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  ขอบเขตของงานทั่วไป 

    Summary of Work 

 

 ข้ำพเจ้ำมคีวำมประสงค์จะท ำกำรประกวดรำคำ  เพื่อจ้ำงเหมำก่อสร้ำง ฯ        “โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำร
เรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมสว่นขยำย จ ำนวน 1 งำน มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์    
ต ำบลคลองหนึง่       อ ำเภอคลองหลวง      จงัหวดัปทมุธำนี”      โดย มีขอบเขตของงำน       ( SCOPE OF WORKS )   

และข้อก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไป      ( TERM OF REFERENCE AND GENERAL  CONDITION )  ดงัรำยละเอยีดที่
จะกลำ่วถึงตอ่ไปนี ้
 วตัถปุระสงค์หลกัของกำรก่อสร้ำงข้ำงต้น  เพื่อให้ได้ผลงำนก่อสร้ำงทัง้หมดที่มมีำตรฐำน  มคีณุภำพดี มีสภำพ

พร้อมที่จะใช้งำนได้ทนัทีเมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จมคีวำมมัน่คงถำวรมีฝีมือกำรท ำงำนท่ีประณีตละเอียด  และมีควำม

ถกูต้องตำมหลกัวชิำกำรชำ่งทีด่ี 

 1. ขอบเขตของงาน 

   ขอบเขตของงำนก่อสร้ำง ฯ      ฯ        “โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมสว่น
ขยำย จ ำนวน 1 งำน มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์    ต ำบลคลองหนึง่       อ ำเภอคลองหลวง      
จงัหวดัปทมุธำนี”       แบบรูปเอกสำรประกวดรำคำในวนัจ ำหนำ่ย 
               เอกสำรประกวดรำคำประกอบด้วย   

               ขอบเขตของงำนทัว่ไป : ประกอบ ด้วย   

    -  งำนสถำปัตย์     ระดบั..............ประสบกำรณ์.................ปี (ต้องมีใบประกอบวิชำชีพ) 

    -  งำนวิศวกรรมโครงสร้ำง  ระดบั..............ประสบกำรณ์.................ปี (ต้องมีใบประกอบวิชำชีพ) 

    -  งำนวิศวกรรมไฟฟำ้  ระดบั..............ประสบกำรณ์.................ปี (ต้องมีใบประกอบวิชำชีพ) 

    -  งำนวิศวกรรมสขุำภิบำล  ระดบั..............ประสบกำรณ์.................ปี (ต้องมีใบประกอบวิชำชีพ) 

                -  งำนวิศวกรรมเคร่ืองกล  ระดบั..............ประสบกำรณ์.................ปี (ต้องมีใบประกอบวิชำชีพ) 

    -  งำนเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยั (จป.)      ระดบั..............ประสบกำรณ์.................ปี  

    -  งำนช่ำงไฟฟำ้ที่มใีบอนญุำตตำมมำตรฐำนรับรองของกรมพฒันำฝีมือแรงงำน 

 

 2.  ค าจ ากัดความและความหมาย 

     ค ำตำ่ง ๆ  ท่ีจะปรำกฏในเอกสำรฉบบันีร้วมถงึเอกสำรประกอบสญัญำทกุฉบบัให้มคีวำมหมำยที่        

                    ก ำหนดไว้  ดงันี ้

2.1 “เจ้ำของงำนหรือผู้วำ่จ้ำง”   มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์    ต ำบลคลองหนึง่         

      อ ำเภอคลองหลวง      จงัหวดัปทมุธำนี      ซึง่ใน เอกสำรสญัญำใช้ค ำยอ่วำ่ผู้วำ่จ้ำงและ/หรือตวัแทนที่        

      ได้รับกำรแตง่ตัง้ และมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแทนโครงกำร   

2.2 “สถำนท่ีก่อสร้ำง”   หมำยถงึ   ณ  ภำยใน มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลอลงกรณ์  ในพระบรมรำชปูถมัภ์     
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     ต ำบลคลองหนึง่        อ ำเภอคลองหลวง      จงัหวดัปทมุธำนี                      

2.3 “สถำปนิก/วิศวกรหรือผู้ออกแบบ”  หมำยถงึ  บริษัท พี.เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั 

      “ผู้ควบคมุงำน”  …………………………………………………………      

2.4  “ผู้ รับจ้ำง”  หมำยถึง  ผู้ประกวดรำคำที่ได้สญัญำจ้ำงเหมำกบัเจ้ำของงำน       

2.5 “ตวัแทนผู้วำ่จ้ำง”  หมำยถงึ   ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำของงำนให้ควบคมุดงูำนก่อสร้ำงนี ้

     2.6  “งำน”   หมำยถงึ  งำนก่อสร้ำงตำมขอบเขตของงำนตำมสญัญำ  ซึง่รวมถงึแรงงำนหรือวสัด ุ               

                           หรือทัง้สองอยำ่ง,   อปุกรณ์เคร่ืองมือ ,    กำรขนสง่      และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ   ท่ี             

                           จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนให้เสร็จเรียบร้อยตำมสญัญำ 

       2.7 “อนมุตัิ”  หมำยถงึ  กำรอนมุตัิเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

      2.8 “ค ำสัง่”  หมำยถึง  กำรสัง่กำรให้ปฏิบตัิตำมจดุประสงค์ทีต้่องกำรของเจ้ำของงำนท่ีเป็นลำย-                      

                           ลกัษณ์อกัษร  และให้รวมค ำบอกกลำ่วที่เป็นวำจำ    ซึง่มีผลบงัคบัแทนค ำสัง่        โดยจะเป็น 

              ลำยลกัษณ์อกัษรตำมมำภำยหลงั 

     2.9 “แบบรูปหรือรูปแบบ”  หมำยถงึ   แบบแปลนท่ีรวมอยูใ่นเอกสำรประกอบของสญัญำ และ                 

                          ให้รวมควำมถงึแบบแปลนท่ีออกเพิ่มเตมิโดยเจ้ำของงำน  

2.10 “รำยละเอยีดประกอบแบบก่อสร้ำง   หรือรำยละเอยีดประกอบแบบ   หรือรำยกำรประกอบแบบ”  หรือ  
      “SPECIFICATIONS”  หมำยถงึข้อก ำหนดรำยละเอียดเก่ียวกบังำนก่อสร้ำงถือ 
        วำ่เป็นสว่นหนึง่ของสญัญำ  

    2.11 “คณุภำพเทียบเทำ่หรือเทียบเทำ่”     หมำยถึง  กำรอนญุำตให้ใช้วสัดหุรืออปุกรณ์ในงำนกอ่                 

                          สร้ำงฯนอกเหนอืจำกรำยช่ือวสัดอุปุกรณ์ที่ได้ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำง                 

                          หรือในแบบรูปกำรเทียบเทำ่ให้เทยีบเทำ่  โดยยดึถือคณุภำพเทำ่กนัหรือดีกวำ่          

                  2.12 “สญัญำ”  หมำยถงึ  เอกสำรตำ่ง ๆ ที่ประกอบกนัเป็นสญัญา  อนัไดแ้ก่ 

  ก.  เอกสำรสญัญำวำ่จ้ำง 

  ข.  เอกสำรประกวดรำคำ 

  ค.  รำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำง ( SPECIFICATIONS ) 

  ง.  แบบรูปและแบบรูปเพิ่มเติม 

  จ.  เง่ือนไขข้อก ำหนดตำ่ง ๆ 

  ฉ.  เอกสำรเพิ่มเติมตำ่ง ๆ  ( ถ้ำม ี) 

     2.13 “ตวัแทนที่มีอ ำนำจเต็ม” หมำยถึง ตวัแทนที่ได้รับมอบหมำยให้กระท ำกำรใดๆ  แทน โดยมี 

              หลกัฐำนกำรมอบอ ำนำจอยำ่งถกูต้อง  ซึง่สำมำรถตรวจสอบได้ 

     2.14 ค ำวำ่  “จะต้อง”   ให้หมำยถงึค ำแนะน ำวิธีปฏิบตัิตำมจดุประสงค์ของผู้วำ่จ้ำง  ค ำวำ่ “ควร”                     

                          ให้หมำยถึง  ค ำแนะน ำวิธีปฏิบตัิของผู้วำ่จ้ำง 
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3. ข้อก าหนดทั่วไป 
    ให้ผู้ รับจ้ำงทกุรำย, ผู้ รับเหมำช่วง และผู้ รับจ้ำงอื่นท่ีผู้วำ่จ้ำงจดัหำ ที่ท ำงำนก่อสร้ำงนี ้   จะต้องปฏิบตัิตำม 
    หมวดและ เง่ือนไขทัว่ไป ในสว่นท่ีเก่ียวข้องตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำงฉบบันี ้     หำกมี 
    ข้อควำมขดัแย้งกบัสญัญำหรือเอกสำรแนบสญัญำฉบบัอื่น ให้ถือเอำสว่นท่ีมีเนือ้หำครอบคลมุกำรปฏิบตัิงำน 
    ที่ดีกวำ่ โดยค ำนงึถงึคณุภำพเป็นหลกั และถือกำรพิจำรณำอนมุตัิของผู้วำ่จ้ำงและผู้ออกแบบ เป็นท่ีสิน้สดุ 
 
4. ขอบเขตของงานและราคาค่าก่อสร้าง 
    4.1 งำนก่อสร้ำงตำมแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง มีขอบเขตของงำนและรำคำคำ่ก่อสร้ำง 
          เหมำรวมไว้แล้ว ดงัตอ่ไปนี ้นอกจำกจะระบเุป็นอยำ่งอื่น หรือระบเุพิ่มเตมิไว้ในสญัญำ 
    4.2 งำนเตรียมกำร เตรียมสถำนท่ีก่อสร้ำงและวำงผงั เพื่อให้พร้อมส ำหรับกำรเร่ิมงำนก่อสร้ำง 
    4.3 งำนรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้ำง และขนย้ำยไปเก็บในที่ที่ผู้วำ่จ้ำงก ำหนดให้ หรือขนไปทิง้ งำนตดัต้นไม้หรือล้อม 
         ต้นไม้ งำนโยกย้ำยระบบสำธำรณปูโภค งำนขนดินไปทิง้หรือถมดินเพิม่ 
   4.4 คำ่ที่พกัคนงำน ห้องน ำ้-ส้วม ทำงเข้ำสถำนท่ีก่อสร้ำงชัว่ครำว รัว้ชัว่ครำว กำรท ำควำมสะอำด และเก็บ 
        ขนขยะเศษวสัดไุปทิง้นอกสถำนท่ี ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
   4.5 คำ่ก่อสร้ำงส ำนกังำนสนำมพร้อมครุภณัฑ์และอปุกรณ์สือ่สำรของผู้ รับจ้ำง และของผู้ควบคมุงำน 
   4.6 คำ่ขอมเิตอร์ไฟฟำ้และประปำชัว่ครำว หรือคำ่เจำะน ำ้บำดำล หรือคำ่เคร่ืองป่ันไฟ คำ่น ำ้ คำ่ไฟ และคำ่ 
        ระบบสือ่สำรตำ่งๆ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง งำนตอ่เช่ือมระบบสำธำรณปูโภคเดมิกบัระบบสำธำรณปูโภค 
        สำธำรณปูโภคใหม ่เพื่อให้อำคำรใช้งำนได้ทนัทีเมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 
   4.7 คำ่วสัดแุละอปุกรณ์ คำ่แรงงำน คำ่เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร คำ่ขนสง่ คำ่ลว่งเวลำ 
   4.8 คำ่ประสำนงำนกบัสว่นอื่นๆ หรือหนว่ยรำชกำรตำ่งๆ 
   4.9 คำ่ด ำเนินกำรเก่ียวกบัเทคนิคกำรก่อสร้ำง กำรรักษำควำมปลอดภยัและกำรปอ้งกนัควำมเสยีหำยที่จะ 
         เกิดแก่บคุคลและทรัพย์สนิทัง้ในและนอกสถำนท่ีก่อสร้ำง ตลอดจนคำ่สิง่อ ำนวยควำมสะดวกชัว่ครำว 
         ตำ่งๆ 
   4.10 คำ่ใช้จำ่ยด้ำนเอกสำร เชน่ กำรจดัท ำ Shop drawing, As-built drawing, เอกสำรขออนมุตัิ และ 
          เอกสำรรำยงำน 
   4.11 คำ่ทดสอบและตวัอยำ่งวสัดตุำ่งๆ ตำมที่ระบไุว้ในแบบและรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 
   4.12 คำ่ประกนัภยัส ำหรับควำมเสยีหำยตอ่บคุคลและทรัพย์สนิ 
   4.13 คำ่ก ำไร 
   4.14 คำ่ภำษีอำกรตำ่งๆ ที่ผู้ รับจ้ำงจะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตำมกฎหมำย 
 
5. สิ่งที่ไม่รวมในรายการเสนอราคาค่าก่อสร้าง 
    5.1 งำนท่ีระบเุป็นอยำ่งอื่น หรือระบเุพิ่มเติมไว้ในสญัญำวำ่ไมร่วมในกำรเสนอรำคำ ตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ 
         วำ่จ้ำง 
6. การตรวจสอบเอกสารประกวดราคาและสถานที่ก่อสร้าง 
    6.1 ผู้ เสนอรำคำจะต้องศกึษำเอกสำรประกวดรำคำทัง้หมดอยำ่งละเอยีด ซึง่จะประกอบด้วยหนงัสอืเชิญเข้ำ 
         ร่วมกำรเสนอรำคำ, เง่ือนไขกำรเสนอรำคำ, แบบ, รำยกำรประกอบแบบ, รำยกำรกรอกรำคำคำ่ก่อสร้ำง, 
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         ร่ำงสญัญำ เป็นต้น ผู้ เสนอรำคำจะต้องไปตรวจสอบสถำนท่ีก่อสร้ำงด้วยตนเองหรือแตง่ตัง้ตวัแทน เพื่อ 
         ให้ทรำบถึงสภำพของสถำนท่ีก่อสร้ำง ทำงเข้ำออก ระบบสำธำรณปูโภคตำ่งๆ ฯลฯ และจะต้องศกึษำรูป 
         แบบรำยละเอียดทัง้หมดให้เข้ำใจชดัเจน ในกรณีทีเ่กิดอปุสรรค ปัญหำ จำกสถำนท่ีก่อสร้ำงและเอกสำร 
         ประกวดรำคำ ผู้ รับจ้ำงจะน ำมำเป็นข้ออ้ำงในกำรเรียกร้องคำ่ใช้จำ่ยเพิ่มเติมจำกผู้วำ่จ้ำงมิได้ 
    6.2 กำรชีแ้จงเอกสำรประกวดรำคำ ทำงผู้วำ่จ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดวนั เวลำ สถำนท่ี และผู้ รับผิดชอบตำมรำย 
         ละเอียดในเอกสำรประกวดรำคำ 
    6.3 ข้อชีแ้จงและข้อแนะน ำเก่ียวกบัแบบและรำยกำรประกอบแบบ เง่ือนไข ข้อตกลงใดๆ ซึง่ผู้วำ่จ้ำงหรือตวั 
         แทนผู้วำ่จ้ำงได้แจ้งให้ทรำบในกำรประกวดรำคำ กำรตอ่รองรำคำ และก่อนกำรท ำสญัญำ จะต้องมกีำร 
         บนัทกึไว้ และน ำมำประกอบเป็นสว่นหนึง่ของสญัญำด้วย 
 
7. การชีแ้จงและค าแนะน าเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
    7.1 ก่อนเร่ิมงำนก่อสร้ำงสว่นใดๆ ผู้ รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบแบบ และรำยกำรประกอบแบบให้เข้ำใจชดัเจน 
         รวมถึงเอกสำรแนบสญัญำทัง้หมด หำกมีข้อสงสยัให้สอบถำมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกตวัแทนผู้วำ่จ้ำง 
          หรือผู้ควบคมุงำนก่อน 
    7.2 ในระหวำ่งกำรก่อสร้ำงมิให้ผู้ รับจ้ำงท ำงำนโดยปรำศจำกแบบและรำยกำรประกอบแบบ ผู้ รับจ้ำงจะต้อง 
          รับผิดชอบตอ่งำนทัง้หมด รวมทัง้แก้ไขให้ถกูต้องตำมสญัญำ หำกตวัแทนผู้ รับจ้ำงหรือผู้ รับจ้ำงชว่งหรือ 
         ลกูจ้ำงของผู้ รับจ้ำงกระท ำไปโดยพลกำร 
 
8. การอ่านแบบ ให้ถือควำมส ำคญัตำมล ำดบัตอ่ไปนี ้
    8.1 แบบก่อสร้ำง 
   8.2 ระยะที่เป็นตวัเลข 
   8.3 อกัษรท่ีปรำกฏอยูใ่นแบบกอ่สร้ำง 
   8.4 แบบขยำยหรือแบบขยำยเพิ่มเติม 
หำกผู้ รับจ้ำงยงัมีข้อสงสยั ห้ำมกอ่สร้ำงไปโดยพลกำร จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงำนอนมุตักิ่อนท ำกำรก่อสร้ำง 
 
9. ล าดับความส าคัญของเอกสารสัญญา 
    ให้ถือตำมรำยกำรท่ีก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้นอกจำกจะระบเุป็นอยำ่งอื่น หรือระบเุพิ่มเติมไว้ในสญัญำ 
    9.1 สญัญำ ซึง่ได้ลงนำมระหวำ่งผู้วำ่จ้ำงกบัผู้ รับจ้ำง โดยมีพยำนรับรู้ 
    9.2 รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 
    9.3 แบบก่อสร้ำง 
    9.4 รำยละเอียดรำคำคำ่ก่อสร้ำงที่ผู้วำ่จ้ำงและผู้ รับจ้ำงยอมรับ 
    9.5 ข้อตกลงระหวำ่งผู้วำ่จ้ำงกบัผู้ รับจ้ำงเพิม่เติมในภำยหลงั (ถ้ำมี) 
    9.6 ค ำสัง่ของตวัแทนผู้วำ่จ้ำงซึง่ถกูต้องตำมสญัญำที่สัง่ให้ผู้ รับจ้ำงปฏิบตัิ 
10. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างหรืองานเพิ่ม-ลด 
     10.1 ผู้วำ่จ้ำงมีสทิธิสัง่เปลีย่นแปลงแก้ไข เพิ่มหรือลดงำน สว่นหนึง่สว่นใดนอกเหนือไปจำกแบบก่อสร้ำงหรือ 
             รำยกำรประกอบแบบตำมสญัญำได้ โดยตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในเร่ืองคำ่ใช้จำ่ยและระยะเวลำก่อ 
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             สร้ำงที่เพิ่มขึน้หรือลดลงจำกสญัญำ โดยยดึถือหลกักำรคดิรำคำดงัตอ่ไปนี ้
            10.1.1 คิดรำคำเป็นหนว่ย ตำมรำยละเอยีดรำคำคำ่ก่อสร้ำง (B.O.Q.) ในเอกสำรแนบสญัญำ 
            10.1.2 ถ้ำรำยกำรท่ีเปลีย่นแปลงไมม่ีแสดงในรำยละเอยีดรำคำดงักลำ่ว ผู้วำ่จ้ำงจะท ำกำรตกลงรำคำ 
                      กบัผู้ รับจ้ำง โดยยดึถือกำรประเมินรำคำทีย่ตุิธรรมของผู้ออกแบบ ตำมรำคำในท้องตลำดที่เป็น 
                      จริงขณะนัน้ 
    10.2 หำกผู้ รับจ้ำงเห็นวำ่แบบหรือค ำสัง่ใดๆ    ของผู้วำ่จ้ำงหรือตวัแทนของผู้วำ่จ้ำงนอกเหนือไปจำกแบบและ 
            รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำงตำมสญัญำ ซึง่จะต้องเสยีคำ่ใช้จ่ำยเพิม่ขึน้ ผู้ รับจ้ำงจะต้องแจ้งให้ผู้วำ่จ้ำง 
            ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อผู้วำ่จ้ำงได้ท ำกำรตกลงรำคำงำนเพิ่ม-ลดและระยะเวลำกอ่น  จึงจะเร่ิม 
           ด ำเนินงำนเพิ่ม-ลดดงักลำ่วได้ ยกเว้นในกรณีที่กำรปฏิบตังิำนนัน้ๆ อยูใ่นขอบเขตควำมรับผิดชอบของผู้ 
           รับจ้ำงตำมสญัญำ หรืออยูใ่นขัน้ตอนของแผนกำรปฏิบตัิงำนท่ีวิกฤต ให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้ รับจ้ำงทีจ่ะ 
           ต้องปฏิบตัิงำนให้แล้วเสร็จตำมแผน และตำมแบบงำนเพิ่ม-ลดที่ผู้วำ่จ้ำงอนมุตัิ    โดยจะเรียกร้องคำ่ใช้ 
           จ่ำยได้เฉพำะงำนเพิ่ม-ลด แตจ่ะขอขยำยระยะเวลำก่อสร้ำงไมไ่ด้ ยกเว้นงำนเพิ่ม-ลดดงักลำ่วได้รับกำร 
          อนมุตัิลำ่ช้ำกวำ่แผนกำรปฏิบตัิงำนท่ีวกิฤต ตำมค ำวินิจฉยัของผู้ควบคมุงำนและผู้ออกแบบ 
 
11. อ านาจและหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน 
      11.1 ตรวจสอบและควบคมุงำนก่อสร้ำง ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำงและเอกสำรแนบ 
              สญัญำทัง้หมด เพื่อให้งำนก่อสร้ำงเป็นไปตำมสญัญำทกุประกำร 
      11.2 หำกพบวำ่แบบก่อสร้ำง รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง และรำยละเอียดในสญัญำขดัแย้งกนั หรือคำด 
              หมำยวำ่งำนก่อสร้ำงตำมสญัญำจะไมม่ัน่คง แข็งแรง หรือไมเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนหรือหลกัวิชำช่ำงที่ดี 
              ให้สัง่หยดุงำนไว้ก่อน แล้วแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้ออกแบบและผู้วำ่จ้ำงพิจำรณำทนัที 
      11.3 จดบนัทกึกำรปฏิบตังิำนของผู้ รับจ้ำง เหตกุำรณ์ตำ่งๆ ในสถำนท่ีก่อสร้ำง ปัญหำอปุสรรคของงำนก่อ 
              สร้ำง และภมูิอำกำศเป็นรำยวนั เพื่อประเมินผลกำรท ำงำนของผู้ รับจ้ำง 
      11.4 ผู้ควบคมุงำนไมม่ีอ ำนำจที่จะยกเว้นควำมรับผิดชอบใดๆ ของผู้ รับจ้ำงตำมสญัญำ ไมม่ีอ ำนำจเก่ียวกบั 
              กำรเพิ่ม-ลดรำคำคำ่ก่อสร้ำง และกำรเปลีย่นแปลงรูปแบบโดยไมไ่ด้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ออกแบบและผู้  
             วำ่จ้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั หน้ำ 6 
 

ระบบความปลอดภยั 
Security Procedures 

 
1. การป้องกันการบุกรุกที่ข้างเคียง 
   ผู้ รับจ้ำงต้องจ ำกดัขอบเขตกำรก่อสร้ำง และต้องปอ้งกนัดแูลมิให้ลกูจ้ำงของตนบกุรุกที่ข้ำงเคียงของผู้อื่นโดย 
   เด็ดขำด ผู้ รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกคำ่ใช้จ่ำย คำ่ชดเชย   รวมทัง้กำรแก้ไขให้คืนดีในเมื่อเกิดกำรเรียกร้องคำ่เสยี 
   หำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรกระท ำของลกูจ้ำงของตนในกรณีที่ไปบกุรุกที่ข้ำงเคยีง 
 
2. การป้องกันบุคคลภายนอกและอาคารข้างเคียง 
   ผู้ รับจ้ำงต้องปอ้งกนัไมใ่ห้บคุคลภำยนอก หรือผู้ที่ไมไ่ด้รับอนญุำตจำกผู้ควบคมุงำนเข้ำไปในบริเวณก่อสร้ำง 
   ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำงทัง้ในเวลำกลำงวนัและกลำงคืน  ให้ผู้ รับจ้ำงปฏิบตัติำมข้อนีอ้ยำ่งเคร่งครัด เมื่อถงึ 
   เวลำเลกิงำนก่อสร้ำงในแตล่ะวนั ให้ตวัแทนผู้ รับจ้ำงตรวจตรำให้ทกุคนออกไปจำกอำคำรท่ีก่อสร้ำง ยกเว้น 
   ยำมรักษำกำร หรือกำรท ำงำนลว่งเวลำของบคุคลที่ได้รับกำรอนมุตัิแล้วเทำ่นัน้ 
   ผู้ รับจ้ำงจะต้องติดตัง้เคร่ืองปอ้งกนัวสัดตุกหลน่ท่ีจะเป็นอนัตรำยตอ่ชีวิต หรือสร้ำงควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์ 
   และอำคำรข้ำงเคยีง โดยไมกี่ดขวำงทำงสญัจรสำธำรณะ  ผู้ รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ออกคำ่ใช้จ่ำยในกำรติดตัง้  
   ขออนญุำต คำ่บ ำรุงรักษำ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง รวมถึงคำ่รือ้ถอนเมื่อแล้วเสร็จงำน 
 
3. การป้องกันสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม 
   3.1 สิง่ปลกูสร้ำงข้ำงเคียง 
        ผู้ รับจ้ำงต้องปอ้งกนัมใิห้เกิดควำมเสยีหำยใดๆ แก่สิง่ปลกูสร้ำงข้ำงเคียงในระหวำ่งท ำกำรก่อสร้ำง  หำก 
        เกิดควำมเสยีหำยขึน้ผู้ รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซอ่มแซม ให้คืนอยูใ่นสภำพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้  
        ควบคมุงำนเห็นวำ่กำรปอ้งกนัหรือกำรแก้ไขที่ผู้ รับจ้ำงท ำไว้ไมเ่พียงพอ หรือไมป่ลอดภยั   อำจออกค ำสัง่ 
        ให้ผู้ รับจ้ำงแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ ได้ตำมควำมเหมำะสม 
3.2 สิง่ก่อสร้ำงใต้ดิน 
     ผู้ รับจ้ำงต้องส ำรวจจนทรำบแนช่ดัแล้ววำ่มีสิง่ปลกูสร้ำงที่อยูใ่ต้ดินในบริเวณก่อสร้ำง หรือบริเวณใกล้เคียง 
     เช่น ทอ่น ำ้ประปำ ทอ่ระบำยน ำ้ สำยโทรศพัท์ ฯลฯ ซึง่ผู้ รับจ้ำงต้องระวงัรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีดีตลอดระยะ 
     ก่อสร้ำง   หำกเกิดควำมเสยีหำยขึน้ผู้ รับจ้ำงต้องรับผิดชอบแก้ไข ซอ่มแซมให้อยูใ่นสภำพเดิมโดยเร็ว  ใน  
     กรณีที่กีดขวำงกำรก่อสร้ำง จ ำเป็นต้องขออนญุำตเคลือ่นย้ำย จำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
     ให้ผู้ รับจ้ำงรับผิดชอบด ำเนินกำรเองทัง้หมด โดยเป็นคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับจ้ำงทัง้สิน้ 
 
4. การป้องกัน รักษางานก่อสร้างและป้องกันเพลิงไหม้ 
   4.1 กำรปอ้งกนัและรักษำงำนก่อสร้ำง 
        ผู้ รับจ้ำงต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรปอ้งกนัและรักษำงำนก่อสร้ำง รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์ที่น ำมำติดตัง้หรือ 
        เก็บไว้ในบริเวณก่อสร้ำง ตัง้แตเ่ร่ิมงำนจนกระทัง่ผู้วำ่จ้ำงรับมอบงำนงวดสดุท้ำย ในกรณีจ ำเป็นผู้ รับจ้ำง 
        ต้องจดัท ำเคร่ืองปอ้งกนัควำมเสยีหำย ที่อำจเกิดขึน้กบัวสัดอุปุกรณ์และงำนก่อสร้ำง   ไมว่ำ่จะเป็นกำร 
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        สร้ำงที่ก ำบงั กำรปอ้งกนักำรขีดขว่น กำรตัง้เคร่ืองสบูน ำ้ปอ้งกนัน ำ้ทว่ม และกำรปอ้งกนัอื่นๆ ที่ผู้ควบคมุ 
        งำนเห็นวำ่เหมำะสม รวมทัง้วิธีกำรปอ้งกนัวสัดอุปุกรณ์สญูหำย เช่น กำรตรวจค้นอยำ่งละเอยีดและ 
        เคร่งครัดกบัทกุคนที่เข้ำ-ออกบริเวณหรืออำคำรท่ีก่อสร้ำงตลอดเวลำ 
  4.2 กำรปอ้งกนัเพลงิไหม้ 
       ผู้ รับจ้ำงต้องจดัให้มีเคร่ืองดบัเพลงิที่มีประสทิธิภำพและเพยีงพอ ประจ ำอำคำรท่ีก่อสร้ำงทกุชัน้ รวมทัง้ 
       ในส ำนกังำนชัว่ครำว โรงเก็บวสัด ุและในท่ีตำ่งๆ ที่จ ำเป็น มกีำรปอ้งกนัอยำ่งเคร่งครัดตอ่แหลง่เก็บเชือ้ 
       เพลงิและวสัดไุวไฟ โดยจดัให้มีปำ้ยเตือนที่เห็นเดน่ชดั ห้ำมน ำไฟหรือวสัดทุี่ท ำให้เกิดไฟ เข้ำใกล้แหลง่ 
       เก็บวสัดไุวไฟ ห้ำมสบูบหุร่ีหรือจดุไฟในอำคำรท่ีก่อสร้ำงโดยเด็ดขำด 
  4.3 ควำมรับผิดชอบ 
       ผู้ รับจ้ำงต้องรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ในกำรดแูล ปอ้งกนั และรักษำงำนก่อสร้ำงดงักลำ่ว และต้องรับ 
       ผิดชอบตอ่ควำมเสยีหำย และกำรสญูหำย ที่อำจเกิดขึน้กบัวสัดอุปุกรณ์และงำนก่อสร้ำงทัง้หมด จนกวำ่ 
       ผู้วำ่จ้ำงรับมอบงำนงวดสดุท้ำย 
 
5. การหลกีเลี่ยงเหตุเดอืดร้อนร าคาญ 
    งำนก่อสร้ำงหรือกำรกระท ำใดๆ ของลกูจ้ำงที่นำ่จะเป็นเหตเุดือดร้อนร ำคำญแก่บคุคลในที่ข้ำงเคียง ผู้ควบคมุ 
    งำนอำจออกค ำสัง่ให้ผู้ รับจ้ำง ท ำงำนก่อสร้ำงนัน้ตำมวิธีและเวลำที่เหมำะสม   หรือแจ้งให้ผู้ รับจ้ำงหำวธีิปอ้ง 
    กนัเหตเุดือดร้อนดงักลำ่ว ผู้ รับจ้ำงจะต้องเร่งด ำเนินกำรในทนัที 
 
6. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างาน 
    ผู้ รับจ้ำงต้องจดัสถำนท่ีก่อสร้ำงให้มีสภำพแวดล้อมทีด่ี สะอำด     ไมม่ีสิง่ที่จะเป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพและชีวิต 
    ของลกูจ้ำง จดัให้มีปำ้ยเตือนที่เห็นเดน่ชดั ในบริเวณที่อำจเกิดอนัตรำยหรืออบุตัเิหตทุกุแหง่ในบริเวณก่อสร้ำง 
    จดัให้มีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรำยตำ่งๆ เช่น หมวกนิรภยั เขม็ขดันิรภยั รัว้กนัตกจำกที่สงู เป็นต้น ผู้ควบคมุงำน 
    อำจออกค ำสัง่ให้ผู้ รับจ้ำงปรับปรุงแก้ไขได้ตำมควำมเหมำะสม ให้ผู้ รับจ้ำงมีกำรจดักำรเร่ืองควำมปลอดภยั 
    อยำ่งเคร่งครัด และถกูต้องตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
 
7. การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวติ 
    ผู้ รับจ้ำงต้องจดัให้มยีำและเวชภณัฑ์ส ำหรับกำรปฐมพยำบำล และอปุกรณ์ช่วยชีวิตที่จ ำเป็นตำมควำมเหมำะ 
    สม หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง และต้องจดักำรให้มีเพิม่เตมิเพยีงพออยูเ่สมอ ตลอดระยะ 
    เวลำก่อสร้ำง 
 
8. การประกันภยั 
    ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัให้มีกำรประกนัภยัส ำหรับควำมเสยีหำยตอ่บคุคลทกุคนท่ีเก่ียวข้อง และไมเ่ก่ียวข้องโดย 
    ตรงกบักำรก่อสร้ำงนีต้ำมกฎหมำย และประกนัภยัส ำหรับควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิในบริเวณกอ่สร้ำงและ 
    ข้ำงเคียง รวมควำมเสยีหำยทีเ่กิดจำกภยัธรรมชำติ และอบุตัิเหตอุื่นๆ ตำมระบใุนสญัญำ หรือตำมกฎหมำย 
    ตำมมลูคำ่ของงำนก่อสร้ำง และตำมระยะเวลำก่อสร้ำงตำมสญัญำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคมุ 
    งำนและผู้วำ่จ้ำงก่อน 
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9. การรายงานอุบตัิเหตุ 
   เมื่อมีอบุตัิเหตใุดๆเกิดขึน้ในบริเวณก่อสร้ำง ไมว่ำ่เหตนุัน้ๆ จะมผีลกระทบตอ่งำนก่อสร้ำงหรือไมก็่ตำม ให้ตวั 
   แทนผู้วำ่จ้ำงรีบรำยงำนเหตทุี่เกิดนัน้ๆ ให้ผู้ควบคมุงำนทรำบในทนัที แล้วท ำรำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
   ระบรุำยละเอียดเหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้ กำรแก้ไขเหตกุำรณ์นัน้ๆ และกำรปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดขึน้อกี 
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มาตรฐานอ้างอิง 
Reference Standards 

 
1. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 
    มำตรฐำนทัว่ไปท่ีระบใุนแบบก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง       เพื่อใช้อ้ำงอิงหรือเปรียบเทียบ 
    คณุภำพ หรือทดสอบวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้ำง ตลอดจนกรรมวิธีกำรปฏิบตัิ วิธีกำรติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ส ำหรับงำน 
    ก่อสร้ำงนี ้หำกไมไ่ด้ระบไุว้ในแบบก่อสร้ำงหรือรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง ให้ถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนซึง่มี 
    ช่ือเรียกยอ่และของสถำบนัดงัตอ่ไปนี ้
    1.1 มอก. ส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม 
    1.2 วสท. วิศวกรรมสถำนแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
    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) 
    ในกรณีที่ต้องทดสอบคณุภำพวสัด ุอปุกรณ์ ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงให้ทดสอบในสถำบนัดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (CU) 
    2.2 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (KU) 
    2.3 สถำบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT) 
    2.4 กรมวิทยำศำสตร์ กระทรวงอตุสำหกรรม 
    2.5 มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ (KMUTT) 
    2.6 สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั (KMITL) 
    2.7 สถำบนัอื่นๆ ที่อนมุตัิโดยผู้วำ่จ้ำงและผู้ออกแบบ 
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การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 

 
1. เอกสารสัญญา 
    สญัญำ แบบก่อสร้ำง รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง และเอกสำรแนบสญัญำทัง้หมด ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำ 
    ส ำเนำจำกคูส่ญัญำต้นฉบบั เก็บรักษำไว้ในสถำนท่ีก่อสร้ำงอยำ่งละ 1 ชดุ   โดยให้อยูใ่นสภำพที่ดีสำมำรถ 
    ตรวจสอบได้ตลอดเวลำ และท ำส ำเนำคูส่ญัญำดงักลำ่วให้ผู้ควบคมุงำนไว้ใช้งำนอกีอยำ่งละ 1 ชดุ 
 
2. ความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร่อง 
   2.1 หากมีส่วนหน่ึงส่วนใดของแบบและรายการประกอบแบบมีความคลาดเคล่ือนหรือขาดตกบกพร่อง ผูร้บั 

        จา้งจะตอ้งรีบแจง้แก่ผูค้วบคุมงาน เพื่อพิจารณาแกไ้ขในทนัทีท่ีพบ โดยใหถื้อค าวินิจฉยัของผูอ้อกแบบ 

        เป็นขอ้ยุติ 

   2.2 หากพบส่วนใดท่ีระบุไวใ้นแบบ แต่มิไดร้ะบุไวใ้นรายการประกอบแบบ หรือระบุไวใ้นรายการประกอบ 

        แบบ แต่มิไดร้ะบุไวใ้นแบบ ใหถื้อวา่ไดร้ะบุไวท้ั้งสองท่ี หากมิไดร้ะบุไวท้ั้งสองท่ี แต่เพื่อความมัน่คงแขง็ 

        แรง หรือให้ถกูต้องตำมมำตรฐำนและตำมหลกัวิชำชำ่งทีด่ี ผู้ รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉยั 
        ของผู้ออกแบบ โดยไมค่ิดคำ่ใช้จ่ำยและระยะเวลำเพิ่มเติม 
 
3. การวางผัง แนว ระยะและระดับต่างๆ 
    3.1 ระยะส ำหรับกำรก่อสร้ำงให้ถือตวัเลขที่ระบไุว้ในแบบกอ่สร้ำงเป็นส ำคญั กำรใช้ระยะที่วดัจำกแบบโดย 
         ตรง อำจเกิดควำมผิดพลำดได้ หำกมีข้อสงสยัในเร่ืองระยะให้สอบถำมผู้ควบคมุงำน      เพื่อพิจำรณำ 
         อนมุตัิก่อนท่ีจะด ำเนินกำรในสว่นนัน้ๆ 
    3.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบหลกัเขตที่ดินให้ถกูต้องตำมโฉนดที่ดิน ก่อนจะท ำกำรวำงผงั 
         อำคำร วำงแนวเสำ วำงระดบั ขนำดและระยะตำ่งๆ ให้ถกูต้องตำมแบบก่อสร้ำง     โดยจดัหำเคร่ืองมือ 
         อปุกรณ์ที่ทนัสมยั และแรงงำนท่ีมคีวำมสำมำรถในกำรวำงผงัและระดบั รวมถงึกำรดแูลรักษำหมดุอ้ำง 
         อิงตำ่งๆ ให้อยูใ่นสภำพดีและถกูต้องตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
 
4. การจัดท าแบบขยาย 
    4.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบงำนก่อสร้ำงกบัแบบ  และรำยกำรประกอบแบบในทกุขัน้ตอนอยำ่งละเอียด 
         หำกไมช่ดัเจน ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำแบบขยำย หรือแบบรำยละเอียด หรือ Shop drawing ในสว่นนัน้ 
         เสนอตอ่ผู้ควบคมุงำนเพื่อพิจำรณำอนมุตัิก่อนท ำกำรก่อสร้ำง 
   4.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำรำยกำรและแผนงำนจดัสง่ Shop drawing เพื่อขออนมุตัิ โดยจะต้องมรีะยะเวลำ 
        ลว่งหน้ำเพียงพอตอ่กำรพิจำรณำ ควรทยอยสง่ Shop drawing ตำมล ำดบัขัน้ตอนของงำนก่อสร้ำง กำร 
        ที่ผู้ รับจ้ำงจดัท ำ Shop drawing ลำ่ช้ำ หรือมีระยะเวลำตรวจสอบไมเ่พียงพอ จะถือเป็นสำเหตใุนกำรขอ 
        ขยำยระยะเวลำไมไ่ด้ 
  4.3 กำรท่ีผู้ควบคมุงำนได้อนมุตัิ Shop drawing ให้ผู้ รับจ้ำงแล้ว มิได้หมำยควำมวำ่ ผู้ รับจ้ำงได้จะรับกำรยก 
       เว้นควำมรับผิดชอบในกำรกอ่สร้ำงสว่นนัน้ๆ   ผู้ รับจ้ำงยงัคงต้องรับผิดชอบกำรแก้ไขให้ถกูต้อง ในกรณีที ่
       ตรวจพบวำ่งำนก่อสร้ำงสว่นนัน้ไมถ่กูต้องตำมสญัญำในภำยหลงั โดยไมค่ิดคำ่ใช้จำ่ยและระยะเวลำเพิ่มเติม 
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       5. แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน 
    5.1 แผนกำรปฏิบตัิงำน 
         ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำแผนกำรปฏิบตัิงำนในรูป Bar chart และตำรำงด ำเนินงำน       (Work schedule) 
         แสดงระยะเวลำและล ำดบักำรด ำเนินงำนแตล่ะประเภท ขณะเดียวกนัต้องแสดงแผนกำรปฏิบตัิงำนร่วม 
         กบัผู้ รับจ้ำงช่วงและผู้ รับจ้ำงอื่นท่ีผู้วำ่จ้ำงจดัหำ อยำ่งน้อยจะต้องมีแผนงำนดงัตอ่ไปนี ้
         5.1.1 แผนก ำหนดวนัเร่ิมงำนและวนัสิน้สดุงำนแตล่ะสว่นของงำนก่อสร้ำงโดยละเอียด เป็นรำยสปัดำห์ 
                รำยเดือน และแผนงำนหลกั (Master schedule) 
         5.1.2 แผนก ำหนดวนัจดัสง่ Shop drawing และแผนก ำหนดกำรจดัสง่วสัดอุปุกรณ์เพื่อขออนมุตัิ 
         5.1.3 แผนก ำหนดวนัสัง่ซือ้ และวนัสง่เข้ำสถำนท่ีก่อสร้ำงของวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดทีต้่องใช้ในกำรก่อสร้ำง 
                 ทัง้ของผู้ รับจ้ำง ผู้ รับจ้ำงช่วง และผู้ รับจ้ำงอื่น 
         5.1.4 แผนก ำหนดจ ำนวนของพนกังำน ชำ่งแตล่ะประเภท คนงำนของผู้ รับจ้ำง ผู้ รับจ้ำงชว่ง และผู้ รับจ้ำง 
                 อื่น 
    5.2 กำรรวบรวมข้อมลูเพื่อวำงแผนกำรปฏิบตัิงำน 
         ในกำรจดัท ำแผนกำรปฏิบตัิงำน ให้ผู้ รับจ้ำงเป็นผู้รวบรวมข้อมลูที่จ ำเป็นตำ่งๆ จำกผู้ รับจ้ำงช่วงและผู้ รับ 
         จ้ำงอื่น   เพื่อวำงแผนงำนและประสำนงำนกนัให้รัดกมุที่สดุ       ผู้ควบคมุงำนอำจออกค ำสัง่ให้ผู้ รับจ้ำง 
         เปลีย่นแปลงแผนกำรปฏิบตัิงำนบำงสว่น เพือ่ให้เหมำะสมและมีประสทิธิภำพได้ 
    5.3 กำรยื่นขออนมุตัิแผนงำนหลกั 
          กำรจดัท ำแผนงำนหลกัจะต้องยื่นขออนมุตัิตอ่ผู้ควบคมุงำนภำยใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีเซ็นสญัญำ พร้อม 
          ทัง้ชีแ้จงรำยละเอยีด ทัง้นีผู้้ รับจ้ำงหรือตวัแทนที่ได้รับกำรแตง่ตัง้    จะต้องเซ็นช่ือรับรองแผนงำนหลกันี ้
          และกำรท่ีผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิแผนงำนหลกั หรือออกค ำสัง่เพิ่มเติม มิได้หมำยควำมวำ่ผู้ รับจ้ำง 
          ได้รับกำรยกเว้นควำมรับผิดชอบในแผนงำนหลกัดงักลำ่ว 
    5.4 กำรบนัทกึกำรท ำงำนจริงเทียบกบัแผนกำรปฏิบตังิำน 
          ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำแผนกำรปฏิบตัิงำนแสดงให้ทกุฝ่ำยเห็นชดัเจนในหนว่ยงำนก่อสร้ำง และผู้ รับจ้ำงจะ 
          ต้องบนัทกึกำรท ำงำนท่ีเป็นจริงเปรียบเทียบกบัแผนกำรปฏิบตัิงำนท่ีวำงไว้     เพื่อควำมสะดวกในกำร 
          ตรวจสอบขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนได้ถกูต้องหรือใกล้เคียง โดยต้องจดัท ำ 
          ทกุสปัดำห์ ตัง้แตเ่ร่ิมต้นงำนจนงำนแล้วเสร็จสมบรูณ์ 
    5.5 ควำมรับผิดชอบ 
         ถ้ำงำนบำงสว่นท่ีผู้ รับจ้ำงปฏิบตัิอยู่ มีสว่นเก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิงำนของผู้ รับจ้ำงช่วงและผู้ รับจ้ำงอื่น ผู้ 
         รับจ้ำงจะต้องจดัเตรียมงำนให้สมัพนัธ์กนั    ติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้ รับจ้ำงช่วง   และผู้ รับจ้ำงอื่น 
         อยำ่งสม ่ำเสมอ ในกรณีที่ผู้ รับจ้ำงพบวำ่กำรก่อสร้ำงไมเ่ป็นไปตำมแผนกำรปฏิบตัิงำน    จะต้องแจ้งให้ผู้ 
         ควบคมุงำนทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในทนัที หำกผู้ รับจ้ำงไมส่นใจติดตำม    ผู้ รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ รับ 
         ผิดชอบแก้ไขควำมเสยีหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึน้     เว้นแตง่ำนท่ีเสยีหำยนัน้เป็นหน้ำที่โดยตรงของผู้ รับจ้ำง 
         อื่นท่ีผู้วำ่จ้ำงจดัหำ 
   5.6 กำรปรับปรุงแผนกำรปฏิบตัิงำน 
         หำกผู้ควบคมุงำนเห็นวำ่จะต้องปรับปรุงแผนกำรปฏิบตัิงำน   เพื่อให้เหมำะสมและมีประสทิธิภำพในกำร 



บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั หน้ำ 12 
 

       ปฏิบตัิงำน ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำแผนกำรปฏิบตัิงำนใหม่ สง่ให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิทนัที 
 5.7 กำรรำยงำน 
       เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตังิำนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำง ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่เอกสำร 
       เพื่อเป็นหลกัฐำนแสดงกำรปฏิบตัิงำนของผู้ รับจ้ำง สง่ให้ผู้ควบคมุงำนตรวจสอบ ดงันี ้
       5.7.1 บญัชีแสดงแรงงำน เคร่ืองมือ      เคร่ืองจกัร ส ำหรับกำรก่อสร้ำงในแตล่ะวนั แยกเป็นงำนแตล่ะ 
                ประเภท 
       5.7.2 ส ำเนำใบสง่ของทัง้หมดที่เข้ำมำยงัหนว่ยงำนในแตล่ะวนั ระบปุริมำณ ชนิด ประเภท ผู้ผลติ ผู้  
                จ ำหนำ่ย ผู้สง่ และผู้ รับ ฯลฯ 
       5.7.3 แผนกำรปฏิบตัิงำนทกุเดือน และกำรท ำงำนจริงเทยีบกบัแผนกำรปฏิบตัิงำนทกุสปัดำห์ 
       5.7.4 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำและอปุสรรคของงำนก่อสร้ำงทกุสปัดำห์ 
       5.7.5 รูปถ่ำยงำนก่อสร้ำง แสดงให้เห็นผลงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงทกุสว่นของอำคำรทกุ 15 
                วนั 
       5.7.6 อื่นๆ ที่ผู้วำ่จ้ำง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคมุงำนร้องขอ 
 
6. การประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอื่นที่ ผู้ว่าจ้างจัดหา 
    6.1 กำรให้สิง่อ ำนวยควำมสะดวก 
          ผู้ รับจ้ำงต้องคิดเผ่ือไว้แล้วในกำรจดัสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ ในกำรท ำงำนของผู้ รับจ้ำงช่วง และผู้ 
          รับจ้ำงอื่น เพื่อให้งำนก่อสร้ำงนีแ้ล้วเสร็จสมบรูณ์      ผู้ รับจ้ำงต้องอนญุำตให้ใช้สิง่อ ำนวยควำมสะดวก 
          ตำ่งๆ เช่น นัง่ร้ำน บนัได รอกสง่ของ ลฟิต์ขนสง่ เครน ฯลฯ โดยต้องวำงแผนและประสำนงำนไมใ่ห้เกิด 
          กำรติดขดัในกำรใช้งำนดงักลำ่ว โดยคิดคำ่ใช้จำ่ยตำมควำมเหมำะสมและยตุิธรรม 
    6.2 กำรติดตอ่ประสำนงำนก่อสร้ำง 
          ผู้ รับจ้ำงต้องตรวจสอบให้แนใ่จวำ่ งำนก่อสร้ำงของผู้ รับจ้ำงช่วงและผู้ รับจ้ำงรำยอื่นไมเ่ป็นเหตทุ ำให้แผน 
          กำรปฏิบตัิงำนลำ่ช้ำ ผู้ รับจ้ำงต้องรับผิดชอบและจดัให้มกีำรประสำนงำนและประชมุระหวำ่งผู้ รับจ้ำงกบั 
          ผู้ รับจ้ำงช่วงและผู้ รับจ้ำงอื่น โดยจดัให้มีแผนงำนแสดงขัน้ตอนกำรท ำงำนโดยละเอยีดของงำนทกุระบบ 
          ให้สอดคล้องกนัและเป็นไปด้วยดีทกุระบบ เพื่อให้งำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จสมบรูณ์   สำมำรถใช้งำนได้ทนั 
          ทีตำมสญัญำ 
    6.3 กำรประชมุระหวำ่งกำรกอ่สร้ำง (Site meeting) 
          6.3.1 กำรประชมุที่ผู้ควบคมุงำนได้จดัให้มีขึน้เป็นประจ ำในระหวำ่งกำรก่อสร้ำง ผู้ รับจ้ำงต้องให้ตวัแทน 
                   ผู้ รับจ้ำงหรือผู้จดักำรโครงกำรของผู้ รับจ้ำงร่วมประชมุด้วยทกุครัง้         พร้อมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องฝ่ำย 
                   ตำ่งๆ กำรประชมุดงักลำ่วผู้จดักำรโครงกำรฝ่ำยผู้ควบคมุงำนจะเป็นประธำนในท่ีประชมุ     และ 
                   ฝ่ำยผู้ควบคมุงำนเป็นผู้บนัทกึกำรประชมุ ผู้ รับจ้ำงต้องปฏิบตัิตำมข้อตกลงที่มีขึน้ในระหวำ่งกำร 
                   ประชมุนัน้ ตำมที่มใีนบนัทกึกำรประชมุ      ซึง่จะเสนอให้ผู้ รับจ้ำงรับรองในกำรประชมุครัง้ถดัไป 
                   โดยผู้ รับจ้ำงอำจขอให้ผู้ควบคมุงำนแก้ไขบนัทกึกำรประชมุดงักลำ่วข้ำงต้นได้ และให้มีกำรบนัทกึ 
                   ข้อโต้แย้งดงักลำ่วไว้ในบนัทกึกำรประชมุด้วย 
          6.3.2 ให้มีกำรประชมุในระหวำ่งกำรก่อสร้ำงสปัดำห์ละหนึง่ครัง้ทกุสปัดำห์ ผู้ควบคมุงำนอำจเรียก 
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                   ประชมุเพิ่ม หรือเลือ่นกำรประชมุได้ตำมสถำนกำรณ์ และควำมจ ำเป็น 
 
     7. ตัวอย่างงานตกแต่งและการเตรียมผิวเพื่องานตกแต่งภายหลัง 
          7.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำตวัอยำ่งที่แสดงให้เห็นควำมสวยงำมทำงด้ำนสถำปัตยกรรม  ไมว่ำ่จะเป็นแผงตวั 
                อยำ่ง หรือห้องตวัอยำ่ง ตำมค ำสัง่ของผู้ควบคมุงำนหรือผู้ออกแบบ เพื่อแสดงให้เห็นสหีรือลวดลำยของ 
                วสัดทุี่จะใช้ตดิตัง้จริง เช่น พืน้ปกูระเบือ้ง หิน ไม้ ผนงัฉำบปนูเรียบทำสี บกุระเบือ้ง บ ุWallpaper ฝำ้ยิบ 
                ซัม่ ไม้ระแนง สวิทซ์ ปลัก๊ ดวงโคม เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นฝีมือกำรติดตัง้วสัดดุงักลำ่ว  เป็นกำรอนมุตัิ 
                ตวัอยำ่ง ควำมสวยงำมทำงด้ำนสถำปัตยกรรม ที่จะใช้เป็นมำตรฐำนในกำรตรวจรับงำนที่ก่อสร้ำงจริง 
                ตอ่ไป 
          7.2 ในกรณีที่มีกำรก ำหนดพืน้ท่ีบำงสว่นให้เตรียมผิวไว้ส ำหรับงำนตกแตง่ภำยหลงั เช่น ผิวพืน้ ผู้ รับจ้ำงจะ 
                ต้องลดระดบัและท ำกำรเตรียมผิวพืน้ไว้ให้ถกูต้องพอดกีบัวสัดทุี่จะน ำมำตกแตง่ผิวภำยหลงักำรเตรียม 
                ผิวจะต้องท ำด้วยควำมประณีตและต้องใช้ชำ่งที่มีฝีมือดี ในกรณีที่ผู้ออกแบบลงควำมเห็นวำ่กำรเตรียม 
                ผิวที่ผู้ รับจ้ำงท ำไว้ไมถ่กูต้อง และสัง่ให้ผู้ รับจ้ำงแก้ไข ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำให้ใหมจ่นถกูต้อง โดยจะเรียก 
                ร้องคำ่เสยีหำยและขอขยำยระยะเวลำไมไ่ด้ ผู้ รับจ้ำงจะต้องเตรียมผิวเพื่อตกแตง่ให้ถกูต้องทัง้ต ำแหนง่ 
                และระดบั ตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ วสัดตุกแตง่ใดที่ไมไ่ด้ก ำหนดไว้ชดัเจนในแบบก่อสร้ำง ผู้ รับ 
                จ้ำงจะต้องแจ้งตอ่ผู้ควบคมุงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อขอทรำบรำยละเอียดกำรติดตัง้ ขนำด  ชนิด 
                และสขีองวสัดตุกแตง่ดงักลำ่วจำกผู้ออกแบบ โดยถือวำ่เป็นหน้ำที่ท่ีผู้ รับจ้ำงจะต้องวำงแผนและ 
                 ประสำนงำนกำรเตรียมผิวให้พอดีกบักำรตดิตัง้วสัดตุกแตง่ในภำยหลงั 
 
8. ตัวแทนของผู้รับจ้าง ช่างฝีมือ และความรับผิดชอบ 
    8.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องแตง่ตัง้ตวัแทนของผู้ รับจ้ำงหรือผู้จดักำรโครงกำรฝ่ำยผู้ รับจ้ำง        ที่มีควำมสำมำรถ ม ี
         ประสบกำรณ์ และเหมำะสมกบังำนก่อสร้ำงนี ้     เป็นผู้มีอ ำนำจเต็มประจ ำอยูใ่นสถำนท่ีก่อสร้ำงตลอด 
         เวลำ ค ำสัง่ใดที่ผู้ควบคมุงำนได้สัง่แกต่วัแทนของผู้ รับจ้ำง ซึง่เป็นไปตำมสญัญำ ให้ถือเสมือนวำ่ได้สัง่แก่ 
         ผู้ รับจ้ำงโดยตรง ผู้วำ่จ้ำงสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นตวัแทนของผู้ รับจ้ำงได้ หำกเห็นวำ่ไมเ่หมำะสม 
   8.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำสถำปนิก วิศวกร ที่มีประสบกำรณ์ และช่ำงฝีมือทกุประเภทมำปฏิบตังิำนก่อสร้ำง 
        นี ้ผู้ควบคมุงำนอำจออกค ำสัง่ให้ผู้ รับจ้ำงเปลีย่นตวัผู้หนึง่ผู้ใดได้   หำกผู้นัน้ประพฤติผิดมชิอบ หรือไมม่ี 
        ควำมสำมำรถ หรือไมเ่หมำะสม      โดยผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำผู้ที่เหมำะสมเข้ำปฏิบตัิงำนแทนโดยทนัที 
  8.3 ให้ถือวำ่ผู้ รับจ้ำงเป็นผู้มคีวำมสำมำรถ  มีฝีมือ       และมีควำมช ำนำญในงำนก่อสร้ำงนี ้โดยมีสถำปนิก 
        วิศวกร ควบคมุดแูลอยำ่งใกล้ชิดทกุขัน้ตอนของกำรปฏิบตัิงำน กำรท่ีผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิวสัด ุ
        อปุกรณ์หรืองำนก่อสร้ำงใดๆ ไปแล้ว มิได้หมำยควำมวำ่ผู้ รับจ้ำงจะพ้นควำมรับผิดชอบ หำกมีกำรตรวจ 
        พบควำมผิดพลำดของงำนก่อสร้ำงในภำยหลงั ผู้ รับจ้ำงจะต้องแก้ไขให้ถกูต้องสมบรูณ์ตำมสญัญำ โดย 
        จะเรียกร้องคำ่เสยีหำยและขอขยำยระยะเวลำไมไ่ด้ 
  8.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องแตง่ตัง้สถำปนิก และ/หรือ วิศวกร เพื่อลงช่ือเป็นผู้ควบคมุงำนตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำร 
       ควบคมุอำคำร ในเอกสำรประกอบกำรขออนญุำตกอ่สร้ำงอำคำร ส ำหรับงำนก่อสร้ำงนี ้
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9. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการตรวจงานก่อสร้าง 
    ผู้วำ่จ้ำงหรือตวัแทนผู้วำ่จ้ำง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคมุงำน มีสทิธิเข้ำไปตรวจงำนก่อสร้ำงได้ตลอดเวลำ และ 
    ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง โดยผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสิง่อ ำนวยควำมสะดวกชัว่ครำวให้ เช่น บนัได ทำงเดิน ไฟฟำ้ 
    สอ่งสวำ่ง และอื่นๆ ให้แข็งแรงและปลอดภยั หรือตำมค ำสัง่ของผู้ควบคมุงำน 
 
10. การสั่งหยุดงาน 
      กำรก่อสร้ำงสว่นใดที่ผิดจำกรูปแบบหรือไมไ่ด้คณุภำพงำนท่ีดี หรือไมถ่กูต้องตำมมำตรฐำนและวิชำชำ่งที่ดี ผู้ 
      ควบคมุงำนมีสทิธิสัง่หยดุงำนบำงสว่นหรือทัง้หมดได้ จนกวำ่ผู้ รับจ้ำงจะด ำเนินกำรแก้ไขงำนสว่นนัน้ให้เรียบ 
      ร้อยตำมควำมเห็นชอบของผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้องคำ่เสยีหำยและขอขยำยระยะเวลำไมไ่ด้ 
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สิ่งอ านวยความสะดวกชั่วคราว 
Temporary Facilities and Controls 

 
1. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
    1.1 โรงเก็บวสัดอุปุกรณ์ 
         ผู้ รับจ้ำงจะต้องสร้ำงโรงเก็บวสัดอุปุกรณ์ เพื่อเก็บและปอ้งกนัควำมเสยีหำยของวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดที่ 
         น ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำง โดยมีขนำดตำมควำมเหมำะสมและเพียงพอกบัควำมต้องกำร ทัง้นีห้้ำมผู้ รับ 
         จ้ำงน ำวสัดอุปุกรณ์ที่ไมไ่ด้ใช้ในงำนก่อสร้ำงนีม้ำเก็บไว้ในโรงเก็บดงักลำ่ว 
    1.2 ส ำนกังำนชัว่ครำว 
         ผู้ รับจ้ำงจะต้องสร้ำงส ำนกังำนชัว่ครำวส ำหรับเป็นท่ีท ำงำนของผู้ รับจ้ำงและตวัแทนผู้วำ่จ้ำง และ/หรือ ผู้  
         ควบคมุงำน ประกอบด้วย ส ำนกังำน,   ห้องประชมุ,   ห้องเก็บวสัดตุวัอยำ่ง,   ห้องน ำ้,   ห้องส้วม  และ 
         อปุกรณ์ส ำนกังำนท่ีจ ำเป็น เช่น โต๊ะท ำงำน, เก้ำอี,้ โต๊ะวำงแบบ, ตู้ เอกสำร, เคร่ืองโทรศพัท์และโทรสำร 
         เป็นต้น 
   1.3 บ้ำนพกัคนงำน 
        ผู้ รับจ้ำงจะต้องสร้ำงบ้ำนพกัคนงำน ห้องน ำ้ ห้องส้วม และสิง่สำธำรณปูโภคที่จ ำเป็น โดยมีกำรดแูลให้ 
        อยูใ่นสภำพท่ีปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ มีกำรขจดัขยะมลูฝอยเป็นประจ ำ ห้ำมผู้ รับจ้ำงหรือลกูจ้ำงปลกู 
        สร้ำงร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรภำยในท่ีดินของผู้วำ่จ้ำงเป็นอนัขำด นอกจำกจะได้รับอนมุตัจิำกผู้วำ่จ้ำง หำก 
        สถำนท่ีสร้ำงบ้ำนพกัคนงำนไมเ่พียงพอ หรือผู้วำ่จ้ำงไมอ่นมุตัิให้สร้ำง ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำทีอ่ื่นเอง 
 1.4 ห้องประชมุ 
       ผู้ รับจ้ำงต้องจดัสร้ำงห้องประชมุในส ำนกังำนชัว่ครำว ขนำดที่เพียงพอส ำหรับเป็นท่ีประชมุในหนว่ยงำน 
       ก่อสร้ำง ประกอบด้วย โต๊ะ เก้ำอี ้กระดำนพร้อมอปุกรณ์เคร่ืองเขียน และสิง่จ ำเป็นตำ่งๆ ตำมควำม 
       เหมำะสม 
  1.5 ปำ้ยช่ือโครงกำร 
        ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำปำ้ยช่ือโครงกำรขนำดไมเ่ลก็กวำ่ 1.20x2.40 เมตร หรือตำมที่ผู้ควบคมุงำนระบ ุ
        หน้ำบริเวณที่ก่อสร้ำง พร้อมไฟสอ่งปำ้ยที่เหมำะสม โดยมีข้อควำมให้ถกูต้องครบถ้วนตำมข้อก ำหนด 
        ของกฎหมำย ปำ้ยดงักลำ่วจะต้องมัน่คงแข็งแรงตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
  1.6 แบบรำยละเอียดและผงัแสดงสิง่ปลกูสร้ำงชัว่ครำว 
        ผู้ รับจ้ำงต้องจดัท ำแบบผงัแสดงกำรจดัวำงต ำแหนง่สิง่ปลกูสร้ำงชัว่ครำว    ให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำเพื่อ 
        เสนอผู้วำ่จ้ำงอนมุตัิก่อน และต้องเร่ิมก่อสร้ำงสิง่ปลกูสร้ำงชัว่ครำวทนัทีที่ได้รับกำรอนมุตัิ ในกรณีที่ต้อง 
        มีถนนชัว่ครำวควรจดัวำงต ำแหนง่ให้ตรงกบัถนนที่จะก่อสร้ำงจริงตำมแบบก่อสร้ำง และจะต้องจดัล ำดบั 
        ต ำแหนง่สิง่ปลกูสร้ำงชัว่ครำวให้สมัพนัธ์กบังำนก่อสร้ำงรวมทัง้จดัระบบกำรจรำจรทัง้ภำยในและภำยนอก 
        ให้มีประสทิธิภำพ ไมก่่อให้เกิดกำรกีดขวำงตอ่งำนก่อสร้ำงและกำรจรำจรสว่นรวมภำยนอกบริเวณก่อสร้ำง 
  1.7 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ประกอบงำนก่อสร้ำง 
       ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำและตดิตัง้นัง่ร้ำนท่ีแขง็แรง มัน่คง   ถกูต้องตำมข้อก ำหนดนัง่ร้ำนส ำหรับงำนก่อสร้ำง 
       อำคำร ติดตัง้ลฟิต์สง่ของหรืออปุกรณ์เคร่ืองยกตำ่งๆ หรือ  TOWER CRANE  ถกูต้องตำมมำตรฐำนควำม 
       ปลอดภยัของวิศวกรรมสถำนแหง่ประเทศไทย และตำมกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง กำรตดิตัง้ เคลือ่นย้ำย รือ้ถอน 
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       จะต้องได้รับกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อน 
  1.8 กำรดแูลรักษำ 
       ผู้ รับจ้ำงต้องจดัให้มีคนงำนประจ ำ เพื่อดแูลควำมสะอำดส ำหรับสิง่ปลกูสร้ำงชัว่ครำว        มีช่ำงประจ ำ 
       ส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำและซอ่มแซมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ให้อยูใ่นสภำพปลอดภยัและใช้งำนได้ดี ตลอด 
       ระยะเวลำก่อสร้ำง 
  1.9 คำ่ใช้จำ่ย 
       คำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่กิดขึน้จำกกำรจดัให้มีสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ กำรขออนญุำต กำรดแูลรักษำ 
       ควำมสะอำดและซอ่มบ ำรุงระบบสำธำรณปูโภคตำ่งๆ รวมถงึกำรรือ้ถอนและท ำควำมสะอำดเมื่องำนก่อ 
       สร้ำงแล้วเสร็จ เป็นคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับจ้ำงทัง้สิน้ 
 
2. รัว้ชั่วคราวและยามรักษาการ 
    ผู้ รับจ้ำงต้องจดัให้มีรัว้ชัว่ครำวรอบบริเวณก่อสร้ำง ตำมแนวเขตที่ดินที่ระบใุนแบบ   และต้องตรวจสอบให้ถกู 
    ต้องตำมหลกัหมดุที่ระบไุว้ในโฉนด โดยท ำด้วยโครงไม้หรือเหลก็และบดุ้วยแผน่สงักะสสีเีขียว   หรือแผน่เหลก็ 
    เคลอืบส ีสงูไมต่ ่ำกวำ่ 2.40 เมตร จำกพืน้ดิน มีควำมมัน่คงแข็งแรง มีประตปิูด-เปิด   มีปอ้มยำมและยำมคอย 
    ควบคมุกำรเข้ำออกตลอดเวลำทัง้กลำงวนัและกลำงคืน สว่นท่ีติดกบัท่ีสำธำรณะและอำคำรข้ำงเคยีง จะต้องม ี
    กำรปอ้งกนัวสัดตุกลงมำเป็นอนัตรำยตอ่ชีวติ หรือสร้ำงควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิที่อยูข้่ำงเคียง ถือเป็นหน้ำที ่
    ที่ผู้ รับจ้ำงจะต้องปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด   และผู้ รับจ้ำงต้องรักษำซอ่มแซมให้ดีอยูเ่สมอตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
    ผู้ รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกคำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัท ำ ตดิตัง้ กำรขออนญุำต คำ่ธรรมเนยีม คำ่บ ำรุงรักษำ คำ่รือ้ถอน 
    รวมถึงคำ่ยำมรักษำกำร 
 
3. ถนน ที่จอดรถ และทางเดนิชั่วคราว 
    3.1 ถนนและที่จอดรถชัว่ครำว 
         ในระหวำ่งกำรก่อสร้ำงผู้ รับจ้ำงต้องจดัให้มีทำงเข้ำออกบริเวณที่ก่อสร้ำงและที่จอดรถชัว่ครำว      โดยใช้ 
         แอสฟัลต์หรือคอนกรีตที่สำมำรถรับน ำ้หนกับรรทกุของรถขนสง่ได้       โดยไมก่่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่ 
         ระบบระบำยน ำ้หรือกีดขวำงทำงสญัจรและทำงน ำ้สำธำรณะ       ผู้ รับจ้ำงต้องดแูลรักษำทำงเข้ำออกดงั 
         กลำ่ว ให้อยูใ่นสภำพใช้งำนได้ดีตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง เมื่องำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ให้ปรับปรุงซอ่มแซม 
         ให้อยูใ่นสภำพดีดงัเดิม 
   3.2 ทำงเดินชัว่ครำว 
         ผู้ รับจ้ำงต้องจดัให้มีทำงเดนิและบนัไดชัว่ครำวในบริเวณก่อสร้ำงตำมควำมจ ำเป็น  และตำมขัน้ตอนของ 
        งำนก่อสร้ำง เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงบริเวณตำ่งๆ ของงำนก่อสร้ำงได้ทกุแหง่    มีสภำพท่ีแข็งแรง ปลอดภยั 
        และเมื่อหมดควำมจ ำเป็น ให้รือ้ถอนออกไป พร้อมทัง้ซอ่มแซมสว่นก่อสร้ำงที่เสยีหำยให้เรียบร้อย   โดย 
       เป็นคำ่ใช้จ่ำยของผู้ รับจ้ำงทัง้สิน้ 
 
4. การตัดทางเท้าและต่อเชื่อมท่อระบายน า้ 
    ในกรณีที่ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ตดัทำงเท้ำ ตอ่เช่ือมทอ่ระบำยน ำ้กบัทอ่ระบำยน ำ้สำธำรณะ 
    ผู้ รับจ้ำงต้องรับผิดชอบด ำเนินกำรขออนญุำตตอ่ทำงรำชกำรให้ถกูต้อง โดยเป็นคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับจ้ำงทัง้สิน้ 
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5. ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
    5.1 ระบบไฟฟำ้ชัว่ครำว 
          ผู้ รับจ้ำงต้องจดัให้มีระบบไฟฟำ้ชัว่ครำวเพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำง ตัง้แตเ่ร่ิมงำนจนงำนแล้วเสร็จ    โดยผู้ รับ 
          จ้ำงเป็นผู้ออกคำ่ใช้จ่ำยตัง้แตก่ำรขออนญุำตติดตัง้ระบบไฟฟำ้ชัว่ครำวจำกกำรไฟฟำ้ฯ รวมทัง้คำ่ใช้จ่ำย 
          อปุกรณ์ทัง้หลำย คำ่กระแสไฟฟำ้ คำ่บ ำรุงรักษำ คำ่รือ้ถอน รวมถึงสว่นท่ีเป็นงำนของผู้ รับจ้ำงช่วงและผู้  
          รับจ้ำงอื่นท่ีผู้วำ่จ้ำงจดัหำด้วย โดยผู้ รับจ้ำงช่วงและผู้ รับจ้ำงอื่นเป็นผู้จ่ำยเฉพำะคำ่ไฟฟำ้และคำ่อปุกรณ์ 
          ในสว่นท่ีตนใช้งำนเทำ่นัน้ 
    5.2 ควำมปลอดภยัจำกกำรใช้ไฟฟำ้ชัว่ครำว 
          ผู้ รับจ้ำงต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์และด ำเนินกำรติดตัง้ระบบไฟฟำ้ชัว่ครำวที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง ให้มีควำม 
          ปลอดภยัโดยทัง้มีระบบกำรปอ้งกนักำรลดัวงจรและกำรตดัตอนไฟฟำ้ได้เมื่อเกิดอบุตัเิหตุ   และเป็นไป 
          ตำมกฎข้อบงัคบัของกำรไฟฟำ้ฯ หรือตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
   5.3 ขนำดของกระแสไฟฟำ้ชัว่ครำว 
         ขนำดของกระแสไฟฟำ้ชัว่ครำวทีใ่ช้ในงำนก่อสร้ำง    ให้เป็นควำมรับผิดชอบของผู้ รับจ้ำงทีต้่องจดัให้มี 
         เพียงพอกบักำรใช้งำนดงักลำ่ว ตัง้แตเ่ร่ิมงำนจนงำนแล้วเสร็จ     รวมถึงกำรทดสอบระบบไฟฟำ้ทัง้หมด 
         ก่อนสง่มอบงำนงวดสดุท้ำย ผู้ควบคมุงำนอำจออกค ำสัง่ให้ผู้ รับจ้ำงแก้ไขเพิ่มเติมขนำดกระแสไฟฟำ้ชัว่ 
         ครำวให้เหมำะสมได้ โดยเป็นคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับจ้ำงทัง้สิน้ 
 
    6. น า้ประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
        ผู้ รับจ้ำงต้องจดัให้มีระบบน ำ้ประปำชัว่ครำว เพื่อใช้ในงำนกอ่สร้ำงตัง้แตเ่ร่ิมงำนจนงำนแล้วเสร็จ รวมถึง 
        กำรทดสอบระบบน ำ้ใช้และระบบสขุำภิบำลทัง้หมดก่อนสง่มอบงำนงวดสดุท้ำย   โดยผู้ รับจ้ำงเป็นผู้ออก 
        คำ่ใช้จำ่ยตัง้แตก่ำรขออนญุำตตดิตัง้ระบบน ำ้ประปำชั่วครำวจำกกำรประปำฯ     รวมทัง้คำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ  
        คำ่น ำ้ประปำ   คำ่บ ำรุงรักษำ    คำ่รือ้ถอน    รวมถงึสว่นท่ีเป็นงำนของผู้ รับจ้ำงช่วงและผู้ รับจ้ำงรำยอื่นที่ 
        ผู้วำ่จ้ำงจดัหำมำด้วย โดยผู้ รับจ้ำงช่วงและผู้ รับจ้ำงอื่นเป็นผู้จ่ำยเฉพำะคำ่น ำ้และอปุกรณ์ในสว่นท่ีตนใช้ 
        งำนเทำ่นัน้ 
 
    7. การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
        7.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องปฏิบตัติำม “ประกำศกรุงเทพมหำนคร เร่ือง ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรก่อสร้ำงอำคำร 
              และสำธำรณปูโภค” ลงวนัท่ี 23 กนัยำยน 2539 และกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง โดยไมก่่อให้เกิดควำมเดือด 
              ร้อนร ำคำญตอ่ผู้อยูอ่ำศยัข้ำงเคียง กรณีงำนก่อสร้ำงนอกเหนือจำกในกรุงเทพมหำนคร ให้ปฏิบตัิตำม 
              ประกำศกรุงเทพมหำนครฉบบัดงักลำ่วโดยอนโุลม 
        7.2 ผู้ รับจ้ำงต้องจดัท ำระบบบ ำบดัและระบำยน ำ้ทิง้ของห้องน ำ้ชัว่ครำวให้ถกูสขุลกัษณะและถกูต้องตำม 
              กฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงระบบระบำยน ำ้ทีเ่กิดจำกกำรก่อสร้ำงและจำกฝนตก โดยจะต้องไมใ่ห้มีน ำ้ 
              ขงัหรือสง่กลิน่เหม็นในบริเวณก่อสร้ำง และที่ข้ำงเคยีง 
        7.3 ผู้ รับจ้ำงต้องขนขยะมลูฝอย เศษวสัด ุสิง่ของเหลอืใช้ตำ่งๆ ที่ท ำควำมสกปรกหรือกีดขวำงกำรท ำงำน 
              ออกจำกบริเวณก่อสร้ำงอยำ่งสม ่ำเสมอทกุวนั โดยผู้ รับจ้ำงต้องปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด เพื่อควำมปลอด 
              ภยั ควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของอำคำรและบริเวณกอ่สร้ำง ตลอดระยะเวลำก่อ 
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              สร้ำง รวมถึงต้องท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อยทกุสว่นของอำคำรและทัว่บริเวณก่อสร้ำงกอ่นสง่มอบงำน 
              งวดสดุท้ำย 
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วัสดุและอุปกรณ์ 
Product Requirements 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุคณุภำพใน 
    กำรปฏิบตัิงำนท่ีดี มีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัและมีประสทิธิภำพ ส ำหรับกำรก่อสร้ำงงำนตำ่งๆ ตำมระบ ุ
    ในแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
 
2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
    2.1 วสัดอุปุกรณ์ที่ปรำกฏอยูใ่นแบบและรำยกำรประกอบแบบ หรือที่มิได้อยูใ่นแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
          ก็ดี แตเ่ป็นสว่นประกอบของกำรก่อสร้ำง เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรก่อสร้ำง และเพื่อให้เป็นไปตำมหลกั 
          วิชำชำ่งทีด่ี ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำมำเพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงนีท้ัง้สิน้ 
    2.2 วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในกำรกอ่สร้ำง ผู้ รับจ้ำงจะต้องได้รับอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อนกำรจดัซือ้ และจดัสง่ 
          เข้ำมำให้ทนักบักำรก่อสร้ำงตำมแผนปฏิบตัิงำน 
    2.3 ในกรณีวสัดอุปุกรณ์บำงอยำ่งซึง่ระบใุห้ใช้ของตำ่งประเทศ หรือต้องใช้ระยะเวลำในกำรผลติ ผู้ รับจ้ำงจะ 
         ต้องจดักำรสัง่ซือ้ลว่งหน้ำเพื่อให้ทนักำรใช้งำนตำมแผนปฏิบตัิงำน 
    2.4 ห้ำมผู้ รับจ้ำงน ำวสัดอุปุกรณ์ที่ไมไ่ด้รับกำรอนมุตัเิข้ำมำในสถำนท่ีก่อสร้ำง 
 
3. คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ 
    วสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงนีจ้ะต้องเป็นของใหมท่ี่ไมเ่คยผำ่นกำรใช้งำนมำก่อน  จะต้องมคีณุ 
    ภำพดี ไมม่ีรอยช ำรุด เสยีหำย และถกูต้องตรงตำมที่ระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ หรือตำมที่ได้รับ 
    อนมุตัิ 
 
4. การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ 
    4.1 ผู้ รับจ้ำงต้องจดัให้มีกำรตรวจสอบ และมีผลกำรตรวจสอบคณุภำพวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดทีจ่ะน ำมำใช้ใน 
         งำนก่อสร้ำง ก่อนที่จะออกจำกโรงงำนผู้ผลติ ผู้ รับจ้ำงต้องแสดงใบรับรองผลกำรตรวจสอบดงักลำ่วให้ผู้  
         ควบคมุงำนพิจำรณำ เพื่อแสดงวำ่วสัดอุปุกรณ์นัน้ๆ   ได้รับกำรตรวจสอบถกูต้องตำมมำตรฐำนท่ีดีแล้ว 
   4.2 ในกรณีที่มีข้อก ำหนดให้ทดสอบ ให้ผู้ รับจ้ำงน ำวสัดอุปุกรณ์นัน้ ไปทดสอบตำมสถำบนัท่ีก ำหนดไว้  ใน 
        กำรทดสอบผู้ รับจ้ำงต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงำนทรำบลว่งหน้ำ เพื่อจะได้อยูร่่วมในกำรทดสอบด้วย ในกรณี 
        ที่ผู้วำ่จ้ำงได้มีหนงัสอือนญุำตให้ตวัแทนของบริษัทผู้ทดสอบ      หรือผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์รำยใดเข้ำไปใน 
        บริเวณก่อสร้ำง เพื่อตรวจสอบหรือทดสอบในบริเวณก่อสร้ำง ผู้ รับจ้ำงต้องให้ควำมสะดวกกบัตวัแทนดงั 
 
5. การเสนอตวัอย่างวัสดุอุปกรณ์ 
    5.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องเสนอตวัอยำ่งวสัดอุปุกรณ์ทัง้หมดตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบพิจำรณำ 
         อนมุตัิ โดยผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำแผนงำนแสดงระยะเวลำจดัสง่ตวัอยำ่งวสัดอุปุกรณ์เพื่อกำรพิจำรณำ 
         อนมุตัิ โดยจะต้องมีระยะเวลำลว่งหน้ำเพยีงพอตอ่กำรพิจำรณำ ก่อนกำรสัง่ซือ้และตดิตัง้ตำมล ำดบัขัน้ 
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         ตอนในแผนปฏิบตัิงำน 
   5.2 วสัดอุปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อนกำรตดิตัง้     โดยเมื่อได้รับกำรอนมุตัิ 
        แล้ว ผู้ รับจ้ำงจะต้องสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์นัน้ทนัที เพื่อให้ทนักบัแผนงำนกำรติดตัง้ หำกผู้ รับจ้ำงด ำเนินกำร 
        ติดตัง้โดยมิได้รับกำรอนมุตัิ ผู้ รับจ้ำงจะต้องเปลีย่นให้ใหมท่นัทีตำมค ำสัง่ของผู้ควบคมุงำน โดยจะขอ 
        ขยำยระยะเวลำก่อสร้ำง หรือคิดรำคำเพิม่มิได้ วสัดอุปุกรณ์ที่ได้รับกำรอนมุตัิแล้ว ยงัไมพ้่นควำมรับผิด 
        ชอบของผู้ รับจ้ำง ในกรณีทีว่สัดอุปุกรณ์นัน้ไมไ่ด้คณุภำพ หรือกำรติดตัง้ไมเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ 
        ผลติหรือตำมหลกัวชิำช่ำงที่ดี 
  5.3 เมื่อมีกำรอนมุตัิวสัดอุปุกรณ์ใดๆ แล้ว ผู้ รับจ้ำงจะต้องด ำเนนิกำรจดัซือ้โดยไมช่กัช้ำ โดยถ้ำผู้วำ่จ้ำงขอด ู
       ใบสัง่ซือ้สนิค้ำ ผู้ รับจ้ำงจะต้องยินดใีห้ตรวจสอบตลอดเวลำ 
 
6. การขอเทียบเท่าวสัดุอุปกรณ์ 
   6.1 ผู้ออกแบบจะรับพิจำรณำกำรขอเทยีบเทำ่วสัดอุปุกรณ์ภำยใน 90 วนั หลงัจำกวนัท ำสญัญำจ้ำงเหมำก่อ 
        สร้ำง 
  6.2 ผู้ออกแบบสำมำรถยืนยนัให้ใช้วสัดอุปุกรณ์ตำมที่ระบไุว้        หำกผู้ รับจ้ำงไมม่เีหตผุลเพียงพอในกำรขอ 
       เทียบเทำ่ 
  6.3 กรณีที่มีกำรระบวุสัดอุปุกรณ์ 1 ยี่ห้อ หรือมำกกวำ่ และระบวุำ่เทยีบเทำ่ ผู้ควบคมุงำนสำมำรถยืนยนัให้ 
        ใช้วสัดอุปุกรณ์ตำมที่ระบไุว้ กำรพิจำรณำเทียบเทำ่วสัดอุปุกรณ์จะกระท ำตอ่เมื่อไมส่ำมำรถจดัหำวสัด ุ
        อปุกรณ์ตำมที่ระบไุว้ ทัง้นีจ้ะต้องไมใ่ช่เหตผุลที่เกิดจำกกำรท ำงำนลำ่ช้ำหรือกำรท ำงำนบกพร่องของผู้  
        รับจ้ำง เช่น กำรสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์ที่ได้รับอนมุตัิแล้วลำ่ช้ำ เป็นต้น 
  6.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องสง่รำยละเอยีดวสัดอุปุกรณ์ ผลกำรทดสอบ รำคำ กำรรับประกนัท่ีสำมำรถยืนยนัคณุ 
        ภำพมำตรฐำน และอื่นๆ ตำมที่ผู้ออกแบบต้องกำร เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ นอกจำกกำรใช้งำนแล้ว  
        ผู้ออกแบบจะพิจำรณำเร่ืองควำมสวยงำม ควำมแขง็แรง ควำมปลอดภยั เป็นหลกั ให้ถือค ำวนิิจฉยัของผู้ 
        ออกแบบเป็นข้อยตุิ ผู้ออกแบบสงวนสทิธ์ิท่ีจะพิจำรณำเทียบเทำ่วสัดอุปุกรณ์ท่ีเห็นวำ่ มคีณุภำพดีกวำ่ 
        และรำคำสงูกวำ่ที่ระบไุว้ได้ 
  6.5 ผู้ รับจ้ำงต้องรับผิดชอบเก่ียวกบัผลกระทบหรืองำนต้องเปลีย่นแปลงเนื่องจำกกำรเทียบเทำ่ 
  6.6 ผู้ รับจ้ำงไมส่ำมำรถเรียกร้องคำ่ใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ หรือเวลำที่สญูเสยีไป เนื่องจำกกำรเทยีบเทำ่ 
  6.7 ผู้ รับจ้ำงจะต้องเผ่ือระยะเวลำในกำรพิจำรณำกำรเทียบเทำ่ ที่ต้องออกแบบใหมห่รือต้องขออนญุำตสว่น 
       รำชกำรท่ีเก่ียวข้องใหมด้่วย โดยจะขอขยำยระยะเวลำมิได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั หน้ำ 21 
 

การส่งมอบงาน 
Closeout Procedures 

 
1. การส่งมอบงาน 
    1.1 กำรสง่มอบงำนแตล่ะงวด ให้เป็นไปตำมกำรแบง่งวดงำนและงวดเงิน ตำมที่ระบใุนสญัญำ 
          ผู้วำ่จ้ำงมีสทิธิที่จะไมจ่่ำยเงินงวดในเมื่อเห็นวำ่ 
          1.1.1 ปริมำณงำนและมลูคำ่งำนไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในงวดงำน หรือเง่ือนไขสญัญำ 
          1.1.2 คณุภำพของงำนและฝีมือกำรท ำงำน ไมไ่ด้ตำมมำตรฐำนหรือตำมหลกัวิชำช่ำงที่ดี 
     1.2 หลกัฐำนตำ่ง ๆ ที่ผู้ รับจ้ำงจะต้องแนบมำพร้อมกบักำรสง่มอบงำนแตล่ะงวด 
           1.2.1 หนงัสอืรับรองกำรตรวจสอบและอนมุตัิงวดงำนและงวดเงินจำกผู้ควบคมุงำน 
           1.2.2 รำยละเอียดกำรเบกิเงินงวดระบงุวดงำนและงวดเงินตำมสญัญำ พร้อมตำรำงสรุปเงินท่ีเบิกไป 
                    แล้ว เงินท่ีขอเบิกงวดนี ้เงินท่ีคงเหลอื และงำนเพิ่ม-ลด (ถ้ำมี) 
           1.2.3 รูปแบบ เช่น แปลน รูปด้ำน รูปตดั และภำพถ่ำย แสดงผลงำนก่อสร้ำงของงวดนีใ้ห้ชดัเจนและ 
                    เข้ำใจได้ง่ำย 
            1.2.4 ผลกำรทดสอบตำ่งๆ ของงำนงวดนี ้แผนปฏิบตัิงำน และอื่นๆ ตำมที่ผู้ควบคมุงำนหรือผู้วำ่จ้ำง 
                     ร้องขอ 
2. การส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
    2.1 ขัน้ตอนกำรสง่มอบงำนงวดสดุท้ำย 
          2.1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องแจ้งผู้ควบคมุงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  เพื่อสง่มอบงำนขัน้ต้น   (Substantial 
                   completion) อยำ่งน้อย 30 วนัก่อนครบก ำหนดวนัแล้วเสร็จตำมสญัญำ 
          2.1.2 ผู้ควบคมุงำนจะท ำบญัชีงำนท่ีต้องแล้วเสร็จ (Punch List) ตรวจสอบและทดสอบงำนตำมบญัชี 
                  ดงักลำ่วจนแล้วเสร็จครบถ้วน แล้วจึงออกหนงัสอืรับรองงำนขัน้ต้น  พร้อมกำรจดัท ำบญัชีงำนท่ี 
                  ต้องแก้ไข (List of defect work) แจ้งให้ผู้ รับจ้ำงด ำเนินกำรแก้ไข เพื่อสง่มอบงำนขัน้สดุท้ำยให้ 
                  แล้วเสร็จสมบรูณ์ (Final completion) ซึง่ผู้ รับจ้ำงจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำตำม 
                  สญัญำ 
          2.1.3 เมื่อผู้ควบคมุงำนได้ตรวจสอบงำนขัน้สดุท้ำยเรียบร้อยแล้ว จึงจะแจ้งให้ผู้วำ่จ้ำงและผู้ออกแบบ 
                  ร่วมกนัตรวจรับมอบงำนงวดสดุท้ำยตอ่ไป 
           2.1.4 ผู้วำ่จ้ำงสงวนสทิธิในกำรไมรั่บมอบงำน ในกรณีที่ผู้ควบคมุงำนเห็นวำ่งำนบำงสว่น จะต้องมกีำร 
                    แก้ไขให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ภำยในระยะเวลำตำมสญัญำ       และหำกระยะเวลำดงักลำ่วเกินจำก 
                    สญัญำแล้ว ผู้ รับจ้ำงจะต้องเสยีคำ่ปรับเนื่องจำกงำนก่อสร้ำงไมแ่ล้วเสร็จตำมสญัญำ 
    2.2 กำรสง่มอบวสัดอุปุกรณ์และเอกสำร 
          2.2.1 กญุแจทัง้หมดทีใ่ช้ในอำคำร ชดุละ 3 ดอก พร้อม Master keys และ Grand master keys โดยผู้ 
                   วำ่จ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดระบบ Master keys  ให้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ก่อนกำรสัง่ซือ้ กำรสง่มอบ 
                   กญุแจ ให้จดัเก็บในตู้ เหลก็ที่ได้มำตรฐำน     และแยกเป็นชดุเป็นระบบที่ชดัเจนสะดวกตอ่กำรใช้ 
                   งำน 
 



บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั หน้ำ 22 
 

          2.2.2 เอกสำรคูม่ือส ำหรับกำรใช้งำนและกำรดแูลรักษำอปุกรณ์หลกัของระบบตำ่งๆ ของบริษัทผู้ผลติ 
                   และติดตัง้ตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด จ ำนวนระบบละ 3 ชดุ    ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำเป็นรูปเลม่ใส ่
                   แฟม้ปกแข็งที่ได้มำตรฐำน โดยแตล่ะระบบจดัเรียงเป็นหมวด ตำมตวัอยำ่งดงันี ้
                   หมวด 1 : กำรใช้งำนของระบบ (System Operation) 
                   หมวด 2 : อปุกรณ์หลกั 
                   หมวด 3 : ทอ่น ำ้, วำล์ว และอื่นๆ 
                   หมวด 4 : อปุกรณ์ประกอบอื่นๆ 
                   หมวด 5 : งำนไฟฟำ้และเคร่ืองกลท่ีเก่ียวข้อง 
          2.2.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวิทยำกรผู้ช ำนำญงำนของบริษัทผู้ผลติอปุกรณ์หลกัแตล่ะระบบ มำอบรม 
                   และแนะน ำให้บคุลำกรของผู้วำ่จ้ำงรับทรำบเก่ียวกบักำรใช้งำน กำรดแูลรักษำ และอื่นๆ ตำม 
                   ระบใุนคูม่ือข้ำงต้น จนมีควำมเข้ำใจสำมำรถปฏิบตัิงำนได้ 
          2.2.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องสง่มอบเคร่ืองมือและชิน้สว่นอะไหลท่ีม่ีมำกบัอปุกรณ์ หรือตำมระบใุนสญัญำ ให้ 
                   ผู้วำ่จ้ำงทัง้หมด 
          2.2.5 แบบก่อสร้ำงจริง (As-built drawing)       จดัเป็นรูปเลม่แยกแตล่ะระบบ ประกอบด้วย ต้นฉบบั 
                   กระดำษไขจ ำนวน 1 ชดุ ส ำเนำ (พมิพ์เขียว)   จ ำนวน 5  ชดุ    และข้อมลูของแบบดงักลำ่วเป็น 
                   ไฟล์คอมพิวเตอร์รูปแบบ DWG และ PDF จดัเก็บไว้ในแผน่ CD จ ำนวน 1 ชดุ      แบบก่อสร้ำง 
                   จริงจะต้องมีมำตรำสว่นและขนำดเทำ่กบัแบบคูส่ญัญำ แสดงระยะกำรติดตัง้วสัดใุนผนงั    พืน้ 
                   หรือกลบฝังใต้ดิน ให้ถกูต้องตำมที่ก่อสร้ำงจริง แสดงสว่นท่ีเปลีย่นแปลงหรือเพิ่ม-ลด จำกแบบ 
                   คูส่ญัญำอยำ่งชดัเจน 
          2.2.6 หนงัสอืรับประกนัคณุภำพจำกบริษัทผู้ผลติ หรือผู้ติดตัง้ส ำหรับวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดตำมสญัญำ 
                   โดยระบรุำยช่ือ ที่อยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้    และก ำหนดระยะเวลำรับประกนัตำม 
                   สญัญำ 
         2.2.7 รำยกำรวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดทีใ่ช้ในงำนก่อสร้ำงนี ้ระบช่ืุอบริษัท ที่อยู ่หมำยเลขโทรศพัท์ และช่ือ 
                  ผู้ที่ติดตอ่ได้ เพื่อสะดวกในกำรซอ่มบ ำรุงหรือสัง่ซือ้เพิ่มเติม 
         2.2.8 หำกระบไุว้ในแบบหรือรำยกำรประกอบแบบ         ให้ผู้ รับจ้ำงจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์งำนตกแตง่ 
                  สถำปัตยกรรม อปุกรณ์ซอ่มบ ำรุงงำนระบบตำ่งๆ     เพื่อส ำรองในกำรซอ่มบ ำรุงรักษำอำคำรใน 
                  ปริมำณที่ก ำหนดตำมสญัญำ หรือตำมควำมจ ำเป็น ผู้ รับจ้ำงจะต้องสง่มอบพร้อมกบักำรสง่มอบ 
                 งำนงวดสดุท้ำย 
   2.3 กำรทดสอบระบบตำ่งๆ 
         ในกำรทดสอบในระหวำ่ง หรือก่อนกำรรับมอบงำน คำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ เช่น คำ่น ำ้ทีใ่ช้ในกำรทดสอบ และ 
         ล้ำงท ำควำมสะอำดระบบทอ่ คำ่ไฟฟำ้ที่ใช้ในกำรทดสอบกำรเดินเคร่ืองอปุกรณ์ตำ่งๆ  กำรทดสอบดวง 
         โคมไฟฟำ้ คำ่ใช้จำ่ยในกำรทดสอบอื่นๆ เพื่อแสดงวำ่กำรท ำงำนของระบบเป็นไปอยำ่งถกูต้องครบถ้วน 
         ตำมสญัญำ อยูใ่นสภำพท่ีสำมำรถใช้งำนได้ทนัทีเมื่อรับมอบงำน ถือเป็นสว่นหนึง่ของกำรจดัหำน ำ้ และ 
         ไฟฟำ้ชัว่ครำว โดยจะต้องท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบไฟฟำ้และเคร่ืองกลทัง้หมดพร้อมกนัอยำ่ง 
         น้อย 24 ชัว่โมงเต็ม เพื่อทดสอบควำมสำมำรถของระบบตำ่งๆ ทัง้หมดก่อนกำรรับมอบงำน ผู้ รับจ้ำงเป็น 
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          ผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
    2.4 กำรซอ่มแซมบริเวณโดยรอบสถำนท่ีก่อสร้ำงทีเ่กิดควำมเสยีหำย อนัเนื่องมำจำกกำรท ำงำน ผู้ รับจ้ำงจะ 
          ต้องด ำเนินกำรซอ่มแซมให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนกำรสง่มอบงำนงวดสดุท้ำย 
    2.5 กำรท ำควำมสะอำดอำคำร ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดอำคำรทกุสว่นให้เรียบร้อย        โดยผู้วำ่จ้ำง 
          สำมำรถใช้งำนได้ทนัทีหลงัจำกกำรรับมอบงำนแล้ว สว่นกำรท ำควำมสะอำดบริเวณ      ผู้ รับจ้ำงจะต้อง 
          กลบเกลีย่พืน้ดินให้เรียบร้อย เศษวสัดกุ่อสร้ำงตำ่งๆ และสิง่ปลกูสร้ำงชัว่ครำวทัง้หมด     จะต้องเก็บขน 
          ย้ำยออกไปให้พ้นบริเวณ ภำยใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้วำ่จ้ำง รับมอบงำนเรียบร้อยแล้ว 
 
3. การรับประกันผลงานก่อสร้าง 
    3.1 ภำยในระยะเวลำ 365 วนั หรือตำมระบใุนสญัญำ นบัถดัจำกวนัท่ีผู้ควบคมุงำนออกหนงัสอืรับรองงำน 
         งวดสดุท้ำย และผู้วำ่จ้ำงรับมอบงำนเรียบร้อยแล้ว หำกมคีวำมช ำรุดบกพร่องเกิดขึน้แก่อำคำร อนัเนื่อง 
         มำจำกควำมผิดพลำด ไมร่อบคอบ หรือกำรละเลยของผู้ รับจ้ำงในขณะท่ีท ำกำรก่อสร้ำง ผู้ รับจ้ำงจะต้อง 
         ท ำกำรซอ่มแซม ให้อยูใ่นสภำพเรียบร้อย หรือใช้งำนได้ดีดงัเดิม ในทนัทีที่ได้รับแจ้งจำกผู้วำ่จ้ำง โดยผู้ 
         รับจ้ำงจะเรียกร้องคำ่ใช้จำ่ยใดๆเพิ่มเติมไมไ่ด้ทัง้สิน้ 
   3.2 ผู้วำ่จ้ำงสงวนสทิธ์ิ ที่จะท ำกำรวำ่จ้ำงผู้อื่นมำด ำเนินกำรซอ่มแซมหรือแก้ไขงำน ในสว่นท่ีบกพร่องหำกผู้ 
         รับจ้ำงไมเ่ข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไขภำยในเวลำที่เหมำะสม คำ่ใช้จำ่ยทีเ่กิดขึน้ ผู้ รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบ 
         ทัง้หมด หรือผู้วำ่จ้ำงสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกหนงัสอืค ำ้ประกนัผลงำนได้ 
   3.3 ในวนัท่ีผู้วำ่จ้ำงจำ่ยเงินงวดสดุท้ำย ผู้ รับจ้ำงจะต้องน ำหนงัสอืค ำ้ประกนัผลงำนของธนำคำรพำณิชย์ มลู 
         คำ่ร้อยละ 5 ของคำ่ก่อสร้ำงตำมสญัญำ ระยะเวลำค ำ้ประกนั 365 วนั หรือตำมระบใุนสญัญำ มำสง่ 
         มอบให้ผู้วำ่จ้ำงหรือตำมระบใุนสญัญำ 
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การส ารวจรังวดั 
Surveys 

 
1. การส ารวจพืน้ที่ก่อสร้าง 
   1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบส ำรวจพืน้ท่ีจะท ำกำรกอ่สร้ำง เพื่อให้รู้สภำพตำ่งๆ ของสถำนท่ีก่อ 
        สร้ำง หรือบริเวณก่อสร้ำง จะได้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำท ำงำน Site work ตำ่งๆ เช่น ทำงเข้ำ-ออก 
        สภำพพืน้ท่ีที่จะก่อสร้ำง สภำพรัว้เดมิโดยรอบ และสภำพอำคำรข้ำงเคยีง เป็นต้น 
  1.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรรังวดัสถำนท่ีก่อสร้ำง วำงผงัอำคำร จดัท ำระดบัอ้ำงองิ ตรวจสอบแนวและระยะ 
       ตำ่งๆ ตำมแบบก่อสร้ำง ตรวจสอบหลกัเขตที่ดินให้ถกูต้องตำมโฉนดที่ดิน พร้อมจดัท ำรำยงำนควำมถกู 
       ต้องหรือควำมคลำดเคลือ่นตำ่งๆ ที่แตกตำ่งไปจำกแบบก่อสร้ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ให้ผู้ควบคมุงำน 
       และผู้ออกแบบพิจำรณำตรวจสอบและอนมุตัิ ก่อนด ำเนินงำนขัน้ตอ่ไป 
 1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัเตรียมอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ที่ทนัสมยั ช่ำงฝีมือดี และแรงงำนท่ีเหมำะสมเพียง 
       พอ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคมุงำนก่อน เพื่อกำรปฏิบตัิงำนส ำรวจรังวดั วำงผงั วำงระดบั 
       ตรวจสอบแนวดิง่ แนวฉำก และระยะตำ่งๆ ของงำนก่อสร้ำง ด้วยควำมรวดเร็ว มีประสทิธิภำพ และได้ 
       ผลงำนท่ีถกูต้องแมน่ย ำตำมมำตรฐำนท่ีดี ตัง้แตเ่ร่ิมต้นงำนกอ่สร้ำงจนงำนแล้วเสร็จสมบรูณ์ รวมถงึกำร 
       ดแูลรักษำหมดุอ้ำงองิตำ่งๆ ให้อยูใ่นสภำพดีและถกูต้องตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
 1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรส ำรวจอำคำรข้ำงเคียงโดยรอบบริเวณก่อสร้ำง โดยท ำกำรถ่ำยรูปสภำพปัจจบุนั 
      ทัง้ภำยนอกและภำยในของอำคำรข้ำงเคยีงทกุหลงั พร้อมท ำบนัทกึไว้เป็นหลกัฐำน โดยมีพยำน ก่อนลง 
      มือท ำกำรก่อสร้ำง 
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การรือ้ถอน 
Demolition 

 
1 การรือ้ถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิม 
   ในทนัทีที่ผู้ รับจ้ำงได้รับมอบสถำนท่ีก่อสร้ำงจำกผู้วำ่จ้ำง หรือได้รับอนมุตัิให้เข้ำเร่ิมท ำกำรก่อสร้ำง ในบริเวณ 
   สถำนท่ีก่อสร้ำงตำมสญัญำ ให้ผู้ รับจ้ำงด ำเนินกำรรือ้ถอนอำคำรเดิม ต้นไม้ และอื่นๆ ที่มีอยูใ่นบริเวณนัน้ทนั 
   ที ตำมระบใุนแบบและสญัญำ ซึง่ผู้ รับจ้ำงต้องใช้ควำมระมดัระวงัตอ่สิง่ปลกูสร้ำงข้ำงเคียง  ต้นไม้เดิม   และ 
   ระบบสำธำรณปูโภคเดิม เช่น ทอ่ประปำ สำยไฟฟำ้ใต้ดิน เป็นต้น ไมใ่ห้กระทบกระเทือน   หรือเกิดควำมเสยี 
   หำยใดๆ    ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรรือ้ถอนอำคำรและสิง่ปลกูสร้ำงเดมิ หำกจ ำเป็นต้องรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้ำงข้ำง 
   เคียง หรือตดัต้นไม้ หรือโยกย้ำยระบบสำธำรณปูโภคเดิม ผู้ รับจ้ำงจะต้องขออนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำนและผู้วำ่ 
   จ้ำงก่อนด ำเนินกำร 
 
2 วิธีการรือ้ถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม 
   ห้ำมผู้ รับจ้ำงใช้วิธีกำรรือ้ถอนอำคำรและสิง่ปลกูสร้ำงเดิม หรือต้นไม้ โดยวิธีที่จะก่อให้เกิดอนัตรำยใดๆ หรือ 
   เป็นเหตใุห้เกิดควำมตระหนกตกใจจำกกำรกระท ำดงักลำ่วแก่ผู้อยูอ่ำศยัข้ำงเคียง ผู้ รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำร 
   ขออนญุำตรือ้ถอนอำคำรตำมกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องก่อน โดยถือเป็นภำระและเป็นคำ่ใช้จ่ำยของผู้ รับจ้ำงทัง้สิน้ 
   ยกเว้นระบไุว้เป็นอยำ่งอื่นในแบบและสญัญำ 
 
3. กรรมสิทธ์ิในวัสดุสิ่งของ 
   วสัดสุิง่ของที่ได้จำกกำรรือ้ถอนอำคำรและสิง่ปลกูสร้ำงทัง้หมดให้ตกเป็นของผู้ รับจ้ำง ยกเว้นวสัดสุิง่ของที่ได้ 
   ระบไุว้เป็นพิเศษให้สง่มอบแกผู่้วำ่จ้ำงตำมสญัญำ ซึง่ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรรือ้ถอนด้วยควำมประณีต ไมใ่ห้ 
   วสัดสุิง่ของดงักลำ่วเสยีหำย และสง่มอบให้ผู้วำ่จ้ำงตำมสถำนที่ ที่ผู้วำ่จ้ำงก ำหนดให้ 
 
4. การขนย้ายและถมกลับ 
   ผู้ รับจ้ำงต้องขนย้ำยวสัดสุิง่ของที่รือ้ถอนทัง้หมดออกไปจำกบริเวณก่อสร้ำง รวมถงึสว่นของอำคำรท่ีอยูใ่ต้ดิน 
   เช่น ฐำนรำก เสำเขม็ บอ่น ำ้ สระน ำ้ แทน่คอนกรีต รำกต้นไม้ และสิง่กีดขวำงงำนก่อสร้ำงทัง้หลำย ทัง้ที่อยูบ่น 
   ดินและใต้ดิน พร้อมทัง้ถมดินกลบัให้เรียบร้อยตำมระดบัดินเดิม เพื่อสำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงขัน้ตอ่ไป โดย 
   ถือเป็นภำระและคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับจ้ำงทัง้สิน้  คำ่ใช้จ่ำยในสว่นท่ีมองไมเ่ห็น และผู้ รับจ้ำงไมไ่ด้เสนอคำ่รำคำ 
   เหมำรวมไว้ในสญัญำ ให้คิดเป็นงำนเพิม่ตำมควำมเป็นจริง       หรือตำมกำรพิจำรณำอนมุตัิของผู้ออกแบบ 
   โดยผู้ รับจ้ำงจะต้องมีภำพถ่ำยหรือหลกัฐำนอื่นที่เช่ือถือได้   และมีพยำนจำกฝ่ำยผู้วำ่จ้ำง  หรือผู้ควบคมุงำน 
   ตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลำ 
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งานไม้แบบ 
Concrete Forming 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ค ำนวณออกแบบงำนไม้    โดยต้องค ำนงึถงึกำรโก่งตวัขององค์อำคำรอยำ่ง 
         ระมดัระวงั และจะต้องใช้แรงงำนท่ีมีฝีมือและควำมช ำนำญในกำรติดตัง้งำนไม้แบบ เพื่อให้ได้ผิว 
         คอนกรีตที่ดี มีขนำดตำมระบใุนแบบ 
    1.2 ค ำ้ยนั 
         1.2.1 เมื่อใช้ค ำ้ยนั กำรตอ่ หรือวิธีกำรค ำ้ยนัซึง่ได้จดทะเบยีนสทิธิบตัรไว้      จะต้องปฏิบตัิตำมข้อ 
                 แนะน ำของผู้ผลติเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรรับน ำ้หนกัอยำ่งเคร่งครัด   ในเร่ืองกำรยดึโยง  
                 และน ำ้หนกับรรทกุควำมปลอดภยัส ำหรับควำมยำวระหวำ่งที่ยดึของค ำ้ยนั 
         1.2.2 ห้ำมใช้กำรตอ่แบบทำบมำกกวำ่ 3 อนัสลบักนัส ำหรับค ำ้ยนัใต้แผน่พืน้        หรือไมเ่กินทกุๆ 
                 3 อนัส ำหรับค ำ้ยนัใต้คำน และห้ำมตอ่ค ำ้ยนัเกินกวำ่หนึง่แหง่     นอกจำกจะมกีำรยดึทแยงที ่
                 จดุตอ่ทกุๆแหง่ กำรตอ่ค ำ้ยนัดงักลำ่วจะต้องกระจำยให้สม ่ำเสมอทัว่ไปเทำ่ทีจ่ะท ำได้   รอยตอ่ 
                 จะต้องไมอ่ยูใ่กล้กบักึ่งกลำงของตวัค ำ้ยนัโดยไมม่ีทีย่ดึด้ำนข้ำง ทัง้นี ้เพื่อปอ้งกนักำรโก่ง 
         1.2.3 จะต้องค ำนวณ ออกแบบรอยให้ต้ำนทำนกำรโก่งและกำรดดั เช่นเดียวกบัองค์อำคำรท่ีรับแรงอดั 
                 อื่นๆ วสัดทุี่ใช้ตอ่ค ำ้ยนัไม้จะต้องไมส่ัน้กวำ่หนึง่เมตร 
    1.3 กำรยดึทแยง ระบบไม้แบบจะต้องค ำนวณกำรออกแบบให้ถ่ำยแรงทำงข้ำงลงสูพ่ืน้ดินในลกัษณะปลอด 
         ภยัตลอดเวลำ จะต้องจดัให้มีกำรยดึทแยงทัง้ในระนำบดิง่และระนำบตำมต้องกำร    เพื่อให้มีสติฟเนส 
         (Stiffness) สงู และเพื่อปอ้งกนักำรโก่งขององค์อำคำรเดี่ยวๆ 
    1.4 งำนไม้แบบส ำหรับฐำนรำก จะต้องสร้ำงให้สำมำรถปรับระดบัทำงแนวดิง่ได้ เพื่อเป็นกำรชดเชยกบักำร 
          ทรุดตวัที่อำจเกิดขึน้ เพื่อให้เกิดกำรทรุดตวัน้อยที่สดุเมื่อรับน ำ้หนกัเต็มที่ ในกรณีทีใ่ช้ไม้ต้องพยำยำมให้ 
          มีจ ำนวนรอยตอ่ทำงแนวรำบน้อยที่สดุโดยเฉพำะจ ำนวนรอยตอ่  ซึง่แนวเสีย้นบรรจบบนแนวเสีย้นด้ำน 
          ข้ำงอำจใช้ลิม่สอดที่ยอดหรือก้นของค ำ้ยนัอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ แตจ่ะใช้สองปลำยไมไ่ด้ เพื่อให้สำมำรถ 
          ปรับแก้กำรทรุดตวัที่ไมส่ม ำ่เสมอทำงแนวดิ่งได้ หรือเพื่อสะดวกในกำรถอดแบบ 
    1.5 ผู้ รับจ้ำงจะต้องสง่แบบแสดงรำยละเอียดของงำนแบบหลอ่ เพื่อให้ผู้ควบคมุงำนอนมุตัิก่อน หำกแบบดงั 
         กลำ่วไมถ่กูต้องครบถ้วน ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดักำรแก้ไขตำมทีก่ ำหนดให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะเร่ิมงำน กำรท่ีผู้ 
         ควบคมุงำนอนมุตัิในแบบที่จะเสนอแก้ไขมำแล้ว มิได้หมำยควำมวำ่ผู้ รับจ้ำงจะหมดควำมรับผิดชอบท่ี 
         จะต้องท ำกำรก่อสร้ำงให้ดี และดแูลรักษำให้แบบหลอ่อยูใ่นสภำพท่ีใช้งำนได้ดตีลอดเวลำ 
   1.6 สมมติฐำนในกำรค ำนวณออกแบบส ำหรับแบบหลอ่จะต้องแสดงคำ่ตำ่งๆ ที่ส ำคญั ตลอดจนสภำพกำร 
        บรรทกุน ำ้หนกั รวมทัง้น ำ้หนกับรรทกุจร อตัรำกำรบรรทกุ    ควำมสงูของคอนกรีตทีจ่ะปลอ่ยลงมำ น ำ้ 
        หนกัอปุกรณ์เคลือ่นท่ีซึง่อำจต้องท ำงำนบนแบบหลอ่ แรงดนัฐำน หนว่ยแรงตำ่งๆ และข้อมลูที่ส ำคญั 
        อื่นๆ 
  1.7 รำยกำรตำ่งๆ ที่ต้องปรำกฏในแบบส ำหรับงำนแบบหลอ่ มีดงันี ้
       1.7.1 สมอ ค ำ้ยนักำรยดึโยง 
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       1.7.2 กำรปรับแบบหลอ่ในระหวำ่งเทคอนกรีต 
       1.7.3 แผน่กัน้น ำ้ ร่องลิน้ และสิง่ที่จะต้องสอดไว้ 
       1.7.4 นัง่ร้ำน 
       1.7.5 รูน ำ้ตำ หรือรูที่เจำะไว้ส ำหรับเคร่ืองจี ้ถ้ำก ำหนด 
       1.7.6 ช่องส ำหรับท ำควำมสะอำด 
       1.7.7 รอยตอ่ในขณะก่อสร้ำง รอยตอ่ส ำหรับควบคมุ และรอยตอ่ขยำยตวัตำมที่ระบใุนแบบ 
       1.7.8 แถบมนส ำหรับมมุที่ไมฉ่ำบ (เปลอืย) 
       1.7.9 กำรยกท้องคำน และพืน้กนัแอน่ 
       1.7.10 กำรเคลอืบผิวแบบหลอ่ 
       1.7.11 รำยละเอยีดในกำรค ำ้ยนั ปกตจิะไมย่อมให้มกีำรค ำ้ยนัซ้อน นอกจำกผู้ควบคมุงำนจะอนมุตัิ 
 
   2. วัสดุ 
       ผู้ รับจ้ำงอำจใช้วสัดใุดท ำแบบหลอ่ก็ได้ กำรท ำแบบหลอ่จะต้องให้พอดี เมื่อคอนกรีตแขง็ตวัแล้วจะอยูใ่น 
       ต ำแหนง่ที่ถกูต้อง มีขนำดและผิวตรงตำมที่ก ำหนดในแบบ 
 
3. การติดตัง้ 
    3.1 ทัว่ไป 
         - แบบหลอ่จะต้องได้รับกำรตรวจก่อนทีจ่ะเรียงเหลก็เสริมได้ 
         - แบบหลอ่จะต้องแนน่สนิท เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้น ำ้ปนูไหลออกจำกคอนกรีต 
         - แบบหลอ่จะต้องสะอำด ในกรณีที่ไมส่ำมำรถเข้ำถึงก้นแบบจำกภำยในได้ จะต้องจดัช่องไว้ส ำหรับ 
           ขจดัสิง่ที่ไมต้่องกำรตำ่งๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 
         - ห้ำมน ำแบบหลอ่ที่ช ำรุดจนถึงขัน้ท่ีจะท ำลำยผิวหน้ำ หรือคณุภำพคอนกรีตได้มำใช้อกี 
         - ให้หลกีเลีย่งกำรบรรทกุน ำ้หนกับนคอนกรีตซึง่เทได้เพยีงหนึง่สปัดำห์ ห้ำมโยนของหนกัๆ เชน่ มวล 
           รวมไม้ กระดำน เหลก็เสริม หรืออื่นๆ ลงบนคอนกรีตใหม ่หรือแม้กระทัง่กำรกองวสัด ุ
         - ห้ำมโยนหรือกองวสัดกุ่อสร้ำงบนแบบหลอ่ในลกัษณะที่จะท ำให้แบบหลอ่นัน้ช ำรุด หรือเป็นกำรเพิ่ม 
           น ำ้หนกัเกินไป 
    3.2 งำนปรับแบบหลอ่ 
         3.2.1 ก่อนเทคอนกรีต 
                 - จะต้องติดตัง้อปุกรณ์ส ำหรับให้ควำมสะดวกในกำรจดักำรเคลือ่นตวัของแบบหลอ่ขณะเทคอน 
                   กรีตไว้ที่แบบสว่นท่ีมีที่รองรับ 
                - หลงัจำกตรวจสอบขัน้สดุท้ำยก่อนเทคอนกรีต   จะต้องใช้ลิม่ที่ใช้ในกำรจดัแบบหลอ่ให้ได้ที่ให้ 
                  แนน่หนำ 
               - จะต้องยดึแบบหลอ่กบัค ำ้ยนัข้ำงใต้ให้แนน่หนำพอทีจ่ะไมเ่กิดกำรเคลือ่นตวัทัง้ทำงด้ำนข้ำงและ 
                 ด้ำนขึน้ลงของสว่นหนึง่สว่นใดของระบบแบบหลอ่ทัง้หมดขณะเทคอนกรี 
               - จะต้องเผ่ือระดบัมมุไว้ส ำหรับรอยตอ่ตำ่งๆ ของแบบหลอ่   กำรทรุดกำรหดตวัของไม้   กำรแอน่ 
                 เนื่องจำกน ำ้หนกับรรทกุคงที่ และกำรหดตวัทำงอีลำสติกขององค์อำคำรในแบบหลอ่      ตลอด 
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                จนกำรยกท้องคำนและพืน้ ซึง่ก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำง 
              - จะต้องจดัเตรียมวิธีปรับระดบัของค ำ้ยนั ในกรณีที่เกิดกำรทรุดตวัมำกเกินไป   เช่น   ใช้ลิม่หรือ 
                แมแ่รง 
              - ควรจดัท ำทำงเดินส ำหรับอปุกรณ์ที่เคลือ่นท่ีได้ โดยท ำเสำหรือขำรองรับตำมแตต้่องกำร     และ 
                ต้องวำงบนแบบหลอ่     หรือองค์อำคำรท่ีเป็นโครงสร้ำงโดยตรง ไมค่วรวำงบนเหลก็เสริม  นอก 
                จำกจะท ำที่รองรับเหลก็นัน้เป็นพิเศษ      แบบหลอ่จะต้องพอเหมำะกบัท่ีรองรับของบนทำงเดิน 
               ดงักลำ่ว โดยยอมให้เกิดกำรแอน่ ควำมคลำดเคลือ่น        หรือกำรเคลือ่นตวัทำงข้ำงไมเ่กินคำ่ที่ 
               ยอมให้ 
     3.2.2 ระหวำ่งและหลงักำรเทคอนกรีต 
             - ในระหวำ่งและหลงักำรเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดบักำรยกท้องคำนและพืน้  และกำรได้ 
               ดิ่งของระบบแบบหลอ่ หำกจ ำเป็นต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไขทนัทีในระหวำ่งกำรก่อสร้ำง    หำก 
               ปรำกฏวำ่แบบหลอ่เร่ิมไมแ่ข็งแรง และแสดงให้เห็นวำ่เกิดกำรทรุดตวัมำกเกินไป  หรือเกิดกำร 
               โก่งบิดเบีย้วแล้ว ให้หยดุงำนทนัที หำกเห็นวำ่สว่นใดช ำรุดมำก  ให้รือ้ออกแล้วเสริมแบบหลอ่ 
               ให้แข็งแรงยิง่ขึน้ 
             - จะต้องมีผู้ เฝำ้คอยสงัเกตแบบหลอ่อยูต่ลอดเวลำ    เพื่อท่ีวำ่เมื่อเห็นวำ่สมควรจะแก้ไขสว่นใด 
               จะได้ด ำเนินกำรได้ทนัที ผู้ที่ท ำหน้ำที่นีต้้องค ำนงึถึงควำมปลอดภยัเป็นหลกัส ำคญัเวลำไมน้่อย 
            - กำรถอดแบบหลอ่และที่รองรับ หลงัจำกกำรเทคอนกรีตแล้วจะต้องคงที่รองรับไว้กบัท่ี เป็น 
              กวำ่ที่ก ำหนดข้ำงลำ่งนี ้ในกรณีที่ใช้คอนกรีตชนิดทีใ่ห้ก ำลงัสงูเร็ว   อำจลดระยะเวลำดงักลำ่ว 
              ลงได้ตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคมุงำน 
 ค ำ้ยนัใต้คำน 21 วนั 
 ค ำ้ยนัใต้แผน่พืน้ 21 วนั 
 ผนงั 48 ชัว่โมง 
 เสำ 48 ชัว่โมง 
 ผู้ควบคมุงำนอำจสัง่ให้ยดืเวลำกำรถอดแบบออกไปอีกได้หำกเห็นสมควร 
 
4. การแก้ไขผิวที่ไม่เรียบร้อย 
    4.1 ทนัทีที่ถอดแบบจะต้องท ำกำรตรวจสอบ หำกพบวำ่คอนกรีตไมเ่รียบร้อยจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงำน 
         ทรำบทนัที เมื่อผู้ควบคมุงำนให้ควำมเห็นชอบวิธีกำรแก้ไขแล้ว ผู้ รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรซอ่มในทนัที 
    4.2 หำกปรำกฏวำ่มีกำรซอ่มแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ควบคมุงำน คอนกรีตสว่นนัน้ 
         อำจถือเป็นคอนกรีตเสยีได้ 
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งานฐานรากเสาเข็มตอก  

 

      1. ขอบเขตของงาน 

            งำนเสำเขม็รวมถึงกำรผลติ  กำรจดัสง่  กำรทดสอบ และกำรตอกวสัดรุองรับฐำนรำก อำคำรตำ่ง ๆ ตำมที่  

            ก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำงตลอดจนกำรท่ีผู้ รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ตอ่บคุคลหรือ  

            ทรัพย์สนิหรือสำธำรณปูกำรตำ่ง ๆ อนัเนื่องมำจำกกำรท ำงำนเสำเขม็ 

 

           ผู้ รับจ้ำงจะต้องตอกเสำเข็ม ที่สำมำรถรับน ำ้หนกัปลอดภยัตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำง (Saity Factor = 

          2.51 จ ำนวนตำมแบบผงัฐำนรำกและควำมยำวของเสำเขม็ขึน้อยูก่บัข้อมลูผลเจำะส ำรวจดิน ณ สถำนท่ีก่อสร้ำง 

          จริง หรือท ำ  Pilot Test  ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

        

          ข้อก ำหนดวสัดเุสำเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงหลอ่ส ำเร็จ 

          เสำเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงหลอ่ส ำเร็จที่จะน ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงจะต้องผลติจำกโรงงำนท่ีมีอปุกรณ์ 

          พร้อมเพรียงส ำหรับงำนคอนกรีตอดัแรงและมีบคุลำกรซึง่ได้รับอนญุำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวศิวกรรม 

          ควบคมุสำขำวศิวกรรมโยธำ ท ำหน้ำทีค่วบคมุกำรผลติให้ได้ตำมมำตรฐำน  ผู้ รับจ้ำงจะต้องแจ้งแก่คณะกรรม 

         กำรตรวจกำรจ้ำงให้ทรำบถึงช่ือผู้ผลติพร้อมด้วยรำยละเอยีดของเสำเขม็ที่เสนอขอใช้ 

 

         เสำเข็มทกุต้นจะต้องมีตวัเลข  อกัษร หรือเคร่ืองหมำยระบช่ืุอผู้ผลติ  วนัเดือน ปีที่ผลติ  ต ำแหนง่ของจดุยก พืน้ท่ี 

        ตดัขวำงหรือเส้นผำ่นศนูย์กลำงหรือเส้นรอบรูปและควำมยำวแสดงไว้ชดัเจน 

 

        ข้อก ำหนดในภำคนี ้ ให้ใช้บงัคบัแกเ่สำเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงหลอ่ส ำเร็จ  ซึง่มีวตัถปุระสงค์ใช้รับรอง 

       โครงสร้ำงที่ตวัเสำเขม็รับแรงอดัเป็นสว่นใหญ่ 

 

2. ข้อก าหนดส าหรับวัสดุ 

     2.1 ปนูซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตเป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึง่  (Portland  Cement Type l)  หรือปนูซีเมนต์ 

           ปอร์แลนด์ชนิดเกิดแรงสงูเร็ว  (Porthand Type III)    ซึง่มสีว่นผสม คณุภำพและกรรมวธีิกำรผลติ     เป็นไปตำม   

            มำตรฐำน ASTM หรือ มอก.  สว่นผสมของปนูซีเมนต์ในคอนกรีตจะต้องไมน้่อยกวำ่ที่ระบ ุดงันี ้

ก ำลงัอดัคอนกรีตทรงกระบอก ทีอ่ำย ุ28 วนั ปนูซีเมนต์  (กก/ลบ.ม.) 

280 375 

320 425 

350 450 



บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั หน้ำ 30 
 

     2.2 คอนกรีต คอนกรีตที่ใช้ในกำรผลติต้องวดัปริมำณสว่นผสมโดยวิธีชัง่น ำ้หนกั  ที่มีคณุภำพสแีละสำมำรถใช้งำน                                                                                                                                                                                                            

           ได้ อยำ่งมีประสทิธิภำพ  เนือ้คอนกรีตต้องสม ำ่เสมอและต้องหลอ่ตอ่เนื่องกนัตลอดทัง้ต้น  ก ำลงัอดัตำ่ง ๆ ของ 

           คอนกรีตเมื่อทดสอบจำกแทง่ตวัอยำ่งรูปทรงกระบอกขนำดเส้นผำ่นศนูย์กลำง 15  ซม.  สงู 30 ซม.    ซึง่หลอ่ 

           ขึน้ตำมมำตรฐำน ว.ส.ท. ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด ดงันี ้

 2.2.1  ก ำลงัอดัประลยัของคอนกรีตอดัแรงที่อำยอุำย ุ 28 วนัfc'  ไม่นอ้ยกว่า 350 กก./ตร.ซม. 

 2.2.2  ก ำลงัอดัของคอนกรีตอดัแรงก่อนจะตดัหรือปลอ่ยลวดเหลก็อดัแรง fc'  ไม่นอ้ยกว่า 250 กก./ตร.ซม. 

 2.2.3  ก ำลงัอดัที่ยอมให้คอนกรีตได้มำกที่สดุขณะลอยตดัลวดหรือปลอ่ยลวดเหลก็อดัแรง  fc'   ไมน้่อยกวำ่  

                         0.45 fc 

 2.2.4  Effective Prestress  อยำ่งต ่ำ   35 กก./ตร.ซม. และไมเ่กิน 0.20 fc' 

 2.2.5  ในระหวำ่งกำรเทคอนกรีตหรือกำรบม่คอนกรีต ถ้ำอณุหภมูิต ่ำกวำ่ 4 องศำเซลเซียสหรือมำกกวำ่ 35  

                         องศำเซลเซียส จะต้องจดบนัทกึอณุหภมูขิณะเทคอนกรีต  หรือระหวำ่งบม่คอนกรีต และเก็บผลกำร 

                         บนัทกึไว้ไมต่ ่ำกวำ่ 2 ปี 

     2.3 คอนกรีต เหลก็เสริม 

           2.3.1 ลวดอดัแรง ไมว่ำ่จะเป็นลวดเหลก็ส ำหรับงำนคอนกรีตอดัแรง หรือลวดเหลก็ตเีกลยีวจะต้องมีคณุสมบตัิ            

                    เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ใน ตำรำงที่ 1 

           2.3.2 เหลก็เสริม ไมว่ำ่จะเป็นเหลก็ปลอกหรือเหลก็เสริมพิเศษ      จะต้องมคีณุสมบตัิเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ใน 

                    ตำรำงที่ 2  ส ำหรับลวดเหลก็ทีใ่ช้กบังำนคอนกรีตอดัแรงชนดิลวดเหลก็ตีเกลยีว  Strand      ให้เป็นไปตำม                

                    มำตรฐำนหรือมำตรฐำนสำกลอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็นชอบ อยำ่งไรก็ตำมลวดเหลก็ตีเกลยีว 

                    ที่ใช้จะต้องมีขนำดเส้นผำ่นศนูย์กลำง ( 3/8 นิว้ เกรด 250 ขึน้ไปและมี    Breaking Strength  ไมน้่อยกวำ่   

                    9070กก.จ ำนวนของลวดเหลก็ตีเกลยีวให้เป็นไปตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  แต่ 

                     จะต้องไมน้่อยกวำ่คำ่ก ำหนดตอ่ไปนี ้  

ตารางที่ 1 คุณสมบตัิทางกลของลวดอดัแรง 

      ช่ือขนำด เส้นผำ่นศนูย์กลำง 

    (มิลลเิมตร)               

         Tenslle Strenght 

(กิโลกรัม/ตำรำงมิลลเิมตร) 

        Proof Stress  ที ่0.2% 

   (กิโลกรัม/ตำรำงมิลลเิมตร) 

  ไมน้่อยกวำ่ ไมม่ำกกวำ่  ไมน้่อยกวำ่  ไมม่ำกกวำ่ 

PC 4 

PC 4A 

4.00 

4.00 

175 

175 

200 

200 

135 

150 

150 

170 

PC 5 

PC 5A 

5.00 

4.00 

175 

175 

200 

200 

130 

150 

150 

170 

  PC 7 

PC 7A 

7.00 

7.00 

160 

160 

185 

185 

120 

135 

140 

160 
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        PC 9A 9.00 145 170 125 150 

A  หมำยถงึ  ลวดเหลก็ประเภทคลำยแรง (Stress-Relieved) 

หมำยเหต ุ: ลวดอดัแรงก ำลงัสง่นี ้ ถกูดงึด้วยแรงระหวำ่ง 70-75% ของก ำลงัประลยัสงูสดุเพื่อใช้เป็นก ำลงัอดัแรงในชัน้แรก 

 

ตารางที่ 2 คุณสมบตัิทางกลของเหล็กเสริม 

 

      สญัลกัษณ์     ควำมดงึเค้น 

        สงูสดุ        

  (กก./ตร.ซม.)       

   กำรทดสอบหำแรงเค้นดงึ    กำรทดสอบกำรดดัโค้งเย็น 

ควำมเค้นดงึ 

ที่จดุคลำก 

(กก./ตร.ซม.) 

ควำมยดึ 

(ร้อยละ) 

มมุดดัโค้งเย็น เส้นผำ่น

ศนูย์กลำง

ภำยในสว่นโค้ง 

SR 24 

 

3900 (Mn) 

 

2400 

 

 ≥21 

 

180 องศำ 

 

3 เทำ่ของเส้น

ผำ่นศนูย์กลำง 

        SD 30 

 

4900 

 

       3000 

 

18 

 

180 องศำ 

 

4 เทำ่ของเส้น

ผำ่นศนูย์กลำง 

    SD 40 

 

5700 

 

4000 

 

18 

 

180 องศำ 

 

5 เทำ่ของเส้น

ผำ่นศนูย์กลำง 

 

 

ตารางที่ 3 จ านวนอย่างน้อยที่ต้องมขีองลวดเหลก็ตเีกลียว 

 

กำรตดัขวำงของเสำเข็ม ขนำดเส้นผำ่นศนูย์กลำงของลวดอดั

แรง (มม,) 

จ ำนวนเส้น 

≤ 0.30 x .30 ม. 

≥ 0.30 x .30 ม. 

5 

5 

14 

16 

 

 

3. ข้อก าหนดส าหรับคุณสมบตัิทางกาย 

    3.1 รูปร่ำงเสำเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงหลอ่ส ำเร็จจะต้องมีรูปร่ำงของภำคตดัขวำงเป็นไปตำมที่ระบไุว้ในแบบ    

         หรือรำยกำรก่อสร้ำงจดุศนูย์ถ่วงของภำคตดัขวำงและจดุศนูย์กลำงของเสำเขม็ จะต้องทบักนัเป็นจดุเดียว 

     3.2 มติิ 
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            3.2.1  ระยะสัน้ท่ีสดุระหวำ่งผิวเหลก็เสริมผิวคอนกรีตจะต้องไมน้่อยกวำ่ 2.5 ซม. 

            3.2.2 ควำมกว้ำงที่น้อยที่สดุของภำคตดัขวำงของเสำเขม็จะต้องไมน้่อยกวำ่ 5.0 ซม. หรือ 2 เทำ่ของระยะ 

                     บวกด้วยเส้นผำ่นศนูย์กลำงของเหลก็เสริมโดยใช้คำ่ที่มำกกว่ำเป็นเกณฑ์ 

            3.2.3 ควำมยำวของเสำเข็มต้องเพียงพอท่ีจะท ำให้เสำเขม็สำมำรถรับน ำ้หนกับรรทกุปลอดภยัได้ตำมที่ก ำหนด 

      3.3 เกณฑ์ควำมคลำดเคลือ่นท่ียอมได้ 

            3.3.1 มิติของภำคตดัขวำงแตล่ะด้ำน ณ ต ำแหนง่ใดทีว่ดัได้จะคลำดเคลือ่นจำกทีก่ ำหนดได้ไมเ่กิน    (-5.0)%                                            

                     หรือ (-2.5)% 

            3.3.2 มิติของเส้นรอบรูป ณ ต ำแหนง่ที่วดัได้ จะคลำดเคลือ่นจำกทีก่ ำหนดได้ไมเ่กิน (+5.0)% หรือ  (-1.0)%                                      

            3.3.3 ควำมยำวของเสำเข็มที่วดัได้จะคลำดเคลือ่นจำกทีก่ ำหนดได้ไมเ่กิน ± 5 ซม.   

            3.3.4 ปลำยด้ำนตดัของเสำเข็มต้องมีผิวหน้ำเรียบและตัง้ฉำกรับแนวแกนสะเทิน (Neutral Axis) ของเสำเข็ม  

                     โดยยอมให้มีควำมคลำดเคลือ่นไมเ่กิน ± 2 องศำ   

            3.3.5 ควำมคดงอของเสำเข็มตำมยำวขณะวำงในภำวะปกติ  โดยไมไ่ด้รับโมเมนต์ดดัจร 1/360 เทำ่ของควำม 

                     ยำวของสว่นท่ีงอนัน้ 

            3.3.6 ข้อก ำหนดส ำหรับจดุยกและกำรออกแบบ 

            3.3.7 กำรทดสอบกำรรับแรงที่เกิดขึน้จำกกำรยกและกำรกระแทก 

                    - เสำเข็มที่มจีดุยก 2 จดุให้น ำเสำเขม็วำงบนหมอนรองรับท่ีจดุยก  รอยร้ำวทีเ่กิดขึน้ ณ ต ำแหนง่ใด ๆ 

                      จะต้องกว้ำงไมเ่กิน 0.2 มม,  

       - เสำเข็มทีจ่ดุยกจดุเดยีวอยูต่รงกึง่กลำงเสำ ให้น ำเสำเขม็วำงบนหมอนรองรับท่ีปลำยทัง้สองข้ำงของ 

                      เสำเข็ม  รอยร้ำวที่เกิดขึน้ ณ ต ำแหนง่ใด ๆ จะต้องกว้ำงไมเ่กิน 0.2 มม. 

       - เสำเข็มทีม่ีจดุยกจดุเดียวซึง่ไมอ่ยูต่รงกลำงของเสำเข็ม ให้น ำเสำเข็มวำงบนหมอนรองรับท่ีจดุยกกบั 

                      ปลำยด้ำนท่ีหำ่งจำกจดุยกมำกกวำ่รอยร้ำวที่เกิดขึน้ ณ ต ำแหนง่ใด จะต้องกว้ำงไมเกิน 0.2 มม.   

                   - เสำเข็มที่มจีดุยกตัง้แต ่ 2 จดุขึน้ไปให้น ำเสำเขม็วำงบหมอนรองรับท่ีจดยกตำมจ ำนวนจดุยกรอย 

                      ร้ำวที่เกิดขึน้ ณ ต ำแหนง่ใดๆ จะต้องกว้ำงไมเ่กิน 2.2 มม. 

 

4. การเตรียมการ 

   กำรเตรียมกำรผู้ รับจ้ำงต้องท ำรำยกำรแสดงชนิดและปริมำณของวสัดทุีใ่ช้ผลติเสำเขม็รวมทัง้รำยกำรค ำนวณและแบบ 

    แสดงรำยละเอียดเสำเข็มแก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพื่อพิจำรณำเป็นล ำดบัแรกก่อนกำรด ำเนินงำนตอกเสำเข็ม  

    ผู้ รับจ้ำงจะต้องเตรียมแบบแปลนแสดงต ำแหนง่ของเสำเข็มที่จะตอก          แผนล ำดบักำรตอกเพื่อเสนออนมุตัิจำก 

    คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรังวดั  ปักฝังอำคำรและปักหมดุต ำแหนง่ทีจะตอกเสำเข็มแตล่ะต้น 

    ให้ชดัเจนทัง้อำคำหรือเฉพำะสว่นของอำคำรตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็นชอบเสยีก่อนจึงจะเร่ิมงำนตอก 

     เสำเข็มได้ 
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     ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัชำ่งส ำรวจพร้อมอปุกรณ์ที่จะใช้รังวดัก ำหนดต ำแหนง่เสำเข็มอยำ่งน้อย 1 ชดุไว้ ประจ ำ ณ สถำนท่ี 

     ก่อสร้ำงเพื่อตรวจสอบปักหมดเสำเข็มตลอดเวลำ จนกวำ่งำนตอกเสำเข็มจะแล้วเสร็จ    ระดบัอ้ำงองิให้ถือตำมที่ระบ ุ

     ในแบบส ำหรับระดบัหวัเข็มถ้ำมิได้ก ำหนดไว้เฉพำะสถำนท่ีแตล่ะแหง่  ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นผู้พิจำรณำ 

     ก ำหนดระดบักำรตอกสง่หวัเสำเข็มให้กบัผู้ รับจ้ำง 

 

     ผู้ รับจ้ำงต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงตรวจสอบต ำแหนง่เสำเข็ม  ถ้ำมิได้ก ำหนดไว้กอ่นท่ีจะท ำกำรตอก                        

     เสำเข็มต้นนัน้ ๆ หรือในบริเวณเฉพำะแหง่นัน้ไมน้่อยกวำ่ 24 ชัว่โมง  เมื่อได้รับอนมุตัิแล้วจงึท ำกำรตอกเสำเขม็ได้ 

 

5. การตอกเสาเข็ม 

    5.1 เคร่ืองมือตอก 

         กำรตอกเสำเขม็ให้ใช้ปัน้จัน่ชนิด  Drop  Hammer ซึง่เป็นกำรตอกเสำเข็มโดยใช้ลกูตุ้มชนดิตอกปัน้จัน่ท่ีน ำมำใช้     

           ในกำรตอกเสำเขม็ต้องอยูใ่นสภำพท่ีจะใช้งำนได้ดี รำงส ำหรับน ำลกูตุ้มจะต้องได้ศนูย์และไมค่ดงอ    กำรเลอืก 

           ลกูตุ้มที่ใช้ตอกต้องพิจำรณำให้สมัพนัธ์กบัเสำเข็ม และสภำพดิบ บริเวณก่อสร้ำงน ำ้หนกัของลกูตุ้มไมเ่บำเกินไป    

           และไมห่นกัเกินไป เกณฑ์กำรเลอืกน ำ้หนกัของ  ลกูตุ้มให้พจิำรณำสมัพนัธ์กบัน ำ้หนกัของเสำเข็มทีจ่ะตอกตำม  

           ตำรำงที่ 4 แตไ่มว่ำ่กรณีใด ๆ น ำ้หนกัของลกูตุ้มจะต้องไมน้่อยกวำ่คร่ึงหนึง่ของน ำ้หนกัของเสำเขม็   

   

ตารางที่ 4 แสดงน า้หนักของลกูตุ้มตามขนาดความยาวเสาเข็ม 

 

ควำมยำวของเสำเข็ม 

(เมตร) 

น ำ้หนกัต ำ่สดุของลกูตุ้ม 

(หนว่ยตำม P) 

0 – 15 

15 – 18 

18 ขึน้ไป 

P 

3/4 (P) 

2/3 (P) 

P = น ำ้หนกัของเสำเข็ม 

 

กำรเลอืกใช้ปัน้จัน่ไมว่ำ่ชนิดใด ผู้ รับจ้ำงจะต้องเอำใจใสต่อ่ควำมกระทบกระเทือนซึง่เกิดแก่อำคำรข้ำงเคียงรวมทัง้ต้อง

ระมดัระวงัในเร่ือ งกลิน่    เสยีง    และกำรฟุง้กระจำยของควนัเสยีไมใ่ห้สร้ำงควำมเดือนร้อนกบัประชำชนผู้อำศยัอยู่

ใกล้เคยีงจนเกินควร     คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีสทิธิขอให้ระงบักำรตอกเสำเขม็ไว้ก่อน  หำกปรำกฏวำ่ผู้ รับจ้ำงไมไ่ด้

เตรียมกำรเพื่อปอ้งกนัควำมเดือดร้อนไว้หรือกำรตอกเสำเข็มได้กอ่ให้เกิดควำมเดือดร้อนจนเกินควรแก่ประชำชน 
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อปุกรณ์อื่นท่ีจ ำเป็นเพื่อให้งำนตอกเสำเข็มแล้วเสร็จสมบรูณ์  ผู้ รับจ้ำงต้องจดัหำมำประจ ำไว้ใช้งำน      เช่น รถยก อปุกรณ์

ยกเสำเข็ม เคร่ืองจกัรปรับระดบัดิน เป็นต้น 

    5.2 ข้อก ำหนดอื่น ๆ 

          5.2.1 ในกำรเลอืกใช้ลกูตุ้มส ำหรับปัน้จัน่ตำมข้อ 4 หำกเกิดกรณีที่สงสยัวำ่น ำ้หนกัของลกูตุ้มที่ใช้จะไมเ่ป็นจริง 

                   ตำมที่ค ำนวณได้ตำมขนำดลกูตุ้ม  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะสัง่ให้ท ำกำรทดสอบโดยวิธีอื่นใหม ่ นอก 

                   เหนือจำกวธีิค ำนวณดงักลำ่วแล้ว 

          5.2.2 หำกเป็นท่ีปรำกฏวำ่เสำเขม็ที่น ำมำใช้  มีขนำดไมต่รงตำมทีก่ ำหนดก็ดี  หรือมีคณุภำพไมเ่หมำะสมประกำร 

                   ใด ๆ คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีอ ำนำจที่จะปฏิเสธไมย่อมรับ  (Reject)  เสำเขม็เชน่วำ่นัน้ 

          5.2.3 เสำเขม็ที่น ำเข้ำมำเพื่อใช้งำน  หำกปรำกฎวำ่มีรอยร้ำวเกิดขึน้  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะเป็นผู้วินิจฉยั 

                   วำ่เสำเข็มต้นนัน้ ๆ จะอนญุำตให้น ำไปใช้งำนได้หรือไม ่ หรือจะต้องด ำเนินกำร     ซอ่มแซมด้วยวิธีอยำ่ง     

     ก่อนน ำไปใช้  ซึง่ผู้ รับจ้ำงจะต้องยอมปฏิบตัติำมค ำแนะน ำวินจิฉยันัน้โดยไมบ่ิดพลิว้              

          5.2.3 เสำเขม็ที่ถกูปฏิเสธไมย่อมรับ (Reject)  ตำมข้อ 2.2 และ หรือ 2.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องรีบขนย้ำยเสำเข็มนัน้ออก 

                   ไปเสยีจำกสถำนท่ีกอ่สร้ำงโดยมชิกัช้ำ 

 

6. วิธีการท างาน 

    6.1 กำรตอกเสำเข็มทกุต้น  จะต้องมคีณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงรับรู้กำรท ำงำนของผู้ รับจ้ำงอยู่ตลอดเวลำ  ซึง่จะถือ           

         วำ่ใช้งำนได้ตำมต้องกำร 

     6.2 กำรตอกเสำเข็ม  จะต้องอยูห่ำ่งจำกสิง่ก่อสร้ำงที่เป็น Structural  Concrete ไมน้่อยกวำ่ 30 เมตร เว้นเสยีแตว่ำ่ 

           สิง่ก่อสร้ำงนัน้ ๆ มีอำยเุกินกวำ่ 7 วนัหลงัจำกหลอ่แล้ว 

     6.3 กำรตอกเสำเข็ม  จะต้องต้องตอกเป็นล ำดบัตำมแผนกำรตอกเสำเข็มที่ผู้ รับจ้ำงได้เสนอมำจะได้รับอนมุตัิจำก  

           คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเว้นแตม่ีเหตจุ ำเป็นหรือเหตอุนัสมควรอื่นใด          ซึง่ได้รับควำมเห็นขอบจำก 

           คณะกรรมกำร ตรวจกำรจ้ำงแล 

     6.4 ผู้ รับจ้ำง จะต้องบนัทกึกำรตอกเสำเข็มโดยจะต้องประกอบข้อมลูอยำ่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

           6.4.1 วนั เวลำ ท่ีตอกเสำเข็ม 

           6.4.2 ต ำแหนง่ของเสำเขม็ หรือเลขหมำยของเสำเขม็ที่ตอก 

           6.4.3 ชนิดของเสำเข็ม ขนำดภำคตดัขวำง ควำมยำว 

           6.4.4 น ำ้หนกัของตุ้มที่ต้องตอก และระยะยก 

           6.4.5 เวลำเร่ิมตอก และเวลำแล้วเสร็จ 

           6.4.6 สภำพอำกำศ 
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           6.4.7 ผลกำรตอก  (Blow Count)  จ ำนวนครัง้ที่ตอกส ำหรับทกุ 30 ชม. ของชว่ง 3 เมตรสดุท้ำยและระยะ 

     ที่เสำเข็มจมลงไป ส ำหรับกำรตอก 10 ครัง้สดุท้ำ 

         6.4.8 ต ำแหนง่ของเสำเขม็ ภำยหลงักำรตอก 

           6.4.9 ลำยมือช่ือผู้จดบนัทกึ และวิศวกรของผู้ รับจ้ำง 

           6.4.10 รำยละเอยีดอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะก ำหนดให้จดบนัทกึตวัอยำ่งแบบฟอร์มบนัทกึ 

        กำรอกเสำเขม็คอนกรีตอดัแรงได้เสนอในภำคผนวก ก 

        อนึง่  ผู้ รับจ้ำงจะต้องสง่บนัทกึกำรตอกเสเข็มนีใ้ห้แก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทกุวนัหลงัจำกกำรตอก  

        เสำเข็ม 

   6.5 กำรตอกเสำเข็มทกุต้นจะต้องมีปลอกเหลก็  (Driving Cap)  รองรับหวัเสำเข็ม 

    6.6 เข็มทกุต้นจะต้องตรวจสอบสภำพกำรรับน ำ้หนกั  โดยกำรบนัทกึข้อมลูกำรตอกตำมแบบฟอร์มผลเฉลีย่จำกกำร          

         ตอกครัง้สดุท้ำย จะต้องมรีะยะจมไมม่ำกกวำ่ตำมที่ก ำหนดจึงจะถือวำ่เข็มนัน้รับน ำ้หนกัได้ตำมก ำหนด ในกรณี 

          ในกรณีที่มีกำรหยดุตอกเมื่อยงัไมถ่ึงระดบัท่ีต้องกำรด้วยเหตใุดก็ตำม เมื่อเร่ิมตอกใหมจ่ะต้องตอกให้จมมำกกวำ่ 

         15 ซม.  ก่อนเร่ิมนบักำรตอกเพื่อค ำนวณกำร  รับน ำ้หนกั   หำกตอกจำกหวัเข็มถึงระดบัรำกฐำน ระยะจมตอ่กำร             

         ตอกแตล่ะครัง้ ไมไ่ด้ตำมที่ระบ ุให้ใช้เสำสง่ตอกจนได้ตำมทีก่ ำหนด 

   6.7 กำรตอกเสำเขม็ต้นหนึง่ ๆ จะต้องตอกโดยตอ่เนื่องให้เสร็จโดยไมม่ีกำรหยดุชะงกัหำกมี อปุสรรคเกิดขึน้ ท ำให้ต้อง 

         หยดุพกักำรตอก หรือเกิดเหตผิุดปกติ     เช่น    เสำเข็มทีต่อกลงไปจม   ผิดปกติผู้ รับจ้ำงจะต้องรีบรำยงำนเพื่อขอ                      

         ค ำวินิจฉยัจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงโดยเร็วและต้องรีบแก้ไขอปุสรรค์นัน้ให้ลลุว่งแล้วทนักำรตอกเสำเข็ม 

         ตอ่ไปตำมค ำวินจิฉยัของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง         

  6.8 ในกรณีที่เสำเขม็ตอกลงไมห่มด  ให้ผู้ รับจ้ำงสง่ผลบนัทกึกำรตอกเสำเข็มให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงวินิจฉยัว่ำ 

         เห็นสมควรให้ตดัเสำเขม็ต้นใด ณ ต ำแหนง่ใด ผู้ รับจ้ำงจึงจะท ำกำรตดั เสำเข็มตำมค ำวินิจฉยันัน้ได้ 

   6.9 ในกรณีที่ต้องตดัหรือสกดัแตง่หวัเสำเข็ม ก่อนที่ด ำเนินกำรจะต้องหลอ่คอนกรีตหยำบซึง่ใช้ รองฐำนเสยีก่อนหลงั 

         จำกนัน้จึงจะท ำกำรตดัหรือสกดัแตง่เสำเข็มสว่นท่ีเกินทิง้ได้กำรตดั    กำรใช้ Pneumatic Tool สกดัเลือ่ย    หรือ 

          หำเคร่ืองมืออื่นท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ห้ำมมิให้ตดัเสำเขม็โยใช้วตัถรุะเบิด หรือ 

          ค้อนปอนด์ทบุหวัเสำเข็มโดยเดด็ขำด    หำกมีควำมเสยีหำยเกิดขึน้จำกกำรสกดั หรือตดัหวัเสำเข็ม       ผู้ รับจ้ำง 

          จะต้อท ำกำรซอ่มแซมด้วยวสัดแุละวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็นชอบโดยเร็ว 

                                        

7. คุณภาพของงาน 

    7.1 คณุภำพของงำน   ผู้ รับจ้ำง  จะต้องตอกเสำเข็มให้ตรงตำมต ำแหนง่ที่ก ำหนดในแบบ      ต ำแหนง่ของเสำเข็มจะ 

          ผิดพลำดได้ไมเ่กิน 5.0 หรือเอียงได้ไมเ่กิน 1:75         ส ำหรับเสำเขม็เดีย่วและต ำแหนง่ศนูย์ถ่วงของเสำเขม็กลุม่จะ  

          ผิดพลำดได้ไมเ่กิน 7.5 ซม.  ระดบัของหวัเสำเข็มทีต่อกจะต้องได้ตำมที่ระบไุว้ในแบบ หรือตำมที่คณะกรรกำรตรวจ 
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         กำรจ้ำงก ำหนด  ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำงำนด้วยควำมระมดัระวงั มิให้เสำเขม็ที่ตอกเสร็จแล้วเอนเอียง หรือเสยีศนูย์ 

         หำกเกิดควำมเสยีหำยประกำรใด  แก่เสำเข็มตำมที่ได้กลำ่วมำแล้ว  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะเป็นผู้ วินิจฉยั 

         ร่วมกนัเพื่อท ำกำแก้ปัญหำตำมวิธีกำรดงันี ้คอื 

   7.2 ปฏิเสธไมรั่บรองเสำที่วำ่นัน้  แล้วด ำเนินกำรตอกเสำเข็มซึง่เป็นขนำด  ชนดิและคณุภำพเดียวกนัเพิม่เตมิตำม 

         จ ำนวนที่จ ำเป็น เพื่อควำมมัน่คงแขง็แรง  

   7.3 เปลีย่นแปลง ขนำด  รูปทรง  และ หรือ เหลก็เสริมของโครงสร้ำงสว่นท่ีตอ่เนื่องเพื่อควำมมัน่คงแขง็แรง ใช้จำ่ย 

         ที่ต้องเพิ่มขึน้เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 3.5.1  และ 3.5.2  ให้เป็นภำระของผู้ รับจ้ำงเพยีงฝ่ำยเดยีวนอกจำกนี ้

         ภำยหลงักำรตอกเสำเขม็เสร็จเรียบร้อยแล้วทัง้หมด  หำกท ำกำรขดุดินเพือ่ท ำฐำนรำกปรำกฏวำ่เสำเข็มของฐำนรำก 

         ไมค่รบจ ำนวน หรือศนูย์เสำผิดมำกจนไมอ่ำจจะแก้ไขได้    ผู้ รับจ้ำงต้องรีบด ำเนินกำรตอกเสำเข็มให้ใหม่จนครบ 

         ถกูต้องตำมแบบแปลน  และให้ ถือวำ่ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นเดด็ขำด  ผู้ รับจ้ำงต้องปฎิบตั ิ

         ตำมและรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องทัง้สิน้เพียงฝ่ำยเดียว   

   7.4 กำรตรวจสอบกำรรับน ำ้หนกัของเสำเขม็ในสนำม  (ถ้ำมี)ผู้ รับจ้ำง จะต้องด ำเนินกำรทดสอบกำรรับน ำ้หนกัของ 

         เสำเข็มในสนำม  (Pile Loading Test) ต ำแหนง่ของเสำเขม็ทดสอบ  (Test pile) ให้เป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำร 

         ตรวจกำรจ้ำงก ำหนด  สว่นระเบียบวิธีกำรทดสอบให้ด ำเนินกำรตำมที่ระบรุำยละเอียดในแบบรูป      ผู้ รับจ้ำง 

         จะต้องมีวิศวกร ซึง่ได้รับกำร อนญุำตให้เป็นผู้ประกอบวชิำชีพวิศวกรรมควบคมุ  (สำขำวศิวกรรมโยธำ) ท ำหน้ำ 

          ที่ควบคมุกำรทดสอบตลอดเวลำ  อปุกรณ์ตำ่ง ๆ ที่ใช้ในกำรทดสอบจะต้องได้รับกำรตรวจสอบวำ่มคีวำมถกูต้อง 

          และให้ถืออตัรำของระยะจมของเข็มนัน้เป็นบรรทดัฐำนของเข็มชนิดนัน้    ทัว่ทัง้บริเวณได้ภำยหลงัจำกที่ได้ผล 

          กำรทดสอบแล้วให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจดัท ำผลกำรทดสอบสง่วิศวกรจ ำนวน 3 ชดุ ให้ผู้ออกแบบและ                       

          วิศวกรพจิำรณำ และหำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะมคี ำวินจิฉยัหรือสัง่กำรใด ๆ  ผู้ รับจ้ำงจะต้องปฏิบตัิ 

          ตำมโดยมิได้ชกัช้ำ 

 

8. การเสร็จสิน้งานเสาเข็ม 

   8.1  กำรรือ้ถอนและเคลือ่นย้ำย ภำยหลงัจำกผู้ รับจ้ำงได้ท ำกำรตอกเสำเข็มและปฏิบตัิอื่น ๆ ครบถ้วนตำมสญัญำ 

           แล้วให้ผู้ รับจ้ำงรือ้ ถอนและเคลือ่นย้ำยอปุกรณ์และสมัภำระของผู้ รับจ้ำงออกจำก หนว่ยงำนภำยในระยะเวลำ 

           อนัสมควร 

    8.2 กำรท ำควำมสะอำด เศษวสัดทุี่เกิดจำกกำรท ำงำนเสำเข็ม เช่น เศษวสัดจุำกกำรตดัเสำเข็ม  ผู้ รับจ้ำงจะต้องน ำ    

          ไปทิง้นอก สถำนท่ีก่อสร้ำง เว้นแตค่ณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น 

 

          อนึง่  หำกเป็นท่ีปรำกฏวำ่ผู้ รับจ้ำงบิดพลิว้ไมป่ฏิบตัิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5 และข้อ 6 ให้คณะกรรมกำรตรวจกำร  

          จ้ำงมีอ ำนำจที่จะสัง่และด ำเนินกำร เช่นวำ่นัน้ให้ลลุว่งด้วยวิธีกำรใด ๆ  โดยที่คำ่ใช้จำ่ยในกำรดงักลำ่วทัง้ปวงตก  

          เป็นภำระของผู้ รับจ้ำงทัง้สิน้ 
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งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

Concrete Reinforcing 
 

1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ข้อก ำหนดในหมวดนีใ้ห้รวมถึงกำรจดัหำ กำรตดั กำรดดั และกำรเรียงเหลก็เสริม ตำมชนิดและชัน้ท่ีระบ ุ
          ไว้ในแบบและรำยกำรประกอบแบบ งำนท่ีท ำจะต้องตรงตำมแบบและตำมค ำแนะน ำของผู้ควบคมุงำน 
          อยำ่งเคร่งครัด รำยละเอยีดเก่ียวกบัเหลก็เสริมคอนกรีตซึง่มิได้ระบใุนแบบ  และรำยกำรประกอบแบบนี ้
          ให้ปฏิบตัิตำม “มำตรฐำนอำคำรคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวิธีหนว่ยแรงใช้งำน  ” ของวิศวกรรมสถำนแหง่ 
          ประเทศไทย” 
    1.2 รำยกำรอ้ำงอิง 
        - มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม มอก. 20 - 2543 เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต: เหลก็เส้นกลม 
        - มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม มอก. 24 – 2548 เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต: เหลก็ข้ออ้อย 
       - มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม มอก. 138 - 2535 ลวดผกูเหลก็ 
 
2. วัสดุ 
    2.1 เหลก็เสริมคอนกรีต หมำยถึง เหลก็เส้นกลมเกลีย้งธรรมดำหรือเหลก็ข้ออ้อย เป็นเหลก็ทีม่ีขนำดโตเสมอ 
          ต้นเสมอปลำย     มีพืน้ท่ีหน้ำตดัไมน้่อยกวำ่กำรค ำนวณจำกเส้นผำ่ศนูย์กลำงของเหลก็ตำมระบใุนแบบ 
          เป็นเหลก็ใหมผิ่วสะอำด ปรำศจำกสนิมขมุ หรือน ำ้มนั ไมม่ีรอยแตกร้ำว   และมีคณุภำพตำมมำตรฐำน 
          ผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม มอก. ทัง้ขนำด น ำ้หนกั และคณุสมบตัิอื่นๆ 
    2.2 ปริมำณและขนำดทัง้หมดของเหลก็เสริมคอนกรีต ให้ถือตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบโครงสร้ำง ผู้ รับจ้ำงจะ 
          ต้องเตรียมเหลก็เสริมตำมต ำแหนง่ ปริมำณและขนำด ให้ถกูต้องตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบโดย 
          เคร่งครัด 
    2.3 คณุสมบตัิของเหลก็เสริมคอนกรีต 
          ถ้ำไมไ่ด้ระบไุว้ในแบบ ให้ใช้คณุสมบตัิของเหลก็เสริมคอนกรีตดงัตอ่ไปนี ้
          ก. เหลก็เส้นกลม (SR-24) ใช้ส ำหรับเหลก็ทีม่ีขนำดเส้นผำ่ศนูย์กลำง 6 ถงึ 9 มิลลเิมตร คณุสมบตัิตำม 
              มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม มอก. 20 - 2543 เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต: เหลก็เส้นกลม 
              ข. เหลก็ข้ออ้อย (SD-40) ใช้ส ำหรับเหลก็ทีม่ีขนำดเส้นผำ่ศนูย์กลำงตัง้แต่ 12 ถงึ 32 มิลลเิมตร คณุ 
                  สมบตัิตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม มอก. 24 - 2548 เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต: เหลก็ข้อ 
                  อ้อย 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
    3.1 กำรทดสอบ 
         3.1.1 ผู้ควบคมุงำนมีสทิธิสัง่ให้ผู้ รับจ้ำงสุม่น ำตวัอยำ่งเหลก็แตล่ะขนำดจำกเหลก็กองใดๆ   ก็ได้ ที่น ำมำ 
                 ใช้ไปท ำกำรทดสอบคณุสมบตัิดงักลำ่วข้ำงต้น ณ สถำบนัท่ีเช่ือถือได้ และต้องเสนอผลกำรทดสอบ 
                 เหลก็ตวัอยำ่งตอ่ผู้ควบคมุงำนเป็นจ ำนวน 3 ชดุ ทกุครัง้ที่มีกำรเก็บตวัอยำ่ง    โดยผู้ รับจ้ำงจะต้อง 
                 จะต้องออกคำ่ใช้จ่ำยในกำรทดสอบเองทัง้สิน้ กำรสุม่เก็บตวัอยำ่งให้ท ำทกุครัง้เมื่อมีกำรสง่เหลก็ 
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                 เส้นเข้ำสูห่นว่ยงำนกอ่สร้ำง 
         3.1.2 เหลก็เสริมที่ผำ่นกำรทดสอบคณุภำพแล้วเทำ่นัน้ จึงจะสำมำรถน ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงได้  สว่น 
                 เหลก็เสริมที่รอผลกำรทดสอบห้ำมน ำมำใช้ และห้ำมน ำเหลก็รีดซ ำ้ (SRR) มำใช้ในงำนก่อสร้ำง 
                 โครงกำรนีเ้หลก็เสริมที่มีคณุภำพต ำ่กวำ่ข้อก ำหนด   ให้ผู้ รับจ้ำงน ำออกไปให้พ้นบริเวณก่อสร้ำง 
                 โดยทนัที 
   3.2 กำรเก็บรักษำเหลก็เสริมคอนกรีต 
        3.2.1 จะต้องเก็บเหลก็เสริมคอนกรีตไว้เหนือพืน้ดินอยำ่งน้อย 300 มิลลเิมตร และต้องมีหลงัคำป้องกนั 
                น ำ้ค้ำง น ำ้ฝน และเก็บรักษำให้พ้นสิง่สกปรก ดิน ส ีน ำ้มนั ฯลฯ 
        3.2.2 เหลก็เสริมคอนกรีตทีส่ง่เข้ำหนว่ยงำนก่อสร้ำง ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดักองเก็บแยกกองก่อนหลงั ที่น ำ 
                เข้ำมำตำมล ำดบั   เหลก็ที่น ำเข้ำมำก่อนซึง่ได้รับกำรตรวจสอบและอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำนแล้ว 
                ให้น ำไปใช้ก่อน โดยไมป่ะปนกบัเหลก็ที่น ำเข้ำมำใหม่ ซึง่ยงัไมไ่ด้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน 
   3.3 วิธีกำรก่อสร้ำง 
        3.3.1 กำรตดัและประกอบเหลก็เสริม จะต้องมีขนำดตรงตำมที่ก ำหนดในแบบ กำรตดัและดดัจะต้องไม ่
                ท ำให้เหลก็เสริมช ำรุดเสยีหำย 
        3.3.2 กำรงอเหลก็เสริมจะต้องใช้วิธีดดังอเย็นส ำหรับของอ     หำกในแบบไมไ่ด้ระบถุึงรัศมีของกำรงอ 
                เหลก็ ให้งอตำมก ำหนดตอ่ไปนี ้
                - สว่นท่ีงอเป็นคร่ึงวงกลม โดยมีสว่นท่ียื่นตอ่ออกไปอยำ่งน้อย 4 เทำ่ของขนำดเส้นผำ่ศนูย์กลำง 
                  ของเหลก็นัน้ แตร่ะยะยื่นนีต้้องไมน้่อยกวำ่ 60 มิลลเิมตร 
                - สว่นท่ีงอเป็นมมุฉำก โดยมีสว่นท่ียื่นตอ่ออกไปถึงปลำยสดุของเหลก็อีกอยำ่งน้อย 12 เทำ่ของ 
                  ขนำดเส้นผำ่ศนูย์กลำงเหลก็นัน้ 
                - เฉพำะเหลก็ลกูตัง้และเหลก็ปลอก ให้งอ 90 องศำ หรือ 135 องศำ โดยมีสว่นท่ียื่นถงึปลำยขอ 
                  อีกอยำ่งน้อย 6 เทำ่ ของเส้นผำ่ศนูย์กลำงของเหลก็ แตต้่องไมน้่อยกวำ่ 60 มิลลเิมตร 
   3.4 กำรเรียงเหลก็เสริม 
        3.4.1 ก่อนเรียงเหลก็เสริมเข้ำที่จะต้องท ำควำมสะอำดเหลก็มิให้เป็นสนิมขมุ และวสัดเุคลอืบตำ่งๆ ที ่
                จะท ำให้กำรยดึเหนียวเสยีไป 
        3.4.2 จะต้องเรียงเหลก็เสริมอยำ่งประณีต ให้อยูใ่นต ำแหนง่ที่ถกูต้องพอดี       และผกูยดึให้แนน่หนำ 
                ระหวำ่งเทคอนกรีต หำกจ ำเป็นอำจใช้เหลก็เสริมพิเศษช่วยในกำรยดึได้ ซึง่ในแตล่ะจดุของโครง 
                สร้ำง ผู้ รับจ้ำงต้องจดัยดึให้เหมำะสม 
         3.4.3 ที่จดุตดักนัของเหลก็เสริมทกุแหง่ จะต้องผกูให้แนน่ด้วยลวดผกูเหลก็เบอร์ 18  SWG  (Annealed 
                  Iron Wire)      โดยผกูแบบพนัสำแหรกและพบัปลำยลวดเข้ำในสว่นท่ีจะเป็นเนือ้คอนกรีตภำยใน 
         3.4.4 ให้รักษำระยะหำ่งระหวำ่งแบบกบัเหลก็เสริมให้ถกูต้อง โดยใช้เหลก็แขวนก้อนมอร์ต้ำยดึกบัเหลก็ 
                  เสริม หรือวิธีที่ผู้ควบคมุงำนอนมุตัิ ก้อนมอร์ต้ำให้ใช้สว่นผสมซีเมนต์ 1 สว่นตอ่ทรำย 1 สว่น 
         3.4.5 ในกรณีที่มีเหลก็เสริมหลำยๆ ชัน้ จะต้องเสริมโดยมชีอ่งวำ่งระหวำ่งผิวเหลก็ (Clear Distance) 
                  ไมน้่อยกวำ่ 25 มิลลเิมตร แตไ่มเ่กิน 40 มิลลเิมตร 
         3.4.6 หลงัจำกผกูเหลก็เสริมแล้วจะต้องให้ผู้ควบคมุงำนตรวจก่อนเทคอนกรีตทกุครัง้ หำกผกูทิง้ไว้นำน 
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                  เกินควร จะต้องท ำควำมสะอำด    และให้ผู้ควบคมุงำนตรวจอีกครัง้ก่อนเทคอนกรีตเหลก็พืน้เมื่อ 
                  ผกูเสร็จแล้วให้ท ำทำงเดินเหนือเหลก็ โดยมีที่รองรับวำงตรงช่องวำ่งระหวำ่งเหลก็ห้ำมเหยียบย ่ำ 
                  บนเหลก็เสริมเป็นอนัขำด  และต้องตรวจสอบให้ไม้แบบแข็งแรงพอทีจ่ะรับน ำ้หนกัของทำงเดิน 
                  และน ำ้หนกับรรทกุบนทำงเดินด้วย 
   3.5 กำรตอ่เหลก็เสริม 
        3.5.1 กำรตอ่แบบทำบ ให้ทำบเหลก็เสริมซ้อนกนัโดยระยะทำบไมน้่อยกวำ่ 48 เทำ่   ของเส้นผำ่ศนูย์ 
                กลำงของเหลก็เส้นกลมธรรมดำ และ 36 เทำ่ของเส้นผำ่ศนูย์กลำงของเหลก็ข้ออ้อย   แตต้่องไม ่
                น้อยกวำ่ 300 มิลลเิมตร แล้วให้มดัด้วยลวดผกูเหลก็เบอร์ 18 SWG.   เป็นระยะๆ       ทกุ 100 
                มิลลเิมตร กำรตอ่เหลก็เสริมด้วยวธีิทำบในกรณีที่ตอ่เหลก็ตำ่งขนำดกนั  ให้ใช้ควำมยำวที่ทำบ 
                ซ้อนกนัตำมขนำดเส้นผำ่ศนูย์กลำงของทอ่นเหลก็ทีใ่หญ่กวำ่เป็นหลกั 
        3.5.2 กำรตอ่แบบเช่ือม ให้ใช้ส ำหรับเหลก็เสริมที่มเีส้นผำ่ศนูย์กลำง 25 มิลลเิมตร ขึน้ไป  และเช่ือม 
                ด้วยวิธีเหลำปลำยเหลก็แบบเหลำดินสอ ชนปลำยและตอ่เช่ือมด้วยไฟฟำ้ (Electric Arc Welding) 
                โดยจะต้องให้ก ำลงัของรอยเช่ือมไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 125 ของก ำลงัของเหลก็เสริมนัน้  ผู้ รับจ้ำง 
                ต้องท ำกำรทดสอบสง่ตวัอยำ่งรอยเช่ือม   และส ำเนำผลกำรทดสอบก ำลงัประลยัของรอยเช่ือม 
                จำกสถำบนัท่ีก ำหนดให้ผู้ควบคมุงำนไว้ตรวจสอบ โดยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ รับจ้ำง 
   3.6 รอยตอ่เหลก็เสริม 
        3.6.1 ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นจะต้องตอ่เหลก็เสริม ให้ตอ่ตำมต ำแหนง่ตอ่ไปนี ้
                - พืน้ ผนงั คสล. ให้ตอ่ที่บริเวณคำนใต้เหลก็เสริมพเิศษ 
                - คำนทัว่ไป เหลก็บนตอ่ที่ประมำณกลำงคำน เหลก็ลำ่งตอ่ที่หน้ำเสำถงึระยะ L/5  จำกศนูย์ 
                  กลำงเสำ 
                - เสำ ตอ่บริเวณเหนือระดบัพืน้ 1.00 เมตร จนถงึระดบักึ่งกลำงของควำมสงู 
        3.6.2 รอยตอ่ทกุแหง่จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและอนมุตัิโดยผู้ควบคมุงำนก่อนเทคอนกรีต หน้ำตดั 
                ใดๆ ของคำน-พืน้ จะมีรอยตอ่ของเหลก็เสริมเกิน 25% ของจ ำนวนเหลก็เสริมคำนทัง้หมดไมไ่ด้ 
        3.6.3 หน้ำตดัๆ ของเสำ, ผนงั จะมีรอยตอ่ของเหลก็เสริมเกิน 50% ของจ ำนวนเหลก็เสริมทัง้หมดไมไ่ด้ 
        3.6.4 คำนยื่น และฐำนรำก ห้ำมตอ่เหลก็เสริมโดยเด็ดขำด 
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งานคอนกรีตเทในที่ 
Cast-in-Place Concrete 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 งำนคอนกรีตในท่ีนีห้มำยถึง งำนคอนกรีตส ำหรับโครงสร้ำงซึง่ต้องเสร็จสมบรูณ์ และเป็นไปตำมแบบ 
          และรำยกำรประกอบแบบอยำ่งเคร่งครัด 
    1.2 สว่นท่ีมิได้ระบ ุรำยละเอียดเก่ียวกบัองค์อำคำรคอนกรีตเสริมเหลก็และงำนคอนกรีตให้เป็นไปตำม 
          “มำตรฐำนส ำหรับอำคำรคอนกรีตเสริมเหลก็” ของวิศวกรรมสถำนแหง่ประเทศไทย 
    1.3 กำรเก็บวสัด ุ
          1.3.1 ให้เก็บปนูซีเมนต์ไว้ในตวัอำคำร ถงัเก็บ หรือไซโล ที่ปอ้งกนัควำมชืน้และควำมสกปรกได้ และใน 
                   กำรสง่ ให้สง่ไปในปริมำณเพยีงพอท่ีจะไมท่ ำให้งำนคอนกรีตต้องชะงกั    หรือลำ่ช้ำไมว่ำ่กรณีใด 
                   จะต้องแยกวสัดทุี่สง่มำแตล่ะครัง้ให้ชดัเจนไมป่ะปนกนั 
          1.3.2 กำรสง่มวลรวมหยำบ ให้สง่แยกขนำดไปยงัสถำนท่ีกอ่สร้ำง  นอกจำกจะได้รับอนมุตัิจำกผู้ควบ 
                   คมุงำนให้เป็นอยำ่งอื่น 
          1.3.3 กำรกองมวลรวม จะต้องกองในลกัษณะที่มกีำรปอ้งกนัมิให้ปะปนกบัมวลรวมกองอื่นซึง่มีขนำด 
                   ตำ่งกนั อำจจะต้องท ำกำรทดสอบวำ่สว่นขนำดคละ ตลอดจนควำมสะอำดของมวลรวมตรงตำม 
                   ก ำหนดหรือไม ่โดยเก็บตวัอยำ่ง ณ ที่ๆ ท ำกำรผสมคอนกรีต 
          1.3.4 ในกำรเก็บสำรผสมเพิ่ม ต้องระวงัอยำ่ให้เกิดกำรปนเปือ้น กำรระเหย หรือเสือ่มคณุภำพ ส ำหรับ 
                   สำรผสมเพิ่มชนิดทีอ่ยูใ่นรูปสำรลอยตวั หรือสำรละลำยที่ไมค่งตวั จะต้องจดัอปุกรณ์ส ำหรับกวน 
                   เพื่อให้ตวัสำรกระจำยโดยสม ำ่เสมอ 
    1.4 กำรทดสอบ 
          1.4.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องหลอ่แทง่ทดสอบทกุครัง้เมื่อมีกำรเทคอนกรีตโครงสร้ำงหลกัของอำคำร เช่น ฐำน 
                    รำก เสำ คำน พืน้ เป็นต้น เพื่อน ำมำทดสอบหำก ำลงัอดั วิธีเก็บเตรียมบม่      และทดสอบชิน้ตวั 
                    อยำ่งให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม มอก.409-2525 วิธีทดสอบควำมต้ำนแรง 
                    อดัของแทง่คอนกรีต หรือ ASTM C 42    “วิธีเจำะและทดสอบแก่นคอนกรีตทีเ่จำะและคำนคอน 
                    กรีตที่เลือ่ยตดัมำ” 
          1.4.2 รำยงำน ผู้ รับจ้ำงจะต้องรำยงำนผลกำรทดสอบก ำลงัอดัคอนกรีตรวม 3 ชดุ ส ำหรับผู้ควบคมุงำน 
                   1 ชดุ และวิศวกรผู้ออกแบบ 1 ชดุ รำยงำนจะต้องมีข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
                   - วนัท่ีหลอ่ 
                   - วนัท่ีทดสอบ 
                   - ประเภทของคอนกรีต 
                   - คำ่กำรยบุ 
                   - สว่นผสม 
                   - หนว่ยน ำ้หนกั 
                   - ก ำลงัอดั 
 



บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั หน้ำ 41 
 

     1.5 กำรประเมินผลกำรทดสอบก ำลงัอดั 
           1.5.1 คำ่เฉลีย่ของผลกำรทดสอบชิน้ตวัอยำ่ง 3 ชิน้ หรือมำกกวำ่ซึง่บม่ในห้องปฏิบตัิกำรจะต้องไมต่ ำ่ 
                    กวำ่คำ่ทีก่ ำหนด และจะต้องไมม่ีคำ่ใดต ่ำกวำ่ร้อยละ 80 ของคำ่ก ำลงัอดัที่ก ำหนด 
           1.5.2 หำกก ำลงัอดัมีคำ่ต ำ่กวำ่ที่ก ำหนด ก็อำจจ ำเป็นต้องเจำะเอำแก่นคอนกรีตไปท ำกำรทดสอบ 
           1.5.3 กำรทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบตัิตำม มอก. 409-2525 หรือ ASTM C 42 กำรทดสอบแก่น 
                    คอนกรีตต้องกระท ำในสภำพผึง่แห้งในอำกำศ 
           1.5.4 องค์อำคำรหรือพืน้ที่คอนกรีตสว่นใดที่วศิวกรพิจำรณำเห็นวำ่ไมแ่ขง็แรงพอ   ให้เจำะแก่นอยำ่ง 
                   น้อยสองก้อนจำกแตล่ะองค์อำคำร 
           1.5.5 หำกผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นวำ่ คอนกรีตมีควำมแข็งแรงไมพ่อ จะต้องทบุทิง้และหลอ่ใหม ่
                   โดยคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดเป็นของผู้ รับจ้ำง 
 
2. วัสดุ 
    2.1 ปนูซีเมนต์จะต้องเป็นปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึง่ตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรมปนู 
         ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เลม่ 1-2547) และต้องเป็นปนูซีเมนต์ทีแ่ห้งสนิทไมจ่บัตวัเป็นก้อน 
    2.2 น ำ้ที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอำดปรำศจำกสิง่เจือปน และไมม่ีควำมเป็นกรด ดำ่ง มำกเกินไป 
    2.3 มวลรวม 
         2.3.1 มวลรวมที่ใช้ส ำหรับคอนกรีตจะต้องแข็งแกร่ง  มีควำมคงตวั เฉ่ือย ไมท่ ำปฏิกิริยำกบัดำ่งใน 
                 ปนูซีเมนต์ 
                 2.3.2 มวลรวมหยำบ  และมวลละเอียดให้ถือเป็นวสัดคุนละอยำ่  ง มวลรวมหยำบแตล่ะขนำด 
                         ผสมกนัจะต้องมีสว่นขนำดคละตรงตำมข้อก ำหนด มอก. 566-2528     มวลผสมคอนกรีต 
    2.4 สำรผสมเพิ่มส ำหรับคอนกรีตสว่นท่ีไมใ่ช่ฐำนรำก ให้ใช้สำรชนิดเพื่อเพิม่ควำมสำมำรถได้   สว่นท่ีเป็น 
         โครงสร้ำงห้องใต้ดินให้ผสมน ำ้ยำกนัซมึชนิดทนแรงดนัน ำ้ได้โดยใช้ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติอยำ่งเคร่ง 
         ครัด นอกจำกที่กลำ่วนี ้ห้ำมใช้สำรผสมชนิดอื่น นอกจำกจะได้รับอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อน 
 
3. คุณสมบตัิของคอนกรีต 
    3.1 องค์ประกอบ คอนกรีตต้องประกอบด้วยปนูซเีมนต์ ทรำย มวลรวมหยำบ  น ำ้    และสำรผสมเพิ่มตำม 
         แตจ่ะก ำหนดโดยกำรชัง่น ำ้หนกั ผสมให้เข้ำกนัเป็นอยำ่งดด้ีวยเคร่ืองผสมคอนกรีต  โดยมคีวำมข้นเหลว 
         ที่พอเหมำะ 
    3.2 ควำมข้นเหลว คอนกรีตทีจ่ะใช้กบัทกุสว่นของงำนจะต้องผสมให้เข้ำกนัเป็นเนือ้เดียวกนั โดยมีควำมข้น 
         เหลวที่พอเหมำะที่จะสำมำรถท ำให้แนน่ได้ภำยในแบบหลอ่ และรอบเหลก็เสริม   และหลงัจำกอดัแนน่ 
         โดยกำรกระทุ้งด้วยมือ หรือโดยวิธีสัน่ท่ีได้รับกำรอนมุตัิ จะต้องไมม่ีน ำ้ที่ผิวคอนกรีตมำกเกินไป จะต้องม ี
         ผิวเรียบปรำศจำกโพรง รูพรุน และเมื่อแข็งตวัแล้วจะมกี ำลงั มีควำมทนทำนตอ่กำรแตกสลำย  ควำมคง 
         ทนตอ่กำรขดัส ีควำมสำมำรถในกำรกนัน ำ้ และคณุสมบตัอิื่นๆ ตำมที่ก ำหนด 
   3.3 ก ำลงัอดั คอนกรีตจะต้องมกี ำลงัอดัไมน้่อยกวำ่ 240 ksc. ส ำหรับโครงสร้ำง คสล. ที่อำย ุ28 วนั โดยใช้ 
        ตวัอยำ่งทดสอบทรงกระบอกขนำดเส้นผำ่ศนูย์กลำง 150 มิลลเิมตร สงู 300 มิลลเิมตร และทดสอบตำม 
        มอก. 409-2525 วิธีทดสอบควำมต้ำนแรงอดัของแทง่คอนกรีต 
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                                    การแบ่งประเภทคอนกรีตและเกณฑก์ าหนดเก่ียวกบัก าลงัอดั 
 
                                                                         ค่าต ่าสุดของก าลงัอดัของ       ค่าต ่าสุดของก าลงัอดัของ 
      ชนิดของการก่อสร้าง          ประเภท          แท่งกระบอกคอนกรีต ท่ี        แท่งทรงลูกบาศกค์อนกรีตท่ี        
                                                                          อาย ุ28 วนั - กก./ซม. 2       อาย ุ28 วนั - กก./ซม.2 หรือกก/ตร.ซม. 
      ฐานรากและเสาคาน                  ก                               280                                            300 
      คานซอย ผนงัคอนกรีต 
      เสริมเหลก็ท่ีใชรั้บน ้ าหนกั 
      หนาตั้งแต่ 10 ซม. ข้ึนไป 
      แผน่พ้ืน และถงัเก็บน ้ า 
      ผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็            ข                               280                                            300 
      ท่ีบางกวา่ 10 ซม. ท่ีไม่ 

      ไดใ้ชรั้บน ้ าหนกั และ 
      ครีบ ค.ส.ล. 
      คอนกรีตหยาบ  1 : 3 : 5             ค                                -                                             - 
 
 
   3.4 กำรยบุของคอนกรีตซึง่หำโดย “วิธีทดสอบคำ่กำรยบุของคอนกรีตซึง่ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” (ASTM 
        C 143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete) จะต้องเป็นไปตำมคำ่ที่ 
        ให้ไว้ในตำรำง ดงันี ้
                                  ชนิดของงานก่อสร้าง                                  ค่าการยุบ (มม.)  
                                                                                           สูงสุด              ต ่าสุด 
                 แผน่พืน้ คำน ผนงั คสล. ฐำนรำก                       100          40 
  เสำ                                                                      100                  50 
  ครีบ คสล. และผนงัเบำ    100                   50 
  พืน้อดัแรง                                                               130                   50 
 
   3.5 ขนำดใหญ่สดุของมวลหยำบ จะต้องเป็นไปตำมตำรำง ดงันี ้
                                       ชนิดของงานก่อสร้าง                                 ขนาดใหญ่สุด (มม.) 
  ฐำนรำก เสำและคำน      40 
  ผนงั คสล. หนำตัง้แต่ 150 มิลลเิมตร ขึน้ไป    40 
   ผนงัคสล. หนำตัง้แต่ 100 มิลลเิมตร ลงมำ    20 
  แผน่พืน้ ครีบ และผนงักัน้ห้อง คสล.     20 
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4. การค านวณออกแบบส่วนผสม 
   4.1 ห้ำมน ำคอนกรีตมำเทสว่นที่เป็นโครงสร้ำง จนกวำ่สว่นผสมของคอนกรีตที่จะน ำมำใช้ได้รับอนมุตัิจำกผู้  
        ควบคมุงำน 
   4.2 ก่อนเทคอนกรีตอยำ่งน้อย 30 วนั ผู้ รับจ้ำงจะต้องเตรียมสว่นผสมคอนกรีตตำ่งๆ และท ำแทง่คอนกรีตตวั 
        อยำ่งเพื่อให้ผู้ควบคมุงำนอนมุตัิก่อน 
   4.3 กำรท่ีผู้ควบคมุงำนให้ควำมเห็นชอบตอ่สว่นผสมที่เสนอมำหรือที่แก้ไข (ถ้ำมี) มิได้หมำยควำมวำ่จะพ้น 
        ควำมรับผิดชอบของผู้ รับจ้ำงที่มีตอ่คณุสมบตัิของคอนกรีตที่ได้รับอนมุตัิสว่นผสมนัน้ 
 
5. การผสมคอนกรีต 
    5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ กำรผสมและกำรขนสง่คอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนลติภณัฑ์อตุสำห 
          กรรมคอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2520 คอนกรีตผสมเสร็จ 
    5.2 กำรผสมด้วยเคร่ือง ณ สถำนท่ีก่อสร้ำง 
         5.2.1 กำรผสมคอนกรีตต้องใช้เคร่ืองผสมชนิดซึง่ได้รับอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน ที่เคร่ืองผสมจะต้องม ี
                 แผน่ปำ้ยแสดงควำมจุ และจ ำนวนรอบตอ่ทีท่ีเหมำะสม และผู้ รับจ้ำงจะต้องปฏิบตัิตำมข้อแนะ 
                 น ำเหลำ่นีท้กุประกำร เคร่ืองผสมจะต้องสำมำรถผสมมวลรวมซีเมนต์และน ำ้ให้เข้ำกนัโดยทัว่ถึง 
                 ภำยในเวลำที่ก ำหนด และต้องสำมำรถปลอ่ยคอนกรีตออกได้โดยไมเ่กิดกำรแยกตวั 
 
 
 
          5.2.2 ในกำรบรรจวุสัดผุสมเข้ำเคร่ือง จะต้องบรรจนุ ำ้สว่นหนึง่เข้ำเคร่ืองก่อนซเีมนต์และมวลรวม แล้ว 
                   คมุมิให้ปลอ่ยคอนกรีตก่อนถึงเวลำที่ก ำหนด และปลอ่ยคอนกรีตออกให้หมดก่อนท่ีจะบรรจวุสัด ุ
                   ใหม ่
          5.2.3 เวลำทีใ่ช้ในกำรผสมคอนกรีตซึง่มีปริมำณตัง้แต่  1  ลกูบำศก์เมตรลงมำ   จะต้องไมน้่อยกวำ่  2 
                   นำที และให้เพิ่มอีก 20 วินำที ส ำหรับทกุๆ 1 ลกูบำศก์เมตร หรือสว่นของลกูบำศก์เมตรที่เพิ่มขึน้ 
          5.2.4 ให้ผสมคอนกรีตเฉพำะเทำ่ที่ต้องกำรใช้เทำ่นัน้    ห้ำมน ำคอนกรีตที่ก่อตวัแล้วมำผสมตอ่เป็นอนั 
                   ขำด 
          5.2.5 ห้ำมมใิห้เติมน ำ้เพื่อกำรยบุตวัเป็นอนัขำด กำรเติมน ำ้จะกระท ำได้ ณ โรงงำนผสมคอนกรีตกลำง 
                   โดยได้รับอนมุตัิผู้ควบคมุงำนแล้วเทำ่นัน้ 
 
      6. การเทคอนกรีต 
          6.1 กำรเตรียมกำรก่อนเท 
                6.1.1 จะต้องขจดัคอนกรีตที่แข็งตวัแล้ว และวสัดอุื่นๆ ออกจำกอปุกรณ์ที่ใช้ในกำรล ำเลยีง 
                6.1.2 แบบหลอ่จะต้องเสร็จเรียบร้อย จะต้องขจดัน ำ้สว่นท่ีเกินและวสัดอุื่นใด ออกให้หมด เหลก็เสริม 
                         ผกูเข้ำที่เรียบร้อย วสัดตุำ่งๆ ที่จะฝังในคอนกรีตเข้ำที่เรียบร้อย กำรเตรียมกำรตำ่งๆ  จะต้องได้ 
                         รับอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนแล้ว จงึจะด ำเนินกำรเทคอนกรีตได้ 
          6.2 กำรล ำเลยีง 
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                วิธีกำรขนสง่และเทคอนกรีตจะต้องได้รับอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำนก่อน ในกำรขนสง่คอนกรีตจำกเคร่ือง 
                ผสมจะต้องระมดัระวงัมิให้เกิดกำรแยกตวั หรือกำรสญูเสยีของสว่นผสม และต้องกระท ำในลกัษณะที่จะ 
                ท ำให้ได้รับคอนกรีตทีม่ีคณุสมบตัติำมทีก่ ำหนด 
          6.3 กำรเท 
                6.3.1 ผู้ รับจ้ำงจะเทคอนกรีตยงัมิได้ จนกวำ่จะได้รับอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อน และเมื่อได้รับอนมุตั ิ
                        แล้ว ผู้ รับจ้ำงยงัไมเ่ร่ิมเทคอนกรีตภำยใน 24 ชัว่โมง จะต้องได้รับอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนใหมอ่ีก 
                        ครัง้จึงจะเทคอนกรีตได้ 
                6.3.2 กำรเทคอนกรีตจะต้องกระท ำตอ่เนื่องกนัตลอดทัง้พืน้ท่ี รอยตอ่ขณะก่อสร้ำงจะต้องอยูท่ี่ต ำแหนง่ 
                        ซึง่ก ำหนดไว้ในแบบหรือได้รับกำรอนมุตัิแล้ว กำรเทคอนกรีตจะต้องกระท ำในอตัรำที่คอนกรีตซึง่ 
                        เทไปแล้วจะตอ่กบัคอนกรีตทีจ่ะเทใหมย่งัคงสภำพเหลวพอท่ีจะตอ่กนัได้ 
                6.3.3 ห้ำมมิให้น ำคอนกรีตที่แข็งตวัแล้ว หรือมวีสัดอุื่นใดเทปะปนเป็นอนัขำด 
                6.3.4 เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหลอ่แล้ว จะต้องแตง่คอนกรีตนัน้ให้แนน่ภำยในเวลำ 30 นำที นบัตัง้แต ่
                        ปลอ่ยคอนกรีตออกจำกเคร่ืองผสม นอกจำกจะมีเคร่ืองกวน หรือมีเคร่ืองผสมติดรถ       ซึง่เคร่ือง 
                        ผสมจะกวนคอนกรีตอยูต่ลอดเวลำ ในกรณีนีใ้ห้เพิ่มเวลำเป็น 1 ชัว่โมง 
               6.3.5 จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ต ำแหนง่สดุท้ำยมำกทีส่ดุเทำ่ที่จะท ำได้ เพื่อหลกีเลีย่งกำรเกิดกำรแยก 
                       ตวัเนื่องจำกกำรเท และกำรไหลตวัของคอนกรีต ห้ำมปลอ่ยคอนกรีตเข้ำที่จำกระยะสงูเกินกวำ่ 2 
                       เมตร นอกจำกจะได้รับอนมุตัิจำกวศิวกรผู้ออกแบบ 
                6.3.6 กำรท ำให้คอนกรีตแนน่ให้ใช้วิธีสัน่ด้วยเคร่ือง หรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหลก็เสริมและสิง่ที่ 
 
                         ฝังจนทัว่ และเข้ำไปอดัตำมมมุตำ่งๆ จนเต็ม โดยขจดักระเปำะอำกำศและกระเปำะหินอนัจะท ำ 
                         ให้คอนกรีตเป็นโพรง หรือเกิดระนำบที่ไมแ่ขง็แรงออกให้หมดสิน้      เคร่ืองสัน่จะต้องมีควำมถ่ีที ่
                         เหมำะสม และผู้ที่ใช้งำนจะต้องมคีวำมช ำนำญเพียงพอ     ห้ำมมิให้ใช้เคร่ืองสัน่เป็นตวัเคลือ่นท่ี 
                         คอนกรีตจำกต ำแหนง่หนึง่ไปยงัอีกต ำแหนง่หนึง่ภำยในแบบหลอ่ ให้จุม่และถอนเคร่ืองสัน่ขึน้ลง 
                         ตรงๆ ที่หลำยๆ จดุหำ่งกนัประมำณ 500 มิลลเิมตร    ในกำรจุ่มแตล่ะครัง้จะต้องทิง้ระยะเวลำให้ 
                         เพียงพอท่ีจะท ำให้คอนกรีตแนน่ตวั โดยปกติจดุหนึง่ๆ ควรจุม่อยูร่ะหวำ่ง 5 ถึง 15 วินำที ในกรณี 
                         ที่หน้ำตดัของคอนกรีตบำงเกินไป    จนไมอ่ำจแหยเ่คร่ืองสัน่ลงไปได้ก็ให้ใช้เคร่ืองสัน่ชนิดเกำะติด 
                         ข้ำงแบบ หรือใช้วิธีอื่นท่ีได้รับกำรอนมุตัิ ส ำหรับองค์อำคำรสงูๆ และหน้ำตดักว้ำง เช่น เสำขนำด 
                         ใหญ่ ควรใช้เคร่ืองสัน่ชนิดเกำะติดกบัข้ำงแบบ  แตท่ัง้นีแ้บบหลอ่ต้องแข็งแรงพอที่จะสำมำรถรับ 
                         ควำมสัน่ได้โดยไมท่ ำให้รูปร่ำงขององค์อำคำรผิดไป  จะต้องมีเคร่ืองสัน่คอนกรีตส ำรองอยำ่งน้อย 
                         หนึง่เคร่ืองประจ ำ ณ สถำนท่ีก่อสร้ำงเสมอในขณะเทคอนกรีต พร้อมเคร่ืองป่ันไฟ 
 
7. รอยต่อและสิ่งที่ฝังในคอนกรีต 
    7.1 รอยตอ่ขณะก่อสร้ำงของอำคำร 
          7.1.1 ในกรณีที่มิได้ระบตุ ำแหนง่และรำยละเอียดของรอยตอ่นีใ้นแบบ   จะต้องจดัท ำและวำงในต ำแหนง่ 
                   ซึง่จะท ำให้โครงสร้ำงเสยีควำมแขง็แรงน้อยที่สดุ   และให้เกิดรอยร้ำวเนื่องจำกกำรหดตวัน้อยที่สดุ 
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                  เทำ่ที่จะท ำได้ และจะต้องได้รับกำรอนมุตักิ่อน 

         7.1.2 ผิวบนผนงัและเสำคอนกรีตจะต้องอยูใ่นแนวรำบ     คอนกรีตซึง่เททบัเหนือรอยตอ่ขณะก่อสร้ำงที่ 
                 อยูใ่นแนวรำบ จะต้องไมใ่ชค่อนกรีตสว่นแรกที่ออกจำกเคร่ืองผสม  และจะต้องอดัแนน่ให้ทัว่โดย 
                 อดัให้เข้ำกบัคอนกรีตซึง่เทไว้ก่อนแล้ว 
         7.1.3 ในกรณีของผิวทำงแนวตัง้ ให้ใช้ปนูทรำยในอตัรำสว่น 1:1 ผสมน ำ้ข้นๆ ไล้ที่ผิวให้ทัว่กอ่นท่ีจะเท 
                 คอนกรีตใหมล่งไป 
         7.1.4 ให้เดินเหลก็เสริมตอ่เนื่องผำ่นรอยตอ่ไป และจะต้องใสส่ลกั และเดือยตำมที่วศิวกรผู้ออกแบบให้ 
                 ควำมเห็นชอบ จดัให้มีสลกัตำมยำวลกึอยำ่งน้อย 50  มิลลเิมตร  ส ำหรับรอยตอ่ในผนงัและผนงั 
                 กบัพืน้หรือฐำนรำก 
        7.1.5 ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นชัน้ๆ จะต้องยดึเหลก็ที่โผลเ่หนือแตล่ะชัน้ให้แนน่หนำ เพื่อปอ้งกนักำร 
                เคลือ่นตวัของเหลก็เสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตก ำลงัก่อตวั 
        7.1.6 ในขณะคอนกรีตยงัไมก่่อตวัให้ขจดัฝำ้ น ำ้ปนู และวสัดทุี่หลดุร่วงออกให้หมดโดยไมจ่ ำเป็นต้อง 
                ท ำให้ผิวหยำบอีก   แตห่ำกไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมนีไ้ด้ก็ให้ขจดัออกโดยใช้เคร่ืองมือหลงัจำกเท 
                คอนกรีตแล้ว 24 ชัว่โมงขึน้ไป ให้ล้ำงผิวที่ท ำให้หยำบนัน้ด้วยน ำ้สะอำดทนัทีก่อนที่จะเทคอนกรีต 
                ใหม ่ให้พรมน ำ้ผิวคอนกรีตที่รอยตอ่ทกุแหง่ให้ชืน้แตไ่มใ่ห้เปียกโชก 
        7.1.7 ถ้ำหำกได้รับกำรอนมุตัิ อำจเพิ่มควำมยดึหนว่งได้ตำมวิธีตอ่ไปนี ้
                - ใช้สำรผสมเพิ่มที่ได้รับอนมุตัิแล้ว 
                - ใช้สำรหนว่งซึง่ได้รับอนมุตัิแล้ว    เพื่อท ำให้กำรก่อตวัของมอรต้ำที่ผิวช้ำลง แตห้่ำมใสม่ำกจน 
                  ไมก่่อตวั 
               - ท ำผิวคอนกรีตให้หยำบตำมวิธีที่ได้รับกำรอนมุตัิ    โดยวิธีนีจ้ะท ำให้มวลรวมโผลโ่ดยสม ่ำเสมอ 
                 ปรำศจำกฝำ้น ำ้ปนู หรือเม็ดมวลรวมที่หลดุร่วงหรือผิวคอนกรีตที่ช ำรุด 
       7.1.8 รอยตอ่ของผนงัและเสำคอนกรีตจะต้องอยูใ่นแนวรำบ   ให้ใช้ปนูทรำยในอตัรำสว่น 1:1 ผสมน ำ้ 
               ข้นๆ เทลงไปก่อน แล้วจึงเทคอนกรีตทบั 
  7.2 วสัดฝัุงในคอนกรีต 
       7.2.1 ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวสัดฝัุงอื่นๆ ที่จะต้องท ำงำนตอ่ในภำยหลงัให้เรียบ 
               ร้อย 
       7.2.2 ผู้ รับเหมำชว่งงำนระบบสขุำภิบำล, ไฟฟำ้ และอื่นๆ ซึง่ท ำงำนเก่ียวข้องกบังำนคอนกรีต  จะต้อง 
               ได้รับแจ้งลว่งหน้ำ เพือ่ที่จะจดัวำงสิง่ซึง่จะฝังได้ทนัก่อนเทคอนกรีต 
       7.2.3 จะต้องจดัวำงแผน่กนัน ำ้ ทอ่ประปำ ทอ่ร้อยสำยไฟ และสิง่ซึง่จะฝังอื่นๆ     เข้ำที่ให้ถกูต ำแหนง่ 
               อยำ่งแนน่อนและยดึให้แข็งแรง เพื่อมิให้เกิดกำรเคลือ่นตวั ส ำหรับช่องวำ่งในทอ่ ปลอกและร่อง 
               ตำ่งๆ จะต้องอดุด้วยวสัดทุี่จะเอำออกได้งำ่ยเป็นกำรชัว่ครำว     เพื่อปอ้งกนัมิให้คอนกรีตไหลเข้ำ 
               ไปในช่องวำ่งนัน้ 
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8. การซ่อมผิวที่ช ารุด 
    8.1 ห้ำมปะซอ่มคอนกรีตที่ช ำรุดทัง้หมดก่อนที่ผู้ควบคมุงำนจะได้ตรวจสอบ 
    8.2 ส ำหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเลก็ๆ และช ำรุดเลก็น้อย หำกผู้ควบคมุงำนอนมุตัใิห้ซอ่มแซมได้ จะต้องสกดั 
         คอนกรีตที่ช ำรุดออกให้หมดจนถงึคอนกรีตดี เพื่อปอ้งกนัมใิห้น ำ้ในมอร์ต้ำที่จะไปปะซอ่มนัน้ถกูดดูซมึไป 
         จะต้องท ำคอนกรีตบริเวณที่จะปะซอ่ม      และเนือ้ที่บริเวณโดยรอบเป็นระยะออกมำอยำ่งน้อย     150 
         มิลลเิมตร ให้เปียกชืน้ มอร์ต้ำที่จะใช้เป็นตวัประสำนประกอบด้วยสว่นผสมของซเีมนต์ 1 สว่น ตอ่ทรำย 
         ละเอียดซึง่ผำ่นตะแกรงเบอร์ 30 หนึง่สว่น ให้ละเลงมอร์ต้ำนีใ้ห้ทัว่พืน้ท่ีผิว 
   8.3 สว่นผสมส ำหรับใช้อดุให้ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 สว่น ตอ่ทรำยที่ใช้ผสมคอนกรีต 2.5 สว่น โดยปริมำตร 
        ส ำหรับคอนกรีตเปลอืยภำยนอกให้ผสมซเีมนต์ขำวกบัซเีมนต์ธรรมดำ เพื่อให้สว่นผสมที่ปะซอ่มมีสกีลม 
        กลนืกบัสขีองคอนกรีตข้ำงเคียง 
  8.4 หลงัจำกที่น ำ้ซึง่ค้ำงบนผิวได้ระเหยออกจำกพืน้ท่ีที่จะปะซอ่มหมดแล้ว ให้ละเลงชัน้ยดึหนว่งลงบนผิวนัน้ 
       ให้ทัว่ เมื่อชัน้ยดึหนว่งนีเ้ร่ิมเสยีน ำ้ ให้ฉำบมอร์ต้ำทีใ่ช้ปะซอ่มทนัที ให้อดัมอร์ต้ำให้แนน่โดยทัว่ถึงและ 
       ปำดออกให้เหลอืเนือ้นนูกวำ่คอนกรีตโดยรอบเลก็น้อย และจะต้องทิง้ไว้เฉยๆ อยำ่งน้อย 1 ชัว่โมง เพื่อ 
       ให้เกิดกำรหดตวัขัน้ต้นก่อนที่จะตกแตง่ขัน้สดุท้ำย บริเวณทีป่ะซอ่มแล้วให้รักษำให้ชืน้อยำ่งน้อย 7 วนั 
  8.5 ในกรณีที่รูพรุนนัน้กว้ำงมำกหรือลกึจนมองเห็นเหลก็ และหำกวศิวกรผู้ออกแบบเห็นวำ่อยูใ่นวิสยัที่จะ 
        ซอ่มแซมได้ ก็ให้ปะซอ่มได้โดยใช้มอร์ต้ำชนดิที่ผสมตวัยำกนักำรหดตวั โดยให้ปฏิบตัิตำมข้อแนะน ำของ 
        ผู้ผลติโดยได้รับอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน 
  8.6 ในกรณีที่โพรงใหญ่และลกึมำก หรืออำจเกิดควำมเสยีหำย เช่น คอนกรีตมกี ำลงัต ่ำกวำ่ก ำหนดและวิศวกร 
        ผู้ออกแบบเห็นวำ่ อำจท ำให้เกิดอนัตรำยตอ่ผู้ใช้อำคำร ผู้ รับจ้ำงจะต้องแก้ไข โดยคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับจ้ำง 
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การบ่มคอนกรีต 
Concrete Curing 

 
1. ขอบเขตของงาน 
   หลงัจำกเทคอนกรีตแล้วเสร็จและอยูใ่นระยะก ำลงัแข็งตวั จะต้องปอ้งกนัคอนกรีตนัน้จำกอนัตรำยที่อำจเกิด 
   ขึน้จำกแสงแดด ลมแรง ฝนตก น ำ้ไหล น ำ้เซำะ กำรเสยีดสตีำ่งๆ และกำรบรรทกุน ำ้หนกัเกินสมควร 
 
2. การบ่มคอนกรีต 
    2.1 ส ำหรับคอนกรีตซึง่ใช้ปนูซเิมนต์ชนิดที่ 1 จะต้องรักษำให้ชืน้ตอ่เนื่องกนัเป็นเวลำอยำ่งน้อย 7 วนั 
    2.2 ส ำหรับพืน้ให้ใช้วธีิคลมุด้วยกระสอบหรือผ้ำใบเปียกหรือขงัหรือพน่น ำ้ โดยวิธีที่เหมำะสมอื่นๆ ตำมที่ผู้ 
         ควบคมุงำนอนมุตัิ 
   2.3 ส ำหรับผิวคอนกรีตในแนวตัง้ เช่น เสำ ผนงั และด้ำนข้ำงของคำน ให้หุ้มกระสอบหรือผ้ำใบให้เหลือ่ม 
        ซ้อนกนั และรักษำให้ชืน้ โดยให้สิง่ที่คลมุนีแ้นบกบัคอนกรีตเป็นเวลำอยำ่งน้อย 7 วนั 
  2.4 ในกรณีที่ใช้ปนูซิเมนต์ชนิดให้ก ำลงัสงูเร็ว ระยะเวลำกำรบม่ชืน้ตำมกำรพิจำรณำอนมุตัขิองผู้ควบคมุ 
        งำน 
  2.5 กำรบม่คอนกรีตด้วยวิธีอื่นๆ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกวิศวกรผู้ออกแบบ 
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งานพืน้คอนกรีตส าเร็จรูป 
Precast Concrete Hollow Core Planks 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 หำกระบใุนแบบให้ใช้พืน้ส ำเร็จรูปแบบตนัหรือท้องเรียบ (Planks)  จะต้องมคีณุภำพมำตรฐำนอตุสำห 
          กรรม มอก. 576-2546 (แผน่คอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงหลอ่ส ำเร็จส ำหรับระบบพืน้คอนกรีต) หำกระบ ุ
          ในแบบให้ใช้พืน้ส ำเร็จรูปแบบ Hollow Core จะต้องมีคณุภำพตำมมำตรฐำนอตุสำหกรรม มอก. 828- 
          2531 (ชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงหลอ่ส ำเร็จส ำหรับระบบพืน้ประกอบ) สำมำรถรับน ำ้หนกัจรได้ 
          ไมน้่อยกวำ่ตำมที่ระบใุนแบบ และเมื่อปเูสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีลกัษณะท้องเรียบโดยสม ่ำเสมอไมโ่ก่ง 
          แตกตำ่งกนัระหวำ่งแผน่จนปรำกฏเห็นชดัเจน 
    1.2 กำรเก็บกองแผน่พืน้ส ำเร็จรูป ควรใช้ไม้หมอนหนนุตรงจดุหยูกของแผน่พืน้ส ำเร็จรูป 
 
2. วัสดุ 
    2.1 แผน่พืน้ส ำเร็จรูปท้องเรียบ ขนำดและลกัษณะ กำรรับน ำ้หนกั ต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดในแบบก่อสร้ำง 
    2.2 แผน่พืน้ส ำเร็จรูปท้องเรียบท่ีมีควำมยำวพืน้ท่ีตัง้แต่ 3.00 เมตรขึน้ไป ต้องมีแผน่เหลก็เช่ือมข้ำง (Shear 
         Key) 
   2.3 คอนกรีตทบัหน้ำ (Topping) หนำ 50 มิลลเิมตร เสริมเหลก็ตะแกรง ให้ยดึตำมทีแ่บบก ำหนด หำกไม ่
        ระบใุนแบบ คอนกรีตทบัหน้ำให้ใช้อตัรำสว่นของปนูซิเมนต์:ทรำย:หิน 1:2:4 และก ำลงัอดัของคอนกรีต 
        ไมต่ ่ำกวำ่ 240 ksc 
  2.4 ก่อนกำรเทคอนกรีตทบัหน้ำต้องได้รับอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนทกุครัง้ 
  2.5 หลงัจำกเทคอนกรีตทบัหน้ำแล้วต้องบม่คอนกรีตด้วยน ำ้ติดตอ่กนัไมน้่อยกวำ่ 3 วนั 
  2.6 กำรถอดค ำ้ยนั ถอดได้เมื่อคอนกรีตมีอำยคุรบ 7 วนั หรือตำมที่วิศวกรผู้ออกแบบก ำหนด 
  2.7 คำนรับพืน้ส ำเร็จรูปท่ีระดบัหลงัคำนต ำ่เกินไป ไมค่วรใช้อิฐกอ่เสริมปรับระดบั ควรปรับระดบัด้วยปนู 
       ทรำยหรือเทคอนกรีตเสริมหลงัคำนโดยต้องเสริมเหลก็ด้วย 
 
3. การติดตัง้ 
    3.1 กำรเรียงพืน้ส ำเร็จรูปท้องเรียบบนคำน ทิศทำงกำรวำงต้องเป็นไปตำมแบบ    โดยให้สว่นปลำยวำงบน 
          คำนอยำ่งน้อย 50 มิลลเิมตร หรือตำมมำตรฐำนของผู้ผลติ โดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน 
    3.2 ควำมยำวแผน่พืน้ไมเ่กิน 1.00 เมตร ไมต้่องค ำ้ยนั ควำมยำวแผน่พืน้ 1.00 – 3.00 เมตร ค ำ้ยนั 1 จดุ ที ่
         กึ่งกลำง ควำมยำวแผน่พืน้ตัง้แต่  3.00 เมตร ขึน้ไป    ค ำ้ยนั 2 จดุ  ที่ระยะ 1/3 ของควำมยำวพืน้ และ 
         สำมำรถใช้ค ำ้ยนัในกำรปรับระดบัแผน่พืน้ให้เสมอกนั โดยต้องค ำ้ยนัทัง้พืน้ชัน้ลำ่งและชัน้บน 
   3.3 กรณีที่ต้องมีกำรตดัแผน่พืน้ ให้ใช้ไฟเบอร์ในกำรตดัเทำ่นัน้ ห้ำมใช้วิธีสกดั ทบุ โดยเดด็ขำด 
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งานพื้น POST- TENSION 
 
   -  คอนกรีตส ำหรับงำนพืน้โพสเทนชัน่ ใช้คอนกรีตที่มกี ำลงัต้ำนทำนแรงอดัของแทง่คอนกรีตตวัอยำ่ง 
     รูปทรงกระบอก  เส้นผำ่ศนูย์กลำง 15 ซม. ที่หลอ่ในหนว่ยงำนไมน้่อยกวำ่ 320 กก./ตร.ซม. เมื่อแทง่ 
                   คอนกรีตมีอำย ุ28 วนั 
 -  เหลก็เสริมที่มี่ขนำดเส้นผำ่ศนูย์กลำง 6 มม. และ 6  มม. เป็นเหลก็กลมเรียบ MILD STEEL SR -24  
                   ที่รับประกนัก ำลงัครำกต ำ่สดุ ไมน้่อยกวำ่ 2,400 กก./ตร.ซม. ตำมมำตรฐำน มอก. 20-2515 
 -  เหลก็เสริมที่มีขนำดเส้นผำ่ศนูย์กลำง 10 มม. ถึง 28 มม. เป็นเหลก็ข้ออ้อยชนิด HIGTENSILE SD-40 
     ที่รับประกนัก ำลงัครำกต ่ำสดุ ไมน้่อยกวำ่ 4,000 กก./ตร.ซม. ตำมมำตรฐำน มอก. 24-2516 
 -   เหลก็โครงสร้ำงรูปพรรณ   MILD STEEL  ที่รับประกนัก ำลงัครำกต ำ่สดุ  ไมน้่อยกวำ่ 2,400  

    กก./ตร.ซม. ตำมมำตรฐำน มอก. Fe 24 
-  ลวดแรงดงึสงูเป็นลวดเหลก็เกลยีวขนำด Dia. 1/2” ตำมมำตรฐำน มอก. 420 ชัน้คณุภำพ 1860 หรือ 
    ตำมมำตรฐำน ASTM A416  และเป็นชนิด LOW RELAXATION หุ้มด้วยทอ่ SHEATH 
-  ทอ่ SHEATH  ต้องเป็นทอ่  GALVANIZED 
-  ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงต้องติดตัง้ไม้แบบให้ยืนจำกขอบพืน้ POST-TENSION ไมน้่อยกวำ่ 80 CM. เพื่อ 
   ควำมปลอดภยัในกำรดงึลวดและตดัปลำยลวดอดัแรง         
-  กำรปอ้งกนัอนัตรำยจำกกำรเช่ือม ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงต้องใช้มำตรฐำนท่ีเหมำะสมเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้ 
   ลกูไฟกระเด็นไปถกูลวดแรงดงึสงู หรือANCHORAGE ได้และห้ำมใช้ลวดแรงดงึสงู หรือทอ่  
   SHEATH เป็นวสัดสุ ำหรับสำย GROUND เป็นอนัขำด 

 -  กำรตอ่เหลก็เสริมในสว่นใดๆ ของโครงสร้ำงให้เป็นไปตำมก ำหนดดงันี ้
    พืน้และคำน :   เหลก็บนตอ่กลำงชว่งของคำน, พืน้ 
   :   เหลก็ลำ่งตอ่ในระยะระหวำ่ง  1/5 ของช่วงคำน, พืน้ 
    เสำ  :   ที่ระยะ 1 เมตร จำกพืน้จนถงึ 1/2 ของควำมสงูเสำ  
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ผนังก่ออิฐ 
Brick Masonry 

1. ขอบเขตของงาน 
   1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ    แรงงำนท่ีมีฝีมือและควำมช ำนำญ     มีระบบควบคมุ 
        คณุภำพ ในกำรก่อสร้ำงงำนผนงัก่ออิฐ ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
   1.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งอฐิไปทดสอบตำมมำตรฐำน มอก. โดยมีผู้ควบคมุงำนเป็นผู้ รับรองผลกำร 
        ทดสอบ หรือพิจำรณำจำกผลทดสอบท่ีเช่ือถือได้ของผู้ผลติ ตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคมุงำน 
   1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งอฐิที่ใช้ตำมระบใุนแบบ ไมน้่อยกวำ่ 2 ก้อน พร้อมรำยละเอียดของอิฐและ 
        ปนูก่อ ไห้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตั ิ
   1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำแผงตวัอยำ่งผนงัก่ออิฐให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัวิิธีกำรและฝีมือกำรก่ออฐิ 
   1.5 ผนงัก่ออิฐทัง้หมด หำกไมร่ะบคุวำมสงูไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคำนหรือท้องพืน้ หรือชนใต้หลงัคำ เพื่อ 
        ปอ้งกนัเสยีงระหวำ่งห้องและเสยีงเหนือฝำ้เพดำน เช่น ห้องเคร่ือง ห้องน ำ้ และช่องทอ่ตำ่งๆ 
 
2. วัสดุ 
    2.1 อิฐที่ใช้ส ำหรับงำนผนงัก่ออิฐทัว่ไปหรือตำมระบใุนแบบ ให้ใช้อิฐมอญขนำด 65x140x40 มลิลเิมตร ตำม 
         มำตรฐำน มอก. 77-2545  
         ผนงัคอนกรีตบลอ็คโชว์แนวส ำหรับผนงัรัว้ หรือตำมระบใุนแบบ ให้ใช้คอนกรีตบลอ็คขนำด 190x390x90  
         มิลลเิมตร ชนิดผิวเรียบ หรือตำมที่ระบใุนแบบ 
         ผนงัคอนกรีตบลอ็คระบำยอำกำศตำมระบใุนแบบ ให้ใช้สกรีนบลอ็คแบบกนัฝน ลิน้คู ่ขนำด190x390x90  
         มิลลเิมตร หรือตำมที่ระบใุนแบบ 
         อิฐแก้ว (Glass block) ตำมระบใุนแบบ ให้ใช้ขนำด 190x190x80 มิลลเิมตร สใีส ชนดิมีลวดลำย ของ 
         ลวดลำยตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
   2.2 ปนูก่อ 
         2.2.1 ปนูก่อให้ใช้ปนูก่อส ำเร็จรูปของปนูซีเมนต์ตรำเสอื  หรือ ตรำนกอินทรีย์ หรือ ตรำงเูหำ่ หรือเทียบเทำ่ 
         2.2.2 น ำ้ จะต้องใช้น ำ้สะอำดปรำศจำกน ำ้มนั กรด ดำ่ง เกลอื และพฤกษชำติตำ่งๆ   ในกรณีที่น ำ้บริเวณ 
                  ก่อสร้ำงมีคณุภำพไมด่ีพอ ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำน ำ้จำกที่อื่นมำใช้ 
         2.2.3 สว่นผสมของปนูก่อ ให้ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติปนูก่อ โดยได้รับอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน 
   2.3 เสำเอ็น คำนทบัหลงั เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ สว่นผสมทีเ่ป็นหินให้ใช้หินเกลด็ได้ 
 
3. วิธีการก่อ 
    3.1 กำรก่ออิฐ 
          3.1.1 ท ำควำมสะอำดบริเวณที่จะก่ออฐิ      ตีเส้นแนวก่อให้ถกูต้องตำมแบบ ท ำควำมสะอำดก้อนอิฐ 
          3.1.2 เร่ิมก่อโดยใช้ปนูก่อ ก่อไปตำมแนวที่จะก่ออิฐ แล้ววำงอิฐแถวแรกบนปนูก่อให้ได้แนวระดบัและ 
                   แนวดิ่ง และก่ออิฐแถวตอ่ไป 
         3.1.3 ที่มมุผนงัก่ออิฐ หรือผนงัก่ออิฐที่หยดุลอยๆ โดยไมต่ดิเสำ ค.ส.ล. ไมช่นท้องคำนหรือพืน้ หรือตรง 
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                  ที่ผนงัก่ออิฐติดกบัวงกบประต-ูหน้ำตำ่ง     จะต้องมเีสำเอ็นและคำนทบัหลงั เสำเอ็นและคำนทบั 
                  หลงัต้องไมเ่ลก็กวำ่ 0.15 เมตร     และมีควำมกว้ำงเทำ่กบัแผน่อิฐ เสริมด้วยเหลก็  2 เส้น Dia. 6 
                  มิลลเิมตร และมีเหลก็ปลอกลกูโซ ่Dia. 6 มิลลเิมตร ทกุระยะ 0.20 เมตร เหลก็เสริมเสำเอ็น และ 
                  คำนทบัหลงัจะต้องฝังลกึลงในพืน้ หรือคำน หรือเสำ ค.ส.ล. ทัง้สองด้ำน  หรือตอ่เช่ือมกบัเหลก็ที ่
                 เสยีบเตรียมเอำไว้ 
        3.1.4 ผนงัก่ออิฐทกุควำมยำวไมเ่กิน 2.50 เมตร จะต้องมีเสำเอ็น และทกุควำมสงูไมเ่กิน 2.00 เมตร จะ 
                 ต้องมีคำนทบัหลงั 
        3.1.5 ผู้ รับจ้ำงจะต้องตดิตัง้ Sleeve เตรียมไว้ในผนงัก่ออิฐ ส ำหรับงำนเดินทอ่ของระบบตำ่งๆ ตำมระบ ุ
                 ในแบบของงำนระบบนัน้ เช่น งำนระบบสขุำภิบำล, ไฟฟำ้, ปรับอำกำศ เป็นต้น กำรตดิตัง้ต้องท ำ 
                 ด้วยควำมประณีตและมัน่คงแข็งแรง ไมม่ีช่องวำ่งของผนงัอิฐโดยรอบ Sleeve ดงักลำ่ว โดยอดุ 
                 แตง่ด้วยปนูก่อให้เรียบร้อย 
        3.1.6 ผู้ รับจ้ำงจะต้องเสยีบเหลก็ Dia. 6 มิลลเิมตร    ขณะเทคอนกรีตโครงสร้ำงส ำหรับงำนผนงัก่ออิฐ 
                 เช่น ข้ำงเสำทีจ่ะก่ออฐิชนทกุระยะตำมดิง่ไมเ่กิน 0.40 เมตร ปลำยเหลก็ในเสำ ค.ส.ล.จะต้องงอ 
                 ขอ สว่นของเหลก็ที่ยืน่นอกเสำยำวไม่น้อยกวำ่ 0.30 เมตร หรือจะใช้วิธีติดตัง้ด้วย  Expansion 
                 Bolts ในภำยหลงั ซึง่จะต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อน 
         3.1.7 กำรก่ออิฐ จะต้องได้แนวระดบัและแนวดิ่ง โดยกำรถ่ำยระดบัน ำ้ขงึเอ็นและใช้ลกูดิ่งอยำ่งน้อยทกุ 
                 ควำมสงู 0.50 เมตร กำรก่ออฐิแตล่ะครัง้จะต้องมคีวำมสงูไมเ่กินกวำ่ 1.00 เมตร   และจะต้องทิง้ 
                 ไว้อยำ่งน้อย 3 ชัว่โมง จึงก่อเสริมตอ่ไปได้อีก 1.00 เมตร แล้วท ำคำนทบัหลงั 
         3.1.8 ระยะของปนูก่อจะต้องหนำไมน้่อยกวำ่ 10 มิลลเิมตร ปนูก่อจะต้องเตม็หน้ำแผน่อิฐ และแตง่แนว 
                 ให้เรียบ 
        3.1.9 กำรก่ออิฐชนท้องคำน ค.ส.ล. จะต้องก่ออิฐเว้นไว้ไมน้่อยกวำ่ 0.15 เมตร ตลอดแนว ทิง้ไว้อยำ่ง 
                น้อย 24 ชัว่โมง จงึท ำกำรก่อเสริมชนท้องคำน โดยกำรก่ออิฐตำมเฉียงได้ 
        3.1.10 กำรก่ออฐิชนโครงสร้ำงอำคำร ซึง่อำจมีกำรแอน่ตวั เช่น พืน้ Post-tension พืน้ส ำเร็จรูปหรือโครง 
                  สร้ำงเหลก็ จะต้องเว้นด้ำนบนไว้ประมำณ 25 มิลลเิมตร แล้วเสริมด้วยโฟมหนำ 1 นิว้ กว้ำงเทำ่ 
                  กบัแผน่อิฐ สอดไว้ด้ำนบนตลอดแนวผนงั 
        3.1.11 กำรฝังทอ่สำยไฟหรือทอ่น ำ้ขนำดเลก็ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของควำมกว้ำงอฐิ ให้ฝังไว้ในผนงัอิฐได้ โดย 
                  ใช้เคร่ืองตดัไฟฟำ้ เป็นร่องลกึ 2 แนว แล้วสกดัอิฐสว่นที่จะฝังทอ่ออก อดุด้วยปนูก่อให้แนน่เต็ม 
                  แล้วปิดทบัด้วยตะแกรงลวดกว้ำง 0.20 เมตร ตลอดแนวทอ่ ก่อนท ำกำรฉำบปนู 
        3.1.12 กรณีที่ท ำกำรติดตัง้ทอ่ร้อยสำยไฟ หรือทอ่น ำ้ หรือทอ่น ำ้ยำแอร์หุ้มฉนวนขนำดใหญ่ไมเ่กิน 2 ใน 
                  3 ของควำมกว้ำงอิฐ ให้ติดตัง้ทอ่ไว้ก่อน แล้วก่ออิฐหำ่งจำกแนวทอ่ประมำณ  50  มิลลเิมตร  เท 
                  คอนกรีตหรือเสำเอ็นทบัตลอดแนวทอ่โดยรอบให้ได้ควำมหนำเทำ่กนั     โดยทอ่อยูก่ลำงเสำเอ็น 
                  แล้วปิดทบัด้วยตะแกรงลวด ขนำดกว้ำงไมน้่อยกวำ่ 0.30 เมตร ตอ่ทอ่ตลอดแนวทอ่ทัง้  2   ข้ำง 
                  ก่อนท ำกำรฉำบปนู 
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  3.2 กำรก่อคอนกรีตบลอ็ค 
        กำรก่อให้ยดึถือตำมข้อ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 และ 3.1.7   โดยกำรก่อคอนกรีตบลอ็คโชว์แนวตรงกนัตำม 
        แนวดิ่งและแนวนอน ทกุๆ 5 ก้อนจะต้องเสยีบเหลก็ 2 เส้น Dia. 9 มิลลเิมตร ตลอดควำมสงูผนงัไมเ่กิน 
        2.00 เมตร และยำวไมเ่กิน 3.00 เมตร หรือก่อคอนกรีตบลอ็คตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ     โดยได้รับกำร 
        อนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน ชอ่งที่เสยีบเหลก็จะต้องเทคอนกรีตให้เต็มช่อง    กำรตดัคอนกรีตบลอ็คจะต้อง 
        กระท ำด้วยควำมประณีต โดยกำรใช้เคร่ืองมือที่เหมำะสม แตง่แนวร่องปนูก่อให้สวยงำม โดยใช้ปนูฉำบ 
        ชนิดละเอียด 
  3.3 กำรก่ออิฐแก้ว 
       กำรก่อให้ยดึถือตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติอยำ่งเคร่งครัด โดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน  กำรก่อ 
       อิฐแก้ว จะต้องได้ระดบัทัง้แนวนอนและแนวดิง่ ทัง้กำรก่อตรงและโค้งตำมระบใุนแบบ กำรเว้นร่องแตล่ะ 
       ก้อนโดยรอบจะต้องไมน้่อยกวำ่ 10 มิลลเิมตร โดยใช้ SPACER และเสริมเหลก็ Dia. 6 มิลลเิมตร 2 เส้น 
       ตำมแนวนอนทกุร่อง ตำมแนวตัง้ทกุร่องเว้นร่อง จะต้องแตง่แนวและท ำควำมสะอำดผนงัอิฐแก้วก่อนที่ 
       ปนูก่อจะแข็งตวั แล้วยำแนวด้วยวสัดยุำแนวประเภทอะครีลคิสขีำวทัง้ 2 ด้ำน      โดยได้กำรอนมุตัิจำก 
       ผู้ควบคมุงำน 
 
4. การท าความสะอาด 
    เศษปนู เศษอฐิ ทกุแหง่จะต้องเก็บและท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย      ก่อนที่ปนูก่อจะแห้งกรังจนท ำควำม 
    สะอำดยำก กำรตกแตง่ร่องหรือยำแนวร่องผนงัก่ออฐิจะต้องประณีตและสวยงำม ผู้ รับจ้ำงจะต้องรักษำผนงั 
    ก่ออิฐให้สะอำด ปรำศจำกรอยขีดเขยีนหรือสกปรกตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
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ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 
Autoclaved Aerated Concrete Masonry 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมีฝีมอืและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุคณุภำพ 
         ในกำรก่อสร้ำงงำนผนงัก่อคอนกรีตมวลเบำ ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
    1.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งคอนกรีตมวลเบำไปทดสอบตำมมำตรฐำน มอก. โดยมีผู้ควบคมุงำนเป็นผู้ 
         รับรองผลกำรทดสอบ หรือพิจำรณำจำกผลทดสอบท่ีเช่ือถือได้ของผู้ผลติ   ตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบ 
         คมุงำน 
    1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งคอนกรีตมวลเบำที่ใช้ตำมระบใุนแบบ ไมน้่อยกวำ่ 2 ก้อน        พร้อมรำย 
          ละเอียดของคอนกรีตมวลเบำและปนูก่อ ให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิ 
    1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำแผงตวัอยำ่งงำนผนงัก่อคอนกรีตมวลเบำให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิวิธีกำร 
          และฝีมือกำรก่อคอนกรีตมวลเบำ 
    1.5 ผนงัก่ออิฐมวลเบำทัง้หมด หำกไมร่ะบคุวำมสงูไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคำนหรือท้องพืน้ หรือชนใต้หลงั 
          คำ เพื่อปอ้งกนัเสยีงระหวำ่งห้องและเสยีงเหนือฝำ้เพดำน เช่น ห้องเคร่ือง ห้องน ำ้      และช่องทอ่ตำ่งๆ 
 
2. วัสดุ 
    2.1 คอนกรีตมวลเบำ (AAC) ส ำหรับผนงัก่ออิฐที่ระบใุห้ใช้คอนกรีตมวลเบำขนำด 200x600x75 มิลลเิมตร 
         หรือ 200x600x100 มิลลเิมตร ตำมระบใุนแบบ ตำมมำตรฐำน มอก.1505-2541 ชิน้สว่นคอนกรีตมวล 
         เบำแบบมีฟองอำกำศ-อบไอน ำ้ (แบบไมเ่สริมเหลก็) 
    2.2 ปนูก่อส ำเร็จรูป (Glue Mortar) เป็นปนูก่อหรือปนูกำว ส ำหรับงำนก่อคอนกรีตมวลเบำโดยเฉพำะ ใช้ 
         งำนได้ทนัทีเมื่อผสมน ำ้ตำมสดัสว่นท่ีผู้ผลติก ำหนด โดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน ควำมหนำ 
         ของปนูก่อประมำณ 3 มิลลเิมตร ปนูก่อต้องมีแรงยดึเหน่ียวสงู รับแรงได้เร็ว  
    2.3 เสำเอ็นคำนทบัหลงั เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ สว่นผสมทีเ่ป็นหินให้ใช้หินเกลด็ได้ 
 
3. วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา 
   3.1 ท ำควำมสะอำดบริเวณที่จะก่อผนงัคอนกรีตมวลเบำ ตเีส้นแนวก่อให้ถกูต้องตำมแบบ รดน ำ้ที่สนัก้อน 
         คอนกรีตมวลเบำ เพื่อท ำควำมสะอำด 
   3.2 เร่ิมก่อโดยกำรใช้ปนูทรำยหรือปนูก่ออิฐมอญ ก่อไปตำมแนวที่จะก่อผนงัเพื่อชว่ยปรับระดบัพืน้ให้ได้แนว 
        ระนำบเดียวกนั แล้ววำงบลอ็คก้อนแรกลงไปบนปนูทรำย     ใช้ค้อนยำงและระดบัน ำ้ช่วยในกำรเช็คแนว 
        ระดบัแนวดิ่ง 
   3.3 เร่ิมก่อก้อนท่ี 2 โดยปำ้ยปนูก่อบริเวณด้ำนข้ำงของบลอ็คก้อนแรกด้วยเกรียงก่อ ควำมหนำของปนูก่อ 
        ประมำณ 3 มิลลเิมตร แล้ววำงบลอ็คก้อนท่ี 2 ลงไปให้ชิดกบัก้อนแรก ใช้ค้อนยำงเคำะให้ชิดกนั ตรวจ 
        เช็คแนวระดบัแนวดิง่ด้วยระดบัน ำ้ ท ำเช่นนีไ้ปจนก่อชัน้แรกเสร็จ 
   3.4 บลอ็คชัน้ท่ี 2 ให้ก่อด้วยวิธีสลบัแนวและสลบัแนวในทกุชัน้ขึน้ไป โดยให้แนวเหลือ่มกนัคร่ึงก้อน  หรือ 
        อยำ่งน้อย 100 มิลลเิมตร กอ่ให้ได้แนวระดบัแนวดิง่ โดยกำรถ่ำยระดบัน ำ้ขงึเอ็นและใช้ลกูดิง่อยำ่งน้อย 
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        ทกุควำมสงู 400 มิลลเิมตร ปำ้ยปนูก่อที่ด้ำนข้ำงของก้อนแถวนัน้ และด้ำนบนของก้อนแถวลำ่ง   ด้วย 
        เกรียงก่อ ปนูก่อจะต้องไมห่กล้นออกด้ำนข้ำง และจะต้องปำ้ยปนูก่อให้เต็มตอ่เนื่องตลอดแนว ก่อโดยไม ่
        มีโพรง 
  3.5 ปลำยก้อนท่ีก่อชนเสำโครงสร้ำงหรือเสำเอ็นจะต้องยดึด้วยปนูก่อและเสริมด้วยด้วยแผน่เหลก็ METAL 
        STRAP ยำวประมำณ 200 มิลลเิมตร เข้ำกบัเสำด้วยพกุสกรูทกุระยะ 2 ชัน้ ของก้อนบลอ็ค 
  3.6 จะต้องมีเสำเอ็น หรือคำนทบัหลงั ขนำดกว้ำงเทำ่บลอ็คและหนำ 150 มิลลเิมตร   โดยใช้เหลก็เสริม 2 
       เส้น Dia. 6 มิลลเิมตร และมีเหลก็ปลอกลกูโซ ่Dia. 6 มิลลเิมตร ทกุระยะ 200 มิลลเิมตร ทกุควำมยำว 
       ผนงั 2.40 เมตร และทกุควำมสงูของผนงั 2.00 เมตร ทกุมมุผนงั ทกุปลำยผนงัหยดุลอย และโดยรอบวง 
       กบประต-ูหน้ำตำ่งทกุช่อง 
  3.7 ผู้ รับจ้ำงจะต้องติดตัง้ Sleeve เตรียมไว้ในผนงั ส ำหรับงำนเดินทอ่ของระบบตำ่งๆ ตำมระบใุนแบบของ 
       งำนระบบนัน้ เช่น งำนระบบสขุำภิบำล, ไฟฟำ้, ปรับอำกำศ เป็นต้น กำรตดิตัง้ต้องท ำด้วยควำมประณีต 
       และมัง่คงแขง็แรง ไมม่ชี่องวำ่งของผนงัก่อคอนกรีตบลอ็คโดยรอบ Sleeve ดงักลำ่ว  โดยอดุแตง่ด้วยปนู 
       ทรำยให้เรียบร้อย 
  3.8 กำรก่อผนงัชนท้องคำน ค.ส.ล. ต้องเว้นช่องไว้ประมำณ 15 มิลลเิมตร แล้วอดุด้วยปนูทรำยตลอดแนว 
        และจะต้องยดึเสริมด้วยแผน่เหลก็ Metal Strap ที่ท้องคำนทกุระยะไมเ่กิน 1.20 เมตร ผนงัที่สงูไมช่น 
        ท้องคำนหรือพืน้ (ก่อลอย) จะต้องท ำทบัหลงั ค.ส.ล. ตลอดแนวผนงั 
  3.9 กำรก่อผนงัทีช่นโครงสร้ำงอำคำร ซึง่อำจมกีำรแอน่ตวั เช่น พืน้ Post-tension,  พืน้ส ำเร็จรูป  หรือโครง 
        สร้ำงเหลก็ จะต้องเว้นช่องวำ่งด้ำนบนไว้ประมำณ 25 มิลลเิมตร แล้วเสริมด้วยโฟมหนำ  25  มิลลเิมตร 
        กว้ำงเทำ่บลอ็คสอดไว้ด้ำนบนตลอดแนวผนงั 
  3.10 กำรฝังทอ่สำยไฟหรือทอ่น ำ้ขนำดเลก็ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของควำมกว้ำงบลอ็ค ให้ฝังไว้ในผนงัก่อคอนกรีต 
         มวลเบำได้ โดยใช้เหลก็เซำะร่องขดุออกตำมแนว หรือเคร่ืองตดัไฟฟำ้ เป็นร่องลกึ 2 แนว แล้วสกดับลอ็ค 
         สว่นท่ีจะฝังทอ่ออก อดุด้วยปนูทรำยให้แนน่เตม็ แล้วปิดทบัด้วยตะแกรงลวดกว้ำง 200 มิลลเิมตร ตอ่ 1 
         ทอ่ ตลอดแนวก่อนท ำกำรฉำบปนู 
  3.11 กรณีที่ท ำกำรตดิตัง้ทอ่ร้อยสำยไฟ หรือทอ่น ำ้ หรือทอ่น ำ้ยำแอร์หุ้มฉนวนขนำดใหญ่ไมเ่กิน 2 ใน 3 ของ 
         ควำมกว้ำงบลอ็ค ให้ติดตัง้ทอ่ไว้ก่อน แล้วก่อบลอ็คหำ่งจำกแนวทอ่ประมำณ 50 มิลลเิมตร  เทคอนกรีต 
         หรือเสำเอ็นทบัตลอดแนวทอ่โดยรอบให้ได้ควำมหนำเทำ่กนั   โดยทอ่อยูก่ลำงเสำเอ็น   แล้วปิดทบัด้วย 
         ตะแกรงลวด ขนำดกว้ำงไมน้่อยกวำ่ 300 มิลลเิมตร ตลอดแนวทอ่ทัง้ 2 ข้ำง ก่อนท ำกำรฉำบปนู 
 
4. การท าความสะอาด 
    เศษปนู เศษบลอ็ค ทกุแหง่จะต้องเก็บและท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย ก่อนที่ปนูก่อจะแห้งกรังจนท ำควำม 
    สะอำดยำก ผู้ รับจ้ำงจะต้องรักษำผนงัก่อคอนกรีตมวลเบำให้สะอำด ปรำศจำกรอยขีดเขียนหรือสกปรกตลอด 
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งานผนังอลูมิเนียมประดับอาคาร 
 

1. วัสดุ 

ใช้แผน่อลมูิเนยีมคอมโพสทิ ที่ได้มำตรฐำนกำรผลติ AAMA, ASTM มีระบบควบคมุมำตรฐำนกำรผลติ ตำมมำตรฐำน ISO 

9002 และระบบมำตรฐำนสิง่แวดล้อม ISO 14001 ก ำหนดให้ใช้ผลติภณัฑ์ ยี่ห้อ ALUCOBOND, REYNOLDBOND, 

ALUPANEL, SKY RAINBOW  หรือคณุภำพเทียบเทำ่ โดยมีรำยละเอียดผลติภณัฑ์ และกรรมวิธีกำรติดตัง้ดงัคณุสมบตัิ

ตอ่ไปนี ้

    รำยละเอียด และคณุสมบตัิของวสัด ุแผน่อลมูิเนยีมคอมโพสทิ 

    1.1 ขนำด (DIMENSIONS) 

          - ควำมหนำโดยรวม    4.0 มม. 

          - ควำมกว้ำง                                           1220, 1250, 1500 มม. 

         - ควำมยำว                                            2440 up to 8000 มม. 

         - น ำ้หนกั (ควำมหนำ  Alu. 0.4 มม.)                             5.40 กก. / 1 ตร. ม. 

    1.2 คณุสมบตัิของผิววสัด ุด้ำนหน้ำ และด้ำนหลงั 

         - อลมูิเนียมอลัลอย ควำมหนำ ไมน้่อยกวำ่ 0.4 มม. 

         - ขัน้ตอนกำรเคลอืบผิวด้ำนหน้ำแผน่ 

:  Anti-rotprotective coating treatment  โดย Henkel ประเทศเยอรมน ี

:  Anti-corrosive bottom coating โดย Henkel ประเทศเยอรมน ี

:  เคลอืบทบัด้วยสจีริง ใช้ระบบตอ่เนื่อง Coil Coating Fluorocarbon Kynar 500 resins roasting    

    painting (PVDF) 

         - ขัน้ตอนกำรเคลอืบผิวด้ำนหลงัแผน่ 

:  Anti-rotprotective coating treatment  โดย Henkel ประเทศเยอรมน ี

:  Anti-corrosive bottom coating โดย Henkel ประเทศเยอรมน ี

:  เคลอืบทบัด้วยสรีะบบ Polyester Coating (PE) เพื่อปอ้งกนั กำรเกิดครำบกดักร่อน จำกปฏิกิริยำ     

   Oxidation 

         - ปิดทบัผิวด้ำนหน้ำ ด้วย Protective Film กนัรอยขีดขว่น คณุสมบตัิของแผน่ฟิล์ม จะต้องไม ่หลดุร่อน 

ออกเองจำกผิวหน้ำวสัด ุก่อนกำรลอกฟิล์มภำยในระยะเวลำที่ผู้ผลติก ำหนด และเมื่อลอกภำยใน

ระยะเวลำที่ผู้ผลติก ำหนด จะต้องไมท่ิง้ครำบกำว หรือครำบพลำสติกตกค้ำงบนผิววสัด ุ หรือกำรลอก

ฟิล์มต้องไมท่ ำให้สผิีว หลดุร่อนออกจำกเนือ้วสัด ุ
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          1.3 วสัดไุส้กลำง ผลติจำก Plastic interlayer without toxic   

                1.3.1 กำรยดึอลมูเินียม และวสัดไุส้กลำง ต้องยดึติดเป็นอยำ่งดี และทำกำวสม ำ่เสมอกอ่นกำรประกบ 

                         ด้วยกำวชนิดพิเศษตดิแนน่ ทนนำน   Macromolecul  film ผลติโดย Duopont-Bynel Resins  ประเทศ    

                        สหรัฐอเมริกำ 

   1.4 คณุสมบตัิเฉพำะ  

Properties for coating : 

- Aluminium Alloy : 3003; 3105; 1100 

- Total Panel Thickness : 4 mm. 

- Alu. Panel Thickness : 0.4 mm. 

- Weight  Per Unit Area : 5.5 kg / sq. m. 

- Paint Thickness (micron) : 28 microns (ISO 2360 : 2003) 

- Color Coating : PVDF 

- Gloss : 35% (ASTM D523-89) 

- Dry Adhesion : more than 4b (AAMA 2605-02) 

- Wet Adhesion :  more than 4b (AAMA 2605-02) 

- Boiling Water Adhesion : more than 4b (AAMA 2605-02) 

- Muriatic Acid Resistance :  no blistering and visible change (AAMA 2605-02) 

- Window Cleanser Resistance :  no change (AAMA 2605-02) 

- Mortar Resistance : no change (AAMA 2605-02) 

- Detergent Resistance : no change (AAMA 2605-202) 

- Impact Resistance : more than 100 kg. cm (ASTM D2794-93 and clients requirement) 

- Tensile Strength : 40 Mpa (ASTM E8-04) 

- Elongation : 5% (ASTM E8-04) 

- Thermal Expansion Coefficient : 187.4044e-06(1/°C) 

- Apparent Thermal Conductivity : 0.1266 W/m.K (ASTM C518-02e1) 

- Deflection Temperature : 100°C in 2.4 mm. 

- Abrasion Resistance : 51 liters / mil (ASTM C518-02e1) 

- Surface Burning Characteristics : Class 1 (BS 476 Part 7/ASTM E84-04) 
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2. วัสดุส าหรับการยาแนวร่อง และรอยต่อ 

    ก ำหนดให้ใช้ซิลโิคนชนิดมีควำมเป็นกลำง ไมท่ ำปฏิกิริยำกดักร่อนผิวอลมูิเนียม มีคณุสมบตัยิดึเกำะและปอ้งกนัน ำ้ได้ดี   

    ส ำหรับงำนอลมูิเนียมโดยเฉพำะผำ่นกำรทดสอบ ตำมมำตรฐำน ASTM หรือมีกำรทดสอบ และรับรองมำตรฐำนกำรใช้    

    งำนส ำหรับสภำพอำกำศ และมลภำวะในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ผลติภณัฑ์ GE รุ่น N10, DOWCORNING รุ่น   

    DC739, G-Glaze S1  หรือคณุภำพเทียบเทำ่  

คณุสมบตัิดงันี ้ :  

     TYPICAL PROPERTIES 

- Dynamic Joint Movement        : + 25%    ; ASTM C719 

- Tensile strength                         : 240 PSI  ; ASTM 412 

- Hardness (Shore A)                    : 26          ; ASTM D2240 

- Minimum Joint Dimensions     : 6 mm x 6 mm 

- Maximum Joint Dimension      : 50 mm x 9.5 mm 

- Tack – free time                        : 20 minutes     ; Fed.Spec.TT-S-001543a 

- Core Time                                  : 3 – 5 days        ; To 3/8” depth @27C and 50% RH 

- Tooling Time                             : 10 min              ; @27C & 50% RH 

- Slump                                         : 1 mm max 

- Performance Range                  : -60 to + 232C 

- Method            :  Ketoxime (neutral) 

- Application Temp, Range        : +4 to 43C 

- Peel Strength                             : 25 ppi  ; ASTM C794 

- PSI Stress @50% Extension     : 33 spi  ; ½” x 3/8” x 2” bead 

- Packaging                                   : 310 ml 

- Conformance to ASTM &  

Federal Specifications              : ASTM C920, Type S,Ns, Class 25, JIS A5758 

 

3. อุปกรณ์ และกรรมวิธีการตดิตัง้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสทิ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

    3.1 ใช้อปุกรณ์มำตรฐำน ดงันี ้

- โครงเหลก็รับแผน่ เหลก็ LG ขนำด  1 ¼” x  1 ¼” ควำมหนำ 1.2 มม. ทำสกีนัสนิม และทำทบัด้วยสี

จริง 

- อลมูิเนียม Angle ควำมหนำ 2.0 มม. 
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- โฟมเส้น (Polyethylene backing rod) 

- Silicone  

- Screw  หรือ Rivet  และ หรืออปุกรณ์ เพิ่มเติม อ่ืน ๆ ตำมรูปแบบก ำหนด 

    3.3 กรรมวิธีติดตัง้ 

- ติดตัง้โครงเหลก็ LG 1 ¼” x 1 ¼” กบัโครงสร้ำงหลกัของผู้วำ่จ้ำง 

- แผน่อลมูิเนียมคอมโพสทิ ต้องท ำกำรตดัแผน่ ให้ได้ขนำดตำมที่แบบก ำหนด, เซำะร่อง และพบัขอบ

โดยรอบ 

ด้ำนละ 2 ซม. เพื่อประกอบเข้ำกบัโครงเหลก็รับแผน่ ขนำด 1 ¼. X 1 ¼” ควำมหนำ 1.2 มม..  

- ยดึอลมูิเนยีม Angle ควำมหนำ 2.0 มม. ติดกบัแผน่อลมูิเนียมคอมโพสทิ ด้วย Screw  หรือ Rivet 

- ติดตัง้แผน่อลมูิเนียมคอมโพสทิ ที่ยดึอลมูิเนียม Angle เรียบร้อยแล้ว โดยใช้  Screw  ยิงยดึปีกอีกด้ำน

ของอลมูิเนียม Angle ติดกบัโครงเหลก็. โดยต้องเว้นร่องรอยตอ่แผน่ไว้ 10 มม. เพื่ออดุโฟมเส้น และยิง 

Silicone เพื่อกนัน ำ้ 

    3.4 กำร Seal Silicone 

- อดุร่องรอยตอ่แผน่อลมูิเนียมคอมโพสทิ ที่เว้นไว้ 10 มม. ด้วยโฟมเส้น โดยเหลอืควำมลกึไว้ 5 มม. 

ส ำหรับSeal Silicone หลงัจำกเนือ้ Silicone ถกูยิงจำกหลอด ออกมำสมัผสักบัอำกำศแล้ว ต้องท ำกำร

แตง่ผิวให้เรียบร้อย ได้แนวสวยงำม ให้แล้วเสร็จ ภำยในเวลำ 10 นำที ทัง้นีเ้พื่อควำมงำ่ยในกำรแตง่ผิว 

และท ำให้คณุภำพของเนือ้ Silicone สำมำรถยบุตวั และใช้งำนได้ยำวนำน เป็นไปตำมคณุสมบตัิที่

ผู้ผลติได้แจ้งไว้ 

    3.5 ชำ่งตดิตัง้ 

- ผู้ รับจ้ำงต้องจดัหำช่ำงฝีมือดี มีควำมช ำนำญในงำนติดตัง้แผน่อลมูิเนียมคอมโพสทิ สำมำรถติดตัง้งำน 

ได้ด้วยควำมประณีต เรียบร้อย มคีวำมแข็งแรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่

ผู้ออกแบบก ำหนด 

     3.6 กำรขออนมุตัิก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำงต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพื่อขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ  Shop Drawing 

เพื่อให้ผู้ออกแบบ  หรือผู้ควบคมุงำน  อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิเป็น

ลำยลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรติดตัง้งำนจริง 

     3.7 กำรปอ้งกนัควำมเสยีหำย และกำรท ำควำมสะอำดก่อนสง่มอบงำน 

- ก่อนเข้ำด ำเนินกำรติดตัง้ ผู้ รับจ้ำงต้องส ำรวจสภำพหน้ำงำน ในพืน้ท่ีสว่นท่ีต้องท ำงำน เพื่อทรำบวำ่มี

งำนสว่นใดที่อำจได้รับผลกระทบ และเกิดควำมเสยีหำย จำกกำรท ำงำนของผู้ รับจ้ำง และด ำเนินกำร
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ประสำนงำนกบัผู้วำ่จ้ำง เพื่อหำแนวทำงปอ้งกนั ในสว่นท่ีอำจมีผลกระทบดงักลำ่ว ก่อนเร่ิมลงมือ

ท ำงำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องท ำควำมสะอำดผลงำน หลงัจำกติดตัง้งำนแล้วเสร็จ  และสง่มอบงำนในสภำพท่ีดี สะอำด   

ปรำศจำกต ำหนิ เช่น รอยครำบ รอยดำ่ง รอยบบุ รอยขดูขดี หรือร่องรอยอื่น ๆ เป็นต้น 

- หลงัจำกงำนติดตัง้แล้วเสร็จ ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดหนว่ยงำน บริเวณที่ผู้ รับจ้ำงท ำงำน ให้

เรียบร้อย หำกมีเศษขยะ หรือเศษวสัด ุอนัเกิดจำกกำรท ำงำนของผู้ รับจ้ำง ต้องจดัเก็บ และขนย้ำย 

ออกจำกบริเวณที่ท ำงำน  หรือน ำไปทิง้ในพืน้ท่ีสว่นท่ี ทำงหน้ำงำนได้ก ำหนดไว้ 

-  

4. การรับประกันเป็นลายลกัษณ์อักษร 

- ผู้ผลติแผน่อลมูิเนียมคอมโพสทิ ต้องรับประกนัผลติภณัฑ์ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ระยะเวลำรับประกนั      

ไมน้่อยกวำ่ 10 ปี นบัจำกวนัท่ีสง่มอบสนิค้ำ  

- ผู้ติดตัง้ จะต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2  ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

II. แผงอลมูิเนียม 

แผงระแนงอลมูิเนยีม ขนำด 50 x 10 มม. ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ บจก. เอ็ม. วี. พี. โฟร์สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, 

บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 6063 BY EXTRUSION SYSTEM 

- ควำมหนำ 1.0 มม.  

- ขนำด (DIMENSIONS) 50 x 10 มม,  

- เคลอืบส ีPOWDER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีกำรตดิตัง้ 

2.1 อปุกรณ์  

Aluminium รูปตวัย ูขนำด 1 “ x 1” ควำมหนำ 1.2 มม.  

พร้อมฝำตบ 

2.2 กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

ยดึเกลด็ระแนงอลมูเินียม กบั อลมูิเนียมรูปตวัย ูขนำด 1” x 1”  ด้วย rivet 

       พร้อมปิดฝำตบด้ำนหลงั  เว้นระยะหำ่งระหวำ่งเกลด็ 5 ซม.  

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 
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4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

III. แผงอลมูิเนียม 

แผงระแนงอลมูิเนยีม ขนำด 50 x 20 มม. ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ บจก. เอ็ม. วี. พี. โฟร์สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, 

บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 6063 BY EXTRUSION SYSTEM 

- ควำมหนำ 1.0 มม.  

- ขนำด (DIMENSIONS) 50 x 20 มม,  

- เคลอืบส ีPOWDER COATING 

2.  อปุกรณ์ และกรรมวิธีกำรติดตัง้ 

2.1 อปุกรณ์  

Aluminium รูปตวัย ูขนำด 1 “ x 1” ควำมหนำ 1.2 มม.  

พร้อมฝำตบ 

2.2 กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

ยดึเกลด็ระแนงอลมูเินียม กบั อลมูิเนียมรูปตวัย ูขนำด 1” x 1”  ด้วย rivet 

       พร้อมปิดฝำตบด้ำนหลงั  เว้นระยะหำ่งระหวำ่งเกลด็ 5 ซม.  

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  
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เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

IV.  แผงเกลด็อลมูเินียมกนัแดด 

a. แผงเกล็ดอลูมิเนียมกันแดด ขนาดหน้ากว้าง 8.5 ซม. ชนิดเอยีง 45 องศำ ใช้ผลติภณัฑ์ ของ  

บจก. เอ็ม. วี. พี. โฟร์สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16 

- ควำมหนำ 0.6 มม. 

- ขนำดหน้ำกว้ำง 8.5 ซม. 

- เคลอืบสรีะบบ POWDER COATING หรือ ROLLER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีตดิตัง้ 

2.1  อปุกรณ์  

 ขำยดึแผน่ชนดิเอียง 45 องศำ ท ำส ี POWDER COAT 

 เหลก็ LG ขนำด 1 ¼” x 1 ¼” ทำสกีนัสนิม และทำทบัด้วยสจีริง                           

2.2 กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

ติดตัง้โครงเหลก็ LG ขนำด 1 ¼.” X 1 ¼”  

ติดตัง้ขำยดึแผน่ชนิดเอียง 45 องศำ บนโครงเหลก็ LG 1 ¼. X 1 ¼” 

ติดตัง้แผน่อลมูิเนียมขนำดหน้ำกว้ำง 8.5 ซม. โดยตบเข้ำกบัขำยดึแผน่ 

 

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 
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- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

b. แผงเกล็ดอลูมิเนียมรูปวงรี ขนำดควำมกว้ำง 100 มม.  ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ บจก. เอม็. วี. พี. โฟร์

สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 6063 BY EXTRUSION SYSTEM 

- ควำมหนำ 1.2 มม.  

- ขนำด ควำมกว้ำง  100  มม. 

- เคลอืบส ีPOWDER COATING 

 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีกำรตดิตัง้                                                                                                       

                           ติดตัง้โดยยดึวสัด ุกบัโครงสร้ำงหลกั ของผู้วำ่จ้ำง  อปุกรณ์ และกรรมวิธีติดตัง้ ใช้ตำมมำตรฐำนของ  

                            ผู้ผลติ 

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

        

c. แผงเกล็ดอลูมิเนียมรูปวงรี ขนำดควำมกว้ำง 150 มม.  ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ บจก. เอม็. วี. พี. โฟร์

สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 
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1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 6063 BY EXTRUSION SYSTEM 

- ควำมหนำ 1.2 มม.  

- ขนำด ควำมกว้ำง  150  มม. 

- เคลอืบส ีPOWDER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีกำรตดิตัง้                                                                                                       

                           ติดตัง้โดยยดึวสัด ุกบัโครงสร้ำงหลกั ของผู้วำ่จ้ำง  อปุกรณ์ และกรรมวิธีติดตัง้ ใช้ตำมมำตรฐำนของ 

                           ผู้ผลติ 

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

d. แผงเกล็ดอลูมิเนียมรูปวงรี ขนำดควำมกว้ำง 300 มม.  ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ บจก. เอม็. วี. พี. โฟร์

สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 6063 BY EXTRUSION SYSTEM 

- ควำมหนำ 1.2 มม.  

- ขนำด ควำมกว้ำง  300  มม. 

- เคลอืบส ีPOWDER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีกำรตดิตัง้                                                                                                       

                           ติดตัง้โดยยดึวสัด ุกบัโครงสร้ำงหลกั ของผู้วำ่จ้ำง  อปุกรณ์ และกรรมวิธีติดตัง้ ใช้ตำมมำตรฐำนของ   

                           ผู้ผลติ 

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  
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มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไม่น้อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

e. แผงเกล็ดอลูมิเนียมรูปคร่ึงวงรี ขนำดควำมกว้ำง 95 มม.  ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ บจก. เอม็. วี. พี. โฟร์

สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 6063 BY EXTRUSION SYSTEM 

- ควำมหนำ 1.2 มม.  

- ขนำด ควำมกว้ำง  95  มม. 

- เคลอืบส ีPOWDER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีกำรตดิตัง้                                                                                                       

                           ติดตัง้โดยยดึวสัด ุกบัโครงสร้ำงหลกั ของผู้วำ่จ้ำง  อปุกรณ์ และกรรมวิธีติดตัง้ ใช้ตำมมำตรฐำนของ 

                           ผู้ผลติ 

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 
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f. แผงเกล็ดอลูมิเนียมรูปคร่ึงวงรี ขนำดควำมกว้ำง 100 มม.  ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ บจก. เอ็ม. วี. พี. 

โฟร์สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 6063 BY EXTRUSION SYSTEM 

- ควำมหนำ 1.2 มม.  

- ขนำด ควำมกว้ำง  100  มม. 

- เคลอืบส ีPOWDER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีกำรตดิตัง้                                                                                                       

                           ติดตัง้โดยยดึวสัด ุกบัโครงสร้ำงหลกั ของผู้วำ่จ้ำง  อปุกรณ์ และกรรมวิธีติดตัง้ ใช้ตำมมำตรฐำนของ 

                           ผู้ผลติ 

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

g. แผงเกล็ดอลูมิเนียมรูปคร่ึงวงรี ขนำดควำมกว้ำง 150 มม.  ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ บจก. เอ็ม. วี. พี. 

โฟร์สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 6063 BY EXTRUSION SYSTEM 

- ควำมหนำ 1.2 มม.  

- ขนำด ควำมกว้ำง  150  มม. 

- เคลอืบส ีPOWDER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีกำรตดิตัง้                                                                                                       
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                           ติดตัง้โดยยดึวสัด ุกบัโครงสร้ำงหลกั ของผู้วำ่จ้ำง  อปุกรณ์ และกรรมวิธีติดตัง้ ใช้ตำมมำตรฐำนของ 

                           ผู้ผลติ 

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

h. แผงเกล็ดอลูมิเนียมรูปตัว Z  หน้ำกว้ำงแผน่ 127  มม.  ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ บจก. เอ็ม. วี. พี. โฟร์

สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16  

- ควำมหนำ 0.6  มม.  

- ขนำด ควำมกว้ำง  127  มม. 

- เคลอืบส ีระบบ Roller Coating 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีกำรตดิตัง้                                                                                                                   

2.1  อปุกรณ์  

ขำยดึเกลด็ Z  ท ำส ี POWDER COAT 

 เหลก็ LG ขนำด 1 ¼” x 1 ¼” ทำสกีนัสนิม และทำทบัด้วยสจีริง                           

2.2 กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

ติดตัง้โครงเหลก็ LG ขนำด 1 ¼.” X 1 ¼”  

ติดตัง้ขำยดึเกลด็ตวั  Z  บนโครงเหลก็ LG 1 ¼. X 1 ¼” 

ติดตัง้แผน่อลมูิเนียมขนำดหน้ำกว้ำง 127 มม.  เข้ำกบัขำยดึแผน่ 

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  
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มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

V. งานฝ้าเพดานอลูมิเนียม  

a. ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ขนาดหน้ากว้าง 8.5 ซม. ติดตัง้แบบเรียงชิด ใช้ผลติภณัฑ์ ของ  บจก. เอ็ม. วี. 

พี. โฟร์สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16 

- ควำมหนำ 0.6 มม. 

- ขนำดหน้ำกว้ำง 8.5 ซม. 

- เคลอืบสรีะบบ POWDER COATING หรือ ROLLER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีตดิตัง้ 

2.1  อปุกรณ์  

 ขำยดึแผน่ชนดิเรียงชิด ท ำส ี POWDER COAT 

 เหลก็ LG ขนำด 1” x  1” ทำสกีนัสนิม และทำทบัด้วยสจีริง                           

2.2  กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

ติดตัง้โครงเหลก็ LG ขนำด 1.” X 1”   

ติดตัง้ขำยดึแผน่  บนโครงเหลก็ LG 1”. X  1” 

ติดตัง้ฉำก 1” x 1” เพื่อเก็บขอบโดยรอบฝำ้เพดำน 

ติดตัง้แผน่อลมูิเนียมขนำดหน้ำกว้ำง 8.5 ซม. โดยตบเข้ำกบัขำยดึแผน่ 

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  
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เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

b.  ฝ้าเพดานอลูมิเนียม แผ่นเรียบขนาดหน้ากว้าง 15 ซม. ใช้ผลติภณัฑ์ ของ  บจก. เอ็ม. วี. พี. โฟร์

สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16 

- ควำมหนำ 0.6 มม. 

- ขนำดหน้ำกว้ำง 15 ซม. 

- เคลอืบสรีะบบ POWDER COATING หรือ ROLLER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีตดิตัง้ 

2.3  อปุกรณ์  

 ขำยดึแผน่ชนดิเรียงชิด ท ำส ี POWDER COAT 

ฉำกอลมูิเนียม ขนำด 1” x 1” 

 เหลก็ LG ขนำด 1” x  1” ทำสกีนัสนิม และทำทบัด้วยสจีริง  

อปุกรณ์ อ่ืน ๆ ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ                          

2.4  กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

ติดตัง้โครงเหลก็ LG ขนำด 1.” X 1”  

ติดตัง้ขำยดึแผน่  บนโครงเหลก็ LG 1”. X  1” 

ติดตัง้ฉำกอลมูเินียม ขนำด 1”  x 1” เพื่อเก็บขอบโดยรอบฝำ้เพดำน 

ติดตัง้แผน่อลมูิเนียมขนำดหน้ำกว้ำง 15 ซม. เข้ำกบัขำยดึแผน่ 

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 
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5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

c.  ฝ้าเพดานตะแกรงอลูมิเนียม ขนาดช่อง 5 x 5 ซม.  ใช้ผลติภณัฑ์ ของ  บจก. เอ็ม. วี. พี. โฟร์สตำร์ส

, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16 

- ควำมหนำวสัด ุ0.45 มม. 

- ขนำดมติิ 10  X 50 มม. 

- เคลอืบสรีะบบ POWDER COATING หรือ ROLLER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีตดิตัง้ 

2.1  อปุกรณ์  

 โครงเคร่ำ อลมูเินียม ขนำด 45 x 10 มม. ท ำส ี POWDER COAT 

ฉำกอลมูิเนียม ขนำด ½” x 2” 

 อปุกรณ์กำรประกอบ และติดตัง้  ตำมมำตรฐำนของผู้ผลติ                          

2.2  กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

        ติดตัง้โครงเคร่ำอลมูเินียม ขนำด 45 x 10 มม. พร้อมอปุกรณ์  ในแนวยำว และแนวขวำง 

ติดตัง้ฉำกอลมูเินียม ขนำด ½ ”  x 2” เพื่อเก็บขอบโดยรอบฝำ้เพดำน 

ประกอบอลมูิเนียมขนำด 50 x 10 มม. เป็นแผงให้มีขนำดช่อง 5 x 5 ซม. 

ติดตัง้แผงอลมูิเนยีมที่ประกอบส ำเร็จ บนโครงเคร่ำ ขนำด 45 x 10 มม.  

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 
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d. ฝ้าเพดานตะแกรงอลูมิเนียม ขนาดช่อง 7.5 x 7.5 ซม.  ใช้ผลติภณัฑ์ ของ  บจก. เอ็ม. วี. พี. โฟร์

สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16 

- ควำมหนำวสัด ุ0.45 มม. 

- ขนำดมติิ 10  X 50 มม. 

- เคลอืบสรีะบบ POWDER COATING หรือ ROLLER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีตดิตัง้ 

2.1  อปุกรณ์  

 โครงเคร่ำ อลมูเินียม ขนำด 45 x 10 มม. ท ำส ี POWDER COAT 

ฉำกอลมูิเนียม ขนำด ½” x 2” 

 อปุกรณ์กำรประกอบ และติดตัง้  ตำมมำตรฐำนของผู้ผลติ                          

2.2  กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

        ติดตัง้โครงเคร่ำอลมูเินียม ขนำด 45 x 10 มม. พร้อมอปุกรณ์  ในแนวยำว และแนวขวำง 

ติดตัง้ฉำกอลมูเินียม ขนำด ½ ”  x 2” เพื่อเก็บขอบโดยรอบฝำ้เพดำน 

ประกอบอลมูิเนียมขนำด 50 x 10 มม. เป็นแผงให้มีขนำดช่อง 7.5 x 7.5 ซม. 

ติดตัง้แผงอลมูิเนยีมที่ประกอบส ำเร็จ บนโครงเคร่ำ ขนำด 45 x 10 มม.  

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

e. ฝ้าเพดานตะแกรงอลูมิเนียม ขนาดช่อง 10 x 10 ซม.  ใช้ผลติภณัฑ์ ของ  บจก. เอ็ม. วี. พี. โฟร์

สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 
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- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16 

- ควำมหนำวสัด ุ0.45 มม. 

- ขนำดหน้ำกว้ำง 10 มม. 

- ขนำดควำมสงู 50 มม.. 

- เคลอืบสรีะบบ POWDER COATING หรือ ROLLER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีตดิตัง้ 

2.1  อปุกรณ์  

 โครงเคร่ำ อลมูเินียม ขนำด 45 x 10 มม. ท ำส ี POWDER COAT 

ฉำกอลมูิเนียม ขนำด ½” x 2” 

 อปุกรณ์กำรประกอบ และติดตัง้  ตำมมำตรฐำนของผู้ผลติ                          

2.2  กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

        ติดตัง้โครงเคร่ำอลมูเินียม ขนำด 45 x 10 มม. พร้อมอปุกรณ์  ในแนวยำว และแนวขวำง 

ติดตัง้ฉำกอลมูเินียม ขนำด ½ ”  x 2” เพื่อเก็บขอบโดยรอบฝำ้เพดำน 

ประกอบอลมูิเนียมขนำด 50 x 10 มม. เป็นแผงให้มีขนำดช่อง 10 x 10 ซม. 

ติดตัง้แผงอลมูิเนยีมที่ประกอบส ำเร็จ บนโครงเคร่ำ ขนำด 45 x 10 มม.  

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

f. ฝ้าเพดานตะแกรงอลูมิเนียม ขนาดช่อง 15 x 15 ซม.  ใช้ผลติภณัฑ์ ของ  บจก. เอ็ม. วี. พี. โฟร์

สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

                     1.  รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16 

- ควำมหนำวสัด ุ0.45 มม. 
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- ขนำดหน้ำกว้ำง 10 มม. 

- ขนำดควำมสงู 50 มม.. 

- เคลอืบสรีะบบ POWDER COATING หรือ ROLLER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีตดิตัง้ 

2.1  อปุกรณ์  

 โครงเคร่ำ อลมูเินียม ขนำด 45 x 10 มม. ท ำส ี POWDER COAT 

ฉำกอลมูิเนียม ขนำด ½” x 2” 

 อปุกรณ์กำรประกอบ และติดตัง้  ตำมมำตรฐำนของผู้ผลติ                          

2.2  กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

 ติดตัง้โครงเคร่ำอลมูิเนยีม ขนำด 45 x 10 มม. พร้อมอปุกรณ์  ในแนวยำว และแนวขวำง 

ติดตัง้ฉำกอลมูเินียม ขนำด ½ ”  x 2” เพื่อเก็บขอบโดยรอบฝำ้เพดำน 

ประกอบอลมูิเนียมขนำด 50 x 10 มม. เป็นแผงให้มีขนำดช่อง 15 x 15 ซม. 

ติดตัง้แผงอลมูิเนยีมที่ประกอบส ำเร็จ บนโครงเคร่ำ ขนำด 45 x 10 มม.  

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนุมตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

g.  ฝ้าเพดานตะแกรงอลูมิเนียม ขนาดช่อง 20 x 20 ซม.  ใช้ผลติภณัฑ์ ของ  บจก. เอ็ม. วี. พี. โฟร์

สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16 

- ควำมหนำวสัด ุ0.45 มม. 

- ขนำดหน้ำกว้ำง 10 มม. 

- ขนำดควำมสงู 50 มม.. 
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- เคลอืบสรีะบบ POWDER COATING หรือ ROLLER COATING 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีตดิตัง้ 

2.1  อปุกรณ์  

 โครงเคร่ำ อลมูเินียม ขนำด 45 x 10 มม. ท ำส ี POWDER COAT 

ฉำกอลมูิเนียม ขนำด ½” x 2” 

 อปุกรณ์กำรประกอบ และติดตัง้  ตำมมำตรฐำนของผู้ผลติ                          

2.2  กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

        ติดตัง้โครงเคร่ำอลมูเินียม ขนำด 45 x 10 มม. พร้อมอปุกรณ์  ในแนวยำว และแนวขวำง 

ติดตัง้ฉำกอลมูเินียม ขนำด ½ ”  x 2” เพื่อเก็บขอบโดยรอบฝำ้เพดำน 

ประกอบอลมูิเนียมขนำด 50 x 10 มม. เป็นแผงให้มีขนำดช่อง 20  x 20 ซม. 

ติดตัง้แผงอลมูิเนยีมที่ประกอบส ำเร็จ บนโครงเคร่ำ ขนำด 45 x 10 มม.  

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

h.  ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ขนาด 60 x 60 ซม. แผ่นทึบ ติดตัง้แบบเรียงชิด                                            

ใช้ผลติภณัฑ์ ของ  บจก. เอม็. วี. พี. โฟร์สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16 

- ควำมหนำวสัด ุ0.7 มม. 

- ขนำดแผน่  60 x 60 ซม. 

- เคลอืบสรีะบบ POWDER COATING  

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีตดิตัง้ 

2.1  อปุกรณ์  

เหลก็ LG 1” x 1” ควำมหนำ  
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ขำ ลอ็คแผน่ระบบ clip in 

ฉำกอลมูิเนียม ขนำด  1”  x 1” 

2.2 กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

ติดตัง้โครงเหลก็ LG 1” x 1” โดยยดึขำลอ็คแผน่ระบบ Clip in ติดกบัโครงเหลก็ 

        ติดตัง้ฉำกอลมูิเนียม ขนำด 1 ”  x 1” เพื่อเก็บขอบโดยรอบฝำ้เพดำน 

ติดตัง้แผน่ฝำ้เพดำน  กบัขำลอ็คแผน่  

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

i. ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ขนาด 60 x 60 ซม. เจาะรู ติดแผ่นป้องกันเสียงสะท้อน ติดตัง้แบบเรียง

ชิด                                            ใช้ผลติภณัฑ์ ของ  บจก. เอ็ม. วี. พี. โฟร์สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, 

บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16 

- ควำมหนำวสัด ุ0.7 มม. 

- ขนำดแผน่  60 x 60 ซม. 

- เคลอืบสรีะบบ POWDER COATING  

- แผน่ปอ้งกนัเสยีงสะท้อน (Soundtex) 

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีตดิตัง้ 

2.1  อปุกรณ์  

เหลก็ LG 1” x 1” ควำมหนำ  

ขำ ลอ็คแผน่ระบบ clip in 

ฉำกอลมูิเนียม ขนำด  1”  x 1” 
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2.2 กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

ติดตัง้โครงเหลก็ LG 1” x 1” โดยยดึขำลอ็คแผน่ระบบ Clip in ติดกบัโครงเหลก็ 

        ติดตัง้ฉำกอลมูเินียม ขนำด 1 ”  x 1” เพื่อเก็บขอบโดยรอบฝำ้เพดำน 

ติดตัง้แผน่ฝำ้เพดำน  กบัขำลอ็คแผน่  

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

j. ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ขนาด 60 x 60 ซม. แผ่นทึบ ตดิตัง้แบบเว้นร่อง 5 มม.                                            

ใช้ผลติภณัฑ์ ของ  บจก. เอม็. วี. พี. โฟร์สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16 

- ควำมหนำวสัด ุ0.7 มม. 

- ขนำดแผน่  60 x 60 ซม. 

- เคลอืบสรีะบบ POWDER COATING  

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีตดิตัง้ 

2.3  อปุกรณ์  

เหลก็ LG 1” x 1” ควำมหนำ  

ชดุขำลอ็คแผน่ฝำ้เพดำน แบบเว้นร่อง 5 มม.  ระบบ Spring Lock 

ฉำกอลมูิเนียม ขนำด  1”  x 1” 

2.4 กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

ติดตัง้โครงเหลก็ LG 1” x 1” โดยยดึชดุขำลอ็คแผน่ฝำ้ แบบเว้นร่อง 5 มม. ติดกบัโครงเหลก็ 

        ติดตัง้ฉำกอลมูเินียม ขนำด 1 ”  x 1” เพื่อเก็บขอบโดยรอบฝำ้เพดำน 

ติดตัง้แผน่ฝำ้เพดำน  กบัขำลอ็คแผน่  
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3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  

เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 

 

k. ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ขนาด 60 x 60 ซม. เจาะรู ติดแผ่นดดูซับเสียง ติดตัง้แบบเว้นร่อง 5 มม.                                            

ใช้ผลติภณัฑ์ ของ  บจก. เอม็. วี. พี. โฟร์สตำร์ส, บจก. เวก้ำโซน, บจก. เดอะไทด์ เมททอล 

1. รำยละเอียด และคณุสมบตัิ ของผลติภณัฑ์ 

- อลมูิเนียมอลัลอย No. 3105 H16 

- ควำมหนำวสัด ุ0.7 มม. 

- ขนำดแผน่  60 x 60 ซม. 

- เคลอืบสรีะบบ POWDER COATING  

2. อปุกรณ์ และกรรมวิธีตดิตัง้ 

2.1  อปุกรณ์  

เหลก็ LG 1” x 1” ควำมหนำ  

ชดุขำลอ็คแผน่ฝำ้เพดำน แบบเว้นร่อง 5 มม.  ระบบ Spring Lock 

ฉำกอลมูิเนียม ขนำด  1”  x 1” 

2.2 กรรมวิธีตดิตัง้ตำมมำตรฐำนผู้ผลติ 

ติดตัง้โครงเหลก็ LG 1” x 1” โดยยดึชดุขำลอ็คแผน่ฝำ้ แบบเว้นร่อง 5 มม. ติดกบัโครงเหลก็ 

        ติดตัง้ฉำกอลมูเินียม ขนำด 1 ”  x 1” เพื่อเก็บขอบโดยรอบฝำ้เพดำน 

ติดตัง้แผน่ฝำ้เพดำน  กบัขำลอ็คแผน่  

3. ผู้ รับจ้ำง ต้องจดัหำชำ่งฝีมือดี มคีวำมช ำนำญ และสำมำรถติดตัง้งำนได้ด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย  

มีควำมแขง็แรง สวยงำม ได้มำตรฐำน และรูปแบบของงำนตรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 

4. กำรขออนมุตัิ ก่อนเร่ิมติดตัง้งำน 

- ผู้ รับจ้ำง ต้องสง่วสัดตุวัอยำ่ง เพือ่ขออนมุตัิใช้ ให้ตรงตำมแบบก ำหนด และจดัท ำ shop drawing  
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เพื่อให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคมุงำน อนมุตัิ หำกมีข้อแก้ไข ต้องด ำเนินกำรแก้ไข และขออนมุตัิ เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ก่อนท ำกำรตดิตัง้งำนจริง 

5. กำรรับประกนั เป็นลำยลกัษณ์ อกัษร 

- ผู้ผลติ ต้องรับประกนัสผิีววสัด ุเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร

รับประกนัของบริษัทผู้ผลติ 

- ผู้ติดตัง้ ต้องรับประกนัผลงำนกำรติดตัง้ เป็นระยะเวลำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี นบัจำกวนัสง่มอบงำน 
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งานโครงสร้างเหลก็ 
Structural Steel Framing 

 
1. ขอบเขตของงาน 
   1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
        คณุภำพ ในกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงเหลก็และงำนโลหะ ตำมที่ระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
   1.2 งำนโลหะท่ีระบใุนแบบสถำปัตยกรรม ปรับอำกำศ ไฟฟำ้ สขุำภิบำล ภมูิสถำปัตยกรรมและงำนตกแตง่ 
        ภำยใน จะต้องมีคณุสมบตัสิอดคล้องตำมหมวดนี ้ส ำหรับงำนโครงสร้ำงเหลก็ให้ยดึถือตำมระบใุนหมวด 
        งำนโครงสร้ำงเป็นหลกั หำกไมร่ะบใุห้ยดึตำมหมวดนี ้
  1.3 งำนโครงสร้ำงเหลก็ ให้รวมถึงกำรจดัหำโรงงำนท่ีได้มำตรฐำน และได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน 
  1.4 กำรกองหรือเก็บวสัดจุะต้องกระท ำด้วยควำมระมดัระวงัและเอำใจใสต่อ่กำรปอ้งกนัสนิมทีจ่ะเกิดขึน้ 
  1.5 กำรประกอบและตดิตัง้โครงสร้ำงเหลก็ เพื่อให้ได้ตำมที่ระบใุนแบบ จะต้องมีกำรเผ่ือควำมโกง่ของ โครง 
       สร้ำงนัน้ๆ ด้วยกรรมวิธีหรือกำรค ำนวณของผู้ รับจ้ำงเอง และภำยในกำรควบคมุดแูลของผู้ เช่ียวชำญของ 
       ผู้ รับจ้ำง 
  1.6 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งเหลก็ โลหะ และวสัดปุระกอบอื่นๆ พร้อมทัง้ข้อมลูทำงเทคนคิและผล 
       ทดสอบจำกสถำบนัท่ีก ำหนดไว้ ให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรสัง่ซือ้ 
  1.7 ผู้ควบคมุงำนอำจจดัสง่ตวัอยำ่งเหลก็รูปพรรณที่สง่เข้ำหนว่ยงำนก่อสร้ำงแล้ว ไปทดสอบที่สถำบนัท่ี 
       ก ำหนดไว้ เพื่อเป็นกำรตรวจสอบ โดยถือเป็นภำระและคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับจ้ำง 
  1.8 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำแบบขยำยและรำยละเอยีดตำ่งๆ วิธีกำรติดตัง้ ขัน้ตอนกำรท ำงำนให้ผู้ควบคมุงำน 
       พิจำรณำอนมุตักิ่อนกำรตดัและประกอบ 
  1.9 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัให้มีกำรตรวจสอบคณุภำพงำน พร้อมเสนอวิธีกำรทดสอบ หำกพบภำยหลงัวำ่งำนก่อ 
       สร้ำงโครงสร้ำงเหลก็ไมม่ัน่คง แข็งแรง หรือมข้ีอบกพร่อง โดยจะต้องจดัหำทีมงำนหรือที่ปรึกษำที่มี 
      ประสบกำรณ์เป็นท่ียอมรับของผู้วำ่จ้ำง 
  1.10 อื่นๆ ตำมระบใุนแบบ โดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน และตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 
2. วัสดุงานโครงสร้างเหลก็และงานโลหะ 
    2.1 เหลก็รูปตวัซี เป็นเหลก็รูปพรรณผลติเย็น ผลติตำมมำตรฐำน มอก. 1288-2538 
    2.2 เหลก็กลมกลวง เป็นเหลก็รูปพรรณผลติเย็น ชนิดทอ่เหลก็ผสมคำร์บอน ผลติตำมมำตรฐำน มอก. 107- 
         2533 HS41 
   2.3 เหลก็สีเ่หลีย่มจตัรัุส, เหลีย่มผืนผ้ำกลวง เป็นเหลก็รูปพรรณผลติเย็น ผลติตำมมำตรฐำน มอก. 107- 
        2533 HS41 
  2.4 เหลก็ฉำก, เหลก็รำงน ำ้, เหลก็รูปตวัไอ, เหลก็รูปตวั H เป็นเหลก็รูปพรรณผลติร้อน ผลติตำมมำตรฐำน 
       มอก. 1227-2539 SM400 
  2.5 เหลก็แผน่เรียบ, เหลก็แผน่ลำย เป็นเหลก็แผน่ผลติร้อน ผลติตำมมำตรฐำน JIS G3101 SS400 
  2.6 เหลก็ไร้สนิมหรือสแตนเลส (Stainless steel) ส ำหรับงำนรำวบนัไดหรือรำวระเบียง ขนำดตำมที่ระบใุน 
       แบบ ให้ใช้สเแตนเลส ผลติตำมมำตรฐำน JIS G3459 GRADE 316 รวมถงึลวดเช่ือม ให้ใช้เกรดเดียวกนั 
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  2.7 ลวดตำขำ่ย หำกไมร่ะบขุนำดในแบบ ให้ใช้ลวดตำขำ่ยถกัส ำเร็จรูปชบุสงักะสตีำสีเ่หลีย่มจตัรัุส 1-1/2x1- 
       1/2 นิว้ ขนำดลวด 3.2 มิลลเิมตร หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ เช่ือมติดกบัโครงเหลก็กลมกลวง 
       Dia. 50 มิลลเิมตร หนำ 3.2 มิลลเิมตร ระยะ 1.50x1.50 เมตร หรือตำมระบใุนแบบ 
  2.8 ตะแกรงเหลก็รำงระบำยน ำ้ หำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ตะแกรงส ำเร็จรูปชบุสงักะสขีนำดตำมระบุในแบบ 
        งำนสขุำภิบำล หรือตำมวตัถปุระสงค์ของวิศวกรผู้ออกแบบ 
  2.9 ตะแกรงเหลก็ฉีก หำกไมร่ะบใุนแบบ จะต้องขออนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำนขนำด ลำย และรุ่นตำมระบใุน 
        แบบ หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
  2.10 Wrought Iron หำกไมร่ะบใุนแบบ จะต้องได้รับอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน 
  2.11 สลกัเกลยีวฝังในคอนกรีตชนิดยดึด้วย Epoxy หรือแบบขยำยตวั  
  2.12 สปีอ้งกนัสนิม ให้ใช้สรีองพืน้เหลก็ Red lead primer หรือสรีองพืน้เหลก็ชบุสงักะสี Zinc chromate 
         หรือตำมระบใุนหมวดงำนทำสี 
 
3. การตัดและต่องานโครงสร้างเหลก็และงานโลหะ 
    3.1 วิธีกำรตดัต้องใช้เคร่ืองกลมือที่เหมำะสมกบัคณุสมบตัิของเหลก็ หำกใช้ควำมร้อน กำรท ำให้เหลก็ เย็น 
         ตวัจะต้องปลอ่ยเหลก็เย็นตวัลงตำมธรรมชำติ หรือใช้น ำ้ยำพิเศษเพื่อปอ้งกนัมิให้เหลก็บริเวณที่ถกูควำม 
         ร้อนเสยีคณุภำพและเสยีรูป 
    3.2 กำรตอ่เหลก็ ให้ใช้วิธีกำรเช่ือมด้วยลวดไฟฟำ้ หรือก๊ำซ หรือสลกัเกลยีว ตำมที่ระบใุนแบบ      หรือที่ได้ 
         อนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน 
    3.3 กำรตอ่เหลก็ควำมยำวที่ยอมให้คลำดเคลือ่นได้ วดัโดยเทปเหลก็ไมเ่กิน 2 มิลลเิมตร 
    3.4 กำรเช่ือมเหลก็ต้องกระท ำด้วยควำมระมดัระวงั ช่ำงเช่ือมมปีระสบกำรณ์ในวิชำชีพ ปฏิบตัิถกูต้องตำม 
         มำตรฐำนวชิำช่ำง และวิธีกำรเช่ือมสอดคล้องกบัมำตรฐำน AWS 
   3.5 กำรตอ่เหลก็ด้วยสลกัเกลยีว ขนำดของรูเจำะต้องเหมำะสม ระยะขอบ ต้องได้ตำมมำตรฐำน AISC 
 
4. การประกอบและตดิตัง้งานโครงสร้างเหลก็ 
   4.1 กำรประกอบโครงสร้ำงจำกโรงงำน จะต้องได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน โดยพิจำรณำจำกมำตร 
         ฐำนฝีมือ ประสบกำรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และวิธีกำรขนย้ำย 
   4.2 กำรประกอบโครงสร้ำง ณ สถำนท่ีก่อสร้ำง จะต้องอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของผู้ควบคมุงำน โดยผู้ รับจ้ำง 
        จะมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรที่เหมำะสม มชี่ำงและแรงงำนท่ีมีฝีมือและควำมช ำนำญ มีอปุกรณ์ควำมปลอด 
        ภยั มีเคร่ืองยกที่ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 
   4.3 เหลก็โครงสร้ำงที่ประกอบติดตัง้แล้ว จะต้องมคีวำมโกง่ไมเ่กิน 1 มิลลเิมตร ในควำมยำว 1 เมตร ระยะ 
        โก่งของ โครงสร้ำงที่จ ำเป็นต้องเผ่ือไว้ส ำหรับกำรก่อสร้ำง หรือตำมวตัถปุระสงค์ของวิศวกรผู้ออกแบบ 
 
5. ฐานรองรับหรือจุดยดึงานโครงสร้างเหลก็ 
   5.1 กำรยดึและรำยละเอยีดกำรยดึโครงเหลก็ จะต้องจดัท ำแบบขยำยและแสดงรำยละเอียดวสัดทุี่ใช้ เพื่อให้ 
        เหมำะสมกบักำรติดตัง้จริง 
  5.2 ฐำนรองแผน่เหลก็ จะต้องปรับให้ได้ระดบั ด้วยซีเมนต์พเิศษ ไมเ่ป็นสนิม และไมห่ดตวั 



บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั หน้ำ 80 
 

  5.3 กำรฝังสลกัเกลยีวหรือขอยดึส ำหรับแผน่เหลก็ หำกใช้สลกัเกลยีวชนดิฝังในคอนกรีต จะต้องกระท ำ 
       พร้อมกำรเทคอนกรีต หำกใช้วิธีกำรเจำะ ฝัง จะต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อน 
 
6. การป้องกันสนิมงานโครงสร้างเหล็กและงานโลหะ 
    6.1 ชิน้สว่นของโครงสร้ำงเหลก็และโลหะ ยกเว้นสแตนเลส จะต้องทำสปีอ้งกนัสนิมตำมวิธีที่ผู้ผลติสแีนะน ำ 
         โดยได้รับอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน 
    6.2 สว่นของรอยตอ่โดยกำรเช่ือม จะต้องลอกครำบตะกรันออก โดยขดัด้วยแปรงลวดให้เห็นเนือ้เหลก็และ 
          ท ำควำมสะอำด ก่อนทำสปีอ้งกนัสนิม 
    6.3 สว่นของสลกัเกลยีว ให้ขนัเกลยีวให้ได้ตำมที่ก ำหนด ท ำควำมสะอำดครำบน ำ้มนัและสว่นสกปรกตำ่งๆ 
         ขดัด้วยแปรงเหลก็ก่อนทำสปีอ้งกนัสนิม 
    6.4 ทำสรีองพืน้เหลก็หรือสปีอ้งกนัสนิม ตำมที่ระบไุว้ในหมวดงำนทำส ี
 
7. การป้องกันไฟงานโครงสร้างเหลก็ 
    งำนโครงสร้ำงเหลก็ที่มีระบใุนแบบให้ทำสหีรือพน่สปีอ้งกนัไฟ จะต้องขออนมุตัวิสัดสุทีี่จะใช้กบัผู้ควบคมุงำน 
    โดยใช้ของ TOA ,  CAPTAIN ,   BEGER   ซึง่จะต้องเป็นสทีี่มคีณุสมบตัิเฉพำะปอ้งกนัไฟและเอกสำรรับรอง 
    กำรทนไฟได้ไมน้่อยกวำ่ 3 ชัว่โมง จำกสถำบนัท่ีเช่ือถือได้ 
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งานไม้ส าหรับงานสถาปัตยกรรม 
Architectural Woodwork 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
          คณุภำพ ในกำรก่อสร้ำงงำนไม้ทัง้หมดที่ระบใุนแบบและรำยกำรประกอบ 
    1.2 งำนไม้ ให้รวมถึงกำรเตรียมไม้และเก็บรักษำไม้ ให้มีคณุภำพดี ก่อนน ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำง 
    1.3 ผู้ควบคมุงำนอำจจดัสง่ตวัอยำ่งไม้ที่สง่เข้ำหนว่ยงำนก่อสร้ำงแล้ว ไปทดสอบยงักรมป่ำไม้ เพื่อเป็นกำร 
          ตรวจสอบชนิดของไม้ โดยถือเป็นภำระและคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับจ้ำง 
    1.4 ขนำดของไม้ทีใ่ช้ในกำรกอ่สร้ำงทัง้หมด ยอมให้เสยีเนือ้ไม้เป็นคลองเลือ่ย โดยให้มขีนำดเลก็กวำ่ที่ระบ ุ
         ในแบบได้ แตเ่มื่อตกแตง่พร้อมที่จะประกอบเข้ำเป็นสว่นของอำคำรจะต้องมีขนำดดงัตอ่ไปนี ้
         ไม้ขนำด ไสตกแตง่แล้วเหลอืไมเ่ลก็กวำ่ 
         1/2 นิว้ 3/8 นิว้ (- 1/8 นิว้) 
         1 นิว้ 7/8 นิว้ (- 1/8 นิว้) 
         1-1/2 นิว้ 1-5/16 นิว้ (- 3/16 นิว้) 
         2 นิว้ ขึน้ไป (- 3/16 นิว้) 
   1.5 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งไม้ตำมระบใุนแบบไมน้่อยกวำ่  2 ชิน้     พร้อมรำยละเอียดชนดิของไม้ ขัน้ 
        ตอนกำรท ำส ีและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องตำ่งๆ ให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรสัง่ซือ้ 
  1.6 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำ Shop drawing แบบขยำยกำรตดิตัง้งำนไม้ตำ่งๆ   ให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิ 
       ก่อนกำรติดตัง้ 
 
2. วัสดุ 
    ไม้จะต้องเป็นไม้ในประเทศ เป็นไม้ใหมป่รำศจำกรอยต ำหนิที่ท ำให้กำรรับก ำลงัของไม้เสยีไป จะต้องแห้งสนิท 
    ไมเ่ป็นกระพี ้ไมม่ีรอยแตกร้ำว จะต้องตรงไมค่ดงอ 
    2.1 ไม้เนือ้แข็ง หำกระบใุนแบบเป็นไม้เนือ้แข็ง ให้ใช้ไม้เต็ง     หรือเทียบเทำ่ ทำด้วยน ำ้ยำรักษำเนือ้ไม้และกนั 
          ปลวกชนิดใสส ำหรับสว่นที่มองไมเ่ห็น   และให้ใช้ไม้แดงหรือเทียบเทำ่ส ำหรับสว่นท่ีมองเหน็ พร้อมกำรตก 
          แตง่ขัน้ตอ่ไป 
    2.2 ไม้เนือ้ออ่น ให้ใช้ส ำหรับโครงเคร่ำผนงั หรือฝำ้เพดำน         โดยใช้ไม้ยำงที่ผำ่นกำรอดัน ำ้ยำจำกโรงงำนท่ีมี 
         คณุภำพเทียบเทำ่โรงงำนอดัน ำ้ยำไม้ขององค์กำรอตุสำหกรรมป่ำไม้กำรอดัน ำ้ยำไม้ขององค์กำรอตุสำหกรรม  
         ป่ำไม้ คือก่อนอดัน ำ้ยำจะต้องอบไม้ให้แห้งเหลอืปริมำณไอน ำ้ในเนือ้ไม้ประมำณ 30%      แล้วจึงท ำกำรอดั 
         น ำ้ยำ โดยใช้น ำ้ยำแห้งคร่ึงปอนด์ตอ่ไม้ 1 ลกูบำศก์ฟตุไม้โครงเคร่ำผนงัและฝำ้เพดำนจะต้องไสเรียบมำจำก 
         โรงงำนเทำ่นัน้ 
   2.3 ไม้วงกบ ให้ใช้ไม้เนือ้แข็งทีย่ืดหดตวัน้อย  ตำมระบใุนแบบ   หำกไมร่ะบใุห้ใช้ไม้แดงขนำดไมเ่ลก็กวำ่ 2x4 
        นิว้ ส ำหรับประตทูัว่ไป และขนำด 2x5 นิว้ ส ำหรับประตหู้องน ำ้ หรือระบเุป็นอยำ่งอื่นในแบบ 
   2.4 ไม้อดั ให้ใช้ไม้อดัเกรด เอ ของ ตรำช้ำง หรือ ภเูขำ  หรือเทียบเทำ่ ชนิดและควำมหนำตำมระบใุนแบบ 
   2.5 แผน่ไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ใช้ของ ตรำช้ำง , คอนวดู , เฉอร่ำ หรือเทียบเทำ่  ควำมหนำตำมระบใุนแบบ 
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   2.6 ไม้แบบของสว่นโครงสร้ำง ให้ใช้ไม้เนือ้ออ่นได้ หรือตำมระบใุนหมวดงำนโครงสร้ำง ส ำหรับคอนกรีต 
        เปลอืย คอนกรีตโชว์ผิว ผู้ รับจ้ำงจะต้องใช้ไม้แบบที่ดี โดยได้รับอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อนกำรติดตัง้ 
        เพื่อให้ได้ผิวคอนกรีตทีเ่รียบร้อยสวยงำม ตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
   2.7 อื่นๆ ตำมระบใุนแบบ โดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน และตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 
3. งานฝีมือ 
     3.1 กำรก่อสร้ำงงำนไม้ทัง้หมดที่จะประกอบเข้ำเป็นสว่นของอำคำร จะต้องใช้ช่ำงฝีมือที่ดี มคีวำมช ำนำญ 
           และมีประสบกำรณ์ในงำนไม้โดยเฉพำะ 
     3.2 กรอบไม้ แนวตะป ูพกุ หรืออื่นๆ ที่จะต้องมีและจ ำเป็นต้องท ำส ำหรับกำรยดึ กำรประกอบหรือกำรติดตัง้ 
           งำนไม้ ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำตำมมำตรฐำนของชำ่งฝีมือที่ดี  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคมุงำน 
 
4. การประกอบและการตดิตัง้ 
    4.1 กำรบำกไม้ กำรประกอบเข้ำไม้ จะต้องขีดเส้นและวดัมมุให้ถกูต้อง แล้วจงึเลือ่ย เจำะ ไส เมือ่ประกอบ 
          เข้ำไม้จะต้องสนิทเตม็หน้ำที่ประกบกนัอยำ่งแข็งแรงและเรียบร้อยสวยงำม 
    4.2 กำรตอ่ไม้ โดยทัว่ไปจะไมใ่ห้ตอ่ไม้โดยเด็ดขำด ยกเว้นมีควำมจ ำเป็น และต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบ 
          คมุงำนเทำ่นัน้ 
    4.3 กำรติดตัง้ไม้กบัโครงสร้ำงของอำคำร จะต้องตดิตัง้อยำ่งระมดัระวงั และใช้เคร่ืองมือที่เหมำะสม โดยม ิ
          ให้โครงสร้ำงนัน้ๆ ช ำรุดเสยีหำยได้ หำกเกิดกำรช ำรุดเสยีหำย ผู้ รับจ้ำงจะต้องแก้ไข โดยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ 
          รับจ้ำง 
    4.4 อปุกรณ์ประกอบงำนไม้รวมทัง้กำรตอกตะป ู เดือย    ตะปคูวง    สลกัเกลยีว  เคร่ืองหนีบ  วงแหวน LAG 
          SCREW EXPANSION BOLTS และ ANCHOR BOLTS และอื่นๆ ที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในแบบและรำยกำร แต ่
          จ ำเป็นต้องยดึหรือเสริมเพือ่ท ำให้งำนไม้แขง็แรงอยำ่งถำวร ผู้ รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้จดัท ำทัง้สิน้ 
    4.5 ตะปหูรือตะปเูกลยีวทกุตวัที่ใช้ยดึไม้ จะต้องใช้วิธีซอ่นหวัในเนือ้ไม้ และส ำหรับสว่นท่ีอยูภ่ำยนอกอำคำร 
         จะต้องใช้ตะปหูรือตะปเูกลยีวสแตนเลสเทำ่นัน้ รวมถึงน็อตที่มองเห็นทกุตวั หรือตำมที่ผู้ควบคมุงำน 
         อนมุตัิ 
   4.6 กำรติดตัง้วงกบโดยทัว่ไปให้ใช้วิธีติดตัง้พร้อมเทเสำเอ็น และคำนทบัหลงั โดยวงกบด้ำนท่ีตดิกบัเสำเอ็น 
        และคำนทบัหลงั ต้องเซำะร่องขนำดกว้ำงประมำณ 20 มิลลเิมตร ลกึ 10 มิลลเิมตร  ตลอดควำมยำววง 
        กบ ก่อนกำรติดตัง้จะต้องทำชแลค็ขำวให้ทัว่ทัง้วง เพื่อปอ้งกนัน ำ้ปนูซมึเข้ำเนือ้ไม้  เมื่อตดิตัง้วงกบแล้ว 
        ต้องใช้ไม้อดัตีด้วยตะปเูข็มหุ้มรอบ เพื่อกนัเหลีย่มวงกบเสยีหำย      จนกวำ่จะติดตัง้บำนประต-ูหน้ำตำ่ง 
   4.7 กำรติดตัง้บำนประต-ูหน้ำตำ่ง ผู้ รับจ้ำงจะต้องติดตัง้บำนและอปุกรณ์ตำมระบใุนแบบและรำยกำร โดยม ี
         ช่องวำ่งรอบบำนประมำณด้ำนละ 2 มิลลเิมตร นอกจำกระบเุป็นอยำ่งอื่นในแบบ กำรติดตัง้ลกูบิดจะ 
         ต้องติดในระดบัควำมสงูเดยีวกนั โดยมือจบัลกูบิดจะต้องอยูส่งูจำกพืน้ท่ีตกแตง่แล้ว 1.00 เมต ร ถึงกึง่ 
         กลำงลกูบิด 
   4.8 กำรติดตัง้บวัเชิงผนงัและบวัฝำ้เพดำนไม้ ให้ใช้วิธียดึด้วยตะปเูกลยีวฝังพกุและซอ่นหวั มมุทกุมมุจะต้อง 
         เข้ำมมุ 45 องศำ ได้อยำ่งสนิทเรียบร้อยสวยงำม 
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5. งานไม้ตกแต่งภายใน 
     ให้ยดึถอืตามแบบงานตกแต่งภายในเป็นหลกั หากไม่ระบุให้ยดึถอืตามนี ้
     5.1 งำนไม้ตกแตง่จะต้องมีกำรขดัแตง่ลงกระดำษทรำย จนกระทัง่รอยอนัเกิดจำกเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือหมด 
           ไป ไมม่ีสว่นเสยีหำยใดๆ ปรำกฏให้เห็นด้วยสำยตำในงำนแตง่ผิวไม้ตกแตง่ภำยในก่อนกำรท ำสี 
    5.2 งำนไม้ตกแตง่ภำยในจะต้องท ำด้วยโครงไม้สยำแดง  Finger-Joint    อยำ่งดีที่สำมำรถปอ้งกนัปลวกได้ 
          มัน่คงแข็งแรง ได้แนวและระดบั ประณีตสวยงำม ได้รูปร่ำงตำมแบบ 
    5.3 ตวัเคำน์เตอร์ หรือเฟอร์นเิจอร์อื่นๆ    จะต้องท ำให้ถกูต้องครบถ้วนตำมระบใุนแบบและรำยกำร   และ 
          สำมำรถปรับให้พอดีกบัสถำนท่ีจริง ตำมกำรอนมุตัิของผู้ควบคมุงำน 
    5.4 อปุกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ให้ใช้ชนิดสแตนเลสตำมที่ระบใุนแบบ 
 
6. การตกแต่ง 
    งำนไม้ที่ประกอบติดตัง้เสร็จแล้ว จะต้องแข็งแรง สว่นท่ีมองเหน็จะต้องได้รับกำรอดุ แตง่ และขดัด้วยกระดำษ 
    ทรำยให้เรียบร้อยและสวยงำม แล้วจึงท ำกำรทำสตีำมระบใุนแบบ    หำกไมร่ะบใุห้ท ำสย้ีอมเนือ้ไม้ตำมสไีม้ 
    ธรรมชำติ หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ  กำรทำสไีม้ให้ปฏิบตัิตำมระบใุนหวัข้องำนทำสี ด้วยช่ำงที่ม ี
    ฝีมือและควำมช ำนำญในกำรทำสไีม้โดยเฉพำะ 
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งานป้องกนัความชืน้และการกันซึม 
Dampproofing and Waterproofing 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ  แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ   มีระบบควบคมุ 
         คณุภำพท่ีดี ในกำรก่อสร้ำงงำนปอ้งกนัควำมชืน้และกำรกนัซมึตำมแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 
         พร้อมกำรทดสอบและกำรรับประกนัคณุภำพ 
   1.2 งำนคอนกรีตผสมน ำ้ยำกนัซมึและงำนระบบกนัซมึ ให้ปฏิบตัิตำมที่ระบไุว้ในสว่นของงำนโครงสร้ำงเป็น 
        หลกั สว่นท่ีไมร่ะบหุรือสว่นเพิ่มเติมในหมวดนี ้ให้ปฏิบตัิตำมที่ระบไุว้นี ้หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออก 
        แบบ 
   1.3 รอยตอ่ปนูกบัวงกบ วงกบกบักระจก หรือบำนกรอบกบักระจก กำรปอ้งกนัควำมชืน้และกำรกนัซมึ ให้ 
        ปฏิบตัิตำมที่ระบไุว้ในหมวดงำนประต-ูหน้ำตำ่ง และกระจก 
   1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องสง่ตวัอยำ่ง วิธีกำรตดิตัง้ และ Shop drawing เสนอผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิ ก่อน 
        กำรสัง่ซือ้ 
   1.5 กำรรับประกนั ผู้ รับจ้ำงจะต้องเลอืกใช้วสัดแุละวิธีกำรปอ้งกนัควำมชืน้และกำรกนัซมึได้ดี สำมำรถรับ 
        ประกนัคณุภำพได้ไมน้่อยกวำ่ 5 ปี 
 
2. วัสดุ 
    2.1 กำรปอ้งกนัควำมชืน้และกำรกนัซมึ ของพืน้ชัน้ลำ่งที่ตดิกบัพืน้ดิน ซึง่เป็นพืน้ท่ีใช้สอยในอำคำร, ห้องใต้ 
          ดิน,   ถงัเก็บน ำ้   ค.ส.ล. ใต้ดิน   ไห้ใช้แผน่กนัซมึชนิดมเีกลด็หิน หนำไมน้่อยกวำ่  2.5  มิลลเิมตร  ของ 
          Weber ,  Sika  , จระเข้ หรือเทียบเทำ่ 
    2.2 กำรปอ้งกนัควำมชืน้และกำรกนัซมึของผนงัภำยนอกห้องใต้ดินและถงัเก็บน ำ้ ค.ส.ล. ใต้ดิน     , พืน้และ 
          ผนงัภำยในของบอ่บ ำบดัน ำ้เสยี ให้ทำด้วยซเีมนต์พเิศษส ำหรับกนัซมึของ    Weber ,   Sika, จระเข้ หรือ 
          เทียบเทำ่ 
    2.3 กำรปอ้งกนัควำมชืน้และกำรกนัซมึของพืน้และผนงัภำยในห้องใต้ดิน,       ถงัเก็บน ำ้ ค.ส.ล. ทัง้ใต้ดินและ 
          บนหลงัคำ, สระวำ่ยน ำ้ ให้ทำภำยในด้วยซเีมนต์พเิศษส ำหรับกนัซมึ       ชนิดที่ไมเ่ป็นอนัตรำยตอ่ร่ำงกำย  
          ของ  Weber ,  Sika , จระเข้ หรือเทียบเทำ่ 
    2.4 กำรปอ้งกนัควำมชืน้และกำรกนัซมึของหลงัคำ ค.ส.ล. และรำงน ำ้ ค.ส.ล. ให้ใช้วสัดทุำกนัซมึ      ประเภท 
          สำรอครีลคิโพลเิมอร์เสริมด้วยไฟเบอร์ หนำรวมไมน้่อยกวำ่ 1 มิลลเิมตร ของ Weber ,  Sika  หรือเทียบเทำ่ 
          สเีขียวหรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบส ำหรับหลงัคำ ค.ส.ล. ซึง่เป็นพืน้ท่ีใช้สอย ให้เททบัด้วยคอนกรีต             
          (Topping) หนำไมน้่อยกวำ่ 30 มิลลเิมตรพร้อมกำรเสริมเหลก็กนัแตก และมีร่อง Expansion Joint ทกุระยะ 
          ไมเ่กิน 3.00x3.00 เมตร อดุด้วยวสัดยุำแนวชนิดทนแสงยวูแีละกนัน ำ้ และทำสทีบัได้ ของ TOA , Captain , 
          Beger หรือเทยีบเทำ่ 
    2.5 กำรปอ้งกนัควำมชืน้และกนัซมึของพืน้ห้องน ำ้และพืน้ระเบยีง ให้ทำด้วยซเีมนต์พเิศษส ำหรับกนัซมึ ตำม 
          ข้อ 2.2 ก่อนกำรปกูระเบือ้งพืน้ด้วยกำวซเิมนต์ 
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    2.6 กำรปอ้งกนัควำมชืน้ของประตไูม้อดัในห้องน ำ้   ให้ใช้ชนดิใช้ภำยนอก หรือประตไูฟเบอร์, ประตทูี่เปิดออก 
          ออกภำยนอกอำคำร ให้ใช้ประตเูหลก็ หรือประตทูี่แขง็แรงและทนควำมชืน้ได้ดี หรือตำมวตัถปุระสงค์ 
          ของผู้ออกแบบ 
    2.7 กำรปอ้งกนัควำมชืน้ของฝำ้เพดำนยิบซัม่ในห้องน ำ้ ให้ใช้แผน่ยิบซัม่ชนิดกนัชืน้ 
3. กำรติดตัง้ 
    ให้ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติอยำ่งเคร่งครัด โดยได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อน เชน่ กำรท ำมมุ 
    เอียงขนำด 50x50 มิลลเิมตร ตลอดแนวพืน้และผนงัก่อนท ำระบบกนัซมึ กำรท ำระบบกนัซมึให้สงูตลอดแนว 
    ผนงัอยำ่งน้อย 150 มิลลเิมตร เป็นต้น และจะต้องประสำนงำนกบังำนสว่นอื่นๆ ก่อนกำรติดตัง้ เช่น งำนขอบ 
    ค.ส.ล. และหลงัคำ ค.ส.ล., งำนขดัมนัหรือขดัเรียบผิวพืน้หลงัคำ ค.ส.ล. และรำงน ำ้ ค.ส.ล., งำนติดตัง้เคร่ือง 
    ปรับอำกำศบนหลงัคำ ค.ส.ล., งำนติดตัง้ Sleeve และรูระบำยน ำ้ตำ่งๆ ของระบบสขุำภิบำล เป็นต้น จะต้อง 
    จดัท ำขัน้ตอนและแผนปฏิบตัิงำนให้สอดคล้องกนักบังำนอื่นๆ หำกมีปัญหำหรือข้อขดัแย้งในกำรติดตัง้ จะ 
    ต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงำนทรำบ เพื่อพิจำรณำแก้ไขในทนัที 
 
4. การทดสอบ 
    เมื่อติดตัง้วสัดปุอ้งกนัควำมชืน้และกำรกนัซมึเสร็จแล้ว จะต้องมีกำรทดสอบวำ่สำมำรถปอ้งกนักำรร่ัวซมึของ 
    น ำ้ได้ดี โดยกำรขงัน ำ้เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 3 วนั เช่น ทดสอบกำรร่ัวซมึของถงัเก็บน ำ้ ค.ส.ล. ทัง้ใต้ดินและบน 
    หลงัคำ, ทดสอบกำรร่ัวซมึของหลงัคำ ค.ส.ล. และ รำงน ำ้ ค.ส.ล. ก่อนเท Topping, ทดสอบกำรร่ัวซมึของพืน้ 
    ห้องน ำ้ก่อนปกูระเบือ้ง เป็นต้น หำกมีกำรร่ัวซมึ ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรแก้ไขให้เรียบร้อย โดยคำ่ใช้จำ่ยของผู้ 
    รับจ้ำง 
 
5. การท าความสะอาด 
    ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดทกุสว่นท่ีเก่ียวข้อง หลงัจำกกำรติดตัง้งำนปอ้งกนัควำมชืน้และกำรกนัซมึแล้ว 
    เสร็จ และต้องปอ้งกนัไมใ่ห้ได้รับควำมเสยีหำยหรือสกปรกตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั หน้ำ 86 
 

งานป้องกนัความร้อน 
Thermal Protection 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ  แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ    โดยมีระบบควบคมุ 
          คณุภำพท่ีดีในกำรก่อสร้ำงงำนปอ้งกนัควำมร้อน ตำมที่ระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำร 
          รับประกนัคณุภำพ 
    1.2 หำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ถือวำ่จะต้องมีกำรติดตัง้งำนปอ้งกนัควำมร้อนในชัน้บนสดุของอำคำรเหนือฝำ้ 
          เพดำน ตำมที่ระบไุว้นี ้
    1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่ง วิธีกำรติดตัง้ และ Shop drawing เสนอผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตักิ่อน 
         กำรสัง่ซือ้ 
    1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องเสนอขัน้ตอนกำรตรวจสอบ กำรตดิตัง้งำนปอ้งกนัควำมร้อน กำรปอ้งกนัควำมเสยีหำย 
          ตอ่งำนก่อสร้ำงอื่น พร้อมกำรท ำควำมสะอำดหลงักำรติดตัง้ 
    1.5 กำรรับประกนั ผู้ รับจ้ำงจะต้องเลอืกใช้วสัดแุละวิธีกำรปอ้งกนัควำมร้อนได้ดี สำมำรถรับประกนัคณุภำพ 
         ได้ไมน้่อยกวำ่ 5 ปี 
 
 2. วัสดุ 
     ให้ใช้แผน่สะท้อนควำมร้อนชนิดใยแก้วที่มีสำร HydroProte   ไมด่ดูซบัน ำ้ และมีอลมูิเนยีมฟอยส์ยื่นออกทัง้ 
       สองด้ำน ด้ำนละ 5 ซม. ติดเทปเยื่อขนำด 2.5 ซ.ม. เพื่อใช้ติดอลมูิเนียมฟอยส์เข้ำกบัแผน่หลงัคำเหลก็รีดและ 
       อีกด้ำนปิดด้วยผ้ำใยสงัเครำะห์สดี ำ ขัน้ตอนกำรผลติเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  ASTM      และมำตรฐำน 
       ผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม  (มอก.-486,487)   ผลติภณัฑ์ของ  SPG  , SPRIT , AEROFLEX  หรือเทียบเทำ่ 
 

 3.   การติดตัง้ 
        3.1 น ำแผน่หลงัคำเหลก็และแผน่ฉนวนใยแก้ววำงเรียงบนพืน้ท่ีสะอำดและรำบเรียบแล้วจงึพน่กำวชนิด 
              พิเศษที่ใช้เฉพำะกำรตดิตัง้ฉนวนใยแก้วตำมมำตรฐำนของผู้ผลติลงบนแผน่ท้องลอนของหลงัคำและ 
              แผน่ใยแก้วโดยหงำยสว่นท่ีผ้ำใยสงัเครำะห์สดี ำขึน้รับกำวที่พน่ลงจนทัว่ ทิง้ระยะเวลำเพือ่ให้กำวแห้ง 
              พอประมำณ 
        3.2 น ำแผน่ฉนวนใยแก้วทีพ่น่กำวไว้ติดทบัท้องลอนแผน่หลงัคำเหลก็      โดยให้ระยะขอบเป็นอลมูิเนียม 
              ฟอยส์ที่ยื่นออกทัง้สองด้ำนเกยทำประกบกบัปีกของลอนหลงัคำทัง้สองด้ำนลอกเทปกำวออกและติด 
              ปีกอลมูิเนียมฟอยส์ท่ียืน่ออกมำกบัขอบลอนของแผน่หลงัคำเหลก็ทัง้สองด้ำน แล้วรีดให้เรียบ      
        3.4 น ำแผน่หลงัคำเหลก็ทีต่ดิตัง้ฉนวนใยแก้ว ขึน้มงุกบัแปทีต่ิดตัง้  Wire Mesh  (หรือเส้นลวด) เบอร์ 18 
  ขงึติดกบัแประยะหำ่งประมำณ 25 – 30 ซม.  กำรติดตัง้แผน่หลงัคำเหลก็ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
  ของผู้ผลติ 
           3.5 ส่วนปลายของแผน่ฉนวนใยแกว้ (ส่วนยืน่จากแปตวัสุดทา้ยถึงเชิงชายหรือสนัลอน)    ใหต้ดัส่วนท่ี 
  เป็นใยแกว้ออกเหลือส่วนท่ีเป็นอลูมิเนียมฟอยส์แลว้มว้นหรือพบัเก็บข้ึนไปบนหลงัแป  เพ่ือใหแ้ผน่ 
  หลงัคาเหลก็กดทบัปิดใหเ้กิดความเรียบร้อยสวยงามมัน่คง เม่ือติดตั้งแผน่หลงัคาและฉนวนใยแกว้ 
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                      แลว้เสร็จจะไม่สามารถมองเห็นฉนวนใยแกว้ คงเห็นแต่อลูมิเนียมฟอยส์และตะแกรงเหลก็สีขาวท่ี 
                      ใตแ้ผน่หลงัคาเท่านั้น 

หมายเหตุ :  การกองเก็บแผน่หลงัคาเหลก็ท่ีติดตั้งฉนวนแลว้ใหน้ าดา้นท่ีเป็นอลูมิเนียมฟอยส์วางประกบบน 
                      แผน่หลงัคาเหลก็ โดยใหบ้ริเวณเสน้ลอนอยูส่ลบัแนวเพ่ือป้องกนัการกดทบัฉนวนท่ีร่องของลอน 
                      หลงัคา 
 
4. การท าความสะอาด 
    เมื่อท ำกำรตดิตัง้งำนปอ้งกนัควำมร้อนแล้วเสร็จ ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดสิง่สกปรกที่เกิดขึน้จำกกำร 
    ติดตัง้งำนปอ้งกนัควำมร้อนให้เรียบร้อย และต้องปอ้งกนัไมใ่ห้สกปรกหรือเสยีหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
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งานหลังคา 
Roof  

 
1. ขอบเขตของงาน 
    ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมีฝีมือและควำมช ำนำญ โดยมีระบบควบคมุคณุภำพ 
    ที่ดีในกำรก่อสร้ำงงำนมงุหลงัคำ ตำมที่ระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรทดสอบ 
 
2. วัสดุ 

KILP-COK700 COLORBOND   0.42mm BMT  

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ์  

 

การก าหนดวัสดุ 

แผน่โลหะรีดลอนส ำหรับหลงัคำ  และผนงั 

LYSAGHT KLIP-LOK 700  ของ บริษัท 

เอ็นเอส บลสูโคป ไลสำจท์ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั ,   บริษัท พรีเมียร์โปรดกัส์    จ ำกดั  

บริษัทเพิ่มสนิ จ ำกดั   ผลติจำกแผน่เหลก็

เคลอืบส ีคลัเลอร์บอนด์ (COLORBOND® 

steel)  ซึง่ผลติจำกแผน่เหลก็เคลอืบโลหะผสม สงักะสแีละอลมูิเนียม 55% มีปริมำณโลหะผสมเคลอืบทัง้สองด้ำนรวมกนั

ไมน้่อยกวำ่  150 กรัมตอ่ตำรำงเมตร หรือ AZ150 ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมมำตรฐำน มอก. 2228-2558    หรือ  AS 1397-2011 

และผำ่นกำรเคลอืบด้วยสโีพลเีอสเตอร์  โดยระบบตอ่เนื่อง ทัง้นีใ้ห้มีคณุสมบตัเิป็นไปตำมมำตรฐำน  AS/NZS 2728:2013 

โดยมีชัน้เคลอืบสด้ีำนบนประกอบด้วย สรีองพืน้ สโีพลเีอสเตอร์  หนำ 5 ไมครอน    เคลอืบทบัด้วยสโีพลเีอสเตอร์ หนำ 20 

ไมครอน และชัน้เคลอืบสด้ีำนลำ่งประกอบด้วย สรีองพืน้ สโีพลเีอสเตอร์ หนำ 5 ไมครอน    เคลอืบทบัด้วยสโีพลเีอสเตอร์ 

▪ ลกัษณะกำรใช้งำน หลงัคำ และผนงั 

▪ หน้ำกว้ำงรูปลอน 700 mm. 

▪ ควำมสงูสนัลอน 39 mm. 

▪ ระยะระหวำ่งลอน 233 mm. 

▪ ควำมลำดเอียงต ำ่สดุส ำหรับหลงัคำ 2 degree 

▪ ควำมยำวแผน่สงูสดุส ำหรับหลงัคำ 60 m. 

▪ รัศมีโค้งต ำ่สดุและสงูสดุ กรณีดดัโค้งด้วย
เคร่ือง 

700-
49,999 

mm. 

▪ รัศมีต ่ำสดุ กรณีดดัโค้งธรรมชำติ >50,000 mm. 

▪ คำ่ที่ยอมให้ส ำหรับกำรผลติ     - ควำมยำว 
                 - ควำมกว้ำง 

+10 

 3 

mm. 

mm. 
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หนำ 5 ไมครอน มีควำมแข็งแรง ณ จดุครำก (Minimum Yield Strength) ไมน้่อยกวำ่  550 เมกะปำสคำล และได้รับกำร

รับประกนัคณุภำพวสัดจุำกผู้ผลติ เป็นเวลำ 30 ปี ภำยใต้เง่ือนไขจำกผู้ผลติ 

 
▪ แผน่เหลก็ต้องมีควำมหนำไมร่วมชัน้เคลอืบ (BMT-Base Metal Thickness) ไมน้่อยกวำ่ 0.42 มม.หรือ ควำม

หนำเหลก็รวมชัน้เคลอืบโลหะ (TCT-Total Coating Thickness) ไมน้่อยกวำ่ 0.47 มม. ควำมหนำเหลก็รวมชัน้
เคลอืบส ี(APT-After Paint Thickness) ไมน้่อยกวำ่ 0.51 มม.  หน้ำกว้ำงรูปลอน 700  มม. สนัลอนสงู 39 มม. 
และให้รูปลอนเป็นไปตำมมำตรฐำน มอก. 1128-2535 (กำรระบคุวำมหนำแผน่เหลก็อำจระบอุยำ่งใดอยำ่งหนึง่ก็
ได้ ทัง้นีค้วำมหนำของแผน่เหลก็จะขึน้อยูก่บัรูปลอนหลงัคำหรือผนงั และกรณีต้องกำรใช้ควำมหนำแผน่เหลก็
ขนำดอื่นนอกจำกควำมหนำมำตรฐำนข้ำงต้น กรุณำสอบถำมข้อมลูจำกเจ้ำหน้ำที)่ 

▪ ในกรณีขนสง่สำมำรถผลติได้ควำมยำวสงูสดุ 13.6 เมตร และในกรณีต้องกำรแผน่ยำวมำกกวำ่ 13.6 เมตรขึน้ไป
สำมำรถน ำเคร่ืองไปรีดที่หน้ำงำนได้ ซึง่ควรปรึกษำกบัทำงบริษัทผู้ผลติก่อนกำรเลอืกใช้งำน  

▪ มมุลำดเอียงของหลงัคำต ่ำสดุที่แนะน ำส ำหรับรุ่น LYSAGHT KLIP-LOK 700  คือ 2 องศำ หรือประมำณ 1 ตอ่ 
30 

▪ ในกรณีต้องกำรดดัโค้งแผน่รัศมดีดัโค้งแผน่ต ำ่สดุที่ท ำได้คือ 700 มม. โดยจะต้องเข้ำเคร่ืองดดัโค้งซึง่เรียกวำ่แผน่ 
Crimp Curve กำรดดัโค้งแผน่ตรงตำมโครงสร้ำง  โดยไมต้่องเข้ำเคร่ืองดดัโค้งซึง่เรียกวำ่แผน่ Sprung Curve 
รัศมีต ่ำสดุที่ท ำได้คือ 50 เมตร  โดยจะต้องวำงระยะแปกลำง 1.20-1.50 เมตร  ทัง้นี ้ควรปรึกษำกบัผู้ผลติก่อนท ำ
กำรติดตัง้ เมื่อมกีำรดดัโค้งแบบ  Sprung  Curve มีแนวโน้มจะเกิด Oil Canning  คือ รอยบบุเลก็ ๆ ท่ีเกิดขึน้บน
ท้องลอนของแผน่เหลก็ ซึง่ไมม่ีผลตอ่ประสทิธิภำพกำรใช้งำน   

 
มาตรฐานของ คลิป KL70 : 

ผลติจำกแผน่เหลก็เคลอืบโลหะ SuperDyma® โดยวิธีจุ่มร้อน(Hot Dipped Coated Steel) โดยประกอบด้วยโลหะ 
สงักะส ี (Zn) เป็นสำรตัง้ต้นหลกัร่วมกบัอะลมูเินียม (Al) ประมำณ 11% และแมกนีเซียม (Mg) ประมำณ 3% ของบริษัท
เอ็นเอส บลสูโคป (ประเทศไทย) จ ำกดั มีควำมแข็งแรง ณ จดุครำก (Minimum Yield Strength) ไมน้่อยกวำ่ 300 เมกะ
ปำสคำล โดยปริมำณโลหะเคลอืบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนผู้ผลติ  

การติดตัง้ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต   
ในกำรติดตัง้หลงัคำให้ใช้คลปิรุ่น KL70 และสกรู Self –Drilling (Wafer Head) อยำ่งน้อย 3 ตวั ตอ่คลปิ 1 ตวั โดยใช้ คลปิ 
2 ตวัตอ่ตำรำงเมตร และมีระยะหำ่งของคลปิท่ีติดตัง้ประมำณ 250 มม. ส ำหรับกำรใช้งำนผนงั หำกเลอืกใช้กำรตดิตัง้โดย
กำรยดึด้วยคลปิจ ำเป็นต้องมกีำรยิงสกรูที่ปลำยแผน่ หรือกำรใช้งำนส ำหรับแผน่ผนงัสำมำรถตดิตัง้แบบยิงสกรูได้โดยถ้ำ
เลอืกใช้วิธีติดตัง้แบบยงิสกรูจะต้องใช้หวัสกรูสเีดยีวกบัแผน่โดยยดึที่ท้องลอนแบบลอนเว้นลอน ยกเว้นท่ีปลำยแผน่จะต้อง
ยดึสกรูทกุท้องลอน 
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TRIMDEK  COLORBOND  0.42 mm BMT   

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ์  
 

 

 

 

การก าหนดวัสดุในรายการประกอบแบบ 

แผน่โลหะรีดลอนส ำหรับหลงัคำ และผนงั 

LYSAGHT TRIMDEK  ของ บริษัท เอ็นเอส 

บลสูโคป ไลสำจท์   (ประเทศไทย)    จ ำกดั ,   

บริษัท พรีเมียร์โปรดกัส์    จ ำกดั บริษัทเพิ่มสนิ 

จ ำกดั   ผลติจำกแผน่เหลก็เคลอืบสคีลัเลอร์บอนด์ (COLORBOND® steel) ของ บริษัท เอ็นเอส บลสูโคป (ประเทศไทย) 

จ ำกดั ซึง่ผลติจำกแผน่เหลก็เคลอืบโลหะผสมสงักะสแีละอลมูิเนียม 55% มีปริมำณโลหะผสมเคลอืบทัง้สองด้ำนรวมกนัไม่

น้อยกวำ่  150 กรัมตอ่ตำรำงเมตร หรือ AZ150 ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมมำตรฐำน มอก. 2228-2558 หรือ AS1397-2011 และ

ผำ่นกำรเคลอืบด้วยสโีพลเีอสเตอร์  โดยระบบตอ่เนื่อง ทัง้นีใ้ห้มีคณุสมบตัิเป็นไปตำมมำตรฐำน      AS/NZS 2728:2013 

หมวด 3 โดยมีชัน้เคลอืบสด้ีำนบนประกอบด้วย สรีองพืน้ สโีพลเีอสเตอร์ หนำ 5 ไมครอน    เคลอืบทบัด้วยสโีพลเีอสเตอร์ 

หนำ 20 ไมครอน และชัน้เคลอืบสด้ีำนลำ่งประกอบด้วย สรีองพืน้ สโีพลเีอสเตอร์ หนำ 5 ไมครอน  เคลอืบทบัด้วยสโีพลเีอ

สเตอร์ หนำ 5 ไมครอน มีควำมแข็งแรง ณ จดุครำก (Minimum Yield Strength) ไมน้่อยกวำ่  550 เมกะปำสคำล และ

ได้รับกำรรับประกนัคณุภำพวสัดจุำกผู้ผลติ เป็นเวลำ 30 ปี ภำยใต้เง่ือนไขจำกผู้ผลติ 

 
▪ แผน่เหลก็ต้องมีควำมหนำไมร่วมชัน้เคลือบ (BMT-Base Metal Thickness) ไมน้่อยกวำ่ 0.42 มม. หรือ ควำม

หนำเหลก็รวมชัน้เคลอืบโลหะ (TCT-Total Coating Thickness) ไมน้่อยกวำ่ 0.47 มม. ควำมหนำเหลก็รวมชัน้
เคลอืบส ี(APT-After Paint Thickness) ไมน้่อยกวำ่ 0.51 มม. หน้ำกว้ำงรูปลอน 760  มม. สนัลอนสงู 29 มม. 
และให้เป็นไปตำมมำตรฐำน มอก. 1128-2535 (กำรระบคุวำมหนำแผน่เหลก็อำจระบอุยำ่งใดอยำ่งหนึง่ก็ได้ ทัง้นี ้

▪ ลกัษณะกำรใช้งำน หลงัคำ และผนงั 

▪ หน้ำกว้ำงรูปลอน 760 มม. 

▪ ควำมสงูสนัลอน 29 มม. 

▪ ระยะระหวำ่งลอน 190 มม. 

▪ ควำมลำดเอียงต ำ่สดุส ำหรับหลงัคำ 5 องศำ 

▪ ควำมยำวแผน่สงูสดุส ำหรับหลงัคำ 24 ม. 

▪ ควำมยำวแผน่สงูสดุส ำหรับผนงั 15 ม. 

▪ รัศมีโค้งต ำ่สดุและสงูสดุ กรณีหยกัโค้งด้วย
เคร่ือง 

479-
59,999 

มม. 

▪ รัศมีต ่ำสดุ กรณีดดัโค้งธรรมชำติ >60,000 มม. 
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ควำมหนำของแผน่เหลก็จะขึน้อยูก่บัรูปลอนหลงัคำหรือผนงั และกรณีต้องกำรใช้ควำมหนำแผน่เหลก็ขนำดอื่น
นอกจำกควำมหนำมำตรฐำนข้ำงต้น กรุณำสอบถำมข้อมลูจำกเจ้ำหน้ำที่) 

▪ ในกรณีขนสง่สำมำรถผลิตได้ควำมยำวสงูสดุ 13.6 เมตร และในกรณีต้องกำรแผ่นยำวมำกกว่ำ  13.6 เมตร
ขึน้ไปควรปรึกษำกบัทำงบริษัทผู้ผลติก่อนกำรเลอืกใช้งำน 

▪ สกรู Self-Drilling เป็นไปตำมมำตรฐำนออสเตรเลยี AS3566 Class 3ขึน้ไป 

▪ มมุลำดเอียงของหลงัคำต ่ำสดุที่แนะน ำส ำหรับรุ่น LYSAGHT TRIMDEK  คือ 5 องศำหรือประมำณ1 ต่อ 
12  

▪ ระยะแปกลำงที่แนะน ำ  1.50 เมตร   ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนออสเตรเลยี  AS 1562-1992  และ AS 4040.1-
1992  หำกอำคำรสงูเกิน 10 เมตรจะต้องพิจำรณำกำรรับแรงลมของแผน่ด้วย 

▪ ในกรณีต้องกำรดดัโค้งแผน่ 
1. รัศมีดดัโค้งแผน่ต ่ำสดุที่ท ำได้คือ 479 มม. โดยจะต้องเข้ำเคร่ืองดดัโค้งซึง่เรียกวำ่แผน่ Crimp Curve 
2. กำรดดัโค้งแผน่ตรงตำมโครงสร้ำง  โดยไมต้่องเข้ำเคร่ืองดดัโค้งซึง่เรียกวำ่แผน่ Sprung Curve  

รัศมีต ่ำสดุที่ท ำได้คือ 60 เมตร  โดยจะต้องวำงระยะแปกลำง 1.20-1.50 เมตร  ทัง้นี ้ควรปรึกษำกบัผู้ผลติ
ก่อนท ำกำรติดตัง้  

3. เมื่อมกีำรดดัโค้งแบบ  Sprung  Curve มีแนวโน้มจะเกิด Oil Canning  คือ รอยบบุเลก็ ๆ ที่เกิดขึน้บนท้อง
ลอนของแผน่เหลก็   

 
มำตรฐำนของ สกรู : 

สกรู (Lysaght Screw) ของ บริษัท เอ็นเอส บลสูโคป ไลสำจท์ (ประเทศไทย) จ ำกดัส ำหรับกำรติดตัง้หลงัคำและ
ผนงั 
เป็นชนิดหวัเจำะเหลก็ชบุแขง็พิเศษ (Self-Drilling Screw) เคลอืบสงักะสผีสมดีบกุเป็นไปตำมมำตรฐำน AS3566 
Class 3 ขึน้ไปส ำหรับกำรใช้งำนภำยนอก สกรูจะต้องเป็นสเีดียวกบัแผน่หลงัคำ โดยยดึที่สนัลอน         (ส ำหรับ
หลงัคำ) และยดึที่ท้องลอน    (ส ำหรับผนงั)   ลกัษณะกำรยดึเป็นแบบลอนเว้นลอนในช่วงแปกลำง และจะต้องยดึ
ทกุลอนในช่วงแปปลำยและแปเดี่ยว ซึง่กำร  ติดตัง้แบบนีจ้ะมี         ระยะหำ่งของสกรูที่ติดตัง้ประมำณ 190 มม.  
ส ำหรับงำนภำยนอกอำคำร     แหวนยำงใต้หวั สกรูเป็น  EPDM washer        ซึง่ไมน่ ำไฟฟำ้  มีควำมยืดหยุน่สงู 
สำมำรถทนรังส ีUV และ ไมเ่กิดกำรแข็งตวั 
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งานประตูและวงกบเหลก็ 
Metal Doors and Frames 

 
1. ขอบเขตของงาน 
   1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ      แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
        คณุภำพท่ีดี ในกำรตดิตัง้ประตเูหลก็      ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรทดสอบ 
   1.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องสง่ชิน้สว่นตวัอยำ่งบำนประตเูหลก็ วงกบเหลก็ และอปุกรณ์ประกอบ ให้ผู้ควบคมุงำน 
        พิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรสัง่ซือ้ 
  1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำ Shop drawing แสดงกำรติดตัง้วงกบและบำนประตเูหลก็ พร้อมรำยละเอียด 
       ตำ่งๆ ให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตักิ่อนกำรติดตัง้ 
 
2. วัสดุ 
    2.1 ให้ใช้ประตเูหลก็ ซึง่บำนผลติจำกแผน่เหลก็ หนำไมน้่อยกวำ่ 1 มิลลเิมตร เคลอืบ Zinc Phosphate และ 
          พน่ด้วยสผีงอบ Polyester Powder  ของ Diamon door , Steel door , SPR   หรือเทียบเทำ่ พร้อมวงกบ 
          เหลก็ หนำไมน้่อยกวำ่ 1.6 มิลลเิมตร   พบัขึน้รูปผลติจำกแผน่เหลก็และเคลอืบสเีช่นเดียวกบัตวับำน พร้อม 
          อปุกรณ์ส ำหรับประตเูหลก็ ดงันี ้
          - บำนพบัชนิดสวม ขนำด 100x125x3 มิลลเิมตร (4x5 นิว้)   ของ   555CPS   , VVP ,     HAFEELE  
,           MODERNFORM   หรือเทียบเทำ่ 
          - กญุแจลกูบิดชนิด 6 PINS ของ 555CPS , VVP , HAFEELE ,MODERNFORM     หรือเทียบเทำ่ส ี
            สีสแตนเลสพร้อมด้วยระบบ Master key ตำมวตัถปุระสงค์ของผู้วำ่จ้ำง  Door Closer ชนดิเปิดค้ำงไว้ 
            555CPS , VVP , HAFEELE ,MODERNFORM     หรือเทียบเทำ่ 
            2.1.1 ประตเูหลก็ทัว่ไป ใช้วงกบแบบ 3 ขำ 
            2.1.2 ประตกูนัไฟชนิดกนัไฟและกนัควนัได้ 3 ชัว่โมง บำนผลติจำกเหลก็หนำไม่น้อยกวำ่ 1.6 มิลลเิมตร 
                    ภำยในบดุ้วย Rockwool โดยใช้วงกบชนดิ 4 ขำ และมียำงกนัควนัโดยรอบบำนประต ูพร้อม 
                    อปุกรณ์ Panic Exit Device ส ำหรับประตกูนัไฟ ของ Diamon door ,   Steel door ,   SPR  
                    หรือเทียบเทำ่ 
    2.2 ประตเูหลก็ม้วน พร้อมอปุกรณ์ส ำหรับบำนประตเูหลก็ม้วนตำมมำตรฐำน   โดยระบบเปิด-ปิด ให้ยดึ 
          ถือ ดงันี ้
          2.2.1 ระบบมือดงึ น ำ้หนกัไมเ่กิน 120 กิโลกรัม ตอ่บำน หรือกว้ำงไมเ่กิน 4 เมตร หรือสงูไมเ่กิน 3 เมตร 
                  ชนิดลอนเดี่ยวหนำ 0.7 มิลลเิมตร เคลอืบส ีถ้ำมีขนำดหรือน ำ้หนกัเกินกวำ่นีใ้ห้ใช้ระบบอื่น หรือ 
                  เสริมเสำกลำงแบง่ชว่งประตอูอกเป็นหลำยชว่งเพื่อให้ควำมกว้ำง แตล่ะชว่งไมเ่กิน 4 เมตร หรือ 
                  ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ โดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน 
          2.2.2 ระบบโซห่รือมือหมนุ น ำ้หนกัมำกกวำ่ 120 กิโลกรัม   ตอ่บำน หรือกว้ำงเกินกวำ่ 4 เมตร หรือสงู 
                  เกินกวำ่ 3 เมตร ให้ใช้ชนิดลอนเดี่ยวหนำ 0.9 มิลลเิมตร เคลอืบส ีโดยมีระบบโซห่รือมอืหมนุช่วย 
                  ในกำรเปิด-ปิด     อปุกรณ์ประกอบระบบโซห่รือมือหมนุให้ใช้ตำมมำตรฐำนของผู้ผลติ โดยได้รับ 
                  กำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน 
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3. การติดตัง้ประตูเหลก็ 
    3.1 กำรติดตัง้วงกบเหลก็จะต้องมัน่คง แข็งแรง ได้ดิ่งและฉำก   กำรติดตัง้บำนประตเูหลก็จะต้องแข็งแรง 
         เปิด-ปิดได้สะดวก พร้อมอปุกรณ์ตำ่งๆ ครบชดุ ตำมระบใุนแบบ วิธีกำรติดตัง้ให้ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำ 
         ของผู้ผลติ โดยได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน 
   3.2 รอยตอ่รอบวงกบทัง้ภำยนอกและภำยใน สว่นท่ีแนบติดกบัผนงัปนูฉำบหรือวสัดอุื่นใด จะต้องเซำะร่อง 
         กว้ำง 60 มิลลเิมตร ลกึ 3 มิลลเิมตร อดุด้วยวสัดยุำแนวชนดิทำสทีบัได้ของ GE ,Dow corning,  Sika  
         Sista,  3 M  ให้เรียบร้อยสวยงำม 
 
4. การทาสีและบ ารุงรักษา 
    ประตเูหลก็ที่ติดตัง้เสร็จแล้วจะต้องมัน่คง แขง็แรง สวยงำม พร้อมสทีี่มำจำกโรงงำน และอำจจะต้องพน่สทีบั 
    หน้ำอีก 2 ชัน้ ด้วยสนี ำ้มนัตำมระบใุนหมวดงำนทำสี หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ เมื่อท ำสเีสร็จแล้ว 
    จะต้องท ำกำรทดลองให้ใช้งำนได้ดีก่อนสง่มอบงำน 
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งานประตูและวงกบอลูมิเนียม 
Aluminium Doors and Frames 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำ วสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ     แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
         คณุภำพท่ีดี ในกำรติดตัง้งำนประต-ูหน้ำตำ่ง     ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำร 
         ทดสอบ 
    1.2 ผู้ รับจ้ำงติดตัง้งำนอลมูิเนยีม     จะต้องเป็นบริษัทท่ีมีเคร่ืองมือที่ทนัสมยั และมชี่ำงที่มีฝีมือและควำม 
         ช ำนำญ มีระบบควบคมุคณุภำพท่ีดี มีประวตัแิละผลงำนกำรติดตัง้ที่ดี โดยเสนอผู้ควบคมุงำนพิจำรณำ 
         อนมุตัิก่อนท่ีผู้ รับจ้ำงจะวำ่จ้ำงให้เป็นผู้ติดตัง้ 
    1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องค ำนวณแรงลมตำมกฎหมำย จดัหำวสัดซุึง่มีหน้ำตดัและควำมหนำที่เหมำะสมและแข็ง 
         แรง และสำมำรถปอ้งกนักำรร่ัวซมึของน ำ้ฝนได้เป็นอยำ่งดี โดยเสนอผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อน 
         กำรสัง่ซือ้ 
    1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องวดัขนำดที่แนน่อนของประต-ูหน้ำตำ่งจำกสถำนท่ีก่อสร้ำงจริงทนัทีที่สำมำรถจดัท ำได้ 
         และจดัท ำ Shop drawing พร้อมรำยละเอียดตำ่งๆ ให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรประกอบ 
         และติดตัง้ 
 
2. วัสดุ 
    2.1 อลมูิเนียม จะต้องมคีณุสมบตัิดงันี ้
          2.1.1 เนือ้อลมูิเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเทำ่ โดยมี Ultimate tensile strength ไมน้่อยกวำ่ 
                  151.7 เมกะปำสกำล (22,000 ปอนด์ตอ่ตำรำงนิว้)  ซึง่จะต้องมีขนำดหน้ำตดัที่เหมำะสม  หรือ 
                           ตำมที่ระบไุว้ในแบบ 
           2.1.2 ผิวของอลมูิเนยีมจะต้องเป็นสตีำมระบใุนแบบ     ควำมหนำของฟิล์มที่เคลอืบจะต้องไมต่ ่ำกวำ่  
                    15 ไมครอน ควำมคลำดเคลือ่นท่ียอมให้ +2 ไมครอน 
    2.2 สกรูยดึ วงกบ และยดึตวับำนทกุตวัต้องใช้ชนิดทีเ่ป็นสแตนเลสเทำ่นัน้ 
    2.3 สกรูที่ขนัติดกบัสว่นท่ีเป็นโครงสร้ำง ค.ส.ล. หรือผนงัฉำบปนู ให้ใช้สกรูทีใ่ช้ร่วมกบัพกุโลหะที่เหมำะสม 
         โดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน 
   2.4 ยำงอดักระจก (Gasket) ให้ใช้ชนดิ Neoprene หรือชนดิ EPDM หรือเทียบเทำ่ 
   2.5 สกัหลำด (Wool Pile) ซึง่เสยีบที่กรอบบำนประตโูดยรอบ 
   2.6 รอยตอ่รอบๆ วงกบอลมูเินยีมทัง้ภำยนอกและภำยใน สว่นที่ติดกบัปนูฉำบ หรือคอนกรีต หรือวสัดอุื่นใด 
         จะต้องเซำะร่องกว้ำงประมำณ 5 มิลลเิมตร ลกึ 3 มิลลเิมตร ยำแนวด้วยวสัดยุำแนวชนิดทำสทีบัได้ ของ 
         GE ,Dow corning,  Sika  ,Sista,  3 M  หรือเทียบเทำ่ และจะต้องรองรับด้วย  Backing หรืออื่นๆ ตำม 
         ค ำแนะน ำของผู้ผลติวสัดยุำแนว     โดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำนสว่นรอยตอ่กระจกกบักระจก  
 
         และกระจกกบัอลมูิเนียม หรือกระจกกบัวสัดอุื่นให้ยำแนวด้วยซิลโิคนของ   GE  ,Dow corning,  Sika  
         Sista,  3 M หรือเทียบเทำ่ ชนิดปอ้งกนัครำบสกปรก (Non-Staining)  ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติซิลโิคน  
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         โดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน ให้ใช้สทีี่ใกล้เคียงหรือสเีดียวกนักบัสขีองอลมูิเนียมกำรยำแนว 
         รอยตอ่ตำ่งๆ จะต้องท ำด้วยฝีมือประณีตและสวยงำมทัง้ภำยนอกและภำยใน 
 
3. การติดตัง้ 
    3.1 กำรประกอบประต-ูหน้ำตำ่งอลมูเินียม จะต้องติดตัง้ตำมแบบและรำยละเอียดที่ได้รับอนมุตัิด้วยฝีมือ 
         ประณีต 
   3.2 กำรเคลือ่นย้ำยประต-ูหน้ำตำ่งอลมูเินียมระหวำ่งกำรขนสง่และในสถำนท่ีก่อสร้ำง ต้องกระท ำด้วยควำม 
        ระมดัระวงั ต้องหอ่หุ้มให้เรียบร้อย กำรวำงพิงหรือเก็บกอง ต้องมคี ำ้ยนัหรือวสัดรุองรับท่ีเหมำะสม  ต้อง 
        มีหลงัคำคลมุ และไมโ่ดนน ำ้หรือฝนสำด  กญุแจ มือจบัและอปุกรณ์อื่นๆ        ต้องหอ่หุ้มไว้เพื่อปอ้งกนั 
        ควำมเสยีหำยจนกวำ่จะสง่มอบงำน หำกเกิดควำมเสยีหำยใดๆผู้ รับจ้ำงต้องแก้ไขหรือเปลีย่นให้ใหม่ 
        ทนัที โดยคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับจ้ำง 
  3.3 กำรติดตัง้ประต-ูหน้ำตำ่งอลมูิเนียม จะต้องติดตัง้ให้ถกูต้องครบถ้วนตำมช่องเปิดที่เตรียมไว้และต้องรับ 
       ผิดชอบในกำรตรวจสอบและประสำนงำนกำรปรับระดบัเสำเอ็นและคำนทบัหลงัโดยรอบช่องวงกบ เพือ่ 
       ให้วงกบขนำนกบัผิวของเสำเอ็นและคำนทบัหลงั และมีระยะเว้นโดยรอบด้ำนละประมำณ 5 มลิลเิมตร 
       ได้ดิ่งและได้ฉำกทกุมมุ 
  3.4 กำรยดึวงกบอลมูิเนยีมกบัโครงสร้ำง หรือเสำเอ็นและคำนทบัหลงั ให้ติดตัง้ชิน้สว่นส ำหรับยดึไว้อยำ่งมัน่ 
       คงก่อน กำรยดึจะต้องเว้นชว่งหำ่งไมเ่กิน 500 มิลลเิมตร กำรยดึวงกบทกุจดุทกุด้ำน   จะต้องมัน่คงแขง็ 
       แรง 
  3.5 ผู้ รับจ้ำงจะต้องไมพ่ยำยำมใสบ่ำนประต-ูหน้ำตำ่งอลมูเินียมเข้ำกบัช่องวงกบที่ไมไ่ด้ฉำก หรือขนำดเลก็ 
       เกินไป ช่องวงกบจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบบำนประมำณ ด้ำนละ 2 มิลลเิมตร 
  3.6 กำรติดตัง้โดยกำรขนัสกรู ต้องระมดัระวงัมิให้วงกบและบำนประต-ูหน้ำตำ่งอลมูิเนียมเสยีรูปได้ 
  3.7 ผู้ รับจ้ำงจะต้องยำแนวระหวำ่งวงกบอลมูิเนยีมกบัผิวปนูฉำบให้เรียบร้อยสวยงำมทัง้ภำยในและภำย 
       นอก 
  3.8 ภำยหลงักำรติดตัง้ประต-ูหน้ำตำ่งอลมูิเนยีม รวมทัง้กระจก และอปุกรณ์ทัง้หมดแล้ว จะต้องท ำกำร 
       ทดสอบบำนเปิดทกุบำนให้เปิด-ปิดได้สะดวก และจะต้องมีกำรหลอ่ลืน่ตำมควำมจ ำเป็น 
 
4. การบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 
    4.1 เมื่อติดตัง้วงกบและ/หรือประตอูลมูิเนียมเสร็จแล้ว แตง่ำนก่อสร้ำงสว่นอื่นหรือชัน้บนยงัด ำเนินกำรอยู่ 
         เช่น งำนก่ออิฐฉำบปนู, งำนเทพืน้ปนูทรำย เป็นต้น ผู้ รับจ้ำงจะต้องพน่ Strippable PVC Coatings เพื่อ 
         ปอ้งกนัผิวของอลมูิเนียมไมใ่ห้เกิดควำมเสยีหำยจำกน ำ้ปนูหรือจำกสิง่อื่นใด 
    4.2 เมื่อติดตัง้งำนอลมูิเนยีมแล้วเสร็จ ข้อบกพร่องใดๆ ก็ตำมทีเ่กิดขึน้โดยเฉพำะกำรร่ัวซมึของน ำ้ฝน จะต้อง 
         ได้รับกำรแก้ไขจนใช้กำรได้ดี และไมม่ีกำรร่ัวซมึ ด้วยคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับจ้ำง 
    4.3 ก่อนสง่มอบงำน ผู้ รับจ้ำงจะต้องซอ่มแซมสว่นตำ่งๆ ของอำคำรท่ีช ำรุดอนัเนื่องจำกกำรติดตัง้อลมูิเนยีม 
         พร้อมท ำกำรทดลองเปิด-ปิดประตแูละทดลองอปุกรณ์ตำ่งๆ ให้สำมำรถใช้กำรได้ด ี
    4.4 ก่อนสง่มอบงำนงวดสดุท้ำย     ผู้ติดตัง้จะต้องท ำควำมสะอำดผิวอลมูเินียมและกระจกทัง้ด้ำนนอกและ 
         ด้ำนในให้สะอำด ปรำศจำกครำบฝุ่ น ครำบส ีหรือสิง่อื่นใด เพื่อให้ดสูวยงำม ผู้ รับจ้ำงต้องไมใ่ช้เคร่ืองมือ 
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         และน ำ้ยำท ำควำมสะอำดที่อำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่ผิวอลมูิเนียม และกระจกได้ 
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งานประตู – เหลก็ม้วน 

 

1. ขอบเขตของงาน 
    ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัด ุ  แรงงำนและอปุกรณ์ส ำหรับกำรติดตัง้ประต ู -  เหลก็ม้วนให้ถกูต้องตำมที่ระบใุนแบบ 

   และผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งตอ่คณะกรรมกำร ตรวจกำรจ้ำงเพื่อขออนมุตัิก่อนกำรติดตัง้  

 
2. คุณสมบตัิบานประต ู
    บำนประตทู ำด้วยวตัถดุิบ เป็นโลหะผสมอลมูิเนียม และสงักะส ี(AZ 150) ประกอบด้วยอลมูเินยีม 55%, สงักะส ี   
     43.5%, ซิลกิอน 1.5% ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนของออสเตรเลยี คือ  AS 1397 – 1993 หรือ ASTMA 792-83 แล้ว 
     จึงท ำกำรเคลอืบสตีอ่ไป ควำมหนำไมน้่อยกวำ่ 0.50 มิลลเิมตร, ใช้วงล้อส ำเร็จรูปเป็นแกนกลำงของแกนหมนุประต ู  
     ม้วน โดยเลอืกใช้วสัดซุึง่เป็นพลำสติกส ำหรับงำนวศิวกรรมโดยเฉพำะ ด้ำนข้ำงของประตทูัง้สองให้ใช้สำยพำนแบน  
     รำงประตทู ำจำกอลมูิเนยีมกนัสนิม หนำ 2 มิลลเิมตร โดยไมต้่องใช้น ำ้มนัหลอ่ลืน่ ขอบลำ่งประตมูีฝำครอบเป็นยำง   
     พลำสติก ผำ่นกำรทดสอบ Wind Load  ตำมมำตรฐำน CNS11526 

 
3. คุณสมบตัิมอเตอร์ 
    ท ำงำนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟำ้ โดยใช้กระแสไฟฟำ้ต ำ่ เป็นมอเตอร์กระแสตรง 24 V.    มีรีโมทคอนโทรล มำตรฐำน   
     DEKCA® ให้ 2 ตวั ออกแบบโดยใช้รหสัผนัแปร ปอ้งกนักำรโจรกรรมได้เป็นพิเศษ และในกรณีทีไ่ฟฟำ้ดบั หรือเวลำที่อยู่  
     ในภำวะฉกุเฉิน สำมำรถเปลีย่นมำใช้ Switch Manual ในกำรเปิด – ปิด ประตไูด้ทนัที หลงัปิดประต ูเมื่อมกีำรพยำยำม    
     ดนัประตขูึน้จำกภำยนอก สญัญำณเตือนจะดงัขึน้ทนัที และมอเตอร์จะบงัคบัให้ประตปิูดลงโดยอตัโนมตัิ ให้ใช้ 
     ผลติภณัฑ์ ให้ใช้ผลติภณัฑ์ SmartTek ® ของ บริษัท ซี.เอส.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั หรือ บริษัท ปฐมชำติ จ ำกดั   
     หรือ Gliderol (Thailand) Co., Ltd. หรือเทียบเทำ่   
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งานประตู – ประตูรัว้เลื่อนพับอัตโนมัต ิ

 

1. ขอบเขตของงาน 
    ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัด ุ  แรงงำนและอปุกรณ์ส ำหรับกำรติดตัง้ประต ู -  เหลก็ม้วนให้ถกูต้องตำมที่ระบใุนแบบ 

   และผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งตอ่คณะกรรมกำร ตรวจกำรจ้ำงเพื่อขออนมุตัิก่อนกำรติดตัง้  

 
2. คุณสมบตั ิ
   2.1 วสัดทุ ำจำก STAINLESS STEEL เกรด 304  
   2.2 STAINLESS STEEL เฟรม หนำ 0.7 mm. 
   2.3 ลวดลำยภำยในเป็นกำกบำท เฟรมนอกทรง วงกลม 
   2.4 ท ำงำนแบบไมม่ีรำง (Wheel Trackless) หรือ มี 2 รำง (Wheel 2 tracks) 
   2.5 มีไฟหมนุเตือน ขณะที่ประต ูเปิด – ปิด 
   2.6 มีอินฟรำเรดเซ็นเซอร์ ตรวจจบัปอ้งกนักำรชน ระยะ 25 – 30 CM. (หยดุก่อนชน) 
   2.7 ล ำ้ท ำจำกบำงแบบไมม่ีรำง (Wheel Trackless) และเหลก็ชบุกลัวำไนซ์ แบบมี 2 รำง (2 tracks) 
   2.8 ใช้แรงดนัไฟฟำ้ 220 V มี 2 รำง 370 W 
   2.9 ควำมเร็วในกำรเปิด – ปิด 18 เมตรตอ่นำท ี
   2.10 มีรีโมทคอนโทรลไร้สำย 2 ชดุ และปุ่ มเปิด – ปิด ในอำคำร 1 ชดุ 
   2.11 ควำมกว้ำงระวำ่งเฟรม 376 cm.  ควำมกว้ำงนอกสดุของประต ู2 ด้ำน 680 cm. ควำมสงู 1.20 – 2.00 m. 
           ควำมกว้ำงระหวำ่งล้อ 2 ด้ำน 600 cm.  หวัที่เก็บมอเตอร์และชดุคอนโทรล 400 cm, 
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งานประตูไม้ 
Wood Windows 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ ในกำรตดิตัง้งำน 
          ประต-ูหน้ำตำ่งไม้ ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ    พร้อมท ำกำรทดสอบให้ใช้งำนได้ดี 
    1.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ชิน้สว่นตวัอยำ่งวสัดบุำนประต-ูหน้ำตำ่งไม้ วงกบไม้ และอปุกรณ์ตำ่งๆ     ให้ 
         ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรสัง่ซือ้ 
    1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำ Shop drawing แสดงกำรติดตัง้วงกบและบำนประต-ูหน้ำตำ่งไม้ พร้อมรำย 
         ละเอียดตำ่งๆ ให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรตดิตัง้ 
 
2. วัสดุ 
    2.1 วงกบไม้ทัง้หมด หำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ไม้ ขนำด 50x100 มิลลเิมตร (2x4 นิว้)   เฉพำะห้องน ำ้ 
         ให้ใช้ขนำด 50x125 มิลลเิมตร (2x5 นิว้) และบำนท่ีมีมุ้งลวดหรือบำนเลือ่น ให้ใช้ขนำด   50x150 
         มิลลเิมตร (2x6 นิว้) หรือตำมระบใุนแบบ กำรเข้ำไม้จะต้องให้ถกูตำมหลกัวิชำชำ่ง วงกบไม้จะต้อง 
         มีขนำดและรูปร่ำงตำมระบใุนแบบ โดยวงกบส ำหรับประตจูะต้องมีบงัใบสงู 10 มิลลเิมตร กว้ำงเทำ่ 
         กบัควำมหนำของบำนประต ู(35 มิลลเิมตร)  หรือตำมระบใุนแบบ ส ำหรับวงกบประตภูำยนอกที่จะ 
         ต้องกนัฝนสำด ต้องมีขอบวงกบลำ่ง (ธรณีประต)ู ฝังเรียบเสมอผิวพืน้ท่ีตกแตง่แล้ว      และมีบงัใบ 
         ส ำหรับกนัฝนสำดสงู 20 มลิลเิมตรหรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
   2.2 บำนกรอบประตไูม้ และบำนกรอบหน้ำตำ่งไม้ จะต้องประกอบขึน้จำกไม้สกัเกรด A     และจะต้อง 
         ประกอบมำจำกโรงงำนให้เรียบร้อย กำรบำกและกำรเข้ำไม้จะต้องแนน่และสนิท และมีขนำดตำม 
         ระบใุนแบบหำกระบใุห้ใช้บำนประตลูกูฟักส ำเร็จรูป ให้ใช้ของ หนำ 35 มิลลเิมตร   ชนิดทนควำม 
         ชืน้ได้ดี หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออก 
         แบบ ขนำดบำนตำมระบใุนแบบ 
   2.3 ประตไูม้อดั ให้ใช้ประตไูม้อดัห้ำมใช้ประตทูี่ประกอบขึน้เอง เว้นแตเ่ป็นขนำดที่ไมม่ีในท้องตลำด โดย 
        ได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อน ประตทูกุบำนจะต้องมีควำมหนำ 35  มิลลเิมตร    ประตไูม้อดั 
        ทัง้หมดทัง้ภำยใน, ภำยนอก และประตหู้องน ำ้ให้ใช้ประตไูม้อดัชนิดภำยนอก (Exterior doors) 
  2.4 หำกระบใุห้ติดมุ้งลวด ให้ตดิตัง้มุ้งลวดอยำ่งดีสดี ำ หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ กรอบประต ู
       ไม้สกัขนำด 37.5x125 มิลลเิมตร (1-½x5 นิว้) หรือกรอบหน้ำตำ่งไม้สกัขนำด 37.5x100   มิลลเิมตร  
       (1-½x4 นิว้)  หรือตำมระบใุนแบบ   กำรติดตัง้มุ้งลวดต้องขงึให้ตงึได้ระดบัและได้แนว   ยดึให้ติดกบั 
       กรอบบำนไม้อยำ่งเรียบร้อยแข็งแรง ทัง้สีด้่ำน 
 
3. การขนส่ง การเก็บและการรักษา 
    ประต-ูหน้ำตำ่งไม้และวงกบไม้ จะต้องสง่มำยงัสถำนท่ีก่อสร้ำงในสภำพแห้ง และต้องเก็บให้คงสภำพแห้งอยู ่
    เสมอ กำรขนย้ำยต้องท ำด้วยควำมระมดัระวงัทัง้ระหวำ่งกำรขนสง่และทัง้ในสถำนท่ีก่อสร้ำง จะต้องเก็บกอง 
    ไว้ในลกัษณะที่ประตไูม้และวงกบไม้ ไมบ่ิดเบีย้ว แตกหกั หรือเสยีหำยใดๆ   กำรเก็บวำงบำนประต-ูหน้ำตำ่ง 
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    และวงกบไม้ไว้ในสถำนท่ีก่อสร้ำง ต้องวำงในทำงตัง้และเก็บไม้ไว้ในท่ีแห้ง มีสิง่ปกคลมุ ไมม่คีวำมชืน้ ไมม่ีน ำ้ 
    ร่ัวซมึ และไมม่ีฝนสำดเข้ำมำ หำกปรำกฏภำยหลงัวำ่งำนประต-ูหน้ำตำ่งไม้บดิเบีย้ว  ยืด  และหดตวั    หรือ 
    เกิดควำมเสยีหำยใดๆ ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรแก้ไขหรือเปลีย่นใหมท่นัที โดยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ รับจ้ำง 
 
4. การติดตัง้ 
    4.1 กำรติดตัง้วงกบไม้ 
         ไม้วงกบที่น ำเข้ำมำในหนว่ยงำน จะต้องทำหนึง่ครัง้ด้วยแชลค็ขำว โดยรอบวงกบ เพื่อปอ้งกนัน ำ้ปนูซมึ 
        เข้ำไปในเนือ้ไม้ ขณะเทเสำเอ็น และคำนทบัหลงั  วงกบไม้ด้ำนนอกโดยรอบที่จะติดกบัเสำเอน็หรือคำน 
        ทบัหลงั ต้องเซำะร่องขนำดกว้ำงไมน้่อยกวำ่ 20 มิลลเิมตร ลกึ 10 มิลลเิมตร และต้องท ำกำรติดตัง้วงกบ 
        ไม้ก่อนเทเสำเอ็นและคำนทบัหลงั เพื่อให้วงกบไม้ยดึแนน่กบัเอ็นและคำนทบัหลงั ค.ส.ล.  โดยจะต้องม ี
        กำรค ำ้หรือยดึตรึงวงกบไม้ให้ดีด้วยวิธีทีเ่หมำะสมตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคมุงำน    เพื่อปอ้งกนัวง 
        กบไม้คดโก่ง ยกเว้นคำนทบัหลงัใต้วงกบหน้ำตำ่ง หรือช่องแสง หรือกรณีพิเศษตำมควำมเหน็ชอบของผู้ 
        ควบคมุงำน ให้เทก่อนติดตัง้วงกบได้ โดยฝังพกุไม้ไว้ขณะเททกุระยะไมเ่กิน 500 มิลลเิมตร    แล้วติดตัง้ 
        ด้วยวิธีที่เหมำะสม โดยวงกบไมเ่สยีหำยสว่นของวงกบไม้ที่ตดิกบัผนงัฉำบปู น  จะต้องเซำะร่องผนงัปนู 
        ฉำบโดยรอบวงกบกว้ำง 5 มิลลเิมตร ลกึ 3มิลลเิมตร ทัง้ภำยนอกและภำยใน    แล้วอดุด้วยวสัดยุำแนว  
        ชนิดทำสทีบัได้ 
  4.2 บำนประต-ูหน้ำตำ่งไม้และอปุกรณ์ 
       4.2.1 ก่อนกำรตดิตัง้ ผู้ รับจ้ำงจะต้องตรวจดคูวำมถกูต้องของวงกบเสยีก่อน      ถ้ำเกิดกำรคดโก่งของวง 
               กบ หรือกำรช ำรุดอื่นๆ ซึง่อำจเป็นผลเสยีหำยตอ่บำนประต-ูหน้ำตำ่งภำยหลงั       ผู้ รับจ้ำงต้องท ำ 
               กำรแก้ไขให้เรียบร้อย โดยได้รับกำรพิจำรณำอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำนก่อน     จึงท ำกำรตดิตัง้บำน 
               ประต-ูหน้ำตำ่งได้ 
       4.2.2 กำรติดตัง้บำน อำจต้องมีกำรตดัแตง่บ้ำงเลก็น้อยเพื่อให้พอดีกบัวงกบ   เพื่อควำมสะดวกในกำร 
               ปิดเปิด และสอดคล้องกบักำรท ำงำนของช่ำงส ี      ผู้ รับจ้ำงจะต้องตดิตัง้และปรับบำนด้วยควำม 
               ระมดัระวงั โดยมชี่องวำ่งโดยรอบบำน หำ่งจำกวงกบประมำณด้ำนละ 2 มิลลเิมตร 
       4.2.3 กำรติดตัง้อปุกรณ์ เชน่ บำนพบั กญุแจ ลกูบิด ฯลฯ ผู้ รับจ้ำงจะต้องใช้เคร่ืองมือทีเ่หมำะสม โดย 
               ก ำหนดจดุทีจ่ะเจำะกอ่น แล้วจึงท ำกำรเจำะ        เพื่อไมใ่ห้เกิดกำรผิดพลำดหลงัจำกกำรติดตัง้ 
               อปุกรณ์ตำ่งๆ และได้ทดสอบกำรใช้งำนได้ดีแล้ว ให้ถอดอปุกรณ์ตำ่งๆ ออกให้หมด (ยกเว้นบำน 
               พบั) แล้วน ำเก็บลงในกลอ่งบรรจเุดิมให้เรียบร้อย  เพื่อให้ช่ำงทำสที ำงำนได้โดยสะดวก และเมื่อ 
               งำนทำสบีำน และวงกบเสร็จเรียบร้อยและแห้งสนิทแล้ว   จึงท ำกำรตดิตัง้อปุกรณ์เหลำ่นัน้ใหม ่
               และทดสอบจนใช้งำนได้ดีอปุกรณ์ตำ่งๆ ถ้ำปรำกฏเป็นรอยอนัเนื่องมำจำกกำรตดิตัง้   หรือจำก 
 
               กำรขนสง่ งำนทำส ีเป็นสนิมมีรอยดำ่ง หรืออื่นๆ ผู้ รับจ้ำงจะต้องแก้ไข    หรือเปลีย่นให้ใหมท่นัที  
               โดยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ รับจ้ำง 
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5. การทาสีและการบ ารุงรักษา 
    วงกบไม้ บำนประตไูม้ บำนหน้ำตำ่งไม้ทัง้หมดทัง้ภำยนอกและภำยใน     ให้ทำย้อมเนือ้ไม้ตำมระบใุนหวั 
    ข้องำนทำส ีนอกจำกระบเุป็นอยำ่งอื่นในแบบ  และเมื่อทำสเีสร็จแล้วผู้ รับจ้ำงจะต้องทดลองเปิด-ปิดบำน 
    ประตแูละใช้งำนอปุกรณ์ตำ่งๆ จนสำมำรถใช้งำนได้ดี ก่อนสง่มอบงำน 
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งานประตู – หน้าต่างไม้สังเคราะห์ 

 

1. ขอบเขตของงาน 
    ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัด ุ  แรงงำนและอปุกรณ์ส ำหรับกำรติดตัง้ประต ู -  หน้ำตำ่งไม้สงัเครำะห์ให้ถกูต้อง 

   ตำมที่ระบใุนแบบและรำยกำรก่อสร้ำง        และผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งตอ่คณะกรรมกำร ตรวจกำร 

   จ้ำงเพื่อขออนมุตัิก่อนกำรตดิตัง้ ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ กรีนวดู ,  extera,  ecodoor  หรือเทียบเทำ่  

 

2 .วัสดุ 

    ในกรณีที่ไมไ่ด้ระบอุปุกรณ์ประต-ูหน้ำตำ่งไม้ ให้ตดิตัง้อปุกรณ์ดงัตอ่ไปนี ้  

      2.1 วงกบประต ู- หน้ำตำ่ง  ผลติจำกไม้สงัเครำะห์ ยกเว้นระบเุป็นอยำ่งอื่นให้ถือตำมรูปแบบรำยกำร   

             วงกบไม้สงัเครำะห์ผลติจำก WPC  (wood plastic composite)         ท ำสไีด้โดยใช้สแีบบ Solvent- Based                                 

          สอีตุสำหกรรม สำมำรถเลือ่ย  ไส  ตดั  เจำะ ได้ 

     2.2 กรอบบำนไม้สงัเครำะห์ เป็นวสัดทุี่ไมเ่ป็นเชือ้ไฟหรือไมล่ำมไฟสำมรถกนัน ำ้และเจำะ  ไส  เลือ่ยได้ 

     2.3 บำนประต ู ผิวหน้ำบำนเป็นแผน่ Rigid  UPVC  Sheet  ควำมหนำ 2.00 มิลเิมตร   ใช้ได้ทัง้ภำยในและ 

           ภำยนอก กนัน ำ้ได้ 100% ภำยในบดุ้วย High-Density  PS  Foam     สำมำรถกนัเสยีงและควำมร้อนได้    

           ผิวหน้ำ Rigid UPVC พร้อมปิดผิวด้วย Protection Film  ควำมหนำบำนประตไูมน้่อยกวำ่ 35 มม.   บำน 

           สำมำรถตกแตง่  ขดั ไส ได้ เสริมโครงส ำหรับเจำะลกูบิดทัง้ 2 ด้ำน สขีองประตเูป็นชนิดสพีน่เคลอืบ 

           จำกโรงงำน ตำมมำตรฐำนอตุสำหกรรม 

 

หมายเหตุ : สวีงกบและบานประตูให้น าเสนอขออนุมัติสต่ีอคณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงาน 

    ก่อนท าการตดิตัง้ 

 

3. การติดตัง้ 

       บำนพบั 

         ในกรณีที่ไมไ่ด้มีกำรเซำะร่องบำนพบัมำจำกโรงงำน สำมำรถใช้สิว่ หรือ Router เซำะร่องบำนพบับน 

         ขอบบำนได้  

         ลูกบิด 

         ในกรณีที่ไมม่ีกำรเจำระรูลกูบิดมำจำกโรงงำนให้ปฏิบตัิ ดงันี ้

            3.1 วดัระยะรูลกูบดิที่ต้องกำรเจำะทัง้สองด้ำน 

            3.2 ใช้ผ้ำชบุน ำ้ให้ชุ่มและวำงบนต ำแหนง่ที่จะเจำะ  รอให้น ำ้ซมึผำ่นแผน่ Smart  Board  จนชุม่เสยีก่อน 

               น ำโฮวซอไปจุ่มน ำ้แล้วน ำไปเจำะบำนประตเูพื่อให้ง่ำยตอ่กำรเจำะ  กำรเจำะควรหยดุพกัและใช้ผ้ำ 

               ชบุน ำ้วำงบนรอยที่เจำะให้ชุ่มน ำ้ก่อนเจำะตอ่ 
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           3.3 กำรเจำะต้องเจำะทีละด้ำนของบำนประต ู

           3.4 เจำะรูเดือยกึ่งกลำงของช่องลกูบิด 

           3.5 น ำเพจเดือยมำวำงทบัแล้วท ำสญัลกัษณ์เพื่อเร้ำท์ 

           3.6 น ำ Router หรือสิว่เซำะร่องส ำหรับวำงเพจ 

           3.7 น ำลกูบดิเข้ำประกบได้เลย   
 

4.  การสั่ง, การเก็บและการรักษาวัสดุ 

     วสัดจุะต้องสง่มำยงัสถำนท่ีกอ่สร้ำงในสภำพเรียบร้อย และต้องเก็บให้คงสภำพแห้งอยูเ่สมอของทัง้หมด 

     ทัง้หมดต้องขนย้ำยด้วยควำมระมดัระวงัทัง้ระหวำ่งกำรขนสง่    และทัง้ในสถำนท่ีก่อสร้ำงต้องเก็บไว้ใน 

     ลกัษณะที่ของนัน้จะไมฉี่กแตกหกัเสยีหำยได้ไมว่ำ่ประกำรใด ๆวำงประตใูนทำงตัง้และเก็บชิน้สว่นท่ีเป็น 

     ไม้ไว้ในท่ีแห้งมีสิง่ปกคลมุ ภำยหลงักำรติดตัง้   ยงัต้องปอ้งกนัควำมเสยีหำยในระหวำ่งกำรก่อสร้ำงด้วย 

     ผู้วำ่จ้ำงและผู้ควบคมุงำนจะไมย่อมรับงำนท่ีเสยีหำย   ทัง้นีผู้้ รับจ้ำงจะต้องท ำทดแทนใหมใ่ห้เรียบร้อย 
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อุปกรณ์ประต ู
Door Hardware 

 
1. ขอบเขตของงาน 
1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ   แรงงำนท่ีมีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
     คณุภำพท่ีดีในกำรตดิตัง้อปุกรณ์ประต-ูหน้ำตำ่ง (Hardware)    ตำมที่ได้ระบไุว้ในแบบและรำยกำร 
     ประกอบแบบ รวมทัง้กำรทดสอบให้ใช้งำนได้ดี 
1.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งอปุกรณ์ประต-ูหน้ำตำ่งทัง้หมดไมน้่อยกวำ่ 2 ตวัอยำ่งพร้อมรำยละเอียด 
     ให้ผู้ควบคมุงำน เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ ก่อนกำรสัง่ซือ้ 
1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำ Shop drawing แสดงระยะ ต ำแหนง่ กำรติดตัง้ของ Hardware ทกุชนิด แสดงทิศ 
     ทำงกำรเปิดของประต ูรำยละเอียดของกญุแจ โดยระบกุำรใช้งำน (Function) เพื่อให้เหมำะสมกบัประต ู
     ห้องตำ่งๆ ตำมข้อแนะน ำของผู้ผลติ และตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ และต้องจดัท ำรำยละเอียด 
     ระบบ Master keys ตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบและผู้วำ่จ้ำง 
1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำอปุกรณ์ประต-ูหน้ำตำ่ง ตำมระบใุนแบบเป็นหลกั หรือต้องประสำนงำนกบัผู้ออก 
     แบบงำนตกแตง่ภำยใน หำกไมร่ะบใุนแบบใดๆ ให้ยดึถือตำมทีร่ะบไุว้นี ้
 
2. วัสดุ 
    2.1 อปุกรณ์ประตเูหลก็, ประต-ูหน้ำตำ่งไม้ 
          2.1.1 กญุแจลกูบดิ (Cylindrical Lock) 
                  1. ไส้กญุแจต้องมี 6 Pin Cylinders ท ำจำก Solid Brass 
                  2. ลกูบิดท ำจำกสแตนเลสขึน้รูปชิน้เดยีว พร้อมจำนสแตนเลส 
                  3. ให้ใช้ของ 555CPS , VVP , HAFEELE , MODERNFORM  หรือเทียบเทำ่ 
      4. หำกเป็นประตทูี่เปิดออกภำยนอก จะต้องมีแผน่สแตนเลสเสริม ปอ้งกนักำรเขี่ยลิน้กลอนลกู 
                      บิด หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ใช้ของ 555CPS , VVP , HAFEELE ,MODERNFORM 
          2.1.2 กญุแจตดิตำย (Deadbolt Lock) 
                  1. ต้องเป็นชนิด 25 มิลลเิมตร  (1 นิว้)  Throw,   Deadbolt ท ำจำก Hardened  Steel  Roller 
                      สำมำรถปอ้งกนักำรตดัด้วยเลือ่ย 
                  2. ไส้กญุแจต้องมี 6 Pin Cylinders ท ำจำก Solid Brass 
                  3. ครอบหุ้มกญุแจ ท ำจำกสแตนเลส 
                  4. ให้ใช้ของ 555CPS , VVP , HAFEELE , MODERNFORM  หรือเทียบเทำ่ 
 
          2.1.3 ลกูกญุแจ (Keys) 
                  1. ให้ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำลกูกญุแจและไส้กญุแจเป็นระบบ Master Key โดยแยกเป็นชัน้ เป็น 
                      หลงั หรือเป็นกลุม่ (Zone) ตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบและผู้วำ่จ้ำง พร้อมแผนผงัแสดง 
                      กำรจดัท ำระบบ Master Key ให้ผู้ควบคมุงำนอนมุตัิก่อนกำรติดตัง้ 
                  2. ลกูกญุแจทัง้หมดรวมถงึ Master Key ให้จดัท ำชดุละ 3 ดอก 
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         2.1.4 บำนพบั (Hinge) 
                 1. ประตเูหลก็บำนเปิดทำงเดียว ให้ใช้บำนพบัชนิดสวมท ำด้วยสแตนเลส ขนำด 100x125x3 
                     มิลลเิมตร (4x5 นิว้) บำนละ 3 ตวั หรือตำมมำตรฐำนของผู้ผลติประตเูหลก็ โดยได้รับกำร 
                     อนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน 
                 2. ประต-ูหน้ำตำ่งไม้บำนเปิดทำงเดียว  ให้ใช้บำนพบัท ำด้วยสแตนเลสชนดิมีแหวนสแตนเลส 4 
                     แหวน ขนำด 100x75x2.5 มิลลเิมตร (4x3 นิว้) บำนละ 3 ตวั ส ำหรับประต ูและบำนละ 2 ตวั 
                     ส ำหรับหน้ำตำ่ง (สงูไมเ่กิน 1.20 เมตร) 
                 3. บำนพบัปรับมมุ ส ำหรับหน้ำตำ่งบำนกระทุ้ง ให้ใช้บำนปรับมมุชนดิฝืด 4 แขน ขนำดตำมค ำ 
                     แนะน ำของผู้ผลติ โดยได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน 
                 4. บำนพบัประตเูหลก็, ประต-ูหน้ำตำ่งไม้   และบำนพบัปรับมมุ ให้ใช้ของ 555CPS  ,  VVP   
                     HAFEELE , MODERNFORM หรือเทียบเทำ่ 
                 5. ประตบูำนสวิง ให้ใช้บำนพบัสปริงชนิดฝังพืน้ของ   555CPS ,VVP,HAFEELE,MODERNFORM 
         2.1.5 อปุกรณ์กนักระแทกและเปิดค้ำงประต ู(Door Bumper and Door Stopper) 
                 1. ประตบูำนเปิดทกุบำนให้ตดิตัง้ทีก่นักระแทกท ำด้วยยำงกนักระแทกและกรอบสแตนเลส 
                     ติดตัง้ตำมต ำแหนง่ที่เหมำะสมกบับำนประต ูโดยได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน 
                 2. ประตบูำนเปิดที่ต้องกำรเปิดค้ำงได้ ให้ติดตัง้ที่กนักระแทกชนิดลอ็คได้แบบก้ำมป ูท ำด้วย 
                     สแตนเลสยำว 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) 
                 3. ให้ใช้ของ555CPS  ,  VVP  ,  HAFEELE , MODERNFORM หรือเทยีบเทำ่ 
         2.1.6 กลอน (Bolt) 
                 1. ประตบูำนเปิดคู ่ให้ใช้กลอนสแตนเลสขนำด 150 มิลลเิมตร (6 นิว้) (บน-ลำ่ง) เฉพำะบำนท่ี 
                     ไมต่ิดกกญุแจ 
                 2. หน้ำตำ่งบำนเปิด ให้ใช้กลอนสแตนเลส บน 150 มลิลเิมตร (6 นิว้) และลำ่ง 100 มลิลเิมตร 
                     (4 นิว้) บำนละ 1 ชดุ 
                 3. ให้ใช้ของ 555CPS  ,  VVP  ,  HAFEELE , MODERNFORM หรือเทยีบเทำ่ 
         2.1.7 มือจบั (Handle) 
                 1. บำนที่ไมไ่ด้ติดกญุแจลกูบิด ให้ติดลกูบิดหลอกทัง้นอกและใน บำนละ 1 ชดุ ชนิดและผู้ผลติ 
                     เดียวกนักบัลกูบิด พร้อมกลอนบน-ลำ่ง 
                 2. หน้ำตำ่งบำนเปิด ให้ติดมือจบัสแตนเลส ขนำด 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) กลำงบำน ผู้ผลติเดียว 
                     กนักบักลอน พร้อมกลอนบน-ลำ่ง 
                 3. ประตบูำนเปิดสวิง ให้ติดตัง้มือจบัสแตนเลส Dia. 19 มิลลเิมตร ชนดิมีแผน่สแตนเลส ขนำด 
                     100x300 มิลลเิมตร หนำ 2 มิลลเิมตร ทัง้สองด้ำน พร้อมด้วยกญุแจติดตำย 
                 4. บำนเลือ่นและบำนเฟีย้ม ให้ติดตัง้มือจบัสแตนเลส 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) ชนดิฝังในบำน 
                     555CPS  ,  VVP  ,  HAFEELE , MODERNFORM หรือเทียบเทำ่ 
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                     5. หน้ำตำ่งบำนกระทุ้ง ให้ตดิตัง้มือจบัสแตนเลส ขนำด 4 นิว้ ชนดิหมนุลอ็คของ 555CPS ,  VVP  
                         HAFEELE , MODERNFORM  หรือเทียบเทำ่ 
            2.1.8 อปุกรณ์บำนเลือ่น (Sliding Door Equipments) 
                    1. ส ำหรับบำนเลือ่นและบำนเฟีย้ม ให้ใช้ชนิดรำงแขวน ของ 555CPS  ,  VVP , HAFEELE  
                        MODERNFORM  หรือเทียบเทำ่ 
                    2. ส ำหรับบำนเลือ่นขนำดใหญ่และบำนเฟีย้ม จะต้องมี Guide Rail ขนำดของล้อเลือ่นต้อง 
                        เหมำะสมกบัน ำ้หนกัของบำนเลือ่น หรือบำนเฟีย้ม จะต้องปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ 
                        อปุกรณ์ โดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน 
            2.1.9 อปุกรณ์บำนเกลด็ปรับมมุ (Adjustable Louver) 
                     ให้ใช้กบัเกลด็กระจกใสหรือกระจกฝำ้หนำ 6 มิลลเิมตร ขนำด 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) ชนิดมือ 
                     หมนุของ 555CPS  ,  VVP  ,  HAFEELE , MODERNFORM หรือเทยีบเทำ่ 
            2.1.10 ขอรับ-ขอสบั (Hook Set) 
                      ส ำหรับบำนหน้ำตำ่งบำนเปิด ให้ติดขอรับ-ขอสบัสแตนเลส ยำว 150 มิลลเิมตร (6 นิว้) ของ 
                      555CPS  ,  VVP  ,  HAFEELE , MODERNFORM หรือเทียบเทำ่ 
            2.1.11 Door Closer 
                      ส ำหรับบำนเปิดทีร่ะบใุนแบบให้ตดิตัง้ Door Closer ให้ใช้ของ555CPS  ,  VVP , HAFEELE   
                      MODERNFORM   หรือเทียบเทำ่ 
            2.1.12 แถบกนัฝนและธรณีประต ู(Weather Strip and Threshold) 
                      ส ำหรับประตบูำนเปิดออกภำยนอก (ไมค่วรเป็นบำนเลือ่นและบำนสวิงไม้) ให้ตดิตัง้แถบยำงกนั 
                      ฝน และต้องมีธรณีประต ูเพื่อสำมำรถกนัน ำ้ฝนเข้ำมำในอำคำรได้อยำ่งดี 
            2.1.13 Engineer Key 
                      บำนประตชู่องทอ่ ให้ใช้ Engineer Key ชนดิสแตนเลส   555CPS  ,  VVP  ,    HAFEELE  
                      MODERNFORM หรือเทียบเทำ่ 
      2.2 อปุกรณ์ประต-ูหน้ำตำ่งอลมูิเนียม 
            2.2.1 ประตบูำนสวิง 
                    1. บำนพบัประตบูำนสวิง ให้ใช้บำนพบัสปริง (Door Closer) ของ DORMA , VVP , CENZA หรือ 
                        เทียบเทำ่ชนิดฝังอยูใ่นวงกบอลมูเินียมเหนือบำนประตชูนิดเปิดค้ำงได้ 90 องศำ ทัง้สองทำง ขนำด 
                        ของบำนพบัตำมค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลติโดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน 
                    2. กญุแจประตสูวิง ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบำน ของ DORMA , VVP , CENZA หรือเทียบเทำ่ 
                        ชนิดลอ็คภำยนอกด้วยกญุแจลอ็คภำยในด้วยปุ่ มหมนุ 
                    3. มือจบัประตสูวิง ชนิดสแตนเลส ตำมระบใุนแบบทัง้สองด้ำน บำนละ 1 ชดุ ของ  DORMA , VVP ,   
                        CENZA หรือเทียบเทำ่ 
                     4. กลอนสปริงส ำหรับบำนประตสูวิงคู่ ให้ใช้ของ DORMA , VVP , CENZA  หรือเทียบเทำ่ ชนดิด้วย 
                         สแตนเลสฝังในบำนกรอบ ทัง้บนและลำ่งขนำด 150 มิลลเิมตร (6 นิว้) ส ำหรับบำนท่ีไมต่ิดกญุแจ 
                         ประตบูำนสวิง จะต้องไมต่ิดตัง้อยูใ่นสว่นของอำคำรท่ีฝนร่ัวเข้ำได้ ถ้ำมีผู้ รับจ้ำงจะต้องแก้ไขเป็น 
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                         ประตเูปิดทำงเดียว โดยเสนอ Shop drawing บำนประตดูงักลำ่วให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิ 
                         ก่อนกำรติดตัง้ 
            2.2.2 ประต-ูหน้ำตำ่งบำนเลือ่น 
                     1. กญุแจประตบูำนเลือ่น ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบำน ของ DORMA , VVP , CENZA  หรือเทียบเทำ่  
                         ชนิดลอ็คภำยนอกด้วยกญุแจลอ็คภำยในด้วยปุ่ มหมนุ 
                     2. มือจบัประต-ูหน้ำตำ่งบำนเลือ่น ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบำน พร้อมลอ็คภำยในได้ ของ DORMA , VVP                        
                         CENZA หรือเทียบเทำ่ 
                     3. ลกูล้อประต-ูหน้ำตำ่งบำนเลือ่น ให้ใช้ลกูล้อ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีควำมแขง็แรง 
                         เป็นพิเศษ ของ DORMA , VVP , CENZA  หรือเทียบเทำ่ ประต-ูหน้ำตำ่งบำนเลือ่นทกุบำนจะต้องมี 
                         ระบบกนั ไมใ่ห้บำนหน้ำตำ่งหลดุจำกรำงอยำ่งปลอดภยั และกนัน ำ้ฝนร่ัวได้อยำ่งดี 
            2.2.3 หน้ำตำ่งบำนกระทุ้ง 
                     1. บำนพบัส ำหรับหน้ำตำ่งบำนกระทุ้ง ให้ใช้ชนิดสแตนเลสแบบเปิดค้ำงได้ของ DORMA ,VVP ,CENZA                     
                         หรือเทียบเทำ่ ขนำดตำมที่ระบใุนแบบ หรือค ำแนะน ำของผู้ผลติ โดยได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน 
                     2. มือจบัพร้อมลอ็คส ำหรับบำนกระทุ้ง ให้ใช้ของ DORMA , VVP , CENZA  หรือเทียบเทำ่  
            2.2.4 ประตบูำนกระจกเปลอืย (กระจกนิรภยั) 
                     ให้ใช้อปุกรณ์ชนิดสแตนเลส ของ DORMA , VVP , CENZA  หรือเทียบเทำ่ โดยเสนอตวัอยำ่งพร้อม            
                     รำยละเอียดให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตักิ่อนกำรติดตัง้ประตกูระจกเปลอืย จะต้องไมต่ิดตัง้อยูใ่น 
                     สว่นของอำคำรท่ีฝนร่ัวเข้ำได้ ถ้ำมีผู้ รับจ้ำงจะต้องแก้ไขเป็นประตเูปิดทำงเดยีว โดยเสนอ Shop drawing   
                     บำนประตดูงักลำ่วให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตักิ่อนกำรตดิตัง้ 
           2.2.5 อปุกรณ์เปิดปิดประตรูะบบ Key Card   Yale , สกลุไทย HAFEELE,  หรือเทียบเทำ่  
 
3. การติดตัง้ 
    3.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องเลอืกใช้ช่ำงที่มีฝีมือและมคีวำมช ำนำญ พร้อมเคร่ืองมือที่ดใีนกำรติดตัง้ Hardware ทกุ 
          สว่นท่ีติดตัง้แล้วจะต้องได้ระดบัทัง้แนวตัง้และแนวนอน ด้วยควำมประณีตเรียบร้อยถกูต้องตำมหลกั 
          วิชำชำ่ง 
    3.2 ก่อนกำรติดตัง้ผู้ รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบต ำแหนง่และสว่นตำ่งๆ ทีเ่ก่ียวข้องในกำรติดตัง้ Hardware 
          หำกพบวำ่มีข้อบกพร่องใดๆ ผู้ รับจ้ำงจะต้องแก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยก่อนกำรติดตัง้ 
    3.3 งำนติดตัง้อปุกรณ์ประต-ูหน้ำตำ่งไม้ ให้ปฏิบตัิตำมที่ระบไุว้ในหมวดงำนประต-ูหน้ำตำ่งไม้ หวัข้อกำรติด 
          ตัง้บำนประต-ูหน้ำตำ่งไม้และอปุกรณ์ 
    3.4 Hardware ที่ติดตัง้แล้วต้องมีควำมมัน่คงแข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิดบำนประต-ูหน้ำตำ่งออกไป 
          จนสดุแล้ว จะต้องมีอปุกรณ์รองรับหรือปอ้งกนักำรกระแทก ด้วยอปุกรณ์ที่เหมำะสม มใิห้เกิดควำมเสยี 
          หำยกบัประต-ูหน้ำตำ่งหรือผนงั และสว่นตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
     3.5 ตะปเูกลยีว ทกุตวัที่ขนัตดิกบัเหลก็, ประต-ูหน้ำตำ่งไม้ จะต้องมีขนำดและควำมยำวทีเ่หมำะสม ถกูต้อง 
           ตำมหลกัวิชำชำ่งทีด่ี กำรยดึทกุจดุต้องมัน่คงแข็งแรงประณีตเรียบร้อย ตะปเูกลยีวให้ใช้แบบหวัฝังเรียบ 
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           ทัง้หมด 
     3.6 ผู้ รับจ้ำงจะต้องมีกญุแจชัว่ครำวที่ใช้ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง (Construction Keying) โดยให้เปลีย่นกญุแจ 
           ชัว่ครำวเป็นกญุแจจริง ให้ถกูต้องเรียบร้อยก่อนสง่มอบงำนงวดสดุท้ำย 
 
4. การท าความสะอาด 
    ผู้ รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำด Hardware ทัง้หมด และทกุสว่นของอำคำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรติดตัง้ Hardware 
    พร้อมกำรตรวจสอบ Hardware ทัง้หมดไมใ่ห้มีรอยขดูขีดหรือมตี ำหนิใดๆ และมีควำมมัน่คงแขง็แรง ใช้งำนได้ 
    ดี ก่อนสง่มอบงำนงวดสดุท้ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั หน้ำ 109 
 

กระจก 
Glazing 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
          คณุภำพท่ีดี ในกำรติดตัง้งำนกระจก ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
    1.2 ให้ใช้กระจกที่ผลติภำยในประเทศ กรรมวธีิผลติแบบ Float Glass นอกจำกจะระบเุป็นพิเศษในแบบ 
    1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำตวัอยำ่งกระจกและวสัดทุีใ่ช้ในกำรตดิตัง้งำนกระจก พร้อมรำยละเอยีดกำรตดิตัง้ 
          และ Shop drawing ให้ผู้ควบคมุงำนอนมุตักิ่อนกำรติดตัง้ 
    1.4 กระจกที่ใช้จะต้องมคีณุภำพดี ผิวเรียบสม ่ำเสมอตลอดทัง้แผน่ ปรำศจำกริว้รอยขดีขว่น ไมห่ลอกตำ 
          หรือฝำ้มวั 
    1.5 ผู้ รับจ้ำงจะต้องปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติกระจก ในกำรติดตัง้กระจก ใช้เคร่ืองมือตดัและเจำะ 
          กระจกที่ดี ถกูต้องตำมหลกัวิชำชำ่ง และจะต้องแตง่ลบมมุขอบกระจกให้เรียบร้อย ไมใ่ห้มคีมก่อนน ำไป 
          ติดตัง้ 
    1.6 ควำมหนำของกระจกให้ยดึตามที่ระบุในแบบ  หำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ควำมหนำของกระจกดงันี ้
          1.6.1 ส ำหรับหน้ำตำ่ง ขนำดไมเ่กิน 2 ตำรำงเมตร (20 ตำรำงฟตุ) 6มม. 
          1.6.2 ส ำหรับประต ูขนำดไมเ่กิน 2 ตำรำงเมตร (20 ตำรำงฟตุ) 6มม. 
          1.6.3 ส ำหรับกระจกติดตำย ขนำดไมเ่กิน 2 ตำรำงเมตร (20 ตำรำงฟตุ) 6มม. 
          1.6.4 ส ำหรับประตกูระจกเปลอืย ให้ใช้กระจกนิรภยัอบควำมร้อน (Tempered Glass) 12 มม. 
          1.6.5 ส ำหรับกระจกประตหูรือหน้ำตำ่งที่มีกำรเจียรขอบ 8 มม. 
          1.6.6 ส ำหรับกระจกภำยนอกอำคำรสงู(ตำมกฎหมำยควบคมุอำคำร) ต้องใช้กระจกชนิดอดัซ้อน 
                   สองชัน้ (Laminated Glass) ควำมหนำของกระจกและฟิล์ม PVB ไมน้่อยกวำ่ 3+0.76+3 มม. 
          1.6.7 ส ำหรับกระจกติดตำย ที่มีขนำดเกิน 2 ตำรำงเมตร (20 ตำรำงฟตุ) หนำไมน้่อยกวำ่ 8 มม. 
    1.7 งำนกระจกติดตำยขนำดใหญ่ หรือผนงักระจกสงูขนำดใหญ่ จะต้องปฏิบตัติำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ 
          กระจก โดยได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน 
 
2. วัสดุ 
    2.1 กระจกใส, กระจกลวดลำย,  กระจกส ี(Tinted Glass),   กระจกสชีำ,   กระจกฝำ้  ให้ใช้ของ กระจก 
         ไทยอำซำฮี ,  diamond glass  , กำร์เดียน หรือเทียบเทำ่           
    2.2 กระจกเงำ (Mirror) ให้ใช้กระจกเงำใส หนำ 6 มิลลเิมตร ของ  กระจกไทยอำซำฮี ,   diamond glass 
         กำร์เดียน หรือเทียบเทำ่       
   2.3 กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass) ให้ใช้ระบบ Hard Coat ของ กระจกไทยอำซำฮี ,   diamond  
        glass , กำร์เดียน  หรือเทียบเทำ่       
   2.4 กระจกนิรภยั (Tempered หรือ Laminated Glass) ให้ใช้ของ กระจกไทยอำซำฮี ,   diamond glass 
         กำร์เดียน หรือเทียบเทำ่       
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    2.5 กระจกเสริมลวด (Wired Glass) ให้ใช้ชนิดผิวขดัมนั หนำ 6 มิลลเิมตร    ของกระจกไทยอำซำฮี ,   
          diamond glass , กำร์เดียน หรือเทียบเทำ่       
    2.6 กระจกสเตนกล๊ำส (Stained Glass) หำกไมร่ะบรุำยละเอยีดในแบบ ให้ใช้กระจกส ีหนำไมน้่อยกวำ่ 
         4 มิลลเิมตร รำงเงิน ประกบด้วย Tempered Glass หนำ 4 มิลลเิมตร สองข้ำง เป็นระบบสญุญำกำศ 
         (Insulated Glass) ควำมหนำรวม 20 มิลลเิมตร ของของ  กระจกไทยอำซำฮี ,       diamond glass 
         กำร์เดียน  หรือเทียบเทำ่       
   2.7 วสัดยุำแนวกระจกให้ใช้ซิลโิคนของ GE ,Dow corning,  Sika  ,Sista   ชนิดปอ้งกนัครำบสกปรก  
        (Non-Staining) ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ โดยได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อนกำรสัง่ซือ้ สขีอง 
        ซิลโิคนให้ใช้สดี ำ หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบ 
 
3. การติดตัง้ 
    3.1 กำรตดั กำรเจำะ กำรติดตัง้กระจก จะต้องเป็นไปตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติกระจกอยำ่งเคร่งครัด 
    3.2 กำรติดตัง้ผนงักระจกสงูขนำดใหญ่ ผู้ รับจ้ำงจะต้องเป็นบริษัทท่ีมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำร 
         ติดตัง้ผนงักระจกขนำดใหญ่มำแล้วหลำยโครงกำร  และมีผลงำนกำรติดตัง้ที่มคีณุภำพ มีหนงัสอืรับรอง 
         ผลงำนดงักลำ่วที่แล้วเสร็จภำยใน 5 ปี     โดยน ำมำเสนอตอ่ผู้ควบคมุงำน พร้อมกำรขออนมุตัิวสัดแุละ 
         Shop drawing ก่อนกำรตดิตัง้ผนงักระจกขนำดใหญ่ 
   3.3 ขอบกระจกทัง้หมดจะต้องมีกำรขดัแตง่ลบมมุเรียบ โดยไมม่ีสว่นแหลมคมอยู ่เพรำะจะเป็นอนัตรำยและ 
        เป็นเหตใุห้เกิดแรงกดรวมกนัท่ีจดุนัน้ ท ำให้กระจกมีรอยร้ำว หรือแตกได้ในภำยหลงั 
   3.4 ผิวของกรอบบำนและขอบกระจก ก่อนใช้วสัดยุำแนวต้องท ำควำมสะอำดให้ปรำศจำกควำมชืน้ ไขมนั 
        ฝุ่ นละออง และอื่นๆ ห้ำมตดิตัง้กระจกในขณะท่ีงำนทำสสีว่นนัน้ยงัไมแ่ห้ง หลงัจำกยำแนวกระจกเสร็จ 
       แล้ว จะต้องตกแตง่และท ำควำมสะอำดวสัดยุำแนวสว่นท่ีเกินหรือเปรอะเปือ้นให้เรียบร้อย ก่อนท่ีวสัดยุำ 
       แนวนัน้จะแข็งตวั 
4. การท าความสะอาด 
    4.1 กำรล้ำงหรือท ำควำมสะอำดกระจก ผู้ รับจ้ำงจะต้องใช้น ำ้ยำที่ผู้ผลติวสัดอุดุยำแนวและกระจกแนะน ำไว้ 
         เทำ่นัน้ ห้ำมมิให้ใช้น ำ้ยำใดๆ ที่อำจจะท ำให้วสัดอุดุยำแนวเสือ่มคณุภำพและผิวกระจกเสยีหำย 
    4.2 กระจกทัง้หมดที่ติดตัง้แล้วเสร็จ จะต้องท ำควำมสะอำดทัง้สองด้ำน ให้เรียบร้อย แล้วปิดบำนประต-ูหน้ำ 
         ตำ่งกระจกทัง้หมด เพือ่ปอ้งกนัฝุ่ นละอองหรือฝนสำด    และต้องปอ้งกนักระจกไมใ่ห้มีรอยขดีขว่น แตก 
         ร้ำว จนกวำ่จะสง่มอบงำนงวดสดุท้ำย 
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งานบานเกล็ด 
Louvers 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุคณุ 
         ภำพท่ีดี ในกำรติดตัง้งำนบำนเกลด็ ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
   1.2 งำนบำนเกลด็ให้รวมถึงงำนบำนเกลด็วงกบไม้และเกลด็กระจก งำนบำนเกลด็อลมูิเนยีมทัว่ไป งำนบำน 
         เกลด็อลมูิเนียมส ำเร็จรูป งำนบำนเกลด็ประตเูหลก็-ไม้ และงำนบำนเกลด็ของพดัลมดดูอำกำศหรือ 
         ระบำยอำกำศ 
   1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรตรวจสอบต ำแหนง่ของกำรตดิตัง้งำนบำนเกลด็ พร้อมจดัท ำ Shop drawing ให้ 
         ถกูต้องตำมแบบสถำปัตยกรรม และตำมควำมต้องกำรระบำยอำกำศของห้องเคร่ืองตำ่งๆ ของระบบ 
         สขุำภิบำล ระบบไฟฟำ้ และระบบปรับอำกำศ ซึง่ต้องถกูต้องตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
   1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำงำนมุ้งลวดหลงับำนเกลด็ตำ่งๆ เพื่อปอ้งกนัแมลง ตำมควำมเหมำะสมและตำม 
        วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ หำกไมร่ะบใุนแบบให้ใช้มุ้งลวดไนลอนสี ด ำ กรอบอลมูิเนียมส ีNA ตำม 
        มำตรฐำนทัว่ไป แบบถอดล้ำงได้ 
   1.5 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำงำนปอ้งกนัฝนสำดเข้ำภำยในตวัอำคำรทำงบำนเกลด็ตำ่งๆ ตำมควำมเหมำะสม 
        และตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ เช่น กนัสำด ค.ส.ล. กนัสำดอลมูิเนียม ครอบอลมูิเนยีม เป็นต้น 
 
2. วัสดุ 
    2.1 บำนเกลด็วงกบไม้และเกลด็กระจก ชนดิติดตำยหรือปรับมมุได้ หำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้วงกบไม้แดง 
         ขนำด 50x100 มิลลเิมตร (2x4 นิว้) ช่องกว้ำงไมเ่กิน 0.80 เมตร และสงูไมเ่กิน 1.20 เมตร เกลด็กระจก 
         ใสหรือฝำ้ หนำ 6 มิลลเิมตร กว้ำง 100 มิลลเิมตร ส ำหรับบำนเกลด็ติดตำย ระยะหำ่งไมเ่กิน 50 
         มิลลเิมตร เอียง 60 องศำ 
   2.2 บำนเกลด็อลมูเินียมทัว่ไป หำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้อลมูิเนียมส ีNA วงกบขนำด 50x100 มิลลเิมตร 
         (2x4 นิว้) หนำไมน้่อยกวำ่ 1.5 มิลลเิมตร ช่องกว้ำงไมเ่กิน 0.80 เมตร เกลด็อลมูเินียมตวั Z ขนำด 100 
         มิลลเิมตร ชนิดกนัฝนสำดเข้ำได้ดี หนำไมน้่อยกวำ่ 1.5 มิลลเิมตร ระยะหำ่งระหวำ่งเกลด็ไมเ่กิน 50 
         มิลลเิมตร 
   2.3 บำนเกลด็อลมูเินียมส ำเร็จรูป ตำมระบใุนแบบ เช่น เกลด็อลมูิเนียมรูปตวัซี รูปวงรี รูปสีเ่หลีย่ม เป็นต้น 
         
3. การติดตัง้ 
   ให้ปฏิบตัิตำมที่ระบใุนงำนประต-ูหน้ำตำ่งอลมูิเนยีมและประต-ูหน้ำตำ่งไม้ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง ส ำหรับบำน 
   เกลด็อลมูิเนียมส ำเร็จรูปให้ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ โดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำนก่อนกำรตดิ 
  ตัง้ 
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งานฉาบปนู 
Portland Cement Plastering 

 
1. ขอบเขตของงาน 
   1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
         คณุภำพท่ีดี ในกำรก่อสร้ำงงำนฉำบปนู ตำมที่ระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
   1.2 งำนฉำบปนู ให้หมำยถึงสว่นของอำคำรท่ีเป็นผนงัก่ออิฐ, เสำ, คำน และเพดำน ค.ส.ล. หรือทกุสว่นของ 
        ค.ส.ล. ที่มองเห็นด้วยตำจำกภำยนอก ให้ตกแตง่ด้วยปนูฉำบให้เรียบร้อยสวยงำม ยกเว้นผนงัก่ออิฐโชว์ 
        แนวคอนกรีตเปลอืย ตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
   1.3 งำนฉำบปนูผนงัก่ออฐิและเสำ ค.ส.ล. จะต้องฉำบให้สงูกวำ่ระดบัฝำ้เพดำนท่ีระบไุว้ในแบบไมน้่อยกวำ่ 
        200 มิลลเิมตร โดยได้แนวระดบัท่ีเรียบร้อยสวยงำม ผนงักอ่อิฐสว่นท่ีอยูใ่นฝำ้เพดำนและไมไ่ด้ฉำบ จะ 
        ต้องแตง่แนวปนูก่อให้เรียบร้อย 
   1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องสง่รำยละเอียดวสัด ุสว่นผสม วธีิกำร และขัน้ตอนของงำนฉำบปนูตำ่งๆ ให้ผู้ควบคมุงำน 
        พิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรสัง่ซือ้ 
  1.5 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำแผงตวัอยำ่ง (Mock up) เพือ่เป็นตวัอยำ่งมำตรฐำนของงำนฉำบปนู ให้ผู้ควบคมุ 
       งำนพิจำรณำอนมุตักิ่อน 
 
2. วัสดุ 
    2.1 ปนูฉำบ 
         2.1.1 ปนูฉำบผนงัก่ออิฐ ให้ใช้ปนูฉำบส ำเร็จรูปชนดิละเอียด ของ ตรำเสอื , จระเข้ , เวเบอร์ , หรือเทียบเทำ่ 
         2.1.2 ปนูฉำบผิวคอนกรีต ให้ใช้ปนูฉำบส ำเร็จรูปชนิดฉำบผิวคอนกรีต ของ ตรำเสอื , จระเข้ , ตรำนกอินทร์ 
      หรือเทียบเทำ่ 
         2.1.3 ปนูฉำบขำว หำกระบใุนแบบให้เป็นผนงัปนูฉำบสขีำว ให้ใช้ปนูฉำบส ำเร็จรูปชนิดละเอียดขำว 
                  ตรำเสอื , จระเข้ , เวเบอร์  , นกอินทรีย์ หรือเทียบเทำ่ 
         2.1.4 ปนูฉำบแตง่ผิวบำง หำกระบใุนแบบให้แตง่ผิวเรียบคอนกรีต เช่น ฝำ้เพดำน, เสำ, คำน ให้ใช้ปนู 
                 ฉำบส ำเร็จรูปชนดิแตง่ผิวบำง หนำ 1 - 3 มิลลเิมตร ของ ตรำเสอื , จระเข้ , เวเบอร์  ,  นกอินทรีย์ 
     หรือเทียบเทำ่ 
    2.2 น ำ้ที่ใช้ผสมปนูฉำบ ต้องเป็นน ำ้สะอำด ปรำศจำกน ำ้มนั กรด ดำ่ง เกลอื และพฤกษชำติตำ่งๆ ในกรณีที ่
          น ำ้บริเวณก่อสร้ำงมคีณุสมบตัิไมด่ีพอ ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำน ำ้จำกที่อื่นมำใช้ กำรใช้น ำ้ผสมปนูฉำบ 
          ต้องปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติโดยเคร่งครัด โดยได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำนก่อน 
   2.3 หำกระบใุนแบบเป็นปนูฉำบผสมน ำ้ยำกนัซมึ ให้ใช้น ำ้ยำกนัซมึ ของ เวเบอร์  , SIKA , จระเข้  หรือเทียบ 
         เทำ่ 
   2.4 น ำ้ยำประสำนประเภทอะครีลคิ ผสมปนูทรำยเพื่อกำรประสำนปนูฉำบเกำ่และใหม่ ใช้ส ำหรับกำรซอ่ม 
         แซมผนงัปนูฉำบ ให้ใช้ของ เวเบอร์  , SIKA , จระเข้  หรือเทียบหรือเทียบเทำ่ 
   2.5 วสัดยุำแนวเซำะร่องปนูฉำบ หรือซอ่มรอยร้ำวของผนงัปนูฉำบท่ีไมแ่ตกร่อน  ให้ใช้ชนิดทำสทีบัได้ของ 
        เวเบอร์  , SIKA , จระเข้  หรือเทียบเทำ่ 
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      2.6 เซีย้มหรือร่อง PVC ส ำเร็จรูป ให้ใช้ของ ตรำช้ำง , ทอ่น ำ้ไทย หรือเทียบเทำ่ 
      2.7 ตะแกรงลวด ให้ใช้ตะแกรงลวดตำขำ่ยตำสีเ่หลีย่มจตัรัุสขนำดช่อง ¾ นิว้ 
 
3. วิธีการฉาบ 
    3.1 กำรเตรียมผิว 
          ผิวที่จะฉำบปนูต้องเสร็จแล้วไมน้่อยกวำ่ 3 วนั และต้องสะอำด ปรำศจำกฝุ่ นละออง น ำ้มนั เศษ ปนู  
          หรือสิง่ใดๆ ที่จะท ำให้แรงยดึเหน่ียวระหวำ่งผิวที่จะฉำบปนูเสยีไป ผิวคอนกรีตบำงสว่นซึง่เรียบเกินไป  
          เนื่องจำกไม้แบบเรียบต้องท ำให้ขรุขระด้วยกำรกะเทำะผิว หรือวิธีกำรอื่นๆ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก 
          ผู้ควบคมุงำน ก่อนฉำบปนูต้องตรวจดแูนวดิง่และฉำกของผิวที่จะฉำบปนูให้ได้แนว ก่อนจดัท ำกำรจบั 
          เฟีย้มและติดปุ่ มระดบัให้ทัว่ผนงั หำ่งกนัไมเ่กิน  2  เมตร   แล้วทิง้ไว้ให้แห้ง   หำกผนงัผิดแนวเกิน 25  
          มิลลเิมตรต้องเสริมด้วยตะแกรงลวดยดึติดกบัผิวที่จะฉำบปนูด้วยตะปคูอนกรีตขนำดเลก็   แล้วแตง่ให้ 
          ได้แนวดิ่งและฉำกด้วยปนูฉำบ หำกผิดแนวเกิน 40 มิลลเิมตร   ผู้ รับจ้ำงจะต้องแก้ไขผนงันัน้ให้ได้แนว 
          ก่อนที่จะฉำบปนู ตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคมุงำน 
    3.2 กำรฉำบปนู 
          กำรฉำบปนู ให้ฉำบ 2 ชัน้ ชัน้แรกหนำประมำณ 8 มิลลเิมตร  ชัน้ท่ีสองหนำประมำณ   7  มลิลเิมตร  
          กำรฉำบแตล่ะครัง้ห้ำมเตมิน ำ้ซ ำ้ในสว่นผสมเดียวกนั และต้องฉำบให้หมดภำยใน 45 นำที  หลงักำร 
          ผสมปนูฉำบ 
 
กรรมวิธีในกำรฉำบสองชัน้ให้ปฏิบตัิ ดงันี ้
         3.2.1 ฉำบชัน้แรก (ฉำบรองพืน้) 
                 ก่อนกำรฉำบปนูต้องฉีดน ำ้ให้ผิวทีจ่ะฉำบปนูมคีวำมชืน้สม ่ำเสมอ เพื่อผนงันัน้จะได้ไมแ่ยง่น ำ้ 
                 จำกปนูฉำบ แล้วจึงฉำบปนูชัน้แรก กำรฉำบต้องกดให้แนน่เพื่อให้เกิดแรงยดึเหน่ียวระหวำ่งผิว 
                 ที่ฉำบปนูกบัปนูฉำบมำกที่สดุ ท ำผวิของปนูฉำบชัน้แรกท ำให้หยำบและขรุขระ     โดยกำรใช้ 
                 แปรงกวำดผิวตำมแนวนอนในระหวำ่งที่ปนูฉำบยงัไมแ่ข็งตวั หลงัจำกปนูฉำบเร่ิมแข็งตวัให้บม่ 
                 โดยกำรฉีดน ำ้ให้ชืน้อยูต่ลอดเวลำ 3 วนั แล้วทิง้ไว้ให้แห้งไมน้่อยกวำ่ 5 วนัก่อนท่ีจะลงมือฉำบ 
                 ชัน้ท่ีสอง 
        3.2.2 ฉำบชัน้ท่ีสอง (ฉำบตกแตง่) 
                ก่อนฉำบต้องท ำควำมสะอำดและฉีดน ำ้ให้ผิวของปนูฉำบชัน้แรกให้มีควำมชืน้สม ำ่เสมอ  แล้ว 
                จึงฉำบปนูชัน้ท่ีสองเหมือนชัน้แรก และเมื่อฉำบปนูชัน้ที่ 2 เสร็จแล้ว ให้ใช้ฟองน ำ้ชบุน ำ้กวำดผิว 
                ที่หมำดให้ผิวปนูฉำบเรียบและสวยงำม หลงัจำกปนูฉำบชัน้ท่ีสองเร่ิมแขง็ตวั   ให้บม่ด้วยกำรฉีด 
                น ำ้เป็นฝอยเป็นระยะๆ วนัละประมำณ 4 - 5 ครัง้ เพื่อรักษำควำมชืน้ของผนงัปนูฉำบไว้ตลอดเวลำ 
                ไมน้่อยกวำ่ 6 วนั และเพื่อปอ้งกนักำรแตกร้ำวขณะท ำกำรฉำบปนู   ผู้ รับจ้ำงจะต้องมีกำรปอ้งกนั 
                แดด ลม ซึง่จะท ำให้น ำ้ที่ผิวปนูฉำบระเหยเร็วเกินไปกำรฉำบปนูหนำเกิน 25 มิลลเิมตร    จะต้อง 
                แบง่กำรฉำบชัน้แรกหรือกำรฉำบรองพืน้เป็น 2 ครัง้ โดยเสริม ด้วยตะแกรงลวดในกำรฉำบรองพืน้ 
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                ครัง้ที่ 2 กำรจบัเหลีย่ม เสำ คำน จะต้องได้แนวดิง่ แนวฉำก และได้เหลีย่มมมุที่สวยงำม หรือกำร 
                เซำะร่องผนงัปนูฉำบตำมแบบหรือเพื่อปอ้งกนักำรแตกร้ำว กว้ำงไมน้่อยกวำ่ 6 มิลลเิมตร  ขนำด 
                กว้ำงไมเ่กิน 4.00 x 4.00 เมตร หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ใช้เซีย้มหรือร่อง   PVC. 
                ส ำเร็จรูป โดยใช้ปนูเคม็รองพืน้ไว้ชัน้หนึง่ก่อน อตัรำสว่นปนูทรำย 1:2      กำรฉำบปนูบริเวณดงั 
                ตอ่ไปนี ้จะต้องติดตัง้ตะแกรงลวดกว้ำงไมน้่อยกวำ่ 300 มิลลเิมตร  เพื่อชว่ยในกำรยดึผวิปนูฉำบ  
                และปอ้งกนักำรแตกร้ำว 
                - แนวที่ผนงัก่ออิฐชนกบัโครงสร้ำง เช่น เสำ คำน 
                - ทกุมมุของวงกบประตแูละหน้ำตำ่ง 
                - แนวทอ่ที่มีขนำดใหญ่ไมเ่กิน 2 ใน 3 ของควำมหนำผนงัก่ออิฐ (ไมร่วมปนูฉำบ) 
                กำรฉำบปนูส ำหรับผนงัก่ออิฐบกุระเบือ้งหรือบหุิน ให้ท ำกำรฉำบเพียงชัน้เดียวหนำไมต่ ่ำกวำ่ 8 
                มิลลเิมตร แล้วแตง่ผิวให้ได้ระดบั หรือตำมค ำแนะน ำของผู้ติดตัง้กระเบือ้งหรือหิน โดยได้รับกำร 
                อนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อนผิวของปนูฉำบทัง้สองชัน้     เมื่อฉำบเสร็จแล้วจะต้องมีควำมหนำ 
                ไมน้่อยกวำ่ 15 มิลลเิมตร และต้องได้ผิวทีเ่รียบสวยงำม หำกผิวของปนูฉำบสว่นใดไมเ่รียบโดย 
                สม ่ำเสมอ หรือเป็นคลืน่ หรือเป็นเม็ดหยำบ  ผู้ รับจ้ำงจะต้องสกดัออกแล้วฉำบใหม่  ตำมค ำสัง่ 
                ของผู้ควบคมุงำน โดยเป็นคำ่ใช้จ่ำยของผู้ รับจ้ำงกำรฉำบปนูทบัแนวร่องผนงัก่ออิฐที่สงูชน 
                ท้องพืน้หรือคำนเหลก็ทัง้ภำยนอกและภำยใน ให้ฉำบทบัโฟมโดยเว้นร่องใต้พืน้หรือคำนเหลก็ 
                ประมำณ 10 มิลลเิมตร แตง่ร่องปนูฉำบให้สวยงำม อดุด้วยวสัดยุำแนวชนิดทำสทีบัได้ 
 
4. การบ ารุงรักษา 
    4.1 ภำยหลงัจำกกำรฉำบปนูแตล่ะชัน้ ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรบม่ผิวปนูฉำบให้มีควำมชืน้อยูต่ลอดเวลำ  
         ด้วยกำรฉีดน ำ้พน่เป็นละอองให้ทัว่ทัง้ผนงั และต้องปอ้งกนัไมใ่ห้ผนงัปนูฉำบถกูแสงแดด   หรือมีลม 
         พดัจดัถกูผนงัโดยตรง กำรบม่ผิวนีใ้ห้ผู้ รับจ้ำงถือเป็นสิง่ส ำคญัที่จะต้องให้กำรดแูลเป็นพิเศษ 
    4.2 หลงัจำกงำนฉำบปนูเสร็จแล้ว ผู้ รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำดทกุแหง่ทีเ่ก่ียวข้องให้สะอำดเรียบร้อย 
         ปรำศจำกครำบน ำ้ปนูหรือรอยเปรอะเปือ้นตำ่งๆ และจะต้องดแูลไมใ่ห้สกปรกหรือเสยีหำย จนกวำ่ 
         จะท ำกำรตกแตง่หรือทำสผีนงัในขัน้ตอ่ไป 
 
5. การซ่อมแซม 
    ผิวปนูฉำบจะต้องติดแนน่ตลอดผนงั ผิวสว่นใดที่เคำะแล้วมีเสยีงผิดปกติ หรือดงัโปร่ง หรือมีรอยแตกร้ำว  
    จะต้องท ำกำรซอ่มแซม โดยสกดัออกทัง้บริเวณทีด่งัโปร่งหรือแตกร่อน ท ำควำมสะอำดรดน ำ้ให้ชุ่ม  แล้ว 
    จึงฉำบซอ่มแซม โดยผสมน ำ้ยำประสำน (Bonding Agent) ประเภทอะครีลคิ โดยเมื่อซอ่มแล้วผิวของปนู 
    ฉำบใหมก่บัปนูฉำบเกำ่จะต้องเป็นเนือ้เดียวกนั      ในกรณีที่เกิดรอยแตกร้ำวที่ผิวปนูฉำบแตไ่มแ่ตกร่อน  
    ให้ตดัร่องให้ลกึโดยใช้ไฟเบอร์ แล้วฉีดอดุด้วยวสัดยุำแนวชนิดทำสทีบัได้          ในกรณีที่มีกำรซอ่มแซม 
    งำนคอนกรีตโครงสร้ำงที่เป็นรูพรุนหรือมีกำรแตกร้ำว ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรซอ่มแซม สว่นของโครงสร้ำง 
    นัน้ด้วยวสัดแุละวิธีกำรท่ีได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำนหรือวิศวกรผู้ออกแบบ ผู้ รับจ้ำง 
    จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเสยีคำ่ใช้จำ่ยในกำรซอ่มแซมทัง้หมด กอ่นท่ีจะท ำกำรฉำบปนูหรือตกแตง่ผิวโครงสร้ำง 
    สว่นนัน้ 
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งานยบิซั่มบอร์ด 
Gypsum Board 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ     แรงงำนท่ีมีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
          คณุภำพท่ีดี ในกำรติดตัง้งำนยิบซัม่บอร์ดตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
    1.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้ำงและประสำนงำนกบัผู้ติดตัง้งำนระบบไฟฟำ้ ระบบปรับอำกำศ 
          และระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัผนงัและงำนฝำ้เพดำนยิบซัม่บอร์ด เช่น  งำนเตรียมโครงเหลก็ยดึวงกบ 
          ประต ูโครงเหลก็ในฝำ้ส ำหรับยดึลวดแขวนโครงเคร่ำฝำ้เพดำน, ยดึดวงโคม, ยดึทอ่ลมของระบบปรับ 
          อำกำศ เป็นต้น เพื่อให้งำนยิบซัม่บอร์ดแขง็แรง และเรียบร้อยสวยงำม 
    1.3 ในกรณีที่จ ำเป็นต้องเตรียมช่องส ำหรับเปิดฝำ้เพดำน หรือผนงั ส ำหรับซอ่มแซมงำนระบบตำ่งๆ   ของ 
         อำคำรหรือซอ่มแซมหลงัคำในภำยหลงั ผู้ รับจ้ำงจะต้องตดิตัง้ให้แข็งแรงและเรียบร้อย ตำมที่ก ำหนดใน 
         แบบ หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
   1.4 ระดบัควำมสงูของฝำ้เพดำน ให้ถือตำมระบใุนแบบ แตอ่ำจเปลีย่นแปลงได้เลก็น้อย ตำมควำมเห็นชอบ 
         ของผู้ควบคมุงำน 
   1.5 ผู้ รับจ้ำงจะต้องสง่ตวัอยำ่งพร้อมรำยละเอยีด และขัน้ตอนกำรติดตัง้ งำนยิบซัม่บอร์ด เช่น แผน่ยิบซัม่ 
        โครงเคร่ำผนงัและฝำ้เพดำน พร้อมอปุกรณ์ตำ่งๆ ให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตักิ่อนกำรสัง่ซือ้ 
   1.6 ผู้ รับจ้ำงต้องจดัท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรตดิตัง้ ดงันี ้
        1.6.1 แบบแปลน, รูปด้ำน, รูปตดั ของผนงัหรือฝำ้เพดำน แสดงแนวโครงเคร่ำระยะและต ำแหนง่สวิทช์ 
                ปลัก๊ ดวงโคม หวัจำ่ยลม หวัดบัเพลงิและอื่นๆ ให้ครบถ้วนทกุระบบ 
        1.6.2 แบบขยำยกำรติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยตอ่ กำรชนผนงัและโครงสร้ำงของอำคำร 
        1.6.3 แบบรำยละเอียดกำรยดึ ห้อยแขวนกบัโครงสร้ำงอำคำร หรือโครงหลงัคำ หรือผนงัอำคำร 
        1.6.4 แบบขยำยอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น เช่น กำรตดิตัง้ทอ่ร้อยสำยไฟ ทอ่น ำ้ทิง้ของระบบปรับ 
                อำกำศ สวิทช์ ปลัก๊ ชอ่งซอ่มบ ำรุง เป็นต้น 
 
2. วัสดุ ให้ยดึตามที่ระบุในแบบ หากไม่ระบุให้ถอืปฏิบัติ ดังนี ้
   2.1 แผน่ยิบซัม่หนำ 9 มิลลเิมตร หรือ 12 มิลลเิมตร หรือตำมระบใุนแบบ ชนิดธรรมดำ, กนัชืน้, บฟุอยล์ หรือ 
         กนัไฟ ตำมระบใุนแบบ ขนำด 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลำดส ำหรับผนงัหรือฝำ้ฉำบเรียบรอยตอ่ และ 
         ขอบเรียบส ำหรับฝำ้ T-Bar ให้ใช้ของ ตรำช้ำง , KNAUF , TG หรือเทียบเทำ่ 
   2.2 โครงเคร่ำผนงัเหลก็ชบุสงักะสี ขนำดไมเ่ลก็กวำ่  30x70  มิลลเิมตร      ควำมหนำของแผน่เหลก็ไมต่ ่ำกวำ่ 
         0.50 มิลลเิมตร ระยะหำ่งของโครงเคร่ำตัง้ทกุ 400 มิลลเิมตร หรือตำมระบใุนแบบตรำช้ำง  , ดีเซม ,  TG  
         หรือเทียบเทำ่ 
   2.3 โครงเคร่ำฝำ้เพดำนฉำบเรียบรอยตอ่ ให้ใช้เหลก็ชบุสงักะสี   ขนำดไมเ่ลก็กวำ่ 14x37 มิลลเิมตร    ควำม 
        หนำของแผน่เหลก็ไมต่ ่ำกวำ่ 0.50 มิลลเิมตร ระยะหำ่งของโครงเคร่ำหลกั (วำงตัง้) ทกุ 1.00 เมตร โครง 
        เคร่ำรอง (วำงนอน) ทกุ 400 มิลลเิมตร ลวดแขวนขนำด Dia. 4 มิลลเิมตร ทกุระยะ 1.00x1.20 เมตร 
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        พร้อมสปริงปรับระดบัท ำด้วยสแตนเลสรูปปีกผีเสือ้ ให้ใช้รุ่น ตรำช้ำง , TG ,  ดีเซม     หรือเทียบเทำ่ 
  2.4 โครงเคร่ำฝำ้เพดำน T-Bar ให้ใช้เหลก็ชบุสงักะสเีคลอืบสี   ควำมหนำของแผน่เหลก็ไมต่ ำ่กวำ่  0.30 
       มิลลเิมตร พบัขึน้รูป 2 ชัน้ โครงเคร่ำหลกัสงูไมน้่อยกวำ่ 38 มิลลเิมตร  ระยะหำ่งทกุ  600   มลิลเิมตร  
       โครงเคร่ำซอยสงูไมน้่อยกวำ่ 28 มิลลเิมตร ระยะหำ่งทกุ 1.20 เมตร ลวดแขวนขนำด Dia.4 มิลลเิมตร  
       ทกุระยะ 1.20x1.20 เมตร พร้อมสปริงปรับระดบัท ำด้วยสแตนเลสรูปผีเสือ้  ให้ใช้ของ  ตรำช้ำง ,  TG  
       ดีเซม หรือ 
 2.5 คิว้เข้ำมมุตำ่งๆ ส ำหรับผนงัและฝำ้เพดำนยิบซัม่ ให้ใช้ตำมทีร่ะบใุนแบบ หำกระบใุห้ใช้คิว้ส ำเร็จรูป 
      ตรำช้ำง , KNAUF , TG หรือเทียบเทำ่ 
 
3. การติดตัง้ 
    3.1 กำรติดตัง้โครงเคร่ำผนงัฉำบเรียบและแผน่ยิบซัม่ 
         3.1.1 ก ำหนดแนวผนงัทีจ่ะติดตัง้ พร้อมตีแนวเส้นของผนงัไว้ที่พืน้และท้องพืน้อำคำร หรือหำกเป็น 
                 ผนงัลอย (ไมต่ิดท้องพืน้) อำจจะต้องเสริมโครงเหลก็แนวนอนตวับนและตวัตัง้ ตำมควำมเห็น 
                 ชอบของผู้ควบคมุงำน หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ   วำงเหลก็ตวัยตูำมแนวผนงัที่ได้ 
                 ตีเส้นไว้ยดึติดกบัพืน้อำคำรและท้องพืน้ชัน้ถดัไปด้วยพกุเหลก็  6 มิลลเิมตร       ทกุระยะ 600 
                 มิลลเิมตร  (กรณีพืน้อำคำรไมใ่ชค่อนกรีต หรือเป็นโครงเหลก็ ให้ใช้วสัดยุดึทีเ่หมำะสม) 
        3.1.2 ตดัโครงเคร่ำตวัซตีำมควำมสงูของผนงัทีจ่ะกัน้ โดยวำงลงในรำงของเหลก็ตวัยใูห้ได้ฉำกกบัพืน้ 
                ทกุระยะหำ่ง  400  มิลลเิมตร  ท ำกำรยดึตดิระหวำ่งโครงเคร่ำตวัซีและตวัยทูี่บริเวณปลำยโครง 
                เคร่ำด้วยสกรูยิงเหลก็คีมย ำ้เหลก็ หรือรีเวต ด้ำนละ 1 จดุ  กรณีมีกำรตอ่แผน่ยิบซัม่ในแนวตัง้ที่ 
                สงูกวำ่ 2.40 เมตร ให้เสริมเหลก็ตวัยไูว้เพื่อรับหวัแผน่ยบิซัม่ที่จะติดตัง้ตอ่ไป 
       3.1.3 น ำแผน่ยิบซัม่ขอบลำดควำมหนำ 12 มิลลเิมตร ขึน้ติดตัง้กบัโครงเคร่ำ โดยจะติดในแนวตัง้ และ 
               ยกขอบแผน่สงูจำกพืน้อำคำร 10 มิลลเิมตร เพื่อปอ้งกนัน ำ้หรือควำมชืน้จำกพืน้เข้ำสูแ่ผน่ยิบซัม่ 
               ยดึกบัโครงเคร่ำเหลก็ด้วยสกรูยิบซัม่ขนำด  25  มิลลเิมตร  ระยะหำ่งของสกรูแตล่ะตวัในแนวดิง่ 
               300 มิลลเิมตร และ 200 มิลลเิมตร ในแนวนอน หำ่งจำกขอบแผน่ยิบซัม่ 10 มิลลเิมตร   ให้หวั 
               สกรูจมลงในแผน่ยิบซัม่ประมำณ 2 มิลลเิมตร (ไมค่วรให้จมทะลกุระดำษแผน่ยิบซัม่ลงไป) กำร 
               ติดตัง้ควรใช้เคร่ืองยิงสกรู 
      3.1.4 ติดตัง้คิว้เข้ำมมุ ส ำหรับทกุขอบ ทกุมมุ เพื่อควำมเรียบร้อยและสวยงำม 
      3.1.5 ฉำบรอยตอ่และคิว้เข้ำมมุของแผน่ยิบซัม่ด้วยปนูฉำบและเทปส ำหรับฉำบเรียบแผน่ยิบซัม่ และ 
              ฉำบอดุหวัสกรู แล้วขดัแตง่ปนูฉำบด้วยกระดำษทรำยให้เรียบร้อย ก่อนทำสหีรือตกแตง่ผนงัยิบ 
              ซัม่ตอ่ไป 
3.2 กำรติดตัง้โครงเคร่ำฝำ้ฉำบเรียบรอยตอ่และแผน่ยิบซัม่ 
     3.2.1 ยดึฉำกริมฝำ้ฉำบเรียบกบัผนงัโดยรอบให้มัน่คงแข็งแรง ได้แนวและระดบัท่ีต้องกำร ยดึฉำกเหลก็ 
             2 รู เข้ำกบัใต้ท้องพืน้อำคำรชัน้ถดัไปที่ระยะ 1.00x1.20 เมตร ด้วยพกุเหลก็ 6 มิลลเิมตร   (1.00 
             เมตร คือระยะหำ่งของโครงเคร่ำหลกั) ให้เสริมโครงเคร่ำหลกัชดุแรกหำ่งจำกผนงั 150 มิลลเิมตร 
     3.2.2 วดัระยะควำมสงูจำกฉำกริมถงึท้องพืน้ชัน้ถดัไป เพื่อตดัลวด 4 มิลลเิมตร    และประกอบชดุหิว้ 
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             โครง โดยใช้สปริงปรับระดบั และงอปลำยด้ำนหนึง่ของลวด 4 มิลลเิมตร เป็นขอไว้ (หรืออำจใช้ 
             ฉำกริมแทน ในกรณีมีชอ่งวำ่งระหวำ่งฝำ้เพดำนและใต้ท้องพืน้น้อยกวำ่ 200 มิลลเิมตร) 
     3.2.3 น ำชดุหิว้โครงที่ประกอบไว้ขึน้แขวนกบัฉำกเหลก็ 2 รู ที่ติดตัง้ไว้ทัง้หมด 
     3.2.4 น ำโครงเคร่ำหลกัขึน้วำงลงในขอของชดุหิว้โครงจนเต็มพืน้ท่ีติดตัง้ จะได้โครงเคร่ำหลกัทกุระยะ 
             หำ่ง 1.00 เมตร 
     3.2.5 น ำโครงเคร่ำซอยขึน้ยดึติดกบัโครงเคร่ำหลกั โดยใช้ตวัลอ็คโครง ติดตัง้โครงเคร่ำซอยทกุระยะ 
             400 มิลลเิมตร 
     3.2.6 ปรับระดบัโครงเคร่ำทัง้หมดอยำ่งละเอยีดที่สปริงปรับระดบั ก่อนยกแผน่ยิบซัม่ขึน้ตดิตัง้ 
     3.2.7 น ำแผน่ยิบซัม่ขอบลำดขึน้ติดตัง้กบัโครงเคร่ำซอย ให้ด้ำนยำว (2.40 เมตร) ตัง้ฉำกกบัแนวโครง 
             เคร่ำซอย ปลำยของแผน่ด้ำน 1.20 เมตร จะต้องสลบัแนวกนั 1.20 เมตร   ยดึโดยใช้สกรูยบิซัม่ 
             ขนำด 25 มิลลเิมตร ควรเร่ิมยิงสกรูจำกหวัหรือท้ำยแผน่ ไลไ่ปด้ำนท่ีเหลอื ให้หำ่งจำกขอบแผน่ 
             ประมำณ 10 มิลลเิมตร กำรยดึสกรูให้ยดึตำมแนวโครงเคร่ำซอยหำ่ง 240 มิลลเิมตร     และยดึ 
             บริเวณขอบแผน่ด้ำน 1.20 เมตร หำ่ง 150 มิลลเิมตร 
     3.2.8 ติดตัง้คิว้เข้ำมมุ ส ำหรับทกุขอบ ทกุมมุ เพื่อควำมเรียบร้อยและสวยงำม 
     3.2.9 ใช้เกรียงโป๊วฉำบปนูลงบนรอยตอ่และคิว้เข้ำมมุของแผน่ยิบซัม่ น ำเทปปิดทบักึง่กลำงแนวรอย 
             ตอ่ แล้วฉำบปนูทบัให้เป็นเนือ้เดียวกนั เมื่อปนูแห้งสนิท ใช้เกรียงฉำบ ฉำบปนูทบัด้วยปนูฉำบ 
             รอยตอ่ตำมแนวเดิมอกีครัง้ ปำดให้เรียบ ทิง้ไว้ให้แห้ง หลงัจำกนัน้ใช้กระดำษทรำยเบอร์ 4 ขดั 
             แตง่ให้เรียบ ให้ได้ระดบัและฉำกด้วยอปุกรณ์วดัระดบัและฉำก ใช้ปนูฉำบทบัหวัสกรู และขดัแตง่ 
             ด้วยกระดำษทรำยอกีครัง้ให้เรียบร้อย ก่อนทำสหีรือตกแตง่ฝำ้ยิบซัม่ตอ่ไป 
3.3 กำรติดตัง้โครงเคร่ำฝำ้ T-Bar และแผน่ยิบซัม่ 
     3.3.1 ยดึฉำกริม T-Bar กบัผนงัโดยรอบให้ได้ระดบัท่ีต้องกำร และยดึฉำกเหลก็ 2 รู เข้ำกบัใต้ท้องพืน้ 
             อำคำรชัน้ถดัไป ที่ระยะ 1.20x1.20 เมตร ด้วยพกุเหลก็ 6 มิลลเิมตร 
     3.3.2 วดัระยะควำมสงูจำกฉำกริม T-Bar ถึงท้องพืน้ชัน้ถดัไป เพื่อตดัลวด 4 มิลลเิมตร และประกอบ 
             เข้ำกบัขอหิว้ T-Bar โดยใช้สปริงปรับระดบัท ำด้วยสแตนเลสรูปปีกผีเสือ้ งอปลำยด้ำนหนึง่ของ 
             ลวด 4 มิลลเิมตร เป็นขอไว้ 
     3.3.3 น ำชดุแขวนท่ีประกอบไว้ขึน้แขวนกบัฉำกเหลก็ 2 รู ที่เตรียมไว้ทัง้หมด 
     3.3.4 น ำโครงเคร่ำหลกัขึน้เก่ียวกบัชดุแขวนท่ีเตรียมไว้ โดยเก่ียวขอหิว้เข้ำในรูบนสนัของโครงเคร่ำหลกั 
             จนเต็มพืน้ท่ีติดตัง้ ให้ได้โครงเคร่ำหลกัทกุระยะหำ่ง 1.20 เมตร ให้ขนำนหรือตัง้ฉำกกบัผนงัห้อง 
     3.3.5 สอดโครงเคร่ำซอย 1.20 เมตร เข้ำในรูเจำะของโครงเคร่ำหลกัทกุระยะ 600 มิลลเิมตร โดยวำงให้ 
             ได้ฉำกกบัโครงเคร่ำหลกั    วำงโครงเคร่ำขนำด  0.60x1.20 เมตร     หำกต้องกำรขนำดโครงเคร่ำ 
             0.60x0.60 เมตร ให้เพิม่โครงเคร่ำซอย 600 มิลลเิมตร เสยีบลงในช่องระหวำ่งกลำงของโครงเคร่ำ 
             ซอย 1.20 เมตร 
    3.3.6 ปรับระดบัโครงเคร่ำทัง้หมดอยำ่งละเอยีดที่สปริงปรับระดบั ก่อนวำงแผน่ฝำ้เพดำนท่ีทำสหีรือตก 
            แตง่เรียบร้อยแล้วขนำด 595x595 มิลลเิมตร หรือ 595x1195 มิลลเิมตร ตำมต้องกำร 
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4. การบ ารุงรักษา 
    งำนยิบซัม่บอร์ดฉำบเรียบที่ตดิตัง้เสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดบัและแนวฉำกทีเ่รียบร้อยสวยงำม งำนฝำ้ 
    เพดำน T-Bar จะต้องได้แนวของ T-Bar ที่ตรง ไมค่ดเคีย้ว ได้แนวระดบัและแนวฉำกที่เรียบร้อยสวยงำม 
   งำนทำสใีห้ปฏิบตัิตำมที่ระบไุว้ในหมวดงำนทำสี ผู้ รับจ้ำงจะต้องปอ้งกนัไมใ่ห้งำนยิบซัม่บอร์ดสกปรกหรือ 
   เสยีหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
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งานฝ้าเพดาน 

Panel Rib  COLORBOND   0.42mm BMT 
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  
 

 
 
การก าหนดวัสดุในการประกอบแบ 

ฝำ้เพดำน Panel Rib  Hi-Ten  ของ ของ บริษัท เอ็นเอส 

บลสูโคป ไลสำจท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ,   บริษัท พรีเมียร์โปร

ดกัส์    จ ำกดั  

บริษัทเพิ่มสนิ จ ำกดับริษัท ผลติจำกแผน่เหลก็เคลอืบสคีลัเลอร์บอนด์ (COLORBOND® steel)   ของ บริษัท เอ็นเอส 

บลสูโคป (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ผลติจำกแผน่เหลก็เคลอืบโลหะผสมสงักะสแีละอลมูิเนียม 55% มีปริมำณโลหะผสม

เคลอืบทัง้สองด้ำนรวมกนัไมน้่อยกวำ่  150 กรัมตอ่ตำรำงเมตร หรือ AZ15 0 ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมมำตรฐำน มอก. 2228-

2558 หรือ AS 1397-2011 และผำ่นกำรเคลอืบด้วยสโีพลเีอสเตอร์    โดยระบบตอ่เนื่อง ทัง้นีใ้ห้มคีณุสมบตัิเป็นไปตำม

มำตรฐำน AS/NZS 2728:2013 หมวด3        โดยมีชัน้เคลอืบสด้ีำนบนประกอบด้วยสรีองพืน้สีโพลเีอสเตอร์      หนำ 5 

ไมครอน เคลอืบทบัด้วยสโีพลเีอสเตอร์ หนำ 20 ไมครอน และชัน้เคลอืบสด้ีำนลำ่งประกอบด้วย สรีองพืน้ สโีพลเีอสเตอร์ 

หนำ 5 ไมครอน เคลอืบทบัด้วยสโีพลเีอสเตอร์ หนำ 5 ไมครอน มคีวำมแข็งแรง ณ จดุครำก (Minimum Yield Strength) 

ไมน้่อยกวำ่  550 เมกะปำสคำล และได้รับกำรรับประกนัคณุภำพวสัดจุำกผู้ผลติ เป็นเวลำ 30 ปี ภำยใต้เง่ือนไขจำกผู้ผลติ 

 
▪ แผน่เหลก็ต้องมีควำมหนำไมร่วมชัน้เคลอืบ (BMT-Base Metal Thickness) ไมน้่อยกวำ่ 0.42 มม. หรือ ควำม

หนำเหลก็รวมชัน้เคลอืบโลหะ (TCT-Total Coating Thickness) ไมน้่อยกวำ่ 0.47 มม. ควำมหนำเหลก็รวมชัน้
เคลอืบส ี (APT-After Paint Thickness) ไมน้่อยกวำ่ 0.51 มม. หน้ำกว้ำงรูปลอน  850  มม. สนัลอนสงู 4 มม. 
และให้เป็นไปตำมมำตรฐำน มอก. 1128-2535 (กำรระบคุวำมหนำแผน่เหลก็อำจระบอุยำ่งใดอยำ่งหนึง่ก็ได้ ทัง้นี ้
ควำมหนำของแผน่เหลก็จะขึน้อยูก่บัรูปลอนหลงัคำหรือผนงั และกรณีต้องกำรใช้ควำมหนำแผน่เหลก็ขนำดอื่น
นอกจำกควำมหนำมำตรฐำนข้ำงต้น กรุณำสอบถำมข้อมลูจำกเจ้ำหน้ำที่) 

▪ ในกรณีขนสง่สำมำรถผลติได้ควำมยำวสงูสดุ13.6 เมตร และในกรณีต้องกำรแผน่ยำวมำกกวำ่ 13.6 เมตรขึน้
ไปควรปรึกษำกบัทำงบริษัทผู้ผลติก่อนกำรเลอืกใช้งำน 

▪ ลกัษณะการใชง้าน ผนงั 

▪ หนา้กวา้งรูปลอน 850 mm. 

▪ ความสูงสนัลอน 4 mm. 

▪ ความยาวแผน่สูงสุดส าหรับผนงั 15 m. 

▪ รัศมีต ่าสุด กรณีดดัโคง้ธรรมชาติ >7,000 mm. 

▪ ค่าท่ียอมให้ส าหรับการผลิต            - ความยาว 
                  - ความกวา้ง 

 5.00 
4.0 

mm. 

mm. 
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▪ สกรู Self-Drilling เป็นไปตำมมำตรฐำนออสเตรเลยี AS3566 Class 3 ขึน้ไป 
▪ Lysaght  PanelRib®  Hi-Ten  ไมแ่นะน ำให้ใช้ส ำหรับงำนหลงัคำ  
▪ ระยะแปกลำงที่แนะน ำคือ 1.10 เมตรและระยะแปปลำยที่แนะน ำคือ 1.0 เมตร  ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำน

ออสเตรเลยี  AS 1562-1992และ AS 4040.1-1992 หำกอำคำรสงูเกิน 10 เมตรจะต้องพิจำรณำกำรรับแรงลม
ของแผน่ด้วย 

▪ ในกรณีต้องกำรดดัโค้งแผน่ 
Lysaght  PanelRib®  Hi-Ten  มีลกัษณะลอนตืน้   สำมำรถดดัโค้งได้โดยรัศมีโค้งต ำ่สดุของแผน่(Sprung 
Curve) คือ 7.0 เมตร เหมำะส ำหรับมงุพืน้ท่ีที่ต้องกำรควำมสวยงำมแทนกำรใช้วสัดแุผน่เรียบ  เช่น  ใช้ท ำเพดำน  
แผงกัน้ห้อง  ฉำกกัน้ประตโูรงงำน  ผนงัใต้กนัสำดตลอดด้ำนยำวและด้ำนกว้ำงของโรงงำน 

 
มาตรฐานของ สกรู : 

        สกรู (Lysaght Screw) ของ บริษัท เอ็นเอส บลสูโคป ไลสำจท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ส ำหรับกำรติดตัง้ผนงั  เป็น
ชนิดหวัเจำะเหลก็ชบุแข็งพเิศษ (Self-Drilling Screw) เคลอืบสงักะสผีสมดีบกุเป็นไปตำมมำตรฐำน AS3566 Class 3
 ขึน้ไปส ำหรับกำรใช้งำนภำยนอก ต ำแหนง่กำรยดึสกรูให้ยดึบริเวณกลำงท้องลอน ในบริเวณที่มีโครงเคร่ำรองรับ 
โดยยดึ 4 ตวั/ควำมกว้ำงแผน่ ในสภำพแรงลมปกติ และ 8ตวั/ควำมกว้ำงแผน่ ในสภำพแรงลมรุนแรง หวัสกรูต้องเป็นสี
เดียวกบัแผน่  โดยสำมำรถตดิตัง้แผน่ในแนวตัง้หรือแนวนอนก็ได้ แหวนยำงใต้หวัสกรูเป็น EPDM washer ซึง่ไมน่ ำไฟฟำ้ มี
ควำมยืดหยุน่สงู สำมำรถทนรังส ีUV และ ไมเ่กิดกำรแข็งตวั 
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งานกระเบือ้ง 
Tiling 

 
1. ขอบเขตของงาน 
   1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
         คณุภำพท่ีดี ในกำรติดตัง้งำนกระเบือ้ง ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
   1.2 วสัดทุี่น ำมำใช้ต้องเป็นวสัดใุหมท่ี่ได้มำตรฐำนของผู้ผลติ ปรำศจำกรอยร้ำวหรือต ำหนิใดๆ ไมบ่ิดงอ 
         ขนำดเทำ่กนัทกุแผน่ ให้ใช้คณุภำพท่ี 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจใุนกลอ่งเรียบร้อย โดยม ี
         ใบสง่ของและใบรับรองคณุภำพจำกโรงงำนผู้ผลติ ที่สำมำรถตรวจสอบได้      และจะต้องเก็บรักษำไว้ 
         อยำ่งดีในท่ีไมม่คีวำมชืน้ 
   1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่ง ชนิด และสตีำ่งๆ ของกระเบือ้ง, เส้นขอบคิว้, วสัดยุำแนว พร้อมรำย 
         ละเอียด และขัน้ตอนในกำรติดตัง้งำนกระเบือ้งแตล่ะชนดิ เช่น กระเบือ้งปพูืน้ กระเบือ้งผนงัภำยใน 
         และภำยนอก เป็นต้น ให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรสัง่ซือ้ 
   1.4 ผู้ รับจ้ำงต้องจดัท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรตดิตัง้ ดงันี ้
        1.4.1 แบบแปลน, รูปด้ำน, รูปตดั ของกำรปกูระเบือ้งทัง้หมด ระบรุุ่น ขนำด ของกระเบือ้งแตล่ะชนิด 
        1.4.2 แบบขยำยกำรติดตัง้บริเวณขอบ มมุ รอยตอ่ กำรลดระดบั กำรยกขอบ แนวของเส้นรอยตอ่ หรือ 
                เส้นขอบคิว้ และเศษของกระเบือ้งทกุสว่น แสดงอตัรำควำมลำดเอยีงและทศิทำงกำรไหลของน ำ้ 
                ของพืน้แตล่ะสว่น 
        1.4.3 แบบขยำยอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น เช่น ต ำแหนง่ติดตัง้ทอ่น ำ้ส ำหรับจ่ำยเคร่ืองสขุภณัฑ์ที่ผนงั 
                ช่องระบำยน ำ้ทิง้ที่พืน้ ต ำแหนง่ที่ตดิตัง้สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบ ำรุง เป็นต้น 
   1.5 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำระบบกนัซมึพืน้หรือผนงัที่ระบใุห้ท ำระบบกนัซมึ     ก่อนกำรเทพืน้ปนูทรำยปรับ 
        ระดบัหรือฉำบปนูรองพืน้ผนงั แล้วจึงท ำกำรติดตัง้กระเบือ้ง เช่น ระบบกนัซมึพืน้ห้องน ำ้หรือพืน้ชัน้ลำ่ง 
        ที่ติดกบัพืน้ดิน เป็นต้น 
 
2. วัสดุ ให้ใช้ตำมที่ระบใุนแบบและจะต้องขออนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน 

    2.1 กระเบือ้งเซรำมคิ หำกไมร่ะบใุนแบบให้ใช้ผิวกนัลืน่ส ำหรับปพูืน้ และผิวมนัส ำหรับบผุนงั ของ COTTO  
         RCI , วีเซร่ำ หรือเทียบเทำ่ 
    2.2 กระเบือ้งดินเผำชนิดเคลอืบและไมเ่คลอืบสี ให้ใช้ของ L-THAI หรือ APK หรือ D.T.K. หรือเทียบเทำ่ 
    2.3 กระเบือ้งโมเสคขดัมนั ให้ใช้ของหินโบรำณ หรือเทียบเทำ่ 
    2.4 หินสงัเครำะห์หรือหินเทียมผิวขดัมนัส ำหรับปพูืน้ขนำดตำมที่ระบใุนแบบ 
    2.5 กระเบือ้งปพูืน้ขนำดตำมทีร่ะบใุนแบบ ของ COTTO , RCI , วีเซร่ำ หรือเทียบเทำ่ 
    2.6 กระเบือ้งเซรำมคิตำ่งประเทศหำกในแบบระบใุห้ใช้กระเบือ้งตำ่งประเทศส ำหรับปพูืน้ห้องน ำ้ผิวกนัลืน่ 
          ขนำดตำมที่ระบใุนแบบ ให้ใช้ของ COTTO , RCI , วีเซร่ำ หรือเทียบเทำ่ 
    2.7 ปนูทรำยปรับระดบัพืน้ ให้ใช้ปนูเทปรับระดบัส ำเร็จรูป ของ ตรำช้ำง , ตรำนกอินทรีย์ , จระเข้ หรือเทียบเทำ่ 
    2.8 วสัดตุิดตัง้กระเบือ้ง ให้ใช้กำวซีเมนต์ชนดิยืดหยุน่ตวัได้ดี ของ Weber  , ตรำจระเข้ , 3 M , LANKO  
         หรือเทียบเทำ่ 
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    2.9 วสัดนุ ำ้ยำเคลอืบใสปอ้งกนักำรซมึของน ำ้ปนูและสยีำแนว ให้ใช้ของ  Weber  , ตรำจระเข้ ,   3 M  
          LANKO หรือเทียบเทำ่ 
 2.10 วสัดยุำแนวกระเบือ้ง ให้ใช้ชนิดปอ้งกนัรำด ำ ของ จระเข้ , Weber , COTTO  หรือเทียบเทำ่ 
 2.11 Wax เคลอืบผิวกระเบือ้ง ให้ใช้ของ TOA , BEGER , BOSNY หรือเทียบเทำ่ 
 2.12 วสัดอุื่นๆ ตำมระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนและตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 
3. การติดตัง้ 
    3.1 กำรเตรียมผิว 
         3.1.1 ท ำควำมสะอำดพืน้ผิวที่จะปหูรือบกุระเบือ้งให้ปรำศจำกฝุ่ นผง ครำบไขมนั เศษปนูทรำย หรือ 
                 สิง่สกปรกอื่นใด แล้วล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยน ำ้ 
         3.1.2 ส ำหรับพืน้ท่ีจะปกูระเบือ้ง จะต้องเทปนูทรำยปรับระดบั  ให้ได้ระดบัและควำมเอียงลำดตำม 
                 ต้องกำรส ำหรับผนงัจะต้องฉำบปนูรองพืน้ให้ได้ดิง่ ได้ฉำก ได้แนว ตำมที่ระบไุว้ในหมวดงำนฉำบ 
                 ปนู โดยใช้ปนูฉำบส ำเร็จรูปชนิดหยำบ เพื่อให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัที่เรียบและแขง็แรงกอ่นกำรป ู
                 หรือบกุระเบือ้ง 
         3.1.3 หลงัจำกเทพืน้ปนูทรำยปรับระดบั หรือฉำบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ท ำกำรบม่ตลอด 3 
                 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจึงเร่ิมด ำเนินกำรปกูระเบือ้งพืน้ หรือบกุระเบือ้งผนงัได้ 
         3.1.4 กำรเตรียมแผน่กระเบือ้ง จะต้องแกะกลอ่งออกมำ ท ำกำรเฉลีย่สขีองกระเบือ้งให้สม ่ำเสมอทัว่กนั 
                 และเพียงพอกบัพืน้ท่ีที่จะปหูรือบกุระเบือ้ง แล้วจงึน ำกระเบือ้งไปแช่น ำ้ก่อนน ำมำใช้ หรือปฏิบตัิ 
                 ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคมุงำนก่อน 
        3.1.5 กระเบือ้งดินเผำที่ไมเ่คลอืบผิว ก่อนกำรปหูรือบจุะต้องเคลอืบผิวด้วยน ำ้ยำเคลอืบใส เพือ่ปอ้งกนั 
                กำรซมึของน ำ้ปนูและสยีำแนว โดยเคลอืบให้ทัว่ผิวหน้ำและขอบโดยรอบรวม 5 ด้ำน อยำ่งน้อย 
                2 เที่ยว 
  3.2 กำรปหูรือบกุระเบือ้ง 
       3.2.1 ท ำกำรวำงแนวกระเบือ้ง ก ำหนดจ ำนวนแผน่ และเศษแผน่ตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตั ิ
               แนวกระเบือ้งทัว่ไปหำกไมร่ะบใุนแบบให้หำ่งกนั 2 มิลลเิมตร หรือชิดกนั ตำมชนิดของกระเบือ้ง 
               หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
      3.2.2 เศษของแผน่กระเบือ้งจะต้องเหลอืเทำ่กนัทัง้ 2 ด้ำน แนวรอยตอ่จะต้องตรงกนัทกุด้ำนทัง้พืน้และ 
              ผนงั หรือตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตัิ กำรเข้ำมมุกระเบือ้งหำกไมร่ะบใุนแบบ     ให้ใช้วธีิ 
              เจียรขอบ  45  องศำ   คร่ึงควำมหนำของแผน่กระเบือ้งประกบเข้ำมมุ   รอยตอ่รอบสขุภณัฑ์หรือ 
              อปุกรณ์ห้องน ำ้ตำ่งๆ จะต้องตดัให้เรียบร้อยสวยงำมด้วยเคร่ืองมือตดัที่คมเป็นพิเศษ 
      3.2.3 ท ำควำมสะอำดพืน้ผิว แล้วพรมน ำ้ให้เปียกโดยทัว่ ใช้กำวซเีมนต์ในกำรยดึกระเบือ้ง ด้วยกำรโบก 
              ให้ทัว่พืน้หรือผนงั แล้วจึงปหูรือบกุระเบือ้ง ให้ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติกำวซีเมนต์ โดยได้ 
              รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อน 
     3.2.4 ติดตัง้และกดแผน่กระเบือ้งตำมแนวทีว่ำงไว้ให้แนน่ไมเ่ป็นโพรง ภำยในเวลำที่ก ำหนดของกำว 
             ซีเมนต์ที่ใช้ ในกรณีที่เป็นโพรง หรือไมแ่นน่ หรือไมแ่ข็งแรง จะต้องรือ้ออกและท ำกำรตดิตัง้ใหม ่
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     3.2.5 ไมอ่นญุำตให้บกุระเบือ้งทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 
     3.2.6 หลงัจำกปหูรือบกุระเบือ้งแล้วเสร็จ ทิง้ให้กระเบือ้งไมถ่กูกระทบกระเทือนเป็นเวลำอยำ่งน้อย 48 
             ชัว่โมง แล้วจึงยำแนวรอยตอ่ด้วยวสัดยุำแนว โดยใช้สทีี่ใกล้เคียงหรือออ่นกวำ่สกีระเบือ้ง   หรือ 
             ตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
     3.2.7 เช็ดวสัดยุำแนวสว่นเกินออกจำกกระเบือ้งด้วยฟองน ำ้ชบุน ำ้หมำดๆ ก่อนที่วสัดยุำแนวจะแห้ง ให้ 
             ร่องและผิวของกระเบือ้งสะอำด ปลอ่ยทิง้ไว้ประมำณ 2 ชัว่โมง  จึงท ำควำมสะอำดด้วยผ้ำสะอำด 
             ชบุน ำ้หมำดๆ ทิง้ให้วสัดยุำแนวแห้งสนิท 
 
4. การบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 
    4.1 งำนกระเบือ้งทัง้หมดที่เสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ดิ่ง ได้สทีี่เรียบสม ำ่เสมอทัว่ทัง้บริเวณ ควำม 
          ไมเ่รียบร้อยใดๆ ทีเ่กิดขึน้ ผู้ รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรแก้ไข โดยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ รับจ้ำง 
    4.2 หลงัจำกวสัดยุำแนวแห้งดแีล้วประมำณ 24 ชัว่โมง ให้ท ำควำมสะอำดอกีครัง้ด้วยน ำ้ และเช็ดให้แห้ง 
         ด้วยผ้ำสะอำด แล้วเคลอืบผิวด้วย Wax อยำ่งน้อย 1 ครัง้ 
   4.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องปอ้งกนัไมใ่ห้งำนกระเบือ้ง สกปรกหรือเสยีหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
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งานฝ้าระแนงไม้ 
Linear Wood Ceiling 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
         คณุภำพท่ีดี ในกำรติดตัง้งำนฝำ้ระแนงไม้ ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
    1.2 ไม้ที่น ำมำใช้ ต้องเป็นไม้ทีไ่ด้มำตรฐำนตำมที่ระบไุว้ในหมวดงำนไม้ส ำหรับงำนสถำปัตยกรรมทกุ 
          ประกำร ปรำศจำกรอยแตกร้ำว, คดงอ หรือต ำหนิใด 
    1.3 ในกรณีที่จ ำเป็นต้องเตรียมช่องส ำหรับเปิดฝำ้ระแนงไม้ ส ำหรับซอ่มแซมงำนระบบตำ่งๆ ของอำคำร 
         หรือซอ่มแซมหลงัคำในภำยหลงั ผู้ รับจ้ำงจะต้องติดตัง้ให้แข็งแรงและเรียบร้อยตำมที่ก ำหนดในแบบ 
         หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
    1.4 ระดบัควำมสงูของฝำ้เพดำน ให้ถือตำมระบใุนแบบ แตอ่ำจเปลีย่นแปลงได้เลก็น้อยตำมควำมเห็นชอบ 
         ของผู้ควบคมุงำน 
    1.5 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งไม้และโครงเคร่ำที่ใช้ในกำรตดิตัง้ฝำ้ระแนงไม้ พร้อมอปุกรณ์ตำ่งๆ ให้ผู้ 
          ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรสัง่ซือ้ 
    1.6 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรตดิตัง้ ดงันี ้
         1.6.1 แบบแปลนฝำ้ระแนงไม้ แสดงแนวโครงเคร่ำและแนวฝำ้ระแนงไม้ตำมระบใุนแบบ หรือตำมวตัถ ุ
                 ประสงค์ของผู้ออกแบบ 
         1.6.2 แบบขยำยกำรติดตัง้บริเวณขอบ มมุ รอยตอ่ กำรชนผนงั กำรชนชำยคำ และชนโครงสร้ำงของ 
                 อำคำร 
        1.6.3 แบบรำยละเอียดกำรยดึ ห้อย แขวน กบัโครงสร้ำงอำคำร หรือโครงหลงัคำ หรือผนงัอำคำร 
        1.6.4 แบบขยำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น เช่น กำรติดตัง้ดวงโคม ทอ่ระบำยน ำ้ฝน คิว้หรือบวัฝำ้ 
                ระแนงไม้, ช่องซอ่มบ ำรุง เป็นต้น 
 
2. วัสดุ 
    2.1 ฝำ้ระแนงไม้ ให้ใช้ไม้แดง ขนำด 25x100 มิลลเิมตร (1x4 นิว้) หรือตำมระบใุนแบบ ตเีว้นร่อง 4 
         มิลลเิมตร ไสเรียบทัง้ 4 ด้ำน ลบมมุเลก็น้อย ทำสย้ีอมเนือ้ไม้และรักษำเนือ้ไม้ชนิดภำยนอก หรือตำม 
        ตวัอยำ่งที่ได้รับอนมุตัิ 
   2.2 ฝำ้ระแนงไม้เทียม  หรือไม้สงัเครำะห์  หรือไม้ประดิษฐ์     ให้ใช้ขนำดตำมที่ระบใุนแบบตีเว้นร่อง 
        ตำมที่ระบใุนแบบ หำกไมร่ะบใุห้เว้นร่อง 4 มิลลเิมตร ให้ใช้ของ SCG , SHERA , CONWOOD     
        หรือเทียบเทำ่ ทำสอีะครีลคิ 
  2.3 มุ้งลวดกนัแมลง ให้ใช้มุ้งลวดไนลอนสดี ำ ติดตัง้บนโครงเคร่ำฝำ้เพดำนก่อนติดตัง้ระแนงไม้เพื่อกนัแมลง 
  2.4 โครงเคร่ำฝำ้ระแนงไม้ ให้ใช้โครงเคร่ำไม้ยำงอดัน ำ้ยำ ขนำด 37.5x75 มิลลเิมตร (1-1/2x3 นิว้)    ระยะ 
        0.60x0.60 เมตร       ยดึกบัโครงสร้ำงของอำคำร หรือโครงหลงัคำด้วยไม้ยำงอดัน ำ้ยำขนำด  37.5x75 
         มิลลเิมตร (1-1/2x3 นิว้) ทกุระยะ 1.20x1.20 เมตร ผู้ รับจ้ำงอำจเสนอโครงเคร่ำเหลก็อำบสงักะสแีทน 
         ได้โดยใช้โครงเคร่ำพร้อมอปุกรณ์แขวนของฝำ้เพดำนยิบซัม่บอร์ดฉำบเรียบ โดยต้องเสริมโครงเหลก็เพิม่ 



บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั หน้ำ 125 
 

         เติมส ำหรับกำรยดึอปุกรณ์แขวน ตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคมุงำน เพื่อควำมมัน่คงแขง็แรงของฝำ้ 
         ระแนงไม้ 
    2.5 คิว้หรือบวัฝำ้ระแนงไม้ ให้ใช้ไม้ชนดิและขนำดเดยีวกนักบัระแนงไม้ ลบมมุเลก็น้อย ปิดทบัแนวที่ฝำ้ 
         ระแนงไม้ชนผนงัและชำยคำหรือโครงสร้ำงของอำคำรตลอดแนว ตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตั ิ
 
3. การติดตัง้ 
    3.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องตดิตัง้โครงเคร่ำไม้และฝำ้ระแนงไม้ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีระบไุว้ในหมวดงำนไม้ 
         ส ำหรับงำนสถำปัตยกรรมทกุประกำร 
    3.2 เมื่อติดตัง้โครงเคร่ำไม้ระยะ 0.60x0.60 เมตร ได้ระดบัและแข็งแรงแล้ว ให้ท ำกำรตดิตัง้มุ้งลวดไนลอน 
         แล้วตีระแนงไม้ทบัเว้นร่อง 4 มิลลเิมตร หำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ติดตัง้ระแนงไม้ด้วยตะปซูอ่นหวั โดยม ี
         แนวเว้นร่องตัง้ฉำกกบัตวัอำคำร ตรงมมุชำยคำให้ปลำยชนกนั 45 องศำ 
    3.3 ติดตัง้บวัฝำ้ระแนงไม้ปิดทบัแนวที่ฝำ้ระแนงไม้ชนกบัผนงัและชำยคำ หรือโครงสร้ำงของอำคำรตลอด 
         แนวให้เรียบร้อยสวยงำม 
   3.4 อดุหวัตะปดู้วยวสัดยุำแนวชนิดทำสทีบัได้ ตำมระบใุนหมวดงำนไม้ส ำหรับงำนสถำปัตยกรรม ขดัแตง่ 
        ระแนงไม้และบวัฝำ้ระแนงไม้ให้เรียบและสวยงำมด้วยกระดำษทรำย แล้วจงึท ำกำรทำสตีอ่ไป 
 
4. การบ ารุงรักษา 
    งำนฝำ้ระแนงไม้ที่ติดตัง้เสร็จแล้ว จะต้องมัน่คงแข็งแรง ได้แนวระดบัและแนวฉำกที่สวยงำม หำกไมร่ะบ ุ
    ในแบบให้ทำสฝีำ้ระแนงไม้และบวัฝำ้ระแนงไม้ด้วยสย้ีอมและรักษำเนือ้ไม้ชนดิภำยนอก โดยใช้โทนของ 
    สเีนือ้ไม้ตำมธรรมชำติเป็นหลกั หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ส ำหรับฝำ้ระแนงไม้เทยีมให้ทำด้วย 
    สปีระเภทอะครีลคิ ตำมระบใุนหมวดงำนทำสี    ผู้ รับจ้ำงจะต้องปอ้งกนัไมใ่ห้งำนฝำ้ระแนงไม้สกปรกหรือ 
    เสยีหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
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งานพืน้ปหูิน 
Stone Flooring 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดแุละอปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
          คณุภำพท่ีดี ในกำรติดตัง้งำนพืน้ปหูินและผนงับหุิน ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมมี 
          วสัดปุอ้งกนัควำมเสยีหำย 
    1.2 วสัดทุี่น ำมำใช้ต้องเป็นวสัดใุหมท่ี่ได้มำตรฐำนของผู้ผลติและคดัพิเศษ ปรำศจำกรอยร้ำวหรือต ำหนิใดๆ 
          ไมบ่ิดงอ ขนำดเทำ่กนัทกุแผน่ 
    1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรวดัและตรวจสอบสถำนท่ีจริงบริเวณที่จะติดตัง้แผน่หินก่อน เพื่อควำมถกูต้องของ 
          ขนำดและระยะตำมควำมเป็นจริง 
    1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ค ำนวณ ออกแบบ กำรใช้ขอยดึตำ่งๆ ควำมหนำแผน่หินท่ีใช้ ต ำแหนง่และจ ำนวน 
          ขอยดึส ำหรับยดึตดิแผน่หิน กำรบำกแผน่ เจำะรูแผน่ และอืน่ๆ  ที่จ ำเป็น   พร้อมกำรตรวจสอบผนงัของ 
          อำคำรให้แข็งแรงพอส ำหรับกำรติดตัง้ผนงัหินให้มัน่คงแขง็แรงและปลอดภยั 
    1.5 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งหินตำมชนิด ส ีและลำยที่ก ำหนด ขนำดเทำ่กบัวสัดทุี่จะใช้จริงไมน้่อยกวำ่ 
          2 ตวัอยำ่ง ให้ผู้ควบคมุงำน และ/หรือ ผู้ออกแบบอนมุตัิก่อนกำรสัง่ซือ้     ตวัอยำ่งดงักลำ่วให้รวมถงึตวั 
          อยำ่งกำรติดตัง้และอปุกรณ์ประกอบที่จ ำเป็น เช่น ขอยดึแผน่หินบผุนงั ขอบคิว้ กำรเข้ำมมุ กำรบำก 
          เป็นต้น 
    1.6 ผู้ รับจ้ำงต้องจดัท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรตดิตัง้ ดงันี ้
          1.6.1 แบบแปลน, รูปด้ำน, รูปตดั ของงำนพืน้ปหูินหรืองำนผนงับหุิน ลำยหรือรอยตอ่ของแผน่หินและ 
                   เศษของแผน่หินทกุสว่น ระบสุขีองหินแตล่ะสแีตล่ะชนิดให้ชดัเจน 
          1.6.2 แบบขยำยกำรติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยตอ่ Flashing แนวบรรจบของวสัดใุกล้เคียง, ต ำแหนง่ 
                   และกำรยดึอปุกรณ์ประกอบในกำรติดตัง้ 
          1.6.3 แบบขยำยอื่นที่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น เช่น ต ำแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์งำนระบบทีเ่ก่ียวข้อง ช่องซอ่ม 
                   บ ำรุง กำรระบำยน ำ้ เป็นต้น 
    1.7 ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำระบบกนัซมึพืน้หรือผนงัที่ระบใุห้ท ำระบบกนัซมึ ก่อนกำรเทพืน้ปนูทรำยปรับระดบั 
          หรือฉำบปนูรองพืน้ผนงั แล้วจึงท ำกำรติดตัง้หิน เช่น ระบบกนัซมึพืน้ชัน้ลำ่งที่ตดิกบัพืน้ดิน เป็นต้น 
    1.8 ผนงับหุินภำยใน, พืน้ปหูินภำยในและภำยนอกทกุระยะไมเ่กิน 4.00x4.00 เมตร จะต้องเว้นร่องอยำ่ง 
          น้อย 3 มิลลเิมตร แล้วยำแนวด้วยซิลโิคน เพื่อกำรขยำยตวัของแผน่หิน 
    1.9 ผนงับหุินภำยนอกทกุแผน่ หรือทกุระยะไมเ่กิน 1.00x1.00 เมตร จะต้องเว้นร่องอยำ่งน้อย 3 มิลลเิมตร 
          แล้วยำแนวด้วยซิลโิคน เพือ่กำรขยำยตวัของแผน่หิน 
    1.10 ผนงับหุินทัง้ภำยนอกและภำยในท่ีสงูเกินกวำ่ 2.50 เมตร จะต้องเป็นผนงัที่แขง็แรงพอทีจ่ะรับน ำ้หนกั 
            และจะต้องติดตัง้แผน่หินด้วยวิธีใช้ขอยดึแสตนเลส หรือเทียบเทำ่ 
    1.11 ในกรณีที่มีบวัเชิงผนงั ขอบเคำน์เตอร์ ขอบบนัไดหรือจมกูบนัไดที่เป็นหินแกรนิตหรือหินออ่น ให้ท ำมมุ 
            มนและขดัผิวมนัท่ีมมุบน ควำมหนำหรือสนัของแผน่ท่ีมองเห็น เมื่อตดิตัง้เสร็จแล้วจะต้องได้รับกำรขดั 
            ผิวมนัเช่นเดยีวกบัผิวหน้ำแผน่หิน 
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    1.12 หำกไมม่ีระบใุนแบบ กำรใช้แผน่หินปบูนัไดจะต้องเป็นแผน่เดียวตลอดไร้รอยตอ่และได้รับกำรขดัมมุมน, 
            บำกร่อง, หรือตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตั ิ
 
2. วัสดุ 
    2.1 หินแกรนิตขนำด 100x100x20 มิลลเิมตร ส ำหรับปพูืน้ภำยนอก ให้ใช้หินในประเทศเป่ำไฟ กนัลืน่ 
    2.2 หินแกรนิตสดี ำขนำด 300x600x20 มิลลเิมตร ส ำหรับปพูืน้ และขนำด 300x600x18 มิลลเิมตร ส ำหรับ 
          บผุนงั ให้ใช้หินด ำจีน หรือเทียบเทำ่ 
    2.3 หินทรำยธรรมชำติขนำด 300x600x25 มิลลเิมตร ส ำหรับปพูืน้ ให้ใช้ชนิดผิวหน้ำเรียบจำก สระบรีุ หรือ 
          ตำก หรือเทียบเทำ่ เลอืกสไีด้ 
    2.4 หินสงัเครำะห์หรือหินเทียมให้ใช้ตำมขนำดตำมที่ระบใุนแบบ  
    2.5 ปนูทรำยเทพืน้ปรับระดบั ให้ใช้ปนูเทปรับระดบัส ำเร็จรูปของ ตรำเสอื , ตรำนกอินทรีย์ , ตรำจระเข้  
          หรือเทียบเทำ่ 
    2.6 วสัดตุิดตัง้หิน ให้ใช้กำวซีเมนต์ชนิดยืดหยุน่ตวัได้ดี ของ weber , ตรำจระเข้ , ตรำเสอื  หรือเทียบเทำ่ 
    2.7 วสัดนุ ำ้ยำเคลอืบใสปอ้งกนัควำมชืน้และกนัซมึ ให้ใช้ของ TOA , Beger , SCG ,  Weber  , ตรำจระเข้  
         3 M  หรือเทียบเทำ่ 
    2.8 วสัดยุำแนวรอยตอ่ทัว่ไป ให้ใช้ชนดิปอ้งกนัรำด ำขอ Weber  , TOA , ตรำจระเข้ ,   3 M ,LANKO  หรือ 
          เทียบเทำ่ 
    2.9 วสัดยุำแนวร่องเพื่อกำรขยำยตวัของหิน ให้ใช้ซิลโิคนชนดิปอ้งกนัครำบน ำ้มนัของ   GE ,  Dow corning 
          Sika  ,Sista   หรือเทียบเทำ่ 
    2.10 Wax เคลอืบผิวหิน ให้ใช้ของ TOA , beger , COTTO หรือเทียบเทำ่ 
    2.11 วสัดอุื่นๆ ตำมระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำน และตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 
3. การติดตัง้ 
    3.1 กำรเตรียมผิว 
          3.1.1 ท ำควำมสะอำดพืน้ผิวที่จะปหูินหรือบหุินให้ปรำศจำกฝุ่ นผง ครำบไขมนั เศษปนู หรือสิง่สกปรก 
                   อื่นใด แล้วล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยน ำ้ 
          3.1.2 เทปนูทรำยปรับระดบัส ำหรับพืน้ หรือฉำบปนูรองพืน้ส ำหรับผนงั ให้ได้ระดบัและควำมเอียงลำด 
                   ตำมต้องกำร ได้ดิง่ ได้ฉำก ได้แนว เพื่อให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัที่เรียบและแขง็แรงกอ่นกำรปหูรือ 
                   บหุิน 
          3.1.3 หลงัจำกเทพืน้ปนูทรำยปรับระดบัหรือฉำบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ท ำกำรบม่ตลอด 3 
                   วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจึงเร่ิมด ำเนินกำรปหูินหรือบหุินได้ 
          3.1.4 กำรเตรียมแผน่หิน จะต้องจดัเรียงแผน่หินที่จะใช้ในบริเวณใกล้เคยีงๆ เพื่อเฉลีย่สแีละลำยของ 
                   หินให้สม ่ำเสมอกนัทัว่ทัง้พืน้ท่ีที่จะปหูรือบหุิน ให้ผู้ควบคมุงำน และ/หรือ ผู้ออกแบบพิจำรณำ 
                   อนมุตัิต ำแหนง่กำรวำงแผน่หินแตล่ะแผน่ และคดัเลอืกหินแตล่ะแผน่ก่อนกำรติดตัง้ 
          3.1.5 ก่อนด ำเนินกำรปหูินหรือบหุิน จะต้องทำน ำ้ยำเคลอืบใสปอ้งกนัควำมชืน้ท่ีด้ำนหลงัและด้ำนข้ำง 
                   ของแผน่หิน รวม 5 ด้ำน โดยยกเว้นด้ำนหน้ำของแผน่หิน ส ำหรับหน้ำหินที่ท ำผิวขดัมนั   และทำ 
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                   ทัง้ 6 ด้ำน โดยทำทีด้่ำนหน้ำของแผน่หินด้วย ส ำหรับหน้ำหินที่ท ำ ผิวด้ำน พน่ทรำย เป่ำไฟ สกดั 
                   หยำบ หรือผิวอื่นใดนอกเหนือจำกผิวขดัมนั โดยทำอยำ่งน้อยด้ำนละ 2 เที่ยว    และทิง้ไว้ให้แห้ง 
                   ก่อนน ำไปติดตัง้ 
    3.2 กำรปหูินหรือบหุิน 
          3.2.1 ท ำกำรวำงแนวของแผน่หิน ก ำหนดจ ำนวนและเศษแผน่ตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตัิ แนว 
                   หินทัว่ไปให้ชิดกนัให้มำกที่สดุ หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
          3.2.2 เศษของแผน่หินจะต้องเหลอืเทำ่กนัทัง้สองด้ำน แนวรอยตอ่หินของพืน้กบัผนงัจะต้องตรงกนั หรือ 
                   ตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตัิ กำรเข้ำมมุหินหำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศำ 
                   ประกบเข้ำมมุ ให้เหน็ควำมหนำของแผน่หินท่ีประกบกนัทัง้ 2 แผน่ ด้ำนละประมำณ 5 มิลลเิมตร 
          3.2.3 กำรตดัแตง่หินในแนวตรง แนวโค้ง ต้องตดัด้วยเคร่ืองมือมำตรฐำนและคมเป็นพิเศษ กำรเจำะหิน 
                   เพื่อใสอ่ปุกรณ์ตำ่ง ๆ รอยเจำะต้องมีขนำดตำมต้องกำร หินแกรนิตที่ตดัต้องไมบ่ิดเบีย้ว แตกบิ่น 
                   และต้องตกแตง่ขอบให้เรียบร้อยก่อนน ำไปติดตัง้ 
          3.2.4 ท ำควำมสะอำดพืน้ผิว แล้วพรมน ำ้ให้เปียกโดยทัว่ ใช้เกรียงฉำบกำวซีเมนต์ทีใ่ช้ส ำหรับยดึติด 
                   แผน่หิน ด้วยกำรโบกให้ทัว่พืน้ท่ีทีจ่ะปหูินหรือบหุิน แล้วขดูให้เป็นรอยทำง ให้ปฏิบตัิตำมค ำแนะ 
                   น ำของผู้ผลติกำวซีเมนต์ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคมุงำนก่อน 
          3.2.5 ติดตัง้และกดแผน่หินตำมแนวที่วำงให้แนน่ไมเ่ป็นโพรงภำยในเวลำที่ก ำหนดของกำวซีเมนต์ที่ใช้ 
                   ในกรณีที่เป็นโพรง หรือไมแ่นน่ หรือไมแ่ข็งแรง จะต้องรือ้ออกและท ำกำรตดิตัง้ใหม ่
          3.2.6 หลงัจำกปหูินหรือบหุินแล้วเสร็จ ทิง้ให้หินไมถ่กูกระทบกระเทือนเป็นเวลำอยำ่งน้อย 48 ชัว่โมง 
                   แล้วจึงยำแนวรอยตอ่ด้วยวสัดยุำแนว โดยใช้สทีีใ่กล้เคียงหรือออ่นกวำ่สหีิน หรือตำมวตัถ ุ
                   ประสงค์ของผู้ออกแบบ 
          3.2.7 เช็ดวสัดยุำแนวสว่นเกินออกจำกแผน่หินด้วยฟองน ำ้ชบุน ำ้หมำดๆ ก่อนทีว่สัดยุำแนวจะแห้ง ให้ 
                   ร่องและผิวของหินสะอำด ปลอ่ยทิง้ไว้ประมำณ 2 ชัว่โมง จึงท ำควำมสะอำดด้วยผ้ำสะอำดชบุน ำ้ 
                   หมำดๆ ทิง้ให้วสัดยุำแนวแห้งสนิท 
    3.3 กำรบหุินด้วยขอยดึ 
          ให้ปฏิบตัิตำมวิธีกำร ขัน้ตอน และ Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตั ิ
 
4. การท าความสะอาด 
    4.1 งำนพืน้ปหูินหรือผนงับหุินที่เสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ดิ่ง ได้สทีี่เรียบสม ่ำเสมอทัว่ทัง้บริเวณ 
          และสวยงำม ไมม่ีรอยขดูขีดหรือต ำหนิใดๆ 
    4.2 หลงัจำกวสัดยุำแนวแห้งดแีล้วประมำณ 24 ชัว่โมง ให้ท ำควำมสะอำดอกีครัง้ด้วยน ำ้ และเช็ดให้แห้ง 
          ด้วยผ้ำสะอำด แล้วเคลอืบผิวด้วย Wax อยำ่งน้อย 1 ครัง้ 
    4.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องปอ้งกนัไมใ่ห้งำนพืน้ปหูินและงำนผนงับหุิน สกปรกหรือเสยีหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
 
5. กำรปอ้งกนัแผน่หิน 
    5.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องเก็บกองโดยไมใ่ห้มีน ำ้หนกักดทบัลงบนแผน่หิน โดยกำรวำงแผน่หินเรียงกนัตำมแนวตัง้ 
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          มีกระสอบหรือหมอนไม้รองรับ และที่เก็บกองจะต้องไมม่คีวำมชืน้ 
    5.2 พืน้ท่ีปหูินแล้วเสร็จ ห้ำมมกีำรเดินผำ่นหรือบรรทกุน ำ้หนกั หำกจ ำเป็นจะต้องมีกำรสญัจร จะต้องมกีำร 
          ปอ้งกนัผิวหินมิให้เป็นรอยหรือเสยีหำย ในกรณีที่ผิวหน้ำหินเกิดริว้รอยขดูขดีปรำกฏให้เห็น หรือแผน่หิน 
          ไมเ่รียบ ไมส่ม ่ำเสมอ ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรแก้ไขตำมกรรมวิธีกำรขดัผิวมนัของแผน่หิน หรือเปลีย่นให้ 
          ใหม ่และให้ได้สขีองแผน่หินที่สม ่ำเสมอกนัทัว่ทัง้บริเวณ โดยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ รับจ้ำง 
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งานพืน้ ไม้ 
Wood Flooring 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
          คณุภำพท่ีดี ในกำรติดตัง้งำนพืน้ไม้ ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมมีวสัดปุอ้งกนั 
          ควำมเสยีหำย 
    1.2 ไม้ที่น ำมำใช้งำน ต้องเป็นไม้ที่ได้มำตรฐำนตำมที่ระบไุว้ในหมวดงำนไม้ส ำหรับงำนสถำปัตยกรรมทกุ 
          ประกำร ปรำศจำกรอยแตกร้ำว, คดงอ หรือต ำหนิใดๆ 
    1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรวดัและตรวจสอบสถำนท่ีจริงบริเวณที่จะติดตัง้พืน้ไม้ก่อน เพือ่ควำมถกูต้องของ 
          ขนำดและระยะตำมควำมเป็นจริง 
    1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งไม้ทีจ่ะใช้ทัง้หมด ซึง่แสดงให้เห็นลวดลำยและผิวสขีองไม้ รวมทัง้อปุกรณ์ 
          ที่เก่ียวข้อง ให้ผู้ควบคมุงำน และ/หรือ ผู้ออกแบบพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรสัง่ซือ้ 
    1.5 ผู้ รับจ้ำงต้องจดัท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรตดิตัง้ ดงันี ้
         1.5.1 แบบแปลน, รูปด้ำน, รูปตดั ของกำรปไูม้, ลวดลำยกำรปไูม้, แนวรอยตอ่ และเศษของแผน่ไม้ทกุ 
                  สว่น ระบขุนำดและชนิดของไม้ให้ชดัเจน 
         1.5.2 แบบขยำยกำรติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยตอ่ แนวบรรจบของวสัดใุกล้เคียง, ต ำแหนง่และระยะ 
                  ของกำรยดึตะปหูรืออปุกรณ์ประกอบในกำรติดตัง้ 
         1.5.3 แบบขยำยอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น เช่น ต ำแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์งำนระบบทีเ่ก่ียวข้อง ช่องซอ่ม 
                  บ ำรุง กำรระบำยน ำ้ เป็นต้น 
   1.6 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำระบบกนัซมึพืน้ท่ีระบใุห้ท ำระบบกนัซมึก่อนกำรเทพืน้ปนูทรำยปรับระดบั แล้วจึง 
         ท ำกำรติดตัง้งำนพืน้ไม้ เชน่ พืน้ชัน้ลำ่งที่ติดกบัพืน้ดิน เป็นต้น 
   1.7 ผู้ รับจ้ำงจะต้องเตรียมกำรระบำยน ำ้ใต้พืน้ไม้ก่อนกำรติดตัง้งำนพืน้ไม้ภำยนอก เช่น เทพืน้ปนูทรำยปรับ 
         ระดบัขดัมนัและเอียงลำดเพื่อกำรระบำยน ำ้ได้ดี (ส ำหรับกำรติดตัง้พืน้ไม้บนพืน้ ค.ส.ล.) วำงระบบ 
         ระบำยน ำ้ใต้พืน้ไม้เว้นร่อง (ส ำหรับกำรติดตัง้พืน้ไม้บนคำน ค.ส.ล.) เป็นต้น 
2. วัสดุ 
    2.1 พืน้ไม้สกัเข้ำลิน้ ให้ใช้ไม้สกัทองคดัพเิศษ ขนำด 25x150x1800 มิลลเิมตร (1x6 นิว้) ไสเรียบ 2 ด้ำน 
          เคลอืบสโีพลยีริูเทนชนิดภำยนอก พร้อมพกุไม้แดงขนำด 25x50 มิลลเิมตร (1x2 นิว้) ทกุระยะ 450 
          มิลลเิมตร ฝังในปนูทรำยปรับระดบัขดัมนั 
    2.2 พืน้ไม้ปำร์เก้ ให้ใช้ปำร์เก้ลิน้ร่องไม้มะคำ่คดัพเิศษขนำด 37.5x300x19 มิลลเิมตร (3x12 นิว้) เคลอืบส ี
          โพลยีริูเทนชนิดภำยนอก 
    2.3 พืน้ไม้ส ำเร็จรูปหรือพืน้ไม้ลำมิเนต ให้ใช้ขนำดไมเ่ลก็กวำ่ 8x190x1200 มิลลเิมตร ของ SCG ,  SHERA 
          CONWOOD หรือเทียบเทำ่  
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    2.4 พืน้ไม้แดง ให้ใช้ไม้แดงคดัพิเศษขนำด 37.5x150x2000 มลิลเิมตร (1-1/2x6 นิว้) ไสเรียบ 4 ด้ำน ลบมมุ 
          2 ด้ำนบนเลก็น้อย ตเีว้นร่อง 3 มิลลเิมตร   เคลอืบสย้ีอมและรักษำเนือ้ไม้ชนิดภำยนอก     ติดตัง้บนตง 
          ไม้แดงขนำด 50x150 มิลลเิมตร (2x6 นิว้) ทกุระยะ 500 มลิลเิมตร 
    2.5 บวัเชิงผนงั หำกมิได้ระบใุนแบบ ให้ใช้ชนิดเดียวกนักบัพืน้ไม้ขนำด 25x100x2000 มิลลเิมตร (1x4 นิว้) 
    2.6 ปนูทรำยปรับระดบัพืน้ ให้ใช้ปนูเทปรับระดบัส ำเร็จรูปของ ตรำนกอินทรีย์ , จระเข้ , ตรำเสอื หรือเทียบเทำ่ 
 
3. การติดตัง้ 
    3.1 กำรเตรียมผิว 
         3.1.1 ท ำควำมสะอำดพืน้ผิว ค.ส.ล. ที่จะปพูืน้ไม้ให้ปรำศจำกฝุ่ นผง ครำบไขมนั เศษปนูทรำย หรือสิง่ 
                 สกปรกอื่นใด แล้วล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยน ำ้ 
         3.1.2 ส ำหรับพืน้ไม้สกัเข้ำลิน้ ให้ก ำหนดแนวพืน้ไม้ตำมแบบ แล้วจึงตดิตัง้พกุไม้แดงขนำด   25x50 
                 มิลลเิมตร (1x2 นิว้) (วำงนอน) ทกุระยะ 450 มิลลเิมตร ด้วยตะปเูกลยีวฝังพกุทกุระยะ   400 
                 มิลลเิมตร ปรับระดบัของพกุไม้ให้ได้ระดบัท่ีต้องกำรด้วยปนูทรำย โดยลดระดบัเผื่อควำมหนำ 
                 ของพืน้ไม้สกั 1 นิว้   ส ำหรับพืน้ไม้แดง ให้ก ำหนดแนวพืน้ไม้ตำมแบบ แล้วจึงติดตัง้ตงไม้แดง 
                 ขนำด 50x150 มิลลเิมตร   (2x6 นิว้) ทกุระยะ 500 มลิลเิมตร กบัคำน ค.ส.ล. หรือโครงสร้ำง 
                 ของอำคำรตำม Shop Drawing   ที่ได้รับอนมุตัิ ให้ได้ระดบัท่ีต้องกำร โดยลดระดบัเผ่ือควำม 
                 หนำของพืน้ไม้แดง 1-1/2 นิว้ 
         3.1.3 เทปนูทรำยปรับระดบัให้ได้ระดบัเสมอกบัหน้ำพกุไม้ และปำดผิวให้เรียบสนิท ไมม่ีคลืน่ และขดั 
                 มนัผิวหน้ำของปนูทรำยปรับระดบั 
         3.1.4 หลงัจำกเทปนูทรำยปรับระดบัขดัมนัเรียบแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ท ำกำรบม่ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง 
                 สนิท และปรำศจำกควำมชืน้ไมน้่อยกวำ่ 15 วนั แล้วจงึเร่ิมปพูืน้ไม้ 
         3.1.5 ตรวจสอบควำมชืน้ของพืน้ โดยใช้เคร่ืองมือวดัควำมชืน้ หรือตรวจสอบโดยใช้พลำสติกแผน่บำงๆ 
                 ชนิดใสคลมุบนพืน้ท่ีที่จะปพูืน้ไม้ และติดเทปที่ขอบของพลำสติกกบัพืน้ขดัมนั โดยไมใ่ห้อำกำศ 
                 ร่ัวเข้ำออกได้ แล้วปลอ่ยทิง้ไว้ไมน้่อยกวำ่ 3 วนั ถ้ำปรำกฏวำ่มีหยดน ำ้เกำะอยูท่ีใ่ต้แผน่พลำสติก 
                 แสดงวำ่พืน้ยงัมีควำมชืน้ ให้รอจนพืน้แห้งสนิทก่อนจงึจะปพูืน้ไม้ 
         3.1.6 ก่อนด ำเนินกำรปไูม้ ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัเรียงแผน่ไม้ทีจ่ะปใูนบริเวณใกล้เคยีง เพื่อเฉลีย่สแีละลำย 
                 ของไม้ให้สม ่ำเสมอกนัทัว่ทัง้พืน้ท่ีที่จะปไูม้ ให้ผู้ควบคมุงำน และ/หรือ ผู้ออกแบบพิจำรณำอนมุตั ิ
                  ต ำแหนง่กำรวำงแผน่ไม้ และคดัเลอืกไม้ก่อนกำรปไูม้ 
    3.2 กำรปไูม้ 
          3.2.1 ท ำกำรวำงแนวปไูม้ หำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ปแูบบสลบัแนวรอยตอ่คร่ึงควำมยำวของแผน่ไม้ (ลำย 
                   อิฐ) เศษของแผน่ไม้จะต้องเหลอืให้เทำ่ๆ กนัทัง้สองด้ำนของพืน้ หรือตำม Shop Drawing   ที่ได้ 
                   รับอนมุตัิ 
          3.2.2 พืน้ไม้สกัเข้ำลิน้ ให้ใช้วธีิวำงพกุไม้ทกุระยะ 450 มิลลเิมตร ปรับให้ได้ระดบั เทปนูทรำยปรับระดบั 
                   ท ำผิวขดัมนัเสมอผิวพกุไม้ ทิง้ไว้ให้พืน้ขดัมนัแห้งสนทิ แล้วจึงด ำเนินกำรปพูืน้ไม้สกัเข้ำลิน้ยดึตดิ 
                   กบัพกุไม้ด้วยตะป ูโดยซอ่นหวัตะปไูว้ที่รำงลิน้ แนวระหวำ่งแผน่ทกุแผน่จะต้องอดัให้สนิทด้วยแม่ 
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                   แรงอดัพืน้ รอยตอ่ของแผน่ไม้จะต้องสลบักนั และมพีกุรองรับทกุแนวรอยตอ่   บริเวณพืน้ไม้ที่ชน 
                   ผนงัให้เว้นร่องไว้ประมำณ 8 มิลลเิมตร 
          3.2.3 พืน้ไม้ปำร์เก้ ให้ใช้วธีิเทปนูทรำยปรับระดบัท ำผิวขดัมนั ทิง้ไว้ให้แห้งสนิท แล้วจึงด ำเนินกำรปพูืน้ 
                  ไม้ปำร์เก้ด้วยกำวโพลยีรีูเทน แนวหรือลำยของพืน้ไม้ปำร์เก้ จะต้องปตูำม Shop Drawing ที่ได้ 
                  รับอนมุตัิ ทัง้นีก้ำรปจูะต้องชิดสนิทกนัและได้ฉำก รอยตอ่ของไม้จะต้องเรียบสนิท 
          3.2.4 พืน้ไม้ส ำเร็จรูปหรือพืน้ไม้ลำมิเนต ให้ใช้วิธีเทปนูทรำยปรับระดบัท ำผิวขดัมนั     แล้วปดู้วยไม้อดั 
                  ยำงหนำ 10 มิลลเิมตรชนิดใช้ภำยนอก แผน่ไม้อดัทีป่แูตล่ะแผน่ให้เว้นระหวำ่งแผน่หำ่งประมำณ 
                  5 มิลลเิมตร  โดยยดึแผน่ไม้อดักบัพืน้ขดัมนัด้วยตะปเูกลยีวฝังพกุทกุระยะ   400x400  มิลลเิมตร  
                  ปรับระดบัให้เรียบ แล้วจึงปพูืน้ไม้ส ำเร็จรูปด้วยกำวโพลยีรีูเทน หรือปดู้วยระบบลิน้ลอ็ค   ตำมค ำ 
                  แนะน ำของผู้ผลติ โดยได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ควบคมุงำนก่อน 
         3.2.5 พืน้ไม้ปเูว้นร่อง ให้ใช้วิธีวำงตงไม้ทกุระยะ 500 มิลลเิมตร ยดึตดิกบัคำน ค.ส.ล. หรือโครงสร้ำง 
                 ของอำคำรตำมแบบ หรือยดึลอยเหนือพืน้ ค.ส.ล. ที่เทปนูทรำยปรับระดบัผิวขดัมนั และเอียงลำด 
                 ไปยงัจดุระบำยน ำ้ โดยให้ระดบัท้องตงลอยเหนือพืน้ขดัมนัประมำณ 30 มิลลเิมตร    ยดึด้วยฉำก 
                 และน็อตแสตนเลส หรือตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตัิ จึงด ำเนินกำรปพูืน้ไม้ โดยยดึกบัตง 
                 ไม้ด้วยตะปแูสตนเลสฝังซอ่นหวัด้วยลิม่ไม้ 
         3.2.6 กำรติดตัง้บวัไม้เชิงผนงั ให้ท ำกำรฝังพกุไม้ 2 ตวั หรือตำมควำมเหมำะสมทกุระยะไมเ่กิน 500 
                 มิลลเิมตรใช้กำวยำงและตะปเูกลยีวฝังซอ่นหวั กำรตอ่บวัไม้และกำรเข้ำมมุบวัไม้ให้ใช้วิธีเข้ำมมุ 
                 ประกบ 45 องศำ ห้ำมใช้วิธีตดัชน รอยตอ่ของบวัไม้ต้องเรียบสนิท สกีลมกลนืกนัตลอดแนวบวั 
                 ไมเ่ห็นรอยตอ่ 
         3.2.7 เมื่อติดตัง้พืน้ไม้สกั, พืน้ไม้ปำร์เก้ เสร็จแล้วให้ทิง้ไว้ให้กำวแห้ง โดยห้ำมเหยียบย ำ่อยำ่งน้อย 15 
                 วนั จึงท ำกำรขดัผิวพืน้ไม้ให้เรียบเสมอกนัทัว่พืน้ท่ีด้วยเคร่ืองขดัหยำบ อดุแตง่ร่องที่ไมเ่รียบร้อย 
                 ตำ่งๆ แล้วขดัด้วยเคร่ืองขดัละเอยีดให้ได้ผิวพืน้ไม้เรียบและสวยงำม แล้วจึงทำสตีอ่ไป 
         3.2.8 เมื่อติดตัง้พืน้ไม้เว้นร่องเสร็จแล้ว ให้ท ำกำรขดัแตง่ผิวพืน้ไม้ให้เรียบ ลบมมุร่องไม้ไมใ่ห้มีเสีย้นคม 
                 ด้วยกระดำษทรำย และอดุแตง่รอยหวัตะปดู้วยลิม่ไม้ หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ 
                 เรียบร้อยสวยงำม แล้วจึงทำสตีอ่ไป 
 
4. การท าความสะอาด 
    4.1 พืน้ไม้ทัง้หมดเมื่อปเูสร็จแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้สทีี่เรียบสม ่ำเสมอทัว่ทัง้บริเวณ และสวยงำม ไม ่
         มีรอยขดูขีดหรือต ำหนิใดๆ 
    4.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดพืน้ไม้ทกุแหง่หลงัจำกติดตัง้เสร็จแล้ว โดยกำรกวำด ดดูฝุ่ นและเช็ดด้วย 
         ผ้ำชบุน ำ้หมำดๆ และต้องปอ้งกนัไมใ่ห้สกปรกหรือเสยีหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
 
5. การป้องกันความเสียหาย 
    5.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องเก็บกองโดยไมใ่ห้มีน ำ้หนกักดทบัลงบนแผน่ไม้มำกเกินไป มีหมอนไม้รองรับ มีอำกำศ 
         ถ่ำยเทได้สะดวก และทีเ่ก็บกองจะต้องไมม่ีควำมชืน้ 
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    5.2 พืน้ไม้ที่ปเูสร็จแล้ว ห้ำมมกีำรเดินผำ่นหรือบรรทกุน ำ้หนกั หำกจ ำเป็นจะต้องมีกำรสญัจร  จะต้องมกีำร 
          ปอ้งกนัผิวไม้มิให้เป็นรอยหรือเสยีหำย โดยกำรปดู้วยแผน่พลำสติกใสที่ทนตอ่แรงฉีกขำดได้ดี ในกรณีที ่
          ผิวหน้ำไม้เกิดริว้รอยขดูขดีปรำกฏให้เห็น หรือแผน่ไม้ไมเ่รียบ ไมส่ม ่ำเสมอ ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรแก้ไข 
          โดยกำรขดัผิวหรือเปลีย่นให้ใหม่ และทำสใีหมใ่ห้ได้สทีี่สม ่ำเสมอกนัทัว่ทัง้บริเวณ โดยคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับ 
          จ้ำง 
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งานพืน้หนิล้าง / กรวดล้าง 
Washed Aggregate Flooring 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 
   1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ   แรงงำนท่ีมีฝีมือและควำมช ำนำญ     มีระบบควบคมุ 
        คณุภำพท่ีดี ในกำรตดิตัง้งำนหินล้ำง/กรวดล้ำง ผนงัและพืน้ ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
   1.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัท ำแผน่ตวัอยำ่งหินล้ำง/กรวดล้ำงขนำด 300x300 มิลลเิมตร แสดงส ี ขนำดเม็ดหิน 
        และกรวด ลวดลำย และวสัดแุบง่ช่อง ให้ผู้ควบคมุงำน และ/หรือ    ผู้ออกแบบคดัเลอืกและอนมุตัิก่อน 
        ด ำเนินกำร 
   1.3 ผู้ รับจ้ำงต้องจดัท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรตดิตัง้ ดงันี ้
        1.3.1 แบบแปลน, รูปด้ำน, รูปตดัของงำนหินล้ำง/กรวดล้ำงทัง้หมด  ระบสุแีละขนำดเม็ดหินหรือกรวด 
                ให้ชดัเจน 
        1.3.2 แบบขยำยกำรติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยตอ่ แนวเส้นแบง่ช่องหรือเส้นขอบคิว้ แสดงอตัรำควำม 
                ลำดเอียงและทิศทำงกำรไหลของน ำ้ของพืน้แตล่ะสว่น 
        1.3.3 แบบขยำยอื่นที่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น เช่น ต ำแหนง่ติดตัง้อปุกรณ์งำนระบบที่เก่ียวข้อง ช่องระบำย 
                น ำ้ที่พืน้ ต ำแหนง่ติดตัง้สวิทช์ปลัก๊ ช่องซอ่มบ ำรุง เป็นต้น 
   1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรปอ้งกนัและระมดัระวงัมใิห้ผนงัหรือสว่นของอำคำรอื่นๆ เปรอะเปือ้น และปอ้งกนั 
        ไมใ่ห้ทอ่น ำ้หรือทำงระบำยน ำ้ตำ่งๆ อดุตนัเสยีหำย 
 
2. วัสดุ 
    2.1 หิน ให้ใช้หินออ่นคดัและล้ำงจนสะอำด ปรำศจำกสิง่อื่นเจือปน ขนำดใกล้เคียงกนัโดยร่อนผำ่นตะแกรง 
         หำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ขนำด 3-4 มิลลเิมตร ชนิด ขนำด และสขีองหินจะต้องได้รับอนมุตัจิำกผู้ควบคมุ 
         งำน และ/หรือ ผู้ออกแบบก่อนด ำเนินกำร 
    2.2 กรวด ให้ใช้กรวดทะเลคดัเม็ดกลมและล้ำงจนสะอำด ปรำศจำกสิง่อื่นเจือปน ขนำดใกล้เคยีงกนัโดยผำ่น 
         ตะแกรงร่อน หำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ขนำด 2-3 มิลลเิมตร ชนิด ขนำด และส ีจะต้องได้รับอนมุตัิจำกผู้ 
         ควบคมุงำน และ/หรือ ผู้ออกแบบก่อนด ำเนินกำร 
    2.3 ปนูซีเมนต์ 
         2.3.1 ให้ใช้ปนูซเีมนต์ขำวส ำหรับงำนหินล้ำงของ ตรำเสอื , ตรำช้ำง , ตรำนกอินทรีย์ หรือเทยีบเทำ่ 
         2.3.2 ให้ใช้ปนูซเีมนต์ทัว่ไปสเีทำส ำหรับงำนกรวดล้ำง ของ ตรำเสอื , ตรำช้ำง , ตรำจระเข้   หรือเทียบเทำ่ 
    2.4 สผีสม ให้ใช้สฝีุ่ นอยำ่งดีส ำหรับผสมกบัปนูซิเมนต์ ของ ตรำเสอื , ตรำจระเข้ , TPI หรือเทียบเทำ่ กำรผสม 
         สฝีุ่ นกบัปนูซีเมนต์ต้องชัง่หรือตวงทกุครัง้ 
    2.5 กำรแบง่ช่อง หำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ไม้สกัขนำด 5x10 มลิลเิมตร ส ำหรับกำรเซำะร่อง หรือใช้ PVC 
         ขนำด 6x10 มิลลเิมตร ส ำหรับกำรฝังเส้นแบง่ช่อง ขนำดช่องไมเ่กิน 2.00x2.00 เมตร 
    2.6 ปนูทรำยปรับระดบัพืน้ ให้ใช้ปนูเทปรับระดบัส ำเร็จรูป ของ ตรำนกอินทรีย์ , จระเข้ , ตรำเสอื หรือเทียบเทำ่  
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3. วิธีการด าเนินงาน 
    3.1 กำรเตรียมผิว 
         3.1.1 ท ำควำมสะอำดพืน้ผิวที่จะท ำผวิหินล้ำง/กรวดล้ำงให้สะอำด ปรำศจำกฝุ่ นผง ครำบไขมนั เศษ 
                 ปนูทรำย หรือสิง่สกปรกอื่นใด และล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยน ำ้ 
         3.1.2 ส ำหรับพืน้ท่ีจะท ำหินล้ำง/กรวดล้ำง จะต้องเทปนูทรำยปรับระดบั ให้ได้ระดบัและควำมเอยีงลำด 
                 ตำมต้องกำร ส ำหรับผนงัจะต้องฉำบปนูรองพืน้ ให้ได้ดิ่ง ได้ฉำก ได้แนว     ตำมที่ระบไุว้ในหมวด 
                 งำนฉำบปนู โดยใช้ปนูฉำบส ำเร็จรูปชนดิหยำบ    เพื่อให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัที่เรียบและแข็งแรง 
                 โดยเหลอืควำมหนำส ำหรับท ำผิวหินล้ำง/กรวดล้ำงประมำณ 15 มิลลเิมตร 
         3.1.3 หลงัจำกเทพืน้ปนูทรำยปรับระดบั หรือฉำบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ท ำกำรบม่ตลอด 3 
                 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจึงเร่ิมด ำเนินกำรท ำผิวหินล้ำง/กรวดล้ำงได้ 
    3.2 กำรท ำผิวหินล้ำง / กรวดล้ำง 
         3.2.1 จดัวำงแนวเส้นแบง่ขนำดช่องด้วยไม้หรือ PVC ตำมที่ได้รับอนมุตัิ แบง่เป็นช่องๆ   ตำม Shop 
                 Drawing ที่ได้รับอนมุตัิ ยดึเส้นแบง่ด้วยปนูทรำย ให้ได้แนวตรงและได้ระดบั ทิง้ไว้ให้แห้งอยำ่ง 
                 น้อย 24 ชัว่โมง 
         3.2.2 ก่อนฉำบผิวหรือเทผิว ผู้ รับจ้ำงจะต้องรดน ำ้ทัว่บริเวณให้ชุ่ม แล้วสลดัหรือเทด้วยน ำ้ปนูซิเมนต์ 
                 ข้นเป็นตวัประสำนกอ่น จึงฉำบหรือเทผิว 
        3.2.3 ผสมหินหรือกรวด อตัรำสว่น ปนูซีเมนต์ 1 สว่น หินหรือกรวด 3 สว่น   ผสมกบัน ำ้สะอำดให้ข้น 
                พอเหมำะกบักำรใช้งำน ฉำบหรือเทลงในพืน้ท่ีแล้วตบให้แนน่ แตง่ให้ได้ระดบัเสมอเส้นแบง่ช่อง 
                แล้วทิง้ไว้ให้ผิวปนูเร่ิมหมำดประมำณ 30 นำที จงึท ำกำรล้ำงผิวโดยใช้แปรงจุ่มน ำ้สะอำด คอ่ยๆ 
                กวำดหรือล้ำงผิวหน้ำให้ทัว่หลำยครัง้ จนเห็นเม็ดหินหรือเม็ดกรวดชดัเจน ทิง้ไว้ให้แห้ง 1 วนั 
       3.2.4 ใช้กรดเกลอืผสมน ำ้สะอำด 1:20 ใช้แปรงจุ่ม คอ่ยๆ กวำดให้ทัว่ผิวหน้ำหลำยครัง้ จนครำบปนู 
               ออกหมด เห็นเมด็หินหรือกรวดชดัเจนและสวยงำม 
       3.2.5 กำรท ำให้ท ำทีละช่องพอเหมำะกบัเวลำและชำ่งฝีมือ เม็ดหินหรือเมด็กรวดต้องแนน่สม ำ่เสมอกนั 
               ได้ดิ่งหรือได้ระดบัตลอดผิวหน้ำ 
 
4. การบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 
    4.1 ผิวหินล้ำง/กรวดล้ำงทัง้หมด เมื่อท ำเสร็จแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ดิ่ง เรียบสม ่ำเสมอ ในกรณีที่เกิด 
         มีรอยดำ่ง แตกร้ำวหรือเมด็หิน/กรวด กระจำยตวัไมส่ม ำ่เสมอกนั หรือควำมไมเ่รียบร้อยใดๆ ผู้ รับจ้ำงจะ 
         ต้องด ำเนินกำรแก้ไข โดยทบุออกแล้วท ำให้ใหมท่ัง้ช่อง และให้ได้สทีี่สม ่ำเสมอทัว่ทัง้บริเวณ โดยคำ่ใช้ 
         จ่ำยของผู้ รับจ้ำง 
    4.2 หลงัจำกท ำผิวหินล้ำง/กรวดล้ำงแล้วเสร็จ ทิง้ให้ผิวหินล้ำง/กรวดล้ำงแหง้ โดยไมถ่กูกระทบกระเทือนเป็น 
         ระยะเวลำอยำ่งน้อย 2 วนั แล้วล้ำงท ำควำมสะอำดอีกครัง้ด้วยน ำ้ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้ำสะอำด จำก 
         นัน้เคลอืบผิวด้วย Wax ให้ทัว่อยำ่งน้อย 1 ครัง้ 
    4.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องปอ้งกนัไมใ่ห้งำนหินล้ำง/กรวดล้ำงของผนงัและพืน้ สกปรกหรือเสยีหำยตลอดระยะเวลำ 
          ก่อสร้ำง 
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งานพรม 
Carpeting 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคมุ 
          คณุภำพท่ีดีส ำหรับงำนพรม ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
    1.2 วสัดทุี่น ำมำใช้ ต้องเป็นวสัดใุหมท่ี่ได้มำตรฐำนของผู้ผลติ ปรำศจำกต ำหนิใดๆ 
    1.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่ตวัอยำ่งพรมตำมชนดิ ส ีและลำย 2 ชดุ ขนำด 300x300 มิลลเิมตร พร้อมอปุกรณ์ 
          อื่นๆ ให้ผู้ควบคมุงำน และ/หรือ ผู้ออกแบบคดัเลอืกและอนมุตัิก่อนกำรสัง่ซือ้ 
    1.4 ผู้ รับจ้ำงต้องจดัท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรตดิตัง้ ดงันี ้
          1.4.1 แบบแปลน, ของกำรปพูรมทัง้หมด ระบสุแีละรุ่นของพรมแตล่ะสว่นให้ชดัเจน 
          1.4.2 แบบขยำยกำรติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยตอ่ แนวรอยตอ่ของพรมกบัวสัดอุื่น 
          1.4.3 แบบขยำยอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็นตำมที่ผู้ควบคมุงำนต้องกำร 
 
2. วัสดุ 
    2.1 พรม ให้ใช้ตำมคณุสมบตัิ ดงันี ้
         2.1.1 เป็นพรมทอเคร่ือง (Tufted Carpet) ชนิดขนพรมเป็นใย Nylon 100% หรือใยสงัเครำะห์ Acrylic 
                 100% ตำมระบใุนแบบ หำกไมร่ะบ ุให้ใช้ใยสงัเครำะห์ Acrylic 100% จะต้องมีกำรปอ้งกนักำร 
                 เกิดเชือ้รำของเส้นใยและใต้ผืนพรม ด้วยกำรผสมสำร Microban 
         2.1.2 ลกัษณะของเส้นพรมเป็นขนหำ่ง (Loop pile) หรือขนตดั (Cut pile) ตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออก 
                 แบบ 
         2.1.3 ควำมหนำแนน่ของพรมไมน้่อยกวำ่ 40 กิโลกรัมตอ่ลกูบำศก์เมตร (2.5 ปอนด์ตอ่ลกูบำศก์ฟตุ) 
         2.1.4 แผน่รองพืน้พรมเป็นแผน่ฟองน ำ้ยำงธรรมชำติ หนำไมน้่อยกวำ่ 8 มิลลเิมตร 
    2.2 บวัเชิงผนงั หำกไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ไม้สกั ขนำด 25x100x2000 มิลลเิมตร หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ 
          ออกแบบ 
    2.3 ปนูทรำยปรับระดบัพืน้ ให้ใช้ปนูเทปรับระดบัส ำเร็จรูป   ขอ ง ตรำนกอินทรีย์ ,   จระเข้ ,    ตรำเสอื  
         หรือเทียบเทำ่ 
 
3. การติดตัง้ 
    3.1 กำรเตรียมผิว 
         3.1.1 ท ำควำมสะอำดพืน้ผิวที่จะปพูรมให้สะอำด ปรำศจำกฝุ่ นผง ครำบไขมนั และเศษปนูออกให้หมด 
         3.1.2 เทปนูทรำยปรับระดบัและขดัเรียบ ให้ได้ระดบัท่ีต้องกำร 
         3.1.3 หลงัจำกเทปนูทรำยปรับระดบัขดัมนัพืน้แล้ว 24 ชัว่โมง ให้ท ำกำรบม่ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง 
                 และปรำศจำกควำมชืน้ แล้วจึงเร่ิมด ำเนินกำรปพูรม 
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         3.1.4 พรมก่อนติดตัง้จะต้องน ำมำเป็นม้วนยำว ไมค่วรหกังอ กำรเก็บกองให้วำงเป็นม้วนยำว ไมก่อง 
                 ซ้อนทบัมำกเกินไป และไมค่วรเก็บกองไว้นำน สถำนท่ีเก็บกองจะต้องแห้ง สะอำด ไมม่คีวำมชืน้ 
    3.2 กำรปพูรม 
         3.2.1 ท ำกำรวำงแนวกำรปหูรือทิศทำงของลำยพรมตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตั ิ
         3.2.2 ติดตัง้ไม้หนำมตำมขอบของพรมโดยรอบ ถ้ำทำงเดินหน้ำห้องหรือห้องถดัไปไมใ่ช้พรม ให้ใช้ 
                 Nap-Lock อลมูิเนยีมคำดทบัเป็นตวัหยดุพรม หรือตำมที่ได้รับอนมุตัิ 
         3.2.3 หลงัจำกนัน้ให้ปยูำงรองพรมให้ทัว่บริเวณแล้วจงึคลีพ่รมออก โดยใช้เคร่ืองยดืพรมด้วยเขำ่ยดื 
                 พรมทกุด้ำนเข้ำหำไม้หนำม สว่นเกินของพรมให้ตดัออกพร้อมเก็บปลำยเข้ำหลงัไม้หนำม 
         3.2.4 หำกไมก่ ำหนดเป็นอยำ่งอื่น ให้ปแูบบ Wall to Wall กำรปพูรมจะต้องขงึให้ตงึและยดึตดิกบัไม้ 
                 หนำม โดยรอบพืน้ท่ีกำรตอ่พรมจะต้องเย็บรอยตอ่ให้เรียบร้อยไมเ่ห็นรอย เมื่อปพูรมเสร็จเรียบ 
                 ร้อยแล้วให้ติดตัง้บวัเชิงผนงัตอ่ไป 
          3.2.5 ติดตัง้บวัไม้เชิงผนงั ให้ปฏิบตัิตำมกำรติดตัง้บวัไม้เชิงผนงัของหมวดงำนพืน้ไม้ 
 
4. การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 
    4.1 งำนพรมทัง้หมดเมื่อปเูสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดบั สเีรียบสม ่ำเสมอ ปรำศจำกต ำหนิตำ่งๆ 
          และจะต้องดดูฝุ่ นท ำควำมสะอำดขนพรมให้เรียบร้อย ควำมไมเ่รียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึน้ ผู้ รับจ้ำงจะต้อง 
          ด ำเนินกำรแก้ไขหรือเปลีย่นให้ใหมท่นัที โดยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ รับจ้ำง 
    4.2 เมื่อมีของเหลว หรือสิง่ใดๆ ที่จะท ำให้เกิดรอยเปือ้นบนพรมเลก็น้อยไมต่ิดแนน่ จะต้องรีบเช็ดออกด้วยผ้ำ 
          สะอำดชบุน ำ้อุน่ แล้วใช้โฟมท ำควำมสะอำดพรม เช็ดออกให้สะอำดอกีครัง้ 
    4.3 ผู้ รับจ้ำงจะต้องปอ้งกนัไมใ่ห้งำนพรมเสยีหำยหรือสกปรก ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
 
5. การซ่อมแซม 
    5.1 หลงักำรติดตัง้พรมเสร็จแล้ว หำกพรมมีรอยฉีกขำด ให้แก้ไขโดยกำรเย็บตอ่โดยใช้มือเย็บให้เรียบร้อย 
    5.2 หำกเกิดรอยเปือ้นบนพรมมำก หรือตดิแนน่ ให้ตดัพรมสว่นนัน้ออก แล้วเปลีย่นใหมเ่ฉพำะจดุ จะต้อง 
         เปลีย่นโดยที่พืน้พรมยงัได้ระดบั และมีสทีี่เรียบสม ่ำเสมอกนั 
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งานทาส ี
Painting 

 
1. ขอบเขตของงาน 
   1.1 ผู้ รับจ้ำงต้องจดัหำวสัดแุละอปุกรณ์ ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบคณุภำพท่ีด ี
        ส ำหรับงำนทำส ีตำมที่ระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรรับประกนัคณุภำพ 
   1.2 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัสง่แค็ตตำลอ็กสี หรือตวัอยำ่งสทีี่ใช้ สรีองพืน้ และอื่นๆ ให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำ 
         อนมุตัิตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบก่อนกำรสัง่ซือ้ โดยจะต้องปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติอยำ่ง 
         เคร่งครัด ให้ด ำเนินกำรภำยใต้กำรแนะน ำ กำรตรวจสอบ และกำรเก็บตวัอยำ่งของผู้ เช่ียวชำญจำกผู้  
         ผลติสี 
   1.3 สทีี่น ำมำใช้จะต้องบรรจอุยูใ่นถงัหรือภำชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมำจำกโรงงำน โดยมีใบสง่ของและรับ 
         รองคณุภำพจำกโรงงำนผู้ผลติที่สำมำรถตรวจสอบได้ 
   1.4 กำรเก็บรักษำจะต้องแยกห้องส ำหรับเก็บสเีฉพำะ โดยไมม่วีสัดอุื่นเก็บรวม และเป็นห้องที่ไมม่ีควำมชืน้ 
         สทีี่เหลอืจำกกำรผสมหรือกำรทำแตล่ะครัง้ จะต้องน ำไปท ำลำยทนัที พร้อมภำชนะที่บรรจสุนีัน้ หรือตำม 
         ควำมเห็นชอบของผู้ควบคมุงำน 
   1.5 กำรผสมสแีละขัน้ตอนกำรทำส ีจะต้องปฏิบตัติำมวิธีกำรของผู้ผลติสอียำ่งเคร่งครัด โดยได้รับอนมุตัิจำก 
         ผู้ควบคมุงำน 
   1.6 ห้ำมทำสขีณะฝนตก อำกำศชืน้จดั หรือบนพืน้ผิวที่ยงัไมแ่ห้งสนิท และจะต้องมีเคร่ืองตรวจวดัควำมชืน้ 
         ของผนงัก่อนกำรทำสทีกุครัง้ 
   1.7 งำนทำสทีัง้หมด จะต้องเรียบร้อยสม ่ำเสมอ ไมม่ีรอยแปรง รอยหยดส ีหรือข้อบกพร่องอื่นใด และจะต้อง 
         ท ำควำมสะอำดรอยสเีปือ้นสว่นอื่นๆ ของอำคำรท่ีไมต้่องทำสี เช่น พืน้ ผนงั กระจก อปุกรณ์ตำ่งๆ 
         เป็นต้น 
   1.8 งำนท่ีไมต้่องทำส ีโดยทัว่ไปสทีี่ทำทัง้ภำยนอกและภำยใน จะทำผนงัปนูฉำบ ผิวคอนกรีต ผิวทอ่โลหะ 
         โครงเหลก็ตำ่งๆ ที่มองเห็น หรือตำมระบใุนแบบ ส ำหรับสิง่ที่ไมต้่องทำสี มีดงันี ้
         1.8.1 ผิวกระเบือ้งปพูืน้และบผุนงั ฝำ้อคสูติก กระจก 
         1.8.2 อปุกรณ์ส ำเร็จรูปท่ีมกีำรเคลอืบสมีำแล้ว 
         1.8.3 สแตนเลส 
         1.8.4 ผิวภำยในรำงน ำ้ 
         1.8.5 โคมไฟ 
         1.8.6 สว่นของอำคำรหรือโครงสร้ำงซึง่ซอ่นอยูภ่ำยในไมส่ำมำรถมองเห็นได้ ยกเว้น กำรทำสกีนัสนิม 
                  หรือระบใุนแบบเป็นพิเศษ 
   1.9 กำรรับประกนั ผู้ รับจ้ำงจะต้องเลอืกใช้วสัดสุแีละขัน้ตอนกำรทำสทีี่ดี สำมำรถรับประกนัคณุภำพโดย 
         บริษัทผู้ผลติและบริษัทผู้ รับจ้ำงทำสเีป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี 
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2. วัสดุ 
    2.1 สทีำภำยนอกและสทีำภำยในอำคำร เช่น สทีำผนงัปนูฉำบ, ผนงัยิบซัม่, ฝำ้เพดำนยิบซัม่, ฝำ้เพดำนไม้ 
          สงัเครำะห์, ฝำ้เพดำน ค.ส.ล. เป็นต้น ให้ใช้สนี ำ้ชนิด Acrylic 100% กึ่งเงำ หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ 
          ออกแบบ ดงันี ้
    2.2 สรีองพืน้ปนูใหมก่นัดำ่งให้ใช้สรีองพืน้ส ำหรับงำนปนูหรือคอนกรีต ให้ใช้ของ   TOA  Quick  Primer  
         Captain Parashield Ac. Alkali Resisting primer , Beger Ac Aisali Resisting Primer หรือเทียบเทำ่ 
    2.3 สนี ำ้มนัส ำหรับงำนไม้และโลหะ หรือสว่นท่ีระบใุห้ทำสนี ำ้มนั ให้ใช้ของ  TOA Glipton High gloss  
          Captain High Gluss Enamel , Beger Begershield Super Gloss Enamel หรือเทียบเทำ่ 
    2.4 สรีองพืน้กนัสนิม ให้ใช้ Red lead หรือ Zinc Chromate ของ  TOA Rust Tech , Captain Rust Brake  
          Beger Rust Guard  หรือเทียบเทำ่ 
    2.5 สรีองพืน้ไม้ ส ำหรับไม้ที่ระบใุห้ทำสนี ำ้มนั ให้ใช้สรีองพืน้ไม้อลมูิเนียม ของ  TOA , Captain , Beger 
          หรือเทียบเทำ่ ซึง่จะต้องมคีณุสมบตัิเฉพำะที่ระบไุว้ 
    2.6 สย้ีอมเนือ้ไม้และรักษำเนือ้ไม้ ส ำหรับงำนไม้ที่ระบใุห้ทำสย้ีอมเนือ้ไม้ หรือสธีรรมชำติ เช่น วงกบ, บำน 
          ประต,ู หน้ำตำ่ง, พืน้ไม้ภำยนอก, เชิงชำยไม้ เป็นต้น ให้ใช้สย้ีอมเนือ้ไม้และรักษำเนือ้ไม้ประเภทมองเห็น 
          ลำยไม้ชนิดภำยนอก หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ของ TOA , Captain , Beger  หรือเทียบเทำ่       
    2.7 สเีคลอืบแข็ง ส ำหรับงำนพืน้ไม้ภำยในท่ีระบใุห้ทำสเีคลอืบแข็งหรือสโีพลยีริูเทน ให้ใช้สโีพลยีริูเทนชนิด 
         ภำยนอก สใีส TOA , Captain , Beger  หรือเทียบเทำ่       
    2.8 สทีำพืน้ EPOXY ให้ใช้ของ TOA , Captain , Beger  หรือเทียบเทำ่  หนำไมน้่อยกวำ่ 0.3 มลิลเิมตร โดย 
          ทำบนพืน้ปนูทรำยปรับระดบัแตง่ผิวเรียบ หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ โดยผู้ รับจ้ำงจะต้องเสนอ 
          วิธีกำรทำและจดัท ำตวัอยำ่งให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อน 
    2.9 สพีน่แกรนิตส ำหรับผนงัภำยนอก ให้ใช้ของ TOA , Captain , Beger  หรือเทียบเทำ่   
    2.10 สอีื่นๆ ตำมระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุตัจิำกผู้ควบคมุงำน และตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 
3. วิธีการทาส ี
    3.1 กำรทำสสี ำหรับงำนปนูหรือคอนกรีต 
         3.1.1 ทิง้ให้พืน้ผิวแห้งสนิทไมน้่อยกวำ่ 21 วนั หลงักำรฉำบปนูหรือถอดไม้แบบ มีควำมชืน้ไมเ่กิน 14% 
                 ก่อนทำสรีองพืน้ต้องแนใ่จวำ่ ได้ขจดัฝุ่ น ครำบไขมนั ครำบปนูจนหมด และพืน้ผิวแห้งสนิท 
         3.1.2 ทำสรีองพืน้ปนู 1 ครัง้ ทิง้ระยะ 2 ชัว่โมง 
         3.1.3 ทำสทีบัหน้ำ 2 ครัง้ ทิง้ระยะ 4 ชัว่โมง 
    3.2 กำรทำสสี ำหรับงำนโลหะ 
         3.2.1 พืน้ผิวโลหะทัว่ไปหรือพืน้ผิวเหลก็ ให้ขจดัครำบน ำ้มนัด้วยทินเนอร์หรือน ำ้มนัก๊ำด ขจดัสนิมออก 
                 โดยกำรขดัด้วยกระดำษทรำยหรือแปรงลวด  ขจดัตะกรันรอยเช่ือมโดยขดัด้วยเคร่ืองเจียร     ท ำ 
                 ควำมสะอำดและเช็ดด้วยผ้าสะอำด ทิง้ให้แห้งไมเ่กิน 4 ชัว่โมง ทำสรีองพืน้กนัสนิม Red lead 1 
                 ครัง้ ขณะสง่เหลก็ถึงหนว่ยงำนก่อสร้ำง (หำกเป็นเหลก็กลวง ให้ใช้วิธีชบุสกีนัสนิม)   ทำครัง้ที่ 2 
 
                 ด้วย Red lead เมื่อประกอบหรือเช่ือมเป็นโครงเหลก็ และเจียรแตง่รอยเช่ือมเรียบร้อยแล้ว และ 
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                 ทำครัง้ที่ 3 ด้วย Red lead รอบรอยเช่ือมอีกครัง้ (กำรทำสรีองพืน้กนัสนิมทิง้ระยะครัง้ละ  6  ชัว่ 
                 โมง) ทำสทีบัหน้ำ 2 ครัง้ด้วยสนี ำ้มนัเฉพำะโครงเหลก็ที่ต้องกำรทำสทีบัหน้ำ (กำรทำสทีบัหน้ำทิง้ 
                 ระยะครัง้ละ 8 ชัว่โมง) 
        3.2.2 พืน้ผิวโลหะท่ีไมม่ีสว่นผสมของเหลก็ ท ำควำมสะอำดพืน้ผิวด้วยกระดำษทรำย แล้วเช็ดด้วยผ้ำ 
                สะอำด ทิง้ให้แห้ง ทำสรีองพืน้กนัสนิม Zinc Chromate 2 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 6 ชัว่โมง ทำสนี ำ้ 
                มนัทบัหน้ำ 2 ครัง้ 
        3.2.3 พืน้ผิวสงักะสแีละเหลก็เคลอืบสงักะสี ท ำควำมสะอำดพืน้ผิวและท ำให้ผิวหยำบด้วยกระดำษ 
                ทรำย เช็ดด้วยผ้ำสะอำด ทิง้ให้แห้ง ทำสรีองพืน้เสริมกำรยดึเกำะ Wash Primer 1 ครัง้ ทิง้ระยะ 
                1 ชัว่โมง ทำสรีองพืน้กนัสนิม Zinc chromate 1 ครัง้ ทำสนี ำ้มนัทบัหน้ำ 2 ครัง้ 
   3.3 กำรทำสสี ำหรับงำนไม้ที่ไมโ่ชว์ลำยไม้ 
        3.3.1 ไม้ต้องแห้ง มคีวำมชืน้ไมเ่กิน 18% รอยตอ่หรือสว่นของไม้ที่จะต้องน ำไปประกบกบัวสัดอุยำ่งอื่น 
                เช่น ผนงัปนูฉำบ คอนกรีต เป็นต้น ต้องทำสรีองพืน้ก่อนน ำไปประกบติดกนั 
        3.3.2 ขดัให้เรียบด้วยกระดำษทรำย เช็ดฝุ่ นออกให้หมด 
        3.3.3 ทำสรีองพืน้ไม้อลมูิเนยีม 1 ครัง้ เพื่อปอ้งกนัยำงไม้ ทิง้ให้แห้งเป็นเวลำ 10 ชัว่โมง 
        3.3.4 ทำสรีองพืน้เสริมเพื่อเพิ่มควำมเรียบเนียนของสทีบัหน้ำหรือสกีนัเชือ้รำ 1 ครัง้ ทิง้ให้แห้ง 6 ชัว่โมง 
        3.3.5 ทำสนี ำ้มนัทบัหน้ำ 2 ครัง้ ทิง้ระยะ 8 ชัว่โมง 
   3.4 กำรทำสย้ีอมเนือ้ไม้และรักษำเนือ้ไม้ที่ต้องกำรโชว์ลำยไม้ 
        3.4.1 ให้ทำบนผิวไม้สว่นท่ีต้องกำรเห็นควำมงำมตำมธรรมชำติของเนือ้ไม้    หรือย้อมสใีห้เหน็ลำยไม้ 
                เช่น ไม้สกั ไม้มะคำ่ ไม้แดง ไม้อดัสกั เป็นต้น หำกไมร่ะบใุนแบบให้ใช้สย้ีอมเนือ้ไม้และรักษำเนือ้ 
                ไม้ชนิดภำยนอกสด้ีำน 
        3.4.2 ผิวไม้จะต้องแห้งสนทิ ขจดัฝุ่ น น ำ้มนั หรือวสัดอุื่นออกให้หมด อดุรูหวัตะป ูขดัแตง่ด้วยกระดำษ 
                ทรำย 
        3.4.3 สย้ีอมเนือ้ไม้และรักษำเนือ้ไม้ชนดิภำยนอก ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ โดยได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ 
                ควบคมุงำนก่อน ทำอยำ่งน้อย 3 ครัง้ ทิง้ระยะ ครัง้ละ 8 ชัว่โมง 
  3.5 กำรทำสเีคลอืบแข็งหรือสโีพลยีริูเทนส ำหรับพืน้ไม้ภำยใน 
       3.5.1 ผิวพืน้ไม้จะต้องแห้งสนิท ขจดัฝุ่ น น ำ้มนั หรือวสัดอุื่นๆ ออกให้หมด อดุรอยตอ่ไม้ให้เรียบแล้วขดั 
               กระดำษทรำยด้วยเคร่ืองจนถงึเนือ้ไม้ ให้ได้ผิวไม้ที่เรียบสนิทสวยงำม 
       3.5.2 ทำเคลอืบสโีพลยีริูเทนชนิดภำยนอกสใีสอยำ่งน้อย 3 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 6 ชัว่โมง  หำกจ ำเป็น 
               ต้องย้อมสไีม้ เพื่อให้สขีองพืน้ไม้สม ่ำเสมอกนัก่อนกำรทำเคลอืบ  จะต้องได้รับกำรอนมุตัิจำก ผู้ 
               ควบคมุงำนก่อน 
   3.6 สพีน่แกรนิตส ำหรับผนงัภำยนอก 
        3.6.1 พืน้ผิวที่จะพน่จะต้องแห้งสะอำด มัน่คง แขง็แรง ท ำควำมสะอำดด้วยน ำ้ แล้วทิง้ให้แห้งสนิท 
        3.6.2 ทำสรีองพืน้ 1 ครัง้ และทำสรีอยตอ่ 1 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 3 ชัว่โมง 
 
        3.6.3 พน่สแีกรนิตหรือสลีวดลำยแกรนติ 2 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 24 ชัว่โมง 
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        3.6.4 พน่สเีคลอืบทบัหน้ำ 2 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 24 ชัว่โมง 
 
4. การบ ารุงรักษา 
    งำนทำสทีัง้หมดทีเ่สร็จแล้วและแห้งสนิทดีแล้ว ผู้ รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบควำมเรียบร้อย พร้อมทัง้ซอ่มแซม 
    สว่นท่ีไมเ่รียบร้อย และท ำควำมสะอำดรอยสเีปือ้นสว่นอื่นของอำคำรท่ีไมต้่องกำรทำสทีัง้หมด ตำมขัน้ตอน 
    และค ำแนะน ำของผู้ผลติ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคมุงำนก่อน และจะต้องปอ้งกนัไมใ่ห้งำนสี 
    สกปรกหรือเสยีหำยจำกงำนกอ่สร้ำงสว่นอื่นๆ ของอำคำรตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง หำกมีควำมสกปรก เสยี 
    หำย หรือไมเ่รียบร้อยสวยงำมใดๆ ที่เก่ียวกบังำนทำส ีผู้ รับจ้ำงจะต้องแก้ไขในทนัที ตำมค ำสัง่ของผู้ควบคมุ 
    งำน โดยคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับจ้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั หน้ำ 142 
 

งานระบบสุขภณัฑ์ 

 

1. ขอบเขตของงาน 

    ผู้ รับจ้ำงจะต้องสัง่ซือ้ น ำวสัดเุข้ำมำยงัหนว่ยงำน เพื่อท ำกำรตดิตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์ อปุกรณ์ห้องน ำ้และงำนอื่นๆ 

    ที่เก่ียวกบัเคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ทัง้หมด งำนฝีมือก่อนกำรติดตัง้ ผู้ รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบ ขนำด ต ำแหนง่ 

    ระดบัในงำนท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดตัง้แตข่ัน้ตอนงำนโครงสร้ำง  จนถึงขัน้ตดิตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์     ผู้ รับจ้ำงจะต้องรับ 

    ผิดชอบตอ่ผลเสยีหำยทัง้หมดที่เกิดขึน้หำกมคีวำมผิดพลำด  คลำดเคลือ่นท ำให้งำนตดิตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์เป็นไป 

    โดยไมเ่รียบร้อย  หำกมีปัญหำหรือคำดวำ่จะมีปัญหำ         ผู้ รับจ้ำงจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงำนทรำบทนัที ห้ำม 

    กระท ำไปโดยพลกำร 

2.  วัสดุ 

     2.1 สขุภณัฑ์  และอปุกรณ์  ผู้ รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้จดัหำและตดิตัง้สขุภณัฑ์ตำ่ง ๆ ตำมที่ระบใุนแบบ เมื่อติดตัง้ 

           เรียบร้อยแล้วผู้ รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบควำมเสยีหำยที่จะเกิดขึน้จนกวำ่จะสง่           มอบงำน และ 

          ผลติภณัฑ์ที่ใช้ของ  AMERICAN STANCARD , COTTO , KOHLER , SANA   โดยน าตัวอย่างเสนอ 
        ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนด าเนินการตดิตัง้ 
 

3. กระจกเงา 

      ตำมที่ระบใุนรูปแบบ ขอบทกุด้ำนต้องเจียรไนเรียบร้อย   กำรฉำบปรอทห้องกระจกต้องผำ่นกรรมวิธีทำงไฟฟำ้ 

      ดหูวัข้อกระจกเงำ หมวดงำนกระจกและกำรตดิตัง้ 

4.  การท าความสะอาดและการป้องกนั 

     หลงัจำกกำรตดิตัง้งำนสขุภณัฑ์และอปุกรณ์เรียบร้อยแล้ว วสัดทุกุชิน้จะต้องท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย พร้อม 

     ทัง้ปอ้งกนัให้อยูใ่นสภำพดีตลอดจนกวำ่จะสง่มอบงำน หำกมีสว่นใดสว่นหนึง่    เสยีหำยหรือแตกร้ำว ผู้ รับจ้ำง 

     จะต้องเปลีย่นให้ใหมใ่ห้ดีคงสภำพเดิมไมค่ิดมลูคำ่ 
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ผนังห้องน า้ส าเร็จรูป 
 
ผนงัห้องน ำ้ส ำเร็จรูป 25 MFF  
แผน่ HPL (High Pressure Laminates ได้รับมำตรฐำน GREEN GUARD ควำมหนำ 0.8 มม.     มำประกบกนัท ำกำรฉีด 
PU FOAM (Polyurethane Foam) เข้ำไปในเนือ้ระหวำ่งกลำงแผน่ HPL ด้วยควำมหนำแนน่ 285 กิโลกรัม/ลกูบำศก์เมตร 
แตไ่มเ่กิน 350 กิโลกรัม/ลกูบำศก์เมตร ซึง่เนือ้โฟมจะแข็งเป็นพิเศษเหมือนไม้เทียม ไมเ่ป็นสือ่ลำมไฟ และไมน่ ำไฟฟำ้ ด้วย
ระบบ Sandwich System เนือ้โฟมที่ใช้เป็นชนิดปรำศจำกสำร Chlorofluorocarbons (CFC) บำนพบัใช้แกนหมนุฝังลงใน
ตวับำนประตดู้ำนบนและด้ำนลำ่ง ไมม่ีรอยตอ่ระหวำ่งแผน่กัน้กลำง ขอบปิดทบัด้วย PVC เกรด A ควำมหนำ 2 มม. ทัง้ 4 
ด้ำนด้วยระบบกำวร้อน Hotmelt ที่ 220 องศำเซลเซียส อปุกรณ์เป็น Stainles s  มีควำมหนำรวมของแผน่ 25 มม.    และ
ควบคมุกำรผลติและวสัดทุกุขัน้ตอน ด้วยมำตรฐำน ISO 9001:2000 
 
คณุสมบตัิพิเศษของแผน่ MFF 

• ไมบ่วมน ำ้ 

• น ำ้หนกัเบำ 

• กนักรด-ดำ่ง สำรเคมีทกุชนดิ 
 
 
SPECIFICATION 

ผนงัห้องน ำ้ส ำเร็จรูป แผน่ประต ู และแผงกัน้ ท ำจำกแผน่ MFF (Melamine Face Foamboard) โดยน ำแผน่ 
HPL (High Pressure Laminates ได้รับมำตรฐำน GREEN GUARD ควำมหนำ 0.8 มม. มำประกบกนัท ำกำรฉีด PU 
FOAM (Polyurethane Foam) เข้ำไปในเนือ้ระหวำ่งกลำงแผน่ HPL ด้วยควำมหนำแนน่ 285 กิโลกรัม/ลกูบำศก์เมตร แต่
ไมเ่กิน 350 กิโลกรัม/ลกูบำศก์เมตร เนือ้โฟมที่ใช้เป็นชนดิปรำศจำกสำร Chlorofluorocarbons กำรฉีดโฟมจะกระท ำไป
พร้อมๆ กบักำรประกบแผน่ HPL โดยไมใ่ช้กำวใด ๆ ในกำรผลติ ควำมหนำทัง้สิน้ 25 มม. บำนพบัใช้แกนหมนุฝังลงในตวั
บำนประตดู้ำนบนและด้ำนลำ่ง ต้องผำ่นกำรทดสอบตำม มอก.759-2531 สำมำรถเปิด-ปิดได้ไมต่ ่ำกวำ่ 200,000 ครัง้ 
ขอบปิดทบัด้วย PVC 2 มม. ทัง้สีด้่ำน ด้วยระบบกำวร้อนท่ี 220 องศำเซลเซียส สำมำรถกนัน ำ้ได้ และสำมำรถกนักรด–
ดำ่งได้เป็นอยำ่งด ี ไมเ่ป็นสือ่ลำมไฟ และไมเ่ป็นสือ่น ำไฟฟำ้ แผน่เสำ แผน่ประต ูและแผน่กัน้ต้องไมต่ิดไฟ ไมบ่วมน ำ้ ไมผุ่
กร่อนจำกควำมชืน้ ไมเ่ป็นท่ีเพำะเชือ้โรค แมลงและปลวกไมก่ดักิน ผนงัห้องน ำ้ส ำเร็จรูป อปุกรณ์เป็น Stainless  และต้อง
ไมม่ีรอยตอ่ระหวำ่งแผน่กัน้กลำง สขีองประต ูเสำ และแผน่กัน้ต้องเป็นสเีดยีวกนั และควบคมุกำรผลติและวสัดทุกุขัน้ตอน 
ด้วยมำตรฐำน ISO 9001:2000 และมำตรฐำนกำรสง่ออก Thailand Brand  
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อปุกรณ์ยดึจบัผนงัห้องน ำ้ส ำเร็จรูป  

• บำร์บนยดึอยูด้่ำนบนสดุระหวำ่งแผน่เสำท ำจำกอลมูเินียมรีดขึน้เป็นรูปทรงรี เส้นผำ่ศนูย์กลำงไมน้่อยกวำ่ 3 ซม. 
หนำไมน้่อยกวำ่ 1.5 มม. ชบุอโนไดซ์ไมน้่อยกวำ่ 18 ไมครอน ปลำยบำร์บนปิดด้วย CAP พลำสตกิชนิด ABS สี
ด ำ 

• มีสกัหลำดตดิด้ำนข้ำงประตทูัง้ 2 ด้ำน และมีตวักนักระแทกจ ำนวน 1 ตวั 

• บำนพบัท ำจำก Stainless Steel SUS 304 เป็นแกนตัง้องศำด้ำนบนยดึติดกบับำร์บน โดยฝังแกนบำนพบัตัง้
องศำลงในบำนประต ูแกนบำนพบัตัง้องศำด้ำนลำ่งยดึติดกบัเสำข้ำงและฝังแกนบำนพบัท่ีบำนประต ูต้องผำ่น
กำรทดสอบตำม มอก.759-2531หวัข้อ10.2 สำมำรถเปิด-ปิดได้ไมต่ ่ำกวำ่ 200,000 ครัง้ 

• กลอนประต ูท ำจำก Stainless Steel SUS 304 มีแผน่ Stainless เคลอืบผิดด้วย Power coat ประกบกบัตวั
กลอนด้ำนหน้ำเป็นรูปทรงวงรี ควำมหนำไมน้่อยกวำ่ 3 มม. ไว้แสดงสญัลกัษณ์กำรใช้งำนห้องน ำ้ด้วยสแีดง 
ด้ำนหน้ำเป็นผิวเรียบ ไมส่ำมำรถขนัน๊อตสกรูจำกด้ำนหน้ำได้ 

• ขำตัง้ท ำจำก Stainless Steel SUS 304 ควำมสงูจำกพืน้ 12 ซม. และสำมำรถปรับระดบัขึน้ – ลงได้  
ไมน้่อยกวำ่ 5 ซม. 

• น๊อตและสกรู ท่ีใช้ส ำหรับกำรติดตัง้ทกุชิน้ต้องเป็น Stainless Steel SUS 304 

• ให้ใช้ของ       :     WILLY ,ELITE, PERSTOP 
 
 
 

ผนังห้องน า้ส าเร็จรูป 
30 MFF  
 
 ผนงัห้องน ำ้ส ำเร็จรูป รุ่น  30 MFF คือ แผน่ HPL (High Pressure Laminates)  ควำมหนำ 0.8 มม. มำประกบ
กนัท ำกำรฉีด PU FOAM (Polyurethane Foam) เข้ำไปในเนือ้ระหวำ่งกลำงแผน่ HPL มีควำมหนำรวม 30 มม. ด้วยควำม
หนำแนน่ 350 กิโลกรัม/ลกูบำศก์เมตร ซึง่เนือ้โฟมจะแข็งเป็นพิเศษเหมือนไม้เทียม ไมเ่ป็นสือ่ลำมไฟ และไมน่ ำไฟฟำ้ ด้วย
ระบบ Sandwich System เนือ้โฟมที่ใช้เป็นชนิดปรำศจำกสำร Chlorofluorocarbon (CFC) บำนพบัใช้แกนหมนุฝังลงใน
ตวับำนประตดู้ำนบนและด้ำนลำ่ง แผน่ผนงัไมม่ีรอยตอ่ระหวำ่งแผน่กัน้กลำง ขอบปิดทบัด้วย PVC เกรด A ควำมหนำ 2 
มม. ทัง้ 4 ด้ำนด้วยระบบกำวร้อน Hotmelt ที่ 220 องศำเซลเซียส ขำตัง้ เป็นกลอ่งอลมูิเนยีม อลัลอยขนำดเทำ่เสำข้ำง 
และควบคมุกำรผลติและวสัดทุกุขัน้ตอน ด้วยมำตรฐำน  ISO 9001:2000/9001:2008และ    มำตรฐำนกำรสง่ออก 
Thailand Brand และ Thailand Trust Mark 
 
คณุสมบตัิพิเศษของแผน่ MFF 

• ไมบ่วมน ำ้ 

• น ำ้หนกัเบำ 

• กนักรด-ดำ่ง สำรเคมีทกุชนดิ 
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SPECIFICATION: 30 MFF Series 60 
 
 ผนงัห้องน ำ้ส ำเร็จรูป  แผน่เสำ แผน่ประต ูและแผงกัน้ ท ำจำกแผน่ MFF (Melamine Face Foam board) โดย
น ำแผน่ HPL (High Pressure Laminates) ควำมหนำ 0.8 มม. มำประกบกนัท ำกำรฉีด PU FOAM       (Polyurethane 
Foam) เข้ำไปในเนือ้ระหวำ่งกลำงแผน่ HPL ด้วยควำมหนำแนน่  350   กิโลกรัม/ลกูบำศก์เมตร     เนือ้โฟมที่ใช้เป็นชนิด
ปรำศจำกสำร Chlorofluorocarbon กำรฉีดโฟมจะกระท ำไปพร้อมๆ กบักำรประกบแผน่ HPL โดยไมใ่ช้กำวใดๆ  ในกำร
ผลติ ควำมหนำทัง้สิน้ 30 มม. บำนพบัใช้แกนหมนุฝังลงในอลมูเินียมขอบบำนประตดู้ำนบนและด้ำนลำ่ง สำมำรถเปิด-ปิด
ได้ไมต่ ่ำกวำ่ 200,000 ครัง้ ขำตัง้ เป็นแบบกลอ่งอลมูิเนยีมอลัลอย รีดขึน้รูป สงู 10 Cm ขอบแผน่ผนงัปิดทบัด้วย PVC 2 
มม. ทัง้สีด้่ำน ด้วยระบบกำวร้อนที่ 220 องศำเซลเซียส แผน่ผนงัห้องน ำ้ส ำเร็จรูปสำมำรถกนัน ำ้ได้ และสำมำรถกนักรด–
ดำ่งได้เป็นอยำ่งดี ไมเ่ป็นสือ่ลำมไฟ และไมเ่ป็นสือ่น ำไฟฟำ้ แผน่เสำ แผน่ประต ูและแผน่กัน้ต้องไมต่ิดไฟ ไมบ่วมน ำ้ ไมผุ่
กร่อนจำกควำมชืน้ ไมเ่ป็นท่ีเพำะเชือ้โรค แมลงและปลวกไมก่ดักินมำตรฐำน  ISO 9001:2000 /9001:2008  
 
อุปกรณ์ยดึจบัผนังห้องน า้ส าเร็จรูป  

• บำร์บนยดึอยูด้่ำนบนสดุระหวำ่งแผน่เสำท ำจำกอลมูเินียมอลัลอยรีดขึน้เป็นรูปทรงโค้ง ตำมรูปแบบเฉพำะของWILLY 
Soft Edge Design  ควำมหนำไมน้่อยกวำ่ 1.5 มม. ชบุอโนไดซ์     

• ประต ูขอบเป็นอลมูิเนียมอลัลอย ทรงโค้งนอก ตลอดแนวประตทูัง้ซ้ำยและขวำ  โดยไมต้่องมีสกัหรำดบงัช่องระหวำ่ง
ประตกูบัเสำ ซึง่เสำก็มีอลมูเินียมอลัลอย ทรงโค้งใน เพื่อรับกบัขอบประต ูท ำให้มองไมเ่ห็นช่องระหวำ่งเสำกบัประต ู
โดยไมต้่องมีสกัหรำด   

• บำนพบั GRAVITY HINGE  ตวับนยดึติดกบัด้ำนบนของเสำข้ำง โดยฝังแกนบำนพบัลงในอลมูเินยีมอลัลอยขอบบำน
ประตซูึง่ออกแบบมำโดยเฉพำะ   บำนพบัตวัด้ำนลำ่งยดึติดกบักลอ่งขำตัง้อลมูเินียมอลัลอย ซึง่ออกแบบมำเพื่อยดึ
บำนพบัตวัลำ่งโดยเฉพำะ  โดยฝังแกนบำนพบัลงในอลมูเินียมอลัลอยขอบบำนประต ูผำ่นกำรทดสอบสำมำรถเปิด-
ปิดได้ไมต่ ่ำกวำ่ 200,000 ครัง้ ผลทดสอบจำกประเทศญ่ีปุ่ น 

• กลอนประต ูท ำจำก Stainless Steel  SUS 304  ตวักลอนด้ำนหน้ำเป็นรูปทรงกลม บำงเพียง 4 มม. 
เส้นผำ่ศนูย์กลำง 40 มม.   ด้ำนในเป็นรูปทรงสเีหลีย่มผืนผ้ำ  เป็นแบบเลือ่นสไลด์ ล๊อคกบัตวัรับกลอน มีแถบแสดง
สญัลกัษณ์กำรใช้งำนห้องน ำ้ด้วยสีเขียวและแดง    

• ขำตัง้เป็นแบบกลอ่ง Aluminium Alloy  รีดขึน้รูป มีเขีย้วส ำหรับล๊อคบำนพบัตวัลำ่ง หนำ 30 มม. สงู 10 Cm.  

• สกรู ท่ีใช้ส ำหรับกำรติดตัง้ทกุชิน้เป็น Stainless Steel SUS 304 แบบพิเศษ แบบ Trox  รูปดำว 6 แฉก ต้องใช้
เคร่ืองมือเฉพำะเทำ่นัน้     ซึง่ยำกต่อกำรไข ด้วยไขควงปกติ   

• ประต ูใช้Aluminium Alloy  รีดขึน้รูปทรงโค้งออกนอก ตดิที่ขอบประต ูเพื่อใสบ่ำนพบัตวับน และตวัลำ่ง 

• เสำหน้ำใช้Aluminium Alloy รีดขึน้รูปทรงโค้งเข้ำใน ตดิที่เสำหน้ำทัง้ซ้ำยและขวำ เพื่อโค้งรับกบัขอบประตู 
เพื่อบงัช่องระหวำ่งเสำกบัประต ูโดยไมต้่องใช้ขนสกัหรำด 

• แผน่ผนงัด้ำนข้ำงแผน่สดุท้ำยใช้ Aluminium Alloy รีดขึน้รูปทรงโค้ง ตำมรูปแบบเฉพำะของ   WILLY                     
Soft edge Design  ยดึติดกบัเสำหน้ำแนวตัง้ยำวถงึพืน้ ท ำให้มองเห็นมมุห้องมคีวำมโค้งมนบริเวณมมุเสำ 

       และมมุบนบริเวณบำร์บนด้ำนหน้ำและด้ำนข้ำงที่บำร์บนมำบรรจบกนั ด้วยแคปรูปทรงโค้งมน 
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      อุปกรณ์มาตรฐานของผนังห้องน า้ส าเร็จรูป 
 

1     บำนพบั PIVOT ด้ำนบนยดึติดกบัเสำด้ำนบนโดยฝังแกนบำนพบัลงในบำนประต ู  
บำนพบัด้ำนลำ่งยดึติด กบักลอ่งขำตัง้และฝังแกนบำนพบัท่ีบำนประต ูจ ำนวน 1 ชดุ 

2     กนัชน STOPPER    ติดตัง้ที่ด้ำนบนสนัประต ู      จ ำนวน 1 ชดุ                                                                                                                                               
3     กลอนประต ูท ำจำก Stainless Steel SUS 304 ด้ำนหน้ำเป็นทรงกลมเลก็ ฝำหน้ำบำงเพยีง 4 มม. 
       ด้ำนในเป็นแบบเลือ่นสไลด์ล๊อค แสดงสญัลกัษณ์กำรใช้งำนห้องน ำ้  เขียว-แดง    จ ำนวน 1 ชดุ                                                                                                                            
4     อลมูิเนียมอลัลอยทรงโค้งนอก  ยำวตลอดแนวประตทูัง้ซ้ำยและขวำ      จ ำนวน 1 ชดุ 
5     อลมูิเนียมอลัลอยทรงโค้งใน     ยำวตลอดแนวเสำทัง้ซ้ำยและขวำเข้ำกบัขอบประต ู   จ ำนวน 1 ชดุ 
6     บำร์บนยดึอยูด้่ำนบนสดุระหวำ่งแผน่เสำท ำจำกอลมูิเนยีมอลัลอยรีดขึน้เป็นรูปทรงโค้ง  
       หนำไมน้่อยกวำ่ 1.5 มม. ชบุอโนไดซ์         จ ำนวน 1 ชดุ 
7     ขำตัง้ Aluminium Alloy รีดขึน้รูปทรงสีเ่หลีย่ม สงู 10 cm.  จ ำนวน 2 ชดุ 
8     ขอแขวนผ้ำ               จ ำนวน 1 ชดุ 
9    ที่ใสก่ระดำษช ำระ     จ ำนวน 1 ชดุ                                                                                                                                      

• แผน่ผนงัที่ยดึติดกบัผนงัปนู จะมองไมเ่ห็น หวัสกรู 

• ไมต้่องใช้ขนสกัหลำด บงัช่องวำ่งระหวำ่งประตกูบัเสำหน้ำ             
                                                                                                                

อลูมิเนียม อลัลอย โปรไฟล์ สพีิเศษ  มีขัน้ตอนในการท าสี ดังนี ้
1.    พน่ส ี3 ชัน้ ควำมหนำไมต่ ่ำกวำ่ 40 ไมครอนส์ 
2.    อบส ีอีก 2 ครัง้ เพื่อควำมสวยงำมและทนทำน ตอ่แรงกระแทกและรอยขดัขว่น 
 
การรับประกันคุณภาพของผนังห้องน า้ส าเร็จรูป  

• ผนงัห้องน ำ้ส ำเร็จรูป รับประกนักำรบวมน ำ้เป็นเวลำ 1 ปี โดยผู้ผลติ 

• ผนงัห้องน ำ้ส ำเร็จรูป รับประกนักำรผกุร่อนจำกกำรใช้งำนปกติเป็นเวลำ 1 ปี โดยผู้ผลติ 

• กำรออกใบรับประกนั จะออกใบรับประกนัให้แก่โครงกำรหรือผู้ใช้หรือผู้จดักำรฝ่ำยอำคำรสถำนท่ีเทำ่นัน้ โดยจะ
ออกให้เมื่อวนัตรวจรับงำนแล้วเสร็จไมเ่กิน 7 วนั 

              ให้ใช้ของ       :     WILLY ,ELITE, PERSTOP 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท พี. เอ็ม. ดีไซน์ จ ำกดั หน้ำ 147 
 

งานต้นไม้ 
Softscape 

 
1. ขอบเขตของงาน 
    1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบ 
         คมุคณุภำพท่ีดีในกำรก่อสร้ำงงำนต้นไม้ ตำมระบใุนแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
    1.2 ให้ผู้ รับจ้ำงท ำควำมเข้ำใจกบัแบบทัง้หมดให้ละเอยีดถ่ีถ้วน ตลอดจนขอบเขตของงำนและวตัถปุระสงค์ 
         ดงัแสดงไว้ในแบบ ถ้ำหำกมีปัญหำหรือข้อขดัแย้งใดๆ ให้แจ้งทำงผู้ควบคมุงำนทรำบก่อน เพือ่หำข้อยตุ ิ
         ก่อนท ำกำรก่อสร้ำง 
   1.3 ให้ผู้ รับจ้ำงขนย้ำยเศษวสัด ุวชัพืช และสิง่ไมพ่งึประสงค์อื่นใดในบริเวณที่จะก่อให้เกิดควำมไมส่ะดวกใน 
         กำรก่อสร้ำง และน ำไปทิง้ภำยนอกบริเวณที่ก่อสร้ำง คำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ   ในกำรรือ้ถอนและโยกย้ำย    เป็น 
         หน้ำที่ของผู้ รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบทัง้สิน้ 
   1.4 ผู้ รับจ้ำงจะต้องปักผงัและตรวจสอบกำรปักผงัให้ถกูต้อง และจะต้องให้ผู้ออกแบบอนมุตัิกำรปักผงัวำ่ถกู 
         ต้องเป็นอนัดีแล้วจงึเร่ิมงำนขัน้ตอ่ไปได้ ทัง้นี ้ผู้ รับจ้ำงจะต้องไมท่ ำกำรใดๆ ในงำนปักผงัอนัจะท ำให้สว่น 
         ตำ่งๆ ของอำคำรและพืน้ผิวกนัซมึของพืน้เสยีหำย 
   1.5 ให้ถือระดบัท่ีแสดงไว้ในผงัตำมที่ปรำกฏในแบบเป็นมำตรฐำน ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ ชีต้ ำแหนง่ให้ก่อน ผู้ 
         รับจ้ำงจะต้องควบคมุกำรปักผงัและกำรถ่ำยระดบัให้ถกูต้องและเป็นไปตำมแบบและรำยกำรโดยเคร่ง 
         ครัด 
   1.6 ผู้ รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบงำนระบบระบำยน ำ้ ส ำหรับต้นไม้ ไม้พุม่ และสนำมหญ้ำทัง้หมด ให้สำมำรถ 
         ระบำยน ำ้ได้ดี โดยไมม่ีผลเสยีหำยเกิดขึน้กบัต้นไม้ ไม้พุม่ และต้นหญ้ำ หำกจดุระบำยน ำ้ใดที่อำจท ำให้ 
         ดินอดุตนัได้ ผู้ รับจ้ำงจะต้องหำวธีิปอ้งกนั โดยใช้แผน่ Geocomposite หรือผ้ำหม่ดิน (Palm Fiber) วำง 
         กัน้ก่อนถมดิน และอำจต้องเดินทอ่ระบำยน ำ้เพิ่มเติม ตำมค ำสัง่ของผู้ควบคมุงำน 
   1.7 ผู้ รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบต ำแหนง่ของก๊อกน ำ้ให้สำมำรถตอ่กบัสำยยำงยำวไมเ่กิน 15 เมตร เพื่อรดน ำ้ 
        ต้นไม้ ไม้พุม่ และสนำมหญ้ำได้ทัง้หมด และอำจติดตัง้ก๊อกน ำ้และทอ่น ำ้เพิม่เติม ตำมค ำสัง่ของผู้ควบ 
        คมุงำน 
 
2. การเตรียมดนิปลกู 
    2.1 กำรเตรียมแปลงปลกู 
         ในบริเวณที่แปลงปลกูไม้พุม่ และไม้คลมุดิน ให้ท ำกำรสบัดนิเพื่อท ำกำรเก็บเศษวสัดแุละรำกไม้ออกให้ 
         หมด ก่อนท ำกำรหวำ่นปุ๋ ย กทม.901 และเปลอืกถัว่ ในสดัสว่น 2:1 ในปริมำณ 50 ลติร / ตำรำงเมตร 
          ส ำหรับไม้พุม่ และ 30 ลติร / ตำรำงเมตร ส ำหรับไม้คลมุดนิ เมื่อหวำ่นปุ๋ ยและเปลอืกถัว่แล้ว ให้ท ำกำร 
          ไถพรวนหรือใช้จอบสบัดิน เป็นกำรคลกุเคล้ำให้เข้ำกบัดินลกึ 0.40 เมตร โดยให้ดินมีขนำดก้อนไมโ่ตกวำ่ 
          50 มิลลเิมตร แล้วจึงเกลีย่ให้เรียบได้ระดบัตำมระบใุนแบบ สว่นของแปลงปลกูทีต่ิดกบัสนำมหญ้ำ จะต้อง 
          ท ำร่องดินสบัรูปตวัวี เพื่อก ำหนดแนวไม้คลมุดินให้เรียบร้อยสวยงำม ร่องดินสบัควรกว้ำงประมำณ   150  
          มิลลเิมตร ลกึ 100 มิลลเิมตร 
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    2.2 กำรเตรียมดินปลกูหญ้ำ 
          ให้เตรียมโดยกำรไถพรวน หรือขดุด้วยจอบลกึ 150 มิลลเิมตร พร้อมทัง้เก็บเศษวสัด ุขยะมลูฝอย รวมทัง้ 
          วชัพืชออกให้หมดก่อนกำรบดอดัด้วยลกูกลิง้ให้ได้ควำมแนน่ระหวำ่ง  50 – 60%   Modified Proctor 
          Density กำรปรับระดบัสนำม   อำจใช้ทรำยละเอียดโรยไว้เป็นกำรปรับให้เรียบ แตไ่มค่วรหนำเกิน 20 
          มิลลเิมตร 
    2.3 กำรเตรียมดินปลกูนอกสถำนท่ี 
         ผู้ รับจ้ำงอำจเตรียมดินปลกูจำกนอกสถำนท่ีก็ได้หำกสะดวกกวำ่ โดยเฉพำะกรณีที่ฝนตกหนกั หรือใน 
         กรณีที่ผู้ รับจ้ำงมีอปุกรณ์ในกำรผสมดินพร้อมอยูน่อกสถำนที่ 
         ในกรณีเช่นนี ้ผู้ รับจ้ำงจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงำนพิจำรณำอนมุตัิ ทัง้พร้อมสง่ตวัอยำ่งดินทีผ่สมแล้ว 
         ตำมสตูรที่ก ำหนดให้ 3 ถงุๆ ละ 500 กรัม หำกปรำกฏในภำยหลงัวำ่กำรผสมดินดงักลำ่วไมเ่ป็นไปตำม 
         สตูร ผู้ รับจ้ำงจะต้องขนดินออกจำกบริเวณโดยเสยีคำ่ใช้จ่ำยเองสว่นผสมพิเศษ  ในกรณีที่ต้นไม้แตล่ะ 
         ชนิดต้องกำรเคร่ืองปลกูที่แตกตำ่งกนั กำรเพิม่สว่นของอินทรีย์วตัถปุุ๋ ย วสัดปุรับปรุงดิน ให้ผู้ รับจ้ำงท ำ 
         เฉพำะดินปลกูที่ชัน้บน โดยกำรควบคมุของผู้ควบคมุงำน 
 
3. งานปรับระดับและการปลกู 
    3.1 กำรปลกูหญ้ำ 
         3.1.1 กำรเตรียมหญ้ำและกำรปลกูหญ้ำ 
                 ชนิดของหญ้ำ หญ้ำที่ใช้ปลกูในบริเวณ ให้เป็นไปตำมก ำหนดในแบบกำรป ูใช้วิธีปเูป็นแผน่ แผน่ 
                 หญ้ำจะต้องมีขนำด 500x1000 มิลลเิมตร ที่มีหญ้ำเขยีวสดชุม่ช่ืน ไมข่ำดริม ไมโ่หวก่ลำง ดินที่ตดิ 
                 มำกบัหญ้ำจะต้องมคีวำมสม ่ำเสมอ หญ้ำทีเ่หลอืง แห้ง หรือไมส่มบรูณ์จะถกูคดัออก      ผู้ รับจ้ำง 
                 จะต้องเตรียมดินสนำมให้พร้อมที่จะปไูด้ จึงน ำหญ้ำเข้ำมำในบริเวณ หญ้ำที่น ำมำกองไว้เกิน 3 วนั 
                 จะถกูคดัออกเช่นกนัก่อนท ำกำรป ู จะต้องปรับผิวดินให้เรียบ และรดน ำ้ให้ชุ่มช่ืน แตไ่มเ่ละ  ผิวดิน 
                 ที่เสยีหำย หรือถกูชะโดยฝนหรือน ำ้ จะต้องได้รับกำรปรับผิวหน้ำใหมเ่สยีก่อนกำรปหูญ้ำ จะต้องป ู
                 ให้รอยขอบตอ่แผน่ชิดสนิทและเรียบเสมอกนัขอบเข้ำมมุหรือโค้งจะต้องตดัให้เรียบคมด้วยมีด หรือ 
                 กรรไกรที่เหมำะสมเมือ่ปเูสร็จแล้ว ให้รดน ำ้ให้ชุ่ม แล้วใช้ลกูกลิง้บดให้แผน่หญ้ำแนบแนน่กบัผิวของ 
                 ดินเดิม 
        3.1.2 กำรดแูลรักษำสนำมในระหวำ่งควำมรับผิดชอบของผู้ รับจ้ำง 
                ระยะกำรดแูลรักษำตำมสญัญำ     ผู้ รับจ้ำงจะต้องดแูลรักษำสนำมหญ้ำหลงัจำกสง่มอบงำนแล้วขัน้ 
                สดุท้ำย เป็นเวลำ 120 วนักำรรดน ำ้   หลงัจำกท ำกำรปหูญ้ำไปแล้ว      ผู้ รับจ้ำงจะต้องรดน ำ้สนำมใน 
                ปริมำณที่เหมำะสม วนัละ 2 เวลำ เป็นเวลำ 1 สปัดำห์   หลงัจำก 1 สปัดำห์ไปแล้ว   ให้รดน ำ้ในเวลำ 
                เช้ำหรือเย็นให้ชุ่ม วนัละ 1 ครัง้ เป็นเวลำอีก 1 สปัดำห์ เมื่อครบก ำหนดแล้วให้หยดุรดน ำ้ 2 วนั ท ำกำร 
                ตดัหญ้ำใสปุ่๋ ย แล้วจงึเร่ิมท ำกำรรดน ำ้ตอ่ไปในสปัดำห์ที่ 3 ให้รดน ำ้ให้ชุ่มโชก 2 วนั / ครัง้ จนถึงวนัสง่ 
                งำนกำรรดน ำ้จะต้องรดด้วยหวัฉีดฝอย ไมร่ดน ำ้มำกและเร็วจนน ำ้ไหลไปตำมผิวดิน    ควรใช้หวัฉีดน ำ้ 
                แบบฝอย หมนุด้วยแรงน ำ้   และควรใช้แก้วน ำ้ที่รองวดัน ำ้ให้ได้รวมแล้วสปัดำห์ละ  120   มิลลเิมตร 
                ในวนัฝนตกมำก   ผู้ รับจ้ำงอำจงดรดน ำ้ได้กำรถอนวชัพืช  ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรถอนวชัพืชออกทนัที  
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                ตลอดเวลำที่ท ำกำรดแูลรักษำที่ก ำหนดไว้ตำมสญัญำกำรบดสนำม    หลงัจำกกำรบดด้วยลกูกลิง้ครัง้ 
                แรกแล้วเป็นเวลำ 2 สปัดำห์    ผู้ รับจ้ำงต้องน ำลกูกลิง้มำกลิง้บดสนำมที่ไมเ่รียบให้เรียบร้อยอีกครัง้ 
                หลงัจำกนัน้ให้ท ำกำรบดสนำมทกุๆ 30 วนั  จนกวำ่จะหมดสญัญำกำรดแูลรักษำ กำรบดควรรดน ำ้ 
                ให้ดินฟเูสยีก่อนกำรแตง่ผิวหน้ำ ในกรณีที่มกีำรยบุตวัของดินเกิดขึน้ และไมส่ำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำร 
                บดลกูกลิง้ ผู้ รับจ้ำงจะต้องใช้ปุ๋ ย กทม.901 ผสมกบัทรำยละเอยีดที่มีอตัรำสว่น 1:1 ร่อนผำ่นตะแกรง 
                มุ้งลวดแล้วน ำมำโรยตำมรอยยบุของสนำมทกุครัง้ที่ท ำกำรตดัหญ้ำและบดลกูกลิง้ 
   3.2 กำรปลกูไม้ใหญ่ ปำล์ม และต้นไม้เลก็ 
        3.2.1 หลมุปลกู 
                ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรขดุหลมุปลกูต้นไม้ใหญ่ให้ได้ขนำดหลมุตำมก ำหนดในแปลน โดยให้ท ำกำร 
                กำรขดุหลมุที่เป็นดินดีให้กองไว้ที่ปำกหลมุได้ ดินก้นหลมุที่ปะปนเศษวสัดกุ่อสร้ำงให้ขนไปทิง้ 
                นอกบริเวณ 
        3.2.2 ดินปลกูและกำรปลกู 
                ดินปลกู ให้ใช้ดินปลกูตำมสตูรข้ำงลำ่งตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดในรำยละเอียดผสมกบัดินท่ีขดุมำสว่น 
                ผสมใช้สตูรผสมดินดงันี ้
                ดินบน (pH 6.5) 2 สว่น 
                ปุ๋ ยคอก กทม.901 หรือมลูววั 2 สว่น 
                ทรำยหยำบ เปลอืกถัว่ หรือแกลบไมเ่ผำ 1 สว่น 
                กำรปลกู ผู้ รับจ้ำงจะต้องระมดัระวงัอยำ่งสงู เวลำยกต้นไม้ออกจำกกระถำงภำชนะหรือที่ปลกูชนิด 
                อื่นๆ เช่น เขง่ ลงัไม้ เพื่อมิให้ระบบรำกของต้นไม้เสยีหำย กำรแกะกระสอบตุ้มหุ้มดิน จะต้องท ำด้วย 
                ควำมระมดัระวงัอยำ่งยิ่ง ที่จะมใิห้ดินหลดุจำกตุ้ม    ผู้ รับจ้ำงควรวดัควำมสงูของตุ้มดินกอ่นท ำกำร 
                เตรียมควำมลกึของก้นหลมุให้พอดีกบัขนำดของตุ้มดนิ แล้วจึงท ำกำรยกต้นไม้ลงหลมุ ตัง้ให้ต้นไม้ตรง 
                ได้แนว ใช้มือหรือเท้ำกดพอแนน่ แล้วจงึเติมดินลงไปอกีครัง้ละ 150 มิลลเิมตร   เมื่อถงึระดบัท่ีก ำหนด 
                แล้ว ให้รดน ำ้ให้ชุ่ม แล้วทิง้ไว้ไมร่ดน ำ้เป็นเวลำ 3 วนักำรแตง่ผิวหน้ำหลมุปลกู   หลงัจำกกำรปลกูแล้ว  
                ผู้ รับจ้ำงจะต้องท ำกำรเก็บสิง่สกปรก ดินปลกูเศษวสัดหุุ้มตุ้มดิน เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปให้หมด เมื่อรด 
               น ำ้ทิง้ไว้ครบ 3 วนัแล้ว ให้ท ำกำรแตง่พรวนหรือเสริมผิวหน้ำหลมุ 
      3.2.3 กำรค ำ้จนุต้นไม้ 
              จะต้องกระท ำทนัทีหลงักำรปลกู และหลงัจำกกำรใสไ่ม้ค ำ้จนุแล้ว ต้นไม้จะต้องตัง้ตรง แผก่ิ่งก้ำนได้ตำม 
              ปกติ ไม้ค ำ้จนุจะต้องเรียบแข็ง ไมผ่กุร่อน ขนำดของไม้และกรรมวิธีในกำรจดัปักไม้ค ำ้จนุต้องเป็นไปตำม 
              ที่ก ำหนดในแบบแปลนทกุประกำร 
 
4. วัสดุพืชพนัธ์ุ 
    4.1 ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุม่ ไม้เลือ้ย และไม้คลมุดินทกุชนดิ จะต้องงำม แข็งแรง และขึน้ตำมสภำวะธรรมชำติ 
         ปรำศจำกแมลงและโรค 
    4.2 กำรวดัเส้นผำ่ศนูย์กลำงต้นไม้ จะวดัจำกโคนหรือระดบัดินธรรมชำติ 300 มิลลเิมตร 
    4.3 ต้นไม้ที่วดัได้ขนำดตำมก ำหนด แตม่ีรูปร่ำงไมส่มดลุระหวำ่งระยะแผแ่ละควำมสงู หรือบิดงอนำ่เกลยีด 
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         หรือแตกก่ิงเป็นมมุแหลมจะถกูคดัออก 
 
    4.4 ต้นไม้ที่มีขนำดใหญ่กวำ่ก ำหนดในแบบอำจน ำมำใช้ได้ แตผู่้ รับจ้ำงจะคิดรำคำเพิ่มขึน้จำกทีเ่สนอไว้เดิม 
         ไมไ่ด้ 
    4.5 ผู้ รับจ้ำงจะถือเอำควำมสงูที่เกินก ำหนด มำชดเชยกบัขนำดเส้นผำ่ศนูย์กลำงทีเ่ลก็กวำ่มิได้ 
    4.6 ต้นไม้ที่น ำมำปลกู จะต้องเจริญงอกงำมในกระถำงหรือภำชนะขนำดเทำ่ทีก่ ำหนดไว้ในแบบ โดยมีระบบ 
         รำกเจริญเต็มกระถำงแล้ว ห้ำมมใิห้ใช้ต้นไม้ขนำดเลก็กวำ่เปลีย่นใสก่ระถำงใหญ่ โดยที่รำกยงัไมเ่จริญ 
         เต็มในดินใหม ่
    4.7 ขนำดของตุ้มดินของต้นไม้ที่ขดุย้ำย จะต้องมขีนำดใหญ่เป็น 6 เทำ่ของขนำดล ำต้น และควำมสงูของตุ้ม 
         ดินจะต้องเป็น 2 ใน 3 ของควำมกว้ำง ต้นไม้ที่ย้ำยมำโดยมขีนำดตุ้มดินเลก็กวำ่ก ำหนด หรือตุ้มดินแตก 
         รำกได้รับควำมเสยีหำยจะถกูคดัออก 
    4.8 ต้นไม้หรือไม้พุม่ที่ไมแ่ข็งแรง โอนเอน ยืนต้นโดยปรำศจำกไม้ค ำ้ยนัไมไ่ด้ จะถกูคดัออก 
    4.9 ต้นไม้ใหญ่จะต้องมีล ำต้นตรง มีรูปทรงงำม ปรำศจำกควำมเสยีหำยจำกกำรหกัของก่ิงก้ำน ยอด 
         (Leader) ต้องไมห่กั ยอดที่มีอยูจ่ะต้องเป็นยอดเดี่ยว เว้นแตจ่ะก ำหนดให้มีหลำยยอดได้ 
        ต้นไม้ที่เปลอืกฉีกขำด เป็นปุ่ มปม มีรอยถกูเสยีดส ีหรือมีก่ิงหกัที่ไมไ่ด้รับกำรตดัแตง่ และทำส ีหรือมี 
       เปลอืกหุ้มมิดแล้ว จะถกูคดัออก 
4.10 ต้นไม้ที่ขยำยพนัธุ์โดยกำรปักช ำ จะต้องงำม มีรำกเจริญงอกงำมดีแล้ว ไมน้่อยกวำ่ 1 ข้อ 
4.11 ต้นไม้ที่น ำมำปลกูทกุชนดิ ต้องได้รับกำร “ฝึก” ให้คุ้นกบัสภำวะของแสงมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 6 สปัดำห์ 
       ต้นไม้ที่น ำมำปลกูในร่ม หำกทิง้ใบหรือต้นไม้ที่น ำไปปลกูกลำงแจ้งแล้วใบแห้งเฉำ จะถกูคดัออก 
4.12 กำรเปลีย่นแปลงต้นไม้ที่ไมไ่ด้ขนำด หรือรูปทรงตำมที่ระบใุนแปลน ควรกระท ำใน 15 วนั หลงัจำกผู้ รับ 
       จ้ำงได้รับแจ้งจำกเจ้ำของงำน หรือภมูิสถำปนิก ไม้พุม่และไม้คลมุดินควรเปลีย่นภำยใน 7 วนั หลงัจำก 
       ได้รับกำรแจ้ง 
 
5. การดูแลรักษาต้นไม้ 
    ผู้ รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรดแูลรักษำงำนภมูิทศัน์ตำมสญัญำตอ่ไปเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 120 วนั 
    (หนึง่ร้อยยี่สบิวนั) หลงัจำกกำรรับงำนงวดสดุท้ำยแล้ว ในระหวำ่งเวลำแหง่สญัญำนี ้ผู้ รับจ้ำงต้องรับผิดชอบ 
    ในงำนตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
    5.1 กำรดแูลรักษำสนำม 
         กำรปฏิบตัิให้ถือตำมข้อ 3.1.2 
    5.2 กำรดแูลต้นไม้พุม่ 
         5.2.1 รดน ำ้และให้ปุ๋ ยตำมระยะเวลำที่เหมำะสม 
         5.2.2 ตดัแตง่และให้ปุ๋ ยตำมค ำสัง่ของผู้ควบคมุงำน 
         5.2.3 บ ำบดัรักษำให้ยำฆำ่แมลงและโรคที่เกิดแก่ต้นไม้ 
         5.2.4 เปลีย่นต้นไม้ที่ตำยหรือไมเ่จริญเติบโต 
         5.2.5 ปรับปรุงซอ่มแซมกำรค ำ้จนุต้นไม้ ถอนวชัพชืโคนต้นไม้ 
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    5.3 กำรดแูลต้นไม้ใหญ่ 
         5.3.1 รดน ำ้และให้ปุ๋ ยตำมระยะเวลำที่เหมำะสม 
 
         5.3.2 ตดัแตง่และรักษำโรคแมลงตำมควำมจ ำเป็น 
         5.3.3 เปลีย่นต้นไม้ที่ตำยหรือไมเ่จริญ 
         5.3.4 ปรับปรุงซอ่มแซมกำรค ำ้จนุต้นไม้ พรวนดิน ถอนวชัพชื แตง่ขอบ 
   5.4 กำรท ำควำมสะอำดบริเวณทัว่ไป 
        ผู้ รับจ้ำงมีหน้ำที่รับผิดชอบตอ่เศษหญ้ำ ใบไม้ ก่ิงไม้ ถงุพลำสติก หรือภำชนะเศษดิน ฯลฯ ที่เกิดจำกงำน 
        ดแูลรักษำดงักลำ่ว โดยคนของผู้ รับจ้ำงเฉพำะในวนัท่ีผู้ รับจ้ำงท ำกำร กำรท ำควำมสะอำดถนนและสนำม 
        ประจ ำวนั ไมอ่ยูใ่นควำมรับผิดชอบของผู้ รับจ้ำง 
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งานเฟอร์นิเจอร์ 
Furnitures 

 
1. ขอบเขตของงาน 
   1.1 ผู้ รับจ้ำงจะต้องจดัหำวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภำพ แรงงำนท่ีมฝีีมือและควำมช ำนำญ ในกำรก่อสร้ำงงำน 
        ตกแตง่ภำยใน ตำมระบใุนงำนตกแตง่ภำยในเป็นหลกั หำกไมร่ะบใุห้ยดึถือตำมหมวดนี ้
   1.2 จดัท ำและกัน้ห้อง ตกแตง่พืน้ ผนงั และเพดำนตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
   1.3 จดัหำและตดิตัง้เฟอร์นิเจอร์ติดผนงัและลอยตวั ตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
   1.4 จดัหำและตดิตัง้มำ่นและอปุกรณ์ ตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
   1.5 ผู้ รับจ้ำงต้องประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกบัผู้ รับจ้ำงรำยอื่นๆ ได้แก่ งำนระบบไฟฟำ้ ระบบปรับ 
        อำกำศ ระบบสขุำภิบำล และอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้งำนตกแตง่ภำยใน และงำนระบบอื่นๆแล้วเสร็จ 
        สมบรูณ์ 
   1.6 ในกรณีที่เป็นงำนตอ่เนื่องหรือต้องร่วมงำนกนัหลำยฝ่ำย หำกไมม่ีข้อก ำหนดให้ผู้ใดเป็นผู้ด ำเนินกำรให้ 
        แล้วเสร็จ ให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้ รับจ้ำงตกแตง่ภำยในท่ีจะด ำเนินกำรให้ตอ่เนื่องจนแล้วเสร็จ 
   1.7 ผู้ รับจ้ำงตกแตง่ภำยในต้องเคำรพข้อก ำหนดตำ่งๆของอำคำรเป็นหลกั ในกำรด ำเนินงำนตลอดจนรับผิด 
        ชอบในควำมเสยีหำยใดๆอนัท่ีจะเกิดขึน้กบัสภำพแวดล้อมของตวัอำคำร 
   1.8 งำนท่ีต้องใช้ควำมประณีตเป็นพิเศษ เช่น งำนลวดลำย งำนชบุโลหะฯลฯ ผู้ รับจ้ำงต้องใช้ช่ำงที่มีควำม 
        ช ำนำญเฉพำะด้ำนเป็นผู้จดัท ำ รวมถึงงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น งำนระบบไฟฟำ้, แสง, เสยีง ฯลฯ ผู้ รับจ้ำงจะ 
        ต้องเป็นผู้จดัท ำ หรือประสำนงำนกำรติดตัง้ให้ถกูต้องตำมแบบและตำมหลกัวิชำกำร 
 
2. วัสดุ 
   วสัดแุละอปุกรณ์ทกุชิน้ต้องมีคณุภำพดี ถกูต้องตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบ เป็นของใหม ่ไมม่ีกำร 
   ช ำรุดหรือเสือ่มสภำพ กำรเก็บรักษำวสัดถุกูต้องตำมมำตรฐำนของผู้ผลติ และจะต้องน ำตวัอยำ่งมำให้ผู้ควบ 
   คมุงำนพิจำรณำอนมุตัิก่อน จงึท ำกำรสัง่ซือ้หรือติดตัง้ได้ หำกผู้ รับจ้ำงติดตัง้โดยพลกำร ผู้ รับจ้ำงต้องเปลีย่น 
   ใหมจ่นเป็นท่ีพอใจ ของผู้ออกแบบ โดยคำ่ใช้จำ่ยของผู้ รับจ้ำง 
   2.1 งำนไม้ 
        2.1.1 คณุภำพของไม้ 
                ไม้ที่น ำมำใช้ในงำนตกแตง่ภำยในต้องคดัแล้ว ไมม่ีรอยบิ่น แตกร้ำว บิดงอ ไมม่ตีำไม้ หรือกระพี ้
                ไม้ หรือต ำหนิอื่นๆ และต้องเป็นไม้ที่ผำ่นกำรอบหรือผึง่ให้แห้งสนิท ไมเ่กิดปัญหำจำกกำรยืดหด 
                บิดงอ ในภำยหลงั 
        2.1.2 ชนิดของไม้ 
                ก) โครงเฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป ใช้ไม้ขนำด 37.5x75 มิลลเิมตร (1.5x3 นิว้) ในสว่นท่ีเป็นโครงภำย 
                    นอก หรือสำมำรถมองเห็นได้จำกภำยนอก ให้ใช้ไม้ตำมที่ระบใุนแบบ โดยสำมำรถย้อมสใีห้เป็น 
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                    สเีดียวกนัได้ หรือที่ระบเุป็นอยำ่งอื่น ในสว่นท่ีเป็นโครงภำยใน หรือไมส่ำมำรถมองเหน็ได้จำกภำย 
                    นอก ให้ใช้ไม้ยำงอดัน ำ้ยำ หรือที่ระบเุป็นอยำ่งอื่น 
 
                ข) วสัดทุี่กรุ สว่นภำยนอกหรือสำมำรถมองเห็นได้ชดั ให้ใช้ไม้อดัสกัหนำ 4 มิลลเิมตร   สว่นท่ีรับ 
                    น ำ้หนกัให้ใช้หนำ 6 มิลลเิมตร หรือที่ระบเุป็นอยำ่งอื่น สว่นภำยในตู้     หรือสว่นท่ีไมส่ำมำรถ 
                    มองเห็น ให้ใช้ไม้อดัยำงหนำ 4 มิลลเิมตร สว่นท่ีรับน ำ้หนกัให้ใช้หนำ 6 มิลลเิมตร หรือที่ระบ ุ
                    เป็นอยำ่งอื่น 
        2.1.3 วสัดบุผิุวอื่นๆ ตำมระบใุนแบบ หรือตำมวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบตกแตง่ภำยใน 
 
3. งานตดิตัง้โครงไม้ 
       3.1 กำรติดตัง้โครงไม้ ต้องตัง้แนวให้ได้ระดบัและฉำก ทัง้แนวตัง้และแนวนอนตำมที่ก ำหนด ระยะหำ่ง 
            ของโครงไม้ ไมเ่กินกวำ่ 400 มิลลเิมตร นอกจำกระบเุป็นอยำ่งอื่น    กำรเข้ำไม้ต้องเข้ำเดือยเข้ำมมุ 
            ห้ำมใช้วิธีตีชนเป็นอนัขำด กรณีที่จะต้องตอ่ไม้ให้ตอ่ที่แนวแบง่ช่วง ห้ำมตอ่ในสว่นกลำงของกำรแบง่  
            นอกจำกกำรตอ่แบบบงัใบ และเข้ำมมุรอยตอ่สนิทเป็นผิวเดียวกนั ส ำหรับกรณีที่ต้องติดตัง้ชิดผนงัให้ 
            ใช้เชือกขงึทดสอบควำมเรียบร้อยของผนงั และควรปรับแนวของผนงัให้เรียบร้อยก่อนยดึโครงกบัผนงั 
            ปนู หรือผนงัคอนกรีต ระยะหำ่งไมเ่กินกวำ่ 400 มิลลเิมตร     ก่อนตอกให้เจำะรูก่อนที่จะตอกและสง่ 
            หวัตะปใูห้สนิทได้ระดบักบัผิวไม้ ยกเว้นท่ีระบไุว้เป็นอยำ่งอื่น 
      3.2 ผู้ รับจ้ำงต้องท ำกำรตรวจสอบระยะตำ่งๆ       ของสถำนที่ติดตัง้ หรือเคร่ืองใช้ทีจ่ะต้องติดตัง้ในงำน 
           เฟอร์นิเจอร์ก่อนเร่ิมด ำเนนิกำรประกอบและตดิตัง้ กำรแบง่ช่วงโครงแนวตัง้ของเฟอร์นิเจอร์ให้ยดึถือ 
           ระยะที่ได้ตรวจสอบจำกสถำนท่ีและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ตำ่งๆ แนวในกำรแบง่  หำกถกูต้องตรงกบัช่วง 
           ทีก่ ำหนดก ำหนดในแบบ และสำมำรถบรรจหุรือติดตัง้อปุกรณ์เคร่ืองใช้ที่ก ำหนดได้ ผู้ รับจ้ำงสำมำรถ 
           ด ำเนินกำรตอ่ไปได้ ในกรณีที่ไมส่ำมำรถแบง่ชว่งได้ตำมแบบเนื่องจำกตดิปัญหำอนัเก่ียวเนื่องกบังำน 
           อื่นๆ เช่น งำนระบบไฟฟำ้ งำนระบบปรับอำกำศ ให้ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคมุงำนก่อน เพื่อหำ 
           ทำงแก้ไข หำกมข้ีอบกพร่อง หรือเสยีหำยอนัเนื่องมำจำกกำรท่ีไมไ่ด้ตรวจสอบขนำดดงักลำ่ว ผู้ รับจ้ำง 
           จะต้องแก้ไขให้ใหมจ่นเป็นท่ีพอใจของผู้ออกแบบ โดยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ รับจ้ำง 
      3.3 กำรเข้ำไม้หรือเข้ำมมุตำ่งๆ ของกำรตกแตง่ต้องสนิทและได้ฉำก หรือได้ระดบัแนวดิ่งและแนวตัง้ กำร 
           เข้ำไม้หรือเข้ำเดือยต้องด ำเนินกำรอยำ่งประณีตทกุจดุ ต้องอดัแนน่ด้วยกำวทีใ่ช้กบังำนไม้โดยเฉพำะ  
           ห้ำมเจือปนสำรอื่น เช่น น ำ้ หรือน ำ้มนัตำ่งๆ กำรเข้ำเดือยทกุอนัต้องมีขนำดไมต่ ่ำกวำ่ 9.5 มลิลเิมตร  
           (3/8นิว้) หรือคร่ึงหนึง่ของหน้ำตดัไม้อดัด้วยกำวลำเท็กซ์ไว้จนกวำ่กำวจะแห้งสนิท    กำรตอกตะปทูี่ม ี
           ควำมยำวกวำ่ 25 มิลลเิมตร (1 นิว้)    ให้ใช้สวำ่นเจำะน ำกอ่นและต้องตอกด้วยตะปตูดัหวั หรือทบุหวั  
           และสง่ให้จมในเนือ้ไม้ก่อนท่ีจะอดุหวัตะป ูกำรตอกอยำ่ให้ปรำกฏรอยค้อนท่ีพืน้ผิว 
 
4. การกรุผิวหน้า 
    4.1 ไม้อดั 
         ไม้อดัที่ใช้ให้มีคณุภำพมำตรฐำน มอก. 178-2549 แผน่ไม้อดั เกรดเอคดัลำย กำรกรุผิวหน้ำงำนเฟอร์น ิ
         เจอร์ด้วยไม้อดั กำรเข้ำไม้ให้ใช้กำวทำที่โครงและสว่นท่ีจะยดึติดก่อนตอกด้วยตะปตูดัหวั และสง่ให้ลกึ 
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         ลงไปในเนือ้ไม้ กำรตอกตะปตู้องท ำด้วยควำมประณีต ไมม่รีอยหวัค้อนปรำกฏท่ีผิว ระยะตอกตะปตู้อง 
         หำ่งไมเ่กิน 200 มิลลเิมตร และต้องอดัแนวตอ่ไว้จนกวำ่กำวจะแห้งสนิท 
 
   4.2 แผน่พลำสติกลำมิเนต 
        ก่อนด ำเนินกำรให้ตรวจสอบสว่นท่ีจะกรุและตดัแตง่แผน่พลำสติกลำมิเนตให้ได้ขนำด     แล้วท ำควำม 
        สะอำดสว่นท่ีจะกรุ  ปัดเศษฝุ่ นผงตำมซอกมมุออกให้หมดก่อนท่ีจะทำกำวยำงที่ผิวสว่นท่ีประกบติดกนั 
        และอดัติดแนน่ อยำ่ให้มีฟองอำกำศหรือเป็นคลืน่ และอดัด้วยแมแ่รง สิง่กดทบัอื่นๆ     จนกำวแห้งสนิท 
        และแตง่ขอบลบมมุเลก็น้อย ในกรณีที่มกีำรเข้ำมมุให้สว่นท่ีอยูด้่ำนบนทบัสว่นท่ีอยูด้่ำนลำ่ง และอดัขอบ 
        ให้แนน่จนกำวแห้งสนิท แล้วจึงแตง่มมุ ส ำหรับรอยตอ่ของแผน่พลำสติกที่มีควำมยำวเกิน 2.40 เมตรให้ 
        ตอ่ที่สว่นกลำงของตู้  หรือแบง่เป็น 3 สว่น หรือ 4 สว่น หรือตำมแนวกึ่งกลำงของกำรแบง่ช่วงตู้  และกำร 
        ตอ่ต้องตรงกนัทัง้สว่นบนและสว่นลำ่ง 
   4.3 แผน่ Stainless Steel 
        แผน่  Stainless Steel  ที่ใช้ควำมหนำไมน้่อยกวำ่ 1 มิลลเิมตร   และรำบเรียบสม ่ำเสมอก่อนติดตัง้ต้อง 
        ปรับแตง่สว่นท่ีจะท ำกำรกรุผิวให้ลบมมุสว่นท่ีเป็นเหลีย่ม สว่นวิธีกำรติดตัง้เหมือนข้อ 4.2 แตใ่ห้พบัซอ่น 
        ขอบแผน่ Stainless Steel ให้เรียบร้อย ผิว Stainless Steel  ต้องเรียบไมเ่ป็นคลืน่ แนว สนัต้องตรงรอย 
        เช่ือมตอ่ตำ่งๆ ให้ขดัหรือปัดให้เรียบเป็นผิวเดียวกนั 
 
5. บานเปิด บานเลื่อน และลิน้ชกัต่างๆ 
    กรอบบำนเปิด บำนเลือ่น และหน้ำลิน้ชกัที่มองเห็นจำกภำยนอกทัง้หมด ให้ใช้ไม้สกั หรือที่ระบเุป็นอยำ่งอื่น 
    กรุขนำดตำมที่ระบใุนแบบ ไม้พืน้ลิน้ชกัเป็นไม้อดัยำง หนำ 6 มลิลเิมตร ตู้บำนเปิดทกุตู้ติดมือจบับำนและ 
    กลอนลิน้ชกัรำงเลือ่นตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบ บำนเลือ่นใช้อปุกรณ์รำงเลือ่น ล้อเลือ่น กญุแจลอ็ค 
   ตำมแบบ 
 
6. การด าเนินการตดิตัง้เฟอร์นิเจอร์ติดผนัง 
    ในกำรประกอบเฟอร์นิเจอร์ติดผนงัที่โรงงำน ระยะและขนำดตำ่งๆ ผู้ รับจ้ำงต้องเตรียมเผ่ือกำรตดั และกำรเข้ำ 
    มมุกบัสถำนท่ีก่อนที่จะติดตัง้ หำกเฟอร์นเิจอร์ที่จะติดตัง้บงัอปุกรณ์ไฟฟำ้  หรืออปุกรณ์ใด   ๆ    ผู้ รับจ้ำงต้อง 
    เคลือ่นย้ำยหรือปรับอปุกรณ์ตำ่งๆ ไว้บนเฟอร์นเิจอร์ตดิผนงัในต ำแหนง่ทีเ่หมำะสม ผู้ รับจ้ำงต้องขอควำมเห็น 
    ชอบจำกผู้ควบคมุงำนก่อนด ำเนินกำรตดิตัง้งำนเฟอร์นิเจอร์ติดผนงักบัสถำนท่ีก่อสร้ำงทัง้หมด 
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งานระบบลิฟต์ 
รายละเอียดของลิฟต์โดยสาร 

 
1. ขอบเขตของผู้รับจ้าง 
    ผู้ รับจ้ำงจะต้องรือ้ถอนวสัดอุปุกรณ์ตำ่ง ๆ ที่อยูใ่นช่องลฟิต์ออกทัง้หมด  พร้อมตดิตัง้ลฟิต์ของใหมท่ี่ไมเ่คยใช้งำนมำ     
    ก่อนให้ใช้งำนได้อยำ่งสมบรูณ์และปลอดภยัตำมจดุประสงค์ผู้ใช้งำนโดยก ำหนดขอบเขตของงำนตำมรำยละเอยีดงำน  
    ติดตัง้ลฟิต์ใหม ่ดงันี ้
   - คณุสมบตัิและขนำดตำ่ง ๆ ที่จะติดตัง้วสัด-ุอปุกรณ์ของลฟิต์จะต้องถกูต้องและสอดคล้องกบัชอ่งลฟิต์,บอ่ลฟิต์ และ 
     ห้องเคร่ืองลฟิต์ โดยวสัด ุอปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องเป็นรุ่นใหมล่ำ่สดุ 
   - จะต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่ได้รับมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม โดยได้รับพิจำรณำอนมุตัิรับจดทะเบียนผลติภณัฑ์ 
      อตุสำหกรรม 
 
รำยละเอียดและคณุสมบตัิของลฟิต์โดยสำรและลฟิต์บริกำร (รองรับระบบคนพิกำร) 
1. จ านวนลิฟต์            จ ำนวน 1 ชดุ  
2. น า้หนักบรรทุก          1000 กิโลกรัม (ส ำหรับลฟิต์ 15 คน)  
3. จ านวนชัน้  จ ำนวน 3 ชัน้ 3  ประต ูตรงกนัตำมแนวดิง่ด้ำนเดีย่วกนั (จอดชัน้ 1 – 3) 
4. ความเร็วลิฟต์ ลฟิต์โดยสำรทกุตวัให้ควำมเร็วไมน้่อยกวำ่ 60 เมตร/นำที ปรับควำมเร็ว 
 อตัโนมตั ิ
5. ขนาดของลิฟต์ ประตลูฟิต์กว้ำง 1000 มิลเิมตรตอ่นำที  สงู 2100  มิลลเิมตร 
   ตวัลฟิต์กว้ำงภำยในไมน้่อยกวำ่ 1800 มม. ลกึ 1300 มม.  สงู 2300 มม. 
   ขนำดช่องลฟิต์ กว้ำง  2250  ลกึ 1950   
   ขนำดโครงสร้ำงประตลูฟิต์ กว้ำง 1200  สงู  2200  
   ขนำดห้องเคร่ืองลฟิต์  กว้ำง 2200 มม.   ลกึ 3250 มม.    สงู  2200 มม.   
                  ควำมลกึบอ่ลฟิต์ 1360 มม.   ควำมสงู OVERHEAD (จำกพืน้ชัน้บนสดุถึงห้อง 

เคร่ือง)  4400 มม. 
6. ระบบประต ู                CO  (2 Panel Center Opening) 
7. ระบบควบคุมลิฟต์ เป็นระบบอตัโนมตัิทัง้หมด  ควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำมำรถควบคมุกำร 
                                  จอดรับ-สง่ผู้ โดยสำรได้ทกุชัน้จำกภำยในและภำยนอกลฟิต์ ทัง้ขำขึน้และขำลง 
                                          ตำมล ำดบัชัน้ท่ีลฟิต์ผำ่นโดยไมต้่องมีพนกังำนประจ ำลฟิต์ 
อุปกรณ์และระบบมาตรฐาน 
-   ระบบขบัเคลือ่น PERMANET MAGNET (PM) MOTER 
-   ระบบควบคมุ VVVF  (VARABLE VOLTAGE VARIABLE FREQUENCY) 
-   ระบบแบตเตอร์ร่ีส ำรอง (MELD) 
-    กญุแจส ำหรับยกเลกิกำรใช้ลฟิต์ (HOS) 
-   ปุ่ มกดขยำยเวลำกำรเปิดประต ู(DK0-TB) 
-   ระบบส ำหรับยกเลกิชัน้ท่ีเลอืกผิด (FCC-P) 
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-   สญัญำณเสยีงเมื่อกดเลขชัน้ (ACB) 
อุปกรณ์เพิ่มเติมพเิศษ 
-   ตวัลฟิต์บ ุSTAINLESS  STEEL HARLINE FINSHED 
-   CAR DOOR BY STAINLESS  STEEL HARLINE FINSHED 
-   อกัษร BRAILLE ALPHABET ที่ C.O.P. และปุ่ มกดหน้ำชัน้ทกุชัน้ 
-   CBV-F670 (แผงปุ่ มกดภำยในตวัลฟิต์ส ำหรับคนพกิำร) 
-   HBV-F71   (แผงปุ่ มกดหน้ำชัน้ส ำหรับคนพิกำร) 
-   FIRE EMRGENCY RETURE (FER) 
-   EMERGENCY OPERATION FIREMAN (FE) FOR NO.1 ONLY 
-   TYPE E102 BY STAINLESS STEEL HAIRLINE FINSHED ALL FLOORS 
-   MULTI BE AM DOOR SENSOR ( MBS) 
-   CCTV CABLE 
-   HAND RAIL : 3 SIDES 
-   เมื่อลฟิต์ค้ำงมเีสยีงและแสงสแีดงเตือนและแสงสเีขยีวตอบรับกำรชว่ยเหลือ 
-   กระจกเงำด้ำนหลงัคร่ึงตวัลฟิต์ 1 บำน 
-   SILL SUPPORT 

 
8. เคร่ืองกลไกและต าแหน่ง  ใช้มอเตอร์กระแสสลบัขบัเคลือ่นลฟิต์แบบ  PM Motor แบบไมม่ีเกียร์ทด 

(Geariess)  ซึง่อำศยัแรงขบัเคลือ่นของ  Variable  Voltage  Variable  Frequency  โดยผำ่นวงจร  Solid  State  Power  
Inverter  และ  Pulse  Width  Modulation (PWM)  ซึง่ทัง้หมดจะถกูควบคมุควำมแนน่อน  โดยระบบคอมพิวเตอร์  32  
Bit  ซึง่ท ำหน้ำที่เป็นวงจร  Digital  Regulator และเบรกแมเ่หลก็ไฟฟำ้ประกอบเป็นชดุเดยีวกนัติดตัง้อยูบ่นคำนเหลก็มี
แผน่ยำงรองรับแทน่เคร่ืองเพื่อปอ้งกนัเสยีงและกำรสัน่สะเทือน โดยที่ชดุขบัเคลือ่นทัง้หมดรวมทัง้เคร่ืองควบคมุกำรท ำงำน
ของลฟิต์ติดตัง้อยูใ่นห้องเคร่ืองเหนือช่องลฟิต์ 

9.  ระบบควบคุมการท างานของเคร่ืองกลไก  ใช้ระบบ  Micro  -  Processors  Control  System  with  
Data  Network  and  Fuzzy  Logic  Basics    ควบคมุกำรท ำงำนถึง  3  หนว่ย  คือ  1.  ที่ห้องเคร่ืองใน Control    2.  ที่
ตวัลฟิต์และแผงปุ่ มกด  3.  ประตชูำนพกัทกุชัน้  (แผงปุ่ มกด)  โดยแตล่ะหนว่ยใช้  16  Bit  Microprocessor  ควบคมุกำร
ท ำงำนของลฟิต์ให้สมัพนัธ์กบัค ำสัง่ที่ได้รับ  และน ำ้หนกับรรทกุ 

10.  ระบบเปิด  -  ปิดประตูลฟิต์  ใช้ระบบ  PM-Motor  ขบัเคลือ่น (Intelligent Door System) ชดุประตดู้วย
ระบบ VVVF Inverter Control และควบคมุกำรท ำงำนด้วย Intelligent   Microprocessor  System  And  Fuzzy  Logic  
Basics  ที่ใช้ข้อมลูจำกสภำพกำรใช้งำนจริงแตล่ะชัน้ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพรวดเร็ว  และประหยดัพลงังำน 
 11.  ตัวลิฟต์และประตูลิฟต์  ผนงัลฟิต์ท ำด้วย Stainless  Steel  Hairline Finished  รอยตอ่ทกุแหง่ของผนงั
จะตกแตง่เข้ำมมุอยำ่งสวยงำมผนงัด้ำนข้ำง ภำยในลฟิต์กบัขอบประตทู ำมมุ 90 องศำ กบัตวัลฟิต์ทัง้สองด้ำนภำยในตวั
ลฟิต์จะมีไฟแสงสวำ่งแบบ Fluorescent  ช่องระบำยอำกำศพดัลมระบำอำกำศทำงออกฉกุเฉินท่ีเพดำนลฟิต์ ผนงัลฟิต์
ด้ำนลำ่งจะมี kick Plate by Stainless เพื่อปอ้งกนัเท้ำกระแทกตวัลฟิต์ พืน้ลฟิต์ปดู้วยแผน่ Polyvinyl ChlorideTile 
(P.V.C)  หนำ 2 มม.ไฟแสดงต ำแหนง่ลฟิต์อยูด้่ำนข้ำงของประตลูฟิต์แบบ DOT-MATRIX Digital Display  
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 12.  ผนังด้านหน้าตวัลิฟต์  ทัง้ด้ำนท ำด้วย Stainless Steel Hairline Finished  ชนดิเตม็ผนงัแผน่เดียวกนัยำว
ตลอดควำมสงูของตวัลฟิต์ 
 13.  ประตูเป็นแบบ 2 บานเลื่อนเปิด-ปิด  ตรงจดุกึ่งกลำง (2 Paned Center Opening ) โดยอตัโนมตัิประตู
ประกอบด้วย Door Safety Shoe ติดตัง้ด้ำนข้ำงประตเูพื่อปอ้งกนัประตหูนีบผู้โดยสำร บำนประตตูวัลฟิต์ท ำด้วย 
Stainless Steel Hairline Finished   
 
 14.  แผงควบคุมภายในตวัลิฟต์  ประกอบด้วยปุ่ มกด  มีอปุกรณ์  ไมต่ ่ำกวำ่ดงันี ้
  -  ปุ่ มกดไปตำมชัน้ตำ่ง  ๆ  พร้อมเลขและไฟแสดงกำรบนัทกึสเีหลอืง               3  ปุ่ ม 
  -  ปุ่ มแจ้งเหตฉุกุเฉิน  Emergency  Alarm   1  ปุ่ ม 
  -  ปุ่ มกด  Door  Close      1  ปุ่ ม 
  -  ปุ่ มกด Door Open      1  ปุ่ ม 
  -  ปุ่ มกด Door  Hold      1  ปุ่ ม  
  -  สว่นลำ่งสดุของแผงควบคมุ มกีญุแจปิด ซึง่ภำยในประกอบด้วย 
   - ON/OFF Lighting 
   - ON/OFF Fan 
   -  Maintenance Switch (Auto/Hand) 
   -  Run/Stop Switch 
   -  โทรศพัท์ติดตอ่ภำยใน  ติดตัง้ภำยในลฟิต์  1  ชดุ  บริเวณหน้ำประต ู
                                                  ลฟิต์  ลำ่งสดุ  1  ชดุ  ที่ห้องเคร่ือง  1  ชดุ  รวม 3 ชดุ 
 15.  แผงแสดงต าแหน่งและทศิทางรวมถึงแผงปุ่ มกดท ำด้วย Meallic-like resin  ปุ่ มกดเป็นทรงกลมชัน้บนสดุ
และชัน้ลำ่งจะมีปุ่ มกดเรียกลฟิต์ 1 ปุ่ ม ชัน้ระหวำ่งกลำงจะมี  2  ปุ่ ม  ปุ่ มเหลำ่นีจ้ะมีแสงไฟสเีหลอืงเมื่อถกูกดเพื่อยืนยนั
กำรรับข้อมลูตวัปุ่ มเป็นแบบ Micro Stoke , button แบบ tactile  ท ำด้วย Stainless –Steel (Non-directional Hairline)  
 16.  ไฟแสดงต าแหน่งลิฟต์  ที่ประตชูำนพกัทกุชัน้จะมี Dot LED Indicators  เพื่อแสดงบอกต ำแหนง่ของตวั
ลฟิต์อยูบ่นแผง  Metallic-like resin   ติดตัง้อยูใ่นแนวข้ำงประตทูำงเข้ำ  -  ออกทกุชัน้ 
 17.  ระบบควบคุมทางไฟฟ้า  มีอปุกรณ์ควบคมุและปอ้งกนัทำงไฟฟำ้  Fuse Free Breaker  ปอ้งกนักำร
ลดัวงจรภำยในวงจรลฟิต์ Reverse Open Phase ปอ้งกนัผิดเฟส หรือไมค่รบเฟสของวงจรไฟฟำ้  อปุกรณ์ปอ้งกนัมอเตอร์
ไหม้วงจร  ,  ระบบประตจูะมีระบบปอ้งกนัประตหูนีบผู้โดยสำร  (Door  Safety  Shoe)  ติดอยูด้่ำนข้ำงของบำนประต ู ที่
บำนประตลูฟิต์และประตชูำนพกัทกุชัน้จะมี  Door  Inter  lock  Contact  ลฟิต์จะท ำงำนได้ตอ่เมื่อประตทูกุบำนปิดสนิท
แล้ว  ถ้ำประตบูำนใดปิดไมส่นิท  ลฟิต์จะไมว่ิ่ง  หรือถ้ำลฟิต์ก ำลงัวิ่งอยูก็่จะหยดุวิง่ทนัที  ส ำหรับบำนประตชูำนพกัเมื่อ
ลฟิต์วิ่งเลยไปแล้วจะเปิดไมอ่อก  แตม่ีกญุแจพิเศษส ำหรับใช้เปิดประต ู ในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 
 18.  ระบบความปลอดภยั 

  18.1  ระบบปอ้งกนัไฟกลบัเฟสหรือแรงดนัไฟแตล่ะเฟสไมเ่ทำ่กนั 
  18.2  ระบบปอ้งกนัมอเตอร์หมนุเกินก ำลงั 
  18.3  ระบบปอ้งกนัมอเตอร์ร้อนเกินกวำ่ก ำหนด 
  18.4  ระบบโทรศพัท์ติดตัง้ภำยในตวัลฟิต์  ซึง่สำมำรถติดตอ่กบัภำยนอกลฟิต์ได้ในกรณีเกิด              
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                                        เหตฉุกุเฉิน 
  18.5  อปุกรณ์นิรภยัและควบคมุควำมเร็ว  ซึง่จะควบคมุควำมเร็วของลฟิต์ที่วิง่เกินควำมเร็วที่ก ำหนด  
หรือลวดสลงิขำด  ตวั  Safety  จะท ำงำนโดยหนีบตวัลฟิต์ให้ติดแนน่อยูก่บัรำงพร้อมทัง้ตดักระแสไฟท่ีเข้ำมอเตอร์
ขบัเคลือ่นท ำให้ลฟิต์หยดุท ำงำนทนัที 
  18.6  ระบบ  Interlock  ของประตชูำนพกัซึง่จะก ำหนดให้ระยะหำ่งของประตชูำนพกั  หำ่งออกจำกกนั
ได้ไมเ่กิน 3 มม. ถ้ำหำกเกินกวำ่นีแ้ล้วลฟิต์จะไมท่ ำงำน 
  18.7  OVERLOAD  HOLDING  STOP  มีอปุกรณ์ตรวจรับน ำ้หนกัในตวัลฟิต์  เมื่อลฟิต์บรรทกุเกิน
น ำ้หนกั  ลฟิต์จะจอดพร้อมประตเูปิด  และจะมเีสยีงเตือน 
  18.8  Safety  Landing   เมื่อระบบวงจรของลฟิต์เกิดขดัข้องในขณะที่ลฟิต์ก ำลงัวิ่งอยู ่ ลฟิต์จะไมต่ิด
ค้ำงอยูร่ะหวำ่งชัน้โดยลฟิต์จะวิง่มำอยำ่งช้ำ  ๆ  และไปจอดในชัน้ที่ใกล้ที่สดุ  และเปิดประตเูองแบบอตัโนมตัิให้ผู้ โดยสำร
ออก  แล้วลฟิต์จะไมท่ ำงำนอกีจนกวำ่จะได้รับกำรแก้ไขระบบวงจรท่ีเกิดขดัข้องขึน้ 
  18.9  Next  Landing  ในกรณีทีป่ระตชูำนพกัลฟิต์เกิดขดัข้องหรือติดขดัเปิดไมไ่ด้  ลฟิต์จะวิ่งไปจอด
ชัน้อื่นที่มีค ำสัง่ไว้ก่อนแล้ว  และเปิดประตเูองแบบอตัโนมตัใิห้ผู้ โดยสำรออก  ท ำให้ทรำบปัญหำโดยทนัทีวำ่ประตนูัน้เสยี 
  18.10 Door Load Detector  ในกรณีที่ประตลูฟิต์ไมส่ำมำรถเปิดหรือปิดได้สนิทเนื่องจำกวำ่  มีเศษ
วสัดหุรือสิง่กีดขวำงอยูท่ี่รำงประต ูระบบนีจ้ะปรับให้ประตลูฟิต์เปลีย่นทิศทำงทนัที  เพื่อปอ้งกนักำรเสยีหำยของประตใูน
ขณะที่ก ำลงัเปิดหรือปิด 
  18.11  Door Nudging Feature  ในกรณีที่ประตลูฟิต์เปิดค้ำง นำนกวำ่ระยะเวลำที่ก ำหนดเนื่องจำก
กำรกดปุ่ มเปิดประตหูรือใช้มือขวำงประต ูBuzzer จะสง่เสยีงเตือนพร้อมทัง้ประตลูฟิต์จะเปิดเองอตัโนมตัิและไมรั่บค ำสัง่
จำกปุ่ มเปิดประตลูฟิต์อีกตอ่ไปเพื่อปอ้งกนักำรเปิดประตลูฟิต์ค้ำงนำนเกินกวำ่ระยะเวลำที่ก ำหนด 
  18.12 Car  Call  Cancelling  ระบบนีจ้ะท ำงำน  ในกรณีผู้ใช้ลฟิต์กดลฟิต์สวนทิศทำง  โดยจะถกู
ยกเลกิค ำสัง่นัน้  ๆ  ไป  เมื่อลฟิต์จอดชัน้สดุท้ำย 
  18.13 Car  Fan  Off  -  Automatic  ,  Carlight  Off  -  Automatic  เพื่อกำรประหยดัพลงังำน  เมื่อไม่
มีกำรใช้ลฟิต์  แสงสวำ่งและพดัลมระบำยอำกำศในตวัลฟิต์จะปิดเอง  โดยอตัโนมตัิและจะเปิดใหมอ่ีก  เมื่อมีกำรใช้ลฟิต์ 
  18.4 เบรคของลฟิต์ทีเ่ป็นแบบ  Electro  -  Magnetic  Type  มีอปุกรณ์คลำยเบรคได้ด้วยมือ  และมีที่
หมนุส ำหรับเลือ่นตวัลฟิต์ให้มำจอดตรงชัน้ได้ในกรณีกระแสไฟฟำ้ดบั 
  18.15 ระบบปอ้งกนักำรวิง่เลยชัน้ 

18.15.1  Stop  Up  /  Down  Limited  Switch  จะหยดุทนัที  ในกรณีระบบจอดชัน้อตัโนมตัิ
เกิดขดัข้อง 
18.15.2  Final  Up  /  Down  Limited  Switch  ติดตัง้อยูช่ว่งบนสดุและลำ่งสดุของช่องลฟิต์
ระบบนีจ้ะท ำงำนทนัที  เมื่อลฟิต์วิ่งเลยชัน้บนและชัน้ลำ่งสดุของอำคำร 

   8.15.3  อปุกรณ์รองรับกำรกระแทกของตวัลฟิต์ ติดตัง้สว่นลำ่งสดุของบอ่ลฟิต์ 
18.16  ระบบมำ่นแสง (Multi Beam Door Sensor) ตดิตัง้อยูร่ะหวำ่งบำนประตหู้องโดยสำร 

ลฟิต์ เมื่อมีผู้ โดยสำรหรือสิง่ของมำบงัล ำแสงจะสัง่ประตไูมใ่ห้ปิดหรือประตทูี่ก ำลงัปิดให้เปิดใหม่ 
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                18.7 ระบบแบตเตอร์ร่ีส ำรอง (MELD) กรณีระบบไฟฟำ้ของอำคำรขดัข้อง ระบบชว่ยเหลอืฉกุเฉินจะใช้
พลงังำนไฟฟำ้จำกระบบแบตเตอร์ร่ีส ำรอง ขบัเคลือ่นลฟิต์ไปจอดชัน้ใกล้ที่สดุและเปิดประตใูห้ผู้ โดยสำรออกได้ ปอ้งกนั
ลฟิต์คำงระหวำ่งชัน้ลฟิต์จะท ำงำนโดยอตัโนมตัิเมื่อระบบไฟฟำ้กลงัสูภ่ำวะปกติ 

              18.8 คีย์สวิทซ์ปิด-เปิดกำรท ำงำนของลฟิต์ บนปุ่ มกดหน้ำโถงลฟิต์ (HOS) สำมำรถปิด-เปิดกำรท ำงำน
ลฟิต์โดยสำรใช้คีย์สวิทซ์บนปุ่ มกด หน้ำโถงลฟิต์ตำมชัน้ท่ีก ำหนด (ไมจ่ ำเป็นต้องเข้ำไปในตวัลฟิต์) เพื่อควำมปลอดภยัจำก
กำรเลีย่งผู้ที่ไมไ่ด้ผำ่นกำรอบรมใช้กญุแจเปิดประตลูฟิต์ 

              18.9 มำตรฐำนโรงงำนผลติ 
  18.9.1  มำตรฐำน ISO-9001 
  18.9.2  มาตรฐาน ISO-14000 
              18.10  มาตรฐานผลิตภณัฑ ์MITSUBISHI , OTIS , HITACHI 
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รายการประกอบแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง 
หมวดท่ี  1 

ข้อก าหนดทัว่ไป 
  
เจา้ของโครงการมคีวามประสงคใ์หผู้ร้บัจา้งจดัหาพรอ้มตดิตัง้ เครือ่ง วสัดุและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า, สือ่สาร ตลอดจนอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้งอืน่ๆส าหรบัใชง้านใน โครงการนี้ใหแ้ลว้เสรจ็ใชง้านไดโ้ดยสมบรูณ์ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นแบบงานก่อสรา้ง ทัง้หมด  และ
รายละเอยีดขอ้ก าหนดนี้ 
1. ค าจ ากดัความ 
ค านาม  ค าสรรพนาม  ทีป่รากฏในขอ้ก าหนดสญัญาและรายการก่อสรา้ง รวมทัง้เอกสารอืน่ทีแ่นบสญัญา  ใหม้คีวามหมายตามทีร่ะบุไว้
ในหมวดนี้  นอกจากจะมกีารระบุเฉพาะไวเ้ป็นอย่างอื่น 
“ เจา้ของโครงการ ” หมายถงึ ผูว้่าจา้งก่อสรา้งโครงการนี้  ตามทีล่งนามในสญัญา   และมอี านาจตามทีร่ะบุในสญัญา 
“ ผูอ้อกแบบ ” หมายถงึ สถาปนิก และ/หรอื  วศิวกร  ผูไ้ดร้บัมอบหมายจาก   ผูว้่าจา้งใหเ้ป็นผูอ้อกขอ้ก าหนดและ
ออกแบบการตดิตัง้ 
“ ผูค้วบคุมงาน ” หมายถงึ ผูแ้ทนของผูว้่าจา้ง  ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหค้วบคุมงาน 
“ ผูร้บัจา้ง ” หมายถงึ นิตบิุคคลและตวัแทน หรอืลกูจา้งของนิตบิุคคลทีล่งนาม  เป็นคู่สญัญากบัผูว้่าจา้ง 
“ งานก่อสรา้ง ” หมายถงึ งานต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุในแบบก่อสรา้งประกอบสญัญา  รายการก่อสรา้งและเอกสารแนบสญัญา

รวมทัง้งาน  ประกอบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
“ แบบประกอบสญัญา ” หมายถงึ แบบก่อสรา้งทัง้หมด ทีม่ปีระกอบในการท าสญัญาจา้งเหมา  และแบบก่อสรา้งทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงแกไ้ขและ เพิม่เตมิโดยความเหน็ชอบของผูค้วบคุมงานแลว้ 
“ รายละเอยีดประกอบแบบ หรอื  ขอ้ก าหนด  ”  
  หมายถงึ ขอ้ความและรายละเอยีดทีก่ าหนด  และควบคุมคุณภาพของวสัดุ – อุปกรณ์ เทคนิค และ

ขอ้ตกลงต่างๆทีเ่กีย่วกบังานก่อสรา้งทีม่ปีรากฏ หรอืไมม่ปีรากฏในแบบก่อสรา้งตามสญัญา
นี้ 

“ การอนุมตั ิ” หมายถงึ การอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร จากผูม้อี านาจหน้าทีใ่นการอนุมตั ิ
“ ระบบประกอบอาคาร ” หมายถงึ ระบบไฟฟ้า  ระบบปรบัอากาศ  ระบบสุขาภบิาล และระบบอืน่ ๆ 
2. ขอบเขตของงาน 

2.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหา ตดิตัง้และทดสอบเครือ่ง วสัดุ – อุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า ระบบสือ่สาร ระบบสญัญาณและอื่นๆ ซึง่
ตดิตัง้ทัง้ภายนอกและภายในอาคารดงัแสดงไวใ้นแบบ และขอ้ก าหนด เพือ่ใหใ้ชง้านไดส้มบรูณ์และถูกตอ้ง  ตามความประสงค์
ของผูว้่าจา้ง 
2.2 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัเตรยีมแผนงาน  กรรมวธิดี าเนินการ  ตลอดจนบุคลากร  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกประการ เพือ่ใหง้าน
ในความรบัผดิชอบ  บรรลุผลและประโยชน์สงูสุด  แก่ผูว้่าจา้ง 

3. สถาบนัมาตรฐาน 
 ถา้มไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น มาตรฐานทัว่ไปของ วสัดุ–อุปกรณ์ การประกอบและการตดิตัง้ทีร่ะบไุวใ้นแบบและรายละเอยีด

ประกอบแบบเพือ่ใชอ้า้งองิส าหรบังานตามสญัญาณในโครงการนี้  ใหถ้อืตามมาตรฐานของสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้.- 
3.1 ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  ( มอก. ) 
3.2 กฎ และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
3.3 มาตรฐานวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
3.4 มาตรฐานส านกังานพลงังานแห่งชาต ิ
3.5 กฎและระเบยีบการไฟฟ้านครหลวง 
3.6 American  National  Standards  Institute (ANSI). 
3.7 American Society of Testing and Material (ASTM). 
3.8 Underwriter  Laboratory , Inc. (UL). 
3.9 German Industrial Standard ( DIN ) 
3.10 International Electrotechnical Commission (IEC).   
3.11 Japanese Industrial Standard ( JIS ) 
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4. สถาบนัตรวจสอบ 
 ในกรณทีีต่อ้งทดสอบคุณภาพ วสัดุ – อุปกรณ์ ทีใ่ชง้านตามสญัญานี้ อนุมตัใิหท้ดสอบสถาบนัดงัต่อไปนี้.- 

4.1 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
4.2 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
4.3 กรมวทิยาศาสตร ์ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
4.4 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
4.5 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค หรอื การไฟฟ้านครหลวง 
4.6 สถาบนัอื่นๆ ทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป และไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าจา้ง 
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หมวดท่ี  2 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 
1. พนกังาน 

1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวศิวกร  หวัหน้าช่างและช่างช านาญงานทีม่ปีระสบการณ์  มคีวามสามารถเหมาะสมกบังานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  โดยมจี านวนเพยีงพอส าหรบัการปฏบิตังิานไดท้นัท ี เพือ่ใหง้านแลว้เสรจ็ทนัตามก าหนดการของผูว้า่จา้ง 

1.2 วศิวกรผูร้บัผดิชอบโครงการของผูร้บัจา้ง  ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรควบคุม  ตามพระราชบญัญตัิ
ควบคุมวชิาชพีวศิวกรรมเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินงาน  และควบคุมการตดิตัง้ใหเ้ป็นไปตามแบบรายละเอยีดและ
ขอ้ก าหนด  ใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาและวธิปีฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบั  การลงนามในเอกสารขณะปฏบิตังิาน  จะถอืเป็นความ
ผกูพนัของผูร้บัจา้งไมว่่ากรณใีดๆ ผูร้บัจา้งจะยกขอ้อา้งถงึการทีต่นไมท่ราบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของตนมไิด ้

1.3 ในกรณทีีผู่ค้วบคุมงานพจิารณาเหน็วา่   พนกังานของผูร้บัจา้งมคีุณสมบตัไิมเ่หมาะสม  ผูว้่าจา้งสงวนสทิธิท์ีจ่ะสัง่การให้
ผูร้บัจา้ง  จดัหาบุคคลทีเ่หมาะสมกว่ามาทดแทนได ้

2. เครือ่งมอื- เครือ่งใช ้
ผูร้บัจา้งตอ้งมเีครือ่งมอื   เครือ่งใช ้  และเครือ่งผอ่นแรง  ทีม่ปีระสทิธภิาพและความปลอดภยั  ส าหรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน เป็น
ชนิดทีเ่หมาะสม  อกีทัง้จ านวนเพยีงพอกบัปรมิาณงาน  ผูว้่าจา้งมสีทิธิท์ ีจ่ะขอใหผู้ร้บัจา้งเปลีย่นแปลง  หรอืเพิม่จ านวนให้
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

3. การส ารวจบรเิวณก่อสรา้ง 
ผูร้บัจา้งตอ้งส ารวจตรวจสอบสถานทีก่่อสรา้งก่อนการตดิตัง้วสัดุ – อุปกรณ์ ต่างๆ  เพือ่การศกึษาถงึลกัษณะและสภาพทัว่ไป  
ขอบเขตสิง่ก่อสรา้งทีม่อียู่  สาธารณูปโภคต่างๆ มคีวามเขา้ใจเป็นอย่างดไีมว่่ากรณใีดๆ  ผูร้บัจา้งจะยกขอ้อา้งถงึการทีต่นไม่
ทราบขอ้เทจ็จรงิ และ / หรอื ขอ้มลูทีก่ล่าวขา้งตน้  เพือ่ประโยชน์ของตนมไิด ้

4. การตรวจสอบแบบ  รายการ  และขอ้ก าหนด 
4.1 ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบรายละเอยีดจากแบบสถาปัตย์ และโครงสรา้งพรอ้มไปกบัแบบทางวศิวกรรมสาขาอื่นๆทีป่รากฏใน

โครงการนี้ก่อนการตดิตัง้ วสัดุ – อุปกรณ์  เสมอ  เพือ่ขจดัขอ้ขดัแยง้ 
4.2 ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบแบบ  รายการ  และขอ้ก าหนดต่างๆ จนเขา้ใจถงึเงือ่นไขต่างๆ โดยละเอยีด  เมือ่มขีอ้สงสยัหรอืพบ

ขอ้ผดิพลาด  ใหส้อบถามจากผูค้วบคุมงานโดยตรง 
4.3 ในกรณทีีเ่กดิมคีวามคลาดเคลือ่น  ขดัแยง้  หรอืไมช่ดัเจนในแบบประกอบสญัญา  รายการเครือ่ง  วสัดุ – อุปกรณ์ และ

เอกสารสญัญาอื่นๆ ผูร้บัจา้งตอ้งรบีแจง้ใหผู้ค้วบคุมงานทราบเพือ่ขอค าวนิิจฉยัทนัท ี  ผูค้วบคุมงาน  และ / หรอื 
ผูอ้อกแบบ  จะพจิารณาตดัสนิโดยถอืเอาส่วนทีด่กีว่า  ถูกตอ้งกว่าเป็นเกณฑ ์

4.4 ระยะ  ขนาด  และต าแหน่งทีป่รากฏในแบบประกอบสญัญา  ใหถ้อืตวัเลขเป็นส าคญั  หา้มใชว้ธิวีดัจากแบบโดยตรง  ใน
ส่วนทีไ่มไ่ดร้ะบตุวัเลขไว ้  เป็นการแสดงใหท้ราบเป็นแนวทางทีค่วรจะเป็นไปไดเ้ท่านัน้  ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบจากเครือ่ง  
วสัดุ – อุปกรณ์  ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหใ้ชใ้นโครงการและสถานทีต่ดิตัง้จรงิ 

5. สาธารณูปโภค  เพือ่ใชร้ะหว่างการก่อสรา้ง 
5.1 ถา้มไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูจ้ดัหาน ้าประปา  ไฟฟ้า  โทรศพัท ์  ฯลฯ  ซึง่เกีย่วพนักบัระบบงานใน

ความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง  ส าหรบัใชใ้นการก่อสรา้งตามโครงการ 
5.2 ผูร้บัจา้งตอ้งประสานงานกบัผูร้บัจา้งงานอาคาร  เกีย่วกบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้  ระหว่างการก่อสรา้ง  ซึง่อยู่ในความ

รบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง 
5.3 ผูร้บัจา้ง  ตอ้งใหข้อ้มลูกบัผูร้บัจา้งงานอาคาร  เกีย่วกบัปรมิาณ  ขนาด  และรายละเอยีดอืน่ๆ  ทีจ่ าเป็นเพือ่รวบรวมและ

ด าเนินการตดิต่อกบัหน่วยงานต่างๆ  ของรฐั  หรอื  เอกชนในการขออนุมตัใิชบ้รกิารดงักล่าว 
6. การรกัษาความสะอาด 

6.1 ผูร้บัจา้งตอ้งขนขยะมลูฝอย  เศษวสัด ุ และสิง่ของเหลอืใช ้ ออกจากพืน้ทีป่ฏบิตังิานทุกวนั  โดยน าไปทิง้รวมกนัในบรเิวณ
ส่วนกลางทีจ่ดัไวใ้ห ้

6.2 ถา้มไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ผูร้บัจา้งตอ้งร่วมเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะมลูฝอยต่างๆ ออกจากบรเิวณโครงการ 
7. การรกัษาความปลอดภยั 

ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภยัดา้นต่างๆ ภายในสถานทีก่่อสรา้ง  โดยถา้มไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  ผูร้บั
จา้งตอ้งเฉลีย่ค่าใชจ้่ายทีม่ขี ึน้  ร่วมกบัผูร้บัจา้งงานอื่นๆ 
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8. การจดัท าตารางแผนงาน 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท าตารางแผนงานแสดงรายละเอยีดพนกังาน การขนส่งเครือ่ง และอุปกรณ์เขา้สถานทีต่ดิตัง้ การตดิตัง้ และการ
แลว้เสรจ็ของงานแต่ละขัน้ตอนเพือ่ประกอบการประสานงานเสนอต่อผูค้วบคุมงานเป็นระยะๆ เพือ่ปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบั
แผนงานก่อสรา้งอยู่เสมอ 

9. การตดิต่อหน่วยงานรฐัและค่าธรรมเนยีม 
ถา้มไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นผูร้บัจา้งตอ้งมหีน้าทีเ่ป็นผูต้ดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั ( และ / หรอื เอกชน ) ในระบบที่
เกีย่วขอ้งกบัผูร้บัจา้ง เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความสมบรูณ์ของระบบประกอบอาคารนัน้ ส าหรบัใชใ้นโครงการ  โดยค่าใชจ้่ายต่างๆ ใน
การตดิต่อด าเนินงานรวมถงึค่าธรรมเนียม และค่าด าเนินการทีเ่รยีกเกบ็โดยหน่วยงานของรฐัผูร้บัจา้งจะเป็นผูจ้่ายใหต้ามหลกัฐาน
การ รบัเงนิของหน่วยงานนัน้ ๆ 

10. การจดัท ารายงานผลความคบืหน้าของงาน 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท ารายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั และสรุปผลเป็นรายเดอืนส่งใหผู้ค้วบคุมงานจ านวน 2 ชุด ส าหรบัรายงาน
ประจ าวนั  และ  2  ชุด  ส าหรบัรายงานประจ าเดอืนทุกสปัดาหแ์รกของเดอืน  ตัง้แต่เริม่เขา้ปฏบิตังิานจนถงึวนัส่งมอบงาน 

11. การท างานนอกเวลาท าการปกต ิ
หากผูร้บัจา้งมคีวามประสงคท์ีจ่ะท างานในช่วงเวลาท างานทีเ่กนิเวลา 8 ชัว่โมง ในวนัท างานปกตแิละท างานล่วงเวลาในวนั
อาทติย ์  วนันกัขตัฤกษ์  หรอืวนัทีท่างราชการก าหนดใหเ้ป็นวนัหยุดราชการ  ผูร้บัจา้งตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคุมงานทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วนัเพือ่ขออนุมตัทิ างานล่วงเวลา  โดยผูค้วบคุมงานพจิารณาอนุมตัติามความเหมาะสมในกรณทีีก่ารท างานนัน้
จ าเป็นตอ้งมผีูค้วบคุมงานอยู่ควบคุม ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูร้บัภาระ  ออกค่าใชจ้่ายในการท างานล่วงเวลาของผูค้วบคุมงาน 

12. การเสนอรายละเอยีด วสัดุ – อุปกรณ์  เพือ่ขออนุมตั ิ
12.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท ารายละเอยีด  ( Submittal  Data ) ของ วสัดุ – อุปกรณ์  เสนอผูค้วบคุมงานเพือ่อนุมตักิ่อน

ด าเนินการใดๆ อย่างน้อย 30 วนั รายการใดทีย่งัไมอ่นุมตั ิ หา้มน าเขา้มายงับรเิวณหน่วยงานโดยเดด็ขาด 
12.2 รายละเอยีด วสัดุ – อุปกรณ์ แต่ละอย่าง  ใหเ้สนอแยกกนั  โดยรวบรวมขอ้มลูเรยีงล าดบัใหเ้ขา้ใจง่าย  พรอ้มทัง้แนบ

เอกสารสนบัสนุน  เช่น  แคต็ตาลอ็ก  และมเีครือ่งหมายชีบ้อกรุน่  ขนาด  และความสามารถเพือ่ประกอบการ
พจิารณา  จ านวน  3  ชุด 

13. การตดิตัง้ วสัดุ – อุปกรณ์ 
ทนัททีีไ่ดร้บัการว่าจา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท าแบบใชง้าน ( Shop  Drawing ) ซึง่แสดงรายละเอยีดของเครือ่ง อุปกรณ์ ทัง้ขนาด 
ต าแหน่ง และวธิกีารตดิตัง้ ยืน่ขออนุมตัดิ าเนินการต่อผูค้วบคุมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการด าเนินการเพือ่ตดิตัง้ โดย
เสนอจ านวนทัง้สิน้ 2 ชุด 

14. การแกไ้ข – ซ่อมแซม 
14.1 ในกรณทีี ่  ผูร้บัจา้ง  ละเลยเพกิเฉย  ในการด าเนินการ  และ / หรอื  เตรยีมการใด ๆ จนมผีลท าใหต้อ้งมกีาร

เปลีย่นแปลง  วสัดุ – อุปกรณ์  ตลอดจนวธิกีารตดิตัง้  ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้หมดในทุก
กรณ ี

14.2 ผูร้บัจา้ง  ตอ้งยอมรบัและด าเนินการโดยมชิกัชา้  เมือ่ไดร้บัรายการใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องในการปฏบิตังิานจากผูค้วบคุม
งานเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา และถูกตอ้งตามหลกัวชิา  โดยตอ้งรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายในการแกไ้ข  
เนื่องจากความบกพร่องต่างๆ ทัง้สิน้ 

15. การทดสอบเครือ่งและระบบ 
15.1 ผูร้บัจา้ง ตอ้งจดัท าตารางแผนงานแสดงก าหนดการทดสอบเครือ่ง และระบบรวบรวมทัง้จดัเตรยีมเอกสารแนะน าจาก

ผูผ้ลติในการทดสอบ ( Operation  Manual ) เสนอผูค้วบคุมงานก่อนท าการทดสอบอย่างน้อย 14 วนั 
15.2 ผูร้บัจา้งตอ้งท าการทดสอบเครือ่งและระบบ ตามหลกัวชิาและขอ้ก าหนด  โดยมผีูแ้ทนผูว้่าจา้งอยู่รว่มขณะทดสอบดว้ย 
15.3 รายงานขอ้มลูในการทดสอบ ( Test Report ) ใหท้ าเป็นแบบฟอรม์เสนออนุมตัต่ิอผูค้วบคุมงานก่อนท าการทดสอบ   

หลงัการทดสอบผูร้บัจา้ง  ตอ้งกรอกขอ้มลูตามทีไ่ดจ้ากการทดสอบจรงิ  ส่งใหผู้ค้วบคุมงาน  จ านวน  2 ชุด 
15.4 ค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น  ค่ากระแสไฟฟ้า น ้าประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหว่างการทดสอบเครือ่ง และระบบอยู่ในความ

รบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง 
16. การฝึกอบรมเจา้หน้าที ่

ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการฝึกอบรมเจา้หน้าที ่ ทีค่วบคุมและบ ารุงรกัษาเครือ่งของผูว้่าจา้ง  ใหม้คีวามรู ้ ความสามารถในการใชง้าน  
และการบ ารุงรกัษาเครือ่งเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 2 วนัตดิต่อกนั ต่อระบบงาน   ระหว่างหรอืภายหลงัส่งมอบงาน  หรอืจนกว่า
เจา้หน้าทีค่วบคุมเครือ่งของผูว้่าจา้ง  สามารถใชเ้ครือ่งไดด้ว้ยตนเอง 
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17. การส่งมอบงาน 
17.1 ผูร้บัจา้งตอ้งเปิดใชง้านเครือ่งและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ  หรอืพรอ้มทีจ่ะใช้

งานไดเ้ตม็ความสามารถในช่วงเวลา  24  ชัว่โมงตดิต่อกนั  โดยค่าใชจ้่ายทีม่ที ัง้หมด  อยู่ในความรบัผดิชอบของผู้
รบัจา้งทัง้สิน้ 

17.2 ผูร้บัจา้งตอ้งท าการทดสอบเครือ่ง  อุปกรณ์และระบบตามทีผู่ค้วบคุมงานจะก าหนดใหท้ดสอบ  จนกว่าจะไดผ้ลเป็นที่
พอใจและแน่ใจว่าการท างานของระบบทีท่ าการทดสอบถูกตอ้ง  ตามความประสงคข์องผูว้่าจา้ง 

17.3 รายการสิง่ของต่างๆ  ทีผู่ร้บัจา้งตอ้งส่งมอบงานใหแ้ก่ผูว้่าจา้งในวนัส่งมอบงาน  ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรบั
มอบงานดว้ยคอื 
ก. แบบสรา้งจรงิ กระดาษไข  จ านวน  1 ชุด ,  CD ROM 1 แผ่น 
ข. แบบสรา้งจรงิพมิพเ์ขยีว  จ านวน  1 ชุด 
ค. หนงัสอืคู่มอืการใชแ้ละบ ารุงรกัษาเครือ่งอุปกรณ์   จ านวน  2 ชุด 

18. การรบัประกนั 
18.1 หากมไิดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอื่น  ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัคุณภาพ  ความสามารถการใชง้านของเครือ่ง  วสัดุ – อุปกรณ์

และการตดิตัง้เป็นเวลา  365  วนั  นบัจากวนัลงนามในเอกสารรบัมอบงานแลว้ 
18.2 ระหว่างเวลารบัประกนั หากผูว้่าจา้งตรวจพบว่าผูร้บัจา้งจดัน า วสัดุ–อุปกรณ์ ทีไ่มถู่กตอ้งหรอืคุณภาพต ่ากว่า

ขอ้ก าหนดมาตดิตัง้ ตลอดจนงานตดิตัง้ไมถู่กตอ้งหรอืไมเ่รยีบรอ้ย ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการเปลีย่นหรอืแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
18.3 ในกรณทีีเ่ครือ่ง วสัดุ – อุปกรณ์  ต่างๆ เกดิช ารุดเสยีหายหรอืเสือ่มคุณภาพ  อนัเนื่องมาจากขอ้ผดิพลาดของผูผ้ลติ

หรอืการตดิตัง้ในระหว่างเวลารบัประกนั  ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการเปลีย่นหรอืแกไ้ขใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านไดด้เีช่นเดมิ
โดยมชิกัชา้ 

18.4 ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการโดยทนัท ี  ทีไ่ดร้บัแจง้จากผูว้่าจา้งใหเ้ปลีย่น  หรอืแกไ้ขเครือ่งอุปกรณ์ตามสญัญารบัประกนั  
มฉิะนัน้ผูว้่าจา้งสงวนสทิธิ ์ ทีจ่ะจดัหาผูอ้ื่นมาด าเนินการ  โดยค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ 

19. การบรกิาร 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัเตรยีมช่างผูช้ านาญในแต่ละระบบไวส้ าหรบัตรวจสอบ  ซ่อมแซม  และบ ารุงรกัษาเครือ่ง  และอุปกรณ์ใหอ้ยู่ใน
สภาพใชง้านไดด้เีป็นประจ าทุกเดอืน  เป็นระยะเวลา  1  ปี  โดยผูร้บัจา้งตอ้งจดัท ารายงานผลการตรวจสอบเครือ่งอุปกรณ์ระบบ
และการบ ารุงรกัษา เสนอผูว้่าจา้งภายใน  7  วนันบัจากวนัตรวจสอบทุกครัง้ 
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หมวดท่ี  3 
การด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบังานสถาปัตยกรรมและโครงสร้างและงานอ่ืนๆ 

 
การด าเนินงานในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบังานอื่นในหวัขอ้นี้  เป็นการเตรยีมหน้างาน  ประสานงาน  เพือ่ใหง้านตดิตัง้ และ งานบรกิาร 
ภายหลงัส่งมอบงาน เป็นไปโดย สะดวก รวดเรว็และไมข่ดัแยง้กบังานอื่นๆ  ซึง่ถอืเป็นมาตรฐานทีด่แีละเป็นความรบัผดิชอบของผู้
รบัจา้ง ทัง้สิน้   ความเสยีหายใดๆ  ทีเ่กดิจากการไมเ่ตรยีมการ  ไมป่ระสานงาน ดงักล่าว  ผูร้บัจา้งจะไมร่บัผดิชอบไมไ่ด ้     
1. การท าช่องเปิด และ การตดั – เจาะ 

1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบช่องเปิดต่าง ๆ ส าหรบัการตดิตัง้และการบรกิาร งานระบบทัง้หมดในความรบัผดิชอบ  จากแบบ
สถาปัตยกรรมและโครงสรา้ง  เพือ่ยนืยนัความตอ้งการและความถูกตอ้ง 

1.2 ในกรณทีีม่คีวามตอ้งการ  แกไ้ข  ขนาด – ต าแหน่ง  ของชอ่งเปิด หรอืตอ้งการชอ่งเปิดเพิม่จากทีไ่ดจ้ดัเตรยีมการให้
ตามแบบสถาปัตยกรรมและโครงสรา้ง  ผูร้บัจา้งตอ้งเสนอขอพรอ้มจดัท าแบบ  และ / หรอื  รายละเอยีดแสดงการตดิตัง้
ต่อผูค้วบคุมงานล่วงหน้าอย่างน้อย  15  วนั  ก่อนทีผู่ร้บัจา้งงานก่อสรา้ง  จะด าเนินการในช่วงงานทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ๆ 

1.3 การสกดั ตดั หรอืเจาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารผูร้บัจา้งตอ้งจดัท ารายละเอยีดของกรรมวธิดี าเนินงานเพือ่ป้องกนั
ผลกระทบทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสว่นอืน่ๆ ไดเ้สนอขออนุมตัจิากผูค้วบคุมงานก่อนการด าเนินการอยา่งน้อย 7 
วนั 

2. การอุดปิดช่องว่าง 
2.1 ภายหลงัการตดิตัง้   วสัดุ – อุปกรณ์ ผ่านช่องเปิด หรอื ชอ่งเจาะใด ๆ กต็าม  ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการอุดปิดช่องว่างที่

เหลอื  ดว้ยวสัดุและกรรมวธิทีีเ่หมาะสม  โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูค้วบคุมงาน 
2.2 การเลอืกใชว้สัด ุ  และกรรมวธิใีนการอุดชอ่งว่างทีก่ล่าวขา้งตน้  นอกจากตอ้งค านึงถงึการตรวจซ่อมในอนาคตแลว้ยงั

ตอ้งค านึงถงึการป้องกนัไฟและควนัลาม  ตลอดจนการป้องกนัเสยีงเลด็ลอดโดยตรงอกีดว้ย 
3. การจดัท าแท่นเครือ่ง 

ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูจ้ดัท า  แท่น  ฐาน  และอุปกรณ์รองรบัน ้าหนกัเครือ่งและอุปกรณ์ต่างๆ ใหม้คีวามแขง็แรงสามารถทนการ
สัน่สะเทอืนของ  เครือ่ง / อุปกรณ์  ขณะใชง้านไดเ้ป็นอย่างด ี  โดยขอ้มลูรายละเอยีดขนาด  และต าแหน่ง  ทีจ่ะจดัท าตอ้งเสนอ
ขออนุมตัจิากผูค้วบคุมงานอย่างน้อย  15  วนั  ก่อนด าเนินการ 

4. การยดึท่อและอุปกรณ์กบัโครงสรา้งอาคาร 
4.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาอุปกรณ์ยดึ  แขวนท่อ  เครือ่งและอุปกรณ์ทีเ่หมาะสมกบัโครงสรา้งอาคาร  การประกอบโครงเหลก็

ตอ้งท าดว้ยความประณตีไมม่เีหลีย่มคม  อนัอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายได ้ ผูร้บัจา้งตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูค้วบคมุงานก่อ
ด าเนินการยดึ  แขวนใดๆ   

4.2 Expansion Shield ทีใ่ชเ้จาะยดึในคอนกรตีตอ้งเป็นโลหะ ตามมาตรฐานของผูผ้ลติ และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูค้วบคุม
งาน 

4.3 ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ยดึ  แขวน  จะตอ้งเป็นทีร่บัรองว่าสามารถรบัน ้าหนกัได ้  โดยมคี่าความปลอดภยัไมต่ ่ากว่า  
3  เท่าของน ้าหนกัใชง้าน  ( Safety  Factor  = 3  ) 

4.4 การยดึแขวนกบัโครงสรา้งอาคาร  ตอ้งแน่ใจว่าจะไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกดีขวางงานระบบอื่นๆ 
5. งานตดิตัง้ในหอ้งเครือ่ง 

5.1 ผูร้บัจา้งตอ้งวางแผนการตดิตัง้เครือ่งและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้แท่นเครือ่งต่างๆ  โดยไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
ของผูร้บัจา้งอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูร้บัจา้งก่อสรา้งอาคาร 

5.2 แผนงาน  ขอ้มลู และความตอ้งการตามความจ าเป็น  ตอ้งแจง้ใหผู้ร้บัจา้งก่อสรา้งอาคารทราบล่วงหน้าเป็นเวลานานพอ  
เพือ่เตรยีมการกอ่นการตดิตัง้เครือ่งและอุปกรณ์  หากผูร้บัจา้งละเลยหน้าทีด่งักล่าว  โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรอื
แจง้ใหท้ราบล่าชา้เกนิควร ผลเสยีหายทีเ่กดิขึน้ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบทัง้สิน้ 

6. การป้องกนัน ้าเขา้อาคาร 
การตดิตัง้วสัดุ – อุปกรณ์  ทีใ่กลช้ดิกบับรเิวณทีม่คีวามชืน้สงู หรอืเชือ่มโยงกบัภายนอกอาคาร  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท ารายละเอยีด
แสดงวธิกีารตดิตัง้และเสรมิเพิม่เตมิ  วสัดุ – อุปกรณ์  ต่างๆ  ใหผู้ค้วบคุมงานอนุมตักิ่อนด าเนินการใดๆ เพือ่ใหก้ารป้องกนัน ้า
เขา้อาคารเป็นไปอย่างสมบรูณ์ 

7. การใหค้วามร่วมมอืต่อผูค้วบคุมงานและวศิวกร 
ผูร้บัจา้งตอ้งใหค้วามร่วมมอืต่อผูค้วบคุมงาน  และวศิวกรในการท างานตรวจสอบ  วดั  เทยีบ  จดัท าตวัอย่างและอื่นๆตาม
สมควรแก่กรณ ี
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8. การประชุมโครงการ 

ผูร้บัจา้งตอ้งเขา้ร่วมประชุมโครงการ  และประชุมในหน่วยงานซึง่จดัใหม้ขี ึน้เป็นระยะ ๆ โดยผูร้บัจา้งงานอาคารหรอืผูค้วบคุมงาน  
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งมอี านาจในการตดัสนิใจสัง่การและทราบรายละเอยีดของโครงการเป็นอย่างดี 

9. การประสานงานในดา้นมณัฑนาการ 
หากพืน้ทีใ่ดของอาคารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตกแต่ง  ทัง้ทีร่ะบุไวใ้นแบบก่อสรา้ง  หรอืทราบว่าจะมกีารตกแต่งในภายหลงัผูร้บัจา้ง
ตอ้งประสานงานกบัสถาปนิก และมณัฑนากรโดยใกลช้ดิ  ตามทีผู่ค้วบคุมงานรอ้งขอ 

10. การตดิต่อประสานงานกบัผูร้บัจา้งรายอื่น ๆ 
ผูร้บัจา้งตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการประสานงานกบัผูร้บัจา้งอื่นๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน  และความคบืหน้าของโครงการ 
หากเป็นการจงใจละเลยต่อความร่วมมอืดงักล่าว  ทีท่ าใหม้ผีลเสยีหายต่อโครงการ  ผูว้่าจา้งสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากผูร้บัจา้ง 
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หมวดท่ี  4 
แบบ และ เอกสาร 

 
1. แบบประกอบสญัญา 

แบบประกอบสญัญาจา้งเหมาเป็นเพยีงแผนผงั  เพือ่ใหผู้ร้บัจา้งทราบเป็นแนวทาง  และหลกัการของระบบตามความตอ้งการของ
ผูว้่าจา้งเท่านัน้ ในการตดิตัง้จรงิ ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบกบัแบบสถาปัตย์  แบบโครงสรา้งและงานระบบอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง
ประกอบกนัไปดว้ย  ทัง้นี้หากจะตอ้งท าการปรบัปรุงงานบางส่วนจากแบบทีไ่ดแ้สดงไว ้  โดยทีเ่หน็ว่าเป็นความจ าเป็นทีจ่ะท าให้
การตดิตัง้ระบบถูกตอ้ง  ไดคุ้ณภาพตามความตอ้งการแลว้  ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการโดยไมค่ดิค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

2. แบบใชง้าน ( Shop  Drawings ) 
2.1 ผูร้บัจา้งตอ้งศกึษาท าความเขา้ใจ แบบสถาปัตย ์  แบบโครงสรา้ง  แบบตกแต่งภายใน งานระบบอื่นๆ และคู่มอืจากผูผ้ลติ

เครือ่ง ทีเ่กีย่วขอ้งประกอบกนั รวมทัง้ตรวจสอบสถานทีต่ดิตัง้จรงิ เพือ่ใหก้ารจดัท าแบบใชง้าน เป็นไปโดยถูกตอ้ง และไม่
เกดิอุปสรรคกบัผูร้บัจา้งอื่นๆ จนเป็นสาเหตุใหห้มายก าหนดงานโครงการตอ้งล่าชา้    

2.2 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท าแบบใชง้าน ซึง่แสดงรายละเอยีดของเครือ่ง อุปกรณ์ และต าแหน่งทีจ่ะท าการตดิตัง้ ยืน่เสนอขออนุมตัิ
ด าเนินการต่อผูค้วบคุมงาน อย่างน้อย 15 วนัก่อนการตดิตัง้ จ านวน 2 ชุด 

2.3 วศิวกรผูร้บัผดิชอบของผูร้บัจา้ง  ตอ้งตรวจสอบแบบใชง้านใหถู้กตอ้ง  ตามความตอ้งการใชง้านและการตดิตัง้พรอ้มทัง้ ลง
นามรบัรอง และลงวนัทีก่ ากบับนแบบทีเ่สนอขออนุมตัทิุกแผ่น 

2.4 แบบใชง้านตอ้งมขีนาด  และมาตราส่วนเท่ากบัแบบประกอบสญัญา  นอกจากแบบขยายเพือ่แสดงรายละเอยีดทีช่ดัเจน  
และท าความเขา้ใจไดถู้กตอ้ง  ใหใ้ชข้นาดและมาตราส่วนทีเ่หมาะสมตามสากลนิยม   

2.5 ผูร้บัจา้งตอ้งไมด่ าเนินการใดๆ ก่อนทีแ่บบใชง้านจะไดร้บัการอนุมตัผิูค้วบคุมงาน  มฉิะนัน้แลว้หากผูค้วบคุมงานมี
ความเหน็ใหแ้กไ้ขเพือ่ความเหมาะสม  ซึง่แตกต่างไปจากแบบ  และ/หรอื  การตดิตัง้ทีไ่ดข้ออนุมตัไิว ้ ผูร้บัจา้งตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขให ้โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ 

2.6 แบบใชง้านทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้มไิดห้มายความว่าเป็นการพน้ความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง หากผูค้วบคุมงานตรวจพบ
ขอ้ผดิพลาดในภายหลงั  ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหมใ่หถู้กตอ้ง 

3. แบบก่อสรา้งจรงิ  ( As Built   Drawings ) 
3.1 ในระหว่างด าเนินการตดิตัง้  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท าแบบตามทีต่ดิตัง้จรงิ  แสดงต าแหน่งของเครือ่งอุปกรณ์  รวมทัง้การแกไ้ข

อื่นๆ ทีป่รากฎในงานระหว่างการตดิตัง้ส่งใหผู้ค้วบคุมงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ 
3.2 แบบสรา้งจรงิตอ้งม ี ขนาดและมาตราส่วน  เท่ากบั  แบบประกอบสญัญา  และ / หรอื  แบบใชง้าน  นอกจากแบบ ขยาย 

ใหใ้ชม้าตราส่วนตามแบบใชง้านทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
3.3 แบบสรา้งจรงิทัง้หมด  ตอ้งลงนามรบัรองความถูกตอ้งโดยวศิวกรของผูร้บัจา้ง และส่งใหผู้ค้วบคุมงาน 2 ชุด เพือ่ตรวจสอบ

ก่อนก าหนดการทดสอบเครือ่ง และการใชง้านระบบ อย่างน้อย 15 วนั 
4. หนงัสอืคู่มอืการใชง้านและบ ารุงรกัษาเครือ่งอุปกรณ์ 

หนงัสอืคู่มอืการใชง้านและบ ารุงรกัษาเครือ่ง  และอุปกรณ์เป็นเอกสารประกอบการส่งมอบงาน  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัเตรยีมเขา้เล่ม
เรยีบรอ้ย  ส่งมอบใหผู้ว้่าจา้งในวนัส่งมอบงาน 
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หมวดท่ี  5 
เครื่อง  วสัดแุละอปุกรณ์ 

 
1. เครือ่ง  วสัดุและอุปกรณ์ทีน่ ามาใชง้าน 

1.1 เครือ่ง วสัดุและอุปกรณ์ ทีน่ ามาตดิตัง้ตอ้งเป็นของใหม่ และไมเ่คยถูกน าไปใชง้านมาก่อน  ผูว้่าจา้งมสีทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัสิง่ที่
เหน็ว่ามคีุณสมบตั ิ  และคุณภาพไมด่พีอ  หรอืไมเ่ทยีบเท่าตามทีอ่นุมตัใิหน้ ามาใชใ้นโครงการ  ในกรณทีีผู่ว้่าจา้งตอ้งการ
ใหส้ถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นผูต้รวจสอบ  ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการโดยออกค่าใชเ้อง 

1.2 หากมคีวามจ าเป็นอนักระท าใหผู้ร้บัจา้ง  ไมส่ามารถจดัหา  วสัดุ – อุปกรณ์  ตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นรายละเอยีด  หรอืแสดง
ตวัอย่างไวแ้ก่ผูว้่าจา้งหรอืสถาปนิก  ผูร้บัจา้งตอ้งหาผลติภณัฑอ์ื่นมาทดแทน  พรอ้มทัง้ชีแ้จงเปรยีบเทยีบรายละเอยีดต่าง 
ๆ  ของผลติภณัฑด์งักล่าวเพือ่ประกอบการขออนุมตัต่ิอผูว้่าจา้ง 

1.3 ความเสยีหายหรอื สญูหาย ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการขนส่ง ตดิตัง้หรอืการทดสอบ ก่อนการส่งมอบงานตอ้งด าเนินการ
ซ่อมแซม หรอืเปลีย่นใหใ้หมต่ามความเหน็ชอบของผูว้่าจา้งหรอืผูค้วบคุมงาน 

2. ตวัอย่าง  วสัดุ – อุปกรณ์  และ การตดิตัง้ 
2.1 ผูร้บัจา้งตอ้งแจง้รายการวสัดุ อุปกรณ์  ทีจ่ะใชง้าน และจดัหาตวัอย่าง  วสัดุ – อุปกรณ์  รวมทัง้เอกสารทีเ่ป็นภาษาไทย  

หรอื ภาษาองักฤษ  ของผูผ้ลติทีแ่สดงรายละเอยีดทางเทคนิค  ขนาด  และรปูร่างทีช่ดัเจนของวสัดุ – อุปกรณ์  แต่ละชิน้
ตามทีผู่ค้วบคุมงานตอ้งการ  ส่งใหผู้ค้วบคุมงานไมน้่อยกว่า 15 วนั ก่อนเริม่ใชง้าน 

2.2 ในกรณทีีผู่ค้วบคุมงานมคีวามประสงคใ์หผู้ร้บัจา้งแสดงวธิกีารตดิตัง้  เพือ่เป็นตวัอย่างหรอืความเหมาะสมแลว้แต่กรณ ี 
ผูร้บัจา้งตอ้งแสดงการตดิตัง้  ณ สถานทีต่ดิตัง้จรงิตามทีผู่ค้วบคุมงานก าหนด  เมือ่วธิแีละการตดิตัง้นัน้ ๆ ไดร้บัอนุญาต
แลว้ใหถ้อืเป็นมาตรฐานในการปฏบิตัต่ิอไป 

3. การแกไ้ข  เปลีย่นแปลงแบบ  รายการ วสัดุและอุปกรณ์ 
3.1 การเปลีย่นแปลงแบบ  รายการ  วสัดุและอุปกรณ์  ทีผ่ดิไปจากขอ้ก าหนดและเงือ่นไขตามสญัญาดว้ยความจ าเป็น  หรอื

ความเหมาะสมกด็ ี  ผูร้บัจา้งตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูว้่าจา้ง  เพือ่ขออนุมตัเิป็นเวลาอย่างน้อย  30 วนั  กอ่น
ด าเนินการจดัซื้อหรอืท าการตดิตัง้ 

3.2 ในกรณทีีผ่ลติภณัฑข์องผูร้บัจา้ง มคีุณสมบตัอินัเป็นเหตุใหอุ้ปกรณ์ตามรายการทีผู่อ้อกแบบก าหนดไว้เกดิความไม่
เหมาะสม หรอืไมท่ างานโดยถูกตอ้ง ผูร้บัจา้งตอ้งไมเ่พกิเฉยละเลยทีจ่ะแจง้ขอความเหน็ชอบจากผูค้วบคุมงานในการแกไ้ข  
เปลีย่นแปลงใหถู้กตอ้งตามความประสงค์  โดยชีแ้จงแสดงเหตุผล  และหลกัฐานจากบรษิทัผูผ้ลติ 

3.3 ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ในกรณดีงักล่าวขา้งตน้  ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองทัง้สิน้ 
4. การป้องกนัการผุกร่อน 

ผวิงานเหลก็ทัง้หมดตอ้งผ่านกรรมวธิป้ีองกนัการผุกร่อน  หรอื การทาสกีนัสนิม ก่อนน าไปใชง้าน  เครือ่งวสัดุ  และอุปกรณ์ต่างๆ 
ทีผ่่านการป้องกนัการผุกรอ่นและการทาสมีาแลว้จากโรงงานผูผ้ลติ  หากตรวจพบว่าการทาสไีมเ่รยีบรอ้ย  ผูร้บัจา้งตอ้งท าการ
ซ่อมแซมใหเ้รยีบรอ้ย  ดว้ยกรรมวธิทีีเ่หมาะสม  จนเป็นทีย่อมรบัของผูค้วบคุมงาน 
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หมวดท่ี 6 
การทาสี, การป้องกนัการผกุร่อน 

1. ความตอ้งการทัว่ไป  
 วสัดุ-อุปกรณ์ ทุกชนิด  ตอ้งผ่านกรรมวธิป้ีองกนัการผุกร่อน และ/หรอื การทาส ีตามทีร่ะบุไวใ้นในขอ้ก าหนดนี้  ซึง่เป็นกรรมวธิี

ที ่            แนะน าวธิหีนึ่ง อาจมวีธิทีีด่แีละเหมาะสมกว่าตามขอ้แนะน าของผูผ้ลติวสัดุ และ/หรอื สทีีใ่ชน้ัน้ ๆ โดยตอ้งจดัท า
ตวัอย่างชิน้งาน เสนอเพือ่ขอความเหน็ชอบจากผูคุ้มงาน 
1.1 การป้องกนัการผุกร่อน และ การทาส ีตอ้งด าเนินการก่อนน า วสัดุ-อุปกรณ์ นัน้ ๆ เขา้ตดิตัง้ยงัสถานทีใ่ชง้าน  เวน้แต่ผูคุ้ม

งานจะพจิารณาความเหมาะสม 
1.2 เมือ่ตดิตัง้  วสัดุ-อุปกรณ์  ต่างๆ  เรยีบรอ้ยแลว้  หากพบว่ามกีารช ารุดเสยีหายของผวิงาน ผูร้บัจา้งตอ้งท าการซ่อมแซมให้

ดดีงัเดมิ  
2. การเตรยีมและท าความสะอาดผวิงาน  

ก่อนการทาส ีตอ้งมกีารท าความสะอาดผวิงาน ดว้ยกรรมวธิทีีเ่หมาะสมกบัประเภท และลกัษณะของผวิงานนัน้ ๆ โดยควรเป็นไป
ตามขอ้แนะน าดงัต่อไปนี้ :- 
2.1 พืน้ผวิโลหะทีเ่ป็นเหลก็ และโลหะทีม่สี่วนผสมของเหลก็ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืขดั เครือ่งพ่นทราย หรอืเครือ่งมอือืน่ๆ ทีเ่หมาะสม

กบัสภาพ และลกัษณะของผวิงาน เพือ่ขจดัสนิม และสิง่แปลกปลอมบนผวิงานใหส้ะอาด จากนัน้เชด็ท าความสะอาดดว้ย
น ้ามนัประเภทเดยีวกบัน ้ามนัทีใ่ชผ้สมสทีีจ่ะทาแลว้ทาสรีองพืน้ทนัท ี

2.2 พืน้ผวิโลหะทีไ่มม่สี่วนผสมของเหลก็ เช่น ทองแดง ทองเหลอืง อลมูเินียม ใหท้ าความสะอาดโดยใชก้ระดาษทราย (หา้มใช้
เครือ่งขดั หรอืแปรงลวดโดยเดด็ขาด) แลว้เชด็ดว้ยน ้ามนัสน 

2.3 พืน้ผวิสงักะสแีละเหลก็ทีเ่คลอืบสงักะส ี ใหใ้ชน้ ้ามนัใส เช่น ไวทส์ปรติ หรอืทนิเนอรล์า้ง หรอืเชด็ถูเพือ่ขจดัคราบไขมนัและ
ฝุ่ นจนสะอาด 

2.4 พืน้ผวิพลาสตกิ และพวีซี ีใหข้ดัดว้ยกระดาษทราย แลว้ใชน้ ้ายาเชด็ถูท าความสะอาด 
3. การทาส ี

3.1  การทาหรอืพน่สแีต่ละขัน้ ตอ้งใหส้ทีีท่าหรอืพน่ไปแลว้แหง้สนิทก่อน 
3.2  สทีีใ่ชท้า หรอืพ่น ประกอบดว้ยส ี2 ส่วน คอื 

ก. สรีองพืน้ใชส้ าหรบัป้องกนัสนิม และ/หรอื เพือ่ใหย้ดึเกาะระหว่างสทีบัหน้ากบัผวิงาน 
ข. สทีบัหน้าใชส้ าหรบัเป็นสเีคลอืบขัน้สดุทา้ย เพือ่ใช้เป็นการแสดงรหสัของระบบต่าง ๆ  ชนิดสทีีใ่ชข้ ึน้อยู่กบัสภาวะ

แวดลอ้ม 
3.3 ประเภทหรอืชนิดของสทีีใ่ช ้ ขึน้กบัผวิงานและสภาวะแวดลอ้ม โดยมกีรรมวธิตีามผูผ้ลติสแีนะน า และเป็นไปตามทีก่ าหนด

ในตาราง 
ตารางการใชส้สี าหรบัการใชง้านในพืน้ทีท่ ัว่ไป 

ชนิดของผวิวสัด ุ การทาส/ีพ่นส ี

• BLACK STEEL • ชัน้ที ่1 สรีองพืน้ Red Lead Iron Oxide Primer 
• ผวิงานเหลก็ทัว่ไป • ชัน้ที ่2 สรีองพืน้ Red Lead Primer 
 • ชัน้ที ่3 สนี ้ามนั  Acrylic Solvent 
 • ชัน้ที ่4 สนี ้ามนั  Acrylic Solvent 

• GALVANIZED STEEL • ชัน้ที ่1 สรีองพืน้ Wash Primer 
• STAINLESS STEEL • ชัน้ที ่2 สรีองพืน้กนัสนิม Zinc Chromate Primer 
• ALUMINIUM • ชัน้ที ่3 สนี ้ามนั Acrylic Solvent 
• COPPER • ชัน้ที ่4 สนี ้ามนั Acrylic Solvent 

• PVC • ชัน้ที ่1 สนี ้ามนั Acrylic Solvent 
• PLASTIC • ชัน้ที ่2 สนี ้ามนั Acrylic 

  

3.4 วสัดุทีเ่ป็นโลหะ และใชง้านฝังดนิ หรอืตดิตัง้ใน TRENCH หรอืแช่ในน ้า โดยไมถู่กแสงอาทติย ์หลงัจากทาสรีองพืน้ป้องกนั
สนิมตามกรรมวธิทีีผู่ผ้ลติสแีนะน า แลว้ใหเ้คลอืบดว้ย COAL TAR EPOXY อย่างน้อย 2 ชัน้ 
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3.5 การทาสสี าหรบัชิน้งานทีต่ดิตัง้ภายในทีช่ ืน้แฉะ หรอือาจไดร้บัละอองน ้าหรอืละอองสารเคม ี ไดต้ลอดเวลา เช่น บรเิวณ 
COOLING TOWER หรอืภายนอกอาคาร ใหใ้ชร้ะบบการทาส ีเพือ่การ           อุตสาหกรรม โดยจะตอ้งเป็นไปตามผูผ้ลติ
สแีนะน า 

3.6 ในกรณทีีม่กีารซ่อม หรอื ทาสใีหม ่อนัเป็นผลมาจากการเชือ่ม การตดั-เจาะ และการท าเกลยีว ใหใ้ชส้รีองพืน้จ าพวก ZINC 
RICH PRIMER ก่อนลงสทีบัหน้า 

3.7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งรายการชนิด วธิกีาร และรายละเอยีดในการทาหรอืพ่นส ี ใหผู้ค้วบคุมงาน เพือ่ขออนุมตักิ่อนการ
ด าเนินการใด ๆ 

3.8 การรบัประกนั การทาส ี และป้องกนัการผุกร่อน ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัคณุภาพของงาน พ่นหรอืทาส ี ของวสัดุอุปกรณ์
ทัง้หมด เป็นเวลารวม 2 ปี นบัจากวนัส่งมอบงาน หากพบว่ามกีารผกุร่อนหลุดร่อนของงานส ี อนัเกดิจากการใชง้าน
ตามปกตแิลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งท าการซ่อมแซม และด าเนินการพ่นหรอืทาสใีหใ้หมโ่ดยไมค่ดิมลูค่า 
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หมวดท่ี 7 
รหสั สญัลกัษณ์ และ ป้ายช่ือ 

 
1. ความตอ้งการทัว่ไป  

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท า รหสั สญัลกัษณ์ ตลอดจนป้ายชือ่ บน วสัดุ-อุปกรณ์  และ ท่อ-ทาง ต่าง ๆ  ในระบบทีร่บัผดิชอบ  เพือ่ 
ความสะดวกในการตรวจซ่อมบ ารุงในภายหลงั  ซึง่ตอ้งจดัท าใหเ้รยีบรอ้ยสมบรูณ์ก่อนการส่งมอบงาน 

2. รหสั  
2.1 ถา้มไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ก าหนดใหท้่อน ้าต่าง ๆ ทุกระบบ ตอ้งทา หรอื พ่น สทีบัหน้า ตามรหสัสทีีก่ าหนดโดย

ตลอดทัง้แนว ยกเวน้ ท่อทีต่อ้งหุม้ฉนวนกนัความรอ้น และ/หรอื วสัดุอื่นใด 
2.2 ท่อน ้าต่างๆ ทุกระบบทีต่อ้งมกีารหุม้ฉนวนความรอ้น และ/หรอื  หุม้ดว้ยวสัดุอื่น ๆ  ใหท้าหรอืพ่น เฉพาะสรีองพืน้ อย่าง

น้อย 2 ชัน้ กอ่นการด าเนินการหุม้ ยกเวน้ ท่อทีไ่ดผ้่านการชุบผวิป้องกนัการผุกร่อนแลว้เป็นอย่างด ี
2.3 ในกรณทีีผู่คุ้มงานพจิารณาเหน็ว่า  การทา หรอืพ่น สทีบัหน้าตลอดแนวตามก าหนด   ไมส่ามารถกระท าได ้  หรือไม่

เหมาะสมดว้ยประการใดกต็ามตอ้งก าหนดรหสัไวท้ีอุ่ปกรณ์ยดึจบัท่อทัง้หมดและใหท้ ารหสัเป็นแถบสรีอบทอ่มคีวาม
กวา้งทีเ่หมาะสมตามขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่อ 

3. สญัลกัษณ์  
3.1 ท่อน ้าทุกชนิด และ/หรอื ทุกระบบ ตอ้งมสีญัลกัษณ์ทัง้ชนิดอกัษรยอ่ และลกูศรแสดงทศิทาง  โดยมขีนาดทีเ่หมาะสมตาม

ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่อ  
3.2 ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า ตลอดจน รางวางสายไฟฟ้า ต่าง ๆ  ใหก้ ากบัเฉพาะอกัษรสญัลกัษณ์ 

4. ต าแหน่งของ รหสั และ สญัลกัษณ์  
4.1 รหสัทีเ่ป็นแถบส ีและ สญัลกัษณ์  ซึง่โดยทัว่ไปจะอยู่คู่กนั ต้องอยู่ในต าแหน่งทีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดง้า่ย 
4.2 รหสั และ สญัลกัษณ์ ทีก่ล่าว ซึง่แสดงไวบ้นท่อน ้าใด ๆ กต็าม ตอ้งมใีนต าแหน่งอย่างน้อยดงันี้:- 

ก. ทุก ๆ ระยะ ไมเ่กนิ 6 เมตร (20 ฟุต) ในแนวตรง 
ข. ทุก ๆ ต าแหน่งทีต่ดิกบัประตนู ้า (VALVE) ทัง้ดา้นเขา้และดา้นออก 
ค. ทุก ๆ ดา้นของท่อทีม่กีารเปลีย่นทศิทาง และ/หรอื มที่อแยก 
ง. ทุกดา้นทีม่กีารตดิตัง้ท่อ ผ่านทะลุผนงั และ/หรอื พืน้ 
จ. บรเิวณช่องเปิดบรกิาร (SERVICE DOOR AND SERVICE PANEL) 

4.3 ส าหรบัท่อรอ้ยสาย  และ/หรอื  รางวางสายไฟฟ้า และสายสญัญาณใด ๆ  ใหม้แีถบสรีหสั และสญัลกัษณ์ ตามต าแหน่ง
อย่างน้อยดงันี้:-  
ก. ทุก ๆ ระยะ ไมเ่กนิ 3 เมตร 
ข. บนฝากล่อง ต่อ-แยก สาย (PULL BOX AND JUNCTION BOX) 
ค. ภายในกล่อง ต่อ-แยก สาย ใหม้เีฉพาะรหสั 

5. ขนาดของแถบรหสั และ สญัลกัษณ์ 
ขนาดความกวา้งของแถบสรีหสั ความยาวของลกูศรสญัลกัษณ์ ความหนาของเสน้ลกูศร  และความสงูของอกัษรสญัลกัษณ์ ตอ้ง
เป็นไปตามก าหนดดงันี้:- 
 

ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่อ และ ความกวา้งแถบส ีและ ความสงูตวัอกัษร และ 
ความหนาเสน้ลกูศร 
15 มม. (1/2”) 
20 มม. (3/4”) 
32 มม. (1 3/4”) 
65 มม. (2 1/2”) 

ความหนารางวางสายไฟฟ้า ความยาวลกูศร 
20 มม. (3/4”) - 32 มม. (1”) 200 มม. (8”) 
40 มม. (1 1/2”) - 50 มม. (2”) 200 มม. (8”) 
65 มม. (2 1/2”) - 150 มม. (6”) 300 มม. (12”) 
200 มม. (8”) - 250 มม. (10”) 300 มม. (12”) 
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6. ส ีและ อกัษรสญัลกัษณ์  
สทีีใ่ชท้าหรอืพ่น ส าหรบัเป็นรหสั และ ท าสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  รวมทัง้อกัษรสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นระบบต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามก าหนด
ดงันี้:- 
 

รายละเอยีด ตวัอกัษรมี
สญัลกัษณ์ 

สี
สญัลกัษณ์ 

รหสัส ี

• ท่อ/ราง สายไฟฟ้าก าลงัปกต ิ N ด า แดง 

• ท่อ/ราง สายไฟฟ้าฉุกเฉนิ E แดง เหลอืง 

• ท่อ/ราง สายสญัญาณโทรศพัท ์ TEL เขยีว เขยีว 

• ท่อ/ราง สายสญัญาณและสญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้ FA แดง สม้ 

• ท่อ/ราง สายสญัญาณ ระบบเสยีง S ด า ขาว 

• ท่อ/ราง สายสญัญาณ วทิยุ-โทรทศัน์รวม MA ด า ขาว 

• ท่อ/ราง สายสญัญาณ ระบบโทรทศัน์วงจรปิด CC ด า น ้าเงนิ 

• ท่อ/ราง สายสญัญาณ ระบบรกัษาความปลอดภยั SEC ด า น ้าเงนิ 

• ท่อ/ราง สายสญัญาณ ระบบการจดัพลงังาน (BAS) BAS ฟ้า ฟ้า 

• ท่อ/ราง สายสญัญาณ คอมพวิเตอร ์ COMP. ด า ด า 

• ท่อ/ราง สายสญัญาณ นาฬกิาไฟฟ้า CL น ้าตาล น ้าตาล 

• ท่อ/ราง สายไฟฟ้าควบคุม / ไฟฟ้าก าลงั ส าหรบัระบบปรบัอากาศ AC แดง ฟ้า 

• ท่อ/ราง สายไฟฟ้าควบคุม / ไฟฟ้าก าลงั ส าหรบัระบบสุขาภบิาล SAN แดง ฟ้า 

• ท่อ/ราง สายไฟฟ้าควบคุม / ไฟฟ้าก าลงั ส าหรบัระบบป้องกนั
เพลงิไหม ้

FP แดง ฟ้า 

• FUEL OIL (DIESEL) FOS ด า เหลอืง 

• BUSBAR และสายไฟฟ้า เฟส A (R) A -- น ้าตาล 

• BUSBAR และสายไฟฟ้า เฟส B (S) B -- ด า 

• BUSBAR และสายไฟฟ้า เฟส C (T) C -- เทา 

• BUSBAR และสายไฟฟ้าสายศนูย ์ N -- ฟ้า 

• BUSBAR และสายไฟฟ้าสายดนิ GR -- เขยีวแถบ
เหลอืง 

กรณทีีม่ไิดก้ าหนดไวใ้นรายการขา้งตน้ ใหผู้ร้บัจา้งเสนอขอความเหน็ชอบจากผูคุ้มงาน 
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หมวดท่ี 8 
หม้อแปลงไฟฟ้าก าลงัแบบ OIL IMMERSED 

 
1. ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

ขอ้ก าหนดนี้ใหค้รอบคลุมถงึความตอ้งการดา้นการสรา้ง  คุณสมบตัิ  สมรรถนะ  ตลอดจนการตดิตัง้และการทดสอบ  หมอ้แปลง
ไฟฟ้าก าลงั ตามประเภท  ขนาด  และจ านวนทีร่ะบุในแบบและขอ้ก าหนดนี้.- 

2. มาตรฐาน  ( STANDARD ) 
 ถา้มไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงัแบบ  OIL  IMMERSED  ตอ้งผลติและมคีุณสมบตัติามมาตรฐานดงันี้.- 

- IEC  76-1 ถงึ  76-5 : POWER  TRANSFORMER. 
- ANSI  C57.12.00 – 1960 : GENERAL REQUIREMEMT FOR LIQUID IMMERSED. 
- ANSI  C57.12.10 – 1997 : REQUIREMENT FOR TRANSFORMER  230,000 VOLTS AND  BELOW,

  833/862  THROUGH 60,000 / 80,000 / 100,000 KVA, THREE – PHASE. 
- TIS  384-1982 : STANDARD FOR POWER TRANSFORMER. 
ทัง้นี้ตอ้งเป็นทีย่อมรบัของการไฟฟ้าทอ้งถิน่ดว้ย 

3. พกิดั  ( RATING ) 
 นอกจากจะไดร้ะบุเฉพาะไวเ้ป็นอย่างอื่น  หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงัตอ้งมพีกิดัต่าง ๆ  ดงันี้.- 

- RATE  FREQUENCY. : 50 Hz. 
- RATED  CAPACITY . (KVA) : ตามทีร่ะบุในแบบ 
- RATED  PRIMARY  VOLTAGE. : 24 KV, 3-PHASE 3-WIRE (DUAL OLTAGE) 
- RATED  SECONDARY  VOLTAGE. : 416/240V.  3-PHASE  4-WIRE 
- HV  NO-LOAD  TAP  CHANGER. : -4 X 2.5% 
- VECTOR  GROUP. : Dyn 11 
- LOAD  LOSS ( AT 100% PF ) : ไมเ่กนิ  1.5% ที ่RATED  CAPACITY. 
- NO - LOAD   LOSS. : ใหร้ะบุในรายงานการทดสอบ 
- IMPEDACE  VOLTAGE. ( AT  RATED  CURRENT ) :  อยู่ระหว่าง 5 – 7% 
- HV  RATED  INSULATION  LEVEL.  
 IMPULSE  WITHSTAND  VOLTAGE  (PEAK) : 125 KV 
- POWER  FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE  (RMS) : 50 KV 
- NOISE  LEVEL (ทีร่ะยะ 1 เมตร) : 60 db  หรอืน้อยกว่า 

4. โครงสรา้ง  
4.1 CORE ตอ้งเป็น  HIGH  GRADE,  NON  AGING,  GRAIN-ORIENTED  SILICON  STEEL.   ซึง่มคี่า 

PREMEABILITY. สงู และ LOSS ต ่า  โดยจดัวางในลกัษณะ  LAMINATION  และยดึอย่างหนาแน่นแขง็แรงดว้ย  
POSITIVE  LOCKING  DEVICE. 

4.2 WINDING. ตอ้งเป็นโลหะทองแดงหรอือลมูเินียมเคลอืบดว้ยฉนวน ซึง่สามารถทนต่อ INSULATION LEVEL และ 
TEMPERATURE RISE ทีก่ าหนดได ้การออกแบบสรา้งตอ้งสามารถต่อ MECHANICAL  STRENGTH หรอื THERMAL 
EFFECT อนัอาจเกดิจากการ SHORT CURCUIT ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ตวั CORE และตวั WINDING เมือ่ประกอบเขา้ดว้ยกนั
จะตอ้งผ่านกรรมวธิอีบแหง้ในสุญญากาศ  เพือ่ก าจดัอากาศและ ความชืน้ก่อนจะบรรจุประกอบกบั  OIL  TANK. 

4.3 TANK  และ COVER ตอ้งท าจากแผ่นเหลก็และประกอบขึน้โดยมคีวามแขง็แรง สามารถทนต่อความดนัของน ้ามนัทีบ่รรจุ
ภายในไดโ้ดยไมม่กีารรัว่ซมึหรอืบุบสลาย ตวั COVER ตอ้งยดึแน่นกบัตวั TANK ดว้ย BOLT อย่างแน่นหนาและม ี
SEALING GASKET ชนิด HOT OIL PROOF REUSEABLE TYPE เพือ่ป้องกนัการรัว่ซมึ และความชืน้ TANK และ 
COVER จะตอ้งผ่านกรรมวธิที าความสะอาด  และชุบเคลอืบป้องกนัสนิม  ก่อนท าการทาสดีว้ย EPOXY  PAINT. 

4.4 TRANSFORMER  OIL จะตอ้งผ่านการกรอง และม ีDIELECTRIC STRENGTH เป็นทีย่อมรบัหรอืตามทีก่ าหนดโดยการ
ไฟฟ้าทอ้งถิน่ 
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4.5 อุปกรณ์ประกอบ  ( ACCESSORIES ) 
หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั  ตอ้งมอุีปกรณ์ประกอบ อย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
4.5.1 DIAL TYPE THERMOMETER WITH MAXIMUM POINTER ซึง่ตอ้งมอีย่างน้อย 2  CHANGEOVER 

CONTACTS โดยม ี 2 SETPOINTS WITH SEPARATE ADJUSTMENT  ส าหรบัก าหนดค่าอุณหภมูเิพือ่  
ALARM และ TRIP  เมือ่เกดิ  OVER  TEMPERATURE. 

4.5.2 BUSHING ทัง้ดา้นแรงสงูและแรงต ่า พรอ้ม TERMINAL CONNECTORS ทีเ่หมาะสมส าหรบัตดิกบัสายไฟฟ้า  
หรอื BUS  DUCT 

4.5.3 ARCING  HORN. 
4.5.4 OIL  LEVEL  GUAGE. 
4.5.5 OIL  DRAIN  VALVE  และ PLUG. 
4.5.6 OIL  FILLING  CAP. 
4.5.7 OIL CONSERVATOR  TANK. (ส าหรบัหมอ้แปลงขนาด 3500 kVA ขึน้ไป) 
4.5.8 SLUDGE  DRAIN  PIPE  และ PLUG. 
4.5.9 DEHYDRATING  BREATHER.  ( SILICA – GEL ) 
4.5.10 PRESSURE  RELIEF  VENT. 
4.5.11 TAP  CHANGER  แบบ  OFF – LOAD  OPERATION. 
4.5.12 RADIATOR  FIN. 
4.5.13 EARTH  TERMINAL. 
4.5.14 NAME  PLATE  แสดงรายละเอยีดต่าง ๆ  ของหมอ้แปลงนัน้ ๆ 
4.5.15 JACKING  FACILITIES. 
4.5.16 MOVING  FACILITIES. 
4.5.17 LIFTING  LUG. 
4.5.18 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามมาตรฐานของผูผ้ลติ 

5. การตดิตัง้ 
หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั ตอ้งตดิตัง้ตามต าแหน่งทีร่ะบุในแบบ ทัง้นี้อาจเปลีย่นแปลงได ้  เพือ่ความเหมาะสมโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูค้วบคุมงานการตดิตัง้ตอ้งเป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลติและเป็นไปตามกฎหรอืระเบยีบของการไฟฟ้าทอ้งถิน่ 

6. การทดสอบ 
 หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั  ตอ้งผ่านการทดสอบ  TYPE  TEST  หรอื  DESIGN  TEST  ตามมาตรฐานทีก่ าหนดขา้งตน้   

นอกจากนี้ หมอ้แปลงไฟฟ้าทุกตวั  ตอ้งผ่านการทดสอบ  ROUTING  TEST  จากทางโรงงานผูผ้ลติหรอืสถาบนัทีเ่ป็นทีย่อมรบั  
ทัง้นี้จะตอ้งมรีายงานการทดสอบส่งมาเพือ่พจิารณาอนุมตัดิว้ยรายการต่าง ๆ  ทีต่อ้งท าการทดสอบ  อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบดว้ย.- 
- RATIO  TEST. 
- RESISTANCE  MEASUREMENT. 
- IMPEDANCE  VOLTAGE. 
- LOAD  LOSS  TEST. 
- ON – LOAD  LOSS  TEST. 
- EXCISTATION  CURRENT  TEST. 
- POLARITY  และ  PHASE – RELATION  TEST. 
- OIL LEAKAGE  TEST ( เฉพาะหมอ้แปลงแบบ OIL  IMMERSED ) 
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หมวดท่ี 9 
แผงสวิตชไ์ฟฟ้าแรงต า่ 

 
1. ความตอ้งการทัว่ไป 

ขอ้ก าหนดนี้ครอบคลุมถงึความตอ้งการดา้นออกแบบและสรา้งแผงสวติชไ์ฟฟ้าแรงต ่าซึง่ประกอบดว้ย แผงสวทิชป์ระธานไฟฟ้า
ปกต ิ ( MAIN DISTRIBUTION BOARD ) , แผงสวติชป์ระธานไฟฟ้าฉุกเฉนิ ( ESSENTIAL MAIN DISTRIBUTION BOARD
และแผงสวติชไ์ฟฟ้าทัว่ไป  ( DISTRIBUTION BOARD ) ซึง่แผงเหล่านี้เป็นแบบตัง้พืน้ ( FLOOR STANDING ) 

2. พกิดัของแผงสวติช ์
ถา้มไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ใหแ้ผงสวติชไ์ฟฟ้าทีก่ล่าวถงึ รวมทัง้วสัดุ อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งมกีารออกแบบสรา้งและทดสอบตาม 
NEMA , ANSI , IEC , DIN หรอื VDE STANDARD แต่ตอ้งไมข่ดัต่อระเบยีบและมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง โดยมคีุณสมบตัิ
ทางเทคนิคอย่างน้อยดงัต่อไปนี้:- 
- RATED SYSTEM VOLTAGE : 415 / 240 VOLTS 
- SYSTEM WIRING : 3-PHASE,4-WIRE,SOLIDNEUTRAL,SOLIDGROUNDED 
- RATED FREQUENCY : 50Hz 
- RATED CURRENT : ตามระบุในแบบ 
- RATED SHORT-TIME WITHSTAND (0.5Sec) : ไมน้่อยกว่า RATED SHORT-CIRCUIT CURRENT ของ 

  MAIN CIRCUIT BREAKER ที ่ระบุในแบบ 
- RATED IMSULATION LAVEL : 1,000 VOLTS 
- CONTROL VOLTAGE : 220-240 VOLTS (AC) 
- TEMPERATURE RISE : 25 º C 
- FINISHING : ENAMEL PAINT 

3. ลกัษณะโครงสรา้งของแผงสวติช ์
3.1 ลกัษณะของแผงสวติชต์อ้งจดัแบ่งออกเป็นส่วนๆ ( VERTICAL SECTION ) มคีวามสมบรูณ์สามารถแยกจากกนัเป็นอสิระ

ไดโ้ดยงา่ย แต่ละสว่นตอ้งมขีนาดเท่าๆกนัและอยู่ในชว่งที่ก าหนดดงันี้ 
ความสงู : ไมเ่กนิ 2,200 มฆ. 
ความกวา้ง : ระหว่าง 600 – 1,200 มม. 
ความลกึ : ระหว่าง 600 – 1,200 มม. 
แผงสวติซ์แต่ละสว่นทีเ่รยีงตดิกนั ตอ้งมแีผ่นโลหะขนาดความหนาไมน้่อยกว่า 1.2 มม. กัน้แยกออกจากกนัยดึตดิกนัดว้ย
สลกั และ แป้นเกลยีว ในส่วนทีม่บีสับาร์ทองแดงทะลุผ่านใหเ้วน้ช่องแผ่นเหลก็โดยรอบ และประกบดว้ยวสัดุทีเ่ป็น
ฉนวนไฟฟ้าแทน 

3.2 แผงสวติชแ์ต่ละสว่นตอ้งจดัแบ่งภายในออกเป็นช่องๆ ( COMPARTMENT ) อย่างน้อย 3 ช่อง ดงันี้:- 
ก. CIRCUIT BREAKER COMPARTMENT ส าหรบัตดิตัง้ อุปกรณ์ตดัวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ 
ข. METERING & CONTROL COMPARTMENT ส าหรบัตดิตัง้อุปกรณ์เครือ่งวดั อุปกรณ์ป้องกนัรวมทัง้ TERMINAL 

BLOCK ส าหรบัต่อสายระบบควบคุมและสญัญาณเตอืน โดยปกตชิอ่งนี้ใหจ้ดัไวท้ีส่่วนบนของแผงสวติช ์และมคีวาม
สงูไมน้่อยกว่า 300 มม. 

ค. CABLE & BUSBAR COMPARTMENT เป็นช่องส าหรบัตดิตัง้ BUSBAR และ CABLE ปกตใิหจ้ดัอยู่ในสว่นหลงั
ของแผงสวทิชเ์พือ่สะดวกในการตรวจสอบ และ กวดขนัสกร ู โดยจดัวางสาย ใหเ้ป็นระเบยีบและมชีอ่งว่างเพยีงพอ
ในการบ ารุงรกัษา แต่ละช่อง ตอ้งมแีผ่นวสัดุทีเ่ป็นฉนวนไฟฟ้ากัน้แยกกนัไว ้เพือ่ไมใ่หม้กีารสมัผสัถงึจากช่องหนึ่งไป
อกีช่องหนึ่งโดยงา่ย 

3.3 โครงสรา้งของแผงสวติช ์ ตอ้งเป็นแบบ SELF-STANDING METAL STRUCTURE โดยโครงสรา้งทีเ่ป็นส่วนเสรมิความ
แขง็แรง ตอ้งเป็นเหลก็หนาไมน้่อยกว่า 2.5 มม. ส่วนฝาทุกดา้นตอ้งเป็นแผ่นเหลก็หนาไมน้่อยกว่า 1.2 มม. ทัง้นี้ฝาของ
แผงสวติชแ์ต่ละดา้นตอ้งเป็นไปตามก าหนดดงันี้ :- 
ก. ฝาดา้นบน ใหเ้ป็นแผ่นเหลก็พบัขึน้ขอบ ยดึตดิกบัโครงสรา้งแผงสวติชด์ว้ยสกรหูรอืน็อต ขนาดและจ านวนเหมาะสม

ใหม้คีวามแขง็แรงมัน่คง 
ข. ฝาดา้นขา้งทัง้ 2 ดา้น ใหเ้ป็นแผ่นเหลก็เรยีบหรอืพบัขึน้ขอบรปูดา้นละ 1 ชิน้ ยดึตดิกบัโครงสรา้งแผงสวทิชด์ว้ยสกรู

หรอืน็อต ขนาดและจ านวนเหมาะสมใหม้คีวามแขง็แรงมัน่คง แต่ในกรณทีีต่อ้งใชแ้ผงสวทิชห์ลายส่วน ( VERTICAL 
SECTION ) เรยีงต่อกนั ใหใ้ชฝ้ากัน้ระหว่างส่วน เป็นแผ่นเหลก็เรยีบแทน โดยมชี่องเจาะทะลุถงึกนัต่อกนั เพยีงพอ
ตามตอ้งการ 
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ค. ฝาดา้นหลงัใหเ้ป็นแผ่นเหลก็พบัขึน้ขอบมดีา้นหนึ่งยดึกบัโครงสรา้งแผงสวติชด์ว้ย REMOVABLE PIN HIMGES 
เพือ่ความสะดวกในการเปิดและถอดฝา ส่วนอกีดา้นหนึ่งใหเ้ป็น SCREW LOCK หรอื KEY LOCK  

ง. ฝาดา้นหน้าใหเ้ป็นแผ่นเหลก็พบัขึน้ขอบมดีา้นหนึ่งยดึกบัโครงสรา้งแผงสวติชด์ว้ย REMOVABLE PIN HIMGES 
ส่วนอกีดา้นหนึ่งใหเ้ป็น KEY LOCK ฝาส าหรบั METERING & CONTROL COMPOMENT ใหแ้ยกเป็นอกีฝาหนึ่ง 

3.4 การประกอบแผงสวทิช ์ ตอ้งค านึงถงึกรรมวธิรีะบายความรอ้นทีเ่กดิขึน้จากอุปกรณ์ภายใน โดยวธิไีหลเวยีนของอากาศ
ตามธรรมชาต ิ ทัง้นี้อาจเจาะเกรด็ระบายอากาศทีฝ่าดา้นใดดา้นหนึ่ง หรอืหลายดา้นอย่างเพยีงพอพรอ้มตดิตัง้ตะแกรงกนั
แมลง 

3.5 การป้องกนัสนิมและการทาสใีหเ้หลก็และแผ่นเหลก็ทุกชิน้ทีใ่ชเ้ป็นเหลก็ชุบ ELECTROGALVANIZED หรอืป้องกนัสนิม
ดว้ยวธิอีืน่ทีเ่ทยีบเท่า หรอืดกีว่าตามก าหนดในหมวดว่าดว้ยการทาสแีละการป้องกนัการผุกร่อนและรหสัสโีดยใชส้ทีบัหน้า
เป็นสเีทาอ่อนหรอืสคีรมี 

4. CIRCUIT BREAKER 
4.1 CIRCUIT BREAKER ทีน่ ามาใชท้ัง้หมดตอ้งผลติและทดสอบตามมาตรฐาน IEC947-2 
4.2 CIRCUIT BREAKER ทีอ่ยู่ภายใน SYSTEM เดยีวกนัและต่อเนื่องกนัมกีารท างานตดัวงจร ( TIME-CURRENT CURVE 

) สมัพนัธก์นั ( CO-ORDINATION ) เพือ่ให ้CIIRCUIT BREAKER ทีอ่ยูใ่กลจุ้ด FAULT ท างานตดัวงจรก่อน CIRCUIT 
BREAKER ทัง้หมด 

4.3 AIR CIRCUIT BREAKER และ MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER เฉพาะทีม่ขีนาดตัง้แต่ 800 AMPERE-TRIP ขึน้
ไปตอ้งใชร้ะบบ SOLID STATE TRIP โดย ACB ตอ้งประกอบดว้ยระบบการท างานดงันี้ :- 
ก) LONG TIME DELAY ( 0.4-1 )In 
ข) SHORT TIME DELAY SETTING ( 0.4 – 15 ) In 
ค) INSTANTANEOUS TRIP 
ง) GROUND FAULT PROTECTION ส าหรบั MAIN BREAKER ทีม่ขีนาดตัง้แต่ 1,000 AMP TRIP 
โดย ACB ตอ้งประกอบดว้ยระบบการท างานดงันี้ :- 
ก) LONG TIME DELAY ( 0.4-1 )In 
ข) SHORT TIME DELAY SETTING ( 2 – 10 ) In 
ค) INSTANTANEOUS TRIP 

4.4 FEEDER และ SUB-FEEDER CIRCUIT BREAKER  ตอ้งเป็น MOLDED CASE TYPE , TOGGLE OPERATING 
MECHANSIM ท างานดว้ยระบบ TRIP FREE พรอ้ม INDIVIDUAL THERMAL และ ELECTROMAGNETIC TRIP 
นอกจากนี้ขนาดของ CONTINUOUS CURRENT RATING และ INTERRUPTING CURRENT RATING ใหม้แีละเป็น
ตามก าหนดในแบบ 

5. POWER FACTOR CONTROLLER , CAPACITOR UNIT AND CONTACTOR FOR CAPACITOR 
5.1 POWER FACTOR CONTROLLER   

ท าหน้าทีส่ ัง่งานไปยงั MAGNETIC CONTACTOR เพือ่สบัหรอืปลด CAPACITOR ใหเ้หมาะสมกบั POWER FACOTR 
ทีก่ าหนดไว ้โดยเป็นชนิดควบคุมดว้ย MICROPROCESSOR โดยตอ้งมคีณุสมบตัแิละสมรรถนะดงัต่อนี้ : 
- CONTROL VOLTAGE : 220 VOLTS 
- RATED FREQUENCY : 50Hz 
- PROGRAMABLE SWITCHING SEQUENCE : AUTO / MANUAL OPERATION 
- MEASURING : PF. VOLTAGE CURRENT , THD 3rd to11th HARMONIC 
- THD CUT-OFF , OVER VOLTAGE CUT-OFF 
- SWITCHING STEP : 12 STEPS 
- DISPLAY : LED 

5.2 CAPACITOR UNIT   
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของ IEC EN60831-1,2  โดยมคีุณสมบตัแิละสมรรถนะดงัต่อนี้ :- 
- TYPE : EXTRUDED CYLINDRICAL ALUMINIUM CASE 
- RATED VOLTAGE : 440V. 
- OPERATING VOLTAGE : 400V. 
- RATED FREQUENCY : 50Hz 
- POWER LOSS : ไมเ่กนิ  0.20W/KVAR 
- DIELECTRIC : POLYPROPYLENE FILM 
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- IMPREMAGNATION : NON-PCB 
- SAFETY FEATURE : OVER PRESSURE AND CURRENT DISCONNECTOR 
- TEST VOLTAGE TERMINAL TO TERMINAL : 2.15xUn,AC,10Sec 
- TEST VOLTAGE TERMINAL TO CASE : 3000Vac ,10Sec 
DISCHARGE COIL ถูก MOULDED มดิชดิ เป็นแบบ BUILT-IN ที ่CAPACITOR TERMINAL 

5.3 CONTACTOR FOR CAPACITOR ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
- Tropicalized, Three - Phase, Air - Break Contactor, to IEC 158-1 
- Coil Voltage 220 V  50 Hz. 
- AC 1 Duty 
- Contact rating เหมาะสมกบัขนาดของคาปาซเิตอรท์ีใ่ช ้ตามทีผู่ผ้ลติแนะน า 

6. เครือ่งวดัและอุปกรณ์ 
6.1 CURRENT TRANSFORMER (CT.) ผลติตามมาตรฐาน BS หรอื  IEC ส าหรบัระบบแรงดนัไฟฟ้าไมเ่กนิ 1,000 VOLTS 

50 Hz โดยม ีSECONDARY CURRENT 5A. และ ACCURACY ตาม IEC STANDARD CLASS 1 หรอื ตามก าหนดใน
แบบ 

6.2 METER เป็นแบบ DIGITAL ส าหรบัอ่านค่าต่างๆอย่างน้อยดงันี้ 
6.2.1 กระแสเฟส และกระแส นวิตรอน 
6.2.2 แรงดนัไฟฟ้า เฟส-เฟส เฟส-นวิตรอน 
6.2.3 ค่าคุณภาพทางไฟฟ้า - PF , DPF , THD และ Min/Max Reading 
6.2.4 ค่าพลงังานไฟฟ้า ( ENERGY )  - KWh , KVARh และ KVAh 
6.2.5 INDIVIDUAL HARMONICS  - 15th , 31st , 63rd  

7. BUSBAR และฉนวนยดึ 
7.1. BUSBAR เป็นทองแดงทีม่คีวามบรสิุทธิไ์มน้่อยกว่า 97% มขีนาดทีก่ าหนดความสามารถในการรบักระแสไฟฟ้าตาม

มาตรฐาน DIN 43671 ( BARE RATING ) แต่ตอ้งไมเ่กนิ 1.5 แอมแปร์ต่อตารางมลิลเิมตร และไดร้บัการยอมรบัตาม
มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง  

7.2. การค านวณขนาดของบสับาร ์ใหค้ดิแบบพ่นส ี / ทาส ี (Coated / Painted)  ขนาดของบสับารเ์สน้ศนูยโ์ตเท่ากบัเสน้เฟส
หรอืตามทีก่ าหนด  ขนาดของบสับารเ์สน้ดนิถา้ใชท้องแดง ตอ้งมพีืน้ทีห่น้าตดัไมน้่อยกว่า  95 ตร.มม. ส าหรบัแผงสวติช์
จ่ายไฟทีใ่ช ้Main Switch หรอื Main Breaker ขนาดไมเ่กนิ  800 แอมแปร ์และพืน้ทีห่น้าตดัไมน้่อยกว่า  120 ตร.มม.  
ส าหรบัแผงสวติชจ์่ายไฟทีใ่ช ้Main Switch หรอื Main Breaker เกนิ  800 แอมแปร ์

7.3. ทีร่องรบัและยดึ (Bracket)  บสับารก์บัตวัตูท้ าจากฉนวน Cast Resin หรอื Sectional Glass Reinforced Polyester  ทน
กระแสไฟลดัวงจรไดไ้ม่น้อยกว่า  50 กโิลแอมแปร ์ หรอืตามทีก่ าหนดในแบบ  แต่ตอ้งไมต่ ่ากว่าทีก่ารไฟฟ้าทอ้งถิน่
ก าหนด ท าในยุโรป  อเมรกิา  องักฤษ หรอื ญีปุ่่ น 

7.4. บสับารท์ีต่ดิตัง้ตามแนวนอน (รวมทัง้เสน้ศนูยแ์ละเสน้ดนิ)  ตอ้งมคีวามยาวตลอดเท่าความยาวของตูท้ ัง้ชุด ใหท้าสหีรอื
พ่นสบีสับารด์ว้ยสทีนความรอ้น  โดยใชส้ดี า  สแีดง  สนี ้าเงนิ  สเีทาอ่อน หรอืขาว  สเีขยีวแถบเหลอืง  ส าหรบับสับาร์
เสน้ เฟสเอ เฟสบ ี เฟสซ ี เสน้ศนูยแ์ละเสน้ดนิตามล าดบัการจดัเรยีงบสับารใ์นตู ้ ใหจ้ดัเรยีงตามเฟสเอ เฟสบ ีและเฟสซ ี 
โดยเมือ่มองเขา้มาจากดา้นหน้าของตูใ้หม้ลีกัษณะเรยีงจากหน้าตูไ้ปหลงัตู ้ หรอืจากดา้นบนของตูล้งหาเบือ้งล่าง หรอื
จากซา้ยมอืไปขวามอือย่างใดอย่างหนึ่ง 

7.5. บสับารเ์สน้ดนิตอ้งต่อกบัตูทุ้กตูใ้หม้คีวามต่อเนื่องทางไฟฟ้าทีม่ ัน่คงถาวร  บสับารเ์สน้ดนิและเสน้ศนูยต์อ้งมทีีแ่ละสิง่
อ านวยความสะดวกเตรยีมไวส้ าหรบัต่อสายดนิ 

7.6. บสับาร ์ จะตอ้งเคลอืบดว้ยสารทีเ่ป็นฉนวน (Synthetic Material) จุดเชือ่มต่อของบสับารต์อ้งหุม้หรอืคลุมดว้ยพลาสตกิ 
หรอื Non - Hardening Compound 

8. การต่อวงจรในแผงสวติชจ์่ายไฟ 
8.1. ขัว้ต่อสาย (Terminal) ใหใ้ชแ้บบใชเ้ครือ่งมอืกลบบี  ข ัว้ต่อสายส าหรบัสายอลมูเินียมตอ้งเป็นแบบทีใ่ช้ต่อกบัท่อทองแดง 

และอลมูเินียมได ้ ก่อนต่อสายอลมูเินยีมกบัขัว้ต่อสาย ตอ้งท าความสะอาดสายอลมูเินียมก่อน และทาดว้ยสารกนัการเกดิ 
Oxide (Oxide Inhibiting Compound for Electrical Grade Aluminum)  นอกจากมสีารนี้อยู่ในขัว้ต่อสายอยู่แลว้ 

8.2. สลกัเกลยีว แป้นเกลยีวและแหวน (Bolts, Nut & Washer) ส าหรบัต่อบสับารใ์หใ้ชช้นิด High - Tensile Steel, Electro - 
Galvanized or Chrome - Plated  ใหใ้ชจ้ านวนสลกัและแป้นเกลยีวใหเ้พยีงพอ  แลว้ขนัดว้ย Torque wrench  เพือ่ใหม้ี
แรงกดบนผวิทีต่่อกนัอย่างสม ่าเสมอ และไดแ้รงกด 50 กก./ ตร.ซม. 
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8.3. การต่อสายไฟเขา้กบับสับารต์อ้งต่อผา่นขัว้ต่อสาย  การต่อขัว้ต่อสายกบับสับาร ์ หรอืต่อบสับารก์บับสับารใ์หใ้ชส้ลกัและ
แป้นเกลยีวพรอ้มแหวนสปรงิ (ถา้ใชแ้หวนทรงฉิง่ไดจ้ะดกีว่า)  ก่อนต่อตอ้งท าความสะอาดตรงผวิสมัผสัดว้ยแปรงโลหะ 

8.4. การต่อทองแดงกบัอลมูเินียม ตอ้งต่อผ่านตวักลางที่มผีวิสมัผสัดา้นหนึ่งใชก้บัทองแดง และอกีดา้นหนึ่งใชก้บัอลมูเินียม 
(Cupal Insert) การต่อใหใ้ชส้ลกัแป้นเกลยีวและแหวนทรงฉิง่  ก่อนต่อตอ้งท าความสะอาดผวิสมัผสัดว้ยแปรงโลหะและทา
สารกนัการเกดิ Oxide ทางดา้นทีเ่ป็นอลมูเินียม 

8.5. การต่อวงจรเพือ่การก าลงัในแผงจ่ายไฟ  เช่น  ระหว่างบสับารก์บัสวติชต์ดัตอน เป็นตน้  ใหต่้อดว้ยสายทองแดงหุม้ฉนวน
ชนิดทนแรงดนัได ้  750 โวลต์ และทนความรอ้นไดไ้มน้่อยกว่า  70 องศาเซลเซยีส หรอืต่อดว้ยบสับารท์องแดงหุม้ฉนวน
แบบหดตวั (Shrinkable Tubing) ซึง่มคีุณสมบตัไิมต่ ่ากว่าฉนวนของสายทองแดง  ขนาดของสายทองแดง หรอืบสับารต์อ้ง
โตพอทีจ่ะรบักระแสไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกว่าขนาดเฟรม (Frame Size) ที ่  40 องศาเซลเซยีส ของอุปกรณ์ไฟฟ้าทีต่่อเขา้หา 
หรอืขนาดตามทีก่ าหนดในแบบ การต่อเขา้สวติชต์ดัตอนตอ้งขนัดว้ย Torque wrench 

8.6. การต่อวงจรเพือ่การควบคุมหรอืวงจรเครือ่งวดัสายทีใ่ชส้ าหรบัวงจรควบคุมหรอืวงจรเครือ่งวดั  ใหใ้ชช้นิดทนแรงดนัไฟฟ้า
ได ้ 750 โวลต์  ฉนวนทนความรอ้นได ้ 70 องศาเซลเซยีส  สายทีอ่าจจะมกีารเคลือ่นไหวใหใ้ช ้ สายอ่อน  สายหลายเสน้ที่
เดนิไปดว้ยกนัใหใ้ชส้ต่ีางกนั  เพือ่ความสะดวกในการบ ารุงรกัษาโดยตอ้งระบุไวใ้นแบบ การเดนิสายภายในตู ้ใหเ้ดนิในท่อ
หรอืรางพลาสตกิ ช่วงทีต่่อเขา้อุปกรณ์ใหร้อ้ยในทอ่พลาสตกิอ่อน การต่อสายเขา้อุปกรณ์ใหต่้อผ่านขัว้ต่อสายชนิด  2 ดา้น  
หา้มต่อตรงกบัอุปกรณ์ ถา้มสีายส่วนทีต่อ้งเดนิอยูน่อกตู ้ใหใ้ชส้ายชนิดหลายแกน มฉีนวนและ เปลอืกนอก 

9. MIMIC BUS และ NAMEPLATE 
9.1. ป้ายแสดงชือ่และสถานทีต่ดิต่อของผูผ้ลติ เป็นป้ายทีท่นทานไมล่บเลอืนไดง้า่ย  ตดิไวท้ีตู่ด้า้นนอกตรงที่ๆ  เหน็ไดง้า่ยหลงั

การตดิตัง้ตูแ้ลว้ 
9.2. ป้ายชือ่และต าแหน่งการใชง้าน  ของอุปกรณ์ทุกชนิดทีผู่เ้ขา้ปฏบิตักิารตอ้งทราบ  ป้ายชือ่ใชภ้าษาไทยหรอืภาษาองักฤษ

ตามทีก่ าหนดให ้ โดยแกะสลกั (Engrave) บนแผ่นพลาสตกิ  ตดิใหม้ ัน่คงถาวรทีฝ่าตูด้า้นหน้าของชอ่งใส่อุปกรณ์นัน้ๆ 
9.3. ทีฝ่าตูด้า้นทีเ่ขา้ปฏบิตักิาร  ใหใ้ชส้พี่นเป็นแถบกวา้งพอใหเ้หน็ไดง้า่ย  แสดงหน้าทีแ่ละความสมัพนัธข์องอุปกรณ์ต่างๆ 

เป็นผงั Single Line 
10. การทดสอบ 

อุปกรณ์ทัง้หมดตอ้งไดร้บัการตรวจทดสอบโดยการไฟฟ้าทอ้งถิน่  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัส่งรายละเอยีดต่างๆ ให ้ ตามทีก่ารไฟฟ้า
ทอ้งถิน่ตอ้งการ ถา้หากมสีิง่ใดทีต่อ้งแกไ้ขหรอืเปลีย่น เพือ่ใหผ้่านการตรวจดงักล่าว ผูร้บัจา้งตอ้งท าใหโ้ดยไมค่ดิค่าใชจ้่ายเพิม่ 
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หมวดท่ี 10 
แผงสวิตชไ์ฟฟ้าแรงต า่ทัว่ไป 

 
1. ความตอ้งการทัว่ไป 

ขอ้ก าหนดนี้ครอบคลุมคุณสมบตั ิ และการตดิตัง้ของแผงสวติชก์ระจายไฟฟ้าแรงต ่า (DISTRIBUTION BOARD) แผงสวติชย์่อย 
(PANELBOARD) และสวติชต์ดัวงจรอื่นๆ ซึง่เป็นแผงชนิดตดิตัง้กบัผนงั (WALL MOUNTED) 

2. แผงสวติชก์ระจายไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD) 
2.1 แผงสวติชก์ระจายไฟฟ้าเป็นแผงสวติชป์ระธานของ LOAD แต่ละสว่น   โดยกระจายก าลงัไฟฟ้าใหแ้ก่แผงสวติชย์่อย 

(PANELBOARD) หรอือุปกรณ์ไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ ซึง่มใีชท้ัง้ระบบไฟฟ้าปกต ิ  (NORMAL POWER SUPPLY) และ
ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉนิ (ESSENTIAL POWER SUPPLY) ตามก าหนดในแบบและรายละเอยีดนี้ 

2.2 ความตอ้งการทางดา้นการออกแบบและการสรา้ง 
ก. การออกแบบและการสรา้งตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน  ANSI, NEMA, IEC หรอื DIN เพือ่น ามาใชง้านกบัระบบไฟฟ้า

ที ่415Y/240 โวลท ์3 เฟส 4 สาย 50 เฮริท์ 
ข. CABINET ตอ้งเป็นแบบตดิลอยทีผ่นงัตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ ตวัตูท้ าดว้ย GALVANIZED CODED GUAGE SHEET 

WITH GREY BAKED ENAMEL FINISHED     มปีระตูปิด-เปิดดา้นหน้าเป็น FLUSH LOCK   และตอ้งม ีKEY 
LOCK ดว้ย   และตอ้งม ีCIRCUIT DIRECTORY WITH CLEAR PLASTIC COVERING บอก CIRCUIT ต่าง ๆ 
ตดิอยู่ทีฝ่าประตูภายใน       

ค. BUSBAR ทีต่่อกนักบั BREAKER ตอ้งเป็น PHASE SEQUENCY TYPE 
ง. MAIN CIRCUIT BREAKER  ตอ้งเป็น  MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER    ม ี AMPERE TRIP  และ  

INTERRUPTING CURRENT CAPACITY ตามทีก่ าหนดใหใ้นแบบ  ประกอบดว้ย   INSTANTANEOUS  
MAGNETIC SHORT CIRCUIT TRIP และ THERMAL OVER CURRENT TRIP   ควรเป็นผลติภณัฑเ์ดยีวกบั  
FEEDER  CIRCUIT  BREAKER  ตน้ทาง  เพือ่การท างานทีส่มัพนัธก์นั (CO-ORDINATION)   

จ. BRANCH CIRCUIT BREAKER ใช ้ CIRCUIT BREAKER ชนิด MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER,  
QUICK-MAKE,  QUICK-BREAK,  THERMAL  MAGNETIC  AND  TRIP INDICATING  มขีนาดตามทีร่ะบุไวใ้น 
LOAD SCHEDULE  และตอ้งเป็นผลติภณัฑเ์ดยีวกบั MAIN CIRCUIT BREAKER 

ฉ. NAMEPLATE  แผงสวติชต์อ้งบ่งบอกดว้ย  NAMEPLATE,  NAMEPLATE   ตอ้งท าดว้ยแผ่นพลาสตกิสองชัน้ 
ชัน้นอกเป็นสดี า และชัน้ในเป็นสขีาว  การแกะสลกัตวัหนงัสอืกระท าบนแผ่นพลาสตกิสดี า  เพือ่ว่าเมือ่ประกอบกนั
แลว้  ตวัหนงัสอืจะปรากฏเป็นสขีาว    ตวัหนงัสอืบน NAMEPLATE เป็นไปดงัแสดงไวใ้นแบบ           

ช. ผงัวงจร แผงสวติชท์ุกแผง ตอ้งมผีงัวงจรทีอ่ยู่กบัตูด้งักล่าวตดิไวท้ีฝ่าตู้   ซึง่บ่งบอกถงึหมายเลขวงจร ขนาดสาย 
ขนาดของ CIRCUIT BREAKER และ LOAD   ชนิดใดทีบ่รเิวณใดไวเ้พือ่สะดวกในการบ ารุงรกัษา 

การตดิตัง้แผงสวติชต์อ้งตดิตัง้ดงัแสดงไวใ้นแบบ  แผงสวติชต์อ้งตดิตัง้กบัผนงัโดย EXPANSION BOLTS ทีเ่หมาะสมและ
ตอ้งตดิตัง้สงู 1.80 เมตร จากพืน้ถงึระดบับนของแผงสวติช ์

3. แผงสวติชย์่อย (PANELBOARD) 
3.1 แผงสวติชย์่อย เป็นแผงสวติชท์ีใ่ชค้วบคุมการจ่ายก าลงัไฟฟ้าใหแ้ก่ LOAD ต่างๆ โดยม ีBRANCH CIRCUIT BREAKER 

เป็นตวัควบคุม LOAD แต่ละกลุ่มหรอืแต่ละตวั  ตามก าหนดในแบบหรอืตาม PANELBOARD SCHEDULE  
3.2 ความตอ้งการทางดา้นการออกแบบและการสรา้ง 

ก. PANELBOARD ตอ้งออกแบบขึน้ตามมาตรฐานของ NEMA โดยสรา้งส าเรจ็จากผูผ้ลติ  CIRCUIT BREAKER ทีใ่ช้
ส าหรบั PANELBOARD นี้เพือ่ใชก้บัระบบไฟฟ้า 415Y/240 โวลท ์3 เฟส 4 สาย 50 เฮริท์ หรอื 240 โวลท ์1 เฟส 2 
สาย 50 เฮริท์ ตามก าหนดในแบบและ PANELBOARD SCHEDULE  

ข. CABINET  ตอ้งเป็นแบบตดิลอย ตวัตูท้ าดว้ย GALVANIZED CODE GAUGE SHEET STEEL WITH GREY 
BAKED ENAMEL FINISH มปีระตูปิด-เปิดดา้นหน้าเป็นแบบ FLUSH LOCK 

ค. BUSBAR ทีต่่อกนักบั BREAKER ตอ้งเป็น PHASE SEQUENCY TYPE   และเป็นแบบทีใ่ชก้บั PLUG-ON หรอื 
BOLT-ON CIRCUIT BREAKER 

ง. MAIN CIRCUIT BREAKER  ตอ้งเป็น  MOLED CASE CIRCUIT BREAKER  ม ี  AMPERE TRIP และ 
INTERRUPTING CURRENT CAPACITY ตามทีก่ าหนดใหใ้นแบบ ประกอบดว้ย INSTANTANEOUS 
MAGNETIC SHORT CIRCUIT TRIP และ THERMAL OVER CURRENT TRIP  ควรเป็นผลติภณัฑเ์ดยีวกบั  
FEEDER  CIRCUIT  BREAKER  ตน้ทาง  เพือ่การท างานทีส่มัพนัธก์นั  (CO-ORDINATION) 
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จ. BRANCH CIRCUIT BREAKER ตอ้งเป็นแบบ QUICK-MAKE, QUICK-BREAK, THERMAL MAGNETIC AND 
TRIP INDICATING และเป็นแบบ PLUG-ON หรอื BOLT-ON TYPE  มขีนาดตามทีร่ะบุไวใ้น PANELBOARD 
SCHEDULE โดย CIRCUIT BREAKER  ตอ้งเป็นผลติภณัฑเ์ดยีวกบั MAIN CIRCUIT BREAKER  

ฉ. NAMEPLATE แผงสวทิชย์่อยตอ้งบ่งบอกดว้ย NAMEPLATE, NAMEPLATE  ตอ้งท าดว้ยแผ่นพลาสตกิสองชัน้ 
ชัน้นอกเป็นสดี า และชัน้ในเป็นสขีาว การแกะสลกัตวัหนงัสอื กระท าบนแผ่นพลาสตกิสดี า เพือ่ว่าเมือ่ประกอบกนั
แลว้ ตวัหนงัสอืจะปรากฏสขีาว ตวัหนงัสอืบน NAMEPLATE เป็นไปดงัแสดงไวใ้นแบบ  

ช. ผงัวงจร ตูย้อ่ยทุกตู ้ ตอ้งมผีงัวงจรทีอ่ยู่กบัตูด้งักล่าวตดิไวใ้นฝาตู้  ซึง่จะบ่งบอกถงึหมายเลขวงจร  ขนาดสาย  
ขนาดของ CIRCUIT BREAKER และ LOAD ชนิดใดทีบ่รเิวณใดไวเ้พือ่สะดวกในการบ ารุงรกัษา 

3.3 การตดิตัง้ ใหต้ดิตัง้กบัผนงัดว้ย EXPANSION BOLT ทีเ่หมาะสม หรอืตดิตัง้บน SUPPORTING ทีเ่หมาะสม โดยระดบัสงู 
1.80 เมตร     จากพืน้ถงึระดบับนของแผงสวติชต์ามต าแหน่งทีแ่สดงในแบบ 

4. DISCONNECTING SWITCH หรอื SAFETY SWITCH 
4.1 DISCONNECTING SWITCH หรอื SAFETY SWITCH ตอ้งผลติขึน้ตามมาตรฐาน  NEMA   หรอื IEC HEAVY DUTY 

TYPE  
4.2 SWITCH ตดัวงจรไฟฟ้าเป็นแบบ BLADE ท างานแบบ QUICK-MAKE, QUICK-BREAK สามารถมองเหน็สวทิชไ์ดช้ดัเจน 

เมือ่เปิดประตูดา้นหน้า 
4.3 ENCLOSURE  ตามมาตรฐาน NEMA 1 พบัขึน้รปูจากแผ่นเหลก็ พน่เคลอืบดว้ยส ี GRAY-BAKED ENAMEL ส าหรบัใช้

ภายในอาคารทัว่ไปและตาม NEMA 3 R พบัจากแผ่นเหลก็ชุบ GALVANIZED พ่นเคลอืบดว้ยส ี GRAY-BAKED 
ENAMEL ส าหรบัใชภ้ายนอกอาคารใหม้บีานประตูเปิดดา้นหน้าซึง่ INTERLOCK กบั SWITCH BLADE  โดยสามารถ
เปิดประตูไดเ้มือ่ BLADE อยู่ในต าแหน่ง OFF     เท่านัน้ 

4.4 ขนาด AMPERE RATING จ านวนขัว้สายและจ านวน PHASE  ใหเ้ป็นไปตามระบุในแบบหรอืไมน้่อยกวา่ขนาดของ  
PROTECTING EQUIPMENT ทีต่น้ทาง 

4.5 ชุดทีก่ าหนดใหม้ ี FUSE ใหใ้ช ้ FUSE CLIPS เป็นแบบ SPRING REINFORCED  โดยขนาดของ FUSE ใหเ้ป็น
เช่นเดยีวกบัขอ้ 4.4 

4.6 การตดิตัง้ ใหต้ดิตัง้กบัผนงัตามระบุในแบบ โดยระดบัความสงูจากพืน้ 1.80 เมตร  ถงึระดบับนของสวติช ์ ในกรณบีรเิวณ
ตดิตัง้ไมม่ผีนงั หรอืก าแพง  ใหต้ดิตัง้บนขายดึโครงเหลก็ทีแ่ขง็แรง ใหส้วติชส์งูจากพืน้ไมน้่อยกว่า 1.00 เมตร ถงึระดบับน
ของสวติช ์

5. CIRCUIT BREAKER BOX (ENCLOSED CIRCUIT BREAKER) 
5.1 ใหใ้ช ้MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER ทีม่ ีAMPERE TRIP RATING จ านวน POLE ตามระบุในแบบ 
5.2 ENCLOSURE เป็นไปตามมาตรฐาน NEMA โดยที ่

ก. NEMA 1 พบัจาก SHEET STEEL WITH GRAY-BAKED ENAMEL FINISH  ส าหรบัใชง้านตดิตัง้ภายในอาคาร
ทัว่ๆ ไป  

ข. NEMA  3  R  พบัจาก ZINC COATED STEEL WITH GRAY-BAKED ENAMEL  FINISH ส าหรบัใชง้านตดิตัง้
ภายนอกอาคาร 

5.3 การตดิตัง้ ใหเ้ป็นไปตามก าหนดในแบบโดยเป็นแบบ FLUSHED MOUNTING  หรอื SEMI-FLUSHED MOUNTING 
ส าหรบัในอาคาร และ SURFACE MOUNTED ส าหรบัภายนอกอาคาร โดยสงูจากพืน้ 1.50 เมตร ถงึระดบับนสดุ 
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หมวดท่ี 11 

สายไฟฟ้าแรงต า่ 
 

1. ความตอ้งการทัว่ไป 
สายไฟฟ้าแรงต ่า ทีใ่ชส้ าหรบัแรงดนัไฟฟ้าระบบ (SYSTEM VOLTAGE) ไมเ่กนิ 415V/240V. ตอ้งมคีุณสมบตัเิหมาะสมกบั
กรรมวธิ ี และสถานทีต่ดิตัง้ใชง้านตามก าหนดในหมวดนี้ เวน้แต่จะม ี กฎ – ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของการไฟฟ้าทอ้งถิน่ใหเ้ป็น
อย่างอื่น 

2. ชนิดของสายไฟฟ้า 
2.1 ถา้มไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น สายไฟฟ้าทัง้ชนิดแกนเดยีว ( SINGLE CORE ) และหลายแกน ( MULTI CORE)  ตอ้ง

เป็นชนิดตวัน าทองแดงหุม้ฉนวน POLYVINYL CHLORIDE ( PVC ) และถา้มเีปลอืก ( SHEATHED ) ตอ้งเป็น PVC 
เช่นกนั ทนแรงดนัไฟฟ้าได ้  750 โวลท ์  และทนอุณหภมูขิองตวัน าได ้ 70 องศาเซลเซยีส  ตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  มอก.  11 – 2553  ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้.- 
ก. สายไฟฟ้าทีม่ขีนาดใหญ่กว่า 6ตารางมลิลเิมตร ตอ้งเป็นชนิดลวดทองแดงตเีกลยีว ( STRANDED  WIRE)  
ข. สายไฟฟ้าทีใ่ชร้อ้ยในท่อ ( CONDUIT ) หรอืวางในรางวางสาย ( WIREWAY )ตดิตัง้ในสถานทีแ่หง้และสถานที่

เปียกทีไ่มม่โีอกาสท าใหส้ายไฟฟ้าแชน่ ้าโดยทัว่ไปก าหนดใหใ้ชส้ายไฟฟ้าชนิดแกนเดยีว ( SINGLE CORE ) ตาม 
มอก. 11 – 2553 – 60227 IEC 01 ( THW ) 

ค. สายไฟฟ้าทีใ่ชว้างฝังดนิโดยตรง ( DIRECT BURIAL ) หรอื เดนิรอ้ยในทอ่ฝังดนิ ( UNDER GROUND DUCT ) 
หรอืในสถานทีม่โีอกาสท าใหส้ายไฟฟ้าแช่น ้า ใหใ้ชส้ายชนิดมเีปลอืกหุม้ ( SHEATHED  CABLE) ทัง้แกนเดยีว และ
หลายแกน ตาม มอก. 11 – 2553 ชนิด NYY , NYY – GRD  หรอื พจิารณาใชส้าย XLPE กไ็ด ้  

2.2 สายไฟฟ้าทีใ่ชภ้ายในดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ทีก่่อใหเ้กดิความรอ้นสงูเช่น หลอดไส ้ (INCANDESCENT LAMP), GAS 
DISCHARGE LAMP เป็นตน้ ใหใ้ชส้ายไฟฟ้าชนิดทนความรอ้นสงู ตวัน าทองแดง หุม้ดว้ยฉนวนยางทีท่นอุณหภมูขิอง
ตวัน าไดไ้มน้่อยกว่า 70 องศาเซลเซยีส และทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกว่า 250 โวลท ์ แลว้หุม้ดว้ยฉนวนใยหนิ ( 
ASBESTOS ) ก่อนหุม้ดว้ยเปลอืกนอกดว้ยวสัดุทีเ่หมาะสมอกีชัน้หนึ่ง 

3. การตดิตัง้ 
3.1 การตดิตัง้สายไฟฟ้าซึง่เดนิรอ้ยในท่อโลหะตอ้งกระท าต่อไป.- 

ก. ใหร้อ้ยสายไฟฟ้าเขา้ท่อได ้เมือ่มกีารตดิตัง้ท่อเรยีบรอ้ยแลว้ ในแต่ละชว่งโดยปลายท่อทัง้สองดา้น ตอ้งเป็นกล่องพกั
สาย กล่องดงึสาย หรอื กล่องต่อสายส าหรบัอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ข. การดงึสายไฟฟ้าเขา้ท่อตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วย ซึง่ออกแบบใหใ้ชเ้ฉพาะงานดงึสายไฟฟ้า  โดยปฏบิตัติามค าแนะน าของ
ผูผ้ลติ 

ค. การดงึสายไฟฟ้าเขา้ท่อ อาจจ าเป็นตอ้งใชส้ารชว่ยหลอ่ลืน่ โดยสารนัน้จะตอ้งเป็นสารพเิศษทีไ่มท่ าปฏกิรยิากบั
ฉนวนของสายไฟฟ้า 

ง. การดดัโคง้หรอืงอสายไฟฟ้าไมว่่าในกรณใีดๆ ตอ้งมรีศัมคีวามโคง้ไมน้่อยกว่าขอ้ก าหนดใน NEC และไมน้่อยกว่า
ค าแนะน าของผูผ้ลติสายไฟฟ้า ( ถา้ม ี) 

3.2 การต่อเชือ่มและการต่อแยกสายไฟฟ้า 
ก. การต่อเชือ่มและการต่อแยกสายไฟฟ้า  ใหก้ระท าไดภ้ายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านัน้  หา้มต่อในชอ่งท่อโดย

เดด็ขาด หรอืใหต่้อสายไดใ้นชว่งทีส่ามารถเขา้ตรวจสอบไดโ้ดยงา่ย  ส าหรบัการเดนิสายในรางวางสายชนิดต่างๆ 
ข. การต่อเชือ่มหรอืต่อแยกสายไฟฟ้า  ทีม่ขีนาดของตวัน าไมเ่กนิ  10  ตารางมลิลเิมตร  ใหใ้ช ้ INSULATED  WIRE  

CONNECTOR, PRESSURE  TYPE  ทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกว่า  600  โวลท ์
ค. การต่อเชือ่มหรอืต่อแยกสายไฟฟ้า ทีม่ขีนาดตวัน าใหญ่กว่า  10  ตารางมลิลเิมตร  และไมเ่กนิ 240 ตารางมลิลเิมตร  

ใหใ้ชป้ลอกทองแดงชนิดใชแ้รงกลอดั ( SPLICE  OR SLEEVE ) และพนัดว้ยฉนวนไฟฟ้าชนิดละลายและเทป  
พวีซี ีอกีชัน้หนึ่ง 

ง. การต่อเชือ่มหรอืต่อแยกสายไฟฟ้า  ทีม่ขีนาดตวัน าใหญ่กว่าทีก่ าหนดขา้งตน้  ใหต่้อโดยใช ้  SPLIT  BOLT  
CONNECTOR  ซึง่ผลติจาก  BRONZE  ALLOY  หรอืวสัดุอืน่ทีย่อมรบัใหใ้ชง้านต่อเชือ่มสายไฟฟ้าแต่ละชนิด 

จ. ปลายสายไฟฟ้าทีส่ ิน้สุดภายในกล่องต่อสายตอ้งม ี  TERMINAL  BLOCK เพือ่การต่อสายไฟฟ้าแยกไปยงัจุดอื่นได้
สะดวกและการเปลีย่นชนิดของสายไฟฟ้า  ใหก้ระท าไดโ้ดยต่อผ่าน TERMINAL  BLOCK นี้ 

ฉ. การต่อสายไฟฟ้าชนิดพเิศษทีม่ขีอ้ก าหนดเฉพาะใหเ้ป็นไปตามขอ้แนะน าของผูผ้ลติสายไฟฟ้านัน้ๆ 
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4. การทดสอบ 
ใหท้ดสอบค่าความตา้นทานของฉนวนสายไฟฟ้าดงันี้.- 
4.1 ส าหรบัวงจรแสงสว่าง และเตา้รบั ใหป้ลดสายออกจากอุปกรณ์ตดัวงจรและสวทิซ์ต่างๆ อยู่ในต าแหน่งเปิดตอ้งวดัค่าความ

ตา้นทานของฉนวนไดไ้มน้่อยกว่า0.5 เมกะโอหม์ในทุกๆ กรณ ี
4.2 ส าหรบั  FEEDER  และ  SUB  FEEDER  ใหป้ลดสายออกจากอุปกรณ์ต่างๆ ทัง้สองทางแลว้วดัค่าความต้านทานของ

ฉนวน ตอ้งไมน้่อยกว่า 0.5 เมกะโอหม์  ในทุก ๆ กรณี 
4.3 การวดัค่าของฉนวนทีก่ล่าว  ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืทีจ่่ายไฟฟ้ากระแสตรง  500 โวลท ์ และวดัเป็นเวลา  30 วนิาทต่ีอเนื่องกนั 
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หมวดท่ี 12 
สายไฟฟ้าชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable) 

 
1. ความตอ้งการทัว่ไป 

ขอ้ก าหนดนี้ไดร้ะบุครอบคลุมถงึการจดัหา และการตดิตัง้ใชง้านส าหรบัสายไฟฟ้าชนิดทนไฟ (Low Smoke, Zero Halogen, Fire 
Resistance Cable) ตามทีร่ะบุในแบบ และรายละเอยีดนี้ 

2. คุณสมบตั ิ
2.1 ส าหรบัสายทีม่ขีนาดต ่ากว่า 6 ตารางมลิลเิมตร ตวัน าเป็นสายทองแดงเสน้เดยีว ส่วนสายทีม่ขีนาดตัง้แต่ 6 ตาราง

มลิลเิมตรขึน้ไป  ตอ้งเป็นสายทองแดงชนิดตเีกลยีว (Stranded Wire) 
2.2 ฉนวนจะประกอบดว้ยเทปทนไฟ (Fire Resistance Tape)  เช่น  Mica Tape หรอื วสัดุทนไฟอืน่พนัหุม้รอบตวัน าทองแดง  

และชัน้นอกจะหุม้ดว้ยวสัดุฉนวนประเภท Cross Linked Polyethylene (XLPE)  ชนิดพเิศษ  มคีวามหนาตาม IEC 60502 
2.3 ในกรณทีีเ่ป็นสายตวัน าหลายแกน (Multicore Cable)  ช่องว่างระหว่างตวัน าแต่ละแกนจะตอ้งม ี Filter เพือ่ความแขง็แรง

ของสาย 
เปลอืกหุม้ภายนอก (Outer Sheath) เป็นวสัดุประเภท Polyolefine หรอืวสัดุอืน่ทีม่คีุณสมบตัเิป็น Low Smoke, Zero 
Halogen มคีวามหมายตาม IEC 60502 

2.4 สายไฟฟ้าชนิดทนไฟนี้ตอ้งม ีRated Voltage 600 / 1000 V ม ีMaximum Conductor Operating Temperature ที ่90C  
ส าหรบั Continuous Duty และ 250C ภายใตส้ภาวะ Short – Circuit 

2.5 ไมท่ าใหเ้กดิ Corrosive Gases ขณะเกดิเพลงิไหม ้
3. มาตรฐานการทดสอบ 

3.1 คุณสมบตั ิFire Resistance ตอ้งผ่านการทดสอบตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดงันี้ 
- IEC 60331 
- VDE 0472 Part 814 
- BS 6387 Category CWZ 

3.2 คุณสมบตัดิา้น Fire Retardant ตอ้งผ่านการทดสอบมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดงันี้ 
- IEC 60332 Part 3 
- IEEE 383 
- VDE 0472 Part 804/C 
- BS 4066 Part 3 

3.3 คุณสมบตัดิา้น Flame Retardant ตอ้งผ่านการทดสอบมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดงันี้ 
- IEC 60332 Part 1 
- BS 4066 Part 1 

3.4 คุณสมบตัดิา้น Low Smoke and Fumes (LSF) และ Low Smoke and Zero Halogen (LSOH)  
ตอ้งผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่าง ๆ ดงันี้ 
ก. Smoke 
- ASTM D2843 
- UITP/APTA Test E4 
- London Underground Limited 
- BS 6724 
- IEC 61034-2 

ข. Halogen Acid Content Measured (Less Than 5% Halogen Acid) 
- IEC 60754 
- BS 6425 Part 1 

3.5 ผูร้บัจา้งตอ้งเสนอใบรบัรองผลการทดสอบคุณสมบตัสิายไฟฟ้าชนิดทนไฟจากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดใ้หผู้ว้่าจา้งพจิารณา 
ประกอบการขออนุมตัดิว้ย  
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4. การตดิตัง้ 
สายไฟฟ้าชนิดทนไฟ  ตอ้งเป็นชนิดทีส่ามารถตดิตัง้ใชง้านไดโ้ดยการเดนิในท่อรอ้ยสาย หรอืเดนิใน Cable Tray หรอื Wireway  
การเขา้สายหรอืการต่อสายตอ้งใชเ้คเบลิแกลน หรอืขอ้ต่อโลหะทุกครัง้ของขัว้ต่อสายทุกจุด ผูร้บัจา้งตอ้งจดัส่งรายละเอยีด
ทางดา้นเทคนิค Current Ampere Rating ตลอดจน Test Report หรอืรายละเอยีดอื่น ๆ ตามทีผู่ค้วบคุมงานเรยีกขอเพือ่ขอ
อนุมตักิอ่นด าเนินการตดิตัง้ใชง้าน 
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หมวดท่ี 13 
อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้า 

 
1. ความตอ้งการทัว่ไป 

เพือ่ใหก้ารใชง้านและการตดิตัง้อุปกรณ์เดนิสายไฟฟ้า ( สายไฟฟ้า ใหร้วมถงึสายสญัญาณทาง  ไฟฟ้า – สือ่สาร  อื่น ๆ  เช่น 
สายโทรศพัท ์  สายสญัญาณ  วทิยุ – โทรทศัน์  สายสญัญาณแจง้เตอืน  เป็นตน้ )  เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และถูกตอ้งตาม
มาตรฐาน  จงึก าหนดใหก้ารจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์และการตดิตัง้เป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัรายละเอยีดนี้.- 

2. ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า 
2.1 ท่อรอ้ยสายไฟฟ้าชนิดโลหะ  ทอ่โลหะตอ้งเป็นท่อโลหะตามมาตรฐาน มอก.  770 – 2533  และ/หรอื ANSI  ชุบป้องกนั

สนิมโดยวธิ ีHOT – DIP  GALVANIZED  ซึง่ผลติขึน้เพือ่ใชง้านรอ้ยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะดงัต่อไปนี้.- 
2.1.1 ท่อโลหะชนิดบาง ( ELECTRICAL METALLIC TUBING : EMT ) มเีสน้ผ่าศนูยก์ลางไมน้่อยกว่า ½  นิ้ว ตดิตัง้ใช้

งานในกรณตีดิตัง้ลอย หรอืซ่อนในฝ้าเพดาน ซึง่ไมม่สีาเหตุใดๆ ทีจ่ะท าใหท้่อเสยีรปูทรงได ้ การตดิตัง้ใชง้านให้
เป็นไปตามก าหนดใน NEC ARTICLE 348 

2.1.2 ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง  ( INTERMEDIATE  METAL  CONDUIT :  IMC )  มขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางไมเ่ลก็
กว่า ½  นิ้ว  ตดิตัง้ใชง้านไดเ้ช่นเดยีวกบัท่อโลหะบาง  และตดิตัง้ในคอนกรตีได ้  แต่หา้มใชฝั้งดนิโดยตรง  และ
หา้มใชใ้นสถานทีอ่นัตรายและฝังดนิไดโ้ดยตรง  ตามก าหนดใน  NEC  ARTICLE  346 

2.1.3 ท่อโลหะชนิดหนา  ( RIGID  STEEL  CONDUIT : RSC )  สามารถใชง้านแทนท่อ  EMT  และ IMC  ไดท้กุ
ประการ  และใหใ้ชใ้นสถานทีอ่นัตรายและฝังดนิไดโ้ดยตรง  ตามก าหนดใน NEC  ARTICLE  346 

2.1.4 ท่ออ่อน  ( FLEXIBLE  METAL  CONDUIT )  เป็นท่อโลหะอ่อนทีใ่ชร้องสายไฟฟ้าเขา้อุปกรณ์  หรอืเครือ่งไฟฟ้า
ทีม่ ี หรอือาจมกีารสัน่สะเทอืนได ้ หรอือุปกรณ์ทีอ่าจมกีารเคลือ่นยา้ยไดบ้า้ง  เช่น มอเตอร ์ โคมไฟฟ้าแสงสวา่ง
เป็นตน้  ท่ออ่อนทีใ่ชใ้นสถานทีช่ ืน้แฉะ  และนอกอาคารตอ้งใชท้่ออ่อนชนิดกนัน ้า  การตดิตัง้ใชง้านโดยทัว่ไป  ให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน  NEC  ARTICLE  350 

2.1.5 อุปกรณ์ประกอบการเดนิทอ่  ไดแ้ก่  COUPLING,  CONNECTOR, LOCK NUT, BUSHING และ SERVICE 
ENTRANCE CAP ต่างๆ  ตอ้งเหมาะสมกบัสภาพและสถานทีใ่ชง้าน  CONNECTOR 

2.2 ท่อ พวีซี ี ( PVC  CONDUIT ) 
2.2.1 ท่อ  พวีซี ี  ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน  มอก.  และ/หรอื  BS 6099  คงทนต่อการกดักร่อนจาก  น ้ามนั,  ไขมนั,  

เกลอื และ INORGANIC  ACID  ซึง่ผลติขึน้เพือ่ใชง้านรอ้ยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ 
2.2.2 ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางไมน้่อยกว่า 20 มม.  และไมเ่กนิ 50 มม.  ความหนาของผนงัท่อตอ้งไมน้่อยกว่า 1.8 มม. 
2.2.3 ตดิตัง้ใชง้านในกรณทีีต่ดิตัง้ลอย,  ซ่อนในฝ้าเพดาน,  ฝังในคอนกรตี  และบรเิวณทีจ่ะไมไ่ดร้บัความเสยีหาย

เชงิกล  ( MECHANICAL  DAMAGE ) 
2.2.4 อุปกรณ์ประกอบการเดนิทอ่  เชน่  COUPLING,  BUSHING,  JUNCTION  BOX  และ  CONNECTOR  ตอ้ง

เหมาะสมกบัสภาพการตดิตัง้ และการใชง้าน  สจีะตอ้งเป็นสเีดยีวกนักบัทอ่ 
2.2.5 ท่ออ่อน  ( FLEXIBLE  CONDUIT )  เป็นท่ออ่อนทีใ่ชร้อ้ยสายไฟฟ้าเขา้อุปกรณ์  หรอืเครือ่งไฟฟ้าทีม่หีรอือาจมี

การสัน่สะเทอืนได ้หรอือุปกรณ์ทีอ่าจมกีารเคลือ่นยา้ยไดบ้า้ง  เช่น  โคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นตน้  ท่ออ่อนทีใ่ชใ้น
สถานทีช่ ืน้แฉะและนอกอาคารตอ้งใชท้่ออ่อนชนิดกนัน ้า 

2.2.6 การตดิตัง้ท่อ  พวีซี ี ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลติ 
2.3 การตดิตัง้ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า  ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงันี้.- 

2.3.1 ใหท้ าความสะอาดทัง้ภายในและภายนอกท่อกอ่นท าการตดิตัง้ 
2.3.2 การดดังอท่อ  ตอ้งไมท่ าใหเ้สยีรปูทรง  และรศัมมีคีวามโคง้ของการดดังอ  ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ  NEC 
2.3.3 ท่อตอ้งยดึกบัโครงสรา้งอาคารหรอืโครงสรา้งถาวรอืน่ ๆ  ทุก ๆ ระยะไมเ่กนิ  1.50 เมตร 
2.3.4 ท่อแต่ละส่วนหรอืแต่ละระยะตอ้งตดิตัง้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยก่อน  จงึสามารถรอ้ยสายไฟฟ้าเขา้ท่อได ้    หา้มรอ้ยสาย

เขา้ท่อในขณะก าลงัตดิตัง้ท่อในส่วนนัน้ 
2.3.5 การเดนิท่อในสถานทีอ่นัตรายตามขอ้ก าหนดใน NEC ARTICLE 500 ตอ้งมอุีปกรณ์ประกอบพเิศษเหมาะสมกบั

แต่ละสภาพและสถานที ่
2.3.6 การใชท้่ออ่อน  ตอ้งใชค้วามยาวไมน้่อยกว่า  0.30  เมตร 
2.3.7 แนวการตดิตัง้ท่อ  ตอ้งเป็นแนวขนานหรอืตัง้ฉากกบัตวัอาคารเสมอ  หากมอุีปสรรค  จนท าใหไ้มส่ามารถตดิตัง้

ท่อตามแนวดงักล่าวไดใ้หป้รกึษากบัผูค้วบคุมงานเป็นแต่ละกรณไีป 
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3. WIREWAY 
3.1 WIREWAY ตอ้งพบัขึน้รปูจาก ELECTRO GALVANIZED STEEL เคลอืบดว้ยสฝีุ่ น EPOXY ใชแ้ผ่นเหลก็ความหนาไม่

น้อยกว่า 0.8 มลิลเิมตร ส าหรบัขนาด ไมเ่กนิ 100x100มม. และหนาไมน้่อยกว่า 1.2 มลิลเิมตร ส าหรบัรางขนาด 150x100
มม.ขึน้ไป พรอ้มฝาครอบปิด  

3.2 การตดิตัง้ใชง้าน WIREWAY ตอ้งเป็นไปตาม NEC ARTICLE 300 และ ARTICLE 362 และตอ้งยดึกบัโครงสรา้งอาคาร
ทุก ๆ ระยะไมเ่กนิ 1.20 เมตร 

3.3 WIREWAY ทีต่ดิตัง้ในแนวดิง่ ( VERTICAL ) จะตอ้งม ีSUPPORTING BAR อยู่ภายใน WIREWAY เพือ่ยดึสายเคเบิล้
ทุก ๆ ระยะ 60 ซม. 

4. CABLE  TRAY 
4.1 CABLE TRAY ตอ้งผลติขึน้จากเหลก็แผ่นทีผ่่านการป้องกนัอย่างด ีและเคลอืบดว้ยสฝีุ่ น EPOXY โดยทีแ่ผน่เหลก็ดา้นขา้ง

ตอ้งมคีวามหนาไมน้่อยกว่า 2 มลิลเิมตร และแผน่เหลก็พืน้หนาไมน้่อยกว่า 1.2 มลิลเิมตร พบัเป็นลกูฟูก มชี่องเจาะระบาย
อากาศไดอ้ย่างด ี 

4.2 CABLE  TRAY  เป็นชนิด  LADDER  ตอ้งมลีกูข ัน้ทุก  ๆ  ระยะ  30 เซนตเิมตร หรอืน้อยกว่า 
4.3 การตดิตัง้และใชง้าน CABLE TRAY ตอ้งเป็นไปตามก าหนดใน NEC ARTICLE 318 และยดึกบัโครงสรา้งอาคารทุกๆ 

ระยะไมเ่กนิ 1.20 ม. 
5. กล่องต่อสาย 
 กล่องต่อสายในทีน่ี้ ใหร้วมถงึกล่องสวติซ ์กล่องเตา้รบั กลอ่งต่อสาย (JUNCTION BOX) กล่องพกัสายหรอืกล่องดงึสาย (PULL 

BOX) ตามก าหนดใน  NEC  ARTICLE  370  รายละเอยีดของกลอ่งต่อสาย  ตอ้งเป็นไปตามก าหนดดงัต่อไปนี้.- 
5.1 กล่องต่อสายมาตรฐานโดยทัว่ไป ตอ้งเป็นเหลก็มคีวามหนาไมน้่อยกว่า 0.8 มลิลเิมตร ผ่านกรรมวธิป้ีองกนัสนมิดว้ยการ

ชุบ GALVANIZED และกล่องต่อสายชนิดกนัน ้า ตอ้งผลติจากเหลก็หล่อ หรอือลมูเินียมหล่อ ทีม่คีวามหนาไมน้่อยกว่า 2.4 
มลิลเิมตร 

5.2 กล่องต่อสายทีม่ปีรมิาณใหญ่กว่า 200 ลกูบาศกน์ิ้ว ตอ้งพบัขึน้จากแผ่นเหลก็ทีม่คีวามหนาไมน้่อยกว่า 1.2มลิลเิมตร ทัง้นี้
ตอ้งค านึงถงึความแขง็แรงของกลอ่งต่อการใชง้าน ผ่านกรรมวธิป้ีองกนัสนมิ แลว้เคลอืบดว้ยสฝีุ่ น  

5.3 กล่องต่อสายชนิดกนัระเบดิ  ซึง่ใชใ้นสถานทีอ่าจเกดิอนัตรายต่าง ๆ  ไดต้ามทีร่ะบุใน  NEC  ARTICLE  500  ตอ้งเป็น
ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพจาก  UL  (UL  LISTED ) 

5.4 ขนาดของกล่องต่อสาย  ขึน้อยู่กบัขนาด  จ านวนของสายไฟฟ้าทีผ่่านเขา้และออกกล่องนัน้ ๆ  และขึน้กบัขนาดจ านวนท่อ
รอ้ยสายหรอือุปกรณ์เดนิสายอื่น ๆ   ทัง้นี้ตอ้งค านึงถงึรศัมกีารโคง้งอของสายตามก าหนดใน  NEC  ARTICLE  373 

5.5 กล่องต่อสายทุกชนิด และทุกขนาด  ตอ้งมฝีาปิดทีเ่หมาะสม 
5.6 การตดิตัง้กล่องต่อสาย ตอ้งยดึแน่นกบัโครงสรา้งอาคารหรอืโครงสรา้งถาวรอื่นๆ  และกล่องต่อสายส าหรบัแต่ละระบบ  ให้

มรีหสัสทีาภายในและทีฝ่ากล่องใหเ้หน็ไดช้ดัเจน  ต าแหน่งของกล่องตอ้งตดิตัง้อยู่ในทีซ่ึง่เขา้ถงึและท างานไดส้ะดวก 
6. การตดิตัง้ 
 ถงึแมว้่าขอ้ก าหนดจะระบุใหใ้ชอุ้ปกรณ์เดนิสายไฟฟ้าเป็นตวัน า ส าหรบัการต่อลงดนิหรอืไมก่ต็าม แต่ตอ้งท าการตดิตัง้อุปกรณ์

เดนิสายไฟฟ้าเหล่านี้ทุก ๆ  ช่วง  ใหม้คีวามต่อเนื่องทางไฟฟ้าโดยตลอด  เพือ่เสรมิระบบการต่อลงดนิใหม้คีวามแน่นอนและ
สมบรูณ์ 

7. การทดสอบ 
 ใหท้ดสอบเพือ่ใหเ้ชือ่ม ัน่ไดว้่ามคีวามต่อเนื่องทางไฟฟ้าในทุก ๆ ช่วงตามความเหน็ชอบของผูค้วบคุมงาน 
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หมวดท่ี 14 
สวิตซ์และเต้ารบั 

 
1. ความตอ้งการทัว่ไป 

ขอ้ก าหนดนี้ไดร้ะบุครอบคลุมถงึคุณสมบตั ิ และการตดิตัง้ทัง้สวติซ์ ซึง่ใชง้านในรปูแบบต่างๆ และเตา้รบัไฟฟ้า โดยมคีุณสมบตั ิ
และ / หรอื กรรมวธิใีนการผลติไมน้่อยกว่าขอ้ก าหนดในหมวดนี้ และมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม ( มอก. ) 

2. สวติซ์ไฟฟ้า 
สวติซ์ไฟฟ้าโดยทัว่ไปใหเ้ป็น  HEAVY  DUTY , TUMBLE QUIET TYPE ขนาด AMPERE RATING ของสวติซ์ตอ้งไมน้่อยกว่า 
15A/250V โดยใช ้ BAKELITE หรอื วสัดุอื่นทีด่กีว่าเป็นฉนวนไฟฟ้า ท าใหไ้มส่ามารถสมัผสักบัสว่นโลหะทีน่ าไฟฟ้าไดโ้ดยงา่ย   
COVER  PLATE ตอ้งเป็น  HIGH  GRADE  PLASTIC 

3. เตา้รบัไฟฟ้าทัว่ไป 
3.1 เตา้รบัไฟฟ้าทัว่ไปตอ้งเป็นแบบมขี ัว้สายดนิในตวั ใชไ้ดท้ัง้ขาเสยีบแบบกลมและแบบแบน (2P+G UNIVERSAL TYPE) 

ใชต้ดิตัง้ฝังในผนงัก าแพงหรอื เสา ตอ้งมฉีนวนไฟฟ้าเป็น BAKELITE หรอืวสัดอุื่นทีด่กีว่า โดยสามารถทนแรงดนัไฟฟ้าได้
ไมน้่อยกว่า 250V และขัว้สมัผสัตอ้งมขีนาด AMPERE RATING 15A 

3.2 COVER  PLATE  ใหเ้ป็นเช่นเดยีวกบัของสวติซ์ไฟฟ้าตามก าหนด  ในขอ้  2 
4. การตดิตัง้ 

4.1 METAL BOX ถา้ไมต่ดิขดัเรือ่งความหนาของผนงั ใหใ้ช ้BOX ชนิดลกึเท่านัน้  ส าหรบัตดิตัง้สวติซ์และเตา้รบัไฟฟ้า  BOX 
ตอ้งผ่านการชุบป้องกนัสนิมโดย HOT–DIP GALVANIZED ความหนาของเหลก็ตอ้งไมน้่อยกว่า 1.0 มลิลเิมตร และ ให้
ทาสกีนัสนิมอกีครัง้ก่อนฝังในผนงั หรอื เสา ตอ้งก าหนดขนาด METAL BOX ทีเ่หมาะสมกบัจ านวนสวทิซ์ และ เตา้รบั 
เพือ่ใหก้ารต่อสายและการซ่อมแซมท าไดโ้ดยงา่ย 

4.2 การฝัง BOX ตอ้งใหไ้ดแ้นวทัง้ดิง่และฉาก ปาก BOX ลกึจากผวิปนูฉาบประมาณ 15-20 มลิลเิมตร เมือ่ท าการตดิตัง้แลว้ 
COVER PLATE ตอ้งไดแ้นวทัง้ดิง่และฉาก ตดิแนบสนิทกบัผวิหน้าของผนงัก าแพง หรอื เสา โดยระดบัความสงูจากพืน้ถงึ
กึง่กลางสวติซ์ก าหนดไว ้1.25 เมตร พืน้ถงึกึง่กลางเตา้รบัเป็น 0.3 เมตร 

การตดิตัง้อาจมกีารเปลีย่นแปลงจากทีก่ าหนดไวไ้ด ้ เพือ่ความเหมาะสม และตามความเหน็ชอบของ  ผูค้วบคุมงาน 
5. การทดสอบ 
 ใหท้ดสอบค่าฉนวนของสวติซ์และเตา้รบั  โดยต่อรวมเขา้กบัวงจรไฟฟ้า  ในขณะทดสอบฉนวนของสายไฟฟ้า 
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หมวดท่ี 15 
โคมไฟฟ้าและอปุกรณ์ 

 
1. ความตอ้งการทัว่ไป 

1.1 โคมไฟฟ้าแสงสว่างทีก่ าหนดในรายละเอยีดหมวดนี้ โดยทัว่ไปเป็นชนิดใชก้บัระบบไฟฟ้า แรงดนั 220 V 1-PHASE,50 Hz 
1.2 วสัดุ–อุปกรณ์ ตอ้งมกีรรมวธิกีารผลติ และ/หรอื มคีุณสมบตัไิมน้่อยกวา่ขอ้ก าหนดในรายละเอยีดหมวดนี้และไมข่ดัต่อ

มาตรฐานอุตสาหกรรม ทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้.- 
1.2.1 มอก. 902 – 2557 เล่ม 2(1) ดวงโคมไฟฟ้าตดิประจ าทีส่ าหรบัจุดประสงคท์ัว่ไป 
1.2.2 มอก. 902 – 2557 เล่ม 2(2) ดวงโคมไฟฟ้าฝัง 
1.2.3 มอก. 902 – 2557 เล่ม 2(3) ดวงโคมไฟฟ้าส าหรบัใหแ้สงสว่างบนถนน 
1.2.4 มอก. 902 – 2557 เล่ม 2(5) ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง 
1.2.5 มอก. 819 – 2531 ขัว้หลอดรบัหลอดไฟฟ้าแบบเกลยีว 
1.2.6 มอก. 1955 – 2551 หลอดไฟฟ้าฟลอูอเรสเซนต์ LED ขดีจ ากดัสญัญาณรบกวนวทิยุ 
 

2. รายละเอยีดวสัดุ – อุปกรณ์ประกอบ 
2.1 ขัว้หลอด (Lamp Holder) ส าหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนต์ (Tube) LED ตอ้งมขี ัว้สมัผสัไฟฟ้าท าดว้ยทองแดง หรอื ชุบโลหะ

อื่น เชน่ เงนิ ดบีุก เป็นตน้ เพือ่ผลทางดา้นการสมัผสัไฟฟ้าและป้องกนัสนิมทองแดงส่วนฉนวนไฟฟ้าทีหุ่ม้รอบนอก 
(BODY) และ/หรอื ส่วนทีเ่ป็นฉนวนอืน่ๆ ตอ้งเป็น Polycarbonate หรอืสารอื่นทีม่คีวามทนทานไมก่รอบหรอืเปราะงา่ย ข ัว้
หลอดฟลอูอเรสเซนต์ตอ้งไดร้บัรอง มอก.344-2549 

2.2 หลอดไฟ LED และอุปกรณ์ประกอบพรอ้มตดิตัง้ 
2.2.1 หลอด LED ท่ีผลิตเพ่ือใช้ทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซน็ต ์36W มีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 

- ใชแ้ทนหลอดฟลอูอเรสเซนต ์36 วตัต์ ขนาดความยาว 120 เซนตเิมตร โดยใชข้ ัว้หลอดเป็นชนิด G13 และมี
ฝาครอบสขีาวขุน่ 

- มกี าลงัไฟฟ้าทีใ่ชง้านไมเ่กนิ 18W 
- สามารถใชก้บัแรงดนัขาเขา้ (Input Voltage) 220VAC ± 10%  50-60 Hz 
- ค่าอุณหภมูสิ ี(Correlate Color Temperature : CCT) 6,500 ºK ± 500K 
- มคี่าดชันีความถูกตอ้งของส ี(Color Rendering Index : CRI) ไมน้่อยกว่า 80 
- มคี่า Power Factor ไมน้่อยกว่า 0.9 
- มอีงศาการส่องสว่าง(Beam Angle)ทีส่ม ่าเสมอตลอดชว่งและมมีมุกระจายแสงไมน้่อยกว่า 150º โดยตอ้งมอง

ไมเ่หน็เมด็ LED 
- หลอด LED ตอ้งมปีระสทิธภิาพไมน้่อยกว่า 115 ลเูมน / วตัต ์
- ค่าความเพีย้นฮารม์อนิกสท์ัง้หมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion: THDi)   ตอ้งไมเ่กนิ 

15% 
- ชุดขบัหลอดตอ้งอยู่ภายในตวัหลอด ( INTERNAL DRIVER) โดยมอุีปกรณ์ป้องกนัไฟกระชากแรงดนั 

(SURGE PROTECTION) ไมน้่อยกว่า 2KV และมวีงจรป้องกนัการลดัวงจร ( SHOT CIRCUIT) 
- LED Chip มอีายุการใชง้านไมน้่อยกว่า 50,000 ชัว่โมง โดยทีย่งัคงค่าความสว่างไมน้่อยกว่า 70% โดยมี

เอกสารรบัรองผลการทดสอบการคงคา่ความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM80 Test Report) และ
ค านวณอายุตามมาตรฐาน TM-21 

- อุปกรณ์ภายในโคมไฟฟ้าตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานบรภิณัฑ์(EMC)ส่องสว่างและบรภิณัฑท์ีค่ลา้ยกนั : 
ขดีจ ากดัสญัญาณรบกวนวทิยุฉบบั 1955-2551 

- ผลติภณัฑท์ีใ่ชต้อ้งผลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน ISO9001:2008 
- ผลติภณัฑท์ีใ่ชต้อ้งผลติจากโรงงานในประเทศไทย 
- การรบัประกนั 3 ปี 
 
 

2.2.2 หลอด LED ท่ีผลิตเพ่ือใช้ทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซน็ต ์18W มีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 
- ใชแ้ทนหลอดฟลอูอเรสเซนต ์18 วตัต์ ขนาดความยาว 60 เซนตเิมตร โดยใชข้ ัว้หลอดเป็นชนิด G13 และมี

ฝาครอบสขีาวขุน่ 
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- มกี าลงัไฟฟ้าทีใ่ชง้านไมเ่กนิ 10W 
- สามารถใชก้บัแรงดนัขาเขา้ (Input Voltage) 220VAC ± 10%  50-60 Hz 
- ค่าอุณหภมูสิ ี(Correlate Color Temperature : CCT) 6,500 ºK ± 500K 
- มคี่าดชันีความถูกตอ้งของส ี(Color Rendering Index : CRI) ไมน้่อยกว่า 80 
- มคี่า Power Factor ไมน้่อยกว่า 0.9 
- มอีงศาการส่องสว่าง(Beam Angle)ทีส่ม ่าเสมอตลอดชว่งและมมีมุกระจายแสงไมน้่อยกว่า 150º โดยตอ้งมอง

ไมเ่หน็เมด็ LED 
- หลอด LED ตอ้งมปีระสทิธภิาพไมน้่อยกว่า 115 ลเูมน / วตัต ์
- ค่าความเพีย้นฮารม์อนิกสท์ัง้หมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion: THDi)   ตอ้งไมเ่กนิ 

15% 
- ชุดขบัหลอดตอ้งอยู่ภายในตวัหลอด ( INTERNAL DRIVER) โดยมอุีปกรณ์ป้องกนัไฟกระชากแรงดนั 

(SURGE PROTECTION) ไมน้่อยกว่า 2KV และมวีงจรป้องกนัการลดัวงจร ( SHOT CIRCUIT) 
- LED Chip มอีายุการใชง้านไมน้่อยกว่า 50,000 ชัว่โมง โดยทีย่งัคงค่าความสว่างไมน้่อยกว่า 70% โดยมี

เอกสารรบัรองผลการทดสอบการคงคา่ความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM80 Test Report) และ
ค านวณอายุตามมาตรฐาน TM-21 

- อุปกรณ์ภายในโคมไฟฟ้าตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานบรภิณัฑ์(EMC)ส่องสว่างและบรภิณัฑท์ีค่ลา้ยกนั : 
ขดีจ ากดัสญัญาณรบกวนวทิยุฉบบั 1955-2551 

- ผลติภณัฑท์ีใ่ชต้อ้งผลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน ISO9001:2008 
- ผลติภณัฑท์ีใ่ชต้อ้งผลติจากโรงงานในประเทศไทย 
- การรบัประกนั 3 ปี 

2.2.3 LED Downlight  ท่ีผลิตเพ่ือใช้ทดแทนหลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนตข์นาด 2x26W มีคณุสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 
- ใชแ้ทนหลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ 2x26W วตัต์ มฝีาครอบสขีาวขุน่ 
- มกี าลงัไฟฟ้าทีใ่ชง้านไมเ่กนิ 33W 
- สามารถใชก้บัแรงดนัขาเขา้ (Input Voltage) 220VAC  50-60 Hz 
- ค่าอุณหภมูสิ ี(Correlate Color Temperature : CCT) 5,700 ºK ± 500K 
- มคี่าดชันีความถูกตอ้งของส ี(Color Rendering Index : CRI) ไมน้่อยกว่า 70 
- มคี่า Power Factor ไมน้่อยกว่า 0.9 
- มอีงศาการส่องสว่าง (Beam Angle) ทีส่ม ่าเสมอตลอดชว่ง และมมีมุกระจายแสงไมน้่อยกว่า 85º 
- หลอด LED ตอ้งมปีระสทิธภิาพไมน้่อยกว่า 90 ลเูมน / วตัต์ 
- อุปกรณ์ภายในโคมไฟฟ้าตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานบรภิณัฑ์(EMC)ส่องสว่างและบรภิณัฑท์ีค่ลา้ยกนั : 

ขดีจ ากดัสญัญาณรบกวนวทิยุฉบบั 1955-2551 
- การรบัประกนั 2 ปี 

2.2.4 LED Downlight ท่ีผลิตเพ่ือใช้ทดแทนหลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนตข์นาด 2x26W DIM TYPE  
มีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 
- ใชแ้ทนหลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ 2x26W วตัต์ มฝีาครอบสขีาวขุน่ 
- มกี าลงัไฟฟ้าทีใ่ชง้านไมเ่กนิ 31W 
- สามารถใชก้บัแรงดนัขาเขา้ (Input Voltage) 10 - 220VAC  50-60 Hz 
- ค่าอุณหภมูสิ ี(Correlate Color Temperature : CCT) 5,700 ºK ± 500K 
- มคี่าดชันีความถูกตอ้งของส ี(Color Rendering Index : CRI) ไมน้่อยกว่า 70 
- มคี่า Power Factor ไมน้่อยกว่า 0.9 
- มอีงศาการส่องสว่าง (Beam Angle) ทีส่ม ่าเสมอตลอดชว่ง และมมีมุกระจายแสงไมน้่อยกว่า 85º 
- หลอด LED ตอ้งมปีระสทิธภิาพไมน้่อยกว่า 90 ลเูมน / วตัต์ 
- อุปกรณ์ภายในโคมไฟฟ้าตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานบรภิณัฑ์(EMC)ส่องสว่างและบรภิณัฑท์ีค่ลา้ยกนั : 

ขดีจ ากดัสญัญาณรบกวนวทิยุฉบบั 1955-2551 
- การรบัประกนั 2 ปี. 

2.2.5 LED High Bay  ท่ีผลิตเพ่ือใช้ทดแทนหลอดเมทลัฮาไลด ์ขนาด 150-250W มีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 
- ใชแ้ทนหลอดเมทลัฮาไลดข์นาด 150-250W วตัต ์
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- มกี าลงัไฟฟ้าทีใ่ชง้านไมเ่กนิ 105W 
- สามารถใชก้บัแรงดนัขาเขา้ (Input Voltage) 220VAC  50-60 Hz 
- ค่าอุณหภมูสิ ี(Correlate Color Temperature : CCT) 5,700 ºK ± 500K 
- มคี่าดชันีความถูกตอ้งของส ี(Color Rendering Index : CRI) ไมน้่อยกว่า 80 
- มคี่า Power Factor ไมน้่อยกว่า 0.9 
- หลอด LED ตอ้งมปีระสทิธภิาพไมน้่อยกว่า 90 ลเูมน / วตัต์ 
- ตวัโคมท าจากอลมูเินียม (Die-Casting Aluminuim) AL1070 มคีวามทนทานสงู 
- ผ่านมาตรฐานป้องกนัน ้าและฝุ่ น (Ingress Protection: IP rating) ไมน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั IP65 
- สามารถรองรบัแรงกระแทกไดต้ามมาตรฐาน IK08 
- LED Chip มอีายุการใชง้านไมน้่อยกว่า 50,000 ชัว่โมง โดยทีย่งัคงค่าความสว่างไมน้่อยกว่า 70% โดยมี

เอกสารรบัรองผลการทดสอบการคงคา่ความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM80 Test Report) และ
ค านวณอายุตามมาตรฐาน TM-21 

- อุปกรณ์ภายในโคมไฟฟ้าตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานบรภิณัฑ์(EMC)ส่องสว่างและบรภิณัฑท์ีค่ลา้ยกนั : 
ขดีจ ากดัสญัญาณรบกวนวทิยุฉบบั 1955-2551 

- การรบัประกนั 3 ปี. 
2.2.6 LED Flood light  ท่ีผลิตเพ่ือใช้ทดแทนหลอดเมทลัฮาไลด ์ขนาด 150-250W มีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 

- ใชแ้ทนหลอดเมทลัฮาไลดข์นาด 150-250W วตัต ์
- มกี าลงัไฟฟ้าทีใ่ชง้านไมเ่กนิ 96W 
- สามารถใชก้บัแรงดนัขาเขา้ (Input Voltage) 220VAC  50-60 Hz 
- ค่าอุณหภมูสิ ี(Correlate Color Temperature : CCT) 4,000 ºK ± 500K 
- มคี่าดชันีความถูกตอ้งของส ี(Color Rendering Index : CRI) ไมน้่อยกว่า 70 
- มคี่า Power Factor ไมน้่อยกว่า 0.9 
- หลอด LED ตอ้งมปีระสทิธภิาพไมน้่อยกว่า 90 ลเูมน / วตัต์ 
- มลีกัษณะการใชง้านทีส่ามารถเป็นไฟส่องและสาดได ้
- ตวัโคมท าจากอลมูเินียม (Die-Casting Aluminuim) มคีวามทนทานสงู 
- ผ่านมาตรฐานป้องกนัน ้าและฝุ่ น (Ingress Protection: IP rating) ไมน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั IP65 
- LED Chip มอีายุการใชง้านไมน้่อยกว่า 50,000 ชัว่โมง โดยทีย่งัคงค่าความสว่างไมน้่อยกว่า 70% โดยมี

เอกสารรบัรองผลการทดสอบการคงคา่ความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (LM80 Test Report) และ
ค านวณอายุตามมาตรฐาน TM-21 

- อุปกรณ์ภายในโคมไฟฟ้าตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานบรภิณัฑ์(EMC)ส่องสว่างและบรภิณัฑท์ีค่ลา้ยกนั : 
ขดีจ ากดัสญัญาณรบกวนวทิยุฉบบั 1955-2551 

- การรบัประกนั 3 ปี. 
2.2.7 โคมชนิดแบบดาวไลท์ ( PANEL DDOWNLIGHT) 

- ตวัถงัโคมเป็นอลมูเินียมบรสิุทธิข์ ึน้รปูดว้ยกระบวนการสปินนิ่ง สขีองโคมพน่สขีาวชนิดฝุ่นอบดว้ยความรอ้น 
- โคมสะทอ้นแสงHigh efficiency Alumi-Mirror มมีมุสะทอ้นแสง 90 องศา 
- ลกัษณะการตดิตัง้แบบฝังฝ้าเพดาน 
- ระดบัการป้องกนั IP20 
- ชุดโคมใชก้บัระบบไฟฟ้า 220VAC±10%,50-60Hz. 
- ค่าตวัประกอบก าลงัมากกว่า 0.90 
- ค่าฮารม์อนิกสร์วมของกระแสน้อยกวา่ 15% 
- มอีายุการใชง้านไมน้่อยกว่า 50,000 ชัว่โมง 
- โดยมแีหล่งก าเนิดแสงแบบ LED COB 
- มคี่าความถูกตอ้งของสไีมน้่อยกว่า 80 
- ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานบรภิณัฑส์่องสว่าง(มอก.1955-2551)ผ่านการทดสอบตามมาตราฐาน IEC61347-1 

,IEC61347-2-13และ IEC62384 
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3. วสัดุและการสรา้งโคมไฟฟ้า 
3.1 โคมไฟฟ้าทีต่ดิตัง้เพือ่แสงสว่างทัว่ไป ตอ้งใชว้สัดุ และกรรมวธิกีารผลติ ตามขอ้ก าหนดในรายละเอยีดนี้ เวน้แต่จะมี

ขอ้ก าหนดในแบบใหเ้ป็นอย่างอื่น 
3.1.1 โคมชนิดแบบโคมเปลอืยตอ้งเป็นแผ่นเหลก็หนาไมน้่อยกว่า 0.6 มม. พ่นสป้ีองกนัสนิม และพ่นสอีบความรอ้น 

แผ่นสะทอ้นแสง อลมูเินียมเงา มคี่าสะทอ้นแสง 87% เป็นโคมไฟชนิดใชก้บัพืน้ทีม่ ัน่คง ตดิตัง้เสมอผวิ หรอืฝัง 
ฝ้า เพดาน 

3.1.2 โคมชนิดแบบโคมปลอืยแบบมฝีาครอบปิด พ่นสป้ีองกนัสนิม และพน่สอีบความรอ้น แผน่สะทอ้นแสง 
อะลมูเินียมเงา มคี่าสะทอ้นแสง 87% มฝีาครอบโพลคีารบ์อเนตหนา 3 มม. เป็นโคมไฟชนิดใชก้บัพืน้ทีม่ ัน่คง 
ตดิตัง้เสมอผวิ หรอืฝังฝ้าเพดาน 

3.1.3 โคมชนิดแบบโคมไฟฟ้าใชห้น้ากากตะแกรง (Louver) ก าหนดใหแ้ผน่สะทอ้น (Reflector) ดา้นหลงัซึง่ยดึตดิกบั
โคมท าจากอลมูเีนียมเงา มคี่าประสทิธภิาพการสะทอ้นแสงโดยรวมไมน้่อยกว่า 87% ความหนาไมน้่อยกว่า 0.3 
มลิลเิมตร และครบีตะแกรงตามขวาง (Louver) ท าดว้ยแผ่นอะลมูเินียม มลีายเสน้ (T-PROFILED 
LAMINATED) เพือ่ลดแสงบงัตา (Glare) 

3.1.4 โคมชนิดแบบดาวไลท ์(Down Light) ตวัถงัโคมเป็นอลมูเินียมบรสิุทธิข์ ึน้รปูดว้ยกระบวนการสปินนิ่ง สขีองโคม
พ่นสขีาวชนิดฝุ่ นอบดว้ยความรอ้น โคมสะทอ้นแสง High efficiency Alumi-Mirror มมีมุสะทอ้นแสง 90 องศา 
ลกัษณะการตดิตัง้แบบฝังฝ้าเพดาน ระดบัการป้องกนั IP20 ชุดโคมใชก้บัระบบไฟฟ้า 220VAC±10%,50-60Hz 
ค่าตวัประกอบก าลงัมากกว่า 0.90 ค่าฮารม์อนิกสร์วมของกระแสน้อยกวา่ 15% มอีายุการใชง้านไมน้่อยกว่า 
50,000 ชัว่โมง โดยมแีหล่งก าเนิดแสงแบบ LED COB และตอ้งมคี่าความถูกตอ้งของสไีมน้่อยกว่า 80 ไดร้บั
การรบัรองมาตรฐานบรภิณัฑส์อ่งสว่าง(มอก.1955-2551)ผ่านการทดสอบตามมาตราฐาน IEC61347-1 
,IEC61347-2-13และ IEC62384 

 
 4. โคมแสงสว่างฉุกเฉนิ ( SELF – CONTAINED  BATTERY  EMERGENCY  LIGHT  ) 

4.1 โคมแสงสว่างฉุกเฉนิตอ้งเป็นชนิดมแีบตเตอรีบ่รรจุอยู่ภายใน พรอ้มดว้ยระบบควบคุมอตัโนมตัแิบบ SOLID STATE ท า
หน้าทีค่วบคุมการประจุไฟฟ้าเขา้  และกระจายประจุของแบตเตอรี ่ โดยระบบควบคุมนี้จะตอ้งตดัวงจร  เมือ่การคายประจุ
จากแบตเตอรีถ่งึขดีแรงดนัไฟฟ้า  ทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อแบตเตอรี ่ และท างานตามระบบ  Non – Maintained  Mode  คอื
หลอดไฟจะสว่างกต่็อเมือ่ไฟฟ้าทีจ่่ายไฟใหก้บัโคมดบัลง 

4.2 หลอดไฟฟ้า ใหใ้ชห้ลอด HALOGEN 50 วตัต์ จ านวน 2 หลอด  หรอื  จ านวนตามระบุในแบบ 
4.3 แบตเตอรีใ่ช ้  SEALED  LEAD ACID BATTERY ขนาดก าลงัสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า ใหก้บัหลอดไฟทีต่อ้งพ่วงอยูไ่ด้

เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 3 ชัว่โมง 
4.4 ใหม้ ีINDICATING  LAMP  แสดงสถานะภาพการท างานอย่างน้อยดงันี้.- 

ก. สถานะการประจุแบตเตอรี ่
ข. สถานะของ INPUT  LINE 

4.5 ใหม้ ีTEST BUTTON เพือ่ทดสอบคณุภาพของแบตเตอรี ่ 
4.6 HOUSING ส าหรบับรรจุแบตเตอรีแ่ละอุปกรณ์ควบคุม เป็นกล่องท าจากแผ่นเหลก็ ELECTROGALVANIZED หนาไม่

น้อยกว่า 0.8 มลิลเิมตร และพ่นเคลอืบดว้ยส ีENAMEL หรอื EPOXY POWDER PAINT ทัง้นี้ใหม้ชีอ่งระบายความรอ้น 
4.7 การตดิตัง้ใหเ้ป็นไปตามก าหนดในแบบ  โดยระดบัของหลอดไฟ  ต ่าจากระดบัฝ้าประมาณ  0.3 เมตร ส่วนชุดทีต่ดิตัง้แยก

หลอดไฟ ( REMOTE  LAMP)  ใหท้ าฐานของหลอดไฟทีเ่หมาะสมและสวยงาม 
5. การขออนุมตั ิ

ก่อนการจดัหา หรอื สัง่ซื้อโคมไฟฟ้าทุกชนิด ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูค้วบคุมงาน โดยตอ้งส่งรายละเอยีดประกอบการพจิารณา
ดงันี้.- 
5.1 รายละเอยีดของ วสัดุ–อุปกรณ์ ทีใ่ชร้วมทัง้กรรมวธิกีารป้องกนัสนิม หรอืตามทีผู่ค้วบคุมงาน และ/ หรอื ผูอ้อกแบบเรยีกขอ 
5.2 ส่งรายละเอยีดวธิกีารตดิตัง้  เพือ่ประกอบการพจิารณาความเหมาะสมกบัสภาพทีต่ดิตัง้ใชง้าน 
5.3 ตอ้งส่งตวัอย่างวสัดุ / อุปกรณ์  ตามทีผู่อ้อกแบบ  และ / หรอื  ผูค้วบคุมงานเรยีกขอทัง้นี้เมือ่ไดร้บัการอนุมตัิ และไดต้ดิตัง้

เรยีบรอ้ย หากผูค้วบคุมงานพบว่าโคมไฟฟ้าทีไ่ดน้ าเขา้ตดิตัง้นัน้ ไมต่รงตามทีไ่ดข้ออนุมตัไิว ้ หรอืไมต่รงตามขอ้ก าหนด  
ตอ้งน ามาเปลีย่นหรอืทดแทนใหถู้กตอ้ง 
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หมวดท่ี 16 
ระบบโทรศพัท์ 

 
1. ความตอ้งการทัว่ไป 

ขอบเขตขอบงานทีก่ าหนดใหม้ดีงัต่อไปนี้.- 
1.1 เดนิสายโทรศพัทท์ัง้หมดอย่างครบถว้นตามก าหนดในแบบ 
1.2 จดัหา  และตดิตัง้กล่องพกัโทรศพัทท์กุส่วน พรอ้มแผงกระจายสายรวม ( Main  Distribution  Frame :  MDF )  ต่าง ๆ 
1.3 จดัหาและพรอ้มทัง้ตดิตัง้เตา้รบัโทรศพัทท์ัง้หมด 

2. กล่องพกัสายโทรศพัท ์
ขัว้พกัสาย  ตอ้งเป็นแบบแผงละ  10  คู่สาย  ชนิดทีก่ารเขา้สายและถอดสาย  ตอ้งกระท าดว้ยเครือ่งมอืเฉพาะ  หา้มใชช้นิดขนัส
กรู  หรอืบดักร ี ขัว้พกัสายนี้ตอ้งตดิตัง้ภายในกล่องโลหะขนาดทีเ่หมาะสม  โดยมจี านวนของแผงครบถว้นตามคู่สายทีก่ าหนดใน
แบบ 

3. เตา้เสยีบโทรศพัท ์( Telephone  Outlet ) 
เตา้เสยีบโทรศพัทต์อ้งเป็นแบบ  Modular  Jack  Type  ชนิด  4  Pole  ตามมาตรฐาน  USA 

4. การตดิตัง้ 
4.1 สายโทรศพัทต์อ้งเป็นไปตามมาตรฐานของ  องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย  และตอ้งมเีสน้ผ่าศนูยก์ลางของตวัน าสาย

ไมต่ ่ากว่า  0.65  มลิลเิมตร 
4.2 ถา้มไิดร้ะบุเป็นอย่างอื่น ใหใ้ชส้ายโทรศพัทช์นิดดงัต่อไปนี้ในสถานทีต่่าง ๆ ดงันี้ ( อาจใชส้ายทีม่คีุณภาพเทยีบเท่าได ้) 

ก. สาย Alpeth  Sheathed  Cable  ใหเ้ดนิใน  Underground  Duct  รอ้ยในท่อหรอืรางเดนิสายเพือ่ตดิตัง้นอกอาคาร 
ข. สาย  TPEV  ใหเ้ดนิระหว่าง  MDF  และ  Terminal  Box  ใน  Wireway  หรอื  Ladder  หรอื  Conduit  ภายใน

อาคาร 
ค. สาย TIEV ใหเ้ดนิระหว่าง Terminal Box และ  Outlet  เป็นชนิด  2 Twisted Pair 

4.3 อุปกรณ์เดนิสายอื่น ๆ  ใหเ้ป็นไปตามก าหนดในหมวดอุปกรณ์เดนิสายไฟฟ้า 
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หมวดท่ี  17 
ระบบสญัญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 

 
1. ความต้องการทั่วไป 

ข้อก ำหนดในหมวดนีค้รอบคลมุถึงรำยละเอียดของวสัด-ุอปุกรณ์กำรติดตัง้ตลอดจนกำรปรับตัง้ (PROGRAMMING) และทดสอบ
กำรท ำงำนของระบบสญัญำณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ซึง่ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนฉบบัใหมล่ำ่สดุของมำตรฐำนที่เก่ียวข้องดงันี ้:- 
1.1 NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC), ARTICLE 760 
1.2 NATIONAL FIRE ALARM CODE, NFPA 72 
1.3 LIFE SAFTY CODE, NFPA 101 

2. ลักษณะของระบบ 
ระบบสญัญำณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) และเป็น LIFE SAFETY SYSTEM ที่ต้องกำรต้องเป็น 
MICROPROCESSOR-BASED NETWORK SYSTEM มีลกัษณะทัว่ไปดงันี ้:- 
2.1 แผงควบคมุ (FIRE ALARM CONTROL PANEL: FCP) ต้องออกแบบให้สำมำรถท ำงำนด้วยแผงเดียว (STAND ALONE) 

หรือหลำยแผงท ำงำนร่วมกนั โดยมีกำรติดตอ่สื่อสำรตอ่กนัด้วย RING PROTOCOL NETWORK  
2.2 กำรติดตอ่สื่อสำรข้อมลูระหวำ่งแผงควบคมุ กบั INTELLIGENT ANALOG DEVICE ตำ่ง ๆ ใช้สญัญำณ DIGITAL ผ่ำน

สำยสญัญำณไฟฟำ้เพียง 1 คูส่ำย ซ่ีงสำมำรถใช้ได้ทัง้แบบ LOOP CLASS “A” และ แบบ CLASS “B” 
2.3 ระบบต้องสำมำรถใช้งำนรองรับ CONVENTIONAL INITIATING DEVICE ทกุชนิด 
2.4 ระบบสญัญำณแจ้งเตือนต้องสำมำรถใช้งำนรองรับอปุกรณ์สง่สญัญำณ (NOTIFICATION APPLIANCE) ทกุชนิด 

3. แผงควบคุมและอุปกรณ์ 
แผงควบคมุระบบสญัญำณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (FIRE ALARM CONTROL PANEL : FCP) ต้องออกแบบเป็น MODULAR 
SYSTEM สำมำรถท ำงำนได้สมบรูณ์ด้วยตวัเอง (STAND ALONE) หรือสำมำรถตอ่พว่งท ำงำนร่วมกบัแผงควบคมุหลำยชดุเพื่อ
ขยำยเป็น NETWORK ครอบคลมุควำมต้องกำรของระบบทัง้หมด แผงควบคมุและอปุกรณ์ภำยในแผงต้องเป็นไปตำมก ำหนด
ดงัตอ่ไปนี ้:- 
3.1 กลอ่งของแผงควบคมุ (ENCLOSURE) รวมทัง้ฝำปิดด้ำนหน้ำ ต้องท ำจำก COLD ROLLED STEEL PLATE พน่เคลือบกนั

สนิมด้วย EPOXY POWDER COATED เป็นชดุส ำเร็จจำกโรงงำนผู้ผลิต 
3.2 CENTRAL PROCESSOR UNIT ใช้ PROCESSOR เป็นหน่วยควบคมุและสัง่กำรสว่นกลำง    เพื่อให้กำรท ำงำนของ

อปุกรณ์ตำ่ง ๆ  ในระบบท ำงำนอยำ่งถกูต้องตำมที่ก ำหนดไว้ 
3.3 LIQUID CRYSTAL DISPLAY เป็นสว่นแสดงผลกำรท ำงำนและข้อขดัข้องของระบบ โดยมีจอภำพชนิด LIQUID CRYSTAL 

DISPLAY (LCD)  หรือจอ TFT LCD ซึง่สำมำรถแสดงภำพเป็นตวัอกัษรภำษำองักฤษได้พร้อมกนัไมน้่อยกวำ่ 8 บรรทดั ๆ 
ละ 40 ตวัอกัษร 

3.4 LOOP CARD DRIVER  เป็นอปุกรณ์ที่ท ำหน้ำที่เป็นตวัเชื่อมในกำรติดตอ่สื่อสำรข้อมลูระหวำ่งแผงควบคมุกบัอปุกรณ์ตำ่ง 
ๆ ที่อยูใ่นระบบ โดยกำรรับ-สง่สญัญำณเป็นระบบ DIGITAL ผ่ำนสำยสญัญำณทำงไฟฟำ้เพียง 1 คูส่ำย เป็นแบบ LOOP 
CLASS “ A “ 

3.5 FIREFIGHTER TELEPHONE ส ำหรับกำรติดตอ่สื่อสำรแบบ 2-WAY COMMUNICATION กบั REMOTE FIREFIGHTER 
TELEPHONE ที่ติดตัง้ตำมจดุตำ่ง ๆ และ PAGING MICROPHONE ส ำหรับกำรประกำศเหตฉุกุเฉินแบบ 1-WAY 
COMMUNICATION โดยกำรขยำยเสยีงด้วย ZONED AUDIO AMPLIFIER ผ่ำนไปยงัล ำโพงที่ติดตัง้อยู่ 

3.6 ZONE AUDIO AMPLIFIER เป็นเคร่ืองขยำยเสียงที่ประกำศออกทำงล ำโพง ต้องมีขนำดก ำลงัเพียงพอกบัจ ำนวนล ำโพงที่
อยูใ่น ZONE นัน้ ๆ และมีคณุสมบตัิอยำ่งน้อยดงันี ้:- 

• FREGUENCY RESPONSE : 400 HZ. – 4,000 HZ. 

• OUTPUT VOLTAGE : 25 V. rms. OR 
   70.7 V. rms. 

• INTERNAL TONE GERNERTOR : 1 kHz. TEMPORAL TONE 
                                                                                                                520           Hz SQUARE WAVE 
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3.7 POWER SUPPLY ประกอบด้วย BACK UP BATTERY และ BATTERY CHARGER ต้องมีจ ำนวน และขนำดเพียงพอที่จะ
จำ่ยก ำลงัไฟฟำ้ให้แก่อปุกรณ์ตำ่ง ๆ ทัง้หมดในระบบ ต้องมีคณุสมบตัิอยำ่งน้อยดงันี ้:- 

• INPUT VOLTAGE : 230 V.AC., 50 HZ. 

• OUTPUT VOLTAGE : 24  V.DC. (NORMINAL) 

• BATTERY CHARGING CAPACITY : 60 AH. 

• BATTERY TYPE : SEALED LEAD - ACID 
3.9 แบตเตอร่ี ให้ใช้ตำมที่ก ำหนดดงันี ้

3.9.1 แบตเตอร่ี Maintenance free (Sealed lead-acid or solid gel type) ไมต้่องเติมน ำ้กลัน่ มีอำยกุำรใช้งำนน้อยกวำ่ 
7 ปี 

3.9.2 ในกรณีที่ไฟเมน ไมมี่เคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ส ำรอง แบตเตอร่ีต้องพอใช้งำนขณะไฟเมนดบัได้ 24 ชัว่โมง แล้วมีก ำลงั
พอใช้สง่เสียงสญัญำณไปทัว่ครบทัง้ระบบได้นำนไมน้่อยกวำ่ 15 นำที 

3.9.3 ในกรณีที่ไฟเมนมีเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ส ำรอง จะต้องมีเคร่ืองอดัแบตเตอร่ีและแบตเตอร่ีส ำรองให้พอใช้ได้ 24 ชัว่โมง 
3.9.4 แบตเตอร่ีใช้ระบบ 24 โวลท์ 

3.10 ต้องแสดงกำรค ำนวณก ำลงัไฟที่ใช้ทัง้หมด ขนำดแบตเตอร่ีและขนำดเคร่ืองอดัแบตเตอร่ีด้วย 
4. CONVENTIONAL INITIATING DEVICES 

CONVENTIONAL INITIATING DEVICES เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ตรวจจบัและแจ้งเหตกุำรเกิดเพลิงไหม้ ทัง้แบบอตัโนมตัิและไมอ่ตัโนมตั ิ
โดยเป็นชนิดไมมี่อปุกรณ์ภำยในตวัทีส่ำมำรถแจ้งรหสัหรือหมำยเลข (ADDRESS) ประจ ำตวัเองได้ อปุกรณ์ที่ใช้ตดิตัง้เหลำ่นีต้้องมี
คณุสมบตัติำมรำยละเอียดตอ่ไปนี ้:- 
4.1 MANUAL PULL STATION เป็น BREAK GLASS OR NON BREAK GLASS, NONCODED, SINGLE ACTION TYPE 

พร้อม GENERAL ALARM KEY SWITCH ใช้ติดตัง้กบัผนงัแบบ SEMI FLUSH MOUNTING สำมำรถใช้งำนได้ทัง้ระบบที่
เป็น GENERAL ALARM SYSTEM 

4.2 HEAT DETECTOR เป็นอปุกรณ์อตัโนมตัิในกำรตรวจจบัและแจ้งเหตกุำรเกิดควำมร้อน สำมำรถครอบคลมุพืน้ที่กำรตรวจจบั
ควำมร้อนได้ไมน้่อยกวำ่ 230 ตำรำงเมตร (2,500 ตำรำงฟตุ) แบง่ออกเป็น 2 ประเภทเพื่อควำมเหมำะสมในกำรติดตัง้ในแต่
ละพืน้ที่ดงันี ้:- 
ก. FIXED TEMPERATURE TYPE เหมำะส ำหรับติดตัง้ภำยในบริเวณที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงของอณุหภมิูห้องอยูเ่สมอ 

จะท ำงำนเม่ืออณุหภมิูภำยในพืน้ที่สงูถึงขีดที่ก ำหนดดงันี ้:- 

• 135 F (57C) ส ำหรับบริเวณทัว่ไป 

• 190 F (88C) ส ำหรับบริเวณหรือห้องที่ติดตัง้อปุกรณ์-เคร่ืองจกัรที่ก่อให้เกิดควำมร้อนสงู 
ข. COMBINATION FIXED TEMPERATURE/RATE-OF-RISE TYPE เหมำะส ำหรับตดิตัง้ภำยในบริเวณที่อณุหภมิูปกติ

อยูใ่นเกณฑ์สม ่ำเสมอ จะท ำงำนเม่ือเกิดกรณีที่อณุหภมิูภำยในบริเวณมีอตัรำเพิ่มสงูขึน้ (RATE-OF-RISE) เกินกวำ่ 

15 F (9C) ตอ่นำที หรือเกิดกรณีที่อณุหภมิูภำยในบริเวณเพ่ิมสงูขึน้เกินกวำ่ขีดจ ำกดัที่ 135 F หรือ 190 F ตำมชนิด
ของ DETECTOR ที่เลือก 

4.3 PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR เป็นอปุกรณ์อตัโนมตัิในกำรตรวจจบัอนภุำคของควนัทีส่ำมำรถมองเห็นได้ 
(VISIBLE PRODUCT OF COMBUSTION) กำรออกแบบเป็นระบบ SOLID-STATE ประกอบด้วย INFRARED LIGHT 
EMITTING DIODE และ HIGH SPEED LIGHT SENSING DIODE  บรรจอุยูภ่ำยใน SENSING CHAMBER  ซึง่ควำมไวใน
กำรตรวจจบัควนัได้ตัง้คำ่จำกโรงงำนผู้ผลิต และมีวงจร SELF-COMPENSATING  เพ่ือปรับคำ่ควำมคลำดเคลื่อนของกำร
ตรวจจบัอนัเน่ืองมำจำกครำบฝุ่ นที่เกำะภำยใน CHAMBER ที่ตวั DETECTOR ต้องมีหลอดไฟสีแดงแบบ LED เพ่ือแสดง
สถำนกำรณ์ท ำงำน 

4.4 BEAM TYPE SMOKE DETECTOR เป็นอปุกรณ์ตรวจจบักำรเกิดควนัไฟอตัโนมตัิในพืน้ที่โลง่กว้ำง หรือห้องที่มีระดบัเพดำน
สงู ชดุ DETECTOR ประกอบด้วย ตวั TRANSMITTER และตวั RECEIVER  ซึง่จะสง่สญัญำณกำรเกิดควนัเม่ือมีอนภุำคของ
ควนัไฟอยูร่ะหวำ่ง TRANSMITTER และ RECEIVER ชดุ DETECTOR แตล่ะชดุต้องมีระบบ AUTOMATIC GAIN 
CONTROL OR MANUAL GAIN CONTROL เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมคลำดเคลื่อนของกำรตรวจจบัควนัอนัเน่ืองมำจำกกำร
เกิดครำบฝุ่ นละออง 
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5. INTELLIGENT ANALOG DEVICES 
INTELLIGENT ANALOG DEVICES เป็นอปุกรณ์ในระบบที่สำมำรถก ำหนดรหสัประจ ำตวั โดยวิธี ELECTRONIC ADDRESSING 
และกำรตดิตอ่สื่อสำรข้อมลูกบัแผงควบคมุด้วยระบบ DIGITAL SIGNAL โดยใช้ INTEGRAL MICROPROCESSOR อปุกรณ์ตำ่ง ๆ 
ที่น ำมำติดตัง้ในระบบต้องเป็นไปตำมก ำหนดในแบบ และค ำแนะน ำของผู้ผลิตเพื่อกำรใช้งำนที่เหมำะสม ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้:- 

5.1 INTELLIGENT DETECTORS ให้รวมถึง SMOKE DETECTOR และ HEAT DETECTOR ซึง่สำมำรถปรับตัง้ควำมไวของกำร
ท ำงำนได้ โดยอตัโนมตัิ ประกอบด้วยสว่น DETECTOR และสว่น DETECTOR BASE ซึง่สำมำรถถอดเปลี่ยนได้ โดยเฉพำะ
สว่น BASE สำมำรถเลือกใช้รุ่นที่เหมำะสมกบักำรใช้งำนได้ตำมต้องกำร 

5.2 INTELLIGENT MANUAL PULL STATION, BREAK GLASS OR NON BREAKGLASS เป็นแบบ SINGLE ACTION,  
พร้อม GENERAL ALARM KEY SWITCH 

5.3 INPUT MODULE หรือ MONITOR MODULE เป็นแบบอปุกรณ์ส ำหรับรับสญัญำณ จำกวงจร CONVENTIONAL 
INITIATING DEVICES และ/หรือ อปุกรณ์ที่เป็นชนิดสง่สญัญำณได้โดย NORMALLY-OPEN CONTACT 

5.4 CONTROL RELAY MODULE หรือ CONTROL MODULE เป็นอปุกรณ์ที่สำมำรถสง่สญัญำณควบคมุให้แก่อปุกรณ์อ่ืน ๆ ได้ 
โดยท ำหน้ำที่เป็น RELAY ซึง่มี DRY CONTACT ชนิด NORMALLY-OPEN จ ำนวน 2 ชดุ และ NORMALLY-CLOSE จ ำนวน 
2 ชดุ แตล่ะชดุต้องมี RATED ไมน้่อยกวำ่ 2.0 A. ที่ 24 V.DC. 

6. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือน (NOTIFICATION APPLIANCE) 
ในระบบเดียวกนั อำจมีกำรใช้อปุกรณ์สง่สญัญำณแจ้งเตือนหลำยชนิดควบคูก่นั หรือติดตัง้ในแตล่ะต ำแหน่งตำ่งชนิดกนั ทัง้นีเ้ป็นไป
ตำมที่ระบไุว้ในแบบ และอปุกรณ์ตำ่ง ๆ เหลำ่นัน้ต้องเป็นไปตำม  ข้อก ำหนดดงั รำยละเอียดตอ่ไปนี ้:- 
3.1 STROBE ซึง่ไมจ่ ำเป็นต้องใช้อปุกรณ์ควบคมุอ่ืนใดจำก   ภำยนอกให้แสงสวำ่งกะพริบเป็นจงัหวะ 1 ครัง้ตอ่วินำท ีและมีควำม

เข้มของกำรสอ่งสวำ่ง (LUMINOUS INTENSITY) ไมน้่อยกวำ่ 60 CANDELA ที่ RATED VOLTAGE 24 V.DC. 
3.2 HORN ให้ก ำเนิดเสียงที่นุ่มนวลด้วยวงจร ELECTRONIC ผ่ำนล ำโพงขนำดเล็ก บรรจภุำยในกลอ่งพลำสติก มีฝำปิดด้ำนหน้ำ

เป็นพลำสติกสีขำว ให้ควำมดงัของเสียงสงูสดุไมน้่อยกวำ่ 82 dB. (ที่ RATED VOLTAGE 24 V.DC.) ที่ระยะ 3.05 เมตร และ 
HORN แตล่ะชดุต้องมี ADJUSTABLE VOLUME CONTROL แบบ CONCEALED ซึ่งสำมำรถปรับตัง้ควำมดงัของเสียง
ส ำหรับแตล่ะต ำแหน่งที่ติดตัง้ 

3.3 LOUD SPEAKER ใช้กบัสญัญำณจำกเคร่ืองขยำยเสียง (AMPLIFIER) ระบบ LINE VOLTAGE 25 หรือ 70 V. ที่ติดตัง้อยูใ่น
ระบบ SPEAKER แตล่ะตวัต้องมี MATCHING TRANSFORMER สำมำรถปรับตัง้ระดบัก ำลงัได้ที่ ¼  W., ½  W., 1 W. , 2 W 
และสงูสดุที่ 4 W. และให้ควำมดงั (SOUND PRESSURE) สงูสดุไมน้่อยกวำ่ 85 dBA. ที่ระยะ 3.05 เมตร SPEAKER แตล่ะ
ชดุต้องมีอปุกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ติดตัง้ฝังเพดำน หรือฝังผนงั โดยฝำครอบปิดด้ำนหน้ำเป็นสีขำว หรือสแีดง 

3.4 BELL เป็น VIBRATING, UNDER-DOME TYPE สำมำรถใช้ติดตัง้ทัง้ภำยใน และภำยนอกอำคำร โดยมีอปุกรณ์ประกอบกำร
ติดตัง้ที่เหมำะสม มีเลือกใช้ 3 ขนำดดงันี ้:- 

• ขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำง  6 นิว้  ให้ควำมดงัไมน้่อยกวำ่  82  dB.  ที่ระยะ  3.0  เมตร 

• ขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำง 10 นิว้  ให้ควำมดงัไมน้่อยกวำ่  81  dB.  ที่ระยะ  3.0  เมตร 
โดยขนำดที่ใช้ในแตล่ะต ำแหน่งให้เป็นไปตำมระบใุนแบบ หำกไมมี่กำรก ำหนดหรือระบใุนแบบให้ใช้ขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำง 
6 นิว้ 

7. การติดตัง้และทดสอบ 
7.1 กำรติดตัง้อปุกรณ์ตำ่ง ๆ ของระบบ ต้องใช้อปุกรณ์ประกอบ ซึง่เป็นมำตรฐำนของผู้ผลิต หรือ ผู้ผลิตแนะน ำ 
7.2 กำรเดินสำยสญัญำณตำ่ง ๆ ให้ร้อยในทอ่โลหะ  
7.3 ชนิดของสำยสญัญำณตำ่ง ๆ ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ แตต้่องมีมำตรฐำนในกำรสง่สญัญำณทำงไฟฟำ้ ไม่ต ่ำกวำ่

ก ำหนดในแบบ 
7.4 เม่ือกำรติดตัง้ระบบเสร็จสมบรูณ์ ต้องท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบในกรณีตำ่ง ๆ เพ่ือแสดงวำ่มีกำรท ำงำนที่ถกูต้อง

และสมบรูณ์ จนเป็นที่พอใจของผู้คมุงำน 
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หมวดท่ี  18 
ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

   
1. ความตอ้งการทัว่ไป 

ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CLOSED CIRCUIT TELEVISION : CCTV) เป็นส่วนหนึ่งของระบบรกัษาความปลอดภยั และสามารถ
ใชเ้ป็นสือ่ในการประชาสมัพนัธภ์ายในโครงการ ระบบโทรทศัน์วงจรปิดตอ้งเป็นระบบภาพส ี ชนิด รปูแบบและจ านวนกลอ้งจบั
ภาพใหเ้ป็นไปตามก าหนดในแบบ โดยทีอุ่ปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ส าหรบัระบบตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัจ านวนของกลอ้งจบัภาพ 

2. ความตอ้งการดา้นเทคนิค 
 รายละเอยีดคุณลกัษณะขัน้พืน้ฐาน 
 1. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด IP แบบมมุมองคงที ่(IP Fixed Camera) 

  1.1 เป็นกลอ้งวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ทีต่ดิตัง้ดว้ยมมุการมองภาพแบบคงที่ 
  1.2 สามารถแสดงภาพไดท้ัง้กลางวนัและกลางคนื (Day/Night Camera)โดยมกีารควบคุมการเลือ่น 
   IR Filter อตัโนมตัใินตวักลอ้งเมือ่เปลีย่นโหมดการบนัทกึภาพ 
  1.3 มรีะบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรอืดกีว่า 
  1.4 มขีนาดตวัรบัภาพไมเ่ลก็กว่า 1/3 นิ้ว ชนิดCCD หรอื CMOS หรอื MOS หรอืดกีว่า พรอ้มเลนส ์
   อยู่ภายในตวักลอ้ง หรอื มเีลนสแ์บบต่อภายนอกทีเ่ป็นชนิดปรบัช่องรบัแสง (Iris) แบบอตัโนมตัไิด ้
  1.5 สามารถตัง้ค่าการแสดงความละเอยีดภาพ ส าหรบัพืน้ทีท่ ัว่ไป และ ส าหรบัพืน้ทีส่ าคญั ใหแ้ตกต่างกนัได ้และ

   สามารถส่งสญัญาณภาพไดท้ี ่25 FPS หรอืดกีว่า 
  1.6 มคีวามละเอยีดของกลอ้งตัง้แต่ 1.3 MegaPixelsขึน้ไป หรอื Full HD 1080p หรอืดกีว่า 
  1.7 มคีวามไวแสงน้อยสุด ไมม่ากกว่า 0.5 LUX ส าหรบัการแสดงภาพส ี(Day Mode) และไมม่ากกว่า 0.05 LUX 

   ส าหรบัการแสดงภาพขาวด า (Night Mode) หรอืดกีว่า 
  1.8 มรีะบบปรบัภาพอตัโนมตั ิBack Focus เพือ่ใหภ้าพทีม่คีวามคมชดัทัง้ในเวลากลางวนัและ 
   กลางคนืส าหรบัพืน้ทีส่ าคญั 
  1.9. สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพทีม่คีวามแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 
  1.10 รองรบัการส่งสญัญาณภาพแบบMulti Stream ส าหรบัพืน้ทีส่ าคญั 
  1.11 ส่งสญัญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรอืเทยีบเท่า 
  1.12 สามารถท างานผ่านระบบเครอืขา่ยตามมาตรฐาน IPv4 หรอื IPv6 ได ้
  1.13 ตวักลอ้งไดม้าตรฐาน IP66 หรอืตดิตัง้อุปกรณ์เพิม่เตมิส าหรบัหุม้กลอ้ง (Housing) ทีไ่ด ้
   มาตรฐาน IP66 หรอืดกีว่า 
  1.14 สามารถใชง้านกบักระแสไฟฟ้าทีจ่่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได ้

 2. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด IP แบบโดมมมุมองคงที ่(Dome IP Fixed Camera) 
  2.1 เป็นกลอ้งวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ทีต่ดิตัง้ดว้ยมมุการมองภาพแบบคงที่ 
  2.2 สามารถแสดงภาพไดท้ัง้กลางวนัและกลางคนื (Day/Night Camera)โดยมกีารควบคุมการเลือ่น  
   IR Filter อตัโนมตัใินตวักลอ้งเมือ่เปลีย่นโหมดการบนัทกึภาพ 
  2.3 มรีะบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรอืดกีว่า 
  2.4 มขีนาดตวัรบัภาพไมเ่ลก็กว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรอื CMOSหรอื MOS หรอืดกีว่า พรอ้มเลนส ์
   อยู่ภายในตวักลอ้งหรอืมเีลนสแ์บบต่อภายนอกทีเ่ป็นชนิดปรบัช่องรบัแสง (Iris)  แบบอตัโนมตัไิด ้
  2.5 สามารถตัง้ค่าการแสดงความละเอยีดภาพ ส าหรบัพืน้ทีท่ ัว่ไป และ ส าหรบัพืน้ทีส่ าคญั ใหแ้ตกต่างกนัได ้และ 

   สามารถส่งสญัญาณภาพไดท้ี ่25 FPS หรอืดกีว่า 
  2.6 มคีวามละเอยีดของกลอ้งตัง้แต่ 1.3MegaPixelsขึน้ไป หรอื Full HD 1080p หรอืดกีว่า 
  2.7 มคีวามไวแสงน้อยสุด ไมม่ากกว่า 0.5 LUX ส าหรบัการแสดงภาพส ี(Day Mode) และไมม่ากกว่า 0.05 LUX  

   ส าหรบัการแสดงภาพขาวด า (Night Mode) หรอืดกีว่า 
  2.8 มรีะบบปรบัภาพอตัโนมตั ิBack Focus เพือ่ใหภ้าพทีม่คีวามคมชดัทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคนืส าหรบั 

    พืน้ทีส่ าคญั 
  2.9 สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพทีม่คีวามแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 
  2.10 รองรบัการส่งสญัญาณภาพแบบ Multi Stream ส าหรบัพืน้ทีส่ าคญั 
  2.11 ส่งสญัญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรอืเทยีบเท่า 
  2.12 สามารถท างานผ่านระบบเครอืขา่ยตามมาตรฐาน IPv4 หรอื IPv6 ได ้
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  2.13 ตวักลอ้งไดม้าตรฐาน IP66 หรอืตดิตัง้อุปกรณ์เพิม่เตมิส าหรบัหุม้กลอ้ง (Housing) ทีไ่ดม้าตรฐาน IP66 หรอื 
   ดกีว่า 

  2.14 สามารถใชง้านกบักระแสไฟฟ้าทีจ่่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได ้
 3. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด IP แบบปรบัมมุมองได ้(IP Pan Tilt Zoom Camera) 

  3.1. เป็นกลอ้งวงจรปิดชนิด IP/Network Camera แบบโดมชนิด PTZ สามารถท าการหมนุ (Pan) ได ้360 องศา 
   แบบต่อเนื่อง การกม้เงย (Tilt) ไดไ้มน้่อยกว่า -18 ถงึ 90 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ OpticalZoom  
   ไดไ้มน้่อยกว่า 20 เท่า และ แบบ Digital Zoom ไดไ้มน้่อยกว่า 12 เท่า 

  3.2. สามารถแสดงภาพไดท้ัง้กลางวนัและกลางคนื (Day/Night Camera) โดยมกีารควบคุมการเลือ่น IR Filter  
    อตัโนมตัใินตวักลอ้งเมือ่เปลีย่นโหมดการบนัทกึภาพ 

  3.3. มรีะบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรอืดกีว่า 
  3.4. มขีนาดตวัรบัภาพไมเ่ลก็กว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรอื CMOS หรอื MOS หรอืดกีว่า พรอ้มเลนสอ์ยู่ภายในตวั 

   กลอ้ง หรอื มเีลนสแ์บบต่อภายนอกทีเ่ป็นชนิดปรบัช่องรบัแสง (Iris) แบบอตัโนมตัไิด ้
  3.5. สามารถตัง้ค่าการแสดงความละเอยีดภาพ ส าหรบัพืน้ทีท่ ัว่ไป และ ส าหรบัพืน้ทีส่ าคญั ใหแ้ตกต่างกนัได ้และ 

   สามารถส่งสญัญาณภาพไดท้ี ่25 FPS หรอืดกีว่า 
  3.6. มคีวามละเอยีดตัง้แต่ 1.3MegaPixelsขึน้ไป หรอื Full HD 1080p หรอืดกีว่า 
  3.7. มคีวามไวแสงน้อยสุด ไมม่ากกว่า 1 LUX ส าหรบัการแสดงภาพส ี(Day Mode) และไมม่ากกว่า 0.2 LUX  

    ส าหรบัการแสดงภาพขาวด า (Night Mode) หรอืดกีว่า 
  3.8. มรีะบบปรบัภาพอตัโนมตั ิBack Focus เพือ่ใหภ้าพทีม่คีวามคมชดัทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคนืส าหรบั 

    พืน้ทีส่ าคญั 
  3.9. สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพทีม่คีวามแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 
  3.10. รองรบัการส่งสญัญาณภาพแบบ Multi Stream ส าหรบัพืน้ทีส่ าคญั 
  3.11. สามารถตัง้ค่าต าแหน่งล่วงหน้า (Present Position) ได ้
  3.12. ส่งสญัญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรอืเทยีบเท่า 
  3.13. สามารถท างานผ่านระบบเครอืขา่ยตามมาตรฐาน IPv4 หรอื IPv6 ได ้
  3.14. ตวักลอ้งไดม้าตรฐาน IP66 หรอืตดิตัง้อุปกรณ์เพิม่เตมิส าหรบัหุม้กลอ้ง (Housing) ทีไ่ดม้าตรฐาน IP66 หรอื 

   ดกีว่า 
  3.15. สามารถใชง้านกบักระแสไฟฟ้าทีจ่่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได ้
 

ข้อปฏิบติัเพ่ิมเติมในการจดัหาระบบหรือกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
 ๑) ในกรณทีีห่น่วยงานมคีวามจ าเป็นตอ้งจดัหากลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) แบบแอนะลอ็ก (Analog) 
  จะตอ้งด าเนินการแปลงสญัญาณภาพเป็นแบบดจิติอล (Digital) เพือ่ใหส้ามารถส่งสญัญาณภาพไดต้ามมาตรฐาน  
  InternetProtocal (IP) 
 ๒) ในกรณทีีห่น่วยงานมกีารจดัหาอุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Video Recorder) หรอื อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลูผ่าน 
  ระบบเครอืขา่ย (Network Video Recorder) หรอื อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลูแบบดจิติอล (Digital Video Recorder)  
  จะตอ้งไดร้บั Software Development Kit (SDK) เพือ่รองรบัการเชือ่มต่อกบัระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) กลางทีจ่ะ 
  พฒันาขึน้ในอนาคตได ้
 4 เครือ่งบนัทกึภาพ ( NVR ) 

  4.1 รองรบัการเชือ่มต่อสญัญาณภาพจากกลอ้งวงจรปิดไดไ้มน้่อยกว่าทีก่ าหนดในแบบ 
  4.2 เป็นอุปกรณ์บนัทกึภาพกลอ้งวงจรปิดระบบดจิติอลทีบ่นัทกึสญัญาณภาพจากกลอ้งลงในหน่วยความจ า ชนิด 

   ฮารด์ดสิก ์แบบ Stand Alone 
  4.3 ระบบการบบีอดัภาพจะตอ้งเป็นระบบมาตรฐาน H.264 หรอืดกีว่า 
  4.4 ควบคุมกลอ้งสปีดโดมได ้, ส ารองขอ้มลูผ่าน USB2.0 
  4.5 ม ีBNC x1 / VGA x1 / HDMI x1 / RJ45 x1 / RS-485 x1 
  4.6 ระบบออนไลน์ LAN , IE , CHOME ,ANDROID , SDK , IOS 
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หมวดท่ี 19 

ระบบต่อลงดิน 
 

1. ความตอ้งการทัว่ไป 
ระบบต่อลงดนิ (GROUNDING SYSTEM) ตามขอ้ก าหนดนี้ใหร้วมถงึการต่อลงดนิของระบบไฟฟ้า (SYSTEM GROUND) 
อุปกรณ์ไฟฟ้า (EQUIPMENT GROUND)  และอุปกรณ์อื่น ๆ   ทีเ่ป็นโลหะอนัอาจมกีระแสไฟฟ้าเนื่องจากการเหนี่ยวน าทาง
ไฟฟ้า เช่น ท่อรอ้ยสายไฟฟ้ารางวางสายไฟฟ้า ฯลฯ โดยการต่อลงดนินี้ ถา้มไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ใหถ้อืตามกฏและ
มาตรฐานดงัต่อไปนี้:- 
• ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่งความปลอดภยัเกีย่วกบัไฟฟ้า "หมวด 6 สายดนิและการต่อลงดนิ" 
• มาตรฐานเพือ่ความปลอดภยัทางไฟฟ้าส านกังานพลงังานแห่งชาต ิ"TSES. 24-1984 การต่อลงดนิ" 
• NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) ARTICLE 250 
• NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) NO.78 

2. หลกัสายดนิ  (GROUND ROD) 
2.1 หลกัสายดนิใหใ้ช ้COPPER CLAD STEEL GROUND ROD    ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางไมเ่ลก็กว่า 5/8  นิ้ว และยาวไม่

น้อยกว่า 10 ฟุต จ านวนตัง้แต่ 3 หลกัขึน้ไป เพือ่ใหไ้ดค้วามตา้นทานของการลงดนิ (GROUNDING RESISTANCE) ไม่
เกนิ 5 โอหม์   

2.2 การปักหลกัสายดนิ ตอ้งใหแ้ต่ละหลกัห่างจากหลกัขา้งเคยีงสองหลกัประมาณ 3.00 เมตร เท่าๆกนั โดยหลกัสายดนินี้ให้
เชือ่มต่อถงึกนัดว้ยตวัน าทองแดงขนาดพื้นทีห่น้าตดัไมน้่อยกว่า 70 ตารางมลิลเิมตร และการเชือ่มทัง้หมดใหใ้ชว้ธิ ี
EXOTHERMIC WELDING หรอื ใช ้CLAMP   ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพจาก UL (UL LISTED) ทีก่ าหนดใหใ้ชส้ าหรบั
งานในกรณนีี้ 

3. สายดนิ (GROUND CONDUCTOR) 
สายดนิใหใ้ชต้วัน าทองแดง ซึง่ขนาดของสายดนิในวตัถุประสงคต่์าง ๆ ตอ้งเป็นดงันี้:- 
3.1 สายดนิส าหรบัระบบไฟฟ้า  (SYSTEM GROUND)   เพือ่ต่อสายศนูย ์(NEUTRAL)  ดา้นทตุยิภมู ิ (SECONDARY) ของ

หมอ้แปลงไฟฟ้าลงดนิ  ขนาดของสายดนินี้ใหข้ ึน้อยู่กบัขนาดของสายศนูยข์องระบบไฟฟ้านัน้ตามตารางที ่1  
3.2 ถงึแมจ้ะมไิดก้ าหนดหรอืแสดงในแบบไวก้ต็าม ระบบไฟฟ้าของโครงการนี้   ตอ้งมรีะบบต่อลงดนิส าหรบัอุปกรณ์ไฟฟ้า 

(EQUIPMENT GROUND)  โดยใหด้ าเนินการดงันี้:-                                        
ก. โครงโลหะรอบนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดจนทอ่รอ้ยสายไฟฟ้าและ/หรอื รางวางสายไฟฟ้าทีเ่ป็นโลหะต้องถกูต่อลง

ดนิดว้ยตวัน าลงดนิ 
ข. วงจรสายป้อน (FEEDER CIRCUIT) และวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT)  ส าหรบัไฟฟ้าก าลงั และเตา้รบัไฟฟ้า ตอ้ง

มสีายตวัน าลงดนิ (GROUND CONDUCTOR) ควบคู่ไปดว้ย 
ค. วงจรย่อยส าหรบัไฟฟ้าแสงสว่าง ยอมใหใ้ชท้่อรอ้ยสายไฟฟ้า และ/หรอื  รางวางสายไฟฟ้าทีเ่ป็นโลหะเป็นตวัน าลงดนิ

ได ้ทัง้นี้ตอ้งมัน่ใจไดว้่า  ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า และ/หรอื  รางวางสายไฟฟ้านัน้ถูกต่อลงดนิอย่างต่อเนื่องทางไฟฟ้า 
ง. ขนาดของสายตวัน าลงดนิใหข้ีน้อยู่กบัขนาดของอุปกรณ์ป้องกนัของวงจรนัน้ ๆ ตามตารางที ่2    

4. ระบบต่อลงดนิแยกอสิระ (ISOLATED GROUND) 
4.1 ระบบต่อลงดนิส าหรบัอุปกรณ์พเิศษ  เช่น  อุปกรณ์อเิลคทรอนิคส ์  ใหม้หีลกัสายดนิ  และสายดนิแยกจากสายดนิทัว่ไป

ตามทีก่ล่าวในขอ้ 3 โดยความตา้นทานของการต่อลงดนิทีห่ลกัสายดนิ ตอ้งไมเ่กนิ  1.0 โอหม์ 
4.2 สายดนิทีใ่ชใ้นกรณนีี้ ใหใ้ชส้ายตวัน าทองแดงหุม้ฉนวน พวีซี ี ขนาดตามทีร่ะบุในตารางที ่  2 แลว้แต่กรณ ี สายดนินี้ใหต่้อ

เขา้กบัหลกัสายดนิโดยตรง   และสามารถใชร้ว่มกบัหลกัสายดนิของระบบไฟฟ้าทัว่ไป หรอืจดัท าขึน้ใหมไ่ด้ 
5. การตดิตัง้และการทดสอบ 

5.1 หา้มใชท้่อรอ้ยสายเป็นสายดนิ เวน้แต่จะมกีารใชท้่อรอ้ยสายและอุปกรณ์ต่อท่อต่าง ๆ มขี ัว้ต่อสายดนิใหแ้น่ใจไดว้่าท่อรอ้ย
สายนัน้มคีวามต่อเนื่องทางไฟฟ้าไดอ้ย่างถาวร และไดร้บัการยนิยอมจากผูคุ้มงาน 

5.2 การเดนิสายดนิ ใหร้อ้ยในท่อรอ้ยสายเดยีวกบัสายวงจรไฟฟ้านัน้ ๆ แต่ในบางกรณ ีเช่น สายดนิทีอ่ยู่ในช่องชาฟท ์สายดนิ
ทีเ่ป็นสายประธาน (MAIN) ส าหรบัการต่อแยกสายดนิ   สายดนิทีว่างในรางสายไฟฟ้า ฯลฯ ใหว้างลอยได ้

5.3 สายดนิทีไ่มไ่ดร้อ้ยในทอ่   ตอ้งยดึตดิกบัรางวางสายไฟฟ้าทีเ่ป็นโลหะทุก ๆ ระยะไมเ่กนิ 2.40 เมตร 
5.4 การตรวจสอบ ใหก้ระท าตามความเหน็ชอบของผูคุ้มงานเพือ่พสิจูน์ใหไ้ดว้่าระบบต่อลงดนิมคีวามสมบรูณ์และถูกต้องตาม

มาตรฐานอา้งองิ 
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หมวดท่ี  20 
ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

 
1. ความตอ้งการทัว่ไป 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหา และตดิตัง้ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าชนิด EARLY  STREAMER  EMISSION  SYSTEM  มรีศัมกีาร
ป้องกนัไมน้่อยกว่าทีร่ะบุในแบบ  ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าตอ้งสามารถรบัประจุทีเ่กดิจากฟ้าผ่าแลว้น าสู่พืน้อย่างรวดเรว็
และปลอดภยัไมม่ชีิน้สว่นทีเ่คลือ่นไหวและไมต่อ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟใดๆ ทัง้สิน้โดยอุปกรณ์จะตอ้งผ่านการทดสอบในหอ้งทดลอง
และการทดสอบในสภาพแวดลอ้มจรงิ  จากสถาบนัทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นกลาง  นอกจากนี้ระบบจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน  NFC 
17-102 และมกีารตดิตัง้ใชง้านภายในประเทศมานานกว่า  5  ปี 

2. ส่วนประกอบส าคญั 
2.1 หวัล่อฟ้า ( Air Terminal )   เป็นชนดิทีส่ามารถท าใหอ้ากาศบรเิวณโดยรอบเกดิการ  Ionization  โดยอาศยัพลงังานจาก

สนามไฟฟ้าในบรรยากาศ  หวัล่อฟ้าประกอบดว้ยส่วนส าคญั คอื.- 
- Pick – Up   เป็นแท่งโลหะกลมปลายแหลมท าดว้ย  Stainless  Steel  ท าหน้าทีร่บัประจุทีเ่กดิจากฟ้าผ่า  แลว้ถ่ายเท

สู่พืน้ดนิ 
- Electric  Ionization  Unit  บรรจุอยู่ใน Stainless  Steel  Housing  ท าหน้าทีเ่กบ็สะสมพลงังานในสภาวะปกตแิละ

ปล่อยพลงังานออกในขณะทีเ่กดิฟ้าผา่ม ี Electrode  2  ชุด  ส าหรบั Energy  Collection  และ Sparks Emission 
2.2 เสา  ( Mast )  ท าดว้ย  Galvanized  Steel  หรอืวสัดชุนิดอื่นตามทีก่ าหนดในแบบความสงูของเสาไมน้่อยกว่า  6  เมตร  

หรอืตามทีก่ าหนดในแบบ 
2.3 สายน าลงดนิ  ( Down  Conductor )  เป็นชนิดทีม่ตีวัน า  2  ชัน้ ( Coaxial  Cable )  ชัน้ทีเ่ป็น Main  Condutor  ตอ้งมี

ขนาดพืน้ทีห่น้าตดัไมน้่อยกว่า  80 มม.2   ตวัน าชัน้นอกมพีืน้ทีห่น้าตดัรวมไมน้่อยกว่า  50 มม.2  สายน าลงดนิตอ้งเป็น
เสน้เดยีวกนัตลอดไมม่รีอยต่อใด ๆ 

2.4 ระบบดนิ  ( Grounding  System )  ใช ้Copper Clad  Steel  Rod  ขนาด Ø  5/8 นิ้ว X 10 ฟุต อย่างน้อย  3  แท่ง  ปัก
ลกึลงในดนิอย่างน้อย  50  ซม.  ตามต าแหน่งทีก่ าหนดในแบบ 

2.5 อุปกรณ์นบัฟ้าผ่า ( Lightning  Flash  Counter )  ส าหรบัตรวจสอบจ านวนครัง้ทีเ่กดิฟ้าผ่า โดยจะมตีวัเลขบอกจ านวน
ครัง้ไมส่ามารถ  Reset  ไดม้ ี 6  หลกั  เป็นแบบกนัน ้าและไมต่อ้งใชแ้หล่งจ่ายจากแหล่งใด ๆ  ทัง้สิน้ 

3. การตดิตัง้ 
หวัล่อฟ้า , เสา , สายน าลงดนิตอ้งตดิตัง้ตามต าแหน่งทีก่ าหนดในแบบ ซึง่เป็นต าแหน่งโดยประมาณต าแหน่งทีแ่น่นอน  ทางผูว้่า
จา้งจะเป็นผูก้ าหนดใหก้่อนการตดิตัง้ 

4. การตรวจสอบ 
อุปกรณ์หวัลอ่ฟ้าจะตอ้งสามารถท าการตรวจสอบระบบการท างานได้  โดยเครือ่งมอืวดัทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติ  
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หมวดท่ี  21 
ระบบสายสญัญาณข้อมลู ( Data Cabling System ) 

 
1. ความตอ้งการทัว่ไป 

ระบบสายสญัญาณทีเ่สนอจะตอ้งสามารถรองรบัอุปกรณ์ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละเป็นไปตามมาตรฐานของระบบ
สายสญัญาณอย่างน้อยดงันี้ 
EIA / TIA 568 ขอ้ก าหนดการเดนิสายสญัญาณในอาคาร 
EIA / TIA 569 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั Pathway และชอ่งเดนิระบบสือ่สาร 
EIA / TIA 606 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการดแูลระบบสายสญัญาณ 
ระบบสายสญัญาณทีเ่สนอจะตอ้งถูกออกแบบใหส้ามารถรองรบัการเชื่อมต่อเป็นระบบย่อย ๆ ไดอ้ย่างสมบรูณ์แบบ  คอืการ
เชือ่มต่อระหว่างอาคาร ( Campus Backbone )     การเชือ่มต่อระหว่างชัน้ ( Riser Backbone )   การเชือ่มต่อภายในชัน้ ( 
Horizontal Cabling )  จุดพกักระจายสาย ( Telecom Closet )  ตลอดจนจุดของผูใ้ชง้าน ( Workstation )ระบบสายสญัญาณที่
เสนอจะตอ้งประกอบดว้ยอุปกรณ์ Passive ทีเ่ป็นของใหมย่งัไมเ่คยใชง้านมาก่อนและมกีารตดิตัง้อย่างมรีะบบโครงสรา้ง ( 
Structured ) เรยีบรอ้ยสวยงามสะดวกต่อการใชง้าน 

 
2. ขอบเขต 
 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและตดิตัง้ระบบสายสญัญาณคอมพวิเตอรท์ัง้หมดตามทีแ่สดงในแบบและระบุในขอ้ก าหนดนี้ทกุประการ 

 
3. ความตอ้งการดา้นเทคนิค 
 ระบบสายสญัญาณคอมพวิเตอรเ์ป็นสาย UTP พรอ้มอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ มรีายละเอยีดดงันี้ 

Unshielded Twisted Pair ( UTP ) Cable  มคีุณลกัษณะเฉพาะดงันี้ 
- สามารถรองรบัคุณสมบตัขิองสายชนดิ Enhanced Category 5.E  บนมาตรฐาน EIA / TIA – 568B หรอื ISO / IEC 

11801 ( 2002 )  และผวิดา้นนอกเป็น FR / PVC ( Frame Retardant PVC ) 
- ค่าความตา้นทานของสาย ( Impedance ) ตอ้งมคี่าเท่ากบั100  15 โอหม์  
- ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการ Terminated ปลายสาย UTP ทัง้ 2 ดา้นเขา้กบั UTP Patch Panel และ Outlet ดว้ยเครือ่งมอื

พเิศษ พรอ้มทัง้จดัเกบ็ความเรยีบรอ้ยของสายทีต่ดิตัง้ไปตามแนวต่าง ๆ โดยใชท้่อ    ( Conduit ) ราง ( Wireway ) 
หรอืรางครอบสายอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมและสภาพแวดลอ้ม 

4. การตดิตัง้ 
4.1 อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรบัการตดิตัง้ UTP Cable มคีุณลกัษณะทางเทคนิคอย่างน้อยดงันี้ 

- แผงพกัและกระจายสาย ( UTP Patch Panel ) ทีเ่สนอจะตอ้งมลีกัษณะเป็น Modular มอุีปกรณ์ทีใ่ชช้่วยจดัความ 
เป็นระเบยีบของสาย ( Cable Management ) ตดิมาพรอ้มกบัแผงพกัและกระจายสาย  มจี านวนช่อง RJ45 Jack  ไม่
น้อยกว่า  24 Port ต่อชุด ( 1 HU )  มคีุณสมบตัติามมาตรฐาน EIA / TIA 568B Cat 5.E และรหสัสตีามมาตรฐาน 
T568B  สามารถตดิตัง้บน Standard Rack ขนาด 19 นิ้ว  เมือ่ตดิตัง้ Patch Panel นี้บน Standard Rack ผูป้ฏบิตั ิ
งานจะตอ้งสามารถท าการเขา้สาย  โดยใชเ้ครือ่งมอืไดท้ัง้ชนิด 110 และLSA  พรอ้มทัง้ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรยีม UTP 
Patch Panel ใหเ้พยีงพอ ส าหรบัระบบสายสญัญาณคอมพวิเตอรแ์ละระบบโทรศพัท ์  โดยแยก Patch Panel ของทัง้
สองระบบ ออกจากกนัเป็นส่วน ๆ  

- เตา้รบั ( Modular Outlet ) ทีเ่สนอจะตอ้งเป็นแบบ Modular RJ45 8 Pins ตามมาตรฐาน EIA / TIA568B Cat 5.E บน 
T568B  โดยใชเ้ครือ่งมอืไดท้ัง้ชนิด 110 และ LSA 

4.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาตู ้19”  ตามมาตรฐาน EIA ส าหรบัใส่อุปกรณ์ระบบสายสญัญาณและระบบเครอืขา่ย  โดยแต่ละ      
      ชุดตอ้งมคีุณลกัษณะดงันี้ 

- มฝีาปิดดา้นหน้าโปร่งใสสามารถมองเหน็อุปกรณ์ทีต่ดิตัง้ภายในได ้  ฝาปิดดา้นขา้งทบึ และฝาปิดดา้นหลงัมชี่องระบบ
อากาศ  พรอ้มกุญแจส าหรบัล๊อกป้องกนัดา้นหน้าและหลงั 

- ภายในตูม้รีางเตา้รบัไฟฟ้าส าหรบัอุปกรณ์จ านวนไมน้่อยกว่า  6 ชุด หรอื 12 จุด  พรอ้มทัง้ตดิตัง้พดัลม  ระบบความ
รอ้นไมน้่อยกว่า  2 ชุดต่อตู ้

- ตู ้Rack ทุกตูต้อ้งต่อระบบลงดนิ  โดยระบบการต่อลงดนิตอ้งแยกออกจากระบบการต่อลงดนิของระบบไฟฟ้า 
 

4.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท า Shop Drawing และ แสดงรายละเอยีดการตดิตัง้ ทีจ่ าเป็นโดยใหส้อดคลอ้งกบั อุปกรณ์ ที ่
       เลอืกใช ้และส่งให ้ผูว้่าจา้ง อนุมตัต่ิอการตดิตัง้ 
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5. การทดสอบ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาเครือ่งมอืทดสอบสายทีไ่ดม้าตรฐาน และด าเนินการทดสอบ UTP และ Fiber Optic Cable หลงัการตดิตัง้
และรายงานผลการทดสอบใหก้บัผูว้่าจา้งทราบ  ผลการทดสอบจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลติ  โดยมรีายละ 
เอยีดอย่างน้อยดงันี้ 
5.1 ระบบสายสญัญาณ UTP 

- ความยาวของสายสญัญาณ ( Length ) 
- แผนผงัการต่อเชือ่มของสายสญัญาณ ( Wire Map ) 
- ค่าลดทอนของสายสญัญาณ ( Attenuation ) 
- ค่า Near End Cross Talk ( NEXT ) 
- ค่า Attenuation to Cross Talk ( ACR ) 
- ค่า Equal Level – Far End Cross Talk ( EL – FEXY ) 
- ค่า  Impedance, Capacitance และ Loop Resistance 
- ค่า Return Loss 
- ค่า Parameter อื่น ๆ ทีจ่ าเป็น 

 
6. การรบัประกนัระบบสายสญัญาณ ( System Warranty ) 

ภายหลงัการตดิตัง้และส่งมอบงานแลว้เสรจ็  จะตอ้งจดัใหม้กีารรบัประกนัระบบสายสญัญาณ  โดยแบ่งเป็นลกัษณะการรบัประกนั  
ดงันี้ 
6.1 การรบัประกนัผลติภณัฑ ์( Product Warranty ) 

ผลติภณัฑท์ีเ่สนอจะตอ้งมกีารรบัประกนัผลติภณัฑ ์( Product Warranty ) บรษิทัผูผ้ลติเป็นเวลาไมน้่อยกว่า  5 ปี 
6.2 การรบัประกนัคุณสมบตักิารเชือ่มต่อ ( Link Performance Certificate Warranty ) 
 ผลติภณัฑท์ีเ่สนอจะตอ้งมกีารรบัประกนัในดา้นคุณสมบตัขิองการต่อเชือ่ม ( Link Performance Certificate ) ซึง่จะตอ้งไม่

ยดึตดิ กบัการท างานบน  Application ชนิด ใด ชนิด หนึ่ง  ( ในส่วนของ Cabling System ) โดยจะตอ้งรบัประกนั
คุณสมบตัขิองการต่อเชือ่ม ( Link Performance Certificate ) ตามขอ้ก าหนดของผูผ้ลติเป็นเวลาไมน้่อยกว่า  2 ปี 

6.3 การรบัประกนัการตดิตัง้ ( Installation Warranty ) 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัประกนัการตดิตัง้ในสภาพการใชง้านปกต ิ หากเกดิการขดัขอ้งเสยีหายไมว่่าเนื่องจากวสัดุอุปกรณ์ 
ในการตดิตัง้  วธิกีารตดิตัง้หรอืความช านาญในการตดิตัง้  โดยจะต้องรบัประกนัเป็นเวลาไมน้่อยกว่า  1 ปี นบัจากวนั
ตรวจรบัมอบงาน 
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หมวดที ่ 22 
ระบบเสยีงและภาพ 

 
1. ระบบเสียงประกาศตามสาย 
 1.1 ไมโครโฟนเลอืกโซน จ านวน 1 ชุด 
  - เป็นรโีมทไมโครโฟนทีส่ามารถควบคมุโซน  ไดไ้มน้่อยกว่า 12 โซน 
  - มคี่า  S/N ไมน้่อยกว่า 60 dB 
  - มสีญัญาณขาออกไมน้่อยกว่า 0 dB 
  - ขัว้ต่อสายชนิด  RJ45 
  - ความถีต่อบสนอง  100-20,000 Hz 
 1.2 เครือ่งรวมสญัญาณเสยีง  จ านวน 1 ชุด 
  - เป็นเครือ่งรวมสญัญาณเสยีงต่างๆ ดา้นหน้าเครือ่งมไีมโครโฟนส าหรบัประกาศฉุกเฉนิ 
  - มชี่องรบัสญัญาณ  BGM  ไมน้่อยกวา่  2 ช่อง 
  - สามารถเลอืกโซนประกาศจากไมโครโฟนและตวัวดัเครือ่งไดไ้มน้่อยกว่า  10 โซน 
  - ความถีต่อบสนอง   :  50-15,000 Hz 
  - ความเพีย้นของสญัญาณ  :  ต ่ากว่า 1% 
  - อตัราสญัญาณต่อสญัญาณรบกวน  :  มากกว่า  60 dB 
 1.3 เครือ่งขยายเสยีง  300 วตัต์ส าหรบัระบบประกาศ  จ านวน 2 ชุด 
  - เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงขนาด 300วตัต์ 100V Line 
  - มไีฟแสดงสญัญาณ  Power , Fault , Signal , Peak , Bypass 
  - ความถีต่อบสนอง  80Hz-15kHz  
  - ความเพีย้นของสญัญาณน้อยกว่า 1% 
  - อตัราสว่นสญัญาณต่อสญัญาณรบกวนมากกว่า 60dB 
  - เอาทพ์ุทอมิพแีดนซ์  21Ohm 
 1.4 เครือ่งแบ่งโซน  จ านวน 1 ชุด 
  - เป็นจุดต่อส าหรบัเลอืกโซนล าโพง 12 โซน 
 1.5 ล าโพงตดิเพดาน 
  - ล าโพงตดิตัง้เพดานชนิดฝังขนาด 12 ซม. ตดิตัง้ดว้ยสกร ู
  - ก าลงัขบัสงูสุด   :  3 W 
  - ก าลงัขบัขาออก    :  3W , 2W , 1.5W , 0.8W 
  - ความถีต่อบสนอง  :  100-18,000 Hz 
  - ความไวในการรบัสญัญาณ   :  90  dB 
 1.6 เครือ่งเล่น DVD จ านวน 1 ชุด 
  - สามารถเล่นDVD ,CD, MP3 ,USB 
 1.7 เครือ่งรบัสญัญาณวทิยุ  จ านวน 1 ชุด 
  - สามารถตัง้ช่องบนัทกึไดไ้มต่ ่ากว่า 20ช่อง 
  - รบัคลืน่ AM/FM 
 1.8 ตูเ้กบ็อุปกรณ์ขนาดใหญ่  จ านวน 1 ชุด 
 - เป็นตูใ้ส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากวา้งไมน้่อยกว่า 19 นิ้ว 
 - ท าดว้ยวสัดุทีเ่ป็นเหลก็อบสอีย่างด ีพรอ้มพดัลมระบายอากาศ 
 - มลีอ้ดา้นล่างส าหรบัเคลือ่นยา้ยมคีวามแขง็แรง 
 - มปีระตูเปิด-ปิด ดา้นหน้าและหลงั มชีอ่งพลาสตกิใสดา้นหน้าพรอ้มกุญแจลอ็กทัง้ 2 ดา้น 
 - ตูเ้ป็นโลหะเคลอืบสจีากโรงงาน 
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2. ระบบเสียงและภาพห้องประชมุใหญ่ 
 2.1 อปุกรณ์ระบบไมโครโฟน 

2.1.1 ไมโครโฟนไรส้ายชนิดมอืถอื แบบที ่1 จ านวน 4 ชุด 
- เป็นไมโครโฟนไรส้ายชนิดมอืถอืแบบใชง้านย่านความถีร่ะบบ UHF ม ีBandwidth 42MHzทีไ่ดร้บัอนุญาต

การใชง้านจากกรมไปรษณยีโ์ทรเลข 
- มหีวัไมโครโฟนเป็นแบบ Dynamic มกีารรบัสญัญาณเสยีงแบบ Cardioid  
- เป็นเครือ่งรบัแบบ 1 แชนแนล  
- ตวัเครือ่งรบัเป็นแบบ 2 เสา รบัสญัญาณแบบ Diversity 
- สามารถเลอืกใชง้านไดพ้รอ้มกนัไมน้่อยกว่า 20 ความถี ่
- สามารถแสดงสถานะโดยม ีDisplay แบบBack -Lit-LCD 
- มฟัีงกช์นั Auto-Lock เพือ่ป้องกนัการปรบัแต่ง 
- ค่าความถีต่อบสนองอยู่ที ่30Hz-15kHz หรอืกวา้งกว่า 
- มคี่า Signal -to- noise Ratio > 110 dBA 
- อายุการใชง้านแบตเตอรีไ่มน้่อยกว่า 8 ชัว่โมง 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   AKG, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA 

2.1.2 ไมโครโฟนแบบมสีาย จ านวน 6 ชุด 
- เป็นไมโครโฟนทีเ่หมาะส าหรบัการพดู, บรรยาย หรอืเสยีงรอ้ง  
- เป็นไมโครโฟนเแบบไดนามคิ 
- มทีศิทางการรบัสญัญาณเสยีงแบบคารด์อิอยด ์(Cardioid) 
- หวัไมโครโฟนเป็นแบบ Shock- mounted capsule 
- มคี่าความถีต่อบสนองที ่40 Hz – 16 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ค่าความไว (Sensitivity)ไมน้่อยกว่า  2.7 mV/Pa 
- ค่าอมิพแีดนซ์ ทีใ่ชง้าน 350 โอหม์  
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   AKG, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA 

2.1.3 ไมโครโฟนตัง้โต๊ะแบบ Gooseneck จ านวน 2 ชุด 
- เป็น Gooseneck Microphone แบบตัง้โต๊ะชนิดคอนเดนเซอร ์
- รปูแบบการรบัเสยีงเป็นแบบ Cardioid 
- ความยาวของกา้นไมโครโฟนมขีนาดไมน้่อยกว่า 18 นิ้ว  
- ค่าความถีต่อบสนองที ่30 Hz - 20 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ค่าความไวไมน้่อยกว่า (Sensitivity)  -40dB (10.0 mV) 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ: AKG, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA 

 
 2.2 อปุกรณ์ระบบควบคมุเสียง 
  2.2.1 เครือ่งผสมสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลขนาด 24 ช่อง จ านวน 1 เครือ่ง 

- เป็นเครือ่งผสมสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลม ีSampling rate 96kHz 
- สามารถรบัสญัญาณ Mic Input ไดไ้มน้่อยกว่า 24 ช่อง 
- สามารถรบัสญัญาณ Line Input ไดไ้มน้่อยกว่า 2 ช่อง  
- ม ีFader แบบ Motorized ไมน้่อยกวา่ 24+1 Fader พรอ้มจอแสดงผล  
- มชี่องสญัญาณอนาลอ็กเอาทพ์ุทไมน้่อยกว่า 12ช่อง 
- ม ีDSP และ Graphic EQ ในตวั 
- ม ีAux Busses จ านวนไมน้่อยกว่า 12 Output  
- มฟัีงกช์ ัน่ Mute Group จ านวนไมน้่อยกว่า 8 Mute Group  
- มฟัีงกช์ ัน่ VCA Group จ านวนไมน้่อยกว่า 8 Group  
- ม ีEffect Processor ใหใ้ชง้านไมน้่อยกว่า 8 ชุด 
- สามารถต่อใชง้านร่วมกบั iPad ในการควบคุมเสยีงผ่านระบบ Wifi ได ้
- มหีน้าจอแบบสมัผสั ขนาด 7 นิ้วส าหรบัการปรบัตัง้ค่าต่างๆ 
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- ค่าความถีต่อบสนองอยู่ที ่20Hz-20kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ค่า Dynamic range 112dB 
- ค่าความผดิเพีย๊นโดยรวมน้อยกว่า 0.002% 
- มคี่า Latency น้อยกว่า 0.7 ms 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   MIDAS, YAMAHA, ALLEN&HEATH 

  2.2.2 เครือ่งควบคุมเสยีง Digital Signal Processor จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งประมวลผลและควบคุมสญัญาณเสยีงระบบดจิติอล 
- มชี่องสญัญาณขาเขา้ไมน้่อยกว่า 2 ช่องและชอ่งสญัญาณขาออกไมน้่อยกวา่ 6 ช่อง 
- ม ีLED แสดงระดบัสญัญาณขาเขา้และขาออกอสิระแต่ละแชนแนล 
- สามารถเชือ่มต่อกบัอุปกรณ์อื่นในระบบดว้ยรปูแบบ Dante digital audio network 
- ค่า Internal Sampling frequency 96kHz 
- มคี่าความถีต่อบสนองที ่20 Hz – 20 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- มคี่า Dynamic range ไมน้่อยกว่า 114 dB  
- มรีะดบัสญัญาณสงูสุดขาออกไมน้่อยกว่า+ 21dBu 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :  KLARK TEKNIK ,LAKE ,SYMETRIX 

  2.2.3 เครือ่งขยายเสยีงก าลงัสงูส าหรบัชุดล าโพง Line Array จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลไมน้่อยกว่า 4 ช่อง  
- มวีงจรภาคขยาย Class TD หรอืดกีวา่  
- รองรบัการท างานแบบ Low-Impedance 2, 4, 8 Ohms  
- ม ีLED แสดงผลการท างานแต่ละช่องสญัญาณ  
- ตอบสนองความถีท่ี ่10Hz - 30kHz หรอืกวา้งกว่า  
- ค่าความเพีย้นไมเ่กนิ 0.1%  
- มคี่าCross talk at 1kHz  >70dB 
- มคี่า Input Common Mode Rejection,CMR  45dB  
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 2100 วตัต์ที ่4โอหม์ 
- มกี าลงัขบัBridge per chไมต่ ่ากว่า 5000 วตัต์ที ่4โอหม์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   CAMCO, LAB GRUPPEN ,CREST AUDIO 

  2.2.4 เครือ่งขยายเสยีงก าลงัสงูส าหรบัชุดล าโพง Line Array เสยีงต ่า จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลไมน้่อยกว่า 2 ช่อง  
- มวีงจรภาคขยาย Class TD หรอืดกีวา่  
- รองรบัการท างานแบบ Low-Impedance 2, 4, 8 Ohms  
- ม ีLED แสดงผลการท างานแต่ละช่องสญัญาณ  
- ตอบสนองความถีท่ี ่10Hz - 30kHz หรอืกวา้งกว่า  
- ค่าความเพีย้นไมเ่กนิ 0.1%  
- มคี่าCross talk at 1kHz  >70dB 
- มคี่า Input Common Mode Rejection,CMR  50dB 
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 2800 วตัต์ที ่4 โอหม์ 
- มกี าลงัขบัBridge per chไมต่ ่ากว่า 7000 วตัต์ที ่4 โอหม์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ : CAMCO, LAB GRUPPEN, CREST AUDIO 

  2.2.5 ชุดล าโพงหลกัแบบ Line Array จ านวน 8 ตู ้
- เป็นล าโพงตู ้แบบ 2 ทาง  
- ประกอบดว้ยล าโพงเสยีงต ่าแบบ Neodynium Carbon Fibre Loadedขนาด 12 นิ้ว จ านวน 1ตวัและล าโพง

เสยีงสงูแบบ Dual Aluminum dome Neodymium Motor Compression Driver ขนาด 1นิ้ว จ านวน 2ตวั 
- มมีมุกระจายเสยีง 100 องศา x 15 องศา หรอืกวา้งกว่า 
- สามารถเปลีย่นเป็น Passive หรอื Bi-Amp ได ้
- มสีวทิชป์รบัระดบัของความดงัล าโพง 
- ความถีต่อบสนอง 70Hz - 20kHz หรอืดกีว่า 
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- ค่า Directivity Factor  31.4 
- สามารถรบัก าลงัขบัไดต่้อเนื่องสองชัว่โมงไดท้ี ่ 600W สงูสุดได ้2400 W ในโหมด Passive 
- ค่าความดงัสงูสุดมคี่า 131dB SPL peakหรอืมากกว่า 
- ค่าความไวอยู่ที ่97dB  ที ่1W@1m 
- ค่าความตา้นทาน 8 โอหม์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   NEXO, TURBOSOUND, MEYERSOUND 

  2.2.6 ล าโพงเสยีงต ่าแบบ Line Array จ านวน 4 ตู ้
- เป็นล าโพงตูแ้บบซพัวฟูเฟอร ์Plywood enclosure 
- มดีอกล าโพงเสยีงต ่าแบบ Neodymium Low frequency Driver ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 1 ตวั  
- สามารถแขวนกบัล าโพงตู ้แบบ 2 ทาง  
- สามารถปรบัเป็นรปูแบบการวางล าโพงไดห้ลากหลายแบบ 
- ความถีต่อบสนอง 35Hz - 250Hz at -10dBหรอืดกีว่า 
- สามารถรบัก าลงัขบัไดต่้อเนื่องไดท้ี ่ 700W สงูสุดได ้2800 W  
- มคี่าความดงัสงูสุดที ่133dB SPL peakหรอืมากกว่า 
- ค่าความไวอยู่ที ่99dB SPL ที ่1W@1m 
- ค่าความตา้นทาน 8 โอหม์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   NEXO, TURBOSOUND, MEYERSOUND 

  2.2.7 ชุดแขวนล าโพงไลน์อารเ์รย ์ จ านวน 2 ชุด 
- เป็นชุดแขวนล าโพง Line Array ยีห่อ้เดยีวกนักบัล าโพงลายอาเลย ์2 ทาง โดยเป็นสนิคา้ทีอ่อกแบบมาโดยให้

ใชง้านร่วมกนัไดโ้ดยเฉพาะ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   NEXO, TURBOSOUND, MEYERSOUND 

  2.2.8 เครือ่งขยายเสยีงก าลงัสงูส าหรบัล าโพงซบัวฟูเฟอร ์ จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลไมน้่อยกว่า 2 ช่อง  
- มวีงจรภาคขยาย Class TD หรอืดกีวา่  
- รองรบัการท างานแบบ Low-Impedance 2, 4, 8 Ohms  
- ม ีLED แสดงผลการท างานแต่ละช่องสญัญาณ  
- ตอบสนองความถีท่ี ่10Hz - 30kHz หรอืกวา้งกว่า  
- ค่าความเพีย้นไมเ่กนิ 0.1%  
- มคี่าCross talk at 1kHz  >70dB 
- มคี่า Input Common Mode Rejection,CMR  50dB 
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 2800 วตัต์ที ่4 โอหม์ 
- มกี าลงัขบัBridge per chไมต่ ่ากว่า 7000 วตัต์ที ่4 โอหม์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   CAMCO, LAB GRUPPEN, CREST AUDIO 

  2.2.9 ล าโพงซพัวฟูเฟอร ์18 นิ้ว จ านวน 4 ตู ้
- เป็นล าโพง Passive Subwoofer ขนาด 18 นิ้ว 
- ล าโพงเสยีงต ่าแบบ Carbon fibre loaded ขนาด 18 นิ้ว with Polyester suspensionจ านวน 1 ดอก  
- มทีีจ่บัดา้นขา้งตวัตู ้ส าหรบัการใชง้านแบบขนยา้ย 
- ผวิตวัตูเ้คลอืบดว้ยวสัดุทนทานต่อการขดูขดีและป้องกนัการกระแทกหรอืความชืน้ไดด้ ี
- มขี ัว้ต่อ Output Thru แบบ NL4 Loop-thru ส าหรบัส่งสญัญาณเพือ่ลิง้คไ์ปใชง้านไปยงัล าโพงอกีตวั 
- ความถีต่อบสนอง 40Hz - 200Hz หรอืดกีว่า 
- สามารถรบัก าลงัขบัไดต่้อเนื่องไดท้ี ่ 600W และสงูสุดได ้2400 W   
- มคี่าความดงัสงูสุด 131dB SPL peak หรอืมากกว่า 
- ค่าความตา้นทาน 4 โอหม์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   NEXO, TURBOSOUND, MEYERSOUND 

  2.2.10 เครือ่งขยายเสยีงล าโพงดเีลย ์ จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลไมน้่อยกว่า 2 ช่อง  
- มวีงจรภาคขยาย Class TD หรอืดกีวา่  
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- รองรบัการท างานแบบ Low-Impedance 2, 4, 8 Ohms  
- ม ีLED แสดงผลการท างานแต่ละช่องสญัญาณ  
- ตอบสนองความถีท่ี ่10Hz - 30kHz หรอืกวา้งกว่า  
- ค่าความเพีย้นไมเ่กนิ 0.1%  
- มคี่าCross talk at 1kHz  >70dB 
- มคี่า Input Common Mode Rejection,CMR  50dB 
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 2800 วตัต์ที ่4 โอหม์ 
-  มกี าลงัขบัBridge per chไมต่ ่ากว่า 7000 วตัต์ที ่4 โอหม์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   CAMCO, LAB GRUPPEN, CREST AUDIO 

  2.2.11 ล าโพงดเีลยข์นาด 15 นิ้ว จ านวน 4 ตู ้
- เป็นล าโพงตู ้แบบ 2-Way  
- ประกอบดว้ยล าโพงเสยีงสงูแบบ Neodymium Motor Compression Driver ขนาด 1 นิ้วจ านวน 1 ตวั ล าโพง

เสยีงกลางต ่าแบบ Carbon fibre loadedขนาด 15 นิ้ว จ านวน 1 ตวั 
- สามารถรบัก าลงัขบั 600W ไดต่้อเนื่อง สงูสุด 2400W 
- มมีมุกระจายเสยีง 70 องศา x 70องศา หรอืกวา้งกว่า 
- ผวิตวัตูเ้คลอืบดว้ยวสัดุมคีวามทนทานต่อการขดูขดีหรอืความชืน้ไดด้ ี
- ค่าความถีต่อบสนองอยู่ที ่55Hz - 18kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ค่าความไวไมน้่อยกว่า 97 dB SPL   
- ค่าความดงัสงูสุดไมน้่อยกว่า 131 dB SPL peak  
- ค่าความตา้นทาน 8 โอหม์  
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   NEXO, TURBOSOUND, MEYERSOUND 

  2.2.12 เครือ่งขยายเสยีงล าหรบัล าโพงหน้าเวท ี จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลไมน้่อยกว่า 2 ช่อง  
- มวีงจรภาคขยาย Class TD หรอืดกีวา่  
- รองรบัการท างานแบบ Low-Impedance 2, 4, 8 Ohms  
- ม ีLED แสดงผลการท างานแต่ละช่องสญัญาณ  
- ตอบสนองความถีท่ี ่10Hz - 30kHz หรอืกวา้งกว่า  
- ค่าความเพีย้นไมเ่กนิ 0.1%  
- มคี่าCross talk at 1kHz  >70dB 
- มคี่า Input Common Mode Rejection,CMR  50dB 
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 2800 วตัต์ที ่4 โอหม์ 
-  มกี าลงัขบัBridge per chไมต่ ่ากว่า 7000 วตัต์ที ่4 โอหม์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   CAMCO, LAB GRUPPEN, CREST AUDIO 

  2.2.13 ล าโพงดา้นหน้าเวท ี จ านวน 4 ตู ้
- เป็นล าโพงตู ้แบบ 2-Way  
- ประกอบดว้ยล าโพงเสยีงสงูแบบ High temperature dome compression  ขนาด 1 นิ้วจ านวน 1 ตวั ล าโพง

เสยีงกลางต ่าแบบ High excursion low frequency driverขนาด 10 นิ้ว จ านวน 1 ตวั 
- สามารถรบัก าลงัขบั 250W ไดต่้อเนื่อง สงูสุด 1000W 
- มมีมุกระจายเสยีง 90 องศา x 60องศา หรอืกวา้งกว่า 
- ผวิตวัตูเ้คลอืบดว้ยวสัดุมคีวามทนทานต่อการขดูขดีหรอืความชืน้ไดด้ ี
- ค่าความถีต่อบสนองอยู่ที ่65Hz - 18kHz at +/-10dBหรอืกวา้งกว่า 
- ค่าความไวไมน้่อยกว่า 95 dB SPL   
- ค่าความดงัสงูสุดไมน้่อยกว่า 125 dB SPL peak เป็นล าโพงตู ้แบบ 2 ทาง  
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   NEXO, TURBOSOUND, MEYERSOUND 

  2.2.14 เครือ่งขยายเสยีงส าหรบัล าโพงส าหรบัโถงทางเดนิ จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงแบบ 100V Line 
- ม ีOutputแบบ 100VLine และLow-Impedance 8 Ohms  
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- ม ีLED แสดงผลการท างานของสญัญาณ  
- ตอบสนองความถีท่ี ่50Hz - 20kHz หรอืกวา้งกว่า  
- ค่าความเพีย้นไมเ่กนิ 1%  
- มคี่าS/N Ratio  >80dB 
- มคี่า CMRR  > 25dB 
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 480 วตัต ์
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ : YAMAHA , BOSCH, CREST AUDIO 

  2.2.15 ล าโพงส าหรบัโถงทางเดนิ จ านวน 12 ตู ้
- เป็นล าโพงแบบ 2 ทาง ล าโพงเสยีงต ่าขนาดไมน้่อยกว่า 5นิ้ว และล าโพงเสยีงสงูขนาดไมน้่อยกว่า 1 นิ้ว 
- ค่าความถีต่อบสนอง 65Hz-16 kHz at +/-10dBหรอืกวา้งกว่า 
- มคี่าความดงัสงูสุดไมน้่อยกว่า 115 dB  
- มคี่าความไวไมน้่อยกว่า 90 dB 
-  ผ่านมาตรฐาน Fire Retardant UL 94V-0 ABS 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   NEXO, TURBOSOUND, MEYERSOUND 

  2.2.16 ล าโพงมอนิเตอรเ์วท ี จ านวน 4 ตู ้
- เป็นล าโพง 2 ทางฟลเูรนจแ์บบมภีาคขยายในตวัคลาส D พรอ้มภาค DSP  ในตวั สะดวกในการขนยา้ย 
- ล าโพงเสยีงต ่าแบบ High Excursionขนาดไมน้่อยกว่า 12 นิ้ว 
- ล าโพงเสยีงสงูแบบ Titanium Domeขนาดไมน้่อยกว่า 1 นิ้ว 
- ความกวา้งความถี ่80 Hz – 15 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- มคี่าความไว  125 dB  
- ก าลงัขบัรวมไมน้่อยกว่า 1,100 วตัต์ 
- มชี่องต่อ ULTRANET รองรบัการใชง้าน เชือ่มต่อสายสญัญาณเสยีงอสิระ 16ช่อง 24bit ผ่านสาย LAN 
- มจีอแสดงผล LCD 128x32, Blue ,Backlit 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   NEXO, TURBOSOUND, MEYERSOUND 

  2.2.17 ล าโพงมอนิเตอรห์อ้งควบคุม จ านวน 2 ตู ้
- เป็นล าโพง 2 ทาง ส าหรบัใชใ้นงาน Studio ขนาดไมน้่อยกว่า 6 นิ้ว  
- ประกอบดว้ยล าโพงเสยีงสงูขนาดไมน้่อยกว่า 1 นิ้ว และล าโพงเสยีงต ่าขนาดไมน้่อยกว่า 6 นิ้ว  
- Amplifier แบบ Class D และสามารถท าเป็น Bi-Amp ได ้
- ม ีHigh Trim response control 
- มคี่าความถีต่อบสนองที ่45 Hz – 22 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- มคี่าความไว -10 dBu หรอืดกีว่า 
- มกี าลงัขยาย 90วตัต์ หรอืสงูกว่า 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   GENELEC, YAMAHA, TANNOY 

  2.2.18 เครือ่งบนัทกึเสยีง จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นแบบสเตอรโิอ  2 ช่อง 
- สามารถเล่นและบนัทกึเสยีงจาก SD/SDHC Card หรอืดกีว่า 
- สามารถรองรบัไฟล ์แบบ WAV, MP3 (MPGE-1 Layer III) หรอืดกีว่า 
- การตอบสนองความถี ่20-20,000 Hz ที ่(+/-1dB) 
- อตัราสว่นสญัญาณเสยีงต่อสญัญาณรบกวน 90 dB 
- มรีะดบัความเพีย้น 0.01%vหรอืน้อยกว่า 
- มคี่าไดนามคิเรนจ ์ไมน้่อยกว่า 94 dB 
- มพีอรต์สือ่สารแบบ RS-232 
- สามารถเชือ่มต่อคอมพวิเตอรผ์่านพอรต์ USB 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   DENON, PIONEER, TASCAM 

  2.2.19 ตูใ้ส่อุปกรณ์ จ านวน 2 ตู ้
- เป็นตูใ้ส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากวา้งไมน้่อยกว่า 19 นิ้ว 
- ท าดว้ยวสัดุทีเ่ป็นเหลก็อบสอีย่างด ีพรอ้มพดัลมระบายอากาศ 
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- มลีอ้ดา้นล่างส าหรบัเคลือ่นยา้ยมคีวามแขง็แรง 
- มปีระตูเปิด-ปิด ดา้นหน้าและหลงั มชีอ่งพลาสตกิใสดา้นหน้าพรอ้มกุญแจลอ็กทัง้ 2 ดา้น 
- ตูเ้ป็นโลหะเคลอืบสจีากโรงงาน 

  2.2.21 โต๊ะวางเครือ่งหอ้งควบคุม จ านวน 1 ชุด 
- เป็นโต๊ะส าหรบัวางเครือ่งผสมสญัญาณเสยีงและระบบภาพ  
- ท าจากโครงไมเ้นื้อแขง็บุดว้ยไมอ่ดัสกัหรอืไมอ้ดัท าสอีย่างด ี 
- สามารถวางเครือ่ง และรองรบัอุปกรณ์ ไดค้รบถว้นสมบรูณ์ 
- พืน้โต๊ะปดูว้ยวสัดุทีท่นทานต่อการ ขดูขดี หรอืกระแทก 

 
 2.3 อปุกรณ์ระบบกล้อง 
  2.3.1 เครือ่งควบคุมกลอ้ง Pan/Tilt/Zoom จ านวน 1 เครือ่ง 

- สามารถควบคุมกลอ้งวดีโีอความละเอยีดสงู ได ้
- ม ีJoystick ส าหรบัควบคุม หมนุ กม้ เงย ซูม โฟกสั เป็นอย่างน้อย 
- สามารถควบคุมกลอ้งไดไ้มน้่อยกว่า 256 ตวั 
- รองรบั Protocol Pelco-D Pelco-P VISCA  
- มจีอแสดงผลการท างาน 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   BOSCH, PANASONIC, HIKVISION 

 2.3.2 กลอ้ง Pan/Tilt/Zoom แบบ HD    จ านวน 2 ตวั 
- เป็นกลอ้งวดีโีอความละเอยีดสงูแบบ FULL HD 1080P  
- ขนาด SENSOR รบัภาพไมน้่อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มอีตัราเฟรมทีส่งูรองรบั 30 เฟรมต่อวนิาท ี
- มเีลนสซ์ูมทีส่ามารถขยายภาพไดไ้มน้่อยกว่า  20X หรอืดกีว่า 
- มชี่องต่อสญัญาณ Ethernet (10/100) แบบ RJ-45 
- การใชง้านแบบ PoE 
- มอีตัราสว่นสญัญาณต่อสญัญาณรบกวน (S/N) 55 dB หรอืมากกว่า 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   BOSCH, PANASONIC, HIKVISION 

 2.3.3 เครือ่งเลอืกสญัญาณภาพจากกลอ้งแบบเมตรกิซ์   จ านวน 1 เครือ่ง 
- Resolution Up to UXGA 1080p 
- มชี่องสญัญาณขาเขา้แบบ 8  HDMI  
- มชี่องสญัญาณขาออกแบบ 8 HDMI  
- มชี่องสญัญาณแบบ 1 x RS-422 เป็นอย่างน้อย 
- มชี่องต่อ Multi View Video: 1 x HD-SDI และ 1 x HDMI. 
- มคี่า Max data rate  6.75 Gbps 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :  KRAMER, ATEN, SONY 

 2.3.4 เครือ่งบนัทกึภาพจากกลอ้ง     จ านวน 1 เครือ่ง 
- จอรบัภาพเป็นแบบ LCD 
- สามารถท างานร่วมกบัรปูแบบ SD, HD และ Ultra HD ได ้
- รองรบัการควบคุมแบบ VTR 
- มอีนิพตุแบบ SDI x 1 ช่อง และ HDMI x1 ช่อง 
- มเีอา้ทพ์ุต SDI x 2 ช่อง และ HDMI x 1 ช่อง 
- มชี่องต่อสญัญาณเสยีงแบบ XLR x2 ช่อง 
- รองรบั 2 ช่อง SSD ส าหรบัคุณภาพการบนัทกึแบบ SD และ HD 
- รองรบัการควบคุมผ่าน RS485 หรอื RS-422 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ  : KRAMER, PANASONIC, SONY 

 2.3.5 ฮารด์ดสิขนาด 1 TB      จ านวน 2 ตวั 
- อุปกรณ์บนัทกึแบบ SSD ขนาดไมน้่อยกว่า 1 TB  
- สามารถใชง้านร่วมกนักบัเครือ่งบนัทกึภาพกลอ้ง 
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 2.3.6 เครือ่งแปลงสญัญาณ SDI เป็น HDMI    จ านวน 2 ตวั 

- เป็นเครือ่งแปลงสญัญาณภาพ SDI เป็น HDMI 
- มชี่องสญัญาณขาเขา้แบบ SDI จ านวน 1 ช่อง  
- มชี่องสญัญาณขาออกแบบ HDMI จ านวน 1 ชุด 
- มคี่า Data Rates ไมน้่อยกว่า 2.97 Gbps 
- รองรบัความละเอยีดภาพไดไ้มน้่อยกว่า 1080p 
- ไดร้บัมาตรฐาน FCC, CE, UL 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :  KRAMER, EXTRON, KANEXPRO 

 2.3.7 เครือ่งส่งสญัญาณภาพ HDMI ผ่าน Ethernet   จ านวน 2 เครือ่ง 
- เครือ่งแปลงสญัญาณภาพ VGA และ HDMI ผ่าน Ethernet ไดแ้บบ Over IP Encoder 
- มฟัีงกช์ ัน่ในการปรบัระดบัความละเอยีดของภาพเพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่น ระหว่างสญัญาณ เขา้ และออก 
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ Ethernet (10/100/1000 Mbps) ได ้
- รองรบั HDCP และ EDID 
- มชี่องต่อสญัญาณขาเขา้แบบ HDMI , VGA และ AUDIO ได ้
- มชี่องต่อ HDMI ขาออกส าหรบัมอนิเตอรภ์าพตวัอย่างได ้
- มพีอรต์ USB อย่างน้อย 1 ช่อง 
- มชี่องต่อส่งภาพออกมใีหเ้ลอืกเป็นชอ่ง RJ-45 หรอื SFP รองรบั 1G SFP 
- ใชแ้หล่งจ่ายไฟขนาด 12VDC / 2.0A หรอื POE 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   KRAMER, CRESTON, ATEN 

 2.3.8 จอมอนิเตอรข์นาด 24 นิ้วพรอ้มขายดึ    จ านวน 1 ชุด 
- เป็นจอ LED ทีม่ขีนาดไมน้่อยกว่า 24 นิ้ว 
- มคีวามละเอยีดของภาพไมน้่อยกว่า 1366x768 Pixel  
- มชี่องต่อ 1xHDMI และ 1xUSB เป็นอย่างน้อย 
- รองรบัระบบเสยีง Dolby Digital Plus 
- ทีล่ าโพงมกี าลงัขบั 3x2 วตัต์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   LG, PANASONIC, SAMSUNG 

 
 

 2.4 อปุกรณ์ระบบภาพ  
 2.4.1 เครือ่งเล่นบลเูรยด์สิก ์     จ านวน 1 เครือ่ง 

- เป็นเครือ่งเล่นแผ่นบลเูรยด์สิก ์
- สามารถเล่นแผ่น Blu-Ray/DVD/VCD//MP3/USB 
- มชี่องต่อระบบภาพเสยีงแบบ Analog Audio output และ HDMI 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   PANASONIC, PIONEER, SONY 

 2.4.2 เครือ่งส่งสญัญาณภาพ HDMI ผ่าน Ethernet แบบตดิผนงั  จ านวน 2 เครือ่ง 
- เครือ่งแปลงสญัญาณภาพ VGA และ HDMI ผ่าน Ethernet แบบเพลทตดิผนงั  
- มฟัีงกช์ ัน่ในการปรบัระดบัความละเอยีดของภาพเพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่น ระหว่างสญัญาณเขา้และออก 
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ Ethernet (10/100/1000 Mbps) ได ้
- รองรบั HDCP และ EDID 
- มชี่องต่อสญัญาณขาเขา้แบบ HDMI , VGA และ AUDIO ได ้
- มพีอรต์ USB อย่างน้อย 1 ช่อง 
- มชี่องต่อส่งภาพออกมใีหเ้ลอืกเป็นชอ่ง RJ-45  
- ใชแ้หล่งจ่ายไฟขนาด 12VDC หรอื POE 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   KRAMER, CRESTON, ATEN 
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 2.4.3 เครือ่งส่งสญัญาณภาพ HDMI ผ่าน Ethernet   จ านวน 1 เครือ่ง 
- เครือ่งแปลงสญัญาณภาพ VGA และ HDMI ผ่าน Ethernet ไดแ้บบ Over IP Encoder 
- มฟัีงกช์ ัน่ในการปรบัระดบัความละเอยีดของภาพเพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่น ระหว่างสญัญาณ เขา้ และออก 
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ Ethernet (10/100/1000 Mbps) ได ้
- รองรบั HDCP และ EDID 
- มชี่องต่อสญัญาณขาเขา้แบบ HDMI , VGA และ AUDIO ได ้
- มชี่องต่อ HDMI ขาออกส าหรบัมอนิเตอรภ์าพตวัอย่างได ้
- มพีอรต์ USB อย่างน้อย 1 ช่อง 
- มชี่องต่อส่งภาพออกมใีหเ้ลอืกเป็นชอ่ง RJ-45 หรอื SFP รองรบั 1G SFP 
- ใชแ้หล่งจ่ายไฟขนาด 12VDC / 2.0A หรอื POE 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   KRAMER, CRESTON, ATEN 

 2.4.4 เครือ่งแปลงสญัญาณภาพผ่าน Ethernet ในรปูแบบ HDMI  จ านวน 7 เครือ่ง 
- เครือ่งแปลงสญัญาณภาพผ่าน Ethernet เป็น HDMI หรอื DVI ไดแ้บบ Over IP Decoder 
- มฟัีงกช์ ัน่ในการปรบัระดบัความละเอยีดของภาพเพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่น ระหว่างสญัญาณเขา้และออก 
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ RS-232, IR หรอื Ethernet ได ้
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ Ethernet (10/100/1000 Mbps) ได ้
- รองรบั HDCP และ EDID 
- มชี่องต่อส่งภาพออกมใีหเ้ลอืกเป็นชอ่ง RJ-45 หรอื SFP รองรบั 1G SFP 
- มขี ัว้ต่อสญัญาณภาพขาออกแบบ HDMI  
- ใชแ้หล่งจ่ายไฟขนาด 12VDC หรอื POE 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   KRAMER, CRESTON, ATEN 

 2.4.5 เครือ่งกระจายสญัญาณ Ethernet ขนาด 24 ช่อง   จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นสวติชใ์ชใ้นการเชือ่มต่อระบบเครอืขา่ย  
- มพีอรท์แบบ RJ-45 รองรบั 10/100/1000 Mbps อย่างน้อย 24 พอรท์ โดยจ่ายไฟ POE ทุกพอรท์ 
- มพีอรต์แบบ SFP อย่างน้อย 4 XG SFP Slot, 10Gigabit Ethernet และม ีStacking 
- รองรบัการท างาน L3 แบบ Static Routing เทยีบเท่าหรอืดกีว่า 
- Switch Capacity ไมน้่อยกว่า 128 Gbps 
- สามารถเกบ็ MAC Address ไดอ้ย่างน้อย 16,000 Addess 
- รองรบัการท างานในรปูแบบ IPv4/IPv6 Routing 
- สามารถควบคุมการท างานผ่าน Web Browser 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   CISCO, HP, LINKSYS 

 2.4.6 จอ Video Wall แบบ LED ขนาด 50 ตารางเมตร   จ านวน 1 ชุด 
- เป็นจอแอลอดี ีขนาด 55นิ้วจ านวน 64จอเชือ่มกนัเป็นระบบวดีโิอวอลล ์
- Aspect Ratio  16:9 
- ความละเอยีดของภาพ Full HDหรอืดกีว่า 
- มคีวามสว่างไมน้่อยกว่า 700 cd/m2 
- มอีตัราความคมชดั (Contrast Ratio) ไมน้่อยกว่า 1400 : 1 
- รองรบัอายุการใชง้านไมน้่อยกว่า 50,000 ชัว่โมง  
- มคี่า Response time ไมน้่อยกว่า 10ms 
- มชีุดควบคุม Video wall controller 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   SOLAR WALL, SAMSUNG, RAZR 

 2.4.7 โปรเจคเตอรข์นาด 8,500 ลเูมนต์ WXGA    จ านวน 2 เครือ่ง 
- ใช ้DLP หรอื LCD ขนาดไมน้่อยกว่า 0.65 นิ้ว (16:10) 
- ใหค้วามสว่างภาพไมน้่อยกว่า 8,500 Lumens  
- ม ีContrast Ratio 10,000 : 1 หรอืดกีว่า 
- ความละเอยีดของภาพ (Resolution) 1280 x 800 จุด  
- มกีารกระจายแสง (Uniformity) 90% 
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- ใชห้ลอดภาพชนิด UHM ก าลงัไฟไมเ่กนิ 420 วตัต์ 2 หลอด 
- สามารถเลอืกปรบัโหมดความสว่างหลอดภาพได ้2 โหมด (Normal/Eco) 
- สามารถรบัความถีใ่นการสรา้งภาพไดต้ัง้แต่ Fh 15-100 kHz , และ fV 24-120 Hz 
- มรีะบบปรบัภาพ Keystone Correction ในแนวตัง้ ± 40 องศา หรอืดกีว่า 
- มชี่องต่อสญัญาณเขา้ D-sub 15 pin 1 ช่อง, HDMI 1 ช่อง,  DVI-D 1 ช่อง                                                              
- สามารถเชือ่มต่อเพือ่ควบคุมการท างานของเครือ่งผ่านทาง LAN โดยใชซ้อฟแวร ์และ RS232 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :  EPSON, NEC, PANASONIC 

 2.4.8 จอรบัภาพ ขนาด 200 นิ้ว     จ านวน 2 จอ 
- เป็นจอรบัภาพแบบชนิดควบคุมการขึน้ลงของจอภาพ และมว้นเกบ็ดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดไมน้่อยกว่า 200 

นิ้วเสน้ทแยงมมุ (16:9)  
- มอเตอรไ์ฟฟ้า เป็นชนิดทีส่ามารถหมนุยอ้นกลบัได ้ซึง่สามารถควบคุมการหยุดของจอไดทุ้กต าแหน่งและจะ

หยุดอตัโนมตัเิมือ่ขึน้สุดหรอืลงสุด 
- มอุีปกรณ์ควบคุม 3 Position Control Switch เพือ่ควบคุมการหยุดของจอภาพไดทุ้กต าแหน่ง 
- เนื้อจอชนิด Matt White 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   RAZR, VERTEX,SCREENBOY 

 2.4.9 โปรเจคเตอรล์ฟิท ์      จ านวน 2 เครือ่ง 
- เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ Projector บนฝ้า 
- มลีกัษณะเป็นขาตะไกร 2 ดา้น เพือ่ป้องกนัการแกว่งขณะขึน้ลง 
- ขบัเคลือ่นการขึน้ลงโดยใชม้อเตอร ์
- สามารถรองรบัน ้าหนกัไดไ้มน้่อยกว่า 50 kg 
- ระยะเดนิทางลงของลฟิทไ์มน้่อยกว่า 5 เมตร 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   RAZR, VERTEX,SCREENBOY 

 2.4.10 จอทวีขีนาด 60 นิ้วพรอ้มขายดึ     จ านวน 4 ชุด 
- เป็นจอ LED ทีม่ขีนาดไมน้่อยกว่า 60 นิ้ว 
- มคีวามละเอยีดของภาพไมน้่อยกว่า 3840x2160 Pixel  
- มชี่องต่อ 3xHDMI และ 2xUSB เป็นอย่างน้อย 
- รองรบัระบบเสยีง Dolby Digital Plus 
- ล าโพงมกี าลงัขบั 20 วตัต์  
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   LG, PANASONIC, SAMSUNG 

 2.4.11 จอมอนิเตอรข์นาด 24 นิ้วพรอ้มขายดึ    จ านวน 1 ชุด 
- เป็นจอ LED ทีม่ขีนาดไมน้่อยกว่า 24 นิ้ว 
- มคีวามละเอยีดของภาพไมน้่อยกว่า 1366x768 Pixel  
- มชี่องต่อ 1xHDMI และ 1xUSB เป็นอย่างน้อย 
- รองรบัระบบเสยีง Dolby Digital Plus 
- ทีล่ าโพงมกี าลงัขบั 3x2 วตัต์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   LG, PANASONIC, SAMSUNG 

 2.4.12 เครือ่งบนัทกึภาพและเสยีง     จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งส่งสญัญาณภาพ และเสยีง Streaming ผ่านระบบไอพเีน็ทเวริค์ 
- สามารถ สตรมีพรอ้มบนัทกึ สญัญาณภาพและเสยีง 
- สามารถบนัทกึภาพ ไปยงัอุปกรณ์กบ็ขอ้มลูภายนอก ผ่านชอ่ง USB 
- สามารถสรา้งตารางเวลาการสตรมีมิง่ และการบนัทกึได ้
- มชี่องสญัญาณวดีโีออนิพุทแบบ HDMI x 3, Component x 1 
- รองรบัอนิพุท SDI, HD SDI, 3G SDI (Option) 
- มชี่องสญัญาณเสยีงอนิพุท 2 สเตอรโิอ แบบ Balanced หรอื Unbalanced 
- มชี่องสญัญาณวดีโีออนิพุทแบบ H264/AVC digital video over Ethernet x 2, HDMI x 1 
- มฮีารด์ดสิภายในเครือ่งไมน้่อยกว่า 80 GB.  
- รองรบัสญัญาณทีม่คีวามละเอยีด 1920 x 1200 รองรบั HDTV 1080p/60 
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- สามารถ Decode สญัญาณ Live Streaming ผ่านคอมพวิเตอรไ์ด ้
- มรีะบบตรวจสอบ EDID 
- สามารถควบคุมผ่าน Ethernet 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   EXTRON, CRESTRON, MATRON 

 2.4.13 เครือ่งกระจายสญัญาณ Ethernet ขนาด 10 ช่อง   จ านวน 1 เครือ่ง 
- มพีอรท์แบบ RJ-45 รองรบั 10/100/1000 Mbps อย่างน้อย 10 พอรท์  
- รองรบัการท างาน Layer3 หรอืเทยีบเท่า 
- สามารถควบคุมการท างานผ่าน Web Browser 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   CISCO, HP, LINKSYS 

 2.4.14 ตูใ้ส่อุปกรณ์      จ านวน 1 ตู ้
- เป็นตูใ้ส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากวา้งไมน้่อยกว่า 19 นิ้ว 
- ท าดว้ยวสัดุทีเ่ป็นเหลก็ อบสอีย่างด ีพรอ้มพดัลมระบายอากาศ 
- มลีอ้ดา้นล่างส าหรบัเคลือ่นยา้ยมคีวามแขง็แรง 
- มปีระตูเปิด-ปิด ดา้นหน้าและหลงั มชีอ่งพลาสตกิ ใสดา้นหน้า พรอ้มกุญแจลอ็กทัง้ 2 ดา้น 
- ตูเ้ป็นโลหะเคลอืบสจีากโรงงาน 

 2.4.15 งานโครงรบัจอ Video Wall     จ านวน 1 งาน 
- เป็นโครงสรา้งเหลก็ ทาสกีนัสนิม และทาสจีรงิทบัดว้ยดว้ยสนี ้ามนัด าเงา 2 ชัน้ 
- โครงสรา้งมคีวามปลอดภยัและแขง็แรง สามารถรองรบัน ้าหนกัจอและอุปกรณ์ประกอบทัง้หมดไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 2.4.16 ขาแขวนจอรบัภาพโปรเจคเตอรแ์บบใชส้ลงิ   จ านวน 2 ชุด 

- เป็นโครงแขวนส าหรบัแขวนจอรบัภาพโปรเจคเตอร ์
- ใชม้อเตอรด์งึสายสลงิเพือ่เกบ็จอโปรเจคเตอร ์
- โครงสรา้งมคีวามปลอดภยัและแขง็แรง สามารถรองรบัน ้าหนกัจอและอุปกรณ์ประกอบทัง้หมดไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 2.4.17 คอมพวิเตอร ์Notebook พรอ้มซอรฟ์แวร ์   จ านวน 1 เครือ่ง 

- หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i7 มคีวามเรว็ไมต่ ่ากว่า 2.7 GHz  
- หน่วยความจ าหลกั (Main Memory) ขนาดไมน้่อยกว่า 4 GB 
- Hard Disk เป็นแบบ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกว่า 1 TB 
- มจีอขนาดไมต่ ่ากว่า 15 นิ้ว (FHD)  
- ตดิตัง้ระบบปฏบิตักิาร Microsoft Window 10 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   HP, DELL, LENOVO 

 
 

3. ระบบเสียงและภาพห้องประชมุ 100 ท่ีนัง่  ( จ านวน 2 ห้อง ) 
 3.1 อปุกรณ์ระบบเสียง 

 3.1.1 ไมโครโฟนไรส้ายชนิดมอืถอื แบบที ่2    จ านวน 2 ชุด 
- เป็นชุดไมโครโฟนแบบไรส้าย ย่าน UHF  
- ประกอบดว้ยเครือ่งรบัแบบประจ าที ่1 เครือ่ง และเครือ่งส่งแบบมอืถอื 1 เครือ่ง 
- เป็นแบบ 2 เสาอากาศ และสามารถถอดเสาได ้
- มจีอแสดงผลแบบ LCD  
- ใชแ้บตเตอรีข่นาด AA จ านวน 2 กอ้น อายุการใชง้านไมน้่อยกว่า 8 ชัว่โมง 
- ค่าความถีต่อบสนองที ่ 60 – 15,000 Hz หรอืดกีว่า 
- ค่าความเพีย้น (THD) : < 0.9% หรอืน้อยกว่า 
- S/N Ratio     >103dBA 
- ก าลงัส่ง 10 mW. หรอืสงูกว่า 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   AKG, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA 

 3.1.2 ไมโครโฟนแบบมสีาย     จ านวน 2 ตวั 
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- เป็นไมโครโฟนทีเ่หมาะส าหรบัการพดู, บรรยาย หรอืเสยีงรอ้ง  
- เป็นไมโครโฟนเแบบไดนามคิ 
- มทีศิทางการรบัสญัญาณเสยีงแบบคารด์อิอยด ์(Cardioid) 
- หวัไมโครโฟนเป็นแบบ Shock- mounted capsule 
- มคี่าความถีต่อบสนองที ่40 Hz – 16 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ค่าความไว (Sensitivity)ไมน้่อยกว่า  2.7 mV/Pa 
- ค่าอมิพแีดนซ์ ทีใ่ชง้าน 350 โอหม์  
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   AKG, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA 

 3.1.3 เครือ่งผสมสญัญาณเสยีงขนาด 12 ช่อง    จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งผสมสญัญาณเสยีง ขนาดไมน้่อยกว่า 12 ช่องสญัญาณ คุณภาพสงู  
- มชี่องต่อสญัญาณเขา้แบบไมโครโฟน (XLR) / Line ไมน้่อยกว่า 8 ช่องสญัญาณ  
- มชี่องต่อสญัญาณเขา้แบบสเตอรโิอ ไมน้่อยกว่า 1 ช่องสญัญาณ  
- ม ีAuxiliary Busses จ านวนไมน้่อยกว่า  4ชุด   
- ม ีEQ ขนาดไมน้่อยกว่า  3 bands และสามารถเลอืกกวาดความถีก่ลางได ้(Mid swept) จ านวนอย่างน้อย 1 

bands 
- ม ีEQ ขนาดไมน้่อยกว่า 3 bands ส าหรบัช่องสเตอรโิอแบบ RCA 
- ม ีSubgroups Busses จ านวน 4 Group busses+1 Stereo bus 
- มวีงจร Compressor เพือ่ป้องกนัสญัญาณทีแ่รงเกนิไป 
- รองรบัชอ่งรบัแบบ Hi-Z จ านวนไมน้่อยกว่า  2 ช่อง 
- มชี่องต่อ USB ส าหรบั Playback/Record จ านวนไมน้่อยกว่า 2 In / 2 Out 
- ค่าความถีต่อบสนองที ่20 Hz – 48 kHz +0.5 /- 1.5dB เป็นอย่างน้อย 
- มคี่า Crosstalk  -78 dB เป็นอย่างน้อย 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   MIDAS, MACKIE, YAMAHA 

 3.1.4 เครือ่งปรบัแต่งและควบคุมเสยีงระบบดจิติอล   จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งปรบัแต่งและควบคุมระบบเสยีงในระบบ Digital โดยมขีนาดไมน้่อยกว่า  2 Input และ 6 Output 
- ม ีFunction ส าหรบัการใชง้านเช่น  Setup Wizard, Auto EQ., Feedback Suppression, Compressor, 

Sub-Harmonic Synthesis, Delay Time, Crossover, Parametric Eq., Limiter เป็นอย่างน้อย 
- มชี่องต่อไมโครโฟนสามารถใชเ้ป็นเครือ่งวดัค่า RTA ของเสยีงได ้
- ม ีPink Noise Generator  ในตวั 
- มจีอส าหรบัแสดงผลการปรบัแต่งในฟังกช์ ัน่ต่างๆ  
- มไีฟ LED ส าหรบัแสดงระดบัสญัญาณทัง้ Input และ Output 
- สามารถควบคุมผ่าน Application ไดท้ัง้ iOS, Android, Mac และ Window 
- ค่าความถีต่อบสนองที ่20 Hz – 20 kHz +0/- 0.5dB เป็นอย่างน้อย 
- มคี่า Dynamic Range ที ่ 110dB  เป็นอย่างน้อย 
- มคี่า Interchannel Crosstalk ที ่–110dB หรอืน้อยกว่า 
- มคี่า Sample Rate ที ่48kHz หรอืดกีว่า 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   BI-AMP, BSS, DBX 

 3.1.5 เครือ่งขยายสญัญาณเสยีงส าหรบัล าโพงหลกั   จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายเสยีงขนาดไมน้่อยกวา่ 2 ช่องสญัญาณ  
- มจีอ LCD แสดงผลขอ้มลูต่างๆ ดา้นหน้าเครือ่ง 
- มปีุ่ มปรบัเพิม่-ลด ระดบัความดงั ดา้นหน้าเครือ่ง อสิระแต่ละแต่ล่ะช่องสญัญาณ 
- มภีาคโปรเซสเซอรใ์นตวัเครือ่ง เช่น Input / Output EQ, Crossover และ Limiter 
- ขัว้ต่อ Input แบบ Balanced XLR  
- ขัว้ต่อ Output แบบ Speakon และ แบบ Binding Post ใหเ้ลอืกใชง้าน 
- ค่าความถีต่อบสนองอยู่ที ่20Hz - 20kHz หรอืกวา้งกว่า  
- ค่าอตัราส่วน S/N ไมน้่อยกว่า 100 dB   
- ค่าความเพีย้นไมน้่อยกว่า 0.1%  
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- มกี าลงัขบัไมน้่อยกว่า 800 วตัต์ที ่4 โอหม์และ ไมน้่อยกว่า500 วตัต์ที ่8 โอหม์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   QSC, YAMAHA, CREST AUDIO 

-  3.1.6 ชุดล าโพงหลกั      จ านวน 2 ชุด 
- เป็นล าโพงตู ้แบบ 2 - Way  
- ประกอบดว้ยล าโพงเสยีงสงูแบบ Neodymium Motor Compression Driver ขนาด 1 นิ้วจ านวน 1 ตวั ล าโพง

เสยีงกลางต ่าแบบ Carbon fibre loadedขนาด 15 นิ้ว จ านวน 1 ตวั 
- สามารถรบัก าลงัขบั 600W ไดต่้อเนื่อง สงูสุด 2400W 
- มมีมุกระจายเสยีง 70 องศา x 70องศา หรอืกวา้งกว่า 
- ผวิตวัตูเ้คลอืบดว้ยวสัดุมคีวามทนทานต่อการขดูขดีหรอืความชืน้ไดด้ ี
- ค่าความถีต่อบสนองอยู่ที ่55Hz - 18kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ค่าความไวไมน้่อยกว่า 97 dB SPL   
- ค่าความดงัสงูสุดไมน้่อยกว่า 131 dB SPL peak  
- ค่าความตา้นทาน 8 โอหม์  
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   NEXO, TURBOSOUND, MEYERSOUND 

 
 3.2 อปุกรณ์ระบบภาพ 

 3.2.1 เครือ่งส่งสญัญาณภาพ HDMI ผ่าน Ethernet แบบตดิผนงั  จ านวน 1 เครือ่ง 
- เครือ่งแปลงสญัญาณภาพ VGA และ HDMI ผ่าน Ethernet แบบเพลทตดิผนงั 
- มฟัีงกช์ ัน่ในการปรบัระดบัความละเอยีดของภาพเพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่น ระหว่างสญัญาณเขา้และออก 
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ Ethernet (10/100/1000 Mbps) ได ้
- รองรบั HDCP และ EDID 
- มชี่องต่อสญัญาณขาเขา้แบบ HDMI , VGA และ AUDIO ได ้
- มพีอรต์ USB อย่างน้อย 1 ช่อง 
- มชี่องต่อส่งภาพออกมใีหเ้ลอืกเป็นชอ่ง RJ-45  
- ใชแ้หล่งจ่ายไฟขนาด 12VDC หรอื POE 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   KRAMER, CRESTON, ATEN 

 3.2.2 เครือ่งส่งสญัญาณภาพ HDMI ผ่าน Ethernet   จ านวน 1 เครือ่ง 
- เครือ่งแปลงสญัญาณภาพ VGA และ HDMI ผ่าน Ethernet ไดแ้บบ Over IP Encoder 
- มฟัีงกช์ ัน่ในการปรบัระดบัความละเอยีดของภาพเพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่น ระหว่างสญัญาณ เขา้ และออก 
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ Ethernet (10/100/1000 Mbps) ได ้
- รองรบั HDCP และ EDID 
- มชี่องต่อสญัญาณขาเขา้แบบ HDMI , VGA และ AUDIO ได ้
- มชี่องต่อ HDMI ขาออกส าหรบัมอนิเตอรภ์าพตวัอย่างได ้
- มพีอรต์ USB อย่างน้อย 1 ช่อง 
- มชี่องต่อส่งภาพออกมใีหเ้ลอืกเป็นชอ่ง RJ-45 หรอื SFP รองรบั 1G SFP 
- ใชแ้หล่งจ่ายไฟขนาด 12VDC / 2.0A หรอื POE 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   KRAMER, CRESTON, ATEN 

 3.2.3 เครือ่งแปลงสญัญาณภาพผ่าน Ethernet ในรปูแบบ HDMI  จ านวน 1 ชุด 
- เครือ่งแปลงสญัญาณภาพผ่าน Ethernet เป็น HDMI ไดแ้บบ Over IP Decoder 
- มฟัีงกช์ ัน่ในการปรบัระดบัความละเอยีดของภาพเพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่น ระหว่างสญัญาณเขา้และออก 
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ RS-232, IR หรอื Ethernet ได ้
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ Ethernet (10/100/1000 Mbps) ได ้
- รองรบั HDCP และ EDID 
- มชี่องต่อส่งภาพออกมใีหเ้ลอืกเป็นชอ่ง RJ-45 หรอื SFP รองรบั 1G SFP 
- มขี ัว้ต่อสญัญาณภาพขาออกแบบ HDMI  
- ใชแ้หล่งจ่ายไฟขนาด 12VDC หรอื POE 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   KRAMER, CRESTON, ATEN 
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 3.2.4 เครือ่งเลอืกสญัญาณ HDMI -ขนาด 3x1    จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งเลอืกสญัญาณภาพแบบอนิพุท 3 HDMI เอารพ์ุท 1 HDMI 
- มชี่องสญัญาณขาเขา้ชนิด HDMI ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มชี่องสญัญาณขาออกชนิด HDMI ไมน้่อยกว่า 1 ช่อง 
- ม ีLED แสดงสถานะการท างานทีห่น้าเครือ่ง 
- รองรบัความละเอยีดไดถ้งึ 4K@60Hz UHD,1080p & 3D 
- รองรบัความระเอยีดแบบ 3D TV และ Full HD 1080p 
- สามารถคอนโทรลไดด้ว้ย IR remote 
- รองรบั HDCP 2.2 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   KRAMER, CRESTON, ATEN 

 3.2.5 โปรเจคเตอรข์นาด 5,000 ลเูมนต์ WXGA    จ านวน 1 เครือ่ง 
- ใช ้3 LCD ขนาดไมน้่อยกว่า 0.59 นิ้ว WXGA 
- ใหค้วามสว่างภาพไมน้่อยกว่า 5,000 Lumens 
- มคีวามละเอยีดของภาพ (Resolution) 1280 x 800 จุด  
- ม ีContrast Ratio: 10,000 : 1 หรอืดกีว่า 
- มกีารกระจายแสง (Uniformity) 85% 
- ใชห้ลอดภาพก าลงัไฟไมเ่กนิ 270 วตัต์ 
- มรีะบบ Scan Frequency  โดยมชี่วงความถี ่H Sync : 15-91 kHz, V Sync : 24-100 Hz, Dot Clock : 162 

MHz เป็นอย่างน้อย 
- ม ีKeystone correction range ในแนวตัง้ ± 35 องศา แนวนอน ± 35 องศา หรอืดกีว่า 
- มชี่องต่อสญัญาณเขา้ D-sub 15 pin 1 ช่อง,  Audio แบบ Mini Jack 2 ช่อง, HDMI 2 ช่อง,  หรอืดกีว่า 
- มชี่อง RS-232 ส าหรบัควบคุมตวัอุปกรณ์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   EPSON, NEC, PANASONIC 

 3.2.6 จอรบัภาพมอเตอรข์นาด 150 นิ้ว    จ านวน 1 จอ 
- เป็นจอรบัภาพขนาด 150 นิ้ว หรอืกวา้งกว่า อตัราส่วนภาพ 16:9 
- จอรบัภาพสามารถยดึตดิกบัผนงัและฝ้าเพดาน 
- ควบคุมการขึน้ลงของจอรบัภาพ และมว้นเกบ็ดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า 
- เป็นเนื้อจอแบบ Matte White หรอืดกีว่า 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   RAZR, VERTEX,SCREENBOY 

 3.2.7 ตูใ้ส่อุปกรณ์      จ านวน 1 ตู ้
- เป็นตูใ้ส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากวา้งไมน้่อยกว่า 19 นิ้ว 
- ท าดว้ยวสัดุทีเ่ป็นเหลก็ อบสอีย่างด ีพรอ้มพดัลมระบายอากาศ 
- มลีอ้ดา้นล่างส าหรบัเคลือ่นยา้ยมคีวามแขง็แรง 
- มปีระตูเปิด-ปิด ดา้นหน้าและหลงั มชีอ่งพลาสตกิ ใสดา้นหน้า พรอ้มกุญแจลอ็กทัง้ 2 ดา้น 
- ตูเ้ป็นโลหะเคลอืบสจีากโรงงาน 
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หมวดท่ี 23 
รายการอปุกรณ์มาตรฐาน 

 
1. วตัถุประสงค ์

รายละเอยีดในหมวดนี้ ไดแ้จง้ถงึรายชือ่ผูผ้ลติ และผลติภณัฑ ์ วสัดุ – อุปกรณ์  ทีถ่อืว่าไดร้บัการยอมรบั ทัง้นี้คุณสมบตัขิอง
อุปกรณ์นัน้ ๆ ตอ้งไมข่ดัต่อรายละเอยีดเฉพาะทีก่ าหนดไว ้ การเสนอผลติภณัฑน์อกเหนอืจากชือ่ทีใ่หไ้วน้ี้ ตอ้งแสดงเอกสาร
รายละเอยีด  และหลกัฐานอา้งองิอย่างเพยีงพอ  เพือ่การพจิารณาอนุมตัใิหใ้ชง้านโดยมคีุณภาพเทยีบเท่า 

2. รายชือ่ผูผ้ลติและผลติภณัฑ ์
2.1 หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั MAXWELL ,  เจรญิชยั , EKARAT , QTC 
2.2 สวติชไ์ฟฟ้าแรงสงู SCHNEIDER , ABB-SACE ,  SIEMENS 
2.3 ตูจ้่ายไฟฟ้าแรงต ่า ( MDB ) SCI , ASEFA , SIM , TIC , USMD , TAMPCO ,BSM 
2.4 MOLED CASE CIRCUIT BREAKER SCHNEIDER , ABB-SACE ,  SIEMENS , LGE 
2.5 AUTOMATIC CAPACITOR BANK SCHNEIDER , ABB-SACE ,  SIEMENS , LGE 
2.6 สายไฟฟ้า  แรงสงู – แรงต ่า  BANGKOK CABLE , CHAROONG THAI , MCI   
2.7 ท่อรอ้ยสายไฟฟ้าโลหะ PANASONIC  , PAT  , BSM  , TAS 
2.8 BUSWAY / BUSDUCT  SIEMENS , GE , POWERDUCT , SQUARE-D 
2.9 ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า พ.ีว.ีซ ี CLIPSAL , ARR , ท่อน ้าไทย , ตราชา้ง. 
2.10 ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า HDPE TAP , THAI-MUI ,  
2.11 รางวางสายไฟ CAN . SIM , SMC , ASEFA , BSM , TAMPCO. 
2.12 โคมไฟฟ้า L&E , TEI , RACER , PHILIPS , LUMEX , LIGMAN 
2.13 หลอดไฟ LED ALUMAR , PHILIPS , OSRAM ,  RACER , LUMAX , VENINE , WIP 
2.14 โคมแสงสว่างฉุกเฉนิ  SAFE-GUARD , C-TL , MAX-BRIGHT , DELIGHT , POWERSTATION 
2.15 สวติซ์ไฟฟ้าและเตา้รบัไฟฟ้า B-TICINO , PANASONIC , SCHNEIDER 
2.16 ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้ NOTIFIER , EST , GST , HOCHIKI , VES 
2.17 สายโทรศพัท ์ NATION , BCC , LINK , VENINE , PHELPS DODGE 
2.18 สายสญัญาณทวี ี LINK , B-TICINO , DBY , LEOTECH , HOSIWELL 
2.19 สายสญัญาณคอมพวิเตอร ์ LINK , B-TICINO , HOSIWELL 
2.20 ระบบควบคุมแสงสว่าง PANASONIC , B-TICINO , SCHNEIDER , CLIPSAL 
2.21 อุปกรณ์ระบบโทรศพัท ์ LINK , B-TICINO , CLIPSAL , HOSIWELL 
2.22 อุปกรณ์ระบบสญัญาณทวี ี PSI , MTEX , DYNASET , LINK , SAMART , DBY , LEOTECH 
2.23 อุปกรณ์ระบวงจรปิด DAHUA , HI-VIEW , WATASHI , NEO 
2.24 อุปกรณ์เชือ่มสญัญาณ SWITCH-HUB. D-LINK , TP-LINK , LINKSYS , ZYXEL 
2.25 สายโทรศพัท ์ ARW , YAZAKI , PHELPS DODGE 
2.26 สายสญัญาณทวี ี LINK , B-TICINO , CLIPSAL , HOSIWELL 
2.27 สายสญัญาณคอมพวิเตอร ์ LINK , B-TICINO , AMP , HOSIWELL 
2.28 อุปกรณ์ระบบป้องกนัฟ้าผ่า ABB , HELITA , FRANKLIN , FOREND ,  
2.29 อุปกรณ์ระบบเสยีงประกาศ TOA , RAZR , BOSCH , PIONEER , TEAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jib.co.th/web/index.php/product/readProduct/15100/24/LINKSYS-SWITCH-HUB-5-PORT-10-100-1000--LGS105-AP-
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รายการประกอบแบบระบบเครื่องเสียง 
หมวดที ่ 24 

ระบบเสยีงและภาพ 
 

1. ระบบเสียงประกาศตามสาย 
 1.1 ไมโครโฟนเลอืกโซน            จ านวน 1 ชุด 
  - เป็นรโีมทไมโครโฟนทีส่ามารถควบคมุโซน  ไดไ้มน้่อยกว่า 10 โซน 
  - มคี่า  S/N ไมน้่อยกว่า 60 dB 
  - มสีญัญาณขาออกไมน้่อยกว่า 0 dB 
  - ขัว้ต่อสายชนิด  RJ45 
  - ความถีต่อบสนอง  100-20,000 Hz 
 1.2 เครือ่งรวมสญัญาณเสยีง  จ านวน 1 ชุด 
  - เป็นเครือ่งรวมสญัญาณเสยีงต่างๆ ดา้นหน้าเครือ่งมไีมโครโฟนส าหรบัประกาศฉุกเฉนิ 
  - มชี่องรบัสญัญาณ  BGM  ไมน้่อยกวา่  2 ช่อง 
  - สามารถเลอืกโซนประกาศจากไมโครโฟนและตวัวดัเครือ่งไดไ้มน้่อยกว่า  10 โซน 
  - ความถีต่อบสนอง   :  50-15,000 Hz 
  - ความเพีย้นของสญัญาณ  :  ต ่ากว่า 1% 
  - อตัราสญัญาณต่อสญัญาณรบกวน  :  มากกว่า  60 dB 
 1.3 เครือ่งขยายเสยีง  300 วตัต์ส าหรบัระบบประกาศ  จ านวน 2 ชุด 
  - เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงขนาด 300วตัต์ 100V Line 
  - มไีฟแสดงสญัญาณ  Power , Fault , Signal , Peak , Bypass 
  - ความถีต่อบสนอง  80Hz-15kHz  
  - ความเพีย้นของสญัญาณน้อยกว่า 1% 
  - อตัราสว่นสญัญาณต่อสญัญาณรบกวนมากกว่า 60dB 
  - เอาทพ์ุทอมิพแีดนซ์  21Ohm 
 1.4 เครือ่งแบ่งโซน  จ านวน 1 ชุด 
  - เป็นจุดต่อส าหรบัเลอืกโซนล าโพง 12 โซน 
 1.5 ล าโพงตดิเพดาน 
  - ล าโพงตดิตัง้เพดานชนิดฝังขนาด 12 ซม. ตดิตัง้ดว้ยสกร ู
  - ก าลงัขบัสงูสุด   :  3 W 
  - ก าลงัขบัขาออก    :  3W , 2W , 1.5W , 0.8W 
  - ความถีต่อบสนอง  :  100-18,000 Hz 
  - ความไวในการรบัสญัญาณ   :  90  dB 
 1.6 เครือ่งเล่น DVD จ านวน 1 ชุด 
  - สามารถเล่นDVD ,CD, MP3 ,USB 
 1.7 เครือ่งรบัสญัญาณวทิยุ  จ านวน 1 ชุด 
  - สามารถตัง้ช่องบนัทกึไดไ้มต่ ่ากว่า 20ช่อง 
  - รบัคลืน่ AM/FM 
 1.8 ตูเ้กบ็อุปกรณ์ขนาดใหญ่  จ านวน 1 ชุด 
 - เป็นตูใ้ส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากวา้งไมน้่อยกว่า 19 นิ้ว 
 - ท าดว้ยวสัดุทีเ่ป็นเหลก็อบสอีย่างด ีพรอ้มพดัลมระบายอากาศ 
 - มลีอ้ดา้นล่างส าหรบัเคลือ่นยา้ยมคีวามแขง็แรง 
 - มปีระตูเปิด-ปิด ดา้นหน้าและหลงั มชีอ่งพลาสตกิใสดา้นหน้าพรอ้มกุญแจลอ็กทัง้ 2 ดา้น 
 - ตูเ้ป็นโลหะเคลอืบสจีากโรงงาน 
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2. ระบบเสียงและภาพห้องประชมุใหญ่ 
 2.1 อปุกรณ์ระบบไมโครโฟน 
  2.1.1 เสาอากาศรบัสญัญาณความถีว่ทิยุ จ านวน 2 ชุด 

- เป็นเสาอากาศแบบ Active Directional ส าหรบัใชร้บัสญัญาณความถีว่ทิยุในย่าน UHF 
- มรีปูแบบทศิทางการรบั Pattern 3 dB Beam Width (70 degree) 
- สามารถเลอืกปรบัระดบัสญัญาณ RF ไดท้ี ่หรอื -6 ถงึ +12 dB หรอืกวา้งกว่า 

2.1.2 ขายดึเสาอากาศ จ านวน 2 ชุด 
- เป็นขายดึส าหรบัเสาอากาศรบัสญัญาณความถีว่ทิยุแบบตดิผนงั 
- เป็นผลติภณัฑเ์ดยีวกนักบัเสาอากาศรบัสญัญาณความถีว่ทิยุ 

2.1.3 อุปกรณ์ขยายสญัญาณ RF จ านวน 2 ชุด 
- มชี่วงรบัสญัญาณความถีย่่าน UHF สามารถใชง้านกบัไมโครโฟนไรส้ายได ้
- สามารถเลอืกเพิม่ความแรงสญัญาณไดท้ี ่ 6dB และ 12 dB หรอืดกีว่า 
- มขี ัว้ต่อสญัญาณแบบ BNC 

2.1.4 เครือ่งรวมสญัญาณความถีว่ทิยุ จ านวน 1 เครือ่ง  
- เป็นอุปกรณ์ส าหรบัระบบกระจายสญัญาณความถีว่ทิยุย่านUHF ในระบบไรส้าย 
- สามารถต่อเครือ่งรบัไมโครโฟนไรส้ายไมน้่อยกว่า 4 เครือ่ง 
- มไีฟจ่ายออก 14-18 VDC สามารถต่อได ้4 ชุด หรอืมากกว่า 
- มคี่าความตา้นทาน 50 โอหม์ 
- มขี ัว้ต่อสญัญาณแบบ BNC 

2.1.5 ไมโครโฟนไรส้ายชนิดมอืถอื แบบที ่1 จ านวน 4 ชุด 
- เป็นไมโครโฟนไรส้ายชนิดมอืถอืแบบ Digital ใชง้านย่านความถีร่ะบบ UHF ทีไ่ดร้บัอนุญาตการใชง้านจาก

กรมไปรษณยีโ์ทรเลข 
- มหีวัไมโครโฟนเป็นแบบ Condenser มกีารรบัสญัญาณเสยีงแบบ Supercardioid  
- เป็นเครือ่งรบัแบบ 1 แชนแนล หรอื 2 แชนแนล 
- ตวัเครือ่งรบัเป็นแบบ 2 เสา รบัสญัญาณแบบ Diversity 
- สามารถเลอืกใชง้านไดพ้รอ้มกนัไมน้่อยกว่า 24 ความถี ่
- สามารถแสดงสถานะของ Battery ได ้
- มฟัีงกช์นัเขา้รหสั เพือ่ป้องกนัการลกัลอบการดกัฟัง 
- ค่าความถีต่อบสนองของเครือ่งรบัอยูท่ี ่20Hz-20kHz หรอืกวา้งกว่า 
- มคี่าไดนามคิเรน้จไ์มน้่อยกว่า 120 dB 
- มคี่า Latency ไมเ่กนิกว่า 3 ms 
- อายุการใชง้านแบตเตอรีไ่มน้่อยกว่า 8 ชัว่โมง 
- ระยะการส่งไมน้่อยกว่า 100 เมตร  
- มกี าลงัส่งไมน้่อยกว่า 1mW, 10 mW 

2.1.6 ไมโครโฟนแบบมสีาย จ านวน 6 ชุด 
- เป็นไมโครโฟนทีเ่หมาะส าหรบัการพดู, บรรยาย หรอืเสยีงรอ้ง  
- เป็นไมโครโฟนเแบบไดนามคิ 
- มทีศิทางการรบัสญัญาณเสยีงแบบคารด์อิอยด ์(Cardioid) 
- ตะแกรงครอบหวัไมโครโฟน (Grille) พรอ้มมฟีองน ้าภายใน เพือ่กนัเสยีงลม 
- มคี่าความถีต่อบสนองที ่50 Hz – 15 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ค่าความไว (Sensitivity)ไมน้่อยกว่า  -54.5 dBV/PA (1.85mV) 
- ค่าอมิพแีดนซ์ ทีใ่ชง้าน 300 โอหม์ หรอื 150 โอหม์ 

2.1.7 ไมโครโฟนตัง้โต๊ะแบบ Gooseneck จ านวน 2 ชุด 
- เป็น Gooseneck Microphone แบบตัง้โต๊ะชนิดคอนเดนเซอร ์
- รปูแบบการรบัเสยีงเป็นแบบ Cardioid 
- มสีวทิชร์ะบบสมัผสัทีฐ่านไมโครโฟน สามารถโปรแกรมใหเ้ป็นฟังกช์ ัน่ต่างๆ ไดเ้ช่น Push-to-talk, Push-to-

mute หรอื Push on/Push off modes  
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- ม ีLED ทีฐ่านเพือ่แสดงการท างานของไมโครโฟนขณะใชง้าน 
- ม ีLogic input และ output เพือ่ใหส้ามารถเชือ่มต่อกบัอุปกรณ์ควบคุมภายนอกไดเ้ชน่ Automatic Mixer, 

Loudspeaker Muting Relays  
- ความยาวของกา้นไมโครโฟนมขีนาดไมน้่อยกว่า 18 นิ้ว  
- ค่าความถีต่อบสนองที ่50 Hz - 17 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ค่าความไวไมน้่อยกว่า (Sensitivity)  -33.5 dBV (21.1 mV) 

 2.2 อปุกรณ์ระบบควบคมุเสียง 
  2.2.1 เครือ่งผสมสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลขนาด 32 ช่อง จ านวน 1 เครือ่ง 

- เป็นเครือ่งผสมสญัญาณเสยีงแบบดจิติอล 
- สามารถรบัสญัญาณ Mic Input ไดไ้มน้่อยกว่า 32 ช่อง 
- สามารถรบัสญัญาณ Line Input ไดไ้มน้่อยกว่า 8 ช่อง  
- ม ีFader แบบ Motorized ไมน้่อยกวา่ 26 Fader พรอ้มจอแสดงผล  
- มชี่องสญัญาณอนาลอ็กเอาทพ์ุทไมน้่อยกว่า 16 ช่อง 
- ม ีDSP และ Graphic EQ ในตวั 
- ม ีAux Busses จ านวนไมน้่อยกว่า 20 Output  
- รองรบั Input to Mix ไดไ้มน้่อยกว่า 40 Channel  
- ม ีMatrix Output จ านวนไมน้่อยกว่า 4 Matrix  
- มฟัีงกช์ ัน่ Mute Group จ านวนไมน้่อยกว่า 8 Mute Group  
- มฟัีงกช์ ัน่ VCA Group จ านวนไมน้่อยกว่า 8 Group  
- ม ีEffect Processor ใหใ้ชง้านไมน้่อยกว่า 4 ชุด 
- สามารถต่อใชง้านร่วมกบั iPad ในการควบคุมเสยีงผ่านระบบ Wifi ได ้
- มหีน้าจอแบบสมัผสั ขนาด 4.5 นิ้วส าหรบัการปรบัตัง้ค่าต่างๆ 
- ค่าความถีต่อบสนองอยู่ที ่20Hz-20kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ค่าความผดิเพีย๊นโดยรวมน้อยกว่า 0.01% 
- มคี่า Latency น้อยกว่า 1 ms 

  2.2.2 อุปกรณ์ขยายชอ่งสญัญาณอนิพุทและช่องสญัญาณเอาทพ์ุท จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็น Stagebox ส าหรบัเพิม่จ านวน Input และ Output ใหก้บั Digital Mixer 
- ม ีAnalog Input จ านวน 16 ช่อง และ Analog Output จ านวน 8 ช่อง 
- ขัว้ต่อ Input และ Output เป็นแบบ XLR 
- เชือ่มต่อกบั Digital Mixer โดยเชือ่มต่อในรปูแบบ CAT5 
- เป็นผลติภณัฑภ์ายใตเ้ครือ่งหมายการคา้เดยีวกนักบัเครือ่งผสมสญัญาณเสยีงดจิติอล 

  2.2.3 เครือ่งควบคุมเสยีง Digital Signal Processor จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งประมวลผลและควบคุมสญัญาณเสยีงระบบดจิติอล 
- มชี่องสญัญาณขาเขา้ไมน้่อยกว่า 12 ช่องและช่องสญัญาณขาออกไมน้่อยกว่า 8 ช่อง 
- สามารถรองรบัการใชง้านแบบ Digital Audio Bus ไดไ้มน้่อยกว่า 48 Channel 
- มชี่องรบัสญัญาณขาเขา้ไดท้ัง้แบบ Mic. และ Line พรอ้ม Phantom power อสิระทุกชอ่งสญัญาณขาเขา้ 
- ม ีLED แสดงระดบัสญัญาณขาเขา้และขาออกอสิระแต่ละแชนแนล 
- สามารถเชือ่มต่อกบัคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์อื่นในระบบดว้ยรปูแบบอนิเตอรเ์น็ต เน็คเวริค์ได้ 
- มชี่องต่อ RS 232 ส าหรบัใชง้านร่วมกบัอุปกรณ์ควบคุมภายนอกอื่นๆ 
- มคี่าความถีต่อบสนองที ่20 Hz – 20 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- มคี่า Dynamic range ไมน้่อยกว่า 108 dB  
- มคี่าความผดิเพีย้นโดยรวม (THD) ไมเ่กนิ 0.01%  
- มรีะดบัสญัญาณสงูสุดขาเขา้ไมน้่อยกว่า+20dBu และ ขาออกไมน้่อยกว่า+ 19dBu 

  2.2.4 เครือ่งเพิม่ช่องสญัญาณขาออก จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นอุปกรณ์ส าหรบัต่อใชง้านรวมกบัเครือ่งประมวลผลสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลเพือ่ขยายชอ่งสญัญาณ

เอาทพ์ุท ขนาด 8 ช่องสญัญาณ 
- ขัว้ต่อเป็นแบบ Balanced Phoenix Connector 
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- ม ีDIP Switch ส าหรบัเลอืกชอ่งสญัญาณเอาทพ์ุทใชง้านได ้8 ช่อง จากจ านวนช่องสญัญาณทัง้หมด 256 
ช่อง 

- ม ีLED แสดงสถานะของสญัญาณแต่ละแชนแนล 
- ค่าความถีต่อบสนองที ่20 Hz – 20 kHz หรอืดกีว่า 
- มคี่า Dynamic range ที ่102 dB หรอืดกีว่า 
- มคี่าความผดิเพีย้นโดยรวม (THD) 0.01% หรอืดกีว่า 

  2.2.4 เครือ่งขยายเสยีงก าลงัสงูส าหรบัชุดล าโพงอาเรย ์ จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลไมน้่อยกว่า 4 ช่อง  
- มวีงจรภาคขยาย Class D เทยีบเท่าหรอืดกีว่า  
- รองรบั Digital Audio ได ้256 Channel โดยการเชือ่มต่อผ่านสาย Cat5e 
- รองรบัการท างานไดท้ัง้แบบ Low-Impedance 2, 4, 8 Ohms และ 70Vrms/100Vrms  
- เชือ่มต่อผ่าน Software ส าหรบัการควบคุมปรบัแต่งและแสดงผลการท างานได ้ 
- มฟัีงกช์ ัน่ควบคุมและแสดงผลการท างานผ่านระบบ Network  
- ม ีLED แสดงผลการท างานแต่ละช่องสญัญาณ  
- ตอบสนองความถีท่ี ่20Hz - 20kHz หรอืกวา้งกว่า  
- ค่าความเพีย้นไมเ่กนิ 0.4%  
- มคี่า Damping Factor ไมต่ ่ากว่า 5,000  
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 1900 วตัต์ที ่2,4,8โอหม์ 
-  มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 2000 วตัต์ที ่70V,100V 

  2.2.5 เครือ่งขยายเสยีงก าลงัสงูส าหรบัชุดล าโพงอาเรยเ์สยีงต ่า จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลไมน้่อยกว่า 2 ช่อง  
- มวีงจรภาคขยาย Class D เทยีบเท่าหรอืดกีว่า  
- รองรบั Digital Audio ได ้256 Channel โดยการเชือ่มต่อผ่านสาย Cat5e 
- รองรบัการท างานไดท้ัง้แบบ Low-Impedance 2, 4, 8 Ohms และ 70Vrms/100Vrms  
- เชือ่มต่อผ่าน Software ส าหรบัการควบคุมปรบัแต่งและแสดงผลการท างานได ้ 
- มฟัีงกช์ ัน่ควบคุมและแสดงผลการท างานผ่านระบบ Network  
- ม ีLED แสดงผลการท างานแต่ละช่องสญัญาณ  
- ตอบสนองความถีท่ี ่20Hz - 20kHz หรอืกวา้งกว่า  
- มคี่าความเพีย้นไมเ่กนิ 0.4%  
- มคี่า Damping Factor ไมต่ ่ากว่า 5,000  
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 1900 วตัต์ที ่2,4,8โอหม์ 
-  มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 2000 วตัต์ที ่70V,100V 

  2.2.6 ชุดล าโพงหลกัแบบไลน์อาเรย ์ จ านวน 8 ตู ้
- เป็นล าโพงตู ้แบบ 2 ทาง  
- ประกอบดว้ยล าโพงเสยีงสงูแบบ Neodymium Magnet Compression Driver ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 ตวั 

และล าโพงเสยีงต ่าขนาด 12 นิ้ว จ านวน 1 ตวั  
- มมีมุกระจายเสยีง 100 องศา x 15 องศา หรอืกวา้งกว่า 
- สามารถเปลีย่นเป็น Passive หรอื Bi-Amp ได ้
- มสีวทิชป์รบัระดบัของความดงัล าโพง 
- ความถีต่อบสนอง 75Hz - 20kHz หรอืดกีว่า 
- ค่าความถี ่Crossover อยู่ที ่1200 Hz หรอืดกีว่า 
- สามารถรบัก าลงัขบัไดต่้อเนื่องสองชัว่โมงไดท้ี ่ 800W สงูสุดได ้3200 W ในโหมด Passive 
- ค่าความดงัสงูสุดมคี่า 130dB SPL หรอืมากกว่า 
- ค่าความไวอยู่ที ่95dB SPL ที ่1W@1m 
- ค่าความตา้นทาน 8 โอหม์ 

  2.2.7 ล าโพงเสยีงต ่าแบบไลน์อาเรย ์ จ านวน 4 ตู ้
- เป็นล าโพงตูแ้บบซพัวฟูเฟอร ์ 
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- มดีอกล าโพงเสยีงต ่าแบบ Differential Drive Woofer ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 1 ตวั  
- สามารถแขวนกบัล าโพงตู ้แบบ 2 ทาง  
- สามารถปรบัเป็นรปูแบบการวางล าโพงไดห้ลากหลายแบบ 
- ความถีต่อบสนอง 34Hz - 220Hz หรอืดกีว่า 
- ค่าความถี ่Crossover อยู่ที ่80 Hz หรอืดกีว่า 
- สามารถรบัก าลงัขบัไดต่้อเนื่องสองชัว่โมงไดท้ี ่ 800W สงูสุดได ้3200 W  
- มคี่าความดงัสงูสุดที ่130dB SPL หรอืมากกว่า 
- ค่าความไวอยู่ที ่95dB SPL ที ่1W@1m 
- ค่าความตา้นทาน 8 โอหม์ 

  2.2.8 ชุดแขวนล าโพงไลน์อารเ์รย ์ จ านวน 2 ชุด 
- เป็นชุดแขวนล าโพง Line Array ยีห่อ้เดยีวกนักบัล าโพงลายอาเลย ์2 ทาง โดยเป็นสนิคา้ทีอ่อกแบบมาโดยให้

ใชง้านร่วมกนัไดโ้ดยเฉพาะ 
  2.2.9 เครือ่งขยายเสยีงก าลงัสงูส าหรบัล าโพงซบัวฟูเฟอร ์ จ านวน 1 เครือ่ง 

- เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลไมน้่อยกว่า 4 ช่อง  
- มวีงจรภาคขยาย Class D เทยีบเท่าหรอืดกีว่า  
- รองรบั Digital Audio ได ้256 Channel โดยการเชือ่มต่อผ่านสาย Cat5e 
- รองรบัการท างานไดท้ัง้แบบ Low-Impedance 2, 4, 8 Ohms และ 70Vrms/100Vrms  
- เชือ่มต่อผ่าน Software ส าหรบัการควบคุมปรบัแต่งและแสดงผลการท างานได ้ 
- มฟัีงกช์ ัน่ควบคุมและแสดงผลการท างานผ่านระบบ Network  
- ม ีLED แสดงผลการท างานแต่ละช่องสญัญาณ  
- ตอบสนองความถีท่ี ่20Hz - 20kHz หรอืกวา้งกว่า  
- ค่าความเพีย้นไมเ่กนิ 0.4%  
- มคี่า Damping Factor ไมต่ ่ากว่า 5,000  
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 1900 วตัต์ที ่2,4,8โอหม์ 
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 2000 วตัต์ที ่70V,100V 

  2.2.10 ล าโพงซพัวฟูเฟอร ์18 นิ้ว จ านวน 4 ตู ้
- เป็นล าโพง Passive Subwoofer ขนาด 18 นิ้วคู่  
- ล าโพงเสยีงต ่าใชเ้ทคโนโลยแีบบ Differential Drive ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 2 ดอก  
- มทีีจ่บัดา้นขา้งตวัตู ้ส าหรบัการใชง้านแบบขนยา้ย 
- ผวิตวัตูเ้คลอืบดว้ยวสัดุมทนทานต่อการขดูขดีและป้องกนัการกระแทกหรอืความชืน้ไดด้ ี
- มขี ัว้ต่อ Output Thru แบบ NL4 Loop-thru ส าหรบัส่งสญัญาณเพือ่ลิง้คไ์ปใชง้านไปยงัล าโพงอกีตวั 
- ความถีต่อบสนอง 35Hz - 120Hz หรอืดกีว่า 
- สามารถรบัก าลงัขบัไดต่้อเนื่องไดท้ี ่ 1200W และสงูสุดได ้4800 W   
- มคี่าความดงัสงูสุด 140dB SPL หรอืมากกว่า 
- ค่าความตา้นทาน 4 โอหม์ 

  2.2.11 เครือ่งขยายเสยีงล าโพงดเีลย ์ จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลไมน้่อยกว่า 2 ช่อง  
- มวีงจรภาคขยาย Class D เทยีบเท่าหรอืดกีว่า  
- รองรบั Digital Audio ได ้256 Channel โดยการเชือ่มต่อผ่านสาย Cat5e 
- รองรบัการท างานไดท้ัง้แบบ Low-Impedance 2, 4, 8 Ohms และ 70Vrms/100Vrms  
- เชือ่มต่อผ่าน Software ส าหรบัการควบคุมปรบัแต่งและแสดงผลการท างานได ้ 
- มฟัีงกช์ ัน่ควบคุมและแสดงผลการท างานผ่านระบบ Network  
- ม ีLED แสดงผลการท างานแต่ละช่องสญัญาณ  
- ตอบสนองความถีท่ี ่20Hz - 20kHz หรอืกวา้งกว่า  
- ค่าความเพีย้นไมเ่กนิ 0.35% (20 Hz – 20 kHz)  
- มคี่า Damping Factor ไมต่ ่ากว่า 1,200  
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 1200 วตัต์ที ่2,4,8โอหม์ 
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- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 1200 วตัต์ที ่70V,100V 
 
 

  2.2.12 ล าโพงดเีลยข์นาด 15 นิ้ว จ านวน 4 ตู ้
- เป็นล าโพงตู ้แบบ 2-Way  
- ประกอบดว้ยล าโพงเสยีงสงูแบบ Compression Driver ขนาด 1.5 นิ้วจ านวน 1 ตวั ล าโพงเสยีงกลางต ่า

ขนาด 15 นิ้ว จ านวน 1 ตวั 
- ล าโพงเสยีงสงูม ีVoice Coil ขนาด 1.5 นิ้ว 
- ล าโพงเสยีงต ่าแบบ Dual Voice Coil ม ีVoice Coil ขนาด 2 นิ้ว 
- มมีมุกระจายเสยีง 120 องศา x 60องศา หรอืกวา้งกว่า 
- Horn Waveguide สามารถปรบัหมนุทศิทางของมมุกระจายเสยีง ส าหรบัการตดิตัง้ในแนวตัง้หรอืแนวนอนได้ 
- มสีวทิชเ์ลอืกการท างานเป็นแบบ Bi Amp/Passive ได ้
- ผวิตวัตูเ้คลอืบดว้ยวสัดุมคีวามทนทานต่อการขดูขดีหรอืความชืน้ไดด้ ี
- บนตวัตูม้จีุดส าหรบัรองรบัชุดยดึแขวนล าโพง 
- ค่าความถีต่อบสนองอยู่ที ่41Hz - 18kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ค่าความไวไมน้่อยกว่า 95 dB SPL   
- ค่าความดงัสงูสุดไมน้่อยกว่า 124 dB SPL  
- ค่าความตา้นทาน 8 โอหม์  
- สามารถรบัก าลงัขบั 350W ไดต่้อเนื่อง 100 ชัว่โมง สงูสุด 1400W 

  2.2.13 เครือ่งขยายเสยีงล าหรบัล าโพงหน้าเวท ี จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลไมน้่อยกว่า 2 ช่อง  
- มวีงจรภาคขยาย Class D เทยีบเท่าหรอืดกีว่า  
- รองรบั Digital Audio ได ้256 Channel โดยการเชือ่มต่อผ่านสาย Cat5e 
- รองรบัการท างานไดท้ัง้แบบ Low-Impedance 2, 4, 8 Ohms และ 70Vrms/100Vrms  
- เชือ่มต่อผ่าน Software ส าหรบัการควบคุมปรบัแต่งและแสดงผลการท างานได ้ 
- มฟัีงกช์ ัน่ควบคุมและแสดงผลการท างานผ่านระบบ Network  
- ม ีLED แสดงผลการท างานแต่ละช่องสญัญาณ  
- ตอบสนองความถีท่ี ่20Hz - 20kHz หรอืกวา้งกว่า  
- มคี่าความเพีย้นไมเ่กนิ 0.35% (20 Hz – 20 kHz)  
- มคี่า Damping Factor ไมต่ ่ากว่า 1,000  
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 600 วตัต์ที ่4,8โอหม์ 
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 600 วตัต์ที ่70V,100V 

  2.2.14 ล าโพงดา้นหน้าเวท ี จ านวน 4 ตู ้
- เป็นล าโพงตู ้แบบ 2 ทาง  
- ประกอบดว้ยล าโพงเสยีงสงูขนาด 1 นิ้ว และล าโพงเสยีงต ่า ขนาด 8 นิ้ว 
- ล าโพงเสยีงสงูม ีVoice Coil ขนาด 1.5 นิ้ว 
- ล าโพงเสยีงต ่าม ีVoice Coil ขนาด 2.5 นิ้ว 
- บนตวัตูม้จีุดส าหรบัรองรบัชุดยดึแขวนล าโพง 
- ผวิตวัตูเ้คลอืบ มคีวามทนทานต่อการขดูขดีหรอืความชืน้ไดด้ ี
- ค่าความถีต่อบสนองอยู่ที ่65Hz - 19kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ค่าความไวไมน้่อยกว่า 90 dB SPL   
- ค่าความดงัสงูสุดไมน้่อยกว่า 115 dB SPL  
- สามารถรบัก าลงัขบัไดต่้อเนื่องไดไ้มน้่อยกว่า 250W สงูสุดไมน้่อยกว่า 1000W 

  2.2.15 เครือ่งขยายเสยีงส าหรบัล าโพงส าหรบัโถงทางเดนิ จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายสญัญาณเสยีงแบบดจิติอลไมน้่อยกว่า 2 ช่อง  
- มวีงจรภาคขยาย Class D เทยีบเท่าหรอืดกีว่า  
- รองรบั Digital Audio ได ้256 Channel โดยการเชือ่มต่อผ่านสาย Cat5e 
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- รองรบัการท างานไดท้ัง้แบบ Low-Impedance 2, 4, 8 Ohms และ 70Vrms/100Vrms  
- เชือ่มต่อผ่าน Software ส าหรบัการควบคุมปรบัแต่งและแสดงผลการท างานได ้ 
- มฟัีงกช์ ัน่ควบคุมและแสดงผลการท างานผ่านระบบ Network  
- ม ีLED แสดงผลการท างานแต่ละช่องสญัญาณ  
- ตอบสนองความถีท่ี ่20Hz - 20kHz หรอืกวา้งกว่า  
- มคี่าความเพีย้นไมเ่กนิ 0.35% (20 Hz – 20 kHz)  
- มคี่า Damping Factor ไมต่ ่ากว่า 1,000  
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 600 วตัต์ที ่4,8โอหม์ 
- มกี าลงัขบัไมต่ ่ากว่า 600 วตัต์ที ่70V,100V 

  2.2.16 ล าโพงส าหรบัโถงทางเดนิ จ านวน 12 ตู ้
- เป็นล าโพงแบบ 2 ทาง ล าโพงเสยีงต ่าขนาดไมน้่อยกว่า 8 นิ้ว และล าโพงเสยีงสงูขนาดไมน้่อยกว่า 1 นิ้ว 
- ค่าความถีต่อบสนอง 62 Hz-16 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ม ีTransformerในตวัส าหรบัใชง้านในระบบ Volt-Line 70V/100Vได ้
- มคี่าความดงัสงูสุดไมน้่อยกว่า 110 dB  
- มคี่าความไวไมน้่อยกว่า 90 dB 
- มวีงจร Overload Protection ในตวั 

  2.2.17 ล าโพงมอนิเตอรเ์วท ี จ านวน 4 ตู ้
- เป็นล าโพง 2 ทางฟลเูรนจแ์บบมภีาคขยายในตวัคลาส D พรอ้มภาค DSP  ในตวั สะดวกในการขนยา้ย 
- ล าโพงเสยีงต ่าขนาดไมน้่อยกว่า 12 นิ้ว 
- ล าโพงเสยีงสงูขนาดไมน้่อยกว่า 1 นิ้ว 
- ความกวา้งความถี ่56 Hz – 20 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- มคี่าความดงัเสยีงสงูสุดไมต่ ่ากว่า 135 dB  
- ก าลงัขบัรวมไมน้่อยกว่า 1,500 วตัต์ 
- สามารถ Control แบบไรส้ายผ่าน Application 

  2.2.18 ล าโพงมอนิเตอรห์อ้งควบคุม จ านวน 2 ตู ้
- เป็นล าโพง 2 ทาง ส าหรบัใชใ้นงาน Studio Monitor ขนาดไมน้่อยกว่า 5 นิ้ว  
- ประกอบดว้ยล าโพงเสยีงสงูขนาดไมน้่อยกว่า 1 นิ้ว และล าโพงเสยีงต ่าขนาดไมน้่อยกว่า 5 นิ้ว  
- ม ีImage Control Waveguide ส าหรบัล าโพงเสยีงแหลม เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน 
- มชี่องส าหรบัเพิม่เสยีงเบส  
- Amplifier แบบ Class D และสามารถท าเป็น Bi-Amp ได ้
- มสีวทิช ์HF Trim สามารถปรบัได ้3 ระดบั +2dB / 0 /-2 dB และม ีLF Trim 
- มคี่าความถีต่อบสนองที ่49 Hz – 20 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- มคี่าความดงัเสยีงสงูสุด 108 dB หรอืดกีว่า 
- มกี าลงัขยาย 41+41 วตัต์ หรอืสงูกว่า 

  2.2.19 เครือ่งบนัทกึเสยีง จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นแบบสเตอรโิอ  2 ช่อง 
- สามารถเล่นและบนัทกึเสยีงจาก SD/SDHC Card หรอืดกีว่า 
- สามารถรองรบัไฟล ์แบบ WAV, MP3 (MPGE-1 Layer III) หรอืดกีว่า 
- การตอบสนองความถี ่20-20,000 Hz ที ่(+/-1dB) 
- อตัราสว่นสญัญาณเสยีงต่อสญัญาณรบกวน 90 dB 
- มรีะดบัความเพีย้น 0.01%vหรอืน้อยกว่า 
- มคี่าไดนามคิเรนจ ์ไมน้่อยกว่า 94 dB 
- มพีอรต์สือ่สารแบบ RS-232 
- สามารถเชือ่มต่อคอมพวิเตอรผ์่านพอรต์ USB 

  2.2.20 ตูใ้ส่อุปกรณ์ จ านวน 2 ตู ้
- เป็นตูใ้ส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากวา้งไมน้่อยกว่า 19 นิ้ว 
- ท าดว้ยวสัดุทีเ่ป็นเหลก็อบสอีย่างด ีพรอ้มพดัลมระบายอากาศ 
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- มลีอ้ดา้นล่างส าหรบัเคลือ่นยา้ยมคีวามแขง็แรง 
- มปีระตูเปิด-ปิด ดา้นหน้าและหลงั มชีอ่งพลาสตกิใสดา้นหน้าพรอ้มกุญแจลอ็กทัง้ 2 ดา้น 
- ตูเ้ป็นโลหะเคลอืบสจีากโรงงาน 

  2.2.21 โต๊ะวางเครือ่งหอ้งควบคุม จ านวน 1 ชุด 
- เป็นโต๊ะส าหรบัวางเครือ่งผสมสญัญาณเสยีงและระบบภาพ  
- ท าจากโครงไมเ้นื้อแขง็บุดว้ยไมอ่ดัสกัหรอืไมอ้ดัท าสอีย่างด ี 
- สามารถวางเครือ่ง และรองรบัอุปกรณ์ ไดค้รบถว้นสมบรูณ์ 
- พืน้โต๊ะปดูว้ยวสัดุทีท่นทานต่อการ ขดูขดี หรอืกระแทก 

 2.3 อปุกรณ์ระบบกล้อง 
  2.3.1 เครือ่งควบคุมกลอ้ง Pan/Tilt/Zoom จ านวน 1 เครือ่ง 

- สามารถควบคุมกลอ้งวดีโีอความละเอยีดสงู ได ้
- ม ีJoystick ส าหรบัควบคุม หมนุ กม้ เงย ซูม โฟกสั เป็นอย่างน้อย 
- สามารถควบคุมกลอ้งไดไ้มน้่อยกว่า 256 ตวั 
- รองรบั Protocol Pelco-D Pelco-P VISCA  
- มจีอแสดงผลการท างาน 

 2.3.2 กลอ้ง Pan/Tilt/Zoom แบบ HD    จ านวน 2 ตวั 
- เป็นกลอ้งวดีโีอความละเอยีดสงูแบบ FULL HD 1080P  
- ขนาด SENSOR รบัภาพไมน้่อยกว่า 1/2.7 นิ้ว 
- มอีตัราเฟรมทีส่งูรองรบั 60 เฟรมต่อวนิาท ี
- มเีลนสซ์ูมทีส่ามารถขยายภาพไดไ้มน้่อยกว่า  20X หรอืดกีว่า 
- มชี่องสญัญาณภาพขาออก HDMI เป็นอย่างน้อย 
- มชี่องต่อสญัญาณ Ethernet (10/100) แบบ RJ-45 
- มชี่องต่อสญัญาณ RS-232 IN, RS-232 OUT และ RS-485 เป็นอย่างน้อย 
- มอีตัราสว่นสญัญาณต่อสญัญาณรบกวน (S/N) 55 dB หรอืมากกว่า 

 2.3.3 เครือ่งเลอืกสญัญาณภาพจากกลอ้งแบบเมตรกิซ์  จ านวน 1 เครือ่ง 
- สามารถท า Multi View Monitoring ไดถ้งึ 10 ภาพ 
- มชี่องสญัญาณขาเขา้แบบ 4 x SDI, 4 x HDMI  
- มชี่องสญัญาณขาออกแบบ 5 x SDI 
- มชี่องสญัญาณ Audio Inputs: 2 x XLR  
- มชี่องสญัญาณแบบ 1 x RS-422 เป็นอย่างน้อย 
- มชี่องต่อ Multi View Video: 1 x HD-SDI และ 1 x HDMI. 
- มคี่า Video Sampling 4:2:2 10-bit 
- ประกอบดว้ย Software ส าหรบัควบคุมกลอ้งในตวั 
- การท างานของระบบรองรบั Windows 8.1, Windows 10, macOS 

 2.3.4 เครือ่งบนัทกึภาพจากกลอ้ง    จ านวน 1 เครือ่ง 
- จอรบัภาพเป็นแบบ LCD 
- สามารถท างานร่วมกบัรปูแบบ SD, HD และ Ultra HD ไดถ้งึ 2160P ผ่านสายเคเบลิเดยีว 
- รองรบัการควบคุมแบบ VTR 
- มอีนิพตุแบบ SDI x 1 ช่อง และ HDMI x1 ช่อง 
- มเีอา้ทพ์ุต SDI x 2 ช่อง และ HDMI x 1 ช่อง 
- มชี่องต่อสญัญาณเสยีงแบบ XLR x2 ช่อง 
- รองรบั 2 ช่อง SSD ส าหรบัคุณภาพการบนัทกึแบบ SD และ HD 
- มมีาตรฐานส ีREC 601, REC 709 
- รองรบัการควบคุมผ่าน RS485 หรอื RS-422 

 2.3.5 ฮารด์ดสิขนาด 1 TB     จ านวน 2 ตวั 
- อุปกรณ์บนัทกึแบบ SSD ขนาดไมน้่อยกว่า 1 TB  
- สามารถใชง้านร่วมกนักบัเครือ่งบนัทกึภาพกลอ้ง 
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 2.3.6 เครือ่งแปลงสญัญาณ SDI เป็น HDMI    จ านวน 2 ตวั 
- เป็นเครือ่งแปลงสญัญาณภาพ SDI เป็น HDMI 
- มชี่องสญัญาณขาเขา้แบบ SDI จ านวน 1 ช่อง  
- มชี่องสญัญาณขาออกแบบ HDMI จ านวน 1 ชุด 
- มคี่า Data Rates ไมน้่อยกว่า 2.97 Gbps 
- รองรบัความละเอยีดภาพไดไ้มน้่อยกว่า 1080p 
- ไดร้บัมาตรฐาน FCC, CE, UL 

 2.3.7 เครือ่งส่งสญัญาณภาพ HDMI ผ่าน Ethernet   จ านวน 2 เครือ่ง 
- เครือ่งแปลงสญัญาณภาพ VGA และ HDMI ผ่าน Ethernet ไดแ้บบ Over IP Encoder 
- มฟัีงกช์ ัน่ในการปรบัระดบัความละเอยีดของภาพเพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่น ระหว่างสญัญาณ เขา้ และออก 
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ Ethernet (10/100/1000 Mbps) ได ้
- รองรบัความละเอยีดภาพไดส้งูถงึ 4096x2160 
- รองรบั HDCP และ EDID 
- มชี่องต่อสญัญาณขาเขา้แบบ HDMI , VGA และ AUDIO ได ้
- มชี่องต่อ HDMI ขาออกส าหรบัมอนิเตอรภ์าพตวัอย่างได ้
- มพีอรต์ USB อย่างน้อย 1 ช่อง 
- มชี่องต่อส่งภาพออกมใีหเ้ลอืกเป็นชอ่ง RJ-45 หรอื SFP รองรบั 1G SFP 
- ใชแ้หล่งจ่ายไฟขนาด 12VDC / 2.0A หรอื POE 

 2.3.8 จอมอนิเตอรข์นาด 24 นิ้วพรอ้มขายดึ    จ านวน 1 ชุด 
- เป็นจอ LED ทีม่ขีนาดไมน้่อยกว่า 24 นิ้ว 
- มคีวามละเอยีดของภาพไมน้่อยกว่า 1366x768 Pixel  
- มชี่องต่อ 1xHDMI และ 1xUSB เป็นอย่างน้อย 
- รองรบัระบบเสยีง Dolby Digital Plus 
- ทีล่ าโพงมกี าลงัขบั 3x2 วตัต์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   LG, PANASONIC, SAMSUNG 

 2.4 อปุกรณ์ระบบภาพ  
 2.4.1 อุปกรณ์รบั-ส่งสญัญาณ HDMI แบบไรส้าย  จ านวน 1 เครือ่ง 

- เป็นอุปกรณ์ส าหรบัรบั-ส่งสญัญาณภาพแบบไรส้าย 
- สามารถรองรบัความละเอยีดไดถ้งึ 1920x1200 หรอืดกีว่า 
- สามารถแสดงภาพไดไ้มน้่อยกว่า 2 ภาพพรอ้มกนับนจอเดยีว 
- สามารถเชือ่มต่อพรอ้มกนัไดไ้มน้่อยกว่า 16 เครือ่ง 
- สามารถใชง้านไดบ้นระบบปฏบิตักิาร Windows, Mac OSX, Android, iOS   
- สญัญาณขาออก 1 HDMI หรอืดกีว่า 
- สามารถตัง้ค่า Frame rate ไดไ้มน้่อยกว่า 30 fps 
- สามารถใชง้านบนสญัญาณไรส้ายความถี ่2.4 GHz และ 5 GHz  
- สามารถต่อผ่านสาย Ethernet Lan ไดอ้ย่างน้อย 1 เสน้ 

 2.4.2 เครือ่งเล่นบลเูรยด์สิก ์    จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งเล่นแผ่นบลเูรยด์สิก ์
- สามารถเล่นแผ่น Blu-Ray/DVD/VCD//MP3/USB 
- มชี่องต่อระบบภาพเสยีงแบบ Analog Audio output และ HDMI 

 2.4.3 เครือ่งส่งสญัญาณภาพ HDMI ผ่าน Ethernet แบบตดิผนงั จ านวน 3 เครือ่ง 
- เครือ่งแปลงสญัญาณภาพ VGA และ HDMI ผ่าน Ethernet แบบเพลทตดิผนงั  
- มฟัีงกช์ ัน่ในการปรบัระดบัความละเอยีดของภาพเพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่น ระหว่างสญัญาณเขา้และออก 
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ Ethernet (10/100/1000 Mbps) ได ้
- รองรบัความละเอยีดภาพไดส้งูถงึ 4096x2160 
- รองรบั HDCP และ EDID 
- มชี่องต่อสญัญาณขาเขา้แบบ HDMI , VGA และ AUDIO ได ้
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- มพีอรต์ USB อย่างน้อย 1 ช่อง 
- มชี่องต่อส่งภาพออกมใีหเ้ลอืกเป็นชอ่ง RJ-45  
- ใชแ้หล่งจ่ายไฟขนาด 12VDC หรอื POE 

 2.4.4 เครือ่งส่งสญัญาณภาพ HDMI ผ่าน Ethernet  จ านวน 1 เครือ่ง 
- เครือ่งแปลงสญัญาณภาพ VGA และ HDMI ผ่าน Ethernet ไดแ้บบ Over IP Encoder 
- มฟัีงกช์ ัน่ในการปรบัระดบัความละเอยีดของภาพเพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่น ระหว่างสญัญาณ เขา้ และออก 
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ Ethernet (10/100/1000 Mbps) ได ้
- รองรบัความละเอยีดภาพไดส้งูถงึ 4096x2160 
- รองรบั HDCP และ EDID 
- มชี่องต่อสญัญาณขาเขา้แบบ HDMI , VGA และ AUDIO ได ้
- มชี่องต่อ HDMI ขาออกส าหรบัมอนิเตอรภ์าพตวัอย่างได ้
- มพีอรต์ USB อย่างน้อย 1 ช่อง 
- มชี่องต่อส่งภาพออกมใีหเ้ลอืกเป็นชอ่ง RJ-45 หรอื SFP รองรบั 1G SFP 
- ใชแ้หล่งจ่ายไฟขนาด 12VDC / 2.0A หรอื POE 

 2.4.5 เครือ่งแปลงสญัญาณภาพผ่าน Ethernet ในรปูแบบ HDMI จ านวน 7 เครือ่ง 
- เครือ่งแปลงสญัญาณภาพผ่าน Ethernet เป็น HDMI หรอื DVI ไดแ้บบ Over IP Decoder 
- มฟัีงกช์ ัน่ในการปรบัระดบัความละเอยีดของภาพเพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่น ระหว่างสญัญาณเขา้และออก 
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ RS-232, IR หรอื Ethernet ได ้
- ตวัเครือ่งรองรบัสญัญาณควบคุมแบบ Ethernet (10/100/1000 Mbps) ได ้
- รองรบัความละเอยีดภาพไดส้งูถงึ 4096x2160 
- รองรบั HDCP และ EDID 
- มชี่องต่อส่งภาพออกมใีหเ้ลอืกเป็นชอ่ง RJ-45 หรอื SFP รองรบั 1G SFP 
- มขี ัว้ต่อสญัญาณภาพขาออกแบบ HDMI  
- ใชแ้หล่งจ่ายไฟขนาด 12VDC หรอื POE 

 2.4.6 เครือ่งแปลงสญัญาณเครือ่ขา่ยเป็นสญัญาณเสยีง  จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นอุปกรณ์ท าหน้าทีถ่อดรหสัสญัญาณเสยีงจากระบบ network video 
- แปลงสญัญาณเสยีง อนาลอ็ก-เป็น-ดจิติอล ที ่16-bit 32 kHz, 44.1 kHz and 48 kHz 
- มชี่องสญัญาณเสยีงออก : 2 ช่อง แบบ balanced หรอื unbalanced  

 2.4.7 เครือ่งกระจายสญัญาณ Ethernet ขนาด 24 ช่อง  จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นสวติชใ์ชใ้นการเชือ่มต่อระบบเครอืขา่ย  
- มพีอรท์แบบ RJ-45 รองรบั 10/100/1000 Mbps อย่างน้อย 24 พอรท์ โดยจ่ายไฟ POE ทุกพอรท์ 
- มพีอรต์แบบ SFP อย่างน้อย 4 XG SFP Slot, 10Gigabit Ethernet และม ีStacking 
- รองรบัการท างาน L3 แบบ Static Routing เทยีบเท่าหรอืดกีว่า 
- Switch Capacity ไมน้่อยกว่า 128 Gbps 
- สามารถเกบ็ MAC Address ไดอ้ย่างน้อย 16,000 Addess 
- รองรบัการท างานในรปูแบบ IPv4/IPv6 Routing 
- สามารถควบคุมการท างานผ่าน Web Browser 

 2.4.8 จอ Video wall + Video Controller และ software   จ านวน 1 ชุด 
- เป็นจอแอลอดี ีแบบตดิตัง้ภายในอาคาร  
- ชนิดของหลอด LED แบบ SMD2020 ความละเอยีดพกิเซล 3.9 mm หรอืดกีว่า 
- มคีวามสว่างไมน้่อยกว่า 1000 cd/m2 
- ความละเอยีดของภาพ (Resolution)  :  128 x 128 หรอืดกีว่า 
- มอีตัราความคมชดั (Contrast Ratio) ไมน้่อยกว่า 2000 : 1 
- รองรบัอายุการใชง้านไมน้่อยกว่า 100,000 ชัว่โมง หรอืเทยีบเท่า 
- มคี่า Refresh Rate ไมน้่อยกว่า 960 Hz 
- ระดบัการป้องกนั IP30 หรอืดกีว่า 
- มมีาตรฐานรองรบั ISO 9001-2008,TUV,CE หรอื UL 
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- มชีุดควบคุม LED wall ในตวั 
 2.4.9 โปรเจคเตอรข์นาด 8,500 ลเูมนต์ WXGA   จ านวน 2 เครือ่ง 

- ใช ้DLP หรอื LCD ขนาดไมน้่อยกว่า 0.65 นิ้ว (16:10) 
- ใหค้วามสว่างภาพไมน้่อยกว่า 8,500 Lumens  
- ม ีContrast Ratio 10,000 : 1 หรอืดกีว่า 
- ความละเอยีดของภาพ (Resolution) 1280 x 800 จุด  
- มกีารกระจายแสง (Uniformity) 90% 
- ใชห้ลอดภาพชนิด UHM ก าลงัไฟไมเ่กนิ 420 วตัต์ 2 หลอด 
- สามารถเลอืกปรบัโหมดความสว่างหลอดภาพได ้2 โหมด (Normal/Eco) 
- สามารถรบัความถีใ่นการสรา้งภาพไดต้ัง้แต่ Fh 15-100 kHz , และ fV 24-120 Hz 
- มรีะบบปรบัภาพ Keystone Correction ในแนวตัง้ ± 40 องศา หรอืดกีว่า 
- มชี่องต่อสญัญาณเขา้ D-sub 15 pin 1 ช่อง, HDMI 1 ช่อง,  DVI-D 1 ช่อง                                                              
- สามารถเชือ่มต่อเพือ่ควบคุมการท างานของเครือ่งผ่านทาง LAN โดยใชซ้อฟแวร ์และ RS232 

 2.4.10 จอรบัภาพชนิด Tab Tension ขนาด 250 นิ้ว  จ านวน 2 จอ 
- เป็นจอรบัภาพแบบชนิดควบคุมการขึน้ลงของจอภาพ และมว้นเกบ็ดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดไมน้่อยกว่า 250 

นิ้วเสน้ทแยงมมุ (16:10) แบบม ีTab Tension 
- มอเตอรไ์ฟฟ้า เป็นชนิดทีส่ามารถหมนุยอ้นกลบัได ้ซึง่สามารถควบคุมการหยุดของจอไดทุ้กต าแหน่งและจะ

หยุดอตัโนมตัเิมือ่ขึน้สุดหรอืลงสุด 
- มอุีปกรณ์ควบคุม 3 Position Control Switch เพือ่ควบคุมการหยุดของจอภาพไดทุ้กต าแหน่ง 
- เนื้อจอชนิด Matt White 
- กระบอกจอออกแบบใหส้ามารถตดิตัง้กบัผนงัหรอืเพดาน 

 2.4.11 โปรเจคเตอรล์ฟิท ์     จ านวน 2 เครือ่ง 
- เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ Projector บนฝ้า 
- มลีกัษณะเป็นขาตะไกร 2 ดา้น เพือ่ป้องกนัการแกว่งขณะขึน้ลง 
- ขบัเคลือ่นการขึน้ลงโดยใชม้อเตอร ์
- สามารถรองรบัน ้าหนกัไดไ้มน้่อยกว่า 50 kg 
- ระยะเดนิทางลงของลฟิทไ์มน้่อยกว่า 5 เมตร 

 2.4.12 จอทวีขีนาด 60 นิ้วพรอ้มขายดึ    จ านวน 2 ชุด 
- เป็นจอ LED ทีม่ขีนาดไมน้่อยกว่า 60 นิ้ว 
- มคีวามละเอยีดของภาพไมน้่อยกว่า 3840x2160 Pixel  
- มชี่องต่อ 3xHDMI และ 2xUSB เป็นอย่างน้อย 
- รองรบัระบบเสยีง Dolby Digital Plus 
- ล าโพงมกี าลงัขบั 20 วตัต์ 

 2.4.13 จอมอนิเตอรข์นาด 24 นิ้วพรอ้มขายดึ   จ านวน 1 ชุด 
- เป็นจอ LED ทีม่ขีนาดไมน้่อยกว่า 24 นิ้ว 
- มคีวามละเอยีดของภาพไมน้่อยกว่า 1366x768 Pixel  
- มชี่องต่อ 1xHDMI และ 1xUSB เป็นอย่างน้อย 
- รองรบัระบบเสยีง Dolby Digital Plus 
- ทีล่ าโพงมกี าลงัขบั 3x2 วตัต์ 

 2.4.14 เครือ่งบนัทกึภาพและเสยีง    จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งส่งสญัญาณภาพ และเสยีง Streaming ผ่านระบบไอพเีน็ทเวริค์ 
- สามารถ สตรมีพรอ้มบนัทกึ สญัญาณภาพและเสยีง 
- สามารถบนัทกึภาพ ไปยงัอุปกรณ์กบ็ขอ้มลูภายนอก ผ่านชอ่ง USB 
- สามารถสรา้งตารางเวลาการสตรมีมิง่ และการบนัทกึได ้
- มชี่องสญัญาณวดีโีออนิพุทแบบ HDMI x 3, Component x 1 
- รองรบัอนิพุท SDI, HD SDI, 3G SDI (Option) 
- มชี่องสญัญาณเสยีงอนิพุท 2 สเตอรโิอ แบบ Balanced หรอื Unbalanced 
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- มชี่องสญัญาณวดีโีออนิพุทแบบ H264/AVC digital video over Ethernet x 2, HDMI x 1 
- มฮีารด์ดสิภายในเครือ่งไมน้่อยกว่า 80 GB.  
- รองรบัสญัญาณทีม่คีวามละเอยีด 1920 x 1200 รองรบั HDTV 1080p/60 
- สามารถ Decode สญัญาณ Live Streaming ผ่านคอมพวิเตอรไ์ด ้
- มรีะบบตรวจสอบ EDID 
- สามารถควบคุมผ่าน Ethernet 

 2.4.15 เครือ่งกระจายสญัญาณ Ethernet ขนาด 10 ช่อง  จ านวน 1 เครือ่ง 
- มพีอรท์แบบ RJ-45 รองรบั 10/100/1000 Mbps อย่างน้อย 10 พอรท์  
- รองรบัการท างาน Layer3 หรอืเทยีบเท่า 
- สามารถควบคุมการท างานผ่าน Web Browser 

 2.4.16 ตูใ้ส่อุปกรณ์     จ านวน 1 ตู ้
- เป็นตูใ้ส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากวา้งไมน้่อยกว่า 19 นิ้ว 
- ท าดว้ยวสัดุทีเ่ป็นเหลก็ อบสอีย่างด ีพรอ้มพดัลมระบายอากาศ 
- มลีอ้ดา้นล่างส าหรบัเคลือ่นยา้ยมคีวามแขง็แรง 
- มปีระตูเปิด-ปิด ดา้นหน้าและหลงั มชีอ่งพลาสตกิ ใสดา้นหน้า พรอ้มกุญแจลอ็กทัง้ 2 ดา้น 
- ตูเ้ป็นโลหะเคลอืบสจีากโรงงาน 

 2.4.17 งานโครงรบัจอ LED Board    จ านวน 1 งาน 
- เป็นโครงสรา้งเหลก็ ทาสกีนัสนิม และทาสจีรงิทบัดว้ยดว้ยสนี ้ามนัด าเงา 2 ชัน้ 
- โครงสรา้งมคีวามปลอดภยัและแขง็แรง สามารถรองรบัน ้าหนกัจอและอุปกรณ์ประกอบทัง้หมดไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 2.4.18 ขาแขวนจอรบัภาพโปรเจคเตอรแ์บบใชส้ลงิ  จ านวน 2 ชุด 

- เป็นโครงแขวนส าหรบัแขวนจอรบัภาพโปรเจคเตอร ์
- ใชม้อเตอรด์งึสายสลงิเพือ่เกบ็จอโปรเจคเตอร ์
- โครงสรา้งมคีวามปลอดภยัและแขง็แรง สามารถรองรบัน ้าหนกัจอและอุปกรณ์ประกอบทัง้หมดไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 2.4.19 คอมพวิเตอร ์Notebook พรอ้มซอรฟ์แวร ์  จ านวน 1 เครือ่ง 

- หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i7 มคีวามเรว็ไมต่ ่ากว่า 2.7 GHz  
- หน่วยความจ าหลกั (Main Memory) ขนาดไมน้่อยกว่า 4 GB 
- Hard Disk เป็นแบบ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกว่า 1 TB 
- มจีอขนาดไมต่ ่ากว่า 15 นิ้ว (FHD)  
- ตดิตัง้ระบบปฏบิตักิาร Microsoft Window 10 

 2.5 อปุกรณ์ระบบควบคมุ  
 2.5.1 เครือ่งประมวลผลควบคุมระบบ    จ านวน 1 เครือ่ง 

- เป็นเครือ่งประมวลผลสญัญาณควบคุมอุปกรณ์ระบบโสต 
- ม ีprocessor 1600 MIPS หรอืสงูกวา่ 
- ม ีRAM ออนบอรด์ 512 MB หรอืสงูกว่า 
- ม ีMemory card 8 GB SD หรอืดกีวา่ 
- มชี่องต่อ LAN 10/100 ไมน้่อยกว่า 1 ช่อง 
- ม ีDigital I/O ไมน้่อยกว่า 4 ช่อง 
- ม ีRS232 ไมน้่อยกว่า 3 ช่อง 
- ม ีRelay ไมน้่อยกว่า 4 ช่อง 
- ม ีIR ไมน้่อยกว่า 4 ช่อง 

 2.5.2 จอควบคุมแบบตดิผนงัขนาด 4 นิ้ว   จ านวน 2 เครือ่ง 
- เป็นจอควบคุมแบบสมัผสัขนาดไมน้่อยกว่า 7 นิ้ว แบบตดิผนงั 
- การแสดงผลของภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1024 x 600 พกิเซล 
- ค่าความสว่างไมน้่อยกว่า 400 cd/m2 
- ค่า Contrast Ratio ไมน้่อยกว่า 800:1  
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- มหีน่วยความจ าภายในเครือ่ง SDRAM ไมน้่อยกว่า 512 MB, แบบ Flash ไมน้่อยกว่า 4MB 
- มลี าโพงและภาคขยายเสยีงไมน้่อยกว่า 1.5 วตัต์  
- สามารถเชือ่มต่อ Ethernet 10/100 Mbps, และ USB 
- สามารถรบั POE ได ้

 
 2.5.3 ซอฟแวรร์ะบบควบคุม    จ านวน 1 ชุด 

- เป็นซอฟแวรร์องรบัการใชง้านระบบควบคุมรวมได ้ใชง้านรวมกบัคอมพวิเตอร์ 
- เป็นผลติภณัฑย์ีห่อ้เดยีวกนักบัเครือ่งควบคุมและสัง่การระบบ 

 2.5.4 เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบ All in one   จ านวน 1 ชุด 
- หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5 -7200U 
- หน่วยความจ าหลกั (Main Memory) ขนาดไมน้่อยกว่า 4 GB DDR4 
- Hard Disk เป็นแบบ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกว่า 1 TB 
- มจีอขนาดไมต่ ่ากว่า 23 นิ้ว (FHD)  
- ตดิตัง้ระบบปฏบิตักิาร Microsoft Window 10 

 2.5.5 เครือ่งส ารองไฟ     จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นอุปกรณ์ส าหรบัป้องกนัและรกัษาระดบัแรงดนัไฟฟ้าส าหรบัระบบควบคุมรวม  
- สามารถส ารองก าลงัไฟฟ้าได ้450W หรอืสงูกว่า 

 2.5.6 อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร ์    จ านวน 2 เครือ่ง 
- เป็นอุปกรณ์ควบคุมมอเตอรโ์ดยท าหน้าทีเ่ป็น Auto-Switch ส าหรบัเปิด-ปิดมอเตอร ์
- สามารถใชง้านร่วมกนักบัจอรบัภาพโปรเจคเตอรไ์ด ้

 2.5.7 เครือ่งกระจายสญัญาณ Ethernet ขนาด 28 ช่อง แบบ POE จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นสวติชใ์ชใ้นการเชือ่มต่อระบบเครอืขา่ย  
- มพีอรท์แบบ RJ-45 รองรบั 10/100/1000 Mbps อย่างน้อย 24 พอรท์ แบบม ีPOE 
- รองรบัการท างาน L3 แบบ Static Routing เทยีบเท่าหรอืดกีว่า 
- สามารถควบคุมการท างานผ่าน Web Browser 

 

3. ระบบเสียงและภาพห้องประชมุ 100 ท่ีนัง่  ( จ านวน 2 ห้อง ) 
 3.1 อปุกรณ์ระบบเสียง 

 3.1.1 ไมโครโฟนไรส้ายชนิดมอืถอื แบบที ่2    จ านวน 2 ชุด 
- เป็นชุดไมโครโฟนแบบไรส้าย ย่าน UHF แบบปรบัเลอืกความถีใ่ชง้านได ้794-806 MHz 
- ประกอบดว้ยเครือ่งรบัแบบประจ าที ่1 เครือ่ง และเครือ่งส่งแบบมอืถอื 1 เครือ่ง 
- มรีะบบ Auto Frequency Selection สามารถเลอืกหาความถีใ่ชง้านทีว่่างอยู่ไดโ้ดยอตัโนมตั ิ
- เป็นแบบ 2 เสาอากาศ และสามารถถอดเสาได ้
- มจีอแสดงผลแบบ LCD  
- มรีะบบ Auto Transmitter Setup ส าหรบัตัง้สญัญาณความถีใ่หต้รงกนัระหว่างเครือ่งรบัและเครือ่งส่งโดย

อตัโนมตั ิ 
- ใชแ้บตเตอรีข่นาด AA จ านวน 2 กอ้น อายุการใชง้านไมน้่อยกว่า 8 ชัว่โมง 
- ค่าความถีต่อบสนองที ่ 45 – 15,000 Hz หรอืดกีว่า 
- ค่าความเพีย้น (THD) : 0.5% หรอืน้อยกว่า 
- ไดนามกิเรนซ์  ไมน้่อยกว่า 100 dB  
- ระยะการส่ง  100 เมตร หรอืไกลกว่า 
- ก าลงัส่ง 20 mW. หรอืสงูกว่า 

 3.1.2 ไมโครโฟนแบบมสีาย     จ านวน 2 ตวั 
- เป็นไมโครโฟนทีเ่หมาะส าหรบัการพดู, บรรยาย หรอืเสยีงรอ้ง  
- เป็นไมโครโฟนเแบบไดนามคิ 
- มทีศิทางการรบัสญัญาณเสยีงแบบคารด์อิอยด ์(Cardioid) 
- ตะแกรงครอบหวัไมโครโฟน (Grille) พรอ้มมฟีองน ้าภายในเพือ่กนัเสยีงลม 
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- มคี่าความถีต่อบสนองที ่50 Hz – 15 kHz หรอืกวา้งกว่า 
- ค่าความไว (Sensitivity)ไมน้่อยกว่า -54.5 dBV/PA (1.85mV) 
- ค่าอมิพแีดนซ์ ทีใ่ชง้าน 300 โอหม์ หรอื 150 โอหม์ 
- ผลติภณัฑอ์า้งองิของ :   AKG, SENNHEISER, SHURE 

 3.1.3 เครือ่งผสมสญัญาณเสยีงขนาด 12 ช่อง    จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งผสมสญัญาณเสยีง ขนาดไมน้่อยกว่า 12 ช่องสญัญาณ คุณภาพสงู  
- มชี่องต่อสญัญาณเขา้แบบไมโครโฟน (XLR) / Line ไมน้่อยกว่า 8 ช่องสญัญาณ  
- มชี่องต่อสญัญาณเขา้แบบสเตอรโิอ ไมน้่อยกว่า 1 ช่องสญัญาณ  
- มภีาค Effect ในตวัไมน้่อยกว่า 1 ชุด 
- ม ีAuxiliary Busses จ านวนไมน้่อยกว่า  3 ชุด สามารถเลอืกเป็น Pre หรอื Post Fade ได ้แบ่งเป็น FX 

Send ส าหรบัส่งไปยงัภาค Effect จ านวนอย่างน้อย 1 ชุด 
- ม ีEQ ขนาดไมน้่อยกว่า  3 bands และสามารถเลอืกกวาดความถีก่ลางได ้(Mid swept) จ านวนอย่างน้อย 1 

bands 
- ม ีEQ ขนาดไมน้่อยกว่า 3 bands ส าหรบัช่องสเตอรโิอแบบ RCA 
- ม ีSubgroups Busses จ านวนไมน้่อยกว่า  2  Mono Group หรอื 1 Stereo Group 
- Input Channel 2 ช่องแรกหรอืมากกว่า  มวีงจร Limiter เพือ่ป้องกนัสญัญาณทีแ่รงเกนิไป 
- รองรบัชอ่งรบัแบบ Hi-Z จ านวนไมน้่อยกว่า  2 ช่อง 
- มชี่องต่อ USB ส าหรบั Playback/Record จ านวนไมน้่อยกว่า 2 In / 2 Out 
- ค่าความถีต่อบสนองที ่20 Hz – 20 kHz +/- 1.5dB เป็นอย่างน้อย 
- มคี่า Crosstalk  ที ่1kHz -90 dB เป็นอย่างน้อย 

 3.1.4 เครือ่งปรบัแต่งและควบคุมเสยีงระบบดจิติอล   จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งปรบัแต่งและควบคุมระบบเสยีงในระบบ Digital โดยมขีนาดไมน้่อยกว่า  2 Input และ 6 Output 
- ม ีFunction ส าหรบัการใชง้านเช่น  Setup Wizard, Auto EQ., Feedback Suppression, Compressor, 

Sub-Harmonic Synthesis, Delay Time, Crossover, Parametric Eq., Limiter เป็นอย่างน้อย 
- มชี่องต่อไมโครโฟนสามารถใชเ้ป็นเครือ่งวดัค่า RTA ของเสยีงได ้
- ม ีPink Noise Generator  ในตวั 
- มจีอส าหรบัแสดงผลการปรบัแต่งในฟังกช์ ัน่ต่างๆ  
- มไีฟ LED ส าหรบัแสดงระดบัสญัญาณทัง้ Input และ Output 
- สามารถควบคุมผ่าน Application ไดท้ัง้ iOS, Android, Mac และ Window 
- ค่าความถีต่อบสนองที ่20 Hz – 20 kHz +0/- 0.5dB เป็นอย่างน้อย 
- มคี่า Dynamic Range ที ่ 110dB  เป็นอย่างน้อย 
- มคี่า Interchannel Crosstalk ที ่–110dB หรอืน้อยกว่า 
- มคี่า Sample Rate ที ่48kHz หรอืดกีว่า 

 3.1.5 เครือ่งขยายสญัญาณเสยีงส าหรบัล าโพงหลกั   จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งขยายเสยีงขนาดไมน้่อยกวา่ 2 ช่องสญัญาณ  
- มจีอ LCD แสดงผลขอ้มลูต่างๆ ดา้นหน้าเครือ่ง 
- ม ีLED แสดงผล Ready, Clip, Temp ดา้นหน้าเครือ่ง อสิระแต่ละชอ่งสญัญาณ 
- มปีุ่ มปรบัเพิม่-ลด ระดบัความดงั ดา้นหน้าเครือ่ง อสิระแต่ละแต่ล่ะช่องสญัญาณ 
- มรีะบบ Monitor ส าหรบัตรวจสอบสถานะของ แรงดนัไฟฟ้า และ ความรอ้นของภาค Power Supply 
- สามารถจดัเกบ็ค่าการปรบัแต่งไวเ้ป็น Preset ไดไ้มน้่อยกว่า 30 Preset 
- มหีจูบัท าจาก Cast-Aluminum น ้าหนกัเบาแต่ใหค้วามแขง็แรงทนทาน 
- สามารถใช ้Software ส าหรบัควบคุมการท างานผ่านคอมพวิเตอรโ์ดยผ่านช่องทาง USB 
- มภีาคโปรเซสเซอรใ์นตวัเครือ่ง เช่น Input / Output EQ, Crossover, Delay, SubHarmonic Synth และ 

Limiter 
- ขัว้ต่อ Input แบบ Balanced XLR และ Loop-Thru 
- ขัว้ต่อ Output แบบ Speakon และ แบบ Binding Post ใหเ้ลอืกใชง้าน 
- ค่าความถีต่อบสนองอยู่ที ่20Hz - 20kHz หรอืกวา้งกว่า  
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- ค่าอตัราส่วน S/N ไมน้่อยกว่า 100 dB   
- ค่าความเพีย้นไมน้่อยกว่า 0.5%  
- มคี่า Damping Factor ไมน้่อยกว่า 500 
- มกี าลงัขบัไมน้่อยกว่า 1200 วตัต์ที ่4 โอหม์และ ไมน้่อยกว่า650 วตัต์ที ่8 โอหม์ 

 3.1.6 ชุดล าโพงหลกัแบบลายอาเรย ์คอลลัม่   จ านวน 2 ชุด 
  ประกอบดว้ยล าโพงคอลลัม่เสยีงกลางสงู และล าโพงคอลลัม่เสยีงต ่า มคีุณสมบตัดิงันี้ 
  ล าโพงคอลลัม่เสยีงกลางสงู 

- เป็นล าโพง 2 ทาง Coaxially แบบ Line Array Column  
- ประกอบดว้ยล าโพงเสยีงต ่าขนาดไมน้่อยกว่า 5 นิ้ว จ านวนไมน้่อยกว่า 4 ตวั และ ล าโพงเสยีงสงูขนาดไม่

น้อยกว่า 1 นิ้ว แบบ Soft Dome Tweeters จ านวนไมน้่อยกว่า 16 ตวั 
- มสีวทิชเ์ลอืกปรบัรปูแบบเสยีงไดใ้หเ้หมาะสมกบัการใชง้าน Music และ Speech ได ้
- มวีงจร SonicGuard ในตวั ส าหรบัป้องกนัล าโพง Overload Protection 
- มอุีปกรณ์ส าหรบัยดึผนงัมาใหจ้ากผูผ้ลติ สามารถปรบัมมุ กม้/เงยและปรบัมมุ ซา้ย/ขวาได ้
- ย่านความถี ่60Hz - 20kHz หรอืกวา้งกว่า 
- สามารถปรบัมมุกระจายเสยีงไดท้ี ่25 องศา,45องศา,150 องศา หรอืดกีว่า 
- มกี าลงัขบัไมน้่อยกว่า 350 วตัต์ที ่100 ชัว่โมง และขบัไมน้่อยกว่า 500 วตัต์ ที ่2 ชัว่โมง 

  ล าโพงคอลลัม่เสยีงต ่า 
- เป็นล าโพงแบบ Line Array Column  
- ประกอบดว้ยล าโพงเสยีงต ่าขนาดไมน้่อยกว่า 5 นิ้ว จ านวนไมน้่อยกว่า 4 ตวั แบบ LF Driver 
- มอุีปกรณ์ส าหรบัยดึผนงัมาใหจ้ากผูผ้ลติ สามารถปรบัมมุ กม้/เงยและปรบัมมุ ซา้ย/ขวาได้ 
- มภีาค Crossover Network ในตวั 
- ย่านความถี ่45Hz - 700Hz หรอืกวา้งกว่า 
- มกี าลงัขบัไมน้่อยกว่า 350 วตัต์ที ่100 ชัว่โมง และขบัไมน้่อยกว่า 500 วตัต์ ที ่2 ชัว่โมง 

 3.2 อปุกรณ์ระบบภาพ 
 3.2.1 อุปกรณ์รบั-ส่งสญัญาณ HDMI แบบไรส้าย    จ านวน 1 เครือ่ง 

- เป็นอุปกรณ์ส าหรบัรบั-ส่งสญัญาณภาพแบบไรส้าย 
- สามารถรองรบัความละเอยีดไดถ้งึ 1920x1200 หรอืดกีว่า 
- สามารถแสดงภาพไดไ้มน้่อยกว่า 2 ภาพพรอ้มกนับนจอเดยีว 
- สามารถเชือ่มต่อพรอ้มกนัไดไ้มน้่อยกว่า 16 เครือ่ง 
- สามารถใชง้านไดบ้นระบบปฏบิตักิาร Windows  ,Mac OSX , Android , iOS   
- สญัญาณขาออก 1 HDMI หรอืดกีว่า 
- สามารถเซทค่า Frame rate ไดไ้มน้่อยกว่า 30 fps 
- สามารถใชง้านบนสญัญาณไรส้ายความถี ่2.4 GHz และ 5 GHz  
- สามารถต่อผ่านสาย Ethernet Lan ไดอ้ย่างน้อย 1 สาย 

 3.2.2 เครือ่งแปลงสญัญาณ HDMI และ VGA เป็น HDBaseT แบบตดิผนงั จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งแปลงสญัญาณ HDMI และ VGA ผ่าน สายสญัญาณ F/UTP ดว้ยเทคโนโลย ีHDBaseT แบบตดิ

ผนงั 
- มชี่องต่อสญัญาณขาเขา้แบบ 1x HDMI, 1xVGA,1xAudio (3.5mm Mini Jack) และ 1xRS-232 เป็นอย่าง

น้อย 
- มชี่องต่อสญัญาณขาออกแบบ 1x RJ-45 และรองรบักระแสไฟแบบ  PoE 
- ม ีFunction Scaling ส าหรบัปรบัความพอดขีองภาพ หรอืเทยีบเท่า 
- ม ีFunction Auto Switch ส าหรบัเลอืก Source ภาพ ระหว่าง VGA  หรอื HDMI 
- รองรบัความละเอยีด 800x600 ถงึ 1920x1200, 3D, 4K x 2K for HDM, 1080p/60 เป็นอย่างน้อย 
- ระยะการส่งสญัญาณทีค่วามยาวไมน้่อยกว่า 60 เมตร 
- ค่า Bandwidth ไมน้่อยกว่า 10.2 Gbps 
- รองรบั EDID และ HDCP 
- สามารถรองรบัรปูแบบ HDMI1.4, 4K, 3D และ Full HD 1080p/60 ได ้หรอืดกีว่า 
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 3.2.3 เครือ่งรบัสญัญาณ HDMI ผ่าน HDBsaeT    จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งรบัสญัญาณ HDMI ผ่านสาย F/UTP ดว้ยเทคโนโลย ีHDBaseT หรอืเทยีบเท่า 
- รองรบัความละเอยีด Full HD 1080p, Ultra HD 4K@30Hz หรอืเทยีบเท่า 
- มชี่องต่อสญัญาณควบคุมแบบ Bi-directional RS-232 & IR  
- ระยะส่งสญัญาณทีค่วามยาวไมเ่กนิ 70 เมตร ดว้ยความละเอยีด Full HD 1080p  
- มคี่า Bandwidth ไมน้่อยกว่า 10.2 Gbps 
- มรีะบบรองรบั HDCP2.2 & EDID 
- มสีญัญาณขาเขา้แบบ  RJ-45, IR และ RS232 หรอืเทยีบเท่า 
- มสีญัญาณขาออกแบบ HDMI, IR, และ RS232  หรอืเทยีบเท่า 

 3.2.4 เครือ่งรบั-ส่งสญัญาณ HDMI ผ่าน HDBaseT   จ านวน 1 ชุด 
- เป็นเครือ่งรบั-ส่งสญัญาณ HDMI ดว้ยเทคโนโลย ีHDBaseT หรอืเทยีบเท่า 
- รองรบัความละเอยีด Full HD 1080p และ 4K/30 เป็นอย่างน้อย 
- ระยะการส่งสญัญาณทีค่วามยาวไมเ่กนิ 70 เมตร ดว้ยความละเอยีด Full HD 1080p  
- ระยะการส่งสญัญาณทีค่วามยาวไมเ่กนิ 40 เมตร ดว้ยความละเอยีด 4K/30  
- ไดร้บัมาตรฐาน FCC, CE, UL 
- มรีะบบรองรบั HDCP & EDID 
- มสีญัญาณขาเขา้ทีเ่ครือ่งส่งแบบ  HDMI  และออก ผ่านสาย Cat6  
- มสีญัญาณขาเขา้ทีเ่ครือ่งรบัผ่านสาย Cat6 และออกแบบ HDMI 

 3.2.5 เครือ่งเลอืกสญัญาณ HDMI -ขนาด 3x1    จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งเลอืกสญัญาณภาพแบบอนิพุท 3 HDMI เอารพ์ุท 1 HDMI 
- มชี่องสญัญาณขาเขา้ชนิด HDMI ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มชี่องสญัญาณขาออกชนิด HDMI ไมน้่อยกว่า 1 ช่อง 
- ม ีLED แสดงสถานะการท างานทีห่น้าเครือ่ง 
- รองรบัความละเอยีดไดถ้งึ 4K@60Hz UHD,1080p & 3D 
- รองรบัความระเอยีดแบบ 3D TV และ Full HD 1080p 
- สามารถคอนโทรลไดด้ว้ย IR remote 
- รองรบั HDCP 2.2 

 3.2.6 เครือ่งแยกสญัญาณเสยีงออกจากสญัญาณ HDMI   จ านวน 1 เครือ่ง 
- เป็นเครือ่งแยกสญัญาณ Coaxial (S/PDIF) และ Stereo Audio ออกจาก HDMI 
- มปีุ่ มส าหรบัสลบัสญัญาณเสยีงระหว่าง  Coaxial (S/PDIF) และ Stereo Audio ได ้
- มชี่องสญัญาณขาเขา้แบบ HDMI 
- มชี่องสญัญาณขาออกแบบ HDMI และ 3.5mm Stereo L/R และ Coaxial (S/PDIF) 
- ค่า Bandwidthไมน้่อยกว่า 6.75 Gbps 
- รองรบั 3D & CEC 

 3.2.7 โปรเจคเตอรข์นาด 5,000 ลเูมนต์ WXGA    จ านวน 1 เครือ่ง 
- ใช ้3 LCD ขนาดไมน้่อยกว่า 0.59 นิ้ว WXGA 
- ใหค้วามสว่างภาพไมน้่อยกว่า 5,000 Lumens 
- มคีวามละเอยีดของภาพ (Resolution) 1280 x 800 จุด  
- ม ีContrast Ratio: 10,000 : 1 หรอืดกีว่า 
- มกีารกระจายแสง (Uniformity) 85% 
- ใชห้ลอดภาพก าลงัไฟไมเ่กนิ 270 วตัต์ 
- มรีะบบ Scan Frequency  โดยมชี่วงความถี ่H Sync : 15-91 kHz, V Sync : 24-100 Hz, Dot Clock : 162 

MHz เป็นอย่างน้อย 
- ม ีKeystone correction range ในแนวตัง้ ± 35 องศา แนวนอน ± 35 องศา หรอืดกีว่า 
- มชี่องต่อสญัญาณเขา้ D-sub 15 pin 1 ช่อง,  Audio แบบ Mini Jack 2 ช่อง, HDMI 2 ช่อง,  หรอืดกีว่า 
- มชี่อง RS-232 ส าหรบัควบคุมตวัอุปกรณ์ 

 3.2.8 จอรบัภาพมอเตอรข์นาด 150 นิ้ว    จ านวน 1 จอ 
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- เป็นจอรบัภาพขนาด 150 นิ้ว หรอืกวา้งกว่า อตัราส่วนภาพ 16:10 
- จอรบัภาพสามารถยดึตดิกบัผนงัและฝ้าเพดาน 
- ควบคุมการขึน้ลงของจอรบัภาพ และมว้นเกบ็ดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า 
- เป็นเนื้อจอแบบ Matte White หรอืดกีว่า 

 3.2.9 ตูใ้ส่อุปกรณ์      จ านวน 1 ตู ้
- เป็นตูใ้ส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากวา้งไมน้่อยกว่า 19 นิ้ว 
- ท าดว้ยวสัดุทีเ่ป็นเหลก็ อบสอีย่างด ีพรอ้มพดัลมระบายอากาศ 
- มลีอ้ดา้นล่างส าหรบัเคลือ่นยา้ยมคีวามแขง็แรง 
- มปีระตูเปิด-ปิด ดา้นหน้าและหลงั มชีอ่งพลาสตกิ ใสดา้นหน้า พรอ้มกุญแจลอ็กทัง้ 2 ดา้น 
- ตูเ้ป็นโลหะเคลอืบสจีากโรงงาน 
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หมวดท่ี 25 

รายการอปุกรณ์มาตรฐาน 
 

1. วตัถุประสงค ์
รายละเอยีดในหมวดนี้ ไดแ้จง้ถงึรายชือ่ผูผ้ลติ และผลติภณัฑ ์ วสัดุ – อุปกรณ์  ทีถ่อืว่าไดร้บัการยอมรบั ทัง้นี้คุณสมบตัขิอง
อุปกรณ์นัน้ ๆ ตอ้งไมข่ดัต่อรายละเอยีดเฉพาะทีก่ าหนดไว ้ การเสนอผลติภณัฑน์อกเหนอืจากชือ่ทีใ่หไ้วน้ี้ ตอ้งแสดงเอกสาร
รายละเอยีด  และหลกัฐานอา้งองิอย่างเพยีงพอ  เพือ่การพจิารณาอนุมตัใิหใ้ชง้านโดยมคีุณภาพเทยีบเท่า 

2. รายชือ่ผูผ้ลติและผลติภณัฑ ์
2.1 หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั MAXWELL ,  เจรญิชยั , EKARAT , QTC 
2.2 สวติชไ์ฟฟ้าแรงสงู SCHNEIDER , ABB-SACE ,  SIEMENS 
2.3 ตูจ้่ายไฟฟ้าแรงต ่า ( MDB ) SCI , ASEFA , SIM , TIC , USMD , TAMPCO ,BSM 
2.4 MOLED CASE CIRCUIT BREAKER SCHNEIDER , ABB-SACE ,  SIEMENS , LGE 
2.5 AUTOMATIC CAPACITOR BANK SCHNEIDER , ABB-SACE ,  SIEMENS , LGE 
2.6 สายไฟฟ้า  แรงสงู – แรงต ่า  BANGKOK CABLE , CHAROONG THAI , MCI   
2.7 ท่อรอ้ยสายไฟฟ้าโลหะ PANASONIC  , PAT  , BSM  , TAS 
2.8 BUSWAY / BUSDUCT  SIEMENS , GE , POWERDUCT , SQUARE-D 
2.9 ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า พ.ีว.ีซ ี CLIPSAL , ARR , ท่อน ้าไทย , ตราชา้ง. 
2.10 ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า HDPE TAP , THAI-MUI ,  
2.11 รางวางสายไฟ CAN . SIM , SMC , ASEFA , BSM , TAMPCO. 
2.12 โคมไฟฟ้า L&E , TEI , RACER , PHILIPS , LUMEX , LIGMAN 
2.13 หลอดไฟ LED ALUMAR , PHILIPS , OSRAM ,  RACER , LUMAX , VENINE , WIP 
2.14 โคมแสงสว่างฉุกเฉนิ  SAFE-GUARD , C-TL , MAX-BRIGHT , DELIGHT , POWERSTATION 
2.15 สวติซ์ไฟฟ้าและเตา้รบัไฟฟ้า B-TICINO , PANASONIC , SCHNEIDER 
2.16 ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้ NOTIFIER , EST , GST , HOCHIKI , VES 
2.17 สายโทรศพัท ์ NATION , BCC , LINK , VENINE , PHELPS DODGE 
2.18 สายสญัญาณทวี ี LINK , B-TICINO , DBY , LEOTECH , HOSIWELL 
2.19 สายสญัญาณคอมพวิเตอร ์ LINK , B-TICINO , HOSIWELL 
2.20 ระบบควบคุมแสงสว่าง PANASONIC , B-TICINO , SCHNEIDER , CLIPSAL 
2.21 อุปกรณ์ระบบโทรศพัท ์ LINK , B-TICINO , CLIPSAL , HOSIWELL 
2.22 อุปกรณ์ระบบสญัญาณทวี ี PSI , MTEX , DYNASET , LINK , SAMART , DBY , LEOTECH 
2.23 อุปกรณ์ระบวงจรปิด DAHUA , HI-VIEW , WATASHI , NEO 
2.24 อุปกรณ์เชือ่มสญัญาณ SWITCH-HUB. D-LINK , TP-LINK , LINKSYS , ZYXEL 
2.25 สายโทรศพัท ์ ARW , YAZAKI , PHELPS DODGE 
2.26 สายสญัญาณทวี ี LINK , B-TICINO , CLIPSAL , HOSIWELL 
2.27 สายสญัญาณคอมพวิเตอร ์ LINK , B-TICINO , AMP , HOSIWELL 
2.28 อุปกรณ์ระบบป้องกนัฟ้าผ่า ABB , HELITA , FRANKLIN , FOREND ,  
2.29 อุปกรณ์ระบบเสยีงประกาศ TOA , RAZR , BOSCH,  
2.30 อุปกรณ์ระบบเสยีง AKG , SHURE , DIGICO , SOUNDCRAFT , BSS, SYMETRIX , 

CAMCO 
 CROWN, CREST AUDIO , JBL, MEYERSOUND , PIONEER 

2.31 อุปกรณ์ระบบกลอ้ง SONY , PANASONIC , AMX, LG, SAMSUNG 
2.32 อุปกรณ์ระบบภาพ BARCO, CRESTRON, EXTRON , PANASONIC, PIONEER, SONY, 

 DICOLOR, SAMSUNG, UNIVIEW 
2.33 โปรเจคเตอร ์+ จอรบัภาพ EPSON, NEC, PANASONIC , DALITE, RAZR, VERTEX 
2.34 อุปกรณ์ระบบ VEDIO WALL 

 
 

https://www.jib.co.th/web/index.php/product/readProduct/15100/24/LINKSYS-SWITCH-HUB-5-PORT-10-100-1000--LGS105-AP-
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รายการประกอบแบบวศิวกรรมสุขาภิบาล 

หมวดที ่1  ขอบเขตของงาน 
 

 ผูรั้บจำ้ง จะตอ้งประสำนงำน และจดัหำวสัดุ ในส่วนท่ีรับผิดชอบตำมสญัญำ  ท ำกำรก่อสร้ำงติดตั้ง   
จดัหำแรงงำนท่ีมีฝีมือและคุณภำพ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่ำง ๆ     เพ่ือใหง้ำนระบบสุขำภิบำลเสร็จส้ินสมบูรณ์ตำม
แบบและรำยละเอียดขอ้ก ำหนดและใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงคข์องผูว้ำ่จำ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 จดัหำติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ ำประปำ , เคร่ืองสูบน ้ ำประปำเพ่ิมควำมดนั  ระบบท่อน ้ ำประปำจำกจุดรับ
น ้ ำประปำในเขตบริเวณของโครงกำร พร้อมติดตั้งมำตรวดัน ้ ำ เดินท่อฝังไปยงัถงัเก็บน ้ ำประปำใตดิ้นและระบบ
ท่อน ้ ำประปำส ำหรับจ่ำยไปยงัจุดใชน้ ้ ำต่ำง ๆ   ตำมท่ีระบุไวใ้นแบบรำยละเอียดรวมทั้งกำรต่อท่อเขำ้อุปกรณ์และ
สุขภณัฑต์่ำง ๆ 

 จดัหำและติดตั้งหวัรับน ้ ำฝนและระบบท่อระบำยน ้ ำฝน จำกชั้นหลงัคำบริเวณกนัสำด โดยจะตอ้งเช่ือม
เขำ้กบัระบบระบำยน ้ ำฝนโดยรอบอำคำร (Site  Drainage) 

 จดัหำและติดตั้งระบบท่อน ้ ำท้ิง , น ้ำโสโครก  หวัรับน ้ ำท้ิงต่ำง ๆ       กำรต่อท่อรับน ้ ำท้ิงน ้ ำ โสโครก 
จำกอุปกรณ์และเคร่ืองสุขภณัฑต์ำมท่ีระบุในแบบและรำยละเอียด 

 จดัติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำเสียพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด  ตำมรำยละเอียดแสดงในแบบ   

 จดัหำและติดตั้งท่อระบำยอำกำศ  ส ำหรับระบบท่อน ้ ำท้ิง ,น ้ำโสโครก ,ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย,จดัหำถงัเก็บ
น ้ ำต่ำง ๆ และอ่ืน ๆ   

 จดัหำและติดตั้งถงัดบัเพลิงเคมี,สำยฉีด,วำลว์,หวัต่อรับน ้ ำ,เคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิงและระบบหวัโปรยน ้ ำ
ฝอยอตัโนมติั และอ่ืน ๆ  พร้อมกำรเดินท่อตำมท่ีแสดงไวใ้นแบบและรำยละเอียด  

จดัหำติดตั้งระบบระบำยน ้ ำรอบอำคำร (Site  Drainage)  )  ท่อระบำย   ท ำกำรก่อสร้ำงบ่อพกัน ้ ำต่ำง ๆ  ทำงระบำย
น ้ ำ , บ่อบ ำบดัน ้ ำเสีย ,   ถงัเก็บน ้ ำประปำใตดิ้น ,   กำรท ำฝำปิดบ่อต่ำง ๆ     ตำมท่ีแสดงไวใ้นแบบและรำยละเอียด
ประสำนงำนจดัหำ         และติดตั้งระบบควบคุมอตัโนมติั   ( Automatic   Contorl   and   Indicating   Equipment )  
ท่ีครบถว้นสมบูรณ์   สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์ต่ำงๆ อยำ่งถูกตอ้งตำมควำมประสงคข์องผูว้ำ่จำ้ง 
ร่วมมือ    และประสำนงำนกบังำนกบังำนสถำปัตยกรรม          ในกำรจดัวำงเคร่ืองสุขภณัฑ ์กำรท ำระบบกนัซึม  
กำรท ำพ้ืนลำดเอียงและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจดัท ำกำรอุดรูรอบท่อต่ำง ๆ  ท่ีเดินทะลุผำ่นผนงัและพ้ืนเพ่ือป้องกนัไฟ
ลำมผำ่น    ท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดท่ีปรำกฏในแบบและรำยกำร              รวมทั้งแบบ 
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สถำปัตย ์  โครงสร้ำงไฟฟ้ำ  ระบบปรับอำกำศเป็นตน้ พร้อมทั้งจดัท ำแบบก่อสร้ำง (Shop  Drawing) รวมถึงแบบ
ก่อสร้ำงเหมือนจริง  (AS-BUILT  DRAWINGS)  และคู่มือกำรใชอุ้ปกรณ์หลกัต่ำง ๆ ตำมก ำหนดและตำมควำม
ตอ้งกำรของผูว้ำ่จำ้งท ำกำรทดสอบและท ำควำมสะอำดระบบท่อน ้ำทั้งหมด  ท ำควำมสะอำดถงัเก็บน ้ ำประปำ  
และบ่อบ ำบดัน ้ ำเสียรวมทั้งกำรเพำะเช้ือ ,  วเิครำะห์ และปรับตั้งจนระบบบ ำบดัน ้ ำเสียอยูใ่นสภำพท่ีสำมำรถ
บ ำบดัน ้ ำเสียไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  ตรงตำมควำมตอ้งของผูว้ำ่จำ้ง  ท ำกำรปรับ   (Calibration)   ตั้ง   (Setting)    
อุปกรณ์ควบคุมต่ำง  ๆ    ใหเ้ขำ้กบักำรใชง้ำนจริงๆตำมควำมประสงคข์องผูว้ำ่จำ้งส่ิงใดท่ีปรำกฏในแบบแปลน
หรือรำยละเอียดขอ้ก ำหนดนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวมำในขอบเขตของงำนขำ้งตน้ หรือส่วนท่ีมิไดร้ะบุในอนัเป็น
ส่วนประกอบกำรปฏิบติังำนตำมหลกัวชิำช่ำงนั้นผูรั้บจำ้งจะตอ้งจดัหำซ่ึงรวมอยูใ่นงำนน้ีทั้งส้ิน ส่ิงใดท่ีปรำกฏใน
แบบแปลนหรือรำยกำรท่ีขดัแยง้กนัหรือมิไดร้ะบุไวแ้น่นอน  ใหถื้อตำมค ำวนิิจฉยัของสถำปนิก  หรือวศิวกร
ผูอ้อกแบบงำนน้ี     เพ่ือท่ีจะออกแบบเพ่ิมเติม หรือแนะน ำใหใ้นเวลำอนัสมควร  กำรอ่ำนและกะขนำดใหถื้อตำม
ระยะท่ีเป็นตวัเลข   หรือตวัอกัษรเป็นส ำคญัวำ่  ท่ีจะวดัโดยเทียบมำตรำส่วนใน แบบแปลน ในกรณีท่ีมีกำร
คลำดเคล่ือน   ผูรั้บจำ้งจะตอ้งฟังค ำสัง่จำกสถำปนิกหรือวศิวกรก่อนท่ีจะ ปฏิบติังำนลงไปอุปกรณ์ท่ีน ำมำใชต้อ้ง
เป็นของใหม่มีคุณภำพดี ถูกตอ้งตำมแบบแปลน , รำยกำรและตอ้งเป็นไปตำมสญัญำส่ิงใดท่ีมิอำจหำมำไดต้ำม
รำยกำรท่ีก ำหนด  ผูรั้บเหมำจะตอ้งจดัหำส่ิงท่ีดีกวำ่มำทดแทนใหค้รบถว้น  เช่นเดียวกนัและจะตอ้งไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกสถำปนิกหรือวศิวกร ก่อนท่ีจะปฏิบติังำนลงไป 
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หมวดที ่2 ข้อก าหนดทัว่ไป  (GENERAL  SPECIFICATIONS) 
 

1.  หมวดที ่2 มาตรฐานทีใ่ช้อ้างองิ 
มำตรฐำนท่ีใชอ้ำ้งอิงต่ำงๆ ท่ีระบุในรำยกำรประกอบแบบน้ี ใหถื้อฉบบัล่ำสุดเป็นหลกั 
2.1 มำตรฐำนกำรเดินท่อภำยในอำคำรของ วสท. 
2.2 มำตรฐำนกำรป้องกนัอคัคีภยัของ วสท. 
2.3American National Plumbing Code. 
2.4 Factory Multual Engineering Corp. 
2.5 National Fire Protection Association. 
2.6 Underwriters Laboratories Inc. (USA) 
2.7 ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม (มอก.) 

2. กำรต่อท่อ   ฐำนท่อท่ีเลือกใชอุ้ปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีระบุใหใ้ชก้ำรต่อแบบเกลียวใหเ้ลือกสัง่เกลียวตำม
มำตรฐำนท่อ นั้น ๆ  ในกรณีท่ีอุปกรณ์กบัท่อมีเกลียวต่ำงประเภทกนัอนุญำตใหใ้ช ้        Thread    Conversion 
Fitting  ร่วมในกำรประกอบท่อได ้   ปลำยท่อท่ีตดัท ำเกลียวเสร็จแลว้ตอ้งควำ้นเอำเศษขลุยท่ีติดอยูโ่ดยรอบออ 

ใหห้มด  ใช ้ Pipe  Joint Conpound  อำทิ เช่น  Permatex   หรือ  Teflon Tape   ทำหรือพนัลงบนเกลียว
ตวัผู ้  เม่ือขนัเกลียวแน่นแลว้ เกลียวตวัผูจ้ะตอ้งเหลือไวเ้ห็นไม่เกิน  2 เกลียว  

2.1 กำรต่อแบบเช่ือม  ลบปลำยเป็นมุม   20๐ - 40๐  พร้อมท ำควำมสะอำดก่อนท ำกำรเช่ือมใหเ้ช่ือมแบบ 
BUTT Welding โดยวธีิเช่ือมไฟฟ้ำ ( Arc.Welding )    โดยสม ่ำเสมอและลวดเช่ือมละลำยเขำ้กนัอยำ่งทัว่ถึง    
ส ำหรับท่อเหลก็อำบสงักะสีรอยติดต่อเช่ือมท่ีท ำหนำ้งำน    จะตอ้งท ำควำมสะอำดใหเ้รียบร้อยแลว้ทำทบัดว้ย  
ZINC CHROMEATE    หรือ  ZINC  RICH   PAINT   2  ชั้น        เหลก็กลำ้ โดยทัว่ไปเป็นแบบเช่ือม และแบบ
เกลียวส ำหรับท่อเหลก็หล่อ  กำรยดึหนำ้แปลนจะตอ้งเตม็หนำ้สมัผสัและขนำนกบัสลกัเกลียว และแป้นเกลียว
โดยทัว่ไปเป็นแบบ    Carbon  Steel  ถำ้เป็นท่ออำบสงักะสีตอ้งเป็น  Galvanizcd  Bolt &  Nut  ส ำหรับท่อฝังดิน
ตอ้งเป็น   Stainless   Steel   ขดัปลำยท่อท่ีผิวนอกและผิวใน  Socket   แลว้ ใชผ้ำ้เช็ดท ำควำมสะอำด ทำน ้ ำยำเช่ือม
ท่อ     ( Solvent     Cement )        ลงตำมยำวท่อบริเวณปลำยท่ีจะตอ่ แลว้สวมอดัต่อกนั หำ้มหมุนท่อและ  Socket  
Fitting ไปมำในระหวำ่งกำรเช่ือมต่อกำรต่อท่อเหลก็หล่อปำกระฆงั   ใชแ้ผน่ไฟเบอร์ติด  กบัเคร่ืองมือกล ตดัให้
ไดฉ้ำก ใชก้ำรต่อโดยอดัเชือกป่ำนทนไฟเขำ้กบับ่ำรับชั้นล่ำงจนเหลือควำมลึกประมำณ 1 1/4 " ส ำหรับหยอด
ตะกัว่กำรเทน ้ ำตะกัว่ตอ้งเทใหเ้ตม็ในคร้ังเดียว      ถำ้เทไม่เตม็ตอ้งเป่ำตะกัว่ท้ิงแลว้เทใหม่ 
 2.2  กำรต่อท่อเพ่ือกำรเปล่ียนแนวทำงเดินท่อ ,  เปล่ียนขนำด   หรือมีทำงแยกตอ้งใชอุ้ปกรณ์ประกอบ 
ท่อ (Fittings)  ตำมประเภททุกคร้ัง หำ้มท ำกำร   Fabricate     เพ่ือกำรต่อท่อโดยเด็ดขำด อุปกรณ์ประกอบท่อกบั
ท่อตอ้งไดม้ำตรฐำนเดียวกนั ยกเวน้ระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนโดยท่ีผูรั้บจำ้งจะตอ้งจดัหำมำ    หรือจ ำตอ้งเลือกใช้
ผลิตภณัฑจ์ำกต่ำงประเทศถำ้จ ำเป็นกำรต่อท่อเขำ้กบัอุปกรณ์ใชง้ำน ขอ้ต่อสุดทำ้ยจะตอ้งเป็น     UNION หรือหนำ้
จำนเพ่ือกำรซ่อมบ ำรุง   หลงัจำกต่อดว้ยวธีิขนัเกลียวหรือเช่ือม    ร่องเกลียวท่ีเหลือและรอยเช่ือมทุกแห่งจะตอ้ง
ขดัออกดว้ยแปรงลวด  และทำสี  Zinc Chromate   
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3. กำรยดึและแขวนท่อเขำ้กบัองคอ์ำคำร 
     กำรยดึและแขวนท่อ  จะตอ้งมีเหลก็รัดท่อท่ีถูกผลิตข้ึนส ำหรับรัดท่อ       โดยเฉพำะตำม ขนำดท่อท่ี
รัดไว ้กำรยดึแขวนท่อจะตอ้งกระท ำ     โดยมีกำรประสำนงำน เตรียมกำรใหพ้ร้อมกบังำนโครงสร้ำงและอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูรั้บจำ้งจะตอ้งจดัหำ Internal Threaded Iron  Insert   และวำงผงัพร้อมงำนเทคอนกรีต     เพื่อกำรโยงยดึ
เหลก็เสน้แขวนท่อในแนวรำบเขำ้สู่องคอ์ำคำร   ขนำด  Insert   ตอ้งเหมำะสมกบัขนำดท่อท่ีแขวนอยูท่ั้งก ำลงัรับ   
น ้ำหนกัและขนำดเกลียว       กำรใชพ้กุโลหะ   (Steel  Expansion  Bolt) กบักำรยดึเกำะในภำยหลงั   จะตอ้งไดรั้บ
อนุญำตจำกทำงผูว้ำ่จำ้งหรือผูแ้ทนผูว้ำ่จำ้งล่วงหนำ้        และใชต้่อเม่ือมีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้นผนงัท่ีก่อดว้ยคอนกรีต
บลอ๊ก  ชนิดโปร่งและกลวง ใหใ้ช ้ Steel   Toggle  Anchor   กบักำรเจำะยดึในภำยหลงัผนงัก่อตนัใหใ้ช ้พกุ
พลำสติก   Polyamide    ไดข้นำดและจ ำนวนของพกุตอ้งสำมำรถรับน ้ ำหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่    4    เท่ำ ของน ้ ำหนกั
ท่อหรืออุปกรณ์ท่ีตอ้งกำรยดึและใหพ้ยำยำมถ่ำยน ้ ำหนกัลงโครงสร้ำงหลกัมำกท่ีสุดท่ีแขวนและรองรับท่อน ้ ำ  
ชนิด รูปร่ำง วธีิกำรยดึ  และช่วงระยะระหวำ่งท่ีแขวนและรองรับท่อจะตอ้งท ำตำมท่ีแสดงไวใ้นแบบและตำรำงท่ี
ระบุไว ้ โดยทัว่ไปจะตอ้งมีท่ีแขวนหรือรองรับท่อหน่ึง จุดในช่วงไม่เกิน  30  ซม. จำกขอ้งอ หรือสำมตำและวำลว์
ต่ำง ๆ     ท่อเหลก็หล่อชนิดต่อกนัแบบปำกระฆงั   (Hub and   Spigot Joint)  จะตอ้งมีท่ีแขวนหรือท่ีรองรับทุกขอ้
ต่อ    เหลก็โครงสร้ำง      Concrete Insert   หรือ   Expansion Bolt ท่ีตอ้งใชส้ ำหรับยดึรับท่ีแขวนและท่ีรองรับท่อ
กบัโครง     สร้ำงอำคำร     ถือเป็นส่วนของงำนท่ีผูรั้บจำ้งจะตอ้งจดัท ำและติดตั้ง    รวมทั้งกำรเสริมโครงเหลก็
ช่วยยดึเหลก็แขวน   (Hanging Rod)    ตำมท่ีทำงสถำปนิกเห็นสมควรใหท้ ำเพ่ิมเติมเพ่ือกนัไม่ใหท่้อแกวง่   
(Sway) งำนโลหะทั้งหมดท่ีใชป้ระกอบท ำชุดท่ีแขวน  และรองรับท่อและโครงเหลก็ช่วยยดึต่ำง ๆ   จะตอ้งผำ่น
กำรชุบสงักะสีดว้ยวธีิ    Hot  Dip   Galvanize    รอยตดัต่อเช่ือมท่ีท ำท่ีหนำ้งำนจะตอ้งทำทบัดว้ยสี          Zinc 
Chromate  หรือ  Zinc Rich Paint  2  ชั้นหลงัจำกกำรติดตั้งระบบท่อทั้งหมด และเติมน ้ ำเขำ้ภำยในระบบท่อจนเตม็
แลว้       จะตอ้งท ำกำรตรวจสอบและปรับระดบัท่ีแขวนและท่ีรองรับท่อทั้งหมดใหอ้ยูใ่นต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง 
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ขนำดท่อ           ขนำดเหลก็เสน้                ระยะห่ำงระหวำ่งท่ีรองรับท่อซ่ึงยอมให ้(ม.)  

 

  (น้ิว)          แขวนท่อ      ท่อเหลก็                        ท่อ PVC                     ท่อทองแดง 

                    (มม.)         แนวรำบ     แนวด่ิง         แนวรำบ   แนวด่ิง        แนวรำบ  แนวด่ิง 

    1/2       9 (3/8")               1.8                                0.75         1.0          

    3/4       9 (3/8")               1.8                                  1.0         1.0               " 

    1          9 (3/8")               1.8                                  1.0         1.5               " 

    1 1/4     9 (3/8")               1.8       ท่อทุกขนำด       1.0          1.5               " 

    1 1/2     9 (3/8")               1.8       ยดึชั้นละ            1.0         ท่อทุก           1.5           ท่อทุก  

    2           12 (1/2")             3.0       หน่ึงจุดหรือ        1.2        ขนำดยดึ       2.0           ขนำด 

    2 1/2     12 (1/2")             3.0       มำกกวำ่             1.5        ห่ำงกนั          2.5            ยดึห่ำง 

    3           12 (1/2")             3.0       แต่ตอ้งไม่            1.5        ไม่เกิน           2.5          กนัไม่  

    4           16 (5/8")             3.0      ห่ำงกวำ่               1.5          1.20 ม.         2.5           เกิน   

    5            20 (3/4")             3.0       4.80 ม.                1.5                              3.0          1.20 ม. 

    6            20 (3/4")             3.0                                   2.0                              3.0          

    8            22 (1/8")             3.0                                   2.0                              3.0          

   10           22 (7/8")             3.0                                   2.0                              3.0          

   12           22 (7/8")             3.0                                   2.0                              3.0         
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ปลอกร้อยท่อ (Pipe  Sleeve) 

 ท่อท่ีจะตอ้งเจำะผำ่นผนงั,  พ้ืนหรือคำนจะตอ้งมีปลอกร้อยท่อ (Pipe Sleeve)  ท ำดว้ยท่อเหลก็อำบสงักะสีขนำด
ใหญ่กวำ่ท่อนั้นไม่นอ้ยกวำ่  3  ซม.  ฝังอยูใ่นส่วนของอำคำรพอดีตรงจุดท่ีจะตอ้งเจำะผำ่น     หำกพ้ืนส่วนนั้นมี
กำรเปียกน ้ ำอยูเ่สมอ   เช่น  เป็นพ้ืนหอ้งน ้ ำ  หรือแผน่พ้ืนหลงัคำปลอกร้อยท่อตอ้งเป็นชนิดกนัน ้ ำซึมผำ่นทั้งผิว
ดำ้นนอก และดำ้นในของปลอกร้อยท่อ   และหำกบริเวณปลอกร้อยท่อเป็นองคอ์ำคำรจะตอ้งท ำกำรฝังขณะท ำ
กำรเทคอนกรีตหล่อองคอ์ำคำรส่วนนั้น    ส ำหรับท่อผำ่นผนงั  หรือ พ้ืนถงัเก็บน ้ ำต่ำง ๆ อนุญำตใหฝั้งท่อพร้อม
ปีกกนัซึมและใชเ้ป็นท่อจริงได ้ ตำมแบบขยำยช่องวำ่งท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปลอกร้อยท่อกบัตวัท่อท่ีลอดผำ่น ใหอุ้ด
ดว้ยใยแกว้อดัแน่นจนเหลือช่องวำ่งท่ีส่วนปลำยทั้งสองลึกขำ้งละ  1.5 ซม.  แลว้จึงอุดดว้ย  Sealant หรือ  Caulking 
Compound ท่ีไม่ติดไฟจนเตม็ 

4.  กำรติดตั้งระบบท่อต่ำง ๆ     กำรติดตั้งระบบท่อฝังดิน 

- ร่องคูท่ีขดุเป็นแนวส ำหรับกำรวำงท่อ จะตอ้งกวำ้งพอท่ีจะท ำกำรจดัระดบัจดัแนวท ำกำรต่อท่อและกำร
ท ำ Protective Coating และในระหวำ่งกำรท ำงำน จะตอ้งไม่มีโคลนหรือน ้ ำท่วมคูวำงท่อ 

   - กำรท ำ External Protective Coating  ท่ีผิวท่อเหลก็สงักะสี     และอุปกรณ์ประกอบท่อฝังดินทั้งหมด 
ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

1.  ลำ้งท ำควำมสะอำดครำบน ้ ำมนัแลว้ขดัดว้ยแปรงลวดดว้ยมือมอเตอร์ไฟฟ้ำ 

 2.  ทำเคลือบผิวท่อดว้ยสี Red Lead Primer จำกนั้นทำทบัดว้ยสี Bituminous   Paint อีกสองเท่ียว-112 - 

 3.  พนัทบัดว้ยเทป PVC  หรือ Polyethylene ชนิดมีกำวในตวัพนัใหเ้หล่ือมกนัคร่ึงหนำ้กวำ้งของเทป 

    -  ใส่ดินร่วนละเอียดกลบรอยท่อไม่ใหมี้เศษอิฐไมห้รือขยะเจือปน ชั้นดินท่ีกลบน้ี  กลบใหห้นำอยำ่ง
นอ้ย 30 ซม. อดัใหแ้น่น  แต่หำ้ม ใช ้Compacter  Machine 

    -  เติมดินท ำ  Backfill  ทีละชั้น  ชั้นละหนำประมำณ  25  ซม.  ซ่ึงในกำรท ำ Backfill ในชั้นน้ีอนุญำต
ใหใ้ช ้Compacting machine ได ้
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หมวดที ่3 การตดิตั้งระบบท่อน า้ 
 

    -  จะตอ้งมี Shut-off Valve โดยทัว่ไปใช ้Gate Valve  รวมทั้ง Union หรืออุปกรณ์ขอ้ต่อชนิดท่ีสำมำรถ
ถอดท่อออกไดง่้ำย ติดตั้งไวส้ ำหรับเคร่ืองสุขภณัฑอุ์ปกรณ์ท่ีใชน้ ้ ำต่ำงๆ ทุกตวั  ก๊อกน ้ ำท่ีมีอยูบ่นอ่ำงลำ้งหนำ้ 
และ sink ต่ำงๆ  ไม่ถือเป็น Shut-Off  Valve  ต ำแหน่งวำลว์ท่ีติดตั้ง จะตอ้งสำมำรถเขำ้ถึงไดใ้นภำยหลงั จำกกำร
ติดตั้ง ต ำแหน่ง Union  หรือขอ้ตอ่ชนิดถอดประกอบไดง่้ำย  จะตอ้งติดตั้งอยูใ่นบริเวณใกลก้บัอุปกรณ์ หรือเคร่ือง
สุขภณัฑ ์ใหส้ำมำรถถอดเคร่ืองสุขภณัฑ ์หรืออุปกรณ์ไดง่้ำย 

- ควำมลำดเอียงของท่อน ้ ำ ท่อน ้ ำตอ้งเดินใหมี้ควำมลำดเอียงสู่ทำงระบำยน ้ ำท้ิง ถำ้มีท่อสำขำแยกออก
จำกท่อเมน ซ่ึงติดตั้งไวใ้นแนวด่ิงก็ใหต้่อท่อสำขำน้ีเอียงสู่ท่อเมนและ  ณ จุดท่ีมีระดบัต ่ำสุดในระบบท่อน ้ ำน้ี  ให้
ติดตั้งวำลว์ส ำหรับเปิดระบำยน ้ ำท้ิง เพ่ือจะไดร้ะบำยน ้ ำจำกระบบไดห้มดส้ิน  

- ท่อสำขำ  ท่อสำขำซ่ึงแยกจำกท่อเมนนั้นจะแยกจำกส่วนบน  ตอนกลำงหรือใตท้อ้งของเมนก็ไดท้ั้ง
สำมประกำร  โดยใชข้อ้ต่อประกอบใหเ้หมำะสมตำมกรณีกำรติดตั้งระบบท่อน ้ ำร้อน   (HOT WATER PIPES) 

  -  กำรป้องกนักำรกดักร่อนทั้งภำยในและภำยนอก ส ำหรับกำรต่อท่อแบบเช่ือมดว้ยไฟฟ้ำหรือเช่ือม
แบบหนำ้แปลน จะตอ้งเคำะตะกรันเช่ือมออกท ำควำมสะอำดและทำดว้ยสี ZINC-RICH  2  ชั้น 

  -  หนำ้แปลน  (GALVANIZED  STEEL  FLANGES) ท่ีน ำมำใชง้ำนจะตอ้งเลือกใหเ้หมำะสมและทน
แรงดนัใชง้ำนไดสู้งสุดของระบบ 

   -  ตะเขบ็รองเช่ือมจะตอ้งทนแรงดนัใชง้ำนไดไ้ม่ต ่ำกวำ่ 10  กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร (150 ปอนด์
ต่อตำรำงน้ิว) 

- น๊อต สกรูและแหวน จะตอ้งท ำดว้ย CADMIUM-PLATED STEEL  

- ขอ้ต่อระหวำ่งท่อทองแดง  (COPPER  TUBE)  และท่อเหลก็อำบสงักะสี  (GALVANIZED  
STEEL  PIPES) จะตอ้งเป็นแบบ  BRONZE  UNION     

- ฉนวนหุม้ท่อน ้ ำร้อน (INSULATION OF HOT WATER PIPES)  ก่อนกำรหุม้ฉนวนท่อน ้ ำจะตอ้ง 
ผา่นการทดสอบแรงดนัตามข้อก าหนดเป็นท่ีเรียบร้อย       จึงจะสามารถท าการหุ้มฉนวนได้ ฉนวนเป็นแบบยาง 
สงัเคราะห์ มีความหนา 12.5 มม.(3/8 นิว้) ใช้กาวยางน า้เป็นตวัประสาน 
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             การตดิตั้งท่อโสโครก ท่อระบายน า้และท่อดบัเพลงิ 

- แนวต่อ ตอ้งตรงไม่คดไปมำ  ควำมลำดตอ้งถูกตอ้งตำมแบบ 

- รอยต่อทุกอนัจะตอ้งแน่นสนิท น ้ำซึมไม่ได ้ เม่ือหยดุพกังำนจะตอ้งปิดปำกท่อเพ่ือป้องกนัมิใหน้ ้ำ 
ทรำย ดิน เขำ้ไปในท่อ 

-  ช่องท ำควำมสะอำด (Pipe  Cleanout) ผูรั้บจำ้งตอ้งติดตั้งช่องท ำควำมสะอำดส ำหรับท่อสว้มหรือท่อ    

    ระบำยตำมจุดต่ำงๆ และขนำดต่ำงๆ ดงัน้ี 

    -  ช่องท ำควำมสะอำดท่ีพ้ืนทุกๆ ระยะ 15 ม. ส ำหรับท่อสว้มหรือท่อน ้ ำท้ิงในแนวนอนทุกขนำด 

    -  ในท่ีท่ีท่อสว้มหรือท่อน ้ ำท้ิงเปล่ียนทิศทำงเกินกวำ่  45  องศำ 

    -  ท่ีฐำนของสว้มหรือท่อน ้ ำท้ิงในแนวด่ิง (Base of Stack) 

    -  ในส่วนท่ีใกลส่้วนต่อระหวำ่งท่อสว้ม ท่อน ้ ำท้ิง ภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำร 

-  ท่อสว้มหรือท่อน ้ ำท้ิงท่ีฝังดิน ตอ้งมีช่องท ำควำมสะอำดต่อข้ึนมำจนถึงระดบัดิน 

-  ช่องท ำควำมสะอำด จะตอ้งมีขนำดเท่ำกบัท่อสว้มหรือท่อน ้ ำท้ิง  และขนำดใหญ่ท่ีสุดเป็นขนำด    

   เสน้ผำ่ศูนยก์ลำง  100  มม. (4") 

                    การตดิตั้งท่อระบายอากาศ 

    กำรติดตั้งระบบท่อระบำยอำกำศใหอ้ำศยัหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

    -  ท่อระบำยอำกำศจำกท่อโสโครกนั้น   ตอ้งต่อท่อใหสู้งพน้ระดบัหลงัคำอำคำรเสมอเวน้ไวแ้ต่จะ
ปรำกฏในแบบเป็นอยำ่งอ่ืน 

    -  หำกกระท ำได ้  ถำ้มีท่อระบำยอำกำศจำกท่อโสโครกมำกกวำ่ท่อเดียว   ใหต้่อท่อเหล่ำนั้น  รวมเป็น
ท่อเดียวกนัเสีย แลว้ต่อท่อน้ีใหสู้งพน้ระดบัหลงัคำอำคำร ท่อระบำยอำกำศท่ีติดตั้งตำมแนวด่ิงเหนือเคร่ือง
สุขภณัฑท์ั้งหลำย  อำจต่อรวมเขำ้เป็นท่อเดียวกนัได ้
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-  กำรต่อท่ออำกำศเขำ้กบัท่อระบำยท่ีวำงตำมแนวนอนนั้นใหต้่อท่ีดำ้นบนของท่อระบำย 

-  ท่อระบำยอำกำศนั้น  ตอ้งติดตั้งใหป้ลำยท่อบนอยูสู่งพน้พ้ืนหลงัคำข้ึนไป  ระยะไม่นอ้ยกวำ่  15  ซม.  
และตอ้งมีแผน่กนัซึมท่ีหลงัคำตำมแบบ 

                   การตดิตั้งระบบและรางระบายน า้บริเวณ 

    กำรขดุและกำรเตรียมกำรวำงท่อและรำงระบำยน ้ ำ 

     -  ร่องคูท่ีขดุส ำหรับกำรวำงท่อและรำงระบำยน ้ ำ  จะตอ้งไดแ้นวและมีระดบัควำมลึกเท่ำท่ีตอ้งกำร
ส ำหรับกำรวำงท่อ  ถำ้ขดุลึกเกินไป จะตอ้งเทปรับระดบักำรวำงท่อดว้ยคอนกรีตและคูจะตอ้งมีควำมกวำ้งพอท่ีจะ
ท ำกำรจดัวำงแนวท่อต่อประเภทท่อได ้  ดินท่ีขดุข้ึนมำจะตอ้งกองใหห่้ำงจำกขอบปำกคูเกิน 50 ซม. ในระหวำ่ง
กำรขดุวำงท่อจะตอ้งไม่มีน ้ ำหรือโคลนอยูภ่ำยใน  โดยกำรติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ ำหรือวธีิกำรอ่ืน ๆ ท่ีผูรั้บจำ้งจะตอ้งหำ
มำปฏิบติั 

    -  แนวท่อและรำงระบำยน ้ ำจะตอ้งวำงใหไ้ดแ้นวและมีควำมลำดเอียงตำมท่ีระบุไวซ่ึ้งผูรั้บจำ้งจดัหำ
เคร่ืองมือ ท ำกำรวดัระดบัปักต ำแหน่งตรวจสอบระดบัควำมลำดเอียงตลอดแนวกำรวำงท่อและรำงระบำยน ้ ำ 

    -  ท่อระบำยน ้ ำจะตอ้งวำงบน Reinforced Concrete Bed หนำประมำณ 10 ซม.และมีควำมกวำ้งกวำ่
เสน้ผำ่ศูนยก์ลำง ท่อระบำยน ้ ำไม่นอ้ยกวำ่  25  ซม. ตลอด ควำมยำวท่อโดยเวน้ช่องตรงรอยต่อประกอบท่อ
ส ำหรับกำรต่อประกอบท่อหรือตำมท่ีแสดงในแบบ 

    การตดิตั้งท่อน า้ดบัเพลงิ 

                 ขอ้ก ำหนดทัว่ไป 

          ก.  ติดตั้งท่อน ้ ำและอุปกรณ์เขำ้กบัอุปกรณ์สำยส่งน ้ ำดบัเพลิง   ตำมรำยละเอียดของผูผ้ลิตใหพ้ร้อมต่อ
กำรท ำงำนปกติ 

  ข.  ติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ เขำ้กบัท่อ อนัไดแ้ก่ ท่อระบำยอำกำศ (VENT) ท่อน ้ ำท้ิงตำมจ ำนวนท่ีจ ำเป็น
และตำมควำมตอ้งกำร 

  ค.  แบบระบบป้องกนัเพลิงเป็นเพียง DIAGRAM  แสดงใหเ้ห็นแนวทำงกำรเดินท่อน ้ ำ ส่วนกำรเดินท่อ
และจดัท่อจริงหรือเพ่ือควำมสะดวกง่ำยต่อกำรเขำ้ถึงทุกส่วนของท่อ เน่ืองจำกขอ้ก ำหนดจำกขนำดของแบบช่วง
ท่อหกัเล้ียวหลบขอ้ต่อวำลว์อำจจะไม่ไดแ้สดงไวใ้นแบบ นอกจำกนั้นผูรั้บจำ้งตอ้งตรวจสอบแบบสถำปนิก  
โครงสร้ำง  ระบบปรับอำกำศ  ระบบประปำ  ระบบสุขำภิบำลและระบบไฟฟ้ำเพื่อตรวจสอบ  ผนงั  ฝ้ำ  เพดำน 
คำน  ท่ีตั้งของช่องท่อ (PIPE  HAFTS) และขอ้ขดัแยง้จำกงำนอ่ืนๆ เพ่ือหกัท่อหลบ ติดตั้งวำลว์ขอ้ต่อต่ำงๆ เท่ำท่ี
จ ำเป็นกบัสภำพนั้นๆ 



  

บริษทั พี. เอม็. ดีไซน์ จ ำกดั หนา้ 10 
 

  ง.  กำรติดตั้งท่อน ้ ำจะตอ้งเป็นไปโดยถูกตอ้ง โดยกำรวดัขนำดควำมยำวแทจ้ริง ณ สถำนท่ีติดตั้งกำร
ติดตั้งท่ีไม่ก่อใหเ้กิดแรงกดดนักบัระบบท่อตอ้งอยูห่่ำงจำกประตหูนำ้ต่ำงและช่องเปิดอ่ืนๆ 

 จ.  กำรติดตั้งท่อน ้ ำจะตอ้งใหมี้กำรยดืและหดตวั  โดยไม่เกิดควำมเสียหำย ต่อขอ้ต่อต่ำงๆ 

 ฉ.  ท่อน ้ ำในแนวด่ิงจะตอ้งยดึใหข้นำนกบัแนวผนงัหรือเสำ และตอ้งเป็นแนวตรงผงตะไบ ฝุ่ นตำ่งๆ 
จะตอ้งกวำดออกจำกภำยในท่อ  ผิวนอกท่อเหลก็กลำ้ด ำตอ้งทำสีกนัสนิมอยำ่งนอ้ย 2 ชั้น 

   ช.  ท่อน ้ ำตอ้งติดตั้งใหมี้แนวเอียงเพียงพอแก่กำรระบำยน ้ ำท้ิงหรือระบำยอำกำศออก (VENTING) 

  ซ.  ปลำยเปิดของท่อหรืออุปกรณ์จะตอ้งปิดเพ่ือป้องกนัฝุ่ น     ผง เศษผง เขำ้ไปอยู ่ ในท่อเพ่ือควำม
สะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง ซ่อมแซม  เปล่ียนแปลงในระบบท่อตอ้งมียเูน่ียนหรือหนำ้แปลนเท่ำท่ีปรำกฏในแบบ
ระหวำ่งขอ้ต่อเขำ้อุปกรณ์หรือเท่ำท่ีจ ำเป็นอ่ืนๆ 

  ฌ. แนวท่อตอ้งจดัใหส้ำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยง่ำย  เพ่ือประโยชน์ในกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเปล่ียน
อุปกรณ์ 

      ญ.  ใชข้อ้ต่อท่ีไดข้นำดมำตรฐำนในกำรต่อท่อท่ีเปล่ียนแปลงแนวทำงเดิน เปล่ียน  ขนำดหรือมีขอ้แยก
ติดตั้งวำลว์ ใหก้ำ้นวำลว์อยูใ่นแนวด่ิงมำกท่ีสุด หลงัจำกต่อท่อดว้ยแบบขนัเกลียว 

     ฒ.  หรือเช่ือม  ร่องเกลียวส่วนท่ีเหลือโผล่ออกมำ  และรอยเช่ือมต่อทุกแห่งจะตอ้งใหแ้ปลงลวดขดัแลว้
ทำสีกนัสนิม  ZINCCHROMATE 
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หมวดที ่4   การต่อท่อ (PIPE JOINTS) 

   

ก.  กำรต่อท่อแบบเช่ือม (WELDED  JOINTS)    

  1.  ส ำหรับท่อเหลก็ด ำใหใ้ชก้ำรเช่ือมรอยต่อทุกแห่ง   ยกเวน้ส่วนท่ีเป็นยเูนียนหรือหนำ้แปลนซ่ึงเตรียม
ไวส้ ำหรับกำรถอดออกได ้

 2.  ท่อขนำดใหญ่ท่ีจะน ำมำเช่ือมตอ้งลบปลำยใหเ้ป็นมุมประมำณ 35 - 40 องศำ  โดยกำรกลึงก่อน กำร
ลบปลำย อำจใชห้วัเช่ือมตดั แตต่อ้งใชฆ้อ้นเคำะออ๊กไซด ์  และสะเก็ดโลหะออก พร้อมทั้งตะไบใหเ้รียบก่อน
เช่ือม 

           3.  กำรเช่ือมขอ้ต่อท่อจะตอ้งเช่ือมแบบ  (BUTT-WELDING) โดยมีมำตรฐำนและน ้ ำหนกัท่อตำม
มำตรฐำน ASA, B 16.9 และ ASTM A-234 

4.   กำรเช่ือมขอ้ต่อท่อจะตอ้งเป็นไปอยำ่งสม ่ำเสมอทัว่ทั้งท่อใหโ้ลหะท่ีน ำมำละลำยเขำ้หำกนัไดอ้ยำ่ง
ทัว่ถึง 

5.  ก่อนกำรเช่ือม ตอ้งท ำควำมสะอำดส่วนปลำยท่ีจะน ำมำเช่ือม ตั้งปลำยท่อท่ีจะน ำมำเช่ือมใหเ้ป็นแนว
ตรง   เวน้ช่องระหวำ่งท่อท่ีน ำมำเช่ือมเพ่ือป้องกนักำรปิดระหวำ่งกำรเช่ือม 

6.  หำ้มใชข้อ้งอท่ีเช่ือมข้ึนมำเองในงำน 

 7.  มำตรฐำนในกำรปฏิบติังำนเช่ือมตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนของ ASA 

     ข.  กำรต่อแบบหนำ้แปลน (FLANGES)              

วำลว์ท่ีใชต้่อกบัท่อขนำด  2  1/2"  ข้ึนไป  ใหใ้ชก้ำรต่อเขำ้กบัท่อดว้ยหนำ้แปลนเวน้2 ½”  HOSE 
GATE VALVE  ใหต้่อดว้ย เกลียว 

กำรยดึจบัหนำ้แปลนของท่อสองท่อตอ้งขนำนกนั และอยูใ่นแนวเดียวกนัหนำ้แปลนทั้งสองตอ้งยดึจบั
แน่นดว้ย BOLT ยดึ 

หนำ้แปลนและยเูนียน  จะตอ้งมีหนำ้รำบเรียบ ไม่คดเอียง มีปะเก็นยำงสงัเครำะห์หนำ 1/16 น้ิว  หรือ
ปะเก็นแอสเบสทอส (ใชก้บัท่อนอกอำคำร) สวมสอดอยู ่ BOLT  ท่ีใชย้ดึจบัหนำ้แปลนขนัเกลียวร่วมกบั  NUT 
เม่ือขนัเกลียวต่อ            แลว้ตอ้งโผล่เกลียวออกมำจำก NUT ไม่เกิน  1/4"   ของเสน้ผำ่ศูนยก์ลำงของ BOLT, 
BOLT & NUT ท่ีจะใชจ้ะตอ้งท ำดว้ยวสัดุเหลก็ผสมนิเกิล หรือ โลหะท่ีไม่เป็นสนิมไดโ้ดยง่ำย 
 



  

บริษทั พี. เอม็. ดีไซน์ จ ำกดั หนา้ 12 
 

 ค.  ท่ีแขวนและท่ีรองรับท่อ 

 1.  ท่ีแขวนและท่ีรองรับท่อจะตอ้งเป็นชนิดท่ีปรำกฏในแบบและตอ้งใชท่ี้ทุกๆ  ระยะ 2 เมตร ของท่อ
หรือในช่วงท่ีท่อหกัเปล่ียนทิศทำง ตอ้งมีท่ีแขวนและรองรับไม่เกิน 24 น้ิว จำกช่วงหกัเล้ียว 

2.  ท่ีแขวนท่อและหนุนท่อ ตอ้งสำมำรถปรับระยะสูงต ่ำในแนวด่ิง ไดไ้ม่ต ่ำกวำ่  2  น้ิว 

3.  ANCHOR รองรับท่อในแนวด่ิงท่ีแสดงในแบบและเท่ำท่ีจ ำเป็น เพ่ือป้องกนั UNDER  STRAIN  
จะตอ้งเป็น HEAVY FORGED หรือ WELDED CONSTRUCTION  แยกต่ำงหำกจำก SUPPORT 

4.  ANCHOR  ส ำหรับรองรับท่อในแนวนอนเพ่ือป้องกนั  STRAIN   จำก  OFFSETS  จะตอ้งเป็น  
FORGED WROUGHT IRON CLAMPED  ยดึอยำ่งแน่น 

กำรรองรับท่อเมนในแนวด่ิง ตรงขอ้งอตอ้งเป็นไปดงัแสดงไวใ้นแบบหำ้มใชท่ี้รองรับท่อชนิดอ่ืนๆ เช่น ลวด 
เชือก ไม ้โซ่ ซ่ึงไม่ไดร้ะบุมำ ใชร้องรับท่อ 

7.  ผูติ้ดตั้งตอ้งรับผิดชอบในกำรจดัหำ  วำง CONCRETE INSERT  และ ANCHOR  ROD และท ำงำน
เก่ียวกบัโครงสร้ำงอ่ืนๆ  ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรติดตั้งท่ีรับท่อต่ำงๆ 

 8.  ท่ีท่อน ้ ำวิง่ขนำนกนัหรือใกลเ้คียงกบัท่อชนิดอ่ืนๆ ผูติ้ดตั้งจะตอ้งแสดงถึงต ำแหน่งระดบัของท่อ
ต่ำงๆ ก่อนกำรติดตั้งท่อและท่ีรองรับจริง 

9.  ท่ีแขวนท่ีรองรับท่อ  จะมีขนำดเหลก็แขวนท่ีแขง็แรงและควำมหนำของเหลก็เพ่ือใหเ้หมำะกบั
น ้ ำหนกัของท่อในส่วนท่ีจ ำเป็น 
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หมวดที่ 5  การทาสีป้องกนัการผกุร่อนและรหัสสี (Painting and Color Code) 
   
                              ควำมตอ้งกำรทัว่ไป  
                              ก.  ในผิวงำนโลหะทุกชนิดก่อนน ำเขำ้ไปติดตั้งในหน่วยงำน ตอ้งผำ่นกรรมวธีิกำรป้องกนักำร
ผกุร่อน และ/หรือ กำรทำสีตำมระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดน้ีทุกประกำร วกีำรทำสีตอ้งปฏิบติัตำมขอ้แนะน ำของ
บริษทัผูผ้ลิตสีโดยเคร่งครัด เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ หรือวสัดุใดๆ ท่ีไดผ้ำ่นกำรป้องกำรผกุร่อน และทำสีจำกโรงงำน
ผูผ้ลิตมำแลว้ หำกตรวจพบวำ่มีรอยถลอก ขดูขีด รอยครำบสนิมจบัและอ่ืน ๆ ผูรั้บจำ้งตอ้งท ำกำรซ่อมแซมขดัถู 
และทำสีใหเ้รียบร้อย โดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูค้วบคุมงำน 
                             ข.  ในระหวำ่งกำรทำสีใดๆ ก็ตำม ผูรั้บจำ้งตอ้งหำวป้ีองกนัมิใหสี้หยดลงบนพ้ืน ผนงั และ
อุปกรณ์ใกลเ้คียงอ่ืนๆ หำกเกิดกำรหยดเป้ือน ตอ้งท ำควำมสะอำดทนัที ผลเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึน ตอ้งอยูใ่นควำม
รับผิดชอบของผูรั้บจำ้งทั้งส้ิน ในกำรทำสีและท่ีแขวนท่อจะตอ้งทำสีโดยใชสี้และชนิดของสีตำมรหสัสีและ
สญัลกัษณ์สี 
                    กำรเตรียมและท ำกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวก่อนทำสี  
 
        1.  พ้ืนผิวโลหะท่ีเป็นเหลก็ หรือโลหะท่ีมีส่วนผสมของเหลก็ 
             ก.  ใหใ้ชเ้คร่ืองขดัสนิมตำมรอยต่อเช่ือม และต ำหนิต่ำงๆ จำกนั้นใชแ้ปรงลวดหรือกระดำษขดัผิวงำนให้
เรียบและปรำศจำกสนิมหรืออำจใชว้ธีิพน่ทรำยเพ่ือก ำจดัครำบสนิมและเศษวสัดุแปลกปลอมออก จำกนั้นจึงท ำ
ควำมสะอำดผิวงำนไม่ใหมี้ครำบไขมนัหรือน ้ ำมนัเคลือบผิวหลงเหลืออยู ่โดยใชน้ ้ ำมนัประเภทระเหยไว (Volatile 
Solvent) เช่นทินเนอร์ หรือน ้ ำมนัก๊ำดเช็ดถูหลำบๆ คร้ัง แลว้ใชน้ ้ ำสะอำดลำ้งอีกคร้ังหน่ึงจนผิวงำนสะอำดพร้อม
กบัเช็ดหรือเป่ำลมใหแ้หง้สนิทจึงทำสีรองพ้ืนตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตสีโดยเคร่งครัด 
              ข.  ในกรณีท่ีผิวงำนนั้นเคยถูกทำสีมำก่อนตอ้งขดูสีเดิมออกก่อนจึงเร่ิมท ำตำมกรรมวธีิดงักล่ำวขำ้งตน้ 
        2.  พ้ืนผิวโละท่ีไม่มีส่วนผสมของเหลก็ ใหท้ ำควำมสะอำดโดยใชก้ระดำษทรำยและเช็ดดว้ยน ้ ำมนัสน หำ้ม 
ใชเ้คร่ืองขดัหรือแปรงลวดโดยเดด็ขำด แลว้จึงทำสีรองพ้ืน 
       3.  พ้ืนผิวสงักะสีและเหลก็ท่ีเคลือบสงักะสีใหใ้ชน้ ้ ำยำเช็ดถูเพ่ือขจดัครำบไขมนัและฝุ่ นละออกก่อนทำสีรอง
พ้ืน  
       4.  พ้ืนผิวทองแดง ตะกัว่ พลำสติก ทองเหลือง ใหข้ดัดว้ยกระดำษทรำยก่อนแลว้ใชน้ ้ ำยำเช็ดถูก ำจดัฝุ่ นก่อน
ทำสีรองพ้ืน 
                     กำรทำสีหรือพน่สี 
                           -  ในกำรทำสีแต่ละขั้น ตอ้งใหสี้ท่ีทำไปแลว้แหง้สนิทก่อน จึงใหท้ำสีขั้นต่อไปได ้
                           -  สีท่ีใชท้ำ ประกอบดว้ยสี 2 ส่วน คือ 
                             ก.  สีรองพ้ืนใชส้ ำหรับป้องกนัสนิม และ/หรือเพ่ือใหย้ดึเกำะระหวำ่งสีทบัหนำ้กบัผิวงำน 
                             ข.  สีทบัหนำ้ใชส้ ำหรับเป็นสีเคลือบขั้นสุดทำ้ย เพ่ือใชเ้ป็นกำรแสดงรหสัของระบบต่ำง ๆ ชนิด
สีท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัสภำวะแวดลอ้ม ประเภทหรือชนิดของสีท่ีใชใ้หเ้ป็นไปตำมระบุในตำรำง 
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ตารางการใช้ประเภทสีตามชนิดของวสัดุในสภาวะแวดล้อม 

 
ชนิดของผิววสัดุ บริเวณทัว่ไป  บริเวณท่ีมีควำมช้ืนสูง,และมีกำรผุ

กร่อนสูง 
Black Steel Pipe 
Black Steel Hanger & 
Support 
Black Steel Sheet 
Switchboard, Panel-
Board 
ซ่ึงท ำจำก Black Steel   

ชั้นท่ี 1  Red Lead Primer 
ชั้นท่ี 2  Red Lead Primer 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Alkyd 
ชั้นท่ี 4  สีทบัหนำ้ Alkyd 

ชั้นท่ี 1  Epoxy Red lead Primer 
ชั้นท่ี 2  Epoxy Red Lead Primer 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Epoxy 
ชั้นท่ี 4  สีทบัหนำ้ Epoxy 
 

Galvanized Steel Pipe 
Galvanized Steel Hanger 
&Support  
Galvanized Steel Sheet 
ในกรณีท่ีไม่ไดร้ะบุรหสั
สี ใหใ้ชสี้ทบัหนำ้เป็นสี
อลูมิเนียม 

 

ชั้นท่ี 1  Wash primer 
ชั้นท่ี 2  Zinc Chromate Primer 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Alkyd 
ชั้นท่ี 4  สีทบัหนำ้ Alkyd 

ชั้นท่ี 1  Wash primer 
ชั้นท่ี 2  Zinc Chromate Primer 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Alkyd 
ชั้นท่ี 4  สีทบัหนำ้ Alkyd 

PVC Pipe 
Plastic Pipe 

ชั้นท่ี 1  Wash primer 
ชั้นท่ี 2  สีทบัหนำ้ Chlorinated 
Rubber 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Chlorinated 
Rubber 
 
 

ชั้นท่ี 1  Wash primer 
ชั้นท่ี 2  สีทบัหนำ้ Chlorinated 
Rubber 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Chlorinated 
Rubber 

Cast Iron Pipe รวมถึงท่อ
ใตดิ้นดว้ย 

ชั้นท่ี 1 Coal Tar Epoxy 
ชั้นท่ี 2 Coal Tar Epoxy 

ชั้นท่ี 1 Coal Tar Epoxy 
ชั้นท่ี 2 Coal Tar Epoxy 
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Stainless Steel Pipe 
Stainless Steel Sheet 
Aluminium Steel Pipe 
Aluminium Steel Sheet 
Light Alloy 
Lead 
Conduit Clamp 

ชั้นท่ี 1  Wash primer 
ชั้นท่ี 2  สีทบัหนำ้ Alkyd 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Alkyd 

ชั้นท่ี 1  Wash primer 
ชั้นท่ี 2  สีทบัหนำ้ Epoxy 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Epoxy 

Black Steel Pipe 
Black Steel Hanger & 
Support 
Black Steel Sheet 
Switchboard, Panel-
Board 
ซ่ึงท ำจำก Black Steel 
Sheet 

ชั้นท่ี 1  Red Lead Primer 
ชั้นท่ี 2  Red Lead Primer 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Alkyd 
ชั้นท่ี 4  สีทบัหนำ้ Alkyd 

ชั้นท่ี 1  Epoxy Red lead Primer 
ชั้นท่ี 2  Epoxy Red Lead Primer 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Epoxy 
ชั้นท่ี 4  สีทบัหนำ้ Epoxy 
 

Galvanized Steel Pipe 
Galvanized Steel Hanger 
& Support  
Galvanized Steel Sheet 
ในกรณีท่ีไม่ไดร้ะบุรหสั
สี ใหใ้ชสี้ทบัหนำ้เป็นสี
อลูมิเนียม 

 

ชั้นท่ี 1  Wash primer 
ชั้นท่ี 2  Zinc Chromate Primer 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Alkyd 
ชั้นท่ี 4  สีทบัหนำ้ Alkyd 

ชั้นท่ี 1  Wash primer 
ชั้นท่ี 2  Zinc Chromate Primer 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Alkyd 
ชั้นท่ี 4  สีทบัหนำ้ Alkyd 
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PVC Pipe 
Plastic Pipe 

ชั้นท่ี 1  Wash primer 
ชั้นท่ี 2  สีทบัหนำ้ Chlorinated 
Rubber 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Chlorinated 
Rubber 
 
 

ชั้นท่ี 1  Wash primer 
ชั้นท่ี 2  สีทบัหนำ้ Chlorinated 
Rubber 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Chlorinated 
Rubber 

Cast Iron Pipe รวมถึงท่อ
ใตดิ้นดว้ย 

ชั้นท่ี 1 Coal Tar Epoxy 
ชั้นท่ี 2 Coal Tar Epoxy 

ชั้นท่ี 1 Coal Tar Epoxy 
ชั้นท่ี 2 Coal Tar Epoxy 

Stainless Steel Pipe 
Stainless Steel Sheet 
Aluminium Steel Pipe 
Aluminium Steel Sheet 
Light Alloy 
Lead 
Conduit Clamp 

ชั้นท่ี 1  Wash primer 
ชั้นท่ี 2  สีทบัหนำ้ Alkyd 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Alkyd 

ชั้นท่ี 1  Wash primer 
ชั้นท่ี 2  สีทบัหนำ้ Epoxy 
ชั้นท่ี 3  สีทบัหนำ้ Epoxy 

 
 
หมำยเหตุ  ในกรณีท่ีมีซ่อมสีเน่ืองจำกกำรเช่ือม กำรตดักำรเจำะ กำรขดัหรือกำรท ำเกลียว ใหใ้ชสี้รองพ้ืนจ ำพวก 
Zinc Rich Primer ก่อนลงสีทบัหนำ้ 
                               รหสัสีและสีสญัลกัษณ์ 
                               1.  กำรทำสีทบัหนำ้แสดงรหสัสีใหท้ำดงัน้ี 
                                    ก.  ในบริเวณหอ้งเคร่ืองสูบน ้ ำ, หอ้งเคร่ือง ใหท้ำทั้งเสน้ 
                                    ข.  ในบริเวณท่ีเดินลอยปรำกฏใหเ้ห็นอนัไดแ้ก่ เพดำนชั้นจอดรถ,แนบขำ้งอำคำร เป็นตน้               
                                         ใหท้ำตลอดทั้งเสน้ โดยจะทำตำมรหสัสี หรือทำสีใหก้ลมกลืนกบัสีอำคำร แลว้มีเพียง       
                                          ตวัอกัษรแสดงชนิดของท่อก ำกบัข้ึนกบัควำมเห็นของผูค้วบคุมงำน 
                                     ค.  บริเวณช่อง Shaft ใหท้ำเป็นแถบ โดยทำใกลบ้ริเวณท่ีเป็นช่องเปิดบริกำร 
                                     ง.  ท่อท่ีเดินอยูใ่นฝ้ำและอ่ืนๆ ท่ีไม่ปรำกฏใหเ้ห็นใหท้ำเป็นแถบ 
                                2.  ในระบบไฟฟ้ำ ใหแ้สดงรหสัสีเฉพำะตรงท่ี Clamp ของท่อร้อยสำยและกล่องต่อสำย 
                                     เท่ำนั้น 
                                3.  ขนำดแถบรหสัสีและอกัษร ก ำหนดดงัน้ี 
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              ขนำดท่อควำมกวำ้งของแถบ         ขนำดตวัอกัษร 
               (Dia.)                                               รหสัสี 
20 มม.(3/4”) – 32 มม. (1 ¼”)         200 มม. (8”)   15 มม. (1/2”) 
40 มม.(1 ½ “) – 50 มม.(2”)                       200 มม.(8”)                       20 มม. (3/4”) 
65 มม.(2 ½”) – 150 มม.(6”)                      300 มม.(12”)   32 มม. (1 ¼”) 
200 มม.(8”) – 250 มม. (10”)                     300 มม.(12”)   65 มม. (2 ½”) 
 
     4.  ระยะของแถบรหสัสี อกัษรสญัลกัษณ์ และสญัลกัษณ์ลูกศรแสดงทิศทำง ก ำหนดเป็นดงัน้ี 
          ก.  ทุกๆระยะไม่เกิน 6 เมตร (20 ฟตุ) ของท่อในแนวตรง 
          ข.  ใกลต้  ำแหน่งวำลว์ทุกตวั 
          ค.  เม่ือมีกำรเปล่ียนทิศทำง และ/หรือ มีท่อแยก 
          ง.  เม่ือท่อผำ่นก ำแพงหรือทะลุพ้ืน 
          จ.  บริเวณช่องเปิดบริกำร 
     5.  ก ำหนดสีของรหสัสี และสญัลกัษณ์ต่ำงๆ ตำมตำรำง 
 
 ตำรำงแสดงรหสัสีและสีสญัลกัษณ์ 
ล ำดบัท่ี รำยละเอียด ตวัอกัษร รหสัสี สี

สญัลกัษณ์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Cold Water Supply 
Drinking Water pipe    
Rainwater Pipe 
Waste Pipe 
Soil Pipe 
Vent Pipe 
Drainage Pipe (Form Drainage Pump) 
ท่อ – รำง สำยไฟฟ้ำก ำลงัปกติ 
ท่อ – รำง สำยไฟฟ้ำฉุกเฉิน 
ท่อ – รำง สำยไฟฟ้ำควบคุมระบบสุขำภิบำล 
อุปกรณ์ยดึจบัท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและสำยสญัญำณ  &ท่อน ้ ำ 

Cw 
DP 
RP 
W 
S 
V 
D 
N 
E 

SAN 
- 

เขียว 
ฟ้ำ 
เขียว

อ่อน 
น ้ำตำล 
ด ำ 

เหลือง 
เทำ 
แดง 
เหลือง 
ฟ้ำ 

เทำเขม้ 

ขำว 
ด ำ 
ขำว 
ขำว 
ขำว 
ด ำ 
ด ำ 
ด ำ 
แดง 
ด ำ 
- 
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กำรทำสีและรหสัป้ำยช่ือผูรั้บจำ้งตอ้งเป็นผูจ้ดัหำแรงงำน วสัดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรทำสีท่ีไดร้ะบุไว้
ในรำยละเอียดท่ีกล่ำวถึง 
ก.  กำรทำสีตอ้งท ำตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตโดยเคร่งครัด 
ข.  สีทุกชนิดท่ีใชต้อ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูค้วบคุมงำนก่อน จึงน ำมำใชใ้นโครงกำรได ้
ค.  จุดประสงคข์องรำยละเอียดน้ีเก่ียวกบักำรทำสีท่อน ้ ำ  ท่อลม โครงเหลก็ เคร่ืองและอุปกรณ์เหลก็แขวนยดึต่ำงๆ 
รวมถึงงำนทำสีอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนด 
ง.  รำยกำรบำงอยำ่ง ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ซ่ึงตอ้งกำรทำสีแต่ไม่ไดร้ะบุไว ้ไม่ไดห้มำยควำมวำ่จะพน้
ควำมรับผิดชอบของผูรั้บจำ้งท่ีตอ้งทำสีส่วนประกอบนั้นดว้ย 
จ.  ก่อนทำสี ตอ้งท ำควำมสะอำดผิวงำนใหเ้รียบร้อยไม่มีส่ิงสกปรกหลงเหลืออยู ่
ฉ.  ผิวงำนท่ีเปรอะเป้ือนไขมนัหรือน ้ ำมนั ตอ้งช ำระลำ้งดว้ยสำรละลำยและเช็ดออกใหห้มด 
ช.  กำรทำสีรองพ้ืน (Priming) ตอ้งทำทบัทนัทีหลงัจำกท ำควำมสะอำดผิวงำนเสร็จ เพ่ือป้องกนักำรเกิดสนิม 
ซ.  ผูรั้บจำ้งตอ้งหำรวธีิป้องกนัไม่ใหสี้ท่ีทำหยดลงพ้ืน ผนงั และอุปกรณ์ใกลเ้คียงอ่ืน ๆ สีทำท่ีหยดหรือเป้ือน ตอ้ง
รีบเช็ดออกและท ำควำมสะอำดโดยทนัที 
ฌ.  ตวัอกัษร ลูกศรแสดงทิศทำงกำรไหลและแถบสี ตอ้งติดเป็นช่วงๆ ไม่เกินช่วงละ 6 เมตร และอยูใ่นต ำแหน่งท่ี
เห็นไดช้ดัเจน และใกลช่้องเปิดบริกำรบนฝ้ำเพดำนหรือผนงั 
ญ.  รหสัป้ำยช่ือ (Tag No.) ผูรั้บจำ้งตอ้งจดัท ำป้ำยช่ือ เคร่ืองและอุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมรำยกำรเคร่ือง และอุปกรณ์ท่ี
แสดงในแบบอำจใชว้ธีิเขียน พน่สีหรือท ำเป็นแผน่ Laminate Plastic ตำมค ำแนะน ำของผูค้วบคุมงำน ส่วนท่ีแผง
ไฟฟ้ำท ำดว้ย Laminate Plastic ขนำดตวัอกัษรและป้ำยช่ือใหพ้ิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และควำมเห็นขอบของ
ผูค้วบคุมงำน 
ฎ.  ป้ำยประจ ำเคร่ือง (Nameplate) อุปกรณ์ท่ีมีป้ำยช่ือติดประกอบมำจำกโรงงำนผูผ้ลิต จะตอ้งลงรำยละเอียดต่ำงๆ 
เช่น ช่ือผูผ้ลิต รุ่นหมำยเลข และ Electrical Characteristic เป็นตน้ 
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หมวดที ่6  วสัดุท่อ  (Piping  Materials) 
 

 1.  ท่อ (Piping) 

       วสัดุท่อ (PIPING MATERIALS) จะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดดงัต่อไปน้ี 

- ท่อน ้ ำจ่ำย, ท่อน ้ ำส่ง ในส่วนของท่อเมนภำยในอำคำรใชท่้อ PVC 13.5และไดม้ำตรฐำนม.อ.ก.  17 - 
2532 และส่วนภำยนอกอำคำรท่ีใชท่้อชนิด PE HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)  
ผลิตตำมมำตรฐำน ม.อ.ก. 982 – 2533 ชั้น PN 10 และต่อแบบ COMPRESSION JOINT ขนำดไม่
เกิน 2 น้ิว ขนำดใหญ่กวำ่ 2 น้ิวใชก้ำรต่อแบบเช่ือมชน (BUTT FUSION) 

 -      ท่อน า้ดบัเพลงิ เป็นท่อเหลก็ด ำชนิดไร้ตะเขบ็ Schedule 40 ตำมมำตรฐำน ASTM A53, GRADE B 
       ส ำหรับท่อท่ีฝังใตดิ้นใชท่้อ HDPE PN16 อุปกรณ์ขอ้ต่อท่อแยกเขำ้หวัฉีดน ้ ำดบัเพลิง  (Branch    
       Line )      ใหใ้ช ้Malleable Iron Threaded Fitting ทนควำมดนัใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 200 ปอนด ์   
       ต่อตำรำงน ้ ำ ส่วนอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นขอ้ต่อแบบเช่ือม Sch.4 
-     ท่อน ำ้ฝน, ท่ออำกำศ , ท่อน ำ้ทิง้, ท่อโสโครก ใชท่้อ PVC. CLASS  8.5 (POLYVINYL 
CHLORIDE  
       PIPE)   มาตรฐาน TIS  17 - 2523    SOCKET   TYPE  SOLVENT  CEMENT 
-     ท่อท่อระบำยน ำ้ทิง้ห้องทดลอง   ใชท่้อ PP. CLASS  B (POLYPROPYLENE PIPE)   
มำตรฐำน 
       BS -  4991  ต่อแบบ MECANICAL JOINT 

 
มาตรฐานวสัดทุอ่อื่น ๆ 
วสัดทุอ่อื่นๆ  ซึง่ มอก.ไมไ่ด้ก าหนดไว้ให้ใช้มาตรฐานสากลอื่นๆ แทนได้แก่ ANSI, ASTM, B.S., DIN" 
วสัดทุอ่ที่เลอืกใช้ 
วสัดทุอ่ที่ก าหนดให้ใช้ส าหรับโครงการนีเ้ป็นไปตามรายการทอ่  ซึง่แสดงไว้ในระบบสขุาภิบาล 
      1.2  อปุกรณ์ประกอบทอ่   (PIPE  FITTING) 

อปุกรณ์ประกอบของทอ่โสโครก ,ทอ่น า้ทิง้และทอ่ระบายน า้  จะต้องเป็นข้อตอ่ชนิดระบายน า้ 
(Drainage  Pattern) งอโค้งตอ่เนื่อง (Smooth Curve)  และมีรัศมีความโค้งยาว (Long Radius)  ห้าม
ใช้ข้อตอ่ Tee หรือ 90   องศา    elbow โดยเด็ดขาด  ทอ่เปลีย่นขนาดให้ใช้ข้อลด (Reducer)หรือข้อ
ขยาย (Incrcaser) เทา่นัน้ ทอ่เปลีย่นทิศทางให้ใช้ข้อตอ่แบบ Y T-Y, ข้อโค้งรัศมียาว 1/4, 1/8 ข้อตอ่
แบบ Sanitary Tee อาจจะน ามาใช้กบัทอ่ในแนวดิ่ง (Vertical  Stack) ในกรณีที่จ าเป็น 
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2.  วาล์วในระบบสุขาภบิาล  ( SANITARY  SYSTEM  VALVES ) 
 

   2.1)    ความต้องการโดยทัว่ไป 
 

      2.1.1  ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาและติดตัง้วาล์วในระบบสขุาภิบาลที่มีคณุสมบตัิ  และ
ลกัษณะท่ีถกูต้องทางด้านเทคนิคและข้อก าหนดให้เป็นไปตามแบบและรายการจนสามารถใช้การได้ดี
และสมบรูณ์ตามท่ีต้องการ 
  2.1.2  วาล์วท่ีใช้ส าหรับปิด หรือ เปิด ท่ีมิได้แสดงไว้ในแบบ แตม่ีความจ าเป็น    และท า
ให้ระบบสมบรูณ์ย่ิงขึน้  ผูรั้บจา้งจะต้องจดัหาและติดตัง้ให้ด้วยโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่ายใด ๆ  เพ่ิมขึน้ 
  2.1.3  วาล์วจะต้องมีลกัษณะและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม  ท่ีใช้กบัของเหลวในระบบ 
  2.1.4  วาล์วจะต้องสามารถทนแรงดนัใช้งาน ( WORING  PRESSURE ) ได้ไมน้่อย
กวา่  200 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ ( 200 PSI ) 

2.1.5 พวงมาลยัหมนุวาล์วจะต้องใหญ่พอท่ีจะสามรถปิด-เปิดวาล์วได้สนิทด้วยมือ 
2.1.6     วาล์วท่ีติดตัง้ในท่ีสงูเหนือศีรษะ    ไมส่ามารถท่ีจะใช้มือหมนุได้   จะต้องติดตัง้
โซท่ี่พวงมาลยั   

( CHAIN OPERATED  HANDWHEEL )  พร้อมห่วงกนัโซห่ลดุ  และโซนี่จ้ะต้องไมเ่ป็นสนิม  ปลายโซจ่ะ
ห้อยลงมาสงู 
จากพืน้ประมาณ  1  เมตร  พร้อมท่ีคล้องโซใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

2.2)     GATE  VALVE  และ   GLOBE  VALVE   
 

  2.2.1  GATE  VALVE  และ   GLOBE  VALVE   ท่ีมีขนาด 15 มิลลิเมตร ( ½  นิว้ )  
จนถงึขนาด 50 มิลลิเมตร  ( 2 นิว้ )  ตวัวาล์วท าด้วย    BRONZE    ชนิด  NON-RISING  STEM    ยดึข้อ
ตอ่โดยใช้เกลียว   
( SCREWED ENDS )  ทนแรงดนัใช้งาน  ( WORKING  PRESSURE )   ได้ไมน้่อยกวา่  200 PSI 
  2.2.2    GATE  VALVE   และ  GLOBE  VALVE   ท่ีมีขนาด  65  มลิลิเมตร ( 2  ½  
นิว้ ) และใหญ่กวา่ตวัวาล์วท าด้วย  CAST  IRON  หรือ  DUCTILE   IRON  ชนิด  RISING  STEM  หรือ  
NON-RISING  STEM  ยดึข้อตอ่โดยใช้หน้าแปลน   ( FLANGED  ENDS )  ทนแรงดนัใช้งาน  ( 
WORKING  PRESSURE ) ได้ไมน้่อยกวา่  200  PSI 
  2.2.3  GATE  VALVE  ส ำหรับระบบระบำยน ำ้เสีย  ( WASTE  WATER  
SYSTEM )   ขนาด  50  มลิลิเมตร  ( 2 นิว้ )  และใหญ่กวา่ตวัวาล์วท าด้วย  CAST  IRON  หรือ  
DUCTILE   IRON  ชนิด NON-RISING  STEM, RESILIENT  DISC  ออกแบบมาส าหรับระบบระบาย
น า้เสีย  ( WASTE  WATER  SYSTEM )  ยดึข้อตอ่โดยใช้หน้าแปลน  ( FLANGED ENDS ) ทนแรงดนั
ใช้งาน  ( WORKING  PRESSURE ) ได้ไมน้่อยกวา่ 10 BAR  ( 145 PSI ) 
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 2.3)  BUTTERFLY  VALVE  
 

 

                       2.3.1  วาล์วเป็นแบบ  WAFER  TYPE  โดยมี ALIGNMENT  HOLES  ส าหรับเลง็ยดึ
หน้าแปลน  
                              2.3.2  ขนาด  65  มิลลิเมตร  ( 2 ½ นิว้ )  และใหญ่กวา่  ตวัวาล์วท าด้วย  CAST  
IRON  หรือ  DUCTILE  IRON ,   DISC   ท าด้วย   ALUMINUM  BRONZE    หรือ   STAINLESS   
STEEL ,  SEAT ท าด้วย  BUNA-N หรือ EPDM,  STEM  ท าด้วย  STAINLESS  STEEL  เป็นชนิดชิน้
เดียวยาวตลอดตวัวาล์ว  ( ONE  PIECE  THROUGH  STEM   SHAFT )   ทนแรงดนัใช้งาน  ( 
WORKING  PRESSURE )  ได้ไมน้่อยกวา่  200  PSI 
  2.3.3   ขนาด 65 มิลลิเมตร  ( 2 1/2 นิว้ )  จนถงึขนาด  125  มิลลิเมตร ( 5 นิว้ )   เป็น
แบบ เปิด –ปิด  ด้วยด้ามโยก  ( LEVER  OPERATED )   ขนาด 150  มิลลิเมตร  ( 6 นิว้ )  และใหญ่กวา่   
เป็นแบบ เปิด – ปิด   ด้วยพวงมาลยั  ( GEAR  OPERATED ) 
 

 2.4 ) CHECK  VALVE    จะต้องเป็น แบบ NON- SLAMMING  CHECK  VALVE  
หรือ  SPRING  LOADED  SILENT  CHECK  VALVE 
  2.4.1  ขนาด 15  มิลลิเมตร  ( ½ นิว้ )  จนถงึขนาด  50  มิลลิเมตร  ( 2 นิว้ )  เป็นชนิด 
SINGLE  DISC     ตวัวาล์วท าด้วย  BRONZE , DISC  ท าด้วย BRONZE,  SEAT ท าด้วย TEFLON  
หรือ  SYNTHETIC  RUBBER ,  SPRING  ท าด้วย  STAINLESS  STEEL    ยดึข้อตอ่โดยใช้เกลียว 
( SCREWED  ENDS ) ทนแรงดนัใช้งาน ( WORING  PRESSURE ) ได้ไมน้่อยกวา่  200 PSI 
  2.4.2  ขนาด  65  มิลลิเมตร  ( 2 1/2 นิว้ )  และใหญ่กวา่  ตวัวาล์วท าด้วย  CAST  
IRON,  DISC  ท าด้วย GUNMETAL  หรือ  ALUMINUM  BRONZE,  SEAT ท าด้วย NITRILE  หรือ  
EPDM,  SPRING  ท าด้วย  STAINLESS  STEEL  เป็นชนิด  DUO  PLATE  DISC, WAFER  TYPE  ทน
แรงดนัใช้งาน  ( WORING  PRESSURE ) ได้ไมน้่อยกวา่  200 PSI                      

             2.4.3  CHECK  VALVE  ส ำหรับระบบระบำยน ำ้เสีย  ( WASTE  WATER  
SYSTEM )  ขนาด 50 มิลลเิมตร  ( 2 นิว้ )  และใหญ่กวา่ ตวัวาล์วท าด้วย  CAST  IRON  หรือ  
DUCTILE  IRON  ชนิด  SWING  TYPE    ยดึข้อตอ่โดยใช้ หน้าแปลน  ( FLANGED  ENDS )  ทน
แรงดนัใช้งาน  ( WORKING  PRESSURE  )    ได้ไมน้่อยกวา่   10 BAR( 145 PSI ) 
 

 2.)  AUTOMATIC  AIR  VENT   
 

  2.5.1  AUTOMATIC  AIR  VENT  เป็นแบบ DIRECT  ACTING  FLOAT  TYPE 
  2.5.2  ลกูลอยและสว่นประกอบภายในท าด้วย  STAINLESS  STEEL 

2.5.3  BODY  AND  COVER  ท าด้วย  CAST  IRON 
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2.5.4  ขนาดไมเ่ลก็กวา่  15 มิลลิเมตร  ( ½ นิว้ )  ติดตัง้ในต าแหน่ง ท่ีแสดงไว้ในแบบ 
  2.5.5  ก่อนตอ่เข้า  AUTOMATIC  AIR  VENT   จะต้องมี SHUT  OFF  VALVE  
ประกอบอยู่ด้วย สว่นทางด้านอากาศออกจะต้องตอ่ท่อ ไปทิง้ไว้ ณ จดุหวัรับน า้ทิง้  ( FLOOR  DRAIN )  
ท่ีใกล้ท่ีสดุ 
                             2.5.6  AUTOMATIC  AIR  VENT  จะต้องติดตัง้ท่ีจดุสงูสดุของท่อน า้  และใน
ต าแหน่งท่ีมีอากาศสะสมอยู่ในระบบท่อหรือตามท่ีระบใุนแบบ 
 

2.6 STRAINER 
                                  2.6.1 STRAINER  ใช้ส าหรับตอ่ด้านน า้เข้าเคร่ืองสบูน า้  และท่ีอื่น ๆ ตามท่ีแสดงใน
แบบ  ตวัสเทรนเนอร์ เป็นแบบ   Y-PATTERN 
   2.6.2    STRAINER  ขนาด15 มิลลิเมตร  ( ½ นิว้ ) จนถงึขนาด 50 มิลลิเมตร ( 2 นิว้ ) 
ตวัวาล์วท าด้วย  GUNMETAL  หรือ  BRONZE,  SCREEN  ท าด้วย  STAINLESS  STEEL  ขนาดรู
ตะแกรงไมเ่กิน 40 MESH  ยดึข้อตอ่โดยใช้เกลียว  ( SCREWED  ENDS )  ทนแรงดนัใช้งาน  
 ( WORKING  PRESSURE  )  ได้ไมน้่อยกวา่   200  PSI 
   2.6.3   STRAINER   ขนาด  65 มิลลิเมตร  ( 2 ½ นิว้ )  และใหญ่กวา่ตวัวาล์วท าด้วย  
CAST   IRON  หรือ  DUCTILE   IRON,   SCREEN    ท าด้วย   STAINLESS  STEEL  ขนาด   D.E.O  
ไมเ่กิน  0.036   ยดึข้อตอ่โดยใช้หน้าแปลน    
( FLANGE  ENDS )   ทนแรงดนัใช้งาน  ( WORKING  PRESSURE  )  ได้ไมน้่อยกวา่   200  PSI 

2.6.4   สามารถถอดล้างตะแกรงได้ โดยไมต้่องถอด STRAINER  ออกจากระบบท่อน า้ 

                    2.7  BALL  VALVE 
   

  2.7.1  BALL  VALVE  ขนาด 15  มิลลิเมตร  ( 1/2 นิว้ )  จนถงึขนาด  50  มลิลิเมตร   
( 2 นิว้ ) ตวัวาล์วท าด้วย   BRONZE  ,   BALL  ท าด้วย   BRASS  CHROME  PLATED,   SEAL  ท า
ด้วย    TEFLON    ยดึข้อตอ่โดยใช้เกลียว 

(  SCREWED  ENDS )  ทนแรงดนัใช้งาน  ( WORKING  PRESSURE  ) ได้ไมน้่อยกวา่  200 PSI 
 
 

2.8  PRESSURE  GAUGE 
 
 

  2.8.1  PRESSURE  GAUGE  เป็นแบบ  BOURDON  TYPE  ส าหรับวดัความดนัของ
น า้ตามท่ีแสดงไว้ในแบบ   
  2.8.2  ตวัเรือนท าด้วย    STAINLESS  STEEL   หน้าปัดกลม  เส้นผ่าศนูย์กลางไม่
น้อยกวา่  100  มลิลิเมตร ( 4 นิว้ )  มีสเกลบนหน้าปัดอยู่ในช่วง  1.5 ถงึ 2 เท่า  ของความดนัท่ีใช้งาน
ปกติ  ACCURACY + 1% ของสเกลบนหน้าปัด 
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  2.8.3  PRESSURE  GAUGE  ทกุชดุจะต้องมี  SHUT – OFF  NEEDLE  VALVE  และ 
PRESSURE  SNUBBER   
 
  

              ส ำหรับกำรตดิตัง้ในต ำแหน่งท่ีมีควำมสะเทือนสูงเช่นเคร่ืองสูบน ำ้ให้รำยละเอียด
ดังต่อไปนี ้
 

TYPE      -  เป็นแบบ  LIQUID  FILLED  ( GLYCERINE ) 
       หน้าปัดกลมขนาด 4”  หรือใหญ่กวา่ 
CASE    -  304  STAINLESS  STEEL 
RING    -  304  STAINLESS  STEEL,  CRIMPED  TYPE 
WINDOW    -  GRILAMID 
BOURDON  TUBE  -  BRONZE  TUBE 
MOVEMENT   -  BRASS 
SOCKET   -  BRASS 
CONNECTION   -  ¼”  NPT 
SCALE  RANGE      - ต้องเลือก  SCALE  RANGE  ให้เหมาะสมกบัการใช้งานท่ี 

  ต าแหน่งตา่ง ๆ   หรือประมาณ  1.5  ถงึ  2 เท่า  ของความดนัใช้
งานปกติ 

ACCURACY   -ไมเ่กิน  +  1.5 %  ของสเกลบนหน้าปัด 
ACCESSORIES   -PRESSURE  GAUGE  ทกุชดุจะต้องมี  NEEDLE  VALVE   

ส าหรับ  SERVICE  พร้อม  PRESSURE  SNUBBER  ท าด้วย   
BRASS,    CONNECTION   1/4"  NPT 

   

2.9)  FLEXIBLE  CONNECTOR 
 

  2.9.1  เพ่ือป้องกนัและลดการสัน่สะเทือนและเสียงดงั  ส าหรับตอ่ด้านน า้ เข้า – ออก  
จากเคร่ืองสบูน า้  และตามต าแหน่งท่ีแสดงไว้ในแบบ 
  2.9.2  เป็นชนิด  REINFORCED  RUBBER  FLEXIBLE  CONNECTOR,  ลอนคู ่ 
(TWIN  SPHERE )  ทนแรงดนัใช้งาน  ( WORKING  PRESSURE  )  ได้ไมน้่อยกวา่  200  PSI 
  2.9.3  ขนาด  15  มลิลิเมตร  ( 1/2 นิว้ )  จนถงึขนาด 50 มลิลิเมตร ( 2 นิว้ )  ยดึข้อตอ่
โดยใช้เกลียว   (  SCREWED  UNION )   

 2.9.4  ขนาด 65  มลิลิเมตร ( 2 ½ นิว้ ) และใหญ่กวา่ยดึข้อตอ่โดยใช้หน้าแปลน  
(FLANGED ENDS ) 
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 2.10)  AUTOMATIC  HYDRAULIC  CONTROL  VALVE 
 

  เป็นชนิด  MODULATING  HYDRAULICCALLY  OPERATED,  DIAPHRAGM  
ACTUATED  ซึง่ประกอบด้วยตวัวาล์วหลกั  (  BASIC  VALVE  )   และวาล์วควบคมุ ( PILOT  VALVE 
) ซึง่  PILOT  VALVE  จะแตกตา่ง กนัตามลกัษณะหน้าท่ีการท างานของวาล์ว 
  ตวัวาล์วหลกั  ( BASIC  VALVE )  เป็นแบบ  GLOBE  PATTERN,  FULL PORT  
โดยมีแผ่น  DIAPHRAGM  ยดึติดกบัชดุลิน้วาล์ว   ( SPOOL)  เพ่ือควบคมุการท างานของลิน้วาล์ว  
  วสัดขุองวาล์วหลกั  ( BASIC  VALVE )  ตวัวาล์วท าด้วย  CAST IRON  หรือ  
DUCTILE  IRON  เคลือบด้วย  EPOXY  COATED,  TRIM  PARTS  ท าด้วย  STAINLESS  STEEL,  
DIAPHRAGM  ท าด้วย  REINFORCED  NATURAL  RUBBER  ทนแรงดนัใช้งาน  ( WORKING  
PRESSURE  )  ได้ไมน้่อยกวา่  200  PSI 
  ขนาด 15  มิลลิเมตร   ( ½ นิว้ )  จนถงึขนาด  50  มิลลิเมตร  ( 2 นิว้ )   ยดึข้อตอ่โดย
ใช้เกลียว       (  SCREWED  ENDS   ) 
  ขนาด 65 มิลลิเมตร  ( 2 ½ นิว้ )  และใหญ่กวา่  ยดึข้อตอ่โดยใช้หน้าแปลน  ( 
FLANGED  ENDS) 
 

2.10.1 FLOAT  CONTROL  VALVE 
 

เป็นชนิด  MODULATING  REMOTE  CONTROL  PILOT  ประกอบด้วย  วาล์วหลกั  
 ( BASIC  VALVE )  ตามคณุลกัษณะท่ีกลา่วไว้เบือ้งต้น  และชดุลกูลอย  ( FLOAT  PILOT )   ซึง่เป็น
ตวัควบคมุการท างานของวาล์วหลกั  ชดุลกูลอยท าด้วย   BRONZE  หรือ   BRASS   
 

2.10.2 PRESSURE  REDUCING  VALVE   
 

 ประกอบด้วย  PRESSURE  REDUCING  VALVE   ชนิด  MODULATING  TYPE  และตอ่
ขนานด้วย  PRESSURE  REDUCING  VALVE  ชนิด  DIRECT  ACTING  TYPE  เพ่ือป้องกนัปัญหา  
LOW FLOW  CHATTERING   
   PRESSURE  REDUCING  VALVE   ชนิด  MODULATING TYPE 
 ประกอบด้วยวาล์วหลกั  ( BASIC  VALVE )  และวาล์วควบคมุ  ( PILOT  VALVE )  ซึง่
สามารถปรับตัง้ได้เพ่ือควบคมุให้วาล์วหลกัหร่ีให้ได้ความดนัขาออกคงท่ีเสมอ  แม้วา่ความดนัด้านขาเข้า
หรือปริมาณน า้ท่ีผ่านวาล์วจะเปลี่ยนแปลงไป  การเลือกขนาดของวาล์ว  ( SIZING )  จะต้องเลือกขนาด
ให้เหมาะสมกบัอตัราการไหลท่ีก าหนด  ณ  แตล่ะจดุการใช้งานโดยจะต้องมีความเร็วของน า้ไหลผ่าน
วาล์วไมเ่กิน  20  ft / sec.  และจะต้องท าการค านวณคา่  MINIMUM FLOW  ของวาล์วหลกั  เพ่ือใช้ใน
การเลือกขนาดของ   PRESSURE  REDUCING  VALVE  ชนิด  DIRECT  ACTING  ให้เหมาะสมตอ่ไป 

PRESSURE  REDUCING  VALVE  แบบ  DIRECT  ACTING  TYPE 
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 เป็นวาล์วลดความดนัชนิดท่ีสามารถตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงอตัราการไหลผ่านวาล์วได้
อย่างรวดเร็ว  เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดปัญหา  LOW  FLOW  CHATTERING  การเลือกขนาดของวาล์วให้
น าคา่  MINIMUM  FLOW  ของ  PRESSURE  REDUCING  VALVE  MODULATING  TYPE  มาเป็น
คา่  FLOW  RATE  ท่ีจะใช้ในการเลือกขนาดของวาล์วโดยก าหนดให้มีคา่   FALL  -  OFF  ประมาณ  5  
PSI  
 
 วัสดุของ   PRESSURE  REDUCING  VALVE  DIRECT  ACTING  TYPE 
 

   BODY     -   BRONZE 
   SEAT   - STAINLESS  STEEL 
   DIAPHRAGM  -  NYLON  REINFORCED  BUNA-N 
 2.11)  WATER  HAMMER   ARRESTOR 
 

  ตวัวาล์วท าด้วย  COPPER,  PISTON  ท าด้วย  ACETAL  PISTON  WITH  BUNA-N 
ORING  ยดึข้อตอ่โดยใช้เกลียว  ( SCREWED  END )  ทนแรงดนัใช้งาน ( WORKING  PRESSURE  )  
ได้ไมน้่อยกวา่  150  PSI 
   การเลือกขนาด  WATTER  HAMMER  ARRESTOR  ให้พิจารณาตามค่า  FIXTURE  
UNITS   ท่ีใช้งาน  โดยต้องสง่รายละเอียดการเลือกขนาดมาให้ผู้วา่จ้างอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 
 
 2.12  FOOT    VALVE 
 
 

  1.12.1  ใช้ส าหรับตอ่ด้านน า้เข้าเคร่ืองสบูน า้  หรือตามท่ีแสดงในแบบ 
  1.12.2  ขนาด 40 มิลลิเมตร  ( 1 ½ นิว้ )   จนถงึขนาด  50  มลิลิเมตร  ( 2 นิว้ )  ตวั
วาล์วท าด้วย  BRASS  ตะแกรงดกัผงท าด้วย  POLYETHYLENE  ยดึข้อตอ่โดยใช้เกลียว  ( SCREWED  
END )   ทนแรงดนัใช้งาน  (  WORKING  PRESSURE )  ได้ไมน้่อยกวา่  150  PSI  
  1.12.3  ขนาด  65 มิลลิเมตร  ( 2 ½ นิว้ )  และใหญ่กวา่  ตวัวาล์วท าด้วย  CAST 
IRON , ตะแกรงดกัผงท าด้วย  POLYETHYLENE  หรือ  GALVANISED  STEEL   ยดึข้อตอ่โดยใช้หน้า 
แปลน  ( FLANGED  END )    ทนแรงดนัใช้งาน  (  WORKING  PRESSURE )  ได้ไมน้่อยกวา่  150  PSI               
           
            3.  ช่องระบายน า้ (Drain)  ให้ผู้ รับจ้างตดิตัง้ช่องระบายน า้ (Drains) ตามที่แสดงไว้ในแบบรายละเอยีด
ของช่องระบายน า้ให้เป็นไปตามที่แสดงในแบบและข้อก าหนด   
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                    3.13.1  ช่องระบำยน ้ำพ้ืน (Floor  Drain)  

          ช่องระบำยน ้ ำพ้ืนตอ้งเป็นเหลก็หล่อมีปีกกนัซึมแบบ Double Drainage  มีรูระบำยน ้ ำ  (Wecphole)   
และระบำยน ้ ำออกทำงดำ้นล่ำง  (bottom Outlet) ฝำตะแกรงกนัผงท ำดว้ยทองเหลืองขดัมนั หรือทองเหลืองชุบ
โครเมียม 

 
   3.13.2  ช่องระบายน า้ฝนท่ีหลงัคา  (Roof  Drains) 

                          ขนาด, รูปลกัษณะ และรายละเอียดเป็นไปตามแบบ ต้องเป็นเหลก็หลอ่ทาสกีนัสนิม  
Complete  with  round  pedestrian  grate set in square  secured  frame , a  flashing  clamp  device  & 
collar , and  threaded  connection-bottom  outlet. 

4.  ทีด่กักลิน่  (Trap)  

                  จะตอ้งติดตั้งแทรปส ำหรับสุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทำงสุขำภิบำลทุกช้ินยกเวน้แต่วำ่อุปกรณ์นั้นๆ มี
แทรปในตวัอยูด่ว้ย (Integral  Trap) ใหติ้ดตั้งแทรปในต ำแหน่งใกลก้บัอุปกรณ์เพียงตวัเดียวเท่ำนั้น (หำ้มติดตั้ง
สองตวั)  แทรปตอ้งติดตั้งอยูใ่นต ำแหน่งท่ีสำมำรถเขำ้ไปดูแลไดจ้ะตอ้งมีปลัก๊ท ำควำมสะอำด (Cleanout  plug) 
หรือวธีิอ่ืนท่ีอนุมติัใหใ้ช ้  Slip  joints  อนุญำตใหใ้ชไ้ดท้ำงดำ้นน ้ำเขำ้  (inlet  side)  หรือใน  Trap  Seal  เท่ำนั้น
วสัดุท่ีใชท้ ำแทรปเป็นพีวซีี หรือเหลก็หล่อหรือทองเหลือง  ตำมประเภทของท่อท่ีมำบรรจบ  แทรปทุกตวัตอ้งมี
น ้ ำดกักล่ิน  (Water  Seal)  ไม่นอ้ยกวำ่ 2"  และไม่มำกกวำ่ 4" 

5.  ช่องท าความสะอาดทีพื่้น   (Floor Cleanout) 

 ช่องท ำควำมสะอำดส ำหรับท่อเหลก็หล่อ จะตอ้งเป็นชนิดมีเกลียวมำตรฐำน อดัเขำ้กบัท่อส ำหรับ
อุปกรณ์ของท่อเหลก็หล่อ  และสกรูเทเปอร์ท ำดว้ยทองเหลืองมีหวัน๊อตชนิดหกเหล่ียมตนั  ช่องท ำควำมสะอำด
ส ำหรับท่อเหลก็ จะตอ้งมีหวัน๊อตทองเหลืองอุดไว ้         
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6. ก๊อกสนาม  (Hose Bibb) 

      ท ำดว้ยทองเหลืองขนำดเกลียว 1/2"  เป็นชนิดบอลลพ์ร้อมกำ้นโยกมีปลำยต่อสำยยำงขนำด 3/4" 

7. มาตรวดัน า้ (Water Meters) 

       ก.)  มำตรวดัน ้ ำเป็นแบบ magnetic drive  ติดตั้งเขำ้กบัท่อจ่ำยน ้ำประปำต ำแหน่งซ่ึงสะดวกต่อกำรใช้
งำน 

      ข.)  เส้ือ (Body) เป็นเหลก็หล่อ (Grey Cast Iron) หนำ้ปัดอยูใ่นแนวรำบมีตะแกรงภำยในมี Totalizer 
และตวัเลขอ่ำนปริมำตรเป็นลูกบำศกเ์มตรมำตรวดัน ้ ำตอ้งทนแรงใชน้ ้ ำไดไ้ม่ต ่ำกวำ่  150 psi ขนำดตำมท่ีระบุไว้
ในแบบ 
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หมวดที ่7 ระบบบ าบัดน า้เสีย  ป้ัมน า้  เคร่ืองสูบน า้ 
 

 ระบบบ าบัดน า้เสีย 
ถงับ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูปประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นบ่อเกรอะและบ่อกรองและบ่อเติมอำกำศอยูใ่น
ถงัใบเดียวกนั หรือแยกจำกกนัตำมท่ีระบุไวใ้นแบบ ท่อท่ีต่อเขำ้กบัถึงบ ำบดัน ้ ำเสียจะตอ้งมีท่อ
ต่ออ่อน (Flexible Pipe)  และท่อ Vent กำรติดตั้งใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนของผูผ้ลิต    โดยใช้
ผลิตภณัฑข์อง  พี. พี. , ฟีนิกซ์สยำม ,  ไฮเคลียร์    จะตอ้งผลิตตำมมำตรฐำน     ISO 001-2008  
มอก. 435-2548 

      -     ตวัถงัจำกไฟเบอร์กลำส ป้องกนักำรกดักร่อนของกรด- ด่ำงไดเ้ป็นอยำ่งดี เป็นระบบบ ำบดั 
            น ้ ำเสียส ำเร็จรูปแบชีวภำพ ท่ีมีปริมำตรและขนำดของถงัแต่ละใบเป็นไปตำมแบบ วสัดุ    
             Silica   เพ่ือเพ่ิมควำมทนทำนต่อแรงอดัและ Resin ชนิดท่ีไม่ระเหยง่ำยเพ่ือป้องกนักำร  
             ปนเป้ือนต่อน ้ ำท่ีบรรจุ ควำมหนำของผนงัถึงโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวำ่ 5 มม. 
      -     ตวัถงัภำยในแบ่งกำรท ำงำนเป็นหอ้ง ๆ ส ำหรับช่วยในกำรยอ่ยสลำยสำรอินทรียภ์ำยใน  
             ตวัถงับรรจุส่ือชีวภำพ (Biomedia) ท ำจำก HDPE เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่ำศยัของจุลินทรีย ์และ 
             ป้องกนัตะกอนหลุดออกจำกระบบเคล่ือนท่ีได 
       -     ตวัถงัจะตอ้งมีช่องเปิดส ำหรับสูบตะกอนออกเป็นคร้ังครำว ฝำถงัจะตอ้งทนทำนปิดได ้
             สนิทกบัตวัถงัและสำมำรถปอง้กนักล่ินเลด็ลอดจำกถงัได ้
 

ป้ัมดูดน า้ทิง้ ใช้ผลติภณัฑ์ของ พ.ี พ.ี , ฟีนิกซ์สยาม , ไฮเคลยีร์800 ลติรต่อนาท ีลูกลอยใช้ลูก
ลอยชนิดปรอทส าหรับบ าบัดน า้เสีย 
 

 

ชุดเคร่ืองสูบน า้อดัความดนั (Cold Water Booster Pump) ชุดเดมิ 

เป็นแบบส ำเร็จรูปประกอบดว้ยเคร่ืองสูบน ้ ำจ ำนวน 2 ชุดและถงัอดัควำมดนัจ ำนวน 1 ถงั ท่อร่วมและ
วำลว์ทั้งดำ้นสูบและดำ้นจ่ำยของเคร่ืองสูบน ้ ำแต่ละชุด ท่อร่วมเป็นเหล็กกลำ้ไร้สนิม วำลว์ดำ้นสูบเป็น 
Butterfly Valve ส่วนวำลว์ดำ้นจ่ำยเป็น Butterfly Valve และ Check Valve ติดตั้งพร้อมตูค้วบคุมซ่ึงเดิน
สำยไฟฟ้ำเรียบร้อย ทั้งชุดประกอบส ำเร็จรูปบนฐำนเหลก็กลำ้ไร้สนิม 

(1) เคร่ืองสูบน ้ ำ 
เป็นแบบ Vertical Centrifugal Pump ตวัเรือนท ำดว้ยเหล็กหล่อ ใบพดัและเพลำท ำจำกเหลก็กลำ้ไร้
สนิม (Stainless Steel 304) Seal เป็นชนิด Mechanical Seal มอเตอร์เป็นชนิด TEFC 380 V 50 Hz 
3 Phase IP 54 ควบคุมควำมเร็วรอบได ้

• ควำมสำมำรถในกำรสูบน ้ ำ แต่ละชุดไม่ต ่ำกวำ่ 30.00 ลูกบำศก์เมตร
ต่อชัว่โมง 

• ควำมดนั ไม่ต ่ำกวำ่ 35 เมตร 
• ประสิทธิภำพ ไม่ต ่ำกวำ่ 50 เปอร์เซ็นต ์
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• ก ำลงั Output ของมอเตอร์ ไม่ต ่ำกวำ่ 5.5 กิโลวตัต ์

(2) ถงัอดัควำมดนั 
เป็นแบบ Diaphragm Type สำมำรถเพ่ิมควำมดนัของอำกำศได ้ขนำดของถงัเป็นไปตำมค ำแนะน ำ
ของผูผ้ลิตชุดเคร่ืองสูบน ้ ำอดัควำมดนั มีค่ำแรงดนัใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 100 ปอนดต์่อตำรำงน้ิว 

(3) ตูค้วบคุม 
ตวัตูท้  ำจำกเหล็กแผ่นพบัข้ึนรูป หนำไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 มม. สำมำรถกนัฝุ่ นและหยดน ้ ำได ้กนัสนิม 
ตูค้วบคุมเม่ือท ำงำนร่วมกบัมอเตอร์ของเคร่ืองสูบน ้ ำสำมำรถควบคุมควำมเร็วรอบของเคร่ืองสูบ
น ้ ำได ้เพ่ือให้อตัรำกำรสูบจ่ำยน ้ ำของเคร่ืองสูบน ้ ำสัมพนัธ์กบัปริมำณกำรใชน้ ้ ำท่ีควำมดนัคงท่ี มี
หนำ้ท่ีกำรท ำงำนและอุปกรณ์ดงัน้ี 

• Isolating Switch 
• Auto / Manual Selector Switch 
• Start / Stop Button 
• Indicator for Power On, Pump Running, Pump Failure 
• Indicator H>R>C> Fuses, Heavy Duty Line Contactor with Thermal Overload 

(4) อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ 
• Discharge Bronze Gate Vales 
• Mild Steel Discharge Header 
• Fabricated Steel Baseplate 
• Silent Check valves 
• Discharge Pressure Gauges 
• Pressure Switchs 

  
 
เคร่ืองสูบน า้ (BOOSTER PUMP SET) ชุดใหม่ 
ลกัษณะทัว่ไป 

- เคร่ืองสูบน ้ ำ BOOSTER PUMP จะตอ้งประกอบดว้ยเคร่ืองสูบน ้ ำ จ ำนวน 2 ชุด พร้อม 
PRESSURE DIAPHRAGM  TANK 300 ลิตร 1 ใบ, ตูค้วบคุม,วำลว์และอุปกรณ์ประกอบ 

- เคร่ืองสูบน ้ ำเป็นชนิด VERTICAL MULTISTAGE CENTRIFUGAL  PUMP  ควำมเร็วรอบ
ประมำณ 2900 R.P.M ระบบไฟฟ้ำ 380 V/ 3 Ph./ 50Hz. 

- มอเตอร์ไฟฟ้ำเป็นชนิด TEFC INSULATION CLASS F PROTECTION IP .55 
- เคร่ืองสูบน ้ ำตอ้งมีประสิทธิภำพ ณ จุดใชง้ำน ไม่นอ้ยกวำ่ 65 % NFPA ไม่เกิน 3.50 M. 

- อตัรำกำรไหล 15 ลบ.ม/ชม. 
- HEAD (TDH.)  25 M 
- ขนำดมอเตอร์ไม่ต ่ำกวำ่  2.2 kW (3 HP ) 
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ลกัษณะเคร่ืองสูบน ้ ำ  
                         -  ตวัเรือน (CASING)  ท ำดว้ยวตัถุเหลก็หล่อ (CAST IRON-ASTM A 48 CLASS 30) ผำ่น 
                             กำรทดสอบแรงดนัใชง้ำนสูงสุด (MAX WORKING PRESSURE)  ไม่นอ้ยกวำ่ 175 PSI. 
                          -  ใบพดั  (IMPELLER)  ท ำดว้ยวสัดุ AISI 304 Stainless Steel  ไดรั้บกำรถ่วงสมดุลดว้ยวธีิ 
                              STATICALLY และ HYDRAULICALLY BALANCED 
                           -  เพลำ (SHAFT)  ท ำดว้ย วสัดุตำมชนิดของเพลำมอเตอร์ท่ีน ำมำประกอบกบัเคร่ืองสูบน ้ ำ 
            -  ซิล (SEAL) เป็นชนิด MECHANICAL SEAL (BF1C1) 
                           -  SHAFT SLEEVE  และ CASING RING ท ำดว้ยวสัดุสแตนเลสสตีล (316 SST.)     
                            รำยละเอียดอุปกรณ์ประกอบชุด BOOSTER PUMP 
                            -  PRESSURE DIAPHRAGM TANK 300 L   -  INDIVIDUAL SUCTION 
                            -  DISCHARGE HEADER     -  GATE VALVE 

            -  PRESSURE 10 BAR  1  EA                                   - PRESSURE GAUGE 1 EA           
                            - PREPRESURE 10 SWITCH  2 EA 

            -  CHECK VALVE 
                            -  COMON STEEL BASE 
                            -  CONTROLLER FOR 2 PUMPS (ALTERNATE & PARALLEL) 
                           -  PRESSURE REDUCING VALVE 
   

ป้ัมน า้ให้ใช้ป้ัม ยีห่อ้  SPP UK, AMERICAN-MARSH  USA, PEERLESS USA, 
                    AURORA USA, KAWAMOTO JAPAN 
 

                
      FD , FCO ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง KNACK , TCP 
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หมวดที่ 8 ระบบป้องกนัอคัคภียั ( FIRE  PROTECTION  SYSTEM ) 
 

1. ขอ้ก ำหนดทัว่ไป 

1.1 ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิง,ระบบน ้ ำดบัเพลิง, หวัฉีดน ้ ำดบัเพลิง อุปกรณ์สำยส่งน ้ ำดบัเพลิง และ

เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ ตำมแบบและขอ้ก ำหนด จนสำมำรถใชก้ำรไดส้มบูรณ์ตำมท่ีตอ้งกำร 

1.2 ตำมมำตรฐำนติดตั้งระบบจะตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรป้องกนัอคัคีภยั ฉบบัล่ำสุดชอง 

วศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ ์

1.3 เคร่ืองสูบน ้ ำจะตอ้งสำมำรถส่งน ้ ำได ้150 % ของปริมำณน ้ ำท่ีก ำหนด โดยมีควำมดนัไม่ต ่ำ 65 % 

ของควำมดนัท่ีก ำหนด และควำมดนัเม่ือวำลว์ทำงดำ้นน ้ ำส่งปิดจะตอ้งไม่เกิน 140 % ของควำมดนั

ท่ีก ำหนด 

1.4 ท่อดบัเพลิง, อุปกรณ์ต่ำงๆ และเคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิง จะตอ้งทำสี กำรทำสีเหลก็จะตอ้งลงสีพ้ืนกนั

สนิม Red Lead Primer ก่อน 2 ชั้น ท่อนทำสีจริง โดยจะตอ้งท ำควำมสะอำดผิวเหลก็ใหส้ะอำดก่อน

กำรทำสี ท่อน ้ ำท่ีฝังดินจะตอ้งทำเคลือบดว้ย Coal-Tar Enamel และใชแ้ผน่ Asbestos พนัทบัอีก

ชั้นหน่ึง หลงัจำกนั้นจึงค่อยทำเคลือบดว้ยสำรกนัน ้ ำ 

1.5 วำลว์ทุกตวั ตอ้งเป็นชนิดท่ีออกแบบมำส ำหรับใชก้นัระบบป้องกนัเพลิงไหม ้โดยไดรั้บกำรรับรอง

จำก UL. , FM. 

2. ระบบท่อยดื และสำยส่งน ้ ำดบัเพลิง (Standpipe and hose system) 

2.1 ท่อน ้ ำดบัเพลิง ใหใ้ชว้สัดุท่ีเป็นท่อเหลก็กลำ้ด ำ ชนิดมีตะเขบ็ สำมำรถทนควำมดนัใชง้ำนไดไ้ม่

นอ้ยกวำ่ 175 ปอนดต์่อตำรำงน้ิว ผลิตมำตรฐำน ASTM A53, ASTM A795 และไดรั้บกำรรับรอง

จำก FM วธีิกำรเช่ือมต่อท่อ ใหใ้ชข้อ้ต่อแบบเช่ือม หรือขอ้ต่อแบบ Grooved coupling ตำม

มำตรฐำน ASTM A 53 ASTM A 795, NFPA 13, NFPA14 

2.2 วำลว์  

1. วำลว์ ในระบบป้องกนัเพลิง จะตอ้งเป็นวำลว์ท่ีไดรั้บกำรรับรองใหใ้ชส้ ำหรับระบบป้องกนัเพลิง

เท่ำนั้น และไดรั้บกำรรับรองจำก UL. , FM. 

2. วำลว์ทั้งหมดในระบบจะตอ้งสำมำรถทนแรงดนัขณะใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 175 ปอนดต์่อตำรำงน้ิว

และ 350 ปอนดต์่อตำรำงน้ิว ตำมท่ีระบุในแบบ/รำยกำรประกอบแบบ 

3. Gate Valve ส ำหรับขนำด ½ น้ิว ถึง  2 น้ิว ท ำดว้ย Bronze ชนิด Outside screw and yoke (O.S. & 

Y.) ยดึขอ้ต่อโดยใชเ้กลียว (Threaded connection) ส ำหรับขนำด 2 ½ น้ิว และใหญ่กวำ่ ท ำดว้ย Cast 

iron หรือ Steel ชนิดมีหนำ้แปลน (Flanged ends). และเป็นแบบ Outside screw and yoke (O.s & 

Y.) 

4. Check Valve เป็นชนิด Spring loaded wafer type flanged, ตำมมำตรฐำน ANSI รำยละเอียดทัว่ไป

เหมือน Gate Valve 
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5. วำลว์ระบำยควำมดนัอตัโนมติั ใชส้ ำหรับระบำยควำมดนัในระบบดบัเพลิง โดยติดตั้งเขำ้กบัท่อน ้ ำ

ทำงดำ้นจ่ำยให ้Modulate เพื่อรักษำควำมดนัในระบบใหค้งท่ีแมจ้ะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำม

ตอ้งกำรใชน้ ้ ำดบัเพลิงตอบสนองต่อควำมดนัท่ีเกินกวำ่ท่ีตั้ง หรือก ำหนดไวอ้ยำ่งแม่นย  ำ และให้

ระบำยควำมดนัส่วนเกินนั้นออกสู่บรรยำกำศ หรือกลบัเขำ้สู่ท่อทำงดำ้นดูดของเคร่ืองสูบน ้ ำได ้กำร

เปิดระบำยควำมดนัใหเ้ปิดกวำ้งอยำ่งรวดเร็ว แต่ใหปิ้ดลงอยำ่งชำ้ ๆ ในช่วงปิดและเม่ือปิดเรียบร้อย

แลว้ใหก้ำรปิดนั้นแน่น ไม่มีกำรร่ัวและกลบัไปท่ีเดิม โดยมีควำมคลำดเคล่ือนไม่เกิน ±5% Back 

pressure จะไม่สำมำรถรบกวนควำมดนัท่ีก ำหนด หรือตั้งไวน้ี้ได ้เป็นระบบ Pilot control, 

Diaphragm, Hydraulically operated สำมำรถปรับควำมดนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 30-200 ปอนด ์ต่อ

ตำรำงน้ิว ใช ้Class 250, Pressure Rating = 300 ปอนดต์่อตำรำงน้ิว ปลำยเป็นหนำ้จำน (Flange) 

2.3 ท่ีระบำยลมและน ้ ำท้ิง (Air vents and drains) 

1. ในระบบท่อน ้ ำ ตอ้งมีระบำยลม เพ่ือเปิดใหอ้ำกำศหรือก๊ำซอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นท่อหนีออกจำกท่อได้

ในขณะเติมน ้ ำ 

2. ตอ้งมีท่ีระบำยลมอตัโนมติั (Automatic air vent) ติดตั้งท่ีสูงสุดของท่อน ้ ำในแนวด่ิง 

3. Automatic air vent ทุกตวัตอ้งมีวำลว์ปิดท่ีทำงดำ้นลมเขำ้และมีท่อน ้ ำท้ิงต่อไปยงัท่อน ้ ำท้ิงรวม 

4. ตอ้งมีปลัก๊อุดขนำดไม่เลก็วำ่ ½ น้ิว หรือตำมท่ีระบุไวใ้นแบบ อยูท่ี่จุดต ่ำสุดของระบบท่อน ้ ำ

ทุกท่อ 

2.4 เกจว์ดัควำมดนั เป็นแบบ Bourdon ส ำหรับวดัควำมดนัของน ้ ำ กรอบท ำดว้ย Stainless steel หนำ้ปัด

กลมเสน้ผำ่ศูนยก์ลำงไม่นอ้ยกวำ่ 4 น้ิว มีสเกลบนหนำ้ปัดอยูใ่นช่วง 150-200 % ของควำมดนั ท่ีใช้

งำนปกติ วดัค่ำไดเ้ท่ียงตรงแน่นอน ค่ำควำมคลำดเคล่ือนไม่เกิน 1 % ของเลขหนำ้ปัด และมี

อุปกรณ์ปรับค่ำท่ีถูกตอ้งได ้สเกลอ่ำนเป็นปอนดต์่อตำรำงน้ิว (PSIG) เกจว์ดัควำมดนัแต่ละชุด

จะตอ้งมี Shut-off Needle Valve และ Snubber Connector ควำมดนัใชง้ำนตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ควำมดนั

สูงสุดท่ีปรำกฏบนสเกลหนำ้ปัด 

 
 

1.  ตู้เกบ็สายฉีดน า้ดบัเพลงิชนิด  HOSE  REEL  พร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ 
 

-  ตูเ้กบ็สำยฉีดน ้ำดบัเพลิง  ( FIRE  HOSE  CABINET )  สำมำรถผลิตและประกอบภำยในประเทศได ้
-  อุปกรณ์โดยทัว่ไปในระบบท่ีไม่ไดร้ะบุเป็นอยำ่งอ่ืนตอ้งสำมำรถทนแรงดนัขณะใชง้ำน (WORKING 
PRESSURE)     ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่  1.5  เท่ำของแรงดนัสูงสุดในระบบ 

 

 1.1)  ตู้เกบ็สายฉีดน ้าดบัเพลงิ  เป็นตูเ้หลก็ หรือ แสตนเลสพ่นสีแดง  ตอ้งมีควำมหนำไม่ต ่ำกวำ่ 
1.6 ม.ม. และเม่ือพ่นสีจริงแลว้จะตอ้งน ำไปอบสีจริงท่ีอุณหภูมิท่ีเหมำะสมเพ่ือใหสี้มีควำมทนทำนต่อกำร
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ขีดข่วน ประตูตูจ้ะตอ้งสำมำรถเปิดได ้180๐  กำรติดตั้งจะเป็นชนิดลอย ชนิดฝัง   หรือตั้งพ้ืน ตำมท่ีแสดง
ไวใ้นแบบ  อุปกรณ์ประกอบตู ้ มีดงัน้ีคือ 
-   ท่ีลอ็กประตูชนิดกดแลว้เดง้  พร้อมกญุแจ 
-   บำนพบัประตูแบบซ่อนในยำวตลอดควำมยำวประตู 
-   กระจกเป็นแบบนิรภยัชนิดแตกเป็นเมลด็ขำ้วโพด  ( CLEAR  SAFETY  GLASS ) หนำไม่นอ้ยกวำ่ 
 4 มม. 
-   ตูด้บัเพลิงตอ้งมีขนำด กวำ้ง x สูง x ลึก  เท่ำกบัขนำดท่ีระบุในแบบ 
-   เป็นผลิตภณัฑป์ระกอบภำยในประเทศ 
 

 1.2)   กงล้อสายฉีดน ้าดบัเพลงิ  ( HOSE  REEL )    ประกอบดว้ยอุปกรณ์มำตรฐำนดงัน้ี 
-   เป็นชนิด   AUTOMATIC   SWING   HOSE   REEL   ถูกรับรองโดยมำตรฐำน   BRITISH     
STANDARD                     ( EUROPEAN  STANDARD )    BS EN 671-1  
-   ขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำงสำย  1 น้ิว ยำว  100 ฟุต ( 30 เมตร ) ทนแรงดนัทดสอบ ( PROOF  PRESSURE ) 
ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 24 BAR  ( 348  PSI ), ทนแรงดนัระเบิด  ( BURSTED PRESSURE )  ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 42 
BAR  ( 600  PSI )  และทนแรงดนัขณะใชง้ำน  ( WORKING  PRESSURE  ) ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่  12  BAR  ( 
174 PSI )    
-  วำลว์ควบคุมแบบ  อตัโนมติั  เม่ือดึงสำยออกประมำณ  3  รอบวำลว์สำมำรถเปิดใหน้ ้ำไหลออกมำยงั
หวัฉีดไดแ้ละปิดเม่ือสำยถูกมว้นกลบั 
-  สำยท ำดว้ย   RUBBER  IN  RED  COLOR  เป็นชนิด   THREE   PLY  WITH  TWO  SYNTHETIC  
RUBBER  LAYERS  AND  TEXTILE  REINFORCEMENT   ผลิตตำมมำตรฐำน  EN 694 
-  BALL  VALVE  &  NIPPLE  ขนำด  25 มิลลิเมตร  ( 1น้ิว ) ท ำดว้ย  BRASS 
-  หวัฉีดเป็นชนิดปรับฝอยได ้  ( ADJUSTABLE  FOG  NOZZLE ) เป็นชนิดท่ีท ำดว้ยทองเหลืองชุบ
โครเม่ียม หรือ  RIGID  PLASTIC  FAST  OPENING   
 1.3)  แองเกิล้โฮสวาล์ว  ( ANGLE  HOSE  VALVE ) 
-   ท ำดว้ยทองเหลือง ( BRASS ) ขนำด  2 ½ น้ิว  ไดรั้บรองมำตรฐำนโดย  UL หรือ FM  พร้อมขอ้ต่อ, ฝำ
ปิดและโซ่ 
-   ทนแรงดนัใชง้ำน ( WORKING  PRESSURE )  ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่  300   PSI 
 

 1.4)  บอลล์วาล์ว  ( BALL  VALVE )  
-   ท ำดว้ยบรอนซ์  ( BRONZE )   ขนำด  1 น้ิว ยึดขอ้ต่อโดยใชเ้กลียว  (  SCREWED  ENDS ) 
-   ทนแรงดนัใชง้ำน  ( WORKING  PRESSURE )   ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 500  PSI 
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 1.5)  เคร่ืองดบัเพลงิชนิดมือถือ  ( PORTABLE  FIRE  EXTINGUISHER  ) 
-   เคร่ืองดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้   ABC  ไดรั้บรองมำตรฐำนโดย  มอก. 332 - 2537 ( TIS. 332-1994 )  
ขนำด  10 ปอนด ์  (4.5กิโลกรัม)  ควำมสำมำรถดบัไฟไม่นอ้ยกวำ่ระดบั   6A : 10B  
-    ทนแรงดนัทดสอบ ( TESTED  PRESSURE ) ไดไ้ม่ต ่ำกวำ่  500  PSI 

 

 1.6)  สายฉีดน า้ดบัเพลงิ  ( SYNTHETIC  FIRE  HOSE )    ส ำหรับ  HOSE   VALVE   ขนำด 65  

มิลลิเมตร     ( 2 ½ นิว้ ) ชนิดถกัจำกเสน้ใยโพลีเอสเตอร์สีขำว สวมอยูบ่นท่อยำงสงัเครำะห์สำมำรถทนควำม
ดนัแตกไดไ้ม่ต ่ำกวำ่ 500 ปอนด/์ตำรำงน้ิว พร้อมดว้ยขอ้ต่อทองเหลือง 
 ขนำด 64  มิลลิเมตร( 2 ½  น้ิว )   ควำมยำว 30  เมตร  ( 100 ฟุต )    ไดรั้บรองมำตรฐำนโดย  UL หรือ  FM 
หรือ  LLOYD’S REGISTER , ผลิตตำม  BS : 6391 TYPE 2   มีขอ้ต่อพร้อมมำกบัสำย   กำรมดัสำยกบัขอ้
ต่อใหใ้ชล้วดท่ีมีควำมแขง็แรงเป็นเคร่ืองมดั   หวัฉีด 
 
  ขนำด 2 ½ “ ใหใ้ช ้dia 2 ½” X1/2”X3/4” เป็นแบบ STRAIGHT STREAM NOZZLE ท ำดว้ย
ทองเหลืองอยำ่งดี 
 
 

2.  วาล์วในระบบป้องกนัเพลงิไหม้  ( FIRE  PROTECTION  VALVES ) 
 

 2.1  ความต้องการโดยทั่วไป 
  2.1.1  จดัหำและติดตั้งวำลว์ในระบบป้องกนัเพลิงไหมท่ี้มีคุณสมบติั  และลกัษณะท่ี
ถูกตอ้งทำงดำ้นเทคนิคและขอ้ก ำหนดใหเ้ป็นไปตำมแบบและรำยกำรจนสำมำรถใชก้ำรไดดี้และสมบูรณ์
ตำมท่ีตอ้งกำร 
  2.1.2   วำลว์ท่ีใชส้ ำหรับปิด  หรือ เปิด  ท่ีมิไดแ้สดงไวใ้นแบบ  แต่มีควำมจ ำเป็น  และ
ท ำใหร้ะบบสมบูรณ์ยิ่งข้ึนจะตอ้งจดัหำและติดตั้งใหด้ว้ย 
  2.1.3  วำลว์จะตอ้งมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีเหมำะสม  ท่ีใชก้บัของเหลวในระบบ 
  2.1.4  วำลว์จะตอ้งสำมำรถทนแรงดนัใชง้ำน ( WORKING  PRESSURE )  ไดไ้ม่นอ้ย
กวำ่  1,206  กิโลปำสคำล  (  175 ปอนดต่์อตำรำงน้ิว )   
  2.1.5  พวงมำลยัหมุนวำลว์จะตอ้งใหญ่พอท่ีจะสำมำรถปิด – เปิดวำลว์ไดส้นิทดว้ยมือ 
  2.1.6  วำลว์ท่ีติดตั้งในท่ีสูงเหนือศีรษะ    ไม่สำมำรถท่ีจะใชมื้อหมุนได ้     จะตอ้งติดตั้ง
โซ่ท่ีพวงมำลยั    ( CHAIN  OPERATED  HANDWHEELS )  พร้อมห่วงกนัโซ่หลุด  และโซ่น้ีจะตอ้งไม่
เป็นสนิม ปลำยโซ่จะหอ้ยลงมำสูงจำกพ้ืนประมำณ 1 เมตร  พร้อมท่ีคลอ้งโซ่ในต ำแหน่งท่ีเหมำะสม 
  2.1.7  วำลว์ในระบบป้องกนัเพลิงไหม ้ จะตอ้งเลือกใชว้ำลว์ท่ีไดรั้บกำรรับรองจำก  UL  
หรือ  FM  ยกเวน้  UL  หรือ  FM  ไม่ไดร้ะบุ 
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 2.2  GATE   VALVE 
  2.2.1  GATE  VALVE  ท่ีมีขนำด  15  มิลลิเมตร  ( ½ น้ิว )  จนถึงขนำด  50 มิลลิเมตร  ( 
2 น้ิว ) ท ำดว้ย  BRONZE   หรือ  BRASS  ชนิด OUTSIDE  SCREW  AND  YOKE  ( O.S.& Y  )  ยึดขอ้
ต่อโดยใชเ้กลียว    ( SCREWED  ENDS )   ทนแรงดนัใชง้ำน  (  WORKING  PRESSURE  )  ไดไ้ม่นอ้ย
กวำ่  175  PSI 
  2.2.2  GATE  VALVE   ท่ีมีขนำด  65  มิลลิเมตร  ( 2 ½. น้ิว )  และใหญ่กวำ่ท ำดว้ย  
CAST IRON หรือ  DUCTILE   IRON   ชนิด  OUTSIDE  SCREW  AND  YOKE  ( O.S. & Y )  ยึดขอ้
ต่อโดยใชห้นำ้แปลน      ( FLANGED  ENDS )   ทนแรงดนัใชง้ำน  ( WORKING  PRESSURE )  ไดไ้ม่
นอ้ยกวำ่  250  PSI   
 

 2.3  BUTTERFLY  VALVE 
  2.3.1  ขนำด   25   มิลลิเมตร ( 1 น้ิว )  จนถึงขนำด  50  มิลลิเมตร  ( 2 น้ิว )  ตวัวำลว์ท ำ
ดว้ย     BRONZE        ยึดขอ้ต่อโดยใชเ้กลียว  ( SCREWED  ENDS )  เป็นชนิดเปิด – ปิด  ดว้ยพวงมำลยั  
( GEAR  OPERATED ) ทนแรงดนัใชง้ำน ( WORKING  PRESSURE )  ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่  175  PSI 
  2.3.2  ขนำด 65 มิลลิเมตร ( 2 ½น้ิว ) และใหญ่กวำ่ตวัวำลว์ท ำดว้ย  CAST IRON  หรือ  
DUCTILE  IRON,  DISC  ท ำดว้ย  DUCTILE  IRON ,  SEAT  ท ำดว้ย  BUNA-N   หรือ   EPDM,  STEM  
ท ำดว้ย   STAINLESS  STEEL 
  2.3.3  เป็นชนิดเปิด – ปิด  ดว้ยพวงมำลยั  ( GEAR  OPERATED ) ทนแรงดนัใชง้ำน ( 
WORKING  PRESSURE )  ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่  300  PSI   

 

 2.4  CHECK  VAVLE  จะตอ้งเป็นแบบ  NON-SLAMMING  CHECK  VALVE  หรือ  
SPRING  LOADED  SILENT  CHECK  VALVE 
  2.4.1  ขนำด  15  มิลลิเมตร ( ½ น้ิว ) จนถึงขนำด  50  มิลลิเมตร ( 2 น้ิว ) เป็นชนิด  
SINGLE  DISC  ตวัวำลว์ท ำดว้ย  BRONZE หรือ  BRASS,  DISC  และ  SEAT  ท ำดว้ย   TEFLON,  
SPRING  ท ำดว้ย  STAINLESS  STEEL  ยึดขอ้ต่อโดยใชเ้กลียว  ( SCREWED  ENDS )  ทนแรงดนัใช้
งำน  ( WORKING  PRESSURE )  ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 200 PSI 
  2.4.2   ขนำด  65  มิลลิเมตร ( 2 1/2 น้ิว )  และใหญ่กวำ่    ตวัวำลว์ท ำดว้ย  CAST  
IRON,  DISC  ท ำดว้ย  ALUMINUM  BRONZE,  SEAT  ท ำดว้ย  BUNA-N  หรือ  EPDM,  SPRING  ท ำ
ดว้ย   STAINLESS  STEEL เป็นชนิด  DUO  PLATE  DISC,  WAFER  TYPE   ทนแรงดนัใชง้ำน ( 
WORKING  PRESSURE )  ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่  200  PSI 
 2.5   PRESSURE  RELIEF  VALVE 
  2.5.1   ส ำหรับใชก้บัท่อน ้ำ  BY-PASS  เพ่ือควบคุมควำมดนัในระบบ 
  2.5.2  วำลว์เป็นแบบ  GLOBE  หรือ  ANGLE  TYPE,  FULL  PORT,  HYDRAULIC  
PILOT  OPERATED 
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  2.5.3  ตวัวำลว์ท ำดว้ย  CAST  IRON  หรือ  DUCTILE  IRON,  DIAPHRAGM ท ำดว้ย  
REINFORCED  NATURAL  RUBBER 
  2.5.4   ขนำด  15  มิลลิเมตร ( 1/2 น้ิว )  จนถึงขนำด  50   มิลลิเมตร   ( 2 น้ิว )        ยึดขอ้
ต่อโดยใชเ้กลียว    ( SCREWED  ENDS )    ทนแรงดนัใชง้ำน  ( WORKING  PRESSURE )  ไดไ้ม่นอ้ย
กวำ่ 200 PSI 
                             2.5.5   ขนำด  65  มิลลิเมตร ( 2 ½ น้ิว ) และใหญ่กวำ่ยึดขอ้ต่อโดยใชห้นำ้แปลน   
( FLANGED  ENDS ) ทนแรงดนัใชง้ำน ( WORKING  PRESSURE )  ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่  250  PSI 
 
2.6   FLOW  MEASURING  EQUIPMENT 
 

  2.6.1   FLOW  MEASURING  EQUIPMENT  หรืออุปกรณ์วดัปริมำณกำรไหลของน ้ำ
เป็นแบบ  ANNUBAR  FLOW  MEASURING  STATION   และมีกล่องเคร่ืองมือส ำหรับวดัค่ำปริมำณ
กำรไหลของน ้ำ   (PORTABLE  METER  SET) พร้อมทั้ง  MASTER  CHART ซ่ึงสำมำรถอ่ำนค่ำท่ี
ออกมำไดเ้ป็นลูกบำศกเ์มตรต่อชัว่โมงหรือแกลลอนต่อนำที  กล่องเคร่ืองมือน้ีสำมำรถเคล่ือนยำ้ยได้
สะดวก  โดยมีสำยวดัส ำหรับต่อระหวำ่ง    เคร่ืองวดั และ  ANNUBAR  มีควำมยำว  4  เมตร  จ ำนวน 2 
เสน้  พร้อมยำงกนัร่ัวรวมอยูใ่นกล่องเคร่ืองวดัน้ี  สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดท้นัที  จะตอ้งมีคู่มือกำรติดตั้ง
และวิธีกำรใชเ้คร่ืองวดัน้ีรวมอยูใ่นกล่องน้ีดว้ย 
  2.6.2   ภำยหลงักำรส่งมอบงำน  ผูรั้บจำ้งตอ้งมอบเคร่ืองวดัน้ีใหเ้ป็นสมบติัของผูว้ำ่จำ้ง  
/  เจำ้ของโครงกำร 
  2.6.3  ทุกต ำแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์วดัปริมำณกำรไหลของน ้ำ  จะตอ้งติดตั้งวำลว์ส ำหรับ 
ปิด-เปิด    พร้อม  QUICK  CONNECT  COUPLING  CONNECTION   ติดตั้งอยูด่ว้ย 
2.6.4   ANNUBAR  ELEMENTS  ท ำดว้ย  STAINLESS  STEEL  สำมำรถทนแรงดนัใชง้ำนได ้  2,068  
กิโล-ปำสคำล  ( 300  ปอนดต่์อตำรำงน้ิว )  ท่ีอุณหภูมิ  204  องศำเซลเซียส  ( 400  องศำฟำเรนไฮท ์) 
  2.6.5   อุปกรณ์วดัปริมำณกำรไหลของน ้ำ  เป็นผลิตภณัฑ ์ ของ ANNUBAR  BY  
ELISION  INSTRUMENT  DIVISION  DIETERICH  STANDARD  CORP.  หรือเทียบเท่ำ 
  2.6.6   ทุกต ำแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์วดัปริมำณกำรไหลของน ้ำ จะตอ้งมีป้ำยทองเหลือง
แขวนดว้ยโซ่แขวนอยูแ่ละป้ำยน้ีจะตอ้งแสดง  STATION  NUMBER,  METER  SETTING  และค่ำท่ีอ่ำน
ไดเ้ป็นลูกบำศกเ์มตรต่อชัว่โมง  ( M3 /HR )  หรือแกลลอนต่อนำที   (GPM) 
  2.6.7 ขอ้ต่อท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรติดตั้งควบคู่กบัอุปกรณ์วดัปริมำณกำรไหลของน ้ำ  
จะตอ้งส่งมำพร้อมกบัอุปกรณ์วดัปริมำณกำรไหลของน ้ำจำกโรงงำนผูผ้ลิตเดียวกนั 
   

2.7   AUTOMATIC  AIR  VENT  
 

  2.7.1   AUTOMATIC  AIR  VENT    เป็นแบบ  DIRECT  ACTING  FLOAT  TYPE  
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  2.7.2   ลกูลอยและสว่นประกอบภายในท าด้วย  STAINLESS  STEEL   
  2.7.3   BODY  AND  COVER  ท าด้วย  CAST  IRON   
  2.7.4   ขนาดไมเ่ลก็กวา่ 15 มลิลิเมตร ( ½ นิว้ ) ติดตัง้ในต าแหน่งท่ีแสดงไว้ในแบบ 
  2.7.5   ก่อนต่อเขำ้  AUTOMATIC  AIR  VENT จะตอ้งมี  SHUT  OFF  VALVE  
ประกอบอยูด่ว้ยส่วนทำงดำ้นอำกำศออกจะตอ้งต่อท่อไปท้ิงไว ้ณ จุดหวัรับน ้ำท้ิง  ( FLOOR  DRAIN  )  
ท่ีใกลท่ี้สุด 
  2.7.6  AUTOMATIC  AIR  VENT  จะตอ้งติดตั้งท่ีจุดสูงสุดของท่อน ้ำ  และในต ำแหน่ง
ท่ีมีอำกำศสะสมอยูใ่นระบบท่อหรือตำมท่ีระบุในแบบ  
 

2.8   DRAIN  VALVE 
 

  2.8.1  DRAIN  VALVE เป็นแบบ  BALL TYPE  ให้ติดตัง้ในต าแหน่งท่ีต ่าสดุของ
ระบบท่อน า้  ไว้ส าหรับเปิดไลผ่งและตะกอนจากระบบท่อน า้  หรือเมื่อมีความจ าเป็นอื่น   

2.8.2 DRAIN  VALVE จะต้องติดตัง้ในต าแหน่งท่ีสามารถเข้าถงึได้โดยง่าย  และ
สะดวกในการบ ารุงรักษา 

 
 

  2.8.3     DRAIN  VALVE จะต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัระบบท่อนัน้  ๆ 
  2.8.4    จะต้องตอ่ท่อจาก  DRAIN  VALVE ไปทิง้ไว้ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม และไม่
เป็นอนัตราย  เช่นบ่อพกัน า้ทิง้  รางระบายน า้ทิง้  ฯลฯ  หรือตามค าแนะน าของผู้ควบคมุงาน 
2.8.5    ท่อท่ีตอ่จาก  DRAIN  VALVE นีจ้ะต้องจบัยดึให้แน่นหนา  ไมใ่ห้เกิดการสะบดัของท่อเม่ือ
ปลอ่ยน า้ทิง้ อย่างรวดเร็ว 

 
 

2.9 PRESSURE  GAUGE 
 

  2.9.1   PRESSURE  GAUGE  เป็นแบบ BOURDON  TYPE  ส าหรับวดัความดนัของ
น า้ตามท่ีแสดงไว้ในแบบ 
  2.9.2  ตวัเรือนท าด้วย  STAINLESS  STEEL  หน้าปัด กลม  เส้นผ่าศนูย์กลางไมน้่อย
กวา่  100  มิลลิเมตร ( 4 นิว้ ) มีสเกลบนหน้าปัดอยู่ในช่วง  1.5  ถงึ 2 เท่า  ของความดนัท่ีใช้งานปกต ิ 
ACCURACY  +1 %  ของสเกลบนหน้าปัด 
  2.9.3    PRESSURE  GAUGE ทกุชดุจะต้องมี SHUT-OFF NEEDLE  VALVE   และ  
PRESSURE  SNUBBER     
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ส าหรับการติดตั้งในต าแหน่งทีม่ีความสะเทือนสูงเช่นเคร่ืองสูบน า้ ให้มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้
TYPE    - เป็นแบบ  LIQUID  FILLED  ( GLYCERINE ) 
     หนำ้ปัดกลมขนำด  4” หรือใหญ่กวำ่ 
CASE    - 304   STAINLESS  STEEL 
     -137- 
RING    - 304  STAINLESS  STEEL,  CRIMPED  TYPE 
WINDOW   - GRILAMID 
BOURDON  TUBE  - BRONZE  TUBE 
MOVEMENT   - BRASS 
SOCKET   - BRASS 
CONNECTION   - ¼”  NPT 
SCALE  RANGE   - ตอ้งเลือก SCALE RANGE ใหเ้หมำะสมกบักำรใชง้ำนท่ี 

ต ำแหน่งต่ำงๆ  
     หรือประมำณ  1.5  ถึง  2 เท่ำของควำมดนัใชง้ำนปกติ 
ACCURACY   - ไม่เกิน   + 1.5%   FULL  SCALE 
ACCESSORIES   - PRESSURE  GAUGE  ทุกชุดจะตอ้งมี  NEEDLE  VALVE   

ส ำหรับ SERVICE  พร้อม  PRESSURE  SNUBBER ท ำ
ดว้ย  BRASS,  CONNECTION  ¼”  NPT 

 
 2.10  STRAINER 
 

  2.10.1   STRAINER  ใชส้ ำหรับต่อดำ้นน ้ำเขำ้เคร่ืองสูบน ้ำ และท่ีอ่ืน ๆ  ตำมท่ีแสดงใน
แบบ ตวั        สเทรนเนอร์ เป็นแบบ  Y- PATTERN   
  2.10.2   STRAINER  ขนำด  15  มิลลิเมตร (1/2 น้ิว) จนถึงขนำด  50 มิลลิเมตร ( 2 น้ิว ) 
ตวัวำลว์ท ำดว้ย BRONZE ,  SCREEN  ท ำดว้ย  STAINLESS  STEEL  ขนำดไม่เกิน   40  MESH   ยึดขอ้
ต่อโดยใชเ้กลียว   ( SCREWED  ENDS )   ทนแรงดนัใชง้ำน  ( WORKING  PRESSURE )  ไดไ้ม่นอ้ย
กวำ่ 200  
  2.10.3  STRAINER  ขนำด  65  มิลลิเมตร  ( 2  ½ น้ิว )  และใหญ่กวำ่ตวัวำลว์ท ำดว้ย  
CAST  IRON   หรือ  DUCTILE   IRON ,  SCREEN    ท ำดว้ย    STAINLESS  STEEL  ขนำด  D.E.O. 
ไม่เกิน   0.036    ยึดขอ้ต่อโดยใชห้นำ้แปลน  ( FLANGED  ENDS )  ทนแรงดนัใชง้ำน ( WORKING  
PRESSURE )  ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่  200  PSI 
  2.10.4  สำมำรถถอดลำ้งตะแกรงไดโ้ดยไม่ตอ้งถอดตวั  STRAINER  ออกจำกระบบท่อ
น ้ำ    
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2.11   FLEXIBLE  CONNECTOR  
 
 

  2.11.1  FLEXIBLE  CONNECTOR ส าหรับตอ่ด้านน า้เข้า-ออก จากเคร่ืองสบูน า้เป็น
แบบ  STAINLESS  STEEL  CORRUGATED  INNER  TUBE  AND  STAINLESS  STEEL  WIRE  
BRAID  OUTSIDE  THE  TUBE  WITH  FLANGED  ENDS 
  2.11.2   FLEXIBLE  CONNECTOR  ออกแบบมาเพ่ือใช้ป้องกนัเสียงดงัและการ
สัน่สะเทือนอย่างดีเย่ียม 
  2.11.3   การติดตัง้แบบตอ่ด้วยหน้าแปลนต้องมี  GUIDE  และ   STOPPER  เพ่ือ
ป้องกนัการเสียหายอนัเน่ืองมาจากการยดึตวัของ   FLEXIBLE  CONNECTOR 
  2.11.4  FLEXIBLE  CONNECTOR ท่ีติดตัง้ในท่ีอื่น ๆ  ส าหรับจดุท่ีอาจเกิดการเคลื่อน
ตวัของท่อในกรณีท่ีอาคารเกิดทรุดตวัไมเ่ท่ากนั  ( DIFFERENTIAL  SETTLEMENT )  ไม่วา่จะแสดงใน
แบบหรือไมก่็ตาม 
  2.11.5  FLEXIBLE  CONNECTOR ต้องสามารถทนแรงดนัใช้งานได้ไมต่ ่ากวา่  1.5  
เท่าของ  WORKING  PRESSURE  หรือตามท่ีระบใุนแบบ 
 
 2.12  FLOW  SWITCH  
 
 

       2.12.1   CONTACT  RATING   ไมต่ ่ากวา่ 2A,  30V.DC 

       2.12.2   FLOW  SWITHCH   ท่ีใช้จะต้องสามารถใช้ร่วมกบัระบบ FIRE  ALARM  ได้ 
2.12.3 มีอปุกรณ์ร่วมท่ีสามารถท าให้ระบบ FIRE  ALARM สามารถท าการ

ตรวจสอบ (  SUPERVISE  )   สายท่ีมาตอ่กบั  FLOW  SWITCH    ได้ 
2.12.4 มีคา่  MINIMUM  FLOW  RATE ท่ี  FLOW  SWITCH  จะท างานไมเ่กิน 

0.63  ลิตร / วินาที     ( 10 GPM.) 

 
 2.13   SUPERVISORY  SWITCH    
 

 

       2.13.1     CONTACT  RATING   ไม่ต ่ำกวำ่  2A,  30V.DC 
       2.13.2    มีอุปกรณ์ร่วมท่ีสำมำรถท ำใหร้ะบบ FIRE  ALARM  สำมำรถท ำกำร
ตรวจสอบสำยท่ีมำต่อกบั  SUPERVISORY  SWITCH   ได ้

2.13.3 SUPERVISORY  SWITCH  ท่ีใชจ้ะตอ้งสำมำรถใชร่้วมกบัระบบ  FIRE  
ALARM ได ้

 



  

บริษทั พี. เอม็. ดีไซน์ จ ำกดั หนา้ 40 
 

3.  ระบบวาล์วสัญญาณ  ( WET  TYPE  ALARM  VALVE ) 
 

 3.1  ทั่วไป 
       3.1.1   เป็นวำลว์ควบคุมกำรเปิดน ้ำเขำ้ระบบท่อยืนและสำยฉีดน ้ำดบัเพลิง 
       3.1.2  วำลว์จะเป็นชนิดติดตั้งในแนวด่ิง  หรือแนวนอนตำมท่ีระบุในแบบ ตวัเรือน( 
BODY) เป็นเหลก็หล่อ       ( CAST  IRON )  และมีล้ินวำลว์ (CLAPPER )  เป็นเหลก็เหนียว  (DUCTILE  
IRON)  หรือเหลก็กลำ้ไร้สนิม  (STAINLESS  STEEL )  ท่ีตวัเรือน   ALARM  VALVE จะตอ้งมีฝำปิด
เปิด  ( HANDHOLE  COVER  ) ยึดติดกบัตวัเรือนดว้ย  NUT   โดยมีซีลยำงกนัร่ัวรองรับอยูเ่พ่ือใหต้รวจ
ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ภำยใน 
       3.1.3   รำยละเอียดกำรติดตั้ง  ALARM  VALVE    ร่วมกบัอุปกรณ์ต่ำง ๆ โดยทัว่ไป
เพ่ือใหร้ะบบท ำงำนไดอ้ยำ่งสมบูรณ์เช่นระบุในแบบ วำลว์จะตอ้งทนแรงดนัใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1,206  
กิโลปำสคำล (175 ปอนดต่์อตำรำงน้ิว ) 
 
 3.2   ระฆงัน า้  ( WATER  MOTOR  GONG ) 
       3.2.1   จะตอ้งติดตั้งตำมต ำแหน่งท่ีปรำกฏในแบบ 
       3.2.2   ระฆงัน ้ำจะตอ้งท ำงำนทนัทีเม่ือวำลว์เปิด  และน ้ำไหลเขำ้สู่ระบบท่อน ้ำดบัเพลิง 
       3.2.3 ท่อระบำยน ้ำท้ิง  เม่ือผำ่นเขำ้ระฆงัน ้ำแลว้จะตอ้งต่อท่อระบำยน ้ำท้ิงออกไปยงัท่อ
ระบำยน ้ำรวมของระบบ 

4.  ระบบหัวกระจายน า้ดบัเพลงิ  ( SPRINKLER  SYSTEM ) 
 

 4.1  ข้อก าหนดโดยทั่วไป 
      4.1.1  ติดตั้งระบบหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงอตัโนมติัตำมแบบรำยละเอียด  และขอ้ก ำหนดจน
สำมำรถใชง้ำนไดส้มบูรณ์ตำมท่ีตอ้งกำร 
      4.1.2  มำตรฐำนกำรติดตั้งระบบจะตอ้งเป็นไปตำมมำรฐำนของ   NFPA  13-STANDARD  
FOR  THE  INSTALLATION  OF  SPRINKLER  SYSTEM   ฉบบัล่ำสุด 
      4.1.3  กำรติดตั้งท่อน ้ำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ มีรำยละเอียดเช่นเดียวกบักำรติดตั้งระบบท่อยืน และ 
สำยฉีดน ้ำดบัเพลิง 
      4.1.4 อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใชใ้นระบบหวักระจำยน ้ำดบัเพลิง ตอ้งเป็นของใหม่จำกโรงงำนผูผ้ลิต
เดียวกนัทั้งหมด  และไดรั้บกำรรับรองจำก  UL  หรือ  FM     

4.2 UPRIGHT  SPRINKLER  
 

 ใชส้ ำหรับติดตั้งในบริเวณหอ้งเคร่ือง,  บริเวณท่ีไม่มีฝ้ำ และท่ีอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุในแบบ มี
รำยละเอียดดงัน้ี 
  -  FRANGIBLE  BULB  TYPE   
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  -  ½”  DIA.  NOMINAL  ORIFICE  
  -  ท ำดว้ยทองเหลืองชุบโครเม่ียมทั้งชุด 
  -  อุณหภูมิใชง้ำน  68๐ C ( 155 ๐F ) 
 

4.3 PENDENT  SPRINKLER  
 

 ใชส้ ำหรับติดตั้งในส่วนงำนส ำนกังำน,  ทำงเดิน และท่ีอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุในแบบ มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
  -  FRANGIBLE  BULB  TYPE   
  -  ½”  DIA.  NOMINAL  ORIFICE   
  -  ท ำดว้ยทองเหลืองชุบโครเม่ียมทั้งชุด 
  -  อุณหภูมิใชง้ำน  68๐ C ( 155 ๐F ) 
  -  CEILING  PLATE  FINISHED 
5.  หวัรับน ำ้ส ำหรับต ำรวจดับเพลิง  ( SIAMESE  CONNECTION ) 
 

5.1 เป็นหวัรับน า้  2  ทาง มีลิน้กนัน า้กลบั  ( CHECK  VALVE  )  พร้อมกนัอยู่ในตวั และมีฝา
ครอบชบุ 

โครเมี่ยมพร้อมโซค่ล้องครบชดุและข้อตอ่สวมเร็ว 
 5.2  หวัรับน ้ำจะตอ้งท ำจำกวสัดุอลูมิเนียมผสมทองเหลืองหรือวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีมีควำมคงทน 
แขง็แรง สำมำรถทนแรงดนัขณะใชง้ำน   ( WORKING  PRESSURE  )   ไดไ้ม่ต ่ำกวำ่ 1,206  กิโลปำสคำล  
( 175 ปอนดต่์อตำรำงน้ิว ) นอกจำกน้ีจะตอ้งมีป้ำย ขนำดไม่เลก็กวำ่ 0.25 x 0.50  เมตร ติดตั้งเขียนไวว้ำ่  
“หวัรับน ้ำดบัเพลิง”  ตวัป้ำยท ำจำกแผน่เหลก็พ่นสีตำมกรรมวิธีเช่นเดียวกบักำรท ำตูเ้กบ็สำยส่งน ้ำ 
 5.3  จะตอ้งติดตั้งวำลว์กนักลบั  ( CHECK  VALVE )  ก่อนติดตั้งหวัรับน ้ำดบัเพลิงทุกชุด  ( 
รำยละเอียด  CHECK  VALVE   เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  2.4 ) 
 

6. เคร่ืองสูบน า้ดบัเพลงิขับด้วยเคร่ืองยนต์ดเีซล (Diesel Fire Pump) ชุดเดมิ 

(1) เคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิง 

• เคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิงตอ้งไดรั้บกำรรับรองจำก UL และ/หรือ FM 

• เคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิงเป็นชนิด Vertical Turbine Multistage Type ควำมสำมำรถในกำร
สูบน ้ ำ 750 gpm ท่ีควำมดนั 110 ปอนด์ต่อตำรำงน้ิว ควำมเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อ
นำที 

• ตวัเรือนเคร่ืองสูบน ้ ำ (Casing) ท ำดว้ย Cast Iron ASTM A48-CL40 มีแรงดนัใชง้ำนไม่
ต ่ำกวำ่ 175 ปอนดต์่อตำรำงน้ิว ขอ้ต่อเป็นแบบหนำ้จำน 
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• ใบพัด (Impeller) เป็นโลหะช้ินเดียว ท ำด้วย Cast Bronze ASTM B584-836 หรือ
เทียบเท่ำ ได้รับกำรถ่วงสมดุลทั้ งทำงต้น Dynamic และ Static มำจำกโรงงำนผูผ้ลิต 
ใบพดัจะตอ้งไม่เสียหำยเน่ืองจำกกำรหมุนกลบัทำง 

• เพลำ (Shaft) ท ำดว้ย Alloy Steel ASTM AISI1141 เพลำในแนวนอนมีครอบกนัอนัตรำย 

• Bearing เป็นชนิด Heavy Duty Ball bearing สำมำรถถอดออกซ่อมแซมไดง่้ำย 

• Seal เป็นชนิด Packing Seal โดยเป็นไปตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตท่ีขนำดและควำมเร็ว
รอบของเพลำ และควำมดนัใชง้ำนท่ีก ำหนด 

• เคร่ืองสูบน ้ ำติดตั้งพร้อม Discharge Assembly และเกียร์บนฐำนรองคอนกรีต รวมทั้ ง
ตะแกรงกรองผงดำ้นล่ำงสุดของเคร่ืองสูบน ้ ำ 

(2) เคร่ืองยนตดี์เซล 

เคร่ืองยนต์ดีเซลให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตเคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิง และตอ้งประกอบดว้ย
อุปกรณ์มำตรฐำนดงัต่อไปน้ี 

• Governer 

• Over Speed Shut Down Device 

• Tachometer 

• Oil Pressure Gauge 

• Temperature Gauge 

• Instrument Panel 

• Automatic Controller Wiring 

• Battery Charger 

• Cooling System 

• Exhaust Pipe 

• Fuel Tank 
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(3) ตูค้วบคุมเคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิง 

• Pressure Switch 

• Weekly Test Program Timer 

• Automatic Test Run Program 

• Solid State Crank Cycle Control 

• Battery Charger 

• Pressure Recorder 

• Stop Button 

• Reset Button 

• Ammeter, Voltmeter 

• Alarm Devices (oil pressure, low fuel level, water temperature, failure to start, 
overspeed, battery no. 1 failure, battery no. 2 failure, and charger loss, etc.) 

• Other standard control accessories such as relays, pilot lamps, fuses, pushbuttons and 
alarm bell 

(3) อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิง 

• Suction and Discharge Gauge 

• Main Relief Valve 

• Enclosed Waste Cone 

• Flow Meter Device 

• Automatic Air Releif Valve 
 

7. เคร่ืองสูบน า้รักษาแรงดนั (Jockey Pump)  ชุดเดิม 

(1) เคร่ืองสูบน ้ ำเป็นชนิด Non-Overloading Regenerative Turbine Pump หรือ Vertical Multi-Stage 
Pump ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ควำมสำมำรถในกำรสูบน ้ ำ 20 แกลลอนต่อนำทีท่ีควำมดัน 125 
ปอนดต์่อตำรำงน้ิว ควำมเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อนำที 

(2) เคร่ืองสูบน ้ ำพร้อมมอเตอร์และตู ้ควบคุมติดตั้ งเป็นชุดเดียวกันบนฐำนเหล็กหล่อหรือเหล็ก
โครงสร้ำง (Structural Steel) ตำมมำตรฐำนผูผ้ลิตจำกโรงงำนผูผ้ลิต 

(3) เคร่ืองสูบน ้ ำทั้งชุดตอ้งติดตั้งบนแท่นคอนกรีตโดยมีอุปกรณ์ลดกำรสัน่สะเทือนท่ีเหมำะสมรองรับ 

(4) กำรท ำงำนของเคร่ืองสูบน ้ ำเป็นแบบอตัโนมติัเม่ือควำมดนัของน ้ ำในระบบต ่ำกวำ่ท่ีก ำหนด และ
หยดุท ำงำนเม่ือควำมดนัถึงระดบัท่ีก ำหนด 

(5) มี Casing Relief Valve ส ำหรับป้องกนัเคร่ืองสูบน ้ ำ 
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(6) มอเตอร์ขบัเคร่ืองเป็นชนิด TEFC 

(8) ตูค้วบคุมเคร่ืองสูบน ้ ำรักษำแรงดนัจะตอ้งเป็นไปตำม NFPA 20 และประกอบไปดว้ยอุปกรณ์อยำ่ง
นอ้ยดงัน้ี 

• Circuit Breaker 

• Isolating Switch 

• Manual - Off – Auto Selector Switch  

• Pressure Switch 

• Overload Relay and External Reset 

• Minimum Running Timer 
อุปกรณ์ประกอบอ่ืนเช่น Relay, Pilot Lamp, Fuses และ Push Button 
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                                                หมวดท่ี 9  ตัวอย่ำงอุปกรณ์มำตรฐำน 
 
1. วัตถุประสงค์ 

รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถงึรายช่ือผู้ผลติและผลติภณัฑ์ วสัด ุและอปุกรณ์ที่ถือวา่ได้รับการยอมรับ ทัง้นี ้
คณุสมบตัิของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไมข่ดัตอ่รายละเอียดเฉพาะที่ก าหนดไว้ การเสนอผลติภณัฑ์นอกเหนือจาก
ช่ือที่ให้ไว้นี ้ต้องแสดงเอกสาร รายละเอียด และหลกัฐานอ้างอิงอยา่งเพียงพอ เพื่อการพิจารณาอนมุตัิให้ใช้
งานโดยมีคณุภาพเทียบเทา่ 

2. รำยชื่อผู้ผลิตและผลิตภณัฑ์ของวัสดุและอุปกรณ์ 
 รายช่ือผู้ผลติและผลติภณัฑ์ของวสัด ุและอปุกรณ์มาตรฐาน ให้เป็นไปตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  

ล ำดับที่ ชื่อผลิตภณัฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 
1 

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 

1.3 
 
 

 
1.4            

 
 

งำนระบบสุขำภบิำล 
ทอ่เหลก็อาบสงักะสี 
 
 
 
ทอ่เหลก็หลอ่ 
 
 
 
 
 
ทอ่ พีวีซี 
 
 
 
GATE VALVE, BALLVALVE 

 

• SAHA THIA STEEL PIPE, THAILAND 

• THAI UNION STEEL PIPE, THAILAND 

• THAI STEEL PIPE, THAILAND 
 

• TCP, THAILAND 

• WENCO, THAILAND 

• SIAM SYNDICATE, THAILAND 

• KNACK, THAILAND 
 

• THAI PIPE, THAILAND 

• D-PLAST, THAILAND 

• BANGKOK PAIBOON PIPE, THAILAND 
 

• HATTERSLEY, UK 

• WATTS,  USA 

• MIYAIRI, JAPAN 

• KITAZAWA, JAPAN 

• NIBCO, USA 

• TOYO, JAPAN 

• HOFFER, THAILAND 
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ล ำดับที่ ชื่อผลิตภณัฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 

1.5 
 
 
 
 
 

 
   
     1.6 

 
 
 

 
1.7 

 
 
 
 
 
 

1.8 
 
 
 

 
1.9 

 
 
 

 

BUTTERELY VALVE 
 
 
 
 
 
 
 
CHECK VALVE (SILENT TYPE) 
 
 
 
 
WATER STRAINER 
 
 
 
 
 
 
FIEXIBLE CONNECTON (RUBBER & 
STAINLESS),VIBRATION ISOLATOR 
 
 
 
PRESSURE GUAGE 
 
 
 

• HATTERSLEY, UK 

• KENNEDY, USA 

• NIBCO, USA  

• WATTS REGULATOR, USA 

• KITZ, JAPAN 

• HOFFER, THAILAND 
 

• HATTERSLEY, UK 

• METRAFLEX, USA 

• VAL-MATIC, USA  

• HOFFER, SINGAPORE 
 

• HATTERSLEY, UK 

• TOYO, JAPAN 

• METRAFLEX, USA 

• ITT-HOFFMAN, USA 

• KITAZAWA, JAPAN 

• HOFFER, THAILAND 
 

• MASON, USA 

• METRAFLEX, USA 

• TOZEN, JAPAN 

• HOFFER, SINGAPORE 
 

• TRERICE, USA 

• WEKSKER, USA 

• WIKA, W.GERMANY 

• JUMO, W.GERMANY 
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ล ำดับที่ ชื่อผลิตภณัฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 

 
1.10 

 
 

 
 

1.11 
 
 

 
 

1.12 
 
 
 
 
 

 
1.13 

 
 
 

 
   1.14 

 
 
 
 

1.15 

 
ROOF DRAIN, FLOOR DRAIN, 
FLOOR CLEANOUT, PLANTING 
DRAIN 
 
 
HDPE PIPE 
 
 
 
 
CONSTANT..PRESSURE 
BOOSTER PUMP SET AND 
WATER PUMP 
 
 
 
 
 
ELECTRIC MOTOR 
 
 
 
 
FLOATLESS SWITCH AND FLOAT  
SWITCH 
 
 
ELECTRICAL CABLE 
 

 

• CHESS,  THAILAND 

• KNACK,  THAILAND 

• TCP, THAILAND 

• OR CAST  AS JOSAM, THAILAND 
 

• THAI ASIA PE PIPE, THAILAND 

• WIIK & HUGLAND, THAILAND 

• PBP, THAILAND 
 

• SPP, UK 

• AMERICAN-MARSH,  USA 

• PEERLESS, USA 

• KBS, GERMANY 

• AURORA, USA 

• WISER, SINGAPORE 
 

• BROOK CROMPTON, UK 

• US. MOTOR, USA 

• SIEMENS, W.GERMANY 

• ABB, SWEDEN 
 

• OMRON, JAPAN 

• NATIONAL, JAPAN 

• KASUGA, JAPAN 
 

• THAI YAZAKI, THAILAND 

• PHELPSDODGE, THAILAND 

• BANGKOK CABLE, THAILAND 
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ล ำดับที่ ชื่อผลิตภณัฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 

 
1.16 

 
 
 
 
 

1.17 
 
 
 
 

1.18 
 
 

 
 
 

1.19 
 
 

 
1.20 

 
 

 
 

1.21 
 

1.22 
     

 
ELECTRICAL CONDUIT 
 
 

 
 
 
SWITCHGEAR 
 
 
 
 
SUBMERSIBLE  AERATOR, 
ELECTOR, SUBMERSIBLE PUMP 
 
 
 
 
CHLORINE FEED PUMP 
 
 
 
WATER HAMMER ARRESTOR 
 
 
 
 
GAS REGULATOR 
 
GAS LEAK DE 

•  

• MATSUSHITA,  JAPAN 

• MARUICHI, JAPAN 

• TSP ,  THAILAND 

• TAS,   THAILAND 
 

• SIEMENS, W.GERMANY 

• SQUARE-D, USA 

• ITE, USA 

• BBC, W.GERMANY 
 

• AMERICAN-MARSH, USA 

• WASSER,  GERMANY 

• TZURUMI, JAPAN 

• SHINMAYWA, JAPAN 

• GOMAN-RUPP, USA 
 

• CHEMTECH, USA 

• CFG PROMENENT, W.GERMANY 

• GRONEL, USA 
 

• P.P.P., USA 

• JOSAM, USA 

• ZURN, USA 

• HOFFER, SINGAPORE 
 

• FISHER, USA 
 

• TOKA, JAPAN 
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ล ำดับที่ ชื่อผลิตภณัฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 

   1.23 
    
    1.24 
 
 

1.25 
 
 

 
 

1.26 
 
 
 

1.27 
 
 

1.28 
 

1.29 
 
 
 

1.30 
 
 
 

1.31 
 
 

 

PIGTAIL FLEXIBLE HOSE 
 
GASMETER 
 
 
PROGRAMABLE LOGIC 
CONTROLLER 
 
 
 
AIR BLOWER 
 
 
 
DIFFUSER HEAD 
 
 
HELIXOR DIFFUSER 
 
FILTER PRESS 
 
 
 
FOOT VALVE 
 
 
 
FLOAT VALVE 
 

BRIDGE STONE, USA 
 

• SCHLUMBERGER, GERMANY 

• EMAIL, AUSTRALIA 
 

• MITSUBISHI,  JAPAN 

• OMRON,  JAPAN 

• SIEMENS,  GERMANY 
 

• SHINMAYWA, JAPAN 

• DRESSER ROOTS, USA 

• ROBUSHI, ITALY 
 

• NOPON, SWEDEN 

• FMC, USA 
 

• POLCON, USA 
 

• DIEMME, ITALY 

• SCHENK, USA 
 

• HOFFER,  SINGAPORE 

• SOCLA, FRANCE 

• VALMATIC, USA 
 

• WATTS, USA 

• CLA-VAL USA 

• DOROT, ISRAEL 

• HOFFER, SINGAPORE 
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ล ำดับที่ ชื่อผลิตภณัฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 
 
    1.32 

 
 
 
 

1.33 
 
 
 

 
 

1.34 
 
 
 

1.35 
 
 
 
 
 
 

1.36 
 
 
 
 
 

1.37 

 
PRESSURE  REGULATING VALVE 
 
 
 
 
MODULATING CHECK VALVE  
 
 
 
 
 
PACKAGE WASTEWATER 
TREATMENT TANK 
 
 
FIRE PUMP AND JOCKEY PUMP 
 
 
 
 
 
 
FIRE PUMP JOCKEY PUMP 
CONTROLLE 
 
 
 
 
ELECTRIC MOTOR 

 

• CLA-VAL, USA 

• WATTS ACV., USA 

• DOROT, ISRAEL 

• HOFFER, SINGAPORE 
 

• SINGER, CANADA 

• WATTS ACV., USA 

• ZURN, USA 

• HOFFER, SINGAPORE 
 

• PREMIER PRODUCTS 

• HICLEAR 

• ENTECH 
 

• SPP,  UK 

• AMERICAN-MARSH,  USA 

• FLOWAY, USA 

• KBS, GERMANY 

• NM FIRE, CHINA 
 

• EATON,  CANADA 

• MASTER, USA 

• FIRETROL, USA 

• GE, USA 
 

• BROOK CROMPTION, UK 

• ABB, SWEDEN 

• US. MOTOR, USA 

• SIEMENS, GERMANY  
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ล ำดับที่ ชื่อผลิตภณัฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 
 

1.38 
 
 
 
 

1.39 
 
 
 
 

   1.40 
 
 
 

 
 
   1.41 

 
 

 
1.42 

 
 
 
 
 

1.43 
 

 

 
BLACK STEEL PIPE AND 
GALVANIZED STEEL PIPE 
 
 
 
HIGH DENSITY POLYETHYLENE 
PIPE& FITTINGS 
 
 
 
GATE VALVE, CHECK VALVE AND 
BUTTERFLY VALVE (UL,FM) 
 
 
 
 
FLOW METER, SENSOR 
 (FM APPROVED) 
 
 
AUTOMATIC AIR VENT 
 
 
 
 
 
PRESSURE GAUGE 

 

• THAI STEEL PIPE, THAILAND 

• SIAM STEEL PIPE, THAILAND 

• HIGH PRESSURE STEELPIPE,THAILAND 

• THAI UNION STEEL PIPE, THAILAND 
 

• WLLK  &  HOEGLUND, LOCAL 

• THAI ASIA  PE. PIPE, LOCAL 

• PE PIPE, LOCAL 
 

• WEFLO,  UK 

• KENNEDY, USA 

• NIBCO, USA 

• METRAFLEX, USA 

• VALMATIC, USA 
 

• EAGLE EYE&ANNUBAR, USA 

• GERAND, USA 

• MERIAM INSTRUMENT, USA 
 

• WEFLO,  UK 

• METRAFLEX, USA 

• HOFF MAN, USA 

• VAL-MATIC, USA 
 

• TRERICE, USA 

• MARSHAL TOWN, USA 

• WEKSLER, USA 

• DRESSER, USA 
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ล ำดับที่ ชื่อผลิตภณัฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 
 

1.44 
 
 
 
 
 

   1.45 
 
 
 
 
 

     1.46 
 
 
 
 
      1.47 
 
 
 
 
      1.48 

 
ALARM  VALVE 
 
 
 
 
 
FIRE DEPARTMENT 
CONNECTION, ROOF MANIFOLD, 
FIRE HOSE VALVE, HYDRANT 
 
 
 
RELIEF VALVE 
 
 
 
 
SPRINKLER HEAD 
 
 
 
 
FIRE HOSE RACK, FIRE HOSE 
REEL, HOSE VALVE, PRESSURE 
RESTRICTOR 
 
 
 
 
 

 

• TYCO,  USA 

• VIKING, USA 

• WEFLO, UK 

• CENTRAL, USA 

• VICTAULIC, USA 
 

• AUTO.SPK, USA 

• STAND PIPE, USA 

• POTTER ROEMER, USA 

• GIACOMINI, ITALY 

• BH, TAIWAN 

• CLAYTON, USA 

• WATTS ACV, USA 

• GEM, USA 

• HOFFER, SINGAPORE 
 

• TUNA,  CHINA 

• VIKING, USA 

• CENTRAL,  USA 

• VICTAULIC,  USA 
 

• CENTRAL,  USA 

• POTTER ROEMER, USA 

• GIACOMINI USA 

• POWHATAN, USA 

• MOYNE, USA 

• MACRON, UK 

• AUGUS,  SINGAPORE 
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ล ำดับที่ ชื่อผลิตภณัฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 
  

1.49 
 
 
 
 

 
 
 

1.50 
 
 
 

 
 
    1.51 
 
 
 
 
 
    1.52 
 
 
 
 
    
 1.53 

 
PORTABLE FIRE EXTINGUISHER 
 
 
 
 
 
 
 
PORTABLE DRY CHEMICAL  
FIRE EXTINGUISHER 
 
 
 
 
FLOW SWITCH, SUPERVISORY 
SWITCH 
 
 
 
 
SWITCH GEAR AND STARTER 
 
 
 
 
 
CONDUIT 
 
 

 

• FIRE BLOCK,  THAILAND 

• POTTER ROEMER, USA 

• KIDDE, USA 

• ANTI-FIRE, THAILAND 

• WINSTON, THAILAND 

• BADGER, USA 
 

• FIRE BLOCK,  THAILAND 

• ANTI FIRE, THAILAND 

• IMPERIAL, THAILAND 

• WINSTON, THAILAND 

• NIPPON, THAILAND 
 

• WEFLO, UK 

• VIKING, USA 

• POTTER ELECTRIC, USA 

• SYSTEM SENSOR, USA 
 
 

• GE, USA 

• SUENEBSM, W. GERMANY 

• AEG,  W.GERMANY 

• ITE,  USA 
 

• MATSUSHITA, JAPAN 

• MERUTCHI, JAPAN 

• TAS, LOEAL 
 

 
 
 



  

บริษทั พี. เอม็. ดีไซน์ จ ำกดั หนา้ 54 
 

ล ำดับที่ ชื่อผลิตภณัฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 
 
 
     1.54 
 
 
 

1.55 
 
 

 
 

1.56 
 
 
 
 

1.57 
 
 

 

 
 
CABLE 
 
 
 
FM-200 SYSTEM 
 
 
 
 
GROOVE COUPLING & FITTING 
  
 
 
 
POLYPROPYLENE RANDOM 
COPOLYMER PIPE (PPR.) 

 
 

• THAI YAZAKI, THAILAND 

• PHELPSDODGE, THAILAND 

• BANGKOK CABLE, THAILAND 
 

• SIEMENS, GERMAN 

• CHEMITRON, USA 

• HYGOOD, UK 
 
 

• VICTAULIC, USA 

• ANVIL, USA 

• NATIONAL FITTING, USA 

• TYCO, USA 

• ไทยพีพี-อำร์ (THAI – PPR) 

• ฟชิูโอเธิม  
• เวฟำเธิม (WEFATHERM) 

 
 
 

 


