONTRACTOR) ซื้อหรือจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์มาดำเนินการติดตั้งเองโดยเด็ดขาด  

 
2. ข้อกำหนดทั่วไป  

สำหรับพื้น/ผนัง ที่อยู่ต่ำกว่าระดับดิน, พ้ืนที่ติดกับดิน, ฐานราก ให้ใช้ LIQUID 
MEMBRANE ชนิด 2-COMPONENT BITUMEN MODIFIED เป็นน้ำยาเคมีที่ใช้พ่นหรือทาลงบน
พ้ืนผิวคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นแผ่นฟิลม์ยึดติดกับผิววัสดุ เป็นสารประกอบ
บิทูเทน อิมัลชั่น 2 ส่วนประกอบ มีความยืดหยุ่นพิเศษ เป็นวัสดุประเภท CATIONIC โดยใช้การยึด
เกาะโครงสร้างเชิงประจุไฟฟฟ้า บวกและลบ 

สำหรับพื้น/ผนัง กรณีท่ีกำหนดให้มีการฉาบปูนทับพ้ืนห้องน้ำ ห้องงานระบบ ห้องเก็บของ 
พ้ืนบันไดหนีไฟภายนอก และพ้ืนที่ที่มีการติดตั้ง FLOOR DRAIN โดยให้ติดตั้งเฉพาะบนพ้ืนและ
ติดตั้งขึ้นมาที่ขอบผนัง สูง 20 ซม.จากพ้ืนให้ใช้ LIQUID MEMBRANE ชนิด CEMENT-MODIFIED 
POLYMER เป็นแผ่นเยื่อกันน้ำในรูปของเหลว (LIQUID-APPLIED WATERPROOFING 
MEMBRANE) ใช้ทาลงบนพ้ืนผิวคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นแผ่นฟิลม์แข็งยึด
ติดแน่นกับพ้ืนผิว เป็นสารประกอบ 2 ส่วนประเภท CEMENT-MODIFIED POLYMER สามารถใช้
เป็นวัสดุกันซึมได้ทั้งในด้านที่สัมผัวกับน้ำ (POSITIVE PRESSURE) หรือด้านตรงข้าม (NEGATIVE 
PRESSURE)  

สำหรับพื้นที่บริเวณพ้ืนชั้นดาดฟ้า หรือหลังคา คสล. ผนังด้านในหลังคาและรางน้ำ คสล. 
กันสาด คสล. และระเบียง คสล. ให้ใช้วัสดุทากันซึมประเภท LIQUID MEMBRANE ชนิด 
POLYURETHANE MODIFIED ลงบนพ้ืนผิวคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วอย่างน้อย 28 วัน มีความ
ยืดหยุ่นพิเศษ มีคุณสมบัติป้องกัน UV ให้คุณสมบัติต่อการแช่ขังน้ำได้ดี ให้มีการเสริมความแข็งแรง
ด้วยผ้าสังเคราะห์ หรือไฟเบอร์เมชตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กันซึมท่ีใช้ให้เป็นของ
ยี่ห้อ TOA รุ่น  PU Waterproof  หรือ Vispac รุ่น Urethane Seal หรือ Sika  รุ่น Sikalastic  
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บริเวณรอยต่อของโครงสร้างอาคารให้ใช้ (WATERPROOFING JOINT TAPE) เป็นแผ่น
ผ้าสังเคราะห์มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการฉีกขาด ป้องกันน้ำและความชื้นซึมผ่าน  

การป้องกันความชื้นผนังภายนอกฉาบเรียบทาสี บริเวณท่ีต่อกับพ้ืนดิน ให้ใช้น้ำยารองพ้ืน
ปูนกับความชื้นสำหรับพื้นผิวซีเมนต์ ของ TOA รุ่น Moisture Guard หรือ Sika รุ่น Sikagard -
700S หรือ Beger รุ่น Aqua Block W-900  หรือเทียบเท่า โดยให้ทาเหนือระดับพื้นดินในบริเวณ
นั้นๆ ขึ้นไปสูงอย่างต่ำ 1 เมตร 
 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างติดตั้งระบบกันซึมก่อนการดำเนินงาน 
เนื่องจากการดำเนินงานเป็นลักษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จโดยผู้รับจ้างติดตั้งระบบกัน

ซึมและป้องกันความชื้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบและรับประกันผลงานภายหลังการติดตั้ง โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ (ยกเว้นความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง) 
ดังนั้นเพื่อให้การติดตั้งระบบ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ในทุกพ้ืนที่ และเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาของ
การรรั่วซึมในภายหลัง พื้นผิวที่จะถูกติดตั้งระบบ จะต้องสมบูรณ์เรียบร้อยทุกประการ ไม่มีรอย
แยก ไม่มีการรั่วซึม ไม่มีสภาพที่จะก่อเกิดปัญหาภายหลัง จึงกำหนดขั้นตอนที่สำคัญ ที่ผู้รับจ้าง
ติดตั้งระบบ ต้องดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการตรวจสอบและซ่อมแซมพ้ืนผิวก่อนการติดตั้งระบบกันซึมและ
ป้องกันความชื้น โดยทำการตรวจสภาพพ้ืนผิว และแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างหลัก ให้ทราบ
ถึงตำแหน่งที่มีปัญหา และเงื่อนไขของปัญหา เพ่ือสรุปและกำหนดวิธีการซ่อมแซมผิวต่อไปโดยเป็น
หน้าที่ของผู้รับเหมาหลัก (MAIN CONTRACTOR)  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบกันซึมและป้องกันความชื้น  
 

4. การรับประกัน  
ให้ผู้รับจ้างติดตั้งระบบป้องกันความชื้นและน้ำซึมผ่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุ/

อุปกรณ์ดังกล่าวร่วมกับบริษัทผู้ผลิตแสดงเอกสารยืนยันการรับปรกันระบบ ซึ่งหมายรวมทังวัสดุ/
อุปกรณ์/ช่างฝีมือแรงงาน รวมถึงการการใช้งานเป็นระยะเวลา 10 ปี 
ในกรณีเกิดปัญหารั่วซึม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยโดยไม่มีเงื่อนไข
ข้อแม้ และไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด  
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หมวด 10 งานอื่นๆ 
 

10.1   การป้องกันปลวกและแมลง 

10.1.1  ขอบเขตของงาน 
1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มี

ระบบควบคุม 
คุณภาพที่ดีในการทำงานป้องกันปลวกตามแบบและรายการประกอบแบบ พร้อม
การรับประกันคุณภาพ 

2 หากไม่ระบุในแบบ ให้ถือว่าการป้องกันปลวกจะต้องมีสำหรับอาคารทุกขนาด ทุก
หลัง ก่อนงานเทคอนกรีตพ้ืนชั้นล่าง ให้ใช้แบบระบบท่อ (Pipe Treatment) 

3 ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดของท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และสารเคมีท่ีเลือกใช้ 
อัตราการใช้ ชื่อทางการค้า ข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัยในการใช้สารเคมี และ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เมื่อถูกพิษของสารเคมี 

4 ผู้รับจ้างต้องส่งสำเนาใบอนุญาตเพ่ือแสดงว่า เป็นผู้ดำเนินงานป้องกันปลวกท่ีมี
ใบอนุญาตถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
และได้รับการอนุญาตให้ใช้สารเคมีตามที่เลือกใช้ 

5 ผู้รับจ้างต้องส่งสำเนาตัวอย่างใบรับประกันสำหรับงานป้องกันปลวก และหนังสือ
แสดงผลงานที่ผ่านมา 

6 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงแผนผังการเดินแนวท่อน้ำยาเคมี ตำแหน่ง
วาล์วฉีดน้ำยาเคมี ตำแหน่งหัวสำหรับอัดฉีดน้ำยาเคมีรอบอาคาร แบบขยายแสดง
การยึดท่อติดโครงสร้างอาคาร ขั้นตอนการทำงานป้องกันปลวก และแบบขยาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นก่อนการติดตั้ง 

7 ไม่อนุญาตให้ทำงานอัดฉีดน้ำยาเคมีป้องกันปลวก ในสภาพพ้ืนที่ที่เปียกแฉะ หรือ
หลังฝนตก หรือมีการเคลื่อนไหลของดิน 

8 การรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่งานป้องกันปลวกแล้วเสร็จ 
และจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คทุก 6 เดือน หากมีปัญหาเรื่องปลวกและได้รับแจ้ง 
จะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง 

  

 10.1.2   วัสดุ 
1 ท่อน้ำยาเคมี ให้ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Dia. 12.5 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) พร้อม

ข้อต่อ PVC ชั้น 13.5 และ Clamp รัดท่อชนิด PVC ยึดด้วยตะปูเกลียวสแตน
เลสพร้อมพุกพลาสติก วาล์วฉีดน้ำยาเคมีใช้ชนิด PVC หรือ วัสดุที่สามารถป้องกัน
การกัดกร่อนของน้ำยาเคมีได้ 
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2 สารเคมีให้ใช้ในกลุ่ม Pyrethroid โดยได้รับการอนุญาตและข้ึนทะเบียนไว้กับ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และจะต้องคำนึงถึง
ความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก เช่น 

  Steadfast 8 SC ความเข้มข้น  0.1 % หรือ 
  Lyctane TC ความเข้มข้น 0.25 – 0.5 % หรือ 
  Demon TC ความเข้มข้น 0.25 – 0.5 % 
3 เลือกสารเคมีตามที่กำหนด ผสมในอัตราส่วนและฉีดคลุมบริเวณพ้ืนที่ตามปริมาณท่ี

กำหนดของผู้ดำเนินงานป้องกันปลวก โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน 
เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี มีมาตรฐาน การทำงานอาจปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ 

 10.1.3.  วิธีการดำเนินงาน 
1 การวางท่อ 
  หลังจากดำเนินการเทคอนกรีตคานคอดิน ถอดไม้แบบ และถมดินปรับระดับ

เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการขุดดินออกหรือเติมดินใหม่แล้ว คานที่จมดินให้ติดตั้งท่อ
ต่ำกว่าดินไม่เกิน 100 มิลลิเมตร คานลอยให้ติดตั้งท่อสูงกว่าท้องคาน 100 
มิลลิเมตร วางท่อน้ำยาเคมียึดติดกับคานให้แข็งแรงด้วย Clamp ทุกระยะไม่เกิน 
800 มิลลิเมตร ที่คานด้านในรอบตัวอาคารและส่วนกลางของอาคาร ตาม Shop 
Drawing ที่ได้รับอนุมัติ ระยะวาล์วฉีดน้ำยาเคมีบนท่อห่างกันไม่เกิน 1 เมตร โดย
ใกล้กับมุมเสามากท่ีสุด ความยาวของท่อไม่เกินช่วงละ 15 เมตร ติดหัวอัดน้ำยาเคมี
ที่หัวและท้ายของช่วงท่อนั้นๆ ให้สูงกว่าพื้นดินประมาณ 100 มิลลิเมตร โดยมีหัวอุด
ที่เรียบร้อยสวยงาม การวางท่อจะต้องสามารถอัดฉีดน้ำยาเคมีได้ครอบคลุมเต็ม
พ้ืนที่ของใต้พ้ืนอาคารที่ทำการป้องกันปลวก 

2 การอัดและฉีดพ่นน้ำยาเคมี 
2.1 อัดน้ำยาเคมีลงดินบริเวณรอบตอม่อ และรอบส่วนของโครงสร้างที่สัมผัสกับดิน 

โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูงอัดน้ำยาเคมีลงใต้ดินลึกประมาณ 300 มิลลิเมตร ห่าง
จากตอม่อหรือรอบโครงสร้างใต้ดินประมาณ 200 มิลลิเมตร และท้ิงระยะห่าง
ต่อจุดประมาณ 1 เมตร ตามแนวยาว โดยใช้น้ำยาผสมเสร็จ 5 ลิตร ต่อ 1 จุด 

2.2 ฉีดน้ำยาเคมีเคลือบผิวหน้าดินแบบครอบคลุมทุกตารางเซนติเมตร โดยใช้น้ำยา
ผสมเสร็จ 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร หากเป็นพ้ืนเทบนดิน (On ground) เมื่อ
ถมทรายปรับระดับ ก่อนเทคอนกรีตพ้ืน จะต้องพ่นน้ำยาให้ทั่วอีกครั้ง โดยใช้
น้ำยาผสมเสร็จ 1 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร 

2.3 อัดน้ำยาเคมีเข้าท่อ โดยใช้น้ำยาผสมเสร็จ 5 ลิตร ต่อทุกๆ ความยาว 1 เมตร 
ของท่อ 

2.4 ฉีดน้ำยาเคมีเคลือบผิวหน้าดินให้ทั่วรอบนอกอาคาร โดยห่างจากแนวอาคารไม่
ต่ำกว่า 1 เมตร อัตราการใช้น้ำยาผสมเสร็จ 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร 

 

10.2 งานตีเส้นช่องจราจร 
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1.1 งานตีเส้นช่องจอดรถ (Parking) 

 
 
 
1.2 งานตีเส้นช่องจอดรถสำหรับคนพิการ (Handicapped Parking) 
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1.3 งานตีเส้นช่องจอดรถ (Parking) กรณีจอดซ้อนคัน 

 
หมายเหตุ สีและรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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1.1 งานสัญลักษณ์พื้นทางเท้า 
2.1 พ้ืนทางเท้า ขอบสีขาวสลับดำ 

 
 
 
2.2 พ้ืนทางเท้า ขอบสีขาวสลับดำเหลือง 
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หมวด 11 งานครุภัณฑ์ 

การดำเนินงานทั่วไป 
 

1. การเตรียมงานของผู้รับจ้าง 
1.1 สำรวจสภาพของหน่วยงานที่จะทำการตกแต่งภายใน ตรวจวัดระยะขนาดของอาคาร 

อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานท่อน้ำโดยละเอียด เพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบเฟอร์นิเจอร์และ
งานตกแต่งภายในซึ่งจะต้องปรับตามหน่วยงานและอุปกรณ์เครื่องใช้ดังกล่าว 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการศึกษาแบบละเอียด และรายการประกอบแบบตลอดจนขั้นตอนการ
ดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการประสานงานกับผู้ว่าจ้างรายการอื่นๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ใน
กรณีท่ีผู้รับจ้างมีข้อสงสัยต้องการคำชี้แจ้งจากผู้ออกแบบ ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้
กำหนดเวลา- สถานที่เพ่ือให้ผู้ออกแบบเข้าร่วมให้คำแนะนำ และชี้แจ้งเกี่ยวกับแบบ
รูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง ตลอดจนตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ ที่
ผู้เข้าร่วมประกวดราคาเสนอคำถาม เป็นคำชี้แจ้งเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สัญญาเงื่อนไข 
หรืออ่ืนๆ โดยจะถือคำชี้แจ้งคำแนะนำเหล่านั้น เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสัญญาใน
ระหว่างการก่อสร้าง มิให้ผู้รับจ้างทำงานโดยปราศจากแบบก่อสนร้าง และคำแนะนำที่
เหมาะสม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่องานทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง หากผู้รับจ้าง
ทำไปโดยพลการ 

1.3 จัดหา จัดซื้อ และนำวัสดุอุปกรณ์ประกอบตกแต่ง ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ และแรงงาน
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อดำเนินการตกแต่งตามแบบรายละเอียด และ
รายการประกอบแบบให้เสร็จสมบรูณ์ทันตามเวลาที่กำหนดในสัญญา จ้างเหมาตกแต่ง
ภายใน 

1.4 หาวิธีในการปฏิบัติงานเพื่อมิให้เป็นการรบกวนต่อการทำงานของบุคคลข้างเคียงหรือ
ผู้รับเหมารายอื่นๆ เช่น การเก็บรักษาวัสดุตกแต่ง การเก็บกวาดสิ่งปฏิกูล หรือเศษวัสดุ
เหลือใช้ และการเก็บรักษาความสงบในระหว่างการปฏิบัติงาและอ่ืนๆ 

 
2. การประสานงานกับผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ 

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงาน ให้ความยินยอม และให้ความร่วมมือในการติดตั้งหรือตกแต่งแก่
ผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานอันไม่รวมอยู่ในงานตกแต่งภายใน และให้มีแผนปฏิบัติงานที่ประสานงานกัน 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานนั้นๆ เช่น งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และงานด้าน
สุขาภิบาล จนแล้วเสร็จและสามารถใช้การได้ดี จนเป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง หากเกิดเหตุให้เกิดความเสียหาย 
ให้เกิดความล่าช้า และเกิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากความไม่ประสานงานกัน ผู้ว่าจ้างจะต้อง
รับผิดชอบ และไม่นำมาเป็นเหตุในการขอต่ออายุสัญญา รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผู้ว่าจ้าง 
และต้องไม่นำมาเป็นเหตุเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
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3. การจัดแผนงาน 
ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานนำเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

3.1 เวลาเริ่มงานตกแต่งภายในและแต่ละขั้นต้อน 
3.2 เวลาการจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ 
3.3 การเตรียมงาน ขั้นตอน และดำเนินการประกอบงานที่โรงงาน 
3.4 ระยะเวลาติดตั้ง ณ หน่วยงาน 
3.5 เวลาแล้วเสร็จของงานตกแต่งภายในทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่ทางผู้ว่าจ้างได้กำหนดไว้และ

ต้องแสดงแผนภูมิสถิติความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตกแต่งทุกประเภท โดยแสดงไว้ 
ณ หน่วยงานที่ดำเนินงานตกแต่ง เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบงานของผู้ว่าจ้างหรือ
ตัวแทนผู้ว่าจ้าง 

 
4. ผู้รับเหมาช่วง 

ในกรณีที่งานตกแต่งท้ังหมดจะต้องใช้ช่างหรือผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ชำนาญด้านฝีมือหรือเทคนิคพิเศษ หาก
ปรากฏว่าช่างของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงไม่มีฝีมือ หรือมีความรู้ความสามารถไม่เหมาะกับงาน หรือเป็นผู้
ที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในผลงานปฏิบัติงานของช่าง หรือ ผู้รับเหมาช่างที่ได้
ดำเนินงานไปแล้ว โดยยึดถือความเสียหายอันเกิดข้ึนแก่งานตกแต่งเป็นของผู้รับจ้างในทุกกรณี 
 

5. สวัสดิการและความปลอดภัย 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้รับจ้าง การบาดเจ็บ การเสียชีวิตอันเกิด
จากอุบัติเหตุในการตกแต่งของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือช่าง และคนงานของผู้รับเหมา ตลอดจนต้องจัดเตรียม
อุปกรณ์การปฐมพยาบาล และสวัสดิการให้คนงานงานตามสมควร 
 

6. การป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับอาคาร 
ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังไม่ให้การทำงานเกิดความเสียหายแก่ตัวอาคาร รวมทั้งโครงสร้างอาคาร และ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ปรับอากาศ ฯลฯ หากมีความเสียหายใดๆ เกิด
ขึ้นกับผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเอง จนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง 
 

7. การควบคุมบุคคลภายนอก 
ผู้รับจ้างต้องควบคุมบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกับงานตกแต่ง เข้ามาในบริเวณท่ีทำการตกแต่งเป็นอันขาด และ
จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี 
 

8. ผู้คุมงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจ้างหรือแต่งตั้งทีมหน้างานคุมงานตกแต่ง หรือผู้รับผิดชอบงานเพ่ือเป็นตัวแทนรับผิดชอบ
งานทุกชนิดผู้รับจ้างทั้งด้านโรงงาน และการติดตั้งที่สถานที่ตกแต่ง ในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาด ข้อสงสัยใดๆ 
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ขณะที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ หัวหน้าคุมงานจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจในแบบรายละเอียดและรายการประกอบ
แบบอย่างดี และมีความรู้ในการใช้วัสดุอุปกรณ์การตกแต่งหากพบว่าหัวหน้าคุมงานผู้นั้นไม่มีประสิทธิภาพ 
หรือความสามารถในการทำงานและปฏิบัติงานอันจะทำให้เกิดผลเสียหายกับงาน ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้
ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนหัวหน้าคุมงาน 
 

9. การตรวจงาน 
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจงานและดูความคืบหน้าของงานระหว่างการดำเนินงานตกแต่ง 
ทั้งท่ีโรงงานและหน่วยงานที่ทำการตกแต่งทุกเวลา เพื่อตรวจสอบและวัดผลการดำเนินการให้ถูกต้อง โดย
ผู้รับจ้างต้องแสดงสถิติของการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามความเป็นจริงตั้งแต่เริ่มลงมือก่อสร้างจนกระทั่ง
แล้วเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งการอำนวยความสะดวกในการตรวจงานในหน่วยงาน 
 

10. การสั่งซ้ือของ และวัสดุ 
วัสดุและอุปกรณ์การตกแต่งบางอย่างซึ่งจำเป็นต้องสั่งซื้อพิเศษ ผู้รับจ้างต้องสั่งของนั้นๆ ล่วงหน้าหรือ
ตรวจสอบจำนวนว่ามีมากพอที่จะใช้หรือไม่เพ่ือจะได้ทันกับการประกอบและดำเนินงานทันตามสัญญาที่
กำหนด ไม่ว่าวัสดุนั้นจะสั่งซื้อภายในประเทศหรือ จากนอกประเทศหากการดำเนินการสั่งซื้อล่าช้าหรือ
เหตุผลใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี โดยปราศจากเงื่อนใดๆ ทั้งสิ้น 
 

11. การใช้วัสดุเทียบเท่า และการใช้วัสดุอื่นแทน 
โดยทั่วไปแบบจะระบุผลิตภัณฑ์ไว้อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ หรือมากกว่าในแต่ละรายการ ผู้รับจ้างสามารถร้องขอ 
และคณะกรรมการตรวจการจ้าง สามารถอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า และเข้า
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้ หากพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควร โดยใช้ระเบียบการขอเทียบเท่าตาม
กฎเกณฑ์ของงานราชการ ผู้รับจ้างต้องยื่นขออนุมัติการใช้วัสดุเทียบเท่า โดยต้องนำเสนอวัสดุที่ขอเทียบเท่า
มากกว่า 1 รายการ เพื่อจะได้เปรียบเทียบคุณภาพได้ตามความประสงค์ และระยะเวลาที่เสียไปในการขอ
เทียบเท่านั้น หากวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีขอเทียบเท่าราคาต่ำกว่าวัสดุทีกำหนดให้ในแบบรายละเอียดและ
รายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างยินดีที่จะให้ผู้ว่าจ้างหักเงินในส่วนของวัสดุที่ขาดไปเมื่อมีการจ่ายเงินในงวด
ต่อไป หรือถ้าหากราคาสูงกว่าเดิม ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเดิมไม่ได้ ฉะนั้น ในการขอวัสดุ
เทียบเท่าหรือวัสดุแทน ให้ใช้วัสดุที่มีราคา และคุณภาพใกล้เคียงกับวัสดุที่กำหนดให้ในแบบรายละเอียด
และรายการประกอบแบบ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลดังนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือ 
ตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือ ผู้ออกแบบ 
 
 
 
- ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ขอเทียบเท่า เพ่ือขออนุมัติเลือกใช้วัสดุ  / อุปกรณ์ ที่มีชื่อหรือยี่ห้อ หรือรายละเอียด
แตกต่างจากท่ีระบุในแบบรูป (Construction Document) หรือในรายละเอียดประกอบแบบ 
(Specification Document) ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้:- 
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- หากได้ระบุหรือกำหนดยี่ห้อและหรือรุ่นของวัสดุ / อุปกรณ์นั้น ไว้ในแบบรูปหรือรายการละเอียด
ประกอบแบบอย่างชัดเจนแล้ว ให้ใช้ลักษณะและคุณสมบัติรวมถึงรายละเอียดเฉพาะตามระบุในรุ่นและ
ยี่ห้อของวัสดุ / อุปกรณ์นั้น เป็นบรรทัดฐานในการขออนุมัติเทียบเท่า 
- วัสดุ / อุปกรณ์ที่ขออนุมัติเทียบเท่า ต้องมีคุณสมบัติที่เท่ากันหรือดีกว่า และมีราคาท่ีเท่ากัน หรือ
แพงกว่า รวมถึงระยะเวลาในการทำประกันที่เท่ากันหรือยาวกว่า วัสดุ / อุปกรณ์ที่ระบุนั้นๆ 
- ในกรณีทีเ่ป็นงานตกแต่ง วัสดุ / อุปกรณ์ท่ีขออนุมัติเทียบเท่า ต้องมีลวดลาย / สี / ขนาด / รูปร่าง 
ที่ใกล้เคียงกับวัสดุ / อุปกรณ์ที่ระบุนั้นๆ 
- ให้ระบุสถานที่ผลิตวัสดุ / อุปกรณ์ท่ีขออนุมัติเทียบเท่า (Country Of Origin) รวมถึง แสดง
เอกสารยืนยันจากบริษัทผู้ผลิต และขั้นตอนต่างๆ ในการขออนุมัติให้ปฏิบัติตามในข้อ 5 หมวด 1 การจัดส่ง
เอกสารและวัสดุ (Submittals) 
- การขอเทียบเท่าวัสดุทุกครั้งต้องให้ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน 
 

12. แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
แบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบในงานนี้ทั้งหมด ผู้รับจ้างจะนำไปใช้ในงานชิ้นอื่นๆ ไม่ได้ และ
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเรียกร้องแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบคืนเมื่องานตกแต่งทั้งหมดได้สิ้นสุด
ลง 
 

13. การรักษาแบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ และการขอเอกสารเพิ่มเติม 
ผู้รับจ้างจะมอบแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง สำหรับใช้ในการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็น
จำนวน 2 ชุด นอกเหนือจากสัญญาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาแบบรูป
และรายละเอียดประกอบแบบ จำนวน 1 ชุด โดยเข้ารูปเลม่ให้เรียบร้อยไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง และพร้อมที่
จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาสำเนาเอกสารอื่นๆ  ที่ประกอบสัญญาไว้ ณ สถานที่
ก่อสร้างด้วย หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอสำเนาเอกสารสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ิมเติม  จะต้องร้อง
ขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่างจ้างโดยตรง  พร้อมทั้งให้ระยะเวลาอันสมควรต่อผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการ
ขอเพ่ิมเติมเอกสารทั้งหมดเป็นภาระของผู้รับจ้าง 
 

14. ข้อขัดแย้งในแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบ 
ในการปฏิบัติงานตกแต่งภายใน หากมีข้อขัดแย้ง หรือประสบปัญหาอันเป็นข้อขัดแย้งในวิธีปฏิบัติงานอัน
เกิดจากแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบ ให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเพ่ือ
ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเป็นเบื้องต้น เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ก่อนที่จะลงมือดำเนินการ
ต่อไปตามท่ีกำหนดไว้  โดยต้องไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรายละเอียด  และรายการประกอบ
แบบแต่อย่างไร 

15. ระยะและ มาตรฐานต่างๆ 
ขนาด และมาตรฐานส่วนต่างๆ ที่ปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ การอ่านแบบ ให้ถือ
ความสำคัญ ตามลำดับต่อไปนี้ 
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ก. แบบรูป 
ข. ระยะที่เป็นตัวเลข 
ค. อักษรที่ปรากฏอยู่ในแบบรูป 
ง. แบบขยาย, แบบขยายเพ่ิมเติม 
จ. แบบขยายที่ได้รับอนุมัติ 

การวัดจากแบบโดยตรงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้  หากผู้รับจ้างยังมีข้อสงสัยอยู่ ให้ทำการสอบถาม
จากผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น ก่อนลงมือทำการก่อสร้าง 
 

16. การเปลี่ยนแปลงในการตกแต่ง 
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่ง หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบตามสภาพของสถานที่ติดตั้ง เพ่ือให้ได้ซึ่งประโยชน์ใช้สอย และให้ได้มาซึ่งงานที่
สมบูรณ์ โดยที่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ทำให้ราคาก่อสร้างตกแต่งสูงขึ้น 
 

17. การตกแต่งที่ไม่ตรงกับแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบ 
ในกรณีที่มีการตรวจพบว่า ผู้รับจ้างทำการตกแต่งไม่ตรงตามแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบ 
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง มีสิทธิให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องทันที โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือต่อสัญญาไม่ได้ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

18. การเสนอแบบขยายเท่าของจริง (Shop Drawing) 
ก่อนที่งานตกแต่งจะดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบเท่าของจริง หรือตามความเห็นของผู้ออกแบบ 
โดยเสนอแก่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างโดยผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือขออนุมัติโดยเฉพาะแบบที่ต้องการความประณีต และงานที่ต้องการความ
สวยงาม หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง และผู้ออกแบบ มีสิทธิที่จะสั่งระงับ หรือแก้ไขโดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายมิได้ 
 

19. ตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์และตัวอย่างวัสดุ 
ก่อนดำเนินการประกอบเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น ผู้รับจ้างต้องเสนอตัวอย่างที่ประกอบเสร็จแล้วอย่างละ 1 ชิ้น 
ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเพ่ือทำการปรับปรุงโดยผู้ออกแบบสามารถที่จะเสนอให้ทำการ
ปรับปรุงตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ จนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติ และให้ยึดถือตัวอย่างที่
ได้รับอนุมัตินี้ ซึ่งรวมถึงงานด้านฝีมือ และความสวยงามเป็นหลักในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอ่ืนต่อไป
โดยถือว่าตัวอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มมิได้ อนึ่ง ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับ
วัสดุหรืออุปกรณ์สำเร็จต่างๆที่มีรูปทรง ลักษณะผิว สี หรือลวดลายอันจะก่อให้เกิดความแตกต่างกันในด้าน
ความงาม ผู้รับจ้างต้องส่งรูปแบบหรือตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ ให้ผู้ออกแบบตรวจเลือกพิจารณาให้
ความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนนำไปดำเนินการ หากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้ง
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หรือประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่มิได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรืออุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ
มาเปลี่ยนให้ทันที 
 

20. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
20.1 ทำความสะอาด 

ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องทำการขนออกให้พ้นบริเวณท้ังหมด และปัดกวาดอาคารให้สะอาด นอกจากนั้นผู้รับจ้าง
จะต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษสำหรับงานดังต่อไปนี้ 

ก. ทำความสะอาดกระจกท้ังหมด ผู้รับจ้างจะต้องลบรอยเปื้อนและสีบนกระจก ล้าง
พร้อมขัดเงาและจะต้องระมัดระวังไม่ให้กระจกมีรอยขูดขีดใดๆ 

ข. ทำความสะอาดงานทุกชิ้นที่ทาสี ตกแต่งและย้อมสี ผู้รับจ้างจะต้องลบรอย
เครื่องหมายรอยเปื้อน รอยนิ้วมือ ดิน และ/หรือ ขี้ฝุ่นจากงานทาสี ตกแต่งและย้อมสี 

ค. รื้องานเครื่องป้องกันชั่วคราวออก ผู้รับจ้างจะต้องรื้อเครื่องป้องกันออกให้หมด ทำ
ความสะอาดและขัดพ้ืนเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ 

ง. ทำความสะอาด และขัดงานไม้ทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดหรือขัดงานไม้
เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ 

จ. ทำความสะอาดและขัดอุปกรณ์โลหะของงานทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะต้องทำความสะอาด 
และขัดอุปกรณ์โลหะของงานทั้งหมด รวมทั้งขัดรอยเปื้อน ฝุ่นละออง สี ฯลฯ เมื่องาน
เสร็จ 

ฉ. ขัดรอยจุด ขี้ดิน และสีจากงานปูพื้นกระเบื้อง ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสิ่ง
ติดตั้ง และอุปกรณ์ท้ังหมด ลดรอยเปื้อน สี ขี้ฝุ่น และสิ่งสกปรกทั้งหมด 

ช. ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำความสกปรกหรือเสียหายใดๆ ให้เกิดแก่งาน ผู้รับจ้างรายอื่นฯ  
ในบริเวณโครงการเดียวกัน 

 
20.2 การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของเดิม หรือสิ่งกีดขวางใดๆ ในบริเวณหน่วยงาน
ทั้งหมด วัสดุที่รื้อถอนออกหมดเหล่านั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง นอกจากผู้ว่าจ้างจะระบุไว้เป็นอย่าง
อ่ืน โดยทำหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษร ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเก็บวัสดุดังกล่าว และนำไปเก็บไว้
ในที่ท่ีผู้ว่าจ้างต้องการ 
 

20.3 การกำจัดวัสดุที่รื้อถอน 
วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอ่ืนๆ ที่รื้อถอนออก จะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
กำจัดวัสดุที่ไม่ใช่ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะสั่ง 
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20.4 การทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ 
ผู้รับจ้างต้องทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บานเปิด รางเลือน กุญแจไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์เครื่องใช้ 
และอ่ืนๆ จนสามารถใช้การได้ดีทุกจุด 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง หรือ มีความประสงค์จะทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ก่อน นำไปใช้
ติดตั้งเพ่ือทำงานจริง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี การทอดสอบตามที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง หรือ
ผู้ออกแบบกำหนด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจะไม่นำมาเป็นเหตุเรียกร้องค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดและจะไม่นำมาเป็นเหตุเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
 

20.5 กุญแจ 
ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายรายละเอียดไว้กับกุญแจ รวมทั้ง Master Key (ถ้ามี) ให้ตรงกับกุญแจทุกชนิด และ
ต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างทั้งหมดทันที เมื่อผู้ว่าจ้างรับมอบงาน ลูกกุญแจเหล่านี้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้
รับจ้างเป็นอย่างดี ห้ามจำลองลูกกุญแจเหล่านี้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด หากผู้รับจ้างทำกุญแจหาย ผู้รับจ้าง
ต้องเปลี่ยนกุญแจชุดนั้นใหม่โดยจะคิดเงินเพ่ิมมิได้ 
 

20.6 การปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ 
ให้ถือตามข้อตกลง และสัญญาจ้างเหมาตกแต่งภายใน ระหว่างผู้ว่ารับจ้างกับผู้รับจ้าง 
 

20.7 การส่งมอบงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทุกอย่างที่ระบุให้เสร็จเรียบร้อยจนใช้การภายในกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญา 
 
 

21. ข้อกำหนดการก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารเขียว 

งานก่อสร้างงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐานอาคารเขียว ทั้ง
ครุภัณฑ์จัดจ้าง (Build In Furniture) และครุภัณฑ์ลอยตัว (Loose Furniture) โดยมีข้อกำหนดที่ผู้รับจ้าง
ต้องดำเนินการดังนี้ 
2.1 การใช้วัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพ้ืน ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร 

- งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน, เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, วัสดุติดกระเบื้อง, วัสดุ
ยาแนวกระเบื้อง, ยาแนวรอยต่อประเภทกระจกเปลือย 

- งานระบบวิศวกรรม น้ำยาเชื่อมแนวท่อน้ำ, การติดฉนวนกันความร้อนท่อลม, 
ซิลิโคนวงกลและประตูหน้าต่างภายในอาคาร 

 
โดยวัสดุประสาน กาวยาแนว และรองพ้ืน ต้องมีค่าสารพิษต่ำ (Low VOC) ตามข้อกำหนด TREES โดย
ผู้รับเหมาต้องจัดหาเอกสารผลทดสอบจากสถาบันหรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ กำกับก่อนการพิจารณา
อนุมัติใช้งานภายในอาคาร 
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 2.2 การใช้สี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร 
เลือกใช้สี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร โดยลักษณะวัสดุกาวยาแนวตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ 

- งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน, เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, สีรองพ้ืนกันไฟลาม, สีทา
ภายในอาคารพ้ืน ผนัง ฝ้า, สีเคลือบผิวคอนกรีตสแลป, สีรองพ้ืนกันสนิม ฯลฯ 

 
โดยวัสดุสีและวัสดุเคลือบผิว ต้องมีค่าสารพิษต่ำ (Low VOC) ตามข้อกำหนด TREES โดยผู้รับเหมาต้อง
จัดหาเอกสารผลทดสอบจากสถาบันหรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ กำกับก่อนการพิจารณาอนุมัติใช้งาน
ภายในอาคาร 
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รายละเอียดประกอบแบบครุภัณฑ์จัดจ้าง (Build-In Furniture) 
 

รายการข้อกำหนดทั่วไป 
 

1. ครุภัณฑ์ที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, เดินสายไฟ, สายโทรศัพท์หรือสายสัญญาณอุปกรณ์ 
Computer ต่างๆผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดเตรียมไว้ให้ถูกต้องตามมาตรฐานข้อกำหนดของ
ผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า โดยการติดตั้งจะต้องเตรียมการวางท่อร้อยสายไฟ การเจาะช่องติด
เพลทปลั๊ก, สวิทซ์ หรือติดตั้งดวงโคม ให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ว่าจ้างงานครุภัณฑ์จะต้อง
ประสานงานกับผู้รับจ้างงานะระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 

2. วัสดุ, อุปกรณ์ และมาตรฐานต่างๆ  ที่จะนำมาใช้ประกอบติดตั้งครุภัณฑ์ทุกชนิด จะต้องนำเสนอ
ชิ้นตัวอย่าง, Shop Drawing  การติดตั้งและข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคเสนอผู้ควบคุมงานพิจารณา
ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน เพ่ือขออนุมัติใช้งานแล้ว จึงจะมาติดตั้งและ
ดำเนินการใดๆได้ 

3. วัสดุ, อุปกรณ์ต่างให้ใช้ และปฏิบัติตามรายการข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค (Technical 
Specification)  

 
รายการประกอบแบบ และข้อกำหนดทั่วไป 

1. Work Top or Counter Top 

Work Top ของครุภัณฑ์แต่ละชุดต้องยาวต่อเนื่องกันตลอดความยาวของครุภัณฑ์นั้น ในกรณีท่ีจะต้องมี
รอยต่อจะต้องทำ Shop Drawing  เสนอผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบก่อน 
 
2. โครงสร้างตู้ 

ข้อกำหนดในการนำเสนอโครงสร้าง และการประกอบติดตั้งตู้ Build-In ตัวตู้จะต้องรับน้ำหนักได้เทียบกับ
การบรรจุหนังสือเต็มตู้ทุกชั้น โดยโครงสร้างของตู้จะต้องไม่เสียรูปทรง ไม่บิด, แอ่น, ตกท้องช้าง ซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้องจัดทำ Shop Drawing เสนอ พร้อมรายการคำนวณการรับน้ำหนัก รวมถึงการยึดตู้ลอยกับผนังด้วย 
วัสดุโครงสร้างทั่วไป ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ โครงไม้เนื้อแข็งประสาน เกรด A  ความหนาตามลักษณะ
การใช้งานและการรับน้ำหนัก ยกเว้นแผ่นหน้าบานทั้งหมดจะต้องใช้ความหนารวม 20 มม. ตามการ
ออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับการเลือกใช้มือจับชนิดฝังในบาน และการปิดขอบอลูมิเนียม ส่วนวัสดุปิดผิว
และขอบตามข้อกำหนด โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดทั่วไปดังนี้ 



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม 

หมวด 11 งานครุภัณฑ ์

 
  

 

 

  -138- 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

2.1 แผ่นรองพ้ืน Counter Top  ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืน โครงไม้เนื้อแข็งประสาน เกรด A กรุ
ไม้อัดยางหนา 10 มม. ปิดผิวลามิเนต หรือ Counter Top โครงไม้เนื้อแข็งประสาน เกรด 
A กรุไม้อัดยางหนา 10+10 มม. ปูด้วยหิน หนา 17 มม . ขึ้นไป 

2.2 หน้าบานตู้ / หน้าลิ้นชัก ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้เป็นโครงไม้เนื้อแข็งประสาน เกรด A 
หนารวม 20 มม.ขอบไม้จริง ด้านหน้าตู้ -ด้านหลังบานปิดผิวด้วย High Pressure 
laminate ชนิด Post form Grade หนา 0.9 มม. ผลิตภณัฑ์ตาม Vender List โดยการ
ติดตั้งจะต้อง Press ด้วยเครื่องจักรและใช้กาวอย่างดี ปิดขอบหน้าบานทั้งหมดกำหนดให้
ใช้ผลิตภัณฑ์ EDGE เทียบลายเดียวกับ laminate  แผ่นข้างและหลังกล่องลิ้นชัก ความ
หนา 20 มม. ส่วนภายในทำสีขาวพ่นกึ่งเงาก่ึงด้าน 

2.3 ในกรณีที่เป็นลิ้นชักขนาดใหญ่ให้เพ่ิมความหนาของพ้ืนกล่อง 20-25 มม. ตามขนาดการ
รับน้ำหนักตามความเหมาะสม 

2.4 แผ่นข้างตู้และแผ่นพื้นตู้ ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอื่นให้เป็นโครงไม้เนื้อแข็งประสาน เกรด A 
หนารวม 20 มม. ตามการรับน้ำหนัก ด้านที่อยู่ภายนอกและมองเห็นให้ปิดด้วย High 
Pressure laminate ชนิดเดียวกับหน้าบาน ส่วนภายในทำสีขาวพ่นกึ่งเงาก่ึงด้าน 
 

2.5 ชั้นปรับระดับ ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอื่นให้เป็นโครงไม้เนื้อแข็งประสาน เกรด A ท็อปกรุไม้
อัดยาง 10 มม. ด้านล่าง 4 มม. ปิดขอบไม้จริง หนารวม 20 มม. ด้านที่อยู่ภายนอกและ
มองเห็นให้ปิดด้วย High Pressure laminate ชนิดเดียวกับหน้าบาน ส่วนภายในทำสีขาว
พ่นกึ่งเงากึ่งด้าน ด้านล่างเสริมด้วยโครงโลหะเพื่อการรับน้ำหนักได้ดีขึ้นกรณีที่ชั้นมีความ
กว้างตั้งแต่ 80 cm. ขึ้นไป ขนาดความหนาชั้นให้ปรับความหนาได้ จะต้องคำนึงถึงการรับ
น้ำหนัก โดยเทียบน้ำหนักของการวางหนังสือตามตั้งเต็มชั้น จะต้องไม่แอ่นตกท้องช้าง 

 
3. มือจับและวัสดุปิดขอบของชิ้นส่วนต่างๆ 

หน้าบานตู้ และลิ้นชักหากไม่ระบุเป็นย่างอ่ืน กำหนดให้เว้นร่องมือจับ หรือใช้มือจับชนิดฝังขอบบาน ตลอด
แนวต่อเนื่องกันเต็มหน้าบาน ตามระบุในแบบรายละเอียด โดยกำหนดให้ใช้มือจับ ผลิตภัณฑ์ของ HAFELE 
BY HAFELE, GRASS BY HOME,  SUGATSUN ส่วนวสัดุปิดขอบหน้าบานทั้งหมด กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
EDGE เทียบลายเดียวกับ laminate สีของวัสดุปิดขอบให้ใช้สีเหมือน High Pressure Laminate  หรือ สี
ขาวของ Melamine Resin Film ตามตำแหน่งที่เหมาะสม โดยส่งตัวอย่างให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติ พิจารณา
ก่อนดำเนินการ 
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 ส่วนมือจับที่แตกต่างจากนี้ให้ดูในข้อกำหนดในแบบขยายรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ หรือนำเสนอ
ตัวอย่างก่อนดำเนินการ 
 
4. อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ 

อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ที่ใช้ในการประกอบติดตั้ง กำหนดให้ใช้อุปกรณ์คุณภาพดี เกรด A 
โดยกำหนดอุปกรณ์ในข้อกำหนดนี้เป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งอนุโลมให้เปลี่ยนแปลงใช้ข้อกำหนด และ
มาตรฐานที่ดีกว่าของบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปได้ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 
หรือ ผู้ออกแบบก่อนจึงจะดำเนินการได้ โดยอุปกรณ์ต่างๆ กำหนดมาตรฐานดังนี้ 
  
4.1 อุปกรณ์บานพับถ้วย ชนิดบานพับทับขอบ สำหรับบานหนา 119 มม. 

ผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 
HAFELE รุ่นระบุภายหลัง  
HOME รุ่นระบุภายหลัง  
Modernformรุ่นระบุภายหลัง  

 
4.2  อุปกรณ์รางลิ้นชัก 
กำหนดให้ใช้รางรับกล่องลิ้นชัก ระบบ SELF-CLOSING ความยาวตามข้อกำหนดมาตรฐานการใช้งาน รับ
น้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 กก. โดยกำหนดมาตรฐานดังนี้ 
- สำหรับลิ้นชักหน้ากว้าง 40 cm. สำหรับชุดเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป ลึก 45 cm. 
 หมวดงานด้านสถาปัตยกรรมภายใน 

ผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 
HAFELE รุ่นระบุภายหลัง  
HOME รุ่นระบุภายหลัง  
Modernformรุ่นระบุภายหลัง  

 
สำหรับลิ้นชักท่ีเป็นชุดหน้าลิ้นชักสูง ให้ใช้ข้างลิ้นชักสำเร็จรูป ตามลักษณะการใช้งาน เช่นชุดทำ 
งานใช้แบบสำเร็จเก็บไฟล์, ชุด PANTRY  ใช้ชุดข้างสำเร็จรูป พร้อมราวกันตกสำหรับเก็บอุปกรณ์ครัวเป็น
ต้น 
4.3 อุปกรณ์กุญแจล็อค 
สำหรับตู้และลิ้นชักท้ังหมดให้ติดตั้งกุญแจล็อคได้ โดยลักษณะล็อคตามรูปแบบการใช้งานตามข้อกำหนด
ดังนี้ 
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1. กุญแจทั้งหมดที่ติดตั้งต้องไม่ซ้ำกัน (ลูกกุญแจไม่ซ้ำเบอร์ หรือเปิดด้วยลูกกุญแจ
เดียวกันได้ 

2. ในกรณีที่เป็นตู่ LOCKER และตู้ BUILD-IN ที่มีกุญแจล็อคตั้งแต่ 15 ชุดขึ้นไป จัดให้มี 
MASTER KEY ด้วย โดยการนับกุญแจให้นับรวมในหนึ่งห้อง หรือหนึ่งพ้ืนที่ใช้งานที่มี
การใช้งานรวมกัน 

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ใช้ 

ผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 
HAFELE รุ่นระบุภายหลัง  
HOME รุ่นระบุภายหลัง  
Modernformรุ่นระบุภายหลัง  

 
 
4.4 อุปกรณ์สำหรับเฟอร์นิเจอร์ KNOCK- DOWN. 
อุปกรณ์สำหรับ KNOCK-DOWN FURNITURE ทั้งหมดที่จำเป็นใช้ในการประกอบติดตั้งอาทิเช่น MINIFIX, 
RAFIX-SE CONNECTOR HOUSING, BALL CATCH, SHELE SUPPORT, CHIPBOARD SCREWS, 
BRACKER, PLUG/BK ฯลฯ 
กำหนดให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกรด A  ของ KAFELE, HETTICH เยอรมัน หรือ CEAN อิตาลี หรือ
เทียบเท่า 
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ข้อกำหนดรายละเอียดงานม่าน 
ระบบม่านม้วน (ROLLER BLIND) 
 - ระบบโซ่ดึง (MANUAL SHADE SUSTEM) 
 
 การแบ่งจำนวนชุดหรือขนาดผ้าม่าน 
ให้แบ่งช่องขนาดของผ้าม่านตามขนาดของช่องหน้าต่างกระจก และความสูงของช่องหน้าต่างทั้งหมด 
โดยทั่วไปกำหนดดังนี้ 
- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ส่วนที่ช่องหน้าต่างกระจกกว้างช่องละ 1.00 ม. ให้แบ่งชุดม่านกว้าง 
2.00 ม. ต่อชุด (2 ช่องหน้าต่าง) ส่วนที่ช่องหน้าต่างกว้าง 1.20 ม. ให้แบ่งชุดม่านกว้าง 1.20 ม. เท่าช่อง
หน้าต่าง ทั้งนี้สามารถปรับขนาดของม่านได้ โดยคำนึงถึงความลงตัว สวยงาม การรับน้ำหนักผ้า สามารถใช้
งานได้สะดวก ไม่หนักเกินไปในการดึงข้ึนลง ซึ่งในการแบ่งชุดม่านจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ออกแบบก่อนจึงดำเนินการได้ 
 
 ผ้าม่านสำหรับม่านม้วน 
 กำหนดให้ใช้ผ้า ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ใน Vender list โดยมีข้อกำหนดการเลือกใช้ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ส่วนภายใน ห้องประชุม กำหนดให้ใช้ ผ้าม่านความโปร่งแสง 3-5%เปอร์เซ็น 

2. พ้ืนที่ส่วนภายในห้องทำงาน และห้องอ่ืน ๆ กำหนดให้ใช้ผ้าม่านความโปร่งแสง 10 เปอร์เซ็นต์ 

ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับระบบผ้าม่านม้วน 
1. ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (MANUAL SHADE SYSTEM) 

ม่านม้านระบบมือดึง เป็นม่านม้วนชนิดม้วน ขึ้น-ลง ด้วยระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า SUNSCREEN กรองแสง 
 - ระบบเกียร์ชนิดโซ่ดึง ทำจากพลาสติกอย่างดี พร้อมอุปกรณ์ผ้าเบรกสำหรับตั้งน้ำหนักผ้า 
 - ขาจับเป็นแผ่นเหล็กเต็มแผ่น ขึ้นรูปหนา 3.20 มม. ยึดด้านหลังเพ่ือรองรับชุดม่าน 
 - แกนม้วนผ้าอลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มม. พร้อมร่องสำหรับสอดผ้าช่วยในการถอด
ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนม่านทำได้ง่าย โดยไม่ต้องถอดชุดขาจับ 
 - โซ่ดึงสเตนเลสไม่ข้ึนสนิม ระยะห่างเม็ดโซ่ 6 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.40 มม.  
 - กล่องม่านอลูมิเนียม รูปตัว L สามารถติดตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือบังแกนม้วนผ้า ให้ความสวยงาม 
และความเรียบร้อย และทำสีได้ตามต้องการ 
 - ม่านผ้า ให้แสงผ่าน 3% - 5% เพ่ือกรองแสง ในขณะเดียวกันสามารถมองผ่านผ้า เห็น
ทัศนีย์ภาพภายนอกได้ ผ้าเป็นวัสดุไม่ลามไฟ ทำจาก POLYESTERR ผสม PVC 
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 2. ม่านม้วนไฟฟ้าระบบมอเตอร์กำหนดให้สามารถได้ทั้งระบบคอนโทรลสวิทซ์ และรีโมท
คอนโทรล โดยกำหนดให้ม่านชุดที่อยู่ในโถงบริเวณเดียวกัน แผงเดียวกันข้ึนลงพร้อมกัน ในกรณีท่ีเป็นแผง
คนละด้านให้แยกสวิทซ์คอนโทรล 
- ขนาดของผ้าม่านโดยทั่วไปกำหนดให้ผ้าม่านกว้าง 2.00 ม. 3 ชุด ใน 1 แกน ต่อ 1 ชุด มอเตอร์ 
ความยาวรวมโดยประมาณ 6.00 ม. หรือในกรณีท่ีช่องหน้าต่างกว้าง 1.50 ม . กำหนดให้ผ้าม่านกว้าง 1.50 
ม. รวม 3 ชุดในแกนต่อ 1 ชุด มอเตอร์ 
- ซึ่งในการแบ่งจำนวนชุดของมอเตอร์หรือผ้าม่าน จะต้องคำนึงถึงการแบ่งพ้ืนที่ใช้งานด้วย ในกรณีที่
เป็นการติดตั้งม่านต่อเนื่องกันตลอดให้แยกชุดคอนโทรล สวิทซ์ ตามพ้ืนที่ของแต่ละแผนก โดยติดตั้ง
คอนโทรล สวิทซ์ ในแผนกนั้นๆ 
- ทั้งนี้ในการแบ่งชุดผ้าม่าน และจำนวนชุดของมอเตอร์ให้คำนึงถึงการแบ่งชุดให้เหมาะสมต่อการใช้
งาน การรับน้ำหนักผ้าของแกนม่าน, ขนาดของมอเตอร์, ความเร็วในการขึ้น-ลง 
 
 3. ผ้าม่านสำหรับงานม่านม้วน 
  ส่วนประกอบ :  ไวนีล 75% และแกน 
      โพลีเอสเตอร์ 25% 
  น้ำหนัก  : 702 กรัม ต่อ 1 ตารางเมตร 
  ความหนา  : 0.94 มิลลิเมตร 
  ความกว้าง  : 1.80 เมตร และ 2.10 เมตร หรือ 4” และ 5” 
  ความทนต่อแสง : การซีดจางไม่เกิด 
  ความโปร่งแสง        : ประมาณ 1 % สำหรับห้องประชุม และ 3-5% สำหรับห้อง

ทำงานในการให้แสงเข้า 
 คุณสมบัติการกันไฟ : ไม่ลามไฟมาตรฐาน NFPA 701-99  มาตรฐานอเมริกา 

อุปกรณ์เกียร์  : ระบบเกียร์ชนิดโซ่ดึง PVC. ล๊อคการหมุนด้วยระบบ CLUTCH 
SPRING สำหรับตั้งน้ำหนักผ้า 

อุปกรณ์ขาจับ  : ขาจับเป็นแผ่นเหล็กเต็มแผ่น ขึ้นรูปหนา  3.20  มม. ยึด
ด้านหลังเพ่ือรองรับชุดม่านง่ายต่อการถอดบำรุงรักษา และ
ติดต้ัง 

แกนม้วนผ้า : แกนม้วนผ้าอลูมิเนียม เส้นผ่าศูนย์กลาง  37  มม. พร้อมร่อง
สำหรับสอดผ้า ช่วยให้การถอดทำความสะอาด หรือเปลี่ยน
ม่านทำได้ง่าย โดยไม่ต้องถอดชุดขาจับ 

ระบบโซ่ดึง : โซ่ดึง PVC  ระยะห่างเม็ดโซ่   6  มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
4.40  มม.  ให้ความสวยงามและทนทาน 
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  การดูแลรักษา :  สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือล้างทำความสะอาดได้ด้วยสบู่ 
  คุณสมบัติ  : สามารถมองผ่านตัวม่านได้ (มองวิวได้) ใช้ได้ทั้งภายในและ 
      ภายนอกอาคาร กันน้ำและแสงแดด และไม่เป็นที่เพาะเชื้อโรค 
(ANTI BACTERIA) 
  - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าม่านสำหรับม่านม้วน 
    BY OCEAN NEW LINE หรือเทียบเท่า 
    - SUPPLIER  1. OCEAN NEW LINE CO.,LTD. 
       2. TODAY STYLE 2100 CO.,LTD. 
       3. PANDEC CO.,LTD. 
 

วัสดุทั่วไปในงานตกแต่งภายใน 
GENERAL MATERIAL SPECIFICATION 

 
1. งานไม้ 

1.1 วัสดุ 

 - ไม้ทั่วไปที่นำมาใช้ในการก่อสร้างตกแต่ง ยกเว้นงานชั่วคราว เช่น ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน เป็น
ต้นจะต้องแห้ง ไม้ที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติหรือมีรอยแตกร้าว หรือมีตา หรือ รู ห้ามนำมาใช้ตกแต่ง 
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ ไม้ที่มีเนื้อไม้แหว่งที่ขอบไม่เกิน
กว่า 1/5 เท่าของหน้าแคบ ห้ามนำมาใช้ทำการตกแต่ง 
 - ไม้เนื้อแข็งนอกจากระบุไว้เป็นพิเศษ ไม้ที่ใช้ในการตกแต่งทั้งหมด (ยกเว้นงานชั่วคราวให้
ใช้ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็งที่จะใช้จะต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกรมป่าไม้ ได้แก่ ไม้มะค่า 
ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เค่ียม ไม้ยมหิน ไม้รัง ไม้เต็ง ไม้พลวง และไม้ตะเคียนทอง  
 - ไม้เนื้ออ่อน ไม้สำหรับทำเคร่าหรือเคร่าฝ้าเพดาน อนุญาตให้ใช้ไม้ยางได้ แต่จะต้องผ่าน
การอบและอัดน้ำยาแล้ว 
  การอัดน้ำยาไม้ จะต้องมีคุณภาพไม้น้อยกว่าคุณภาพน้ำยาอัดของโรงงานอัดน้ำยาไม้ของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คือ ก่อนอัดน้ำยาจะต้องอบไม้ให้แห้งประมาณ 30% แล้วจึงทำการอัดน้ำยา 
โดยใช้น้ำยาอบแห้งครึ่งปอนด์ ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต ไม้สำหรับเคร่าฝา หรือเคร่าฝ้าเพดาน จะต้องไสเรียบมา
จากโรงงานทั้งหมด ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบ ให้ใช้ไม้ยางอบน้ำยาจากโรงงาน ห้ามใช้เศษไม้ที่ประกอบเป็น
แบบเทคอนกรีตมาทำการก่อสร้างตกแต่งเด็ดขาด 
 - ไม้วงกบ ไม้สำหรับทำวงกบท้ังหมด นอกเหนือจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ ให้ใช้ไม้มะค่า 
ขนาดของไม้วงกบตามระบุในแบบ 
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 - ไม้อัด ไม้อัดทั้งหมดให้ใช้ไม้อัดเกรด “เอ” ขนาดความหนา และชนิดของไม้อัดตามระบุใน
แบบ 
 - ไม้สำหรับไม้เนื้อแข็งที่ระบุให้ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้ ให้ใช้น้ำยารักษาเนื้อไม้ โดยทาตาม
กรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต 
 
 1.2 ขนาดของไม้ 
 ไม้สำหรับทำการตกแต่งท้ังหมด (ยกเว้นไม้สัก) ยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อย โดยให้ขนาดเล็ก
กว่าที่ระบุในแบบได้ แต่เมื่อตกแต่งพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคาร จะต้องมีขนาดเหลือไม่น้อย
กว่าดังนี้  
ไม้ขนาด ½” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 3/8” 
ไม้ขนาด 1”  ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 13/16” 
 ไม้ขนาด 1 ½”  ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 15/16” 
ไม้ขนาด 3”  ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 2 11/16” 
ไม้ขนาด 4”  ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 3 5/8” 
 

1.3 การเข้าไม้ 

 การบากไม้ก็ดี หน้าไม้ที่ประกบกันก็ดี จะต้องขีดเส้นฉากวัดมุมให้ถูกต้องจึงเลื่อย เจาะไส ตกแต่ง
ให้หน้าไม้สนิทเต็มหน้าที่ประกับกัน 
 

1.4 ไม้ทั้งหมดที่ไสตกแต่งและประกอบเข้ารูปแล้ว  จะต้องได้รับการอุดต่างๆ และขัดด้วย
กระดาษทรายเรียบร้อย แล้วจึงทาสีหรือแซลแลคทับตามระบุในรายการ 

 
1.5 งานไม้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ 

  - คุณภาพของไม้ 
ไม้ที่นำมาใช้ในงานต้องเป็นไม้ตัดแล้ว ไม่มีรอยบิ่น แตกร้าว บิดงด ไม่มีตาไม้หรือกะพี้ไม้ หรือตำหนิอื่นๆ 
และ ต้องเป็นไม้ที่ผ่านการอบหรือผึ่งให้แห้งสนิท ไม่เกิดปัญหาจาการยึด หด บิด งอ ในภายหลัง 
  - ชนิดของไม้   
โครงเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไปใช้ไม้ขนาด 1” x 2”ในส่วนที่เป็นโครงภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้จาก
ภายนอก ให้ใช้ไม้สักเนื้อหรือเนื้อแข็งอ่ืนๆ ตามที่ระบุ และไม้ที่ใช้ต้องสามารถย้อมสีให้เป็นสีเดียวกันได้ 
ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอ่ืน ในส่วนที่เป็นโครงภายในหรือไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ให้ใช้ไม้ยมหอม 
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หรือไม้เนื้อแข็ง ห้ามใช้ไม้เนื้ออ่อนเป็นอันขาด วัสดุที่กรุในส่วนภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้ ให้ไม้อัด
หนา 4 มม. และในส่วนที่รับน้ำหนักหนา 10 มม. หรือไม้สักจริงตามระบุ หรือนอกเหนือจากจะระบุเป็น
อย่างอ่ืนๆ หรือต้องพ่นสี ส่วนการกรุไม้ภายในตู้ หรือส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นให้ใช้ไม้อัดหนา 4 มม. 
ยกเว้นในส่วนที่ต้องรับน้ำหนักให้ใช้ไม้อัดยางหนา 10 มม.  
  - ขนาดของไม้  
ขนาดที่ระบุไวในแบบรายละเอียด หรือรายการประกอบแบบ คือขนาดของไม้ที่ยังไม่ได้ไส เรียบ และการนำ
ไม้มาไสเรียบทั้งหมดมาใช้ ขนาดต้องไม่เล็กกว่าที่ระบุเกิน 4 มม. และไม้ท่อนใดที่มีน้ำหนักเบาหรือเปื่อย 
ห้ามนำมาใช้เด็ดขาด 
  - โครงภายในให้ใช้ไม้ตะเคียนทองหรือไม้สะเดาทั้งหมด 
  - ไม้อัดสัก เป็นไม้อัดสักคุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519 เกรด เอ คัดลาย 
ขนาดความหนาตามแบบ 
  - ไม้อัดยาง คุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519 
 

1.6 งานประกอบ ยึด หรือติดตั้งโครงไม้ 

 การติดตั้งโครงไม้ทั้งหมด ต้องตั้งแนวให้ได้ระดับและได้ฉาก ทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามที่กำหนด
ระยะห่างของโครงการไม่เกินกว่า 0.40 มม. นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืน การเข้าไม้ต้องเข้าเดือย เข้ามุม ห้าม
ดีซนหรือโดยพิจารณาตามความเหมาะสม กรณีที่จะต้องมีการต่อไม้ ให้ต่อที่แนวการแบ่งช่วง ห้ามต่อใน
ส่วนกลางของการแบ่ง นอกจากท่ีจำเป็น 
 

1.7 การแบ่งช่วงหรือระยะต่างๆ 

 ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบระยะต่างๆ ของหน่วยงานที่ติดตั้งหรือเครื่องใช้ที่จะต้องติดตั้งในงาน
ก่อนเริ่มดำเนินการประกอบและติดตั้ง การแบ่งช่วงโครงแนวตั้งให้ยึดถือระยะที่ได้ตรวจสอบจากสถานที่
และเครื่องใช้ต่างๆ เป็นแนวในการแล่ง หากถูกต้องตรงกับช่วงที่กำหนดให้ตามแบบรายละเอียดและ
รายการประกอบแบบ และสามารถบรรจุหรือติดตั้งเครื่องใช้ที่กำหนดให้ ก็ให้ประกอบแบบ เพ่ือให้
สอดคล้องกับหน่วยงานจริง ให้ผู้รับจ้างทำการปรึกษาผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ  ก่อนดำเนินการ หากมี
ข้อบกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ไม่ได้ตรวจสอบขนาดดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องยินดีที่จะแก้ไข
จนกระท่ังเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ 
 

1.8 การเข้ามุมและการเข้าเดือยต่างๆ 
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 การเข้าไม้หรือการเข้ามุมต่างๆ ของการตกแต่ง ต้องสนิทและได้ฉาก หรือได้ระดับแนวดิ่งหรือแนว
ทางการเข้าไม้หรือเข้าเดือยเข้ามุมต้องทำด้วยความประณีตทุกจุด ต้องอัดแน่นด้วยกาวที่ใช้กับงานไม้
โดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพที่คงทนและเหนียวแน่น ห้ามเจือปนสารอื่นที่ทำให้ประสิทธิภาพของกาวเจือจาง
ลง เช่น น้ำหรือน้ำมันต่างๆ การเข้าเดือยทุกอันต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 3/8 นิ้ว หรือครึ่งหนึ่งของหน้าตัดไม้ 
อัดด้วยกาวแดวง (กาวผง)  ทิ้งไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิท การตอกตะปูที่มีความยาวมากกว่า 1 นิ้ว ให้ใช้
สว่านเจาะนำก่อน และต้องตอกตะปู ตัดหรือทุบหัว และส่งให้จมในเนื้อไม้ที่อุดหัวตะปู การตอกอย่าให้
ปรากฏรอยค้อนที่ผิวได้ 
 
2. งานโลหะ 

2.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ในการติดตั้งงานโลหะท้ังหมดที่ระบุไว้ในแบบ 
2.2 แบบขยาย 

ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบขยายและ Shop Drawing ของงานที่จำเป็นให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ ตรวจสอยก่อน 
จึงจะทำการก่อสร้างตกแต่งได้ แบบขยายเหล่านี้จะต้องแสดงขนาดจุดเชื่อมและระยะต่างๆ โดยละเอียด 

2.3 ตัวอย่าง 

โลหะที่จะนำมาติดตั้ง จะต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างหรือ ตัวแทนฯ ตรวจสอบเสียก่อน ภายหลังจากท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงทำการติดตั้งได้ 

2.4 วัสดุ 

 วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิดจะต้องมีคุณภาพดีไม่มีตำหนิหรือสนิม มีมาตรฐานสามารถปรับความเค้น
และเครียดและพิกัดต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป และต้องมีขนาดตามระบุในแบบ 

2.5 การประกอบและติดตั้ง 

งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด จะต้องมีขนาดรูปร่างตามระบุในแบบขยาย การพับ ตัดหรือตัดต่อ จะต้อง
เรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนวและระดับรอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบและสนิท การยึดด้วย 
น็อตสกรู ทุกแห่งต้องใส่แหวนรองรับและขันสกรูจนแน่น 

2.6 การตกแต่ง 

วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมดจะต้องล้างให้สะอาดปราศจากสนิม รอยต่อและรอยเชื่อมต่างๆ จะต้องขัดตกแต่งให้
เรียบร้อยและทาสีกันสนิมก่อน จึงทำการทาสีหน้าตามระบุในงานทาสีได้ 
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3. งานหินสังเคราะห์ 

3.1 หินสังเคราะห์ เป็นวัสดุประเภท RIENFORCED MODIFIED ACRYLIC SOLID 
SURGACE  มีส่วนผสมของหิน และแร่ธาตุตามธรรมชาติบีบอัดโดยใช้ความดันสูง
เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น(HOMOGENOUS) ไม่มีรูพรุน 

3.2 ผลิตภัณฑ์  Acrylate, Unsaturated NGP Polyester Resin Filled ATH 
(Aluminum-tri-hydrate) และ Normal  Mineral หรือผลิตจาก Solid acrylic 
surface 100%  PolymethylmeThacrylate(PMMA) แผ่นมีความหนา 12 มม. 
สามารถขึ้นรูปได้ตั้งแต่ 12 มม. ทนความร้อน 180 องศา เซลเซียส ตามมาตรฐาน
ทดสอบ NEMA LD-3-3,6 วัสดุทีความยืดตัว 0.3% ตามมาตรฐานการทดสอบ 
ASTM D-638 สามารถดัดโค้งได้ด้วยความร้อน แผ่นวัดสุไม่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีรูพรุนเชื้อราและแบคทีเรียไม่ฝังตัวและเจริญเติบโตบนแผ่น, ไม่ก่อ
เกิดควันเมื่อเกิดการเผาไหม้ และเปลวไฟลุกลามไม่ก่อให้เกิดสารพิษในกรณีติดไฟ 

อัตราการขยายและหดตัวในอุณหภูมิร้อยเย็นได้ตามมาตรฐาน ASTM D696 รับประกันการคงสภาพสี 10 
นับจากวันส่งมอบงาน 
 
  ผลิตภัณฑ์  CORINA 
      SOLITAIRE 
      TRISTON 
      PORT 09 
      หรือเทียบเท่า 
 
4. งานผนัง 

 งานผนังโครงเคร่าโลหะ, ผนังกรุไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ด 
4.1 วัสดุ 

- ไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ดใช้ชนิดหนา 8-12 มม. ชนิดปลายลาดเหมาะสำหรับใช้ฉาบเรียบ 
- เคร่าผนัง ใช้ชนิดเหล็กอาบสังกะสี ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า 90 มม. ประกอบด้วย C Section ใช้ทาง
ตั้งและ U Section ใช้แนวนอน ระยะห่างของโครงเคร่า @ 0.40 ป 1.20 # การต่อเคร่าในแนวตั้งกับ
แนวนอน พยายามให้มีผิวหน้าเสมอกันเพ่ือป้องกันมิให้แผ่นเป็นคลื่น 
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- Corner Bead และ Casing Bead จะต้องจัดเตรียมให้ไว้ติดตั้งสำหรับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ที่
ซนกับช่องเปิดของวงกบประตู หน้าต่างหรือช่องเปิดต่างๆ ในส่วนที่ผนังยิบซั่มชนกับผนังอ่ืนๆ หรือ
โครงสร้างและตามตำแหน่งที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร แผ่น Corner Bead และ Casing Bead จะต้องใช้
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.5 มม. รอยชนต่างๆ ของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด กับวงกบ
ประตูหน้าต่างหรือผนังชนอ่ืน หรือโครงสร้างจะต้องเว้นร่องไว้ 6-8 มม. แล้วฉีดด้วย Silicone 
 4.2 ตัวอย่าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุต่างๆ มาเพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อนติดตั้ง 

4.3 การติดตั้ง 

 ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ด เรียบโครงเคร่าเหล็ก จะต้องได้ดิ่ง ได้ฉากกับผนังด้านอื่นๆ ความเรียบ
ของผิวในระยะความยาว 1.20 จะต้องไม่เป็นแอ่งหรือนูนเกิน 2 มม. 
การติดตั้งจะต้องเป็นไปตามท่ีปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์
มาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ ติดตั้งให้ครบถ้วน C Section ในแนวดิ่งและต้องยึดกับโครงสร้าง
ทั้งดานบนและด้านล่าง สำหรับที่หยุดลอยโดยไม่ชนกับผนังอ่ืนๆ หรือโครงสร้าง C Section ด้านริมสุด 
จะต้องใช้ Section คู ่

4.4 การป้องกัน 

ผนังที่ได้กรุและฉาบแนวแล้ว จะต้องได้รับการดูแลมิให้โดนน้ำ น้ำมัน หรือคราบต่างๆ ความชำรุดของผิวที่
เกิดข้ึนไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม จะต้องเปลี่ยนซ่อมแซมแผ่นยิบซั่ม การเปลี่ยนป่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ด 
จะต้องเปลี่ยนในส่วนที่โครงเคร่า และริมด้านท่ีจะต้องฉาบรอยต่อ จะต้องทำให้เหมือนแผ่นชนิดปลายลาด 
การเปลี่ยนแผ่นจะต้องเปลี่ยนเป็นพื้นที่ ½ แผ่น หรือ เต็มแผ่นตามท่ีผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควร 

4.5 ผนังกรุวัสดุอื่น 

 ผนังที่ระบุให้กรุวัสดุอ่ืนตามแบบ ให้ใช้โครงเคร่าเช่นเดียวกับผนังกรุไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ด และใช้
กรรมวิธีการติดตั้งตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตหรือตามที่ระบุเป็นพิเศษตามแบบ 

4.6 ผนังกรุไม้สักอัด โครงเคร่าไม้ 

- วัสดุ ไม้อีดสักขนาดหนา 4 มม. คุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 178-2519 เกรด เอ คัดลาด 
- การติดตั้ง กรุไม้อัดสักลงบนไม้อัดยางหนา 6 มม. โครงไม้ยางขนาดระบุตามแบบ อัดด้วยกาวให้
แน่นสนิท ขัดแต่งผิวและรอยต่อให้เรียบร้อย เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วผิวไม้อัดจะต้องเรียบไม่เป็นรอยเคลื่อน 
รอยต่างๆ ให้เป็นไปตามระบุในแบบหรือรายการประกอบ 
 
 4.7 งานผนังพิเศษ 
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 ผนังชนิดอ่ืนที่ระบุตามแบบ ให้ใช้กรรมวิธีการประกอบและติดตั้งตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต 
หรือตามท่ีมีการระบุเป็นพิเศษตามรายละเอียดในแบบก่อสร้าง 
 
5. งานก่ออิฐฉาบปูน 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการแบบงานสถาปัตยกรรม 
 
6. งานฝ้าเพดาน 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการแบบงานสถาปัตยกรรม 
 
7. งานระบบวิศวกรรมสาขาต่างๆ 

ให้ดูรายละเอียดในรายการแบบงานวิศวกรรม ในกรณีท่ีงานตกแต่งภายในจะต้องดำเนินการ
ภายในหน่วยงานที่กำลังก่อสร้างอยู่ งานวิศวกรรมในระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบโทรศัพท์ และสื่อสาร รวมทั้งงานอ่ืนๆ ผู้ว่าจ้าง
จะต้องยึดถือข้อกำหนดในการก่อสร้าง คือ ชนิดและขนาดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การเดินท่อ การ
เดินสาย การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ และงานอ่ืนๆ ยกเว้น งานส่วนที่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษใน
การแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ ตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เข้าไปดำเนินการนี้ 
โดยผู้ว่าจ้างจะต้องศึกษาแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบรวมทั้งข้อกำหนด 
(Specification) ในงานระบบต่างๆ ดังกล่าวของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการใช้เข้าใจชัดเจนโดย
ละเอียดเสียก่อน และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop Drawing สำหรับงานในระบบวิศวกรรมสาขา
ต่างๆ ส่งให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน เพ่ือร่วมพิจารณาความเหมาะสมและปรับปรุงให้เข้ากับงานระบบ
หลักของอาคาร ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและทำงานประสานกับผู้รับจ้างรายอ่ืนเพ่ือให้งานทุก
ส่วนสำเร็จลุล่วงไปโดยเรียบรอ้ยสมบูรณ์ 

ค่าใช้จ่ายในการต่างๆ ข้างต้นนี้ เป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด จะนำมาเป็นเหตุในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือต่อสัญญาใดๆมิได้ 

 
8. งานตกแต่งผิว 

8.1 ขอบเขตงาน 
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 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็น เพ่ือทำงานให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายของแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ เพื่อให้งานเรียบร้อยและ
สมบูรณ์ 

8.2 วัสดุ 

วัสดุที่ใช้กรุแต่งผิวทุกชนิด ต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐาน เรียบร้อยสมบูรณ์ ตามชนิดและขนาดของวัสดุนั้นๆ 
ตามท่ีกำหนดไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ 
 

8.3 ตัวอย่าง 

 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างของวัสดุแต่ละประเภท ที่จะใช้ในงานตกแต่งต่อผู้ว่าจ้างหรือ ผู้มี
อำนาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมรายละเอียด ชื่อบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย  กรรมวิธีในการ
ประกอบติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) วัสดุที่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ว่าจ้างหรือผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาและได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ว่าจ้างหรือ ตัวแทน แล้ว
เท่านั้น ที่จะนำไปใช้งานได้ 

8.4 การประกอบติดต้ัง 

 การประกอบและติดตั้งวัสดุชนิดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกรรมวิธีที่ถูกต้องของบริษัทผู้ผลิต หรือ
ตามท่ีระบุไว้ในแบบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนแล้วเท่านั้น 

8.5 ชนิดของวัสดุ 

  หินอ่อน – หินแกรนิต (Granite) : ชนิดและขนาดของหินอ่อนหรือหินแกรนิตใน
แต่ละสว่นให้เป็นไปตามท่ีระบุในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 
- การเตรียมผิวหน้า ให้ใช้กรรมวิธีเช่นเดียวกับการกรุกระเบื้องเคลือบ 
- ตัวอย่าง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างหินอ่อนหรือหินแกรนิต พร้อมทั้งอุปกรณ์การยึดแผ่นกับผนัง
ต่างๆ รวมทั้ง Shop Drawing ของ Tile Pattern และกรรมวิธีการติดตั้ง เสนอต่อผู้รับจ้าง หรือผู้มีอำนาจ
อนุมัติก่อนทำการติดตั้ง 
  - การปูหินอ่อน – หินแกรนิต ให้ใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อทราย 1: 3 โดย
ปริมาตรผสมน้ำยา ยึดกระเบื้อง 
 การปูหินอ่อน – หินแกรนิต ต้องคัดเลือกหินอ่อนหรือหินแกรนิตที่มีคุณภาพ และสีสันต่อเนื่องใน
พ้ืนที่เดียวกัน และจะต้องปูแผ่นตรงกลางห้องเข้าทางผนัง โดยให้เลือกเศษแผ่นหินที่พ้ืนหรือผนัง 2 ข้าง
เท่ากัน ซึ่งไม่น้อยกว่าครึ่งแผ่น หรือตามท่ีระบุไว้ในแบบเส้นแนวต่อทุกเส้นจะต้องขนาด ตรงหรือทำมุมฉาก
กับแนวผนังภายในห้อง 
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แผ่นหินเมื่อปูเสร็จแล้ว จะต้องเรียบไม่มีรอยสะดุดแบบแยกเป็นคลื่น ส่วนที่ติดกับท่อระบายน้ำหรือส่วน
อ่ืนๆ ที่อยู่บนพื้นจะต้องปูแผ่นหินให้ประณีต ทำให้แนบสนิท และหลังจากปูเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทิ้งไว้ให้
แห้ง โดยไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือรับน้ำหนักเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงต้องล้างทำความสะอาดซ่อมแซม
แผ่นหินที่ไม่เรียบร้อย และอุดรอยต่อของแผ่นหินด้วยซีเมนต์ขาวให้เรียบร้อย พ้ืนและผนังเมื่อปูแผ่นหิน
เสร็จแล้วให้ทำความสะอาดและขัดด้วย Wax 2 ครั้ง 
แนวรอยต่อของแผ่นหินต้องเป็นแนวเส้นตรง และทำมุมฉากกัน ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบขยายแสดงการจัด 
Pattern ของแผ่นหิน และการเสริมพ้ืนโดยละเอียด รวมทั้งกรรมวิธีการติดตั้งเสนอต่อผู้ว่าจ้าง หรือผู้มี
อำนาจอนุมัติพิจารณา เพ่ือพิจารณาและยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการติดตั้ง 
เมื่องานเสร็จแล้ว ผิวแผ่นหินทุกแผ่นจะต้องเป็นแนวระนาบเดียวกัน โดยสามารถใช้กรอบอลูมิเนียมตัว U 
ขนาด 1”X4” เส้นตรงยาว 1.50 ม. วางทาบผิวพ้ืนได้ ผิวทุกส่วนจะต้องสัมผัสกับผิวหน้ากว้างอลูมิเนียม
พอดีทุกจุด ถ้าส่วนใดไม่พอดีต้องรื้อออกทำใหม่ 
 
  Stainless Steel 
  - ชนิดและขนาดของ Stainless Steelต้องได้รับมาตรฐานที่ระไว้ในแบบ
รายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 
  - ตัวอย่าง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างหรือวัสดุอุปกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตั้ง 
เสนอต่อ 
   ผู้ออกแบบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือ
อนุมัติก่อนนำไปติดตั้งวัสดุที่รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ว่าจ้าง
หรือตัวแทนฯ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ แล้วเท่านั้น จึงจะนำไปใช้งานได้  
  - การติดตั้ง ให้ติดตั้ง Stainless Steel บนไม้อัดยางหนา 10 มม. โครงเคร่า 1”x 
2” @0.40# อัดด้วยกาวแผ่น Stainless Steel ยึดด้วย Screw Stainless Steel ในส่วนที่จำเป็นแล้ว จึง
นำไปติดตั้งในส่วนที่กำหนด เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ผิว Stainless Steel ต้องเรียบไม่เป็นคลื่นแนวเส้นตรง 
รอยเชื่อมต่างๆ ให้ปัดหรือขัดให้เรียบเป็นผิดเดียวกัน 
 
  ทองเหลือง 
  - ข้อกำหนดเหมือน Stainless Steel 
 
  แผ่นพลาสติกลามิเนต 
  - ชนิดและขนาด ต้องได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการ
ประกอบแบบ 
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  - ตัวอย่าง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างหรือวัสดุและอุปกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการ
ติดตั้งเสนอต่อผู้ว่าจ้าง หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ เพ่ืออนุมัติก่อนนำไปติดตั้ง วัสดุที่รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษร และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือ ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาแล้วเท่านั้น 
จึงจะนำไปใช้งานได้ 
   การเตรียมพ้ืนผิวที่จะกระ ปัดผง ฝุ่น เศษสิ่งของต่างๆ ตามซอกมุมออกให้หมด พ้ืนผิว
จะต้องสะอาดปราศจากเศษวัสดุและคราบน้ำมันต่างๆ 
  - การกรุแผ่นพลาสติกลามิเนตถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืน กำหนดให้ใช้กรุบนไม้อัดสัก 
เกรด เอ หนา 4 มม. ซึ่งจะต้องทำการกรุด้วยการใช้เครื่องจักรจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเท่านั้น ห้ามไม่ให้
นำแผ่นลามิเนตมากรุเองที่หน้างานโดยเด็ดขาด โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานที่ทำการกรุแผ่น
เสนอผู้ควบคุมงานด้วย 
  - รองต่อทั่วไปสำหรับงานติดตั้ง Compact Laminate ให้เว้นตามรูปแบบและ
ข้อกำหนดในแบบโดยทั่วไปให้เว้นช่องกว้าง 4 มม. (เท่าความลึกของแผ่น Laminate กรุบนไม้อัด 4 มม.) 
ภายในร่องทำสีเดียวกับสี Laminate 
   ผลิตภัณฑ์ของ 
   - LAMITAK 
   - FORMICA 
   - EDL 
   - หรือเทีบเท่า 
    ตัวอย่างสีและลายให้ดูเอกสารประกอบแบบมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ 
 
9. งานเฟอร์นิเจอร์ 

9.1 งานเฟอร์นิเจอร์ในงานตามข้อกำหนดนี้ มีความหมายรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ชนิดติดกับที่หรือ
เฟอร์นิเจอร์ติดผนัง (Fixed Furniture)  เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Loose Furniture or 
Movable Furniture) และงานอื่นๆ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ จัดซื้อ ประกอบแบบติดตั้ง
ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 

9.2 การตรวจสถานที่ 

  ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบระยะต่างๆ จากหน่วยงานจริงก่อนการดำเนินงาน เพ่ือให้
ทราบระยะและปัญหาในการดำเนินงาน ณ หน่วยงาน หากมีข้อขัดแย้งหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียด
หรือรายการประกอบแบบ ให้แจ้งต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็นข้อยุติ 
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9.3 วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 

 ให้เป็นไปตามข้อกำหนในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 
 

9.4 ตัวอย่าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง วัสดุอุปกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตั้งเสนอต่อผู้
ว่าจ้างเพ่ืออนุมัติก่อนนำไปติดตั้งวัสดุที่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วเท่านั้น จึงจะ
นำไปใช้งานได้ 

9.5 งานเฟอร์นิเจอร์เข้าท่ี หรือเฟอร์นิเจอร์ติดผนัง (Fixed Furniture) 

 - การติดตั้ง 
ในการติดตั้งประกอบเฟอร์นิเจอร์เข้าที่ หรือเฟอร์นิเจอร์ติดผนังช่วงระยะต่างๆ ผู้รับจ้างต้องเตรียมเพ่ือการ
ตัดต่อเข้ามุมกับหน่วยงานก่อนการติดตั้ง หากเฟอร์นิเจอร์ที่จะติดตั้งปิดบังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
ผู้รับจ้างต้องเคลื่อนย้ายหรือปรับอุปกรณ์ต่างๆ ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ต้องผ่าน
การอนุมัติและตรวจสอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ  
  - การตรวจสอบ 
 ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ออกแบบสามารถท่ีจะตรวจและดูความ
คืบหน้าของงานระหว่างดำเนินการทั้งท่ีโรงงานและ ณ หน่วยงานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา ตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน
จะกระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกในการตรวจงานได้ตลอดเวลา 
  - การประกอบ 
 ทำตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ การประกอบไม้ ให้ใช้ตะปูเกลียวสำหรับใช้งาน
ไม้แบบฝังในเนื้อไม้ อุดด้วยพุดตี้ ขัดด้วยกระดาษทราย แต่งผิวนอก การประกอบหรือเข้าไม้ให้ใช้วิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธีดังต่อไปนี้เท่านั้น คือ ตะปูเกลียว เข้าเดือยไม้, เข้าแบบปากฉลาม และอัดกาวแน่น การ
ติดตั้งต้องเข้าที่สนิท ได้ระดับทั้งทางตั้งและทางนอน และยึดเข้าท่ีอย่างถาวร 
- งานโครงไม้ 
 ทำตามข้อกำหนดในหมวดงานไม้ 
- บานเปิด, บานเลือน และลิ้นชักต่างๆ 
 กรอบบานเปิด, บานเลือน และหน้าลิ้นชักท่ีมองเห็นได้จากภายนอกทั้งหมด ให้ใช้ไม้สักกรุไม้อัดสัก 
หรือตามระบุในแบบรายละเอียด ขนาดตามที่ระบุในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ ไม้พ้ืน
ลิ้นชักท้ังหมดใช้ไม้อัดยางมีความหนา 6 มม. ตู้บานเปิดทุกบานติดก้ามปูจับบานทุกบาน ลิ้นชักติดรางเลื่อน
ตามรายการประกอบแบบ 
- งานไฟฟ้า และโทรศัพท์ในเฟอร์นิเจอร์ 
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 เนื่องจากมีการเดินสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ในเฟอร์นิเจอร์บางแบบ โดยจะทำการร้อยสายไฟ
และติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า โทรศัพท์ และสวิทซ์ระบบปรับอากาศ ให้ผู้รับจ้างปรึกษาผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือ
ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนดำเนินการประกอบงาน
เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด 

9.6 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Loose Furniture or Movable Furniture) 

- ตรวจสอบงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้ทำตัวอย่างตามท่ีกำหนด ในแบบรายละเอียดหรือรายการ
ประกอบแบบตามข้ันตอนเพ่ือตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องดังนี้ 
- เก้าอ้ี และโซฟา เมื่อทำโครงเหล็กหรือโครงไม้ สานผ้ากระสอบกรุ No Sag Spring บุฟองน้ำหุ้มผ้า
ด้ายดิบเสร็จ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ แล้วจึงหุ้มผ้าจริงได้ เพ่ือนำเสนอผู้ว่าจ้าง
ตรวจสอบอนุมัติ และรับไว้เป็นตัวอย่างเพ่ือควบคุมมาตรฐานและถือเป็นส่วนหนึ่งของงานในสัญญา 
- โต๊ะ และตู้ต่างๆ เมื่อทำโครงประกอบไม้ติดตั้งบานประตู และลิ้นชักเสร็จ  นำเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือ
ตัวแทนฯ หรือ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ตรวจเพื่ออนุมัติ แล้วให้ทำสี ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ นำเสนอผู้ว่าจ้างหรือ
ตัวแทน ตรวจสอบอีกครั้ง และรับไว้เป็นตัวอย่างเพ่ือควบคุมมาตรฐานและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
- การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งงานเข้าท่ีตามตำแหน่งที่ระบุในแบบรายละเอียดและรายการ
ประกอบแบบตามสภาพที่เรียบร้อย การตรวจรับงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่จัดวางถูกต้องตามตำแหน่งที่ระบุ
ในแบบ หรือตามตำแหน่งที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ จะไม่ตรวจรับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่อยู่ในโกดัง โรงงาน 
หรือสถานที่อ่ืนๆ ทั้งสิ้น 
- งานตู้ โต๊ะ และเก้าอ้ีต่างๆ 
 : งานประณีตที่มองเห็นทั้งหมดเป็นไม้สัก ไม้อัดสักทั้งหมด นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืน ทำ
สี ตามรายการและตัวอย่าง 
 : พลาสติกลามิเนต ทั้งหมดสำหรับหน้าโต๊ะ และตู้ความหนา 0.8 มม. สีและคุณภาพตาม
ตัวอย่างที่ระบุในแบบขนาดและรอยต่อทำตามแบบ การติดตั้งทำตามกรรมวิธีหรือคำแนะนำของ
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย 
 : หนังเทียม คุณภาพและสีตามตัวอย่างที่ระบุในแบบขนาดและรอยต่อตามแบบให้ใช้กาวลา
เท็กซ์ในการติดตั้ง 
 

9.7 การกรุผิวหน้า 

 ไม้อัด : 
 - ในการกรุผิวหน้างานเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้อัด การเข้าไม้ให้ใช้กาวทาที่โครงและส่วนที่ยึดติด
ก่อนที่จะยึดด้วยตะปูพุกหรือตัดหัว และส่งให้ลึกลงไปในเนื้อไม้ การตอกตะปูต้องทำด้วยความประณีตไม่มี
รอยหัวค้อนปรากฏที่ผิว ระยะตอกตะปูต้องห่างไม่เกิน 20 ซม. และต้องอัดแนวต่อไว้จนกว่ากาวจะแห้ง
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สนิท ในกรณีท่ีต้องทำกาต่อไม้อัดตามแนวยาวเกิน 240 เมตร ให้กรุลายไม้ขวางแนวความยาวของตู้ 
นอกจากจะมีวัสดุอ่ืนกรุทับหน้า ขอบและสันไม้อัดทั้งหมดต้องไสให้เรียบและได้แนวก่อนทำการกรุ และต้อง
ไม่มีรอยห่างระหว่างโครงกับไม้อัดและต้องปิดหัวไม้อัดโดยใช้ผิวไม้สักในส่วนที่สามารถมองเห็นได้จาก
ภายนอกตู้หรือใช้ไม้ยาง หรือไม้เนื้อแข็งในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ไม้อัดที่ใช้ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเท่าของบริษัท ไม้อัดไทยบางนา จำกัด 
 
 แผ่นพลาสติกลามิเนต :  
 - ก่อนการดำเนินการ ให้ตรวจสอบขนาดและส่วนที่จะกรุและตัดแต่งพลาสติกลามิเนตให้ได้
ขนาดแล้วทำความสะอาดส่วนที่จะกรุ ปัดผง ฝุ่น เศษไม้ต่างๆ ตามซอกมุมออกให้หมดก่อนที่จะทากาวยาง
ที่ผิวและส่วนที่จะประกบติดกัน และอัดติดแน่นอย่าให้มีฟองอากาศหรือเป็นคลื่น และอัดด้วยแม่แรงหรือ
สิ่งกดทับอ่ืนๆ จนกาวแห้งสนิท และแต่งขอบลบมุมเล็กน้อย ในกรณีที่มีการเข้ามุมให้ส่วนที่อยู่ด้านบนทับ
ขอบส่วนที่อยู่ด้านล่าง และอัดขอบให้แน่น แผ่นพลาสติกลามิเนต ใช้ผลิตภัณฑ์ 
 - ลามิเนตลายไม้ ให้ใช้รุ่นที่ผิวหน้า มีผิว Texture เหมือนธรรมชาติ ไม่ใช้แบบผิวเรียบ ก่อน
ดำเนินการให้จัดหาตัวอย่างนำเสนอก่อนดำเนินการ ตัวอย่างเช่นหากใช้ลามิเนตลายไม้ของ FORMICA ระบุ
รหัสผิว เป็น Naturelle [NT] หรือ Dry grain [D8]  หากเป็นยี่ห้ออ่ืนให้เทียบเท่า หากมิได้ระบุเป็นอย่าง
อ่ืน 

ผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 
FORMICA สี รุ่น ระบุภายหลัง  
EDL สีรุ่นระบุภายหลัง  
LANITAC สีรุ่นระบุภายหลัง  

 
หินสังเคราะห์ เป็นวัสดุประเภท RIENFORCED MODIFIED ACRYLIC SOLID SURFACE มีส่วนผสมของ
หินและแร่ธาตุตามธรรมชาติบีบอัดโดยใช้ความดันสูงเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น (HOMOGENEOUS)ไม่มีรู
พรุน 
ผลิตภัณฑ์ Acrylate, Mineral หรือผลิตจาก Solid acrylic surface 100% PolymethylmeThacrylate 
(PMMA) แผ่นมีความหนา 12 มม. สามารถขึ้นรูปได้ตั้งแต่ 2 มม. ทนความร้อน 180 องศาเซลเซียส ตาม
มาตรฐานทดสอบ NEMA LD-3-3,6 วัสดุมีความยืดตัว 0.3% ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D-638 
สามารถดัดโครงได้ด้วยความร้อน แผ่นวัสดุไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีรูพรุน เชื้อรา และแบคทีเรีย
ไม่ฝังตัวเจริญเติบโตบนแผ่น ไม่ก่อเกิดควันเมื่อเกิดการเผาไหม้ และเปลวไฟลุกลามไม่ก่อให้เกิดสารพิษใน
กรณีติดไฟ อัตราการขยายและหดตัวในอุณหภูมิร้อนเย็นไม้มาตรฐาน ASTM D696, รับประกันการคง
สภาพสี 10 ปี นับจากวันส่งมอบงาน 
โดยกำหนดให้ใช้แผ่นหินสังเคราะห์ ของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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ผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 
- CORIAN สี รุ่นระบุภายหลัง  
- SOLITAIRE รุ่นระบุภายหลัง  
- TRISTON รุ่นระบุภายหลัง  

  
  STAINLESS STEEL : 
  - Stainless Steel ที่ใช้ ความหนาตามที่กำหนดและเรียบสม่ำเสมอ ก่อนติดตั้งต้อง
ปรับแต่งส่วนที่จะทำการกรุ ให้ลบมุมส่วนที่เป็นสันหรือเหลี่ยม ส่วนวิธีการติดตั้งเหมือนแผ่นพลาสติกลาม
เนต แต่ให้พับซ่อนขอบแผ่น Stainless Steel ให้เรียบร้อย ผิว Stainless Steel ต้องเรียบไม่เป็นคลื่น แนว
สันต้องตรง รอยเชื่อมต่างๆ ให้ขัดหรือปัดให้เรียบร้อยเป็นผิวเดียวกัน 
 

9.8 งานสีและการทำผิว 
หมายถึงการพ่น, การทำ, การลงขี้ผึ้ง, การทาน้ำมันต่างๆ ตลอดจนงานตกแต่งอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ยกเว้นส่วนที่กำหนดให้เป็นวัสดุอ่ืน 
ขั้นตอนการทำสี 
ประเภทสี 
- สีน้ำมัน 
- ทาแชลแลคและทาน้ำมัน ทาหรือพ่นบนผิวไม้ 
- สีอื่นๆ จะระบุเพิ่มเติมไว้เฉพาะงาน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง 
 
การเตรียมงานรองพ้ืน 
- งานไม้ 
ส่วนที่เป็นงานไม้จะต้องแห้งสนิท ปัดฝุ่นผงและเศษวัสดุต่างๆ ให้ปราศจากรอยสกปรกหรือคราบน้ำมัน ย้ำ
หัวตะปูให้จมลงไปในเนื้อไม้ และอุดรอยต่อต่างๆ ให้เรียบร้อย ใช้กระดาษทรายขัดไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
ที่ทำสำเร็จจากโรงงาน ต้องทาสีรองพ้ืนหรือทาสีชั้นแรกตามข้อกำหนดก่อนที่จะนำมาติดตั้ง 
  - ส่วนที่เป็นโลหะ 
ก่อนอ่ืนต้องทำความสะอาดผิวโลหะให้ปราศจากสนิมฝุ่น และละลองต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ โดยใช้
กระดาษทรายหรือแปลงรวดขัด และล้างด้วยน้ำยากันสนิม เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดก่อนที่จะทาสีรองพ้ืน
เรดอ็อกไซด์ หรือดำเนินการทาสีหรือผิวที่ระบุให้ 
  การดำเนินงาน 
  การดำเนินงานหรือทำผิวทั่วไปให้ปฏิบัติตามหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  - สภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่เหมาะสมในการทาสี 
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ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทาสี หรือผิว ในขณะที่มีดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม เช่น ในวันที่อากาศชื้น หรือมีฝนตก 
ห้ามทาสีในบริเวณท่ีเปียกชื้น หรือมีฝุ่นละออง เมื่อมีการทาสีครั้งที่ 2 หรือ ในการทาสีแต่ละครั้งต้องรอให้สี
เดิมแห้งสนิทเสียก่อน 
  - การทาสีทุกครั้ง 
ผู้รับจ้างจะต้องปิดบริเวณอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ทาสีให้เรียบร้อยด้วย Tape และแกะออกเม่ือทาสีหรือผิวเสร็จแล้ว 
  - ก่อนทาสีจริงทุกครั้ง 
ผู้รับจ้างต้องเสนอตัวอย่างสีจริงครั้งสุดท้ายให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ พิจารณาก่อน หรือแสดงตัวอย่างของสี
กับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนโดยทาพ้ืนผิวนั้นๆ เป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ตารางเมตร ทุกๆ พ้ืนผิวที่จะต้องทำสีหรือ
ผิว หากผู้รับจ้างดำเนินการไปโดยพลการ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง จนเป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
  - การเก็บรักษาสี 
การเก็บรักษาสี จะต้องเก็บในที่ไม่อับชื้น และทุกสีที่กำหนดต้องจัดแยกแต่ละชนิด อย่าให้ปะปนกัน 
 
 
  การย้อมสีและพ่นสี 
 หลักการย้อมสีและพ่นไม้โดยทั่วไปมีดังนี้ 
 การย้อมสีไม้ 
  - ย้ำหัวตะปูต่างๆ ให้จมลงในเนื้อไม้ 
  - อุดรอยต่อ, หัวตะปูมุมต่างๆ ด้วยพุดตี้ หรือดินสอพองผสมแชลเลค 
  - ขัดผิวให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายหยาบ ถ้ามีรอยขรุขระให้อุดแต่งอีกครั้ง และ
ขัดด้วยกระดาษทรายเหมือนครั้งแก 
  - ปิด Tape กันแนวส่วนที่ไม่ได้ย้อมสี 
  - ลงฝุ่นจีนย้อมผ้า และขัดมันให้เรียบร้อยตามทสีที่ต้องการ (เฉพาะการทำสีโอ๊ค) 
  - การทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 1 หากมีรอบขนแปรงหรือผิวไม่เรียบ ขัดด้วย
กระดาษทรายละเอียด แต่งลายและรอยต่อต่างๆ 
  - ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 2 หากมีรอยขนแปรงให้ขัดให้เรียบร้อย ลงลูกประคบ 
แต่งสีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเคลือบผิวอีกครั้ง 
 
  การทาน้ำมันหรือสี 
  การทาน้ำมันหรือสี ในส่วนที่มองไม่เห็นได้จากภายนอกตู้ ให้ดำเนินการดังนี้ 
  - ย้ำหัวตะปู และอุดด้วยพุดดี้ ขัดผิวและปัดฝุ่นละอองให้เรียบร้อยและปิด Tape  
กัสส่วนที่ไม่ต้องการ 
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  - ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 1 และขัดผิวให้เรียบร้อยก่อนที่จะทาสีจริงครั้งสุดท้าย 
  งานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนี้ให้เสนอตัวอย่าง 1 ตารางฟุตเพ่ืออนุมัติงานสีไม้สำหรับ
เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  - สีไม้ เป็นสีแลคเกอร์มันกลับด้าน 
  - ชั้นที่ 1 ให้ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดโดยตลอดผิวนอกที่มองเห็น 
  - ชั้นที่ 2 ให้ลงแชลแล็คขาวใส 
  - ชั้นที่ 3 ให้ลงแลคเกอร์โดยใช้ลูกประคบโดยตลอด 
  - ชั้นที่ 4 ให้ขัดด้วยกระดาษทรายน้ำโดยตลอด 
  - ชั้นที่ 5 ให้พ่นแลคเกอร์ด้านโดยตลอด 
  - ชั้นที่ 6  ให้ขัดกระดาษทรายน้ำโดยตลอดอีกครั้ง 
  - ชั้นที่ 7 ให้พ่นแลคเกอร์ด้านขั้นสุดท้าย 2 ครั้ง โดยตลอด ส่วนสีของเนื้อไม้ให้ทำ
ตามตัวอย่าง 
10. งานประตูหน้าต่างและวงกบอลูมิเนียม 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
11. งานกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องโมเสค 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
 
12. งานกรุกระเบื้องแผ่นเรียบ หรือกระเบื้องใยหิน 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
 
13. งานทำพื้นกระเบื้องยาง 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
 
14. งานเครื่องสุขภัณฑ์ 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
15. รายการแบบแสงสว่าง 

รายการแบบแสงสว่างดังกล่าวดังต่อไปนี้ เป็นการแสดงถึงการออกแบบควบคุมแสงสว่างเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ โครงการทั้งในแง่ของการอำนวยความสะดวกในการใช้งานแสงสว่างทั้งภายในและ
ภายนอก การควบคุมแสงสว่างให้มีความสัมพันธ์กับแสงธรรมชาติ การควบคุมแสงสว่างตามสภาวะการ
เคลื่อนไหวของบุคคลในพ้ืนที่ ตลอดจนการควบคุมแสงด้วยเวลา โดยพิจารณาใช้พลังงานของแสงสว่าง
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เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม การพิจารณาส่วนประกอบอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้นๆ กล่าวคือ: 

ก. ระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย การกระจายไฟฟ้า (Distribution) การป้องกัน 
(Protection) และความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

ข. รายการประกอบแบบระบบควบคุมแสงสว่างเป็นการแสดงถึงแนวทางในการควบคุม ซึ่งมี
การประมาณการค่าความต้องการไฟฟ้าเป็นเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนรูปแบบการกระจาย
ระบบไฟฟ้าจริงต้องดูจากแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 

ค. การเพ่ิมหรือลดปริมาณการปรับอากาศอันเนื่องมาจากระบบควบคุมแสงสว่าง 

ง. ส่วนประกอบทางกลเพ่ือความจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแสงสว่างกับ ฝ้าเพดาน 

ผนัง, เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนโครงสร้างของอาคาร 
จ. การออกแบบโครงสร้างในการยึดอุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง 

 



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
ภำคผนวก ก

ภาคผนวก ก

ตัวอย่าง รูปแบบ และรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 
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ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

F1

หินออ่น แบล็คมาควินา่
ขนาด 90x90 ซม. ผิวซาตนิ (ขดัโฮน)
ดรูายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม หมวด
งานหิน น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ 

F2

กระเบือ้งหินขดัส าเรจ็รูป ขนาด 60x60 ซม. ใส่
รอ่ง STAINLESS ขนาด 3x32mm. ทกุระยะ 
1.20 m. 

F3

กระเบือ้งหินขดัส าเรจ็รูป ขนาด 60x60 ซม.

F4

กระเบือ้งพอรซ์เลน ผิวกึ่งเงากึ่งดา้น สีเทาออ่น
ขนาด 60x60 ซม. น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนิน

F5

กระเบือ้งพอรซ์เลนสีเทาออ่น ผิวมนั ขนาด
60x60 ซม. น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนิน

F6

ปพืูน้หินไวนิลลายไม้ (SPC FLOORING) ขนาด 
179x1220 หนา 5mm. รุน่ S530-04B หรือ รุน่ 
S530-12 C หรือ รุน่ S530-01C ย่ีหอ้ Rococo
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ 

Material Finishing
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ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

F7

กระเบือ้งพอรซ์เลน สีเทา ผิวหยาบ ขนาด 
60x60ซม.

F8

ฉาบเรียบขดัมนั

F9

หินแกรนิตสีด า ขดัหยาบ ขนาด 60x60 ซม.
ดรูายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม หมวด
งานหิน น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ 

F10

ท าระบบกนัซมึ PU ชนิดทา

F11

ผิวทรายลา้ง สรุปเลือกสีและขนาดทราย
ภายหลงั

F12

หินแกรนิตสีเทา ขดัหยาบ ขนาด 60x60 ซม.
ดรูายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม หมวด
งานหิน น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ 

Floor Material Finishing



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

F13

พรมอดัเรียบขนสัน้ สีเทาออ่น
ใชส้  าหรบัหอ้งซอ้มดนตรี

F14

Floor Material Finishing

F15

หินออ่น สีขาว
ขนาด 90x90 ซม. ดรูายการประกอบแบบ
สถาปัตยกรรม หมวดงานหิน น าเสนอตวัอยา่ง
ก่อนด าเนินการ 

ปพืูน้หินไวนิลลายไม้ (WPC VINYL FLOORING) 
ขนาด 225x1420 หนา 7 mm. สีโทนเทา รุน่ 
W700-05D Rococo หรือเทียบเทา่ น าเสนอ
ตวัอยา่งก่อนด าเนินการ 

F16

ผิว STAMP CONCRETE 280 ksc.
สีและแบบสรุปเลือกภายหลงั



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Aluminium
Cladding

Aluminium composite สี Medium Grey 
Metallic 022 MT ย่ีหอ้ KNAUF หรือเทียบเทา่
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Architecture Material Finishing

Aluminium composite สี Champagne Gold 
Metallic 014 MT  ย่ีหอ้ KNAUF หรือเทียบเทา่
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Aluminium composite สี Bright Silver 
Metallic 022 MT ย่ีหอ้ KNAUF หรือเทียบเทา่
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Aluminium
Frame 

Aluminium Frame สี เทาผิว Sahara
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Aluminium
Cladding

Aluminium
Cladding

วสัดซุบัเสียง
วสัดซุบัเสียง (ระบใุนงานอาคาร)
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

ST01

กรุหินออ่นสีขาว คดัพิเศษ AAA
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ST02

หินออ่นสีด าลายขาว คดัพิเศษ AAA
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ST03

หินแกรนิตด าอฟัคดัพิเศษ AAA น าเสนอตวัอยา่ง
ก่อนด าเนินการ

ST04

หินเทียมสีครสิตลัไวท ์(สีขาว)
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

GL01

กระจก TEMPERED ลามิเนตใส 8+4mm.ตดิ
ฟิลม์สีบรอนซ ์ลายตามแบบ (สรุปเลือก
ภายหลงั)

GL02

กระจกเงาสีชาด าหนา 6 mm. 
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Furniture Material Finishing



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

GL03

กระจกลามิเนตฟิลม์สีขาวพิเศษ 3+3 mm. 
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

GL04

กระจกเงาสีบรอนซ ์หนา 6 mm. 
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

GL05

กระจกเงาลามิเนตสีใส 3+3 6mm. น าเสนอ
ตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

GL06

กระจกใสสีบรอนซ ์หนา 8mm.
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

GL07

กระจกลามิเนตฟิลม์สีบรอนซ ์ 4+4 mm. 
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Furniture Material Finishing



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

LA01

ลามิเนตลายไมแ้นวตัง้สีไวทโ์อ๊คลายริว้ ขนาด
พิเศษ 1220x3050mm.
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

LA02

ลามิเนตลายไมแ้นวตัง้สีอมเทา –ขาว รุน่ 
LIGHT ELM / DWE 9018L ย่ีหอ้ EDL 
หรือเทียบเทา่
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Furniture Material Finishing

LA03

ลามิเนตลายไมแ้นวตัง้สีไวทโ์อ๊คลายริว้ น าเสนอ
ตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

LA04

ลามิเนตลายไมแ้นวตัง้สีเวงเก ้(น า้ตาล) น าเสนอ
ตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

LA05

ลามิเนตสีครีม ลายหนงั รุน่ NAPPA
ELC 9448DL ย่ีหอ้ EDL หรือเทียบเทา่
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

LA06

ลามิเนตสีเทา ผิวเนียน-ดา้น MATT-SOLIDS
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

LA07

ลามิเนตสีเทา-ด า ผิวเนียน-ดา้น MATT-SOLIDS
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

LA08

Furniture Material Finishing

LA09

ลามิเนตสีพืน้เรียบสีครีม เบจ
ผิวเนียน-ดา้น MATT-SOLIDS น าเสนอตวัอยา่งก่อน
ด าเนินการ

LA10

ลามิเนตขาว HIGH GOSS
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ลามิเนตสีเทา-ด า ผิวเงา HIGH GOSS
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

WP01

ผนงัทาสีน า้อะเคลิก ชนิดก่ึงเงากึ่งดา้น สีเทาเขม้ 
ย่ีหอ้ TOA supershield รุน่ 8295 หรือเทียบเทา่
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

WP02 ตรวจสอบงานอาคาร

WP03

ผนงัทาสีน า้อะเคลิก ชนิดก่ึงเงากึ่งดา้น สีน า้เงิน 
ย่ีหอ้ TOA supershield รุน่ 7357 หรือเทียบเทา่
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

WP04

ผนงัวอลเปเปอร ์มีTEXTUREในตวั (ระบสีุ
ภายหลงั) น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Furniture Material Finishing



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

W01

ไมจ้รงิไวทโ์อ๊ค ลายริว้ท าสีธรรมชาตกิึ่งเงากึ่งดา้น 
จดัหาตวัอยา่งน าเสนอก่อนด าเนินการ

W02

ไม ้MDF. ท าสีพน่ เทียบสีอลมูิเนียมคอมโพสิต
แผงตกแตง่โถงตอ้นรบัชัน้ 1
จดัท าตวัอยา่งน าเสนอก่อนด าเนินการ

W03

ไมอ้ดัไวทโ์อ๊คลายริว้ แบบตามระบ ุท าสี
ธรรมชาตกิึ่งเงากึ่งดา้น น าเสนอตวัอยา่งก่อน
ด าเนินการ

HF01

Aluminium composite สี Champagne Gold 
Metallic 014 MT  ย่ีหอ้ KNAUF หรือเทียบเทา่
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

HF02

สแตนเลสสีบรอนซ ์ผิว แฮรไ์ลนน์  าเสนอตวัอยา่ง
ก่อนด าเนินการ

HF03

กระเบือ้งหกเหล่ียมคละสี ขาว-เทา-ด า (50%-
35%-15%) ขนาด 12x14 cm. หกเหล่ียมตาม
แบบ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ 

Furniture Material Finishing



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

SF01

หนงั PU สีเทาออ่น
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Furniture Material Finishing

SF02

ผา้หุม้บฟุองยาง ซบัเสียง ผนงัตกแตง่ ลายผา้ทอมี
ชอ่งวา่ง สีเทาออ่น เคลือบผิวกนัน า้น าเสนอก่อน
ด าเนินการ

SF03

ผา้หุม้บฟุองยาง ซบัเสียง ผนงัตกแตง่ ลายผา้ทอมี
ชอ่งวา่ง สีครีม มีTexture ในตวั เคลือบผิวกนัน า้
น าเสนอก่อนด าเนินการ

SF04

ผา้หุม้บฟุองยาง ซบัเสียง ผนงัตกแตง่ คละ 3 สี 
ตกแตง่ ลายผา้ทอมีชอ่งวา่ง สีครีม, เทาออ่น ,
เทาเขม้ มีTexture ในตวั เคลือบผิวกนัน า้
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

SP01

ภายในตูท้  าสีพน่ สีขาวก่ึงเงากึ่งดา้น 
ท าสีตวัอยา่งน าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

SP02

ภายในตูท้  าสีพน่ สีด  ากึ่งเงากึ่งดา้น
ท าสีตวัอยา่งน าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

SD01

โคม LED SURFACE DOWNLIGHT (IP) 
L&E#ISSL1515 – 23LED - 60D สีด  า หรือ
เทียบเทา่
หลอด 23W LED-COB 60D
WARM WHITE 3000K

RD01

โคม LED RECESSED DOWNLIGHT (IP)
L&E#RAL102 – 23LED – 60D สีด  า หรือเทียบเทา่
หลอด 23W LED-COB 60D
WARM WHITE 3000K

LED01

โคม LED STRIPLIGHT (IP) / L&E#SLX6120 
12W/m. + Aluminum U-Channel สีมาตราฐาน
หรือเทียบเทา่
หลอด 12W/m. LED STRIPLIGHT
WARM WHITE 3000K

L01.1

โคม LED LINEAR / L&E#SLF248 (1200mm.) -
60LED – 14Dx48D หรือเทียบเทา่
หลอด 60W LED MODULE 14Dx48D WARM 
WHITE 3000K

L01.2

โคม LED LINEAR / L&E#SLF248 (300mm.) -
15LED – 14Dx48D หรือเทียบเทา่
หลอด 15W LED MODULE 14Dx48D WARM 
WHITE 3000K

L02.1

โคม LED LINEAR / L&E#SLF03 (1000mm.) -
24LED – 20Dx40D หรือเทียบเทา่ 
หลอด 24W LED MODULE 20Dx40D WARM 
WHITE 3000K

Lighting Fixture for FACADE LIGHTING



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

L02.2

โคม LED LINEAR / L&E#SLF03 (500mm.) -
12LED – 20Dx40D สีเทา หรือเทียบเทา่
หลอด 12W LED MODULE 20Dx40D
WARM WHITE 3000K

L02.3

FL01

โคม LED FLOOD LIGHT / L&E#SLS3144 –
100LED – 65DX120D(P10) สีด  าหรือเทียบเทา่
หลอด 100W LED MODULE 65DX120D(P10) 
WARM WHITE 3000K

Lighting Fixture for FACADE LIGHTING

โคม LED LINEAR / L&E#SLF03 (300mm.) -
7.2LED – 20Dx40D สีเทา หรือเทียบเทา่
หลอด 7.2W LED MODULE 20Dx40D
WARM WHITE 3000K



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

RD02

โคม RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
L&E#RSAM83D สีขาว หรือเทียบเทา่
หลอด 6W LED-MR16 L&E 60D
COOL WHITE 4000K

RD03

โคม RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
L&E#RSAM83D – 2 สีขาว หรือเทียบเทา่
หลอด 2 x 6W LED-MR16 L&E 60D
COOL WHITE 4000K

RD04

โคม RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
L&E#RSAM83 – 2 สีขาว หรือเทียบเทา่
หลอด 2 x 6W LED-MR16 L&E 60D
COOL WHITE 4000K

RD04-
BK

โคม RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT / 
L&E#RSAM83/BK – 2 สีด  า หรือเทียบเทา่
หลอด 2 x 6W LED-MR16 L&E 60DCOOL 
WHITE 4000K

RD05

โคม LED RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT/ 
L&E#RSAL83 – 2 x 13LED – 36D สีขาว หรือ
เทียบเทา่
หลอด 2x13W LMD50 L&E 36D COOL WHITE 
4000K

RD05-
BK

โคม LED RECESSED ADJUSTABLE 
DOWNLIGHT/ L&E#RSAL83 – 2 x 13LED –
36D สีด  า หรือเทียบเทา่
หลอด 2x13W LMD50 L&E 36D
COOL WHITE 4000K

Lighting Fixture for Interior Lighting



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

RD06

โคม LED RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
/ L&E#RSAL83D – 13LED – 60D สีขาว หรือ
เทียบเทา่
หลอด 13W LMD50 L&E 60D
COOL WHITE 4000K

RD07

RD08

โคม RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
L&E#RAM83D – 13LED – 60D สีขาว หรือ
เทียบเทา่
หลอด 13W LMD50 L&E 60D
COOL WHITE 4000K

RD09

โคม RECESSED DOWNLIGHT / L&E#RDC125T สี
ขาว หรือเทียบเทา่
หลอด 12W LED-BULB
COOL WHITE 4000K

RA01

โคม RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
/L&E#RAM83 สีขาว หรือเทียบเทา่
หลอด 6W LED-MR16 L&E 36D
COOL WHITE 4000K

RA02

โคม LED RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
/ L&E#RAL83 – 13LED – 36D
สีขาว หรือเทียบเทา่ หลอด 13W LMD50 L&E 
36D COOL WHITE 4000K

Lighting Fixture for Interior Lighting

โคม LED RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
/ L&E#RSAL83D – 2 x 13LED – 60D สีขาว หรือ
เทียบเทา่
หลอด 2x13W LMD50 L&E 60D
COOL WHITE 4000K



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

F01

โคม LED BATTEN FLUORESCENT / 
L&E#LLBS40/1L สีขาว หรือเทียบเทา่ 
หลอด16W LED-T8 (2100lm./lamp)
COOL WHITE 4000K

F02

F03

โคม LED RECESSED LOUVER FLUORESCENT
L&E#LRST600/2L สีขาว หรือเทียบเทา่
หลอด 2x16W LED-T8 (2100lm./lamp)
COOL WHITE 4000K

F04

โคม LED RECESSED DIFFUSER FLUORESCENT
/ L&E#LRSTP600/2L สีขาว หรือเทียบเทา่ 
หลอด 2x16W LED-T8 (2100lm./lamp)
COOL WHITE 4000K

F05

โคม LED RECESSED DIFFUSER FLUORESCENT / 
L&E#LRSTP600/3L สีขาว หรือเทียบเทา่ 
หลอด 3x16W LED-T8 (2100lm./lamp)
COOL WHITE 4000K

F06

โคม LED RECESSED DIFFUSER FLUORESCENT
/ L&E#RPEL300/L/UGR/V2 – 40LED COOL 
WHITE 4000K สีขาว หรือเทียบเทา่
หลอด 40W LED MODULE
COOL WHITE 4000K

Lighting Fixture for Interior Lighting

โคม LED BATTEN FLUORESCENT / 
L&E#LLPUW/2L สีขาว หรือเทียบเทา่ 
หลอด 2x16W LED-T8 (2100lm./lamp)
COOL WHITE 4000K



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

TL01

โคมTRACK LIGHT / L&E#TRM86 สีขาวหรือ
เทียบเทา่ 
หลอด 6W LED-MR16 L&E 36D
COOL WHITE 4000K

LT01.3

P01

โคม LED PENDANT / L&E#PPEL300/L/UGR/V2 
– 40LED สีขาว หรือเทียบเทา่
หลอด 40W LED MODULE
COOL WHITE 4000K

RD07d

โคม LED RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
/ L&E#RSAL83D – 2 x 13LED – 60D 
(DIMMABLE) สีขาว หรือเทียบเทา่
หลอด 2x13W LMD50 L&E 60D
COOL WHITE 4000K

RD08d

โคม LED RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
/  L&E#RAM83D – 13LED – 60D (DIMMABLE) สี
ขาว หรือเทียบเทา่
หลอด 13W LMD50 L&E 60D
COOL WHITE 4000K

RA02d

โคม LED RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT / 
L&E#RAL83 – 13LED – 36D (DIMMABLE) สีขาว 
หรือเทียบเทา่
หลอด 13W LMD50 L&E 36D
COOL WHITE 4000K

Lighting Fixture for Interior Lighting

LIGHTING TRACK / L&E#LTR01 – 3.0m. สีขาว 
หรือเทียบเทา่



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

LED02

โคม LED STRIPLIGHT / L&E#SLX6120 –
12W/m. + Aluminum U-Channel สีมาตราฐาน 
หรือเทียบเทา่ หลอด 12W/m. LED STRIPLIGHT
COOL WHITE 4000K

LED02d

LED03

LED04

Lighting Fixture for Interior Lighting

โคม LED STRIPLIGHT / L&E#SLX6120 –
12W/m. + Aluminum U-Channel (DIMMABLE)
สีมาตราฐาน หรือเทียบเทา่ 
หลอด 12W/m. LED STRIPLIGHT
COOL WHITE 4000K
โคม LED STRIPLIGHT / L&E#SLX6090 – 8W/m. 
สีมาตราฐาน หรือเทียบเทา่ 
หลอด 8W/m. LED STRIPLIGHT
COOL WHITE 4000K

โคม LED STRIPLIGHT / L&E#SLN261 – 12W/m. 
+ Aluminum U-Channel สีมาตราฐาน หรือ
เทียบเทา่ 
หลอด 12W/m. LED STRIPLIGHT 
COOL WHITE 4000K



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

สวิทช์
ทาง
เดียว

สวิทชท์างเดียว 2 ชอ่ง 16A 250V พรอ้ม
อปุกรณ์ ย่ีหอ้ Schneider หรือเทียบเทา่

สวิทช์
หรี่ไฟ

สวิทชห์รี่ไฟ (dimmer) พรอ้มอปุกรณ์ ย่ีหอ้ 
Schneider หรือเทียบเทา่

เตา้รบั
โทรศพัท์
พร้อม

คอมพวิ
เตอร์

เตา้รบัโทรศพัท์
พรอ้มเตา้รบัคอมพิวเตอร์
พรอ้มอปุกรณ์ ย่ีหอ้ Schneider หรือ
เทียบเทา่

เตา้รบั
โทรทศัน์

เตา้รบัโทรทศัน ์พรอ้มอปุกรณ์ ย่ีหอ้ Schneider
หรือเทียบเทา่

Receptacle Fixture

เตา้รบั
ปลั๊ก

เตา้รบัปลั๊กคูมี่กราวด ์3ขา พรอ้มอปุกรณ์ ย่ีหอ้ 
Schneider หรือเทียบเทา่

เตา้รบั
ปลั๊กฝัง
พืน้

เตา้รบัปลั๊กคูมี่กราวด์ ฝังพืน้สีเงิน พรอ้มอปุกรณ์
ย่ีหอ้ Schneider รุน่ flexi
หรือเทียบเทา่



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

เตา้รบั
คอมพิวเ
ตอร์
ฝังพืน้

เตา้รบัคอมพิวเตอร ์CAT5E ฝังพืน้สี
เงิน พรอ้มอปุกรณ์ ย่ีหอ้ 
Schneider รุน่ flexi หรอื
เทียบเท่า

Receptacle Fixture

เตา้รบั
โทรศพัท์
ฝังพืน้

เตา้รบัโทรศพัท ์6P4C ฝังพืน้สีเงิน 
พรอ้มอปุกรณ์ ย่ีหอ้ Schneider 
รุน่ flexi หรอืเทียบเท่า



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

มือจบั
บาน 
WD1

มือจบั สเตนเลน PULL HDL STST 
MATT32X1000X1200 ย่ีหอ้ เฮเฟเล่
หรือเทียบเทา่

มือจบั
บานไม้

ชดุมือจบัแบบกา้นโยก 
สเตนเลส PC HANDLE SET 8 ST.ST.MATT
ย่ีหอ้ เฮเฟเล่
หรือเทียบเทา่

มือจบั
บาน
เล่ือน
หอ้งน า้

Mortise Lock บานทั่วไป ST.ST.LH/RH.24MM
ย่ีหอ้ เฮเฟเล ่หรือเทียบเทา่

Door and Window Equipment

มือจบั สเตนเลส PULL HANDLE 
ST.ST.MATT32X300MM ย่ีหอ้ เฮเฟเล่
หรือเทียบเทา่

Mortise 
Lock

Dead Bolt SD PC WC SNP W/R ST.ST 
35.5/35.5MM ย่ีหอ้ เฮเฟเล ่หรือเทียบเทา่

Dead 
Bolt
บาน
หอ้งน า้
คนพิการ

Mortise Lock บานเล่ือน SLID.DOOR LOCK 
PC STST. 55/20
ย่ีหอ้ เฮเฟเล ่หรือเทียบเทา่

Mortise 
Lock
บาน
เล่ือน



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

บานพบั บานพบัประตบูานไม ้วงกบอะลมูิเนียม
FLUSH HINGE ST.ST.100X71X2.5MM ย่ีหอ้ 
เฮเฟเล ่หรือเทียบเทา่

Door 
stopper
ตดิพืน้

Door and Window Equipment

Door stopper DOME DOOR STOP 
ST.ST.COL. 45X24MM
ย่ีหอ้ เฮเฟเล ่หรือเทียบเทา่

โช๊ค
ประตู

โช๊คประต ูDR.CLOSER TS1500F SILVER COL.
ย่ีหอ้ เฮเฟเล ่หรือเทียบเทา่

Dead Bolt SD DBL.PC SNP W/R ST.ST 
35.5/35.5MM
ย่ีหอ้ เฮเฟเล ่หรือเทียบเทา่

Dead 
Bolt
บาน
ทั่วไป

Dead Bolt SD GMK DOUB PC SNP 
35.5/35.5MM
ย่ีหอ้ เฮเฟเล ่หรือเทียบเทา่

Dead 
Bolt
ทางเขา้
หอ้งน า้

Door 
stopper
ตดิผนงั
แมเ่หล็ก

Door stopper MAGN.DR STOP ZI SATIN 
NI.75MM
ย่ีหอ้ เฮเฟเล ่หรือเทียบเทา่



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Door and Window Equipment

Door 
stopper
ตดิผนงั

Door stopper WALL DOOR BUF 
STST.MAT.60MM.
ย่ีหอ้ เฮเฟเล ่หรือเทียบเทา่

Door 
stopper
ตดิวงกบ

Door stopper FRAME STOP STST.MATT RI 
DIN L
ย่ีหอ้ เฮเฟเล ่หรือเทียบเทา่

มือจบั
แบบฝัง

มือจบัประตแูบบฝัง สแตนเลสดา้น ย่ีหอ้ เฮเฟเล่
หรือเทียบเทา่

มือจบัหอ้ง
อเนกประสงค์

มือจบัประตทูรงกลม เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 32 มม. 
กา้นยาว 0.9 เมตร สเตนเลส สีบรอนซท์องผิว 
แฮไลท ์ผสมไม ้น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



โครงการอาคารอเนกประสงค กรมสรรพสามิต

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

ขอกําหนดและรายการประกอบแบบ
ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ข

รูปแบบ และรายละเอียดงานครุภัณฑ Loose Furniture

หากมิไดระบุเปนอยางอื่น เฟอรนิเจอรลอยตัวใหใชของ 

- Modern Form 

- Practika

- Siam Steel 

หรือเทียบเทา 



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L101

L102

เกา้อีท้  างาน
พนกัพิง  โครงท าจากไนลอน พนกัพิงหุม้ผา้
ตาขา่ย มีอปุกรณร์องรบักระดกูสนัหลงั 
สามารถปรบัความสงูได้
ท่ีนั่ง โครงท าจากไนลอน ฟองน า้โพลียรูีเทรน
หุม้ผา้ ปรบัความลกึได้
เทา้แขนไนลอนพรอ้มแผน่รองโพลียรูีเทน
ปรบัได ้3 ทิศทางขึน้-ลง หนา้-หลงั และบดิ
ซา้ย-ขวา
ระบบเกา้อี ้ระบบโยกแบบซิงโครไนซ ์แบบ
ปรบัล็อคเอนพนกัได ้4 ต าแหนง่ตามตอ้งการ  
สามารถปรบัความหนืดและความสงูได ้
ขา 5 แฉก ท าจากไนลอน
ขนาด กวา้ง 68X ลกึ 59X สงู 98.5 ซม.

ขนาด
กวา้ง90 x ลกึ90 x สงู34 ซม.
วสัดุ
ท็อป : แผน่เซรามิกสี เทาออ่น
ขา : เหล็กกลอ่งชบุโครเม่ียม



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L103

L104

อารม์แชร์

คอนโซล

ขนาด
กวา้ง 1600 มม. X ลกึ 500 มม. X สงู 900 มม.

วสัดุ
ไม ้Particle Board หนา 50 มม.เคลือบผิว 
Melamine resin flim ระบบ Short 
Cycle 

ขนาด
1ท่่ีนั่ง : กวา้ง100 x ลกึ91 x สงู87 ซม.
วสัดุ
วสัดหุุม้ : ผา้, หนงัแท้
โครง : ไมจ้รงิเสรมิดว้ยไมM้DF, ฟองน า้
ขา : เหล็กชบุโครเม่ียม



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L105

L106

เกา้อีส้ตู

โซฟา

ขนาด
3ท่ีนั่ง : กวา้ง200 x ลกึ91 x สงู87 ซม.
วสัดุ
วสัดหุุม้ : ผา้, หนงัแท้
โครง : ไมจ้รงิเสรมิดว้ยไมM้DF, ฟองน า้
ขา : เหล็กชบุโครเม่ียม

ขนาดกวา้ง 40 x ลกึ 40 x สงู 45 ซม. 
วสัด ุโครง ไม ้MDF Board เพาะโครง 
บดุว้ย Polyurethane Foam 
ขาดา้นลา่งปิดดว้ย HPL Stainless 

“Hairline” ดา้นลา่งตดิปุ่ มกนัชืน้ 
พลาสตกิ NYLON
วสัดหุุม้ Scientific Leather เลือกสี
บภุายหลงั



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L107

L108A / L108B

โต๊ะกลาง

อารม์แชร์

LB : กวา้ง57 X ลกึ62 X สงู62 ซม.
MB : กวา้ง57 X ลกึ66 X สงู75 ซม.
วสัดุ : โครงไมวี้เนียร ์ฟองน า้โพลียรูีเทรน หุม้
ดว้ยผา้ หนงัแท/้หนงัเทียม
ขา : ไมมี่ลอ้ - ขาเหล็กทอ่ไข ่4 แฉก ท าสีพาว
เดอรโ์คท้

Top โต๊ะไม ้MDF หนา 35มม.  ท าสีเคลือบ
เงา สีด า (PUB)  / ลายไม ้Eternal Oak 
(PUEO) ดา้นลา่งขาโต๊ะ ขาเหล็กชบุ
โครเมืยม หนา 12มม.
ขนาด กวา้ง 60 X ลกึ 60X สงู 62 ซม.

A

B



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L109

L110

โต๊ะขา้ง

คอนโซล

คอนโซลตวัยาวส าหรบัวางจดัเรียงสิ่งของ 
หรือของโชว ์ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบสวยงาม
ตวั Top ท าจากหินออ่นสีขาว เพิ่มความ
อบอุน่ดว้ยชัน้วางของดา้นลา่งท่ีท าจากไมวี้
เนียรสี์วอลนทั ตดักบัขาโต๊ะสีด าแข็งแรง
ขนาด 180*40*70 cm.

ขนาด กวา้ง 52X ลกึ 52 X สงู 52 ซม.
TOP กระจกใส DIAMETER 465 x 5 มม.
โครงโต๊ะเหล็กแป๊บกลมชบุโครเม่ียม 



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L111

L112

โซฟา

โต๊ะกลาง

ขนาด
กวา้ง90 x ลกึ90 x สงู34 ซม.
วสัดุ
ท็อป : แผน่เซรามิกสี เทาออ่น
ขา : เหล็กกลอ่งชบุโครเม่ียม

ขนาด
3ท่ีนั่ง : กวา้ง200 x ลกึ91 x สงู87 ซม.
วสัดุ
วสัดหุุม้ : ผา้, หนงัแท้
โครง : ไมจ้รงิเสรมิดว้ยไมM้DF, ฟองน า้
ขา : เหล็กชบุโครเม่ียม



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L113

L114

อารม์แชร์

โต๊ะทานอาหาร

ไม ้Particle Board หนา 25 มม.  ปิดผิวดว้ย
High Pressure Laminate  ขาเหล็กแป๊ป
เหล่ียมขนาด 30x60 มม.  หนา 1.5 มม. ท าสี
Powder Coat
ขนาด กวา้ง 1200 x ลกึ 700x สงู 745 มม.

ขนาด
1ท่่ีนั่ง : กวา้ง100 x ลกึ91 x สงู87 ซม.
วสัดุ
วสัดหุุม้ : ผา้, หนงัแท้
โครง : ไมจ้รงิเสรมิดว้ยไมM้DF, ฟองน า้
ขา : เหล็กชบุโครเม่ียม



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L115

L116

เกา้อีท้านอาหาร

เกา้อีส้ตบูาร์

เกา้อีท้านอาหาร วสัด ุโพลีพรอพไพลีน 
ขา เหล็กทอ่กลม ชบุโครเม่ียมขนาด กวา้ง 
39 X ลกึ 51 X สงู 84  ซม.

เกา้อี ้วสัด ุโพลีพรอพไพลีน 
ขาเหล็กเพลา ท าสีพาวเดอรโ์คท้
ขนาด กวา้ง42 X ลกึ 44 X สงู 84 ซม.



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L117
ชัน้วางสแตนเลส (คว ่าจาน)

ชัน้คว ่าจานสแตนเลส ไซสม์าตราฐานขนาด 
120 ซม. ลกึ50 ซม. สงู 150 ซม. / 4 ชัน้
ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 คณุภาพสงู 
แข็งแรง ทนทาน



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L201

L202

เกา้อีท้  างาน

โต๊ะท างาน

ขนาด
กวา้ง160 X ลกึ 700X สงู72 ซม.
วสัดุ
ท็อปโต๊ะ : ผลิตจากไม ้particle board
ปิดผิวเมลามีนท่ีสามารถเลือกสีได้
หลากหลาย
ขาโต๊ะ : ผลิตจากเหล็กท าสี Powder 
Coat สามารถเลือกสีไดห้ลากหลาย
Flip up : ชอ่งรา้ยสายไฟแบบฝากเปิด
ผลิตจากอะลมูิเนียม เลือกสีภายหลงั

พนกัพิง  โครงท าจากไนลอน พนกัพิงหุม้ผา้
ตาขา่ย มีอปุกรณร์องรบักระดกูสนัหลงั 
สามารถปรบัความสงูได้
ท่ีนั่ง โครงท าจากไนลอน ฟองน า้โพลียรูีเทรน
หุม้ผา้ ปรบัความลกึได้
เทา้แขนไนลอนพรอ้มแผน่รองโพลียรูีเทน
ปรบัได ้3 ทิศทางขึน้-ลง หนา้-หลงั และบดิ
ซา้ย-ขวา
ระบบเกา้อี ้ระบบโยกแบบซิงโครไนซ ์แบบ
ปรบัล็อคเอนพนกัได ้4 ต าแหนง่ตามตอ้งการ  
สามารถปรบัความหนืดและความสงูได ้
ขา 5 แฉก ท าจากไนลอน
ขนาด กวา้ง 68X ลกึ 59X สงู 98.5 ซม.



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L203

L204

เกา้อีท้  างาน

ตูเ้ก็บเอกสารเตีย้

ขนาดกวา้ง 3200 x ลกึ 400x สงู 810 มม. 
หนา้บาน ไม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิว
ดว้ย  High Pressure Laminate 
มือจบัปาดเฉียง
บานพบับานพบัระบบกลไลปิดนิ่มภายในบาน
พบั  (Soft Close) โลหะทัง้ตวัผิวนิกเกิล
ปอ้งกนัสนิมและการกดักรอ่น 
มมุเปิดสงูสดุ 110 องศา   จาก GRASS 
ประเทศ Germany
ญแจระบบ 3,000 Master Key ท่ีมีลกูกญุแจ
ท่ีไมซ่  า้กนัมากถึง 3,000 ดอก พรอ้มลกูกญุแจ
ชนิดพบัได ้

ขนาด 60.5 กวา้ง  X ลกึ 55X สงู 86 ซม.
โครงเกา้อีเ้หล็กพน่สีพาวเดอรโ์คท้สีด า
พนกัพิง ไนลอนและเหล็กพน่สีพาวเดอรโ์คท้สี
ด า หุม้ตาขา่ย
ท่ีนั่ง ท าจากฟองน า้โพลียรูีเทรนหุม้ผา้ตาขา่ย
เทา้แขนเทา้แขนปรบัไมไ่ด้
ขาเกา้อีข้า C ท าจากเหล็กพน่สีพาวเดอรโ์คท้
สีด า



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L205

L206

โต๊ะขา้ง

อารม์แชร์

LB : กวา้ง57 X ลกึ62 X สงู62 ซม.

วสัดุ : โครงไมวี้เนียร ์ฟองน า้โพลียรูีเทรน หุม้
ดว้ยผา้
ขา : ไมมี่ลอ้ - ขาเหล็กทอ่ไข ่4 แฉก ท าสีพาว
เดอรโ์คท้

ขนาด
กวา้ง90 x ลกึ 90 x สงู75 ซม.
วสัดุ
ท็อป : ไม ้MDF board ปิดผิวลามิเนจ
ขาโต๊ะ : อลมูิเนียมหลอ่ขึน้รูป ท าสี อะครลิิค
สี
ท็อปโต๊ะ : เทาออ่น ขาว บีช ฟิวชั่นเมเปิล 
ช็อคโกแลตวูด้ ขาวเงา



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L207

L208

โต๊ะสงู

เกา้อี ้

ขนาด กวา้ง 240 X ลกึ 50 X สงู  110 ซม.
วสัดุ
ไม ้Particle Board ความหนา 25 มม. ผิว
เคลือบ Melamine Resin Film  ดว้ยระบบ 
Short Cycle Press 2 หนา้ปิดขอบ PVC 
Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ดว้ยกาว 
Hot Melt และลบคมดว้ยเครื่องจกัร
ขาโต๊ะเหล็กกลอ่งรูปสีเหล่ืยมคางหม ูขนาด 
36x18x63มม. หนา1.6มม. ท าสีระบบ 
Powder Coat

เกา้อี ้วสัด ุโพลีพรอพไพลีน 
ขาเหล็กเพลา ท าสีพาวเดอรโ์คท้
ขนาด กวา้ง42 X ลกึ 44 X สงู 84 ซม.



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L209

L210

เกา้อีท้  างาน

โต๊ะท างาน

ขนาด
โต๊ะ : กวา้ง225 x ลกึ195 x สงู74.5
วสัดุ
ท็อปโต๊ะ : ไม ้particle board ปิด
ลามิเนต / ไม ้MDF board ปิดผิว 
PU FOIL / กระจก / หินเทียม
ขาโต๊ะ : ไม ้particle board ปิดลา
มิเนต / ไม ้MDF board ปิดผิว PU

FOIL
สี ท็อปโต๊ะ : ขาว คาปชูิโน ่มอคคา่
ขาโต๊ะ : ด า
สรุปเลือกภายหลงั

ขนาด : กวา้ง68 x ลกึ71 x สงู120 ซม.
วสัดุ
พนกัพิง : ไมวี้เนียรแ์ละฟองน า้โพลียรูีเทรน หุม้
ดว้ยผา้ หนงัเทียมหรือหนงัแท้
ท่ีนั่ง : ไมวี้เนียรแ์ละฟองน า้โพลียรูีเทรน หุม้ดว้ย
ผา้ หนงัเทียมหรือหนงัแท้
เทา้แขน : อะลมูิเนียมและโพลียรูีเทรนไม่
สามารถปรบัได้
ระบบเกา้อี ้: ส าหรบัพนกัพิงสงูเเละพนกัพิง
กลาง – ระบบโยกซิงโครไนซ์
แบบล็อคการพิงได ้4 ระดบั ปรบัน า้หนกัตามผู้
นั่งอตัโนมตั ิปรบัความสงูได้
ขา : ขา 5 แฉก อะลมูิเนียมปัดเงา
สี สรุปเลือกภายหลงั



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L211

L212

เกา้อีท้  างาน

เกา้อี ้

ขนาด กวา้ง59 X ลกึ57 X สงู79 ซม.
วสัดุ
พนกัพิง : ฟองน า้โพลียรูีเทรน หุม้ดว้ยผา้ หนงั
เทียมหรือหนงัแท้
ท่ีนั่ง : ฟองน า้โพลียรูีเทรน หุม้ดว้ยผา้ หนงั
เทียมหรือหนงัแท ้ขา :ทอ่เหล็กกลมเช่ือมท าสี
พาวเดอรโ์คท้
ระบบ: แกนหมนุบบ Auto Return หมนุ
ได ้180 องศา
สีสรุปเลือกภายหลงั

ขนาด : กวา้ง68 x ลกึ71 x สงู98 ซม.
วสัดุ
พนกัพิง : ไมวี้เนียรแ์ละฟองน า้โพลียรูีเทรน หุม้
ดว้ยผา้ หนงัเทียมหรือหนงัแท้
ท่ีนั่ง : ไมวี้เนียรแ์ละฟองน า้โพลียรูีเทรน หุม้ดว้ย
ผา้ หนงัเทียมหรือหนงัแท้
เทา้แขน : อะลมูิเนียมและโพลียรูีเทรนไม่
สามารถปรบัได้
ระบบเกา้อี ้: ส าหรบัพนกัพิงสงูเเละพนกัพิง
กลาง – ระบบโยกซิงโครไนซ์
แบบล็อคการพิงได ้4 ระดบั ปรบัน า้หนกัตามผู้
นั่งอตัโนมตั ิปรบัความสงูได้
ขา : ขา 5 แฉก อะลมูิเนียมปัดเงา
สี สรุปเลือกภายหลงั



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L213

L214

โต๊ะขา้ง

โซฟา

ขนาด กวา้ง 52X ลกึ 52 X สงู 52 ซม.
TOP กระจกใส DIAMETER 465 x 5 มม.
โครงโต๊ะเหล็กแป๊บกลมชบุโครเม่ียม 

ขนาด
3ท่ีนั่ง : กวา้ง200 x ลกึ91 x สงู87 ซม.
วสัดุ
วสัดหุุม้ : ผา้, หนงัแท้
โครง : ไมจ้รงิเสรมิดว้ยไมM้DF, ฟองน า้
ขา : เหล็กชบุโครเม่ียม



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L215

L216

อารม์แชร์

โต๊ะกลาง

ขนาด
กวา้ง90 x ลกึ90 x สงู34 ซม.
วสัดุ
ท็อป : แผน่เซรามิกสี เทาออ่น
ขา : เหล็กกลอ่งชบุโครเม่ียม

ขนาด
1ท่่ีนั่ง : กวา้ง100 x ลกึ91 x สงู87 ซม.
วสัดุ
วสัดหุุม้ : ผา้, หนงัแท้
โครง : ไมจ้รงิเสรมิดว้ยไมM้DF, ฟองน า้
ขา : เหล็กชบุโครเม่ียม



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L217

L218

โต๊ะขา้ง

โต๊ะท างาน

ขนาด
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง42 x สงู45 ซม.
วสัดุ
ท็อป : หินสงัเคราะห ์LG
ขา : เหล็กชบุโครเมียม
สีสรุปเลือกภายหลงั

ขนาดกวา้ง 2000 x ลกึ 1700x สงู 745 มม.
ท๊อปโต๊ะ  : ไม ้Particle Board หนา 25 มม.  
ปิดผิวดว้ย  High Pressure Laminate 
ขาโต๊ะ เหล็กแบนหนา 10 มม. กวา้ง 64 มม. 
เช่ือมขึน้รูปขาปรบัระดบัพลาสตกิฉีดขึน้รูป 
ปรบัสงู-ต ่าได้
กลอ่งปลั๊กไฟอลมูิเนียมฉีดขึน้รูป ท าสี 
Powder Coat แผน่Top+หนา้บานตูไ้ม ้
Particle Board 19 มม. ปิดผิวดว้ย  High 
Pressure Laminate 
ตูล้ิน้ชกัลอ้เล่ือน หนา้บานไม ้Particle Board 
19 มม. ปิดผิวดว้ย  High Pressure 
Laminate 



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L219

L220

เกา้อีท้  างาน

เกา้อีท้  างาน

ขนาดกวา้ง 69.5 X ลกึ 63 X สงู 112 ซม.
โครงเกา้อี ้ ท าจากไนลอนและอะลมูิเนียม
หุม้ดว้ยตาขา่ย พนกัพิงท าจากไนลอนและ
อะลมูิเนียมหุม้ดว้ยตาขา่ย มีอปุกรณ์
รองรบัเอวปรบัได ้(เฉพาะหุม้ตาขา่ย )ท่ีนั่ง 
โครงไนลอน ท าจากฟองน า้โพลียรูีเทรนฉีด
ขึน้รูป หุม้ผา้ ปรบัความลกึไดเ้ทา้แขนเทา้
แขนท าจากไนลอนและอะลมูิเนียม พรอ้ม
แผน่รองโพลียรูีเทรน ปรบัได ้3 ทิศทาง ขึน้-
ลง  บดิซา้ย-ขวาระบบโยกเอน ระบบโยก
แบบซิงโครไนซส์ามารถปรบัล็อคเอนพนกั
พิงได ้4 ต าแหนง่   สามารถปรบัความหนืด
และความความสงูได้ ขาเกา้อีข้า 5 แฉก
ท าจากอะลมูิเนียมปัดเงา

ขนาด 60.5 กวา้ง  X ลกึ 55X สงู 86 ซม.
โครงเกา้อีเ้หล็กพน่สีพาวเดอรโ์คท้สีด า
พนกัพิง ไนลอนและเหล็กพน่สีพาวเดอรโ์คท้สี
ด า หุม้ตาขา่ย
ท่ีนั่ง ท าจากฟองน า้โพลียรูีเทรนหุม้ผา้ตาขา่ย
เทา้แขนเทา้แขนปรบัไมไ่ด้
ขาเกา้อีข้า C ท าจากเหล็กพน่สีพาวเดอรโ์คท้
สีด า



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L221

L222

เกา้อีท้  างาน

โต๊ะท างาน
ขนาด กวา้ง 1500 x ลกึ 600x สงู 745 มม.
ท๊อปโต๊ะ ไม ้Particle Board หนา 25 มม.  ปิด
ผิวดว้ย  High Pressure Laminate ดา้นลา่ง 
High Pressure Laminate ปอ้งกนัการแอน่ต
ขาโต๊ะ : เหล็กแป๊ปเหล่ียมขนาด 30x60 มม.  
หนา 1.5 มม. ท าสี Powder Coat
กลอ่งปลั๊กไฟ : อลมูิเนียมฉีดขึน้รูป ท าสี 
Powder Coat 
ตูล้ิน้ชกัลอ้เล่ือน หนา้บานไม ้Particle Board 
19 มม. ปิดผิวดว้ย  High Pressure Laminate 
ลกูลอ้ : ลกูลอ้พลาสตกิ Nylon6  ขนาด 
Diameter 50.8 มม. ( 2นิว้ ) แบบมีเบรค 2 ลอ้,
ไมมี่เบรค 3 ลอ้
อปุกรณแ์ขวน CPU : เหล็กแผน่ พบัขึน้รูป ท าสี 
Powder Coat

พนกัพิง  โครงท าจากไนลอน พนกัพิงหุม้ผา้
ตาขา่ย มีอปุกรณร์องรบักระดกูสนัหลงั 
สามารถปรบัความสงูได้
ท่ีนั่ง โครงท าจากไนลอน ฟองน า้โพลียรูีเทรน
หุม้ผา้ ปรบัความลกึได้
เทา้แขนไนลอนพรอ้มแผน่รองโพลียรูีเทน
ปรบัได ้3 ทิศทางขึน้-ลง หนา้-หลงั และบดิ
ซา้ย-ขวา
ระบบเกา้อี ้ระบบโยกแบบซิงโครไนซ ์แบบ
ปรบัล็อคเอนพนกัได ้4 ต าแหนง่ตามตอ้งการ  
สามารถปรบัความหนืดและความสงูได ้
ขา 5 แฉก ท าจากไนลอน
ขนาด กวา้ง 68X ลกึ 59X สงู 98.5 ซม.

A

B



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L223

L224

ตูเ้ก็บเอกสารเตีย้

ฉากกัน้ส านกังาน

ขนาดกวา้ง 120  X สงู 120  ซม.
ขนาดกวา้ง 150  X สงู 120  ซม.
โครงสรา้งเหล็กแป๊บเหล่ียม 38x19 มม. 
หนา 1.2 มม. ท าสี EDP
วสัดปิุดโครงไม ้Particle Board 9 มม.ปิด
ผิว melamine ฝาปิดบนอลมูิเนียมรีดขึน้
รูป ท าสี Powder Coat 
ฝาปิดมาตรฐาน เหล็กพบัขึน้รูป ความ
หนา 0.8 มม.ท าสี Powder Coat  

ขนาดกวา้ง 1600 x ลกึ 400x สงู 810 มม. 
หนา้บาน ไม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิว
ดว้ย  High Pressure Laminate 
มือจบัปาดเฉียง
บานพบับานพบัระบบกลไลปิดนิ่มภายในบาน
พบั  (Soft Close) โลหะทัง้ตวัผิวนิกเกิล
ปอ้งกนัสนิมและการกดักรอ่น 
มมุเปิดสงูสดุ 110 องศา   จาก GRASS 
ประเทศ Germany
ญแจระบบ 3,000 Master Key ท่ีมีลกูกญุแจ
ท่ีไมซ่  า้กนัมากถึง 3,000 ดอก พรอ้มลกูกญุแจ
ชนิดพบัได ้



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L225

L226

โต๊ะประชมุ

เกา้อี ้

ขนาด
กวา้ง67 X ลกึ52 X สงู97-106 ซม.
วสัดุ
พนกัพิง : โครงเหล็กชบุโครเม่ียม หุม้หนงัแท้
เบาะ : โครงเหล็กชบุโครเม่ียม หุม้หนงัแท้
แขน : โพลียรูีเทรน ปรบัได ้2 ทิศทาง
ขา : 5 แฉก ท าจากอะลมูิเนียมปัดเงา
ลอ้ : ไนลอน
สี ด  า

ขนาด 700W x 190D x 74.5 H
วสัด ุโต๊ะประชมุ 21 ท่ีนั่ง ไม ้Particle Board 
หนา 25 มม.  ปิดผิวดว้ย  High Pressure 
Laminate พรอ้มชอ่งปลั๊ก 
น าเสนอก่อนด าเนินการ



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L227

L228

เกา้อี ้

เกา้อีส้ตู

ขนาดกวา้ง 40 x ลกึ 40 x สงู 45 ซม. 
วสัด ุโครง ไม ้MDF Board เพาะโครง 
บดุว้ย Polyurethane Foam 
ขาดา้นลา่งปิดดว้ย HPL Stainless 

“Hairline” ดา้นลา่งตดิปุ่ มกนัชืน้ 
พลาสตกิ NYLON
วสัดหุุม้ Scientific Leather เลือกสี
บภุายหลงั

ขนาด
กวา้ง67 X ลกึ52 X สงู115-123 ซม.

วสัดุ
พนกัพิง : โครงเหล็กชบุโครเม่ียม หุม้หนงัแท้
เบาะ : โครงเหล็กชบุโครเม่ียม หุม้หนงัแท้
แขน : โพลียรูีเทรน ปรบัได ้2 ทิศทาง
ขา : 5 แฉก ท าจากอะลมูิเนียมปัดเงา
ลอ้ : ไนลอน
สี ด า



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L229

L230

โต๊ะ

เกา้อี ้

ขนาด 590x 520x790 มม. 
วสัดุ
เกา้อีอ้เนกประสงค ์ขาเหล็กสีพน่ หุม้หนงั
เทียม สรุปเลือกภายหลงั

ขนาด
กวา้ง70 x ลกึ70 x สงู75 ซม.
วสัดุ
ท็อป : ไม ้MDF board ปิดผิวลามิเนจ
ขาโต๊ะ : อลมูิเนียมหลอ่ขึน้รูป ท าสี อะครลิิค
สี
ท็อปโต๊ะ : เทาออ่น ขาว บีช ฟิวชั่นเมเปิล 
ช็อคโกแลตวูด้ ขาวเงา



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L231

L232

โต๊ะท างาน

ตูเ้ก็บเอกสารสงู

ขนาด
กวา้ง80x ลกึ40 x สงู155.5

วสัดุ
ผลิตจากไม ้particle board ปิดผิวเม
ลามีนท่ีสามารถเลือกสีไดห้ลากหลาย

สี
สีขาว / สีคาปชูิโน ่/ สีเทาเขม้ / สีแอชแลนดคิ / 
สีโนกาโร ่/ สีวอลนทั สรุปเลือกภายหลงั

ขนาดกวา้ง 2000 x ลกึ 1700x สงู 745 มม.
ท๊อปโต๊ะ  : ไม ้Particle Board หนา 25 มม.  
ปิดผิวดว้ย  High Pressure Laminate 
ขาโต๊ะ เหล็กแบนหนา 10 มม. กวา้ง 64 มม. 
เช่ือมขึน้รูปขาปรบัระดบัพลาสตกิฉีดขึน้รูป 
ปรบัสงู-ต ่าได้
กลอ่งปลั๊กไฟอลมูิเนียมฉีดขึน้รูป ท าสี 
Powder Coat แผน่Top+หนา้บานตูไ้ม ้
Particle Board 19 มม. ปิดผิวดว้ย  High 
Pressure Laminate 
ตูล้ิน้ชกัลอ้เล่ือน หนา้บานไม ้Particle Board 
19 มม. ปิดผิวดว้ย  High Pressure 
Laminate 



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L233

L234

ตูเ้ก็บเอกสารสงู

โต๊ะ

ไม ้Particle Board หนา 25 มม.  ปิดผิวดว้ย
High Pressure Laminate  ขาเหล็กแป๊ป
เหล่ียมขนาด 30x60 มม.  หนา 1.5 มม. ท าสี
Powder Coat
ขนาด กวา้ง 1200 x ลกึ 700x สงู 745 มม.

ขนาด
กวา้ง80x ลกึ40 x สงู155.5

วสัดุ
ผลิตจากไม ้particle board ปิดผิวเม
ลามีนท่ีสามารถเลือกสีไดห้ลากหลาย

สี
สีขาว / สีคาปชูิโน ่/ สีเทาเขม้ / สีแอชแลนดคิ / 
สีโนกาโร ่/ สีวอลนทั สรุปเลือกภายหลงั



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L235

L236

เกา้อี ้

โต๊ะสงู

เกา้อีท้านอาหาร วสัด ุโพลีพรอพไพลีน 
ขา เหล็กทอ่กลม ชบุโครเม่ียมขนาด กวา้ง 
39 X ลกึ 51 X สงู 84  ซม.

ขนาด กวา้ง 240 X ลกึ 50 X สงู  110 ซม.
วสัดุ
ไม ้Particle Board ความหนา 25 มม. ผิว
เคลือบ Melamine Resin Film  ดว้ยระบบ 
Short Cycle Press 2 หนา้ปิดขอบ PVC 
Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ดว้ยกาว 
Hot Melt และลบคมดว้ยเครื่องจกัร
ขาโต๊ะเหล็กกลอ่งรูปสีเหล่ืยมคางหม ูขนาด 
36x18x63มม. หนา1.6มม. ท าสีระบบ 
Powder Coat



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L237

L301

เกา้อีส้ตบูาร์

โต๊ะประชมุ

เกา้อี ้วสัด ุโพลีพรอพไพลีน 
ขาเหล็กเพลา ท าสีพาวเดอรโ์คท้
ขนาด กวา้ง42 X ลกึ 44 X สงู 84 ซม.

ขนาด 300W x 120D x 74.5 H
วสัด ุไม ้Particle Board หนา 25 มม.  ปิดผิว
ดว้ย  High Pressure Laminate 
พรอ้มชอ่งปลั๊ก น าเสนอก่อนด าเนินการ



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L302

L303

เกา้อีป้ระชมุ

โต๊ะประชมุ

ขนาด 700W x 190D x 74.5 H
วสัด ุโต๊ะประชมุ 21 ท่ีนั่ง ไม ้Particle Board 
หนา 25 มม.  ปิดผิวดว้ย  High Pressure 
Laminate พรอ้มชอ่งปลั๊ก 
น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด
กวา้ง67 X ลกึ52 X สงู97-106 ซม.
วสัดุ
พนกัพิง : โครงเหล็กชบุโครเม่ียม หุม้หนงัแท้
เบาะ : โครงเหล็กชบุโครเม่ียม หุม้หนงัแท้
แขน : โพลียรูีเทรน ปรบัได ้2 ทิศทาง
ขา : 5 แฉก ท าจากอะลมูิเนียมปัดเงา
ลอ้ : ไนลอน
สี ด  า



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L304

L305

เกา้อีป้ระชมุ

เกา้อีป้ระชมุ

ขนาด
กวา้ง67 X ลกึ52 X สงู97-106 ซม.
วสัดุ
พนกัพิง : โครงเหล็กชบุโครเม่ียม หุม้หนงัแท้
เบาะ : โครงเหล็กชบุโครเม่ียม หุม้หนงัแท้
แขน : โพลียรูีเทรน ปรบัได ้2 ทิศทาง
ขา : 5 แฉก ท าจากอะลมูิเนียมปัดเงา
ลอ้ : ไนลอน
สี ด า

ขนาด
กวา้ง67 X ลกึ52 X สงู115-123 ซม.

วสัดุ
พนกัพิง : โครงเหล็กชบุโครเม่ียม หุม้หนงัแท้
เบาะ : โครงเหล็กชบุโครเม่ียม หุม้หนงัแท้
แขน : โพลียรูีเทรน ปรบัได ้2 ทิศทาง
ขา : 5 แฉก ท าจากอะลมูิเนียมปัดเงา
ลอ้ : ไนลอน
สี ด า



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L306

L307

เกา้อีส้ตู

โต๊ะ

ขนาดกวา้ง 40 x ลกึ 40 x สงู 45 ซม. 
วสัด ุโครง ไม ้MDF Board เพาะโครง 
บดุว้ย Polyurethane Foam 
ขาดา้นลา่งปิดดว้ย HPL Stainless 

“Hairline” ดา้นลา่งตดิปุ่ มกนัชืน้ 
พลาสตกิ NYLON
วสัดหุุม้ Scientific Leather เลือกสี
บภุายหลงั

ไม ้Particle Board หนา 25 มม.  ปิดผิวดว้ย
High Pressure Laminate  ขาเหล็กแป๊ป
เหล่ียมขนาด 30x60 มม.  หนา 1.5 มม. ท าสี
Powder Coat
ขนาด กวา้ง 1200 x ลกึ 700x สงู 745 มม.



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L308

L309

เกา้อี ้

สตบูาร์

เกา้อีท้านอาหาร วสัด ุโพลีพรอพไพลีน 
ขา เหล็กทอ่กลม ชบุโครเม่ียมขนาด กวา้ง 
39 X ลกึ 51 X สงู 84  ซม.

ขนาด กวา้ง 240 X ลกึ 50 X สงู  110 ซม.
วสัดุ
ไม ้Particle Board ความหนา 25 มม. ผิว
เคลือบ Melamine Resin Film  ดว้ยระบบ 
Short Cycle Press 2 หนา้ปิดขอบ PVC 
Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ดว้ยกาว 
Hot Melt และลบคมดว้ยเครื่องจกัร
ขาโต๊ะเหล็กกลอ่งรูปสีเหล่ืยมคางหม ูขนาด 
36x18x63มม. หนา1.6มม. ท าสีระบบ 
Powder Coat



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L310

L401

เกา้อีส้ตบูาร์

โต๊ะประชมุ

ขนาด กวา้ง180 x ลกึ60 x สงู72
วสัดุ
ท็อปโต๊ะ : ไม ้particle board ปิดผิว
เมลามีน
ขาโต๊ะ : เหล็ก
สีท็อปโต๊ะ : ขาว / ด า / เทาเขม้ / คาปชูิโน ่/ 
เมเปิล สรุปเลือกภายหลงั

เกา้อี ้วสัด ุโพลีพรอพไพลีน 
ขาเหล็กเพลา ท าสีพาวเดอรโ์คท้
ขนาด กวา้ง42 X ลกึ 44 X สงู 84 ซม.



โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture
ภำคผนวก ข

L402
เกา้อีป้ระชมุ

วสัดุ
พนกัพิง :โพลีพรอพไพลีน
เบาะ : ฟองน า้โพลียรูีเทรนหุม้ผา้
ขา :เหล็กท าสีพาวเดอรโ์คท้
ลอ้ : โพลียรูีเทรน
สี ด  า เทา



 
                                                                                                                                      
             

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 
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1-1 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
  

หมวด 1 
  งานเสาเข็มเจาะ (ระบบแห้ง) 

 
1001 ขอบเขตของงาน 
 ก) ผู ้ รับจ้างก่อสร้าง จะต้องเป็นผู ้จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ ผู ้ เช่ี ยวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนส่ิ งอ่ืนใดท่ี จ าเป็ น                                

ส าหรับงานเสาเข็มเจาะให้ ถูกต้อง เพ่ื อขจัดอุปสรรคและปัญหาท่ี เกิดข้ึนขณะปฏิบัติ งาน เพื่ อให้บรรลุ                        
เป้าหมาย ของงานตามท่ีก าหนดไว ้

 ข) ผูรั้บจ้างก่อสร้างจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือให้เหมาะสมกับวิธีการท างาน ณ ต าแหน่งท่ี       
ไดรั้บแจง้หรือสันนิษฐานไดเ้อง ซากส่ิงก่อสร้างท่ีอยูใ่ตดิ้นซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการท างานเสาเข็ม 
ผูรั้บจา้งก่อสร้างจะตอ้งท าการขุดเคล่ือนยา้ยเศษวสัดุดงักล่าวให้พน้ไปจากบริเวณท่ีจะท างาน ส าหรับ
ตน้ไมใ้หญ่ก่อนท่ีจะเคล่ือนยา้ยหรือท าลายใหแ้จง้ขออนุมติัจากผูว้า่จา้งเสียก่อน 

 ค) ผูรั้บจา้งก่อสร้าง จะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการจดัท าถนนชัว่คราว เพื่อให้สามารถขนยา้ยวสัดุ อุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองมือกลอ่ืนๆ ไปยงัจุดต่างๆ ตามแผนงานก่อสร้างท่ีเสนอ 

 ง) ผูรั้บจา้งก่อสร้าง จะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการวางผงัต าแหน่งจุดควบคุมต่างๆ ของโครงการทางแนวราบและ                         
แนวด่ิง  โดยก าหนดจุดอ้างอิงไว้กับโครงสร้างถาวร และจัดท าแบบวางผงัเพ่ือสร้างให้ผู ้ว่าจ้าง        
จ านวน   4  ชุด  และรอการอนุมติัเพ่ือด าเนินการก่อสร้างในขั้นต่อไป 

 จ) ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัส่งรายการค านวณออกแบบเสาเขม็ รายการค านวณก าลงัรับน ้าหนกัของเสาเขม็ ขอ้มูล
ทางเทคนิคการทดสอบและควบคุมคุณภาพใหผู้แ้ทนผูว้่าจา้งอนุมติัก่อนน าวสัดุเขา้มาในสถานท่ีก่อสร้าง 

 ฉ) ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัส่งแผนการท างาน  หมายเลขก ากับเสาเข็ม  ทิศทางการเคล่ือนท่ี  เคร่ืองมือในการ       
ท าเสาเขม็ขนาดเท่ากบัแบบก่อสร้าง และรอการอนุมติัเพ่ือด าเนินการก่อสร้างขั้นต่อไป 

 ช) ผูรั้บจ้างจะต้องจัดส่งวิศวกรประจ าหน่วยงานก่อสร้างท่ีมีความช านาญงานเสาเข็มและงานขุดดิน        
เป็นผูป้ระสานงานจนถึงเทคอนกรีตฐานรากแลว้เสร็จ 

 
1002 การด าเนินงานท่ัวไป 
 ก) ผูรั้บจา้งอาจจดัท าการส ารวจสถานท่ีก่อสร้างเพ่ิมเติมก็ได ้เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเพ่ิมข้ึน แต่ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจากผูว้่าจ้างเสียก่อน และจะต้องไปดูสถานท่ีก่อนจนเป็นท่ีแน่ใจว่ารู้ต าแหน่งแน่นอนของ
สถานท่ีก่อสร้าง ตลอดจนขนาดและลกัษณะของงานแลว้ และจะเรียกร้องให้จ่ายเงินเพ่ิม โดยอา้งว่า
ไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือไม่ละเอียดพอไม่ได ้

 ข) ระดบัของพ้ืนท่ีก่อสร้างก่อนการเร่ิมงานใดๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีความแน่ใจว่าระดบัดินในบริเวณก่อสร้าง
ถูกตอ้งตามแบบก่อสร้างหรือไม่ประการใด 

 ค) การร้ือถอนส่ิงกีดขวางต่างๆ ท่ีอยูใ่ตดิ้น ซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติังาน   ( เช่น เสาเขม็เสีย เป็นตน้ )  
  อนัเป็นเหตุให้เจาะเสาเขม็ไม่ได ้หรือเป็นอุปสรรคต่อการวางแนวเสาเขม็ ส าหรับงานไม ้งานดินถม การ

กลบดินรอบเสาเข็มและงานอ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งท าเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์เป็นหน้าท่ีของผูรั้บจา้งท่ี
จะตอ้งท าโดยผูรั้บจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ิน 

 ง) ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงต่ออุบติัเหตุ และความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์นหรือบุคคลใดๆ 
เน่ืองจากการท าเสาเขม็น้ีทั้งส้ิน 
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  จ) จะไม่มีการคิดค่าเสียหายใดๆ จากผูว้่าจา้ง ในกรณีท่ีตอ้งตั้งอุปกรณ์การท าเสาเข็มท้ิงไวไ้ม่ว่าจะเกิดจาก

อุปสรรคใดๆ    
 
1003 ระบบเสาเข็ม 
 ก) กรรมวิธีท่ีใชใ้นการท าเสาเขม็ใหใ้ชร้ะบบเสาเขม็เจาะแบบแห้ง (Dry Process) 
 ข) ในการค านวณออกแบบเสาเข็มท่ีใช้งานน้ี  ได้ก าหนดให้สามารถรับน ้ าหนักบรรทุกปลอดภัย            

ตามท่ีก าหนดในแบบ และหากผู ้รับจ้างน าเสาเข็มท่ีมีความสามารถรับน ้ าหนักได้สูงกว่าก าหนด            
มาใช ้ผูรั้บจา้งจะเรียกร้องเงินเพ่ิมมิได ้

 ค) ความยาวของเสาเขม็ให้ใชต้ามท่ีก าหนดในแบบ แต่ทั้งน้ีให้ถือความสามารถในการรับน ้าหนกัปลอดภยั
เป็นเกณฑ์ หากมิได้มีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน การเพ่ิมหรือลดความยาวของเสาเข็ม เพ่ือให้สามารถ        
รับน ้าหนกัปลอดภยัไดต้าม ท่ีระบุในแบบ ผูรั้บจา้งไม่สามารถน ามาคิดเป็นงานเพ่ิมหรือลดได ้

 ง) การเสนอเสาเขม็จะตอ้งมีรายละเอียดต่อไปน้ีคือ 
  1. ชนิด ขนาด และความยาวของเสาเขม็ 
  2. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวสัดุทุกชนิดท่ีจะน ามาใชเ้ก่ียวกบัสญัญาน้ี 
  3 .  แบบใช้งานแสดงรายละเอียดต่างๆ ของเหล็กเสริมและองค์ประกอบต่างๆ ของเสาเข็มท่ีเสนอ     

ขอใช ้
  4. วิธีการท าเสาเขม็ 
  5. แผนงานและรายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการท าเสาเขม็ 
  6. รายการค านวณความแขง็แรงของเสาเขม็ 
 
1004 วสัดุเสาเข็มเจาะ 
 
 ก)  ปลอกเหลก็เพ่ือกนัดินอ่อนพงัทลาย 
                1. เส้นผา่ศูนยก์ลางภายในของปลอกเหลก็ตอ้งไม่นอ้ยกวา่เส้นผา่ศูนยก์ลางของเสาเขม็  

                2. ความยาวของปลอกเหลก็ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 13 เมตร ความยาวอาจเปล่ียนแปลงได ้แต่ตอ้งไดรั้บ 
  อนุมติัจากวิศวกรผูอ้อกแบบก่อน 

                3. วิธีต่อปลอกเหลก็ รอยต่อตอ้งเสนอรายละเอียดใหวิ้ศวกรผูอ้อกแบบพิจารณาและอนุมติั 
               4. ความหนาของปลอกเหลก็ปลอกเหลก็ตอ้งหนาเพียงพอในการขนส่งท างานฯลฯโดยผูรั้บจา้งเสนอ 

   คุณสมบติัของปลอกเหลก็ ให้วิศวกรผูอ้อกแบบพิจารณาและอนุมติัก่อนจึงน ามาใชไ้ด ้
                5. ผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบต่อการป้องกนัการพงัทลายของดินส่วนท่ีขดุ  ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตและ 

  ก่อนท่ีคอนกรีตจะแขง็ตวัและไม่มีการชดเชยเงินใหใ้นกรณีท่ีตอ้งวา่จา้งการตอกปลอกเหลก็ 
  ชัว่คราวและ/หรือถาวรท่ีจ าเป็นในการน้ีหรือการอ่ืนใดหรือปลอกท่ีตอ้งท้ิงไวใ้นดินไม่วา่ดว้ย 
  เหตุใดกต็าม 

       6. ไม่วา่จากเหตุผลใดก็ตาม หากปรากฏวา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชป้ลอกเหลก็ชัว่คราวซ่ึงมีขนาด 
   ใหญ่กว่าท่ีก าหนดไว ้จะตอ้งเทคอนกรีตในปล่องนั้นจนเตม็พ้ืนท่ีหนา้ตดัของปลอกเหลก็ 
   ชัว่คราวนั้น แต่การจ่ายเงินจะค านวณจากขนาดเดิมเป็นเกณฑ ์

7. ในกรณีท่ีดินบริเวณขา้งใตเ้กิดพงัทลายลงบางส่วนหรือทั้งหมด ในปล่องซ่ึงมิไดใ้ชป้ลอกเหลก็ใน 
ระหวา่งการขดุหรือเม่ือขดุเสร็จแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้ให้ตวัแทนผูว้า่จา้งและวิศวกรผูอ้อกแบบ 
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  ทราบทนัที และตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะน าหรือค าสัง่ของวิศวกรผูอ้อกแบบ ในการซ่อมแซมแกไ้ข 

 ค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเกิดจากการพงัทลายดงักล่าวผูรั้บจา้งรับผดิชอบเพียงผูเ้ดียว 
 
 
     ข)     คอนกรีต 
                 รายละเอียดเก่ียวกบัคอนกรีตซ่ึงมิไดร้ะบุในหมวดน้ี ใหถื้อปฏิบติัตามหมวด 4 
                 1.   ใช ้Portland Cement Type I ตามมาตรฐาน มอก. 15/2517 
                 2.     ก าลงัอดัของแท่งกระบอกคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 15 x 30 ซม.  จะต้องไม่น้อยกว่า     

240  กก/ซม2 เม่ืออาย ุ28 วนั   
                 3.   ปริมาณปูนซีเมนตท่ี์ใชใ้นคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 325 กิโลกรัม 
                 4.   ค่ายบุตวัของคอนกรีตอยูร่ะหวา่ง 10-15 ซม. 
                 5.   ขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน 25 มม. 
                 6. สารผสมคอนกรีตเพื่อใหค้อนกรีตแขง็ตวัชา้  ตอ้งทดลองผสมก่อนน ามาใช ้ และเสนอผลทดลอง

ให้วิศวกรผูอ้อกแบบพิจารณา และอนุมติัภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนใชโ้ดยเสนอ
ชนิด ปริมาณ เวลาแขง็ตวั และผลการทดลองอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 

                 7. คอนกรีตท่ีใช้ในงานเสาเข็มเจาะเวลาแข็งตวัตอ้งไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และตอ้งเหมาะสมกับ
ระยะเวลาการเทคอนกรีต 

                 8.  ผูรั้บจ้างงานเสาเข็มเจาะ ตอ้งเสนอ Mix Design ของคอนกรีตให้ตวัแทนผูว้่าจา้งและวิศวกร
ผูอ้อกแบบ โดยวิศวกรผูอ้อกแบบเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติัและ Mix Design น้ีตอ้งน ามาทดลอง
ผสมท่ีเคร่ืองผสม ณ ท่ีก่อสร้าง ซ่ึงอาจมีการแกไ้ข Mix Design ให้เหมาะสมเก็บตวัอยา่งจากการ
ผสมท่ีเคร่ืองผสมมาทดสอบก าลงัอดัเสนอผลท่ีได้พร้อมทั้ง Mix Design ท่ีแก้ไขให้ตวัแทน   
ผูว้่าจา้งและวิศวกรผูอ้อกแบบ โดยวิศวกรผูอ้อกแบบเป็นผูพิ้จารณาและอนุมติัให้ใชอ้ย่างน้อย    
7  วนั  ก่อนท างาน แต่ความรับผดิชอบในเร่ืองคุณภาพและคุณสมบติัยงัคงอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของผูรั้บจา้งงานเสาเขม็เจาะ 

                 9.  การเก็บตวัอยา่งแท่งกระบอกคอนกรีตเส้นผ่าศูนยก์ลาง 15 x 30 ซม. เสาเข็ม 1 ตน้ เก็บตวัอย่าง
ไม่น้อยกว่า 1 ชุด ๆ ละ 3 แท่ง และตวัแทนผูว้่าจา้งหรือวิศวกรผูอ้อกแบบมีสิทธ์ิให้เก็บตวัอย่าง
เกิน 1 ชุด ไดเ้ม่ือเห็นสมควรโดยผูรั้บจา้งงานเสาเขม็เจาะเป็นผูเ้ก็บตวัอยา่งตามค าสั่งของตวัแทน
ผู ้ว่าจ้างหรือวิศวกรผู ้ออกแบบส่วนค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู ้รับจ้างงานเสาเข็มเจาะเป็น             
ผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

                 10.   เทคอนกรีตเสาเขม็แต่ละตน้ ตอ้งเทต่อเน่ืองกนัโดยจะหยดุชะงกัไม่ได ้
  
 ค)    เหลก็เสริมรับแรง 
                 รายละเอียดเก่ียวกับเหล็กเสริมซ่ึงมิได้ระบุในหมวดน้ีให้ถือปฏิบัติตามหมวด 3 เข็มเจาะจะต้อง     

เสริมเหลก็ในแนวด่ิง ตามรายละเอียดในแบบโครงสร้าง                 
1. เหลก็ขอ้ออ้ยทุกขนาดใช ้SD-40 ตามมาตรฐาน มอก.24-2527   

                 2.   เหลก็กลมทุกขนาดใช ้SR-24 ตามมาตรฐานมอก. 20-2527      
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                  3. รอยเช่ือมเหล็ก และวิธีการต่อเหล็ก ตอ้งเสนอให้ตวัแทนผูว้่าจา้งและวิศวกรผูอ้อกแบบตรวจ

พิจารณาและอนุมติั 
                 4.   ขอ้ก าหนดต่าง ๆ  ใหถื้อตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ ฉบบั 1008-38                        

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย       
  5.      ในขณะหล่อคอนกรีต ผูรั้บจา้งตอ้งระวงัไม่ใหเ้หลก็เสริมผดิต าแหน่ง 

             6.    ผูรั้บจา้งตอ้งท า Shop  Drawing   เสนอแก่ตวัแทนผูว้า่จา้งและวิศวกรผูอ้อกแบบก่อนลงมือท างาน              
เพ่ือวิศวกรผูอ้อกแบบพิจารณาและอนุมติั อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนท างาน 

          
1005        วิธีการท าเสาเข็มเจาะ 
 ก )  การเทคอนกรีตหล่อเสาเข็มเจาะจะต้องเทโดยวิธี   Tremie  ซ่ึงมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า       

150  มม.  ยาว 1.50 มม. ในระหวา่งการเทเสาเขม็ปลาย Tremie จะอยูต่รงกลางของเสาเขม็ 
 ข) ในช่วงชั้นดินอ่อนจะตอ้งใชป้ลอกเหลก็ชัว่คราว ขนาดเส้นผา่ศูนยภ์ายในไม่นอ้ยกวา่ขนาดเสาเขม็ท่ีระบุ

ในแบบเพ่ือป้องกนัดินพงั ความยาวของปลอกเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 13.00 ม. 
 ค) วิศวกรผู ้ควบคุมงานจะต้องได้รับแจ้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเร่ิมการเจาะ เสาเข็มต้นใดท่ีเจาะ          

โดยพลการโดยไม่มีวิศวกรผูค้วบคุมงานการเจาะเสาเข็มอยู่ดว้ยจะถือว่าเสาเข็มท่ีเจาะไปนั้นเสีย และ
ผูรั้บจา้งจะตอ้งเจาะแซมใหใ้หม่ตามค าแนะน าของวิศวกรผูค้วบคุมงานโดยใชค้่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งเอง 

 ง) หากปรากฏว่าเจาะพบชั้นทรายก่อนถึงระดับปลายเสาเข็มตามท่ีระบุในแบบ ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้ให้
วิศวกรผูอ้อกแบบทราบทนัที ในกรณีเช่นน้ีวิศวกรผูอ้อกแบบอาจสั่งให้เปล่ียนความยาวเสาเข็มเพ่ือ     
ใหเ้หมาะสมกบังานได ้

                 จ)          กน้หลุมเจาะตอ้งสะอาด แน่น และปราศจากวสัดุท่ีร่วน หรือตะกอนในปริมาณมากเกินสมควรหรือวสัดุ
ท่ีท าให้อ่อนตัวจนมีก าลังต ่ ากว่าค่าของตัวอย่าง  ซ่ึงเป็นค่าท่ีใช้ในการค านวณหาความลึกของ               
กน้หลุมท่ีเจาะ กน้หลุมจะตอ้งไดร้ะดบัพอสมควร 

              ฉ)           ตอ้งท าความสะอาดกน้หลุมเจาะดว้ยวิธีใด ๆ ท่ีวิศวกรผูอ้อกแบบร่วมกบัตวัแทนผูว้่าจา้งแนะน าหรือสั่ง 
หรือท่ีผูรั้บจา้งเสนอมาซ่ึงวิศวกรผูอ้อกแบบได้อนุมติัแลว้และตอ้งได้รับการตรวจและเห็นชอบจาก
ตวัแทนผูว้า่จา้งหรือวิศวกรผูอ้อกแบบเสียก่อน จึงจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ทคอนกรีตได ้

               ช)  หลงัจากเจาะจนถึงระดบัท่ีตอ้งการ ตวัแทนผูว้่าจา้งและผูรั้บจา้งจะร่วมกนัวดัความลึกของแนวด่ิงของ
หลุมเจาะ สภาพของหลุมเจาะ โดยใชท่้อ  Termie  หรือลูกด่ิงหรือวิธีการใด ๆ ท่ีตวัแทนผูว้่าจา้ง หรือ
วิศวกรผูอ้อกแบบสัง่และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการทดสอบน้ีผูรั้บจา้งเป็นผูอ้อกทั้งส้ิน 

 ซ) เม่ือหลุมเจาะไดรั้บการตรวจสอบแลว้ จึงท าการลงเหลก็เสริมและท่อ Tremie ส าหรับเทคอนกรีต 
 ฌ)  ขณะเทคอนกรีต ผูรั้บจา้งร่วมกบัตวัแทนผูว้่าจา้ง หรือวิศวกรผูอ้อกแบบ หรือตวัแทนวิศวกรผูอ้อกแบบ

ตรวจสอบเส้นผ่าศูนยก์ลางของหลุมเจาะ โดยใชวิ้ธีค านวณจากปริมาตรคอนกรีตท่ีเทลงไปกบัความลึก
ของคอนกรีตท่ีสูงข้ึนหรือโดยวิธีการอยา่งอ่ืนท่ีตวัแทนผูว้า่จา้งหรือวิศวกรผูอ้อกแบบเห็นวา่เหมาะสม 

 ญ) คอนกรีตท่ีหวัเสาเขม็ตอ้งหล่อเผือ่ไวสู้งกว่าระดบัท่ีตอ้งการประมาณ 0.50 ม. 
 ฎ) ระยะห่างของเสาเขม็เจาะตน้ถดัไปจะตอ้งมีระยะห่างไม่นอ้ยกว่า 6 เท่า ของเส้นผา่ศูนยก์ลางของเสาเข็ม

ตน้ท่ีเจาะเสร็จแลว้ หากตอ้งการเจาะตน้ถดัไปในระยะใกลก้ว่าน้ี จะตอ้งให้เสาเข็มตน้ท่ีเจาะเสร็จแลว้
เวลาผา่นไปไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
  ฎ) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบต่อการเพ่ิมเสาเข็ม หรือขยาย หรือเปล่ียนแปลงฐานราก และใส่ Tied Beam 

อนัเน่ืองมาจากปัญหาในการเจาะเสาเข็มหรือเสาเข็มหนีศูนย์ และผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอ Shop Drawing 
และรายการค านวณใหว้ิศวกรผูอ้อกแบบพิจารณาและอนุมติั 

 

  1006         ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ 
2014) ค่าผดิพลาดในแนวด่ิง จะตอ้งไม่เกิน 1 ต่อ 100 ของความยาวของเสาเขม็ 

 
         ข)   ค่าผดิพลาดของต าแหน่งเสาเขม็จะตอ้งไม่เกินกรณีดงัต่อไปน้ี 
  ฐานรากเสาเขม็เด่ียว 
  ระยะมากท่ีสุดยอมให้เสาเข็มท่ีระดับตัดหัวเสาเข็มผิดต าแหน่งจากท่ีก าหนดไวต้้องไม่เกิน 5 ซม.    

โดยวดัขนานกบัแกน Coordinate ทั้งสองแกน  
  ฐานรากเสาเขม็คู ่
  ระยะมากท่ีสุดยอมให้เสาเข็มท่ีระดับตัดหัวเสาเข็มผิดต าแหน่งจากท่ีก าหนดไวต้้องไม่เกิน 5 ซม. 

ส าหรับดา้นท่ีตั้งฉากกบัดา้นยาวของฐานราก และไม่เกิน 7 ซม. ส าหรับดา้นยาวของฐานราก 
  ฐานรากเสาเขม็ตั้งแต่ 3 ตน้ข้ึนไป 
  ระยะมากท่ีสุดยอมให้เสาเข็มท่ีระดับตัดหัวเสาเข็มผิดต าแหน่งจากท่ีก าหนดไวต้้องไม่เกิน 7 ซม.    

โดยวดัขนานกบัแกน Coordinate ทั้งสองแกน  
  ถา้เสาเข็มเจาะมีค่าผิดเกินท่ีก าหนดน้ี  ผูรั้บจา้งตอ้งท าการแกไ้ข ซ่อมแซมหรือท าใหม่ตามค าสั่งของ

วิศวกรผูอ้อกแบบ และค่าใชจ่้ายทั้งหมดในงานน้ีผูรั้บจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบแต่ผูเ้ดียว 
 

1007 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเสาเข็ม 
 เสาเขม็เจาะแต่ละตน้ท่ีเจาะและหล่อคอนกรีตแลว้จะถือวา่ถูกตอ้งสมบูรณ์ เม่ือ 
 ก) ก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีเกบ็ตวัอยา่งไวก่้อนเทมีก าลงัอดัไม่ต ่ากว่าขอ้ก าหนด 
 ข) ความผดิพลาดของต าแหน่งไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ 
 ค) ความลึกของปลายเสาเขม็ไดร้ะดบัตามแบบหรือตามความตอ้งการของวิศวกรผูอ้อกแบบ 
 

1008 การตรวจสอบเสาเข็ม 
 ก) หลงัจากท าเสาเขม็เสร็จแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งท าการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเขม็ทุกตน้ 
  โดยวิธี  SEISMIC INTEGRITY   TEST  และจะตอ้งส่งผลทดสอบให้วิศวกรผูค้วบคุมงานและวิศวกร

ผูอ้อกแบบพิจารณาก่อนเร่ิมท างานฐานราก 
 ข) ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการทดสอบการรับน ้าหนกัเสาเขม็จ านวนตามท่ีระบุในแบบ  หากมิไดร้ะบุให ้ 
  ตอ้งท าการทดสอบเสาเขม็ทุกขนาด  โดยทดสอบอยา่งนอ้ย 1 ตน้ ในแต่ละขนาดของเสาเขม็ 
 

1009 รายงานส าหรับเสาเข็ม 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายงานเก่ียวกบัเสาเขม็แต่ละตน้ให้ตวัแทนผูว้า่จา้ง หรือวิศวกรผูค้วบคุมงานภายใน  
 48   ชัว่โมงหลงัจากหล่อเสร็จ 
 ขอ้มูลในการหล่อประกอบดว้ย 
 1. วนั เดือน ปี ท่ีเจาะ หล่อคอนกรีต 



 
                                                                                                                                      
             

1-6 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
  2. หมายเลขก ากบัเสาเขม็ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเสาเขม็ 

 3. ระยะดินเดิม 
 4. ระดบัตดัเขม็ 
 5. ระดบัปลายเสาเขม็ 
 6. ระดบัชั้นทราย 
 7. ความเอียงจากแนวด่ิงโดยประมาณ 
 8. ความคลาดเคล่ือนในแนวราบท่ีระดบัท างานโดยประมาณ 
 9. ความยาวปลอกเหลก็ชัว่คราว 
 10. รายละเอียดเหลก็เสริมตวัเสาเขม็ 
 11. รายละเอียดอุปสรรค และความล่าชา้ของงาน 
 12. ปริมาณคอนกรีต 
 13. เวลาท่ีใชเ้ทคอนกรีต 
 14. เวลาท่ีใชใ้นการใส่โครงเหลก็เสริม 
 15. เวลาท่ีใชใ้นการเจาะ 
 
1010 การทดสอบการรับน า้หนักเสาเข็ม  

 ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการทดสอบการรับน ้าหนกัเสาเขม็จ านวนตามท่ีระบุในเอกสารเสนอราคาหรือขอ้ก าหนด      
 ในแบบรายละเอียดโดยวิธีดงัต่อไปน้ี 

 1. การทดสอบการรับน า้หนักเสาเข็ม โดยวิธีน า้หนักบรรทุกสถิต (STATIC LOAD TEST) 
  ก) วิธีทดสอบ 

การทดสอบให้ใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-1143-81 (1994) โดยผูรั้บจ้างจะต้อง    
ส่งรายละเอียดวิธีการทดสอบ รวมทั้งการเสริมเหล็กเสาเข็มทดสอบเพ่ือขออนุมติัจากผูอ้อกแบบ
ก่อนด าเนินการ 

 ข)  การรายงานผลการทดสอบ 
                   หลังจากท่ีการทดสอบการบรรทุกน ้ าหนักได้เส ร็จส้ินแล้ว  ผู ้รับจ้างจะต้องส่งรายงาน                  

ผลการทดสอบเสาเขม็นั้นต่อผูว้า่จา้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.    รายละเอียดของเสาเขม็ และระเบียนการเจาะและหล่อ 
2.  ตารางแสดงค่าน ้าหนกับรรทุกและการทรุดตวัท่ีอ่านไดใ้นระหวา่งการบรรทุกและการลด

น ้าหนกัท่ีกระท าบนเสาเขม็ 
3.    กร๊าฟแสดงผลการทดลองในรูปของเวลา-น ้าหนกับรรทุก-การทรุดตวั 
4.    หมายเหตุเก่ียวกบัส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการทดสอบการบรรทุกน ้าหนกัของเสาเขม็ 
5.    รายงานผลการทดสอบเสาเขม็จะตอ้งไดรั้บการลงนามรับรองโดยวิศวกรของผูรั้บจา้ง 

                ค)   การยกเลิกการทดสอบเสาเขม็ 
                    ในกรณีท่ีการทดสอบเสาเขม็จ าเป็นตอ้งหยดุชะงกัดว้ยเหตุผลดงัน้ี 
                    1.    แม่แรงหรือมาตรวดัช ารุด 
                    2.    การยดึกบัเสาเขม็สมอไม่เพียงพอหรือไม่มัน่คงพอ 
                    3.    หวัเสาเขม็ร้าวหรือช ารุด หรือ 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
 4. การตั้งระดบัพ้ืนฐานไม่ถูกตอ้งหรือมีการกระทบกระเทือนต่อระดบัและมาตรวดั ให้ยกเลิก

การทดสอบและผลการทดสอบนั้น ๆ เสีย และด าเนินการทดสอบการบรรทุกน ้ าหนกัอีกชุด
หน่ึง ตามค าแนะน าของวิศวกรหรือผูแ้ทนผูว้่าจา้ง โดยผูรั้บเหมาจะตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการ
น้ีเองทั้งส้ิน 

                ง)   ความประลยัของเสาเขม็ 
                    เสาเขม็จะถือว่าประลยัเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

                     1.  ส่วนหน่ึงส่วนใดของเสาเขม็โก่ง แตก หรือบิดเบ้ียวจากรูปเดิม หรือแนวหรือต าแหน่งเดิม 
2. ระยะทรุดตวัสูงสุดท่ีหวัเสาเขม็เกิน 25  มิลลิเมตร เม่ือรับน ้าหนกั 2.5 เท่าของน ้าหนกับรรทุก

ใชง้านเป็นเวลา 24 ชัว่โมง หรือระยะทรุดคงตวั หลงัจากการคืนตวัเม่ือลดน ้าหนกับรรทุก
ออกหมดแลว้มีค่าเกิน 6 มิลลิเมตร 
หมายเหตุ  ทั้งน้ีการทรุดตวัท่ีหัวเสาเข็มจะตอ้งมีค่าไม่เกิน 6 มิลลิเมตร เม่ือรับน ้ าหนัก 

1.0  เท่า ของน ้าหนกับรรทุกใชง้านเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
                จ)   ความสามารถในการรับน ้าหนกัปลอดภยัของเสาเขม็ 
                    ค่าน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัท่ียอมใหข้องเสาเขม็ทดสอบใหคิ้ดตามเกณฑต่์อไปน้ี 

1. ร้อยละ 40 ของน ้ าหนกับรรทุกซ่ึงท าให้เกิดการทรุดตวัเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ โดยท่ีน ้ าหนกับรรทุก
ไม่เปล่ียนแปลง หรือ ณ จุดท่ีน ้ าหนักบรรทุกทดสอบค่อย ๆ ลดลง  หรืออยู่คงท่ีในขณะท่ี
เสาเขม็ทรุดตวัในอตัราสม ่าเสมอ                

2.  ร้อยละ 40 ของน ้ าหนกับรรทุก ณ จุดท่ีการทรุดตวัทั้งหมดมีค่าเท่ากบั 0.25 มิลลิเมตรต่อตนั 
(1000 กิโลกรัม) ของน ้าหนกับรรทุกท่ีกระท า 

 3.  ร้อยละ 40 ของน ้ าหนกับรรทุกท่ีจุดตดักนัระหว่างเส้นสัมผสัสองเส้น ซ่ึงลากจากส่วนท่ีเป็น
เส้นตรงของกราฟระหว่างน ้ าหนักบรรทุกกับระยะทรุดตัว   ทั้ งน้ีแล้วแต่ว่าค่าไหน             
จะนอ้ยกวา่กนั 

 
 2.   การทดสอบการรับน า้หนักเสาเข็ม โดยวิธีพลศาสตร์ ( DYNAMIC LOAD TEST ) 

ก) วิธีการทดสอบ 
การทดสอบใหใ้ชว้ิธีการทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM  D 4945-96 

ข) การรายงานผลการทดสอบ 
หลังจากท่ีการทดสอบการบรรทุกน ้ าหนักได้เส ร็จส้ินแล้ว   ผู ้รับจ้างจะต้องส่งรายงาน                  
ผลการทดสอบเสาเขม็นั้นต่อผูว้า่จา้ง  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.    รายละเอียดของเสาเขม็  และระเบียนการเจาะและหล่อเสาเขม็ 
2.  ค่าแรงเค้นอัดสูงสุด ( MAXIMUM COMPRESSIVE STRESS ) ของท่ีเกิดข้ึนในเสาเข็ม

ขณะทดสอบ   
3.   ก าลงัการรับน ้าหนกัของเสาเขม็ 
4.   ความสมบูรณ์ของเสาเขม็ 
5.  กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างน ้าหนกับรรทุกกบัค่าการทรุดตวั                                         

( LOAD-SETTLEMENT CURVE )  
6.   รายงานผลการทดสอบเสาเขม็จะตอ้งไดรั้บการลงนามรับรองโดยวิศวกรของผูรั้บจา้ง  
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          1011    เสาเข็มช ารุด 
           เสาเขม็เจาะจะถือวา่ช ารุด เม่ือ 

           ก) ก าลงัอดัของแท่งกระบอกคอนกรีตท่ีเก็บไวก่้อนเทมีก าลงัอดัต ่ากว่าท่ีระบุไวใ้นแบบคือ 240 กก./ซม.2 
เม่ือ 28 วนั  

           ข)    ตามความคาดเคล่ือนของเสาเขม็เจาะเกินกวา่ค่าท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1006 

           ค)    เม่ือก าลงัอดัของแท่งคอนกรีตท่ีเจาะเอาข้ึนมาจากเสาเข็มต ่ากว่า 240 กก./ซม.2 ท่ี 28 วนั และวิศวกร
ผูอ้อกแบบ เห็นวา่เป็นอนัตรายต่อโครงสร้าง  

           ง) ความยาวเสาเขม็เจาะไม่ไดต้ามท่ีระบุในแบบ หรือตามตอ้งการของวิศวกรผูอ้อกแบบ          
 จากการพิสูจน์ไดว้่าเสาเข็มเจาะอยู่ในสภาพไม่สามารถรับน ้ าหนักไดต้ามท่ีวิศวกรผูอ้อกแบบก าหนด และ

วิศวกรผู ้อ อกแบบลงความ เห็ น ว่ า เป็ น เส าเข็ ม ช า รุ ด  เน่ื อ งจ ากการ เจ าะก าร เท คอนก รีตห รือ                           
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางนอ้ยกว่าท่ีระบุในแบบ หรือมีส่ิงสกปรก เช่น ดินพงัเขา้มาอยูใ่นเน้ือคอนกรีต หรือก าลงั
อดัของคอนกรีตในเสาเข็มทุกช่วงความลึกมีค่าไม่แน่นอน หรือคอนกรีตมีการแยกแยะในทุกกรณีขา้งตน้    
ผูรั้บจา้งท าเสาเข็มตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพ่ือแกไ้ขซ่อมแซมหรือท าใหม่เพ่ือให้ไดเ้สาเข็มท่ีสมบูรณ์
ตามตอ้งการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการท่ีตอ้งเพ่ิม Tied beams  หรือขยายขนาดของฐานรากตลอดจน
ปรับปรุงโครงสร้างต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หากก าลงัอดัของแท่งกระบอกคอนกรีตท่ีเก็บไวก่้อนเทมีก าลงัอดัต ่ากว่าท่ีระบุไวใ้นแบบ ผูรั้บจา้งท าเสาเข็ม
เจาะจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าเจาะน าแท่งคอนกรีตจากเสาเข็มข้ึนมาทดสอบ ค่าทดสอบแท่งคอนกรีต ค่าอุดรูเจาะ 
ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ในกรณีท่ีเสาเขม็ช ารุดหรือท าเสาเขม็ใหม่ อยูใ่นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง 
 

1012   การแก้ไข ซ่อมแซมเสาเข็มช ารุด 
           วิธีการแกไ้ข หรือซ่อมแซมเสาเข็มเจาะท่ีช ารุด  ตลอดจนการขยายฐานรากเสริม Tied Beams หรือปรับปรุง

โครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอใหผู้อ้อกแบบพิจารณาก่อนด าเนินการ 
 
1013 การป้องกนัความเสียหายที่เกดิจากการเจาะเข็ม 
 ก) ผูรั้บจา้งก่อสร้างจะตอ้งไปส ารวจและศึกษาขอ้มูลต่างๆ ให้เป็นท่ีเขา้ใจในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจะก่อสร้างและ

หาแนวทางท่ีจะขนส่งวสัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือบทบญัญติัทางกฎหมาย
ของพ้ืนท่ีก่อสร้าง ก่อนลงมือปฏิบติัการเก่ียวกบังานเสาเขม็ ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอกรรมวิธีในการป้องกนั
ใหก้บัวิศวกรผูค้วบคุมงานตรวจอนุมติัก่อนจึงจะด าเนินการได ้

 ข) ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนขณะท างานจากเหตุขา้งตน้ จนท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างต่อไป
ได ้ผูรั้บจา้งก่อสร้างจะน ามาเรียกค่าเสียหายชดเชยไม่ได ้

 ค) ผูรั้บจา้งจะตอ้งป้องกนัความสั่นสะเทือนการพงัทลายของดิน เสียง และควนั ท่ีมีผลต่อสาธารณชนและ
ส่ิงก่อสร้างขา้งเคียง ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งเอง 

 
1014 AS BUILT DRAWING 
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          เ ม่ืองานเสาเข็มแล้ว เสร็จ  ผู ้รับจ้างต้องจัดท า  As  Bui l t  D rawing แสดงต าแหน่งจริงของ

เสาเข็มพร้อมทั้ งความคลาดเคล่ือนของต าแหน่งเสาเขม็ส่งให้แก่วิศวกรควบคุมงานและวิศวกรผูอ้อกแบบ
ก่อนการเร่ิมท างานฐานราก
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หมวด 2 
งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS) 

 
2001 ขอบเขตของงาน 
 ก) ผูรั้บจา้งก่อสร้าง จะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนส่ิงอ่ืนใดท่ีจ าเป็น

ส าหรับงานเสาเข็มเจาะให้ถูกตอ้ง เพ่ือขจดัอุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของงานตามท่ีก าหนดไว ้

 ข) ผูรั้บจา้งก่อสร้างจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัวิธีการท างาน ณ ต าแหน่งท่ีไดรั้บ
แจ้งหรือสันนิษฐานได้เอง ซากส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ใต้ดินซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการท างานเสาเข็ม     
ผู ้รับจ้างก่อสร้างจะต้องท าการขุดเคล่ือนยา้ยเศษวัสดุดังกล่าวให้พ้นไปจากบริเวณท่ีจะท างาน        
ส าหรับตน้ไมใ้หญ่ก่อนท่ีจะเคล่ือนยา้ยหรือท าลายใหแ้จง้ขออนุมติัจากผูว้า่จา้งเสียก่อน 

 ค) ผูรั้บจา้งก่อสร้าง จะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการจดัท าถนนชัว่คราว เพื่อให้สามารถขนยา้ยวสัดุ อุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองมือกลอ่ืนๆ ไปยงัจุดต่างๆ ตามแผนงานก่อสร้างท่ีเสนอ 

 ง) ผูรั้บจา้งก่อสร้าง จะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการวางผงัต าแหน่งจุดควบคุมต่างๆ ของโครงการทางแนวราบและ
แนวด่ิง โดยก าหนดจุดอ้างอิงไว้กับโครงสร้างถาวร และจัดท าแบบวางผังเพ่ือสร้างให้ผู ้ว่าจ้าง        
จ านวน 4 ชุด และรอการอนุมติัเพ่ือด าเนินการก่อสร้างในขั้นต่อไป 

 จ) ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัส่งรายการค านวณออกแบบเสาเขม็ รายการค านวณก าลงัรับน ้าหนกัของเสาเขม็ ขอ้มูล
ทางเทคนิคการทดสอบและควบคุมคุณภาพใหผู้แ้ทนผูว้่าจา้งอนุมติัก่อนน าวสัดุเขา้มาในสถานท่ีก่อสร้าง 

 ฉ) ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัส่งแผนการท างาน หมายเลขก ากบัเสาเข็ม ทิศทางการเคล่ือนท่ี เคร่ืองมือในการท า
เสาเขม็ ขนาดเท่ากบัแบบก่อสร้าง และรอการอนุมติัเพ่ือด าเนินการก่อสร้างขั้นต่อไป 

 ช) ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัส่งวิศวกรประจ าหน่วยงานก่อสร้างท่ีมีความช านาญงานเสาเข็มและงานขุดดินเป็น     
ผูป้ระสานงานจนถึงเทคอนกรีตฐานรากแลว้เสร็จ 

 
2002 การด าเนินงานท่ัวไป 
 ก) ผูรั้บจา้งอาจจดัท าการส ารวจสถานท่ีก่อสร้างเพ่ิมเติมก็ได ้เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเพ่ิมข้ึน แต่ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจากผูว้่าจ้างเสียก่อน และจะต้องไปดูสถานท่ีก่อนจนเป็นท่ีแน่ใจว่ารู้ต าแหน่งแน่นอนของ
สถานท่ีก่อสร้าง ตลอดจนขนาดและลกัษณะของงานแลว้ และจะเรียกร้องให้จ่ายเงินเพ่ิม โดยอา้งว่า
ไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือไม่ละเอียดพอไม่ได ้

 ข) ระดบัของพ้ืนท่ีก่อสร้างก่อนการเร่ิมงานใดๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีความแน่ใจว่าระดบัดินในบริเวณก่อสร้าง
ถูกตอ้งตามแบบก่อสร้างหรือไม่ประการใด 

 ค) การร้ือถอนส่ิงกีดขวางต่างๆ ท่ีอยู่ใต้ดิน ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติงาน   ( เช่น เสาเข็มเสีย เป็นต้น )       
อนัเป็นเหตุให้เจาะเสาเข็มไม่ได ้หรือเป็นอุปสรรคต่อการวางแนวเสาเข็ม ส าหรับงานไม  ้งานดินถม      
การกลบดินรอบเสาเข็มและงานอ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งท าเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์เป็นหน้าท่ีของผูรั้บจา้ง  
ท่ีจะตอ้งท าโดยผูรั้บจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ิน 

 ง) ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงต่ออุบติัเหตุ และความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์นหรือบุคคลใดๆ 
เน่ืองจากการท าเสาเขม็น้ีทั้งส้ิน  
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  จ) จะไม่มีการคิดค่าเสียหายใดๆ จากผูว้่าจา้ง ในกรณีท่ีตอ้งตั้งอุปกรณ์การท าเสาเข็มท้ิงไวไ้ม่ว่าจะเกิดจาก

อุปสรรคใดๆ    
 
2003 ระบบเสาเข็ม 
 ก) เสาเขม็เจาะท่ีใชเ้ป็นเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหลก็ ท่ีใชร้ะบบเสาเขม็เจาะแบบเปียก   ( Wet   Process )  
  โดยใช ้ Bentonite  Slurry  เป็นตวัป้องกนัหลุมเจาะพงัทลาย 
 ข) ในการค านวณออกแบบเสาเขม็ท่ีใชง้านน้ี ไดก้ าหนดใหส้ามารถรับน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัตามท่ี

ก าหนดในแบบ และหากผูรั้บจา้งน าเสาเขม็ท่ีมีความสามารถรับน ้าหนกัไดสู้งกว่าก าหนดมาใช ้ผูรั้บจา้ง
จะเรียกร้องเงินเพ่ิมมิได ้

 ค) ความยาวของเสาเขม็ใหใ้ชต้ามท่ีก าหนดในแบบ แต่ทั้งน้ีใหถื้อความสามารถในการรับน ้าหนกัปลอดภยั
เป็นเกณฑ ์หากมิไดมี้การตกลงเป็นอยา่งอ่ืน การเพ่ิมหรือลดความยาวของเสาเขม็ เพ่ือใหส้ามารถ 

  รับน ้าหนกัปลอดภยัไดต้าม ท่ีระบุในแบบ ผูรั้บจา้งไม่สามารถน ามาคิดเป็นงานเพ่ิมหรือลดได ้
 ง) การเสนอเสาเขม็จะตอ้งมีรายละเอียดต่อไปน้ีคือ 
  1. ชนิด ขนาด และความยาวของเสาเขม็ 
  2. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวสัดุทุกชนิดท่ีจะน ามาใชเ้ก่ียวกบัสญัญาน้ี 
  3. แบบใช้งานแสดงรายละเอียดต่างๆ ของเหล็กเสริมและองค์ประกอบต่าง ๆ  ของเสาเข็มท่ีเสนอ   

ขอใช ้
  4. วิธีการท าเสาเขม็ 
  5. แผนงานและรายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการท าเสาเขม็ 
  6. รายการค านวณความแขง็แรงของเสาเขม็ 
 
2004 วสัดุเสาเข็มเจาะ 
 
 ก)  ปลอกเหลก็เพ่ือกนัดินอ่อนพงัทลาย 

1. เส้นผา่ศูนยก์ลางภายในของปลอกเหลก็ตอ้งไม่นอ้ยกวา่เส้นผา่ศูนยก์ลางของเสาเขม็ 
2.  ความยาวของปลอกเหล็กตอ้งไม่น้อยกว่า 13 เมตร ความยาวอาจเปล่ียนแปลงได้ แต่ตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากวิศวกรผูอ้อกแบบก่อน 
3. วิธีต่อปลอกเหลก็ รอยต่อตอ้งเสนอรายละเอียดใหวิ้ศวกรผูอ้อกแบบพิจารณาและอนุมติั 
4.  ความหนาของปลอกเหล็ก ปลอกเหล็กตอ้งหนาเพียงพอในการขนส่ง ท างาน ฯลฯ โดยผูรั้บจา้ง

เสนอคุณสมบติัของปลอกเหลก็ ใหวิ้ศวกรผูอ้อกแบบพิจารณาและอนุมติัก่อนจึงน ามาใชไ้ด ้ 
5.   ผูรั้บจา้งตอ้งรับผิดชอบต่อการป้องกนัการพงัทลายของดินส่วนท่ีขุด ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตและ

ก่อนท่ีคอนกรีตจะแข็งตวั และไม่มีการชดเชยเงินให้ในกรณีท่ีตอ้งว่าจ้างการตอกปลอกเหล็ก
ชั่วคราวและหรือถาวรท่ีจ าเป็นในการน้ีหรือการอ่ืนใดหรือปลอกท่ีตอ้งท้ิงไวใ้นดินไม่ว่าด้วย     
เหตุใดกต็าม 

6. ไม่ว่าจากเหตุผลใดก็ตาม หากปรากฏว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ปลอกเหล็กชั่วคราวซ่ึงมี       
ขนาดใหญ่กว่าท่ีก าหนดไว ้ จะตอ้งเทคอนกรีตในปล่องนั้นจนเต็มพ้ืนท่ีหน้าตดัของปลอกเหล็ก
ชัว่คราวนั้น  แต่การจ่ายเงินจะค านวณจากขนาดเดิมเป็นเกณฑ ์
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  ข)    คอนกรีต 

                 รายละเอียดเก่ียวกบัคอนกรีตซ่ึงมิไดร้ะบุในหมวดน้ี ใหถื้อปฏิบติัตามหมวด  4 
1. ใช ้Portland  Cement  Type  I  ตามมาตรฐาน มอก. 15/2517 
2.  ก าลงัอดัของแท่งกระบอกคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 15 x 30 ซม. จะตอ้งไม่น้อยกว่า 240 

กก/ซม2 เม่ืออาย ุ28 วนั                     
3.   ปริมาณปูนซีเมนตท่ี์ใชใ้นคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 325 กิโลกรัม 
4.   ค่ายบุตวัของคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 12.5 ซ.ม 
5.   ขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน 25 มม. 
6. สารผสมคอนกรีตเพ่ือให้คอนกรีตแขง็ตวัชา้ ตอ้งทดลองผสมก่อนน ามาใช ้และเสนอผลทดลองให้

วิศวกรผูอ้อกแบบพิจารณา และอนุมติัภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนใชโ้ดยเสนอชนิด 
ปริมาณ เวลาแขง็ตวั และผลการทดลองอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 

7. คอนกรีตท่ีใช้ในงานเสาเข็มเจาะเวลาแข็งตัวต้องไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และต้องเหมาะสมกับ
ระยะเวลาการเทคอนกรีต 

8.  ผูรั้บจ้างงานเสาเข็มเจาะ ต้องเสนอ Mix Design ของคอนกรีตให้ตัวแทนผูว้่าจ้างและวิศวกร
ผูอ้อกแบบ โดยวิศวกรผูอ้อกแบบเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติัและ Mix Design น้ีตอ้งน ามาทดลอง
ผสมท่ีเคร่ืองผสม ณ ท่ีก่อสร้าง ซ่ึงอาจมีการแกไ้ข Mix Design ให้เหมาะสมเก็บตวัอยา่งจากการ
ผสมท่ีเคร่ืองผสมมาทดสอบก าลงัอดัเสนอผลท่ีไดพ้ร้อมทั้ง Mix Design ท่ีแกไ้ขใหต้วัแทนผูว้า่จา้ง
และวิศวกรผูอ้อกแบบ โดยวิศวกรผูอ้อกแบบเป็นผูพิ้จารณาและอนุมติัให้ใชอ้ยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อน
ท างาน แต่ความรับผิดชอบในเร่ืองคุณภาพและคุณสมบติัยงัคงอยูใ่นความรับผิดชอบของผูรั้บจา้ง
งานเสาเขม็เจาะ 

9.  การเกบ็ตวัอยา่งแท่งกระบอกคอนกรีตเส้นผา่ศูนยก์ลาง 15 x 30 ซม. เสาเขม็ 1 ตน้ เกบ็ตวัอยา่งไม่
นอ้ยกว่า 1 ชุด  ชุดละ 3  แท่ง และตวัแทนผูว้า่จา้งหรือวิศวกรผูอ้อกแบบมีสิทธ์ิใหเ้กบ็ตวัอยา่ง 
เกิน  1  ชุดไดเ้ม่ือเห็นสมควรโดยผูรั้บจา้งงานเสาเขม็เจาะเป็นผูเ้กบ็ตวัอยา่งตามค าสัง่ของตวัแทนผู ้
วา่จา้งหรือ วิศวกรผูอ้อกแบบส่วนค่าใชจ่้ายในการทดสอบผูรั้บจา้งงานเสาเขม็เจาะเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

10.   เทคอนกรีตเสาเขม็แต่ละตน้ ตอ้งเทต่อเน่ืองกนัโดยจะหยดุชะงกัไม่ได ้
  
 ค)    เหลก็เสริมรับแรง 
                 รายละเอียดเก่ียวกบัเหลก็เสริมซ่ึงมิไดร้ะบุในหมวดน้ีใหถื้อปฏิบติัตามหมวด 3 เขม็เจาะจะตอ้ง 
  เสริมเหลก็ในแนวด่ิง ตามรายละเอียดในแบบโครงสร้าง                 

1.      เหลก็ขอ้ออ้ยทุกขนาดใช ้ SD-40 ตามมาตรฐาน  มอก.24-2527 
2.   เหลก็กลมทุกขนาดใช ้ SR-24  ตามมาตรฐาน  มอก.20-2527      
3. รอยเช่ือมเหล็ก และวิธีการต่อเหล็ก ตอ้งเสนอให้ตวัแทนผูว้่าจา้งและวิศวกรผูอ้อกแบบตรวจ

พิจารณาและอนุมติั 
4.   ขอ้ก าหนดต่างๆ ให้ถือตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กฉบบั 1008-38  วิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย 
5.      ในขณะหล่อคอนกรีต ผูรั้บจา้งตอ้งระวงัไม่ใหเ้หลก็เสริมผดิต าแหน่ง 
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 6.  ผูรั้บจา้งตอ้งท า  Shop  Drawing เสนอแก่ตวัแทนผูว้่าจา้งและวิศวกรผูอ้อกแบบก่อนลงมือท างาน 

เพ่ือวิศวกรผูอ้อกแบบพิจารณาและอนุมติั อยา่งนอ้ย  7 วนั  ก่อนท างาน 
       

 ง)  Bentonite Slurry 
1.  ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ของ  Bentonite  Slurry  ใหผู้คุ้มงานพิจารณาอนุมติั 

ก่อนใชง้าน  Bentonite  Slurry  ท่ีใชจ้ะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
- PH ไม่ต ่ากวา่  7  
-   Density อยูร่ะหวา่ง 1.05-1.20 ตนั/ลูกบาศกเ์มตร และปริมาณ   Bentonite   ท่ีใชผ้สม 2-6% 

 โดยน ้าหนกั 
- Viscosity  30-92 Sec. (March’s Conc Test) 
- Sand  Content  ไม่เกิน 6% 
ค่าเหล่าน้ีอาจปรับเปล่ียนไดบ้า้งโดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูคุ้มงานแต่กรณีท่ีไดผ้ลทดสอบ
แสดงวา่ Bentonite Slurry มีค่า PH ต ่ากวา่ 7 Bentonite Slurry นั้นหา้มใชอ้ยา่งเดด็ขาด 

  2. ระดบัของ Bentonite Slurry ในขณะเจาะตอ้งไม่ต ่ากว่า 2.00 เมตรจากระดบัดินรอยรูเจาะ และตอ้ง
เติม Bentonite Slurry อยูเ่สมอเพ่ือใหร้ะดบั Bentonite Slurry ในหลุมคงท่ีตลอดเวลา 

  3. ผูรั้บจา้งตอ้งเก็บตวัอยา่ง Bentonite Slurry ไปทดสอบคุณสมบติัเม่ือผูค้วบคุมงานเห็นว่าคุณสมบติั
อาจเปล่ียนแปลงในระหว่างปฏิบติังาน  โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาสถานท่ี เคร่ืองมือ และเจา้หนา้ท่ี
ทดสอบไวใ้หพ้ร้อมในสถานท่ีก่อสร้าง ในภาระค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้ง 

 
 จ) Tremie Pipe 
  1. ผูรั้บจา้งตอ้งส่งรายละเอียดต่างๆ ของ Tremie Pipe แสดงขนาดของท่อขอ้ต่อท่ีป้องกนัไม่ให้น ้ าเขา้

ไปในท่อ ความยาวของท่อแต่ละช่วง รวมทั้งการใช้ Plug เพ่ือไล่น ้ าออกจาก Tremie Pipe ให้ผู ้
ควบคุมงานพิจารณาอนุมติัก่อนและในระหว่างก่อสร้างผูค้วบคุมงานมีสิทธิสั่งให้ผูรั้บจา้งเปล่ียน 
Tremie  Pipe  ท่ีเห็นว่ามีสภาพใชง้านไม่ได ้ และตอ้งน าออกจากบริเวณก่อสร้างเพ่ือให้ปะปนกบั
ส่วนท่ียงัใชไ้ดอ้ยู ่ โดยผูรั้บจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

2. Tremie  Pipe  ทุกท่อนตอ้งมีหมายเลขก ากบั เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบความยาวของท่อ  
   อนัเน่ืองจากการตดัต่อท่อ หรือการชกัท่อข้ึนโดยตอ้งรักษาปลายท่อให้คงจมในเน้ือคอนกรีตดว้ย

ระยะท่ีก าหนด 
3. Termie  Pipe ทุกท่อนตอ้งอยูใ่นสภาพเรียบร้อยแขง็แรง ป้องกนัน ้าได ้และรอยต่อของท่อ 

   แต่ละช่วงตอ้งอยูใ่นสภาพเรียบร้อย สามารถต่อหรือถอดไดส้ะดวกในขณะเทคอนกรีต 
  4. ผูรั้บจา้งตอ้งจดัให้มี Tremie  Pipe ส ารองอยูเ่สมอ และพร้อมท่ีจะใชง้านไดเ้ม่ือจ าเป็น 
  5. ในขณะหล่อคอนกรีต Tremie  Pipe ตอ้งจมอยูใ่นเน้ือคอนกรีตไม่นอ้กว่า 2.00 เมตร และตอ้งขยบั 

Tremie  Pipe ข้ึนลงเพ่ือไม่ใหค้อนกรีตจบัท่อขณะขยบัท่อตอ้งรักษาปลายท่อใหค้งจม 
   ในเน้ือคอนกรีตตลอดเวลา เพ่ือป้องกนัมิใหเ้น้ือคอนกรีตขาดตอน 
  6. ขณะตดั Tremie  Pipe ใหส้ั้นลงตอ้งใหมี้ระยะจมของ Tremie  Pipe ในเน้ือคอนกรีตประมาณ 
   3.00-5.00 เมตร 
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 2005 การก่อสร้างเสาเข็มเจาะ 

 ก) ผูรั้บจ้างต้องเสนอรายละเอียดแผนงานและวิธีการท าเสาเข็มเจาะ ต่อวิศวกรเพ่ือขออนุมัติก่อนเร่ิม
ด าเนินงาน รายละเอียดดงักล่าวตอ้งรวมถึงวิธีการท าและวิธีการป้องกนัความเสียหาย เพ่ือให้ไดเ้สาเขม็ท่ี
รับก าลงัไดส้มบูรณ์ตามก าหนดดงัน้ี 

  1.  วิธีการป้องกนัผนงัดินรูเจาะมิใหพ้งัทลายก่อนและขณะหล่อคอนกรีต 
  2. วิธีการท าความสะอาดกน้หลุมเจาะ 
  3. วิธีการหล่อคอนกรีตใหไ้ดเ้น้ือคอนกรีตแน่นและสม ่าเสมอไม่ขาดตอนหรือมีวสัดุอ่ืนแทรก 
  4. วิธีการถอนปลอกเหลก็ 
  5. ในกรณีระหว่างท างานหากผูรั้บจ้างเห็นว่า ควรมีการเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมวิธีการใด ๆ    

เพ่ือใหง้านมีคุณภาพดีข้ึน ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอต่อผูค้วบคุมงานเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนทุกคร้ัง 
  6. ถ้าพบส่ิงกีดขวางในขณะท างานเสาเข็มเจาะ   ผู ้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู ้ควบคุมงานทราบทันที         

และร่วมกันหาวิธีแก้ไข โดยผู ้รับจ้างต้องด าเนินการตามความเห็นชอบของผู ้ควบคุมงาน           
โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม   

  
 ข) ขั้นตอนการท าเสาเข็มเจาะ 
  1. การลงปลอกเหล็ก ผูรั้บจา้งจะตอ้งลงปลอกเหล็กก่อนท าการขุดเจาะดินเพ่ือท าเสาเข็มตามหมุด     

ท่ีได้ตรวจสอบต าแหน่งแล้วทุกต้น  ความคลาดเคล่ือนในแนวด่ิงและแนวราบจะต้องเป็นไป     
ตามความคลาดเคล่ือนในการก่อสร้าง 

  2. หลังจากกดปลอกเหล็กตรงต าแหน่งและได้ระดับเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการเจาะดินภายใน        
ปลอกเหล็กออก  โดยใช้เคร่ืองเจาะดินซ่ึงติดตั้งบนรถเครน หัวเจาะอาจใช้ Flight   Auger  หรือ 
Bucket   Type ก็ไดต้ามสภาพความเหมาะสม ในช่วงบนของเสาเข็ม ผูรั้บจา้งอาจท าการเจาะแบบ 
Dry   Process ก็ได ้แต่การเจาะโดยวิธี  Dry   Process น้ีจะเจาะเกินระดบั – 20.00 เมตร หรือพน้ชั้น 
Siff   Clay ไม่ได้  เม่ือเจาะถึงชั้ นน้ีแล้วจะต้องท าการเติม  Bentonite   Slurry ให้อยู่ในระดับ        
ไม่ต ่ากว่า 2.00 เมตร จากปากหลุม และใช้หัวเจาะแบบ Bucket Type และเม่ือเจาะได้ความลึก
เพ่ิมข้ึนให้เติม  Bentonite  Slurry  เพ่ิมตามความลึก  จนความลึกได้ระดับท่ีก าหนดตามแบบ  
ก่อนท่ีจะชกักา้นเจาะ (Kelly Bar) ข้ึนให้ท าความสะอาดกน้หลุม (Cleaning)  ดว้ย Bucket อีกคร้ัง
หน่ึง ในระหว่างการเจาะ ผู ้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความได้ด่ิงของก้านเจาะ (Kelly Bar)           
เป็นระยะ ๆ 

  3. หลังจากชัก Kelly Bar ข้ึนมาแล้ว ให้ผู ้รับจ้างท าการตรวจสอบรูเจาะซ่ึงมี Bentonite Slurry          
อยู่เต็มอีกคร้ังหน่ึงด้วยลูกด่ิง เพ่ือหาความลึกท่ีแน่น และ ตรวจสอบการพังทลายของรูเจาะ         
ไม่นอ้ยกว่า  4  จุด ตามสภาพความเหมาะสม หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการพงัทลายของรูเจาะ 
ผูรั้บจา้งตอ้งท าความสะอาดอีกคร้ังหน่ึงดว้ย Bucket จนแน่ใจว่ากน้หลุมเจาะไดร้ะดบัและสะอาด
เพียงพอ ดินท่ีเกิดจากการเจาะตอ้งขนออกจากสถานท่ีก่อสร้างหรือตามท่ีผูแ้ทนผูว้่าจา้งก าหนด  
เพ่ือไม่ใหกี้ดขวางการปฏิบติังาน 

  4. หลงัจากตรวจสอบรูเจาะและท าความสะอาดเรียบร้อยแลว้  จึงให้ท าการหย่อนโครงเหล็กเสริม
เสาเขม็ และลง  Tremie  Pipe  ส าหรับหล่อเทคอนกรีตในการลง  Tremie  Pipe  น้ีตอ้งวดัความยาว
ของ Tremie Pipe ดว้ย เพ่ือใชต้รวจสอบความลึกของรูเจาะอีกคร้ังหน่ึง เม่ือหย่อนโครงเหล็กแลว้
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 ตรวจสอบสภาพรูเจาะอีกคร้ังหน่ึง  หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการพงัทลายของดินเกิดข้ึน

จะต้องชักโครงสร้างข้ึนก่อน และด าเนินการท าความสะอาดซ ้ าอีกรอบจนกว่าสภาพรูเจาะ
เรียบร้อย 

 
  5. เม่ือได้ใส่เหล็กเสริมและตรวจสอบก้นรูเจาะเรียบร้อยแล้ว  จึงท าการเทคอนกรีตผ่านท่อ       

Tremie  Pipe ซ่ึ งมี   Plug  ลอยอยู่ เห นือ  Bentonite  Slurry  อยู่ในท่อ  ( Plug อาจใช้ลูกบอล          
ยาง โฟม หรือวสัดุชนิดอ่ืนๆ ท่ีผูค้วบคุมงานเห็นชอบ ) คอนกรีตเม่ือเทเขา้ไปใน Tremie  Pipe     
จะกด Plug  และดนั  ( Bentonite  Slurry )  ออกทางปลายท่อ  ซ่ึงจะดนัตะกอนท่ีอาจตกอยูก่น้หลุม
ใหล้อยตวัข้ึน  โดยคอนกรีตจะตกลง 

   ก้นหลุมแทนท่ี และปลาย Tremie  Pipe ก็จะฝังอยู่ในคอนกรีตเหลว ขณะเทคอนกรีตเพ่ิมข้ึน      
ต้องขยบั Tremie Pipe ให้สูงข้ึนตาม จึงต้องท าการตัด Tremie  Pipe ให้สั้ งลงโดยสัมพันธ์กับ
ปริมาณคอนกรีตท่ีเพ่ิมข้ึนทุกขณะแต่อย่างไรก็ดี ปลาย Tremie  Pipe ต้องฝังอยู่ในคอนกรีต
ตลอดเวลาจนกว่าการเทเสาเขม็แต่ละตน้จะเสร็จส้ิน และการเทคอนกรีตเสาเขม็แต่ละตน้จะตอ้งเท
ต่อเน่ืองกนัจะหยดุไม่ได ้ปลาย Tremie  Pipe ควรฝังอยูใ่นคอนกรีตประมาณ 2.00 เมตร เวน้แต่ว่า
ในบางกรณีท่ีคอนกรีตใน Tremie  Pipe ไม่สามารถดันคอนกรีตในตัวเสาเข็มข้ึนได้ก็อาจต้อง    
ขยบัข้ึนบา้งให้ฝังปลายท่อน้อยกว่า 2.00  เมตร ตามสภาพความเหมาะสม แต่ในขณะตดัต่อท่อ    
Tremie  Pipe  ปลายท่อตอ้งจมอยูใ่นเน้ือคอนกรีตประมาณ  3.00-5.00  เมตร 

  6. ก่อนด าเนินการเทคอนกรีตเสาเขม็แต่ละตน้ ผูรั้บจา้งตอ้งท าการค านวณปริมาณของคอนกรีตท่ีตอ้ง
ใช้ส าหรับเสาเข็มแต่ละขนาด และเขียนกร๊าฟหรือตารางเปรียบเทียบความสูงกับปริมาณของ
คอนกรีตในรูเจาะเสนอผูค้วบคุมงานก่อน  และในระหว่างการเทคอนกรีตจะต้องตรวจสอบ
ปริมาณของคอนกรีตท่ีเทลงไปจริง และวดัความสูงของคอนกรีตในรูเจาะเป็นระยะเพื่อน ามา
เขียนกร๊าฟ หรือตารางเพ่ือเปรียบเทียบกับท่ีค านวณเตรียมไวก่้อน และจากการตรวจสอบน้ี         
จะท าใหส้ามารถค านวณตรวจสอบเส้นผา่ศูนยก์ลางจริงของเสาเขม็ไดเ้ป็นระยะ  

  7. ระดับหัวเสาเข็มในการหล่อคอนกรีตจะต้องหล่อเผื่อให้สูงเพียงพอเพ่ือการตัดคอนกรีตท่ีมีคุณภาพต ่ า                 
ท่ีหวัเสาเขม็ออก   หวัเสาเขม็ท่ีตดัออกตอ้งขนออกจากบริเวณก่อสร้าง 

  8. ในระหว่างท่ีเทคอนกรีตลงไปในรูเจาะผ่าน Tremie  Pipe น้ี Bentonite  Slurry ในรูจะถูกแทนท่ี
ด้วยคอนกรีต ผู ้รับจ้างจะต้องท าการสูบ   Bentonite  Slurry ไปท าความสะอาดตามกรรมวิธี           
ท่ีเหมาะสม ท่ีผูค้วบคุมงานอนุมติัแลว้ และน าไปเก็บไวใ้นท่ีเก็บ  เพ่ือท าการตรวจสอบคุณสมบติั
ก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นการเจาะเสาเขม็ตน้ต่อไป 

  9. เม่ือเทคอนกรีตจนไดร้ะดบัแลว้ จึงท าการถอนปลอกเหล็กข้ึน โดยการถอนข้ึนตรง ๆ และระวงั
ไม่ใหเ้หลก็เสริมในเน้ือคอนกรีตเสาเขม็ซ่ึงก าลงัแขง็ตวัไดรั้บการกระทบหรือเคล่ือนตวัได ้

  10. เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของผนงัรูเจาะ ผูรั้บจา้งจะตอ้งเทคอนกรีตเสาเขม็แต่ละตน้ให้เสร็จภายใน
วนัท่ีการเจาะดินเสาเขม็ไดด้ าเนินการเสร็จสมบูรณ์แลว้  จะท้ิงรูเจาะไวข้า้มวนัไม่ได ้

  11. ผูรั้บจา้งตอ้งใชอุ้ปกรณ์ในการตรวจสอบความเอียงของเสาเข็มเขียนลกัษณะของรูเจาะเป็นกร๊าฟ
โดยอตัโนมติั (Inclinometer หรือ Drilling Monitor) ด าเนินการตรวจเป็นระยะ ๆ ไม่นอ้ยกว่า 10% 
ของปริมาณงาน 
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   12. เสาเข็มต้นท่ีจะเจาะต่อไปต้องมีระยะห่างจากเสาเข็มต้นท่ีเพ่ือเจาะและหล่อคอนกรีตเสร็จ            

ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าศูนยก์ลางของเสาเข็ม  หากมีระยะห่างน้อยกว่าดงักล่าว การเจาะตอ้ง
ด าเนินการหลงัจากการก่อสร้างเสาเขม็ตน้ท่ีแลว้เสร็จไม่นอ้ยกว่า 24 ชัว่โมง โดยความเห็นชอบ 

 
2006 ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ 

ก)   ค่าผดิพลาดในแนวด่ิง จะตอ้งไม่เกิน 1 ต่อ 100 ของความยาวของเสาเขม็ 
ข)   ค่าผดิพลาดของต าแหน่งเสาเขม็จะตอ้งไม่เกินกรณีดงัต่อไปน้ี   

ฐานรากเสาเขม็เด่ียว 
ระยะมากท่ีสุดยอมให้เสาเข็มท่ีระดับตัดหัวเสาเข็มผิดต าแหน่งจากท่ีก าหนดไวต้้องไม่เกิน 5 ซม.       
โดยวดัขนานกบัแกน  Coordinate  ทั้งสองแกน   
ฐานรากเสาเขม็คู ่
ระยะมากท่ีสุดยอมให้เสาเข็มท่ีระดับตัดหัวเสาเข็มผิดต าแหน่งจากท่ีก าหนดไวต้้องไม่เกิน 5 ซม.  
ส าหรับดา้นท่ีตั้งฉากกบัดา้นยาวของฐานราก และไม่เกิน 7 ซม. ส าหรับดา้นยาวของฐานราก 
ฐานรากเสาเขม็ตั้งแต่ 3 ตน้ข้ึนไป 
ระยะมากท่ีสุดยอมใหเ้สาเขม็ท่ีระดบัตดัหวัเสาเขม็ผดิต าแหน่งจากท่ีก าหนดไวต้อ้งไม่เกิน 7 ซม.  
โดยวดัขนานกบัแกน  Coordinate  ทั้งสองแกน  
ถา้เสาเข็มเจาะมีค่าผิดเกินท่ีก าหนดน้ี  ผูรั้บจา้งตอ้งท าการแกไ้ข ซ่อมแซมหรือท าใหม่ตามค าสั่งของ
วิศวกรผูอ้อกแบบ และค่าใชจ่้ายทั้งหมดในงานน้ีผูรั้บจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบแต่ผูเ้ดียว 

 
2007 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเสาเข็ม 
 เสาเขม็เจาะแต่ละตน้ท่ีเจาะและหล่อคอนกรีตแลว้จะถือวา่ถูกตอ้งสมบูรณ์ เม่ือ 
 ก) ก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีเกบ็ตวัอยา่งไวก่้อนเทมีก าลงัอดัไม่ต ่ากว่าขอ้ก าหนด 
 ข) ความผดิพลาดของต าแหน่งไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ 
 ค) ความลึกของปลายเสาเขม็ไดร้ะดบัตามแบบหรือตามความตอ้งการของวิศวกรผูอ้อกแบบ 
 
2008 การตรวจสอบเสาเข็ม 
 ก) ระหว่างการท าเสาเข็มเจาะ เม่ือเจาะได้ระดับความต้องการแล้ว  ให้ผูรั้บจ้างสุ่มทดสอบความกวา้ง    

ความด่ิงของรูเจาะด้วยเคร่ือง  Drill  Monitor  โดยรูเจาะท่ีสุ่มทดสอบเป็นจ านวน 10% ของจ านวน
เสาเขม็ทั้งหมดในโครงการน้ี 

 ข) หลังจากท าเสาเข็ม เส ร็จแล้ว  ผู ้รับจ้างต้องท าการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ทุกต้น                    
โดยวิธี   SEISMIC  INTEGRITY  TEST  และจะตอ้งส่งผลทดสอบให้วิศวกรผูค้วบคุมงานและวิศวกร
ผูอ้อกแบบพิจารณาก่อนเร่ิมท างานฐานราก 

 ค) ผูรั้บจ้างจะต้องท าการทดสอบการรับน ้ าหนักเสาเข็มโดยใช้วิธี และจ านวนตามท่ีระบุในเอกสาร      
เสนอราคา 

 
2009 รายงานส าหรับเสาเข็ม 
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  ผูรั้บจ้างจะต้องส่งรายงานเก่ียวกับเสาเข็มแต่ละต้นให้ตัวแทนผูว้่าจ้าง หรือวิศวกรผูค้วบคุมงานภายใน  48 

ชัว่โมงหลงัจากหล่อเสร็จ 
 ขอ้มูลในการหล่อประกอบดว้ย 
 1. วนั เดือน ปี ท่ีเจาะ หล่อคอนกรีต 
 2. หมายเลขก ากบัเสาเขม็ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเสาเขม็ 
 3. ระยะดินเดิม 
 4. ระดบัตดัเขม็ 
 5. ระดบัปลายเสาเขม็ 
 6. ระดบัชั้นทราย 
 7. ความเอียงจากแนวด่ิงโดยประมาณ 
 8. ความคลาดเคล่ือนในแนวราบท่ีระดบัท างานโดยประมาณ 
 9. ความยาวปลอกเหลก็ชัว่คราว 
 10. รายละเอียดเหลก็เสริมตวัเสาเขม็ 
 11. รายละเอียดอุปสรรค และความล่าชา้ของงาน 
 12. ปริมาณคอนกรีต 
 13. เวลาท่ีใชเ้ทคอนกรีต 
 14. เวลาท่ีใชใ้นการใส่โครงเหลก็เสริม 
 15. เวลาท่ีใชใ้นการเจาะ 
 

2010 การทดสอบการรับน า้หนักเสาเข็ม  
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการทดสอบการรับน ้าหนกัเสาเขม็จ านวนตามท่ีระบุในเอกสารเสนอราคาหรือขอ้ก าหนด      
 ในแบบรายละเอียดโดยวิธีดงัต่อไปน้ี 

 1. การทดสอบการรับน า้หนักเสาเข็ม โดยวิธีน า้หนักบรรทุกสถิต  (STATIC LOAD TEST) 
  ก) วิธีทดสอบ 

การทดสอบให้ใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-1143-81 (1994) โดยผูรั้บจ้างจะต้อง    
ส่งรายละเอียดวิธีการทดสอบ รวมทั้งการเสริมเหล็กเสาเข็มทดสอบเพ่ือขออนุมติัจากผูอ้อกแบบ
ก่อนด าเนินการ 

 ข)  การรายงานผลการทดสอบ 
                   หลังจากท่ีการทดสอบการบรรทุกน ้ าหนักได้เส ร็จส้ินแล้ว  ผู ้รับจ้างจะต้องส่งรายงาน                  

ผลการทดสอบเสาเขม็นั้นต่อผูว้า่จา้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.    รายละเอียดของเสาเขม็ และระเบียนการเจาะและหล่อ 
2.  ตารางแสดงค่าน ้าหนกับรรทุกและการทรุดตวัท่ีอ่านไดใ้นระหวา่งการบรรทุกและ  

การลดน ้าหนกัท่ีกระท าบนเสาเขม็ 
3.    กร๊าฟแสดงผลการทดลองในรูปของเวลา - น ้ าหนกับรรทุก - การทรุดตวั 
4.    หมายเหตุเก่ียวกบัส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการทดสอบการบรรทุกน ้าหนกัของเสาเขม็ 
5.    รายงานผลการทดสอบเสาเขม็จะตอ้งไดรั้บการลงนามรับรองโดยวิศวกรของผูรั้บจา้ง 

                ค)   การยกเลิกการทดสอบเสาเขม็ 
                    ในกรณีท่ีการทดสอบเสาเขม็จ าเป็นตอ้งหยดุชะงกัดว้ยเหตุผลดงัน้ี 
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                     1.    แม่แรงหรือมาตรวดัช ารุด 

                    2.    การยดึกบัเสาเขม็สมอไม่เพียงพอหรือไม่มัน่คงพอ 
                    3.    หวัเสาเขม็ร้าวหรือช ารุด หรือ 

4. การตั้งระดบัพ้ืนฐานไม่ถูกตอ้งหรือมีการกระทบกระเทือนต่อระดบัและมาตรวดั ให้ยกเลิก
การทดสอบและผลการทดสอบนั้น ๆ เสีย และด าเนินการทดสอบการบรรทุกน ้าหนกั 
อีกชุดหน่ึงตามค าแนะน าของวิศวกรหรือผูแ้ทนผูว้่าจา้ง โดยผูรั้บเหมาจะตอ้งออกค่าใชจ่้าย
ในการน้ีเองทั้งส้ิน 

                ง)   ความประลยัของเสาเขม็ 
                    เสาเขม็จะถือว่าประลยัเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

                     1.  ส่วนหน่ึงส่วนใดของเสาเขม็โก่ง แตก หรือบิดเบ้ียวจากรูปเดิม หรือแนวหรือต าแหน่งเดิม 
2. ระยะทรุดตวัสูงสุดท่ีหวัเสาเขม็เกิน 25 มิลลิเมตร เม่ือรับน ้าหนกั 2.5 เท่าของน ้าหนกับรรทุก

ใชง้านเป็นเวลา 24 ชัว่โมง หรือระยะทรุดคงตวั หลงัจากการคืนตวัเม่ือลดน ้าหนกับรรทุก
ออกหมดแลว้มีค่าเกิน 6 มิลลิเมตร 
หมายเหตุ  ทั้งน้ีการทรุดตวัท่ีหวัเสาเขม็จะตอ้งมีค่าไม่เกิน 6 มิลลิเมตร เม่ือรับน ้าหนกั 

1.0 เท่า ของน ้าหนกับรรทุกใชง้านเป็นเวลา  24  ชัว่โมง 
                จ)   ความสามารถในการรับน ้าหนกัปลอดภยัของเสาเขม็ 
                    ค่าน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัท่ียอมใหข้องเสาเขม็ทดสอบใหคิ้ดตามเกณฑต่์อไปน้ี 

1. ร้อยละ 40 ของน ้าหนกับรรทุกซ่ึงท าใหเ้กิดการทรุดตวัเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ โดยท่ีน ้าหนกับรรทุก
ไม่เปล่ียนแปลง หรือ ณ จุดท่ีน ้ าหนกับรรทุกทดสอบค่อย ๆ ลดลง  หรืออยูค่งท่ีในขณะท่ี
เสาเขม็ทรุดตวัในอตัราสม ่าเสมอ                

2.  ร้อยละ 40 ของน ้าหนกับรรทุก ณ จุดท่ีการทรุดตวัทั้งหมดมีค่าเท่ากบั 0.25 มิลลิเมตรต่อตนั 
(1000 กิโลกรัม) ของน ้าหนกับรรทุกท่ีกระท า 

 3.  ร้อยละ 40 ของน ้าหนกับรรทุกท่ีจุดตดักนัระหว่างเส้นสมัผสัสองเส้น ซ่ึงลากจากส่วนท่ีเป็น
เส้นตรงของกราฟระหว่างน ้าหนกับรรทุกกบัระยะทรุดตวั ทั้งน้ีแลว้แต่วา่ค่าไหนจะนอ้ยกวา่
กนั 

 
 2.   การทดสอบการรับน า้หนักเสาเข็ม โดยวธีิพลศาสตร์ ( DYNAMIC LOAD TEST ) 

ก) วิธีการทดสอบ 
การทดสอบใหใ้ชว้ิธีการทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM  D 4945-96 

ข) การรายงานผลการทดสอบ 
หลังจากท่ีการทดสอบการบรรทุกน ้ าหนักได้เส ร็จส้ินแล้ว  ผู ้รับจ้างจะต้องส่งรายงาน                  
ผลการทดสอบเสาเขม็นั้นต่อผูว้า่จา้ง  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.    รายละเอียดของเสาเขม็  และระเบียนการเจาะและหล่อเสาเขม็ 
2.  ค่าแรงเคน้อดัสูงสุด ( MAXIMUM COMPRESSIVE STRESS ) ของท่ีเกิดข้ึนในเสาเขม็

ขณะทดสอบ   
3.   ก าลงัการรับน ้าหนกัของเสาเขม็ 
4.   ความสมบูรณ์ของเสาเขม็ 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
 5.  กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างน ้าหนกับรรทุกกบัค่าการทรุดตวั                                         

( LOAD-SETTLEMENT CURVE )  
6.   รายงานผลการทดสอบเสาเขม็จะตอ้งไดรั้บการลงนามรับรองโดยวิศวกรของผูรั้บจา้ง 

พลศาสตร์ (  
2011    เสาเข็มช ารุด 
           เสาเขม็เจาะจะถือวา่ช ารุด เม่ือ 

           ก) ก าลงัอดัของแท่งกระบอกคอนกรีตท่ีเกบ็ไวก่้อนเท มีก าลงัอดัต ่ากวา่ท่ีระบุไวใ้นแบบคือ 240 กก./ซม.2 
เม่ือ 28 วนั  

           ข)    ตามความคาดเคล่ือนของเสาเขม็เจาะเกินกวา่ค่าท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1006 

           ค)    เม่ือก าลงัอดัของแท่งคอนกรีตท่ีเจาะเอาข้ึนมาจากเสาเขม็ต ่ากวา่ 240 กก./ซม.2 ท่ี 28 วนั และวิศวกร
ผูอ้อกแบบ เห็นวา่เป็นอนัตรายต่อโครงสร้าง  

           ง) ความยาวเสาเขม็เจาะไม่ไดต้ามท่ีระบุในแบบ หรือตามตอ้งการของวิศวกรผูอ้อกแบบ  
            

 จากการพิสูจน์ไดว้่าเสาเข็มเจาะอยู่ในสภาพไม่สามารถรับน ้ าหนักไดต้ามท่ีวิศวกรผูอ้อกแบบก าหนด  และ
วิศวกรผูอ้อกแบบลงความเห็นว่าเป็นเสาเขม็ช ารุดเน่ืองจากการเจาะการเทคอนกรีตหรือขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
นอ้ยกวา่ท่ีระบุในแบบ หรือมีส่ิงสกปรก เช่น ดินพงัเขา้มาอยูใ่นเน้ือคอนกรีต หรือก าลงัอดัของคอนกรีต 

 ในเสาเข็มทุกช่วงความลึกมีค่าไม่แน่นอน หรือคอนกรีตมีการแยกแยะ   ในทุกกรณีขา้งตน้ ผูรั้บจา้งท าเสาเข็ม
ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพ่ือแกไ้ขซ่อมแซมหรือท าใหม่เพ่ือให้ไดเ้สาเขม็ท่ีสมบูรณ์ตามตอ้งการ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการท่ีตอ้งเพ่ิม Tied  beams  หรือขยายขนาดของฐานรากตลอดจนปรับปรุงโครงสร้าง
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หากก าลงัอดัของแท่งกระบอกคอนกรีตท่ีเก็บไวก่้อนเทมีก าลงัอดัต ่ากว่าท่ีระบุไวใ้นแบบ ผูรั้บจา้งท าเสาเข็ม
เจาะจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าเจาะน าแท่งคอนกรีตจากเสาเข็มข้ึนมาทดสอบ ค่าทดสอบแท่งคอนกรีต ค่าอุดรูเจาะ 
ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ในกรณีท่ีเสาเขม็ช ารุดหรือท าเสาเขม็ใหม่ อยูใ่นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง 

 
2012   การแก้ไข ซ่อมแซมเสาเข็มช ารุด 
           วิธีการแกไ้ข หรือซ่อมแซมเสาเข็มเจาะท่ีช ารุด  ตลอดจนการขยายฐานรากเสริม Tied  Beams หรือปรับปรุง

โครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอใหผู้อ้อกแบบพิจารณาก่อนด าเนินการ 
 
2013 การป้องกนัความเสียหายที่เกดิจากการเจาะเข็ม 
 ก) ผูรั้บจา้งก่อสร้างจะตอ้งไปส ารวจและศึกษาขอ้มูลต่างๆ ให้เป็นท่ีเขา้ใจในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจะก่อสร้างและ

หาแนวทางท่ีจะขนส่งวสัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือบทบญัญติัทางกฎหมาย
ของพ้ืนท่ีก่อสร้าง ก่อนลงมือปฏิบติัการเก่ียวกบังานเสาเขม็ ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอกรรมวิธีในการป้องกนั
ใหก้บั 

  วิศวกรผูค้วบคุมงานตรวจอนุมติัก่อนจึงจะด าเนินการได ้
 ข) ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนขณะท างานจากเหตุขา้งตน้ จนท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างต่อไป

ได ้ผูรั้บจา้งก่อสร้างจะน ามาเรียกค่าเสียหายชดเชยไม่ได ้
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
  ค) ผูรั้บจา้งจะตอ้งป้องกนัความสั่นสะเทือนการพงัทลายของดิน เสียง และควนั ท่ีมีผลต่อสาธารณชนและ

ส่ิงก่อสร้างขา้งเคียง ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งเอง 
 
2014 AS BUILT DRAWING 
         เม่ืองานเสาเข็มแล้วเสร็จ ผูรั้บจ้างต้องจัดท า As  Built  Drawing  แสดงต าแหน่งจริงของเสาเข็ม พร้อมทั้ ง  

ความคลาดเคล่ือนของต าแหน่งเสาเขม็ ส่งให้แก่วิศวกรควบคุมงาน  และวิศวกรผูอ้อกแบบ ก่อนการเร่ิมท างาน 
ฐานราก 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
  

หมวด 3 
งานเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง 

 
3001 ขอบเขตของงาน 
 ก) ผูรั้บจา้งก่อสร้าง จะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงหล่อส าเร็จ ตามท่ีก าหนดในแบบ พร้อมทั้ง

วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และแรงงาน เพ่ือใช้ในการตอกเสาเข็มตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวกับ      
งานเสาเขม็   เพื่อความถูกตอ้งตามหลกัวิศวกรรม 

 ข) ผูรั้บจ้างก่อสร้างจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือให้เหมาะสมกับวิธีการท างาน ณ ต าแหน่งท่ี 
ไดรั้บแจง้หรือสันนิษฐานไดเ้อง ซากส่ิงก่อสร้างท่ีอยูใ่ตดิ้นซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการท างานเสาเข็ม 
ผู ้รับจ้างก่อสร้างจะต้องท าการขุดเคล่ือนยา้ยเศษวัสดุดังกล่าวให้พ้นไปจากบริเวณท่ีจะท างาน        
ส าหรับตน้ไมใ้หญ่ก่อนท่ีจะเคล่ือนยา้ยหรือท าลายใหแ้จง้ขออนุมติัจากผูว้า่จา้งเสียก่อน 

 ค) ผูรั้บจา้งก่อสร้าง จะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการจดัท าถนนชัว่คราว เพื่อให้สามารถขนยา้ยวสัดุ อุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองมือกลอ่ืนๆ ไปยงัจุดต่างๆ ตามแผนงานก่อสร้างท่ีเสนอ 

 ง) ผูรั้บจา้งก่อสร้าง จะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการวางผงัต าแหน่งจุดควบคุมต่างๆ ของโครงการทางแนวราบและ
แนวด่ิง โดยก าหนดจุดอ้างอิงไว้กับโครงสร้างถาวร และจัดท าแบบวางผังเพ่ือสร้างให้ผู ้ว่าจ้าง        
จ านวน 4   ชุด และรอการอนุมติัเพ่ือด าเนินการก่อสร้างในขั้นต่อไป 

 จ) ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัส่งรายการค านวณออกแบบเสาเขม็ รายการค านวณก าลงัรับน ้าหนกัของเสาเขม็ขอ้มูล
ทางเทคนิคการทดสอบและควบคุมคุณภาพให้ผูแ้ทนผูว้่าจา้งอนุมติัก่อนน าวสัดุเขา้มาในสถานท่ีก่อสร้าง 

 ฉ) ผู ้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนการท างาน  หมายเลขก ากับเสาเข็ม  ทิศทางการเคล่ือนท่ีของป้ันจั่น         
รายการค านวณ  BLOW COUNT   เพื่อขออนุมติัก่อนด าเนินการตอกเสาเขม็ 

 ช) ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัส่งวิศวกรประจ าหน่วยงานก่อสร้างท่ีมีความช านาญงานเสาเข็มและงานขุดดินเป็น     
ผูป้ระสานงานจนถึงเทคอนกรีตฐานรากแลว้เสร็จ 

 
3002 การด าเนินงานท่ัวไป 
 ก) ผูรั้บจา้งอาจจดัท าการส ารวจสถานท่ีก่อสร้างเพ่ิมเติมก็ได ้เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเพ่ิมข้ึน แต่ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจากผู ้ว่าจ้างเสียก่อน  และจะต้องไปดูสถานท่ีก่อนจนเป็นท่ีแน่ใจว่ารู้ต าแหน่งแน่นอน             
ของสถานท่ีก่อสร้าง ตลอดจนขนาดและลกัษณะของงานแลว้ และจะเรียกร้องให้จ่ายเงินเพ่ิม โดยอา้งว่า
ไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือไม่ละเอียดพอไม่ได ้

 ข) ระดบัของพ้ืนท่ีก่อสร้างก่อนการเร่ิมงานใดๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีความแน่ใจว่าระดบัดินในบริเวณก่อสร้าง
ถูกตอ้งตามแบบก่อสร้างหรือไม่ประการใด 

 ค) การร้ือถอนส่ิงกีดขวางต่างๆ ท่ีอยู่ใต้ดิน ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติงาน   ( เช่น เสาเข็มหัก เป็นต้น )        
อนัเป็นเหตุให้ตอกเสาเข็มไม่ได้ หรือเป็นอุปสรรคต่อการวางแนวเสาเข็ม ส าหรับงานไม้ งานดินถม  
การกลบดินรอบเสาเข็มและงานอ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งท าเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์เป็นหน้าท่ีของผูรั้บจา้ง  
ท่ีจะตอ้งท าโดยผูรั้บจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ิน 

 ง) ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงต่ออุบติัเหตุ และความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์นหรือบุคคลใดๆ 
เน่ืองจากการท าเสาเขม็น้ีทั้งส้ิน 
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 จ) จะไม่มีการคิดค่าเสียหายใดๆ จากผูว้่าจา้ง ในกรณีท่ีตอ้งตั้งอุปกรณ์การท าเสาเข็มท้ิงไวไ้ม่ว่าจะเกิดจาก
อุปสรรคใดๆ    

 
3003 ขนาดและการรับน า้หนักปลอดภัยของเสาเข็ม 
 ก) ตอ้งสามารถรับน ้าหนกัปลอดภยัไดไ้ม่นอ้ยกว่าระบุในแบบ ในการค านวณความสามารถการรับน ้าหนกั

ปลอดภยัของเสาเขม็ใหไ้ด ้Factor of  Safety  เท่ากบั 2.5  
 ข) เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง ตอ้งมีพ้ืนท่ีหน้าตดั และเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่าระบุในแบบ ความยาวเสาเข็ม

ก าหนดจากระดบัหวัของเขม็และปลายเสาเขม็ 
 ค) ในการค านวณออกแบบเสาเข็มท่ีใช้งานน้ี ได้ก าหนดให้สามารถรับน ้ าหนักบรรทุกปลอดภยัตามท่ี

ก าหนดในแบบ  และหากผู ้รับจ้างน าเสาเข็มท่ีมีความสามารถรับน ้ าหนักได้สูงกว่าก าหนดมาใช ้         
ผูรั้บจา้งจะเรียกร้องเงินเพ่ิมมิได ้

 ง) การเสนอเสาเขม็จะตอ้งมีรายละเอียดต่อไปน้ีคือ 
  1. ชนิด ขนาด และความยาวของเสาเขม็ 
  2. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวสัดุทุกชนิดในงานเสาเขม็ 
  3. แบบใช้งานแสดงรายละเอียดต่างๆ ของเหล็กเสริมและองค์ประกอบต่างๆ  ของเสาเข็มท่ีเสนอ     

ขอใช ้
  4. วิธีและรายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการท าและตอกเสาเขม็และการป้องกนั  
  5. แผนงานและมาตราการการป้องกนัความเสียหายจากแรงสัน่สะเทือนในการตอกเสาเขม็ 
  6. มาตราการป้องกนัฝุ่ นและเสียงรบกวนจากการตอกเสาเขม็ 
  7. รายการค านวนความแขง็แรงของเสาเขม็ 
 
3004 การตอกเสาเข็ม 
 ก) เสาเขม็ท่ีน ามาตอกตอ้งหล่อดว้ยปูนซีเมนต ์ PORTLAND  ชนิดแขง็ตวัเร็ว และมีอายไุม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

การใชปู้นซีเมนต ์ PORTLAND ชนิดธรรมดาจะใชไ้ดใ้นกรณีท่ีปูนซีเมนต ์ PORTLAND ชนิดแขง็เร็ว
ขาดตลาด  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากวิศวกรผูอ้อกแบบเสียก่อน 

 ข) การตอกเสาเขม็ตอ้งท าโดยท่ีรบกวนผูท่ี้อยูข่า้งเคียงนอ้ยท่ีสุด  และตอ้งพยายามไม่ท าให้เกิดความร าคาญ
แก่ผูท่ี้อยู่ใกล้เคียง  โดยถ้าการตอกเสาเข็มไม่สามารถท างานได้เน่ืองจากสาเหตุดังกล่าว ต้องเป็น      
ความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง 

 ค) วิศวกรผูค้วบคุมงานจะตอ้งไดรั้บแจง้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเร่ิมการตอก และเสาเข็มตน้ใดท่ีตอก  
โดยพลการปราศจากวิศวกรผูค้วบคุมงานควบคุมการตอกเสาเข็มอยู่ดว้ย  จะถือว่าเสาเข็มตน้ท่ีตอกไป
นั้ นเสีย   ผู ้รับจ้างจะต้องตอกแซมให้ใหม่ ตามค าแนะน าของวิศวกรผู ้ควบคุมงานโดยค่าใช้จ่าย           
เป็นของผูรั้บจา้งเอง 

 ง) เสาเข็มทุกตน้จะตอ้งตอกต่อเน่ืองกนั  โดยไม่มีการหยุดชะงกัตั้งแต่เร่ิมตอกจนถึงต าแหน่งสุดทา้ยของ
เสาเขม็นั้น ๆ โดยถึงความลึกท่ีก าหนดไวใ้นแบบก่อสร้าง ยกเวน้ในกรณีท่ี 

  1. ตอกเสาเขม็ไม่ลง เม่ือเสาเขม็ตอกไม่ลงและวิศวกรผูอ้อกแบบพิจารณาแลว้เห็นวา่ 
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    BLOW   COUNT  สูงเกินค่าการค านวณ  การตอกต่อไปจะเป็นอันตราย และเกิดผลเสียหาย       
ต่อเสาเขม็ ไดจ้ะตอ้งยติุการตอกเสาเขม็ตน้นั้นในกรณีเช่นน้ีวิศวกรอาจสั่งให้เปล่ียนความยาวของ
เสาเขม็เพ่ือใหเ้หมาะสมกบังานได ้

  2. BLOW  COUNT  เม่ือตอกถึงระดับท่ีต้องการแล้วจ านวน  BLOW  COUNT  ต ่ากว่าท่ีวิศวกร
ผูอ้อกแบบก าหนดไว ้ผูรั้บจา้งจะตอ้ง 

   - ส่งเสาเข็มให้ลึกกว่าระดับท่ีก าหนดให้ในแบบก่อสร้าง จนกว่าจะได้  BLOW COUNT     
ตามก าหนด  แลว้เสริมต่อความยาวเสาเข็มโดยจะตอ้งขจดัฝ้ากากปูนหัวเสาเข็มท่ีตอกลงไป
แลว้ออกให้หมด  และท าผิวให้หยาบจากนั้นให้เช่ือมคอนกรีต เหล็กเก่าและเหล็กใหม่เขา้
ดว้ยกนั โดยใชแ้ท่งเหล็กเดือย และ EPOXY COMPOUND หรือ BENDING COMPOUND 
อ่ืน ๆ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบแล้วจากวิศวกรผูอ้อกแบบ ทั้ งน้ีก าลังของรอยต่อจะต้อง        
ไม่น้อยกว่าก าลงัส่วนอ่ืน ๆ ของเสาเข็ม การต่อและเพ่ิมความยาวของเสาเข็มด้วยวิธีอ่ืน 
จะตอ้งอยูใ่นความดูแลอยา่งใกลชิ้ดของวิศวกรผูอ้อกแบบ 

   - ผู ้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการเพ่ิมเสาเข็มหรือขยายหรือเป ล่ียนแปลงฐานราก               
อนัเน่ืองมาจากปัญหาในการตอกเสาเข็มและผูรั้บจ้างจะต้องเสนอ   SHOP  DRAWING  
และรายการค านวณ ให้วิศวกรผูอ้อกแบบวินิจฉัย และอนุมัติเป็นเร่ือง ๆ ทั้ งน้ีปัญหาท่ี       
เกิดจากการท างานผดิพลาดบกพร่องของผูรั้บจา้งเอง 

 
3005 ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ 

ก)   ค่าผดิพลาดในแนวด่ิง จะตอ้งไม่เกิน 1 ต่อ 100 ของความยาวของเสาเขม็ 
ข)   ค่าผดิพลาดของต าแหน่งเสาเขม็จะตอ้งไม่เกินกรณีดงัต่อไปน้ี   

ฐานรากเสาเขม็เด่ียว 
ระยะมากท่ีสุดยอมใหเ้สาเขม็ท่ีระดบัตดัหวัเสาเขม็ผดิต าแหน่งจากท่ีก าหนดไวต้อ้งไม่เกิน 5 ซม.  
โดยวดั ขนานกบัแกน Coordinate ทั้งสองแกน   
ฐานรากเสาเขม็คู ่ และฐานรากท่ีมีการจดัต าแหน่งเสาเขม็เป็นลกัษณะแถวเรียงเด่ียว 
ระยะมากท่ีสุดยอมใหเ้สาเขม็ท่ีระดบัตดัหวัเสาเขม็ผดิต าแหน่งจากท่ีก าหนดไวต้อ้งไม่เกิน 5 ซม. 
 ส าหรับดา้นท่ีตั้งฉากกบัดา้นยาวของฐานราก และไม่เกิน 7 ซม. ส าหรับดา้นยาวของฐานราก 
ฐานรากเสาเขม็ตั้งแต่ 3 ตน้ข้ึนไป 
ระยะมากท่ีสุดยอมใหเ้สาเขม็ท่ีระดบัตดัหวัเสาเขม็ผดิต าแหน่งจากท่ีก าหนดไวต้อ้งไม่เกิน 7 ซม. 
 โดยวดั ขนานกบัแกน Coordinate ทั้งสองแกน  
ถา้เสาเข็มเจาะมีค่าผิดเกินท่ีก าหนดน้ี  ผูรั้บจา้งตอ้งท าการแกไ้ข ซ่อมแซมหรือท าใหม่ตามค าสั่งของ
วิศวกรผูอ้อกแบบ และค่าใชจ่้ายทั้งหมดในงานน้ีผูรั้บจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบแต่ผูเ้ดียว 

 
3006 เสาเข็มเสีย 
 ก) เสาเขม็เสียเน่ืองจาก 
  1.  วิธีการท่ีใช้ในการตอกเสาเข็ม  จะต้องไม่ท าให้คอนกรีตแตกร้าว หรือบ่ินมากจนเกินไป      

การฝืนเสาเข็มให้เข้าสู่ต าแหน่งท่ีถูกต้อง หากวิศวกรผูอ้อกแบบเห็นว่ามากเกินไปก็อาจ          
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 ไม่ยอมให้กระท าได้  หากปรากฏว่าเสาเข็มตน้ใดผลิตข้ึนมาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดหรือ

เสียหายในขณะตอก  จะเน่ืองจากการช ารุดของตวัเสาเข็มเอง หรือจากการตอกไม่ถูกวิธี หรือ
ตอกผิดต าแหน่ง หรือตอกไม่ได้ BLOW COUNTS ตามค่าท่ีก าหนดโดยวิศวกรผูอ้อกแบบ     
ก็ตามให้ถือว่าเสาเข็มนั้นเสีย และจะตอ้งตอกเสาเข็มเพ่ิมอีกตน้ หรือหลายตน้เป็นการทดแทน 
ทั้งน้ีแลว้แต่วิศวกรผูอ้อกแบบจะเป็นผูก้  าหนด โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 

  2. หากวิศวกรผูอ้อกแบบเห็นว่า จ าเป็นต้องมีการดัดแปลงเสาเข็ม แป้นหัวเสาเข็ม หรือคาน      
อนัเป็นเหตุมาจากการตอกเข็มท่ีไม่ถูกตอ้ง  ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
น้ีทั้งหมด และจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แกไ้ขดดัแปลงตามท่ีวิศวกรผูอ้อกแบบก าหนด 

 ข) เสาเขม็เสียก่อนท าการตอก 
  หากปรากฏว่าเสาเข็มมีรอยแตก ซ่ึงมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือการช ารุดใด ๆ ซ่ึงวิศวกร

ผูอ้อกแบบลงความเห็นวา่จะกระทบกระเทือนต่อก าลงั หรืออายขุองเสาเขม็แลว้ใหถื้อวา่เสาเขม็นั้นเสีย 
ผูรั้บจา้งจะน ามาใชง้านไม่ไดแ้ละตอ้งขนยา้ยออกไปพน้บริเวณก่อสร้างทนัที 

 
3007 การรับรองต าแหน่งของเสาเข็ม 

 ก) ผูรั้บจา้งจะพน้ภาระรับผิดชอบต าแหน่งของเสาเข็มท่ีตอกลงไปแลว้ว่าถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาเม่ือ
ผูรั้บจา้งก่อสร้างอาคาร ออกใบรับรองว่าถูกตอ้งตามแบบ หรือเม่ือไม่มีการแจง้โดยลายลกัษณ์อกัษร
จากผูว้่าจ้าง ว่ามีความบกพร่องของต าแหน่งเป็นระยะเวลา 360 วนั หลงัจากสถาปนิกและวิศวกร      
รับมอบงานเป็นทางการ 

  ข) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตอกเสาเข็ม เคร่ืองมือส่วนประกอบ และวิธีการของของการตอกเสาเข็มจะตอ้ง
เสนอรายละเอียดให้วิศวกรผูอ้อกแบบอนุมติัเสียก่อน รายละเอียดท่ีเสนออย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย
จุดยกและการขนส่ง ชนิดของป้ันจัน่ ขนาดของตุม้ ระยะยกของลูกตุม้ 

 ค) ความสะดวกในการตรวจสอบงาน ผูรั้บจ้างจะตอ้งจดัหาเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบ
คุณภาพของงาน ตามท่ีวิศวกรผู ้ออกแบบต้องการโดยมิชักช้า  พร้อมท่ีจะอ านวยความสะดวก           
ในการตรวจสอบนั้นให้ทนัท่วงที  การท่ีผูรั้บจา้งจดัเตรียมหรือจดัหาเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบ
ไม่ทนัแลว้จะอา้งเป็นสาเหตุการท างานล่าชา้ไม่ได ้

 
3008 การยืดความยาวของเสาเข็ม 

 ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเพ่ิมความยาวของเสาเข็ม เน่ืองจากค่า   BLOW   COUNT ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือดว้ย
สาเหตุใดก็ตาม จะตอ้งขจดัฝ้ากากปูนบนหัวเสาเข็มท่ีตอกลงไปแลว้ออกให้หมดและท าผิวให้หยาบ จากนั้นให้
เช่ือมคอนกรีตเก่าและใหม่เขา้ดว้ยกนั  โดยใชเ้หลก็เสริมพิเศษและ   EPOXY   COMPOUND หรือ   BONDING   
COMPOUND   อ่ืน ๆ  ซ่ึงได้รับความเห็นชอบแล้วจากวิศวกรผู ้ออกแบบทั้ งน้ีก าลังของรอยต่อจะต้อง             
ไม่น้อยกว่าส่วนอ่ืน ๆ  ของเสาเข็ม การต่อและเพ่ิมความยาวเสาเข็มด้วยวิธีอ่ืน จะต้องอยู่ในความดูแล          
อ ย่ างใกล้ ชิ ดของวิศวกรผู ้ค วบ คุม งานห รือผู ้แทนผู ้ว่ าจ้าง  วิ ธี ก าร เพ่ิ มความยาว เส าเข็ ม จะต้อ ง                              
ท า   SHOP   DRAWING  เสนอใหวิ้ศวกรผูค้วบคุมงานอนุมติัเสียก่อน 

 
            3009 ระเบียนการตอกเสาเข็ม 
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บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
  ก) ในระหว่างการตอกเสาเขม็   ผูรั้บจา้งจะตอ้งเก็บระเบียนการตอก และการจดัต าแหน่งเสาเขม็ทุกตน้ไว ้

และจะตอ้งส่งระเบียนผลงานประจ าวนัใหก้บัวิศวกรผูค้วบคุมงานภายใน  24  ชม. 
 
 ข) ระเบียนจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 
  1.  วนัเดือนปี ท่ีตอกเสาเขม็ 
  2.   ชนิดขนาด และความยากของเสาเขม็ 
  3.  หมายเลขก ากบัเสาเขม็ 
  4.  จ านวนค ร้ัง ท่ีตอกส าหรับ  10   ซม.  สามชุดสุดท้าย  หรือระยะท่ีจมของเสา เข็ม

เ ม่ือตอก 10  ค ร้ัง   สามชุดสุดทา้ยของเสาเขม็ทุกตน้ 
  5.  ชนิดและน ้าหนกัของเคร่ืองตอกและลูกตุม้ 
  6.  ระดบัหวัเสาเขม็ 
  7.  ระดบัปลายเสาเขม็ 
  8.  ความเอียงจากแนวด่ิงโดยประมาณ 
  9.  ความคลาดเคล่ือนในแนวราบท่ีระดบัท างานโดยประมาณ 
  10.  รายละเอียดของการติดขดัในการตอก (ถา้มี) 
  11.  รายละเอียดในการตอกใหม่ อนัเน่ืองมาจากการลอยตวัของเสาเขม็ (ถา้มี) 

 
3010 การลอยตัว 

ทนัทีท่ีตอกเสาเข็มตน้หน่ึงแลว้เสร็จเรียบร้อย จะตอ้งท าระเบียนเก่ียวกบัระดบัหัวเสาเข็มท่ีตอกลงไปนั้น และ
หลงัจากตอกตน้ขา้งเคียงเสร็จหมดแลว้ จะตอ้งท าการตรวจสอบระดบัหัวเสาเข็มอีกคร้ังหน่ึง  หากปรากฏว่า
เสาเข็มตน้ใดลอยตวัข้ึนมาจะตอ้งตอกกลบัลงสู่ระดบัเดิม หรือให้ได ้BLOW COUNT เท่ากบั BLOW COUNT 
สุดทา้ยของเสาเข็มนั้น เม่ือแรกตอกหรือจนกระทัง่ถึงระยะท่ีตั้งไว ้อีกคร้ังหน่ึง  ทั้งน้ีแลว้แต่วิศวกรผูอ้อกแบบ
จะก าหนด  โดยทางฝ่ายผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นออกค่าใชจ่้ายทั้งหมดแต่ฝ่ายเดียว 

 
3011 ความรับผดิชอบของผู้รับจ้างต่อผลงานท่ีท า 
 - ผูรั้บจา้งยงัคงตอ้งรับผดิชอบต่อผลงานการตอกเสาเขม็อยา่งเตม็ท่ี ถา้ผูรั้บจา้งส่วนก่อสร้างอาคารยงัไม่ออก

ใบรับรองต าแหน่งของเสาเข็ม หรือภายใน 360 วนั หลงัจากการรับมอบงานเป็นทางการโดยวิศวกร           
ผูค้วบคุมงาน 

 - เสาเขม็ซ่ึงไม่สามารถตอกให้ถึงระดบั และวิศวกรผูค้วบคุมงานไดส้ั่งให้หยดุการตอกได ้การตดัเสาเขม็ให้
อยู่ในระดบัและการขนเสาเข็มท่ีตดัแลว้ไปท้ิง  ให้เป็นความรับผิดชอบของผูรั้บจา้งส่วนก่อสร้างอาคาร 
ทั้งน้ียกเวน้การตดัเสาเขม็ซ่ึงผูรั้บจา้งตอ้งท าเพ่ือประโยชน์ของผูรั้บจา้งเอง 

  
3012 ข้อก าหนดของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
 ก) ความยาวของเสาเข็ม ให้ใชต้ามท่ีก าหนดในแบบแต่ทั้งน้ีให้ถือ   BLOW  COUNT เป็นเกณฑ์  หากมิไดมี้

การตกลงเป็นอย่างอ่ืน การเพ่ิมหรือลดความยาวของเสาเข็ม เพ่ือให้สามารถรับน ้ าหนักปลอดภยัไดต้าม     
ท่ีระบุในแบบ ผูรั้บจา้งไม่สามารถน ามาคิดเป็นงานเพ่ิมหรือลดได ้
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
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  ข) ลวดเหล็กอัดแรงท่ีใช้ส าหรับเสริมในเสาเข็ม จะต้องเป็นของใหม่ปราศจากสนิมชุบการอัดแรงใน        

ขณะหล่อเสาเขม็ลวดเหลก็อดัแรงจะตอ้งดึงดว้ยแม่แรงส าหรับอดัแรงโดยเฉพาะ และตอ้ง PRETENSION  
  ท่ี   75% - 80%   ของก าลงัดึงประลยั ในขณะเทคอนกรีต 

1) คุณสมบติัของลวดเหลก็อดัแรงท่ีใชท้  าเขม็ 
       4   มม. ตอ้งมีก าลงัดึงประลยัไม่ต ่ากวา่       17,500   KG/CM 
       5  มม. ตอ้งมีก าลงัดึงประลยัไม่ต ่ากวา่       17,500   KG/CM 
                                                   7  มม. ตอ้งมีก าลงัดึงประลยัไม่ต ่ากวา่       16,000   KG/CM 

2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้ค่า COMPRESSIVE STRENGTH ใหแ้ก่วิศวกรผูอ้อกแบบทราบก่อน 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนท่ีจะถอดแบบและขนส่งเขา้สู่ท่ีก่อสร้าง 

3) คอนกรีตส าหรับการหล่อเสาเขม็ จะตอ้งมีค่า W/C  ไม่มากกวา่   0.5    MAX SLUMP ไม่มากกวา่ 
 6  CM.AGGREGATES   จะต้องผ่านการ GRADING  โดย SIEVE ANALYSIS  ปูนซีเมนต ์    
ท่ีน ามาผสมคอนกรีตตอ้งเป็นปูนซีเมนต์  PORTLAND ชนิดให้ก าลงัสูง  ซ่ึงในกรณีนั้นตอ้งบ่ม
คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

     4)  DOWEL BAR  ใหใ้ชเ้หลก็ขอ้ออ้ย  SD 40  ตามมารฐาน มอก. 
 
3013 การทดสอบการรับน า้หนักเสาเข็ม  

 ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการทดสอบการรับน ้าหนกัเสาเขม็จ านวนตามท่ีระบุในเอกสารเสนอราคาหรือขอ้ก าหนด      
 ในแบบรายละเอียดโดยวิธีดงัต่อไปน้ี 

 1. การทดสอบการรับน า้หนักเสาเข็ม โดยวิธีน า้หนักบรรทุกสถิต (STATIC LOAD TEST) 
  ก) วิธีทดสอบ 

การทดสอบให้ใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-1143-81 (1994) โดยผูรั้บจ้างจะต้อง    
ส่งรายละเอียดวิธีการทดสอบ รวมทั้งการเสริมเหล็กเสาเข็มทดสอบเพ่ือขออนุมติัจากผูอ้อกแบบ
ก่อนด าเนินการ 

 ข)  การรายงานผลการทดสอบ 
                   หลังจากท่ีการทดสอบการบรรทุกน ้ าหนักได้เส ร็จส้ินแล้ว  ผู ้รับจ้างจะต้องส่งรายงาน                  

ผลการทดสอบเสาเขม็นั้นต่อผูว้า่จา้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.    รายละเอียดของเสาเขม็ และระเบียนการเจาะและหล่อ 
2.  ตารางแสดงค่าน ้าหนกับรรทุกและการทรุดตวัท่ีอ่านไดใ้นระหวา่งการบรรทุกและการลด

น ้าหนกัท่ีกระท าบนเสาเขม็ 
3.    กร๊าฟแสดงผลการทดลองในรูปของเวลา-น ้าหนกับรรทุก-การทรุดตวั 
4.    หมายเหตุเก่ียวกบัส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการทดสอบการบรรทุกน ้าหนกัของเสาเขม็ 
5.    รายงานผลการทดสอบเสาเขม็จะตอ้งไดรั้บการลงนามรับรองโดยวิศวกรของผูรั้บจา้ง 

                ค)   การยกเลิกการทดสอบเสาเขม็ 
                    ในกรณีท่ีการทดสอบเสาเขม็จ าเป็นตอ้งหยดุชะงกัดว้ยเหตุผลดงัน้ี 
                    1.    แม่แรงหรือมาตรวดัช ารุด 
                    2.    การยดึกบัเสาเขม็สมอไม่เพียงพอหรือไม่มัน่คงพอ 
                    3.    หวัเสาเขม็ร้าวหรือช ารุด หรือ 
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 4. การตั้งระดบัพ้ืนฐานไม่ถูกตอ้งหรือมีการกระทบกระเทือนต่อระดบัและมาตรวดั ให้ยกเลิก

การทดสอบและผลการทดสอบนั้น ๆ เสีย และด าเนินการทดสอบการบรรทุกน ้ าหนกัอีกชุด
หน่ึง ตามค าแนะน าของวิศวกรหรือผูแ้ทนผูว้่าจา้ง โดยผูรั้บเหมาจะตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการ
น้ีเองทั้งส้ิน 

                ง)   ความประลยัของเสาเขม็ 
                    เสาเขม็จะถือว่าประลยัเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

                     1.  ส่วนหน่ึงส่วนใดของเสาเขม็โก่ง แตก หรือบิดเบ้ียวจากรูปเดิม หรือแนวหรือต าแหน่งเดิม 
2. ระยะทรุดตวัสูงสุดท่ีหวัเสาเขม็เกิน 25  มิลลิเมตร เม่ือรับน ้าหนกั 2.5 เท่าของน ้าหนกับรรทุก

ใชง้านเป็นเวลา 24 ชัว่โมง หรือระยะทรุดคงตวั หลงัจากการคืนตวัเม่ือลดน ้าหนกับรรทุก
ออกหมดแลว้มีค่าเกิน 6 มิลลิเมตร 
หมายเหตุ  ทั้งน้ีการทรุดตวัท่ีหัวเสาเข็มจะตอ้งมีค่าไม่เกิน 6 มิลลิเมตร เม่ือรับน ้ าหนัก 

1.0  เท่า ของน ้าหนกับรรทุกใชง้านเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
                จ)   ความสามารถในการรับน ้าหนกัปลอดภยัของเสาเขม็ 
                    ค่าน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัท่ียอมใหข้องเสาเขม็ทดสอบใหคิ้ดตามเกณฑต่์อไปน้ี 

1. ร้อยละ 40 ของน ้ าหนกับรรทุกซ่ึงท าให้เกิดการทรุดตวัเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ โดยท่ีน ้ าหนกับรรทุก
ไม่เปล่ียนแปลง หรือ ณ จุดท่ีน ้ าหนักบรรทุกทดสอบค่อย ๆ ลดลง  หรืออยู่คงท่ีในขณะท่ี
เสาเขม็ทรุดตวัในอตัราสม ่าเสมอ                

2.  ร้อยละ 40 ของน ้ าหนกับรรทุก ณ จุดท่ีการทรุดตวัทั้งหมดมีค่าเท่ากบั 0.25 มิลลิเมตรต่อตนั 
(1000 กิโลกรัม) ของน ้าหนกับรรทุกท่ีกระท า 

 3.  ร้อยละ 40 ของน ้ าหนกับรรทุกท่ีจุดตดักนัระหว่างเส้นสัมผสัสองเส้น ซ่ึงลากจากส่วนท่ีเป็น
เส้นตรงของกราฟระหว่างน ้ าหนักบรรทุกกับระยะทรุดตัว   ทั้ งน้ีแล้วแต่ว่าค่าไหน             
จะนอ้ยกวา่กนั 

 
 2.   การทดสอบการรับน า้หนักเสาเข็ม โดยวิธีพลศาสตร์ ( DYNAMIC LOAD TEST ) 

ก) วิธีการทดสอบ 
การทดสอบใหใ้ชว้ิธีการทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM  D 4945-96 

ข) การรายงานผลการทดสอบ 
หลังจากท่ีการทดสอบการบรรทุกน ้ าหนักได้เส ร็จส้ินแล้ว   ผู ้รับจ้างจะต้องส่งรายงาน                  
ผลการทดสอบเสาเขม็นั้นต่อผูว้า่จา้ง  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.    รายละเอียดของเสาเขม็  และระเบียนการเจาะและหล่อเสาเขม็ 
2.  ค่าแรงเค้นอัดสูงสุด ( MAXIMUM COMPRESSIVE STRESS ) ของท่ีเกิดข้ึนในเสาเข็ม

ขณะทดสอบ   
3.   ก าลงัการรับน ้าหนกัของเสาเขม็ 
4.   ความสมบูรณ์ของเสาเขม็ 
5.  กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างน ้าหนกับรรทุกกบัค่าการทรุดตวั                                         

( LOAD-SETTLEMENT CURVE )  
6.   รายงานผลการทดสอบเสาเขม็จะตอ้งไดรั้บการลงนามรับรองโดยวิศวกรของผูรั้บจา้ง  
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3014 การป้องกนัความเสียหายที่เกดิจากการตอกเสาเข็ม 
 ก) ผูรั้บจา้งก่อสร้างจะตอ้งไปส ารวจและศึกษาขอ้มูลต่างๆ ให้เป็นท่ีเขา้ใจในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจะก่อสร้างและ

หาแนวทางท่ีจะขนส่งวสัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือบทบญัญติัทางกฎหมาย
ของพ้ืนท่ีก่อสร้าง ก่อนลงมือปฏิบติัการเก่ียวกบังานเสาเขม็ ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอกรรมวิธีในการป้องกนั
ใหก้บัวิศวกรผูค้วบคุมงานตรวจอนุมติัก่อนจึงจะด าเนินการได ้

 ข) ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนขณะท างานจากเหตุขา้งตน้ จนท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างต่อไป
ได ้ผูรั้บจา้งก่อสร้างจะน ามาเรียกค่าเสียหายชดเชยไม่ได ้

 ค) ผูรั้บจา้งจะตอ้งป้องกนัความสัน่สะเทือนการเคล่ือนท่ีของดิน เสียง และฝุ่ นละออง ท่ีมีผลต่อสาธารณชน
และส่ิงก่อสร้างขา้งเคียง ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งเอง 

 
3015   AS BUILT DRAWING 
 เม่ืองานเสาเข็มแล้วเสร็จ ผูรั้บจ้างต้องจัดท า As Built Drawing แสดงต าแหน่งจริงของเสาเข็ม พร้อมทั้ ง

คลาดเคล่ือนของต าแหน่งเสาเข็มส่งให้แก่วิศวกรควบคุมงานและวิศวกรผูอ้อกแบบก่อนการเร่ิมท างาน       
ฐานราก 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
  

หมวด  4 
การขุด ถม บดอัด และแต่งระดับลาดเอยีง 

4001   ทั่วไป 
       “กรณีทัว่ไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุไวใ้นภาคอ่ืน ใหน้ ามาใชใ้นหมวดน้ีดว้ย 
 
4002   ขอบเขตของงาน 
   งานในหมวดน้ีรวมถึงการขดุ เจาะ ถม บดอดั และการด าเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดิน เพื่อให ้
 การก่อสร้างเป็นไปตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด 
 
4003   ฝีมือการท างาน 
 จะตอ้งเตรียมแนวและระดับต่าง ๆ ให้เรียบร้อย การใช้เคร่ืองมือในการขุดดินฐานราก  จะตอ้งกระท าดว้ย  

ความระมัดระวัง  โดยการตรวจสอบระดับหัวเสาเข็มท่ี เจาะไปแล้วเพ่ือกันเสาเข็มหักหรือผิดศูนย ์                   
ถ้าหากเสาเข็มหักหรือผิดศูนย์ผู ้รับเหมาจะต้องท าการแก้ไขตาม ค าแนะน าของวิศวกรอย่างเคร่งครัด           
โดยค่าใชจ่้ายทั้งหมดเป็นของผูรั้บเหมาทั้งส้ิน 

 
4004   การป้องกนั 
         ก)  อาคารขา้งเคียง 
            ผูรั้บเหมาจะตอ้งป้องกนั และระมดัระวงัการเคล่ือนยา้ย และทรุดตวัของอาคารหรือโครงสร้างขา้งเคียง 

โดยจดัหาและติดตั้งค ้ายนัหรือกรรมวิธีต่างๆ เพ่ือป้องกนัอนัตรายซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนก่อนลงมือเก่ียวกบั
งานดิน   ผูรั้บเหมาจะตอ้งเสนอกรรมวิธีในการป้องกนัให้วิศวกรตรวจอนุมติัวิศวกรตรวจอนุมติัก่อนจึง
ด าเนินการได ้

         ข)  ส่วนต่าง ๆ ใตดิ้นท่ีมีอยูเ่ดิม 
            ส่วนต่าง ๆ ของอาคารและระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยูเ่ดิม เม่ือคน้พบจากการขดุเจาะดิน ซ่ึงมิไดแ้สดงไว้

ในแบบรูปและรายการ และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผูรั้บเหมาจะตอ้งจดัการโยกยา้ย โดยค่าใชจ่้าย
ทั้งหมดเป็นของผูรั้บเหมาทั้งส้ิน 

 
4005   การขุดดิน 
        ก)  การขดุดินทัว่ไป 
            ระยะและระดบัในการขุดดินตอ้งตรงกบัรูปแบบท่ีไดร้ะบุไว ้ระดบักน้หลุมของงานขุดดินตอ้งอยู่ใน

ระดบัท่ีถูกตอ้งแน่นอน 
            1. งานขดุดินส าหรับการก่อสร้างอาคาร รวมความถึงงานขดุมวลวสัดุท่ีปะปนอยูใ่นดินตามธรรมชาติ

ของดินทัว่ไป 
            2. มวลวสัดุท่ีตอ้งการขดุทั้งหมดส าหรับการแต่งชั้นดินรอบอาคาร ตอ้งตรงตามรายการละเอียด  
  3.  มวลวสัดุท่ีขุดข้ึนมา หากวิศวกรพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่เหมาะสม ส าหรับการถมดินผูรั้บเหมาตอ้ง

จดัการขนยา้ยออกจากสถานท่ีก่อสร้าง 
        ข) การขดุดินฐานราก 
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   1. ตอ้งจดัการหล่อฐานรากทนัทีหลงัจากท่ีการขดุดินส าหรับฐานรากไดเ้สร็จเรียบร้อย  

   เม่ือหล่อฐานรากเรียบร้อยแลว้ การถมดินกลบฐานรากเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของผูรั้บเหมา 
            2.  ในกรณีท่ีขุดพบโบราณวตัถุ ผูรั้บเหมาจะตอ้งแจง้ให้ผูว้่าจา้งทราบทนัทีและโบราณวตัถุท่ีขุดได้

จะตอ้งตกเป็นสมบติัของผูว้า่จา้งทั้งส้ิน 
            3. ผูรั้บเหมาจะตอ้งเตรียมสูบน ้าออกจากบริเวณก่อสร้างตลอดเวลา และตอ้งไม่ท าให้คอนกรีตท่ีก าลงั

เทอยูเ่สียหาย 
        ค) การขดุร่องหรือคู 
            ตอ้งระมดัระวงัในการขุดร่องหรือคูระบายน ้ าท่ีรวมอยูใ่นอาคาร ตลอดจนการบ ารุงรักษาและตอ้งไม่ท า

ใหฐ้านรากเสียหายดว้ย 
        ง)  พ้ืนคอนกรีตวางบนผวิดิน 
            ชั้นดินท่ีรองรับพ้ืนคอนกรีตจะตอ้งเป็นดินอดัแน่นตามท่ีได้ระบุ และตอ้งอยู่ในระดับท่ีได้แสดงไว ้     

ในรูปแบบ 
 
4006   การถมดิน และการกลบเกลีย่ดิน 
        การถมดินจะตอ้งไดร้ะดบัท่ีเหมาะสม เพื่อการทรุดและทรงตวัของมวลดิน ผูรั้บเหมาตอ้งจดัการให้ไดร้ะดบั

สุดทา้ยตรงตามรูปแบบ 
        ก)  วสัดุ 
            วสัดุท่ีใชแ้ละกลบเกล่ียตอ้งประกอบดว้ยดินท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีใชดิ้นท่ีขดุจากบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง

จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกรก่อน และผูรั้บเหมาตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการน าดินจากท่ีอ่ืนมา
ถมแทน 

        ข)  การจดัปรับระดบั 
            ก่อนการถมดินและการกลบเกล่ียดิน   พ้ืนท่ีในบริเวณนั้นต้องอยู่ในสถาพท่ีเรียบร้อยได้ระดับตาม

แนวนอน และใชเ้คร่ืองมืออดัแน่นตามท่ีไดร้ะบุไว ้ แต่ตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อโครงสร้างอ่ืนหรือส่วน
ของอาคารท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

 
4007   การถมด้วยดิน  กรวด  หรือทราย 
         ก)  การถมประกอบดว้ยทราย กรวด และหินตามรายละเอียดในหมวดคอนกรีต 
       ข)  การถมดว้ยหิน กรวด หรือทรายตอ้งเตรียมและจดัท าตามขนาดและความหนาท่ีไดร้ะบุไวใ้นรูปแบบ 
       ค)  มวลวสัดุท่ีใชถ้มตอ้งมีคุณสมบติัในการควบคุมความช้ืนของฐานรากไดพ้อเหมาะดว้ย ตอ้งมีกรรมวิธี

ตามค าแนะน าของบริษทัท่ีปรึกษา โดยค านึงถึงความหนาและรูปร่างของมวลท่ีใชถ้ม 
       ง)  หลงัจากการอดัแน่นแลว้ตอ้งมีการตรวจสอบความหนาแน่นตามมาตรฐาน วสท. 
 
4008   การบด อัดแน่น 
       การถมดินและกลบเกล่ียดินทั้งหมดตอ้งมีความช้ืนพอเหมาะท่ีสุด แลว้ท าการอดัแน่นตามจ านวนเปอร์เซ็นต์

ของความหนาแน่นมากท่ีสุดในสภาพช้ืนนั้น และตอ้งไม่นอ้ยกว่า 2% หรือมากกว่า 5% ของความช้ืนท่ีดีท่ีสุด
ตามมาตรฐานของ AASHTO 
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 Meterial    

 
Percent of  

Max. Density  
Fill     
Fill (Supporting Footing)      
Backfill                                       
Fill and Backfill (Top Inches-Beneath Slab on Grade) 
Granular Fill  

90 %    
90 %   
90 %   
95 %        
95 % 

 
4009   การทดสอบ 
        การทดสอบ เพ่ื อให้ ได้ความหนาแน่นของการถมและกลบ เก ล่ียดินและเพ่ื อให้ อยู่ในสภาพ ท่ี ดี                         

โดยท่ีวิศวกรจะเป็นผูเ้ลือกสถานท่ีปฏิบติัการทดสอบ 
       ก)  ความหนาแน่นสูงสุด 
               การทดสอบต้องใช้ตัวอย่าง 2 ส่วนท่ีแยกกันเพ่ือตัดสินความหนาแน่นสูงสุดในสภาพความช้ืนท่ี

เหมาะสม วิศวกรเป็นผูจ้ดัการเรียกเกบ็จากสถานท่ีตอ้งการ 
       ข)  การทดสอบการอดัแน่น 
               ผูรั้บเหมาเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการทดสอบการอัดแน่นทุก 200 ลูกบาศ์กเมตร และทุกความลึก         

0.30 เมตร  ของการถมดิน 
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หมวด  5 
งานแบบหล่อ 

 
5001 ทั่วไป 
       ก)   “กรณีทัว่ไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุไวใ้นภาคอ่ืน ใหน้ ามาใชก้บัหมวดน้ีดว้ย 
 
5002   การค านวณออกแบบ 
       ก)   การวิเคราะห์ 
  ผูรั้บเหมาจะตอ้งเป็นฝ่ายค านวณออกแบบงานแบบหล่อ   โดยตอ้งค านึงถึงการโก่งตวัขององค์อาคาร  

ต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากวิศวกรก่อน จึงจะน าไปใชก่้อสร้างได ้
       ข)   ค ้ายนั 
            1.  เม่ือใชค้  ้ายนั การต่อหรือวิธีการค ้ายนัซ่ึงไดจ้ดทะเบียนสิทธิบตัรไว ้จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะน า

ของผูผ้ลิตเก่ียวกบัความสามารถในการรับน ้ าหนกัอยา่งเคร่งครัด ผูค้  านวณออกแบบจะตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้แนะน าของผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัดในเร่ืองการ ยึดโยง และน ้ าหนกับรรทุกปลอดภยัส าหรับ
ความยาวระหวา่งท่ียดึของค ้ายนั 

            2.  ห้ามใชก้ารต่อแบบทาบในสนามเกินกว่าอนัสลบัอนัส าหรับค ้ายนัใตแ้ผ่นพ้ืน  หรือไม่เกินทุก ๆ 
สามอนัส าหรับค ้ายนัใตค้าน และไม่ควรต่อค ้ายนัเกินกวา่หน่ึงแห่ง นอกจากจะมีการยดึทะแยงท่ีจุด
ต่อทุก ๆ แห่ง การต่อค ้ายนัดงักล่าวจะตอ้งกระจายให้สม ่าเสมอทัว่ไปเท่าท่ีจะท าไดร้อยต่อจะตอ้ง
ไม่อยูใ่กลก้บัก่ึงกลางของตวัค ้ายนั โดยไม่มีท่ียึดดา้นขา้งหรือก่ึงกลางระหว่างจุดยึดดา้นขา้ง ทั้งน้ี
เพ่ือป้องกนัการโก่ง 

            3.  จะต้องค านวณออกแบบรอยต่อให้ต้านทางการโก่ง   และการดัดเช่นเดียวกับองค์อาคาร                
ท่ีรับแรงอดัอ่ืน ๆ วสัดุท่ีใชต่้อค ้ายนัไมจ้ะตอ้งไม่สั้นกว่าหน่ึงเมตร 

     ค)   การยดึทะแยง 
    ระบบแบบหล่อจะต้องค านวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างล่างลงสู่พ้ืนดินในลักษณะปลอดภัย

ตลอดเวลาจะตอ้งจดัให้มีการยึดทะแยงทั้งในระนาบด่ิงและระนาบราบตามตอ้งการเพ่ือให้มีสติฟเนสสูง
และเพ่ือป้องกนัการโก่งขององคอ์าคารเด่ียว ๆ 

     ง)   ฐานรากส าหรับงานแบบหล่อ 
           จะตอ้งค านวณออกแบบฐานรากซ่ึงจะเป็นแบบวางบนดิน ฐานแผห่รือเสาเขม็ใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
     จ)   การทรุดตวั 
  แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวด่ิงได้   เพ่ือเป็นการชดเชยกับการทรุดตัวท่ี          

อาจเกิดข้ึน   เพ่ือให้เกิดการทรุดตัวน้อยท่ีสุดเม่ือรับน ้ าหนักเต็มท่ีในกรณีท่ีใช้ไม้ต้องพยายามให้มี 
จ านวนรอยต่อทางแนวราบน้อยท่ีสุด  โดยเฉพาะจ านวนรอยต่อซ่ึงแนวเส้ียนบรรจบบนแนวเส้ียน
ดา้นขา้งซ่ึงอาจใชล่ิ้มสอดท่ียอดหรือกน้ของค ้ายนัอย่างใดอยา่งหน่ึง แต่จะใชท้ั้งสองปลายไม่ได ้ ทั้งน้ี
เพ่ือใหส้ามารถปรับแกก้ารทรุดตวัท่ีไม่สม ่าเสมอทางแนวด่ิงได ้หรือเพื่อสะดวกในการถอดแบบ 
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5003   รูปแบบ 
     ก)   การอนุมติัโดยวิศวกร 

  ในกรณีท่ีก าหนดไวก่้อนท่ีจะลงมือสร้างแบบหล่อ  ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งรูปแบบแสดงรายละเอียดของ
งานแบบหล่อเพ่ือให้วิศวกรอนุมติัก่อน หากแบบดงักล่าวไม่เป็นท่ีพอใจของวิศวกรผูรั้บเหมาจะตอ้ง
จดัการแกไ้ขตามท่ีก าหนดให้เสร็จก่อนท่ีจะเร่ิมงาน  การท่ีวิศวกรอนุมติัในแบบท่ีเสนอหรือแกไ้ขมาแลว้ 
มิไดห้มายความว่าผูรั้บเหมาจะหมดความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งท าการก่อสร้างให้ดีและดูแลรักษาให้แบบ
หล่ออยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ตลอดเวลา   

     ข)   สมมติฐานในการค านวณออกแบบ 
  ในแบบส าหรับแบบหล่อจะตอ้งแสดงค่าต่าง ๆ ท่ีส าคญัตลอดจนสภาพการบรรทุก  น ้าหนกั รวมทั้ง

น ้าหนกับรรทุกจร  อตัราการบรรทุก  ความสูงของคอนกรีตท่ีจะปล่อยลงมาน ้าหนกัอุปกรณ์เคล่ือนท่ี   
ซ่ึงอาจตอ้งท างานบนแบบหล่อ แรงดนัฐาน หน่วยแรงต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการค านวณออกแบบและขอ้มูล    
ท่ีส าคญัอื่น ๆ 

     ค)   รายการต่าง ๆ ท่ีตอ้งปรากฏในรูปแบบ 
           รูปแบบส าหรับงานแบบหล่อจะตอ้งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
           1.   สมอ ค ้ายนัและการยดึโยง 
           2.   การปรับแบบหล่อในท่ีระหวา่งเทคอนกรีต 
           3.   แผน่กั้นน ้า ร่องล้ิน และส่ิงท่ีจะตอ้งสอดไว ้
          4.   นัง่ร้าน 
           5.   รูน ้าตา หรือรูท่ีเจาะไวส้ าหรับเคร่ืองจ้ี ถา้ก าหนด 
           6.   ช่องส าหรับท าความสะอาด 
           7.   รอยต่อในขณะก่อสร้าง รอยต่อส าหรับควบคุม และรอยต่อขยายตวั ตามท่ีระบุไวใ้นแบบ 
           8.   แถบมนส าหรับมุมท่ีไม่ฉาบ (เปลือย) 
           9.   การยกทอ้งคาน และพ้ืนกนัแอ่น 
          10.   การเคลือบผวิแบบหล่อ 
          11. รายละเอียดในการค ้ายนั ปกติจะไม่ยอมใหมี้การค ้ายนัซอ้น นอกจากวิศวกรจะอนุญาต 
 
5004   การก่อสร้าง 
     ก)  บททัว่ไป 
           1.   แบบหล่อจะตอ้งไดรั้บการตรวจก่อนจึงจะเรียงเหลก็เสริมได ้
           2.   แบบหล่อจะตอ้งแน่นพอควรเพ่ือป้องกนัไม่ไดม้อร์ตา้ไหลออกจากคอนกรีต 
           3.   แบบหล่อจะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น มอร์ตา้ และส่ิงแปลกปลอมอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ถึง

กน้แบบจากภายในได ้  จะตอ้งจดัช่องไวส้ าหรับใหส้ามารถขจดัส่ิงท่ีไม่ตอ้งการต่าง ๆ ออกก่อนเท
คอนกรีต 

  4. หา้มน าแบบหล่อซ่ึงช ารุดจากการใชง้านคร้ังหลงัสุดจนถึงขั้นท่ีอาจท าลายผิวหนา้หรือคุณภาพ
คอนกรีตไดม้าใชอี้ก 

5. ใหห้ลีกเล่ียงการบรรทุกน ้าหนกับนคอนกรีตซ่ึงเทไดเ้พียงหน่ีงสัปดาห์ ห้ามโยนของหนกั ๆ  เช่น  
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 มวลรวมไม ้กระดาน เหลก็เสริม หรืออื่น ๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ ๆ หรือแมก้ระทัง่การกองวสัดุ 

  6. ห้ามโยนหรือกองวสัดุก่อสร้างบนแบบหล่อในลกัษณะท่ีจะท าให้แบบหล่อนั้นช ารุด  หรือเป็น   
การเพ่ิมน ้าหนกัมากเกินไป 

     ข)   ฝีมือ 
           ใหร้ะมดัระวงัเป็นพิเศษในขอ้ต่อไปน้ีเพ่ือใหแ้น่ใจวา่จะไดง้านท่ีมีฝีมือดี 
           1.   รอยต่อของค ้ายนั 
           2.   การสลบัจุดร่วมหรือรอยต่อในแผน่ไมอ้ดั และการยดึโยง 
           3.   การรองรับค ้ายนัท่ีถูกตอ้ง 
           4.   จ านวนเหลก็เส้นส าหรับยดึหรือท่ีจบัและต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
           5.   การขนัเหลก็เส้นส าหรับยดึ หรือท่ีจบัใหดึ้งพอดี 
           6.   การแบกทานใตดิ้นชั้นโคลนจะตอ้งมีอยา่งเพียงพอ 
           7.   การต่อค ้ายนักบัจุดร่วมจะตอ้งแขง็แรงพอท่ีจะตา้นแรงยกหรือแรงบิด ณ จุดร่วมนั้น ๆ ได ้
           8.   การเคลือบผิวแบบหล่อจะตอ้งกระท าก่อนเรียงเหลก็เสริม และจะตอ้งไม่ใชใ้นปริมาณมากเกินไป

จนเป้ือนเหลก็ 
           9.   รายละเอียดของรอยต่อส าหรับควบคุม และรอยต่อขณะก่อสร้าง 
     ค)   ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให ้
           1.   ความคลาดเคล่ือนจากแนวสายด่ิง 
                ในแต่ละชั้น...................................... 10 มม. 
           2.   ความคลาดเคล่ือนจากระดบัหรือจากความลาดท่ีระบุในแบบ 
                ในช่วง 10 เมตร................................. 15 มม. 
           3.   ความคลาดเคล่ือนของแนวอาคารจากแนวท่ีก าหนดในแบบ และต าแหน่งเสาผนงั            
   และประจนัท่ีเก่ียวขอ้ง          
                ในช่วง 10 เมตร................................. 20 มม. 
           4.   ความคลาดเคล่ือนของขนาดของหนา้ตดัเสาและคาน และความหนาของแผน่พ้ืน         
   และผนงั 
                ลด..........................................… 5 มม. 
                เพ่ิม........................................... 10 มม. 
           5.   ฐานราก 
                5.1   ความคลาดเคล่ือนจากขนาดในแบบ 
                    ลด........................................ 20 มม. 
                    เพ่ิม....................................... 50 มม. 
   5.2   ความคลาดเคล่ือนในความหนา 
                    ลด........................................ 50 มม. 
                    เพ่ิม....................................... 100 มม. 
   6.   ความคลาดเคล่ือนของขั้น 
                ลูกตั้ง.......................................... 2.5 มม. 
                ลูกนอน......................................... 5 มม. 
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 ง)   งานปรับแบบหล่อ 
           1.   ก่อนเทคอนกรีต 
   1.1 จะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับให้ความสะดวกในการจดัการเคล่ือนตวัของแบบหล่อขณะเท

คอนกรีตไวท่ี้แบบส่วนท่ีมีท่ีรองรับ 
                1.2    หลงัจากตรวจสอบขั้นสุดทา้ยก่อนเทคอนกรีต   จะตอ้งยึดล่ิมท่ีใชใ้นการจดัแบบให้ไดท่ี้

แน่นหนา 
                 1.3  จะต้องยึดแบบหล่อกับค ้ ายนัข้างใต้ให้แน่นหนา  พอท่ีจะไม่ เกิดการเคล่ือนตัวทั้ ง           

ทางดา้นขา้ง  และดา้นข้ึนลงของส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบหล่อทั้งหมดขณะเทคอนกรีต 
                 1.4 จะตอ้งเผื่อระดบัและมุมมนไวส้ าหรับรอยต่อต่าง ๆ ของแบบหล่อ การทรุดตวั การหดตวั

ของไม ้การแอ่นเน่ืองจากน ้าหนกับรรทุกคงท่ี  และการหดตวั  ทางอีลาสติคขององคอ์าคาร
ในแบบหล่อ  ตลอดจนการยกทอ้งคานและพ้ืนซ่ึงก าหนดไวใ้นแบบก่อสร้าง 

                 1.5   จะตอ้งจดัเตรียมวิธีปรับระดบั หรือแนวของค ้ายนัในกรณีท่ีเกิดการทรุดตวัมากเกินไป เช่น 
ใชล่ิ้มหรือแม่แรง 

                 1.6  ควรจดัท าทางเดินส าหรับอุปกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ีได ้โดยท าเสาหรือขารองรับตามแต่จะตอ้งการ
และตอ้งวางบนแบบหล่อหรือองคอ์าคารท่ีเป็นโครงสร้างโดยตรงไม่ควรวางบนเหลก็เสริม
นอกจากจะท าท่ีรองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษ  แบบหล่อจะตอ้งพอเหมาะกบัท่ีรองรับของ
ทางเดินดังกล่าว โดยยอมให้เกิดการแอ่น ความคลาดเคล่ือนหรือการเคล่ือนตวัทางขา้ง     
ไม่เกินค่าท่ียอมให ้

           2.   ระหวา่งและหลงัการเทคอนกรีต 
                 2.1   ในระหว่างและภายหลงัการเทคอนกรีต  จะตอ้งตรวจสอบระดบัการยกทอ้งคานพ้ืนและ

การไดด่ิ้งของระบบแบบหล่อโดยใชอุ้ปกรณ์ตามขอ้ 1  
    - หากจ าเป็นให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที   ในระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏว่า    

แบบหล่อเร่ิมไม่แข็งแรงและแสดงให้เห็นว่าเกิด   การทรุดตวัมากเกินไปหรือเกิด  
การโก่งบิดเบ้ียวแล้วให้หยุดงานทันที หากเห็นว่าส่วนใดจะช ารุดตลอดไปก็ให ้     
ร้ือออกและเสริมแบบหล่อใหแ้ขง็แรงยิง่ข้ึน         

    - จะตอ้งมีผูค้อยเฝ้าสังเกตุแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา   เพ่ือท่ีเม่ือเห็นว่าสมควรจะแกไ้ข
ส่วนใดจะไดด้ าเนินการไดท้นัที ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีน้ีตอ้งปฏิบติังานโดยถือความปลอดภยั
เป็นหลกัส าคญั 

    - การถอดแบบหล่อและท่ีรองรับ หลงัจากเทคอนกรีตแลว้จะตอ้งคงท่ีรองรับไวก้บัท่ี
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งล่างน้ี ในกรณีท่ีใชปู้นซีเมนต์ชนิดให้ก าลงัสูงเร็ว
อาจลดระยะเวลาดงักล่าวลงไดต้ามความเห็นชอบของวิศวกร 

 

   ค ้ายนัใตค้าน         21   วนั 
                       ค ้ายนัใตแ้ผน่พ้ืน         21    วนั 
                       ผนงั                    48    ชัว่โมง 
                       เสา                    48    ชัว่โมง 
                       ขา้งคานและส่วนอ่ืน ๆ       48   ชัว่โมง 
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  อย่างไรก็ดี   วิศวกรอาจสั่งให้ยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกได้หากเห็นเป็นการสมควร  ถ้าปรากฏว่า           

มีส่วนหน่ึงส่วนใดของงานเกิดช ารุดเน่ืองจากถอดแบบเร็วเกินกว่าก าหนด ผูรั้บเหมาจะตอ้งทุบส่วนนั้นท้ิง 
และสร้างข้ึนใหม่แทนทั้งหมด 

 
5005   วสัดุส าหรับงานแบบหล่อ 
          ผูรั้บเหมาอาจเลือกใชว้สัดุใดกไ็ดท่ี้เหมาะสมในการท าแบบหล่อ แต่ผิวคอนกรีตท่ีไดจ้ะตอ้งตรงตามขอ้ 4006 

"การแต่งผวิคอนกรีต" ทุกประการ 
 
5006   การแต่งผวิคอนกรีต 
          ก)   คอนกรีตส าหรับอาคาร 
  1. การสร้างแบบหล่อจะต้องกระท าพอท่ีเม่ือคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะอยู่ในต าแหน่งท่ีถูกต้อง

และต้องมีขนาดและชนิดของผิวตรงตามท่ีก าหนดทั้ งในบทก าหนดและ/หรือรูปแบบ                
ทางวิศวกรรมทางสถาปัตยกรรม 

                2.   ส าหรับแผ่นพ้ืนหลงัคารวมทั้งกันสาดและดาดฟ้า ห้ามขดัมันผิวเป็นอนัขาด นอกจากในแบบ      
จะระบุไว ้

          ข)   การแต่งผวิถนนในบริเวณอาคาร 
  การแต่งผิวถนนอาจใชมื้อหรือเคร่ืองจกัรกลก็ได ้ ในทนัทีท่ีแต่งผิวเสร็จให้ตรวจสอบระดบัดว้ยไมต้รง

ยาว  3  เมตร   ส่วนท่ีเวา้ให้เติมด้วยคอนกรีตท่ีมีส่วนผสมเดียวกัน ส าหรับส่วนท่ีโคง้นูนให้ตดัออก
แลว้แต่งผวิใหม ่

 
5007   การแก้ไขผวิที่ไม่เรียบร้อย 
          ก)   ทนัทีท่ีถอดแบบจะตอ้งท าการตรวจสอบ   หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะตอ้งแจง้ให้วิศวกร

ทราบทนัที เม่ือวิศวกรใหค้วามเห็นชอบวิธีการแกไ้ขแลว้ ผูรั้บเหมาตอ้งด าเนินการซ่อมในทนัที 
          ข) หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนไดรั้บการตรวจสอบ  โดยผูแ้ทนผูว้่าจา้งคอนกรีตส่วน

นั้นอาจถือเป็นคอนกรีตเสียกไ็ด ้
 
5008   งานน่ังร้าน 
 เพื่อความปลอดภัยผู ้รับเหมาควรปฏิบัติตาม   " ข้อก าหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร "  ในมาตรฐาน          

ความปลอดภยัของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
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หมวด  6 
เหลก็เสริมคอนกรีต 

 
6001   ทั่วไป 
          ก)  “กรณีทัว่ไปและกรณีพิเศษ”   ท่ีระบุไวใ้นภาคอ่ืน ใหน้ ามาใชก้บัหมวดน้ีดว้ย 
          ข)   ขอ้ก าหนดในหมวดน้ีคลุมถึงงานทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัหา การตดั การดดั และการเรียงเหล็กเสริมตาม

ชนิดและขั้นท่ีระบุไวใ้นแบบและในบทก าหนดน้ี  งานท่ีท าจะตอ้งตรงตามแบบบทก าหนดและตาม
ค าแนะน าของวิศวกรผูค้วบคุมงานอยา่งเคร่งครัด 

          ค)   รายละเอียดเก่ียวกับเหล็กเสริมคอนกรีต  ซ่ึงมิได้ระบุในแบบและบทก าหนดน้ี  ให้ถือปฏิบัติตาม 
“มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็”   ของวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยฯ ท่ี 1007-34 

   ทุกประการ 
 
6002   วสัดุ 
 คุณภาพของเหลก็ท่ีใชเ้สริมคอนกรีต จะตอ้งตรงตามเกณฑก์ าหนด ของส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาห 

กรรม ทั้งขนาด น ้าหนกั และคุณสมบติัอ่ืน ๆ  ส าหรับพ้ืนท่ีหนา้ตดัของเหลก็เสริมโดยเฉล่ียแลว้จะตอ้งเท่ากบัท่ี
ค านวนไดจ้ากเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีก าหนดในแบบจริงๆ เช่น  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 12  มม. จะตอ้งมีพ้ืนท่ีหนา้ 
ตดัเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 113.1 ตร.มม. แต่เส้นผา่ศูนยก์ลางยอมใหค้ลาดเคล่ือนไดต้ามมาตรฐาน ม.อ.ก.   
ฉะนั้ นหากผู ้รับจ้างประสงค์จะน าเหล็กท่ีมีพ้ืนท่ีหน้าตัดท่ีเล็กกว่าท่ีเป็นจริงจะต้องเพ่ิมปริมาณจนได้
พ้ืนท่ีหน้าตดัท่ีก าหนด โดยจะเรียกเงินเพ่ิมเติมมิได ้  ผูรั้บเหมาจะตอ้งจดัส่งตวัอยา่งเหล็กเสริมไปทดสอบยงั
สถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ และผูรั้บเหมาตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใช ้จ่ายทั้งหมดในการทดสอบและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
รายงานผลการทดสอบใหจ้ดัส่งตน้ฉบบัพร้อมส าเนารวม 3 ชุด  ใหท้ าการทดสอบทุกๆ 200  ตนัของเหลก็ 
แต่ละขนาดเป็นอยา่งนอ้ย หรือเม่ือผูค้วบคุมงานเห็นสมควร 

 
6003   การเกบ็รักษาเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 
          จะตอ้งเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไวเ้หนือพ้ืนดินและอยู่ในอาคาร  หรือท าหลงัคาคลุมและตอ้งเก็บไวใ้น

ลกัษณะท่ีเหลก็เส้นจะไม่ถูกดดัจนงอไปจากเดิม เม่ือจดัเรียงเหลก็เส้นเขา้ท่ีพร้อมจะเทคอนกรีตแลว้ เหลก็นั้น
จะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น น ้ามนั สี สนิมขมุ และสะเกด็หรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆ 

 
6004   วธีิการก่อสร้าง 
          ก)   การตดัและประกอบ 

               1.  เหล็กเสริมจะตอ้งมีขนาดและรูปร่างตรงตามท่ีก าหนดในแบบ และในการตดัและดดัจะตอ้งไม่ท าให้
เหลก็ช ารุดเสียหาย 

               2.    ของอ  หากในแบบไม่ไดร้ะบุถึงรัศมีของการงอเหลก็  ใหง้อตามเกณฑก์ าหนดต่อไปน้ี 
                    2.1  ส่วนท่ีงอเป็นคร่ึงวงกลมให้มีส่วนท่ียื่นต่อออกไปอีกอยา่งนอ้ย 4 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง

ของเหลก็นั้น  แต่ระยะยืน่น้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 60 มม.  
                    2.2   ส่วนท่ีงอเป็นมุมฉากให้มีส่วนท่ียื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอย่างน้อยอีก 12 เท่า         
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 ของขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของเหลก็นั้น  

                    2.3    เหลก็ลูกตั้งและเหลก็ปลอก  
2.3.1) เหลก็ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 16 มม. หรือเลก็กว่า ให้งอ 90 องศา โดยมีส่วนท่ียื่นถึงปลาย

ของออีกอยา่งนอ้ย 6 เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางของเหลก็ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 60 มม. 
2.3.2) ขนาดเหลก็เส้นผา่ศูนยก์ลาง 20 มม. และ 25 มม. ให้งอ 90 องศา โดยมีส่วนท่ียื่นถึงปลาย

ของออีกอยา่งนอ้ย 12 เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางของเหลก็ 
2.3.3) ขนาดเหล็กเส้นผ่าศูนยก์ลาง 25 มม. และใหญ่กว่าให้งอ  135  องศา  โดยมีส่วนท่ียื่นถึง

ปลายขออีกอยา่งนอ้ย 6 เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางของเหลก็ 
 3.      ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีเล็กท่ีสุดส าหรับของอ เส้นผา่ศูนยก์ลางของการงอเหลก็ให้วดัดา้นในของเหล็ก  

ท่ี งอ  ส าหรับของอมาตรฐานขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีใชต้อ้งไม่เลก็กว่าค่าท่ีใหไ้วใ้นตารางขา้งล่างน้ี 
 

ตารางที่  6001 
                  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีเล็กท่ีสุดส าหรับของอเหลก็ข้ออ้อย 

 
ขนาดของเหลก็ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีเลก็ท่ีสุด 
  9 ถึง 16 มม. 
  20 ถึง 25 มม. 
  28 ถึง 32 มม. 

 

  5 เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางของเหลก็นั้น 
  6 เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางของเหลก็นั้น 

 8 เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางของเหลก็นั้น 
   

 
  ข)   การเรียงเหลก็เสริม 

           1.   ก่อนเรียงเขา้ท่ีจะตอ้งท าความสะอาดเหล็กมิให้มีสนิมขุม  สะเก็ด  และวสัดุเคลือบต่าง ๆ ท่ีจะท า
ใหก้ารยดึหน่วงเสียไป 

           2.   จะตอ้งเรียงเหลก็เสริมอยา่งประณีตให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้งพอดีและผกูยดึให้แน่นหนาระหว่าง
เทคอนกรีต หากจ าเป็นกอ็าจใชเ้หลก็เสริมพิเศษช่วยในการติดตั้งได ้

  3.   ท่ีจุดตดักนัของเหลก็เส้นทุกแห่งจะตอ้งผกูใหแ้น่นดว้ยลวดเหลก็เบอร์ 18 S.W.G 
    (annealed - iron  wire)  โดยพนัสองรอบและพบัปลายลวดเขา้ในส่วนท่ีจะเป็นเน้ือคอนกรีตภายใน 
           4. ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกบัเหล็กเสริมให้ถูกตอ้ง  โดยใชเ้หล็กแขวนกอ้นมอร์ตา้เหล็กยึด 

หรือวิธีอ่ืนใดซ่ึงวิศวกรผูค้วบคุมงานให้ความเห็นชอบแลว้ กอ้นมอร์ตา้ให้ใชส่้วนผสมปูนซีเมนต ์
1 ส่วน ต่อทรายท่ีใชผ้สมคอนกรีต 1  ส่วน 

           5.   หลงัจากผูกเหล็กแลว้จะตอ้งให้วิศวกรผูค้วบคุมงานตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกคร้ัง หากผูกท้ิงไว้
นานเกินควร  จะตอ้งท าความสะอาดและให้วิศวกรผูค้วบคุมงานตรวจอีกคร้ังก่อนเทคอนกรีต              

 
6005   การต่อเหลก็เสริม 
          ก)   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดท่ีก าหนดในแบบ หรือท่ีระบุในตาราง  6002           

ทั้งต าแหน่งและวิธีต่อจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากวิศวกรผูอ้อกแบบเสียก่อน 
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  ข)  การต่อเหลก็ในเสา 

  1. การต่อโดยวิธีทาบใหร้ะยะทาบไม่นอ้ยกว่า 48 เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางของเหลก็เส้น  ในกรณี
ของเหลก็เส้นกลมธรรมดา, และ 40 เท่า ส าหรับเหลก็ขอ้ออ้ย SD 40 และ 50 เท่า ส าหรับเหลก็
ขอ้ออ้ย SD 50 แลว้ใหผ้กูมดัดว้ยลวดผกูเหลก็เบอร์ 18 S.W.G. 

  2. การต่อโดยวิธี เช่ือมให้ เช่ือมด้วยวิธี เหลาปลายเหล็กท่อนบน  และต่อเช่ือมด้วยไฟฟ้า                    
( Electric Arc Welding ) หรือวิธี Gas Pressure Welding  กไ็ด ้

  3. เหลก็ SD 50 ห้ามต่อโดยวิธีเช่ือม 
  4. ต าแหน่งของรอยต่อใหอ้ยูก่ึ่งกลางของความสูงระหว่างชั้น 
  5. ณ หนา้ตดัใดๆ จะมีรอยต่อของเหลก็เสริมเกินร้อยละ 50 ของจ านวนเหลก็เสริมทั้งหมดไม่ได ้
          ค)   การต่อเหลก็รับแรงดึง 
  1. หา้มต่อเหลก็เสริม ณ จุดท่ีเกินแรงดึงสูงสุด 
  2. ณ  หนา้ตดัใดๆ จะมีรอยต่อของเหลก็เสริมเกินร้อยละ 25 ของจ านวนเหลก็เสริมทั้งหมดไม่ได ้
  3. การต่อโดยวิธีทาบ  ระยะทาบส าหรับเหลก็เส้นกลมตอ้งไม่นอ้ยกว่า 48 เท่า ของเส้นผา่ศูนยก์ลาง

ของเหล็กเส้น  และ 40 เท่าส าหรับเหล็กขอ้ออ้ย SD 40 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเล็กกว่า 28 มม. 
ส่วนเหล็กขอ้ออ้ยขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 28, 32 มม. นั้น  ให้ใช้ระยะทาบ 45 และ 50 เท่าของ
เส้นผ่าศูนยก์ลางเหล็กตามล าดบั  ในการต่อทาบเหล็กขนาดตอ้งผูกมดัดว้ยลวดผูกเหล็กเบอร์      
18  S.W.G. ให้แน่นหนา ส าหรับเหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 32 มม.            
หา้มต่อโดยวิธีทาบเฉยๆแต่ใหใ้ชวิ้ธีเช่ือม 

  4. การต่อวิธีการเช่ือมมี 2 วิธีคือ  ต่อเช่ือมและทาบเช่ือม  วิธีต่อเช่ือมนั้นให้เช่ือมดว้ยวิธีเหลาปลาย
เหล็กชนปลายและต่อ เช่ือมด้วยไฟฟ้า ( Electric Arc Welding ) ส่ วน วิ ธีทาบ เช่ือมนั้ น                
ให้ทาบเป็นระยะ 36 เท่าเส้นผ่าศูนยก์ลางเหล็กแลว้เช่ือมท่ีช่วงปลาย 2 ขา้ง และตรงกลางของ
ระยะทาบ  โดยรอยเช่ือมแต่ละต าแหน่งยาวไม่นอ้ยกวา่ 100 มม. 

  5. การทาบเหล็กในฐานรากแผ่  ( Mat  Foundation )  เหล็กขอ้ออ้ยขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเล็กกว่า  
32  มม.  ให้ใชร้ะยะทาบเหมือนขอ้ 3. หรือใชวิ้ธีต่อโดยการเช่ือมเหมือนขอ้ 4. ส่วนเหลก็ขอ้ออ้ย
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  32  มม. ข้ึนไป เหล็กล่างให้ใชร้ะยะทาบ 50 เท่า ของเส้นผ่าศูนยก์ลาง  
และเหล็กบนให้ใช้ระยะทาบ  65 เท่า  ของเส้นผ่าศูนย์กลางหรือใช้วิธีต่อโดยการเช่ือม      
เหมือน  ขอ้ 4. 

ง) ส าหรับเหลก็เสริมท่ีโผล่ท้ิงไวเ้พ่ือจะเช่ือมต่อกบัเหลก็ของส่วนท่ีจะต่อเติมภายหลงั จะตอ้งท าการป้องกนั
มิใหเ้สียหายและผกุร่อน 

จ) การต่อเหลก็เสริมโดยวิธีเช่ือม จะตอ้งใหก้ าลงัของรอยเช่ือมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 125 ของก าลงัของเหลก็
เสริมนั้น   ก่อนเร่ิมงานเหลก็เสริม  จะตอ้งท าการทดสอบก าลงัของรอยต่อเช่ือม    โดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้  

  และผูรั้บเหมาเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งส าเนาผลการทดสอบอยา่งนอ้ย 3 ชุด ไปยงัวิศวกร 
ผูค้วบคุมงาน 

 ฉ) รอยต่อทุกแห่งจะตอ้งได้รับการตรวจและอนุมัติโดยวิศวกรผูค้วบคุมงานก่อนเทคอนกรีตรอยต่อซ่ึง 
ไม่ไดรั้บการอนุมติั  ใหถื้อวา่เป็นรอยต่อเสีย อาจถูกหา้มใชก้ไ็ด ้  
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6006   คุณสมบัติของเหลก็เสริม 
           ก)  เหล็กเส้นกลมธรมดาให้ใช้เหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม  SR-24 ของมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม    

โดยมีจุดคลากไม่นอ้ยกวา่ 235  เมกะพาสคลั 

           ข)  เหลก็ขอ้ออ้ย ชนิด SD40 จะตอ้งมีก าลงัคลากไม่นอ้ยกว่า 390 เมกะพาสคลั และเป็นไปตามมาตรฐาน 
มอก. 

 ค) เหลก็ขอ้ออ้ย ชนิด SD50 จะตอ้งมีก าลงัคลากไม่นอ้ยกว่า 490 เมกะพาสคลั และเป็นไปตามมาตรฐาน 
มอก. 

 
ตาราง 6002 รอยต่อในเหลก็เสริม 

 
ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ ต าแหน่งของรอยต่อ 

 

คาน แผน่พ้ืน 
 
 
เสาผนงั 
 
ฐานราก 

ต่อทาบ ต่อเช่ือม  
 
 
ต่อทาบหรือต่อเช่ือม  
 
ส าหรับดา้นท่ีสั้นกว่าความยาวของเหลก็ 
1 เส้น หา้มต่อ 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติั ส าหรับคานเหลก็บนให้
ต่อท่ีบริเวณกลางคาน  เหลก็ล่างต่อท่ีหนา้
เสาถึงระยะ L/5 จากศูนยก์ลางเสา 
เหนือระดบัพ้ืน 1 เมตร จนถึงระดบั 1  
เมตร ใตพ้ื้นชั้นบน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     

 
 
           



 
                                                                                                                                      
             

 
 

7-1 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
  

หมวด 7 
คอนกรีต 

 
7001   ทั่วไป 
          ก)   “กรณีทัว่ไปและกรณีพิเศษ”  ในภาคอ่ืนใหค้ลุมถึงหมวดน้ีดว้ย 
          ข)   งานคอนกรีตในท่ีน้ี  หมายรวมถึงงานคอนกรีตส าหรับโครงสร้าง ซ่ึงตอ้งเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไป

ตามแบบและบทก าหนดอยา่งเคร่งครัด และเป็นไปตามขอ้ก าหนดและสภาวะต่าง ๆ ของสญัญา 
          ค)  หากมิไดร้ะบุในแบบและ/หรือบทก าหนดน้ี  รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัองคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

และงานคอนกรีตทั้งหมดใหเ้ป็นไปตาม  “มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็” ของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยฯ ท่ี 1007-34 ทุกประการ        

 
7002   วสัดุ 
          วสัดุต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนผสมของคอนกรีตจะตอ้งเป็นไปตามบทก าหนดและเกณฑก์ าหนดอ่ืน ๆ  ดงัน้ี คือ 
          ก)   ปูนซีเมนต์ จะตอ้งเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ี  มอก.15-2514 

ชนิดท่ีเหมาะสมกบังาน และตอ้งเป็นปูนซีเมนตท่ี์แหง้ไม่จบัตวัเป็นกอ้น 
          ข)   น ้าท่ีใชผ้สมคอนกรีตจะตอ้งสะอาด ใชด่ื้มได ้
          ค)   มวลรวม 
                1. มวลรวมท่ีใชส้ าหรับคอนกรีตจะแขง็แกร่ง มีความคงตวั เฉ่ือย ไม่ท าปฏิกิริยากบัด่างในปูนซีเมนต ์
          2.   มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่างมวลรวมหยาบแต่ละขนาด         

หรือหลายขนาดผสมกันจะต้องมีส่วนขนาดคละตามเกณฑ์ก าหนดของข้อก าหนด  ASTM            
ท่ีเหมาะสม 

 ง)    สารผสมเพ่ิม ส าหรับคอนกรีตส่วนท่ีมิใช่ฐานรากทั้ งหมดให้ใช้  Workability  Agent  ส่วนท่ีเป็น
โครงสร้างห้องใตดิ้นทั้งหมดให้ผสมตวัยากนัน ้ าซึมชนิดทนแรงและกนัน ้าได ้โดยใชต้ามค าแนะน าของ
ผู ้ผ ลิตอย่างเค ร่งครัด  ส าห รับคอนกรีต ท่ี มีมวลใหญ่มากๆ  เช่น   ฐานรากหนาเกิน  1.00 ม .                   
หากไม่ก าหนดเป็นอย่างอ่ืนให้ใช้สารผสมเพ่ิมประเภท  Superplasticizer  เพื่ อลดการแตกร้าว              
ในคอนกรีตนอกจากท่ีกล่าวน้ีห้ามใช้สารผสมเพ่ิมชนิดอ่ืน หรือปูนซีเมนต์ท่ีผสมสารเหล่านั้ น     
นอกจากจะไดรั้บอนุมติัจากวิศวกรผูค้วบคุมงานก่อน         

          จ)   การเกบ็วสัดุ 
                1. ให้เก็บปูนซีเมนต์ไวใ้นอาคาร  ถงัเก็บหรือไซโลท่ีป้องกันความช้ืนและความสกปรกได้และ        

ในการส่งให้ส่งในปริมาณเพียงพอท่ีจะไม่ท าให้งานคอนกรีตตอ้งชะงกัหรือล่าช้าไม่ว่ากรณีใด
จะตอ้งแยกวสัดุท่ีส่งมาแต่ละคร้ังใหเ้ป็นสดัส่วนไม่ปะปนกนั 

                2. การส่งมวลรวมหยาบให้ส่งแยกขนาดไปยงัสถานท่ีก่อสร้าง นอกจากจะไดรั้บอนุมติัจากวิศวกร  
ใหเ้ป็นไปอยา่งอ่ืน   

 3. การกองมวลรวม จะตอ้งกองในลกัษณะท่ีจะป้องกนัมิให้ปะปนกบัมวลรวมกองอ่ืน  ซ่ึงมีขนาด
ต่างกนั  เพ่ือให้เป็นไปตามน้ี  อาจจะตอ้งท าการทดสอบว่าส่วนขนาดคละตลอดจนความสะอาด
ของมวลรวมตรงตามเกณฑก์ าหนดหรือไม่ โดยเกบ็ตวัอยา่ง ณ ท่ีท าการผสมคอนกรีต 
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   4. ในการเก็บสารผสมเพ่ิม ต้องระวงัอย่าให้เกิดการแปดเป้ือน การระเหย หรือเส่ือมคุณภาพ     

ส าหรับสารผสมเพ่ิมชนิดท่ีอยูใ่นรูปสารลอยตวัหรือสารละลายท่ีไม่คงตวั จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์ 
   ส าหรับกวนเพ่ือให้ตวัยากระจาย โดยสม ่าเสมอถา้เป็นสารผสมเพ่ิมชนิดเหลวจะตอ้งป้องกนัมิให้

เกิดการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิมากนกัเพราะจะท าใหคุ้ณสมบติัของสารนั้นเปล่ียนแปลงได ้
 
7003   คุณสมบัติของคอนกรีต 
          ก)   องคป์ระกอบ คอนกรีตตอ้งประกอบดว้ยปูนซีเมนต ์ทราย มวลรวมหยาบ น ้ าและสารผสมเพ่ิมตามแต่

จะก าหนด ผสมใหเ้ขา้กนัเป็นอยา่งดีโดยมีความขน้เหลวท่ีพอเหมาะ 
          ข)   ความขน้เหลว  คอนกรีตท่ีจะใชก้บัทุกส่วนของงานจะตอ้งผสมให้เขา้เป็นเน้ือเดียวกนั โดยมีความขน้

เหลวท่ีพอเหมาะท่ีสามารถท าให้แน่นไดภ้ายในแบบหล่อ และรอบเหลก็เสริมหลงัจากอดัแน่นโดยการ
กระทุง้ดว้ยมือ  หรือโดยวิธีสั่นท่ีไดรั้บการเห็นชอบแลว้จะตอ้งไม่มีน ้ าท่ีผิวคอนกรีตมากเกินไป  และ
จะตอ้งมีผิวหนา้เรียบปราศจากโพรง  การแยกแยะรูพรุน เม่ือแข็งตวัแลว้จะตอ้งมีก าลงัตามท่ีตอ้งการ
ตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทน  ความทนต่อการขดัสี ความสามารถในการกนัน ้า 
รูปลกัษณะและคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด 

 ค) ก าลงัอดัคอนกรีตส าหรับแต่ละส่วนของอาคารจะตอ้งมีก าลงัอดัตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี  7001  
  ก าลงัอดัท่ีสูงสุดใหคิ้ดท่ีอาย ุ28 วนัเป็นหลกัส าหรับปูนซีเมนตช์นิดท่ี  1  ธรรมดา แต่ถา้ใชปู้นซีเมนต ์
  ชนิดท่ี  3  ซ่ึงใหก้ าลงัสูงเร็วใหคิ้ดท่ีอาย ุ 7 วนั ทั้งน้ีใหใ้ชแ้ท่งกระบอกคอนกรีตขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  
  15  เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร 
 ง) ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะตอ้งเป็นไป 
    ตามตารางท่ี 5003 
     

ตารางท่ี 7001                              
การแบง่ประเภทคอนกรีตและเกณฑก์ าหนดเก่ียวกบัก าลงัอดั  

 
ชนิดของการก่อสรา้ง  

 
ประเภท 

 

คา่ต ่าสุดของก าลงัอดัของ  
แท่งกระบอกคอนกรตีหลงั  

เทแลว้ 28 วนั-กก/ซม.2  
- ฐานราก และ  เสา คาน คานซอย ผนงัคอนกรตีเสรมิ                       
เหลก็ทีใ่ชร้บัน ้าหนกัหนาตัง้แต่ 10 ซม. ขึน้ไป 
แผน่พืน้และถงัเกบ็น ้า 
-ผนงัคอนกรตีเสรมิเหลก็ทีบ่างกวา่ 10 ซม. ทีไ่มไ่ดร้บั
น ้าหนกัและ ครบี ค.ส.ล. 
- คอนกรตีหยาบ    

 ก. 
 
 
ข. 
 
ค.   

ตามทีร่ะบุในแบบรายละเอยีด 
 
 

ตามทีร่ะบุในแบบรายละเอยีด 
 

180 
  

                       
       **  คอนกรีตส าหรับฐานราก พ้ืน คาน และก าแพงท่ีสมัผสัดิน สระน ้า ถงัน ้ า และหลงัคา จะตอ้ง

ผสมน ้ายากนัซึมและมีอตัราส่วนน ้าต่อปูนซีเมนตไ์ม่เกิน 0.50 
 

ฉ) การยุบ    การยุบของคอนกรีตซ่ึงมีน ้ าหนักปกติซ่ึงหาโดย  “วิธีทดสอบค่าการยุบของคอนกรีตซ่ึง            



 
                                                                                                                                      
             

 
 

7-3 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
 ใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนด”์   (ASTM C 143)  จะตอ้งเป็นไปตามค่าท่ีใหไ้วใ้นตารางท่ี  7002  ขา้งล่างน้ี 

 
ตารางที่  7002 

ค่าการยุบส าหรับงานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ 
                                                          

ชนิดของงานก่อสร้าง ค่าการยุบ ซม. 

 สูงสุด ต ่าสุด 
ฐานราก 
แผน่พ้ืน คาน ผนงั ค.ส.ล. 
เสา 
ครีบ ค.ส.ล. และผนงับาง ๆ 

10 
10 
12.5 
12.5 

5 
               5 

5 
5 

 
ตารางที่  7003                              

ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบท่ีใช้กบัคอนกรีต      
 

ชนิดของงานก่อสร้าง      ขนาดใหญ่สุด ซม.  

ฐานราก เสา และคาน                                            
ผนงั ค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 15 ซม. ข้ึนไป                               
ผนงั ค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 10 ซม. ลงมา                              
แผน่พ้ืน ครีบ ค.ส.ล.  

2 
2 
2   
2   

 
7004   การค านวณการออกแบบส่วนผสม 
          ก)   ห้ามมิให้น าคอนกรีตมาเทส่วนท่ีเป็นโครงสร้างใดๆ จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตท่ีจะน ามาใชน้ั้น

ไดรั้บความเห็นชอบจากวิศวกรแลว้ 
          ข)   ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วนั ผูรั้บเหมาจะตอ้งเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ ในห้องปฏิบติัการ

เพ่ือใหวิ้ศวกรตรวจใหค้วามเห็นชอบก่อน 
          ค)   การท่ีวิศวกรให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมท่ีเสนอมาหรือท่ีแก้ไข (หากมี) นั้น  มิไดห้มายความว่า    

จะลดความรับผดิชอบของผูรั้บเหมาท่ีมีต่อคุณสมบติัของคอนกรีตท่ีไดจ้ากส่วนผสมนั้น 
 ง)      การจดัปฏิภาคส่วนผสม 
                   1.      จะตอ้งหาอตัราส่วน  น ้า : ซีเมนตท่ี์เหมาะสม โดยการทดลองขั้นตอนตามวิธีการต่อไปน้ี 

                         1.1  จะตอ้งทดลองท าอตัราส่วนผสมคอนกรีตท่ีมีอตัราส่วนและความขน้เหลวท่ีเหมาะสม
กบังานโดยเปล่ียนอตัราส่วน  น ้ า  :  ซีเมนต์อย่างน้อย  3 ค่า ซ่ึงจะให้ก าลงัต่าง ๆ กนั 
โดยอยูใ่นขอบข่ายของค่าท่ีก าหนดส าหรับงานน้ี และจะตอ้งค านวนออกแบบ  ส าหรับ
ค่าการยบุสูงสุดเท่าท่ียอมให ้

                          1.2    จากนั้นให้หาปฏิภาคของวสัดุผสม แลว้ท าการทดสอบตามหลกัและวิธีการท่ีให้ไวใ้น        
เร่ือง “ขอ้แนะน าวิธีการเลือกปฏิภาคส่วนผสมส าหรับคอนกรีต” (ACI 211) 

              1.3    ส าหรับอตัราส่วน น ้า : ซีเมนตแ์ต่ละค่า ใหห้ล่อช้ินตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 3 ช้ิน ส าหรับแต่
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 ละอายเุพื่อน าไปทดสอบ  โดยเตรียมและบ่งตวัอยา่งตาม  “วิธีท าและบ่มช้ินตวัอยา่ง

คอนกรีตส าหรับใชท้ดสอบแรงอดัและแรงดดั” (ASTM  C192) และทดสอบ              
ท่ีอาย ุ7  และ  28  วนั  การทดสอบใหป้ฏิบติัตาม “วิธีทดสอบก าลงัอดัแท่งกระบอก
คอนกรีต” (ASTM C 39) 

    1.4  ใหน้ าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบไปเขียนเป็นกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วน  
      น ้า : ซีเมนต ์ท่ีจะใชด้งัน้ี 

                            คอนกรีตประเภท  ก.   อตัราส่วนน ้ า : ซีเมนต์สูงสุดท่ียอมใหั จะตอ้งได้มาจากค่าท่ี
แสดงโดยกราฟท่ีใหค้่าก าลงัต ่าสุดเกินร้อยละ 10 ของก าลงัท่ีก าหนด              

                           1.5       ส าหรับคอนกรีตโครงสร้างทัว่ไป ปริมาณปูนซีเมนตจ์ะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 325  กิโลกรัม/
ลูกบาศกเ์มตรของคอนกรีต      

                2.  การใชอ้ตัราส่วนน ้า : ซีเมนตค์่าท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดใ้นกรณีท่ีใชม้วลรวมหยาบชนิดเมด็เล็ก 
เช่น  ในผนงับางๆ  หรือในท่ีท่ีเหล็กแน่นมากๆ จะตอ้งพยายามรักษาค่าอตัราส่วนน ้ า : ซีเมนต์
ให้คงท่ีเม่ือไดเ้ลือกอตัราส่วนน ้ า : ซีเมนต์ท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้ให้หาปฏิบติัภาคส่วนผสมของ
คอนกรีตตามวิธีในขอ้ 4 ง. เร่ือง  “การหาปฏิภาคของวสัดุผสม”  ดงัอธิบายขา้งบน       

    
7005   การผสมคอนกรีต 
          ก)   คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตาม " บทก าหนดส าหรับ

คอนกรีตผสมเสร็จ " (ASTM C 94) 
          ข)   การผสมดว้ยเคร่ือง ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

               1. การผสมคอนกรีตตอ้งใชเ้คร่ืองผสมชนิดซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากวิศวกรแลว้ท่ีเคร่ืองผสม
จะตอ้งมีแผน่ป้ายแสดงความจุและจ านวนรอบต่อนาทีท่ีเหมาะสมและผูรั้บเหมาจะตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้แนะน าเหล่าน้ีทุกประการ เคร่ืองผสมจะตอ้งสามารถผสมมวลรวมซีเมนตแ์ละน ้าให้เขา้
กันโดยทั่วถึงภายในเวลาท่ีก าหนดและต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการ
แยกแยะ 

                2. ในการบรรจุวสัดุผสมเขา้เคร่ือง จะตอ้งบรรจุน ้ าส่วนหน่ึงเขา้เคร่ืองก่อนซีเมนต์และมวลรวม
แลว้ค่อยๆ เติมน ้าส่วนท่ีเหลือเม่ือผสมไปแลว้ประมาณหน่ึงในส่ีของเวลาผสมท่ีก าหนดจะตอ้ง
มีท่ีควบคุมมิให้ปล่อยคอนกรีตก่อนจะถึงเวลาท่ีก าหนด และจะตอ้งสามารถปล่อยคอนกรีต
ออกใหห้มดก่อนท่ีจะบรรจุวสัดุใหม่ 

                3. เวลาท่ีใชใ้นการผสมคอนกรีตซ่ึงมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศกเ์มตร ลงมาจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่   
   2  นาที และใหเ้พ่ิมอีก 20 วินาที ส าหรับทุก ๆ 1 ลูกบาศกเ์มตร หรือส่วนของลูกบาศกเ์มตร 
   ท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
7006   การผสมต่อ 
          ก)   ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าท่ีตอ้งการใช้เท่านั้น ห้ามน าคอนกรีตท่ีก่อตวัแล้วมาผสมต่อเป็นอนัขาด       

แต่ใหท้ิ้งไป 
 ข)   หา้มมิให้เติมน ้าเพ่ือเติมค่าการยบุเป็นอนัขาดการเติมน ้าจะกระท าได ้ ณ  สถานท่ีก่อสร้าง หรือท่ีโรงผสม

คอนกรีตกลางโดยความเห็นชอบของวิศวกรเท่านั้น  แต่ไม่ว่าในกรณีใดจะเติมน ้ าในระหว่างการขนส่ง



 
                                                                                                                                      
             

 
 

7-5 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
 ไม่ได ้

 
7007   การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 

ในกรณีท่ีจะเทคอนกรีตในอากาศร้อนจดั  หรือจะเทองคอ์าคารขนาดใหญ่ เช่น  คานขนาดใหญ่   
ฐานรากหนา ๆ  จะตอ้งหาวิธีลดอุณหภูมิของคอนกรีตสดให้ต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้อาทิ ท าหลงัคาคลุมโม่ผสม
คอนกรีต กองวสัดุ ถังเก็บน ้ า ในบางกรณีอาจจะต้องใช้น ้ าแข็งหรือสารผสมช่วย ซ่ึงจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวิศวกร 
 

7008 การขนส่งและการเท 
       ก)   การเตรียมการก่อนเท 

                1. จะตอ้งขจดัคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแลว้ และวสัดุแปลกปลอมอื่นๆ  ออกจากดา้นในของอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการล าเลียงออกใหห้มด 

                     2.           แบบหล่อจะตอ้งเสร็จเรียบร้อยจะตอ้งขจดัน ้าส่วนท่ีเกินและวสัดุแปลกปลอมใด ๆ  
  ออกให้หมด เหล็กเสริมผูกเข้าท่ีเสร็จเรียบร้อย  วสัดุต่าง ๆ  ท่ีจะฝังในคอนกรีตต้องเข้าท่ี

เรียบร้อย และการเตรียมการต่างๆ  ทั้ งหมดได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะด าเนินการเท
คอนกรีตได ้

          ข)   การล าเลียง วิธีการขนส่งและเทคอนกรีต จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน ในการขนส่ง
คอนกรีตจากเคร่ืองผสมจะตอ้งระมดัระวงัมิให้เกิดการแยกแยะ หรือการแยกตวั หรือการสูญเสียของ
วสัดุผสมและตอ้งกระท าในลกัษณะท่ีจะท าใหไ้ดค้อนกรีตท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด 

 ค)   การเท 
                1. ผูรั้บเหมาจะเทคอนกรีตส่วนหน่ึงส่วนใดของโครงสร้างยงัมิได้ จนกว่าจะไดรั้บอนุมติัจาก

วิศวกรเรียบร้อยแลว้ และเม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ถา้ผูรั้บเหมายงัไม่เร่ิมเทคอนกรีตภายใน  
    24  ชัว่โมง จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากวิศวกรอีกคร้ังจึงจะเทได ้

                2. การเทคอนกรีตจะต้องกระท าต่อเน่ืองกันตลอดทั้ งพ้ืนท่ี รอยต่อขณะก่อสร้างจะต้องอยู่ท่ี
ต  าแหน่งซ่ึงก าหนดไวใ้นแบบหรือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ การเทคอนกรีตจะตอ้งกระท าใน
อตัราท่ีคอนกรีตซ่ึงเทไปแลว้จะต่อกบัคอนกรีตท่ีจะเทใหม่ยงัคงสภาพเหลวพอท่ีจะเทต่อกนัได ้
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงห้ามมิให้เทคอนกรีตต่อกบัคอนกรีตซ่ึงเทไวแ้ลว้เกิน 30 นาที แต่จะตอ้ง
ท้ิงไวป้ระมาณ 20 ชัว่โมง จึงจะเทต่อได ้

                3.  ห้ามมิให้น าคอนกรีตท่ีแข็งตวับา้งแลว้บางส่วนหรือแข็งตวัทั้งหมด หรือท่ีมีวสัดุแปลกปลอม
มาเทปะปนกนัเป็นอนัขาด 

                4. เม่ือเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแลว้ จะตอ้งอดัคอนกรีตนั้นให้แน่นภายใน 30 นาที นับตั้งแต่
ปล่อยคอนกรีตออกจากเคร่ืองผสมนอกจากจะมีเคร่ืองกวนพิเศษส าหรับการน้ี โดยเฉพาะหรือ
มีเคร่ืองผสมติดรถซ่ึงจะกวนอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเช่นนั้ นให้เพ่ิมเวลาได้เป็น 2 ชั่วโมง 
นบัตั้งแต่บรรจุซีเมนตเ์ขา้เคร่ืองผสม ตอ้งเทภายใน 30 นาที นบัตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจาก
เคร่ืองกวน                

  5. จะตอ้งเทคอนกรีตให้ใกลต้ าแหน่งสุดทา้ยมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดการ
แยกแยะอนัเน่ืองจากการโยกยา้ยและการไหลตวัของคอนกรีต ตอ้งระวงัอย่าใชวิ้ธีการใด ๆ      
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 ท่ีจะท าให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าท่ีจากระยะสูงเกินกว่า 2 เมตร 

นอกจากจะไดรั้บอนุมติัจากวิศวกร 
            6. ในกรณีท่ีใชค้อนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ตา้เป็นผิว  จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมดนัหินให้ออก

จากขา้งแบบ เพ่ือให้มอร์ตา้ออกมาอยู่ท่ีผิวให้เต็มโดยไม่เป็นโพรงเม่ือถอดแบบ การท าให้
คอนกรีตแน่นให้ใชวิ้ธีสั่นดว้ยเคร่ือง หรือกระทุง้เพ่ือให้คอนกรีตหุ้มเหลก็เสริมและส่ิงท่ีฝังจน
ทัว่และเขา้ไปอดัตามมุมต่าง ๆ จนเต็มโดยขจดักระเปาะอากาศและกระเปาะหินอนัจะท าให้
คอนกรีตเป็นโพรงเป็นหลุมบ่อหรือเกิดระนาบท่ีไม่แขง็แรงออกใหห้มดส้ิน เคร่ืองสัน่จะตอ้งมี
ความถ่ีอย่างน้อย 7000 รอบต่อนาที และผูท่ี้ใชง้านจะตอ้งมีความช านาญเพียงพอห้ามมิให้ท า
การสั่นคอนกรีตเกินขนาด และใชเ้คร่ืองสั่นเป็นตวัเขยื้อนคอนกรีตให้เคล่ือนท่ีจากต าแหน่ง
หน่ึงไปยงัอีกต าแหน่งหน่ึงภายในแบบหล่อเป็นอนัขาด ให้จุ่มและถอนเคร่ืองสั่นข้ึนลงตรง ๆ 
ท่ีหลาย ๆ จุด ห่างกนัประมาณ 50 เซนติเมตร ในการจุ่มแต่ละคร้ังจะตอ้งท้ิงระยะเวลาให้เพียง
พอท่ีจะท าให้คอนกรีตแน่นตวัแต่ตอ้งไม่เกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดการแยกแยะ โดยปกติจุด
หน่ึง ๆ ควรจุ่มอยูร่ะหว่าง 5 ถึง 15 วินาที ในกรณีท่ีหนา้ตดัของคอนกรีตบางเกินไปจนไม่อาจ
แหยเ่คร่ืองสัน่ลงไปไดก้็ให้ใชเ้คร่ืองสั่นนั้นแนบกบัขา้งแบบหรือใชว้ิธีอ่ืนท่ีไดรั้บการเห็นชอบ
แล้ว ส าหรับองค์อาคารสูง ๆ  และหน้าตัดกวา้ง เช่น เสาขนาดใหญ่ควรใช้เคร่ืองสั่นชนิด
เกาะติดกบัขา้งแบบ แต่ทั้งน้ีแบบหล่อตอ้งแขง็แรงพอท่ีจะสามารถรับความสัน่ไดโ้ดยไม่ท าให้
รูปร่างขององค์อาคารผิดไปจากท่ีก าหนด จะตอ้งมีเคร่ืองสั่นคอนกรีตส ารองอย่างน้อยหน่ึง
เคร่ืองประจ า  ณ สถานท่ีก่อสร้างเสมอในขณะเทคอนกรีต 

           ง)  การหยดุเทคอนกรีต 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถเทคอนกรีตใหเ้สร็จในคร้ังเดียวกนัก็ใหห้ยดุเทตามท่ีวิศวกรก าหนดหรือตามต าแหน่งดงัน้ี 
  1. ส าหรับเสาใหห้ยดุท่ีระดบั 25 มิลลิเมตรต ่าจากทอ้งคาน 

  2.  ส าหรับคานและพ้ืนใหห้ยดุท่ีระยะ  L/3 จากท่ีรองรับท่ีเทต่อเน่ืองมาโดยหยดุเป็นแนวด่ิงตรง 
  3.  ส าหรับโครงสร้างพิเศษใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในแบบก่อสร้าง 
  4.  ส าหรับก าแพง ค.ส.ล.ใหเ้สริมเหลก็ตามท่ีวิศวกรก าหนดตามแนวนอนใตร้อยหยดุ                     
    25 มิลลิเมตร 

เม่ือจะเทคอนกรีตต่อจากท่ีหยดุไว ้ให้กะเทาะท าความสะอาดหนา้คอนกรีตเก่าและแปรงดว้ยแปรงลวดราดน ้ า
เปียกแลว้ใชน้ ้ ายาผสมปูนซีเมนตแ์ละทรายในอตัราส่วนท่ีเท่า ๆ กนั ราดให้ทัว่ผิวหนา้ท่ีจะเทคอนกรีตต่อแลว้
จึงเทคอนกรีตต่อไปได ้ส าหรับรอยต่อคอนกรีตส่วนท่ีสมัผสักบัพ้ืนดิน และน ้าใหใ้ส่   Water Stop 
ขนาด ไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร เม่ือเทคอนกรีตในขณะท่ีมีอากาศร้อนจดั  จะตอ้งราดน ้ าไมแ้บบให้เปียกชุ่ม
และมีท่ีบงัแดดมิใหถู้กพ้ืนท่ีท่ีจะเทคอนกรีตโดยตรงในฤดูฝนผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุกนัฝนไวใ้หพ้ร้อม   
เพ่ือปกปิดหนา้คอนกรีตท่ียงัไม่แขง็ตวัในขณะท่ีฝนตก 

 
7009   รอยต่อและส่ิงที่ฝังในคอนกรีต 
          ก)   รอยต่อขณะก่อสร้างอาคาร  ( Construction Joint ) 

                1. ในกรณีมิได้ระบุต าแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อน้ีในแบบ จะต้องจัดท าและวางใน
ต าแหน่งซ่ึงจะท าใหโ้ครงสร้างเสียความแขง็แรงนอ้ยท่ีสุด และใหเ้กิดรอยร้าว เน่ืองจากการหด
ตวันอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบก่อน 
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                 2. ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะตอ้งอยู่ในแนวราบ  คอนกรีตซ่ึงเททบัเหนือรอยต่อขณะ

ก่อสร้างท่ีอยู่ในแนวราบ จะตอ้งไม่ใชค้อนกรีตส่วนแรกท่ีออกจากเคร่ืองผสมและจะตอ้งอดั
แน่นใหท้ัว่โดยอดัใหเ้ท่ากบัคอนกรีตซ่ึงเทไวก่้อนแลว้ 

                3.  ในกรณีของผิวทางแนวตั้ง  ให้ใช้ปูนทรายในอตัราส่วน 1 : 1 ผสมน ้ าข้นๆ  ไล้ท่ีผิวให้ทั่ว
ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหม่ลงไป 

                4. ส าหรับรอยต่อในผนงัทั้งหมดและระหว่างผนงักบัแผน่พ้ืนหรือฐานราก  หากมิไดร้ะบุในแบบ
เป็นอยา่งอ่ืน ให้เดินเหลก็เสริมต่อเน่ืองผา่นรอยต่อไปและจะตอ้งใส่สลกั และเดือยเอียงตามแต่
วิศวกรผูค้วบคุมงานจะเห็นสมควร โดยจะตอ้งมีสลกัตายยาวลึกอยา่งนอ้ย 5 ซม. 

                5.  ในกรณีท่ีเทคอนกรีตเป็นชั้น ๆ จะตอ้งยึดเหล็กท่ีโผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนา เพ่ือป้องกนั
การเคล่ือนตวัของเหลก็เสริมขณะเทคอนกรีตและในขณะคอนกรีตก าลงัก่อตวั  

   6. ในขณะคอนกรีตยงัไม่ก่อตวัให้ขจดัฝ้าน ้าปูนและวสัดุท่ีหลุดร่วงออกให้หมด  โดยไม่เป็นตอ้ง
ท าให้ผิวหยาบอีก  แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามน้ีได้ ก็ให้ขจัดออกโดยใช้เคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมหลงัจากเทคอนกรีตแลว้ 24 ชั่วโมงข้ึนไป แลว้ให้ลา้งผิวท่ีท าให้หยาบนั้นดว้ยน ้ า
สะอาดทนัทีก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหม่ให้พรมน ้ าผิวคอนกรีตท่ีรอยต่อทุกแห่งให้ช้ืนแต่ไม่ให้
เปียกโชก 

                7.       ถา้หากตอ้งการหรือไดรั้บการยนิยอม  อาจเพ่ิมความยดึหน่วงไดต้ามวิธีต่อไปน้ี 
                           7.1   ใชส้ารผสมเพ่ิมท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 
                           7.2   ใชส้ารหน่วงซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบแลว้  เพ่ือท าให้การก่อตวัของมอร์ตา้ท่ีผิวชา้ลงแต่

หา้มใส่มากจนไม่ก่อตวัเลย 
                          7.3   ท าผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีท่ีได้รับรับรองแล้ว โดยวิธีน้ีจะท าให้มวลรวมโผล่   

โดยสม ่าเสมอปราศจากฝ้าน ้าปูนหรือเมด็มวลรวมท่ีหลุดร่วงหรือผวิคอนกรีตท่ีช ารุด         
          ข)   วสัดุฝังในคอนกรีต 

                   1.            ก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งฝังปลอก ไส้ สมอ และวสัดุฝังอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งท างานต่อไปในภายหลงั 
   ใหเ้รียบร้อย               

                2.           ผูรั้บเหมาช่วงซ่ึงท างานเก่ียวขอ้งกบังานคอนกรีต   จะตอ้งไดรั้บแจง้ล่วงหนา้เพ่ือให้มีโอกาสท่ี
จะจดัวางส่ิงซ่ึงจะฝังไดท้นัก่อนการเทคอนกรีต 

                    3. จะตอ้งจดัวางแผน่กนัน ้า ท่อร้อยสายไฟและส่ิงซ่ึงจะฝังอ่ืนๆ เขา้ท่ีให้ถูกต าแหน่งอยา่งแน่นอน
และยึดให้ดีเพ่ือมิให้เกิดการเคล่ีอนตวั ส าหรับช่องวา่งในปลอกไส้และร่องสมอ จะตอ้งอุดดว้ย
วสัดุท่ีจะเอาออกไดง่้ายเป็นการชัว่คราว เพ่ือป้องกนัมิใหค้อนกรีตไหลเขา้ไปในช่องว่างนั้น 

                     4. รอยต่อระหว่างคอนกรีตของผนงั ถงัน ้ า และสระว่ายน ้ า จะตอ้งใส่ Water Stop ยาวตลอดโดย
ใชข้นาดตามท่ีระบุในแบบรายละเอียด  การต่อ Water Stop ให้ต่อทาบยาว 20 ซม. ทาดว้ยกาว
ชนิดพิเศษ 

          ค)     รอยต่อส าหรับพ้ืนถนน 
  รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อส าหรับกนัการหดและการยึดตวัจะตอ้งอยู่ในต าแหน่งท่ีก าหนดไวใ้น

แบบ ในกรณีท่ีไม่สามารถเทคอนกรีตไดเ้ต็มช่วง จะตอ้งท ารอยต่อขณะก่อสร้างข้ึนในช่วงหน่ึงๆจะมี
รอยต่อระหว่างก่อสร้างเกินหน่ึงรอยไม่ไดแ้ละรอยต่อดงักล่าวจะตอ้งอยูภ่ายในช่วงกลางแบ่งสามส่วน
ของช่วง 
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   ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้  ส าหรับรอยต่อต่าง ๆ จะยอมให้มีความผิดพลาดมากท่ีสุดได้ไม่เกินค่า

ต่อไปน้ี 
  ระยะทางแนวราบ    6   มิลลิเมตร 
                ระยะทางแนวด่ิง     3   มิลลิเมตร 
 
7010   การซ่อมผวิท่ีช ารุด 
 ก)   หา้มปะซ่อมรูร้อยเหลก็ยดึและเน้ือท่ีช ารุดทั้งหมดก่อนท่ีวิศวกรหรือผูแ้ทนผูว้่าจา้งจะได ้            
  ตรวจสอบแลว้ 
          ข)   ส าหรับคอนกรีตท่ีเป็นรูพรุนเลก็ๆ และช ารุดเลก็นอ้ย หากวิศวกรลงความเห็นว่าพอท่ีจะซ่อมแซมให้ดี

ได ้ จะตอ้งสกดัคอนกรีตท่ีช ารุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี เพ่ือป้องกนัมิให้น ้ าในมอร์ตา้ท่ีจะปะ
ซ่อมนั้นถูกดูดซึมไปจะตอ้งท าคอนกรีตบริเวณท่ีจะปะซ่อมและเน้ือท่ีบริเวณโดยรอบเป็นระยะออกไป
อย่างน้อย  15  เซนติเมตร  มอร์ต้าท่ีใช้เป็นตัวประสานจะต้องประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต ์        
1  ส่วนต่อทรายละเอียดซ่ึงผา่นตะแกรงเบอร์ 30 แลว้ 1 ส่วน ใหล้ะเลงมอร์ตา้น้ีใหท้ัว่พ้ืนท่ีผิว              

          ค)   ส่วนผสมส าหรับใชอุ้ดใหป้ระกอบดว้ยซีเมนต ์1 ส่วนต่อทรายท่ีใชผ้สมคอนกรีต 2 1/2 ส่วน  
  โดยปริมาตรช้ืนและหลวม ส าหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมซีเมนตข์าวเขา้กบัซีเมนตธ์รรมดา 

2   ส่วน บา้งเพ่ือให้ส่วนผสมท่ีปะซ่อมมีสีกลมกลืนกบัสีของคอนกรีตขา้งเคียง ทั้งน้ีโดยใชวิ้ธีทดลอง
หาส่วนผสมเอาเอง 

          ง)   ใหจ้ ากดัปริมาณของน ้าใหพ้อดีเท่าท่ีจ าเป็นในการยกยา้ยและการปะซ่อมเท่านั้น 
          จ)   หลงัจากท่ีน ้ าซ่ึงคา้งบนผิวไดร้ะเหยออกจากพ้ืนท่ีท่ีจะปะซ่อมหมดแลว้ให้ละเลงชั้นยึดหน่วงลงบนผิว

นั้นให้ทัว่เม่ือชั้นยึดหน่วงน้ีเร่ิมเสียน ้ าให้ฉาบมอร์ตา้ท่ีใชป้ะซ่อมทนัท่ีให้อดัมอร์ตา้ให้แน่นโดยทัว่ถึง
และปาดออกให้เน้ือนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อยและจะตอ้งท้ิงไวเ้ฉย ๆ  อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
เพ่ือให้เกิดการหดตวัขั้นตน้ก่อนท่ีจะตกแต่งขั้นสุดทา้ยบริเวณท่ีปะซ่อมแลว้ให้รักษาให้ช้ืนอยา่งนอ้ย   
7   วนั  ส าหรับผิวคอนกรีตเปลือยท่ีต้องการรักษาลายไม้แบบ   ห้ามใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นโลหะฉาบ       
เป็นอนัขาด 

          ฉ)   ในกรณี ท่ี รูพ รุนนั้ นกว้างมากห รือ ลึกจนมองเห็น เหล็ก  และหากวิศวกรลงความ เห็นว่ า                        
อยู ่ในวิสัยท่ีจะซ่อมแซมได้ ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอ ร์ต้าชนิดที่ ผสมตัวยากันการหดตัว         
(Non Shr ink  Mortar )   เป็นวสัดุแทนปูนทรายธรรมดา หากคอนกรีตท่ีเหลือเป็นคอนกรีตดี        
แต่มีรูพรุนมากให้ใช ้  Pressurized Epoxy Grouting  ซกัชั้นหน่ึงก่อนท่ีจะปะซ่อม  ทั้งน้ี  ให้ปฏิบติัตาม
ขอ้แนะน าของผูผ้ลิต  โดยเคร่งครัด 

          ช)   ในกรณีท่ีโพรงใหญ่และลึกมากหรือเกิดขอ้เสียหายใด ๆ เช่นคอนกรีตมีก าลงัต ่ากวา่ก าหนดและวิศวกร
ผูค้วบคุมงานมีความเห็นว่าอาจท าให้เกิดอนัตรายต่อผูใ้ชอ้าคารไดผู้รั้บเหมาจะตอ้งด าเนินการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องเหล่านั้นตามวิธีท่ีวิศวกรผูค้วบคุมงานไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ หรือหากวิศวกรผูค้วบคุมงาน
เห็นว่าการช ารุดมากจนไม่อาจแกไ้ขให้ดีไดอ้าจสั่งให้ทุบท้ิงแลว้สร้างข้ึนใหม่ โดยผูรั้บเหมาจะตอ้ง
เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งส้ิน 

 
7011   การบ่มและการป้องกนั 

หลงัจากไดเ้ทคอนกรีตแลว้และอยูใ่นระยะก าลงัแขง็ตวั จะตอ้งป้องกนัคอนกรีตนั้นจากอนัตรายท่ีอาจเกิดจาก
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 แสงแดด  ลมแห้ง ฝน น ้ าไหล การเสียดและจากการบรรทุกน ้ าหนักเกินสมควร ส าหรับคอนกรีตซ่ึงใช้

ปูนซีเมนต์ชนิดท่ี  1 จะตอ้งรักษาให้ช้ืนต่อเน่ืองกนัเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วนั  โดยวิธีคลุมดว้ยกระสอบหรือ
ผา้ใบเปียกหรือขงั หรือพ่นน ้ า หรือโดยวิธีท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีวิศวกรผูค้วบคุมงานเห็นชอบ  ส าหรับ      
ผิวคอนกรีตในแนวตั้ง  เช่น เสา ผนัง และดา้นขา้งของคานให้หุ้มกระสอบหรือผา้ใบให้เหล่ือมซ้อนกนัและ  
รักษาให้ช้ืน  โดยให้ส่ิงท่ีคลุมน้ีแนบติดกบัคอนกรีต ในกรณีท่ีใชปู้นซีเมนต์ชนิดให้ก าลงัสูงเร็ว  ระยะเวลา          
การบ่มช้ืนใหอ้ยูใ่นวินิจฉยัของวิศวกร ผูค้วบคุมงาน 

               
7012  การทดสอบ 
          ก)   การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต  ช้ินตวัอย่างส าหรับการทดสอบอาจน ามาจากทุกๆ รถหรือตามแต่

วิศวกรจะก าหนด แต่ทั้ งน้ีจ านวนของการเก็บตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า 1 คร้ังต่อวนั หรือ 1 คร้ังต่อ      
การเทคอนกรีตต่อเน่ืองทุก ๆ  25  ลบ.ม. โดยจะตอ้งเก็บช้ินตวัอยา่งไม่นอ้ยกว่า  6  ช้ิน ส าหรับทดสอบ      
7  ว ัน   3 ก้อน  และ  28  ว ัน   3 ก้อน   วิธี เก็บ  เตรียม  บ่ม  และทดสอบช้ินตัวอย่างให้ เป็นไปตาม             
“วิธีท าและบ่มช้ินตวัอย่างคอนกรีตรับแรงอดัและแรงดดัในสนาม”  (ASTM C 31)  และ  “วิธีทดสอบ
ส าหรับก าลงัอดัของแท่งกระบอกคอนกรีต” (ASTM C390)  ตามล าดบั 

          ข)   รายงานผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งรายงานผลการทดสอบก าลงัอดัคอนกรีตรวม 3 ชุด  ส าหรับ ผูแ้ทนผูว้่าจา้ง    
1  ชุด และส านกังานวิศวกรและสถาปนิก  2  ชุด 

               รายงานจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
               1. วนัท่ีหล่อ 
               2. วนัท่ีทดสอบ 
               3. ประเภทของคอนกรีต 
               4. ค่าการยบุ 
               5. ส่วนผสม 
               6.  หน่วยน ้าหนกั 
               7. ก าลงัอดั 
                    7.1  ณ จุดเร่ิมร้าว 
                    7.2  ณ จุดประลยั 
          ค)   การทดสอบแนว ระดับ ความลาด และความไม่สม ่าเสมอของพ้ืนถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร     

เม่ือคอนกรีตพ้ืนถนนแข็งตัวแล้ว  จะต้องท าการตรวจสอบแนวระดับความลาดตลอดจน                
ความไม่สม ่าเสมอต่าง ๆ  อีกคร้ังหน่ึง หาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกว่าบริเวณขา้งเคียงเกิน 3 มิลลิเมตร  
จะตอ้งขดัออกแต่ถา้สูงมากกว่านั้นผูรั้บเหมาจะตอ้งทุบพ้ืนช่วงนั้นออกแลว้หล่อใหม่โดยตอ้งออก
ค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 

          ง)   การทดสอบความหนาของพ้ืนคอนกรีตในบริเวณอาคาร 
  ผูว้่าจา้งหรือผูแ้ทนอาจก าหนดให้มีการทดสอบความหนาของพ้ืนถนนคอนกรีตโดยวิธีเจาะเอาแก่นไป

ตรวจตามวิธีของ ASTM C 174  ก็ได ้ หากปรากฏว่าความหนาเฉล่ียนอ้ยกว่าท่ีก าหนดเกิน 3 มิลลิเมตร 
วิศวกรผูอ้อกแบบ จะเป็นผูต้ดัสินว่าถนนนั้นมีก าลงัพอจะรับน ้ าหนักบรรทุกท่ีค านวณออกแบบไว ้  
ไดห้รือไม่  หากวิศวกรลงความเห็นว่าพ้ืนถนนนั้นไม่แข็งแรงพอท่ีจะรับน ้ าหนักบรรทุกท่ีค านวณ
ออกแบบไวไ้ด ้ผูรั้บเหมาจะตอ้งทุบออกแลว้เทคอนกรีตใหม่โดยจะเรียกเงินเพ่ิมจากผูว้า่จา้งมิได ้
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7013   การประเมินผลการทดสอบก าลังอดั 
  ก) ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบช้ินตวัอย่างสามช้ินหรือมากกว่าซ่ึงบ่มในห้องปฏิบติัการจะตอ้งไม่ต ่ากว่า

ค่าท่ีก าหนด  และจะตอ้งไม่มีค่าใดต ่ากว่าร้อยละ 80 ของค่าก าลงัอดัท่ีก าหนด 
 ข) หากก าลงัอดัมีค่าต ่ากวา่ท่ีก าหนดกอ็าจจ าเป็นตอ้งเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปท าการทดสอบ 
          ค) การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม  “วิธี เจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตท่ี เจาะและ             

คานคอนกรีตท่ีเล่ือยตัดมา” (ASTM C24)  การทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระท าในสภาพผึ่งแห้ง        
ในอากาศ 

          ง)   องคอ์าคารหรือพ้ืนท่ีคอนกรีตส่วนใดท่ีวิศวกรพิจารณาเห็นวา่ไม่แขง็แรงพอใหเ้จาะแก่นอยา่งนอ้ยสอง
กอ้นจากแต่ละองคอ์าคารหรือพ้ืนท่ีนั้นๆ ต าแหน่งท่ีจะเจาะแก่นใหวิ้ศวกรเป็นผูก้  าหนด           

 จ)   ก าลังของแก่นท่ีได้จากแต่ละองค์อาคารหรือพ้ืนท่ีจะต้องมีค่าเฉล่ียเท่ากับ หรือสูงกว่าร้อยละ 90      
ของก าลงัท่ีก าหนดจึงจะถือวา่ใชไ้ด ้

          ฉ)   จะตอ้งอุดรูซ่ึงเจาะเอาแก่นออกมาตามวิธีในขอ้ 4010  ดว้ย Non Shrink Mortar 
          ช)   หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอจะตอ้งทุบคอนกรีตนั้นท้ิงแลว้หล่อ 

ใหม่โดยผูรั้บเหมาเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 
          ซ)   ช้ินตวัอย่างแท่งกระบอกคอนกรีตอาจใชลู้กบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. แทนไดโ้ดยให้เปรียบเทียบ    

ค่าก าลงัอดัตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ของ ว.ส.ท. 
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       หมวด  8   

เหลก็รูปพรรณ 
 
8001   ทั่วไป 
          ก)   “ กรณีทัว่ไปและกรณีพิเศษ ”   ท่ีระบุไวใ้นภาคอ่ืน ใหน้ ามาใชก้บัหมวดน้ีดว้ย 
          ข)   บทก าหนดส่วนน้ีคลุมถึงเหลก็รูปพรรณทุกชนิด 
          ค)   รายละเอียดเก่ียวกับรูปพรรณ ซ่ึงมิได้ระบุในแบบและบทก าหนดน้ี ให้ถือปฏิบัติตาม “ มาตราฐาน

ส าหรับอาคารเหลก็รูปพรรณ ”   ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   ทุกประการ        
 
8002   วสัดุ 

เหลก็รูปพรรณทัว่ไป เป็นชนิด SM400 และจะตอ้งมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
มอก.1227-2539 หรือ ASTM หรือ JIS ท่ีมีคุณสมบติัเทียบเท่า 

 
8003   การกองเกบ็วสัดุ 
 การเก็บเหล็กรูปพรรณทั้ งท่ีประกอบแล้วและยงัไม่ได้ประกอบ  จะต้องเก็บไวบ้นยกพ้ืนเหนือพ้ืนดิน      

จะตอ้งรักษาเหลก็ให้ปราศจากฝุ่ น  ไขมนั  หรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืน ๆ และตอ้งระวงัรักษาอยา่ใหเ้หลก็เป็นสนิม 
 
8004   การต่อ 
          รายละเอียดในการต่อใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในแบบทุกประการ 
 
8005   รูและช่องเปิด 
 การเจาะหรือตัดหรือกดทะลุให้เป็นรูต้องกระท าตั้ งฉากกับผิวของเหล็กและห้ามขยายรูด้วยความร้อน         

เป็นอนัขาดในเสาท่ีเป็นเหลก็รูปพรรณซ่ึงต่อกบัคาน ค.ส.ล. จะตอ้งเจาะรูไวเ้พื่อให้เหลก็เสริมในคานคอนกรีต
สามารถลอดได ้รูจะตอ้งเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหวง่ ขอบรูซ่ึงคมและยื่นเลก็นอ้ยอนัเกิดจากการเจาะ
ตวัสว่านให้ขจดัออกให้หมดดว้ยเคร่ืองมือโดยลบมุม 2 มิลลิเมตร ช่องเปิดอ่ืน ๆ เหนือจากรูสลกัเกลียวจะตอ้ง
เสริมแหวนเหล็กซั่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารท่ีเสริมนั้ น  รูหรือช่องเปิดภายใน        
ของแหวนจะตอ้งเท่ากบัช่องเปิดขององคอ์าคารท่ีเสริมนั้น 

 
8006   การประกอบและยกติดต้ัง 
          ก)     แบบขยาย ก่อนจะท าการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกช้ิน ผูรั้บเหมาจะต้องส่งแบบขยายต่อผูแ้ทน      

ผูว้า่จา้งเพ่ือรับความเห็นชอบ 
                1.   จะต้องจัดท าแบบท่ีสมบูรณ์แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการตัดต่อประกอบ และการติดตั้ งรู      

สลกัเกลียว รอยเช่ือม และรอยต่อท่ีจะกระท าในโรงงาน 
                2.   สญัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
                3.   จะตอ้งมีส าเนาเอกสารแสดงบญัชีวสัดุ และวิธีการยกติดตั้งตลอดจนการยดึโยงชัว่คราว 
 ข)   การประกอบและยกติดตั้ง 
                 1.   ใหพ้ยายามประกอบท่ีโรงงานใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
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                  2.   การตดัเฉือน  ตดัดว้ยไฟ  สกดั และกดทะลุ ตอ้งกระท าอยา่งละเอียดประณีต 

                 3.   องคอ์าคารท่ีวางทาบกนัจะตอ้งวางใหแ้นบสนิทเตม็หนา้ 
                 4.   การติดตวัเสริมก าลงัและองคอ์าคารยึดโยงกระท าอยา่งประณีต ส าหรับตวัเสริมก าลงัมีติดแบบ

อดัแน่นตอ้งอดัใหส้นิทจริง ๆ 
                 5.   รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ”   ของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยฯ ท่ี 1003-18 ทุกประการ 
                 6.   ห้ามใชวิ้ธีเจาะรูดว้ยไฟ จะตอ้งแกแ้นวต่าง ๆ ให้ตรงตามแบบ รูท่ีเจาะไวไ้ม่ถูกตอ้ง ฯลฯ จะตอ้ง

อุดใหเ้ตม็ดว้ยวิธีเช่ือมและเจาะรูใหม่ใหถู้กต าแหน่ง 
                 7.   ไฟท่ีใชต้ดัควรมีเคร่ืองมือกลเป็นตวัน า 
                 8.   การเช่ือม 
                     8.1   ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  AWS ส าหรับการเช่ือมในงานก่อสร้างอาคาร 
                     8.2   ผิวหน้าท่ีจะท าการเช่ือมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรันสนิม  ไขมัน สี     

และวสัดุแปลกปลอมอ่ืน ๆ ท่ีท าใหเ้กิดผลเสียต่อการเช่ือมได ้
   8.3 ในระหว่างการเช่ือมจะต้องยึดช้ินส่วนท่ีจะเช่ือมติดกันให้แน่นเพ่ือให้ผิวแนบสนิท

สามารถทาสีอุดไดโ้ดยง่าย 
                     8.4   หากสามารถปฏิบติัได ้ใหพ้ยายามเช่ือมในต าแหน่งราบ 
                     8.5   ให้วางล าดบัการเช่ือมให้ดี เพ่ือหลีกเล่ียงการบิดเบ้ียวและหน่วยแรงตกคา้งในระหว่าง

กระบวนการเช่ือม 
                     8.6   ในการเช่ือมแบบชนจะต้องเช่ือมในลักษณะท่ีให้ได้การ Penetration โดยสมบูรณ์       

โดย มิ ให้ มี กระ เป าะตะก รันขังอยู่  ใน กรณี น้ี อ าจใช้ วิ ธี ลบ มุมตามขอบห รือ              
Backing   Plates    กไ็ด ้

                     8.7   ช้ินส่วนท่ีจะต่อเช่ือมแบบทาบ จะตอ้งวางให้ชิดกนัมากท่ีสุดท่ีจะท าได ้และไม่ว่ากรณีใด
จะตอ้งห่างกนัไม่เกิน  6  มิลลิเมตร 

                     8.8   ช่างเช่ือมจะต้องใช้ช่างเช่ือมท่ีมีความช านาญเท่านั้ น  และเพ่ือเป็นการพิสูจน์ถึง
ความสามารถจะมีการทดสอบความช านาญของช่างเช่ือมทุก ๆ คน 

 
8007   งานสลกัเกลยีว 
          ก)   การตอกสลกัเกลียวจะตอ้งกระท าดว้ยความประณีต โดยไม่ท าใหเ้กลียวเสียหาย 
          ข)   ตอ้งแน่ใจวา่ผวิรอยต่อเรียบ  และผวิท่ีรองรับจะตอ้งสมัผสักนัเตม็หนา้ก่อนจะท าการขนัเกลียว   
          ค)   เม่ือขนัสลกัเกลียวแน่นแลว้ใหทุ้บปลายเกลียวเพ่ือมิใหแ้ป้นสลกัเกลียวคลายตวั 
 
8008   การต่อและประกอบในสนาม 
          ก)   ใหป้ฏิบติัตามท่ีระบุในแบบขยาย และค าแนะน าในการยกติดตั้งโดยเคร่งครัด 
          ข)   ค่าผดิพลาดท่ียอมใหใ้หถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานสากล 
          ค)   จะตอ้งท านัง่ร้านค ้ายนั ยดึโยง ฯลฯ ใหพ้อเพียงเพ่ือยดึโครงสร้างใหแ้น่นหนาอยูใ่นแนว และต าแหน่ง 
  ท่ีตอ้งการ  เพ่ือความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานจนกวา่งานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและแขง็แรงดีแลว้ 
          ง)   หมุด....ใหใ้ชส้ าหรับยดึช้ินส่วนต่างๆ  เขา้หากนัโดยไม่ใหเ้หลก็ (โลหะ) เกิดการบิดเบ้ียวช ารุดเท่านั้น 
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           จ)   หา้มใชวิ้ธีตดัดว้ยแก๊สเป็นอนัขาด นอกจากจะไดรั้บอนุมติัจากวิศวกร 

 
          ฉ)   สลกัเกลียวยดึและสมอ ใหต้ั้งโดยใชแ้บบน าเท่านั้น 
          ช)   แผน่รองรับ 
                1.   ใชต้ามท่ีก าหนดในแบบขยาย 
                2.   ใหร้องรับและปรับแนวดว้ยล่ิมเหลก็ 
                3.   หลงัจากไดย้กติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้อดัมอร์ตา้ชนิดท่ีไม่หดตวัและใชผ้งเหล็กเป็นมวลรวม

ใตแ้ผน่รองรับใหแ้น่นแลว้ติดขอบล่ิมใหเ้สมอกบัขอบของแผน่รองรับโดยท้ิงส่วนท่ีเหลือไวใ้นท่ี 
 
8009   การป้องกนัเหล็กมิให้ผุกร่อน 
          ก)   เกณฑก์ าหนดทัว่ไป 
               งานน้ีหมายรวมถึง   การทาสี , การป้องกนัการผกุร่อน  ของงานเหลก็ใหต้รงตามบทก าหนด  และแบบ

ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญาน้ีทุกประการ 
          ข)   ผวิท่ีจะทาสี 
                1.   การท าความสะอาด 
                     1.1    ก่อนจะทาสีบนผิวใดๆ ยกเวน้ผิวท่ีอาบโลหะ จะตอ้งขดัผิวให้สะอาดโดยใชเ้คร่ืองมือขดั 

เช่น จานคาร์บอรันดมั หรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม จากนั้นให้ขดัดว้ยแปรงลวดเหลก็
และกระดาษทราย เพ่ือขจดัเศษโลหะท่ีหลุดร่อนออกให้หมด แต่ตอ้งพยายามหลีกเล่ียง  
การใชเ้คร่ืองขดัดว้ยลวดเป็นระยะเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจท าใหเ้น้ือโลหะไหมไ้ด ้ 

    1.2 ส าหรับรอยเช่ือม และผวิเหลก็ท่ีไดรั้บความกระทบกระเทือนจากการเช่ือมจะตอ้งเตรียมผิว
ส าหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกบัผวิทัว่ไปตามวิธีในขอ้  1.1   

                2.   สีรองพ้ืน 
    หากมิไดร้ะบุเป็นอยา่งอ่ืนงานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทาสีรองพ้ืนดว้ยสีกนัสนิมแลว้ทาสีน ้ ามนั

ทบัอีกสองชั้น 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
       หมวด  9 

คอนกรีตอดัแรง ระบบ  BONDED 
 
9001   ขอบเขตของงาน 
   ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาวสัดุอุปกรณ์  และแรงงานในการก่อสร้างงานคอนกรีตอดัแรง  ให้เป็นไปตามท่ี

ระบุในแบบรูปและบทก าหนด 
 ในกรณีท่ีไม่ไดร้ะบุในแบบรูป  หรือบทก าหนด  รายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   

และงานคอนกรีตทั้งหมดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ของ ว.ส.ท. ทุกประการ 
 
9002   วสัดุ 
 ก. เหลก็เสริมและส่วนประกอบ 
  (1) เหลก็เสริมธรรมดาใหเ้ป็นไปตามบทก าหนดโครงสร้างหมวดท่ีวา่ดว้ยเหลก็เสริม 
  (2) หากมิได้ระบุ เป็นอย่าง อ่ืน ใบแบบ เหล็ก เส ริมแรงดึงสู งเป็นชนิด  Dia. 1/2” Seven Wire                

Low-Relaxation  Strand  Grad  270 Ksi   คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 420-2535 หรือ
ASTM A 416-74  หรือเทียบเท่า  ทั้ งน้ีผูรั้บจ้างต้องเสนอผลการทดสอบคุณภาพของเหล็กเสริม      
แต่ละ  LOT ให้วิศวกรผูค้วบคุมงานเป็นผูอ้นุมติั  ในกรณีท่ีเหล็กเสริมแต่ละ  LOT  มีจ านวนมาก 
อาจพิจารณาใหท้ าการทดสอบมากกวา่ 1 คร้ัง ทั้งน้ีอยูใ่นดุลยพิ์นิจของวิศวกรผูค้วบคุมงาน 

  (3)   สมอยึด   (Anchorage)   ท่ีจะใชต้อ้งเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ  และคุณภาพดี   และจะตอ้งสามารถ
ถ่ายแรงได้ไม่ต ่ากว่า 90  %  ของ  Minimum   Specified   Ultimate  Strength  ของเหล็กเสริมแรง   
ดึงสูงภายใตส้ภาพไร้การยึดหน่วง  ( Unbonded )  โดยไม่เกิดการ  Set  มากและตอ้งมี Fatigue  Life  
ไม่น้อยกว่าท่ีระบุตามข้อแนะน าของ PCI หรือ  BS  Code  ผูรั้บจ้างตอ้งเสนอระบบของสมอยึด  
เพ่ือให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนโดยให้เสนอแบบพร้อมรายละเอียด (  เช่น  ส่วนผสมทางเคมี
และคุณสมบติัต่างๆ  ) ของสมอยึด  ตลอดจนแสดงผลการทดสอบคุณภาพของสมอยึด  ซ่ึงผลิตจาก
แหล่งและดว้ยกรรมวิธีเดียวกนักบัของท่ีจะใชใ้นการก่อสร้างน้ี   ในกรณีท่ีมีปัญหาผูอ้อกแบบสงวน
ไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะให้มีการทดสอบสมอยึด  โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้ น   ผู ้รับจ้างต้องรับผิดชอบ               
แต่เพียงผูเ้ดียว 

  (4)   ท่อหุ้มโลหะ  ( Corrugate  Metal  Duct )  ต้องเป็นชนิดท่ีมีความฝืดต ่ าค่า  Curvature  Friction   
Coefficient  ไม่เกิน  0.25  และค่า  Wobble  Friction  Coefficient  ไม่เกิน  0.003  ต่อเมตร  ท่อหุ้ม
ตอ้งมีความแข็งแรงพอท่ีจะทรงรูปในระหว่างการวางท่อ  การเทคอนกรีตและการท าให้คอนกรีต
แน่นได ้

 (5)   เหล็กเสริมบริเวณ  End  Block  อาจเป็นไปตามขอ้แนะน าของผูผ้ลิต โดยตอ้งแสดง Shop  Drawing  
เพื่อรับการอนุมติัจากผูอ้อกแบบ 

 ข.  คอนกรีต 
   (1)   คอนกรีตท่ีใช้ตอ้งมีก าลงัอดัประลยั  f’c  ของแท่งกระบอกคอนกรีต  (ขนาด 150 มม.x 300 มม.)     

ไม่ต ่ ากว่าท่ีระบุในแบบ  ก าลังอัดไม่ต ่ ากว่า  0.75  f’c  เม่ือท าการอัดแรง และต้องไม่ต ่ ากว่า           
240 กก / ซม.2  โดยผูรั้บจา้งตอ้งเสนอ  Mix Design  ของคอนกรีต   พร้อมผลการทดสอบยนืยนัวา่ได้
ก าลงัตามท่ีระบุในแบบใหพิ้จารณา  นอกจากน้ีส่วนผสมท่ีใชจ้ะตอ้งอยูใ่นเกณฑต่์อไปน้ี 
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   -  ปริมาณปูนซีเมนตต์อ้งไม่นอ้ยกวา่  350  กก./ลบ.ม. และไม่เกิน  430 กก./ลบ.ม. 

  -  ใชอ้ตัราส่วน น ้าต่อปูนซีเมนตไ์ม่เกิน 0.48  เพ่ือลดปริมาณการหดตวัและการคืบ 
  -  ใชม้วลรวมหยาบท่ีแขง็แกร่ง  ขนาดใหญ่ท่ีสุดของมวลหยาบตอ้งไม่เลก็กว่า 20 มม. ห้ามใชม้วลรวม

หยาบท่ีพรุน เช่น Sand Stone 
  (2)   น ้ ายาผสมคอนกรีตท่ีจะใช้ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน  ASTM  C  260-73  และ   

ASTM  C 494-71  ต้องไม่ มี   Chlorides , Nitrates , Sulphates   ห รือสารอ่ืน ท่ี มีผลเสียต่อเหล็ก
เสริมแรงดึงสูง    นอกจากน้ีต้องไม่มีผลเสียต่อคุณสมบัติระยะยาวของคอนกรีตทั้ งด้านก าลัง              
( Strength ), การหดตวั ( Shrinkage )  และการคืบ ( Creep )  ให้ผูรั้บจา้งเสนอผลการทดสอบรับรอง
คุณสมบติัของน ้ายาผสมคอนกรีตท่ีจะใช ้

  (3)  ในกรณีท่ีมีผูรั้บจา้งจะใชป้ั้มคอนกรีตตอ้งเสนอรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
9003 การอดัน า้ปูน   ( Grouting ) 
 อุปกรณ์ 
 ก.  โม่ผสม , เคร่ืองป้ัม 
   (1)   โม่ผสมต้องสามารถท าส่วนผสมน ้ าปูนอัด ท่ี เป็น เน้ือเดียวกันชนิด  Colloidal Consistency               

ได้เคร่ืองอัดจะต้องสามารถอดัส่วนผสมน ้ าปูนออกมาได้ด้วยความดันท่ีสม ่าเสมอจนถึงระดับ    
ความดนั 10 กก./ตร.ซม. 

  (2)   เคร่ืองป้ัมต้องมีประเก็นป้องกันไม่ให้น ้ ามัน  อากาศ  หรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆ เข้าไปผสม             
ในน ้าปูนอดั 

   (3)   อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ต้องมีตระแกรงท่ีมีรูเปิดได้ไม่เกิน 3.2 มม. เพ่ือกรองส่วนผสมน ้ าปูนอัดก่อน          
ท่ีจะเขา้ไปในตวัป้ัม 

 ข.  ท่อหุม้ 
  (1)   ท่อหุ้มท าดว้ย   Galvanized   Metalic   Sheath   ตอ้งมีความแข็งแรงพอท่ีจะคงรูปไดใ้นระหว่างการ

ก่อสร้างตอ้งป้องกนัไม่ให้น ้ าปูนซึมเขา้ไปได ้    และตอ้งสามารถถ่ายแรงจากปูนอดัไปยงัคอนกรีต
โดยรอบอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  (2)   ท่อหุม้จะตอ้งมีรูเปิดส าหรับน ้าปูนอดัท่ีปลายทั้งสอง  และตอ้งป้องกนัไม่ใหร่ั้วซึม 
 (3)   ขนาดของท่อหุม้    เน้ือท่ีภายในของท่อหุ้ม  จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่สองเท่าของเน้ือท่ีสุทธิของเหลก็เสริม

อดัแรง  หรือตามท่ีผูผ้ลิตระบบ Post Tension  แนะน า 
 ค.  การอดัน ้าปูน ส าหรับท่อหุม้เหลก็เสริมแรง 
 วสัดุ 
 (1) ปอร์ตแลนดซี์เมนต ์ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน  มอก.  ตอ้งเป็นปูนซีเมนตใ์หม่ไม่เป็นกอ้น หรือ

มีอาการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่มาแลว้ 
  (2) น ้ าต้องเป็นน ้ าสะอาดปราศจากสารในจ านวนท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อปูนซีเมนต์ หรือเหล็กเสริม        

อดัแรง 
       (3) สารผสมเพ่ิม (Admixture)  ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุในหมวดว่าด้วยน ้ ายาผสมคอนกรีต             

ตอ้งส่งขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบ   และคุณสมบติัเพ่ือขอความเห็นชอบจากวิศวกรก่อนการใชง้าน 
 กรรมวิธีการอดัน ้าปูน  
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   (1) ก่อนท าการอัดน ้ าปูนจะต้องท าความสะอาดภายในท่อหุ้มและตรวจสอบการร่ัวซึมโดย                   

ใชน้ ้าอดัเขา้ไปในท่อหุม้ 
 (2)  ตอ้งท าการอดัน ้ าปูนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดภ้ายหลงัท่ีไดดึ้งลวดอดัแรงครบถว้นแลว้  และไดรั้บ

ความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้วบคุมงานแล้วต้องท าการอัดน ้ าปูนโดยการฉีดส่วนผสมต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ และอดัจนเตม็ภายในท่อหุม้  

  (3) ให้อัดท่อฉีดด้วยความดันจนกระทั่งน ้ าปูนอัดแข็งตัวแล้วภายหลังการอัดน ้ าปูนแล้ว 2 วัน               
ใหต้รวจสอบระดบัของปูนอดัในท่อฉีด ( Injection Tube) 

 (4) ให้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการอัดน ้ าปูน  ( เช่น ส่วนผสม  Admixture  ความดัน เป็นต้น )          
และเสนอวิศวกรผูอ้อกแบบ 

 ส่วนผสม การผสม และการทดสอบ  
 (1) ให้เติมน ้ าลงในโม่ผสมแล้วตามด้วยปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ และสารผสมเพ่ิม  และให้ผสมเป็น  

เวลานานพออยา่งนอ้ย 2 นาที 
         (2) ให้ใชอ้ตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนตใ์ห้ต ่าสุดท่ีจะให้ความขน้เหลวและคุณสมบติัของการไหลพอท่ีจะ

ท างานไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน 0.45 อตัราส่วนผสมของวสัดุท่ีใชจ้ะตอ้งหามาจากการทดลองหรืออาจใช้
ส่วนผสมท่ีเคยใชไ้ดผ้ลดีในงานท่ีคลา้ยกนั  โดยตอ้งมีผลทดสอบและหลกัฐานรับรอง 

       (3) ส่วนผสมตอ้งไม่เกิดการเยิม้  ( Bleeding )  เกิน  2 %  ภายหลงัระยะเวลา  3  ชัว่โมง  ค่ามากท่ีสุดตอ้ง
ไม่เกิน  4  %  เม่ือวดัท่ีอุณหภูมิ 30  C  โดยใชก้ระบอกแกว้หรือโลหะขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางภายใน
ประมาณ  10  ซม.  ปิดดว้ยฝาและน ้ าท่ีลอยข้ึนมาตอ้งถูกดูดซึมหมดในเวลา 24  ชม. ความสูงของ   
น ้าปูนอดัเท่ากบั  100  มม.  โดยประมาณ 

       (4) ให้ตรวจสอบการไหลของส่วนผสมน ้าปูนอดัโดยวิธี  Flow - Cone  Method  (หรือวิธีอ่ืนท่ีเทียบเท่า) 
ค่า   Flow  Time  ทนัทีหลงัจากการผสมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 11 วินาที 

 
9004 การก่อสร้าง 
 ก. แผนงาน  ขั้นตอนการก่อสร้าง และ Shop Drawing 

  ให้ผู ้รับจ้างเสนอแผนงาน  ขั้ นตอนการก่อสร้าง ขั้ นตอนการถอดแบบหล่อและ  Shop  Drawing             
ใหผู้อ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินงานเป็นเวลาอนัสมควร 

 ข. การวางท่อหุม้  และการติดตั้งสมอยดึ ( Anchorage )  
  ให้ยึด  Tendon อย่างมั่นคงด้วย  Bar Chair   ซ่ึงวางระยะห่างไม่เกินประมาณ 1  เมตร  ในการขยาย         

หรือลู่เปล่ียนต าแหน่งของ  Tendon  ในระนาบให้กระท าโดยให้มุมท่ีเปล่ียนไปเกิดข้ึนน้อยๆ  ทั้งน้ีเพ่ือ      
ไม่ใหเ้กิด   Friction   Loss  เพ่ิมข้ึนมากอนัจะเป็นผลเสียหายต่อโครงการได ้ การวางท่อหุ้มตอ้งระมดัระวงั
มิให้ช ารุดเสียหาย   หากท่อหุ้มช ารุดเล็กน้อยให้ท าการซ่อมแซมโดยวิธีการท่ีเหมาะสมให้ได้สภาพ          
ท่ีใช้งานได้เหมือนเดิม  แต่หากท่อหุ้มเสียหายมากซ่ึงอาจจะท าให้มีผลเสียต่อก าลังหรือคุณภาพ             
ของโครงสร้างในภายหลงักใ็ห้ท าการเปล่ียนใหม่สมอยดึตอ้งติดตั้งใหม้ัน่คงโดยท่ีระนาบของแป้นสมอยึด
ท ามุมฉากกบัแนวแรงท่ีจะดึง 

  การวางเหล็กเสริมแรงดึงสูงตอ้งมีความละเอียดถูกตอ้ง  โดยคลาดเคล่ือนจากต าแหน่งท่ีก าหนดไวไ้ด ้     
ไม่เกิน +8 มิลลิเมตร 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
  ค. คอนกรีตหุม้ป้องกนัไฟ  และป้องกนัการผกุร่อน 

  ให้มีคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมแรงดึงสูงไม่น้อยกว่า  25 มม.  ส าหรับสมอยึดให้มีคอนกรีตหุ้มไม่น้อยกว่า   
50  มม. 

 ง. รอยต่อระหว่างก่อสร้าง ( Construction Joint )  
  ใหเ้สนอรายละเอียดแนวรอยต่อระหวา่งการก่อสร้าง  เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 จ. การป้องกนัอนัตรายจากการเช่ือม 

   ในกรณี ท่ีจ าเป็นต้องท าการเช่ือมในท่ี ให้ใช้มาตรการท่ี เหมาะสมป้องกันไม่ให้ ลูกไฟกระเด็น                   
ไปถูก  Tendon  หรือสมอยดึเป็นอนัขาด 

 ฉ. งานคอนกรีต 
  งานต่าง ๆ  เก่ียวกบัคอนกรีต  เช่น  การผสม  การล าเลียงคอนกรีต การเทคอนกรีต  การเขย่าคอนกรีต 

ตลอดจนการบ่มให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในหมวดคอนกรีต  คอนกรีตบริเวณสมอยึดตอ้งมีคุณภาพดี   
เป็นพิเศษจึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามเอาใจใส่ใหม้ากในการเทคอนกรีต  และการเขยา่ใหแ้น่นในบริเวณนั้น 

 ช. การอดัแรง 
  (1) การ  Calibrate  เคร่ืองดึง 

เคร่ืองดึงพร้อมอุปกรณ์ตอ้งไดรั้บการ  Calibrate  จากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดทุ้ก 4 เดือน  หรือเม่ือวิศวกร
ผูค้วบคุมงานเห็นสมควร 

  (2)  ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอแผนงานการอดัแรง ( เช่น ล าดบัการดึงเหลก็  การดึงจากปลายเดียวหรือสองปลาย 
เป็นตน้ )  รวมทั้งระยะยึดของ Tendon แต่ละชุดท่ีต่างกนั เพื่อให้วิศวกรผูอ้อกแบบตรวจสอบและ
อนุมติั 

(3)  ให้ค านึงถึงผลของการเหน่ียวร้ังขององค์อาคาร  เช่น  เสา  ผนัง ท่ีมีต่อการหดตวัของช้ินส่วนใด    
ส่วนหน่ึงในระยะยาวไดผู้รั้บจา้งตอ้งใชม้าตรการท่ีเหมาะสมป้องกนัเสียก่อนในระหวา่งการก่อสร้าง  
โดยตอ้งเสนอรายละเอียดเพ่ือพิจารณาค่าใชจ่้ายอนัอาจเพ่ิมข้ึน จากผลดงักล่าวเป็นภาระของผูรั้บจา้ง
แต่เพียงผูเ้ดียว 
 ในกรณีท่ีมีส่วนคอนกรีตอดัแรงต่อกบัพ้ืนหรือคานท่ีเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาให้ค านึงถึง  
ผลของ  Differential  Creep  ในขั้นตอนการก่อสร้างดว้ย 

(4) ใหท้ าเคร่ืองหมายเพื่อตรวจสอบระยะยดึของ Tendon  ไดล้ะเอียดถูกตอ้ง 
(5)  ก่อนท าการดึงเหล็กให้ท าความสะอาดสมอยึดโดยเฉพาะบริเวณท่ีจบัล่ิม และให้ใส่ล่ิมยึด Tendon  

ให้กระชบัโดยใชท่้อกลวง  ( หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเหมาะสม ) ตอกอดัตอ้งระมดัระวงัให้ล่ิมฝังเขา้ไปใน
สมอยดึเท่าๆ กนั 

(6) ตอ้งใชม้าตรการเพ่ือป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากการดึงเหลก็ได ้
(7)  การดึงเหล็กให้ ดึงจากทั้ งสองปลายด้วย  Jacking Stress เส้นละ 75 %  ของก าลังดึงประลัย                 

( นอกจากระบุเป็นอยา่งอ่ืนในแบบ ) โดยท่ีผดิพลาดไดไ้ม่เกิน + 5 %  
(8)  ให้ผูรั้บจา้งเสนอรายการค านวณระยะยึดของเหล็ก  โดยค านึงถึงการเล่ือนไถลท่ีสมอยึดของระบบ 

Jack  ท่ีใช้ความฝืดของ  Tendon  กับท่อ หรืออ่ืนๆ และตรวจสอบค่าท่ีได้ในงานจริงแล้วใช้เป็น      
ค่าตรวจสอบในสนาม  ระยะยดึท่ีวดัไดย้อมใหผ้ดิพลาดจากค่าท่ีค านวณไดไ้ม่เกิน +5 % 

(9)  ให้บนัทึกรายละเอียดการดึงเหลก็เสริมแรงดึงสูงรวมทั้งความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน ( ถา้มี )  และให้เสนอ
ต่อวิศวกรผูอ้อกแบบภายใน 3 วนั หลงัจากการอดัแรง 
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บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
  (10) ภายหลังเสร็จส้ินการอัดแรงแล้วล่ิมแต่ละตัวท่ียึด  Tendon  ต้องมีผิวหน้าห่างจากระนาบของ        

แป้นสมอยดึเท่าๆกนั 
(11) ภายหลงัการดึงเหลก็เสริมเสร็จแลว้ให้  Grout   ดว้ยน ้าปูนผสมสาร  Admixture เพ่ือเพ่ิม Flowability  

และกนัการหดตวั 
(12) ให้ท าการ  Cap  หวัสมอยึดดว้ย  Nonshrink   Mortar  (ให้เสนอเพื่ออนุมติั) โดยเร็วท่ีสุดภายหลงัจาก

ท่ีไดรั้บการอนุมติัผลการดึงเหลก็จากวิศวกรแลว้ 
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        หมวด  10 

งานถนน 
 

10001 ทั่วไป 
 ก)    “กรณีทัว่ไปและกรณีพิเศษ”  ท่ีระบุไวใ้นภาคอ่ืนใหน้ ามาใชก้บัหมวดน้ีดว้ย 
 ข) บทก าหนดส่วนน้ีคลุมถึงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัถนน  เช่น  งานชั้นรองพ้ืนทาง (SUBBASE) งานชั้นพ้ืนทาง 

(BASE COURSE) งานคันหินและรางต้ืน (CURB AND GUTTER) และงานผิวจราจรชนิดแอลฟัลท์
คอนกรีต 

 
10002 งานช้ันรองพื้นทาง (SUBBASE) 
 ก) ขอบเขตของงาน 

  จัดหาเกล่ียและบดอัดวสัดุชั้นรองพ้ืนทางบนพ้ืนฐานของผิวทางหรือพ้ืนฐานของพ้ืนอาคารและ       
ลานจอดตามข้อก าหนดรายละเอียดการก่อสร้าง และตามแนว ระดับ ความลาดชัน มิติ และรูปตัด        
ท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลนหรือตามท่ีผูค้วบคุมงานประสงค ์

 
 ข)    วสัด ุ

 1)   เป็นทรายบกหรือทรายแม่น ้ าท่ีมีความสะอาดปราศจากเศษวชัพืชและดินเหนียวหรือส่ิงสกปรก               
ท่ีไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ  

 2)   ในการถมทัว่ไปเพ่ือปรับระดบัพ้ืนและการถมชั้นรองพ้ืนทางนั้น วสัดุจะตอ้งมีเปอร์เซ็นตว์สัดุจาก  
การร่อนผา่นตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกวา่ 15 เปอร์เซ็นต ์

   3)    เม่ื อทดสอบตามวิ ธีของ AASHTO Test Method T193 วัส ดุจะต้องมีค่ า CBR อย่างต ่ า  25%              
ท่ีความแน่น 95%  ของความแน่นแห้งสูงสุดท่ีหาไดจ้ากวิธีการทดลองของ AASHTO Test  Method  
T180  ( Modified  Method ) 

 
 ค) วธีิการก่อสร้าง 
  1. การเตรียมพืน้ผิว 

ก่อนเกล่ียใส่วสัดุชั้นรองพ้ืนทางพ้ืนผิวเดิมจะตอ้งปรับแต่ง  และเตรียมตามท่ีก าหนดใน  0 งานดิน 
ตามขอ้ก าหนดรายละเอียดการก่อสร้างให้ไดแ้นว ระดบั  ความลาดชนั มิติ และรูปตดัดงัท่ีแสดง
ในแบบแปลนถึงแมว้่าพ้ืนผิวจะไดผ้่านความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานแลว้ก็ตาม  แต่หากเกิด
ความเสียหายหรือช ารุดผูรั้บจา้งจะตอ้งท าใหส้มบูรณ์ก่อนท่ีจะเกล่ียใส่วสัดุชั้นรองพ้ืนทาง 

 
  2. การเกลี่ยวสัดุช้ันรองพืน้ทาง 

 2.1 วสัดุชั้นรองพ้ืนทางจะตอ้งเกล่ียเป็นชั้นๆ โดยมีความหนาของแต่ละชั้นหลงับดอดัแลว้     
ไม่เกิน 150 มม. และจะตอ้งใช้ความระมัดระวงัมิให้เกิดการแยกตวัระหว่างมวลละเอียด 
และมวลหยาบ 
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    2.2 วสัดุชั้นรองพ้ืนจะตอ้งมีความช้ืนใกลเ้คียงกบั Optimum Moisture Content ขณะท าการบดอดั 

   2.3 ทนัทีท่ีเกล่ียและปรับแต่งวสัดุชั้นรองพ้ืนทางแต่ละชั้นเรียบร้อยแลว้ให้บดอดัให้ทัว่ถึงดว้ย
เคร่ืองมือบดอัดท่ีพอเพียงและเหมาะสมกับชนิดของวัสดุ  การบดอัดให้กระท าจาก             
ริมขอบนอกของคนัทางเขา้หาศูนยก์ลางในทิศทางตามความยาวของถนน  ยกเวน้ในทางโคง้            
ท่ีมีการยกระดบัขอบทางการบดอดัให้กระท าจากท่ีระดบัต ่าไปหาท่ีระดบัสูง แต่ละชั้นตอ้ง
บดอัดให้แน่นอย่างต ่ า 95% ของความแน่นแห้งสูงสุดท่ีหาได้จากวิธีการทดลองของ  
AASHTO  Test  Method  T 180 

 
  3. เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ 

ณ  จุดใดจุดหน่ึงบนผิวชั้นรองพ้ืนทางท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ จะต้องไม่คลาดเคล่ือนจากระดับท่ี
ก าหนดในแบบแปลนหรือระดับท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเกิน 15 ม.ม.  ชั้นรองพ้ืนทางท่ีท าเสร็จ          
ในการท างานของแต่ละวันจะต้องมีความหนาเฉ ล่ียไม่น้อยกว่าความหนาท่ีต้องการ                     
ชั้นรองพ้ืนทางท่ีไม่ไดต้ามท่ีก าหนดไวน้ี้จะตอ้งท าการก่อสร้างใหม่ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้ง 

 
10003 งานช้ันพืน้ทาง (BASE COURSE) 

ก) ขอบเขตของงาน 
งานน้ีประกอบด้วยการก่อสร้างชั้นพ้ืนทางท่ีเป็นหินโม่  (Crushed Rock)  ท่ีได้ขนาดตามท่ีตอ้งการ  
โดยเกล่ียและบดอดัแน่นบนชั้นรองพ้ืนทางท่ีเตรียมไวแ้ละยอมรับแลว้พ้ืนดินเดิมหรือชั้นพ้ืนทางอ่ืนๆ 
ตามขอ้ก าหนดรายละเอียดการก่อสร้างและตามแนวระดบัความลาดชัน  มิติ  และรูปตดั ท่ีแสดงไว ้   
ในแบบแปลนหรือตามท่ีผูค้วบคุมงานประสงค ์

 
ข) วสัด ุ

หินโม่  ( Crushed  Rock )  จะตอ้งประกอบดว้ยเม็ดหรือส่วนของหินท่ีแข็งแกร่งมีขนาดตามท่ีก าหนด  
และมีวสัดุอดัแทรกท่ีมีส่วนละเอียดตามขนาดท่ีตอ้งการ 

 1) ส่วนคละของขนาดเม็ดจะต้องได้ตาม  ตารางท่ี 2.1  ส่วนคละชนิด A, B, หรือ C  ส่วนท่ีผ่าน
ตะแกรงเบอร์  200  จะตอ้งไม่เกินเศษ 2 ส่วน 3 ของส่วนท่ีผา่นตะแกรง เบอร์ 40 

 2) ส่วนท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 40  ถา้ป้ันได ้ จะตอ้งมีขีดเหลว ( Liquid  Limit )  ไม่เกิน  25%  และดชันี
พลาสติก  ( Plasticity  Index ) ไม่เกิน 6 

 3) เม่ือทดสอบตามวิธีการทดลองของ  AASHTO Test Method T 193 วสัดุจะตอ้งมีค่า  CBR  อยา่งต ่า  
80%  ท่ีความแน่น  98% ของความแน่นแห้งสูงสุดท่ีหาไดจ้ากวิธีการทดลองของ AASHTO  Test  
Method  T 180 ( Modified Method ) 

  4) มวลหยาบของวสัดุท่ีเก็บตวัอย่าง  และทดสอบตามวิธีการทดลองของ AASHTO  Test  Method    
T 96  จะตอ้งมีส่วนสึกหรอไม่เกิน  40% 

 
 
 

ตารางที่  2.1 การจัดขนาดวสัดุมวลรวมคละ 
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 ร้อยละที่ผ่านตะแกรง โดยน า้หนัก 

ขนาดตะแกรง ส่วนคละ ส่วนคละ ส่วนคละ ส่วนคละ 
 ชนิด A ชนิด B ชนิด C ชนิด D 

2” 100 100 - - 
1” - 75-95 100 100 

3/8” 30-65 40-75 50-85 60-100 
เบอร์     4 25-55 30-60 35-65 50-85 
เบอร์   10 15-40 20-45 25-50 40-70 
เบอร์   40 8-20 15-30 15-30 25-45 
เบอร์  200 2-8 5-20 5-15 5-20 

 
 ค)   วธีิการก่อสร้าง 

1. การเตรียมช้ันรองพืน้ทาง 
ก่อนท่ีจะเกล่ียใส่วสัดุชั้นพ้ืนทางรองพ้ืนทางหรือพ้ืนผิวเดิม  จะต้องปรับแต่งและเตรียมตาม        
ในงานดิน และ งานชั้นรองพ้ืนทาง ให้ไดแ้นว  ระดบั  ความลาดชนั  มิติ  และรูปตดัดงัท่ีแสดงใน
แบบแปลน  ถึงแมว้่ารองพ้ืนทางจะไดผ้่านความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานก่อนแลว้ แต่หากเกิด
ความเสียหายหรือช ารุดผูรั้บจา้งจะตอ้งท าใหส้มบูรณ์ก่อนท่ีจะเกล่ียใส่วสัดุพ้ืนทาง 

 
  2. การเกลี่ยใส่วสัดุพืน้ทาง 
  2.1 วสัดุชั้นพ้ืนทางจะตอ้งเกล่ียเป็นชั้น ๆ  โดยมีความหนาของแต่ละชั้นหลงัการบดอดัแลว้   

ไม่เกิน  150 ซม.  และจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัมิให้เกิดการแยกตวัระหว่างมวลละเอียด
และมวลหยาบ 

  2.2 วสัดุชั้นพ้ืนทางจะตอ้งมีความช้ืนไม่ต ่ากวา่หรือมากกวา่ 1.5% Optimum Moisture Content  
ขณะท าการบดอดั 

  2.3 ทนัทีท่ีเกล่ียและปรับแต่งวสัดุชั้นพ้ืนทางแต่ละชั้นเรียบร้อยแลว้ ให้บดอดัให้ทัว่ถึงดว้ย
เคร่ืองมือบดอดัท่ีเพียงพอ  และเหมาะสมกับชนิดของวสัดุการบดอดัให้กระท าจากริม   
ขอบนอกของคนัทางเขา้หาแนวศูนยก์ลางในทิศทางตามความยาวของถนน  ยกเวน้ใน   
ทางโคง้ท่ีมีการยกระดบัขอบทางการบดอดัให้กระท าจากท่ีระดบัต ่าไปหาท่ีระดบัสูงแต่ละ
ชั้นตอ้งบดอดัใหแ้น่นอยา่งต ่า 95% ของความแน่นแหง้สูงสุดท่ีหาไดจ้ากวิธีการทดลองของ   
AASHTO   Test   Method  T  180 ( Modified  Mothod ) 

  2.4 การทดสอบความหนาแน่นในสนามตามมาตรฐาน AASHTO T191 จะต้องท าในพ้ืนท่ี
ทุกๆ  500  ตารางเมตร 

 
 

3.   เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับ 
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  ในพ้ืนท่ีซ่ึงอยูใ่ตผ้ิวจราจร ณ จุดใด ๆ จะตอ้งไม่คลาดเคล่ือนเกิน 1.0 ซม. จากการวดัดว้ยบรรทดั  

(Straight  Edge )  ยาว 3 เมตร  วางทาบบนผวิพ้ืนทางตามแนวยาวขนานกบัเส้นศูนยก์ลางของถนน
และไม่เกิน  1.25  ซม. จาก  Template ท่ีวางทาบตามแนวงานชั้นพ้ืนทางท่ีท าเสร็จในแต่ละวนั
จะต้อ ง มี ค ว ามห น า เฉ ล่ี ย ไม่ น้ อ ยก ว่ าค ว ามห น า ท่ี ต้ อ งก ารค ว ามห น าข อ งชั้ น พ้ื น                             
ทางต ่ าสุดต้องไม่น้อยกว่าความหนาท่ีต้องการเกิน 1.5  ซม. และ 80%  ของพ้ืนทางจะต้อง                                   
มีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาท่ีต้องการเกิน 1.0 ซม. ชั้นพ้ืนทางท่ีไม่ได้ตามข้อก าหนด   
ขา้งบนน้ีจะตอ้งท าการก่อสร้างใหม่ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้ง 

 

10004  งานคันหินและรางต้ืน ( CURB AND GUTTER ) 
ก) ขอบเขตของงาน 

งานน้ีประกอบด้วยการหล่อคนัหิน รางต้ืน หรือคนัหินและรางต้ืนด้วยคอนกรีต  โดยก่อสร้างให ้ 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดรายละเอียดการก่อสร้าง ตามต าแหน่งท่ีก าหนดและแนว  ระดบั  ความลาดชนั  
มิติ  และชนิดท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลน 

 
 ข) วสัด ุ
  1) คอนกรีต 

คอนกรีตจะตอ้งเป็นชนิด  และประเภทท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแปลน  และจะตอ้งตรงกบัขอ้ก าหนด
ต่าง ๆ ของคอนกรีตประเภท ข  ตามระบุไวใ้นหมวดงานคอนกรีต  7003 

  2) วสัดุอุดรอยต่อเผือ่ขยายชนิดส าเร็จรูป  ( Joint  Filler ) 
ANSI/ASTM D1751 หนา 20 มม. ใหใ้ช ้ EXPANDITE ผลิตโดย REEMAY และจดัจ าหน่าย    
โดย UNION ASSOCIATES หรือผลิตภณัฑคุ์ณภาพเทียบเท่า 

 3) วสัดุยารอยต่อ  ( Joint  Sealant ) 
วสัดุยารอยต่อส าหรับรอยต่อตามขวาง  ( แนวราบ  แนวตั้ง  และแนวลาด )  จะตอ้งเป็นวสัดุยาแนว
ชนิด C ตามก าหนดไวใ้น วสัดุอุด และยาแนวรอยต่อ 

 
 ค)   วธีิการก่อสร้าง 
  1) การเตรียมการ 

ใหท้ าการขดุจนไดค้วามลึกท่ีก าหนด  และจะตอ้งบดอดัฐานซ่ึงรองรับคนัหิน  รางต้ืน หรือคนัหิน
และรางต้ืนใหแ้น่นไดพ้ื้นผิวท่ีเสมอวสัดุท่ีอ่อนและวสัดุท่ีไม่เหมาะสม  จะตอ้งขดุออกใหห้มดและ
ถมแทนท่ีดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสม 

 2) การหล่อคนัหิน 
 จะต้องหล่อคันหินและรางต้ืนเป็นช่วงให้ยาวเท่ากับช่วงระหว่างรอยต่อตามขวางของถนน

คอนกรีต  รอยต่อตามขวางของคนัหินและรางต้ืน  รวมถึงเหล็กเส้นเสริมจะตอ้งวางรูปตามขวาง
ของถนนคอนกรีตงานคอนกรีตจะตอ้งใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดต่างๆ ของบทท่ีเก่ียวขอ้งแบบหล่อ
ไดห้ลงัจากเทคอนกรีตแลว้ไม่นอ้ยกว่า  12  ชม.  ใหซ่้อมผวิท่ีมีรอยต าหนิเลก็นอ้ยดว้ยปูนสอท่ีมี 

 
 ส่วนผสมของปูนซีเมนต์  1  ส่วน  และทรายละเอียด  2  ส่วน  ห้ามซ่อมแซมดา้นหน้าของ
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 คนัหิน  รางต้ืน  ส่วนท่ีไม่ยอมรับตอ้งร้ือออก  และหล่อข้ึนใหม่ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งงานคนั

หินและรางต้ืนท่ีแลว้เสร็จ  จะตอ้งไดแ้นว  ความลาดชนั  และระดบัท่ีก าหนดคลาดเคล่ือนไดไ้ม่
เกิน          5  มิลลิเมตร  และจะตอ้งมีรูปร่างท่ีสม ่าเสมอปราศจากรอยบิด  หรืองอท่ีมองเห็นได ้
 

10005 ผิวจราจรชนิดแอลฟัลท์คอนกรีต 
 

ส่วนที่ 1 ทั่วไป  
 
ก) ขอบเขตของงาน 
 1) Asphaltic prime coat or tack coat 
 2) Asphalt concrete surface 
 

 ข) มาตรฐานอ้างอิง 
 1) ASTM D946 – Penetration – Graded Asphalt Cement for use in Pavement Construction. 
 2) TAI (The Asphalt Institute) – MS2 - Mix Design Method for Asphalt Concrete and Other Hot 

Mix. 
 3) TAI (The Asphalt Institute) – MS3 – Asphalt Plant Manual. 
 4) TAI (The Asphalt Institute) – MS8 – Asphalt Paving Manual. 

 5) TAI (The Asphalt Institute) – MS19 – Basic Asphalt Emulsion Manual. 
 
 ค) การประกันคุณภาพ 
 1) ใหก่้อสร้างผิวแอสฟัลทต์ามขอ้ก าหนดใน TAI-MS-8 
 2) โรงผสมแอลฟัลทค์อนกรีต : ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน TAI-MS-3 
 
ส่วนที่ 2 วสัดุ 
 

ยาง Asphalt ท่ีใชใ้นการท า Prime coat จะตอ้งเป็นยางชนิด  Grades  มาตรฐานการควบคุมและอุณหภูมิขณะ    
ท าการราดดงัตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ก) Prime Coat 
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ตารางของยาง Prime Coat 
ชนิดและ Grade มาตรฐาน อุณหภูมิท าการราด 

  (0C) 
Emulsified  Asphalt   

SS-1,SS-1h ASSHTO M 140 20-70 
Cutback Asphalt   

MC-30 ASSHTO M 82 30-90 
MC-70 ASSHTO M 82 50-110 

 
ข) Tack Coat 

วสัดุท่ีจะใชต้อ้งเป็นยาง Cut Back Asphalt RC - 70 หรือ Rapid Setting Emulsion RS - 2K อยา่งหน่ึง
อยา่งใด 

 
ค) Asphaltic Concrete 

 1) Asphalt Cement : ตามมาตรฐาน ASTM D946 ชนิด 60/70 Penetration Grade  
 2) มวลรวมหยาบ 

มวลส่วนท่ีค้างตะแกรงเบอร์ 8  จะเป็นมวลรวมหยาบและต้องเป็นหินโม่ท่ีสะอาด แข็งแกร่ง  
ทนทาน  ปราศจากวชัพืช ส่วนท่ีอ่อนเปราะดินเหนียว และวสัดุไม่พึงประสงคอ่ื์น ๆ 
มวลรวมหยาบตอ้งมีส่วนสึกหรอไม่เกิน 40 %  ตามมาตรฐานของ AASHTO T96  และเม่ือผ่าน
การทดสอบตามขั้นตอนของ Sodium Sulphate Soundness Test ตามมาตรฐานของ AASHTO 
T104 จะต้องสูญเสียน ้ าหนักไปไม่เกิน  9 % มวลรวมหยาบจะต้องมีค่า Flakiness Index และ 
Elongation Index น้อยกว่า 30 % ทดลองตามวิธี  BS 812 และทดสอบ  Coating and Stripping    
ตามมาตรฐาน AASHTO T812 จะตอ้งมีพ้ืนท่ีเคลือบแอสฟัลตไ์ม่นอ้ยกวา่ 95 % 

3) มวลรวมละเอียด 
มวลส่วนท่ีผ่านตะแกรงเบอร์ 8 และคา้งบนตะแกรงเบอร์ 200 เป็นมวลรวมละเอียด  มวลรวม
ละเอียดต้องเป็นทรายธรรมชาติ  หินฝุ่ นห รือส่วนผสมของวัส ดุทั้ งสองชนิดปราศจาก             
วชัพืชส่วนท่ีอ่อนเปราะ  ดินเหนียว และวสัดุไม่พึงประสงค์อ่ืนๆ มวลรวมละเอียดต้องมีค่า                
Sand Equivalent  มากกวา่  50 %  เม่ือทดสอบตามมาตรฐาน AASHTO T176 

 4) วสัดุผสมแทรก (Filler) 
วสัดุผสมแทรกเป็นส่วนท่ีผ่านตะแกรงเบอร์ 200 กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใช้เพ่ิมเติมในส่วนผสมดว้ย 
จะตอ้งใชป้อร์ตแลนดซี์เมนตห์รือปูนขาวหรือวสัดุท่ีมีคุณสมบติัตาม ASTM   D242 

 
 

 
  
 ง) ส่วนผสมประกอบของแอสฟัลท์ (ASPHALT PAVING MIX) 
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  1) สูตรส่วนผสมแอสฟัลตติ์คคอนกรีต 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอส่วนผสมแอสฟัลตติ์คคอนกรีตท่ีจะใชใ้นการก่อสร้างเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาก่อนอยา่งนอ้ย 10 วนั    
สูตรส่วนผสมจะตอ้งก าหนดเปอร์เซ็นตท่ี์แน่ชดัของมวลรวมของหินท่ีผ่านแต่ละตะแกรงรวมทั้ง
เปอร์เซนต์แอสฟัลท์ซีเมนต์ท่ีจะผสมกับมวลรวมของหิน  และอุณหภูมิท่ีเทส่วนผสมออกจาก
เคร่ืองผสม  ผลการทดลองจนได้สูตรของส่วนผสมแอสฟัลต์ติคคอนกรีตจะต้องเสนอให ้               
ผูค้วบคุมงานด้วย  หากมีการเปล่ียนแปลงแหล่งวสัดุท่ีใช้ผูรั้บจ้างจะต้องเสนอสูตรส่วนผสม      
ใหทุ้กคร้ังดว้ย 

 2) การออกแบบส่วนผสม 
ผู ้ รับ จ้างจะต้ออกแบบ ส่ วนผสม  (Job Mix Formular) ตามวิ ธี ก ารของ  Marshall Method  
(AASHTO T245) ส่วนผสมน้ีจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 
   Marshall Compaction Blow/Each side =   75 
   Marshall Stability, lbs. =  2,000 Min. 
   Marshall flow, 0.01" =  8-16 
   Rigidity (Marshall Stability/Marshall Flow) =  125 Min. 
   Air Void, % =  3-5 
   Void in Mineral Aggregate, % =  14-20 
   Void Filled with Asphalt, % =  65-80 
   Strength Index, % =  75 Min. 
 

ส่วนคละมวลรวมของหิน 
 

ขนาดตะแกรง 
 

น ้าหนกัเป็นเปอร์เซนตท่ี์ผา่นตะแกรง 
3/4" 100 
1/2" 80-100 
3/8" 70-90 
เบอร์ 4 50-70 
เบอร์ 8 35-50 
เบอร์ 30 18-29 
เบอร์ 50 13-23 
เบอร์ 100 8-16 
เบอร์ 200 4-10 

ปริมาณยางแอสฟัลตเ์ป็น 
เปอร์เซนตข์องน ้าหนกัรวม 

ของส่วนผสม 

 
3.5-7.0 

 

  
 3) ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหข้องสูตรส่วนผสม 

ส่วนผสมจะตอ้งเป็นไปตามสูตรส่วนผสม  หรือท่ีผูค้วบคุมงานก าหนดใหแ้ละอยูภ่ายในขอบเขต
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
 ของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ดงัน้ี 

 ส่วนท่ีผา่นตะแกรงเบอร์  4  5 % 
  ส่วนท่ีผา่นตะแกรงเบอร์  8  4 % 
 ส่วนท่ีผา่นตะแกรงเบอร์  30  3 % 
 ส่วนท่ีผา่นตะแกรงเบอร์  200  1 % 
  แอสฟัลต ์  0.3 % 
  อุณหภูมิของส่วนผสมท่ีปล่อยออกจากเคร่ืองผสม  10  C 
  อุณหภูมิของส่วนผสมเม่ือส่งถึงหนา้งาน  7  C 

แอสฟัลต์ติคคอนกรีตท่ีผสมในแต่ละวันจะต้องเก็บตัวอย่างส่วนผสมตามท่ีผู ้ควบคุมงาน          
เห็นว่าจ าเป็น   เพ่ือน ามาตรวจสอบหากผลของการทดลองเบ่ียงเบนจากขอ้ก าหนด  ผูค้วบคุมงาน       
อาจจะใหผู้รั้บจา้งเสนอสูตรผสมใหม่มาใหพิ้จารณาโดยค่าใชจ่้ายเป็นของผูรั้บจา้ง 

 
ส่วนที่ 3 วธีิการก่อสร้าง 
 
 ก) PRIME COAT 
  1) การเตรียมผิว 

พ้ืนท่ีท่ีท าการ Prime Coat จะต้องท าการปัดกวาดฝุ่ นผงเศษหินท่ีหลุดร่อนหรือส่ิงท่ีไม่พึง
ปรารถนาอ่ืนๆหรือเป่าดว้ยเคร่ืองเป่าลมให้สะอาดเสียก่อน ในบางกรณีอาจมีการพรมน ้ าบาง ๆ 
ก่อนด าเนินการ Prime Coat ตามท่ีผูค้วบคุมงาน 
เห็นสมควร ในกรณีท่ีชั้นพ้ืนทางมีความเสียหายหรือเส่ือมสภาพลง  ผูรั้บจา้งจะตอ้งด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีดีก่อนด าเนินการ Prime Coat ทุกคร้ัง  การ Prime Coat จะต้อง     
ท าต่อเน่ืองกนัไปถา้ไม่จ าเป็นจริง ๆ ไม่ควรเวน้เป็นช่วง ๆ นอกจากผูค้วบคุมงานจะเห็นสมควร 

2) การราดยางชั้น Asphalt 
การราดยางชั้น Asphalt จะต้องท าโดยใช้รถราดยางท่ีมีเคร่ืองฉีดพ่นให้กระจาย (Distributor) 
ในขณะท่ีมีอุณหภูมิตามท่ีแสดงไวใ้นตารางโดยมีอตัราส่วนอยูร่ะหว่าง 1.2-2.4 ลิตรต่อตารางเมตร
หรือตามท่ีผูค้วบคุมงานจะก าหนดยาง Prime Coat จะตอ้งกระจายสม ่าเสมอทัว่พ้ืนท่ีโดยปราศจาก
ร้ิวรอยเป็นแนวให้เห็นและปริมาณจะต่างจากท่ีผูค้วบคุมงานก าหนดได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต ์     
ในกรณีท่ีปริมาณไม่ไดต้ามท่ีกล่าวน้ี ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการแกไ้ขหลงัจาก  Prime Coat  จะตอ้งบ่ม 
(Curing) อย่างน้อย 48 ชัว่โมงจนแน่ใจว่ายาง Prime Coat จะไม่หลุดร่อนเม่ือเปิดให้มีการจราจร  
และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดีตลอดเวลาจนกว่าจะท าชั้นผิวทางกรณีท่ียาง Prime Coat        
ไม่มีทีท่าว่าจะแห้งได้  เน่ืองจากราดยางมากไป  ผูรั้บจ้างจะต้องสาดทรายทับเพื่อดูดซับยาง      
ส่วนเกินออก 
 
 
 

 
 3) เคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์ ต่างๆ  ในการราดยาง Asphalt จะตอ้งติดตั้งกบัรถบรรทุก (Calibrated Record)                 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
 ซ่ึงประกอบด้วย ถงัเก็บยาง  Asphalt  ซ่ึงมีมาตรวดัปริมาณบรรจุ เคร่ืองวดัความดัน เคร่ืองวดั

อุณหภูมิต้มยาง  เคร่ืองวัดปริมาณการไหลของยาง   เคร่ืองพ่นยาง  ท่อพ่นยาง (Spray Bar)           
ท่อพ่นยางต้องจัดให้พ่นได้ตามความกวา้งท่ีต้องการ และต้องมีปริมาณการพ่นท่ีสม ่าเสมอ        
ตลอดความกว้างและยาว อน่ึงมาตรวัดต่างๆ จะต้องมีบันทึกค่าการทดสอบมาตรฐาน               
(Calibrated Record) จากสถาบนัท่ีเป็นท่ียอมรับของหน่วยราชการและในขณะท่ีท าการราดยาง 
Asphalt  หากพบข้อบกพร่องของมาตรวดัหรืออุปกรณ์ใดของเคร่ืองราดยางผูรั้บจ้างจะต้อง
ด าเนินการแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อยก่อนด าเนินงานต่อไป 

 4) ขอ้จ ากดัของสภาพอากาศ 
การ  Prime Coat จะต้องท าในขณะท่ีผิวหน้าของชั้ น พ้ืนทางมีความแห้ง  หรือมีความช้ืน            
เพียงพอท่ีจะท าให้ยางท่ีราดมีการกระจายอย่างสม ่ าเสมอ  (Uniform Distribution) อุณหภูมิ         
ของอากาศไม่ต ่ากวา่  15  องศาเซลเซียส (60 องศาฟาเรนไฮน์) และไม่มีฝนตก 

 5) การบนัทึกการ Prime Coat 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าบนัทึกเก่ียวกบับริเวณพ้ืนท่ี ปริมาณยาง อุณหภูมิ ความดนั ความเร็ว และอ่ืน ๆ 
ท่ีจ  าเป็นในการ Prime Coat ในแต่ละคร้ัง 

 
 ข) TACK COAT 

 1) การเตรียมผิวพ้ืน 
การท าความสะอาดผิวหน้าของพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนิน  Tack coat จะต้องได้รับการปัดกวาดหรือ          
ใช้เคร่ืองเป่าลมเพ่ือก าจดัส่ิงสกปรก  ฝุ่ นผง และส่ิงไม่พึงปรารถนาออกและผิวหน้าของพ้ืนท่ี     
จะต้องอยู่ในสภาพแห้งความเสียหายท่ีเกิดกับชั้นบนผิวทางจะต้องได้รับการแก้ไขเสียก่อน       
โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งเอง 

 2) การราดยาง 
การราดยาง  Asphalt  เม่ือท าความสะอาดเสร็จจะต้องด าเนินการราดยางตามอัตราส่วนตามท่ี         
ผู ้ควบ คุมงานก าหนดทัน ที ซ่ึ งโดยปกติใช้อัตราส่ วน  0.1-0.3 กิ โลก รัม ต่อตารางเมตร                    
โดยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 135-160F ในกรณีใดก็ตามหากไม่ได้รับอนุญาตจาก              
ผู ้ควบคุมงานการท า Tack Coat จะต้องท าบนผิวท่ีแห้งเสมอ  ยาง Asphalt ท่ีใช้ท า Tack Coat 
จะต้องกระจายอย่างสม ่ าเสมอในพ้ืนท่ีโดยปราศจากร้ิวรอยเป็นแนวด่าง ผู ้รับจ้างจะต้อง      
ป้องกนัพ้ืนผวิของพ้ืนท่ีขา้งเคียงไม่ใหส้กปรกเลอะเทอะจากการท า Tack Coat 

  3) เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการราดยาง Asphalt จะต้องติดตั้ งกับรถบรรทุกซ่ึงประกอบด้วย       
ถงัเก็บยาง Asphalt  ซ่ึงมีมาตรวดัปริมาณบรรจุเคร่ืองวคัวามดนั เคร่ืองวดัอุณหภูมิตม้ยางเคร่ืองวดั
ปริมาณการไหลของยาง เคร่ืองพ่นยาง ท่อพ่นยางจะตอ้งจดัให้พ่นไดใ้นความกวา้งท่ีตอ้งการและ
ตอ้งมีปริมาณการพน่ท่ีสม ่าเสมอตลอดความกวา้งและยาว 
 
 

 
 ค) การราดแอสฟัลท์คอนกรีต 
 1) ขอ้จ ากดัของสภาพอากาศ 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
  ส่วนผสมแอสฟัลตติ์คคอนกรีตจะไม่ท าการปูบนผวิพ้ืนท่ีเปียกหรือในขณะท่ีมีฝนตก 

 2) ความกา้วหนา้ของงาน 
ผูรั้บจ้างจะไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินงานในกรณีท่ีพาหนะขนส่ง เคร่ืองจักรกลท่ีใช้ปูและ       
ปรับแต่ง  เคร่ืองบดอัด  ตลอดจนแรงงานมีสมรรถนะน้อยกว่า 75 % ของก าลังการผลิตของ        
โรงผสมแอสฟัลตติ์คคอนกรีต 

3) โรงผสมแอสฟัลตค์อนกรีต 
 โรงผสมแอสฟัลตค์อนกรีตจะตอ้งไดต้ามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
 3.1 โรงผสมจะเป็นแบบ  Batch Plant หรือ  Continuous Mix Plant ก็ได้โดยมีก าลังการผลิต

พอเพียงท่ีจะป้อนใหเ้คร่ืองปูแอสฟัลตติ์คคอนกรีตไดท้ างานอยา่งต่อเน่ือง 
3.2   เคร่ืองชั่งน ้ าหนักต้องอ่านได้ละเอียดถึง 1 % ของน ้ าหนักชั่งสูงสุดท่ีต้องการและตอ้งเป็น  

แบบควบคุมโดยอัตโนมัติ  เค ร่ืองชั่งจะผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบ             
จากผูค้วบคุมงานก่อนด าเนินการ และท าการตรวจสอบเป็นคร้ังคราวตามความเห็นของ         
ผู ้ควบคุมงานผู ้รับจ้างจะต้องจัดน ้ าหนักมาตรฐาน  25 กก . จ านวนไม่น้อยกว่า 10 อัน             
มาไวป้ระจ าเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองชัง่ดว้ย 

3.3 กะบะชั่งหรือภาชนะตวงจะตอ้งมีลกัษณะท่ีท าให้สามารถชั่งน ้ าหนักของมวลรวมของหิน
ขนาดต่าง ๆ  และมีขนาดใหญ่พอท่ีจะชัง่มวลรวมของหินขนาดต่าง ๆ ไดค้ร้ังละหน่ึง Batch 
โดยท่ีวสัดุไม่ลน้ออกมา 

3.4 แอสฟัลต์ซี เมนต์ต้องเก็บในถังเก็บ ท่ีสามารถรักษาอุณหภูมิของแอสฟัลต์ซี เมนต ์                 
ไดถึ้ง  110 องศาเซลเซียส และตอ้งมีระบบหมุนเวียนเพื่อท าให้แอสฟัลต์ซีเมนต์หมุนเวียน         
อยา่งสม ่าเสมอระหวา่งอยูใ่นถงัเกบ็ 

3.5 โรงผสมต้องมี  Cold Bin ส าหรับเก็บมวลรวมของหินขนาดต่าง ๆ และ Bin ต้องมีประตู
ปรับแต่งให้ได้ปริมาณมวลรวมของหินท่ีผ่านออกมาตามความต้องการและมีกลไกป้อน    
มวลรวมขนาดต่าง ๆ เขา้ไปในเคร่ืองอบไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

3.6 เคร่ืองเผาแบบหมุนตอ้งมีความสามารถในการอบ และให้ความร้อนแก่มวลรวมไดอุ้ณหภูมิ
ตามท่ีก าหนด 

3.7 โรงผสมตอ้งมีตะแกรงท่ีจะสามารถร่อนมวลรวมทุกชนิดได ้ตามขนาดท่ีก าหนด 
3.8 โรงผสมต้องมี  Hot Bin อย่างน้อย 3 ตัวส าหรับเก็บมวลรวมท่ีป้อนมาจากเคร่ืองอบและ        

ไดผ้่านตะแกรงแลว้  Hot Bin  แต่ละตวัตอ้งมีท่อส าหรับระบายมวลรวมเพ่ือไม่ให้ลน้เขา้ไป
ใน Bin อ่ืน 

 4) ยานพาหนะขนส่งและเคร่ืองจกัรปูแอสฟัลตติ์คคอนกรีต 
4.1  ยานพาหนะการขนส่งจะใช้รถบรรทุกท่ีมีกะบะรถแน่นหนา ไม่ร่ัว สะอาดและพ้ืนกะบะ   

เป็นโลหะเรียบซ่ึงได้รับการฉีดพ่นบางๆ ด้วยน ้ าสบู่หรือน ้ ามันโซล่าหรือน ้ าปูนขาวเพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้ส่วนผสมแอสฟัลต์ติคคอนกรีตเกาะติดกบัพ้ืนกะบะ รถบรรทุกแอสฟัลต์ติค
คอนกรีตจะตอ้งมีผา้ใบส าหรับคลุมเพ่ือป้องกนัน ้าฝน 

 
 
4.2 เคร่ืองจกัรส าหรับปูแอสฟัลต์ติคคอนกรีตจะตอ้งขบัเคล่ือนดว้ยตวัเองและปรับแต่งผิวได ้



 
                                                                                                                                      
             

 
 

10-11 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่3 ข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 
 สามารถท่ีจะปูและแต่งผิวแอสฟัลต์ติคคอนกรีตให้ไดแ้นวความลาดชัน ระดบัและรูปตดั      

ท่ีถูกตอ้งเคร่ืองปูจะตอ้งมีกะบะใส่แอสฟัลตติ์คคอนกรีตและเกลียวจ่ายชนิดกลบัทาง เพื่อให้
สามารถปูแอสฟัลตติ์คคอนกรีตไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ อุปกรณ์ปรับแต่งผิวจะตอ้งมีประสิทธิผล
ท่ีจะท าใหผ้วิมีความเรียบไม่มีรอยฉีก รอยครูด หรือร่อง 

 5) การเตรียมชั้นพ้ืนทาง 
ชั้นพ้ืนทางท่ีเป็นแอ่งและผิดปกติ ซ่ึงอาจจะท าให้แอสฟัลต์ติคคอนกรีตหนาเกินกว่าท่ีจะบดอดั   
จนผดิปกตินั้น จะตอ้งแกไ้ขโดยปะแต่งดว้ยแอสฟัลตติ์คคอนกรีตและบดทบัใหท้ัว่ 
แอสฟัลต์ติคคอนกรีตท่ีจะน ามาปะแต่งจะตอ้งเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกบัชั้นท่ีจะน ามาปูทบัผิว   
ของชั้นพ้ืนทางท่ีจะท าการปูแอสฟัลต์ติคคอนกรีตจะต้องกวาดให้ทั่วและท าความสะอาดจน
ปราศจากส่ิงสกปรกและวสัดุท่ีไม่พึงประสงค ์

6) การเตรียมวสัดุแอสฟัลต ์
แอสฟัลตจ์ะตอ้งตม้ใหร้้อนถึงอุณหภูมิระหว่าง 147-177 องศาเซลเซียสโดยผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอ
อุณหภูมิท่ีใชต้ม้แอสฟัลตซี์เมนตต่์อผูค้วบคุมงานเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

7) การเตรียมมวลรวมของหิน 
มวลรวมของหินจะตอ้งอบและเผาใหร้้อนถึงอุณหภูมิระหว่าง 147-177 องศาเซลเซียสโดยผูรั้บจา้ง
จะตอ้งเสนออุณหภูมิท่ีแน่ชดัของมวลรวมของหินต่อผูค้วบคุมงานเพ่ือขอความเห็นชอบ มวลรวม
ของหินท่ีผา่นการเผาแลว้จะตอ้งสะอาด ปราศจากเขม่าไฟและน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ียงัเผาไหมไ้ม่หมด 

 8) การเตรียมส่วนผสม  
มวลรวมของหินท่ีเผาแลว้และวสัดุแอสฟัลต์จะน าไปชัง่ให้ไดป้ริมาณน ้ าหนกัตามสูตรส่วนผสม 
และน าไปผสมในถงัผสม  ส่วนผสมทั้งหมดจะตอ้งคลุกเคลา้กันจนยางเคลือบผิวหน้าของหิน     
ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอเป็นเวลา 30 วินาที หรือมากกว่านั้นถา้จ าเป็น เวลาท่ีใชผ้สมอาจจะก าหนดจาก
เวลาท่ีผิวหน้าของหินเคลือบไม่น้อยกว่า 95 % แอสฟัลต์ติคคอนกรีตจะตอ้งมีอุณหภูมิระหว่าง        
145-177 องศาเซลเซียส  ทั้ งน้ีผู ้รับจ้างจะต้องเสนออุณหภูมิท่ีแน่ชัดต่อผู ้ควบคุมงาน เพื่อ             
ขอความเห็นชอบ 

 9) การขนส่งและการล าเลียงส่วนผสม 
ส่วนผสมจะต้องล าเลียงจากโรงผสมไปยังจุดท่ีจะใช้งานในยานพาหนะตามท่ีก าหนด                  
ในขอ้ ง - 1 ยานพาหนะแต่ละคนัจะตอ้งชัง่น ้ าหนักหลงัจากบรรทุกในแต่ละเท่ียวท่ีโรงผสมและ
จะต้องบันทึกน ้ าหนักทั้ งหมด น ้ าหนักรถและน ้ าหนักสุทธิของการบรรทุกแต่ละคร้ังก่อน             
ท่ีจะน าไปยงัสถานท่ี ๆ จะท าการปูแอสฟัลตติ์คคอนกรีต 

 10) การปูและตกแต่ง 
เม่ือขนวสัดุผสมถึงจุดท่ีจะปู จะตอ้งปูแอสฟัลต์ติคคอนกรีตตามความลาดชันระดบัและรูปตดั      
ท่ีต้องการไม่ว่าจะเป็นการปูเต็มความกวา้ง หรือบางส่วนตามความเหมาะสม การปูจะต้อง              
ใชเ้คร่ืองปูแอสฟัลต์ติคคอนกรีตท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้น ง - 2 ส่วนผสมของแอสฟัลต์ติค
คอนกรีตจะตอ้งปูบนพ้ืนผวิท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงาน การปู การตกแต่ง และการบด
ของแอสฟัลตติ์คคอนกรีตจะตอ้งท าในเวลากลางวนั นอกจากวา่ผูรั้บจา้งจะไดเ้ตรียมแสงสว่างไว ้
 
ส าหรับท าในเวลากลางคืนอย่างพอเพียง และได้รับความเห็นชอบจากผู ้ควบคุมงานก่อน
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 ด าเนินการ 

 11) การบดอดั 
 11.1  การบดอดัจะตอ้งด าเนินการทนัทีหลงัการปูอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอทุก 

 พ้ืนท่ีโดยไม่เกิดการเคล่ือนตวัแตกร้าวหรือปูดข้ึน 
 11.2    โดยปกติเคร่ืองปูแอสฟัลตติ์คคอนกรีต 1 เคร่ืองให้ใชร้ถบดลอ้เหลก็ 

สองลอ้ 2 คนัและรถบดลอ้ยาง 1 คนั      
 

รถบดทุกคนัตอ้งเป็นแบบขบัเคล่ือนดว้ยตนเอง สามารถถอยหลงัโดยไม่เกิดการกระชาก
และมีพวงมาลัยรถติดเคร่ืองผ่อนแรงมีถังใส่น ้ าพร้อมระบบฉีดน ้ าท่ีล้อ และแปรงใย
มะพร้าวส าหรับท าให้ผิวล้อเปียกอย่างทั่วถึง รถบดทุกคันต้องมีสภาพดีและควบคุม        
การท างานโดยพนกังานท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์ 
รถบดลอ้เหล็กสองลอ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่น้อยกว่า 8 ตัน และรถบดล้อเหล็กสองล้อคนัท่ี    
บดคร้ังสุดท้าย จะต้องมีลอ้หน่ึงท่ีสามารถให้แรงบดทับอย่างต ่า 35 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตรของความกวา้งของลอ้ 
รถบดล้อยางต้องมีน ้ าหนักไม่น้อยกว่า 10 ตันและมีล้อหน้าเรียบส าหรับงานบดอัด           
ไม่น้อยกว่า 9 ล้อ  โดยมีขนาดเท่ากันทุกล้อสามารถท่ีจะสูบลมได้ถึง  120 ปอนด ์               
ต่อตารางน้ิว โดยปกติการท าการบดอดัชั้นแอสฟัลตติ์คคอนกรีตโดยใชร้ถบดลอ้ยางจะตอ้ง
ใหค้วามดนัท่ีผวิสมัผสัสูงสุดเท่าท่ีแอสฟัลตติ์คคอนกรีตจะสามารถรองรับได ้

  11.3 การบดทบัของแอสฟัลตติ์คคอนกรีต ตอ้งประกอบไปดว้ย 6 ลกัษณะ ดงัน้ี 
- การบดทบัรอยต่อตามขวาง 
-  การบดทบัรอยต่อตามยาว 
-  การบดทบัท่ีขอบ 
-  การบดทบัคร้ังแรก 
-  การบดทบัคร้ังท่ีสอง 
-  การบดทบัคร้ังสุดทา้ย หรือลบรอย 

 
การบดทับคร้ังแรกให้ท าการบดทับรอยต่อทุกชนิดและท่ีขอบการบดทับคร้ังแรกและ    
การบดทับคร้ังสุดท้าย ตอ้งบดทับด้วยรถบดลอ้เหล็กสองลอ้ การบดทบัคร้ังท่ีสองตอ้ง    
บดทบัดว้ยรถบดลอ้ยาง 
การบดทับจะต้องเร่ิมตามแนวยาวริมขอบถนนแต่ละข้างเข้าหาศูนยก์ลางของขอบถนน 
ยกเวน้โคง้ท่ีมีการยกระดบั โดยเร่ิมบดทบัจากดา้นต ่าเขา้หาดา้นสูงลอ้การบดทบัแต่ละเท่ียว
ท่ีต่อเน่ืองกนัตามยาว  ตอ้งให้เหล่ือมกนัอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของความกวา้งของลอ้รถบด 
และเท่ียวของการบดทบัตามยาวจะตอ้งไม่หยดุท่ีจุดเดียวกนั  ส าหรับการท าการบดอดัคร้ัง
แรกลอ้รถบดจะตอ้งอยูใ่กลเ้คร่ืองปูแอสฟัลตติ์คคอนกรีตใหม้ากท่ีสุด 
ความเร็วของรถบดลอ้เหล็กไม่เกิน 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และรถบดลอ้ยางต้องไม่เกิน       
7  กิโลเมตรต่อชัว่โมง และตอ้งใหเ้คล่ือนท่ีชา้โดยตลอดพอเพียงท่ีจะไม่ท าใหแ้อสฟัลตติ์ค 
คอนกรีตท่ียงัร้อนอยู่เกิดการเคล่ือนตวั การเคล่ือนตวัของแอสฟัลต์ติคคอนกรีตท่ีเกิดข้ึน 
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 เน่ืองจากการเปล่ียนทิศทางของรถบดหรือสาเหตุอ่ืน  ๆ จะตอ้งแกไ้ขทนัทีดว้ยคราดและ

เสริมแอสฟัลตติ์คคอนกรีตใหม่ถา้จ าเป็น  การบดอดัตอ้งระวงัอยา่ใหแ้นวและความลาดชนั
ของขอบเกิดการเคล่ือนตวั 
เคร่ืองจกัรท่ีหนกัหรือรถบดจะตอ้งไม่ให้จอดบนผิวแอสฟัลตติ์คคอนกรีตท่ีบดทบัแลว้และ
ยงัร้อนอยูจ่นกวา่แอสฟัลตติ์คคอนกรีตจะเยน็หรืออยูต่วัแลว้ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีหยดหรือหกจากยานพาหนะหรือเคร่ืองจักรของผู ้รับจ้างบน       
ส่วนใด ๆ ของผิวแอสฟัลต์ติคคอนกรีตในระหว่างการก่อสร้างและเป็นสาเหตุให้ผิวพ้ืน
เสียหาย  ผูรั้บจา้งจะตอ้งร้ือออกและท าใหม่ 
บริเวณบ่อพกัและโครงสร้างท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงรถบดเขา้ไม่ถึง ให้ด าเนินการ   
บดอัดให้ทั่วด้วยเคร่ืองกระทุ้งขณะท่ียงัร้อน  เคร่ืองกระทุ้งต้องมีน ้ าหนักไม่ต ่ ากว่า            
10  กิโลกรัม  และผวิหนา้ของเคร่ืองกระทุง้จะตอ้งมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 250 ตารางเซนติเมตร 
ผิวหน้าของแอสฟัลต์ติคคอนกรีตหลงัจากบดอดัแลว้ตอ้งเรียบ  และไดต้ามลาดตามขวาง
และความลาดชันภายในความคลาดเคล่ือนท่ีก าหนด ส่วนผสมใดของแอสฟัลต์ติค
คอนกรีตส่วนใดท่ีร่วนและแตก หรือผสม   
กบัส่ิงสกปรกหรือมีขอ้บกพร่องอ่ืนใดจะตอ้งเอาออก และทดแทนดว้ย 
แอสฟัลต์ติคคอนกรีตใหม่ท่ียงัร้อนอยู ่และตอ้งบดอดัทนัที  เพ่ือให้มีคุณภาพเท่าเทียมกบั
บริเวณโดยรอบ ส่วนใดของบริเวณท่ีท าการบดอดัท่ีมีวสัดุแอสฟัลต์มากหรือน้อยเกินไป
จะต้องเอาออกและทดแทนใหม่  จุดท่ีสูงเกินไป  รอยต่อท่ีสูงเกินไป  จุดท่ี เป็นแอ่ง            
และจุดท่ีเป็นรูโพรงตอ้งแกไ้ขตามท่ีผูค้วบคุมงานก าหนด 
การบดอดัใหค้วบคุมอุณหภูมิของแอสฟัลตติ์ค ดงัน้ี 

การบด  อุณหภูมิ 
คร้ังแรก 1200C-1350C 
ลอ้ยาง 900C-1150C 
คร้ังสุดทา้ย ไม่ต ่ากว่า 900C   

  12) รอยต่อ 
รอยต่อตามยาวและดา้นขา้งในชั้นท่ีซอ้นทบักนัจะตอ้งให้เหล่ือมไม่ตรงกนั รอยต่อตามยาวจะตอ้ง
จดัให้ชั้นบนสุดอยู่ท่ีเส้นแบ่งช่องจราจร รอยต่อดา้นขา้งตอ้งเหล่ือมกนัอย่างน้อย 50 เซนติเมตร 
รอยต่อต้องท าให้ เกิดการจับตัวท่ี ดีและแน่นหนาจนน ้ าไม่สามารถซึมลงไปชั้ น ล่างได ้               
ห้ามท าการปูแอสฟัลตค์อนกรีตกบัแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีบดทบัแลว้ โดยท่ีขอบขา้งยงัไม่ไดแ้นวด่ิง
หรือ  ตดัแต่งให้ไดแ้นวด่ิง รอยต่อนั้นจะตอ้งใชแ้ปรงชุบแอสฟัลตร้์อนทาผิวหนา้ของขอบก่อนท่ีจะ
ปูแอสฟัลตค์อนกรีตใหม่ต่อกบัส่วนท่ีไดรั้บการบดทบัแลว้ 
รางต้ืน บ่อพกัท่ีต่อเช่ือมกบัแอสฟัลต์คอนกรีต ตอ้งทาผิวท่ีจะสัมผสัดว้ยยางแอสฟัลต์ร้อนบาง ๆ 
และท ารอยต่อใหป้ระสานเช่ือมกนัสนิทเพ่ือมิใหน้ ้าซึมผา่นได ้

 13) การควบคุมและการทดสอบ 
13.1 ส าหรับผูรั้บจ้างจะตอ้งจดัหาห้องทดลองท่ีมีพ้ืนท่ีอย่างเพียงพอและมีเคร่ืองมือทดลอง

ตามท่ีตอ้งการส าหรับท าการเกบ็ตวัอยา่งและการทดลองดงัต่อไปน้ี 
- เคร่ืองมือวิเคราะห์ขนาดคละของมวลรวมและวสัดุผสมแทรก 
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    - เคร่ืองมือหา Flakiness และ Elongation Index ของมวลรวมหยาบ 

   - เคร่ืองมือหาค่า Sand Equivalent 
   - เคร่ืองมือหาค่าถ่วงจ าเพาะของมวลรวม 
   -  เคร่ืองมือหาความแน่นของการบดแอสฟัลตติ์ดคอนกรีต (วิธีของ Marshall) 

   - เคร่ืองมือหา Marshall Stability และ Flow 
 - เคร่ืองมือหาความแน่นของการบดอดัแอสฟัลตติ์ดคอนกรีตท่ีบดอดัแลว้ 

13.2 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบต่อการเก็บตวัอย่างและการทดสอบตามท่ีผูค้วบคุมงานก าหนด
และตอ้งการจดัหาพนกังานท่ีมีความช านาญ เพ่ือท่ีจะท างานน้ีอยา่งเพียงพอ ผูค้วบคุมงาน 
บางคร้ังบางคราวอาจจะเกบ็ตวัอยา่งและทดสอบเองกไ็ด ้
ผูรั้บจ้างจะต้องบันทึกผลการทดสอบทั้ งหมด และรายงานให้ผูค้วบคุมงานทราบโดย
ตลอดเวลาหลงัจากท าการบดอดัเสร็จแลว้ภายใน 24  ชม. 

 14) การทดสอบผวิจราจร 
  แอสฟัลต์ติคคอนกรีตท่ีบดอดัคร้ังแรกเสร็จเรียบร้อยตอ้งทดสอบผิวจราจรทนัทีดว้ยแบบวดั    

รูปโค้งหลังทางและบรรทัดตรงขนาด  3 เมตร วางตั้ งฉากและขนานกับเส้นผ่าศูนย์กลาง       
ผูรั้บจ้างต้องจัดหาคนงานส าหรับท าการตรวจสอบทุกพ้ืนท่ี ท่ีผูค้วบคุมงานก าหนดส่วน
เบ่ียงเบนของผิวจราจร  ทดสอบตามแบบวตัถุตามรูปโคง้หลงัทางและบรรทดัตรงระหวา่ง 2 จุด 
สมัผสักบัผวิทางจะตอ้งไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
กรณีส่วนเบ่ียงเบนเกินกว่าค่าท่ีก าหนดจะตอ้งท าการแกไ้ขทนัที โดยเอาส่วนท่ีเกินออกหรือ  
เพ่ิมส่วนท่ีแอ่ง (Depression) แลว้ท าการบดอดัต่อไป  เม่ือบดอดัคร้ังสุดทา้ยแลว้ จะตอ้งทดสอบ
ความเรียบของผวิอีกคร้ังหน่ึง 

15) การป้องกนัผวิจราจร 
ผวิจราจรส่วนท่ีเพ่ิงปูเสร็จใหม่ ๆ ตอ้งป้องกนัไม่ใหย้านพาหนะทุกประเภทผา่นจนกว่า
แอสฟัลตติ์ดคอนกรีตจะเยน็ใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ  ซ่ึงโดยปกติไม่นอ้ยกวา่ 
16 ชัว่โมงหลงัจากการบดอดัคร้ังสุดทา้ย  ยกเวน้ในกรณีไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงาน 
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สารบัญ 
                                        

SECTION 11000 ขอบเขตงานและข้อกำหนดทั่วไป 
 หมวดที่ 11010 ขอบเขตงาน 
 หมวดที่ 11020 ข้อกำหนดเฉพาะ  
 หมวดที่ 11030 เง่ือนไขท่ัวไป  
 หมวดที่ 11040 การทดสอบระบบไฟฟ้าท่ัวไป 
 หมวดที่ 11050 การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี 

 
SECTION 12000 ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร   

รายการประกอบแบบ 

    หมวดที่ 12010  ระบบและวิธีติดตั้ง 
    หมวดที่ 12020  แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Units) 
  12021 แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงสูง SF6 24kV (Ring Main Unit) 
         12022 แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงสูง SF6 36kV (Ring Main Unit) 
    หมวดที่ 12030   หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers)          
  12031 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immersed Transformer) 
         12032 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type Transformer) 
    หมวดที่ 12040 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator sets) 
  12041 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังสำรอง (Standby Generator Type) 
         12042 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังสำรอง (Standby Generator Canopy Type) 
    หมวดที่ 12050  แผงสวิทซ์จ่ายไฟฟ้ารวม (Low voltage Main distribution panel board)  
  12051 แผงสวิทซ์จ่ายไฟฟ้ารวม (Local Type) 
  12052 แผงสวิทซ์จ่ายไฟฟ้ารวม (Type Test Assembly) 
    หมวดที่ 12060 ชุดสถานีไฟฟ้าประกอบสำเร็จรูป (Compact Outdoor Unit Substation) 
    หมวดที่ 12070 สวิตช์ตัดต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch ATS) 
  12071 สวิตช์ตัดต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch Open  
  Transition) 
  12072 สวิตช์ตัดต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch Close  
  Transition) 
              หมวดที่ 12080 ชุดควบคุมปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังทางไฟฟ้า (Power Factor Correction) 
         หมวดที่ 12090 แผงสวิทช์จ่ายไฟย่อย (Distribution Panel board or Load Center) 
    หมวดที่ 12100 เครื่องวัด และอุปกรณ์ (Metering & Accessories Equipment) 
    หมวดที่ 12110 สายไฟฟ้า และสายเคเบิล้ (Wire and Cable) 
    หมวดที่ 12120  บัสเวย์ (Bus way)   
    หมวดที่ 12130  ท่อร้อยสาย,รางร้อยสาย,รางวางสาย และอุปกรณป์ระกอบ (Conduit, Wire way,  
    Cable Tray Cable Ladder and Accessories) 
       หมวดที่ 12140   บ่อพักร้อยสาย และท่อร้อยสายใตด้ิน (Manhole and Underground Cable) 

 หมวดที่ 12150   สวิตช์, เต้ารับ และสวติช์นิรภยั (Switch, Receptacle and Safety Switch) 
 หมวดที่ 12160   โคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ (Lighting Fixture and Accessories) 
 หมวดที่ 12170   ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Light and Exit sign)  
 หมวดที่ 12180   อุปกรณ์ไฟสัญญาณเตือนเครื่องบิน (Obstructions Light and Heliport Light    
                           System) 
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หมวดที่ 12190   ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Control System) 
 หมวดที่ 12200   ระบบการต่อลงดิน (Grounding System) 
 หมวดที่ 12210   ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System) 

12211 ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Faraday Cage System) 
12212 ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Early Streamer Emission System) 

 หมวดที่ 12220   ระบบป้องกันแรงดันเสริ์จ (Surge Arrester Protection System) 
 หมวดที่ 12230   การอุดช่องเพื่อป้องกันการลามไฟ (Fire Barrier System) 
 หมวดที่ 12240   ระบบไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (Uninterrupting Power Supply UPS System) 

12241 ระบบไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (Online Protection UPS System) 
12242 ระบบไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (True Online UPS System) 

    หมวดที่ 12250  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)   
12251 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Semi Multiplex System) 
12252 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fully Addressable System) 
12253 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Hard Wire System) 

    หมวดที่ 12260  ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)  
12261 ระบบโทรศัพท์ (Telephone System, Analog) 
12262 ระบบโทรศัพท์ (Telephone System, IP Phone) 

หมวดที่ 12270   ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) 
12271 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System, Analog) 
12272 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System, IP Camera) 

หมวดที่ 12280   ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) 
หมวดที่ 12290   ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (MATV System)  
หมวดที่ 12300   ระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค (DATA Network System)  
หมวดที่ 12310   ระบบเสียงประกาศ (Public Address System) 
หมวดที่ 12320   ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) 
หมวดที่ 12330   ระบบสัญญาณนาฬิการวม (Master clock system) 
หมวดที่ 12340   ระบบภาพและเสียง ( Audio and Visual System) 
หมวดที่ 12350   ระบบควบคุมห้องพักอัตโนมัติ (Energy Management System) 
หมวดที่ 12360   ระบบเรียกพยาบาล (Nurse call system) 
        12361   ระบบเรียกพยาบาล (Nurse call system, Analog) 

       12362   ระบบเรียกพยาบาล (Nurse call system, IP) 
       12363   ระบบความช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Call System) 

หมวดที่ 12370   ระบบชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า  (EV Chargers System) 
หมวดที่ 12380   ระบบอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ (Solar roof System) 
หมวดที่ 12390   ระบบไฟฟ้าแบบแยกส่วน (Isolation System)  
หมวดที่ 12400  ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (Vendor Lists) 

12401 ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (General Vendor Lists) 
12402 ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (Special Vendor Lists)  

 
APPENDICES: 

 Appendix A  -  ตารางโหลด (Load Schedules) 

 Appendix B  -  ตารางรเีรย์ (Relay Schedules) 
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หมวดที ่11020  
ข้อกำหนดเฉพาะ 

1. ขอบเขตของงาน  
1.1 การติดต่อประสานงาน 

 ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร ผู้รับจ้างตกแต่งภายใน ผู้รับจ้างระบบปรับอากาศผู้
รับจ้างระบบสุขาภิบาล  ผู้รับจ้างตู้สาขาโทรศัพท์  และผู้รับจ้างรายอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพ่ือให้การ
ปฎิบัติงานตามแบบและรายการประกอบแบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 ติดต่อและประสานงานกับการไฟฟ้าท้องถิ่น  ให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฯ  ถึงเสาไฟซึ่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง; ให้การไฟฟ้าท้องถิ่นติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ารวม
การตรวจอุปกรณ์ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า 

 ติดต่อและประสานงานกับองค์การโทรศัพท์  ( TOT/ ทศท )  ให้ร้อยสายโทรศัพท์ จากภายนอก
โครงการถึงแผงต่อสายโทรศัพท์รวม ( MDF ) ภายในอาคาร 

 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่จะต้องจ่ายให้หน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจตามขอบเขตของงาน  
ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ชำระให้เองโดยตรง  แต่ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงาน และรับเงินจากผู้ว่าจ้าง
ไปชำระ แล้วนำใบเสร็จรับเงินกลับมามอบให้ผู้ว่าจ้างโดยมิชักช้า 

1.2 ขอบเขตของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
1.2.1 จัดหาและติดตั้งแผงสวิทซ์แรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิทซ์เมนแรงต่ำ และคะแปซิเตอร์ตามกฎ

ของการไฟฟ้าฯ ดังที่แสดงในแบบ 
1.2.2 จัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล แผงควบคุมและอุปกรณ์ ,  เครื่องสูบน้ำมัน,ถังน้ำมัน, 

Minimum Louver with Gravity Shutter, Sound Attenuator Air Intake Louver,  
Acoustic  Door,  บุผนังป้องกันเสียงรบกวนในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ตามขนาดและตำแหน่งที่
แสดงในแบบ 

1.2.3 จัดทำฐานคอนกรีตสำหรับแผงสวิทซ์จ่ายไฟฟ้าแรงสูง  หม้อแปลงไฟฟ้า  แผงสวิทซ์เมนแรงต่ำ และ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล  ตามขนาดและตำแหน่งที่แสดงในแบบ 

1.2.4 จัดหาและติดตั้งสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ  สวิทซ์ตัดตอน  สายป้อน  ท่อร้อย  สายป้อน แผงสวิทซ์
จ่ายไฟฟ้ารอง และแผงสวิทซ์จ่ายไฟฟ้าย่อยพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ประกอบให้ครบถ้วน 

1.2.5 จัดหาและติดตั้งท่อร้อยสาย,  สายไฟฟ้า,  เต้ารับไฟฟ้า,  พัดลมระบายอากาศในห้องเครื่องไฟฟ้า, 
ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไป,  Obstruction  Light,  ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน, ชุดแบตเตอรี่
สำรองดังที่แสดงในแบบ 

1.2.6 จัดหาและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน รวมทั้งการเชื่อมเหล็กโครงสร้างอาคารเพ่ือใช้
เป็นสายดินดังที่แสดงในแบบ 

1.2.7 จัดหาและติดตั้งสายป้อนไฟฟ้ากำลัง  พร้อมทั้งต่อสายไฟเข้าถึงเมนสวิทซ์ของแผงควบคุมของระบบ
ปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล  ดังที่แสดงในแบบ 

1.2.8 จัดหาและติดตั้งแผงต่อสายโทรศัพท์รวม ( MDF ) ของอาคาร,  แผงต่อสายโทรศัพท์ประจำชั้น  
และแผงต่อสายโทรศัพท์ย่อย  ท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน  บ่อพักสาย  รางเดินสายโทรศัพท์  และ
สายโทรศัพท์ดังแสดงในแบบ 

1.2.9 จัดหาและติดตั้งระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ( Fire  Alarm  System )ตามที่กำหนดใน
แบบ 
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1.2.10 จัดหาและติดตั้งระบบเสาอากาศกลาง  ( Master  Antenna  Television )  ตามท่ีกำหนดในแบบ 
1.2.11 จัดหาและติดตั้งระบบกระจายเสียง ( Sound  System ) ตามท่ีกำหนดในแบบ 
1.2.12 ทำการจัดวางกรอบหรือท่อสวมทะลุคาน ผนัง พ้ืน หลังคา ตามที่จำเป็นสำหรับท่อร้อยสาย ราง

ร้อย สาย และอ่ืน โดยให้ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารและผู้รับจ้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ไม่ให้มีเหตุเสียหายและความล่าช้าขึ้น 

1.2.13 ทำการอุดรูภายในท่อร้อยสายใต้ดินของระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำขนาดใหญ่ ท่อร้อย
สายโทรศัพท์ใต้ดินขนาดใหญ่ เพ่ือกันสัตว์เล็กเข้าไปในท่อและความชื้นใต้ดิน 

1.2.14 ทำการอุดรูรอบท่อร้อยสาย โดยรอบสายไฟและภายในรางร้อยสายทั้งที่ทะลุ ผนัง หลังคา พ้ืน  โดย
ใช้สารประเภททนไฟเพ่ือป้องกันเพลิงลามผ่านได้ 

1.2.15 จัดส่งรายละเอียดของวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการติดตั้ง เสนอขออนุมัติต่อตัวแทนของผู้
ว่าจ้าง ก่อนดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ 

1.2.16 จัดทำแบบก่อสร้าง ( Shop  Drawing ) เสนอขออนุมัติต่อตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการ
สั่งซื้ออุปกรณ์หรือติดตั้ง 

1.2.17 จัดทำแบบตามที่สร้างจริง ( As built  Drawing ) เอกสารข้อกำหนดทางเทคนิคคู่มือการใช้งาน
และบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณร์ะบบต่างๆ  เสนอต่อผู้ว่าจ้างเมื่อดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว 

1.2.18 จัดหาอะไหล่ และเครื่องมือบำรุงรักษามอบให้ผู้ว่าจ้างตามรายการในแบบใบเสนอราคา 
 

2. งานที่จัดทำโดยผู้รับจ้างรายอ่ืน 
งานในรายการที่แสดงนี้เป็นงานที่จัดทำโดยผู้รับจ้างรายอ่ืนแต่ผู้รับจ้างงานระบบไฟฟ้าจะต้องรับผิดชอบติดต่อ
และประสานงาน  เพื่อให้งานเชื่อมโยงถึงกัน และใช้งานได้โดยสมบูรณ์ 
2.1 การปักเสาพาดสายไฟฟ้าจากภายนอกโครงการมาถึงเสาไฟฟ้าซึ่งติดตั้งมิเตอร์จัดทำโดยการไฟฟ้าท้องถิ่น 
2.2 แผงควบคุมระบบสุขาภิบาลจัดทำโดยผู้รับจ้างระบบสุขาภิบาล  แต่ผู้รับจ้างไฟฟ้าต้องต่อสายป้อนเข้าถึง

เมนสวิทซ์ของแผงควบคุม 
2.3 แผงควบคุมระบบปรับอากาศจัดทำโดยผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ แต่ผู้รับจ้างไฟฟ้าต้องต่อสายป้อนเข้าถึง

เมนสวิทซ์ของแผงควบคุม 
2.4 การเดินสายเคเบิ้ลโทรศัพท์จากภายนอกโครงการมาถึงแผงต่อสายโทรศัพท์รวม ( MDF ) ของอาคาร

จัดทำ โดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
2.5 การจัดหาและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงก่อนเข้าหม้อแปลงจัดทำโดยการไฟฟ้าท้องถิ่น 

3. ข้อกำหนดเพิ่มเติม 
3.1 นอกจากเงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดอ่ืน ๆ และรายการในแบบ  ให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามข้อกำหนดเพ่ิมเติม

นี้ด้วย หากมีข้อความใดในบทอ่ืนขัดแย้งกับข้อความในบทนี้ให้ถือข้อความในบทนี้เป็นหลักในการปฏิบัติ 
3.2 ระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง 

3.2.1 แผงสวิทซ์แรงต่ำต้องประกอบในประเทศไทย  โดยผู้ทำที่ผ่านงานด้านการทำแผงสวิทซ์แรงต่ำ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  ผู้ทำต้องมีสามัญวิศวกรแขนงไฟฟ้ากำลังเป็นผู้ควบคุมอำนวยการติดตั้ง 

3.2.2 สวิทซ์ตัดตอนที่ใช้ในแผงสวิทซ์เมนแรงต่ำ  ต้องใช้ของผู้ทำผลิตภัณฑ์เดียวกันทุกอันขนาดเฟรมต้อง
ไม่เล็กกว่าที่กำหนด  และสามารถทนกระแสลัดวงจรได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่การไฟฟ้าท้องถิ่น
กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ 
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3.2.3 ขนาดตู้แผงสวิทซ์ตามที่กำหนดในแบบเป็นขนาดขั้นต่ำ หากขนาดสวิทซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ที่
เลือกใช้มีขนาดใหญ่กว่า  ให้ผู้รับจ้างขยายขนาดตู้ให้ใหญ่ขึ้นโดยถือรวมอยู่ในงานเป็นราคาเหมา  
และจะไม่มีการเพ่ิมราคางานจากราคาเดิมที่เสนอไว้ 

3.2.4 ขนาดสวิทซ์ตัดตอนและขนาดสายป้อน  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาระการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริง จึง
ให้ผู้รับจ้างขอทราบขนาดที่แน่นอนจากผู้ว่าจ้าง และจากผู้รับจ้างรายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ก่อน
ดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟและสั่งสายไฟ 

3.2.5 สายที่ต่อเข้าสวิทซ์ และดวงโคมให้ใช้ขนาดเดียวกับสายวงจรย่อย 
3.2.6 ฝาครอบสวิทซ์และเต้ารับทั้งไฟฟ้าและโทรศัพท์ให้ใช้ชนิด  Anodized  Aluminum 
3.2.7 หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ใช้หลอดประเภทประหยัดพลังงาน ขนาด 14 วัตต์ และ 28 วัตต์ หรือ 18 

วัตต์ และ 36 วัตต์ 
3.2.8 บัลลาสต์ใช้ชนิด Low – Loss ตามมาตรฐาน  มอก.33  มีคะปาซิเตอร์ขนาดเหมาะสมต่อคร่อม

และสตาร์ทเตอร์ใช้แบบธรรมดา 
3.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 

3.3.1 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องทำเป็นห้องเก็บเสียง ( Sound  Proof  Room ) โดยมีรายละเอียด
และข้อกำหนดแสดงในบทเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 

3.3.2 ไอเสียและหม้อพักส่วนที่อยู่ในอาคาร  ให้หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนและหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียม
หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 

3.4 ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ 
3.4.1 ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ให้ใช้ชนิด  Multiplex type   
3.4.2 การเดินสายวงจร  Detector  ใช้ระบบ  2-Wire  Supervisory  ( Class B ) 

3.5  แบบก่อสร้าง ( Shop  Drawing ) 
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบก่อสร้าง เพ่ือแสดงวิธีการติดตั้ง และตำแหน่งโดยละเอียด  เสนอให้ผู้ว่าจ้าง
เห็นชอบตามที ่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด แต่อย่างน้อยจะต้องจัดทำดังนี้ 
 
3.5.1 การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
3.5.2 แบบตู้แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง, แรงต่ำ  และ แบบแสดงตำแหน่งการติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

และอุปกรณ์ประกอบ 
3.5.3 แนวท่อร้อยสายแรงสูง และรายละเอียดการติดตั้ง 
3.5.4 แนวบัสเวย์ ท่อร้อยสายป้อน ท่อร้อยสายอื่นๆ ทีส่ำคัญและรายละเอียดการติดตั้ง 
3.5.5 การติดตั้งหลักล่อฟ้าและสายดิน 
3.5.6 แบบแปลนต่างๆ และวงจรไฟฟ้าต่างๆ ทีส่ำคัญ โดยเฉพาะวงจรควบคุมต่างๆ  
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หมวดที ่11030  
เงื่อนไขทั่วไป 

 

1. นิยาม 
    1.1 "ผู้ว่าจ้าง"  หมายความว่า ผู้มีอำนาจซึ่งดำเนินการจ้างในนามของ  "เจ้าของงาน" และหมายรวมถึงผู้แทน
ของ     ผู้ว่าจ้าง คือ วิศวกร ผู้ตรวจงาน และผู้อ่ืนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเป็นผู้แทนของตน 
    1.2   "ผู้รับจ้าง" หมายความว่าผู้มีอำนาจซึ่งดำเนินการรับจ้างในนามของ "ผู้รับงาน"  และหมายรวมถึงพนักงาน
ผู้แทน  ของผู้รับจ้างซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยรับจ้างเพื่อปฏิบัติงานนี้ 
    1.3   "งาน" หมายความว่า วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และการปฎิบัติงานตามสัญญานี้ 
    1.4   "แบบ" หมายความว่าแบบแปลนที่แนบท้ายสัญญานี้ และรวมถึงแบบที่จัดเพ่ิมเติมโดยผู้ว่าจ้างและ/หรือ
ผู้รับจ้าง เพ่ือแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจน เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานนี้ 
    1.5   "วัน"  หมายความว่า วันในปฏิทินของปี หรือยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงนับเป็นหนึ่งวัน 
    1.6   "เดือน"  หมายความว่า สามสิบ (30) วัน นับเป็นหนึ่งเดือน 
    1.7   "ปี"  หมายความว่า สามร้อยหกสิบห้า (365) วัน นับเป็นหนึ่งปี 
    1.8   "มาตรฐาน" หมายความว่า มาตรฐานต่างๆ ที่อ้างถึง  ซึ่งให้ยึดถือมาตรฐานฉบับล่าสุด ในวันที่ลงนามใน
สัญญา  เป็นมาตรฐานอ้างอิง 
    1.9   "การไฟฟ้าท้องถิ่น"  หมายความว่า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การไฟฟ้านครหลวงและ/หรือการไฟฟ้าภูมิภาค 
 

2. เงื่อนไขเบื้องต้น 
2.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดอ่ืน ๆ  ที่มีไว้สำหรับการปฏิบัติงานทั้งโครงการ และ

อาจจะไม่ได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้ และถ้ามีกล่าวซ้ำไว้ก็เพ่ือเป็นการเน้นให้ผู้รับจ้างสนใจ และ/หรือเข้าใจ
เป็นพิเศษ มิใช่หมายความว่าผู้ว่าจ้างจะไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอ่ืน ๆ  ที่ไม่ได้นำมากล่าว 

2.2 ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง  ไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ 

2.3 การเปลี่ยนงาน การเพ่ิมหรือลดงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งเปลี่ยนงาน เพ่ิมงานหรือลดงานตามสัญญาได้ โดย
เปลี่ยน ราคาไปตามราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้แล้ว ในกรณีท่ีไม่มีราคาต่อหน่วย  จะคิดโดยวิธีตก
ลงราคากับ ผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนงานเพ่ิมงานหรือลดงาน จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนั งสือจากผู้
ว่าจ้างแล้วเท่านั้น และถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนระยะเวลาการทำงาน ให้ผู้รับจ้างแจ้งกับผู้ว่าจ้าง  เพ่ือ
ทำความตกลงกันต่อไป 
 

2.4 กรรมสิทธิ์ 
2.4.1   วัสดุและอุปกรณ์ซึ่งผู้รับจ้างจัดหามาและงานที่เสร็จแล้ว  ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

แต่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่สำหรับการบำรุงรักษา ความเสื่อมสภาพ สูญหายถูกทำลายและ/
หรือความเสียหายใด ๆ  จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับมอบงานที่แล้วเสร็จ 

2.4.2   รูปแบบและรายการทั้งหมด  ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบของวิศวกรผู้ออกแบบห้ามมิให้ผู้ใด
คัดลอกโดยวิธีใด ๆ  และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ในงานอ่ืน  นอกจากจะได้รับอนุญาตจากวิศวกร
ผู้ออกแบบแล้ว 

 
2.5 ขอบเขตของการเห็นชอบ 
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การที่ผู้ว่าจ้างรับทราบและ/หรือให้ความยินยอมใดๆ  เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ฝีมือ รูปแบบ  รายการ  
วิธีการ หรือ กรรมวิธีการนัยแห่งการกระทำใด ๆ  สิ่งที่ทำการติดตั้งและ/หรือข้อเสนอใด ๆ  โดยผู้รับจ้าง  
ให้เป็นที่เข้าใจแต่ เพียงว่าเป็นการรับของผู้ว่าจ้างในขณะนั้นซึ่งยังไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะคัดค้านเรื่อง
ต่างๆ ดังกล่าวการกระทำ ดังกล่าวโดยผู้ว่าจ้างย่อมไม่ทำให้ผู้รับจ้างต้องพ้นภาระจากความรับผิดชอบ
เต็มที่  ในเรื่องความถูกต้องและสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์และงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบและ
รายละเอียดข้อกำหนด และ/หรือต้องพ้นภาระจากหน้าที่  โดยตรงของผู้รับจ้างเกี่ยวกับพันธุ์กรรมหนี้สิน
และ/หรือความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและ/หรือบุคคล 

 
3. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

 แผนงาน 
3.1.1   ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างภายในสิบห้า (15 ) วันหลังจากวัน

ลงนามในสัญญา  แผนงานที่เสนอจะต้องแยกส่วนของงานออกให้เหมาะสมและละเอียดตามสมควร
และต้องแจ้งจำนวนของพนักงานของผู้รับจ้างที่จะใช้ในแต่ละส่วน/แต่ละช่วงเวลาของงานกำกับมา
ด้วยในระหว่างปฏิบัติงานถ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานไม่ว่าจะเป็นเฉพาะส่วนหรือทั้งหมดผู้
รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนถึงวันกำหนดที่จะขอเปลี่ยนแผนงานไม่น้อยกว่า (15 ) วัน   
เพ่ือทำความตกลงกันก่อนการเปลี่ยนแผนงานจะทำได้เมื่อรับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว
เท่านั้น 

3.1.2  ถ้าหากในสัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดการส่ง
วัสดุและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้าหากกำหนดการนั้นไม่เหมาะสมหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
กำหนดการส่งของระหว่างระยะเวลาทำงาน ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 

 วัสดุและอุปกรณ ์
3.2.1  วัสดุและอุปกรณ์ใด ๆ  ที่สัญญาว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา ผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดหา

และนำไปติดตั้งได้ต่อเมื่อรับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนแล้ว ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
รายละเอียดและ/หรือตัวอย่างไปให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่วันลงนามใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้างได้ทำความตกลงกันไว้การที่ผู้รับจ้างนำรายละเอียดและ/
หรือตัวอย่างไปให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาช้ากว่ากำหนดจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอเปลี่ยนชนิดของวัสดุ
และอุปกรณ์และ/หรือขอต่อเวลาทำงานมิได้ เมื่อผู้ว่าจ้างได้พิจารณาและให้ความยินยอมใน
รายละเอียด และ/หรือตัวอย่างของวัสดุและอุปกรณ์แล้ว  ผู้รับจ้างต้องจัดรายละเอียดและ/หรือ
ตัวอย่างที่ได้รับความยินยอมสอง (2) ชุด  โดยให้ผู้ว่าจ้างไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด และเก็บแสดงไว้ที่
สถานที่ปฏิบัติงานอีกหนึ่งชุด รายละเอียดและ/หรือตัวอย่างดังกล่าวจะไม่คืนให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ผู้รับ
จ้างอาจขอนำตัวอย่างไปใช้ในงานตามสัญญานี้ได้ แต่ต้องติดตั้งตามตำแหน่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  
และหากผู้ว่าจ้างต้องการให้ถอดออกมาเพ่ือเปรียบเทียบกับชิ้นอ่ืนผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใดๆ วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วว่าไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ผู้รับจ้างต้อง
ทำการขนย้ายออกจากสถานที่ปฏิบัติงานโดยเร็วที่สุด  ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่จะ
นำมาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่กำหนดไว้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้นำมาใช้งานนี้ หรือถ้าผู้ว่าจ้างมี
ความเห็นว่าควรส่งให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือทดสอบคุณสมบัติ  เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อกำหนด
ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง  ก่อนที่จะยินยอมให้นำมาใช้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการและเสีย
ค่าใช้จ่าย 
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3.2.2  ในการกำหนดนามและ/หรือผู้ทำวัสดุอุปกรณ์ไว้นั้น มิได้หมายความว่า  ผู้รับจ้างจะต้องใช้อุปกรณ์
ที่ระบุไว้ดังกล่าวมาติดตั้งเสมอไป  แต่ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เทียบเท่าหรือ
นอกเหนือจากมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแบบและ/หรือรายการ ผู้รับจ้างต้องพิสูจน์และชี้แจงให้ผู้ ว่า
จ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน 

3.3   การกำหนดตำแหน่งวัสดุและอุปกรณ์ 
ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบและข้อกำหนดอ่ืนๆ ( Specification ) ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานนี้  เช่น  แบบ
โครงสร้างระบบปรับอากาศระบบสุขาภิบาล เป็นต้น เพ่ือกำหนดตำแหน่งของวัสดุอุปกรณ์ให้ได้ตามแบบ
และไม่ขัดกับงาน    อ่ืน ๆ  โดยจะต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบในงานนั้น ๆ  เมื่อตำแหน่งของวัสดุ
และ/หรืออุปกรณ์ท่ีจะติดตั้งขัดกันกับงานอื่นผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีท่ีตรวจพบแต่ต้องไม่ช้า
กว่าสิบห้า (15) วัน ก่อนกำหนดที่จะติดตั้งเพ่ือผู้ว่าจ้างจะได้จัดให้มีการทำความตกลงแก้ไข  ถ้าตำแหน่งที่
ติดตั้งวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ขัดกับงานอ่ืนหลังจากที่ได้ติดตั้งไปแล้ว  โดยผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบตามกำหนดผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้แก้ไขโดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าจ้างเพ่ิมเติมหรือขอต่อเวลา
ทำงานมิได ้

3.4  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามที่กำหนดทั้งในแบบแปลน และในรายการ  ถึงแม้ว่างานบางรายการมีแสดงใน
แบบแต่ไม่ปรากฏในรายการหรือมีกำหนดในรายการ  และไม่แสดงในแบบก็ตามผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงาน
นั้นเช่นกันเสมือนกับว่าแสดงไว้ทั้งสองแห่งงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำ  เพ่ือให้งานลุล่วงถูกต้องตาม
แบบและรายการแต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบรายการและ/หรือบัญชีรายการวัสดุและอุปกรณ์ของ
ผู้ว่าจ้าง  ซึ่งให้ถือเป็นเพียงแนวทางในการคิดราคาเท่านั้น และ/หรือบัญชีใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ผู้รับ
จ้างต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   ในกรณีที่รายการและ/หรือแบบขัดกัน และ/
หรือมีความจำเป็นที่ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลงจากแบบและรายการแต่ประการใด    ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบหากผู้รับจ้างดำเนินการไปก่อน
ได้รับอนุญาต  ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องทุกประการได้ โดยผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปหากรายละเอียด 

  ในข้อกำหนดและในแบบไม่ตรงกัน ให้ถืออันที่ถูกต้องและ/หรือดีกว่าเป็นหลัก 
3.5  ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นชนิดที่ถูกต้องเหมาะสมกับ

ประเภทของงานที่ทำเป็นจำนวนที่ เพียงพอ  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะบังคับให้ผู้รับจ้างเพ่ิมและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงจำนวนและ หรือประเภทของเครื่องมือต่างๆ  เมื่อเห็นว่าผู้รับจ้างมีเครื่องมือไม่เพียงพอและ/
หรอืใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง  เหมาะสมกับงาน 

  3.6 ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอัคคีภัยอันเกี่ยวกับทรัพย์สิทั้งปวงและบุคคลต่างๆ ที่
เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เก่ียวกับเหตุเสียหายต่างๆ  ที่อาจเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
ตลอดเวลา 

    3.7  พนักงาน 
3.7.1   ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้าและ/หรือวิศวกรในสาขาอ่ืน ผู้เป็นภาคีวิศวกรหรือสูงกว่าในสาขา

ไฟฟ้ากำลัง  และ/หรือสาขาอ่ืนซึ่งถูกต้องตาม  พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมการสร้างและอำนวยการติดตั้ง  ให้เป็นไปตามแบบและรายการที่ถูกต้องตามหลักวิชาที่ดี
และต้องเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานในเอกสารการส่งมอบงานด้วย 
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3.7.2  ผู้รับจ้างต้องมีนายงานที่ดีเพ่ือสั่งงานและควบคุมงานในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาปฏิบัติงาน และ
ต้องใช้คนงานที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน  ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาทางช่างที่ดี
ด้วยฝีมือที่ดีตามกฏข้อบังคับต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น  และมีจำนวนคนงานเพ่ิมเติมที่จะปฏิบัติงาน
ให้เสร็จทันตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างถอนคนงาน ที่ผู้ว่า
จ้างเห็นว่าปฏิบัติงานด้วยฝีมือที่ไม่ดีพอผู้รับจ้างต้องหาคนงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 

 
4. แบบใช้งาน ( Shop Drawings ) 
     ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบใช้งานและแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์  ตามที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ เสนอให้
ผู้ว่าจ้าง พิจารณาก่อนดำเนินการติดตั้งขนาดของแบบต้องเท่าแบบของผู้ว่าจ้างหรือขนาดตาม มอก.33 เมื่อผู้
ว่าจ้างรับทราบแล้วต้องส่งแบบพิมพ์ให้ผู้ว่าจ้างสาม (3) ชุด  ภายใน 60 วัน  เพื่อใช้ในการควบคุมงาน 

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

เปลี่ยนแปลงใดๆ  ที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้จัดทำแบบให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนผังและแบบตามที่ สร้างจริง โดยให้
ส่งแบบพิมพ์ 1 ชุด  ซึ่งวิศวกรไฟฟ้าและ/หรือวิศวกรสาขาอ่ืนของผู้รับจ้างลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว
ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในสามสิบ (30) วัน  นับแต่วันที่งานนั้น ๆ  แล้วเสร็จ  แต่ไม่ช้ากว่าวันตรวจทดสอบเพ่ือ
รับงาน เมื่อผู้ว่าจ้างรับทราบหรือแก้และส่งแบบคืนให้ผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้าง ต้องส่ง ต้นฉบับเขียนลงกระดาษ
เขียนแบบชนิดน้ำหนักไม่น้อยกว่า  100/105 กรัม/ต่อตารางเมตร หรือเป็นแบบพิมพ์ลงกระดาษซีเปียร์
หนาชนิดใช้น้ำยาพร้อมแบบพิมพ์อีกสาม (3) ชุดและต้นฉบับแบบพิมพ์ที่ผู้ว่าจ้างรับทราบแล้วให้แก่ผู้
ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินงวดสุดท้ายให้ตามเงื่อนไขการชำระเงินขนาดของแบบให้ใช้เหมือนกับที่
กำหนดสำหรับแบบใช้งาน 

4.2   แบบสำหรับการไฟฟ้าท้องถิ่นผู้รับจ้างต้องจัดทำและพิมพ์แบบตามที่การไฟฟ้าท้องถิ่นต้องการเพ่ือใช้ใน
การตรวจและทดสอบอุปกรณ์และงานที่ผู้รับจ้างทำ 

4.3   หนังสือคู่มือใช้และบำรุงรักษาผู้รับจ้างต้องจัดรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบด้วยวิธีใช้  วิธี
บำรุงรักษา รายการอะไหล่และอ่ืนๆ  เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ  และใช้ระบบเอสไอสำหรับ
อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผู้รับจ้างนำมาใช้จำนวน (2) ชุด  มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนวันตรวจทดสอบเพ่ือรับมอบงาน 

 
5. เงื่อนไขเกี่ยวกับกฏและค่าธรรมเนียม 
     5.1  วัสดุ และอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาจะต้องเป็นของที่ออกแบบสำหรับระบบไฟฟ้าหรือระบบสื่อสาร

หรือระบบอ่ืนที่กำหนดทำขึ้นด้วยระดับฝีมือช่างที่ดีเป็นที่ยอมรับ  เป็นของที่ถูกต้องตามข้อกำหนดความ
ต้องการของ ผู้ว่าจ้างเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนเป็นของที่หน่วยงานของรัฐบาลผู้มีความรับผิดชอบ
ตามกฏหมาย  เช่น  การไฟฟ้าท้องถิ่น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ยินยอมให้ใช้และได้รับความ
ยินยอม  โดยผู้ว่าจ้างแล้ว  ของเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งผลิตมาตรฐานของผู้ทำ ซึ่งทำตามมาตรฐานของ
หน่วยงานมาตรฐานต่างๆ  ที่ยอมรับกัน ทั่วไป  เช่น 

             สมอ.     สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม 
             ANSI     American  National  Standards  Institute 
             NEMA   National  Electrical  Manufacturers Association 
             UL       Underwriters  Laboratories, Inc. 
             BSI       British  Standard  Institute 



  
 

   4-10          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

             JEM     Japanese  Electrical  Manufacturers  Association 
             JIS       Japanese  Industrial  Standard  Committee 
             VDE     Deutsches  Institute  Fur  Normung 
             IEC       International  Electromechanical  Commission 
           วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นของที่ได้รับการรับรอง ( Type  Approved ) โดยสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เช่น  
UL ( Underwriter  Laboratiories, Inc.)  สมอ., CSA. ยกเว้นวัสดุที่ได้รับความยินยอมให้ใช้ได้เป็นกรณีพิเศษ 

 5.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามหลักวิชาทางช่างที่ดี  และเป็นไปตามกฏข้อบังคับของการไฟฟ้าท้องถิ่น กฏ
ข้อบังคับของท้องถิ่น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า กฎข้อบังคับของ  
U.S. National Electrical  Code  ( Ne  Code ), VDE, กฏของ IEC และกฏขององค์การโทรศัพท์หรือผู้
ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานที่เจ้าของกำหนด โดยให้ปฏิบัติตามกฏที่ดีที่สุด ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานที่ผิด
กฎดังกล่าวให้ถูกต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น 

5.3   การติดต่อกับหน่วยงานผู้มีความรับผิดชอบตามกฏหมายของรัฐบาล 
5.3.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าท้องถิ่นจนแล้วเสร็จสมบูรณ์มี

กระแสไฟฟ้าใช้งานได้  พร้อมมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าถาวร ดังนี้ :- 
5.3.1.1  ให้การไฟฟ้าท้องถิ่นกำหนดแบบและวิธีการสำหรับการสร้างท่อร้อยสายแรงสูงใต้ดินและ

บ่อการเดินสายแรงสูงใต้ดิน การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง การติดตั้งหม้อแปลง และ
อ่ืนๆ  ตามท่ีจำเป็น ดังที่กำหนดในแบบ 

5.3.1.2  ให้การไฟฟ้าท้องถิ่นดำเนินการจัดหาและติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินเสาและสาย
ไฟฟ้าแรงสูงและวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ  ตามที่จำเป็น ดังที่กำหนดในแบบ 

5.3.1.3  ให้การไฟฟ้าท้องถิ่นติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าถาวร ( และชั่วคราวด้วยหากจำเป็น )  
รวมทั้งการตรวจและทดสอบอุปกรณ์และติดตั้ง  จนกระทั้งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้งานได้
ครบถ้วนก่อน วันตรวจและทดสอบ เพ่ือตรวจรับมอบงานขั้นสุดท้าย 

 5.3.2   การติดต่อกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ( ทศท. ) หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานที่
เจ้าของกำหนด ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน  กับ ทศท. จนงานแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ ดังนี้ 
5.3.2.1  ให้ ทศท. หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานที่เจ้าของกำหนดกำหนดแบบและวิธีการสำหรับ

การสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก การปักเสาและงานอ่ืน ๆ  ตามที่จำเป็น 
ดังที่กำหนดในแบบ 

5.3.2.2   ให้ ทศท. หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานที่เจ้าของกำหนดดำเนินการจัดหา  และติดตั้ง
สายโทรศัพท์  เสา  และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ตามท่ีจำเป็นดังที่กำหนดในแบบ 

   5.4  ค่าใช้จ่าย 
5.4.1   ค่าธรรมเนียน ค่าตรวจ  และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ต้องชำระให้การไฟฟ้าท้องถิ่นตามระเบียบที่

กำหนดในการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ชำระเอง และไม่รวมอยู่ในค่าจ้าง 
 5.4.2   ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ต้องชำระให้แก่หน่วยงาน  ผู้มีความรับผิดชอบตาม

กฏหมายของรัฐบาล  เช่น  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานที่
เจ้าของกำหนด และอ่ืน ๆ ถ้ามีผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ชำระเองและไม่รวมอยู่ในค่าจ้าง 
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บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

5.4.3   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าตรวจอุปกรณ์ โดยการไฟฟ้าท้องถิ่นและ 
หน่วยงานอ่ืนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทุกชนิดที่ต้องใช้ในงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรายการและแบบผู้รับ
จ้างต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้นและถือเป็นค่าจ้างเหมาสำหรับงานตามรายการและแบบนี้ 

6. เงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจ การทดสอบ การอธิบาย การใช้งานของอุปกรณ์ และการตรวจรับงาน 
 6.1  ผู้รับจ้างจะจ่ายไฟเข้าในวงจร หรือระบบไฟฟ้าใดๆ  ได้เพียงเมื่อเป็นการทดสอบตามขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานเท่านั้น  การจ่ายไฟเข้าวงจรหรือระบบไฟฟ้าใดๆ  เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน จะต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะทำได้ หากกระทำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน ถือ
เป็นการละเมิดสัญญา และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อข้อเสียหาย หรือตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา 

 6.2  การแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลผู้มีอำนาจตามกฏหมายให้มาตรวจและ/หรือทดสอบเพ่ือขอนุญาตนั้น ผู้รับ
จ้างต้องกระทำล่วงหน้าให้สมควรตามช่องเวลา เพ่ือให้งานดำเนินไปได้ทันตามกำหนด ถ้ามีความล่าช้า
เนื่องจากข้อนี้ ผู้รับจ้างจะใช้เป็นข้ออ้างในการต่อเวลาทำงานมิได้ 

 6.3  เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการเหมาะสม ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างทดสอบเพียงบางส่วนของงานก่อน
งานทั้งหมดแล้วเสร็จก็ได้  โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานและเครื่องมือในการทดสอบและเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น การทดสอบตามขั้นตอนก่อนงานทั้งหมดแล้วเสร็จนี้ไม่ถือเป็นเงื่อนไขหรือข้อ
ผูกมัดในการรับงานอย่างใด 

 6.4  เมื่องานแล้วเสร็จ ในการตรวจรับมอบ ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบอุปกรณ์ และทดลองการใช้งานของ
ระบบไฟฟ้าและอ่ืน ๆ  ตามกฏของท้องถิ่น และตามท่ีผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้ทดสอบและทดลอง  เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่างานที่ทำถูกต้องตามรายการและแบบทุกประการ โดยต้องมีผู้แทนของผู้ว่าจ้างร่วมในการทดสอบ
และทดลองด้วยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น 

    6.5   การฝึกอบรมและการชี้แจง 
         6.5.1 ผู้รับจ้างต้องฝึกอบรมพนักงานของผู้ว่าจ้าง ให้สามารถใช้งานและบำรุงรักษาทุกส่วนของระบบงาน
ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำ 
        6.5.2  ในระบบงานที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำ  ถ้ามีวัสดุหรืออุปกรณ์ใดที่จะต้องส่งมอบให้เป็นสมบัติหรือส่งมอบ
ให้ใช้ในการบำรุงรักษาแก่ผู้อ่ืนที่มิใช้ผู้ว่าจ้าง ( เช่น การไฟฟ้าฯ หรือองค์การโทรศัพท์) ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับ 
มอบทราบถึงรายละเอียด  ในการใช้งาน และการบำรุงรักษาของวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ 
   6.6  ป้ายชื่อ 

ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายชื่อติดที่ตู้แผงสวิตซ์จ่ายไฟ บัสเวย์ ท่อร้อยสายเมน อุปกรณ์ ต่างๆ หลอดไฟ
สัญญาณ สวิตซ์พิเศษต่างๆ  เครื่องวัดและอ่ืนๆ เพ่ือแสดงชื่อและขนาดของอุปกรณ์ และการใช้งาน  โดย
ใช้ภาษาไทย(และ/หรือภาษาอังกฤษ) และระบบเมตริกตามข้อความที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้ ป้ายชื่อ ให้ทำ
ด้วยแผ่นพลาสติก และแกะสลักตัวอักษร ซึ่งเมื่อแกะแล้วจะเห็นตัวอักษรได้ชัดโดยไม่ต้องใช้สี หรือใช้ป้าย
ชนิดอื่นตามที่ผู้ว่าจ้างยินยอม  ป้ายต้องยึดติดให้มั่นคงถาวร 

 6.7 การรับประกัน 
6.7.1   ผู้รับจ้างต้องรับประกันเปลี่ยนและ/หรือแก้ไขวัสดุ  อุปกรณ์  และแก้ไขงานตามความเห็นของผู้

ว่าจ้างที่ จำเป็นต้องให้ผู้รับจ้างทำ  เพ่ือให้วัสดุ อุปกรณ์ และงานเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง  
กฏของการไฟฟ้าท้องถิ่นและกฏอ่ืนๆ  ที่กำหนดไว้ให้ปฏิบัติตาม  รวมทั้งข้อผิดพลาดและสิ่งตก
หล่นที่เกิดขึ้นเพราะผู้รับจ้างในการเสนอราคาซึ่งผู้ว่าจ้างตรวจพบ ไม่ว่าก่อนและ/หรือหลังการ
ตรวจรับในระหว่างระยะเวลาการรับประกันผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแก้ไขและ/หรือติดตั้งเพ่ิมเติมตามที่
ผู้ว่าจ้างสั่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างไม่เริ่มดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง
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ภายในสิบห้า (15) วัน   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จ้างผู้อ่ืนหรือดำเนินการเอง  แล้วคิดเงินจากผู้รับจ้างสำหรับ
ค่าใช้จ่ายทุกชนิด 

6.7.2  ผู้รับจ้างต้องรับประกันแก้ไขงานที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนวัสดุ  และอุปกรณ์ที่เสีย และเสื่อมคุณภาพ 
ภายในระยะเวลาสามร้อยหกสิบห้า (365) วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานหรือนับแต่วันที่ผู้
ว่าจ้างเริ่มใช้งานประจำโดยถือวันที่กำหนดก่อนเป็นเกณฑ์ หลอดไฟฟ้าทุกชนิดให้รับประกันเพียง
เฉพาะในกรณีหลอดเสียอนหมดอายุการใช้งาน ( Average Life ) แต่ไม่เกินเก้าสิบ (90) วัน  
สำหรับหลอดมีไส้ธรรมดา และ สามร้อยหกสิบห้า (365) วัน สำหรับหลอดใช้แก๊ส เช่น หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ หลอดแสงจันทร์ เป็นต้น หากผู้รับจ้างไม่เริ่มแก้ไข และดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว
แล้วผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

6.7.3   ในระหว่างระยะเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องมีหลักทรัพย์วางค้ำประกันไว้ตามลักษณะและ
จำนวนเท่าวงเงินค้ำประกันสัญญา โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์นำมาใช้จ่ายได้ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับประกัน 
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หมวดที ่11040  
การทดสอบระบบไฟฟ้าทั่วไป 

 
1. ทั่วไป 
 ข้อกำหนดในตอนนี้ครอบคลุมรายละเอียดของการทดสอบระบบไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับกฎของการไฟฟ้าฯ 

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย และ NEC 
 
2. ขอบเขต 
 เมื่อติดตั้งระบบต่าง ๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องทดสอบระบบไฟฟ้าสื่อสารทั้งภายนอก และ

ภายในอาคาร และส่วนที่รับผิดชอบต่อหน้าผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
ทั้งหมดรวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

 
3. ความต้องการทางด้านเทคนิค 

3.1 ท่อร้อยสายโลหะและชิ้นส่วนที่เป็นโลหะซึ่งฝังในดินให้ทาด้วยสารประเภท แอสฟัลด์ เช่น ทาฟลิ้นโค๊
ตด้านนอกให้ทั่วอย่างน้อย 3 ครั้ง 

3.2 การทดสอบระบบ ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำจะถูกป้อนกระแส ไฟฟ้าและ อุปกรณ์
ไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ในสภาพเหมือนถูกใช้งานปรกติ  รีเลย์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องปรับแต่งให้อยู่ใน
ระบบที่ต้องการ หากพบว่ามีอุปกรณ์ไม่ทำงานหรือคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการ ผู้รับจ้างต้อง
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที 

3.3 การทดสอบอุปกรณ์ ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วทำการตรวจสอบหน้าที่และ
การทำงานตลอดจนคุณสมบัติของอุปกรณ์ดังกล่าว ความบกพร่องหรือความเสียหายจากผลของการ
ติดตั้ง ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที 

3.4 การทดสอบดวงโคม ดวงโคมไฟฟ้าทั้งหมดต้องถูกทดสอบ โดยการเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ต่อเนื่องกันเป็น
เวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดหากพบว่ามีความเสียหายต้องแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงโดยทันที 

3.5 การทดสอบฉนวน อุปกรณ์ท่ีมีฉนวนทุกชนิดจะต้องถูกทดสอบดังนี้ 
- วงจรไฟฟ้าแสงสว่างให้ปลดอุปกรณ์ป้องกันที่เป็นตัวเมนออกจากวงจร แต่ดวงโคมไฟฟ้า

ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งต่อเชื่อมวงจร ค่าความต้นทานฉนวนที่ผ่านระหว่างสายกับสาย  และ
สายกับดินต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกโอห์ม  เมื่อวัดด้วยเครื่องมือไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลด์ 
เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 30 วินาที 

- สายป้อนหรือสายป้อนย่อย ปลดปลายสายออกทั้งสองข้างเพ่ือทำการทดสอบ ป้อน
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 500 โวลด์  เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 0.5 เมกโอห์ม เช่นกัน 

3.6 การทดสอบแรงดันตก วัดแรงดันไฟฟ้าตก จากหม้อแปลงถึงโหลดต่าง ๆ  แรงดันไม่ความตกเกิน 5% 
และในกรณีแรงดันไฟฟ้า ตำกว่า 24 kV ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและแก้ไขแท็ป (Tap) ของหม้อแปลง
ให้เหมาะสม 

3.7 การทดสอบระบบดิน วัดค่าความต้านทานของดินของระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า และการ
ต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีค่าความต้านทานของดินไม่เกิน 50 โอห์ 
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3.8 สำหรับวงจรแสงสว่าง และเต้า ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ตัดวงจรและสวิทช์ต่าง ๆ อยู่ใน 
ตำแหน่งเปิดต้องวัดค่าความต้านทานของฉนวนได้ไม่น้อยกว่า 0.5 เมกโอห์ม ในทุก ๆ กรณ ี

3.9 สำหรับ FEEDER และ SUB-FEEDER ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสองทาง แล้ววัดค่า 
ความต้านทานของฉนวน ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกโอห์ม ในทุกๆ กรณี 

 
 

หมวดที ่11050  
การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี 

 
1. ความต้องการทั่วไป 
 1.1 ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนนำเข้าไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน และ

หรือ การทาสีตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสี 
โดยเคร่งครัด เครื่องจักร อุปกรณ์หรือวัสดุใดๆ ที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อนและทาสีจาก โรงงานผู้ผลิต
มาแล้ว หากตรวจพบว่ามีรอยถลอก ขูด ขีด รอยคราบสนิมจับและอ่ืนๆ ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซม ขัดถูและ
ทาสีให้เรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 

 1.2 ในระหว่างการทาสีใดๆ ก็ตามผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยอดลงบนพ้ืนผนังและอุปกรณ์
ใกล้เคียงอ่ืนๆ หากเกิดการหยดเปื้อนต้องทำความสะอาดทันทีผลเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

2. การเตรียมและการทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี 
 2.1 พ้ืนผิวโลหะที่เป็นเหล็กหรือโลหะท่ีมีส่วนผสมของเหล็ก 

ก. ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเชื่อมและตำหนิต่างๆ  จากนั้นใช้แปรงลวดหรือกระดาษทราย
ขัดผิวงานให้เรียบร้อยและปราศจากสนิมหรืออาจใช้วิธีพ่นทราย เพ่ือจำกัดคราบสนิม และ
เศษวัตถุแปลกปลอมออก จากนั้นจึงทำความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมัน  หรือน้ำมัน
เคลือบผิวหลงเหลืออยู่ โดยใช้น้ำมันประเภทระเหยไว (Volatile Solvent) เช่น ทินเนอร์
หรือน้ำมันก๊าดเช็ดถูหลายๆ ครั้งแล้วใช้น้ำสะอาดล้างอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาดพร้อมกับ
เช็ดหรือเป่าลมให้แห้งสนิทจึงทาสีรองพ้ืนตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด 

ข. กรณีท่ีผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อนต้องขูดสีเดิมออกก่อนจึงเริ่มทำตามกรรมวิธีดังกล่าว 
ข้างต้น 

 2.2 พ้ืนผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก 
ให้ทำความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยน้ำมันสนห้ามใช้เครื่องขัดหรือแปรงลวดโดย

เด็ดขาด แล้วจึงทาสีรองพ้ืน 
 2.3 พ้ืนผิวสังกะสีและเหล็กท่ีเคลือบสังกะสี 
  ให้ใช้น้ำยาเช็ดถูเพ่ือขจัดคราบไขมันและฝุ่นออกก่อนทาสีรองพ้ืน 
 2.4 พ้ืนผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง 
  ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น้ำยาเช็ดถูกำจัดฝุ่นก่อนทาสีรองพ้ืน 
3. การทา หรือพ่นสี 
 3.1 ในการทาสีแต่ละขั้นต้องให้สีที่ทาไปแล้วแห้งสนิทก่อนจึงให้ทาสีขั้นต่อๆ ไปได้ 
 3.2 สีที่ใช้ทาประกอบด้วยสี 2 ส่วนคือ 
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  ก. สีรองพ้ืนใช้สำหรับป้องกันสนิม และ/หรือเพ่ือให้ยึดเกาะระหว่างสีทับหน้ากับผิวงาน 
ข. สีทับหน้าใช้สำหรับเป็นสีเคลือบขั้นสุดท้าย เพ่ือให้เป็นการแสดงรหัสของระบบต่างๆ  

ชนิดสีที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม 
 3.3 ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ ให้เป็นไปตามระบุในตาราง 3.1   
 

ตาราง 3.1 การใช้ประเภทสีตามชนิดของวัสดุในสภาวะแวดล้อม 
                         
                   ชนิดของผิววัสดุ 
 

              
              บริเวณทั่วไป 

        
        บริเวณที่มีความชื้นสูง, 
      บริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

 
-  Black Steel Pipe 
-  Black Steel Hanger & Support 
-  Black Steel Sheet 
-  Switchboard, Panel Board  
ซึ่งทำจาก Black Steel Sheet 

 
ชั้นที่ 1 Red Lead Primer 
ชั้นที่ 2 Red Lead Primer 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Alkyd 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า Alkyd 

 
ชั้นที่ 1 Epoxy Red Lead Primer 
ชั้นที่ 2 Epoxy Red Lead Primer 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Epoxy 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า Epoxy 

 
-  Galvanized Steel Pipe 
-  Galvanized Steel Hanger & Support 
-  Galvanized Steel Sheet 
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุรหัสสีให้ใช้สีทับหน้า 
เป็นสีอลูมิเนียม 

 
ชั้นที่ 1 Wash Primer 
ชั้นที่ 2 Zinc Chromate Primer 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Alkyd 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า Alkyd 

 
ชั้นที่ 1 Wash Primer 
ชั้นที่ 2 Epoxy Red Lead Primer 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Epoxy 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า Epoxy 

 
-  Cast Iron Pipe รวมถึงท่อใต้ดิน 

 
ชั้นที่ 1 Coal Tar Epoxy 
ชั้นที่ 2 Coal Tar Epoxy 

 
ชั้นที่ 1 Coal Tar Epoxy 
ชั้นที่ 2 Coal Tar Epoxy 

 
-  PVC Pipe 
-  Plastic Pipe 

 
ชั้นที่ 1 Wash Primer 
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า  
Chlorinated Rubber 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า 
Chlorinated Rubber 

 
ชั้นที่ 1 Wash Primer 
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า  
Chlorinated Rubber 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Chlorinated 
Rubber 

 
-  Copper Tube 
-  Stainless Steel Pipe/Sheet 
-  Aluminum Pipe/Sheet 
-  Light Alloy 
-  Lead 
-  Conduit Clamp 

 
ชั้นที่ 1 Wash Primer 
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า Alkyd 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Alkyd 

 
ชั้นที่ 1 Wash Primer 
ชั้นที ่2 สีทับหน้า Epoxy 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Epoxy 

-  Closed Cell Insulation    
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ใช้แถบสีแสดงรหัสสี 
หมายเหตุ   ในกรณีที่มีการซ่อมสีเนื่องจากการเชื่อม การตัด การเจาะ การขัดหรือการทำเกลียวให้ใช้สีรองพ้ืน จำพวก 
Zinc 
Rich Primer ก่อนลงสีทับหน้า 
4. รหัสสีและสีสัญลักษณ์ 
 4.1 งานระบบไฟฟ้า 
  (1) ให้แสดงรหัสสีที่ Clamp ของท่อร้อยสาย 
  (2) รหัสสีที่ท่อร้อยสายต้องทำเป็นแถบสีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 100 มม. ในตำแหน่งใกล้ๆ กับ 

กล่องต่อแยกสาย 
  (3) ที่ฝากล่องต่อแยกสายและกล่องดึงสายให้ทาหรือพ่นสีตามรหัสและมีอักษรสัญลักษณ์กำกับ 
  (4) กำหนดสีของรหัสและสัญลักษณ์ต่างๆ ตามตาราง 4.1 

 
ตาราง 4.1 รหัสสีและสัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า 

  ลำดับ                                       รายละเอียด ตัวอักษร รหัสสี  สีสัญลักษณ์ 
1. ท่อ-ราง สายไฟฟ้ากำลังปกติ N แดง ดำ 
2. ท่อ-ราง สายไฟฟ้าสำคัญ E เหลือง แดง 
3. ท่อ-ราง สายไฟฟ้าสำคัญมาก (วงจรช่วยชีวิต) V เหลือง แดง 
4. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ FA ส้ม แดง 
5. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบเสียง S ขาว ดำ 
6. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบ AV AV ขาว ดำ 
7. ท่อ-ราง สายสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์รวม MA ขาว ดำ 
8. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบโทรทัศน์วงจรปิด CC น้ำเงิน ดำ 
9. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบรักษาความปลอดภัย SEC น้ำเงิน ดำ 
10. ท่อ-ราง สายสัญญาณนาฬิกาไฟฟ้า CL น้ำตาล ดำ 
11. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบการจัดพลังงาน (BAS) BAS ฟ้า ดำ 
12. ท่อ-ราง สายสัญญาณโทรศัพท์ TEL เขียว ดำ 
13. ท่อ-ราง สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ COMP ดำ ขาว 
14. อุปกรณ์ยึดแขวนท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ - เทาเข้ม - 
15. Distribution Board & Motor Control Board ระบบไฟฟ้าปกติ - งาช้าง ดำ 
16. Distribution Board & Motor Control Board ระบบไฟฟ้า

ฉุกเฉิน 
- งาช้าง แดง 

17. Busbar และสายไฟฟ้า เฟส A (R) - น้ำตาล - 
18. Busbar และสายไฟฟ้า เฟส B (S) - ดำ - 
19. Busbar และสายไฟฟ้า เฟส C (T) - เทา - 
20. Busbar และสายไฟฟ้าสายศูนย์ (N) - ฟ้า - 
21. Busbar และสายไฟฟ้าสายดิน (G) - เขียว - 
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หมวดที่ 12010 
ระบบและวิธีติดตั้ง 

 
1.  ระบบไฟฟ้า 
     1.1  ระบบไฟฟ้าแรงสูง ให้ใช้ตามระบบที่การไฟฟ้าท้องถิ่นกำหนด 
     1.2  ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ใช้ระบบ  230/400  โวลต์  3  เฟส  4  สาย  50  แฮร์ตซ์ 
     1.3  ระบบสีของสายไฟและบัสบาร์ 
          1.3.1 ระบบไฟฟ้า 230/400  โวลท์  3  เฟส  4  สาย  ให้ใช้ระบบสีดังนี้ 
                    สายเฟส A  ใช้ สายสีน้ำตาล 
                    สายเฟส B       ใช้ สายสีดำ 
                   สายเฟส C       ใช้ สายสีเทา 
                    สายศูนย์         ใช้ สายสีฟ้า 
                    สายดิน          ใช้ สีเขียวแถบเหลือง หรือใช้สายทองแดงเปลือย 
          1.3.2  ระบบไฟฟ้า  230  โวลท์ 1  เฟส  2  สาย  ให้ใช้ระบบสีดังนี้ 
                    สายเฟส         ใช้ สายสีน้ำตาล 
                    สายศูนย์         ใช้ สายสีฟ้า 
                    สายดิน          ใช้ สีเขียวแถบเหลือง หรือใช้สายทองแดงเปลือย 
      1.3.3  สายขนาดใหญ่และสายอ่ืนที่มีทำเฉพาะสีเดียว ให้ใช้ได้แต่ต้องใช้สี หรือเทปสีทำเครื่องหมายที่

สายไฟทุกแห่งที่มีการต่อสาย และการต่อเข้าขั้วของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
           1.3.4  บัสบาร์  ( Bus bar )  ให้ทาสีหรือเทปสีตามระบบสีดังกล่าวข้างต้น 
 
2. การต่อลงดิน ( Grounding System ) 
     2.1  การต่อลงดิน ต้องทำให้ได้ครบตามความต้องการของข้อบังคับนี้ 
          2.1.1  ประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง "ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า " หมวด 6” 
          2.1.2  กฎของการไฟฟ้าท้องถิ่น 
  2.1.3 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย วสท. 2556 
          2.1.4  มาตรฐานของ NEC 
         ถ้ามีการขัดแย้งกันในข้อบังคับดังกล่าว จะต้องเลือกทำตามข้อบังคับที่เข้มงวดมากที่สุด 
     2.2  สิ่งที่ต้องต่อลงดิน สิ่งต่อไปนี้ต้องต่อลงดิน 
          2.2.1  สายศูนย์ ( Neutral ) 
          2.2.2  เปลือก หรือโครง หรือฝาครอบหรือท่ีล้อมท่ีเป็นโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง 

       2.2.3  ทางเดินสายที่เป็นโลหะ ท่อน้ำที่เป็นโลหะ โครงลิฟต์ที่เป็นโลหะกรอบและทางวิ่งของเครื่องยก
ไฟฟ้าหรือสิ่งอ่ืนที่เป็นโลหะเเละไม่ได้ทำหน้าที่ให้กระเเสไฟฟ้าไหลผ่านเเต่อาจมีกระเเสไฟฟ้ารั่วไหลมาถึง
ได ้

     2.3  วัสดุที่ใช้ในการต่อลงดิน 
2.3.1  สายดินต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเรื่องที่กล่าวถึงสายไฟเป็นสายเปลือยหรือหุ้มฉนวนสีเขียว

แถบเหลืองมีขนาดตามที่กำหนด 
          2.3.2  รางเดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟที่เป็นโลหะ ไม่ให้ใช้เป็นสายดิน        
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          2.3.3  หลักดิน โดยปรกติให้ใช้แท่งเหล็กฉาบทองแดงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15.87 มม. (3/4 
นิ้ว) มีความยาวไม่น้อยกว่า 3,000 มม. ในกรณีที่ต้องการปักหลักดินให้ลึกกว่า 3,000 มม. อาจจะใช้แท่งเหล็กฉาบ
ทองแดงที่มีขนาดความยาวต่างๆ ได้  โดยใช้ข้อต่อแบบมีเกลียวต่อให้ได้ความยาวตามต้องการที่ยึดสายดินเข้ากับ
หลักดินต้องทำด้วยโลหะทีไม่ผุกร่อนและไม่มีปฏิกิริยาที่เรียกว่า Galvanic Action กับสายดิน และหลักดิน ใน
กรณีที่สภาพดินไม่เหมาะสมอาจใช้แผ่นเหล็กหุ้มทองแดง หรือชุบสังกะสีหนาอย่างน้อย 6.35  มม. ขนาดอย่าง
น้อย 0.186 ตร.ม.   
 2.4  วิธีการต่อลงดิน 
          2.4.1  วิธีการต่อลงดินนี้ใช้กับระบบไฟด้านแรงต่ำ 230/400 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 แฮร์ตซ์ ใช้สายศูนย์
ต่อลงดิน 
          2.4.2  สายดินที่ต่อลงดินจะต้องมีการป้องกันไม่ให้ขาดหรือเป็นอันตรายได้ 
          2.4.3  หลักดินจะต้องปักลึกลงในดินอย่างน้อย 3,000 มม. เมื่อติดตั้งแล้วต้องวัดค่าความต้านทานว่ามีไม่
เกิน 5 โอห์ม  ถ้าเกินให้ปักหลักดินขนาดเท่าเดิมเพ่ิมตามที่จำเป็น โดยอยู่ห่างจากหลักดินอันแรกไม่น้อยกว่า 
1,830 มม.  แล้วต่อสายดินเชื่อมเข้าหากัน 
          2.4.4  การเชื่อมต่อสายดินกับสายดินสายดินกับหลักดิน ให้ ใช้  Exotherm ic Welding หรือ  
Compression Connector ที่ทำสำหรับใช้กับระบบสายดิน และรับรองโดยULหรือสถาบันอื่นที่เทียบเท่า 
          2.4.5  การต่อลงดินกับอุปกรณ์ ให้ใช้หางปลาและสลักเกลียว 
 
3.  การติดตั้งท่อร้อยสาย 
     3.1  การติดตั้งทั่วไป 
          3.1.1  การติดตั้งท่อร้อยสายให้เลือกขนาดและชนิด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยกฏของการไฟฟ้า
ท้องถิ่นหรือตามข้อกำหนดใน  NE Code ข้อ 300 อย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้มงวดหรือดีกว่านอกจากได้ระบุเป็นอย่าง
อ่ืนในแบบหรือข้อกำหนดท่อโดยทั่วไปที่ไม่ได้ระบุชนิดให้หมายถึงท่อ EMT และถ้าไม่ได้ระบุขนาดให้หมายถึงท่อ
ขนาด 1/2 นิ้ว 
          3.1.2  ข้อต่อท่อที่อยู่นอกอาคารหรือฝังในคอนกรีตใช้ชนิดกันน้ำ 
          3.1.3  ท่อร้อยสายที่ไม่ใช่โลหะห้ามดัดงอ  ให้ใช้ท่อหรือข้อต่อโค้งที่มีรัศมีความโค้งเพียงพอหรือใช้กล่อง
ต่อสายยกเว้นท่อ PVC ที่ยอมให้ทำท่อให้โค้งได้โดยวิธีใช้ความร้อนแต่ต้องทำไม่ให้ท่อเสียหายหรือตีบเล็กเกินควร 
          3.1.4  ปลายท่อต้องทำให้หมดความคมด้วยเครื่องมือลบคม ( Reamer ) ท่อต่อเขา้กล่องต่อสายและกล่อง
อ่ืน ต้องมีข้อต่อเข้ากล่องใส่ไว้จุดจ่ายไฟทุกจุดและสวิตซ์ต้องมีกล่องต่อสายเหล็กอาบสังกะสี (Outlet Box ) ขนาด
ที่เหมาะสม 
          3.1.5  ตัวยึดและตัวแขวน ให้ใช้เหล็กอาบสังกะสีทั้งหมด 
 
     3.2  การใช้ท่อ 
          3.2.1  ท่อร้อยสายทั่วไปที่ฝังในคอนกรีตให้ใช้ท่อ IMC และต้องเดินฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตที่มีความหน้าไม่
น้อย กว่า 50  มม. 
          3.2.2  ท่อเดินฝังข้างผนังหรือในเสา อนุญาตให้ใช้ท่อ EMT ได้  แต่อุปกรณ์ประกอบท่อทั้งหมดต้องเป็น
ชนิดป้องกันน้ำ 
          3.2.3  ท่อเดินลอยในฝ้า หรือท่อเดินลอยที่ระดับสูงกว่า 2,500 มม. และปลอดภัยจากอันตราย  ที่อาจเกิด
จากการกระแทกจากภายนอกให้ใช้ท่อชนิด  EMT 



  
 

   4-19          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

          3.2.4  ท่อเดินลอยที่ระดับต่ำกว่า  2,500 มม.  ให้ใช้ท่อ  IMC 
          3.2.5  การติดตั้งท่อผังดินโดยตรงที่กำหนดให้ใช้ท่อ IMC หรือ RSCจะต้องทาด้วยสารประเภท  
Bituminus ( เช่น  Flintkote )  อย่างน้อย 3 ชั้น  เพื่อป้องกันการผุกร่อน 
          3.2.6  ท่อที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือน  เช่น  มอเตอร์ และท่อชนิดอ่อนที่อยู่ในที่เปียกชื้นและ
นอกอาคารให้ใช้ชนิดกันน้ำ 
 
4.  การเดินสายและเครื่องประกอบการเดินสาย 
     4.1  การติดตั้งสายไฟในทางเดินสายไฟโดยทั่วไป 
          4.1.1  การติดตั้งสายไฟ ผู้รับจ้างต้องตรวจก่อนว่าสายไฟมีสภาพดี ถูกต้องตามข้อกำหนดของสายไฟ
ประเภทที่จะใช้นั้นๆ  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสายไฟและผู้รับจ้างพบว่าสายไฟนั้นๆ  มีสภาพไม่ถูกต้ องตาม
ข้อกำหนด  ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบและต้องไม่นำสายไฟนั้น ๆ ไปติดตั้ง 
          4.1.2  ผู้รับจ้างจะติดตั้งสายไฟในทางเดินสายไฟได้ต่อเมื่อได้ติดตั้งทางเดินสายไฟในช่วงนั้นๆ  เรียบร้อย
และยึดอยู่กับที่ม่ันคงดีแล้ว 
          4.1.3  ก่อนร้อยสายไฟเข้าในทางเดินสายไฟใด ๆ  จะต้องตรวจดูก่อนว่าสายไฟแต่ละเส้นมีขนาด ชนิดและ
สีถูกต้อง และทางเดินสายไฟมีขนาดถูกต้อง ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขเสียก่อน 
          4.1.4 ก่อนร้อยสายไฟเข้าในทางเดินสายไฟใด ๆ  จะต้องตรวจก่อนว่าไม่มีวัสดุที่จะเป็นอันตรายต่อฉนวน 
หรือ เปลือกนอกของสายไฟถ้ามีจะต้องนำออกเสียก่อนและทำความสะอาดทางเดินสายไฟให้เรียบร้อยในการทำ
ความสะอาดห้ามใช้วัสดุที่จะเป็นอันตรายต่อทางเดินสายไฟ หรือฉนวนหรือเปลือกนอกของสายไฟ 
          4.1.5  ในการร้อยสายเข้าทางเดินสายไฟ ต้องระวังไม่ให้เกิดแรงดึงในสายเกินกว่าที่ผู้ผลิตสายแนะนำไว้อัน
อาจจะทำให้สายไฟเสียหายได้ถ้าพบว่ามีแรงดึงในสายสูงถึงระดับที่ผู้ผลิตสายแจ้งไว้ต้องหยุดการดึงสายเพ่ือหา
สาเหตุและแก้ไขเสียก่อนจึงจะดึงสายต่อไปได้ 
          4.1.6  สายไฟที่เดินเข้าในแผงจ่ายไฟ หรืออุปกรณ์อ่ืนที่คล้ายกัน  จะต้องจัดให้เป็นระเบียบใช้เชือกหรือ
สายรัดผูกหรือรัดไว้เป็นหมวดหมู่ 
          4.1.7  สายไฟแต่ละเส้นจะต้องมีการทำเครื่องหมายให้ทราบได้ถึงวงจร และหน้าที่ของสายไฟนั้น ๆ   
เครื่องหมายเหล่านี้ให้ทำไว้ที่สายตรงที่อยู่ในกล่องดึงสายกล่องต่อสายและ/หรือในบ่อร้อยสาย และตรงปลายที่ต่อ
สายเข้าอุปกรณ์ ถ้าในแบบได้ระบุชื่อหรือเครื่องหมายที่ แสดงถึงวงจรหรือหน้าที่ของสายไฟนั้นๆ ไว้ให้ทำ
เครื่องหมายให้ตรงกับที่ระบุไว้ในแบบ 
          4.1.8  สายไฟที่ติดตั้งในทางเดินสายไฟที่เดินในแนวดิ่ง จะต้องยึดให้มั่นคง โดยทำตามมาตราฐานใน  
NEC 
          4.1.9  เมื่อร้อยสายเข้าทางเดินสายไฟแล้ว ต้องเหลือปลายสายไว้ให้เพียงพอสำหรับต่อเข้าที่กล่องต่อสาย
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  หากตัดสั้นเกินไปหรือไม่พอเพียงสายไฟที่ร้อยไปแล้วจะต้องเปลี่ยนใหม่และห้ามนำของเก่าไป
ใช้อีกโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ 
          4.1.10 การต่อสายขนาด 6 ตร.มม. หรือเล็กกว่าให้ต่อด้วย  Pressure Connector หรือ Wire nut สาย 
ที่มีขนาดโตกว่าให้ใช้ต่อด้วย  Compression Connector  ถ้าหัวต่อสายเป็นโลหะเปลือยต้องใช้  Vinyllastic  
Plastic Tape พันโดยทับกันประมาณ 50% 3 ชั้นและให้พันเลยเข้าไปที่สายไฟประมาณ 2 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง  
สายไฟ 
          4.1.11 เมื่อร้อยสายหรือเดินสายแต่ละช่วงแล้วเสร็จ และโดยที่ยังไม่ต่อสายไปหาสายช่วงอ่ืน ๆ  หรือยังไม่
ต่อเข้าสู่อุปกรณ์  ให้ทดสอบก่อนว่าสายแต่ละเส้นไม่ขาดและไม่รั่วลงสู่ทางเดินสายหรือรั่วไปหาสายเส้นอ่ืนๆ  ทุก
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เส้นที่อยู่ร่วมในทางเดินสายเดียวกันวิธีทดสอบให้ใช้ตามที่กำหนดในมาตรฐานของสายประเภทที่ใช้นั้นๆ  ถ้ามีสาย
เสียต้องเปลี่ยนและทดสอบใหม่ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ 
          4.1.12 สายไฟที่เดินออกจากทางเดินสายเข้าในแผงจ่ายไฟแผงจ่ายไฟย่อยหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  ต้องจัดให้
เป็นหมวดหมู่ได้ระเบียบโดยใช้เชือกหรือที่รัดสาย สายไฟที่ยาวเกินจำเป็นต้องตัดทิ้งปลายที่ต่อเข้าขั้วต่อที่อุปกรณ์
ทุกอย่างต้องต่อให้แน่น 
          4.1.13 ขนาดสายป้อนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาระการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริงจึงให้ผู้รับจ้ างขอรับทราบ
ขนาดที่แน่นอนจากผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องก่อนดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟและสั่งซื้อสายไฟ 
          4.1.14 การเดินสายไฟฟ้าขนาดเล็กโดยไม่มีท่อร้อยสายให้ใช้เข็มขัดอลูมิเนียม ยึดสาย โดยเข็มขัดต้องมี
ระยะห่างกันไม่เกิน 150 มม. 
          4.1.15 การต่อสายโทรศัพท์ และสายสัญญาณให้ต่อในกล่องต่อสาย  และต้องใช้หัวต่อแบบที่ไม่ต้องปอก
สาย  โดยมีวัสดุใส่เพื่อกันความชื้น 
 
   4.2  การเดินสายในท่อ 
          4.2.1  ถ้าประสงค์จะใช้ลวดดึงสาย ผู้รับจ้างต้องจัดหาเองและจะร้อยลวดดึงสายได้ เมื่อได้ติดตั้งท่อสายไฟ
ในช่วงที่จะร้อยลวดดึงสายเรียบร้อยและยึดอยู่กับที่ม่ันคงดีแล้ว 
          4.2.2  ให้ร้อยสายไฟที่จะเดินในท่อร้อยสายพร้อมกันทั้งชุดในคราวเดียวถ้าประสงค์จะใช้วัสดุที่ช่วยลด
ความฝืดในการร้อยสายจะต้องใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อท่อร้อยสายหรือฉนวนหรือเปลือกนอกของสายไฟ และ
ต้องเป็นวัสดุที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้ 
          4.2.3  สายไฟที่เดินระหว่างทางเข้าและทางออกของท่อร้อยสาย แต่ละช่วงจะต้องเป็นความยาวเดียวกัน
ไปตลอดห้ามต่อสายในท่อร้อยสายการต่อสายจะทำได้เฉพาะในกล่องที่เป็นทางเข้าออกของสายเท่านั้น 
          4.2.4  ขนาดของท่อร้อยสายที่กำหนดเป็นขนาดขั้นต่ำ และจำนวนสายในท่อที่แสดงในแบบ ได้แสดงไว้
เพ่ือเป็นแนวทางเท่านั้นจำนวนสายที่แสดงในแบบโดยเฉพาะวงจรดวงโคมและเต้ารับอาจคลาดเคลื่อนได้จึงให้ผู้
เสนอราคาตรวจสอบความถูกต้องของขนาดท่อและจำนวนสายก่อนการเสนอราคาหากขนาดท่อเล็ก               
ไปหรือจำนวนสายไม่ถูกต้องให้เปลี่ยนทำให้ถูกต้องขนาดท่อให้ถือตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  
   สำหรับประเทศไทย ทั้งนี้โดยถือว่าผู้เสนอราคาได้เสนอราคาไว้ในฐานะที่จะต้องทำให้ถูกต้องด้วย
แล้วจึงจะไม่มีการเพ่ิมราคาให้จากราคาที่ได้เสนอไว้ในกรณีที่จำเป็น ต้องมีการเปลี่ยนขนาดท่อ และจำนวนสายให้
ถูกต้อง 
         4.2.5 ท่อร้อยสายไฟฟ้าต้องอยู่ห่างจากท่อร้อยสายโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 51 มม.  ห้ามร้อยสายโทรศัพท์
ผ่านเข้าไปในกล่องต่อสายหรือท่อร้อยสายเดียวกับสายไฟฟ้า 
 
    4.3  การเดินสายในรางร้อยสาย ( Wireway ) 
          4.3.1  พ้ืนที่หน้าตัดทั้งหมดของสายไฟทุกเส้นที่เดินในรางร้อยสายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20% ของ
พ้ืนที่หน้าตัดภายในของรางร้อยสายตรงช่วงที่สายเดินผ่านไป  จำนวนสายไฟที่เดินใน  Wireway ต้องไม่เกิน30  
เส้น  โดยไม่นับรวมสายที่มีกระแสไฟไหลเพียงชั่วคราวหรือสายดินทั้งนี้มีข้อยกเว้นตามมาตรฐาน NEC 
          4.3.2  การต่อสายหรือต่อแยกสายใน  Wireway  เมื่อทำแล้วต้องพันสายตรงที่ต่อด้วยเทปให้เรียบร้อยทั้ง
สายไฟข้อต่อ และวัสดุอ่ืนๆ  ที่ใช้ในการต่อสายต้องกินเนื้อที่รวมกันไม่เกิน 75% ของพ้ืนที่หน้าตัดภายในช่องราง
ร้อยสาย 
     4.4  การเดินสายในรางวางสาย ( Cable  Tray ) 
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         4.4.1  เมื่อต้องการต่อสายไฟในช่วงที่เดินในรางวางสายต้องต่อสายและพันเทปปิดข้อต่อด้วยวิธีที่ยอมรับ   
ส่วนที่ต่อสายจะต้องไม่สูงพ้นขอบกั้นของรางวางสายขึ้นมาจุดที่ต่อสายต้องอยู่ตรงทีๆ เข้าถึงเพ่ือการตรวจตราหรือ
บำรุงรักษาได้ง่าย 
          4.4.2  การเดินสายในรางวางสายทั้งที่อยู่ในแนวนอนและแนวตั้งต้องยึดสายที่เดินไปกับพ้ืนรางให้มั่นคง 
          4.4.3  ถ้ามีสายไฟที่ใช้งานแบบวงจรต่อขนานเดินในรางวางสาย  ต้องจัดสายสำหรับวงจรต่อขนานนั้นรวม
เป็นชุดๆ  โดยแต่ละชุดมีสายของไฟแต่ละเฟส สายศูนย์ไม่เกิน 1 เส้น และสายดิน (หากมี) ครบถ้วนในแต่ละชุด 
          4.4.4  จำนวนสายที่จะเดินได้ในรางวางสายแต่ละขนาด  ต้องไม่เกินกว่าที่กำหนดใน NEC และต้องจัดวาง
สายในรางวางสายให้ได้ตามความต้องการของ NEC  
 

5. การติดตั้งแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อย สวิทซ์ เต้ารับ ดวงโคม และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอุปกรณ์ใน
ข้อกำหนดนี้ต้องทำให้ถูกต้องตามกฏที่กำหนดไว้ใน "ประกาศกระทรวงมหาดไทย"   "กฏของการไฟฟ้าท้องถิ่น"  
และ  NEC  ดังระบุไว้ในเรื่องเง่ือนไขทั่วไปและดังที่จะระบุต่อไปนี้ 

 5.1  การติดตั้งแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อย 
         5.1.1  การติดตั้งให้ติดลอยหรือฝังตามที่กำหนดในรายการ การยึดติดกับผนังปูนให้ใช้  Expansion  Bolt  
แบบปลอกโลหะยึด  ถ้าเป็นผนังไม้หรือโลหะให้ใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดแผงติดสูงจากพ้ืน 1,500 มม วัด
ถึงแนวศูนย์กลางของแผงหรือสูงตามที่จะกำหนดในระหว่างติดตั้งแต่ส่วนที่สูงที่สุดของสวิทซ์ตัดตอนต้องสูงไม่เกิน 
1,900 มม.  นอกเหนือจากท่อที่ใช้ร้อยสายเข้าแผงแล้ว แผงที่ฝังจะต้องวางท่อว่างขนาด  25.4 มม. (1 นิ้ว)  อย่าง
น้อย 2 ท่อขึ้นไปทิ้งไว้ในฝ้า และอีก  2 ท่อลงไปใต้พ้ืน หรือจำนวน และขนาดตามที่กำหนดในแบบการติดตั้งแผง
สวิทซ์จ่ายไฟย่อยกับโครงสร้างโลหะห้ามใช้วิธีเชื่อม 
         5.1.2  อุปกรณ์ท่ีอำนวยความสะดวกในการติดตั้งต่างๆ  ที่ทำสำเร็จรูปมาจากผู้ผลิตแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อย   
เช่น Knockout  รูสำหรับร้อยสลักเกลียวเพ่ือยึดตู้ ห้ามแก้ไขหรือทำเพ่ิมเติม นอกจากจะได้รับอนุมัติก่อน 
         5.1.3  ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันผิวและสีของแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อยไม่ให้ถลอกเสียหาย  ระหว่างการติดตั้ง
และก่อนส่งมอบงาน  ถ้าเกิดการเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนของหรือซ่อมแซมให้เหมือนสภาพของเดิมหรือตามที่
ผู้ว่าจ้างพอใจ  โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 
         5.1.4  เมื่อติดตั้งแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อย  ต้องติดตั้งให้ส่วนล่างของตู้อยู่ในแนวนอนโดยผิดพลาดได้ไม่เกิน 
0.5 มม. ต่อ 150 มม. การติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในตู้  หรือร้อยสายไฟจะทำได้เมื่อยึดตัวตู้มั่นคงดีแล้วด้วย 
         5.1.5  ผู้รับจ้างต้องรักษาแผ่นป้ายสำหรับแสดงรายละเอียดของวงจรต่าง ๆ  ประจำตู้ไว้อย่าให้หาย และ
ต้องกรอกรายการในแผ่นป้ายนั้น ๆ  ให้ครบและถูกต้อง 
 
  5.2  การติดตั้งสวิทซ ์
         5.2.1  สวิทซ์ให้ติดสูงจากพ้ืน 1250 มม.  วัดถึงแนวศูนย์กลางของสวิทซ์  หรือตามที่กำหนดในแบบ 
         5.2.2  สวิทซ์ให้ติดฝังเรียบในผนัง โดยใช้กล่องโลหะและต้องต่อลงดิน ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องติดลอย       
ให้ติดตั้งโดยใช้กล่องโลหะหล่อแบบติดลอยนอกจากในกรณีที่ใช้สวิทซ์พิเศษที่จำเป็นต้องใช้กล่องพลาสติกแบบติด
ลอยจึงจะใช้ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
         5.2.3  ในกล่องแต่ละกล่องที่ใช้ติดตั้งสวิทซ์  ห้ามไม่ให้ติดสวิทซ์เกินหนึ่งอัน ถ้ามีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง
สวิทซ์เกิน 300  โวลท์   ยกเว้นในกรณีที่ติดตั้งแผ่นฉนวนกั้นระหว่างสวิทซ์ หรือใช้สวิทซ์แบบไม่มีชิ้นส่วนที่มี
กระแสไฟให้แตะต้องได้ จึงจะติดรวมกันหลายอันในกล่องเดียวกันได้ 
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   5.3  การติดตั้งสวิทซ์หรี่ไฟ ( Dimmer  Switch )  ให้ติดตั้งเหมือนสวิทซ์ท่ัวไป 
     5.4  การติดตั้งเต้ารับ 
         5.4.1  เต้ารับทุกชนิดให้ติดสูงจากพ้ืน 300 มม.  วัดถึงแนวศูนย์กลางของเต้ารับหรือตามท่ีกำหนดในแบบ 
         5.4.2  การติดตั้งเต้ารับให้ทำเหมือนการติดตั้งสวิทซ์ดังกล่าวข้างต้น 
    5.5  การติดตั้งดวงโคม 

         5.5.1 การติดตั้งดวงโคมผู้รับจ้างจะต้องตระเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมดวงโคมทุกดวงจะต้องติดตั้ง   
ณ ตำแหน่งซึ่งแสดงไว้ในแบบถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
เสียก่อนจึงจะทำการได้การติดตั้งดวงโคมทุกชนิดผู้รับจ้างจะต้องทำให้มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัย ถ้า 
หากพบว่ามีสิ่งใดไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไข หรือติดตั้ง 
ใหม่ โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด 

         5.5.2  ดวงโคมทุกดวงในระบบการเดินสายแบบใช้ท่อร้อยสาย ต้องมีกล่องต่อสายติดตั้งต่างหากห้ามต่อ
สายจากท่อร้อยสายเข้าดวงโคมโดยตรง และห้ามร้อยสายวงจรย่อยทะลุดวงโคมไปยังจุดจ่ายไฟอ่ืน ๆ ให้ต่อสายได้
เฉพาะตำแหน่งในกล่องต่อสาย 
        5.5.3  ดวงโคมชนิดฝังในฝ้าเพดานแต่ละดวงต้องมีท่อร้อยสายชนิดอ่อนต่อจากกล่องต่อสายไปยังดวงโคม
ท่อร้อยสายชนิดอ่อนนี้ต้องยาวพอที่จะทำให้สามารถถอดดวงโคมได้สะดวก 
 
6. การป้องกันการผุกร่อน 
     6.1  การป้องกันการผุกร่อนต้องทำตามมาตรฐาน  NEC 
     6.2  ท่อร้อยสายโลหะ และชิ้นส่วนที่เป็นโลหะซึ่งฝังในดินต้องทำด้วยสายประเภทแอลฟัลต์ ( เช่น ฟลิ้นโค๊ด )       
ให้ทั่วด้านนอกอย่างน้อย 3 ครั้ง  โดยทำให้ถูกต้องตามกรรมวิธีที่ดี 
     6.3  ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กต้องป้องกันการผุกร่อน โดยการอาบสังกะสีหรือพ่นสีกันสนิมหรือโดยวิธีอ่ืนใดที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานที่ทั้งนี้ให้ทำตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหรือวินิจฉัย 
     6.4 การป้องกันการผุกร่อนโดยใช้สีให้ทำดังนี้ 
       6.4.1 ขัดผิดโลหะให้เรียบสะอาดและหมดสนิม แล้วล้างด้วยน้ำยาเพ่ือล้างไขมันหรือน้ำมัน  และ
สนิมออกจนโลหะสะอาด  หรือใช้โลหะชนิด  Elector  Galvanized 
         6.4.2  พ่นสีรองพ้ืนชนิดกันสนิมให้ทั่วถึงทุกจุด  เช่น  Zinc  phosphate. หรือ  Etching  primer  เป็น
ต้น แล้ว อบให้แห้ง 
         6.4.3  พ่นสีขั้นนอก  ถ้าใช้สีน้ำมันต้องใช้ชนิดสีอบและพ่นอย่างน้อย 2 ชั้นหรือจะใช้สี Epoxy ชนิดผงพ่น
แล้วอบก็ได้ 
7.  รหัสและป้ายช่ือ 

7.1 เพ่ือความสะดวก แก่การซ่อมบำรุงในอนาคต จึงกำหนดให้จัดทำรหัสและป้ายชื่อกำกับวัสดุ – อุปกรณ์ที่
ใช้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารตามรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ 

7.2 ระบบไฟฟ้า ทั้งแรงสูงและแรงต่ำให้ใช้สายไฟฟ้าที่มีรหัสดังต่อไปนี้ 
7.2.1 สีน้ำตาล สำหรับสายไฟฟ้า เฟส A 
7.2.2 สีดำ สำหรับสายไฟฟ้า เฟส B 
7.2.3 สีเทา สำหรับสายไฟฟ้า เฟส C 
7.2.4 สีฟา้ สำหรับศูนย์ (Neutrol) 
7.2.5 สีเขียวคาดเหลือง สำหรับสายดิน 
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7.2.6 ในกรณีที่สายไฟฟ้ามีมาตรฐานผลิตเป็นเดียวให้ใช้ปลอก หรือเทป พีวีซี สี ตามกำหนดสวม หรือ
คาดไว้ที่ปลายไฟฟ้านั้นทั้ง 2 ด้าน 

7.3 อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า แต่ละระบบให้มีรหัสสีดังต่อไปนี้ 
7.3.1 สีแดง สำหรับระบบไฟฟ้าปกติ 
7.3.2 สีเหลือง สำหรับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
7.3.3 สีเขียว สำหรับระบบโทรศัพท์ 
7.3.4 สีส้ม สำหรับระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 
7.3.5 สีขาว สำหรับระบบเสียง 
7.3.6 สีน้ำเงิน สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ MATV  และ ระบบ CCTV 
7.3.7 สีฟ้า สำหรับ ระบบไฟฟ้าควบคุม 
7.3.8 สีน้ำตาล สำหรับระบบนาฬิกาไฟฟ้า 
7.3.9 สีเทา สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยให้ทาสีคาดท่อร้อยสายไฟฟ้าทุก ๆ ระยะไม่เกิน 1 เมตร หรือทาที่อุปกรณ์ยึดจับท่อ (Clamp) ทุกอัน 
ส่วนกล่องต่อสาย – พักสายต่าง ๆ ให้ทาสีภายในกล่อง และท่ีกล่องทุกกล่อง 

7.4 ให้ทำป้ายชื่อแสดงชื่อ Feeder  หรือ Branch Circuit  ด้วยป้ายพลาสติกที่มีพ้ืนที่สีดำและแกะสลักเป็น
ตัวอักษรสีขาวติดไว้อย่างแน่นหนาส่วนขนาดของป้ายให้เหมาะสมกับวัสดุ – อุปกรณ์นั้น ๆ ตามความ
เห็นชอบของผู้คุมงาน 

7.5 เครื่องหมาย “ ไฟฟ้าแรงสูง” ให้ใช้สีแดงพ่นบนแผงสวิทซ์ท่อร้อยสายไฟฟ้าด้วยขนาดที่เหมาะสมและเห็น
ได้ชัดเจน 
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หมวดที ่12031 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immersed Transformer) 

 

1.  ความต้องการทั่วไป 
     1.1  หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง  ( Power Transformer )  ต้องเป็นชนิดขดลวดจุ่มอยู่ในน้ำมัน  ( Oil 

immersed ) สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร 
1.2  หม้อแปลงไฟฟ้าต้องผลิต และทดสอบ  ตามมาตรฐานของ  TIS,  ANSI  หรือ  IEC  ฉบับล่าสุด  และต้อง

เป็นไปตามกฎและระเบียบของการไฟฟ้าฯ 
     1.3  การแสดงพิกัดต่าง ๆ  ของหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องอ้างอิงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสความชื้น
สัมพัทธ์  50 % 
     1.4  หม้อแปลงไฟฟ้า ต้องมีคุณสมบัติ และสมรรถนะ  ดังนี้.- 
          - Rated Primary Voltage              :  ตามท่ีกำหนดในแบบ 
          - Rated Frequency                    :  50 Hz 
          - Number of Phase                   :   3 
          - Rated Power Output                :  ตามท่ีกำหนดในแบบ 
          - 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  ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดหม้อแปลง  ให้วิศวกรของผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง และการ
ไฟฟ้าท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการสั่งซื้อหม้อแปลง  โดยในรายละเอียดต้องแสดงข้อมูลให้พิจารณา
อย่างน้อย ดังนี้  :- 
          - รายละเอียดของวัสดุ, Rated Voltage และ Current ของขดลวดแรงสูง และแรงต่ำ 
          - 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 และน้ำหนัก 
2. ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า 
     2.1  แกนเหล็ก 
          2.1.1  Iron  Core  สร้างขึ้นด้วย  High  Grade  Nonaging  Silicon  Steel  Lamination  ซึ่งมี  

Magnetic Permeability  สูงและให้ค่า  Hysteresis  และ  Eddy  Current  Loss  ต่ำ 
     2.2  ขดลวดและฉนวน 
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          2.2.1  High  Voltage  และ  Low  Voltage  Winding  โลหะตัวนำทำด้วยทองแดงหุ้มด้วยฉนวน  
CLASS  A 
     2.3  Tap  Changer 
          2.3.1  ที่  High  Vohage  Winding  ต้องมี  Off-Load  Tap  Changer  ตามท่ีกำหนดในข้อ 1.4 
          2.3.2  ด้ามหมุนของ  Tap  Changer  ต้องสามารถแสดงให้ทราบได้ว่าในขณะนั้นอยู่ในตำแหน่งของ Tap ใด 
     2.4  ขั้วต่อสาย 

 2.4.1  ขั้วต่อสายแรงสูงต้องทำให้เหมาะสมสำหรับใช้ต่อกับบัสบาร์   หรือต่อกับสายเคเบิ้ลแรงสูง  ( โดยให้
พิจารณาจากแบบ )  เพื่อต่อกับสวิทซ์แรงสูงอย่างเหมาะสม 

          2.4.2   ขั้วต่อสายแรงต่ำทำด้วยทองแดง เคลือบทับด้วย  High  Conductivity  Bronze  หรือ  Hot-
Tin  dippe จะต้องเหมาะสมสำหรับใช้ต่อกับบัสบาร์  หรือต่อกับสายเคเบิ้ล ( โดยให้พิจารณาจาก
แบบ ) 

          2.4.3   Bolts,  Nuts  และ  Lock  washers  ที่ใช้กับข้ัวต่อสายต้องทำด้วย  Stainless  Steel 
     2.5  ตู้หม้อแปลง 
          2.5.1   ทำด้วยโลหะมีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพการใช้งาน  และการเคลื่อนย้าย 
          2.5.2   สีทาภายในตู้เป็นชนิดที่เหมาะสมสำหรับการใช้บรรจุน้ำมัน  สีทาภายนอกตู้ทารองพ้ืนด้วย  

Primer Coat และทาสีทับอย่างน้อย 2  ชั้นซึ่งเป็นชนิดที่ทนต่อสภาวะการใช้งานนอกอาคาร 
 
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  สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1000-2500 KVA. จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมดังนี้ 
          3.2.1  Dial  Type  Thermometer with  adjustable  contact 
4. การติดตั้งหม้อแปลง 
     4.1  ให้ติดตั้งตามลักษณะและตามตำแหน่งที่ระบุในแบบ  หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม 

โดยความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของการไฟฟ้าท้องถิ่น 
     4.2  การเคลื่อนย้ายหม้อแปลงจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อหม้อแปลง 
5. การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 

5.1  หม้อแปลงไฟฟ้าต้องผ่านการทำ  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 
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          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 และได้รับรองให้ใช้จากการไฟฟ้าท้องถิ่น 

5.3  เมื่อติดตั้งในสถานที่ใช้งานแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการวัดค่าความต้านทานของฉนวนที่ขั้วต่าง ๆ  อย่าง
ครบถ้วนและทำการตรวจทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ  แล้วทำรายงานส่งผู้ ว่าจ้างหรือ
ตัวแทนผู้ว่าจ้าง 

 5.4  ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ชุด  
ต่อผู้ว่าจ้าง 
6.  การรับประกัน 

6.1  ผู้รับจ้างต้องรับประกันว่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่จะนำมาใช้เป็นของใหม่  ที่ผลิตจากโรงงานและยังไม่เคยติดตั้ง
ใช้งานที่ใด   หากไม่ถูกต้องผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยน 

6.2  ผู้รับจ้างต้องรับประกันหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการเสียหาย  เนื่องจากข้อผิดพลาดในการผลิต  การขนส่ง  
และการติดตั้ง   โดยต้องรับซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วันที่เริ่ มใช้งานหรือวันรับ
มอบงานทั้งระบบ 

     6.3  เมื่อครบกำหนดการรับประกัน ผู้รับจ้างต้องตรวจ ทำความสะอาด และทำกาขันรอยต่อทุกจุด 
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หมวดที ่12041 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Standby Generator Type) 

 
1. ความต้องการทั่วไป 
 1.1  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแบบที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องเป็นรุ่นล่าสุดที่
ผู้ผลิตทำขึ้นจำหน่าย และประกอบโดยโรงงานของผู้ผลิตเครื่องยนต์ และเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือยุโรป 
 1.2  พิกัดกำลังที่ระบุ  หมายถึง  กำลังที่ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายได้เป็นอย่างต่ำ โดยที่ได้ติดตั้ง

อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  เข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว และโดยที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ติดตั้งอยู่ที่สถานที่
ติดตั้งตามแบบ โดยอ้างอิงที่อุณหภูมิโดยรอบ 40 องศาเซลเซียส มี Powerfactor 0.8 Lagging 

 1.3  ผู้เสนอชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องให้ข้อมูลสำหรับการพิจารณาอย่างน้อยดังนี้ 
  1.3.1  แบบของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมด้วยความต้องการต่างๆ  ในการสร้างฐานเครื่อง 
  1.3.2  คำบรรยายรายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้ระบุพิกัดกำลังของเครื่องชุดที่เสนอด้วยถ้าคำ

บรรยายรวมถึงเครื่องหลายแบบรวมกัน ให้ชี้เฉพาะถงึเครื่องแบบที่เสนอให้ชัดเจน 
  1.3.3  แบบและคำบรรยายของอุปกรณ์ประกอบที่เสนอมาพร้อมกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
  1.3.4  ตารางแสดงข้อมูลของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ 

-  ชื่อเครื่องยนต์ และประเทศผู้ผลิต 
-  จำนวนกระบอกสูบ 
-  ขนาดของกระบอกสูบ (มม) 
-  ช่วงชัก (มม) 
-  ปริมาตรของเครื่องยนต์ (ลบ.ซม) 
-  BMEP at Rated kw Output 
-  ชื่อผู้ผลิตชนิดของ Generator และประเทศผู้ผลิต 
-  พิกัดกำลัง ( kVA ) ของ Generator 
-  ชนิดของ Exciter 

 
2. ข้อกำหนดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 
 2.1 ต้องเป็นเครื่องยนต์แบบ 2 หรือ 4 จังหวะ จุดระเบิดด้วยความร้อนจากแรงอัด ใช้น้ำมันดีเซลแบบที่มี

จำหน่ายทั่วไปในประเทศไทยเป็นเชื้อเพลิง มีมลภาวะต่ำ(low emissions) สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโหลดได้รวดเร็ว (fast response to load change) 

 2.2  แรงม้าของเครื่องยนต์ต้องไม่ต่ำกว่า 1.5  แรงม้าต่อกิโลวัตต์  ที่สถานที่ติดตั้งและอุณหภูมิโดยรอบตามที่
กำหนดโดยต้องส่ง Curve แสดงลักษณะการทำงานที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์รับรองแล้วว่า ใช้สำหรับการใช้
ผลงานสำรองของเครื่องยนต์นั้น ๆ  มาด้วย 

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

( Microprocessor control  with  electrical  actuator )  ติดตั้งสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตหรือเป็นชุด
เดียวกับเครื่องยนต์ ทั้งนี้ต้องควบคุมรอบของเครื่องยนต์เพ่ือให้ความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกอยู่
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ระหว่าง  50  แฮร์ตซ์ + - 0.25%  ในกรณีท่ีใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองมากกว่า 1 เครื่องและระบุว่าจะมี
การต่อขนานเข้าด้วยกันจะต้องมีชุด Synchronizer ใช้เพื่อการต่อขนานด้วย 

 2.5  ระบบเชื้อเพลิง ในระบบต้องมีเครื่องกรองน้ำมันแบบเปลี่ยนไส้ได้  ติดตั้งตามตำแหน่งที่เข้าบำรุงรักษาได้
สะดวกระบบเชื้อเพลิงต้องมีอุปกรณ์สำหรับกักน้ำที่อาจจะปนอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์นี้ต้องถ่ายน้ำที่
กักไว้ทั้งได้ โดยอัตโนมัติ 

 2.6  ในระบบหล่อลื่นต้องมีเครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่นติดตั้งไว้ในที่ ๆ  บำรุงรักษาได้สะดวก เครื่องกรองต้องมี 
Bypassทำงานด้วยสปริงเพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลผ่านได้ ถ้าไส้กรองตัน 

 2.7  การกรองอากาศต้องมีเครื่องกรองอากาศที่จะใช้กับเครื่องยนต์อย่างน้อย 1 ชุด  เครื่องกรองอากาศอาจจะ
เป็นแบบแห้งหรือแบบมีน้ำมัน  ( Oil  Bath )  ก็ได้ 

 2.8  ระบบสำหรับติดเครื่องยนต์ต้องเป็นแบบทำงานได้ทั้งโดยอัตโนมัติและ Manual โดยใช้แบบเตอรี่ขนาด 24  
  โวลต์ 
 2.9  แบตเตอรี่และระบบประจุไฟให้แบตเตอรี่ 
       2.9.1  แบตเตอรี่ ให้ ใช้แบบ   Lead-Acid  ขนาด  24  โวลต์  เป็นแบบที่จัดหาในประเทศไทยได้    

แบตเตอรี่ต้องมีความจุพอที่จะใช้ติดเครื่องยนต์ได้อย่างน้อย  4  ครั้ง   โดยสามารถสตาร์ทแต่ละ
ครั้งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที  และหยุดพัก 7 วินาที  โดยไม่ต้องประจุไฟใหม่ และพร้อมกันนั้น
ยังสามารถใช้งานได้กับระบบอัตโนมัติ  ระบบควบคุม  ระบบเตือน  และ/หรือระบบอืน่ ๆ 

  2.9.2 ระบบประจุไฟให้แบตเตอรี่ ต้องเป็นระบบอัตโนมัติ   ใช้วงจร  Solid  State  ประจุไฟด้วยแรงดัน
คงที่สามารถประจุไฟให้แบตเตอรี่ได้เต็มโดยเร็วตามสมควรแต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง  ระบบประจุไฟให้
แบตเตอรี่ต้องเป็นแบบใช้ไฟ   230  โวลต์  1  เฟส  50  แฮร์ตซ์  และต้องมีโวลต์  มิเตอร์ 
แอมมิเตอร์ สวิตซ์และฟิวส์ติดตั้งมาด้วย 

  2.10  เครื่องวัดประจำเครื่องยนต์  ที่แผงควบคุมของเครื่องยนต์ต้องมีเครื่องวัดอย่างน้อย ดังนี้ 
2.10.1  เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ 
2.10.2  เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดแรงดันของน้ำมันหล่อลื่น 
2.10.3  เครือ่งวัดรอบของเครื่องยนต์ 
2.10.4  นาฬิกาจับเวลาแสดงเวลารวม ที่เครื่องยนต์ทำงาน 

2.11  ระบบระบายความร้อน  จะต้องมีระบบระบายความร้อนจัดมาพร้อมเสร็จกับเครื่องยนต์  โดยมีขนาด
พอที่จะไม่ทำให้เครื่องยนต์ร้อนเกินกำหนดในขณะทำงาน   และจ่ายไฟเต็มที่ตามพิกัดในสถานที่ ต้ังและ
อุณหภูมิโดยรอบตามที่ระบุสำหรับเครื่องยนต์นั้น ๆ  ในกรณีที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ   หม้อน้ำ
และพัดลมอาจจะเป็นแบบที่ติดอยู่กับเครื่องหรือเป็นแบบติดตั้งแยกกันตามที่กำหนดในแบบ  ในกรณีหม้อ
น้ำและพัดลมที่ติดตั้งแยกจากเครื่องยนต์ถ้าหากเครื่องสูบน้ำในเครื่องมีขนาดไม่เพียงพอ  จะต้องจัดหา
เครื่องสูบน้ำที่ขับด้วยเครื่องยนต์ ซึ่งมีขนาดเพียงพอมาด้วย  และพัดลมต้องขับด้วยมอเตอร์แบบ  Totally  
Enclosed  ใช้ไฟ  400 โวลต์  3 เฟส ให้ผู้เสนอเครื่องยนต์กำหนดหรือแนะนำน้ำยาที่ใช้เติมในน้ำระบาย
ความร้อน   เพ่ือกันการผุกร่อนมาดว้ย              

2.12 ระบบไอเสีย จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ระงับเสียงหรือหม้อเก็บเสียงเพ่ือลดเสียงลงจนถึงระดับที่ใช้ได้
กับบริเวณที่อยู่อาศัยคือระดับเสียงไม่เกิน   95 dBA  หรือตามที่กำหนดระบบไอเสียต้องออกแบบให้
แรงดันสะท้อนกลับไปสู่เครื่องยนต์ไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์แนะนำ หรือกำหนดไว้ การออกแบบและ
เลือกใช้วัสดุในส่วนที่มีการสั่นสะเทือนและ/หรือมีการยึดตัวเนื่องจากความร้อน ต้องใช้วัสดุที่ป้องกันหรือ
ลดการสั่นสะเทือนและต้องมีวิธีการป้องกันการเสียหายของระบบไอเสียเนื่องจากการยืดตัวจากความร้อน
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ที่อุณหภูมิสูงจนถึง 600 องศาเซลเซียส นอกจากนั้นต้องมีจุดระเบิดระบายน้ำที่กลั่นตัวออกจากระบบไอ
เสียด้วย 

 2.13 แผงควบคุมเครื่องยนต์จะต้องมีระบบอัตโนมัติเพ่ือควบคุม และเพ่ือทำให้เกิดเสียงและ/หรือไฟเตือนที่แผง
ควบคุมเครื่องหรือที่แผงอื่นตามท่ีกำหนดในกรณีต่าง ๆ  ดังนี้ 

     2.13.1 เครื่องควบคมุดับเครื่องยนต์ในกรณีแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ 
  2.13.2 เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนสูงเกิน (ถ้าเป็นเครื่องยนต์ 
   ระบายความร้อนด้วยน้ำ )  หรือปริมาณน้ำสำหรับระบายความร้อนน้อยกว่าปกติหรือสายพานขาด 
  2.13.3  เครือ่งควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์สูงกว่าปกติ 
  2.13.4  เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีความเร็วของเครื่องยนต์สูงเกิน    
  2.13.5  เครื่องควบคุมส่งสัญญาณเตือนในกรณีระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าที่กำหนดและ/หรือหมดถัง 
  2.13.6  เครือ่งควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีระบบ  Overcrank 

2.14  ฐานเครื่องและส่วนที่ยึดติดกับอาคารของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องมีฐานเป็นโครงเหล็กเหมาะที่จะ
ติดตั้งบนฐานคอนกรีต และต้องมีที่รองป้องกันการสั่นสะเทือนแบบสปริงจัดมาพร้อมเพ่ือติดตั้งระหว่าง
ฐานโครงเหล็กและพ้ืนคอนกรีตส่วนใดๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองหรืออุปกรณ์ประกอบที่มีการ
สั่นสะเทือนที่ต้องยึดติดกับตัวอาคารจะต้องใช้วัสดุหรือวิธีการเพ่ือลดการสั่นสะเทือนจนได้ระดับที่วิศวกร
ยอมรับ 

 
3. ข้อกำหนดสำหรับ Generator 
 3.1  Generator  ต้องมีพิกัดกำลังตามที่ระบุเป็นเครื่องจ่ายไฟระบบ 220/380 โวลต์ (หรือ 230/400 โวลต์ ) 3   
  เฟส  4 สาย ตามท่ีกำหนด 

3.2  ลักษณะการสร้าง Generator จะต้องได้รับการออกแบบให้เป็นแบบที่ทนทานต่อสภาวะอากาศของ
ประเทศไทยกันน้ำที่หยดหรือกระเซ็นได้และเป็นแบบใช้สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่เพลาของ  Generator  
จะต้องทำให้มีสมดุลย์ได้จนถึงความเร็ว 125%  ของพิกัดความเร็วของเครื่อง  Generator  ต้องมีลักษณะ
กะทัดรัด และเหมาะสำหรับการใช้งานหนักฉนวนที่ใช้ใน  Stator  และ  Rotor  ให้ใช้  Class B  และ  
Class F  ตามลำดับหรือดีกว่าลักษณะของขดลวดสนามแม่เหล็กต้องประกอบด้วยขดลวด   Amortisseur  
เพ่ือประโยชน์เมื่อต้องใช้  Generator  ทำงานแบบต่อขนานระบบ  Excitation ของ Generator  อาจจะ
ใช้แบบที่ติดตั้งร่วมอยู่บนเพลาของ  Rotor  และใช้  Diode  ประกอบหรือจะใช้แบบวงจร  Solid  State  
จ่ายไฟผ่าน  Slip Rings  ก็ได้  อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้ติดตั้งไว้ที่ข้าง ๆ Generator โดยมีที่ครอบ
แบบกันน้ำหยดหรือกระเซ็นได้  Generator  ต้องมี Reostat สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงต่ำจากพิกัด
แรงดันไฟฟ้าอย่างน้อย 10 % โดยติดตั้งมาพร้อมเสร็จกับเครื่อง 

3.3 Generator  จะต้องมีอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ  ระหว่างที่เดินตัวเปล่ากับเมื่อมี Load ตามพิกัด 
เพ่ือให้อยู่ระหว่าง  + - 2%  ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า  ในภาวะที่  Generator  ทำงานในสภาพปกติ  ( 
Steady  State ) แรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 1 Cycle  ต่อวินาทีเมื่อมี  Load  เพ่ิมขึ้นทันที
ภายใน 90% ของ Rated load  แรงดันของ  Generator  จะตกได้ไม่เกิน 20% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า 
ถ้ากล่าวไว้ในที่ อ่ืนว่าใช้สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่   หรืออุปกรณ์อ่ืนที่มีลักษณะการใช้ไฟ
คล้ายกันแรงดันจะต้องตกได้ไม่เกิน 10 % ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า  และแรงดันที่ตกนี้ต้องเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ
เดิมภายใน 1.5 วินาที  ความสม่ำเสมอคงที่ทางด้านความถี่ ระหว่างที่เดินตัวเปล่ากับเมื่อจ่าย  Rated  
Load  จะต้องเป็นไปตามความสามารถในการทำงานของเครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์เมื่อ   
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Load  ของ Generator  เพ่ิมขึ้นทันทีภายใน  90% ของ  Load  ตามพิกัดความถี่ของ  Generator  
จะต้องกลับคืนสู่ค่าปกติภายใน  5 วินาที 

 

4. อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ 
 4.1 แผงควบคุมของ  Generator เป็นผลิตภันฑ์เดียวกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและต้องเป็นแบบติดผนังหรือ

ติดตั้งกับพ้ืนหรือติดตั้งกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แผงควบคุมต้องประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องวัดตามที่
ระบุไว้  เช่น เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดความถี่   Selector  Switch  และ
สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ  เป็นต้น  ในแผงควบคุมนี้ให้รวมขุดของวงจรที่ใช้ในการติดเครื่องเข้าไว้ด้วย 

 4.2  ระบบอัตโนมัติสำหรับติด/ดับเครื่องยนต์อุปกรณ์และวงจรนี้ใช้สำหรับติดเครื่องต้องทำไว้ให้หมุน
เครื่องยนต์ และพักสลับกันโดยหมุนได้ 4 ครั้งและพัก 3 ครั้ง  หรือตามที่ผู้ว่าจ้างยินยอม  ระบบติด
เครื่องยนต์อัตโนมัติในส่วนที่อยู่ในแผงควบคุม ต้องมีตำแหน่งให้เลือกใช้งาน 3 ตำแหน่ง คือ  Automatic, 
Off  และ Manual ในระบบที่กล่าวนี้ ต้องมีไฟเตือน (ทำงานด้วยไฟตรง 24 โวลต์ )  ซึ่งจะติดเมื่อได้หมุน
เครื่องยนต์ 4 ครั้งแล้ว  และเครื่องไม่ติด นอกจากนี้จะต้องมีระบบเสียงเตือน ซึ่งจะทำงานเมื่อเครื่องยนต์
ดับเพราะการทำงานของระบบป้องกันเครื่องยนต์ 

4.3  อุปกรณ์สำหรับใช้งานเมือไฟปกตดิับ  ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานเร่วมกันกับชุด 
Automatic  Transfer  Switch   ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กล่าวในข้อกำหนดนี้ โดยที่เมื่อใช้งานร่วมกัน
แล้วสามารถต่อไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเข้าใช้แทนไฟปกติได้ตามเวลาอย่างช้าตามที่กำหนด   แต่
ไม่เกิน 10 วินาที พร้อมกับทำหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่กำหนดได้ทุกประการ  ผู้เสนอชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำรองต้องนำข้อกำหนดของชุด  Automatic  Transfer  Switchมาพิจารณาเพ่ือจัดอุปกรณ์ในข้อนี้ให้
ครบ 

 4.4 การป้องกันวงจรควบคุม  วงจรเตือน  และเครื่องวัดวงจรควบคุม  วงจรเตือน  และเครื่องวัด  ต้องมีการ
ป้องกัน เช่น  ใช้ฟิวส์ที่เพียงพอ 

4.5   สัญญาณเตือนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่อ่ืน  ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องมีสัญญาณเตือนเสียงหรือ
ให้แลเห็นได้อย่างน้อยดังนี้ 

  4.5.1  ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไม่ทำงาน 
  4.5.2  ชุดเครือ่งกำเนิดไฟฟ้าสำรองกำลังจ่าย load 
  4.5.3  เครื่องประจุแบตเตอรี่ไม่ทำงาน 
  4.5.4  อุปกรณ์สำหรับติดเครื่องยนต์ไม่ทำงาน 
 
5. การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 
 5.1  การติดตั้งและการปรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  และอุปกรณ์ประกอบให้ทำตามที่กำหนดในแบบและตามที่

ผู้ผลิตแนะนำ  ในกรณีที่จะต้องมีการปรับตำแหน่งในการติดตั้งบ้างเล็กน้อยจากแบบ  เพ่ือให้ได้ลักษณะ
การใช้งานที่ดีขึ้น   ผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าจ้างเพ่ิมเติม   ถ้ามีอุปกรณ์ที่ต้องจะติดตั้งไว้เพ่ือใช้ในการ
บำรุงรักษา เช่น รอก ให้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบและผู้รับจ้างต้องติดต้ังด้วย โดยไม่คิดค่าจ้างเพ่ิมเติม 

 5.2  ถังน้ำมันทุกชนิดที่กำหนดให้ใช้ต้องสามารถบรรจุน้ำมันดีเซลได้ตามปริมาตรที่กำหนดหรือไม่น้อยกว่า 8 
ชั่วโมง  ที่อุณหภูมิ  40  องศาเซลเซียส และต้องมีปริมาณถังเหลือพอสำหรับการขยายตัวของน้ำมันทุก
ระดับอุณหภูมิที่อาจเกิดข้ึน 
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       5.2.1 ถังน้ำมันใต้ดิน และถังน้ำมันภายนอกอาคาร  ในการทำถังให้ทำความสะอาดด้วยวิธีพ่นทราย ก่อน
การพ่นสีรองพ้ืนและพ่นสีอีป๊อกซี่ทั้งด้านในและนอกถัง 

  5.2.2 ให้จัดทำถาดรองรับน้ำมันบริเวณใต้ถังน้ำมันโดยปริมาณที่รองรับต้องไม่น้อยกว่า 110% ของ
ปริมาณน้ำมันสำรองทั้งหมด 

 5.3  ให้ทำฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดหนาไม่น้อยกว่า 100 มม.  ซึ่งสามารถรับน้ำหนักและความสั่นสะเทือน
ได้เพียงพอสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าละเครื่องยนต์  หม้อน้ำ  เครื่องสูบน้ำมัน  และแผงควบคุม  ฐาน
คอนกรีต ให้ทาสีชนิดอิป๊อกซ่ี 

 5.4  ขนาดและความโค้งของท่อไอเสีย ต้องคำนวณโดยเมื่อติดตั้งแล้วแรงดันไอเสียที่สะท้อนกลับไปสู่
เครื่องยนต์ต้องไม่เกินที่ผู้ทำเครื่องยนต์กำหนดท่อไอเสียให้ใช้ท่อเหล็กดำ   Schedule 40  หรือดีกว่า  
หม้อเก็บเสียและท่อไอเสียส่วนที่อยู่ในอาคาร และที่ตำแหน่งที่อาจสัมผัสได้ทั้งในและนอกอาคารให้หุ้ม
ด้วยฉนวนไฟเบอร์กลาสชนิดแข็งหรือ  Rock  Wool  แล้วหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า  0.5 
มม.  ส่วนที่อยู่นอกอาคารต้องกันน้ำเข้าได้ดีการติดตังท่อไอเสียต้องทำเผื่อการยึดและหดของท่อไอเสียที่
จะเกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 600 องศาเซลเซียส  การต่อหม้อเก็บเสียงกับท่อไอเสียให้ต่อผ่านท่ออ่อนยาว
อย่างน้อย 300 มม.  หม้อเก็บเสียงให้ติดตั้งใกล้เครื่องยนต์เท่าที่จะทำได้ และเมื่อช่องระบายไอเสียอยู่ไกล
ออกไปมาก  จะต้องติดตั้งหม้อเก็บเสียงตามที่ต่าง ๆ  ของท่อไอเสียอีก  โดยต้องทำให้ลดระดับเสียงลงได้
จนถึงระดับท่ีเหมาะกับบริเวณท่ีอยู่อาศัย 

5.5   ท่อน้ำมัน ให้ใช้ท่อเหล็กดำ  ด้านนอกทาสีกันสนิม และทาทับด้วยสีชนิดป้องกันน้ำมันได้ สีตามที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนด ถ้าหากฝังดินให้ทาด้วยสาร  Bituminous  ส่วนที่ต่อเข้าเครื่องยนต์ ให้ใช้ท่ออ่อนแบบเสริมแรง
ท่อน้ำมันต้องห่างไม่น้อยกว่า  50 มม. จากพ้ืนผิวที่ร้อนเกิน 220 องศาเซลเซียส  ส่วนของท่อน้ำมันที่เป็น
ท่ออ่อนต้องทำด้วยวัสดุที่เหมาะกับการใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง  220  องศาเซลเซียส 

 5.6  ท่อน้ำสำหรับใช้ติดตั้งหม้อน้ำแบบตั้งแยกนอกอาคาร  ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีตาม มอก. 26-2526  
ประเภทที1่ หรอืดีกว่า  ส่วนที่ฝังดินให้ทาด้วยสาร  Bituminous 

 5.7  ท่อลมสำหรับเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ  ต้องมีท่อลมเข้า-ออกมีขนาดตามที่จำเป็น ปลายท่อลม
ต้องมีมุ้งลวดกันแมลง  ท่อให้ทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีขนาดหนา ที่ปิด/เปิดช่องทางเข้าและ/หรือออก
จะทำเป็นแบบ Balanced  หรอื  Solenoid  Operated  ก็ได้ 

 5.8  การติดตั้งหม้อน้ำแบบติดกับตัวเครื่อง  หรือแบบติดแยกข้างผนังด้านนอกต้องมีตะแกรงกันนก และมีบาน
เกล็ดอัตโนมัติหรือกล่องเหล็กครอบช่อง เพ่ือกันน้ำฝนเข้าได ้

 
6.  การทดสอบ 
     ถ้าในสัญญามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  การทอสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะทำตามข้อกำหนดและวิธีการ
ดังนี้ 
 6.1  ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ  ผู้รับจ้างจะเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง  
น้ำมันหล่อลื่น  น้ำ  แรงงาน  เครื่องมือ  อุปกรณ ์และ/หรือวัสดุอ่ืน ๆ  เพ่ือใช้ในการทดสอบได้ตามท่ีกำหนด 
 6.2  ตลอดการทดสอบ ให้บันทึกข้อมูลต่อไปนี้ไว้ ทุก ๆ  15 นาท ี ในช่วงการทดสอบ 
  6.2.1  อัตราการจ่ายไฟ  ( กิโลวัตต์ ) 
  6.2.2  แรงดันไฟ  ( โวลต์ ) 
  6.2.3  ความเร็วของเครื่องยนต์  ( รอบต่อนา ที) 
  6.2.4  อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น  ( องศาเซลเซียส ) 
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  6.2.5  อุณหภูมิของน้ำยาเข้าและออก  ( องศาเซลเซียส ) 
  6.2.6  อุณหภูมิของไอเสียของแต่ละกระบอกสูบ  ( องศาเซลเซียส ) 
  6.2.7  อุณหภูมิห้อง  ( องศาเซลเซียส ) 
 6.3  การเดินเครื่องเพ่ือทดสอบ ให้ทำตามลำดับติดต่อกันไป ดังนี้ :- 
  6.3.1  เดินเครื่องโดยจ่ายไฟประมาณ 10% Rated Load 20 นาท ี ระหว่างเวลา 20 นาท ีนี้  ให้ปรับ 
   อุปกรณ ์เครื่องวัด  เครื่องควบคุม  ทุกอย่างและตรวจดูให้แน่ใจว่าทำงานปกติ 
  6.3.2  เดินเครื่องโดยจ่ายไฟ 50% Rated Load  30 นาท ี
  6.3.3  เดินเครื่องโดยจ่ายไฟ 100% Rated Load 60 นาท ี
  6.3.4 เดินเครื่องโดยจ่ายไฟ 100% Rated Load แบบ Single Step 

ตลอดเวลาที่ทดสอบนี้ ค่าต่าง ๆ  ตามข้อ  6.2  จะต้องได้ตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ถ้ามีข้อใดผิดปกติ ผู้รับ
จ้างต้องปรับเครื่องหรือแก้ไขจนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ 

 6.4  หลังจากเดินเครื่องทดลองจ่ายไฟแล้ว  ให้ทดสอบระบบที่ใช้เพื่อการเตอืนหรือเพ่ือป้องกันเครื่องยนต์ดังนี้ 
  6.4.1  ค่อย ๆ  เพ่ิมความเร็วเครื่องยนต์ขึ้น แล้วอ่านค่าความเร็วของเครื่องยนต์ขณะที่ระบบควบคุม

ความเร็วเกินทำงาน 
  6.4.2  เพ่ิมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ให้ร้อนขึ้นเรื่อยๆ  แล้วอ่านค่าขณะที่ระบบเตือนน้ำอุณหภูมิสูง 
   เกนิทำงาน 
  6.4.3  ดับเครื่องยนต์อ่านค่าแรงดันของน้ำมันเครื่องขณะที่ระบบเตือนแรงดันน้ำมันต่ำทำงานค่าต่าง ๆ ที่

อ่านได้จะต้องตรงตามที่ตั้งไว้  หรือตรงกับที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์ระบุ ถ้ามีค่าใดผิดปกติ ผู้รับจ้างต้อง
ปรับหรือแก้ไขให้ถูกต้อง 

 6.5  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาที่จะทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการทดสอบอนุญาตให้ใช้ระบบ
ไฟฟ้าที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเป็น  Load ได้หากมีเพียงพอ และหากไม่พอ ให้ผู้รับจ้างจัดหา Dummy  
Load  ขนาด110% ของ  Rated Load มาใช้ในการทดสอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  จากผู้ว่าจ้าง 

 6.6   เมือ่ทดสอบเสร็จและผู้ว่าจ้างตรวจรับงานแล้ว  ผู้รับจ้างต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังทุกถัง ตามความจุของถังท่ี
ระบุไว้ในแบบ 

 
7.  ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
 7.1  ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องมีการควบคุมความดังของเสียง ( Sound Reduction ) โดยให้มีความดัง

ของเสียงไม่เกิน 85 dBA วัดที่ระยะ 1 เมตร  จากนอกห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ว่าจะวัดจากด้านใด  
ระบบระบายอากาศต้องติดพัดลมขนาดไม่เล็กกว่าที่ระบุในแบบ   แต่ต้องทำให้สามารถระบายอากาศ
ไดัเพียงพอเพ่ือรักษาอุณภูมิในห้องขณะเดินเครื่องไม่ให้เกิดประมาณ 45 องศาเซลเซียส 

 7.2  ผนังด้านในทุกดา้นยกเว้นส่วนที่เป็นช่องลม ให้บุด้วยแผ่นใยหินชนิดแข็ง ( Mineral  Fiber  Mat )  ความ
หนาแน่นอย่างน้อย 80 kg/m  ที่ความหนา 50 มม. แล้วบุด้วยแผ่นใยแก้วชนิดอ่อน ( Glass  Fiber  
Coated ) หนา  0.08 มม.เพ่ือป้องกันใยหลุดปลิว  โดยยึดเข้ากับผนังหรือเพดาน  เป็นระยะห่างกัน
ประมาณ 20 ซม. 

 7.3  เพดานด้านใน หากไม่มีฝ้าแบบกันเสียง ให้ทำเหมือนผนัง ดังข้อ 7.2 
 7.4  ติดตั้ง  Air  Inlet  and  Outlet  Sound  Attenuators  ที่ช่องลมเข้า ช่องลมออกของเครื่องยนต์  และ

ช่องลมออกของพัดลมระบายอากาศ  Attenuators ที่ใช้ ต้องเป็นชนิดที่ทำได้มาตรฐานสากล เหมาะสม
กับเครื่องยนต์ที่ใช้ 
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 7.5  กรอบประตู ให้ใช้กรอบเหล็กอาบสังกะสีพ่นสีอบความร้อน  บานประตูเป็นเหล็กอาบสังกะสีพ่นสีอบความ
ร้อนแผ่นเหล็กมีความหนาเพียงพอ  ในบานประตูระหว่างแผ่นเหล็กทั้งสองด้าน ใส่ใยหินชนิดแข็ง ชนิด
เดียวกันกับข้อ 7.2  เพ่ือกันเสียงออกได้  ที่กรอบบานประตูด้านในใส่ยางรอบเพ่ือกันเสียงออก ประตูนี้จึง
ให้ทำเป็นประตูกันเสียง( Acoustic  Door ) 

 7.6  ผู้ขายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องเป็นผู้จัดทำระบบควบคุมความดังของเสียงรวมทั้งประตูและระบบ
ระบายอากาศภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามที่ระบุในแบบให้สามารถระบายอากาศได้เพียงพอขณะ
เดินเครื่องต้องรับประกันทำให้อุปกรณ์ทั้งชุดทำงานได้ดีสมบูรณ์ และป้องกันเสียงออกได้ตามที่ระบุ  โดย
จะต้องจัดทำเพ่ิมเติมให้ดีพอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  เพ่ิม 

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

 
8. การใช้งาน การบำรุงรักษา และการรับประกัน 
 8.1  การทดสอบ ก่อนติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง  ผู้รับจ้างต้องส่งใบรับรองการทดสอบจากโรงงาน

ผู้ผลิตให้แก่ผู้ว่าจ้างหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ  ผู้รับจ้างต้องทดสอบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตาม
รายละเอียดการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 

 8.2  การซ่อมและอะไหล่  ผู้รับจ้างต้องมอบอะไหล่สำหรับใช้ในช่วงเวลา1 ปีแรกให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งชุดซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ มีช่างเครื่องยนต์และเครื่องมือพิเศษเฉพาะของบริษัทฯเอง มีคลัง
อะไหล่สำหรับไว้คอยบริการได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี พร้อมที่จะจัดหาอะไหล่ และ/หรือมาซ่อมชุดเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าสำรองได้ตลอดเวลา 

 8.3  การบำรุงรักษา  ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
และต้องจัดเครื่องมือที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษาให้ครบ 1 ชุด  หนังสือคู่มือต้องแยกกล่าวถึง  เครื่องยนต์ 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบควบคุม  ระบบเตือน  และอุปกรณ์ประกอบ 

 8.4 ผู้รับจ้างต้องรับประกันว่าชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่จัดหานี้เป็นของใหม่   และมีการประกันต่อการ
เสียหายตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตกระทำอยู่ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือตามอายุการใช้งาน 
3600  ชั่วโมง นับแต่วันที่  ผู้ว่าจ้างรับมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แล้วแต่จะถึงเวลาใดก่อน   ผู้รับจ้าง
ต้องรับประกันการติดตั้งด้วยเป็นเวลา   1 ปี  ว่าจะไม่มีการเสียหายทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ และฝีมือ
ช่าง  โดยถ้ามีการเสียหาย ผู้รับจ้างต้องซ่อมหรือแก้ไข และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่  ค่าแรง  
ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งสิ้นงานใด ๆ  ที่ผู้รับจ้างต้องทำในระหว่างช่วงการับประกัน จะต้องทำ
โดยไม่คิดค่าจ้างจากผู้ว่าจ้าง 
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หมวดที ่12051 
แผงสวิทซ์จ่ายไฟฟ้ารวม (Local Type) 

                                                            
1. ความต้องการทั่วไป 
1.1 ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมถึงความต้องการด้านออกแบบและสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำซึ่งประกอบด้วยแผง

สวิตซ์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board, MDB), แผงสวิตซ์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency 
Distribution Board, EMDB) และแผงสวิตซ์ ไฟ ฟ้ ารองทั่ ว ไป  (Sub Distribution Board, SDB or 
Feeder Board) 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งแผงสวิตซ์ฯพร้อมอุปกรณ์ต่างๆไว้ในห้องและ/หรือสถานที่ ที่จัดเตรียมไว้ 
การจัดสร้างแผงสวิตซ์ฯ ที่ประกอบในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานการรับรองโดยมาตรฐานสากล 
ISO 9001:2008 และมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. 1436-2540 อีกท้ังเป็นผู้ผลิตมาตรฐานที่เคยผ่าน
การทดสอบ Type Tested Assemblies ตามมาตรฐาน IEC 60439-1 และรับรองผลการทดสอบโดย 
KEMA หรือ VDE โดยผู้ผลิตจะต้องมีสามัญวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการ
ผลิตและการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ  

1.3    การจัดสร้างแผงสวิตซ์ฯ ต้องทำด้วยฝีมือช่างที่ดี วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติเท่ากับหรือดีกว่า คุณสมบัติที่
จะกล่าวใน       
                ข้อกำหนดนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในแผงสวิตซ์ต้องมีคุณสมบัติใช้ได้ตามมาตรฐานนั้นๆ ที่ระบุให้เลือกใช้ใน
ข้อกำหนด 

1.4    สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติหรือ Molded Case Circuit Breaker ทุกตัวที่ใช้ในแผงสวิตซ์ ฯ จะต้องผลิตโดย
ผู้ผลิตราย    
          เดียวกัน ยกเว้น Main Circuit Breaker Tie Circuit Breaker และ Automatic Transfer Switch 
(ATS) ให้ใช้จาก              
          ผู้ผลิตรายอื่นได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 
1.5 ก่อนสั่งซื้อหรือจัดสร้างแผงสวิตซ์ฯ ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะ

ใช้ทุกชนิด    
 ตามรายการ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความยินยอมกอ่น 
1.6 ขนาดของแผงสวิตซ์ฯ ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ และ/หรือ ในรายการ ให้ถือเป็นขนาดขั้นต่ำ แต่ถ้าหาก

สวิตซ์ตัดตอน และอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของแผงสวิตซ์ให้ใหญ่ขึ้น โดยถือรวมอยู่ในงาน
เป็นราคาเหมาะสมที่จะไม่มีการเพ่ิมราคาจากราคาที่เสนอไว้ 

 
 
 

2. พิกดัของแผงสวิตซ์ฯ 
2.1 ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้แผงสวิตซ์ ฯ ที่กล่าวถึงรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องมีการออกแบบสร้าง

ตาม NEMA, IEC และมาตรฐานอ่ืนๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้แต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบและมาตรฐานการ
ไฟฟ้าที่กำหนดไว้แผงสวิตซ์ ฯ ต้องมีคุณสมบัติใช้ได้ตามความต้องการของ NEC CODE ข้อ 384 โดยมี
คุณสมบัติทางเทคนิคอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
RATED SYSTEM  VOLTAGE  : 230/400 VOLT. 
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SYSTEM WIRING   : 3 PHASES,4 WIRES SOLIDLY GROUNDED. 
RATED FREQUENCY   : 50 HZ 
RATED CURRENT   : ตามระบุในแบบ 
RATED SHORT-TIME   : ไมน่้อยกว่า 75 KA 1 S (Main Circuit) 
WITHSTAND ICW 
RATED PEAK WITHSTAND  : 1,000 VOLT. 
CONTROL VOLTAGE   : 220-240 VAC. 
TEMPERATURE RISE   : ตาม IEC 60439-1 
FINISHING OF CABINET   : ELECTRO PLATED ZINC TO BS 1706 and  
      EPOXY-POLYESTER POWDER PAINT COATING 
FORMS OF INTERNAL   : FORM 2b 
SEPARATIONS 
TYPE OF CABINET   : Dead Front with Rotary Handles. 
DEGREE OF PROTECTION  : IP 31 สำหรับงานภายในอาคาร 
     : IP 43 สำหรับงานภายนอกอาคาร 

 
3. ลักษณะโครงสร้างและการจัดสร้างแผงสวิตซ์ฯ 

3.1 แผงสวิตซ์ที่ใช้เป็นแบบตั้งพ้ืน (Floor Standing) ชนิด Dead – Front โครงสร้างของแผงสวิตซ์ฯ ต้องเป็น
แบบ Modularized Design System, Self – Standing Metal Structure โดยโครงสร้างรอบนอกที่
เป็นส่วนเสริมความแข็งแรงทำด้วยเหล็กหนาอย่างน้อย 2.0 มม. เชื่อมติดกันหรือยึดติดกันด้วยสลักและ
แป้นเกลียวถ้าแผงสวิตซ์ฯ มีหลายส่วน 

3.2 ลักษณะของแผงสวิตซ์ ฯต้องจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆ (Verticle Section) อย่างสมบูรณ์ สามารถแยกจาก
กันเป็นอิสระได้โดยง่าย แต่ละส่วนต้องมีขนาดอยู่ในช่วงที่กำหนด ดังนี้ 

  ความสูง  : ไม่เกิน 2,200 มม. 
  ความกว้าง : ระหว่าง 300-1,000 มม. 
  ความลึก  : ระหว่าง 600-1,000 มม. 

3.3 ภายในของแผงสวิตซ์ฯ แต่ละส่วนต้องจัดแบ่งภายในออกเป็นช่องๆ  (Compartment) อย่างน้อย 4 ช่อง 
ดังนี้ 

3.3.1 Circuit Breaker Compartment สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ 
3.3.2 Metering & Control Compartment สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัด , อุปกรณ์ป้องกันรวมทั้ง 

Terminal Block สำหรับต่อสายระบบควบคุมและสัญญาณเตือน โดยปกติช่องนี้ให้จัดไว้ที่ส่วนบน
ของแผงสวิตซ์ฯ 

3.3.3 Busbars Compartment เป็นช่องสำหรับติดตั้ง Busbars ทั้ง Horizontal และ Busbars ปกติให้
จัดอยู่ในส่วนหลังของแผงสวิตซ์ฯ 

3.3.4 Cable Compartment จัดไว้สำหรับเป็นช่องวางสายไฟฟ้ากำลัง (power-Cable) เข้า – ออกจาก
แผงสวิตซ์ฯ แต่ละช่องที่กล่าวแล้ว ต้องมีแผ่นวัสดุกั้นแยกกันไว้เพ่ือไม่ให้มีการสัมผัสถึงจากช่อง
หนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่งได้โดยง่ายแต่ละส่วนของแผงสวิตซ์ฯ มีแผ่นโลหะกั้นแยกส่วนภายในออกจาก
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กัน (Sheet Metal Safety Partition) แผ่นกั้นช่องและแยกส่วนของแผงสวิตซ์ ฯ ต้องเป็นแผ่น
เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 

3.4 ฝาด้านหน้าเป็นแผ่นเหล็กพับขึ้นขอบ โดยมีด้านหนึ่งยึดด้วย Removable Pin Hidden Hinges ส่วนอีก
ด้านหนึ่งให้เป็น Screw Lock หรือ Key Lock เพ่ือความสะดวกในการเปิด/ปิด ถอดฝาได้ง่าย บานประตู
ต้องแข็งแรงไม่บิดงอ ฝาสำหรับ Metering and Control Compartment ให้แยกเป็นอีกฝาหนึ่ง 

3.5 ฝาปิดด้านหลังทั้งหมด ให้ใช้แบบถอดได้ ยึดด้วยสปริง (Snap–On Lid) หรือแบบอ่ืนที่สามารถถอดฝา
เปิด/ปิดได้ง่ายโดยต้องได้รับการพิจารณาไห้ความยินยอมจากวิศวกรก่อน และให้เจาะรูระบายอากาศ 
(Drip–Proof Louver) โดยมีแผ่นเหล็กชนิดรูพรุน  (Pertorated Sheet Metal) ติดด้านในที่ฝาปิด
ด้านข้างและที่ฝาปิดด้านหลัง 

3.6 ฝาด้านข้างริมนอกทั้ง 2 ด้าน ให้เป็นแผ่นเหล็กเรียบหรือพับขึ้นขอบรูปด้านละ 1 ชิ้น ยึดติดกับโครงสร้าง
แผงสวิตซ์ ฯด้วยสกรูหรือสลัก และแป้นเกลียว ขนาดและจำนวนที่เหมาะสมให้มีความแข็งแรงแต่ในกรณี
ที่ต้องใช้แผงสวิตซ์ฯหลายส่วน (Verticle Section) เรียงต่อกันให้ใช้ฝากั้นระหว่างส่วน (Sheet Metal 
Safety Partition) ต้องเป็นแผ่นเหล็กเรียบหนาไม่น้อยกว่า1.6 มม. โดยมีช่องเจาะทะลุถึงกันเพียงพอตาม
ต้องการ 

3.7 ฝาด้านบน ให้เป็นแผ่นเหล็กพับขึ้นขอบ แบ่งอย่างน้อยเป็น 2 ชิ้น โดยชิ้นหนึ่งเป็นฝาปิดเฉพาะส่วน Cable 
– Compartment ยึดติดกับโครงสร้างแผงสวิตซ์ฯ ด้วยสกรูหรือสลัก และแป้นเกลียว ขนาดและจำนวน
เหมาะสม ให้มีความแข็งแรง 

3.8 ส่วนฝาทุกด้าน รวมทั้งแผ่นกั้นช่องต้องเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. และฝาของแผงสวิตซ์ฯ ทุก
ด้านต้องมีสายดินบริภัณฑ์ โดยใช้ทองแดงชุบแบบถักต่อลงดินที่โครงของแผงสวิตซ์ฯ 

3.9 การประกอบแผงสวิตซ์ ต้องคำนึงถึงกรรมวิธีระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ภายในโดยวิธีไหลเวียน
ของอากาศตามธรรมชาติทั้งนี้ให้เจาะเกร็ดระบายอากาศที่ฝาอย่างเพียงพอพร้อมติดตั้งตะแกรงกันแมลง 
(Insect Screen) 

3.10 การป้องกันสนิมและการทาสีให้เหล็กและแผ่นเหล็กทุกชิ้นที่ใช้เป็นเหล็กชุบ (Electro galvanized Steel) 
หรือชุบป้องกันสนิมด้วยวิธีอ่ืน ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

3.11 กรรมวิธีป้องกันสนิมและการพ่นสีโลหะชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทุกชิ้น ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมแล้วพ่นสี
ทับตามวิธีข้างล่าง 

3.12 ชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมและโลหะไม่เป็นสนิมชนิดอ่ืน ถ้ากำหนดไว้ให้พ่นสีก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับที่
กำหนดแต่ไม่ต้องล้างด้วยน้ำยากันสนิม 

3.13 วิธีทำความสะอาดโลหะ 
a) ทำการขัดผิวโลหะให้เรียบและสะอาด 
b) ทำการล้างแผ่นโลหะเพ่ือล้างไขมัน หรือน้ำมันออกจากแผ่นโลหะสะอาด(Degreasing) 
c) เฉพาะแผ่นเหล็ก ถ้ามีร่องรอยของการเกิดสนิม และไม่ใช่แผ่นเหล็กใหม่ ต้องล้างด้วยน้ำยา

ล้างสนิมเพ่ือให้สนิมเหลืออยู่หลังการขัดหลุดออกท้ังหมด น้ำยาล้างสนิมให้ใช้ของICI หรือ
เทียบเท่า 

3.14  การเคลือบผิวชั้นแรก ให้ใช้วิธีชุบสังกะสี โดยวิธีชุบสังกะสี โดยวิธีชุบไฟฟ้า หรือ ELECTROPLATED 
ZINC ตามมาตรฐาน BS 1706 

3.15  การพ่นสีชั้นนอกให้ใช้สีผงอีพ็อกซี่/โพลีเอสเตอร์อย่างดีพ่นให้ทั่วอย่างน้อยความหนาสี 60 ไมครอน แล้ว
อบด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส 



  
 

   4-37          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

3.16  กรณีที่ใช้งานและติดตั้งอยู่ใก้ลทะเล หรือมีโอกาสสัมพัดไอเกลือ ผู้ผลิตจะต้องมีผลการทดสอบการคงทน
ต่อการผุกร่อน หรือ Test certificated โดยการทดสอบ Salt Spray Resistance Test ตามมาตรฐาน 
ISO 7253 มากกว่า 1000 ชั่วโมง โดยผ่านการรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือองคก์รทีเ่ชื่อถือได้ 

 
4.   Main Circuit Breaker 
    4.1  Circuit  Breaker  ที่นำมาใช้ทั้งหมด  ต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน  NEMA, ANSI, VDE  หรือ  

IEC  และต้องมีค่า  Interrupting  Capacity  ไม่น้อยกว่า  50 KA (400V)  หรือตามท่ีกำหนดในแบบ 
     4.2  การติดตั้งเปน็แบบ Fixed, Plug-in หรือ Draw-out ตามท่ีกำหนดในแบบ 
     4.3  Drives เป็นชนิด Mechanically Operated สับเข้าด้วยมอเตอร์ หรือโซลินอยด์ซึ่งบังคับได้โดยการกดปุ่ม 
     4.4  Main Circuit Breaker เป็นชนิด Salid State Trip ประกอบด้วยระบบการทำงานดังนี้ 
          -   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  สำหรับการทำ  Intelock, Signalling, Control  และต้องเหลือสำรองไม่น้อย
กว่า 50 % 
          -   ต้องมี Key Interlock ถ้ามีกำหนดในแบบ 
 
5.  Tie Circuit Breaker 
     5.1 มีคุณสมบัตเิหมือน Main Circuit Breaker ทุกประการ 
     5.2  มี  Key  Interlock  กับ Main  Circuit  Breake r ของยูนิตซับสเตชั่นทั้ง 2 ชุด  ซึ่ง  Tie Circuit 

Breaker  จะไม่สามารถสับเข้าได้ ถ้า  Main  Circuit  Breaker  สับเข้าอยู่ทั้ง 2 อัน   ซึ่ง Tie  Circuit  
Breaker จะสับเข้าได้เฉพาะเมื่อ Main ตัวใดตัวหนึ่งสับออกแล้วเท่านั้น 

 
6.   Feeder Circuit Breaker 
     6.1  Feeder  Circuit  Breaker  ทั้งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งหมดและการเลือกคุณลักษณะของ  

Feeder Circuit  Breaker  ต้องมี  Coordination  Pattern  ที่เหมาะสมกับ  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  
ตามท่ีกำหนดในแบบ 

     6.3  Drives  เป็นชนิด  Toggle Operating Mechanism  ทำงานด้วยระบบ Trip Free  มี Trip  Indication  
แสดงที่ Handle  Position  หรือ  Drives  เป็นชนิดอื่น  ตามที่กำหนดในแบบ 

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

     6.7  Feeder CB. ขนาดตั้งแต่  1000  แอมป์ขึ้นไป  Triping  Unit  จะต้องเหมือนข้อ  6.6 และต้องมี  
Ground fault  sensor 

 
7. อุปกรณ์และเครื่องวัดสำหรับแผงจ่ายไฟฟ้ารวม 

7.1 แผงสวิทซ์จ่ายไฟฟ้ารวมจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบ  เช่น  Control  Wiring, Mimic 
Bus, Name Plate  และอ่ืน ๆ  ตามข้อกำหนดในบท  "เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบสำหรับแผงสวิทซ์
จ่ายไฟฟ้า" 
 
 

8.  บัสบาร์และการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ 
 8.1 บัสบาร์ต้องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% ที่ผลิตขึ้นสำหรับใช้กับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ 
โดยผลิตตาม 
 มาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ 
 8.2 บัสบาร์มีขนาดตามที่กำหนดในแบบ และมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 60439 
– 1 โดยให้คิดแบบ พ่นสี/ทาสี (Coated/Painted) หรือหุ้มด้วย HEAT SHRINK และได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานที่การไฟฟ้าฯ กำหนด ตัวนำ (Conductor) ทำด้วยทองแดงทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าขนาด 
CIRCUIT BREAKER ที่กำหนดในแบบ โดยทาสีแสดงเฟสเป็นช่วงๆ ช่วงละประมาณ 10 ซม. โดยกำหนดสีดังนี้ 
 LINE 1 :   สีน้ำตาล 
 LINE 2 :   สีดำ 
 LINE 3 :   สีเทา 
 NEUTRAL :   สีฟ้า 
 GROUND :   สีเขียวแทบเหลือง 
 8.3 ขนาดของบัสบาร์ เส้นศูนย์ให้มีขนาดเท่ากับเส้นเฟสหรือตามที่กำหนดขนาดบัสบาร์เส้นดิน(Ground Bus)
ให้ใช้ทองแดงที่มีความสามารถรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 25% ของเส้นเฟสแต่ทั้งนี้ MAIN BUSBARS ทั้งเส้นเฟส
,เส้นศูนย์และเส้นดินต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 120 ตารางมิลลิเมตร สำหรับแผงสวิตซ์ฯ ที่ใช้ Main Breaker มีขนาด
เกิน 800 แอมแปร ์

 8.4 การติดตั้งเมนบัสบาร์ ให้ใช้แนวนอน และฟีดเดอร์บัสบาร์ให้ใช้แบบตั้งการจัด BUSBAR ทั้ง PHASE to 
PHASE และ PHASE to GROUND ต้องจัดให้ส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้า (Live Part) มีระยะห่างกันได้ไม่น้อยกว่า 50 
มิลลิเมตร ในกรณีที่ไม่สามารถจัดระยะตามที่กำหนดนี้ได้ ให้หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่ถูกออกแบบให้ใช้หุ้มบัสบาร์
โดยเฉพาะ และมีสีของฉนวนตรงตามรหัสสีของบัสบาร์ที่กำหนด ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความสามารถในการรับ
กระแสไฟฟ้าของบัสบาร์ที่อาจลดลง 

 8.5 การจัดเรียงบัสบาร์ในแผงสวิตซ์ฯ ให้จัดเรียงตาม LINE 1, 2, 3 โดยเมื่อมองเข้ามาด้านหน้าของสวิตซ์ฯ ให้
มีลักษณะเรียงจากหน้าไปหลังหรือจากด้านบนลงมาด้านล่าง หรือ จากซ้ายมือไปขวามือ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
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 8.6 บัสบาร์ที่ติดตั้งตามแนวนอน (รวมทั้ง Neutral Bus และ Ground Bus) ต้องมีความยาวตลอดเท่าความ
กว้างของแผงสวิตซ์ฯ ทั้งชุด 

 8.7 บัสบาร์เส้นดินต้องต่อกับโครงของแผงสวิตซ์ฯ ทุกๆ ส่วน และต้องมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าที่มั่นคงถาวร 
บัสบาร์เส้นดินและเส้นศูนย์ ต้องมีพ้ืนที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมไว้ สำหรับต่อสายดินของบริภัณฑ์ 

 8.8 BUSBAR HOLDERS ต้องเป็นวัสดุประเภท FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER หรือ EPOXY–
RESIN แบบสองชิ้นประกบ BUSBAR โดยยึดด้วย BOLT และ NUT หุ้ม SPACER ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า  

 8.9 BUSBAR และ HOLDERS ต้องมีข้อมูลทางเทคนิค และผลการคำนวณเพ่ือแสดงว่าสามารถทนต่อแรงใดๆ 
ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ ไม่น้อยกว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรด้านแรงต่ำของหม้อแปลงไฟฟ้า แต่ต้องไม่ต่ำ
กว่าที่การไฟฟ้าฯ กำหนด โดยไม่เกิดการเสียหายใดๆ รวมทั้ง BOLTS และ NUTS ต้องทนต่อแรงเหล่านั้นได้ด้วย
เช่นกัน 

8.10 ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อด้วยบัสเวย์หรือบัสบาร์กับหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตู้เมนจ่ายไฟ 
ให้ติดตั้ งด้วย FLEXIBLE BUSBAR ชนิด Highly flexible Connectors in Solder less Pressed โดยให้สาย
ทองแดงถักมีขนาดไม่โตกว่า 0.10มม. และคุณมีสมบัติตามมาตรฐาน DIN EN 13602   และบริเวณหน้าสัมผัสที่ใช้
จับยึดให้มี small collar เพ่ือป้องกันสายทองแดงชำรุดจากการสั่นสะเทือน โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN 
EN 13600  ซึ่งทั้งสายทองแดงถักและบริเวณหน้าสัมผัส ต้องเป็นทองแดงชนิด Cu-ETP (Electrolytic Tough 
Pitch Copper)  และต้องชุบผิวด้วยดีบุกทั้งชิ้นงานเพ่ือป้องกันการเกิดออกไซด์ อีกทั้งมีค่าความเหนี่ยวนำไม่น้อย
กว่า (minimum conductance value) 56.0 MS/m; min. 96.6%IACS โดยโรงงานผู้ผลิตได้มาตรฐานสากล 
ISO9001 : 2008  

 
9. สายไฟฟ้าสำหรับภายในแผงสวิตซ์ฯ 

 สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้ากับ TERMINAL BLOCK ให้ใช้สายชนิด FLEXIBLE ANNEALED ให้ใช้ชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์ 
ฉนวนทนความร้อนได้ 105 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าหลายเส้นที่เดินไปด้วยกันให้สีต่างกันเพ่ือความสะดวกในการ
บำรุงรักษาโยกย้ายต้องระบุไว้ในแบบ (As built Drawing) ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ตาม
ต้องการ แต่ไม่เล็กกว่ากำหนดดังนี้ 
   CURRENT CIRCUIT : 4.0 ตารางมิลลิเมตร 
   VOLTAGE CIRCUIT : 2.5 ตารางมิลลิเมตร 
   CONTROL CIRCUIT : 1.5 ตารางมิลลิเมตร 
   GROUND สำหรับานประตู : 1.0 ตารางมิลลิเมตร  

 การต่อวงจรเพ่ือการกำลังในแผงจ่ายไฟ เช่น ระหว่างบัสบาร์กับสวิตซ์ฯตัดตอน เป็นต้น ให้ต่อด้วยสายไฟฟ้า
หุ้มฉนวนชนิดทนแรงดันได้ 750 โวลต์ และทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หรือต่อด้วยบัสบาร์
ทองแดงหุ้มฉนวนแบบหดตัวด้วยความร้อน (Heat Shrinkable Tubing) ที่ 40 องศาเซลเซียส ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ต่อเข้าหา หรือขนาดตามที่กำหนดในแบบ 

 การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตซ์ฯ ให้เดินในท่อร้อยสาย หรือรางพลาสติกช่วงที่ต่อเข้าอุปกรณ์ให้ร้อยในท่อ
พลาสติกอ่อน การต่อสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิดสองด้าน ห้ามต่อตรงกับอุปก รณ์ ถ้ามี
สายไฟฟ้าส่วนที่ต้องเดินอยู่. 

 สายไฟฟ้าทุกเส้นที่ปลายทั้ง 2 ด้านต้องมีหมายเลขกำกับ (Wire Mark) เป็นแบบปลอกสวม ยากแก่การลอก
หลุดหาย 
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 ขั้วต่อสาย (Terminal) ให้ใช้แบบใช้เครื่องมือกลบีบ ขั้วต่อสายไฟฟ้าเป็นชนิดที่ใช้กับสายทองแดง 
 สลักเกลียว แป้นเกลียวและแหวน (Bolts, Nuts & Washers) สำหรับต่อบัสบาร์ให้ใช้ชนิด High–Tensile, 

Electro–Galvanized or Chrome – Plated ให้ใช้จำนวนสลักและแป้นเกลียวให้เพียงพอแล้วขันด้วยTorque 
Wrench ให้เพียงพอตามท่ีกำหนดไว้ 

 การต่อสายไฟเข้ากับบัสบาร์ ต้องต่อผ่านขั้วต่อสาย การต่อขั้วต่อสายกับบัสบาร์ หรือต่อบัสบาร์กับบัสบาร์ ให้
ใช้สลักและแป้นเกลียวพร้อมแหวนสปริง ก่อนต่อต้องทำความสะอาดบริเวณ ผิวสัมผัสด้วยแปรงโลหะ 

 
10. MIMIC BUS และ NAMEPLATE 

แผงสวิตซ์ฯ ต้องมีข้อมูลขั้นต้นแสดงไว้ เพ่ือความสะดวกในการใช้งานและบำรุงรักษาอย่างน้อย ดังนี้ 
 ที่หน้าแผงสวิตซ์ฯ ต้องม ีMimic Bus เพ่ือแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าและออกทำด้วยแผ่นพลาสติกสีดำ 

สำหรับแผงสวิตซ์ฯ ระบบไฟฟ้าปกติ และสีแดงสำหรับแผงสวิตซ์ฯ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือสิ่งที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบมี
ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกบัแผงสวิตซ์ฯ 

 ให้ม ีNameplate เพ่ือแสดงว่าอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าใด จ่ายหรือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใด หรือกลุ่มใด เป็น
แผ่นพลาสติกพ้ืนสี เช่นเดียวกัน MIMIC BUS แกะเป็นตัวอักษรสีขาวโดยความสูงของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่า 20 
มิลลิเมตร (ถ้าเป็นงาน กฟน. จัดทำ) หรือตามทีผู่้ว่าจ้างเห็นชอบ 

 ป้ายแสดงชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ลิต เป็นป้ายที่ทนทานไม่ลบเลือนได้ง่ายติดไว้ที่แผงสวิตซ์ฯด้านนอก
ตรงที่ๆ เห็นได้ง่ายหลังการติดตั้งแล้ว 

 
11. การติดตั้ง  

 แผงสวิตซ์ฯ ที่ติดตั้งในสถานที่ใช้งานจริงต้องยึดติดกับฐานที่ตั้งด้วยน๊อต จำนวนไม่น้อยกว่า 4 จุดตามมุมทั้งสี่
อย่างแน่นหนาในกรณีที่เป็นพ้ืนคอนกรีต น็อตท่ีใช้ต้องเป็นแบบ EXPANSION BOLT 

  
12. การทดสอบ 

12.1  การทดสอบประจำโรงงานผู้ผลิต (Routine Test) ตามมาตรฐาน IEC 60439 – 1 จะต้องทำ
การทดสอบดังต่อไปนี้ 

 ตรวจสอบการทำงานตามวงจรควบคุมทางด้านไฟฟ้า (Wiring, Electrical-Operation) 
 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Test) 
 ตรวจสอบการป้องกันทางด้านไฟฟ้า (Protective Measures) 
 ตรวจสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation Resistance) 

12.2 นอกจากการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างเมื่อมีการติดตั้งในสถานที่ ใช้
งานแล้ว ต้องตรวจทดสอบอย่างน้อยดังนี้ 

12.2.1.1 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตซ์ ทั้งหมด 
12.2.1.2 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder) ต่างๆที่ออกจากแผง 

สวิตซ์ฯ 
12.2.1.3 ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือทดสอบความถูกต้อง 

 
13. เครื่องมือบำรุงรักษา 
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13.1 ที่ข้างแผงสวิตซ์ฯ แต่ละชุด ให้ติดตั้งเครื่องมือ สำหรับเปิดบานประตูด้านหน้าหนึ่งอัน โดยมี
ประกบติดรัดไว้กับแผงสวิตซ์ฯ ให้สูงประมาณ 1,800 มม. 

13.2 ให้จัดชุดเครื่องมือบำรุงรักษาประกอบด้วยเครื่องเปิดบานประตูด้านหน้าหนึ่งอัน  ไขควงสำหรับ
ถอดสกรูยึดแผ่นโลหะหนึ่งอัน Torque Wrench ขนาดที่เหมาะสมหนึ่งอันพร้อมหัว สำหรับขันสลัก
และแป้นเกลียวที่ใช้ยึดบัสบาร์และ   สวิตซ์ฯ ตัดตอนครบทุกขนาดที่ต้องใช้หนึ่งชุด พร้อมกล่องโลหะ 
สำหรับใส่เครื่องมือทั้งหมด ชุดเครื่องมือบำรุงรักษานี้ให้จัดให้ตามจำนวนที่กำหนดในรายการ 
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หมวดที ่12071 
สวิตช์ตัดต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch Open Transition) 

                                                            
1. Automatic Transfer Switch 

1.2 คุณสมบัติทั่วไป 
• ATS ทุ กชุ ด ต้ อ งป ระกอบ ด้ ว ย ตั ว ส วิ ท ช์  (Transfer Switch) แล ะแ ผ งค วบ คุ ม ด้ ว ย

ไมโครโปรเซสเซอร์ (Controller) โดยมีจำนวนขั้ว (Poles) ขนาดของพิกัดกระแส (Ampere 
Rating) และแรงดันใช้งาน (Operating Voltage) ตามท่ีระบุในแบบ 

• ATS ทุกชุดรวมทั้งอุปกรณ์ร่วมที่ใช้กับ ATS ทุกตัวต้องผ่านการทดสอบ และยอมรับตาม
มาตรฐาน 
UL 1008 ห รื อ  Standard for Transfer Switch Equipment IEC 60947 - 6-1 Low-
voltage switch and control gear; Multifunction equipment; Automatic Transfer 
Switch Equipment 

1.3 รายละเอียดกลไกของตัวสวิทช์ (Transfer Switch)  
 ตัวสวิทช์ต้องมีโครงสร้างของหน้าสัมผัสโครงสร้างเป็ น Load Break Switch แบบ Open 
Transition มีการทำงานในการสั่งการด้วยไฟฟ้า และมีการล็อคตำแหน่งและกดหน้าสัมผัสในทางกล
หลังจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าให้กับตัวขับเคลื่อน (Mechanically Held) การขับเคลื่อนหน้าสัมผัสโดย
มอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized) และมีกลไกการป้องกันแหล่งจ่ายทั้ งสองแหล่งชนกัน (Mechanical 
interlock) โดยมีตำแหน่งศูนย์ (OFF Position) เพ่ือตัดทั้งสองแหล่งจ่ายออกสำหรับงานซ่อมบำรุง 

1.4 สวิทช์ที่มีพิกัดกระแสตั้งแต่ 600A. ขึ้นไปต้องมีหน้าสัมผัสแบบแยกส่วน ประกอบด้วยหน้าสัมผัสหลัก 
(Main Contacts) และหน้าสัมผัสรับประกายไฟฟ้า (Arcing Contacts) หน้าสัมผัสหลักทุกชิ้นต้องเป็น
โลหะผสมเงิน (Silver Composition) หน้าสัมผัสคู่ใดที่สัมผัสกันต้องรักษาแรงกดเพ่ือไม่ให้เปิดออกเมื่อ
เกิดการเพิ่มของกระแสอย่างรุนแรง 

1.5 ในกรณีที่แบบระบุให้มีการโอนสายศูนย์ด้วย (4 Poles ATS) หน้าสัมผัสของสายศูนย์ (Neutral) ต้องทน
กระแสได้เต็มพิกัด  

1.6  แผงวงจรควบคุมสวิทช์ (Control Panel) 
• แผงวงจรควบคุมสวิทช์ทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) เพ่ือการทำงานที่แม่นยำ 

ลดปัญหาการบำรุงรักษา และมีหน้าจอแสดงผลเป็น LCD โดยสามารถอ่านค่าและปรับตั้งค่าต่างๆ
ได้โดยใส่รหัสผ่าน 

• แผงควบคุมต้องมีคุณสมบัติ  ในการแสดงค่าพารามเตอร์ต่างๆ เช่น I,V,F,P,Q,S และสามารถสื่อสาร
ด้วย Modus RTU (RS-485) ได้ แผงควบคุมจะตรวจสอบแรงดันและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟทั้ง
สองได้และส่งสัญญาณโอนถ่ายให้แก่สวิทช์เมื่อเฟสของแหล่งจ่ายไฟทั้งสองตรงกันแล้ว 

• การทำงานและการตั้งคา่ของแผงควบคุมสวิทช์มีดังนี ้
การตรวจจับแรงดันและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟเมื่อ 

1.6.1 Normal Source Voltage Drop -Out ปรับตั้งได้ระหว่าง 70-98 % ของพิกัดแรงดันใช้งานเพ่ือ
สั่งให้เครื่องยนต์ทำงานและเตรียมใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน 

1.6.2 Normal Source Voltage Pick -Up ปรับตั้งได้ระหว่าง 85-99 % ของพิกัดแรงดันใช้งานเพ่ือ
กลับไปใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
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1.6.3 Emergency Source Voltage Drop - Out ปรับตั้งได้ระหว่าง 70-98% ของพิกัดแรงดันใช้งาน 
1.6.4 Emergency Source Voltage Pick – up ปรับตั้งได้ระหว่าง 85-99% ของพิกัดแรงดันใช้งาน 
1.6.5 Engine Starting Time Delay ปรับตั้งได้ระหว่าง 0-6 วินาที เพ่ือหน่วงเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ 

เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าพ้ืนฐานขัดข้อง 
1.6.6 Normal - To - Emergency Time Delay ปรับตั้งได้ระหว่าง 0-60 นาที เพ่ือหน่วงเวลาการโอน

ถ่ายไปสู่แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินหลังจากท่ีแรงดันและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินทำงาน 
1.6.7 Emergency - To - Normal Time Delay ปรับตั้งได้ระหว่าง 0-60 นาที เพ่ือหน่วงเวลาการโอน

ถ่ายไปสู่แหล่งจ่ายไฟพ้ืนฐานหลังจากที่แรงดัน และความถี่ของแหล่งจ่ายไฟพ้ืนฐานกลับมาเป็น
ปกต ิ

1.6.8 Engine Cool - Down Timer ปรับตั้งได้ระหว่าง 0-10 นาที เพ่ือหน่วงเวลาการดับเครื่องยนต์
หลังการโอนถ่ายกลับสู่แหล่งจ่ายไฟพ้ืนฐานแล้ว 

1.6.9 Engine Exerciser 
- สามารถตั้งโปรแกรมให้เครื่องยนต์ทำงานเป็นเวลาตั้งแต่ 1 นาที ถึง 24 ชั่วโมง และวัน

ภายในสัปดาห์ 
- สามารถโปรแกรมในการเดินเครื่องยนต์ทำงานได้ถึง 4 โปรแกรม 
- เมื่อเครื่องยนต์ทำการทดสอบแล้วก็สามารถโปรแกรมให้มีการโอนถ่ายโหลด(Load) 

หรือไม่โอนถ่ายโหลดได้ 
1.7  ATS ทุกตัวจะต้องผ่านการทดสอบการทนกระแส (WITHSTAND AND CLOSING TEST) ตามมาตรฐาน 

IEC 60947-3 และ IEC 60947-6-1 ซึ่งระบุเวลาในการทนกระแสลัดวงจรได้ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดๆ 
ที่ไม่ผ่านการทดสอบดังกล่าว 

1.8 โรงงานผู้ผลิต ATS จะต้องผ่านมาตรฐาน ISO9001 (ISO9001 International Quality Standard) 
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หมวดที ่12080 
ชุดแผงควบคุมปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังทางไฟฟ้า (POWER FACTOR CORRECTION) 

 
1.ตู้คาปาซิเตอร์แบงท์ (ถ้ามีหรือตามแบบท่ีระบุ) 
ข้อกำหนดทั่วไป 
 1.  ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมการออกแบบและสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำคาปาซิเตอร์แบงท์ ซึ่ง
ประกอบด้วยแผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board :MDB) แผงสวิตซ์ไฟฟ้าคุมคาปาซิเตอร์
แบงค์ การสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำคาปาซิเตอร์แบงท์ ต้องเป็นผู้ผลิตที่ประกอบในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมี
ประสบการณ์ด้านการทำแผงสวิตซ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ผ่านการผลิตสวิตช์บอร์ด Type-
Tested ชนิด Licensee และได้รับหนังสือรับรองการเป็นผู้ผลิตชนิด Licensee  จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Original 
Manufacturer) ไม่น้อยกว่า 5 ปี และสามารถประกอบแผงสวิตซ์ไฟฟ้า ได้ตามมาตรฐาน IEC 61439-2 และ หรือ 
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก. 1436 -2540) และมีเอกสารการตรวจรับรอง การได้รับ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนผลิตแผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ทุกๆปี (Annual Audit Report / Audit 
Annual Certificated) และผู้ผลิตต้องมีวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป เป็นผู้ควบคุม
รับผิดชอบการผลิต และการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ ต้องได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 ก่อนประกอบแผง
สวิตซ์ฯ ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ จะใช้ทุกชนิดตามรายการ ให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาอนุมัติก่อน 
 2. ข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบของโรรงงานผู้ผลิต ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ทางไฟฟ้า (Standard of Production and Installation) โดยการจะนำมาตรฐานต่างๆ ที่ระบุมาใช้งาน หรือ
อ้างอิงใช้งานในงานโครงการ ต้องสอดคล้องกับลักษณะการติดตั้ง และภูมิประเทศ ประกอบตามหลักวิศวกรรม 
โดยไม่ขัดต่อมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยปี 2556 ให้ยึดถือมาตรฐาน และกฎข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่ถูกต้องและทันสมัย อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการออกแบบประกอบ และทดสอบต้องให้สอดคล้องหรือเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำหนด 

3. แมกเนติคคอนแทรคเตอร์ สำหรับคาปาซิเตอร์ (Magnetic Contractor for Capacitor Bank) 

3.1) Magnetic Contractor ต้องเป็น Class AC6b ที่ออกแบบให้สามารถใช้งานกับ Capacitor 

Bank เท่านั้น   

3.2) Special contactors are designed for switching 3-phase, single or multiple-step 

capacitor banks; they conform to standards IEC 60070 and 60831, NFC 54-100, VDE 

0560, UL and CSA 

3.3) Contactors fitted with a block of early make poles and damping resistors limiting 

the value of the current on closing to In max. 

3.4) this current limitation increases the life of all the components of the installation, 

in particular that of the fuses or Breaker and capacitors. 

3.5) Prospective peak current at switch-on not less than 200 In 

3.6) Maximum operating rate up to 240 operating cycles/hour 
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3.7) Electrical durability at nominal: 400 V 300 000 operating cycles/ 690 V 200 000 

operating cycles 

3.8) Operational power at 50/60 Hz (1) θ y 55 °C (2) 
 4. ลักษณะโครงสร้างและการจัดสร้างแผงสวิตซ์ฯ CAPACITOR BANK CUBICLE 
 4.1 แผงสวิตซ์ฯประกอบเป็น COMPARTMENT รปูแบบ FORM 2 A หรือตามที่ระบุในแบบ และมี 
DEGREE OF PROTECTION ไม่ต่ำกว่า IP 30 ตาม IEC STANDARD  
 4.2 ชนิดติดตั้งในอาคารประกอบในตู้ โลหะติดตั้งอุปกรณ์ท่ีแผงด้านหน้า และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์
ทุกชิ้นตลอดจนแผงต่อสายไฟจากทางด้านหน้าของตู้ 
 4.3  รูปแบบการจัดแบ่งภายในตู้ (Form of Internal Separation) เป็นแบบ 2a หรือ ดีกว่า (ถ้าไม่
ระบุไว้ในแบบ) 
 4.4 ลักษณะของตู้แบ่งออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนแบ่งภายในออกเป็นช่องแยกออกจากกัน ด้วยแผ่น
เหล็ก หรือ วัสดุอื่นที่มาตรฐาน IEC 61439 ระบุ อย่างน้อย 3 ช่อง ดังนี้ 

- Circuit Breaker Compartment 
- Metering & Control Compartment 
- Busbar Compartment 

 4.5  ตู้สวิตช์ตัดตอนเป็นแบบ Self-Standing Metal Structure ประกอบด้าย  
โครงสร้างตู้  :  หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
ฝาตู้  :  หนาไม่น้อยกว่า 1.8 มม.  
แผ่นกั้นช่อง :  หนาไมน่้อยกว่า 1.6 มม. 

4.6 ตู้สวิตช์ตัดตอนรวมจะต้องออกแบบให้สามารถระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ ภายใน โดย
วิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ โดยการเจาะเกร็ดระบายที่ฝาด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน
อย่างเพียงพอ พร้อมติดตั้งตะแกรงกันแมลง ทั้งนี้การเจาะเกร็ดระบายความร้อนจะต้องไม่ทำให้ 
Degree of Protection ของแผงสวิตช์เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ 
4.7 การประกอบแผงสวิตซ์ฯ ต้องคำนึงถึงวิธีการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ภายในตู้  
โดยวิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ โดยให้เจาะเกร็ดระบายอากาศท่ีฝาอย่างเพียงพอ พร้อม
ติดต้ังตะแกรงกนัแมลง (Insect Screen) ด้วย 
4.8  กรรมวิธีป้องกันสนิม และการพ่นสีโลหะชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทุกชิ้น ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม 
แล้วพ่นสีทับตามวิธีข้างล่าง ดังนี้   

ก. ทำการขัดผิวโลหะให้เรียบและสะอาด 
ข. ทำการล้างแผ่นโลหะเพ่ือล้างไขมัน หรือน้ำมันออกจากแผ่นโลหะสะอาด (Degreasing) 
    การพ่นสีชั้นนอกให้ใช้สีผงอีพ็อกซ่ี/โพลีเอสเตอร์อย่างดีพ่นให้ทั่วอย่างน้อยความหนาสี 60  
 ไมครอน แล้วอบด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส 

 5. บัสบาร์และการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ CAPACITOR BANK CUBICLE 
5.1  Busbar ต้องเป็นตัวนำทองแดงที่มีความนำทางไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 98.99% IACS มีความสามารถ
ในการรับกระแสไฟฟ้า (Continuous Current Carrying Capacity) ที่ Bare Rating ตามมาตรฐาน 
IEC 61439-2 โดยอุณหภูมิใช้งานที่อ้างอิงที่ 40 องศาเซลเซียส (Ambient Temperature) ที่อุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึนสูงสุดที่ผิวบัสบาร์ไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส  (Temperature Rise Limited) โดยมีคุณสมบัติ



  
 

   4-46          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ตามตาราง โดยผู้ผลิตต้องมีเอกสาร Mill Test Certificated ยืนยันคุณสมบัติของบัสบาร์ดังกล่าว
พร้อม 
 

Typical relative properties of copper and aluminium 

  Copper(CW004A) Aluminium (1350) Units 

Electrical conductivity 
(annealed) 

101 61 % IACS 

Electrical resistivity 
(annealed) 

1.72 2.83  cm 

Temperature coefficient 
of resistance(annealed) 

0.0039 0.004 /° C 

Thermal conductivity at 
20°C 

397 230 W/mK 

Coefficient of expansion 17 x 10–6 23 x 10–6 /° C 

Tensile strength 
(annealed) 

200 – 250 50 – 60 N/mm2 

Tensile strength (half–
hard) 

260 – 300 85 – 100 N/mm2 

0.2% proof stress 
(annealed) 

50 – 55 20 – 30 N/mm2 

0.2% proof stress (half–
hard) 

170 – 200 60 – 65 N/mm2 

Elastic modulus 116 – 130 70 kN/mm2 

Specific heat 385 900 J/kg K 

Density 8.91 2.70 g/cm3 

Melting point 1083 660 °C 
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5.2  Busbar Insulator Support ต้องเป็นวัสดุประเภท Fiberglass Reinforce Polyester Resin หรือ 
Epoxy Resin ชนิดใช้ติดตั้งภายในแผง สวิตช์ไฟฟ้า 
5.3 ข้อมูลทางเทคนิคของ Busbar Insulator Support ตลอดจนผลการคำนวณเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการ
วางตำแหน่งระยะห่างของ Busbarตลอดจนตัว Bolt & Nuts ที่ใช้จะต้องแข็งแรง และสามารถทนต่อแรง
ใดๆ ที่เกิดจากการ Short Circuit ภายในตู้สวิตช์ตามท่ีกำหนดไว้โดยไม่เกิดความเสียหาย บัสบาร์ของ
นิวตรอนและกราวด์ จะต้องมีขนาดเท่ากับบสับาร์เฟส 
 บัสบาร์ของระบบไฟฟ้ากำลังให้ติดตั้งตรงส่วนบนของตู้สวิตช์ 
5.4  Bus bar และ Holder ต้องมีข้อมูลทางเทคนิคและผลการคำนวณเพ่ือแสดงว่าสามารถทนต่อ 
แรงใดๆ ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 50   KA. หรือตามระบุในแบบ โดยไม่เกิดการ
เสียหายใด ๆ  รวมทัง้ Bolt และ Nut ต้องทนต่อแรงเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน 
 5.5 การประกอบการแผงสวิตซ์ฯ ต้องคำนึงถึงกรรมวิธีระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ภายใน โดย
วิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ ทั้งนี้ให้เจาะเกร็ดระบายอากาศที่ฝาอย่างเพียงพอ พร้อมติดตั้ง
ตะแกรงกันแมลง (Insect Screen) 
 5.6 การป้องกันสนิมและทาสี ให้เหล็กและแผ่นเหล็กทุกชิ้นที่ใช้เป็นเหล็กชุบ  (Electrogalvanized 
Steel) หรือชุบป้องกันสนิทด้วยวิธีอ่ืน ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
5.7 กรรมวิธีป้องกันสนิม และการพ่นสีโลหะชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทุกชิ้น ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม แล้ว
พ่นสีทับตามวิธีข้างล่าง 
5.8 ชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมและโลหะไม่เป็นสนิมชนิดอ่ืนถ้ากำหนดไว้ให้พ่นสีก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับที่
กำหนดแต่ไม่ต้องล้างด้วยน้ำยากันสนิม 
 
5.9  วิธีทำความสะอาดโลหะ / กระบวนการพ่นสี การเตรียมผิวชิ้นงาน 

 5.9.1) ชิ้นงานหลังผ่านกระบวนการมาแล้ว ได้ผ่านกระบวนการล้างคราบไขมันที่ติดเกาะบนชิ้นงาน 

 5.9.2) ผ่านการชุบฟอสเฟส เตรียมความพร้อมของผิวชิ้นงาน ก่อนการพ่นสี 

  5.9.3) ชิ้นงานทุกชิ้น ผ่านการอบให้อบท่ีความร้อนไม่น้อยกว่า 180 C เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 5.9.4) ชิ้นงานทุกชิ้นหลังผ่านการอบ แล้ว เข้าสู่กระบวนการพ่นสี โดยพ่นด้วยสีฝุ่น (Epoxy Powder)  

 5.9.4.1) ความหนาของสีที่พ่นลงบนพื้นผิวของชิ้นงาน กรณีท่ีเป็นตู้ติดตั้งภายในอาคาร ( 

Indoor Type) ความหนาของสีที่พ่นไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน และไม่เกิน 100 ไมครอน 

 5.9.4.2) ความหนาของสีที่พ่นลงบนพืน้ผิวของชิ้นงานกรณีที่เป็นตู้ติดตั้งภายนอกอาคาร 

 (Outdoor Type) ความหนาของสีที่พ่นไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน และไม่เกิน 90 ไมครอน 

 5.9.4.3) ชิ้นงานที่พ่นสีเสร็จเรียบร้อย ผ่านการอบสีให้สุกที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 200 C เป็น

เวลานานไม่น้อยกว่า 10 นาที 

 5.10. กระบวนการตรวจทดสอบชิ้นงานเหล็กหลังการอบพ่นสี เพื่อยืนยันคุณสมบัติของสี และยืนยัน

คุณสมบัติและมาตรฐานในการพ่นสี 

 5.10.1) ตรวจสอบการยึดติดหรือการเกาะติดของสีที่พ่นลงบนชิ้นงานด้วย Cross cut test โดย

นำชิ้นงานที่ใช้มาทดสอบโดยใช้มีดกรีดลงบนชิ้นงานที่ทดสอบโดยกรีดในแนวตั้ง และแนวนอนแต่
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ละช่องมีระยะห่างกัน 2 มม. โดยชิ้นงานที่ผ่านการพ่นสีที่ได้มาตรฐาน (ASTM D523) และมี

คุณภาพนั้น สีไม่แตกและหลุดร่อน 

 5.10.2) ตรวจสอบการยึดติดหรือการเกาะติดของสีที่พ่นลงบนชิ้นงานด้วย Bending Test 

(ISO1519 Cylindrical mandrel) 

 5.10.3) ตรวจสอบการยดึติดหรือการเกาะติดของสีที่พ่นลงบนชิ้นงานด้วย การทดสอบ Impact 

Test (ASTM D2794) โดยใช้เครื่องทดสอบตามมาตรฐาน ISO 6272 คือเป็นลูกตุ้มหนุก 1kg ตก

กระแทกชิ้นงานพ่นสีตัวอย่างทดสอบในระยะ 50cm.  สีที่พ่นลงไปนั้นต้องยึดติดแน่นทนนาน ไม่

แตก ร่อน 

 5.10. 4) ตรวจสอบการยึดติดหรือการเกาะติด ของสีที่พ่นลงบนชิ้นงานด้วยการทดสอบ Neutral 

Salt Spray Test  โดยการทดสอบต้องใช้ระยะเวลานานในการยืนยันผลคือทดสอบ 120 ชั่วโมง

และ 240 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการทดสอบคุณภาพการพ่นสี (ASTM B117) 

 5.10.5) โดยทุกขั้นตอนการทดสอบเป็นการทดสอบแบบประจำ และการทดสอบแบบทำลาย 

และมี Certificated Test Report จาก Lab การทดสอบตามมาตรฐานสีที่กำหนดในแต่ละหัวข้อ 

 

 
 6.  สายไฟฟ้าสำหรับภายในแผงสวิตซ์ฯ CAPACITOR BANK CUBICLE 
 สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้ากับ Terminal Block ให้ใช้สายชนิด Flexible Annealed ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์  ฉนวนทน
ความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าหลายเส้นที่เดินไปด้วยกันให้ใช้สีต่างกัน และระบุไว้ในแบบ  
As Built ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ตามตารางมาตรฐานและเหมาะสมกับแต่ละอุปกรณ์ 
การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตซ์ ฯ ช่วงเข้าอุปกรณ์ ให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิดสองด้านห้ามต่อตรงกับอุปกรณ์  
เปลือกนอกของสายไฟฟ้าทุกเส้นที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ต้องมีหมายเลขกำกับ (Wire Mark) เป็นแบบปลอกสวม ยาก
แก่การลอกหลุดหาย 
 7.    Mimic Bus และ Nameplate 
 ที่หน้าแผงสวิตซ์ฯ ต้องมี Mimic Bus เพ่ือแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า และออกทำด้วยแผ่น
พลาสติกสีดำสำหรับแผงสวิตซ์ฯ ระบบไฟฟ้าปกติ และสีแดงสำหรับแผงสวิตซ์ฯระบบไฟฟ้าฉุกเฉินหรือสีที่ผู้ว่าจ้าง
เห็นชอบ  มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกับแผงสวิตซ์ฯ ด้วยสก
รูอย่างแน่นหนาให้มี Nameplate เพ่ือแสดงว่าอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าใด จ่ายหรือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใด หรือ
กลุ่มใด  เป็นแผ่นพลาสติกพ้ืนสีเช่นเดียวกับ Mimic bus แกะเป็นอักษรสีขาวโดยความสูงของอักษรต้องไม่น้อย
กว่า 20 มิลลิเมตร ป้ายแสดงชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ผลิต เป็นป้ายที่ทนทานไม่ลบเลือนได้ง่ายติดไว้ที่แผงสวิตซ์
ฯ ด้านนอกตรงที่ๆ เห็นได้ง่ายหลังการติดตั้งแล้ว 
 8.   การทดสอบ 
 โรงงานผู้ผลิต จะต้องทำการทดสอบ (Routine Test) ตามมาตรฐาน IEC 61439-2 ดังต่อไปนี้ 
 1.  ตรวจสอบการทำงานตามวงจรควบคุมทางด้านไฟฟ้า (Wiring, Electrical Operation) 
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 2.  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric test) 
 3.  ตรวจสอบการป้องกันทางด้านไฟฟ้า (Protective measures) 
 4.  ตรวจสอบ ค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation resistance) 
 นอกจากการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างแล้วเมื่อมีการติดตั้งในสถานที่ใช้งาน
จริง ต้องตรวจสอบอีกครั้งอย่างน้อยดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตซ์ฯ ทั้งหมด 
 2.  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder) ต่าง ๆ ที่ออกจากแผงสวิตซ์ฯ 
 3.  ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือทดสอบความถูกต้อง 
 ในขั้นตอนการตรวจสอบจะต้องให้ผู้ควบคุมงานร่วมตรวจสอบทั้งที่โรงงานและสถานที่ใช้งานจริง พร้อม
อนุมัติผลการตรวจสอบ 
 9.   เครื่องมือบำรุงรักษา 
 ที่ข้างแผงสวิตซ์ฯ แต่ละชุด ให้ติดตั้งเครื่องมือสำหรับเปิดบานประตูด้านหน้า 1 (หนึ่ง) อัน โดยมีประกับ
ติดรัดไว้กับแผงสวิตซ์ฯ ให้สูงประมาณ 1.80 ม. และให้จัดชุดเครื่องมือบำรุงรักษา ประกอบด้วยเครื่องเปิดบาน
ประตูด้านหน้า (หนึ่ง) อัน ไขควงสำหรับถอดสกรูยึดแผ่นโลหะ 1 (หนึ่ง) อัน Torque Wrench ขนาดที่เหมาะสม 
1 (หนึ่ง) อัน พร้อมหัวสำหรับขันสลักและแป้นเกลียวที่ใช้ยึดบัสบาร์และสวิตซ์ตัดตอนฯ ครบทุกขนาดที่ต้องใช้ 1 
(หนึ่ง) ชุด และกล่องโลหะสำหรับใส่เครื่องมือทั้งหมด ชุดเครื่องมือบำรุงรักษานี้ ให้จัดให้ตามจำนวนที่กำหนดใน
รายการ 
 10.  อุปกรณ์ประกอบสำหรับแผงสวิตซ์ฯ CAPACITOR BANK CUBICLE 
 10.1   AIR CIRCUIT BREAKER    

 10.1.1  ข้อกำหนดทั่วไป 
10.1.1.1  Air Circuit Breaker ที่นำมาใช้ทั้งหมดต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC  

947-1 และ IEC 947-2   และเป็นเบรคเกอร์ชนิด Category B 
10.1.1.2 การติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ Fixed หรือแบบ Draw out ตามท่ีแบบกำหนด 

 10.1.2 โครงสร้างและส่วนประกอบ 
 10.1.2.1   Main Contact ตอ้งเป็นแบบ Free maintenance ภายใต้การใช้งานปกติ  
และต้องมีเครื่องหมาย แสดงถึงความเสียหายของหน้าคอนแทค โดยสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้  
(Visual wear indicator) เมื่อถอด Arc Chutes ออกแล้ว 
 10.1.2.2 Arc Chutes หรอืชดุดับอาร์ค ต้องสามารถถอด – ประกอบ ที่หน้างานได้สะดวก  
และท่ี Arc Chutes ต้องประกอบด้วยตะแกรงโลหะสานละเอียด (metal Filters) ที่ทำจาก Stainless 
Steel เพ่ือลดความเสียหายภายนอกเมื่อเกิด Fault  

 10.1.2.3 กรณีท่ีเป็นชนิด Draw Out Type ในการเลื่อนเบรคเกอร์ เข้า – ออก จะต้องมี  
3 ตำแหน่งคือ Connect – Test – Disconnect โดยแต่ละตำแหน่งจะต้องมีปุ่มกด เพ่ือปลด ใน
การเปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าว (Release Button ) ที่ด้านหน้าของ เบรคเกอร์ 

10.1.2.4  Air Circuit Breaker ต้องเป็นชนิดฉนวน 2 ชั้น (Double Insulation)  
 10.1.2.5  Rate current 100% continuous อุปกรณ์ช่วยเพิ่มเติม (Electrical 
Auxiliaries) Under voltage Release ต้องเป็นชนิดหน่วงเวลาได้ (Time delay) โดยปรับได้ตั้งแต่ 
0.5 – 3 วินาที 

10.1.2.6 Under voltage ,Shunt Trip ,Closing Coil, Motor operated ,Auxiliary  
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Contact สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกรุ่น (Common Auxiliaries) คือตั้งแต ่800 – 6300 A เพ่ือความ 
สะดวกในเรื่อง Spare part  
 10.1.2.7 Built in ground fault protectio, Phase protection with shunt trip  
Closing coil , motor operated 

 10.1.3  มี Auxiliary  
 10.1.4  ทริปยูนิต (trip units) contact 
   10.1.4 .1 CT ที่ทำหน้าที่ในการตรวจวัดระดับกระแสไฟ ภายในตัวเบรคเกอร์ ต้องเป็น 
 แบบ Air CT เพ่ือให้ความแม่นยำ (accuracy) ในการวัดค่ากระแส 
   10.1.4.2   ทริปยูนิตต้องวัดค่ากระแสในแบบ True RMS 
   10.1.4.3  ทรปิยูนิตต้องประกอบด้วย Thermal memory เพ่ือเก็บสะสมค่าอุณหภูมิ 
 เดิมที่เพ่ิมข้ึนไว้ในหน่วยความจำในกรณีทริปเนื่องจากโอเวอร์โหลดหลายครั้งติด ๆ กัน 
   10.1.4.4  ฟังก์ชั่นการป้องกันกระแสเกิน (over current protection)  TRIP UNIT  
 ของ Main Circuit Breaker จะตอ้งเป็น Solid State Type ประกอบด้วยการทำงานดังต่อไปนี้ 

-   Long time protection (LT) สามารถปรับตั้งกระแสได้ตั้งแต่ 0.4 – 1 เท่าของ
Rated Current (In) และปรับค่าหน่วงเวลา long time delay ได ้

-   Short time protection (ST) สามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1.5 – 10 เทา่ และ
สามารถปรับหน่วงเวลาได้ตั้งแต่ 0.1 – 0.4 วินาที 

-   Instantaneous Trip (INST) ปรับค่ากระแส pick-up ได้ และสามารถ OFF ได้ 
-   Ground Fault Protection สามารถปรับตั้งหน่วงเวลาตั้งแต่ 0.1 – 0.4 วินาที 

10.1.4.5   มี LED แสดงผลของชนิด Fault (LT, ST, GF) 
10.1.4.6   ค่ากระแส Pick-up และการหน่วงเวลาที่ผู้ใช้ปรับตั้ง จะต้องสามารถแสดงที่
หน้าจอแสดงผล ในหน่วย แอมแปร์ และวินาที่ เพ่ือง่ายต่อการอ่านค่า 
10.1.4.7   มีฟังก์ชั่นพื้นฐานของการวัดค่าทางไฟฟ้า (Basic measurements function)  
10.1.4.8   มีแอมมิเตอร์พร้อมจอแบบดิจิตอล แสดงค่า RMS ของกระแสของแต่ละเฟส 
10.1.4.9   มี Bar graph แบบLEDหรือ LCD (มี backlight) แสดงค่ากระแส 3 เฟสพร้อมๆ กัน 
10.1.4.10 ม ีMaxi meter เก็บค่ากระแสRMS สูงสุดของแต่ละเฟส ไว้ในหน่วยความจำ
ภายใน และสามารถแสดงค่าทางจอแสดงผลของ trip unit ได ้

 10.2  MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 
 10.2.1  Molded Case Circuit Breaker ที่นำมาใช้ทั้งหมดต้องผลิตตามมาตรฐาน IEC 947-2 CAT A 

Drives เป็นชนิด Toggle Operating Mechanism ทำงานด้วยระบบ Trip Free มี Trip 
Indication แสดงที ่Handle Position  
10.2.2  TRIP UNIT ของ MCCB ขนาด 100 AF ถึง 250 AF   จะต้องเป็น Thermal- magnetic 
Trip  สามารถปรับค่ากระแส THERMAL ได้ตั้งแต่ 0.7 -1.0 ของ Rated Current (In)   
10.2.3  TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไปจะต้องเป็น ELECTRONIC TRIP 
สามารถปรับค่ากระแส OVERLOAD CURRENT ได้ระหว่าง 0.4 -1.0 ของ Rated Current (In)   
และสามารถปรับค่ากระแส SHORT CIRCUIT CURRENT ได้ระหว่าง 2 -10 เท่า 
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10.2.4  TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไป เมื่อ Load current  มีค่าตั้งแต ่
95 % ขึ้นไปจะมี LED แสดงเป็นสัญญาณสว่างตลอดเวลา และ ถ้ามีค่าตั้งแต่ 105 % ขึ้นไป  จะ
มี LED  แสดงเป็นสัญญาณกระพริบตลอดเวลา 
10.2.5  MCCB ขนาดตั้งแต่ 100-630 AF ค่า Service breaking capacity (Ics) ต้องมีค่า
เท่ากับUltimate breaking capacity (Icu) คือ Ics  = 100% Icu และเพ่ือความปลอดภัย 
MCCB ทุกตัวต้องเป็นฉนวน 2 ชั้น (Double Insulation)   Rate current 100 % 
continuous. 
10.2.6  Circuit Breaker ที่มีขนาดมากกว่า 225 A. ให้ใช้ Terminal ชนิด Bus bar 
Connection Type สำหรับขนาดเล็กกว่า  225 A. ให้ใช้ชนิด Feeder Connection Type ได้
ขนาดของ Miniater CB.  ที่ระบุในแบบ Panel Schedule ขนาด 100 AF. สามารถใช้อุปกรณ์ท่ี 
63 AF. แทนได้แต่ค่า KAIC ให้เป็นไปตามที่ระบุ  

10.3  ชุดควบคุมคาปาซิเตอร์แบงท์ ชุดอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
IEC: 61921-2003-04- : Power Capacitors- Low voltage power factor correction banks 
IEC60831: Part 1 & 2 : Shunt power capacitors of the self healing type for 
IEC61439-1 :  Low voltage Switchgear and Control gear Assemblies 
IEC 60439-3 : intended to be installed in places where unskilled persons have
 Access for their use-Distribution boards. 
IEC 60947 :  Low Voltage Switchgear Part 2: Molded Case Circuit Breakers & Air 
circuit Breakers / Part 4: Power Contactors Part 4-3: Thyristor Switch 
IEC 60269 :  LV Fuses 
IEC 60076-6  :  Reactors 
IEC 60664-1 / IEC 61326 :  Power Factor Controller. 
โดยชุดอุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์ประกอบต้องเป็นไปตามข้อกำหนด 
10.3.1) Circuit breaker : การเลือกใช้งานจะต้องมีขนาดที่ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้
เท่ากับ 1.5 x Ic 
10.3.2) HRC fuse : โดยขนาดของ HRC Fuse ที่ใช้จะต้องมีขนาดพิกัดตรงตามมาตรฐานที่ได้ระบุ
ไว้เท่ากับ 1.5 x Ic 
10.3.3)  Magnetic Contactor: Capacitor Contractor (IEC 60947-4-1; Class AC-6b 
Capacitor Contractor) คือ คอนแทรคเตอร์สำหรับคาปาซิเตอร์แบงท์ โดยตาม ข้อกำหนด
มาตรฐานการเลือกใช้งาน Contactor for Capacitor switching ต้องสามารถทนต่อกระแสได้ไม่ 
น้อยกว่า 200In 
10.3.4) Magnetic Contactor: Capacitor Power Contactor (IEC 60947-4-1; Contactors 
of AC3 Duty  คือ คอนแทรคเตอร์รุ่นทั่วไป ที่นำมาประยุกต์ใช้งาน สำหรับคาปาซิเตอร์แบงท์ โดย
ตาม ข้อกำหนดมาตรฐานการเลือกใช้งาน Contactor แบบดังกล่าว ห้ามใช้งานเกิน Cap Bank 
ขนาด 60 kVAR / Step @400V  

 11. พิกัดของ Automatic Main Capacitor Bank ต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
- Type    :  Indoor (Polypropylene Film Type) 
- Number of Phase  :  3 
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- Rated Voltage  :  440 V 
- Rated Frequency  :  50 Hz. 
- Rated Output at 400 V :  ตามท่ีระบุในแบบ 
- Switching Step  :  ตามท่ีระบุในแบบ 
-      Dielectric Losses           :   <0.2 W/Kvar 
-  Power Loss:  <0.3 W/KVAR (excluding discharge resistor loss) 
- Over Current  : 1.5 เท่า 
-      Temperature Range      :  -40/+55c(Maximum) 
- Control Voltage   :  220 V 
 

 11. ความต้องการด้านการออกแบบและการสร้าง Capacitor Bank ต้องเป็นชนิดที่ประกอบด้วย 
Capacitor ย่อย หลาย ๆ ตวั ยึดรวมกันเข้าบนฐานที่แข็งแรง พร้อมด้วยอุปกรณ์ควบคุมและประกอบกัน
เป็นชุด ติดตั้งภายในตู้เหล็กกันสนิม มีการระบายอากาศ และการต่อลงดินเป็นอย่างดี อุปกรณ์ควบคุม
ประกอบด้วย 

ก. Fuse Protection ทุก Steps ของ Capacity Bank 
ข. Magnetic Contactor(AC-6b) จะต้องออกแบบให้ใช้กับ Power Caoacitor ตามมาตรฐาน 

IEC/EN 60947-4-1,IEC/EN 60947-1มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านครั้ง โดยอุปกรณ์ภายใน 
เช่น Holding Coil, Moving Contact จะต้องสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อชำรุด 

ค. Discharge Coil (หรือเป็นแบบ Built In ใน Capacitor) 
ง. KVAR Controller (หรือ Reactive Power Regulator) 
จ. Power Factor Meter  
▪ แสดงผลเป็น LED 
▪ มี THD Cut-Off Function  

ฉ. Indicating Lamp(LED Lamp type) 
ช. Automatic and Manual Switching Device 

 12. อุปกรณ์ควบคุม(Power Factor Controller,PFC)   
 -  ต้องเป็นแบบ 3 Phase 4 Wire ,380/220V.50Hz มี Switch แบบManual/Auto และสามารถกด

ปุ่มทุก Step ของCapacitor 
              -  PFC สามารถติดตั้งจอ LCD โดยมี Range ดังต่อไปนี้ LEAD 0.5-1, LAG 0.5 มีค่า Accuracy 4% 

ตาม IEC 1010-1,EN 50081-2,และEN50082-2  
13. Automatic Capacitor Bank ต้องประกอบสำเร็จและทดสอบคุณสมบัติและการทำงานมาแล้วจาก
โรงงานก่อนนำมาติดตั้ง 
14. สีที่ใช้ทาบนบัสบาร์ เพ่ือใช้ระบุรหัสเฟส ต้องเป็นสีที่มีคุณสมบัติใช้กับบัสบาร์เท่านั้น ตามมาตรฐาน 
DIN, ANSI หรือเทียบเท่า 

 15. อุปกรณ์ควบคุมต้องติดตั้งอยู่ส่วนบนของแต่ละ Unit, Capacitor Bank ต้องเป็นแบบที่สามารถ
ดัดแปลง และต่อ เติมได้โดยไม่มีผลต่อการทำงานของตัวอ่ืนๆ   
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หมวดที ่12090 
แผงสวิทช์จ่ายไฟย่อย (Distribution Panelboard, Load Center and Cosumer Unit) 

 
1.  แผงสวิทช์จ่ายไฟย่อย ( Distribution Panelboard, Load Center and Consumer Unit )  
      แผงสวิทช์จ่ายไฟย่อยต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือและเป็นผลิต  ภัณฑ์ที่ทำขึ้น และทดสอบ
แล้วว่า ใช้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ  
   1.1  แผงสวิทช์จ่ายไฟย่อย ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐาน  NEMA  แผงสวิทช์พร้อม
อุปกรณ์ในแผงและเมนสวิทช์ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการทดสอบโดยสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ 
   1.2  ชนิดของแผงสวิทช์ ต้องเป็นชนิด  Dead - front  ทำสำหรับใช้กับระบบไฟฟ้า 230/400 โวลต์ 3 เฟส 4 
สาย  เป็นแผงชนิด 1 เฟส 2 เฟส หรือ 3 เฟส ตามที่กำหนดในแบบและรายการ  และมีฝาปิดด้านหน้าหากมี
กำหนดไว้แผงสวิทช์ และอุปกรณ์ต้องทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 230 โวลต์ สำหรับ 1 เฟส และ 400 โวลต์ 
สำหรับ 2 เฟส และ 3 เฟส 
   1.3  แผงบัสบาร์  บัสบาร์เป็นทองแดงชุบทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า 100 แอมแปร์ สำหรับแผงขนาดไม่เกิน 24 
ช่อง และไม่น้อยกว่า 200 แอมแปร์  สำหรับแผงขนาดเกิน  24  ช่อง บัสบาร์เป็นชนิดที่ถอดและเพ่ิมสวิทช์ตัดตอน
 อัตโนมัติได้ง่าย และใส่จำนวนได้ตามที่กำหนด  แผง 3 เฟส ต้องสามารถใส่สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติได้ทั้งชนิด 1 
เฟส 2 เฟส และ 3 เฟส ปนกัน  ที่ขั้วต่อสายป้อนหรือจุดใกล้เคียงให้ทาสีตามระบบสีที่กำหนด แผงบัสบาร์พร้อม
ฉนวนทั้งชุดต้องทำโดยโรงงานที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ 
   1.4  สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติมี  Instantaneous  short  circuit trip, inverse  time  overcurrent  trip  
ขนาดตามที่กำหนด ที่อุณหภูมิ  40  องศาเชลเชียส  ขนาดเฟรมไม่น้อยกว่า  50  แอมแปร์  หรือตามที่กำหนด  
และมี Interrupting rating  ไม่น้อยกว่า 5,000 แอมแปร์  Symmetrical  RMS  หรือตามที่กำหนดที่กำหนดที่
แรงดันไฟฟ้าระบุของแผงบัสบาร์ 
  1.5  เมนสวิทช์ แผงที่กำหนดให้มีเมนสวิทช์ ให้ใช้เมนสวิทช์ตามชนิดที่กำหนดดังนี้ 
      1.5.1  สวิทช์ตัดตอน ( Molded case switch ) ขนาดตามที่กำหนด   และสามารถตัดกระแสไฟฟ้าที่ระบุ
ได้ ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลต์ สำหรับ 1 เฟสและ 500 โวลต์  สำหรับ 2 หรือ 3 เฟส 

     1.5.2  สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติใช้ชนิด  Molded - case circuit breakers with hermal  overcurrent  
trip, instantaneous  magnetic  short  circuit trip ; interrupting  rating  ไม่น้อยกว่า 10,000 แอมแปร์ 
Symmetrical  RMS  ที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุหรือตามที่กำหนดขนาด  Overcurrent  trip ใช้ตามที่กำหนด ณ  
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียลและขนาดเฟรมต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด 

   1.6  ตู้แผงสวิทช์ เป็นชนิดฝังหรือติดผนังตามที่กำหนด และเป็นแบบมีฝาปิดเปิดได้ แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธี
ป้องกนั สนิม พ่นสีแล้วอบ  ถ้าตู้ที่ใช้ไม่มีที่ทำไว้สำหรับติดเมนสวิทช์โดยเฉพาะให้ทำตู้ใส่เมนสวิทช์ขนาดกว้างเท่า
แผงแยกต่างหากติดไว้ด้านบนหรือล่างของแผงตามทางเข้าของสายป้อน 
    1.7  การติดตั้งสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติเข้ากับบัสบาร์ ต้องทำเป็นแบบ  plug-in,  plug-on หรือ  bolt-on  และ

ต้องสามารถใส่หรือถอดแต่ละตัวออกได้ โดยไม่ต้องเลื่อนหรือถอดตัวอ่ืนออกก่อน 
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หมวดที ่12100 
เครื่องวัดและอุปกรณ์ (Metering & Accessories Equipment) 

 
1 Instruments และ Metering สำหรับแผงสวิทช์จ่ายไฟฟ้า 

1.1 Current  Transformer ( CT ) : เป็นชนิด  Encapsulated หรือ Moulded  Case  ซึ่งมี  Primary 
Rating  ตามที่กำหนดในแบบและ  Secondary  Rated  Current : 5A, Accuracy Class : 0.5 
(according to IEC 44-1) ; Higher Voltage for the Material : 720V Rate insulation voltage : 3 
kA Rate shot-time thermal current (Ith) 60 In ผลิตตามมาตรฐาน IEC หรือ UL 

1.2 Ammeter  :  เป็นชนิดที่ต่อร่วมกับ  Current  Transformer  ซึ่งมี  Secondary  Rated  Current  :  
5A, มิเตอร์มีสเกลอ่านได้ตามขนาด  Primary  Current  Rating,  Accuracy  Class  : 1.5;wide angle 
90 หรือดีกว่า,  ติดตั้งแบบ  Panel Flush Mounted 

1.3 Ammeter Switch ( AS )  :  เป็นชนิดเลือกได้ 4 จังหวะ เพ่ือวัดกระแสไฟฟ้าได้ทั้ง 3 เฟส  ทน
กระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 10 A. 

1.4 Voltmeter  :  เป็นชนิดต่อตรงโดยไม่ผ่าน  potential Transformer,  มีเสกลอ่านได้  0-500 V.  หรือ
ตามที่ระบุในแบบ, Accuracy Class : 1.5 ; wide angle 90o  หรือดีกว่า,  ติดตั้งแบบ  Panel Flush 
Mounted 

1.5  Voltmeter  Switch ( VS )  :  เป็นชนิดเลือกได้  7 จังหวะ ( RS-ST-TR-O-RO-SO-TO ) สำหรับไฟ 3 
เฟส 4 สาย 

1.6 Power Factor Meter  :  เป็นแบบสำหรับใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส  โดยต่อเข้ากับ Bus  Voltage  และ 
Current Transformer,  Accuracy Class 1.5 หรือดีกว่าติดตั้งแบบ  Panel Flush Mounted 

1.7 Frequency Meter  :  เป็นชนิด  Vibrating Reed Type  (13 Reeds)  วัดได้ระหว่าง  47-53 Hz,  
Accuracy Class : 0.5,  ติดตั้งแบบ  Panel Flush Mounted 

1.8 Kilowatthour  Meter  ( KWH )  :  เป็นชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส แบบธรรมดาหรือ  Maximum  
Demand Type ตามที่กำหนด,  ใช้สำหรับต่อตรงหรือใช้กับ CT,  Accuracy  2.5% หรือดีกว่าผ่านการ
ทดสอบจากการไฟฟ้าท้องถิ่น 

1.9 Asymmetrical  Relay  :  เป็นรีเลย์ชนิด  Solid  state  controlled  สำหรับใช้กับไฟฟ้าระบบ  
230/400  โวลต์  3 เฟส 4 สาย 50 แฮร์ตซ์   ซึ่งจะทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสแตกต่างกันโดย
สามารถตั้งจุดที่ทำงานได ้ ระหว่าง 5%  ถึง 15%  รีเลย์ต้องมีคอนแทคชนิด  Changeover  จำนวน
อย่างน้อย 2 อันทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่ น้อยกว่า 380 โวลต์   และทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  6 
แอมแปร์  รีเลย์ต้องเป็นแบบ  Tropicalized  ชนิด  Plug-in  พร้อม  Socket  หรือต่อสายออกมามี  
Plug  and  socket  ให้พร้อมทั้งชุด 

1.10   Under Voltage Relay  :  เป็นรีเลย์ชนิด  Solid  state  controlled  สำหรับใช้กับไฟฟ้า  400  
โวลต์   หรือ  230 โวลต์  50 แฮร์ตซ์   สามารถตั้ง  Cut-in  point  และต้องสามารถตั้งให้  Cut-out 
point  อยู่ที่  342  โวลต์ ได้ มีคอนแทคชนิด  Changeover จำนวนอย่างน้อย 2 อัน  ทนแรงดันไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 400 โวลต์  และทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6 แอมแปร์  รีเลย์ต้องเป็นแบบ  Tropicalized  
ชนิด  Plug-in  พร้อม socket  หรือตอ่สาย ออกมามี  Plug and socket  ให้พร้อมทั้งชุด 
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1.11   Control Fuse  :  ฟิวส์สำหรับระบบควบคุม และสำหรับป้องกันเครื่องวัดต่าง ๆ  ให้ใช้ฟิวส์ชนิด  
Cartridge ตามมาตรฐาน  DIN  หรือ  VDE  ซึ่งสามารถป้องกันกระแสไฟลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 50 KA ที่ 
400 V. 

1.12   Indicating Lamp  :  ใช้ชนิดที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN มีเลนส์สีด้านหน้า  Rated  Voltage  230  V   
ใช้หลอดนีออนฐานหลอดแบบ  E14  และหลอดนีออน 

2 Control  Wirring สำหรับแผงสวิทช์จ่ายไฟฟ้า 
- สายคอนโทรลที่ใช้เดินภายในตู้ให้ใช้สายทองตีเกลียวชนิดอ่อน ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 750 

โวลท์  ฉนวนทนความร้อนได้  70  องศา  ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร เดินในราง
พลาสติก 

- สายคอนโทรลที่ใช้เดินระหว่างตู้ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน  ให้ใช้สายชนิด  Multi-Core  Cable  ( CCV  or  
Equal ) 

- ต้นสายและปลายสายของสายคอนโทรลทุกเส้นต้องมีปลอกสวม  และกำหนดหมายเลขเพ่ือความ
สะดวกในการซ่อมบำรุง 

- การเข้าสายให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิด  2  ด้าน ( Terminal Rail )  และจะต้องมีขั้วต่อสาย  เหลือ
สำรองไม่น้อยกว่า  20% 

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำ  Schematic  Wiring  Diagram  ซึ่งแสดงหมายเลขของสาย,  หมายเลขของ  
Terminal  Rail และการต่อวงจรของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 

3 Terminal Rail 
-    ขั้วต่อสายต้องมีพิกัดทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  750 V.  Rated  Current  ไม่น้อยกว่า 10 A,  

เป็นชนิดMolded-Block  มีแผ่นฉนวนกั้นระหว่างแต่ละขั้ว,  มีช่องสำหรับใส่ป้ายเพ่ือแสดงหมายเลข
ของขั้วต่อสาย 

 
4 Symbols และ Mimic Diagram 
 -   พ่นด้วยสีลงบนฝาด้านหน้าตู้มีขนาดความกว้างประมาณ 10 มม. เพ่ือแสดงสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ 

และการต่อวงจรในลักษณะ  Single  line  สีที่ใช้ควรใช้สีส้ม หรือสีอื่นที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
 
5 Name Plate 

- ทำด้วยพลาสติกสีขาวหรือสีดำ  ตัวหนังสือแกะสลักบนแผ่นพลาสติกแล้วทาสีที่ตัวหนังสือเป็นสีดำ 
หรือขาวเพื่อให้แตกต่างจากแผ่นพลาสติก 

- Mimic Diagram ให้ติดตั้งที่แผงจ่ายไฟฟ้าแรงสูง, MDP  และ  EDP  เท่านั้น 
- Name Plate ให้ติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ  ดังนี้   ชื่อหมายเลขแผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง,  หม้อแปลง

ไฟฟ้า,แผงสวิทซ์จ่ายไฟฟ้ารวม ( MDP ),  แผงสวิตซ์จ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน ( EDP ),  แผงสวิทซ์จ่ายไฟฟ้า
รอง ( SDP ,MCC ), แผงสวิทซ์จ่ายไฟฟ้าย่อย ( LC ),  ชื่อหมายเลขของอุปกรณ์ตัดตอนเฉพาะที่แผง
สวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง,  MDP, EDP  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ที่จำเป็น 
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6 DIGITAL POWER METER 
6.1 มิเตอร์ที่ติดตั้งในตู้ MDB และ EMDB ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติท่ัวไปของมิเตอร์หลัก (Main incoming) 
6.1.1 เครื่องวัดต้องเป็นแบบ 3 เฟส 4 สาย เพ่ือใช้ติดตั้งในส่วน MDB โดยสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าและมี

การแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลในลักษณะ LCD ซึ่งต้องเป็นผลิตภัณท์ที่ได้ตามมาตราฐาน IEC 
61557-12 (Performance metering & monitoring & service) พร้อมสามารถติดต่อสื่อสาร
โดยใช้ Protocal ที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปได้ และผู้จัดจำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการจากผู้ผลิต เท่านั้น 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
6.1.2 เครื่องวัดจะต้องสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้ดังนี้ คือ  กระแสต่อเฟส, กระแสนิวตรอนจริง, แรงดัน

ต่อเฟส, แรงดันเฟสต่อนิวตรอน, กิโลวัตต์, กิโลวาร์  , เพาเวอร์แฟคเตอร์, ความถ่ี , กิโลวัตต์ชั่วโมง, 
กิโลวาร์ชั่วโมง, ฮาร์โมนิคของกระแสต่อเฟส, ฮาร์โมนิคของแรงดันแต่ละเฟส (%THD), ฮาร์โมนิ
คของกระแสและฮาร์โมนิคของแรงดันในแต่ละลำดับ ไม่น้อยกว่า 63 ลำดับ  

6.1.3 เครื่องวัดมีจอสามารถแสดงผลเป็น LCD Blacklight ขนาด 96x96 mm พร้อมทั้งสามารถบันทึก
ค่า parameter ต่างๆและค่าเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเวลา 15 นาทีของกิโลวัตต์ (Demand) ได้ โดย
บันทึกท่ีตัวเครื่องวัดได้เอง  

6.1.4 เครื่องวัดจะต้องสามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ PLC ได้โดยใช้พอร์ต RS-485 และ ต้อง
รองรับการเชื่อมต่อแบบ TCP/IP ได้เพ่ือทำการเก็บหรือประมวลผลของข้อมูล โดยผ่านโปรแกรม
ช่วยต่าง ๆ เช่น โปรแกรมของผู้ผลิต, โปรแกรม  BAS หรือ SCADA ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้งาน
โดยทั่วไป ๆได้ 

6.1.5 เครื่องวัดจะต้องมีโปรโตคอลที่ใช้ในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์  คือ MODBUS PROTOCAL 
โดยจะต้องมีความสามารถส่งข้อมูลได้ถึง 38,400 Kbps (RS-485) หรือมากกว่า 

6.1.6 เครื่องวัดจะต้องรองรับ ANALOG/DIGITAL OUTPUT ได้ในอนาคต 
6.1.7 ความสามารถในการวัดจะต้องวัดค่าได้ ดังนี้ 

   การวัดค่าแรงดัน (Direct)  
VL – N    :  Up to 400 VAC หรือมีช่วงวัดที่กว้างกว่า 
VL – L    :  Up to 500 VAC หรือมีช่วงวัดที่กว้างกว่า 

      ต่อผ่าน PT :  
Primary   :  Up to 500 KV 
Secondary  :  can be set 60, 100, 110, 115, 120,  

173, 190 VAC 
      การวัดค่าความถี่ 

ความถี่ท่ีวัดได้  :  45-65 Hz หรือมีช่วงวัดที่กว้างกว่า 
      วงจรกระแสไฟเข้า :  1 or 5A 

วัดค่ากระแสได้  :  ไม่น้อยกว่า 0-9,999 A  
     สภาวะแวดล้อม 

Installation Category :  III (480 VAC ph/ph) 
Degree of pullution :  2 หรือ ดีกว่า 
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ระดับการป้องกัน  :  IP 52 (front) หรือเทียบเท่า 
:  IP 30 (side) หรือเทียบเท่า 

อุณหภูมิใช้งาน  :  - 10 ถึง 500C หรือดีกว่า 
ความชื้นสัมพัทธ์  :  95% 

            ความเที่ยงตรงในการวัด      
    กระแส   :  + 0.2% หรือดีกว่า 
             แรงดัน   :  + 0.2% หรือดีกว่า 
             POWER   :  + 0.5% หรือดีกว่า 
            Active energy(Kwh) :  class 0.5s หรือดีกว่า 
         
6.2 มิเตอร์ที่ติดตั้งในส่วน ตู้ DB ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติท่ัวไปของมิเตอร์รอง (Sub Digital Metering ) 
6.2.1 เครื่องวัดต้องเป็นแบบ 3 เฟส 4 สาย เพ่ือใช้ติดตั้งในส่วน DB โดยสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าและมี

การแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลในลักษณะ LCD ซึ่งต้องเป็นผลิตภัณท์ที่ได้ตามมาตราฐาน IEC 
61557-12, IEC62053-22 class 0.5s พร้อมสามารถติดต่อสื่ อสารโดยใช้  Protocal ที่ เป็ น
มาตรฐานโดยทั่วไปได้ และผู้จัดจำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต เท่านั้น 

 
 
 
          คุณสมบัติทางเทคนิค 

6.2.2 เครื่องวัดจะต้องสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้ดังนี้ คือ  กระแสต่อเฟส, กระแสนิวตรอน, แรงดันต่อ
เฟส, แรงดันเฟสต่อนิวตรอน, กิโลวัตต์, กิโลวาร์ (แยก L และ C) , เพาเวอร์แฟคเตอร์, ความถี่ , 
กิโลวัตต์ชั่วโมง, กิโลวาร์ชั่วโมง, ฮาร์โมนิคของกระแสต่อเฟส, ฮาร์โมนิคของแรงดันแต่ละเฟส  
(%THD) 

6.2.3 เครื่องวัดมีต้องสามารถบันทึกค่า parameter ต่างๆและค่าเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเวลา 15 นาทีของ
กิโลวัตต์ (Demand) ได้  

6.2.4 เครื่องวัดจะต้องสามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ PLC ได้โดยใช้พอร์ต RS-485 ได้เพ่ือทำ
การเก็บหรือประมวลผลของข้อมูล โดยผ่านโปรแกรมช่วยต่าง ๆ เช่น โปรแกรมของผู้ผลิต, 
โปรแกรม BAS หรือ SCADA ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้งานโดยทั่วไป ๆได้ 

6.2.5 เครื่องวัดจะต้องมีโปรโตคอลที่ใช้ในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ MODBUS PROTOCAL 
โดยจะต้องมีความสามารถส่งข้อมูลได้ถึง 38,400 bauds  

6.2.6 ความสามารถในการวัดจะต้องวัดค่าได้ ดังนี้ 
   การวัดค่าแรงดัน (Direct)  

VL – N    :  Up to 289 VAC หรือมีช่วงวัดที่กว้างกว่า 
VL – L    :  Up to 500 VAC หรือมีช่วงวัดที่กว้างกว่า 

       
การวัดค่าความถี่ 

ความถีท่ีว่ัดได้  :  45-65 Hz หรือมีช่วงวัดที่กว้างกว่า 
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      วงจรกระแสไฟเข้า :  5A 
วัดค่ากระแสได้  :  Up to 9999A  

 
     สภาวะแวดล้อม 

Installation Category :  III (480 VAC ph/ph) 
PROTECTION CLASS :  2 หรือ ดีกว่า 
ระดับการป้องกัน  :  IP 52 (front) หรือเทียบเท่า 

:  IP 30 (side) หรือเทียบเท่า 
อุณหภูมิใช้งาน  :  - 10 ถึง 500C หรือดีกว่า 
ความชื้นสัมพัทธ์  :  95% 
 

           ความเที่ยงตรงในการวัด      
   กระแส   :  + 0.2% หรือ ดีกว่า 
             แรงดัน   :  + 0.2% หรือ ดีกว่า 
              POWER   :  + 0.5 หรือ ดีกว่า 
              Active energy(Kwh) :  class 0.5s 
 

6.3 DIGITAL KWH METER ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
6.3.1 DIGITAL KWH METER ชนิด 3 เฟส 4 สาย และชนิด 1 เฟส 2 สาย  

คุณสมบัติท่ัวไป 
เครื่องวัดต้องเป็นแบบ 3 เฟส 4 สาย ต่อกระแสโดยผ่าน CT และมีจอแสดงผลแบบ และสามารถอ่าน

ค่า kW-h, V, A, W, THD ได้ โดยเป็นผลิตภัณท์ที่ผลิตได้ตามมาตราฐาน IEC 62053-22 class 0.5s IEC 
61557-12  และ สามารถติดต่อสื่อสารด้วย  RS485 เพื่อสำหรับใช้เชื่อมต่อเป็น Network ไปแสดงค่าที่ระบบ 
Building Automation System (BAS), SCADA ได้สำหรับระบบขนาดใหญ่ สามารถรองรับการส่งค่าออกสู่
ภายนอกได้ 1 output และมีตัววัดอุณหภูมิภายในตัวมิเตอร์ (Built-in) 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
6.3.1.1 เครื่องวัดจะต้องสามารถวัดระบบ 1 เฟส , 2 เฟส และ 3 เฟส ทั้งโหลด Balanced และ Non- 

Balanced ได้โดยสามารถตั้งโปรแกรมเลือกได้ในตัวเครื่องวัดและเครื่องวัดต้องสามารถแสดง
ค่าของกิโลวัตต์ชั่วโมง(KWh), กิโลวาร์ชั่วโมง(KVarh) ได ้

6.3.1.2 เครื่องวัดจะต้องสามารถ ติดต่อสื่อสารด้วย RS485 เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ PLC ได้ โดยขนาดของความเร็วในการส่งข้อมูลต้องสามารถตั้งโปรแกรมเลือก
ขนาดทีจ่ะส่งได้ โดยความเร็วสูงสุด ได้ถึง 38,400 bauds  

6.3.1.3 เครื่องวัดจะต้องรองรับระบบต่างๆดังนี้ 
ค่าแรงดัน (Direct) 

VL-L   : Up to 500 VAC หรือมีช่วงวัดที่กว่า 
VL-N   : Up to 289 VAC หรือมีช่วงวัดที่กว่า 

ค่ากระแส 
Primary   : ไม่น้อยกว่า 1 – 9,999 A 
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Secondary   : 5 A 

ความเที่ยงตรงในการวัด 
Active Energy  : Class 0.5s IEC 62053-22 
Reactive Energy  : Class 2 IEC 62053-23 

สภาวะแวดล้อม 
Degree of pollution : 2  
ระบบการป้องกัน (ด้านหน้า) : IP 52 หรือเทียบเท่า 
อุณหภูมิใช้งาน  : -10  ถึง 550C หรือดีกว่า 
ความชื้นสัมพัทธ์  : 85 % หรือดีกว่า       
 

Communication(RS485) 
Protocal   : MODBUS RTU 
Baud Rate   : 38,400 bauds 

โปรแกรมการบริหารค่าไฟฟ้า จะต้องสามารถบริหารจัดการค่าไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเรียกดูได้
ตลอดเวลา และจัดทำ Billing แยกย่อยแต่ละมิเตอร์ได ้  
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หมวดที ่12110 
สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล 

1.สายไฟฟ้าแรงต่ำ 
(Low-Voltage Electrical Power Conductor and Cable) 

 
1. รายละเอียดวัสดุ (Materials) 

 1.1 
1.1 สายไฟฟ้า (Electric Cable System) ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม มอก. ฉบับล่าสุด หรือ

มาตรฐานที ่
 การไฟฟ้าฯ  ยอมรับได้ เช่น มาตรฐาน IEC, BS,  ANSI, NEMA, DIN,  VDE, UL โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1.1 สายทองแดงเปลือย (Bare Copper) เป็นสายทองแดงรีดแข็ง เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.64-

2517 
 1.1.2 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียว (IEC 01)  
 1.1.2.1  สายตัวนำทองแดง แบบกลมเดี่ยว หุ้มฉนวน PVC เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11-

2553 
 1.1.2.2 แรงดันใช้งานไม่เกิน 750 โวลต์ มีอุณหภูมิใช้งานที่ 70C 
 1.1.2.3 จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกัน ในท่อโลหะ เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง

ทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุงล่าสุดของ วสท. 
 1.1.2.4  ขนาดกระแส ของสายไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับ

ประเทศไทย ฉบับปรับปรุงล่าสุด  ของ วสท..  
 1.1.3 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก แกนเดียว และ หลายแกน (NYY) (ตามมาตรฐาน IEC 

60502-1) 
 1.1.3.1 สายตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PVC 2 ชั้น เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11-2553 ดังนี้ 

- ตารางที ่6 เป็นชนิดตัวนำ 1 แกน มีเปลือกชั้นเดียว  
- ตารางที่ 7 และ 14 เป็นชนิด 2-4 แกน มีเปลือก 2 ชั้น 
- ตารางที่ 14 จะเพ่ิมสายดิน อีก 1 เส้น 
- ตารางที่ 8 เป็นชนิดตัวนำ 3 แกน มีสาย Neutral  

 1.1.3.2 แรงดันใช้งานไม่เกิน 750 โวลต์ มีอุณหภูมิใช้งานที่ 70C 
 1.1.3.3 จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกัน ในท่อโลหะ เป็นไปตามตารางที่ 6 ใน

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุงล่าสุด ของ วสท. 
 1.1.3.4 ขนาดกระแส ของสายไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศ

ไทย ฉบับปรับปรุงล่าสุด  ของ วสท.  
 

 1.1.4 สายไฟฟ้าแรงต่ำชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable) 
 1.1.4.1 ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ สายนำไฟฟ้าจะต้องยังคงรักษาสภาพการนำไฟฟ้าที่แรงดัน

และกระแสในสภาวะที่ปกติ  
 1.1.4.2 วัสดุที่ใช้ทำสายไฟฟ้า จะต้องไม่เอ้ืออำนวยต่อการ ติดไฟ, ลามไฟ  และสายไฟจะต้อง

ไม่ก่อกำเนิดปริมาณควันที่ เป็นอันตราย และรวมถึงแก๊สพิษและกรดแก๊สจากธาตุในหมู่  
HOLOGEN 
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 1.1.4.3 สายไฟฟ้าชนิดอ่อนติดตั้งได้สะดวก  
 1.1.4.4 ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502  มีตัวนำแกนทองแดงชนิด STRAND (IEC 228 

Class2) ที่พันหุ้มด้วย Glass Mica เป็นฉนวนกันไฟภายใน และหุ้มอีกชั้นด้วยสารแร่ฉนวน
อ่อนตัว ชนิดไม่หลอมละลาย ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ (IEC 332-1) เมื่ออยู่ภายในเพลิง  

 1.1.4.5 สายไฟจะต้องมีรัศมีดัดโค้งไม่เกิน 6-10 เท่าของรัศมีความโตของสายไฟนั้น  
 1.1.4.6 วัสดุที่หุ้มจะต้องไม่แปรสภาพใดๆ  เมื่อตัวนำไฟฟ้าต้องนำกระแสไฟฟ้าที่อุณหภูมิ

ต่อเนื่องสูง 90C ตามมาตรฐาน IEC 216 
 1.1.4.7 สามารถนำไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องได้เป็นปกติในขณะเกิดเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน BS 

6387C. W. Z. โดยมีผลทดสอบแยกกันดังนี้ 
- ข้อกำหนด  C   ที่อุณหภูมิ  950C  เป็นเวลา 3 ชั่วโมง  

 ข้อกำหนด -W   ให้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 650๐C เป็นเวลา  นาที 15แล้ว พ่นด้วย
น้ำที่อุณหภูมิเดียวกันเป็นเวลา 15  นาที  

- ข้อกำหนด  Z สายไฟต้องยังสามารถนำไฟฟ้าได้เป็นปกติขณะที่กระทำด้วย แรงกล
จากภายนอกท่ีอุณหภูมิ 950๐C เป็นเวลา นาท ี15 

 1.1.4.8 สายไฟทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลดังนี้ 
สายไฟมีค่า สายไฟมีค่าแรงดัน  0.6 / 1KV  )ลเพาเวอร์/คอนโทร(  
สายไฟมีค่าแรงดัน 300/500 )สายสื่อสาร(  
  ฉนวนและสายไฟต้องผ่านการทดสอบที่แสดงว่าไม่เอ้ืออำนวยต่อการลามไฟของ
สายไฟตามมาตรฐานIEC 332-1 , IEC 332-3 A B C ,VDE 0472 Part 804/C 
ปริมาณควันไฟ เมื่อสายถูกเผาไฟไหม้ควันที่เกิดขึ้นจะต้องยอมให้ปริมาณแสงผ่านได้ไม่
น้อยกว่า 70 %ตามมาตรฐาน IEC 10342 
 ปริมาณ HALOGEN เป็นศูนย์ ตามมาตรฐาน IEC 754-1 
ค่าความเป็นกรด ด่างที่เหมาะสมตามมาตรฐานIEC 754 
 ไม่มีแก๊สพิษต่างๆตามมาตรฐานNFC20454 , NES 713 

 1.1.4. 9  อได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติอุปกรณ์ข้ัวต่อสายจะต้องมีการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถื
ทนไฟเหมือนกับสาย 

 1.1.4.10 ให้ติดตั้งบนรางเดินสาย Cable Tray หรือ  Wire Way หรือ เดินในท่อโลหะตามที่
ระบุใน Load Schedule การจัดวางจะต้องไม่ทำให้เกิดการนำกระแสไฟลดลงแต่อย่างไร
กรณีเดินในรางจะต้องรัดสายด้วย สายรัดชนิด STAINLESS การจัดวางสายและระยะทางของ
สายเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 

 1.1.5 สายไฟฟ้าแรงต่ำ LSOH & FLAME/FIRE RETARDANT CABLE 
 1.1.5.1 สายนำไฟฟ้าจะต้องไม่เอ้ืออำนวยต่อการ ติดไฟ , ลามไฟ  และสายไฟจะต้องไม่

ก่อกำเนิดปริมาณควันที่ เป็นอันตราย และรวมถึงแก๊สพิษและกรดแก๊ สจากธาตุในหมู่  
Hologen 

 1.1.5.2 สายไฟฟ้าชนิดอ่อนติดตั้งได้สะดวก  
 1.1.5.3 ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502 มีตัวนำแกนทองแดงชนิดSTRAND (IEC 228 

Class2) ที่พันหุ้มด้วยสารแร่ฉนวนอ่อนตัว ชนิดไม่หลอมละลาย ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ (IEC 
332-1) เมื่ออยู่ภายในเพลิง 
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 1.1.5.4 สายไฟจะต้องมีรัศมีดัดโค้งไม่เกิน 6-10 เท่าของรัศมีความโตของสายไฟนั้น  
 1.1.5.5 วัสดุที่หุ้มจะต้องไม่แปรสภาพใด ๆ   เมื่อตัวนำไฟฟ้าต้องนำกระแสไฟฟ้าที่อุณหภูมิ

ต่อเนื่องสูง90 C ตามมาตรฐาน IEC 216 
 1.1.5.6 สายไฟทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลดังนี้ 

 มีค่าแรงดันสายไฟ  0.6 / 1KV  )คอนโทรล/เวอร์เพา(  
สายไฟมีค่าแรงดัน 300/500 )สายสื่อสาร(  
  ฉนวนและสายไฟต้องผ่านการทดสอบที่แสดงว่าไม่เอ้ืออำนวยต่อการลามไฟของ
สายไฟตามมาตรฐานIEC 332-1 , IEC 332-3 A B C ,VDE 0472 Part 804/C 
ปริมาณควันไฟ เมื่อสายถูกเผาไฟไหม้ควันที่เกิดขึ้นจะต้องยอมให้ปริมาณแสงผ่านได้ไม่
น้อยกว่า 70 %ตามมาตรฐาน IEC 10342 
 ปริมาณ HALOGEN เป็นศูนย์ ตามมาตรฐาน IEC 754-1 
ค่าความเป็นกรด ด่างที่เหมาะสมตามมาตรฐานIEC 754 
 ไม่มีแก๊สพิษต่างๆตามมาตรฐานNFC20454 , NES 713 

 1.1.5.7 อุปกรณ์ข้ัวต่อสายจะต้องมีการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ
ทนไฟเหมือนกับสาย 

 1.1.5.8 ให้ติดตั้งบนรางเดินสาย Cable Tray หรือ  Wire Way หรือ เดินในท่อโลหะตามที่
ระบุใน Load Schedule การจัดวางจะต้องไม่ทำให้เกิดการนำกระแสไฟลดลงแต่อย่างไร
กรณีเดินในรางจะต้องรัดสายด้วย สายรัดชนิด STAINLESS การจัดวางสายและระยะทางของ
สายเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 

 
 
 1.1.6 สายไฟทนไฟชนิด MI (Mineral Insulated) 
 1.1.6.1 มีตัวนำเป็นทองแดง (สายไฟ Cu-ETP-2) และหุ้มด้วย Magnesium Oxide (MgO) 

โดยมีเปลือกนอกเป็นทองแดง (Seamless Cu-DHP) และหุ้มด้วยเปลือกพลาสติกชนิด LSF 
(Low Smoke, Zero halogen, Flame Retardant, and Low Toxic) 

 1.1.6.2  ในภาวะปกติสายไฟสามารถทำงานต่อเนื่องที่ อุณหภูมิ 250 ºC และชั่วขณะที่
อุณหภูมิ 1,000 ºC 

 1.1.6.3 ทองแดงต้องมีจุดหลอมเหลวที่มากกว่าอุณหภูมิ 1,000ºC 
 1.1.6.4  ตัวฉนวนต้องมีจุดหลอมเหลวที่มากกว่าอุณหภูมิ 2,800ºC 
 1.1.6.5  สายไฟนำสัญญาณ (Communication Cable)ที่มี Rate Voltage ที่ 300/500V   

สายไฟกำลัง/ควบคุม (Power & Control Cables)มี Rate Voltage ที่ 450V/750V สายไฟ
ทนไฟชนิด MI และอุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองโดยสถาบันกลางที่เชื่อถือได้ ดังนี้ 

1) BS 6387 CWZ 
2) BS EN 5839-1: 2002 CLAUSE 26.2 ENHANCED  
3) BS EN 8434-2 : 2003 
4) BS EN 50200 : 2006 CLASS PH120 
5) BS EN 50267-2-1 : 1999 
6) BS EN 60702-1 : 2002 (WAS BS 6207) 
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7) ISO 9001 : 2008 

 1.1.6.6 สายไฟแรงต่ำชนิด MI  กรณีเดินตั้งลอยบนโครงสร้าง  จะต้องรัดสายด้วย สายรัด
ชนิด Stainless การจัดวางสายและระยะห่างของสายเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตส่วน MI 
Cable และอุปกรณ์ประกอบให้ติดตั้งในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเดินท่อร้อยสายได้หรือตามที่ระบุใน 
Load Schedule หรือแบบ 

 
2. สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 
 
1. ความต้องการทั่วไป 

ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมคุณสมบัติ สมรรถนะของสายไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการเดินสาย
ไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งข้อกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและ
มาตรฐานของการไฟฟ้าฯ 
 
 
 

2. สายไฟฟ้าแรงสูง  
2.1 สายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียมที่ใช้เดินลอยโดยยึดกับลูกถ้วยฉนวน (Insulator) บนเสาต้องเป็นชนิด 

Aluminium Conductor Wire ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2.2 สายไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ร้อยในท่อหรือวางในรางเคเบิล (Ladder) ต้องเป็นชนิดตัวนำทองแดง หุ้มด้วย

ฉนวน Cross-Linked Polyethylene (XLPE) ตามมาตรฐาน ICEA (Insulated Cable Engineers 
Association), IEC 60502 และเป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้า ฯ โดยมีกรรมวิธีการผลิตตามมาตรฐาน 
NEMA ดังนี้ 
ก. ตัวนำเป็นเส้นลวดทองแดงหลายเส้นรวมกัน (Stranded Wire) 
ข. รอบ ๆ ตัวนำพันหุ้ มด้วยเทปสารกึ่ งตั วนำ (Extruded Semi Conducting Cross-Linked 

Polyethylene Conductor Shielding Layer)  
ค. เปลือกสายนอกของสาย (Jacket) เป็น Cross-Linked Polyethylene sheath  

2.3 การติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงชนิดของสายไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดันไฟฟ้าตลอดจนการใช้อุปกรณ์การจับ
ยึดสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อแนะนำและมาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่น 

2.4 รูปแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงที่แสดงไว้ในแบบให้ถือเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการใช้งานจริงต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนและต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่น 

2.5 กรณีที่ระบุไว้ในแบบหรือกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความต้องการให้ทางการไฟฟ้าฯมาทำการ ทดสอบสาย
ไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้มีความมั่นใจในการใช้งานผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ประสานงานให้
ทางการไฟฟ้าฯ เข้ามาดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

2.6 สายไฟฟ้าแรงสูงชนิด Aluminium Conductor Steel Reinforced (ACSR) เป็นสายไฟฟ้าที่ผลิตขึ้น
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก 86-2522) สายไฟฟ้าชนิดนี้เป็นสายไฟฟ้าเปลือยไม่หุ้มฉนวนเหมาะ
กับการใช้งานเป็น Aerial Power Transmission and Distribution Line มีโครงสร้างดังนี้ 
ก.  ตัวนำเป็น Hard Drawn Aluminium พันรอบลวดแกนกลาง 
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ข.  ลวดแกนกลางเป็น Solid Galvanized Steel Wire หรือ Concentric Stranded Galvanized 
Steel Wire 

2.7 สายไฟฟ้าแรงสูงชนิด  Partial Insulated Cable (PIC) เป็นสายไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน 
Insulated Cable Engineers Association (ICEA) S-66-524 เหมาะกับใช้งานเป็น Primary Aerial 
Distribution Cable โดยติดตั้งพาดยึดกับ Pin Insulator มีโครงสร้างดังนี้ 
ก.  ตัวนำเป็น Compact Stranded Hard Drawn Aluminium 
ข.  รอบตัวนำมี Shield Layer เป็น Extruded Semi-conducting Cross-Linked Polyethylene 
ค.  ฉนวนหุ้มชั้นนอกเป็น Track Resistance Cross-Linked Polyethylene 

2.8 สายไฟฟ้าแรงสู งชนิด  Spaced Aerial Cable (SAC) เป็นสายไฟฟ้าที่ ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน 
Insulated Cable Engineers Association (ICEA) S-66-524 เหมาะกับใช้งานเป็น Primary Aerial 
Distribution Cable โดยติดตั้งพาดยึดบน Cable Spacer มีโครงสร้างดังนี้ 
ก.  ตัวนำเป็น Compact Stranded Hard Drawn Aluminium 
ข.  รอบตัวนำมี Shield Layer เป็น Extruded Semi-conducting Cross-Linked Polyethylene 
ค. ฉนวนหุ้มชั้นใน (Insulator) เป็น Natural Cross-Linked Polyethylene 

ง. เปลือกหุ้มชั้นนอก (Sheath) เป็น Track Resistance Cross-Linked Polyethylene 
2.9 สายไฟฟ้าแรงสูงชนิด Cross-Linked Polyethylene Power Cable (XLPE) เป็นสายไฟฟ้าที่ผลิตขึ้น

ต ามมาต รฐ าน  Insulated Cable Engineers Association (ICEA) S-66-524 และ  IEC 60502 
เหมาะสำหรับใช้งานเป็น Main Circuit Feeder โดยติดตั้งวางในรางเดินสาย (Wireway, CableTray 
or Cable Trench) และร้อยในท่อร้อยสายทั้งชนิดโลหะและอโลหะมีโครงสร้างดังนี้ 
ก. ตัวนำทำด้วยลวดทองแดงหลายเส้นมีจุดศูนย์กลางร่วม (Copper Concentric Stranded) 
ข. รอบตัวนำห่อหุ้มด้วยสารกึ่งตัวนำ (Semi-conducting Material) ทำหน้าที่ เป็น Conductor 

Shield 
ค. ฉนวนหุ้มตัวนำ (Insulator) เป็น Cross-Linked Polyethylene 
ง. รอบฉนวนมี Insulation Shield เป็น Semi-conducting Material และพันหุ้มด้วย Copper 

Tape 
จ. เปลือกหุ้มชั้นนอก (Sheath) เป็น Polyvinyl Chloride (PVC) หรือ Polyethylene 

2.10 สายไฟฟ้าตัวนำชนิด Aluminium ที่ เดินลอยบนลูกถ้วยฉนวนต้องยึดด้วยลวด  Preformed ที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะและลูกถ้วยฉนวนที่นำมาใช้ในการติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ
และเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่น 

2.11  สายไฟฟ้าแรงสูงชนิด XLPE ต้องเป็นสายเส้นเดียวตลอดห้ามตัดต่อสายระหว่างทาง 
2.12  กรณีที่มีการตัดต่อสายหรือแยกสายไฟฟ้าแรงสูงชนิด XLPE จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน

โดยการตัดต่อสายหรือแยกสายให้ทำภายในบ่อพักสาย (Manhole or Handhole) เท่านั้นโดยการต่อ
ตัวนำต้องใช้ปลอกชนิดใช้แรงกลอัด (Compression Connector) เท่านั้น แล้วพันหุ้มส่วนตัวนำด้วย
ชุดฉนวน (Spicing Kit) ตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตแนะนำทั้งนี้วิธีการต่อ สายและวัสดุที่ใช้ต่อสายจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯและตามมาตรฐานวัสดุที่อ้างถึงเท่านั้น 

2.13  ผู้รับจ้างต้องทดสอบอุปกรณ์แรงสูงต่างๆและตรวจวัดค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ และตามมาตรฐานที่อ้างถึง 
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2.14 กรณีที่กำหนดให้ติดตั้งสายเคเบิลแรงสูงใต้ดินผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งตามรายละเอียดและ วิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
2.14.1 ขุดดินลึกไม่ต่ำกว่า 1.20 เมตร มีความกว้างที่ก้นของร่องดินไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร รองด้วย

ทรายหยาบอัดแน่นหนาประมาณ 15 เซนติเมตร จากนั้นวางท่อร้อยสายเคเบิลแรงสูงแล้ว
กลบด้วยทรายหนาไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร ปิดทับด้วยแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่ต่ำกว่า 
5 เซนติเมตร ตลอดแนวท่อร้อยสายเคเบิลแรงสูงและกลบทับด้วยทรายหนาไม่ต่ำกว่า 10 
เซนติเมตร จากนั้นวางทับด้วยแผ่นเทปเตือนแนวสายไฟฟ้า (Cable Warning Tape) แล้ว
กลบด้วยดินทับและอัดแน่นจนถึงะดับผิวดินเดิม 

2.14.2 การวางสายเคเบิลแรงสูงในท่อร้อยสายต้องให้มีการหย่อนตัวของสายประมาณร้อยละ 5 (เมื่อ
รวมกับสายที่ขดไว้ในบ่อพักสาย) เพ่ือป้องกันปัญหาการทรุดตัวของดิน 

2.14.3 การวางสายเคเบิลแรงสูงในท่อร้อยสายต้องใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมซึ่งไม่ทำให้ฉนวนของ
สายเคเบิลแรงสูงเสื่อมสภาพ เช่น Water-base Cable Lubricant ในอัตราส่วนประมาณ 15 
กิโลกรัม ต่อความยาวสายเคเบิล 100 เมตร หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพ่ือป้องกันสาย
เคเบิลแรงสูงไม่ให้เสียหายเนื่องจากความฝืด 

2.14.4 ระหว่างการวางสายเคเบิลแรงสูงจะต้องพันหัวสายเคเบิลด้วย  Self-bonding Tape และ 
PVC อย่างดีเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำหรือความชื้นซึมเข้าหัวสายเคเบิลและต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
หัวสายเคเบิลขณะลากสายเคเบิลด้วย 

2.14.5 ต้องมีหลักแสดงแนวสายเคเบิล (Cable Route Marking Pole) ทำด้วยคอนกรีตขนาด
ประมาณ 15 x 15 x 40 เซนติเมตร ปักบนแนวสายเคเบิลส่วนที่ฝังดินทุกระยะ  10 เมตร 
และทุกมุมที่แนวเคเบิลหักเลี้ยวโดยปักสูงจากพ้ืนดินโดยเฉลี่ยประมาณ 5 เซนติเมตร ด้านบน
ของหลักแสดงแนวสายเคเบิลมีตัวอักษรที่คงทนระบุให้รู้ว่าเป็นแนวการติดตั้งสายเคเบิลแรงสูง
ใต้ดิน 

2.14.6 ต้องมีกรรมวิธีป้องกันการความชื้นที่ปลายสายเคเบิลแรงสูงทั้ งสองข้างโดยเลือกใช้  
Terminator Kit ที่เหมาะสมและติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต 

2.14.7 ระยะห่างระหว่างบ่อพักสายเคเบิลใต้ดินกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
ไว้ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยและบ่อพักสายเคเบิลใต้ดินต้องอยู่ห่าง
จากขอบถนนแนวขนานไม่ต่ำกว่า 0.40 เมตร รวมทั้งอยู่ห่างจากฐานรากอาคารแนวขนานไม่
ต่ำกว่า 1 เมตร 

2.14.8 ระยะห่างระหว่างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินกับระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ต้องไม่ต่ำกว่าที่
กำหนดไว้ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยและท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน
ต้องอยู่ห่างจากขอบถนนแนวขนานไม่ต่ำกว่า 0.40 เมตร รวมทั้งอยู่ห่างจากฐานรากอาคาร
แนวขนานไม่ต่ำกว่า 1.60 เมตร 

 
 

2.15 ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งสายเคเบิลแรงสูงใต้ดินตามรายละเอียดและวิธีการดังที่กล่าวไว้ ข้างต้นให้
ผู้รับจ้างปรับวิธีการติดตั้งตามสภาพพ้ืนที่ที่ติดตั้งจริงตามความเหมาะสมโดยระดับความลึกของท่อร้อย
สายต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยรวมทั้งผู้รั บจ้างต้อง
ติดตั้งแผ่นเทปเตือนแนวสายไฟฟ้า (Cable Warning Tape) และหลักคอนกรีตแสดงแนวสายเคเบิล 
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(Cable Route Marking Pole) ปักบนแนวสายเคเบิลส่วนที่ฝังดินทุกระยะ 10 เมตร และทุกมุมที่แนว
เคเบิลหักเลี้ยวทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบก่อสร้างแสดงรายละเอียดและวิธีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ดินเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาและจะต้องได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนการ
ดำเนินการก่อสร้าง 

3. LIGHTNING ARRESTERS 
- Lightning Arresters เป็นแบบ Non-Linear Resistor (Valve-Type) สำหรับใช้ภายนอกอาคาร 
- Lightning Arresters ต้องผลิต และทดสอบตามมาตรฐานล่าสุดของ IEC 99-1 หรือเทียบเท่า 

4. HIGH-VOLTAGE DISTRIBUTION FUSE CUTOUTS AND FUSE LINKS 
- High-Voltage Distribution Fuse Cutouts and Fuse Links ถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้งในระบบ

จำหน่ายตามเขตการจ่ายไฟของการไฟฟ้าฯนั้นๆ  
- High-Voltage Distribution Fuse Cutouts and Fuse Links ต้องผลิต และทดสอบตามมาตรฐาน

ล่าสุดของ ANSI/IEEE C37, NEMA 502 หรือเทียบเท่า 
5. HIGH-VOLTAGE CONCRETE POLE AND ASSEMBLY 

- เสาไฟฟ้าแรงสูงพร้อมฉนวนลูกถ้วยประกอบ ให้เลือกติดตั้งตามสภาพพ้ืนที่โดยไม่กีดขวางทางสัญจร
ปกต ิ

- ขนาดเสาคอนกรีตและชนิดลูกถ้วย ให้ใช้มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าภูมิภาคตาม
พ้ืนที่ทำงาน  

6. การติดตั้ง 
6.1 สายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียมที่ใช้เดินลอยบนลูกถ้วยฉนวน ต้องยึดด้วยลวด Performed ที่ออกแบบมา

โดยเฉพาะและลูกถ้วยฉนวนต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ 
7. การทดสอบ 

ให้ตรวจวัดค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้า เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยและอยู่ในเกณฑ์ท่ีการไฟฟ้า
ฯ ยอมรับ 
7.1 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตซ์ทั้งหมด 
7.2 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder) ต่าง ๆ ที่ออกจากแผงสวิตซ์ 
7.3 ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทดสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่อสายไฟ 
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หมวดที ่12130 
ท่อร้อยสาย,รางร้อยสาย,รางวางสาย และอุปกรณ์ประกอบ 

(Conduit, Wire way, Cable Tray Cable Laddle and Accessories) 
 
1. ท่อร้อยสาย 
     ท่อร้อยสายต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานเป็นของที่ได้รับการทดสอบและรับรองโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องและเป็น
สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ 
    1.1  ท่อร้อยสายโลหะที่ไม่ใช้แบบอ่อน( Flexible ) ต้องมีลักษณะกลมทั้งภายนอกและภายในมีขนาดทาง
การค้าระหว่าง 15 มม. ( 1 / 2'' ) ถึง 155 มม. ( 6 นิ้ว ) ท่อโลหะมีความยาวระบุ ( Norminal ) 3 เมตร ( 10 ฟุต 
) 
    1.2  ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดอ่อนและวัสดุที่ใช้ประกอบต้องมีขนาดทางการค้า ( 6 นิ้ว ) ท่ออ่อน  
ขนาด 10 มม. ( 3 / 8 นิ้ว ) จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเป็นกรณียกเว้นเปลือกนอกวัสดุที่ใช้ประกอบต้องเป็นแบบที่
เหมาะสมกับท่ออ่อนที่ใช้และเป็นแบบที่อนุมัติให้ใช้ได ้
    1.3 ท่อร้อยสายพีวีซี ต้องมีคุณสมบัติตาม มอก. 17 ประเภท  8.5  และ 13.5 หรือตาม  มอก. 216  ดังที่ระบุ
ให้ใช้ในแบบ 
    1.4  ท่อ  Asbestos  Cement  ต้องมีคุณสมบัติตาม  มอก. 106 
    1.5  ท่อ  HDPE  ( High  Density  Polyethylent )  ต้องผลิตตามมาตรฐานของ  ISO  R161 ,  ASTM   
D2666  หรือ  AWWA  C902-78 
    1.6  ขนาดของท่อร้อยสายที่ใช้  จะต้องโตพอสำหรับจำนวนและขนาดของสายไฟที่ต้องการใช้เดินในท่อ โดย
เลือกให้ได้ขนาดตามความต้องการในมาตรฐานที่กำหนดในการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า หรือ ตาม NEC โดยใช้ขนาดที่โตกว่า 
    1.7  ท่อโลหะหนา ( Rigid Steel Conduit , RSC )  และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อโลหะหนาต้องทำด้วยเหล็ก
ฉาบผิวทั้งภายในและภายนอกด้วยสังกะสีผลิตตามมาตรฐาน ANSI C80.1 ท่อโลหะหนาต้องเป็นแบบที่ทำเกลียว
หัวท้ายเสร็จมาจากโรงงานลบคมเรียบร้อย และมีข้อต่อติดมาด้วยท่อนละ 1 อัน  ท่อโลหะหนาที่ทำขึ้นให้มี
คุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนโดยใช้โลหะอ่ืนที่ไม่ใช้เหล็ก และจะต้องมีเครื่องหมายหรือข้อความแจ้งไว้ที่ตัวท่อ ท่อ
โลหะหนาทุกท่อนต้องแสดงชื่อผู้ผลิตและเครื่องหมายการค้าที่ติดแน่นทนทานไม่ลบง่ายอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับ
ท่อโลหะหนา เช่น ข้อต่อ  ทำด้วยโลหะที่มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนอยู่แล้วในตัวเพ่ือให้ทนทานต่อการผุกร่อน
ได้ไม่น้อยกว่าท่อ ข้อต่อ ข้อลด ไม่ว่าจะเป็นแบบต่อตรง หรือมีการหักมุก็ตามทำสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต ห้าม
ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบที่ทำหรือดัดแปลงขึ้นเอง 
    1.8  ท่อโลหะหนาปานกลาง  ( Intermediate Metal Conduit , IMC )  และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อโลหะ
หนาปานกลางต้องทำด้วยเหล็กฉาบผิวทั้งภายในและภายนอกด้วยสังกะสีหรือน้ำยาป้องกันการผุกร่อน   จะใช้ได้
เฉพาะภายในอาคารตรงที่เป็นที่ ต้องผลิตตามมาตรฐาน UL1242  ท่อโลหะหนาปานกลางแต่ละท่อนจะต้องมีข้อ
ต่อจัดมาให้ด้วย 1 อัน ท่อโลหะหนาปานกลางที่ทำขึ้นให้มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนในตัว โดยใช้โลหะที่ไม่ใช่
เหล็กจะต้องทำเครื่องหมายบอกไว้ท่อโลหะหนาปานกลางแต่ละท่อนจะต้องทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษร IMC ไว้
ทุก ๆ  ระยะ 762 มม. ( 30 นิ้ว ) เครื่องหมายตัวอักษรต้องทนทานไม่ลบง่ายท่อโลหะหนาปานกลางแต่ละท่อน
จะต้องแสดงชื่อผู้ผลิตและเครื่องหมายการค้าที่ติดแน่นทนทานไม่ลบง่ายอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบกับท่อโลหะหนาปาน
กลางเช่น ข้อต่อ ข้องอ ที่ยึด ที่รองรับจะต้องมีการฉาบโลหะหรือน้ำยาเพ่ือป้องกันการผุกร่อนหรือทำด้วยโลหะที่มี
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คุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนอยู่แล้วในตัว เพ่ือให้ทนมาจากโรงงานผู้ผลิตห้ามใช้อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบที่ทำหรือ
ดัดแปลงขึ้นเอง 
   1.9  ท่อโลหะบาง ( Electrical Metallic Tubing , EMT )  และอุปกรณ์ที่ ใช้ประกอบท่อโลหะบางและ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบจะต้องมีการฉาบสารป้องกันการผุกร่อนทั้งภายในและภายนอกด้วยสังกะสี ผลิตตาม
มาตรฐาน ANSI C80.3  ท่อโลหะบางจะต้องทำให้ผิวภายนอกมีลักษณะที่เห็นได้ว่าต่างท่อโลหะหนา  ลักษณะที่
เห็นได้ว่าต่างกับท่อโลหะหนานี้จะต้องทนทานอยู่ให้เห็นได้หลังการติดตั้งแล้ว ถ้าท่อโลหะบางเป็นแบบที่ใช้ต่อกัน
ด้วยเกลียวที่ทำสำเร็จมาจากผู้ผลิต ข้อต่อท่อจะต้องเป็นแบบที่ออกแบบให้ป้องกันท่อบิดงอตรงส่วนที่เป็นเกลียว 
  1.10  Flexible Metalic Tubing  และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ ต้องทำขึ้นโดยมีการป้องกันการผุและ 18 มม. ( 
3 / 4 นิ้ว ) ขนาด 10 มม. ( 3.8 นิ้ว ) จะใช้ได้เฉพาะที่เป็นกรณียกเว้นรอยต่อได้มิดชิด 
 
2. รางร้อยสาย ( Wireways )  
      รางร้อยสายต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากผู้ผลิตซึ่งได้ผลิตรางร้อยสายอยู่เป็นประจำและเป็นผู้ผลิตที่ผู้
ว่าจ้าง เชื่อถือรางร้อยสายแต่ละท่อนจะต้องแสดงชื่อและเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตไว้ในที่ ๆ  เห็นได้หลังการ
ติดตั้งแล้วรางร้อยสายต้องผลิตและติดตั้งตามมาตราฐาน NEC 
   2.1  รางร้อยสายเป็นทางเดินสายไฟมีช่องหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ทำด้วยโลหะมีฝา ปิด - เปิด ทำเป็นแบบมี
บานพับหรือเป็นถอดออกได้ รางร้อยสายทำจากเหล็กหนาอย่างน้อย 1.6 มม. รางร้อยสาย และวัสดุที่ใช้ประกอบ
ต้องทำข้ึนโดยมีวิธีป้องสนิมฉาบสีแล้วอบแห้งและต้องออกแบบให้ประกอบเข้ากันได้โดยที่หมุดเกลียว/สลักเกลียวที่
ใช้ต้องฝังเรียบกับพ้ืนและผนังของรางร้อยสายไม่มีส่วนคมอันตรายต่อสายไฟในระหว่างการติดตั้ง 
   2.2  รางร้อยสายที่ทำขึ้นสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ต้องมีลักษณะ กันน้ำได้  NEMA  type  และผู้ผลิตต้อง
แสดงเครื่องหมาย หรือข้อความบอกไว้ที่ตัวรางร้อยสาย 
 2.3  ขนาดของรางร้อยสายมาตรฐาน  รางร้อยสายมาตรฐานที่ใช้เหล็กหนา 1.6 มม  ความยาวมาตราฐาน 
2400 มม มีขนาดต่าง ๆ  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. 
 2.4 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) 
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   ( 8 )  ข้อโค้ง 45 องศา  ( 45  Elbow ) 
   ( 9 )  ข้อต่อแปลน  ( Flange Adaptor Fitting ) 
   (10)  แผ่นปิดท้ายราง  ( Closing Plate ) 
   (11)  ห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบที่ใช้หรือดัดแปลงขึ้นเอง 
 
3. รางวางสาย ( Cable Tray Cable Laddle )   
      กฏและวิธีการติดตั้งรางวางสายและจำนวนสายให้ใช้ตามที่กำหนดใน  NEC  ดังระบุไว้ในเรื่องเงื่อนไข
ทั่วไป และดังท่ี จะระบุต่อไปนี้ 
    3.1  การต่อเนื่องถึงกัน ( Bonding ) การใช้รางวางสายสำหรับวางสายไฟฟ้าโดยรางเป็นโลหะจะต้องระวัง
เกี่ยวกับการต่อเนื่องถึงกันตลอดของเส้นทางต่อลงดินไม่ ให้มีการขาดตอนได้ ข้อต่อระหว่างรางวางสายแต่ละช่วง
จะต้องแน่นสนิท และรางวางสายจะต้องมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าต่ำตลอดระยะทาง และต้องรับปริมาณ
กระแสไฟฟ้าอันเกิดจากการลัดวงจรได้อย่างปลอดภัย 
    3.2  ขนาดของรางวางสายมาตรฐาน รางวางสายต้องผลิตตามมาตรฐานที่ใช้อยู่ทั่วไป 
    3.3   อุปกรณ์ประกอบสำหรับรางวางสายจะต้องใช้ชนิดที่ทำขึ้นมาเฉพาะสำหรับการใช้งานลักษณะนั้น  โดย
ห้ามมิให้ใช้อุปกรณ์ประกอบที่ทำหรือดัดแปลงขึ้นเอง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ( 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 
 
4. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย 

4.1  นิยาม (Scope)                                                                                                                                                                                               
 4.1.1 อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย อ้างอิงมาตรฐาน UL 514B ซึ่งสัมพันธ์กับมาตรฐาน NEC (National 
Electrical Code,NFPA70)   

4.1.2 อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช่ร่วมกับกับท่อ EMT, IMC, RSC, Flexible และ 
Liquid-tight  Flexible รวมทั้งกล่องต่อสายหรือกล่องดึงสาย     

           4.2. โครงสร้าง (Structure)                                                                                                                                                                                 
 4.2.1  การป้องกันสนิม (Protection Against Corrosions)                                                                                                                                   
    -   อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย ที่ติดตั้งอยู่ภายในกล่องต่อสายหรือกล่องดึงสายต้องมีการชุบ   Zinc  
หรือ Cadmium ที่มีค่า เฉลี่ยทั่วชิ้นงาน 3 จุด หนาไม่น้อยกว่า 3.8 µm และจุดที่ต่ำสุดต้องหนาไม่น้อยกว่า 2.5 
µm  -   ส่วนอุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายที่ติดตั้งภายนอกกล่องต่อสายหรือกล่องดึงสาย ต้องมีการชุบ Zine หรือ 
Cadmium ที่มีค่า  เฉลี่ยทั่วชิ้นงาน 3 จุด หนาไม่น้อยกว่า 12.7 µm และจุดที่ต่ำที่สุดต้องหนาไม่น้อยกว่า 10.2 
µm                                                                                                                                                                                  

4.2.2  ความหนาของอุปกรณ์ (Wall thickness of fittings)   
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  -   อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายที่ผลิตจากแผ่นเหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 0.635 mm. และในส่วนที่เป็น
เกลียวต้องหนาไม่น้อย กว่า 0.635 mm.                                                                                                                                                    
-  อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย ที่ผลิตจาก Die-cast aluminium, Die-cast  zinc และ Malleable 
iron ต้องหนาไม่น้อยกว่า 1.6 mm. หรือต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm. ในกรณีที่มีการเสริม
โครงสร้าง และในส่วนที่เป็นฐานเกลียว ต้องหนา ไม่น้อยกว่า 0.8 mm.                                                                  
  -  ความหนาของ Locknut หนาไม่น้อยกว่า 3 mm. 
4.3  การใช้งาน (Method of Assembly)                                                                                                                                                             

 4.3.1 เมื่อประกอบอุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย เข้ากับท่อร้อยสายไฟ และกล่องต่อสายหรือกล่องดึงสาย
เรียบร้อยแล้ว จะต้อง  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายไฟและ ท่อร้อยสาย                                                                                                       
 4.3.2 การใช้ตัวอุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย จะต้องพิจารณาโดยเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ 
ชนิดท่อร้อยสาย, ขนาด ท่อร้อยสาย และสภาพแวดล้อมการใช้งาน                                                                                                                                  
 4.3.3 อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย เมื่อใช้งานกับกล่องต่อสายหรือกล่องดึงสายจะต้องใส่ Locknut เสมอ
และเมื่อขันแน่นด้วยมือ แล้วต้องใช้ฆ้อนตอก ขันแน่นให้ได้ ¼ รอบ      
             4.3.4 การขันแน่นน๊อตหรือสกรู                                                                                                                                                                          
   - น๊อตหรือสกรู #6 ต้องขันแน่นได้ 12 lbf-in (1.36 N.m)                                                                                                  
  - น๊อตหรือสกรู #8 ต้องขันแน่นได้ 20 lbf-in (2.26 N.m)                                                                                                 
  - น๊อตหรือสกรูใหญ่กว่า #8 ต้องขันแน่นได้ 35 lbf-in (3.96 N.m) 
 
 
5. กล่องต่อสายหรือกล่องดึงสาย 
5.1  นิยาม (Scope)                                                                                                                                                                                            
 5.1.1 กล่องต่อสายในที่นี้ให้รวมถึงกล่องสวิทซ์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box)                                                           
 5.1.2 กล่องต่อสายหรือกล่องดึงสาย (Pull Box) อ้างอิงตามกำหนดใน NEC ARTICLE 370 

5.2 โครงสร้าง (Structure)                                                                                                                                                                          
 2.1 กล่องต่อสายหรือกล่องดึงสายที่ใช้ติดตั้งภายในอาคาร จะต้องเป็นกล่องเหล็กอาบสังกะสี                                                    
 2.2 กล่องต่อสายหรือกล่องดึงสายที่ใช้ภายนอกอาคาร ต้องเป็นชนิดอลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ ฝาครอบมียาง
อัดรอง                    

2.3 กล่องที่มีขนาดไม่เกิน 100 ลูกบาศก์นิ้ว ให้พับจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm. ส่วนกว้างที่มี
ขนาดเกิน 100 ลูกบาศก์นิ้ว ให้พับจนเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.4 mm. ถ้าทำด้วยโลหะอ่ืนๆ ก็จะต้องคำนึงถึง
ความแข็งแรงในการใช้งาน 
 5.3 การใช้งาน (Method of Assembly)                                                                                                                                                                          
 5.3.1 ขนาดของกล่องต่อสายขึ้นอยู่กับขนาด จำนวนของสายไฟที่ผ่านเข้าและออกกล่องนั้นๆ และข้ึนกับ
ขนาดจำนวนท่อร้อยสายไฟหรืออุปกรณ์เดินสายอ่ืนๆ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงรัศมีโค้งงอกล่องสายตามท่ีระบุใน NEC 
ARTICLE 373      

5.3.2 กล่องต่อสายทุกชนิด และทุกขนาดต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม รูของกล่องที่ไม่ได้ใช้งานต้องปิดให้
เรียบร้อย 5.3.3 การติดตั้งกล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอื่นๆ และกล่องต่อ
สายสำหรับแต่ละระบบให้มี รหัสสีทาภายใน และที่ฝากล่องให้เห็นได้ชัดเจน ตำแหน่งของกล่องต่อสายต้องติด
ตั้งอยู่ในที่ซึ่งเข้าถึงและทำงานได้สะดวก                                                                                                                                                                            
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 5.3.4 กล่องต่อสายจะต้องทำการติดตั้งให้มีความต่อเนื่องของไฟฟ้ากับอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น ท่อ
ร้อยสายไฟฟ้ารางร้อยสาย เพ่ือเสริมระบบการต่อลงดินให้สมบูรณ์                                                                                                                   
 5.3.5 การขันแน่นน๊อตหรือสกรูต่างๆ ต้องใช้แบบที่ไม่มีคม และไม่เป็นอันตรายต่อสายภายในกล่อง 
 
 

หมวดที ่12150 
สวิตช,์ เต้ารับ และสวิตช์นิรภัย (Switch, Receptacle and Safety Switch) 

 

1.  สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า ( Switch and Receptacles ) 
      สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น และทดสอบ
แล้วว่า ใช้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ 
    1.1  สวิทช์  ( Switch )  สวิทช์สำหรับใช้กับดวงโคม และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้ได้ดังนี้ 
       1.1.1  สวิทช์ทั่วไปเป็นแบบฝังในผนัง   ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 250 โวลต์ หรือสูงกว่าสามารถใช้
กับบัลลาสต์ หลอดชนิดมีไส้ และมอเตอร์ขนาดเล็ก 
       1.1.2 ก้านสวิทช์เป็นกลไกแบบกดปิดเปิดโดยวิธีกระดก ( Rocker operated )  ทำด้วยพลาสติก
แข็ง สีขาว หรือสีตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 
       1.1.3 ขั้วต่อสายไฟเป็นชนิดมีรูเสียบสายอัดด้วยสปริงหรือมีรูเสียบสายอัดด้วยสกรู สามารถกันการ
แตะต้องขั้วที่เป็นโลหะได้  ( ห้ามใช้ชนิดที่ยึดสายไฟโดยการพันสายใต้หัวสกรูโดยตรง )  
       1.1.4 สวิทช์อื่น ๆ  ให้ใช้ตามท่ีกำหนดในแบบ 
  1.2  เต้ารับไฟฟ้า  ( Receptacles )  
      1.2.1  เต้ารับไฟฟ้าทั่วไปเป็นแบบฝังในผนัง ชนิดคู่ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 แอมป์ 250 โวลต์  มีขาดิน ( 
Grounding duplex receptacles )  และเป็นชนิดใช้ได้ทั้งเต้าเสียบกลมและแบน  ( Universal ) 
      1.2.2  เต้ารับไฟฟ้าต้องเป็นแบบและสีเดียวกัน  และทำโดยผู้ผลิตเดียวกันกับสวิทช์ยกเว้นจุดที่ได้รับความ
เห็นชอบเป็นพิเศษจากผู้ว่าจ้าง                        
      1.2.3  วัสดุฉนวนด้านข้างรอบรูขาเต้ารับไฟฟ้า ต้องมีความหนาเพียงพอที่จะกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรกับ
ฝาครอบโลหะได้ง่ายในขณะเสียบหรือถอดเต้าเสียบ หรือเนื่องจากความชื้นหรือมด 
      1.2.4  เต้ารับอื่นๆ  ให้ใช้ตามท่ีกำหนดในแบบ 
   1.3  ฝาครอบสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า ( Cover Plate ) ฝาครอบสวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้  ทั่วไปภายใน
อาคารต้องเป็นแบบเดียวกันทำโดยผู้ผลิตเดียวกันทั้งอาคารยกเว้นฝาครอบพิเศษ ฝาครอบให้ใช้ตามที่กำหนดจาก
ชนิดต่าง ๆ  ดังนี้ 
         1.3.1  ชนิด hairline finish stainless steel 
         1.3.2  ชนิด brushed or anodized aluminum 
         1.3.3  ชนิดพลาสติกแข็ง สี และแบบตามที่ผู้ว่าจ้างเลือกให้ใช้ชนิดนี้ในกรณีที่กรอบสวิทช์และกล่องไม่มี

การต่อลงดิน 
   1.4   สวิทช์หรี่ไฟ  ( Dimmer Switch ) 
      1.4.1 ใช้กับไฟฟ้าระบบ  230  โวลต์  50  ไซเคิล / วินาที 
      1.4.2  ต้องสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟฟ้าแบบต่อเนื่องได้ตั้งแต่  0 - 100% 
      1.4.3  ภายในชุดต้องประกอบด้วยสวิทช์เปิด / ปิด 
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      1.4.4   สวิทช์หรี่ไฟต้องเป็นแบบ  และสีเดียวกัน และทำโดยผู้ผลิตเดียวกันสวิทช์  และเต้ารับไฟฟ้า 
ยกเว้นจุดที่ได้รับความเห็นชอบเป็นพิเศษจากผู้ว่าจ้าง 
      1.4.5 สวิทช์หรี่ไฟเป็นแบบฝังในผนังขนาดไม่น้อยกว่า  500  วัตต์  230  โวลต์ หรือให้ใช้ขนาดตามที่
กำหนดในแบบ 
2.    DISCONNECTING SWITCH หรือ SAFETY SWITCH 

2.1 DISCONNECTING SWITCH หรือ SAFETY SWITCH ตอ้งผลิตขึ้นตามมาตรฐาน IEC เป็นชนิด 
HEAVY DUTY TYPE  

2.2 SWITCH ตัดวงจรไฟฟ้าเป็นแบบ BLADE ทำงานแบบ QUICK-MAKE, QUICK-BREAK สามารถ
มองเห็นสวิตช์ได้ชัดเจน เมื่อเปิดประตูด้านหน้า 

2.3 ENCLOSURE ตามมาตรฐาน NEMA 1 พับขึ้นรูปจากแผ่นเหล็ก พ่นเคลือบด้วยสี  GRAY-BAKED 
ENAMEL สำหรับใช้ภายในอาคารทั่วไปและตาม NEMA 3 R พับจากแผ่นเหล็กชุบ GALVANIZED 
พ่นเคลือบด้วยสี GRAY-BAKED ENAMEL สำหรับใช้ภายนอกอาคารให้มีบานประตูเปิดด้านหน้าซึ่ง 
INTERLOCK กับ SWITCH BLADE โดยสามารถเปิดประตูได้เมื่อ BLADE อยู่ในตำแหน่ง OFF  
เท่านั้น 

2.4 ขนาด AMPERE RATING จำนวนขั้วสายและจำนวน PHASE ให้เป็นไปตามระบุในแบบหรือไม่น้อย
กว่าขนาดของ  PROTECTING EQUIPMENT ที่ต้นทาง 

2.5 ชุดที่กำหนดให้มี FUSE ให้ใช้ FUSE CLIPS เป็นแบบ SPRING REINFORCED  โดยขนาดของ 
FUSE ให้เป็นเช่นเดียวกับข้อ 5.4 

2.6 การติดตั้ง ให้ติดตั้งกับผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสูงจากพ้ืน 1.80 เมตร  ถึงระดับบนของ
สวิตช์ ในกรณีบริเวณติดตั้งไม่มีผนัง หรือกำแพง ให้ติดตั้งบนขายึดโครงเหล็กที่แข็งแรง ให้สวิตช์สูง
จากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ถึงระดับบนของสวิตช์ 

3.   CIRCUIT BREAKER BOX (ENCLOSED CIRCUIT BREAKER) 
3.1 ให้ใช้ MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER ที่ม ีAMPERE TRIP RATING จำนวน POLE ตามระบุ

ในแบบ 
3.2 ENCLOSURE เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60439-1 โดยที่ 

ก. Form 1, IP30 พับจาก SHEET STEEL WITH GRAY-BAKED ENAMEL FINISH  สำหรับใช้
งานติดตั้งภายในอาคารทั่วๆ ไป  

ข. Form 1, IP54 พร้อมหลังคาและตู้คลุมป้องกันแสง UV โดยพบัจาก ZINC COATED STEEL 
WITH GRAY-BAKED ENAMEL  FINISH สำหรับใช้งานติดตั้งภายนอกอาคาร 

3.3 การติดตั้ง ให้ เป็นไปตามกำหนดในแบบโดยเป็นแบบ FLUSHED MOUNTING  หรือ SEMI-
FLUSHED MOUNTING สำหรับในอาคาร  และ SURFACE MOUNTED สำหรับภายนอกอาคาร 
โดยสูงจากพ้ืน 1.50 เมตรถงึระดับบนสุด 

หมวดที ่12160 
โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Lighting Fixture and Accessories) 

 
1.  โคมไฟและอุปกรณ์ประกอบ 
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  ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นและ
ทดสอบ แล้วว่าใช้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับดังระบุในเรื่องเงือนไขท่ัวไป และดังที่จะระบุต่อไปนี้ : - 
 
1.1 โคมไฟ LED 
 

1.1.1 เม็ด LED (LED หรือ LED package) หมายถึง ตัวแหล่งกำเนิดแสงชนิดไดโอดเปล่งแสงซึ่ง
ประกอบเป็นเม็ดขั้นพ้ืนฐาน (Level 1) ยังไม่สามารถนำไปใช้งานส่องสว่างได้โดยตรงชุด LED (LED 
module) หมายถึง ชุด LED ซึ่งประกอบขึ้นจากเม็ด LED ประกอบลงบนแผงวงจรไฟฟ้า มีอุปกรณ์
ระบายความร้อนและอุปกรณ์ควบคุมแสงขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนำไปออกแบบ/ประกอบเป็นโคมไฟสำเร็จรูป
ตัวขับกระแส (Driver) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เพ่ือควบคุมและจ่ายพลังงานให้แก่ LEDโคมไฟ 
LED สำหรับการส่องสว่างทั่วไป (Functional LED luminaire) หมายถึง โคมไฟสำเร็จรูปที่ใช้
แหล่งกำเนิดแสงประเภท LED พร้อมทั้งตัวขับกระแสประกอบอยู่ภายใน การใช้งานหลักเพ่ือการส่อง
สว่างให้แสงสว่างทั่วไปเพ่ือการมองเห็นเช่น โคมฉายส่องบริเวณ โคมไฟถนน โคมสำนักงาน โคมดาวน์
ไลท์ เป็นต้นโคมไฟ LED สำหรับการส่องสว่างเพ่ือความสวยงามทางสถาปัตยกรรม (Architectural 
LED luminaire) หมายถึง โคมไฟสำเร็จรูปที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงประเภท LED พร้อมทั้งตัวขับกระแส
ประกอบอยู่ภายใน การใช้งานหลักเพ่ือให้แสงสว่างในการตกแต่ง หรือส่งเสริมลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม เช่น โคมไฟหลืบ โคมที่สามารถสร้างสีสันต่าง ๆ เป็นต้น 
1.1.2 ข้อกำหนดทั่วไป 
โคมไฟ LED สำหรับการส่องสว่างทั่วไป ต้องผลิตและมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1.2.1  มาตรฐานคุณสมบัติพ้ืนฐานของโคมไฟ LED ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไทย(มอก 901,902,903,904,905 หรือ 906) 
1.1.2.2  มาตรฐานด้านการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 
CISPR 15 และ IEC 61547 หรือ มอก.1955-2551 
1.1.2.3  มาตรฐานความปลอดภัยต่อดวงตาของเม็ด LED เป็นไปตามIEC 62471 หรือเทียบเท่า 
โดยต้องมีผลการทดสอบจัดอยู่ในกลุ่มระดับความเสี่ยง (Risk Group) 0 หรือ 1 สำหรับโคมไฟ 
LED ที่ชุด LED และตัวขับกระแสสามารถแยกส่วนได้ ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1.1.2.4 ตัวขับกระแส ต้องมีค่าตัวประกอบกำลังไม่น้อยกว่า 0.98 โดยเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 
61347-2-13หรือIEC 62384 หรือเทียบเท่าโคมไฟ LED สำหรับการส่องสว่างเพ่ือความสวยงาม
ทางสถาปัตยกรรม (Architectural LED luminaire) ต้องผลิตและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1.2.5  มาตรฐานคุณสมบัติพ้ืนฐานของโคมไฟ LED ต้องได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไทย(มอก 901,902,903,904,905 หรือ 906) สำหรับโคมไฟ LED ที่ชุด LED และตัวขับกระแส
สามารถแยกส่วนได้ ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
1.1.2.6 ตัวขับกระแส ต้องมีค่าตัวประกอบกำลังไม่น้อยกว่า 0.98 โดยเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 
61347-2-13 หรือIEC 62384 หรือเทียบเท่า 

1.1.3 ข้อกำหนดเฉพาะโคมไฟแต่ละชนิดที่ระบุในแบบ ต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆเช่น ชนิดของเม็ด LED 
คุณสมบัติของตัวขับกระแส วัสดุของตัวโคม อายุการใช้งาน ประสิทธิศักย์ (Lumen/Watt) รวมทั้ง
คุณสมบัติด้านแสงและการกระจายแสง เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของโคมไฟชนิดนั้น ๆ 
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1.1.4  โรงงานผู้ผลิตโคมไฟLED และประกอบเม็ด LED ลงบนแผงวงจร ต้องเป็นโรงงานเดียวกันหรือใน
เครือเดียวกันและได้รับ มาตรฐาน ISO9001 จากผู้ตรวจสอบรับรองคุณภาพท่ีได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงานสังกัดสังกัดสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (NAC) 

1.1.5 เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการพิจารณา 
1.1.5.1  ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ แค็ตตาล็อก และ/หรือข้อมูลทางเทคนิค 
1.1.5.2 มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.) ของโคมไฟ LED ตามข้อกำหนด และผลทดสอบ
คุณสมบัติต่าง ๆ จากห้องทดสอบหรือหน่วยงานที่ได้รับ ISO/IEC 17025 
 1.1.5.3   เอกสารแสดงที่มาของอายุการใช้งาน และการคงความสว่างของโคมไฟ ซึ่งสามารถใช้
เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 

 -  ผลการทดสอบการคงความสว่างของเม็ด LED หรือ LED Module ที่ใช้ตาม
มาตรฐาน IES LM 80-08 และการประเมินอายุการใช้งานตามมาตรฐาน IES TM 21-
11 ประกอบกับผลการวัดอุณหภูมิที่เม็ด LED ที่ประกอบอยู่ภายในโคม ซึ่งต้อง
สอดคล้อง และทำให้เม็ด LED สามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนด 

 -  ผลการวัดการคงความสว่างเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6,000 ชั่วโมง พร้อมทั้งการ
ประเมินอายุการใช้งานและการคงความสว่างของโคมไฟตาม Energy Star โดยผลการ
ประเมินอายุการใช้งานและการคงความสว่างต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด 

 -  ผลการทดสอบและการประเมินอายุการใช้งานของโคมไฟ LED โดยวิธีการตาม
มาตรฐานสากลล่าสุดที่มีในปัจจุบัน 

1.1.6 ผลการทดสอบคุณสมบัติด้านแสงและการกระจายแสง และคุณสมบัติด้านไฟฟ้า ตามมาตรฐาน 
LM 79-08 จากห้องทดสอบที่ได้รับการรับรอง NVLAB หรือ ISO/IEC17025 
1.1.7 ผลการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของโคมไฟ เช่น ค่าระดับการป้องกันฝุ่น-น้ำ (IP) ระดับการกัน
การกระแทก การทนการสั่นสะเทือน การกัดกร่อน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโคมไฟชนิดนั้น ๆ 
1.1.8 หากจำเป็น ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงานอาจขอตัวอย่างโคมไฟชนิดละ 1 ชุด เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
1.1.9 เอกสารยืนยันคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงานร้องขอ 
 

1.2 โคมไฟทั่วไป 
1.2.1  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ติดตั้งภายในโคมไฟ เช่น หลอดบัลลาสท์ รวมถึงขั้วหลอดต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานต่างประเทศรับรอง 
1.2.2 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน โคมไฟฟ้าใช้ทั่วไปเป็นระบบเฟสเดียว 220 โวลท์  50 เฮิร์ท 
1.2.3 ขั้วหลอดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน VDE, JIS หรือ NEMA  
1.2.4 โคมไฟ ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบและรายละเอียดข้อกำหนดนี้โดยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่
ระบุโคมไฟทีผ่ลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิต สำหรับผู้ผลิตในประเทศอาจมีขนาดแตกต่างจากท่ีกำหนดได้
เล็กน้อยโคมไฟทุกชนิดต้องเสนอแบบหรือตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการสั่งซื้อและสั่งทำ 
1.2.5 โคมไฟที่ติดตั้งภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศภายนอกอาคารได้ 
(Weather-Proof) และผลิตตามมาตรฐาน BS, VDE หรือ NEMA มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP 55 
1.2.6 โคมไฟให้ใช้ขนาด ชนิด และคุณสมบัติ ตามที่ระบุในแบบของโคมไฟและให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้เลือก 
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1.2.7 ตัวโคมจะต้องทำด้วยเหล็กแผ่นชุบ Electro-Galvanized หรือเหล็กฟอสเฟตและพ่นเคลือบด้วย
สีอบความร้อนอย่างน้อย 2 ชั้นพ่นสี และผ่านการอบ  (Baked Enamel) และมีกรรมวิธีป้องกันสนิม
และผุกร่อนได้ดี 

1.2.8 โคมฟลูออเรสเซนต์ต้องมีความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 0.8 มม. หรือตามที่ระบุในแบบ 
1.2.9 ดวงโดมต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในอาคารต้องมีคุณสมบัติกันฝุ่นละอองระบายความความร้อนได้ดี

ติดตั้งง่ายสะดวกในการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่าย 
1.2.10 โคมไฟทุกชนิด ต้องมีขั้วต่อสายไฟและขั้วต่อสายดินติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยโคมไฟต้องต่อลงดินไว้ที่
ขั้วต่อสายดินนี้ 
1.2.11 ขั้วหลอดสำหรับโคมฟลูออเรสเซนต์ต้องเป็นแบบ End Fixing, Rotor Locked และ Screw-
less Terminal ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน NEMA หรือ VDE หรือ JIS 
1.2.12 อุปกรณ์ขาหลอดต้องผลิตตามมาตรฐาน VDE 
1.2.13 สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในโคมไฟให้ใช้สายอ่อน (Flexible Wire) หุ้มฉนวนที่ทนความร้อนได้ไม่น้อย
กว่า 70C ขนาดไม่เล็กกว่า 1.0 ตารางมิลลิเมตรเฉพาะสายไฟฟ้าในโคมไฟที่ใช้หลอดมีความร้อนสูงเช่น
หลอด Incandescent ให้ใช้สายหุ้มฉนวนทนความร้อนสูงเช่นหุ้มฉนวนใยหินเป็นต้น 
1.2.14 สายในโคมไฟหลอดไส้ให้ใช้สายหุ้มฉนวนชนิดทนความร้อนได้ถึง 105C และมีพ้ืนที่หน้าตัดไม่
เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร 
1.2.15 โคมไฟซึ่งต่อกับวงจรไฟฟ้าสำรอง และวงจรไฟฟ้าฉุกเฉินต้องมีป้ายติดอยู่ ที่โคมไฟภายในบอกให้

ทราบว่าต่ออยู่กับวงจรฉุกเฉิน ชนิดและลักษณะป้าย ให้เสนอผู้ว่าจ้างเพ่ืออนุมัติ 
1.2.16 โคมชนิด LED PANEL แบบ Clean room Type ตัวโคมทำจากเหล็กแผ่นพ่นด้วยสฝีุ่น แผ่นด้านหน้า
กระจายแสงนวลสม่ำเสมอ มไีดรฟ์เวอร์ในโคม มีอายุการใช้งานไมน่้อยกว่า 20,000 ช่ัวโมงความถูกต้องของแสงไม่น้อย
กว่า 80% 

 
1.3 หลอดไฟ 

1.3.1 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์โดยทั่วไปใช้หลอดชนิด Day Light หรือตามท่ีระบุในแบบ 
1.3.2 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์โดยทั่วไปใช้หลอดชนิด Cool White หรือตามที่ระบุในแบบ 
1.3.3 หลอดไส้ (Incandescent Lamp) โดยทั่วไปใช้หลอดชนิดใสหรือฝ้าตามท่ีผู้ว่าจ้างจะกำหนดขั้ว
หลอดเป็นแบบเกลียว 
1.3.4 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1.3.5 หลอดใช้ก๊าซเช่นหลอดแสงจันทร์หลอดเมทัลฮาไลด์และหลอดโซเดียม โดยทั่วไปใช้ชนิด Color-

Corrected (High CRI) หรือตามท่ีแสดงไว้ในแบบ 
1.3.6 หลอดประเภท   LED 

1.3.6.1  เม็ด LED จะต้องมาจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ CREE  /  NICHIA / Philips 
Lumiled/Osram /LG หรือเทียบเท่า พร้อมหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต 
1.3.6.2  หลอดไฟ LED สำหรับการส่องสว่างทั่วไป ต้องผลิตและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 

- มาตรฐานด้านการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3,  และ
IEC 61547 หรือมอก.1955-2551 
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- มาตรฐานความปลอดภัยต่อดวงตา ของเม็ด LED เป็นไปตาม IEC 62471 หรือ
เทียบเท่า โดยต้องมีผลการทดสอบจัดอยู่ในกลุ่มระดับความเสี่ยง (Risk Group) 0 หรือ 
1 สำหรับหลอดไฟ LED ที่ชุด LED และตัวขับกระแสสามารถแยกส่วนได้ ต้องมี
คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   -  ชุด LED (LED Module) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62031 หรือเทียบเท่า 
- ตัวขับกระแส ต้องมีค่าตัวประกอบกำลังไม่น้อยกว่า 0.98 โดยเป็นไปตามมาตรฐาน 
IEC 61347-2-3หรือเทียบเท่า 

1.3.6.3    สำหรับ LED chipสีขาว มีประสิทธิผลการส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 120 ลูเมน
ต่อวัตต์   หรือตามที่ระบุในแบบรายละเอียดโคมไฟ 
1.3.6.4   ค่าความถูกต้องของสีของแสงขาว (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า  80 
สำหรับโคมไฟชนิดภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า  70 สำหรับโคมไฟ  ชนิดภายนอกอาคาร หรือ
ตามท่ีระบุในแบบรายละเอียดโคมไฟ 
1.3.6.5    อุณหภูมิสี (Color Temperature) ให้เป็นดังนี้ 

 -     Daylight:  5,500 - 6,500 Kelvin  
 -     Cool White:   4,000 Kelvin (ภายใน 3 Step McAdam)                            
 -     Warm White:  3000 Kelvin (ภายใน 3 Step McAdam)  หรือตามที่ระบุในแบบ

รายละเอียดโคมไฟ 
1.3.6.6    เพ่ือให้ยืนยันได้ว่าโคมไฟ LED และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ 50,000 ชั่วโมง และ
ปริมาณแสงได้ไม่น้อยกว่า 70% หรือดีกว่าเม็ด LED ต้องมีคุณสมบัติซึ่งมีอายุการใช้งานไม่น้อย
กว่า 50,000 ชั่วโมง โดยยังคงความสว่างอยู่ไม่น้อยกว่า  70% ทั้งนี้จะต้องทำการทดสอบตาม
มาตรฐาน IES LM-80-08 แล้วนำค่าที่ทดสอบได้ไปทำ รายการคำนวณประเมินอายุการใช้งาน
ตามมาตรฐาน IES TM-21-11 เพ่ือยืนยันอายุการใช้งานตามที่กำหนดและจะต้องมีหนังสือรับรอง
คุณสมบัติจากผู้ผลิตเม็ด LED ที่จะนำมาใช้งานพร้อมประทับตรา ชื่อ ผู้สั่งและประกอบเม็ด LED 
พร้อมชื่อโครงการ  
  1.3.6.7 ผู้ผลิตต้องประกอบโคมและอุปกรณ์ประกอบพร้อมหลอด LED ที่ใช้ในโครงการนี้และ
นำไปทดสอบตามมาตรฐาน IESNALM-79 รุ่นละ 1 ตัวอย่าง โดยสถาบันที่ตรวจสอบตาม
ข้อกำหนดโดยทางสถาบันจะต้องออกใบรับรองให้ 1 ใบต่อ 1 รุ่นที่ได้ดำเนินการทดสอบ 
1.3.6.8  เรื่องชนิด BALLAST  และ  DRIVER ของหลอดไฟ LED   ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ
หรือตามข้อกำหนด

a 
 

st
1.4 บัลลาสต์ (Ballast) 
      1.4.1 บลัลาสต์กำลังไฟฟ้าสูญเสียต่ำ (Low Loss Ballast)  

1.4.1.1 ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.23-2521 และ มอก.
1955-2542 
1.4.1.2 กำลังไฟฟ้าสูญเสียต่ำ (Low Loss Ballast; loss < 6 W.) 
1.4.1.3 อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่กำหนดของขดลวด (tw) ที่ 130C 
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1.4.1.4 ต้องใช้คาแปซิเตอร์สำหรับการปรับปรุง Power Factor ที่ตัวถังเป็นอลูมิเนียม เป็นไป
ตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC และมีตัวต้านทานคร่อมสำหรับการปล่อยประจุเพื่อให้ค่า Power 
Factor ที่  0.90 
 

1.4.2 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast)  
1.4.2.1 ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.1506-2541 มอก.
1955-2551 และ มอก.885-2551 
1.4.2.2 โครงสร้างทำจากพลาสติก คุณภาพสูง ทนความร้อนได้ดี 
1.4.2.3 ให้ใช้ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด ต่อ หลอด 1 หลอด 
1.4.2.4 เมื่อแรงดันเปลี่ยนแปลง ±15% ก็ยังสามารถให้แสงสว่างของหลอดคงที่ได้ 
1.4.2.5 ใช้การจุดหลอดแบบเผาไส้หลอด (Preheat Start) เพ่ือให้อายุของหลอดยาวนานขึ้น 
1.4.2.6  สามารถตัดการทำงานเมื่อแรงดันน้อยกว่า 150 โวลต์ 
1.4.2.7  ค่า Power Factor  0.90 
1.4.2.8  ค่า Total Harmonic Distortion (THD) ≤ 10% 
1.4.2.9 ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

1.4.3 บัลลาสต์สำหรับหลอดปล่อยประจุความดันสูง (Ballast for HID Lamp)  
1.4.3.1  ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.1955-2551 
1.4.3.2  อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่กำหนดของขดลวด (tw) ที่ 130C 
1.4.3.3  ต้องใช้คาแปซิเตอร์สำหรับการปรับปรุง Power Factor ที่ตัวถังเป็นอลูมิเนียม เป็นไป
ตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC และมีตัวต้านทานคร่อมสำหรับการปล่อยประจุเพื่อให้ค่า Power 
Factor ที่  0.90 

1.4.4 สตาร์ทเตอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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หมวดที ่12170 
 ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Light and Exit sign) 

 
1. โคมแสงสว่างฉุกเฉิน (Self-Contained Battery Emergency Light) 

1.1 โคมแสงสว่างฉุกเฉินต้องเป็นชนิดมีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ภายในพร้อมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ
แบบ Solid State ทำหน้าที่ควบคุมการประจุไฟฟ้าเข้าและกระจายประจุของแบตเตอรี่ โดย
ระบบควบคุมนี้จะต้องตัดวงจรเมื่อการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็น
อันตรายต่อแบตเตอรี่ (Low Voltage Cut-Off ที่ประมาณ 1.6 โวลท์ต่อเซล) 

1.2 แบตเตอรี่ใช้เป็นชนิด Sealed Lead Battery, 12V DC ขนาดกำลังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กับหลอดไฟ 2 x 12 W หรือ Remote Lamp (LED) จำนวนตามท่ีระบุในแบบ ได้เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยแรงดันไม่ลดลงต่ำกว่า 80% ของแรงดันปกติของ Battery 

1.3 ให้มี Indicating Lamp แสดงสถานะภาพการทำงานอย่างน้อยดังนี้.- 
ก. สถานะการประจุแบตเตอรี่ (Charge และ Full Charge) 
ข. สถานะของ Input Line (Power “On”) 
ค. สถานะขัดข้องของวงจรชาร์จ (Fail) 

1.4 ให้มี Test Button เพ่ือทดสอบคุณภาพของแบตเตอรี่และชุด Remote Lamp ต้องมี Remote 
Test Button และ Indicating Lamp แสดงสถานะภาพการประจุแบตเตอรี่และ Input Line 
ด้วย 

1.5 Housing สำหรับบรรจุแบตเตอรี่และอุปกรณ์ควบคุม เป็นกล่องทำจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 
1 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมอย่างดี และพ่นเคลือบด้วยสี Enamel อย่างน้อย 2 ชั้น 
ทั้งนี้ให้มีช่องระบายความร้อนอย่างเพียงพอ 

1.6 การติดตั้ง ให้เป็นไปตามกำหนดในแบบ โดยระดับของหลอดไฟต่ำจากระดับฝ้าประมาณ 0.30 
เมตร ส่วนชุดที่ติดตั้งแยกหลอดไฟ (Remote Lamp) ให้ทำฐานของหลอดไฟที่เหมาะสมและ
สวยงาม (โดยผู้ออกแบบอนุมัติ) 

1.7 กรณีที่แบบระบุให้ชุด Battery ติดตั้งภายในห้องไฟฟ้าหรือห้องเครื่องประจำชั้น สายไฟฟ้าของ 
Remote Lamp จากชุด Battery ให้ใช้สายชนิดทนไฟ (Fire Resistance Cable) 

 
2. ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน (แบบ Central System ) 

2.1. INPUT VOLTAGE:  220 VAC.  50Hz, ±10% 
2.2. OUTPUT VOLTAGE:  220 VAC.  50Hz, ±10% 
2.3. ใช้ได้กับหลอด LED  
2.4 จำกัดจำนวนหลอดไฟ และเวลาการส่องสว่างที่ใช้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ 
2.5 สามารถเปิดและปิดหลอดไฟได้ไนภาวะที่มีไฟมาตามปกติ และจะทำงานทันทีเมื่อไฟดับ  
2.6 การชาร์จไฟออกแบบพิเศษ 2 จังหวะ คือ Boot Charge และ Float Charge ซึ่งช่วย ปอ้งกันไม่ไห้

เกิดภาวะ Overcharge หรือ Undercharge 
2.7 มีไฟ  LED แสดงสถานะ 
2.8 มีปุ่มทดสอบการใช้งาน 2 ปุ่ม  

- System Test ใช้ทดสอบการทำงาน เมื่อกดปุ่มนี้โคมไฟฉุกเฉินจะทำงานเเมื่อแรงดันแบตเตอรี่
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ลดลง ระบบฯ จะ Reset ตัวเอง และเริ่ม ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ในทันทีโดยอัตโนมัติ 
- Reset ใช้ยกเลิกการทำงานของปุ่ม System Test 

2.9 สายไฟฟ้าของ Lamp จากชุด Central Battery ให้ใช้สายชนิดทนไฟ (Fire Resistance Cable) 
 

3. โคมแสงสว่างป้ายทางออก (Exit Light & Fire Exit Light) 
 

3.1 โดยไฟทางออกต้องเป็นชนิดมีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ภายในแบตเตอรี่เป็นชนิด Seal Lead Battery 
12V หรือ 6V พร้อมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยปกติจะใช้ไฟฟ้า 220V AC, 50 เฮิร์ท และ
เมื่อไฟปกติดับจะใช้ไฟฟ้าจาก Battery โดยต้องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟได้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และมีรายละเอียดทางเทคนิคเหมือนกับโคมแสงสว่างฉุกเฉิน 

3.2 ตัวโคมให้พับขึ้นรูป ขนาดที่เหมาะสมหรือขนาดตามระบุในแบบ โดยใช้แผ่นเหล็ก Electro-
Galvanized หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อนอย่างน้อย 2 ชั้น 

3.3 ป้ายแสดงเครื่องหมายเป็นแผ่นวัสดุโปร่งแสง ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนในระยะ 100 เมตร (ความสูงประมาณ 125 มิลลิเมตร) โดยป้ายนี้อาจมีทั้ง 2 
ด้านของตัวโคม ทั้งนี้ขึ้นกับสถานที่ติดตั้ง 

3.4 หลอดไฟฟ้าให้ความสว่างชนิด (LED) หรือเป็นไปตามระบุในแบบ 
3.5 การติดตั้งให้เป็นไปตามระบุในแบบ และ/หรือ ตามความเหมาะสม ตามกฎข้อบังคับของหน่วย

ราชการที่เก่ียวข้อง 
 
4. การขออนุมัติ 
 

ต้องส่งรายละเอียดอุปกรณ์ท่ีใช้ทั้งหมด รวมทั้งรูปแบบของดวงโคมตลอดจน Photometric Data เพ่ือขอ
อนุมัติก่อนการติดตั้งทั้งนี้อาจต้องนำตัวอย่างของดวงโคมแสดงตามที่เรียกขอ 

 
 

หมวดที ่12190 
ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Control) 

 
1. ความต้องการทั่วไป 

ข้อจำกัดนี้ครอบคลุมรายละเอียดการจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างแบบสองทางให้
สมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง 
 

2. ขอบเขต 
ผู้รับจ้างต้องต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบอย่างน้อย ดังนี้ 
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1 ชุด พร้อมซอฟแวร์ คือ 

- ระบบปฏิบัติการ (Operating System) สำหรับ Window  หรือ Window NT 
- โปรแกรมสำหรับตั้ง Address (Installation Software) 
- โปรแกรมสั่งการ (Energy Management and Control Software) 
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- โปรแกรมสำหรับตั้งเวลาเปิด – ปิด อัตโนมัติ (Time Schedule) ไม่น้อยกว่า 10 คำสั่งต่อวัน พร้อม 
Group Switch 

2.2 ชุดติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ (PC Interface) 
2.3 สวิตช์ (Key Input Unit) 
2.4 ชุดรีเลย์ (Relay Unit) 
2.5 ชุดหรี่ไฟ Dimmer Unit (ถ้ามี) 
2.6 ชุดแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Unit) 
2.7 สายสัญญาณ (UTP Cat.5 Cable) 

 
3. ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค 

3.1 ระบบต้องสามารถควบคุมได้แบบอิสระ คือ ผ่านแผงสวิทช์รวม หรือ สวิตช์ตามจุด หรือผ่านทาง
คอมพิวเตอร์และต้องสามารถทำงานได้เมื่อไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง 

3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ต้องมีคุณสมบัติของเครื่องได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (โดยอ้างตาม
มาตรฐานของผู้ผลิตระบบควบคุมที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อ) 

3.3 ชดุซอฟแวร์ ต้องสามารถทำงานได้ดังต่อไปนี้ 
- สามารถแสดงภาพ Floor Plan ในแต่ละชั้นพร้อมทั้งสามารถควบคุมและดูแลสถานะการเปิด – ปิด

ได ้
- สามารถตั้งโปรแกรมเวลาการ เปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติได้ไม่น้อยกว่า 10 ช่วงเวลา ใน

แต่ละวัน 
- สามารถกำหนดปุ่มสวิตช์ เปิด –ปิด ได้ตามต้องการ เช่น 1 สวิตช์ ทำการเปิด – ปิด 1 วงจร หรือ 1

สวิตช์ ทำการเปิด – ปิด หลาย ๆ วงจร 
3.4 การตั้ง Address  สามารถโปรแกรม  หรือ เปลี่ยนแปลงได้จากห้องควบคุมหลัก โดยการโปรแกรมผ่าน

ทาง Computer 
3.5 ระบบต้องมีความเชื่อถือได้ โดยอุปกรณ์ทุกตัวต้องมี CPU Built – in อยู่ภายใน และ ถ้าหาก CPU ตัว

หนึ่งตัวใดเสียหรือ ขัดข้อง จะต้องไม่ทำให้ระบบมีปัญหา หรือ หยุดทำงาน 
3.6 หน่วยความจำที่ใช้ในระบบต้องเป็นแบบ non – volatile memory (EEPROM) เพ่ือรองรับกรณีที่ไฟฟ้า

ดับซึ่งข้อมูลที่ถูกโปรแกรมไว้ในอุปกรณ์จะต้องไม่สูญหาย 
3.7 สวิตช์ต้องสามารถตั้งหน้าที่ควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ เช่น On/Off., Dimmer Sw., Group Sw., หรือ 

Timer Sw., ภายในตัวเดียวกัน เพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้งและใช้งาน 
3.8 ชุดรีเลย์ (Relay Unit) 

- ขนาดหน้าสัมผัส Relay ต้องไม่ต่ำกว่า 10 A. 
- รีเลย์ต้องสามารถตั้งเงื่อนไขการทำงานเพื่อรับรองกรณีไฟฟ้าดับได้ เช่น กรณีเกิดไฟฟ้าดับแล้วกลับมา 

รีเลย์ต้องสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ ON หรือ OFF 
3.9 แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Unit 220VAC เป็น 36VDC.) 

- Power Supply Unit 1 ตัว ต้องสามารถเลี้ยงอุปกรณ์เฉพาะในส่วน Input Unit ได้ประมาณ 15 ตัว 
(โดยต่อขนาดลงบนสัญญาณ) 

3.10 สายสัญญาณในระบบให้ใช้สาย UTP Cat.5 เพ่ือแยกระหว่าง สายสัญญาณ กับสาย Power โดยเดิน
แยกท่อกับสายระบบอ่ืน 
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3.11   ขนาดระยะทางระหว่างอุปกรณ์ถึงอุปกรณ์ ต้องสามารถเดินได้ไกลถึง 1,000 เมตร (แต่ถ้าระยะทาง
เกินจากท่ี กำหนดจะต้องออกแบบให้ใช้ Network Bridge) 

 
4. อุปกรณ์ 

4.1 ชุดศูนย์ควบคุมกลาง (Centralized Control Switch) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1 ชุด พร้อม ซอฟแวร์ 
- ชุดติดต่อสื่อสาร (PC Interface) 

4.2 แผงควบคุมรีเลย์ และ / หรือ ชุดหรี่ไฟ แต่ละตู้ประกอบด้วย 
- Power supply Unit 
- Relay Unit (มีจำนวนตามระบุในแบบ) 
- Dimmer Unit (มีจำนวนตามระบุในแบบ) 
- Local Switch with LED (มีจำนวนตาม Relay  ในแต่ละตู)้ 

4.3 สวิตช์ตามจุด หรือ อุปกรณ์ตรวจจับ 
- Key Input Unit (จำนวนตามแบบ) 
- Scene Switch (ถ้ากำหนดให้มี) 
- Light Level Sensor (ถ้ากำหนดให้มี) 
- Passive Infrared Sensor (ถ้ากำหนดให้มี) 

 
5. การติดตั้งและทดสอบ 

5.1 การติดตั้งจะต้องเป็นไปตามคำแนะนำจากผู้ผลิต ในกรณี อุปกรณ์ประกอบ หรือ ติดตั้ งอ่ืนใดที่
นอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดให้ถือแบบอุปกรณ์ประกอบของระบบเป็นหลัก 

5.2 ให้ทดสอบการทำงานของระบบตามที่วิศวกรควบคุมงานเห็นสมควร โดยมีผู้แทนของผู้ว่าจ้างเข้าร่วม
ทดสอบด้วย 
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หมวดที ่ 12200 
ระบบการต่อลงดิน (Grounding System) 

 
4. ความต้องการทั่วไป 

ระบบต่อลงดิน (GROUNDING SYSTEM) ประกอบด้วยการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (SYSTEM GROUNDING) 
และการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า (EQUIPMENT GROUNDING SYSTEM) ถ้ามิได้
กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ถือตามมาตรฐานต่อไปนี้  
1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า “ หมวด 6 สายดินและการต่อลงดิน” 

มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำนักงานพลังงานแห่งชาติ “TSES, 24-1984 การต่อลงดิน” 
1.2 NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) ARTICLE 250 
1.3 กฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พ.ศ. 2538 การไฟฟ้านครหลวง 
1.4 กฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พ.ศ. 2538 การไฟฟ้าภูมิภาค 
1.5 มาตรฐานการต่อลงดิน ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

5. หลักดิน 
2.6 แท่งเหล็กอาบโลหะชนิดกันผุกร่อน หรือแท่งเหล็กหุ้มทองแดง หรือแท่งทองแดง ต้องมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มม. (5/8 นิ้ว) ยาวไม่น้อยกว่า 240 ซม. และปลายข้างหนึ่งปักลงดินไม่
น้อยกว่า 240 ซม. 

2.7 แผ่นโลหะท่ีมีพ้ืนที่สัมผัสไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ในกรณีท่ีเป็นเหล็กอาบโลหะชนิดกันผุกร่อนต้องหนาไม่
น้อยกว่า 6 มม. หรือถ้าเป็นโลหะชนิดอ่ืนที่ทนต่อการผุกร่อนต้องหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. แผ่นโลหะต้อง
ฝังลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า 160 ซม. 

2.8 โครงอาคารที่เป็นโลหะซึ่งมีค่าความต้านทานของการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม 

6. สายต่อหลักดิน 
3.6 สายต่อหลักดินต้องเป็นตัวนำทองแดง เป็นชนิดตัวนำเดี่ยวหรือตัวนำตีเกลี่ยวหุ้มฉนวนหรือไม่หุ้มฉนวนก็ได้ 

และต้องเป็นตัวนำเส้นเดียวยาวตลอด โดยไม่มีการต่อ 
3.7 ขนาดสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 

ขนาดสายเมนเข้าอาคาร 
(ตัวนำทองแดง) (ตร.มม.) 

ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดิน 
(ตัวนำทองแดง) (ตร.มม.) 

ไม่เกิน 35 
เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50 
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95 
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185 
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300 
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500 

เกิน 500 

10 (หมายเหตุ) 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
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7. สายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 
4.1 สายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเดินสายร่วมไปกับสายของวงจรให้ใช้ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน หรือ ไม่หุ้ม

ฉนวนก็ได้ 
4.2 อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าที่ได้กำหนดไว้ในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ขนาดต่ำสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่อง
ป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์) 

ขนาดต่ำสุดของสายดินของเครื่อง
อุปกรณ์ ไฟฟ้า (ตัวนำทองแดง) (ตร.ม.) 

20 
40 
70 
100 
200 
400 
500 
800 

1,000 
1,250 
2,000 
2,500 
4,000 
6,000 

2.5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
185 
240 
400 

หมายเหตุ    *       หากความยาวของวงจรย่อยเกิน 30 เมตร ให้พิจารณาขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า  

โดยคำนึงถึงค่า earth fault loop impedance ของวงจร ที่แสดงในภาคผนวก ญ 

8. การติดตั้งและการตรวจสอบ 
5.1 การปักหลักสายดินให้มีจำนวนตั้งแต่ 3 หลักข้ึนไป โดยให้แต่ละหลักห่างข้างเคียงสองหลักประมาณ 3.00 

เมตร    เท่า ๆ กัน โดยหลักสายดินนี้ให้เชื่อมต่อถึงกันด้วยตัวนำทองแดง ขนาดพ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 
70 ตารางมิลลิเมตร หรือตามท่ีระบุในแบบ และการเชื่อมทั้งหมดให้ใช้วิธี EXOTHERMIC WELDING 

5.2 ความต้านทานระหว่างหลักดินกันดิน (RESISTANCE TO GROUND) ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม โดยการวัดด้วย 
GROUND-METER 

5.3 การต่อสายต่อหลักดิน (เข้ากับหลักดิน) ต้องใช้วิธี EXOTHERMIC WELDING อุปกรณ์ที่ ใช้ต่อต้อง
เหมาะสมกับวัสดุที่ให้กับหลักดินและสายต่อหลักดินห้ามต่อสายต่อหลักดินมากกว่า 1 เส้น เข้ากับหลักดิน 

5.4 ห้ามใช้ท่อร้อยสายเป็นสายดิน เว้นแต่จะมีการใช้ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ต่อท่อต่างๆ มีขั้วต่อสายดินให้
แน่ใจได้ว่าท่อร้อยสายนั้นมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าได้อย่างถาวร และได้รับการยินยอมจากผู้ควบคุมงาน 

5.5 การเดินสายดินให้ร้อยในท่อสายเดียวกับสายวงจรไฟฟ้านั้น ๆ แต่ในบางกรณี เช่น สายดินที่อยู่ในช่อง
ชาฟท์ สายดินที่เป็นสายประธาน (MAIN) สำหรับการต่อแยกสายดินสายดินที่วางในรางสายไฟฟ้า ฯลฯ 
ให้วางลอยได ้

5.6 สายดินที่ไม่ได้ร้อยในท่อ ต้องยึดติดกับรางวางสายไฟฟ้าที่เป็นโลหะทุกๆ ระยะไม่เกิน 2.40 เมตร 
5.7 การตรวจสอบให้กระทำตามความเห็นชอบของผู้คุมงาน เพ่ือพิสูจน์ให้ได้ว่าระบบต่อลงดินมีความสมบูรณ์

และถูกต้องตามมาตรฐานอ้างอิง 
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หมวดที ่12211 
ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Faraday Cage System) 

 
 ระบบป้องกันฟ้าฝ่าต้องสามารถป้องกันสิ่งก่อสร้างจากการถูกฟ้าผ่าลงไปที่สิ่งก่อสร้าง นั้นได้ระบบนี้
ประกอบด้วยหลักล่อฟ้าสายดินและหลักดินการติดตั้งต้องทำให้ถูกต้องตามกฏที่ดี และให้ทำตามคำแนะนะของ
ผู้ผลิตทุกประการ 
 1. หลักล่อฟ้า  ( Lightning  Air  Terminal )  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    1.1   หลักล่อฟ้าให้ทำด้วยทองแดงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 15 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 600 มม. ปลาย

แหลม   
    ยึดติดกับอาคารโดยใช้แป้นทองแดงที่ทำเฉพาะโดยใช้เกลียวหรือเชื่อมติด หรือใช้สิ่งอ่ืนแทนหลักล่อ

ฟ้าหากกำหนดในแบบ 
     1.2   ในกรณีที่หลักล่อฟ้ายึดติดกับเสาเหล็กเพ่ือให้ได้ความสูงตามที่ต้องการเสาต้องใช้เสาเหล็กอาบ

สังกะสีตามมาตรฐาน  มอก.26  ประเภทที่ 2  และให้ใช้ขนาดท่อและความสูง ( ไม่รวมหลักล่อฟ้า ) 
ไม ่น้อยกว่าดังนี้ 

        -  เสาสูงไม่เกิน 1000 มม. ให้ใช้ท่อขนาด 25 มม.  
        -  เสาสูงเกิน 1000 มม.  แต่ไม่เกิน 2000 มม. ให้ใช้ท่อขนาด 40 มม. 
        -  เสาสูงเกิน 2000 มม. ให้ใช้ท่อขนาด 40 มม. และมีลวดสลิงยึดติดกับหลังคาสามเส้น  
     1.3  ระยะห่างระหว่างหลักล่อฟ้าทั้งหมดให้ยึดถือตามแบบและตามกฏของ NFPA 
 
  2. หลักดิน  ( Ground  Rod ) 
       หลักดินต้องเป็นแกนเหล็กหุ้มด้วยทองแดง ( Copper Clad ) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม.      
( 3/4 นิ้ว ) มีความยาวไม่น้อยกว่า 3,000 มม. หรือตามที่กำหนดในแบบ 
 
  3.   สายดิน ( Conductor )  
     3.1  สายดินให้ใช้สายทองแดงเปลือยขนาดไม่เล็กกว่า 70 ตร.มม. เชื่อมต่อระหว่างหลักล่อฟ้ากับหลักดิน 

(Ground rod )  และโครงสร้างอาคารหรือใช้เชื่อมเหล็กโครงสร้างของเสาต้นที่กำหนดแทน หาก
กำหนดในแบบ 

     3.2   ระหว่างหลักล่อฟ้าทั้งหมด ให้ใช้สายทองแดงขนาดไม่เล็กกว่า  70 ตร.มม. หรือสายทองแดงชนิด
ตามท่ีกำหนด ที่มีเนื้อท่ีหน้าตัดไม่เล็กกว่า 70  ตร.มม. เชื่อมต่อกันทุกหลัก 

     3.3    ระหว่างหลักดินทุกหลักให้ใช้ สายทองแดงเปลี่ยนขนาดไม่เล็กกว่า 150 ตร.มม. เชื่อมต่อกันทุกหลัก 
 หรือใช้เชื่อมเหล็กโครงสร้างของคานคอดินแทนหากกำหนดในแบบ 

     3.4    ระยะห่างระหว่างหลักดินทั้งหมดให้ยึดถือตามแบบเป็นเกณฑ์ 
 
 4.   รอยต่อ  ( Joints )  
     4.1 การเชื่อมต่อระหว่างหลักล่อฟ้ากับแป้นยึดหลักล่อฟ้า ให้ใช้เกลียวของหลักล่อฟ้าหรือใช้ Bolt ยึดใน

กรณีท่ีใช้หลักล่อฟ้าชนิดที่ไม่มีเกลียว 
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    4.2   การเชื่อมต่อระหว่างแป้นยึดหลักล่อฟ้ากับสายเชื่อมต่อระหว่างหลักล่อฟ้าสาย  เชื่อมต่อระหว่าง
แป้นยึดหลักล่อฟ้ากับสายดินให้ใช้วิธีการเชื่อมแบบ  Exothermic  Welding  ที่ได้รับการรับรองให้
ใช้ได ้

    4.3   การเชื่อมต่อระหว่างสายดินกับสายดิน สายดินกับเหล็กหลักดิน ให้ใช้กรรมวิธีเดียวกับข้อ 11.4.4 
    4.4   การเชื่อมต่อระหว่างสายดินกับเหล็กโครงสร้างให้ใช้วิธีการเชื่อมแบบ Exothermic  Welding หรือ

ใน กรณีจำเป็นให้ใช้การเชื่อมทองเหลืองแบบใช้แก๊ส ( Gas  Welding ) แทนโดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวิศวกรก่อน 

  5.  การทดสอบ 
     5.1   เมื่อได้ทำระบบป้องกันฟ้าผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบหลักล่อฟ้าทุกหลักว่าต่อ

ลงดินได้ดีไม่มีส่วนใดขาดตอน โดยให้จัดหลักดินพิเศษ  สำหรับตรวจสอบแล้วต่อสายดินชั่วคราวขึ้น
ไปทำการทดสอบโดยใช้  Earth Tester  พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการทดสอบมอบไว้ให้ผู้ว่าจ้างไว้
เป็นหลักฐาน 

    5.2  ผู้รับจะต้องทำการทดสอบหลักดินทุกหลักว่าต่อลงดินได้ดี โดยใช้ Earth Tester พร้อมที่จัดทำ
รายงานผลการทดสอบมอบไว้ให้ผู้ว่าจ้าง 

    5.3 ในกรณีที่หลักล่อฟ้าต้นใดต่อลงดินไม่ดี ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขเพ่ือให้หลักล่อฟ้าต่อลงดินได้ ดีโดยผู้
รับจ้างจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทัง้สิ้น 
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หมวดที ่12220 
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ (SURGE ARRESTER PROTECTION SYSTEM) 

 

1. ความต้องการทั่วไป 
การป้องกันแรงดันเสิร์จให้มีการป้องกันเป็นระบบครอบคลุมระบบ Power Supply  อุปกรณ์ป้องกันแรงดัน
เสิร์จด้าน Power Supply ต้องอ้างอิงมาตรฐาน  IEC61643-1 และ  EN61643-11  

2. ข้อกำหนดทั่วไป  
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จจากฟ้าผ่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอุปกรณ์จาก กระแสฟ้าผ่าและแรงดันเสิร์จ
เนื่องจากฟ้าผ่า รวมถึงการสวิทซ์ซิ่ง ซึ่งการเลือกอุปกรณ์แต่ละแบบจะขึ้นกับลักษณะการติดตั้งดังต่อไปนี้ 
2.1  การติดตั้งที่ MDB  

เสิร์จที่ ใช้ติดตั้ งที่  Main Distribution Board ควรมีลักษณะอุปกรณ์ เป็น Aeral Spark Gap หรือ 
Encapsulated Spark gap  ขนานโดยตรงกับ Metal Oxide Varistor  ( Type 1+2 ) ทำหน้าที่ดัก 
กำจัดกระแสฟ้าผ่า และแรงดันเสิร์จ ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงอันเนื่องจากกระแสฟ้าผ่า 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
Type 1 Surge Arrester ป้องกันผลกระทบโดยตรงเนื่องจากฟ้าผ่า 
TECHNICAL DATA 

 Surge Arrester Type    1 or Class B 
 Rated Voltage (Un)    230 Vac / 50 Hz 
 Arrester Voltage (Uc)    440 Vac / 50 Hz 

 Lightning test current (10/350 s) acc. to IEC 1024-1 50 kA per phase 
 Peak Value (I imp) with disconnection fuse 35 kArms 
 Response time     1 s 
 Protection level      1.5  kV 
Type 2 Surge Arrester ป้องกันผลกระทบเนื่องจากการเหนี่ยวนำ ของฟ้าผ่า และการสวิทซ์ซิ่ง 
TECHNICAL DATA 

 Surge Arrester Type    2 or Class C 
 Nominal Voltage Un    230 Vac 

 Arrester Rated Voltage Uc   >340 Vac 
 Nominal discharge Surge Current In  (8/20 s) 15 kA per phase 

 Maximum discharge Surge Current  Imax  (8/20 s) 40 kA per phase 
 Response time      25 ns 
 Protection level with In     1.5 kV 

การติดตั้ง 
ให้ติดตั้ง ระหว่าง L-G  ที่ Main Distribution Board ( MDB )  และให้ Back up fuse หรือใช้ Circuit 
Breaker ตามขนาดที่ผู้ผลิตกำหนด Surge ที่เลือกใช้ต้องสามารถแสดงสถานะ ทำงาน หรือ หมดสภาพ
การทำงานได ้
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2.2  การติดตั้งท่ี DB 
อุปกรณ์ เสิร์จที่ ใช้ติดตั้งที่  Sub Distribution Board  ลักษณะของอุปกรณ์ ทำจาก Metal Oxide 
Varister (MOV) หรือ  Complementary Small gastube device ท ำหน้ าที่ ป้ องกันผลกระทบ
ทางอ้อมจากฟ้าผ่าซึ่งทำให้เกิดการเหนี่ยวนำ(Induced)ให้เกิดแรงดันเสิรจ์ หรือผลกระทบจากการสวิทซ์
ซิ่ง โดยกำหนดให้ใช้เป็น Surge Arrester Type2 ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 
Type 2 Surge Arrester ป้องกันผลกระทบเนื่องจากการเหนี่ยวนำ ของฟ้าผ่า และการสวิทซ์ซิ่ง 
TECHNICAL DATA 
 Surge Arrester Type    2 or Class C 
 Nominal Voltage Un    230 Vac 
 Arrester Rated Voltage Uc   >340 Vac 
 Nominal discharge Surge Current In  (8/20 s) 15 kA per phase 
 Maximum discharge Surge Current  Imax  (8/20 s) 40 kA per phase 
 Response time      25 ns 

 Protection level with In     1.5 kV 
การติดตั้ง 
ให้ติดตั้ง Surge Voltage Arrester 4 Pole ขนานระหว่าง L-G และ N-G ที่ Sub Distribution board 
และให้มี Back up fuse หรือ Circuit Breaker ตามขนาดที่ผู้ผลิตกำหนด Surge ที่เลือกใช้ต้องสามารถ
แสดงสถานะ ทำงาน หรือ หมดสภาพการทำงานได้ 

2.3  การติดตั้งท่ี Load Center และ Consumer Unit 
อุปกรณ์ เสิร์จที่ ใช้ติดตั้ งกับตู้  Load Center และ Consumer Unit ซึ่ งต่อเข้ากับโหลดประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร หรือ คอมพิวเตอร์ กำหนดให้ใช้ เป็น Surge Arrester Type 2 แบบ  
Plug-On เพ่ือความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบำรุง โดยตำแหน่งและจำนวนจะระบุไว้ตามแบบ และ
ให้มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 
Type 2 Surge Arrester สำหรับตู้ Load Center และ Consumer Unit 
TECHNICAL DATA 

 Surge Arrester Type     2 or Class C 
 Nominal Voltage Un      220/240 Vac 
 Arrester Rated Voltage Uc    320 Vac 
 Nominal discharge Surge Current In  (8/20 s) 6 kA per phase 

 Maximum discharge Surge Current  Imax  (8/20 s) 15 kA per phase 
 Protection level with In     1.5 kV 
 Standard      IEC61643-1 
 

การติดตั้ง 
ให้ติดตั้ง Surge Arrester Type2 ขนานระหว่าง L-G ในตู้  Load Center เป็น 3 Poles และในตู้  
Consumer Unit เป็น Single Pole Surge ที่เลือกใช้ต้องสามารถแสดงสถานะ ทำงาน หรือ หมด
สภาพการทำงานได้  
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หมวดที ่12230 
การอุดช่องเพื่อป้องกันการลามไฟ (Fire Barrier System) 
 

      วัสดุป้องกันไฟลามเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น UL, 
NFPA และ ASTM โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
  1.  คุณสมบัติ 
  1.1   ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับความร้อนสูง 
  1.2   เกาะยึดได้ดีกับคอนกรีต, โลหะ, ไม,้ พลาสติก และ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าได้ดี  
  1.3   สามารถตัดออกได้ง่ายเมื่อแห้งตัว ทนการสั่นสะเทือนได้ดี           
  1.4   สามารถขยายตัวแทนที่ฉนวนหุ้มท่อ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าและท่อต่างๆได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ เพ่ือ

ป้องกันไฟลามหรือควันไฟลาม 
  1.5   สามารถทนความร้อนได้ถึง 1000 องศาเซลเซียส ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง  
  1.6   ไม่มีอะไรระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ังในขณะปกติและขณะเกิดเพลิงไหม้ 
  1.7 สามารถถอดประกอบไหม่ เพื่อง่ายต่อการเพิ่มท่อต่างๆ และสายไฟฟ้าได้ โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพ

การทนไฟเปลี่ยนไป 
  1.8 สามารถทนทานต่อสภาพความชื้นสูง มีคุณสมบัติในการเกาะยึดพ้ืนผิวได้ดี และสามารถทนต่อ

แรงดันน้ำในสายฉีดน้ำดับเพลิงได้ โดยจะต้องไม่มีการหลุด ร่อนหรือเปลี่ยนสภาพคุณสมบัติการทน
ไฟและควันลามหลังจากฉีดน้ำดับเพลิงแล้ว 

   2.   วิธีการติดตั้ง 
การใช้วัสดุป้องกันไฟลามต้องติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัดความเสียหายใด ๆ  ที่เกิด
จากความผิดพลาดของผู้รับจ้าง และ/หรือไม่ได้ทำตามคำแนะของผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้
ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติม 

 3.   การใช้งาน 
  3.1   ใช้อุดรอบท่อน้ำ ท่อลมและภายในท่อร้อยสาย รางร้อยสาย รางวางสาย สายเดินลอย บัสดักท์ของ

ช่องท่อต่างๆ ช่วงที่เดินทะลุผ่านพ้ืนและผนังระหว่างชั้นทั้งหมด ตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบ
และ/หรือผู้ควบคุมงาน 

  3.2   ช่องเปิดที่เปิดไว้สำหรับท่อน้ำ ท่อลม สายไฟ ราง และท่อร้อยสายในอนาคต ให้อุดช่องดังกล่าวเพ่ือ
ป้องกันไฟลามด้วย 
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หมวดที ่12241 
ระบบไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (Online Protection UPS) 

 
1. วัตถุประสงค์และขอบเขตทั่วไป 
                   จัดหาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในแบบ  P.F =1  สามารถ
สำรองไฟฟ้าที่ขนาดโหลดเต็มกำลัง ได้ไม่น้อยกว่า 15  นาทีต่อเนื่อง ที่โหลด PF 0.9  
 
คุณสมบัติท่ัวไปของระบบเครื่อง UPS  
 1.1 ระบบเครื่อง UPS ที่ต้องการเป็นแบบ On- Line Double Conversion ตามมาตรฐาน IEC62040-3 
ควบคุมการทำงานโดย Digital processor สำหรับทุกฟังก์ชั่นการควบคุมโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอที่
ขนาดแรงดันไฟฟ้า 400 VAC. 3 Phase + N 50/60 Hz. 
 1.2 ระบบเครื่อง UPS สามารถทำงานกับโหลดได้ทั้งกรณีที่เป็นโหลดแบบเชิงเส้น (Linear Load) และ
โหลดแบบไม่เชิงเส้น (Non Linear Load) 
 1.3 ระบบเครื่อง UPS จะต้องมี Protection Device ในจุดที่เป็นการป้องกันความเสียหายในแต่ละส่วน 
และตัดต่อการทำงานของภาคต่าง ๆ ในลักษณะ Manual 
 1.4 ระบบควบคุม/ตรวจสอบ ต้องสามารถกระทำได้ที่ Front Panel ของแต่ละเครื่องได้ 
 1.5 ระบบเครื่อง UPS ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากประเทศผู้ผลิต มีเอกสารแต่งตั้งการเป็น
ตัวแทนจำหน่าย มีการติดตั้งใช้งานในประเทศมาก่อนในขนาดที่เท่ าหรือใกล้เคียงกับ UPS ที่เสนอ และได้รับ
มาตรฐาน  ISO 9001 และ ISO14001  และ  IEC หรือ EN  
 1.6 เครื่องสำรองไฟรุ่นที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานในในทวีปยุโรป หรืออเมริกา เท่านั้น 
  1.7 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีสาขาในประเทศ เพ่ือรองรับการดูแล ซ่อม หลังการขายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2. ส่วนประกอบสำคัญ 
2.1 อุปกรณ์สำหรับ UPS แต่ละเครื่อง Rectifier ใช้หลักการทำงานแบบ 3 level เป็นชนิด IGBT มีหน้าที่

แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระ แสตรงที่สม่ำเสมอ เพ่ือจ่ายให้กับชุด Inverter ขณะเดียวกันจะทำการประจุ
แบตเตอรี่ให้เต็มตลอดเวลา พร้อมระบบปรับกระแสประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติให้เหมาะสมกับอุณหภูมิบริ เวณที่
ติดตั้งแบตเตอรี่ 

2.2 Battery Maintenance Free, Sealed Lead Acid ออกแบบสำหรับใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี ที่อุณหภูมิ 
25OC สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าแก่ระบบเครื่อง UPS ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ที่สภาวะโหลด PF 0.9 ของเครื่อง 
UPS พร้อมแสดงรายละเอียดการคำนวณประกอบโดยใช้ค่า Load Power Factor = 0.9, End Voltage 1.70 
V./C, Inverter efficiency ไม่น้อยกว่า 95.5% ชุดแบตเตอรี่ติดตั้งบน Cabinet Battery ที่แข็งแรง ซึ่งทาด้วยสี
กันสนิม  พร้อมทั้งชุดป้องกันการลัดวงจรของชุดแบตเตอรี่  

2.3 มีระบบการอัดประจุไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ เพ่ือรักษา
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และสามารถกำหนดรอบแผนการทดสอบแบตเตอรี่ล่วงหน้าอัตโนมัติ โดยสามารถ
กำหนดรอบระยะเวลาเป็นวันอย่างน้อย 30,60,90,120,150 และ 180 วัน 
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2.4 Inverter เป็นชนิด Solid State ประกอบด้วยอุปกรณ์ IGBT ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (จาก 
Rectifier/Charger หรือ Battery) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีคุณภาพสูง จ่ายให้กับ Load โดยใช้หลักการทำงาน
แบบ 3 Level technology เพ่ือรักษาประสิทธิภาพให้สูง 96% พร้อมกับวงจร Switching circuit แบบ (PWM)  

2.5 Static Bypass Switch จะทำหน้าที่ย้าย Load จากชุด Inverter ให้รับไฟฟ้าจาก Reserve โดยอัตโนมัติ
ไม่ขาดตอน ในกรณี Over Load หรือภาวะเครื่อง UPS ทำงานขัดข้อง และสามารถย้าย Load กลับสู่ชุด 
Inverter โดยอัตโนมัติไม่ขาดตอนเช่นกัน เมื่อสภาวะดังกล่าวหมดไป 

2.6 Manual Bypass สำหรับกรณีบำรุงรักษาระบบเครื่อง UPS เพ่ือที่จะทำการย้าย Load ไปยังแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าด้าน Bypass โดยต่อเนื่องไม่ขาดตอน และประกอบมาพร้อมเสร็จจากโรงงานผู้ผลิต 

2.7 LCD Display 
2.8 อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 
3. ลักษณะการทำงานของระบบเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) 

3.1      ในสภาวะปกติ (Normal Mode) 
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ฯ หรือเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบเครื่อง UPS 
เป็นปกติ  
ชุด Rectifier /Charger จะทำหน้างานจ่ายกระแสไฟฟ้า DC ที่สม่ำเสมอเพ่ือ Charge Battery 
โดยมีวงจรจำกัดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ประจุไฟฟ้า Battery เกินค่าที่กำหนด (Battery Current 
Limit)  ให้อยู่ในสภาพ Fully Charged ตลอดเวลา พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชุด Inverter 
ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้า AC ที่มีคุณภาพดีตามข้อกำหนด โดยปราศจาก Electrical 
Noise , Spikes และคลื่นรบกวน เพื่อจ่ายให้ Load ต่อไป 

3.2 สภาวะฉุกเฉิน (Emergency Mode)  
เมื่อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ หรือเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบเครื่อง  UPS  เกิด
ขัดข้องชุด Rectifier/Charger  จะหยุดทำงาน ขณะเดียวกัน Battery จะทำหน้าที่ จ่ าย
กระแสไฟฟ้า DC ให้กับชุด Inverter  ทำงานต่อไปทันทีโดยไม่ขาดตอน (Uninterrupted) เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลา Reserve time หลังจากนั้น ถ้ากระแสไฟฟ้ายังไม่จ่ายมาก่อนที่เครื่อง
จะหยุดตัวเองโดยอัตโนมัติ  จะต้องมี สัญญาณเสียงแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าและเมื่อ
กระแสไฟฟ้าจ่ายกลับคืนมาให้ตามปกติ ระบบเครื่อง UPS จะต้องทำงานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ  
นอกจากนี้หากกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ หรือ เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขัดข้องเป็นเวลานาน
เกินกว่า Battery จะจ่ายไฟฟ้าสำรองได้ ระบบเครื่อง UPS ต้องหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพ่ือ
ป้องกัน Battery เสียหาย  

3.3 สภาวะ Bypass Mode 
เมื่อระบบเครื่อง UPS ทำงานขัดข้องหรือใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)  ชุด Static 
Bypass Switch จะต้องทำหน้าที่ย้ายโหลดจากชุด Inverter  ไปใช้กระแสไฟฟ้าจาก Reserve 
ได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ขาดตอน (Uninterrupted) และเมื่อทุกอย่างปกติแล้ว Static Bypass 
Switch  จะต้องย้าย Load  กลับมาอย่างเดิมโดยอัตโนมัติและไม่ขาดตอนเช่นกัน 

3.4 สภาวะการโอนย้ายโหลดเพ่ือบำรุงรักษา (Manual Bypass Mode) 
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จะต้องมี Bypass  Switch เพ่ือที่จะโอนย้ายโหลดไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้าทางด้าน Bypass โดยไม่
มีการขาดตอนในกรณีท่ีต้องทำการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่อง UPS 
 

4. คุณลักษณะเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า (Electrical Specification)  
4.1 Rectifier / Input 
 4.1.1 Input Voltage   : 400 VAC., 3 Ph 

4.1.2 Voltage tolerances : ± 20% without derating และ 200-480Vac  
  แปรตาม ปริมาณโหลด โดยไม่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่  

4.1.3 Input Frequency   : 50/60 Hz.  
4.1.4 Frequency tolerance  : from 42 to 65 
4.1.5 Input Power Factor  :  ≥ 0.99 
4.1.6 THDI  :  < 2.5% 

4.2 Bypass 
4.2.1 Bypass frequency variation speed : 2 Hz/s settable  
4.2.2 Bypass rated voltage  : Nominal output voltage ± 15% 
4.2.3 Bypass frequency tolerance : ± 2% from ± 1% to ± 8% (operation with  

 generator unit) 
4.3 Inverter Unit Output 

4.3.1 Output Voltage   : 400 V., 3 Ph + N (380/415 configurable) 
4.3.2 Output Voltage Tolerance : ± 1%  (Static load) (Dynamic load in  

  accordance with VFI-SS-111) 
4.3.3 Output Frequency  : 50/60 Hz ± 2% และสามารถตั้งค่าได้ 
4.3.4 Autonomous Frequency tolerance :  ± 0.02%  on mains power failure 
4.3.5 (Voltage Distortion) THDV : < 1.5 % with linear Load  

: < 3% with non linear load  
 4.3.6 Short circuit (Inverter)  : 3.4 In 

4.3.7 Overload @ PF=1  : 125% for 10 min.  and  150%  1 min. 
4.3.8 Crest Factor   : 3 : 1 
4.3.9 Wave Form   : Sinusoidal 

4.4 Overall Efficiency   :  96% at 40% load 
:  96% at 75% load 
:  95.5 % at Full Load  
โดยได้รับใบรับรองจากสถาบัน TUV หรือสถาบัน
เป็นกลางระดับนานาชาติ 
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  Eco-mode    : 99% เมื่อเกิดไฟด้านขาเข้าหายไป ต้องโอนย้าย 
         ไปยังอินเวอร์เตอร์ไม่เกิน 2 ms. 

4.5 Environment al Specifications  
4.5.1 Operating environment temperature : from 0ºC up to +35ºC full load ได ้
4.5.2 Relative Humidity  : 0% - 95% without condensing 
4.5.3 Noise level   :  < 65 dBA  
4.5.4 Paralleling expand capacity : up to 8 

4.6 UPS Cabinet 
Degree of protection   : IP 20 

4.7 Standards 
4.7.1 Safety    : EN 62040-1 , EN 60950-1 
4.7.2 Performance   : EN 62040-3 , (VFI-SS-111) 
4.7.3 Electromagnetic compatibility (EMC) : EN 62040-2 
4.7.4 Product declaration  : CE 
 
 

4.8 Battery  
4.8.1 Typical     : Sealed Lead Acid Battery Maintenance 
Free 
4.8.2 Standard    : ISO 9001, ISO 14001, IEC หรือ UL 
4.8.3 Back up Time    : ไม่น้อยกว่า 10 min. ที่ภาวะโหลดเต็มกำลัง  
4.8.4 End voltage   : 1.7 vpc 25 องศาเซลเซียส 
4.8.5 Designed life time   : ไม่น้อยกว่า 10 years  

 
5. แผงควบคุมสัญญาณเตือน มาตรวัด หรือภาคแสดงสภาวะ 

1. ระบบควบคุมการทำงานระบบเครื่อง UPS เป็นระบบควบคุม Digital processor พร้อมชุด LCD 
แสดงค่าและสภาวะการทำงาน  การขัดข้องของระบบและการซ่อมบำรุงรักษาและสามารถเก็บ 
บันทึก เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะเครื่อง UPS ทำงานอยู่ได้ และสามารถอ่านค่าทางไฟฟ้า 
เช่น แรงดันไฟฟ้าขาเข้าขาออก กระแสไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้าขาเข้าขาออก แรงดันแบตเตอรี่  
กระแสแบตเตอรี่ และเวลาสำรองไฟ เป็นต้น 

สัญญาณเตือนสภาวะเครื่อง UPS ขัดข้อง และ LCD  แสดงผลอย่างน้อยดังนี้ 
5.1.1 แรงดันไฟฟ้าสลับขาเข้าขัดข้อง 
5.1.2 Over Load 
5.1.3 Low Battery หรือ Battery fail 

2. สภาวะการทำงานของระบบเครื่อง UPS 
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5.2.1 ภาวะโหลด รับไฟฟ้าจาก Battery หรือจากระบบไฟการไฟฟ้าปกต ิ
5.2.2 การสำรองจากแบตเตอรี่ 
5.2.3 การหยุดจ่ายไฟ 

  

หมวดที ่12251 
ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงอัตโนมัติ (Semi Multiplex System) 

                                               
1. ความต้องการทั่วไป (General Requirement) 

1.1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นระบบ  Semi Multiplex System  การรับส่งสัญญาณจาก
อุปกรณ์เข้าสู่ตู้ควบคุมส่วนกลางให้เป็นแบบ Supervised Data Multiplex System โดยตู้ควบคุมและ
อุปกรณ์ต้องได้การรับรองคุณภาพสินค้าจากสถาบัน Underwriters Laboratories Inc. (UL Listed) 
การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 70, NFPA-72, หรือ ว.ส.ท. 021002/19 หรือตามระบุในแบบ 
(หากมีการระบุเพ่ิมเติมในแบบ) 

1.2 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องสามารถรองรับการทำงานร่วม (Synergy System) กับระบบ
รักษาความปลอดภัยอ่ืนๆ  (Life Safety Systems) ได้ อาทิเช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System) ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) โดยการต่อร่วมนั้นระบบจะต้อง 
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ ใช้ งานร่วมกันได้   
(Integrated Security Management) (กรณีระบุในแบบ) 
 

2. ขอบเขตของงาน (Scope of work) 
ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทดสอบระบบจนสามารถใช้งานได้ตามตำแหน่ง

และจำนวนที่ปรากฏในแบบ ซึ่งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ (หากมีระบุในแบบนอกเหนือไปจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้จนสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
ภายใต้มาตราฐาน ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น) 

- ตู้ควบคุม Fire Alarm Control Panel with Battery Backup and Charger 
- คอมพิวเตอร์แสดงผลพร้อมรูปอาคาร Computer Color Graphic (กรณีกำหนดในแบบ) 
- ตู้แสดงแผนผังแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Graphic Annunciator Panel 
- อุปกรณ ์รับ-ส่งสัญญาณ ( Input/output Module) 
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน  (Smoke Detectors) 
- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ( Heat Detectors) 
-  อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ  (Manual Pull Stations) 
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้แบบ (  Alarm Horn with Strobe,Speaker with Strobe 

light) 
- อุป ก รณ์ อ่ื น ๆ  เช่ น  Relay module ส ำห รั บ  Pressurize Fan, Fire Pump, Lift, Flow 

Switch, Supervisory Switch 
 
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเดินสายร้อยท่อ (Conduit and Wiring System) รวมทั้งประสานงานและเดิน

สายสัญญาณเพ่ือรับหรือส่งสัญญาณกับระบบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ 
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3. การทำงานของระบบ (System Operation) 
การทำงานของระบบคือเมื่อวงจรเริ่มสัญญาณได้รับสัญญาณเพลิงไหม้จากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ 

หรือจาก Manual Station ระบบจะแสดงข้อความระบุตำแหน่งหรือโซนที่เกิดเหตุบนจอ LCD พร้อมแสดง
สัญญาณ Alarm เป็นไฟสีแดงกระพริบและมีเสียงเตือนที่ตู้ควบคุมดังเป็นจังหวะและระบบจะส่งสัญญาณไปที่
หลอดไฟของตู้แสดงแผนผังแจ้งเหตุเพลิงไหม้   Graphic  Annunciator  และส่งสัญาณไปยัง Computer 
Graphic  Firework Station (FW-CGSUL) (ถ้ามี)  ซึ่งจะแสดงจุดเกิดเหตุบนหน้าจอ Computer เพ่ือแสดง
จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้บนแผนผังอาคาร จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่กดปุ่มหยุดเสียง Local Silence ไฟสัญญาณ 
Alarm สีแดงจะติดค้างและเสียงสัญญาณจะเงียบลง  

สัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้จะประกอบด้วยสัญญาณเสียง  (Audible signal) และสัญญาณแสง 
(Visible signal) (ตามระบุในแบบ) การหยุดเสียงสัญญาณเตือนทำได้โดยการกดปุ่ม Alarm Silence  

ถ้าหากเจ้าหน้าที่ต้องการไม่ให้เสียงสัญญาณในโซนหรือชั้นที่เกิดเหตุดังก่อนครบเวลาที่ตั้งหน่วงตามที่ได้
โปรแกรมไว้ สามารถกดท่ีปุ่ม Alarm Silenceได้ และหลอดไฟแสดงโซนที่เกิดเหตุที่ตู้ควบคุมและแผงแสดงผล
จะยังคงติดค้างอยู่ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในโซนใหม่สัญญาณเสียงจะกลับมาเตือนซ้ำอีกครั้ง  

ถ้าไม่มีการกดปุ่ม Alarm Silence ภายในเวลา 0-3 นาทีซึ่งสามารถตั้งได้ ระบบจะส่งแจ้งสัญญาณ
เตือนไปยังโซนหรือชั้นที่เกิดเหตุ อาจรวมทั้งโซนที่ใกล้เคียงนั้นสามารถโปรแกรมได้รวมทั้งสามารถตั้งเวลาใน
แต่ละช่วงได้ (Sequence) หลังจากนั้นอีก 0-5 นาทีซึ่งสามารถตั้งได้ถ้ายังไม่มีการกดปุ่ม Alarm Silence 
ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปท่ัวทั้งอาคาร (General Alarm)  

ให้ติดตั้งรีเลย์พิเศษสำหรับระบบลิฟท์ ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า สำหรับ
ใช้ตัดเครื่องปรับอากาศและพัดลมตัวที่กำหนด ปิด damper เดินเครื่องพัดลม PF ,Smoke Exhaust และ
อ่ืนๆ รวมถึง ดับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ นอกจากนั้นให้ติดตั้งตามที่กำหนดไว้ในแบบ โดยผู้รับจ้างงานระบบ
ไฟฟ้าต้องเดินท่อร้อยสายพร้อมสายสัญญาณจากรีเลย์พิเศษดังกล่าวไปยังระบบที่เกี่ยวข้องด้วย 

เมื่อเกิดปัญหาในเรื่องของสายสัญญาณ คือสายขาด, สายวงจรรั่วลงดิน, ไฟเมนดับ, ไฟแบตเตอรี่ต่ำ
รวมทั้งแผงวงจรควบคุมชำรุด ให้แสดงสัญญาณ Trouble เป็นไฟสีเหลืองกระพริบพร้อมทั้งมีเสียงเตือนที่
ตู้ควบคุมดังเป็นจังหวะ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่กดปุ่มหยุดเสียง Local Silence ไฟสัญญาณ Trouble สีเหลือง
จะติดค้างและเสียงสัญญาณจะเงียบลง โดยเจ้าหน้าที่สามารถทราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากข้อความ
ระบุตำแหน่งหรือโซนที่เกิดเหตุบนจอ LCD ในกรณีที่ระบบได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ตู้ควบคุมจะ 
Reset ระบบให้กลับสู่สภาวะปกติอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม Reset ที่ตู้ควบคุมอีกครั้ง 

 
4. วัสดุ (Material) 

4.1 ผลิตภัณฑ์ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งหมด ตู้ควบคุมและ อุปกรณ์ประกอบควรจะถูก

ออกแบบมาเพ่ือใช้เฉพาะระบบนี้ 
ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบควรจะต้องผลิตโดยบริษัทเดียวกัน และได้รับการทดสอบเพ่ือ

ยืนยันถึงการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ระบบที่ใช้ภายในข้อกำหนดนี้ให้เป็นระบบ Microprocessor-
Based Direct Wired โดยแต่ละอุปกรณ์ Smoke detectors, Heat detectors, Modules ที่ติดตั้งให้
เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

4.2 ตู้ควบคุม Fire Alarm Control Panel 
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ตู้ควบคุมเป็นระบบ Multi-processor based networked system ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้กับ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อกำหนดทั่วไป ตู้ควบคุมประกอบ ด้วยอุปกรณ์ 
Hardware และ Software เพ่ือให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ตู้ควบคุมต้องถูกออกแบบเพ่ือ
ใช้งานจากผู้ผลิตรายเดียวรวมทั้งสามารถพัฒนาด้านโปรแกรม เพ่ือให้เป็นระบบ Integrate Security 
Management ที่สมบูรณ์ได้ ตู้ควบคุมต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
- รองรับอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุได้ไม่น้อยกว่า 2500 Analog Addressable Points per 1 

CPU 
- รองรับระบบ Network โดยต่อเชื่อมได้ทั้งระบบไม่น้อยกว่า 64 จุด โดยนับรวมทั้งตู้ควบคุมและ

ตู้แสดงผล 
- รองรับการใช้งานในแบบ Multiple digital dialers and modems 
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ Multiple communication ports and Protocol 
- สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ไม่น้อยกว่า 1740 Chronological events 

หากมีการใช้ตู้ควบคุมต่อร่วมเป็น Network ตู้ควบคุมในระบบ Network มีคุณสมบัติอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

- สามารถป้อนโปรแกรมการใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลงในระบบที่ตู้ควบคุมใด ๆ ก็ได้ 
- กำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์ด้วย Electronic address 
- ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการใช้งานได้ทั้งการสั่งงานและแสดงผล 
- มีเสียงเตือนด้วยรูปแบบที่สามารถโปรแกรมให้แตกต่างกันระหว่างเกิดเหตุประเภทต่างๆ คือ 

Alarm, Supervisory, Trouble และ Monitor conditions 
- สามารถรายงานข้อมูลสภาวะต่าง ๆ ในระบบได้ทั้งบนจอหรือพิมพ์รายงานทางเครื่องพิมพ์ 
- สามารถให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงข้อมูลพ้ืนฐานได้เช่น วัน-เวลา รหัสผ่านวันหยุด สั่งเครื่องเริ่ม

ทำงาน  
- ลบขอ้มูลประวัติเหตุการณ์ 
- Function สั่งให้เริ่มทำงานในรูปแบบกำลังทดสอบระบบได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่กำหนดไว้ 

ตู้ควบคุมจะต้องรองรับการทำงานได้ตลอดเวลาแม้ว่าแหล่งจ่ายไฟหลักดับ โดยใช้แหล่งจ่ายไฟ
สำรองแทนโดยอัตโนมัติ ระบบต้องมีวงจรชาร์ทไฟแบตเตอรี่คืนโดยอัตโนมัติเมื่อแหล่งจ่ายไฟหลัก
กลับคืนสู่สภาวะปกติ 

แผงแสดงผล (Graphic Annunciator Panel) เป็นแผงแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า A1 ทำจาก
วัสดุ Aluminium Anodize plate โดยแบบที่แสดงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ปรึกษาโครงการก่อน 
และแผง LED Drivers ให้เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต และได้รับการรับรองจาก UL listed 
โดยจำนวน  LED points ให้เตรียมตามจำนวน ห้อง และ Input zone  ที่ต้องการแสดงผล (ข้ึนอยู่กับ
การอนุมัติจากโครงการ) 

คอมพิ ว เตอร์แสดงผลพร้อมรูป อาคาร (Computer Graphic Firework Station)  โดย 
Software License  ต้องได้รับรองมาตรฐานจาก UL Listed  และคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นแบบรุ่น
ใหม่ล่าสุด ขนาดความจุ HARDDISK ไม่น้อยกว่า 300 GB ขนาดหน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า 2 GB 
จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว  (กรณีที่มีระบุในแบบ)  

แหล่งจ่ายไฟเป็นระบบไฟ 24 VDC output circuits ในกรณีที่มีเหตุไฟฟ้าหลักดับ แหล่งจ่ายไฟ
ต้องสามารถสลับไปใช้ไฟจากไฟสำรองที่เตรียมไว้ได้โดยอัตโนมัติแหล่งจ่ายไฟต้องมีการตรวจสอบ



  
 

   4-96          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

สภาวะของตัวเอง และแจ้งสาเหตุของอาการที่ขัดข้องได้แบตเตอรี่สำรองจะถูกตรวจสอบสภาวะโดยแผง
แหล่งจ่ายไฟในกรณีถ้าหากแรงดันไฟของแบตเตอรี่ต่ำเกินไปหรือมีการปลดขั้วแบตเตอรี่ออก ระบบ
จะต้องสามารถอัดประจุแบตเตอรี่คืนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถอัดประจุจนเต็มได้ภายใน 48 ชั่วโมง
ระบบต้องถูกออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน NFPA 72 และสายไฟที่จ่ายให้ระบบให้เดิน
ท่อไฟฟ้า ในกรณีที่ปลดวงจรไฟฟ้าหลักให้แสดงป้าย (FIRE ALARM CIRCUIT CONTROL) ให้เห็น
ชัดเจนด้วยสีแดง 

 
4.3 อุปกรณ์ (Field Mounted System Components)  

4.3.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detectors) 
เป็นชนิด Photoelectric light scatter , 2 Wire Circuit, Standby Current 70 microAmp 
Alarm 60 mA Max. มี LED กระพิบแสดงสถานะเมื่อปกติ และกระพริบถี่ขึ้ นเมื่อสกปรก 
(SELF-DIAGNOSTIC,BUILT-IN DRIFT COMPENSATION) และติดค้างเมื่อ alarm ทำงานได้ที่
ระดับแรงดัน 8.5-33 Vdc Operating Temp 0-49 DegC สามารถต่อ Remote LED ได้ ติดตั้ง
โดยประกบเข้ากับฐานให้สายไฟยึดกับฐานเท่านั้น สามารถติดตั้งได้ที่ระยะห่าง 9.1 เมตร ที่
เพดานราบ ความสูงไม่เกิน 4.6 เมตร ได้รับ มาตรฐาน UL Listed. 

 
4.3.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat  Detectors) 

เครื่องจับความร้อนแบบ Combination Rate of rise-fixed temperature เป็นชนิดที่ออกแบบ
ให้สวยงามซึ่งจะทำงานเมื่ออัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิในห้องสูงเกินกำหนด และในกรณีที่
อุณหภูมิสูงเกินประมาณ 135 องศาฟาเรนไฮต์ด้วยหรือ 194 Deg F ตามแบบ Contact Rating 
1.0 A ที่ 6 ถึง 28 Vdcได้รับ UL, FM CSFM  โดยสามารถครอบคลุมพ้ืนที่ได้สูงสุด 252 ตาราง
เมตร  

4.3.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Stations) 
เป็นชนิด Non-Code Presignal Pull Type with key Switch เป็นโลหะหล่อ พ่นสีแดง มีแท่ง
แก้ว 
และ Key Switch ต้องประกอบสำเร็จมาพร้อมกับตัว Pull Station  จากโรงงานผู้ผลิต มีอักษร 
FIRE และได้รับ มาตรฐาน UL Listed. 

4.3.4 Sprinkle Water Flow Switch ซึ่งจัดหาและติดตั้งโดยผู้ อ่ืน ระบบจะต้องเตรียม Monitor 
module รองรับไว้ด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพ่ือแจ้งเหตุกรณีมีน้ำไหลในระบบท่อดับเพลิง 

4.3.5 Sprinkle Supevisory Switch  ซึ่งจัดหาและติดตั้งโดยผู้ อ่ืน ระบบจะต้องเตรียม Monitor 
module รองรับไว้ด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพ่ือแจ้งเหตุกรณีวาล์วดับเพลิงอยู่ในสถานะปิด 

4.3.6 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ (Notification Appliances) ชนิดของอุปกรณ์ตามระบุในแบบ 
4.3.6.1 Horns with  Strobes 

ใช้ไฟ 24 Vdc ความดังของ Horn ไม่เกินกว่า 110 dB ที่ 24 Vdc ความสว่างของแสงไม่
น้อยกว่า75 CD. , White len  ไฟกระพริบทุก 1 วินาที  โดยที่เสียงสามารถเลือกได้ว่า
จะให้เป็นเสียง Temperal horn หรือ Continious , High – Low dB  
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4.3.6.2 Alarm Bell 
เป็นแบบระฆัง (Bell) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ทำงานด้วยไฟ DC 24 
โวลต์ สีแดง เป็นชนิด motor drive ได้รับมาตรฐาน ULC. ใช้ติดตั้งภายในอาคาร  โดย
ถ้าติดตั้งภายนอกอาคารต้องมี whether proof box ต่างหาก 

4.3.6.3 Speaker  

ลําโพงแบบโคนกระดาษ ขนาด 4 นิ้ว ทําสําหรับติดฝังในฝ้า    หรือผนัง มีตะแกรงสี
ขาวแบบเหลี่ยมหรือกลมที่สวยงาม Cone ขนาดใช้ติดตั้งในกล้องต่อสายมาตรฐานขนาด 
4 นิ้ว   รวมกับกล้องต่อขนาด 1 1/2"มีหม้อแปลงและคะแปซิเตอรต่อคร่อมกับวงจรส่ง
เสียงสัญญาณ   เลือกต่อกําลังได้ 4  ระดับ คือ 2,1/2 ,1/4  วัตต์ลําโพงสามารถส่งเสียง
ดังได้ประมาณ 110 dB at 10 feet at   power of 2 watts สามารถทำเสียงสัญญาณ 
และเสียงประกาศได้ตามต้องการ โดยความดังของเสียงสัญญาณต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนด 

4.3.7 อุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณ (Initiation & Control Modules) 
4.3.7.1 Monitor Module 

 Addressable Monitor Moduleเป็ น แบบ  Electronic addressing มี คุณ สมบั ติ  
Automatic device mapping   พร้อมทั้งมี LED 2 ดวง เพ่ือแจ้งสภาวะ Normal จะ
กระพริบสีเขียว กรณีเกิด Alarm หรือ Trouble จะกระพริบสีแดง  

4.3.7.2 Control Relay Module 
Addressable Relay Module เป็ น แ บ บ  Electronic addressing มี คุ ณ ส ม บั ติ  
Automatic device mapping  แบบหน้าสัมผัส Form C ขนาด 24 Vdc@ 2 amps 
ใช้เพื่อส่งสัญญาณหน้าสัมผัสไปยังอุปกรณ์อ่ืนในระบบ โดยทำงานตามท่ีโปรแกรมไว้ 

4.3.7.3 Notification Appliance Circuit 
Addressable Notification Appliance Circuit Module  เป็ น แ บ บ  Electronic 
addressing มีคุณสมบัติ  Automatic device mapping    วงจรแจ้งเหตุ  1 วงจร 
ขนาด 24 Vdc@ 2 amps หรือสัญญาณแจ้งเสียงขนาด 25 Vrms@ 50 watts หรือ 70 
Vrms@35 watts โดยทำงานตามท่ีโปรแกรมไว้ 

4.3.7.4 Isolator Module 
Addressable Isolator Module เ ป็ น แ บ บ  Electronic addressing , Self – 
restoring ,Automatic device mapping   ใช้เพ่ือแยกวงจรสัญญาณที่สายลัดวงจร
ออกจากระบบ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับระบบ และ ตู้ควบคุม  

4.3.8 อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ถ้ากำหนดไว้ให้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ดังนี้  
4.3.8.1 มีโทรศัพท์หนึ่งติดประจำไว้ที่แผงควบคุมรวม และอีกชุดหนึ่งติดประจำที่แผงควบคุม

ระยะไกล (หากมีติดตั้ง) มีสวิทช์ตอบรับและสัญญาณไฟการเรียก 
4.3.8.2 อุปกรณ์ชุดควบคุมระบบโทรศัพท์ประกอบด้วยสัญญาณเสียงเรียกและมี 20 Hz. side 

tone oscillator 
4.3.8.3 ถ้าหากมีวงจรโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งวงจร ต้องมีสวิทช์เลือกวงจร (Phone circuit 

selector) มีสวิทช์ตองรับไฟสัญญาณเรียก ซึ่งจะกระพริบเมื่องมีผู้ เรียกและจะติด
ตลอดเวลาเมื่อกดสวิทช์ตอบรับแล้ว หากมีเหตุเสียในวงจรโทรศัพท์ต้องมีสัญญาณไฟ
และเสียงแจ้งเหตุเสีย 
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4.3.8.4 ให้ติดตั้งเต้ารับโทรศัพท์ สำหรับใช้เสียบโทรศัพท์มือถือ ตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไวใน
แบบรวมทั้งในห้องลิฟต์หากกำหนดในแบบให้ติดตั้ง แต่สายโทรศัพท์จากชั้นห้องเครื่อง
ลิฟต์ไปที่ห้องลิฟต์จะอยู่ใน Travelling cable จัดให้โดยผู้ขายลิฟต์ 

4.3.8.5 ให้จัดโทรศัพท์แบบมือถือพร้อมสาย Coiled และเต้าเสียบจำนวนตามที่กำหนดและให้
จัดตู้แขวนเก็บโทรศัพท์นั้นไว้ให้ในห้องแผงควบคุมรวมด้วย 
 

5. การติดตั้ง ( Installation ) 
5.1 ให้ติดตั้งแผงควบคุมรวมของระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ พร้อมทั้ งแบตเตอรี่และเครื่องอัดในแผง

ควบคุมรวมของอาคาร ตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ 
5.2 สายไฟฟ้าให้ใช้สาย  มอก.11 ชนิด 75 องศาเซลเซียส 250 โวลท์ ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร 

สำหรับสาย Loop Signal และ สำหรับวงจรอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ และขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตาราง
มิลลิเมตร สำหรับวงจรอุปกรณ์แจ้งสัญญาณ สายให้ใช้สายสีตามระบบสีที่เหมาะสม และต้องมีป้ายรหัส
ติดทุกจุดที่มีการต่อสายเข้าแผงหรือต่อสายระหว่างทาง สายให้ร้อยในท่อร้อยสายตามที่กำหนดตลอด 
เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีการทดสอบสายขาด และสายลัดวงจร เพ่ือแก้ไขให้ดีก่อนจะเข้าสายที่ตู้ควบคุมรวม  

5.3 ให้ผู้รับจ้างกำหนดขนาดและจำนวนสายต่างๆตามคำแนะนำของผู้ผลิต สายให้ร้อยในท่อ EMT หรือ IMC 
ตลอด นอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ขนาดท่อให้กำหนดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า 

5.4 ตำแหน่งที่แน่นอนของ Detectors, Manual stations, Horns with Strobescและอุปกรณ์ อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง  อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง 

 
6. การทดสอบระบบ ( Commissioning ) 

การทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA และตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร ผู้รับจ้างต้องทำการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ให้รู้ถึงวิธีการใช้งานระบบและวิธีบำรุงรักษา รวมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งาน และ
บำรุงรักษาให้ด้วย 

 
7. การขออนุมัติ (Approve) 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบ และ Catalogue ของอุปกรณ์ทุกชิ้นขออนุมัติก่อนการจัดซื้อ โดย 
Catalogue จะต้องเป็นข้อมูลทางเทคนิคที่เหมาะสม พร้อมแสดงอุปกรณ์ที่ขออนุมัติโดยการให้ใช้สีสะท้อน
แสงแสดงให้ชัดเจน แบบและแปลนการติดตั้งของอุปกรณ์ จะต้องแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้ง 
ตลอดจน Power Supply, Modules และจุดต่อสายทุกจุด ตลอดจนแนวท่อและจำนวนสายให้ชัดเจนเพ่ือ
สะดวกแก่การบำรุงรักษาภายหลัง ผู้ออกแบบสงวนสิทธิในการอนุมัติวัสดุ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงระบบ 
เพ่ือให้ทันสมัยและใช้งานได้ดีข้ึน โดยผู้รับจ้างไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 
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หมวดที ่12262 
ระบบโทรศัพท์  (Telephone System, IP Phone) 

 
1.  ขอบเขต 

 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งและจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในอาคารแบบตู้สาขาอัตโนมัติ  และต่อเชื่อมกับสายขอ
องค์การโทรศัพท์ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็นที่ยอมรับขององค์การโทรศัพท์ให้ใช้ร่วมกับข่ายสายของ
องค์การโทรศัพท์ได้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ติดต่อขอใช้ตู้สาขาจากองค์การโทรศัพท์รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โดย
ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามเอกสารเรียกเก็บเงินขององค์การโทรศัพท์ ส่วนค่าใช้จ่ายใน  
การดำเนินการผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเอง การติดตั้งระบบโทรศัพท์จะถือว่าเสร็จเรียบร้อยต่อเมื่อผ่านการ
ทดสอบ และสามารถใช้งานติดต่อได้เรียบร้อยตามแบบและข้อกำหนดผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหาและ
ติดตั้งระบบ โทรศัพท์ภายใน ตามรายการต่อไปนี้  :- 

  -  จัดหาและติดตั้งตู้สาขาอัตโนมัติภายในตามกำหนด    
  -  จัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ 

จะต้องอบรมพนักงาน  Operator  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งบริการบำรุงรักษาตลอดเวลา
การรับประกันคุณภาพและต้องเสนอราคาค่าบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมภายหลังระยะเวลารับประกัน  5 
ปี เพื่อประกอบการพิจารณา 

 
2.  ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 

ต้องเป็นตู้สาขาโทรศัพท์ ( EPABX ) แบบ  Electronic  ชนิด Stored  Program Controlled ( SPC ) ใช้
เทคนิคของDigital Time  Division Switching  ตามมาตรฐาน  CCITT  การขยายขนาดของระบบโทรศัพท์
จะต้องทำโดยการเพ่ิมอุปกรณ์บางส่วนหรือเพ่ิมตู้  โดยระบบทั้งระบบยังคงเป็นระบบเดียวจะใช้    PABX  
มากกว่า 1 ระบบมาต่อใช้งานร่วมกันเพื่อขยายขนาดให้เป็นไปตามข้อกำหนดไม่ได้ 

 การติดตั้งระบบโทรศัพท์จะต้องมีขนาดในตอนเริ่มต้นและสามารถขยายขนาดได้ตามข้อกำหนดต่อไปนี้  :- 
 
                                เริ่มต้น                     ขยายสูงสุด 
  1.  จำนวนสายนอก ตามระบุในแบบ ตามระบุในแบบ 
  2.  จำนวนสายภายใน ตามระบุในแบบ ตามระบุในแบบ  
  3.  จำนวนคู่สนทนาพร้อม ๆ  กัน ไมจ่ำกัด    
  4.  จำนวน  Operator  Console 1 1 
  5.  จำนวนหลักหมายเลขภายใน 3 3 
 
 
 
3.  ด้านสวิตซ์ซ่ิง 
 3.1  เป็นแบบ  Stored  Program  Control ( SPC ) โดยใช้เทคนิคของ  Digital  Time  Division  Sitching   
 3.2  ใช้  Disk  หรือ  Ram เป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำรองทั้งข้อมูลถาวรและข้อมูลกึ่งถาวร  เพ่ือป้องกันการสูญ 
  หายของข้อมูลในกรณีท่ีไม่มีไฟฟ้ามาเลี้ยงวงจรต่าง ๆ  ของระบบและต้องมีโปรแกรมตรวจเช็คระบบด้วย 
  ตัวเองโดยอัตโนมัติบรรจุอยู่ด้วย ซึ่งอย่างน้อยต้องสามารถตรวจเช็ค  CPU,  Memory,  Power,   
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  Extension  Card  และ   Trunk  Card  ได ้
 3.3  สามารถต่อใช้งานกับเครื่องโทรศัพท์ทั้งแบบหมุน ( DP ) และแบบกดปุ่มชนิดความถ่ี  ( DTMF ) 
 3.4  เมื่อเครื่องภายในมีการสนทนากับสายนอกเครื่องภายในนั้นๆ   จะต้องขาดจากการใช้สายและพร้อม
สำหรับ 
  การใช้ทันทีที่เครื่องนั้นๆ  วางสายส่วนการสนทนาระหว่างเครื่องภายในด้วยการสนทนาจะต้องขาดจาก
กัน 
  และ เครื่องภายในนั้น ๆ  พร้อมสำหรับใช้งานต่อไปทันทีที่คู่สนทนานั้นคนใดคนหนึ่งวางสาย 
4. การจัดลำดับการให้บริการของเครื่องภายใน 
 จะต้องสามารถจัดลำดับการให้บริการรวมทั้งคุณลักษณะต่าง ๆ  ของเครื่องภายในได้ไม่น้อยกว่า  4 ลำดับ   
 สำหรับในตอนเริ่มต้นจะต้องจัดลำดับดังต่อไปนี้ 
 4.1 Unrestriction เครื่องภายในกลุ่มนั้นนี้สามารถจะใช้โทนศัพท์ในการต่อสายนอก ( ถ้ามี ) ต่อโทรศัพท์ 
  ทางไกลเองได้และสามารถรับสายนอกได้ 
 4.2   Restriction  l   มีคุณสมบัติเหมือนข้อ  4.1  แต่ไม่สามารถต่อโทรศัพท์ทางไกลเองได้ 
 4.3   Restriction  II  เครื่องภายในกลุ่มนี้สามารถรับสายนอกได้แต่ต่อสายนอกเองไม่ได้ 
 4.4   Restriction  III  เครื่องภายในกลุ่มนี้สามารถต่อใช้ได้เฉพาะติดต่อภายในเท่านั้น 
 4.5   อุปกรณ์สำหรับภายนอก  ( Trunk  Card ) และสายภายใน ( Extension  Card )  ต้องสามารถใช้
สลับแทนที่ใน Card Slot  เดียวกันได้  เพ่ือความยืดหยุ่นในการขยายสายนอกและสายภายในโดยไม่มีขีดจำกัด 
 
5. การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ  ของระบบ 
 ต้องสามารถกระทำได้ง่ายผ่านอุปกรณ์  I / O  Device  โดยไม่กระทบกระเทือนถึงระบบโทรศัพท์ที่กำลังใช้
งาน 
 อยู่และอุปกรณ ์ I / O  Device  นี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ฯ  ที่จำเป็นที่ผู้รับจ้างต้องเสนอมาด้วย 
   
6. คุณลักษณะของเครื่องภายใน 
 6.1  ในขณะที่ผู้ใช้เครื่องภายในมิได้อยู่ประจำที่ของตนเองชั่วคราว เขาสามารถโปรแกรมให้ผู้ใดก็ตามที่เรียก

มายังเครื่องนั้นโอนไปยังเครื่องที่ เขาโปรแกรมไว้โดยอัตโนมัติทันที   วิธีการโปรแกรมหรือยกเลิก
คุณลักษณะนี้ทำได้โดยวิธีหมุนโค๊ตพิเศษที่เครื่องโทรศัพท์นั้น   

 6.2  สามารถโปรแกรมให้ว่า เมื่อมีการเรียกเข้ามายังเครื่องภายในแล้วพบว่าสายนั้นไม่ว่าง  การเรียกนั้นจะโอน 
  ไปยังเครื่องภายในอ่ืน ๆ  ที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติทันที 
 6.3  สามารถโปรแกรมให้ว่า  เมื่อมีการเรียกเข้ามายังเครื่องภายในไม่รับสายช่วงเวลาที่กำหนดให้การเรียกนั้น

จะโอนไปยังเครื่องภายในอ่ืน ๆ  ที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ 
 6.4  เครื่องภายในสามารถที่จะพักสายที่กำลังสนทนาอยู ่หลังจากพักสายแล้วสามารถเรียกไปยังเครื่องอ่ืน ๆ  
  เพ่ือปรึกษาได้เมื่อเสร็จจากการสนทนาแล้วสามารถกลับมาพูดกับคู่สนทนาเดิมได้โดยระหว่างที่พักสาย 
  เพ่ือสนทนากับสายอื่นคู่สนทนาเดิมจะไม่ได้ยินการสนทนานั้นๆ และในขณะที่พักสายจะต้องมีเสียงเพลง 
  ( Music  on  Hold )   
 6.5  เครื่องภายในสามารถโอนสายในด้วยกันหรือสายนอกไปยังเครื่องอ่ืน ๆ  หรือโอเปอเรเตอร์ได้ตามต้องการ  
 6.6  เครื่องภายในด้วยกันสามารถหมุนเรียกกันเองได้ โดยหมุนเลขหมายประจำเครื่องภายในนั้นหรือให้

โอเปอเรเตอร์เป็นผู้ต่อให้ก็ได้ 
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 6.7  สามารถจัดเครื่องภายในหลาย ๆ  เครื่องเป็นกลุ่ม ๆ  เมื่อมีผู้หมุนเลขหมายของเครื่องภายในกลุ่มนั้นแล้ว
ปรากฏว่าสายนั้นไม่ว่างระบบต้องตรวจหาเครื่องภายในกลุ่มนั้น   และเรียกเครื่องที่ว่างนั้นทันทีถ้าเครื่อง
ภายในทั้งกลุ่มไม่ว่างเลยผู้ที่เรียกจะได้รับสัญญาณไม่ว่าง 

 6.8  Do  Not  Disturb  เครื่องโทรศัพท์ภายใน  ในห้องพักต่าง ๆ  สามารถถูกกำหนดไม่ให้ถูกรบกวนได้ใน
กรณีที่ไม่มีความประสงค์จะรับสายไม่ว่าจะเป็นการเรียกจากสายนอกหรือภายในใด ๆ   และสายทุกสายที่
เรียกไม่สามารถเรียกจากสายนอกมายังเครื่องเหล่านี้จะวิ่งไปยัง  Operator  หรือเครื่องภายในใด ๆ   ที่
ถูกกำหนดแทนได้และ Operator  สามารถที่จะส่งสัญญาณเรียกเข้ามาได้เมื่อต้องการ  ซึ่งขณะที่ใช้  Do  
Not  Disturb  นี้เครื่องภายในเหล่านี้ยังคงใช้โทรฯ  ออกได้ตามปกติ 

 6.9  สายภายนอกหรือสายภายในใด ๆ  ที่เรียกมายังเลขหมายของห้องพักต่าง ๆ  แต่ไม่ได้รับการตอบรับระบบ
ต้องสามารถโอนสายดังกล่าวนั้นไปยัง  Operator  หรือเครื่องรับของ  Message  Center  ให้โดย
อัตโนมัติเพ่ือจะได้รับหรือฝากข้อความไว้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือแจ้งให้ห้องพักเหล่านั้นทราบต่อไป   

 
7. โอเปอเรเตอร์  คอนโซล 
 7.1  โอเปอเรเตอร์  คอนโซล  ต้องเป็นแบบตั้งโต๊ะ  ขนาดเล็กกระทัดรัด ประกอบด้วยปุ่มกดต่าง ๆ 

7.2 เมื่อมีสายนอกเรียกเข้ามายังโอเปอเรเตอร์จะต้องมีสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงดังขึ้นเพ่ือให้โอเปอเรเตอร์
ทราบว่ามีสายนอกเข้ามา   สำหรับสัญญาณเสียงนี้จะต้องสามารถลดหรือเพ่ิมความดังได้ 

 7.3 ต้องไม่มีสายเรียกเขา้มายังโอเปอเรเตอร์  คอนโซล  ที่ปิดสวิทซ์ไว้ 
 7.4 จะต้องมีตัวเลขแสดงเพื่อให้โอเปอเรเตอร์ทราบว่ากำลังสนทนากับเครื่องภายในหมายเลขใด 
 7.5 เมื่อโอเปอเรเตอร์หมุนเรียกไปยังหมายเลขใด ๆ  จะต้องมหีมายเลขท่ีหมุนนั้น ๆ  แสดงให้เห็น 
 
8. คุณสมบัต ิ
 8.1 ทุก ๆ  สายนอกที่ เรียกเข้ามาจะต้องเรียกมายังระบบรับสายอัตโนมัติ   ( Automatic  Attendant  

System ) ภาษาไทยและอังกฤษ  และเมื่อสายนอกกดหมายเลขภายในแล้วเครื่องจะสามารถโอนสาย
นอกนั้น ๆ  ไปยังเครื่องภายในตามต้องการได ้

 8.2 เมื่อระบบรับสายอัตโนมัติโอนสายนอกไปยังเครื่องภายในใด ๆ ที่ไม่ว่างระบบสายอัตโนมัติจะแจ้งให้สาย
นอกนั้นสามารถเรียกกลับไปยังเครื่องภายในที่ต้องการอีกครั้งได้  หรือจะเรียกกลับไปยังโอปะเรเตอร์ก็ได้ 

 8.3  เมื่อระบบรับสายอัตโนมัติโอนสายนอกไปยังเครื่องภายในใด ๆ  แล้ว  แต่ยังไม่มีการรับสายหรือรอเรียก
เกินกว่า 30วินาที  สายนอกนั้นจะกลับมาเรียกเตือนโอปะเรเตอร์ทันที 

 8.4  โอเปอเรเตอร์สามารถพูดแทรกเข้าไปในคู่สนทนาได้เมื่อต้องการ  เช่น  ขณะที่มีสายทางไกลรออยู่โดยจะมี
สัญญาณเตือนให้คู่สนทนาทราบล่วงหน้า 

 8.5  โอปะเรเตอร์สามารถพักสายที่สนทนาอยู่แล้วมาเรียกเครื่องอ่ืน  ๆ  หรือมาสนทนากับสายอ่ืน ๆ  ได้  
ในขณะที่พักสายเครื่องที่ถูกพักสายจะได้รับสัญญาณ   Music  On  Hold 

 
9. TECHNICAL  DATA 
 9.1  DC  Input  48 + -  5V  หรือ  24V 
 9.2  คุณสมบัติทางด้าน  Transmission 
    -   Extension  Line ค่าความต้านทานของวงจรเครื่องพ่วงภายใน ( Loop Resistance ) ต้องมีค่า  
      1,200  โอห์ม ( รวมเครื่องรับโทรศัพท์ค่า Leakage  Resistance )  ระหว่างคู่สายมา  Earth  มีค่าไม ่
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      ต่ำกว่า  25,000  โอห์ม 
  -  Transmission  Attenuation  ค่า  Transmission  Loss  ที ่ 800  HZ.  เป็นดังนี้ 
   Extension - Extension    - <     7.0     DB 
   Extension - Exchange   - <     1.5     DB 
  -  Crosswalk  Attenuation ไม่น้อยกว่า  60  DB 
 9.3   Environmental  Condition 
             Ambient  Temperature      0 - 40     Degree   C 
  Relative  Humidity             20% - 80% 
10. POWER  SUPPLY 
 10.1  ระบบจ่ายไฟกระแสตรงที่ใช้เป็น  48  V / DC  หรือ   24  V / DC 
 10.2  ระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ต้องเป็น  1  หรือ  3  Phase  220 / 380  V / AC  50  HZ. 
 10.3  ระบบจ่ายไฟจะต้องมี   Automatic  Charing  Rectifier  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับระบบโทรศัพท์

ที่เสนอ และต้องสามารถขยายได้พอเพียงกับความต้องการในอนาคตสูงสุดของระบบที่เสนอได้ 
 10.4  แบตเตอรี่สำรองที่ใช้ในกรณีที่ไฟฟ้าหรือจากการไฟฟ้าดับเป็นแบบ  Seal Lead ต้องสามารถจ่ายไฟ

ให้กับระบบให้ทำงานได้ตามปกติอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า  6  ชม. หลังจากไฟฟ้า  AC  ดับ 
 
11. BILLING  SYSTEM 
 ระบบบันทึกการใช้งานโทรศัพท์จะต้องสามารถคำนวณการใช้งานโทรศัพท์ต่าง  ๆ และแสดงผลออกมาแต่ละ
เลข หมาย 
 หรือสรุปผลรวมของเลขหมายภายในและต้องแสดงผลแต่ละครั้งของการใช้โทรศัพท ์ 
 
12. เครื่องโทรศัพท์ 
 12.1  เครื่องโทรศัพท์ชนิดตั้งโต๊ะ เครื่องโทรศัพท์ต้องเป็นชนิดกดปุ่ม ( DTMF ) และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ
ตู้สาขาโทรศัพท์เป็นไปตามมาตรฐานของ  CCITT 
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หมวดที ่12272 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System, IP Camera) 

 

1.  ทั่วไป   
1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ สำหรับดูและ

บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆ และติดตั้งบน Top-Desk Rack ในห้องรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตามที่แสดงในแบบโดยมีวัสดุและอุปกรณ์หลักที่ใช้ในระบบ CCTV นั่นคือกล้องและ CCTV 
Controller ได้รับรองจาก UL หรือ CE 

1.2  การเชื่อมต่อ (Interface) หรือ Intregration กับระบบอื่นๆ  ระบบควบคุมการทำงานและการแสดง
สภาวะการทำงานของระบบและการแจ้งเหตุ (Alarm) ที่เสนอต้องสามารถท่ีจะเชื่อมต่อระบบควบคุมการ
เข้าออกและป้องกันการบุกรุก (ACS และ IAS) ซึ่งจัดหาและติดตั้งโดยผู้อ่ืน (By Other) จากผู้ผลิตที่
แตกต่างกันโดยผ่าน Protocol, มาตรฐานต่างๆ เช่น BACnet หรือ Lon หรือ Ethermet TCP/IP, OLE 
for Process Control (OPC) หรือ ODBC เป็นต้นโดยสามารถข้อมูลกับระบบควบคุมการเข้าออกและ
ป้องกันการบุกรุก (ACS และ IAS) โดยใช้มาตรฐาน RS-485 หรือดีกว่า 

1.3 ระบบ CCTV ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้      
- กล้อง (Camera)  
- เลนส์ (Lens)   
- จอภาพ (Monitor)  
- CCTV Controller และ เครื่องบันทึกภาพแบบระบบโครงข่าย (Network Video Recorder) 
- Cabling System        

 

2.  ข้อกำหนดทางเทคนิค        
2.1  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประเภทไอพีเน็ทเวิร์ค แบบติดตั้งกับท่ี  แบบ Color  

2.1.1   คุณสมบัติทั่วไป 
       2.1.1.1  เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประเภทไอพีเน็ทเวิร์คเบ็ดเสร็จในตัว 

      2.1.1.2  เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบ Color 
  2.1.1.3  ใช้งานร่วมกับเลนส์, ความยาวโฟกัส 3.3-12 มม. 
  2.1.1.4  ในกรณีใช้งานภายนอกสามารถใช้งานร่วมกับชุดหุ้มกล้องที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งาน    

ภายนอกอาคารโดยเฉพาะ มีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำที่ระดับ IP66, ชุดหุ้มกล้องทำ
จากวัสดุประเภทอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงทนทาน มีการติดตั้ง Heater, Blower และ 
Sunshield มาครบชุด   และสามารถป้องกันการ Condense 

  2.1.1.5 ในกรณีใช้งานภายในแบบทรงโดมต้องมีอุปกกรณ์ชุดหุ้มกล้องที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ 
          งานภายในอาคารโดยเฉพาะ โดยมีรูปทรงแบบ  Dome Type  

 2.1.1.6 สามารถบันทึกการปรับตั้งค่าการทำงานต่าง ๆ ของกล้องและสามารถบันทึกไว้เป็นรูปแบบ 
         ต่าง ๆ  กันได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบคือ H.264 , MJPEG 

2.1.2  คุณลักษณะเฉพาะ 
 2.1.2.1   เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดสีมี Image Sensor เป็นแบบ   CMOS ขนาด 1/2 นิ้ว  
   และ Resolution ไม่น้อยกว่า 2.0 Mega Pixel     

 2.1.2.2   ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920x 1080 pixel และ สามารถปรับเปลี่ยนได้  
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 2.1.2.3   กล้องมีความไวแสงไม่น้อยกว่า Color 0.1 lux @ F 1.4 ในโหมดสัญญาณภาพสี และที   
   0 lux ในโหมด IR Sensitive 
 2.1.2.4  สามารถถ่ายภาพในสภาวะการถ่ายย้อนแสงได้ (Backlight Compensation) 
 2.1.2.5  ประกอบด้วยวงจร White Balance, Auto Exposure, Auto Gain Control เป็นอย่างน้อย  
 2.1.2.6  มี Alarm Input ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ และAlarm Output ไม่น้อยกว่า 1  
  ช่องสัญญาณ 
 2.1.2.7  สามารถใช้งาน Motion Detection ได้ถึง 64 Detection Zone  
 2.1.2.8  มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264 และ MJPEG 
 2.1.2.9 สามารถส่งสัญญาณภาพท่ีความเร็ว 32 ภาพต่อวินาทีในระดับความละเอียดภาพ 920x1080 
 2.1.2.10 สามารถกำหนดช่วงอัตราการส่งข้อมูลภาพผ่านระบบเครือข่ายได้ 
 2.1.2.11 รองรับเน็ทเวิร์คโปรโตคอล  HTTP, TFTP, RTSP,  RTP/TCP, ได้เป็นอย่างน้อย 
 2.1.2.12 มชี่องต่อระบบเน็ทเวิร์คแบบ 10/100 Base-T 
 2.1.2.13 สามารถเลือกต่อใช้งานกับระบบแรงดันไฟฟ้าขาเข้าแบบ 24VAC, 12 VDC และ Power  
   over Ethernet IEEE 802.3af ได้ 
 2.1.2.14 ต้องได้รับมาตรฐาน UL ได้เป็นอย่างน้อย  
 2.1.2.15 เป็นผลิตภัณฑ์จากทางผู้ผลิตในประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป 

          -  ความไวแสงต่ำสุดของกล้อง 0.5 Lux สำหรับ Color Mode และความไวแสงต่ำสุด 
   ของกล้อง 0.05 Lux สำหรับ Night Scene (Monochrome) 

  -  ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่ 540 TV-Line Horizontal Synchronization  
     สามารถใช้ Line Lock หรือ Intermal Crystal ได ้    

        -   ใช้ระบบไฟฟ้าที่ 24 AC หรือ 12VDC   
  -  มี Dome Housing สำหรับครอบหรือบรรจุกล้องและ เลนส์, มีมาตรฐาน IP 66 เป็น 
    อย่างต่ำ 
 

• คุณลักษณะเฉพาะของกล้องใช้สำหรับบริเวณจอดรถ                 
- มีคุณลักษณะเหมือนข้อต่างๆ ในวรรคก่อน ยกเว้น Housing โดยมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้

  
-  มี Housing สำหรับกล้อง และกล่องเหล็กเป็นตะแกรงครอบกล้อง สำหรับป้องกันกล้องจากการ

โจรกรรมหรือทำลาย        
• คุณลักษณะเฉพาะของกล้องชนิด Mini Dome ใช้สำหรับลิฟต์โดยสารและส่วนที่เป็นฝ้าเพดานที่

ต้องการความสวยงาม  
2.2  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประเภทไอพีเน็ทเวิร์ค แบบติดตั้งกับที่ ชนิดโดม มุมมอง 180 º 

      2.2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  2.2.1.1  เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประเภทไอพีเน็ทเวิร์คเบ็ดเสร็จในตัว 
 2.2.1.2  เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบ Day / Night โดยมีมุมมองได้ 180 º รอบตัว 
 2.2.1.3  ในกรณีใช้งานภายนอกสามารถใช้งานร่วมกับชุดหุ้มกล้องที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งาน 

        ภายนอกอาคารโดยเฉพาะ มีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำที่ระดับ IP66 มีการติดตั้ง  
        Heater, Blower            
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 2.2.1.4   สามารถบันทึกการปรับตั้งค่าการทำงานต่างๆ ของกล้องและสามารถบันทึกไว้เป็น 
   รูปแบบต่าง ๆ  กันได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ คือ H.264, JPEG 
 2.2.2  คุณลักษณะเฉพาะ 
 2.2.2.1  เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดสีมี Image Sensor เป็นแบบ   CMOS ขนาด 1/2 นิ้ว  
  และ Resolution ไม่น้อยกว่า 2.0 Mega Pixel จำนวน 4 sensor 
 2.2.2.2  ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1600x 1200 pixel และ สามารถปรับเปลี่ยนได้  
 2.2.2.3  กล้องมีความไวแสงไม่น้อยกว่า Color 0.2 lux @ F 1.4 ในโหมดสัญญาณภาพสี และที   
  0 lux ในโหมด IR Sensitive 
 2.2.2.4  สามารถถ่ายภาพในสภาวะการถ่ายย้อนแสงได้ (Backlight Compensation) 
 2.2.2.5 ประกอบด้วยวงจร White Balance, Auto Exposure, Auto Gain Control เป็นอย่างน้อย  
 2.2.2.6  สามารถใช้งาน Motion Detection ได้ถึง 64 Detection Zone  
 2.2.2.7  มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264 และ MJPEG 
 2.2.2.8 สามารถส่งสัญญาณภาพที่ความเร็ว 5 ภาพต่อวินาทีในระดับความละเอียดภาพ 6400x1200 
 2.2.2.9  สามารถกำหนดช่วงอัตราการส่งข้อมูลภาพผ่านระบบเครือข่ายได้ 
 2.2.2.10 รองรับเน็ทเวิร์คโปรโตคอล HTTP, TFTP, RTSP, RTP/TCP, ได้เป็นอย่างน้อย 
 2.2.2.11 มีช่องต่อระบบเน็ทเวิร์คแบบ 10/100 Base-T 
 2.2.2.12 สามารถเลือกต่อใช้งานกับระบบแรงดันไฟฟ้าขาเข้าแบบ 24VAC, 12 VDC และ Power  
   over Ethernet IEEE 802.3af ได้ 
 2.2.2.13 ต้องได้รับมาตรฐาน   UL   ได้เป็นอย่างน้อย  
 2.2.2.14 เป็นผลิตภัณฑ์จากทางผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป 
 2.3  ชุดบันทึกและบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด 
 2.3.1  คุณสมบัติการทำงานของระบบ (System Overall) 
 2.3.1.1   รองรับระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Windows Vista เป็น Software ที่มี License 
 2.3.1.2   สามารถใช้งานร่วมกับ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่นำเสนอได้เป็นอย่างดี  
 2.3.1.3   รองรับมาตรฐานการบีบอัดภาพแบบ H.264 หรือดีกว่า  
           2.3.1.4    มีความสามารถรองรับการขยายจำนวนของกล้องในการบันทึกในแต่ละเครื่องได้ไม่น้อย 
   กว่า 64  กล้องต่อชุด 
 2.3.1.5   สามารถบันทึกสัญญาณภาพขนาด  CIF  ถึงขนาดภาพ 10 ล้านเมกะพิกเซล 
                 2.3.1.6   ระบบมีการบริหารจัดการสามารถแสดงภาพขณะปัจจุบัน, ภาพที่บันทึกไว้ตามการค้นหา 
   ได้หลายรูปแบบ เช่น เวลา, พ้ืนที่  ที่กำหนดได้ 
                 2.3.1.7   กำหนดรหัสของผู้เข้าใช้งานได้หลายระดับ โดยแต่ละระดับสามารถกำหนดกลุ่มของกล้อง 
   ที่อนุญาติให้เข้าไปทำการค้นหาและดูภาพที่บันทึกแตกต่างกัน 
                  2.3.1.8    ระบบรองรรับการเชื่อมต่อในการดูภาพผ่านระบบ Internet และรองรับการดูภาพผ่าน  
   smart Phone ได ้
 2.3.1.9   สามารถทำงานร่วมกับระบบวิเคราะห์สัญญาณภาพ ( Forensic Search )ได้เป็นอย่างดี  

โดยในกรณีที่มีความต้องการใช้ระบบวิเคราะห์สัญญาณภาพในภายหลังระบบ
กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดที่นำเสนอจะต้องรองรับระบบดังกล่าว ได้ทันที โดยระบบ
สามารถทำ Analytic ภาพที่เกิดขึ้นทั้งที่เก็บข้อมูลไว้แล้วและข้อมูลใหม่ได้ 
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 2.3.1.10 มีขนาดบันทึกในการจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 6 TB ต่อชุด หรือ ตามความเหมะสมของ 
   โครงการ 
 2.3.1.11 Software รองรับการเพิ่มเติมการใช้งาน face recognition เพ่ือนำภาพใบหน้ามาประกอบ 
   การประมวลผลกรณีต้องการแจ้งเตือนและเพ่ิมระดับรักษาความปลอดภัยในอนาคตได้ 
                 2.3.1.12 Software รองรับการเพิ่มเติมการใช้งานการอ่านป้ายทะเบียนรถเพ่ือนำภาพมา 
   ประมวลผลกรณีต้องการแจ้งเตือนและเพ่ิมระดับรักษาความปลอดภัยในอนาคตได้ 
 2.3.1.13 หน้าต่างแสดงผลสามารถเลือกแสดงผลต่างๆ ได้เช่น ภาพสด (Live) , ภาพย้อนกลับ  
   (Instant Playback) , หน้าเวป (Web page) และตัวหนังสือ (Text Documentation)  
   ได้เป็นอย่างน้อย 
 2.3.1.14 สามารถ Export ภาพที่ถูกบันทึกโดยผ่านทาง อุปกรณ์ต่อเชื่อมต่างๆ เช่น DVD ,  
   Network, External storage , USB ได้เป็นอย่างน้อย และการ Export ต้องมีข้ันตอน 
   การทำงานที่ง่าย 
 2.4  ชุดอุปกรณ์สําหรับแสดงภาพและการจัดการระบบ ( Work Station ) 
 2.4.1   คุณสมบัติทั่วไป 
 2.4.1.1   เป็นชุดอุปกรณ์ท่ีสามารถแสดงภาพระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมด และสามารถตั้งค่าต่างๆ 
   ได้ เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับผู้ผลิต ซอฟท์แวร์ระบบควบคุมกล้องวงจรปิด  
 
 2.4.2  คุณสมบัติทางเทคนิค 
 2.4.2.1   มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เป็น Intel Core 2 Quad หรือ 
   ดีกว่า 
 2.4.2.2   มีความถ่ีนาฬิกา (Clock Frequency) ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
 2.4.2.3   มีหน่วยความจํา L2 Cache ไม่น้อยกว่า 4MB 
  2.4.2.4   มี System Bus หรือ Front Side Bus ความเร็วไม่ต่ำากว่า 800 MHz. สําหรับหน่วย 
    ประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้งาน 
 2.4.2.5   หน่วยความจําหลัก (RAM) เป้นชนิด DDR SDRAM หรือดีกว่ามีขนาดรวมแล้วไม่น้อย 
   กว่า 4GB 
 2.4.2.6   มีการ์ดประมวลผลกราฟิค (Graphic Controller Card) หน่วยความจําไม่น้อยกว่า  
   512MB รองรับการเชื่อมต่อจอภาพแบบสองจอภาพอิสระ (Independent Dual  
   Display) รองรับ ความละเอียดภาพ  1920 x1080  รองรับสัญญาณภาพ แบบ  
   H.264,MPEG-4 และภาพแบบ Full HD (1080p) 
 2.4.2.7   มี Network Interface สนับสนุนความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่ 10/100/1000 Mbps. 
   หรือดีกว่า  
 2.4.2.8   หน่วยเก็บข้อมูลสํารอง (Disk Storage) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
 2.4.2.9   มีเมาท์และคีย์บอร์ด จํานวนไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 ชุด 
 2.4.2.10  มีพอร์ตเชื่อมต่อจอภาพแบบ DVI หรือ RGB รวมทั้งสิ้น 2 พอร์ต และแสดงภาพจาก 
   กล้องได้ 16 ภาพในแต่ละจอได้พร้อมกันทั้ง 2 จอ 
 2.4.2.11 สามารถต่อกับมอนิเตอร์ชนิด แอล ซี ดี (LCD Monitor) ได ้
 2.4.2.12 มี พอร์ท USB 2.0 จำนวน 7 พอร์ท 
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 2.4.2.13  มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows XP Pro หรือดีกว่า ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม 
   กฎหมาย 
 2.4.2.14  มี DVD-RW Drive แบบติดตั้งภายในจํานวน 1 หน่วย 
 2.4.2.15  เป็นผลิตภัณฑ์จากทางผู้ผลิตในประเทศ สหรัฐอเมริกา   

 2.5 Cabling System เป็นระบบสัญญาณที่ส่งสัญญาณจากกล้องไปยังจอภาพ (Monitor) ที่อยู่ห่างออกไป
โดยใช้สาย Cตามท่ีแสดงในแบบ      

 2.6  อ่ืนๆ        
2.6.1  ข้อกำหนดทางด้าน Hardware ของระบบ CCTV      

  

•   Operator Workstation & Peripherals      
ระบบ CCTV ที่เสนอต้องสามารถรองรับการทำงานในรูปแบบ Multiple Workstations โดย
Workstation ที่ใช้จะเป็นได้ทั้งแบบติดตั้งอยู่กับที่ โดยติดตั้งอยู่ที่  control room ตามที่
กำหนดในแบบ โดยอุปกรณ์ Workstation ประกอบด้วย PC และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ อย่าง
น้อยดังนี้    
- มี MDS Software สำหรับเลือกดูภาพจากสำนักงานสาขาและหน่วยธุรกิจ อ่ืนได้ 
- Desktop PC พร้อมจอภาพ, แป้นพิมพ์ และ Mouse  
-  เครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix   
-  10/100 Ethernet Switch   
-  Modem ชนิด External หรือ Internal      

  โดยที่ข้อกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้ 
•   แหล่งจ่ายไฟฟ้า UPS (Uninterruptible Power Supply)   

  

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้า UPS เพ่ือใช้งานสำหรับระบบ CCTV ที่
เสนอในห้อง Control Room ทั้งหมด โดยมีพิกัดขนาดของแบตเตอรี่สำรองไม่น้อยกว่า 
15 นาท ี   

3.  อุปกรณ์ประกอบ       
อุปกรณ์ประกอบของระบบ CCTV ควรมาจากผลิตภัณฑ์เดียวกัน ยกเว้นบางส่วนที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ซึ่งจะ 
ต้องเข้ากับอุปกรณ์หลักได้โดยไม่มีผลต่อระบบภาพ และไม่ทำให้คุณภาพของระบบหลักลดลง   
3.1.  ติดตั้งเดินท่อร้อยสาย สายนำสัญญาณวีดีโอ (Video Cable)  ให้ใช้สาย UTP CAT 6 หรือดีกว่า และ

สายไฟฟ้า (Power Supply Cable) ให้ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2-2.5/2.5G ตร.มม. ในท่อ 15mm. EMT 
(หรือตามที่ระบุในแบบ) หรือตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ส่วนการเดินท่อ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ของ NEC หรือ MEA ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า และจะต้องจัดหากล่องเหล็กระบายอากาศเพ่ือไว้
ใส่  Power Supply ที่มีมาตราฐาน 
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หมวดที ่12280 
 ระบบควบคุมการเข้าออก ( Access Control  System)  

 
1. ตัวควบคุมสำหรับ Access Controller 
- ทำงานด้วย 32 bit Intel Microprocessor พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 Mbyte non-

volatile Flasheeprom  
- สื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมควบคุมโดยทาง Network โดยใช้ Protocol 

TCP/IP ห รื อ ผ่ า น ท า ง  P S T N  C o n n e c t io n  โ ด ย ก า ร ใ ช้  R e m o t e  D ia l -u p 
และสามารถใช้งานร่วมกับระบบ Network ของหน่วยงานที่มีอยู่ได ้

- ควบคุมประตูได้สูงสุด 2 ประต ู(เข้า-ออก)หรือ 4 ประตู (เข้า) ต่อ 1 ตัวควบคุม 
-  สามารถต่อเครื่องอ่านบัตรได้ไม่น้อยกว่า 4 เครื่องอ่านบัตรต่อ 1 ตัวควบคุม 
- มี 8 inputs 4  state สำหรับ Open, Closed, Short Circuit (Tmper), Open Circuit 

(Tamper) 
-  มี 4 Outputs Relay สำหรับควบคุมประตู และสามารถตั้งค่าเป็น Alarm Outputs, Logic 

activated Outputs หรือ Time activated outputs. 
- สามารถต่อขยายอินพุทและเอาท์พุทเพ่ิมได้ผ่าน Expansion Board ได้ไม่น้อยกว่า72 อินพุท 

36 เอาท์พุทต่อชุด  ควบคุม 
- มีระบบนาฬิกาในตัวเองและจะทำการตั้งเวลาให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมควบคุม

อย่างน้อย1    ครั้งต่อชั่วโมง 
- มีระบบตรวจสอบตัวเองเพ่ือตรวจสอบ RAM, Flash, Ethernet Circuitry, Serial Ports, Real 

Time Clock, Circuitry, Onboard I/O และ ระบบจ่ายไฟ 
- มีหน่วยความจำ RAM ทีส่ามารถบรรจุข้อมูลผู้ถือบัตรได้ไม่น้อยกว่า 30,000  ผู้ถือบัตร 
- มีหน่วยความจำ RAM ที่สามารถบรรจุข้อมูลเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 10,000  

เหตุการณ ์
- มี Port สำหรับการเชื่อมต่อ คือ 

• RJ 45 1  port ; Ethernet 10 BaseT, TCP/IP  สำหรับเชื่อมต่อกับ Computer ผ่าน LAN/WAN 
• RS232   1   port. 

- ระยะสายระหว่างตัวควบคุมกับเครื่องอ่านบัตร ได้ไกลไม่น้อยกว่า 200 เมตร 
- Access Criteria Changes 

• Access Control zones    100 per day 
• Lift level changes  100 per day 
• Alarm zone changes  100 per day 

- รองรับ Access Zone  ไดไ้ม่น้อยกว่า  16  ต่อ 1 เครื่องควบคุม 
- รองรับ Alarm Zone ไดไ้ม่น้อยกว่า    256 ต่อ 1 เครื่องควบคุม 
- รองรับ Access Group ไดไ้ม่น้อยกว่า  2,000 ต่อ 1 เครื่องควบคุม 
- รองรับ Time Schedule ไดไ้ม่น้อยกว่า  200 ต่อ 1 เครื่องควบคุม 
- มี Buffer สำหรับบันทึก Alarm ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (Alarm Buffer)   100 Record 
- ตัว Housing ของ ตัวควบคุมเป็นแบบทนไฟตามมาตราฐาน  UL94/ V0  
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- อุณหภูมิการใช้งาน -10 องศา ถึง +50 องศาเซลเซียส 
- Humidity  95% non-Condensing 
- อุปกรณ์ Access Control ทุกตัวต้องได้รับมาตราฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

• FCC part 15 
• CE approval BS EN 50130-4 Alarm Systems Electromagnetic Compatibility 

(Immunity) 
• CE approval BS EN 55022 Emissions 
• Encoders and Readers will also meet CE ETS 300 683 Short Range Devices 
• C-Tick AS/NZS 4251 Generic Emission Standard 
• C-Tick RFS29 

 
2. เครื่องอ่านบตัร แบบไม่มีปุ่มกด 
- เป็นเครื่องอ่านบัตรชนิด Smart Card Contactless ตามมาตรฐาน ISO14443A 
- ใช้การส่งคลื่นความถี่กับบัตรแบบ 13.56 MHz และมีการเข้ารหัสแบบ 16 bit error detection 

protocol สำหรับการอ่านบัตร 
- ระยะทางในการอ่านบัตรอย่างน้อย 3 เซนติเมตร 
- มีหลอดไฟ LED สำหรับแสดงสถานะและ ลำโพงในตัวเพื่อใช้บอกสภาวะและเสียงเตือนให้กับผู้ใช้บัตร 
- ระยะห่างจากเครื่องควบคุมประตูและเครื่องอ่านบัตรได้ 200 เมตร 
- ทำงานได้ที่อุณหภูมิ 0 ถึง +50 องศาเซลเซียส 
- IP54 Environment Protection Rating or IP65 Environment Protection Rating for Outdoor 

 
3. บัตร 
- เป็นบัตรชนิด Smart Card Contactless ตามมาตรฐาน ISO14443A 
- ขนาดบัตรเครดิตมาตราฐาน  2.127" x 3.375" x 0.033" max. (5.40 x 8.57 x 0.084 cm) 
- การเข้ารหัสสำหรับ Access Control จะประกอบด้วย 

• Region Codes : 16  
• Facility Codes : 50,000 
• Card Numbers : 15,999,999 
• Issue Levels : 15 

 
4. กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมชุดจ่ายไฟ 
- เป็น Electromagnetic Lock  แบบคู่หรือแบบเดียวขนาดแรงดึง 600 ปอนด์ จำนวนเท่ากับประตูที่ติดตั้ง

ในระบบควมคุมการผ่านเข้า-ออก ด้วยคอมพิวเตอร์ 
- เป็น Lock แม่เหล็กที่ทำงานด้วยไฟฟ้าใช้กับแรงดันไฟฟ้า 24 VDC หรอื 12 VDC ได้ 
- มี LED แสดงสภาวะของประตู 
- สามารถใช้งานร่วมกับ Access Control System ได้เป็นอย่างด ี
- สามารถติดตั้งกับบานประตูได้อย่างเหมาะสมและแข็งแรง 
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5. แหล่งจ่ายไฟตรงพร้อมแบตเตอรี่สำรอง ( Power Supply with Battery Backup) 
- ชุดจ่ายไฟต้องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ Controller, Reader, Lock  และอุปกรณ์อ่ืนที่

เกียวข้องได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
- มีแบตเตอรีสำรองกรณีไฟฟ้าดับซึ่งสามาถจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

 
6. อุปกรณ์เปิดประตูฉุกเฉิน 
- เป็นสวิตซ์ฉุกเฉินแบบมีกระจกครอบ โดยมือทุบกระจก จะสามารถปลด Lock ได้ทันทีพร้อมทั้งส่ง

สัญญาณให้เครื่องควบคุมทราบ 
 

7. อุปกรณ์แจ้งสภาวะประตู 
- เป็น Magnetic Switch ชนิดใช้กับประตูเหล็กระยะห่างระหว่าง Magnetic กับ Reed Switch ต้องไม่

น้อยกว่า 0.5 นิ้ว  
- Reed Switch Contact ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 Volts 0.3 Amp.  
- สามารถประกอบเข้ากับบานประตูได้อย่างแข็งแรงและสวยงาม 
- สามารถเชื่อมโยงสัญญาณเข้ากับระบบควบคุมการผ่านเข้า – ออก ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 

 
8. สายนำสัญญาณ 
- เป็นสายนำสัญญาณที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับระบบ Access Control และมีคุณภาพในการ

รับส่งสัญญาณเป็นอย่างดี 
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หมวดที ่12290 
ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) 

 
1. ความต้องการทั่วไป 
 1.1  อุปกรณ์ระบบสายอากาศโทรทัศน์รวมทั้งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต
 โดยเฉพาะและต้องเป็นของใหม่ล่าสุดไม่เคยถูกติดตั้งและใช้งานมาก่อนอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องอยู่ในสภาพที่ 
 สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานไม่ชำรุดบุบสลายมาก่อน 
 1.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างเทคนิคผู้มีความชำนาญงานติดตั้ง  มาดำเนินการโดยเฉพาะ ผู้รับจ้างจะต้อง

จัดหาวิศวกรผู้ควบคุมงานปฏิบัติการติดตั้งอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 
2.  ข้อกำหนดทางเทคนิค 

อุปกรณ์ระบบสายอากาศโทรทัศน์รวมที่เสนอติดตั้งใช้งานต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ International TV 
System ใช้งานกับระบบ  Phase  Alterational  Line  เหมาะสมกับสัญญาณระบบ  UHF และ  VHF 
จะต้องออกแบบใช้งานกับระบบไฟฟ้า 220 - 250 V.  AC. 50 HZ  เท่านั้น  รายละเอียดของอุปกรณ์ประกอบ
มีดังนี ้

 2.1  สายอากาศ  ( Antenna )  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้   
สายอากาศสำหรับระบบโทรทัศน์รวม   ประกอบด้วยสายอากาศสำหรับรับสัญญาณระบบภาพและเสียง
ของสถานีส่งอย่างน้อยคือช่อง 3, 5, 7, 9, 11  และ FM   ติดตั้งอยู่บนเสาที่มั่นคงแข็งแรงบนจุดสูงสุดของ
อาคาร ตำแหน่งที่ติดตั้งสายอากาศ  จะต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถรับสัญญาณจากสถานีส่งทุกช่องได้ดี   
โดยค่าระดับของสัญญาณที่ได้จะต้องเหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับ  Amplifier ค่า Front  to Back  Ratio 
ของสายอากาศแต่ละช่องจะต้องมีค่ามากเพียงพอที่จะป้องกันสัญญาณรบกวนทางด้านหลังของ
สายอากาศ 

 2.2  Multiband  Amplifier   ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  Frequency  Band    VHF AND UHF 
  Average  Gain     38 dB 
  Output  Level     > = 115 dB uV 
  Gain  Reduction  Control   - 15 dB 
  Noise  Figure  ( At Maximum ) Gain  8 dB ( Maximum ) 
  Input  Output  Mpedance   75  ohm 
  Operating  Voltage    24 V.DC./ 220 V.AC 
 2.3  Coaxial  Cable 
  2.3.1 สายสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 
   -  Inner  Conductor   Cu. Core 1.10 mm. ( Dia.) 
   -  Type  of  Dielectric    Polyethylene 
   -  Diameter  Over  Dielectric  7.2 mm. 
   -  Type  of  Sheath   Polyethylene 
   -  Outer  Conductor   Cu.  10.6 mm. ( Dia. ) 
   -  Attenuation  ที่  30 MHZ.  3.0 db uV/100 M. 
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              ที่ 700 MHZ.  5.7 db uV/100 M. 
  2.3.2  สายสำหรับใช้ภายในอาคาร ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี ้
   -  Inner  Conductor   u. Core 0.75 mm. 
   -  Type  of  Dielectric   Polyethylene 
   -  Outer  Conductor   Cu. 4.8 mm. ( Dia. ) 
   -  Type  off  Sheath   PVC. 
   -  Diameter  Over  Sheath  6.8 mm. 
   -  Attenuation  ที่  30 MHZ.   5 db uV/100 M. 
                           ที่ 700 MHZ.  23 db uV/100 M. 
 2.4  Splitter  & Tap  Off  Unit 

Splitter  และ Tap  off  จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นจากบริษัทฯ ผู้ผลิตโดยเฉพาะมี  Screening  
Factor ไม่ต่ำกว่า 75 db ( 500 - MHZ )  เหมาะสำหรับใช้งานกับความถี่ในย่าน  UHF และ VHF 

  2.4.1  2 - Way  Sokutters 
      -  Distribution  Attenuation        4.0 dB 
      -  Min. Mutual  Attenuation  Between  Output     25 dB 
  2.4.2  3 - Way  Splitters 
      -  Distribution  Attenuation        5.5 dB 
      -  Min. Mutual  Attenuation  Between  Output   20 dB 
  2.4.3  4 - Way  Splitters 
      -  Distribution  Attenuation           7  dB 
      -  Min. Mutual  Attenuation  Between  Output   22 dB 
  2.4.4  1 Tap - Off  Units 
      -  Through  Pass  Attenuation           1  dB 
      -  Branching  Attenuation        13  dB  
  2.4.5  2 - Tap - Off  Units 
      -  Through  Pass  Attenuation        1.5 dB 
      -  Branching  Attenuation        15  dB 
      -  Mutual Attenuation Between  Outputs       28 dB 
 
  2.4.6  3 - Tap - Off  Units 
      -  Through  Pass  Attenuation         2.5 dB 
      -  Branching  Attenuation         16  dB 
      -  Mutual  Attenuation  Between  Outputs       28  dB 
  2.4.7  4 - Tap - Off  Units 
      -  Through  Pass  Attenuation            2  dB 
      -  Branching  Attenuation         15  dB 
         -  Mutual  Attenuation Between  Outputs       26  dB         
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 2.5  TV  Outlet  :  TV Outlet จะต้องเป็นแบบ  Duplex  ( TV & FM ) ชนิดติดฝาผนังปิดด้วยพลาสติกโดย 
OUTPUT Impedance ที่  Outlet   นี้มีค่าประมาณ 75 Ohms,  TV  Outlet  นี้ต้องมีวงจรป้องกันการ
รั่วไหลของไฟฟ้า และออกแบบสำหรับใช้งานในช่วงความถี่  5-860 MHZ มี Sreeing  Factor ไม่ต่ำกว่า 
65 db uV.  สำหรับสัญญาณ VHF และ 50 -70 db. uV.  สำหรับสัญญาณ UHF และให้ผู้รับจ้างเสนอ
รายการคำนวณระดับสัญญาณ เสนอขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้งระบบ 

  
3. การติดตั้ง 
 3.1  สาย Coaxial ของระบบ  MATV  จะต้องร้อยอยู่ภายในท่อร้อยสายไฟ หรือ  Wire  Way  เท่านั้น จำนวน

สาย  Coaxial ที่ร้อยใน Conduit  จะต้องไม่เกิน 30% ( พ้ืนที่หน้าตัดสายต่อพ้ืนที่หน้าตัดท่อ ) ในกรณีที่
มีสัญญาณจากระบบอ่ืนมารบกวน หรือสัญญาณ  MATV  ไปรบกวนระบบอ่ืนจะต้องแยกสายสัญญาณ
ออกจากกันเพ่ือป้องกันการรบกวน 

 3.2  การติดตั้งท่อร้อยสายให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อกำหนดของระบบไฟฟ้า 
 3.3  Splitter  และ  Tap  Off  จะต้องติดตั้งภายในกล่องโลหะมีฝาปิดมิดชิดท่านั้นกล่องโลหะต้องมีขนาดใหญ่

พอ โดยไม่ทำให้สาย  Coaxial  โค้งงอมากเกินไป 
 3.4  Amplifier  จะต้องติดตั้งอยู่ในกล่องโลหะมีฝาปิดมิดชิดและจะต้องมีระบบระบายความร้อนที่เหมาะสมที่ 
  กล่องโลหะ 
 3.5  ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  ของระบบ MATV ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการป้องกันและแก้ไขในกรณีที่มี

สัญญาณรบกวนต่าง ๆ  จากภายนอกระบบที่จะสามารถเข้ามารบกวนสัญญาณระบบ  MATV  ได ้
  

หมวดที ่12300 
ระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค (DATA Network System) 

 
1. ความต้องการทั่วไป 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งสายสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์, เต้ารับ, แผงท่อสาย รวมถึงการทดสอบ และ
รายงานการทดสอบ เพ่ือให้ระบบสายสัญญาณใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์ 

 
2. มาตรฐานอุปกรณ์ 

2.1 สายสัญญาณชนิดตัวนำทองแดง 
2.1.1 สายสัญญาณ CAT 5E UTP Enhanced Cables 

2.1.1.1 เป็นสายทองแดงขนาด 24 AWG ตีเกลียวคู่ จำนวน 4 คู่ , เปลือกหุ้มสายต้องเป็น
ชนิดไม่ลามไฟ 

2.1.1.2 ออก แ บ บ แ ล ะผ ลิ ต ได้ รั บ ต าม ม าต รฐ า น  TIA/EIA-568A/B Category 5E, 
IEC11801, UL E197771 

2.1.1.3 สามารถรองรับการใช้งาน Gigabit Ethernet (1000 Base T), Fast Ethernet 
(100 Base T, 10 Base T, IEEE802.3u), 155 Mbps ATM, ISDN, Video and 
Voice 

2.1.1.4 มีคุณสมบัติทางเทคนิคขั้นต่ำดังนี้ 
- Impedance 100+- 15 Ohms at 350 MHz 
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- Attenuation Loss ไ ม่ เ กิ น  22 dB/100m. at 100 MHz แ ล ะ  44.9 
db/100m at 350 MHz 

- Operating Temp 20OC ถึง 60OC 
2.1.1.5 สินค้าต้องได้รับ มอก. และรับประกันอย่างน้อย 5 ปี 

2.1.2 สายสัญญาณ CAT 6 ULTRA UTP Enhanced Cables 
2.1.2.1 เป็นสายทองแดงขนาดไม่ต่ำกว่า 23 AWG ตีเกลียวคู่ จำนวน 4 คู่ ,เปลือกหุ้มสาย

ต้องเป็นชนิดไม่ลามไฟ 
2.1.2.2 ออกแบบและผลิตได้รับตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B Category 5E,IEC11801 
2.1.2.3 สามารถรองรับการใช้งาน Gigabit Ethernet (1000 Base T), Fast Ethernet 

(100 Base T, 10 Base T, IEEE802.3u), 155 Mbps ATM, ISDN, Video and 
Voice 

2.1.2.4 มีคุณสมบัติทางเทคนิคขั้นต่ำดังนี้ 
- Impedance 100+- 15 Ohms at 600 MHz 
- Attenuation Loss ไม่ เกิ น  32.8 dB/100m. at 250 MHz แ ล ะ  54.8 

db/100m at 600 MHz 
- Operating Temp 20OC ถึง 60OC 

2.1.2.5 สินค้าต้องได้รับ มอก. และรับประกันอย่างน้อย 5 ปี 
 

2.2 สายสัญญาณชนิด Fiber Optic 
2.2.1 สายใยแก้วนำแสงชนิดใช้ภายในอาคาร 

2.2.1.1 ไดร้ับการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน Bellcore GR-409-Core, TIA/EIA 
568B, IEEE802.3, IEC60793,IEC60794 

2.2.1.2 สายใยแก้วเป็นชนิด Silica Fiber, มี Aramid Yarns ช่วยรับแรงดึง เปลือกนอก
ของสายเป็นวัสดุไม่ลามไฟ 

2.2.1.3 ชนิด Multimode 50/125 micro M. มีคุณสมบัติทางเทคนิคข้ันต่ำดังนี้ 
- Max Attenuator 2.7 dB/Km at 850 nm. Wave length 
- Max Attenuator 0.8 dB/Km at 1300 nm. Wave length 
- Min Bandwidth 500 MHz.Km at 850 nm. Wave length 
- Min Bandwidth 500 MHz.Km at 1300 nm. Wave length 

2.2.1.4 ชนิด Multimode 62.5/150 micro M. มีคุณสมบัติทางเทคนิคข้ันต่ำดังนี้ 
- Max Attenuator 3.0 dB/Km at 850 nm. Wave length 
- Max Attenuator 0.7 dB/Km at 1300 nm. Wave length 
- Min Bandwidth 200MHz.Km at 850 nm. Wave length 
- Min Bandwidth 600 MHz.Km at 1300 nm. Wave length 

2.3 เต้ารับ (Outlet) 
2.3.1 เต้ารับตัวเมีย CAT 5e 

2.3.1.1 เป็นแบบ 8 pin, RJ45 Modular การต่อสายตามมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B ได้
รับรองตามมาตรฐาน IEC11801, UL E196947 



  
 

   4-115          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

2.3.1.2 หน้าสัมผัสเคลือบด้วยทอง บน Nickle Plate หนา 50 micron ตามมาตรฐาน 
UL94V-OPBT 

2.3.1.3 การเข้าสายทองแดงทำโดยเทคนิค Insulated Displacement Contact 
2.3.1.4 มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ความถ่ี 100MHz ดังนี้ Attenuation ไม่เกิน 0.11dB, 

Return Loss ไม่เกิน 26.2dB 
2.3.1.5 มีเครื่องหมายการค้าติดบนผลิตภัณท์อย่างชัดเจน 

 
2.3.2 เต้ารับตัวเมีย CAT 6 

2.3.2.1 เป็นแบบ 8 pin, RJ45 Modular การต่อสายตามมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B ได้
รับรองตามมาตรฐาน IEC11801 Class E 

2.3.2.2 สามารถรองรับความเร็วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000Mbps(Gigabit) ตาม
มาตรฐาน Category 6 

2.3.2.3 หน้าสัมผัสเคลือบด้วยทอง บน Phosphor Bronze หนา 50 micron 
2.3.2.4 มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ความถี่ 250MHz ดังนี้ Attenuation ไม่เกิน 0.10dB, 

Return Loss ไม่เกิน 17.4dB 
2.3.2.5 มีเครื่องหมายการค้าติดบนผลิตภัณท์อย่างชัดเจน 

 
2.3.3 ฝาครอบเต้ารับ  

2.3.3.1 ใช้แบบพลาสติกตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือต้องมีอุปกรณ์เสริมต่อร่วมเพ่ือใช้ฝา
ครอบชนิด/รูปแบบเดียวกับเต้ารับไฟฟ้าและต้องเป็นชนิดที่สามารถติด Label ได ้

2.3.3.2 ฝาครอบต้องสามารถติดตั้งเต้ารับได้ 1 หรือ 2 ช่องบนฝาเดียวกัน 
2.4 UTP Patch Panel 

2.4.1 UTP Cat 5E Patch Panel 
2.4.1.1 ตัวแผงทำด้วย Anodized Aluminium ติดตั้งใน Rack ขนาดมาตรฐาน 19” 
2.4.1.2 การเข้าสาย UTP ทำจากด้านหลัง โดยใช้เทคนิคการเข้าสายแบบ Insulated 

Displacement Contact หน้าสัมผัสเคลือบด้วยทองหนา 50 microniches,บน 
Nickle Plate 

2.4.1.3 มีจำนวนหัวต่อสายขนามาตรฐาน 12, 24 และ 48 Port โดยแต่ละ Port มีที่
เตรียมสำหรับติด Label 

2.4.1.4 ออกแบบและผลิตามมาตรฐาน TIA/EIA568A/B Cat 5E, IEC11801 
2.4.1.5 มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ความถ่ี 100MHz ดังนี้ Attenuation Loss ไม่เกิน 

0.20dB, Return Loss ไม่เกิน 23.0dB 
2.4.1.6 มีเครื่องหมายการค้าติดบนผลิตภัณท์อย่างชัดเจน 

2.4.2 UTP Cat 6 Patch Panel 
2.4.2.1 ตัวแผงทำด้วย Anodized Aluminium ติดตั้งใน Rack ขนาดมาตรฐาน 19” 
2.4.2.2 สามารถรองรับความเร็วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000Mbps(Gigabit) ตาม

มาตรฐาน Category 6 
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2.4.2.3 การเข้าสาย UTP ทำจากด้านหลัง โดยใช้เทคนิคการเข้าสายแบบ Insulated 
Displacement Contact หน้าสัมผัสเคลือบด้วยทองหนา 50 microniches,บน 
Phosphor Bronze 

2.4.2.4 มีจำนวนหัวต่อสายขนามาตรฐาน 12, 24 และ 48 Port โดยแต่ละ Port มีที่เตรียม
สำหรับติด Label 

2.4.2.5 ออกแบบและผลิตามมาตรฐาน TIA/EIA568B 2-1, IEC11801 Class E 
2.4.2.6 มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ความถ่ี 250MHz ดังนี้ Attenuation Loss ไม่เกิน 

0.10dB, Return Loss ไม่เกิน 17.4dB 
2.4.2.7 มีเครื่องหมายการค้าติดบนผลิตภัณท์อย่างชัดเจน 

2.5 Fiber Optic Patch Panel 
2.5.1 Fiber Optic Rack Mount Draw out Type 

2.5.1.1 เป็นอุปกรณ์พักสายชนิดติดตั้งบนตู้ Rack 19” ความจุ 12 Fiber Port 
2.5.1.2 มีพ้ืนที่ขดหรือเก็บสายอยู่ภายใน สามารถดึงถาดออกมาด้านหน้าเพ่ือความสะดวก

ในการใช้งาน 
2.5.1.3 สามารถติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมสาย ( Adapter Snap Plate ) เพ่ือเปลี่ยนแปลงชนิด

ของหัวต่อสายได้ง่าย 
2.5.1.4 มีการจัดเตรียมที่ติด Label ตามมาตรฐาน 

 

2.6 Equipment Rack 
2.6.1 Floor Mounted Rack 19” Cabinet 

2.6.1.1 ตัวตู้เป็นแบบ Modular Nock Down ผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 
เหมาะสำหรับงานข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ขนาดมาตรฐาน 19” 

2.6.1.2 ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
2.6.1.3 ด้านบนเป็นแผ่นทึบมีช่องสำหรับติดพัดลมระบายอากาศ ขนาด 4” ไม่น้อยกว่า 4 

ตัว ชนิด Heavy Duty 
2.6.1.4 ฝาหน้าเป็นเหล็กมีโครงสร้างแข็งแรง มีเป็นบานพับ เจาะช่องมีแผ่นอะครีริคใส 

มองเห็นอุปกรณ์ถายใน มีกุญแจล็อคได้ 
2.6.1.5 ฝาด้านข้างสามารถถอดออกได้ โดยการปลดล็อคจากภายใน 
2.6.1.6 ฝาหลังมีบานพับเปิดได้และมีช่องอากาศเข้าท่ีด้านล่างของตู้ 
2.6.1.7 ฐานตู้แบบ Fixed Type ต้องสามารถปรับระดับได้โดยอิสระท้ัง 4 ขา, ถ้าเป็นแบบ

ลูกล้อต้อรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 kg/ล้อ และสามารล็อคล้อไม่ให้เคลื่อนที่ได้ 
2.6.1.8 ต้องมีรางไฟเต้ารับไฟฟ้าจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่องเสียบ ชนิด Universal 

w/Ground ขนาด 250VAC 15A มี Circuit Breaker ควบคุมในแต่ละรางเต้ารับ 
สายไฟมีขนาด 3x2.5 ตร.มม. ชนิด VCT 

2.6.1.9 มีความสูงเพียงพอต่อการใส่อุปกรณ์ทั้งหมด และต้องมีพ้ืนที่สำรองไม่น้อยกว่า 
50% 

2.6.2 Wall Mounted Rack 
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2.6.2.1 ตัวตู้เป็นแบบ Modular Nock Down ผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 
เหมาะสำหรับงานข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ขนาดมาตรฐาน 19” 

2.6.2.2 ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
2.6.2.3 ด้านบนเป็นแผ่นทึบมีช่องสำหรับติดพัดลมระบายอากาศ ขนาด 4” ไม่น้อยกว่า 2 

ตัว ชนิด Heavy Duty 
2.6.2.4 ฝาหน้าเป็นเหล็กมีโครงสร้างแข็งแรง  เจาะช่องมีแผ่นอะครีริคใส มองเห็นอุปกรณ์

ถายใน มีกุญแจล็อคได้ มีบานพับฝาหน้า 2 ชั้นเพ่ือเปิดฝาหน้าชั้นแรก และเปิด
เพ่ือต่อสายด้านหลังอุปกรณ ์

2.6.2.5 เป็นชนิดยึดติดผนัง 
2.6.2.6 ต้องมีรางไฟเต้ารับไฟฟ้าจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องเสียบ ชนิด Universal 

w/Ground ขนาด 250VAC 15A มี Circuit Breaker ควบคุมในแต่ละรางเต้ารับ 
สายไฟมีขนาด 3x2.5 ตร.มม. ชนิด VCT 

2.6.2.7 มีความสูงเพียงพอต่อการใส่อุปกรณ์ทั้งหมด และต้องมีพ้ืนที่สำรองไม่น้อยกว่า 
50% 

 
3. การติดตั้ง 

3.1 การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกับระบบโทรศัพท์ 
3.2 สายสัญญาณทั้งหมดต้องเดินร้อยในท่อ IMC  หรือราง  Wire way  ตามระบุในแบบ 
3.3 อุปกรณ์เดินสายอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามกำหนดในหมวดอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
3.4 เดินสายในลักษณะ Star Network คือทุกเส้นให้เดินออกจากจุดที่ติดตั้ง Branch Server ไปยังจุด 

Outlet ที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์ 
3.5 การติดตั้งระบบสาย  Data  เป็นไปตามมาตรฐาน  Ethernet 
3.6 สาย  UTP  Cat 5  ที่นำมาติดตั้ง  ห้าม มีการตัดต่อสายระหว่างทาง 
3.7 ในการลากสายเขา้ท่อให้ลากอย่างระมัดระวัง มิให้สายถลอกหรือขาดใน 

 
4. การทดสอบและอุปกรณ์ประกอบ 

4.1 หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จต้องทดสอบการทำงานของระบบในทุกๆ ด้านโดยสมบูรณ์ ตามที่ผู้ควบคุม
งานที่ได้รับการแต่งตั้งมีความเห็นชอบ 

4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเครื่องมือชนิดพิเศษสำหรับเข้าสายสัญญาณให้กับเจ้าของโครงการจำนวน 1 ชุด 
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หมวดที ่12310 
ระบบเสียงประกาศ (Public Address System) 

1. ระบบเสียง 
1.1 ความต้องการทั่วไป 

ระบบเสียงตามที่แสดงในแบบ เป็นเพียงแนวทางซึ่งแสดงชนิดและจำนวนขั้นต่ำของอุปกรณ์ เพื่อกำหนด
วิธีการในการออกแบบรายละเอียด และเลือกอุปกรณ์เพ่ือการเสนอราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้อง
ออกแบบรายละเอียดแสดงรายการอุปกรณ์ท้ังหมดที่ใช้ส่งพร้อมใบเสนอราคา 

1.2 ข้อกำหนดทางเทคนิคและการติดตั้ง 
อุปกรณ์ของระบบเสียงจะต้องติดตั้งบน Steel Rack อยู่ในตู้โลหะด้านหน้ามีฝาเปิดบุด้วยพลาสติกใส
สามารถมองเห็นการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจน 
ระบบกระจายเสียง สามารถใช้งานกระจายเสียงให้พร้อมกันหรือเลือก  ZONE กระจายเสียงได้ โดยผ่าน
อุปกรณ์เครื่องเลือก ZONEซึ่งมีความสามารถในการกระจายเสียงได้ไม่ต่ำกว่าที่ระบุในแบบและสามาร
ปรับระดับเสียงการประกาศ พร้อมเสียงเตือนและเลือก ZONE  ได้จากชุดไมโครโฟนประกาส่วนกลาง
โดยตรงและสามารถ OVERRIDE ZONE ได้ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สำหรับรายละเอียดอุปกรณ์อ่ืน 
ๆ  มีดังนี้คือ  
 

2. ไมโครโฟนพร้อมเครื่องควบคุมแบบตั้งโต๊ะ      
คุณสมบัตทิั่วไป 
- มีเสียง chime 4 โทนเพ่ือเรียกความสนใจก่อนการประกาศ 
- สามารถรับสัญญาณ input ไมโครโฟนและ AUX 
- มีไฟ LED แสดงระดับเสียงขาออก 
- มีปุ่มเลือกโซนประกาศได้ไม่น้อยกว่า 16 โซน 
- มีปุ่มปรับระดับเสียงประกาศ, ปรับระดับเสียง Chime บนฐานไมโครโฟน 

เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

ระดับเสียงขาออก    1.2V 
ระดับเสียงขาเข้า     MIC: -60 dB/ 600 Ω   

AUX: -20 dB/ 10 kΩ 
 ความถี่ตอบสนอง    MIC: 100 Hz - 15kHz 

AUX: 20 Hz - 20 kHz 
 T.H.D      MIC: 0.5 %   

AUX: 0.2% 
 S/N      MIC: 50 dB   

AUX: 80 dB 
Power Source     DC 24V  
 

3. เครื่องผสมสัญญาณเสียง         
คุณสมบัติท่ัวไป 
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- มีสัญญาณเสียงขาเข้าไม่น้อยกว่า 9 ช่อง และช่องสัญญาณขาออก Master 1 ช่อง 
- สามารถปรับ Equalizer ได้ 3 แบนด์ ในแต่ละช่องสัญญาณเสียงขาเข้า 
- ช่องทางออกเสริม 2 ช่อง, ช่องทางออกสำหรับบันทึกเสียง 1 ช่อง และช่อง insert 1 ช่อง 
- ช่องทางเข้าเสริม 2 ช่อง และ ช่องทางเข้าแบบ priority 2 ช่อง 
- จ่ายไฟ phantom power +18V สำหรับไมโครโฟนประเภทคอนเดนเซอร์ที่ช่อง 1 และ 2 
- Equalizer 4 แบนด์ ในแต่ละช่องสัญญาณขาออก Master 
- ฟังก์ชั่น Ducking ที่ช่อง input 1 และ 2 สำหรับระบบเสียงประกาศ 
คุณสมบตัิทางเทคนิค 

 ระดับสัญญาณเสียงขาออก 
 Master       4 dBm / 600 Ω 
 Sub 1, 2      4 dBm / 600 Ω 
 Rec       -10 dBm / 10 kΩ 
 ระดับสัญญาณเสียงขาเข้า 
 MIC       -60 dBm / 600 Ω  

Line       -20 dBm / 47 KΩ 
 Aux 1, 2      -10 dBm / 20 KΩ 
 Priority 1, 2      0 dBm / 20 KΩ 
 Insert       0 dBm / 20 KΩ 
 ช่องทางสัญญาณขาเข้า EQ(10KHz / 1 KHz / 100 Hz ) ±12 dB 
 ช่องทางสัญญาณขาออก  EQ(10KHz / 2 KHz / 400 Hz/ 80 Hz ) ±12 dB 
 Residual Noise      90 dB 
 In/out crosstalk     90 dB 

Phantom power     +18 V 
Power Source      AC 100~240V 50/60Hz, DC 24V  
 

4. เครื่องขยายสัญญาณเสียง        
คุณสมบัติท่ัวไป 
- กำลงัขับตามที่ระบุในแบบ 
- มีวงจร high-pass filter 400Hz ภายใน 
- มีปุ่มปรับลดระดับสัญญาณที่ปรับได้ถึง -12 dB ของกำลังขาออก 
- มีวงจรจับความร้อนภายในตัวเครื่อง และปิดสัญญาณเม่ือมี overload 
 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

 กำลังขับ      ตามท่ีระบุในแบบ 
 ความถี่ตอบสนอง    70Hz – 18kHz 
 T.H.D (1/2 power)    0.5% 
 S/N      95dB 
 Output Level/Output Impedance  44.7V/4  ,  
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70V /9.8  ,  
100V/20  

 input Level/input Impedance   1V/10 k ,  
Power Source     AC 100~240 V,50/ 60 Hz, DC 24V 

  
5. เครื่องเลือกโซนลำโพงและรับสัญญาณเสียง      

คุณสมบัติทั่วไป 
- สามารถรับสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 16 สัญญาณ 
- สามารถเลือกโซนประกาศเสียงได้ไม่น้อยกว่า 16 โซน 
- มีปุ่มเพ่ือเลือกสถานะการประกาศแบบฉุกเฉินและการประกาศแบบปกติ 
- มี LED เพ่ือตรวจสอบสถานะการทำงานด้านหน้าเครื่อง 
- ตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณลำโพงแบบ 2 สายในกรณีการประกาศแบบปกติ และต่อ

สัญญาณลำโพงแบบ 3 สายในกรณีประกาศแบบฉุกเฉิน 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
Link in/out Interface      RS-422 

 Power Source     DC 24 V 
 
 
  

6. เครื่องประกาศและปล่อยสัญญาณฉุกเฉิน       
คุณสมบัติท่ัวไป 
- มีไมค์สำหรับการประกาศฉุกเฉินติดอยู่หน้าเครื่องเพ่ือไว้ประกาศในกรณีฉุกเฉิน 
- มีเสียงสัญญาณฉุกเฉิน (Siren) ภายในเครื่อง 
- มีปุ่มเพ่ือตรวจสอบการทำงานของระบบ 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
 Operation Mode    Auto, Manual test 

Emergency Siren Frequency     800 Hz 
 Power Source     DC 24 V 
 
7. เครื่องเล่น CD และ ไฟล์ดิจิตอล        

คุณสมบัติท่ัวไป 
- Chipset แปลงสัญญาณ Analog to Digital คุณภาพสูงถึง 24bit/192kHz  
- รองรับไฟล์รูปแบบ WMA และ MP3 
- มี Serial Port RS-232 เพ่ือสื่อสาร หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 
- มีกลไกการป้องกันการสั่นสะเทือนภายใน 
- เล่นไฟล์เสียงผ่าน USB memory stick หรือ SD Card ได้ 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
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 Output Channel    2 Channel 
ความถี่ตอบสนอง (Frequency Response) 20Hz – 20kHz ± 1dB 
ค่าความเพ้ียนรวมเชิงฮาร์โมนิค (T.H.D)  < 0.02% 
Signal to Noise Ratio    > 90dB 
ระดับสัญญาณเสียงขาออก   6dB ± 2dB  

 Quantization     24 bit 
Audio output terminal     RCA x2, XLR x2, XLR mono x1 
Power Source     AC 230V, 50Hz, DC +24V 

 
8. เครื่องเล่นวิทยุดิจิตอล        

คุณสมบัติท่ัวไป 
- สามารถจดจำความถี่สถานีได้ 24 สถานี แบ่งเป็น FM 16 สถาน,ี AM 8 สถานี 
- มี Serial Port RS-232 เพ่ือสื่อสาร หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 
- มีระบบค้นหาสถานีแบบอัตโนมัติ 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

วิทยุ FM 
 ช่วงถวามถ่ีวิทยุ FM    87.5 MHz – 108.0 MHz 

ค่าความไว (Sensitivity)     < 1 dB µV 
ค่าความเพ้ียนรวมเชิงฮาร์โมนิค (T.H.D)  < 0.5% 
Signal to Noise Ratio    > 60 dB 
ระดับสัญญาณเสียงขาออก   1000 mV    
วิทยุ AM 

 ช่วงความถ่ีวิทยุ FM    522 kHz – 1710 kHz 
ค่าความไว (Sensitivity)     < 60 dB µV 
ค่าความเพ้ียนรวมเชิงฮาร์โมนิค (T.H.D)  < 1% 
Signal to Noise Ratio    > 40 dB 
ระดับสัญญาณเสียงขาออก   500 mV  
Power Source     AC 230V, 50Hz, DC +24V 
 

9. เครื่องจ่ายกระแสไฟ        
คุณสมบัติท่ัวไป 
- ควบคุมระบบไฟกระแสตรง(DC) และกระแสสลับ(AC) ทั้งระบบ 
- มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงานของระบบไฟ 
- ปิด/เปิด ระบบไฟตาม Sequence จาก remote input  

คุณสมบัติทางเทคนิค 
 AC Output    switched: 2000W x 3 
      unswitched: 700W x 1 
 DC Output    24V, 5A 
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 Remote input    1 
 Power Source    AC 100~240 V 50/60 Hz 
 
10. ลำโพงเพดาน          

คุณสมบัติท่ัวไป 
- เป็นลำโพงชนิดฝังฝ้าเพดานพร้อมหน้ากากขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางไม่ต่ำกว่า 22 cm 
- เป็นลำโพงแบบ Full Range พร้อมหม้อแปลงแบบ Hi-Impedance 
- ติดตั้งได้สะดวกด้วยสปริงยึดลำโพง 
- มีกล่องพลาสติกที่ตัวลำโพงเพ่ือป้องกันฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอม 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
กำลังขับ     5W / 2.5W / 1.25W 
ความต้านทาน    2kΩ / 4kΩ / 8kΩ 
ความถีต่อบสนอง   150Hz - 15kHz 
ความดังเสียง (1m / 1W)   90 dB 
 

11. ลำโพงฮอร์น          
คุณสมบัติท่ัวไป 
- เป็นลำโพงปากฮอร์นติดพนังหรือเพดาน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ไม่ต่ำกว่า 17 cm 
- สามารถใช้งานแบบ Low-Impedance ได้และมีหม้อแปลงเพ่ือใช้งานแบบ Hi-Impedance ได ้

คุณสมบัติทางเทคนิค 
 

กำลังขับ     30W / 15W / 7.5W / 3.8W 
ความต้านทาน    333Ω / 666Ω / 1.3Ω / 2.6kΩ / 8Ω 
ความถี่ตอบสนอง   130Hz - 15kHz 
ความดังเสียง (1m / 1W)   91 dB 

 
12. สวิทช์ควบคุมระดับเสียง         

สวิทช์ควบคุมระดับเสียงแบบติดผนังพร้อม Cover Plate โดยมี Power Rating ไม่น้อยกว่าขนาดลำโพงที่
ควบคุมอยู่ โดยสามารถปรับระดับเสียงไม่น้อยกว่า 4 ระดับ และมี Override Relay รองรับ ในกรณีการ
ประกาศแบบฉุกเฉิน 
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โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่12340 
ระบบภาพและเสียง ( Audio and Visual System)  

 
คุณสมบัติทางเทคนิค ระบบเสียง 

1. ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย  
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นชุดไมโครโฟนไร้สายประกอบด้วย เครื่องรับ 1 เครื่องไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 1 ตัว 
- เป็นไมโครโฟนไร้สายย่านความถ่ี UHF 
- เครื่องรับสามารถรับสัญญาณแบบ True Diversity และมีจอ LCD แสดงสถานะเครื่อง 
- สามารถ Scan หาความถี่อัตโนมัติได้ ( Automatic Frequency Scanning ) 
- มีไฟแสดงสถานะเมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด 
- ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 90-12,000 Hz 
- มีค่า Dynamic range มากกว่า 100 dB 
- มีค่า Total harmonic distortion น้อยกว่า 1 % 

ตัวส่งสัญญาณ 
- ไมโครโฟนเป็นชนิด Handheld 
- หัวไมโครโฟนชนิด Dynamic, Cardioid 
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน 

ตัวรับสัญญาณ 
- หน้าจอ LCD สามารถแสดงผลข้อมูลชัดเจน 
- ขั้วต่อ Audio Output แบบ ¼” และ XLR 
 

2. ชุดขยายสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย พร้อมเสาอากาศ 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องกระจายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย 
- สามารถกระจายสัญญาณได้ 4 ชุด 
- ช่วงความถ่ี 470 – 900 MHz 
- อัตราขยายสัญญาณของชุดขยายสัญญาณสูงสุด 1 dB หรือดีกว่า 
- เสาอากาศมีอัตราขยายสัญญาณสูงสุด 12 dB หรือดีกว่า 
- ค่าความต้านทาน 50 Ohms 
- ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ แบบที่ 1 และไมโครโฟนไร้สายแบบ

เกี่ยวหู 
3. ไมโครโฟนมือถือแบบมีสาย 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Dynamic 
- มุมรับเสียงแบบ Hypercardioid หรือ Supercardioid  
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- สามารถตอบสนองต่อความถี่ช่วง 50 Hz – 16 kHz หรือดกีว่า 
- มีค่าความต้านทานระหว่าง 150 - 300 โอห์ม  
- มีช่องต่อสายสัญญาณแบบ XLR  

 
4. ไมโครโฟนสำหรับผู้บรรยาย 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนแบบคออ่อน 
- ความยาวคอไมโครโฟน 18 นิ้ว หรือดีกว่า 
- มีมุมรับเสียงแบบ Cardioid หรือดีกว่า 
- ฐานไมโครโฟน มีสวิตช์ปิด-เปิด 

คุณสมบัติด้านเทคนิค 
- ความถี่ตอบสนอง 50 – 18,000 Hz หรือดีกว่า 
- สัญญาณอินพุตสูงสุด 130 dB SPL หรือดีกว่า 
- ความไว -40 dB หรือ 10.0 mV หรือดีกว่า 
- สามารถรับกระแสไฟ(Phantom power) 22 - 52 VDC หรือดีกว่า 

 
5. ขาตั้งไมค์แบบตั้งพื้น 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นขาตั้งไมโครโฟนชนิดขาตั้ง 3 ขา สามารถพับเก็บได้ 
- ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน และไม่เป็นสนิม 
- สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 150 ซม 

 
6. ขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นขาตั้งไมโครโฟนชนิดขาตั้งเป็นฐานกลม 
- ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน และไม่เป็นสนิม 
- แกนของขาตั้งไมโครโฟนสามารถปรับได้ 

 
7. เครื่องขยายเสียงลำโพงเพดาน (PRE-FUNCTION) 

คุณสมบัติทั่วไป 
- สามารถเลือกการทำงานของเครื่องขยายเสียงเป็นแบบโอห์ม หรือแบบ Volt-line  
- มีช่องต่อไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 5 ช่องสามารถควบคุมระดับเสียงแยกได้จากด้านหน้าเครื่อง 
- มีปุ่มแบบหมุนปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม และความดังของเสียงทางด้านหน้าเครื่อง 

คุณสมบัติด้านเทคนิค  
- ความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 70 – 20,000 Hz หรือดีกว่า 
- กำลังขยายขนาด  120 วัตต์ 



  
 

   4-125          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

- อัตราส่วนของสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน มากกว่า 60 dB 
 

8. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล  
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ช่องสัญญาณ  
- มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ Microphone (XLR) / Line ไม่น้อยกว่า 24 ช่องสัญญาณ 
- มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบสเตอริโอ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ  
- มีปุ่มปรับเสียง EQ ไม่น้อยกว่า 4 Band parametric EQ 
- มีปุ่มปรับเสียง GEQ ทุกช่องสัญญาณขาออก 
- มี Effects ไม่น้อยกว่า 4 ชุด 
- มีช่องต่อสัญญาณออก 6 AUX 
- มีช่องต่อสัญญาณออก ST L,R  และ มี 8 Group หรือ

ดีกว่า                                           
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว ควบคุมการทำงาน 
- ตอบสนองความถี่ 20Hz-20kHz หรือดีกว่า           
- ไดนามิคส์เร้นท์ ไม่น้อยกว่า 105dB 
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 

9. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 1 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล 
- มีช่องสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 10 ช่องสัญญาณ 
- มีช่องสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 6 ช่องสัญญาณ 
- สามารถปรับแต่งเสียงและควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านช่อง RS-232 และ

เชื่อมต่อผ่านทาง Ethernet เพ่ือการควบคุมได้ 
- ช่องสัญญาณขาเข้ารองรับ Acoustic Echo Cancellation (AEC) ไม่น้อยกว่า 8 

ช่องสัญญาณ 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

- ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 20Hz – 20kHz หรือดีกว่า 
- มีค่า THD น้อยกว่า 0.005% 
- มีค่า Dynamic range มากกว่า 105 dB 
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
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ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 
 

10. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 2 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญาณระบบดิจิตอล ขนาด ขาเข้า 8 ช่อง  / ขาออก 8 ช่อง และ 8 
ช่องอิสระ ขาเข้า หรือ ขาออก  

- มีระบบประมวลผลแบบ 24-bit/AD/DA converters 
- สามารถส่งสัญญาณเสียงผ่าน Network ได้ 128 x 128 ช่อง หรือดีกว่า 
- สามารถเชื่อมต่อ Audio USB ได้ถงึ 16 ช่อง หรือดีกว่า 
- มี GPIO 16x16 Pin หรือดีกว่า 
- สามารถปรับแต่งเสียงและควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านช่อง RS-232 หรือ

เชื่อมต่อผ่านทาง Ethernet เพ่ือการควบคุมได้ 
- สามารถปรับการทำงาน Mixers , Equalizers , Filters , Crossovers , Routers , Delays 

, Meters , Generators ได ้
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 
 

11. แผงปรับสัญญาณเสียง 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นแผงปรับสัญญาณเสียงใช้ร่วมกับเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล แบบที่ 1 
- สามารถเพ่ิม ลด เสียง และเลือก Souse selector ได ้
- ใช้สาย Cat5/6 ในการเชื่อมต่อสัญญาณโดยสามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 70 เมตร 

 
12. เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ  

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเครื่องขยายเสียงสเตอริโอแบบ 100 โวลท์ และ 70 โวลท์ 
- ทำงานแบบสเตอริโอกำลังขยายเสียงปกติข้างละไม่น้อยกว่า 260 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม 
- กำลังขยายเสียงปกติข้างละไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ ที่ 70 V หรือ 100 V 
- ตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 50Hz ถึง 16kHz หรือดีกว่า 
- อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 100dB 
- มีค่าความเพ้ียนของสัญญาณรวม ( THD ) น้อยกว่า 0.5% 
- มีวอลุ่มปรับระดับเสียง 
- มีพัดลมระบายอากาศ 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

- มีระบบ PROTECTION ป้องกันความเสียหายของเครื่อง 
 

13. ลำโพงเพดานขนาด 6 นิ้ว 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นลำโพงเพดาน ขนาด 6 นิ้ว (LF), 0.75 นิ้ว (HF)  พร้อมกล่องลำโพง 
- มุมกระจายเสียง 90 องศา หรือใกล้เคียง 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
- ตอบสนองความถี่                  90 Hz–18 kHz หรือดีกว่า 
- กำลังขับไม่น้อยกว่า              60 วัตต์ 
- สามารถเลือกกำลังขับได้ที่               60, 30, 15 วัตต์ 70 V หรือ100 V 
- ระดับความดังของเสียงไม่น้อยกว่า    87dB @1 W /1 M 
- Transformer Taps                     100 V ,70 V : ขนาดวัตต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- ความต้านทาน                            6-16 โอห์ม 

 
14. ลำโพงเพดานเสียงต่ำ 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นลำโพงเพดานเสียงต่ำ ขนาด 8 นิ้ว (LF) พร้อมกล่องลำโพง 
- ตอบสนองความถี่                     60 Hz–160 Hz หรือดีกว่า 
- กำลังขับไม่น้อยกว่า                     100 วัตต์ 
- สามารถเลือกกำลังขับได้ที่               60, 30, 15W วัตต์ 70 V หรือ100 V 
- ระดบัความดังของเสียงไม่น้อยกว่า     90 dB @1 W /1 M 
- Transformer Taps                      100 V ,70 V : ขนาดวัตต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- ความต้านทาน                           8 โอห์ม 

 
15. ลำโพงเพดาน (PRE-FUNCTION) 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นลำโพงเพดาน ขนาด 4 นิ้ว Full Range  
- มุมกระจายเสียง 130 องศา หรือใกล้เคียง 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
- ตอบสนองความถี่                  80 Hz–18 kHz หรือดีกว่า 
- กำลังขับไม่น้อยกว่า              6 วัตต์ 
- สามารถเลือกกำลังขับได้ที่               6, 3, 1.5 วัตต์ 70 V หรือ100 V 
- ระดับความดังของเสียงไม่น้อยกว่า    90dB @1 W /1 M 
- Transformer Taps                     100 V ,70 V : ขนาดวัตต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- ความต้านทาน                            6-16 โอห์ม 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

16. ลำโพงมอนิเตอร์เวที 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นลำโพงเสียงมอนิเตอร์บนเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว 
- ความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 65 Hz - 20kHz หรือดีกว่า 
- ดอกลำโพง ขนาด 10 นิ้วจำนวน 1 ดอก และดอก ขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 ดอก หรือดีกว่า  
- กำลังขยายขนาด 1,000 วัตต์ 
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 
 

17. ลำโพงเมนหลักขนาด 12 นิ้ว แบบมีขยายเสียงในตัว 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นลำโพงหลักพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว 
- ความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 60 Hz - 20kHz หรือดีกว่า 
- ดอกลำโพง ขนาด 12 นิ้วจำนวน 1 ดอก และดอก ขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 ดอก หรือดีกว่า  
- มีความดังเสียงสูงสุด 124dB หรือดีกว่า 
- กำลังขยายขนาด 1,000 วัตต์ 
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 
 

18. ลำโพงเสียงต่ำขนาด 12 นิ้ว แบบมีขยายเสียงในตัว 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นลำโพงเสียงต่ำพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว 
- ความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 50 Hz – 110 Hz หรือดีกว่า 
- ดอกลำโพง ขนาด 12 นิ้วจำนวน 1 ดอก  
- มีความดังเสียงสูงสุด 125 dB หรือดีกว่า 
- กำลังขยายขนาด 1,000 วัตต์ 
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตวัแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

19. ลำโพงขับเสียงต่ำ 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นลำโพงเสียงต่ำพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว 
- ความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 50 Hz – 110 Hz หรือดกีว่า 
- ดอกลำโพง ขนาด 18 นิ้วจำนวน 1 ดอก  
- มีความดังเสียงสูงสุด 130 dB หรือดีกว่า 
- กำลังขยายขนาด 1,000 วัตต์ 
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 
 

20. ลำโพงคู่หน้า 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นลำโพงหลักพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว 
- ความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 50 Hz - 18kHz หรือดีกว่า 
- ดอกลำโพง ขนาด 15 นิ้วจำนวน 1 ดอก และดอก ขนาด 6 นิ้วจำนวน 1 ดอก และดอก 

ขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 ดอก หรือดีกว่า  
- มีความดังเสียงสูงสุด 130dB หรือดีกว่า 
- กำลังขยายขนาด 1,000 วัตต์ 
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 
 

21. ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม 
คุณสมบัตทั่วไป  

- ลำโพงเสียงทุ้มขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว จำนวน  1  ตัว 
- ลำโพงเสียงแหลมขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน  1  ตัว 
- ตอบสนองความถี่ 50 Hz - 40 kHz หรือกว้างกว่า 
- มีค่า Maximum SPL ไม่น้อยกว่า 108 dB 
- มีค่าความเพ้ียน THD  น้อยกว่า  0.7%  
- มี Amplifiers ขนาด 60W ภายในตู้ลำโพง 
- มีช่อง Input ชนิด Balanced XLR : 20 กิโลโอห์ม 
- ใช้ได้กับไฟฟ้า 200-240V , 50-60Hz 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

22. เครื่องเล่น CD/USB/ BLUETOOTH 
คุณสมบัตทั่วไป 

- เป็นเครื่องเล่น CD, USB, BLUETOOTH 
- รองรับไฟล์ข้อมูลแบบ WAV, MP3, WMA, AAC หรือดีกว่า 
- มีช่องสัญญาณเสียงออกชนิดอนาล็อคแบบ RCA หรอื XLR 

 
23. ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐาน ขนาด 15 U  
- ทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ อบสีอย่างดี 
- มีอุปกรณ์ประกอบภายในตู้เก็บอุปกรณ์ เช่น ชั้นวางอุปกรณ์, พัดลมระบายความร้อน 

 
24. ตู้เก็บอุปกรณ์ 42U 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐาน ขนาด 42 U  
- ทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ อบสีอย่างดี 
- มีอุปกรณ์ประกอบภายในตู้เก็บอุปกรณ์ เช่น ชั้นวางอุปกรณ์, พัดลมระบายความร้อน 

 
คุณสมบัติทางเทคนิค ระบบภาพ 

1. เครื่องฉายภาพขนาด 5,000 ANSI Laser 
มีคุณสมบัติดังนี้ 

- เป็นเครื่องฉายภาพชนิด Laser 
- มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,200 (16:10) 
- ให้ความสว่างภาพไม่น้อยกว่า 5,000 Lumens  
- มีอัตราความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 2,500,000:1 
- มีระบบปรับภาพ Keystone ในแนวตั้ง +/-25องศา แนวนอน +/- 30องศา หรือดีกว่า 
- ช่องสัญญาณอย่างน้อย ดังนี้ 
- RGB  
- HDMI  
- LAN (RJ45) 
- RS 232 

 
2. เครื่องฉายภาพขนาด 7,000 ANSI Laser 

มีคุณสมบัติดังนี้ 
- เป็นเครื่องฉายภาพชนิด Laser 
- มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,200 (16:10) 
- ให้ความสว่างภาพไม่น้อยกว่า 7,000 Lumens  
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

- มีอัตราความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 2,500,000:1 
- มีระบบปรับภาพ Keystone ในแนวตั้ง +/-25องศา แนวนอน +/- 30องศา หรือดีกว่า 
- ช่องสัญญาณอย่างน้อย ดังนี้ 
- RGB  
- HDMI  
- LAN (RJ45) 
- RS 232 

 
3. จอฉายแบบมอเตอร์ขนาด 133" 16:10 

คุณสมบัติทั่วไป 
- จอรับภาพขนาด 133 นิ้ว 16:9 หรือ 16:10 ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ หรือดีกว่า 
- เนื้อจอชนิด Matt White 
- มีขอบจอสีดำทั้ง 4 ด้าน 
- มีสวิตช์ควบคุมการขึ้นลงของมอเตอร์ 

 
4. จอฉายแบบมอเตอร์ขนาด 220" 16:10 

คุณสมบัติทั่วไป 
- จอรับภาพขนาด 220 นิ้ว 16:9 หรือ 16:10 ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ หรือดีกว่า 
- เนื้อจอชนิด Matt White 
- มีขอบจอสีดำทั้ง 4 ด้าน 
- มีสวิตช์ควบคุมการขึ้นลงของมอเตอร์ 

 
5. 21 นิ้วแอลอีดีมอนิเตอร์ห้องควบคุม 

คุณสมบัติทั่วไป 
- จอภาพแบบ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 21 นิ้ว 
- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1080 
- มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ HDMI 1 ช่อง 

 
6. 65 นิ้วแอลอีดีทีวี (PRE-FUNCTION) 

คุณสมบัติทั่วไป 
- จอภาพแบบ LED TV ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 นิ้ว 
- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 3,840 x 2,160 
- มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ HDMI 2 ช่อง 
- มี DVB-T2 รองรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล 
- มีชุดขาแขวน 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

7. 75" แอลอีดีทีวี พร้อมขาแขวน 
คุณสมบัติทั่วไป 

- จอภาพแบบ LED TV ขนาดไม่ต่ำกว่า 75 นิ้ว 
- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 3,840 x 2,160 
- มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ HDMI 2 ช่อง 
- มี DVB-T2 รองรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล 
- มีชุดขาแขวน 

 
8. แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีช่องต่อสัญญาณภาพขาเข้าแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
- มีช่องต่อสัญญาณภาพขาเข้าแบบ VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
- มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาเข้าแบบ stereo mini jack ขนาด 3.5 มม. 
- มีช่องต่อสำหรับสัญญาณภาพและเสียงขาออกแบบ LAN  ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
- รองรับ HDCP 

คุณสมบัติด้าน้ทคนิค 
- รองรับค่า Resolution สูงสุดที่ 4096 x 2160 @ 60Hz 
- สามารถเดินสายสัญญาณ shielded Cat6a ได้ระยะไกลไม่น้อยกว่า 70 เมตร 
- มีค่า Bandwidth : 10.2 Gbps 
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 

 
9. ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีช่องต่อสัญญาณภาพขาเข้าแบบ LAN ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
- มีช่องต่อสัญญาณภาพและเสียงขาออกแบบ HDMI  ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
- มีช่องสัญญาณเสียงออกไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องต่อสำหรับควบคุม RS-232 ได ้

คุณสมบัติด้านเทคนิค 
- มีระดับสัญญาณ BANDWIDTH ไม่น้อยกว่า 6.75 Gbps 
- รองรับค่า Resolution สูงสุดที่ 1080P หรือดีกว่า 
- สามารถเดินสายสัญญาณ shielded Cat6a ได้ระยะไกลไม่น้อยกว่า 70 เมตร  
- รองรับ HDCP 
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 

 
10. ชุดรับส่งสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสาย CATx 

คุณสมบัติทั่วไป 
    ชุดส่ง 

- มีช่องต่อสัญญาณภาพขาเข้าแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ  
- มีช่องต่อสัญญาณภาพและเสียงขาออกแบบ HDBase-T  ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 

                     ชุดรับ 
- มีช่องต่อสัญญาณภาพและเสียงขาเข้าแบบ HDBase-T  ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
- มีช่องต่อสัญญาณภาพขาออกแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 

คุณสมบัติด้านเทคนิค 
- มีระดับสัญญาณ BANDWIDTH ไม่น้อยกว่า 18 Gbps 
- รองรับค่า Resolution สูงสุด 4k หรือดีกว่า 
- สามารถเดินสายสัญญาณ shielded Cat6a ได้ระยะไกลไม่น้อยกว่า 70 เมตร  
- รองรับ HDCP  
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 

 
11. เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI ขนาด 8x8 

 คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเครื่องเลือกและสลับสัญญาณภาพและเสียงแบบ HDMI แบบ 8 x 8 
- มีช่องต่อสัญญาณภาพขาเข้าแบบ HDMI ไมน่้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 
- มีช่องต่อสัญญาณภาพขาออกแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 
- มีช่องต่อสัญญาณเสียงออก 
- มีช่องสำหรับการคอนโทรล RS-232 ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
- รองรับ HDCP 2.2 ได้เป็นอย่างน้อย 

คุณสมบัติด้านเทคนิค 
- มีระดับสัญญาณ BANDWIDTH ไม่น้อยกว่า 18 Gbps 
- รองรับค่า Resolution : 4096 x 2160 หรือดีกว่า 
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

12. เครื่องนำเสนองานแบบไร้สาย 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายไปยังโปรเจคเตอร์ หรือ LED TV ให้รับภาพจาก PC, 
Notebook, Tablet, Smart Phone ผ่าน WiFi 

- รองรับความละเอียดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2160p60, 2160p30, 1080p60, 1080p30 
- มีช่องสัญญาณภาพขาออก แบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องสัญญาณ USB 3.0 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มี Port Lan แบบ Gigabit ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- รองรับ mirroring protocols แบบ AirPlay, Miracast, Chorome Cast ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถนำเสนอภาพได้พร้อมกันอย่างน้อย 4 หน้าจอ 
- มีระบบ Wi-Fi ในตัว หรือจากภายนอก รองรับมาตรฐาน 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 

5GHz) หรือดีกว่า 
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 

 
13. กล้อง Pan / Tilt / Zoom  

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นกล้อง PTZ ชนิด HD ให้ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล 
- สามารถตั้งโปรแกรม หาจุดตั้งตำแหน่ง ได้ไม่น้อยกว่า 100 โปรแกรม 
- สามารถ Pan +/- 170 องศา และ Tilt – 30 / + 90 องศา ได้ หรือดีกว่า 
- มีมุมมองภาพในแนวนอน (Horizontal)  60 องศา หรือดีกว่า 
- มีระบบ Auto/ Manual Focus , White Balance 
- มีเลนส์ซูมสามารถขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 20 x Optical และ 12 x Digital  หรือดีกว่า 
- มีค่า S/N ไม่น้อยกว่า 50dB 
- มีช่องสัญญาณขาออกแบบ DVI หรือ HDMI 
- มีพอร์ทควบคุม  RS 232 

 
14. รีโมทควบคุมกล้อง 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นรีโมทชนิดควบคุมการทำงานของกล้องวิดีโอ พร้อม Joystick ควบคุมการทำงาน 
- สามารถควบคุมปรับสัญญาณภาพจากกล้อง ( Pan/Tilt/Zoom/Focus ) ได ้
- สามารถควบคุมกล้องได้ไม่น้อยกว่า 7 กล้อง 
- มีช่องต่อสัญญาณเพ่ือควบคุมกล้องแบบ RS-232 และ RS422 
- เป็นยี่ห้อเดียวกับกล้อง Tan/Tilt/Zoom เพ่ือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
15. เครื่องแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ 



  
 

   4-135          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

คุณสมบัติทั่วไป 
- พอร์ทเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงด้านเอาท์พุทเป็นแบบ HDMI 
- รองรับความละเอียดสูงสุด 4K  
- รูปแบบของไฟล์วิดีโอที่รองรับคือ MPEG-4, MPEG1/2, H.264, H.265 
- รูปแบบของไฟล์เสียงที่รองรับคือ MP3, ACC, WAV  
- รูปแบบไฟล์รูปภาพที่รองรับคือ  JPEG, PNG,  BMP 
- พอร์ทการเชื่อมต่อกับเน็ทเวิร์ค : Ethernet Gigabit (RJ-45) 
- สะดวกรวดเร็วในการ Update เนื้อหากับวิธีการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน SD CARD   
- รองรับพอร์ท GPIO 
- รองรับ Live Text , MRSS feeds , Twitter feeds  
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 
 

16. สาย HDMI ยาว 10 เมตร 
คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นสาย HDMI ขนาดความยาว 10 เมตร หรือดีกว่า 

 
17. สาย HDMI ยาว 15 เมตร 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นสาย HDMI ขนาดความยาว 15 เมตร หรือดีกว่า 

 
18. แผงรับสัญญาณภาพ HDMI 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นแผงรับสัญญาณภาพ HDMI แบบติดผนังหรือในโต๊ะประชุม 

 
คุณสมบัติทางเทคนิค ระบบควบคุม 

1. เครื่องประมวลผลกลางสำหรับควบคุมระบบ 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นชุดควบคุมอัตโนมัติที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านช่องสัญญาณต่าง ๆ ดังนี้ 
- RS232/422/485 จำนวน 2 ช่องสัญญาณ 
- RS232 จำนวน 6 ช่องสัญญาณ 
- Relay จำนวน 8 ช่องสัญญาณ 
- IR (Infrared) จำนวน 8 ช่องสัญญาณ 
- ช่องรับและส่งสัญญาณ I/O Ports จำนวน 8 ช่องสัญญาณ 
- ช่องเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน (LAN) Ethernet 10/100 จำนวน 1 ช่องสัญญาณ 
- มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานบริเวณด้านหน้าของชุดควบคุมอัตโนมัติ 
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- สามารถต่อร่วมกับแผงควบคุมได้ทั้งระบบสัญญาณแบบสาย และแบบไร้สาย (Wireless) ได ้
- ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตามข้อกำหนดจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 

(Product Line ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันยื่นเอกสารตาม
ประกาศ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
หรอืตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารตามประกาศ 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
- มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ 1600 MIPS processor หรือดีกว่า 
- มีหน่วยความจำ(RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มี Non volatile Memory ไม่ต่ำกว่า 1 MB 

 
2. แผงควบคุมแบบ หน้าจอสัมผัสไร้สาย 

คุณสมบัติทั่วไป 
- หน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว แบบ LED-backlit glossy widescreen Multi-

Touch พร้อมเทคโนโลยี IPS 
- หน้าจอขนาด 2048 x 1536 pixel ที่ความละเอียด 264 pixels per inch (ppi) หรือดีกว่า 
- หน้าจอแบบ oleophobic coating ป้องกันรอยนิ้วมือ  
- แบตเตอรี่ Built-in แบบ rechargeable lithium 
- ขนาดความจุของเครื่อง 32 GB หรือดีกว่า 
- มี Application สำหรับควบคุมชุดควบคุมอัตโนมัติผ่านทางหน้าจอระบบสัมผัส 

 
3. เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์ Access Point ที่สามารถทำงานร่วมกับ WLAN Controller ที่เสนอได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสามารถรับส่งข้อมูลที่ย่านความถี่ 2.4 GHz หรือย่านความถี่ 5 GHz ได ้
- มีพอร์ต Fast Ethernet 10/100 Mbps 
- สนับสนุนการทำงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n โดยรองรับการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด

ที่ 300 Mbps หรือดีกว่า 
 

4. เน็ตเวิคสวิตช์ 8 Port 10/100/1000 Mbps พร้อม PoE 4 Port  
คุณสมบัติทั่วไป 
- มีพอร์ตแบบ RJ-45 ไม่ต่ำกว่า 8 Port 
- รองรับ PoE ไม่ต่ำกว่า 4 Port 
- รองรับการทำงาน Layer 2 เป็นอย่างน้อย 

5. เน็ตเวิคสวิตช์ 16 Port 10/100/1000 Mbps POE 
คุณสมบัติทั่วไป 
- มีพอร์ตแบบ RJ-45 ไม่ต่ำกว่า 16 Port 
- รองรับ PoE จำนวน 16 Port 
- รองรับการทำงาน Layer 2 เป็นอย่างน้อย 
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์  
  รายการ           ผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับ 
ระบบเสียง 

1. ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย    Shure, Audio Technica, Sennheiser 
หรือเทียบเท่า 

2. ชุดขยายสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย พร้อมเสาอากาศ Shure, Audio Technica, Sennheiser 
หรือเทียบเท่า 

3. ไมโครโฟนมือถือแบบมีสาย    Shure, Audio Technica, Sennheiser 
หรือเทียบเท่า 

4. ไมโครโฟนสำหรับผู้บรรยาย    Shure, Audio Technica, Sennheiser 
หรือเทียบเท่า 

5. ขาตั้งไมค์แบบตั้งพ้ืน     ผลิตในประเทศ 
6. ขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ     ผลิตในประเทศ 
7. เครื่องขยายเสียงลำโพงเพดาน (PRE-FUNCTION) TOA, Bosch, Quest หรือเทียบเท่า 
8. เครือ่งผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล   Yamaha, Midas, QSC หรือเทียบเท่า 
9. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล แบบที่ 1 Symatrix, Klark Teknik, BIAMP หรือ

เทียบเท่า 
10. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล แบบที่ 2 Symatrix, QSC, BIAMP หรอืเทียบเท่า 
11. แผงปรับสัญญาณเสียง    Symatrix, Klark Teknik, BIAMP หรือ

เทียบเท่า 
12. เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ   Electro-Voice, Camco, QSC หรือ

เทียบเท่า 
13. ลำโพงเพดานขนาด 6 นิ้ว    BOSE, Electro-Voice, Tannoy หรือ

เทยีบเท่า 
14. ลำโพงเพดานเสียงต่ำ     BOSE, Electro-Voice, Tannoy หรือ

เทียบเท่า 
15. ลำโพงเพดาน (PRE-FUNCTION)   BOSE, Electro-Voice, QSC หรือ

เทียบเท่า 
16. ลำโพงมอนิเตอร์เวที     Electro-Voice, JBL, QSC หรือเทียบเท่า 
17. ลำโพงเมนหลักขนาด 12 นิ้ว แบบมีขยายเสียงในตัว Electro-Voice, JBL, QSC หรือเทียบเท่า 
18. ลำโพงเสียงต่ำขนาด 12 นิ้ว แบบมีขยายเสียงในตัว Electro-Voice, JBL, QSC หรือเทียบเท่า 
19. ลำโพงขับเสียงต่ำ     Electro-Voice, JBL, QSC หรือเทียบเท่า 
20. ลำโพงคู่หน้า      Electro-Voice, JBL, QSC หรือเทียบเท่า 
21. ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม    Yamaha, JBL, Tannoy หรอืเทียบเท่า 
22. เครื่องเล่น CD/USB/ BLUETOOTH   Denon, Tascam, TOA หรือเทียบเท่า 
23. ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U     ผลิตในประเทศ 
24. ตู้เก็บอุปกรณ์ 42U     ผลิตในประเทศ 
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ระบบภาพ 

1. เครื่องฉายภาพขนาด 5,000 ANSI Laser  NEC, Panasonic, Epson หรือเทียบเท่า 
2. เครือ่งฉายภาพขนาด 7,000 ANSI Laser  NEC, Panasonic, Epson หรือเทียบเท่า 
3. จอฉายแบบมอเตอร์ขนาด 133" 16:10   Da-lite, Draper, JK หรือเทียบเท่า 
4. จอฉายแบบมอเตอร์ขนาด 220" 16:10   Da-lite, Draper, JK หรือเทียบเท่า 
5. 21 นิ้วแอลอีดีมอนิเตอร์ห้องควบคุม   Samsung, LG, HP, Lenovo หรือ

เทียบเท่า 
6. 65 นิ้วแอลอีดีทีวี (PRE-FUNCTION)    Samsung, LG, Philips หรือเทียบเท่า 
7. 75" แอลอีดีทีวี พร้อมขาแขวน    Samsung, LG, Philips หรือเทียบเท่า 
8. แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx Extron, Atlona, Crestron หรือเทียบเท่า 
9. ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx Extron, Atlona, Crestron หรือเทียบเท่า 
10. ชุดรับส่งสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสาย CATx  Extron, Atlona, Crestron หรือเทียบเท่า 
11. เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI ขนาด 8x8  Extron, Atlona, Crestron หรือเทียบเท่า 
12. เครื่องนำเสนองานแบบไร้สาย    Barco, Extron, Wolfvision หรือเทียบเท่า 
13. กล้อง Pan / Tilt / Zoom    Lumens, Sony, Panasonic หรอื

เทียบเท่า 
14. รีโมทควบคุมกล้อง     Lumens, Sony, Panasonic หรือ

เทียบเท่า 
15. เครื่องแสดงสื่อประชาสัมพันธ์    AMX, Bright Sign, Spintix หรือเทียบเท่า 
16. สาย HDMI ยาว 10 เมตร    ผลิตในประเทศ 
17. สาย HDMI ยาว 15 เมตร    ผลิตในประเทศ 
18. แผงรับสัญญาณภาพ HDMI    ผลิตในประเทศ 

ระบบควบคุม 
1. เครื่องประมวลผลกลางสำหรับควบคุมระบบ  Extron, AMX, Crestron หรอืเทียบเท่า 
2. แผงควบคุมแบบ หน้าจอสัมผัสไร้สาย   Apple, Extron, AMX, Crestron หรือ

เทียบเท่า 
3. เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย    TP-Link, Linksys, D-Link หรือเทียบเท่า 
4. เน็ตเวิคสวิตช์ 8 Port 10/100/1000 Mbps พร้อม PoE 4 Port TP-Link, Linksys, D-Link หรือ

เทียบเท่า 
5. เน็ตเวิคสวิตช์ 16 Port 10/100/1000 Mbps PoE TP-Link, Linksys, D-Link หรือเทียบเท่า 
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หมวดที ่12363 
ระบบความช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMERGENCY  CALL  SYSTEM) 

 
เงื่อนไงท่ัวไป 

ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉินตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบเพ่ือใช้เป็นการ
แจ้งขอความช่วยเหลือระหว่างห้องน้ำคนพิการกับเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ โดยระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ 

- Base Terminal 
- Extension Terminal 
- Pull switch with membrane keypad 
- Cancel button 
- Room signal lamp 
- 24 VDC Power supply 
- Cable 

ข้อกำหนดด้านเทคนิค 

Base Terminal  จะต้องประกอบด้วยชุดหลอด LED แสดงตำแหน่งเรียก 4 ตำแหน่ง มีไฟ LED แสดงสถานะมี
ปุ่มกดปิดเสียง(TON AUS) เมื่อมีการกดขอความช่วยเหลือเข้ามาและตัวอุปกรณ์สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี้ 

- สามารถตั้งค่าเสียงเรียกขอความช่วยเหลือที่ตัว Base Terminal ได้อย่างน้อย 3 แบบ 
- สามารถตั้งค่าให้สามาถยกเลิกการขอความช่วยเหลือที่ตัว Base Terminal ได ้

Extension Terminal  เป็นสว่นขยาย Base Terminal ใชเ้มื่อระบบมีการใช้งานมากกว่า 4 ตำแหน่ง โดยตัว 
Extension Terminal สามารถแสดงตำแหน่งเรียกได้ 8 ตำแหน่ง โดยสามารถเพ่ิมได้สูงสุด ถึง 15 อุปกรณ์ 
Extension Terminal 

Pull Switch  ประกอบด้วยสายดึงยาว 2 เมตร เมื่อมีการดึงสายเพื่อความช่วยเหลือฉุกเฉิน ตัวอุปกรณ์จะมีไฟ 
LED สีแดงติดขึ้นที่ตัวอุปกรณ์และไฟจะดับเมื่อมีการยกเลิกที่ตัว Cancel button หรือ ที่ตัว Base Terminal 

Cancel button  ประกอบด้วยปุ่มกดสีเขียว เมื่อมีการดึงสายเพ่ือขอความช่วยเหลือที่ Pull switch และเม่ือ
เจ้าหน้าที่มาเพ่ือช่วยเหลือแล้วเจ้าหน้าที่กดปุ่มสีเขียวที่ตัว Cancel Button เพ่ือยกเลิกการขอความช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน 

Room signal lamp  ไฟหน้าห้องแบบ DOME LIGHT ติดตั้งเหนือประตูหน้าห้อง มีสัญญาณไฟสีแดงพร้อม
พลาสติกกรองแสงสีขาวเพื่อใช้แสดงสภาวะการกดเรียกขอความช่วยเหลือและไฟจะดับเมื่อมีการกดปุ่มยกเลิก 
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Power supple  ชุดแปลงไฟ 220 VAC เป็น 24 VDC สามารถจ่ายกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า 4 AMP 

Cable  สายสัญญาณที่ใช้เป็น TIEV 4Cx0.65 sq.mm. 

การทำงานของระบบ เรียกขอความช่วยเหลือ 

การทำงานของระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉินใช้ไฟกระแสตรง 24 โวลต์ ด้วยระบบแปลงไฟที่เหมาะสมจากไฟ 
220 โวลต์ การทำงานจะเป็นดังนี้ 

เมื่อมีการกดหรือดึงสายเพ่ือความช่วยเหลือที่อุปกรณ์ Emergency call button หรือ Pull switch จะมีสัญญาณ
ไฟและเสียงที่ Base terminal พร้อมทั้งมีสัญญาณไฟแสดงที่ Emergency Call button และ Pull switch และ
ที่ไฟหน้าประตูห้องที่ต้องการความช่วยเหลือ (Room signal lamp) 

เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นหรือได้ยินการแจ้งเตือนจาก Base terminal จะกดปุ่มเพ่ือปิดเสียงเตือน และไปยังตำแหน่งนั้น
เพ่ือช่วยเหลือ 

เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปยังตำแหน่งที่ขอความช่วยเหลือและได้ช่วยเหลือแล้วให้เจ้าหน้าที่กดปุ่มยกเลิก (Cancel 
button) เพ่ือรีเซทระบบให้เป็นปกติไฟที่หน้าห้องก็จะดับและไฟที่การกดเรียกก็จะดับ 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่12380 
ระบบอินเวอร์เตอร์สำหรับโซล่าเซลล์ (Solar roof System) 

 
1. เป็นอินเวอร์เตอร์ชนิด On-grid ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 kW 
2. เป็นอนิเวอร์เตอร์ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ และ ระบบ  Energy  

Management  System 
3. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในยุโรปหรืออเมริกาเท่านั้น 
4. มีผลการทดสอบของอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ตามมาตรฐานที่กำหนดพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าว มา

พร้อมใบเสนอราคาด้วย ตามรายละเอียดดังนี้ EN 61000-3, EN 61000-6 หรือ IEC  62109 
5. ต้องมี MPP Tracker  อย่างน้อย 1 ชุด 
6. ประสิทธิภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 96.5% 
7. คุณลักษณะด้าน DC แรงดันไฟฟ้าด้าน DC รองรับแรงดันขาเข้าช่วงต่ำได้ไม่ต่ำกว่า 200 V  และรองรับ

แรงดันขาเข้าช่วงสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า 590 V ค่าสูงสุดของกระแสขาเข้า(Max. Input Current) ไม่ต่ำกว่า 
19 A มีความสามารถในการปรับค่า power factor ได้ตั้งแต่ 0.8 inductive ถึง 0.8 capacitive Feed  
in  phases จำนวน 1 ph มี  lsolation  Switch สำหรับด้าน input 

8. คุณลักษณะด้าน AC พิกัดกำลังไฟฟ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 3 kVA พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (Rated 
Output Current) ไม่น้อยกว่า 14 A มีความสามารถในการปรับค่า power factor ได้ตั้งแต่ 0.8 
inductive ถึง 0.8capacitive พิกัดค่าความถี่ของสัญญาณไฟฟ้า (rated frequency) เท่ากับ 50 Hz มี
อุปกรณ์ Circuit  breaker , residual  current  circuit  breaker ต้องมี Connection  phases 
จำนวน 3 phases 

9. สภาพแวดล้อมในการทำงาน Operating Temperature : -200C to+60 0C  without  derating 
10. มีระบบติดตามจุดที่ให้กำลังผลิตสูงสุด (Maximum Power Point Tracking) 
11. มีระบบป้องกันจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าอย่างน้อยดังนี้ 

มีระบบ monitoring มี Heat sink ระบายความร้อนด้วยตัวเอง มีระบบ Multilevel , rendundant 
overload , exhaustive  discharge and overcurrent  protection มีระบบ EMC Filter  to 
protect invertor from 
มีระบบ EMC Filter  to protect invertor from high-frequency grid interference high-
frequency grid interference มีระบบ Fail-safe  phase bridging มีระบบ Over voltage 
protection Over Current  protection 
ต้องมี DC Isolation  Switch Built – in 

12. มีจอแสดงผลแบบ LCD  ที่สามารถแสดงค่าต่างๆ 
13. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี 
14. ผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการบำรุงรักษา (Maintenance & Service Center) ในประเทศไทย และมีการ

สำรองอะไหล่โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่12401 
รายการวัสดุอุปกรณ์ 

 
1. รายการอุปกรณ์ที่อนุมัติ 

 
รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้ตามหัวข้อข้างล่างนี้  เป็นเพียงแนวทางประกอบการคัดเลือกวัสดุ 
และอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวัสดุ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ตามที่ระบุในรายการ  โดย
จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรายการประกอบแบบ  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดทางเทคนิค 
แคตตาล็อค พร้อมทั้งระบุรุ่นและขนาดของอุปกรณ์นั้นให้ชัดเจนระหว่างการเสนอราคา  และจะต้องเสนอ
ขออนุมัติต่อผู้ออกแบบก่อนการดำเนินการจัดซื้อ  การเสนอผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากรายการตัวอย่าง
อุปกรณ์มาตรฐานที่ให้ไว้นี้ ต้องแสดงเอกสารรายละเอียด และหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ เพ่ือการ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้งานได้โดยมี คุณภาพเทียบเท่า 

 
1.1 HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR :  

ABB, AREVA, F&G, SIEMENS, SCHNEIDER, LUCY, EATON 
1.2 HV. FUSE LOAD BREAK SWITCH :  

ABB, AREVA, SIEMENS, SCHNEIDER, LUCY, EATON  
1.3 OIL IMMERSED TRANSFORMER :  

EKARAT, QTC, ABB, THAI MAXWELL, CC, CHAROENCHAI, FULL LIGHT 
1.4 DRY TYPE TRANSFORMER :  

EKARAT, ABB, QTC, STARKSTOM, THAI MAXWELL, ELTAS, BEST, SGB, LEGRAND, 
SCHNEIDER 

1.5 GEN - SET MANUFACTURERS :  
CUMMINS, FG WILSON, HIMOINSA, PERKINS, CATERPILLARS 

1.6 DIESEL ENGINE MANUFACTURERS :  
CUMMINS, MTU, PERKINS, VOLVO, MITSUBISHI, IVECO, DOOSAN 

1.7 ALTERNATOR MANUFACTURERS :  
CUMMINS, LEROY SOMER, MARATHON, STAMFORD 

1.8 LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER :  
ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, MOELLER, HYUNDAI, EATON, LEGRAND 

1.9 MDB, EMDB, SDB, DB & MCC MANUFACTURURE :  
ASEFA, TIC, PMK, ESI, USMD, UMS, SPE 
 

1.10 LOAD CENTER PANEL BOARD, CONSUMER BOARD & MCB :  
ABB, MOELLER, SIEMENS, SCHNEIDER, EATON, BTICINO, KAWAMURA 

1.11 AUTOMATIC TRANSFER SWITCH :  
ASCO, CUTLER HAMMER, SIEMENS, SOCOMEC, GE Zenith Controls, 
CONTACTPLASMA, KORPS, VITZRO, TELERGON 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

1.12 AUTOMATIC VAR REGULATOR (PFC):  
ABB, MKS TECHNOLOGY, SIEMENS, SCHNEIDER, ELECTRONICON, NOKIAN,  
LOVATO 

1.13 POWER CAPACITOR :  
ABB, MKS TECHNOLOGY, NOKIAN, FRANKE, SIEMENS, CIRCUTOR, ICAR,  
ELECTRONICON, RTR 

1.14 SOFT START & VSD MOTOR CONTROLLER :  
ABB, DANFOSS, OMRON, SIEMENS, SCHNEIDER, LOVATO 

1.15 SAFETY SWITCH & DISCONNECTING SWITCH :  
ABB, CLIPSAL, HACO, MOELLER, SCHNEIDER, SOCOMEC, TELERGON 

1.16 CONTACTOR AND CONTROL RELAY:  
ABB, MOELLER, SIEMENS, SCHNEIDER, FRANKE, ELECTRONICON, FINDER, 
LOVATO 

1.17 CURRENT & POTENTIAL TRANSFORMER :  
ABB, MOELLER, SIEMENS, SCHNEIDER, CIRCUTOR, CROMPTON, LOVATO, 
CELSA, SACI, AMPTRON 

1.18 HRC FUSE :  
ABB, ASEA, CROMPTON, SIBA 

1.19 METERING & ACCESSORIES EQUIPMENT :  
ABB, ASEA, CROMPTON, SIEMENS, SCHNEIDER, CIRCUTOR, CELSA, SACI, AMPTRON 

1.20 DIGITAL POWER METER AND DIGITAL Kwh METER : 
LOVATO, SCHNEIDER, CIRCUTOR, SOCOMEC, CROMPTON, E-POWER, JANITZA 

1.21 CIRCUIT MONITORING METER :  
LOVATO, SCHNEIDER, CIRCUTOR, SOCOMEC, CROMPTON, JANITZA 

1.22 INDOOR LUMINAIRE HOUSING :  
ALUMAR, DELIGHT, L&E, MEGAMAN, SILVANIA, PHILIPS, X-TRA BRITE, LEKISE, LUCE, 
LUMITRON 
 

1.23 OUTDOOR LUMINAIRE HOUSING :  
DELIGHT, PHILIPS, THORN, VINIC, WE-EF, SILVANIA, X-TRA BRITE, LEKISE, LUCE, 
LUMITRON, L&E 

1.24 LUMINAIRE LAMP HOLDER :  
BJB, GE, PHILIPS, PANASONIC, VOSSLOH, SILVER LIGHT, LEKISE, LUMITRON 

1.25 LUMINAIRE BALLAST (LOW LOSS) :  
AMSTRONG, BOVO, DELIGH, TMK, PHILIPS, SYLVANIA, SILVER LIGHT, LEKISE, 
LUMITRON 

1.26 LUMINAIRE BALLAST (ELECTRONIC BALLAST) :  
DELIGHT, OSRAM, PHILIPS, SILVER LIGHT, LEKISE, LUMITRON 
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1.27 LUMINAIRE STARTER :  
GE, OSRAM, PHILIPS, PANASONIC, SYLVANIA, SILVER LIGHT, DELIGHT, LEKISE, 
LUMITRON 

1.28 LUMINAIRE CAPACITOR :  
ABB, BOSCH, PED, RFT, ELECTRONICON, LUMITRON  

1.29 LUMINAIRE LAMP :  
L&E, OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA, TOSHIBA, GE, SILVER LIGHT, LEKISE, LUCE, 
LUMITRON  

1.30 LUMINAIRE LED LAMP :  
L&E, CREATOR, MAG, PHILIPS, SORAM, SYLVANIA, SILVER LIGHT, DELIGHT, LEKISE, 
LUCE, LUMITRON  

1.31 OBSTRUCTION LIGHT : 
Cooper Crouse Hind, CEAG, Point Lighting, LITEX 

1.32 METALLIC CONDUIT :  
ARROW PIPE, DAIWA, PANASONIC, UI, RSI, GSP, BLUE EAGLE, BSM 

1.33 uPVC CONDUIT :  
CLIPSAL, F&G, HACO, ELEPHANT, BP 

1.34 HDPE CONDUIT :  
ARROW PIPE, KWH, TAP, UHM, TGG 

1.35 RTRC CONDUIT :  
FRE, GRE, SHAMPION, ARROW PIPE 

1.36 FITTING AND ACCESSORIES : 
STEEL CITY, TF, ABSO  

1.37 TRUNKING SYSTEM : 
ASEFA, SCI, PMK, TIC, UI, SMC, BSM, BASOR, UMS 

1.38 BUS WAY (BUSDUCT) :  
EAE, POWERDUCT, SCHNEIDER, SIEMENS, ABB, EATON, POWERBAR, MEGADUCT, 
IGEN, LINKK, WETOWN 

1.39 HIGH & LOW VOLTAGE CABLE :  
BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI, CHARUNG THAI, DRAKA, S.SUPER, 
VENINE 

1.40 FIRE RESISTANCE CABLE :  
PRYSMAIN, RADOX, STUDER, PIRELLI, CHARUNG THAI, TAISIN, LAPP CABLE, PHELPS 
DODGE 

1.41 MI CABLE :  
STUDER, FIRECELL MICC, TYCO, WREXHAM, KME 

1.42 COAXIAL CABLE :  
BELDEN, COMMSCOPE, FRACARRO, KATHREIN, WISI, LINK 
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1.43 TELEPHONE CABLE :  
BANGKOK CABLE, MCI-DRAKA, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI, CHARUNG THAI, LINK 

1.44 SWITCH & OUTLET :  
BTICINO, CLIPSAL, HACO, PANASONIC, SIEMENS, SCHNEIDER 

1.45 TELEPHONE OUTLET & DATA OUTLET :  
AMP, BTICINO, CLIPSAL, HACO, PANASONIC, SIEMENS, SCHNEIDER 

1.46 TELEPHONE TERMINAL :  
CLIPSAL, KRONE, POUYET, 3M, LINK  

1.47 FIRE ALARM SYSTEM :  
EDWARDS, EST, GE-SECURITY, JOHNSON CONTROL, NOTIFIER, HONEYWELL, 
SIEMENS, NOHMI, VIGILANT, GST, HOCHIKI, SECUTRON, BOSCH 

1.48 MATV SYSTEM :  
FRACARRO, FUBA, HIRSMANN, KATHREIN, WISI, DBY 

1.49 IP CCTV SYSTEM :  
ARECONT, GE, PELCO, SIEMENS, BOSCH, AXIS, PANASONIC, START VISION, 
MILESIGHT 

1.50 ANALOG CCTV SYSTEM : 
CENTRIX, GE, PELCO, SIEMENS, BOSCH, PANASONIC, AXIS 

1.51 ACCESS CONTROL SYSTEM :  
SCHNEIDER, BOSCH, GE SECURITY, HID, HONEYWELL, SIEMENS, JONH CONTROL, 
IDTECK, KEY KING, AVIGILON 

1.52 GUARD PATROL TOURING SYSTEM :  
BOSCH, GE, ROSSLARE 

1.53 DATA CABLING SYSTEM :  
AMP, SCHNEIDER, CISCO, BELDEN, PREMIUM LIME, PANDUIT, LINK 

1.54 ACTIVE DEVICE (SWITCH) 
CISCO, HP, ALLIED TELESIS, LINK 

1.55 PUBLIC ADDRESS SYSTEM :  
AEX, BOSCH, DYNACORD, TOA, SONY, INKEL 

1.56 LIGHTING CONTROL SYSTEM (2-WIRE REMOTE CONTROL) :  
SCHNEIDER, MERTEN, SIEMENS, PANASONIC, TOSHIBA, BTICINO, ABB 

1.57 EXIT SIGN & EMEERGENCY LIGHT SYSTEM :  
CEE, DELIGHT, DYNO, EML, MAX BRIGHT, OLYMPIA ELECTRONIC, SAFEGUARD, 
LEKISE, SUNNY 

1.58 BMS SYSTEM :  
ANDOVER, HONEYWELL, JOHNSON CONTROL, SIEMENS, T.A.C, SCHNEIDER, AZBIL, 
INVENSYS 

1.59 DIGITAL PABX SYSTEM :  
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
โครงการอาคารอเนกประสงค ์กรมสรรพสามิต 
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ALCATEL, NEC, SIEMENS, TOSHIBA, LG 
1.60 IP PABX SYSTEM :  

ALCATEL, CISCO, NEC, SIEMENS, TOSHIBA 
1.61 UPS :  

ABB, APC, MGE, SIEMENS, SOCOMEC, EMERSON 
1.62 BATTERY FOR UPS AND EMERGENCY LIGHT :  

GS, SONNENSCHEIN, YUASA, SAMSUNG 
1.63 SURGE ARRESTER SYSTEM :   

DEHN, LEUTRON, MCG, SCHNEIDER, PHOENIX CONTACT, at3w, CITEL 
1.64 GROUNGING & LIGHTNING PROTECTION SYSTEM :   

ALLOY, PIGMAN, UI, UNITECH, KUMWELL, TOPWELD, AXIS  
1.65 LIGHTNING PROTECTION SYSTEM (EARLY STREAMER EMISSION SYSTEM) :   

INGESCO, PREVECTRON, ET3W, FRANKLIN FRANCE 
1.66 FIRE BARRIER SYSTEM, FIRE STOP :  

HILTI, NELSON, TREMCO, 3M, ABESCO, SUMITOMO ELECTRIC, STI 
1.67 SOLAR CELL : 

EAKARAT SOLAR, SHARP, YINGLI SOLAR, TRINA SOLAR, JINKO SOLAR 
1.68 FLEXIBLE BUSBAR : 

DRUSEIDT, BINAME, STORM COPPER 
1.69 OBTRUCTION LIGHT AND HELIPORT LIGHT: 

LITEX, HUBBEL, POINT LIHGTING 
1.70 VIDEO DOOR PHONE :  

BTICINO, AIPHONE, SCHNEIDER, HACO 
1.71 MASTER TIME SYSTEM :  

MOBATIME, MEINBERG, SIMPLEX, SEIKO 
1.72 EXPLOSION PROOF EQUIPMENT 

SCHUCH, CEAG, KILLARK 
1.73 HOME AUTOMATION SYSTEM : 

BTICINO, SCHNEIDER, HACO, FIBARO 
1.74 NURSE CALL SYSTEM : 

AIPHONE, SCHRACH, SECONET, COMMAX, FORTH 
1.75 ISOLATE POWER SYSTEM : 

BRANDON, STARKSTORM, HOSPITAL SYSTEM 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

สารบัญ 
                                        

SECTION 21000   ขอบเขตงานและข้อกำหนดทั่วไป 
หมวดที่ 21010      ขอบเขตงาน  
หมวดที่ 21020     รายละเอียดทั่วไป 

  21021 รายละเอียดทั่วไป 
  21022 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
   21023 คุณสมบัติของผู้รับจ้าง และคำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ และคนงาน 
              21024 ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ 
              21025 การรับประกัน  
 หมวดที่ 21030    ขอบเขตงานวิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาล  
 หมวดที่ 21040   ขอบเขตงานวิศวกรรมงานระบบป้องกันอัคคีภัย 

21041 ขอบเขตงานวิศวกรรมงานระบบป้องกันอัคคีภัย-ท่อยืน 
              21042 แนวความคิดด้านวิศวกรรมงานระบบป้องกันอัคคีภัย-HORIZONTAL 

21043 แนวความคิดด้านวิศวกรรมงานระบบป้องกันอัคคีภัย-VERTICAL 
 
SECTION 22000 ระบบวิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาล  

รายการประกอบแบบ 

 หมวดที่ 22010  ระบบน้ำประปา  
 หมวดที่ 22020  ระบบน้ำร้อน 
   22021 รายละเอียดทั่วไปและมาตรฐานท่อระบบน้ำร้อน 

22022 ฉนวน สำหรับอุปกรณ์และท่อระบบน้ำร้อน 
22203 เครื่องทำน้ำร้อนชนิดผ่านร้อนและเครื่องทำน้ำอุ่น 
22024 เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า 
22025 เครื่องทำน้ำร้อน Heat Pump 
22026 เครื่องทำน้ำร้อนชนิดแก๊ส 
22027 เครื่องทำน้ำร้อนชนิด Solar Cell 
22028 ถังเก็บน้ำร้อน 

หมวดที่ 22030  ระบบระบายน้ำเสีย  
หมวดที่ 22040  ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำรอบอาคาร   
หมวดที่ 22050  ระบบบำบัดน้ำเสีย 

22051 ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังใต้ดินและวางใต้ซิงค์ 
22052 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกรอะ-กรองไร้อากาศ 
22053 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกรอะ-กรองเติมอากาศ 
22054 ถังบำบัดน้ำเสีย คลส.ระบบ AS 
 

หมวดที่ 22060  เครื่องสูบน้ำระบบสุขาภิบาล 
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22061 เครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน   (Booster Pump ) 
22062 เครื่องสูบน้ำประปาข้ึนชั้นดาดฟ้า (Transfer Pump) 
22063 เครื่องสูบน้ำระบายน้ำฝน (Submersible Drainage Pump) 
22064 เครื่องสูบน้ำระบายน้ำเสีย (Submersible Sewage Pump)  
22065 เครื่องสูบน้ำระบายน้ำเสียและระบายน้ำ ที่อุณหภูมิน้ำมากกว่า 40 องศาเซลเซียส 
22066 เครื่องเติมอากาศ  Aerator 
22067 เครื่องเติมอากาศ  Air Ejector 
22068 เครื่องเติมอากาศ  Air pump และ Air Blower 
 

หมวดที่ 22070  วาล์วและวัสดุอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 
22071 อุปกรณ์วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อ 
22072 ช่องทำความสะอาด ตะแกรงระบายน้ำ และแทรป 
22073 เครื่องสุขภัณฑ์ 
22074 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล 

หมวดที่ 22080  การติดตั้งระบบท่อ, ข้อต่อ, การแขวนโยงและยึดท่อ 
22081ปลอกรองท่อ การตัด การปะ การป้องกันรั่วซึม 
22082 ข้อต่อ และการต่อท่อ 
22083 การแขวนโยงท่อและยึดท่อ 
22084 การขุดกลบร่องท่ีวางท่อ (EXCAVATION & BACKFILLING) 

หมวดที่ 22090  ระบบสระว่ายน้ำ , สระน้ำตกแต่ง, น้ำพุ และน้ำตก 
22091ระบบสระว่ายน้ำ 
22092 ระบบสระว่ายน้ำ-Skimmer 
22093 ระบบสระน้ำตกแต่ง ,น้ำพุและน้ำตก 
22094 ระบบอุ่นสระว่ายน้ำ 

หมวดที่ 22100  ระบบแก๊ส 
หมวดที่  22110  ระบบควบคุมส่วนกลาง, ป้ายชื่อต่างๆ  และการทาสีป้องกัน 
หมวดที่  22120  ฐานรองรับ และการขจัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลทุกชนิด 
หมวดที่  22130  ระบบไฟฟ้า 
หมวดที่  22140  การทดสอบและการบำรุงรักษา 

22141 การทดสอบระบบท่อประปาภายในโครงการบ  
22142 การทำความสะอาดระบบท่อประปา และการฆ่าเชื้อโรค 

 
SECTION 33000   ระบบป้องกันอัคคีภัย 

รายการประกอบแบบ  

หมวดที่ 33010    รายละเอียดทั่วไปและมาตรฐานท่อน้ำดับเพลิง 
หมวดที่ 33020    อุปกรณ์ดับเพลิง 

33021 ถังดับเพลิงมือถือ (Portable Extinguisher) 
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33022 ตู้ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet) 
33023 วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อระบบดับเพลิง 
33024 หัวรับน้ำดับเพลิง ( Fire Department Connections) 
33025 อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
33026 ระบบโปรยน้ำฝอยดับเพลิง 
33027 ตู้ดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Hose Box) 

หมวดที่   33030  วัสดุป้องกันไฟและควันลาม (FIRE BARRIER SYSTEM) 
หมวดที่   33040  การทดสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบดับเพลิง 
หมวดที่  33050   เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 

33051 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Horizontal Split Case Pump 
33052 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Vertical Turbine Pump 
33053 เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันและแผงควบคุม 
33054 Pump Drive เครื่องยนต์ดีเซล 
33055 Pump Drive  มอเตอร์ไฟฟ้า 

หมวดที่  33060   ระบบดับเพลิงพิเศษ 
33061 ระบบดับเพลิง FM-200 
33062 ระบบดับเพลิง Pre – Action 
33063 ระบบดับเพลิง NOVEC-1230 
33064 ระบบดับเพลิง Wet Chemical สำหรับ Kitchen Hood 

หมวดที่  33070   ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 
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SECTION 21000  ขอบเขตงานและข้อกำหนดทั่วไป 

หมวดที ่21010 
ขอบเขตงาน 

รายละเอียดประกอบแบบนี้คลอบคลุมถึงรายละเอียดการจัดหา ,การติดตั้ง,  testing, commissioning 
และการซ่อมบำรุง งานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอคัคีภัย 
รายละเอียดงานประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) จัดหาและติดตั้งระบบท่อน้ำประปา, วาล์ว เชื่อมต่อจากการประปานครหลวงไปยังถังเก็บน้ำสำรอง
ใต้ดิน 

(2) จัดและติดตั้งท่อน้ำประปา , วาล์ว พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ Support & Hanger สำหรับ
อุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสุขภัณฑ์  

(3) จัดหาและติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (waste), ท่อระบายน้ำเสีย Kitchen waste, ท่อระบายน้ำโสโครก
และท่อระบายอากาศ, อ่ืนๆ สำหรับสุขภัณฑ์ 

(4) จัดหาและติดตั้งท่อระบายน้ำฝน, Roof  Drain พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ, บ่อพักน้ำฝนและท่อ
ระบายน้ำฝนรอบอาคารตามระบุในแบบ 

(5) จัดหาและติดตั้งท่อน้ำประปา, วาล์ว พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ Support & Hanger สำหรับ 
pantry sink ในห้อง pantry.  

(6) จัดหาและติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง  pantry sink พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ Support & Hanger 
สำหรับ pantry sink ในห้อง pantry.  

(7) จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขึ้นชั้นดาดฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่
ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(8) จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(9) จัดหาและติดตั้ง Water Hammer ในห้องน้ำสาธารณะ ตามระบุในแบบ  

(10) จัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำประกอบด้วย motor control, fuse 
switches, bus bar chambers and starters, conduits and wiring to the pump motors. 

(11) จัดและติดตั้งท่อน้ำร้อน, วาล์ว พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ Support & Hanger สำหรับอุปกรณ์
สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสุขภัณฑ์  

(12) จัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์ระบบสระว่ายน้ำระบบเกลือต่างๆ  เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนสะว่ายน้ำ, เครื่อง
กรองน้ำ, Salt Chlorinator, วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อต่างๆ  

(13) ดำเนินการทาสีอุปกรณ์ต่างๆ, ระบบท่อน้ำต่างๆ ตามมาตรฐาน  
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(14) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์วาล์ว, ตู้ควบคุม, อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ในระบบป้องกันอัคคีภัย ตามระบุใน
แบบ 

(15) จัดหาและติดตั้ง Fire pump,  jockey pump และอุปกรณ์วาล์ว, ตู้ควบคุม, อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 
ในระบบป้องกันอัคคีภัยตามระบุในแบบ โดยต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงาน
ผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(16) จัดหาและติดตั้ง ถังดับเพลิง, ตู้ดับเพลิงพร้อมท้ังอุปกรณ์ประกอบ 

(17) จัดหาและติดตั้งท่อน้ำดับเพลิง, วาล์ว, อุปกรณ์ปรกอบท่อ Support & Hanger ต่าง ๆ  

(18) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์วาล์วควบคุมประจำชั้น (Floor control valve), Sprinkler head และ
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ตามระบุในแบบ  

(19) จัดหาและติดตั้ง ระบบดับเพลิงพิเศษ FM-200 และ Pre-action พร้อมทั้งวาล์ว, ตู้ควบคุม, อุปกรณ์
ประกอบอื่นๆ ในระบบ ตามระบุในแบบ 

(20) ดำเนินการทาสีอุปกรณ์ต่างๆ, ระบบท่อน้ำต่างๆ ตามมาตรฐานท่อน้ำที่ติดตั้งภายนอกอาคารให้ทาสี
ตามท่ีสถาปนิกแนะนำ 

(21) Testing and commissioning of all equipment items installed under this Sub-Contract.  

(22) ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันโดยลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าของงานว่างานต่างๆ  ทั้งหมดที่ติดตั้งนั้น
ปราศจากข้อบกพร่องใดๆ  ทั้งสิ้น และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ทุกชิ้นเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ทุก
ประการ 

(23)  ถ้าภายในระยะเวลา 2 ปี  หลังจากวันรับรองที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ถ้ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจาก
งานฝีมือหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เกิดชำรุด  ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขตลอดจนการเปลี่ยนวัสดุ
ให้เรียบร้อย โดยไม่คิดจ่ายใดๆ  ทั้งสิ้นจากเจ้าของงาน  

(24) หากพ้นเวลาที่กำหนดให้แล้วผู้รับจ้างยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะจ้างผู้อื่นมา
ดำเนินการ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  

(25) Provision of spare parts. 

(26) Training of the Employer's staff for proper operation of the entire systems. 

 
2.  ขอบเขตงานอ่ืน ๆ 

• การดำเนินงานในภาคนี้  รวมถึงการจัดหาและติดตั้งทดสอบเครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  
รวมทั้งการบริการดูแลการทำงานของเครื่องกลและอุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่จำเป็นในระหว่างการก่อสร้าง   
เพ่ือให้งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ดังที่แสดง
และชี้บ่งในแบบแปลนหรือข้อกำหนดหรือแบบไดอะแกรม  

 ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาล  ที่จะต้องติดตามและให้ความร่วมมือกับผู้รับจ้างด้านสถาปัตยกรรม 
โยธา เครื่องกล ไฟฟ้าและระบบอ่ืนๆ  ในการก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่จะต้องจ่าย
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ให้หน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ เช่น กทม. หรือ การประปานครหลวง ตามขอบเขตของงาน  
ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ชำระให้เองโดยตรง   และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่า
ประสานงาน ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ รวมทั้งค่าขอและติดตั้งมิเตอร์
น้ำประปา ที่ระบุไว้ในแบบรวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จำเป็นเพ่ือให้โครงการมีระบบสาธารณูปโภค
ครบถ้วนสมบูรณ์และแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ให้
ถือรวมอยู่ขอบเขตงานและสัญญาแล้ว 

• ให้ผู้ รับจ้างงานระบบสุขาภิบาลยึดถือแบบแปลน ( Drawings ) รายละเอียดข้อกำหนด ( 
Specifications ) ข้อกำหนดเพ่ิมเติม  ( Addendum )  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสร้าง
ระบบสุขาภิบาล  ในกรณีที่มี 
ข้อแย้งใดๆ  ในข้อกำหนดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ยึดถือคำตัดสินชี้ ขาดของวิศวกร
ผู้ออกแบบ โดยการยอมรับของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

• งานที่ไม่อยู่ในขอบเขตงานต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของงานระบบสุขาภิบาลภาคนี้ 
- แท่นสำหรับรองรับอ่างล้างมือในห้องส้วม 
- กระจกเงาต่างๆ  
- ห้องส้วมและประตู 
- สาย Feeder จาก  Main  Switch Board ในห้องไฟฟ้าไปยัง Load Centers ของระบบ

สุขาภิบาล 
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หมวดที ่21020  รายละเอียดทั่วไป 
 

หมวดที ่21021 
รายละเอียดทั่วไป 

 

• การดำเนินงานในภาคนี้  รวมถึงการจัดหาและติดตั้งทดสอบเครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
รวมทั้งการบริการดูแลการทำงานของเครื่องกลและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ที่จำเป็นในระหว่างการก่อสร้าง   
เพ่ือให้งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ ว่าจ้าง ดังที่แสดง
และชี้บ่งในแบบแปลนหรือข้อกำหนดหรือแบบไดอะแกรม  

 ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาล  ที่จะต้องติดตามและให้ความร่วมมือกับผู้รับจ้างด้านสถาปัตยกรรม 
โยธา เครื่องกล ไฟฟ้าและระบบอ่ืน ๆ  ในการก่อสร้างระบบสุขาภิบาล  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่จะต้อง
จ่ายให้หน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ เช่น กทม. หรือ การประปานครหลวง ตามขอบเขต
ของงาน  ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ชำระให้เองโดยตรง   และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นค่าประสานงาน ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ รวมทั้งค่าขอและติดตั้ง
มิเตอร์น้ำประปา ที่ระบุไว้ในแบบรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเพ่ือให้โครงการมีระบบสาธารณูปโภค
ครบถ้วนสมบูรณ์และแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ให้
ถือรวมอยู่ขอบเขตงานและสัญญาแล้ว 

• ให้ผู้ รับจ้างงานระบบสุขาภิบาลยึดถือแบบแปลน ( Drawings ) รายละเอียดข้อกำหนด ( 
Specifications ) ข้อกำหนดเพ่ิมเติม  ( Addendum )  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสร้าง
ระบบสุขาภิบาล  ในกรณีที่มีข้อแย้งใด ๆ  ในข้อกำหนดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ยึดถือคำ
ตัดสินชี้ขาดของวิศวกรผู้ออกแบบ   โดยการยอมรับของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

• งานที่ไม่อยู่ในขอบเขต   งานต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของงานระบบสุขาภิบาลภาคนี้ 
- แท่นสำหรับรองรับอ่างล้างมือในห้องส้วม 
- กระจกเงาต่าง ๆ  
- ห้องส้วมและประตู 
- สาย  Feeder  จาก  Main  Switch  Board  ในห้องไฟฟ้าไปยัง  Load  Centers  ของระบบ

สุขาภิบาล 
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หมวดที ่21023   
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง และคำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ และคนงาน 

  
1. คุณสมบัติของผู้รับจ้างงานสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย  

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเลือก และอนุมัติโดยวิศวกรผู้ออกแบบ หรือที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  
1.2 ผู้รับจ้างงานสุขาภิบาล จะต้องส่งประวัติผลงานของงานสุขาภิบาล มาให้พิจารณา   
1.3 ผู้รับจ้างงานสุขาภิบาล  จะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างใน  ขอบข่ายของงานระบบสุขาภิบาล

ทุกด้านตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดรายละเอียดของ  ระบบสุขาภิบาล  เช่น  งานเกี่ยวกับระบบ
น้ำประปา  ระบบระบายน้ำฝน  ระบบระบายน้ำเสีย  ระบบป้องกันอัคคีภัย  และระบบอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
ประสบการณ์ของงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลของผู้รับจ้าง  จะต้องได้รับอนุมัติและเป็นที่พอใจของ
วิศวกรผู้ออกแบบ  ผู้รับจ้างจะต้องมีประกาศนียบัตร  ใบรับรองผลงานที่ผ่านมา    

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจ้างวิศวกรที่มีใบรับรองจาก กว. ประสบการณ์ในงานด้านก่อสร้างระบบสุขาภิบาลและ
ป้องกัน อัคคีภัย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มาควบคุมงาน   

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีชื่อในบัญชีละทิ้งงาน  หรือมีผลงานที่ไม่ดีในงานระบบสุขาภิบาล  หรือระบบป้องกัน
อัคคีภัย ที่ผ่านมา   

1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือลักษณะเดียวกัน  โดยจะต้องจดทะเบียน
จากกรมพาณิชย์ กระทรวงพาณิชและจะต้องจดทะเบียน  โดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีจุดประสงค์
สำหรับทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างเท่านั้น  

 
2. คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ และคนงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน ในการก่อสร้างและติดตั้งวัสดุ  เครื่องกล  และอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์  โดยเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง หรือโดยการแนะนำของ
วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  ผู้รับจ้างจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน  และคนงานชุดเดิมตั้งแต่ เริ่มต้นจน
งานเสร็จสมบูรณ์  โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่และคนงานชุดเดิมจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร
ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อนที่จะดำเนินการ  
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หมวดที ่21024 
ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ ์

                          
1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานตัวอย่างสำหรับเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนที่ติดตั้งดังนี้ Valves, 

Escutcheons ท่อทุกชนิดข้อต่อต่างๆ  ตะแกรงระบายน้ำช่องทำความสะอาด Traps ที่แขวน และที่รองรับท่อ  
ฐานรองรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอ่ืน ๆ  

  
2. รายการที่ระบุต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนการติดตั้ง   

   2.1  ท่อและอุปกรณ์ และส่วนประกอบในระบบท่อทุกชิ้น   
   2.2  ตะแกรงระบายน้ำ รวมถึงตะแกรงระบายน้ำที่พ้ืน ตะแกรงระบายน้ำฝน ช่องทำความสะอาดแทรป 
    ( Trap )  
   2.3  Valves, Vacuum Breakers, Shock Absorbers และอ่ืนๆ   

    2.4  เครื่องสูบน้ำต่างๆ  เครื่องจักรกล วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนระบบควบคุมทั้งหมดที่ใช้ใน
ระบบสุขาภิบาล   

 
3. รายการที่ต้องการประกาศนียบัตรและใบรับรองแนบมา  คือ  ท่อต่าง ๆ  ข้อต่อต่าง ๆ  Valves  เครื่องจักรกล

และอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ  จะต้องมีประกาศนียบัตรและใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต หรือสถาบันที่ได้รับความ
เห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ  

  
 
 

หมวดที ่21025  
การรับประกัน 

                             
1.   ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันโดยลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าของงานว่างานต่าง ๆ ทั้งหมดที่ติดตั้งนั้นปราศจาก

ข้อบกพร่องใด ๆ  ทั้งสิ้น และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ทุกชิ้นเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ทุกประการ  
  
2. ถ้าภายในระยะเวลา 2 ปี  หลังจากวันรับรองที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ถ้ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจากงานฝีมือ

หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  เกิดชำรุด  ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขตลอดจนการเปลี่ยนวัสดุให้เรียบร้อย  โดย
ไม่คิดจ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้นจากเจ้าของงาน  

  
3. หากพ้นเวลาที่กำหนดให้แล้วผู้รับจ้างยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะจ้างผู้ อ่ืนมา

ดำเนินการ  โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  
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หมวดที ่21030 
แนวความคิดด้านวิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาล 

3. งานระบบสุขาภิบาล 

1.1  ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ 
 ระบบสุขาภิบาลจะถูกออกแบบให้สอดคล้องตามความต้องการของข้อกำหนดกฎหมายและ

มาตรฐานต่างๆ ดังระบุข้างล่างนี้ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
National standard plumbing code 
International Building Code (IBC) 
American Society of Plumbing Engineers (ASPE) 
Plumbing and Drainage Institute (PDI) 
กปน. การประปานครหลวง 
คพ. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
มอก. สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สวล. สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  และมีแนวคิดหลักในการออกแบบระบบต่างๆ ดังนี้ 
- ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 
- ถูกหลักสุขอนามัยในการใช้งาน 
- ระบบมีความแข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบ 
- ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้ดูแลบำรุงรักษา 

 1.1.1  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินจำนวนผู้ใช้อาคารและปริมาณน้ำใช้ 

   ในการประเมินปริมาณการใช้น้ำ และการออกแบบระบบ จะถูกออกแบบตามค่าต่างๆ
ดังนี้ 

ส่วนสำนักงานและบริการ   75  ลิตร/คน/วัน 
ส่วนห้องประชุม    50  ลิตร/คน/วัน 
ส่วนร้านค้า     40  ลิตร/คน//วัน 
ส่วนออกกำลังกาย        60  ลิตร/คน/วัน 
ส่วนห้องครัว    65  ลิตร/ตร.ม./วัน 

 
 

1.1.2   ระบบน้ำประปา 

ค่าแรงดันที่จุดใช้งาน 1.5-3.5   bar. 

ความเร็วออกแบบในเส้นท่อน้ำ 1.2 -2.4  เมตร / วินาที 
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 1.1.3   อัตราการไหลของสุขภัณฑ์และแรงดันใช้งาน 

 
FIXTURE SUPPLY OUTLET SERVIGN 

FLOW  
RATE 
(gpm) 
 

FLOW 
PRESSURE 
(psl) 

Bathtub, balanced-pressure, thermostatic or 
combination balanced-pressure/thermo-sthtic mixing 
valve 

4 20 

Bider, thermostatic mixing valve 2 20 
Combination fixture 4 8 
Dishwasher, residential 2.75 8 
Drinking fountain 0.75 8 
Laundry tray 4 8 
Lavatory 2 8 

Shower 3 8 
Sillcock, hose bibb 5 8 
Sink, residential 2.5 8 
Sink, service 3 8 
Urinal, valve 12 25 
Water closet, flushometer tank 1.6 20 
Water closet, flushometer valve 14-40 10-20 
Water closer, tank, close coupled 3 20 
Water closet, tank, one piece 6 20 

For SI : I pound per square inch = 6.895 kPa, 
  I gallon per minute = 3.785 Lim. 

a. For additional requirements for flow rates and quantities, see Section 604.4 

Notes:      All flow rate design will be according to the equipment selected by 
Interior 

1.1.4 ระบบระบายน้ำฝน 

ความเข้มน้ำฝน  : ค่าออกแบบสำหรับอัตราการตกของน้ำฝนจะใช้รอบปีที่จะเวียน
กลับมาเกิดซ้ำอีกเท่ากับ 25 ปี ที่ Duration time 15 นาที เพ่ือป้องกันน้ำท่วมโดยใช้
อัตราการตกของน้ำฝนเท่ากับ 200 มม./ชม.  

ความเร็วในเส้นท่อระบายน้ำ 0.6 – 2.0   เมตร / วินาที  

1.1.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย 
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 คุณภาพน้ำเสียเข้าสู่ระบบ            BOD from building (soil pipe ) ≤250 mg/L 
    BOD from building (waste pipe) 

≤175mg/L BOD from building (Kitchen 
waste pipe)    ≤1200 mg/L   BOD mixed 
≥ 460 mg/L 

  BOD mixed ≥ 460 mg/L 

  คุณภาพน้ำเสียออกจากระบบ  BOD from building (soil pipe ) ≤20 mg/L 
   SS≤30 mg/L 
 1.1.6   ระบบสระว่ายน้ำ 

        - ไม่มีระบบสระว่ายน้ำ 

3.1.7 ระบบน้ำร้อน 
         - เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 4 KW. (จัดหาโดยผู้อ่ืน) 

1.1.8  ระบบ LPG Gas 

        - Working pressure Medium pressure  0.32-0.8 kg/cm2 (3.5 – 11.4psi) 

 1.1.9 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Emergency power supply) 

จัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินในกรณีไฟดับสำหรับอุปกณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- เครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน (Package booster pump) 
- ระบบบำบัดน้ำเสีย  (Wastewater treatment plat )  
 

1.2  ระบบการส่งจ่ายน้ำประปา 

ระบบน้ำประปาในโครงการใช้น้ำประปาจากระบบประปาเดิมของโครงการ  โดยต่อเข้ากับถังเก็บ
น้ำ คสล. ใต้ดิน บริเวณห้องเครื่องที่ชั้น 1 โดยมิเตอร์น้ำเข้าโครงการมีขนาด 40 มิลลิเมตร และ
ติดตั้ง Strainer ก่อนเข้ามิเตอร์น้ำ 

ถังเก็บน้ำ คสล. ใต้ดินจะแบ่งเป็น  2 ถัง เพื่อง่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและในกรณีทีต่้องการล้าง
ถังน้ำ โดยคิดเป็นปริมาตรน้ำใช้ในโครงการรวมเป็นระยะเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า 1 วัน คิดเป็น 
ปริมาตรถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินรวมของโครงการ 82.47 ลบม. 

ถังเก็บน้ำประปา คสล. ใต้ดิน จัดเตรียม และติดตั้งอุปกรณ์, บันได, อุปกรณ์ตรวจสอบระดับน้ำ 
(Electrode switch) และ อุปกรณ์แสดงค่าระดับน้ำ (Water level Indicator) ในถังน้ำสำหรับ
บันไดให้ใช้เป็นวัสดุ Stainless  

ถังน้ำประปาต้องติดตั้งฝาถังน้ำอย่างน้อย 2 ฝา โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 800 x 800 mm. เพ่ือ
สามารถลงไป service ถังน้ำได้สะดวก 
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การส่งจ่ายน้ำให้แก่จุดใช้น้ำในส่วนอาคาร จะจ่ายน้ำประปาจากชั้น 1-4 จะส่งผ่านโดยปั๊มน้ำเพ่ิม
แรงดัน (Package Booster Pump) ที่ติดตั้งในห้องเครื่องสูบน้ำชั้น 1  Booster Pump เป็น
แบบ Vertical Multistage  pump  โดยมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า  65 เปอร์เซ็นต์  

การเลือก PUMP ต้องเลือกจุดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด Best Efficiency Point (BEP ) 

ค่าความดันที่จุดใช้งานจะออกแบบให้อยู่ในช่วง 1.5 – 3.5 บาร์ (21.75 – 50.75 psi)   

จัดเตรียม Automatic air vent ไว้บริเวณชั้นบนสุดของท่อจ่ายน้ำจาก Booster pump เพ่ือ
สำหรับระบายอากาศในเส้นท่อเพ่ือไม่ให้เกิด Air lock ในระบบท่อน้ำ 

ทั้งนี้หากมีส่วนอ่ืนใดที่อาจเกิด Air lock เนื่องจากการติดตั้ง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้ต้องไม่คิดเป็นงานเพิ่ม 

จัดเตรียมก๊อกน้ำและ Floor drain บริเวณห้องเครื่องสูบน้ำ  เพ่ือใช้งานทำความสะอาด และใช้
งานทั่วไป  

จัดเตรียม ก๊อกน้ำและ Floor drain ในห้อง Janitor และห้องพักขยะ ทุกห้อง 

จัดเตรียมช่อง service อุปกรณ์ วาล์วน้ำประปาในห้องน้ำทุกห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 x 300 
mm. บริเวณฝ้าเพดาน  โดยรูปแบบให้ประสานงานกับผู้ออกแบบงานตกแต่งภายในและ
สถาปนิกโครงการ 

ในการติดตั้งท่อน้ำประปาต้องหลีกเลี่ยงการติดตั้งท่อเดินผ่านห้องไฟฟ้าและห้องควบคุมต่างๆ 

จัดหาและติดตั้ง Concrete pad หนา 10 cm. สำหรับอปุกรณ์ดังต่อไปนี้ 
- เครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน 
- อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จำเป็น 
- จัดหาและติดตั้ง Inertia base, Spring vibration isolator, Neoprene pad  
ตามมาตรฐานผู้ผลิต สำหรับเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 

ท่อน้ำประปาที่ติดตั้งชั้นดาดฟ้าและที่ติดตั้งภายนอกอาคารให้ดำเนินการทาสีกันสนิมและสี
ป้องกัน UV ตามมาตรฐาน  (Class C3) 
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       จัดหาและติดตั้ง Water tank level indicator complete with probe or ultrasonic sensor 
 
       วาล์วต่าง ๆ ที่ใช้ขนาด 65 mm. ลงมา ให้ใช้แบบเกลียว ขนาดมากกว่า 65 mm.  ขึ้นไป ให้ใช้ Butterfly 
Valve 
  
       มิเตอร์น้ำเป็นชนิดติดตั้งแนวนอนขนาดตามระบุในแบบ วาล์วควบคุมมิเตอร์น้ำมี 2 ชุด  ติดตั้งก่อนและหลัง
มิเตอร์น้ำ 

 
1.3  ระบบน้ำร้อน 

- เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 4 KW. (จัดหาโดยผู้อ่ืน) 
 

1.4  ระบบน้ำดื่ม 
- ไม่มีระบบนำ้ด่ืม 

1.5 ระบบการรวบรวมน้ำทิ้ง, น้ำโสโครก และระบายอากาศ 

ท่อในระบบรวบรวมน้ำทิ้งแบ่งแยกออกเป็น  4 ประเภทคือ ท่อน้ำทิ้ง (W), ท่อน้ำโสโครก (S),  
และท่ออากาศ (V) และท่อน้ำทิ้งจากครัว (KW) 

ท่อน้ำทิ้ง (W), น้ำโสโครก (S) ในแต่ละชั้นจะทำหน้าที่รวบรวมน้ำเสียจากห้องน้ำเข้าสู่ ท่อระบาย
น้ำทิ้งและท่อน้ำโสโครกแนวดิ่ง(Waste stack and Soil stack) และไหล Gravity ไปสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียส่วนกลางต่อไป  

ท่อน้ำทิ้ง (W), น้ำโสโครก (S) ทั้งหมดท้ังท่อ Branch และท่อในแนวดิ่งให้ใช้ท่อ PVC. Class 8.5 

การระบายน้ำเสียของอาคารใช้ระบบระบายน้ำแบบระบบแยก  โดยท่อน้ำทิ้ง  และท่อน้ำโสโครก
จากสุขภัณฑ์ในห้องน้ำจะแยกออกจากกันเพ่ือป้องกันปัญหาการอุดตัน และปัญหาเรื่องกลิ่น



  
 
 

5-15 

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

รบกวน 

ท่อน้ำทิ้งที่ชั้น 1 แยกจากท่อน้ำทิ้งจากชั้น 2-4 เพ่ือป้องกันปัญหาของเสียจากชั้นอ่ืนย้อนเข้า
สุขภัณฑ์ในห้องน้ำชั้น 1  

ท่อระบายอากาศจากบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งท่ออากาศเหล่านี้ จะต่อไปยังช่องระบายอากาศเหนือ
ระดับหลังคา 

นอกจากระบบท่อแล้ว  ยังมีอุปกรณ์ประกอบต่างๆเช่นที่ดักกลิ่น , ที่ระบายน้ำทิ้งที่พ้ืน, ช่องล้าง
ท่อที่พ้ืน  และช่องล้างท่อ  ซึ่งจะจัดให้มีตามที่ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการรักษา 

ในการติดตั้งท่อระบายน้ำเสียต้องหลีกเลี่ยงการติดตั้งท่อเดินผ่านห้องไฟฟ้า 

ติดตั้ง Flexible connect  ที่ท่อน้ำเสียส่วนที่ติดตั้งภายนอกอาคารและบริเวณท่อเข้า-ออกถัง
บำบัดน้ำเสีย 

จัดหาและติดตั้ง Floor Drain ชนิด P-TRAP ภายในห้องน้ำต่างๆ  แต่ในส่วนห้องน้ำที่ชั้น 1 จะ
ติดต้ังเป็น Floor Drain ชนิด BELL-TRAP 

การติดตั้งท่อระบายน้ำเสียให้ติดตั้งที่ Slope ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ท่อขนาด 65mm. หรือ เล็กกว่า     Slope  1: 50 
ท่อขนาด 80 – 150mm. หรือ      Slope  1: 100 
ท่อขนาดใหญ่กว่า 150               Slope  1: 100 

จัดเตรียม clean out สำหรับท่อน้ำเสียแนวนอนบริเวณที่มีการหักเลียวของท่อและทุกระยะไม่
เกิน 15 เมตร ขนาดของ clean out ต้องเป็นไปตามระบุในแบบหรือสอดคล้องกับรายระเอียดที่
ระบุไว้ตาราง clean out size    

 จัดเตรียม Clean out  ที่ท่อน้ำเสียแนวดิ่งแต่ละท่อที่ชั้นล่างสุดเพ่ือสำหรับ service ในกรณีที่
ท่อตันบริเวณ ชั้นล่างสุด 

จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ดักกลิ่น (เช่น U-Trap) ที่ท่อน้ำเสีย W (Main) ก่อนเชื่อมต่อลงถังบำบัด  

ให้มีบ่อดักกลิ่นและแยกท่ออากาศสำหรับห้องน้ำชั้น 1 
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• The critical distance at which the hydraulic jump may occur varies from 

immediately at the stack fitting to 10 times the diameter of the stack 
downstream. Less hydraulic jump      
 

     SUBMERSIBLE SEWAGE AND DRAINAGE PUMPS  

Submersible sewage and drainage pumps shall be installed in sump pits and 
shall consist of discharge connection, galvanized steel guide rail, galvanized chain 
and lifting handle as per detail.  Pump efficiency shall not be less than 25%. 

Materials shall be as follows: 
• Casing  - High  grade grey cast iron with internal sea water 

corrosion resistant coating 
• Impellers  - Non-clog type abrasion resistant cast iron  
• Shaft  - Stainless steel. 
• Seal  - Double mechanical seal. 
• Bearings  - Ball thrust type, grease lubricated 
• Maximum speed-  As shown on the Equipment Schedule/Drawing 
• Nut and bolts - Stainless steel 

Level switches (high/low levels alarm and indications) shall be supplied and 
installed in the sump pits for the proper operation of the pumps and as 
indicated on the drawings. The switches shall be the mercury float switch type.  
The lead-lag selection of pumps shall be changed automatically after each cycle. 

Attention shall be paid to the internal dimensions of the sump pits and covers 
when selecting pumps.  

Protection shall be to IP 68. 

Motors shall have class F insulation inside the casing to prevent water ingress. 
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Pump discharge pipework, vents, control and power wiring and associated 
conduit shall be provided.  Three spare packings shall be provided for each 
pump.  

The installations shall be complete with the following accessories: 
• Seal monitor in oil chamber for leakage checking. 
• Thermal switches to protect over heating of the motor. 
• Automatic control box. 
• Cable of sufficient length for connection of the control box to the pump. 
• A.C. alarm bells. 
• Cable holders. 

              1.6   ระบบการรวบรวมน้ำฝน 

จดัเตรียมช่องระบายน้ำฝนโดยกระจายไปตามพ้ืนที่รับน้ำฝนในแต่ละชั้นและดาดฟ้า และรวบรวม
เข้าสู่ท่อน้ำฝนแนวดิ่งโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงและต่อเชื่อมเข้ากับระบบระบายน้ำฝนภายนอก
อาคารซึ่งจะออกแบบให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่  หรือแบบสถาปัตย์  โดยจะจัดให้มีบ่อพักรางระบาย
น้ำพร้อมตระแกรงดักขยะท่ีตำแหน่งทางออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ 

ค่าออกแบบสำหรับอัตราการตกของน้ำฝนจะใช้รอบปีที่จะเวียนกลับมาเกิดซ้ำอีกเท่ากับ 25 ปี  

ความเร็วมนเส้นท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่าง   0.6 -2.0   เมตร/วินาที   โดยท่อระบายน้ำเป็นท่อ 
RCP 

ติดตั้ง Flexible connect  ที่ท่อน้ำฝนส่วนที่ติดตั้งภายนอกอาคารระหว่างอาคารและบ่อพักน้ำ 

จัดเตรียมประตูน้ำเพ่ือป้องกันน้ำท่วมในกรณีที่ไม่สามารถระบายน้ำสู่สารธารณะได้หรือกรณีน้ำ
ท่วมภายนอกโครงการและดำเนินการระบายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำแทน  

ท่อขนาด Dia. 200mm กรณีเป็น FCO หรือ CO. ให้ใช้ขนาด Dia.150 mm /ท่อขนาด Dia. 
150 mm กรณีเป็น FCO หรือ CO. ให้ใช้ขนาด Dia.100 mm 

Floor Drain บริเวณระเบียง ให้คิดรวมอยู่ในงานสุขภัณฑ์ 

 1.7  ระบบบำบัดน้ำเสีย 

• ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโครงการเป็นระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยรับน้ำเสียจาก
ห้องน้ำบริเวณในอาคาร  ทั้งนี้น้ำทิ้งจากครัวจะไหลเข้าสู่ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) 
ก่อนไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป  ส่วนน้ำทิ้งจากห้องน้ำจะไหลเข้าสู่กระบวนการ
บำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ โดยใช้เป็นระบบ AS โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ Septic Tank, 
Equalization Tank, Aeration tank,  Sedimentation Tank จากนั้นได้น้ำทิ้งผ่านการ
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บำบัดคุณภาพผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศ   กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ   

จัดเตรียมถังดักไขมันสำเร็จรูป มีความจุไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ของปริมาณน้ำเสีย และกำจัด
ไขมันออกก่อนและระบายลงสู่ท่อรวบรวมท่อน้ำเสีย ไปถังบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 
โดยจัดเตรียม 

ถังดักไขมันสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส ชนิดติดต้ังใต้ถนน ความจุ 6 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง 

ถังดักไขมันสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส ชนิดวางใต้อ่างล้างจาน ความจุ 40 ลิตร จำนวน 6 ถัง 

 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส ชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ สามารถรองรับน้ำเสีย 

 ไดไ้ม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม./วัน (BODin ≥ 460 mg/L. ,BODout ≤ 20 mg/L.) จำนวน 1 ถัง 

• ติดตั้ง Guide rail, chain, bolt and nut สำหรับ เครื่องสูบน้ำเสียโดยให้ใช้เป็น stainless 
SS316 

• ฝาถัง ø 0.8 ม. (Cast iron heavy duty Double Seal) 

- ฝาถังที่ติดตั้งบริเวณลานจอดรถ ใช้ฝาถังที่รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 12.5 ตัน 

- ฝาถังที่ติดตั้งบริเวณถนนในโครงการ ใช้ฝาถังที่รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน 

• ท่อที่ใช้ภายในบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ใช้ท่อ PVC class 8.5 
 
1.8 ระบบแก๊ส LPG 
 ระบบแก๊ส LPG จะเป็นแบบใช้สถานีแก๊สส่วนกลางจำนวน 1 สถานี มีถังแก๊สขนาด 48 kg. 

จำนวน 4 ถัง สำหรับร้านอาหาร ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานประมาณ 3-4 วัน โดยจัดเตรียม
เครื่องต้มก๊าซ (Gas Vaporizer) ในสถานีจ่าย รวมทั้งระบบท่อจ่ายแก๊ส LPG เพ่ือส่งจ่ายแก๊สไป
ยังครัวของร้านอาหารต่างๆ  
ระบบตรวจจับแก๊สรั่วและอุปกรณ์ตัดการจ่ายแก๊ส จะถูกจัดเตรียมไว้ที่สถานีแก๊สส่วนกลางและ
ทุกครัวของร้านขายอาหาร 

 มีการติดตั้งแก๊สมิเตอร์และอุปกรณ์ลดแรงดันให้กับทุกครัวของร้านอาหาร  
โซลินอยด์ วาล์วของอุปกรณ์ตัดการจ่ายแก๊สในกรณีฉุกเฉิน เป็นวัสดุแบบป้องกันการระเบิด 
(Explosion Proof) 
การจัดเตรียมท่อจ่ายแก๊ส สำหรับร้านค้าย่อยที่เป็นร้านอาหารโดย จะจัดเตรียมท่อ LPG และปิด
ปลายไว้ทุกร้าน  
Emergency shut off  valve with manual operate provided at both LPG station and 
Main entry point to kitchen. 
Gas leak detectors provided with indicator panel &Buzzer .Provision in both local 
and also remote to security office. 
Gas leak Detectors linked to the solinoid  valve of the emergency shut-off 
system. 
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LPG Station shall be completed with concrete plint, electric evaporizer, oil filter 
,Changeover ,pressure guage ,check ball valve and etc. 

 ระบบแจ้งเตอืนต่างๆ ในระบบ Gas ให้ส่งสัญญาณไปที่ระบบ Fire alarm ด้วย 
 
1.9     ระบบน้ำพุ, น้ำล้น 

- ไม่มีระบบน้ำล้น 
 

1.10     ระบบสระว่ายน้ำ 
- ไม่มีระบบสระว่ายน้ำ 

1.11    ระบบรดน้ำต้นไม้ 

- ไม่มีระบบรดน้ำต้นไม้ 

1.12 วัสดุงานท่อระบบสุขาภิบาล 
วัสดุท่อต่าง ๆ ที่ใช้ในงานระบบสุขาภิบาล เป็นดังระบุข้างล่างนี้ 
• ท่อประปา 
    -  ท่อแนวดิ่งในอาคาร (UP FEED),        ท่อPP-R SDR11(PN10)FASER COMPOSITE           

                           (DOWN PEED)                                 
  -   ท่อ Branch ในอาคาร /Branch แนวดิ่ง,   ท่อPP-R SDR11(PN10)FASER COMPOSITE           
       ท่อน้ำประปาในห้องพัก    
  -   ท่อภายนอกอาคาร    ท่อ HDPE PN10 DIN 8074, 8075   
        ทาสีกัน UV 
  -   ใต้ดิน     ท่อ HDPE PN10 DIN 8074, 8075 

-   ท่อน้ำประปาจากการประปาบนดิน  ท่อ HDPE PN10 DIN 8074, 8075 
• น้ำทิ้งจากครัว (kw)    ท่อ PVC ชั้น 8.5    
• ท่อน้ำทิ้ง (w) และท่อน้ำโสโครก (s)  ท่อ PVC ชั้น 8.5 
• ท่อน้ำทิ้ง (w) และท่อน้ำโสโครก (s)  ท่อ PVC ชั้น 8.5 
       สำหรับห้องน้ำห้องพัก    
• ท่ออากาศ     ท่อ PVC ชั้น 8.5 
• ท่อน้ำฝน                              

  -  ภายในอาคาร     ท่อ PVC ชั้น 8.5 
  -  ภายนอกอาคาร     ท่อเหล็กอาบสังกะสี, GSP Class M 
  -  ท่อระบายน้ำฝนรอบโครงการ  ท่อ RCP 

• ท่อระบบน้ำพุและน้ำล้น ท่อ PVC ชั้น 13.5 
• ท่อระบบรดน้ำต้นไม ้ ท่อ HDPE PN10 DIN 8074, 8075 

 
สำหรับท่อน้ำเสีย (S,W, KW,SW) และท่อระบายน้ำฝน (RL) ที่ติดตั้งฝังดินภายนอกห้องน้ำ / 
ภายนอกอาคาร ทั้งส่วนที่มีแรงดัน และ ไม่มีแรงดันจะใช้เป็น ท่อ HDPE PN 6 
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หมายเหตุ  ขนาดท่อน้ำต่าง ๆ ที่ระบุในแบบเป็นขนาด Nominal Size (ND) ทั้งนี้ในการ
เสนอราคาท่อน้ำต่าง ๆ ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายใน (ID) ไม่น้อยกว่าขนาดที่
ระบุในแบบ 
 
Valve Rating Pressure Class 
Sewage & Drainage System 125 psig  
Cold, Hot & Softened Water System 200-250 psig 
Fuel Oil System 150 psig 
Fire Protection System 175-300 psig  

Fire Protection System (In pump room ) 300 psig  
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หมวดที ่21040  ขอบเขตวิศวกรรมงานระบบป้องกันอัคคีภัย 
 

หมวดที ่21041 
แนวความคิดด้านวิศวกรรมงานระบบป้องกันอัคคีภัย-ท่อยืน 

 

 1.1 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ 
ระบบดับเพลิงจะถูกออกแบบให้สอดคล้องตามความต้องการของข้อกำหนดกฎหมายและ
มาตรฐานต่าง ๆ ดังระบุข้างล่างนี้ 
• กฎหมายควบคุมอาคาร 
• มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
• National Fire Protection association (NFPA) 

  
 1.2  ระบบท่อยืน 

ออกแบบระบบท่อยืน ( Stand pipe system )ของอาคารเป็นแบบประเภทที่ 1 และ 3  (Class 
I & III ) 

ระยะการทำงานของตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงซึ่งมีระยะ 30 เมตร และรวมกับรัศมีการฉีดพ่นอีก 6 
เมตร ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของอาคาร 

ภายในตู้น้ำดับเพลิง (FHC) ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิด Hose reel ขนาด  1 “ , quick 
coupling with cap and chain ขนาด 2 1/2”, ถังดับเพลิงเคมี ชนิดผงเคมีแห้งขนาด 4.5Kg 
Class 6A:20B:C ระยะความสูงของตู้น้ำดับเพลิงต้องติดตั้งสูงอย่างน้อย 0.8 เมตร จากพ้ืน  

หัวรับน้ำดับเพลิงจากภายนอกตามติดตั้งตำแหน่งที่แสดงในระบบ และอ้างอิงมาตราบาน B5336 

ติดตั้ง Fire hose cabinet บริเวณที่แรงดันมากกว่า 6.9 bar. ให้ติดตั้งชุดวาล์วลดแรงดันหรือ 
restricting valve ที่ Hose Valve และติดตั้ง PRV ที่สำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง เพ่ือลดแรงดัน
ไม่ให้เกิน 6.9 bar. 

Fire Hose Cabinet จัดทำจากวัสดุเหล็ก No.18 Heavy guage.ส่วนที่เป็นเฟรมหนาไม่น้อยกว่า  
2 mm. 

 
 1.3 ถังดับเพลิง 

ถังดับเพลิงมือถือเป็นชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4.5 กิโลกรัม Class 6A:20B:C ซึ่งจะมีอยู่ในตู้สายฉีด
น้ำดับเพลิงและเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ป้องกัน เพ่ือให้ระยะการทำงานของถังดับเพลิงมือถือ  ซึ่งมีระยะ 
22.5 เมตรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของอาคาร 
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ถังดับเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6.8 กิโลกรัม ถูกจัดเตรียมสำหรับห้องเครื่อง
ไฟฟ้า MDB,ห้องเครื่องลิฟท ์และ ห้องเครื่อง 

ถังดับเพลิงมือถือ ABC , CO2 ใช้ตามมาตราฐาน มอก. ( CO2 ผลิตในประเทศ) 
 

1.4  ระบบ FIRE BARRIER 

ติดตั้ง FIRE BARRIER บริเวณช่องท่อ ไฟฟ้า,ช่องท่อระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย, 
ช่องท่อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และบริเวณที่อุปกรณ์งานระบบเจาะผ่านผนังกันไฟ 
เพ่ือป้องกันไฟลามไปชั้นอื่น ๆ โดยต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. 

               1.5  วัสดุงานท่อระบบดับเพลิง 

 วัสดุงานท่อต่าง ๆ ในระบบดับเพลิงจะออกแบบตามรายละเอียดที่ระบุข้างล่างนี้ 
• ท่อยืน และตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง   ท่อเหล็กดำชนิด ERW, SCH.40, Grade A 

or B 
• ท่อระบบกระจายน้ำดับเพลิง   ท่อเหล็กดำชนิด ERW, SCH.40, Grade A 

or B 
• ท่อ pressure Sensing line  ท่อทองแดง หรือ SS300 
• ท่อน้ำมันเครื่องยนต์   ท่อเหล็กดำชนิด ERW, SCH.40, Grade A 

or B 
• ท่อน้ำทิ้ง     ท่อเหล็กอาบสังกะสี Class M 
• ท่อดับเพลิงภายนอกอาคารฝังดิน  ท่ อ เ ห ล็ ก ช นิ ด ERW, SCH40, Grade 

     A w/ corrosive Protection / ท า ฟ ลิ้ น
โค๊ตแล้ว 
     พันด้วยผ้าดิบชุปฟลิ้นโค๊ตแล้วทาด้วย 
     ฟลิ้นโค๊ตอีกชั้นหนึ่ง   

• Floor to floor fire barrier         2 hours fire rated material 
• Wall to wall fire barrier          2 hours fire rated material 
• ท่อ Test & Drain        GSP. Class Medium             

     -  Threaded  Class Medium 
     BS 1387 : 1985  Galvanized  

Malleable Iron Fitting BS.21:1973 
-  Flanged Ends Galvanized Fittings 

BS 10, BS 4504 : 1967  
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SECTION 22000  วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาล 
 

หมวดที ่22010 
ระบบน้ำประปา 

  
 ข้อกำหนดทั่วไป  
 งานในภาคนี้รวมถึงการเดินท่อใต้ดิน   โดยต่อจากท่อน้ำประปาของการประปาฯ  ผ่านมาตรวัดน้ำเข้ากับถังเก็บ

น้ำ ประปาของอาคาร  ท่อเมน  ท่อในแนวดิ่ง  Valve  Outlets,  Shock   Absorbers,  Air  Chambers,  
Vacuum Breakers  และการต่อท่อน้ำประปาเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  รวมถึง
มาตรน้ำ ( Main Water Meter)  และการขออนุมัติจากการประปาฯ  ในการจ่ายน้ำเข้าอาคาร   

1.1 จะต้องเผื่อให้มีการขยายตัวและหดตัวของท่อต่าง ๆ ตรงจุดที่มีการต่อท่อแยกไม่ว่าจะเป็นแนวนอน ท่อ
น้ำขึ้นลง หรือท่อเข้าอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม  จะต้องมี  Expansion  Devices  เผื่อไว้ให้เพียงพอ
สำหรับการยืดและหดตัวของท่อเมน  ท่อข้ึนลง  และท่อตรงที่จำเป็น   

1.2 การต่อท่อจากท่อเมนมายังท่อน้ำขึ้น และจากท่อเมน, ท่อน้ำขึ้น  ไปยังท่อแยกจะต้องมี  Expansion  
Devices สำหรับการยืดหดของท่อ   

1.3 จะต้องมีที่ยึดติดตั้งบนทุกเส้นท่อ   เพ่ือควบคุมการขยายตัวของท่อและตามความจำเป็นของการใช้งานที่
ยึด จะต้องเป็นแบบที่ได้รับอนุมัติจากวิศวกรจะต้องใช้แผ่นตะกั่วขนาด 6 ปอนด์ พันรอบท่อก่อนทำ
การยึด   

1.4 วาล์วต่าง ๆ  ที่ใช้ในการควบคุมระบบน้ำประปาในท่อเมน ท่อน้ำขึ้นลง และท่อแยก  ต้องเป็นไปตาม
แบบและรายการที่กำหนดไว้  ท่อแยกทุกท่อและสำหรับท่อน้ำทุกชนิดที่ต่อไปยังสุขภัณฑ์   หรือกลุ่ม
ของสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องมีวาล์ว   วาล์วเหล่านี้จะต้องจัดรวมกลุ่มเข้าด้วยกันและ
ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกเพ่ือควบคุมการไหลของน้ำและสะดวกต่อการซ่อมแซมวาล์วขนาดตั้งแต่  
3”  ขึ้นไปแบบมีหน้าจานสำหรับต่อ      

1.5 จัดหาและติดตั้ง  Vacuum  Breakers  บนก๊อกน้ำ  และท่อน้ำที่จ่ายน้ำไปยังอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับท่อน้ำ
ในระดับต่ำกว่าขอบบนของอุปกรณ์   

1.6 Vacuum  Breakers สำหรับ Hose Bibb จะต้องเป็นทองเหลืองหล่อชิ้นเดียว พร้อมวาล์วที่เป็นยางแยก
ต่างหาก ทางออกเป็นเกลียวตัวผู้ขนาด  3/4”  เป็นแบบที่ต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกร  Vacuum  
Breakers   ที่ใช้กับท่อที่ชุบโครเมี่ยม   ต้องเป็นโครเมี่ยมเหมือนกัน   

1.7 ขนาดของท่อย่อยแยกเข้าสุขภัณฑ์ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าที่แสดงไว้ในแบบ หรือเป็นตามแบบของผู้ผลิต
อุปกรณ์นั้น ๆ  พร้อมวาล์วทุกชนิด ยกเว้นโถส้วม และโถปัสสาวะที่ใช้  Flush  Valve  

1.8 การเดินท่อต้องให้เป็นแนวเส้นตรงที่สุดเท่าจะทำได้  โดยทั่วไปให้เดินท่อทำมุมหรือขนานกับกำแพง หรือ
เข้าแนวกันกับท่ออ่ืน ๆ  เว้นระยะห่างกันอย่างสม่ำเสมอเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ท่อใน
แนวดิ่งต้องให้ดิ่งจริง ๆ   ท่อในแนวนอนต้องมีระดับลาดเอียง   

1.9 ท่อ และข้อต่อต่าง ๆ  ที่ยังต่อไม่เสร็จจะต้องอุดปลายไว้ด้วยเหล็กอาบสังกะสี  เพ่ือกันผงปูน ฯลฯ ลงไป
อุดตันในท่อ จะถอดเมื่อต้องการต่อท่อเท่านั้น   

1.10 หน้าจาน  การต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ  ต้องใช้หน้าจานหรือยูเนี่ยน   
1.11 SHOCK ABSORBERS :   
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1.11.1 จัดหาและติดตั้ง  Shock  Absorbers  เข้ากับท่อน้ำประปาในแนวระดับที่ส่งน้ำไปยังเครื่อง
สุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่มีวาล์วเปิดปิดเร็วซึ่งระบุไว้ในแบบแปลนหรือที่จำเป็นต้องติดตั้ง  

1.11.2 Shock  Absorbers  หรือ  Water  Hammer  Eliminators  จะต้อง  เป็นแบบทำด้วย
ทองแดง หรือเหล็กไร้สนิมภายในประกอบด้วยก๊าซที่ถูกอัดไว้แยกจากน้ำด้วยลูกสูบหรือ  
Elastomer  Bellow  มี  Flow Control Orifice ขนาดของ  Housing  และการติดตั้ง
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด  Plumbing,  And Drainage  Institute  
Standard  P.D.L. - WH 201   

1.12 ในการเสนออนุมัติวัสดุเครื่องสูบน้ำผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการคำนวณ HEAD ที่คำนวณจาก 
SHOP DRAWING แนวการติดตั้งจริงตามสภาพหน้างานจริง กรณีพบว่ารายการคำนวณค่าที่ได้น้อย
กว่าที่แบบกำหนดให้ยึดถือค่าจากแบบ  สำหรับกรณีที่ค่าคำนวณที่ได้มากกว่าที่แบบกำหนด ให้ผู้รับ
จ้างดำเนินการเลือกใช้ค่า HEAD จากการคำนวณจริง และต้องแนบ  Performance Curve  ของ
เครื่องสูบน้ำมาด้วยจุดที่เลือกสำหรับการใช้งานควรอยู่ในบริเวณกลางของ  Curve  ซึ่งเป็นจุดที่
เครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพสูงและมีความยืดหยุ่นเมื่อปริมาณน้ำ  ( Flow  Rate )  และความดัน
เปลี่ยนไปได้มากที่สุด  โดยเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนด เป็น
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   

1.13 ให้ติดตั้ง Flexible Connection ที่ท่อด้านส่งและด้านดูดกลับใกล้ตัวเครื่องสูบน้ำให้มากที่สุด ใน
ลักษณะที่ป้องกันการสั่นสะเทือนจากเครื่องสูบน้ำส่งผ่านไปที่ท่อน้ำของระบบ 

1.14 ต้องต่อท่อระบายน้ำทิ้งจากเครื่องสูบน้ำทุกชุดไปยังจุดทิ้งน้ำที่ใกล้ที่สุด  ท่อที่ใช้เป็นท่อเหล็กอาบ
สังกะสีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องท่อน้ำ ) 

1.15 ใบรับรองสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำ ( Certificate Test of Origin ) เครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่อง
จะต้องมีใบรับรองผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องจากผู้ผลิต 

1.16 แท่นเครื่อง ( Bedplate ) เป็นเหล็กหล่อหรือประกอบจากเหล็กโครงสร้าง ( Structural Steel ) มี
ความแข็งแรงมั่นคงแน่นอน  และติดตั้งบนแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสูงจากพ้ืนทั่วไปไม่น้อยกว่า 100  
mm. ( 4 นิ้ว )ได ้

 
4. การขอมิเตอร์จากการประปา   

ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการติดต่อขอมิเตอร์จากการประปาฯ  ในนามของเจ้าของโครงการในช่ วงเวลาที่
เหมาะสม และทันกับการใช้งานของอาคาร   

ข้อกำหนดทั่วไปในการวางท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร มีดังนี้ 
- ในการวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ท่อประปาภายนอกอาคาร จะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ใน

มาตรฐานการวางท่อประปาภายนอกอาคารนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่สภาพแรงดัน
น้ำ และตามระเบียบของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในถนนทีวางท่อ อาจจะให้ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมและ / หรือ
เพ่ิมเติมตามที่เห็นว่าจำเป็น เพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการประปา หลักพ้ืนฐานของการ
สุขาภิบาลและความปลอดภัย จะต้องจัดหาวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถใน
การควบคุม ตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม ให้เป็นไปตามขอบเขตงานของวิศวกรตามกฎหมาย 

- ในการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อประปาภายในอาคารหรือส่วนของอาคารใด ๆ จะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า
ที่กำหนดไว้ในมารตรฐานการวางท่อประปาภายในอาคารนี้ จะต้องมีท่อประปาที่สามารถจ่ายน้ำไปยังส่วน
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ต่าง ๆ ของอาคาร โดยมีคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานของการประปานครหลวงและ/หรือ การประปาส่วน
ภูมิภาค มีปริมาณและความดันของน้ำในท่อประปาอย่างเพียงพอ โดยต้องเป็นไปตามหลักพ้ืนฐานของงาน
สุขาภิบาล และความปลอดภัยในการประกอบติดตั้งระบบท่อภายในอาคาร ซึ่งบางครั้งต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร จะต้องไม่ทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหรือ
ส่วนของอาคารต้องลดน้อยลง ความประณีตในการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อต้องได้มาตรฐานซึ่งเป็นที่อยม
รับกันทั่วไป จะต้องจัดหาวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมการ
ติดตั้งงานระบบท่อรประปาภายในอาคาร ที่จดทะเบียนเป็นผุ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม 
พรบ. วิชาชีพวิศวกรรมให้เป็นไปตามขอบเขตงานของวิศวกรตามกฎหมาย 

 
การดำเนินการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อ ต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ ซึ่งจะได้กล่าวถึง
ต่อไปนี้ 
- ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาล์ว และส่วนประกอบท่อ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและต้องไม่เก่าเก็บจน

ทำให้เสื่อมคุณสมบัติ มีคุณภาพเหมาะสมตามลักษณะงานและความปลอดภัย โดยต้องตรวจสอบเสียก่อน 
- ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาล์ว และส่วนประกอบท่อที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ระบุ นอกจากจะระบุไว้

เป็นอย่างอ่ืน 
- ต้องเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีในการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ปรากฏในมาตรฐานนั้น ๆ ไม่ว่าผลิตจาก

แห่งใดต้องมีคุณสมบัติได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมารตฐาน และหากกรณีมาตรฐานต่าง ๆ ได้อ้างอิงได้มี
การปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่ ให้ตามยึดถือมาตรฐานล่าสุดดังกล่าว 

- มาตรฐานต่าง ๆ  ที่อ้างอิง ซึ่งมิใช่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  หากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ประกาศให้มาตรฐานดังกล่าวแล้วก็ให้ใช้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นแทน 

- ท่อ อุปกรณ์ทอ่ วาล์ว และส่วนประกอบท่อทุกชนิดที่ใช้ในมาตรฐานนี้ต้องมีความเหมาะสมที่ใช้งานใน
ประเทศเขตร้อนได้ดี ภายใต้สภาพแวดล้อม ดังนี้ 

• ความสูงใกล้เคียงระดับน้ำทะเลปานกลาง 
• อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส 
• ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ 55 
• ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 79  

 
ท่อและอุปกรณ์ท่อ 
ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดทั่วไปของท่อและอุปกณณ์ท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร 
- ท่อและอุปกรณ์ท่อประปาทุกชนิดที่ใช้ในมาตรฐานนี้เป็นท่อและอุปกรณ์ท่อชนิดทนความดัน 
- ท่อและอุปกรณ์ท่อประปาจะต้องมีเครื่องหมายและอักษรย่อหรือข้อความที่สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย เพ่ือ

แสดงชื่อ และขนาดโดยใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
- การขนส่งท่อและอุปกรณ์ท่อต้องระมัดระวังไม่ให้ท่อและอุปกรณ์เกิดการเสียดสี อันจะทำให้ผิวเคลือบท่อ

และปลายท่อเสียหายได้ การกองท่อบนรถบรรทุกต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการบิดเบี้ยวของท่อในระหว่าง
ขนส่ง 
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บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 
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- การยกท่อขึ้นลงจากรถบรรทุกต้องระมัดระวังมิให้ผิวเคลือบท่อเกิดคามเสียหาย อุปกรณ์ท่ีใช้ยกท่อขึ้นลง
ต้องใช้วัสดุที่ไม่ทำให้ผิวท่อเสียหาย เช่น ผ้าใบพืนกว้าง แถบผ้าไนลอน ลวดสลิงที่มีสิ่งห่อหุ้ม เป็นต้น ห้าม
ใช้ขอหรือแคล้มป์รัน เกี่ยว หรือ หนีบรัดกับปากท่อโดยตรง ห้ามทิ้งหรือกลิ้งท่อลงจากรถบรรทุก 

- การจัดเก็บท่อและอุปกรณ์ท่อต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย การกอบเก็บให้จัดเรียงท่อเป็นชั้น ๆ  อย่างเป็น
ระเบียบ ความสูงของกองท่อต้องไม่สูงเกนกว่าที่ผู้ผลิตแนะนำ สำหรับปลายท่อจะต้องมีสิ่งปกปิด เพื่อ
ป้องกันสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอมเข้าภายในท่อ  ชนิดของสิ่งปกปิดจะต้องมั่นคงแข็งแรง 

- การเลือกใช้อุปกรณ์ท่อ ควรใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งเดียวกันกับโรงงานผลิตท่อ หรือจากการแนะนำ
ของผู้ผลิตท่อนั้นๆ  

- สำหรับงานวางท่อประปาภายนอกอาคาร การกองท่อประปาในไหล่ทาง ต้องให้ท่อนไม้ ถุงทรายหรือกอง
ทรายรองรับที่ปลายที่ทั้งสองข้าง จุดที่รองรับควรมีระยะห่างจากปลายท่อประมาณหนึ่งในสี่เท่าของความ
ยาว  

- สำหรับงานวางท่อประปาภายในอาคาร จะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในส่วนที่จะ
ใช้ในการเก็บรักษาท่อและอุปกณณ์ท่อประปา และในส่วนที่จะต้องขนท่อและอุปกรณ์ท่อประปาผ่าน เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับโครงสร้างอาคาร การเก็บรักษาท่อและอุปกรณ์ท่อประปาจะต้อง
ทำชั้นที่เก้ฐในร่มให้ถูกต้อง 

 
วาล์วและส่วนประกอบท่อ 
ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดทั่วไปของวาล์วและส่วนประกอบท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร 
- วาล์วและส่วนประกอบท่อ สำหรับการติดตั้งระบบท่อประปา ให้ตรวจดูภายในและทำความสะอาดภายใน

ให้ทั่วถึงก่อนนำมาประกอบติดตั้ง 
- ต้องติดตั้งวาล์วและส่วนประกอบท่อ  ให้เหมาะสมกับขนาด เหมาะกับความดันหรืออุณหภูมิ และเหมาะ

กับสภาพแวดล้อม 
- วาล์วและส่วนประกอบท่อ จะต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมง่าย เมื่อเปิดวาล์วเต็มที่แล้ว ช่องเปิดต้องมี

พ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าพ้ืนที่หน้าตัดของท่อที่ติดตั้งวาล์วนั้น ๆ  และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เป้ฯไปตามเกณฑ์
หรือมารตรฐานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานนี้ 

- วาล์วและส่วนประกอบท่อ จะต้องเก็บรักษาไว้โดยหุ้มด้วยกระดาษกันน้ำหรือพลาสติก แล้วบรรจุในลังที่มี
ความแข็งแรงพอที่จะซ้อนกันได้สูงไม่น้อยกว่า 3 ชั้น 

- วาล์วและส่วนประกอบท่อ  จะต้องวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานตามปรกติและสามารถ
ถอดซ่อมบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่ได้ง่าย 

 
อุปกรณ์เพิ่มปริมาณน้ำและแรงดันน้ำ 
ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดทั่วไปของอุปกรณ์เพ่ิมปริมาณน้ำและแรงดันน้ำสำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร 
- อุปกรณ์เพ่ิมปริมาณน้ำและแรงดันน้ำประกอบด้วย ถังความดัน และอุปกรณ์ควบคุมความดัน ต้องทำด้วย

วัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือผุกร่อนได้ง่าย ไม่รั่วซึม สามารถทนแรงดันไดไม่ต่ำกว่าสองเท่าของแรงดันสูงสดุใน
ระบบ 

- ถังความดันต้องมีเครื่องวัดความดันและลิ้นระบายความดันที่สามารถปรับคุมระดับความดันในถังได้ตาม
ต้องการ 
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- ถังความดันต้องทำด้วยวัสดุที่ได้รับอนุมัติจากองค์กรด้านอาหารและยาของในประเทศหรือต่างประเทศที่
ยอมรับได้ 

- เครื่องสูบน้ำต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือผุกร่อนได้ง่าย สามารถสูบน้ำได้ตามท่ีต้องการโดยไม่มีเสีย
หรือความสั่นสะเทือนจนก่อให้เกิดเหตุรำคาญ และเกิดความเสียหายแก่เครื่องสูบน้ำ 

- ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบในลักษณะที่สามารถดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้สะดวก 
- ต้องติดตั้งเช็ควาล์วไว้ในท่อทางส่งของเครื่องสูบน้ำ ณ จุดที่ใกล้กับเครื่องสูบน้ำ และต้องไม่มีท่อแยกใด ๆ   
- ห้ามติดตั้งท่อทางดูดของเครื่องสูบน้ำเข้าโดยตรงกับระบบท่อประปาสธารณะ 
- ในกรณีที่ใช้เครื่องสูบน้ำเป็นเครื่องเพ่ิมแรงดันน้ำในระบบประปาโดยตรง ต้องติดตั้งขุดถังควบคุมความดัน 

หรืออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ปริมาณน้ำและแรงดันน้ำในระบบแบบอัตโนมัติ 
 

ถังเก็บกักน้ำประปาและอุปกรณ์ประกอบ 
ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดทั่วไปของถังเก็บกักน้ำประปา และอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบท่อประหาภายในอาคาร 
- ถังเก็บกักน้ำประปาที่ได้รับน้ำจากระบบประปาสาธารณะ หรือจากแหล่งจ่ายน้ำอ่ืนที่มีแรงดันน้ำต้องมี

เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติไว้ที่ท่อรับน้ำเข้าถัง 
- ถังเก็บกักน้ำประปาต้องมีท่อน้ำล้นปลายงอลงสู่พ้ืนดิน โดยต้องติดตั้งอยู่ต่ำกว่าท่อรับน้ำเข้าถังเก็บกัก

น้ำประปา ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร 
- ถังเก็บกักน้ำประปา ยกเว้นถังเก็บกักน้ำใต้ดินต้องมีท่อระบายน้ำล้างถังติดตั้งให้ระบายน้ำได้หมดถัง 

ปลายท่อเปิดต้องอยู่สูงกว่าปลายเปิดของท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร 
- ท่อระบายอาคารและท่อระบายน้ำล้นของถังเก็บกักน้ำประปา ต้องติดตั้งตะแกรงกันแมลง หุ้มปลายท่อ

ทุกจุด้วยความถี่ไม่น้อยก่า 16 ช่องต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร 
- ถังเก็บกักน้ำประปาที่ใช้ชนิดถังเก็บกักภายใต้ความดัน ต้องติดตั้งวาล์วระบายความดันอัตโนมัติ ณ ส่วนที่

สูงสุดของถัง 
 
การวางท่อประปา 
นิยาม 
- การวางท่อประปาภายนอกอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ใน

ระบบท่อประปา ได้แก่ การวางท่อประปา การติดตั้งประตู้น้ำและวาล์วชนิดต่าง ๆ การติดตั้งหัวดับเพลิง 
การติดตั้งมาตรวัดน้ำ การบรรจบท่อประปา การวางท่อบริการแยกจากท่อจ่ายน้ำประปา การวางท่อข้าม
หรือลอดท่อระบายน้ำ การวางท่อจ่ายน้ำข้ามคลอง และการวางท่อจ่ายน้ำในคูน้ำ  

- การวางท่อประปาภายในอาคาร หมายถึง งานติดตั้งท่อประปาที่สามารถจ่ายน้ำไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
อาคาร ซึ่งประกอบด้วยท่อจ่ายหลักและท่อจ่ายแยกเข้าห้องน้ำแต่ละชั้น งานติดตั้งวาล์วเพ่ือเปิดปิดและ
ควบคุมการไหลของน้ำ งานติดตั้งถังเก็บกักน้ำประปาและส่วนประกอบของถัง งานติดตั้งถังความดันและ
อุปกรณ์ควบคุมความดัน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ และงานทำความสะอาด
ระบบท่อประปาและถังเก็บกักน้ำประปา 

 
ความมุ่งหมาย 
ความมุ่งหมายของมาตรฐานการวางท่อประปา เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
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- การเลือกชนิดของวัสดุท่อประปา อุปกรณ์ท่อ และส่วนประกอบท่อให้เหมาะสมกับท่อแต่ละประเภท โดย
ยึดถือมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) เป็นหลัก ยกเว้นท่อบางชนิดที่ยังมีมีมาตรฐาน
อุตสาหกรรมบังคบ จะอิงมาตรฐานอื่น ของต่างประเทศที่เหมาะสมแทน 

- วิธีการติดตั้งท่ีเหาะสมและถูกต้องสำหรับท่อประปาแต่ละชนิด พ่ือให้ท่อประปาที่ติดตั้งมีความมั่นคง 
แข็งแรง สามารถใช้งานได้ตามความมุ่งหมาย เกิดความปลอดภัยทั้งแก้ผู้ใช้และสิ่งก่อสร้างข้างเคียง 
โดยจึดถือมาตรฐานนี้เป็นหลักยกเว้นท่อบางชนิดที่มาตรฐานนี้ยังไม่มีกำหนด จะอิงมาตรฐานอ่ืนของ
ต่างประเทศท่ีเหมาะสมแทน 

- วิธีการทดสอบระบบท่อประปา เพื่อให้ระบบท่อประปามีปริมาณและความดันของน้ำในท่อประปาอย่าง
เหมาะสม โดยไม่มีรอยรั่วและรั่วซมของน้ำประปา โดยยึดถือมาตรฐานน้ำเป็นหลักยกเว้นท่อบางชนิดที่
มาตรฐานนี้ยังไม่มีกำหนด จะองมาตรฐานอ่ืนของต่างประเทศที่เหมาะสมแทน 

- วิธีการทำความสะอาดระบบท่อประปา เพื่อให้น้ำประปาที่ใช้ในระบบท่อประปามีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำ
ด่ืมของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค 

หลักการการวางท่อประปา 
มาตรฐานการวางท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ การวางท่อประปาภายนอกอาคาร และการวางท่อ
ประปาภายในอาคารดังนี้ 
- หลักการวางท่อประปาภายนอกอาคาร 

• การจัดแนวท่อและระดับท่อ 
▪ จะต้องดำเนินงานสำรวจต่าง ๆ เพ่ือกำหนดแนวท่อ และระดับการวางท่อของงาน

ก่อสร้างวางท่อประปา โดยต้องให้สอดคล้องกับความลึกหลักท่อที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 
▪ เมื่องานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ จะต้องระบุตำแหน่งอ้างอิงทั้งหมด แนวท่อและ

ระดับท่อประปาตามท่ีได้ก่อสร้างจริงลงในแบบที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawings)  
▪ ต้องวางท่อในแนวที่กำหนดให้ด้วยความลาดที่สม่ำเสมอกันโดยหลีกเลี่ยการยกท่อขึ้น

หรือกดท่อลงโดยกะทันหัน ทั้งนี้ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ต้องวางท่อให้ระดับความลึก
หลังท่อไม่น้อยกว่าที่กำหนดในตารางที่ 1 “มาตรฐานความลึกหลังท่อ” 

 
ตารางท่ี 1 มาตรฐานความลึกหลังท่อ 

ขนาดท่อ 
(มม.) 

ความลึกหลัง
ท่อ 
(ม.) 

หมายเหตุ 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 

0.80 
0.80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1. ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 100 มม. (4นิ้ว) 
โดยทั่วไปให้ใช้ความลึกหลังท่อ 0.20 ม.  สำหรับท่อพีวีซี
แข็งให้ใช้ความลึกหลังท่อ 0.60 ม. 

2. ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยยอมให้วางตื้นกว่ากำหนดได้ไม่เกิ 
นร้อยละ 10 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 
• ระยะความลึกหลังท่อที่กำหนดให้ในตารางที่ 1 จะอนุญาตให้เปลี่ยนเปลงได้ในกรณี ต่อไปนี้ 

▪ แนวท่อที่วางผ่านบริเวณที่ระดับของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงโดยกะทันหัน 
▪ การวางท่อเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในแนววางท่อ เช่น รากต้นไม้

ใหญ่ หินใหญ่ ฐานรากอาคาร ท่อประปาเดิม ตลอดจนท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำ
สาธารณะ การวางท่อในช่วงนี้ต้องวางให้มีแนวท่อและความลาดที่เหมาะสม 

▪ แนวท่อช่วงที่วางลอดตัดแนวลำคลอง ที่ขังน้ำ แอ่งน้ำ เป็นต้น ท่อลอดถนนที่วางลอด
ถนน เพ่ือเชื่อมท่อ 2 ข้างทาง โดยมีวัตถุประสงคืวางไปเชื่อมกับท่อเดิม หรือวางไปเชื่อม
กับท่อที่มีขนาดต่างกัน เป็นต้น 

• การวางท่อต้องให้ได้แนวตรง การเบี่ยงเบนแนวท่อสำหรับข้อต่อแบบต่าง ๆ  อาจจะกระทำได้ 
แต่ต้องไม่เกินข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตท่อ 

• การวางท่อที่ขนานกัน ห้ามวางซ้อนกัน และให้วางห่างจากท่อข้างเคียงให้มากท่ีสุดตามสภาพพืน
ที่นั้น ๆ 

• ฝาครอบหลอดกันดินประตูน้ำจะต้องยกสูงให้ได้ระดับพอดีกับผิวถนน หรือผิวทางเท้า 
 
ฝืมืองานและความประณีตในงาน 
จะต้องใช้ช่างฝีมือดี ซึ่งชำนาญโดยเฉพาะในแต่ละประเภท มาปฏิบัติงานติดตั้งระบบท่อเครื่องสุขภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ และจะต้องควบคุมการทำงานของช่างเหล่านี้ให้ดำเนินไปโดยชอบด้วยหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
- การตัดท่อแต่ละท่อจะต้องให้ได้ระยะสั้นพอ ตามความต้องการที่จะใช้ ณ จุดนั้น ๆ ซึ่งเมื่อต่อท่อบรรจบ

กันแล้วจะได้แนวท่อที่สม่ำเสมอไม่คดโก่ง และคลาดเคลื่อนจากแนวไป 
- การวางท่อจะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิ การหดตัวหรือการขยายตัวนั้น จะไม่ทำให้เกิดการเสียหายขึ้นกับตัวท่อเองหรือกับสิ่งใกล้เคียง 
- การตัดท่อให้ใช้เครื่องสำหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ยังติดค้างอยู่ปากท่อ

ออกให้หมด หากจะทำเกลียวจะตองใช้เครื่องทำเกลียวที่มีฟันคมเพ่ือให้ฟันเกลี่ยวเรียบได้ขนาดมาตรฐาน 
- ทุกตำแหน่งที่จะต้องเปลี่ยนแนว หรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม (ข้อต่อ หมายึง ข้ค้า 

ข้องอ สามตา เป็นต้น) และหากมีการเปลี่ยนขนาดของท่อ ณ จุดให้ใช้ข้อลดเท่านั้น 
การติดตั้งอุปกรณ์ท่อประปา 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบท่อประปา เช่น วาล์วน้ำ มาตรวัดน้ำ มาตรวัดความดัน เป็นต้น จะต้องติดตั้งอยู่

ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยปกติ และสามารถถอดซ่อมบำรุ่งรักษา หรือเปลี่ยนใหม่ได้ง่าย 
- วาล์วน้ำ จะต้องติดตั้งวาล์วน้ำไว้ที่ท่อน้ำประปาก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกแห่ง 
- ต้องติดตั้งวาล์วน้ำตามตำแหน่งและชนิดวาล์วที่แสดงไว้ใตนแบบ โดยให้ติดตั้งก่อนเช้าเครื่องสุขภัณฑ์ 
- ต้องติดตั้งวาล์วทุกตัวบนท่อประปาท่ีเดินในระดับดิน โดยจะต้องไม่ให้ด้านาล์วอยู่ต่ำกว่าระดับดิน 
- วาล์วทุกตัวจะต้องเป็นชนิดที่ใช้กับขนาดแรงดันปติภายในท่อไม่น้อยกว่า 2.5 เท่าของความดันใช้งาน 
- ต้องติดตั้งหม้อลม (Air Chamber) ไว้ที่ปลายสุดของท่อแยกท่ีต่อกับเครื่องสุขภัณฑ์หม้อลมจะต้องมีขนาด

ไม่เล็กกว่าทอ่ที่จะแยกเข้าเครื่องสุขภัณฑ์นั้น และจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 
มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) และมีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร ที่ปลายของหม้อลม (Air Chamber) ให้
ใส่ฝาครอบอุด 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

- ท่อน้ำที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทุกท่อ จะต้องจัดหาและติดตั้งประตูน้ำ (Gate Valve) ให้ ณ บริเวณจุดที่
ท่อจะเข้าอาคารแห่งละตัว 

- วาล์วตัดตอนน้ำให้ใช้ประตูน้ำทุกแห่ง ประตูน้ำขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ให้ใช้วาล์วทองเหลือง
ชนิดเกลียว และประตูน้ำขนาด 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) ขึ้นไป ให้ใช้วาล์วชนิดเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อ
เหนียว 

- โกลบวาล์ว (Globe Valve) จะต้องติดตั้งโกลบวาล์วในระบบท่อประปาที่ต้องการปรับความดันและอัตรา
ไหลของน้ำไว้ทุกแห่ง และให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว 

- วาล์วกันกลับ (Check Valve) จะต้องติดตั้งวาล์วกันกลับในระบบท่อประปาที่ต้องการไม่ให้น้ำไหล
ย้อนกลับไว้ทุกแห่ง 

- ยูเนี่ยน (Union) จะต้องติดตั้งยูเนี่ยนไว้ทางด้านใต้น้ำของวาล์วทุกตัว และก่อนท่อจะเข้าเครื่องสุขภัณฑ์
และอุปกรณ์ท้ังหมด เว้นไว้แต่กรณีท่ีเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์นั้นมีข้อต่อชนิดที่สามารถถอดท่อออกได้
ง่ายติดมาด้วย การติดตั้งยูเนี่ยนนั้น ห้ามติดฝังไว้ในกำแพง เพดาน หรือฝากั้น 

- จะต้องติดตั้งหัวกระโหลก (Foot Valve) ที่ปลายท่อดูดของเครื่องสูบน้ำประปา จะต้องติดตั้งข้ออ่อนกัน
การสั่นสะเทือน เช็ควาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับ(Check Valve) ประตูน้ำ(Gate Valve) และหม้อลม (Air 
Chamber) ที่ท่อจ่ายของเครื่องสูบน้ำประปา 

 
มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล 
 
ข้อกำหนดทั่วไป 

ท่อและอุปกรณ์ท่อทุกชนิดที่ใช้ในมาตรฐานนี้เป็นท่อและอุปกรณ์ท่อชนิดทนความดัน 

ท่อและอุปกรณ์ท่อจะต้องมีเครื่องหมายและอักษรย่อหรือข้อความที่สั้น กระทัดรัด เข้าใจง่าย เพ่ือแสดง ชื่อ และ
ขนาดโดยใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 

การเลือกใช้อุปกรณ์ท่อ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ควรใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งเดียวกันกับโรงงานผลิตท่อ 
หรือจากการแนะนำของผู้ผลิตท่อนั้น ๆ 

วาล์วและส่วนประกอบท่อ จะต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมได้ง่าย เมื่อเปิดวาล์วเต็มที่แล้ว ช่องเปิดต้องมี
พ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าพ้ืนที่หน้าตัดของท่อที่ติดตั้งวาล์วนั้น ๆ และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานนี้ 

การเลือกชนิดของวัสดุท่อ อุปกรณ์ท่อ และส่วนประกอบท่อให้เหมาะสมกับท่อแต่ละประเภท โดยยึดถือมาตรฐาน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) เป็นหลัก ยกเว้นท่อบางชนิดที่ยังไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับ หรือมี
ผลิตน้อยกว่า 3 ยี่ห้อ/ให้บริษัทอ้างอิงมาตรฐานต่างประเทศแทน 
 
วัสดุท่อประปา อุปกรณ์ท่อ และส่วนประกอบท่อ 
ท่อทองแดง (Copper Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
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• ท่อทองแดง ต้องเป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บ ตามมาตรฐาน มอก. 1139 หรือ ASTM B88 TypeK, L และ M 
• ท่อทองแดงชนิด K เป็นท่อชนิดแข็งมาก หนามาก ใช้เป็นท่อประปาภายในอาคารและท่อน้ำร้อนที่ติดตั้งอยู่

ใต้ระดับพ้ืนดิน สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 33.0 เมกาปาสกาล (330 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• ท่อทองแดงชนิด L เป็นท่อชนิดแข็ง หนาปานกลาง ใช้เป็นท่อประปาภายในอาคารและท่อน้ำร้อนที่ติด

ตั้งอยู่เหนือระดับพ้ืนดิน สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 26.7 เมกาปาสกาล(267 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) 

• ท่อทองแดงชนิด M เป็นท่อชนิดอ่อน บาง ใช้เป็นท่อประปาภายในอาคารและท่อน้ำร้อนที่ติดตั้งอยู่เหนือ
ระดับพ้ืนดินและใช้เป็ นท่อสุขาภิบาล สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า22.7 เมกาปาสกาล (227 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร) 

 
 
- ข้อต่อ 

การต่อเชื่อมท่อทองแดงและอุปกรณ์ท่อ ต้องเป็นแบบบัดกรี หรือแบบเกลียว หรือแบบขยายบาน 
ปลายท่อ ข้อต่อระหว่างท่อทองแดงกับท่อเหล็กอาบสังกะสี หรือท่อเหล็กจะต้องเป็นแบบบรอนซ์ 
ยูเนี่ยน (Bronze Union) ข้อต่อชนิดบัดกรีอาจทำจากทองแดงอ่อน ทองแดง ทองเหลืองหรือ 
บรอนซ์หล่อ ท่อทองแดงชนิด K ที่วางอยู่ใต้พ้ืนดินให้ใช้วิธีต่อท่อแบบขยายบานปลายท่อ 
 

- อุปกรณ์ท่อ 
อุปกรณ์ท่อทองแดงจะต้องทำจากทองแดง และมีคุณภาพเช่นเดียวกับท่อ เป็นชนิดทำสำเร็จจาก 
โรงงานผู้ผลิต 
 

- การทดสอบความดันน้ำ 
• ท่อทองแดงและข้อต่อจะต้องทนความดันที่รอยเชื่อมต่อได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตร) 
• การทดสอบท่อทองแดงให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.1139 

 
ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร ท่อน้ำร้อนและท่อสุขาภิบาล ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี 

ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.277 ประเภทที ่2 โดยใช้ท่อเหล็กกล้าตามมาตรฐาน มอก.276 แล้ว
นำมาจุ่มเคลือบสังกะสีตามมาตรฐาน มอก.277 หรือ BS1387 

• ท่อต้องมีความยาวท่อนละ 6 เมตร ให้ต่อบรรจบกันแบบเกลียวมีขนาดระบุตั้งแต ่8 มิลลิเมตรถึง 150 
มิลลิเมตร 

• ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ต้องมีกำลังต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 330 เมกาปาสกาล (3,300 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) 
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- ข้อต่อ 
• ข้อต่อสำหรับท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ต้องเป็นชนิดต่อด้วยเกลียว โดยให้มีคุณสมบัติและความแข็งแรง

เช่นเดียวกับตัวท่อ 
• ต้องจัดให้มีข้อต่อ 1 ตัวต่อท่อ 1 ท่อน 
• เกลียวท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.281 

 
- อุปกรณ์ท่อ 
อุปกรณ์ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.249 
 
- การทดสอบความดันน้ำ 
• การทดสอบท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.277 
• ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ต้องทนความดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5.0 เมกาปาสกาล (50 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วินาที โดยไม่มีการรั่วซึม 
• อุปกรณ์ท่อทุกชิ้นต้องทนความดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2.0 เมกาปาสกาล (20 กิโลกรมัต่อตารางเซนติเมตร) 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วินาที โดยไม่มีการรั่วซึม 
 
ท่อพีบ ี(Polybutylene (PB) Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• ท่อพีบีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.910 หรือ AWWA C902 หรือ BS 7291 หรือ ISO 15876 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคารท่อพีบีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.05 เมกาปาสกาล 

(10.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.910 
ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า SDR 13.5 

• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อพีบีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.35 เมกาปาสกาล 
(13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 910 ชั้นคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า 
SDR11 

• สำหรับระบบท่อน้ำร้อน ท่อพีบีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 0.55 เมกาปาสกาล (5.5 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 82 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานมอก.910 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำ
กว่า SDR13.5 

• สำหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อพีบีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 0.82 เมกาปาสกาล (8.2 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.910 ชั้นคุณภาพไม่
ต่ำกว่า SDR17 

• วัตถุดิบที่ใช้ผลิตท่อพีบี ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน มอก.910 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PB2110 หรือ 
ASTM D2581 Type II Grade I Class C 

 
- ข้อต่อ 
• การต่อเชื่อมท่อพีบีจะทำโดยใช้วิธีเชื่อมสอด (Socket Fusion) หรือใช้วิธีเชื่อมชน (Butt Fusion) 
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• ข้อต่อท่อจะต้องเป็นแบบที่ประกอบเข้ากับท่อได้ง่าย รวดเร็ว โดยใช้แรงดันสวมข้อต่อเข้ากับท่อและขันแค็ป
ล็อค หรือเทียบเท่าให้แน่น การประกอบท่อจะต้องไม่มีการถอดชิ้นส่วนใด ๆออกจากข้อต่อท่อ และไม่ต้อง
จัดเตรียมปลายท่อเป็นพิเศษ ข้อต่อท่อต้องผลิตตามมาตรฐาน ASTM D2657  

• อุปกรณ์ข้อต่อแบบเกลียวใน ตัวเรือนทำด้วยวัสดุทองบรอนซ์หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่า ไม่เป็นสนิม หากตัว
เรือนทำจากพลาสติกจะต้องเสริมเกลียวด้วยวัสดุทองบรอนซ์ หรือทองเหลืองให้เป็นไปตามมาตรฐาน BS21 

• อุปกรณ์ข้อต่อแบบเกลียวนอก ตัวเรือนทำด้วยวัสดุทองบรอนซ์หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าไม่เป็นสนิม หากตัว
เรือนทำจากพลาสติกส่วนที่เป็นเกลียวนอกจะต้องทำด้วยวัสดุบรอนซ์ หรือเสริมเกลียวด้วยวัสดุทองบรอนซ์ 
หรือวัสดุโลหะที่เทียบเท่า และไม่เป็นสนิม เกลียวภายนอกต้องเป็นแบบเกลียวเรียวตามมาตรฐาน BS21 

• แหวนยางจะต้องทำจากยางสังเคราะห์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS2494 หรือพลาสติกชนิดสารยืดหยุ่น
เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Elastomer) ตามมาตรฐาน ASTM F477 หรือเทียบเท่า 

-  อุปกรณ์ท่อ 
• อุปกรณ์ท่อจะต้องทำจากพลาสติก บรอนซ ์หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่า และไม่เป็นสนิม 
• แหวนล็อคจะต้องทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม บรอนซ์ ทองเหลือง หรือโลหะอ่ืนที่เทียบเท่าและ ไม่เป็นสนิม 
•  อุปกรณ์ท่อที่ทำด้วยพลาสติกจะต้องไม่ทำให้มีกลิ่น รส และสีเปลี่ยนไปจากเดิม และปริมาณ สารที่สกัดได้

ต้องไม่เกินค่าท่ีกำหนดในมาตรฐาน มอก.910 
• อุปกรณ์ท่อจะต้องเป็นแบบที่ประกอบเข้ากับท่อได้ง่าย โดยใช้แรงดัน สวมอุปกรณ์ท่อเข้ากับท่อและขันแค็ป

ล็อคให้แน่น 
 

- การทดสอบความดันน้ำ 
• การทดสอบท่อพีบีให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในมาตรฐาน มอก.910 
• อุปกรณ์ท่อและข้อต่อท่อ ทำด้วยพลาสติกเมื่อประกอบเข้ากับท่อจะต้องทนความดันน้ำไม่น้อยกว่า 2.0 เม

กาปาสกาล (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสระยะเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 
100 ชั่วโมง อุปกรณ์ท่อและข้อต่อท่อจะต้องไม่บวม รั่วซึมหรือแตก 

• อุปกรณ์ท่อและข้อต่อท่อ ทำด้วยโลหะเมื่อประกอบเข้ากับท่อจะต้องทนความดันน้ำไม่น้อยกว่า 2.0 เมกา
ปาสกาล  (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสระยะเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 15 
นาท ีอุปกรณ์ท่อและข้อต่อท่อจะต้องไม่รั่วซึมหรือแตก 

 
ท่อพีอี (Polyetylene (PE) Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• ท่อพีอีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.982 หรือ DIN 8674 หรือ DIN 8675 หรือ ISO 161 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อพีอีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.0 เมกาปาสกาล (10 

กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.928 ชั้น
คุณภาพไม่ต่ำกว่า PN10 

• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อพีอีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.35 เมกาปาสกาล (13.5 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานมอก. 928 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PN 16 
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• สำหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อพีอีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล(8.5 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 982 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PN 10 

• วัตถุดิบที่ใช้ผลิตท่อพีอี ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High 
DensityPolyethylene) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.982 หรือ SFS 4231/32 หรือ DIN 8074/75
หรือ ISO R161 หรือ SFS 2336/37 

• ท่อพีอีต้องเป็นแบบปลายเรียบทั้งสองข้าง 
 
- ข้อต่อ 
• การต่อเชื่อมท่อพีอีจะทำโดยใช้วิธีเชื่อมชน (Butt Fusion) หรือใช้วิธีเชื่อมแบบหน้าจาน โดยใช้สตับเอนด์ 

(Stubend) และแหวนรอง (Backing Ring) 
• ค่าดัชนีการไหลหลอมเหลว (Melt Flow Index) ของวัสดุที่ใช้ทำท่อและอุปกรณ์ท่อที่นำมาต่อเชื่อมด้วยวิธี

เชื่อมชน จะต้องมีค่าต่างกันไม่เกิน 0.5 
• สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับใช้กับข้อต่อหน้าจานต้องทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ให้มีคุณสมบัติตาม

มาตรฐาน ASTM A320 Grade B8 เคลือบด้วยสารโลหะผสมชนิดหล่อลื่นแห้ง(Dry Lubrication High 
Alloy Metal Coating) เพ่ือป้องกันการเกิดกอลลิ่ง (Galling) หรือใช้โลหะผสมทองแดงอะลูมิเนียม 
(Copper Aluminium Alloy) ตามมาตรฐาน ISO 428 หรือใช้โลหะผสมทองแดง (Copper Alloy) ตาม
มาตรฐาน ASTM B150 

• ขนาดมิติของสลักเกลียวและแป้นเกลียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS4190 
• สลักเกลียวและแป้ นเกลียวจะต้องมีคุณสมบัติทางกลเป็ นไปตามมาตรฐาน มอก.171 ชั้นคุณภาพ 4.6 และ

เคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 
• ขนาดมิติและการเจาะรูแหวนรอง (Backing Ring) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานISO 7005 PN10 
• แหวนรอง (Backing ring) ต้องทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียวที่มีคุณสมบัติทางกลเป็นไปตามมาตรฐาน 

ASTM A283 Grade C หรือ JIS G3457 จะต้องเคลือบด้วยเรซินชนิดNon-Bleeding Type Coal Tar 
Epoxy หรือใช้เรซินชนิด Protective Fusion-Bonded EpoxyCoating ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันถ่านหิน 
(Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 406 ไมครอน (0.4 
มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

-  อุปกรณ์ท่อ 
• อุปกรณ์ท่อต้องทำด้วยพลาสติกโพลีเอทธีลีนชนิดความหนาแน่นสูงซึ่งเป็นชนิดเดียวกับท่อพีอี ความหนา

ของอุปกรณ์ท่อต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าของท่อพีอี 
• อุปกรณ์ท่อ เช่น ข้องอ สามทาง เป็นต้น จะต้องผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกับผู้ผลิตท่อ และต้องผลิตจากวัสดุ

เช่นเดียวกับท่อ 
 

- การทดสอบความดันน้ำ 
การทดสอบท่อพีอี ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.982 

 
ท่อพีพี (Polypropylene (PP) Pipe) 
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- คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) ท่อพีพีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1145 หรือ BS 4991 
(2) ท่อพีพีต้องผลิตจากเรซินพอลิโพรพิลีน (Polypropylene Resin) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มอก.1306 
(3) ท่อพีพีสามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 80 องศาเซลเซียส 
(4) สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อพีพีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และม ี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.1145 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PN10 
(5) สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อพีพีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
มอก. 1145 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PN 16 
(6) สำหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อพีพีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล 
(8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 1145 ชั้นคุณภาพไม่ 
ต่ำกว่า PN 10 
 
- ข้อต่อ 
ท่อพีพีจะเชื่อมต่อเข้ากับข้อต่อท่อด้วยวิธีสวมอัด (Mechanical Joint) ด้วยการคลายฝาข้อต่อออก 
 
-  อุปกรณ์ท่อ 
วัสดุที่นำมาใช้ผลิตอุปกรณ์ท่อ ต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรงเทียบเท่าหรือดีกว่าวัสดุพีพีที่ 
ใช้ในการผลิตท่อ 
 
- การทดสอบความดันน้ำ 
• ท่อพีพีและอุปกรณ์เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะต้องสามารถทนต่อความดันน้ำไม่น้อยกว่าตามที่กำหนด

ในข้อ 5.10.1 สำรับการใช้งานแต่ละประเภท 
• การทดสอบท่อพีพี ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในมาตรฐาน มอก.1145 

 
ท่อพีวีซ ี(Polyvinyl Chloride (PVC) Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• สำหรับท่อประปาภายในอาคาร ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายธรรมดาชนิดปลายเรียบทั้งสองข้างหรือใช้แบบ

ปลายบาน และต้องเป็นท่อที่สามารถรับความดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า1.35 เมกาปาสคาล (13.5 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสและมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 17 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำ
กว่า 13.5 

• สำหรับท่อประปาภายนอกอาคาร ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยางสามารถรับความ
ดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล (8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 17 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 8.5 
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• สำหรับท่อสุขาภิบาล ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายธรรมดาชนิดปลายเรียบทั้งสองข้างสามารถรับความดันน้ำ
ได้ไม่นอ้ยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล (8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 17 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 8.5 

• สำหรับท่อประปาภายในอาคาร ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายธรรมดาชนิดปลายเรียบทั้งสองข้างหรือใช้แบบ
ปลายบานสามารถรับความดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.17 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 13.5 

• วัสดุพีวีซีที่ใช้ผลิตท่อพีวีซีแข็ง ต้องมีค่าความถ่วงจำเพาะไม่มากกว่า 1.43 
• ท่อพีวีซีแขง็มีความยาวท่อนละ 6 เมตร 

 
- ข้อต่อ 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร การประกอบต่อเชื่อมท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ท่อต้องเป็นแบบต่อ

สวม (Push Fit Insertion Joints) โดยใช้แหวนยาง (Rubber Gasket) ตามมาตรฐาน มอก.1131 สำหรับ
ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบาน 

• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคารและท่อสุขาภิบาล การประกอบต่อเชื่อมท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ท่อ
ต้องเป็นแบบต่อด้วยน้ำยาเชื่อมประสานท่อที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานมอก. 1032 สำหรับท่อพีวีซีแข็งแบบ
ปลายเรียบทั้งสองข้าง 

• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคารที่ใช้ท่อพีวีซีแข็งชนิดปลายบาน การประกอบต่อเชื่อมท่อพีวีซีแข็งและ
อุปกรณ์ท่อต้องเป็นแบบต่อด้วยน้ำยาเชื่อมประสานท่อแหวนยางสำหรับใช้กับท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ท่อ
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานASTM F477 

• แคล้มป์ รัดท่อจะต้องทำจากวัสดุพีวีซี หรือบรอนซ์ หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า เมื่อใช้กับท่อพีวีซีแข็ง
จะต้องไม่ทำให้ท่อเสียรูป และสามารถรับความดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร)แคล้มป์รัดท่อที่ทำจากวัสดุพีวีซีต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรงเทียบเท่า หรือดีกว่าวัสดุ
พีวีซีที่ใช้ในการผลิตท่อในกรณีท่ีใช้ข้อต่อแบบหน้าจาน หรือแบบแหวนรอง (Backing Rings) สำหรับ
ต่อเชื่อมท่อจะต้องทำจากเหล็กหล่อหรือเทียบเท่าที่มีค่ากำลังต้านทานแรงดึงต่ำสุดเท่ากับ 200 เมกาปาส
กาล (2,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 230 HB หรือใช้เป็นเหล็กหล่อ
เหนียว หรือเหล็กเหนียวที่มีค่าความต้านทานแรงดึงต่ำสุดเท่ากับ 420 เมกาปาสกาล (4,200 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) และค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 250 HBการเจาะรูหน้าจานและแหวนรอง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 7005 PN10ปะเก็นยางที่จะนำมาใช้กับข้อต่อแบบหน้าจานและแบบแหวนรอง (Backing 
Ring) ต้องเป็นแบบเต็มหน้า ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 2494 หรือมาตรฐาน JIS K6353 Class III 

• การสวมต่อท่อพีวีซีแข็งชนิดต่อด้วยแหวนยางจะต้องมีระยะลึกของหัวสวมต่ำสุดตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ระยะความลึกของหัวสวมตํ่าสุดต่อท่อพีวีซีแข็งด้วยแหวนยาง 
 

ขนาดระบุ 
(มม.) 

ระยะความลึกของหัวสวมต่ำสุด 
(มม.) 

100 
150 
200 
250 
300 
400 

50 
61 
72 
84 
84 
89 

 
• สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับใช้กับหน้าจานและแหวนรอง (Backing Ring) ต้องทำจากเหล็กกล้าไร้

สนิม ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM A320 Grade B8 เคลือบด้วยสารโลหะผสมหล่อลื่นแห้ง (Dry 
Lubrication High Alloy Metal Coating) เพ่ือป้องกันการเกิดกอลลิ้ง (Galling) หรือใช้โลหะผสม
ทองแดงอะลูมิเนียม (Copper AluminiumAlloy) ตามมาตรฐาน ISO 428 หรือใช้โลหะผสมทองแดง 
(Copper alloy) ตามมาตรฐาน ASTM B150 

• ขนาดมิติของสลักเกลียวและแป้นเกลียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 4190 
 
-  อุปกรณ์ท่อ 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร อุปกรณ์ท่อจะต้องเป็นแบบปลายปากระฆัง เพ่ือสามารถต่อเชื่อม

กับท่อได้โดยการต่อสวมโดยใช้แหวนยาง 
• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคารและท่อสุขาภิบาล อุปกรณ์ท่อจะต้องเป็นแบบปลายเรียบ เพ่ือ

สามารถต่อเชื่อมกับท่อได้ด้วยน้ำยาเชื่อมประสานท่อ 
• ระยะความลึกของหัวสวมเพ่ือต่อเชื่อมกับท่อ ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4 
• อุปกรณ์ท่ออาจทำจากวัสดุพีวีซี หรือเหล็กหล่อ หรือเหล็กหล่อเหนียว 
• อุปกรณ์ท่อที่ทำด้วยวัสดุพีวีซีจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1131โดยต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรง

เทียบเทา่หรือดีกว่าวัสดุพีวีซีที่ใช้ในการผลิตท่อ 
• อุปกรณ์ท่อที่ทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียว ต้องมีคุณสมบัติทางกลดังนี้ เหล็กหล่อท่ีนำมาผลิต

อุปกรณ์ท่อต้องมีค่ากำลังต้านทานแรงดึงต่ำสุดเท่ากับ 200 เมกาปาสกาล (2,000 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) และมีค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 230 HB หรือใช้เหล็กหล่อเหนียวในการผลิตอุปกรณ์ท่อ ต้องมี
ความต้านทานแรงดึงต่ำสุดเท่ากับ 420 เมกาปาสกาล (4,200 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และค่าความ
แข็งสูงสุดเท่ากับ 250 HB 

• เกลียวสำหรับสวมท่อ ต้องเป็นแบบเกลียวมาตรฐาน BS 21 และต้องเสริมด้วยทองบรอนซ์ 
• ยีโบลท์สำหรับ ท่อ พีวีซีแข็ง ต้องทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียวที่มีคุณสมบัติทางกลเช่นเดียวกับ 

อุปกรณ์ท่ออื่น ๆ 
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• การเคลือบผิวอุปกรณ์ท่อและยีโบลท์ที่ทำจากเหล็กจะต้องเคลือบภายนอกด้วยเรซินชนิดNon-Bleeding 
Type Coal Tar Epoxy หรือใช้เรซินชนิด Protective Fusion-Bonded EpoxyCoatings ตามมาตรฐาน 
AWWA C116 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

• การเคลือบผิวอุปกรณ์ท่อและยีโบลท์ที่ทำจากเหล็กจะต้องเคลือบภายในด้วยเรซินชนิดProtective Fusion-
Bonded Epoxy Coatings ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 
หรือ AWWA C116 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

- การทดสอบความดันน้ำ 
• ท่อและอุปกรณ์ท่อเมื่อประกอบเข้าด้วยกันจะต้องสามารถทนต่อความดันน้ำไม่น้อยกว่า 2.5 เมกาปาส

กาล (25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 นาท ีโดยไม่มีการรั่วซึม 
• การทดสอบท่อพีวีซีแข็งให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน มอก.17 

ท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซ ี(PVC Lined Steel Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• ท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1490 หรือ BS 1387 และท่อเหล็กกล้าต้องเป็นไป

ตามมาตรฐาน มอก.276 หรือ AWWA C200 หรือ BS 534 หรือ JIS G3457 
• ท่อเหล็กกล้าบุผิวภายในด้วยท่อพีวีซีแข็งและเคลือบผิวภายนอกด้วยสังกะสี ให้ใช้งานได้ทั้งภายในและ

ภายนอกอาคารและไม่ให้ฝังใต้ดิน 
• ท่อเหล็กกล้าบุผิวภายในด้วยพีวีซีแข็งและบุผิวภายนอกด้วยท่อพีวีซีแข็ง ให้ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

อาคาร รวมทั้งฝังใต้ดิน 
• ผิวภายในและภายนอกต้องเรียบสะอาดและไม่มีรอยตำหนิ 
• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคารและท่อสุขาภิบาล ท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซีต้องรับความดันใช้งาน

สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
มอก.1490 หรือ BS1387 
 

- ข้อต่อ 
ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซี ต้องเป็นชนิดต่อด้วยเกลียว ต้องมีคุณสมบัติและ 
ความแข็งแรงเช่นเดียวกับตัวท่อ 

 
- อุปกรณ์ท่อ 

วัสดุที่นำมาใช้ผลิตอุปกรณ์ท่อต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรงเทียบเท่าหรือดีกว่าวัสดุที่ใช้ใน 
การผลิตท่อ 

 
- การทดสอบความดันน้ำ 

การทดสอบท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซีและอุปกรณ์เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วให้เพ่ิมความดันน้ำ 
อย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งได้ความดัน 5.0 เมกาปาสกาล (50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) แล้ว 
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คงค่าความดันนี้ไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส โดยให้เป็นไป 
ตามท่ีกำหนดในมาตรฐาน มอก.1490 หรือ BS 1387 

 
ท่อเหล็กกล้า (Steel Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• ท่อเหล็กกล้าต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.276 หรือ AWWA C200 หรือ BS 534 หรือ JIS G3457 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อเหล็กกล้าต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.0 เมกาปาส

กาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อเหล็กกล้าต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.35  เมกาปาส

กาล  (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• สำหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อเหล็กกล้าต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล (8.5 

กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• แผ่นเหล็กกล้าที่ใช้ในการผลิตท่อเหล็กเหนียว ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 

มอก.1735 หรือ ASTM A283 Grade C หรือ Grade D หรือ ASTM A1101/1101M Grade 30 33 36 
40 45 หรือ 50 หรือ JIS G3457 หรือ JIS G3101 Class SS400 และมีความหนาของแผ่นเหล็กกล้าเท่ากัน
ตลอดทั่วทั้งแผ่น 

• ท่อเหล็กกล้า จะต้องประกอบขึ้นรูปและเชื่อมด้วยวิธีต่อชน (Butt Weld) โดยมีตะเข็บรอยเชื่อมเป็นแบบ
เชื่อมต่อชนแบบตะเข็บเกลียวหรือเชื่อมต่อชนแบบตะเข็บตรง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.427 หรือ 
AWWA C206 

• หากเป็นรอยเชื่อมต่อชนแบบตะเข็บตรง ส่วนของท่อแต่ละท่อนที่นำมาประกอบต่อกันเพ่ือให้ได้ความยาว
มาตรฐาน จะมีตะเข็บตามยาวได้ไม่เกิน 1 ตะเข็บ จะมีตะเข็บตามขวางได้ไม่เกิน 3 และ 5 ตะเข็บ สำหรับ
ท่อที่มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และ 9 เมตร ตามลำดับโดยไม่ให้ตะเข็บตามขวางอยู่บริเวณปลายท่อ
แบบปากระฆัง   ตะเข็บตามยาวของท่อแต่ละท่อนที่นำมาต่อกันต้องจัดให้อยู่ในแนวตรงข้าม 

 
- ข้อต่อ 
• ข้อต่อแบบเชิงกลและยืดหยุ่น (Mechanical and Flexible Couplings) เมื่อประกอบเข้ากับท่อต้องทน

ความดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2.0 เมกาปาสกาล (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาท ี
โดยไม่มีการรั่วซึม ข้อต่อต้องมีแหวนใน (Sleeve) เป็นแบบทรงกลม (Spherical-Sleeve) หรือเทียบเท่า 

• ข้อต่อแบบเชิงกลและยืดหยุ่น (Mechanical and Flexible Couplings) ต้องทำด้วยเหล็กกล้าที่มีชั้น
คุณภาพเดียวกับเหล็กกล้าที่ใช้ในการผลิตท่อเหล็กกล้า 

• แหวนยางที่ใช้ข้อต่อแบบเชิงกลและยืดหยุ่น (Mechanical and Flexible Couplings) ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน BS2494 หรือมาตรฐาน JIS K6353 Class 1A หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

• สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับข้อต่อแบบเชิงกลและยืดหยุ่น( Mechanical and Flexible Couplings) 
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.171 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 4.6 หรือ ASTM  A307 Grade B ต้องได้รับ
การชุบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน 
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• ข้อต่อแบบยึดรั้ง (Restrained Joints) ต้องใช้ตัวหนอน (Harness Lugs) ที่ทำด้วยเหล็กกล้าที่มีชั้นคุณภาพ
เดียวกับเหล็กกล้าที่ใช้ในการผลิตท่อเหล็กกล้า และต้องใช้สลักเกลียวปล่อยสองข้าง (Tie Rods) ที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM A193 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า B7หรือเทียบเท่า และแป้ นเกลียวต้องมี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM A194 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2H และต้องชุบสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 

• ข้อต่อแบบหน้าจาน (Flanged Joints) ต้องใช้หน้าจานที่ทำด้วยเหล็กกล้าที่มีชั้นคุณภาพเดียวกับเหล็กกล้า
ที่ใช้ในการผลิตท่อเหล็กกล้า หน้าจานเหล็กกล้าต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C207 

• สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับหน้าจาน ต้องเป็นแบบหัวหกเหลี่ยมทำด้วยเหล็กกล้ามีคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน มอก.171 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 4.6 หรือ ASTM A307 Grade Bชุบด้วยสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 

• ปะเก็นยางสำหรับหน้าจาน ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาวะของเมืองร้อนเป็นแบบเต็มหน้าจาน มี
คุณสมบัติทางกลตามมาตรฐาน JIS K6353 Class III หรือมาตรฐาน BS2494 หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 

 
-  อุปกรณท์่อ 

• อุปกรณ์ท่อใต้ดินจะต้องเป็นแบบปลายเรียบต่อด้วยข้อต่อเชิงกล(Mechanical Coupling) หรือ ข้อต่อยึด
รั้ง (Restrained Joint) 

• อุปกรณ์ท่อบนดินจะต้องเป็นแบบปลายลบมุมสำหรับเชื่อมในสนาม 
• ท่อใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 150 ถึง 700 มิลลิเมตร ต้องเป็นแบบปลายเรียบสำหรับต่อบรรจบ

โดยใช้ข้อต่อเชิงกล (Mechanical Coupling) 
• ท่อใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 800 ถึง 1,500 มิลลิเมตร ต้องเป็นแบบปลายปากระฆังสำหรับต่อ

บรรจบโดยใช้การเชื่อมแบบ Surfaced Sleeve Welding 
• ท่อบนดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 150 ถึง 1,800 มิลลิเมตร และท่อใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ระบ ุ1,800 มิลลิเมตร รวมถึงท่อปลอกทุกขนาด ต้องเป็นแบบปลายลบมุม ให้มีความหนามากกว่า 6 
มิลลิเมตร สำหรับต่อบรรจบโดยใช้การเชื่อมต่อชนในสนาม 

 
- การเคลือบผิวท่อและอุปกรณ์ท่อ 
• การเคลือบภายนอกท่อและอุปกรณ์ท่อใต้ดิน จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดของมาตรฐาน AWWA 

C203 หรือเทียบเท่า ด้วยการใช้น้ำมันถ่านหินชนิด Coal Tar Enamelและใยหินชนิด Bonded Double 
Asbestos-Felt หรือใช้น้ำมันถ่านหินชนิด Coal TarEnamel, แผ่นไฟเบอร์กลาส (Glass-Fiber Mat) และ
ใยหินชนิด Bonded Asbestos-Felt Wrap หรือไฟเบอร์กลาสชนิด Glass-Fiber Felt การเคลือบจะต้อง
ดำเนินการในโรงงานตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบ 

• การเคลือบภายนอกท่อและอุปกรณ์ท่อบนดิน ก่อนที่จะดำเนินการเคลือบท่อและอุปกรณ์ท่อจะต้องได้รับ
การพ่นจนปราศจากสนิมและสิ่งสกปรกอ่ืน ๆ จนผิวมีความสะอาดได้ระดับมาตรฐาน SSPC-SP10 (Steel 
Structured Painting Council) แล้วเคลือบด้วยเรซินชนิดNon-Bleeding Type Coal Tar Epoxy ให้ได้
ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า150 ไมครอน (0.15 มิลลิเมตร) และทับหน้าด้วยเรซินชนิด 
Epoxy- Resinous Micaceous Iron Oxide หรือเทียบเท่า ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 
60 ไมครอน (0.06 มิลลิเมตร) การเคลือบจะต้องดำเนินการในโรงงานตามการแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบ 
และให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C218 
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• การเคลือบภายนอกท่อปลอก จะต้องเคลือบด้วยเรซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy ให้ได้
ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน (0.1 มิลลิเมตร) การเคลือบจะต้องดำเนินการภายในโรงงาน
ตามการแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบ และให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C218 

• การเคลือบภายนอกปลายท่อ จะต้องเคลือบด้วยเรซินชนิด Non-Toxic Liquid Epoxy Coating ชนิดที่ไม่
มีส่วนผสมของน้ำมันถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 ให้ได้ความหนารวมของผิวเคลือบ
เมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 400 ไมครอน (0.4 มิลลิเมตร) การเคลือบจะต้องดำเนินการภายในโรงงานตามการ
แนะนำของผู้ผลิต 

• การเคลือบภายในท่อและอุปกรณ์ท่อ ต้องเคลือบด้วยปูนสอ (Cement Mortar) หรือเคลือบด้วยเรซินชนิด 
Non-Toxic Liquid Epoxy 

• ก่อนเคลือบภายในด้วยปูนสอ จะต้องเตรียมผิวด้วยการทำความสะอาดผิวไม่ให้สนิมและสิ่งสกปรกอ่ืน ๆ 
หลงเหลือ การเคลือบภายในด้วยปูนสอให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน AWWA C205 ความหนาของ
ปูนสอที่เคลือบต้องมีความหนาสม่ำเสมอและผิวเรียบ โดยต้องมีความหนาตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5 
สำหรับการเคลือบในที่โรงงาน ปูนสอต้องประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายและน้ำ ด้วยอัตราส่วนโดยน้ำหนักของ
ซีเมนต์ต่อทรายต้องไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 3 และมีอัตราส่วนโดยน้ำหนักของน้ำต่อซีเมนต์ต้องไม่มากกว่า0.5 
ต่อ 1 ซีเมนต์จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C150 Type I หรือ Type II ทรายจะต้องมีขนาดเม็ด
ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และไม่มากกว่าร้อยละ 5 ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 100 ทรายจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน
อยู่ หลังจากการเคลือบภายในด้วยปูนสอแล้วเสร็จจะต้องได้รับการบ่ม วีธีการบ่มอาจเป็นแบบบ่มชื้น 
(Moist Curing) และ/หรือแบบบ่มเร่ง Accelerated Curing) การบ่มจะต้องดำเนินการทันทีหลังจากได้รับ
การเคลือบด้วยปูนสอแล้ว 

 
ตารางท่ี 5 ความหนาของสารเคลือบปูนสอเคลือบภายในท่อเหล็กกล้าและอุปกรณ์ท่อสำหรับการเคลือบในที่

โรงงานตามมาตรฐาน AWWA C205 
ขนาดระบุ 

(มม.) 
ความหนาของปูนสอเคลือบภายใน 

(มม.) 
100 – 250 
300 – 500 
600 – 900 

1000 - 1500 

6 
8 
10 
13 

• ก่อนเคลือบภายในด้วยเรซินชนิด Non-Toxic Liquid Epoxy จะต้องได้รับการเตรียมผิวโดยการพ่น (Blast) 
จนกระท่ังผิวภายในท่อและอุปกรณ์ท่อปราศจากสนิมและสิ่งสกปรกอ่ืน ๆ ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP10 
แล้วจึงเคลือบด้วยเรซินชนิด Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน
ถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C213 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 406 
ไมครอน (0.4 มิลลิเมตร) การเคลือบให้กระทำในภายโรงงานตามการแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบโดย
เคร่งครัด 

• ต้องทดสอบการยึดเกาะของวัสดุที่ใช้เคลือบท่อและอุปกรณ์ท่อตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน AWWA C203 
หรือ BS534 หากพบจุดบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขทันทีให้ได้มาตรฐาน 

• จะต้องทดสอบการเคลือบภายนอกของท่อใต้ดินตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานAWWA C203 หากพบ
จุดบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขทันทีให้ได้มาตรฐาน 
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โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 
- การทดสอบความดันน้ำ 
• การทดสอบท่อเหล็กกล้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน มอก.276 
• ท่อเหล็กกล้าทุกท่อนก่อนเคลือบผิวภายนอกและภายใน จะต้องผ่านการทดสอบความดันน้ำตามตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6 การทดสอบความดันนํ้าของท่อเหล็กกล้า 

ขนาดระบุ 
(มม.) 

ความดันน้ำต่ำสุด 
สำหรบัท่อใต้ดิน 
(กก.ต่อตร.ซม.) 

ความดันน้ำต่ำสุด 
สำหรับท่อบนดิน 
(กก.ต่อตร.ซม.) 

ระยะเวลาทดสอบ 
อย่างน้อย 
(วินาที) 

100 – 250 
300 
400 
500 
600 

700 – 800 
900 – 1500 
1800 - 2100 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
20 
20 

50 
50 
50 
35 
35 
35 
30 
25 

5 
5 
5 
10 
10 
30 
30 
30 

• อุปกรณ์ท่อเหล็กกล้าทุกชิ้นก่อนเคลือบผิวภายนอกและภายใน จะต้องผ่านการทดสอบความดันน้ำต่ำสุด 
1.5 เมกาปาสกาล (15 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 นาที 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
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หมวดที ่22030 
ระบบระบายน้ำเสีย 

                           
1. งานในขอบเขตนี้รวมถึงท่อระบายน้ำเสีย การต่อท่อ ทางไหลเข้าของน้ำ ท่อระบายน้ำจากอาคาร ท่อส้วม ท่อ

น้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อแยก แทรป  ซึ่งจะต้องติดตั้งและต่อเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด  หรือต่อเข้ากับท่อหรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ตลอดจนการขุดกลบและปรับแต่งพ้ืนผิวให้อยู่ในสภาพเดิม  

 2. ท่อในแนวระดับขนาด dia. 3” และเล็กกว่าจะต้องวางให้ได้ระดับลาดเอียงอย่างสม่ำเสมอ 1:50 และท่อขนาด
ใหญ ่กว่า dia. 3” ให้วางให้ได้ระดับลาดเอียง 1:50  ถ้าเป็นไปได้จะต้องไม่ให้ลาดเอียงน้อยกว่า 1: 100  

 3. ท่อส้วม  ท่อน้ำท้ิง  และท่ออากาศ  จะต้องมีขนาดและติดตั้งดังแสดงไว้ในแบบ  
 4. ท่อทุกท่อที่วิ่งทะลุหลังคา  จะต้องใช้ข้อต่อผ่านแบบอาบสังกะสี  อุปกรณ์ระบายอากาศชั้นหลังคา  จะต้องเป็น

แบบเหล็กหล่ออาบสังกะสีชนิดได้รับอนุมัติ  ปลอกกันน้ำรั่วเป็นเหล็กหล่อพร้อมหน้าจาน  และที่ยึดเมื่อเดินท่อ
ใต้พ้ืนดินจะ ต้องทำการทาด้วย  Flint  Coat  และให้ใช้ผ้าดิบอย่างหนาหุ้มท่อแล้วทาด้วย  Flint  Coat  
พร้อมทั้งที่รองรับ ท่อ และข้อต่อต่าง ๆ  ที่ยังต่อไม่เสร็จเรียบร้อยจะต้องอุดด้วย  Plug  สำหรับอุดท่อให้แน่น
หนาเพื่อกันผงปูน ฯลฯ   ลงไปอุดตันในเส้นท่อ 

    จะถอด  Plug  ออกต่อเมื่อต้องการต่อท่อเท่านั้น  
 
 

หมวดที ่22040 
ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำรอบอาคาร 

                            
1. งานภาคนี้รวมถึงท่อน้ำฝนในแนวดิ่ง  ตะแกรงระบายน้ำและอ่ืน ๆ  ตลอดจนถึงการขุดดิน การถมดิน การกลบ 

การปรับแต่งพ้ืนผิวดินให้กลับอยู่ในสภาพเดิม  ฯลฯ  
2. จะต้องเตรียม Plug  แบบเหล็กอาบสังกะสีอุดปลายท่อน้ำที่ยังต่อไม่เสร็จสมบูรณ์ทุกจุด เพ่ือกันผงปูน ฯลฯ เข้า

ไปอุดตันในเส้นท่อ  จะทำการถอด  Plug  ต่อเมื่อต้องการต่อท่อเท่านั้น  
3. ท่อระบายน้ำที่ทำด้วยคอนกรีตเป็นแบบ  Socket  Joint  With  Cement  Lining.  ท่อจะต้องทำจาก

คอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐานล่าสุดของ  มอก. 128  ขั้นคุณภาพ 3  
4. บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำจะต้องสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ

ตะแกรงเหล็กตามที่แสดงในแบบ  จะต้องทำการก่อสร้างบ่อพักตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบ  และตรงจุดที่มี
การเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือบรรจบของท่อ  

5. รางระบายน้ำจะต้องสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตามที่แสดงในแบบ  และจะต้องทำการก่อสร้าง
ตาม ตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบ  

6. ให้ผู้รับจ้างทำการปรับ  Slope  ของก้นรางระบายน้ำ  ( RO C)  หรือตัวท่อระบายน้ำในแนวนอนอย่างน้อย  1: 
200 ยกเว้นจะกำหนดเจาะจงเป็นอย่างอ่ืน 
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หมวดที ่22050 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

                
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 เป็นระบบที่รองรับน้ำเสียจากอาคารหรือน้ำที่ผ่านการใช้งานทุกประเภท เมื่อผ่านการบำบัดแล้วต้องได้มาตรฐาน
น้ำทิ้งของกฎกระทรวงต่าง ๆ  และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือบังคับใช้    
1. ขอบเขตของงาน   
     1.1 งานในขอบเขตนี้รวมถึงการจัดหาและติดตั้งทดสอบเครื่องจักรกล อุปกรณ์และวัสดุ  ตลอดจนการบริการ

และดูแลการทำงานเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่จำเป็น   เพ่ือให้งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเสร็จสมบูรณ์
ตามท่ีได้แสดงในแบบและหรือท่ีกำหนดไว้   

     1.2  ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ จนสามารถใช้งานได้ดี  
 1.3  หากแบบรูปและรายการละเอียดมิได้ระบุไว้ สถานที่ก่อสร้างที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมอยู่แล้ว น้ำทิ้งจาก

อาคารให้มีการดักกลิ่น ดักขยะ และดักไขมัน ก่อนประสานลงบ่อพักรองรับน้ำเสีย 
 1.4  จัดหาพร้อมติดตั้งท่อ และอุปกรณ์ ในระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบและข้อกำหนด จนสามารถใช้การได้

สมบูรณ์ 
 1.5  ทำความสะอาดและทดสอบการทำงานของระบบ 
 
2  มาตรฐานการติดตั้ง 
 2.1  กรณีท่ีใช้ ระบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ให้ติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
 2.2  ระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ในพ้ืนที่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อแรงกระทำต่อโครงสร้างของระบบบำบัดน้ำเสีย 

เช่นที่จอดรถ ให้ผู้รับจ้างแสดงรายการคำนวณโครงสร้าง และแบบโดยมีวิศวกรโครงสร้าง ลงนาม
รับผิดชอบ 

 
 3. ระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบไปด้วย 

3.1  ถังดักไขมัน  
ถังดักไขมัน  เป็นระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น   ทำหน้าที่แยกของแข็ง ไขมัน และน้ำมัน ซึ่งมีแหล่งที่มา
จากครัว ห้องจัดเตรียมอาหาร และส่วนล้างภาชนะ ออกจากน้ำทิ้งดังกล่าวและเกิดการย่อยสลาย
สารอินทรีย์หรือสิ่งสกปรกในระดับหนึ่ง    กากตะกอนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายไป  
ส่วนที่เหลือจะสะสมอยู่ที่ก้นถัง   กากตะกอนที่มีส่วนประกอบพวกน้ำมันและไขมันซึ่งลอยตัวอยู่บนผิวน้ำ
และจะถูกย่อยสลายบางส่วนโดยแบคทีเรียจำพวกไม่ใช้อากาศ (Anaerobic  Bacteria)  โดยออกแบบค่า
บีโอดีที่เข้าสู่ระบบ 1000 มก./ลิตร  น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดในส่วนนี้ไหลไประบบบำบัดตอนปลายต่อไป 
 

3.2 ถังบำบัดนำ้เสีย คสล.  
เป็นระบบบำบัดน้ำ แบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Septic-Aerobic Tank) รับน้ำเสียจากครัวหรือส่วน
เตรียมอาหารที่ผ่านกระบวนการดักไขมันแล้วและน้ำเสียจากห้องน้ำ โดยถังบำบัดต้องสามารถรับปริมาณ
ความสกปรกของน้ำทิ้งในรูปของค่า BOD ได้  ตามแบบระบุ และสามารถบำบัดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งในรูป 
BOD น้อยกว่า 20 มก./ลิตร และเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง 
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4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้มาเดินระบบฝึกสอนอบรมเจ้าหน้าที่ของเจ้าของงาน  จนสามารถที่จะ
เดินระบบ  จนน้ำเสียที่บำบัดแล้วมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนดตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน   โดยผู้รับจ้าง
จะต้องจัดเอกสารคู่มืออุปกรณ์/การบำรุงรักษาและการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้ผู้ว่าจ้างให้เพียงพอต่อการเดิน
ระบบได้  เอกสารจะต้องจัดให้อย่างน้อย 3 ชุด   และส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างเมื่อการติดตั้งแล้วเสร็จ และการบำบัด
น้ำเสียได้คุณภาพตามต้องการแล้ว หรือก่อนกำหนดนี้ แล้วแต่การตกลงกัน  

 
 5. ผู้รับจ้างต้องดูแลบำรุงรักษาระบบ รับประกันคุณภาพน้ำไม่น้อยกว่า 2 ปี   หากมีค่า BOD เฉลี่ยเกิน 20  มก./

ล. ทาง  ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขและปรับปรุง จนกว่าค่า BOD จะได้มาตรฐาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและต้อง
มีการตรวจเช็คดูแลระบบทุก 4 เดือนในระยะเวลา 2 ปีแรกหลังจากการติดตั้ง และต้องมีการเสนองบประมาณ
พร้อมแผนการดูแลระบบในปีต่อไป 
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หมวดที ่22051 
ถังดักไขมันสำเร็จรูป 

 (GREASE TRAP TANK) 
 

 ถังดักไขมัน เป็นส่วนรับน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ก่อนจะเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย เพ่ือทำการดักเศษ
อาหารและไขมันออกจากน้ำทิ้ ง โดยไขมันจะลอยอยู่ เหนือผิวน้ำ   ซึ่ งไขมันประเภทนี้ เป็นไขมัน อิสระ 
(FREE  OIL) โดยอาศัยหลักการของความหนาแน่นที่น้อยกว่าน้ำ ทำให้ไขมันประเภทนี้สามารถแยกออกจากน้ำ
ได ้ ส่วนน้ำอยู่ด้านล่างจะไหลสู่ถังเกรอะ เพ่ือบำบัดต่อไป เป็นการบำบัดเบื้องต้น เพื่อลดค่าความสกปรกในรูปของ
บีโอดีให้ลดลงในระดับหนึ่ง 
  
รายละเอียดของถังดักไขมันสำเร็จรูป (GREASE TRAP TANK) ประกอบด้วย 

1.ถังดักไขมันสำเร็จรูป ติดตั้งใต้ซิงค์  (GREASE TRAP TANK) 
1.ตัวถัง   
• ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (RECTANGLE) ภายในถูกกั้นเพ่ือบังคับทิศทางการไหลของน้ำ 
• ทำจากวัสดุ PE (POLYETHYLENE) ที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง ความหนา ≥ 6 mm  
2. ฝาถัง 
• เส้นผ่าศูนย์กลางของฝา 500 mm วัสดุ ABS 

ท่อและข้อต่อ (PIPING & FITTING) 
• ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) CLASS 8.5 สำหรับท่อไม่รับแรงดัน เช่น ท่อระบายอากาศ ท่อรวบรวม

น้ำเสียและท่อน้ำทิ้ง 
• ข้อต่ออ่อนระบายน้ำชนิด REINFORCED NATURAL RUBBER พร้อมคลัมป์รัดสแตนเลสต่อท่อน้ำเสียเข้า

ถังบำบัด และท่อน้ำทิ้งออกจากถังบำบัด 
 

การติดตั้ง 
1. ถังดักไขมันควรติดตั้งไว้ใกล้กับอ่างล้างจาน เป็นบริเวณที่สามารถเปิดถังทำความสะอาดได้สะดวก หรือ

ว่างใต้ซิงค์ล้างจาน ควรเป็นพื้นที่เรียบ ไม่มีเศษวัสดุ และได้ระดับ 
2. เดินท่อน้ำเสียจากอ่างล้างจาน มาเข้าถังดักไขมัน และเดินท่อน้ำทิ้งจากถังดักไขมัน 
3. การติดตั้งอุปกรณ์ต้องติดตั้งตามแบบ และมีความแข็งแรง ทนทาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับรองตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
4. เติมน้ำใส่ในตัวถังบำบัด ให้ได้ระดับน้ำเท่า ๆ กันแต่ละช่องของตัวถังบำบัด หากเติมน้ำช่องใดช่องหนึ่งมาก

จนเกินไป อาจมีผลกระทบต่อผนังก้ันภายในตัวถังบำบัด 
 
2.ถังดักไขมันสำเร็จรูป ติดตั้งใต้ดิน  (GREASE TRAP TANK) 

1. ตัวถัง    
• ลักษณะเป็นทรงแคปซูล (CAPSULE), ทรงกลม (SPHERE) ภายในถูกกั้นเพ่ือบังคับทิศทางการไหลของน้ำ 
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• ทำจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP: FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC)  
- ทรงกลม (SPHERE) ความหนา ≥ 3 mm  
- ทรงแคปซูล (CAPSULE) ความหนา ≥ 8 mm 

• ผลิตด้วยกระบวนการ FILAMENT WINDING  
2. ฝาถัง 
• เส้นผ่าศูนย์กลางของฝา 500 mm วัสดุ ABS 

3. ขาถัง 
• ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรงยึดติดกับภายนอกแยกส่วนกับภายในถัง ทุกระยะไม่เกินกว่า 1.5 m  

ท่อและข้อต่อ (PIPING & FITTING) 
• ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) CLASS 8.5 สำหรับท่อไม่รับแรงดัน เช่น ท่อระบายอากาศ ท่อรวบรวม

น้ำเสียและท่อน้ำทิ้ง 
• ข้อต่ออ่อนระบายน้ำชนิด REINFORCED NATURAL RUBBER พร้อมคลัมป์รัดสแตนเลสต่อท่อน้ำเสียเข้า

ถังบำบัด และท่อน้ำทิ้งออกจากถังบำบัด 
 
การติดตั้ง 

1.   เตรียมพื้นที่เพื่อฝังถัง และการขุดหลุม (งานโครงสร้าง) 
•   การขุดหลุมควรมีกำแพงกันดิน (SHEET PILE) เพ่ือป้องกันการสไลด์ของหน้าดิน 
•   หลุมควรทำระบบระบายน้ำ (กรณีมีน้ำใต้ดินมาก) 

 
2.   งานฐานราก 
• พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องสามารถรับน้ำหนักถังได้ มีความแข็งแรง ได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรโยธา 
• พ้ืนผิวเรียบต้องได้ระดับ “หากไม่ได้ระดับ ต้องปรับระดับโดยเฉพาะตรงตำแหน่งขาของถัง” 
• ระดับพ้ืนคอนกรีตฐานราก ขึ้นอยู่กับ ระดับท่อน้ำเข้า และขนาดถังบำบัด (ความสูงของถัง) หรือเทปรับ

ระดับใหม่ก็ได ้
3. การติดตั้งถังบำบัด (งานระบบ)  

การยกถังบำบัดเพื่อติดตั้ง 
• ใช้รถเฮ๊ียบ หรือ รถเครน ในการยก (ขนาดรถยกข้ึนอยู่กับขนาดถัง) 
• ใช้สายพาน ขนาดความกว้าง 3 นิ้ว ขึ้นไป สภาพใช้งานได้ในการยกถัง 
• การยกถังใช้สายพานยก มีจุด ยก 2 จุด (ดังรูป) ตำแหน่งในการยกแต่ละของอุปกรณ์และวัสดุถัง จะขึ้นอยู่

กับน้ำหนักประกอบภายในถัง 
• ก่อนยกถังจริงให้ทดลองยกถังความสูงประมาณ 0.30 เมตร เพ่ือดูความสมดุลของถังหากถังเอียงไปด้านใด

ด้านหนึ่งให้ปรับสายพานยกใหม่จนถังได้ระดับจึงยกถังไปที่จุดติดตั้งได้ 
4. เติมน้ำใส่ถังบำบัด 
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• เติมน้ำใส่ในตัวถังบำบัด ให้ได้ระดับน้ำเท่า ๆ กันแต่ละช่องของตัวถังบำบัด หากเติมน้ำช่องใดช่องหนึ่งมาก
จนเกินไป อาจมีผลกระทบต่อผนังก้ันภายในตัวถังบำบัด  

5. ยึดลวดสลิง (หลังจากนำถังลงติดตั้งที่ฐานรากคอนกรีตเสร็จแล้ว) 
• ใช้ลวดสลิง ยึด Support เหล็กที่เตรียมไว้บริเวณฐานราก พร้อมใช้ Clamp รัดลวดสลิง แล้วใช้ประแจ

ขันน๊อตให้แน่น 
• เอาลวดสลิง พาดบนถังจากด้านซ้าย มาด้านขวาตัวถัง แล้วนำปลายลวดสลิงคล้องจุด Support อีกด้าน

ให้ตึง พร้อมขันเกลียวเร่งให้ตึงเพ่ิมขึ้น (บริเวณที่ลวดสลิงพาดบนถังใช้ท่อสายยางขนาดใหญ่กว่าลวดสลิง
ร้อยกันลวดบาดถังในส่วนที่สัมผัสถังบำบัด) 
อุปกรณ์ยึดลวดสลิงระหว่างฐานรากกับถังบำบัด 
1. Clamp ยึดลวดสลิง ขนาด 5/8 นิ้ว 
2. ลวดสลิงยึดถังใช้ความยาวของลวดสลิงยึดถังมีดังนี้ 

-  สำหรับถัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 ม. ลวดยาว 7.00 ม. 
-  สำหรับถัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 ม. ลวดยาว 6.00 ม. 
-  สำหรับถัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 ม. ลวดยาว 8.00 ม. 
-  สำหรับถัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.50 ม. ลวดยาว 11.00 ม. 

6. การกลบหลุมฝังถังบำบัด 
• ตรวจเช็ค การติดตั้งถังบำบัดให้ถูกต้องตามแบบได้ระดับ 
• ตรวจเช็ค การยึดตัวถังบำบัดให้แน่นด้วยลวดสลิง ถูกต้องตามแบบ ทุกจุด 
• เติมน้ำให้เต็มถังก่อนนำดิน หรือทรายมากลบ เพ่ือป้องกันการขยับตัวของถังและป้องกันน้ำใต้ดินดันถัง

บำบัดลอย 
• กลบหลุมด้วยไม่มีเศษวัสดุแข็ง และแหลมคม หรือทรายหยาบเท่านั้นโดยกลบรอบ ๆ ถังทีละชั้นความสูง

ของดิน หรือทรายหยาบที่กลบรอบถังบำบัด แต่ละชั้นไม่เกิน 1.00 เมตร กลบจนเสมอระดับฝาถัง (ระดับ
ฝาถังบำบัดต่ำกว่าระดับดินไม่เกิน 0.30 เมตร) 
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หมวดที ่22053 
ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ 

 
ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบชีวภาพ แบบตัวกลางเติมอากาศ  
(CONTACT AERATION ACTIVATED SLUDGE) 
เป็นระบบบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยจุลินทรีย์ประเภทใช้อากาศ ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียที่เข้าระบบ โดย
การเพราะเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยสื่อชีวภาพ (BIO MEDIA) ในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ค่า BOD ออกจากระบบไม่เกิน 
20 มก./ลิตร 
รายละเอียดของ ถังบำบัดสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ  ประกอบด้วย 
1.ส่วนเกรอะ-แยกกากตะกอน (SOLID SEPARATION CHAMBER) 
2.ส่วนกรองเติมอากาศ (AERATION CHAMBER) 
3.ส่วนตกตะกอน (SEDIMENTATION CHAMBER) 
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (WASTEWATER TREATMENT TANK) 
1.ตัวถัง   

• ลักษณะเป็นแคปซูล (CAPSULE) ภายในถูกแบ่งเป็นห้องๆ เพื่อแยกขั้นตอนการบำบัด 
• ทำจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP: FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC) ความหนา ≥ 8 mm  
• ผลิตด้วยกระบวนการ FILAMENT WINDING  

2. ฝาถัง 
• เส้นผ่าศูนย์กลางของฝา 500 mm วัสดุ ABS 

3. ขาถัง 
• ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรงยึดติดกับภายนอกแยกส่วนกับภายในถัง ทุกระยะไม่เกินกว่า 1.5 m  

สื่อชีวภาพ (BIO MEDIA)  
• PALLRING = 105 m2/m3 ทำจาก HDPE เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์  

ท่อและข้อต่อ (PIPING & FITTING) 
• ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) CLASS 8.5 สำหรับท่อไม่รับแรงดัน เช่น ท่อระบายอากาศ, ท่อรวบรวม

น้ำเสียและท่อน้ำทิ้ง 
• ข้อต่ออ่อนระบายน้ำชนิด REINFORCED NATURAL RUBBER พร้อมคลัมป์รัดสแตนเลสต่อท่อน้ำเสียเข้า

ถังบำบัด และท่อน้ำทิ้งออกจากถังบำบัด 
• ท่อจ่ายอากาศ ภายในถังบำบัดและส่วนที่สัมผัสน้ำโดยตรง ให้ใช้ท่อ PVC Class 13.5 

 
การติดตั้ง 

7. เตรียมพื้นที่เพื่อฝังถัง และการขุดหลุม (งานโครงสร้าง) 
•   การขุดหลุมควรมีกำแพงกันดิน (SHEET PIE) เพ่ือป้องกันการสไลด์ของหน้าดิน 
•   หลุมควรทำระบบระบายน้ำ (กรณีมีน้ำใต้ดินมาก) 
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8.  งานฐานราก 
• พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องสามารถรับน้ำหนักถังได้ มีความแข็งแรง ได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรโยธา 
• พ้ืนผิวเรียบต้องได้ระดับ “หากไม่ได้ระดับ ต้องปรับระดับโดยเฉพาะตรงตำแหน่งขาของถัง” 
• ระดับพ้ืนคอนกรีตฐานราก ขึ้นอยู่กับ ระดับท่อน้ำเข้า และขนาดถังบำบัด (ความสูงของถัง) หรือเทปรับ

ระดับใหม่กไ็ด้ 
 

9. การติดตั้งถังบำบัด (งานระบบ)  
การยกถังบำบัดเพื่อติดตั้ง 

• ใช้รถเฮ๊ียบ หรือ รถเครน ในการยก (ขนาดรถยกขึ้นอยู่กับขนาดถัง) 
• ใช้สายพาน ขนาดความกว้าง 3 นิ้ว ขึ้นไป สภาพใช้งานได้ในการยกถัง 
• การยกถังใช้สายพานยก มีจุด ยก 2 จุด (ดังรูป) ตำแหน่งในการยก แต่ละของอุปกรณ์และวัสดุถัง จะ

ขึ้นอยู่กับน้ำหนักประกอบภายในถัง 
• ก่อนยกถังจริงให้ทดลองยกถังความสูงประมาณ 0.30 เมตร เพื่อดูความสมดุลของถังหากถังเอียงไปด้านใด

ด้านหนึ่งให้ปรับสายพานยกใหม่จนถังได้ระดับจึงยกถังไปที่จุดติดตั้งได้ 
 

10. เติมน้ำใส่ถังบำบัด 
• เติมน้ำใส่ในตัวถังบำบัด ให้ได้ระดับน้ำเท่าๆกันแต่ละช่องของตัวถังบำบัด หากเติมน้ำช่องใดช่องหนึ่งมาก

จนเกินไป อาจมีผลกระทบต่อผนังก้ันภายในตัวถังบำบัด 
              

11. ยึดลวดสลิง (หลังจากนำถังลงติดตั้งท่ีฐานรากคอนกรีตเสร็จแล้ว) 
• ใช้ลวดสลิง ยึด Support เหล็กที่เตรียมไว้บริเวณฐานราก พร้อมใช้ Clamp รัดลวดสลิง แล้วใช้ประแจ

ขันน๊อตให้แน่น 
• เอาลวดสลิง พาดบนถังจากด้านซ้าย มาด้านขวาตัวถัง แล้วนำปลายลวดสลิงคล้องจุด Support อีกด้าน

ให้ตึง พร้อมขันเกลียวเร่งให้ตึงเพ่ิมขึ้น (บริเวณที่ลวดสลิงพาดบนถังใช้ท่อสายยางขนาดใหญ่กว่าลวดสลิง
ร้อยกันลวดบาดถังในส่วนที่สัมผัสถังบำบัด) 

อุปกรณ์ยึดลวดสลิงระหว่างฐานรากกับถังบำบัด 
3. Clamp ยึดลวดสลิง ขนาด 5/8 นิ้ว 
4. ลวดสลิงยึดถังใช้ความยาวของลวดสลิงยึดถังมีดังนี้ 

-  สำหรับถัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 ม. ลวดยาว 7.00 ม. 
-  สำหรับถัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 ม. ลวดยาว 6.00 ม. 
-  สำหรับถัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 ม. ลวดยาว 8.00 ม. 
-  สำหรับถัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.50 ม. ลวดยาว 11.00 ม. 
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12. การกลบหลุมฝังถังบำบัด 
• ตรวจเช็ค การติดตั้งถังบำบัดให้ถูกต้องตามแบบได้ระดับ 
• ตรวจเช็ค การยึดตัวถังบำบัดให้แน่นด้วยลวดสลิง ถูกต้องตามแบบ ทุกจุด 
• เติมน้ำให้เต็มถังก่อนนำดิน หรือทรายมากลบ เพื่อป้องกันการขยับตัวของถังและป้องกันน้ำใต้ดินดันถัง

บำบัดลอย 
• กลบหลุมด้วยไม่มีเศษวัสดุแข็ง และแหลมคม หรือทรายหยาบเท่านั้นโดยกลบรอบๆ ถังทีละชั้นความสูง

ของดิน หรือทรายหยาบที่กลบรอบถังบำบัด แต่ละชั้นไม่เกิน 1.00 เมตร กลบจนเสมอระดับฝาถัง (ระดับ
ฝาถังบำบัดต่ำกว่าระดับดินไม่เกิน 0.30 เมตร) 
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หมวดที ่22060  เครื่องสบูน้ำเพ่ิมแรงดัน 
 

หมวดที ่22061 
เครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน (PACKAGE BOOSTER PUMP SET) 

1.1 เครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน  (PACKAGE BOOSTER PUMP SET (PBS)) 

1.1.1 ข้อกำหนดทั่วไป  
ก. เป็น Non -Overloading, Centrifugal,  End Suction  หรือ Horizontal Split  

Case,  Vertical Split Case  หรือ  Vertical Inline Split Coupling,  แบบ Single  
Stage หรือ  Multi  Stage  รายละเอียดจะระบุในแบบ  ขับโดยตรงด้วยมอเตอร์  
ไฟฟ้า 380V / 3Ph / 50Hz. โดยผ่านอุปกรณ์  Flexible Coupling เครื่องสูบน้ำและ
มอเตอร์ต้องติดตั้งอยู่บนโครงฐานเหล็กชิ้นเดียวกันหรือฐานที่ทำจากเหล็กโครงสร้าง 
(Structural Steel) 

ข. เครื่องสูบน้ำทั้งชุดต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีต (Concrete Foundation) หนา 0.1 
เมตร โดยมี อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและเสียง (Inertia Base and Vibration 
Isolator) ไปยังอาคารที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับ 

ค. ในการขออนุมัติใช้เครื่องสูบน้ำ ผู้รับจ้างต้องแนบ Performance Curve ของเครื่องสูบ
น้ำจากโรงงานของผู้ผลิตมาด้วย จุดที่เลือกสำหรับการใช้งานควรอยู่บริเวณจุด BEP. 
ของ Curve ซึ่งเป็นจุดที่เครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพสูงและมีความยืดหยุ่นมากท่ีสุดเมื่อ
ปริมาณน้ำและความดันเปลี่ยนไป ขนาดมอเตอร์ต้องใหญ่พอและทำให้ไม่เกิด 
Overload ตลอดช่วงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ขนาดของมอเตอร์ที่ระบุไว้ในแบบ
เป็นแนวทางเท่านั้น หลังจากพิจารณา Performance Curve แล้ว วิศวกรจะเป็นผู้
กำหนดขนาดของมอเตอร์ 

ง. Vertical multistage pump ต้องทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ -20°C  ถึง +120°C  / 
End suction pump ต้องทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ 0°C  ถึง +120°C   

1.1.2      ตัวเรือน (CASING)  
ทำจากเหล็กหล่อ ส่วนประกอบเป็น Bronze มีความดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่ต่ำ
กว่า 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือ 1.5 เท่าของความดันใช้งานจริง (Actual Working 
Pressure) โดยใช้ตัวเลขมากกว่าเป็นเกณฑ์ ข้อต่อหน้าแปลน (Flanged Connection) ทั้ง
ทางด้านดูดและด้านส่งต้องทนความดันได้เช่นเดียวกับตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ 

1.1.3   ใบพัด  (IMPELLER) 
ต้องเป็นโลหะชิ้นเดียวกันทำด้วย Cast Bronze เกรดไม่ตำกว่า CuSn8 หรือเทียบเท่าได้รับ
การถ่วงทั้งทางด้าน Dynamic และ Static มาจากโรงงานผู้ผลิต ใบพัดต้องไม่เสียหาย
เนื่องจากใบพัดหมุนกลับทาง 

1.1.4   CASING WEARING RING 
ต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานทำด้วย Bronze, Chromed Iron หรือ Nickel 
Iron สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยสะดวก 
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1.1.5   เพลา (SHAFT) 
 ทำด้วย Stainless Steel  หรือเทียบเท่า พร้อมด้วย Sleeve ทำด้วย Bronze, Chromed 
Iron หรือ Nickel Iron สอดผ่าน Stuffing Box ปลอกหุ้มเพลา (Shaft Sleeve) ยึดติดกับ
เพลาด้วยสลักและมีความยาวยื่นออกพ้นนอกซีล มีโอริงปะเก็นตรงระหว่างใบพัดกับปลาย
ปลอกหุ้มเพลา เพ่ือกันน้ำเข้าระหว่างเพลากับปลอกหุ้มเพลา 

1.1.6   BEARING 
เป็น Heavy Duty Ball Bearing แบบ Dust Seal ในตัวสามารถถอดออกซ่อมโดยง่าย 
ออกแบบให้ใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ชั่วโมง 

1.1.7   SEAL 
เป็นชนิด Mechanical ทำด้วย Ceramic หรือ Tungsten Carbide สามารถเปลี่ยนซีลได้
โดยง่ายและรวดเร็ว 

1.1.8   COUPLING 
เป็น Flexible Coupling สามารถทนทานต่อน้ำ น้ำมันเครื่อง สิ่งสกปรกและบรรยากาศ 
เครื่องสูบน้ำที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาทีให้ใช้ Steel Pin and Bushing 
Coupling ได้ แต่เครื่องสูบน้ำที่มีความเร็วรอบสูงกว่านี้ให้ใช้เป็น Urethane Flexible 
Coupling มีค่า Service Factor อย่างต่ำ 1.5 และต้องมีฝาครอบป้องกัน (Coupling 
Guard) ด้วย 

1.1.9   MOTOR 
เป็น Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยอากาศ 
(Totally Enclosed Fan Cooled Motor) Insulation Class F  ร ะ ดั บ ก า รป้ อ งกั น
มอเตอร์ IP55 และสามารถใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด + 40°C    มีความเร็วรอบ
และระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามที่กำหนดในแบบ ขนาดของมอเตอร์ต้องไม่เล็กกว่า 1.15 เท่าของ
กำลังไฟฟ้าที่ต้องการขณะใช้งานสูงสุด 

        Pump Noise 
The noise level shall be not more than NC 70 in pump room, NC 50 in the 
same floor and NC 35 for other floors. 
Airborne emitted by pumps with motors fitted of Vertical multistage Pump 

 
Motor 
(kW) 

 
50 Hz 
(dB(A) 

0.37 - 0.75 50 

1.1 52 
1.5 - 2.2 54 

3 55 
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4 62 
5.5 – 18.5 60 

22 66 
30 - 55 71 

75 73 
                     1.1.10  INERTIA BASE 

เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ต้องติดตั้งบนฐานที่ทำจากเหล็กโครงสร้าง (Structural Steel) มี
ความหนาของ Concrete Base ดังนี้ 
 

            เครื่องสูบน้ำ  ความหนาของ Concrete Base 
              30HP และเล็กกว่า      6 นิ้ว 
              40HP-75HP                          8 นิ้ว 
             100HP และใหญ่กว่า   12 นิ้ว 

1.1.11   FITTING 
จุดสูงสุดของเรือนเครื่องสูบน้ำต้องมี Air Vent Cock และจุดต่ำสุดของเรือนเครื่องสูบน้ำ
ต้องมี Drain Cock และมีท่อระบายน้ำต่อจากที่รองรับของซีล เพ่ือระบายน้ำทิ้งจากเครื่อง
สูบน้ำไปยังราง  

1.2  PACKAGE CONSTANT PRESSURE BOOSTER PUMP  เป็นชุดของเครื่องสูบน้ำ โดยใช้เครื่องสูบ
น้ำหอยโข่ง  End Suction Centrifugal หรือ Vertical Inline Pump จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 เครื่อง หรือ
ตามระบุในแบบแปลน ประกอบเข้าชุดกันมี Pressure Tank พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของชุด
เครื่องสูบน้ำเพ่ิมความดันโดยอัตโนมัติ เพ่ือให้ชุดของเครื่องสูบน้ำสามารถจ่ายน้ำตามปริมาณความ
ต้องการน้ำใช้ในอาคาร ชุดเครื่องสูบน้ำเพ่ิมความดันนี้ต้องประกอบสำเร็จครบชุดจากโรงงานผู้ผลิต และ
ได้รับการทดสอบพร้อมทั้งรับรองการทำงานของเครื่องสูบน้ำโดยเรียบร้อย 

1.2.1  ถังอัดอากาศ (Diaphragm Pressure Tank) 
ถังอัดอากาศต้องเป็นชนิด Diaphragm มีแผ่นยางก้ันระหว่างอากาศกับน้ำ และสามารถ
ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 บาร์ 

1.2.2     ระบบควบคุมการทำงานชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน 
 ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำเพ่ิมความดัน สามารถเลือกการทำงานได้ 3 
แบบดังนี้ 

ก. แบบเดี่ยว (Single Operation) เครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องจะทำงาน จากการตรวจ
ของ Pressure Switch 

ข. แบบอัตโนมัติ 2 (3) เครื่องสูบน้ำสลับกันทำงาน (Alternative Operation) เครื่อง
สูบน้ำแต่ละเครื่องสลับกันทำงาน เป็นเครื่องสูบน้ำหลัก (Duty Pump) และเป็น
เครื่องสูบน้ำรอง (Standby Pump)  โดยอัตโนมัติ 
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ค. แบบอัตโนมัติ 2 (3) เครื่องสูบน้ำช่วยกันทำงาน (Parallel Operation) เครื่องสูบ
น้ำจะทำงานพร้อมกันโดยอัตโนมัติ เมื่อค่าความดันต่ำกว่าที่กำหนด 

1.2.3  อุปกรณ์ประกอบ 
อุปกรณ์ประกอบของชุดเครื่องสูบน้ำเพ่ิมความดันอย่างน้อยมีดังนี้คือ 
- อุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ 1, 2 และ/หรือ 3 
- Gate valves 
- Check 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 

 
1.2.4 ชุดเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ ต้องยึดอย่างมั่นคงติดกับแท่นเหล็ก ที่ประกอบด้วยเหล็ก 

ใต้แท่นต้องรองด้วยแผ่นยางกันสะเทือน หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร  
 

1.3 ระบบเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันแบบปรับความเร็วรอบ(VARIABLE SPEED DRIVE BOOSTER SET) 

1.3.1. ลักษณะทั่วไป 

- ระบบเพ่ิมแรงดันน้ำควบคุมด้วยชุดควบคุมอิเลคโทรนิกส์ซึ่งมีหน้าจอแสดงผลที่เข้าใจ
ง่าย ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ปั๊มน้ำแนวตั้งหลายใบพัด ท่อทางดูดและทางส่งอยู่ในแนวเดียวกัน 
(IN-LINE) จำนวนเครื่องสูบตามที่ระบุในตารางเครื่องทำการต่อขนานกัน การทำงานของปั๊มจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้จริงในขณะนั้น โดยมี PRESSURE TRANSMITTER เป็นตัวตรวจวัดแรงดันในระบบ 
แล้วส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมอิเลคโทรนิกส์และ FREQUENCY CONVERTERS  เพ่ือประมวลผลและส่ง
สัญญาณไปควบคุมการปรับความเร็วรอบ ให้เหมาะสมเพ่ือให้แรงดันในระบบถูกรักษาให้คงที่ตลอดเวลา 
ในขณะที่มีปริมาณการใช้น้ำแตกต่างกันตามความต้องการปั๊มน้ำ ตู้ควบคุม ถังแรงดันและชุดควบคุมอิเลค
โทรนิกส์ เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทเดียวกัน และต้องจัดจำหน่ายและนำเข้าโดยตรงโดยบริษัท ฯ ผู้เป็น
ตัวแทนจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุง 
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1.3.2 เครื่องสูบน้ำ 

1) ปั๊มน้ำเป็นปั๊มน้ำแนวตั้งหลายใบพัดแบบ IN-LINE ความเร็วรอบไม่เกิน 3000 รอบ / นาที 

2) ตัวเรือนปั๊ม PUMP CASING จะต้องสามารถทนแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของแรงดันการใช้ 

งาน หรืออย่างน้อย 16 BAR 

3) ใบพัดและแกนเพลาทำจากสเตนเลสสตีล มีการปรับ DYNAMICALLY BALANCED จากโรงงาน 

ผู้ผลิต 

4) ชุด shaft seal เป็นแบบแมคคานิคอลชนิด Cartridge Seal ที่ทำจากเซรามิค, ทังสเตนคาร์ไบด์  

หรือซิลิกอนคาร์ไบด์ 

1.3.3. มอเตอร์ 

- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบกรงกระรอกความเร็วรอบไม่เกิน 3 ,000 รอบต่อนาทีใช้ไฟฟ้าชนิด 
3 เฟส 380 โวลต์ 50 ไซเกิ้ล ต่อตรงกับเพลาของปั๊มน้ำโดยใช้ชุดคัปปลิ้งแบบ SPLIT COUPLING 
TYPE 

1.3.4. ตู้ควบคุม (CONTROL PANEL) 

1.ประกอบด้วย ชุด RELAYS, TERMINAL BLOCKS และชุดปรับเปลี่ยนความถี่เพ่ือปรับความเร็วรอบ
มอเตอร์ (FREQUENCY CONVERTERS) และชุดรับส่งข้อมูลและเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันพร้อม
ทั้งมีชุดรับคำสั่งและควบคุมเพ่ือประมวลผลเครื่องสูบน้ำ (MICROPROCESSOR) ติดตั้งที่หน้าตู้ควบคุม ให้
สะดวกในการใช้งาน และสามารถแสดงผลและ ปรับเปลี่ยน ตั้งค่าต่าง ๆ ทางหน้าปัทม์ที่อยู่หน้าตู้ได้  

2.ชุดตัวรับคำสั่งควบคุมและประมวลผล (MICROPROCESSOR) ออกแบบมาให้ใช้งานได้ดีกับระบบเครื่อง
สูบน้ำ ซึ่งสามารถรับคำสั่งและเปลี่ยนแปลงการทำงานพร้อมประมวลผลและ แสดงข้อมูลสภาวะการ
ทำงานของระบบและความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  มีจอแสดงผล และสามารถแสดการทำงานได้หลาย
ลักษณะเช่น  

- แสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานของมอเตอร์แต่ละตัว 
- แสดงตำแหน่งของปั๊มน้ำ หรือมอเตอร์ที่เสีย พร้อมสาเหตุที่เกิดขึ้น 
- แสดงค่าข้อมูลที่ตั้ง หรือโปรแกรมไว้ในระบบทั้งหมด 
- แสดงค่าแรงดันในระบบขณะทำงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการได้ 

3. ชุดควบคุมมีความสามารถในการ :- 

- สามารถตั้งค่าแรงดันคงที่ได้ 10 ค่าอิสระ (Clock Program) โดยกำหนดวัน เวลาได้ 
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- สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์สำรองในกรณีท่ีเซ็นเซอร์หลักเสียหายได้ 
-สามารถปรับตั้ง การชดเชยค่าความสูญเสียแรงดัน (Proportional pressure) ของระบบได้ 
- มีโหมดการทำงานแบบ Stop Function โดยสั่งให้ปั๊มหยุดการทำงาน ในขณะที่มีการใช้น้ำใน
ปริมาณน้อย (Low flow cut-off) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานในช่วงการใช้น้ำ
น้อย ๆ 
-สามารถสั่งให้ปั๊มสลับเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติโดยเปลี่ยนตำแหน่งของ                               
ปั๊มตัวที่สตาร์ททุกครั้ง และสามารถกำหนดระดับความสำคัญ (priority) ของเครื่องสูบน้ำแต่ละ
ตัวได้รวมทั้งสามารถกำหนด Standby pump ได้ 
- สามารถตัดการทำงานในกรณีท่ีแรงดันของระบบสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ 
- สามารถสั่งให้ปั๊มทำงานได้ในกรณีที่ชุดควบคุมอิเลคโทรนิคส์เกิดความเสียหายได้โดยสามารถ
สื่อสารกับระบบควบคุมกลาง (Building Management System-BMS) ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม 

 
1.4 เครื่องสูบน้ำ Vertical Multi-Stage Pump 

รายละเอียดทั่วไป 

1.4.1 เครื่องสูบน้ำ 
เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ชนิดแนวตั้งหลายใบพัดท่อทางดูดและท่อทางจ่ายอยู่ในระนาบเดียวกัน

แบบ IN-LINE (VERTICAL MULTISTAGE IN-LINE CENTRIFUGAL) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยผ่าน
อุปกรณ์ COUPLING ที่เป็นแบบ DIRECT HALF COUPLING TYPE ชุดปั๊มและมอเตอร์จะต้องประกอบ
เป็นชุดสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิตและต้องจัดจำหน่ายและนำเข้าโดยตรงโดยบริษัท ฯ ผู้เป็นตัวแทนจาก
โรงงานผู้ผลิต  

1.4.2 วัสดุโครงสร้างของเครื่องสูบน้ำ 
-  ห้องสูบของเครื่องสูบน้ำ (INTERMEDIATE CHAMBER) ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEEL) 
ซึ่งได้มาตรฐาน  AISI 304 หรือเทียบเท่า 
-  ใบพัด (IMPELLER) ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEEL) ซึ่งได้มาตรฐาน AISI 304 หรือ

เทียบเท่า 
- เพลา (SHAFT) ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEEL) ซึ่งได้มาตรฐานAISI 316หรือเทียบเท่า 
-  ตัวเรือนปั๊มจะต้องทนแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของแรงดันใช้งานหรือสูงถึง 16 บาร์ สำหรับรุ่นปกติ
ชุดซีลคอเพลา (SHAFT SEAL) จะต้องเป็น Mechanical Seal ชนิด Cartridge Seal ที่ทำจากทังสเตน /
คาร์บอน หรือ ทังสเตน /ทังสเตน หรือ ซิลิกอนคาร์ไบด์/ซิลิกอนคาร์ไบด์ 
-  ปั๊มจะต้องใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ –20 oC ถึง +120 o C  

1.4.3 มอเตอร์ไฟฟ้า 
- เป็นมอเตอร์แบบ TOTALLY-ENCLOSED FAN-COOLED SQUIFFEL CAGE INDUCTION MOTOR 
และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด +40 oC 
- มอเตอร์จะต้องมีค่าฉนวน (INSULATION CLASS) คลาส F และระดับการป้องกันมอเตอร์ (DEGREE 
OF PROTECTION) IP 55 หมุนด้วยความเร็วรอบไม่เกิน   3,000   รอบต่อนาที ที่แรงดันไฟฟ้า โวลต์,3 
สาย กำลังมอเตอร์ขนาดไม่เกินกว่าที่ระบุในตารางเครื่องกิโลวัตต์ 
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1.5 เครื่องสูบน้ำหอยโขง (End Suction Pump) 
รายละเอียดทั่วไป 
1.5.1. เครื่องสูบน้ำ 
เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโขงชนิดแนวนอนใบพัดเดียวแบบ End Suction (Horizontal single stage end 
suction centrifugal pump) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ชุดปั๊มและมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นชุดสำเร็จมา
จากโรงงานผู้ผลิตตามมาตรฐาน ISO2858 และต้องจัดซื้อจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต
โดยตรงเพื่อง่ายต่อการติดต่อและดูแลรักษา 
 
1.5.2 วัสดุโครงสร้างของเครื่องสูบน้ำ 
-  เรือนของเครื่องสูบน้ำ (Casing) ทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) ได้มาตรฐาน EN-GJL-250 หรือ
เทียบเท่า 
- ใบพัด (Impeller) ทำด้วยทองเหลือง (Bronze) เกรดไม่ต่ำกว่า CuSn8 หรือเทียบเท่า และมีการสมดุล
ทาง Hydraulically Balanced ตามมาตรฐาน ISO 1940 
- เพลา (Shaft) ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ได้มาตรฐาน AISI 1.4031 หรือ   AISI 420 
- ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำต้องสามารถทนแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของแรงดันใช้งานหรือสูงถึง 16 บาร์ที่
อุณหภูมิน้ำไม่เกิน 100 oC 
- และชุดซีลต้องเป็นแบบ Mechanical Shaft Seal ซึ่งหนา้สัมผัสทำด้วย Carbon/Silicon Carbide  
- เครื่องสูบน้ำต้องสามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ   0oC ถึง +120oC  
- การต่อเพลามอเตอร์จะต้องใช้ Flesible Coupling =obf Steel bolt and pin หรือ Jaw coupling 
และจะต้องมี ฝา 
ครอบป้องกัน (Coupling Guard) ด้วย 
 
1.5.3 มอเตอร์ไฟฟ้า 
- เป็นมอเตอร์แบบ Totall-Endclosed, Fan-cooled squirrel-cage Induction Motor และสามารถ
ใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด +40 oC 
-  มอเตอร์ต้องมีค่าฉนวนคลาส F (Insulation Class F) และมีระดับการป้องกันมอเตอร์ (Degree of 
protection) IP  55 หมุนด้วยความเร็วรอบ และกำลังของมอเตอร์ไม่ต่ำกว่าที่ระบุในตารางเครื่อง 
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หมวดที ่22070 วาล์วและวัสดุอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 
 

หมวดที ่22071 
วาล์วและวัสดุอุปกรณ์ประกอบท่อ 

                         
1. วัสดุอุปกรณ์  

วัสดุแต่ละส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ ใช้ในงานก่อสร้างนี้ จะต้องมีคุณภาพดีมากเพ่ือประกันต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน และอายุใช้งาน  วัสดุที่ใช้ทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่มีของ
ชำรุดบกพร่องใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่มีคุณภาพต่ำกว่าที่ได้กำหนดไว้ หรือบ่งแจ้งไว้ในข้อกำหนดใด 
ๆ  ของงานนี้  หรือในข้อกำหนดมาตรฐาน   

                                   วัสดุ                                    มาตรฐาน  
        เหล็กหล่อ                                        -  ASTM A 48  Class 30  
       เหล็กแผ่น                                        -  ASTM A 284  Grade C  
        เหล็กแผ่นชนิดใช้ทำถัง                           -  ASTM A 283  Grade C or D  
        รูปเหล็กตัดต่างๆ                                -  ASTM A 373  
        โครงสร้างเหล็กและเหล็กแผ่น                   -  ASTM A 36  or  A 441  
        เหล็กกล้าทนสนิมใช้ทำเพลา                     -  ASTM A 473  Type 316-L  
        ท่อเหล็กเหนียวทนอุณหภูมิไม่เกิน 140 F      -  ASTM A 53  Grade  B  
        หน้าจาน                                          -  ASTM A 105 Grade II  

        ตัวประตูน้ำทนอุณหภูมิไม่เกิน 400 F           -  ASTM A 216 Grade WCB or  A 181   
    Grade I  

       เหล็กท่ีใช้ทำ BOLTS & NUTS ชนิดไม่แช่น้ำ  - ASTM A 307 Grade B  
        บรอนซ์หล่อ                                      -  ASTM A 143 ALLOY 1 B or 2 B  

     วัสดุที่ไม่ได้กล่าวในข้อกำหนด  จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดล่าสุดของข้อกำหนด  ASTM  ANSI   และ 
มาตรฐานที่ระบุในบทที่ 2 และตามคุณภาพ และชนิดของวัสดุนั้น  
 

2. การทดสอบวัสดุ  
วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในสัญญานี้  จะต้องได้รับการทดสอบคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานของ ASTM  
ผู้รับจ้าง  จะต้องส่งใบรับรองทดสอบให้ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการก่อสร้างพิจารณาอนุมัติ ให้ตรงกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดข้อกำหนด  
 

3. คุณภาพฝีมือ  
     3.1บททั่วไป  :  วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องผลิตด้วยความประณีต และใช้มาตรฐานวิชาการผลิตสูง  
     3.2   การหล่อ   :  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน หมายกำหนดเวลาที่จะทำ

การหล่อชิ้นส่วนที่สงสัยไม่ได้คุณภาพ และต้องการควบคุมให้ผลิตได้คุณภาพตามรายละเอียด
ข้อชิ้นส่วนที่หล่อแล้วทุกชิ้น  ผู้รับจ้างจะต้องให้วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อตรวจดู
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จุดบกพร่อง  แม้ว่าจะเป็นจุดเล็ก และหลายจุดอาจจะถูกตัดออก ถ้าวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุม
พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถท่ีจะแต่ง และซ่อมแซมได้แล้ว  

     3.3  เหล็กแผ่น และเหล็กรูปตัด  
            เหล็กแผ่น และเหล็กรูปตัดจะต้องมีความเรียบและตรง  ถ้าหากจะต้องตัดให้ตรงจะต้อง
หลีกเลี่ยงการใช้ฆ้อนทุบให้มากท่ีสุด หลังจากท่ีตัดแผ่นเหล็กและเหล็กรูปตัดแล้วปลายที่ถูกตัดจะต้องอยู่ใน
สภาพเกลี้ยง  และสะอาดปราศจากรอยขรุขระในกรณีที่เป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่จำเป็นที่จะต้องตัดด้วย
เปลวไฟจะต้องคำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และส่วนปลายที่ถูกตัดจะต้องทำความสะอาดหรือ
เจียนให้เรียบ  

    3.4 การเชื่อมโลหะ ( Welding )  
           ขบวนการเชื่อมโลหะจะต้องเชื่อมติดตลอดผิวหน้าของรายต่อ โดยปราศจากจุดบกพร่องทั้งภายใน
และภายนอก ปลายที่จะนำมาต่อเชื่อมจะต้องเตรียมให้เหมาะสมละเอียด และมีผิวหน้าที่สะอาดเพียงพอ
ในการก่อสร้าง วิธีการเชื่อมโลหะจะต้องได้มาตรฐาน AWS และผู้เชื่อมโลหะจะต้องมีประสบการณ์ความ
ชำนาญในการเชื่อม โดยต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน 
 

 4. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้กับสภาพท้องถิ่น  
      4.1  วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้จัดหามาทุกชนิดตามข้อกำหนด จะต้องมีสภาพเหมาะสมที่จะทำการจัดส่งเก็บหรือ

ใช้งานภายใต้บรรยากาศเขตร้อนที่มีความชื้นสูงและมีฝนตกหนักและสภาพแวดล้อม ซึ่งเ กื้อกูลต่อการ
เจริญของเชื้อราวัสดุที่จะใช้กับสภาพภูมิอากาศเขตร้อน จะต้องออกแบบให้เหมาะสม และจะต้องผลิตตาม
วิทยาการภาคปฏิบัติสมัยใหม่  

 
5. แผ่นป้ายชื่อ  

เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องมีป้ายบอกชื่อขนาดเหมาะสมติดอยู่ระบุชื่อผู้ผลิตและอัตราการใช้งานของ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นๆ  แผ่นป้ายชื่อทุกอันจะต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษและทำด้วยแผ่นทองเหลือง  
ทองแดง แผ่นเหล็กสแตนเลสหรือ แผ่นพลาสติกตามความเหมาะสม  
 
 
 

6. ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ  
    ท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้นอกจากจะระบุ ไว้เป็นอย่างอ่ืน  
    ท่อเหล็กบ ุPE     -  BS 1387  
    ท่อเหล็กดำหรือเหล็กอาบสังกะสี     -  ASTM A-53 SCH.40 Grade  A  Welded  
  -  ASTM A-795 SCH.10 
                                                    -  BS 1387 Heavy  Grade A 
    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  
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    ท่อเหล็กหล่อทนความดัน             -  FS WW-P-421 b  
   ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                 -  ASTM C-76 Class III Wall “A” and  AASHO M 170  
   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 และข้อกำหนดดังนี้  นอกจากจะมีการบ่งแจ้ง
เป็นอย่างอ่ืน  

           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 จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้  
 หม้อลม (Air Chamber) 
- คุณสมบัติทั่วไป 

หม้อลมเป็นอุปกรณ์ดูดซับการกระแทกกลับของน้ำที่อยู่ในระบบท่อประปาภายในอาคาร 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• จะต้องติดตั้งไว้ที่ปลายสุดของท่อแยกท่ีจ่ายให้กับเครื่องสุขภัณฑ์ 
• จะต้องมีขนาดใหญ่กว่าอย่างน้อยหนึ่งขนาดของท่อที่แยกไปเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ 
• จะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 20 มิลลิเมตร และขนาดยาวไม่น้อยกว่า 450  มิลลิเมตร 
• ส่วนปลายสุดของหม้อลมให้ใส่หัวครอบ (Cap) อุดเพ่ือกันลมรั่วจากหม้อลม  
• ส่วนก้นของหม้อลมจะต้องมีประตูน้ำไว้เปิดปิดน้ำของหม้อลม และมีก๊อกน้ำไว้เพ่ือระบายน้ำออกจากหม้อลม 

 
- การทดสอบความดันน้ำ 
หม้อลมจะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำตามท่ีกำหนดไว้ของผู้ผลิต 
 
ประตูระบายอากาศ (Air Release Valve) 
 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• ประตูระบายอากาศต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.1368 
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• ความดันใช้งานได้ต้องไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน มอก.1368 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PN10 

• ประตูระบายอากาศ ขนาด 25 มิลลิเมตร เป็นแบบลูกลอยเดี่ยว ส่วนที่ติดตั้งเป็นหน้าจานหรือเกลียว 
• ประตูระบายอากาศ ขนาด 50 มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า เป็นแบบลูกลอยคู่ ส่วนที่ติดตั้งเป็นหน้าจาน 
• ขนาดของประตูระบายอากาศที่ใช้กับขนาดท่อต่างๆ และใช้กับข้อต่อชนิดต่างๆ ได้กำหนดไว้ในตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 ขนาดและชนิดข้อต่อของประตูระบายอากาศ 

ขนาดท่อระบุ 
(มม.) 

ขนาดประตูระบายอากาศระบุ 
(มม.) 

ชนิดข้อต่อของประตูระบายอากาศ 

100 
200 
300 
600 

25 
50 
80 
100 

ต่อด้วยเกลียว 
หน้าจาน 
หน้าจาน 
หน้าจาน 

 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• วัสดุที่ใช้ทำส่วนประกอบต่าง ๆ ของประตูระบายอากาศ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน มอก. 1368 
• ประตูระบายอากาศต้องมีผิวเรียบปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตำหนิ 
• ลูกลอยจะต้องมีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.75 – 0.80 
• ปะเกน็ยางสำหรับใช้กับหน้าจาน ต้องทำด้วยยางที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 2494 หรือ JIS K6353 

class III ความแข็ง Hs60+5 
• สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับข้อต่อหน้าจาน ต้องทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม หรือ เทียบเท่า ให้มี

คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 171 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 4.6 และเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 
 
- การทดสอบความดันน้ำ 
• การทดสอบการใช้งานของประตูระบายอากาศ โดยการติดตั้งตามสภาพการใช้งานจริง เปิดประตูน้ำอย่างช้า 

ๆ จากนั้นอัดอากาศเข้าไปในประตูระบายอากาศต่อเนื่องทีละน้อยเพ่ือตรวจสอบการระบายอากาศและการ
ทำงานของลูกลอย 

• การทดสอบประตูระบายอากาศให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในมาตรฐาน มอก.1368 
 
วาล์วเข้ามุม (Angle Valve) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาล์วเข้ามุมต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.35 เมกาปาส

กาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• วาล์วเข้ามุมต้องใช้กับน้ำประปาที่มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มากกว่า 6 แต่น้อยกว่า 12 และน้ำประปา

ต้องมีอุณหภูมิมากกว่า 0.6 องศาเซลเซียส แต่น้อยกว่า 52 องศาเซลเซียส 
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- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• วาล์วเข้ามุมต้องมีตัวเรือนทำด้วยทองเหลืองหรือเหล็กหล่อหรือบรอนซ์ มีตัวลิ้นทำด้วยเหล็กหล่อหรือ

เหล็กหล่อเหนียวหรือบรอนซ์ มีก้านวาล์วทำด้วยทองเหลืองอาร์เซนิก หรือเหล็กกล้าไร้สนิม มีพวงมาลัยทำ
ด้วยเหล็กหล่อ หรือเหล็กหล่อเหนียว และมีสลักเกลียวและแป้ นเกลียวทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม หรือ
เทียบเท่า 

• ตัวบ่าวาล์วจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวเรือนวาล์ว ห้ามมิให้พอก หรือเชื่อมต่อกับตัวเรือน 
• พ้ืนผิววาล์วเข้ามุมที่หล่อ ต้องเรียบปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตำหนิอ่ืน ๆ 
• การเคลือบผิวภายนอกวาล์วเข้ามุม ให้ใช้เรซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxyให้ได้ความ

หนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัตติามข้ันตอนของผู้ผลิตสาร
เคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

• การเคลือบผิวภายในวาล์วเข้ามุมที่เป็นเหล็กหล่อและเหล็กหล่อเหนียว ให้ใช้เรซินชนิดProtective Fusion-
Bonded Epoxy Coatings ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันถ่านหิน(Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 
หรอื AWWA C116 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

- การทดสอบความดันน้ำ 
วาล์วเข้ามุมจะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำ ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
วาล์วบอลล ์(Ball Valve) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• วาล์วบอลล์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  AWWA C507 
• วาล์วบอลล์ ต้องเป็นแบบตัวเรือนชิ้นเดียวหรือตัวเรือนแยกชิ้น มีเกลียวในที่ปลายตัวเรือนทั้งสองข้างต้อง

เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 281 ในการเปิ ดปิ ดประตูน้ำต้องเป็นชนิดที่ไม่ต้องมีการหล่อลื่น โดยใช้กุญแจที่
ใช้เฉพาะกับวาล์วบอลล์เท่านั้น สำหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร และให้ใช้ก้านหมุนใน
การเป ิดปิ ดประตูน้ำสำหรับระบบท่อประปาภายในอาคารเท่านั้น 

• ก้านหมุนขณะเปิดให้น้ำผ่านได้เต็มที่ ต้องอยู่ในแนวขนานกับท่อน้ำเข้าออก 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร วาล์วบอลล์ต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาส

กาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาล์วบอลล์ต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.35 เมกาปาส

กาล  (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• วาล์วบอลล์ ต้องใช้กับน้ำประปาที่มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มากกว่า 6 แต่น้อยกว่า 12 และน้ำประปา

ต้องมีอุณหภูมิมากกว่า 0 องศาเซลเซียส แต่น้อยกว่า 52 องศาเซลเซียส 
 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• วาล์วบอลล์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตรหรือเล็กกว่า ตัวเรือนทำด้วยทองบรอนซ์ มีข้อต่อแบบ

เกลียวและยึดข้อต่อโดยใช้เกลียวตามมาตรฐาน ASTM B62 



  
 
 

5-64 

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

• วาล์วบอลล์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า ตัวเรือนทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ตาม
มาตรฐาน ASTM B62 

• ตัวบอลล์ต้องทำด้วยบรอนซ์หรือเหล็กกล้าไร้สนิม มีกำลังต้านทานแรงดึงต่ำสุดเท่ากับ 210 เมกาปาสกาล 
(2100 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับทองบรอนซ์และเท่ากับ 510 เมกาปาสกาล (5100 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม 

• แหวนรองบอลล์ ต้องทำด้วยเทฟล่อน (Polytetrafluorothylene หรือ Teflon) หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่า 
• โอริง (O-Ring) ต้องทำดว้ยยางสังเคราะห์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 2494 หรือ JIS K6353 
• ก้านวาล์ว (Stem) ต้องทำด้วยทองเหลืองหรือเหล็กกล้าไร้สนิม มีกำลังต้านทานแรงดึงต่ำสุดเท่ากับ 380 เม

กาปาสกาล (3800 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับทองเหลือง และเท่ากับ 510 เมกาปาสกาล (5100 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม 

 
-  การทดสอบความดันน้ำ 
• การทดสอบวาล์วบอลล์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน AWWA C507 

 
โบล์วออฟ (Blow Off) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• โบล์วออฟ ติดตั้งที่ตำแหน่งปลายท่อประปา เพ่ือทำหน้าที่ระบายน้ำประปาออกจากระบบท่อประปาสำหรับ

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบท่อประปา 
• ให้ใช้โบล์วออฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร สำหรับท่อประปาที่มีขนาดระบุไม่เกิน 300 

มิลลิเมตร 
• ให้ใช้โบล์วออฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สำหรับท่อประปาที่มีขนาดระบุไม่เกิน 600 

มิลลิเมตร 
 

- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• โบล์วออฟ ประกอบด้วย ประตูน้ำลิ้นเกตและท่อทางออก 
• ท่อทางออกจะต้องเป็นท่อเหล็กหล่อเหนียว หรือเป็นท่อเหล็กกล้าที่มีขนาดเท่ากับประตูน้ำให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ISO 2531 หรือ AWWA C151 สำหรับท่อเหล็กหล่อเหนียว และตามมาตรฐาน AWWA C200 
สำหรับท่อเหล็กกล้า ตามลำดับ 

• ประตูลิ้นเกต จะต้องผลิตตามมาตรฐาน มอก.256 
 
- การทดสอบความดันน้ำ 

การทดสอบโบล์วออฟให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานมอก. 256 
 
วาล์วผีเสื้อ (Butterfly Valve) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• วาล์วผีเสื้อ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.382 



  
 
 

5-65 

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร วาล์วผีเสื้อต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาส
กาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) มีคุณภาพตามมาตรฐานมอก.382 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PN 10 

• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาล์วผีเสื้อต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.35 เมกาปาส
กาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

• วาล์วผีเสื้อ ต้องใช้กับน้ำประปาที่มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มากกว่า 6 แต่น้อยกว่า 12 และน้ำประปา
ต้องมีอุณหภูมิมากกว่า 0.6 องศาเซลเซียส แต่น้อยกว่า 52 องศาเซลเซียส 

 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• วาล์วผีเสื้อ ต้องมีตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ มีแหวนยางบนลิ้นหรือแหวนยางรองลิ้นในตัวเรือน มีปลายตัว

เรือนทั้งสองด้านต้องเป็นแบบหน้าจาน มีเพลาประตูน้ำ มีลิ้นประตูน้ำ มีกันรั่วเพลา (Shaft Seals) มีชุด
กลไกควบคุมลิ้น และมีหีบกุญแจประตูน้ำ 

• แหวนยางบนลิ้นหรือแหวนยางรองลิ้น จะต้องมีลักษณะยืดหยุ่นดีและทนทานต่อการสึกกร่อนและปิดได้
สนิท 

• สำหรับวาล์วผีเสื้อขนาด 150 มิลลิเมตรหรือเล็กกว่า ให้ใช้ก้านหมุนในการเปิดปิดประตูน้ำ 
• สำหรับวาล์วผีเสื้อขนาดใหญ่กว่า 150 มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ใช้พวงมาลัยหมุนด้วยเกียร์ในการเปิดปิดประตูน้ำ 
• ตัวชี้ตำแหน่งจะต้องประกอบติดมากับวาล์วเพ่ือแสดงตำแหน่งของลิ้นวาล์ว 
• ผิวของตัวเรือนวาล์วผีเสื้อ ต้องปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตำหนิอ่ืน ๆ 
• การเคลือบผิวภายนอกวาล์วผีเสื้อให้ใช้เรซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy ให้ได้ความหนา

ผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสาร
เคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

• การเคลือบผิวภายในวาล์วผีเสื้อให้ใช้เรซินชนิด Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatingsที่ไม่มี
ส่วนผสมของน้ำมันถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 หรือ AWWA C116 ให้ได้ความหนา
ผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสาร
เคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

 
- การทดสอบความดันน้ำ 

การทดสอบวาล์วผีเสื้อให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน มอก.382 
 
 
วาล์วกันกลับ (Check Valve) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• วาล์วกันกลับ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 383 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร วาล์วกันกลับต้องรับความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาส

กาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 383 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PN 10 
• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาล์วกันกลับต้องรับความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.35 เมกาปาส

กาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

• วาล์วกันกลับต้องใช้กับน้ำประปาที่มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มากกว่า 6 แต่น้อยกว่า 12และน้ำประปา
ต้องมีอุณหภูมิมากกว่า 0.6 องศาเซลเซียส แต่น้อยกว่า 52 องศาเซลเซียส 

• วาล์วกันกลับที่เป็นชนิดแกว่ง การป ิดจะเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยการไหลกลับของน้ำ ลิ้นจะหมุนผ่านเป็น
ส่วนโค้งมุม 90 องศาถึงบ่าลิ้น วาล์วกันกลับที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตรและเล็กกว่าให้ทำ
ด้วยทองบรอนซ์และยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว และวาล์วกันกลับที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตรและ
ใหญ่กว่าให้ทำด้วยเหล็กหล่อและยึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน 

• วาล์วกันกลับที่เป็นชนิดที่เปิดปิดด้วยสปริงที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตรจนถึงขนาด 50 
มิลลิเมตรให้ทำด้วยทองบรอนซ์และยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว และวาล์วกันกลับที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 
มิลลิเมตรและใหญ่กว่าให้ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าไร้สนิมและยึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน 
 

- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• วาล์วกันกลับมีตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิมหรือทองบรอนซ์ และมีจานลิ้นทำด้วยบรอนซ์ 

หรือเหล็กกล้าไร้สนิม 
• วาล์วกันกลับชนิดแกว่ง ต้องมีฝาครอบวาล์วยึดด้วยโบลท์ จานลิ้นเปิดปิด และทีย่ึดกา้นหมุนจานลิ้น 
• วาล์วกันกลับชนิดสปริง มีลิ้นวาล์วเปิดปิดด้วยสปริง ลิ้นวาล์ว บ่าวาล์วและสปริงทำด้วยทองบรอนซ์หรือ

เหล็กกล้าไร้สนิม 
• ผิวของตัวเรือนวาล์วกันกลับ ต้องปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตำหนิอ่ืน ๆ 
• การเคลือบผิวภายนอกวาล์วกันกลับให้ใช้เรซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxyให้ได้ความ

หนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสาร
เคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

• การเคลือบผิวภายในวาล์วกันกลับให้ใช้เรซินชนิด Protective Fusion-Bonded EpoxyCoatings ที่ไม่มี
ส่วนผสมของน้ำมันถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่
น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบ
ผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

 
- การทดสอบความดันน้ำ 

วาล์วกันกลับจะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานมอก. 383 
วาล์วกระบังลม (Diaphragm Valve) 
 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• วาล์วกระบังลมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C530 
• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาล์วกระบังลมต้องสามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 1.35 เมกา

ปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที ่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• วาล์วกระบังลมมีตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียวหรือเหล็กกล้า 
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• วาล์วกระบังลมประกอบด้วยแผ่นกระบังลมสามารถบิดได้ ทำหน้าที่เป็นลิ้นปิดเปิดทำจากเทฟลอน 
(Teflon) หรือทำจากยางธรรมชาติ 

• ปลายทั้งสองข้างของวาล์วกระบังลม ต้องเป็นแบบหน้าจาน หน้าจานต้องหล่อเป็ นชิ้นเดียวกับตัวเรือน 
• ตัวบ่าวาล์วจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวเรือนวาล์ว ห้ามพอก หรือเชื่อมต่อกับตัวเรือน 
• พ้ืนผิววาล์วกระบังลมที่หล่อ ต้องเรียบปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตำหนิอ่ืน ๆ 

 
- การทดสอบความดันน้ำ 

วาล์วกระบังลม จะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน AWWA C530 
 

วาล์วลูกลอย (Float Valve) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• วาล์วลูกลอยต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เมกาปาสกาล (12 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• ตัวเรือนวาล์วทำด้วยเหล็กหล่อ มีข้อต่อแบบหน้าแปลน และยึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน 
• ลักษณะของวาล์วลูกลอยเป็นวาล์วแบบไฮดรอลิก (Hydraulic Operated) แบบโกลบไดอะแฟรม 

(Diaphragm Actuated Globe) หรือแบบเข้ามุม (Angle Pattern) 
• ลูกลอยสามารถควบคุมให้ตัววาล์วเปิด-ปิดได้เองโดยอัตโนมัติ 

 
- การทดสอบความดันน้ำ 

วาล์วลูกลอยจะต้องได้รับการทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำตามที่กำหนดไว้ 
 
วาล์วหัวกระโหลก (Foot Valve) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• วาล์วหัวกระโหลก ต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร) 
• วาล์วหัวกระโหลก ต้องทำงานได้ในอุณหภูมิ – 10 ถึง 80 องศาเซลเซียส 

 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• ตัวเรือนต้องเรียบ ปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตำหนิอ่ืนๆ ห้ามใช้การเชื่อมจุดเพ่ือซ่อมรอยตำหนิ

ดังกล่าว 
• วาล์วหัวกระโหลกมีตัวเรือนทำด้วยพีวีซี เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว เหล็กกล้าไร้สนิมหรือทองบรอนซ์ 
• วาล์วหัวกระโหลก จะต้องมีที่กรองกันผงทำด้วยพีวีซี เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าอาบสังกะสี หรือโพลีเอที

ลีน 
 

- การทดสอบความดันน้ำ 
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วาล์วหัวกระโหลก จะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำ 1.6 เมกาปาสกาล(16 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) โดยไม่ได้รับความเสียหาย 

ประตูน้ำ (Gate Valves) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• ประตูน้ำที่ใช้ลิ้นโลหะแบบไม่มียางหุ้มลิ้นจะต้องผลิตตามมาตรฐาน มอก. 256 
• ประตูน้ำที่ใช้ลิ้นโลหะแบบมียางหุ้มลิ้นจะต้องผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1413 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ประตูน้ำต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.0 เมกาปาสกาล 

(10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ประตูน้ำต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.35 เมกาปาสกาล 

(13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• ประตูน้ำต้องใช้กับน้ำประปาที่มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มากกว่า 6 แต่น้อยกว่า 12 และน้ำประปาต้องมี

อุณหภูมิมากกว่า 0.6 องศาเซลเซียส แต่น้อยกว่า 52 องศาเซลเซียส 
 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร ประตูน้ำที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตรหรือ

ใหญ่กว่า ต้องมีตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียว ปลายทั้งสองขา้งของประตูน้ำต้องเป็นแบบ
หน้าจานหล่อเป็นชิ้นเดียวกับตัวเรือน มีก้านวาล์วทำด้วยทองเหลืองอาร์เซนิก หรือเหล็กกล้าไร้สนิม มีลิ้น
ปิดเปิดทำด้วยเหล็กหล่อ หรือ เหล็กหล่อเหนียว มีแหวนรองลิ้นในตัวเรือนและแหวนบนลิ้นทำด้วยบรอนซ์ 
มีสลักเกลียวและแป้นเกลียวทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม หรือโลหะผสมทองแดงอะลูมิเนียม (Copper-
AluminiumAlloy) หรือเทียบเท่า มีแหวนยางกันรั่วที่ก้าน (O-Ring) ทำด้วยยางสังเคราะห์ และมีปะเก็น
หรือแหวนยางสำหรับตัวเรือนอัดด้วยยางที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 2494 หรือ JIS K6353 CLASS III 

• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ประตูน้ำที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตรถึง 50 มิลลิเมตร 
มีตัวเรือนทำด้วยบรอนซ์ ปลายทั้งสองข้างของประตูน้ำต้องเป็นแบบสกรูและ หล่อเป็นชิ้นเดียวกับตัวเรือน 

• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคารที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า 
ประตูน้ำสำหรับติดตั้งใต้ดินจะต้องมีแป้ นประแจขันสำหรับหมุนปิ ด-เปิ ดและหีบกุญแจประตูน้ำต้องทำ
ด้วยเหล็กหล่อ 

• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคารที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า
ประตูน้ำสำหรับติดตั้งบนดินจะต้องมีพวงมาลัยสำหรับหมุนปิด-เปิด 

• แหวนบ่ากันรุมที่ก้านประตูน้ำ จะต้องเป็นเนื้อเดียวกันกับก้าน ไม่ให้ทำแหวนบ่ากันรุมมาพอกหรือเชื่อมต่อ
กับก้านวาล์ว 

• สลักเกลียวและแป้ นเกลียวสำหรับข้อต่อหน้าจาน ต้องทำด้วยเหล็กเหนียวที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
มอก. 171 ชั้นคุณสมบัติ 4.6 และเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธจีุ่มร้อน 

• พ้ืนผิวประตูน้ำที่หล่อ ต้องเรียบปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตำหนิอ่ืน ๆ 
• การหุ้มยางที่ลิ้น ต้องใช้วิธีเชื่อม (Bonding) หรือวิธีอบยาง (Vulcanizing) ซึ่งต้องผ่านการทดสอบความ

แข็งแรงในการยึดเกาะติดของยางกับผิวเหล็กตามมาตรฐาน ASTM D429 
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• แป้นประแจขัน ต้องยึดติดกับก้านประตูน้ำที่ปลายด้านบนโดยวิธีทางกล ต้องมีขนาด 28 × 28 มิลลิเมตรที่
ด้านบน มีขนาด 33 × 33 มิลลิเมตรที่ด้านล่าง และสูง 50 มิลลิเมตร 

• พวงมาลัยจะต้องมีลูกศรชี้ทิศทางการปิ ด-เปิ ด โดยให้หล่อเป็นตัวนูนที่บนพวงมาลัยให้อ่านได้ชัดเจน ขนาด
เส้นผ่านศนูย์กลางต่ำสุดของพวงมาลัยเท่ากับ 300 มิลลิเมตร 375 มิลลิเมตร และ 450 มิลลิเมตร สำหรับ
ขนาดระบุ 100 มิลลิเมตร 150 มิลลิเมตร และ 200 ถึง 400 มิลลิเมตร ตามลำดับ 

• การเคลือบผิวภายนอกประตูน้ำให้ใช้เรซินชนิด Non-bleeding Type Coal Tar Epoxy ให้ได้ความหนาผิว
เคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ผลิตสารเคลือบ
และจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

• การเคลือบผิวภายนอกประตูน้ำที่อยู่บนดินให้ใช้เรซินชนิด Non-Bleeding Type Coal TarEpoxy ให้ได้
ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน (0.15 มิลลิเมตร) และทับหน้าด้วยเรซินชนิด Epoxy 
Resinous Micaceous Iron Oxide (MIO) โดยได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน 
(0.06 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

• การเคลือบผิวภายในประตูน้ำที่เป ็นเหล็กหล่อและเหล็กหล่อเหนียวให้ใช้เรซินชนิดProtective Fusion-
Bonded Epoxy Coatings ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 
หรือ AWWA C116 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 
 

- การทดสอบความดันน้ำ 
ประตูน้ำจะต้องได้รับการทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.256 
และ มอก.1413 

 
วาล์วโกลบ (Globe Valve) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• วาล์วโกลบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 1873 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร วาล์วโกลบต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาส

กาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาล์วโกลบต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.35 เมกาปาส

กาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• วาล์วโกลบต้องใช้กับน้ำประปาที่มีค่าความเป็นกรดด่าง pH มากกว่า 6 แต่น้อยกว่า 12 และน้ำประปาต้อง

มีอุณหภูมิมากกว่า 0.6 องศาเซลเซียส แต่น้อยกว่า 52 องศาเซลเซียส 
 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร วาล์วโกลบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร

หรือใหญ่กว่ามีตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ มีตัวลิ้นทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียวหรือบรอนซ์ มีก้าน
วาล์วทำด้วยทองเหลืองอาร์เซนิก หรือเหล็กกล้าไร้สนิม มีพวงมาลัยทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียว 
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และมีสลักเกลียวและแป้นเกลียวทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเทียบเท่า ปลายทั้งสองข้างของวาล์วโกลบ 
ต้องเป็นแบบหน้าจาน หน้าจานต้องหล่อเป็นชิ้นเดียวกับตัวเรือน 

• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาล์วโกลบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตรหรือเล็กกว่า มี
ตัวเรือนทำด้วยทองบรอนซ์ยึดข้อโดยใช้เกลียว 

• ตัววาล์วต้องมีลูกศรชี้ทิศทางการไหล โดยให้หล่อเป็นตัวนูนบนตัววาล์วที่สามารถอ่านได้ชัดเจน 
• ตัวบ่าวาล์วจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวเรือนวาล์ว ไม่ให้มาพอกหรือเชื่อมต่อกับตัวเรือน 
• พ้ืนผิววาล์วโกลบที่หล่อต้องเรียบปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตำหนิอ่ืน ๆ 
• การเคลือบผิวภายนอกวาล์วโกลบให้ใช้เรซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy ให้ได้ความหนา

ผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสาร
เคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

• การเคลือบผิวภายในวาล์วโกลบที่เป็นเหล็กหล่อและเหล็กหล่อเหนียวให้ใช้เรซินชนิด Protective Fusion-
Bonded Epoxy Coatings ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 
หรือ AWWA C116 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

- การทดสอบความดันน้ำ 
วาล์วโกลบ จะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานBS 1873 

 
วาล์วอุด (Plug Valve) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• วาล์วอุดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C517 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร วาล์วอุดต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.0 เมกาปาสกาล 

(10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาล์วอุดต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.35 เมกาปาสกาล 

(13.5 กิโลกัรมต่อตารางเซนติเมตร) 
 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• วาล์วอุดต้องมีตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ หรือเหล็กหล่อเหนียว 
• ลิ่มและบ่ารองลิ่มจะต้องทำด้วยเหล็กผสมพิเศษ 
• โครงสร้างของตัวปลั๊กอาจเป็นทั้งแบบกรวยและแบบทรงกระบอก 
• ที่ก้านวาล์วจะใช้โอริง (O-Ring) 
• การกันรั่วซึมท่ีปลั๊กอาจเป็นแบบหล่อลื่น และแบบปลอก (Sleeve) แบบหล่อลื่นให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นอัดเข้า

ไปตามร่องของปลั๊ก เพ่ือหล่อลื่นและเพ่ือกันรั่วซึมไปในตัว ส่วนแบบปลอกให้ใช้ตัวปลอกทำหน้าที่กันรั่วซึม 
 
- การทดสอบความดันน้ำ 

วาล์วอุด จะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานAWWA C517 
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อุปกรณ์วัดความดัน (Pressure Gauge) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• อุปกรณ์วัดความดันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B40 
• อุปกรณ์วัดความดันต้องทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่าความดันสูงสุดที่ปรากฏบนสเกลหน้าปัด 

 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• ตัวเรือนต้องทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม มีหน้าปัทม์กลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร 
• หน้าปัทม์ของอุปกรณ์วัดความดัน ต้องมีสเกลบนหน้าปัทม์อยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2.0 เท่าของความดันน้ำที่ใช้

งานปกต ิมีค่าความละเอียด 1 % ของสเกลบนหน้าปัด 
• อุปกรณ์วัดความดันมีอุปกรณ์ที่สามารถปรับค่าท่ีถูกต้องได้ 
• สเกลบนหน้าปัทม์ของอุปกรณ์วัดความดันมีหน่วยอ่านค่าเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm.2) 

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) บาร์ (Bar) กิโลปาสกาล (kPa) หรือมิลลิเมตรของปรอท (mm. Hg.) 
• อุปกรณ์วัดความดัน จะต้องมีวาล์วเปิดปิด และตัวต่อสนับเบอร์ (Snubber Connector) ประกอบร่วมอยู่

ด้วย 
 
- การทดสอบความดันน้ำ 

อุปกรณ์วัดความดัน จะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานASME B40 
 
วาล์วลดความดัน (Pressure Reducing Valve) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• วาล์วลดความดัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F1370 หรือ CSA B356 
• วาล์วลดความดัน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นแบบนำร่อง (Pilot Operated) และแบบไดอะแฟรม 

(Diaphragm Actuated) 
• วาล์วลดความดันเป็นรูปตัว Y หรือโกลบ (Globe) สามารถถอดซ่อมลิ้นและบ่าวาล์วได้ โดยไม่ต้องถอดรื้อ

ฝาครอบแผ่นไดอะแฟรม 
• วาล์วลดความดัน ต้องทนความดันน้ำ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2.5 เมกาปาสกาล (25 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร) 
• ทางเข้าวาล์วลดความดันมีช่วงความดันสูงเท่ากับ 0.5- 2.0 เมกาปาสกาล (5 - 20 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร) และมีช่วงความดันต่ำเท่ากับ 0.07 – 0.25 เมกาปาสกาล (0.7 – 2.5 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) 

• วาล์วลดความดัน ต้องใช้กับน้ำประปาท่ีมีอุณหภูมิมากกว่า 0.6 องศาเซลเซียส แต่น้อยกว่า 80 องศา
เซลเซียส 

 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• วาล์วลดความดัน จะต้องประกอบด้วยโบลท์บังคับสปริง สปริงแผ่นไดอะแฟรมลิ้น แกนวาล์ว แหวน บ่าลิ้น 

ปลอกกรอง และตัวเรือน 
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• ผิวของตัวเรือนวาล์วลดความดันต้องปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตำหนิอ่ืน ๆ 
• วาล์วลดความดันจะมีตัววาล์ว 2 ชุด ได้แก่ วาล์วนำร่อง (Pilot Valve) และวาล์วหลัก (Main Valve) ต้อง

เป็นชนิดที่ปิดได้เองเมื่อวาล์วเกิดขัดข้อง 
• ตัววาล์วนำร่อง (Pilot Valve) จะต้องมีสกรูสำหรับปรับขนาดความดันที่ต้องการได้ 
• ตัววาล์วหลัก (Main Valve) จะต้องเป็นแบบโกลบ (Globe Pattern) หรือแบบมุม (Angle Pattern) 
• ตัวเรือนวาล์วลดความดันทำด้วยเหล็กหล่อเหนียวหรือบรอนซ์ 
• ปลอกกรองทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม 
• ไดอะแฟรม ต้องทำด้วยยางสังเคราะห์ชนิด Reinforced NBR หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐาน BS 2494 หรือ

มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 
• ซีลยางต้องทำด้วยยางสังเคราะห์ชนิด NBR หรือเทียบเท่าตามมาตรฐาน BS2494 หรอืมาตรฐานอื่นท่ี

เทียบเท่า 
• แกนวาล์วและลิ้น ต้องทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม 
• วาล์วนำร่อง (Pilot Valve) ต้องทำด้วยทองเหลือง 
• สปริงต้องทำด้วยเหล็กกล้าอาบสังกะสี 
• การต่อวาล์วลดความดันเข้ากับท่อ ต้องเป็นแบบหน้าจาน 

 
- การทดสอบความดันน้ำ 
วาล์วลดความดัน จะต้องทดสอบความสามารถในการรบัความดันน้ำตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ASTM F1370 
ที่กรองผง (Strainer) 
- คุณสมบัติทั่วไป 

ที่กรองผงต้องทนความดันน้ำใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2.0 เมกาปาสกาล (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และ
ต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันน้ำใช้งาน 

 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• ที่กรองผงเป็นแบบรูปตัว Y (Y-Pattern) มีกระบอกตะแกรงอยู่ภายใน ทำด้วยบรอนซ์หรือเหล็กกล้าไร้สนิม

ที่สามารถถอดออกล้างได้ 
• ที่กรองผงต้องมีวาล์วระบายน้ำทิ้งประกอบอยู่ด้วย 
• ที่กรองผงขนาด 50 มิลลิเมตร หรือเล็กกว่า ให้ใช้แบบเกลียวทำด้วยบรอนซ์ 
• ที่กรองผงขนาด 65 มิลลิเมตร หรือใหญก่ว่า ให้ใช้แบบหน้าแปลนทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียว 
• ขนาดของรูตะแกรงกรองผงจะต้องมีขนาดตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 8 

 
ตารางท่ี 8 ขนาดของรูตะแกรงกรองผงสำหรับที่กรองผงขนาดต่างๆ 

ขนาดที่กรองผง 
(มิลลิเมตร) 

ขนาดรูตะแกรงกรองผง 
(มิลลิเมตร) 

20 ถึง 50 0.75 



  
 
 

5-73 

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

65 ถึง 150 
200 ถงึ 300 
มากกว่า 300 

1.50 
3.00 
6.00 

 
- การทดสอบความดันน้ำ 

ที่กรองผงจะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำตามท่ีกำหนด 
 

อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของน้ำ (Water Hammer Arrestors) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• อุปกรณ์ป้ องกันการกระแทกของน้ำเป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่ในระบบท่อน้ำประปาสำหรับลดการกระแทก

ของน้ำ หรือกำจัดการกระแทกของน้ำในวงจรระบายท่อน้ำประปา ป้องกันมิให้เครื่อง อุปกรณ์ วาล์ว และ
ข้อต่อต่างๆ เกิดความเสียหาย 

• อุปกรณ์ป้ องกันการกระแทกของน้ำ ต้องทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร) 

 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• ตัวเรือนของหม้อลม ทำด้วยวัสดุทองแดงชนิด K หรือ L 
• ภายในตัวเรือนของหม้อลม เป็ นแบบกระบอกสูบที่ลอยอยู่ในหม้อ และต้องมีโอริงยาง (Rubber O-Ring) ป ้

องกันมิให้อากาศท่ีอัดไว้ภายในรั่วออกมาได้และน้ำต้องไม่สามารถผ่านเข้าไปภายในหม้อได้ 
 
- การติดต้ัง 
• จะต้องติดตั้งที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในระบบท่อประปาดังนี้ 

ก. ด้านส่งน้ำของเครื่องสูบน้ำ 
ข. ส่วนที่ใกล้กับวาล์ว 
ค. ส่วนปลายท่อ ซึ่งเกิดการกระแทกของน้ำ 

• จะต้องติดตั้งหม้อลมที่ต่อกับท่อน้ำประปา โดยใช้เกลียว 
 
- การทดสอบความดันน้ำ 

อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของน้ำจะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำตามที่กำหนดไว้ 
 
มาตรวัดน้ำ (Water Meter) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• มาตรวัดน้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1021 สำหรับเกลียวชนิดใบพัด และมาตรฐานมอก. 1271 

สำหรับเกลียวชนิดลูกสูบ 
• มาตรวัดน้ำจะออกแบบให้ทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร) และต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันน้ำใช้งาน 
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- ส่วนประกอบและวัสดุ 
• อุปกรณ์มาตรวัดน้ำจะต้องทำด้วยบรอนซ์ 
• เกลียวที่ปลายอุปกรณ์มาตรวัดน้ำทั้งสองข้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 21 

 
- การทดสอบความดันน้ำ 

มาตรวัดน้ำจะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันน้ำตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานมอก.1021 และ 
มอก.1271 
 

หมวดที ่22072 
ช่องทำความสะอาด ตะแกรงระบายน้ำ และแทรป 

 
1. ช่องทำความสะอาด   

 ช่องทำความสะอาดสำหรับท่อเหล็กหล่อต้องเป็นชนิดมีเกลียวมาตรฐานอันเข้ากับท่อหรืออุปกรณ์ของท่อ
เหล็กหล่อ และสกรูเทเปอร์ทำด้วยทองเหลืองมีหัวน๊อตชนิดหกเหลี่ยมดันช่องทำความสะอาดสำหรับท่อเหล็ก   
จะต้องมีหัวน๊อตทองเหลืองอุดไว้ จะต้องติดตั้งช่องทำความสะอาดพร้อมจุกอุดตรงฐานของท่อระบายน้ำใน
แนวดิ่งทุกท่อและต้องมีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนทิศทางของท่อและทุก ๆ  50  ฟุต  ช่องทำความสะอาดที่วิ่งผ่าน
กำแพงหรือหันเข้าหาพ้ืนต้องใช้ตัว  "Y"  ชนิดยาว หรือ  "Y" + 1/8 Bend  พร้อมจุกอุดและแผ่นฝาครอบตาม
รายการสถาปนิกในแต่ละห้องฝาครอบ สำหรับพ้ืนจะต้องเป็นบรอนซ์หรือทองเหลืองขัดมันชนิดคุณภาพดีให้
ผู้รับจ้างติดตั้งช่องทำความสะอาดสำหรับท่อตั้งทุก 3 ชั้น โดยติดตั้งช่องทำความสะอาดชนิดที่เปิดออกทางด้าน
ข้างให้มีช่องเปิดประมาณเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางท่อและยาว 15 ซม.  

2.  ช่องดักไขมัน   
 ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งช่องดักไขมันตามแนวท่อระบายน้ำทิ้งดังแสดงไว้ในแบบและท่อน้ำทิ้งที่รับน้ำทิ้งจาก 
Sink ทุกตัวที่พ้ืนช่องดักไขมันจะต้องทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กไร้สนิมสำหรับรับน้ำทิ้งและสามารถรับไขมันได้
ตามขนาดที่ระบุในแบบชนิดสามารถตั้งบนพ้ืนได้ประกอบด้วยท่อเข้าและออกพ้ืนแบบลดหลั่นกันรางระบาย
ของแข็งที่ระบายอากาศภายในแทรปแบบผนังสองชั้นลึก และมองเห็นผนังก้ันและฝาเปิดพร้อมช่องความดันต่ำ
ท่อระบายไขมันวาล์วระบายไขมันและอุปกรณ์การไหล  

3.  แทรป   
แทรปต้องทำด้วยทองเหลืองหล่อ  เหล็กหล่อ  และ/หรือเหล็กอาบสังกะสี ทำเป็นชิ้นเดียวกันตลอดและต้องมี
ซีลไม่น้อยกว่า 2 1/2"  ต้องทำด้วยวัสดุและหุ้มด้วยวัสดุและ/หรือกรรมวิธีเช่นเดียวกับท่อที่ต่อเข้ากับมัน ทั้งนี้
นอกจากแทรปขนาด  2"  I.P.S.  หรือเล็กกว่า ซึ่งไม่ฝังดินจะต้องเป็นทองเหลืองหล่อเท่านั้นแทรปสำหรับ
สุขภัณฑ์ทั้งหมดต้องทำด้วยทองเหลืองหล่อเป็นชิ้นเดียวแบบ "P" ชุปโครเมี่ยมหรือนิเกิลพร้อมช่องทำความ
สะอาด และจุกที่มีประเก็น ซึ่งทำด้วยเหล็กชุปโครเมี่ยมหรือ นิเกิล  

4.  ช่องระบายน้ำ   
ช่องระบายน้ำจะต้องทำด้วยโลหะชั้นดี แข็งแรง และเหนียว การหล่อจะต้องได้เนื้อโลหะท่ีดีไม่มีรูพรุน หรือแข็ง
เป็นจุดแตกร้าวหรือข้อบกพร่องอ่ืนใด จะต้องเรียบและสะอาดทั้งด้านใน และด้านนอก และผิวต้องไม่มีคม และ
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ส่วนที่ขรุขระต้องเกลาให้เรียบเหล็กหล่อต้องไม่เป็นชนิดที่นำมาตกแต่งอุดรูพรุนเพ่ือทำให้อยู่ในลักษณะดีขึ้น
ความหนาของเหล็กหล่อต้องไม่น้อยกว่า 1/4" ขนาดของท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ Flashing  
ทำด้วยทองแดงหรือตะกั่วขนาด 2 ฟุต  สี่เหลี่ยมที่ทะลุขึ้นไปบนหลังคาจะต้องรัดหรือเชื่อมเข้ากับตัวท่อระบาย
น้ำให้แน่นหนาเพื่อที่จะกันน้ำซึม หรือลมรั่ว  

   4.1 ตะแกรงระบายน้ำพ้ืน ( Floor  Drains )   
ตะแกรงระบายน้ำ  พ้ืนจะต้องเป็นเหล็กหล่อทั้งตัวโดยที่ส่วนบนเป็นทองเหลืองขัดมันหรือชุป
โครเมี่ยม   แล้วแต่สถาปนิกอนุมัติ  Double  Drainage  Flange  and  Weepholes,  ตะกร้าที่
เก็บผงถอดได้ และตะแกรงกันเอียง เมื่อใช้ติดตั้งกับพ้ืนกันน้ำซึมจะต้องใช้  Flashing  Clamp.  

   4.2 ตะแกรงระบายน้ำพ้ืนจากฝักบัว  
ตะแกรงระบายน้ำจากฝักพัว จะต้องเป็นแบบกลมพร้อมทั้ง  Flashing Ring  และฝาตะแกรงมีรูแบบ
บรอนซ์ชุปโครเมี่ยมปรับได้   

    4.3 ตะแกรงระบายน้ำฝน  
ตะแกรงระบายน้ำฝนจะต้องเป็นเหล็กหล่อพร้อมด้วย  Locking  Beehive  ชนิดถอดออกได้  
Clamp  สำหรับ Flashing  เป็นชิ้นด้วยกันกับที่กันกรวด   

     4.4  ตะแกรงระบายน้ำฝนแบบไม่ต่อตรง ( Indirect  Drain )  
ตะแกรงระบายน้ำ  แบบไม่ต่อตรงทำด้วยเหล็กหล่อแบบเดียวกับตะแกรงระบายน้ำ  พ้ืนมี  Double  
Drainage Flange & Weepholes ท่อออกเป็นเกลียวตัวเมียที่รองเป็นกรวยทองเหลืองปรับระดับได้   

       4.5  ช่องทำความสะอาด และตะแกรงระบายน้ำ  
              ช่องทำความสะอาดและตะแกรงระบายน้ำทั้งหมด จะต้องทำเครื่องหมายเพื่อให้สังเกตให้ชัดเจน  

5.  DRIP  PANS   
จัดหาและติดตั้ง  Drip  Pans  ชนิดกันน้ำซึม ทำด้วยแผ่นสังกะสีขนาดเบอร์ 18  เสริมด้วยฉากทองเหลือง 
ติดตั้งไว้ใต้ท่อน้ำ หรือท่อระบายน้ำทุกชนิดที่วิ่งเหนือเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ใช้ท่อระบายขนาด 1 
1/4" สำหรับน้ำบน Drip  Pans  มาลงตะแกรงระบายน้ำพ้ืนที่ใกล้ที่สุด  
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หมวดที ่22073 
เครื่องสุขภัณฑ์ 

 
1.  ขอบเขตของงานรวมถึง  การจัดหาแรงงาน  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ต่าง ๆ  ที่จำเป็นในการติดตั้ง

เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงไว้ในแบบแปลนและตามที่ระบุไว้ในที่นี้  โดยทั่วไปรวมถึงสุขภัณฑ์เครื่องตกแต่ง
แทรปที่รองรับแทรปที่แขวนหรือรองรับเครื่องสุขภัณฑ์  

2.  วัสดุสุขภัณฑ์ ให้เป็นไปตามชนิดและรายการที่ระบุไว้ในแบบแปลนสถาปัตยกรรม  เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอย่าง
อ่ืน  

3.  ท่อน้ำและท่อน้ำทิ้งของเครื่องตกแต่งต้องใช้ทองเหลืองแบบ I.P.S.  และจะต้องเป็นทองเหลืองชุบโครเมี่ยมตรง
ส่วนที่มองเห็นมาตรฐานของวัสดุ และการชุบต้องเป็นไปตาม  United  States  Federal  Standard  WWP-
545 จะต้องมีใบรับประกันคุณภาพออกโดยบริษัทผู้ผลิตมาแสดงด้วย  เมื่อต้องการโลหะอ่ืน ๆ  และ  Flush  
Valves  ที่มองเห็นได ้จะต้องเป็นแบบนิเกิลชุบโครเมี่ยม  ความหนาของโครเมี่ยมและนิเกิลจะต้องหนาเป็นไป
ตามที่ผู้ผลิต  Flush  Valves และเครื่องสุขภัณฑ์ท่ีระบุไว้โดยเฉพาะต้องไม่บางกว่า 0.0002 นิ้ว  ในกรณีของนิ
เกิล  และไม่บางกว่า 0.0002 นิ้ว ในกรณีของโครเมี่ยม   

4.  ในระหว่างที่ดำเนินการติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จเครื่องสุขภัณฑ์ท่ีติดตั้งแล้วจะต้องมีแคร่ไม้คุมไว้แล้วใช้จารบีเคลือบ
ส่วน ที่ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม   

5.  เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วและก่อนส่งมอบงานให้แก่เจ้าของงานผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง  แกะป้ายต่าง ๆ  และเช็ดถูส่วนที่ชุบโครเมี่ยมด้วยผ้าสะอาดจนเป็นเงางาม  

6. ก๊อกน้ำต่าง ๆ  Stopcocks, วาล์วและ Flush  Valves จะต้องได้รับการตรวจตราและปรับตามความจำเป็น  
เพ่ือให้ทำงานให้เหมาะสมกับสุขภัณฑ์ต่าง ๆ  และไม่เสียน้ำโดยใช่เหตุ   

7.  ที่รองรับเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด จะต้องมีที่รองรับที่เหมาะสมและได้รับความเห็นชอบ   ที่รองรับเหล่านี้จะต้อง
ยึดติดกับกำแพงด้วยโบลต์ และน๊อตตามรายการของสถาปนิก  ท้าวแขวน ที่แขวนแผ่นรองรับและอ่ืน ๆ  
จะต้องทาสีชั้นแรก ด้วยสีตะกั่วผสมน้ำมัน  

8.  การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด  จะต้องได้รับการติดตั้งพร้อมด้วยส่วนประกอบการต่อท่อต้องกระทำให้
เรียบร้อยและประณีตและเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ให้ทดลองติดตั้งสุขภัณฑ์ดูก่อนเพ่ือให้ได้ระยะที่แม่น
 ยำตามข้อแนะนำของบริษัทผู้ผลิตเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน   

9.  VACUUM BREAKER  
    จะต้องจัดหาและติดตั้ง  Vacuum  Breaker  สำหรับ  Flush  Valve  โดยถือเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งและ

ก๊อกน้ำชนิดต่าง ๆ  ทุกจุดที่อาจมีการไซฟอนน้ำไหลย้อนกลับมาได้   
10. ESCUTCHEONS : ฝาครอบท่อช่วงออกจากผนัง  

จะต้องเป็นทองเหลืองชุบโครเมี่ยมหรือทองเหลืองขัดมันแล้วแต่สถาปนิกจะอนุมัติพร้อมทั้งสกรูครบชุดและ
จะต้องใช้ในการติดตั้งท่อเข้ากับกำแพงหรือพ้ืน  
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หมวดที ่22074 
มาตราฐานท่อระบบสุขาภิบาล 

 
ข้อกำหนดทั่วไป 

ท่อและอุปกรณ์ท่อทุกชนิดที่ใช้ในมาตรฐานนี้เป็นท่อและอุปกรณ์ท่อชนิดทนความดัน 

ท่อและอุปกรณ์ท่อจะต้องมีเครื่องหมายและอักษรย่อหรือข้อความที่สั้น กระทัดรัด เข้าใจง่าย เพ่ือแสดง ชื่อ และ
ขนาดโดยใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 

การเลือกใช้อุปกรณ์ท่อ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ควรใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งเดียวกันกับโรงงานผลิตท่อ 
หรือจากการแนะนำของผู้ผลิตท่อนั้น ๆ 

วาล์วและส่วนประกอบท่อ จะต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมได้ง่าย เมื่อเปิดวาล์วเต็มที่แล้ว ช่องเปิดต้องมี
พ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าพ้ืนที่หน้าตัดของท่อที่ติดตั้งวาล์วนั้น ๆ และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานนี้ 

การเลือกชนิดของวัสดุท่อ อุปกรณ์ท่อ และส่วนประกอบท่อให้เหมาะสมกับท่อแต่ละประเภท โดยยึดถือมาตรฐาน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) เป็นหลัก ยกเว้นท่อบางชนิดที่ยังไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับ หรือมี
ผลิตน้อยกว่า 3 ยี่ห้อ/ให้บริษัทอ้างอิงมาตรฐานต่างประเทศแทน 
 
วัสดุท่อประปา อุปกรณ์ท่อ และส่วนประกอบท่อ 
ท่อทองแดง (Copper Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• ท่อทองแดง ต้องเป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บ ตามมาตรฐาน มอก. 1139 หรือ ASTM B88 TypeK, L และ M 
• ท่อทองแดงชนิด K เป็นท่อชนิดแข็งมาก หนามาก ใช้เป็นท่อประปาภายในอาคารและท่อน้ำร้อนที่ติดตั้งอยู่

ใต้ระดับพ้ืนดิน สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 33.0 เมกาปาสกาล (330 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• ท่อทองแดงชนิด L เป็นท่อชนิดแข็ง หนาปานกลาง ใช้เป็นท่อประปาภายในอาคารและท่อน้ำร้อนที่ติด

ตั้งอยู่เหนือระดับพ้ืนดิน สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 26.7 เมกาปาสกาล(267 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) 

• ท่อทองแดงชนิด M เป็นท่อชนิดอ่อน บาง ใช้เป็นท่อประปาภายในอาคารและท่อน้ำร้อนที่ติดตั้งอยู่เหนือ
ระดับพ้ืนดินและใช้เป็ นท่อสุขาภิบาล สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า22.7 เมกาปาสกาล (227 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร) 

- ข้อต่อ 
การต่อเชื่อมท่อทองแดงและอุปกรณ์ท่อ ต้องเป็นแบบบัดกรี หรือแบบเกลียว หรือแบบขยายบาน 
ปลายท่อ ข้อต่อระหว่างท่อทองแดงกับท่อเหล็กอาบสังกะสี หรือท่อเหล็กจะต้องเป็นแบบบรอนซ์ 
ยูเนี่ยน (Bronze Union) ข้อต่อชนิดบัดกรีอาจทำจากทองแดงอ่อน ทองแดง ทองเหลืองหรือ 
บรอนซ์หล่อ ท่อทองแดงชนิด K ที่วางอยู่ใต้พ้ืนดินให้ใช้วิธีต่อท่อแบบขยายบานปลายท่อ 
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- อุปกรณ์ท่อ 

อุปกรณ์ท่อทองแดงจะต้องทำจากทองแดง และมีคุณภาพเช่นเดียวกับท่อ เป็นชนิดทำสำเร็จจาก 
โรงงานผู้ผลิต 
 

- การทดสอบความดันน้ำ 
• ท่อทองแดงและข้อต่อจะต้องทนความดันที่รอยเชื่อมต่อได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตร) 
• การทดสอบท่อทองแดงให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.1139 

 
ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร ท่อน้ำร้อนและท่อสุขาภิบาล ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี 

ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.277 ประเภทที ่2 โดยใช้ท่อเหล็กกล้าตามมาตรฐาน มอก.276 แล้ว
นำมาจุ่มเคลือบสังกะสีตามมาตรฐาน มอก.277 หรือ BS1387 

• ท่อต้องมีความยาวท่อนละ 6 เมตร ให้ต่อบรรจบกันแบบเกลียวมีขนาดระบุตั้งแต่ 8 มิลลิเมตรถึง 150 
มิลลิเมตร 

• ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ต้องมีกำลังต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 330 เมกาปาสกาล (3,300 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) 

 
- ข้อต่อ 
• ข้อต่อสำหรับท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ต้องเป็นชนิดต่อด้วยเกลียว โดยให้มีคุณสมบัติและความแข็งแรง

เช่นเดียวกับตัวท่อ 
• ต้องจัดให้มีข้อต่อ 1 ตัวต่อท่อ 1 ท่อน 
• เกลียวท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.281 

 
- อุปกรณ์ท่อ 

อุปกรณ์ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.249 
 
- การทดสอบความดันน้ำ 
• การทดสอบท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.277 
• ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ต้องทนความดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5.0 เมกาปาสกาล (50 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วินาที โดยไม่มีการรั่วซึม 
• อุปกรณ์ท่อทุกชิ้นต้องทนความดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2.0 เมกาปาสกาล (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วินาที โดยไม่มีการรั่วซึม 
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ท่อพีบ ี(Polybutylene (PB) Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• ท่อพีบีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.910 หรือ AWWA C902 หรือ BS 7291 หรือ ISO 15876 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคารท่อพีบีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.05 เมกาปาสกาล 

(10.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.910 
ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า SDR 13.5 

• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อพีบีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.35 เมกาปาสกาล 
(13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 910 ชั้นคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า 
SDR11 

• สำหรับระบบท่อน้ำร้อน ท่อพีบีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 0.55 เมกาปาสกาล (5.5 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 82 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานมอก.910 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำ
กว่า SDR13.5 

• สำหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อพีบีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 0.82 เมกาปาสกาล (8.2 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.910 ชั้นคุณภาพไม่
ต่ำกว่า SDR17 

• วัตถุดิบทีใ่ช้ผลิตท่อพีบี ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน มอก.910 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PB2110 หรือ 
ASTM D2581 Type II Grade I Class C 

 
- ข้อต่อ 
• การต่อเชื่อมท่อพีบีจะทำโดยใช้วิธีเชื่อมสอด (Socket Fusion) หรือใช้วิธีเชื่อมชน (Butt Fusion) 
• ข้อต่อท่อจะต้องเป็นแบบที่ประกอบเข้ากับท่อได้ง่าย รวดเร็ว โดยใช้แรงดันสวมข้อต่อเข้ากับท่อและขันแค็ป

ล็อค หรือเทียบเท่าให้แน่น การประกอบท่อจะต้องไม่มีการถอดชิ้นส่วนใด ๆออกจากข้อต่อท่อ และไม่ต้อง
จัดเตรียมปลายท่อเป็นพิเศษ ข้อต่อท่อต้องผลิตตามมาตรฐาน ASTM D2657  

• อุปกรณ์ข้อต่อแบบเกลียวใน ตัวเรือนทำด้วยวัสดุทองบรอนซ์หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า ไม่เป็นสนิม หากตัว
เรือนทำจากพลาสติกจะต้องเสริมเกลียวด้วยวัสดุทองบรอนซ์ หรือทองเหลืองให้เป็นไปตามมาตรฐาน BS21 

• อุปกรณ์ข้อต่อแบบเกลียวนอก ตัวเรือนทำด้วยวัสดุทองบรอนซ์หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าไม่เป็นสนิม หากตัว
เรือนทำจากพลาสติกส่วนที่เป็นเกลียวนอกจะต้องทำด้วยวัสดุบรอนซ์ หรือเสริมเกลียวด้วยวัสดุทองบรอนซ์ 
หรือวัสดุโลหะที่เทียบเท่า และไม่เป็นสนิม เกลียวภายนอกต้องเป็นแบบเกลียวเรียวตามมาตรฐาน BS21 

• แหวนยางจะต้องทำจากยางสังเคราะห์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS2494 หรือพลาสติกชนิดสารยืดหยุ่น
เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Elastomer) ตามมาตรฐาน ASTM F477 หรือเทียบเท่า 

-  อุปกรณ์ท่อ 
• อุปกรณ์ท่อจะต้องทำจากพลาสติก บรอนซ ์หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่า และไม่เป็นสนิม 
• แหวนล็อคจะต้องทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม บรอนซ์ ทองเหลือง หรือโลหะอ่ืนที่เทียบเท่าและ ไม่เป็นสนิม 
•  อุปกรณ์ท่อที่ทำด้วยพลาสติกจะต้องไม่ทำให้มีกลิ่น รส และสีเปลี่ยนไปจากเดิม และปริมาณ สารที่สกัดได้

ต้องไม่เกินค่าท่ีกำหนดในมาตรฐาน มอก.910 
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• อุปกรณ์ท่อจะต้องเป็นแบบที่ประกอบเข้ากับท่อได้ง่าย โดยใช้แรงดัน สวมอุปกรณ์ท่อเข้ากับท่อและขันแค็ป
ล็อคให้แน่น 
 

- การทดสอบความดันน้ำ 
• การทดสอบท่อพีบีให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในมาตรฐาน มอก.910 
• อุปกรณ์ท่อและข้อต่อท่อ ทำด้วยพลาสติกเมื่อประกอบเข้ากับท่อจะต้องทนความดันน้ำไม่น้อยกว่า 2.0 เม

กาปาสกาล (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสระยะเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 
100 ชั่วโมง อุปกรณ์ท่อและข้อต่อท่อจะต้องไม่บวม รั่วซึมหรือแตก 

• อุปกรณ์ท่อและข้อต่อท่อ ทำด้วยโลหะเมื่อประกอบเข้ากับท่อจะต้องทนความดันน้ำไม่น้อยกว่า 2.0 เมกา
ปาสกาล  (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสระยะเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 15 
นาท ีอุปกรณ์ท่อและข้อต่อท่อจะต้องไม่รั่วซึมหรือแตก 

 
ท่อพีอี (Polyetylene (PE) Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• ท่อพีอีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.982 หรือ DIN 8674 หรือ DIN 8675 หรือ ISO 161 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อพีอีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.0 เมกาปาสกาล (10 

กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.928 ชั้น
คุณภาพไม่ต่ำกว่า PN10 

• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อพีอีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.35 เมกาปาสกาล (13.5 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานมอก. 928 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PN 16 

• สำหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อพีอีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล(8.5 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 982 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PN 6 

• วัตถุดิบที่ใช้ผลิตท่อพีอี ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High 
DensityPolyethylene) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.982 หรือ SFS 4231/32 หรือ DIN 8074/75
หรือ ISO R161 หรือ SFS 2336/37 

• ท่อพีอีต้องเป็นแบบปลายเรียบทั้งสองข้าง 
 
- ข้อต่อ 
• การต่อเชื่อมท่อพีอีจะทำโดยใช้วิธีเชื่อมชน (Butt Fusion) หรือใช้วิธีเชื่อมแบบหน้าจาน โดยใช้สตับเอนด์ 

(Stubend) และแหวนรอง (Backing Ring) 
• ค่าดัชนีการไหลหลอมเหลว (Melt Flow Index) ของวัสดุที่ใช้ทำท่อและอุปกรณ์ท่อที่นำมาต่อเชื่อมด้วยวิธี

เชื่อมชน จะต้องมีค่าต่างกันไม่เกิน 0.5 
• สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับใช้กับข้อต่อหน้าจานต้องทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ให้มีคุณสมบัติตาม

มาตรฐาน ASTM A320 Grade B8 เคลือบด้วยสารโลหะผสมชนิดหล่อลื่นแห้ง(Dry Lubrication High 
Alloy Metal Coating) เพ่ือป้องกันการเกิดกอลลิ่ง (Galling) หรือใช้โลหะผสมทองแดงอะลูมิเนียม 
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(Copper Aluminium Alloy) ตามมาตรฐาน ISO 428 หรือใช้โลหะผสมทองแดง (Copper Alloy) ตาม
มาตรฐาน ASTM B150 

• ขนาดมิติของสลักเกลียวและแป้นเกลียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS4190 
• สลักเกลียวและแป้ นเกลียวจะต้องมีคุณสมบัติทางกลเป็ นไปตามมาตรฐาน มอก.171 ชั้นคุณภาพ 4.6 และ

เคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 
• ขนาดมิติและการเจาะรูแหวนรอง (Backing Ring) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานISO 7005 PN10 
• แหวนรอง (Backing ring) ต้องทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียวที่มีคุณสมบัติทางกลเป็นไปตามมาตรฐาน 

ASTM A283 Grade C หรือ JIS G3457 จะต้องเคลือบด้วยเรซินชนิดNon-Bleeding Type Coal Tar 
Epoxy หรือใช้เรซินชนิด Protective Fusion-Bonded EpoxyCoating ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันถ่านหิน 
(Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 406 ไมครอน (0.4 
มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

-  อุปกรณ์ท่อ 
• อุปกรณ์ท่อต้องทำด้วยพลาสติกโพลีเอทธีลีนชนิดความหนาแน่นสูงซึ่งเป็นชนิดเดียวกับท่อพีอี ความหนา

ของอุปกรณ์ท่อต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าของท่อพีอี 
• อุปกรณ์ท่อ เช่น ข้องอ สามทาง เป็นต้น จะต้องผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกับผู้ผลิตท่อ และต้องผลิตจากวัสดุ

เช่นเดียวกับท่อ 
 

- การทดสอบความดันน้ำ 
การทดสอบท่อพีอี ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.982 

 
ท่อพีพี (Polypropylene (PP) Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) ท่อพีพีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1145 หรือ BS 4991 
(2) ท่อพีพีต้องผลิตจากเรซินพอลิโพรพิลีน (Polypropylene Resin) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มอก.1306 
(3) ท่อพีพีสามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 80 องศาเซลเซียส 
(4) สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อพีพีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และม ี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.1145 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PN10 
(5) สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อพีพีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
มอก. 1145 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า PN 16 
(6) สำหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อพีพีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล 
(8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 1145 ชั้นคุณภาพไม่ 
ต่ำกว่า PN 10 
 
- ข้อต่อ 
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ท่อพีพีจะเชื่อมต่อเข้ากับข้อต่อท่อด้วยวิธีสวมอัด (Mechanical Joint) ด้วยการคลายฝาข้อต่อออก 
 
-  อุปกรณ์ท่อ 
วัสดุที่นำมาใช้ผลิตอุปกรณ์ท่อ ต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรงเทียบเท่าหรือดีกว่าวัสดุพีพีที่ 
ใช้ในการผลิตท่อ 
 
- การทดสอบความดันน้ำ 
• ท่อพีพีและอุปกรณ์เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะต้องสามารถทนต่อความดันน้ำไม่น้อยกว่าตามที่กำหนด

ในข้อ 5.10.1 สำรับการใช้งานแต่ละประเภท 
• การทดสอบท่อพีพี ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในมาตรฐาน มอก.1145 

 
ท่อพีวีซ ี(Polyvinyl Chloride (PVC) Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• สำหรับท่อประปาภายในอาคาร ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายธรรมดาชนิดปลายเรียบทั้งสองข้างหรือใช้แบบ

ปลายบาน และต้องเป็นท่อที่สามารถรับความดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า1.35 เมกาปาสคาล (13.5 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสและมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 17 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำ
กว่า 13.5 

• สำหรับท่อประปาภายนอกอาคาร ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยางสามารถรับความ
ดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล (8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 17 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 8.5 

• สำหรับท่อสุขาภิบาล ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายธรรมดาชนิดปลายเรียบทั้งสองข้างสามารถรับความดันน้ำ
ได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล (8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 17 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 8.5 

• สำหรับท่อประปาภายในอาคาร ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายธรรมดาชนิดปลายเรียบทั้งสองข้างหรือใช้แบบ
ปลายบานสามารถรับความดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.17 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 13.5 

• วัสดุพีวีซีที่ใช้ผลิตท่อพีวีซีแข็ง ต้องมีค่าความถ่วงจำเพาะไม่มากกว่า 1.43 
• ท่อพีวีซีแข็งมีความยาวท่อนละ 6 เมตร 

 
- ข้อต่อ 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร การประกอบต่อเชื่อมท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ท่อต้องเป็นแบบต่อ

สวม (Push Fit Insertion Joints) โดยใช้แหวนยาง (Rubber Gasket) ตามมาตรฐาน มอก.1131 สำหรับ
ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบาน 

• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคารและท่อสุขาภิบาล การประกอบต่อเชื่อมท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ท่อ
ต้องเป็นแบบต่อด้วยน้ำยาเชื่อมประสานท่อที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานมอก. 1032 สำหรับท่อพีวีซีแข็งแบบ
ปลายเรียบทั้งสองข้าง 
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• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคารที่ใช้ท่อพีวีซีแข็งชนิดปลายบาน การประกอบต่อเชื่อมท่อพีวีซีแข็งและ
อุปกรณ์ท่อต้องเป็นแบบต่อด้วยน้ำยาเชื่อมประสานท่อแหวนยางสำหรับใช้กับท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ท่อ
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานASTM F477 

• แคล้มป์ รัดท่อจะต้องทำจากวัสดุพีวีซี หรือบรอนซ์ หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า เมื่อใช้กับท่อพีวีซีแข็ง
จะต้องไม่ทำให้ท่อเสียรูป และสามารถรับความดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร)แคล้มป์รัดท่อที่ทำจากวัสดุพีวีซีต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรงเทียบเท่า หรือดีกว่าวัสดุ
พีวีซีที่ใช้ในการผลิตท่อในกรณีท่ีใช้ข้อต่อแบบหน้าจาน หรือแบบแหวนรอง (Backing Rings) สำหรับ
ต่อเชื่อมท่อจะต้องทำจากเหล็กหล่อหรือเทียบเท่าที่มีค่ากำลังต้านทานแรงดึงต่ำสุดเท่ากับ 200 เมกาปาส
กาล (2,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 230 HB หรือใช้เป็นเหล็กหล่อ
เหนียว หรือเหล็กเหนียวที่มีค่าความต้านทานแรงดึงต่ำสุดเท่ากับ 420 เมกาปาสกาล (4,200 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) และค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 250 HBการเจาะรูหน้าจานและแหวนรอง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 7005 PN10ปะเก็นยางที่จะนำมาใช้กับข้อต่อแบบหน้าจานและแบบแหวนรอง (Backing 
Ring) ต้องเป็นแบบเต็มหน้า ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 2494 หรือมาตรฐาน JIS K6353 Class III 

• การสวมต่อท่อพีวีซีแข็งชนิดต่อด้วยแหวนยางจะต้องมีระยะลึกของหัวสวมต่ำสุดตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 ระยะความลึกของหัวสวมตํ่าสุดต่อท่อพีวีซีแข็งด้วยแหวนยาง 
 

ขนาดระบุ 
(มม.) 

ระยะความลึกของหัวสวมต่ำสุด 
(มม.) 

100 
150 
200 
250 
300 
400 

50 
61 
72 
84 
84 
89 

 
• สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับใช้กับหน้าจานและแหวนรอง (Backing Ring) ต้องทำจากเหล็กกล้าไร้

สนิม ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM A320 Grade B8 เคลือบด้วยสารโลหะผสมหล่อลื่นแห้ง (Dry 
Lubrication High Alloy Metal Coating) เพ่ือป้องกันการเกิดกอลลิ้ง (Galling) หรือใช้โลหะผสม
ทองแดงอะลูมิเนียม (Copper AluminiumAlloy) ตามมาตรฐาน ISO 428 หรือใช้โลหะผสมทองแดง 
(Copper alloy) ตามมาตรฐาน ASTM B150 

• ขนาดมิติของสลักเกลียวและแป้นเกลียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 4190 
-  อุปกรณ์ท่อ 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร อุปกรณ์ท่อจะต้องเป็นแบบปลายปากระฆัง เพ่ือสามารถต่อเชื่อม

กับท่อได้โดยการต่อสวมโดยใช้แหวนยาง 
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• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคารและท่อสุขาภิบาล อุปกรณ์ท่อจะต้องเป็นแบบปลายเรียบ เพ่ือ
สามารถต่อเชื่อมกับท่อได้ด้วยน้ำยาเชื่อมประสานท่อ 

• ระยะความลึกของหัวสวมเพ่ือต่อเชื่อมกับท่อ ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4 
• อุปกรณ์ท่ออาจทำจากวัสดุพีวีซี หรือเหล็กหล่อ หรือเหล็กหล่อเหนียว 
• อุปกรณ์ท่อที่ทำด้วยวัสดุพีวีซีจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1131โดยต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรง

เทยีบเท่าหรือดีกว่าวัสดุพีวีซีที่ใช้ในการผลิตท่อ 
• อุปกรณ์ท่อที่ทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียว ต้องมีคุณสมบัติทางกลดังนี้ เหล็กหล่อท่ีนำมาผลิต

อุปกรณ์ท่อต้องมีค่ากำลังต้านทานแรงดึงต่ำสุดเท่ากับ 200 เมกาปาสกาล (2,000 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) และมีค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 230 HB หรือใช้เหล็กหล่อเหนียวในการผลิตอุปกรณ์ท่อ ต้องมี
ความต้านทานแรงดึงต่ำสุดเท่ากับ 420 เมกาปาสกาล (4,200 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และค่าความ
แข็งสูงสุดเท่ากับ 250 HB 

• เกลียวสำหรับสวมท่อ ต้องเป็นแบบเกลียวมาตรฐาน BS 21 และต้องเสริมด้วยทองบรอนซ์ 
• ยีโบลท์สำหรับ ท่อ พีวีซีแข็ง ต้องทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียวที่มีคุณสมบัติทางกลเช่นเดียวกับ 

อุปกรณ์ท่ออื่น ๆ 
• การเคลือบผิวอุปกรณ์ท่อและยีโบลท์ที่ทำจากเหล็กจะต้องเคลือบภายนอกด้วยเรซินชนิดNon-Bleeding 

Type Coal Tar Epoxy หรือใช้เรซินชนิด Protective Fusion-Bonded EpoxyCoatings ตามมาตรฐาน 
AWWA C116 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

• การเคลือบผิวอุปกรณ์ท่อและยีโบลท์ที่ทำจากเหล็กจะต้องเคลือบภายในด้วยเรซินชนิดProtective Fusion-
Bonded Epoxy Coatings ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 
หรือ AWWA C116 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

 
- การทดสอบความดันน้ำ 
• ท่อและอุปกรณ์ท่อเมื่อประกอบเข้าด้วยกันจะต้องสามารถทนต่อความดันน้ำไม่น้อยกว่า 2.5 เมกาปาส

กาล (25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 นาท ีโดยไม่มีการรั่วซึม 
• การทดสอบท่อพีวีซีแข็งให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน มอก.17 

 
ท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซ ี(PVC Lined Steel Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• ท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1490 หรือ BS 1387 และท่อเหล็กกล้าต้องเป็นไป

ตามมาตรฐาน มอก.276 หรือ AWWA C200 หรือ BS 534 หรือ JIS G3457 
• ท่อเหล็กกล้าบุผิวภายในด้วยท่อพีวีซีแข็งและเคลือบผิวภายนอกด้วยสังกะสี ให้ใช้งานได้ทั้งภายในและ

ภายนอกอาคารและไม่ให้ฝังใต้ดิน 
• ท่อเหล็กกล้าบุผิวภายในด้วยพีวีซีแข็งและบุผิวภายนอกด้วยท่อพีวีซีแข็ง ให้ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

อาคาร รวมทั้งฝังใต้ดิน 
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• ผิวภายในและภายนอกต้องเรียบสะอาดและไม่มีรอยตำหนิ 
• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคารและท่อสุขาภิบาล ท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซีต้องรับความดันใช้งาน

สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
มอก.1490 หรือ BS1387 
 

- ข้อต่อ 
ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซี ต้องเป็นชนิดต่อด้วยเกลียว ต้องมีคุณสมบัติและ 
ความแข็งแรงเช่นเดียวกับตัวท่อ 

 
- อุปกรณ์ท่อ 

วัสดุที่นำมาใช้ผลิตอุปกรณ์ท่อต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรงเทียบเท่าหรือดีกว่าวัสดุที่ใช้ใน 
การผลิตท่อ 

 
- การทดสอบความดันน้ำ 

การทดสอบท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซีและอุปกรณ์เม่ือประกอบเข้าด้วยกันแล้วให้เพ่ิมความดันน้ำ 
อย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งได้ความดัน 5.0 เมกาปาสกาล (50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) แล้ว 
คงค่าความดันนี้ไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส โดยให้เป็นไป 
ตามท่ีกำหนดในมาตรฐาน มอก.1490 หรอื BS 1387 

 
ท่อเหล็กกล้า (Steel Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 
• ท่อเหล็กกล้าต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.276 หรือ AWWA C200 หรือ BS 534 หรือ JIS G3457 
• สำหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อเหล็กกล้าต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.0 เมกาปาส

กาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• สำหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อเหล็กกล้าต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.35  เมกาปาส

กาล  (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• สำหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อเหล็กกล้าต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล (8.5 

กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
• แผ่นเหล็กกล้าที่ใช้ในการผลิตท่อเหล็กเหนียว ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 

มอก.1735 หรือ ASTM A283 Grade C หรือ Grade D หรือ ASTM A1101/1101M Grade 30 33 36 
40 45 หรือ 50 หรือ JIS G3457 หรือ JIS G3101 Class SS400 และมีความหนาของแผ่นเหล็กกล้าเท่ากัน
ตลอดทั่วทั้งแผ่น 

• ท่อเหล็กกล้า จะต้องประกอบขึ้นรูปและเชื่อมด้วยวิธีต่อชน (Butt Weld) โดยมีตะเข็บรอยเชื่อมเป็นแบบ
เชื่อมต่อชนแบบตะเข็บเกลียวหรือเชื่อมต่อชนแบบตะเข็บตรง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.427 หรือ 
AWWA C206 
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• หากเป็นรอยเชื่อมต่อชนแบบตะเข็บตรง ส่วนของท่อแต่ละท่อนที่นำมาประกอบต่อกันเพ่ือให้ได้ความยาว
มาตรฐาน จะมีตะเข็บตามยาวได้ไม่เกิน 1 ตะเข็บ จะมีตะเข็บตามขวางได้ไม่เกิน 3 และ 5 ตะเข็บ สำหรับ
ท่อที่มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และ 9 เมตร ตามลำดับโดยไม่ให้ตะเข็บตามขวางอยู่บริเวณปลายท่อ
แบบปากระฆัง   ตะเข็บตามยาวของท่อแต่ละท่อนที่นำมาต่อกันต้องจัดให้อยู่ในแนวตรงข้าม 

 
- ข้อต่อ 
• ข้อต่อแบบเชิงกลและยืดหยุ่น (Mechanical and Flexible Couplings) เมื่อประกอบเข้ากับท่อต้องทน

ความดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2.0 เมกาปาสกาล (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาท ี
โดยไม่มีการรั่วซึม ข้อต่อต้องมีแหวนใน (Sleeve) เป็นแบบทรงกลม (Spherical-Sleeve) หรือเทียบเท่า 

• ข้อต่อแบบเชิงกลและยืดหยุ่น (Mechanical and Flexible Couplings) ต้องทำด้วยเหล็กกล้าที่มีชั้น
คุณภาพเดียวกับเหล็กกล้าที่ใช้ในการผลิตท่อเหล็กกล้า 

• แหวนยางที่ใช้ข้อต่อแบบเชิงกลและยืดหยุ่น (Mechanical and Flexible Couplings) ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน BS2494 หรือมาตรฐาน JIS K6353 Class 1A หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

• สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับข้อต่อแบบเชิงกลและยืดหยุ่น( Mechanical and Flexible Couplings) 
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.171 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 4.6 หรือ ASTM  A307 Grade B ต้องได้รับ
การชุบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน 

• ข้อต่อแบบยึดรั้ง (Restrained Joints) ต้องใช้ตัวหนอน (Harness Lugs) ที่ทำด้วยเหล็กกล้าที่มีชั้นคุณภาพ
เดียวกับเหล็กกล้าที่ใช้ในการผลิตท่อเหล็กกล้า และต้องใช้สลักเกลียวปล่อยสองข้าง (Tie Rods) ที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM A193 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า B7หรือเทียบเท่า และแป้ นเกลียวต้องมี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM A194 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2H และต้องชุบสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 

• ข้อต่อแบบหน้าจาน (Flanged Joints) ต้องใช้หน้าจานที่ทำด้วยเหล็กกล้าที่มีชั้นคุณภาพเดียวกับเหล็กกล้า
ที่ใช้ในการผลิตท่อเหล็กกล้า หน้าจานเหล็กกล้าต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C207 

• สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับหน้าจาน ต้องเป็นแบบหัวหกเหลี่ยมทำด้วยเหล็กกล้ามีคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน มอก.171 ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 4.6 หรือ ASTM A307 Grade Bชุบด้วยสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 

• ปะเก็นยางสำหรับหน้าจาน ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาวะของเมืองร้อนเป็นแบบเต็มหน้าจาน มี
คุณสมบัติทางกลตามมาตรฐาน JIS K6353 Class III หรือมาตรฐาน BS2494 หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 

 
-  อุปกรณ์ท่อ 

• อุปกรณ์ท่อใต้ดินจะต้องเป็นแบบปลายเรียบต่อด้วยข้อต่อเชิงกล(Mechanical Coupling) หรือ ข้อต่อยึด
รั้ง (Restrained Joint) 

• อุปกรณ์ท่อบนดินจะต้องเป็นแบบปลายลบมุมสำหรับเชื่อมในสนาม 
• ท่อใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 150 ถึง 700 มิลลิเมตร ต้องเป็นแบบปลายเรียบสำหรับต่อบรรจบ

โดยใช้ข้อต่อเชิงกล (Mechanical Coupling) 
• ท่อใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 800 ถึง 1,500 มิลลิเมตร ต้องเป็นแบบปลายปากระฆังสำหรับต่อ

บรรจบโดยใช้การเชื่อมแบบ Surfaced Sleeve Welding 
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• ท่อบนดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 150 ถึง 1,800 มิลลิเมตร และท่อใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ระบ ุ1,800 มิลลิเมตร รวมถึงท่อปลอกทุกขนาด ต้องเป็นแบบปลายลบมุม ให้มีความหนามากกว่า 6 
มิลลิเมตร สำหรับต่อบรรจบโดยใช้การเชื่อมต่อชนในสนาม 

 
- การเคลือบผิวท่อและอุปกรณ์ท่อ 
• การเคลือบภายนอกท่อและอุปกรณ์ท่อใต้ดิน จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดของมาตรฐาน AWWA 

C203 หรือเทียบเท่า ด้วยการใช้น้ำมันถ่านหินชนิด Coal Tar Enamelและใยหินชนิด Bonded Double 
Asbestos-Felt หรือใช้น้ำมันถ่านหินชนิด Coal TarEnamel, แผ่นไฟเบอร์กลาส (Glass-Fiber Mat) และ
ใยหินชนิด Bonded Asbestos-Felt Wrap หรือไฟเบอร์กลาสชนิด Glass-Fiber Felt การเคลือบจะต้อง
ดำเนินการในโรงงานตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบ 

• การเคลือบภายนอกท่อและอุปกรณ์ท่อบนดิน ก่อนที่จะดำเนินการเคลือบท่อและอุปกรณ์ท่อจะต้องได้รับ
การพ่นจนปราศจากสนิมและสิ่งสกปรกอ่ืน ๆ จนผิวมีความสะอาดได้ระดับมาตรฐาน SSPC-SP10 (Steel 
Structured Painting Council) แล้วเคลือบด้วยเรซินชนิดNon-Bleeding Type Coal Tar Epoxy ให้ได้
ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า150 ไมครอน (0.15 มิลลิเมตร) และทับหน้าด้วยเรซินชนิด 
Epoxy- Resinous Micaceous Iron Oxide หรือเทียบเท่า ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 
60 ไมครอน (0.06 มิลลิเมตร) การเคลือบจะต้องดำเนินการในโรงงานตามการแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบ 
และให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C218 

• การเคลือบภายนอกท่อปลอก จะต้องเคลือบด้วยเรซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy ให้ได้
ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน (0.1 มิลลิเมตร) การเคลือบจะต้องดำเนินการภายในโรงงาน
ตามการแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบ และให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C218 

• การเคลือบภายนอกปลายท่อ จะต้องเคลือบด้วยเรซินชนิด Non-Toxic Liquid Epoxy Coating ชนิดที่ไม่
มีส่วนผสมของน้ำมันถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 ให้ได้ความหนารวมของผิวเคลือบ
เมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 400 ไมครอน (0.4 มิลลิเมตร) การเคลือบจะต้องดำเนินการภายในโรงงานตามการ
แนะนำของผู้ผลิต 

• การเคลือบภายในท่อและอุปกรณ์ท่อ ต้องเคลือบด้วยปูนสอ (Cement Mortar) หรือเคลือบด้วยเรซินชนิด 
Non-Toxic Liquid Epoxy 

• ก่อนเคลือบภายในด้วยปูนสอ จะต้องเตรียมผิวด้วยการทำความสะอาดผิวไม่ให้สนิมและสิ่งสกปรกอ่ืน ๆ 
หลงเหลือ การเคลือบภายในด้วยปูนสอให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน AWWA C205 ความหนาของ
ปูนสอที่เคลือบต้องมีความหนาสม่ำเสมอและผิวเรียบ โดยต้องมีความหนาตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5 
สำหรับการเคลือบในที่โรงงาน ปูนสอต้องประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายและน้ำ ด้วยอัตราส่วนโดยน้ำหนักของ
ซีเมนต์ต่อทรายต้องไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 3 และมีอัตราส่วนโดยน้ำหนักของน้ำต่อซีเมนต์ต้องไม่มากกว่า0.5 
ต่อ 1 ซีเมนต์จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C150 Type I หรือ Type II ทรายจะต้องมีขนาดเม็ด
ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และไม่มากกว่าร้อยละ 5 ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 100 ทรายจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน
อยู่ หลังจากการเคลือบภายในด้วยปูนสอแล้วเสร็จจะต้องได้รับการบ่ม วีธีการบ่มอาจเป็นแบบบ่มชื้น 
(Moist Curing) และ/หรือแบบบ่มเร่ง Accelerated Curing) การบ่มจะต้องดำเนินการทันทีหลังจากได้รับ
การเคลือบด้วยปูนสอแล้ว 
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ตารางท่ี 5 ความหนาของสารเคลือบปูนสอเคลือบภายในท่อเหล็กกล้าและอุปกรณ์ท่อสำหรับการเคลือบในที่
โรงงานตามมาตรฐาน AWWA C205 

ขนาดระบุ 
(มม.) 

ความหนาของปูนสอเคลือบภายใน 
(มม.) 

100 – 250 
300 – 500 
600 – 900 

1000 - 1500 

6 
8 
10 
13 

• ก่อนเคลือบภายในด้วยเรซินชนิด Non-Toxic Liquid Epoxy จะต้องได้รับการเตรียมผิวโดยการพ่น (Blast) 
จนกระท่ังผิวภายในท่อและอุปกรณ์ท่อปราศจากสนิมและสิ่งสกปรกอ่ืน ๆ ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP10 
แล้วจึงเคลือบด้วยเรซินชนิด Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน
ถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C213 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 406 
ไมครอน (0.4 มิลลิเมตร) การเคลือบให้กระทำในภายโรงงานตามการแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบโดย
เคร่งครัด 

• ต้องทดสอบการยึดเกาะของวัสดุที่ใช้เคลือบท่อและอุปกรณ์ท่อตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน AWWA C203 
หรือ BS534 หากพบจุดบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขทันทีให้ได้มาตรฐาน 

• จะต้องทดสอบการเคลือบภายนอกของท่อใต้ดินตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานAWWA C203 หากพบ
จุดบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขทันทีให้ได้มาตรฐาน 

- การทดสอบความดันน้ำ 
• การทดสอบท่อเหล็กกล้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน มอก.276 
• ท่อเหล็กกล้าทุกท่อนก่อนเคลือบผิวภายนอกและภายใน จะต้องผ่านการทดสอบความดันน้ำตามตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6 การทดสอบความดันนํ้าของท่อเหล็กกล้า 

ขนาดระบุ 
(มม.) 

ความดันน้ำต่ำสุด 
สำหรับท่อใต้ดิน 
(กก.ต่อตร.ซม.) 

ความดันน้ำต่ำสุด 
สำหรับท่อบนดิน 
(กก.ต่อตร.ซม.) 

ระยะเวลาทดสอบ 
อย่างน้อย 
(วินาที) 

100 – 250 
300 
400 
500 
600 

700 – 800 
900 – 1500 
1800 - 2100 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
20 
20 

50 
50 
50 
35 
35 
35 
30 
25 

5 
5 
5 
10 
10 
30 
30 
30 

• อุปกรณ์ท่อเหล็กกล้าทุกชิ้นก่อนเคลือบผิวภายนอกและภายใน จะต้องผ่านการทดสอบความดันน้ำต่ำสุด 
1.5 เมกาปาสกาล (15 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 นาที 
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หมวดที ่22080  การติดตั้งระบบท่อ, ข้อต่อ, การแขวนโยงและยึดท่อ 
หมวดที ่22081 

ปลอกรองท่อ การตัด การปะ การป้องกันรั่วซึม 
                   
1.  ปลอกรองท่อ ( SLEEVES )   

ท่อที่เดินผ่านฐานราก พ้ืนผนัง ฝากั้น และเพดานนอกอาคาร จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดที่พอเหมาะกับท่อ
เสียก่อน  หากท่อที่จะผ่านทะลุพ้ืนอาคารมีจำนวนหลายท่อด้วยกัน  ให้เจาะพ้ืนอาคารเป็นช่องให้ท่อผ่านแทน
การใช้ปลอกรอง ช่องที่เจาะนี้จะต้องเสริมกำลังตามความจำเป็นและเหมาะสมในอาคารคอนกรีตหากประสงค์
จะติดตั้งปลอกรองท่อน้ำไว้ ณ จุดใดก็ให้ติดตั้งในขณะเทคอนกรีตเลยทีเดียว ในผนังอิฐให้ติดตั้งปลอกรองท่อนี้
ในขณะที่ก่ออิฐมาถึงที่จุดนั้น ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบและติดตั้งปลอกรองท่อไว้ตามที่
จำเป็นถึงแม้นจะไม่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดของแบบก็ตามการใช้ปลอกรองท่ออาศัยหลักเกณฑ์ดังนี้   

1.1  ขนาดของปลอกรองท่อ   
ปลอกรองท่อที่จะนำมาใช้ในการรองท่อต้องให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในโตกว่าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อไม่น้อยกว่า 1 ซม. เว้นไว้แต่เมื่อท่อนั้นจะต้องเดินทะลุผ่านฐานรากหรือ
ผนังที่รับน้ำหนักในกรณีเช่นนี้จะต้องให้ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.   

1.2  ชนิดของวัสดุ   
       ปลอกรองท่อจะต้องเป็นชนิดที่ทำด้วยวัสดุดังต่อไปนี้  
- สำหรับฐานรากให้ใช้  Cast  Iron  Pipe  
- สำหรับผนังที่รับน้ำหนักหรือฝากั้นให้ใช้ Cast Iron, Wrought Iron หรือ G.S.P  SCH 40  
- สำหรับคอนกรีตให้ใช้ปลอก Wrought  Iron  หรือ  G.S.P  SCH 40  
- สำหรับพื้นที่อาคารธรรมดาให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า      

 1.3  ปลอกรองท่อที่พ้ืนอาคาร   
   จะต้องฝังให้ปากปลอกสูงจากระดับพ้ืนที่ยังไม่ได้ตบแต่ง 2.5 ซม. และหลังจากท่ีเดินท่อเสร็จเรียบร้อย
แล้วให้อัดช่องระหว่างท่อกับปลอกท่อ  ด้วยวัสดุประเภทพลาสติกให้แน่น และเรียบร้อยจนแน่ใจว่าน้ำรั่วซึมผ่าน
ไม่ได้  
2.  ท่อต่างๆ ที่ผ่านผนัง ฝา และพ้ืนที่กันน้ำซึม จะต้องติดตั้งให้ลอดผ่าน Sleeves ที่ใช้กันน้ำซึม  
3.  เมื่อมีท่อต่าง ๆ  ที่โผล่หรือทะลุผ่านฝาผนังพ้ืน แผงกั้นห้อง จะต้องติดตั้งและครอบด้วย Escutcheons  ที่ทำ

ด้วยทองเหลืองขัดมันหรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม โดยยึดด้วยสกรูทองเหลือง หรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยมให้
แน่นหนา  

4.  Flashing  สำหรับพ้ืนและหลังคาระบายน้ำฝน  จะต้องใช้  Flashing  Rings  ที่ได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน  
5.  ผู้รับจ้างจะกระทำการตัด  ปะ  และ  Flashing  เพ่ือติดตั้งท่อและตะแกรงระบายน้ำให้เป็นไปตามแบบ Shop  

Drawings  ที่ได้รับอนุมัติแล้วนั้นได้   แต่ห้ามทำการตัด ปะ และ Flashing โครงสร้างที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
นอกจากได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานแล้วเท่านั้น  

6. หลังจากการติดตั้งท่อแนวดิ่งทั้งหมดในช่องท่อ  ( Pipe Shafts )  ตามแบบที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างทำการปิด
พ้ืนในบริเวณช่องท่อที่ระดับพ้ืนทุกชั้นและทุกช่องท่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  รายละเอียดของงานโครงสร้าง
ส่วนนี้จะต้องสัมพันธ์กับงานโครงสร้างที่อยู่ข้างเคียง เช่น คาน เป็นต้น  และจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกร
โครงสร้างผู้ออกแบบ ก่อนการติดตั้ง  ท่อแนวดิ่งที่ระดับพื้นจะต้องหุ้มด้วย Sleeves  เช่นเดียวกับข้อ 1    
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หมวดที ่22082 
ข้อต่อ และการต่อท่อ 

                   
 1. ข้อต่อระหว่างท่อต่าง ๆ  และข้อต่อระหว่างงานท่อกับอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  จะต้องต่อโดยไม่ให้มี

ลมรั่ว หรือน้ำรั่วได้  ก่อนที่จะใช้งานให้มีการเผื่อสำหรับการยืดหยุ่นระหว่างท่อต่าง ๆ  และระหว่ างงานท่อ 
และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ   

    1.1  ท่อเหล็กอาบสังกะสี  ( Galvanized  Steel  Pipe : GSP)  
- ขนาดเล็กกว่า dia. 4"  จะต้องต่อโดยใช้ข้อต่อ แบบเกลียว  ซึ่งมีเกลียวได้ตามมาตรฐานของ               

BS.21 : 1973  
- ขนาด dia. 4"  และใหญ่กว่า จะต้องต่อโดยใช้ข้อต่อ แบบหน้าแปลนตาม  BS 10  และ BS 

4504 : 1967 ยก  เว้น แต่จะระบุ เป็นอย่างอ่ืน   
   1.2  ท่อเหล็กดำ ( Black  Steel  Pipe : BSP )  

วัสดุสำหรับท่อน้ำดับเพลิง ใช้ท่อเหล็กดำชุบสังกะสี  (Hot Dippei Galvanized) ชนิดไร้ตะเข็บ 
Schedule 40 ตามมาตรฐาน  ASTMA-120, GRADE B อุปกรณ์ข้อต่อท่อแยกเข้าหัวฉีดน้ำดับเพลิง  
( Branch  Line )  ให้เป็นข้อต่อชนิด  Malleable  Iron  Threaded Fitting  ทนแรงดันใช้งานไม่
น้อยกว่า 200 PSI.  อ่ืน ๆ  ให้เป็นข้อต่อแบบเชื่อม  Sch. 40   

    1.3  ท่อเหล็กหล่อ ( Cast  Iron  Pipe : CI )  
- ท่อเหล็กหล่อที่ใช้กับท่อ  Soil,  Waste, Vent  และ  Kitchen  ในแนวดิ่ง  ( Stack  Pipe ) การ

ต่อท่อจะตอ้งใช้ ข้อต่อแบบ  Hub & Spigot  โดยอัดให้แน่นแล้วเทด้วยตะก่ัวไม่น้อยกว่า 1 1/2"  
- ท่อเหล็กหล่อที่ใช้กับท่อ Soil, Waste  และ  Kitchen  ในแนวนอน ที่ขนาดท่อใหญ่กว่า  Dia.4"  

ให้ต่อท่อโดย Cast  Iron Flanged  Type  
- ข้อต่อสำหรับท่อเหล็กหล่อในแนวดิ่งให้ใช้  Drainage  Pattern  Type  และต่อแบบ Hub & 

Spigot  Type  
- ข้อต่อสำหรับท่อเหล็กหล่อในแนวนอนที่ขนาดที่ใหญ่กว่า  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  ทั้งข้อต่อและน้ำยาประสานต้องได้มาตรฐาน  

- 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  ในส่วนที่จะต้องมีการดูแล    
รักษาบ่อย ๆ  

  1.6  ท่อ PP-R 
   -  ข้อต่อ PP-R 80  การเชื่อมต่อต่อขนาดตั้งแต่ 20  มม. ถึง 110 มม. ต้องใช้ข้อต่อในการเชื่อม 

(Socket Welding) สำหรับขนาด 125 มม. สามารถใช้หน้าแปลนในการเชื่อมต่อได้   ในกรณีที่ 
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พ้ืนที่มีความจำกัด หน้าแปลนและข้อต่อเกลียวผสม PP-R ตามมาตรฐาน ISO สามารถเลือก
นำมาใช้ได ้

   -  ข้อต่ออานม้า  ข้อต่อชนิดอานม้านี้ใช้เพ่ือทดแทนข้อต่อสามทางและท่อสาขาที่แยกออกมาจาก
ท่อจ่ายน้ำหลัก ขนาดของข้อต่ออานม้าสามารถเลือกใช้ได้ตามขนาดของท่อจายน้ำหลัก   ซึ่งข้อ
ต่ออานม้ามีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 20 ถึง 40 มม. สำหรับเชื่อมแยกออกจากท่อจ่ายน้ำหลักตั้งแต่
ขนาด 40 ถึง 125 มม.  ซึ่งสามารถใช้กับระบบท่อน้ำ PP-R รุ่น SDR 11, SDR 6, SDR 7.4 
Faser Composite เท่านั้น 

   -  ข้อต่อเกลียวผสม PP-R  การเชื่อมต่อระบบท่อน้ำ PP-R  กับระบบท่อน้ำอ่ืน ๆ  หรืออุปกรณ์
เช่น ก๊อกน้ำ, ฝักบัว หรือวาล์วนั้น  จะต้องเชื่อมต่อโดยข้อต่อเกลียวผสม PP-R  เท่านั้น  ข้อต่อ
เกลียวผสม PP-R นี้ มีส่วนผสมของ PP-R  ด้านหนึ่ง  ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวทองเหลืองตาม
ขนาดมาตรฐานเป็นนิ้ว มีทั้งข้อต่อตรง สามทาง ข้องอ ชนิดที่มีเกลียวนอกและเกลียวในเพ่ือความ
สะดวกสบายในการติดตั้งกับทุกระบบท่อน้ำโลหะที่มีอยู่ในท้องตลาด 

   -  หน้าแปลน   ที่มีโลหะเสริมเพ่ือความแข็งแกร่งตามมาตรฐาน PN ควรติดตั้งควบคู่กับ นิปเปิล 
(Flange adapter / Nipple  ซึ่งในบางกรณีเรียกว่า  joint-o-ring หรือ stud ends ในระบบท่อ 
PB)   ถึงแม้ว่าหน้าแปลนโลหะตามมาตรฐาน PN อ่ืนๆ  ถูกนำมาใช้แทนหน้าแปลนยังจำเป็นที่
จะต้องใช้ นิปเปิลควบคู่กันไป 

 
2.   การต่อท่อแบบเกลียว   

จะต้องต่อด้วยสารประกอบที่ได้รับอนุมัติหรือใช้เทปพันเกลียวผสมน้ำมันที่มีคุณภาพ  โดยที่จะต้องทาลงบนท่อ
ไม่ใช่เกลียวของอุปกรณ์ ห้ามใช้เชือกปอในการต่อท่อแบบเกลียว  เกลียวของท่อต้องเกลาให้เรียบไม่มีรอยขลุย
เหล็กและได้ขนาด  ความยาวเกลียวที่แน่นอนเมื่อทำการต๊าฟและตัดเกลียว  และจะต้องขันเกลียวท่อให้แน่น
เข้ากับอุปกรณ์ท่อโดยที่จะไม่ทำให้หน้าตัดของท่อลอดน้อยลงไป  
 

 3.  การต่อท่อแบบหน้าจาน จะต้องต่อโดยใช้ประเก็นยางแบบเต็มหน้าที่ได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน 
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หมวดที ่22083 
การแขวนโยงท่อและยึดท่อ 

 
  ท่อที่เดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังจะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคง
แข็งแรง อย่าให้โยกคลอนแกว่งไกวได้ การแขวนโยงท่อที่เดินตามแนวราบให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อรัดไว้
แล้วแขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรงหากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็นแพ จะใช้สาแหรก
แขวนรับไว้ทั้งชุดแทนใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อก็ได้ ที่แขวนท่อและสาแหรกดังกล่าวนั้นหากในแบบระบุไว้
จะต้องมีชะเนาะ ( Turnbuckle ) ประกอบให้ด้วยเสร็จเพ่ือจัดท่อให้ได้ระดับเดียวกันได้ ในกรณีที่ไม่อาจใช้
ชะเนาะเกลียวได้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ประโยชน์ได้เท่ากันมาใช้แทนห้ามแขวนท่อด้วยโซ่ลวด เชือก 
หรือสิ่งอื่นใดท่ีมีลักษณะไม่ม่ันคงแข็งแรง  
 1. ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง   

1.1 ท่อเหล็กท่ีมีขนาดตั้งแต่ 3 นิ้วขึ้นไป ทุก ๆ ระยะครึ่งหนึ่งของความยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยึด
หรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง  

1.2 ท่อเหล็กที่มีขนาดตั้งแต่  2 1/2 นิ้ว ลงมา ทุก ๆ ระยะไม่ต่ำกว่า 120 ซม. จะต้องมีที่ ยึดหรือแขวน 
หรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง  

1.3 ท่อ  PVC ทุก ๆ ระยะ 100 ซม. และทุก ๆ รอยต่อจะต้องมีที่ยึดหรือรองรับ หรือแขวนอย่างน้อยหนึ่ง
แห่ง  

1.4 ท่อเหล็กหล่อจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับท่อทุก ๆ ชั้นของอาคาร หรือไม่น้อยกว่าทุกช่วงของ
ความยาว ท่อแต่ละท่อนและตรงฐานล่าง   

2.  ท่อที่วางในแนวราบหรือแนวระดับ   
2.1 ท่อเหล็กทุก ๆ ระยะไม่เกิน 200 ซม. จะต้องมีท่ียึดหรือแขวน หรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง     
2.2 ท่อ  PVC ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 100 ซม.  และทุก ๆ รอยต่อจะต้องมีที่ยึดหรือแขวงหรือรองรับทุก ๆ  

ระยะ ข้อต่อ และทุก ๆ  ระยะครึ่งท่อนของท่อน  
3.  ท่อทุกชนิดที่วางอยู่ในดินจะต้องวางอยู่บนพ้ืนที่อัดแน่นตลอดแนวความยาวท่อ และเมื่อกลบดินแล้วจะต้องอัด

ดินเป็นชั้น ๆ  
4.  ท่อท่ีเดินในแนวระดับ จะต้องรอบรับด้วยที่แขวนหรือทีรองรับแบบชิงช้า  เหล็กเส้นที่ใช้แขวนให้มีขนาดดังนี้  
            ขนาดของท่อ                           ขนาดของเหล็กเส้น  
       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. ห้ามแขวนท่อเข้ากับท่ออ่ืนๆ  หรืออุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลอ่ืนใดทั้งสิ้น  
6. ระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดท่อ  PP-R 
 

ระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดท่อ สำหรับระบบท่อน้ำ PP-R รุ่น SDR 11, SDR 6 
อุณหภูมิ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ (มม.) / d (mm.) 
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ต่าง 
T 
(k) 

16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 
ระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดท่อ (เซนติเมตร) 

0 70 85 105 125 140 165 170 205 220 250 280 
20 50 60 75 90 100 120 140 150 160 180 200 
30 50 60 75 90 100 120 140 150 160 180 200 
40 50 60 70 80 90 110 130 140 150 170 180 
50 50 60 70 80 90 110 130 140 150 170 180 
60 50 55 65 75 85 100 115 125 140 160 170 
70 50 50 60 70 80 95 105 115 125 140 150 

ตารางนี้มีไว้เพ่ือกำหนดระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดท่อน้ำ PP-R รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น อุณหภูมิและ
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก ใช้ค่าท่ีกำหนดในช่องสีฟ้าสำหรับท่อน้ำ PP-R รุ่น SDR 11 class PN 10 
 

ระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดท่อ สำหรับระบบท่อน้ำ PP-R รุ่น SDR  7.4  Faser Composite 
อุณหภูมิ

ต่าง 
T 
(k) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ (มม.) / d (mm.) 
20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 

ระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดท่อ (เซนติเมตร) 

0 120 140 160 180 205 230 245 260 290 320 
20 90 105 120 135 155 175 185 195 215 240 
30 90 105 120 135 155 175 185 195 210 225 
40 85 95 110 125 145 165 175 185 200 215 
50 85 95 110 125 145 165 175 185 190 195 
60 80 90 105 120 135 155 165 175 180 185 
70 70 80 95 110 130 145 155 165 170 175 

ตารางนี้มีไว้เพ่ือกำหนดระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดท่อน้ำ PP-R  รุ่น SDR 7.4  Faser Composite  
รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น อุณหภูมิและเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

5-94 

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่22084 
การขุดกลบร่องที่วางท่อ (EXCAVATION & BACKFILLING) 

                 
1. ร่อง  Trench  ที่วางท่อต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม.  และต้องมีขนาดเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางท่อบวก  

ความกว้าง 0.60 ม.  
2. ให้ทำการขุดรากต้นไม้  เศษไม้  เศษขยะออกให้หมดก่อนทำการวางท่อ   
3. วัสดุต่าง ๆ  ที่ขุดขึ้นมาต้องขนไปทิ้งนอกหน่วยงาน และ/หรือตามแต่ท่ีผู้ควบคุมงานจะกำหนด   
4. จัดให้มีการป้องกันไม่ให้ดินที่ขุดพังทลาย   โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาป้องกันดินทลาย เพ่ือความ

ปลอดภัย และให้ปิดร่องไว้ถ้ายังไม่กลมร่อง  
5. ให้ระบายน้ำในร่องให้แห้ง  โดยใช้เครื่องสูบน้ำที่ผู้รับจ้างจัดหามาเอง  เพื่อระบายน้ำไปยังจุดระบายที่ผู้ควบคุม

งานจะกำหนดให้  
6. ในการวางท่อประปาและท่อระบายน้ำทิ้งในหลุมเดียวกัน   ให้วางท่อประปาเหนือท่อน้ำทิ้งอย่างน้อย 0.30 ม. 

ถ้าเป็นไปได้ให้วางท่อประปาและท่อระบายน้ำทิ้งคนละร่องห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
7. ท่อที่ฝังดินจะต้องรองรับด้วยทรายบดอัดหรือหินหนาไม่น้อยกว่า 0.20 ม.  
8. การกลบ ( Backfilling ) ท่อที่ฝังให้กลบด้วยทรายสะอาดเหนือท่อฝังและบดอัดให้แน่นทุก ๆ  ช่วงความสูง  

0.30  ม. และเหลือไว้ 0.20 ม.  จากผิวบนเพื่อที่จะตบแต่งผิวบนด้วยวัสดุตามที่สถาปนิกระบุ 
 

การวางท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ท่อ 
- การวางท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ท่อต่าง ๆ  จะต้องอยู่ห่าวจากโครงสร้างเดิม เช่น ท่อระบายน้ำ เสา

ไฟฟ้า เป็นต้น ไม่ต้อยกว่า 30 เซนติเมตร 
- การยกท่อ การกองท่อ การขนส่งท่อ การข้ึนลงท่อ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตท่อ 
- ต้องใช้เครื่องที่เหมาะสมกับขนาดท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการต่อท่อโดยต้องตรวจท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ว่าไม่แตกหรือชำรุดเสียหายก่อน แล้วจึงวางลงในร่องดิน โดยท่อหรืออุปกรณ์ที่แตกชำรุดห้ามนำมาใช้งาน 
- ท่อและอุปกรณ์ที่จะวางในร่องดิน ภายในท่อและอุปกรณ์จะต้องสะอาดปราศจากผงเศษขยะ ดินหรือสัตว์ 

เป็นต้น 
- ต้องวางท่อเอก ท่อรอง ชนิดและขนาดต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ เช่น ประตูน้ำ ข้อลด ข้อโค้ง และหัว

ดับเพลิง เป็นต้น ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานนี้ 
- เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง จะต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพ่ือป้องกันผง 

เศษขยะ ดินหรือสัตว์ เป็นต้น เข้าไปในท่อ 
- การตัดท่อ จะต้องตัดและแต่งปลายท่อ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตต่อ 
- อุปกรณ์และปลายสุดของท่อ และตามจุดต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกน้ำดันจนบิดงอหรือเคลื่อนที่จะต้องเทคอนกรีต

เป็นสมอ (Anchorage) หรือทำแท่นยึดอุปกรณ์ตามแบบซึ่งอาจทำเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสภาพแรงดัน
น้ำและสภาพพ้ืนที ่

- การบรรจบท่อใหม่กับท่อเดิม หรือบรรจบกับท่อต่างชนิดกัน จะต้องระมัดระวังไม่ให้ท่อเดิมเกิดความสีย
หาย ท่อที่จะตัดบรรจบจะต้องขุดดินออกและทำความสะอาดท่อ ต้องจัดทำแผนการดำเนินการ จัดหาอุ
ปกณณ์ท่อและวัสดุพิเศษที่จำเป็นในการตัดบรรจบท่อทั้งหมดให้พร้อมก่อนการดำเนินการ 
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- ในการวางท่อและอุปกรณ์ จะต้องยึดรั้ง หรือทำแท่นรับแรงดันท่อเอาไว้ให้แข็งแรงตามตำแหน่งที่ได้แสดง
ไว้ในแบบ และ/หรือ ตามที่เห็นว่าจำเป็น ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขยับเขยื้อนจนเกิดการรั่วซึมหรือ
หลุดที่ข้อต่อขณะจ่ายน้ำในเส้นท่อได้และในกรณีที่มีสถานที่จำกัดและต้องการข้อต่อที่แข็งแรงเป็นพิเศษ
การยึดข้อโค้ง หรือข้อต่อสามารถกระทำได้โดยการประกอบติดตั้งเป็นข้อต่อยึดรั้ง (Restrained Joint) ณ 
จุดนั้น ๆ แทนการทำแท่นยึดตามแบบ และในกรณีที่มีการใช้ข้อต่อยึดรั้ง (Restrained Joint) จะต้อง
ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตท่อ 

 
การกลบและการบดอัดวัสดุหลังท่อ 
- ต้องกลับหลังท่อทันที่ภายหลังจากการวางท่อประปาแล้วเสร็จ โดยให้กลบและบดอัดให้แน่นจนถึงระดับที่

ระบุไว้ในแบบแปลน 
- ในการกลบดินจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น และระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว 

กรรมวิธีการกลบดินและการใช้เครื่องมือสำหรับบดอัดหลังท่อให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตท่อ ส่วน
ดินที่เหลือให้นำไปท้ิงหรือเกลี่ย 

- วัสดุกลบหลังท่อจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
• วัสดุกลบหลังท่อจะต้องเป็นทรายหรือคอนกรีตกำลังต่ำ ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับวัสดุที่ใช้ปรับพ้ืน

ฐานรองท่อประปา 
• ดินที่ขุดขึ้นมาจากร่องดิน ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ทรายและกรวดสามารถนำมาใช้กลบเสมอหลังท่อ

ประปา หรือทับเหนือท่อประปาได้ แต่ต้องปราศจากอินทรียวัตถุ เช่น เศษไม้ ไม้หญ้า ขยะ และสิ่ง
ปฏิกูลอ่ืน ๆ เป็นต้น สำหรับก้อนหิน หรือก้อนกรวดขนาดใหญ่ เศษคอนกรีตจากการทุบผิวถนนที่
อาจเป็นอันตรายต่อท่อประปาที่วางไว้ไม่ให้นำมาใช้เป็นวัสดุกลบหลังท่อ 

• ชั้นบนสุดของการกลบร่องดิน จะเป็นชั้นทรายบดอัดแน่น ความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร โดย
จะต้องบดอัดทรายเป็นชั้น ความหนาขั้นละไม่เกิน 15 เซนติเมตร (ความหนาแต่ละชั้นก่อนการบด
อัด) ให้มีความหนาแน่นสูงสุดไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง 

• การทดสอบความหนาแน่นข้างต้น จะต้องนำไปให้สถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบการดัน
ท่อลอด 

- ในงานดันท่อลอด จะต้องสำรวจสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคใต้ดินต่าง ๆ ที่จะวางท่อประปาผ่าน 
- จะต้องตรวจวัดและบันทึกค่าระดับผิวดินเดิมและผิวทางอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการ

ก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้าง 
- จะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ที่จะเป็น เพ่ือป้องกันมิให้ระดับผิวดิน หรือผิวทางดังกล่าวมีการทรุดตัวเกิดขึ้น 

ถ้าพบว่าเกิดการทรุดตัว จะต้องหยุดงานและแจ้งให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบในทันที 
- งานดันท่อลอด อาจใช้หัวเจาะแบบปิดหน้า (Closed Face Shield) หรือหัวเจาะแบบเปิดบางส่วน 

(Blind Shield) และจะต้องมีระบบบังคับทิศทางที่ช่วยให้หัวเจาะและท่อดันสามารถเคลื่อนที่อย่างอิสระ
ต่อกัน 

- การวางท่อลอดถนนให้ใช้ท่อเหล็กหรือท่อปลายเหล็ก โดยต้องมีความยาวจากแนวท่อด้านหนึ่งถึงแนวท่อ
อีกด้านหนึ่ง หรือถึงจุดแนวเขตทาง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบจะกำหนดให้แล้วแต่กรณี 
นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบของ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในถนนที่วางท่อ 
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- ท่อประปาที่วางลอดหรือข้ามที่ระบายน้ำหรือรางระบายน้ำสาธารณะ และส่วนต่อเนื่อนงที่โผล่เหนือดิน
ขึ้นมา 1 เมตร จะต้องใช้ท่อเหล็กเหนียวชนิดใต้ดิน การเชื่อมต่อเหล็กเหนียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
AWWA C206 

- ท่อปลายเหล็ก ให้ใช้ท่อเหล็กกล้าขนาดใหญ่กว่าท่อที่จะร้อยสองขนาด ท่อปลอกต้องมีความยาวตลอดผิว
จราจร หรือจากสุดเชิงลาดของไหล่ทางด้านหนึ่ง ถึงสุดเชิงลาดขางไหล่ทางอีกด้านหนึ่ง 

- การเชื่อมต่อของท่อปลอกเหล็ก จะต้อมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าโครงสร้างท่อและรอยเชื่อมจะต้องยาว
ต่อเนื่องตลอดเส้นรอบวงท่อ 

- ภายหลังจากที่งานสอดท่อประปาแล้วเสร็จ จะต้องอุดช่องว่างระหว่างท่อประปาและ ท่อปลอกตลอดช่
วองความยาวของการดันท่อลอด ด้วยทราย กรวดขนาดเล็ก คอนกรีตกำลังต่ำ หรือวัสดุอ่ืน ๆ  ที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติแล้ว หากใช้ทราย กรวด หรือวัสดุอ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะเป็นเม็ดจะต้องอุดปลายท่อปลอกทั้ง
สองข้างด้วยคอนกรีตกำลังต่ำเป็นระยะ 1 เมตร จากปลายท่อปลอก 

 
การจัดเตรียมงานและการประสานงาน 
- จะต้องส่งเอกสารรายละเอียด และ/หรือ ตัวอย่างของวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ติดตั้งพร้อมด้วยข้อมูล

ทางด้านเทคนิคให้วิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนนำไปติดตั้ง 
- ไม่ให้นำวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าที่แสดงไว้ในแบบ และที่ระบุไว้ในข้อกำหนดมาใช้งานและ

ควรจัดส่งให้สถาบันที่น่าเชื่อถือทดสอบคุณสมบัติเพ่ือเปรียบเทียบกับข้อกำหนด ก่อนที่จะนำมาใช้งาน 
- จะต้องกำนดตาราง และรายละเยอดประกอบการประสานงาน ทั้งทางด้านช่าง การส่งของการติดตั้ง และ

การเสร็จสิ้นของงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อป้องกันอุปสรรคและความล่าช้าต่าง ๆ อันอาจเป้ฯผลกระทบต่อ
ความเสร็จสมบูรณ์ของงาน 

- จะต้องประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เช่น ฝ่ายก่อสร้างอาคาร ฝ่ายงานเครื่องกล ฝ่ายงานไฟฟ้า และฝ่ายงาน
ตกแต่งภายใน เป็นต้น เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง และให้การดำเนินการเป็นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรค 

- จะต้องรับผิดขอบในการต่อสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ท่อน้ำประปา และท่อน้ำอ่ืน ๆ รวมทั้ง มาตรวัดต่าง ๆ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การใช้งาน การติดตั้ง และการทดสอบโดยต้องรับผิดชอบตั้งแต่วัน
เริ่มเตรียมการ ระหว่างการใช้งาน จนกระท้ังวันส่งมอบงานเรียบร้อย 

 
การติดตั้งท่อประปา 
ลักษณะการติดตั้งท่อ 
- การติดตั้งท่อประปาจะต้องกระทำด้วยความประณีต เป็นระเบียบเรียบร้อยแกสายตา 
- การเลี้ยว การหักมุม การเปลี่ยนแนวระดับ จะต้องใช้ข้อต่อที่เหมาะสมให้กลมกลืนกับลักษณะรูปร่างของ

อาคารในส่วนนั้น ๆ  แนวท่อจะต้องให้ขนาน หรือตั้งฉากกับอาคารเสมอ 
- หากต้องแขวนท่อจากเพดาน หรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ และมิได้กำหนดตำแหน่งที่แน่นอนไว้ในแบบ 

จะต้องแขวนให้ท่นั้นชิดด้านบนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพ่ือมิให้ท่อนั้นกีดขวางสิ่งที่ติดตั้งบนเพดาน เช่น 
โคมไฟ ท่อลม เป็นต้น 

- จะต้องไม่เดินท่อประปาในช่องลิฟท์หรือใต้น้ำหนักถ่วงลิฟท์ 
- ถ้าจำเป็นต้องผั่งท่อประปาใต้ดินคู่กับท่อระบายน้ำ จะต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
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- จะตอ้งไม่วางท่อประปา หรือท่อฝังดินใด ๆ  ก็ตามไว้ด้วยกันในร่องวางท่อประปานอกจากจะดำเนินการ
ดับต่อไปนี้ 
• จุดต่ำสุดของท่อประปา จะต้องติดตั้งสูงกว่าจุดสูงสุดของท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ใน

กรณีท่ีไม่สามารถทำได้ตามข้างต้น ให้ใช้ท่อประปาที่คงทนผุกร่อนยากพอกับท่อเหล็กหล่อ 
• จะต้องวางท่อประปาบนส่วนรองรับที่มั่นคงแข็งแรงชิดด้านใดด้านหนึ่งของร่องสำหรับวางท่อระบาย

น้ำ 
• จะตอ้งติดตั้งท่อประปาให้มีจำนวนรอยต่อของท่อประปาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และการต่อท่ อ

ประปาจะต้องทำตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานนี้ 
- จะต้องเดินแนวท่อประปาและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จะต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่กีดขวางการใช้สอยหน้าต่าง 

ประตู และข่องเปิดต่าง ๆ   
- จะต้องติดตั้งท่อประปาและต่อท่อประปา โดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อ หรือทำให้ความมั่นคง

แข็งแรงของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลง และจะต้องมีการป้องกันท่อประปาชำรุดเนี่อ
งจากการขยายตัวหรือหดตัวของท่อ และ /หรือ การทรุดตัวของอาคาร 

- จะต้องติดตั้งท่อประปา โดยต้องทำให้สามารถเข้าไปปฎิบัติการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย 

- จะต้องติดตั้งท่อประปาที่อยุ่ในแนวดิ่งหรือแนวตั้งให้มั่นคงแข็งแรง และสามารถรักษาแนวแกนของท่อไว้
ได้โดยตลอด และจะต้องมีฐานที่แข็งแรงรองรับท่อ ซึ่งอยู่บนพ้ืนดิน หรือในระดับดิน หรือใต้ดินด้วย ทั้งนี้
ให้รวมถึงท่อแนวดิ่งที่เปลี่ยนทิศทางไปอยู่ในแนวราบทุกจุด 

- ท่อประปาทุกชนิดที่ต่อหรือเชื่อมเข้าด้วยกัน ต้องติดตั้งให้รอยต่อมีความแน่นหน้าและแข็งแรงพอที่จะรับ
น้ำหนักของท่อเอง และแรงดันน้ำภายในท่อได้โดยปลอดภัยและจะต้องไม่มีการรั่วซึมใด ๆ ทั้งสิ้น 

- ท่อประปาที่ต่อเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ จะต้องเดินท่อประปาเพ่ือการอุปโภคที่มีที่รองรับน้ำล้น ดดย
ปลายเปิดของที่จ่ายน้ำหรือปลายก๊อกน้ำต้องอยู่สูงกว่าระดับน้ำสูงสุดของน้ำในที่รองรับนั้นไม่น้อยกว่า 3 
เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่จ่ายน้ำ หรือก๊อกน้ำ 

- จะต้องไม่ต่อท่อประปาโดยตรงเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 
• โถปัสสาวะหญิง (Bidet) 
• โต๊ะผ่าศพ (Autopsy Table) หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
• เครื่องฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือกาลักน้ำ ถังผสมน้ำยาสารเคมี และอุปกรณ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 

- จะต้องดำเนินการต่อท่อแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
• การต่อแบบอันแน่นโดยใช้น้ำยาประสาน ท่อสอดจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่

เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่สวม โดยผิวภายนอกของท่อสอดจะสัมผัสผิวภายในของ
ท่อสวมเมื่อสอดเข้าไปเป็นระยะระหว่างเศษหนึ่งส่วนสามถึงเศษสองส่วนสามของความยาวของ
ท่อสวม การต่อท่จะต้องทำความสะอาดผิวภายนอกของท่อสอด และผิวภายในของท่อสวมทา
น้ำยาประสานทั่วผิดภายนอกของท่อสอดและผิวภายในของท่อสวมตลอดความยาวที่สอด สอด
ปลายท่อเข้ากับท่อสวม บิดเป็นระยะเศษหนึ่งส่วนสี่รอบและเช็ดน้ำยาประสานที่เหลือทะลักออก
ให้หมด 
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• การต่อแบบอัดแน่นโดยใช้แหวนยางหรือแหวนวัตถุอ่ืนที่คุณภาพคล้ายคลึงกัน ท่อสวมหรือท่อ
ปลอก จะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางสุดขอบนอกของแหวน
ภายหลังการสวมแน่นอยู่บนท่อสอดแล้ว และจะตองสวมให้ท่อเหลื่อมกันแต่ละข้างไม่น้อยกว่า
หนึ่งเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสอด 

• การต่อโดยใช้ปากระฆังหรือปากลิ้นราง ยาด้วยซีเมนต์ ท่อสอดจะต้องสอดลึกเข้าไปถึงก้นปากร
ฆังหรือปากลิ้นราง และจะต้องอัดซีเมนต์โดยรอบและตลอดความยาวของท่อที่เหลื่อมกัน แล้ว
พอกด้วยซีเมนต์ผสมทรายละเอียดอัตราส่วน 1 : 2 ผสมน้ำพอประมาณ ปิดความหนาของ
รอยต่อและท่อสวม และปาดผิดหนาเป็นมุม 45 องศา เสมอขอบนอกของท่อสวมโดยรอบ 

• การต่อแบบพอกด้วยวัสดุตัวเชื่อม ผิวหน้าตัดขอบท่อที่จะนำมาชนต่อกันจะต้องเรียบเสมอ และ
แนบสนิทกันตลอดหน้าที่ชนกัน วัสดุตัวเชื่อมหรือพอกจะต้องไม่ละลายหรือดูดซึมน้ำหรือแก๊สที่
ไหลในท่อ และจะต้องเชื่อมหรือพอกติดแน่นกับผิวนอกของท่อให้แน่นหน้า สามารถต้านแรงดัน
ได้ไม่ต่ำกว่าเนื้อท่อ 

• การต่อแบบใช้เกลียว เกลียวของท่อ (เกลียวนอก)  และเกลียวของข้อต่อ (เกลียวใน) จะต้องได้
มาตรฐาน มอก. 281 และต้องหมุนเกลียวเข้าไปในข้อต่ออย่างน้อย 5 เกลียว หากประสงค์จะใช้
วัสดุตัวเชื่อมน้ำยาประสาน ให้ทาวัสดุตัวเชื่อมหรือน้ำยาประสานได้เฉพาะเกลียวนอกเท่าน้น 

• การต่อด้วยการเชื่อมหรือบัดกรี ปลายท่อที่จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันจะต้องปาดปลายให้เป็นมุมไม่
ต่ำกว่า 60 องศา ลึกลงไปไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของความหนาของท่อ การเชื่ อมหรือบัดกรีจะต้อง
เชื่อมหรือบัดกรีให้วัสดุตัวเชื่อมเต็มล้นร่องดังกล่าวขึ้นมาโดยไม่บกพร่อง 

 
ข้อห้ามในการต่อท่อร่วมระหว่างระบบท่อ 
- หากแนวของท่อน้ำประปาจะต้องวางท่อขตนาดหรือตัดกับแนวของท่อน้ำโสโครก หรือท่อระบายน้ำทิ้ง 

ท่อน้ำประปากจะต้องอยู่เหนือท่อน้ำโสโครกและท่อระบายน้ำทิ้งเป็นระยะไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
ตลอดแนวที่ขนาด และ / หรอื ตำแหน่างที่ตัดกัน 

 
การป้องกันการชำรุดเสียหายระหว่างการติดตั้ง 
- ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอุด หรือฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้องละจากงานท่อในส่วนนั้นชั่วคราว 
- จะต้องหุ้มหรือป้องกันท่อประปาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ เพ่ือมิให้เกิดแตกหักบุบสลาย 
- จะต้องตรวจดูภายในและทำความสะอาดภยในท่อประปา วาล์วต่าง ๆ และอุปกรณ์ อ่ืน ๆ ให้ทั่วถึงก่อน

นำมาประกอบติดตั้ง 
- เมื่อได้ติดตั้งเสร็จสมบุรณ์แล้วต้องตรวจดูความเรียบร้อย และทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกณ์

ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงไม่ให้มีข้อบกพร่อง 
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หมวดที ่22100 
ระบบแก๊ส 

 
1. ขอบเขตของงาน  

1.1 งานในขอบเขตนี้รวมถึงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์, การติดตั้งระบบ และอุปกรณ์, การติดตั้งงานทาง
ไฟฟ้า  และการทดสอบสำหรับงานที่ติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 

1.2 แก๊สที่ใช้ในระบบ  ที่เป็นแก๊สหุงต้ม (LPG)  เป็นส่วนผสมระหว่าง Propane-butane 
1.3 งานของระบบจ่ายแก๊ส  ประกอบไปด้วย  งานติดตั้ง, งานทดสอบ, การตรวจสอบความเรียบร้อย และการ

ปรับระบบให้สมบูรณ์  ได้แก่ 
1.3.1 ถังบรรจุแก๊ส 
1.3.2 อุปกรณ์ควบคุมระบบแก๊ส 
1.3.3 ระบบท่อจ่ายแก๊ส 
1.3.4 อุปกรณ์ตรวจวัด และแจ้งเตือนของระบบแก๊ส 

1.4 ผู้รับเหมาต้องเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด, แผนการทำงาน และผู้ทำงานที่มีประสบการณ์ทำงาน  
เพ่ือให้งานเสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ และเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบที่เป็นผู้
ติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

2. ข้อกำหนดและมาตรฐาน  
2.1 การติดตั้งระบบให้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบกำหนด 
2.2 หากไม่มีข้อกำหนดในแบบให้ผู้รับเหมายึดมาตรฐานตาม NFPA หรือ  British Standards หรือ  

Codes of Practice, e.g. Regulation หรือ Requirements of BS CP331 and BS CP413  อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

 
3. ท่อแก๊ส  

ท่อแก๊สเป็นท่อ Black steel pipe, Schedule 40, seamless conforming to ASTM A120, Grade A. 
Welded joints shall be of fusion-welded conforming to ASTM-234.   

 
4. อุปกรณ์เสริมของระบบแก๊ส 

มาตรวัด (Meter), ตัวกรอง (Filter), วาล์วปรับ (Regulating Valve), วาลว์ระบาย (Relief Valve), ฯลฯ  
จะต้องต่อให้แน่นโดย  อุปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวมานี้ใช้เชื่อมต่อแบบเกลียว 

 
 
5. ถังแก๊ส 

ใช้ถังแก๊สความจุ  48  กิโลกรัม  ชนิด  Vertical Mounted วางบนพื้นคอนกรีตถังทั้งหมดต้องยึดให้แน่น 
 
6. การทาสีป้องกันผิวท่อ 
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ก่อนทาสีท่อต้องทำความสะอาดผิวท่อก่อนจากนั้นทารองพ้ืน 2  รอบ (Coats of Primer)  โดยสีของท่อแก๊ส  
ให้เป็นไปตามที่วิศวกรกำหนด 
 

7. การทดสอบ 
7.1 การทดสอบการรั่ว 

7.1.1 ทดสอบโดยการอัดลมให้แรงดันในท่อไม่น้อยกว่า 10  bar โดยการทดสอบต้องทำก่อนที่จะ
ทำการทาสีท่อ  หรือ  ก่อนฝังกลบท่อ 

7.1.2 การทดสอบโดยการอัดแรงดันต้องทำการทดสอบไม่น้อยกว่า 2  ชั่วโมง  โดยที่แรงดันภายใน
ท่อต้องคงที่ โดยไม่มีการเพ่ิมแรงดันเข้าไปอีก 

7.2 การทดสอบความดันเพ่ือการนำไปใช้งาน 
7.2.1 ทดสอบความดันภายในท่อเมนระบบท่อแก๊สที่จะต่อออกไปใช้งานหลังจากผ่านการลดความ

ดัน (Pressure Reducing Valve) 
7.2.2 ความดันที่จุดจะนำเอาไปใช้งานหลังจากผ่านวาล์วลดความดันตัวที่ 2  (Second Pressure 

Reducing Valve) 
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หมวดที ่22110 
ระบบควบคุมส่วนกลาง, ป้ายชื่อต่างๆ และการทาสีป้องกัน 

 
1.   ป้ายบอกชื่อวาล์ว แผนภูมิ และไดอะแกรม   

 1.1  เมื่องานติดตั้งเสร็จสมบูรณ์  ผู้รับจ้าง  จะต้องติดชื่อป้ายบอกขนาด ตำแหน่ง ชนิด และลักษณะการ ใช้
งานของวาล์วยกเว้นวาล์วที่มากับสุขภัณฑ์ ป้ายจะต้องทำด้วยทองเหลืองขนาด 2 นิ้ว สี่เหลี่ยม ซึ่งจะต้อง
จารึกชนิดและลักษณะการใช้งานของวาล์วตลอดจนตัวเลขขนาด 3/4" ด้วยสีดำ   

 1.2   ป้ายบอกชื่อวาล์วสำหรับท่อ ให้ใช้ป้ายทองเหลืองขนาด 3 นิ้วสี่เหลี่ยม ซึ่งจะต้องจารึกชนิดและ  
ลักษณะการใช้งานตลอดจนตัวเลขขนาด 2 นิ้ว  พ้ืนป้ายทองเหลือง จะต้องทาด้วยสีแดง   

 1.3   ระบบที่ใช้ระบุตัวเลขแผ่นป้าย จะต้องบ่งแสดงถึงความแตกต่างของชนิดและการใช้งาน และจะต้องระบุ
ชื่อ ของตำแหน่งที่วาล์วตัวนั้นติดตั้งอยู่   

 1.4   ป้ายบอกชื่อวาล์ว จะต้องผูกให้แน่นหนาเข้ากับมือจับหรือมือหมุนของวาล์วโดยใช้โซ่ทองเหลืองขนาด
พอเหมาะ   

 1.5   แผนภูมิ ไดอะแกรมและรายการต่าง ๆ  จะต้องระบุจำนวน ตำแหน่ง และลักษณะการใช้งานของวาล์ว 
ตลอดจนขนาดท่อ และอ่ืน ๆ  

  
2.   ป้ายบอกชื่ออุปกรณ์อ่ืน ๆ      

ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งป้ายชื่อของอุปกรณ์ ทำด้วยทองเหลืองใช้ตัวอักษรสีดำ โดยตัวอักษรแต่ละตัว
ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 3" x 2" มองเห็นได้ชัดเจนทั้งภาษาไทย,  ภาษอังกฤษ  และคำย่ออุปกรณ์ที่จะต้องมี
ป้ายแสดงได้แก่ 

  -   ถังเก็บน้ำประปา ทุกถัง  
  -   เครื่องสูบน้ำทุกเครื่อง  
  -   แผงควบคุม 
  -   Siamese  Connection  

 
3. ระบบควบคุมส่วนกลาง   

 ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งแผงควบคุมส่วนกลาง  เพ่ือทำหน้าที่แสดงสัญญาณการทำงานต่าง ๆ  ระบบ
สุขาภิบาลทั้งหมด  โดยแยกออกเป็นแต่ละระบบแผนภูมิแสดงแนวการเชื่อมโยงท่อ และถังเก็บน้ำหลัก เพ่ือให้
ทราบความสัมพันธ์ของระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น  แสดงแนวท่อประปา ภายนอกมายังถังเก็บน้ำ ผ่านเครื่อง สูบน้ำ  
ไปยังจุดใช้น้ำต่างๆ เป็นต้น  

    อุปกรณ์ท่ีต้องมีสัญญาณแสดงที่แผงควบคุมนี้ได้แก่   
 

    3.1  ระบบประปา  
         -   ระดับน้ำต่าง ๆ  ในถังน้ำประปาใต้ดิน  
         -   สถานะของเครื่องสูบน้ำทุกเครื่อง 
         -   ระดับน้ำต่าง ๆ  ในถังเก็บน้ำบนหลังคา 
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     3.2   ระบบระบายน้ำทิ้ง  
         -   ระดับน้ำในบ่อ  
         -   สถานะของเครื่องสูบน้ำ  

      แผงควบคุมดังกล่าวจะต้องทำด้วยเหล็ก  และมีส่วนแสดงสัญญาณ  ( Pilot  Lamp )  และแสดง
ความหมายของสัญญาณ  เป็นข้อความอธิบายและไฟกระพริบพร้อมกระดิ่งเตือน ( Alarm  Bell ) ขนาด
ของแผง จะต้องมีขนาดรวมประมาณ 1 x 2 เมตร  หรือขนาดที่เหมาะสม  ไฟสัญญาณต่าง ๆ  จะต้องถอด
เปลี่ยนได้สะดวก  แผงควบคุมนี้มีท้ังประจำที่ ( Local ) และส่งสายสัญญาณไปห้องควบคุมส่วนกลาง  

 
4.การทาสีป้องกัน ( PROTECTIVE  PAINTING) 
  

4.1 การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ ระหว่างการขนส่ง  
จะต้องทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดก่อนทำการขนส่ง  เพ่ือขจัดฝุ่น  สนิม  คราบไขมันรอย
ขรุขระในการเชื่อมและเศษโลหะ  ผิวเครื่องมือที่ทำจากโลหะจะต้องทำการทาสี   การทาสีจะต้องสามารถ
ป้องกันอากาศที่มีไอเกลือ และจะต้องลอกออกได้เมื่อมาถึงบริเวณ  ผิวเหล็กทุกชนิดจะต้องทาด้วยสีกัน
สนิม 2 ชั้น  จะต้องทาสีภายในถังทั้งหมด  ด้วยสารประกอบที่ล้างได้ง่ายและป้องกันการกัดกร่อนได้   ท่อ
ต่าง ๆ  วาล์ว และชิ้นส่วนอ่ืน ๆ  ซึ่งได้ผ่านการใช้น้ำทดสอบ ซึ่งไม่สามารถทำให้ แห้งได้สนิทจะต้องทา
ด้วยน้ำมันที่ดูดน้ำได้ก่อนที่จะทาสี  

  
 4.2 การทาสีบริเวณก่อสร้าง ( Site Painting )  

 - การทำความสะอาดผิวโลหะ  :  ผิวของโลหะทุกชนิดที่จะต้องทำการทาสีจะต้องทำความสะอาด  
เพ่ือกำจัดสนิมอ๊อกไซด์ ขลุย รอยขรุขระในการเชื่อม  ความไม่เรียบร้อยของผิว  คราบไขมันและ
น้ำมันที่ปกคลุมผิวโลหะจะต้องล้างด้วยสารละลายหรือผงซักฟอก   และเป่าให้สะอาดด้วยลม  ถ้าไม่
สามารถทำความสะอาดผิวของโลหะด้วยกรรมวิธีเครื่องกล  อาจใช้กรรมวิธีเคมีโดยใช้น้ำยาหรือ
สารละลายที่ใช้สำหรับทำความสะอาดเพ่ือทำความสะอาดผิวโลหะ  หาที่ตั้งโลหะให้ดีเพ่ือทา จะต้อง
ทาสีชั้นแรกให้เร็วที่สุดหลังจากการล้างครั้งสุดท้าย วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน จะต้องทำการ
ตรวจผิวของโลหะก่อนจะให้ทาสีต่อไป  

 - การใช้สี  :  สีต่าง ๆ  ที่นำมาใช้จะต้องเป็นสีที่มีคุณภาพดีและได้รับอนุมัติก่อนจะนำมาทา  
กำหนดเวลาที่    เหมาะสมสำหรับการทาสีให้ได้ผลดีนั้นจะต้องปล่อยให้สีชั้นแรกแห้งสนิท  และ
แข็งตัวก่อนจึงลงมือทาสีชั้นที่สองอีกครั้งหนึ่ง การทาสีหลายชั้นจะต้องใช้สีคนละสีเพ่ือง่ายต่อการ
ตรวจและควบคุมฟิล์มของสีจะต้องยึดเกาะกับผิวที่ทา  

  
 4.3 กรรมวิธีการทาสี  

สีทั้งหมดจะต้องเป็นสีที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของวิศวกรผู้ออกแบบ และผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง 
กรรมวิธีการทาสี  จำนวนชั้น และสีที่ทา  และความหนาของชั้นสีที่ทาจะต้องเป็นดังนี้  
 

                รายการ                                  การรองพื้น                            สีสำเร็จ  
 -  ท่อต่าง ๆ, ที่แขวนท่อ             รองพ้ืนหนึ่งชั้นด้วยสีรองพ้ืน           ทาด้วยสี  Epoxy  
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    งานเหล็ก ฯลฯ ผิวภายนอก      แบบ  Epoxy  Red  Lead              2 ชั้น 
  ที่ไม่จุ่มน้ำ  
-  ผิวภายนอกฝังใต้ดิน               รองพ้ืนด้วยสีรองพ้ืนแบบ              ทาสีด้วยสี Epoxy  
                                           Epoxy  Coal  Tar              Coal 1 ชั้น แล้ว 
    1 ชั้น                                     หุ้มด้วยผ้าใบแล้ว 
         ทาด้วยสี  Epoxy 
                                                                                     Coal Tar อีก 1 ชั้น 
 
-  ท่อต่างๆ ที่แขวนท่อ                       รองพ้ืน 1 ชั้น ด้วยสีรองพ้ืน           ทาด้วย Epoxy Coal  
   งานเหล็ก ฯลฯ ที่จุ่มน้ำ             แบบ  Epoxy  Red  Lead              Tar  2  ชั้น  
 

  4.4 ก่อนทาสีสำเร็จ ( Finishes )   จะต้องนำเฉดสี และเบอร์สีมาให้วิศวกรผู้ออกแบบ   และสถาปนิก
อนุมัติก่อนทา      การทาสีท่อต่าง ๆ  จะต้องเป็นไปดังนี้  

 
                 ตัวหนังสือบอกชนิดของท่อ (สีขาว)              สีของท่อ  
         ท่อประปา                                  CW                              สีน้ำเงิน  
         ท่อน้ำทิ้ง                                    W     สีน้ำตาล  
  ท่อน้ำทิ้งจากครัว                             KW                                สีน้ำตาล 
         ท่อส้วม                                      S                                 สีดำ  
         ท่ออากาศ                                   V                                 สีเทา  
         ท่อป้องกันอัคคีภัย                         F                                  สีแดง  
  ท่อน้ำฝน  RL   สีเดียวกันกับสีของอาคาร หรือ          
                                                                ตามสถาปติกระบุ(เดินภายนอกอาคาร เข่น ระเบียง) 
  4.5 การแสดงทิศทางไหลของๆ เหลวในท่อ และป้ายชื่อเครื่องจักร และอุปกรณ์  

ผู้รับจ้างจะต้องทำเครื่องหมาย ลูกศรสีเดียวกับตัวหนังสือบอกชนิดของท่อ  พร้อมทั้งตัวอักษรแสดงแสดง
หน้าที่ของท่อลงบนผิวที่ทาสีสำเร็จแล้ว โดยการพ่นหรือทาก็ได้  แต่จะต้องส่งแบบตัวอย่างที่ดำเนินการให้
วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ   รวมทั้งที่แผงที่ดำเนินการให้
วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับระบบ  จะต้องมีป้ายชื่อบอกหน้าที่ของแต่ละหน่วย  โดยป้าย
จะต้องทำด้วยแผ่นพลาสติกแข็งตัวอักษรที่ใช้จะต้องใช้วิธีแกะลงบนผิวของพลาสติกห้ามใช้วิธีทาหรือพ่นสี  

 
  4.6 งานฉาบปูน  
  - งานฉาบปูนผิวภายนอกถังคอนกรีตจะต้องฉาบอย่างน้อย  2  ชั้น ๆ  ละเท่า ๆ  กัน   เมื่อฉาบเสร็จ

เรียบร้อยแล้วความหนาของปูนฉาบจะต้องไม่น้อยกว่า 1/2”  ผิวของถังที่จะฉาบปูนต้องสะอาดใน
การฉาบปูนครั้งแรกปูนฉาบจะต้องประกอบด้วยซีเมนต์ และทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมด้วยน้ำยา
กันซึม   และฉาบครั้งที่ 2  ภายใน 3 วัน หลังจากฉาบครั้งแรกเสร็จแล้ว  เมื่องานฉาบปูนเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะต้องรักษาความเปียกชื้นไว้ที่ผิวฉาบไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

  - ภายในถังคอนกรีตทุกถัง จะต้องขัดมันเรียบ และถังคอนกรีตจะต้องซึมไม่ได 
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หมวดที ่22120 
ฐานรองรับ และการขจัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลทกุชนิด 

                 
1. เครื่องจักรกลทุกชนิด และส่วนประกอบจะต้องทำงานโดยไม่มีเสียง  หรือความสั่นสะเทือนอันเป็นที่พึงรังเกียจ  

2. หากการทำงานของเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ใดก็ตามมีเสียง  หรือมีการสั่นสะเทือน  ซึ่งผู้ว่าจ้างมีความเห็น
ว่ามากเกินสมควรเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย   โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา Spring  Isolators & Neoprene  Pads  มารองรับ  Concrete Inertia Block  ของ
เครื่องสูบน้ำต่าง ๆ  เครื่องอัดอากาศ และเครื่องจักรกลทุกชนิดขนาดของ Spring  Isolators & Neoprene  
Pads  จะต้องเป็นตามข้อแนะนำของโรงงานผู้ผลิตและต้องเป็นแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน 

4. Flexible  Connectors  :  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้ง  Flexible  Connectors  สำหรับท่อทางดูดและ
ท่อทางส่งของเครื่องจักรกลต่าง ๆ  เช่น  เครื่องสูบน้ำทุกเครื่อง  ฯลฯ  รวมทั้งท่อต่าง ๆ  ที่มี  Motion,  
Vibration Expansion,  Contraction,  Misalignment & Differential  Settlement  (  ก า ร ต่ อ ท่ อ
ระหว่างโครงสร้างที่มีอัตราการทรุดไม่เท่ากันทำให้ท่อหัก )  Flexible  Connectors  สำหรับ  Suction  &  
Discharge  จ ะ ต้ อ ง เป็ น แ บ บ Spherical  Shape,  Spring  Steel  Wire,  Neoprene  Elastomer  
Floating  Metallic  Flange,   ทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 225  ปอนด์  และสามารถใช้กับอุณหภูมิได้ไม่
น้อยกว่า 240  oF  หรือเทียบเท่ า  Flexible  Hose สำหรับป้องกันการทรุดตัวของท่อเนื่ องจาก  
Differential  Settlement  ของโครงสร้างจะต้องเป็นแบบ  Corrugate  ทนความดันได้ตามสภาพการใช้
งาน  ( Working  Pressure )  จะต้องทำจากวัสดุที่ทนการกัดกร่อนของของเหลวที่ไหลผ่านได้ การเลือกชนิด
ของ  Flexible  Hoses  สำหรับท่อแต่ละชนิดและตำแหน่งที่จะติดตั้งแต่ละจุด  จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรผู้ออกแบบก่อน   เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องทำการสำรวจตรวจท่อต่าง ๆ   ทุกท่อ
ที่เชื่อมต่อและ/หรือผ่านโครงสร้างที่มีอัตราการทรุดตัวไม่เท่ากันทำให้ท่อหัก ( ให้ดูรายละ เอียดแบบ
โครงสร้าง แบบสถาปัตยกรรม  ฯลฯ  ควบคู่กันไป )  แล้วทำการติดตั้ง  Flexible  Hoses  ตามจุดต่าง ๆ  ที่
มีโอกาสให้ท่อหักได้  

5. Inertia  Block  
เครื่องจักรและอุปกรณ์   เช่น  Pump  เป็นต้น   ที่มีความสั่นสะเทือนขณะทำงานจะต้องตั้งอยู่บน Inertia    
Block  เพ่ือลดความสั่นสะเทือน  โดยจะต้องมีขนาดที่สัมพันธ์กับเครื่องจักรแต่ละตัว  

 
6. ห้องเครื่องงานระบบสุขาภิบาล 
 6.1  ห้องเครื่องงานระบบสุขาภิบาลบนอาคารที่ส่งผลกระทบต่อห้องพักลูกค้า จะต้องมีการควบคุมความดังของ

เสียง ( Sound Reduction ) โดยให้มีความดังของเสียงไม่เกิน 85 dBA วัดที่ระยะ 1 เมตร  จากนอกห้อง
ไม่ว่าจะวัดจากด้านใด  ระบบระบายอากาศต้องติดพัดลมขนาดไม่เล็กกว่าที่ระบุในแบบ   แต่ต้องทำให้
สามารถระบายอากาศไดัเพียงพอ  เพ่ือรักษาอุณภูมิ ในห้องขณะเดินเครื่องไม่ให้เกิดประมาณ 45 องศา
เซลเซียส 

 6.2  ผนังด้านในทุกด้านยกเว้นส่วนที่เป็นช่องลม ให้บุด้วยแผ่นใยหินชนิดแข็ง ( Mineral  Fiber  Mat )  ความ
หนาแน่นอย่างน้อย 80 kg/m  ที่ความหนา 50 มม. แล้วบุด้วยแผ่นใยแก้วชนิดอ่อน ( Glass  Fiber  
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Coated ) หนา  0.08 มม.เพ่ือป้องกันใยหลุดปลิว  โดยยึดเข้ากับผนังหรือเพดาน  เป็นระยะห่างกัน
ประมาณ 20 ซม. 

 6.3  เพดานด้านใน หากไม่มีฝ้าแบบกันเสียง ให้ทำเหมือนผนัง ดังข้อ 7.2 
 6.4  ติดตั้ง  Air  Inlet  and  Outlet  Sound  Attenuators  ที่ช่องลมเข้า ช่องลมออกของเครื่องยนต์  และ

ช่องลมออกของพัดลมระบายอากาศ  Attenuators ที่ใช้ ต้องเป็นชนิดที่ทำได้มาตรฐานสากล เหมาะสม
กับเครื่องยนต์ที่ใช้ 

 6.5  กรอบประตู ให้ใช้กรอบเหล็กอาบสังกะสีพ่นสีอบความร้อน  บานประตูเป็นเหล็กอาบสังกะสีพ่นสีอบความ
ร้อนแผ่นเหล็กมีความหนาเพียงพอ  ในบานประตูระหว่างแผ่นเหล็กทั้งสองด้าน ใส่ใยหินชนิดแข็ง ชนิด
เดียวกันกับข้อ 7.2  เพ่ือกันเสียงออกได้  ที่กรอบบานประตูด้านในใส่ยางรอบ    เพ่ือกันเสียงออก ประตูนี้
จึงให้ทำเป็นประตูกันเสียง ( Acoustic  Door ) 

 6.6  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำระบบควบคุมความดังของเสียงรวมทั้งประตู  และระบบระบายอากาศภายในห้อง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ตามที่ระบุในแบบ  ให้สามารถระบายอากาศได้เพียงพอขณะเดินเครื่องต้องรับประกัน
ทำให้อุปกรณ์ทั้งชุดทำงานได้ดีสมบูรณ์ และป้องกันเสียงออกได้ตามที่ระบุ  โดยจะต้องจัดทำเพ่ิมเติมให้ดี
พอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  เพ่ิม 

 6.7  แผ่นใยหินให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ชนิดทนต่อความร้อนได้ตามมาตรฐาน  ASTM  E - 84  หรือเทียบเท่า  เช่น  
ของKeumkang  Fiber,  Kimm  Co  Fiber  เป็นต้น   ส่วนแผ่นใยแก้วต้องเป็นชนิดไม่ติดไฟตาม
มาตรฐาน  BS476 หรือเทียบเท่า 

 
7. VIBRATION CONTROL 

6.1 General 
The Sub-Contractor shall furnish and install vibration and noise control devices, 
materials, and related items. They shall perform work as shown on the drawings 
and described in the Specifications. 
 
The Sub-Contractor must co-ordinate with other trades to avoid through their 
related activities any rigid contact with the building that will degrade the noise 
and vibration with ‘following-work’, such as plastering or electrical, to avoid any 
contact which would adversely affect the vibration isolation. 
 
The Sub-Contractor shall be responsible for providing vibration isolators of the 
appropriate size and capacity to meet the specified deflection requirements and 
are required to follow the instructions from the manufacturer or vendor of these 
products.   
 



  
 
 

5-106 

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

The Sub-Contractor shall submit to the Employer’s Representative for approval 
product data, including manufacturer’s specifications and installation instructions. 
 
The Sub-Contractor shall submit the vibration isolators type, manufacturer, 
location, equipment to be isolated and specifications for approval.  Specifications 
shall include isolator free standing heights, static deflection at chosen load, 
spring diameter and material. 
The Sub-Contractor shall submit calculations indicating that the deflection of 
proposed framework for any frame mounted equipment does not exceed one-
tenth of the deflection of the vibration isolator. 
 
Vibration isolators shall be produced by a reputable, established manufacturer. A 
single, approved manufacturer shall supply all vibration isolators.  Within a 
stated, reasonable time period after being awarded a contract and before 
ordering any materials, the Sub-Contractor shall submit to the Employer’s 
Representative a complete list of all products proposed for use, including the 
manufacturer’s name and all related product data.  
 
The resonant frequency of the isolation system shall be lower than any 
operating speed and in no circumstances shall coincide with the natural 
frequency of any component of the equipment. 
 
Vibration systems shall be selected to suit the environment in which the 
equipment is to be located.  For example: weather proof, re-rusting, etc. 
 
All vibration isolators shall have either known undeflected heights or calibration 
markings so that, after adjustment, when carrying their load, the deflection load 
can be verified. 
 
All isolators shall operate in the linear portion of their load versus deflection 
curve.  Load versus deflection curves shall be furnished by the manufacturer, 
and must be linear over a deflection range of not less than 50% above the 
design deflection. 
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Overloading of any isolators during installation or servicing shall require isolators 
to be fitted with overloading restraints. 
 
Overloading of equipment due to service connections shall not occur. 
 

6.2 Spring Isolators 
Spring type vibration isolators shall be constructed from suitably treated and 
finished steel or steel alloys.   
 
Spring type vibration isolator shall be freestanding and laterally stable, without 
any housing.  All mounts shall have leveling bolts.  The spring diameter shall not 
be less than eight-tenths of the compressed height of the spring at rated load 
and springs shall be capable of additional travel to solid' for another 50 percent, 
as a minimum before becoming fully compressed. 
 
Springs shall be selected so that the ratio of horizontal stiffness to vertical 
stiffness ranges between 0.9 and 1.1. 

6.3 Rubber Floor Isolators 
The active element of the isolator shall be bonded to mild steel or steel alloy 
plates, sleeves, pressings or forgings.  Both element and bonding agent shall be 
resistant to lubricating oil and water and suited to the operating temperature. 
 
The location of the fixing bolts shall not be in such a way that creates 
unnecessary stress in the elements. 
The dynamic deflection and damping coefficients of the active material, at the 
operating speed of the supported equipment, shall be used in calculation of 
isolation efficiencies.  Alternatively, certified isolation efficiency charts may be 
used. 
 
Mountings whose stiffness varies with direction of deflection shall be mounted 
with orientation marks for use during maintenance and installation. 
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6.4 Pipe Hangers and Supports 
Piping connected to vibration-isolated equipment shall be installed so that it does 
not strain or force vibration isolators supporting the basic equipment out of 
alignment.  Pipes shall not restrict such equipment from floating freely on its 
vibration-isolation system. 
 
Spring in series with neoprene pad hanger shall contain a steel spring that is set in a 
neoprene cup manufactured with a projecting brushing that passes through the hole 
in the hanger box or is otherwise isolated from the hanger housing to prevent short-
circuiting of the hanger rod against the hanger box.  The neoprene cup should have 
a steel washer designed to distribute the load properly on the neoprene and 
prevent its extrusion.  Spring diameters and the lower holes of the hanger boxes 
shall be large enough to permit the hanger rod to swing through a 30oC arc before 
touching the edge of the hole.  Springs should have a minimum additional travel to 
solid equal to 50 percent of the rated deflection and diameters equal to no less 
than eight-tenths of the compressed height of the spring. 
All pipe supports shall incorporate a neoprene or felt gasket. 
 

6.5 Pipework General 
All supports or hanger horizontally or vertically installed shall incorporate felt or 
neoprene gaskets of minimum thickness 6mm. 
 
When a pipe passes through the plant room wall, a minimum 25mm clearance 
shall be provided between the pipe and the penetration in the wall.  The pipe 
shall be supported on either side of the hole, so that the pipe does not rest on 
the wall.  The clearance space shall be stuffed with fire resistant fibrous fill or 
material and sealed both sides with non-setting or non-hardening caulking 
compound. 
 

6.6 Flexible Connectors/Expansion Joints 
 
Flexible neoprene connection shall be used on all equipment as indicated on the 
Drawings or the equipment schedule.  They shall be manufactured of multiple ply 
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of nylon type cord fabric and neoprene both bonded and cured in hydraulic 
rubber presses.  Where flexible pipe connections are required, they shall have a 
length that is approximately 6 to 10 times its diameter.  Twin sphere connectors 
are preferred. 
 
The axis of the connectors shall be perpendicular to the direction of vibration.  
Alternatively, where the design allows, the connectors may be formed into 90 
bends. 
 
Where expansion joints are required to achieve vibration isolation, the tie rod 
system fixings shall be constructed in such a way to prevent metal to metal 
contact throughout the normal range of movement of the joint. 
 
Where service pipes are joined to equipment incorporating flexible connections 
the first 3 service supports after the flex connection shall have vibration isolation 
mounting with minimum 25mm static deflection or one-half the static deflection 
of the mounting system used for the equipment whichever is greater. 
 

6.7 Concrete Inertia Bases 
Concrete inertia blocks shall be formed of stone-aggregate concrete (700kg/cu.m) 
cast within a reinforced steel frame made by bolting or welding formed or 
structural channels or beams. 
 
Inertia blocks shall have a minimum depth equal to one tenth of the longest 
dimension of the base with minimum thickness as follows: 
 

• Pump up to 20 kW : 150  mm. 

• Pump 30 to 55 kW : 200  mm. 

• Pump 75 kW and larger : 300  mm. 

Pumps over 55 kW and multistage pumps may exhibit excessive motion at start-
up so supplemental restraining devices shall be installed if necessary. 
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Minimum 50mm clearance between bottom of inertia block and supporting slab 
shall be allowed. 
 
The weight of the inertia base is to be determined by the inertia base/equipment 
mass ratio as recommended below: 
 

• Pumps min. 2 x unit weight 
 
Electrical connections to the equipment motors shall be made with long floppy 
length of flexible cables and piping resiliently supported. 

 
6.8 Structural Bases 

 
Structural bases shall be used where equipment can not be supported at 
individual locations and/or where some means are necessary to maintain 
alignment of component parts in equipment.  These base can be used with 
spring or rubber isolators and shall have enough rigidity to resist all starting and 
operating forces without supplemental hold-down devices. 
 
Structural bases shall be made in rectangular configurations using structural 
members with a depth equal to one-tenth of the longest span between 
isolators, with a depth between 100 to 300 mm. except where structural or 
alignment considerations. 
 

6.9 Equipment Mounting 
 
Mechanical equipment with operating weight substantially different from 
installed weight (such as pumps) shall be mounted on spring isolators with travel 
limit stops. 
 
The installed and operating heights of the vibration isolation equipment shall be 
identical.  Maintain a minimum clearance of 6 mm around restraining bolts and 
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between the housing and the spring to prevent interference with the spring 
action. Keep travel limiting stops out of contact with isolator top plate and bolts 
during normal operation. 
 
Unless otherwise specified, pumps shall be set on 100mm (4 in) high concrete 
plinth and incorporating an inertia block of 2 times the total operating weight of 
pump and motor. System resonant frequency shall be lower than the pump 
blade passage frequency or motor rpm whichever is lower. 
 

6.10 Other Associated Equipment and Non-Vibration Equipment 
 
All other mechanically and electrically associated equipment that is capable of 
causing undue vibration and noise shall be vibration isolated with 25mm static 
deflection spring and neoprene isolators. 
 
To short-circuit noise and vibration transmitting paths, all non-vibrating 
equipment shall be isolated with neoprene friction pad. 
 
It is the responsibility of the Sub-Contractor include the cost of such work in his 
tender price. 

6.11 Execution 
 
Locations of all vibration-isolation devices shall be selected for ease of 
inspection and adjustment as well as for proper operation.  Vibration-isolation 
hangers shall be placed so that hanger housing may rotate a full 360o without 
touching any object. 
 
Under no conditions should piping or conduit be suspended from one another or 
touch one another.  Vibrating systems should be kept separate from non-
vibrating systems. 
 
Vibration isolators shall be fixed without unnecessary stressing of the elements. 
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Vibration isolator selection guide is given in Table I. Selection shall vary and 
follow the criticality of adjacent spaces, and the running speed of the 
equipment. 
 
The Sub-Contractor shall submit the schedule of mechanical vibration isolation 
systems and noise control products selected and to be used in this project. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Table I  :  Vibration Treatment for Pump Installation According to Equipment Location 
 

Pump 
Type 

Shaft 
Power 

(kW) 

Equipment Location 

Slab on Grade 
Floor Span 

Up to 6 m 6 to 9 m 9 to 12 m 

Base 
Type 

Isolat
or 

Type 

Min. 
Defl., 
mm 

Bas
e 
Ty
pe 

Isola
tor 
Typ
e 

Min. 
Defl., 
mm 

Bas
e 
Ty
pe 

Isol
ato
r 

Ty
pe 

Mi
n. 
De
fl., 
m
m 

Bas
e 
Ty
pe 

Isola
tor 
Typ
e 

Min. 
Defl., 
mm 

Close-
Coupled 

≤5.6 B 1 6.4 C 2 19 C 2 19 C 2 19 

≥7.5 C 2 19 C 2 19 C 2 38 C 2 38 
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Large Inline 
3.7 to 19 A 2 19 A 2 38 A 2 38 A 2 38 

≥22 A 2 38 A 2 38 A 2 38 A 2 64 

End Suction 
and Split 
Case 

≤30 C 2 19 C 2 19 C 2 38 C 2 38 

37 to 93 C 2 19 C 2 19 C 2 38 C 2 64 

≥110 C 2 19 C 2 38 C 2 64 C 2 89 

 
 
 
 

BaseTypes:                                                                                              Isolator 
Types: 

 
A. Direct isolation; no base, isolator attached directly to equipment.             1. Rubber floor 
isolator.   
B. Structural steel rail or base.                                                                    2.  Spring floor 
isolator. 
C. Concrete inertia base.   
  
ACOUSTIC REQUIREMENTS 

 
 General 

 
This section covers general requirements of materials, constructions and 
applications required to achieve a comfortable acoustic environment within the 
building and the criteria set out below. 
 
The total noise level arising from all simultaneously operating mechanical and 
electrical plant as well as regenerated aerodynamic noise, whether it be 
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structurally transmitted, or airborne, shall be limited to the following levels, 
unless indicated otherwise in specific parts of the Specification. 
 
The noise level shall not exceed 85 dBA in plantroom and not exceed 70 dBA at 
3 m from the plantroom’s walls. 
 
The Sub-Contractor are responsible for providing acoustic products of the 
appropriate size and capacity to meet the dynamic insertion loss and self noise 
requirements and are required to follow the instructions from the manufacturer 
or vendor of these products. 
 
The Sub-Contractor shall submit to the Employer’s Representative for approval 
product data, including manufacturer’s specifications and installation instructions. 
 
The Sub-Contractor shall submit the attenuators type, manufacturer, location 
references, system references and specifications for approval.  Specifications 
shall include the dynamic insertion loss, self noise and equipment sound power 
level selected. 
 
Acoustic products shall be produced by a reputable, established manufacturer.  
A single, approved manufacturer shall supply all sound attenuators. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

5-115 

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่22130  
ระบบไฟฟ้า 

  
ขอบเขตของงานนี้รวมถึง  การจัดหา  ติดตั้ง  ทดสอบ  และตรวจรับงาน ศูนย์ควบคุมมอเตอร์แผงควบคุม

ไฟฟ้า  การเดินสายไฟทั้งหมดมายังแผงไฟที่เตรียมไว้   การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม  ฯลฯ  การติดตั้งและทดสอบ
จะต้องปฏิบัติตามกฏของ  NEC  และการไฟฟ้าฯ  อย่างเคร่งครัดแบบ Shop  Drawings  ทั้งหมดของระบบไฟฟ้า
รวมถึงเดินสายไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟและรายละเอียดอ่ืน ๆ  จะต้องยื่นเพื่อขออนุมัติก่อนการติดตั้งงานแต่ละช่วง 
   
1. มอเตอร์ไฟฟ้า  มอเตอร์ทั้งหมดจะต้องเป็นแบบที่ทำงานเงียบ  รับประกันการทำงานโดยปราศจากเสียง

มอเตอร์ทั้งหมด  จะต้องเป็นแบบที่ออกแบบสำหรับใช้งานต่อเนื่อง  และเมื่อทำงานเต็มที่จะต้องมีอุณหภูมิ

สูงขึ้นไม่เกินกว่า  40C  สำหรับ  Open  Protected  มอเตอร์  และ  55C  สำหรับ TEFC มอเตอร์จะต้อง
เป็นแบบ  NEMA  Class B  แบบใช้กับเขตศูนย์สูตรและกันเชื้อรา มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า  และใหญ่กว่า  
จะต้องทำงานโดยใช้ไฟ 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  สายไฟขนาดเล็กสุดสำหรับ  Feeders  ต้องเป็นสาย
แบบ 2.5  Sq. mm.  และ 1.5 Sq. mm.  สำหรับ  Controls  

3.2 การต่อสายไฟฟ้าเข้าด้วยกันยอมให้ทำได้โดยใช้  Junction  Boxes  หรืออุปกรณ์คล้ายคลึงกันที่สามารถ
ตรวจได้  

3.3 มอเตอร์  อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์  และงานโลหะที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า   ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของ Phase  หรือ  Neutral  Circuit  จะต้องยึดติดกัน และ  Ground  ตาม NEC  

3.4 สายไฟฟ้าทั้งหมดที่ติดตั้งในระบบ  จะต้องบอกหมายเลข หรือพร้อมกับติดป้ายอย่างถาวรที่สายไฟ   โดย
ให้สอดคล้องกับหมายเลขท่ีระบุไว้ในแบบ  Shop  Drawings   และให้ใช้  Code  สีดังต่อไปนี้  

              -  Phase  A         สีน้ำตาล  
              -  Phase  B           สีดำ 
              -  Phase  C             สีเทา  
    -  Neutral           สีฟ้า 
              -  Ground            สีเขียวแถบเหลือง  
           สำหรับ  Feeders  ที่ใหญ่และสายโตสายไฟทุก  Phase  ควรจะเป็นสีดำแล้วที่ปลายจะพิมพ์หรือติดเทป
ด้วยสีที่เหมาะสมกันแต่ละ  Phase  จะต้องจัดหาท่อแบบยืดหยุ่นที่กันน้ำซึมได้   สำหรับการต่อมอเตอร์ และ
อุปกรณ์ท้ังหมดที่เกิดความสั่น 
4.   แผง Remote  Signal ในระบบสุขาภิบาล  

4.1  กล่องจะต้องเป็นแบบที่ระบุไว้ใน  3 ก.  
4.2 Indication  Light   จะต้องเป็นแบบชนิดทนต่อการใช้งานหนัก  Non  Soldering  Socket   และหลอด

ต้องมีอายุการใช้งานแบบ  Code  ของสีต้องเป็นดังนี้  
        -  สีเขียว             กำลังทำงาน  



  
 
 

5-116 

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

                    -  สีเหลือง            เตือน  
                    -  สีแดง              ขัดข้องหรือ  Overload  Trip  
  
5. จะต้องส่งแค๊ตตาล็อก  เลือกของสวิทซ์ความดัน  สวิทซ์ลูกลอย  และอุปกรณ์ควบคุม  เพ่ือขออนุมัติจาก

วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการติดตั้ง  
 6. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าทั้งหมด  จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงงานผลิตออกมาเป็นปกติ และสามารถหาได้ใน
ท้องตลาด  
  7.   CONDUIT   ทั้งหมดท่ีฝังอยู่ในฝาผนังเหนือพ้ืนคอนกรีต  จะต้องเป็น  Intermediate  Metal Conduit  
  ( I.M.C) ส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้ฝ้าเพดานหรือที่จำเป็นต้องปรากฏให้เห็น ( Exposed ) สามารถใช้ท่อ  E.M.T ได้  

ส่วน  Conduit  ที่ต้องเข้ากับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือนหรือเคลื่อนไหวจะต้องเป็น  Flexible  
Conduit  Coupling & Connectors  จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง  เช่น  ผลิตภัณฑ์ของ 
Matsushita หรือ  National  หรือเทียบเท่า  

 8. การติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ( Conduit  Installation )  
 ขนาดของ  Conduits  จะต้องมีพ้ืนที่หน้าตัดภายในมากพอสำหรับการร้อยสายไฟที่ผ่านเข้า  และดึงออกได้
โดยไม่ทำความเสียหายให้แก่สาย  ซึ่งทั้ งหมดจะต้องตัดตรงให้ เรียบ Cut  Square  แต่ง ( Reamed  
Smooth ) และขันตรึงให้แน่น  
 Conduit  ทั้งหมดที่ฝังในฝ้าผนังหรือพ้ืนคอนกรีต จะต้องเป็นชนิด  IMC เท่านั้น   ส่วนที่ซ่อนอยู่ในฝ้าเพดาน   
หรือที่จำเป็นต้องปรากฏให้เห็น  ( Exposed )  สามารถใช้ท่อ  E.M.T  แต่ Conduit  ที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่มี
การ สั่นสะเทือนหรือเคลื่อนไหวจะเป็น Flexible Conduit  แต่จะต้องเดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะไม่มี
ฝ้าเพดาน  
 การตัดมุมให้ท่อ  Conduit  จะต้องกระทำด้วย  Standard  Ells  และ  ต้องตัดให้ได้รัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า
มาตรฐานกำหนดใน  NEC มุมตัดทั้งหมดจะต้องปราศจากรอยฟัน ( Dent ) หรือทำให้ท่อแบน ( Flattening )
ห้ามไม่ให้ท่อ  Conduit  ส่วนใดมีการตัดมุมเกินกว่า  4-Quarter-Ells  
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หมวดที ่22140 
การทดสอบและการบำรุงรักษา 

                            
1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน  วัสดุ  เครื่องมืออุปกรณ์  อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น  เพื่อการทดสอบที่แสดงใน

แบบแปลน และระบุไว้ในที่นี้จนงานเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้  

2. ระบบทั้งหมดที่เป็นส่วนของงานระบบสุขาภิบาลจะต้องทำการทดสอบ  โดยมีที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานร่วมอยู่
ด้วย  ก่อนที่จะทำการกลบ  ถม  หรือสร้างสิ่งอ่ืนทับหรือปิดบัง  

3. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือช้อบกพร่องเนื่องจากการทดสอบ 

4. ท่อน้ำฝน  ท่อส้วม  ท่อน้ำทิ้ง  ท่ออากาศ  และท่อระบายน้ำในแนวนอน  ตลอดจนท่อแยกต่าง ๆ  ทำการ
ทดสอบ  โดยเติมน้ำให้ล้นจากระดับหลังคาหรือให้เติมน้ำจนล้นตรงจุดที่สูงกว่าส่วนที่ทดสอบ 10 ฟุต  

5. ท่อน้ำประปาทั้งหมด  จะต้องทำการทดสอบภายใต้แรงดันน้ำไม่ต่ำกว่า  1.5  เท่าของความดันใช้งาน แต่ไม่ต่ำ
กว่า 100  psi.  

6. ท่อของระบบป้องกันอัคคีภัย  ท่อน้ำมัน  จะต้องทดสอบภายใต้แรงดันน้ำไม่ต่ำกว่า 1.5  เท่าของความ
 ดันใช้งาน แต่ไม่ต่ำกว่า 100 psi.  

7. ท่อความดันที่ต่อจากเครื่องสูบน้ำเสีย จะต้องทดสอบแรงดันน้ำไม่ต่ำกว่า  50  ปอนด์/นิ้ว2  

8. การทดสอบท่อของทุกระบบ รวมทั้งข้อต่อต่าง ๆ  จะต้องไม่มีการรั่วและแรงดันจะต้องไม่ตกเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องกันตลอด 6 ชั่วโมงของการทดสอบ  ในกรณีที่มีการรั่วซึมของท่อ และข้อต่อในขณะทดสอบจะต้องทำ
การเปลี่ยนใหม่ หรือซ่อมไม่ให้เกิดรอยรั่วซึมตามคำแนะนำของวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้วจึงทำการทดสอบใหม่
จนสามารถใช้ได้สมบูรณ์  

9. เครื่องสูบน้ำต่าง ๆ  ตลอดจนเครื่องเติมอากาศ  จะต้องทำการทดสอบจนถูกต้องตามรายละเอียดข้อกำหนดที่
ระบุไว้  

10. เครื่องมืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  อุปกรณ์ควบคุม  และท่อจะต้องทำการทดสอบตามโค๊ดและมาตรฐานที่ได้ออกแบบไว้  

11. เมื่อทำการทดสอบจนเป็นที่พอใจของเจ้าของงานแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดท่อ  เครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆทั้งหมดตามคำแนะนำของวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  
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หมวดที ่22140  การทดสอบและการบำรุงรักษา 
 

หมวดที ่22141 
การทดสอบระบบท่อประปาภายในโครงการ 

  
การทดสอบระบบท่อประปา 
การทดสอบระบบท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ การทดสอบระบบท่อประปาภายนอกอาคาร 
และการทดสอบระบบท่อประปาภายในอาคาร ดังนี้ 
 
การทดสอบระบบท่อประปาภายนอกอาคาร 
การทดสอบระบบท่อประปา ให้กระทำเป็นช่วง หลังจากได้วางท่อประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
พร้อมทั้งได้มีการเทแท่นคอนกรีตรับท่อโค้งสามทาง เป็นต้น ไว้แล้วไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ในช่วงนั้น 
แล้วเสร็จ โดยทั่วไปท่อประปาที่วางใหม่รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องทดสอบความดันน้ำในท่อและ 
ทดสอบการรั่วซึมของท่อ ซึ่งการทดสอบความดันน้ำในท่อและการทดสอบการรั่วซึมของท่อให้กระทำ 
พร้อมกัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่างอ่ืน ในการทดสอบดังกล่าวจะต้องอยู่ในการควบคุมและ 
ตรวจสอบของเจ้าของงาน จะปฏิบัติงานอื่น ๆ ต่อ เช่น บรรจบท่อเข้ากับท่อเดิม ย้ายบรรจบท่อแยกเข้า 
อาคาร บ้านพัก พร้อมยกเลิกท่อเดิมและซ่อมผิวจราจร ทางเท้า ผิวดินเดิม เป็นต้น ไม่ได้จนกว่าจะ 
ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อได้ผลตามที่กำหนดไว้นี้ 
ขั้นตอนการทดสอบความดันน้ำและการรั่วซึมของท่อประปาให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
- ค่อย ๆ เติมน้ำเข้าเส้นท่อประปาที่วางใหม่อย่างช้า ๆ จนเต็มท่อก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
- ไล่อากาศออกจากเส้นท่อ วาล์ว หัวดับเพลิงและอุปกรณ์ท่อต่าง ๆ ทั้งหมด 
- อัดความดันด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมตามท่ีเห็นสมควร ขนาดความดันที่ใช้ ทดสอบท่อประปา

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 500 มิลลิเมตร ถึง 1,800 มิลลิเมตร ให้ใช้ไม่น้อยกว่า0.8 เมกาปาสกาล (8 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่400 มิลลิเมตร ลงมาให้ใช้ไม่
น้อยกว่า 0.6 เมกาปาสกาล (6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) โดยต้องคงความดันนี้ไว้ให้คงท่ีไม่น้อยกว่า 2 
ชั่วโมง มาตรวัดความดันที่นำมาใช้จะต้องผ่านการสอบเทียบ(Calibration) ด้วย 

- ตรวจสอบดูการรั่วซึมของท่อประปาและที่ข้อต่อ ถ้าตรวจพบมีการรั่วซึมของท่อ จะต้องดำเนินการซ่อม
รอยรั่ว หลังจากท่อประปาได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบทั้ง
ความดันน้ำและการรั่วซึมอีกครั้งหนึ่งและจะต้องทดสอบจนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

 
 
การทดสอบระบบท่อประปาภายในอาคาร 
การทดสอบระบบท่อประปาภายในอาคาร ให้กระทำเป็นช่วงๆ เพ่ือทดสอบการรั่วซึมของน้ำ อนึ่งท่อ 
ประปาที่ฝังไว้ใต้ดินหรือในผนังจะต้องทดสอบการรั่วซึมของน้ำก่อนกลบดิน หรือฉาบปูนปิ ดไป และ 
เมื่อติดตั้งระบบท่อประปาเรียบร้อยทั้งระบบ แล้วจะต้องทดสอบระบบท่อประปาทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบ 
การรั่วซึมของน้ำทั้งระบบ การทดสอบท่อรั่วซึมให้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
- ปิดก๊อกน้ำต่างๆ เพ่ือไม่ให้น้ำไหลทิ้งออกจากระบบท่อประปา 
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- ให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มอัดเข้าไปในระบบท่อประปา โดยให้มีขนาดความดันสูงกว่าความดัน
ที่ใช้งานร้อยละ 50 ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 

- ตรวจสอบหารอยรั่วซึมของน้ำ 
- หากผลการตรวจสอบหรือทดสอบปรากฎว่ามีท่อรั่วหรือชำรุด ไม่ว่าจะเป็นด้วยความบกพร่องในคุณภาพ

ของวัสดุท่อ หรือฝีมือการติดตั้ง จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้ทันที 
-  ให้ทดสอบท่อรั่วซึมใหม่อีกครั้งจนปรากฏผลว่าระบบท่อประปาท่ีติดตั้งเรียบร้อยใช้งานได้ถูกต้องกับความ

ประสงค์ทุกประการ ให้ซ่อมท่อตำแหน่งทดสอบโดยวิธีถอดออกต่อใหม ่หรือเปลี่ยนของใหม่เท่านั้น ห้าม
ใช้วิธีปะปิดที่รูรั่วซึมหรือท่ีข้อต่อเป็นอันขาด สำหรับท่อประปาที่จะต้องฝังไว้ใต้ดิน หรือในผนังให้ทดสอบ
การรั่วซึมของน้ำ ก่อนงานติดตั้งท่อประปาทั้งหมดจะแล้วเสร็จ โดยให้ทดสอบเฉพาะตอนนั้นๆ โดยวิธี
เดียวกับท่ีกล่าวข้างต้นในท่อก่อนที่จะฝังหรือฉาบปูนปิดไป 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่22142 
การทำความสะอาดระบบท่อประปา และการฆ่าเชื้อโรค 

  
การทำความสะอาดระบบท่อประปา 
การทำความสะอาดระบบท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ การทำความสะอาดระบบท่อประปา 
ภายนอกอาคาร และการทำความสะอาดระบบท่อประปาภายในอาคาร ดังนี้ 
 
การทำความสะอาดระบบท่อประปาภายนอกอาคาร 
ภายหลังจากท่ีได้วางท่อประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และได้ผ่านการทดสอบระบบท่อประปา 
เรียบร้อยแล้ว จะต้องชะล้างทำความสะอาดท่อและฆ่าเชื้อโรคในท่อนี้จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดย 
จะต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
- ขั้นตอนการรักษาความสะอาดในท่อ 

• จะต้องระมัดระวังสิ่งสกปรกต่าง ๆ เข้าภายในท่อและอุปกรณ์ท่อในระหว่างขนส่งท่อและอุปกรณ์ท่อ
เพ่ือก่อสร้าง 

• ปิดช่วงเปิดท่อด้วยปลั๊กขณะที่เก็บไว้เตรียมใช้ในการก่อสร้าง 
• หากพบภายในท่อสกปรก จะต้องทำความสะอาดและเช็ดบริเวณที่สกปรกด้วยน้ำคลอรีน(Calcium 

Hypochlorite Solution) 
 
การฆ่าเชื้อโรค ( Chlorination ) และทำความสะอาด 
1.  ท่อน้ำประปา และข้อต่อต่าง ๆ  ที่ผ่านการทดสอบแล้วพบว่าไม่มีการรั่วซึม  จะต้องทำการฆ่าเชื้อโรคในเส้น

ท่อโดยใช้สารละลาย  Sodium  Hypochlorite  หรือ  Chlorine  Solution  ผสมให้ได้ความเข้มข้น  ( 
Chlorine Concentration ) ไม่น้อยกว่า 50 มก./ลิตร แล้วอัดเข้าท่อทั้งระบบและทิ้งไว้ 24 ชม. ถ้าเหลือ
ความเข้มข้นของคลอรีน ( Free  Residual  Chlorine )  0.3 มก./ลิตร  ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเหลือความเข้มข้น
ของคลอรีนมากกว่า 0.3 มก./ลิตร  จะต้อง  Flush  ท่อต่อไปจนได้ความเข้มข้นตามต้องการ 

 
2. ถังเก็บน้ำประปาทุกถังจะต้องทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน  โดยใช้ความเข้มข้น   
 ( Concentration ) 100 มก./ลิตร  แล้วทิ้งไว้  24  ชั่วโมง  จนเหลือ  Free  Residual  Chlorine  0.3  

มก./ลิตร   แล้วล้างด้วยน้ำจนได้ความเข้มข้นตามต้องการ 
 
3.  การทดสอบ  Free  Residual  Chlorine  จะต้องทำตามมาตรฐานข้อกำหนดของ  WPCF. 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่33000  ระบบปอ้งกันอัคคีภัย 
หมวดที ่33010 

รายละเอียดทั่วไปและมาตรฐานท่อน้ำดับเพลิง 
 

1. ข้อกำหนดโดยทั่วไป  (Specification) 
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบป้องกันเพลิงไหม้, ระบบน้ำดับเพลิง, อุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิง, และเครื่อง

ดับเพลิงแบบมือถือ ตามแบบและข้อกำหนดจนสามารถใช้การได้สมบูรณ์ตามที่ต้องการ 
- มาตรฐานการติดตั้งระบบ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังนี้ :- 

ก. NFPA 10 - Portable  Fire  Extinguishers 
ข. NFPA 13 - Standard for the Installation  of  Sprinkler System 
ค. NFPA 14 - Installation  of  standpipe  and  hose  system 
ง. NFPA 20 - Standard for the Installation  of  Stationary Pumps for Fire 
Protection  

- อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นชนิดที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับระบบป้องกันเพลิงไหม้  โดยได้รับการรับรองจาก  UL 
หรือ  FM  เว้นแต่ที่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น 

- Fire  Hose  Reel  จะต้องผลิตตามมาตรฐาน  BS EN-671  และ  BS  EN694 
- ตู้เก็บสายดับเพลิง  (Fire  Hose  Cabinet)  ถังดับเพลิง, ขวานดับเพลิง และข้อต่อสวมเร็วสามารถผลิตและ

ประกอบภายในประเทศได้  แต่ต้องได้คุณภาพมาตรฐาน  โดยส่งตัวอย่างเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้งาน 
- การต่อท่อขนาดตั้งแต่ 2” ขึ้นไป จะต้องใช้ข้อต่อชนิด Mechanical  Coupling  (Groove  Coupling)  ยกเว้น

ส่วนที่ได้ระบุไว้หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ 
- อุปกรณ์โดยทั่วไปในระบบที่ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ต้องสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน  (Working  Pressure)  

ได้ไม่น้อยกว่า 250  PSI  (17.5  Kg/cm2) 

2. ท่อน้ำดับเพลิง 
2.1  ท่อ เหล็กดำ  ชนิ ดมี ตะเข็บ   Schedule 10  ตามมาตรฐาน   ASTM  A795  (Standard for Fire 
Protection Use) ภายใต้ข้อกำหนดของ NFPA 13 และ 14   โดยท่อที่ส่งมอบจะต้องได้รับการรับรองจาก
โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน FM   (FM  Approved) , ทำการคืนไฟท่อทั้งเส้น (Full Body  Annealing) เพื่อให้คง
คุณภาพท่อเหมือนกันตลอดเส้น  และต้องมีการประกันคุณภาพสินค้า (Product  Liability  Insurance)  จาก
บริษัทประกันชั้นนำของโลก  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ  การติดตั้งท่อ Schedule ให้ใช้การ
เชื่อมต่อเป็น Grooved Fitting 
2.2 ท่อเหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ Schedule 40 ตามมาตรฐาน  ASTM A53 (Standard Specification for Pipe, 
Steel , Black and  Hot – Dipped , Zinc – coated , Welded and Seamless) ภายใต้ข้อกำหนดของ 
NFPA 13 และ 14 และสำหรับท่อดับเพลิงที่จำเป็นต้องทำเกลียว  
2.3 สำหรับข้อต่อให้ใช้ข้อต่อชนิด Grooved Fitting  ตามมาตรฐาน FM ( FM  Approved )  , UL Listed , 
VdS , LPcB 
2.4 สำหรับ Coupling  ให้ใช้  Coupling ที่ได้มาตรฐาน  FM (FM  Approved)  , UL Listed , VdS , LPcB 
2.5 ท่อน้ ำดับ เพลิ งที่ ฝั งดิ น ให้ ใช้ท่ อพลาสติก   โพลี เอทธีลีนชนิ ดความหนา แน่นสู ง (High Density 
Polyethylene)  PN 20  ตามมาตรฐาน FM 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่33020  วาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิง 
 

หมวดที ่33021 
ถังดับเพลิงมือถือ (Portable Extinguisher) 

 
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Extinguisher)  
 
ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์  แบบหิ้วได้พร้อมกล่อง ( Steel  Box ) ตามแบบแปลน  
ถังดับเพลิง จะต้องเป็นมาตรฐานและรับรอง โดย มอก . 332-2537 กล่องจะต้องทำด้วย 20 Gauge  White  
Baked  Enamel, 18 Gauge  Frame  Continuous  Steel, Door & Frame  จะต้อง  Primed Coat และ
หรือทำด้วย  Stainless  Steel  มีความหนาเท่าที่กำหนดโดยตกแต่งขอบและรอยเชื่อมให้เรียบร้อย   
 

   เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ Co2 Portable Fire Extinguisher 
- เป็นเครื่องมือดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ใช้สำหรับดับเพลิงในห้องไฟฟ้าและบริเวณต่างๆ  ที่

กำหนด คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่บรรจุจุต้องมีประมาณความชื้นอยู่ในแก๊สน้อยมากเมื่อแดดับเพลิง 
เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องไปเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL หรือ BS EN3 
Standard ตัวถังทำจาก อลุมิเนียม สามารถทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 210 กิโลกรัมต่อตามราง
เซ็นติเมตร (3000 PSI) อุปกรณ์ประกอบได้แก่ สาย หัวฉีด วาล์ว มีความสามารถในการดับเพลิง
เทียบเท่ากับค่า UL Listed Rating 10 B-C หรือ BS EN3 Rating 70B. 

- ผู้ขายจะต้องรับประกันเครื่องดับเพลิงทุกเครื่อง มีกำหนดเวลา 1 ปี 
 

     เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C (Dry Chemical Portable Fire Extinguisher) 
- เป็นเครื่องมือดับเพลิงชนิดผงเคมีสำหรับดับเพลิงได้ 3 ประเภท A-B-C (Multipurpose Dry 

Chemical Portable Fire Extinguisher) ขนาด 10 ปอนด์  ตัวถั งทำจากเหล็กกล้าพ่นสี  
สามารถทนความดันทดสอบ (Hydrostatic Test Pressure) ได้ไม่ต่ำกว่า 400 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว ความดันสำหรับใช้ขับผงเคมีให้ใช้ความดันจากแก๊สจะเป็นประมาณ 13 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร (195 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ชุดสายฉีดน้ำ หัวฉีด วาล์ว และยึดติด
ผนังอาคาร 

- ผงเคมีที่ใช้ เป็นสารประเภทแอมโมเนียฟอสเฟต ผสมสารพิเศษเพ่ือป้องกันการจับตัวเป็นก้อนได้
ง่าย มีจุดประสงค์เพ่ือใช้บรรจุในเครื่องดับเพลิงเคมีโดยเฉพาะ และมีประสิทธิภาพในการ
ดับเพลิงสูง ในการเสนอขอการรับรองเครื่องดับเพลิงเคมีจากวิศวกร ผู้รับเหมาะจะต้องสาธิตการ
ดับเพลิงเพ่ือแสดงประสิทธิภาพในการดิบเพลิงได้เทียบเท่ากับค่า TIS332-2537 ไม่น้อยกว่า 
Rating 6A-20B-C 

- ผู้ขายจะต้องรับประกันเครื่องดับเพลิงทุกเครื่องมีกำหนดเวลา 1 ปี 
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หมวดที ่33022 
ตู้ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinets)  

ตู้ดับเพลิง  (Fire  Hose  Cabinet ) 
ตู้ดับเพลิงต้องมีรูปร่าง ขนาด และวัสดุที่ใช้ตามที่ระบุในแบบ  และพอเหมาะที่จะบรรจุชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง
พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ  ได้ครบถ้วน  เหล็กประกอบตู้จะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. (16 BWG) เมื่อ
ประกอบตู้เสร็จแล้วก่อนพ่นสีจริง  จะต้องทำความสะอาดและเคลือบผิวด้วยน้ำยาฟอสเฟต แล้วจึงพ่นสีแดง
อบแห้ง  ฝาประตูและกรอบพับจากเหล็กขนาดเดียวกับตัวตู้  ประตูตู้จะต้องสามารถเปิดได้ 180°  การติดตั้งตู้
จะต้องติดตั้งลอย ฝัง หรือตั้งพ้น ตามท่ีระบุไว้ในแบบ 
อุปกรณ์ประกอบตู้อื่นๆ มีดังนี้ :- 
- ที่ล็อคประต ู
- บานพับประตูแบบยาวตลอด 
- ช่องกระจก สำหรับตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง  กระจกจะต้องสามารถถอดเปลี่ ยนได้ง่าย  ในกรณีที่

ถูกทุบแตกแล้ว  โดยเป็นกระจกนิรภัยแบบ  TEMPER ความหนา 4 ม.ม. 
- ช่องสำหรับให้ช่องน้ำเข้าประตูมีขนาดพอเหมาะ และมีโอริงโดยรอบช่อง 
- ตัวหนังสือแสดงชื่อ  และเลขที่กล่องอย่างชัดเจนถาวร 

 
ชุดอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิง (Hose Reel ) 
ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Recess  Swing  Fire  Hose  Reel) เป็นสายฉีดน้ำดับเพลิงสำหรับผู้ไม่ได้ผ่านการฝึก
สายสูบใหญ่  (First  Aid  Fire  Attack)  ผลิตตามมาตรฐาน  BS5274  หรือ  EN-671  เป็นสายยางขนาด 1” 
ยาว 100 ฟุต  เสริมให้แข็งแรงด้วยโครงสร้างเส้นใยดัดทำให้ไม่หักงอ  ทนความดันทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า  300 
ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 

- สายยางขนาด 1” x 100 ฟุต ผ่านการรับรองมาตรฐาน BS EN-694 
- หัวฉีดน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม หรือ Nylon Jet/Spray/Shut-off Nozzle 1” 
- ขดม้วนสายทำจากแผ่นเหล็กข้ึนรูปหนาอย่างน้อย 1.2 มิลลิเมตร พ่นสีแดง 
- แรงดันทดสอบครบชุดรวมอุปกรณ์  (Fire  Hose  Reel  Test  Pressure): 24  Bar   
- วาล์วควบคุมอัตโนมัติทำจากโลหะที่ไม่เป็นสนิม  เมื่อดึงสายฉีดออกจากกงล้อสายประมาณ  

1.5  เมตร  (5 ฟุต) วาล์วจะเปิดฉีดน้ำผ่านสายอัตโนมัติ 
- สายยางส่งน้ำต้องทนแรงดันใช้งาน  (Working  Pressure)  ได้  12  Bar  แรงดันทดสอบ 

(Test  Pressure)  ได้  24  Bar   แรงดันเมื่อแตกระเบิด  (Burst  Pressure)  ได้  42  Bar 
-   เครื่องดับเพลิง (Fire  Extinguisher) 

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งชนิด Multi-Purpose dry chemical extinguish (ABC) ขนาด 10 
ปอนด์ พร้อมเกจจ์วัดความดันได้ รับการรับรองจาก  มอก.332-2537  โดยสามารถดับเพลิงได้ไม่
ต่ำกว่า  6A:20B:C 

 
-  สายส่งน้ำดับเพลิงสำหรับ  Hose Valve  ขนาด 2.5” ยาว 30 เมตร  ตัวสายทำจาก 100% 

polyester หรือsynthetic with EPDM rubber ling  ทนแรงดันใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 250 ปอนด์ 
/ ตารางนิ้ว ทนแรงดันทดสอบ (Test Pressure) ได้ไม่ต่ำกว่า 400 ปอนด์ / ตารางนิ้ว  พร้อมข้อ
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ต่อสวมเร็วสามารถใช้กับตำรวจดับเพลิงได้พอดี  และหัวฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 2.5” เป็นแบบ  
Adjustable  Jet/Spray Nozzle  ผ่านการรับรองมาตรฐาน  UL หรือ FM  
- หัวฉีดน้ำ ขนาด 2.1/2” x 30”  พร้อมด้ามจับทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมผลิตในประเทศ 
- ขวานดับเพลิงทำจากเหล็กกล้า หนัก 6 ปอนด์ มีด้ามไม้ยาง 36 นิ้ว 
 

ชุดอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิง (Hose Rack ) 
- เป็นสายที่ถักจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สีขาว อยู่บนแผ่นยางสัง เคราะห์ (SYNTHETIC 

RUBBER LINED) ขนาด 1 ½ นิ้ว ยาว 100 ฟุต ทนแรงดันแตกระเบิดได้ไม่ต่ำกว่า 500 
PSI และทนแรงดันขณะใช้งานได้ไม่ ต่ำกว่า 250 PSI  

- หัวฉีดน้ำ สําหรับ สายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 1 ½ นิ้ ว เป็นแบบ JET/ FOG SPRAY 
NOZZLE  ทําด้วยโลหะทองเหลืองชุบโครเมียม สามารถปรับลักษณะของน้ำเป็นฝอย 
หรือ เป็นลําได้ตามต้องการ  

- หัวฉีดสําหรับสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 2 ½ นิ้ว เป็นแบบ STRAIGHT STREAM NOZZLE 
ทําด้วยโลหะทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 

 
   วาล์วควบคุม  (Ball  Valve) 
  วาล์วควบคุมแบบใช้มือเปิดเป็นชนิด Ball  Valve ทำจาก Forged brass  ผ่านการรับรองมาตรฐาน  UL/FM  
ไม่ต่ำกว่า  300 psi. 
 
ประตูน้ำดับเพลิง (Angle  Hose  Valve)  
Angle  Valve ทำจาก  Forged brass มีพวงมาลัยสีแดง ขนาด 65 mm. พร้อมข้อต่อหัวสวมเร็ว  (Angle  Hose  
Valve  with cap and chain)  ทำด้วยทองเหลือง ผ่านการรับรองมาตรฐาน  UL/FM 300 ปอนด์ / ตารางนิ้ว  
หัวต่อสายต้องมีฝาครอบพร้อมโซ่คล้องและมี Valve เปิด-ปิด ขนาด 65 mm. ประกอบอยู่ด้วย 
 
 
อุปกรณ์ลดแรงดัน (Pressure Regulating valve )  
สำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิงอุปกรณ์ลดความดันสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิงนั้น ถูกออกแบบให้นำมาใช้งานเมื่อความ
ดันของน้ำเกินกว่าที่กำหนด 
 
ในกรณีที่ความดันของน้ำฉีดเกินกว่า 100 Psi จะต้องติดตั้ง Pressure Regulating valve เพ่ือควบคุมความดัน
ไม่ให้เกินกว่า100 Psi 
 
อุปกรณ์ลดความดันต้องได้มาตรฐาน UL หรือ FM 
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หมวดที่ 33023 
วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อดับเพลิง 

 
ข้อกำหนดโดยท่ัวไป 

 วาล์ว 
สำหรับท่อเปียกทั้งหมด อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ ที่รองรับ จะต้องทำการติดตั้งในลักษณะเดียวกันกับระบบ
น้ำประปา สำหรับเปิดวาล์วเตือนวาล์วกันการไหลกลับแบบ Silent  วาล์วสำหรับระบายน้ำ และหัวระบาย
อากาศจะต้องเป็นมาตรฐาน และรองรับโดย UL & FM 
 
วาล์วที่ใช้ในระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะต้องได้รับรองโดย UL หรือ FM และต้องเป้นวาล์วประเถทที่แสดง
ตำแหน่งปิด-เปิด ( Indicating Valve) 
 
เมื่อความดันของระบบมากกว่า 175 psi จะต้องเลือกวาล์วที่สามารถทนแรงดันให้สอดคล้องกับความดันของ
ระบบ วาล์วควบคุม , วาล์วระบายน้ำ, วาล์วทดสอบจะต้องติดตั้งป้ายที่ทำด้วยโลหะ หรือ พลาสติก เพ่ือ
สะดวกในการอ้างอืงตำแหน่งและสถานะจองวาล์ว 

 
จัดหาและติดตั้งวาล์วในระบบป้องกันเพลิงไหม้ที่มีคุณสมบัติ  และลักษณะที่ถูกต้องทางด้านเทคนิค  และ
ข้อกำหนดให้เป็นไปตามแบบและรายการ  จนสามารถใช้การได้ดีและสมบูรณ์ตามท่ีต้องการ 
 
วาล์วที่ใช้สำหรับปิด หรือเปิด ที่มีได้แสดงไว้ในแบบ แต่มีความจำเป็นและทำให้ระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะต้อง
จัดหาและติดตั้งให้ด้วย 

 
วาล์วที่มีลักษณะเดียวกัน  จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน , วาล์วจะต้องเป็นแบบมีลักษณะและคุณสมบัติที่
เหมาะสมที่ใช้กับของเหลวในระบบ ,วาล์วจะต้องสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 250  PSI. (17.5 
kg/cm2) พวงมาลัยหมุนวาล์ว จะต้องใหญ่พอที่สามารถปิดวาล์วได้สนิทด้วยมือ 
 
วาล์วในระบบป้องกันเพลิงไหม้  จะต้องเป็นวาล์วที่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับระบบป้องกันเพลิงไหม้เท่านั้น 
และ/หรือ ได้รับการรับรองจาก  UL  หรือ  FM 
 
ตัววาล์วจะต้องติดตั้ง  Supervisory  Switch  หากมีการระบุไว้ในแบบ  เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบและ
แสดงการเปิดปิดของวาล์ว 
 

Butterfly  Valve  ใช้แทน  OS&Y  Gate  Valve  ได้ ยกเว้นเฉพาะทางดูดของปั๊มตามมาตรฐาน  NFPA 20 
 
การต่อท่อด้วย  Mechanical  Coupling (Groove Coupling) 
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เพ่ือให้การติดตั้งและซ่อมบำรุงเป็นไปด้วยความสะดวก ท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 2 นิ้ว ขึ้นไปจะต้องต่อเข้ากันด้วยข้อ
ต่อ ชนิด Groove Coupling ทั้งหมดยกเว้นส่วนที่ได้อนุมัติวาล์วที่มิใช่การต่อด้วยข้อต่อดังกล่าว  หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ออกแบบโดยมีรายละเอียดดังนี้ :- 

- ท่อที่ใช้ต้องเป็นท่อเหล็กดำมาตรฐาน ASTMA53 Schedule 40 หรือเทียบเท่า 
- ข้อต่อเป็นชนิดประกอบแบบ Angle-pad เป็นเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron) พ่นสีหรืออบสี

ตามมาตรฐานผู้ผลิต ภายในมีแหวนยาง (Gasket) ชนิด EPDM สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ
ระหว่าง -34oC ถึง 110 oC  

- การต่อจะต้องดำเนินตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  โดยจะต้องทำการเซาะร่องและเชื่อมต่อท่อหรือข้อ
ต่อด้วย Coupling โดยมีแหวนยาง (Gasket) ประกอบ และยึดขันให้แน่นโดยสลัก (Bolt) และ 
น๊อต (Nut) โดยแหวนยาง (Gasket) ต้องเป็นชนิดที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นเพ่ิมเติมในการประกอบ
ข้อต่อ (Non-Lubricant) 

- บริเวณห้องปั๊มให้ใช้ข้อต่อชนิด Flexible Coupling ส่วนบริเวณอ่ืน ๆ  ใช้ใช้ข้อต่อชนิด Rigid 
Coupling 

- Coupling ที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป 
และต้องได้รับการรับรองจากสถาบัน UL และ FM ที่แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 300 PSI. 

- Fitting และวาล์วต่างๆ  ให้เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ Groove coupling ที่ใช้งาน หรือสามารถ
ต่อกันได้โดยไม่มีรอยรั่วซึม 

 
 AUTOMATIC  AIR  VENT 

Automatic  Air  Vent เปน็แบบ  Direct  Acting  Float  Type,ลูกลอยและส่วนประกอบภายในทำด้วย  
Stainless  Steel ,Body and Cover ทำด้วย Cast Iron 
 

 ขนาดของท่อต่อเข้า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว), ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 PSI. 
 

ก่อนต่อเข้า Automatic  Air  Vent  จะต้องมี  Shut  Off  Valve  ประกอบอยู่ด้วย ส่วนทางด้านอากาศออก
จะต้องต่อท่อไปทิ้งไว้ ณ จุดหัวรับน้ำทิ้ง  (Floor  Drain) 
 

 Automatic  Air  Vent  จะต้องติดตั้งที่จุดสูงสุดของท่อน้ำ  และในตำแหน่งที่มีอากาศสมอยู่ในระบบท่อ
หรือตามท่ีระบุในแบบ 
GATE  VALVE 
Gate  Valve  ที่มีขนาด  ½ นิ้ว จนถึงขนาด  2  นิ้ว ทำด้วย Bronze ชนิด Outside Screw and Yoke 
(OS&Y) ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL/FM 175 PSI. หรือสามารถใช้ Ball valve ชนิด 
Gear Operate ที่ผ่านการรับรอง UL/M ไม่น้อยกว่า 250 PSI.  
 
Gate Valve ที่มีขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) และใหญ่กว่าทำด้วย Cast iron or Ductile iron body with 
Epoxy Coated และเป็นแบบ Outside screw and Yoke ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL/FM 300 PSI. 

CHECK VALVE 
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Check Valve ที่ติดตั้ งบริเวณห้องปั๊ มเป็นแบบ Spring load Check Value ชนิด Silent check valve 
สามารถติดตั้งใช้งานได้ท้ังแนวนอน และ แนวตั้งและสามารถใช้งานได้โดยล้นวาล์วไม่ติดขัด 

 
Check Valve ที่ติดตั้งบริเวณอ่ืน ๆ ขนาดตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไปให้ใช้เป็นแบบ Spring assisted single disc, 
groove end ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL/FM ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

 
Check Valve ขนาดไม่เกิน 2 นิ้วให้เป็นแบบเกลียว ทำจาก Bronze body ทนแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 200 
ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 
 
เครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
ที่ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะต้องได้มาตรฐาน และรับรองโดย    UL & FM  
 

 สวิทซ์ความดัน ( Pressure Switches ) 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL/FM300 psi. Pressure rating, actuation valve 4-8 psi., adjustable 
range 4-15 psi. 2.0Amps at 30VDC, Die-cast, tight NEMA 4  

 
 วาล์วสำหรับทดสอบ ( Test Valve ) 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวาล์วสำหรับทดสอบขนาด dia 1”  ที่ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับทุกๆ โซน
ตามแบบ 

 
 มาตรวัดความดัน ( Pressure Gages ) 

เป็นแบบเหล็กไร้สนิท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4.1/2”, STAINLESS STEEL CASE พร้อม PUSH-IN 
LEXAN WINDOW ตัวเลขสดีำ หรือแดงบนหน้าปัทม์ สีขาวอ่านได้ง่ายและชัดเจนมีสเกลทั้งปอนด์/ตารางนิ้ว 
และบาร์ช่วงสเกลเป็น 0-300 PSI หรือ 0-20 BAR ความแม่นยำให้มีความคลาดเคลื่อน +/- 1% ติดตั้งพร้อม 
PRESSURE SNUBBER, 1/4” and NEDDLE VALVE     

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งมาตรวัดความดัน 1 ตัวเหนือวาล์วเตือนอัคคีภัยแต่ละชุด  เพ่ือ
บอกความดันน้ำในระบบและอีก 1 ตัว สำหรับ Valve Manifold เพ่ือบอกความดันทางด้าน
จ่ายมาตรความดันจะต้องมีขนาดพอเหมาะและเป็นแบบที่ได้รับอนุมัติจากวิศวกร 

- จัดหาและติดตั้งมาตรความดันสำหรับ Feed Mains ใกล้ Water Flow Switches ดังแสดงใน
แบบแปลน และท่อทางดูดและทางส่งของ Fire Pump 

 Strainers  
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้ง Strainers ทาง Suction ของ Jockey Pump   
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บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่33024 
หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire  Department  Connection) 

หัวรับน้ำสำหรับตำรวจดับเพลิง  (Fire  Department  Connection) 
 เป็นหัวรับน้ำ 2 ทาง ทำจากทองเหลือง ได้มาตรฐาน  UL และ FM มีลิ้นกันน้ำกลับ (Check  
Valve) พร้อมกันอยู่ในตัว  และมีข้อต่อหัวสวมเร็วพร้อมฝาครอบ และโซ่คล้องครบชุด 
 
หัวรับน้ำจะต้องทำจาก ทองเหลือง ที่มีความคงทนแข็งแรง สามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working 
Pressure) ได้ไม่ต่ำกว่า 12 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซ็นติเมตร (175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) นอกจากนี้
จะต้องมีป้ายขนาดไม่เล็กกว่า 0.25 เมตร x 0.50 เมตร พร้อมคำว่า  “หัวรับน้ำดับเพลิง” ติดตั้งอยู่ 
ป้ายทำจากแผ่นเหล็กพ่นสีตามกรรมวิธีเช่นเดียวกับตู้เก็บสายส่งน้ำ 
 
หัวรับน้ำดับเพลิงทุกชุด จะต้องมีวาล์วกันน้ำกลับ (Check  Valve) ติดตั้งต่างหากในเส้นท่อทุกเส้น
ด้วย 
 
สำหรับตึกสูงที่มีการแบ่งระบบท่อยืนออกเป็นโซนในแนวดิ่ง จะต้องจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับ
แต่ละโซน ไม่ให้มีวาล์วปิด- เปิด ระหว่างหัวรับน้ำดับเพลิงกับระบบท่อยืน 
 
หัวรับน้ำดับเพลิงจะต้องติดตั้งอยู่ในที่ ๆ พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้ง่ายและไม่มีอุปสรรคใดๆ และอยู่
ใกล้กับหัวดับเพลิงสาธารณะ จะต้องติดตั้งใกล้ถนน โดยไม่มีสิ่งกีดขวางจากแนวรั้ว หรือวัสดุอ่ืนใด
ของอาคารข้างเคียง 
 
ในกรณีที่หัวรับน้ำดับเพลิงจ่ายให้เฉพาะบางส่วนของอาคารจะต้องจัดให้มีป้ายตัวอักษรบ่งบอกอย่าง
ชัดเจนว่าจ่ายน้ำให้กับส่วนใดของอาคาร 
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บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่33030 
วัสดุป้องกันไฟและควันลาม (FIRE BARRIER SYSTEM) 

 
 การป้องกันช่องเปิด 

การออกแบบการป้องกันช่องเปิด หมายถึง การป้องกันช่องเปิดที่เชื่อมต่อกันระหว่างห้องที่ก้ันด้วยผนัง
หรือพ้ืนระหว่างชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม โดยทำให้แบ่งส่วนอาคารสมบูรณ์ ให้ใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

  
     การอุดช่องเปิด ด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม (FIRE BARRIER SYSTEM) 
  ความต้องการทั่วไป 

เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น แก่บุคคลและทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคาร อันเนื่องมาจากการลุกลาม
ของไฟและการแพร่กระจายของควันไฟ จากบริเวณหนึ่ งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง โดยอาศัยช่องเปิดและ
ทางเดินสายไฟ จึงกำหนดให้ปิดช่องเปิดและทางเดินสายไฟ ด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม ต้อง
เป็นไปตามหัวข้อ 300-21 ของ NEC และ ASTM หรืออุปกรณ์ท่ี UL 1479 รับรอง 
 

 ขอบเขต 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลาม ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ระบุไว้ในระบบการ
กันไฟและควันลามสำหรับช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด  รวมถึง รอยต่อใดๆที่ต้องปิดเพ่ือการกันไฟและ
ควันลามแต่มิได้กำหนดในแบบ  อาทิเช่น 
- ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง พ้ืน คาน หรืออ่ืนๆ 
- ช่องท่อต่างๆซึ่งได้เตรียมไว้สำหรับการใช้ในงานติดตั้งระบบท่อหลังจากที่ได้ติดตั้งท่อไปแล้วและมี

ช่องว่างเหลืออยู่ 
- ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดท่ีเตรียมไว้สำหรับติดตั้งระบบท่อในอนาคต 
- ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดสำหรับสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือสายอ่ืนๆ ท่อร้อยสายไฟฟ้า สาย

เคเบิลหรือสายอ่ืนๆ หรือรางสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือสายอ่ืนๆ ที่มีช่องว่างอยู ่
- ช่องท่อต่างๆซึ่งได้เตรียมไว้สำหรับการใช้ในงานติดตั้งช่องท่อลม (Air Duct)  
- ช่องเปิด หรือช่องลอดสำหรับท่อลม ทั้งท่ีมีฉนวนหุ้มและไม่มีฉนวนหุ้ม  
- ภายในช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดท่ีทะลุพื้นทนไฟ ผนังทนไฟหรือเพดานทนไฟ 

 
ระบบกันไฟและควันลามสำหรับช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลุผ่าน (Through 
Penetrations) ที่มีวัสดุป้องกันไฟและควันลามเป็นส่วนประกอบ ต้องผ่านการทดสอบ ตามวิธีการ
ทดสอบของ UL 1479 (Fire Tests of Through - Penetration Firestops)  ซึ่งจะต้องมี
ความสามารถในการกันไฟลาม (F-Rating) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และวัสดุป้องกันไฟและควันลาม
ต้อง ต้องผ่านการทดสอบ ตามวิธีการทดสอบของ ASTM E-814 (Standard Test Method for Fire 
Tests of Through – Penetration Fire Stops)  

หลังการติดตั้งระบบกันไฟลามให้ติดตั้งป้ายระบุหรือฉลากถาวร โดยระบุบริษัทผู้จัดจำหน่าย, 
บริษทัผู้ติดตั้ง, ชื่อผลิตภัณฑ์, เลขที่อ้างอิง(UL test) และวันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ  
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ให้ทำการสุ่มตรวจจำนวนร้อยละ 2 ของจำนวนที่ติดตั้ง 
 คุณสมบัติของวัสดุ 

วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควันไฟ จะต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
ก. วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควันไฟ ต้องเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ได้รับรองการ

ใช้งานจากสถาบัน UL หรือ FM  ตามมาตรฐานดังต่อไปนี้  UL1479,  ASTM E 814 
ข. วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องป้องกันการลุกลามของไฟและควันไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
ค. วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องไม่เป็นพิษทั้งก่อนและภายหลังติดตั้ง 
ง.  วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องง่ายต่อการติดตั้ง และรื้อถอน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  

วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีร้อยผ่านช่องเปิดดังกล่าว 
จ. วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องมีความแข็งแรง ไม่หลุดร่อน ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเพลิงไหม้ 
ฉ. วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เมื่อ

ได้รับความร้อนสูง 
ช. วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องเกาะยึดได้ดีกับคอนกรีต, โลหะ, ไม้, พลาสติก และฉนวนหุ้ม

สายไฟฟ้า 
ซ. วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวที่จะนำมาใช้  ต้องผ่านการทดสอบอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 25 ปี 
ฌ. วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวที่จะนำมาใช้  ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง 

 
 การติดตั้งและการใช้งาน 

ก. ให้ติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควันไฟตามตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้ 
- ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของ พ้ืน ผนัง คาน ช่องชาฟท์ไฟฟ้า ช่องชาฟท์สื่อสาร 

รวมถึงแนวผนังกันไฟ (Fire walls)  
- ช่องเปิดหรือช่องลอด (Block-out or Sleeve) ที่เตรียมไว้สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า 

และระบบสื่อสาร ในอนาคต เช่น ท่อร้อยสายไฟ รางสายไฟ บัสเวย์ 
- ช่องเปิดหรือช่องลอด ระหว่างสายหรืออุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง แม้เป็นเพียงช่องเล็กน้อย

ก็ตาม 
- ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะเป็นพื้น  หรือผนัง ต้องปิดด้วยวัสดุป้องกันไฟลุกลามเป็นชนิด  FIRE 

STOPPING MORTAR  ตาม UL Test กำหนด โดยมี ROCK WOOL แทนไม้แบบ มีความ
หนาแน่น ตาม UL Test กำหนด รองไว้ด้านล่างเพ่ือเป็น SUPPORT และในกรณีช่องเปิด
กว้าง 60 เซนติเมตร ให้ใช้เหล็ก C-CHANNEL ความหนา 2.3 mm. รองรับด้านล่างอีกครั้ง
เพ่ือความแข็งแรง หรือ ใช้ FIRESTOP CAST-IN DEVICE ตามมาตราฐาน UL และผู้ผลิต 

- ในกรณีช่องเปิด/ท่อที่มีการเพ่ิม ลด สายไฟ ควรเลือกวัสดุกันไฟที่สามารถเพ่ิม ลด สายไฟ 
ได้สะดวก เช่น FIRE STOP SPEED SLEEVE หรือ FIRESTOP BRICK  

- ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง หรือพ้ืนห้อง หรือฝ้าเพดาน และระหว่างผนังที่มีท่อ 
PVC,PE,PB, Air Duct ต้องปิดด้วยวัดสุชนิด  GRAPHITE-BASED INTUMESCETN WRAP 
STRIP  ตามขนาดของท่อ ควรเลือกวัสดุให้ถูกและเหมาะสมกับขนาดของท่อนั้น ๆ  เพราะ
ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้วัสดุดังกล่าวจะขยายตัวแทนที่ ท่อพลาสติก 



  
 
 

5-131 

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

- ช่องเปิดที่เป็นลักษณะเป็นท่อมีปลอกสลีป หรือ CONDUIT  ใช้วัสดุชนิด INTUMESCENT 
ACRYLIC  IA  โดย SEAL ลึกลงไป  1 นิ้ว  ในกรณีที่เป็นพ้ืน  ส่วนที่เป็นผนังควร ปิดทั้ง  2  
ด้าน   

- ในกรณีที่ CONDUIT อยู่ในจุดที่มีการสั่นสะเทือน ควรเลือกวัสดุเป็น SILICONE  เนื่องจาก 
SILICONE เมื่อเซ็ตตัวแล้วจะมีความยืดหยุ่นไม่เหมือน INTUMESCENT ACYLIC IA  เมื่อ
เซ็ตตัวแล้วจะแข็งตัว 

ข. ก่อนการติดตั้งระบบกันไฟและควันลามทุกตำแหน่ ง ผู้รับจ้างมีหน้าที่นำเสนอ Installation 
detail drawing ระบ บ กั น ไฟ แ ล ะค วั น ล าม  (Request for Installation detail drawing 
approval) โดยแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้กันไฟและควันลาม รวมถึงรายละเอียดของวัสดุ
ทั้งหมดในระบบในช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด ประเภททะลุผ่าน(Through Penetrations)  หรือ
ช่องเปิดประเภทรอยต่องานก่อสร้าง (Construction Joint) หรือช่องเปิดประเภทรอยต่องานผนัง 
Curtain Wall และพ้ืนอาคาร(Perimeter Joints) พร้อมสำเนาเอกสารอ้างอิง (UL Test หรือ 
EJ) เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติระบบกันไฟและควันลามที่ผู้รับจ้างนำเสนอสอดคล้องกับ
ระบบกันไฟและควันลาม 

ค. การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตวัสดุหรืออุปกรณ์กำหนด และผู้ติดตั้งต้องผ่านการ
อบรมการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟจากวิศวกรของผู้ผลิต 

ง. กรรมวิธีการติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควันไฟที่จะนำมาใช้ต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน 

จ. หลังการติดตั้งระบบกันไฟลามให้ติดป้ายระบุ “ระบบกันไฟลาม ห้ามรื้อถอนหรือทำลาย หาก
เสียหายโปรดแจ้งฝ่ายบำรุงรักษาอาคาร” รวมถึงต้องมีการติดป้ายหรือฉลากถาวร ให้มีระยะห่างที่
เหมาะสมเห็นได้ชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อบริษัทผู้จัดจำหน่าย/บริษัทผู้ติดตั้ง ชื่อผลิตภัณฑ์ 
เลขที่อ้างอิงผลทดสอบ และวันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ 

ฉ. ผู้รับจ้างต้องผ่านการอบรม Firestop product verification จากผู้ผลิต และร่วมตรวจสอบกับที่
ปรึกษาควบคุมงาน 

ช. หลังการติดตั้งแล้วเสร็จตามมาตรฐานการทดสอบ UL แล้ว จะต้องทำ Firestop product 
verification โดยมีบริษัทผู้ผลิตร่วมด้วย จำนวนร้อยละ 2 ของที่ทำการติดตั้ง 
 

การป้องกันช่องเปิดในแนวระดับ (Horizontal Opening) 
ประตูทนไฟ (Fire-resisting Door)  

- ประตูทนไฟจะทำจากเหล็ก ไม้ หรือวัสดุอ่ืน ๆ ซึ่งมีไส้เป็นฉนวนหรือวัสดุที่ช่วยให้มีอัตราการทน
ไฟตามความต้องการ โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E119, ISO 834 หรือ NFPA 
251 

- ประตูทนไฟ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ดึงปิดประตูได้เอง (Self-closing Device) 
- ส่วนประกอบประตู รวมถึง วงกบ บานพับ อุปกรณ์ล็อก และอุปกรณ์ดึงประตู ปิดของประตูทน

ไฟ จะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ และ มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า อัตราการทนไฟของประตูทนไฟ
นั้นหรือผ่านการรับรองการทนไฟร่วมกับประตูทนไฟนั้น 
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- ประตูทนไฟที่ติดตั้งในเส้นทางหนีไฟที่มีจำนวนคนตั้งแต่  50 คนขึ้นไป จะต้องเปิดในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางเดียวกันกับทิศทางการหนีไฟแบบบานสวิง ยกเว้นที่กำหนดไว้ในกิจการบาง
ประเภทที่ยอมให้ใช้ประตูชนิดอ่ืนตามมาตรฐาน วสท. กรณีเป็นประตูชนิดบานคู่ที่จำเป็นต้องมี
บังใบและเปิดในทิศทางเดียวกันทั้งสองบาน ให้ที่บานประตูทั้งสองต้องมีอุปกรณ์ควบคุมการปิด
บานประตู (Door Coordinator) 

- ประตูทนไฟที่ติดตั้งในเส้นทางหนีไฟ หากจำเป็นต้องให้ประตูทนไฟนั้นเปิดตลอดเวลาในการใช้
งานปรกติ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้ประตูทนไฟเปิดค้างไว้ได้ และสามารถปิดได้อัตโนมัติ เช่น 
อุปกรณ์ยึดประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Door Holder) ซึ่งสามารถเปิดค้างได้ และสั่งปิด
ประตูอัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ หรือกรณีอาคารได้ได้ติดตั้งระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ยอมให้ใช้อุปกรณ์ยึดประตูด้วยลวดหลอมละลาย (Fusible Link) ซึ่งประตู
สามารถปิดเองเมื่อลวดหลอมละลายขาดและต้องติดตั้งสวิทซ์แบบใช้มือ เพ่ือให้คนสามารถสั่งให้
ปิดประตูปิดได้โดยสวิทซ์นั้นต้องติดตั้งห่างจากวงกบประตูนั้นไม่เกิน 1.50 เมตร 

- ประตูทนไฟ จะต้องมีช่องว่างระหว่างขอบประตูกับพ้ืนไม่มากกว่า 5 มิลลิเมตร กรณีไม่มีธรณี
ประตู และระหว่างประตูกับวงกบไม่มากกว่า 3 มิลลิเมตร หากประตูให้เพ่ือการป้องกันควัน ที่
ช่องว่างระหว่างขอบประตูกับวงกบต้องติดตั้งแถบกันควัน (Smoke Strip) 

- กรณีต้องติดตั้งธรณีประตูตามมาตรฐานนี้ เช่น บันไดที่มีการอัดอากาศ ให้ธรณีประตูมีความสูงไม่
เกิน 13 มิลลิเมตร และทั้งสองด้านต้องมีขอบที่มีความลาดเอียงอย่างน้อย 1 : 2  ยกเว้นธรณี
ประตูสูงน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ยกเว้นชั้นที่อาจมีน้ำไหลเข้าสู่อาคารหรือชั้นระดับพ้ืนดินยอมให้มี
ธรณีประตูหรือพ้ืนต่างระดับกันไม่เกิน 150 มิลลิเมตร 

- ประตูทนไฟต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าอัตราการทนไฟของผนังที่ประตูทนไฟนั้นติดตั้งหรือ
ผ่านการรับรองให้ใช้กับผนังทนไฟนั้นได้ ยกเว้นกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนตามมาตรฐานนี้ 

- ช่องมองผ่านประตู ให้ทำด้วยกระจกเสริมลวด แต่ต้องมีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 600 ตารางเซนติเมตร 
และไม่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวเกิน 400 มิลลิเมตร 

 
การป้องกันช่องเปิดในแนวดิ่ง (Vertical Opening) 
การป้องกันช่องท้ิงขยะและช่องทิ้งผ้า (Garbage Chute and Laundry Chute) 

- ผนังโดยรอบของช่องทิ้งขยะและช่องทิ้งผ้า จะต้องมีผนังโดยรอบที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 
ชั่วโมง 

- บานเปิดของช่องท่อทิ้งขยะและช่องทิ้งผ้า ต้องทำด้วยวัสดุที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าอัตรา
การทนไฟของผนังโดยรอบช่องท้ิงขยะ และช่องทิ้งผ้า 

- ห้องโถงหน้า ช่องทิ้งขยะและช่องทิ้งผ้า จะต้องมีผนังโดยรอบที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 
ชั่วโมง 

- ช่องเปิดหรือประตูของห้องโถงหน้า ช่องทิ้งขยะ และช่องทิ้งผ้า จะต้องเป็นวัสดุทนไฟและมีอัตรา
การทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
 

การป้องกันรอยต่อในระบบการแบ่งส่วนพื้นที่ (Fire Stopping and Linear Gap Sealing) 
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ให้ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลาม ที่รอยต่อหรือระหว่างพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ และเพดานทนไฟ โดยใช้วัสดุป้องกัน
ไฟลามให้เหมาะสมกับรอยต่อชนิดต่าง ๆ ตามรูปแบบการติดตั้งที่ผ่านการทอสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ โดย
ไม่ทำให้ความสามารถในการทนไฟของพ้ืนที่ทนไฟ ผนังทนไฟ หรือเพดานทนไฟนั้นลดน้อยลง ทั้งนี้วัสดุ
ป้องกันไฟลามดังกล่าวต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าพื้น ผนัง และเพดานนั้น ๆ 
 

 
รูปที่ 2.6.1  การป้องกันรอยต่อในระบบการแบ่งส่วนพื้นที่ 

 
บันได  

- บันไดที่เชื่อมต่อเนื่องตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไปต้องมีการปิดล้อม ด้วยอัตราทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
ส่วนกรณีอ่ืนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ยกเว้น บันไดระหว่างชั้นระดับพื้นดินกับชั้นลองหรือบันไดที่อยู่
ในโถงสูงที่มีการป้องกันตามข้อ 2.6.3.6  

- ประตูทางเข้าช่องบันได้ต้องเป็นประตูทนไฟ และมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าอัตราการทนไฟของ
ผนังที่ประตูนั้นติดตั้งหรือผ่านการรับรองให้ใช้กับผนังทนไฟนั้นได้ 

- ช่องเปิดของช่องบันไดที่สมารถมีได้ ดังนี้ 
• ประตูเข้าออกจากบันไดเพ่ือใช้ในการหนีไฟ 
• ช่องเปิดและช่องท่อสายไฟสำหรับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
• ช่องเปิดและช่องท่อหรือสายไฟที่ใช้ประโยชน์สำหรับบันไดนั้น 

- บันไดเลื่อน (Escalator) หรือบันไดที่ไม่มีผนังโดยรอบ จะต้องติดตั้งแผงป้องกันควันไฟโดยรอบ
ช่องเปิดที่เพดาน โดยความลึกของแผงป้องกันควันไฟจะต้องมี่ต้อยกว่า 450 มิลลิเมตร จากใต้
เพดาน และแผงป้องกันควันจะต้องทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟและติดตั้งหัวกระจ่ายน้ำดับเพลิง
โดยรอบช่องเปิด โดยแต่ละหัวห่างกันไม่เกิน 1.80 เมตร หรือให้ติดตั้งฟินท์กั้นระหว่างหัวกระจาย
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น้ำดับเพลิง ถ้าห่างกันน้อยกว่า 1.80 เมตร และหัวกระจายน้ำดับเพลิงต้องห่างจากแผงป้องกัน
ควันไม่เกิน 300 มิลลิเมตร บันไดเลื่อนไม่ให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหนีไฟ ยกเว้นกำหนดเป็น
อย่างอ่ืนในมาตรฐานนี้ 

 

 
รูปที่ 2.6.2 การติดตั้งแผงป้องกันควันไฟ และหัวกระจายน้ำดับเพลิงโดยรอบช่องเปิดของบันไดเลื่อน 

 
ช่องลิฟต์ 

- ช่องลิฟต์จะต้องมีผนังโดยรอบ รวมทั้งประตูลิฟต์ที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และ
ประตูลิฟต์ต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ยกเว้น ห้องโถงลิฟต์ ผนังโดยรอบของโถง
ทางเข้ามีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

- ในกรรีที่ใช้โถงลิฟต์เป็นผนังทนไฟ ประตูของโถงลิฟต์ ต้องเป็นประตูทนไฟที่มีอัตราการทนไฟไม่
น้อยกว่าอัตราการทนไฟของผนังที่ประตูนั้นติดตั้ง หรือผ่านการรับรองให้ใช้กับผนังทนไฟนั้นได ้

- ระดับพื้นหน้าโถงลิฟต์จะต้องสูงกว่าบริเวณข้างเคียงไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร เพ่ือป้องกันน้ำไหล
เข้าช่องลิฟต ์

 
ช่องเปิดโล่งระหว่างชั้นหรือโถงสูง (Atrium) 

- ช่องเปิดพ้ืนหรือโถงสูงในอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ต้องเป็นอาคารที่ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
อัตโนมัติตลอดทั้งอาคารเท่านั้น และต้องติดตั้งระบบระบายควันไฟที่เพดานของโถงสูง และระบบ
เติมอากาศที่ระดับพื้นของโถงสูงนั้น ตาม วสท. -3009 มาตรฐานระบบควบคุมควันไฟ 

- ที่เพดานโถงสูง จะต้องมีผนังป้องกันควันไฟที่สามารถกักเก็บควัน (Smoke Reservior) โดยมี
ความลึกไม่น้อยกว่าตามวิธีคำนวณตามมาตรฐาน วสท. แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยรอบ และ
สามารถป้องกันการแพร่กระจายของควันไฟในอาคารชั้นบน ทำให้ผู้อาศัยในอาคารชั้นบนมีเวลา
เพียงพอในการอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย 

การป้องกันช่องเจาะทะลุพื้นที่จากงานต่าง ๆ 
การป้องกันท่อลม (Air Duct) 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

- การป้องกันท่อลมที่ไม่ใช้งานในขณะเกิดอัคคีภัย ณ จุดที่ท่อลมที่ไม่ใช้งานในขณะเกิดอัคคีภัย 
ผ่านทะลุพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ หรือเพดานทนไฟ ให้ติดตั้งลิ้นกันไฟที่ผ่านการทดสอบจากสถาบัน
ที่เชื่อถือได้ ที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า พ้ืน ผนัง และเพดานนั้น และให้ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟ
ลามในช่องเปิดระหว่างพ้ืนผิวภายนอกของท่อลมกับพันทนไฟ ผนังทนไฟ หรือเพดานทนไฟ ตาม
รูปแบบการติดตั้ง โดยไม่ทำให้อัตราการทนไฟของพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ หรือเพดานทนไฟนั้นลด
น้อยลง 
 

 
รูปที่ 2.6.3  การป้องกันท่อลมที่ไม่ได้ใช้งานผ่านผนังทนไฟขณะเกิดอัคคีภัย 

 
- การป้องกันท่อลมที่ใช้งานในขณะเกิดอัคคีภัย ณ จุดที่ท่อลมที่ใช้งานในขณะเกิดอัคคีภัยผ่านทะลุ

พ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ หรือเพดานทนไฟ ให้ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลามในช่องเปิด ระหว่างพ้ืนผิว
ภายนอกของท่อลมกับพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟหรือเพดานทนไฟ ตามรูปแบบการติดตั้งโดยไม่ทำให้
อัตราการทนไฟของพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ หรือเพดานทนไฟนั้นลดน้อยลง 
 

หมายเหตุ  ระบบท่อลมที่ใช้งานขณะเกิดอัคคีภัย ต้องได้รับการทดสอบจากสถานบันที่เชื่อถือได้ว่า ระบบท่อ
ลมต้องมีความสามารถในการไฟ ไม่สูญเสียรูปทรงและสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ในขณะ
เกิดอัคคีภัยไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที (ตัวอย่างมาตรฐานคือ BS 476 : Part 24) 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 
รูปที่ 2.6.4 การป้องกันท่อลมที่ใช้งานขณะเกิดอัคคีภัย 

 
การป้องกันรางเดินสายไฟฟ้า (Cable Tray) 
ให้ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลามในช่องเปิดระหว่างพ้ืนผิวภายนอกของรางเดินสายกับพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ หรือ
เพดานทนไฟ ตามรูปแบบการติดตั้ง โดยไม่ทำให้อัตราการทนไฟของพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ หรือเพดานทนไฟ
นั้นลดน้อยลง 
 

 
 

รูปที่ 2.6.5 การป้องกันรางเดินสายไฟฟ้าผ่านผนังทนไฟ 
 
การป้องกันท่อพลาสติก (Plastic Pipe) 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ให้ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลามชนิดขยายตัว (Intumescent) ในช่องเปิดระหว่างพ้ืนผิวภายนอกของท่อพลาสติก
กับพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ หรือเพดานทนไฟ หรือติดตั้งปลอกสวม (Pipe Collar)  ที่มีวัสดุป้องกันไฟลามชนิด
ขยายตัวบนผิวของพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟหรือเพดานทนไฟ ตามรูปแบบการติดตั้งโดยไม่ทำอัตราการทนไฟของ
พ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ หรือเพดานทนไฟนั้นลดน้อยลง 

 
รูปที่ 2.6.6  การป้องกันท่อพลาสติกผ่านผนังทนไฟ 

 
 
 
การป้องกันท่อโลหะ (Metal Pipe) 
ให้ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลามในช่องเปิดระหว่างพ้ืนผิวภายนอกของท่อโลหะ กับพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟหรือ
เพดานทนไฟ ตามรูปแบบการติดตั้ง โดยไม่ทำให้อัตราการทดไฟของพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ หรือ เพดานทนไฟ
นั้นลดน้อยลง 
 

 
รูปที่ 2.6.7  การป้องกันท่อโลหะผ่านพ้ืนทนไฟ 

การป้องกันท่อชนิดอื่น ๆ 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ท่อชนิดอ่ืนที่ผ่านทะลุพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ หรือ เพดานทนไฟ ให้ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลามชนิดขยายตัว 
(Intumescent) ในช่องเปิดระหว่างพ้ืนผิวภายนอกของท่อนั้น ๆ กับพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ หรือเพดานทนไฟ 
ตามรูปแบบโดยไม่ทำให้อัตราการทนไฟของพ้ืนทนไฟ ผนังทนไฟ หรือเพดานทนไฟนั้นลดน้อยลง 

 
 

รูปแสดงการป้องกันท่อโลหะหุ้มฉนวนผ่านพื้นทนไฟ 
หมวดที ่33040  

การทดสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบดับเพลิง 
 
        รายละเอียดทั่วไป 
  
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน  วัสดุ  เครื่องมืออุปกรณ์  อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น  เพ่ือการทดสอบที่

แสดงในแบบแปลน และระบุไว้ในที่นี้จนงานเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้  

- ระบบทั้งหมดที่เป็นส่วนของงานระบบดับเพลิงจะต้องทำการทดสอบ  โดยมีที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานร่วมอยู่
ด้วย  ก่อนที่จะทำการกลบ  ถม  หรือสร้างสิ่งอ่ืนทับหรือปิดบัง  

- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อบกพร่องเนื่องจากการทดสอบ 

- เครื่องมืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  อุปกรณ์ควบคุม  และท่อจะต้องทำการทดสอบตามโค๊ดและมาตรฐานที่ได้
ออกแบบไว้  

- เมื่อทำการทดสอบจนเป็นที่พอใจของเจ้าของงานแล้วผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดท่อเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆทั้งหมดตามคำแนะนำของวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  
 

การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิงภายในอาคาร 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

การทดสอบ หมายถึงการทดสอบระบบท่อน้ำด้วยกำลังอัดของน้ำ  ในระหว่า งการติดตั้งและภายหลังการ
ติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิงแล้ว รวมถึงการล้างท่อน้ำภายหลักการติดตั้งด้วยเครื่องสูบน้ำดับเพลิง หรือเครื่อง
สูบน้ำธรรมดา 
 
การล้างท่อ 
- ท่อน้ำทั้งหมดภายหลังการติดตั้ง จะต้องล้างท่อด้วยอัตราการไหลของน้ำที่กำหนดในตารางอัตราการไหล

ของน้ำล้างท่อ 
- ท่อน้ำที่ต่อจากระบบท่อน้ำดับเพลิงนอกอาคารไปยังระบบท่อยืน หรือระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงภายใน

อาคาร จะต้องได้รับการล้างท่อก่อนการต่อระบบเช่นเดียวกัน 
- การล้างท่อจะต้องทำจนแน่ใจว่าภายในท่อน้ำปราศจากสิ่งสกปรกใด ๆ  แล้ว 
- อัตราไหลของน้ำน้อยที่สุดในการล้างท่อ จะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในตารางหรือความเร็วของน้ำจะต้องไม่

น้อยกว่า 3 เมตรต่อวินาที )10 ฟุตต่อวินาที 
 
 

การทดสอบระบบท่อน้ำ 
ระบบท่อน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบด้วยความดันของน้ำ โดยอัดน้ำเข้าไปในระบบ
ท่อทั้งหมดด้วยความดันไม่น้อยกว่า 1,378 กิโลปาสกาล (200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เป็นเวลา 2 ชั่ วโมง หรือ
เพ่ิมความดันขึ้นอีก 355 กิโลปาสกาล (50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ในกรณีที่ความดันใช้งานของระบบเกินกว่า 
1,033 กิโลปาสกาล (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ระบบท่อยืนทั้งหมดจะต้องไม่มีการรั่วซึมของน้ำปรากฏให้เห็น 
ค่าความดันทดสอบให้วัดที่จุดต่ำสุดของระบบท่อยืน หรือจุดต่ำสุดของแต่ละโซนที่ทำการทดสอบ 
ท่อส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับน้ำดับเพลิงและ Check  Valve จะต้องได้รับการทดสอบด้วยความดันน้ำ
เช่นเดียวกัน และต้องได้รับการล้างท่อด้วยปริมาณน้ำที่กำหนดก่อนติดตั้งหัวรับน้ำเข้ากับระบบท่อ 

 
ตาราง  อัตราการไหลของน้ำที่ใช้ในการล้างท่อ 

ขนาดท่อ 
มิลลิเมตร (นิ้ว) 

อัตราการไหลของน้ำ 
เหนือส่วนบนสุดของผนัง (มิลลิเมตร) 

100 (4) 1,576(390) 
150(6) 3,331(880) 
200(8) 5,905(1,560) 
250(10) 9,235(2,550) 
300(12) 13,323(3,250) 

 
การฆ่าเชื้อโรค ( Chlorination ) และทำความสะอาด 
ถังเก็บน้ำดับเพลิงทุกถั งจะต้องทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน   โดยใช้ความเข้มข้น  ( 
Concentration ) 100 มก./ลิตร  แล้วทิ้งไว้  24  ชั่วโมง  จนเหลือ  Free  Residual  Chlorine  0.3  มก./
ลิตร   แล้วล้างด้วยน้ำจนได้ความเข้มข้นตามต้องการ 
การทดสอบ  Free  Residual  Chlorine  จะต้องทำตามมาตรฐานข้อกำหนดของ  WPCF. 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 
การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง 
ทั่วไป 
วัตถุประสงค ์
การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารนี้ จะกล่าวถึงการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
สำหรับการป้องกันอัคคีภัยในอาคารและสถานประกอบการ เพ่ือให้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในอาคารอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และยังใช้ได้เม่ือถึงคราวจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันอัคคีภัย 
 
 
ขอบเขต 
ขอบเขตของมาตรฐานนี้ก็เพ่ือให้มีการเตรียมการที่เหมาะสม สำหรับการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจากเพลิงที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร รวมถึงการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการ 
 
การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารและสถานประกอบการ 
เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 
การตรวจสอบประจำเดือน 
- ชนิดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือติดถูกต้อง ตามประเภทของเชื้อเพลิงหรือไม่ 
- มีสิ่งกีดขวางหรือติดตั้งในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากหรือไม่ สังเกตเห็นได้ง่ายหรือไม่ 
- ตรวจสอบกรณีท่ีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่มีมาตรวัดความดันว่าความดันยังอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ 
- ดูสภาพอุปกรณ์ประกอบว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่ 

 
การทดสอบ 
ทุก ๆ  5 ปี  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือจะต้องทดสอบการรับความดัน (Hydrostatic Test) เพ่ือพิจารณาว่า
ยังสามารถใช้งานได้หรือไม ่
 
หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire department connection) 
- หัวรับน้ำดับเพลิงจะต้องเห็นและเข้าถึงโดยง่ายตลอดเวลา 
- หัวรับน้ำดับเพลิงควรจะได้รับการตรวจสอบเดือนละหนึ่งครั้ง 
- ตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิงว่าฝาครอบหรือปลั๊กอยู่ครบ หัวต่อสายรับน้ำอยู่ในสภาพดี ลิ้นกันกลับอยู่ใน

สภาพดี ไม่มีน้ำรั่วซึม 
 

 
สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) 

- ตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดเดือนละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิง อยู่ครบและอยู่ในสภาพดี 
- ตรวจสอบสายฉีดน้ำดับพลิงแบบพับแขวน (House Racks) หรือแบบม้วนสาย (Hose Reels) และหัวฉีด 

(Nozzles) ว่าอยู่ในสภาพไม่เสียหาย 
- วาล์วควบคุม จะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีน้ำรั่วซึม 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 
 
 
 

ตารางสรุปการตรวจสอบ, การทดสอบและการบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ในระบบป้องกันอัคคีภัย 
อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย วิธีการ ระยะเวลา 

1. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
- ขับด้วยเครื่องยนต ์
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
- เครื่องสูบน้ำ 

 
- ทดสอบเดินเครื่อง 
- ทดสอบเดินเครื่อง 
- ทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความ

ดัน 

 
ทุกสัปดาห์ 
ทุกเดือน 
ทุกปี 

2. หัวรับน้ำดับเพลิง 
(Fire department connections) 
- หัวดับเพลิง 

 
 

ตรวจสอบ 

 
 
ทุกเดือน 

3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร  
(Hydrants) 
- หัวดับเพลิง 

 
 
- ตรวจสอบ 
- ทดสอบ (เปิดและปิด) 
- บำรุงรักษา 

 
 
ทุกเดือน 
ทุกปี 
ทุก 6 เดือน 

4. ถังน้ำดับเพลิง 
- ระดับน้ำ 
- สภาพถังน้ำ 

 
ตรวจสอบ 
ตรวจสอบ 

 
ทุกเดือน 
ทุก 6 เดือน 

5. สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 
(Hose and Hose Station) 
- สายฉีดน้ำและอุปกรณ์ 

 
 
ตรวจสอบ 

 
 
ทุกเดือน 

6. ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง 
(Sprinkler System) 
- Main drain 
- มาตรวัดความดัน 
- หัวกระจายน้ำดับเพลิง 
- สัญญาณวาล์ว 
- สวิตซ์ตรวจการไหลของน้ำ 
- ล้างท่อ 
- วาล์วควบคุม 

 
 
- ทดสอบการไหล 
- ทดสอบค่าความดัน 
- ทดสอบ 
- ทดสอบ 
- ทดสอบ 
- ทดสอบ 
- ตรวจสอบซีลวาล์ว 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ล็อกวาล์ว 
- ตรวจสอบสวิตซ์สัญญาณ ปิด -เปิด

วาล์ว 

 
 
ทุก 3 เดือน 
ทุก 5 ปี 
ทุก 50 ปี 
ทุก 3 เดือน 
ทุก 3 เดือน 
ทุก 5 ปี  
ทุกสัปดาห์ 
ทุกเดือน 
ทุก 3 เดือน 

หมวดที ่33070 
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 SANITARY & FIRE PROTECTION SYSTEM         
  

1.ข้อกำหนดทั่วไป 
รายชื่อวัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้ ถือว่าได้รับการยอมรับ และมีคุณภาพที่ต้องเลือกใช้สำหรับ

โครงการ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้กำหนดไว้ การเสนอผลิตภัณฑ์อ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ต้อง
แสดงเอกสารรายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ พร้อมตารางเปรียบเทียบถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่
เสนอกับรายละเอียดที่กำหนดไว้ เพ่ือขออนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบให้มีคุณภาพเทียบเท่า 

2. รายช่ือผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  
ระบบสุขาภิบาล (SANITARY SYSTEM) 
 
2.1 COLD WATER PUMP, PACKAGED BOOSTER PUMP 
 GRUNDFOS, AMERICAN MARSH, CNP, SPP, WILO, PEERLESS, KBL, ARMSTRONG 
2.2 GATE VALVE, GLOBE VALVE, BALL VALVE 
 CRANE, TYCO, FIVALCO, HATTERSLEY, HOFFER, VALOR, Honeywall, VALTEC, KITZ, NIBCO,  
 WATTS, MUELLER 
2.3 BUTTERFLY VALVE 
 CRANE, FIVALCO, HATTERSLEY, HOFFER, VALOR, Honeywall, VALTEC, BELVEN, NIBCO,  
 WATTS, MUELLER 
2.4 CHECK VALVE 
 VAL-MATIC, CRANE, HATTERSLEY, HOFFER, VALOR, Honeywall, VALTEC, KITZ, FIVALCO,  
 NIBCO, MUELLER 
2.5 WATER STRAINER 
      CRANE, HATTERSLEY, HOFFER, FIVALCO, VALOR, Honeywall, VALTEC, KITZ, NIBCO, WATTS,  

MUELLER 
2.6 FLEXIBLE CONNECTOR, VIBRATION ISOLATOR 
 MASON, TOZEN, HOFFER   
2.7 PRESSURE GAUGE 
 TRERICE, WIKA, JUMO, HOFFER, WINTERS, WEISS, WEKLER 
2.8 AUTOMATIC AIR VENT VALVE 
      FIVALCO, VAL-MATIC, HOFFER, CRISPIN, VALTEC, METRAFLEX, WEFLO, WATTS ACV 
2.9 FLOW SWITCH, SUPERVISORY SWITCH, PRESSURE SWITCH 
 MC-DONELL, SYSTEM-SENSOR, POTTER-ELECTRIC, JOHNSON CONTROL, WEFLO, WATTS 
2.10 PRESSURE REGULATING VALVE, FLOAT VALVE, PRESSURE REDUCING VALVE 
 SINGER, OCV, CLAYTON, MUESCO, Zurn Wilkins, HOFFER, WEFLO, BERMAD, WATTS 
2.11 ROOF DRAIN, FLOOR DRAIN, FLOOR CLEANOUT, MANHOLE COVER 
 KNACK, WENCO, TCP, MCHH   
2.12 PVC. PIPE 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 THAI PIPE, SCG 
2.13 HDPE PIPE 
 TAP, UHM, TGG, AGRU, GF     
2.14 PP-R PIPE / PP-RCT 
 FUSIOTHERM, BANNINGER, GEORG FISCHER, WEFATHERM, POLOPLAST, KELEN, COESTHERM,      
 DEZAND, THAI PPR 
2.15 BLACK STEEL PIPE, GALVANIZED STEEL PIPE 
 SPS, FIREX, SAHA THAI, PACIFIC PIPE, Samchai (TUS)  
2.16 CONTROL VALVE AUTOMATIC 
 CLACK, FLECK, CULLIGAN    
2.17 WATER TANK, WASTEWATER TREATMENT TANK 
 BIOTECH, PREMIER PRODUCTS, SAN-PAC, BIOCLEAN, AQUA, AQUA LINE, DOS, 
 WATER TREAT 
2.18 ELECTRIC WATER HEATER 
 RHEEM, STIEBEL, EVERHOT, A.O. SMITH, DUX, HEISMANN  
2.19 HEAT PUMP / HOT WATER STORAGE TANK 
 ECOTECH, PAC, ENERGY MASTER  
2.20 FLOATLESS SWITCH 
 OMRON, NATIONAL  
2.21 WATER METER 
 THAI AICHI, ASAHI, KENT, ITRON 
2.22 SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP, SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMP 
 GRUNDFOS, WILO, AMERICAN MARSH, CNP, SPP, WASSER, TSURUMI, SHIN MAYWA 
2.23 COLOR 
 TOA, JOTUN 
2.24 SWIMMING POOL, WATER FEATURE SYSTEM 
 S.NAPA, POOL&SPA, iWATER 
2.25 SWIMMING POOL PUMP, FILTER, SALT CHLORINATER 
 HAYWARD, ASTRAL POOL, JESTA, PENTAIR, CALPEDA 
2.26 GAS LPG SYSTEM 
 WORLD GAS, TOPGAS, BLU-GAS 
2.27 FOOT VALVE 
 VAL-MATIC, SOCLA, HOFFER, FIVALCO, VALTEC, Crispin, WEFLO 
 
ระบบป้องกนัอัคคีภัย (FIRE PROTECTION SYSTEM) 
2.28 FIRE PUMP 
 AMERICAN MARSH, SPP, GRUNDFOS, WILO, PEERLESS, KBL, ARMSTRONG, NAFFCO 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

2.29 FIRE PUMP CONTROLLER 
 MASTER, FIRETROL, TORNATECH, CUT-FIRE 
2.30 JOCKEY PUMP 
 GRUNDFOS, WILO, KBL, MTH, PEERLESS, ARMSTRONG, CNP, NAFFCO 
2.31 JOCKEY PUMP CONTROLLER 
 MASTER, FIRETROL, TORNATECH, CUT-FIRE 
2.32 DIESEL ENGINE 
 CLARKE, CUMMINS, CATERPILLAR  
2.33 GATE VALVE, GLOBE VALVE, BALL VALVE (UL/FM) 
 NIBCO, TYCO, VICTAULIC, FIVALCO, WEFLO, MECH, SHIELD     
2.34 BUTTERFLY VALVE (UL/FM) 
 NIBCO, TYCO, FIVALCO, WEFLO, MECH, SHIELD 
2.35 CHECK VALVE (UL/FM) 
 VAL-MATIC, NIBCO, VICTAULIC, FIVALCO, WEFLO, MECH, SHIELD 
2.36 WATER STRAINER 
 CRANE, HATTERSLE, HOFFER, VALOR, VICTAULIC, HONEY WELL, METRAFLEX, NIBCO, FIVA,  
 MECH, SHIELD  
2.37 PRESSURE GAUGE 
 TRERICE, WIKA, JUMO, HOFFER, WINTERS, WEISS, WEKLER 
 
2.38 AUTOMATIC AIR VENT VALVE 
 CRISTPN, VAL-MATIC, FIVALCO, HOFFER, VALTEC, METRAFLEX, WEFLO 
2.39 FLOW SWITCH, ALARM VALVE, SUPERVISORY SWITCH, PRESSURE SWITCH 
 MC-DONELL, TYCO, POTTER-ELECTRIC, VICTAULIC, System Sensor, WEFLO, FESCO 
2.40 PRESSURE REGULATING VALVE, FLOAT VALVE, PRESSURE REDUCING VALVE 
      SINGER, OCV, CLAYTON, MUESCO, Zurn Wilkins, HOFFER, DOROT, WATTS ACV, BERMAD 
2.41 BALL VALVE 
 NIBCO, GIACOMINI, Crane, MECH, SHIELD, MUELLER 
2.42 FOOT VALVE 
 VAL-MATIC, SOCLA, HOFFER, FIVALCO, VALTEC, Crispin, WEFLO 
2.43 FLOW METER 
 EAGLE EYE, GLOBAL-VISION, GERAND, BLUE-WHITE 
2.44 FIRE DEPARTMENT CONNECTION, HOSE VALVE, ROOF HYDRANT 
 GIACOMINI, POTTER – ROEMER, ELKHART, FIVALCO, Change Der, DIXON POWHATAN, B.H. 
 
2.45 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 FIRE BLOCK, BADGER, KIDDE, ZEROFIRE, GUARDIAN, TOTAL FIRE, IMPERIAL, NAFFCO, 
RCHER 

2.46 FIRE HOSE REEL 
       MOYNE, EVERSAFE, ZERO FIRE, SPARK, TOTAL FIRE, SRI, AUGUS, ARCHER, SHIELD 
2.47 FIRE HOSE 
         POWHATON, POTTER – ROEMER, FLEXLINE, 5 ELEM, MAGMEX 
2.48 AUTOMATIC SPRINKLER 
         TYCO, VIKING, VICTAULIC, TUNA, FESCO, SHIELD 
2.49 FIRE BARRIER SYSTEM 
         ASTRO FLAME, TREMCO, HILTI, 3M, ABESCO, STI 
2.50 MECHANICAL COUPLING 
       JINAN MEIDE, VICTAULIC, SHURJOINT, GRINNELL 
2.51 FLEXIBLE CONNECTOR, VIBRATION ISOLATOR 
 MASON, TOZEN, HOFFER  
2.52 PRE-ACTION 
       TYCO, VICTAULIC, Viking,  
2.53 FM-200/NOVEC-1230 
      JANUS, SIEMENS, NOTIFIER, THORN, WEFLO, KIDDE, LUKE ALEXANDER 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 6 วิศวกรรมงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 

 สารบัญ 
                                        

SECTION 41000  ขอบเขตงานและข้อกำหนดทั่วไป 
หมวดที่ 41010  ขอบเขตงาน  
หมวดที่ 41020  รายละเอียดทั่วไป 

 
SECTION 42000 ระบบวิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

รายการประกอบแบบ 

 หมวดที่ 42010   เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
 หมวดที่ 42020  เครื่องทำน้ำเย็น 
 หมวดที่ 42030  เครื่องสูบน้ำ 
 หมวดที่ 42040  คูลลิ่งทาวเวอร์  
 หมวดที่ 42050  เครื่องส่งลมเย็น  
 หมวดที่ 42060  พัดลมระบายอากาศ  
 หมวดที่ 42070  ระบบส่งลมและอุปกรณ์  
 หมวดที่ 42080  ฉนวนหุ้มท่อลม  
 หมวดที่ 42090  ท่อน้ำและการติดตั้ง  
 หมวดที่ 42100  วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ 
 หมวดที่ 42110  ฉนวนหุ้มท่อน้ำ 
 หมวดที่ 42120  การปรับคุณภาพน้ำ  
 หมวดที่ 42130  ระบบไฟฟ้า (Electrical System)  
 หมวดที่ 42140  อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ  
 หมวดที่ 42150  การทำความสะอาดและการตบแต่ง 
 หมวดที่ 42160  การปรับแต่งระบบฯ และการทดสอบการใช้งาน  
 หมวดที่ 42170  การป้องกันไฟ และควันลาม  
 หมวดที่ 42180  การสั่นสะเทือน และเสียง 
 หมวดที่ 42190  การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี  
 หมวดที่ 42200  ระบบจัดการอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น (CPM)   
 หมวดที่ 42210  ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ  
 หมวดที่ 42220  รายการผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 6 วิศวกรรมงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 

 SECTION 41000 ขอบเขตงานและรายละเอียดทั่วไป 

หมวดที ่41010 
ขอบเขตงาน 

1. ขอบเขตงาน  
  รายละเอียดประกอบแบบนี้คลอบคลุมถึงรายละเอียดการจัดหา,การติดตั้ง, testing,  
commissioning และการซ่อมบำรุง งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รายละเอียดงานประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันโดยลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าของงานว่างานต่างๆ  ทั้งหมดที่ติดตั้งนั้น 
ปราศจากข้อบกพร่องใดๆ  ทั้งสิ้นและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชิ้นเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ทุก
ประการ  

 (2) ถ้าภายในระยะเวลา 2 ปี  หลังจากวันรับรองท่ีแล้วเสร็จสมบูรณ์  ถ้ามีข้อบกพร่องเกิดข้ึน  
  เนื่องจากงานฝีมือหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เกิดชำรุดผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขตลอดจนการ  
  เปลี่ยนวัสดุให้เรียบร้อย  โดยไม่คิดจ่ายใดๆ  ทั้งสิ้นจากเจ้าของงาน  

(2) หากพ้นเวลาที่กำหนดให้แล้วผู้รับจ้างยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะจ้างผู้อื่นมา 
ดำเนินการ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  

 
2.  ขอบเขตงานอ่ืน ๆ ท่ัวไป  
        ขอบเขตของงานทั่วไป 

2.1 จัดหา และติดตั้งเครื่องจักรกลของระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ขนาดไม่เล็กกว่าที่    
 กำหนดไว้ในแบบแปลน และรายการ  พร้อมอุปกรณ์ และส่วนประกอบ อ่ืนๆ ที่จำเป็นต้องใช้จนงาน 
 เสร็จสมบูรณ์ผ่านการทดสอบ ใช้งานได้ตามจุดประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตรวจแบบแปลนสถาปนิก  แบบไฟฟ้า แบบโครงสร้าง แบบระบบป้องกัน 
 อัคคีภัยแบบประปา แบบงานตกแต่งภายใน ฯลฯ  ที่เก่ียวข้องรวมทั้งการตรวจสถานที่ ติดต้ัง  (ถ้า 
 เห็นว่าจำเป็น) และทำการสำรวจระบบที่กล่าวมา ที่จะใช้กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ระบบปรับ 
 อากาศ ระบายอากาศ ก่อนดำเนินการจัดหา และติดตั้ง ผู้ว่าจ้างต้องประสานงานกับ ผู้รับ 

   จ้างงานงานอื่น ๆ  ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการติดตั้งจนสามารถใช้งานเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอบเขตของงานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้ 

• ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

• ระบบกระจายลมเย็น 

• แท่นเครื่องของเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง 

• ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ดับเพลิง 

• ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
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• ระบบ CHILLER PLANT MANAGER 

• ตู้  Motor Control  Center ( MCC ) 

• ตู้  Central Control  Panel ( CCP ) 

• มอเตอร์ไฟฟ้า และตู้ควบคุม ( Localized  Switch  Board ) 

• งานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ได้แก่ การเจาะ, ปะ, อุด, โครงเหล็กแขวนเครื่อง, วงกบไม้สำหรับท่อ
ลมผ่านผนัง, งานวงกบของตะแกรงลม และพัดลม ต่างๆ ฯลฯ 

2.3 ขอบเขตงานที่เก่ียวข้องกับงานโครงสร้างสถาปัตย์ 
• Grille, Louver บนผนังด้านนอกอาคารเป็นงานผู้รับจ้างงานสถาปัตย์ ส่วน Plenum ต่อกับ  
 Grille และการปิดรอยต่อเป็นงานของผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ ยกเว้นแต่จะระบุ เป็นอย่าง 
 อ่ืนในแบบ 
• Grille ด้านนอกที่ติดกับห้อง AHU. Grille บนผนังเป็นงานของผู้รับจ้างงานสถาปัตย์ ส่วนผนัง 

ที่ไม่ได้ใช้ (ส่วนที่เหลือจากการทำ Plenum, Damper) ให้ผู้รับจ้างงานระบบปรับอากาศ
ดำเนินการปิดด้วยฉนวน Close Cell หนา 1 นิ้ว และปิดทับด้วยแผ่นยิบซั่มหนา 9 มม. 

2.4 ขอบเขตของงานที่เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้า 
• Chiller :  ตู้  Starter  ของ  Chiller,  Circuit  Breaker,  สายควบคุม  และสายไฟฟ้ากำลัง 
 จาก Starter  ไปยัง  Chiller  และการเข้าสายในตู ้ Starter  เป็นงานของผู้รับจ้างระบบปรับ 
 อากาศส่วนสายไฟฟ้ากำลังจากตู้ MDB.  มายังตู ้ Starter เป็นงานของผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า 

• Cooling  Tower :  ตู้  AMCC, Safety  Switch,  สายควบคุม และสายไฟฟ้ากำลังจาก  
 Starter ไปยัง  Cooling Tower  และการเข้าสายในตู้  AMCC. เป็นงานของผู้รับจ้างระบบ 
 ปรับอากาศส่วนสายไฟฟ้ากำลังจากตู้MDB. มายังตู ้AMCC. เป็นงานของผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า 

• Centrifugal  Pump : ตู้  AMCC., สายควบคุม และสายไฟฟ้ากำลัง จาก Starter ไปยัง  
 Centrifugal  Pump  และการเข้าสายในตู้  AMCC.  เป็นงานของผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ  
 ส่วนสายไฟฟ้ากำลัง  จากตู ้ MDB. มายังตู ้ AMCC.  เป็นงานของผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า 

• Air  Handling  Unit  ( AHU. ) :  ตู้  Starter, สายควบคุม และสายไฟฟ้ากำลัง จาก 
 Starter ไปยัง  AHU. และการเข้าสายในตู้  Starter  เป็นงานของผู้รับจ้างระบบปรับ  

 อากาศ ส่วนสายไฟฟ้ากำลังจากตู้ไฟฟ้าย่อยมายัง Starter เป็นงานของผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า 
• Fan  Coil  Unit  ( FCU. )  :   Thermostat   และ  On-Off  Switch,  สายควบคุม และ 
 สายไฟฟ้ากำลัง  จาก  Junction  Box  ไปยัง  FCU.  เป็นงานของผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ   
 ส่วนสายไฟฟ้ากำลัง  จากตู้ไฟฟ้าย่อยมายัง  Junction  Box  เป็นงานของผู้รับจ้างระบบ 
 ไฟฟ้า 
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• Ventilation  Fan :  ตู้  Starter,  สายควบคุม  และสายไฟฟ้ากำลังจาก Starter ไปยังพัดลม  
และการเข้าสายในตู้ Starter เป็นงานของผู้รับจ้างระบบปรับอากาศส่วนสายไฟฟ้ากำลังจากตู้
ไฟฟ้าย่อยมายัง  Starter เป็นงานของผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า 

• Pressurized  Fan & Smoke Extract Fan :  ตู้  Starter, สายควบคุม  และสายไฟฟ้ากำลัง  
จาก Starter   ไปยังพัดลมและการเข้าสายในตู้  Starter  เป็นงานของผู้รับจ้างระบบปรับ
อากาศ ส่วนสายไฟฟ้ากำลังจากตู้ไฟฟ้าย่อย  มายัง  Starter  เป็นงานของ ผู้รับจ้างระบบ
ไฟฟ้า 

• Duct Smoke Detector สำหรับการเปิด AHU. เมื่อเกิดอัคคีภัย : ตัว Smoke Detector 
สายสัญญาณเป็นงานของผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า ส่วนการติดตั้ง Smoke Detector เป็นงานของ
ผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ 

• ระบบอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด เช่น Motorized  Damper ,Sensor ต่างๆ การติดตั้งเป็น
ขอบเขตของผู้รับจ้างรวมทั้งสายไฟกำลังจากตู้ย่อย และสายสัญญาณต่างๆ 

• ผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ  จะต้องประสานงานกับผู้รับจ้างระบบไฟฟ้าเพ่ือจัดเตรียม จ่ายไฟ
ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น 

          Motorized และ อ่ืนๆ โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง เมื่อผู้รับจ้างระบบปรับ 
 อากาศได้เลือกอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศแล้ว 
 
3. ขอบเขตงานโครงการ 
 3.1 ขอบเขตของงาน 

งานวิศวกรรมเครื่องกลระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและ  ความ
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมระบบมีเสถียรภาพที่ดี และระบบมีความยืดหยุ่นต่อการขยายหรือต่อเติม
ในอนาคต ตลอดจนระบบมีความสะดวกต่อการใช้งานและการบำรุงรักษาและการประหยัดพลังงาน  
งานวิศวกรรมเครื่องกลระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จะประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
• ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) 

• ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) 

• ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟโถงลิฟท์ดับเพลิง (Pressurization System) 

 3.2 มาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการออกแบบ 
 มาตรฐานในการออกแบบและติดตั้งทางระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้แก่ 
 -   ASHRAE  :  American Society of Heating Refrigerating and Air  
    Conditioning  Engineers 

-  AMCA : Air Movement and Control Association 

-  ANSI : American National Standard Institute 
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-  ARI : Air - Conditioning and Refrigeration Institute 

-  ASME : American Society of Mechanical Engineers 

-  ASTM : American Society of Testing Materials 

-  BS : British Standards 

-  SMACNA    : Sheet Metal and Air – Conditioning Contractors National 
Association Inc. 

-  TIS : Thai Industrial Standard 

-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

-  พระราชบัญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 -  มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
 3.3   เกณฑ์การออกแบบและมาตรฐาน 
 3.3.1  สภาวะภายนอกที่ใช้ในการออกแบบ (Outdoor Air Condition) ฤดูร้อน 35.7 oC  (DRY  
  BULB), 26.4 oC (WET BULB) 
 3.3.2 สภาวะภายในที่ใช้ในการออกแบบภายในห้องปรับอากาศ(Indoor Design Condition) 
                           เป็นไปตาม EIT Standard 3010-45 และ Standard  62.1-2007 ASHRAE   
 3.3.2  ข้อกำหนดอัตราการระบายอากาศสำหรับห้องไม่ปรับอากาศ 
 พ้ืนที่       อากาศหมุนเวียน 
                    (Air Change per Hour) 

1. ห้องน้ำ  20  

2. ห้องเก็บของ  6 

3. ห้อง Pantry  15 

4. ห้อง Kitchen  12 

5. ห้องเครื่องต่าง ๆ  30 

  3.4   ระบบปรับอากาศ 
 3.4.1 ทั่วไป 

1. ระบบปรับอากาศ จัดเตรียมรูปแบบสัมพันธ์กับงาน Interior Design 

2. AHU หรือ FCU ที่มีขนาดการส่งลมมากว่า 833 ลิตรต่อนาที (1,764 cfm) ต้องติดตั้ง 
Fire stat หรือ Duct smoke เพ่ือตัดการทำงาน AHU หรือ FCU นั้น 



  
 
 

   6-6          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 6 วิศวกรรมงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 

3. ท่อลมส่วนที่ติดตั้งผ่านผนังกันไฟ หรือ พ้ืนที่ทำด้วยวัสดุทนไฟจะต้องติดตั้งลิ้นกันไฟ 
(Fire Damper) ผ่านการทดสอบและรับรอง (UL Listed) ตามมาตรฐาน UL 555 ฉบับ
ล่าสุด 

4. จัดเตรียมช่อง Service Panel อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้
สามารถเข้าถึงได้เพ่ือทดสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม 

5. หัวจ่ายลมและตะแกรงลมต่างๆ อบพ่นสีเหมือนโครงฝ้า จากโรงงานผู้ผลิต สีกำหนดโดย
ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน 

6. น้ำยาที่ติดตั้งภายนอกอาคารหรือมองเห็นด้วยระดับสายตา จะต้องจัดทำกล่องปิดแนว
ท่อ ทุกจุด ด้วย วัสดุพลาสติกสำเร็จรูป (Slim Duct) ทาสีเหมือนผนังอาคาร 

7. ติดตั้ง Slim Duct หุ้มท่อทิ้งน้ำยา ตั้งแต่ช่วงท่อน้ำยาออกจากผนังมาบริเวณภายนอก
มาถึง CDU จุดต่อท่อเข้าแฟร์ให้ใช้ Flex 

8. ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ติดตั้ง FLEXIBLE CONNECT PIPE และ  P-TRAP ก่อน
เชื่อมต่อท่อระบบระบายน้ำ(MH) 

9. ฉนวนหุ้มน้ำยาแอร์และท่อน้ำทิ้ง หนา 3/4'' และ 1/2'' ตามลำดับ หุ้มทั้งแนวนอน และ 
แนวดิ่งตลอดเส้น 

 3.4.2 ระบบท่อลม 
1.  ระบบส่งลมเย็นจะเป็นแบบ Constant air volume(CAV)ระบบส่งลมเย็นจะเป็นแบบ 

Constant  air  volume 

2. ท่อลมต้องสร้างข้ึนจากวัสดุที่ไม่ติดไฟและไม่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

3. ห้ามใช้ท่อลมอ่อนยาวเกิน 4 เมตร 

 3.4.3 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cooled direct   
  expansion system) 
 Air cooled direct expansion system จะถูกเตรียมเพ่ือไว้เป็น Backup unit เวลาไฟฟ้า 
 ดับหรือหลังเวลาปิดทำการในเวลาปกติ โดยจะเตรียมให้พ้ืนที่ดังต่อไปนี้   

• Server Room  

 3.5 ระบบระบายอากาศ 
3.5.1 ทั่วไป 



  
 
 

   6-7          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 6 วิศวกรรมงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 

1. ตำแหน่ง Fresh air louvers จะติดตั้งห่างจากตำแหน่งติดตั้ง Exhaust air louvers 
หรือ Cooling Tower อย่างน้อย 5 เมตร Insect screen จะถูกเตรียมไว้ที่ fresh air 
louvers และ exhaust air louvers ทุกจุด 

2. จัดเตรียมระบบระบายอากาศทุกพ้ืนที่ตามมาตรฐาน 

3. ติดตั้ง FIRE DAMPER ส่วนที่ท่อลมเจาะผ่านผนังกันไฟ และ พ้ืนคอนกรีต ที่ท่อลมทะลุ
ผ่านทุก ๆ จุด ไม่ว่าจะมีระบุแสดงตำแหน่งไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม         

 
 
 
 
 3.6 PRESSURIZATION SYSTEM 

3.6.1 บันไดหนีไฟและ Fireman Lift Lobby ทีอยู่อยู่ติดกับผนังด้านนอกอาคารจะใช้ระบบ แบบ 
Natural ventilation ผ่านช่องเปิดขนาด 1.4 m² ตามมาตรฐาน E.I.T. (จัดเตรียมโดยงาน
สถาปัตย์) 

3.6.2 บันไดหนี ไฟและ  Fireman Lift Lobby ที่ ไม่สามารถจัดเตรียมช่องเปิด 1.4 m² ตาม
มาตรฐานได้จะต้องมีพัดลมอัดอากาศ  รักษาความดันไม่น้อยกว่า  40 Pa   

 
 3.7   วัสดุที่ใช้ในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 
 Refrigerant pipes -  Copper pipe type L  
 Condensate drainpipe  -  PVC class 8.5 
 ฉนวนท่อน้ำ -  Closed cell elastromeric thermal insulation (EPDM) 
 Kitchen exhaust ductwork     -   Black steel sheet 2 mm. thick with 60 kg/m³, 50  
    mm. thick rockwool insulation ( Main Kitchen)
 Ductworks                    -    Galvanized steel sheet 
 Ductwork insulation  -   FiberGlass insulation   
 Smoke exhaust duct  -   Fire rated duct 
  Fire damper  -   1.5 hours fire rated 
 Expansion joint ระหว่าง  -   Stainless steel expansion joint  Structure joint 
    (for pipework) 
 
 
 
 



  
 
 

   6-8          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 6 วิศวกรรมงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 

SECTION 41000  ขอบเขตงานและรายละเอียดทั่วไป 

หมวดที ่41020 
    ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

 
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
 1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต้องการให้ดำเนินการในหมวดวิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศนอกจากจะต้องยึดถือปฏิบัติตามในรายละเอียดของบนนี้แล้วผู้รับจ้างยังจะต้อง ปฏิบั ติตามข้อกำหนดใน
หมวดงานที่ 1 “ว่าด้วยวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติหลักด้วย 
 1.2 หากมีข้อความใดๆ ในบนนี้ขัดหรือแย้งกับหมวดงานที่ 1 ให้ยึดถือหมวดงานที่ 1 เป็นสำคัญ หรือคำ
ว่าวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน หรือข้อที่เข้มงวดกว่าเป็นหลักในการปฏิบัติ 
 
2. เงื่อนไขทั่วไป 

  2.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดอ่ืนๆ  ที่มีไว้สำหรับการปฏิบัติงานทั้งโครงการและ
อาจจะไม่ได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้ และถ้ามีกล่าวซ้ำไว้ก็เพ่ือเป็นการเน้นให้ผู้รับจ้าง สนใจ และ/หรือเข้าใจเป็นพิเศษ 
มิใช่หมายความว่าผู้รับจ้างจะไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอ่ืนๆ  ที่ไม่ได้นำมากล่าว 

  2.2 ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง  ไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง   โดย
มิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ 

  2.3 การเปลี่ยนงาน การเพ่ิมหรือลดงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งเปลี่ยนงาน เพ่ิมงานหรือลดงานตามสัญญาได้ 
โดยเปลี่ยนราคาไปตามราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้แล้ว ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วย  จะคิดโดยวิธีตกลง
ราคากับ ผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนงานเพ่ิมงานหรือลดงาน จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว
เท่านั้น และถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนระยะเวลาการทำงาน  ให้ผู้รับจ้างแจ้งกับผู้ว่าจ้าง  เพ่ือทำความตกลงกัน
ต่อไป 

  2.4 กรรมสิทธิ์ 
  2.4.1   วัสดุและอุปกรณ์ซึ่งผู้รับจ้างจัดหามาในหน่วยงานก่อสร้างและงานที่เสร็จแล้วถือว่าเป็น

กรรมสิทธิ์ของ ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้นแต่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่สำหรับการบำรุงรักษา ความเสื่อมสภาพสูญ
หายถูกทำลายและ/หรือความเสียหายใดๆ จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับ มอบงานที่แล้วเสร็จ 

  2.4.2   รูปแบบและรายการทั้งหมด  ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบของวิศวกรผู้ออกแบบห้ามมิ ให้
ผู้ใดคัดลอกโดยวิธีใดๆ  และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ในงานอ่ืนนอกจากจะได้รับอนุญาตจากวิศวกร
ผู้ออกแบบแล้ว 

  2.5 การที่ผู้ว่าจ้างรับทราบและ/หรือให้ความยินยอมใดๆ  เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ฝีมือ รูปแบบ รายการ  
วิธีการ หรือกรรมวิธีการนัยแห่งการกระทำใด ๆ  สิ่งที่ทำการติดตั้งและ/หรือข้อเสนอใดๆ  โดยผู้รับจ้าง  ให้เป็นที่
เข้าใจแต่เพียงว่าเป็นการรับของผู้ว่าจ้างในขณะนั้นซึ่งยังไม่มีเหตุผล  อันสมควรที่จะคัดค้านเรื่องต่างๆ ดังกล่าว  
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การกระทำดังกล่าวโดยผู้ว่าจ้างย่อมไม่ทำให้ผู้รับจ้าง ต้องพ้นภาระจากความรับผิดชอบเต็มที่ ในเรื่องความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์และ งานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดข้อกำหนด และ/หรือต้อง
พ้นภาระจาก หน้าที่  โดยตรงของผู้รับจ้างเกี่ยวกับพันธกรรม  หนี้สินและ/หรือความรับผิดชอบต่อความ เสียหาย
ต่อทรัพย์สินและ/หรือบุคคล 

  2.6 แบบแปลนชุดงานออกแบบต่าง ๆ  ที่แสดงเป็นเพียงแนวทางช่วยในการก่อสร้างเท่านั้น โดยถือเป็น
ไดอะแกรม ( Diagram ) รายละเอียด ข้อกำหนดใช้เป็นเพียงแนวทางช่วยอธิบายและช่วยทำให้งานเสร็จสมบูรณ์
การวางแนวทางกำหนดขนาดและการจัดระยะการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ผู้รับจ้างต่างๆ 
ผู้รับจ้างจะต้องร่วมมือกับผู้ผลิตให้เป็นไปตามแบบ แปลนและจะไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยปราศจากการอนุมัติจาก
วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานเป็น ลายลักษณ์อักษรหรือถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำตามประสงค์ที่กำหนดได้ผู้รับจ้าง
ต้องทำ Shop  Drawings  เพ่ือแสดงระยะและขนาดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจเปลี่ยนไปตาม  สภาพของ
สถานที่ติดตั้ง  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการขัดขวางการใช้งานอื่น ๆ  

  2.7 ข้อกำหนดรายละเอียดหรือแบบที่เขียนไว้สำหรับงานนี้  ไม่ได้แสดงรายละเอียดของเครื่องมือ  
อุปกรณ์ทุกชนิดหรือแสดงการติดตั้งทั้งหมด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องคำนึงถึงเครื่องมือ อุปกรณ์วัสดุต่างๆ  ที่
จำเป็นสำหรับงานแต่ละชิ้น เพื่อให้งานชิ้นนั้นๆ  เสร็จสมบูรณ์ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ใดก็ตามที่แสดงไว้ในแบบแต่
ไม่ได้กำหนดหรือชี้บ่งในรายละเอียด  ถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้เพ่ือให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานการ
ออกแบบและ/หรือให้ระบบ สามารถใช้งานได้สมบูรณ์  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้โดยตลอด   

  2.8  การคลาดเคลื่อนการตกหล่นหรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากแบบแปลนหรือรายละเอียด 
ข้อกำหนด  ให้ผู้รับจ้างคาดหมายว่าพบการเคลื่อน  การตกหล่น หรือความผิดพลาดในการ ทำงาน  และเป็นความ
ตั้งใจของผู้ว่าจ้าง ที่จะให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน  ทั้งหมดที่ได้กำหนดใน แบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนด และ
จะต้องดำเนินการก่อสร้างงานที่จำเป็นสำหรับ วิศวกรรมประกอบอาคารแต่ไม่ได้กล่าวแน่ชัดในสัญญาว่าจ้าง ผู้รับ
จ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้ความคลาดเคลื่อน การตกหล่น หรือข้อผิดพลาดในแบบ
แปลน  หรือรายละเอียดข้อกำหนดเป็นข้ออ้าง  ในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง  จะต้อง
ดำเนินการสำรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะทำการก่อสร้างและ/หรือติดตั้ง ทำการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมใน
สนามตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณูปโภคตรวจแบบแปลนและ รายการข้อกำหนดต้องหาข้อมูล
โดยเฉพาะแบบแปลนของระบบอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงานระบบประกอบอาคาร 

 
3. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

  3.1 แผนงาน 
  3.1.1   ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างภายในสิบห้า  (15) วัน  

หลังจากวันลงนามในสัญญา แผนงานที่เสนอจะต้องแยกส่วนของงานออกให้เหมาะสม  และละเอียดตาม
สมควร  และต้องแจ้งจำนวนของพนักงานของผู้รับจ้างที่จะใช้ในแต่ละส่วน / แต่ละช่วงเวลาของงานกำกับ
มาด้วยในระหว่างปฏิบัติงานถ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานไม่ว่าจะเป็นเฉพาะส่วนหรือทั้งหมดผู้
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รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบก่อนถึงวันกำหนดที่จะขอเปลี่ยนแผนงานไม่น้อยกว่า (15) วัน  เพ่ือทำ
ความตกลง กันก่อนการเปลี่ยนแผนงานจะทำได้ เมื่อรับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น 

  3.1.2   ถ้าหากในสัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง 
กำหนดการส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้าหากกำหนดการนั้นไม่เหมาะสมหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
กำหนดการส่งของระหว่างระยะเวลาทำงาน ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 

 3.2 วัสดุและอุปกรณ์ 

  3.2.1   วัสดุและอุปกรณ์ใดๆ  ที่สัญญาว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาผู้รับจ้างจะดำเนินการ
จัดหาและนำไปติดตั้งได้ต่อเมื่อรับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนแล้ว ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
รายละเอียดและ/หรือตัวอย่างไปให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือ
ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ทำความตกลงกันไว้การที่ผู้รับจ้างนำรายละเอียดและ/หรือตัวอย่างไปให้ผู้
ว่าจ้าง พิจารณา ช้ากว่ากำหนดจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอเปลี่ยนชนิดของวัสดุและอุปกรณ์  และ/หรือ 
ขอต่อเวลาทำงานมิได้เมื่อผู้ว่าจ้างได้พิจารณา และให้ความยินยอมในรายละเอียด และ/ หรือตัวอย่างของ
วัสดุและอุปกรณ์แล้ว  ผู้รับจ้างต้องจัดรายละเอียดและ/หรือตัวอย่างที่ ได้รับความยินยอมสอง (2) ชุด  โดย
ให้ผู้ว่าจ้างไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด และเก็บแสดงไว้ที่ สถานที่ปฏิบัติงานอีกหนึ่ งชุด รายละเอียดและ/หรือ
ตัวอย่างดังกล่าวจะไม่คืนให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างอาจขอนำตัวอย่างไปใช้ในงานตามสัญญานี้  ได้ แต่ต้อง
ติดตั้งตามตำแหน่ง ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และหากผู้ว่าจ้างต้องการให้ถอดออกมาเพ่ือเปรียบเทียบกับชิ้นอ่ืนผู้
รับจ้างต้องดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วว่าไม่ถูกต้องตาม
ข้อกำหนด ผู้รับจ้างต้องทำการขน ย้ายออกจากสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเร็วที่สุด  ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุและ
อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่ กำหนดไว้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้นำมาใช้งานนี้ หรือถ้าผู้
ว่าจ้างมีความเห็นว่าควร ส่งให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือทดสอบคุณสมบัติ เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อกำหนด
ตาม ความต้องการของผู้ว่าจ้างก่อนที่จะยินยอมให้นำมาใช้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการ และเสียค่าใช้จ่าย 

  3.2.2   ในการกำหนดนามและ/หรือผู้ทำวัสดุอุปกรณ์ไว้นั้น มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะต้อง ใช้
อุปกรณ์ที่ระบุไว้ดังกล่าวมาติดตั้งเสมอไปแต่ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เทียบเท่าหรือ
นอกเหนือจากมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแบบและ/หรือรายการผู้รับจ้างต้องพิสูจน์และชี้แจงให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาให้ความยินยอมก่อน 

  3.3 การกำหนดตำแหน่งวัสดุและอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบและข้อกำหนดอ่ืนๆ  (Specification) 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานนี้   เช่นแบบโครงสร้างระบบปรับอากาศระบบสุขาภิบาล เป็นต้น เพ่ือกำหนดตำแหน่ง
ของวัสดุอุปกรณ์ให้ได้ตามแบบและไม่ขัดกับงานอ่ืนๆ  โดยจะต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบในงานนั้น ๆ  เมื่อ
ตำแหน่งของวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ที่ จะติดตั้งขัดกันกับงานอ่ืนผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีที่ตรวจพบแต่
ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้า (15) วัน ก่อนกำหนดที่จะติดตั้งเพ่ือผู้ว่าจ้างจะได้จัดให้มีการทำความตกลงแก้ไขถ้าตำแหน่งที่
ติดตั้งวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ขัดกับงานอ่ืนหลังจากที่ได้ติดตั้งไปแล้ว  โดยผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบตาม
กำหนดผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้แก้ไขโดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าจ้างเพ่ิมเติมหรือขอต่อเวลาทำงานมิได้ 
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  3.4  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามที่กำหนดทั้งในแบบแปลน และในรายการถึงแม้ว่างานบางรายการมี  
แสดงในแบบแต่ไม่ปรากฏในรายการหรือมีกำหนดในรายการ  และไม่แสดงในแบบก็ตามผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงาน
นั้นเช่นกันเสมือนกับว่าแสดงไว้ทั้งสองแห่งงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำ เพ่ือให้งานลุล่วงถูกต้องตามแบบและ
รายการแต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบรายการและ/ หรือบัญชีรายการวัสดุและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง  ซึ่งให้ถือ
เป็นเพียงแนวทางในการคิดราคาเท่านั้นและ/หรือบัญชีใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องทำให้ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น ในกรณีที่รายการและ/หรือแบบขัดกัน และ/หรือมีความจำเป็นที่ผู้รับจ้าง
ต้องเปลี่ยนแปลงจากแบบและรายการแต่ประการใด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้ว่า
จ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบหากผู้รับจ้างดำเนินการไปก่อนได้รับอนุญาต  ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง
แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องทุกประการได้  โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสีย ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปหากรายละเอียดในข้อกำหนด
และในแบบไม่ตรงกัน ให้ถืออันที่ถูกต้องและ/ หรือดีกว่าเป็นหลัก 

  3.5  ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นชนิดที่ถูกต้อง เหมาะสม
กับประเภทของงานที่ทำเป็นจำนวนที่เพียงพอ  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะบังคับให้ผู้รับจ้าง  เพ่ิมและ/หรือเปลี่ยนแปลง
จำนวนและ หรือประเภทของเครื่องมือต่างๆ  เมื่อเห็นว่าผู้รับจ้างมี เครื่องมือไม่เพียงพอและ/หรือใช้เครื่องมือที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 

  3.6  ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังรักษาความปลอดภัย  รวมทั้งอัคคีภัยอันเกี่ยวกับทรัพย์สิทั้งปวง และ บุคคล
ต่าง ๆ ที่เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เก่ียวกับเหตุเสียหายต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาด เรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลา 
 3.7   บุคลากรของผู้รับจ้าง 

  3.7.1   ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และ/หรือวิศวกรในสาขาอ่ืน ผู้เป็นภาคี
วิศวกรหรือสูงกว่า  หรือสาขาอ่ืนซึ่งถูกต้องตาม  พรบ.  วิชาชีพวิศวกรรมเป็น ผู้รับผิดชอบในการควบคุม
การสร้างและอำนวยการติดตั้ง  ให้เป็นไปตามแบบและรายการที่ถูกต้องตามหลักวิชาที่ดีและต้องเป็นผู้ลง
นามรับรองผลงานในเอกสารการส่ง มอบงานด้วย 

  3.7.2   ผู้รับจ้างต้องมีนายงานที่ดี เพ่ือสั่งงานและควบคุมงานในสถานที่ก่อสร้า งตลอดเวลา
ปฏิบัติงาน  และต้องใช้คนงานที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาทาง
ช่างที่ดีด้วยฝีมือที่ดีตามกฏข้อบังคับต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น และมีจำนวนคนงานเพ่ิมเติมที่จะปฏิบัติงานให้
เสร็จทันตามความต้องการของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างถอนคนงาน ที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่า
ปฏิบัติงานด้วยฝีมือที่ไม่ดีพอผู้รับจ้างต้องหาคนงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 

  3.7.3 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรายการ
และข้อกำหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชาและวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับการลงนามในเอกสารขณะปฏิบัติงานจะ
ถือเป็นความผูกพันของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 
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  3.7.4 วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้างต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุมตาม พระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมและเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานในเอกสารการ
ส่งมอบงานทั้งหมด 

  3.7.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกร  หัวหน้าช่าง และช่างชำนาญงานที่มีประสบการณ์ความสามารถที่
เหมาะสมกับ งานที่ได้รับมอบหมายเข้าปฏิบัติงานโดยมีวิธีการจัดงานและทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และมี จำนวนเพียง พอ สำหรับการปฏิบัติงานได้ทันทีและแล้วเสร็จทันตามความประสงค์ของเจ้าของ
โครงการ 

  3.7.6 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานที่เห็นว่าปฎิบัติงานไม่ดีพอหรืออาจเกิด
ความเสียหาย  หรือก่อให้เกิดอันตราย   ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีพอมาทำงาน 
แทนโดยทันที และ ค่าใช้จ่ายใดๆ  ที่เกิดข้ึนให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

  3.7.7   ผู้รับจ้างต้องเสนอ ชื่อ ประวัติและผลงานของวิศวกรและหัวหน้าช่างทุกคนพร้อมทั้ง
ตำแหน่งหน้าที่ใน การปฎบัติงานโครงการให้พิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มโครงการ 

  3.7.8 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายใดๆ  อันเกิดแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลากร 

 
4. DRAWING (แบบและแผนผัง)  

  4.1 แบบใช้งาน ( Shop Drawings ) 
     ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบใช้งานและแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ผู้ว่าจ้างจะเป็น ผู้กำหนดให้ 

เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการติดตั้งขนาดของแบบต้องเท่าแบบของผู้ว่าจ้าง  หรือขนาดตาม มอก.33 
เมื่อผู้ว่าจ้างรับทราบแล้วต้องส่งแบบพิมพ์ให้ผู้ว่าจ้างสาม (3)  ชุด  ภายใน 30 วัน  เพ่ือใช้ในการควบคุมงาน 

   4.1.1 แบบ Shop  Drawings  ในระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จะต้องระบุรายละเอียดและ
วิธีการติดตั้งการรองรับและระยะทิศทางเทียบกับงานโครงสร้างต่างๆ เพ่ือแสดงตำแหน่งที่แน่ชัดของวัสดุ
เครื่องมืออุปกรณ์และ  Shop  Drawings  ทุกแผ่นจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนที่จะ
ทำการติดตั้งงานแต่ละช่วงส่วนใดก็ ตามที่ผู้รับจ้างกระทำก่อนได้รับการอนุมัติจากวิศวกรที่ปรึกษาควบคุม
งานให้ถือเป็นการเสี่ยงของผู้รับจ้างเองวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างเพ่ิมเติม
งานบางส่วนและเปลี่ยนแปลงส่วนที่ได้ติดตั้งไปแล้วให้สอดคล้องกับแบบแปลน  ที่ได้ทำสัญญากันไว้โดย
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เพ่ิมข้ึนไม่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างแต่ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด  การ
อนุมัติและเอกสารต่างๆ  จากวิศวกรผู้ออกแบบหรือวิศวกรที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงานจะต้องไม่ถือว่าเป็นการ
ตรวจที่เสร็จสมบูรณ์ เพียงแต่เป็นการแสดงกรรมวิธีการก่อสร้างและการติดตั้งซึ่งงานต่าง ๆ  ที่ได้กระทำลง
ไปก็ยังถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

    4.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม  Shop  Drawing  สำหรับผลิตภัณฑ์จากโรงงานและการ ติ ด ตั้ ง
รวมถึงบริการทั้งหมด  ภายใต้ขอบเขตสัญญานี้หรือตามความต้องการของวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานผู้
รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและแน่ใจต่อการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชิ้นและถ้าเป็นไปได้ให้ทำการวัดในงาน
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ก่อสร้างหรือโดยเทียบกับแบบแปลนก่อสร้าง เพ่ือที่จะได้สอดคล้องและร่วมมือกับงานสถาปัตยกรรมงาน
โยธาและงาน ระบบอ่ืนๆ  ผู้รับจ้างจะต้องทำการส่ง Shop  Drawings ให้วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  
เพ่ือขออนุมัติทำการติดตั้ง  ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ใดๆ  จากโรงงานจนกว่าจะ
ได้รับการอนุมัติ Shop Drawings จากวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

   4.1.3 วิศวกรผู้ออกแบบไม่ใช่เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจแบบ Shop Drawing ให้ผู้รับจ้างการ
นำเสนออนุมัติ Shop Drawings  เป็นเพียงหลักการเท่านั้น โดยไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากสภาพการ
รับผิดชอบต่อการติดตั้งและการบริการต่าง ๆ เพ่ือให้งานเสร็จตรงกับจุดประสงค์ของข้อกำหนดแบบแปลน
จะไม่มีการอนุมัติให้ดำเนินงานต่อไปก่อนที่จะมี การจัดเตรียมและจัดส่ง Shop Drawings มาให้ตรวจการ
จัดเตรียม Shop Drawings จะต้องกำหนดตารางเวลาเพ่ือที่จะรอการอนุมัติและจะต้องเป็นไปตามตาราง
การก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมงานโยธาและระบบอื่น ๆ  

 
  4.2 แบบตามท่ีสร้างจริง  ( As-Built  Drawings ) 

 ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานไปจากแบบ เช่น เปลี่ยนแนวทางเดินท่อ  เป็นต้น   หรือมี
การสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้จัดทำแบบให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนผังและแบบตามที่ สร้างจริง โดยให้
ส่งแบบพิมพ์ 1 ชุด  ซึ่งวิศวกรงานระบบประกอบอาคารและ/หรือวิศวกรสาขาอ่ืนของผู้รับจ้างลงนามรับรองความ
ถูกต้องแล้วให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในสามสิบ (30) วัน  นับ แต่วันที่งานนั้น ๆ  แล้วเสร็จ  แต่ไม่ช้ากว่าวันตรวจทดสอบ
เพ่ือรับงาน เมื่อผู้ว่าจ้างรับทราบหรือแก้และส่งแบบคืนให้ผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องส่งต้นฉบับเขียนลงกระดาษเขียน
แบบชนิดน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 100/105 กรัม/ต่อตารางเมตร หรือเป็นแบบพิมพ์ลงกระดาษซีเปียร์หนาชนิดใช้  
น้ำยาพร้อมแบบพิมพ์อีกสาม (3) ชุดและต้นฉบับแบบพิมพ์ที่ผู้ว่าจ้างรับทราบแล้วให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงจะชำระ
เงินงวดสุดท้ายให้ตามเง่ือนไขการชำระเงินขนาดของแบบให้ใช้เหมือนกับที่กำหนดสำหรับแบบใช้งาน 

 4.3   แบบ Shop & As-Built DWG จัดทำโดยโปรแกรม Revit ในส่วนเมนท่อหลักและห้องเครื่องทั้งหมด  
เช่น ห้องเครื่องทำน้ำเย็น หอผึ่งน้ำเย็น ห้องส่งลมเย็น พัดลมอัดอากาศ 

 
5.    เครื่องมือ 
 จ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องผ่อนแรงที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
เป็นชนิดที่เหมาะสมอีกทั้งจำนวนเพียงพอกับปริมาณงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิม
จำนวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 
6.   ป้ายและเครื่องหมายของวัสดุ และอุปกรณ์ 
 6.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหรือจัดทำป้ายชื่อเป็นตัวหนังสือและเครื่องหมายแสดงต่างๆเพ่ือแสดงชื่อ และ
ขนาดของอุปกรณ์และการใช้งานโดยใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
 6.2 ป้ายชื่อให้ทำด้วยแผ่นพลาสติกพ้ืนสีดำแกะสลักตัวอักษรสีขาวขนาดโตอย่างน้อย 1/2’’ และ เคลือบ
พลาสติกอีกชั้นหนึ่งป้ายต้องติดให้มั่นคงถาวร ป้ายชื่อดังกล่าวจะต้องจัดหาให้กับอุปกรณ์ ต่อไปนี้ คือ 

      6.2.1  แผงควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด 
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      6.2.2  เครื่องจักร และอุปกรณ์ท้ังหมด   
      6.3   สีที่พ่นเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋อง โดยจะต้องจัดทำแบบสำหรับการพ่นสี

เพ่ือให้วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ติดตั้งแล้วสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน  ต้องแสดงเครื่องหมาย และอักษรอยู่หรือ
ข้อความที่สั้นกระทัดรัดง่ายต่อการเข้าใจ 

 
7.    การขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 

  7.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องวัสดุและอุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้งรวมทั้งการยกเข้าไป 
ยังที่ติดตั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

  7.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์  หรือเครื่องมือต่าง ๆ  
มายังสถานที่ติดตั้ง 

  7.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำหมายกำหนดการในการนำวัสดุ  และอุปกรณ์เข้ามายังหน้างานและแจ้งให้ผู้
ควบคุมงานทราบก่อนล่วงหน้าพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่สำหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์  อย่างถูกต้องล่วงหน้า  
โดยประสานงานกับผู้รับจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  7.4 เมื่อวัสดุ และอุปกรณ์เข้าถึงยังหน้างาน  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพ่ือที่จะได้  
ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์เหล่านั้นให้ถูกต้องตามที่ผู้ออกแบบได้อนุมัติไว้ก่อนที่จะนำวัสดุ และอุปกรณ์เข้ายัง
สถานที่เก็บรักษาต่อไป 
 
8.   การเก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 
 8.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการติดตั้งภายในบริเวณที่
ก่อสร้างอาคารเอง  เครื่องมือวัสดุ  และอุปกรณ์ดังกล่าวจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้าง  ทั้งหมด ซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้อง รับผิดชอบต่อการสูญหายเสื่อมสภาพ  หรือถูกทำลายจนกว่าจะได้ติดตั้งเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ และส่งมอบงาน
แล้ว 
 8.2 หากจะเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารที่ก่อสร้างแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร
โครงการเสียก่อน ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในส่วนที่จะใช้ในการเก็บรักษา วัสดุ 
และ อุปกรณ์ และในส่วนที่จะต้องขนวัสดุผ่านเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับโครงสร้าง อาคาร 
 8.3 การเก็บรักษาท่อจะต้องจัดทำชั้นที่เก็บในร่มให้ถูกต้อง 
 
 
 
9.  การตรวจสอบแบบ และข้อกำหนด 

  9.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ และรายการข้อกำหนดต่างๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข
ต่างๆ โดยชัดแจ้ง 

  9.2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดตั้งจากแบบสถาปนิกแบบโครงสร้างแบบงานระบบ
วิศวกรรม ทุกระบบ แบบงานลิฟต์ และบันไดเลื่อน ก่อนดำเนินการติดตั้งเสมอ 
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  9.3 เมื่อพบข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการหรือข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแบบและรายการ
ให้รีบแจ้งต่อผู้ควบคุมงาน  หรือผู้ว่าจ้างโดยฉับพลัน  และการตีความในข้อความขัดแย้งใดๆ ให้ตีความไปใน
แนวทางท่ีดีกว่าถูกต้องกว่าใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่าครบถ้วนกว่าทั้งสิ้น 
10.   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบข้อกำหนดละวัสดุอุปกรณ์ 
 10.1 การเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกำหนด วัสดุและอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาด้วย
ความจำเป็นหรือความเหมาะสมก็ดีผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าของโครงการเพ่ือขออนุมัติเป็น
เวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการจัดซื้อหรือทำการติดตั้ง 
 10.2 ในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้าง มีลักษณะหรือคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ตามรายการที่ 
ผู้ออกแบบกำหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสมหรือไม่ทำงานโดยถูกต้องผู้รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยที่  จะแจ้งขอ 
ความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง  โดยชี้แจงแสดงหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต 
มิฉะนั้นรับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เพียงผู้ เดียว 
 10.3 ถ้างานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผู้รับจ้างกำลังติดตั้งหรือติดตั้งเสร็จแล้วก็ดีผิดไปจากแบบ  และ ข้อกำหนด 
หรือ ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับรายการที่กำหนดไว้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเป็นการ ชั่วคราว และ
ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องทันที และความล่าช้าอัน เนื่องมาจากเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการ
ออกไปหรือกล่าวอ้างเป็นข้อแก้ตัวต่อการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของงานทั้งหมดไม่ได้ 
 
11.   การใช้พลังงานไฟฟ้าและอ่ืนๆ 
 11.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการต่อสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์  ท่อน้ำประปาและท่อน้ำ
อ่ืนๆ รวมทั้งมาตรวัดต่างๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและใช้งานด้วย 
 11.2 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน  ข้อ 11.1  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันเริ่มเตรียมการระหว่างการใช้งาน
จนกระท่ังวันส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
 11.3 การรื้อถอนวัสดุ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานชั่วคราวและกระทำให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมภาย  หลังจาก
ส่งมอบงาน  แล้ว  ก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่นกันผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบ ไฟฟ้า
ชั่วคราวให้เพียงพอสำหรับแสงสว่างตามจุดต่างๆ   ภายในอาคาร  ซึ่งจำเป็นสำหรับการปฎิบัติงาน หรือตรวจสอบ
งานของผู้ว่าจ้างค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟสำหรับแสงสว่างชั่วคราวนี้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น 
 
12.   ความรับผิดชอบ ณ สถานที่ติดตั้ง 
 12.1 ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังความปลอดภัยรวมทั้งอัคคีภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งปวงและบุคคลร่วม  
ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุเสียหายต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติงานกาติดตั้ง และ
ทดลองเครื่อง 
 12.2 ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงานที่พักชั่วคราวที่เก็บของต่างๆ  ให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพ
ปลอดภัยตลอดเวลา 

  12.3 ผู้รับจ้างต้องพยายามทำงานให้เงียบและสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพ่ือมิให้เกิด
ความเดือดร้อนและมีผลกระทบกระเทือนต่อคนหรืองานอ่ืน ๆ  ที่อยู่ใกล้สถานที่ติดตั้ง 

  12.4 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งสมบูรณ์แล้ว  ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนรื้อถอน
อาคารชั่วคราว  ซึ่งผู้รับจ้างได้ปลูกสร้างขึ้นสำหรับงานนี้ออกไปให้พ้นจากสถานที่โดยสิ้นเชิง  สิ่งใดที่จะต้องส่งคืน
ให้ แก่ผู้ว่าจ้างก็ต้องจัดการส่งให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปก่อนที่จะส่งมอบงาน   
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  12.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์  โดยมีขนาดท่ีเหมาะสมเพื่อให้ สะดวก
การขนส่งและการซ่อมบำรุงรักษา 
 
13.   การประสานงาน 
  ผู้รับจ้างต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประสานงานอย่างจริงจัง โดยจะต้องปรึกษาและประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับการติดตั้งระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างรายอ่ืน ๆ  เช่น  ผู้รับจ้างงาน โครงสร้างอาคาร, ผู้รับ
จ้างงานระบบไฟฟ้า, ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาล, ผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน เป็นต้นอยู่เสมอเพ่ือลดปัญหาการ
ขัดแย้งกับผู้รับจ้างระบบอื่นและเพ่ือทำให้งานดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น 
  
14.   การรายงานผล และความคืบหน้าของงาน 
 14.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน
ชุดให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสม่ำเสมอเป็นรายอาทิตย์ และสิ้นสุดลงเมือส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง เรียบร้อยแล้ว 
 14.2 รายงานดังกล่าวในข้อ  14.1 จะต้องเริ่มทำตั้งแต่เมื่อเริ่มมีการปฏิบัติงานที่หน้างานและสิ้นสุดลงเมื่อ
มอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 
 14.3 รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้คือ     

(1) จำนวนลบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 
(2) จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเข้ามายังหน่วยงาน 
(3) รายละเอียดงานที่ได้ดำเนินการไป 
(4) งานที่ล่าช้า(ถ้ามี) 
(5) วันที่ได้รับคำสั่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงงานจากผู้จ้าง 
(6) วันที่เสนอแบบใช้งานจริงและวันที่ได้รับการอนุมัติแบบ 
(7) เหตุการณ์พิเศษอ่ืนๆเช่นอุบัติเหตุฯลฯ 

 

15.   การทดสอบเครื่อง และระบบ 
 15.1   ผู้รับจ้างจะต้องหาตารางแผนงานแสดงกำหนดการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้าง
ทั้งจะต้องจัดเตรียมเอกสารข้อแนะนำจากผู้ผลิตในการทดสอบเครื่องเสนอต่อผู้ว่ าจ้าง จำนวน  2  ชุด 
 15.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์การใช้งานทั้งระบบตามหลักวิชาการเพ่ือแสดงให้
เห็นว่างานที่ทำถูกต้องตามแบบและรายการที่กำหนดทุกประการ   โดยมีผู้แทนของผู้ว่าจ้างร่วมในการทดสอบ 
ด้วยและผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น 
 15.3 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหามาทั้งหมด 
 15.4 การทดสอบเครื่องและระบบต่างๆให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 
16.   การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาเครื่อง 
 16.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง และรักษาเครื่องของผู้ว่าจ้างให้มีความรู้สึก
ความ สามารถในการใช้งาน และการบำรุงรักษาก่อนส่งมอบงาน 
 16.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างผู้ชำนาญในระบบต่างๆ มาช่วยเดินเครื่องและควบคุมเครื่องเป็นระยะเวลา  
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อย่างน้อย 30 วัน  ติดต่อกันภายหลังจากส่งมอบงาน 
 
17.   หนังสือคู่มือการใช้ และบำรุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์ 
ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งต้องมีวิธีการใช้ระยะเวลาของการบำรุงรักษา
รายการอะไหล่ และอ่ืนๆ  เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษจำนวน 4 ชุด  มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างอย่างช้า 7 วัน 
ก่อนวันส่งมอบงาน 
 
18.   การรับประกัน 
 18.1   ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของระบบปรับอากาศทั้งระบบภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที ่
เครื่องติดตั้งแล้วเสร็จ และผู้ว่าจ้างลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว 
 18.2 ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื่องวัสดุอุปกรณ์และส่งอ่ืนใดเสียหรือเสื่อมคุณภาพ อันเนื่องจาก
สาเหตุใด ก็ตามผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม โดยไม่ชักช้า และ 
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที่ผู้รับจ้างชักช้าผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะดำเนินการจ้างผู้อ่ืนแล้วคิดค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดจาก ผู้รับจ้าง 
 18.3 ในช่วงรับประกันถ้าผู้ว่าจ้างเกิดพบว่าเครื่องวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืน  ๆไม่ถูกต้องตามแบบหรือข้อกำหนดผู้รับ 
จ้างจะต้องแก้ไข หรือ เปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้อง 
 
19.   การบริการ 
      19.1   ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ชำนาญงานในแต่ละระบบไว้สำหรับการตรวจซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องและ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำทุกเดือนภายในระยะเวลา 2 ปี รวมอย่างน้อย  24 ครั้ง 
 19.2 ในการบริการตรวจศ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับกาศและระบบระบายอากาศ  ผู้รับจ้างจะต้องทำการจ้างทำความ 
  
สะอาดเครื่องประเภทล้างใหญ่ชิ้นส่วนเดือนละครึ้งเป็นระยะเวลา 24 ครั้ง 
 19.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น และการบำรุงรักษาทุกครั้งเสนอต่อผู้
ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริการ 
 19.4 ในกรณีผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องใช้บริการฉุกเฉินนอกเวลาทำงานปกติผู้รับจ้างต้องรีบจัดทำโดยไม่
ชักช้า  
 
20. การส่งมอบงาน 
 20.1 ผู้รับจ้างต้องเปิดเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานเต็มที่  หรือพร้อมที่จะใช้งานได้
เต็มที่ เป็น เวลา 24 ชั่วโมง ติดต่อกัน  
 20.2 ผู้รับจ้างต้องทดสอบเครื่อง วัสดุ และ อุปกรณ์ตามท่ีผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้ทดสอบจนกว่าจะได้ผลเป็น
ที่พอใจ   และเป็นที่แน่ใจของผู้ว่าจ้างว่าเครื่องวัสดุและอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้ดีถูกต้องตามข้อกำหนด
ทุก ประการ 
 20.3 รายการส่งของต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการ ตรวจรับมอบงานด้วยคือแบบสร้างจริง 4 ชุด 
 20.4 หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ 4 ชุด  ยกเว้นกรณีที่ส่งก่อนแล้วและผู้ว่าจ้าง
ไม่ได้ขอให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
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 20.5 เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้
ด้วย 
 20.6 อะไหล่ต่าง ๆ ตามข้อกำหนด  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทดสอบเครื่อง และตรวจรับมอบงานอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 
21. งานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างก่อสร้าง 
 21.1 การตัดเจาะ     

 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการตัดเจาะที่จำเป็นต่อการติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร  เช่น  การ
เจาะผนัง, พ้ืน, การเจาะตัดฝ้าเพดาน เป็นต้น การตัดเจาะต่าง  จะต้องทำอย่างระมัดระวังรวมทั้งควร
จะแจ้งให้เจ้าของงานทราบก่อนที่จะดำเนินการตัดเจาะด้วย   ในกรณีที่เกิดความ เสียหายกับงานของผู้
รับจ้างอ่ืนภายหลังจากการตัดเจาะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ  และ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนส่วนที่เสียหายให้
อยู่ในสภาพเดิม 

 21.2 การปิดช่อง 
 21.2.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำช่องเปิดต่างๆ  บนฝาผนัง พ้ืน คาน ฝ้าเพดาน หรือหลังคาเพ่ือให้การ
ติดตั้งอุปกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ หลังการติดตั้ง หลังจากอุปกรณ์ผ่านช่องเปิดต่าง 
ๆ รวมทั้งช่องชาฟท์  ซึ่งทางโครงสร้างเตรียมไว้ให้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปิด
ช่องดังกล่าวให้เรียบร้อยตาม ความเห็นชอบของผู้คุมงาน        

21.2.2 ช่องว่างระหว่างอุปกรณ์ และโครงสร้างอาคารที่เป็นผนังกันไฟ/ผนังกันเสียง ต้องต้องมี
วัสดุแข็งที่มีโครงหรือกรอบที่แข็งแรงถาวรและอุดแน่นด้วยวัสดุสามารถทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งวัสดุ
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM   

21.2.3 ประตูช่องท่อ (shaft) หรือช่องเปิดที่ผนังหางานสถาปัตยกรรมไม่กำหนดให้มีบาน ประตู 
งานในขอบเขตวิศวกรรมระบบจะต้องจัดทำประตูปิดเปิดทดแทนงานสถาปัตยกรรม 

 21.3 การจัดทำแท่นเครื่อง 
 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดทำแท่นเครื่อง , แท่นแผงไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น ตามความเหมาะสม
และมีความแข็งแรงแท่นคอนกรีตจะต้องมีการเสริมเหล็กให้ถูกต้องทางวิชาการ มุม แท่นคอนกรีตจะต้อง
ปาดเป็นมุมเอียง ผู้รับ จ้างจะต้องแจ้งข้อมูลต่าง ๆ  ของแท่นเครื่อง เช่น รายละเอียดขนาด ตำแหน่งแก่
สถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงานให้ทราบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 7 วัน 

 21.4 การยึดท่อและอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณีที่เหมาะสมในการยึดท่อ  และอุปกรณ์ในงานระบบประกอบอาคารกับ
โครงสร้างอาคาร  เช่น  โครงเหล็ก,  เหล็กยึดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการหากจะใช้ Expansion Bolt จะต้อง
ผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถรับน้ำหนักตามที่ต้องการได้ โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 เท่า (Safety  
Factor = 3) Expansion Bolt ที่ใช้จะต้องเป็นโลหะ และได้มาตรฐานสากล ห้ามใช้ปุ๊กไม้โดยเด็ดขาด 

 21.5 งานติดตั้งในห้องเครื่อง 
 21.5.1 ผู้รับจ้างต้องวางแผนการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแท่นเครื่องต่าง ๆ  โดยไม่เป็นอุป

สรรต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร 
 21.5.2 แผนงาน ข้อมูลและความต้องการตามความจำเป็น  ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร
ทราบล่วงหน้าเป็นเวลานานพอ เพื่อเตรียมการก่อนการติดตั้งเครื่องและ อุปกรณ์หากผู้รับจ้างละเลยหน้าที่



  
 
 

   6-19          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 6 วิศวกรรมงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 

ดังกล่าโดยมิได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้  ทราบล่าช้าเกินควรเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 

 21.6 ช่องเปิดในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องและอุปกรณ์ 
21.6.1 ช่องเปิดต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง เช่น ชาฟท์ ช่องระหว่างผนังฝ้าเพดานผู้รับจ้าง

ต้องกำหนดขนาดตำแหน่งและระยะให้เพียงพอเหมาะสมกับงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ  โดยร่วมปรึกษากับ
ผู้รับจ้างทีต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่เดียวกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำช่องเปิดต่าง ๆ อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 21.6.2 ผู้รับจ้างต้องกำหนดตำแหน่งเครื่องและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงหรือปรับแต่งใน
ภายหลังรวมทั้งตำแหน่งช่องเปิดบนฝ้าและฝาผนังให้กับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเพ่ือดำเนินการเตรียมงาน
ล่วงหน้า 

 21.7 เพ่ิงและโรงเรือนชั่วคราว 
 ผู้รับจ้างต้องร่วมปรึกษากับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารและผู้คุมงานเรื่องตำแหน่งสถานที่สร้างเพ่ิงและ 

โรงเรือนชั่วคราวสำหรับเก็บรักษาเครื่องและอุปกรณ์ก่อนนำไปติดตั้งเครื่องและ อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องอยู่ในบริเวณที่
กำหนดให้เท่านั้นอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องได้รับการป้องกันความ เสียหายหรือเสื่อมสภาพก่อนนำไปใช้งาน วัสดุที่กองไว้
ในที่โล่งต้องมีหลังคาหรือผ้าใบคลุมป้องกันฝนและแสงแดด วัสดุประเภทท่อต้องเก็บบนชั้น และห้ามกองไว้บน
พ้ืนดิน 

21.8 การกำจัดสิ่งปฏิกูล 
 ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุและสิ่งของเหลือใช้ออกจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวันภายหลังจา
เลิกปฏิบัติงาน  ณ  จุดนั้นๆ  แล้ว และให้นำสิ่งต่างๆ ที่ไม่ต้องการใช้งานดังกล่าวข้างต้นไปทิ้งบริเวณรวมขยะ
ส่วนกลางก่อนส่งมอบงานจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวที่อยู่ในความรับผิดชอบออกจากบริเวณหน่วยงานให้
หมด และทำความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงาน 
 21.9 การป้องกันเสียงดังรบกวนและการสั่นสะเทือน 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการป้องกันเสียงดังรบกวนและการสั่นสะเทือนเนื่องจากการทำงานของ
เครื่องจักรต่างๆหลังจากการติดตั้งแล้วโดยใช้วิธีป้องกันที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานจริงของเครื่องจักรนั้นๆ  
การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือลดการสั่นสะเทือนควรจะทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 
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SECTION 42000 ระบบวิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

หมวดที ่42010 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

 
1.    ข้อกำหนดทั่วไป 
 1.1  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วยiคอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air 
Cooled Condensing Unit)  ซึ่งใช้คู่กันกับเครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit)  และ/หรือ เครื่องเป่าลมเย็นขนาด
ใหญ่ (Air Handling Unit) โดยทั้งชุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อยมาจาก โรงงานในต่างประเทศหรือประกอบ
ภายในประเทศ  ภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นและจะต้อง เป็นยี่ห้อเดียวกัน โดยจะต้องสามารถทำความเย็น
รวม (Matching Capacity) ได้ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ (Drawings) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
        -  สภาวะอากาศเข้าคอล์ยเย็น  (Air Temperature Entering Cooling Coil) 80 FDB.,67 FWB. 
        - ช่วงอุณหภูมิน้ำยาทางด้านดูดกลับ (Saturated Suction Temperature Range) 34-45 F 
        - สภาวะอากาศก่อนเข้าคอล์ยร้อน  (Entering Air Temperature) 95 FDB., 83 FWB 

   -  เครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดใหญ่  (AHU)  ทำความเย็นเกินกว่า  200,000  บีทียู  ต่อชั่วโมง  
    จะต้องสามารถลดขนาดทำความเย็น (Capacity Unloading) อย่างน้อย 2 ขั้น  (2 Steps) 

  1.2   ห้องเครื่องปรับอากาศ (AHU ROOM)และห้อง CHILLER ผนังห้องทุกด้านจะบุฉนวณใยแก้ว ปิดผิว
ด้วยผ้าแก้ว (Glass Cloth) ความหนาแน่น 48  kg/m3 หนา 2 นิ้ว ยึดด้วย Spindle pin พลาสติก  
 
2.    เครื่องปรับอากาศ 
 2.1   เครื่องคอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบ  VRV/VRF  (VRV/VRF Condensing 
Unit )  เป็นเครื่องที่ประกอบเรียบร้อยและผ่านการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิตเป็นแบบเป่าลมร้อนขึ้นด้านบน  หรือ
ด้านข้างตามที่ระบุหรือแสดงในแบบ  ใช้กับระบบน้ำยา Refrigerant R410a / R32  รายละเอียดของเครื่องมีดังนี้ 
   CASING             :   ทำจากแผ่นเหล็กท่ีผ่านขบวนการกันสนิมหรือ Fiberglass   
     Reinforced Polyester และผ่านขบวนการเคลือบและอบสี  ซึ่ง  
     สามารถป้องกันการกัดกร่อนจากบรรยากาศภายนอก ได้เป็นอย่างดี  
     เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง 

COMPRESSOR      :  เป็นแบบ Hermetic Scroll Type โดยมีชุด Inverter ควบคุมการ 

เปลี่ยนความเร็วรอบรอบมอเตอร์  ระบายความร้อนด้วยน้ำยา และ มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อนหรือกระแสสูงเกินเกณฑ์ 
ในกรณีที่คอนเดนซิ่งยูนิตมีจำนวนคอมเพรสเซอร์ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป และ 
คอนเด็นซิ่งยูนิตในแต่ละชุดให้มีคอมเพรสเซอร์ ที่มีชุด Inverter ควบคุม
อย่างน้อย 1 ชุด 
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 CONDENSER COIL  :  ทำด้วยท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียมชนิด  Plate  Fin  Type  
ผ่านการทดสอบรอยรั่วและการขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต        

 พัดลม          :   เป็นแบบใบพัด  (Propeller)  หรือแบบกรงกระรอก  (Centrifugal)   
ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์  โดยต้องถ่วงสมดุลย์  (Balance) มาจาก
โรงงานผู้ผลิต 

 มอเตอร์พัดลม      :   มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ มีระบบหล่อลื่น  ตลับ
ลูกปืน  หรือแบบปลอกทีมีระบบหล่อลื่นอย่างระยะยาว 

 ระบบควบคุม      :   มีแมกเนติกคอนแทกเตอร์โอเวอร์โหลดของคอมเพรสเซอร์มี Timer ในการ
หน่วง เวลาสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ ในช่วงประมาณ 3 - 5 นาที  โดยต้องเป็น
ชนิดที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ  กล่าวคือ  ถ้าเครื่องได้หยุดเดินเกิน  5  นาที  
แล้วจะต้องไม่หน่วงเวลาต่อไปหรือ ถ้ามีการหน่วงเวลาต้องไม่เกิน 5 วินาที  
ถ้าเครื่องปรับอากาศมีขนาดมากกว่า 36,000  BTU  จะต้องมี  High  and 
Low  Pressure  Switches 

 ระบบไฟฟ้า  :   380V./ 3Phase / 50 Hz. หรือ 220V. / 1Phase / 50 Hz. ตามที่ระบุในแบบ 
 2.2 เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก (For VRV/VRF) 
 เป็นเครื่องเป่าลมเย็นขนาดตั้งแต่ 5 ตันความเย็นลง ซึ่งประกอบและผ่านการทดสอบจากโรงงาน
ผู้ผลิต และมีขนาดไม่น้อยกว่าที่แสดงไว้ในแบบ  (Drawings)  ท่อน้ำทิ้งจากเครื่องจะต้องมีแทรป   ( Trap) 
ที่ใกล้ถาดน้ำทิ้งและเดินท่อลาดเอียงไปในทิศทางการไหลของน้ำ 
 Casing :   เป็นแบบที่ตกแต่งสำเร็จสวยงามและแข็งแรง ทำด้วยแผ่นเหล็กท่ี ผ่าน 

กระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบสีและอบสีภายในบุด้วยฉนวน 
Closed Cell Elastomeric  Insulation หนาไม่น้อยกว่า 1/2’’  ที่ถาดน้ำ
ทิ้งหุ้มด้วยฉนวนดังกล่าวด้วย 

 พัดลม               :   เป็นแบบ Centrifugal  Fan  ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ซึ่งสามารถปรับ
ความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 จังหวะใบพัดและตัวพัดลมทำมาจาก พลาสติก  
หรือเหล็กอาบสังกะสีได้รับการถ่วงสมดุลย์ทั้ง  Static  และ Dynamic  
มอเตอร์เป็นชนิด Permanent Split Capacitor มีอุปกรณ์ป้องกันความ
ร้อนสูง เกินเกณฑ์ สามารถปรับความเร็วรอบได้ 3 จังหวะ (High-Medium-
Low )ฉนวนไฟฟ้าเป็น Class B ที่มีอุปกรณ์ภายใน ป้องกันความร้อนสูงเกิน
เกณฑ์ใช้ระบบไฟฟ้า220V./ 50 Hz. 

 Coil Section    :   เป็นท่อทองแดง แบบ INNER GROOVE ที่ถูกอัดให้เข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ่ง
จะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดงผ่านการทดสอบ
รอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต 

 ระบบไฟฟ้าและควบคุม  :  มีสวิทซ์ปิด  -  เปิดเครื่อง พร้อมทั้งปรับความเร็วพัดลมทั้งสวิทซ์เทอร์โมส 
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   แตดติดอยู่ที่เครื่องหรือเป็นชนิดตั้งแยก (Remote Type)ตามที่ระบุในแบบ  
   (Drawings) 
 Filters                :   เป็นอลูมิเนียมหรือ Polyester อยู่ในกรอบที่แข็งแรงที่สามารถล้างทำ 
   ความสะอาดได้ 
 2.3 เครื่องคอนเดนซิ่งยูนิต ( General Condensing Unit ) 
 เป็นเครื่องที่ประกอบเรียบร้อยและผ่านการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต เป็นแบบเป่าลมร้อนขึ้น 
ด้านบนหรือด้านข้างตามที่ระบุหรือแสดงในแบบ  ใช้กับระบบน้ำยา  Refrigerant R410a / R32/ R407
รายละเอียดของเครื่องมีดังนี้ 

CASING              :   ทำด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบ/อบสี  
หรือวัสดุที่ทนหรือ ให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติก
อัดแรง หรือวัสดุที่เหมาะสำหรับติดตั้งกลางแจ้งตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง 
ไม่สั่นสะเทือนหรือเกิดเสียงดังเมื่อให้งาน 

 COMPRESSOR     :   เป็นแบบมอเตอร์หุ้มปิด (HERMETIC) ระบายความร้อนด้วยสารทำความ
เย็น และท่ีมอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ 

 CONDENSER COIL :   เป็นท่อทองแดง แบบ INNER GROOVE ที่ถูกอัดให้เข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ่ง
จะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดงผ่านการทดสอบ
รอยรั่ว และการขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต 

พัดลม                 :    เป็นแบบใบพัด ( Propeller ) หรือแบบกรงกระรอก ( Centrifugal ) 
ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ โดยต้องถ่วงสมดุลย์ ( Balance ) มาจาก
โรงงานผู้ผลิต 

มอเตอร์พัดลม       :   มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ มีระบบหล่อลื่น ตลับลูกปืน  
หรือแบบปลอกทีมีระบบหล่อลื่นอย่างระยะยาว 

 ระบบควบคุม        :    มีแมกเนติกคอนแทกเตอร์โอเวอร์โหลดของคอมเพรสเซอร์มี Timer Delay  
  Relay ในการหน่วงเวลาสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ในช่วงประมาณ 3-5 นาที  
  โดยต้องเป็นชนิดที่ใช้กับ เครื่องปรับอากาศ  กล่าวคือ  ถ้าเครื่องได้หยุดเดิน 
  เกิน 5 นาที  แล้วจะต้องไม่หน่วงเวลาต่อไปหรือถ้ามีการหน่วงเวลาต้องไม่ 
  เกิน 5 วินาที ถ้าเครื่องปรับอากาศมีขนาด มากกว่า  36,000  BTU  จะต้อง 
  มี High and Low Pressure  Switches หรือ ระบบตรวจสอบอย่างอ่ืนที่ 
  ทำงานเพ่ือวัตถุประสงค์ เดียวกัน 
  ระบบไฟฟ้า           :   380V./ 3Phase / 50 Hz. หรือ 220V. / 1Phase / 50 Hz. ตามที่ระบุในแบบ 
 2.4   เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก (General Fan Coil Unit) 

 เป็นเครื่องเป่าลมเย็นขนาดตั้งแต่ 5 ตันความเย็นลง ซึ่งประกอบและผ่านการทดสอบจากโรงงาน
ผู้ผลิต และมีขนาดไม่น้อยกว่าที่แสดงไว้ในแบบ (Drawings) ท่อน้ำทิ้งจากเครื่องจะต้องมีแทรป (Trap ) ที่
ใกล้ถาดน้ำทิ้งและเดินท่อลาดเอียงไปในทิศทางการไหลของน้ำ 
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 Casing                :   เป็นแบบที่ตกแต่งสำเร็จสวยงามและแข็งแรง ทำด้วยแผ่นเหล็ก ที่ผ่าน  
กระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบสีและอบสี ภายในบุด้วยฉนวน 
Closed Cell Elastomeric Insulation  หนาไม่น้อยกว่า 1/2’’  ที่ถาดน้ำ
ทิ้งหุ้มด้วยฉนวนดังกล่าวด้วย 

 พัดลม                :   เป็นแบบ   Centrifugal   Fan   ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ ซ่ึง 
สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 จังหวะใบพัดและตัวพัดลมทำมาจาก
พลาสติก  หรือ  เหล็กอาบสังกะสีได้รับการถ่วงสมดุลย์ทั้ง Static และ 
Dynamic มอเตอร์เป็นชนิด  Permanent Split Capacitor มี อุปกรณ์
ป้องกันความร้อนสูง เกินเกณฑ์ สามารถปรับความเร็วรอบได้  3 จังหวะ 
(High-Medium-Low) ฉนวนไฟฟ้าเป็น Class B ที่มีอุปกรณ์ภายในป้องกัน
ความร้อนสูงเกินเกณฑ์ใช้ระบบไฟฟ้า 220V./50 Hz. 

 Coil Section      :  เป็นท่อทองแดง  แบบ  INNER  GROOVE  ที่ถูกอัดให้เข้ากับครีบ 
อลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดงผ่าน
การทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต 
 

 ระบบไฟฟ้าและควบคุม :  มีสวิทซ์ปิด  -  เปิดเครื่อง   พร้อมทั้งปรับความเร็วพัดลมทั้งสวิทซ์  
  เทอร์โมสแตดติดอยู่ที่ เครื่องหรือเป็นชนิดตั้งแยก  (Remote Type) 
  ตามท่ีระบุในแบบ (Drawings) 
 Filters                :   เป็นอลูมิเนียมหรือ Polyester อยู่ในกรอบที่แข็งแรง ที่สามารถล้างทำ 
   ความสะอาดได้ 
 อุปกรณ์ลดแรงดัน : เครื่องปรับอากาศขนาดน้อยกว่า 24,000 BTU  (หรือกำหนดโดย  
   มาตรฐานผู้ผลิต)   ให้ติดตั้งอุปกรณ์แคปปิลารี่ทิ้วที่เครื่อง CDU และให้ 
   หุ้มฉนวนที่ท่อน้ำยาทั้ง 2 ท่อ 
 
3.    ท่อน้ำยา (Refrigerant Piping) 
 ท่อทองแดงไร้ตะเข็บแบบ Hard drawn, Type L การต่อเป็นแบบเชื่อมเงินยกเว้นจุดที่มีการติดตั้ง Valve  
หรือ Thermostatic Expansion Valve  ให้ต่อแบบ Flare  และท่อน้ำยาด้าน Suction ให้หุ้มด้วยฉนวน Closed 
Cell Elastomeric Insulation หนา 3/4’’ สำหรับเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก และมีความหนา 1” สำหรับ
เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ในกรณีที่  คอนเดนซิ่งยูนิต ติดตั้ง อยู่ในระดับที่สูงกว่าเครื่องเป่าลมเย็น เพ่ือให้
น้ำมันหล่อลื่นวนกลับเข้าเครื่องอัดน้ำยาได้ดี ท่อน้ำยาทางด้าน Suction ให้มี U-Trap ทุกๆ 3-5 เมตร ในแนวดิ่ง 
หรือ เป็นท่อคู่ถ้าจำเป็นและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด และถูกต้องท่อน้ำยาจะต้องติดตั้งตัว
กรองสิ่งสกปรกและความชื้น ( Filter Drier )  และตาแมว( Sight Glass )การติดตั้งท่อสารทำความเย็นจะต้องเดิน
ให้ขนานหรือได้ฉากกับตัว 
อาคาร  หรือตามแนวในแบบ  ในส่วนที่ผ่านคาน  กำแพง  หรือพ้ืน จะต้องมีการวางปลอก ( SLEEVE )  ถ้าปลอก
ติดตั้งในส่วนที่ติดกับด้านนอกของอาคารจะต้องอุดช่องว่างระหว่างท่อสารทำความเย็นและปลอกด้วยวัสดุยาง 
หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่า พร้อมทั้งตกแต่งอย่างเรียบร้อย และท่อสารทำความเย็นต้องยึดอยู่กับอุปกรณ์รองรับอย่าง
มั่นคงท่อสารทำความเย็นด้านก๊าซเย็นกลับจะต้องสามารถให้น้ำมันหล่อลื่นกลับไปที่คอมเพรสเซอร์ได้สะดวกในทุก
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ภาวะของการทำงานท่อสารทำความเย็นต้องมีขนาดพอเหมาะคือ ให้ค่าความดันตกในท่อไม่เกินกว่าค่าที่ทำให้
อุณหภูมิควบแน่นเปลี่ยนไปเกินกว่า 1 – 2 0C หรือมีขนาดตามที่กำหนดในแบบ 
  ท่อสารทำความเย็นทั้งหมดจะต้องติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์รองรับ ( SUPPORT  HANGER ) โดยใช้
ประกบกับเหล็กอาบสังกะสี หรืออลูมิเนียมรัดตัวท่อเข้ากับอุปกรณ์รองรับอย่างมั่นคงทุกระยะไม่เกิน 1.5 เมตร 
สำหรับท่อสารทำความเย็นเหลว ( LIQUID LINE ) หรือท่อสารก๊าซอัดร้อน ( DISCHARGE  LINE ) นั้น  จะต้องมี
วัสดุยางหรือเทียบเท่าคั่นกลางไว้บริเวณที่รองรับเพ่ือป้องกันไม่ให้ท่อทองแดงสัมผัสกับอุปกรณ์รองรับโดยตรง
สำหรับท่อสารทำความเย็นด้านก๊าซเย็นกลับซึ่งหุ้มฉนวน ณ จุดที่วางบนอุปกรณ์รองรับ ( SUPPORT  HANGER )  
ต้องป้องกันไม่ให้น้ำหนักท่อกดทับฉนวน ณ จุดรองรับจนเสียหาย โดยอาจใช้ฉนวนชนิดแข็ง ณ จุดนั้น หรือวิธีอ่ืน 
ที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้วใช้ท่อ พี.วี.ซี. ผ่าครึ่งตามยาวหรือแผ่นเหล็กอาบสังกะสีไม่บางกว่าเบอร์ 22 B.W.G. ยาวไม่
น้อยกว่า 20 ซม.ประกบ หรือหุ้มโดยรอบ 

  ภายหลังการเชื่อมระบบท่อสารทำความเย็นแล้ว  ให้ทำการทดสอบหารอยรั่วด้ วยก๊าซไนโตรเจนที่มี
ความดันไม่ต่ำกว่า 28 กก./ซม.2  เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชม. โดยที่ความดันอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ตาม
อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป  
( 0.1 oC /1 กก./ซม.2 ) แล้วจึงทำการดูดความชื้นออก และทำให้เป็นสูญญากาศด้วยปั้มดูดสูญญากาศ  
( VACUUM PUMP ) จนมีความดันประมาณ  2.1 กก./ซม. 2 อย่างน้อย 1 ชั่วโมง แล้วจึงเติมสารทำความเย็นเพิ่ม 
4. ท่อน้ำทิ้ง (Condensate Drain Pipe) 
 ใช้ท่ อ PVC Class 13.5  ท่อน้ ำทิ้ งต้ องหุ้ มด้ วยฉนวน  Closed Cell Elastomeric Insulation หนา 
 1/2”การติดตั้งให้มีความลาดเอียงเพียงพอ (ไม่น้อยกว่า 1:100)  ที่จะให้น้ำทิ้งไหลได้สะดวก  
 
5.   การหุ้มฉนวน 
      รอยต่อของฉนวนท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งจะต้องสนิทกันโดยใช้น้ำยาเชื่อมฉนวนของโรงงานผู้ผลิตฉนวน  
 
6.   การติดตั้งเครื่อง 

บุคคลากรที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต้องเป็นช่างฝีมือที่ได้รับการฝึกอบรมและมี  ประสบการณ์ใน
การติดตั้งจนมีความชำนาญในการทำงานด้านนี้ โดยมีการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเครื่อง 
CDU จะต้องมีที่รองรับการสั่นสะเทือนประเภทยางหรือสปริงและ สำหรับเครื่อง Fan Coli Unit ชนิดแขวน
จะต้องติดตั้งโดยมีเหล็กยึดแขวนติดกับโครงสร้างอย่างแข็งแรง  ท่อที่นำเข้ามาเก็บที่หน่วยงานจะต้องมีการอุดหัว
ท้ายท่อด้วยปลั๊กอุดเพ่ือป้องกันสิ่งของที่เข้าไปในท่อ  ในขณะที่ติดตั้งท่อเมื่อเลิกงานให้อุดด้วยปลั๊กอุด ที่ปลายท่อที่
ยังไม่ได้ต่อจำนวนน้ำยาและน้ำมันหล่อลื่นที่ ตั้งใช้อัด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต  เพ่ือให้อายุการใช้งานของ
เครื่องอัดน้ำยายาวนาน 
7. การรับประกันและการบำรุงรักษา 
 7.1   ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากชิ้นส่วนชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการผลิต 
  และการติดตั้งที่ผิดวิธีโดย 

คอมเพรสเซอร์ มีอายุรับประกันไม่น้อยกว่า  5 ปี 
ชิ้นส่วนอื่น มีอายุรับประกันไม่น้อยกว่า  2 ปี 

 การเข้าบำรุงรักษาทุก ๆ ระยะ 12 ครั้ง / ปี รวม 2 ปี 
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หมวดที ่42060 
พัดลมระบายอากาศ 

 
1.   ข้อกำหนดทั่วไป 
 1.1    พัดลมระบายอากาศต้องเป็นรุ่มมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิตที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับ
งานต่างๆ  ตามท่ีระบุในแบบ  และมีความสามารถในการระบายอากาศได้ไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในรายอุปกรณ์ 
 1.2 Gravity Shutter ใช้สำหรับพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ต้องเป็นแบบที่ทนทานต่อการใช้งาน 
ภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี ( Weather Proof ) ใบปิด-เปิดทำด้วยอลูมิเนียมหลายใบซ้อนกันประกอบอยู่ใน
โครงเหล็กแข็งแรงปลายใบในส่วนที่ปิดซ้อนกันต้องแนบสนิทสามารถ ป้องกันลมและฝนภายนอกไม่ให้ผ่านเข้าใน
อาคารได้ 
 1.3 โดยทั่วไปความดังของเสียงจะต้องไม่เกิน 70 dBA  (RE 10 - 12  Watts)  ที่  Octave  Band 2 - 8  
และสำหรับพัดลมที่ติดตั้งในลักษณะ  Freeblow  จะต้องดังไม่เกิน  50  dBA  (RE 10 -12  Watts)  ที่  
Octave  Band  2 - 8  ถ้าหากเสียงดังเกินกว่านี้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงที่ เหมาะสมเพ่ือลดระดับเสียงให้
อยู่ในระดับที่เทียบเท่ากันนี้ยกเว้นพัดลมอัดกาศ ซื่งใช้งานในสภาวะไม่ปกติแต่เสียงดังไม่เกินมาตรฐานกำหนด   ถ้า
ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนมอเตอร์ที่ใช้ ขับเคลื่อนพัดลมผ่านชุดสายพานขับเคลื่อนเป็นแบบ TEFC,Squirrel  Cage,  
Induction  Motor ใช้กับระบบไฟฟ้า  380 V/3  Phase/50 Hz.  หรือ22 V/1 Phase/50 Hz. มาตรฐาน  IEC, 
Synchronous  speed  1,450 RPM,  ฉนวนไฟฟ้าเป็นClass B, Rotor  torque  class  1.3   สำหรับมอเตอร์
ขนาดเล็กกว่า   0.55 KW (3/4 HP)  และ Rotor  torque  class 1.6  สำหรับมอเตอร์ที่โตกว่าและเท่ากับ   
0.55  KW (3/4 HP), Class of Protection  ไม่ต่ำกว่า IP54,Mounting arrangement จะต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะการติดตั้งพัดลมขนาดของมอเตอร์ (Nameplate KW rating) ของพัดลมที่มีใบพัดแบบBackward Curve 
หรือ  Airfoil  จะต้องมากกว่ากำลังที่ต้องการขับพัดลมสูงสุด ( Maximum Brake Power )  ที่จุดเลือกใช้งาน
ตามที่ระบุไว้ไม่น้อยกว่า15%และสำหรับพัดลมที่มีใบพัดแบบ   Forward  Curve ขนาดของมอเตอร์จะต้อง
มากกว่ากำลังที่ต้องการขับพัดลมสูงสุดที่จุดเลือกใช้งานตามท่ีระบุไว้ไม่น้อยกว่า 30% ชนิดและประเภทของพัดลม
ให้ยึดในแบบเป็นหลัก ซึ่งชนิดและประเภทของพัดลมจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป 
 
2. พัดลมแบบ Centrifugal 
 2.1 ตัวถัง (Casing) ทำด้วยเหล็กแผ่น Fan scroll และ Side plate ยึดต่อกันแบบ Lock seam หรือ  
Weld seam อย่างต่อเนื่องตลอดแนวตะเข็บ ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต 
 2.2 ใบพัด  (Fan  Wheel)  เป็นแบบ Multi-Blades, Backward หรือ Forward Curve ตามที่ระบุใน
แบบทำด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียมผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ชุดใบพัดมีการ
เสริมความแข็งแรงไม่บิดเสียรูปเนื่องจากการเร่งความเร็ว (Acceleration) และแรงดันอากาศ 
 2.3 ใบพัดต้องได้รับการปรับสมดุลย์ทั้งในขณะหยุดนิ่ง และขณะหมุน (Statically and  Dynamically  
balanced) มาจากโรงงานผู้ผลิต 
 2.4 เพลาพัดลมทำด้วยเหล็กกล้า สามารถทนต่อการใช้งานได้ดีที่ความเร็วรอบต่างๆ จนถึง 2 เท่า  ของ
ความเร็วรอบสูงสุดที่ เลือกใช้งาน 
 2.5 ตลับลูกปืน  (Bearing)  เป็นชนิด Ball Bearing หรือ  Roller Bearing แบบ Self  Alignment มี
อายุการใช้งานเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 200,000 ชั่วโมง  ( Average Bearing Life) การอัดจาระบีสามารถทำได้โดยง่าย
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ตลับลูกปืนที่อยู่ภายในตัวพัดลม หรือมีท่อลมปิดมิดชิดต้อง ต่ออัดจาระบี  (Grease fitting)  ออกมายังจุดที่
สามารถเข้าถึงได้สะดวก ตำแหน่งตลับลูกปืน ของพัดลมที่ใช้ดูควันหรือไอน้ำจากห้องครัวจะต้องอยู่ด้านตรงข้าม
ปากทางดูดอากาศเข้า 
 2.6 ความเร็วลมที่ออกจากปากพัดลม (Fan outlet) ต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อ วินาที (2,000 ฟุตต่อนาที) 
 2.7 ตัวถังพัดลมต้องมีรูระบายน้ำที่อาจขังสู่ภายในและมีปลั๊กอุดไว้ 
 2.8 ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  พัดลมจะถูกขับโดยผ่านชุดสายพานและมู่เล่ย์ชนิดปรับร่องได้มีฝาครอบ
สายพาน        ( Belt Guard ) ชนิดที่สามารถวัดความเร็วรอบพัดลมได้โดยไม่ต้องถอดออกมอเตอร์และฝาครอบ
สายพานจะต้อง ติดตั้งอยู่บนโครงยึดอันเดียวกับฐานพัดลม 
 2.9 พัดลมขนาดเล็กที่สามารถส่งลมได้ไม่เกิน  800  ลูกบาศ์กฟุตต่อนาที ให้เลือกชุดขับเคลื่อนพัดลมเป็น 
Direct-Drive ตามที่กำหนดในแบบ  Vibration  Isolator ใช้แบบยาง  Acoustic Pad ความหนาไม่   น้อยกว่า 9 
มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) หรือ Rubber-In-Shear 
 2.10 Vibration Isolator ของพัดลมขนาดใหญ่ เป็นแบบสปริงชนิดมี  Acousticpad รองและให้   
Staticdeflection ไม่น้อย กว่า 19 มิลลิเมตร  (3/4 นิ้ว)  เมื่อรับน้ำหนักไม่เกิน Maximum  Load ตามคำแนะ 
ของผู้ผลิตที่ตัวถังพัดลมขนาดใหญ่ต้องมี Access Door ไว้สำหรับเปิดออกตรวจสอบและทำความภายในพัดลมได้
โดยไม่ต้องถอดท่อลม 
 2.11 ในตำแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุดปากพัดลม  (Inlet  และ Outlet)  ที่ไม่ต่อกับท่อลมต้องใส่ตะแกรง
เหล็ก (Screen) ชนิดไม่เป็นสนิมขนาดช่องของตะแกรงไม่เล็กกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4  นิ้ว) และไม่ใหญ่กว่า  25  
มิลลิเมตร  
(1 นิ้ว) 
3.   พัดลมแบบ Propeller 
 3.1 ใบพัดลมและโครงทำด้วยเหล็ก  อลูมิเนียมหรือพลาสติกทนความร้อน  ประกอบและผ่าน กรรมวิธี
ป้องกันสนิมมาจากโรงานผู้ผลิต  ถ้าติดตั้งในบริเวณที่มีลักษณะเป็นสำนักงานที่ต้องการ ความสวยงาม จะต้องเป็น
รุ่นที่ออกแบบมาให้รูปร่างที่สวยงาม 
 3.2 Gravity Shutter ติดตั้ งไว้ที่ด้านลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิทเป็นแบบ 
 Multiblade Gravity Shutter 
 3.3 พัดลมที่ติดตั้งยึดกับผนังอาคารต้องมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนังความหนาของ
ยางรองไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) 
 3.4 ใบพัดลมต้องมี Wire Guard ป้องกันอันตรายยึดติดกับโครงพัดลมทางด้านดูดอากาศเข้า 
4.    พัดลมแบบ Ceiling Fan 
 4.1 ใบพัดเป็นแบบ Propeller หรือ Centrifugal พร้อมทั้งมี Outlet Gravity Damper 
  4.2 พัดลมต้องเป็นชนิดที่ออกแบบมาสำหรับติดตั้งที่ฝ้าเพดานโดยเฉพาะ และสามารถถอดออกซ่อม  ได้
โดยไม่ต้องเปิด ช่องบริการ 
 4.3 มีสมรรถนะใกล้เคียงที่สุดกับที่กำหนดไว้ในแบบทั้งประมาณลม และ Static Pressure รวมทั้งต้องมี
ระดับเสียงอยู่ใน เกณฑ์ต่ำเหมาะสมกับบริเวณท่ีใช้งานด้วย 
 4.4 การปิด-เปิดพัดลม เป็นแบบสวิทซ์ท่ีมีไฟแสดง 
5. พัดลมแบบ Axial Flow Direct Drive 
 5.1 ตัวถัง  (Casing) ทำด้วยอลูมิเนียมหรือเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิ มและพ่นสีภายนอกตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
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 5.2 ใบพัดลมเป็นแบบ Mixed flow หรือ Air Foil ทำด้วยอลูมิเนียมหรือเหล็กได้รับการปรับสมดุลย์ทั้ง
ทาง Static และ Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลิต 
 5.3 การขับเคลื่อนใบพัดเป็นแบบ Direct drive มอเตอร์ตามมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิต 
 5.4 Vibration Isolator เป็นแบบสปริง 
 5.5 พัดลมส่วนที่ต่อกับท่อลมให้ต่อด้วย  Flexible  Duct  Connector  ไว้ในตำแหน่งใกล้พัดลม มาก
ที่สุด 
6. พัดลมแบบ Roof Ventilator 
 6.1 ตัวถัง (Casing) ทำด้วยอลูมิเนียมหรือเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม และพ่นสีภายนอกตาม
มาตรฐานผู้ผลิต 
 6.2 ใบพัดเป็นแบบ Propeller หรือ  Centrifugal, Multi-Blades, Backward หรือ Forward  Curve 
ดังที่ระบุในแบบทำด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียมผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตชุด
ใบพัดมีการเสริมความแข็งแรงไม่บิดเสียเนื่องจากการเร่งความเร็ว (Acceleration) และแรงดันอากาศใบพัดต้อง
ได้รับการปรับสมดุลย์ทั้งทาง Statie และ Dynamic 
 6.3 ขับเคลื่อนโดยใช้สายพานหรือต่อโดยตรง ความเร็วรอบมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที 
 6.4 ชุดพัดลมจะต้องติดตั้งอยู่บนฐาน หรือแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเหมาะสมกับตัวพัดลมความสูง
ของฐานหรือขอบไม่น้อยกว่า 200 มม. หรือ 8 นิ้ว ฐานของพัดลมจะต้องวางลงบนแท่นโดยมีแผ่นยางรองขอบนอก
อุดด้วยสารกันน้ำซึม 
 6.5 Gravity Shutter ติดตั้งในแนวนอน ทำด้วยอลูมิเนียม 
7. ชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ( Energy Recovery Wheel) 

7.1 ชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเป็นอุปกรณ์เพ่ือใช้ลดความร้อนสัมผัส (sensible heat) และความร้อน
แฝง  

(latent heat) ของ fresh air โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนพลังงานกับ exhaust air ประสิทธิภาพของวงล้อประหยัด
พลังงานจะต้องผ่านทดสอบและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AHRI standard 1060 หรือ Eurovent certified 
ตามมาตรฐาน European Standard ทั้งประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนทั้งความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝง  

7.2 วัสดุที่ใช้ทำชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเป็นวงล้อ wheel ผลิตจากอลูมิเนียม หรือ โพรีเมอร์ ไม่
อนุญาตให้ 

ใช้วัสดุอ่ืนที่ไม่มีความคงทน เช่น fibrous หรือ paper เป็นต้น ขนาดของรูจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอให้ฝุ่นและ
สิ่งปนเปื้อนที่มีขนาด 0.8 มม.จะต้องสามารถผ่านไปได้โดยสะดวก ผิวสัมผัสอากาศเคลือบด้วยสารดูดความชื้นชนิด  
molecular sieve หรือ silica gel เพ่ือความสามารถในการแลกเปลี่ยนทั้งความร้อนสัมผัส (sensible heat) และ
ความร้อนแฝง (latent capacity)  

7.3 ประเก็นกันรั่วระหว่างวงล้อ เพ่ือป้องกันลมรั่วระหว่าง Exhaust และ Supply  
7.4 วงล้อประหยัดพลังงานจะต้องจะต้องสามารถแบ่งเป็นชิ้น (Sectorized) ได ้สำหรับขนาดเส้น 

ผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป 
7.5 วงล้อประหยัดพลังงานจะต้องขับด้วยสายพานและประกอบเข้ากับชุดเกียร์อย่างมั่นคงแข็งแรง  

มอเตอร์ขับเป็นชนิดกระแสสลับ (A/C motor) ทั้งกรณีขับด้วยความเร็วคงท่ีหรือชนิดปรับเปลี่ยนความเร็วได้ 



  
 
 

   6-28          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 6 วิศวกรรมงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 

หมวดที ่42070 
ระบบส่งลมและอุปกรณ์ 

 

1.   ความต้องการทั่วไป 

1.1 ท่อลมโดยทั่วไปประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีมีความหนาวิธีการประกอบ และการติดตั้ง
ตามที่ระบุไว้ในแบบ และรายละเอียดส่วนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือ ในรายละเอียดจะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานของ SMACNA และ/หรือ ASHRAE STANDARD 

1.2 ให้ตรวจสอบขนาด  และแนวทางการเดินท่อลมให้สอดคล้องกับงานติดตั้งในระบบอ่ืนๆ และจะต้อง
ทำการแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาขัดแย้ง 

1.3 ข้อโค้งงอต้องเป็นแบบ Full  Radius และมีรัศมีความโค้งที่กลางท่อไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความ
กว้างท่อลม  ถ้าไม่สามารถทำได้เนื่องจากสถานที่ติดตั้งจำกัด ให้ใช้ ข้องอหักฉาก (Mitre Bend)  มี 
Turning Vane ข้อโค้งงอของท่อลมกลม  (Round Duct) อาจใช้ Round  Flexible Duct  ขนาด
เดียวกันแทนได ้

1.4 ท่อลมสี่เหลี่ยมที่มีด้านใหญ่สุดเกินกว่า 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) จะต้องทำ Cross- Break และทุก
ทางแยกของท่อลม (Branch Duct) จะต้องติดตั้ ง Splitter Damper หรือ Opposed  Blade 
Volume Damper ณ จุดแยกท่อ 

1.5 ท่อลมที่จะเดินทะลุผ่านพ้ืน หรือกำแพงต้องมีวงกบ (Duct Sleeve) ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟหรือติดไฟ
แต่ไม่  ลุกลามหน้ากว้างเท่ากับความหนาพ้ืนหรือกำแพงและอุดช่องว่างด้วยวัสดุทนไฟพร้อมทั้งมี 
กรอบปิดทั้งสองด้าน 

1.6 ท่อลมที่ไม่ได้หุ้มฉนวนและปรากฏแก่สายตาต้องทาสีตามรายละเอียดในหมวดการทาสี ป้องกันการผุ
กร่อน  และรหัสสี 

1.7 ท่อลมที่ต่อกับพัดลมและเครื่องปรับอากาศต้องใช้ข้อต่ออ่อน (Flexible Duct Connection) ทำด้วย
วัสดุ Fiber Glass Cloth เคลือบด้วย Neoprene ให้สามารถกันน้ำได้ ความยาวของช่วงข้อต่ออ่อน
ประมาณ 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว) 

1.8 รอยต่อท่อลมตามแนวขวาง (Transverse Joint) ทั้งหมดจะต้องอุดตลอดแนวภายนอก และ/หรือ 
ภาย ในท่อลมด้วยวัสดุอุดชนิดไม่ติดไฟเป็นผลิตภัณฑ์ของ Zestseal Duct Sealant A-900 รอยต่อ
ท่อลมระหว่างท่อลมกลมอ่อนกับท่อลมกลมอ่อน หรือ ท่อลมกลมจะต้องทำการติดตั้งตามที่แสดงใน
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แบบ  รายละเอียดหรือใช้อุปกรณ์ข้อต่อท่อลมผลิตขึ้นสำหรับใช้ต่อท่อลมกลมอ่อนโดยเฉพาะจาก
ผู้ผลิตท่อลมกลมอ่อนและติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

1.9 จะต้องมีช่องเปิดบริการ (Access  Door) ติดตั้งที่ด้านข้าง หรือด้านใต้ท่อลมขนาดประมาณ 30 
มิลลิเมตร X 300 มิลลิเมตร (12 X 12 นิ้ว) ตำแหน่งตามความเหมาะสมสำหรับเปิดบริการ Fire  
Damper ทุกชุด Splitter Damper และ Volume Damper ที่มีขนาดในโตกว่า 0.1 ตารางเมตร 
ทุกชุด Access Door จะต้องเป็นแบบบานพับ (Hinge) มี Sash Lock อย่างน้อยสองตัว  มีขอบเป็น
รูปหน้าแปลนและมีประเด็น Neoprene ติดที่ขอบโดยรอบกันอากาศรั่ว และ Access Door ที่ติดตั้ง
บนท่อลมที่มีฉนวนหุ้มต้องทาเป็น 2 ชั้น ระหว่างชั้นบุด้วยฉนวนกันความร้อน ชนิดเดียวกันที่ใช้หุ้ม
ท่อลม 

1.10 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้กำหนดขนาด และตำแหน่งของช่องเปิดบนฝ้า เพื่อการตรวจซ่อมและบริการท่อลม 
ท่อน้ำ เครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ  เสนอขออนุมัติต่อสถาปนิกก่อนการทำฝ้า ค่าใช้จ่ายในการทำช่อง
เปิดให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

1.11 สกรู (Screw) สลักเกลียว (Bolt) น๊อต (Nut) และหมุดย้ำ (Rivet) ที่ใช้กังานท่อลมจะต้องทำด้วย
วัสดุปลอดสนิม หรือชุบด้วยสังกะสีหรือแคตเม่ียม 

1.12 ช่องสำหรับสอดเครื่องมือวัด (Instrument  Insert  Holes) ท่อลม หรือ Plenum ส่วนใดที่ติดตั้ง 
Pitot tubes หรือเครื่องมือวัดอย่างอ่ืนไว้เพ่ือให้ทราบการไหลของ อากาศ และ Balance ระบบลม
นั้นต้องทำช่องขนาดพอเหมาะไว้ตามแต่จะกำหนดหรือความจำเป็น ช่องดังกล่าวต้องหุ้มปิดด้วย
ฉนวน และทำเครื่อง หมายไว้ให้เห็นได้ เด่นชัด  

1.13 กรณีการติดตั้งท่อลมต่างๆ และตรวจสอบหน้างานพบว่าต้องมีการปรับขนาดท่อลมแต่คงมี
พ้ืนที่หน้าตัดท่อลมคงเดิม ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

1.14 ท่อลมระบายควันจากครัว วัสดุที่ใช้ทำท่อลม ต้องเป็นแผ่นเหล็กดำหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และ 
เชื่อมท่อลมด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า และหุ้มด้วย Calcium silicate insulation 40 mm. Thick 
density 60 KG. / CU.M  หรือฉนวนกั้นควานร้อนผลิตภัณฑ์ของ Rockwool  ความหนา 2 นิ้ว โดย
มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 80 กก.ต่อ ลบ.ม. (KG/CU.M) 

1.15 ห้องเครื่องส่งลมเย็นและห้องเครื่องทำน้ำเย็นให้จัดหาและติดตั้งฉนวนที่ผนังทุกด้านและเพดานให้บุ
ด้วยวัสดุดูดซับเสียง ชนิดฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ความหนาแน่น 50 kg/cu.m หนา 2” และหุ้ม
ทับด้วยผ้าแก้วชนิดกันไฟลามสีขาวพร้อมยึดด้วยหมุดพลาสติกทุกระยะ 30 cm 
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2.   วัสดุท่อลม 

2.1 ท่อลมไม่ว่าจะเป็นท่อกลม หรือท่อรูปสี่เหลี่ยม ประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กเรียบอาบสังกะสีปริมาณ
สังกะสีที่อาบไม่น้อยกว่า  180 กรัมต่อตารางเมตร (0.06 ปอนด์ ต่อตารางฟุต) ต่อรอยพับที่ทำให้
สังกะสีที่อาบไว้แตกหลุดจะต้องทาทับด้วย Zinc Chromate และทาสีภายนอก 

2.2 แผ่นโลหะ  (Sheet  Metal) ท่อลมต้องประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หรือแผ่นอลูมินัม
เท่านั้น  ความหนาของแผ่นโลหะ น้ำหนักของสังกะสีที่ใช้ชุบขนาด และระยะห่างของเหล็กเสริม
ความแข็งแรงของท่อลมต้องเป็นไปตามท่ีระบุในแบบโดยเคร่งครัด  การเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษ
อาจจำเป็นขึ้นอยู่ลักษณะการแขวน และ รองรับท่อลม ความหนาของแผ่นโลหะขึ้นอยู่กับความกว้าง
ของท่อลมดังต่อไปนี้  

                  Largest Dimension                 US Gauge  

                12"  AND LESS    NO. 26  

                13"  TO    30"                      NO. 24  

                 31"  TO    54"                               NO. 22  

                 55"  TO    84"                               NO. 20  

                 85"  AND ABOVE                  NO. 18  

2.3 ท่อลมแบบกลมชนิด Flexible Duct จะต้องทำด้วยวัสดุอลูมิเนียมยึดโดยวิธีทางกล แบบ Triple 
Lock  Seam ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตท่อลมกลมสามารถทนความดันลมได้ไม่น้อยกว่า 
5 Kpa ( 20" WG ) และทนความร้อนได้ถึง 120 องศาเซลเซียส ( 250 องศาฟาเรนไฮต์ ) 

 
3.   การแขวนยึดท่อลม 

3.1 การแขวนยึดท่อลมให้ใช้ขนาดเหล็กแขวน (Hanger Rod) และเหล็กรอง (Support) ตามที่ระบุไว้ใน
แบบ  การแขวนยึดท่อลมห้ามใช้ลวดในการแขวนยึดท่อโดยเด็ดขาด 

3.2 โครงเหล็กต่าง ๆ ที่ใช้ในการยึดแขวนท่อลม เหล็กเสริมคอนกรีต, Insert, Expansion Boltและอ่ืนๆ 
ที่ใช้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานติดตั้งระบบท่อลม และให้ทาสีตามรายละเอียดในหมวดการทาสีป้องกัน
การผุกร่อนและรหัสสี 
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3.3 ที่รองรับท่อลม (Duct  Supports) การรองรับท่อลมที่เดินตามแนวนอนและมีขนาดเล็กกว่า 54 นิ้ว  
จะต้องห่างไม่เกินช่วงละ 8 ฟุต ส่วนท่อลมที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นต้องรองรับทุก 4 ฟุต ท่อกิ่งที่เลี้ยว
แยกออกมา ต้องรองรับในลักษณะที่ให้น้ำหนักท่อกระจายไปทั่วทุกส่วนอย่างสม่ำเสมอที่รองรับท่อ
ทุกอันต้องทาสี หรือ อย่างอ่ืนตามที่กำหนด  

3.4 Duct  Sleeves  ท่อลมส่วนใดที่ระบุให้เดินผ่านพ้ืนเพดาน ผนัง หรือหลังคา จะต้องเดินเฉพาะใน
ช่องที่เจาะเตรียมไว้ให้เท่านั้น ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กแผ่นอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 20 USG ทำเป็น 
Sleeve  ให้ใหญ่กว่าขนาดท่อที่หุ้มฉนวนแล้ว  1 นิ้ว  โดยรอบฝังไว้ในช่อง เมื่อเดินท่อลมผ่านเสร็จ
แล้วจึงใช้แผ่น (Flashing) ปิดช่องว่างที่เหลือให้แลดูเรียบร้อย  

4.   Damper 
   4.1   Splitter Damper จะต้องทำข้ึนโดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบ ตัวใบทำด้วยแผ่นสังกะสี  
 ขนาดความหนาตามเบอร์เกจ์หนากว่าท่อลมช่วงนั้นอีกสองเบอร์ความยาวของตัวใบประมาณ 1.10 เท่าของท่อลม

ที่แยกออกมาก้านเป็นทองเหลืองหรือเหล็ก ชุบสังกะสี (Push Rod) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 
มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว)   

 4.2    Volume  Damper  เป็นแบบใบเดี่ยว (Single  Blade)  หรือหลายใบ  (Multiple  Blade)  
โดยใบปรับแต่ละใบของ  Multiple  Blade  จะต้องมีความกว้างไม่เกิน 100  มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความยาวใบเต็ม
ตามความกว้างของท่อลม แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร (40 นิ้ว) ส่วนใบปรับใบ เดี่ยวกว้างได้ถึง  350 มิลลิเมตร 
(14 นิ้ว)  ลักษณะใบเป็นแบบ Balance Type ตัวใบประกอบ ขึ้นจากแผ่นสังกะสีไม่น้อยกว่า 1.5  มิลลิเมตร ขอบ
ใบพับรอย (Hemmed)  เป็นแบบ Inter- locking  Edge แกนปรับใบ (Damper Rod)  จะต้องมีปลายด้านหนึ่ง
เป็นหัวจตุรัสยึดทะลุ ตัวถังสอดผ่าน Bearing Plate ชนิดที่เป็น Lever Type Locking Device แกนใบพัดจะต้อง
มี Nylon Bushing หรือ  Bronze Bearing Sleeve รองรับ Damper ชนิดที่มีหลายใบ จะต้อง จัดใบเป็นแบบ 
Opposed Blade หรือ Gang Operated 
 

 4.3   Fire Damper จะต้องทำขึ้นโดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบที่แนวกำแพงชาฟท์ต่างๆ ต่อกับท่อลม
ที่เดินทะลุผ่าน 

 รวมทั้งที่พ้ืนคอนกรีตที่ท่อลมทะลุผ่านทุกๆ จุด ไม่ว่าจะมีระบุหรือไม่ระบุตำแหน่ง ไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม, Fusible 
Link ของ Fire Damper เป็นชนิดหลอดละลายที่อุณหภูมิ 71 องศาเซลเซียส (160 องศาฟาเรนไฮต์) , Fire 
Damper ต้องติดฉลากระบุ สถาบัน ที่ให้การรับรอง มาตรฐานการทดสอบ อัตราการทนไฟ และ อุณหภูมิการ
ทำงานอย่างชัดเจน  

 
5.   หน้ากากลม 

  5.1   หน้ากากลมที่ติดตั้งภายในอาคารทุกอันต้องมีประเก็นแบบไม่ติดไฟหรือติดไฟแต่ไม่ลุกลามรองรอบ
ด้านหลังปีกเพ่ือป้องกันลมรั่วการติดตั้งต้องแนบสนิทกับผนังหรือฝ้าเพดาน 
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5.2.1 หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนหน้ากากลมต้องมีสีแบบ Natural  Anodized  ส่วนหน้ากากที่ 

ติดตั้งภายนอกอาคาร ให้ทาสีขาวหรือสีอื่นที่ผู้คุมงานกำหนดในภายหลัง 
5.3 หัวจ่ายลมแบบ Ceiling  Diffuser ไม่ว่าจะเป็นแบบกลม หรือแบบจ่ายลมได้ตั้งแต่1 ถึง 4  ทิศทาง 

ตามที่ระบุในแบบทำด้วย Extruded  Aluminum,  Removable  Cores  ติดตั้งแนบฝ้าเพดานแบบ Flush  
Mount หรือก้านขอบ หน้ากากเป็นแบบยกขอบสูง ให้ติดตั้งเป็น Surface Mount Opposed Blade  Volume  
Damper ทุกหัวจ่าย และมีก้านปรับปริมาณลมสามารถปรับ แต่งได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากากออก 

5.4 หน้ากากลมแบบ Supply Air Register ทำด้วย Extruded  Aluminum  มีใบปรับทิศทางการ 

จ่ายลมได้ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน (Double  Deflection) โดยใบปรับวางซ้อนกัน และ สามารถปรับทิศทาง 
ของแต่ละใบได้โดยอิสระ ใบปรับด้านหน้าติดตั้งในแนวนอน ส่วนด้านหลังติดตั้งในแนวตั้งจะต้องมี  Opposed  
Blade  Volume  Damper  ติดตั้งด้านหลังหน้ากากสามารถปรับแต่งปริมาณได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากากออก 

5.5 หัวจ่ายลมแบบ  Linear  Slot  Diffuser ทำด้วย  Extrude  Aluminium มีช่องจ่ายลมช่อง 

เดียวหรือ หลายช่องพร้อมกล่องลม (Air Plenum) ตามที่ระบุในแบบช่องจ่ายลมแต่ละช่องต้องมีขนาดไม่เกิน  20
มิลลิเมตร ( 3/4 นิ้ว ) 
5.6หน้ากากลมกลับ  (Return  Air  Grill)  ทำด้วย Extruded Aluminum มีใบยึดติดแน่นกับหน้ากากใน
แนวนอน ทำมุมประมาณ 45 องศา สามารถถอดตะแกรงออก โดยไม่ถอดโครงออก 

5.7หน้ากากลมกลับแบบ Transfer มีลักษณะเหมือนกับหน้ากากลมกลับถ้าติดตั้งบนผนังหนาต้องมีหน้ากากติดตั้ง
สองด้านของผนัง 

5.8หน้ากากลมบริสุทธิ์  (Fresh  Air  Grille)  ลักษณะเหมือนกับหน้ากากลมกลับ พร้อมทั้งมี Opposed Blade  
Volume Damper และตาข่ายกันแมลง ติดตั้งด้านหลังหน้ากากสามารถปรับแต่งปริมาณลมได้โดยไม่ถอด
หน้ากากออก 

5.9 Outside Air Louver ทำด้วย Extruded Aluminum มีใบยึดติดแน่นกับโครงแนวนอนทำมุมประมาณ 45 
องศา ปลายใบ 

ทั้งด้านในและด้านนอกหักมุมป้องกันฝนสาด ความหนาของของ โครงจะต้องไม่น้อยกว่า  100  มิลลิเมตร  (4 นิ้ว)  
ด้านในบุด้วยตาข่ายอลูมิเนียมหรือเหล็กปลอดสนิม มีขนาดรูตาข่ายไม่โตกว่า  5 ตารางเซนติเมตร (1 ตารางนิ้ว)  
และตาข่ายกันแมลงสามารถถอดล้างได้ ช่องว่างระหว่างโครงกับผนังอาคารอุดด้วยสารกันน้ำทั้งสองด้าน  

  5.10 หน้ากากลมระบายอากาศ (Exhaust Air Grille) ลักษณะเหมือนกับหน้ากากลมกลับหน้ากากลม 
 ระบายอากาศที่ติดตั้งอยู่ทางด้านดูดของพัดลมระบายอากาศทุกชุดต้องมี Opposed Blade Volume Damper 

ด้วย 
 

6.  อุปกรณ์ลดเสียง (Sound  Attenuator) 
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6.2 หากต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงอุปกรณ์ลดเสียง จะต้องมีโครงสร้างตามที่แสดงไว้ ในแบบและ
รายละเอียด ความเร็วลมที่ผ่านอุปกรณ์ลดเสียงต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อ วินาที (1,970 ฟุตต่อนาที) 

6.3 กล่อง  (CASING)   ของอุปกรณ์ลดเสียงพับทำขึ้นจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ขนาดความหนาใช้เบอร์เกจ์
เดียวกันกับท่อลมที่ต่ออยู่ด้วยกัน แต่จะไม่บางกว่า 0.7 มิลลิเมตร 

6.4 วัสดุดูดกลืนเสียงเป็นวัสดุพวกใยแก้ว ผิวของวัสดุดูดกลืนเสียงที่อยู่ในทางผ่านของลม  (Air Flow  
Passage) จะต้องเคลือบฝังด้วย  Neoprene  และมีตาข่ายอลูมิเนียม หรือเหล็กชุบสังกะสีเป็น   

ตาราง ขนาดประมาณ 8 x 8 มม. ปิดพับ 
6.5 วัสดุด้วยเสียง ต้องมีค่าการลดเสียง (Dynamic Insertion Loss) ที่ความเร็วลม 10 เมตรต่อวินาที (1970 

FPM.) ตามความถ่ีของเสียง ดังนี้ 

 ความยาว (มม.)  63Hz  125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

 600 5 6 10 16  22  22 18 10 

 900 7 9 15 24  34  33 28 15 

 1200 7 13 18 30  39  40 36 24 

 1500 7 17 20 36  43  47 43 33 

 
7.   ฉนวนบุภายในท่อลม  ( Duct  Liner ) 

7.1 ท่อส่งลมเย็น และลมกลับที่ติดตั้งผ่านห้องหรือโถงท่ีไม่มีฝ้า และ/หรือใต้ฝ้าตามท่ีระบุไว้ในแบบ 

 ให้บุด้วยฉนวนไว้ภายในพ้ืนที่หน้าตัดของท่อลมส่วนที่บุฉนวนภายในต้องไม่เล็กกว่าพ้ืนที่หน้าตัด  
 ของท่อลม ส่วนที่หุ้มฉนวนภายนอกที่มีขนาดท่อลมเท่ากัน 
7.2 ฉนวนทำด้วยไฟเบอร์กลาสอย่างแข็ง (Regid Board) ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 48 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (3  

 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต) ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือตามที่ระบุในแบบ โดยปิด
ทับหน้าด้าน 
 สัมผัสด้วยอลูมิฟอยล์แบบมีรูพรุน (Perforated Aluminium Foil)           
7.3 ฉนวนต้องยึดแน่นติดกับท่อลมด้วยกาวชนิดไม่ติดไฟเป็นผลิตภัณฑ์ของ Neo-Bond   Pl1 หรือ หมุด
ยึด (Pin)  

รอยต่ออุดด้วยกาวชนิดไม่ติดไฟ เป็นผลิตภัณฑ์ของ Neo-Bond  Sp-50 ช่วงหัว- ท้าย ยึดด้วยกรอบ
สังกะสีเบอร์เกจ์เดียวกับท่อลม 
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8.   แผ่นปรับลมสำหรับระบบควบคุมเพลิงไหม้และควันไฟ 
8.1 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควัน (Combination Fire Smoke Damper, Multi Blade  

Type) 

8.1.1  ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันแบบหลายใบจะต้องติดตั้งภายในผนังหรือพ้ืนทนไฟ
ที่ท่อลมผ่าน  ทำหน้าที่ป้องกันไฟและควบคุมการแพร่กระจายของควันที่เกิดจาก เพลิงไหม้ 
ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันจะต้องสอดคล้องตามมาตรฐาน NFPA  90A, 92A, 
92B 

8.1.2 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันจะต้องผ่านการทดสอบและรับรอง (UL Listed) ตาม
มาตรฐาน UL 555 และ UL 555S ฉบับล่าสุด 

8.1.3 สำหรับผนังหรือพ้ืนที่มีความสามารถทนไฟไม่เกิน 3 ชั่วโมง ให้ติดตั้งชุดแผ่นปรับลม ป้องกัน
ไฟลามและควันที่ผ่านการรับรองการทนไฟ 1 ½ ชั่วโมงตามมาตรฐาน UL 555 และหาก
ผนังหรือพ้ืนที่มีความสามารถทนไฟเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้ติดตั้งชุดแผ่นปรับลม ป้องกันไฟ
ลามและควันที่ผ่านการรับรองการทนไฟ 3 ชั่วโมงตามมาตรฐาน UL 555  โดยชุดแผ่นปรับ
ลมป้องกันไฟลามและควันจะต้องผ่านการทดสอบที่ความดัน 4 นิ้วน้ำ  (995 Pa) และ
ความ เร็วลม  2000 ฟุ ตต่ อนาที  (10 m/s) ตามมาตรฐาน  UL 555 และ  UL 555S 
(Dynamic Closure Ratings) 

8.1.4 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันจะต้องมีความสามารถในการป้องกันการรั่วของ ควัน
ได้เป็นอย่างดีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL555S Leakage rating of Class I  มอเตอร์
ที่ใช้เป็นมอเตอร์ที่ผ่านการทดสอบและรับรอง (UL Listed) จากสถาบัน UL สำหรับใช้งาน
กับชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันโดนเฉพาะ สามารถทำงานได้ท่ี อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 
250 องศาฟาเรนไฮต์ (121 องศาเซลเซียส) ต้องติดตั้งและทดสอบ มอเตอร์สำหรับขับชุด
แผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันมาจากโรงงานผู้ผลิต ตาม มาตรฐาน UL555S 

8.1.5 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์สั่งงานที่ไวต่อความ ร้อน 
(Electronic Fusible Link) โดยจะต้องติดตั้งมาจากโรงงาน และสามารถสั่งงาน ให้ชุดแผ่น
ปรับลมป้องกันไฟลามและควัน ปิดเมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่า 165 องศาฟาเรน ไฮต์ (74 องศา
เซลเซียส) ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันจะต้องมีฉลากจาก  สถาบัน UL (UL 
Label) แสดงการรับรองตามมาตรฐาน UL 555 และ UL 555S 

8.1.6 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันจะต้องผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพ  ใน
ด้านความดันสูญเสีย จากสถาบัน AMCA โดยทดสอบในการติดตั้งที่หลายหลาย รูปแบบ
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ตาม AMCA Certified Ratings Program for Test Figures 5.2, 5.3 and  5.5   และ
มาตรฐานAMCA 500-D 

8.1.7 ใบ (Blade) ของชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันทำจากเหล็กเคลือบสังกะสีหนาไม่
น้อยกว่า 16 Guage (1.6 มม.) เสริมความแข็งแรงโดยการพับหยักความลึกไม่น้อยกว่า 1 
นิ้ว (25 มม.) ไม่น้อยกว่า 3 แถว (3 Vee Type) ตลอดความยาวใบ  มีแกนยึดใบชนิด
ป้องกันการหลุดลื่นออกของใบ ผลิตจากเหล็กกล้าผ่านการป้องกันสนิมมีขนาดไม่น้อยกว่า 
½ นิ้ว (12 มม.) ติดตั้งที่กึ่งกลางใบพอดีเพ่ือให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากัน
เมื่อมีลมผ่านทั้ง 2 ด้าน ปลายใบติดตั้งปะเก็นกันรั่วผลิตจากวัสดุยางสังเคราะห์ (Silicone 
Rubber) ยึดติดอยู่อย่างถาวรกับใบ 

8.1.8 กรอบ (Frame) ของชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันทำจากเหล็กเคลือบสังกะสี
จำนวน 4 ชิ้น มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 Guage (1.6 มม.) เสริมความแข็งแรงโดยการพับ
รูปหมวก (Hat Channel) ความกว้างไม่เกิน 5 นิ้ว (125 มม.) และความสูงไม่เกิน 1 นิ้ว 
(25 มม.)  เสริมความแข็งแรงที่บริเวณมุมที่บรรจบกัน โดยมีความยาวของไม่น้อยกว่า 1 ½  
นิ้ว (35 มม.) กลไกควบคุมการเคลื่อนไหวอยู่ภายนอกด้านข้างของกรอบใบ (Concealed 
Linkage) ไม่กีดขวางการไหลของลม และมีแนวหยุดใบ (Blade Stop) กว้างไม่เกิน ½ นิ้ว 
(12 มม.) แบริ่งผลิตจากโลหะผสม (Sintered  Bronze) คว้านรูขนาดพอดีกับขนาดของ
แกนยึดใบโดยมีความเรียบและลื่นปะเก็นข้างป้องกันใบขัด (JambSeal)ผลิตจากเหล็ก
ปลอดสนิมที่มีความลื่นและสามารถยืดหยุ่นได้    

8.1.9 การติดตั้งชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันทุกๆ ตัวจะต้องติดตั้งอยู่ภายในปลอก 
(Sleeve) ที่มีความยาวเพียงพอให้พ้นจากผนังหรือพ้ืน ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมี
การยึดติดกับชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควัน ความหนาของวัสดุไม่ต่ำกว่าที่ผู้ผลิตชุด
แผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันได้ระบุไว้ในคู่มือติดตั้ง และสอดคล้องตามมาตรฐาน UL  

8.1.10 การติดตั้งชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันทุกๆ ตัวจะต้องติดตั้งเหล็กฉากกำกับ 
(Retaining Angles) ทั้ง 2 ด้านของพ้ืนหรือผนังโดยเหล็กฉากกำกับผลิตจากเหล็กพับหรือ
เหล็กฉาก โดยมีขนาดและการยึดติดกับชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันตามที่ผู้ผลิต
ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควัน ได้ระบุไว้ในคู่มือติดตั้งเท่านั้น และสอดคล้องตาม
มาตรฐาน UL 

8.2 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามแบบม่าน (Fire Damper, Curtain Type) 

8.2.1 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามแบบม่านจะต้องติดตั้งทุกๆจุดภายในผนังหรือพ้ืนทนไฟที่ท่อ
ลมผ่านแม้ไม่ได้ระบุไว้ในแบบก็ตามชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามจะต้องสอดคล้อง  ตาม
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มาตรฐาน NFPA 90A โดยหากเป็นระบบปรับอากาศที่สามารถหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ให้เลือกใช้ชนิด Static และหากเป็นระบบปรับอากาศที่ยังคงทำงาน
ในขณะเกิดเพลิงไหม้ ให้เลือกใช้ชนิด Dynamic 

8.2.2 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามจะต้องผ่านการทดสอบและรับรอง (UL Listed) ตาม
มาตรฐาน UL  

 555 ฉบับล่าสุด 
8.2.3 สำหรับผนังหรือพ้ืนที่มีความสามารถทนไฟไม่เกิน 3 ชั่วโมง ให้ติดตั้งชุดแผ่นปรับลมป้องกัน

ไฟลามที่ผ่านการรับรองการทนไฟ 1 ½ ชั่วโมงตามมาตรฐาน UL 555 และหากผนังหรือ
พ้ืนที่มีความสามารถทนไฟเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้ติดตั้งชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามที่ผ่าน
การรับรองการทนไฟ 3 ชั่วโมงตามมาตรฐาน UL 555 

8.2.4 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์สั่งงานที่ไวต่อความร้อ น 
(Fusible Link) โดยจะต้องติดตั้งมาจากโรงงาน และสามารถสั่งงานให้ชุดแผ่นปรับลม
ป้องกันไฟลาม ปิดเมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่า 165 องศาฟาเรนไฮต์ (74 องศาเซลเซียส) ชุด แผ่น
ปรับลมป้องกันไฟลามจะต้องมีฉลากจากสถาบัน UL (UL Label) แสดงการรับรองตาม
มาตรฐาน UL 555 

8.2.5 กรอบ (Frame) ของชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามจะต้องผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสี  

โดยมีความหนาตามที่ผู้ผลิตได้รับการรับรองจาก UL โดยจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 4นิ้ว 
(100 มม.)  โดยกรอบทั้งหมดจะต้องติดตั้งอยู่ภายในผนังหรือพ้ืนโดยจะต้องไม่ล้ำ  ออกมา
ภายนอกผนังหรือพ้ืน  ใบ (Blade) ของชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามทำจาก เหล็กเคลือบ
สังกะสี โดยออกแบบเป็นแบบม่าน และติดตั้งในกล่องเก็บ ไม่กีดขวางการ ไหลของลม หาก
ติดตั้งที่พ้ืนจะต้องติดตั้งสปริงที่ทำจากเหล็กปลอดสนิมเพ่ือใช้ในการปิด 
 
 

8.2.6 การติดตั้งชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามทุกๆ ตัวจะต้องติดตั้งอยู่ภายในปลอก (Sleeve) ที่มี
ความยาวเพียงพอให้พ้นจากผนังหรือพ้ืน ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีการยึดติดกับ
ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลาม ความหนาของวัสดุไม่ต่ำกว่าที่ผู้ผลิตชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟ
ลามได้ระบุไว้ในคู่มือติดตั้งเท่านั้น และสอดคล้องตามมาตรฐาน UL  

8.2.7 การติดตั้งชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามทุกๆ ตัวจะต้องติดตั้งเหล็กฉากกำกับ  (Retaining 
Angles) ทั้ง 2 ด้านของพ้ืนหรือผนังโดยเหล็กฉากกำกับผลิตจากเหล็กพับหรือเหล็กฉาก 
โดยมีขนาดและการยึดติดกับชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามตามที่ผู้ผลิตชุดแผ่นปรับลม
ป้องกันไฟลามได้ระบุไว้ในคู่มือติดตั้งเท่านั้น และสอดคล้องตามมาตรฐาน UL 
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8.3 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามแบบหลายใบ (Fire Damper, Multi Blade Type) 

8.3.1 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามแบบม่านจะต้องติดตั้งทุกๆจุดภายในผนังหรือพ้ืนทนไฟที่ท่อ
ลมผ่านแม ้

 ไม่ได้ระบุไว้ในแบบก็ตามชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามจะต้องสอดคล้องตามมาตรฐาน 
NFPA 90A 

8.3.2 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามจะต้องผ่านการทดสอบและรับรอง (UL Listed) ตาม 
 มาตรฐาน UL 555  

 ฉบับล่าสุด 
8.3.3 สำหรับผนังหรือพ้ืนที่มีความสามารถทนไฟไม่เกิน 3 ชั่วโมง ให้ติดตั้งชุดแผ่นปรับลม 

 ป้องกันไฟลามและควันที่ผ่านการรับรองการทนไฟ 1 ½ ชั่วโมงตามมาตรฐาน UL 555 
และหากผนังหรือพ้ืนที่มีความสามารถทนไฟเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้ติดตั้งชุดแผ่นปรับลม
ป้องกันไฟลามและควันที่ผ่านการรับรองการทนไฟ 3 ชั่วโมงตามมาตรฐาน UL 555 โดยชุด
แผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันจะต้องผ่านการทดสอบที่ความดัน 4 นิ้วน้ำ (995 Pa) 
และความเร็วลม 2000 ฟุตต่อนาท ี(10 m/s) ตามมาตรฐาน UL 555  

8.3.4 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันจะต้องผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพใน
ด้านความดันสูญเสีย จากสถาบัน AMCA โดยทดสอบในการติดตั้งที่หลายหลายรูปแบบตาม 
AMCA Certified Ratings Program for Test Figures 5.2, 5.3 and  5.5  และมาตรฐาน
AMCA 500-D 

8.3.5 ใบ (Blade) ของชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันทำจากเหล็กเคลือบสังกะสีหนา
ไม่น้อยกว่า 16 Guage (1.6 มม.) เสริมความแข็งแรงโดยการพับหยักความลึกไม่น้อย กว่า 
1 นิ้ว (25 มม.) ไม่น้อยกว่า 3 แถว (3 Vee Type) ตลอดความยาวใบ มีแกนยึดใบ ชนิด
ป้องกันการหลุดลื่นออกของใบ ผลิตจากเหล็กกล้าผ่านการป้องกันสนิมมีขนาดไม่  น้อยกว่า 
½ นิ้ว (12 มม.) ติดตั้งที่กึ่งกลางใบพอดีเพ่ือให้สามารถใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพเท่ากัน
เมื่อมีลมผ่านทั้ง 2 ด้าน ปลายใบติดตั้งปะเก็นกันรั่วผลิตจากวัสดุยางสังเคราะห์ (Silicone 
Rubber) ยึดติดอยู่อย่างถาวรกับใบ 

8.3.6 กรอบ (Frame) ของชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามและควันทำจากเหล็กเคลือบสังกะสี  
จำนวน 4 ชิ้น มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 Guage (1.6 มม.) เสริมความแข็งแรงโดยการพับ
รูปหมวก (Hat Channel) ความกว้างไม่เกิน 5 นิ้ว (125 มม.) และความสูงไม่เกิน 1 นิ้ว (25 
มม.)  เสริมความแข็งแรงที่บริเวณมุมที่บรรจบกัน โดยมีความยาวของไม่น้อยกว่า 1 ½  นิ้ว 
(35 มม.) กลไกควบคุมการเคลื่อนไหวอยู่ภายนอกด้านข้างของกรอบใบ (Concealed 
Linkage) ไม่กีดขวางการไหลของลม และมีแนวหยุดใบ (Blade top)  กว้างไม่เกิน ½ นิ้ว 



  
 
 

   6-38          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 6 วิศวกรรมงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 

(12 มม.) แบริ่งผลิตจากโลหะผสม (Sintered Bronze) คว้านรู ขนาดพอดีกับขนาดของ
แกนยึดใบโดยมีความ 

8.3.7 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์สั่งงานที่ไวต่อความร้อน (Fusible 
Link) โดยจะต้องติดตั้งมาจากโรงงาน และสามารถสั่งงานให้ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลาม 
ปิดเมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่า 165 องศาฟาเรนไฮต์ (74 องศาเซลเซียส) ชุด แผ่นปรับลมป้องกัน
ไฟลามจะต้องมีฉลากจากสถาบัน UL (UL Label) แสดงการรับรองตามมาตรฐาน UL 555 

8.3.8 การติดตั้งชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามทุกๆ ตัวจะต้องติดตั้งอยู่ภายในปลอก (Sleeve)  ที่
มีความยาวเพียงพอให้พ้นจากผนังหรือพ้ืน ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีการยึดติดกับ
ชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลาม ความหนาของวัสดุไม่ต่ำกว่าที่ผู้ผลิตชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟ
ลาม ได้ระบุไว้ในคู่มือติดตั้งเท่านั้น และสอดคล้องตามมาตรฐาน UL  

8.3.9 การติดตั้งชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามทุกๆ ตัวจะต้องติดตั้งเหล็กฉากกำกับ (Retaining 
Angles) ทั้ง 2 ด้านของพ้ืนหรือผนังโดยเหล็กฉากกำกับผลิตจากเหล็กพับหรือเหล็กฉาก 
โดยมีขนาดและการยึดติดกับชุดแผ่นปรับลมป้องกันไฟลามตามที่ผู้ผลิต  ชุดแผ่นปรับลม
ป้องกันไฟลาม ได้ระบุไว้ในคู่มือติดตั้งเท่านั้น และสอดคล้องตามมาตรฐาน UL 

8.4 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันควัน (Smoke Damper, Multi Blade Type) 

8.4.1 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันควันแบบหลายใบจะต้องติดตั้งภายในท่อลม ทำหน้าที่ป้องกัน
 หรือควบคุมการแพร่กระจายของควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ ชุดแผ่นปรับลมป้องกันจะต้อง
สอดคล้องตามมาตรฐาน NFPA 90A, 92A, 92B 

8.4.2 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันควันจะต้องผ่านการทดสอบและรับรอง (UL Listed) ตาม มาตรฐาน 
UL 555S ฉบับล่าสุด 

8.4.3 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันควันจะต้องผ่านการทดสอบที่ความดัน 4 นิ้วน้ำ (995 Pa) และ 
ความเร็วลม 2000 ฟุตต่อนาที (10 m/s) ตามมาตรฐาน UL 555S (Dynamic Closure 
Ratings) 

8.4.4 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันควันจะต้องมีความสามารถในการป้องกันการรั่วของควันได้เป็นอย่าง
ดีผ่านการ 

รับรองตามมาตรฐาน UL555S Leakage rating of Class I มอเตอร์ที่ใช้เป็นมอเตอร์ที่ผ่าน
การทดสอบและรับรอง (UL Listed) จากสถาบัน UL สำหรับใช้งานกับชุดแผ่นปรับลม
ป้องกันควันโดนเฉพาะ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 250 องศาฟาเรนไฮต์ (121 



  
 
 

   6-39          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 6 วิศวกรรมงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 

องศาเซลเซียส)  ต้องติดตั้งและทดสอบมอเตอร์สำหรับขับชุดแผ่นปรับลมป้องกันควันมา
จากโรงงานผู้ผลิต ตามมาตรฐาน UL555S 

8.4.5 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันควันจะต้องมีฉลากจากสถาบัน UL (UL Label) แสดงการรับรอง
ตามมาตรฐาน  

 UL 555S 
8.4.6 ชุดแผ่นปรับลมป้องกันควันจะต้องผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพในด้าน ค ว า ม

ดันสูญเสีย จากสถาบัน AMCA โดยทดสอบในการติดตั้งที่หลายหลายรูปแบบตาม  AMCA 
Certified Ratings Program for Test Figures 5.2, 5.3 and 5.5 และ  

 มาตรฐาน AMCA 500-D 
8.4.7 ใบ (Blade) ของชุดแผ่นปรับลมป้องกันควันทำจากเหล็กเคลือบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 

16 Guage (1.6 มม.) เสริมความแข็งแรงโดยการพับหยักความลึกไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว (25  
มม.) ไม่น้อยกว่า 3 แถว (3 Vee Type) ตลอดความยาวใบ มีแกนยึดใบชนิดป้องกัน การ
หลุดลื่นออกของใบ ผลิตจากเหล็กกล้าผ่านการป้องกันสนิมมีขนาดไม่น้อยกว่า ½  นิ้ว (12 
มม.) ติดตั้งที่กึ่งกลางใบพอดีเพ่ือให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากันเมื่อมีลมผ่าน
ทั้ง 2 ด้าน  ปลายใบติดตั้งปะเก็นกันรั่วผลิตจากวัสดุยางสังเคราะห์ (Silicone Rubber) ยึด
ติดอยู่อย่างถาวรกับใบ 

8.4.8 กรอบ (Frame) ของชุดแผ่นปรับลมป้องกันควันทำจากเหล็กเคลือบสังกะสีจำนวน 4  
ชิ้น มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 Guage (1.6 มม.) เสริมความแข็งแรงโดยการพับรูป หมวก 
(Hat Channel) ความกว้างไม่เกิน 5 นิ้ว (125 มม.) และความสูงไม่เกิน 1 นิ้ว  (25 
มม.)  เสริมความแข็งแรงที่บริเวณมุมที่บรรจบกัน โดยมีความยาวของไม่น้อยกว่า 1  ½  นิ้ว 
(35 มม.) กลไกควบคุมการเคลื่อนไหวอยู่ภายนอกด้านข้างของกรอบใบ  (Concealed 
Linkage) ไม่กีดขวางการไหลของลม และมีแนวหยุดใบ (Blade Stop)  กว้างไม่เกิน ½ นิ้ว 
(12 มม.) แบริ่งผลิตจากโลหะผสม (Sintered Bronze) คว้านรู ขนาดพอดีกับขนาดของ
แกนยึดใบโดยมีความเรียบและลื่น ปะเก็นข้างป้องกันใบขัด (Jamb Seal) ผลิตจากเหล็ก
ปลอดสนิมที่มีความลื่นและสามารถยืดหยุ่นได้  
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หมวดที ่42080 
ฉนวนหุ้มท่อลม 

 

1.   ความต้องการทั่วไป  
 1.1 ท่อลมต้องได้รับการปิดรอยต่อท่อลมให้เรียบร้อยก่อนทำการหุ้มฉนวน 
 1.2 การหุ้มฉนวนต้องหุ้มติดตลอดตัวท่อลม 
 
2.   ฉนวนหุ้มท่อลม  

2.1 แผ่นฉนวน ต้องเป็นสารอนินทรีย์ทำขึ้นจากใยแก้ว (Fiberglass) มีลักษณะเป็นเส้นใยยาว ละเอียด 
จำนวนมากประสานยึดติดกันด้วย Thermosetting Resin มีน้ำหนักเบาคุณสมบัติกัน ไฟเมื่อทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM E84   เป็นดังนี้  

• Flame  Spread   ต้องไม่เกิน 25  

• Smoke  Developed ต้องไม่เกิน 50  

• ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน  (Thermal Conductivity) ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 75F ต้องไม ่

มากกว่า 0.28  Btuh-in/sq.ft F  
 2.2 การหุ้มฉนวนภายนอกท่อลม ฉนวนที่ใช้เป็นแผ่นใยแก้วชนิดอ่อน (Flexible Type) มีความหนาและ
ความหนาแน่นเพียงพอที่จะไม่ให้เกิด Condensation  ได้ และต้องไม่น้อยกว่า 1" และ 1.5  ปอนด์/ลบ.ฟุต 
ตามลำดับปะทับหลังด้วยแผ่นกระดาษ  Kraft ซึ่งมีผิวด้านนอกเป็นอลูมิเนียมฟอยด์ชนิดทนไฟได้ ทำหน้าที่เป็น 
Vapor Barrier การยึดแผ่นฉนวนให้ติดกับท่อลมให้ใช้กาวชนิดไม่ติดไฟทาลงบนตัวท่อให้ทั่ว แล้วนำแผ่นใยแก้วไป
หุ้มทับพยายามให้รอยต่อของ แผ่นฉนวนชนแนบสนิทกัน โดยให้รอยต่อตามยาวอยู่ทางด้านบน ของท่อปิดทับ
รอยต่อทั้งหมดด้วย Pressure Sensitive Vapor  Barrier  Aluminum Tape กว้างไม่น้อยกว่า  2.5  นิ้วรัดให้ตึง 
เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถยึดแผ่นฉนวนได้แน่นทั้งสองข้าง สำหรับท่อลมที่มีมิติใดมิติหนึ่งเกิน  กว่า 24" ให้ใช้แถบ
พลาสติกพร้อมปลอกรัดกว้างไม่น้อยกว่า 1/2" รัดรอบอีกทีหนึ่งทุก ๆ ระยะ 0.5 เมตร  

2.3 การหุ้มฉนวนภายในท่อลม ฉนวนที่ใช้เป็นใยแก้วชนิดอ่อน (Flexible Type) มีความหนาและความ
หนาแน่นเช่นเดียวกับฉนวนที่ใช้หุ้มภายนอกท่อลมปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยด์ชนิดทนไฟได้และมีรูพรุน  
(Perforated Aluminium Foil) 

2.4 ในกรณีที่ในแบบระบุให้ใช้ฉนวนยางบุภายในท่อลม ให้ใช้ฉนวนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับฉนวนหุ้ม
ท่อน้ำเย็นตามที่ระบุในบทที ่1 

3.   การหุ้มฉนวนท่อลม 
 3.1 ท่อส่งลมเย็นทั้งหมดจะต้องหุ้มด้วยฉนวนใยแก้วท่อลมกลับที่เดินอยู่ในช่องลมกลับ  (Return Air  
Chamber) ซึ่งอยู่เหนือฝ้าหรือในห้องเครื่องไม่ต้องหุ้มฉนวน ส่วนท่อลมกลับที่เดินเหนือฝ้าเพดาน และในห้อง
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เครื่องที่ไม่ได้ใช้เป็น Return Air Champer จะต้องหุ้มฉนวนเหมือนท่อส่งลมเย็น ท่อลมสำหรับอากาศบริสุทธิ์ก่อน
เข้าคอยล์เย็น และท่อลมสำหรับระบายอากาศ 
ทั่วๆ ไป ไม่ต้องหุ้มฉนวนแต่ท่อลมสำหรับระบายอากาศท่ีดูดลมจากห้องปรับอากาศ ต้องหุ้มฉนวนเหมือนท่อส่งลม
เย็น ยกเว้นที่เดินในช่องลมกลับ 
 3.2 ก่อนที่จะหุ้มฉนวนเข้ากับท่อลม จะต้องอุดตามตะเข็บ และทาพ้ืนผิวภายนอกท่อลมทั้งหมดให้ทั่ว

เสียก่อนด้วยกาว 
ชนิดไม่ติดไฟเป็นผลิตภัณฑ์ของ Neo-Bone Pl1  ตรงรอยต่อของฉนวนจะต้องคาดทับด้วยเทปอลูมิเนียมชนิดมี
กาวในตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) คาดรัดด้วยสายรัดอลูมิเนียม หรือพลาสติกขนาดความ
กว้าง 10  มิลลิเมตร  หนา  1 มิลลิเมตร รัดรอบฉนวนใยแก้วที่หุ้มท่อลม ทุก ๆ  ระยะ  1.2 เมตร ป้องกันไม่ให้
ฉนวนใต้ท่อลมตกแอ่นลง การคาดแถบสายรัด จะต้องทำทันทีหลังจากการหุ้มฉนวน และจะต้องหาวิธีป้องกันตรง
มุมต่อไม่ให้สายรัดปาดAluminium  Foil  ของฉนวน จนฉีกขาดส่วนถลอกฉีกขาดของ Aluminium Foil จะต้อง
ปิดซ่อมด้วย Acrylic  Aluminium Tape 
 3.3 ทุก ๆ จุดที่แขวนรองรับท่อลมจะต้องใช้ยิบซั่มบอร์ดขนาดกว้าง  15 เซนติเมตร (6 นิ้ว) หนา 6 
มิลลิเมตร รองรับใต้ท่อลมเพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนได้รับความเสียหาย หรือถูกกดแบนจากการแขวน 
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หมวดที ่42130 
ระบบไฟฟ้า (Electrical System) 

1.   ข้อกำหนดทั่วไป 
 1.1 ระบบไฟฟ้าทั้งหมดต้องสอดคล้องกับระบบของการไฟฟ้าฯ ขอบเขตผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบไฟฟ้า

ทั้งหมดท่ีแสดงในแบบ และท่ีกำหนดในรายละเอียดนี้ 
 1.2 ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ  3 เฟส  4 สาย  380/220 V., 50 Hz. Y - Connection System  Solid  
 Ground 
 1.3 ระบบสีของสายไฟ และบัสบาร์ให้เป็นดังนี้ 

• สายเฟส เอ           น้ำตาล 

• สายเฟส บี          ดำ 

• สายเฟส ซี           เทา 

• สายศูนย์  N          สีฟ้า 

• สายดิน GND.       สีเขียว หรือเขียวคาดเหลือง               

• สายไฟที่ผลิตเพียงสีเดียวให้ทาสี หรือพันเทปทั้งสองข้างของสายด้วยสีที่กำหนดให้ รวมทั้งในที่ท่ี 

มีการต่อสายและต่อเข้าข้ัวของอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับบัสบาร์ให้ทาสีหรือติดเทปสีตามระบบสีดังกล่าว 

     1.4   ผู้รับจ้างจะต้องประสานงาน กับงานระบบไฟฟ้า ในการจัดเตรียม Harmonic Filter,IEEE  
   Standard  519-1992  
 
2.   แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ 
 2.1 ทั่วไป  แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ  ผลิตตามมาตรฐาน VDE IEC หรือ TIS ตู้โลหะเป็นชนิดDead- Front 

Modular Type of Standard Design และเป็นแบบที่การไฟฟ้าฯเห็นชอบ และอนุมัติให้ใช้ 
 2.2 ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง แผงสวิตช์แรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตามที่ได้

แสดงไว้ในแบบ และระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ 
 2.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

• พิกัด แผงสวิตช์ต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
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- แรงดันระบบ                 3 เฟส 4 สาย 380/220V, 50 Hz 
- Insulation Level           600 โวลต์ 
- กระแสต่อเนื่อง               ตามท่ีได้แสดงไว้ในแบบ 
- กระแสลัดวงจร               ตามท่ีได้แสดงไว้ในแบบ 

• รายละเอียดทางด้านการออกแบบและการสร้าง 

- ตัวตู้เป็นชนิดวางตั้งกับพ้ืน หรือติดบนผนังตามที่ระบุในแบบ ประกอบจากแผ่นเหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 2  มม. ในกรณีที่เป็นตู้ตั้งกับพ้ืนโครงตู้ทำด้วยเหล็กฉากเชื่อมติดกันหนาไม่น้อยกว่า 3 
มม. หรือใช้เหล็กฉากยึดติดกันด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียว  ตู้ที่ตั้งชิดกันต้องมีแผ่นโลหะกั้น
แยกจากกัน และตู้ต้องยึดถึงกันด้วยสลักและแป้นเกลียว 

- ตัวตู้ โครงตู้และส่วนที่เป็นเหล็ก  ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม  เช่น ชุบฟอสเฟต หรือ 
สังกะสี เป็นต้น  สำหรับการพ่นสีภายนอกให้ใช้สีเทาอ่อน 

- ให้มีการบริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์แรงต่ำจากด้านหน้าของตู้ โดยมีประตูเปิดจากด้านหน้า 
โดยใช้บานพับชนิดซ่อน ซึ่งเปิดปิดโดยใช้กุญแจหกเหลี่ยมไข 

- ตัวตู้ต้องมีความแข็งแรงพอไม่บิดตัวขณะใช้งาน และในขณะลัดวงจรพร้อมทั้งมีการระบาย
ความร้อนท่ีด ีโดยให้เจาะรูระบายอากาศ (Drip-proof) ซึ่งมีมุงลวดติดด้านในที่ฝา 

 ปิดช่วงล่างด้านหน้าและที่ฝาปิดช่วงบนด้านหลัง 
- ตัวตู้ต้องติด Mimic Diagram  แสดง Single Line Diagram ของระบบ 

- ฝาตู้ทุกด้านต้องมีสายดินทำด้วยทองแดงชุบแบบถักแบน ต่อลงดินที่โครงตู ้

• สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัดภายในแผงสวิตซ์ ให้ใช้สายชนิดทน แรงดันได้ไม่น้อย

กว่า 750 โวลต์ 70 C  ขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม. (ยกเว้นเป็น วงจรกระแส และสายดิน
ระหว่างตัวแผงกับบานประตูแผงสวิตช์ให้ใช้ขนาด 4 และ 10 ตร.มม. ตามลำดับ) การเดินสายให้
เดินในรางพลาสติกหรือท่อพลาสติกทั้งหมด การต่อสายให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิด 2 ด้าน ห้ามต่อ
ตรงระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ  และห้ามมีการตัดต่อสายไฟฟ้าท่ีเชื่อมระหว่างจุดต่อดังกล่าวเพ่ือความ
สะดวกในการทดสอบและแก้ไขต่าง ๆ สายควบคุมที่ติดตั้งนอกแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำให้ใช้ชนิด
หลายแกน หุ้มฉนวน 2 ชั้น และยึดด้วยประกับพลาสติก 

• เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 947-1,IEC 947- 2 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องเป็นชนิด Moulded และต้องเป็นแบบทำงานเร็ว (Quick-Make, Quick-
Break, Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip, Thermal Overload Current Trip 
and Trip Indication) โดยมีพิกัดขนาดและ Breaking Capacity Icu ตามที่แสดงไว้ในแบบ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ผลิตเดียวกัน 
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• Molded Case Circuit Breaker 

  - เป็นชนิด Thermal magnetic ที่พิกัด AF ต่ำกว่า 400 AF โดยเป็นชนิด Electronic ที ่
   พิกัด AF ตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไป 

  - Molded Case Circuit Breaker ผลิตตามมาตราฐาน IEC 947-1 และ IEC 947-2 ทำงาน 
   ด้วยระบบ Quick – Make , Quick – Break และ Trip Free เมื่อเกิดกระแส     
   Overcurrent และ Short Circuit Current. 

  - Drives เป็นชนิด Toggle Operating Mechanism ทำงานด้วยระบบ Trip Free มี Trip  
   Indication แสดงที่ Handle Position  

 - MCCB ทุกขนาดสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม Shunt Trip, Undervoltage, Auxiliary  
  Switch, Alarm Switch, Rotary Handle, Pad locking device เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  ทั้งด้านการป้องกันและการควบคุม 
 - Trip Unit ของ MCCB ขนาด 100 AF ถึง 250 AF จะต้องเป็น Thermal-Magnetic Trip  
  สามารถปรับค่ากระแส Thermal ต้ังแต ่0.75 – 1.0 ของ Rated AF  

 - Trip Unit ของ MCCB ขนาดตั้งแต ่400 AF ขึ้นไปจะต้องม ีRating Plug เพ่ือกำหนดค่า  
  Ampere Rating โดยสามารถปรับค่ากระแส Overload Current ได้ระหว่าง 0.1 – 1.0  
  ของพิกัด Rating Plug  และสามารถปรับค่ากระแส Short Circuit Current ได้ระหว่าง     
  3 – 10 เท่า  

• การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ในแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ เป็นแบบ Fixed Type ซึ่งติดตั้งถาวร โดย
ยึดติดกับโครงโลหะในตู้แรงต่ำด้วยสลักและแป้นเกลียว 

• การสับเข้าและออกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ  เป็นแบบ  Manual 
Operation ซ่ึงสับเข้าออกด้วยมือ 

• ขั้วต่อสาย(Terminal)ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีขนาดเฟรมต่ำกว่า 225 A ให้ใช้ขั้วชนิดต่อสายไฟ
เข้าโดยตรงหรือใช้ขั้วชนิดต่อบัสบาร์ สำหรับขนาดเฟรมสูงกว่า 225 A ให้ใช้ขั้วชนิดต่อบัสบาร์
เท่านั้น 

• บัสบาร์ ต้องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า  98%  มีขนาดความสามารถรับ
กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน DIN 43671 แต่ทั้งนี้ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 120 ตร.มม.  

และอุณหภูมิของบัสบาร์ขณะใช้งานเต็มที่ต้องไม่เกินไปกว่า  25C  เหนืออุณหภูมิแวดล้อม 

40C  

• บัสบาร์ให้ติดตั้งบนบัสบาร์ Holder  ประเภท Epoxy แบบสองชั้นประกบ บัสบาร์ Resin  



  
 
 

   6-45          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 6 วิศวกรรมงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 

หรือFiber Glass Reinforced Polyester ห้ามใช้วัสดุตระกูล Bakelite หรือ Phenolics  เป็น
หรือแทนฉนวนไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างเฟสและ/หรือ Ground เป็นไปตามที่การไฟฟ้าฯ  
กำหนด การเจาะรูและการต่อเชื่อมบัสบาร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 43673 และต้องมีความ
แข็งแรงพอที่ยึดหรือรองรับบัสในขณะลัดวงจรไม่น้อยกว่า 50kA ที่ 415 VAC (หรือ ตามที่แสดง
ในแบบ) 

• ต้องมีบัสดินขนาดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 33 ของบัสบาร์ในแต่ละเฟสติดตั้งภายในตู้ยาวตลอดตู้และ
เชื่อมกับระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าภายนอกอย่างน้อย 2 จุด โดยใช้สายดินขนาด 120 
ตร.มม. หรือตามท่ีแสดงไว้ในแบบ 

• มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 

 -  ชุดสตาร์ทเตอร์ แต่ละชุด ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยท่ีสุดดังต่อไปนี้ 
▪ Circuit Breaker 

▪ Motor Starter 

▪ Thermal Over Load Protection 

▪ Start and Stop Push Button 

▪ Running Indicating Lamp 

▪ Selector Switch H-O-A  (IF Require) 

▪ Alarm  (IF Require) 

▪ Control Fuse or Breaker 

▪ Name Plate and Circuit Diagram 

 
 -   โดยทั่วไป ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน มอเตอร์ที่มีขนาดต่ำกว่า 7.5 HP ให้ สตาร์ทเตอร์เป็น 
  ชนิด Direct On Line ได ้และถ้ามากกว่า 7.5 HP  ต้องเป็นชนิด Star-Delta Start 

  -   สำหรับ Circuit Breaker ของมอเตอร์แต่ละตัว ในกรณี Breaker ดังกล่าว และมอเตอร์ 
  อยู่ไกลจากสายตาจนมองการทำงานของมอเตอร์ดังกล่าวไม่ได้ ตัว Breaker ต้องมี  
  Handle แบบ Lock Off เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุในการบำรุงรักษา 

-   คอนแทคเตอร์ และโอเวอร์โหลดรีเลย์ มีพิกัดขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานตามปกติ  
 และสามารถรับกระแสขณะเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

▪ คอนแทคเตอร์ ให้ใช้ชนิด AC3 Duty และสามารถกันฝุ่นได้เป็นอย่างดี 
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▪ โอเวอร์โหลดรีเลย์  ให้ใช้ชนิดที่ติดตั้งครบทุกเฟส 

▪ แรงดันคอยล์ 220 V, 50 Hz (หรือตามท่ีกำหนดไว้ในแบบ) 

▪ มีจำนวนหน้าสัมผัสช่วยของคอนแทคเตอร์แต่ละตัวไม่น้อยกว่า 1NO+1NC สำหรับใช้งาน
ระบบควบคุม และ/หรือ การแสดงผลต่าง ๆ 

• Remote และ Local Control Panel 

  - Remote และ Local Control Panel ต้องเป็นกล่องพับขึ้นรูปตามที่กำหนดในลักษณะ 
   โครงสร้างของแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ 
 - Remote Control Panel จะต้องตั้งอยู่ตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ ซึ่งอาจมีการ 
  เปลี่ยนแปลงตำแหน่งเล็กน้อยเพ่ือความเหมาะสม 
 - Local Control Panel ที่ประจำอยู่ในตำแหน่งติดตั้งมอเตอร์ต้องม ีLocal Remote   

Selector Switch และในกรณีที่จำเป็นอาจต้องใช้ Auxiliary Relay สำหรับการต่อเชื่อมระบบ
ที่แรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน 

 - Remote Control Panel จะต้องมี On-Off Push Button พร้อม Indication Lamp และ 
Remote Local Indicating Lamp 

 - การประกอบ Remote และ Local Control Panel ต้องจัดทำ Shop Drawing แสดง  
  Control Circuit Diagram และรูปแบบของตัวตู้เสนออนุมัติจากผู้คุมงานก่อน 

• หม้อแปลงกระแส (CT) เป็นชนิด Encapsulated มีพิกัดตามที่แสดงไว้ในแบบ โดยมีกระแสทุติย
ภูม ิ5A และ 

ติดตั้งเพ่ือให้สามารถวัดได้ทุกเฟส Accuracy Class 1 หรือดีกว่า 
• อุปกรณ์หรือเครื่องวัด ต้องเป็นชนิดติดตั้งในแผงสวิตช์ สามารถกันฝุ่นและ ความชื้นได้ดี โดยมี
ขนาดประมาณ  

96x96 มม. Accuracy Class 1.5  หรือดีกว่า 
• หลอดแสดงเป็นแบบติดฝังเรียบบนแผงสวิตช์ ใช้หลอดไส้ 0.6 W, 6 V พร้อมหม้อแปลง 220  
V/6V ฝาครอบ 

 เป็นพลาสติกแบบเลนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. 
• Selector Switch (ถ้าในแบบกำหนดให้ติดตั้ง) ต้องเป็นชนิดติดตั้งในแผงสวิตช์ มี 7 steps 
สำหรับ volt- 

selector และ 4 steps สำหรับ amp-selector 
• ป้ายชื่อทั้งหมด  ต้องจัดหาและติดตั้งในแต่ละส่วนของแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ 
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• ต้องติด  Mimic Diagram  ขนาดกว้าง 10 มม.  หนา 3 มม. แสดง Single Line ของระบบ 

 2.4 การติดตั้ง แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ ต้องติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และตามที่แสดงไว้ใน
แบบทุกประการ 
 2.5 การทดสอบ แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำต้องผ่านการทดสอบและมีหนังสือรับรองผลการทดสอบจาก
โรงงาน ตลอดจนได้รับการตรวจและทดสอบโดยการไฟฟ้าฯ นั่นคือ ให้ตรวจสอบฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์และสาย
ป้อนต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบระบบการของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องผู้รับ จ้างต้องส่งรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่การ
ไฟฟ้าฯ ต้องการ ถ้าหากมีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขเพ่ือให้ผ่านการตรวจสอบดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 2.6 หนังสือคู่มือ ผู้รับจ้างต้องจัดหนังสือคู่มือการบำรุงรักษาและวิธีใช้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน   4 
ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
3.   สายไฟฟ้าแรงต่ำ    

3.1 ทั่วไป สายไฟฟ้าแรงต่ำของอาคารต้องเป็นไปตามมาตรฐานสายไฟฟ้า มอก. 11-2553 

3.2 ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำ ตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้
ทุกประการ 

3.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

• สายไฟฟ้าที่ร้อยในท่อใช้สายหุ้มฉนวนพีวีซีทนแรงดันได้ 750 โวลท์ อุณหภูมิใช้งาน 70C หรือตามท่ี
แสดงในแบบ 

• สายไฟฟ้าที่เดินลอยใช้สายหุ้มฉนวนและเปลือกนอกพีวีซี แกนเดียวหรือหลายแกนทนแรงดันได้ 750 

โวลท์ อุณหภูมิใช้งาน 70C หรือตามท่ีแสดงในแบบ 

• รายละเอียดของสายไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งเป็นสายหุ้มฉนวนพีวีซี พิกัดแรงดัน 750 โวลท์ และอุณหภูมิใช้

งาน 70 C 

• ให้ใช้สายหุ้มฉนวนพีวีซีแกนเดียวทนแรงดันได้ 750 โวลท์ อุณหภูมิใช้งาน 70C หรือตามที่แสดงใน
แบบ 

• สายใหญ่กว่า 6 ตารางมิลลิเมตรให้ใช้เป็นสายตีเกลียว (Stranded Wire) 

• สายภายนอกอาคารให้เดินร้อยในท่อ หรือฝังดินโดยตรง หรือตามท่ีแสดงไว้ ในแบบ 

3.4 การติดตั้ง 

• สายไฟฟ้าต้องเดินร้อยในท่อโลหะ และ/หรือ ตามท่ีกำหนดในแบบ 
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• การเดินสายไฟฟ้าในท่อต้องกระทำภายหลังการวางท่อร้อยสาย กล่องต่อสาย กล่องดึงสายและ
อุปกรณ์ต่างๆ  เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  อุปกรณ์การดึงสายไฟฟ้าต้องร้อยสายในขณะที่จะเดินสายไฟแต่ละช่วง 
ห้ามมิให้ตระเตรียมหรือร้อยสายไฟไว้ในท่อร้อยสายล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด 

• การดึงสายควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการดึงสายซึ่งออกแบบโดยเฉพาะเพ่ือใช้กับงานดึงสายไฟฟ้า
ภายในท่อ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย 

• การหล่อลื่น ในการดึงสายผู้รับจ้างต้องใช้ตัวหล่อลื่นซึ่งเป็นชนิดที่ผู้ผลิตสายไฟฟ้าแนะนำไว้
เท่านั้น 

• การดัดงอสายไฟฟ้าทุกขนาด ต้องกระทำอย่างระมัดระวังในการติดตั้งรัศมีของการดัดงอต้อง
เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตสายไฟฟ้า หรือ NEC 

• สายทองแดงที่มีขนาดไม่เกิน 10 ตร.มม. การต่อสายไฟใช้ขั้วต่อสายแบบเกลียวกวดหรือใช้
เครื่องมือกลบีบ และสำหรับสายขนาด 16 ตร.มม. หรือใหญ่กว่าให้ใช้ขั้วต่อสายแบบใช้เครื่องมือกลบีบและใช้
ฉนวน (Heat Shrinkable Tube) ห่อหุ้มรอยต่อดังกล่าว 

• การต่อสายใต้ดินหรือในบริเวณที่เปียกชื้นหรือโดนน้ำได้ ต้องหล่อหุ้มด้วยสารกันความชื้นมิ ให้
เข้าไปในหัวต่อได้เช่น สารประเภทซิลิโคน หรือ Epoxy 

• การต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีที่อุปกรณ์ไฟฟ้ามีหัวสกรูแบบพันสายต้องใช้หางปลาและ
หากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีข้ัวรับสายแบบมีรูสอดสายให้ต่อตรงได้ 

• การกันความชื้น ปลายทั้งสองข้างของสายไฟฟ้าที่ปล่อยไว้ ต้องมีกรรมวิธีป้องกันความชื้นจาก
ภายนอก สำหรับสายที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 ตร.มม. ให้ใช้ฉนวนห่อหุ้มรอยต่อ 

• ป้ายแสดงเลขที่วงจร สายไฟฟ้าทั้งหมดที่ปลายสายทั้งสองข้างและในทุกจุดที่มีการต่อสายไฟฟ้า 
ทั้งในกล่องต่อสายรางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีป้ายติดแสดงเลขที่วงจรไฟฟ้า โดยใช้ป้ายที่มีความ
ทนทานดีเพ่ือความสะดวกในการบำรุงรักษา รายละเอียดของการบ่งบอกเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ในแบบ 

3.5 การทดสอบ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าสายไฟที่นำมาติดตั้งในอาคารนี้  อาจมีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่
กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือทำการทดสอบตามมาตราฐาน โดยผู้รับจ้างเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หากตัวอย่างไม่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ผู้รับจ้าง ต้องนำสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานมาเปลี่ยนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากสัญญาและต้องรับผิดชอบในความล่าช้าของงานใน
ส่วนนี้ด้วย 
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4.    ท่อร้อยสายไฟฟ้า 
 4.1 ทั่ ว ไปท่ อ ร้อยสาย ไฟ ฟ้ าของอาคารทั้ งหมดต้ องเป็ น ไปตามกฏของการไฟ ฟ้ าฯ  ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและ NEC  
 4.2     ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบตามที่ได้แสดงในแบบ
และระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ 
 4.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

• ท่อโลหะและอุปกรณ์ต้องเป็นวัสดุที่ใช้เฉพาะกับงานไฟฟ้า ท่อที่ไม่ได้ฝังในผนังหรือคอนกรีต 

จะต้องยึดด้วยประกับโลหะ และ/หรือประกับสำหรับแขวนท่อทุก ๆ ช่วง 2.5 เมตร และไม่เกิน 
1.0 เมตร จากกล่องต่อสายหรืออุปกรณ์ 

• ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดกลาง  (Intermediate Metal Conduit : IMC) ต้องเป็น 
 ท่อเหล็กชนิด 

หนาผ่านขบวนการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanize มาแล้ว และมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่
เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ใช้ฝังในปูนทราย ในพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือใช้ในสถานที่ที่อาจได้รับความ
เสียหายได้ง่าย หรือที่ชื้นตามข้อกำหนดของ NEC 

• ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) ต้องเป็นท่อเหล็ก
บางผ่าน 

ขบวนการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanize มาแล้ว และมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เล็กกว่า 
1/2 นิ้ว ใช้เดิน 

ลอยเกาะติดกับผนังหรือเพดาน หรือเดินฝังในอิฐก่อ (ต้องใช้ร่วมกับข้อชนิดกันน้ำ) สามารถใช้
ติดตั้งได้ในทุก 

สถานที่ยกเว้นที่ระบุไว้ในกรณีท่อ IMC และท่ออ่อนซึ่งจะได้กล่าวต่อไป ท่อโลหะชนิดบาง 
โดยทั่วไปใช้ข้อต่อ 

แบบสลัก เกลียวขัน (Set-screw) ยกเว้นในห้องเครื่องให้ใช้ข้อต่อชนิดกันน้ำ 
• ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดอ่อน  (Flexible Metal conduit : FMC)  ต้องทำจาก 
Galvanize Steel ใช้ 

ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการสั่นขณะใช้งาน เช่น มอเตอร์เป็นต้น หรือใช้ในที่อ่ืนๆ ที่ไม่สามารถใช้
ท่อแข็งได ้ ท่อ 

โลหะชนิดอ่อนต้องใช้ข้อต่อที่ทำสำหรับท่ออ่อน  โดยเฉพาะ ท่อโลหะชนิดอ่อนให้ใช้ขนาดไม่เล็ก
กว่า 1/2 นิ้ว   

ท่ออ่อนที่ใช้ในบริเวณที่อาจจะ เปียกชื้นหรืออยู่ในที่เปียกชื้นต้องเป็นแบบกันน้ำ และใช้ข้อต่อ
ชนิดกันน้ำ 

เช่นกัน       
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• ท่อร้อยสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะใช้งานและสภาวะแวดล้อม ดังที่ได้กล่าวโดยสังเขป
มาแล้ว 

• ท่อร้อยสายแต่ละท่อต้องมี Coupling อยู่ที่ปลายข้างหนึ่งและ Thread Protector อีกข้างหนึ่ง 

• Conduit Fitting ต้องเป็นไปตามที่กำหนดของ NEMA และ UL 514 

• ต้องม ีLock Nut และ Bushing ในทุกปลายของท่อ 

• กล่องต่อสายไฟฟ้า  ต้องเป็นกล่องชุบสังกะสีหรือแคดเมียม 

• ท่อร้อยสาย  ต้องมีวิธีกันสนิมและป้องกันการบาดสาย 

 4.4 การติดตั้งให้เป็นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯและ NEC โดยที่ 

• ท่อ IMC ต้องใช้เดินฝังในดิน หรือคอนกรีตหรืออิฐก่อ หรือ Floor Slab การติดตั้งเป็นไปตาม NEC 
หัวข้อที ่3.46 

• ท่อ EMT  ต้องใช้กับแนวเดินท่อที่ Exposed หรือ Concealed การติดตั้งเป็นไปตาม NEC หัวข้อที ่
348 

• ท่ออ่อน ต้องใช้เมื่อต้องการต่อเชื่อมท่อเข้ากับอุปกรณ์ซ่ึงมีการสั่นสะเทือนหรือเมื่อต้องการยืดหยุ่น
การติดตั้งเป็นไปตาม NEC หัวข้อที ่350 

• Associated Material  ต้องเป็นไปตาม NEC หัวข้อที่ 370 สำหรับการติดตั้งในบริเวณอันตราย 
(Harzard) ให้เป็นไปตาม NEC หัวข้อที ่500 

• Bend And Offset  ต้องเป็นไปตามที่แสดงไว้ในแบบทุกประการท่อร้อยสายที่เสียรูปและไม่เป็นไป
ตามท่ีระบุห้ามนำมาใช้ในการติดตั้ง 

• การนำท่อร้อยสายไปติดตั้ง ถ้ามี Moisture Pocket ต้องกำจัดให้หมดเสียก่อน 

• การเดินท่อให้พยายามเดินในแนวเฉลียงทางเดิน และมีแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคาร 

• ท่อที่ต่อเข้ากับกล่องต่อสายและอุปกรณ์ต้องมีข้อต่อสาย (Box Connector) ติดไว้ทุกแห่งปลาย 

• ท่อที่มีการร้อยสายเข้าท่อ ถ้าอยู่ในอาคารต้องมี Conduit Bushing ใส่ไว้ ปลายท่อที่ยังไม่ได้ใช้
งานต้องมีฝาครอบ(Conduit Cap) ปิดไว้ทุกแห่ง การต่อท่อโลหะชนิดบางที่ฝังในผนังหรือพ้ืนให้ใช้
ข้อต่อชนิดกันน้ำ การงอท่อต้องให้มีรัศมีความโค้งของท่อไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลาง
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ภายนอกของท่อ โดยใช้เครื่องมือดัดที่เหมาะสม และเมื่อรวมมุมที่งอ แล้วต้องไม่เกิน 360 องศา 
(ระหว่างกล่องต่อสายสองจุด) 

• ปลายท่อทั้งสองข้างทุกท่อนก่อนที่จะต่อเข้าด้วยกันกับข้อต่อหรือกล่องต่อสายต้องทำให้หมด 
โดยใช้ Conduit Reamer และการวางท่อต้องไม่ทำให้ผิวภายนอกท่อชำรุด 

• การต่อเชื่อมกับกล่องต่อสายและตัวตู้ ส่วนที่เป็นเกลียวของท่อต่อผ่านเข้าไปในผนังของกล่อง
หรือตัวตู้โดยมี Locknut ทั้งด้านในและด้านนอกที่ปลายของท่อร้อยสาย ต้องม ีBushing สวมอยู่ 

5.    รางเดินสายไฟฟ้า (Cable Ladder, Cable Tray or Wire Way) 
 5.1 ทั่วไป  รางเดินสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตาม NEC Article 362 ทำจากแผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีป้องกัน
สนิมแล้วพ่นสีอบ (Stove Enamel Paint) และทนต่อสภาพบรรยากาศได้ดี 
 5.2 ขอบเขต  ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งรางเดินสายไฟฟ้าตลอดจนอุปกรณ์จับยึดรางเดินสายไฟฟ้ากับ
โครงสร้างอาคารสำหรับรูปร่างและขนาดของรางเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ได้แสดงในแบบและระบุใน
ข้อกำหนดนี้ทุกประการ 
 5.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

• รางเดินสายไฟฟ้า ต้องทำจากแผ่นเหล็กฟอสเฟตที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สำหรับ 
Cable Ladder/ Cable Tray และ 1.5 มม. สำหรับ Wire Way หรือที่ระบุไว้ในแบบ  

• Cable Ladder และ Cable Tray ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมโดยวิธี Hot-dip Galvanized 
หรือ Electro-Galvanized สําหรับ Wire Way ต้องพ่นสีทับเพ่ือป้องกันสนิมและทนต่อสภาพการผุ
กร่อนได้ด ี

• ตัวรางเดินสายไฟฟ้า ต้องมีความแข็งแรงอย่างพอเพียงที่จะป้องกันสายไฟฟ้าที่เดินอยู่ภายในได้  
และสามารถรับน้ำหนักของสายไฟฟ้าดังกล่าวได้ดี 

• ภายในตัวรางเดินสายไฟฟ้า ต้องออกแบบให้สามารถเดินสายไฟฟ้าในรางดังกล่าวได้ง่ายและไม่
ทำให้สายชำรุดเสียหาย เช่นขอบข้างราง และ/หรือขั้นของรางต้องเรียบโดยไม่มีความคมของขอบ 

• รางเดินสาย จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์จับยึด (Support) ทุก ๆ ช่วงไม่เกิน 1.5 เมตร และตัว
จับยึดต้องม ีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ 

• รางเดินสายและอุปกรณ์จับยึด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง
ก่อนทำการติดตั้ง 

 5.4 การติดตั้ง 
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• การติดตั้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยอันเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฏ
ของการไฟฟ้าฯ  และ NEC 

• จำนวนสายไฟฟ้าที่เดินในรางให้เป็นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ และ NEC 

• รางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณป์ระกอบการเดินสาย ต้องต่อลงดิน 

• สายไฟฟ้าที่เดินในรางเดินสายไฟฟ้าทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ต้องมีอุปกรณ์จับยึดสายไฟฟ้ากับ
รางเดินสายไฟฟ้าดังกล่าว  (Cable Tie)  หรือใช้อุปกรณ์จับยึดสายไฟฟ้าที่เหมาะสม 

 
6.    กล่องต่อสายไฟฟ้า 
 6.1 ทั่วไป  กล่องต่อสายแบบต่างๆต้องเป็นไปตาม NEC หัวข้อที่ 370 และ 373 กล่องต่อสายให้หมาย
รวมถึงกล่องต่อสวิตช์ เต้ารับกล่องดึงสาย กล่องรวมสาย และกล่องสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 6.2 ขอบเขต  ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งกล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องดึงสาย (Pull Box) และ
ข้อต่อต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ และส่วนอ่ืนที่เห็น
ว่าจำเป็นสำหรับการติดตั้ง (ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในแบบ) 
 6.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

• โดยทั่วไปกล่องต่อสายต้องเป็นเหล็กอาบสังกะสี หรืออลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. เป็น
แบบมีฝาปิด และมีขนาดไม่เล็กกว่าที่กำหนดไว้ในตารางของ NEC 

• กล่องต่อสายต้องมีกรรมวิธีกันสนิมและป้องกันการบาดสาย 

• กล่องต่อสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งานและสภาวะแวดล้อม 

• กล่องต่อสายแบบกันน้ำ ต้องใช้เป็นอะลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ และมีกรรมวิธีป้องกันน้ำได้ดี โดย
ที่ฝาครอบมีขอบยางอัดรอบ หรือทำด้วยเหล็กแผ่นหรืออะลูมิเนียมแผ่น 

• กล่องดึงสายและฝาครอบขนาดใหญ่ ให้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. พ่นสีกันสนิม
แล้วพ่นสีชั้นนอกด้วย 

• ขนาดกล่องต่อสายและจำนวนสายในกล่องต้องเป็นไปตามกฏของ NEC 

• กล่องต่อสายทุกกล่องต้องต่อลงดินตามกฏของ NEC 

 6.4 การติดตั้ง 

• ให้เป็นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ และ NEC 
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• กล่องต่อสายทุกกล่องต้องมีการจับยึดที่แข็งแรงกับตัวอาคาร 

• การต่อท่อเข้ากับกล่องต่อสายต้องประกอบด้วย Lock Nut และ Bushing และอุปกรณ์ 0 

 

ขนาดต่ำสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ 
เครื่องป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์) 

ขนาดต่ำสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(ตัวนำทองแดง) ตารางมิลลิเมตร 

6-16 

20-25 

30-63 

80-100 

125-200 

225-400 

500 

600-800 

1,000 

1,200-1,250 

1,600-2,000 

2,500 

3,000-4,000 

5,000-6,000 

1.5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

185 

240 

400 
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หมวดที ่42150 
การทำความสะอาดและการตบแต่ง 

  
1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ผิวของวัสดุที่เป็นโลหะที่พ่นหรือทาสีมาจากโรงงานถ้ามีรอยชำรุดสีลอกจะต้องทำการซ่อมสีให้เรียบร้อย 

1.2 ผิวงานของวัสดุที่ไม่ได้พ่นหรือทาสีมาจากโรงงานจะต้องทำการพ่นและแต่งสีหน้างาน 

 
2. การทาสี และพ่นสี  

2.1 ผิวส่วนที่เป็นโลหะของวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องทาหรือพ่นสีซึ่งอาจจำแนกได้ดังนี้ 

-  การพ่นสีเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน (Factory Painting) ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ทุกชนิดตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิตจะต้องพ่นสีเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน   

- ผิวส่วนใดที่เสียหายหรือบุบจะต้องซ่อม และตบแต่งให้สวยงามเข้ากับสีเดิม  

2.2 การพ่นสีหรือทาสีในสถานที่ติดตั้ง (Field Painting) ผิวของวัสดุและอุปกรณ์ต่อไปนี้จะต้องได้รับการพ่น 
หรือทาสี  

- ชิ้นส่วนของ Cooling Tower ที่ระบุว่าจะต้องพ่นหรือทาสีเอง  

- ที่รองรับที่ประกอบขึ้นใช้เอง(Shop Fabricated Supports)  

- ที่แขวนท่อลม  

- ที่รอง และแขวนท่อน้ำ  

- ท่อน้ำเติม (Make-Up Water Pipe)  

- ท่อน้ำหล่อเย็น(Condenser Water Pipe)  

- ท่อ Condensate หรือ Bleed-Off  

- วาล์วต่าง ๆ และ  

- ท่อร้อยสายไฟส่วนที่มองเห็นได้ (Exposed Conduit)  

 
3. การทำความสะอาดระบบท่อน้ำ 
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3.1 ท่อที่เก็บไว้ในบริเวณหน่วยงานต้องได้รับการป้องกันฝุ่นสิ่งสกปรกและสนิมโดยเก็บรักษาท่อสูงจากพ้ืน 
และปิดปลายท่อทั้งสองด้าน 

3.2 ระหว่างการติดตั้งท่อ วาล์ว ข้อต่อ ต้องทำความสะอาดโดยไล่สิ่งสกปรกภายในออกให้หมด 

3.3 ท่อส่วนใดที่ผ่านการทดสอบด้วยความดันแล้วให้ระบายน้ำภายในทิ้งให้หมดอุดปลายท่อทั้งสองด้านให้
แน่นป้องกันฝุ่น และสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปอีก 

3.4 หลังการติดตั้งและทดสอบความดันของทั้งระบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้เติมน้ำจน เต็ม และ ถ่ายน้ำทิ้ง
จนหมดอย่างน้อยสองครั้ง และ เติมน้ำใหม่พร้อมทั้งเดินเครื่องสูบน้ำให้น้ำหมุนเวียนใน 

3.5 ระบบหลังจากนั้นถ่ายน้ำทิ้งจนน้ำที่ถ่ายทิ้งใสสะอาดเมื่อดูด้วยตาเปล่า ตลอดเวลาที่ล้างและทำความ
สะอาดเครื่อง และอุปกรณ์ที่มีที่กรองเศษผงจะต้องมีที่กรองติดตั้งอยู่และต้องถอดออกมาทำความสะอาด
ทุกครั้ง 

3.6 การทำความสะอาดระบบท่อน้ำครั้งสุดท้าย  ( Final Cleaning of Piping Systems ) ให้ใช้สารเคมี 
Polyphosphates, Synthetic Detergents หรือของผสมระหว่างสารสองอย่างนี้ เติมลงในน้ำให้มี
 ความเข้มพอเหมาะแล้วสูบน้ำให้ไหลวนเวียนในระบบเพ่ือขจัดคราบน้ำมันสารอัดเกลียว  (Pipe Thread 
Compound) และสิ่งสกปรกอ่ืนๆ  เป็นเวลาหนึ่ง หรือสองวัน หลังจากนั้นให้ระบายน้ำทิ้งเติมน้ำอ่อนที่
สะอาดลงไปล้างระบบให้ทั่วอีกครั้งเสร็จแล้วต้องถอด Strainer และ Dirt  Pocket ออกดูและล้างทำ
ความสะอาดให้หมด 

 
4. การทำความสะอาดท่อลม 

4.1 ในระหว่างการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องระวังป้องกันไม่ให้มีเศษฉนวน เศษไม้และขยะต่าง ๆ ตกค้างอยู่ในระบบ
ท่อลม 

4.2 ก่อนที่จะมีการติดตั้งฝ้าเพดาน ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัดลมขนาดเล็ก (Portable Fan) หรือพัดลมของ
 เครื่องปรับอากาศเป่าลมทำความสะอาด ภายในท่อลมใช้เครื่องดูดฝุ่น หรืออุปกรณ์ที่สามารถขับเศษฝุ่น 
ผงออกจากท่อลมให้หมด 

4.3 ในกรณีที่ใช้พัดลมของเครื่องปรับอากาศจะต้องติดตั้งแผงกรองอากาศเข้าไว้ด้วย หลังจากการทำความ
สะอาดระบบท่อลมผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งแผงกรองอากาศชุดใหม่ให้กับเจ้าของโครงการ 
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หมวดที ่42160 
การปรับแต่งระบบฯ และการทดสอบการใช้งาน 

 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ก่อนการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ทั้งหมดให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกอย่างทำงานอย่างถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา          

1.2 การทดลองเดินเครื่องทั้งระบบต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 วัน ๆ ละ 12 ชั่วโมง หยุดพัฒนาการทดลองเป็น
เวลา 3 วัน  แล้วทำการทดสอบเดินเครื่องใหม่อีก  3 วัน 

1.3 ระบบปรับอากาศชุดใด ที่มีลักษณะการใช้งานต่อเนื่องกันตลอด 24 ชั่วโมง ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบ
ระบบปรับอากาศชุดนั้น ติดต่อกันตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา  15 วัน 

1.4 ภายหลังการทดสอบให้ผู้รับจ้าง ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ระบบปรับอากาศและระบายอากาศนี้
เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

 
2. ข้อมูลของการทดสอบ 

2.1 ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดสอบในแต่ละครั้งลงในแบบฟอร์มที่มี  ลักษณะคล้ายกับแบบ
มาตรฐานของ Associated  Air  Balancing  Council แต่ต้องได้รับการเห็นชอบในรายละเอียดจากผู้
ว่าจ้างก่อนดำเนิน 

2.2 แบบฟอร์มการทดสอบแต่ละระบบต้องมีทั้งหมด 3 ชุด  และแต่ละชุดต้องระบุถึงชื่อระบบ หรือเลขที่ชุด
ของเครื่องที่ทำการทดสอบอย่างชัดเจน 

2.3 ก่อนทำการทดสอบทุกครั้ง  ผู้รับจ้างต้องปรับแต่งเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้องเที่ยงตรง
เสียก่อน 

2.4 ค่าที่บันทึกลงในแบบฟอร์มในขณะทำการทดสอบระบบ  ต้องเป็นค่าที่อ่านได้จริงจาก เครื่องวัดโดยยังไม่
ต้องคำนึงถึง Correction Factor อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ เครื่องวัดแต่อย่างใดทั้งสิ้น ตัวเลขใด
บันทึกผิดหรือไม่ต้องการให้ขีดฆ่าออก ห้ามทำการขูดลบออกโดยเด็ดขาดแล้วให้ผู้ทำการทดสอบ และ
ตัวแทนของผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นสักขีพยานอยู่ด้วย ณ ที่นั้นเซ็นชื่อกำกับไว้ข้างตัวเลขนั้น 

2.5 หากผลของการทดสอบปรากฏว่าการทำงานของระบบใดไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ  ผู้ว่า
จ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไขงานของระบบนั้น หรือส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วทำการทดสอบใหม่อีก
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ครั้งโดยมิชักช้า จนกว่าผู้ว่าจ้างจะแน่ใจว่าระบบทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามความ
ต้องการแล้ว 

 
3. การทดสอบระบบทำความเย็น 

3.1 ภายหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งเครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างต้อง
ตรวจสอบทุกส่วนของตัวเครื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือให้แน่ใจว่าถูกต้องก่อนการทำการเริ่มเดินเครื่อง
โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการที่ผู้ทำ เครื่องแนะนำไว้เป็นอย่างเคร่งครัด 

3.2 ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบ  เกี่ยวกับสมรรถนะในการทำความเย็นของตัวเครื่องตรวจดูการทำงานของ
ระบบควบคุมท่ัวไป และระบบควบคุมความปลอดภัยต่างๆ รวมทั้ง  กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 

3.3 เครื่องสูบน้ำเย็นทุกเครื่องต้องติดตั้งให้ได้ระดับท่อส่วนที่ต่อกับตัวเครื่องต้องมีการรองรับเพ่ือป้องกันมิให้
เกิดแรงดึงหรือแรงกดดันต่อกันระหว่างการทดสอบ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบทิศทางการหมุน และบันทึก
ลักษณะการทำงานของตัวเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ เพ่ือทำการเปรียบเทียบกับรายงานผลการทดสอบจาก
โรงงานของผู้ทำ 

3.4 อุปกรณ์ปรับสภาวะน้ำ ให้ทำการทดสอบเกี่ยวกับอัตราการไหล การวิเคราะห์สภาวะ ของน้ำ แล้วทำการ
ปรับแต่งให้ได้ตามที่กำหนดไว้ 

3.5 Cooling Tower ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบเกี่ยวกับสมรรถนะในการระบายความ ร้อน และจำนวนน้ำที่
ต้อง Bleed-Off ในแต่ละครั้งภายหลังการทดสอบ ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดถังรองรับน้ำให้สะอาด
ปราศจากตะกอน และโคลนตมก่อนการส่งมอบงาน 

4. การทดสอบระบบท่อน้ำ 

4.1 ท่อน้ำในระบบต้องได้รับการทดสอบความดันด้วยน้ำ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนด การจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการทดสอบอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

4.2 การทดสอบอาจทำเป็นช่วงๆได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของผู้คุมงาน 

4.3 การทดสอบความดัน ใช้วิธีเติมน้ำให้เต็มท่อส่วนที่ต้องการทดสอบแล้วอัดความดันให้สูงขึ้นจนถึงความดัน
ที่ระบุไว้ การทดสอบต้องกระทำขณะที่ผู้คุมงานร่วมรู้เห็นอยู่ด้วย 

4.4 ท่อน้ำและอุปกรณ์ต้องทดสอบความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันสูงสุดขณะใช้งานแต่ไม่น้อยกว่า  
10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และรักษาความดันไว้ไม่น้อยกว่า     4 ชั่วโมง 
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4.5 ท่อน้ำทิ้งต้องได้รับการทดสอบความดันไม่น้อยกว่าความสูงของน้ำ 3 เมตร (10 ฟุต) และรักษาความดันไว้
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

4.6 หากความดันลดลงเกินกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น ต้องหารอยรั่ว และซ่อมแซมแล้ว
ทดสอบใหม่จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

4.7 รอยรั่วที่ข้อต่อเกลี่ยวต้องเปลี่ยนข้อต่อและเทปพันเกลียวใหม่รอยรั่วที่รอยเชื่อมต้องตัดออกแล้วเชื่อมใหม่ 

 

5. การปรับปริมาณน้ำ 

5.1 ภายหลังการติดตั้งและทดสอบระบบท่อน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้าง ต้องทำการ
ปรับแต่งปริมาณการไหลของน้ำในระบบ และที่เครื่องทุกชุดให้ได้ปริมาณน้ำตามต้องการอยู่ในช่วง
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ จากที่ระบุไว้ในแบบ  และรายการอุปกรณ์ 

5.2 การปรับปริมาณน้ำจากเครื่องสูบน้ำ ให้วัดจากผลต่างของความดันน้ำเข้า -ออก และเทียบกับ Pump 
Curve ของผู้ผลิต 

5.3 วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve)  หลังจากปรับแต่งครั้งสุดท้ายแล้ว ต้องทำเครื่องหมายแสดง
ตำแหน่งที่แน่นอนทุกตัว 

5.4 ออริฟิส หรือ Flow Meter ที่ระบุในแบบและรายการอุปกรณ์ต้องติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

5.5 การทดสอบปริมาณน้ำเย็นที่ไหลเข้าคอยล์ของเครื่องเป่าลมเย็นแต่ละตัวให้ใช้วิธีวัดจาก Balancing Valve  
โดยใช้มิเตอร์เฉพาะกรณีที่มีการติดตั้งมาตรวัดความดันเข้า-ออก คอล์ยก็ให้บันทึกความดันที่ลดลง แล้ว
ตรวจสอบกับผู้ผลิตคอล์ยว่าปริมาณน้ำไหลเข้าถูกต้องตามต้องการ 

 

6. การทดสอบและปรับปริมาณลม 

6.1 ภายหลังการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศเสร็จเรียบร้อยก่อนการส่งมอบ งานต้องได้รั บการ
ทดสอบปรับแต่งปริมาณลมให้ได้ตามความต้องการปริมาณลมที่หน้ากากจ่ายลมต้องปรับแต่งให้อยู่ในช่วง
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% ของปริมาณลมที่ระบุในแบบ 

6.2 การวัดปริมาณลมในท่อเมนและท่อแยกที่สำคัญ ให้ใช้วิธี Traverse โดยใช้ Pilot Tube ช่องเปิดสำหรับ
สอด Pilot Tube ต้องมี Plug อุดกันรั่วทุกจุดหลังจากการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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6.3 การปรับปริมาณลมที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ  ให้ใช้วิธีปรับรอบพัดลม ปริมาณลมในท่อแยกให้ปรับที่ 
Volume Damper หรือ Splitter หลังจากปรับแต่ง Damper แล้วต้องทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่
แน่นอนทุก ๆ แห่ง 

6.4 ระบบกระจายลมจะต้องไม่ทำให้เกิด Draft หรือเสียงดังเกินกว่า Noise Criteria สำหรับลักษณะการใช้
งานของแต่ละห้อง 

 
7. อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ 

7.1 อุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศจะต้องได้รับการปรับ หรือ ตั้งตามเงื่อนไข หรือ
ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบผู้รับจ้างทำการตรวจสอบระบบควบคุมแล้วทำรายงานถึงผู้ว่าจ้างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายหลังจากวันตรวจมอบงานแล้วหนึ่งเดือนสามเดือน แปด เดือน และสิบเอ็ด เดือน  
ตามลำดับรวม  4  ครั้ง 
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หมวดที ่42170 
การป้องกันไฟ และควันลาม 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 โดยทั่วไป การป้องกันไฟ และควันลามต้องเป็นตามหัวข้อ 300-21 ของ NED และ ASTM 

1.2 ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้ง วัสดุ หรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควันตามช่องเปิด
ของท่อต่างๆ ซึ่งผ่านแนวผนังกันไฟและพ้ืนทุกชั้น 

1.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

- วัสดุหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้ป้องกันไฟและควันลาม ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่ ULรับรอง 
- วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องป้องกันไฟได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
- วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องไม่เป็นพิษขณะติดตั้งหรือเกิดเพลิงไหม้ สามารถถอดออกได้ง่ายใน

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
- ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีและติดตั้งง่าย 
- วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟและควันลามต้องมีความแข็งแรงไม่ว่าก่อน หรือหลังเกิดเพลิงไหม้ 

1.4 การติดตั้ง 

- ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง หรือพ้ืนห้อง หรือฝ้าเพดาน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ หรือวัสดุ
ป้องกันไฟ และควันลาม 

- การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต อุปกรณ์และวัสดุดังกล่าว 
- ช่องเปิดทุกช่องสำหรับท่อต่าง ๆ ที่เตรียมไว้สำหรับอนาคตต้องหุ้มปิดไว้ด้วยวัสดุป้องกันไฟ และควัน

ลามด้วย  

2. ระบบระบายควัน (Smoke Extract) 

2.1 เมื่อเกิดไฟไหม้พัดลมดูดอากาศ Smoke Extract Fan จะทำงานโดยอัตโนมัติ โดย อาศัยสัญญาณจาก 
Fire Alarm ควันไฟจะถูกระบายออกจนหมด   

2.2 พัดลมจะหยุดการทำงานเม่ือมีคนไปปิดเท่านั้น 

2.3 สายไฟจ่าย Smoke Exhaust ทั้งหมดเป็นสายกันไฟ 

2.4 Smoke Fan จะเป็นชนิด Class D ตาม BS 7346 : PART 2 : 1990 

2.5 พัดลมทั้งชุดขับเคลื่อนและ Motor จะต้องประกอบสำเร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต 

2.6 พัดลมทกุตัวต้องได้รับการรับรอง Performance Test Certiricated จาก Warringtion Fire Research  

หรือ UL หรือสถาบันอ่ืน ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ 
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หมวดที ่42220 
รายการผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 

 

1. ความต้องการทั่วไป 

รายละเอียดในหมวดนี้ ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ถือว่าได้รับการยอมรับทั้งนี้
คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้กำหนดไว้  และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างที่จะ
อนุมัติหรือไม่ ถือเป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ดีหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพ
กับวัสดุและอุปกรณ์ท่ีกำหนด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการนี้ทั้งสิ้น 

2. อุปกรณ์หลักของระบบปรับอากาศ 

2.1 SPLIT TYPE AIR CONDITIONER : Carrier, Trane, York, Daikin, Mitsubishi 

2.2 AIR PRECIPITATOR : Micro Air, Trion, Honeywell 

2.3 AUTOMATIC CONDENSER TUBE CLEANING : Ball Technic, CQM, Tapprogge 

2.4 HEAT PIPE : Innergytech, Carrier, Trane, or equa 

2.5 UVGI :  STERIL – AIRE, RENOX, AIRKNIGHT 

 
3. อุปกรณ์พัดลมระบายอากาศ  

3.1 VENTILATION  FAN : Panasonic , Hitachi, Mitsubishi,  Kruger, Cook, Greenheck ,Wolter 

3.2 ENERGY RECOVERY WHEEL :  Ostberg , Greenheck 
 

4. อุปกรณ์งานท่อน้ำ 

4.1 BLACK STEEL PIPE :  Saha Thai Steel Pipe, Thai Union Pipe, Firex 

4.2 GALVANIZED STEEL PIPE : Saha Thai Steel Pipe, Thai Union Pipe, Firex 

4.3 COPPER TUBE : Mueller, Nibco, Cambridge, N.B.C, Kembla  

4.4 CLOSED CELL ELASTOMERIC FOAM : Aeroflex, Rubatex, Maxflex,K-Flex 

4.5 FLEXIBLE PIPE CONNECTOR : Mason, Metraflex,Tozen, Kinetics 
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4.6 VIBRATION ISOLATOR: Mason, Metraflex, Tozen 

 
5. อุปกรณ์งานท่อลม 

5.1 GALVANIZED & BLACK STEEL  SHEET : Singha, BHP, ESCO, Truzic 

5.2 FIBERGLASS  INSULATION : Micro-Fiber, S.F.G., Insufiber 

5.3 FLEXIBLE DUCT: Aeroduct, EZDUCT,ASLI,Duct Excell 

5.4 DAMPER HARD WARE/DIFFUSER/GRILLE/LOUVER : ESCOFLOW , ASLI(AS&D)  ,Ruskin, Trox 
Technic, Metal Aire, Pottorff, Greenheck, Krueger, Krantz ,Price, Krantz 

5.5 AIR  FILTER  : AAF,CAMFIL FARR, AIR MAX 

5.6 FILTER  GAUGE : Trerice, Dwyer, AAF 

5.7 DUCT SILENCER : Kruger , ASLI , Mason 

6. อุปกรณ์งานควบคุมอัตโนมัติ 

6.1 VAV. TERMINAL BOX : Metal Aire, Price, Trox Technic, Johnson Controls or equal 

6.2 DAMPER ACTUATOR : Shinni, Johnson Controls, Bernard, Trox Technic 

6.3 INVERTER : ABB, Danfos, Allan-Bradley, or equal 

6.4 AUTOMATIC CONTROL EQUIPMENT: Siemens, Honeywell, Johnson Controls, or equal 

6.5 LEVEL ALARM SWITCH: Mc. Donell, Penn, Omron, or equal 

6.6 FIRE STAT : Johnson Controls, Siemens, TAC or equal 

 
7. อุปกรณ์งานไฟฟ้า 

7.1 ELECTRICAL CONDUCTOR : Phelps Dodge, Thai Yazaki, Bangkok Cable, or equal 

7.2 FIRE RESISTANT ELECTRICAL CONDUCTOR : Alcatel, Radox, Pirelli, or equal 

7.3 ELECTRICAL  CONDUIT : Matsushita, Maruichi, TAS, or equal 
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7.4 SAFETY  SWITCH  OR  LOAD  BRAKER  SWITCH : Square D, Westinghouse, Siemens, or 
equal 

7.5 STARTER  CONTRACTOR  &  INSTRUMENT: ABB, Siemens, Square D, or equal 

7.6 ELECTRIC  MOTOR : Brook, ABB, Mitsubishi, or equal 

7.7 VARIABLE SPEED DRIVE : Danfoss,  ABB, Siemens, Square D 

 
8. อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

8.1 FIRE SEALANT MATERIAL : 3M, Sti, Tremco or equal 
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สารบัญ 
                   

หมวดที่ 1 ขอบเขตงาน   
หมวดที่ 2 เงื่อนไขท่ัวไป    
หมวดที่ 3 รายละเอียดทางเทคนิคลิฟต์        
หมวดที่ 4 ข้อกำหนดการติดตั้งลิฟต์        
หมวดที่ 5 แบบและรายละเอียดลิฟต์         
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หมวดที ่1  
ขอบเขตของงาน 

1. งานทั่วไปท่ีจัดทำโดยผู้รับเหมางานระบบลิฟต์ 

 ขอบเขตของงานที่กำหนดไว้เป็นของผู้ติดตั้งลิฟต์ในข้อกำหนดนี้ หมายรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ลิฟต์ วัสดุ
ทำการติดตั้ง การทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการติดตั้งเครื่องใช้อ่ืน แรงงานติดตั้งตลอดจนงานชั่วคราว เช่น 
นั่งร้านไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกำลังชั่วคราวเพ่ือใช้เฉพาะในการติดตั้งและอ่ืนๆ ที่จำเป็นต้องใช้ เพ่ือให้งานนี้
เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ และใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างที่ระบุไว้ขอบเขตของงานได้ดังนี้ 

1. จัดหาและติดตั้งลิฟต์อาคารต่างๆ ดังนี้ 
 -  ลิฟต์ โดยสาร  L1 ( 800 กิโลกรัม)                จำนวน 1 ชุด    
 -   ลิฟตข์นของ    L2 ( 1,350 กิโลกรัม)               จำนวน 1 ชุด    

 ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร ผู้รับเหมางานระบบฐานราก ผู้รับจ้างอ่ืนที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนด และการไฟฟ้านครหลวงเพ่ือทำให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดนี้เสร็จได้เรียบร้อย
สมบูรณ์ทุกประการ 

2. จัดทำแบบก่อสร้างจำนวน 4 ชุดของบ่อหลุมลิฟต์ ช่องลิฟต์และประตูลิฟต์คานคอนกรีตรับ
รางลิฟต์ การเจาะช่องข้างและเหนือประตูลิฟต์ ห้องเครื่องลิฟต์ การติดตั้งไฟฟ้า และงาน
อ่ืนๆ ที่จะต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับจ้างอ่ืนจัดทำให้ ดังสรุปงานที่ผู้ อ่ืนทำข้างท้ายนี้ 
ทั้งนี้ต้องจัดทำให้เสร็จภายใน 30 วัน หลังจากท่ีได้รับแจ้งการสั่งซื้อจากผู้ว่าจ้าง 

3. จัดหาคานเหล็กหรือตะขอรับแรงสำหรับยกเครื่องลิฟต์ (Hoist Beam or Hoisting Hook) 
สำหรับลิฟต์ทุกเครื่อง มอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างติดตั้ง 

4. ต่อสายดินจากโครงรางลิฟต์ไปที่สายดินที่จัดเตรียมโดยผู้รับเหมาไฟฟ้า 
5. ต่อสายสำหรับเลือกควบคุมลิฟต์ในขณะใช้ไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง โดยต่อจาก

สวิตช์ตัดตอนซึ่งมีติดไว้ให้ในห้องเครื่องลิฟต์ 
6. ต่อสายสำหรับควบคุมลิฟต์ในขณะที่มีการ ALARM จากระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้

อัตโนมัติ โดยต่อจากกล่องต่อสาย ซึ่งมีติดไว้ในห้องเครื่องลิฟต์ 
7. ให้บริการและบำรุงรักษาลิฟต์และอุปกรณ์ พร้อมอะไหล่ เป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากตรวจ

รับมอบ และการบำรุงรักษาลิฟต์หลังจากระยะเวลารับประกัน ตามรายละเอียดที่แสดงใน
รายการแสดงจำนวนวัสดุและราคาก่อสร้างระบบลิฟต์ 

8. จัดหาและติดตั้งระบบระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม สำหรับห้องเครื่องลิฟต์  เป็นไป
ตามมาตรผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน โดยประสานงานกับผู้รับเหมารายอ่ืน ปัญหาและข้อผิดพลาด
ใดๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาลิฟต์ทั้งสิ้น 

9. จัดหาและติดตั้งคานรับรางลิฟต์ ที่คั่นอยู่ระหว่างลิฟต์และด้านริม 
10. ดำเนินการตรวจสอบการสร้างช่องลิฟต์ ที่จัดทำโดยผู้รับเหมาก่อสร้างโดยผู้รับเหมาลิฟต์

จะต้องรับผิดชอบงานร่วมกับผู้รับเหมา ก่อสร้างในงานดังกล่าวด้วย 
11. ประสานงานกับผู้รับจ้างระบบแจ้งสัญญาณเพลิงอัตโนมัติ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ผู้รับจ้าง

ระบบเสียง และผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับระบบ
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ลิฟต์จัดหาและติดตั้งวัสดุบุผนัง และเพดาน เพ่ือดูดซับเสียงภายในห้องเครื่องลิฟต์ตาม
มาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด 

12. จัดหาและติดตั้ง ระบบ SUPERVISORY PANEL แสดงตำแหน่งลิฟต์  ติดตั้งชั้น 1 ห้องช่าง 
13. ผู้รับจ้างลิฟต์  จะต้องจัดเตรียมสายสัญญาณ กล้อง CCTV โดยให้ เชื่อมต่อจากสาย 

Travelling Cable ขนหลังคาห้องโดยสารลิฟต์ไปยังตำแหน่งอุปกรณ์กล้อง CCTV ภายใน
ห้องโดยสารลิฟต์  

14. ลิฟต์โดยสาร จะต้องจัดเตรียมแผงปุ่มกดหน้าชั้นและภายในตัวลิฟต์ สำหรับคนพิการ 
15. จดัเตรียม ระบบเสียงบอกชั้นจอด 
16. จัดเตรียมแผงแสดงตำแหน่งและทิศทาง หน้าโถงลิฟต์และภายในตัวลิฟต์ 
17. ประตูลิฟต์แบบ Wide jamb 
18. ประตูลิฟต์ ทุกชุดทนไฟ 2 ชั่วโมง 
19. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลิฟต์ KONE, SCHINDLER, MITSUBISHI, OTIS, HITACHI 

2. ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบลิฟต์ 
2.1 ลิฟต์โดยสาร L1,L2 (แบบไม่มีห้องเครื่อง) 

2.1.1 ลิฟต์โดยสาร L1,L2 ต้องมีสมรรถนะไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 
- ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค 

           น้ำหนักบรรทุกสุทธิ          800  กิโลกรัม 
                       ความเร็ว                  60  เมตร / นาที 
 
                       ขนาดห้องโดยสารลิฟต์  
                      กว้าง                    1.4  เมตร หรือตามตราฐานผู้ผลิต 
                        ลึก                       1.35  เมตร หรือตามตราฐานผู้ผลิต 
                        สูง                       2.3  เมตร 
                      ประตูลิฟต์              2  Panel Center Opening 
                           กว้าง                    0.9  เมตร 
                       สูง                       2.1  เมตร 
 
 
     ขนาดช่องลิฟต์   
                        กว้าง                    2.2 เมตร 
                        ลึก                       2.1 เมตร 
         PIT   1.5 เมตร 
        OVERHEAD   4.95 เมตร 

- ลิฟต์โดยสารจอดรับส่ง 4  ชั้น 4 ประต ู ( จอดรับส่งชั้น 1-4 , ระยะวิ่ง 11.9 เมตร) 
- แผงบังคับห้องลิฟต์มี 1 แผง ติดด้านเดียว 
- อุปกรณ์สำหรับคนพิการ ลิฟต์สำหรับลิฟต์โดยสาร  
- การตกแต่งภายในตัวลิฟต์ 

                     ผนังด้านหน้า และด้านข้าง  Stainless Steel Hairline 
                      ผนังด้านหลัง             Stainless Steel Hairline 
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                     เพดาน                 Standard Product 
                                          พ้ืน                                    Standard Product             
                      บานประตู               Stainless Steel Hairline 
                      กรอบประตู              Stainless Steel Hairline 
                     แผงควบคุม              Stainless Steel Hairline 

- วัสดุและการตกแต่งประตูหน้าชั้น 
                      กรอบประตู             Stainless Steel Hairline 
                    บานประตู               Stainless Steel Hairline 
 

2.2 ลิฟตบ์ริการ (แบบไม่มีห้องเครื่อง)  
2.2.1 ลิฟตโ์ดยบริการ SL ต้องมีสมรรถนะไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 

- ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค 
           น้ำหนักบรรทุกสุทธิ          1,350  กิโลกรัม 
                       ความเร็ว                  60  เมตร / นาที 
                       ขนาดห้องโดยสารลิฟต์   
                      กว้าง                    2.0  เมตร หรือตามตราฐานผู้ผลิต 
                        ลึก                       1.5  เมตร หรือตามตราฐานผู้ผลิต 
                        สูง                       2.3  เมตร 
                      ประตูลิฟต์              2  Panel Center Opening 
                           กว้าง                    1.1  เมตร 
                       สูง                       2.1  เมตร 
 
     ขนาดช่องลิฟต์   
                        กว้าง                    2.8 เมตร 
                        ลึก                       2.5 เมตร 
         PIT   1.5 เมตร 
        OVERHEAD   6.73 เมตร 

- ลิฟต์โดยสารจอดรับส่ง 4 ชั้น 4 ประต ู(จอดรับส่งชั้น 1-4 , ระยะวิ่ง 11.9 เมตร) 
- แผงบังคับห้องลิฟต์มี 1 แผง ติดด้านเดียว 
- การตกแต่งภายในตัวลิฟต์ 

                     ผนังด้านหน้า และด้านข้าง  Stainless Steel Hairline 
                      ผนังด้านหลัง             Stainless Steel Hairline 
                     เพดาน                 Standard Product 
                                          พ้ืน                                    Standard Product             
                      บานประตู               Stainless Steel Hairline 
                      กรอบประตู              Stainless Steel Hairline 
                     แผงควบคุม              Stainless Steel Hairline 

- วัสดุและการตกแต่งประตูหน้าชั้น 
                      กรอบประตู             Stainless Steel Hairline 
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                    บานประตู               Stainless Steel Hairl 
 

3. ข้อกำหนดกรณีเกิดเพลิงไหม้และไฟฟ้าปกติดับ 
3.1  ในกรณีที่ไฟฟ้าปกติดับ ลิฟต์โดยสาร จะรับไฟฟ้าจาก Battery สำรอง อัตโนมัติ (Automatic 
Rescue Devise) และทำงานดังนี้  ลิฟต์จะลงมาจอดที่ชั้นใกล้ที่สุด   
3.2  ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ลิฟต์ทุกชุดจะต้องวิ่งมาจอดที่ชั้นล่าง และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกจน
ครบแล้ว ลิฟต์ดับเพลิงเท่านั้นที่ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องจากไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ลิฟต์ทุก
ชุด จ่ายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) 

 
ข้อกำหนดเพิ่มเติม  

1. ในกรณีที่ข้อใดมีรายละเอียดไม่ตรงกับข้อกำหนด ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าแตกต่างกันอย่างไร สิ่งใดมี
เสนอเพ่ิมจากข้อกำหนด ให้แยกแสดงต่างหากออกเป็นข้อๆ นอกจากนั้นให้ส่งแคตาล๊อครายละเอียด
เอกสารประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอที่จะเปรียบเทียบกับข้อกำหนดได้ง่าย 

2. ให้เสนอราคาแยกเป็นราคาต่อหน่วยสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เท่าที่จะสามารถแยกได้แต่อย่างน้อยต้อง
แยกเป็นรายละเอียดไม่น้อยกว่าตัวอย่างใบเสนอราคาท่ีกำหนด 

3. ให้เสนออัตราค่าบริการบำรุงรักษา ทั้งแบบรวมค่าอะไหล่ และไม่รวมค่าอะไหล่พร้อมทั้งแสดง
รายละเอียดการบริการที่ทำให้ โดยแสดงเป็นราคาต่อปีจำนวน 5 ปี ซึ่งเริ่มนับจากวันที่หมด
ระยะเวลารับประกัน 

4. งานติดตั้งลิฟต์จะต้องทำให้แล้วเสร็จ และส่งมอบพร้อมกับกำหนดแล้วเสร็จของอาคาร 
5. เอกสารเสนอราคาต้นฉบับทุกแผ่น ต้องลงนามกำกับให้ส่งเอกสารต้นฉบับและสำเนา อีก 1 ชุด 
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หมวดที ่ 2   
เงื่อนไขทั่วไป 

1. การติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานอ่ืน 

     ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตการตรวจ และทดสอบอุปกรณ์การตรวจการติดตั้งเป็นต้น ตามที่มีกฎหรือ
ระเบียบของหน่วยงานเหล่านั้นกำหนดไว้ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่กฎหรือระเบียบกำหนดไว้ 

2. ค่าใช้จ่าย   

 2.1  ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจ ค่าทดสอบ ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ผู้รับ
จ้างต้องเป็นผู้ชำระโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง แต่ไม่รวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าในการทดสอบ ซึ่งผู้ว่า
จ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง 

 2.2.  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทุกชนิดที่ต้องใช้งานนี้ 
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรายการ และแบบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น และถือเป็นค่าจ้าง
เหมาสำหรับงานตามรายการและแบบนี้ 

3. วัสดุและอุปกรณ์ 

3.1 ภายในเก้าสิบวัน (90) วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะ
ทำความตกลงกัน ผู้รับจ้างจะต้องนำรายละเอียด และ/หรือตัวอย่างสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด
ไปให้ผู้ว่าจ้างตรวจอนุมัติก่อนดำเนินการจัดหา และนำไปติดตั้ง เมื่อได้รับการยืนยันเป็นหนังสือแล้ว 
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสั่งและเตรียมของเพ่ือให้ได้ของมาทันกำหนดการใช้งาน การที่ผู้รับจ้างไม่นำ
รายละเอียดมาขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
ทำให้เป็นเหตุเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง หรือทำให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นโดยไม่มีเหตุผลสมควร
แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

3.2 เครื่องลิฟต์ และอุปกรณ์ ต้องเป็นของใหม่แบบล่าสุด อยู่ในสภาพดีไม่มีสนิมและเป็นชนิดที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทำตามมาตรฐานของ American Standard Safety Code for Elevators 
and Dumbwaiter หรือ  British Safety Codes for Lifts and Dumbwaiter ห รือ  Japanese 
Safety Codes for Elevators and Dumbwaiters. กฎข้อบังคับของท้องถิ่นหรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเท่า 

3.3 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาใช้ ต้องออกแบบสำหรับใช้กับระบบไฟฟ้าที่กำหนด และถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างเป็นแบบใหม่ล่าสุดอยู่ในสภาพดี เป็นชนิดที่การไฟฟ้าท้องถิ่นยินยอมให้ใช้ 
และผ่านการตรวจอนุมัติโดยผู้ว่าจ้าง โดยทำตามมาตรฐาน ANSI, NEMA, BS, JEM, VDE, DIN, IEC 
และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย และต้องได้รับการรับรอง (Type 
approved) โดยสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ 

3.4 เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจอนุมัติรายละเอียด และ/หรือตัวอย่างของวัสดุ และอุปกรณ์แล้วผู้รับจ้างต้องจัด
รายละเอียด และ/หรือตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติจำนวน  (2) ชุด ให้ผู้ว่าจ้างหนึ่งชุด และเก็บไว้ที่สถานที่
ปฏิบัติงานหนึ่งชุด รายละเอียด และ/หรือตัวอย่าง จะไม่คืนให้ผู้รับจ้าง แต่อาจขอนำตัวอย่างไปใช้
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งานตามสัญญานี้ได้ โดยติดตั้งตามตำแหน่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และหากผู้ว่าจ้างต้องการให้ถอดออกมา
เพ่ือเปรียบเทียบกับชิ้นอ่ืน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นอุปกรณ์ขนาด
ใหญ่ ที่ติดตั้งถาวรยากแก่การถอด 

3.5 วัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างตรวจแล้วว่าไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดผู้รับจ้างต้องทำการขนย้ายออก
สถานที่ปฏิบัติงาน และเปลี่ยนใช้สิ่งที่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยเร็วที่สุด 

4. กรรมสิทธิ์ 

วัสดุและอุปกรณ์ซึ่งผู้รับจ้างจัดหา และได้นำมาเก็บรักษาไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบเต็มที่ทั้งในการบำรุงรักษาการเสื่อมสภาพการสูญหายการถูกทำลาย และความเสียหายใดๆ 
จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับมอบไปอยู่ในความดูแลอย่างเป็นทางการแล้ว  

4.1  การปฏิบัติงาน 

4.1.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามที่กำหนดงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำเพ่ือให้งานลุล่วง
ถูกต้องตามแบบและรายการ ถึงแม้ไม่ได้แสดงรายละเอียดในรายการ บัญชีรายการวัสดุ และ
อุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งให้ถือเป็นเพียงแนวทางในการคิดราคาเท่านั้น 

4.1.2 ในกรณีที่รายการและแบบขัดกันหรือมีความจำเป็นที่ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลงจากแบบและ
รายการแต่ประการใด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือทันที เพ่ือให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือก่อน จึงดำเนินการได้ ถ้าหากผู้รับจ้างดำเนินการไป
โดยพละการ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้รับจ้างแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องทุกประการได้ โดยผู้รับ
จ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปหากรายละเอียดในข้อกำหนดและ/ในแบบไม่ตรงกันให้
ถืออันที่ถูกต้องและ/หรือดีกว่าเป็นหลัก 

4.1.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามหลักวิชาทางช่างที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานที่กล่าวในข้อ 3.2 
สำหรับงานทางด้านไฟฟ้าต้องทำตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า กฎของการไฟฟ้าท้องถิ่น กฎข้อบังคับของท้องถิ่น U.S. National Electrical 
Code (NE Code) VDE, IEC โดยให้ปฏิบัติตามกฎที่ดีที่สุด ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานที่ผิดกฎ
ดังกล่าวให้ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมทั้งสิ้น 

4.1.4 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบแปลนไฟฟ้าและแบบแปลนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบสถาปนิก 
แบบโครงสร้าง เป็นต้น ให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน 
และจะต้องประสานงานกับผู้รับจ้างอ่ืนที่ปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกัน เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรค
และเหตุล่าช้าต่างๆ เกิดข้ึนได้ 

4.1.5 ผู้รับจ้างต้องกำหนดตารางแผนงานและรายละเอียดประกอบการประสานงาน ทั้งทางด้าน
ช่าง การส่งของ การติดตั้ง และการแล้วเสร็จของงาน เพ่ือป้องกันอุปสรรคและความล่าช้า
ต่างๆ อันอาจเป็นผลกระทบกระเทือนต่อการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของงานทั้งหมดโดยจัดทำ
เป็นรายงานทุกเดือนจนกว่าจะส่งมอบงาน 

4.1.6 ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นชนิดที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำและมีจำนวนเพียงพอ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะบังคับให้ผู้รับจ้าง
เพ่ิม และ/หรือเปลี่ยนแปลงจำนวน และ/หรือประเภทของเครื่องมือต่างๆ เมื่อเห็นว่าผู้
ว่าจ้างมีเครื่องมือไม่เพียงพอและ/หรือใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
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4.1.7 ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอัคคีภัยอันเกี่ยวกับทรัพย์สิ นทั้งปวง
บุคคลต่างๆ ที่เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุ
เสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย 
และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลา 

5. พนักงาน  

5.1 ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรเครื่อง และ/หรือวิศวกรไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลังผู้เป็นภาคีวิศวกร หรือสูงกว่า
ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม ที่มีความชำนาญงานเพียงพอ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการติดตั้ง
และอำนวยการติดตั้งให้เป็นไปตามรายการ และถูกต้องตามหลักวิชาที่ดีและต้องเป็นผู้ลงนามรับรอง
ผลงานใน เอกสารส่งมอบงานด้วย 

5.2 ผู้รับจ้างต้องมีนายงานที่ดี เพ่ือสั่งงานและควบคุมงานในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาปฏิบัติงาน และ
ต้องใช้คนงานของผู้รับจ้างเองที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชา
ทางช่างที่ดี ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างถอนคนงานที่ปฏิบัติงานด้วยฝีมือที่ไม่ดีพอผู้รับจ้าง
ต้องหาคนงานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดีพอมาทดแทน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น 

6. ขอบเขตของการเห็นชอบ 

  การที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติเห็นชอบและ/หรือยินยอมใดๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ฝีมือรูปแบบรายการ วิธีการ
หรือกรรมวิธีนัยแห่งการกระทำใดๆ สิ่งที่จะทำการติดตั้งและ/หรือข้อเสนอใดๆ โดยผู้รับจ้างให้เป็นที่เข้าใจ
แต่เพียงว่าเป็นการรับรู้ของผู้ว่าจ้างในขณะนั้นซึ่งยังไม่มีเหตุผลอันสมควร ที่จะคัดค้านเรื่องดังกล่าว การ
กระทำดังกล่าวโดยผู้ว่าจ้างย่อมไม่ทำให้ผู้รับจ้างต้องพ้นภาระจากความรับผิดชอบเต็มที่ในเรื่องความถูกต้อง 
และสมบูรณ์ของงานที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายการและ/หรือต้องพ้นภาระจากหน้าที่โดยตรงของผู้
รับจ้างเก่ียวกับพันธุ์กรรม หนี้สิน และ/หรือความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือบุคคล 

7. การทดสอบ 

7.1 ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่กำหนดในรายการผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่
จะไม่ให้นำมาใช้ในงานนี้ หรือผู้ว่าจ้างอาจส่งให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ  ทดสอบคุณสมบัติเพ่ือ
เปรียบเทียบกับข้อกำหนดก่อนที่จะอนุมัติให้นำมาใช้ได้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนิ นการและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

7.2 เมื่องานเสร็จแล้ว ในการตรวจรับมอบผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบอุปกรณ์การใช้ของลิฟต์ ระบบ
ไฟฟ้าและอ่ืนๆ ตามกฎของท้องถิ่นกฎตามมาตรฐานในข้อ 3.2 และตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้
ทดสอบเพ่ือแสดงให้เห็นว่าลิฟต์ ที่ทำถูกต้องตามรายการและแบบทุกประการ โดยต้องมีผู้แทนของผู้
ว่าจ้างร่วมในการทดสอบด้วย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น การทดสอบลิฟต์ต้อง
ประกอบด้วยอย่างน้อยดังนี้  ทดสอบความเร็วขึ้นและลงขณะบรรทุกน้ำหนักที่ระบุ อุปกรณ์
ติดต่อสื่อสารและอ่ืนๆ 
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8. แผนผัง แบบและคู่มือ  

8.1 แบบใช้งาน (shop drawings) 
 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบใช้งาน แบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ และแบบที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ของอาคาร ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการผลิตและติดตั้ง โดยต้องส่งให้จำนวนสาม (3) ชุด 
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สั่งซื้อ 

8.2 แผนผังและแบบตามที่สร้างจริง (as-built drawings) 
 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนผังตามที่สร้างจริงรวมทั้งวงจรไฟฟ้าและอ่ืนๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็น ส่ง

ให้แก่ผู้ว่าจ้างจำนวนสาม (3) ชุดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่งานแล้วเสร็จ และก่อนที่จะได้รับเงินงวด
สุดท้าย 

8.3 หนังสือคู่มือการใช้ 
   ผู้รับจ้างต้องจัดหนังสือคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ซึ่งประกอบด้วยวิธีใช้งาน และการบำรุงรักษา 

เป็นภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ จำนวน
สอง (2) ชุด มอบให้ผู้ว่าจ้างก่อนรับเงินงวดสุดท้าย 

8.4 ป้ายชื่อ 
 ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายชื่อติดที่ตู้แผงสวิตซ์ อุปกรณ์ต่างๆ หลอดไฟสัญญาณ สวิตซ์พิเศษต่างๆ 

เครื่องวัดและอ่ืนๆ เพ่ือแสดงชื่อขนาดของอุปกรณ์และการใช้งานโดยใช้ภาษาไทย (และ/หรือ
ภาษาอังกฤษ) ระบบเมตริก ตามข้อความที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้ป้ายชื่อให้ทำด้วยแผ่นพลาสติก 
แกะสลักตัวอักษร ป้ายต้องยึดติดให้มั่นคงถาวร 

8.5 การฝึกอบรม 

 ผู้รับจ้างต้องฝึกอบรมพนักงานของผู้ว่าจ้างให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน และการแก้ไขใน
กรณีฉุกเฉิน 

8.6 ภาษาและหน่วยการวัด  

 ภาษาท่ีใช้ในงานนี้ให้ใช้ภาษาไทย และใช้หน่วยเอสไอ 

8.7 การรับประกัน 

– ผู้รับจ้างต้องรับประกันเปลี่ยน/หรือแก้ไขวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งในความเห็นของผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องให้
ผู้รับจ้างทำเพ่ือวัสดุ อุปกรณ์และงานเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งข้อผิดพลาด และ
สิ่งตกหล่นที่เกิดขึ้นเพราะผู้รับจ้างในการเสนอราคาซึ่งผู้ว่าจ้างตรวจพบ ไม่ว่าก่อน/หรือหลังการ
ตรวจรับในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแก้ไข /หรือติดตั้งเพ่ิมเติมตามที่
ผู้ว่าจ้างสั่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่เริ่มดำเนินการตามที่ได้รับ
แจ้งภายในสิบห้า (15) วันหรือไม่ทำให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่สมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จ้างผู้อื่นหรือ
ดำเนินการเอง แล้วคิดเงินจากผู้รับจ้างสำหรับค่าใช้จ่ายทุกชนิด 

– ผู้รับจ้างต้องรับประกันแก้ไขงานที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ที่เสียและเสื่อมคุณภาพ
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานหรือวันที่ผู้ว่าจ้างเริ่มใช้งานเป็นประจำ โดย
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ถือวันที่ถึงกำหนดก่อนเป็นเกณฑ์ หากผู้รับจ้างไม่เริ่มแก้ไขและดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ผู้ว่า
จ้างสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเอง แล้วคิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

– ในระหว่างระยะเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องมีหลักทรัพย์วางค้ำประกันไว้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ 
โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์นำมาใช้จ่ายได้ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันดังกล่าว 

8.8 การบำรุงรักษา 

– ในระหว่างช่วงเวลารับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องทำการดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้งหมด
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การดูแลรักษาต้องกระทำเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
และตามที่ผู้ว่าจ้างติดต่อเรียกเมื่อมีเหตุขัดข้อง การบำรุงรักษานี้ต้องกระทำโดยช่างผู้ชำนาญ
ของผู้รับจ้างโดยตรง 

– ผู้รับจ้างต้องเสนอบริการบำรุงรักษาโดยช่างของผู้รับจ้างเอง หลังจากหมดอายุการรับประกัน
แล้ว ผู้รับจ้างต้องมีอะไหล่ครบเป็นประจำและมีช่างประจำที่มีจำนวนและความสามารถเพียง
พอที่จะให้บริการการบำรุงรักษาที่ดีแก่ผู้ว่าจ้างตลอดอายุการใช้งานของลิฟต์ 

– ผู้รับจ้างต้องสามารถให้บริการแก้ไขเหตุขัดข้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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หมวดที ่3 
รายละเอียดทางเทคนิคลิฟต์โดยสารแบบมีและไมม่ีห้องเคร่ือง 

1. ชนิดของลิฟต์ 

ลิฟต์โดยสารชนิด  Gearless Traction แบบใช้ลวดสลิง 

2. ระบบขับเคลื่อน            

AC-VVVF GEARLESS TRACTION ใช้เครื่องขับลิฟต์เป็นแบบมอเตอร์ขับตรงแบบไม่มีเกียร์ทด 
พร้อมระบบเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่ในปล่องลิฟต์ และใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 
ปรับความเร็วได้ โดยระบบปรับเปลี่ยนแรงดันและปรับเปลี่ยนความถี่ (VARIABLE VOLTAGE VARIABLE 
FREQUENCY)  โ ด ย ผ่ า น ว ง จ ร  SOLID STATE POWER INVERTER ค ว บ คู่ กั บ  PULSE WIDTH 
MODULATION ( PWM ) การทำงานทั้งหมดของวงจรจะถูกควบคุมอย่างแม่นยำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

2.1  ระบบควบคุมลิฟต์             

  MICROPROCESSOR CONTROL สำหรับลิฟต์โดยสารหนึ่งตัวทำงานแบบ SIMPLEX UP & 
DOWN SELECTIVE COLLECTIVE จอดรับส่งผู้โดยสารทั้งขาขึ้นและขาลงในทิศทางที่ต้องการโดยอัตโนมัติ 
สำหรับลิฟต์โดยสารทั้งสองตัวติดตั้งคู่กันทำงานแบบ DUPLEX UP & DOWN SELECTIVE COLLECTIVE 
ให้ลิฟต์ทำงานโดยสัมพันธ์กันทั้งสองเครื่องในกลุ่ม โดยมีคุณสมบัติในการทำงานดังนี้ 

2.1.1 หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารได้ทุกชั้นด้วยการกดปุ่มจากภายใน และภายนอกลิฟต์ทั้งขาขึ้น และ
ขาลง โดยไม่ต้องมีพนักงานประจำลิฟต์ 

2.1.2 ทำงานสัมพันธ์กันเป็นกลุ่ม (CAR GROUP CONTROL) เพ่ือให้เวลาการคอยลิฟต์น้อย
ที่สุด  และประหยัดพลังงานไม่ทำงานซ้ำซ้อน (ถ้าติดตั้งลิฟต์สองเครื่องติดกัน) 

2.1.3 สามารถแยกลิฟต์ตัวใดตัวหนึ่งออกจากการทำงานแบบเป็นกลุ่มได้ 
2.1.4 สามารถกำหนดให้ลิฟต์ไปจอดรอบริการในชั้นที่กำหนดได้ 
2.1.5 มีวงจรควบคุมการทำงานของลิฟต์ เช่น การเริ่มทำงาน การชะลอความเร็ว  การเข้าจอด

ราบเรียบสม่ำเสมอไม่กระตุก 
2.1.6 ใช้ระบบ COMPUTERIZED COUNTERไม่ต้องมี  FLOOR SELECTOR ทำให้ลิฟต์วิ่ ง

เงียบสนิทไม่มีเสียงดัง และควบคุมให้ลิฟต์จอดได้ตรงระดับชั้นได้ใกล้เคียงมากที่สุดโดยไม่
คำนึงถึงน้ำหนักบรรทุก 

2.1.7 มีระบบ FULL LOAD BY PASS โดยในกรณีที่ห้องโดยสารลิฟต์บรรทุกน้ำหนักเกิน 80% 
ของขนาดน้ำหนัก บรรทุกลิฟต์จะจอดชั้นตามคำสั่งกดภายในห้องโดยสารลิฟต์และไม่
ต้องจอดตามคำสั่งที่กดจากประตูชานพัก 

2.1.8 มีระบบ FALSE CAR CALL CANCEL โดยในกรณีที่คำสั่งในตัวลิฟต์ไม่สัมพันธ์กับความ
ต้องการในการใช้งานจริง เช่น หากมีคำสั่งในตัวลิฟต์ให้ลิฟต์จอดที่ชั้นต่างๆ ติดต่อกัน 2 
ชั้นโดยที่ไม่มีการเข้า-ออกของผู้โดยสารระบบจะยกเลิกคำสั่งในตัวลิฟต์ที่เหลือหมด คำสั่ง
ใหม่จะสามารถกดใหม่ได้อีกเมื่อลิฟต์อยู่ในสภาพปกติอีกครั้งหนึ่ง 
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2.1.9 มีระบบป้องกันการเรียกในลิฟต์ที่ สวนทิศทางที่ ลิฟต์กำลั งวิ่ งอยู่  (CAR CALLS 
BACKWARDS) คือในกรณีที่กดปุ่มชั้นที่ลิฟต์วิ่งเลยไปแล้วจากในตัวลิฟต์ ระบบจะไม่
บันทึกการเรียกนั้น จนกระทั่งลิฟต์ได้วิ่งถึงชั้นสุดท้ายที่มีการเรียกไว้ในทิศทางนั้นก่อน 
จากนั้นจึงจะสามารถกดปุ่มชั้นอ่ืนๆ เพ่ือให้ลิฟต์วิ่งย้อนกลับมาได้ 

2.1.10 มีระบบตรวจสอบควบคุมระยะเวลาการวิ่งของลิฟต์ DRIVETIME SUPERVISION เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบลิฟต์ได้ ในกรณีที่เครื่องลิฟต์ได้รับการป้อน
กระแสไฟฟ้าให้เคลื่อนตัวแล้ว และภายในระยะเวลา 30 วินาที หากลิฟต์ไม่เคลื่อนตัว
ลิฟต์จะถูกตัดเข้าภาวะ “OUT OF SERVICE” โดยอัตโนมัติ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนกับเครื่องขับลิฟต์และมอเตอร์ รวมทั้งเพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสาร 

2.1.11 มีระบบ PRIORITY CAR CALL หรือ EMERGENCY BY PASS ในกรณีฉุกเฉินเมื่อกด
สวิตช์นี้ในแผงปุ่มกดแล้ว ระบบควบคุมจะทำการยกเลิกการเรียกชั้นที่บันทึกไว้ก่อนหน้า
นี้ทั้งหมด และจะไม่รับสัญญาณจากหน้าชั้นด้วย ระบบจะทำงานเฉพาะการเรียกชั้นจาก
ภายในตัวลิฟต์ครั้งละหนึ่งชั้นเท่านั้น หลังจากที่จอดที่ชั้นที่ต้องการแล้วลิฟต์จะจอดเปิด
ประตูค้างไว้ จนกว่าจะมีการเรียกจากในตัวลิฟต์ใหม่อีกครั้ง ถ้ามีการกดปุ่มเรียกชั้น
มากกว่า 1 ชั้น ลิฟต์จะวิ่งไปจอดที่ชั้นที่ใกล้ที่สุด และยกเลิกการกดเรียกชั้นอ่ืนๆ ลิฟต์จะ
กลับเข้าสู่ภาวะการทำงานปกติเมื่อกดสวิตช์ยกเลิกสัญญาณ PRIORITY  CAR CALL 
หรือ EMERGENCY BY PASS นี้ 

2.2 ระบบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร 

2.2.1 มีระบบป้องกันลิฟต์ติด เมื่อลิฟต์เกิดการขัดข้อง ซึ่งเกิดจากระบบควบคุมผิดปกติ ลิฟต์
จะต้องเคลื่อนไปจอดชั้นล่างหรือใกล้เคียง และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกไปอย่าง
ปลอดภัยโดยที่ระบบ  SAFETY  DEVICES  ทั้งหมดจะต้องทำงานเป็นปกติ 

2.2.2 มีกลอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร ชนิด SAFETY SHOE และม่านแสง INFRARED   
LIGHT CURTAIN โดยมีจำนวนม่านแสงไม่น้อยกว่า 40 แนวเส้น ตลอดแนวความสูงของ
อุปกรณ์ (1.80 เมตร) ซึ่งติดตั้งอยู่ระหว่างบานประตูลิฟต์ และ SAFETY SHOE เมื่อมี
สิ่งของหรือผู้โดยสารกระทบถูก SAFETY SHOE หรือม่านบังแสงจะทำให้ประตูไม่ปิด
หรือกลับเปิดออกอีกครั้งเมื่อกำลังจะปิด 

2.2.3 มีเครื่องควบคุมความเร็ว (SPEED GOVERNOR)  โดยจะทำงานเมื่อเชือกลวด (HOIST 
ROPE) ที่แขวนลิฟต์ขาดหรือลิฟต์วิ่งเร็วเกินอัตราความเร็วปกติ เมื่อถึงกำหนดที่ตั้งไว้จะ
ทำการตัดกระแสไฟฟ้าที่เข้าเครื่องลิฟต์ และจะมีกลไกทำให้ระบบ SAFETY CLAMPS 
ทำงานในทันทีโดยหนีบรางลิฟต์ให้ตัวลิฟต์ติดแน่นอยู่กับที ่

2.2.4 ที่ชั้นปลายสุดทั้งบนและล่างมีกลอุปกรณ์การหยุด (TERMINAL STOPPING DEVICES) 
เพ่ือให้ลิฟต์หยุดที่ชั้นจอดกรณีการทำงานของวงจรควบคุมอัตโนมัติที่แผงบังคับในตัว
ลิฟต์ขัดข้อง นอกจากนี้ อุปกรณ์การหยุดชั้นปลายสุดท้าย (FINAL UP/DOWN LIMIT 
SWITCHES) สำหรับให้ลิฟต์หยุดทันที กรณีที่ลิฟต์วิ่งเลยชั้นบนสุดหรือล่างสุด ทั้งนี้ไม่
เกี่ยวกับแผงบังคับในตัวลิฟต์ 

2.2.5 เมื่อลิฟต์บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด ลิฟต์ไม่ทำงานและมีเสียงสัญญาณแจ้งให้ทราบ 
(OVERLOAD ALARM ) 
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2.2.6 ระบบเบรคเป็นชนิด  ELECTRO-MAGNETIC TYPE และมีกลอุปกรณ์สำหรับคลายเบรค
ด้วยมือพร้อมอุปกรณ์สำหรับเลื่อนตัวลิฟต์ให้ขึ้นหรือลงมาจอดยังระดับชั้นเพ่ือช่วย 
ผู้โดยสารออกในกรณีท่ีไฟฟ้าเกิดขัดข้อง หรือลิฟต์ค้าง 

2.2.7 ระบบประตูอัตโนมัติ ทั้งประตูตัวลิฟต์และประตูชานพักเปิด-ปิด พร้อมกันเมื่อลิฟต์เข้า
จอดที่ชั้น ระบบประตูใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนแบบ ACVF ทำให้ควบคุมการเปิด-ปิด 
ประตูลิฟต์ได้อย่างนิ่มนวลและประหยัดพลังงาน พร้อมทั้ง ที่ประตูปล่องลิฟต์ทุกชั้นจะมี 
การสลักไกและคอนแทคไฟฟ้าเพ่ือล็อคประตูไม่ให้เปิดออกได้เมื่อลิฟต์ไม่อยู่ในชั้น และ
ป้องกันลิฟต์วิ่งขณะประตูยังเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท 

2.2.8 มีเครื่องพูดติดต่อระหว่างผู้ โดยสารภายในตัวลิฟต์ และเจ้าหน้าที่ของอาคาร (ณ 
ห้องควบคุม) ภายในลิฟต์และหน้าโถงลิฟต์แต่ละชั้น 1 ชุด บริเวณหน้าลิฟต์ชั้นล่าง  1  
ชุด ห้องเครื่องลิฟต์ 1 ชุดและห้อง รปภ. 1  ชุด รวม 5 ชุด 

2.3 ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบตัวลิฟต์ 

2.3.1 โครงสร้างลิฟต์ เป็ น โครงเหล็กแข็ งแรง ตั วถั งลิฟต์ทำด้วยเหล็กแผ่นชุบ  ZINC 
PHOSPHATE และพ่นสีกันสนิมอย่างดีภายในบุด้วย PLASTIC LAMINATE ระหว่าง
รอยต่อมีร่องคิ้วอลูมิเนียมเสริมให้สวยงาม 

2.3.2 ประตูตัวลิฟต์เป็นชนิดสองบานเลื่อน เปิด-ปิด ไปจากก่ึงกลางโดยอัตโนมัติ ปรับความเร็ว
ได้ (AUTOMATIC CENTER OPENING DOORS) 

2.3.3 ตัวประตูลิฟต์ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบ ZINC PHOSPHATE และบุด้วย STAINLESS STEEL 
HAIRLINE FINISH ในกรณีที่เครื่องเปิดประตูเสียหรือไฟฟ้าดับประตูลิฟต์สามารถเปิดจาก
ภายในได้ 

2.3.4 ฝ้าเพดานทำด้วยเหล็กเคลือบสีพร้อมตะแกรงบังหลอดไฟ และมีช่องทางออกฉุกเฉิน และ
ช่องระบายอากาศ 

2.3.5 พ้ืนลิฟต์ปูด้วยกระเบื้องยางอย่างดี ชนิดใช้งานหนัก (HEAVY DUTY) หนาไม่น้อยกว่า 2 
มม. ตรงจุดที่ชนกับผนังมีแผ่นกันเท้ากระแทก (KICK PLATE) ทำด้วย STAINLESS 
STELL HAIRLINE FINISH 

2.3.6 มีพัดลมระบายอากาศ ติดตั้งที่ช่องระบายอากาศเมื่อลิฟต์หยุดวิ่งเกินกว่าเวลาที่กำหนด 
พัดลมจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ 

2.3.7 มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดฟลูออเรสเซ่น พร้อมตะแกรงห้อยแขวนบังหลอดไฟ 
(SUSPENDED CEILING WITH FLUORESCENT LIGHTING) ไฟแสงสว่างนี้จะดับโดย
อัตโนมัติ เมื่อลิฟต์หยุดวิ่งเกินกว่าเวลาที่กำหนด 

2.3.8 ภายในตัวลิฟต์มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินหนึ่งชุด ซึ่งทำงานทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อไฟแสงสว่าง
ปกติดับ ทำงานโดยแบตเตอรี่ซึ่งมีเครื่องประจุไฟอัตโนมัติ 

2.4 แผงควบคุมภายในตัวลิฟต์  

ส่วนหน้าของแผง (FACEPLATE) ทำด้วย STANLESS STELL HAIRLINE FINISHประกอบด้วย
ปุ่มกดและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการใช้งานดังนี้ 
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- ปุ่มสำหรับกดไปตามชั้นต่าง ๆ แบบ MICRO PUSH พร้อมหมายเลขแสดงและเป็นชนิด
กดแล้วมีแสง แสดงว่าถูกกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำ 

- ปุ่มกดให้ประตูเปิด (DOOR OPEN)   1 ปุ่ม 
- ปุ่มกดให้ประตูเร่งปิด (DOOR CLOSE)   1 ปุ่ม 
- ปุ่มกดให้ลิฟต์หยุด  (STOP SWITCH)   1 ปุ่ม 
- ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน (EMERGENCY ALARM) 1 ปุ่ม 
- ปุ่มกดปิด-เปิด พัดลมระบายอากาศ  1 ปุ่ม 
- ปุ่มกดปิด-เปิด ไฟแสงสว่าง   1 ปุ่ม 
- เครื่องพูดติดต่อภายใน ทำงานโดยแบตเตอรี่เพ่ือให้ 1 ชุด  
 ผู้โดยสารขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ของอาคารเมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉินหรือลิฟต์ขัดข้องไฟแสดงทิศทางวิ่งขึ้นและลงของลิฟต์ 
- ไฟสัญญาณบอกชั้นที่ลิฟต์จอดหรือวิ่งผ่านเป็นตัวเลขระบบDOT MATRIX อยู่ส่วนบน

ของแผงควบคุม 
- มี CAR ARRIVAL GONG ดังเตือน เมื่อลิฟต์มาถึงชั้น 

2.5 ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบประตูชานพัก 

2.5.1 ประตูเป็นชนิดสองบานเลื่อน ปิด-เปิด จากกึ่งกลางโดยอัตโนมัติขนาดของประตู ลิฟต์
บรรทุกไม่เกิน 800 กก. กว้าง 800 มม.สูง2100 มม.ลิฟต์พิกัดบรรทุก 900 กก. กว้าง 
900 มม. สูง 2100 มม. 

2.5.2 ประตูชานพักและวงกบทำด้วยเหล็กแผ่นชุบ ZINC PHOSPHATE พ่นด้วยสี ACRYLIC 
อย่างดี 

2.5.3 มีแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์ที่หน้าประตูชานพักทุกชั้นหนึ่งแผงเป็นชนิดกดแล้วมีแสงแบบ 
MICRO PUSH สำหรับเรียกลิฟต์ขึ้นหรือลง และส่วนหน้าของแผงทำด้วย STAINLESS 
STEEL HAIRLINE FINISH 

2.5.4 ชั้นบนสุดและชั้นล่างสุด ชั้นละ 1 ปุ่ม ต่อ 1 ชุด 
2.5.5 ชั้นกลาง ๆ ชั้นละ 2 ปุ่ม ต่อ 1 ชุด 
2.5.6 ที่หน้าประตูปล่องลิฟต์ทุกชั้นมีแผงไฟสัญญาณบอกชั้นชนิด DOT MATRIXและลูกศร

แสดงทิศทางการทำงานของลิฟต์ รวมอยู่กับแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้าชั้น 
2.5.7 ธรณีประตู (SILL) เป็น EXTRUDED ALUMINIUM 
2.5.8 หน้าชานพักชั้นล่างติดตั้งเครื่องพูดติดต่อภายใน เพ่ือติดต่อกับตัวลิฟต์ได้  

2.6 ระบบป้องกันเครื่องขับลิฟต์ 

2.6.1 มีอุปกรณ์และระบบตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟเกิน ป้องกันมอเตอร์เสียหาย 
(OVERLOAD CURRENT PROTECTION) 

2.6.2 มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันการผิดเฟส หรือไม่ครบเฟสของวงจรไฟฟ้า (REVERSE 
PHASE PROTECTION OR PHASE FAILURE PROTECTION) 

2.6.3 มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูง 
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2.7 ระบบไฟฟ้า 

2.7.1 ไฟฟ้าระบบลิฟต์ ชนิดกระแสสลับ (AC.) 380 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิทซ์ พร้อมสาย
ดิน และกำลังไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไม่เกิน +5% หรือ -5% 

2.7.2 ไฟฟ้าระบบแสงสว่าง 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิทซ์ 

2.8 ระบบและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ  

2.8.1 น้ำหนักถ่วง (COUNTERWEIGHT) เป็นเหล็กหล่อ ติดตั้งซ้อนกันในโครงเหล็กแข็งแรงได้
น้ำหนักที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ลิฟต์ทำงานโดยประหยัดพลังงาน และปลอดภัยการ
เคลื่อนขึ้นลงจะมี SLIDING GUIDES บังคับในรางเหล็ก 

2.8.2 รางลิฟต์ใช้รางเหล็กรูปตัวที พ้ืนหน้ารางไสเรียบสำหรับใช้กับงานลิฟต์โดยเฉพาะรางลิฟต ์
และรางน้ำหนักถ่วงจะถูกหล่อลื่นตลอดเวลาจากกระปุกน้ำมันหล่อลื่นที่ติดตั้งกับส่วนบน
ของโครงตัวลิฟต์ และน้ำหนักถ่วง 

2.8.3 ลวดสลิง เป็นลวดสลิงสำหรับลิฟต์โดยเฉพาะและได้มาตรฐาน EN 81 หรือเทียบเท่า 
2.8.4 มีระบบเครื่องกันปะทะ (BUFFER) เพ่ือรองรับการกระแทกของโครงตัวลิฟต์ และโครง

น้ำหนักถ่วงที่ก้นบ่อลิฟต์ เป็นชนิด OIL BUFFER 

2.9 อุปกรณ์เสริมพิเศษ 

2.9.1 เหล็กส่วนที่ไม่ได้รับการพ่นสีหรือชุบ จะได้รับการทาสีกันสนิมอย่างดี 
2.9.2 ติดตั้งกระจกเงาด้านหลัง และราวมือจับ (HAND-RAIL) 3 ด้าน ทำด้วยอลูมิเนียมหรือ 

STAINLESS STEEL  

2.10  การรับประกันและบำรุงรักษา 

เพ่ือให้การรับประกันและบำรุงรักษาลิฟต์ และอุปกรณ์ให้มีคุณภาพดีตลอดไป ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดซื้อหาลิฟต์ท่ีมีคุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้แทนที่มีคุณภาพดี เชื่อถือได้ดังนี้ 
2.10.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจัดหาลิฟต์จากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตโดยตรง 

(SOLE DISTRIBUTOR)  ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยเป็นผู้จำหน่าย
ติดตั้ง และบริการลิฟต์ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองของ
สำนักทะเบียนหุ้นส่วนจำกัดของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบันมา
แสดง และต้องมีผลงานติดตั้งลิฟต์รุ่นไม่มีห้องเครื่องในประเทศไทย โดยมีหลักฐานมา
แสดงด้วย 

2.10.2 ผู้ขายและติดตั้งลิฟต์จะต้องมีวิศวกรสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกลที่มีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า
สามัญวิศวกร และจะต้องเป็นวิศวกรประจำบริษัท 

2.10.3 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องรับประกันลิฟต์และ
อุปกรณ์ต่างๆ 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน ถ้าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดชำรุด
เสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ โดยจะคิดเงินเพ่ิมไม่ได้ 

2.10.4 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องให้บริการบำรุงรักษา
ทำความสะอาด และซ่อมแซมความเสียหายต่างๆ โดยไม่คิดค่าบริการเป็นเวลา 2 ปี
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นับตั้งแต่วันส่งมอบงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีช่างบริการแก้ไข
ซ่อมแซมตลอด 24 ชั่วโมง 

2.10.5 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องให้การฝึกอบรมการ
ใช้งาน การดูแลลิฟต์เบื้องต้น การช่วยเหลือผู้โดยสารหากเกิดกรณีลิฟต์ค้างแก่ทาง
เจ้าหน้าที่อาคาร หลังจากการส่งมอบงานอย่างน้อย 1 ครั้งหรือตามที่ทางเจ้าของ
อาคารร้องขอในระหว่างระยะเวลาแห่งการรับประกัน 2 ปี พร้อมทั้งจัดส่งคู่มือสำหรับ
การดังกล่าวเป็นภาษาไทยจำนวน 3 ชุด ให้แก่เจ้าของอาคารด้วย 

2.10.6 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องให้การรับประกันการ
ขายอะไหล่และอุปกรณ์ของลิฟต์ในรุ่นที่ติดตั้งให้กับอาคารเป็นเวลาไม่ต่ำว่า 10 ปี ทั้งนี้
ไม่ว่าบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง จะต้องเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้ดูแล
บำรุงรักษาลิฟต์ดังกล่าว หรือไม่ก็ตามหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแห่งการรับประกัน
คุณภาพ 

2.10.7 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องเสนอราคาค่าบริการ
และบำรุงรักษาลิฟต์ ทั้งชนิดรวมอะไหล่และชนิดไม่รวมอะไหล่ หลังจากหมดอายุการ
รับประกันเป็นเวลา 5 ปี ให้แก่ผู้ว่าจ้างพิจารณาพร้อมกับการขออนุมัติใช้ลิฟต์ 

2.11 คุณสมบัติมาตรฐานของลิฟต์และอุปกรณ์ 

2.11.1 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องผลิตได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านลิฟต์ และ
บันไดเลื่อน ANSI 17.1, EN81 โดยผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทน
จำหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องแสดงหนังสือ หรือเอกสารยืนยันถึงความสอดคล้องของ
มาตรฐานข้างต้นด้วย 

2.11.2 มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD : JIS) 
2.11.3 ลิฟต์และอุปกรณ์ท้ังหมดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
2.11.4 อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ระบบควบคุม  (ยกเว้น ตัวตู้ซึ่งใช้สำหรับติดตั้งระบบควบคุม)ระบบ

นิรภัย (SAFETY GEAR), ลวดสลิงขับลิฟต์ (HOIST ROPE) จะต้องเป็นชุดสำเร็จ ผลิต
จากโรงงานของผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์จากฟินแลนด์, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา เท่านั้น 
ทั้งนี้ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องแสดงหลักฐาน
การนำเข้าของอุปกรณ์ดังกล่าว ในขณะที่นำอุปกรณ์เหล่านั้นส่งถึงสถานที่ติดตั้งด้วย 

2.11.5 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย คือ ระบบนิรภัย (Safety Gear) 
เครื่องตรวจควบคุมความเร็วลิฟต์ (Speed Governor) ลวดสลิงขับลิฟต์ (Hoist Rope) 
จะต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับการทดสอบจากผู้ผลิตให้ตรงตามขนาดน้ำหนักบรรทุก และ
ความเร็วของลิฟต์ พร้อมทั้งมีใบรับรองท่ีเชื่อถือได้  (Type tested Certificate) โดย
ให้ส่งมอบเอกสารในรับรองนี้พร้อมกับเอกสารการส่งมอบงาน 

2.11.6 คุณสมบัติและขนาดต่างๆ ของลิฟต์จะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟต์บ่อลิฟต์ 
และห้องเครื่องที่เตรียมไว้ตามหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องทำให้ถูกต้อง เหมาะสมตั้งแต่
ขั้นตอนของโครงสร้าง เป็นต้นไป 

2.11.7 ผ่านการทดสอบ Y2k เรียบร้อยแล้ว 
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หมวดที ่4  
ข้อกำหนดการติดตั้งลิฟต ์

1. การติดตั้งด้านไฟฟ้า  

1.1 ลิฟต์แต่ละเครื่องต้องมีสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติป้องกันทั้งระบบ และมีสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติป้องกัน
ระบบคอนโทรลต่างหาก หากไม่มีกำหนดไว้ว่าเจ้าของติดตั้งให้แล้วผู้ติดตั้งลิฟต์จะต้องตั้งเพ่ิมเอง 

1.2 การเดินสายต้องร้อยในท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดกลาง (IMC) ท่อร้อยสายโลหะอ่อนหากใช้
ต้องใช้ชนิดกันน้ำ และใช้สำหรับช่วงสั้นๆ 

1.3 การเดินสายเฉพาะส่วนระหว่างตู้คอนโทรล ยอมให้ใช้รางร้อยสายเหล็กทาสีกันสนิมแทนได้แต่แผ่น
เหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 

1.4 สายไฟฟ้าต้องทนกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของกระแสไฟสูงสุดที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส และใช้สายตาม มอก . 11ชนิด 75 องศาเซลเซียส ทำโดยเฟสป์ดอดว์ หรือไทยยาซากิ 
ยกเว้นสายสำหรับลิฟต์ที่กำหนดเป็น "Firemen's Lift" ให้ใช้สายชนิด 90 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 

1.5 ห้องลิฟต์ มอเตอร์ลิฟต์ รางลิฟต์ ตู้คอนโทรล ท่อร้อยสาย รางร้อยสายและชิ้นส่วนที่จำเป็นโลหะซึ่ง
ไม่มีกระแสไฟต้องต่อลงดิน 

1.6 ไฟแสงสว่างในห้องลิฟต์ ให้ต่อจากวงจรไฟที่เตรียมไว้ให้ 
1.7 พัดลมระบายอากาศและไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ให้ต่อจากแบตเตอรี่ฉุกเฉิน 
1.8 เครือ่งอัดแบตเตอรี่ ให้ต่อแยกต่างหากจากวงจรไฟที่เตรียมไว้ให้ 
1.9 การต่อสายต้องใช้ขั้วต่อสายชนิดใช้เครื่องมือกลบีบ การต่อสายเข้าขั้วต่อสายของอุปกรณ์ต้องใช้หาง

ปลายชนิดใช้เครื่องมือกลบีบ 
1.10 การติดตั้งทางด้านไฟฟ้าต้องทำตาม U.S. National Electrical Code ฉบับล่าสุด และไม่ขัดกับ

ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า 
1.11 การติดตั้งลิฟต์และอุปกรณ์  
1.12 การติดตั้งลิฟต์ต้องทำตามมาตรฐานที่ผู้ทำลิฟต์กำหนด 
1.13 ภายในช่องลิฟต์ ต้องตรวจแก้ไม่ให้มีส่วนยื่นหรือมุมที่จะแตะกับ Traveling Cable ทำให้เกิดความ

เสียหาย เช่น เกี่ยวสายได้ จุดใดที่ไม่เรียบมากต้องทำให้เรียบ เช่น โดยวิธีหุ้มด้วยแผ่นโลหะที่หนาพอ 
1.14 ตู้คอนโทรล ต้องติดตั้งให้ห่างพอมีระยะว่างไม่น้อยกว่า 600 มม. จากส่วนด้านหลังที่มีกระแสไฟผ่าน 

และไม่น้อยกว่า 750 มม. จากส่วนด้านหน้า 
1.15 ผู้ติดตั้งต้องรับผิดชอบ จัดไฟฟ้ากำลังที่ต้องใช้ระหว่างการติดตั้งเอง และรับผิดชอบในค่าติดตั้งและค่า

ใช้ไฟฟ้าเองทั้งสิ้น (ยกเว้นไฟฟ้ากำลังและค่าใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการทดลองลิฟต์ผู้ว่าจ้างจะจัดทำให้) 

2. การตรวจและทดสอบลิฟต์  
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องมีการตรวจและทดสอบลิฟต์ ในการตรวจรับผู้ติดตั้งลิฟต์จะต้องเป็น

ผู้ทำการตรวจและทดสอบ พร้อมทั้งบันทึกหลักฐานไว้ แล้วมอบให้ผู้ว่าจ้างเป็นหลักฐาน 3 ชุด การตรวจ 
และทดสอบต้องทำในขณะที่มีผู้แทนของผู้ว่าจ้างร่วมอยู่ด้วยในระหว่างที่ประเทศไทยยังไม่มีกำหนด
มาตรฐานในการตรวจ และทดสอบลิฟต์ ให้ทำตามมาตรฐาน CP2 Section 32 ของสิงคโปร์หรือมาตรฐาน
ของประเทศอ่ืนที่เทียบเท่า หรือดีกว่า โดยต้องแจ้งรายละเอียดมาตรฐานให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อน 
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บทนำ 

เอกสารข้อกำหนดงานก่อสร้างนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ก่อสร้างในการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินความยั ่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TREES 
(Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) เพื ่อให้กระบวนการก่อสร้างอาคารมี
ความเป็นระบบและเกิดการบริหารจัดการมลพิษจากการก่อสร้างที่มีมาตรฐานตลอดกระบวนการก่อสร้าง
อาคาร และเพื่อให้โครงการผ่านการประเมินอาคารเขียว TREES จากสถาบันอาคารเขียวไทย หรือ TGBI 
(Thai Green Building Council) 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
บทที่ 8 ข้อกำหนดงานก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

1. แนวทางการดำเนินงานตามข้อกำหนดอาคารเขียว 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว 
TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ประเภท New Construction 
ในระดับ Gold ที่มีช่วงการทำคะแนนอยู่ที่ 46-60 คะแนน โดยโครงการได้ประเมินการทำคะแนนเบื้องต้นไว้
ที่ 50 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคะแนนโครงการเบื้องต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเอกสารและงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิตให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามข้อกำหนดอาคารเขียว TREES ให้ครบถ้วน แล้วเสร็จเรียบร้อยตามข้อกำหนดในสัญญา อัน
ประกอบด้วย 

1.1 ศ ึกษาทำความเข ้าใจเก ี ่ยวก ับความต ้องการของ  TREES (Thai’s Rating of Energy and 
Environmental Sustainability) ประเภท New Construction ในห ัวข ้อต ่ างๆท ี ่ สามารถ
ดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองในระดับ Gold ตามเป้าหมายของโครงการ 

TREES V1.1 for New Construction and Major Renovations

Project Checklist

3 0 0 Possible Points:  3 2 C Credit 4 2

Y ? N d/C 2 C Credit 5 2

Y C Prereq 1 2 1 C Credit 6 3

1 C Credit 1 1 2 2

1 C Credit 2 1 1 1

1 C Credit 3 การตดิตามประเมนิผลขณะออกแบบ ก่อสรา้งและเมือ่อาคารแลว้เสร็จ 1

10 2 5 Possible Points:  17

7 1 8 Possible Points:  16 Y ? N

Y ? N d/C Y d Prereq 1 

Y d Prereq 1 Y d/c Prereq 2 

Y d Prereq 2 3 2 d Credit 1 5

1 d Credit 1 1 1 ชอ่งน าอากาศเขา้ไม่อยู่ต าแหน่งทีม่คีวามรอ้นหรือมลพษิ 1

2 2 d Credit 2 4 1 1

3 d Credit 3 3 1 ควบคมุแหลง่มลพษิจากภายนอกเขา้สูภ่ายในอาคาร 1

1 มพีืน้ทีเ่ปิดโลง่เชงินเิวศ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของพืน้ทีฐ่านอาคาร 1 1 พืน้ทีส่บูบหุรีห่า่งจากประตหูนา้ตา่งหรือชอ่งน าอากาศเขา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร 1

1 มตีน้ไมย้ืนตน้ 1 ตน้ตอ่ พืน้ทีเ่ปิดโลง่ 100 ตารางเมตร (หา้มยา้ยไมย้ืนตน้มาจากทีอ่ืน่) 1 1 ประสทิธภิาพการกรองอากาศผา่นเกณฑต์ามมาตรฐาน 1

1 ใชพ้ชืพรรณพืน้ถิน่ทีเ่หมาะสม 1 3 1 c Credit 2 4

1 3 d Credit 4 4 1 การใชว้สัดปุระสาน วสัดยุาแนว และรองพืน้ ทีม่สีารพษิต า่ภายในอาคาร 1

1 3 d Credit 5 4 1 1

2 2 1 การใชพ้รมทีม่สีารพษิต า่ภายในอาคาร 1

1 1 1 การใชผ้ลติภัณฑท์ีป่ระกอบขึน้จากไมท้ีม่สีารพษิต า่ภายในอาคาร 1

1 1 1 d Credit 3 1

4 d Credit 4 4

6 0 0 การประหยดัน า้ (Water Conservation) Possible Points:  6 3 d Credit 5 3

Y ? N

6 d Credit 1 การประหยัดน ้าและการใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ 6 3 0 2 Possible Points:  5

Y ? N

10 2 8 พลงังานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) Possible Points:  20 Y c Prereq 1 

Y ? N Y d Prereq 2 

Y c Prereq 1 1 d Credit 1 1

Y d Prereq 2 1 d Credit 2 1

8 2 6 d Credit 1 ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน 16 1 d Credit 3 1

2 d Credit 2 2 1 d Credit 4 1

1 c Credit 3 1 1 d Credit 5 1

1 d Credit 4 1

5 0 0 Possible Points:  5

6 2 5 วสัดแุละทรพัยากรในการกอ่สรา้ง (Materials and Resources) Possible Points:  13 Y ? N

Y ? N 1 d Credit 1 1

2 c Credit 1 2 1 d Credit 2 1

2 c Credit 2 2 1 C Credit 3 1

2 c Credit 3 2 1 C Credit 4 1

1 d Credit 5 การออกแบบ Universal Design 1

50 7 28 Possible Points: 85

Certified 30 to 37 points     Silver 38 to 45 points     Gold 46 to 60 points     Platinum 61 to 85 

 ผงับรเิวณและภมูทิศัน  ์(Site and Landscape)

การเลอืกใชว้สัดรุีไซเคลิ มากกวา่รอ้ยละ 30 ของมูลคา่ก่อสรา้ง

การใชว้สัดพุืน้ถิน่หรือในประเทศ มากกวา่รอ้ยละ 30 ของมูลคา่ก่อสรา้ง

การบรหิารจดัการอาคาร (Building Management) การเลอืกใชว้สัดรุีไซเคลิ

การใชว้สัดพุืน้ถิน่หรือในประเทศ

การเตรียมความพรอ้มความเป็นอาคารเขยีว วสัดทุีผ่ลติหรือมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มต า่

การประชาสัมพันธส์ูส่ังคม ใชว้สัดทุีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มตามฉลากเขยีวและฉลากคาร์บอนของไทยไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ10-20 ของมูลคา่วสัดกุ่อสรา้งทัง้หมด

คูม่อืและการฝึกอบรมแนะน าการใชง้านและบ ารุงรักษาอาคาร ใชว้สัดทุีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลความเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของมูลคา่วสัดกุ่อสรา้งทัง้หมด

คณุภาพของสภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร  (Indoor Envi. Quality)

การซมึน ้าและลดปัญหาน ้าทว่ม 

ปรมิาณการระบายอากาศภายในอาคาร

การหลกีเลีย่งทีต่ัง้ทีไ่ม่เหมาะกับการสรา้งอาคาร ความสอ่งสวา่งภายในอาคาร

การลดผลกระทบตอ่พืน้ทีท่ีม่คีวามสมบรูณ์ทางธรรมชาติ การลดผลกระทบมลภาวะ

การพัฒนาโครงการบนพืน้ทีท่ีพั่ฒนาแลว้ 

การลดการใชร้ถยนตส์ว่นตัว ความดันเป็นลบ (Negative pressure) ส าหรับหอ้งพมิพง์าน ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคม ี

และเก็บสารท าความสะอาดการพัฒนาผังพืน้ทีโ่ครงการทีย่ั่งยืน

การเลอืกใชว้สัดทุีไ่ม่ก่อมลพษิ

การลดปรากฏการณ์เกาะความรอ้นในเมอืงจากการพัฒนาโครงการ การใชส้ ีและวสัดเุคลอืบผวิ ทีม่สีารพษิต า่ภายในอาคาร

มกีารจัดสวนบนหลังคาหรือสวนแนวตัง้ 

มพีืน้ทีด่าดแข็งทีรั่บรังสตีรงจากดวงอาทติย ์ไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีโ่ครงการ 

มตีน้ไมย้ืนตน้ทางทศิใต ้ทศิตะวนัตก และทศิตะวนัออก การควบคมุแสงสวา่งภายในอาคาร

การตรวจสอบและพสิจูน์ผลเพือ่ยืนยันการประหยัดพลังงาน ตดิตัง้มาตรวดัไฟฟ้าทีใ่ชก้ับระบบบ าบดัน ้าเสยี

การใชแ้สงธรรมชาตภิายในอาคาร

สภาวะน่าสบาย

การป้องกนัผลกระทบตอ่ส ิง่แวดลอ้ม (Environmental Protection)

การลดมลพษิจากการก่อสรา้ง

การบรหิารจัดการขยะ

การประกันคณุภาพอาคาร ใชส้ารเคมทีีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยในระบบดับเพลงิ

ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานขัน้ต า่ ต าแหน่งเครือ่งระบายความรอ้น

การใชก้ระจกภายนอกอาคาร

การใชพ้ลังงานทดแทน การควบคมุโรคทีเ่กีย่วขอ้งกับอาคาร

การเลอืกใชว้สัดใุชแ้ลว้

สารท าความเย็นในระบบปรับอากาศทีไ่ม่ท าลายชัน้บรรยากาศ

นวตักรรม (Green Innovation)

ม ีTREES Associate เป็นทีป่รกึษาในทมี

การใชอ้าคารเดมิ

การบรหิารจัดการขยะจากการก่อสรา้ง

Total

มคีวามตอ้งการใชน้ ้าลดลง 45% จากปรมิาณการใชน้ ้าตามกรณีอา้งองิ
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
บทที่ 8 ข้อกำหนดงานก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

1.2 แต่งตั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว TREES เพื่อประสานงานด้านเอกสาร ระหว่าง 
ผู้ว่าจ้าง ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในการขอการรับรองอาคารเขียวตลอดช่วงการก่อสร้าง 

1.3 จัดเตรียมแผนงานดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง การทดสอบและปรับแต่งระบบ รวมถึงจัดเตรียม
ข้อมูล เอกสารประกอบ รายการคำนวณ และงานส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ตามข้อกำหนด
ของ TREES เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานก่อสร้าง 

1.4 ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนด
ของ TREES ตามเป้าหมายของโครงการ รวมไปถึงการนำเสนอแนวทาง วิธีการ ในการทำคะแนน
เพิ่มโดยไม่ส่งผลกระทบกับโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโครงการ จัดทำและรวบรวม
เอกสารที ่เกี ่ยวข้องทั ้งหมด เพื ่อส่งมอบให้ทาง เจ้าของโครงการหรือผู ้ร ับผิดชอบ  นำไปใช้
ประกอบการยื่นขอการรับรอง TREES ต่อไป 

1.5 ให้การสนับสนุนเอกสาร ข้อมูล หรือคำชี้แจงเพิ่มเติม กรณีมีข้อสงสัยจากสถาบันอาคารเขียวไทย 
หรือ TGBI ที่เกี ่ยวข้องกับผู้รับจ้างก่อสร้าง หลังจากโครงการยื่นเอกสารเพื่อขอรับการรับรอง 
TREES เป็นที่เรียบร้อย 

1.6 สำหรับการดำเนินงานและประสานงานของงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียว ทางผู้รับจ้างจะต้องยึด
ตามผังองค์กรตามด้านล่างนี้เป็นหลัก 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
บทที่ 8 ข้อกำหนดงานก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

2. ข้อกำหนดและเกณฑ์ในการก่อสร้าง 

การดำเนินงานในหัวข้อต่อไปนี้ เป็นหัวข้อในการขอการรับรอง TREES ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้
รับจ้าง โดยรายละเอียดที่กำหนดนี้เป็นเพียงขั้นต่ำของโครงการที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ หากทางผู้รับจ้างมี
แนวทางที่แตกต่างไปจากข้อกำหนด แต่สามารถนำมาซึ่งคะแนน ผลลัพธ์ เท่ากับหรือมากกว่าที่โครงการ
ต้องการ ทางผู้รับจ้างสามรถทำการเสนอรายละเอียดดังกล่าวเพื่อให้ที่ปรึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม 
ดังต่อไปนี้ 

EP P1 : การลดมลพิษจากการก่อสร้าง (เป็นบังคับ) 

ทางผู้รับจ้างต้องมีแผนดำเนินการป้องกันมลพิษและสิ่งรบกวนจากการก่อสร้าง 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ 

มีแผนดำเนินการป้องกันมลพิษและสิ ่งรบกวนจากการก่อสร้าง  (Construction Pollution Prevention 
plan) อันได้แก ่

• การกัดกร่อนของพ้ืนที่ดินเพ่ือป้องกันการชะล้างและการตกตะกอนลงในแหล่งน้ำ 
• มลภาวะทางน้ำเช่นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ 
• มลภาวะทางอากาศเช่นฝุ่นละอองเขม่าควัน 

 
แนวทางการดำเนินการ 

มีแผนดำเนินการป้องกันมลพิษและสิ่งรบกวนจากการก่อสร้างโดยแผนดำเนินการดังกล่าวเพ่ือ 

• ป้องการการกัดกร่อนของพื้นที่ดินจากการชะล้างการระบายน้ำฝนไหลล้น (Stormwater Runoff) 
ของโครงการหรือกระแสลมรวมถึงการป้องกันการสูญเสียดินชั้นบนโดยการเก็บพักหน้าดินเพ่ือ
นำมาใช้ใหม่หรือป้องกันการตกตะกอนของดินลงในทางระบายน้ำและแหล่งน้ำใกล้เคียง 

• ป้องกันมลภาวะทางอากาศเช่นฝุ่นละอองเขม่าควันเป็นต้น 
 

 ถ้าแผนดำเนินการป้องกันมลพิษและสิ่งรบกวนจากการก่อสร้าง มีการบังคับใช้ในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ 
ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่างด้วย หากไม่มี ให้ยึดหลักเบื้องต้นตามเกณฑ์ปฏิบัติของเกณฑ์การ
ประเมิน TREES EP P1 ตามตาราง EP P1 T 1 ที่แสดงวิธีการทั่วไปในควบคุมมลพิษและสิ่งรบกวนจากการ
ก่อสร้าง ภายในพ้ืนที่ก่อสร้าง 
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บทที่ 8 ข้อกำหนดงานก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย 
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ตาราง EP P1 T1 

เทคนิคการควบคุม (Control Technology) รายละเอียด 
การสร้างสมดุล (Stabilization) 
การปลูกชั่วคราว (Temporary Seeding) การปลูกหญ้าโตเร็วเพ่ือช่วยรักษาสมดุลของดิน

ชั่วคราว 
การปลูกถาวร (Permanent Seeding) การปลูกหญ้า ต้นไม้ หรือไม้พุ่มที่ช่วยรักษาสมดุล

การของดิน 
การใช้วัสดุคลุมดิน (Mulching) การนำฟางหญ้า แฝก เปลือมไม้ กรวด มาคลุมหน้า

ดิน เพ่ือรักษาหน้าดินและป้องกันฝุ่นละอองไว้ 
การควบคุมด้วยโครงสร้าง (Structural Control) 
คันดิน (Earth Dike) การขุดดินให้เป็นร่องหรือบางส่วนยกระดับดิน เพื่อ

ปรับการไหลของปริมาณน้ำฝนไหลล้นจากพ้ืนที่
โครงการลงสู่บ่อดักตะกอนดินหรือที่ราบลุ่มตะกอน 

รั่วกันตะกอน (Silt Fence) ปักเสาพร้อมติดตั้งรั้วกันตะกอนที่เป็นวัสดุกรอง
แบบผืนเพ่ือกรองตะกอนจากปริมาณน้ำฝนไหลล้น
ที่ไหลผ่านรั้วกันตะกอน 

บ่อดักตะกอนดิน (Sediment Trap) ขุดลอกบ่อหรือสร้างคันดินถมเพ่ือทำให้เกิดการ
ตกตะกอนของปริมาณน้ำฝนไหลล้น 

 ที่ราบลุ่มตะกอน (Sediment Basin) สร้างแอ่งรับน้ำพร้อมระบบควบคุมการไหลของน้ำ
ผิวดิน เพ่ือทำให้เกิดการตกตะกอนของปริมาณ
น้ำฝนไหลล้น 

การลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง เศษวัสดุ (Dust Control) 
ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (Truck Tarping) ป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจายของดินจาก

รถบรรทุกโดยใช้ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด
ตลอดเส้นทางการขนส่ง 

ล้างตัวถังและล้อรถ (Vehicle wash down/ 
wheel wash) 

ทำความสะอาดตัวถังและล้างล้อรถบรรทุกก่อน
ออกจากพ้ืนที่ก่อสร้าง 

พรมน้ำในพ้ืนที่ก่อสร้าง (Sprinkling) ฉีดพรมน้ำ ในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 
2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงเย็น 
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เอกสารที่ต้องนำส่งจะประกอบด้วย 

• คำอธิบายวิธีป้องการมลพิษและสิ่งรบกวนจากการก่อสร้าง โดยรายละเอียด (Brief narrative) 

• ตารางระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร (Construction schedule)แผนงานก่อสร้าง 

• แผนงานการดูแลรักษาของการป้องกันมลพิษและสิ่งรบกวนจากการก่อสร้าง (Maintenance plan) 

• แผนที่แสดงขอบเขตโดยรอบพ้ืนที่ก่อสร้าง (Vicinity map)แสดงถนนทิศเหนือ 

• ผังธรณีสัณฐาน (Site topographic map) 

• ผังการปรับปรุงพื้นที่ (Site development plan) 

• แบบก่อสร้างหรือรูปภาพแสดการควบคุมการกัดเซาะของหน้าดิน และการชะล้างพังทลายลงใน
แหล่งน้ำ (Erosion and sedimentation control plan drawing) รวมถึงการแสดงเส้นทางการ
สัญจรชั่วคราวภายในโครงการ (Construction site entrance) 

• แบบขยายและรายการประกอบแบบ (Detail Drawings and Specification)  

• ผังการปลูกพืชพรรณ (Vegetation plan) 

• การคำนวณประกอบ (Supporting calculations) 

• แบบแสดงผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือ แบบแสดงความเป็นเจ้าของ (Financial responsibility) / 
ownership form) 

• รายการตรวจสอบ (Checklist) 

• การประเมินผลกระทบจากการพังทลายของดิน 

• การระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งภายในและออกจากโครงการ 

• การแสดงทิศทางเลย และการฟุ้งกระจายของฝุ่น เศษวัสดุและดินทรายจากกทางสัญจรภายใน
โครงการก่อสร้าง 

• แบบก่อสร้าง รูปภาพระหว่างการก่อสร้าง พร้อมมีวันที่ ประทับ อย่างน้อยทุกอาทิตย์ 

• รายละเอียดควบคุมการกัดเซาะหน้าดิน และชะล้างพังทลาย 

• วิดีทัศน์ระหว่างการก่อสร้าง อย่างน้อยทุกๆ อาทิตย์ 
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BM 1 : การประชาสัมพันธ์สู่สังคม 

การดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

• ติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าพื้นที่ก่อสร้างและ ต้องทำป้าย 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ 

• ทำการประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับทราบ ต้องดำเนินการอย่างน้อย 2 ประเภท 

- พิมพ์แจกจ่ายแผ่นพับ โดยต้องใช้กระดาษรีไซเคิล หรือวัสดุยั่งยืนอื่นๆอย่างน้อย 500 แผ่น 
- นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซด์ที่แสดงแนวคิดและรายละเอียดที่ครอบคลุมการออกแบบ

และก่อสร้างอาคารเขียว 
- จัดโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรนอกสถานที่อน่างน้อย 3 แห่ง 
- จัดพื้นที่แสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคาร 
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆภายในอาคาร 
- จัดให้มีการเยี่ยมมอาคาร โดยเชิญอย่างน้อย 3 แห่ง (แห่งละไม่ต่ำกว่า 50 คน) 

 

 

การยื่นเอกสาร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

• ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการ  

- รายละเอียดของป้าย และภาพถ่ายป้ายที่ติดตั้งหน้าโครงการ 
• การประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับทราบ 

- หลักฐานแผ่นพับ และภาพถ่ายที่ยืนยันได้ว่ามีการแจกจ่ายจริง 
- หลักฐานภาพหน้าจอของเว็บไซต์ ชื่อโดเมนที่สามารถใช้งานได้จริง และรายละเอียดของเนื้อหา

โดยสรุปที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 
- โครงการประชาสัมพันธ์สัญจรนอกสถานที่  แสดงหลักฐานภาพถ่ายการจัดงานสัมมนา แผนงาน

บรรยาย หรือหลักฐานเทียบเท่าอ่ืน ๆ เช่น หนังสือตอบรับให้ทำการประชาสัมพันธ์ 
- การจัดพ้ืนที่แสดงนิทรรศการถาวรในอาคาร ต้องแสดงหลักฐานตำแหน่งของพ้ืนที่ในผังอาคาร 

ตัวอย่าง รายละเอียดของเนื้อหาที่จัดแสดง และภาพถ่ายพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว 
- การติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร ต้องแสดงหลักฐานตำแหน่งที่ติดป้ายในผัง

อาคาร ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ และภาพถ่ายบริเวณที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
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- การจัดเยี่ยมชมอาคาร ต้องแสดงหลักฐานหนังสือตอบรับการเข้าเยี่ยมชมอาคาร 
- การเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการ ต้องแสดงหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์บทความ หรือวารสาร

หรือเอกสารรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์แล้ว 
 

BM 2 : คู่มือและการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาอาคาร (ต้องการ 1 คะแนน) 

แนวทางการดำเนินการ 

ผู้ก่อสร้างต้องจัดให้มีการดำเนินการ 2 ส่วนดังนี้ 

1) จัดทำคู่มือการใช้งานอาคารและบำรุงรักษาอาคาร 
2) จัดการฝึกอบรมแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาอาคารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอาคาร 

โดยคู่มือและการฝึกอบรมดังกล่าวจะต้องครอบคลุมระบบต่างๆ ที่มีใช้งานภายในอาคาร อย่างน้อย 
ตามหัวข้อดังนี้ 

• ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
• ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
• ระบบสุขาภิบาล 
• ระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ประตูอัตโนมัติ ลิฟท์โดยสาร 

โดยเนื้อหาของแต่ละหัวข้อข้างต้น อย่างน้อยต้องมีการระบุถึงประเภทของระบบ 
ลักษณะการทำงาน แผนผังการ โดยเนื้อหาของแต่ละหัวข้อข้างต้น อย่างน้อยต้องมีการระบุถึง
ประเภทของระบบ ลักษณะการทำงาน แผนผังการทำงานขั้นตอนการทำงาน วิธีการบำรุงรักษาเพ่ือ
ยืดอายุการใช้งาน ภาพถ่ายของงานระบบ ตำแหน่งของงานระบบ ตลอดจนหัวข้ออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
ตามความเหมาะสม 

เอกสารที่ต้องนำส่งเพ่ือประกอบการประเมิน 

ข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือการใช้งานอาคารและบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของ
อาคารนั้น ต้องประกอบไปด้วย 

• คำอธิบายประเภทของระบบ หน้าที่ ขนาดและปริมาตรของระบบอาคาร 
• แผนภูมิการทำงานและรูปภาพประกอบ 
• วิธีการบำรุงรักษา 
• วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
• เอกสารที่แสดงถึงการจัดฝึกอบรมแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาอาคารแก่ผู้ใช้อาคาร เช่น 

รายงานสรุปเอกสารประกอบการอบรมภาพถ่ายของแต่ละกิจกรรม 
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MR 2 : การบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง 

แนวทางการดำเนินการ 

หลีกเลี่ยงการนำขยะจากการก่อสร้างไปถมที่ไปทั่วหรือนำไปเผาทำลาย แสดงภาพขยะจากการ
ก่อสร้างและภาพการแยกประเภทขยะระหว่างการก่อสร้างเพื ่อการบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง
ตามลำดับ การจัดการกับขยะจากการก่อสร้างนั้นสามารถจัดการในบริเวณก่อสร้างหรือจัดหาบุคคลภายนอก
มาดูแลและนำไปจัดการกับขยะนอกพ้ืนที่ก่อสร้างก็ได้ แสดงภาพการให้บริษัทซึ่งรับจัดการขยะเข้ามาดูแลส่วน
การจัดการขยะของโครงการ การนำไปใช้กับอาคารอื่น การนำไปขายเพื่อใช้ต่อ หรือการบริจาคนั้นสามารถ
นำมาใช้ได้ แต่ในกรณีดินหรือวัสดุพืชพันธุ์ และของเสียหาย และวัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ใยหิน 
(Asbestos) หรือ วัสดุเป็นเชื้อรา ไม่นำมานับรวมในการคำนวณนี้ 

ส่งรายงานการแยกและจัดเก็บขยะ ประเภทขยะ แหล่งที่นำไปกำจัด ปริมาณ (น้ำหนัก หรือ ปริมาตร) 
เอกสารยืนยันของผู้รับเหมาหรือจากผู้บริหารจัดการขยะ ในการนำขยะไปรียูส หรือรีไซเคิล หรือเอกสารการ
รับของบริจาคจากองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนภาพถ่ายยืนยันการบริหารจัดการขยะตามสมควร มีการถ่ายรูปการ
จัดเก็บขยะในสถานที่ก่อสร้าง หากการจัดเก็บและจัดการขยะไม่ได้ทำภายในโครงการ ต้องขอเอกสาร
รายละเอียดอัตราการจัดการขยะจากผู้รับผิดชอบการจัดการขยะ โดยขยะที่เป็นขยะมีพิษให้แยกออกจากการ
คำนวณ 

การคำนวณในหมวดนี้ต้องการทำคะแนน โดยต้องบริหารจัดการขยะเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 50 เพ่ือให้ได้ 1 คะแนน (หรือตั้งแต่ร้อย 75 ขึ้นไป เพ่ือให้ได้ 2 คะแนนตามลำดับ 

 

สัดส่วนร้อยละ ของขยะ รียูส, รไีซเคิล = 100 x น้ำหนัก หรือ ปริมาตร ของขยะ รียูส รีไซเคิล / น้ำหนัก หรือ 
     ปริมาตรของขยะจากโครงการ 

ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลขยะจากการก่อสร้าง 

ตาราง MR2 T 1 
รายการ วิธีการจัดการขยะ ปริมาณขยะ (ตัน) การนับทำคะแนน MR2 

คอนกรีต บริษัท รับจัดการขยะ ก 150 นับ 
ไม ้ บริจาคให้มูลนิธิ ข 30 นับ 
เหล็ก นำไปใช้กับอาคาร ค 90 นับ 
ยิปซั่มบอร์ด บริษัท รับจัดการขยะ ก 5 นับ 
อิฐ บริจาคให้มูลนิธิ ข 120 นับ 
แก้วและกระจก บริษัท รับจัดการขยะ ก 30 นับ 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

กระดาษ บริษัท รับจัดการขยะ ก 3 นับ 
ยางมะตอย นำไปใช้กับอาคาร ค 100 นับ 
ดิน นำไปขาย 300 ไม่นับ 
หลังคา Asbestos ถมที ่ 30 ไม่นับ 

 
ดิน, วัสดุพืชพันธุ์ รวมทั้ง ของเสียอันตราย หรือเป็นพิษ เช่น Asbestos ไม่นำมานับรวมในการคำนวณต้องมี
การสรุปด้วยว่าปริมาณขยะที่เกิดทั ้งหมดกี ่ตันแล้วถูกไป Recycle หรือ Reuse กี ่ตันสรุปแล้วคิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต ์

 
 
MR 4 : ต้องการใช้วัสดุรีไซเคิล (1 -2 คะแนน) 

แนวทางการดำเนินการ 

 เลือกใช้วัสดุของอาคารที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลในท้องตลาด จากนั้นคำนวณถึงสัดส่วนปริมาณ
สัดส่วนรีไซเคิลที่คาดว่าจะนำมาใช้ในโครงการว่าเทียบเป็นสัดส่วนเท่าใดปริมาณวัสดุรีไซเคิล เป็นมูลค่าอย่าง
น้อย 10-20% ของมูลค่ารวมทั้งหมดของวัสดุ ต่อการทำคะแนน โดยสถาปนิกจะช่วยระบุ Green Material 
Specification ซึ่งหากสัดส่วนปริมาณรีไซเคิลไม่เพียงพอต่อการทำคะแนน ควรมีการปรับเปลี่ยนชนิดของวัสดุ
ที่ช่วยในการทำคะแนนเพิ่มเติมและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้นำข้อมูลรายการปริมาณและราคาวัสดุตามจริง
เพ่ือนำมายื่นเป็นเอกสารสำหรับประเมินอาคาร 

เอกสารที่ต้องนำส่งเพ่ือประกอบการประเมิน 

 จัดทำข้อมูลค่าวัสดุก่อสร้างเฉพาะหมวด  CSI Master Format 2004 Section 3-10 และ 31 ใน
หมวด ฐานราก และ 32 ในหมวด Paving SiteImprovement Planting โดยแยกค่าวัสดุ ค่าแรง ปริมาตร 
หรือน้ำหนักท่ีใช้ มูลค่าวัสดุรวมค่าแรงที่ใช้ติดตั้ง 

ซึ่งหมวดที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลตามรายต่อไปนี้ 

1. ซีเมนต์และคอนกรีต 
2. ผนัง 
3. กระจก 
4. กระเบื้อง 
5. เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ 
6. อลูมิเนียม 
7. ฉนวนกันความร้อน 
8. หลังคา 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

9. กันสาด 
10. สุขภัณฑ์ 
11. ซีเมนต์บอร์ด 

 

คำนวณสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลของโครงการ 

 นำมูลค่าวัสดุรีไซเคิลของแต่ละวัสดุมารวมกัน จากนั้นหารด้วยมูลค่าวัสดุของโครงการหากมูลค่าวัสดุรี
ไซเคิลมีเกิน ร้อยละ10 จะสามารถทำคะแนนได้ 1 คะแนน และหากทำได้มากถึงร้อยละ 20 ขึ้นไปจะทำได้ 2 
คะแนน 

ตาราง MR4 T1 
 มูลค่ารีไซเคิลคิดตามมูลค่าคอนกรีต มูลค่ารีไซเคิลคิดตามมูลค่าซีเมนต์ 
 มูลค่าคอนกรีต น้ำหนัก มูลค่าซีเมนต์ น้ำหนัก 
 1000 บาท 2400  กก. 600 บาท 400  กก. 
น้ำหนักของข้ีเถ้า 80 กก. 
% ของวัสดุรีไซเคิล 
ตามน้ำหนัก 

80/2400 = ร้อยละ 3.3 80/400 = ร้อยละ 20 

มูลค่าวัสดุรีไซเคิล ร้อยละ 3.3 x 1000= 33 บาท ร้อยละ 20x 600 = 120 บาท 
 

ตาราง MR4 T2 
มูลค่าก่อสร้าง 1,200,000 
มูลค่าวัสดุก่อสร้างของโครงการ 540,000 

วัสดุ ราคา %วัสดุรีไซเคิล มูลค่าวัสดุรี
ไซเคิล 

ผู้ผลิต เอกสาร  

เหล็กเส้น 150,000 25% 37,500 ABC ค่าฐาน 
ซีเมนต์ 120,000 20% 24,000 XYA ผู้ผลิต 
ไม้อ้ด 50,000 15% 7,500 AAA ผู้ผลิต 
ยิปซั่ม 30,000 30% 9,000 BBB ผู้ผลิต 

รวมมูลค่าวัสดุรีไซเคิลของโครงการ 109,500 
% ของมูลค่าวัสดุรีไซเคิลของโครงการ 20.2 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

MR 5 : การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ (ต้องการ 2 คะแนน) 

แนวทางการดำเนินการ 

เกิดจากกำหนดเกณฑ์พิจารณาเลือกใช้วัสดุของอาคาร ซึ่งศึกษาวิเคราะห์จำนวนและราคาของวัสดุที่
ใช้ในการก่อสร้างโครงการ ทำการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของวัสดุที่มีสัดส่วนของงบประมาณ ทำการเสาะหาวัสดุ
ในรัศมี 500 กม. หรือ ภายในประเทศไทย ซึ่งเมื่อผู้รับเหมามีการถอดแบบและจัดทำรายการการประเมินราคา
และปริมาณการก่อสร้าง 

เอกสารที่ต้องนำส่งเพ่ือประกอบการประเมิน 

จัดทำข้อมูลแหล่งที ่มาของวัสดุ เช่น สถานที่สั ่งซื ้อ โรงงานผลิตหรือสถานที่ประกอบ พร้อมทั้ง
หลักฐานยืนยันแหล่งผลิตวัสดุ ซึ่งมีวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ ตามรายการต่อไปนี้กระจก , ผนัง, กระเบื้อง, 
ซีเมนต์และคอนกรีต, เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ , อลูมิเนียม, ฉนวนกันความร้อน, หลังคา, กันสาด, 
สุขภัณฑ์, ซีเมนต์บอร์ด/ยิปซั่มบอร์ด, ลามิเนต, ระบบกันซึม, สีทาอาคาร, กระเบื้องยาง, ไม้เทียม 

คำนวณสัดส่วนวัสดุวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศของโครงการ 

นำมูลค่าวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศของแต่ละวัสดุมารวมกัน จากนั้นหารด้วยมูลค่าวัสดุของโครงการ 
ตาม สมการ MR4 หากมูลค่าวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศมีเกิน ร้อยละ 10 จะสามารถทำคะแนนได้ 1 คะแนน 
และหากทำได้มากถึง ร้อยละ 20 ขึ้นไปจะทำได้ 2 คะแนน 

ตาราง MR5 T 1 
 มูลค่าก่อสร้าง 5,000,000 
 มูลค่าวัสดุก่อสร้างของโครงการ 3,000,000 

วัสดุ ราคา 
(บาท) 

ภายในประเทศ 
(ร้อยละ) 

ภายในรัศมี 
500 กม. 
(ร้อยละ) 

มูลค่าวัสดุ 
(บาท) 

ผู้ผลิต เอกสาร 

เหล็กเส้น 150,000 100% 100% 150,000 ABC ค่าฐาน 
ซีเมนต์ 400,000 80% - 320,000 XYZ ผู้ผลิต 
ไม้อัด 50,000 - - - AAA ผู้ผลิต 
ยิปซั่ม 30,000 -   BBB ผู้ผลิต 

 รวมมูลค่าวัสดุในรัศมี 500 กม. หรือภายในประเทศ ของโครงการ 500,000 
 % ของมูลค่าวัสดุในรัศมี 500 กม. หรือภายในประเทศ 16.6 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

MR 6.1 : ใช้วัสดุที่มีฉลากเขียวและฉลากคาร์บอนไทย (ต้องการอย่างน้อย 1 คะแนน) 

แนวทางการดำเนินการ 

ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับฉลากเขียวหรือฉลากคาร์บอนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด โดยที่ส่วนประกอบทางด้านงานระบบไม่นับ เช่น งาน
เครื่องกล ไฟฟ้า ลิฟท์ และท่อประปา ให้รวมวัสดุที่ติดตั้งถาวรในโครงการนับรวมเฟอร์นิเจอร์ 

โดยอ้างอิงประเภทวัสดุจาก CSI Master Format 2004 Section 3-10 และ 31 ในหมวด ฐานราก 
และ 32 ในหมวด Paving Site Improvement Planting เป็นหลัก ทำการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของวัสดุที่มี
สัดส่วนของงบประมาณที่สูงในโครงการ อาทิเช่น โครงสร้าง งานผนัง กระจก เป็นต้น ทำการเสาะหาวัสดุที่มี
ส่วนผสมของวัสดุที่ได้รับการรับรองนั้นๆ จากนั้นทดลองคำนวณถึงสัดส่วนที่จะนำมาใช้ในโครงการว่าเทียบเป็น
สัดส่วนเท่าใด พอเพียงต่อการทำคะแนนหรือไม่ 

เอกสารที่ต้องนำส่งเพ่ือประกอบการประเมิน 

ประกอบด้วยจดหมายยืนยันหรือสเป็คของวัสดุที่ตรงกับข้อกำหนดของ วัสดุที่ได้ฉลากเขียวและฉลาก
คาร์บอนไทย ใช้ในการทำคะแนนทั้งหมดหรือวัสดุอื่นที่มีส่วนผสมของวัสดุที่มีฉลากเขียวและฉลาก
คาร์บอนไทย โดยแต่ละหมวดต้องแยกประเภทของวัสดุนั ้นด้วย ตัวอย่างการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือ
คำนวณมูลค่าวัสดุก่อสร้างตามตารางท่ีแสดงนี้ 

ตาราง MR6.1 T 1 
 มูลค่าวัสดุก่อสร้างของโครงการ 2,000,000 

วัสดุ ราคา (บาท) มีการเผยแพร่ข้อมูล
ความเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ) 

มูลค่าวัสดุ (บาท) ผู้ผลิต เอกสาร 

สี 200,000 100 200,000 AAA ผู้ผลิต 
ซีเมนต์ 450,000 100 450,000 BBB ผู้ผลิต 
ยิปซั่ม 30,000 0 0 A1A ผู้ผลิต 

 รวมมูลค่ามีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 650,000 
 ร้อยละของมูลค่ามีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 32.5 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ตัวอย่างสัญลักษณ์การรับรองของฉลากเขียวและฉลากคาร์บอน แสดงรูป MR6.1 F1 และรูป MR6.1 F2 

รูป MR6.1 F1 

 

 

 

 

 

 

 

รูป MR6.1 F2 

 

 

 

 

 

 

 

MR 6.2 : การใช้วัสดุที่มีการเผยแพร่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต้องการ 1 คะแนน) 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ 

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบของวัสดุเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 (EcoProduct Type 2-Self Declaration Environmental Claims) ร้อยละ 
30 ของมูลค่ารวมของวัสดุอุปกรณ์ท้ังหมด 

**โดยที่ส่วนประกอบทางด้านงานระบบจะไม่นับอยู่ในการคำนวณนี้ เช่น ไฟฟ้า ลิฟต์ ท่อประปา เป็นต้น 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าวัสดุ EcoProduct ของโครงการ 
ตาราง MR 6.2 E 1 

 มูลค่าวัสดุก่อสร้างของโครงการ 2,000,000 
วัสดุ ราคา (บาท) มีการเผยแพร่ข้อมูล

ความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ) 

มูลค่าวัสดุ (บาท) ผู้ผลิต เอกสาร 

สี 200,000 100 200,000 AAA ผู้ผลิต 
ซีเมนต์ 450,000 100 450,000 BBB ผู้ผลิต 
ยิปซั่ม 30,000 0 0 A1A ผู้ผลิต 

 รวมมูลค่ามีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 650,000 
 ร้อยละของมูลค่ามีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 32.1 

 

 

IE 2.1 & 2.2 : การใช้วัสดุประสาน วัสดุยาแนว รองพ้ืน สี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร 
(ต้องการอย่างน้อย 1 คะแนน) 

แนวทางการดำเนินการ 

การเลือกใช้วัสดุปลอดสารพิษ (Non-toxic materials) 

 วัสดุตกแต่งภายในที่ใช้ รวมทั้งกาว และสารยาแนว สี สารเคลือบผิว ที่ใช้ “ภายในอาคาร” รวมทั้งท่อ
ลม จะต้องเป็นวัสดุปลอดสารพิษประเภท VOC (Volatile Organic Compound) ตามเกณฑ์ TREES 

- ในส่วนภายในอาคาร ให้ใช้กาวและสารยาแนว Sealantที่มีส่วนผสมของ VOC หรือมีการปลอด
ปล่อย VOC ออกน้อย ตามมาตรฐานของ South Coast Air Quality Management District 
SCAQMD #1168 และ GS-36 (ผู้ออกแบบต้องเรียกหา Certificate และ Label จากผู้ผลิต และ
เลือกใช้รุ่นที่ได้รับการทดสอบและ Certified) 

- ในส่วนภายในอาคาร ให้ใช้สีและสารเคลือบผิวที่มีส่วนผสมของ VOC หรือมีการปลดปล่อย VOC 
ออกน้อย ตามมาตรฐานของ  South Coast Air Quality Management District ACAQMD 
#1113 และ GS-11, GC-03 (ผู้ออกแบบต้องเรียกหา Certified) 

- ในส่วนภายในอาคาร ให้ใช้พรมและ Cushionที่มีส่วนผสมของสารพิษ VOC หรือมีการปลอด
ปล่อย VOC ออกน้อย ตามมาตรฐานของ Green Label (ผู้ออกแบบต้องเรียกหา Green Label 
จากผู้ผลิตและเลือกใช้รุ่นที่ได้รับการทดสอบและ Certified) 

- ในส่วนภายในอาคาร ให้ใช้ไม้ประกอบ เส้นใยธรรมชาติ ไม้อัด MDF หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่ปราศจาก
สารฟอร์มัลดีไฮด์ (ผู้ออกแบบต้องเรียกหาผลทดสอบปริมาณของ Formaldehyde จากผู้ผลิต 
และเลือกใช้รุ่นที่ได้รับการทดสอบและ Certified) 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 

ภาคผนวก 2 ค่า VOC ของกาวและยาแนวที่ใช้ในการก่อสร้าง 

ตาราง IE 2.1 T 1 

การใช้งานทางสถาปัตยกรรม 
Architectural Application 

VOC limit 
(g/L less 
water) 

การใช้งานพิเศษ 
Specialty Applications 

VOC limit 
(g/L less 
water) 

กาวติดพรมในอาคาร 
Indoor Carpet Adhesives 

50 กาวเชื่อมพีวีซี 
PVC Welding 

510 
 

กาวติดแผ่นรองพรม 
Carpet Pad Adhesives 

50 กาวเชื่อมซีพีวีซี 
CPVC Welding 

490 

กาวติดพื้นไม้ (ปาร์เก้) 
Wood Flooring Adhesives 

100 กาวเชื่อมเอบีเอส 
ABS Welding 

325 

กาวติดพื้นกระเบื้องยาง 
Rubber Floor Adhesives 

60 กาวเชื่อมซีเมนต์พลาสติก 
Plastic Cement Welding 

250 

กาวติดยางรองพ้ืน 
Subfloor Adhesives 

50 กาวรองพ้ืนสำหรับพลาสติก 
Adhesive Primer For Plastic 

550 

กาวติดกระเบื้องเซรามิค 
Ceramic Tiles Adhesives 

65 กาวติดยึดวัสดุ 
Contact Adhesives 

50 
 

กาวติด VCT และแอสฟัลต์ 
VCT & Asphalt Adhesives 

50 กาวติดยึดวัสดุตามวัตถุประสงค์
พิเศษ 
Special Purpose Contact 
Adhesives 

250 

กาวติดผนังเบาและแผ่นผนัง 
Drywall & Panel Adhesives 

50 กาวติดไม้ 
Structural Wood Member 
Adhesives 

140 

กาวติดบัวยาง 
Cove Base Adhesives 

50 แผ่นรองใต้แผ่นยาง 
Sheet Applied Rubber Lining 
Operations 

850 

กาวสำหรับงานก่อสร้าง 
Multipurpose Construction 
Adhesives 

70 กาวปิดผิวหน้าและตกแต่ง 
Top and trim adhesives 

250 

กาวสำหรับยึดโครงกระจก 
Structural Glazing Adhesives 

100   
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ตาราง IE 2.1 T 2 

รองพื้นอุดรอยร้าว 
Sealant Primers 

VOC limit 
(g/L less water) 

วัสดุไม่มีรูพรุนในงานสถาปัตยกรรม 
Architectural Non Porous 

250 

วัสดุมีรูพรุนในงานสถาปัตยกรรม 
Architectural Porous 

775 

อ่ืนๆ 750 

 

วัสดุอุดรอยร้าว 
Sealant 

VOC limit 
(g/L less water) 

สำหรับงานสถาปัตยกรรม 
Architectural  

250 

สำหรับหลังคาแบบไม่มีแผ่นกันซึม 
Non membrane roof 

775 

ถนน 
roadway 

750 

สำหรับแบบมีแผ่นกันซึม 
Single-ply roof membrane 

450 

อ่ืนๆ  420 

 

 

ตาราง IE 2.1 T 4 

กาวพ่น 
Aerosol Adhesives 

น้ำหนักของสารอินทรีย์ระเหยง่าย  
(กรัม/ลิตร ไม่รวมน้ำ) 
VOCWeight (g/L minus water) 

กาวพ่นแบบเป็นไอหมอก 65% VOCs โดยน้ำหนัก (by weight) 



  

 

  -18- 
 

ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

กาวพ่น 
Aerosol Adhesives 

น้ำหนักของสารอินทรีย์ระเหยง่าย  
(กรัม/ลิตร ไม่รวมน้ำ) 
VOCWeight (g/L minus water) 

General purpose mist spray 

กาวพ่นแบบเป็นเส้นใย 
General purpose web spray 

55% VOCs โดยน้ำหนัก 

กาวพ่นแบบพิเศษ (ทุกชนิด) 
Special purpose aerosol adhesives (all 
types) 

70% VOCs โดยน้ำหนัก 

 

ภาคผนวก 3 ค่า VOC ของสีและสารเคลือบผิวที่ใช้ในการก่อสร้าง 

ตาราง IE 2.2 T 1 

ชนิดของสี (g/L) minus water 

เงา (Gloss) 250 

กึ่งเงา (Semi-Gloss) 250 

ด้าน (Flat) 250 

 

 

ค่าขีดจำกัดของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (ตาม SCAQMD, Rule 1113) 

ตาราง IE 2.2 T 2 

สารเคลือบ Ceiling Limit (g/L) minus 
water, minus exempt 

compounds 
สารป้องกันการจับตัว (Bond breakers) 350 

น้ำยาเคลือบไม้ชนิดใส (Clear wood finishes) 
- วาร์นิช (Varnish) 

350 
350 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

สารเคลือบ Ceiling Limit (g/L) minus 
water, minus exempt 

compounds 
- แบบเนื้อหยาบ (Sanding) 

สารอุด (Sealers) 
- แล็กเกอร์ (Lacquer) 

350 
680 

แล็กเกอร์ใสแบบทา (Clear brushing lacquer) 680 

สารประกอบบ่มคอนกรีต (Concrete-curing Compounds) 350 

สารประกอบบ่มคอนกรีตสำหรับงานถนน (Concrete-curing Compounds 
for roadways and bridges) 

400 

สารพ่นเคลือบ (Dry-fog coatings) 400 

สารเคลือบป้องกันไฟสำหรับภายนอก (Fire-proofing exterior coatings) 450 

สารเคลือบกันไฟลาม (Fire-retardant coatings) 
- แบบใส (Clear) 
- แบบมีสี (Pigmented) 

 
650 
350 

สารเคลือบแบบด้าน (Flats) 250 

สารเคลือบพื้น (Floor coatings) 420 

สารเคลือบสำหรับงานศิลป์ (Graphic arts (sign) coatings) 500 

สารเคลือบในงานอุตสาหกรรม (Industrial maintenance (im) coatings) 
สารเคลือบในงานอุตสาหกรรมที่มีความร้อนสูง (High temperature im 
coatings) 

420 

สีสังกะสีรองพ้ืน (Zine-rich im primers) 420 

สารเคลือบผิวตกแต่ง (Japans/faux finishing coatings) 700 

สารเคลือบซีเมนต์ป้องกันการกัดเซาะของน้ำ (Magnesite cement 
coatings) 

600 

น้ำมันเคลือบปิดรอย (Mastic coatings) 300 

สารเคลือบที่มีผงสีโลหะ (Multicolor coatings) 500 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

สารเคลือบ Ceiling Limit (g/L) minus 
water, minus exempt 

compounds 
สารเคลือบหลายสี (Multicolor coatings) 420 

สารเคลือบแบบไม่เรียบ (Nonflat) 250 

สารเคลือบแบบไม่เรียบมันเงา (Nonflat high gloss) 250 

แล็กเกอร์สี (Pigmented lacquer) 680 

สารรองพ้ืนก่อนการล้าง (Pretreatment wash primers) 780 

สารอุด สารรองพ้ืน (Primer, sealers, undercoaters) 350 

สารเคลือบแบบแห้งเร็ว (Quick-dry enamels) 400 

สารอุด สารรองพ้ืนแบบแห้งเร็ว (Quick-dry primers, sealers, 
undercoaters) 

350 

สารเคลือบรีไซเคิล (Recycled coatings) 250 

สารเคลือบหลังคา (Roof coating) 300 

สารเคลือบหลังคาอลูมิเนียม (Aluminum roof coatings) 500 

สารรองพ้ืนสำหรับงานหลังคา น้ำมันดิน (Roof primers, bituminous) 350 

สารเคลือบป้องกันสนิม (Rust : preventive coatings) 420 

เซลแล็ก (Shellac) 
- แบบใส (Clear) 
- แบบสี (Pigmented) 

 
730 
550 

สารรองพ้ืนชนิดพิเศษเฉพาะอย่าง (Specialty primers) 350 

สารย้อมสี (Stains) 
- ใช้ภายนอกอาคาร (Interior) 

350 
250 

สารเคลือบสำหรับงานสระว่ายน้ำ (Swimming pool coatings) 
- สำหรับงานซ่อม (Repair) 
- อ่ืนๆ  

 
650 
340 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

สารเคลือบ Ceiling Limit (g/L) minus 
water, minus exempt 

compounds 
สารเคลือบสำหรับงานจราจร (Traffic coatings) 250 

สารเคลือบกันน้ำ (Waterproofing sealers) 400 

สารเคลือบคอนกรีตกันน้ำ ผนังก่ออิฐ (Waterproofing concrete, 
masonry sealers) 

400 

สารรักษาเนื้อไม้ที่อยู่ระดับต่ำกว่าพื้นดิน (Wood preservatives- Below-
ground) 

350 

อ่ืนๆ 350 

 

ตาราง IE 2.2 T 3 

สารเคลือบ Limit VOCs (g/L) 

สารเคลือบที่มีเนื้อสีต่ำ (Low solids coating) 120 

 

เอกสารที่ต้องนำส่งเพ่ือประกอบการประเมิน 

- รายการผลิตภัณฑ์ของกาว วัสดุประสาน สารยึดติด วัสดุอุดรอยรั่ว วัสดุรองพ้ืน สี สารเคลือบผิว ฯลฯ 
ที่ใช้ในโครงการ รายชื่อของผู้ผลิต และข้อมูล VOCs ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และทำการเปรียบเทียบค่า
การปล่อย VOCs ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับมาตรฐานการปล่อย VOCs ที่กำหนด 

- เอกสารยืนยันปริมาณ VOC ของสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำคะแนนจากศูนย์ทดสอบที่เชื่อถือได้ 
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

IE 2.3 : การใช้พรมที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร (ต้องการอย่างน้อย 1 คะแนน) 

สิ่งท่ีต้องดำเนินการ 

ทางเลือกท่ี 1 

ระบบพรมภายในอาคาร (Indoor carpet systems) ทั้งหมดต้องผ่านการทดสอบและรับรองจาก Carpet 
and Rug Institute’s Green Lable Plus program หร ือ NFS/ANSI Standard 140-2007 Sustaninable 
Carpet Assessment หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า โดยทางสถาบันจะพิจารณาเป็นกรณีไป การติดตั้งพ้ืนรอง
พรม ภายในตัวอาคารต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหหนดของ Rug Institute Green Label Plus program กาวที่ยึด
พรมั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อ IE 2.1 

ทางเลือกท่ี 2 

หากไม่มีการใช้พรมในอาคาร สามารถทำคะแนนในหัวข้อนี้ได้ทันที 

แนวทางการดำเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 

• หากมีการใช้พรมในอาคาร พรมที่เลือกใช้ภายในอาคารทั้งหมดต้องผ่านการทดสอบและรับรอง
จาก Carpet and Rug Insitute’s Green Label Plus program หรือ NFS/ANSI Standard 
140-2007 Sustainable Carpet Assessment หรือ มาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า โดยทางสถาบันจะ
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

• การติดตั้งพ้ืนรองพรม (cushion) ภายในตัวอาคารต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ Carpet and 
Rug Insitute’s Green Label Plus program 

• กาวที่ยึดพรมทั้งหมดต้องอย่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อ IE 2.1 เรื่องการใช้วัสดุประสาน วัสดุยาแนว 
และรองพ้ืนี่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร 

นอกจากนี้แล้วยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ควรพิจารณร่วมกันด้วย คือ 

• ควรใช้พรมในพ้ืนที่ให้น้อยที่สุดเพ่ือความสะดวกในการดูแลรักษา 
• การเลือกใช้พรแผ่น (carpet tiles) จะทำให้สะดวกในการถอดออกาเพ่ือทำการซ่อมแซมหรือดูแล

รักษาได้ทีละชิ้น 
• หากมีการเลือกใช้พรมหรือวัสดุปูพ้ืนที่มีลักษณะพิเศษ ให้ขอข้อมูลวิธีการดูแลรักษาจากผู้ผลิตหรือ

ผู้ติดตั้ง และให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ฝ่ายดูแลรักษาอาคารเพ่ือที่จะดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและถูก
วิธ ี
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ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 
งานอาคารเขียว 

 

โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ทางเลือกที่ 2 

• หากไม่มีการใช้พรมในอาคาร สามารถทำคะแนนในหัวข้อนี้ได้ทันที 

หมายเหตุ การใช้พรมแผ่นหรือพรมที่ไม่มีการติดตั้งถาวร เช่นพรมเช็ดเท้า พรมรองพื้นหน้าห้องน้ำ ฯลฯ ไม่
ต้องนำมาพิจารณาในหัวข้อนี้ 

ตัวอย่าง 

ในการจัดทำรายการสรุปรายละเอียดของพรม พ้ืนรองพรม กาวยึดพรมที่ใช้ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย
ตามท่ีกำหนดดังตาราง IE 2.3 T1 ถึงตาราง IE 2.3 T3  

ตาราง IE 2.3 T1 

ผลิตภัณฑ์
พรม 

ผู้ผลิต/รุ่น บริเวณท่ีติดตั้ง 

วิธีการประเมินที่เลือกใช้ 
ได้รับกา

รับรองจาก 
CRI 

ได้รับการ
รับรองจาก

มาตรฐานอ่ืนๆ 
(โปรดระบุ) 

ผลการ
ประเมิน 

1. พรมแผ่น บ.พรมดี/
CmP-50 

สำนักงานชั้น 1 
และ 2 

/ - ผ่าน 

2. พรมอัด
เรียบ 

บ.พรมดี/
CPP-200 

สำนักงานชั้น 3
และห้องประชุม 

- /  NSF/ANSI 
140-2007 

ผ่าน 

 
ตาราง IE 2.3 T2 

ผลิตภัณฑ์วัสดุ
ประสานวัสดุยาแนว 
และรองพ้ืน 

ผู้ผลิต / รุ่น ค่าขีดจำกัด
ของ VOCs 
(g/L) ของแต่
ละผลิตภัณฑ์ 

ปริมาณ VOCs 
(g/L) ที่ปล่อย
ออกมาจริง 

ผลการประเมิน 

1. การติดพรมใน
อาคาร 

ระบุชื่อผลิต/รุ่น
ที่เลือกใช้ 

50 45 ผ่าน 
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ตาราง IE 2.3 T3 

ผลิตภัณฑ์วัสดุ
ประสานวัสดุยา
แนว และรอง
พ้ืน 

ผู้ผลิต/
รุ่น 

ปริมาณที่
ใช้ (ลิตร) 

ค่าขีดจำกัดของ VOCs ปริมาณ VOCs ที่ปล่อย
ออกมา 

ค่าขีดจำกัด
ของ VOCs 
(g/L) ของ
แต่ละ
ผลิตภัณฑ์ 

ปริมาณ 
VOCs 
รวม 
(กรัม) 

ปริมาณ 
VOCs (g/L) 
ที่ปล่อย
ออกมาจริง 

ปริมาณ 
VOCs รวม 
(กรัม) 

1. การติดพรมใน
อาคาร 

บ.ไทย
เคมี
คอล/
Eco-ad 
249 

15 50 750 45 675 

ปริมาณ VOCs รวม 750 575 
ผลการประเมิน = ผ่าน 

 

เอกสารและช่วงเวลาการยื่น 

การยื่นเอกสารต้องการะทำในช่วง การยื่นเอกสารช่วงการก่อสร้าง โดยต้องมีเอกสารยืนยันเพื่อกรอก
แบบฟอร์ม TREES-NC ดังนี้ 

ทางเลือกท่ี 1 

• จัดทำรายการสรุปที่มีรายละเอียดของพรมและพื้นรองพรม และกาวยึดพรม ตามตัวอย่างใน
หัวข้อที่ IE 2.1&2.2 

• ผังอาคารที่แสดงถึงตำแหน่งที่มีการติดตั้งพรม 
• เอกสาร หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรืออ่ืนๆ ที่แสดงว่าพรม พ้ืนรองพรม และกาวที่เลือกใช้ 

มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ทางเลือกท่ี 2 

• เอกสารยืนยันว่าไม่มีการใช้พรมในอาคารจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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EA P1 : การประกันคุณภาพอาคาร (บังคับ) 

1. ความต้องการทั่ว 

กิจกรรมการทดสอบและปรับแต่งระบบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าของโครงการมีความเชี่อมัน ว่า
ระบบที่ ได้ดําเนินการติดตั้ง เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการออกแบบอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ดังนั้นการ
ทดสอบและ ปรับแต่งระบบ จะต้องทําในขณะที่มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ 
และผู้ร่วม ตรวจสอบและปรับแต่งระบบโดยบุคคลที่สาม (Third Party Commissioning; CxA) ร่วมอยู่ด้วย 
ผู้รับจ้างจะต้องจัด เวลา อุปกรณ์และเตรียมวิศวกรของผู้รับจ้างซึ่งจะเป็นผู้ทดสอบไว้ให้พร้อม ค่าใช้จ่ ายที่
เกิดข้ึนจากการทดสอบและ ปรับแต่งระบบใดๆ ก็ตามให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 
2. ขอบเขตงาน 

ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและประสานงาน กับผู้ร่วมตรวจสอบและปรับแต่งระบบโดยบุคคลที่สาม 
(Third Party Commissioning; CxA) โดยจัดทําเอกสารตามที่ผู้ร่วมตรวจสอบและปรับแต่งระบบโดยบุคคลที่
สาม ร้องขอ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมทดสอบและปรับแต่งระบบ เพี่อให้กิจกรรมการทดสอบและ
ปรับแต่ง ระบบเป็นไปด้วยดี เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ และสอดคล้องกับข้อกําหนด EA P1 การทดสอบและ
ปรับแต่งระบบ ตาม เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) โดยผู้รับจ้างต้อง
มีบทบาทและหน้าที่ รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

2.1 ทบทวนและศึกษาเอกสารความต้องการของเจ้าของโครงการ (Owner’s Project Requirement: 
OPR) เอกสารแสดงเจตนารมณ์ในการออกแบบของเจ้าของโครงการ (Basis of Design: BOD) และ เอกสาร
แบบงานระบบ 

2.2 กิจกรรมการทดสอบและปรับแต่งระบบ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด EA P1 การทดสอบและ
ปรับแต่งระบบ ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) 

2.3 กิจกรรมการทดสอบและปรับแต่งระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในอาคารต่างๆ อย่างน้อย
ต้องครอบคลุม ดังนี้ 

2.3.1 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้แก่ 

• ระบบปรับอากาศ (HVAC) 

• ระบบพัดลมระบาอากาศ (Exhaust Fan) 

• ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์(Fresh Air System) 

• CO2 Sensor (ถ้ามี) 

• Air Velocity Sensor (ถ้ามี) 
2.3.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System) 
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• ระบบควบคุมการส่องสว่างภายในอาคาร (Two Wire Remote System) 
2.3.3 ระบบทำน้ำร้อน (ถ้ามี) 
2.3.4 ระบบพลังงานทดแทน (ถ้ามี) 

2.4 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือ ในการจัดทำและจัดส่งเอกสารต่างๆ ตามท่ีผู้ร่วมตรวจสอบและ 
ปรับแต่งระบบโดยบุคคลที่สามร้องขอ เพ่ีอให้กิจกรรมการทดสอบและปรับ แต่งระบบเสร็จสิ้นโดย 
สมบรูณ์ โดยมเตรียมเอกสารเบื้องต้น ดัง ต่อไปนี้ 

2.4.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ (Specification) 
2.4.2 เอกสารการตรวจสอบระบบก่อนทดสอบการทำงาน (Prefunctional Test) 
2.4.3 เอกสารการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบ (Functional Performance Test) 
2.4.4 เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบ 
(Certificate of Calibration) 
2.4.5 เอกสารคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) 
2.4.6 เอกสารเพ่ือแสดงถึงการอบรมการใช้งานอาคาร (Training Record) 

2.5 ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงานการทดสอบและปรับแต่งระบบต่อผู้ทดสอบปรับแต่งระบบโดยบุคคลที่ 
สาม (CxA) ให้เข้าร่วมดำเนินการทดสอบและปรับแต่งระบบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
2.6 ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมแสดงความก้าวในการดำเนินงาน และชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการ 
ดำเนินงาน ตามท่ีผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบ (CxA) ร้องขอ 

 
3. การตรวจสอบระบบก่อนการทำงาน (Prefunctional Test) 

การตรวจสอบระบบก่อนทดสอบการทํางาน (Prefunctional Test) คือกิจกรรมที่ตรวจสอบวิธีการ
ติดตั้ง ของระบบให้มีความถูกต้องเหมาะสม จะดําเนินการโดยใช้รายการตรวจสอบการติดตั้ง (Prefunctional 
Checklist) ที่ทางผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบ (CxA) จัดเตรียมให้ ดังแสดงในเอกสารแนบด้านท้าย หรือจะใช้
รายการ ตรวจสอบการติดตั้งของผู้รับเหมาเองก็สามารถทําได้ จุดประสงค์เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ระบบและมี เอกสารยืนยันการตรวจสอบเบื้องต้น   

โดยทางผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบจะเข้าร่วมกิจกรรมและรวบรวมเอกสารการตรวจสอบระบบก่อน 
ทดสอบการทํางาน ซึ่งกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างก่อนการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานระบบ
จริง โดยเป็นการตรวจสอบสภาพทางกายภาพของอุปกรณ์ และการติดตั้งอุปกรณ์เบื้องต้น ซึ่งจะมีข้อมูลอยา่ง
น้อย ดังต่อไปนี้ 

3.1 วัน เวลา ที่ตรวจสอบ  
3.2 ชื่อผู้ตรวจสอบ  
3.3 ชื่ออุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขเครื่อง  
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3.4 คุณสมบัติของอุปกรณ์ เช่น Flow Rate, Pressure, Temperature, KW Input, Voltage เป็น
ต้น  
3.5 สภาพเครื่องมือเช่น ความชํารุด เสียหาย  
3.6 การติดตั้งอุปกรณ์  
3.7 การเดินสายไฟ  
3.8 อ่ืนๆ 
นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ (Specification) ที่แสดง

รายละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดังกล่าวข้างต้น (หัวข้อ  2.3) ให้แก่ผู้ทดสอบ
ระบบและปรับแต่งระบบบุคคลที่สามเพื่อจัดทำรายงานการทดสอบและปรับแต่งระบบต่อไป โดยมีตัวอย่าง
เอกสารที่ใช้ตรวจสอบระบบก่อนการทำงานโดยที่ปรึกษาจะจัดส่งให้ก่อนการดำเนินงาน ทั้งนี้หากผู้รับเหมามี
เอกสารอยู่แล้วสามารถนำมาใช้ได้โดยให้มีการตรวจสอบที่คลอบคลุมเนื้อหาข้างต้น 
 
4. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบ (Functional Performance Test) 

การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบ หมายถึง การทดสอบสมรรถนะ (Performance) ของ
อุปกรณ ์
ที่ติดตั้งท้ังหมด โดยกิจกรรมการทดสอบการทำงาน (Functional Performance Test) จะเกิดขึ้นเมื่อระบบมี
ความพร้อมทำงานเต็มกำลัง (Full Load) และกึ่งกำลัง (Part Load) ซึ่งการทดสอบต้องบริหารจัดการภายใต้
ระบบควบคุมจากศูนย์กลาง โดนทดสอบการเปิด-ปิดระบบ ทั้งกรณีฉุกเฉิน การเตือน และความเชื่อมโยง
อุปกรณ์ต่างๆ 

การทดสอบและปรับแต่งระบบจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาของระบบต่างที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขก่อน
การใช้งานจริง โดยผู้ทดสอบปรับแต่งระบบต้องนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบค่าอ้างอิง เกณ์มาตรฐานต่างๆ  ที่ถูก
กำหนดในเอกสารความต้องการของเจ้าของโครงการ (OPR) และเอกสารแสดงแนวความคิดและเจตนารมณ์ใน
การออกแบบ (BOD) 

เพื่อให้การทดสอบและปรับแต่งระบบเป็นไปตามกระบวนการโดยสมบูรณ์ ผู้รับจ้างติดตั้งงานระบบ
ต่างๆตามหัวข้อ 2.3 ต้องดำเนินการกิจกรรมการทดสอบและประสิทธิภาพการทำงานดังนี้ 

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างระบบอื่นๆ เพื่อให้งานเป็นไปโดยสมบูรณ์และ
ถูกต้องตามความประสงค์ในการทดสอลบ 
4.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเตรียมเอกสารที่จำเป็น เพื่อขออนุญาตและการขออนุญาต
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการขออนุญาต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้นๆ 
4.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดการและขนส่งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการทดสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนั้นๆ 
4.4 ผู้รับจ้างต้องทำตารางแผนงานแสดงกำหนดการทดสอบ เสนอต่อผู้ร่วมทดสอบและปรับแต่ง
ระบบรวมทั้งต้องจัดเตรียมเอกสารข้อแนะนำจากผู้ผลิตในการทดสอบระบบด้วย 
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4.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบต่างๆ โดย
ต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ทดสอบร่วมพิจารณาก่อนการดำเนินงานจริง 
4.6 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ ตามหลักวิชาการและเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ยอมรับได้ โดยต้องมีตัวแทนของผู้ร่วมทดสอบและปรับแต่งระบบบุคคลที่สามเข้าร่วม 
4.7 ผู้รับจ้างต้องส่งแบบทดสอบประสิทธิภาพระบบ พร้อมลงนามรับรองผลการทดสอบต่อผู้เข้าร่วม
ทดสอบและปรับแต่งระบบบุคคลที่สาม 
4.8 หากผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเอกสารการออกแบบ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการแก้ไขและปรับแต่ง
ระบบให้เป็นไปตามเอกสารการออกแบบ และดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
ใหม ่
4.9 หากผู้ว่าจ้างและผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบบุคคลที่สามเห็นว่าวัสดุอุปกรณ์ที่นำ มาใช้มี
คุณสมบัติไม่เพียงพอไม่เป็นที่ยอมรับได้ผู้ว่าจ้างและผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบโดยบุคคลที่สาม 
(CxA) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยินยอมให้นำมาใช้ในงานนี้ หรือ หากผู้ว่างจ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้
สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือในการทดสอบคุณสมบัติเพื่อเปรียบเทียบผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิด 
 

5. เอกสารการสอบเทียบเครื ่องมือที ่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบ (Certificate of 
Calibration) 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและปรับแต่งระบบ ต้องมีเอกสารรับรองการสอบเทียบจากหน่วยงานที่มี
ความน่าเชื่อถือ และใช้วิธีการสอบเทียบที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการส่งเอกสาร
รับรองการสอบเทียบของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบระบบนั้นๆ ต่อผู้เข้าร่วมทดสอบและปรับแต่งระบบที่สาม
ด้วย หากผู้รับจ้างไม่มีเอกสารดังกล่าวหรือเอกสารไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ ผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบสามารถร้อง
ขอให้ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือใหม่ และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

 
6. คู่มือการใช้งาน คู่มือการบำรุงรักษา และข้อมูลการรับประกันระบบและการติดตั้ง 

ผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เสนอต่อผู้ว่าจ้างด้วย ซึ่ง
จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

• คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาสำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้น 

• Flow Diagram ของระบบ 

• การควบคุมการทำงาน 

• เอกสารการรับประกันอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง 
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โดยจัดส่งเอกสารคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาให้กับผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบบุคคลที่สามเพื่อจัดทำ
รายงานการทดสอบและปรับแต่งระบบต่อไป 
 
 
3. ข้อกำหนดและเกณฑ์ในการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ด้านอาคารเขียว 

งานภูมิสถาปัตยกรรม 

1. พันธุ์ไม้ยืนต้นที่ใช้ต้องเป็นพืชท้องถิ่นเพาะปลูกภายในประเทศไทย และไม่เป็นสายพันธุ์รุกราน (Invasive 
alien species) โดยจะต้องทำรายการต้นไม้ และวิธีบำรุงรักษา นำส่งที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อใช้ในการยื่น
ประเมิน 

2. พันธุ์ไม้ยืนต้นที่ใช้ต้องมาจากแหล่งเพาะชำเท่านั้น โดยต้องมีเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของพืชและผู้จำหน่าย 

3. เลือกใช้วัสดุพื้นที่ดาดแข็งในงานภูมิทัศน์ที่มีสีอ่อน (พ้ืนทางเดิน ถนน และท่ีเกี่ยวข้อง)  หรือมีค่าสะท้อนรังสี
ดวงอาทิตย์มากกว่าร้อยละ 30 (Solar Reflectance Index, SRI) 

 

งานสถาปัตยกรรม 

1. เลือกใช้สุขภัณฑ์ท้ังโครงกรเป็นรุ่นประหยัดน้ำที่ประหยัดน้ำ 100% โดยมีข้อกำหนดดังนี้ 

1.1 โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ 

• โถสุขภัณฑ์แบบชักโครกจังหวะเดียว (single flush)  ต้องใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตรต่อครั้ง 

• โถสุขภัณฑ์แบบชักโครก 2 จังหวะ (dual flush)  ต้องใช้น้ำไม่เกิน 5 ลิตรต่อครั ้ง และ
แบบน้ำน้อยไม่เกิน 3 ลิตรต่อครั้ง 

1.2 ก๊อกน้ำประหยัดน้ำ (ท่ีความดัน 0.1 +- 0.01 เมกะพาสคัล) 

• ก๊อกน้ำเปิดด้วยมือ   ต้องน้ำไหลไม่เกิน 6.0 ลิตรต่อนาที 

• ก๊อกน้ำเปิดปิดอัตโนมัติ  ต้องน้ำไหลไม่เกิน 5.0 ลิตรต่อนาที หรือ 0.95 ลิตรต่อครั้ง 

• ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติ   ต้องน้ำไหลไม่เกิน 0.2 ถึง 0.5 ลิตรต่อนาที ในเวลา 3  ถึง 6 วินาที  

• ก๊อกฝักบัวอาบน้ำ  ต้องน้ำไหลไม่เกิน 7.0 ลิตรต่อนาที 

• ฟลัชวาล์วที่ปัสสาวะชาย ต้องน้ำไหลไม่เกิน 1.5 ลิตร ในเวลาไม่เกิน 15 วินาที 

2. เลือกใช้วัสดุมุงหลังคารวมทั้งหลังคาคอนกรีตสแลปที่มีสีอ่อนหรือมีค่าสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์มากกว่าร้อย
ละ 30 (Solar Reflectance Index, SRI)  
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3. เลือกใช้วัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื้นภายในอาคารที ่ ต้องมีค่าสารพิษต่ำ ( low VOC) ตาม
ข้อกำหนด TREES โดยผู้รับเหมาต้องจัดหาเอกสารผลทดสอบจากสถาบันหรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ 

4. เลือกใช้สี และวัสดุเคลือบผิว รองพื้น ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคารต้องมีค่าสารพิษต่ำ ( low VOC) ตาม
ข้อกำหนด TREES โดยผู ้รับเหมาต้องทำการจัดการเอกสารผลทดสอบจากสถาบันหรือองค์กรที ่มีความ
น่าเชื่อถือ 

5. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่มีส่วนผสมรีไซเคิล โดยจะต้องมีการใช้วัสดุที่มีส่วนผสมรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 
30% ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างทั้งโครงการ (ไม่รวมค่าแรง และยกเว้นค่าสุขภัณฑ์ และงานระบบ) ทั้งนี้ ผู้รับจา้ง
จะต้องประสานงานกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายวัสดุ เพ่ือขอเอกสารรับรองปริมาณหรือเปอร์เซ็นต์ของส่วนผสม
รีไซเคิลของวัสดุดังกล่าว 

6. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีแหล่งวัตถุดิบ และมาจากโรงงานในประเทศ โดยจะต้องมีการใช้วัสดุภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างทั้งโครงการ (ไม่รวมค่าแรง และยกเว้นค่าสุขภัณฑ์ และงานระบบ) 
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายวัสดุ เพื่อขอเอกสารรับรองวัสดุก่อสร้างที่มีแหล่ง
วัตถุดิบ และมาจากโรงงานในประเทศ 

7. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้รับฉลากเขียวหรือฉลากคาร์บอน โดยจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าวัสดุ
ก่อสร้างทั้งโครงการ (ไม่รวมค่าแรง และยกเว้นค่าสุขภัณฑ์ และงานระบบ) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องประสานงาน
กับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายวัสดุ เพื่อขอเอกสารรับรองวัสดุก่อสร้างที่มีแหล่งวัตถุดิบ และมาจากโรงงานใน
ประเทศ 

 

งานระบบวิศวกรรม 

1. เครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในอาคารต้องไม่มีสาร CFC และ HCFC-22 ในเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องที่ใช้
สารทำความเย็นมากกว่า 0.3 กิโลกรัมข้ึนไป และตามมาตรฐานอาคารเขียว TREES 

2. แผ่นกรองอากาศที่นำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกอาคารต้องมีแผ่นกรองอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพต่ำสุด 
(MERV) อย่างน้อย MERV 7 ตามมาตรฐาน ASHARE 52.2 

3. เครื่องดับเพลิงต้องไม่มีสารเคมีฮาลอน (Halon) ซีเอฟซ๊ (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) และตามมาตรฐาน
อาคารเขียว TREES 
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