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บทน า 
 
ความประสงค์  
   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต้องการจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ต่อเติมกลุ่มอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ก่อสร้าง ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 
การเสนอราคา  
   ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาเป็นรายการเหมารวม ตามรูปแบบ และหมายรวมถึงรายการที่ก าหนดไว้ใน  BOQ  
รายการประกอบแบบก่อสร้าง ตลอดจนค่าด าเนินการ ก าไร โสหุ้ย การทดสอบอ่ืนๆ ที่จ าเป็นทั้งที่ระบุไว้ในรูปแบบ และ
รายการทดสอบที่กรรมการตรวจการจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกแบบร้องขอ ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตพัทลุง สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ค านวณค่างานให้หากไม่มีเหตุผลเพียงพอต่อการพิจารณา 
 
การด าเนินงาน  
   ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาวัสดุและแรงงานที่ดีมีคุณภาพมาด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการ และ
สัญญา ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังค าชี้แจงสถานที่ก่อสร้างและรายการประกอบแบบและ
รายละเอียดต่างๆ ตามวันและเวลา  ก าหนดและลงนามรับทราบ ผู้เสนอราคารายใดไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค า
ชี้แจง และลงนามรับทราบ ตามวันและเวลาดังกล่าวจะยกมาเป็นข้ออ้างและข้อต่อสู้ในภายหลังมิได้ 
 
   รายการประกอบแบบนี้เป็นรายการประกอบแบบซึ่งก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และผู้รับ
จ้างจะต้องอ่านและท าความเข้าใจให้ละเอียดถี่ถ้วน และถือเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการทั้งหมด ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น จาก
รูปแบบ รายการประกอบแบบ BOQ และราคาที่ผู้รับจ้างเสนอ ให้ยึดถือเอาค าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างเป็น
สิ้นสุด  ในการรักษาประโยชน์ให้กับราชการ โดยถือเอาสิ่งที่ดีที่สุดเป็นเกณฑ์ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                               vi                                                                                                            
 

PMC CODE : 05_2015  โครงการ ต่อเติมกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบติัการด้านวิศวกรรมศาสตร ์
 

รายการทั่วไป 
     
    รายการมาตรฐานทั่วไปนี้ใช้ประกอบแบบก่อสร้าง โครงการ ต่อเติมกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ก่อสร้าง ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัด
พัทลุง  โดยจะก าหนดรายละเอียดงานต่างๆ ดังหัวข้อที่ปรากฏในสารบัญ ซึ่งเป็นการก าหนดขอบข่ายของวัสดุ สัดส่วน
ของวัสดุ กรรมวิธี และข้อควรปฏิบัติอ่ืนๆ เพ่ือให้งานก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามหลักวิชาช่างที่ดี รายละเอียด
อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีมาตรฐานก าหนด สถาปนิกและวิศวกรจะระบุหรือก าหนดไว้ในแบบหรือรายการเฉพาะงาน 
 
    ในรายการมาตรฐานทั่วไปนี้ได้ก าหนดรายการซึ่งอาจมีหรือไม่มีใช้ส าหรับงานก่อสร้างในโครงการหนึ่งๆ ให้
คู่สัญญาเลือกใช้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโครงการนั้นๆ วัสดุก่อสร้างที่ระบุไว้ในรายการมาตรฐานทั่วไปนี้ 
โดยทั่วไปจะระบุประเภทของวัสดุส่วนรายละเอียด ชื่อผลิตภัณฑ์ และคุณสมบัติอ่ืนๆ จะได้ก าหนดในแบบหรือรายการ
เฉพาะงาน เพ่ือให้งานก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ผู้รับจ้างยึดถือรายการเฉพาะงานและรายการ
มาตรฐานทั่วไปนี้ประกอบกัน หากมีข้อขัดแย้งกันให้ถือรายการเฉพาะงานเป็นส าคัญ 
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เงื่อนไขและข้อบังคับทั่วไป 
หมวดที่ 1 
ค ำจ ำกัดควำม 
 
ศัพท์ต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงรวมถึงเอกสำรแนบท้ำยสัญญำจ้ำงเหมำ ให้ถือว่ำมีควำมหมำย 
ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ว่ำจ้ำง หมำยถึง มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
2. ผู้รับจ้ำง หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ท ำสัญญำกับ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
3. คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หมำยถึง คณะบุคคลที่ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง แต่งตั้งขึ้นเพ่ือท ำ
หน้ำที่ตรวจและควบคุมกำรจ้ำงให้เป็นไปตำมรูปแบบ รำยกำรประกอบแบบ และข้อก ำหนดในสัญญำ1 
4. ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง หมำยถึง คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้บริหำรโครงกำร ผู้จัดกำรโครงกำร สถำปนิก วิศวกร 
หรือผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง2 ซ่ึง มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง มอบหมำยแต่งตั้งหรือว่ำจ้ำงให้ดูแล หรือควบคุม
ให้งำนก่อสร้ำงถูกต้องตำมรูปแบบและรำยละเอียดของโครงกำรนั้นๆ  
5. ผู้แทนผู้รับจ้ำง หมำยถึง บุคคลที่ผู้รับจ้ำงแต่งตั้งขึ้น โดยมีอ ำนำจเต็มที่จะรับค ำสั่งค ำแนะน ำต่ำงๆ ของผู้ว่ำจ้ำง 
และมีอ ำนำจสั่งงำนควบคุมกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง โดยได้แจ้งให้คู่สัญญำทรำบแล้วเป็นลำยลักษณ์อักษร 
6. รูปแบบประกอบสัญญำ หมำยถึง แบบรูปก่อสร้ำงทั้งหมดที่ประกอบในกำรท ำสัญญำจ้ำงเหมำ และรวมถึงแบบ
รูปที่มีกำรแก้ไข และเพ่ิมเติม ที่ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำง 
7.   รำคำค่ำงำน  หมำยถึง รำคำค่ำงำน งำนก่อสร้ำงตำมแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง มีขอบเขต

ของงำนและรำคำค่ำก่อสร้ำงที่เหมำรวมไว้แล้ว ดังต่อไปนี้ นอกจำกจะระบุเป็นอย่ำงอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไว้ใน
สัญญำ 

- งำนเตรียมกำร เตรียมสถำนที่ก่อสร้ำงและวำงผัง เพ่ือให้พร้อมส ำหรับกำรเริ่มงำนก่อสร้ำง 

- งำนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำง และขนย้ำยไปเก็บในที่ที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดให้ หรือขนไปทิ้ง งำนตัดต้นไม้หรือล้อม
ต้นไม้ งำนโยกย้ำยระบบสำธำรณูปโภค งำนขนดินไปทิ้งหรือถมดินเพ่ิม 

- ค่ำที่พักคนงำน ห้องน้ ำ-ส้วม ทำงเข้ำสถำนที่ก่อสร้ำงชั่วครำว รั้วชั่วครำว กำรท ำควำมสะอำด และเก็บขน
ขยะเศษวัสดุไปทิ้งนอกสถำนที่ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

- ค่ำก่อสร้ำงส ำนักงำนสนำมพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อสำรของผู้รับจ้ำง และของผู้ควบคุมงำน 

                                                 
1 ก าหนดความหมายและหน้าที่กรรมการตรวจการจา้งเป็นไปตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม 
2 ก าหนดความหมายและหน้าที่ผู้ควบคุมงานเป็นไปตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ

หรือตามสญัญาจ้างควบคุมงานก าหนดไว้ 
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- ค่ำขอมิเตอร์ไฟฟ้ำและประปำชั่วครำว หรือค่ำเจำะน้ ำบำดำล หรือค่ำเครื่องปั่นไฟ ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ และค่ำ
ระบบสื่อสำรต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง งำนต่อเชื่อมระบบสำธำรณูปโภคเดิมกับระบบสำธำรณูปโภค
ใหม่ เพื่อให้อำคำรใช้งำนได้ทันทีเมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 

- ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ค่ำเครื่องมือและเครื่องจักร ค่ำขนส่ง ค่ำล่วงเวลำ 

- ค่ำประสำนงำนกับส่วนอื่นๆ หรือหน่วยรำชกำรต่ำงๆ 

- ค่ำด ำเนินกำรเกี่ยวกับเทคนิคกำรก่อสร้ำง กำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิด
แก่บุคคลและทรัพย์สินทั้งในและนอกสถำนที่ก่อสร้ำง ตลอดจนค่ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกชั่วครำวต่ำงๆ 

- ค่ำใช้จ่ำยด้ำนเอกสำร เช่น กำรจัดท ำ  Shop drawing, As-built drawing, เอกสำรขออนุมัติ และ
เอกสำรรำยงำน 

- ค่ำทดสอบและตัวอย่ำงวัสดุต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในแบบและรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 

- ค่ำประกันภัยส ำหรับควำมเสียหำยต่อบุคคลและทรัพย์สิน 

- ค่ำก ำไร 

- ค่ำภำษีอำกรต่ำงๆ ที่ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
8. รำยกำรประกอบแบบ หมำยถึง รำยกำรมำตรฐำนทั่วไป รำยกำรเฉพำะงำน และรำยกำรชี้แจงเพิ่มเติมต่ำงๆ ซ่ึง
เป็นรำยกำรมำตรฐำนครอบคลุมกำรท ำงำน วัสดุ กำรตรวจสอบ และวิธีกำรก่อสร้ำง บำงรำยกำร /หมวดอำจไม่มีใน
รูปแบบตำมสัญญำก ำหนด ให้ตรวจสอบและเลือกใช้หมวดงำนให้สอดคล้องกัน 
9. สถำนที่ก่อสร้ำง หมำยถึง สถำนที่ที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดขอบเขตให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ 
10. งำนก่อสร้ำง หมำยถึง งำนต่ำงๆ ที่ได้ระบุในแบบประกอบสัญญำ รำยกำรประกอบแบบ และเอกสำรแนบ
สัญญำ รวมทั้งงำนประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
11. รูปแบบที่ใช้สร้ำง (SHOP DRAWING) หมำยถึง รูปแบบก่อสร้ำงที่ผู้รับจ้ำงจัดท ำขึ้นตำมวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบตำมสัญญำจ้ำง เพ่ือประกอบกำรขออนุมัติรำยละเอียดกำรท ำงำน ขนำด มิติ แบบขยำยละเอียด ต่อผู้ออกแบบ 
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรือผู้ควบคุมงำน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรท ำงำนและกำรตรวจสอบงำนก่อสร้ำงนั้น 
12. รูปแบบก่อสร้ำงจริง (AS-BUILT DRAWING) หมำยถึง รูปแบบก่อสร้ำงที่แสดงรำยละเอียดตำมที่ได้ก่อสร้ำง         
อันแสดงถึงขนำด มิติ รำยละเอียดวัสดุ ต ำแหน่ง ที่เหมือนกับกำรท ำงำนจริงตำมสัญญำ เพ่ือใช้ส ำหรับกำรตรวจสอบ
และแก้ไขเพ่ิมเติมงำนในอนำคตหลังจำกกำรใช้งำนแล้วได้สะดวกและถูกต้อง 
13. กำรอนุมัติ หมำยถึง กำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร จำกผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมัติ 
14. ระบบประกอบอำคำร หมำยถึง ระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ ระบบสุขำภิบำล และระบบอ่ืนๆ ที่นอกเหนือ
งำนโครงสร้ำงและงำนสถำปัตยกรรม 
 
จบหมวดที่ 1 
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หมวดที่ 2 
บุคลำกรในกำรก่อสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
1. บุคลำกรและขอบเขตของงำน 
บุคลำกรในกำรก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรนี้ ครอบคลุมถึงบุคลำกรในส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 
1.1 ผู้ว่ำจ้ำง 
1.2 ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง/ผู้ควบคุมงำน 
1.3 ผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกร 
1.4 ผู้รับจ้ำง 
2. อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
2.1 ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง/ผู้ควบคุมงำน 
  มีหน้ำที่ควบคุมและตรวจงำน ท ำกำรทดสอบ และวิเครำะห์ผลกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง 
  2.1.1 ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง/ผู้ควบคุมงำน มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ค ำแนะน ำ เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยถือว่ำเป็นข้อ
ผูกมัดผู้รับจ้ำง เหมือนค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงเอง 
  2.1.2 ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง/ผู้ควบคุมงำน ไม่มีอ ำนำจที่จะยกเว้นควำมรับผิดชอบใดๆ ของผู้รับจ้ำงตำมสัญญำ และไม่
มีอ ำนำจเกี่ยวกับกำรเพิ่มรำคำค่ำก่อสร้ำงหรือท ำให้งำนเปลี่ยนรูปไป 
  2.1.3 กำรที่ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง/ผู้ควบคุมงำน ไม่ได้คัดค้ำนกำรท ำงำนใดๆ ที่ผู้รับจ้ำงกระท ำไปโดยพลกำร ไม่อำจ
ลบล้ำงอ ำนำจของผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกรที่จะไม่เห็นชอบกับงำนหรือสิ่งของนั้นๆ ได ้
 2.2 ผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกร 
  2.2.1 ผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกร มีอ ำนำจที่จะออกค ำสั่งเพ่ิมเติมในระหว่ำงงำนก ำลังด ำเนินอยู่ เมื่อ
ผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกร เห็นสมควร เช่น วิธีกำรใช้วัสดุที่ถูกต้อง หรือกำรด ำเนินงำนส่วนใดควรจะท ำก่อนหรือ
หลัง เพ่ือมิให้เกิดควำมเสียหำยกับงำนส่วนอ่ืนๆ (ทั้งนี้ไม่หมำยถึงกำรท ำให้รำคำเพ่ิมขึ้นหรือลดลง) ในขณะก่อสร้ำง
หรือภำยหลังได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำตำมและยอมรับค ำสั่งนั้นๆ ในขณะก่อสร้ำง 
  2.2.2 ผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกร มีอ ำนำจที่จะสั่งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ 
  (1) รื้อถอนวัสดุ สิ่งของใดๆ ก็ตำมที่เห็นว่ำไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในรูปแบบและสัญญำออกจำกบริเวณ
สถำนที่ก่อสร้ำง 
  (2) เปลี่ยนวัสดุสิ่งของที่ถูกต้องมำแทน 
  (3) รื้อถอนงำนใดๆ ที่ฝีมือกำรท ำงำน หรือวัสดุสิ่งของที่ใช้ไม่เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำรและสัญญำแล้วให้
สร้ำงใหม่ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ที่จะว่ำจ้ำงผู้อ่ืนมำปฏิบัติตำมค ำสั่งนั้น ตำม
ค ำแนะน ำของผู้ควบคุมงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด และยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงหักเงินที่จ่ำยให้กับผู้รับจ้ำงมำ
ชดเชยกำรนี้ 
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  2.2.3 ผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกร หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ จะเข้ำไปในบริเวณงำน
หน่วยงำน โรงงำน และทุกๆ แห่งที่มีกำรเตรียมงำน หรือแหล่งผลิต เก็บรักษำ วัสดุสิ่งของที่จะน ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำง 
ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่คอยให้ควำมสะดวกในกำรน ำไปใช้ในสถำนที่ต่ำงๆ เหล่ำนั้น 
  2.2.4 ผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกร มีอ ำนำจในกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบตำม
ควำมเห็นชอบของผู้ว่ำจ้ำง เพ่ือที่จะให้อำคำรมั่นคงแข็งแรง หรือท ำให้ประโยชน์ในกำรใช้สอยดีขึ้น  
โดยไม่ท ำให้รำคำค่ำก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำม 
  2.2.5 บรรดำค ำสั่งหรือค ำชี้แจงรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ออกโดยผู้ควบคุมงำน ผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกร หรือ
ผู้ว่ำจ้ำง ทั้งโดยวำจำและลำยลักษณ์อักษรที่จะมีผลให้รำคำค่ำก่อสร้ำงเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลง หรือต้อง
เปลี่ยนแปลงระยะเวลำก่อสร้ำงก็ตำม ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งให้ผู้ว่ ำจ้ำงทรำบเพ่ือตกลงอนุมัติให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน
ด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำรล่วงหน้ำก่อนได้รับกำรอนุมัติถือเป็นกำรด ำเนินกำรโดยควำมยินยอมของผู้รับจ้ำงที่จะ
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยนั้นๆ  
2.3 ผู้รับจ้ำง 
  2.3.1 หำกผู้รับจ้ำงไม่เข้ำใจในรูปแบบ รำยกำรประกอบแบบ วัสดุที่ใช้ หรือวิธีกำรท ำก็ตำม ผู้รับจ้ำงจะต้อง
แจ้งให้ผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกร ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน เพ่ือให้ผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกร ชี้แจงข้อ
สงสัยนั้นๆ เป็นลำยลักษณ์อักษร หรือให้รำยละเอียดเป็นแบบเพ่ิมเติม ห้ำมมิให้ผู้รับจ้ำงตัดสินใจท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เอง ผลเสียหำยที่เกิดข้ึน ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบทั้งหมด 
  2.3.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องแต่งตั้งตัวแทนที่มีประสบกำรณ์เหมำะสมกับงำนก่อสร้ำงและมีอ ำนำจเต็ม เป็น
ผู้รับผิดชอบควบคุมกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้เป็นไปตำมรูปแบบ รำยกำรประกอบแบบ และข้อก ำหนดให้ถูกต้องตำม
หลักวิชำกำร และวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ กำรลงนำมในเอกสำรขณะปฏิบัติงำนจะถือเป็นควำมผูกพันของผู้รับจ้ำงไม่
ว่ำกรณีใดๆ ผู้รับจ้ำงจะยกข้ออ้ำงถึงกำรที่ตนไม่ทรำบข้อเท็จจริงต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ ซึ่งต้องมีอย่ำงน้อย
ตำมจ ำนวน ต่อไปนี้ 
(1) งำนสถำปัตยกรรม  ต้องมี สำมัญสถำปนิก  อย่ำงน้อย 1 คน 
(2) งำนโครงสร้ำง  ต้องมี สำมัญวิศวกรโยธำ  อย่ำงน้อย 1 คน 
(3) งำนระบบไฟฟ้ำ  ต้องมี สำมัญวิศวกรไฟฟ้ำ  อย่ำงน้อย 1 คน 
(4) งำนระบบเครื่องกลและงำนสุขำภิบำล ต้องมี สำมัญวิศวกรเครื่องกล  อย่ำงน้อย 1 คน 
ทั้งนี้ต้องท ำหนังสือแต่งตั้ง พร้อมประวัติกำรท ำงำน และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรควบคุมตำมพระรำชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ.2542 และ/หรือใบอนุญำตประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำมพระรำชบัญญัติสถำปนิก พ.ศ.2543 
  2.3.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดช่ำงฝีมือตำมประเภทของงำน ผู้ว่ำจ้ำง/ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงมีอ ำนำจที่จะให้ผู้รับจ้ำงถอน
ผู้ใดผู้หนึ่งออกจำกงำนทันที เมื่อผู้ว่ำจ้ำง/ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำผู้นั้นประพฤติมิชอบ หรือไร้สมรรถภำพหรือปล่อย
ปละละทิ้งงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำผู้ที่มีควำมสำมำรถมำเปลี่ยนโดยทันที 
  2.3.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำรำยงำนตำมแบบฟอร์มตำมก ำหนดระยะเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำง/ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดให้  
เพ่ือแสดงรำยละเอียดกำรท ำงำนต่ำงๆ  
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  2.3.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรจัดวำงผังกำรก่อสร้ำงให้ถูกต้องตำมรูปแบบ ตลอดจนกำรแก้ไขที่ตั้ง
ระดับ ขนำด และแนวต่ำงๆ ของงำน จัดหำเครื่องมืออุปกรณ์และแรงงำนให้พอเพียง หำกมีกำรวำงผังผิดพลำดจะต้อง
แก้ไขใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อย ผู้รับจ้ำงจะต้องบ ำรุงรักษำ หลักฐำน แนว หมุด เครื่องหมำยต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรวำงผังให้คง
สภำพเรียบร้อยอยู่เสมอ 
  2.3.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องบ ำรุงรักษำซ่อมแซมถนน สะพำน หรือเขื่อน ที่ใช้ผ่ำนไปยังสถำนที่ก่อสร้ำง เพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลเสียหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องเลือกเส้นทำงที่เหมำะสมกับยำนพำหนะที่จะต้องผ่ำน เมื่อมี ข้อกล่ำวหำว่ำ ผู้รับจ้ำงท ำ
สะพำน ถนน หรือเข่ือนเสียหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรซ่อมแซม แก้ไข หรือท ำใหม่ให้อยู่ในสภำพเดิมทันที 
  2.3.7 ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ทุกประกำร ตลอดจนกฎข้อบังคับ
ต่ำงๆ ของท้องที่และตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงหรือตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง 
  2.3.8 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรจัดส่งตัวอย่ำงเพ่ืออนุมัติและสั่งซื้อในเวลำอันเหมำะสม 
  2.3.9 บรรดำวัสดุสิ่งของที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงทุกชนิดที่ปรำกฏในรูปแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบ หรือ
ไม่ได้ระบุแต่จ ำเป็นต้องน ำมำประกอบงำนก่อสร้ำง จะมีในท้องตลำดหรือขำดตลำด หรือมีไม่พอ เป็นหน้ำที่ของผู้
รับจ้ำงจะต้องเตรียมกำรเอำไว้ล่วงหน้ำ ทั้งวัสดุเทียบเท่ำเพ่ืออนุมัติ ผู้รับจ้ำงจะต้องอ้ำงว่ำไม่มีในท้องตลำดหรือขำด
ตลำด หรือต้องสั่งจำกต่ำงประเทศ หรือต้องสั่งท ำ หรือต้องรอให้ครบอำยุกำรใช้งำน แล้วน ำเหตุผลเหล่ำนั้นไปเป็น
ข้ออ้ำง เป็นเหตุให้กำรก่อสร้ำงต้องชะงัก หรือล่ำช้ำไม่ทันก ำหนดสัญญำ และขอต่ออำยุสัญญำไม่ได้ เป็นหน้ำที่โดยตรง
ของผู้รับจ้ำงที่จะต้องวำงแผนงำนให้รอบคอบก่อนลงมือด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
  2.3.10 ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำวัสดุ เครื่องมืออย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ในกรณีที่มีกำรบกพร่อง
ผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงำน จะแนะน ำให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติ จัดหำ หรือระวังรักษำให้ดีขึ้น เป็นหน้ำที่
ของผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำม 
  2.3.11 ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรทดสอบคุณภำพวัสดุ สิ่งของ เพ่ือให้ได้คุณภำพตรงตำมที่ระบุในรำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้ำง 
  2.3.12 ในกรณีที่ผู้ออกแบบ/สถำปนิก/วิศวกร ต้องกำรให้มีกำรทดสอบคุณภำพ ณ โรงงำน หรือต้องกำร
ใบรับรองจำกผู้ผลิตสิ่งของใดๆ ก็ตำมที่จะน ำมำใช้ ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ทั้งหมด 
  2.3.13 วัสดุสิ่งของทั้งหมดที่ผู้รับจ้ำงสั่งมำยังหน่วยงำน จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน 
จะต้องบรรจุลงในหีบห่อเรียบร้อยจำกโรงงำน หรือมีใบสั่งของจำกโรงงำนก ำกับ และจะต้องเป็นวัสดุสิ่งของที่มี
คุณภำพชั้นหนึ่งถูกต้องและมีจ ำนวนพอเพียง วัสดุสิ่งของที่ไม่ได้คุณภำพมำตรฐำน ผู้รับจ้ำงจะต้องน ำออกนอกบริเวณ
หน่วยงำนก่อสร้ำงทันที  
  2.3.14 ในงำนบำงส่วนที่จ ำเป็นจะต้องท ำ หรือจัดท ำเป็นตัวอย่ำงในหน่วยงำน เพ่ือแสดงถึงคุณภำพ เป็น
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำตัวอย่ำงที่ได้รับอนุมัติและด ำเนินกำรตำมนั้น 
  2.3.15 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบไม่ให้เกิดเรื่องก่อควำมร ำคำญ หรือเดือดร้อนต่อทรัพย์สินหรือบุคคลใน
บริเวณ และบริเวณใกล้เคียงกำรก่อสร้ำงโดยเด็ดขำด 
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  2.3.16 ในระหว่ำงกำรท ำงำนตำมสัญญำนี้ เมื่อใดก็ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง/ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง เห็นว่ำจะต้องเร่งงำน ผู้รับ
จ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งและค ำแนะน ำของผู้ว่ำจ้ำง/ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงที่จะให้หยุดงำนในที่แห่งหนึ่ง แล้วย้ำยคนงำน
ไปยังที่อีกแห่งหนึ่งเพ่ือควำมเหมำะสม ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมในกำรสั่งกำรนั้น 
  2.3.17 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงบรรลุเป้ำหมำยโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง และค ำสั่งของผู้ควบคุมงำนโดยไม่มีเงื่อนไข
หรือข้อเรียกร้องอ่ืนใด 
  2.3.18 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำยำมประจ ำ เพ่ือดูแลรักษำควำมปลอดภัยในบริเวณงำนก่อสร้ำงตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำงงำนตำมสัญญำ จ ำนวนยำมที่ใช้ให้พิจำรณำตำมเหมำะสม โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำง/ตัวแทนผู้ว่ำ
จ้ำง 
 
จบหมวดที่ 2 
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หมวดที่ 3 
กำรประสำนงำน 
 
1. กำรให้ควำมร่วมมือต่อผู้ควบคุมงำนและวิศวกร 
  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมร่วมมือต่อผู้ควบคุมงำน และวิศวกรในกำรท ำงำนตรวจสอบ วัด เทียบ จัดท ำตัวอย่ำง และ
อ่ืนๆ ตำมควรแก่กรณี 
2. กำรประชุมโครงกำร 
  ผู้รับจ้ำงต้องเข้ำร่วมประชุมโครงกำร และประชุมในหน่วยงำนซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นระยะๆ ซึ่งตัวแทนผู้รับจ้ำงและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจสั่งกำรและทรำบรำยละเอียดของโครงกำรและกำรสั่งกำรของผู้ว่ำจ้ำงได้
เป็นอย่ำงด ี
3. กำรประสำนงำนด้ำนสำธำรณูปโภค 
  ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้จัดหำน้ ำประปำ ไฟฟ้ำ โทรศัพท์  ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวพันกับระบบงำนในควำมรับผิดชอบของผู้
รับจ้ำงส ำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำง 
  3.1 ผู้รับจ้ำงต้องประสำนงำนกับผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ซึ่งอยู่ในควำม
รับผิดชอบของผู้รับจ้ำง 
  3.2 ผู้รับจ้ำงต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมำณ ขนำด และรำยละเอียดอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น และด ำเนินกำรติดต่อ
กับหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ หรือเอกชน ในกำรขออนุมัติใช้บริกำรดังกล่ำว 
4. กำรประสำนงำนในด้ำนมัณฑนำกำร 
  หำกพ้ืนที่ใดของอำคำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตกแต่ง ทั้งที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำง หรือทรำบว่ ำจะมีกำรตกแต่งใน
ภำยหลัง ผู้รับจ้ำงต้องประสำนงำนกับสถำปนิก และมัณฑนำกรโดยใกล้ชิดตำมท่ีผู้ควบคุมงำนร้องขอ 
5. กำรรักษำควำมสะอำด 
  ผู้รับจ้ำงต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้ ออกจำกพ้ืนที่ปฏิบัติงำนทุกวัน โดยน ำไปทิ้งรวมกันใน
บริเวณส่วนกลำงที่จัดไว้ให้ ถ้ำมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ผู้รับจ้ำงต้องร่วมเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดขยะมูลฝอย
ต่ำงๆ ออกจำกบริเวณโครงกำร 
6. กำรรักษำควำมปลอดภัย 
  ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนต่ำงๆ ภำยในสถำนที่ก่อสร้ำง  
7. กำรติดต่อหน่วยงำนรัฐและค่ำธรรมเนียม 
  ถ้ำมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ผู้รับจ้ำงต้องมีหน้ำที่เป็นผู้ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน 
เรื่องกำรทดสอบวัสดุ-อุปกรณ์ หรือกำรทดสอบระบบต่ำงๆ เพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมสมบูรณ์ของงำนและระบบประกอบ
อำคำรนั้น โดยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรติดต่อด ำเนินงำนรวมถึงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นควำมรับผิดชอบของผู้
รับจ้ำงทั้งสิ้น 
 
จบหมวดที่ 3 
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หมวดที่ 4 
กำรเตรียมสถำนที่ 
 
1. ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำงด้วยตนเองก่อนยื่นเสนอรำคำ และขอค ำชี้แจงเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) โดยผู้ว่ำ
จ้ำงถือว่ำผู้รับจ้ำงได้ทรำบ และเข้ำใจสภำพของสถำนที่ชัดเจนดีแล้ว 
2. ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรปรับพ้ืนที่โดยกำรรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงเดิม เช่น ทำงเดิน รั้ว หรืออำคำร โยกย้ำยระบบ
สำธำรณูปโภค (ถ้ำมี) ล้อมย้ำยต้นไม้ ตลอดจนงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถำนที่ก่อสร้ำงเพ่ือให้งำนในสัญญำด ำเนิน
ต่อไปโดยเรียบร้อย ทั้งนี้จะต้องขอควำมเห็นชอบและได้รับอนุมัติจำกผู้ว่ำจ้ำงก่อนถึงจะด ำเนินกำรได้ 
  2.1 ผู้รับจ้ำงต้องรื้อย้ำยให้เป็นไปตำมรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบ หำกกำรก่อสร้ำงจ ำเป็นต้องรื้อถอน
สิ่งที่มิได้ก ำหนดไว้ ผู้รับจ้ำงต้องเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่ำจ้ำงก่อนด ำเนินกำร  
  2.2 พ้ืนที่บริเวณท่ีถูกรื้อจะต้องกลบเกลี่ยให้ได้ระดับและมีสภำพเช่นเดียวกับพ้ืนที่รอบๆ 
  2.3 วัสดุที่รื้อถอนแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงจะก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงน ำไปทิ้งในที่ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด หรือในที่ซึ่ งผู้รับจ้ำง
จัดหำไว้เอง  
  2.4 วัสดุที่น ำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหรือโบรำณวัตถุที่มีค่ำ ให้ผู้รับจ้ำงท ำบัญชีรำยกำรวัสดุพร้อมทั้งส่งมอบ
วัสดุให้ผู้ว่ำจ้ำงภำยใน 30 วัน นับแต่กำรรื้อถอนแล้วเสร็จ 
  2.5 ในกรณีที่มีกำรโยกย้ำยระบบสำธำรณูปโภคซ่ึงต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอ่ืน ให้ผู้รับจ้ำงประสำนงำนกับ
หน่วยงำนนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองหรือมอบอ ำนำจประสำนงำนจำกผู้ว่ำจ้ำง  
  2.6 ผู้รับจ้ำงต้องระวังรักษำและป้องกันมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่สิ่งก่อสร้ำง และสิ่งแวดล้อม เช่น อำคำร 
ถนน สนำม ต้นไม้ ฯลฯ ที่มีอยู่ในบริเวณซึ่งมิได้กีดขวำงกำรก่อสร้ำง ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยโดยเฉพำะต้นไม้ หำก
ปรำกฏว่ำผู้รับจ้ำงท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งต่ำงๆ ดังที่ได้กล่ำวแล้วข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้ำง
หรือนอกบริเวณ ผู้รับจ้ำงต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิมโดยเร็ว 
3. ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งปลูกสร้ำงชั่วครำวในบริเวณสถำนที่ก่อสร้ำง เช่น ส ำนักงำน
ประจ ำหน่วยงำน ป้ำยโครงกำร เป็นต้น ทั้งนี้รูปแบบและสถำนที่ตั้งต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเสียก่อน
จึงจะด ำเนินกำรได้ 
  3.1 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้เรียบร้อยภำยใน 10 วัน นับจำกวันที่ส่งมอบสถำนที่  
  3.2 ผู้รับจ้ำงต้องจัดสร้ำงส ำนักงำนสนำมประจ ำหน่วยงำนก่อสร้ำงทั้งของผู้รับจ้ำงและผู้ควบคุมงำน โดยผู้ว่ำ
จ้ำงก ำหนดให้มีเนื้อที่ใช้สอยที่เหมำะสม สำมำรถป้องกันแดดและฝน มีแสงสว่ำง กำรระบำยอำกำศ และระบบปรับ
อำกำศที่พอเพียง และมีห้องน้ ำ ห้องส้วม อุปกรณ์ เครื่องใช้ส ำนักงำน เครื่องโทรสำร คอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ำย
เอกสำรที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงของตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง ดังนี้ 
(1) โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ี     1 ชุด  
(2) เครื่องโทรศัพท์และโทรสำร พร้อมคู่สำย  1 ชุด  
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์     1 ชุด  
(4) เครื่องถ่ำยเอกสำร    ตำมเหมำะสม 
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  3.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำป้ำยชื่อโครงกำรและชื่อผู้รับจ้ำงตำมรูปแบบมำตรฐำนที่รำยกำรประกอบแบบก ำหนด
และได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ว่ำจ้ำงก่อนด ำเนินกำร หรือตำมรูปแบบที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นชอบให้ด ำเนินกำร โดยห้ำมติดตั้ง
เครื่องหมำยกำรค้ำและป้ำยโฆษณำทุกชนิดในบริเวณที่ก่อสร้ำง เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลักษณ์
อักษร  
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รูปแบบมำตรฐำนป้ำยโครงกำรก่อสร้ำง ขนำด 1.20 X 2.40 ม. 

 
หมำยเหตุ (1) แผ่นป้ำยเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลำสติกลูกฟูก (Polypropylene 
Corrugated Board หนำไม่น้อยกว่ำ 3 มม.) โดยแผ่นป้ำยดังกล่ำวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้อัดหนำ 6 มม. ซึ่งทำสี
ด้ำนหลัง 
   (2) ขนำดตัวอักษร ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร สูง  8-10 ซม. สถำนที่ติดต่อ สูง  3-5 ซม. 
รำยละเอียดข้อควำม สูง 2-5 ซม. และข้อควำมท้ำยป้ำย สูง 5-10 ซม. รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text 
Regular หรือ EAC Paetai Regular 
   (3) สีของป้ำยและตัวอักษร ให้ขออนุมัติจำกผู้ว่ำจ้ำงก่อนกำรด ำเนินกำรติดตั้ง 
 
  3.4 ผู้รับจ้ำงต้องจัดสร้ำงโรงเก็บวัสดุที่สำมำรถกันแสงแดด กันฝนสำด และเพียงพอกับปริมำณของวัสดุที่
จ ำเป็นต้องเก็บส ำรองไว้ในกำรก่อสร้ำง ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงต้องดูแลเรื่องควำมปลอดภัย ควำมสะอำด และควำมเรียบร้อย
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
  3.5 ผู้รับจ้ำงต้องจัดสร้ำงรั้วรอบโครงกำร และประตูทำงเข้ำโครงกำรก่อสร้ำง เพ่ือป้องกันอันตรำยต่ำงๆ อัน
อำจเกิดขึ้นแก่บุคคลและทรัพย์สินในบริเวณงำนและบริเวณข้ำงเคียง โดยรั้วต้องมีควำมมั่นคงแข็งแรง มีกำรดูแล
บ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำก่อสร้ำง ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดแนวรั้วรอบโครงกำรให้ และหำกเกิดควำม
เสียหำยขึ้นซึ่งเป็นผลมำจำกควำมบกพร่องของรั้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องซ่อมแซม ชดใช้ หรือเปลี่ยนใหม่ให้เหมำะสมคง
สภำพใช้งำนได้ตำมเดิม โดยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เป็นของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น  
  3.6 ผู้รับจ้ำงต้องจัดสร้ำงบ้ำนพักคนงำน พร้อมทั้งระบบสำธำรณูปโภคที่เพียงพอ โดยจัดสร้ำงให้เรียบร้อย
และถูกสุขลักษณะ และได้รับกำรอนุมัติต ำแหน่งกำรก่อสร้ำงจำกผู้ว่ำจ้ำงก่อนจึงจะก่อสร้ำงได้ 
  3.7  เมื่องำนแล้วเสร็จผู้รับจ้ำงจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงชั่วครำวต่ำงๆ ออกจำกบริเวณท่ีก่อสร้ำง 
  3.8 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำบ่อล้ำงล้อส ำหรับล้ำงล้อรถที่เข้ำสู่สถำนที่ก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนเพ่ือมิให้กระทบหรือ
สกปรกแก่ถนนที่มีอยู่เดิมของผู้ว่ำจ้ำง และจะต้องท ำกำรล้ำงถนนเป็นประจ ำสม่ ำเสมอ 
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  3.9 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำรำยงำนกำรส ำรวจเส้นทำงสัญจรจำกภำยนอกสถำนที่ก่อสร้ำงสู่สถำนที่ก่อสร้ำงเพ่ือ
ตรวจสอบว่ำมีส่วนช ำรุดบกพร่องหรือไม่หำกเกิดควำมเสียหำยของเส้นทำง,ถนน หรืออ่ืน ๆ ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำร
ซ่อมแซมให ้
 
ภำพประกอบ  
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4. ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรส ำรวจ วำงแนว และระดับของผังโครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นถนน ท่อระบำยน้ ำ ขอบเขตบริเวณ
ที่ดิน  ปักผังอำคำรให้ถูกต้องตำมรูปแบบ 
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  4.1 ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรส ำรวจตรวจสอบพื้นท่ีก่อสร้ำงก่อนกำรวำงผัง เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนผัง
ในกำรด ำเนินงำน หำกมีปัญหำเรื่องของเขตจะต้องเสนอกำรปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้ำง เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำก
ผู้ออกแบบให้อนุมัติก่อนด ำเนินกำร 
  4.2 ผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ชี้ต ำแหน่งหมุดหลักเขตของกรมที่ดินหรือเอกสำรอ่ืนๆ ของผู้ว่ำจ้ำง บริเวณที่ก่อสร้ำง 
และก ำหนดหมุด ค่ำระดับมำตรฐำน (B.M.) 
  4.3 ก่อนด ำเนินกำรใดๆ ผู้รับจ้ำงต้องท ำ REFERENCE POINT ของหมุดหลักเขตไว้ และถ่ำยระดับเพ่ือ
ก ำหนดค่ำระดับมำตรฐำนย่อยในบริเวณโครงกำร 
  4.4 ระดับและแนวต่ำงๆ ต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองว่ำถูกต้องจำกผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงก่อน จึงจะ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้ และผู้รับจ้ำงต้องขอเข้ำด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องและเป็นทำงกำร 
  4.5 ผู้รับจ้ำงต้องรักษำหลัก CONTROL POINT ในบริเวณก่อสร้ำงที่ผู้ว่ำจ้ำงจัดไว้ให้อยู่ในสภำพและต ำแหน่ง
คงเดิมเป็นที่เรียบร้อยตลอดเวลำที่ท ำกำรก่อสร้ำง จะถอดถอนได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงแล้ว 
5.  ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงติดตั้งวงจรปิดขนำด 8 ช่องสัญญำณในบริเวณงำนก่อสร้ำงตลอดจนระยะเวลำก่อสร้ำงงำน
ตำมสัญญำ จ ำนวน 1 ชุด ค ำนวณรำคำวงจรปิด เป็นเงิน 24,000 บำท 
 
 
จบหมวดที่ 4 
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หมวดที่ 5 
กำรเตรียมวัสดุ – อุปกรณ ์
 
1. สิ่งของที่ปรำกฏอยู่ในรูปแบบ และรำยกำรประกอบแบบ หรือมิได้ปรำกฏในรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบ           
แต่จ ำเป็นต้องใช้เป็นส่วนประกอบในกำรก่อสร้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำมำเองทั้งสิ้น 
2. ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องผ่อนแรง ที่มีประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย 
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน เป็นชนิดที่เหมำะสม เพ่ือให้งำนก่อสร้ำงด ำเนินกำรไปตำมสัญญำ และได้ผลงำนที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ตำมรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบทุกประกำร อีกทั้งจ ำนวนเพียงพอกับปริมำณงำน ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ที่จะ
ขอให้ผู้รับจ้ำงเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมจ ำนวนให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
3. ผู้รับจ้ำงต้องขออนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ที่ระบุในรูปแบบและ/หรือรำยกำรประกอบแบบก ำหนดก่อนกำรด ำเนินงำน
ใดๆ โดยต้องส่งตัวอย่ำงวัสดุ รวมทั้งเอกสำรแนะน ำตำมที่รำยกำรประกอบแบบก ำหนด หรือตำมที่ผู้ควบคุมงำน
เห็นสมควร ในกรณีท่ีผู้รับจ้ำงมีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้วัสดุเทียบเท่ำวัสดุที่บ่งในรูปแบบและ/หรือรำยกำรประกอบแบบ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำรำยละเอียดแสดงควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้วัสดุชนิดนั้นๆ แทน และให้แสดงหลักฐำนเปรียบเทียบ
คุณภำพและรำคำให้ชัดเจน เสนอผู้ควบคุมงำนและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบ 
4. กรณีที่วัสดุก่อสร้ำงถูกก ำหนดคุณสมบัติโดยอ้ำงอิงมำตรฐำนต่ำงๆ เช่น มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เป็น
ต้น ผู้ว่ำจ้ำงจะทดสอบหรือไม่ก็ได้ทั้งในกำรขออนุมัติใช้และระหว่ำงกำรใช้งำน โดยกำรทดสอบจะกระท ำเฉพำะ
คุณสมบัติที่ก ำหนดหรือที่ต้องกำรเท่ำนั้น และต้องน ำไปทดสอบโดยห้องปฏิบัติกำรที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นชอบ กรณีที่ผู้รับจ้ำง
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญำตแสดงเครื่องหมำยผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมตำมที่ก ำหนดแล้ว ไม่ต้องท ำกำรทดสอบ
เพ่ือขออนุมัติใช้ 
5. ห้ำมน ำวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในรูปแบบ และ/หรือรำยกำรประกอบแบบเข้ำมำบริเวณ
ก่อสร้ำงโดยเด็ดขำด ถ้ำปรำกฏว่ำมีกำรน ำเข้ำให้ถือว่ำส่อเจตนำทุจริต คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีสิทธิ์ พิจำรณำ
ตัดสินให้ชดใช้และท ำใหม่ทั้งหมด โดยผู้รับจ้ำงจะคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมและถือเป็นข้ออ้ำงในกำรขอต่ออำยุสัญญำจ้ำง
ไม่ได้ 
 
จบหมวดที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Page 16 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

หมวดที่ 6 
แผนกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนผลงำนก่อสร้ำงและระบบควำมปลอดภัย 
 
ผู้รับจ้ำงต้องเตรียมแผนกำรท ำงำนทั้งวัสดุ-อุปกรณ์ บุคลำกร แรงงำน กำรประสำนงำน และกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ให้กำรด ำเนินงำนทุกอย่ำงบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้รับจ้ำงต้องมี
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์แผนงำนก่อสร้ำง กำรท ำแผนงำนวิกฤต (CRITICAL PATH 
METHOD) และกำรจัดกำรโครงกำร (PROJECT MANAGEMENT) ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงต้องเตรียมข้อมูลในกำรปฏิบัติงำน
และวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำนหลัก 
1. แผนงำนหลัก (MASTER SCHEDULE) 
  1.1 ก่อนเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงต้องเตรียมแผนงำนหลักให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วัน โดยแสดง
ควำมสัมพันธ์ของกิจกรรมหลักท้ังหมดในโครงกำร เพ่ือรับควำมเห็นชอบจำกผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงก่อนลงมือท ำงำน 
  1.2 ผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียมบัญชีรำยกำรกิจกรรมก่อสร้ำงที่เกี่ยวกับโครงกำร และระยะเวลำที่ต้องด ำเนินกำร
ของแต่ละกิจกรรม เพ่ือกำรวำงแผนงำนวิกฤตของโครงกำร และควำมสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม กำรท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนขั้นละเอียดของกิจกรรมย่อยให้แยกขยำยออกจำกงำนของกิจกรรมหลักต่ำงหำก 
  1.3 ในกรณีที่กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนงำนหลักเป็นเวลำตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งแผนเร่งรัด
งำน เพื่อให้โครงกำรเป็นไปตำมแผนงำนหลัก 
  1.4 ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งแผนงำนแก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำร รวมถึงผู้ออกแบบและผู้
ว่ำจ้ำง 
2. แผนงำนกำรจัดบุคลำกรและแรงงำน (MANPOWER SCHEDULE) 
ในกรณีที่กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนงำนหลักเป็นเวลำตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำแผนงำนกำรจัด
บุคลำกรและแรงงำนเสนอต่อผู้ควบคุมงำนพร้อมแผนเร่งรัดงำน เพ่ือให้โครงกำรเป็นไปตำมแผนงำนหลัก โดยแสดง
รำยละเอียดดังนี้ 
  2.1 รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  2.2 ปริมำณบุคลำกรและแรงงำนที่ปฏิบัติงำน 
  2.3 ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
  2.4 แผนงบประมำณของผู้ว่ำจ้ำง 
  2.5 แผนงบประมำณของผู้รับจ้ำง 
3. แผนงำนกำรจัดส่งรำยละเอียดและเอกสำรเพื่อกำรอนุมัติวัสดุ (MATERIALS APPROVE SCHEDULE) 
หลังจำกที่ผู้รับจ้ำงจัดท ำแผนงำนหลักแล้ว ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำแผนงำนกำรจัดส่งรำยละเอียดและเอกสำรเพ่ือกำร
อนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ต่ำงๆ โดยแสดงรำยละเอียดดังนี้ 
  3.1 วัน เดือน ปี ที่ส่งเรื่องขออนุมัติ 
  3.2 หมำยเลขหมวดของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ขออนุมัติ 
  3.3 แสดงรำยละเอียด หรืออธิบำยส่วนของงำนที่มีควำมสัมพันธ์กับรำยกำรน ำเสนอขออนุมัติ 
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ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงต้องค ำนึงถึงเวลำกำรตรวจสอบของผู้ควบคุมงำน กำรพิจำรณำของผู้ออกแบบ และกำรพิจำรณำอนุมัติ
ของกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง รวมถึงเวลำที่ผู้รับจ้ำงต้องน ำเสนอเอกสำรใหม่ กรณีท่ีเอกสำรไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
4. แผนกำรท ำงำนล่วงหน้ำ  
ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำแผนกำรท ำงำน และรำยละเอียดของงำนเสนอต่อผู้ควบคุมงำนเพ่ือประกอบกำรขออนุมัติท ำงำน
ล่วงหน้ำดังต่อไปนี้ 
  4.1 แผนกำรท ำงำนล่วงหน้ำรำยวัน (DAILY REQUEST) ประกอบด้วย 
  (1) ต ำแหน่งและปริมำณงำนก่อสร้ำงในวันถัดไป 
  (2) จ ำนวนบุคลำกรและแรงงำนที่เข้ำปฏิบัติงำนในวันถัดไป 
  (3) ปริมำณเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงำนในวันถัดไป 
   โดยจัดส่งให้ผู้ควบคุมงำนล่วงหน้ำก่อนกำรด ำเนินงำน 1 วัน หรือตำมท่ีผู้ควบคุมงำนก ำหนดให้ 
  4.2 แผนกำรท ำงำนล่วงหน้ำรำยสัปดำห์ (WEEKLY REQUEST) ประกอบด้วย 
  (1) ต ำแหน่งและปริมำณงำนก่อสร้ำงพร้อมเวลำแล้วเสร็จของงำนในรอบสัปดำห์ถัดไป 
  (2) จ ำนวนบุคลำกรและแรงงำนที่เข้ำปฏิบัติงำนในรอบสัปดำห์ถัดไป 
  (3) ปริมำณเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงำนในรอบสัปดำห์ถัดไป 
   โดยจัดส่งให้ผู้ควบคุมงำนภำยในวันสุดท้ำยของแต่ละสัปดำห์ หรือตำมท่ีผู้ควบคุมงำนก ำหนดให้ 
  4.3 แผนกำรน ำเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์เข้ำหน่วยงำน (MATERIALS DELIVERY) 
ผู้รับจ้ำงต้องแสดงชนิด ปริมำณ และก ำหนดกำรน ำเข้ำของเครื่องจักร วัสดุ หรืออุปกรณ์ โดยจัดส่งให้ผู้ควบคุมงำน
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน เพ่ือที่ผู้ควบคุมงำนจะสำมำรถประสำนงำนกับผู้ว่ำจ้ำงในกรณีท่ีกำรน ำเข้ำนั้นมีผลกระทบกับ
บุคคลอื่นๆ เช่น กีดขวำงถนน หรือต้องปิดกำรจรำจรชั่วครำว เป็นต้น 
  4.4 แผนกำรท ำงำนนอกเวลำท ำกำรปกติ (OVERTIME REQUEST) 
   หำกผู้รับจ้ำงมีควำมประสงค์ที่จะท ำงำนในช่วงเวลำท ำงำนที่เกินเวลำ 8 ชั่วโมง ในวันท ำงำนปกติ (วัน
จันทร์ถึงวันเสำร์) และท ำงำนล่วงเวลำในวันอำทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ หรือวันที่ทำงรำชกำรก ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำร 
ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน โดยแสดงรำยละเอียดปริมำณงำน และต ำแหน่งของ
งำน เพ่ือขออนุมัติท ำงำนล่วงเวลำ ผู้ควบคุมงำนจะพิจำรณำอนุมัติตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่กำรท ำงำนนั้น
จ ำเป็นต้องมีผู้ควบคุมงำนอยู่ควบคุม ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับภำระออกค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำงำนล่วงเวลำของผู้ควบคุมงำน 
5. กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำน 
  5.1 ผู้รับจ้ำงต้องบันทึกรำยละเอียดต่ำงๆ ของงำนที่ท ำและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน สรุปเป็นรำยงำน
น ำส่งให้ผู้ควบคุมงำน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 ปริมำณงำนและต ำแหน่งงำนที่ปฏิบัติจริง และผลกำรด ำเนินงำน หมำยรวมถึง 
  (1) งำนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำนสั่งด ำเนินกำร  
  (2) กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำกำรท ำงำนปกติ 
  (3) กำรปฏิบัติงำนฉุกเฉิน และ/หรือเฉพำะกิจ 
  (4) กำรเชื่อมต่อ หรือตัด หรือเลิกใช้ สำธำรณูปโภค หรือส่วนบริกำรอื่นๆ 
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  (5) กำรทดลอง ทดสอบ ระบบ อุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
  (6) กำรแก้ไขรำยละเอียด ส่วนงำนที่ยังไม่เรียบร้อย เพ่ือกำรมอบงำน 
  (7) กำรน ำเข้ำเครื่องจักร วัสดุ หรืออุปกรณ์ 
  (8) กำรหยุดงำน และสำเหตุ 
  5.1.2 อุบัติเหตุ (จ ำนวนครั้ง ลักษณะ และกำรด ำเนินกำร) 
  5.1.3 จ ำนวนบุคลำกรและแรงงำนที่ปฏิบัติงำน 
  5.1.4 จ ำนวนเครื่องจักร วัสดุ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงำน 
  5.1.5 สภำพภูมิอำกำศทั่วไป 
  5.2 กำรน ำส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำน ให้ผู้รับจ้ำงน ำส่งให้ผู้ควบคุมงำนหลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวัน ประจ ำสัปดำห์ และประจ ำเดือน 
  5.2.1 รำยงำนประจ ำวัน (DAILY REPORT) 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งให้ผู้ควบคุมงำนภำยหลังเลิกงำนของวันนั้นๆ หรือก่อนเริ่มงำนในวันถัดไป หรือตำมที่ผู้ควบคุมงำน
ก ำหนดให้ 
  5.2.2 รำยงำนประจ ำสัปดำห์ (WEEKLY REPORT) 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งให้ผู้ควบคุมงำนภำยในวันแรกของสัปดำห์ถัดไป หรือตำมท่ีผู้ควบคุมงำนก ำหนดให้ 
  5.2.3 รำยงำนประจ ำเดือน (MONTHLY REPORT)  
ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งให้ผู้ควบคุมงำนภำยในสัปดำห์แรกของเดือนถัดไป หรือตำมท่ีผู้ควบคุมงำนก ำหนดให้ 
6.  กำรน ำเสนอและรำยงำน ระบบจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง  

6.1 รำยละเอียดงำนจัดกำรควำมปลอดภัย 
6.1.1 ก ำหนดให้มีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำงใน

โครงกำรก่อสร้ำง เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยในกำรท ำงำนแก่ลูกจ้ำงที่
ปฏิบัติงำนโนโครงกำรซึ่งถือว่ำผู้รับจ้ำงได้ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยไว้แล้ว ณ วันเสนอรำคำ  

6.1.2 ก ำหนดให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงที่ยื่นซองประกวดรำคำ จัดท ำเอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวด
รำคำเกี่ยวกับ "ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง” ตำมข้อ 6.1.1 เพ่ือ
ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงำนฯ 
และกฎหมำยอื่นฯ ที่เก่ียวข้อง โดยให้ก ำหนดเฉพำะประเภทของงำนก่อสร้ำง คือ 

(1) งำนอำคำรขนำดใหญ่ ที่มีพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
เกิน 2,000 ตำรำงเมตร หรืออำคำรที่มีควำมสูงตั้งแต่ 15.00 เมตร ขึ้นไปและมีพ้ืนที่
อำคำรรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 
2,000 ตำรำงเมตร 

(2) งำนสะพำนที่มีควำมยำวช่วงเกิน 30.00 เมตร หรืองำนสะพำนข้ำมทำงแยกหรือทำง
ยกระดับ หรือสะพำนกลับรถยนต์ หรือทำงแยกต่ำงระดับ 

(3) งำนขุด หรือซ่อมแซม หรือรื้อถอนระบบสำธำรณูปโภค ที่ลึกเกิน 3.00 เมตร 
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(4) งำนอุโมงค์ หรือทำงลอด 
(5) งำนก่อสร้ำงที่มีงบประมำณค่ำก่อสร้ำงเกิน 300 ล้ำนบำท 

6.1.3 ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำง หรือผู้รับเหมำก่อสร้ำง ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงงำนก่อสร้ำง 
ตำมข้อ 6.1.2 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอย่ำงละเอียดและชัดเจน ให้
สอดคล้องกับระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง แล้วยื่นต่อผู้ว่ำจ้ำง หรือ
เจ้ำของโครงกำรฯ ก่อนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงภำยใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มท ำสัญูญำว่ำจ้ำง 

6.1.4 ก ำหนดให้ผู้คุมงำนของผู้ว่ำจ้ำง หรือเจ้ำของโครงกำรฯ เป็นผู้ควบคุม ดูแลและตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนก่อสร้ำง โดยให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติงำนควำมปลอดภัยฯ 
ตำมข้อ 6.1.3 หรือผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถด ำเนินกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ ที่มีควำมสำมำรถ ควบคุม ดูแล
รับผิดชอบงำนควำมปลอดภัยฯ ในกำรท ำงำนก่อสร้ำงโดยตรง  

6.1.5 ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำง หรือผู้รับเหมำก่อสร้ำง ต้องปฏิบัติกำรตำมแผนปฏิบัติงำนดังกล่ำวตำมข้อ 
6.1.3 อย่ำงเคร่งครัด และสอดคล้องกับกฎหมำย และระเบียบที่ก ำหนดไว้ พร้อมรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติงำนควำมปลอดภัยฯ ดังกล่ำว ให้ผู้ว่ำจ้ำง หรือเจ้ำของ
โครงกำรฯ รับทรำบอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

6.2 ข้อแนะน ำขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร  
 ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำร  
  (ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรแล้วในขั้นตอนกำรเสนอรำคำ ให้น ำส่งรำยชื่อแจ้งพนักงำน บุคลำกร และ

เจ้ำหน้ำที ่ควำมปลอดภัย ต่อผู้ว่ำจ้ำงผ่ำนต่อผู้ควบคุมงำนอีกครั้ง) 
(1)     ผู้เสนอรำคำ ต้องค ำนวณปริมำณงำนค่ำก่อสร้ำงให้ครอบคลุม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร

ป้องกันอุบัติเหตุและโรคเนื่องจำกกำรท ำงำนที่อำจเกิดขึ้นในหน่วยงำนก่อสร้ำงตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำงและกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 

(2)     ผู้เสนอรำคำ ต้องเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติเหตุ
อันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นให้เพียงพอและเหมำะสม เพ่ือด ำเนินกำรตำมสัญญำว่ำจ้ำง 

(3)     ผู้เสนอรำคำต้องเตรียมจัดท ำเอกสำรรำยละเอียดเป็นภำษำไทยเกี่ยวกับ “ระบบกำร
จัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง” ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงที่จะยื่นเสนอรำคำตำม
ระเบียบหรือเงื่อนไขที่เจ้ำของโครงกำรก ำหนด และสำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง โดยมีข้อก ำหนด
ที่ส ำคัญๆ ประกอบด้วย 

- ก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยในกำรท ำงำน 
- กำรจัดองค์กรควำมปลอดภัยฯ ในงำนก่อสร้ำง และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
- กฎหมำยและข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
- กำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยฯ 
- ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมอันตรำย 
- กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง 
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- ก ำหนดกฎควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง 
- กำรควบคุม ดูแลควำมปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมำช่วง 
- กำรตรวจสอบและกำรติดตำมผลควำมปลอดภัยฯ 
- กำรรำยงำนอุบัติเหตุ และกำรสอบสวน วิเครำะห์อุบัติเหตุ 
- กำรรณรงค์ส่งเสริมควำมปลอดภัยฯ 
- กำรปฐมพยำบำล 
- กำรวำงแผนฉุกเฉิน 
- กำรจัดเก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
- อ่ืนๆ 

 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรเสนอรำคำ 

(1) ผู้เสนอรำคำ ต้องแนบเอกสำรประกวดรำคำ ตำมขั้นตอนที่ 1 ข้อ (3) พร้อมกับเอกสำรอ่ืนๆ ที่
ก ำหนดไว้ ในกำรยื่นซองประกวดรำคำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

(2) ผู้เสนอรำคำ ต้องศึกษำเอกสำรดังกล่ำว ตำมขั้นตอนที่ 2 ข้อ (1) ไห้เข้ำใจชัดเจน ส ำหรับชี้แจง
ตอบข้อซักถำมของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรท ำสัญญำจ้ำง 
(1) ผู้รับจ้ำง ต้องเตรียมรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนที่จะต้องมำก ำหนดกระบวนกำรของ กำรวำงแผนให้

สอดคล้องและครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ของระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยฯ ที่ก ำหนดไว้ ตำม
ขั้นตอนที่ 1 ข้อ (3) 

(2) ผู้รับจ้ำง ต้องศึกษำกฎหมำยและข้อก ำหนดต่ำงๆ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีกำรก่อสร้ำงโครงกำร
ดังกล่ำวอย่ำงละเอียด เพ่ือจัดท ำแเผนปฏิบัติงำนควำมปลอดภัยฯ อย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถ
ปฏิบัติได้จริง ยื่นต่อผู้ว่ำจ้ำงตำมที่ก ำหนดไว้ 

(3) ผู้รับจ้ำง ต้องจัดบุคลำกรที่เตรียมไว้ ตำมขั้นตอนที่ 1 ข้อ (2) เพ่ือก ำหนดโครงสร้ำงและบทบำท
หน้ำที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้ำนควำมปลอดภัยฯ ให้ชัดเจน 

 ขั้นตอนทื่ 4 กำรตรวจสอบและติดตำมผล 
(1) ผู้รับจ้ำง ต้องส่งแผนปฏิบัติงำนควำมปลอดภัยฯ อย่ำงละเอียดเเละชัดเจน ให้ผู้ว่ำจ้ำงตำม

ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ก่อนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้เรียบร้อยทั้งนี้ไม่เกิน 30 วัน  
(2) ผู้รับจ้ำง ต้องปฏิบัติตำมระเบียบหรือเงื่อนไขสัญญำจ้ำงที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 
(3) ผู้รับจ้ำง ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยใน

กำรท ำงำนอย่ำงเคร่งครัด 
(4) ผู้รับจ้ำง ต้องตรวจสอบติดตำมวิธีกำรท ำงำนและสภำพของงำนในหน่วยงำนก่อสร้ำงให้เกิดควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำนตำมแผนปฏิบัติงำนควำมปลอดภัยฯ ที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด พร้อม
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสม และสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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 ขั้นตอนที่ 5 กำรรำยงำนผล 
(1) ผู้รับจ้ำง ต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนควำมปลอดภัยฯ ตำมขั้นตอนที่ 4 ข้อ 

(4) ให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบเป็นระยะๆ ตำมที่ระบุไว้ตำมสัญญำจ้ำงอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ผ่ำนผู้
ควบคุมงำนเสนอต่อผู้ว่ำจ้ำง 

(2) ผู้รับจ้ำง ต้องประเมินผลควำมส ำเร็จ หรือควำมล้มเหลวของกิจกรรม ที่วำงแผนไว้ เพ่ือน ำมำ
ปรับปรุงและแก้ไขในกำรบริหำรกำรจัดกำรในงำนก่อสร้ำงให้ดีขึ้น 

 

 

 
 
ระบบควำมปลอดภัย 
ผู้รับจ้ำงอย่ำงน้อยต้องด ำเนินกำรจัดระบบควำมปลอดภัยนอกเหนือจำกที่น ำเสนอดังนี้ 
1. กำรป้องกันกำรบุกรุกท่ีข้ำงเคียง 
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ผู้รับจ้ำงต้องจ ำกัดขอบเขตกำรก่อสร้ำง และต้องป้องกันดูแลมิให้ลูกจ้ำงของตนบุกรุกที่ข้ำงเคียงของผู้อ่ืนโดย
เด็ดขำด ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย ค่ำชดเชย รวมทั้งกำรแก้ไขให้คืนดีในเมื่อเกิดกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ที่
เกิดจำกกำรกระท ำของลูกจ้ำงของตนในกรณีที่ไปบุกรุกที่ข้ำงเคียง 
2. กำรป้องกันบุคคลภำยนอกและอำคำรข้ำงเคียง 

ผู้รับจ้ำงต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภำยนอก หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้ควบคุมงำนเข้ำไปในบริเวณก่อสร้ำง
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำงทั้งในเวลำกลำงวันและกลำงคืน ให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติตำมข้อนี้อย่ำงเคร่งครัด เมื่อถึงเวลำเลิกงำน
ก่อสร้ำงในแต่ละวัน ให้ตัวแทนผู้รับจ้ำงตรวจตรำให้ทุกคนออกไปจำกอำคำรที่ก่อสร้ำง ยกเว้นยำมรักษำกำร หรือกำร
ท ำงำนล่วงเวลำของบุคคลที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วเท่ำนั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งเครื่องป้องกันวัสดุตกหล่นที่จะเป็น
อันตรำยต่อชีวิต หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อทรัพย์ 
และอำคำรข้ำงเคียง โดยไม่กีดขวำงทำงสัญจรสำธำรณะ ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้ง ขออนุญำต 
ค่ำบ ำรุงรักษำ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง รวมถึงค่ำรื้อถอนเมื่อแล้วเสร็จงำน 
3. กำรป้องกันสิ่งก่อสร้ำงที่มีอยู่เดิม 

3.1 สิ่งปลูกสร้ำงข้ำงเคียง 
ผู้รับจ้ำงต้องป้องกันมิให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้ำงข้ำงเคียงในระหว่ำงท ำกำรก่อสร้ำง หำกเกิดควำม
เสียหำยขึ้นผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนอยู่ในสภำพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำกำร
ป้องกันหรือกำรแก้ไขที่ผู้รับจ้ำงท ำไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ปลอดภัย อำจออกค ำสั่งให้ผู้รับจ้ำงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ได้ตำม
ควำมเหมำะสม 

3.2 สิ่งก่อสร้ำงใต้ดิน 
ผู้รับจ้ำงต้องส ำรวจจนทรำบแน่ชัดแล้วว่ำมีสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้ำง หรือบริเวณใกล้เคียง เช่น ท่อ
น้ ำประปำ ท่อระบำยน้ ำ สำยโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งผู้รับจ้ำงต้องระวังรักษำให้อยู่ในสภำพที่ดีตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง หำก
เกิดควำมเสียหำยขึ้นผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวำงกำรก่อสร้ำง 
จ ำเป็นต้องขออนุญำตเคลื่อนย้ำย จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับจ้ำงรับผิดชอบด ำเนินกำรเองทั้งหมด โดยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 
4. กำรป้องกัน รักษำงำนก่อสร้ำงและป้องกันเพลิงไหม้ 

4.1 กำรป้องกันและรักษำงำนก่อสร้ำง 
ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกำรป้องกันและรักษำงำนก่อสร้ำง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่น ำมำติดตั้งหรือเก็บไว้

ในบริเวณก่อสร้ำง ตั้งแต่เริ่มงำนจนกระทั่งผู้ว่ำจ้ำงรับมอบงำนงวดสุดท้ำย ในกรณีจ ำเป็นผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำเครื่อง
ป้องกันควำมเสียหำย ที่อำจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์และงำนก่อสร้ำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงที่ก ำบัง กำรป้องกันกำรขีด
ข่วน กำรตั้งเครื่องสูบน้ ำป้องกันน้ ำท่วม และกำรป้องกันอ่ืนๆ ที่ผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำเหมำะสม รวมทั้งวิธีกำรป้องกัน
วัสดุอุปกรณ์สูญหำย เช่น กำรตรวจค้นอย่ำงละเอียดและ 
เคร่งครัดกับทุกคนที่เข้ำ-ออกบริเวณหรืออำคำรที่ก่อสร้ำงตลอดเวลำ 

4.2 กำรป้องกันเพลิงไหม ้
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ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภำพและเพียงพอ ประจ ำอำคำรที่ก่อสร้ำงทุกชั้น รวมทั้งใน
ส ำนักงำนชั่วครำว โรงเก็บวัสดุ และในที่ต่ำงๆ ที่จ ำเป็น มีกำรป้องกันอย่ำงเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุ
ไวไฟ โดยจัดให้มีป้ำยเตือนที่เห็นเด่นชัด ห้ำมน ำไฟหรือวัสดุที่ท ำให้เกิดไฟ เข้ำใกล้แหล่งเก็บวัสดุไวไฟ ห้ำมสูบบุหรี่หรือ
จุดไฟในอำคำรที่ก่อสร้ำงโดยเด็ดขำด 
4.3 ควำมรับผิดชอบ 

ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรดูแล ป้องกัน และรักษำงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว และต้องรับผิดชอบ
ต่อควำมเสียหำย และกำรสูญหำย ที่อำจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์และงำนก่อสร้ำงทั้งหมด จนกว่ำผู้ว่ำจ้ำงรับมอบงำน
งวดสุดท้ำย 
5. กำรหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนร ำคำญ 

งำนก่อสร้ำงหรือกำรกระท ำใดๆ ของลูกจ้ำงที่น่ำจะเป็นเหตุเดือดร้อนร ำคำญแก่บุคคลในที่ข้ำงเคียง ผู้ควบคุม
งำนอำจออกค ำสั่งให้ผู้รับจ้ำง ท ำงำนก่อสร้ำงนั้นตำมวิธีและเวลำที่เหมำะสม หรือแจ้งให้ผู้รับจ้ำงหำวิธีป้องกันเหตุ
เดือดร้อนดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงจะต้องเร่งด ำเนินกำรในทันที 
6. อุปกรณ์เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

ผู้รับจ้ำงต้องจัดสถำนที่ก่อสร้ำงให้มีสภำพแวดล้อมที่ดี สะอำด ไม่มีสิ่งที่จะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพและชีวิตของ
ลูกจ้ำง จัดให้มีป้ำยเตือนที่เห็นเด่นชัด ในบริเวณที่อำจเกิดอันตรำยหรืออุบัติเหตุทุกแห่งในบริเวณก่อสร้ำงจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยต่ำงๆ เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกันตกจำกที่สูง เป็นต้น ผู้ควบคุมงำนอำจออกค ำสั่ง
ให้ผู้รับจ้ำงปรับปรุงแก้ไขได้ตำมควำมเหมำะสม ให้ผู้รับจ้ำงมีกำรจัดกำรเรื่องควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด และ
ถูกต้องตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
7. กำรปฐมพยำบำลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 

ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มียำและเวชภัณฑ์ส ำหรับกำรปฐมพยำบำล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จ ำเป็นตำมควำมเหมำะสม 
หรือตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดกำรให้มีเพ่ิมเติมเพียงพออยู่เสมอ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
8. กำรประกันภัย 

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีกำรประกันภัยส ำหรับควำมเสียหำยต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับกำรก่อสร้ำงนี้ตำมกฎหมำย และประกันภัยส ำหรับควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินในบริเวณก่อสร้ำงและข้ำงเคียง รวม
ควำมเสียหำยที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ และอุบัติเหตุอ่ืนๆ ตำมระบุในสัญญำ หรือตำมกฎหมำยตำมมูลค่ำของงำน
ก่อสร้ำง และตำมระยะเวลำก่อสร้ำงตำมสัญญำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนและผู้ว่ำจ้ำงก่อน 
9. กำรรำยงำนอุบัติเหตุ 

เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้ำง ไม่ว่ำเหตุนั้นๆ จะมีผลกระทบต่องำนก่อสร้ำงหรือไม่ก็ตำม ให้
ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงรีบรำยงำนเหตุที่เกิดนั้นๆ ให้ผู้ควบคุมงำนทรำบในทันที แล้วท ำรำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรระบุ
รำยละเอียดเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น กำรแก้ไขเหตุกำรณ์นั้นๆ และกำรป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนอีก 
 
จบหมวดที่ 6 
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หมวดที่ 7 
แบบ วัสดุ และกำรขออนุมัติ 
 
1. แบบประกอบสัญญำ รูปแบบที่ใช้สร้ำง (SHOP DRAWING) และรูปแบบก่อสร้ำงจริง (ASBUILT DRAWING)  
  1.1 แบบประกอบสัญญำ 
  1.1.1 ผู้รับจ้ำงต้องรับรองว่ำได้ตรวจสอบและท ำควำมเข้ำใจรำยละเอียดแบบวิศวกรรม แบบสถำปัตยกรรม 
และแบบงำนระบบต่ำงๆ พร้อมทั้งรำยกำรประกอบแบบ และข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่ปรำกฏในโครงกำรนี้จนเข้ำใจถึง
เงื่อนไขต่ำงๆ โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว หำกปรำกฏว่ำรูปแบบและรำยกำรนี้ผิดพลำดหรือคลำดเคลื่อนไปจำกหลักกำร
ทำงวิศวกรรมหรือทำงเทคนิค ให้ผู้รับจ้ำงสอบถำมจำกผู้ควบคุมงำนโดยตรง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงตกลงที่จะปฏิบัติตำมค ำ
วินิจฉัยของกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำน เพ่ือให้งำนแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยจะคิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมขึ้นจำก
ผู้ว่ำจ้ำงไม่ได้  
  1.1.2 กำรอ่ำนแบบให้ถือตัวอักษรและตัวเลขเป็นส ำคัญ ห้ำมใช้วิธีวัดจำกแบบโดยตรง ในส่วนที่ต้องติดตั้งวัสดุ-
อุปกรณ์ ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบจำกวัสดุ-อุปกรณท์ี่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในโครงกำรและสถำนที่ติดตั้งจริง 
  1.1.3 เมื่อแบบประกอบสัญญำไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน หรือในทำงปฏิบัติงำนช่ำงไม่อำจระบุได้ครบถ้วน ผู้รับจ้ำง
จะต้องเป็นผู้เสนอรูปแบบที่ใช้สร้ำง (SHOP DRAWING) หรือรำยกำรเพ่ิมเติม ให้สถำปนิก/วิศวกรผู้ออกแบบ 
พิจำรณำตรวจสอบก่อนกำรด ำเนินกำร และให้ถือว่ำแบบและรำยกำรเพิ่มเติมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำด้วย 
  1.1.4 ในกรณีที่เกิดควำมคลำดเคลื่อน ขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจนในแบบประกอบสัญญำ รำยกำรประกอบแบบ ใบ
กรอกปริมำณ รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ หรือเอกสำรสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบเพ่ือขอค ำวินิจฉัย
ทันที กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำนจะเป็นผู้ชี้ขำดและมีสิทธิ์ถือเอำส่วนที่ดีกว่ำ ถูกต้องกว่ำจำก
องค์ประกอบของสัญญำข้ำงต้น และหลักกำรท ำงำนที่ถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำง ตลอดจนควำมมั่นคงแข็งแรงเป็นเกณฑ์
พิจำรณำ เพ่ือให้ได้งำนที่มีคุณภำพตำมวัตถุประสงค์แห่งสัญญำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจ ำเป็นต้องท ำโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ 
ทั้งสิ้น หำกผู้ควบคุมงำนยังไม่แจ้งผลกำรพิจำรณำ ห้ำมผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรในส่วนนั้น มิฉะนั้นผู้รับจ้ำงจะต้อง
รับผิดชอบข้อผิดพลำดที่เกิดข้ึน และผู้ควบคุมงำนอำจจะเปลี่ยนแปลงงำนส่วนนั้นได้ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งในกรณีที่ผู้
รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรแก้ไขจะคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มและขอต่อสัญญำไม่ได้ 
  1.2 รูปแบบทีใ่ช้สร้ำง (SHOP DRAWING) 
  1.2.1 ผู้รับจ้ำงต้องศึกษำท ำควำมเข้ำใจแบบวิศวกรรม แบบสถำปัตยกรรม แบบตกแต่งภำยใน และงำนระบบ
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน รวมทั้งตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำงจริง เพ่ือให้กำรจัดท ำรูปแบบที่ใช้สร้ำงถูกต้อง และไม่
เกิดอุปสรรคจนเป็นสำเหตุให้หมำยก ำหนดกำรโครงกำรต้องล่ำช้ำ 
  1.2.2 วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบรูปแบบที่ใช้สร้ำงให้ถูกต้องและชัดเจน พร้อมลงนำม
รับรอง และลงวันที่ก ำกับบนแบบที่เสนอขออนุมัติทุกแผ่น 
  1.2.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำรูปแบบที่ใช้สร้ำงยื่นเสนอขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงำนอย่ำงน้อย 30 วันก่อนด ำเนินกำร 
  1.2.4 รูปแบบที่ใช้สร้ำงต้องมีขนำดและมำตรส่วนตำมควำมเหมำะสม เพ่ือแสดงรำยละเอียดที่ชัดเจน และ
เข้ำใจได้ถูกต้อง ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงำน 
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  1.2.5 ในกรณีทีรู่ปแบบที่ใช้สร้ำงของผู้รับจ้ำงแตกต่ำงไปจำกแบบประกอบสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องท ำสำรบัญแสดง
รำยกำรที่แตกต่ำง และใส่เครื่องหมำยก ำกับกำรเปลี่ยนแปลง 
  1.2.6 ผู้รับจ้ำงต้องไม่ด ำเนินกำรใดๆ ก่อนที่รูปแบบที่ใช้สร้ำงจะได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน มิฉะนั้นแล้ว
หำกผู้ควบคุมงำนมีควำมเห็นให้แก้ไขเพ่ือควำมเหมำะสม ซึ่งแตกต่ำงไปจำกรูปแบบที่ใช้สร้ำงที่ผู้รับจ้ำงขออนุมัติไว้ 
ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
  1.2.7 รูปแบบที่ใช้สร้ำงที่ไม่มีรำยละเอียดเพียงพอ ผู้ควบคุมงำนจะแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบ และอำจส่งคืนโดยไม่
มีกำรพิจำรณำแต่ประกำรใด 
  1.2.8 ผู้ควบคุมงำนมีอ ำนำจ และหน้ำที่สั่งกำรให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำรูปแบบที่ใช้สร้ำงเพ่ิมเติมขยำยส่วนหนึ่งส่วนใด
ของงำนที่เห็นว่ำจ ำเป็น 
  1.2.9 รูปแบบที่ใช้สร้ำงที่ได้รับอนุมัติแล้ว มิได้หมำยควำมว่ำเป็นกำรพ้นควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง หำกผู้
ควบคุมงำนตรวจสอบข้อผิดพลำดในภำยหลัง ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง  
  1.3 รูปแบบก่อสร้ำงจริง (ASBUILT DRAWING) 
  1.3.1 เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมสัญญำผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำรูปแบบก่อสร้ำงจริงทั้งหมด และต้องลงนำม
รับรองควำมถูกต้องโดยวิศวกรของผู้รับจ้ำง 
  1.3.2 รูปแบบสร้ำงจริงจะต้องมีขนำดและมำตรำส่วนเท่ำกับแบบประกอบสัญญำ 
  1.3.3 รูปแบบสร้ำงจริงจะต้องจัดท ำสำรบัญแบบ โดยจ ำแนกเป็นส่วนๆ เพ่ือสะดวกในกำรค้นหำเมื่อต้องกำรใช้
งำน 
2. วัสดุ  
  2.1 กำรอนุมัติให้ใช้วัสดุชนิดต่ำงๆ ในงำนก่อสร้ำง จะต้องกระท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเสนอผู้ควบคุม
งำนของผู้ว่ำจ้ำงและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้ออกแบบอำคำรเห็นชอบก่อนน ำวัสดุชนิดนั้นๆ ไปใช้ได้ โดย
วัสดุและอุปกรณ์มำตรฐำน ต้องอยู่ในรำยชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ของวัสดุและอุปกรณ์มำตรฐำนเป็นหลัก(หมวดที่ 86)  
  2.2 วัสดุทุกชนิดที่ระบุในรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบ ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงหรือแคตตำล็อก และ
คุณลักษณะน ำเสนอผู้ควบคุมงำน และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้ออกแบบอำคำร พิจำรณำอนุมัติก่อนใช้งำน
ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน รำยกำรใดที่ยังไม่อนุมัติ ห้ำมน ำเข้ำมำยังบริเวณหน่วยงำนโดยเด็ดขำด 
  2.3 วัสดุบำงอย่ำงที่ระบุให้ใช้เฉพำะเจำะจง และจ ำเป็นต้องสั่งซื้อหรือสั่งท ำจำกต่ำงประเทศ ให้ผู้รับจ้ำงออก
ใบสั่งซื้อ (PO) วัสดุดังกล่ำวภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง หำกสั่งซื้อวัสดุชนิดดังกล่ำวไม่ทันจะ
น ำมำเป็นข้ออ้ำงในกำรต่ออำยุสัญญำหรืองดและลดค่ำปรับไม่ได้ 
  2.4 กำรใช้วัสดุเทียบเท่ำกระท ำได้โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำวัสดุก่อสร้ำงของผู้ว่ำจ้ำง หรือผู้ควบคุมงำน
อำคำรเป็นผู้อนุมัติ โดยผู้รับจ้ำงต้องยื่นเสนอขอเทียบเท่ำเป็นลำยลักษณ์อักษรและได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร
ก่อนก ำหนดกำรใช้วัสดุนั้นๆ ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยแสดงรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ขอเทียบเท่ำ และข้อมูลที่จ ำเป็น 
เพ่ือกำรพิจำรณำเปรียบเทียบ เงื่อนไขที่อนุญำตให้เทียบเท่ำได้มีดังนี้ 
  2.4.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอเทียบเท่ำ พร้อมแสดงหลักฐำนประกอบด้ำนคุณภำพและรำคำ 
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  2.4.2 วัสดุชนิดนั้นมีลักษณะใกล้เคียง รูปแบบกลมกลืนและเข้ำกันได้กับกำรออกแบบเดิม ไม่ก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบ กำรค ำนวณ หรือกระทบกระเทือนงำนอื่นที่เกิดควำมไม่มั่นคงแข็งแรง 
  2.4.3 มีคุณสมบัติ ประสิทธิภำพ และกำรบ ำรุงรักษำไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนของวัสดุที่ระบุไว้เดิม  
  2.4.4 หรือให้ผู้ออกแบบอำคำรน ำเสนอควำมเห็นประกอบกำรขออนุมัติก่อนที่จะน ำวัสดุนั้นๆ มำใช้แทนได้  
เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้วัสดุเทียบเท่ำแล้วปรำกฏว่ำเป็นผลให้ต้องเพ่ิมงำนและ/หรือค่ำใช้จ่ำย ผู้รับจ้ำงต้องยินยอม
ปฏิบัติงำนส่วนที่เพ่ิมและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้น ทั้งไม่น ำมำเป็นข้ออ้ำงในกำรต่ออำยุสัญญำ ทั้งนี้ผู้ควบคุมงำนมี
สิทธิ์ไม่พิจำรณำ หำกเอกสำรกำรขอเทียบเท่ำไม่ครบถ้วนสมบรูณ์  
  2.5 วัสดุที่จะน ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภำพ ขนำด ลักษณะตรงตำมที่ระบุไว้ในรูปแบบ
และรำยกำรประกอบแบบ และถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ที่บ่งไว้ ทั้งนี้หำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
หรือในระยะประกันตำมสัญญำ ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ โดยจะเรียกร้องค่ำสินค้ำเพ่ิมเติมและถือ
เป็นข้ออ้ำงในกำรขอต่ออำยุสัญญำหรืองดและลดค่ำปรับไม่ได้ 
  2.6 คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญำตให้ใช้วัสดุอ่ืนใดที่มีขนำด หรือคุณภำพ ที่ไม่ตรงตำมที่
ระบุไว้ในรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบมำใช้ อีกทั้งกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงสงวนสิทธิ์ในกำรเลือกยี่ห้อของ
ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบโดยค ำนึงถึงประโยชน์ในกำรใช้งำนของผู้ว่ำจ้ำงเป็นเกณฑ์ โดย
ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 
3. กำรขออนุมัติ 
  3.1 กำรขออนุมัติในโครงกำรนี้หมำยถึง กำรขออนุมัติวัสดุ -อุปกรณ์ที่ระบุในรูปแบบและรำยกำรประกอบ
แบบ หรือมิได้ระบุแต่จ ำเป็นต้องใช้เป็นส่วนประกอบในกำรก่อสร้ำงนี้ กำรขออนุมัติรูปแบบที่ใช้ก่อสร้ำง รวมถึงกำรขอ
อนุมัติเอกสำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องขอควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อนเริ่มด ำเนินกำร เช่น บุคลำกรใน
โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน เป็นต้น รำยกำรที่ต้องขออนุมัติส ำหรับใช้ในโครงกำรนี้ดังแสดงในดังตำรำงที่ 1 
  3.2 ผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียมกำรล่วงหน้ำในกำรจัดท ำรำยละเอียดต่ำงๆ ที่จะต้องน ำเสนอขออนุมัติตำมตำรำง
ที่ 1 และต้องมีเวลำพอเพียงส ำหรับกำรตรวจสอบรำยละเอียดของผู้ออกแบบ (ถ้ำมี) กำรจัดซื้อ กำรขนส่ง หรือกำร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยละเอียดที่มิได้รับกำรอนุมัติและต้องน ำเสนอใหม่ 
  3.3 กำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงำนก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงต้องขออนุมัติจำกผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร 
โดยระบุรำยละเอียดเหตุผลที่แก้ไขตลอดจนรำคำปรับลดเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม และเวลำด ำเนินกำรด้วยเมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วจึงด ำเนินกำรได้ ทั้งนี้ก ำหนดให้มีกำรตกลงรำคำ ระยะเวลำก่อสร้ำง และรูปแบบที่แก้ ไขให้เสร็จสิ้นไปใน
ครำวเดียวกัน 
  3.4 รำยละเอียดกำรน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
  3.4.1 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรส่ง และ/หรือแก้ไขเอกสำร และรำยละเอียดต่ำงๆ เพ่ือขออนุมัติตำมข้อก ำหนด
ในรำยกำรประกอบแบบดังแสดงในตำรำงที่ 2 หรือตำมที่ผู้ควบคุมงำนเห็นสมควร โดยรวบรวมข้อมูลเรียงล ำดับให้
เข้ำใจง่ำย เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  
  3.4.2 กำรน ำเสนอตัวอย่ำงวิธีกำรติดตั้ง ให้ผู้รับจ้ำงติดตั้งเป็นตัวอย่ำงในสถำนที่ก่อสร้ำง หรือสถำนที่ก ำหนด
เฉพำะกรณี โดยให้ยึดถือตัวอย่ำงวิธีกำรติดตั้งท่ีได้รับกำรอนุมัติแล้วเป็นบรรทัดฐำนในกำรก่อสร้ำงต่อไป 
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  3.4.3 สี ลำย และ/หรือรูปแบบของวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ต้องเลือกโดยผู้ออกแบบ จะต้องน ำเสนอตำรำงตัวอย่ำงสีที่
เหมือนจริง หรือตำรำงลวดลำยของวัสดุผลิตภัณฑ์นั้นๆ และรูปแบบที่ใช้สร้ำงที่แสดงสีและลำยเพ่ือประกอบกำรขอ
อนุมัติด้วย 
  3.5 กำรขออนุมัติต้องแสดงเจตนำในกำรขออนุมัติ และอ้ำงอิงตำมหมวดของรำยกำรประกอบแบบ รวมถึง
เลขที่หน้ำ เลขที่แบบที่อ้ำงอิงทุกครั้ง 
  3.6 เอกสำรหรือรำยละเอียดที่ต้องน ำเสนอใหม่ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม กำรระบุหมำยเลขเอกสำรน ำเสนอ 
ต้องล ำดับเลขหมำย และวันเดือนปีใหม่ โดยต้องไม่ซ้ ำของเดิม และอ้ำงถึงหมำยเลขเอกสำรเดิมทุกครั้ง 
  3.7 จ ำนวนชุดของกำรน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
  3.7.1 เอกสำรเพื่อขออนุมัติ ให้น ำส่งอย่ำงน้อย 3 ชุด หรือตำมที่ผู้ควบคุมงำนก ำหนดให้ 
  3.7.2 ส ำเนำส่งผู้ออกแบบเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงจ ำนวน 1 ชุด โดยให้น ำส่งตำมท่ีอยู่ที่ปรำกฏในรูปแบบทำง
ไปรษณีย์ หรือรวบรวมส่งผ่ำนผู้ควบคุมงำน 
  3.7.3 จ ำนวนตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่น ำเสนอเพ่ือขออนุมัติ ให้น ำส่งอย่ำงน้อย 2 ตัวอย่ำง หรือตำมท่ีผู้ควบคุมงำน
ก ำหนดให้ 
  3.8 ผู้รับจ้ำงต้องท ำตำรำงสรุปและรวบรวมเรื่องกำรส่งรำยละเอียดต่ำงๆ ทั้งส่วนที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว และ
ส่วนที่ยังมิได้อนุมัติทั้งหมดให้ผู้ว่ำจ้ำง และ/หรือตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง เมื่อได้รับกำรร้องขอ 
 
ตำรำงที่ 1 รำยกำรที่ต้องขออนุมัติส ำหรับใช้ในโครงกำร 

เงื่อนไขและข้อบังคับท่ัวไป หมวดที่ 

 บุคลำกรในกำรก่อสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 2 

 แผนกำรด ำเนินงำน และกำรรำยงำน 6 

    - แผนงำนหลัก  
    - แผนงำนกำรจัดบุคลำกรและแรงงำน  

    - แผนงำนกำรจัดส่งรำยละเอียดและเอกสำรเพื่อกำรอนุมัติวัสดุ  
    - แผนกำรท ำงำนล่วงหน้ำ  

    - รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำน  

    - ระบบจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง  

 กำรป้องกันอุบัติเหตุ และมำตรฐำนในงำนก่อสร้ำง  

    - โครงสร้ำงชั่วครำว  

    - รั้วชั่วครำว   
    - กำรรักษำควำมปลอดภัยทรัพย์สิน  

    - กำรป้องกันฝุ่น ตำข่ำยป้องกัน  
    - ป้ำยเตือน และสัญญำณเตือนภัย  
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    - รำยกำรค ำนวณนั่งร้ำน  

    - รำยชื่อผู้ควบคุมงำนตำมกฎหมำย  

 กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัย 11 

งำนวิศวกรรมโครงสร้ำง  

 งำนดินขุด ดินถม และปรับระดับดินเดิม 13 

 งำนเสำเข็ม 14 
    - เสำเข็มไม ้  

 
   - เสำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ
ส ำเร็จ 

 

งำนวิศวกรรมโครงสร้ำง หมวดที่ 

 งำนแบบหล่อ 16 

 งำนเหล็กเสริมคอนกรีต 17 

 งำนเหล็กรูปพรรณ 18 

 งำนคอนกรีต 19 

 งำนพ้ืนคอนกรีตส ำเร็จรูป 20 

 งำนผนังคอนกรีตส ำเร็จรูป 22 

 งำนระบบ POST TENSIONED 23 

 งำนไม ้ 24 

 งำนป้องกันและก ำจัดปลวก 25 

งำนสถำปัตยกรรม  หมวดที่ 

 งำนพ้ืน 27 
     - พ้ืนหินขัด  

     - พ้ืนปูหินธรรมชำติ  

     - พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยำงชนิดม้วน  

     - พ้ืน ค.ส.ล. ปูไม้ Laminate  

     - พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรำมิค  

     - พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบื้องดินเผำชนิดผิวแกร่ง  

     - พ้ืน ค.ส.ล. ผิวทรำยล้ำง / กรวดล้ำง  

     - พ้ืน ปูกระเบื้องดินเผำสลับผิวทรำยล้ำง  
     - พ้ืนขัดมันเรียบผสมน้ ำยำกันซึม และท ำกันซึมชนิดใยแก้ว  

     - พ้ืนปูพรมทอชนิดแผ่นแบบมัน  

     - พ้ืนปูบล็อกปูพ้ืนส ำหรับปลูกหญ้ำ  
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     - พ้ืนปูบล็อกประสำนปูพื้นถนน  

     - พ้ืน ปูไม้สังเครำะห์  
     - พ้ืนท ำผิวแกร่ง  

     - พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดมัน / ผิวขัดมันผสมน้ ำยำกันซึม / ผิวขัดมันผสมสี  

     - พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดหยำบ / ผิวขัดหยำบเซำะร่องก้ำงปลำ  

     - พ้ืนยก  

     - พ้ืนกระเบื้องหินควอร์ทซ์  
     - พ้ืนกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวหยำบ  

     - พ้ืนกระเบื้องแก้วโมเสด  

     - พ้ืนผิวปูปรับระดับขัดมันท ำสีอีพ๊อกซี  
     - พ้ืนวีว่ำบอร์ดหนำ 10 มม. โครงเคร่ำเหล็กกลม  

งำนสถำปัตยกรรม  หมวดที่ 

     - พ้ืนท ำผิวพียู PU-POLYURETHANE  

     - หญ้ำเทียม  

 งำนผนัง 28 

     - ผนังก่ออิฐมอญ  

     - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก  

     - ผนังก่อคอนกรีตมวลเบำ  

     - ผนังฉำบปูน  

     - งำนโครงเคร่ำโลหะผนังเบำ  
     - ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด  

     - ผนังบุแผ่น ACOUSTIC BOARD  

     - ผนังบุกระเบื้องเซรำมิค  
     - ผนังบุกระเบื้องดินเผำชนิดแกร่ง  

     - ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ปรำศจำกใยหิน)  

     - ผนังก่อบล็อกแก้ว  
     - ผนังบุหินธรรมชำติ  

     - ผนังเลื่อนก้ันห้องประชุม  
     - ผนังอินฟิลวอลล์  

     - ผนังคอนกรีตบล๊อคกันควำมร้อน  

     - ผนังอคูสติกดูดซับเสียงโพลีฯ  
     - คอนกรีตเสริมใยแก้ว GRC/GFRC  
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     - ผนังส ำเร็จรูปชนิดชนิด PU  

     - ผนังบุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทพร้อมโครงเหล็ก  

     - ผนังบุไม้สังเครำะห์ขนำดกว้ำง 0.15 หนำ 8 มม ตีเว้นร่อง 10 ซม. ทำสี  
     - ผนังท ำสีพ่น TEXTURE  

 งำนหลังคำ 30 

     - หลังคำกระเบื้องคอนกรีต  
     - หลังคำกระเบื้องซีเมนต์ผสมเส้นใยสังเครำะห์  

     - หลังคำเหล็กรีดลอน  
     - หลังคำกระจกเทมเปอร์ลำมิเนต  

 งำนฉนวนป้องกันควำมร้อน 31 

     - แผ่นสะท้อนควำมร้อน  

     - ฉนวนกันควำมร้อน ชนิดใยแก้ว  

งำนสถำปัตยกรรม  หมวดที่ 

     - ฉนวนกันควำมร้อนชนิด  POLYETHYLENE FOAM  

 งำนฝ้ำเพดำน 32 

     - งำนโครงเคร่ำโลหะฝ้ำเพดำน  

     - ฝ้ำเพดำนแผ่นยิปซั่มบอร์ด  

     - ฝ้ำเพดำนแผ่นยิปซั่มชนิดกันชื้น    
     - ฝ้ำเพดำนแผ่นกันเสียงสะท้อนใยแร่   (ACOUSTIC BOARD)  

     - ฝ้ำเพดำนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด    

     - ฝ้ำอลูมิเนียมแบบตะแกรง    

 
    - ฝ้ำเพดำนท้องพ้ืน Post Tension หรือท้องพ้ืน ค.ส.ล. ฉำบปูนเรียบ
ทำสี 

 

     - ฝ้ำเพดำนไม้ระแนงพีวีซีลำยไม้ สีส ำเร็จรูป  

     - ฝ้ำเพดำนแผ่นอะคูสติกดูดซับเสียง ใยไม้ส ำเร็จรูป  

     - ฝ้ำเพดำนส ำเร็จรูปชนิด PU   

    - ฝ้ำเพดำนแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก  

    - ฝ้ำเพดำนอคูสติกซับเสียงโพลีเอสเตอร์    

 
   - ฝ้ำเพดำนไม้สังเครำะห์รุ่นผิวเรียบ (ขอบตัววี) ขนำด 0.012x0.10 ม. 
โครงเคร่ำไม้ 1½”X3” @ 0.60x0.60 ทำสี 

 



                                                                                                             Page 31 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

 
    - ฝ้ำเพดำนไม้สังเครำะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้ำง 0.075 หนำ 0.008 ม. 
ชนิดขอบตรง ผิวเรียบ กรุตำข่ำยในล่อนกันแมลง ตีเว้นร่อง 0.005 ม. ตั้ง
ฉำกกับผนังโครงเหล็กกล่อง 

 

 งำนบันได  

 งำนบันได 33 

 งำนประตู – หน้ำต่ำง 34 

     - ประต-ูหน้ำต่ำงไม้  

     - ประต-ูหน้ำต่ำงอลูมิเนียม  

     - ประตู หน้ำต่ำงพีวีซี  
     - ประตูกระจกบำนเปลือย  

     - ประตูบำนม้วน (SHUTTER)  

     - ประตูเหล็กทนไฟ  

 งำนกระจก 35 

 งำนลูกบิดและลูกกุญแจ 36 

 งำนสุขภัณฑ์ 37 

 งำนผนังห้องน้ ำส ำเร็จรูป 38 

 งำนสี 39 

งำนสถำปัตยกรรม  หมวดที่ 

 งำนระบบกันซึม  40 

 งำนแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE 41 

 งำนป้ำย - เครื่องหมำยทั่วไป - เสำธง 43 

 งำนเครื่องหมำยอุปกรณ์จรำจร 44 

 งำนเครื่องหมำยหนีไฟ - ดับเพลิง 45 

 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ 46 

งำนผังบริเวณ  

 งำนผังบริเวณและงำนดินถม 54 

 งำนภูมิสถำปัตยกรรม 55 

งำนวิศวกรรมสุขำภิบำล    

 ระบบประปำ 57 

 ระบบระบำยน้ ำฝนและระบบระบำยน้ ำทิ้ง 58 

 ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 59 

 ระบบก ำจัดขยะ 60 
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งำนระบบปรับอำกำศ   

 เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน 62 

งำนระบบไฟฟ้ำ   

 ระบบไฟฟ้ำ 64 

 หม้อแปลงไฟฟ้ำ 65 

 เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง 65 

 ตู้สวิตช์อัตโนมัติเมน 66 

 ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ 68 

 ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ 69 

งำนระบบสื่อสำร  

 ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ผ่ำนเครือข่ำยไอพี  71 

 ระบบเสียง 73 

 ระบบเสำอำกำศวิทยุ – โทรทัศน์รวม 74 

 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 75 

 ระบบควบคุมกำรเข้ำออก   76 

 ระบบควบคุมอำคำรอัตโนมัติ 78 

 อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ  79 
   

งำนระบบลิฟต์โดยสำร หมวดที่ 

 ระบบลิฟต์โดยสำร  80 

งำนระบบป้องกันเพลิงไหม ้  

 ระบบดับเพลิง 81 

 ระบบสัญญำณแจ้งเพลิงไหม้ 82 
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ตำรำงที่ 2 รำยละเอียดที่ต้องส่งเพื่อกำรอนุมัติ 

รำยกำรขออนุมัต ิ รำยละเอียด 
รูปแบบ 
ที่ ใช้ สร้ ำง/
แค็ตตำล็อก 

ตั ว อ ย่ ำ ง
ผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบ 
ติดต้ัง 

อ่ืนๆ 

บุคลำกรในงำนก่อสร้ำง
และอ ำนำจหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

- - - - 
หนังสือแต่งตั้ ง  ประวัติกำร
ท ำงำน 
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

แผนกำรด ำเนินงำน และ
ร ะ บ บ จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม
ปลอดภัย 

 - -   

เสำเข็ม   - - 
รำยกำรค ำนวณเสำเข็ม 
ร ำ ย ก ำ ร ค ำ น ว ณ  BLOW 
COUNT 

กำรทดสอบกำรรับน้ ำหนัก 
บรรทุกเสำเข็ม 

 - - - 
 
 
 

แบบหล่อและค้ ำยัน -  - - 
แผนงำนควำมปลอดภัยนั่งร้ำน
และรำยกำรค ำนวณ (ในกรณี
อำคำรสูง) 

เหล็กเสริมคอนกรีต    -  -  
คอนกรีต  - - - กำรค ำนวณออกแบบส่วนผสม 

เหล็กรูปพรรณ    -  - 
 
 

ระบบป้องกันและก ำจัด
ปลวก 

 - - - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

ไม ้  -  -  

ระบบ Post Tensioned   - - รำยกำรค ำนวณ   
พ้ืนคอนกรีตส ำเร็จรูป   - - รำยกำรค ำนวณ   

ผนังคอนกรีตส ำเร็จรูป   - -  

วั ส ดุ ป้ อ ง กั น น้ ำ แ ล ะ
ควำมชื้น 
 

   -  
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รำยกำรขออนุมัต ิ รำยละเอียด 
รูปแบบ 
ที่ ใช้สร้ ำง/
แค็ตตำล็อก 

ตั ว อ ย่ ำ ง
ผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบ 
ติดต้ัง 

อ่ืนๆ 

ระบบกันซึมชนิดแผ่น  -  -  
ระบบกันซึมชนิดทำ/ฉำบ      

ระบบกันซึมชนิดน้ ำยำ 
ผสมในคอนกรีต      

หินขัดในที่ หินขัดส ำเร็จรูป  -  - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

ซีเมนต์ขัดมัน/ขัดมันผสมสี  -  - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 
 

ทรำยล้ำง กรวดล้ำง หิน
ล้ำง 

 -  - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

กระเบื้องดินเผำ  
กระเบื้องเซรำมิค 

 -  - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

กระเบื้องยำง  -  - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

หินอ่อน หินแกรนิต 
 
 

    

คอนกรีตบล็อกประสำนปู
พ้ืน 

 -  - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

ไม้ลำมิเนท  
 

    

ยำงสังเครำะห ์
 
 

    

พรม      

คอนกรีตบล็อกสนำมหญ้ำ      

พ้ืนยก 
 
 

    

ไม้สังเครำะห์ 
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พ้ืนยำงสังเครำะห์ 
SYNTHETIC 

     

จมูกบันได 
 
 

    

รำยกำรขออนุมัต ิ รำยละเอียด 
รูปแบบ 
ที่ ใช้สร้ ำง/
แค็ตตำล็อก 

ตั ว อ ย่ ำ ง
ผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบ 
ติดต้ัง 

อ่ืนๆ 

คิ้ว PVC  -  - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

ผนังก่ออิฐ  -  -  
ผนังก่อคอนกรีตบล็อก      

ผนังก่อคอนกรีตมวลเบำ  -    

บล็อกแก้ว  -  - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

ผนังเลื่อนก้ันห้องประชุม 
 
 

    

น้ ำยำซิลิโคนเคลือบผิว      

โครงเคร่ำโลหะผนังเบำ  -   
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

วัสดุยำแนว  -  -  

หลังคำโลหะ ผนังโลหะ 
และเกล็ดระบำยอำกำศ
โลหะ 

 -  - 
 
 

หลังคำกระเบื้องซีเมนต์ 
 
 

    

ฉนวนกันไฟชนิดพ่น  -  -  
ฉนวนกันควำมร้อนส ำหรับ
อำคำร 

 -  -  

โครงเคร่ำโลหะฝ้ำเพดำน  -   
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

แผ่นยิปซั่มบอร์ด  -    
แผ่นอะคูสติกบอร์ด      
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ฝ้ำอลูมิเนียมแบบตะแกรง      

งำนประตูและงำนวงกบ
เหล็ก 

 -  -  

งำนประตูและหน้ำต่ำง 
อลูมิเนียม 

   -  

งำนประตูไม ้  -  -  
ง ำนประตู ก ร ะจกบำน
เปลือย 

     

งำนประตูบำนม้วน   - -  
งำนประตูเหล็กทนไฟ   - -  

อุปกรณ์ประตู-หน้ำต่ำง  -  -  

รำยกำรขออนุมัต ิ รำยละเอียด 
รูปแบบ 
ที่ ใช้สร้ ำง/
แค็ตตำล็อก 

ตั ว อ ย่ ำ ง
ผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบ 
ติดต้ัง 

อ่ืนๆ 

กระจก  -  -  
กระจก CURTAIN WALL      

สุ ข ภั ณ ฑ์ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ประกอบ 

 - - -  

ผนังห้องน้ ำส ำเร็จรูป      

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต     
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

สีทำถนน/สีจรำจร      

สีน้ ำมัน  - - - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 
 

สีทำภำยนอก/ภำยใน  - - - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

น้ ำมันเคลือบแข็งโพลียูรี
เทน 

     

ป้ำยเครื่องหมำย      

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ
สุขำภิบำล    

 -  -  
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ระบบประปำ      

กำรติดตั้งท่อ/อุปกรณ์    -  
วำล์ว และเครื่องประกอบ    -  

เครื่องสูบน้ ำ   - -  

หัวกะโหลกรับน้ ำฝน   - -  

ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย   - -  

วัสดุอุปกรณ์ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้   

 - - -  

วัสดุ อุปกรณ์ระบบปรับ
อำกำศ 

 - - -  

ดวงโคมและส่วนประกอบ        

สวิทซ์ ฝำครอบ  -  -  
เต้ำรับ ฝำครอบ    -  -  

สำยไฟฟ้ำ หัวต่อสำย    -  -  

ท่อและอุปกรณ์กำรต่อท่อ    -  -  
Emergency Light            -  -  

รำยกำรขออนุมัต ิ รำยละเอียด 
รูปแบบ 
ที่ ใช้สร้ ำง/
แค็ตตำล็อก 

ตั ว อ ย่ ำ ง
ผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบ 
ติดต้ัง 

อ่ืนๆ 

หม้อแปลงไฟฟ้ำ   - -  

เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำฉุกเฉิน      

ตู้สวิตซ์อัตโนมัติเมน   - -  
ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ   - -  

ระบบโทรศัพท์และสื่อสำร   - -  
ระบบเครือข่ำยไอพี      

ระบบคอมพิวเตอร์   - -  

ระบบเสียง   - -  
ระบบเสำอำกำศวิทยุ- 
โทรทัศน์รวม 

  - -  

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด   - -  

ระบบควบคุมกำรเข้ำออก      
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ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม อ ำ ค ำ ร
อัตโนมัติ      

อุปกรณ์ป้องกันแรงดัน
เสิร์จ 

  - -  

ระบบลิฟต์โดยสำร   - - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

สิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับผู้พิกำร 

   - 
ขออนุมัติ Shop Drawing  
ก่อนด ำเนินกำร 

อ่ืนๆ ตำมควำมเห็นของผู้ควบคุมงำน 

 
 
จบหมวดที่ 7 
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หมวดที่ 8 
กำรด ำเนินงำน 
 
1. กำรด ำเนินกำรทั่วไป 
  1.1 รูปแบบและรำยกำรประกอบแบบ ผู้ว่ำจ้ำงจะจัดไว้ให้ 1 ชุด นอกเหนือจำกคู่สัญญำ ให้ผู้รับจ้ำงเก็บ
รักษำไว้ในสถำนที่ก่อสร้ำงอย่ำงน้อย 1 ชุด และพร้อมที่จะน ำออกมำใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
  1.2 ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบควบคุมงำนก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ โดยจะให้มีผู้แทนผู้รับจ้ำงควบคุมงำนแทนก็ได้ 
ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร ค ำสั่ง ค ำแนะน ำต่ำงๆ ของผู้ว่ำจ้ำงซึ่งแจ้งแก่ผู้แทนผู้รับจ้ำง ถือว่ำ
ได้แจ้งผู้รับจ้ำงด้วย และผู้ว่ำจ้ำงคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนตัวแทนผู้รับจ้ำงได้ด้วย 
  1.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีกำรป้องกันอุบัติเหตุ อันตรำย และมิให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคคลภำยนอก บุคคลในบังคับของผู้รับจ้ำง รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมประกำศตำม
กฎกระทรวงของกระทรวงมหำดไทย3 กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยควบคุมอำคำร กฎหมำยท้องถิ่น ข้อก ำหนดควำม
ปลอดภัย หรือมำตรฐำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนนั้นๆ เช่น  กำรติดตั้งโครงสร้ำงชั่วครำว  รั้ว
ชั่วครำว  กำรป้องกันฝุ่น  ตำข่ำยป้องกัน ป้ำยเตือน หรือสัญญำณเตือนภัยในระหว่ำงกำรท ำงำนกลำงคืนหรือขณะฝน
ตกหนัก เป็นต้น  ในกรณีเป็นอำคำรสูง4 ให้ผู้รับจ้ำงน ำเสนอแผนงำนควำมปลอดภัย รำยกำรค ำนวณนั่งร้ำน รำยชื่อผู้
ควบคุมงำน วิศวกร ตำมมำตรฐำนอำคำรสูงอย่ำงเคร่งครัดต่อผู้ควบคุมงำนและผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำอนุมัติก่อนด ำเนินกำร 
  1.4 ในกรณีที่กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงจะกีดขวำงกำรจรำจรทั้งทำงบกและทำงน้ ำ กำรสัญจร กำรระบำยน้ ำ
หรืออ่ืนๆ จะก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนต่อชุมชนนั้นๆ ผู้รับจ้ำงต้องจัดกำรป้องกันและหำทำงแก้ไขทันที 
  1.5 ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ควำมเสียหำย หรือภยันตรำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้
รับจ้ำง และจะต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำง ควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดแก่งำนที่ผู้
รับจ้ำงได้ท ำขึ้น แม้เกิดขึ้นเพรำะเหตุสุดวิสัย นอกจำกกรณีอันเกิดจำกควำมผิดของผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดโดย
ซ่อมแซมให้ดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงเอง ควำมรับผิดของผู้รับจ้ำงดังกล่ำวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง 
เมื่อผู้ว่ำจ้ำงได้รับมอบงำนครั้งสุดท้ำย  
  1.6 ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสำรสัญญำ หำกงำน
พิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ำยทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญำ นอกจำกนี้ผู้ว่ำจ้ำงยังมีสิทธิ์สั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
รูปแบบ และข้อก ำหนดต่ำงๆ ในเอกสำรสัญญำนี้ โดยไม่ท ำให้สัญญำเป็นโมฆะแต่อย่ำงใด อัตรำค่ำจ้ำงหรือรำคำที่
ก ำหนดไว้ในสัญญำนี้ให้ก ำหนดใช้ส ำหรับงำนพิเศษหรืองำนที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง 
หำกในสัญญำไม่ได้ก ำหนดไว้ถึงอัตรำค่ำจ้ำงหรือรำคำใดๆ ที่จะน ำมำใช้ส ำหรับงำนพิเศษหรืองำนที่เพ่ิมขึ้นดังกล่ำว 

                                                 
3 กฎหมายความปลอดภัยในการก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

4 อาคารสูง หมายถึง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การ
วัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก

ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
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ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงต้องตกลงกันที่จะก ำหนดอัตรำหรือรำคำ รวมทั้งกำรขยำยระยะเวลำ (ถ้ำมี) กันใหม่ เพ่ือควำม
เหมำะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่ำจ้ำงจะก ำหนดอัตรำจ้ำงหรือรำคำตำยตัวตำมแต่ผู้ว่ำจ้ำงจะเห็นว่ำเหมำะสมและ
ถูกต้องซึ่งผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง  
  1.7 งำนสิ่งใดก็ตำมถ้ำผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมรูปแบบกำรก่อสร้ำง รำยกำรก ำหนด หรือรำยกำรที่สั่งแก้ไข โดย
ค ำสั่งอันถูกต้องของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรือตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหำย 
หรือผลงำนที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น และจะต้องรับจัดกำรแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องตำมรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น โดยจะ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมหรือถือเป็นข้ออ้ำงในกำรขอต่ออำยุสัญญำจ้ำงไม่ได้ 
2. กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับงำนระบบ 
  2.1 กำรท ำช่องเปิดและกำรตัด - เจำะ 
  2.1.1 ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบช่องเปิดต่ำงๆ ส ำหรับติดตั้งงำนระบบจำกแบบโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม เพ่ือ
ยืนยันควำมต้องกำรและควำมถูกต้อง 
  2.1.2 กำรสกัด ตัด หรือเจำะส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำร ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำแบบแสดงรำยละเอียดกรรมวิธีกำร
ด ำเนินงำน เสนอขออนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อนกำรด ำเนินงำนอย่ำงน้อย 7 วัน เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อส่วนอื่นๆ  
  2.1.3 กรณีที่ต้องกำรแก้ไขขนำด ต ำแหน่งของช่องเปิด หรือต้องกำรช่องเปิดเพ่ิมจำกที่ได้จัดเตรียมกำรให้ตำม
แบบโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม ผู้รับจ้ำงต้องเสนอขออนุมัติ พร้อมจัดท ำแบบแสดงรำยละเอียดกำรติดตั้งต่อผู้
ควบคุมงำนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนกำรด ำเนินงำนนั้นๆ 
  2.2 กำรอุดปิดช่องว่ำง 
  2.2.1 ภำยหลังกำรติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ผ่ำนช่องเปิด หรือช่องเจำะใดๆ ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรอุดปิดช่องว่ำงที่
เหลือ ด้วยวัสดุและกรรมวิธีที่เหมำะสม โดยต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 
  2.2.2 กำรเลือกใช้วัสดุ และกรรมวิธีในกำรอุดช่องว่ำง นอกจำกต้องค ำนึงถึงกำรตรวจซ่อมในอนำคตแล้ว ยัง
ต้องค ำนึงถึงกำรป้องกันไฟและควันลำม ตลอดจนกำรป้องกันเสียงเล็ดลอดโดยตรงด้วย 
  2.2.3 กำรอุดช่องว่ำงในส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำร ไม่ว่ำจะเป็นพ้ืน หรือผนังที่เป็นโครงสร้ำงคอนกรีตเสริม
เหล็ก และส่วนที่เป็นโครงสร้ำงเพ่ือกันไฟ ต้องใช้วัสดุและกรรมวิธีที่สำมำรถทนไฟได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง เว้นแต่จะ
ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
  2.3 ช่องเปิดเพ่ือกำรซ่อมบ ำรุง 
ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบช่องเปิดที่ใช้เพ่ือกำรตรวจซ่อม (SERVICE PANEL) วัสดุ-อุปกรณ์ภำยหลังกำรติดตั้งงำนแล้ว
เสร็จ โดยต้องขออนุมัติพร้อมจัดท ำแบบแสดงรำยละเอียดขนำดและต ำแหน่งต่อผู้ควบคุมงำน เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร
ตำมควำมเหมำะสม 
  2.4 กำรจัดท ำแท่นเครื่อง 
ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้จัดท ำ แท่น ฐำน และอุปกรณ์รองรับน้ ำหนักอุปกรณ์ต่ำงๆ  ให้มีควำมแข็งแรง  สำมำรถทนกำร
สั่นสะเทือนของอุปกรณ์ขณะใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี โดยข้อมูลรำยละเอียดขนำดและต ำแหน่งที่จะจัดท ำต้องเสนอขอ
อนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนอย่ำงน้อย  7 วัน ก่อนด ำเนินกำร 
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  2.5 กำรยึดท่อและอุปกรณ์กับโครงสร้ำงอำคำร 
  2.5.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำอุปกรณ์ยึดหรือแขวนท่อและอุปกรณ์ที่เหมำะสมกับโครงสร้ำงอำคำร กำรประกอบ
โครงเหล็กต้องท ำด้วยควำมประณีตไม่มีเหลี่ยมคมอันอำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ ผู้รับจ้ำงต้องขออนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน
ก่อนด ำเนินกำรยึดหรือแขวนใดๆ 
  2.5.2 EXPANSION SHIELD ที่ใช้เจำะยึดในคอนกรีตต้องเป็นโลหะตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต และต้องได้รับ
อนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 
  2.5.3 ขนำดและชนิดของอุปกรณ์ยึดหรือแขวนจะต้องเป็นที่รับรองว่ำสำมำรถรับน้ ำหนักได้ โดยมีค่ำควำม
ปลอดภัยไม่ต่ ำกว่ำ 3 เท่ำของน้ ำหนักใช้งำน (SAFETY FACTOR = 3) 
  2.5.4 กำรยึดหรือแขวนกับโครงสร้ำงอำคำรต้องแน่ใจว่ำจะไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย หรือกีดขวำงงำนระบบ
อ่ืนๆ 
  2.6 งำนติดตั้งในห้องเครื่อง 
ผู้รับจ้ำงต้องวำงแผนกำรติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้งแท่นวำง โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงอำคำร 
  2.7 กำรป้องกันน้ ำเข้ำอำคำร 
กำรติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใกล้ชิดกับบริเวณที่มีควำมชื้นสูง หรือเชื่อมโยงกับภำยนอกอำคำร ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ
รำยละเอียดแสดงวิธีกำรติดตั้ง และเสริมเพ่ิมเติมวัสดุ -อุปกรณ์ต่ำงๆ โดยให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติก่อนด ำเนินกำรใดๆ 
เพ่ือให้กำรป้องกันน้ ำเข้ำอำคำรเป็นไปอย่ำงสมบูรณ์ 
  2.8 กำรแก้ไข ซ่อมแซม 
  2.8.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงละเลยเพิกเฉยในกำรด ำเนินกำร หรือเตรียมกำรใดๆ จนมีผลให้ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ หรือกำรติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึนทั้งหมดในทุกกรณี 
  2.8.2 ผู้รับจ้ำงต้องยอมรับและด ำเนินกำรโดยไม่ชักช้ำ เมื่อได้รับรำยงำนให้แก้ไขข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำน
จำกผู้ควบคุมงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในสัญญำ และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร โดยต้องรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำย
ในกำรแก้ไข เนื่องจำกควำมบกพร่องต่ำงๆ ทั้งสิ้น 
  2.9 กำรทดสอบอุปกรณ์และระบบ 
  2.9.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำตำรำงแผนแสดงก ำหนดกำรทดสอบอุปกรณ์และระบบ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสำร
แนะน ำจำกผู้ผลิตในกำรทดสอบ (OPERATION MANUAL) เสนอผู้ควบคุมงำนก่อนท ำกำรทดสอบ 
  2.9.2 ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรทดสอบอุปกรณ์และระบบตำมหลักวิชำกำรและข้อก ำหนด โดยมีผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงอยู่
ร่วมขณะทดสอบด้วย 
  2.9.3 รำยงำนข้อมูลในกำรทดสอบ (TEST REPORT) ให้ท ำเป็นแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงำนก่อน
ท ำกำรทดสอบ หลังกำรทดสอบผู้รับจ้ำงต้องกรอกข้อมูลตำมที่ได้จำกกำรทดสอบจริงน ำส่งให้ผู้ควบคุมงำน จ ำนวน 3 
ชุด หรือตำมที่ผู้ควบคุมงำนก ำหนดให้ 
  2.9.4 ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ แรงงำน ฯลฯ  ในระหว่ำงกำรทดสอบอุปกรณ์และระบบอยู่
ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 
จบหมวดที่ 8 
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หมวดที่ 9 
มำตรฐำน และกำรอ้ำงอิง 
 
1. สถำบันมำตรฐำน 
นอกเหนือจำกข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติแห่งกฎหมำยท้องถิ่น ตลอดจนระเบียบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ  แล้ว 
ถ้ำมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน มำตรฐำนทั่วไปของวัสดุ-อุปกรณ์ กำรประกอบ กำรติดตั้งที่ระบุไว้ในรูปแบบ และ
รำยกำรประกอบแบบ เพ่ือใช้อ้ำงอิงส ำหรับงำนโครงกำรนี้ให้ถือตำมมำตรฐำนของสถำบันที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
  1.1 มำตรฐำนทั่วไป 
MINISTRY OF INTERIOR THAILAND (กระทรวงมหำดไทย) 
MINISTRY OF INDUSTRY THAILAND (กระทรวงอุตสำหกรรม) 
MINISTRY OF ENERGY THAILAND (กระทรวงพลังงำน) 
BMA  BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION (กทม.) (กรุงเทพมหำนคร) 
EIT  THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND UNDER H.M.  THE KING’S PATRONAGE 
   (วสท.) (วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์) 
TISI  THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE  (สมอ.)(ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม) 
TEI  Thailand Environment Institute  (สสท.) (สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย)  
ACI  American Concrete Institute 
AISC  American Institute of Steel Construction 
ANSI  American National Standards Institute 
ASTM  American Society for Testing and Materials 
BOCA  Building Officials and Code Administrators International, Inc. 
BSI  British Standards Institution 
CSA  Canadian Standards Association 
DIN  Deutsches Institut für Normung 
ICC  International Code Council 
JSA  Japanese Standards Association 
NEA  NATIONAL ENERGY ADMINISTRATION 
1.2 งำนระบบสุขำภิบำล 
MWA  Metropolitan Waterworks Authority 
(กปน.) (กำรประปำนครหลวง) 
PWA  Provincial Waterworks Authority 
(กปภ.) (กำรประปำส่วนภูมิภำค) 
ASPE  American Society of Plumbing Engineers 
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ASSE  American Society of Sanitary Engineering 
AWWA American Water Works Association 
1.3 งำนระบบป้องกันอัคคีภัย 
NFPA  National Fire Protection Association 
UL  Underwriters Laboratories 
1.4 งำนระบบวิศวกรรมเครื่องกลและปรับอำกำศ 
AHAM Association of Home Appliance Manufacturers 
AHRI  Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 
AMCA  Air Movement and Control Association 
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
ASME  American Society of Mechanical Engineers 
AWS  American Welding Society 
BHMA  Builders Hardware Manufacturers Association 
SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association 
1.5 งำนระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร 
MEA  Metropolitan Electricity Authority  
(กฟน.)  (กำรไฟฟ้ำนครหลวง) 
PEA  Provincial Electricity Authority 
(กฟภ.)  (กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค) 
IEC  International Electrotechnical Commission 
NEMA  National Electrical Manufacturers Association  
NESC  National Electrical Safety Code 
2. สถำบันตรวจสอบ 
ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภำพของวัสดุ-อุปกรณ์ ทดสอบงำนระบบต่ำงๆ ตำมระบุในสัญญำนี้ ให้ผู้รับจ้ำงทดสอบโดย
ห้องปฏิบัติกำรที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นชอบ ในกรณีที่จ ำเป็นอำจท ำกำรทดสอบโดยห้องปฏิบัติกำรของหน่วยรำชกำรอ่ืน หรือ
ของบริษัทท่ีผู้ว่ำจ้ำงและผู้ออกแบบเชื่อถือและให้กำรรับรอง 
 
จบหมวดที่ 9 
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หมวดที่ 10 
กำรตรวจงำนและควบคุมงำน 
 
1. ผู้ว่ำจ้ำงจะแต่งตั้ง “คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง” ขึ้นชุดหนึ่งเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจและควบคุมกำรจ้ำงให้เป็นไป
ตำมรูปแบบ รำยกำรประกอบแบบ และข้อก ำหนดในสัญญำ 
2. ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงจะต้องได้รับควำมสะดวกปลอดภัยตำมสมควร ในกำรตรวจและควบคุมกำรท ำงำนในสถำนที่
ก่อสร้ำงและสำมำรถตรวจสอบครอบคลุมพ้ืนที่กำรก่อสร้ำงทั้งหมดได้ 
3. ผู้แทนผู้รับจ้ำงซึ่งสำมำรถรับผิดชอบและสำมำรถควบคุมงำนแทนผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญำตประกอบ
วิชำชีพในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง และมำประจ ำ ณ สถำนที่ก่อสร้ำง โดยต้องน ำเสนอรำยชื่อพร้อมเอกสำรวิชำชีพต่อ
ผู้ว่ำจ้ำง 
4. เมื่อมีปัญหำขณะก่อสร้ำงให้ผู้รับจ้ำงรำยงำนผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงทันที พร้อมทั้งบันทึกเป็นหลักฐำนและเสนอวิธีกำร
แก้ปัญหำ อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำเป็นของผู้ว่ำจ้ำง 
5. กำรส่งงวดงำน ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำนแต่ละงวดเป็นลำยลักษณ์อักษร คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและตรวจ
ผลงำน จะลงนำมในใบรับรองผลงำน ผู้รับจ้ำงจะได้รับเอกสำร 1 ชุด เพื่อน ำไปเบิกเงินยังที่เบิกจ่ำยต่อไป 
6. เมื่อผู้รับจ้ำงได้รับเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำแต่ละงวดแล้ว ให้ปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย เพ่ือให้ลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำง
ทรำบต่อไป 
7. ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงจัดเตรียมหมวก รองเท้ำบู๊ต เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  และผู้
ควบคุมงำนก่อสร้ำงครบตำมจ ำนวน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยในกำรตรวจกำรจ้ำงและควบคุมงำน
ก่อสร้ำง 
 
จบหมวดที่ 10 
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หมวดที่ 11 
กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัย 
 
1. สถำนที่ก่อสร้ำง 
  1.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
  1.1.1 งำนก่อสร้ำง หมำยควำมว่ำ กำรประกอบกำรเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงอำคำรและระบบต่ำงๆ ของอำคำร 
เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ เป็นต้น และหมำยรวมถึงกำรต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมบ ำรุงดัดแปลง หรือรื้อถอนอำคำร หรือ
สิ่งก่อสร้ำงนั้นๆ 
  1.1.2 เขตก่อสร้ำงหรือสถำนที่ก่อสร้ำง หมำยควำมว่ำ พื้นที่บริเวณโดยรอบ พ้ืนที่ที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
  1.1.3 เขตอันตรำย หมำยควำมว่ำ บริเวณที่ก ำลังก่อสร้ำง หรือบริเวณที่ใช้ปั้นจั่นหรือบริเวณที่ติดตั้งนั่ งร้ำน 
หรือติดตั้งลิฟต์ขนส่ง หรือส่วนของงำนก่อสร้ำงหรือทำงล ำเลียงวัสดุเพ่ือกำรก่อสร้ำงหรือสถำนที่เก็บเชื้อเพลิง หรือ
วัสดุเพื่อกำรก่อสร้ำง หรือบริเวณท่ีใช้เครื่องจักรกล หรือกระแสไฟฟ้ำเพ่ือกำรก่อสร้ำง 
  1.1.4 ในสถำนที่ก่อสร้ำงจะต้องติดตั้งป้ำยเตือนให้ลูกจ้ำงปฏิบัติให้ระวัง / ห้ำม และให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ควำมปลอดภัยส่วนบุคคลในเขตก่อสร้ำง โดยใช้เครื่องหมำย / ป้ำยที่เข้ำใจง่ำยและเห็นได้ชัดเจน 
  1.1.5 ห้ำมดื่มสุรำหรือเสพสำรเสพติดทุกชนิดในสถำนที่ก่อสร้ำง 
  1.2 ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในสถำนที่ก่อสร้ำง 
  1.2.1 ห้ำมมิให้ลูกจ้ำงหรือผู้อื่นเข้ำพักอำศัยในอำคำรที่ก ำลังก่อสร้ำง หรือในเขตก่อสร้ำงเว้นแต่ นำยจ้ำง หรือ 
ผู้รับจ้ำงเหมำจะได้จัดให้มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย และได้รับควำมเห็นชอบจำกวิศวกร และเก็บเอกสำรแสดง
ควำมเห็นชอบนั้นไว้ ณ สถำนที่ก่อสร้ำง เพ่ือให้พนักงำนแรงงำนตรวจสอบได้และในกรณีที่ได้รับควำมเห็นชอบให้มี
กำรพักอำศัยในอำคำรที่ท ำกำรก่อสร้ำง ให้นำยจ้ำงปฏิบัติดังนี้ 
(1) ปิดป้ำยแสดงเขตท่ีพักให้ชัดเจน ณ เขตท่ีพักอำศัย 
(2) ก ำหนดทำงเข้ำ–ออก มิให้ผ่ำนเขตก่อสร้ำงและเขตอันตรำย 
(3) จัดให้มีวิศวกรควำมปลอดภัยดูแลที่พักอำศัย 
  1.2.2 ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งและปิดประกำศห้ำมลูกจ้ำง และไม่ยินยอมให้ลูกจ้ำงเข้ำพักอำศัยในอำคำรที่ก ำลัง
ก่อสร้ำงโดยกำรปิดประกำศนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยตลอดเวลำ ณ เขตก่อสร้ำง 
  1.2.3 จะต้องรักษำควำมสะอำด บันได ทำงเข้ำ-ออก และทำงเดิน ไม่ให้มีวัตถุหรือวัสดุที่จะน ำเข้ำไปใช้งำน 
หรือสิ่งกีดขวำงอ่ืนๆ ทุกชนิด 
  1.2.4 จะต้องวำงวัตถุ วัสดุที่น ำเข้ำใช้งำนให้ห่ำงจำกริมช่องส่งของ ช่องบันไดพ้ืนหรือถ้ำยังไม่ได้สร้ำงผนัง ด้ำน
นอกอำคำร จะต้องวำงให้ห่ำงจำกขอบอำคำรด้ำนนอก 
  1.2.5 ห้ำมทิ้งชิ้นสิ่งของใดๆ ไว้เกลื่อนกลำดตำมพ้ืนหรือบนหลังคำ ซึ่งยังมุงไม่เสร็จเว้นแต่จะเก็บหรือผูกมั่นไว้
มั่นคงปลอดภัย 
  1.2.6 จะต้องเก็บรวบรวม ตะปู สลักเกลียว แป้นเกลียว หรือหมุดย้ ำ และวัสดุมีคมทุกวัน โดยเก็บไว้ในกล่อง
หรือที่เก็บอื่นท่ีเหมำะสม 
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  1.2.7 ต้องไม่วำงเครื่องมือทิ้งไว้ตำมพ้ืน ซึ่งอำจท ำให้ผู้อ่ืนสะดุดหกล้มหรือเกิดอันตรำยอ่ืนๆ และทุกครั้งก่อน
เลิกงำนจะต้องรวบรวมและเก็บเครื่องมือไว้ที่แผงเครื่องมือหรือที่ๆ จัดไว้ส ำหรับเก็บเครื่องมือไม่ใช้งำนแล้ว 
  1.2.8 ถุงบรรจุปูนหรือวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง จะต้องมีสิ่งปกปิดไม่ให้ฟุ้งกระจำยและป้องกันไม่ให้เกิดควำม
เสียหำยเนื่องจำกควำมชื้น 
  1.2.9 ตะปูที่ถูกตอกโผล่ขึ้นมำจะต้องถูกถอน ตอกให้ฝังจมหรือตีพับปลำยให้ฝังในเนื้อไม้ 
  1.2.10 เศษไม้ เศษวัสดุเหลือใช้และของต่ำงๆ ซึ่งเกิดจำกกำรก่อสร้ำงอำคำรจะต้องรวบรวมและขนย้ำย ออกไป
เก็บรวมกองให้เรียบร้อยโดยต้องไม่กองไว้ในลักษณะซึ่งอำจเกิดอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำน หรือสัญจรไปมำ 
  1.2.11 เมื่อกองวัสดุและขยะเก็บไว้ในอำคำร จะต้องกองไว้ในลักษณะที่จะไม่ท ำให้พ้ืนรับน้ ำหนักเกิน
ก ำลังหรือในลักษณะที่จะเป็นอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำน 
  1.2.12 ห้ำมทิ้งสิ่งของหรือขยะจำกชั้นบนลงชั้นล่ำงหรือลงสู่พ้ืนดิน เศษไม้และวัสดุควรจะใช้วิธีผูกรวม
และหย่อนลงเบื้องล่ำงโดยใช้รอก หรือโดยปล่องทิ้งขยะหรือโดยวิธีอ่ืนๆ ที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดมลภำวะ 
  1.2.13 ห้ำมท ำลำยวัสดุเหลือใช้หรือขยะด้วยกำรเผำ 
  1.3 กำรรักษำควำมปลอดภัยทั่วไปในสถำนที่ก่อสร้ำง 
  1.3.1 ห้ำมลูกจ้ำงเข้ำไปในอำคำรที่ก ำลังก่อสร้ำงหรือเขตก่อสร้ำงนอกเวลำท ำงำนโดยมิได้รับมอบหมำย หรือ
ได้รับอนุญำตจำกนำยจ้ำง 
  1.3.2 จะต้องติดป้ำยเตือนเขตก่อสร้ำงและเขตอันตรำย บริเวณเข้ำ / ออกทุกแห่งและจัดให้มีคนให้สัญญำณใน
ขณะที่มียำนพำหนะขนส่งเข้ำ – ออก เขตก่อสร้ำง 
  1.3.3 บริเวณทำงขนส่งที่เลี้ยวโค้ง จะต้องติดตั้งกระจกนูนขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร ที่
หัวมุมเลี้ยวโค้ง เพ่ือให้ลูกจ้ำง / คนงำน และผู้ขับข่ียำนพำหนะท่ีก ำลังสวนทำงมำมองเห็นได้สะดวก 
  1.3.4 เมื่องำนสร้ำงอำคำรเสร็จในแต่ละชั้น หรือแต่ละส่วนหรือแต่ละวัน จะต้องจัดให้มีกำรส ำรวจช่องว่ำงลิฟต์ 
ช่องเปิดต่ำงๆ แล้วท ำรำวกันตกหรือปิดคลุมด้วยวัสดุที่แข็งแรงรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 20 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร 
  1.3.5 จะต้องจัดให้มีไฟส่องสว่ำงฉุกเฉินให้พร้อม เพ่ือใช้ในกรณีที่ไฟฟ้ำดับ 
  1.3.6 ในบริเวณเขตก่อสร้ำงที่มีวัสดุติดไฟได้ง่ำย จะต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงขนำดที่พ่นได้ระยะไม่น้อยกว่ำ 20 
เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 270 ตร.ม. ถึง 540 ตร.ม. อย่ำงน้อยหนึ่งเครื่องส ำหรับพ้ืนที่ทุกๆ 280 ตร.ม. และไม่ว่ำในกรณี
ใดให้มีเครื่องดับเพลิงขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 กิโลกรัมและอุปกรณ์ผจญเพลิงประจ ำ ณ ที่เขตก่อสร้ำงอย่ำงน้อยหนึ่งเครื่อง 
 
2. นั่งร้ำนและบันไดไต่ 
  2.1 ข้อก ำหนดทั่วไปเก่ียวกับนั่งร้ำนทุกแบบ 
  2.1.1 จะต้องสร้ำงนั่งร้ำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดนี้ ให้ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งไม่สำมำรถจะปฏิบัติงำนได้โดยปลอดภัย
จำกพ้ืนดินหรือจำกสิ่งก่อสร้ำงที่มั่นคง ยกเว้นงำนที่ปฏิบัตินั้นเป็นงำนในช่วงเวลำสั้นๆ ซึ่งสำมำรถจะปฏิบัติงำนให้
ปลอดภัยโดยใช้บันได 
  2.1.2 นั่งร้ำนหรือยกพ้ืนที่สูงเกินกว่ำ 3.70 เมตร นับจำกพ้ืนดินหรือพ้ืนไม่ว่ำจะเป็นแบบแขวนลอยจำกสิ่ง
มั่นคงเบื้องบน หรือรองรับจำกพ้ืนจะต้องสร้ำงรำวกันตกไว้ด้วยกำรยึดด้วยสลักเกลียวค้ ำยัน หรือวิธีอ่ืนที่จะท ำให้
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มั่นคงโดยมีควำมสูงไม่ต่ ำกว่ำ 90 เซนติเมตร และไม่เกิน 1.10 เมตรนับจำกกระดำนพ้ืนนั่งร้ำน และจะต้องสร้ำงตำม
แนวยำวด้ำนนอกนั่งร้ำนตลอดไปจนสุดปลำยทำงเดินบนนั่งร้ำนเว้นไว้แต่ช่องที่ จ ำเป็นต้องเปิดเพ่ือขนถ่ำยสิ่งของ 
นั่งร้ำนหรือยกพ้ืนดังกล่ำวนี้ จะต้องยึดแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้เซออกจำกตัวอำคำร 
  2.1.3 นั่งร้ำนทุกแบบรวมทั้งฐำนรองรับนั่งร้ำน จะต้องรับน้ ำหนักได้ตำมที่ได้ค ำนวณออกแบบไว้โดยจะต้องมี
อัตรำควำมปลอดภัยอย่ำงน้อยเท่ำกับ 4 
  2.1.4 จะต้องบ ำรุงรักษำนั่งร้ำนทุกแบบ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย และจะต้องไม่
มีกำรดัดแปลงนั่งร้ำนหรือถอดชิ้นส่วนออกขณะที่ยังใช้งำนอยู่ 
  2.1.5 ถ้ำนั่งร้ำนใดเกิดควำมเสียหำย หรือเกิดจุดอ่อนเนื่องจำกเหตุใดก็ตำมจะต้องได้รับกำรซ่อมแซมทันที และ
ห้ำมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงำนใช้นั่งร้ำนนั้นจนกว่ำจะได้รับกำรซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  2.1.6 ห้ำมใช้นั่งร้ำนเป็นที่เก็บกองสิ่งของ เว้นแต่ใช้เป็นที่วำงพักชั่วครำว และนั่งร้ำนจะต้องไม่รับน้ ำหนักเกิน
ก ำลัง 
  2.1.7 ห้ำมใช้นั่งร้ำนแบบพิงไว้กับอำคำร 
  2.1.8 ห้ำมอนุญำตให้ผู้ปฏิบัติงำนท ำงำนบนนั่งร้ำนในขณะเกิดพำยุ หรือลมแรง 
  2.1.9 ห้ำมใช้ถัง ลัง กองกระเบื้อง หรือกองอิฐที่ก่อไว้หลวมๆ หรือวัตถุอ่ืนที่ไม่มั่นคงเป็นฐำนรับกระดำนซึ่ง
พำดเพ่ือใช้เป็นนั่งร้ำน หรือเพ่ือปฏิบัติงำน 
  2.2 นั่งร้ำนแบบใช้ท่อเหล็ก 
  2.2.1 ส่วนประกอบนั่งร้ำนทุกชิ้น จะต้องเป็นท่อเหล็กเหนียวอำบสังกะสี 
  2.2.2 ส่วนประกอบทั้งแนวรำบ และแนวดิ่งจะต้องยึดแน่น โดยใช้เครื่องยึดหรือเครื่องล๊อคห้ำม เพ่ือให้ส่วนที่
ต่อกันแน่น เครื่องล๊อคห้ำมจะต้องเป็นแบบที่ไม่มีส่วนใดหลวมคลอน 
  2.2.3 เครื่องยึด (Coupler) หรือเครื่องล๊อคห้ำม (Locking device) จะต้องเป็นเหล็กเหนียวอำบสังกะสี ห้ำม
ใช้เหล็กหล่อ 
  2.2.4 ในกำรสร้ำงนั่งร้ำนแบบใช้ท่อเหล็ก จะต้องใช้ส่วนประกอบต่ำงๆ ตำมขนำดดังต่อไปนี้ 
(1) นั่งร้ำนส ำหรับงำนเบำ ส ำหรับนั่งร้ำนงำนเบำ ส่วนประกอบทั้งเสำ คำน และตงจะต้องมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ภำยนอก 5 ซม. โดยวำงระยะระหว่ำงเสำตำมแนวขวำง 1.80 เมตร และระยะระหว่ำงเสำตำมแนวยำว 3.00 เมตร 
ส่วนประกอบโยงยึดทั้งหมดให้ใช้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอก 5 เซนติเมตร 
(2) นั่งร้ำนส ำหรับงำนขนำดกลำง ส ำหรับนั่งร้ำนซึ่งใช้งำนขนำดกลำง เสำ และคำนให้ใช้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ภำยนอก 5 ซม. และตงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงนอก 6.35 ม. โดยวำงระยะระหว่ำงเสำ ตำมแนวขวำง 1.80 เมตร และ
ระยะระหว่ำงเสำตำมแนวยำว 2.40 เมตรส่วนประกอบโยงยึดทั้งหมด ให้ใช้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอก 5 
เซนติเมตร 
(3) นั่งร้ำนส ำหรับงำนหนัก ส ำหรับนั่งร้ำนงำนหนัก เสำและคำนให้ใช้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอก 5 ซม. และ
ตงใช้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอก 6.35 ซม. โดยวำงระยะระหว่ำงเสำตำมแนวทำง 1.80 เมตร และระยะระหว่ำง
เสำ ตำมแนวยำว 2.00 เมตร ส่วนประกอบโดยยึดทั้งหมดให้ใช้ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอก 5 เซนติเมตร 
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  2.2.5 ส ำหรับนั่งร้ำนแบบใช้ท่อเหล็ก ซึ่งสูงไม่เกิน 22.85 เมตร ให้ใช้เสำขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอก 5 ซม. 
ส่วนนั่งร้ำนที่สูงเกินกว่ำ 22.85 เซนติเมตร แต่ไม่เกินกว่ำ 60.90 เมตร ให้ใช้เสำขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอก 6.35 
เซนติเมตร 
  2.2.6 นั่งร้ำนแบบใช้ท่อเหล็ก จะต้องออกแบบให้มีอัตรำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ 4 อำจจะใช้อัตรำควำม
ปลอดภัยที่ที่สูงกว่ำนี้ โดยค ำนึงถึงกำรใช้งำนนั่งร้ำน 
  2.2.7 จะต้องตั้งเสำให้อยู่ในแนวดิ่งและมีค้ ำยันรับตำมล ำดับ เพ่ือให้เสำมั่นคงและรักษำแนวดิ่งไว้ 
  2.2.8 เสำจะต้องยึดแน่นกับฐำน ซึ่งวำงบนฐำนรำกที่ม่ันคง หรือวำงบนแผ่นเหล็กเพ่ือเฉลี่ยน้ ำหนัก 
  2.2.9 ส ำหรับนั่งร้ำนล้อเลื่อนใช้ส ำหรับงำนภำยในอำคำร ฐำนเสำจะต้องมีวงล้อหรือล้อเลื่อน  (Casters) ซึ่ง
เป็นแบบที่ใช้ส ำหรับงำนนั่งร้ำนโดยเฉพำะ 
  2.2.10 ท่อเหล็กที่น ำมำต่อเป็นคำน จะต้องต่อและยึดให้แน่นด้วยหัวต่อปลำยชนปลำยและยึดกับเสำที่
จุดตัดโดยใช้เครื่องยึด 
  2.2.11 คำนต่ำงๆ ไม่ว่ำตำมแนวยำว หรือแนวขวำงจะต้องอยู่ในระดับรำบ 
  2.2.12 ในกำรประกอบคำนอันที่อยู่เหนือขึ้นไป เริ่มแรกจะต้องจัดระยะควำมสูงของเครื่องยึดซึ่งสวมไว้
กับเสำด้วยกำรใช้ไม้วัดระยะ 
  2.2.13 ตงจะต้องวำงตั้งฉำก และยึดแน่นกับคำนโดยใช้เครื่องยึด 
  2.2.14 จะต้องติดตั้งตงให้เสร็จเรียบร้อยที่ระดับใช้งำนต่ำงๆ รวมทั้งระดับกึ่งกลำงในขณะที่ประกอบ
กระดำนพื้น 
  2.2.15 ตงจะต้องยำวเกินแนวเสำ ไม่ว่ำด้ำนในหรือด้ำนนอก ไม่น้อยกว่ำ 25.00 เซนติเมตร 
  2.2.16 ในกรณีนั่งร้ำนแบบเสำเรียงเดี่ยว ปลำยในของตงจะต้องสอดผ่ำนอิฐก่อโดยมีเหล็กแผ่นขนำด 
4.50 มม. ยึดติดไว้ด้ำนหลัง 
  2.2.17 ตงควรจะมีระดับเอียงต่ ำเล็กน้อย เข้ำหำผนังตึก 
  2.2.18 จะต้องมีค้ ำยันซึ่งท ำด้วยท่อเหล็ก ยึดทั้งแนวของนั่งร้ำน ตำมจุดที่จ ำเป็น 
  2.2.19 ค้ ำยันตำมแนวยำวจะต้องติดตั้งอยู่ด้ำนนอกร้ำน ให้ยึดติดกับปลำยตงส่วนที่ยื่นออกมำด้วยเครื่อง
ยึด 
  2.2.20 จะต้องมีค้ ำยันยึดตำมแนวขวำงของนั่งร้ำนทุกๆ สี่ หรือห้ำ ช่วงเสำ โดยมีเครื่องยึดติดกับคำนโดย
ติดช่องเว้นช่องที่ระดับต่ำงๆ กัน 
  2.2.21 ฐำนเสำซึ่งไม่มีคำน หรือตงยึดอยู่จะต้องมีเครื่องยึดชนิดเลื่อนแต่ต ำแหน่งได้ไว้ยึดค้ ำยันเสำ 
  2.2.22 จะต้องมีกำรตรวจสอบนั่งร้ำน ตำมระยะเวลำและบ่อยครั้งในระหว่ำงใช้งำน 
  2.2.23 กรณีผู้รับจ้ำงจะใช้นั่งร้ำนชนิด และขนำดแตกต่ำงจำกที่ก ำหนดดังกล่ำวนี้ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำ
รำยกำรค ำนวณเสนอ พร้อมมีวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำงลงนำมรับรองบันไดไต่ 
  2.3 ข้อก ำหนดทั่วไปเก่ียวกับบันไดไต่ 
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  2.3.1 ยกเว้นที่ซึ่งได้จัดให้มีบันไดถำวร หรือชั่วครำว ทำงลำด (Ramps) จะต้องจัดให้มีบันไดไต่ ขึ้นสู่พ้ืน
ปฏิบัติงำน ซึ่งสูงจำกพ้ืนดินหรือพ้ืนถำวรหรือพ้ืนชั่วครำวเกินกว่ำ 1.50 เมตรขึ้นไปข้อก ำหนดนี้อำจยกเว้นได้ถ้ำได้จัด
ทำงข้ึนสะดวกอย่ำงอ่ืนที่เหมำะสม เช่น นั่งร้ำนคำนหำม นั่งร้ำนลอยซึ่งใช้ในกำรก่อสร้ำงโครงเหล็ก 
  2.3.2 จะต้องติดตั้งบันไดไต่ดังกล่ำวไว้จนกระทั่งได้สร้ำงบันไดถำวรเสร็จ และพร้อมที่จะใช้งำนได้ และเมื่อมี
กำรท ำงำนในระดับสูงเกินกว่ำ 18 เมตรจำกพ้ืนดินควรงดใช้บันไดไต่ และต้องสร้ำงบันไดถำวรตำมไป ให้ทันใช้งำน 
  2.3.3 บันไดไต่แบบต่ำงๆ จะต้องด ำเนินกำรโดยมีวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำงรับรองควำม
ปลอดภัย 
  2.4 ข้อควรระวังและวิธีใช้บันไดไต่ 
  2.4.1 ในกำรใช้บันไดไต่ยกย้ำยได้ จะต้องพำดบันไดโดยให้ระยะนับจำกฐำนบันไดถึงเส้นตั้งฉำกลำกจำกจุดที่
บันไดพำดลงมำ ประมำณหนึ่งในสี่ของควำมยำวบันได นับจำกฐำนบันไดถึงจุดที่บันไดพำด ในกรณีที่จ ำเป็นต้องพำด
บันไดเกือบอยู่ใน แนวตั้ง จะต้องผูกยึดปลำยบันไดเพ่ือป้องกันบันไดหงำยลงมำ และถ้ำพำดในแนวเกือบรำบ จะมีค้ ำ
ยันบันไดเพ่ือป้องกันบันไดแอ่น 
  2.4.2 ในกำรปลูกสร้ำงอำคำรสูงเกินกว่ำสองชั้น ถ้ำมีกำรข้ึนลงมำก ควรจะสร้ำงบันไดไต่แยกไว้เป็นทำงขึ้นและ
ทำงลง 
  2.4.3 ห้ำมใช้บันไดไต่เดี่ยวยกย้ำย ซึ่งยำวเกินกว่ำ 9.00 เมตร ถ้ำจ ำเป็นต้องขึ้นที่สูงกว่ำนี้ จะต้องติดตั้งบันได
อีกอันหนึ่ง โดยจัดให้มีชำนพักเมื่อสุดบันไดส่วนหนึ่ง 
  2.4.4 ห้ำมใช้บันไดไต่ชั้นบันไดฝังซึ่งมีบันไดยึดติดกับแม่บันไดเพียงอันเดียว 
  2.4.5 ห้ำมต่อบันไดสั้นเข้ำด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมควำมยำวของบันได 
  2.4.6 ห้ำมใช้บันไดไต่เหยียบเป็นยกพ้ืนส ำหรับปฏิบัติงำน 
  2.4.7 ห้ำมน ำบันไดไต่ ไปวำงหรือใช้งำนในปล่องลิฟต์โดยสำร หรือปล่องลิฟต์ส่งของเว้นแต่ผู้ ใช้เป็น
ผู้ปฏิบัติงำนในปล่องลิฟต์โดยสำร หรือปล่องลิฟต์ส่งของนั้น โดยได้ป้องกันสิ่งของที่จะหล่นลงมำ ซึ่งเกิดจำกกำร
ปฏิบัติงำนบนที่สูง ในหรือใกล้เคียงปล่องลิฟต์นั้น  
  2.4.8 เมื่อใช้บันไดไต่ยกย้ำยได้บนพ้ืนเรียบ หรือผิวเรียบอ่ืนๆ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์กันลื่นที่ฐำนบันได หรือยึด
ฐำนบันไดไว้ให้มั่นคง เพ่ือป้องกันบันไดไกลลื่น 
3. กว้ำนและลิฟต์ 
  3.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
กว้ำนหรือลิฟต์ที่ใช้ส่งผู้โดยสำรหรือสิ่งของ จะต้องควบคุมกำรใช้โดยผู้ที่มีควำมช ำนำญและได้รับมอบหมำยหน้ำที่ใน
กำรควบคุม และต้องรำยงำนกำรตรวจสอบรับรองกำรใช้งำนจำกวิศวกรเครื่องกล ผู้ควบคุมดูแลกว้ำนและลิฟต์ทุก 15 
วัน 
  3.2 เครื่องกว้ำน 
  3.2.1 เครื่องกว้ำนต้องมีก ำลังสูง และมีเบรกที่จะบังคับ 150% ของอัตรำน้ ำหนักบรรทุกให้หยุดได้ และ
สำมำรถบังคับน้ ำหนักบรรทุกสูงสุดได้ตำมต ำแหน่งที่ต้องกำร 
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  3.2.2 จะต้องสร้ำงหลังคำที่แข็งแรงเพ่ือป้องกันตัวเครื่องกว้ำน และผู้ควบคุมให้ปลอดภัยจำกฝน หรือวัสดุที่
อำจตกหล่นมำจำกชั้นบน 
  3.2.3 จะต้องตรวจสอบส่วนประกอบของเครื่องกว้ำนอยู่เสมอ เช่น เบรกหมู่เฟืองคันบังคับ จะต้องอยู่ในสภำพ
ใช้งำนได้ดี 
  3.2.4 จะต้องระมัดระวังไม่ให้กะบะเบรกเปรอะเปื้อนน้ ำมันเครื่อง หรือจำระบีหรื อสำรชนิดอ่ืนใด ซึ่งลด
ประสิทธิภำพของเบรก 
  3.2.5 ไม่ควรติดตั้งเครื่องกว้ำนในทำงสำธำรณะ เมื่อสำมำรถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้ำจ ำเป็นจะต้องสร้ำงห้องกันไว้ 
เพ่ือป้องกันอันตรำยซึ่งอำจจะเกิดแก่สำธำรณะ เครื่องยนต์และผู้ปฏิบัติงำน 
  3.2.6 ในกำรขับเคลื่อนเครื่องกว้ำน ผู้บังคับจะต้องให้สัญญำณไฟ หรือเสียงสัญญำณให้ผู้อยู่ใกล้เคียงทรำบ 
  3.2.7 เมื่อเครื่องยนต์ของเครื่องกว้ำนติดตั้งบนชั้น ที่อยู่สูงจำกพ้ืนดินขึ้นไปจะต้องสร้ำงรำวกั้น และขอบกันของ
ตกทุกด้ำนท่ีเปิดโล่งอยู่ 
  3.3 ลิฟต์ส่งของและลิฟต์โดยสำร 
  3.3.1 ลิฟต์ภำยในสถำนที่ก่อสร้ำง จะต้องจัดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรมโยธำ จำกสภำวิศวกร เป็นผู้ออกแบบ และค ำนวณโครงสร้ำงพร้อมทั้งก ำหนดรำยละเอียดของหอลิฟต์
และตัวลิฟต์อย่ำงน้อยให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(1) หอลิฟต์ ต้องสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำสองเท่ำของน้ ำหนักกำรใช้งำน(Working Load) 
(2) คำนส ำหรับติดตั้งรอกและฐำนที่รองรับคำน ต้องมีควำมแข็งแรงพอที่จะรับน้ ำหนักรอกน้ ำหนักตัวลิฟต์ และ
น้ ำหนักบรรทุก (Live Load) โดยมีส่วนปลอดภัย (Safety Factor) 
(3) หอลิฟต์ท่ีสร้ำงด้วยไม้ ต้องสร้ำงด้วยไม้ที่มีหน่วยแรงดันประลัย (Ultimatic Bending Stress) ไม่น้อยกว่ำ 800 
KSC. และมีส่วนปลอดภัยไม่น้อยกว่ำแปด 
(4) หอลิฟต์ที่สร้ำงด้วยโลหะ ต้องเป็นโลหะที่มีจุดรำก (Yield Point) ไม่น้อยกว่ำ 2400 KSC. และมีส่วนปลอดภัย
ไม่น้อยกว่ำสอง 
(5) ฐำนรองรับหอลิฟต์ ต้องมีควำมม่ันคงสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่กว่ำสองเท่ำของ น้ ำหนัก หอลิฟต์ น้ ำหนักตัวลิฟต์ 
และน้ ำหนักบรรทุก 
(6) ตัวลิฟต์ ต้องมั่นคงแข็งแรงสำมำรถรับน้ ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่ำห้ำเท่ำของ น้ ำหนักใช้งำน (Working Load) 
และต้องมีขอบกันของตกสูงไม่น้อยกว่ำ 7 ซม. จำกพ้ืนของตัวลิฟต์โดยรอบและด้ำนที่มิใช่ทำงขนของเข้ำ - ออก ต้องมี
ผนังปิดกั้นด้วยไม้หรือลวดตำข่ำย มีควำมสูง จำกพ้ืนของตัวลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ 1.00 ม. 
(7) หอลิฟต์ ต้องมีกำรยึดโยง ค้ ำยัน หรือตรึงกับพ้ืนดิน หรือตัวอำคำรให้มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
  3.3.2 ห้องลิฟต์จะต้องมีโครงสร้ำงและคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) ห้องลิฟต์ จะต้องมีลวดตำข่ำย เบอร์ 16 (U.S.Gage) ขนำดช่อง 3.8 x 3.8 ซม. ปิดกั้นโดยรอบ สูงอย่ำงน้อย 
2.40 ม. พร้อมขอบกันของตก ทำงเข้ำ - ออก จะต้องปิดกั้นด้วย ประตูเลื่อนสูงไม่น้อยกว่ำ 1.70 ม. ตั้งสูงจำกพ้ืนไม่
เกิน 5 ซม. และห่ำงจำกปล่องลิฟต์ หรือหอลิฟต์ไม่ เกิน 15 ซม. ประตูจะต้องมีกลไกในกำรล๊อค หรือใส่กลอน 
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(2) ทำงเดินระหว่ำงห้องลิฟต์กับสิ่งก่อสร้ำง จะต้องมีรำวกันตกสูงไม่น้อยกว่ำ 90 ซม. และไม่เกิน 1.10 เมตร จำก
พ้ืนทำงเดินและขอบกันของตกสูงไม่น้อยกว่ำ 7 ซม. จำกพ้ืนทำงเดิน 
(3) พ้ืนลิฟต์จะต้องออกแบบและก่อสร้ำงอย่ำงมั่นคงแข็งแรงมีส่วนปลอดภัยในกำร บรรทุกตำมอัตรำไม่น้อยกว่ำห้ำ 
(4) เพดำนห้องลิฟต์ จะต้องคลุมด้วยลวดตำข่ำยหรือปูด้วยไม้เพ่ือป้องกันอันตรำย จำกของที่อำจตกลงมำในปล่อง
ลิฟต์ 
  3.3.3 ลวดสลิงและลิฟต์รอก และมอเตอร์ไฟฟ้ำ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) ลวดสลิงทุกเส้นที่ใช้แขวนลิฟต์จะต้องใช้ลวดสลิง ขนำด Plow Steet เป็นอย่ำงน้อย และจะต้องประกอบด้วย
กลุ่มเส้นลวดอย่ำงน้อย 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยลวด 19 เส้น ลวดสลิงที่ ใช้ยกลิฟต์จะต้องมีขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 12.70 มม. 
(2) ขนำดของลวดสลิง ซึ่งใช้แขวนลิฟต์อยู่กับอัตรำส่วนปลอดภัย (Safety Factor) น้ ำหนักที่จะยก และอัตรำ
ควำมเร็วของลิฟต์หรือกว้ำน ซึ่งแสดงในตำรำงข้ำงล่ำงนี้ แสดงอัตรำควำมเร็วของลิฟต์หรือกว้ำน 
 

อั ต ร ำคว ำม เ ร็ ว ขอ งลิ ฟต์  
(เมตร/นำที) 

อัตรำส่วนปลอดภัย (Safety Factor) 
ลิฟต์โดยสำร ลิฟต์ส่งของ 

15 7.50 6.67 
30 7.85 7.00 

45 8.20 7.32 

60 8.54 7.64 
(3) ห้ำมใช้ลวดสลิงที่มีคุณสมบัติดังนี้ กับลิฟต์ทุกชนิด 
- เมื่อลวดสลิงมีเส้นลวดขำดเกินกว่ำ 10% ต่อช่วงควำมยำว 30 เซนติเมตร 
- เนื้อลวดสลิงส่วนที่ขัดสีกับรอกสึกไปกว่ำ 30% ของพ้ืนเดิม 
- โดยกำรตรวจดูผิวของลวดสลิง ปรำกฏรอยสนิมผุกร่อนอย่ำงชัดเจน 
(4) กำรท ำห่วงสลิง จะต้องท ำอย่ำงมั่นคง แข็งแรง 
(5) ขนำดของลวดสลิงและรอกท่ีเล็กที่สุด ที่ยอมให้ใช้ต้องมีขนำดตำมตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
 

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
ของลวดสลิง  
(เซนติเมตร) 

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
ของรอก 
(เซนติเมตร) 

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
ของเพลำ 
(เซนติเมตร) 

1.27 30 3.00 

1.60 35 3.65 

1.90 40 4.50 
2.22 45 5.00 

2.54 50 5.50 
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(6) กำรติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ำ จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติหรือมำตรฐำนเพ่ือควำมปลอดภัยทำงด้ำน
ไฟฟ้ำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
(7) จะต้องติดตั้งตู้สวิทซ์ปิด – เปิดและตู้ฟิวส์ ควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์ไฟฟ้ำเสมอ 
(8) แผงสวิทซ์มอเตอร์ไฟฟ้ำ จะต้องมีตำข่ำยกั้น หรือเป็นเหล็กปิดล้อมและมีเครื่องหมำยเตือนผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ำใกล้ 
  3.3.4 ข้อก ำหนดกำรใช้ลิฟต์ 
(1) ผู้ท ำหน้ำที่บังคับ / ควบคุมลิฟต์ จะต้องเป็นผู้ได้รับกำรฝึกอบรมก่อน 
(2) ให้มีกำรตรวจสอบลิฟต์ทุกวัน ถ้ำมีส่วนใดช ำรุดเสียหำยต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนที่จะใช้งำน 
(3) ติดป้ำย “ห้ำมใช้ลิฟต์” ให้ทุกคนทรำบในกรณีที่ลิฟต์ไม่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน หรือไม่มีผู้ท ำหน้ำที่บังคับ / 
ควบคุมลิฟต ์
(4) ห้ำมมิให้บุคคลใดใช้ลิฟต์โดยล ำพัง 
(5) ต้องติดป้ำยบอกพิกัดน้ ำหนักบรรทุก ไว้ที่ลิฟต์ให้เห็นได้ชัดเจน 
(6) ต้องจัดวำงและป้องกันมิให้วัสดุตกหรือยื่นออกมำขัดกับโครงหอลิฟต์ 
(7) ในกำรใช้ลิฟต์ขนรถขนของหรือเครื่องมือที่มีล้อ ต้องป้องกันมิให้รถหรือเครื่องมือนั้นเคลื่อนที่ได้ 
  3.4 หอลิฟต ์
  3.4.1 หอลิฟต์ท่ีสร้ำงอยู่ภำยนอกอำคำร จะต้องสร้ำงด้วยวัสดุที่แข็งแรง 
  3.4.2 ฐำนของหอลิฟต์ จะต้องกว้ำงพอที่แผ่น้ ำหนักของหอลิฟต์ทั้งหมดลงสู่ดินโดยที่ไม่เกินก ำลังปลอดภัยของ
ดินที่จะรับได้ ฐำนรำกจะต้องได้ระดับรำบ 
  3.4.3 กำรสร้ำงหอลิฟต์ จะต้องด ำเนินกำรโดยผู้มีประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงมำก่อนเท่ำนั้น 
  3.4.4 จะต้องมีลวดสลิงโยงยึดตัวหอลิฟต์ และปลำยลวดสลิงอีกด้ำนหนึ่งจะต้องยึดแน่นกับแท่น 
  3.4.5 ลวดสลิงโยงยึดจะต้องยึดแน่นกับแท่นตอม่อที่มีขนำดใหญ่ และฝังจมให้ลึกพอเพียง เว้นแต่ลวดสลิงนั้น
จะโยงยึดกับอำคำรได้พอดี 
  3.4.6 บริเวณชำนขนของ เข้ำและออกจำกประตูลิฟต์ จะต้องมีขนำดใหญ่พอและแข็งแรงรวมทั้งจะต้องมีรำว
กั้น และขอบกันของตก และจะต้องท ำทุกชั้นที่คนงำนท ำงำน 
  3.4.7 ทุกด้ำนของหอลิฟต์ จะต้องปิดตลอดควำมสูงของหอลิฟต์นั้น โดยใช้ลวดตำข่ำยเบอร์ 16 (US. Gage) 
ขนำดช่อง 3.8 ซม. x 3.8 ซม. ลวดตำข่ำยจะต้องยึดแน่นกับโครงสร้ำงของหอลิฟต์ ยกเว้นช่องประตูที่เข้ำออกแต่ละ
ชั้นซึ่งจะต้องมีเครื่องป้องกันพอสมควร 
  3.4.8 ส่วนบนสุดของหอลิฟต์ จะต้องมีควำมแข็งแรงพอที่จะรับน้ ำหนักของรอกน้ ำหนักห้องบรรทุกของ และ
น้ ำหนักของที่จะยก โดยมีส่วนปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ 5 
  3.4.9 เมื่อต้องกำรสร้ำงหอลิฟต์ที่สูงมำก ควรสร้ำงเป็นส่วนๆ โดยกำรสร้ำงส่วนล่ำงสูงพอเหมำะกับกำรใช้งำน 
เมื่อสร้ำงตึกสูงขึ้น จึงค่อยสร้ำงหอลิฟต์ให้สูงตำมเพ่ือจะได้เสริมควำมแข็งแรงให้กับตัวหอลิฟต์มำกข้ึน 
  3.4.10 ควรมีแผงกั้นที่ท ำด้วยตำข่ำย หรือไม้ ส ำหรับกันมิให้คนเข้ำไปในบริเวณใต้ชำนพักลิฟต์ 
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  3.4.11 จะต้องปิดประกำศแจ้งทรำบเมื่อคนงำนท ำงำนส่วนที่เกี่ยวกับหอลิฟต์ กำรท ำงำนบนหลังคำลิฟต์ 
ที่เครื่องกว้ำนหรือในบ่อลิฟต ์
  3.4.12 จะต้องจัดให้มีกำรตรวจตรำเครื่องมือ เครื่องจักรทุกชิ้น ก่อนที่จะเริ่มให้ลิฟต์ท ำงำนทุกวัน 
  3.5 ปั้นจั่น 
  3.5.1 จะต้องสร้ำง ติดตั้ง บ ำรุงรักษำ และใช้งำนปั้นจั่น โดยไม่ให้ชิ้นส่วนใดรับแรงเกินกว่ำหน่วยแรงใช้ที่
ปลอดภัย และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
  3.5.2 จะต้องตรวจสอบลวดสลิงทุกเส้น ก่อนน ำไปใช้งำน ลวดสลิงเส้นใดขึ้นสนิมมำกหรือลวดแตกเกลียวตั้งแต่
ร้อยละสิบขึ้นไปของจ ำนวนลวดทั้งหมดต่อควำมยำวของลวดสลิง 90 เซนติเมตรจะต้องไม่น ำมำใช้งำนอีก 
  3.5.3 ฐำนของปั้นจั่นจะต้องมีท่ีรองรับแข็งแรงและยึดมั่นคง เพ่ือป้องกันไม่ให้เคลื่อนตัวไปทิศทำงใดๆ 
  3.5.4 ก่อนกำรติดตั้งปั้นจั่นแบบสำยโยงยึด จะต้องตรวจสอบว่ำ รอก แช็คเกิ้ลรอกเคลื่อนและกำรต่อส่วนต่ำงๆ 
ที่ปลำยเสำกระโดงอยู่ในสภำพดี 
  3.5.5 ปั้นจั่นแบบสำยโยงยึด ลวดสลิงดึงทำงด้ำนปลำยเสำ ควรจะท ำเป็นห่วงสลิง โดยมีเหล็กรองห่วงสลิง 
(Thimble) เพ่ือป้องกันลวดสลิงหักพับ และปลำยสลิงยึดด้วยกริ๊บ (Clips or U-clamps) 3 ตัว สำยโยงยึดจะต้องยึด
มั่นคงกับแผ่นยึดสลิงหัวเสำ โดยใช้แช็คเกิ้ล (Shackle) และสลัก ของแช็คเกิ้ลควรเป็นแบบสวมเข้ำที่โดยใช้เดือยล๊อค
ขวำง (Cotter pin) ห่วงสลิง ถ้ำไม่ใช้เป็นกริ๊บสลิง อำจจะใช้ห่วงสลิงส ำเร็จรูป (Socket fiting) แทนได้ 
  3.5.6 ปลำยเสำกระโดงของปั้นจั่นแบบสำยโยงยึดจะต้องอยู่คงที่ และจะต้องยึดโดยลวดสลิงไม่น้อยกว่ำ  6  
เส้น ดึงท ำมมุระหว่ำงกันเท่ำกัน 
  3.5.7 ถ้ำใช้ “ตอม่อ” เป็นหลักยึดสำยโยงยึด จะต้องระวังไม่ไห้ตอม่อนั้นรับแรงเกินกว่ำหน่วยแรงเฉือนของ
วัตถุท่ีน ำมำใช้ท ำตอม่อ 
  3.5.8 จะต้องระวังไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น สำยโยงยึด หรือสิ่งของที่ยกกระทบกับสำยไฟฟ้ำ 
  3.5.9 จะต้องระวังไม่ให้สิ่งของที่ยก สลิงที่ใช้ยกของและคันยก กระแทกนั่งร้ำน วัตถุหรือโครงสร้ำง 
  3.5.10 สำยดึง หรือสำยโยงยึดจะต้องมีขนำดที่จะใช้ได้กับน้ ำหนักสิ่งของที่ยกต่ำงๆ กันโดยสิ่งของนั้น
แกว่งได้อิสระจะต้องใช้ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งมีควำมช ำนำญคอยควบคุมสำยดึงเหล่ำนี้ 
  3.5.11 ส ำหรับปั้นจั่นแบบขำยยึดตำยตัว (Stiff–leg derricks) ซึ่งจะมีคันยกยำวกว่ำเสำกระโดง อุปกรณ์
คอห่ำน (Goose necks) ที่ปลำยเสำกระโดงจะต้องยึดแน่นกับขำยึดตำยตัว เพ่ือไม่ให้เกิดแรงเสียดทำนที่แกนเสำมำก
เกินไป 
  3.5.12 น้ ำหนักถ่วงและหลักยึด (Anochoring) ที่ใช้กับขำยึดตำยตัวจะต้องอยู่ในลักษณะที่ท ำให้ปั้นจั่น
ทรงตัวได้ดี 
  3.5.13 จะต้องใช้ผู้ช ำนำญกำร ตรวจสอบสภำพปั้นจั่นทุกวัน และบันทึกผลกำรตรวจสอบสภำพไว้ที่ ที่
ควบคุมปั้นจั่นนั้นจนกระทั่งงำนแล้วเสร็จ 
  3.5.14 ให้ใช้ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมช ำนำญไว้ควบคุมดูแลปั้นจั่น และห้ำมไม่ให้ผู้อ่ืนที่ไม่ได้มอบหมำยมำ
ปฏิบัติกำรเก่ียวกับปั้นจั่นนั้น 
  3.5.15 ห้ำมผู้ปฏิบัติงำน โดยสำรไปกับสิ่งของซึ่งปั่นจั่นก ำลังยกอยู่ 
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  3.516 ห้ำมยกสิ่งของ หรือยกเบนสิ่งของข้ำมศรีษะของบุคคลใด และห้ำมบุคคลใดเดินลอดใต้สิ่งของที่ยก
ลอยตัว 
  3.5.17 ขณะพักงำน หรือขณะไม่ใช้ปั่นจั่น จะต้องวำงคันยกลงแนวรำบหรือผูกยึดเอำไว้เพ่ือป้องกัน
แรงลม ซึ่งอำจจะพัดให้คันยกแกว่งหรือหมุนไป 
  3.5.18 จะต้องให้ผู้ช ำนำญงำน หรือจัดให้มีกำรควบคุมดูแลกำรผูกสลิงรัดสิ่งของให้ถูกต้อง 
  3.5.19 ต้องจัดให้มีห้ำมล้อ ซึ่งสำมำรถจะบังคับหยุด น้ ำหนักสิ่งของได้ร้อยละ 150 ของพิกัดน้ ำหนักที่
ปั้นจั่นจะยกได้และจะต้องอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดีอยู่เสมอ 
  3.5.20 ปั้นจั่นส ำหรับวำงท่อ จะต้องตรวจสอบสภำพรอกเคลื่อน ขอเกี่ยว ลวดสลิงห้ำมล้อ และเชือก 
หรือโซ่ ทุกวันก่อนเริ่มงำน 
  3.5.21 ปั้นจั่นส ำหรับวำงท่อจะต้องมีห้ำมล้อ ชนิดใช้แรงเสียดทำนและเดือยบังคับหยุด (Pawl) ไว้ที่แกน
กว้ำนม้วนสลิง 
  3.5.22 ปั้นจั่นส ำหรับวำงท่อต้องใส่ครอบป้องกันอันตรำยที่เฟืองขับ และรอกทุกตัว 
  3.5.23 เมื่อเสร็จงำนปั้นจั่นส ำหรับวำงท่อ จะต้องม้วนลวดสลิงให้สุด และใช้โซ่ร้อยแกนกว้ำนล๊อคด้วย
กุญแจ 
  3.5.24 ถ้ำใช้ปั่นจั่นส ำหรับวำงท่อ ซึ่งติดตั้งบนรถบรรทุกหรือรถแทร็คเตอร์ จะต้องระมัดระวังกำรยก
สิ่งของที่จะไม่ท ำให้รถบรรทุก หรือรถแท็คเตอร์ พลิกคว่ ำ 
  3.6 ทำวเวอร์เครน (Tower crane) เครื่องมือที่ส ำคัญตัวหนึ่งของงำนก่อสร้ำง ซึ่งมีขนำดและ Function 
ต่ำงๆ กัน ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องมีวิศวกรรับรอง ในกำรติดตั้งและใช้งำนในกำรก่อสร้ำง 
  3.6.1 กำรติดตั้ง Tower crane จะต้องตั้งอยู่บนฐำนที่มั่นคง และไม่ลำดเอียง 
  3.6.2 ถ้ำควำมสูงเกิน 80 เมตร ต้องยึดตึกกับอำคำร เพ่ือเสริมควำมม่ันคง 
  3.6.3 Tower crane ชนิดไต่ตัวตำมตัวอำคำร เช่น ติดตั้งในช่องลิฟต์ ต้องใช้คำนเหล็กรองรับที่มั่นคงแข็งแรง 
  3.6.4 ต้องตรวจสอบดูแล Hydraulic และหมั่นตรวจน้ ำมัน Hydraulic ให้เต็มอยู่เสมอ 
  3.6.5 ต้องติดตั้ง Limit switch และจุดต่อของสำยไฟฟ้ำต้องขันยึดให้แน่น 
  3.6.6 ลวดสลิงใน Boll ต้องไม่ขบกันและเส้นลวดไม่แตก 
  3.6.7 ควรตรวจดูลวดสลิง ไม่ให้ตกร่องจำกรอกตลอดเวลำ 
  3.6.8 ต้องตรวจสอบ Tower crane และอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนลงมือปฏิบัติงำน 
  3.6.9 จะต้องใช้ผู้ช ำนำญกำร ตรวจสอบสภำพ Tower crane ทุกวัน และบันทึกผลกำรตรวจสอบสภำพไว้ที่ ที่
ควบคุม Tower crane นั้น จนกระท่ังงำนแล้วเสร็จ 
  3.6.10 กำรรื้อ หรือกำรย้ำยเพื่อไปติดตั้งยังต ำแหน่งใหม่ ต้องอยู่ในควำมดูแลของวิศวกรโดยตลอด 
  3.6.11 ให้ใช้ผู้ที่มีควำมช ำนำญได้รับกำรฝึกอบรมมำก่อน และมีใบอนุญำตเท่ำนั้นเป็นผู้บังคับเคลื่อน  
Tower crane ห้ำมมใิห้ผู้อื่นที่ไม่ได้รับมอบหมำยมำปฏิบัติกำรเป็นอันขำด 
 
4. พ้ืนชั่วครำว รำวกั้น ขอบกันของตก และบันได ช่องเปิด 
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  4.1 พ้ืนชั่วครำว (ไม้) 
  4.1.1 จะต้องปูพ้ืนไม้ชั่วครำวทุกๆ ชั้น ซึ่งยังไม่ได้เทพ้ืนถำวร หรือไม่ได้ปูไม้แบบส ำหรับเทพ้ืน พ้ืนไม้ชั่วครำวนี้
จะต้องปูปิดแถวของคำนทั้งหมด เว้นไว้แต่ช่วงที่จะใช้เป็นทำงส ำหรับขึ้นลงบันไดไม้ที่ใช้ปูพ้ืนชั่วครำวจะต้องไม่มีเสี้ยน 
หรือตะปูตอกโผล่ปลำยแหลมอยู่ 
  4.1.2 ไม้ปูพ้ืนชั่วครำว จะต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 5 ซม. ส ำหรับกรณีพำดวำงช่วงคำนไม่เกิน 
3 ม. และควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2 ซม. ส ำหรับกรณีปูพ้ืนบนแถวของตงรับพ้ืนซึ่งพ้ืนชั่วครำวจะต้องรับน้ ำหนักได้ไม่
น้อยกว่ำ 450 กก./ตรม. 
  4.1.3 กำรปูกระดำนพ้ืนจะต้องปูชิดกัน ให้ปลำยไม้กระดำนทุกแผ่นวำงอยู่บนฐำนรับที่มั่นคง เพ่ือป้องกันกำร
พลิกกระดกหรือตะแคง และแต่ละฝ่ำยจะต้องทับบนฐำนรับอย่ำงน้อย 10 ซม. 
  4.1.4 ก่อนจะท ำกำรรื้อไม้กระดำนพ้ืนออก จะต้องเก็บเศษวัตถุสิ่งของบนพ้ืนออกก่อนเพ่ือป้องกันเศษวัตถุ
สิ่งของเหล่ำนี้ตกหล่นไปโดนบุคคลเบื้องล่ำง 
  4.1.5 จะต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบสภำพพ้ืนชั่วครำวเป็นประจ ำทุกวัน 
  4.2 รำวกั้นและขอบกันตก 
  4.2.1 รำวกั้นมำตรฐำน จะต้องมีควำมสูงตำมแนวดิ่งไม่น้อยกว่ำ 0.90 ม. และไม่เกิน 1.10 เมตร นับจำกพ้ืน
รำวอันกลำงจะต้องอยู่กลำงระหว่ำงพื้นกับผิวด้ำนใต้ของรำวอันบน 
  4.2.2 รำวอันกลำงอำจจะใช้ตะแกรงลวดขึงระหว่ำงรำวอันบนกับพ้ืนหรือขอบกันตกโดยใช้ลวดตะแกรงเบอร์ 6 
(U.S.gage wise) และขนำดช่องตะแกรง 38 มม. 
  4.2.3 กำรยึดเสำกับพ้ืนหรือยกพ้ืน รวมทั้งโครงของรำวกั้นจะต้องสร้ำงให้รำวกั้นสำมำรถรับแรงกระแทกได้ไม่
น้อยกว่ำ 100 กก. ในทุกทิศทำงของแรงที่มำกระท ำ 
  4.2.4 ในกรณีที่ต้องมีขอบกันของตก ขอบดังกล่ำวจะต้องสูงตำมแนวดิ่งอย่ำงน้อย 15 ซม. นับจำกพ้ืน ยกพ้ืน 
ทำงลำด หรือทำงเดินถึงขอบบนของขอบกันของตก 
  4.3 บันได 
  4.3.1 ต้องติดตั้งบันไดถำวรให้เร็วที่สุด เท่ำท่ีสภำพกำรปฏิบัติงำนจะอ ำนวยให้ 
  4.3.2 เมื่องำนก่อสร้ำงอำคำรด ำเนินกำรคืบหน้ำไปถึงระดับสูงเกินกว่ำ 18.00 เมตรเหนือพ้ืนดินและในทำง
ปฏิบัติยังไม่สำมำรถที่จะติดตั้งบนไดถำวรจะต้องสร้ำงบันไดชั่วครำวอย่ำงน้อยหนึ่งบันได ทอดตลอดควำมสูงของ
โครงสร้ำงขึ้นไปถึงจุดที่ก ำลังก่อสร้ำงอยู่ และจะต้องคงบันไดนี้ไว้จนกว่ำจะติดตั้งบันไดถำวรเสร็จ 
  4.3.3 ชั้นบันไดและชำนพักชั่วครำวจะต้องรับน้ ำ หนักได้ 500 กก./ตร.ม.โดยปลอดภัย 
  4.3.4 บันไดชั่วครำว จะต้องมีขนำดลูกตั้งและลูกนอนเท่ำกับขนำดของบันไดมำตรฐำน 
  4.3.5 บันไดชั่วครำวจะต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.00 เมตร 
  4.3.6 บันไดชั่วครำวซึ่งสูงตำมแนวดิ่งเกิน 3.50 เมตร จะต้องสร้ำงชำนพัก 
  4.3.7 ต้องจัดให้มีแสงสว่ำงพอสมควรที่บันไดชั่วครำวทั้งหมด 
  4.3.8 บันไดชั่วครำว ซึ่งมีฝำกั้นด้ำนข้ำงต้องไม่สร้ำงประตูเปิดออกโดยตรงที่ปลำยบันได แต่จะต้องสร้ำงชำน
บันไดจำกปลำยบันไดถึงประตู ให้มีควำมกว้ำงไม่น้อยเท่ำกับควำมกว้ำงของประตู 
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  4.3.9 บันไดชั่วครำวที่เป็นไม้ จะต้องไม่มีตะปู หรือเสี้ยนโผล่ปลำยแหลมอยู่ 
  4.3.10 บันได และชำนพักซึ่งไม่มีฝำกั้นด้ำนข้ำง จะต้องสร้ำงรำวกั้นมำตรฐำนทำงด้ำนข้ำงที่เปิดโล่งตลอด
ควำมยำวบันได 
  4.3.11 บันไดที่สูงเกินกว่ำ 50 องศำ นับจำกแนวรำบ ให้ถือเป็นบันไดไต่และต้องด ำเนินกำรตำม
มำตรฐำนบันไดไต่ 
  4.3.12 บันไดซึ่งกว้ำงไม่เกิน 1.10 เมตร และมีด้ำนข้ำงเปิดโล่งอยู่ข้ำงหนึ่งต้องสร้ำงรำวบันไดทำงด้ำนข้ำง
ที่เปิดโล่งไว้นั้น 
  4.3.13 บันไดซึ่งเกินกว่ำ 1.10 เมตร ต้องมีรำวมือจับทำงด้ำนที่ปิดก้ัน และรำวบันไดทำงด้ำนท่ีเปิดโล่ง 
  4.4 ช่องเปิด 
  4.4.1 ช่องเปิด หรือรู ที่พ้ืนที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย พลัดตก หรืออำจก้ำวถล ำลงไปได้ให้ป้องกันโดยปิดกั้นด้วย
วัสดุที่สำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กก./ตร.ม. หรือท ำรำวกั้นมำตรฐำน และขอบกันตกของทุกด้ำนที่เปิดโล่ง 
  4.4.2 ช่องเปิดที่ผนัง ซึ่งสูงจำกระดับพ้ืนไม่เกิน 7.50 ซม. หรือสูงจำกระดับพ้ืนเกินกว่ำ 1.50 ขึ้นไป จะต้องกั้น
ด้วยขอบกันของตก หรือรำวกั้นมำตรฐำนที่ขึงด้วยตะแกรง โดยมีช่องว่ำงไม่เกิน 2.50 ซม. ตำมล ำดับเพ่ือป้องกัน
อันตรำยที่จะเกิดจำกสิ่งของหล่นใส่บุคคลข้ำงล่ำง 
 
5. กำรท ำงำนในที่สูง และกำรป้องกันกำรตกหล่น หรือพังทลำย 
  5.1 กำรท ำงำนในที่สูง 
  5.1.1 กำรท ำงำนจำกพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงำนเกินควำมสูงสองเมตรขึ้นไป จะต้องจัดให้มีนั่งร้ำนมำตรฐำนส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนใช้ในขณะปฏิบัติงำน 
  5.1.2 กำรท ำงำนในที่สูงเกินสี่เมตรขึ้นไป จะต้องจัดท ำรำวกันตก หรือตำข่ำยนิรภัยและจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย  - 
สำยชูชีพช่วยชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำที่ท ำงำน 
  5.1.3 ช่องเปิดหรือปล่องต่ำงๆ ในที่สูง จะต้องท ำฝำปิดหรือรั้วกันที่มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 90 เซนติเมตร เพ่ือ
ป้องกันกำรตกหล่น 
  5.1.4 ห้ำมท ำงำนในที่สูงเกินกว่ำสองเมตร ในขณะที่มีพำยุ ลมแรง ฝนตกหรือฟ้ำคะนอง 
  5.2 กำรป้องกันจำกกำรตกหล่น 
  5.2.1 ห้ำมท ำงำนบนหรือในถัง บ่อ หรือกรวยส ำหรับเทวัสดุหรือภำชนะอ่ืนใดที่อำจตกลงไป หรืออำจถูกวัสดุ
พังทับ เว้นแต่ได้มีกำรป้องกันโดยใช้เข็มขัดนิรภัยหรือสิ่งปิดกั้นหรือรั้วป้องกันที่มั่นคงแข็งแรง 
  5.2.2 ในกรณีที่ต้องใช้บันไดไต่ชนิดเคลื่อนย้ำยได้ เพ่ือปฏิบัติงำนบนที่สูงจะต้องตั้งบันไดให้ระยะระหว่ำงฐำน
บันไดถึงผนังที่วำงพำดบันไดต่อควำมยำวบันได มีอัตรำส่วนประมำณ 1:4 หรือมีมุมบันไดที่ตรงข้ำมประมำณ 70 องศำ 
และบันไดจะต้องมีสภำพมั่นคงแข็งแรงต่อสภำพกำรใช้งำนควำมกว้ำงของบันไดไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร และมีขำ
บันไดหรือสิ่งยึดโยงที่สำมำรถป้องกันกำรลื่นไถลของบันไดได้ 
  5.2.3 ในกรณีที่ต้องใช้ขำหยั่งหรือม้ำยืนในกำรปฏิบัติงำน ขำหยั่งหรือม้ำยืนนั้นจะต้องมีโครงสร้ำงที่แข็งแรง
ปลอดภัย ถ้ำขำหยั่งหรือม้ำยืนนั้นเป็นชนิดมีบันไดข้ึนต้องมีพ้ืนที่ส ำหรับยืนปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอ 
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  5.3 กำรป้องกันอันตรำยจำกกำรพังทลำยและวัสดุตกหล่นหรือกระเด็น 
  5.3.1 สถำนที่ท ำงำนที่อำจเกิดกำรพังทลำย ตกหล่น ของหิน ดิน ทรำย หรือวัสดุอ่ืนๆ จะต้องจัดท ำไหล่ หิน 
ดิน ทรำย หรือวัสดุอ่ืน ให้ลำดเอียงเป็นมุมท่ีเพียงพอที่จะไม่ท ำให้เกิดกำรพังทลำย 
  5.3.2 กำรท ำงำนในท่อ โพรง หรือบ่อ ที่อำจมีกำรพังทลำยจะต้องจัดท ำผนังกั้นค้ ำยันหรือวิธีกำรอ่ืนๆ ที่
สำมำรถป้องกันอันตรำยนั้นๆ ได้ 
  5.3.3 กำรท ำงำนในที่ๆ อำจมีวัสดุตกหล่นหรือกระเด็น จะต้องจัดท ำแผ่นกั้น ผ้ำใบหรือตำข่ำยปิดกั้นหรือ
รองรับ 
  5.3.4 กำรล ำเลียงวัสดุจำกท่ีสูง จะต้องจัดท ำรำง ปล่อง หรือใช้เครื่องมือ 
  5.3.5 สถำนที่ท ำงำนที่อำจมีกำรปลิว ตกหล่นหรือกระเด็นของวัสดุ ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนที่ดังกล่ำวจะต้องสวม
หมวกแข็ง และรองเท้ำท่ีสำมำรถป้องกันอันตรำยได้อยู่ตลอดเวลำ 
 
6. กำรจัดเก็บวัสดุ และอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง 
  6.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
  6.1.1 วัสดุทุกชนิดที่บรรจุในถุง ภำชนะหรือผูกรวมกันเป็นมัด และวัสดุซึ่งเก็บกองเป็นแถวเป็นแนวควรจะเก็บ
โดยวิธีกองซ้อนกัน มีไม้กันชื้นไว้ วำงทับเหลื่อมกันเพ่ือให้วัสดุยึดระหว่ำงกัน และจะต้องควบคุมควำมสูง ในกำรวำง
ซ้อนกัน เพ่ือให้กองสิ่งของนั้นทรงตัวได้ โดยปลอดภัยไม่เลื่อนไถลหรือทลำยลงมำ 
  6.1.2 วัดสุที่กองเก็บไว้ในอำคำรซึ่งอยู่ในระหว่ำงก่อสร้ำง จะต้องไม่กองไว้ใกล้กว้ำนหรือช่องที่เปิดไว้ที่พ้ืนใน
ระยะ 1.80 ม. หรือไม่กองไว้ที่พ้ืนชั้นใดๆ ที่อยู่เหนือพ้ืนดินในระยะ 3.00 เมตร นับจำกขอบนอกอำคำร จนกว่ำจะได้
สร้ำงผนังให้สูงขึ้นไป เหนือส่วนสูงของกองวัสดุนั้นในกรณีนี้ ระยะห่ำงต่ ำสุดจะต้องไม่น้อยกว่ำ 1.80 เมตร 
  6.1.3 ห้ำมเด็กและผู้ไม่เกี่ยวข้อง เข้ำไปเล่นรอบๆ หรือบนกองวัสดุ 
  6.2 กำรจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้ำง 
  6.2.1 กำรกองไม ้
(1) จะต้องกองไมซ้้อนทับกันบนไม้รองรับ เพ่ือป้องกันไม่ให้ไม้ที่กองนั้นสัมผัสกับพ้ืนดิน 
(2) ไม้รองรับจะต้องวำงให้ได้ระดับ และวำงอยู่บนพื้นที่มั่นคง 
(3) จะต้องกองซ้อนไม้ให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่หล่นหรือโคนล้มลงมำ 
(4) เมื่อกองไม้สูงเกินกว่ำ 1.20 เมตร จะต้องวำงไม้พำดขวำงทุกๆ ระยะ 1.50 ม. 
(5) ไม้ซึ่งใช้งำนแล้วจะต้องถอนตะปูออกให้หมดก่อน ที่จะน ำมำกองเก็บ 
6.2.2 กำรกองปูนซีเมนต์ และปูนขำว 
(1) จะต้องกองถุงปูนซีเมนต์และปูนขำวให้มีควำมมั่นคง และปลอดภัยในกำรใช้งำนโดยทั่วไปไม่ควรกองเกิน 10 
ชิ้น 
(2) คนงำนซึ่งยกถุงปูนซีเมนต์ และปูนขำวจะต้องสวมแว่นป้องกันฝุ่นปูน รวมทั้งมีอุปกรณ์คลุมศรีษะและบ่ำในกำร
ยกปูน 
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(3) จะต้องมีประกำศเตือนคนงำน ไม่ให้สวมเสื้อผ้ำซึ่งเปรอะเปื้อนด้วยฝุ่นปูนซีเมนต์จนแข็งตัวแล้ว เนื่องจำกเสื้อผ้ำ
สภำพดังกล่ำว อำจท ำให้ผิวหนังระคำยเคืองหรือเกิดผื่นคันพุพองภำยหลัง 
(4) จะต้องแจ้งให้คนงำนทรำบว่ำ ถ้ำผิวหนังไหม้อันเนื่องจำกถูกปูนซีเมนต์หรือปูนขำวจะต้องรำยงำนทันที และ
เตือนคนงำนให้หมั่นท ำควำมสะอำดร่ำงกำย คนงำนที่แพ้ปูนซีเมนต์และปูนขำวจะต้องเปลี่ยนโยกย้ำยให้ไปปฏิบัติงำน
อย่ำงอ่ืน 
(5) ควรจัดครีมหรือยำทำป้องกันผิวหนังไหม้ให้คนงำนได้ใช้ 
(6) กำรกองเก็บปูนขำวจะต้องเป็นในที่แห้ง เพ่ือป้องกันปฏิกิริยำกำรดูดซึมควำมชื้นอย่ำงรวดเร็วของปูนขำว ซึ่ง
อำจก่อให้เกิดควำมร้อนสูงไฟอำจจะลุกไหม้ได้ 
  6.2.3 กำรกองเก็บอิฐ 
(1) ห้ำมกองอิฐไว้บนพื้นดินอ่อนหรือพ้ืนที่ไม่เรียบ ควรจะกองอิฐไว้บนแผ่นไม้ที่เรียบเสมอ 
(2) ต้องไม่กองอิฐเก็บส ำรองไว้บนนั่งร้ำนหรือทำงเดิน ยกเว้นกรณีกำรส่งอิฐเพ่ือใช้ในกำรก่ออิฐส ำหรับงำนบน
นั่งร้ำน ส ำหรับช่วงก่ออิฐ 
(3) จะต้องไม่กองอิฐสูงกว่ำ 2.10 เมตร เว้นแต่จะกองไว้ภำยในโรงเก็บ 
  6.2.4 กำรกองเก็บอิฐบล็อก 
(1) จะต้องกองอิฐบล็อกวำงซ้อนกันเป็นแนวบนพื้นที่มั่นคง และระดับรำบ 
(2) กำรกองอิฐบล็อกจะต้องกองไม่สูงเกินกว่ำ 1.80 เมตร 
(3) ถ้ำจ ำเป็นต้องกองอิฐบล็อกสูงเกินกว่ำ 1.80 เมตร กำรวำงซ้อนจะต้องให้เหลื่อมร่นเข้ำข้ำงในมีแถวแนวยันรับมี
ไม้รองรับอิฐบล็อกระหว่ำงชั้น เพ่ือไม่ให้กองอิฐบล็อกทลำยลงมำ 
(4) ห้ำมโยนอิฐบล็อกลงมำจำกที่สูง ควรทิ้งลงในรำงระบำยวัสดุวัสดุที่ปิดทึบ 
  6.2.5 กำรกองเก็บเหล็กรูปพรรณและเหล็กเส้น 
(1) เหล็กจะต้องเก็บแยกไว้เป็นกองๆ ตำมควำมยำวและขนำดของเหล็กเส้นนั้น 
(2) คนงำนขนเหล็กจะต้องสวมหมวกนิรภัยและถุงมือหนัง 
(3) กำรคัดเหล็กเส้นจะต้องกระท ำบนโต๊ะที่ยึดมั่นคงเพ่ือป้องกันโต๊ะล้ม และจะต้องวำงโต๊ะไว้บนพื้นเรียบและไม่ลื่น 
(4) จะต้องกองเหล็กรูปพรรณด้วยควำมระมัดระวัง เพ่ือป้องกันเหล็กแต่ละชิ้นเลื่อนไถลลงมำ ถึงแม้จะไม่มีอันตรำย
จำกกองเหล็กโค่นล้มก็ตำม กำรกองเหล็กรูปตัวไอไม่ควรวำงในลักษณะแกนอยู่ในแนวดิ่ง 
  6.2.6 กำรกองเหล็กแผ่นและสังกะสี 
(1) เหล็กแผ่นและสังกะสีควรจะกองในลักษณะแบนรำบ โดยกองสูงไม่เกิน 1.20 เมตร 
(2) ควรมีแผ่นชั้นรองระหว่ำงมัดแต่ละมัด และมีเสำไม้ปักกั้นโดยรอบกองเหล็กแผ่นและสังกะสีเพ่ือกั้นไม่ให้คนงำน
เดินเข้ำใกล้ซึ่งอำจเกิดเตะหรือถูกเหล็กแผ่นหรือสังกะสีบำดเท้ำได้ 
  6.2.7 กำรกองเก็บท่อ 
(1) ท่อทุกชนิดจะต้องวำงซ้อนและจัดกองในลักษณะที่จะป้องกันไม่ให้ท่อกลิ้งกระจำยออกมำจำกกอง 
(2) ในกำรรื้อท่อขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงกว่ำ 5 เซนติเมตร ขึ้นไปออกจำกกองโดยที่ท่อวำงอยู่ในแนวเดียวกัน และ
ซ้อนกันตั้งแต่ 2 ชั้น ขึ้นไป ผู้รื้อจะต้องดึงท่อออกจำกด้ำนปลำยห้ำมดึงออกทำงด้ำนข้ำง 
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(3) ท่อระบำยต่ำงๆ ถ้ำมีกำรจัดกองจะต้องจัดท่อขนำดใหญ่ไว้ข้ำงล่ำงล ำดับขึ้นไปถึงท่อเล็กๆ อยู่ข้ำงบน และควำม
สูงของกองท่อจะต้องไม่เกิน 1.50 เมตร 
  6.2.8 กำรกองเก็บทรำย กรวด และหินย่อยขนำดต่ำงๆ 
(1) กำรทิ้งทรำย กรวด หรือหินย่อย กองไว้ข้ำงผนังอำคำร จะต้องกองไม่สูงจนอำจเป็นสำเหตุให้ผนังอำคำรทลำย
ลงมำ 
(2) คนงำนซึ่งท ำงำนอยู่ที่ถังปิดเปิด หรือบนกองวัสดุที่ไม่ยึดตัวกันแน่นจะต้องสวมเข็มขัดนิรภัยและสำยช่วยชีวิต 
7. กำรเชื่อมและกำรตัด 
  7.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
  7.1.1 ช่ำงเชื่อมหรือช่ำงตัด จะต้องเป็นผู้ที่ช ำนำญซึ่งสำมำรถจะท ำกำรเชื่อมและตัดได้ตำมข้อก ำหนด
คุณสมบัติช่ำงเชื่อมและตัด ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติต่ำงๆ เช่น American Welding Society (AWS) : Code for 
Arc and Gas Welding in Building Construction , American Standard Code for pressure piping. 
  7.1.2 บริเวณท่ีท ำกำรเชื่อมหรือตัดจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้ได้ผลเตรียมไว้ เพ่ือใช้ได้ทันท่วงทีและ
ถ้ำบริเวณที่ท ำกำรเชื่อม หรือตัดมีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ำยอยู่ใกล้จะต้องจัดให้มีผู้ช่วย หรือจัดคนไว้เป็นพิเศษ เพ่ือช่วยใน
กำรระงับอัคคีภัย 
  7.1.3 จะต้องใช้ฉำก ฉนวนกั้น หรือสิ่งป้องกันอันตรำยอ่ืนๆ ที่เหมำะสมเพื่อป้องกัน บุคคลหรือวัสดุที่ติดไฟง่ำย 
ซึ่งอยู่เบื้องล่ำงหรืออำจเป็นอันตรำยจำกประกำยไฟเชื่อมหรือตัด  
  7.1.4 ห้ำมแกะหรือพยำยำมซ่อมอุปกรณ์นิรภัย หรือลิ้นปิด – เปิดของท่อเก็บแก๊ส ออกซิเจน ถ้ำเกิดมีกำร
ช ำรุดดังกล่ำว จะต้องแจ้งให้ผู้ส่งท่อแก๊สทรำบและส่งคืนทันที พร้อมปฏิบัติตำมข้อแนะน ำวิธีกำรขนส่งกลับคืนโรงงำน 
  7.1.5 เมื่อมีกำรเชื่อมหรือตัดโลหะชนิดที่ก่อให้เกิดควันพิษ เช่น ตะกั่ว สังกะสี หรือวัสดุที่ชุบแคดเมี่ยม จะต้อง
จัดให้มีระบบระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ 
  7.2 กำรเชื่อมด้วยไฟฟ้ำ 
  7.2.1 อุปกรณ์กำรเชื่อมไฟฟ้ำมำตรฐำน เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำชนิดผลิตไฟฟ้ำโดยใช้เครื่องยนต์ขับผลิ ตไฟฟ้ำ
โดยขับด้วยมอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้ำ เครื่องแปลงไฟตรง (Rectifier) ฯลฯ จะต้องมีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดมำตรฐำน
ในระดับสำกลรองรับ เช่น National Electrical Manufacturers Association 
  7.2.2 กำรติดตั้งและบ ำรุงรักษำวงจรไฟฟ้ำก ำลัง ซึ่งใช้กับอุปกรณ์กำรเชื่อมไฟฟ้ำ จะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ เช่น National Electrical Safety Code 
  7.2.3 โครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำซึ่งต่อมำจำกวงจรไฟฟ้ำ จะต้องต่อสำยดินด้วย ลวดทองแดง ขนำดไม่
น้อยกว่ำ No.8 B (U.S.Gage) c และกำรต่อสำยดิน หรือสำยไฟเชื่อมอ่ืนๆ จะต้องยึดหัวสำยให้มั่นคงด้วยวิธีทำงไฟฟ้ำ 
โดยให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
  7.2.4 สำยไฟเชื่อมและสำยดิน จะต้องยกให้สูงหรือยึดวำงให้แน่นหนำเพ่ือไม่ให้เกะกะทำงเดิน หรือเกิดกำร
สะดุดหกล้มของผู้ปฏิบัติงำนในบริเวณดังกล่ำว  
  7.2.5 เมื่อจ ำเป็นต้องต่อสำยไฟเชื่อมและสำยดินให้ยำวออกไป ควรใช้หัวต่อซึ่งมีฉนวน หุ้มทั้งสองเส้น เพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรถอดหรือกำรต่อเป็นครั้งครำว แต่ถ้ำต่อถำวรควรบัดกรีต่อหัวสำยและใช้เทปพันสำยไว้ 
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  7.2.6 ต้องใช้หัวจับลวดเชื่อมที่มีขนำดให้กระแสไฟฟ้ำผ่ำนได้เพียงพอ และมีฉนวนหุ้มป้องกันไฟดูด หรือ
ป้องกันกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร 
  7.2.7 ถ้ำใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำซึ่งขับด้วยเครื่องยนต์ในที่แคบหรือในที่อันทึบจะต้องจัดให้มีระบบระบำยอำกำศ
เสียออกสู่บรรยำกำศภำยนอก 
  7.2.8 ช่ำงเชื่อมและผู้ช่วยงำนเชื่อมทุกคน จะต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรำยต่อดวงตำ 
  7.3 กำรเชื่อม – ตัดด้วยแก๊ส 
  7.3.1 เครื่องผลิตแก๊สอะเซททีลีน จะต้องติดตั้งและใช้งำนตำมข้อก ำหนดที่กล่ำวไว้ใน “ Gas System for 
Welding and Cuting ” ฉบับย่อท่ี 51 ออกโดย National Board of Fire Underwriters 
  7.3.2 ท่อและถังเก็บแก๊สอะเชททีลีน และแก๊สออกซิเจน จะต้องมีเครื่องหมำยก ำกับไว้ ตำมข้อบังคับของ  
Interstate Commerce Commission อะเชททีลีน ICC - 3 A 
  7.3.3 ท่อและถังเก็บแก๊สที่ จะเป็นต้องเก็บไว้ในอำคำรจะต้องท ำผนังทนไฟกั้นไว้ ท่อ – ถังเก็บแก๊ส 
  7.3.4 ท่อและถังเก็บแก๊สไว้ในที่กลำงแจ้ง จะต้องป้องกันไม่ให้ถูกฝนหรือถูกแสงแดด ตลอดเวลำ 
  7.3.5 ท่อ – ถังเก็บแก๊สซึ่งใช้แก๊สหมดแล้ว จะต้องปิดวำล์วและสวมฝำครอบวำล์ว ไว้เสมอ 
  7.3.6 ต้องใช้รถเข็นซึ่งออกแบบไว้เฉพำะขนย้ำยถังเก็บแก๊ส โดยมีโซ่รัดถังยึดไว้กับตัว รถเข็น แต่ในกรณีไม่มี
รถเข็น อำจใช้วิธีกลิ้งถังเก็บแก๊สตะแคงถังให้ขอบฐำนถังกลิ้งไปตำมทำง ห้ำมใช้วิธี ลำกหรือไสให้ไถลลื่นไป และห้ำม
ปล่อยให้ถังเก็บแก๊สหล่นกระแทกพ้ืนหรือกระทบกันเองรุนแรง  
  7.3.7 ท่อ – ถังเก็บแก๊ส จะต้องเก็บให้ห่ำงจำกจุดปฏิบัติงำนตัดหรือเชื่อมเพียงพอที่จะ ไม่ให้ประกำยไฟเศษ
เชื่อมที่ร้อนอยู่ หรือเปลวไฟเข้ำใกล้ หรือกระเด็นถูกท่อ – ถังเก็บแก๊สได้ และจะต้อง ไม่วำงท่อ – ถังเก็บแก๊สใกล้
วงจรไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำหรือสำยดินทุกชนิด 
  7.3.8 ห้ำมผสมแก๊ส เติมแก๊สหรือใช้ท่อ – ถังเก็บแก๊สผิดจำกวัตถุประสงค์ท่ีผู้ผลิตก ำหนดไว้ 
  7.3.9 ถังเก็บแก๊สอะเชททีลีนจะต้องมีปลั๊กนิรภัยอุดไว้ ซึ่งหลวมตัวได้เมื่อร้อนถึงจุด เดือดของน้ ำด้วยเหตุนี้ ถ้ำ
ปลำยทำงออกของวำล์วมีน้ ำแข็งอุดตัน จะต้องใช้น้ ำอุ่นชโลมห้ำมใช้น้ ำต้มเดือด และชโลมเฉพำะทีวำล์วเท่ำนั้น ห้ำม
ใช้เปลวไฟลนเพ่ือให้น้ ำแข็งละลำย 
  7.3.10 ต้องเก็บและใช้งำนถังเก็บแก๊ส และเชื้อเพลิงเหลวในลักษณะตั้งขึ้นห้ำมวำงนอน และถ้ำเกิดกำรรั่ว
จะต้องเลิกใช้งำน และขนย้ำยออกไปโดยทันที  
  7.3.11 กำรเปิดวำล์วถังแก๊สอะเชททีลีน จะต้องเปิดช้ำๆ ไม่เกินหนึ่งรอบครึ่ง กำรเปิด จะต้องใช้กุญแจ ซึ่ง
ผู้ผลิตให้มำโดยเฉพำะและกุญแจนี้ควร จะได้ปิดวำล์ว เมื่อกรณีฉุกเฉินจะได้ปิดวำล์ว ได้ทันท่วงที 
  7.3.12 ถังเก็บแก๊สออกซิเจนและข้อต่อต่ำงๆ จะต้องเก็บไว้ไม่ให้เปื้อนจำระบีและ น้ ำมันทุกชนิด รวมทั้งห้ำมใช้
แก๊สออกซิเจนเป่ำท ำควำมสะอำดผิววัสดุที่เปรอะเปื้อนน้ ำมัน หรือเป่ำถังเก็บ สำรไวไฟทุกชนิด 
  7.3.13 เมื่อต่ออุปกรณ์ควบคุมกำรลดควำมดันเข้ำวำล์วของถังเก็บออกซิเจนแล้ว กำรเปิด วำล์ วในครั้งแรก
จะต้องเปิดช้ำๆ เพ่ือให้เครื่องวัดควำมดันออกซิเจนขึ้นช้ำๆ หลังจำกนั้นจึงจะเปิดวำล์วเต็มที่ และกำรเปิดวำล์วจะต้อง
ยืนทำงด้ำนข้ำงอุปกรณ์ควบคุมกำรลดก ำลังดัน ห้ำมยืนหันหน้ำเข้ำกระจก เครื่องวัดควำมดัน 
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  7.3.14 ท่อรวมหรือท่อต่อแยก ซึ่งใช้ส ำหรับให้แก๊สออกซิเจน หรือแก๊สอะเชททีลีนจำก ถังเก็บแก๊สหลำยๆ ท่อ
ผ่ำนเข้ำมำยังอุปกรณ์ควบคุมกำรลดควำมดันตัวเดียวกัน จะต้องออกแบบให้แข็งแรง และทนทำนต่อควำมดันใดๆ ที่ใช้
งำนอยู่ได้โดยปลอดภัย 
  7.3.15 ต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมกำรลดควำมดัน (Regulator) ซึ่งออกแบบไว้ส ำหรับแก๊สแต่ละชนิด
โดยเฉพำะ และห้ำมต่อแก๊สจำกถังเก็บแก๊สออกไปใช้งำน โดยไม่ผ่ำนอุปกรณ์ควบคุมกำรลดควำมดัน 
  7.3.16 ก่อนต่ออุปกรณ์ควบคุมกำรลดควำมดัน ให้ค่อยๆ เปิดวำล์วถังเก็บแก๊สเพ่ือท ำควำมสะอำดฝุ่น
ละอองหรือสิ่งสกปรกที่บ่ำลิ้น แล้วปิด 
  7.3.17 หัวต่อและท่อยำงส ำหรับแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซททีลีน จะต้องใช้สีต่ำงกันเพ่ือป้องกันกำร
ต่อสลับกันหรือสับสน 
  7.3.18 หัวต่อท่อยำงจะต้องยึดมั่นคงโดยใช้ปลอกรัดท่อยำงอัดแน่น (Clamp) และไม่ควรใช้ท่อยำงยำว
เกินไปโดยไม่จ ำเป็น ถ้ำจ ำเป็นต้องใช้ท่อยำงยำวจะต้องระวังอย่ำให้ท่อยำงหักพับหรือพันกันยุ่งเหยิง รวมทั้งจะต้อง
ป้องกันไม่ให้รถทับ คนเหยียบ หรือควำมเสียหำยใดๆ เกิดข้ึนได้ 
  7.3.19 จะต้องตรวจสอบกำรรั่วซึม รอยสึกหรอ หรือข้อต่อหลวม เป็นประจ ำ 
  7.3.20 ท่อพ่นเปลวไฟ หัวเชื่อม หัวผสม และหัวตัด จะต้องเลือกใช้ให้เหมำะสมกับงำนตำมข้อก ำหนดที่
ผู้ผลิตก ำหนดมำ 
  7.3.21 เมื่อจะเปลี่ยนหัวเชื่อม – ตัด หรือหยุดงำนเชื่อม – ตัดชั่วครำว จะต้องปิดแก๊สที่อุปกรณ์ควบคุม
กำรลดควำมดัน หรือปิดวำล์วถังเก็บแก๊สก่อนห้ำมใช้วิธีบีบพับท่อยำง 
  7.3.22 ห้ำมใช้ไม้ขีดไฟจุดหัวเชื่อม – ตัด ควรให้ไฟแก๊สจุดหัวเชื่อม (Friction Lighter) หรือชุดจุดหัว
เชื่อม (Stationary Pilot Flames) 
  7.4 อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยต่อดวงตำ 
  7.4.1 ผู้ปฏิบัติงำนเชื่อม – ตัดด้วยไฟฟ้ำหรืออ๊อกซีอะเซททีลีน จะต้องสวมแว่นซึ่งมีเลนส์กรองแสงที่เหมำะสม 
โดยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยต่อศรีษะดวงตำและอวัยวะเกี่ยวกับกำร
หำยใจ 
  7.4.2 ผู้ปฏิบัติงำนอื่นซึ่งอยู่ใกล้บริเวณสถำนที่ท ำงำนเชื่อม – ตัด และอำจได้รับอันตรำยจำกเศษโลหะปลิวเข้ำ
ตำ ซึ่งเกิดจำกกำรสกัด หรือกำรปฏิบัติงำนอ่ืนที่มีผลตำมลักษณะนี้ จะต้องสวมแว่นซึ่งมีเลนส์แข็ง และมีกรอบป้องกัน
ด้ำนข้ำงแว่น 
8. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล 
  8.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
  8.1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้ลูกจ้ำง / คนงำนของตนใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลำ
ท ำงำน และให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติงำนของสถำนที่ก่อสร้ำงตลอดเวลำที่ลูกจ้ำง / คนงำนท ำงำน ทั้งนี้ให้มีอุปกรณ์
คุ้มครองอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีงำนไม้ งำนทำสี ให้สวมหมวกนิรภัย และรองเท้ำป้องกัน 
(2) กรณีงำนยก แบก หรือหำมของหนัก อันอำจเกิดอันตรำยร้ำยแรงให้สวมหมวกนิรภัย 
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(3) กรณีงำนเหล็ก งำนประปำ งำนกระจก ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือหนัง และรองเท้ำป้องกัน 
(4) กรณีงำนก่ออิฐฉำบปูน และงำนเทคอนกรีต หรือตกแต่งผิวปูน ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือหนัง และรองเท้ำ
ป้องกัน 
(5) กรณีงำนเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ำหรือแก๊ส ให้สวมถุงมือหนังกระบังหน้ำลดแสงหรือแว่นตำกรองแสง แผ่นปิด
หน้ำอกกันประกำยไฟและรองเท้ำป้องกัน 
(6) กรณีงำนตัด รื้อถอน สกัด ทุบ เจำะวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองให้สวมหมวกนิรภัยที่ปิดปำก – จมูก ถุงมือหนัง
และรองเท้ำป้องกัน 
(7) กรณีท่ีท ำงำนมีเสียงดังเกินกว่ำ 80 เดซิเบล ให้สวมปลั๊กลดเสียง หรือครอบหูลดเสียง 
(8) กรณีงำนสำรพิษ ให้สวมหมวกนิรภัย ชุดหน้ำกำกป้องกันสำรพิษ และรองเท้ำ ป้องกัน กรณีงำนอุโมงค์ ให้สวม
หมวกนิรภัย หน้ำกำกกันฝุ่น อุปกรณ์ช่วยหำยใจและรองเท้ำป้องกัน 
(9) กรณีงำนกระเช้ำแขวน นั่งร้ำนแขวน หรืองำนที่มีลักษณะโล่งแจ้งในที่สูงเกิน 4 เมตร ให้สวมหมวกนิรภัย เข็ม
ขัดนิรภัยเชือกนิรภัยและรองเท้ำป้องกัน 
(10) กรณีงำนทั่วไป ให้สวมหมวกนิรภัย และรองเท้ำป้องกัน 
  8.1.2 ถ้ำลูกจ้ำง / คนงำนไม่ใช้ หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ผู้รับจ้ำงสั่งหยุด
กำรท ำงำนของลูกจ้ำงของตนทันทีจนกว่ำจะปฏิบัติตำมที่ก ำหนดนี้ 
  8.1.3 ให้ผู้รับจ้ำงเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลของคนงำน / ลูกจ้ำงของตน 
  8.2 มำตรฐำนอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล 
  8.2.1 หมวกนิรภัยต้องไม่มีรูทะลุ ตัวหมวกท ำด้วยวัตถุที่ไม่ใช่โลหะ มีน้ ำหนักไม่เกิน 420 กรัม ต้ำนทำนแรง
กระแทกได้ไม่น้อยกว่ำ 385 กิโลกรัม ภำยในหมวกต้องมีรองในหมวกที่ท ำด้วยหนังพลำสติก หรือวัสดุอ่ืนที่คล้ำยกัน 
โดยรองในหมวกต้องมีระยะห่ำงจำกยอดหมวกไม่น้อยกว่ำ 3 เซนติเมตร ซึ่งสำมำรถปรับระยะได้ตำมขนำดศรีษะของ
ผู้ใช้ 
  8.2.2 ถุงมือหนังต้องมีควำมเหนียว ไม่ฉีกขำดง่ำย มีควำมยำวหุ้มถึงข้อมือและเป็นชนิดที่สวมนิ้วมือได้ทุกนิ้ว 
เมื่อสวมแล้วสำมำรถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้สะดวกสำมำรถกันน้ ำและกรดหรือด่ำงได้ดี 
  8.2.3 รองเท้ำป้องกัน ต้องท ำด้วยหนังหรือผ้ำหุ้มเท้ำตลอด หรือวัสดุอ่ืนที่สำมำรถป้องกันอันตรำยได้ และมีพ้ืน
รองเท้ำเป็นยำงสำมำรถป้องกันกำรลื่นไถลได้ 
  8.2.4 รองเท้ำยำงชนิดหุ้มแข็ง ต้องท ำด้วยยำงหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติคล้ำยคลึงกันหุ้มเท้ำตลอดขึ้นไปสูงไม่
ต่ ำกว่ำครึ่งหนึ่งของหน้ำแข้งสำมำรถกันน้ ำและกรดหรือด่ำงได้ดี 
  8.2.5 รองเท้ำหนังหัวโลหะ ปลำยรองเท้ำต้องมีโลหะแข็งหุ้ม สำมำรถทนแรงกดได้ไม่น้อยกว่ำ 446 กิโลกรัม 
  8.2.6 เข็มขัดนิรภัยต้องท ำด้วยหนัง หรือท ำด้วยด้ำย หรือใยไนล่อน หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติคล้ำยคลึงกัน ถัก
เป็นแถบ มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร สำมำรถทนแรงดึงได้ไม่น้อยกว่ำ 1,150 กิโลกรัม 
  8.2.7 เชือกนิรภัย ต้องสำมำรถทนแรงดึงไม่น้อยกว่ำ 1,150 กิโลกรัม ถ้ำเป็นลวดสลิงต้องมีเครื่องช่วยรับแรง
กระตุกติดตั้งไว้ด้วย 
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  8.2.8 กระบังหน้ำลดแสง ตัวกระบังต้องท ำด้วยกระจกสี ซึ่งสำมำรถลดควำมจ้ำของแสงให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็น
อันตรำยต่อสำยตำ กรอบของแว่นตำต้องมีน้ ำหนักเบำและต้องไม่ติดไฟง่ำย 
  8.2.9 แว่นตำลดแสง ต้องแว่นต้องท ำด้วยกระจกสี ซึ่งสำมำรถลดควำมจ้ำของแสงให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็น
อันตรำยต่อสำยตำ กรอบของแว่นตำต้องมีน้ ำหนักเบำ 
  8.2.10 ปลั๊กลดเสียง ต้องท ำด้วยพลำสติก หรือยำง หรือวัสดุอ่ืน ใช้ใส่ช่องหูทั้งสองข้ำงสำมำรถลดระดับเสียงลง
พอเพียงที่จะไม่เกิดอันตรำย 
  8.2.11 ครอบหูลดเสียง ต้องท ำด้วยพลำสติกหรือยำง หรือวัสดุอ่ืน ใช้ครอบหูทั้งสองข้ำง สำมำรถลดระดับเสียง
ลงพอเพียงที่จะไม่เกิดอันตรำย 
 
จบหมวดที่ 11 
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หมวดที่ 12 
กำรส่งมอบงำน 
 
เมื่อผู้รับจ้ำงด ำเนินงำนแล้วเสร็จถูกต้องตำมสัญญำ และส่งมอบงำนงวดสุดท้ำยแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงจะออกหนังสือรับรอง
ผลงำนให้ โดยก่อนกำรส่งมอบงำนผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. กำรเตรียมสถำนที่ก่อนกำรส่งมอบงำน 
  1.1 ผู้รับจ้ำงต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงชั่วครำวต่ำงๆ เช่น ส ำนักงำน โรงเก็บวัสดุ บ้ำนพักคนงำน และอ่ืนๆ 
ออกไปจำกบริเวณท่ีก่อสร้ำงให้หมด เว้นแต่จะได้มีกำรตกลงเป็นอื่น  
  1.2 ผู้รับจ้ำงต้องซ่อมแซมอำคำร สำธำรณูปโภคต่ำงๆ ที่ช ำรุดเนื่องจำกกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง เช่น ถนน 
ท่อระบำยน้ ำ สำยไฟฟ้ำ ทำงระบำยน้ ำ สนำมหญ้ำ ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย 
  1.3 ผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำดสถำนที่กลบเกลี่ยพื้นให้เรียบร้อย ตกแต่งบริเวณให้สะอำด ท ำควำมสะอำด
ตัวอำคำรเก็บกวำดเศษอิฐ หิน ปูน ทรำย ฯลฯ และขนออกไปจำกบริเวณ 
  1.4 ผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำดภำยในอำคำร ในกำรส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย โดยสำมำรถพร้อมใช้งำนได้ 
(ท ำควำมสะอำด ขัด เช็ด ถู ลงแว๊ก เป็นต้น) 
2. กำรทดสอบระบบและกำรรับประกัน 
  2.1 อุปกรณ์ต่ำงๆ ของระบบประปำ ไฟฟ้ำ เครื่องกล ต้องติดตั้งให้ครบก่อนส่งมอบงำน และต้องผ่ำนกำร
ทดสอบกำรใช้งำน 
  2.1.1 ผู้รับจ้ำงต้องเปิดใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ในระบบให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ หรือพร้อมที่
จะใช้งำนได้เต็มควำมสำมำรถ โดยค่ำใช้จ่ำยที่มีทั้งหมดอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 
  2.1.2 ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรทดสอบอุปกรณ์และระบบตำมที่ผู้ควบคุมงำนจะก ำหนดให้ทดสอบ จนกว่ำจะได้ผล
เป็นที่พอใจและแน่ใจว่ำกำรท ำงำนของระบบถูกต้องตำมควำมประสงค์ของผู้ว่ำจ้ำง 
  2.2 กำรรับประกัน 
  2.2.1 หำกมิได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันคุณภำพผลงำน ควำมสำมำรถกำรใช้งำนของวัสดุ-
อุปกรณ์ และกำรติดตั้งเป็นเวลำ 365 วัน (หรือตำมที่สัญญำก ำหนด) นับจำกวันลงนำมในเอกสำรรับมอบงำนแล้ว 
  2.2.2 ระหว่ำงระยะเวลำประกัน หำกผู้ว่ำจ้ำงตรวจพบว่ำผู้รับจ้ำงใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง  คุณภำพต่ ำกว่ำ
ข้อก ำหนด  หรือท ำไว้ไม่เรียบร้อย ไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนแห่งหลักวิชำกำร หรือในกรณีที่วัสดุ-อุปกรณ์เกิดช ำรุด
เสียหำยหรือเสื่อมคุณภำพอันเนื่องมำจำกข้อผิดพลำดของผู้ผลิตหรือกำรติดตั้ง  ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรเปลี่ยน แก้ไข 
ให้ถูกต้อง ให้อยู่สภำพใช้งำนได้ดีเช่นเดิมโดยไม่ชักช้ำ 
  2.2.4 ผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียมช่ำงผู้ช ำนำญในแต่ละระบบไว้ส ำหรับตรวจสอบซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์
ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดี เป็นประจ ำทุกเดือน ภำยในระยะเวลำประกัน โดยผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ และกำรบ ำรุงรักษำ เสนอผู้ว่ำจ้ำงภำยใน 7 วัน นับจำกวันตรวจสอบทุกครั้ง 
  2.2.5 กำรด ำเนินกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อยู่ในระยะเวลำประกัน ผู้รับจ้ำงต้องรีบท ำกำรแก้ไขให้เป็นที่
เรียบร้อย โดยผู้ว่ำจ้ำงไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกำรนี้ทั้งสิ้น หำกผู้รับจ้ำงบิดพลิ้วไม่กระท ำกำรดังกล่ำวภำยในก ำหนด 15 
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วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภำยในเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด 
ให้ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ที่จะท ำกำรนั้นเองหรือจ้ำงผู้อื่นให้ท ำงำนนั้น โดยผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 
3. รำยกำรสิ่งของที่ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรตรวจรับมอบ
งำน 
  3.1 รำยงำนผลกำรทดสอบระบบทุกระบบ 
  3.2 รูปแบบก่อสร้ำงจริง (ASBUILT DRAWING) ทั้งงำนสถำปัตยกรรมและงำนวิศวกรรมทุกระบบ ซึ่งได้รับ
กำรตรวจสอบและลงนำมโดยสถำปนิก,วิศวกรของผู้รับจ้ำง โดยน ำส่งในรูปแบบของ 
  3.2.1 กระดำษไข  เข้ำเล่มจ ำนวน 1 ชุด 
  3.2.2 พิมพ์เขียว  เข้ำเล่มจ ำนวน 3 ชุด 
  3.2.3 CD-ROM  จ ำนวน 1 ชุด ในรูปแบบ  
   (1) CAD FILE พร้อม FONT ที่ใช้  
  (2) PDF FILE แยกหมวดงำน 
  3.3 คู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำวัสดุ-อุปกรณ์ทุกชนิดแยกเป็นรำยชนิด เช่น FIRE STATION, FIRE 
PUMP, FHC, GENERATOR, AIR CONDITION SYSTEM และลิฟต์ เป็นต้น โดยต้องมีรำยละเอียดดังนี้ 
  3.3.1 รำยละเอียดของอุปกรณ์ท้ังหมดที่ได้ยื่นเสนอและได้รับกำรอนุมัติให้ใช้ในโครงกำร  
  3.3.2 คู่มือผลิตภัณฑ์สินค้ำ  
  3.3.3 เอกสำรแนะน ำวิธีกำรติดตั้ง และกำรซ่อมบ ำรุง  
  3.3.4 รำยชื่อบริษัทผู้แทนจ ำหน่ำยอุปกรณ์  
  3.3.5 รำยกำรอุปกรณ์ อะไหล่ และข้อแนะน ำชิ้นส่วนอะไหล่ที่ควรมีส ำรองไว้ขณะใช้งำน  
  3.4 เครื่องมือพิเศษส ำหรับใช้ในกำรปรับแต่ง ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ซึ่งโรงงำนผู้ผลิตส่งมำให้ 
  3.5 เอกสำรรับประกันวัสดุและอุปกรณ์กำรก่อสร้ำงทั้งหมด พร้อมตำรำงกำรเข้ำตรวจสอบคุณภำพกำรใช้
งำนวัสดุหลังจำกติดตั้งแล้วเสร็จ ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรำยกำรประกอบแบบนี้ 
  3.6 กุญแจ ผู้รับจ้ำงต้องท ำป้ำยถำวรแสดงลูกกุญแจให้ตรงกับแม่กุญแจส่งมอบให้ผู้ว่ำจ้ำง ระหว่ำงที่ลูก
กุญแจอยู่ในควำมดูแลของผู้รับจ้ำง จะต้องรักษำอย่ำงดี ห้ำมมีกำรจ ำลองกุญแจโดยเด็ดขำด หำกลูกกุญแจหำยต้อง
เปลี่ยนกุญแจชุดใหม่ให้ หำกเป็น MASTER ให้สั่งผลิตให้ทันกำรและน ำส่งให้เรียบร้อยด้วย 
 
จบหมวดที่ 12 
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งำนวิศวกรรมโครงสร้ำง 
หมวดที่ 13 
งำนดินขุด ดินถม และปรับระดับดินเดิม 
 
1. ทั่วไป 
ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรปรับระดับพ้ืนที่บริเวณก่อสร้ำงให้เหมำะสมที่จะด ำเนินงำนก่อสร้ำง โดยต้องจัดเตรียมเสนอ
วิธีกำรเปิดหน้ำดิน กำรป้องกันดินด้ำนข้ำงพังทลำย กำรระบำยน้ ำออกจำกที่ดิน เสนอให้ผู้ออกแบบและ/หรือผู้ว่ำจ้ำง
ตรวจสอบพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบเสียก่อนจึงจะด ำเนินกำรได้ 
2. กำรเปิดหน้ำดินโดยไม่มีค้ ำยัน 
ผู้รับจ้ำงต้องค ำนวณควำมลำดเอียงด้ำนข้ำงตำมคุณสมบัติของชั้นดินที่จะขุดเปิด และเสนอวิธีกำรให้ผู้ควบคุมงำนหรือ
ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนด ำเนินกำร โดยเอกสำรขออนุมัติต้องมีวิศวกรควบคุมและรับรองควำมปลอดภัยในกำรขุดดิน
ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยและพระรำชบัญญัติกำรขุด-ถมดิน ระหว่ำงด ำเนินงำนผู้รับจ้ำงต้องดูแลรับผิดชอบ
พ้ืนที่ให้คงสภำพปลอดภัยตลอดระยะเวลำท ำงำนและดูแลป้องกันมิให้เกิดน้ ำท่วมขังภำยในพื้นที่จนกว่ำงำนขุดดินฐำน
รำกและงำนชั้นใต้ดินจะแล้วเสร็จ 
3. กำรเปิดหน้ำดินโดยมีค้ ำยัน 
ผู้รับจ้ำงต้องวิเครำะห์ออกแบบระบบค้ ำยันให้เหมำะสมกับงำน   และน ำเสนอรำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงพร้อมวิศวกร
ลงนำมรับรอง ให้ผู้ควบคุมงำนหรือผู้ออกแบบพิจำรณำอนุมัติก่อนด ำเนินกำร ผู้รับจ้ำงต้องใช้วัสดุที่มีคุณภำพมำติดตั้ง 
และดูแลรักษำให้มีสภำพมั่นคงแข็งแรงตลอดกำรใช้งำน  
4.  ระบบโครงสร้ำงป้องกันดินส ำหรับงำนฐำนรำกและงำนโครงสร้ำงใต้ดินแบบ STEEL SHEET PILE 

ระบบโครงสร้ำงป้องกันดินส ำหรับงำนฐำนรำกและงำนโครงสร้ำงใต้ดิน โดยใช้โครงสร้ำงกันดินแบบ Steel 
Sheet Pile  โดยส่วนประกอบของโครงสร้ำงดังกล่ำวมีดังนี้ 

1. แผ่นเหล็กพืด (Steel Sheet Pile) เป็นแผ่นเหล็กลอนรูปต่ำงๆ มีควำมยำวตำมก ำหนดใช้ตอกใน
แนวดิ่ง ส ำหรับป้องกันแรงดันน้ ำ และแรงดันดิน ที่กระท ำตำมควำมลึกของกำรขุด 

2. เหล็กค้ ำยันรอบ (Wale) เป็นส่วนของโครงสร้ำงที่ต้ำนแรงกระท ำทำงด้ำนข้ำงจำกแผ่นเหล็กพืด 
(Sheet Pile) ซึ่งจะถ่ำยแรงเป็นแรงกระจำย (uniform horizontal force) เข้ำสู่เหล็กค้ ำยันรอบ (Wale) 

3. เหล็กค้ ำยัน (Strut) เป็นส่วนโครงสร้ำงที่รับแรงแนวแกนที่ถ่ำยจำกเหล็กค้ ำยันรอบ (Wale) และรับ
แรงแนวดิ่งที่ถ่ำยจำกแผ่นเหล็กพ้ืน (Platform) ซึ่งน ำมำวำงบนเหล็กค้ ำยัน (Strut) เพ่ือใช้ประโยชน์ต่ำงๆ ใน
ขั้นตอนกำรก่อสร้ำงเหล็กค้ ำยัน (Strut) โดยทั่วไปจะมี 2 ชนิด คือ เหล็กค้ ำยันตำมแนวยำว และเหล็กค้ ำยัน
ตำมแนวขวำงและแบ่งเป็นชั้น ๆ ตำมระดับควำมลึก 

4. เสำเหล็กหลัก (Kingpost) เป็นส่วนที่รับแรงจำกเหล็กค้ ำยัน (Strut) ในแนวดิ่งแล้วถ่ำยลงสู่ดินท ำ
หน้ำที่เหมือนเสำในอำคำรขนำดใหญ่ ยังสำมำรถใช้เป็นฐำนรำกในกำรรับปั้นจั่นเสำสูง (Tower Crane) ในกำร
ล ำเลียงวัสดุและสิ่งต่ำงๆ ได้อีกด้วย หมำยเหตุ แผ่นเหล็กพ้ืน (Platform) เป็นโครงสร้ำงที่ประกอบด้วยตงเหล็ก
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และแผ่นเหล็กที่น ำมำเชื่อมติดกันท ำหน้ำที่เหมือนพ้ืนวำงอยู่บนเหล็กค้ ำยัน (Strut) เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรขุด
ดินกำรขนส่งวัสดุ และอ่ืนๆ ฯลฯ 

 
ในกำรก่อสร้ำงระบบโครงสร้ำงกันดินแบบ Steel Sheet Pile กำรก่อสร้ำงที่ได้ท ำตำมแบบที่

ก ำหนดแล้วจะต้องมีควำมละเอียดรอบคอบประกอบในกำรท ำงำนโดยมีข้อพิจำรณำก่อนกำรก่อสร้ำง
และหลังกำรก่อสร้ำงดังนี้ 
  1. แนวกำรตอกเหล็กแผ่นพืด (Sheet Pile) ต้องห่ำงจำกขอบฐำนรำกโดยมีระยะพอเพียง ส ำหรับ
กำรติดตั้งและรื้อถอนไม้แบบฐำนรำก 

2. เสำเหล็กหลัก (King Post) ที่ท ำกำรตอกเพ่ือรับน้ ำหนักที่ถ่ำยจำกค้ ำยัน (Strut) ต้องมีควำม
ยำวตำมก ำหนดและได้แนวดิ่ง 

3. ค้ ำยัน (Strut) และค้ ำยันรอบ (Wale) ต้องได้แนวตรงเพ่ือให้สำมำรถถ่ำยแรงได้ตำมใน
แนวแกนตำมวัตถุประสงค์  

4. แนวกำรเชื่อมของโครงสร้ำงที่เป็นเหล็กต้องเชื่อมให้ได้ควำมยำว และขนำดกำรเชื่อม ตำมที่
ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือควำมแข็งแรงและควำมปลอดภัยของระบบโครงสร้ำง 

5. หลังจำกกำรติดตั้งระบบโครงสร้ำงแล้วเสร็จจะต้องมีกำรตรวจสอบกำรเคลื่อนตัว ของ Sheet 
Pile ทุกวันก่อนท ำกำรก่อสร้ำงจนกว่ำกำรก่อสร้ำงในส่วนฐำนรำกแล้วเสร็จ เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลในกำร
พิจำรณำเสถียรภำพของระบบป้องกันดินว่ำมีควำมปลอดภัยหรือไม่ กำรก่อสร้ำงระบบโครงสร้ำงกันดิน
แบบ Steel Sheet Pile ก่อนลงมือก่อสร้ำงจะต้องศึกษำรำยละเอียดในแบบทั้งหมด ให้เข้ำใจอย่ำง
ชดัเจนก่อนกำรท ำงำน 
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5.  วิธีกำรก่อสร้ำงมีข้ันตอนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ส ำรวจระบบสำธำรณูปโภคบริเวณก่อสร้ำง เช่น ท่อไฟฟ้ำ ท่อประปำ ท่อโทรศัพท์ และให้ท ำ

กำรย้ำยออกให้พ้นจำกพ้ืนที่ที่ก่อสร้ำง เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น 
2. เลือกเครื่องมือให้เหมำะสมกับงำน เช่น เครื่องตอกและถอนแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) เครื่องขุด

ดิน รถบรรทุก ฯลฯ 
3. ท ำกำรวำงแนวกำรตอกแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ตำมแนวฐำนรำกตำมแนว ก ำหนดโดยต้องร่น

แบบห่ำงจำกขอบฐำนรำก 1.00-1.50 เมตร ตำมควำมเหมำะสม 
4. ปักแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ตำมแนวที่วำงไว้และท ำกำรตอกแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ทีละ

แผ่นให้ได้แนวระดับที่ต้องกำร 
5. ตอกเสำเหล็กหลัก (Kingpost) ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในแบบตำมต ำแหน่งและระดับที่ก ำหนด โดย

อำจจะตอกพร้อมกับแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ก็ได้ โดยต้องวำงแผนในกำรใช้เครื่องจักรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สุงสุดในกำรตอก เช่น อำจตอกพร้อมกันในพ้ืนที่โดยแบ่งเป็นโซนต่ำงๆ 

6. น ำเหล็กค้ ำยัน (Strut) และเหล็กค้ ำยันรอบ (Wale) วำงตำมแนวที่ก ำหนด และท ำกำรเชื่อมติดกับ
เสำเหล็กหลัก (Kingpost) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) 

7. น ำแผ่นเหล็กพ้ืน (Platform) มำวำงบนเหล็กค้ ำยัน (Strut ) เพ่ือเป็นจุดที่ให้รถขุดดินสำมำรถวิ่งบน
แผ่นเหล็กพ้ืน (Platform) เพ่ือท ำกำรขุดดินชั้นแรก ออกให้อยู่ในระดับที่สำมำรถติดตั้งเหล็กค้ ำยัน (Strut) และ
เหล็กค้ ำยันรอบ (Wale) ชั้นต่อไปได้ 

8. น ำคอนกรีตเติม (fill) ลงในรอยต่อช่องระหว่ำงเหล็กค้ ำยัน (Strut) กับเหล็กค้ ำยันรอบ (Wale) 
และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) กับเหล็กค้ ำยันรอบ (Wale) เพ่ือเสริมควำมแข็งแรง จุดต่อให้มำกขึ้น เพ่ือ
ป้องกันกำรโก่งงอของปีกของเหล็กค้ ำยัน (Wale) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) เพรำะถ้ำเกิดกำรโก่งงอขณะ
ก่อสร้ำงจะท ำให้โครงสร้ำงพังทลำยได้ 

9. ระบบโครงสร้ำงป้องกันดินที่มีเสถียรภำพในกำรป้องกันดิน หำกในกำรก่อสร้ำงมีกำรท ำงำนเสำเข็ม
เจำะเสร็จก่อนกำรท ำระบบป้องกันดิน ดังนั้นระหว่ำงกำรขุดดินเพ่ือติดตั้งค้ ำยัน (Strut) และค้ ำยันรอบ (Wale) 
แต่ละชั้นจะต้องมีกำรตัดหัวเสำเข็มตำมระดับที่ท ำกำรขุดด้วย เพรำะเสำเข็มท ำให้ไม่สำมำรถขุดดินได้และเป็น
กำรปรับระดับหัวเสำเข็มด้วย 
 

จบหมวดที่ 13 
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หมวดที่ 14 
งำนเสำเข็ม 
 
1. เสำเข็มไม้  
  1.1 ชนิด ใช้ไม้แก่น กระเทำะเปลือกหมด ล ำต้นตรงเป็นไม้ท่อนเดียว มีขนำดและควำมคดโค้งไม่ผิดไปจำกที่
ได้อนุโลมไว้ตำมข้อ 1.3.1 ไม่แตกร้ำว หรือผุจนเสียก ำลัง 
  1.2 ขนำด อนุญำตให้ใช้เสำเข็มที่มีขนำดเล็กกว่ำที่ก ำหนดในรูปแบบได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่ำขนำดที่ก ำหนดไว้
ในตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
 

หน้ำตัด ควำมยำว 

เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
ที่ก ำหนด 

เส้นรอบรูปจริง 
ไม่น้อยกว่ำ (มิลลิเมตร) 

ควำมยำวก ำหนด 
(เมตร) 

ควำมยำวจริง 
ไม่สั้นกว่ำ (เมตร) 

3 นิ้ว 210 3.00 2.80 
4 นิ้ว 280 4.00 3.80 
5 นิ้ว 350 5.00 4.80 
6 นิ้ว 430 6.00 5.80 
8 นิ้ว 570 8.00 7.80 

 
หน้ำตัด วัดที่ก่ึงกลำงของเสำที่ควำมยำวจริง 
ยำวจริง วัดเมื่อตัดหัวเสำเข็มและตกแต่งปลำยเสำเข็มเรียบร้อยแล้ว 
 
เสำเข็มที่มีขนำดเล็กกว่ำที่ก ำหนดไว้ในรูปแบบ รำยกำรประกอบแบบ และท่ีอนุโลมไว้ ห้ำมผู้รับจ้ำงน ำเข้ำมำในบริเวณ
ก่อสร้ำง ส่วนเสำที่น ำมำใช้เป็นเสำค้ ำไม้แบบห้ำมน ำมำปะปนโดยเด็ดขำด 
  1.3 ข้อบกพร่องที่อนุโลมให้ใช้ได้ 
  1.3.1 ควำมคดโค้ง เมื่อทดสอบโดยใช้เชือกขึงที่กึ่งกลำงของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของหน้ำตัดที่หัวเสำเข็มและ
ปลำยเสำเข็มแล้ว แนวเส้นเชือกต้องไม่อยู่นอกพ้ืนที่เสำเข็ม 
  1.3.2 เส้นรอบรูปจริง เมื่อกระเทำะเปลือกเสำเข็มหมดแล้วให้วัดเส้นรอบรูปจริงที่กึ่งกลำงเสำเข็ม โดยควำม
ยำวจริงต้องไม่ต่ ำกว่ำที่ระบุไว้ 
  1.4 กำรเสี้ยมปลำย ระยะที่เสี้ยมปลำยเท่ำกับ 2.5 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเสำเข็มแต่ต้องไม่เกิน 30 
เซนติเมตร 
  1.5 กำรตอก 
  1.5.1 ในกรณีที่หัวเสำเข็มแตกเนื่องจำกกำรตอก ให้ตัดส่วนที่แตกออก เพ่ือให้ฐำนรำกจะได้วำงบนส่วนที่
แข็งแรง  
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  1.5.2 ในกรณีที่ตอกลงไม่ได้ควำมยำวตำมรูปแบบ แต่สำมำรถรับน้ ำหนักปลอดภัยได้ตำมรูปแบบ  ให้ตัดส่วนที่
ตอกไม่ลงออกได้ โดยไม่ต้องคืนเงินแก่ผู้ว่ำจ้ำง 
  1.5.3 ในกรณีที่รูปแบบและรำยกำรประกอบแบบไม่ได้ก ำหนดควำมยำวของเสำเข็ม แต่ได้ก ำหนดค่ำกำรรับ
น้ ำหนักปลอดภัยไว้  เป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงที่จะต้องก ำหนดรำยละเอียดควำมยำวของเสำเข็มและรับรองกำรวิเครำะห์
โดยวิศวกรโยธำระดับสำมัญวิศวกร เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเสียก่อน แต่หำกท ำกำรตอก
เสำเข็มแล้ว พบว่ำเสำเข็มยังรับน้ ำหนักไม่ได้ตำมรำยกำรค ำนวณ ให้ผู้รับจ้ำงแจ้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพ่ือ
พิจำรณำแก้ไขตำมหลักวิชำช่ำง เมื่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้ว่ำจ้ำงแก้ไขประกำรใด ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ
ตำมนั้น 
   1.5.4 ในกรณีที่ระดับน้ ำใต้ดินอยู่ต่ ำกว่ำระดับปลำยเสำเข็ม  ผู้รับจ้ำงต้องตอกส่งให้ปลำยเสำเข็มอยู่ต่ ำกว่ำ
ระดับ น้ ำใต้ดิน เพื่อป้องกันกำรผุพังของเสำเข็ม ส่วนระดับของอำคำรและอ่ืนๆ ให้ถือตำมระดับในรูปแบบ 
  1.6 กำรตอกเสำเข็มไม้ด้วยปั้นจั่นหรือลูกตุ้ม 
  1.6.1 ต้องมีเครื่องป้องกันมิให้หัวเสำเข็มช ำรุด เช่น มีกระสอบป่ำนหรือวัสดุอ่ืนรองรับเหนือหัวเสำเข็ม รัด
ปลอกเหล็กรอบหัวเสำเข็ม และควรตรวจดูอยู่เสมอ 
  1.6.2 ในกรณีที่หัวเสำเข็มแตกเนื่องจำกกำรตอก ให้ตัดส่วนที่แตกออก 
  1.6.3 ในกรณีที่เสำเข็มถูกตอกลงง่ำยผิดปกติ จะต้องรำยงำนให้ผู้ควบคุมงำนหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
ทรำบเพ่ือวินิจฉัยว่ำเสำเข็มรับน้ ำหนักได้ตำมที่ต้องกำรหรือไม่และต้องมีกำรทดสอบหรือไม่ ถ้ำหำกมีกำรทดสอบ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกำรทดสอบผู้รับจ้ำงรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 
  1.7 ในกรณีที่รูปแบบและรำยกำรประกอบแบบระบุให้ใช้เสำเข็มไม้หรือเสำเข็มกลวง/หกเหลี่ยม แต่หำกผู้
รับจ้ำงมีควำมประสงค์จะใช้เสำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสำเข็มคอนกรีตอัดแรง หรือเปลี่ยนรูปทรงหน้ำตัดเสำเข็ม 
ก็สำมำรถท ำได้ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนและวิศวกรของผู้ว่ำจ้ำงตลอดจนคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำงก่อน ซึ่งเสำเข็มท่ีขอใช้แทนต้องมีขนำดและคุณสมบัติกำรรับน้ ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่ำเสำเข็มไม้ที่ก ำหนดไว้
ในรูปแบบ 
 
2. เสำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส ำเร็จ 
  2.1 ขอบเขตของงำน 
  2.1.1 เสำเข็มที่น ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงจะต้องเป็นเสำเข็มที่ผลิตจำกโรงงำนที่มีอุปกรณ์และมีวิศวกรควบคุม
กำรผลิตชั้นวุฒิวิศวกรที่เป็นผู้ช ำนำญงำนพอเพียงแก่กำรผลิตเสำเข็มให้มีคุณภำพดีได้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
อำทิเช่น เสำเข็มคอนกรีต มอก.395–2524 เสำเข็มคอนกรีตอัดแรง มอก.396–2549 เสำเข็มคอนกรีตขนำดสั้น มอก.
399–2524 เสำเข็มทุกต้นต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิต และชื่อผู้ผลิตแสดงไว้ชัดเจน และผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงำน
ก่อสร้ำงสงวนสิทธิ์ในกำรเข้ำดูวิธีกำรผลิต และขอผลทดสอบว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำน มอก. หรือไม่ เช่น กำรดึงลวด 
กำรทดสอบคอนกรีต เป็นต้น 
  2.1.2 กำรก ำหนดจุดยกและกำรขนส่ง เสำเข็มทุกต้นจะต้องแสดงจุดยกให้ชัดเจน และหำกต้องท ำกำรทดสอบ
ด้วยกำรน ำเสำเข็มวำงบนหมอนรองรับที่จุดยก รอยแตกร้ำวที่เกิดขึ้นจะต้องไม่กว้ำงมำกกว่ำ 0.20 มิลลิเมตร 
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  2.1.3 ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมได้ 
(1) ควำมคดงอเสำเข็มตำมยำวขณะวำงในสภำวะปกติไม่ได้รับ BENDING จะต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตรต่อควำมยำว 
3.00 เมตร หรือ 9.5 มิลลิเมตรต่อควำมยำว 12.00 เมตร หรือ 47.6 คูณด้วยควำมยำว (เมตร) หำรด้วย 60.96 (เมตร) 
(2) ปลำยที่ตอกของเสำเข็มต้องมีผิวหน้ำเรียบและตั้งฉำกกับแกนควำมยำวของเสำเข็ม โดยยอมให้มีควำม
คลำดเคลื่อนไม่เกิน 1 องศำ 
  2.1.4 กำรตอกเสำเข็มโดยใช้ลูกตุ้มชนิดปล่อย ถ้ำรูปแบบหรือรำยกำรประกอบแบบไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(1) น้ ำหนักของลูกตุ้มและระยะยก  ให้เป็นไปตำมสูตรกำรค ำนวณหำน้ ำหนักบรรทุกเสำเข็มโดยทั่วไป ทั้งนี้ผู้รับจ้ำง
ต้องเสนอรำยกำรค ำนวณของวิศวกรให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบเสียก่อน โดยใช้ลูกตุ้มหนักไม่
น้อยกว่ำ 70% ของน้ ำหนักเสำเข็ม 
(2) ในกรณีที่ตอกเสำเข็มแล้วปรำกฏว่ำศูนย์เสำเข็มผิดไปจำกต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้เกินกว่ำ 5 เซนติเมตร โดยวัด
ขนำนกับแกนโคออร์ดิเนตทั้งสอง ณ ระดับหัวเสำเข็มใช้งำน หรือพบว่ำเสำเข็มเกิดควำมเสียหำยไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้รับ
จ้ำงจะต้องเสนอวิธีกำรแก้ไขโดยวิศวกรโยธำประเภทสำมัญ ตำมหลักวิชำกำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงก่อนจะท ำกำรแก้ไขต่อไป โดยจะคิดเงินและเวลำเพ่ิมจำกทำงผู้ว่ำจ้ำงมิได้ 
(3) กำรตอกเสำเข็มต้องป้องกันมิให้หัวเสำเข็มช ำรุด เช่น มีกระสอบป่ำนหรือวัสดุอ่ืนๆ รองรับเหนือหัวเสำเข็ม รัด
ปลอกเหล็กรอบหัวเสำเข็ม และคอยระมัดระวังอยู่เสมอ 
(4) กำรตอกเสำเข็มต้องนับ BLOW COUNT ของเสำเข็มทุกต้น และให้เริ่มนับ BLOW COUNT ตั้งแต่ 10 ฟุต
สุดท้ำยเป็นอย่ำงน้อย ก่อนที่หัวเสำเข็มจะจมถึงระดับที่ก ำหนด หำกปรำกฏว่ำจ ำนวน BLOW COUNT ต่อฟุต มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วแสดงว่ำต้องมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเสำเข็มหรือดินที่ตอกเสำเข็มอยู่ ให้รำยงำนผู้ควบคุมงำน
หรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบทันทีเพ่ือแก้ไข 
(5) ในกรณีที่ตอกเสำเข็มถึงระดับที่ก ำหนดตำมรูปแบบหรือรำยกำรประกอบแบบแล้ว หำกจ ำนวนนับ BLOW 
COUNT หรือผลกำรค ำนวณแสดงว่ำเสำเข็มยังรับน้ ำหนักปลอดภัยไม่ได้ตำมที่ ก ำหนด ผู้รับจ้ำงจะต้องเพ่ิมขนำด 
จ ำนวน หรือควำมยำวของเสำเข็ม จนสำมำรถรับน้ ำหนัก ปลอดภัยได้ และให้หมำยรวมถึงขนำดฐำนรำกที่ต้องขยำย
ใหญ่ขึ้นด้วย ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบอำคำรและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง โดยผู้รับจ้ำงจะคิดเงิน
ค่ำใช้จ่ำยและเวลำเพิ่มไม่ได้ 
(6) ห้ำมน ำเสำเข็มที่มีก ำลังไม่ถึงตำมที่ก ำหนดมำตอก ผู้ควบคุมงำนต้องได้รับแจ้งอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มตอก 
กำรตอกเสำเข็มทุกต้นต้องกระท ำอย่ำงต่อเนื่องกัน โดยไม่มีกำรหยุดชะงักจนกว่ำเสำเข็มจะจมถึงควำมลึกหรือได้
จ ำนวน BLOW COUNT ตำมท่ีต้องกำร 
  2.2 กรณียกเลิกกำรตอกเสำเข็ม 
ถ้ำรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบ หรือรำยกำรวันชี้สถำนที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน จะยกเลิกกำรตอกเสำเข็มได้
เฉพำะกรณีต่อไปนี้ 
  2.2.1 ผู้รับจ้ำงขอยกเลิกกำรตอกเสำเข็ม โดยมีหนังสือรับรองของทำงรำชกำรว่ำที่ดินบริเวณที่ท ำกำรก่อสร้ำง
สำมำรถรับน้ ำหนักปลอดภัย (SAFE SOIL BEARING CAPACITY) ได้ไม่น้อยกว่ำ 12,000 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร โดย
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มีค่ำส่วนควำมปลอดภัย (FACTOR OF SAFETY) ไม่น้อยกว่ำ 2.5 ให้วิศวกรที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็นชอบ
เป็นผู้พิจำรณำ 
  2.2.2 ผู้รับจ้ำงขอยกเลิกกำรตอกเสำเข็ม โดยมีหนังสือรับรองแสดงว่ำได้ท ำกำรทดสอบกำรรับน้ ำหนักของดิน 
โดยวิธี  BORING  TEST ครอบคลุมพ้ืนที่ก่อสร้ำงเพียงพอ และหนังสือรับรองว่ำได้ด ำเนินกำรออกแบบฐำนรำกแบบไม่
มีเสำเข็มโดยวิศวกรโยธำระดับสำมัญวิศวกร เป็นผู้รับรองกำรใช้วิธี BORING TEST  ออกแบบฐำนรำกใหม่ โดยให้
วิศวกรที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็นชอบเป็นผู้พิจำรณำ 
  2.2.3 เมื่องดกำรตอกเสำเข็มที่ก ำหนดในกำรก่อสร้ำงนี้ ให้คิดรำคำฐำนรำกและเสำเข็มที่ก ำหนดในกำรก่อสร้ำง
นี้กับรำคำฐำนรำกชนิดไม่มีเสำเข็ม หักลบกันแล้วเป็นเงินต่ำงกันเท่ำใดผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงหักเงินค่ำจ้ำงเท่ำกับ
จ ำนวนที่ต่ำงกันนั้น กำรคิดรำคำดังกล่ำวให้ถือรำคำกลำงของผู้ว่ำจ้ำง ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงจะอ้ำงข้อควำมในรูปแบบเพ่ือไม่
ต้องหักเงินคืนแก่ผู้ว่ำจ้ำงมิได้ และให้หักเงินในงวดที่แล้วเสร็จงำนเสำเข็ม 
  2.3 รูปร่ำงของเสำเข็มนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในแบบ 
ผู้รับจ้ำงสำมำรถน ำมำใช้ได้ แต่จะต้องมีพ้ืนที่หน้ำตัดไม่น้อยกว่ำที่ระบุไว้ในรูปแบบ และจะต้องให้วิศวกรโยธำที่
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็นชอบเป็นผู้พิจำรณำเสียก่อน 
  2.4 กรณีท่ีจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเสำเข็มและฐำนรำก   
ในกรณีที่ตอกเสำเข็มแล้ว  ปรำกฏว่ำเสำเข็มช ำรุด หัก หรือรับน้ ำหนักปลอดภัยไม่ได้ตำมข้อก ำหนด  ให้เป็นหน้ำที่ของ
ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอรำยละเอียดกำรแก้ไขปรับรูปแบบ ขยำยขนำดฐำนรำก หรือตอกเสำเข็มเพ่ิม โดยวิศวกรโยธำ 
ระดับสำมัญวิศวกร เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเสียก่อนที่จะท ำกำรแก้ไขต่อไป และกำร
แก้ไขนี้ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำผู้รับจ้ำงจะถือเป็นข้ออ้ำงเรียกร้องเงินเพิ่มไม่ได้ 
  2.5 กำรขอใช้เสำเข็มชนิดต่อ 
หำกในรูปแบบไม่ได้ก ำหนดให้ใช้เสำเข็มชนิดต่อ แต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้เสำเข็มชนิดต่อ ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้ชนิดต่อ
กันไม่เกิน 2 ท่อน ข้อต่อต้องเป็นเหล็กเหนียวและหล่อเป็นส่วนเดียวกับตัวเข็มแต่ละส่วน กำรต่อให้ต่อโดยวิธีเชื่อมด้วย
ไฟฟ้ำ และทุกท่อนที่เมื่อต่อแล้วต้องเป็นเส้นตรงเดียวกัน ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้ำงเสนอรำยละเอียดเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเสียก่อน ส ำหรับกำรต่อวิธีนอกเหนือจำกที่ก ำหนดนี้ หรือต่อเสำเข็มมำกกว่ำ 2 ท่อน ให้
ผู้รับจ้ำงเสนอรำยละเอียดและผลกำรทดสอบ เพ่ือให้ผู้ออกแบบพิจำรณำเป็นกรณีไป โดยมีวิศวกรโยธำระดับวุฒิ
วิศวกร รับรองและเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำ และให้เปรียบเทียบรำคำระหว่ำงเสำเข็มชนิดท่อนเดียวและ 
2 ท่อนต่อตำมรำคำกลำงในวันเปิดซองเสนอรำคำ ส่วนเวลำจะคิดเพ่ิมจำกทำงกำรมิได้ 
  2.6 กำรทดสอบที่เก่ียวข้อง 
  2.6.1 กำรทดสอบสภำพกำรรับน้ ำหนักของเสำเข็ม (PILE LOAD TEST) 
 (1) ถ้ำมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรทดสอบสภำพกำรรับน้ ำหนักของเสำเข็มด้วยวิธี  STATIC PILE 
LOAD TEST โดยขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อนกำรด ำเนินกำร และให้วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้ก ำหนด
จุดกำรทดสอบ จ ำนวน 1 จุด แต่ถ้ำหำกผลกำรทดสอบเป็นที่น่ำสงสัยหรือล้มเหลว คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอำจ
ก ำหนดให้ท ำกำรทดสอบเพ่ิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงจะไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมแต่อย่ำงใด  หรือหำกผู้รับจ้ำงต้องกำรทดสอบ
สภำพกำรรับน้ ำหนักของเสำเข็มด้วยวิธี  DYNAMIC PILE LOAD TEST จ ำนวนร้อยละ 1 จุด ของปริมำณเสำเข็ม ผู้รับ
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จ้ำงต้องขอข้อเสนอแนะและควำมเห็นชอบจำกวิศวกรผู้ออกแบบก่อน จึงจะขออนุมัติด ำเนินกำรจำกคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงได้ 
(2) ในกรณีที่มีก ำหนดเรื่องกำรทดสอบสภำพกำรรับน้ ำหนักของเสำเข็ม (PILE LOAD TEST) ในรูปแบบแล้ว ให้
เป็นไปตำมข้อก ำหนดในรูปแบบนั้น 
(3) ในกรณีที่จะต้องทดสอบสภำพกำรรับน้ ำหนักของเสำเข็ม (PILE LOAD TEST) ส่วนปลอดภัย (FACTOR OF 
SAFETY) ให้ใช้ส่วนปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ 2.5 (หรือก ำหนดโดยวิศวกรผู้ออกแบบ) 
2.6.2 ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรตอกเสำเข็มทดสอบ (PILOT PILE) อย่ำงน้อย 3 ต้น ครอบคลุมบริเวณที่จะก่อสร้ำงอำคำร 
โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบต ำแหน่งทดสอบจำกวิศวกรผู้ควบคุมงำน และกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อน 
  2.6.3 กำรค ำนวณค่ำกำรรับน้ ำหนักปลอดภัยของเสำเข็มจำก BLOW COUNT ให้ใช้สูตรของ JANBU’S 
FORMULA และอัตรำส่วนควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ 2.5 หรือสูตรอ่ืนๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและวิศวกร
ผู้ออกแบบเห็นชอบ 
  2.7 กำรลอยตัว  
ทันทีท่ีตอกเสำเข็มต้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อย จะต้องท ำระเบียนเกี่ยวกับระดับหัวเสำเข็มที่ตอกลงไปนั้น และหลังจำกตอก
ต้นข้ำงเคียงเสร็จหมดแล้วต้องท ำกำรตรวจสอบระดับหัวเสำเข็มอีกครั้งหนึ่ง หำกปรำกฏว่ำเสำเข็มต้นใดลอยตัวขึ้นมำ 
จะต้องตอกกลับลงสู่ระดับเดิมหรือจนกระทั่งถึงระยะที่ตั้งไว้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้แล้วแต่ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงจะก ำหนดโดยทำง
ฝ่ำยผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดแต่ฝ่ำยเดียว 
  2.8 กำรรับรองต ำแหน่งเสำเข็ม  
ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ตรวจสอบต ำแหน่งเสำเข็มในระหว่ำงที่งำนด ำเนินไป และจะต้องเป็นผู้รับรองขั้นสุดท้ำย และ 
ภำยใน 30 วันนับแต่กำรตอกเสำเข็มต้นสุดท้ำยได้เสร็จสิ้นลง ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่เคลื่อนย้ำยปั้นจั่น และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ออกจำกสถำนที่ก่อสร้ำง จนกว่ำจะได้รับผลกำรรับรองดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้ำงน ำส่งระเบียนกำรตอก
เสำเข็ม ระยะหนีศูนย์เสำเข็ม ผังเสำเข็ม และผล BLOW COUNT ทุกต้น ในวันรับรองต ำแหน่งเสำเข็มนี้ด้วย 
  2.9 ระเบียนกำรตอกเสำเข็ม 
  2.9.1 ในระหว่ำงกำรตอกเสำเข็ม ผู้ควบคุมงำนฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงต้องเก็บระเบียนกำรตอกและกำรจัด
ต ำแหน่งเสำเข็มทุกต้นไว้คนละฉบับ และจะต้องส่งระเบียนผลงำนประจ ำวันให้กับวิศวกรภำยใน 24 ชั่วโมง 
  2.9.2 ระเบียนจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
(1) วันที่ตอก 
(2) ชนิดของเสำเข็ม 
(3) จ ำนวนเสำเข็ม 
(4) ควำมลึกที่ตอก 
(5) ล ำดับกำรตอกในแต่ละกลุ่ม 
(6) จ ำนวนครั้งที่ตอกส ำหรับ 10 เซนติเมตร สำมชุดสุดท้ำย หรือระยะที่จมของเสำเข็มเมื่อตอก 10 ครั้ง สำมชุด
สุดท้ำย 
(7) ชนิดและน้ ำหนักของตุ้มท่ีใช้ตอก 



                                                                                                             Page 74 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

(8) ชนิดและสภำพของวัสดุที่ใช้รองหัวเสำเข็ม 
(9) ระยะตกของตุ้มหรือพลังงำนที่ตอกของตุ้ม 
(10) ควำมยำวที่ต้องต่อหรือตัดออก 
(11) ควำมยำวจริง 
(12) ควำมยำวที่โผล่ในฐำนรำก 
(13) รำยละเอียดของกำรติดขัดในกำรตอก 
(14) รำยละเอียดในกำรตอกใหม่ 
  2.9.3 เมื่อเสร็จกำรตอก ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งแบบระเบียนควำมลึกสุดท้ำยของเสำเข็มทุกต้นเทียบกับระดับที่ใช้
อ้ำงอิงต่อวิศวกร และให้ส ำเนำน ำส่งผู้ออกแบบอำคำรจ ำนวน 1 ชุด ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ตอกเสำเข็มต้นสุดท้ำย
แล้วเสร็จ 
  2.10 กำรหักเงินคืนค่ำเสำเข็ม     
รำคำค่ำก่อสร้ำงค ำนวณโดยใช้เสำเข็มยำวตำมรูปแบบก ำหนด โดยมีฐำนกำรพิจำรณำจำกผลกำรทดสอบกำรรับ
น้ ำหนักของดินเฉพำะจุด ฉะนั้นหำกปรำกฏว่ำในกำรก่อสร้ำงจริงหลังจำกมีกำรตอกทดสอบก่อนสั่งผลิตเสำเข็มแล้วใช้
เสำเข็มสั้นกว่ำ ผู้รับจ้ำงจะต้องคืนเงินค่ำเสำเข็มในอัตรำที่ทำงผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้ก ำหนด แต่ถ้ำหำกใช้เสำเข็มยำวกว่ำ ผู้รับ
จ้ำงสำมำรถเรียกร้องเวลำและค่ำเงินตำมควำมยำวที่เพ่ิมข้ึนได้ 
  2.11 กำรจ่ำยเงิน     
จะไม่มีกำรจ่ำยเงินส ำหรับเสำเข็มที่ตอกโดยพลกำร เสำเข็มเสีย ไม่แข็งแรง หรือเสำเข็มท่ีตอกได้คุณภำพกำรตอกไม่ดี 
  2.12 ควำมรับผิดชอบ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องหำมำตรกำรป้องกันกำรเสียหำยอันอำจเกิดขึ้นจำกกำรตอก หรือท ำเสำเข็มต่ออำคำรข้ำงเคียงทุกชนิด
และจะต้องส่งมำตรกำรเหล่ำนั้น พร้อมทั้งล ำดับกำรตอกเสำเข็มให้ผู้ควบคุมงำนหรือวิศวกรผู้ออกแบบพิจำรณำก่อน 
หำกปรำกฏว่ำเกิดควำมเสียหำยดังกล่ำวขึ้นต่ออำคำรข้ำงเคียง ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุม
งำนส ำเนำส่งมำตรกำรป้องกันที่ได้ขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแล้วต่อผู้ออกแบบ ณ สถำนที่อยู่
ผู้ออกแบบอำคำรด้วย จ ำนวน 1 ชุด 
3. เสำเข็มเจำะระบบแห้ง (BORED PILES - DRY PROCESS) 
  3.1 ขอบเขตของงำน 
  3.1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะงำน ตลอดจนแรงงำน โรงงำน และสิ่งอ่ืนใดที่
จ ำเป็น เพ่ือมิให้เกิดปัญหำขึ้นขณะปฏิบัติงำน และเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของงำนตำมท่ีก ำหนด 
  3.1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องมีวิศวกรที่มีควำมช ำนำญงำนเสำเข็มและงำนขุดเจำะดินประจ ำที่หน่วยงำนก่อสร้ำง เพ่ือ
ประสำนงำนและตรวจสอบต ำแหน่งเสำเข็ม จนถึงเทฐำนรำกแล้วเสร็จ 
  3.1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ เพ่ือขออนุมัติต่อผู้ว่ำจ้ำงก่อนเริ่มด ำเนินกำรงำนเสำเข็มเจำะ   
(1) แผนงำนกำรท ำงำน 
(2) รำยกำรค ำนวณออกแบบเสำเข็ม  
(3) ข้อก ำหนด ชนิด ขนำด และระยะควำมยำวของเสำเข็ม ข้อก ำหนดส ำหรับวัสดุทุกชนิดที่จะน ำมำใช้  
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(4) SHOP DRAWING แสดงรำยละเอียดต่ำงๆ ของเหล็กเสริมและองค์ประกอบต่ำงๆ ของเสำเข็มท่ีเสนอ 
(5) วิธีกำรป้องกันกำรไหลเข้ำมำของดิน และน้ ำในระยะก่อนหรือขณะเทคอนกรีต  และขณะถอดปลอก 
(6) วิธีกำรเทคอนกรีต และกำรป้องกันกำรแยกแยะ 
(7) กำรทดสอบในที่ เพ่ือหำระยะจมลึกที่ต้องกำรของเสำเข็ม 
(8) สูตรหรือวิธีกำรประมำณค่ำควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักของเสำเข็มในเรื่องเกี่ยวกับระยะตั้ง  ระยะจมลึก 
และคุณสมบัติที่อำศัยก ำลังของดินโดยระบุค่ำหน่วยแรงใช้งำนต่ำงๆ ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักสูงสุด
ของเสำเข็ม 
(9) วิธีกำรตรวจสอบหำควำมเบี่ยงเบนจนแนวดิ่งของเสำเข็ม 
  3.1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรปรับพ้ืนที่ เพ่ือให้เหมำะสมกับขั้นตอนกำรท ำงำน ซำกสิ่งก่อสร้ำงที่อยู่ใต้ดิน 
ซึ่งอำจจะป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนเสำเข็ม ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรขุดเคลื่อนย้ำยเศษวัสดุดังกล่ำวให้พ้นไปจำกบริเวณ
ที่จะท ำงำน ส ำหรับต้นไม้ใหญ่ก่อนที่จะเคลื่อนย้ำยหรือตัดบำงส่วนหรือโค่นลง ให้แจ้งขออนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนหรือผู้
ว่ำจ้ำงเสียก่อน 
  3.1.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรจัดท ำถนนชั่วครำว เพ่ือให้สำมำรถขนย้ำยวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออ่ืนๆ 
ไปยังจุดต่ำงๆ ตำมแผนงำนก่อสร้ำงที่เสนอ 
  3.2 ข้อก ำหนดทั่วไป 
  3.2.1 กำรเจำะดินและกำรใช้ปลอกเหล็ก 
(1) ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้วิธีกำรที่จะให้ต ำแหน่งของเสำเข็มตรงต ำแหน่งที่ออกแบบและได้ดิ่ง และจะต้องไม่ท ำให้ดิน
รอบหลุมเจำะถูกรบกวนจนเกินจ ำเป็น กำรเจำะจะต้องท ำให้ได้หลุมเจำะที่มีหน้ำตัดสม่ ำเสมอตลอดควำมลึกของ
เสำเข็ม เสำเข็มแต่ละต้นจะต้องฝังอยู่ในหรือวำงอยู่บนชั้นดินที่ได้ก ำหนดไว้ กำรเทคอนกรีตจะต้องเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่องและได้ก ำลังของคอนกรีต และขนำดหน้ำตัดขั้นต่ ำที่ได้ระบุไว้ในรูปแบบ 
(2) ผู้รับจ้ำงจะต้องเลือกใช้วิธีกำรเจำะที่เหมำะสม เช่น ใช้แรงงำนคน สว่ำนเจำะ ถังเจำะเก็บดิน   แคลมเชลล์ หรือ
อุปกรณ์นอกเหนือจำกนี้ หรือใช้อุปกรณ์หลำยชนิดร่วมกัน ให้ได้ขนำดของหลุมเจำะที่ออกแบบ  และควรหลีกเลี่ยง
กำรเจำะเกินขนำดที่ออกแบบ 
(3) ในขณะท ำกำรขุดเจำะเสำเข็ม ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรตรวจสอบควำมดิ่งของเสำเข็มเป็นระยะๆ โดยกำรใช้
ระดับน้ ำทำบกับก้ำนเจำะ 
(4) ในกรณีที่ระบุให้เจำะฝังเสำเข็มลงในชั้นหิน ผู้รับจ้ำงจะต้องเจำะโดยวิธีที่ได้อนุมัติแล้ว ตั วอย่ำงเช่น กำรเจำะ
หมุน กำรเจำะหินแบบแท่ง (Coring) กำรใช้วิธีสกัด (Chipping) และกำรกระแทก (Chopping) วิธีกำรเจำะด้วยกำร
ระเบิดห้ำมน ำมำใช้ในพ้ืนที่จ ำกัด ซึ่งแรงเนื่องจำกกำรระเบิดอำจท ำลำยปลอกเหล็ก หรือส่งผลต่อดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ข้ำงเคียง 
(5) ในกรณีที่จะต้องวำงเสำเข็มลงบนชั้นดิน จะต้องเจำะลงในชั้นหินและท ำก้นหลุมให้เป็นขั้น หรือท ำให้เรียบ โดย
มีควำมเอียงไม่เกินกว่ำ 10 องศำ 
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(6) ในกำรเจำะเสำเข็ม จะต้องไม่เจำะเสำเข็มใกล้กับเสำเข็มที่เพ่ิงเทคอนกรีตเสร็จใหม่ ซึ่งคอนกรีตยังไม่ก่อตัว 
(Setting) ระยะห่ำงขั้นต่ ำที่จะไม่ท ำให้เกิดกำรพังของหลุมเจำะที่คอนกรีตยังไม่ก่อตัว จำกหลุมหนึ่งไปยังอีกหลุมหนึ่ง
ขึ้นกับคุณสมบัติของดิน รูปทรงเรขำคณิตของเสำเข็ม และระยะเวลำก่อตัวของคอนกรีต  
  3.2.2 กำรติดตั้งเหล็กเสริม (Placing Reinforcement) 
(1) ผู้รับจ้ำงจะต้องวำงเหล็กเสริม เหล็กเดือย ไว้ให้ตรงต ำแหน่งตำมรูปแบบ และยึดไว้อย่ำงเพียงพอที่จะรักษำ
ต ำแหน่งที่วำงไว้ในขณะท ำงำน กรณีก่อสร้ำงเสำเข็มโดยใช้ปลอกเหล็กชั่วครำวและต้องถอนปลอกเหล็กขึ้น จะต้อง
ระมัดระวังมิให้เหล็กเสริมหรือเหล็กเดือยที่ฝังไว้ถูกกระทบกระเทือนหรือโผล่ยื่นมำสัมผัสกับดินในขณะถอนปลอก
เหล็ก 
(2) ระยะห่ำงระหว่ำงเหล็กเสริมตั้งจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3 เท่ำของขนำดมวลรวมหยำบโตสุด หรือ 3 เท่ำของเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงเหล็กเสริม โดยเลือกใช้ระยะที่มำกกว่ำ 
(3) กำรทำบเหล็กเสริมในแนวดิ่งจะต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนด ACI 318 โดยทั่วไปจะไม่ยอมให้มีกำรต่อทำบเหล็ก
เสริมที่ต ำแหน่งเดียวกันเกินกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต ์
  3.2.3 กำรเทคอนกรีตและกำรถอนปลอกเหล็ก 
(1) กำรเทคอนกรีตเทโดยปล่อยให้ตกอย่ำงอิสระโดย มีค่ำยุบตัวของคอนกรีตสดเท่ำกับ 10 เซนติเมตร โดยใช้วิธีเท
คอนกรีตผ่ำนกรวยที่ต่อไว้ด้วยท่อขนำดสั้นที่วำงไว้ตรงกลำงหลุมเจำะ กำรเทคอนกรีตลงในเสำเข็มที่มีเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงเล็กและมีเหล็กเสริมเป็นจ ำนวนมำกอำจจะต้องใช้ท่อต่อจำกกรวยให้ยำวขึ้น หรือใช้ขนำดมวลรวมโตสุดให้มี
ขนำดเล็กลงและมีค่ำยุบตัวที่สูงขึ้น 
(2) กำรเจำะเสำเข็มในชั้นดินที่สำมำรถถอนปลอกเหล็กออกได้ขณะเทคอนกรีตเสำเข็ม ผู้รับจ้ำงจะต้องแน่ใจว่ำ
อุปกรณ์และข้ันตอนกำรถอนไม่รบกวนหรือดึงให้แยกจำกกัน 
(3) ปลอกเหล็กจะต้องมีสภำพและรูปร่ำงที่เหมำะสมและปรำศจำกคอนกรีตที่แข็งตัวจับกับเหล็กผิวในของปลอก 
ซึ่งจะท ำให้กำรถอนปลอกขึ้นได้ยำก และจะต้องมีควำมยำวที่เพียงพอเพ่ือที่จะตอกให้ทะลุชั้นดินที่มีโอกำสพังทลำยได้ 
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของปลอกเหล็กจะต้องมีค่ำใกล้เคียงกับเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของหลุมเจำะเมื่อถอนปลอกเหล็กออก
แล้ว 
(4) กำรท ำเสำเข็มต้นต่อไป ผู้รับจ้ำงสำมำรถท ำกำรเจำะดินต่อไปได้ในระยะเวลำ หรือระยะห่ำงที่ก ำหนดต่อไปนี้
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
- เสำเข็มต้นที่ใกล้ที่สุดกับต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรเจำะต่อไปมีอำยุ 48 ชั่วโมง หลังจำกถอดปลอก (น้อยกว่ำ 6 
เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเสำเข็ม) และมีผลกำรทดสอบก ำลังอัดคอนกรีตประกอบกำรพิจำรณำ 
- เสำเข็มต้นที่จะด ำเนินกำรต้นต่อไป จะต้องห่ำงจำกต้นที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเป็น 6 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
เสำเข็ม 
  3.3 ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ 
ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้แนวใดแนวหนึ่งเท่ำนั้น ถ้ำเกิดขึ้นทั้งสองแนว ให้น ำผลกำรรวมกันเพ่ือพิจำรณำแก้ไขตำม
ข้อ 3.4 
  3.3.1 แนวรำบ ±7.5 เซนติเมตร ส ำหรับเสำเข็มกลุ่ม และ ±5.0 เซนติเมตร ส ำหรับเสำเข็ม 1-2 ต้น 
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  3.3.2 แนวดิ่ง 1:100 ส ำหรับเสำเข็มกลุ่ม และ 1:150 ส ำหรับเสำเข็ม 1-2 ต้น 
  3.4 กำรแก้ไขกรณีต ำแหน่งเสำเข็มคลำดเคลื่อน 
  3.4.1 ส ำหรับเสำเข็มกลุ่ม 3 ต้นขึ้นไป 

ควำมคลำดเคลื่อน กำรแก้ไข 

เสำเข็มแต่ละต้นต ำแหน่งคลำดเคลื่อนไปจำก
ศูนยข์องเสำเข็มไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร 

ไม่ต้องแก้ไข 
 

เสำเข็มต้นใดๆ ต ำแหน่งคลำดเคลื่อนไปจำก
ต ำแหน่งที่ระบุ 7.5 – 10.0 เซนติเมตร 
 

แก้ไขจ ำนวนเหล็กเสริมของฐำนรำกแต่หรือ
ควำมหนำของฐำนรำกตำมที่ฐำนรำกไม่น้อย
กว่ำที่ก ำหนดในแบบ 

เสำเข็มต้นใดๆ ต ำแหน่งคลำดเคลื่อนไปจำก
ต ำแหน่งที่ระบุ 10.1 – 15.0 เซนติเมตร แต่ศูนย์
เสำเข็มรวมคลำดเคลื่อนไปจำกศูนย์เสำเข็มเดิม
น้อยกว่ำ 15.0 เซนติเมตร 

แก้ไขโครงสร้ำง โดยมีคำนยึดตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง
แนะน ำและวิศวกรผู้ออกแบบอนุมัติ ทั้งนี้ระยะ
ระหว่ำงขอบเสำเข็มถึงฐำนรำกไม่น้อยกว่ำที่
ก ำหนดในแบบ 
 เสำเข็มต้นใดๆ ต ำแหน่งคลำดเคลื่อนไปจำกศูนย์

เสำเข็มเกิน 15.0 เซนติเมตร หรือศูนย์เสำเข็ม
รวมคลำดเคลื่อนไปจำกศูนย์เดิมมำกกว่ำ 15.0 
เซนติเมตร 

ตอกเสำเข็มเพ่ิมเติมตำมต ำแหน่งที่ผู้ว่ำจ้ำง
แนะน ำและตำมที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นชอบ 
 
 

 
  3.4.2 ส ำหรับเสำเข็ม 2 ต้น และ 1 ต้น 

ควำมคลำดเคลื่อน กำรแก้ไข 

เสำเข็มแต่ละต้นต ำแหน่งคลำดเคลื่อนไปจำก
ศูนย์ของเสำเข็มไม่เกิน 5.0 เซนติเมตร 

ไม่ต้องแก้ไข 
 

เสำเข็มต้นใดๆ ต ำแหน่งคลำดเคลื่อนไปจำก
ต ำแหน่งที่ระบุไม่เกิน 5.1 – 10.0 เซนติเมตร 
 

แก้ไขโครงสร้ำง โดยมีคำนยึดตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง
แนะน ำและวิศวกรผู้ออกแบบอนุมัติ ทั้งนี้ระยะ
ระหว่ำงขอบเสำเข็มถึงฐำนรำกไม่น้อยกว่ำที่
ก ำหนดในแบบ เสำเข็มต้นใดๆ ต ำแหน่งคลำดเคลื่อนไปจำก

ต ำแหน่งที่ระบุเกินกว่ำ 10.0 เซนติเมตร 
ตอกเสำเข็มเ พ่ิมเติมตำมต ำแหน่งที่ผู้ว่ ำจ้ำง
แนะน ำและตำมที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นชอบ 

  3.4.3 กรณีที่กำรสกัดหัวเสำเข็มส่วนของคอนกรีตที่ไม่มีคุณภำพออกไป หำกปรำกฏว่ำระดับ PILE CUT OFF  
ต่ ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำง ทำงผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้สำมำรถท ำงำนได้  โดยค่ำใช้จ่ำยเป็นของผู้
รับจ้ำงเอง 
  3.5 กำรรำยงำนประวัติเสำเข็ม 
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ผู้รับจ้ำงจะต้องรำยงำนประวัติเสำเข็มทุกต้น และจะต้องจัดท ำให้ผู้ว่ำจ้ำง 3 ชุด ภำยหลังงำนเสำเข็มนั้นแล้วเสร็จไม่
เกิน 48 ชั่วโมง ในกำรท ำรำยงำนประวัติจะต้องใช้แบบฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้ เท่ำนั้น และจะต้องบันทึกข้อมูล
ต่ำงๆ ของเสำเข็มแต่ละต้นดังนี้ 
  3.5.1 วัน เดือน ปี 
  3.5.2 หมำยเลขก ำกับเสำเข็ม 
  3.5.3 ระดับดิน 
  3.5.4 ระดับตัดหัวเสำเข็ม 
  3.5.5 ระดับดินทรำยแน่น หรือปลำยเสำเข็มเจำะ 
  3.5.6 เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของรูเจำะ 
  3.5.7 ควำมเบี่ยงเบนที่ระดับตัดเสำเข็มและระดับก้นฐำนรำกของศูนย์กลำงเสำเข็มจำกต ำแหน่งที่ถูกต้อง 
  3.5.8 ควำมยำวของปลอก 
  3.5.9 ระดับดินข้ำงเคียงก่อนและหลังกำรถอนปลอก 
  3.5.10 กำรแสดงระดับน้ ำใต้ดินและรำยละเอียดของชั้นดินที่เจำะลงไป 
  3.5.11 รำยละเอียดของอุปสรรคและควำมล่ำช้ำ 
  3.5.12 ผลกำรทดสอบใดๆ ของดินในรูเจำะ (ถ้ำมี) 
  3.5.13 รำยละเอียดของปรำกฏใดๆ ที่ผิดปกติในระหว่ำงงำนท ำเสำเข็ม 
  3.5.14 กำรเก็บตัวอย่ำงดินในแต่ละชั้นของระดับดิน ซึ่งแล้วแต่ให้เก็บที่ต ำแหน่งเสำเข็มใด และทุกระยะ
เท่ำใด 
  3.5.15 ข้อมูลอื่นๆ ซึ่งทำงผู้ว่ำจ้ำงต้องกำร 
  3.6 กำรทดสอบเสำเข็ม  
  3.6.1 กำรทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสำเข็ม 
(1) ควำมสม่ ำเสมอของเนื้อคอนกรีต กำรเก็บตัวอย่ำงคอนกรีตทดสอบ 
(2) แนว และขนำดของเสำเข็มจริง ตลอดควำมยำวเสำเข็ม 
(3) กำรทดสอบควำมสมบูรณ์ของเสำเข็มโดยวิธี SEISMIC TEST โดยท ำกำรทดสอบเสำเข็มทัง้ หมด กำรทดสอบไม่
ควรกระท ำก่อน 72 ชั่วโมง ภำยหลังกำรเทคอนกรีตแล้วเสร็จ กำรท ำรำยงำนผลกำรทดสอบต้องส่งรำยงำนกำร
ประมวลผลกำรทดสอบต่อวิศวกรภำยในเวลำที่ก ำหนด กำรทดสอบและกำรประมวลผลต้องด ำเนินกำรโดยวิศวกร
ผู้เชี่ยวชำญงำนทดสอบแบบไม่ท ำลำย และมีควำมรู้เรื่องกำรก่อสร้ำงเสำเข็มเจำะและเรื่องชั้นดิน และมีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมจำกสภำวิศวกร สำขำวิศวกรรมโยธำ ระดับชั้นสำมัญขึน้ไป ในกรณีที่ผลกำรทดสอบ
ควำมสมบูรณ์ของเสำเข็มต้นใดต้นหนึ่งได้พบสัญญำณไม่ปกติ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกผลกำรทดสอบเสำเข็ มทั่วไปใน
หน่วยงำนนั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องรำยงำนสิ่งผิดปกติดังกล่ำวต่อวิศวกรควบคุมงำนโดยไม่ชักช้ำ ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงจะต้องสำธิต
ต่อวิศวกรควบคุมงำนให้ได้ว่ำเสำเข็มต้นนั้นยังคงสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปกติหรือจะต้องท ำกำรปรับปรุงแก้ไข 
(4)      กำรทดสอบกำรรับน้ ำหนักของเสำเข็มโดยวิธี Dynamic Pile Load Test จ ำนวนร้อยละ 1 ของเสำเข็มหรือ
ตำมระบุในงำนออกแบบ 
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  3.6.2 กำรทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสำเข็ม กรณีมีข้อบกพร่องจำกกำรเจำะดิน หรือเทคอนกรีต จำกกำร
บันทึกของผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง 
(1) จำกกำรผิดขั้นตอนในกำรท ำงำน โดยผู้แทนผู้รับจ้ำงยอมรับในกำรผิดพลำดที่เกิดขึ้น 
(2) ผู้รับจ้ำงต้องเจำะเนื้อคอนกรีตเสำเข็มที่มีอำยุไม่น้อยกว่ำ 28 วัน ตลอดควำมยำวและน ำแท่งคอนกรีตไป
ทดสอบในสถำบันกำรทดสอบที่ผู้ว่ำจ้ำงยอมรับ ผลกำรทดสอบจะต้องได้ค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำค่ำท่ีออกแบบไว้ 
(3) เนื้อคอนกรีตที่เจำะได้ต้องไม่มีสิ่งอ่ืนเจือปน 
(4) ระดับปลำยเสำเข็มจะต้องได้ตำมท่ีก ำหนด 
  3.7 ควำมปลอดภัยในงำนเสำเข็มเจำะ (Safety) 
  3.7.1 กำรป้องกันปำกหลุม 
หลังจำกเทคอนกรีตเสำเข็มเสร็จแต่ละต้น หรือในกรณีที่เจำะดินทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้แผ่นเหล็กปิ ด
รูเจำะทุกรู หรือใช้กรงเหล็กครอบไว้ หรือวิธีอ่ืนใดที่เหมำะสมเพื่อป้องกันมิให้คนตกลงไปได้ 
  3.7.2 ก๊ำซในหลุมเจำะ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องระมัดระวังก๊ำซพิษและก๊ำซที่ระเบิดได้ที่อำจมีอยู่ในชั้นดินและถูกปลดปล่อยเมื่อเจำะเสำเข็ม ในพ้ืนที่
ปฏิบัติงำนจะต้องจัดเตรียมหน้ำกำกกันก๊ำซ เครื่องตรวจจับก๊ำซ และเครื่องมือปฐมพยำบำล พร้อมทั้งเครื่องเป่ำลมไป
ยังก้นหลุม ส ำหรับในกรณีฉุกเฉินถ้ำตรวจพบก๊ำซหรือคำดว่ำจะมีก๊ำซในขณะขุดเจำะ จะต้องไม่อนุญำตให้ผู้ปฏิบัติงำน
เข้ำไปเจำะหลุมเจำะจนกว่ำจะระบำยก๊ำซออกจนปลอดภัย 
 
จบหมวดที่ 14 
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หมวดที่ 15 
งำนกำรเสริมโครงสร้ำงยึดรั้งให้กับฐำนรำกของอำคำรที่ตั้งอยู่บนหน้ำผำหิน ไหล่เขำและบนภูเขำ 
 

1. ทั่วไป 
กำรเสริมโครงสร้ำงยึดรั้งให้กับฐำนรำกของอำคำรที่ตั้งอยู่บนหน้ำผำหิน บนภูเขำ คือกำรฝังเหล็กเดือยไว้ใน

พ้ืนหินใต้ฐำนรำกที่เป็นฐำนรำกชนิดฐำนแผ่ โดยกำรใช้  Epoxy –Tie ซึ่งเป็นวัสดุเหลวที่มีคุณสมบัติในกำรช่วยยึด
เหนี่ยวตำมมำตรฐำน ASTM C881 น ำมำใส่ในรูที่เกิดจำกกำรใช้สว่ำนเจำะเข้ำไปในพ้ืนหินโดยต้องเติมวัสดุยึดเหนี่ยว 
ลงไปในรูอย่ำงเหมำะสมและถูกต้องตำมข้อก ำหนดต่ำงๆที่ระบุไว้ตำมรำยกำรประกอบแบบ  แล้วจึงน ำเหล็กข้ออ้อยที่
มีขนำดและควำมยำวตำมรูปแบบก ำหนด ส ำหรับเสริมโครงสร้ำงยึดรั้ง หรือตำมกำรออกแบบค ำนวณแก้ไขใหม่ให้ได้
ตำมวัตถุประสงค์ควำมแข็งแรงซึ่งอำจเป็นกรณีท่ีรูปแบบก ำหนดไว้ให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมรูปแบบก ำหนด หรือโดย
กำรตรวจสอบสภำพพ้ืนที่ก่อสร้ำงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเป็นกรณีพิเศษและถือเป็นงำนเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ปัญหำกำรเจำะ
ส ำรวจดินใหม่ กำรเกรำท์ เป็นต้น เพ่ือให้กำรก่อสร้ำงให้ได้ควำมมั่นคงแข็งแรง   
  1.1 กำรด ำเนินกำร 
ผู้รับจ้ำงต้องก่อสร้ำงเสริมควำมยึดรั้งให้กับฐำนรำกของอำคำรที่ตั้งอยู่บนหน้ำผำหินบนไหล่เขำหรือ บนภูเขำตำมหลัก
วิศวกรรมควบคุมโดยวิศวกร โดยกำรด ำเนินกำรต้องค ำนึงถึงกำรเคลื่อนตัวตัวขององค์อำคำรอย่ำงระมัดระวัง และต้อง
ใช้แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญในกำรติดตั้งกำรเสริมงำนยึดรั้งฐำนรำกเพ่ือให้ได้งำนที่ดี มั่นคงแข็งแรง และผู้รับ
จ้ำงต้องได้รับอนุมัติวิธีกำรท ำงำน กำรอนุมัติ SHOP DRAWING จำกวิศวกรผู้ควบคุมงำนก่อนจึงจะก่อสร้ำงได้  
  1.2 กำรเตรียมกำร 

ก่อนกำรวำงฐำนรำกแผ่บนพ้ืนหินผำนั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรเจำะส ำรวจชั้นหินในบริเวณนั้น แล้วน ำ
วัสดุตัวอย่ำงมำวิเครำะห์เพ่ือหำผลทดสอบที่แสดงรำยละเอียดต่ำงๆอย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง เพ่ือสำมำรถน ำมำ
ประกอบกำรวำงแผนงำนควบคุมกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งหำกพบว่ำชั้นหินไม่มีคุณสมบัติดีพอที่จะใช้รองรับฐำน
รำกแผ่ตำมท่ีออกแบบไว้ได้   กำร Groutingในบริเวณนั้น ที่มำกกว่ำรูปแบบก ำหนดไว้และจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรให้อยู่
ในวัตถุประสงค์ของงำนตำมรำยกำรประกอบแบบนี้แล้ว โดยผู้รับจ้ำงและผู้ว่ำจ้ำงต้องตกลงงำนลดเพ่ิม เป็นกรณีตำม
ข้อเท็จจริงและเป็นอ ำนำจของกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงในกำรพิจำรณำโดยถือเป็นสิ้นสุด 
  1.3 กำรขออนุมัติก่อนด ำเนินกำร  

ก่อนกำรด ำเนินกำร ให้ผู้รับจ้ำงต้องขออนุมัติและน ำส่งเอกสำรประกอบต่อผู้ว่ำจ้ำง ผ่ำนผู้ควบคุมงำน
ดังนี้ 
- รูปแบบส ำรวจสถำนที่ท่ีต้องด ำเนินกำร 

- SHOP DRAWING และวิธีกำรท ำงำน 

- รำยงำนผลกำรเจำะทดสอบดิน ต ำแหน่งละ 1 จุด 

- รำยละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุส ำหรับ ยึดเกำะ grount  และวัสดุอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้เพื่อกำรท ำงำนนี้ 

2. รูปแบบที่ใช้สร้ำง (SHOP DRAWING) 
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  2.1 กำรอนุมัติโดยวิศวกร 
ในกรณีที่ก ำหนดไว้ก่อนที่จะลงมือสร้ำงงำนยึดเหนี่ยวรั้ง หรือ เกรำท์  ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรูปแบบที่ใช้สร้ำงแสดง
รำยละเอียดของงำนตำมข้อเท็จจริงที่ส ำรวจได้เพ่ือให้วิศวกรผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงอนุมัติก่อน หำกรูปแบบดังกล่ำวไม่เป็นที่
พอใจของวิศวกรผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดกำรแก้ไขตำมที่ก ำหนดให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มงำน กำรที่วิศวกรผู้แทน
ผู้ว่ำจ้ำงอนุมัติในรูปแบบที่เสนอหรือแก้ไขมำแล้วมิได้หมำยควำมว่ำ ผู้รับจ้ำงจะหมดควำมรับผิดชอบที่จะต้องท ำกำร
ก่อสร้ำงให้ดี ในกำรน ำเสนอรูปแบบและรำยกำรค ำนวณนี้ผู้รับจ้ำงจะต้องมีวิศวกรโยธำระดับสำมัญวิศวกรเป็นผู้
ค ำนวณและลงนำมรับรองกำรออกแบบ 
  2.2 สมมุติฐำนในกำรค ำนวณออกแบบ 
ในรูปแบบที่ใช้สร้ำง SHOP DRAWING จะต้องแสดงค่ำต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ตลอดจนสภำพกำรบรรทุกน้ ำหนัก น้ ำหนัก
บรรทุกจร อัตรำกำรบรรทุก แรงดันฐำน หน่วยแรงต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรค ำนวณออกแบบและข้อมูลที่ส ำคัญอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย เช่น สภำพที่ดินและข้อมูลและข้อมูลทำงปฐพีกลศำสตร์ 
3. กำรก่อสร้ำง 
  3.1 ข้อก ำหนดทั่วไปและแนวทำงกำรท ำงำนในกำรก่อสร้ำง 

1. ตรวจสอบต ำแหน่งฐำนรำกแผ่บนพ้ืนหินหรือพ้ืนที่ที่จะก่อสร้ำง และกำรสกัดเอำหินที่ไม่ต้องกำร
บำงส่วนออกไป หรือกำรขุดเอำก้อนหินที่ไม่ต้องกำร ย้ำยออกไปนอกพ้ืนที่หำกจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำร 

2. เจำะหิน หรือพ้ืนดิน ให้ได้รูที่มีขนำดและควำมลึกตำมต้องกำรที่ก ำหนดไว้ตำมรูปแบบ 
3. เสียบเหล็กเส้นตำมขนำดที่ก ำหนดตำมรูปแบบลงไป ในรูที่มีกำรเตรียม  Epoxy-Tie ไว้ขณะยังไม่

แข็งตัว 
4. ตรวจสอบควำมยำวเหล็กเสริมและใช้ลวดผูกเหล็กเสริมตำมรูปแบบก ำหนดให้เกิดกำรยึดเหนี่ยวที่

แข็งแรง 
5. ทดสอบก ำลังรับแรงดึงของเหล็กยึดรั้งกรณีเคมีประสำน (Pull out test) จ ำนวนกำรทดสอบให้

อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรของกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
6. กำรประกอบไม้แบบและเสริมเหล็กของฐำนรำก แบบหล่อจะต้องได้รับกำรตรวจก่อนจึงจะเรียง

เหล็กเสริมส ำหรับฐำนรำกได้ทั้งนี้กำรวำงเหล็กเสริมของฐำนรำกแผ่ต้องเป็นไปตำมรูปแบบ
ก่อสร้ำง หรือตำม SHOP DRAWING ที่ได้รับกำรอนุมัติ 

7. เทคอนกรีตลงในฐำนรำก 
 
4. วัสดุส ำหรับงำนยึดเหนี่ยวรั้ง 
วัสดุที่ใช้เป็น Epoxy-Tie ต้องเป็นไปตำม มำตรฐำน ASTM C881 Class V ผลิตภัณฑ์ของ HILTI (THAILAND) Ltd., 
SIKA หรือเทียบเท่ำคุณสมบัติและมำตรฐำน 
5. กำรแต่งผิวคอนกรีตฐำนรำก 
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  5.1 คอนกรีตส ำหรับหล่อฐำนรำก เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วต้องอยู่ในต ำแหน่งที่ถูกต้อง มีขนำด และควำม
แข็งแรงตรงตำมท่ีก ำหนดทั้งในรำยกำรประกอบแบบและ/หรือรูปแบบทำงวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม 
6. กำรแก้ไขผิวที่ไม่เรียบร้อย 
  6.1 ทันที่ที่ถอดแบบจะต้องท ำกำรตรวจสอบ หำกพบว่ำผิวคอนกรีตฐำนรำกไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้
วิศวกรทรำบทันที เมื่อวิศวกรให้ควำมเห็นชอบวิธีกำรแก้ไขแล้ว ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรซ่อมในทันที 
  6.2 หำกปรำกฏว่ำมีกำรซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง คอนกรีตส่วนนั้น
อำจถือเป็นคอนกรีตฐำนรำกเสียก็ได้ 
 
จบหมวดที่ 15 
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หมวดที่ 16 
งำนแบบหล่อ 
 
1. ทั่วไป 
  1.1 แบบหล่อ 
ผู้รับจ้ำงต้องก่อสร้ำงแบบหล่อตำมหลักวิศวกรรมควบคุมโดยวิศวกร โดยกำรค ำนวณออกแบบต้องค ำนึงถึงกำรโก่งตัว
ขององค์อำคำรอย่ำงระมัดระวัง และต้องใช้แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญในกำรติดตั้งแบบหล่อเพ่ือให้ได้ผิว
คอนกรีตที่ดี มีขนำดตำมระบุในแบบ ในกรณีที่แบบหล่อสูงเกิน 60 เซนติเมตร ผู้รับจ้ำงต้องได้รับอนุมัติจำกวิศวกรผู้
ควบคุมงำนก่อนจึงจะก่อสร้ำงได้  
  1.2 ค้ ำยัน 
  1.2.1 กำรต่อหรือวิธีกำรค้ ำยันซ่ึงได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมข้อแนะน ำของผู้ผลิต 
อย่ำงเคร่งครัดเรื่องกำรยึดโยง และกำรรับน้ ำหนักปลอดภัยส ำหรับควำมยำวระหว่ำงที่ยึดของค้ ำยัน 
  1.2.2 ผู้รับจ้ำงต้องค ำนวณออกแบบรอยต่อ ให้ต้ำนทำนกำรโก่ง และกำรดันเช่นเดียวกับองค์อำคำรที่รับแรง
อ่ืนๆ วัสดุที่ใช้ต่อค้ ำยันจะต้องไม่สั้นกว่ำหนึ่งเมตร 
  1.2.3 กำรต่อทำบ ห้ำมต่อในสนำมเกินกว่ำอันสลับอันส ำหรับค้ ำยันใต้แผ่นพ้ืน หรือไม่เกินทุกๆ สำมอันส ำหรับ
ค้ ำยันใต้คำน และไม่ควรต่อค้ ำยันเกินกว่ำหนึ่งแห่งนอกจำกจะมีกำรยึดทะแยงที่จุดต่อทุกแห่ง และจะต้องกระจำยให้
ทั่วสม่ ำเสมอเท่ำที่จะท ำได้  รอยต่อต้องไม่อยู่ใกล้กับกึ่งกลำงของตัวค้ ำยันโดยไม่มี ที่ยึดด้ำนข้ำง หรือกึ่งกลำงระหว่ำง
จุดยึดด้ำนข้ำง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันกำรโก่ง 
  1.3 กำรยึดทะแยง  
ผู้รับจ้ำงต้องค ำนวณออกแบบให้ถ่ำยแรงทำงข้ำงลงสู่พ้ืนดินในลักษณะปลอดภัยตลอดเวลำ และต้องจัดให้มีกำรยึด
ทะแยงทั้งในระนำบดิ่งและระนำบรำบตำมต้องกำรเพ่ือให้มีสติฟเนสสูง และเพ่ือป้องกันกำรโก่งขององค์อำคำรเดี่ยวๆ 
  1.4 กำรทรุดตัว 
แบบหล่อต้องสร้ำงให้สำมำรถปรับระดับทำงแนวดิ่งได้ เพ่ือเป็นกำรชดเชยกับกำรทรุดตัวที่อำจเกิดขึ้น และเพ่ือให้เกิด
กำรทรุดตัวน้อยที่สุดเมื่อรับน้ ำหนักเต็มที่ ในกรณีที่ใช้ไม้ต้องพยำยำมให้มีจ ำนวนรอยต่อทำงแนวรำบน้อยที่สุด
โดยเฉพำะจ ำนวนรอยต่อซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบนแนวเสี้ยนด้ำนข้ำง    อำจใช้ลิ่มสอดที่ยอดหรือก้นของค้ ำยันอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง แต่จะใช้สองปลำยไม่ได้ เพ่ือให้สำมำรถปรับแก้กำรทรุดตัวที่ไม่สม่ ำเสมอ ทำงแนวดิ่งได้ หรือเพ่ือสะดวกใน
กำรถอดแบบ 
2. รูปแบบที่ใช้สร้ำง (SHOP DRAWING) 
  2.1 กำรอนุมัติโดยวิศวกร 
ในกรณีที่ก ำหนดไว้ก่อนที่จะลงมือสร้ำงแบบหล่อ ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรูปแบบที่ใช้สร้ำงแสดงรำยละเอียดของงำนแบบ
หล่อเพ่ือให้วิศวกรผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงอนุมัติก่อน หำกรูปแบบดังกล่ำวไม่เป็นที่พอใจของวิศวกรผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำง
จะต้องจัดกำรแก้ไขตำมที่ก ำหนดให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มงำน กำรที่วิศวกรผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงอนุมัติใน รูปแบบที่เสนอหรือ
แก้ไขมำแล้วมิได้หมำยควำมว่ำ ผู้รับจ้ำงจะหมดควำมรับผิดชอบที่จะต้องท ำกำรก่อสร้ำงให้ดีและดูแลรักษำให้แบบ
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หล่ออยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดีตลอดเวลำ ในกำรน ำเสนอรูปแบบและรำยกำรค ำนวณนี้ผู้รับจ้ำงจะต้องมีวิศวกร โยธำ
ระดับสำมัญวิศวกรเป็นผู้ค ำนวณและลงนำมรับรองกำรออกแบบ 
  2.2 สมมุติฐำนในกำรค ำนวณออกแบบ 
ในรูปแบบที่ใช้สร้ำงจะต้องแสดงค่ำต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ตลอดจนสภำพกำรบรรทุกน้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุกจร อัตรำ 
กำรบรรทุก ควำมสูงของคอนกรีตที่จะปล่อยลงมำ น้ ำหนักอุปกรณ์เคลื่ อนที่ซึ่งอำจต้องท ำงำนบนแบบหล่อ แรงดัน
ฐำน หน่วยแรงต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรค ำนวณออกแบบและข้อมูลที่ส ำคัญอ่ืนๆ 
  2.3 รำยกำรต่ำงๆ ที่ต้องปรำกฏในรูปแบบงำนแบบหล่อจะต้องมีรำยละเอียดต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
  2.3.1 สมอ ค้ ำยัน และกำรยึดโยง 
  2.3.2 กำรปรับแบบหล่อในที่ระหว่ำงเทคอนกรีต 
  2.3.3 แผ่นกั้นน้ ำ ร่องลิ้น และสิ่งที่จะต้องสอดไว้ 
  2.3.4 นั่งร้ำน 
  2.3.5 รูน้ ำตำ หรือรูที่เจำะไว้ส ำหรับเครื่องจี้ (ถ้ำก ำหนดไว้) 
  2.3.6 ช่องส ำหรับท ำควำมสะอำด 
  2.3.7 รอยต่อในขณะก่อสร้ำง รอยต่อส ำหรับควบคุม และรอยต่อขยำยตัวตำมท่ีระบุไว้ในแบบ 
  2.3.8 แถบมนส ำหรับมุมที่ไม่ฉำบ (เปลือย) 
  2.3.9 กำรยกท้องคำนและพ้ืนกันแอ่น 
  2.3.10 กำรเคลือบผิวแบบหล่อ 
  2.3.11 รำยละเอียดในกำรค้ ำยัน ปกติจะไม่ยอมให้มีกำรค้ ำยันซ้อน นอกจำกวิศวกรผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงจะ
อนุญำต 
3. กำรก่อสร้ำง 
  3.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
  3.1.1 แบบหล่อจะต้องได้รับกำรตรวจก่อนจึงจะเรียงเหล็กเสริมได้ 
  3.1.2 แบบหล่อจะต้องแน่นพอควรเพ่ือป้องกันไม่ให้มอร์ต้ำไหลออกจำกคอนกรีต 
  3.1.3 แบบหล่อจะต้องสะอำดปรำศจำกฝุ่น มอร์ต้ำ และสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ ในกรณีที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงก้น
แบบจำกภำยในได้ จะต้องจัดช่องไว้ส ำหรับให้สำมำรถขจัดสิ่งที่ไม่ต้องกำรต่ำงๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 
  3.1.4 ห้ำมน ำแบบหล่อซึ่งช ำรุดจำกกำรใช้งำนครั้งหลังสุดจนถึงขั้นที่อำจท ำลำยผิวหน้ำหรือคุณภำพคอนกรีต
ได้ มำใช้อีกเด็ดขำด 
  3.1.5 ให้หลีกเลี่ยงกำรบรรทุกน้ ำหนักบนคอนกรีตซึ่งเทได้เพียงหนึ่งสัปดำห์ ห้ำมโยนของหนักๆ เช่น  มวลรวม
ไม้กระดำน เหล็กเสริม หรืออ่ืนๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ๆ ตำมอำยุข้ำงต้น หรือแม้กระทั้งกำรกองวัสดุ 
  3.1.6 ห้ำมโยนหรือกองวัสดุก่อสร้ำงบนแบบหล่อในลักษณะที่จะท ำให้แบบหล่อนั้นช ำรุดหรือเป็นกำรเพ่ิม
น้ ำหนักกมำกเกินไป 
  3.2 ระหว่ำงกำรติดตั้งแบบหล่อและค้ ำยัน ผู้รับจ้ำงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อต่อไปนี้ เพ่ือให้แน่ใจว่ำจะ
ได้งำนทีดี่ 
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  3.2.1 รอยต่อของค้ ำยัน 
  3.2.2 กำรสลับจุดร่วมหรือรอยต่อในแผ่นไม้อัด และกำรยึดโยง 
  3.2.3 กำรรองรับค้ ำยันที่ถูกต้อง 
  3.2.4 จ ำนวนเหล็กเส้นส ำหรับยึด หรือท่ีจับและต ำแหน่งที่เหมำะสม 
  3.2.5 กำรขันเหล็กเส้นส ำหรับยึด หรือที่จับให้ตึงพอดี 
  3.2.6 กำรแบกทำนใต้ชั้นโคลนจะต้องมีอย่ำงพอเพียง 
  3.2.7 กำรต่อค้ ำยันกับจุดร่วมจะต้องแข็งแรงพอที่จะต้ำนแรงยกหรือแรงบิด ณ จุดร่วมนั้นๆ ได ้
  3.2.8 กำรเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระท ำก่อนเรียงเหล็กเสริม และจะต้องไม่ใช้ในปริมำณมำกเกินไปจน
เปื้อนเหล็ก 
  3.2.9 รำยละเอียดของรอยต่อส ำหรับควบคุม และรอยต่อขณะก่อสร้ำง 
  3.3 ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ 
  3.3.1 ควำมคลำดเคลื่อนจำกแนวสำยดิ่ง 
ในแต่ละชั้น.......................................................... .................................... 10 มิลลิเมตร 
  3.3.2 ควำมคลำดเคลื่อนจำกระดับหรือจำกควำมลำดที่ระบุในแบบ 
ในช่วง 10 เมตร.......................................... ............................................. 15 มิลลิเมตร 
  3.3.3 ควำมคลำดเคลื่อนของแนวอำคำรจำกแนวที่ก ำหนดในแบบ และต ำแหน่งเสำผนังและฝำประจันที่
เกี่ยวข้อง 
ในช่วง 10 เมตร..................................................... .................................. 20 มิลลิเมตร 
  3.3.4 ควำมคลำดเคลื่อนของขนำดของหน้ำตัดเสำและคำน และควำมหนำของแผ่นพื้นและผนัง 
ลด......................................................................... .................................. 5  มิลลิเมตร 
เพ่ิม..................................................................... .................................... 10 มิลลิเมตร 
  3.3.5 ฐำนรำก 
(1) ควำมคลำดเคลื่อนจำกขนำดในแบบ 
ลด..................................................... ........................................... 20 มิลลิเมตร 
เพ่ิม................................................................. ............................. 100 มิลลิเมตร 
(2) ต ำแหน่งผิด หรือ ระยะเฉศูนย์....................................................... 50 มิลลิเมตร 
(3) ควำมคลำดเคลื่อนในควำมหนำ 
ลด................................... ............................................................. 50 มิลลิเมตร 
เพ่ิม.............................................................................................. 100 มิลลิเมตร 
  3.3.6 ควำมคลำดเคลื่อนของขั้นบันได 
ลูกตั้ง....................................................................................................... 10 มิลลิเมตร 
ลูกนอน.................................................................................................... 10 มิลลิเมตร 
  3.4 งำนปรับแบบหล่อ 
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  3.4.1 ก่อนเทคอนกรีต 
(1) ต้องติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับให้ควำมสะดวกในกำรจัดกำรเคลื่อนตัวของแบบหล่อขณะเทคอนกรีตไว้ที่แบบส่วนที่มี
ที่รองรับ 
(2) หลังจำกตรวจสอบขั้นสุดท้ำยก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดลิ่มที่ใช้ในกำรจัดแบบหล่อให้ได้ที่แน่นหนำ 
(3) ต้องยึดแบบหล่อกับค้ ำยันข้ำงใต้ให้แน่นหนำพอที่จะไม่เกิดกำรเคลื่อนตัวทั้งทำงด้ำนข้ำง และด้ำนขึ้นลงของ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบหล่อทั้งหมดขณะเทคอนกรีต 
(4) ต้องเผื่อระดับและมุมมนไว้ส ำหรับรอยต่อต่ำงๆ ของแบบหล่อ กำรทรุดตัว กำรหดตัวของไม้ กำรแอ่นเนื่องจำก
น้ ำหนักบรรทุกคงท่ี และกำรหดตัวทำงอีลำสติคขององค์อำคำรในแบบหล่อ  ตลอดจนยกท้องคำนและพ้ืนซึ่งก ำหนดไว้
ในแบบก่อสร้ำง 
(5) ต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับ หรือแนวของค้ ำยัน ในกรณีที่เกิดกำรทรุดตัวมำกเกินไป เช่น ใช้ลิ่มหรือแม่แรง 
(6) ควรจัดท ำทำงเดินส ำหรับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ โดยท ำเสำหรือขำรองรับตำมแต่จะต้องกำรและต้องวำงบนแบบ
หล่อ หรือองค์อำคำรที่เป็นโครงสร้ำงโดยตรง ไม่ควรวำงบนเหล็กเสริมนอกจำกจะท ำที่รองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษ แบบ
หล่อจะต้องพอเหมำะกับที่รองรับของทำงเดินดังกล่ำวโดยยอมให้เกิดกำรแอ่น ควำมคลำดเคลื่อน หรือกำรเคลื่อนตัว
ทำงข้ำงไม่เกินค่ำที่ยอมให ้
  3.4.2 ระหว่ำงและหลังกำรเทคอนกรีต 
(1) ต้องตรวจสอบระดับกำรยกท้องคำนพ้ืน และกำรได้ดิ่งของระบบแบบหล่อโดยใช้อุปกรณ์ตำมข้อ 3.4.1(1) หำก
จ ำเป็นให้รีบด ำเนินกำรแก้ไขทันทีในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง หำกปรำกฏว่ำแบบหล่อเริ่มไม่แข็งแรง และแสดงให้เห็นว่ำ
เกิดกำรทรุดตัวมำกเกินไป หรือเกิดกำรโก่งบิดเบี้ยวแล้ว ให้หยุดงำนทันที หำกเห็นว่ำส่วนใดจะช ำรุดก็ให้รื้อออกและ
เสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิ่งข้ึน 
(2) ต้องมีผู้คอยเฝ้ำสังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลำ เพ่ือที่เมื่อเห็นว่ำสมควรจะแก้ไขส่วนใดจะได้ด ำเนินกำรได้ทันที ผู้
ที่ท ำหน้ำที่นี้ต้องปฏิบัติงำนโดยถือควำมปลอดภัยเป็นหลักส ำคัญ 
(3) กำรถอดแบบหล่อและที่รองรับหลังจำกเทคอนกรีตแล้วจะต้องคงที่รองรับไว้กับที่เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด
ไว้ ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้ก ำลังสูงเร็วอำจลดระยะเวลำดังกล่ำวลงได้ตำมควำมเห็นชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงำน 
ค้ ำยันใต้คำน   21 วัน 
ค้ ำยันใต้แผ่นพื้น  21  วัน 
ผนัง    48  ชั่วโมง 
เสำ    48  ชั่วโมง 
ข้ำงคำนและส่วนอื่นๆ   48  ชั่วโมง 
อย่ำงไรก็ดี วิศวกรอำจสั่งให้ยืดเวลำกำรถอดแบบออกไปอีกได้หำกเห็นเป็นกำรสมควร ถ้ำปรำกฏว่ำมีส่วนหนึ่งส่วนใด
ของงำนเกิดช ำรุดเนื่องจำกถอดแบบเร็วกว่ำก ำหนด ผู้รับจ้ำงจะต้องทุบส่วนนั้นทิ้งและสร้ำงขึ้นใหม่แทนทั้งหมด 
4. วัสดุส ำหรับงำนแบบหล่อ 
ผู้รับจ้ำงอำจเลือกใช้วัสดุใดก็ได้ที่เหมำะสมในกำรท ำแบบหล่อ แต่ผิวคอนกรีตที่ได้จะต้องตรงตำมรูปแบบและรำยกำร
ประกอบแบบกำรแต่งผิวคอนกรีตทุกประกำร นอกจำกจะระบุไว้เป็นพิเศษ 
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5. กำรแตง่ผิวคอนกรีต 
  5.1 คอนกรีตส ำหรับอำคำร เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วต้องอยู่ในต ำแหน่งที่ถูกต้อง มีขนำด และชนิดของผิว
ตรงตำมที่ก ำหนดทั้งในรำยกำรประกอบแบบและ/หรือรูปแบบทำงวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม 
  5.2 กำรแต่งผิวถนนในบริเวณอำคำร อำจใช้มือหรือเครื่องจักรกลก็ได้ ในทันทีที่แต่งผิวเสร็จให้ตรวจสอบ
ระดับด้วยไม้ตรงยำว 3 เมตร ส่วนที่เว้ำให้เติมด้วยคอนกรีตที่มีส่วนผสมเดียวกันส ำหรับส่วนที่โค้งนูนให้ตัดออก
แล้วแต่งผิวใหม่ 
6. กำรแก้ไขผิวที่ไม่เรียบร้อย 
  6.1 ทันที่ที่ถอดแบบจะต้องท ำกำรตรวจสอบ หำกพบว่ำผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้วิศวกรทรำบ
ทันที เมื่อวิศวกรให้ควำมเห็นชอบวิธีกำรแก้ไขแล้ว ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรซ่อมในทันที 
  6.2 หำกปรำกฏว่ำมีกำรซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง คอนกรีตส่วนนั้น
อำจถือเป็นคอนกรีตเสียก็ได้ 
7.     คุณลักษณะแบบหล่อที่ใช้ในโครงกำร 
       7.1     แบบหล่อเหล็กแผ่นใช้กับกำรหล่อคำน ค.ส.ล. เสำ ค.ส.ล. และพ้ืน ค.ส.ล. กรณีหล่อในที่ 
 7.2     แบบหล่อแผ่นไม้อัดเคลือบผิวลำมิเนต 2 ด้ำน ส ำเร็จรูปใช้กับกำรหล่อคำน ค.ส.ล. เสำ ค.ส.ล. และพ้ืน 
ค.ส.ล. กรณีหล่อในที ่ และพ้ืนโพสเทนชั่นและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กเปลือยผิว 
 7.3     พ้ืนโพสเทนชั่นก ำหนดให้ใช้แบบหล่อไม้อัดเคลือบผิวลำมิเนต 2 ด้ำน ส ำเร็จรูป และแบบหล่อเหล็กแผ่น
เท่ำนั้น 
 
 
จบหมวดที่ 16 
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หมวดที่ 17 
งำนเหล็กเสริมคอนกรีต 
 
1. ทั่วไป 
  1.1 ข้อก ำหนดในหมวดนี้ครอบคลุมถึงงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรจัดหำ กำรตัด กำรดัด และกำรเรียงเหล็กเสริม
ตำมชนิดและขั้นตอนที่ระบุไว้ในรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบ งำนที่ท ำจะต้องตรงตำมบทก ำหนดและค ำแนะน ำ
ของวิศวกรอย่ำงเคร่งครัด 
  1.2 รำยละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีต ซึ่งมิได้ระบุในรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบนี้ ให้ถือปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนงำนเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทำงกรมโยธำธิกำร (มยธ.103-2533) โดยสำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ 
www.dpt.go.th หรือ WEB SITE อ่ืนที่หน่วยงำนรำชกำรเผยแพร่5 
2. วัสดุ 
  2.1 เหล็กท่ีใช้เสริมคอนกรีตจะต้องตรงตำมเกณฑ์ก ำหนดของส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ทั้ง
ขนำด น้ ำหนัก และคุณสมบัติอ่ืนๆ 
  2.2 เหล็กขนำด 6 และ 9 มิลลิเมตร ให้ใช้เหล็กเส้นกลมธรรมดำ ชั้นคุณภำพ SR24 ตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2543) โดยมีจุดคลำกไม่น้อยกว่ำ 2400 
กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 
  2.3 ส ำหรับเหล็กขนำดตั้งแต่ 12 มิลลิเมตร ขึ้นไปให้ใช้เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภำพ SD30 ตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กข้ออ้อย (มอก.24-2548) โดยมีจุดคลำกไม่น้อยกว่ำ 3000 
กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร (ในกรณีท่ีรูปแบบมิได้ก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน) 
  2.4 กรณีผู้รับจ้ำงประสงค์จะใช้เหล็กชั้นคุณภำพ SD 40 – 50 ที่มีจุดคลำกสูงกว่ำเกณฑ์ ให้น ำเสนอขออนุมัติ
ต่อวิศวกรผู้ออกแบบผ่ำนผู้ควบคุมงำนภำยใต้กำรอนุมัติของกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง โดยน ำเสนอรำยกำรค ำนวณทำง
วิศวกรรมประกอบกำรพิจำรณำเป็นกรณีไป 
  2.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงเหล็กเสริมไปทดสอบยังสถำบันที่เชื่อถือได้ และผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออก
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรทดสอบและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รำยงำนผลกำรทดสอบให้จัดส่งส ำเนำรวม 3 ชุด 
3. กำรเก็บรักษำเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพ้ืนดินและอยู่ในอำคำร หรือท ำหลังคำคลุม หรือมีวัสดุคลุม เมื่อจัดเรียง
เหล็กเส้นเข้ำที่พร้อมจะเทคอนกรีตแล้ว เหล็กนั้นจะต้องสะอำดปรำศจำกฝุ่น น้ ำมันสี สนิมขุม และสะเก็ด 
4. วิธีกำรก่อสร้ำง 
  4.1 กำรตัดและประกอบ 
  4.1.1 เหล็กเสริมจะต้องมีขนำดและรูปร่ำงตรงตำมท่ีก ำหนดในรูปแบบ และในกำรตัดและดัดต้องไม่ท ำให้เหล็ก
ช ำรุดเสียหำย 

                                                 
5  www.dpt.go.th 
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  4.1.2 ข้องอ หำกในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของกำรงอเหล็ก ให้งอตำมเกณฑ์ก ำหนดต่อไปนี้ 
(1) กำรงอขอให้ใช้วิธีดัดเย็น โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอย่ำงน้อย 4 เท่ำของขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเหล็กกลม 
และ 5 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเหล็กข้ออ้อย แต่ระยะยื่นนี้ต้องไม่น้อยกว่ำ 6 เซนติเมตร  
(2) กำรงอขอ 90 องศำ ใช้ได้ในเหล็กข้ออ้อยทุกขนำด และเหล็กกลมขนำด 15 มิลลิเมตร ขึ้นไป 

 
 
(3) เฉพำะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก กำรงอขอ 90 องศำ ให้มีส่วนที่ยื่นถึงปลำยขออย่ำงน้อย 6 เท่ำของเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงของเหล็กแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 4 เซนติเมตร และกำรงอขอ 135 องศำ ให้มีส่วนที่ยื่นถึงปลำยขออย่ำงน้อย 4 
เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเหล็กแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 เซนติเมตร ดังรูป 
 

 
 
(4) กำรตัดเหล็กคอม้ำ ถ้ำไม่ระบุไว้ในรูปแบบ ให้ปฏิบัติดังรูป 
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(5) กำรต่อเหล็กเสำ ถ้ำไม่ระบุไว้ในรูปแบบ ให้ปฏิบัติดังรูป 
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กรณีเสำมีหน้ำตัดไม่เท่ำกันศูนย์ตรงกัน 

 
กรณีเสำมีหน้ำตัดไม่เท่ำกันศูนย์เยื้องกัน 
 
 
 
(6) กำรเสริมเหล็กคำนยื่น 
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(7) กำรเสริมเหล็กพ้ืนยื่น 

 
  4.1.3 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่เล็กที่สุดส ำหรับของอ เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของกำรงอเหล็กให้วัดด้ำนในของ
เหล็กท่ีงอ ส ำหรับมำตรฐำนขนำดผ่ำนศูนย์กลำงที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่ำค่ำที่ให้ไว้ในตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
 
ตำรำงที่  1 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่เล็กที่สุดส ำหรับของอเหล็กข้ออ้อย 
 

ขนำดของเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่เล็กที่สุด 

12  ถึง  16  มิลลิเมตร 5 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเหล็กนั้น 

20  ถึง  28  มิลลิเมตร 6 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเหล็กนั้น 
 
  4.2 กำรเรียงเหล็กเสริม 
  4.2.1 ก่อนเรียงเข้ำที่ จะต้องท ำควำมสะอำดเหล็กมิให้มีสนิมขุม สะเก็ด และวัสดุเคลือบต่ำงๆ ที่จะท ำให้กำร
ยึดหน่วงเสียไป 
  4.2.2 จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่ำงประณีตให้อยู่ในต ำแหน่งที่ถูกต้องพอดี และผูกยึดให้แน่นหนำระหว่ำงเท
คอนกรีต หำกจ ำเป็นก็อำจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในกำรติดตั้งได้ 
  4.2.3 ที่จุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่งจะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหล็กเบอร์ 18 SWG (ANNEALED IRON 
WIRE) โดยพันสองรอบและพับปลำยลวดเข้ำในส่วนที่จะเป็นเนื้อคอนกรีตภำยใน 



                                                                                                             Page 93 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

  4.2.4 ให้รักษำระยะห่ำงระหว่ำงแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้อง โดยใช้เหล็กแขวนก้อนมอร์ต้ำ หรือวิธีอ่ืนใด ซึ่ง
วิศวกรให้ควำมเห็นชอบแล้ว ก้อนมอร์ต้ำให้ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรำยที่ใช้ผสมคอนกรีต 1 ส่วน 
  4.2.5 หลังจำกผูกเหล็กเสร็จแล้วจะต้องให้วิศวกรตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง หำกผูกทิ้งไว้นำนเกินควร
จะต้องท ำควำมสะอำดและให้วิศวกรตรวจอีกครั้งก่อนเทคอนกรีต 
5. กำรต่อเหล็กเสริม 
  5.1 ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดที่ก ำหนดในรูปแบบ หรือที่ระบุในตำรำงที่ 2 ทั้ง
ต ำแหน่งและวิธีต่อจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกวิศวกร 
  5.2 ในรอยต่อแบบทำบ ระยะทำบต้องไม่น้อยกว่ำ 48 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเหล็กเส้น ในกรณีของ
เหล็กเส้นกลมธรรมดำ และ 36 เท่ำส ำหรับเหล็กข้ออ้อย แล้วให้ผูกมัดด้วยลวดเหล็กเบอร์ 18 SWG 
  5.3 ส ำหรับเหล็กเสริมที่โผล่ทิ้งไว้เพ่ือจะเชื่อมต่อกับเหล็กของส่วนที่จะต่อเติมภำยหลัง จะต้องหำทำงป้องกัน
มิให้เสียหำย และผุกร่อน 
  5.4 กำรต่อเหล็กเสริมโดยวิธีเชื่อม จะต้องให้ก ำลังของรอยเชื่อมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 125 ของก ำลังของเหล็ก
เสริมนั้น ก่อนเริ่มงำนเหล็กจะต้องท ำกำรทดสอบก ำลังรอยต่อเชื่อมโดยสถำบันที่เชื่อถือได้ และผู้รับจ้ำงเป็นผู้ออก
ค่ำใช้จ่ำย ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งส ำเนำผลกำรทดสอบอย่ำงน้อย 3 ชุดไปยังส ำนักงำนวิศวกร 
  5.5 ณ หน้ำตัดใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 25 ของจ ำนวนเหล็กเสริมทั้งหมดไม่ได้ 
  5.6 รอยต่อทกุแห่งจะต้องได้รับกำรตรวจและอนุมัติโดยวิศวกรก่อนเทคอนกรีต รอยต่อซึ่งไม่ได้รับกำรอนุมัติ
ให้ถือว่ำเป็นรอยต่อเสีย อำจถูกห้ำมใช้ก็ได้ 
 
ตำรำงที่  2 รอยต่อในเหล็กเสริม 

ชนิดขององค์อำคำร ชนิดของกำรต่อ ต ำแหน่งของรอยต่อ 

แผ่นพื้น คำน และผนัง 
ต่อทำบ ต่อเชื่อม 
( ส ำห รั บ เหล็ ก เส้ นขนำด เส้ นผ่ ำน
ศูนย์กลำงมำกกว่ำ 19 มิลลิเมตร) 

เหล็กบนต่อที่กลำงคำน 
เหล็กล่ำงต่อที่หน้ำเสำถึงระยะ 1/5  
จำกศูนย์กลำงเสำ 

เสำ 
ต่อเชื่อม 
( ส ำห รั บ เหล็ ก เส้ นขนำด เส้ นผ่ ำน
ศูนย์กลำงมำกกว่ำ 19 มิลลิเมตร) 

เหนือระดับพื้นไม่เกินหนึ่งเมตร 
 
 

ฐำนรำก ห้ำมต่อ  

 
6. กำรเชื่อมต่อเหล็กด้วยไฟฟ้ำ 
  6.1 ลวดเชื่อมและกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ 
  6.1.1 ลวดเชื่อมที่น ำมำใช้เชื่อม ให้ใช้ลวดเชื่อมที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมลวด
เชื่อมมีสำรพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้ำละมุนด้วยอำร์ก (มอก.49-2528) 
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  6.1.2 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงลวดเชื่อม และกระแสไฟฟ้ำที่ใช้เชื่อมจะต้องเป็นไปตำมบริษัทผู้ผลิตลวดเชื่อม
นั้นๆ ก ำหนดไว้ 
  6.2 กำรต่อเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย 
  6.2.1 กำรเชื่อมต่อต้องเป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดไว้ให้แบบใดแบบหนึ่ง 
  6.2.2 ต ำแหน่งกำรต่อเหล็กต้องไม่ต่อ ณ จุดที่เหล็กงอ รอยต่อจะอยู่ห่ำงจำกจุดที่เหล็กงออย่ำงน้อย 50 เท่ำ 
ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเหล็กเส้นนั้น 
  6.2.3 กำรต่อเหล็กให้ต่อ ณ ต ำแหน่งที่เหล็กรับแรงน้อยที่สุด ในกรณีที่ไม่สำมำรถต่อเหล็ก ณ จุดที่ก ำหนด
ดังกล่ำวได้ ให้เสริมเหล็กมำกขึ้นจำกเดิมเป็นสองเท่ำ ในระยะห่ำงจำกปลำยของเหล็กที่เชื่อมแต่ละปลำยออกไปอย่ำง
น้อย 15 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเหล็กเส้นนั้น 
  6.3 รูปแบบของกำรต่อเหล็กกลมและเหล็กข้ออ้อย 

 

 
  6.4 กำรด ำเนินกำรเชื่อม 
  6.4.1 เหล็กท่ีน ำมำเชื่อมจะต้องตัดปลำยแล้ววำงให้ได้รูปตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อ 6.3  
  6.4.2 บริเวณปลำยเหล็กที่ตัดก่อนที่จะน ำมำเชื่อมจะต้องขัดให้เรียบและสะอำดปรำศจำกฝุ่น สีน้ ำมัน 
  6.4.3 เหล็กเส้นที่จะน ำมำเชื่อมต่อกันจะต้องวำงให้ได้แนวเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของกันและกัน ขณะที่ท ำกำร
เชื่อม ควรวำงอยู่บนที่รองรับยำวประมำณข้ำงละ 1 เมตร ห่ำงจำกจุดที่จะเชื่อมต่อ 
  6.4.4 กำรเชื่อมจะต้องเชื่อมเป็นชั้นๆ หรือเป็นแนวๆ ตำมล ำดับ เมื่อเชื่อมเสร็จแต่ละชั้นหรือแต่ละแนวกำร
เชื่อมข้ันต่อไปจะต้องเคำะขี้เหล็กออกให้หมดทุกครั้ง แล้วแปรงให้สะอำดเสียก่อน 
  6.4.5 ระหว่ำงกำรเชื่อมแต่ละแนวให้ปล่อยทิ้งไว้ในอำกำศนิ่งจนอุณหภูมิลดลงต่ ำกว่ำ 250 องศำเซียลเซส โดย
กำรวัดที่ผิวตรงจุดกึ่งกลำงควำมยำวของแนวเชื่อม ห้ำมกระท ำกำรใดๆ เพ่ือที่จะเร่งให้อุณหภูมิลดลง 
 
จบหมวดที่ 17 
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หมวดที่ 18 
งำนเหล็กรูปพรรณ 
 
1. ทั่วไป 
  1.1 บทก ำหนดส่วนนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณทุกชนิด 
  1.2 รำยละเอียดเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทก ำหนดนี้ ให้ถือปฏิบัติตำม “มำตรฐำน
ส ำหรับอำคำรเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ ทุกประกำร 
2. วัสดุ 
เหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

- เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรีดร้อน (มอก.1227-2539) หรือ ASTM หรือ JIS ที่เหมำะสมชั้นคุณภำพ 
SM400 ผลิตภัณฑ์ของ บจก.เหล็กสยำมยำมำโต๊ะ  หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

- เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณข้ึนรูปเย็น (มอก.1228-2549) หรือ ASTM หรือ JIS ที่เหมำะสม 
3. กำรกองเก็บวัสดุ 
กำรเก็บเหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องจัดเก็บไว้เหนือพ้ืนดิน โดยต้องรักษำเหล็กให้
ปรำศจำกฝุ่น ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ และต้องระวังรักษำอย่ำให้เหล็กเป็นสนิม  
4. กำรประกอบและยกติดตั้ง 
ก่อนท ำกำรประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้น ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรูปแบบขยำย (SHOP DRAWING) ต่อผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเพ่ือ
รับควำมเห็นชอบ โดยรูปแบบต้องแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรตัดต่อ กำรประกอบ รูสลักเกลียว รอยเชื่อม และ
รอยต่อที่จะกระท ำในโรงงำน รวมถึงสัญลักษณ์ต่ำงๆ ที่ใช้จะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และเสนอวิธีกำรยกติดตั้ง 
ตลอดจนกำรยึดโยงชั่วครำว 
 กรณีในรูปแบบก ำหนดให้น ำเหล็กรูปพรรณมำเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงเป็นคำนหรือเสำ หรือโครงสร้ำงเหล็กรูปร่ำง
อ่ืน เป็นเหล็กชนิด เซลล์ลูล่ำร์บีม  ( Cellular Beam ) ที่ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยมีช่องเปิดที่มีลักษณะโค้งรูปวงกลม 
หรือรูปทรงอ่ืนๆ เรียงเป็นระยะบนเหล็กชิ้นงำนโดยทั่วไป ในกรณีเสำหรือคำนเมื่อท ำกำรตัดเป็นแนว แล้วเทินเหล็ก
เชื่อมกันใหม่ อันท ำให้ได้ผลลัพธ์ของรูปตัดควำมลึกของคำนเพ่ิมขึ้น 40 -60 % นั้น ข้อก ำหนดวัสดุให้เป็นไปมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กเดิม และให้น ำส่งรำยกำรค ำนวณกำรออกแบบ พร้อมวิศวกรลงนำมรับรอง พร้อมน ำ
ส่งผล ทดสอบ จำกสถำบัน AIT  หรือหน่วยงำนรำชกำรที่ผู้ว่ำจ้ำงเชื่อถือด้วย 
5. กำรต่อและประกอบในสนำม 
  5.1 ให้ปฏิบัติตำมที่ระบุในแบบขยำย และค ำแนะน ำในกำรยกติดตั้งโดยเคร่งครัด 
  5.2 ค่ำผิดพลำดที่ยอมให้ ให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล 
  5.3 จะต้องท ำนั่งร้ำนค้ ำยัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียงเพ่ือยึดโครงสร้ำงให้แน่นหนำอยู่ในแนวและต ำแหน่งที่
ต้องกำร เพ่ือควำมปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงำนจนกว่ำงำนประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและแข็งแรงดีแล้ว 
  5.4 หมุดให้ใช้ส ำหรับยึดชิ้นส่วนต่ำงๆ เข้ำหำกันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิดกำรบิดเบี้ยวช ำรุดเท่ำนั้น 
  5.5 ห้ำมใช้วิธีตัดด้วยแก๊สเป็นอันขำด นอกจำกจะได้รับอนุมัติจำกวิศวกร 
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  5.6 สลักเกลียวยึดและสมอให้ตั้งโดยใช้แบบน ำเท่ำนั้น 
  5.7 ช่องเปิดอ่ืนๆ เหนือจำกรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซ่ึงมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำควำมหนำขององค์
อำคำรที่เสริมนั้น รูหรือช่องเปิดภำยในของแหวนจะต้องเท่ำกับช่องเปิดขององค์อำคำรที่เสริมนั้น 
  5.8 แผ่นรองรับ 
  5.8.1 ใช้ตำมที่ก ำหนดในแบบขยำย 
  5.8.2 ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก 
  5.8.3 หลังจำกได้ยกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อัดมอร์ต้ำชนิดที่ไม่หดตัวและใช้ผงเหล็กเป็นมวลรวมใต้แผ่น
รองรับให้แน่น แล้วติดขอบลิ่มให้เสมอกับขอบของแผ่นรองรับโดยทิ้งส่วนที่เหลือไว้ในที่ 
 
6. กำรป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 
  6.1 เกณฑ์ก ำหนดทั่วไป 
งำนนี้หมำยรวมถึงกำรทำสี และกำรป้องกันกำรผุกร่อนของงำนเหล็กให้ตรงตำมบทก ำหนดและรูปแบบ และให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดของสัญญำนี้ทุกประกำร 
  6.2 ผิวที่จะทำสี 
  6.2.1 กำรท ำควำมสะอำด 
(1) ก่อนจะทำสีบนผิวใดๆ ยกเว้นผิวที่อำบโลหะ จะต้องขัดผิวให้สะอำดโดยใช้ เครื่องมือขัด เช่น จำนคำร์บอรันดัม 
หรือเครื่องมือชนิดอ่ืนที่เหมำะสม จำกนั้นให้ขัดด้วยแปรงลวดเหล็กและกระดำษทรำย เพ่ือขจัดเศษโลหะที่ หลุดล่อน
ออกให้หมด แต่ต้องพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรใช้เครื่องขัดด้วยลวดเป็นระยะเวลำนำน เพรำะอำจท ำให้เนื้อโลหะไหม้ได้ 
(2) ส ำหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กที่ได้รับควำมกระทบกระเทือนจำกกำรเชื่อม จะต้องเตรียมผิวส ำหรับทำสีใหม่
เช่นเดียวกับผิวทั่วไปตำมวิธีในข้อ 6.2.1(1) 
(3) ทันทีก่อนทำสีครั้งต่อไปให้ท ำควำมสะอำดผิวซึ่งทำสีไว้ก่อนหรือผิวที่ฉำบไว้  ขจัดสีที่ร่อนหลุด และสนิมออกให้
หมด และต้องท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ส่วนที่ถูกน้ ำมันและไขมันต่ำงๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะทำสีทับ 
  6.2.2 สีรองพ้ืน 
หำกมิได้ระบุเป็นอย่ำงอ่ืนงำนเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทำสีรองพ้ืนด้วยสีกันสนิม แล้วทำสีกันสนิมทับอีกสองชั้น  
ผลิตภัณฑ์ของรัสต์โอเลี่ยมเบอร์ 960 หรือ TOA RUST GUARD หรือเทียบเท่ำ  
 
จบหมวดที่ 18 
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หมวดที่ 19 
งำนคอนกรีต 
 
1. ทั่วไป 
  1.1 งำนคอนกรีตในที่นี้หมำยรวมถึงงำนคอนกรีตส ำหรับโครงสร้ำง ซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตำม
รูปแบบ บทก ำหนด ข้อก ำหนด และสภำพต่ำงๆ ของสัญญำอย่ำงเคร่งครัด 
  1.2 หำกมิได้ระบุในรูปแบบและ/หรือบทก ำหนดนี้ รำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยวกับองค์อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และงำนคอนกรีตทั้งหมดให้เป็นไปตำมมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงคอนกรีตของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย หรือกรม
โยธำธิกำร 
2. วัสดุ 
วัสดุต่ำงๆ ที่เป็นส่วนผสมของคอนกรีตต้องเป็นไปตำมบทก ำหนดและเกณฑ์อ่ืนๆ ดังนี้ คือ 
  2.1 ปูนซีเมนต์ จะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15 เล่ม 1-
2547) ชนิดที่เหมำะสมกับงำน และต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งไม่จับตัวเป็นก้อน 
  2.2 น้ ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอำด ใช้ดื่มได้ 
  2.3 มวลรวมที่ใช้ส ำหรับคอนกรีตจะแข็งแกร่ง มีควำมคงตัว เฉื่อย ไม่ท ำปฏิกิริยำกับด่ำงในปูนซีเมนต์ 
มวลรวมหยำบและมวลรวมละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่ำง มวลรวมหยำบแต่ละขนำด หรือหลำยขนำดผสมกัน
จะต้องมีส่วนขนำดคละตำมเกณฑ์ก ำหนดของข้อก ำหนด ASTM ที่เหมำะสม 
  2.4 สำรผสมเพ่ิม ส ำหรับคอนกรีตส่วนที่มิใช่ฐำนรำกทั้งหมดให้ใช้สำรผสมเพิ่มชนิดเพิ่มควำมสำมำรถได้ ส่วน
ที่เป็นโครงสร้ำงห้องใต้ดินทั้งหมดให้ผสมตัวยำกันน้ ำซึมชนิดทนแรงและกันน้ ำได้ โดยใช้ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตอย่ำง
เคร่งครัด นอกจำกที่กล่ำวนี้ห้ำมใช้สำรผสมเพ่ิมชนิดอ่ืนหรือปูนซีเมนต์ที่ผสมสำรเหล่ำนั้น นอกจำกจะได้รับอนุมัติจำก
วิศวกรก่อน 
3. กำรกองเก็บวัสดุ 
  3.1 ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอำคำร ถังเก็บ หรือไซโลที่ป้องกันควำมชื้นและควำมสกปรกได้ และในกำรส่งให้ส่ง
ในปริมำณเพียงพอที่จะไม่ท ำให้งำนคอนกรีตต้องชะงักหรือล่ำช้ำไม่ว่ำกรณีใด จะต้องแยกวัสดุที่ส่งมำแต่ละครั้งให้เป็น
สัดส่วนไม่ปะปนกัน 
  3.2 กำรส่งมวลรวมหยำบ ให้ส่งแยกขนำดไปยังสถำนที่ก่อสร้ำง นอกจำกจะได้รับอนุมัติจำกวิศวกรเป็นอย่ำง
อ่ืน 
  3.3 กำรกองมวลรวม ต้องกองในลักษณะที่จะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอ่ืนซึ่งมีขนำดต่ำงกัน เพ่ือให้
เป็นไปตำมนี้ อำจต้องท ำกำรทดสอบสัดส่วนขนำดคละ ตลอดจนควำมสะอำดของมวลรวมว่ำตรงตำมเกณฑ์ก ำหนด
หรือไม่ โดยเก็บตัวอย่ำง ณ ที่ท ำกำรผสมคอนกรีต 
  3.4 กำรเก็บสำรผสมเพ่ิม ต้องระวังอย่ำให้เกิดกำรปนเปื้อน กำรระเหย หรือเสื่อมคุณภำพ ส ำหรับสำรผสม
เพ่ิมชนิดที่อยู่ในรูปสำรลอยตัวหรือสำรละลำยที่ไม่คงตัวจะต้องจัดหำอุปกรณ์ส ำหรับกวน เพ่ือให้ตัวยำกระจำยโดย
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สม่ ำเสมอ ถ้ำเป็นสำรผสมเพ่ิมชนิดเหลวจะต้องป้องกันมิให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมำกนัก เพรำะจะท ำให้
คุณสมบัติของสำรนั้นเปลี่ยนแปลงได้ 
4. คุณสมบัติของคอนกรีต 
  4.1 องค์ประกอบ คอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทรำย มวลรวมหยำบ น้ ำ และสำรผสมเพ่ิมตำมแต่
จะก ำหนด ผสมให้เข้ำกันเป็นอย่ำงดีโดยมีควำมข้นเหลวที่พอเหมำะ 
  4.2 ควำมข้นเหลวคอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงำนจะต้องผสมให้เข้ำเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีควำมข้นเหลว
ที่พอเหมำะที่จะสำมำรถท ำให้แน่นได้ภำยในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริมหลังจำกอัดแน่นโดยกำรกระทุ้งด้วยมือหรือ
โดยวิธีสั่นที่ได้รับกำรเห็นชอบแล้ว จะต้องไม่มีน้ ำที่ผิวคอนกรีตมำกเกินไป  และจะต้องมีผิวเรียบปรำศจำกโพรง กำร
แยกแยะ รูพรุน เมื่อแข็งตัวแล้วจะต้องมีก ำลังตำมที่ต้องกำรตลอดจนควำมทนทำนต่อกำรแตกสลำย ควำมทนต่อกำร
ขัดสี ควำมสำมำรถในกำรกันน้ ำ รูปลักษณะและคุณสมบัติอ่ืนๆ ตำมท่ีก ำหนด 
  4.3 ขนำดโตสุดของมวลรวมหยำบไม่เกิน 1/5 ของมิติท่ีแคบที่สุดของโครงสร้ำง หรือ 2/3 ของระยะห่ำงของ
เหล็กเสริมที่น้อยที่สุด ขนำดโตสุดของมวลรวมหยำบแสดงในตำรำงที่ 1 
  4.4 กำรยุบตัว ค่ำยุบตัวของคอนกรีตซึ่งมีน้ ำหนักปกติหำโดย “มำตรฐำนวิธีกำรทดสอบค่ำกำรยุบตัวของ
คอนกรีต” (ASTM C143) ค่ำยุบตัวของคอนกรีตส ำหรับงำนประเภทต่ำงๆ จะต้องเป็นไปตำมค่ำท่ีให้ไว้ในตำรำงที่ 2 
  4.5 ก ำลังอัดคอนกรีตส ำหรับแต่ละส่วนของอำคำร6 จะต้องไม่น้อยกว่ำ 240 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 
ส ำหรับก้อนตัวอย่ำงทรงกระบอก (CYLINDER) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร หรือ 280 
กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร ส ำหรับก้อนตัวอย่ำงทรงลูกบำศก์ (CUBE) ขนำด 15x15x15 เซนติเมตร โดยให้คิดที่อำยุ 
28 วันเป็นหลักส ำหรับปูนซีเมนต์ชนิดที่ 1 ธรรมดำ แต่ถ้ำใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3 ซึ่งให้ก ำลังสูงเร็วให้คิดที่อำยุ 7 วัน 
กรณีที่ทดสอบค่ำแรงอัดที่อำยุ 7 วัน ค่ำแรงทดสอบแรงอัดต้องไม่น้อยกว่ำ 70% ของค่ำที่ก ำหนดที่อำยุ 28 วัน ทั้ง 3 
ตัวอย่ำง ส ำหรับคอนกรีตพ้ืน POST-TENSION ให้เป็นไปตำมรูปแบบก ำหนด 
  4.6 คุณสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จ (READY MIX) ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมคอนกรีต
ผสมเสร็จ (มอก.213-2520) 
 
ตำรำงที่  1 ขนำดโตสุดของมวลรวมหยำบส ำหรับงำนคอนกรีตชนิดต่ำงๆ 

ประเภทของโครงสร้ำง ขนำดโตสุด (มิลลิเมตร) 

คอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป 20 หรือ 25 
คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีควำมหนำมำกหรือ 40 
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก  

 
ตำรำงที่  2 ค่ำยุบตัวคอนกรีต 

                                                 
6 รายการก าลงัอดัคอนกรตี หากมขีอ้ขดัแยง้กนัในรปูแบบใหต้รวจสอบจากรายการค านวณของวศิวกรผูอ้อกแบบจากผูว้่าจา้ง และถอื
เป็นสิน้สุด 
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ประเภทของงำน 
ค่ำยุบตัว (เซนติเมตร) 

สูงสุด ต่ ำสุด 

พ้ืนถนน 8.0 3.0 

โครงสร้ำงทั่วไป 10.0 5.0 

เสำหรือผนังบำง 12.5 7.5 

โครงสร้ำงที่เหล็กเสริมแน่น 15.0 10.0 

 
ตำรำงที่  3 ระยะหุ้มเหล็กเสริม (วัดถึงผิวเหล็ก MAIN) 

ชนิดของกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำงหลัก 
ควำมหนำน้อยสุดของคอนกรีต 
ที่หุ้มเหล็กเสริมหรือ 
คอนกรีตหุ้มเหล็ก (มิลลิเมตร) 

1. คอนกรีตเสริมเหล็ก  

    1.1 เสำสี่เหลี่ยมที่มีด้ำนแคบขนำด 300 มิลลิเมตรขึ้นไป 40 

    1.2 เสำกลมหรือเสำตั้งแต่ห้ำเหลี่ยมข้ึนไปที่มีรูปทรงใกล้เคียงเสำกลม ซึ่ง
มี 

40 

เส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้นไป  

    1.3 คำนและโครงข้อหมุนคอนกรีต ขนำดกว้ำงตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้น
ไป 

40 

    1.4 พ้ืนหนำไม่น้อยกว่ำ 115 มิลลิเมตร 20 

2. คอนกรีตอัดแรง  

    2.1 คำนชนิดดึงลวดก่อน 75 

    2.2 คำนชนิดดึงลวดภำยหลัง  

          (1) กว้ำง 200 มิลลิเมตร โดยปลำยไม่เหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED) 115 

          (2) กว้ำงตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้นไปโดยปลำยไม่เหนี่ยวรั้ง  65 

(UNRESTRAINED)  

          (3) กว้ำง 200 มิลลิเมตร โดยปลำยเหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED) 50 

          (4)  กว้ ำ งตั้ ง แต่  300 มิ ลลิ เ มตรขึ้ น ไป โดยปลำย เหนี่ ย ว รั้ ง 
(RESTRAINED) 

45 

    2.3 พ้ืนชนิดดึงลวดก่อนที่มีควำมหนำตั้งแต่ 115 มิลลิเมตรขึ้นไป 40 

    2.4 พ้ืนชนิดดึงลวดภำยหลังที่มีควำมหนำตั้งแต่ 115 มิลลิเมตรขึ้นไป  

          (1) ขอบไม่เหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED) 40 



                                                                                                             Page 100 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

          (2) ขอบเหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED) 20 

3. เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ  

    3.1 เสำเหล็กขนำด 150 x 150 มิลลิเมตร 50 

    3.2 เสำเหล็กขนำด 200 x 200 มิลลิเมตร 40 

    3.3 เสำเหล็กขนำดตั้งแต่ 300 x 300 มิลลิเมตรขึ้นไป 25 

    3.4 คำนเหล็ก 50 

 
ในกรณีโครงสร้ำงหลักมีขนำดระหว่ำงขนำดที่ก ำหนดในตำรำง ให้ค ำนวณหำควำมหนำน้อยสุดของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กโดยวิธีเทียบอัตรำส่วน  
ในกรณีโครงสร้ำงหลักก่อสร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงที่มีขนำดหรือมีควำมหนำของคอนกรีตที่
หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กน้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในตำรำงข้ำงต้นจะต้องใช้วัสดุอ่ืนหุ้มเพ่ิมเติมหรือต้องป้องกัน
โดยวิธีอ่ืนเพื่อช่วยท ำให้เสำหรือคำนมีอัตรำกำรทนไฟได้ไม่น้อยกว่ำสำมชั่วโมง และตงหรือพ้ืนต้องมีอัตรำกำรทนไฟได้
ไม่น้อยกว่ำสองชั่วโมง โดยจะต้องมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต7 
 
5. กำรค ำนวณออกแบบส่วนผสม 
  5.1 ห้ำมมิให้น ำคอนกรีตมำเทส่วนที่เป็นโครงสร้ำงใดๆ จนกว่ำส่วนผสมของคอนกรีตที่จะน ำมำใช้นั้นได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกวิศวกร ผู้ควบคุมงำน หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงแล้ว 
  5.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่ำงน้อย 35 วัน ผู้รับจ้ำงจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่ำงๆ ในห้องปฏิบัติกำร
เพ่ือให้วิศวกร ผู้ควบคุมงำน หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง ตรวจให้ควำมเห็นชอบก่อน 
  5.3 กำรที่วิศวกรให้ควำมเห็นชอบต่อส่วนผสมที่เสนอมำหรือที่แก้ไข (หำกมี) นั้น มิได้หมำยควำมว่ำจะลด
ควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่ได้จำกส่วนผสมนั้น 
  5.4 กำรจัดปฏิภำคส่วนผสม 
  5.4.1 หำอัตรำส่วน น้ ำ : ซีเมนต์ ที่เหมำะสมโดยกำรทดลองขั้นตอนตำมวิธีกำรต่อไปนี้ 
(1) ทดลองท ำส่วนผสมคอนกรีตที่มีอัตรำส่วนและควำมข้นเหลวที่เหมำะสมกับงำน โดยเปลี่ยนอัตรำส่วน น้ ำ : 
ซีเมนต์ อย่ำงน้อย 3 ค่ำ ซึ่งจะให้ก ำลังต่ำงๆ กัน โดยอยู่ในขอบข่ำยของค่ำที่ก ำหนดส ำหรับงำนนี้ และต้องค ำนวณ
ออกแบบส ำหรับค่ำกำรยุบสูงสุดเท่ำที่ยอมให ้
(2) จำกนั้นหำปฏิภำคของวัสดุผสม แล้วท ำกำรทดสอบตำม “มำตรฐำนวิธีปฏิบัติในกำรเลือกปฏิภำคส่วนผสม
ส ำหรับคอนกรีต” (ACI 211.1) 
  5.4.2 น ำผลที่ได้จำกกำรทดสอบไปเขียนเป็นกรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำส่วน น้ ำ : ซีเมนต ์

                                                 
7 กฎกระทรวง ฉบบัที ่60 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522  
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  5.4.3 ส ำหรับอัตรำส่วน น้ ำ : ซีเมนต์ แต่ละค่ำให้หล่อชิ้นตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 3 ชิ้น ส ำหรับแต่ละอำยุ เพ่ือน ำไป
ทดสอบ โดยเตรียมและบ่มตัวอย่ำงตำม “มำตรฐำนวิธีกำรท ำและบ่มตัวอย่ำงคอนกรีตในห้องปฏิบัติกำร” (ASTM 
C192) และทดสอบที่อำยุ 7 และ 28 วัน กำรทดสอบให้ปฏิบัติตำม “มำตรฐำนวิธีกำรทดสอบก ำลังอัดของตัวอย่ำง
คอนกรีตแท่งทรงกระบอก” (ASTM C39) 
  5.4.4 ส ำหรับคอนกรีต  ปริมำณปูนซีเมนต์จะต้องไม่น้อยกว่ำ 450 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตรของคอนกรีต 
 ส ำหรับคอนกรีต fc’=240 ksc.(CYLINDER) ควรใช้ปริมำณปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่ำ 350 กก./ลบ.ม.และส ำหรับ
คอนกรีต fc’=320 ksc.(CYLINDER) ควรใช้ปริมำณปูนซิเมนต์ ไม่น้อยกว่ำ  400 กก./ลบ.ม. แต่ทั้งนี้ ปริมำณซีเมนต์ที่
เหมำะสม จะต้องก ำหนดโดยวิศวกรผู้ออกแบบส่วนผสม ซึ่งจะต้องพิจำรณำคุณสมบัติของคอนกรีตและกำรใช้งำนที่
เหมำะสมด้วย 
 อ้ำงอิงจำก 1)มทช.101-2545 มำตรฐำนงำนคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
         2)มยผ.1101-52 มำตรฐำนงำนคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
6. กำรผสมคอนกรีต 
  6.1 คอนกรีตผสมเสร็จ กำรผสมและกำรขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตำม “มำตรฐำนข้อก ำหนดส ำหรับ
คอนกรีตผสมเสร็จ” (ASTM C 94) 
  6.2 กำรผสมด้วยเครื่อง ณ สถำนที่ก่อสร้ำง 
  6.2.1 กำรผสมคอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกวิศวกรแล้ว ที่เครื่องผสมจะต้องมี
แผ่นป้ำยแสดงควำมจุและจ ำนวนรอบต่อนำทีที่เหมำะสม และผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมข้อแนะน ำเหล่ำนี้ทุกประกำร 
เครื่องผสมจะต้องสำมำรถผสมมวลรวม ซีเมนต์ และน้ ำให้เข้ำกันโดยทั่วถึงภำยในเวลำที่ก ำหนดและต้องสำมำรถ
ปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดกำรแยกแยะ 
  6.2.2 ในกำรบรรจุวัสดุผสมเข้ำเครื่องจะต้องบรรจุน้ ำส่วนหนึ่งเข้ำเครื่องก่อนซีเมนต์และมวลรวม แล้วค่อยๆ 
เติมน้ ำส่วนที่เหลือเมื่อผสมไปแล้วประมำณหนึ่งในสี่ของเวลำผสมที่ก ำหนด จะต้องมีท่ีควบคุมมิให้ปล่อยคอนกรีตก่อน
จะถึงเวลำที่ก ำหนด และจะต้องสำมำรถปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนที่จะบรรจุวัสดุใหม่ 
  6.2.3 เวลำที่ใช้ในกำรผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมำณตั้งแต่ 1 ลูกบำศก์เมตร ลงมำจะต้องไม่น้อยกว่ำ 2 นำที และให้
เพ่ิมอีก 20 วินำที ส ำหรับทุกๆ 1 ลูกบำศก์เมตร หรือส่วนของลูกบำศก์เมตรที่เพ่ิมข้ึน 
  6.3 กำรผสมต่อเนื่อง 
  6.3.1 ให้ผสมคอนกรีตเฉพำะเท่ำที่ต้องกำรใช้เท่ำนั้น ห้ำมน ำคอนกรีตที่ก่อตัวแล้วมำผสมต่อเป็นอันขำด แต่ให้
ทิ้งไป 
  6.3.2 ห้ำมมิให้เติมน้ ำเพ่ือเพ่ิมค่ำกำรยุบเป็นอันขำด  กำรเติมน้ ำจะกระท ำได้ ณ  สถำนที่ก่อสร้ำงหรือที่โรง
ผสมคอนกรีตกลำงโดยควำมเห็นชอบของวิศวกรหรือผู้ควบคุมงำนเท่ำนั้น และไม่ว่ำกรณีใดๆ ห้ำมเติมน้ ำ ระหว่ำงกำร
ขนส่ง 
7. กำรขนส่ง กำรเท และกำรเตรียมกำรก่อนเท 
  7.1 กำรเตรียมกำร 
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  7.1.1 แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อย โดยขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วและวัสดุแปลกปลอมอ่ืนๆ ออกจำกด้ำน
ในของอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรล ำเลียงออกให้หมด 
  7.1.2 เหล็กเสริมผูกเข้ำที่เสร็จเรียบร้อย วัสดุต่ำงๆ ที่จะฝังในคอนกรีตต้องเข้ำที่เรียบร้อย และกำรเตรียมกำร
ต่ำงๆ ทั้งหมดได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงแล้ว จึงจะด ำเนินกำรเทคอนกรีตได้ 
  7.2 กำรล ำเลียง 
วิธีกำรส่งและเทคอนกรีต จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกวิศวกรผู้ควบคุมงำนหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงก่อน  ในกำรขนส่ง
คอนกรีตจำกเครื่องผสมจะต้องระมัดระวังมิให้ เกิดกำรแยกแยะ หรือกำรแยกตัว หรือกำรสูญเสียของวัสดุผสม และ
ต้องกระท ำในลักษณะที่จะท ำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด 
  7.3 กำรเทคอนกรีต 
  7.3.1 ผู้รับจ้ำงจะเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้ำงยังมิได้จนกว่ำจะได้รับอนุมัติจำกวิศวกร ผู้ควบคุม
งำน หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วถ้ำผู้รับจ้ำงยังไม่เริ่มเทคอนกรีตภำยใน 24 ชั่วโมง 
จะต้องได้รับอนุมัติจำกวิศวกร ผู้ควบคุมงำน หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงอีกครั้งจึงจะเทได้ 
  7.3.2 กำรเทคอนกรีตจะต้องกระท ำต่อเนื่องกันตลอดทั้งพ้ืนที่  รอยต่อขณะก่อสร้ำงจะต้องอยู่ที่ต ำแหน่งซึ่ง
ก ำหนดไว้ในแบบ หรือได้รับควำมเห็นชอบแล้ว กำรเทคอนกรีตจะต้องกระท ำในอัตรำที่คอนกรีตซึ่งเทไปแล้วจะต่อกับ
คอนกรีตที่จะเทใหม่ยังคงสภำพเหลวพอที่จะเทต่อกันได้ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือห้ำมมิให้เทคอนกรีตต่อกับคอนกรีต
ซึ่งเทไว้แล้วเกิน 30 นำที แต่จะต้องทิ้งไว้ประมำณ 20 ชั่วโมง จึงจะเทต่อได้ เมื่อกำรเทคอนกรีตส่วนใดจะเทรวดเดียว
เสร็จไม่ได้ ก็ให้หยุดเทโดยหยุดให้ตรงตำมที่ระบุไว้ในรูปแบบและรำยละเอียด หรือตำมก ำหนดดังนี้ 
(1) ส ำหรับเสำให้เทถึงระดับ 75 มิลลิเมตร ต่ ำจำกท้องคำนหัวเสำ 
(2) ส ำหรับคำนให้เทถึงกลำงคำน 
(3) ส ำหรับพื้นให้เทถึงกลำงแผ่น 
เมื่อเทคอนกรีตต่อจำกที่หยุดไว้ให้กระเทำะหน้ำคอนกรีตเก่ำ และใช้แปรงลวดขัด รำดน้ ำให้เปียก แล้วผสมปูนซีเมนต์
และทรำยในอัตรำส่วนที่เท่ำกันรำดให้ทั่วหน้ำคอนกรีตที่จะเทต่อแล้วจึงเทคอนกรีตต่อไปได้ 
  7.3.3 ห้ำมมิให้น ำคอนกรีตที่แข็งตัวบ้ำงแล้วบำงส่วนหรือแข็งตัวทั้งหมด หรือที่มีวัสดุแปลกปลอมมำเทปะปน
กันเป็นอันขำด 
  7.3.4 เมื่อเทคอนกรีตต้องเทภำยใน 30 นำทีนับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจำกเครื่องกวน และจะต้องอัด
คอนกรีตให้แน่นภำยในเวลำ 30 นำทีนับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจำกเครื่องผสมนอกจำกจะมีเครื่องกวนพิเศษ
ส ำหรับกำรนี้โดยเฉพำะหรือมีเครื่องผสมติดรถซึ่งจะกวนตลอดเวลำ ในกรณีเช่นนั้นให้เพ่ิมเวลำได้เป็น 2 ชั่วโมง
นับตั้งแต่บรรจุซีเมนต์เข้ำเครื่องผสม  
  7.3.5 จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ต ำแหน่งสุดท้ำยมำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเกิดกำรแยกแยะอัน
เนื่องจำกกำรโยกย้ำยและกำรไหลตัวของคอนกรีต ต้องระวังอย่ำให้วิธีกำรใดๆ ที่จะท ำให้คอนกรีตเกิดกำรแยกแยะ 
ห้ำมปล่อยคอนกรีตเข้ำท่ีจำกระยะสูงเกินกว่ำ 2 เมตร นอกจำกจะได้รับอนุมัติจำกวิศวกร 
  7.3.6 กำรท ำให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่อง หรือกระทุ้งเพ่ือให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม และเข้ำไปอัด
ตำมมุมต่ำงๆ จนเต็ม โดยขจัดกระเปำะอำกำศ และกระเปำะหิน อันจะท ำให้คอนกรีตเป็นโพรงเป็นหลุมบ่อ หรือเกิด
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ระนำบที่ไม่แข็งแรงออกให้หมดสิ้น เครื่องสั่นจะต้องมีควำมถี่อย่ำงน้อย 7000 รอบต่อนำที และผู้ที่ใช้งำนจะต้องมี
ควำมช ำนำญเพียงพอ ห้ำมมิให้ท ำกำรสั่นคอนกรีตเกินขนำดและใช้เครื่องสั่นเป็นตัวเขยื้อนคอนกรีตให้เคลื่อนที่จำก
ต ำแหน่งหนึ่งไปยังอีกต ำแหน่งหนึ่งภำยในแบบหล่อเป็นอันขำด ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรงๆ ที่หลำยๆ จุด ห่ำง
กันประมำณ 50 เซนติเมตร ในกำรจุ่มแต่ละครั้งจะต้องทิ้งระยะเวลำให้เพียงพอที่จะท ำให้คอนกรีตแน่นตัว แต่ต้องไม่
นำนเกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดกำรแยกแยะ โดยปกติจุดหนึ่งๆ ควรจุ่มอยู่ระหว่ำง 5 ถึง 15 วินำที ในกรณีที่หน้ำตัดของ
คอนกรีตบำงเกินไปจนไม่อำจแหย่เครื่องสั่นลงไปได้ก็ให้ใช้เครื่องสั่นนั้นแนบกับข้ำงแบบ หรือใช้วิธีอ่ืนที่ได้รับกำร
เห็นชอบแล้ว ส ำหรับองค์อำคำรสูงๆ และหน้ำตัดกว้ำง เช่น เสำขนำดใหญ่ควรใช้เครื่องสั่นชนิดเกำะติดกับข้ำงแบบ 
แต่ทั้งนี้แบบหล่อต้องแข็งแรงพอที่จะสำมำรถรับควำมสั่นได้โดยไม่ท ำให้รูปร่ำงขององค์อำคำรผิดไปจำกที่ก ำหนด 
จะต้องมเีครื่องสั่นคอนกรีตส ำรองอย่ำงน้อยหนึ่งเครื่องประจ ำ ณ สถำนที่ก่อสร้ำงเสมอในขณะเทคอนกรีต 
  7.3.7 ในกรณีที่ใช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ต้ำเป็นผิว จะต้องใช้เครื่องมือที่เหมำะสมดันหินให้ออกจำกข้ำงบน
เพ่ือให้มอร์ต้ำออกมำอยู่ที่ผิวให้เต็มโดยไม่เป็นโพรงเมื่อถอดแบบ  
 
8. รอยต่อและสิ่งที่ฝังในคอนกรีต 
  8.1 รอยต่อขณะก่อสร้ำงของอำคำร 
  8.1.1 ผู้รับจ้ำงต้องขออนุมัติรูปแบบขยำย (SHOP DRAWING) ก่อนด ำเนินกำรจำกวิศวกรผู้ควบคุมงำนและ
ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเสมอ โดยแสดงรำยละเอียดและต ำแหน่งให้ชัดเจน 
  8.1.2 ในกรณีที่มิได้ระบุต ำแหน่งและรำยละเอียดของรอยต่อนี้ในรูปแบบ จะต้องจัดท ำและวำงในต ำแหน่งซึ่ง
จะท ำให้โครงสร้ำงเสียควำมแข็งแรงน้อยที่สุด และให้เกิดรอยร้ำวเนื่องจำกกำรหดตัวน้อยที่สุดเท่ำที่จะได้ และจะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบก่อน 
  8.1.3  ในกรณีกำรท ำรอยต่อในแนวรำบ ผิวบนของผนังและเสำคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวรำบ คอนกรีตซึ่งเท
ทับเหนือรอยต่อขณะก่อสร้ำง จะต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกที่ออกจำกเครื่องผสม และจะต้องอัดแน่นให้ทั่วโดยอัดให้
เข้ำกับคอนกรีตซึ่งเทไว้ก่อนแล้ว 
  8.1.4 ในกรณีกำรท ำรอยต่อในแนวดิ่งให้ใช้ปูนทรำยในอัตรำส่วน 1 : 1  ผสมน้ ำข้นๆ  ไล้ที่ผิวให้ทั่วก่อนที่จะเท
คอนกรีตใหม่ลงไป และผิวคอนกรีตเดิมต้องมีควำมหยำบด้วย 
  8.1.5 ให้เดินเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่ำนรอยต่อไป และจะต้องใส่สลักและเดือยเอียงตำมแต่วิศวกร ผู้ควบคุมงำน  
หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงจะเห็นสมควร จะต้องจัดให้มีสลักตำมยำวลึกอย่ำงน้อย 5 เซนติเมตร ส ำหรับรอยต่อในผนังทั้งหมด
และระหว่ำงผนังกับแผ่นพื้นหรือฐำนรำก 
  8.1.6 ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นชั้นๆ จะต้องยึดเหล็กที่โผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนำ เพ่ือป้องกันกำรเคลื่อน
ตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตก ำลังก่อตัว 
  8.1.7 ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้ำน้ ำปูนและวัสดุที่หลุดร่วงออกให้หมด โดยไม่จ ำเป็นต้องท ำให้ผิว
หยำบอีก แต่หำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมนี้ได้ ก็ให้ขจัดออกโดยใช้เครื่องมือหลังจำกเทคอนกรีตแล้ว 24 ชั่วโมงขึ้นไป 
แล้วให้ล้ำงผิวที่ท ำให้หยำบนั้นด้วยน้ ำสะอำดทันทีก่อนที่คอนกรีตใหม่ ให้พรมน้ ำผิวคอนกรีต ที่รอยต่อทุกแห่งให้ชื้นแต่
ไม่เปียกโชก 
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  8.1.8 ถ้ำหำกต้องกำรหรือได้รับกำรยินยอม อำจเพิ่มควำมยึดหน่วงได้ตำมวิธีต่อไปนี้ 
(1) ใช้สำรผสมเพิ่มที่ได้รับควำมเห็นชอบแล้ว 
(2) ใช้สำรหน่วงซึ่งได้รับควำมเห็นชอบแล้วเพ่ือท ำให้กำรก่อตัวของมอร์ต้ำที่ผิวช้ำลง แต่ห้ำมใส่มำกจนไม่ก่อตัวเลย 
(3) ท ำผิวคอนกรีตให้หยำบตำมวิธีที่ได้รับกำรรับรองแล้ว โดยวิธีนี้จะท ำให้มวลรวมโผล่สม่ ำเสมอ ปรำศจำกฝ้ำน้ ำ
ปูน หรือเม็ดมวลรวมที่หลุดร่วง หรือผิวคอนกรีตที่ช ำรุด 
  8.2 วัสดุฝังในคอนกรีต 
  8.2.1 ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวัสดุฝังอื่นๆ ที่จะต้องท ำงำนต่อในภำยหลังให้เรียบร้อย 
  8.2.2 ต้องจัดวำงแผ่นกันน้ ำส ำหรับสำยไฟและสิ่งซึ่งจะฝังอ่ืนๆ เข้ำที่ให้ถูกต ำแหน่งอย่ำงแน่นอนและยึดให้ดี
เพ่ือมิให้เกิดกำรเคลื่อนตัว ส ำหรับช่องว่ำงในปลอกไส้และร่องสมอจะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะเอำออกได้ง่ำยเป็นกำร
ชั่วครำว เพ่ือป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้ำไปในช่องว่ำงนั้น  
  8.3 รอยต่อส ำหรับพื้นถนน 
  8.3.1 รอยต่อทำงยำวตลอดจนรอยต่อส ำหรับกันกำรหดและกำรยืดตัว  จะต้องอยู่ในต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้ใน
รูปแบบ ในกรณีที่ไม่สำมำรถเทคอนกรีตได้เต็มช่วงจะต้องท ำรอยต่อขณะก่อสร้ำงขึ้น ในช่วงหนึ่งๆ จะมีรอยต่อขณะ
ก่อสร้ำงเกินหนึ่งรอยไม่ได้ และรอยต่อดังกล่ำวจะต้องอยู่ภำยในช่วงกลำงแบ่งสำมส่วนของช่วง 
  8.3.2 ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ ส ำหรับรอยต่อต่ำงๆ จะยอมให้มีควำมผิดพลำดมำกที่สุดได้ไม่เกินค่ำต่อไปนี้ 
ระยะทำงแนวรอบ 6 มิลลิเมตร 
ระยะทำงแนวดิ่ง 3 มิลลิเมตร 
 
9. กำรซ่อมผิวที่ช ำรุด 
  9.1 ห้ำมปะซ่อมรูร้อยเหล็กยึดและเนื้อที่ช ำรุดทั้งหมดก่อนที่วิศวกรผู้ควบคุมงำนหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงได้
ตรวจสอบ 
  9.2 ส ำหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเล็กๆ และช ำรุดเล็กน้อย หำกวิศวกรผู้ควบคุมงำนหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงลง
ควำมเห็นว่ำพอที่จะซ่อมแซมให้ดีได้   ต้องสกัดคอนกรีตที่ช ำรุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี   เพ่ือป้องกันมิให้น้ ำใน
มอร์ต้ำ ที่จะปะซ่อมนั้นถูกดูดซึมไป โดยสกัดคอนกรีตบริเวณที่จะปะซ่อมและเนื้อที่บริเวณโดยรอบเป็นระยะออกมำ
อย่ำงน้อย 15 เซนติเมตร มอร์ต้ำที่ใช้เป็นตัวประสำนจะต้องประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรำย
ละเอียดซึ่งผ่ำนตะแกรงเบอร์ 30 1 ส่วน ให้ละเลงมอร์ต้ำนี้ให้ทั่วพ้ืนที่ผิว 
  9.3 ส่วนผสมส ำหรับใช้อุดให้ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรำยที่ใช้ผสมคอนกรีต 2 1/2 ส่วน โดย
ปริมำตรชื้นและหลวม ส ำหรับคอนกรีตเปลือยภำยนอกให้ผสมซีเมนต์ขำวเข้ำกับซีเมนต์ธรรมดำ เพ่ือให้ส่วนผสมที่ปะ
ซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้ำงเคียง โดยใช้วิธีทดลองหำส่วนผสมเอำเอง 
  9.4 ให้จ ำกัดปริมำณของน้ ำให้พอดีเท่ำท่ีจ ำเป็นในกำรยกย้ำยและกำรปะซ่อมเท่ำนั้น 
  9.5 หลังจำกท่ีน้ ำซึ่งค้ำงบนผิวได้ระเหยออกจำกพ้ืนที่ที่จะปะซ่อมหมดแล้ว ให้ละเลงชั้นยึดหน่วงลงบนผิวนั้น
ให้ทั่ว เมื่อชั้นยึดหน่วงนี้เริ่มเสียน้ ำให้ฉำบมอร์ต้ำที่ใช้ปะซ่อมทันที ให้อัดมอร์ต้ำให้แน่นโดยทั่วถึงและปำดออกให้เนื้อ
นูนกว่ำคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย และจะต้องทิ้งไว้เฉยๆ อย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง เพ่ือให้เกิดกำรหดตัวขั้นต้นก่อนที่จะ
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ตกแต่งขั้นสุดท้ำย บริเวณที่ปะซ่อมแล้วให้รักษำให้ชื้นอย่ำงน้อย 7 วัน ส ำหรับผิวคอนกรีตเปลือยที่ต้องกำรรักษำลำย
ไม้แบบ ห้ำมให้เครื่องมือที่เป็นโลหะฉำบเป็นอันขำด 
  9.6 ในกรณีที่รูพรุนนั้นกว้ำงมำกหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และวิศวกรผู้ควบคุมงำนหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงลง
ควำมเห็นว่ำอยู่ในวิสัยที่จะซ่อมแซมได้ ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ต้ำชนิดที่ผสมตัวยำกันกำรหดตัวและผสมด้วยผงเหล็ก
เป็นวัสดุแทนปูนทรำยธรรมดำ โดยให้ปฏิบัติตำมข้อแนะน ำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 
  9.7 ในกรณีที่โพรงใหญ่และลึกมำกหรือเกิดควำมเสียหำยใดๆ เช่น คอนกรีตมีก ำลังต่ ำกว่ำก ำหนด และ
วิศวกรผู้ควบคุมงำน หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง มีควำมเห็นว่ำอำจท ำให้เกิดอันตรำยต่อผู้ใช้อำคำรได้ ผู้รับจ้ำงจะต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องเหล่ำนั้นตำมวิธีที่วิศวกรผู้ควบคุมงำนหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ ำงได้เห็นชอบด้วยแล้ว หรือหำก
วิศวกรผู้ควบคุมงำนหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำกำรช ำรุดมำกจนไม่อำจแก้ไขให้ดีได้  อำจสั่งให้ทุบทิ้งแล้วสร้ำงขึ้นใหม่ 
โดยผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ทั้งสิ้น 
10. กำรบ่มและกำรป้องกัน 
  10.1 หลังจำกได้เทคอนกรีตแล้วและอยู่ในระยะก ำลังแข็งตัว จะต้องป้องกันคอนกรีตนั้นจำกอันตรำยที่อำจ
เกิดจำกแสงแดด ลมแห้ง ฝน น้ ำไหล กำรเสียด และจำกกำรบรรทุกน้ ำหนักเกินสมควร ส ำหรับคอนกรีตซึ่งใช้
ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 1 จะต้องรักษำให้ชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลำอย่ำงน้อย 7 วัน โดยวิธีคลุมด้วยกระสอบหรือผ้ำใบเปียก 
ขัง หรือพ่นน้ ำ หรือโดยวิธีที่เหมำะสมอ่ืนๆ ตำมท่ีวิศวกรผู้ควบคุมงำนหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเห็นชอบ  ส ำหรับผิวคอนกรีต
ในแนวตั้ง เช่น เสำ ผนัง และด้ำนข้ำงของคำน ให้หุ้มกระสอบหรือผ้ำใบให้เหลื่อมซ้อนกันและรักษำให้ชื้นโดยให้สิ่งที่
คลุมนี้แนบติดกับคอนกรีต 
  10.2 ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้ก ำลังสูงเร็ว ระยะเวลำกำรบ่มชื้นให้อยู่กับกำรวินิจฉัยของวิศวกรผู้ควบคุม
งำนหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง 
11. กำรทดสอบ 
  11.1 กำรทดสอบก้อนตัวอย่ำงทรงกระบอก ส ำหรับกำรทดสอบอำจน ำมำจำกทุกๆ รถ หรือตำมแต่วิศวกรผู้
ควบคุมงำน หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงจะก ำหนด ทุกวันจะต้องเก็บชิ้นตัวอย่ำงไม่น้อยกว่ำ 6 ชิ้น ส ำหรับทดสอบ 7 วัน 3 
ก้อน และ 28 วัน 3 ก้อน วิธีเก็บ บ่ม และทดสอบชิ้นตัวอย่ำงให้เป็นไปตำม “มำตรฐำนวิธีกำรท ำและบ่มตัวอย่ำง
คอนกรีตในสนำม” (ASTM C31) และ มำตรฐำนวิธีกำรทดสอบก ำลังอัดของตัวอย่ำงคอนกรีตแท่งทรงกระบอก” 
(ASTM C39) ตำมล ำดับ 
  11.2 รำยงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรำยงำนผลกำรทดสอบก ำลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด ส ำหรับผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง 1 
ชุด และผู้ออกแบบ 1 ชุด เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำน รำยงำนจะต้องรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
  11.2.1 วันที่หล่อ 
  11.2.2 วันที่ทดสอบ 
  11.2.3 ประเภทของคอนกรีต 
  11.2.4 ค่ำกำรยุบตัว 
  11.2.5 ส่วนผสม 
  11.2.6 หน่วยน้ ำหนัก 
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  11.2.7 ก ำลังอัด 
(1) ณ จุดเริ่มร้ำว 
(2) ณ จุดประลัย 
  11.3 กำรทดสอบแนว ระดับ ควำมลำด และควำมไม่สม่ ำเสมอของพ้ืนถนนคอนกรีตในบริเวณอำคำร เมื่อ
คอนกรีตพ้ืนถนนแข็งตัวแล้ว จะต้องท ำกำรตรวจสอบแนวระดับควำมลำดตลอดจนควำมไม่สม่ ำเสมอต่ำงๆ อีกครั้ง
หนึ่ง  หำก ณ จุดใดผิวถนนสูงกว่ำบริเวณข้ำงเคียงเกิน 3 มิลลิเมตร จะต้องขัดออก แต่ถ้ำสูงมำกกว่ำนั้นผู้รับจ้ำง
จะต้องทุบพ้ืนช่วงนั้นออกแล้วหล่อใหม่โดยต้องออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งหมด 
  11.4 กำรทดสอบควำมหนำของพ้ืนคอนกรีตในบริเวณอำคำร ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนอำจก ำหนดให้มีกำรทดสอบ
ควำมหนำของพ้ืนคอนกรีตโดยเจำะเอำแก่นไปตรวจตำม “มำตรฐำนวิธีกำรทดสอบหำควำมหนำของคอนกรีตโดยวิธี
เจำะแก่นคอนกรีต” (ASTM C174) ก็ได้ หำกปรำกฏว่ำควำมหนำเฉลี่ยน้อยกว่ำที่ก ำหนดเกิน 3 มิลลิเมตร ผู้แทนผู้ว่ำ
จ้ำงจะเป็นผู้ตัดสินว่ำถนนนั้นมีก ำลังพอจะรับน้ ำหนักบรรทุกตำมที่ค ำนวณออกแบบไว้หรือไม่ หำกผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงลง
ควำมเห็นว่ำพ้ืนถนนนั้นไม่แข็งแรงพอ ผู้รับจ้ำงจะต้องทุบออกแล้วเทคอนกรีตใหม่ โดยจะเรียกเงินเพ่ิมจำกผู้ว่ำจ้ำงมิได้ 
12. กำรประเมินผลกำรทดสอบก ำลังอัด 
  12.1 ค่ำเฉลี่ยของผลกำรทดสอบชิ้นตัวอย่ำงสำมชิ้นหรือมำกกว่ำซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติกำร จะต้องไม่ต่ ำกว่ำค่ำที่
ก ำหนด และจะต้องไม่มีค่ำใดต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของค่ำก ำลังอัดท่ีก ำหนด 
  12.2 หำกก ำลังอัดมีค่ำต่ ำกว่ำที่ก ำหนดก็อำจจ ำเป็นต้องเจำะเอำแก่นคอนกรีตไปท ำกำรทดสอบ 
  12.3 กำรทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตำม “มำตรฐำนวิธีกำรเก็บชิ้นตัวอย่ำงคอนกรีตและกำรทดสอบ
โดยวิธีกำรเจำะแก่นและกำรเลื่อย” (ASTM C42) กำรทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระท ำในสภำพผึ่งแห้งในอำกำศ 
  12.4 องค์อำคำรหรือพ้ืนที่คอนกรีตส่วนใดที่วิศวกรพิจำรณำเห็นว่ำไม่แข็งแรงพอ ให้เจำะแก่นอย่ำงน้อยสอง
ก้อนจำกแต่ละองค์อำคำรหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต ำแหน่งที่จะเจำะแก่นให้วิศวกรผู้ควบคุมงำนหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้
ก ำหนด 
  12.5 ก ำลังของแก่นที่ได้จำกแต่ละองค์อำคำรหรือพ้ืนที่จะต้องมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 90 ของ
ก ำลังที่ก ำหนดจึงจะถือว่ำใช้ได้ 
  12.6 จะต้องอุดรูซึ่งเจำะเอำแก่นออกมำตำมวิธีในข้อ 8 
  12.7 หำกผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำคอนกรีตมีควำมแข็งแรงไม่พอ จะต้องทุบคอนกรีตนั้นทิ้งแล้วหล่อใหม่
โดย   ผู้รับจ้ำงเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 
  12.8 ชิ้นตัวอย่ำงทรงกระบอกคอนกรีตขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร อำจใช้ทรง
ลูกบำศก์ขนำด 15x15x15 เซนติเมตร แทนได้ โดยให้เปรียบเทียบค่ำก ำลังอัดตำมมำตรฐำนส ำหรับอำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ โดยที่ก ำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตทรงกระบอกจะมีค่ำเท่ำกับ 
0.885 เท่ำของแท่งคอนกรีตทรงลูกบำศก์ หรือประมำณ 13% 
 
13. ข้อก ำหนดอ่ืนๆ ส ำหรับโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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  13.1 กำรก่อสร้ำงฐำนรำกที่มีระดับลึกต่ำงกัน จะต้องท ำกำรก่อสร้ำงฐำนรำกที่มีระดับลึกมำกที่สุดก่อนเสมอ
ไป ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้ฐำนรำกที่มีระดับตื้นกว่ำพังขณะท ำฐำนรำกตั้งอยู่ลึกกว่ำ 
  13.2 ฐำนรำกที่ระดับลึกต่ำงกว่ำกันนั้น จะต้องมีระดับลึกต่ำงกันมำกไม่เกินข้อก ำหนด หำกรูปแบบและ
รำยกำรประกอบแบบก ำหนดระดับต่ำงกันของฐำนรำกเกินข้อก ำหนดต้องสอบถำมวิศวกรผู้ออกแบบของผู้ว่ำจ้ำง เพ่ือ
วินิจฉัยควำมถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเสียก่อน จึงจะด ำเนินกำรต่อไปได ้
 

 
ข้อก ำหนด 
ส ำหรับฐำนรำกวำงบนดิน (SOIL)   b ไม่มำกกว่ำ a/2     
ส ำหรับฐำนรำกวำงบนหิน (ROCK)   b ไม่มำกกว่ำ a     
 
  13.3 กำรก่อสร้ำงฐำนรำกบนพ้ืนที่เอียงลำด ฐำนรำกตัวริมที่ติดกับพ้ืนที่เอียงลำดนั้นจะต้องมีระยะจำกขอบ
นอกสุดส่วนบนของฐำนถึงพ้ืนที่เอียงลำดนั้น (EDGE DISTANCE) เป็นไปตำมข้อก ำหนด ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำร
สึกกร่อนของผิวดินอันจะเป็นอันตรำยแก่ฐำนรำกภำยหลัง 
 

 
ข้อก ำหนด 
ส ำหรับฐำนรำกวำงบนดิน (SOIL)    a ไม่น้อยกว่ำ 1.00 เมตร 
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ส ำหรับฐำนรำกวำงบนหิน (ROCK)    a ไม่น้อยกว่ำ 0.75 เมตร 
ส ำหรับฐำนรำกวำงบนดิน (SOIL) และหิน (ROCK) b ไม่น้อยกว่ำ 0.30 เมตร 
 
หำกรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบได้ก ำหนดระยะของขอบฐำนรำกดังกล่ำวไว้เป็นอย่ำงอ่ืนแล้วให้ถือปฏิบัติตำม
รูปแบบและรำยกำรประกอบแบบที่ได้ก ำหนดไว้ แต่จะต้องมีค่ำไม่น้อยกว่ำค่ำที่ได้ก ำหนดไว้ข้ำงต้น 
  13.4 ในกรณีเมื่อขุดดินเพ่ือท ำฐำนรำกแล้วไม่ได้ระดับควำมลึกตำมรูปแบบหรือรำยกำรประกอบแบบ
เนื่องจำกขุดถึงชั้นลูกรังหรือชั้นหินพืด ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
(1) รีบแจ้งรำยละเอียดให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบทันที เพ่ือตรวจสอบและวินิจฉัยว่ำจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร ค ำวินิจฉัยดังกล่ำว
ถือเป็นเด็ดขำด ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 
(2) หำกเป็นชั้นหินพืด ฐำนรำกจะต้องอยู่ในหินพืดนั้นลึกไม่น้อยกว่ำ 0.50 เมตร (วัดตรงที่ตื้นที่สุด) และเพ่ือให้
ทรำบแน่นอนว่ำเป็นหินพืดจริงหรือไม่ ผู้รับจ้ำงจะต้องเจำะรูมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เล็กกว่ำ 2.5 เซนติเมตร ลึก
ไม่น้อยกว่ำ 2.00 เมตร ฐำนรำกหนึ่งไม่น้อยกว่ำ 2 รู เพ่ือพิจำรณำประกอบด้วย ในกำรนี้ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ออก
ค่ำใช้จ่ำยเองและจะคิดเวลำเพ่ิมไม่ได้ 
  13.5 ในกรณีที่ท ำกำรขุดดินจนถึงระดับก้นฐำนรำกตำมที่รูปแบบหรือรำยกำรประกอบแบบได้ก ำหนดไว้แล้ว
ปรำกฏว่ำดินใต้ฐำนรำกนั้นเป็นดินถมหรือมีคุณภำพไม่ดีพอ ผู้รับจ้ำงจะต้องขุดดินให้ลึกลงไปอีกจนถึงชั้นดินแข็ง และ
เพ่ือให้ทรำบแน่นอนว่ำพ้ืนดินชั้นดังกล่ำวจะมีควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักบรรทุกได้ตำมที่รูปแบบหรือ รำยกำร
ประกอบแบบก ำหนดหรือไม่ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรทดสอบหำค่ำควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักบรรทุก ของชั้นดิน
นั้นๆ 
13.6 ในกรณีที่มีปัญหำอุปสรรคในงำนก่อสร้ำงฐำนรำก อันเนื่องมำจำกกำรตอกเสำเข็มหรือกรณี อ่ืนๆ เช่น 
ควำมคลำดเคลื่อนของรูปแบบ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรออกแบบฐำนรำกให้ใหม่และจะต้องมีควำมมั่งคงแข็งแรง
ตำมเดิมโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร 
จบหมวดที่ 19 
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หมวดที่ 20 
งำนพ้ืนคอนกรีตส ำเร็จรูป 
1. ทั่วไป 
  1.1 หำกระบุในรูปแบบให้ใช้พ้ืนส ำเร็จรูปแบบตันหรือท้องเรียบ (PLANKS) จะต้องมีคุณภำพมำตรฐำน
อุตสำหกรรมแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส ำเร็จส ำหรับระบบพ้ืนคอนกรีต (มอก.576-2546) หำกระบุในแบบ
ให้ใช้พ้ืนส ำเร็จรูปแบบ HOLLOW CORE จะต้องมีคุณภำพตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรงหล่อส ำเร็จส ำหรับระบบพ้ืนประกอบ (มอก.828-2546) สำมำรถรับน้ ำหนักจรได้ไม่น้อยกว่ำตำมที่ระบุ ในรูปแบบ 
และเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีลักษณะท้องเรียบโดยสม่ ำเสมอ ไม่โก่งแตกต่ำงกันระหว่ำงแผ่นจนปรำกฏเห็น
ชัดเจน 
  1.2 กำรเก็บกองแผ่นพื้นส ำเร็จรูป ควรใช้ไม้หมอนหนุนตรงจุดหูยกของแผ่นพื้นส ำเร็จรูป 
  1.3  กรณีรูปแบบก ำหนดควำมยำวแผ่นพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับมำตรฐำน มอก. ที่ก ำหนดไว้หรือไม่มีผลิต 
ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงน ำเสนอคำนซอยกลำง เพ่ือให้สำมำรถใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นตำมขนำดที่มี มอก. รับรองได้เท่ำนั้น ซึ่ง
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนให้ถือเป็นภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงด้วยแล้ว 
2. วัสดุ 
  2.1 แผ่นพ้ืนส ำเร็จรูปท้องเรียบ ขนำดและลักษณะ กำรรับน้ ำหนัก ต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดในรูปแบบ
ก่อสร้ำง 
  2.2 แผ่นพ้ืนส ำเร็จรูปท้องเรียบที่มีควำมยำวพ้ืนตั้งแต่ 3.00 เมตรขึ้นไป ต้องมีแผ่นเหล็กเชื่อมข้ำง (SHEAR 
KEY) 
  2.3 คอนกรีตทับหน้ำ (TOPPING) หนำ 50 มิลลิเมตร เสริมเหล็กตะแกรง ให้ยึดตำมที่รูปแบบก ำหนด หำก
ไม่ระบุในรูปแบบ คอนกรีตทับหน้ำให้ใช้อัตรำส่วนของ ปูนซีเมนต์ : ทรำย : หิน เท่ำกับ 1 : 2 : 4 และก ำลังอัดของ
คอนกรีตไม่ต่ ำกว่ำ 240 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 
  2.4 ก่อนกำรเทคอนกรีตทับหน้ำต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนทุกครั้ง 
  2.5 หลังจำกเทคอนกรีตทับหน้ำแล้วต้องบ่มคอนกรีตด้วยน้ ำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน 
  2.6 กำรถอดค้ ำยัน ถอดได้เมื่อคอนกรีตมีอำยุครบ 7 วัน หรือตำมท่ีวิศวกรผู้ออกแบบก ำหนด 
  2.7 คำนรับพ้ืนส ำเร็จรูปที่ระดับหลังคำนต่ ำเกินไป ไม่ควรใช้อิฐก่อเสริมปรับระดับ ควรปรับระดับด้วยปูน
ทรำยหรือเทคอนกรีตเสริมหลังคำนโดยต้องเสริมเหล็กด้วย 
3. กำรติดตั้ง 
  3.1 กำรเรียงพ้ืนส ำเร็จรูปท้องเรียบบนคำน ทิศทำงกำรวำงต้องเป็นไปตำมรูปแบบ โดยให้ส่วนปลำยวำงบน
คำนอย่ำงน้อย 50 มิลลิเมตร หรือตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 
  3.2 กำรค้ ำยันแผ่นพื้น ควำมยำวแผ่นพื้นขนำดไม่เกิน 1.00 เมตร ไม่ต้องค้ ำยัน ควำมยำวแผ่นพื้นขนำด 1.00 
– 3.00 เมตร ค้ ำยัน 1 จุด ที่กึ่งกลำง ควำมยำวแผ่นพ้ืนขนำดตั้งแต่ 3.00 เมตรขึ้นไป ค้ ำยัน 2 จุด ที่ระยะ 1/3 ของ
ควำมยำวพ้ืน และสำมำรถใช้ค้ ำยันในกำรปรับระดับแผ่นพื้นให้เสมอกัน โดยต้องค้ ำยันทั้งพ้ืนชั้นล่ำง และชั้นบน 



                                                                                                             Page 110 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

  3.3 กรณีท่ีต้องมีกำรตัดแผ่นพ้ืน ให้ใช้ไฟเบอร์ในกำรตัดเท่ำนั้น ห้ำมใช้วิธีสกัด ทุบ โดยเด็ดขำด หำกเกิดรอย
แตกร้ำวขึ้นเนื่องจำกกำรตัด ไม่อนุญำตให้ผู้รับจ้ำงน ำแผ่นพื้นนั้นมำติดตั้ง 
 
จบหมวดที่ 20 
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หมวดที่ 21 
งำนพ้ืนแผ่นเหล็กส ำเร็จรูป (Structural decking) 

1. ทั่วไป 
  1.1 หำกระบุในรูปแบบให้ใช้แผ่นเหล็กแบบพ้ืน (Structural Decking) จะต้องมีคุณภำพมำตรฐำน AS 1397-
G300-Z215 หรือ ASTM A653 SQ GRADE 40 (257) G90 

2. วัสดุ  
2.1 แผ่นเหล็กแบบพ้ืน ส ำหรับกำรหล่อคอนกรีตหรือใช้เป็นพ้ืนประสมส ำหรับพ้ืนคอนกรีต ของอำคำร ตำม

บริเวณลอนของแผ่นเหล็กจะต้องมีปุ่มนูนกระจำยอยู่ทั่วไป เพ่ือท ำหน้ำที่ยึดมวลคอนกรีตเข้ำกับแผ่น
เหล็ก  ผลิตจำกเหล็กเคลือบสังกะสีคุณภำพชั้นผิวเคลือ Z275 (275 กรัม/ตร.ม.) ก ำลัง ณ จุดคลำก 300 
MPa  

2.2 ชนิดลอน 2 w หรือเทียบเท่ำคุณลักษณะ (รำยละเอียดอำจคลำดเคลื่อนได้) 
ควำมกว้ำงต่อแผ่น  =  914  มม. 
ควำมสูงลอน        =    51  มม. 
                ชนิดลอน  3 w หรือเทียบเท่ำคุณลักษณะ (รำยละเอียดอำจคลำดเคลื่อนได้) 
         ควำมกว้ำงต่อแผ่น  =  914  มม. 
         ควำมสูงลอน        =    76  มม. 

2.3 อุปกรณ์กรรมวิธีตำมแบบมำตรฐำนผู้ผลิต ผลิตภัณณฑ์  LYSAGHT  W-DECK  อัยธนำหรือเทียบเท่ำ 
  2.4 กำรติดตั้ง   
โดยกำรวำงบนคำนเหล็กรูปพรรณ โดยวำงแผ่นเหล็กแบบพื้น (Structucral Decking) 2 W หรือ 3 W  บนคำนเหล็ก 
ระยะห่ำง 2.50-3.00 ม. ยึดแผ่นโดย SHEAR STUD  ขนำด 19x85.7 mm.  ถึง  19x123.85 mm.  ขึ้นอยู่กับควำม
หนำ SLAB  วำงลวด WIRE MESH  Ø4 mm. @  150 mm. #  พร้อมเทคอนกรีตที่ควำมหนำรวมชิ้นแผ่น = 120 
มม.  และจบขอบด้วยแผ่นปิด  (EDGE  FORM  GALV  ที่ควำมหนำ  1.2 mm.) 

2.5 ตัวอย่ำงวัสดุ  ที่เหลือใช้คือ รุ่น  3W (หรือเทียบเท่ำคุณลักษณะ) 
2.5.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุ  พร้อมรำยกำรค ำนวณวิศวกรรมให้ผู้ว่ำจ้ำงได้

พิจำรณำและอนุมัติ ก่อนด ำเนินกำรติดตั้งโดยผ่ำนผู้ควบคุมงำนพิจำรณำเบื้องต้น 
2.5.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกำรประสำนงำนร่วมกันกับผู้ว่ำจ้ำงเพ่ือก ำหนดต ำแหน่งพร้อม 

SHOP  DRAWING และตรวจสอบสถำนที่ทุกแห่งในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะมีกำร
ติดตั้งใสมบูรณ์เรียบร้อยก่อนจะมีกำรติดตั้ง 

2.5.3 แผ่นเหล็กแบบพ้ืนที่ติดตั้งแล้วต้องมีควำมมั่นคงแข็งแรง รวมถึงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องจะต้องยึดแน่นแข็งแรงกับโครงสร้ำงอ่ืนๆ ได้ระยะขนำดที่ถูกต้องตม
มำตรฐำนผู้ผลิต  

2.5.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจควำมถูกต้องและควำมสะอำด หำกเกิดควำมเสียหำยเช่นแตก 
บิด ยุบแอ่นตัว หรือรูรั่ว อันจะมีผลกับควำมแข็งแรงและเสียหำยดังกล่ำวจะต้อง
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แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ก่อนขอควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบและก่อนส่ง
มอบงำนจำกผู้ควบคุมงำน 

2.5.5 กำรรับประกันผลงำน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพคุณสมบัติของวัสดุและกำรติดตั้งหำกอุปกรณ์ใดที่ติดตั้งแล้วเกิดช ำรุด หรือไม่ครบ
ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภำพดี ตำมจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ/
หรือผู้ควบคุมงำน โดยไม่คิดมูลค่ำใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
จบหมวดที่ 21 
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หมวดที่ 22 
งำนผนังคอนกรีตส ำเร็จรูป 
 
1. งำนผนังคอนกรีตส ำเร็จรูป (Precast Concrete) กรณีผู้ออกแบบอนุญำตให้ใช้ทดแทน 
 กรณีผู้รับจ้ำงประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบกำรก่อสร้ำงจำกรูปแบบเป็นระบบหล่อส ำเร็จและประกอบติดตั้ง 
เพ่ือสะดวกในกำรท ำงำนให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรขออนุมัติต่อผู้ออกแบบและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อนด ำเนินกำรตำม
รำยละเอียดดังนี้ 
  1.1 ผู้รับเหมำและผู้ผลิตคอนกรีตหล่อส ำเร็จ จะต้องรับผิดชอบในกำรออกแบบและจะต้องเสนอประเภทของ
วัสดุ วิธีกำรผลิต วิธีกำรติดตั้ง และกำรเชื่อมต่อจนแน่ใจว่ำน้ ำไม่สำมำรถรั่วซึมได้และม่ันคงแข็งแรง 
  1.2 ในกำรขออนุมัติทดแทนจะต้องเสนอขั้นตอนกำรผลิต กำรก่อสร้ำง และรูปทรงของแผ่นคอนกรีต
ส ำเร็จรูปรวมทั้งแบบแสดง PANEL LAYOUT โดยให้เสนอไปยังผู้เกี่ยวข้องเพ่ืออนุมัติก่อนเริ่มงำนและได้รับกำรอนุมัติ 
  1.3 ควำมหนำของผนัง กำรเสริมเหล็กและระบบโครงสร้ำงที่ถูกจ ำกัด ต้องกำรเสนอรำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำงตำมควำมเป็นจริงเพื่อขออนุมัติก่อนด ำเนินกำร 
  1.4 ต้องจัดเตรียมเครื่องมือที่เหมำะสมในกำรป้องกันผนังจำกกำรถูกท ำลำยหรือตกในกำรยกข้ึนติดตั้ง 
  1.5 ต้องเสนอรำยกำรค ำนวณเกี่ยวกับกำรรับแรงลม กำรแอ่นตัวของผนัง กำรยึดติดกับโครงสร้ำง เพ่ือขอ
อนุมัติ โดยต้องเป็นไปตำมกฎหมำยและเทศบัญญัติเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 
  1.6 ต้องจัดเตรียมรอยต่อส ำหรับกำรขยำยตัว รอยต่อทั่วไปจะมีควำมกว้ำงไม่เกิน 25 มม. 
  1.7 โรงงำนผู้ผลิตและกรรมวิธีกำรผลิตจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกสถำปนิกและวิศวกรก่อนกำรท ำงำน กำร
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรหรือโรงงำนผู้ผลิตนั้นจะต้องได้รับกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร 
 
2. ผนังคอนกรีตส ำเร็จรูปเปลือยผิว 
  2.1 ขอบเขตของงำน 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำ วัสดุ แรงงำน และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตส ำเร็จรูปเปลือยผิว  ซึ่งหมำย
รวมถึงทั้งกำรก ำหนดในแบบรูปและกำรขอเทียบเท่ำใช้งำน 
  2.2 วัสดุ 
แผ่น Precast เปลือยผิว โดยใช้แบบฟอร์มส ำเร็จรูป Texture ตำมตัวอย่ำงท่ีอนุมัติโดยสถำปนิก 
  2.3 Precast Concrete วัสดุตัวอย่ำงที่ขออนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนแล้ว จะต้องเก็บไว้ที่หน่วยงำนตลอดเวลำ
เพ่ือใช้เป็นตัวอย่ำงอ้ำงอิง 
  2.4 กรรมวิธีกำรติดตั้ง 
  2.4.1 Texture ของแผ่น Precast Concrete ผู้รับจ้ำงจะต้องเขียน Shop Drawingแสดงชนิดของ Texture 
ทุกแบบให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติแผ่น Precast Concrete แต่ละแผ่นจะต้องได้ระนำบเดียวกันและเว้นร่องเท่ำกัน ตำม
แบบ Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ พร้อมยำแนวรอยต่อด้ำนวัสดุกันน้ ำรั่วซึมและกำรขยำยตัวชนิด Non Staining 
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  2.4.2 กำรติดตั้งแผ่น Precast Concrete เข้ำกับตัวอำคำร ผู้รับจ้ำงจะต้องเขียนShop drawing แสดงวิธีกำร
ติดตั้งแผ่น Precast Concrete เข้ำกับตัวอำคำร และเสนอรำยกำรค ำนวณให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติในกำรติดตั้ง ผู้รับ
จ้ำงจะต้องประสำนงำนกับงำนในส่วนอื่นๆ เช่น งำนโครงสร้ำง งำนระบบ Curtain Wall 
  2.5 กำรท ำควำมสะอำด 
เมื่อท ำกำรติดตั้งเข้ำกับตัวอำคำรแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดผิวหน้ำของแผ่นผนังส ำเร็จรูปให้คงสภำพ
เรียบร้อยและมีวัสดุส ำหรับปกคลุมป้องกันผิวผนังตลอดเวลำจนกว่ำจะรับมอบ 
 
3. ผนังคอนกรีตส ำเร็จรูปหินแกรนิต 
  3.1 ขอบเขตของงำน 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุ แรงงำน และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรบุและติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตส ำเร็จรูปบุหินแกรนิต  ซึ่ง
หมำยรวมถึงทั้งกำรก ำหนดในแบบรูปและกำรขอเทียบเท่ำใช้งำน 
  3.2 วัสดุ 
ให้ใช้หินแกรนิตขนำด สี และผิวหน้ำ ตำมระบุในแบบและรำยกำร และได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน บุบนแผ่น  
Precast Concrete ให้เรียบร้อยก่อนที่จะยกขึ้นติดตั้งเข้ำกับตัวอำคำรโดยผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอ  Shop Drawing 
แสดงวิธีกำรติดตั้งท่ีมั่นคง แข็งแรง ให้ผู้ออกแบบพิจำรณำอนุมัติก่อน 
  3.3 ตัวอย่ำง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่ง Shop Drawing แสดงวิธีกำรปูและรำยละเอียดกำรเข้ำมุมหินแกรนิตบนแผ่น Precast Concrete 
วัสดุตัวอย่ำงหินแกรนิตที่ขออนุมัติแล้ว จะต้องเก็บไว้ที่หน่วยงำนตลอดเวลำเพื่อใช้เป็นตัวอย่ำงอ้ำงอิง 
  3.4 กรรมวิธีกำรติดตั้ง 
  3.4.1 กำรปูหินแกรนิตลงบนแผ่น Precast Concrete ผู้รับจ้ำงจะต้องเขียนShop Drawing แสดงกำรปู
หินแกรนิตบนแผ่น Precast Concrete ทุกแบบให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติวิธีกำรบุหินแกรนิต จะต้องมีวัสดุคั่นระหว่ำง
แผ่น Precast Concrete และหินแกรนิตเพ่ือป้องกันกำรยืดตัวที่ ไม่เท่ำกันของแผ่น  Precast Concrete และ
หินแกรนิตหินแกรนิตผนังที่บุลงบนแผ่น Precast Concrete ทุกแผ่นสีจะต้องเท่ำกันหำกสีของหินผิดเพ้ียนจำกสีของ
หินตัวอย่ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนและขออนุมัติเป็นกรณีไปหำกผู้รับจ้ำงละเลยผลเสียหำยที่เกิดขึ้น ผู้รับ
จ้ำงจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดแผ่น Precast Concrete ที่บุหินแกรนิตแล้ว จะต้องได้ระนำบเดียวกันและเว้นร่องรอย
ต่อแผ่น Precast Concrete ตำมแบบ Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ พร้อมยำแนวรอยต่อด้วยวัสดุกันน้ ำรั่วซึมและ
กำรขยำยตัวชนิด Non Staining 
  3.4.2 กำรติดตั้งแผ่น Precast Concrete ที่บุหินแกรนิตแล้วเข้ำกับตัวอำคำร ผู้รับจ้ำงจะต้องเขียน  Shop 
Drawing แสดงวิธีกำรติดตั้งแผ่น Precast Concrete เข้ำกับตัวอำคำรให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติในกำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำง
จะต้องประสำนงำนกับงำนในส่วนอ่ืนๆ เช่น งำนโครงสร้ำง งำนระบบ Curtain Wall เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 
  3.4.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรทดสอบ กำรยึดติดของหินแกรนิตกับผนังคอนกรีตส ำเร็จรูปด้วยวิธีกำรดึงและถ่วง
น้ ำหนัก โดยท ำกำรทดสอบในสถำนที่ก่อสร้ำงจริง 
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  3.5 กำรท ำควำมสะอำด 
เมื่อท ำกำรติดตั้งเข้ำกับตัวอำคำรแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องขัดผิวตกแต่งและท ำควำมสะอำดผิวหน้ำของหินแกรนิตให้คง
สภำพเงำมัน และมีวัสดุส ำหรับปกคลุมป้องกันผิวหน้ำของหินแกรนิตตลอดเวลำนำนจนกว่ำจะรับมอบงำน 
  3.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบ ควำมบกพร่องของวัสดุแผ่นที่เกิดจำกกำรติดตั้งหรือขนส่งและท ำกำรเปลี่ยน
ให้ใหม่โดยไม่มกีำรเรียกร้องค่ำตอบแทนใดๆ 
 
4. ผนังคอนกรีตส ำเร็จรูปบุกระเบื้อง 
  4.1 ขอบเขตของงำน 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุ แรงงำน และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรบุและติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตส ำเร็จรูปบุกระเบื้อง  ซึ่ง
หมำยรวมถึงทั้งกำรก ำหนดในแบบรูปและกำรขอเทียบเท่ำใช้งำน 
 
  4.2 วัสดุ 
ให้ใช้กระเบื้องเคลือบ ขนำด และสีตำมแบบหรือได้รับอนุมัติจำกผู้ออกแบบโดยให้บุกระเบื้องพร้อมหล่อแผ่น Precast 
Concrete ให้เรียบร้อยจำกโรงงำนก่อนที่จะยกขึ้นติดตั้งเข้ำกับตัวอำคำร 
  4.3 ตัวอย่ำง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่ง Shop Drawing แสดงวิธีกำรปู และรำยละเอียดกำรเข้ำมุมกระเบื้องบนแผ่น Precast Concrete 
วัสดุตัวอย่ำงที่ขออนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนแล้ว จะต้องเก็บไว้ที่หน่วยงำนตลอดเวลำเพื่อใช้เป็นตัวอย่ำงอ้ำงอิง 
  4.4 กรรมวิธีกำรติดตั้ง 
  4.4.1 กำรปูกระเบื้องลงบนแผ่น Precast Concrete ผู้รับจ้ำงจะต้องเขียนShop Drawing แสดงรำยกำรปู
กระเบื้องบนแผ่น Precast Concrete ทุกแบบให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติวิธีกำรปูกระเบื้อง จะต้องป้องกันครำบน้ ำปูนที่
ท ำให้ผิวกระเบื้องสกปรกหรือเป็นรอยด่ำงแผ่น Precast Concrete แต่ละแผ่นเมื่อปูกระเบื้องแล้วจะต้องได้ระนำบ
เดียวกันและเว้นร่องรอยต่อแผ่น Precast Concrete ตำมแบบ Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติพร้อมยำแนวรอยต่อ
ด้ำนวัสดุกันน้ ำรั่วซึมและกำรขยำยตัวชนิด Non Staining 
  4.4.2 กำรติดตั้งแผ่น Precast Concrete ที่บุกระเบื้องแล้วเข้ำกับตัวอำคำร ผู้รับจ้ำงจะต้องเขียน  Shop 
Drawing แสดงวิธีกำรติดตั้งแผ่น Precast Concrete เข้ำกับตัวอำคำร ให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติในกำรติดตั้งผู้รับจ้ำง 
จะต้องประสำนงำนกับงำนในส่วนอ่ืนๆ เช่น งำนโครงสร้ำง ระบบCurtain Wall เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 
  4.4.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรทดสอบ กำรยึดติดของกระเบื้องกับผนังคอนกรีตส ำเร็จรูปด้วยวิธีกำรดึงและถ่วง
น้ ำหนัก โดยท ำกำรทดสอบในสถำนที่ก่อสร้ำงจริง 
  4.5 กำรท ำควำมสะอำด 
เมื่อท ำกำรติดตั้งเข้ำกับตัวอำคำรแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดผิวหน้ำของแผ่นผนังส ำเร็จรูปบุกระเบื้อง ให้คง
สภำพเรียบร้อย และมีวัสดุส ำหรับปกคลุมป้องกันผิวหน้ำของกระเบื้องตลอดเวลำจนกว่ำจะรับมอบงำน 
จบหมวดที่ 22 
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หมวดที่ 23 
งำนระบบ POST TENSIONED 
 
1. กำรขออนุมัติและด ำเนินกำร 
ระบบ POST TENSIONED ที่ก ำหนดไว้ในรูปแบบ ให้ผู้รับจ้ำงน ำเสนอ SHOP DRAWING ต่อผู้ออกแบบก่อน
ด ำเนินกำร ซึ่งต้องมีข้อมูลตำมรูปแบบก ำหนด เช่น ลวดดึง นั่งร้ำน ค่ำกำรออกแบบ ก ำลังคอนกรีตเหล็กเสริม โดย
น ำเสนอล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 30 วัน 
2. รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำงระบบ POST TENSIONED 
  2.1 สิ่งใดที่ปรำกฏในรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบ หรือในตำรำงเสนอรำคำ หำกมีข้อขัดแย้งกัน หรือ
ผู้รับจ้ำงพบว่ำจะเป็นปัญหำในกำรก่อสร้ำงให้ผู้รับจ้ำงปรึกษำและขอควำมเห็นต่อผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง และเมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วจึงจะด ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไปได้ 
  2.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบควบคุมงำนก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ โดยจะให้มีผู้แทนผู้รับจ้ำงควบคุมงำนแทนก็
ได้ ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร ค ำสั่ง ค ำแนะน ำต่ำงๆ ของผู้ว่ำจ้ำงซึ่งแจ้งแก่ผู้แทนผู้รับจ้ำง 
ถือว่ำได้แจ้งผู้รับจ้ำงด้วย และผู้ว่ำจ้ำงคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนตัวแทนผู้รับจ้ำงได้ด้วย 
  2.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีกำรป้องกันอุบัติเหตุ อันตรำย และมิให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคคลภำยนอก บุคคลในบังคับของผู้รับจ้ำง รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง เช่น กำรติดตั้งโครงสร้ำงชั่วครำว รั้ว
ชั่วครำว ให้มีป้ำยเตือน หรือมีสัญญำณเตือนภัย ในระหว่ำงกำรท ำงำนกลำงคืน หรือขณะฝนตกหนัก หรืออ่ืนๆ  
  2.4 ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือรับควำมเห็นชอบจำกผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงก่อนลงมือท ำงำน 
  2.5 สิ่งใดที่ได้ก ำหนดไว้ในรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบ แต่ในทำงปฏิบัติงำนช่ำงไม่อำจระบุได้ครบถ้วน 
เช่น กำรติดตั้ง รูปร่ำงลักษณะ และสิ่งปลีกย่อยต่ำงๆ ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำรูปแบบที่ใช้สร้ำง (SHOP DRAWING) เพ่ือรับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบและผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงก่อนกำรด ำเนินงำนนั้นๆ และให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำแบบสร้ำงจริง 
(ASBUILT DRAWING) เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยต้องมีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุด และให้ส่งมอบผู้ว่ำจ้ำงก่อน
งวดสุดท้ำย โดยถือเป็นสำระส ำคัญในงวด และได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อนจึงจะส่งมอบงำนได้ 
  2.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆ กำรประสำนงำนด้ำนสำธำรณูปโภคกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรทดสอบวัสดุ งำนไม้แบบ งำน TABLE FORM เป็นของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 
  2.7 กำรขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงงำนก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องขออนุมัติจำกผู้ว่ำจ้ำงและผู้ออกแบบเป็นลำย
ลักษณ์อักษร โดยระบุรำยละเอียดตลอดจนรำคำ และเวลำด ำเนินกำรด้วย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด ำเนินกำรได้ 
  2.8 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำและส่งตัวอย่ำงวัสดุก่อสร้ำง สิ่งของต่ำงๆ รวมทั้งเอกสำรแนะน ำสินค้ำของวัสดุที่จะใช้
ให้แก่ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง เพ่ือพิจำรณำและอนุมัติให้ใช้ก่อนก ำหนดกำรใช้งำนนั้นๆ ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรล่วงหน้ำไม่น้อย
กว่ำ 30 วัน ก่อนกำรท ำงำน 
  2.9 ผู้รับจ้ำงต้องน ำส่งรำยงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยกำรประกอบแบบนี้ทุกประกำร 
  2.10 ให้ผู้รับจ้ำงแต่งตั้งวิศวกรควบคุมงำนด้ำนระบบ POST TENSIONED ควบคุมระบบนั่งร้ำน และควำม
มั่นคงแข็งแรง ประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรควบคุมงำนเสนอต่อผู้ว่ำจ้ำงก่อนกำรด ำเนินกำร 
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  2.11 ให้ผู้รับจ้ำงน ำเสนอคอนกรีตที่ใช้ STRENGTH ที่ใช้ และรำยกำร MIXED DESIGN ตลอดจนระยะเวลำ
กำรบ่มคอนกรีต แผนงำน ระยะเวลำกำรดึงลวดแต่ละชั้น น ำส่งผู้ควบคุมงำนและผู้ออกแบบทรำบและอนุมัติก่อน
ด ำเนินกำร 
  2.12 กำรตั้งนั่งร้ำนส ำหรับพื้นที่กำรดึงลวดให้อยู่ในรำยกำรก่อสร้ำงนี้แล้ว 
  2.13 กำรเจำะช่อง (BLOCK OUT) ต่ำงๆ ห้ำมท ำโดยพลกำร ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนและ
ผู้ออกแบบก่อนจึงจะด ำเนินกำรได้ หำกรูปแบบสถำปัตยกรรมขัดแย้งกับงำนระบบพ้ืนที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง
แข็งแรง จะต้องน ำเสนอผู้ออกแบบพิจำรณำก่อน และอนุมัติ จึงจะด ำเนินกำรได้  
  2.14 ควำมเสียหำยจำกกำรท ำงำนที่ผิดรูปแบบก่อสร้ำงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น  
3. ข้อก ำหนดงำนวิศวกรรม 
  3.1 คอนกรีตมีก ำลังอัดประลัยของก้อนตัวอย่ำงทรงกระบอก (CYLINDER) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 15 
เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร เมื่ออำยุ 28 วัน ไม่น้อยกว่ำ 320 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร( 380 กิโลกรัมต่อตำรำง
เซนติเมตร กรณีทรงลูกบำศก์)  และ/หรือไม่น้อยกว่ำก ำลังอัดประลัยที่วิศวกรผู้ออกแบบได้ก ำหนดไว้ โดยจะเริ่มดึง
ลวดเมื่อคอนกรีตมีก ำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่ำ 240 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร เมื่อทดสอบก ำลังอัดของก้อน
ตัวอย่ำงทรงกระบอก 
  3.2 สมอยึด (ANCHORAGE) ด้ำน STRESSING END ส ำหรับยึด STRAND ตำมระบบ CPAC และด้ำน 
DEAD END จะใช้ชนิดหัวตะกร้อ (ONION DEAD END) 
  3.3 ท่อ SHEATH เป็นชนิด GALVANIZED CORRUGATED SHEATH 
  3.4 ลวด STRAND ขนำด Ø 12.7 มิลลิ เมตร ตำมมำตรฐำน ASTM A416-90A Grade 270 K (LOW 
RELAXATION) ชั้นคุณภำพ 1860 และได้รับกำรรับรองคุณภำพ ISO 9002 
  3.5 STRESSING SERVICE ได้แก่ กำรจัดหำ ขนส่ง และติดตั้ง SUPPORTING CHAIRS จัดวำงท่อ SHEATH 
และติดตั้ง ANCHORAGE ตำมแบบ SHOP DRAWING พร้อมทั้งกำรร้อยลวดเข้ำไปในท่อ SHEATH กำรดึงลวดและ
กำรอัดน้ ำปูน โดยรวมวัสดุอัดน้ ำปูนด้วย 
4. รำยละเอียดกำรท ำงำน และกำรควบคุมงำนระบบ POST TENSIONED 
  4.1 กำรกองเก็บ และกำรขนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ 
  4.1.1 ลวดอัดแรง (STRAND) 
(1) ลวดอัดแรงจะต้องได้รับกำรตัดตำมควำมยำวที่ต้องกำรตำม SHOP DRAWING พร้อมท ำ ONION HEAD (ถ้ำมี) 
แล้วม้วนเป็นขด (น้ ำหนักประมำณ 100 กิโลกรัมต่อขด) จำกโรงงำน POST TENSIONED ของทำงผู้ผลิต และได้รับ
กำรตรวจสอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 
(2) กำรขนส่งขดลวดจำกโรงงำนไปยังหน่วยงำนก่อสร้ำงก่อนกำรใช้งำนไม่เกิน 2-5 วัน และน ำมำจัดเก็บในสถำนที่
มิดชิด ปลอดภัยจำกสภำพดินฟ้ำอำกำศ 
(3) ในกำรขนขึ้น-ลงจำกรถบรรทุก จะต้องกระท ำด้วยควำมระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้ลวดแตกออกจำกขด หรือเกิดกำร
ช ำรุดที่ผิว 
  4.1.2 ท่อ (SHEATH)  
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(1) ก ำหนดให้ใช้ท่อแบน (OVAL CORRUGATED SHEATH) ส ำหรับงำนพ้ืนและคำนทั่วไปที่มีควำมลึกไม่เกิน 1.0 
เมตร โดยใช้ร่วมกับสมอยึด (ANCHORAGE) หรือตำมมำตรฐำนผู้ท ำระบบ POST TENSIONED 
(2) ผลิตจำกโรงงำนของทำงบริษัทฯ ควำมยำวท่อนละประมำณ 20 เมตร ม้วนเป็นขดขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ประมำณ 1.5 เมตร หรือตำมมำตรฐำนผู้ท ำระบบ POST TENSIONED 
(3) กำรขนส่งจำกโรงงำน POST TENSIONED ของบริษัท ไปยังหน่วยงำนก่อสร้ำงก่อนกำรใช้งำนไม่เกิน 2-5 วัน  
(4) กำรขนลงจำกรถบรรทุกไปกองเก็บบนชั้นท ำงำนจะต้องกระท ำด้วยควำมระมัดระวังไม่ให้เกิดกำรช ำรุดหักงอ 
หรือถูกกระแทกเกิดรูรั่วที่ผิวโดยเด็ดขำด และต้องได้รับกำรตรวจสอบ และใบรำยงำนผลกำรตรวจสอบจำกผู้ควบคุม
งำนก่อนจึงจะน ำมำใช้งำนได้ 
  4.1.3 วัสดุอื่นๆ และเครื่องมือ – อุปกรณ ์
ในกำรขนย้ำยวัสดุ เครื่องมือ – อุปกรณ์ทุกชนิด จะต้องกระท ำด้วยควำมระมัดระวัง และน ำไปเก็บในที่ที่มีกำรระบำย
อำกำศได้ดี ผู้ควบคุมงำนของผู้รับจ้ำงต้องท ำหน้ำที่ดูแลหน้ำงำนก่อสร้ำง และเป็นผู้บันทึกรำยละเอียดวัสดุที่รับเข้ำ 
และที่น ำไปใช้งำน ส ำหรับวัสดุที่ช ำรุดเสียหำยหรือไม่ได้มำตรฐำนจะได้รับกำรบันทึกและกองเก็บแยกออกจำกกอง
วัสดุดี 
  4.1.4 กำรป้องกันควำมเสียหำยจำกสภำพแวดล้อม 
วัสดุและเครื่องมือ – อุปกรณ์ จะต้องวำงบนหมอนไม้ หรือเหล็ก ห้ำมวำงสัมผัสกับพ้ืนดินโดยตรง 
(1) กำรกองเก็บในห้องเก็บของ ห้องท่ีใช้เก็บต้องมิดชิด และมีกำรระบำยอำกำศได้ดี (เพ่ือไม่ให้เกิดเป็นหยดน้ ำ) 
(2) กำรกองเก็บในที่โล่ง ลวดอัดแรง และเครื่องมือ–อุปกรณ์ ที่กองเก็บในที่โล่งต้องวำงบนโครงเหล็กหรือโครงไม้ที่
แข็งแรง เพียงพอที่จะต้ำนทำนแรงลมที่อำจจะเกิดขึ้น และระวังไม่ให้สัมผัสกับพ้ืนดิน 
  4.2 กำรติดตั้งวัสดุ และกำรวำงลวดอัดแรง (INSTALLATION OF POST TENSION MATERIALS)  
  4.2.1 กำรติดตั้งสมอยึด (ANCHORAGE) และ GROUT VENT 
(1) ท ำกำรติดตั้งสมอยึดด้ำนที่ใช้ดึงลวด (STRESSING ANCHORAGE) ติดกับแนวข้ำงตำมต ำแหน่งที่ระบุใน SHOP 
DRAWING และใส่ท่อ GROUT VENT ตำมรูปแบบที่ก ำหนดในรูปแบบก่อสร้ำงมำตรฐำน 
(2) ใส่ท่อ GROUT VENT บริ เวณ STRESSING END, DEAD END และที่จุดสู งสุดของ TENDON (ทุกระยะ
ประมำณ 30 เมตร) หลังจำกวำงท่อ SHEATH เรียบร้อยแล้ว โดย GROUT VENT ที่ใช้เป็นท่อ HDPE ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 16 มิลลิเมตร 
  4.2.2 กำรวำงลวดอัดแรง (TENDON PLACING) 
หลังจำกที่ท ำกำรติดตั้งแบบล่ำง แบบข้ำงของพ้ืน-คำน เหล็กเสริมล่ำง และเหล็กปลอกเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มท ำงำนวำง
ลวดอัดแรงตำมข้ันตอนดังนี้ 
(1) ก ำหนดต ำแหน่งของ SUPPORTING CHAIR ที่รองรับ TENDON ตำมแบบ SHOP DRAWING ที่ได้รับกำร
อนุมัติ 
(2) ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของท่อ SHEATH  
(3) คลี่ลวดออกจำกขด  
(4) ร้อยลวดเข้ำท่อ SHEATH และสมอยึดด้ำนที่ใช้ดึง (STRESSING ANCHORAGE)  
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(5) ผูกยึดปลำยลวดอัดแรงด้ำนที่เป็น ONION END ติดกับ SPACER PLATE ด้วยลวดผูกเหล็ก  
(6) พันเทปบริเวณรอยต่อ (COUPLE) ของท่อกับท่อและรอยต่อระหว่ำงท่อกับสมอยึด     เพ่ือป้องกันน้ ำปูนรั่ว 
(7) ผูกยึดท่อ SHEATH ติดกับ SUPPORTING CHAIR และผูกยึด SUPPORTING CHAIR ติดกับเหล็กเสริมล่ำง 
หรือแบบพ้ืน ในกรณีที่วำงหลบช่องเปิด TENDON สำมำรถวำงโค้งให้รัศมีไม่น้อยกว่ำ 12 เมตร  
(8) ท ำควำมสะอำดฝุ่นละอองบริเวณผิว และปลำยท่อ ตรวจสอบผิว ตะเข็บ ลอน หำกพบบริเวณที่ช ำรุดเสียหำย
จะท ำกำรซ่อมแซมโดยกำรใช้เทปพัน ทั้งนี้จะหลีกเลี่ยงกำรต่อท่อบริเวณต ำแหน่งที่ท่อวำงโค้ง (CURVE ZONE)  
(9) ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของ TENDON, ANCHORAGE และ GROUT VENT อีกครั้งก่อนเทคอนกรีต  
(10) กำรเทคอนกรีตให้เทคอนกรีตให้แล้วเสร็จภำยในครั้งเดียว 
(11) ค่ำควำมคลำดเคลื่อนในกำรวำง TENDON  
แนวดิ่ง  ส ำหรับพื้นที่มีควำมลึกไม่เกิน 0.20 เมตร  ไม่เกิน  4  มิลลิเมตร 
 ส ำหรับพื้น-คำน ที่มีควำมลึกเกินกว่ำ 0.20 เมตร  ไม่เกิน  6  มิลลิเมตร  
แนวรำบ  ในทิศทำงท่ีตั้งฉำกกับแนว TENDON  ไม่เกิน  20  มิลลิเมตร  
  4.2.3 กำรเตรียมงำนดึงลวด 
(1) กำรใส่ ANCHORAGE BLOCK ใส่ ANCHOR BLOCK ในวันที่ท ำกำรดึงลวด ทั้งนี้ ANCHOR BLOCK ที่ส่งมำยัง
หน้ำงำนก่อนสร้ำงจะต้องเคลือบด้วยน้ ำมันหรือวัสดุป้องกันกำรเกิดสนิม  เพ่ือช่วยให้ลิ่มจับลวดได้ดีขึ้น นอกจำกนี้ยัง
ต้องระมัดระวังไม่ให้เปื้อนสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น ดิน และโคลน เป็นต้น 
(2) วิธีกำรใส่ ANCHOR BLOCK  
- ตรวจสอบควำมยำวของปลำยลวด ถ้ำมีบำงเส้นสั้นกว่ำต้องดึงออกมำให้มีควำมยำวใกล้เคียงกัน (เฉพำะลวดที่มี
กำรดึงสองด้ำน)  
- ท ำควำมสะอำดปลำยลวดเพ่ือไม่ให้เปื้อนสิ่งสกปรก เช่น เศษคอนกรีต นอกจำกนี้ยังต้องท ำควำมสะอำดบริเวณ 
ANCHOR GUIDE ไมใ่ห้มีน้ ำปูนเกำะติดอยู่ที่ด้ำนใน  และด้ำนหน้ำที่สัมผัสกับ ANCHOR BLOCK  
- สวม ANCHOR BLOCK เข้ำไป  
(3) สวมใส่ลิ่มเข้ำไปใน ANCHOR BLOCK กำรใส่ลิ่มจะท ำก่อนกำรดึงลวด โดยมีวิธีกำรดังนี้ 
- ดัน ANCHOR BLOCK ติดกับ ANCHOR GUIDE  
- ใส่ลิ่ม (โดยใช้มือ) เข้ำไปในรู ANCHOR BLOCK  
- เคำะลิ่มเบำๆ โดยใช้ค้อน  
- ตรวจสอบพื้นท่ีด้ำนหลัง ANCHORAGE ว่ำเพียงพอที่จะให้เครื่องดึงท ำงำนได้หรือไม่  
  4.3 กำรดึงลวด (STRESSING) 
  4.3.1 เนื่องจำกแรงดึงในลวดมีควำมส ำคัญต่อควำมแข็งแรงของโครงสร้ำงเป็นอย่ำงยิ่ง อีกทั้งแรงขณะท ำกำร
ดึงสูงมำก ดังนั้นในระหว่ำงกำรท ำงำนจะต้องดูแลอย่ำงใกล้ชิด และเข้มงวดในเรื่องควำมปลอดภัย (อันตรำยอำจเกิด
จำกกำรที่ขดลวด หรือคอนกรีตแตกระเบิด)  
  4.3.2 กำรดึงลวดจะกระท ำเมื่อก ำลังอัดของคอนกรีตสูงถึงค่ำที่ต้องกำร (240 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 
ส ำหรับก้อนตัวอย่ำงทรงกระบอก) และได้รับอนุมัติจำกวิศวกรผู้ควบคุมงำน และผู้ออกแบบก่อนจึงจะท ำกำรดึงลวดได้ 
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  4.3.3 กำรใช้ และกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือดึงลวด  
(1) ตรวจสอบค่ำก ำลังอัดคอนกรีตให้ได้ตำมรูปแบบก่อนจึงจะสำมำรถดึงลวดได้ 
(2) เครื่องมือดึงลวดทุกเครื่องจะได้รับกำร CALIBRATE จำกสถำบันที่เชื่อถือได้ทุกๆ 6 เดือน และท ำกำรตรวจสอบ
บ ำรุงรักษำอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยให้ผู้รับจ้ำงน ำส่งผล CALIBRATE ต่อผู้ควบคุมงำน 
(3) ข้อต่อสำยน้ ำมันไฮโดรลิคจะได้รับกำรท ำควำมสะอำดก่อนที่จะสวมปลำยเข้ำหำกัน (เนื่องจำกอำจจะมีฝุ่น
ละออง ทรำย อยู่ที่ปลำยและเกลียวข้อต่อ)  
(4) เมื่อสวมปลำยสำยน้ ำมันเข้ำกับเครื่องดึง (JACK) และ PUMP แล้วต้องขันเกลียวให้แน่น และระหว่ำงกำรใช้
งำน (ซึ่งมีแรงดันอยู่ภำยในสำย) ต้องปล่อยให้สำยเคลื่อนที่อิสระ และไม่หักงอ  
(5) ลิ่มจับลวด (ลิ่มของเครื่องดึง) จะได้รับกำรหล่อลื่นโดยใช้ผง GRAPHITE ผสมน้ ำมันหล่อลื่น  เมื่อมีกำรดึงครบ
ทุกๆ 100 ครั้ง  
(6) เก็บเครื่องมือไว้ในที่มิดชิด มีกุญแจล็อก (เม่ือเลิกใช้งำนแล้ว)  
  4.3.4 ขั้นตอนหลักของกำรดึงลวดมีดังนี้  
(1) สวมใส่ JACK คร่อมปลำยลวด และดันลิ่ม (TEMPORARY WEDGE) ของ JACK จับลวดให้แน่น  
(2) เดิน PUMP จนได้แรงดันของน้ ำมันไฮโดรลิคตำมที่ต้องกำร  
(3) เริ่มวัดระยะยืดโดยใช้เทปวัดระยะ  
(4) เพ่ิมแรงดันตำมค่ำที่ก ำหนดใน STRESSING REPORT และบันทึกค่ำระยะยืด  
(5) อัดลิ่มของ ANCHOR BLOCK  
(6) หด JACK โดยกำรลดแรงดันของน้ ำมัน  
(7) น ำ JACK ออก และตรวจดูว่ำขอบของลิ่มแต่ละซีกสม่ ำเสมอหรือไม่  
(8) เปรียบเทียบค่ำระยะยืดสุทธิ (NET ELONGATION) กับค่ำที่ได้จำกกำรค ำนวณ  
  4.3.5 ถ้ำค่ำระยะยืดเฉลี่ยของลวดในแต่ละ CABLE เกินช่วง ±5% ต้องวิเครำะห์หำสำเหตุของควำมแตกต่ำง
เสนอให้วิศวกรผู้ควบคุมงำนของโครงกำรพิจำรณำต่อไป 
  4.3.6 ล ำดับกำรดึงลวด (STRESSING SEQUENCE) และค่ำระยะยืดที่ได้จำกรำยกำรค ำนวณ วิศวกรของบริษัท
ผู้รับจ้ำงจะเป็นผู้จัดท ำ   และน ำส่งให้วิศวกรผู้ควบคุมงำนและผู้ออกแบบก่อนกำรดึงลวดประมำณ 3-7 วัน 
  4.3.7 ผลกำรดึงลวดทุกเส้น จะได้รับกำรบันทึกตำมแบบฟอร์มและรวบรวมน ำส่งผู้ออกแบบ 1 ชุด และผู้รับ
จ้ำง 1 ชุด 
  4.3.8 เมื่อท ำกำรดึงเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้ำง จะรวบรวมข้อมูลให้วิศวกรผู้ควบคุมงำนของโครงกำรพิจำรณำ
อนุมัติผลกำรดึงลวด และตัดปลำยลวด แล้วจัดท ำรำยงำนน ำส่งผู้ว่ำจ้ำงต่อไป 
  4.3.9 เมื่อผลกำรดึงลวดได้รับอนุมัติจำกวิศวกรผู้ควบคุมงำนแล้วจึงท ำกำรตัดปลำยลวด  
  4.3.10 ควรท ำกำรตัดปลำยลวดก่อนกำรถอดแบบหล่อพ้ืนและค้ ำยัน  เพ่ือป้องกันอันตรำยจำกวัสดุตก
หล่นไปข้ำงล่ำงชั้นที่ท ำงำน  
  4.4 กำรอัดน้ ำปูน (GROUTING) 
  4.4.1 ควำมส ำคัญและวัตถุประสงค์ 
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กำรอัดน้ ำปูนมีควำมส ำคัญต่อควำมทนทำนของโครงสร้ำงคอนกรีตอัดแรงชนิด BONDED SYSTEM โดยทั่วไปกำรอัด
น้ ำปูนจะด ำเนินกำรทันทีที่ไม่มีนั่งร้ำน ค้ ำยัน หรือกองวัสดุอยู่ในบริเวณที่จะท ำงำน  โดยวัตถุประสงค์ของกำรอัดน้ ำ
ปูนป้องกันกำรเกิดสนิมที่ลวดอัดแรง โดยท ำกำรอัดน้ ำปูนเข้ำไปในท่อ SHEATH ให้เต็มช่องว่ำงที่มีอยู่ท ำให้เกิดแรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำงลวดอัดแรงกับคอนกรีต 
  4.4.2 กำรเตรียมหน้ำงำน 
(1) ตัดปลำยลวดหลังจำกได้รับอนุมัติจำกวิศวกรผู้ควบคุมงำน 
(2) หลังจำกท ำกำรตัดปลำยลวดอัดแรง ท ำกำรอุดเบ้ำที่ใช้ดึงด้วยปูนทรำย สัดส่วนผสมของทรำย  ต่อซีเมนต์ 
(PORTLAND CEMENT TYPE I) เท่ำกับ 2 ต่อ 1 
(3) ติดตั้งเครื่องอัดน้ ำปูนให้ใกล้กับบริเวณท่ีจะท ำงำน 
(4) ควำมสูงในแนวดิ่งระหว่ำงเครื่องอัดน้ ำปูนกับบริเวณท่ีจะท ำงำนอัดน้ ำปูน ไม่เกิน 35-40 เมตร 
(5) เตรียมวัสดุส่วนผสมของน้ ำปูนซึ่งประกอบด้วย ซีเมนต์ น้ ำ สำรเคมีผสมเพ่ิม ให้ เพียงพอต่อกำรใช้ในขณะนั้น 
และป้องกันไม่ให้เปียกน้ ำ 
(6) ตรวจสอบควำมพร้อมของเครื่องผสม ปั๊มอัดน้ ำปูน ปั๊มลม PRESS GUAGE และ VALUE ต่ำงๆ จำกคู่มือกำรใช้
งำนและกำรบ ำรุงรักษำ 
(7) ท ำกำรอัดลมเข้ำในท่อ SHEATH เพ่ือไล่น้ ำ วัสดุแปลกปลอมออกจำกท่อ และเพ่ือใช้ตรวจสอบกำรอุดตันของ
ท่อด้วย 
4.4.3 น้ ำปูนและส่วนผสม 
(1) น้ ำปูน ประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ น้ ำ และสำรเคมีผสมเพ่ิม (ไม่ผสมทรำย) 
(2) ซีเมนต์ ชนิด PORTLAND TYPE I มีส่วนผสมของคลอไรด์ไม่เกิน 0.1% อำยุของซีเมนต์อยู่ระหว่ำง 7-30 วัน 
ถ้ำอำยุน้อยกว่ำนี้เนื้อปูนซีเมนต์จะยังร้อนอยู่ ถ้ำอำยุมำกกว่ำนี้ จะต้องกำรน้ ำ ที่ใช้ผสมมำกขึ้น ทั้งนี้ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกวิศวกรผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงก่อนเสมอ มีกำรสุ่มตรวจสอบน้ ำหนักของซีเมนต์ถุง หำกพบว่ำมีควำม
คลำดเคลื่อนเกิน 2% จะปรับส่วนผสมใหม่เพ่ือให้ปริมำณน้ ำที่ใช้สอดคล้องกับสัดส่วนที่ก ำหนด  
(3) ADMIXTURE ใช้สำรเคมีผสมเพ่ิม POZZOLITH 300R และ ALUMINUM POWDER หรือเทียบเท่ำโดยมี
สัดส่วนกำรผสมดังนี้  
POZZOLITH 300R   ปริมำตร 200  ซีซี  ต่อปูนซีเมนต์ 100 กิโลกรัม  
ALUMIMUM POWDER  ปริมำณ  7  กรัม  ต่อปูนซีเมนต์ 100 กิโลกรัม  
ให้น ำส่งอัตรำส่วนผสมปฏิภำคเสนอผู้ควบคุมงำนก่อนด ำเนินกำร 
(4) น้ ำ เป็นน้ ำสะอำด สัดส่วนผสมโดยน้ ำหนักไม่เกิน 45% ของน้ ำหนักซีเมนต์ ปรำศจำกสิ่งเจือปนซึ่งอำจจะท ำให้
ลวดอัดแรงเสียคุณสมบัติ และควำมทนทำน มีส่วนผสมของคลอไรด์ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่มีส่วนผสม
ของสำรอินทรีย์  
  4.4.4 กำรทดสอบคุณสมบัติของน้ ำปูนก่อนกำรท ำงำน 
ก่อนกำรท ำงำนในแต่ละวัน จะทดสอบคุณสมบัติของน้ ำปูนเพ่ือยืนยันสัดส่วนผสม และคุณสมบัติที่ได้ว่ำสอดคล้องกับ
ที่ต้องกำรหรือไม่ กำรทดสอบจะกระท ำภำยใต้สภำพแวดล้อมเช่นเดียวกับที่หน้ำงำนนั้นๆ เช่น ซีเมนต์ น้ ำ สำรเคมี
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ผสมเพ่ิม และอุณหภูมิ คุณสมบัติของน้ ำปูนเป็นไปตำมมำตรฐำน POST TENSIONED กำรทดสอบที่ต้องน ำส่งรำยงำน
มีดังนี้  
(1) ทดสอบ FLUIDITY (FLOWABILITY)  
(2) ทดสอบ EXPANSION และ BLEEDING  
(3) ทดสอบ ก ำลังอัดของก้อนปูนตัวอย่ำง  
กำรทดสอบในข้อที่ (1) และ (2) สำมำรถทดสอบ และปรับสัดส่วนผสมให้ได้ตำมค่ำที่ต้องกำรก่อนท ำกำรอัดน้ ำปูนเข้ำ
ในท่อ SHEATH ส่วนก ำลังอัดนั้นจะท ำกำรทดสอบเมื่อก้อนปูนตัวอย่ำงมีอำยุตำมที่ก ำหนดไว้ 
  4.4.5 กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำปูนระหว่ำงกำรท ำงำน 
ระหว่ำงท ำกำรอัดน้ ำปูน จะต้องตรวจสอบคุณภำพของน้ ำปูน  โดยกำรเก็บตัวอย่ำงจำกเครื่องผสมส ำหรับควำมถี่ใน
กำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในแบบก่อสร้ำง แต่อย่ำงน้อยท่ีสุดจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบดังนี้  
(1) ตรวจสอบ FLUIDITY อย่ำงน้อยทุกๆ 3 ชั่วโมง ถ้ำมีควำมแตกต่ำงไปจำกค่ำที่ก ำหนดจะต้องปรับเปลี่ยน
ส่วนผสมใหม่  
(2) ตรวจสอบ EXPANSION และ BLEEDING อย่ำงน้อยสองตัวในแต่ละวัน  
(3) ทดสอบก ำลังอัดของน้ ำปูน โดยเก็บก้อนตัวอย่ำงลูกบำศก์ (CUBE) ขนำด 15x15x15 เซนติเมตร จำกน้ ำปูนที่
ผสมครั้งเดียวกับที่ท ำกำรตรวจสอบ EXPANSION และ BLEEDING อย่ำงน้อย 6 ตัวอย่ำง (เพ่ือน ำไปทดสอบก ำลังอัด
ที่อำยุ 7 วัน 3 ตัวอย่ำง และที่อำยุ 28 วัน 3 ตัวอย่ำง) และให้น ำส่งผลกำรทดสอบอย่ำงเคร่งครัด 
  4.4.6 กำรอัดน้ ำปูน 
ภำยหลังจำกที่ทดสอบส่วนผสมจนได้ค่ำต่ำงๆ ที่ก ำหนดแล้ว จึงท ำกำรอัดน้ ำปูนเข้ำไปในท่อ SHEATH ทั้งนี้อุณหภูมิ
ของโครงสร้ำงขณะที่อัดน้ ำปูนเข้ำไปไม่ควรเกิน 30 องศำเซลเซียส 
(1) วิธีกำรอัดน้ ำปูน หลังจำกท ำกำรผสมและตรวจสอบคุณสมบัติต่ำงๆ  พร้อมทั้งเก็บตัวอย่ำงก้อนปูนไว้ทดสอบ
ก ำลังอัดเรียบร้อยแล้ว จึงท ำกำรอัดน้ ำปูนเข้ำในท่อ SHEATH ตำมข้ันตอนดังนี้ 
- ใช้หัวฉีดน้ ำปูนอัดเข้ำไปในท่อ GROUT VENT ให้แน่น  
- เดิน PUMP พร้อมทั้งควบคุมแรงดันที่ PRESSURE GUAGE  
- เมื่อน้ ำปูนไหลออกปลำยอีกด้ำนหนึ่ง ให้ปล่อยน้ ำปูนซึ่งมีน้ ำและฟองอำกำศปนอยู่ทิ้งไปจนหมด 
- หัก (ปิด) ปลำยท่อด้ำนที่น้ ำปูนไหลออก แล้วมัดด้วยลวดผูกเหล็ก  และคงควำมดันไว้ไม่น้อยกว่ำ 7 BAR 
ส ำหรับคำนและ 3 BAR ส ำหรับพื้น POST TENSIONED จนกระท่ังแรงดันคงที่  
- หัก (ปิด) ปลำยท่อด้ำนที่อัดน้ ำปูนเข้ำ แล้วมัดด้วยลวดผูกเหล็ก  
- ย้ำยไปอัดน้ ำปูน CABLE อ่ืนๆ ต่อไปตำมข้ันตอนข้ำงต้น 
(2) กำรบันทึกรำยงำนกำรอัดน้ ำปูน (GROUTING REPORT) จะต้องบันทึกทุกวันที่มีกำรท ำงำน โดยมีรำยละเอียด
ที่ส ำคัญดังนี้  
- หมำยเลข CABLE  
- ช่วงเวลำที่ท ำงำน  
- ผลกำรทดสอบคุณสมบัติของน้ ำปูน  
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- เหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำงๆ  
  4.4.7 อุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้นระหว่ำงกำรอัดน้ ำปูน  
(1) กำรอัดน้ ำปูนต้องกระท ำอย่ำงต่อเนื่อง ถ้ำหำกหยุดเกิน 30 นำที จะต้องล้ำง MIXER PUMP สำยยำง และ 
VALUE ต่ำงๆ ด้วยน้ ำสะอำด นอกจำกนี้ถ้ำมี CABLE ที่อัดน้ ำปูนไม่เสร็จภำยใน เวลำ 30 นำที จะต้องล้ำงน้ ำปูนในท่อ 
SHEATH ออกจนหมดโดยใช้น้ ำ แล้วเป่ำลมไล่น้ ำ ออกจำกท่อ 
(2) หยุดล้ำงท ำควำมสะอำดเครื่องมืออัดน้ ำปูน เมื่อมีกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ 4-5 ชั่วโมง และท ำควำมสะอำด
เมื่อเสร็จสิ้นกำรท ำงำนในแต่ละวัน  
  4.5 เอกสำรระหว่ำงกำรท ำงำน (DOCUMENTATIONS) ที่ต้องน ำส่งผู้ออกแบบ และผู้ว่ำจ้ำง รำยกำรละ 1 
ชุด 
  4.5.1 รำยชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงำนระบบ POST TENSIONED 
  4.5.2 เอกสำรรำยละเอียดวัสดุ และตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ ข้อก ำหนด ADMIXTURE น้ ำปูน SHEATH 
  4.5.3 เอกสำรขอควำมเห็นชอบและอนุมัติกำรท ำงำน  
  4.5.4 SHOP DRAWING 
  4.5.5 INSPECTION FORM  
  4.5.6 STRESSING REPORT  
  4.5.7 GROUTING REPORT  
  4.5.8 ASBUILT DRAWING 
  4.5.9 รำยกำรค ำนวณนั่งร้ำน และวิศวกรควบคุมลงนำมรับรอง 
  4.5.10 แผนกำรท ำงำนและแผนงำนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย 
 
จบหมวดที่ 23 
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หมวดที่ 24 
งำนไม ้
 
ขอบข่ำยของมำตรฐำนนี้ครอบคลุมถึงไม้ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงทุกชนิด ยกเว้นไม้แบบ ไม้บำนประตู หน้ำต่ำง และไม้อัด
ประเภทต่ำงๆ 
1. ข้อก ำหนดส ำหรับวัสดุก่อสร้ำงและกำรทดสอบ (SPECIFICATION AND TEST FOR MATERIALS) 
  1.1 ชนิดและประเภทของไม้ 
  1.1.1 ไม้ที่ใช้เป็นโครงสร้ำงหลักของอำคำร ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งท่ีมีก ำลังต้ำนทำนแรงดัด ( MODULUS OF 
RUPTURE) ไม่น้อยกว่ำ 800 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร ขีดจ ำกัดยืดหยุ่น (PROPORTIONAL LIMIT) ไม่น้อยกว่ำ 
600 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร ปริมำณควำมชื้นร้อยละ 10-14 และมีควำมทนทำนไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ตำมตำรำงที่ 1 
บัญชีรำยชื่อไม้เนื้อแข็งมำตรฐำน 
  1.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงจ ำเป็นต้องใช้ไม้นอกจำกระบุไว้ในตำรำงที่ 1 บัญชีรำยชื่อไม้เนื้อแข็งมำตรฐำน ผู้รับ
จ้ำงต้องส่งตัวอย่ำงไม้ทีจ่ะใช้ ตำมขนำดและจ ำนวนที่ระบุในข้อ 1.5 เพ่ือให้ผู้ว่ำจ้ำงท ำกำรทดสอบ 
  1.2 ขนำดของไม ้
  1.2.1 ขนำดของไม้ต่ำงๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ในแบบรำยละเอียดหรือในรำยกำร เป็นขนำดระบุของไม้ที่ยังมิได้ไส
เรียบที่ใช้เรียกกันอยู่ในตลำด 
  1.2.2 ไม้ต่ำงๆ ที่น ำมำใช้โดยไม่ต้องไสเรียบยอมให้มีควำมหนำหรือควำมลึกน้อยกว่ำขนำดระบุได้ไม่เกิน 6 
มิลลิเมตร ส ำหรับไม้ที่มีควำมหนำ หรือควำมลึกตั้งแต่ 2 นิ้ว (50.8 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และไม่เกิน 4 มิลลิเมตร ส ำหรับ
ไม้ที่มีควำมหนำหรือควำมลึกน้อยกว่ำ 2 นิ้ว 
  1.2.3 ไม้ที่ไสเรียบยอมให้มีควำมหนำหรือควำมลึกเม่ือไสแล้วน้อยกว่ำขนำดระบุ ดังนี้ 

ควำมหนำหรือควำมลึกของขนำดระบุ 
ควำมหนำหรือควำมลึกท่ียอมให้ 
น้อยกว่ำขนำดระบุไม่เกิน (มิลลิเมตร) 

เกินกว่ำ 6 นิ้ว (150.4 มิลลิเมตร) ขึ้นไป 12.0 

เกินกว่ำ 2 นิ้ว (50.8 มิลลิเมตร) แต่ไม่เกิน 6 นิ้ว 9.0 

เกินกว่ำ 1 นิ้ว (25.4 มิลลิเมตร) 
แต่ไม่เกิน 2 นิ้ว (50.8 มิลลิเมตร) 

7.5 

1 นิ้ว (25.4 มิลลิเมตร) 6.0 

 1.3 ไม้ที่ใช้งำนต่ำงๆ ให้จ ำแนกดังนี้ คือ 
ไม้ก่อสร้ำงชั้นหนึ่ง ได้แก่ ไม้ใช้ส ำหรับโครงสร้ำงของอำคำรพิเศษตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  
    เช่น โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม อู่เรือ อำคำรที่สูงเกินกว่ำ 15 เมตร  
เป็นต้น 
ไม้ก่อสร้ำงชั้นสอง ได้แก่ ไม้ใช้ส ำหรับโครงสร้ำงของอำคำรสำธำรณะตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร   
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    เช่น โรงแรม โรงเรียน ภัตตำคำร โรงพยำบำล เป็นต้น 
ไม้ก่อสร้ำงชั้นสำม ได้แก่ ไม้ใช้ส ำหรับโครงสร้ำงของบ้ำนพักอำศัยตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร            
    เช่น ตึก บ้ำน เรือน โรง แพ เป็นต้น 
  1.4 เกณฑ์จ ำกัดข้อบกพร่องในเนื้อไม้ 
ไม้ต่ำงๆ ที่น ำมำใช้งำนนอกจำกจะมีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ ดังกล่ำวมำแล้ว ต้องมีคุณภำพ
เกณฑ์ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
ไม้ก่อสร้ำงชั้นสอง 
  1.4.1 ตำ ขนำดตำถือเอำค่ำเฉลี่ยของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของส่วนที่กว้ำงที่สุดและแคบที่สุด 
(1) ขนำดสูงสุดของตำที่ยอมให้มี ดังนี้ 

หน้ำไม ้(นิ้ว) 
ขนำดสูงสุดของตำ (นิ้ว) 

บนหน้ำแคบ 
บน 1/4 ของหน้ำกว้ำงตอนบน 
และล่ำง (ดูรูป) 

บนกึ่งกลำง 
ของหน้ำกว้ำง 

1 1/4 - 1/4 
1 1/2 3/8 1/4 3/8 
2 1/2 3/8 1/2 
3 3/4 1/2 3/4 
4 1 3/4 1 
5 1 3/4 1 1/4 
6 1 1 1 1/2 
8 1 1 1/2 2 
10 1 2 2 1/2 
12 1 21/8 3 
14 1 2 1/4 3 1/4 
16 1 2 1/2 3 1/2 

 หมำยเหตุ ถ้ำเป็นเสำที่มีหน้ำตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ถือเป็นหน้ำกว้ำง ทั้ง 2 หน้ำ 
 
(2) ผลบวกของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของตำทั้งหมดในระหว่ำงช่วงกลำง (1/3 ของควำมยำวช่วง) ของควำมยำวของ
คำน หรือตง ต้องน้อยกว่ำขนำดควำมกว้ำงของหน้ำไม้ในช่วงกลำงนั้น 
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(3) ตำหลุด หรือตำผุยอมให้มีได้ในขนำดเดียวกับตำที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1 (1) และ (2) 
  1.4.2 รอยแตกร้ำว ควำมยำวของรอยแตกร้ำว วัดตำมเสี้ยนที่ปลำยหนึ่งปลำยใดของไม้ควำมยำวสูงสุดของรอย
แตกก ำหนดให้มี ดังนี้ 
 

หน้ำไม้ (นิ้ว) ควำมยำวสูงสุดของรอยแตก (นิ้ว) 

ไม่เกิน 3 1 
เกิน 3 แต่ไม่เกิน 4 1 1/2 
เกิน 4 แต่ไม่เกิน 6 2 
เกิน 6 แต่ไม่เกิน 8 2 5/8 
เกิน 8 แต่ไม่เกิน 10 3 1/4 
เกิน 10 แต่ไม่เกิน 12 4 
เกิน 12 แต่ไม่เกิน 14 4 1/4 
เกิน 14 แต่ไม่เกิน 16 4 5/8 

 
  1.4.3 เนื้อไม้แหว่งที่ขอบไม้ ยอมให้เนื้อไม้แหว่งได้ไม่เกินเศษส่วนของหน้ำแคบ ดังนี้ 
1/8 ส ำหรับไม้ก่อสร้ำงชั้นหนึ่ง 
1/5 ส ำหรับไม้ก่อสร้ำงชั้นสอง 
1/5 ส ำหรับไม้ก่อสร้ำงชั้นสำม 
  1.4.4 มุมเสี้ยน มุมเสี้ยนต้องมีควำมลำดชันไม่เกิน 1 ใน 15 
  1.4.5 กระพ้ี กระพ้ียอมให้มีได้ส ำหรับงำนก่อสร้ำงชั่วครำว ถ้ำเป็นงำนก่อสร้ำงถำวร หน้ำทั้งสี่ของไม้แต่ละหน้ำ
ต้องมีส่วนที่เป็นแก่นให้เห็นได้อย่ำงน้อยร้อยละ 85 และต้องท ำกำรอำบน ้ำยำรักษำเนื้อไม้เสียก่อน 
  1.4.6 ไม้ท่อนใดที่มีน ้ำหนักเบำผิดปกติ มีรูมอดหรือมีเนื้อผุด้วยเหตุใดก็ตำมให้คัดออกห้ำมน ำมำใช้ 
  1.4.7 กำรจ ำแนกไม้ตำมคุณสมบัติ 
ไม้ก่อสร้ำงชั้นหนึ่ง ยอมให้มีต ำหนิต่ำงๆ ได้เพียงครึ่งหนึ่งของไม้ชั้นสอง เว้นแต่ตำหลุด ตำผุ ไม่ยอมให้มีมุมเสี้ยนต้องไม่
ชันถึง 1 ใน 20 
ไม้ก่อสร้ำงชั้นสำม ยอมให้มีต ำหนิต่ำงๆ ได้เป็นเท่ำครึ่งของไม้ชั้นสอง มุมเสี้ยนยอมให้มีได้ ถึง 1 ใน 12 
  1.4.8 หมำยเหตุ มุมเสี้ยน คือ มุมเนื้อไม้ท ำกับควำมยำวของตัวไม้ 
  1.5 กำรเก็บและส่งตัวอย่ำงไม้เพ่ือทดสอบ 
ในกำรส่งตัวอย่ำงไม้แต่ละชนิด ต้องส่งชนิดละ 3 ท่อนเป็นอย่ำงน้อย แต่ละท่อนยำวไม่น้อยกว่ำ 100 เซนติเมตร กำร
เก็บตัวอย่ำงไม้ต้องเก็บต่อหน้ำผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำงแล้วน ำส่งกรมโยธำธิกำร หรือส่วนรำชกำรอ่ืนใด หรือที่ที่
ตัวแทนของผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถร่วมท ำกำรทดสอบได้ เพ่ือทดสอบตำม มยธ.(ท) 201 ถึง มยธ.(ท) 207 : มำตรฐำนกำร
ทดสอบไม้ของกรมโยธำธิกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้ำง 
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2. ข้อก ำหนดในกำรก่อสร้ำง (CONSTRUCTION REQUIREMENTS) 
  2.1 ไม้ที่ใช้เป็นส่วนประกอบทั่วไป ซึ่งมิใช่ไม้ส ำหรับโครงสร้ำงหลัก อำทิ ไม้ส ำหรับท ำ เคร่ำฝำ เคร่ำ                     
เพดำน ถ้ำแบบและรำยกำรมิได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนแล้ว ให้ใช้ไม้เนื้ออ่อนได้ ได้แก่ ไม้ยำง ไม้กรำด ไม้ตะเคียนทรำย ไม้
อ้ำยกลิ้ง ไม้โอบ ไม้กะบำก ไม้ไข่เขียว และไม้ชุมแพรก เป็นต้น ไม้เนื้ออ่อนที่น ำมำใช้งำนก่อสร้ำงนี้ต้องอำบด้วยน้ ำยำ
รักษำเนื้ออไม้กำรอำบน ้ำยำ  ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอำบน ้ำยำไม้ขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ (อ.อ.ป.) ปลำย
ไม้ที่ตัดในกำรก่อสร้ำงให้ทำด้วยน้ ำยำกันแมลง 
 
ตำรำงที ่1 บัญชีรำยชื่อไม้เนื้อแข็งมำตรฐำน 

ล ำดับ ชนิดไม้ ชื่อพฤกษศำสตร์ หมำยเหตุ 
1 ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb.  

2 ก่อ Quercus sp.  

3 กะโดน Careya arborea Roxb.  

4 กระถินพิมำน Acacia siamensis Craib  

5 กะพ้ีเขำควำย Dalbergia cultrata Graham  

6 คันเกรำ Fagraea fragrans Roxb.  

7 ขำนำง Homalium tomentosum Benth.  

8 เขล็ง Dialium cochinchinense Pierre  

9 เคี่ยม Cotylelobium lanceolatum Craib  

10 เคี่ยมคะนอง Shorea sericeiflora Fisch. & Hutch.  

11 แคทรำย Stereospermum neuranthum Kurz  

12 เฉียงพร้ำนำงแอ Carallia brachiata Merr.  

13 ชัน หรือ เต็งดง Shorea thorelii Pierre  

14 ชิงชัน Dalbergia oiiveri Gamble  

15 ซำก Erythrophleum teysmannii Craib  

16 แดง Xylia kerrii Craib & Hutch  

17 ตะเคียนชันตำแมว Balanocarpus heimii King  

18 ตะเคียนรำก(ก) Hopea avellanea Heim  

 ตะเคียนรำก(ข) Hopea pierrei Hance  

19 ตะเคียนหิน Hopea ferrea Pierre  

20 ตะแบกเลือด Terminalia mucronata Craib & 
Hutch. 

 

21 ตะแบกใหญ่ Lagerstroemia calyculata kurz  

22 ตีนนก Vitex sp.  
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23 เต็ง Shorea obtuse Wall.  

24 เต็งมำเลเชีย หรือ Balau Shorea foxworthyi Sym.  

25 เต็งมำเลเชีย หรือ Balau Shorea maxwelliana King  

26 บุนนำค Mesue ferred Linn.  

27 ประดู ่ Pterocarpus spp.  

28 พะยอม Shorea talura Roxb.  

29 พยุง Dalbergia cochinchinansis Pierre  

30 พลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb.  

31 มะเกลือ Diospyros mollis Griff.  

32 มะค่ำแต ้ Sindora spp.  

33 มะค่ำโมง Afzelia xylocarpa Craib  

34 มะชำง Madhuca pierrei H.J. Lam.  

35 มังคะ Cynometra sp.  

36 ยมหิน Chukrasia velutina Wight & Arn.  

37 รกฟ้ำ Terminalia alata Heyne  

38 รัง Shorea siamensis Miq.  

39 เลียงมัน Berrya mollis Wall.  

40 สะทิต Phoebe sp.  

41 สัก (สวน) Tectona grandis Linn.f.  

42 สัก (ป่ำ) Tectona grandis Linn.f.  

43 สำธร หรือ ขะเจ๊ำะ Millettia leucantha Kurz  

44 เสลำ Lagerstroemia tomentosa Presl  

45 หลุมพอ Intsia bakeri Prain  

46 เหียง Dipterocarpus obtusifolius Tejsm.  

47 แอ๊ก Shorea glauca King  

48 Giam Cotylelobium melanoxylon Pierre อินโดนีเซีย 

ที่มำ: ฝ่ำยวิจัยไม้ชั้นพื้นฐำน กองวิจัยผลิตผลป่ำไม้ กรมป่ำไม้ “ไม้เนื้อแข็งของประเทศไทย” 
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  ตำรำงแนบท้ำย 02: บัญชีเปรียบเทียบรำยชื่อไม้เนื้อแข็ง ภำษำไทย ประเทศใกล้เคียง 

INDIA 
Anan 
- 
- 
 
- 
 
 
Calallia 
Wood 
- 
 
Thingan 
 
- 
Miilla 
 
Betta 
- 
Cham-
pagam Eng 
- 
Bullet 
Wood 
- 

CEYLON 
Termbus
u - 
- 
 
- 
 
 
Dawata, 
Uberiya 
- 
 
- 
 
- 
Milla 
 
Na 
 
 
Hora 
- 
- 
- 
 

MYANMA 
Ananma 
- 
- 
 
- 
 
 
Manianga 
- 
- 
 
Thingan 
 
- 
Kyetyo 
 
Gangau 
- 
 
In 
Tatlum,Tatal

um - 
- 
 

PHILIPPINES 
Urang 
- 
- 
 
- 
 
 
Bakauan-

Gubat - 
- 
 
Manggachap
ui  
- 
Molave 
 
- 
Narra 
 
- 
- 
- 
Supa, Kayu, 
Galu 

INDOCHIN

A Trai 
- 
- 
 
- 
 
 
Sang-ma 
- 
- 
 
Sao 
 
- 
Binhlinh, 
Hap 
Vap 
- 
 
Cho-nau 
Beng 
- 
Gu, 
Gomat  

INDONESIA 
Tembusu 
Xoay 
Giam 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
Cengal 
 
- 
- 
 
- 
Sono 
Kembeng 
- 
- 
- 
- 
 

SARAWAK 
Tembusu 
Keranji 
- 
 
- 
 
 
Sabak 
Bakau 
- 
 
Gagil Luis 
Selangan 
- 
Leban 
 
Penaga 
- 
 
- 
- 
- 
Sepetir 
 

SABAH 
Tamasu 
Keranji 
- 
 
- 
 
 
Perapat 
Hutan 
- 
 
Gagil, 
Selangan 
- 
Kulimpap
e Leban 
- 
- 
 
- 
- 
- 
Sepetir 
 

MALASIA 
Tembusu 
Keranji 
Giam,Resak, 
Bukit 
Meranti 
Meranti 

Pa’ang Group 
Meransi 
 
Chengal 
 
Merawan 
 
Malut 
Leban 
 
Penaga 
Sena 
 
- 
- 
Bitis 
Sepetir 
 

THAILAND 
Kan Krao 
Khleng 
Kian 
 
Kiam 
Kanong 
 
Chiang Phra 
 
Ta 

Kianchan  
Takianthon
g  
Takianhin 
Tin nok 
 
Bunnak 
Pra doo 
 
Pluang 
Maka Mong 
Ma Sang 
Ma Ka Tae 
Ei-Kling 

ชื่อไทย 
กันเกรำ,ต ำเสำ 
เขล็ง,หมำกเค็ง,หยี 
เคี่ยม 
 
เคี่ยมคะนอง 
 
 
เฉียงพร้ำนำงแอ 
 
ตะเคียนชัน 
ตะเคียนชันตำแมว 
ตะเคียนทอง 
ตะเคียนใหญ่,แคน 
ตะเคียนหิน 
ตีนนก 
 
บุนนำค,นำคบุตร 
ประดู่ 
 
พลวง 
มะค่ำโมง 
มะขำง 
มะค่ำแต้ หรือมะค่ำ
ลึง และอ้ำยกลิ้ง 

ล ำดับ 
1 
2 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
8 
 
9 
 
10 
11 
 
12 
13 
14 
15 
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3. งำนไม ้
  3.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปส ำหรับเนื้อไม้ 
  3.1.1 ขนำดไม้ที่เลื่อยและไสแล้วยอมให้เสียไม้เป็นคลองเลื่อยและไสกบเล็กกว่ำขนำดที่ระบุได้ แต่เมื่อตกแต่ง
พร้อมที่จะประกอบเข้ำเป็นส่วนของสิ่งก่อสร้ำงแล้ว จะต้องมีขนำดของกำรลดหย่อนตำมตำรำงต่อไปนี้ 

ขนำดที่ระบุ     (นิ้ว) ขนำดที่ตกแต่งแล้ว (มิลลิเมตร) 

1/2 9 
3/4 14 
1 19 
1 1/4 25 
1 1/2 30 
2 40 
2 1/2 54 
3 67 
4 90 

ถ้ำไม้ขนำดใหญ่กว่ำ 4 นิ้ว ให้ไสกบออกได้เพียง 1/2 นิ้ว เป็นอย่ำงมำก ส ำหรับไม้พ้ืนและฝำไม้ ขนำดควำมกว้ำงให้
เล็กลงจำกขนำดที่ก ำหนดให้ 1/2 นิ้ว เป็นอย่ำงมำก 
  3.1.2 ตำและรูต้องมีขนำดไม่มำกกว่ำหรือไม่น้อยกว่ำขนำดที่ก ำหนดไว้ข้ำงล่ำงนี้ โดยวิธีวัดขนำดหรือรูแห่งหนึ่ง  
ด้วยกำรลำกเส้นขนำนกับขอบไม้ 2 เส้น กระทบกับขอบตำหรือขอบรูตอนที่กว้ำงที่สุด ไม้ที่มีตำเป็นกลุ่มหรือติดต่อกัน
เป็นกระจุกให้คัดออก ไม้ที่มีเนื้อผุ เนื้ออ่อนอยู่ภำยในของตำให้นับว่ำใช้ได้ ในกำรพิเครำะห์เรื่อง  ตำ  รู  จะแบ่งเป็น  
ตำ  รู  อยู่ในด้ำนแคบ (หน้ำรำบ) ของตง คำนกับตำรู อยู่ด้ำนกว้ำง (หน้ำที่ตั้งขึ้น) ส่วนตำที่อยู่คำบทั้ง 2 ด้ำน เพรำะ
อยู่ที่มุมท่อน  ให้ถือเสมือนเป็นตำอยู่ในด้ำนแคบของตง คำน ที่มีตำรูอยู่ทั้งขอบบน ขอบล่ำง และมีลักษณะเข้ำ
ประเภทต่ำงกันให้ถือประเภทที่อยู่สูงกว่ำเป็นเกณฑ์ 
ขนำดของตำหรือรูที่โตที่สุด 

ลักษณะ ตำ รู ไม้ที่ใช้ก่อสร้ำงอำคำร 

ตำ รู ทุกๆ แห่งภำยในครึ่งท่อนตอนกลำงบน 
หนำ้แคบของตงคำน วัดรวมกัน 

ไม่ต่ ำว่ำ 1.5 ของหน้ำแคบ 

ตำใดตำหนึ่งภำยใน 1/3 ท่อน ตอนกลำงบน 
หน้ำแคบของตง คำน 

ไม่ โ ตกว่ ำ  3/4 เท่ ำของหน้ ำแคบ หรื อ  6 
เซนติเมตร 

ตำใดตำหนึ่งภำยใน 1/3 ท่อน ตอนปลำยบน 
หน้ำแคบของตง คำน 

ไม่ โตกว่ ำ  3/4 เท่ ำของหน้ำแคบ หรือ 10 
เซนติเมตร 

ตำใดตำหนึ่งบนหน้ำกว่ำของตงคำน หรือบนหน้ำใดๆ ของ
เสำ เมื่อตำอยู่กึ่งกลำงหน้ำกว้ำง 

ไม่ โตกว่ ำ  3/4 เท่ ำของหน้ำกว้ ำ งหรือ 11 
เซนติเมตร 
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  3.1.3 รอยแตกร้ำวที่หน้ำตัดปลำยท่อน ส ำหรับคำน ตง และเสำ ยอมให้แตกลึกเข้ำไปในท่อนได้ไม่เกิน 4/9 
ของหน้ำแคบ 
  3.1.4 เนื้อไม้แหว่งบริเวณท่ีของไม้ แหว่ง ได้กว้ำงไม่เกิน 1/5 เท่ำของหน้ำแคบ 
  3.1.5 น้ ำหนัก ห้ำมใช้ไม้ท่ีมีน้ ำหนักเบำกว่ำปกติ เมื่อเทียบกับไม้ชนิดเดียวกันที่มีขนำดเท่ำกัน ท ำกำรก่อสร้ำง 
  3.1.6 กำรแบ่งชั้น 
(1) ไม้ชั้นที่ 1 สำมำรถเห็นได้โดยง่ำยกว่ำเป็นไม้ที่คัดเลือกมำอย่ำงดีแล้ว ต้นต้องไม่คดโค้ง ไม่แตกร้ำว ไม่มีต ำหนิ 
บิด หรือเสื่อมควำมงำม สำมำรถแต่งให้เห็นควำมงำมของเนื้อไม้ตำมธรรมชำติ 
(2) ไม้ชั้นที่ 2 ต้องไม่ผุ ไม่มีตำกลวงหรือตำผุ ไม่ติดกระพ้ีหรือแตกร้ำวจนเสียก ำลัง ต ำหนิอ่ืนๆ ยอมให้มีได้บ้ำงแต่
ต้องปะซ่อมให้เรียบร้อย เหมำะสมส ำหรับกำรตกแต่งโดยวิธีทำสี 
  3.2 งำนช่ำงไม ้
  3.2.1 กำรเข้ำไม้ กำรเข้ำไม้ต้องพอดีตรงตำมที่ก ำหนดให้ กำรบำกไม้ เข้ำไม้ ต้องท ำให้แนบสนิท เต็มหน้ำส่วน
ที่ประกับและแข็งแรง 
  3.2.2 กำรต่อไม้ โดยทั่วไปไม่อนุญำตให้ต่อไม้ เว้นแต่มีควำมจ ำเป็น ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงหรือคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงจะเป็นผู้พิจำรณำและก ำหนดให้ในกรณีกำรต่อด้วยเหล็กประกับจะก ำหนดไว้ชัดเจนในแบบ 
  3.2.3 กำรตกแต่งไม้ประกอบไม้ 
(1) ไม้ส่วนที่ไม่ต้องไส คือ ส่วนที่มีสิ่งอ่ืนปกคลุมมองไม่เห็น หรือไม่มีผลต่อควำมเรียบตรงของสิ่งที่มำปิด เช่น โครง
หลังคำส่วนที่อยู่ภำยในฝ้ำเพดำน กระทงฝ้ำเพดำน ด้ำนบนและด้ำนข้ำง เป็นต้น หรือตำมท่ีก ำหนดไว้ 
(2) ไม้ส่วนที่ต้องไส คือ ส่วนที่สำมำรถมองเห็นทั้งหมด และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับของสิ่งที่มำปิดทับ เช่น ส่วนใต้
ของกระทงฝ้ำเพดำน เป็นต้น 
(3) กำรไสไม้ ต้องไสตกแต่งจนเรียบตรง ไม่เป็นลอนหรือลูกคลื่น และหำกยังมีรอยคลองเลื่อยหลงเหลืออยู่ ต้องไส
หรือแต่งใหม่จนเรียบ กำรไสต้องท ำให้ได้ฉำกมีมุมหรือรูปทรงและขนำดที่ก ำหนดไว้ ส่วนใดที่ไม่อำจไสให้เรียบได้ เช่น 
ตำไม้ ให้ใช้กระดำษทรำยขัดตกแต่งจนเรียบ 
(4) ไม้พ้ืน ต้องได้รับกำรอบหรือผึ่งให้เนื้อไม้แห้งสนิท และเก็บไว้ให้พ้นจำกแดด ฝน ควำมชื้น ต้องไสให้ขนำดหน้ำ
กว้ำงเท่ำกันหมดโดยประมำณ เว้นแต่รูปแบบและรำยกำรประกอบแบบจะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ถ้ำไม้พ้ืนต้องเข้ำลิ้น 
รองลิ้นต้องพอดีรับลิ้นและลึกกว่ำควำมกว้ำงของลิ้น 3 มิลลิเมตร เมื่อตีพ้ืนเข้ำที่ต้องวำงเรียบเป็นแผ่นๆ อัดและปรับ
ให้แนวรอยต่อระหว่ำงแผ่นแน่นสนิทดี 
(5) ไม้ฝำ ไม้ฝำเข้ำลิ้น ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับไม้พ้ืน 
(6) ไม้เพดำน ซ่ึงตีซ้อนกันต้องเหลือ่มกันข้ำงละไม่น้อยกว่ำ 2.5 เซนติเมตร 
  3.2.4 กำรยึดด้วย ตะปู ตะปูควง 
(1) ชนิดและขนำด 
ตะปู   ต้องยำวอย่ำงน้อย 2.5 เท่ำของควำมหนำของไม้ที่ถูกยึด 
ตะปูควง  ต้องโตกว่ำเบอร์ 8 และยำวอย่ำงน้อย 2 เท่ำของควำมหนำของไม้ที่ถูกยึด 
(2) กำรเจำะรูส ำหรับ ตะปู ตะปูควง หำกจ ำเป็น เจำะน ำ เพื่อมิให้ไม้แตก 



                                                                                                             Page 132 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

ตะปู   เจำะรูน ำได้ไม่เกิน 0.8 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของตะปู 
ตะปูควง  เจำะรูน ำได้ไม่เกิน 0.9 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของตะปูควง 
(3) กำรตีตะปู 
- ไม้กระดำนไม่เข้ำลิ้น 
ไม้กว้ำงไม่เกิน 7 นิ้วฟุต ยึดด้วยตะปู 2 ตัวทุกๆ ช่วงตง 
ไม้กว้ำงเกิน 7 นิ้วฟุต ยึดด้วยตะปู 3 ตัว ทุกๆ ช่วงตง โดยเพิ่มที่กลำงแผ่นอีก 1 ตัว 
- ไม้กระดำนเข้ำลิ้น 
ไม้กว้ำงไม่เกิน 8 นิ้วฟุต ยึดด้วยตะปูกลำงแผนตัวเดียวทุกๆ ช่วงตง 
ไม้กว้ำงเกิน 8 นิ้วฟุต ยึดด้วยตะปู 2 ตัว ทุกๆ ช่วงตง 
- ระยะห่ำงในกำรตอกตะปู นับเป็นจ ำนวนเท่ำของขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตะปู ดังนี้ 

ระยะ เมื่อไม่เจำะน ำ เมื่อเจำะน ำ 

ระหว่ำงปลำยไม้กับศูนย์ตะปู 20 เท่ำ 10 เท่ำ 

ระหว่ำงขอบไม้กับศูนย์ตะปู 5 เท่ำ 5 เท่ำ 
ระหว่ำงแถวตะปูวัดตำมหน้ำกว้ำง 10 เท่ำ 3 เท่ำ 

ระหว่ำงตะปูภำยในแถววัดตำมยำวของท่อน
ไม ้

20 เท่ำ 10 เท่ำ 

  หมำยเหตุ ระยะระหว่ำงขอบไม้กับศูนย์ตะปู ต้องไม่น้อยกว่ำ 1 เซนติเมตร 
 
- กำรขันตะปูควง ให้ปฏิบัติตำมข้อ 3.2.4 ทุกประกำร แต่ห้ำมใช้กำรตอกโดยเด็ดขำด ให้หมุนเข้ำโดยไขควง
ขนำดที่เหมำะสมกับหัวตะปูควง 
(4) กำรยึดด้วยน็อตหรือสลักเกลียว 
- ชนิดและขนำด เป็นเหล็กและต้องมีควำมยำวที่เหมำะสม 
- กำรเจำะรูต้องเจำะรูให้พอดีตอกน็อต หรือสลักเกลียวเข้ำได้โดยง่ำย และไม่โตกว่ำขนำดน็อตร้อยละ 6 
- แหวนรองน็อตหรือสลักเกลียวทุกตัว จะต้องมีแหวนมำตรฐำนหรือตำมท่ีก ำหนดรองอยู่ใต้แป้นเกลียวทุกๆ ตัว 
- ระยะห่ำงของรูน็อตหรือสลักเกลียว 

ระยะ 
จ ำนวนเท่ำอย่ำงน้อย 
ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงสลักเกลียว 

1. ระหว่ำงปลำยท่อนไม้กับสลักเกลียว  

 (1) เมื่อได้รับแรงดึง เช่น ขื่อ แกงแนง ดั้ง 7 

 (2) เมื่อได้รับแรงอัด เช่น จันทัน ค้ ำยัน 4 

2. ระหว่ำงแถวสลักเกลียว เมื่อแรงท ำกำรตำมยำวของท่อนไม้ 
เช่น ตัวไม้ในโครงหลังคำ 

4 
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3. ระหว่ำงขอบไม้ที่ต้องแรงดันจำกสลักเกลียวกับศูนย์สลัก
เกลียว 

1.5 

4. ระหว่ำงศูนย์แถวสลักเกลียว เมื่อวัดตำมควำมกว้ำงของไม้ 4 

(5) ข้อยกเว้นพิเศษ 
เพ่ือเป็นกำรประหยัดทรัพยำกรธรรมชำติ และบรรเทำควำมเสียหำยของป่ำ อนุญำตให้น ำไม้ค้ ำยันนชั่วครำวต่ำงๆ ที่
รื้อถอนมำใช้ในกำรก่อสร้ำงเป็นส่วนของอำคำรได้ เช่น ท ำเคร่ำฝ้ำ เพดำน เป็นต้น ทั้งนี้ไม้เหล่ำนี้ต้องเป็นไม้รูปพรรณ 
มีชนิดของเนื้อไม้ขนำด และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตรงกับที่ก ำหนดให้ใช้ และแน่ใจได้ว่ำได้รับกำรก ำจัดปลวก มอด แมลง 
ตำมเหมำะสมแล้ว 
  3.3 หมำยเหตุ ก ำหนดกำรเลือกใช้ไม ้
  3.3.1 พ้ืนไม้ ค ำว่ำ พ้ืนไม้เข้ำลิ้น ให้ใช้ตำมขนำดต่อไปนี้ได้คือ 1”x6” 1”x4” หรือ 1”x3” และถ้ำใช้ชนิดรำง
ลิ้นรอบตัวขนำดต้องไม่เล็กกว่ำ 1”x3” แทนได้ด้วยในกรณีที่รูปแบบก ำหนดให้ใช้พ้ืนไม้ตีชน ผู้รับจ้ำงสำมำรถใช้พ้ืนไม้
เข้ำลิ้นหรือพ้ืนไม้ชนิดรำงลิ้นแทนกันได้ 
  3.3.2 ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ไม่สำมำรถตัดสินชี้ขำดได้ว่ำไม้ที่น ำมำใช้งำนนั้นเป็นไม้ชนิดใดชื่อ
ใด ตรงกับที่ระบุตำมรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบหรือสัญญำหรือไม่ เป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงต้องน ำส่งตัวอย่ำงไม้
ให้กรมป่ำไม้ตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วส่งผลพร้อมตัวอย่ำงไม้ซึ่งทำงกรมป่ำไม้ประทับตรำรับรองไว้บนเนื้อไม้ ว่ำเป็นไม้
ชนิดใดชื่อใด (ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ) ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้เป็นหน้ำที่
ของผู้รับจ้ำงทั้งหมด 
  3.3.3 ไม้ชนิดใดซึ่งกรมป่ำไม้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้พิจำรณำเห็นว่ำมี
คุณสมบัติเทียบเท่ำไม้ที่ระบุไว้ในบัญชีรำยชื่อไม้ใด ให้ใช้ก่อสร้ำงส ำหรับงำนตำมบัญชีรำยชื่อไม้นั้นได้ 
  3.3.4 ไม้พ้ืนที่มีควำมกว้ำงต่ำงไปจำกรูปแบบ เช่น 3”, 4”, 6” เป็นต้น ถือว่ำใช้แทนกันได้ 
  3.3.5 และให้ถือปฏิบัติตำมที่กล่ำวข้ำงต้นเช่นกันในกรณีที่เป็นไม้พ้ืนรำงลิ้นรอบ 
 
จบหมวดที่ 24 
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หมวดที่ 25 
งำนป้องกันและก ำจัดปลวก 
 
1. ข้อก ำหนดทั่วไป (PIPE TREATMENT) 
ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยพร้อมจัดหำวัสดุแรงงำนที่ช ำนำญงำนโดยเฉพำะ และสิ่งประกอบอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรท ำงำนป้องกันปลวกตำมที่ก ำหนดในรำยกำรประกอบแบบนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ อีกท้ังทดสอบจนสำมำรถ
ใช้งำนได้ดี 
  1.1 กำรเสนอรำยละเอียด 
  1.1.1 ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยละเอียดของสำรเคมีที่เลือกใช้ อัตรำกำรใช้ ชื่อทำงกำรค้ำ และได้ขึ้นทะเบียนต่อ
กระทรวงสำธำรณสุขเรียบร้อยแล้ว ข้อควรระวังเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้สำรเคมีและกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น
เมื่อถูกพิษของสำรเคมี รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในงำนป้องกันปลวกเพ่ือพิจำรณำตรวจสอบ 
  1.1.2 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ SHOP DRAWING แสดงแผนผังกำรเดินแนวท่อน้ ำยำเคมี หรือต ำแหน่งวำล์วฉีด
น้ ำยำเคมี หรือต ำแหน่งหัวส ำหรับอัดฉีดน้ ำยำเคมีรอบอำคำร  หรือภำยในอำคำรแบบขยำยแสดงกำรยึดท่อติด
โครงสร้ำงอำคำรขั้นตอนกำรท ำงำนป้องกันปลวก และแบบขยำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ ำเป็นตำมที่ผู้ควบคุมงำน
ต้องกำร 
  1.1.3 ผู้รับจ้ำงต้องส่งส ำเนำใบอนุญำตเพ่ือแสดงว่ำผู้ด ำเนินงำนป้องกันปลวกได้จดทะเบียน โดยมีใบอนุญำต
ถูกต้องจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข ในกำรอนุญำตให้ใช้สำรเคมีตำมท่ีระบุ 
  1.1.4 ผู้รับจ้ำงต้องส่งส ำเนำตัวอย่ำงใบรับประกันส ำหรับงำนป้องกันปลวก และหนังสือแสดงผลงำนที่ผ่ำนมำ
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ด ำเนินงำนป้องกันปลวก 
  1.1.5 จัดส่งรำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมที่ผู้ควบคุมงำนต้องกำร เช่น ระยะและตำรำงกำรบริกำรตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินกำรก ำจัดปลวกตลอดระยะเวลำรับประกัน 
2. วัสดุ 
  2.1 ท่อน้ ำยำเคมี ให้ใช้ท่อ PVC ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 18 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) คุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.17-2532 ชั้น 13.5 พร้อมข้อต่อ PVC ชั้น 13.5 ฉีดด้วยเครื่อง  ส่วนวำล์วฉีดน้ ำยำเคมีใช้
ชนิด PVC หรือวัสดุที่สำมำรถป้องกันกำรกัดกร่อนของน้ ำยำเคมีได้ตำมมำตรฐำนผู้ติดตั้ง 
  2.2 สำรเคมี ให้ใช้สำรเคมีป้องกันปลวกในกลุ่ม Pyrethroid โดยต้องได้รับกำรอนุญำตและขึ้นทะเบียนไว้กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข 
 เช่น  Steadfast 8 SC ควำมเข้มข้น 0.1% 
 หรือ คลอร์ไพริฟอส    40 % EC 
 หรือ อิมิดำคลอปริด    20 % SC 
 หรือ ฟิโพรนิล    2.9 % EC 
 หรือ แอลฟ่ำ-ไซเปอร์เมทริน  8 % SC 
 หรือ  Lyctane TC  ควำมเข้มข้น 0.25-0.5%  
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 หรือ Demon TC  ควำมเข้มข้น 0.25-0.5%  
2.3 รำยชื่อผู้ด ำเนินงำนป้องกันปลวก เช่น บริษัท อุตรดิตถ์ ก ำจัดปลวก  บริษัท 12 เพสท์ คอนโทรล 

เซอร์วิส จ ำกัด หรือ บริษัท เวล-เพสท์     คอนโทรล จ ำกัด หรือ บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด บจก. โอภำ เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

  หรือที่ได้รับกำรพิจำรณำคุณสมบัติจำกผู้ควบคุมงำนและพิจำรณำแล้วสำมำรถเทียบเท่ำได้ ทั้งนี้ให้ผ่ำนกำรพิจำรณำ
จำกกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อนด ำเนินกำร 
3. วิธีกำรด ำเนินงำน 
  3.1 ทั่วไป 
  3.1.1 เลือกสำรเคมีตำมท่ีก ำหนด ผสมในอัตรำส่วนและฉีดคลุมบริเวณพ้ืนที่ตำมปริมำณที่ก ำหนด ผู้ด ำเนินกำร
ต้องรู้เทคนิคและวิธีกำรเป็นอย่ำงดี กำรท ำงำนอำจปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับสภำพพ้ืนที่ แต่กำรปฏิบัติจะต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดต่อไปนี้ 
  3.1.2 พ้ืนใต้ถุนยกสูง แนวพ้ืนดิน บริเวณก ำแพง หรือคำนคอดินของใต้ถุน ต้องท ำให้ร่วน เพ่ือให้สำรเคมี
สำมำรถซึมลึกได้ไม่ต่ ำกว่ำ 2 นิ้ว ของพ้ืนผิวและผนังด้ำนใน 
  3.1.3 พ้ืนถมเต็ม อัดสำรเคมีให้ทั่วทุกจุดของพ้ืนผิว กำรเพ่ิมหน้ำดินใดๆ จะต้องมีกำรฉีดสำรเคมีในส่วนที่เพ่ิม 
  3.1.4 ท่อน้ ำดี หรือน้ ำเสียหรือท่ออ่ืนๆ ที่ต้องเจำะเข้ำหรือฝังผ่ำนพ้ืนผนังอำคำร จะต้องฉีดสำรเคมีบริเวณปำก
ทำงเข้ำโดยรอบของท่อ 
  3.1.5 ไม่อนุญำตให้ท ำงำนอัดฉีดน้ ำยำเคมีป้องกันปลวกในสภำพพ้ืนที่ที่เปียกแฉะ หรือหลังฝนตก  หรือมีกำร
เคลื่อนไหลของดิน 
  3.2 กำรวำงท่อ 
หลังจำกด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับจ้ำงจะต้องให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำร
ป้องกันและก ำจัดปลวกติดต่อประสำนงำนต่อผู้ว่ำจ้ำง ได้แล้วจึงให้ท ำกำรวำงท่อน้ ำยำเคมียึดติดให้แข็งแรง ขนำนติด
กับแนวคำนด้ำนในรอบตัวอำคำร และส่วนกลำงของอำคำร ตำมที่แสดงไว้ใน SHOP DRAWING ระยะวำล์วฉีดน้ ำยำ
เคมีบนท่อห่ำงกันไม่เกิน 1.00 เมตร  และต้องมีหัวอัดน้ ำยำเคมีรอบอำคำร เป็นช่วงๆ  ตำมควำมยำวของท่อไม่เกิน
ช่วงละ 15 เมตร ติดหัวอัดน้ ำยำเคมีที่หัวและท้ำยของช่วงท่อนั้นๆ  ด ำเนินกำรวำงท่อจนสำมำรถอัดฉีดน้ ำยำเคมีได้
ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ของอำคำร (กำรก ำจัดปลวกแบบวำงท่อจะก ำหนดไว้ในรูปแบบและรำคำเสมอ หำกไม่ระบุให้เป็น
กำรจัดท ำ SOIL TREATMENT แบบฉีดลงดินแทน) 
  3.3 กำรอัดและฉีดพ่นน้ ำยำเคมี 
  3.3.1 ด ำเนินกำรอัดน้ ำยำเคมีลงดินบริเวณฐำนอำคำร รอบตอม่อ  และรอบส่วนของโครงสร้ำงที่สัมผัสกับดิน
โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูงอัดน้ ำยำเคมีลงใต้ดินลึกประมำณ 30 เซนติเมตร ห่ำงจำกฐำนอำคำร หรือตอม่อ หรือรอบ
โครงสร้ำงใต้ดินประมำณ 20 เซนติเมตร และทิ้งระยะห่ำงต่อจุดประมำณ 1.00 เมตร ตำมแนวยำว โดยใช้น้ ำยำ
ผสมเสร็จในปริมำณ 5 ลิตร ต่อ 1 จุด 
  3.3.2 ด ำเนินกำรฉีดน้ ำยำเคมีเคลือบผิวหน้ำดินแบบครอบคลุมทุกตำรำงเซนติเมตร รอบนอกอำคำร โดยท ำ
ห่ำงจำกแนวอำคำรไม่ต่ ำกว่ำ 1.00 เมตร โดยรอบ อัตรำกำรใช้น้ ำยำเคมีผสมเสร็จไม่ต่ ำกว่ำ 5 ลิตร ต่อ 1 ตำรำงเมตร 
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  3.3.3 ด ำเนินกำรอัดน้ ำยำเคมีเข้ำท่อ โดยใช้น้ ำยำผสมเสร็จในปริมำณเฉลี่ย 15 ลิตร ต่อทุกๆ ควำมยำว 3.00 
เมตร ของท่อ 
  3.3.4 รำยละเอียดอ่ืนๆ ที่มิได้กล่ำวถึงให้ยึดถือและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ Thailand Pest Management 
Association (TPMA) 
4. รำยละเอียดระบบกำรวำงท่อ 
 ระบบกำรวำงท่อ คือระบบกำรป้องกันและก ำจัดปลวก ใต้พ้ินดินด้วยกำรอัดสำรเคมีชนิดน้ ำเข้ำท่อ 
 คุณสมบัติของท่อ HDPE 

1. เป็นท่อที่สำมำรถใช้งำนอุตสำหกรรมทั่วไป ได้แก่ อุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมสำรเคมี กำรประปำ 
งำนกำรเกษตร สนำมกอล์ฟ เหมืองแร่ ท่อร้อยสำยไฟ สำยเคเลิ้ล ท่อส่งแก๊สธรรมชำติ ท่อน้ ำทิ้ง เป็นต้น 

2. สำมำรถโค้งงอได้ 20-40 เท่ำ ไม่หักงอหรือแตกร้ำวจำกกำรทรุดตัวของพ้ืนดิน 
3. สำมำรถทนต่อแสงแดด เคลือบสำรป้องกันแดด เพ่ือไม่กรอบแตก ทนต่อแรงกระแทก แรงกดทับต่ำง ๆ

จำกกำรฝังดินได้ดี 
4. มีคุณสมบัติเป็นกลำงทำงเคมีจึงทนต่อกรดด่ำงได้ดี ดังนั้นไม่ว่ำจะติดตั้งใต้ดิน หรือในน้ ำทะเล จึงไม่มีกำรผุ

กร่อน หรือ  เป็นสนิม 
5. ผิวภำยในท่อมีควำมเรียบมัน มีกำรเสียดทำนต่ ำ สำมำรถทนต่อแรงดันได้สูงถึง  259.86 psi (ปอนด์ต่อ

ตำรำงนิ้ว) หรือ 18.3 บำร์ต่อตำรำงนิ้ว 
6. สำมำรถทนต่อสภำพดินฟ้ำอำกำศทีเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่ำงดี แม้ภำวะที่ร้อนจัด หรือเย็นจัด เพรำะได้

ผลิตตำมมำตรฐำน BS HEAVY มำตรฐำนของประเทศอังกฤษ 
อุปกรณ์วำงท่อ 

1. ท่อHDPE ซึ่งมีขนำดของเส้นผ่ำศูนย์กลำงรอบนอกเท่ำกับ 21.4 มิลลิเมตร และควำมหนำของท่อเท่ำกับ 
303 มิลลิเมตร 

2. ข้องอ ข้อต่อตรงเกลียวใน นิปเปิ้ล (ต่อตรงเกลียวนอก เข็มขัดรัดท่อ ตะปูเกลียว พุก และปล่อยสำรเคมี        
(สปิงเกลอร์) 

3. สว่ำนไฟฟ้ำส ำหรับเจำะท่อและคำน 
วิธีกำรท ำบริกำรด้วยระบบกำรวำงท่อ 

1. ใช้สว่ำนเจำะรูท่อ และท ำเกลียวที่เจำะทุกรู ระยะห่ำงจำกจุดประมำณ 1 เมตร ใส่หัวปล่อยสำรเคมีตำมรู
ที่เจำะทุกรู หมุนตำมเกลียวที่ท ำไว้เพ่ือป้องกันกำรหลุดออกของหัวปล่อยสำรเคมี และปรับหัวปล่อย
สำรเคมีอยู่ในทิศทำงเดียวกัน 

2. ผู้รับจ้ำงจะเริ่มปฏิบัติงำนได้ หลังจำกที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยก่อสร้ำงได้ท ำกำรเทคำนคอดิน และถอนแบบออก
เรียบร้อย 

3. ผู้รับจ้ำงจะเริ่มด ำเนินกำรวำงท่อ ตำมแบบแปลนกำรวำงท่อ ซึ่งผู้รับจ้ำง เป็นผู้จัดท ำให้กับผู้ว่ำจ้ำงหรือ
ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง ท่อที่จะวำงต้องขนำนติดด้ำนในรอบตัวอำคำร โดยให้ลงลึกจำกคำนด้ำนบนประมำณ 
15.30 เซนติเมตร ปรับระดับของท่อจำกแนวคำนในระดับประมำณ 45-90 องศำ จำกแนวคำน 
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4. ใช้เข็มขัดรัดท่อ  ท ำกำรรัดท่อให้ติดกับแนวคำนระยะห่ำงแต่ละจูดประมำณ 1-1.5 เมตร 
5. ก ำหนดจุดที่จะติดตั้งหัวอัดสำรเคมี โดยควำมยำวของท่อ HDPE จะเท่ำกับ 20 เมตร ต่อหัวอัดสำรเคมี 
6. กำรตัดตั้งหัวอัดสำรเคมี จะห่ำงจำกผนังของอำคำรด้ำนนอก อย่ำงน้อยประมำณ 10 เซนติเมตร 

สำรเคมีที่น ำมำใช้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกหน่วยงำนของรัฐ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข 
 หมำยเหตุ  สำรเคมีที่ใช้ กลุ่มคลอร์ไพริฟอส  
 
วิธีใช้สำรเคมีลงในดิน 
 
 
 
 
 
 
 
กรณี Soil treatment System 
 Soil Treatment system คือกำรป้องกันและกำรก ำจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภำพด้วยกำรอัดสำรเคมีลงดิน
และกำรพ่นสำรเคมีลงพื้นดิน ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกตำรำงเมตร 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระบบ Soil Treatment 

1. บริเวณภำยในตัวอำคำรใช้หัวอัดแรง (Sub-floor high pressure injector) อัดสำรเคมีลงในดินลึก
ประมำณ 1.5 ฟุต (ประมำณ 30-50 เซนติเมตร) โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภำพสูง ซึ่งก ำลังแรงดัน
เครื่องประมำณ 25 ปอนด์ ต่อตำรำงนิ้ว ห่ำงจำกฐำนหรือตอม่อโครงสร้ำงใต้ดินประมำณ 20 เซนติเมตร
และทิ้งระยะห่ำงต่อจุดประมำณ 1 เมตร ตำมแนวยำว โดยใช้สำรเคมีที่ผสมเสร็จในปริมำณ  20 
เซนติเมตรและท้ิงระยะห่ำงต่อจุดประมำณ 1 เมตร ตำมแนวยำว โดยใช้สำรเคมีท่ีผสมเสร็จในปริมำณ 5 
ลิตร ต่อ 1 จุด 

2. ด ำเนินกำรฉีดพ่นสำรเคมีบนพ้ืนดิน ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกตำรำงเมตร โดยใช้สำรเคมีในปริมำณ 2 ลิตร
ต่อตำรำงเมตร 

3. ส่วนบริเวณภำยนอกรอบตัวอำคำร หลังจำกที่ปรับพ้ืนดินบริเวณรอบอำคำรเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้ำง จะ
ด ำเนินกำรอัดสำรเคมีลงในดินลึกประมำณ 1.5 ฟุต (ประมำณ 30-50 เซนติเมตร) โดยใช้เครื่องอัดที่มี
ประสิทธิภำพสูง ซึ่งก ำลังแรงดันเครื่องประมำณ 25 ปอนด์ ต่อตำรำงนิ้วและห่ำงจำกแนวอำคำรโดยรอบ
ไม่ต่ ำกว่ำ 1 เมตรตำมแนวยำวโดยใช้สำรเคมีท่ีผสมเสร็จในปริมำณลิตรต่อ 1 จุด 
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4. ด ำเนินกำรฉีดพ่นสำรเคมีบนพ้ืนผิวดินแบบครอบคลุมทุกตำรำงเมตรนอกอำคำร ห่ำงจำกแนวอำคำร
โดยรอบไม่ต่ ำกว่ำ 1 เมตร โดยใช้สำรเคมีท่ีผสมเสร็จในปริมำณ 2 ลิตรต่อตำรำงเมตร 

5. ในกำรด ำเนินกำรให้เน้นเป็นพิเศษ บริเวณที่มีควำมชื้นสูง เช่น ห้องน้ ำ ห้องเก็บของ หรือช่องท่อชำร์ป 
เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
สำรเคมีที่ใช้เพื่อควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้อำคำร 
  
ผู้รับจ้ำงต้องตระหนักถึงประโยชน์และควำมปลอดภัย โดยเลือกใช้สำรเคมีทีมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดแมลง 
สัตว์พำหนะ สัตว์ศัตรู และมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้อำคำร สัตว์เลี้ยงและสภำพสิ่งแวดล้อม สำรเคมีต้องได้รับกำร
รับรองจำกส ำนักงำนอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข 
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5. กำรรับประกัน 
1. ให้ผู้รับจ้ำงรับประกันผลงำนเป็นระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันส่งมอบงำนให้กับผู้ว่ำจ้ำง หำกมีปัญหำกำรเข้ำ

ท ำลำยของปลวกเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลำรับประกัน ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรก ำจัดและแก้ไขภำยใน 7 
วัน หลังจำกที่ได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำง โดยผู้รับจ้ำงต้องน ำส่งตำรำงกำรบริกำร งำนตรวจสอบ กำรก ำจัด
ปลวก เป็นเอกสำรต่อตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง หรืองำนพัสดุของโครงกำรเพ่ือใช้เร่งรัดและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงกำรประกันต่อไป 

2. ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบปลวกทุก 6 เดือน ต่อครั้งตลอดระยะเวลำสัญญำ 
3. ในกรณีผู้รับจ้ำงเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อ หรืออ่ืน ๆ จะต้องแจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบทุกครั้ง เพ่ือควำมสะดวก

ในกำรแจ้งปฏิบัติงำนครั้งต่อไป 
 
 
จบหมวดที่ 25 
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หมวดที่  26 
กำรก่อสร้ำงถนน และที่จอดรถ 
 

รำยกำรประกอบแบบนี้ก ำหนดให้ใช้ส ำหรับงำนก่อสร้ำงถนนและที่จอดรถ กรณีมีงำนโครงสร้ำงและภูมิ -
สถำปัตยกรรม ตลอดจนงำนระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น งำนระบบไฟฟ้ำ ระบบสุขำภิบำล ก ำหนดให้พิจำรณำประกอบกัน
ไป 
1. กำรด ำเนินงำน 

1.1 ก่อนด ำเนินงำนผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบขนำด ระยะ และสภำพต่ำง ๆ ของงำนที่จะปรับปรุง และ / 
หรือก่อสร้ำงตำมสัญญำรำยกำรนี้ในสถำนที่จริง 

1.2 งำนปลีกย่อยส่วนใดที่มิได้ระบุไว้ในแบบรูปและรำยกำร  แต่มีควำมจ ำเป็นต้องกระท ำเพ่ือให้งำนส ำเร็จ
ไปโดยเรียบร้อยตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี และ/หรือเพ่ือให้งำนปรับปรุง และ/ หรือก่อสร้ำงบรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์  หรือมีค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำงให้แก้ไขเกี่ยวกับแบบรูปรำยกำรหำกกำรแก้ไขนั้นไม่ผิด
เปลี่ยนไปจำกสำระ ส ำคัญแห่งแบบรูปและรำยกำรแล้ว ผู้รับจ้ำงสัญญำว่ำจะยินยอมท ำงำนนั้นๆ ให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อย  โดยไม่คิดค่ำจ้ำงและเวลำเพ่ิมเติมจำกที่ได้ตกลงกันไว้ตำมสัญญำจ้ำง 

1.3 ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับแบบรูปและรำยกำร  หรืออุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องสอบถำม
จำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  เมื่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงให้แก้ไขประกำรใด  ผู้รับจ้ำงจะต้อง
ปฏิบัติตำมทันท ี

1.4 ในส่วนที่เกี่ยวกับงำนในเรื่องแนวและระดับ  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนจะเป็นผู้ก ำหนด
หมุดแนว  และหมุดระดับหลักฐำนอ้ำงอิงส่วนที่จ ำเป็นให้ ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลรักษำไม่ให้เกิดควำม
เสียหำย หรือเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

1.5  ผู้รับจ้ำงจะต้องปักหมุดหรือด ำเนินกำรด้วยวิธีอ่ืนใด เพ่ือแสดงต ำแหน่งของงำนทุกช่วงระยะห่ำงกัน  50  
เมตรนับจำกจุดเริ่มต้นไปจนจุดสิ้นสุดควำมยำวที่จะท ำกำรปรับปรุงและ/หรือก่อสร้ำง และจะต้องรักษำ
ไว้จนกว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะได้รับมอบงำนตำมสัญญำจ้ำงที่ได้แล้วเสร็จลงหมุดแนวหมุดระดับ และหมุดหลัก
อ่ืนๆ  นอกเหนือจกหมุดหลักฐำนอ้ำงอิงที่กล่ำวในข้อ (1.4) ซึ่งจะต้องท ำเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในกำร
ปรับปรุงและ / หรือก่อสร้ำง  ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้จัดท ำและรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

1.6  ก่อนลงมือท ำกำรปรับปรุง และ/หรือก่อสร้ำง  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งวัสดุก่อสร้ำงต่ำง ๆ ตำมแบบรูป
รำยกำรที่จะน ำมำใช้ในงำน  ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงตรวจสอบก่อน เมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงน ำ
วัสดุดังกล่ำวไปใช้ได้ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงสงสัยว่ำวัสดุมีคุณภำพต่ ำกว่ำก ำหนดไว้ในแบบ
รูปรำยกำร  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้ำงน ำวัสดุดังกล่ำวไปท ำกำรทดสอบ
คุณภำพ  ณ  สถำบันที่เชื่อถือได้   แล้วส่งผลกำรทดสอบให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำ  
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้ำง) ถ้ำหำกปรำกฏว่ำวัสดุใดมีคุณภำพต่ ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ 
ให้ผู้รับจ้ำงจัดหำวัสดุใหม่ที่มี   คุณภำพเท่ำเทียมหรือดีกว่ำที่ก ำหนดไว้  หรือหำวัสดุที่จ ำเป็นมำเพ่ิมเติม  
เพ่ือให้ได้คุณภำพเท่ำเทียมหรือดีกว่ำที่ก ำหนดไว้  แต่อย่ำงไรก็ดีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมส่วนวัสดุ
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ต่ำงๆ  ที่ใช้ในกำรปรับปรุง และ/หรือก่อสร้ำงจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ และอนุญำตจำกผู้ ว่ำจ้ำง
เสียก่อนทุกครั้ง   

1.7  กำรปรับปรุง และ/หรือก่อสร้ำงชั้นทำงต่ำงๆ  เมื่อผู้รับจ้ำงจะท ำงำนในชั้นถัดขึ้นมำจำกที่ท ำไว้แล้วได้ก็
ต่อเมื่อปรำกฏว่ำผลกำรทดสอบควำมแน่นของกำรบดอัดในชั้นที่ท ำไว้แล้วนั้นเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
(ท้ังนี้เว้นแต่กำรปรับปรุงและ / หรือก่อสร้ำงนั้นเป็นกำรปรับปรุงและ/หรือก่อสร้ำงบนถนนเดิม  ซึ่งผ่ำน
กำรท ำชั้นทำงต่ำงๆ มำแล้ว  ไม่ต้องท ำกำรทดสอบ) กำรทดสอบควำมแน่นของกำรบดอัดครั้งหนึ่งๆ  ให้
กระท ำทีละชั้น  (แต่ละชั้นควำมหนำภำยหลังกำรบดอัดแล้วไม่เกิน  15  ซม.)  ห้ำมผู้รับจ้ำงท ำงำนในชั้น
ถัดขึ้นมำโดยยังมิได้ทดสอบหรือผลกำรทดสอบของงำนชั้นล่ำงยังไม่ได้ตำมเกณฑ์  ค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆ  ใน
กำรทดสอบผู้รับจ้ำงเป็นผู้จ่ำยทั้งหมด 

1.8    ถ้ำคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพบว่ำ  ผู้รับจ้ำงท ำไม่ถูกต้องตำมแบบรูปรำยกำร  คณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำงหรือผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องตำมแบบรูปรำยกำรทันที  โดยที่ผู้รับจ้ำง
จะเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือขอต่อสัญญำมิได้  มิว่ำกรณีใด  ๆ ทั้งสิ้น 

1.9    ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ำยเดียวต่ออุบัติเหตุและควำมเสียหำยใด  ๆ  อันเกิดแก่ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร และ/หรือบุคคล  ซึ่งเป็นผลจำกกำรกระท ำของผู้รับจ้ำง ทั้งนี้ไม่ว่ำ อุบัติเหตุ และ/หรือควำม
เสียหำยนั้นจะเกิดขึ้นแก่ฝ่ำยผู้รับจ้ำง   ผู้ว่ำจ้ำง  หรือบุคคลอื่นก็ตำม 

1.10  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ำยเดียวต่อกำรช ำรุดเสียหำยใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน
นอกเหนือจำกรำยกำรที่ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรบูรณะซ่อมแซมหรือท ำขึ้นใหม่ให้
กลับคืนสภำพดีตำมเดิม  ก่อนส่งงำนโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมแต่ประกำรใด 

1.11   ผู้รับจ้ำงจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจรระหว่ำงกำรด ำเนินงำนตลอดเวลำ และจะต้องติดตั้ง
เครื่องหมำยกำรจรำจร สัญญำณป้องกันอันตรำยต่ำง ๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับของ
ทำงรำชกำร รำยละเอียดกำรติดตั้งเครื่องหมำยและสัญญำณให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชำติได้ก ำหนดไว้ใน  “ระเบียบว่ำด้วยกำรติดตั้งเครื่องหมำยและสัญญำณส ำหรับกำร
จัดสร้ำง ซ่อมถนน และงำนสำธำรณูปโภคของหน่วยรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ” 

1.12  วัสดุก่อสร้ำงที่น ำมำใช้จะต้องเป็นของใหม่  ซึ่งไม่เคยใช้งำนที่อ่ืนมำก่อน นอกจำกสัญญำจ้ำงหรือแบบรูป 
หรือ รำยกำรเฉพำะงำนได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

1.13  กำรใช้วัสดุเทียบเท่ำ 
 1.13.1  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงจะใช้วัสดุเทียบเท่ำกับวัสดุที่ระบุไว้ในรำยกำร ให้ผู้รับจ้ำงท ำหนังสือขอ
เทียบเท่ำพร้อมทั้งหลักฐำน  เหตุผล  และหนังสือรับรองคุณภำพจำกสถำบันของทำงรำชกำร  หรือ
สถำบันอ่ืนที่เชื่อถือได้  ต่อผู้ว่ำจ้ำง  โดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพ่ือพิจำรณำก่อน  เมื่อได้รับ
อนุมัติให้ใช้วัสดุดังกล่ำวได้แล้ว จึงน ำไปติดตั้งหรือใช้ได้ หำกยังไม่ได้รับอนุมัติห้ำมน ำไปติดตั้งหรือใช้
ก่อนโดยเด็ดขำด      ระยะเวลำที่เสียไปในกำรเทียบเท่ำนี้  ผู้รับจ้ำงจะถือเป็นเหตุต่อสัญญำไม่ได้  ไม่
ว่ำกรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 
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  1.13.2  เมื่อผู้รับจ้ำงใช้วัสดุที่มีคุณภำพเทียบเท่ำ  หำกรำคำของวัสดุที่ขอเทียบเท่ำต่ ำกว่ำวัสดุที่
ระบุในรำยกำร ผู้รับจ้ำงต้องยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงหักเงินในส่วนของรำคำที่ขำดไป เมื่อมีกำรจ่ำยเงินส ำหรับ
งำนงวดนั้น 

1.14  กำรใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีก ำหนดในแบบรูปรำยกำร 
    1.14.1 ให้ผู้รับจ้ำงใช้เฉพำะวัสดุ  อุปกรณ์ที่ได้ระบุหมำยเลขมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรมไว้
แล้วในรำยกำรก่อสร้ำงโดยให้เลือกใช้จำกผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรม  ประเภท  ชนิด  และขนำดเดียวกัน 
  1.14.2 วัสดุอุปกรณ์ใดที่ยังไม่มีประกำศก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม แต่มีผู้จด
ทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสำหกรรมแล้ว  หรือมีประกำศก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรมแล้ว  
แต่มผีู้ได้รับใบอนุญำตไม่ถึงสองรำยให้ผู้รับจ้ำงเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยเทียบเท่ำได้โดย
ให้มีรำยละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพำะตำมที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อของกระทรวง
อุตสำหกรรม และให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรขออนุญำตใช้วัสดุเทียบเท่ำข้อ 1.13  ได ้
1.14.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในรำยกำรที่ยังไม่ได้ก ำหนดเป็นมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรมไว้ให้ผู้

รับจ้ำงใช้ตำมรำยกำรที่ระบุ 
หมำยเหตุ กรณีมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่ระบุไว้ในรำยกำร  มีหมำยเลขใดที่มี กำร

ปรับปรุง หรือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมำยเลขมำตรฐำน  ภำยหลังกำรท ำสัญญำแล้วให้ถือหมำยเลข
มำตรฐำนหรือประกำศก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมฉบับล่ำสุดเป็นเกณฑ์ 

1.15  รำยละเอียดในรำยกำรมำตรฐำนงำนถนนนี้ ใช้ส ำหรับงำน ปรับปรุง และ/หรือก่อสร้ำง หรือเก่ียวข้องกับ
งำนที่ก ำหนดเท่ำนั้น  หำกมีรำยละเอียดส่วนใดที่ไม่เก่ียวข้องกับงำนนี้ก็ให้ยกเลิกไป 

 
2     งำนกรุยแนวทำงและขุดตอ 
  2.1  ข้อก ำหนดทั่วไป 

 งำนกรุยแนวทำงและขุดตอ ให้กระท ำในบริเวณก่อสร้ำงภำยในเขตทำง บรรดำสิ่งก่อสร้ำงที่กีดขวำง
และเป็น อุปสรรคแก่งำนก่อสร้ำง ทั้งท่ีอยู่เหนือพ้ืนดินและอยู่ใต้พ้ืนดิน  ตลอดจนสิ่งใด ๆ ที่อำจจะท ำให้ถนน
ซึ่งจะสร้ำงข้ึนใหม่เสียควำมม่ันคงแข็งแรง หรือเสียประโยชน์ใช้สอยในภำยหน้ำ ให้ถือว่ำเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องรื้อถอนหรือก ำจัดออกไปให้พ้นจำกบริเวณก่อสร้ำง 

 2.2  วิธีกำรท ำงำน 
   2.2.1    กำรปรับพื้นที ่

 (ก)  พ้ืนที่ในบริเวณที่จะสร้ำงถนนซึ่งจะต้องก ำจัดรำกไม้ ตอไม้  วัชพืชและสิ่งปฏิกูล  ให้ขุด
ต่ ำลงไปจำกระดับหลังคันทำง (FINISHED  SUBGRADE)  ไม่น้อยกว่ำ  40  ซ.ม.  

 (ข)  พ้ืนที่ในบริเวณที่ระดับหลังคันทำงที่จะสร้ำงใหม่สูงกว่ำระดับดินเดิม (EXISTING 
GROUND) เกินกว่ำ  80  ซ.ม.  ต้นไม้และตอไม้ต่ำงๆ  ให้ตัดออกเสมอระดับดินเดิมก่อนที่จะท ำกำรถม 
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 (ค)  ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรดูแลสงวนต้นไม้ที่มีอยู่ใกล้บริเวณก่อสร้ำง  ห้ำม
ท ำกำรตัดโค่นโดยไม่จ ำเป็น  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนจะเป็นผู้ก ำหนดว่ำ  ต้นไม้ต้นใดบ้ำงที่จะ
ให้คงไว้และเป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงจะต้องคอยดูแลรักษำมิให้ตำยหรือเสียหำยตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง 

 (ง)  วัสดุต่ำงๆ ที่ขุดออกจำกถนนเดิม และมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะใช้งำนต่อไปได้ให้น ำไป
กองรวมไว้ ณ บริเวณท่ีคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนก ำหนดให้ 

 (จ)  วัสดุต่ำงๆ ที่ขุดออกหรือรื้อถอนออก  และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะใช้งำนได้ ให้ผู้รับจ้ำงรีบขน
ย้ำยออกไปให้พ้นบริเวณก่อสร้ำงทันที โดยให้จัดกำรส่งไปไว้ยังที่ใดๆ ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
ก ำหนด 

    2.2.2  ปริมำณงำน 
 งำนกรุยแนวทำงและขุดตอให้ท ำเต็มควำมกว้ำงของถนนจำกจุดสุดลำดไหล่ทำงฝั่งหนึ่งไปจรด

สุดลำดไหล่ทำงอีกฝั่งหนึ่ง  ส ำหรับงำนสร้ำงถนนที่ไม่มีไหล่ทำง ให้ท ำเต็มควำมกว้ำงจำกขอบนอกของถนนฝั่ง
หนึ่งไปจรดขอบนอกของถนนอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกัน 

3.        งำนคันทำง 
 3.1  ข้อก ำหนดทั่วไป 

   งำนคนัทำงจะต้องสร้ำงให้ได้ควำมกว้ำง แนว  ระดับ รูปร่ำง ส่วนลำดโค้ง  ตลอดจนควำมแน่นในกำร
บดอัดเป็นไปตำมก ำหนดไว้ในแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำงในกำรท ำงำนให้ท ำติดต่อกันเป็นช่วงยำวตลอดห้ำมท ำ
กำรก่อสร้ำงเป็นช่วงๆ  นอกจำกกรณีผู้รับจ้ำงมีเครื่องจักร  เครื่องมือส ำหรับท ำงำนมำกกว่ำ 1 ชุด  หรือกรณี
จ ำเป็นซึ่งต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อน 
  ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงคันทำงนี้  ผู้รับจ้ำงจะต้องแต่งลำดให้อยู่ในลักษณะที่สำมำรถระบำยน้ ำได้
ตลอดเวลำ  คันทำงที่ได้รับกำรตรวจสอบว่ำถูกต้องแล้ว  หำกผู้รับจ้ำงมิได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อเนื่องไปในทันที  
และต่อมำได้เกิดควำมเสียหำยขึ้นไม่ว่ำจะเกิดจำกสำเหตุใดก็ตำม  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีสิทธิสั่งให้แก้ไข
ใหม่  และอำจจะให้ท ำกำรทดสอบควำมแน่นของกำรบดอัดใหม่ก็ได้ 
  คันทำงที่สร้ำงขึ้น  ไม่ว่ำจะเป็นงำนขุดตัดคันทำง  หรืองำนถมคันทำง จะต้องได้รับกำรบดอัดให้ได้
ควำมแน่นของกำรบดอัดไม่ต่ ำกว่ำ  95 % ของควำมแน่นมำตรฐำน (STANDARD  PROCTOR  DENSITY) 

 3.2  วัสดุ 
    วัสดุที่ใช้ถมคันทำง  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(ก) ปรำศจำกอินทรียวัตถุ  เช่น  ใบไม้  รำกไม้  วัชพืช  และสิ่งปฏิกูลอ่ืน ๆ 
(ข) ค่ำควำมแน่นเมื่อแห้ง (DRY  DENSITY)  ไม่น้อยกว่ำ  90 ปอนด์ ต่อลูกบำศก์ฟุต  (1,440   

 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 
(ค) ค่ำ C.B.R.  ในห้องปฏิบัติกำรทดลองไม่น้อยกว่ำ  2.5 % และค่ำ SWELL ซึ่งวัดได้จำกกำร 

 ทดสอบ C.B.R. ต้องไม่เกิน  4 % 
(ง) มีขนำดเม็ดผ่ำนตะแกรง  3/8” ได้  100 % และผ่ำนตะแกรงเบอร์ 200 ไม่เกิน 25 % 

 3.3  วิธีกำรท ำงำน 
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    3.3.1  กำรขุดตัดคันทำง 
   (ก)  วัสดุต่ำง ๆ  ที่ขุดออกและมีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่จะใช้งำนต่อไปได้ ให้น ำไปกองไว้  ณ  
ที่ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก ำหนดให้  หรือบริเวณที่จะท ำกำรถม โดยไม่ให้กีดขวำงกำรจรำจรและกำร
ระบำยน้ ำ  ส่วนวัสดุที่ขุดออกและใช้งำนไม่ได้  ให้ผู้รับจ้ำงขนออกไปให้พ้นบริเวณก่อสร้ำงทันที 
   (ข)  กำรขุดตัดจะต้องกระท ำภำยในเขตซึ่งก ำหนดไว้เท่ำนั้น นอกจำกกรณีจ ำเป็นซึ่งจะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
   (ค)  เมื่อท ำกำรขุดตัดถึงระดับที่ต้องกำรแล้ว  ถ้ำปรำกฏว่ำคุณสมบัติของวัสดุชั้นนั้น  ๆ  ไม่ได้
ตำมเกณฑ์หรือไม่มีเสถียรภำพเพียงพอ ให้ท ำกำรขุดตัดลงไปอีกแล้วน ำวัสดุที่เหมำะสมมำใส่แทนจนใช้กำรได้  
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
   (ง)  ให้ท ำกำรบดอัดเพ่ิมเติมแล้วตบแต่งท ำ FINE GRADE  เพ่ือปรับระดับส่วนลำดโค้งให้
เป็นไปตำมควำมต้องกำร 

    3.3.2  กำรถมคันทำง 
       (ก) ในบริเวณที่จะท ำกำรถมจะต้องได้รับกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำร ตรวจกำรจ้ำง
เสียก่อนว่ำงำนในชั้นกรุยแนวทำงและขุดตอได้กระท ำถูกต้องแล้ว 

   (ข)  ในกรณีที่จะท ำกำรถมบนผิวทำงเดิมและปรำกฏว่ำควำมหนำของวัสดุคันทำงที่จะท ำ
กำรถมน้อยกว่ำ  10 ซ.ม.  จะต้องท ำกำรไถครำดผิวหน้ำของผิวทำงเดิมให้แตกย่อยเป็นก้อนเล็กเสียก่อน  
เพ่ือให้มีกำรยึดเหนี่ยวระหว่ำงวัสดุเก่ำและวัสดุใหม่ 
  (ค) กำรถมจะต้องเกลี่ยใส่วัสดุเป็นชั้นๆ ให้เต็มควำมกว้ำงยำวของบริเวณที่จะท ำกำรถม  
โดยใช้ใบมีดรถเกลี่ย เกลี่ยกลับไปมำ หรือใช้วิธีอ่ืนที่คล้ำยกัน  จนได้วัสดุเป็นเนื้อเดียวกัน พรมน้ ำตำมจ ำนวนที่
ต้องกำร  แล้วใช้รถเกลี่ย ปำดเกลี่ยให้วัสดุมีควำมชื้นสม่ ำเสมอทั่วกัน  ก่อนท ำกำรบดอัด  ทั้งนี้เพื่อให้ได้ชั้นของ
วัสดุหลังกำรบดอัดมีควำมแน่นและควำมชื้นสม่ ำเสมอ ในกำรถมซึ่งมิได้ท ำเต็มตำมควำมกว้ำงยำวตลอดบริเวณ
ที่จะถมดังที่กล่ำวในวรรคก่อน  เมื่อท ำกำรถมต่อจำกที่ได้ถมบดอัดไว้แล้ว  ให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรที่กล่ำวไว้
ในข้อ 3.3.3 ว่ำด้วยกำรขยำยคันทำง 
   (ง)  กำรถมคันทำงจะต้องท ำเป็นชั้นๆ ควำมหนำของแต่ละชั้นจะต้องไม่เกิน 15 ซ.ม. (ควำม
หนำภำยหลังกำรบดอัด) และทุกๆ  ชั้นจะต้องท ำกำรบดอัดให้ได้ควำมแน่นตำมต้องกำร 

   (จ)  เมื่อถมและบดอัดจนถึงระดับแล้ว  ให้ตบแต่งท ำ FINE  GRADE ให้เป็นไปตำมต้องกำร 
    3.3.3  กำรขยำยคันทำง 

   ให้ตัดลำดไหล่ทำงของคันทำงเดิมจำกสุดลำดไหล่ทำงถึงขอบไหล่ทำง ให้เป็นขั้นบันได  
(BENCHING) โดยให้มีควำมหนำไม่เกินชั้นละ 15 ซ.ม.  แล้วจึงเกลี่ยใส่วัสดุ  คันทำงท ำกำรบดอัดต่อไปตำมวิธีที่
กล่ำวมำแล้วในข้อ  3.3.2 

    3.3.4  ปริมำณงำนและเกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ 
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    (ก)  งำนสร้ำงคันทำงให้ท ำเต็มควำมกว้ำงของถนนจำกสุดลำดไหล่ทำงฝั่งหนึ่งไปจรดสุดลำด
ไหล่ทำงของอีกฝั่งหนึ่ง  ส ำหรับงำนสร้ำงถนนที่ไม่มีไหล่ทำง  ให้ท ำเต็มควำมกว้ำงจำกขอบนอกของถนนฝั่งหนึ่ง
ไปจรดขอบนอกของถนนอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกัน 
   (ข)  คันทำงที่ท ำ FINE GRADE แล้ว ระดบัในแนวที่ขนำนไปกับศูนย์กลำงของถนนที่ตรวจสอบ
ได้จะต้องต่ำงกันไม่เกิน 1 ซ.ม.  ในทุกระยะ 3.00  เมตร  ส่วนต่ำระดับยอมให้มีกำรคลำดเคลื่อนจำกที่ก ำหนด
ได้ไม่เกิน 1.5  ซ.ม. 
   เกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ตำมที่ก ำหนดในวรรคก่อน  ให้ยกเว้นตอนที่ต้องมีกำรปรับ
ส่วนลำดโค้งของถนนเพ่ือให้กลมกลืนกับถนนเดิมที่มีอยู่แล้ว  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำง 

4. งำนพ้ืนฐำน 
 4.1  ข้อก ำหนดทั่วไป 

    ข้อก ำหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับแก่งำนสร้ำงชั้นรองพ้ืนทำง  (SUBBASE  COURSE)  และชั้นพื้นทำง 
(BASE  COURSE)  ซึ่งรวมเรียกว่ำ  พ้ืนฐำนของถนน และ ให้น ำข้อก ำหนดทั่วไปในข้อ 3.1 มำใช้บังคับสร้ำง
พ้ืนฐำนนี้เพียงเท่ำท่ีไม่ขัดกับข้อก ำหนดเฉพำะส ำหรับงำนสร้ำงพ้ืนฐำนดังจะได้กล่ำวต่อไปนี้ 
    พ้ืนฐำนที่สร้ำงขึ้นไม่ว่ำจะเป็นงำนพ้ืนฐำนสร้ำงใหม่  หรืองำนปรับเสริมพ้ืนฐำน จะต้องได้รับกำรบด
อัดให้ได้ควำมแน่นตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบรูป  หรือรำยกำรก่อสร้ำงเฉพำะงำน  ถ้ำแบบรูปหรือรำยกำรก่อสร้ำง
เฉพำะงำนมิได้ก ำหนดไว้  ควำมแน่นของกำรบดอัดจะต้องทดสอบได้ไม่ต่ ำกว่ำ 95 %  ของควำมแน่นแห้งสูงสุด
ซึ่งได้จำกกำรทดลองตำมระเบียบวิธี  MODIFIED  PROCTOR  ในห้องปฏิบัติกำรทดลอง 

 4.2  วัสดุ 
    วัสดุที่ใช้ท ำพ้ืนฐำน  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ปรำศจำกอินทรียวัตถุ เช่น  ใบไม้  รำกไม้  วัชพืช  ขยะและสิ่งปฏิกูลอ่ืน ๆ 
2. เป็นวัสดุเลือกสรรประกอบด้วยเม็ดแข็งทนทำน มีขนำดคละกันสม่ ำเสมอ 

จำกใหญ่มำหำเล็ก  โดยจะต้องมีส่วนคละของขนำดเม็ดตำมตำรำง ดังนี้ (สดมภ์  A  ถึง  D  ใช้กับชั้นพ้ืนทำง   
และสดมภ์  A  ถึง  E  ใช้กับชั้นรองพ้ืนทำง) 

ขนำดตะแกรงร่อน 
(U.S. SIEVE) 

ร้อยละท่ีผ่ำนตะแกรงโดยน้ ำหนัก 

A B C D E 
2 " 
1 " 
3/8 " 
เบอร์  10 
เบอร์ 40 
เบอร์  200 

100 
- 
30 – 65 
15 – 40 
8 – 20 
2 - 8 

100 
- 
40 -75 
20 – 45 
15 – 30 
5 - 20 

- 
100 
50 – 85 
25 – 50 
15 – 30 
5 - 15 

- 
100 
60 – 100 
40 – 70 
25 – 45 
5 - 20 

-  
100 
- 
40 – 100 
20 – 50 
6 - 20 

3. จะต้องมีขีดเหลว (LIQUID  LIMIT)  ไม่เกิน  25 %  ส ำหรับวัสดุชั้นพื้นทำง หรือไม่เกิน  35 %  
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ส ำหรับวัสดุชั้นรองพ้ืนทำง 
4. จะต้องมีดัชนีพลำสติก (PLASTICITY  INDEX)  ไม่เกิน 6 % ส ำหรับวัสดุชั้นพื้นทำง  หรือไม่เกิน 

 11 % ส ำหรับวัสดุชั้นรองพ้ืนทำง 
5. จะต้องมีค่ำ C.B.R.  ไม่ต่ ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ในแบบรูปหรือรำยกำรก่อสร้ำงเฉพำะงำน 

 4.3  วิธีกำรท ำงำน 
    4.3.1  งำนสร้ำงพ้ืนฐำนใหม่ 
   (ก)  ก่อนที่จะลงมือท ำกำรสร้ำง  คันทำงที่ได้รับกำรเตรียมไว้แล้วจะต้องได้รับกำรตรวจสอบ
ว่ำอยู่ในสภำพเรียบร้อย  ได้ควำมกว้ำง  แนว  ระดับ   รูปร่ำง  ส่วนลำดโค้ง และควำมแน่นของกำรบดอัดเป็นไปตำม
ก ำหนด 
   (ข)  ให้น ำวัสดุพื้นฐำนที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ได้แล้วมำเกลี่ยใส่เป็นชั้น ๆ  
โดยใช้ควำมระมัดระวังมิให้เกิดกำรแยกตัวขึ้นแล้วท ำกำรบดอัดโดยใช้เครื่องมือกลที่เหมำะสมตำมประเภทของวัสดุ  
ควำมหนำของพ้ืนฐำนแต่ละชั้นภำยหลังกำรบดอัดแล้ว จะต้องไม่เกิน  15  ซ.ม.   
   (ค)  ในกำรเกลี่ยใส่วัสดุและบดอัดให้กระท ำจำกริมทั้งสองข้ำงของเขตทำงเลื่อนเข้ำหำ
ศูนย์กลำงของถนน  และจำกที่ระดับต่ ำไปที่ระดับสูง 
   (ง)  ในกรณีที่ท ำกำรทดสอบควำมแน่นของกำรบดอัดครั้งแรกแล้วปรำกฏไม่ได้ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้  ให้ท ำกำรบดอัดเพ่ิมเติมแล้วท ำกำรทดสอบใหม่  เมื่อยังไม่ได้ควำมแน่นตำมเกณฑ์อีก ให้ตรวจสอบดูว่ำวัสดุ
ซึ่งใช้ท ำพ้ืนฐำนนั้น ได้เกิดกำรแยกตัวหรือเสียคุณสมบัติไปหรือไม่  ถ้ำตรวจพบกรณีดังกล่ำว  ให้ผู้รับจ้ำงรื้อออกแล้ว
น ำวัสดุที่มีคุณภำพดีมำใส่แทน  แล้วจึงท ำกำรบดอัดใหม่และทดสอบควำมแน่นจนได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ 
   (จ)  เมื่อสร้ำงพ้ืนฐำนจนได้ระดับแล้ว  ให้ตบแต่งท ำ  FINE  GRADE  ให้เป็นไปตำมต้องกำร
อีกครั้งหนึ่ง 
    4.3.2  งำนปรับเสริมพ้ืนฐำนเดิม 
   (ก)  ก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้ท ำกำรตรวจสอบผิวทำงเดิม    หำกพบว่ำส่วนใดช ำรุดเสียหำย
จนเป็น  SOFT  SPOT  ต้องท ำกำรแก้ไขเสียก่อน 
   (ข)  ในกรณีเสริมพ้ืนฐำนเดิม  ถ้ำชั้นของวัสดุที่จะเสริมน้อยกว่ำ  10 ซ.ม. ให้ท ำกำรไถครำด
ผิวหน้ำของผิวทำงเดิมให้แตกย่อยเป็นก้อนเล็กเสียก่อน เพ่ือให้มีกำรยึดเหนี่ยวระหว่ำงวัสดุเก่ำและวัสดุใหม่ 
   (ค)  ในกรณีปรับแต่งพ้ืนฐำนเดิม      ถ้ำตัดถึงระดับแล้วแต่ปรำกฏว่ำคุณสมบัติของวัสดุในชั้น
นั้น ๆ ไม่ได้ตำมเกณฑ์หรือไม่มีเสถียรภำพเพียงพอให้ท ำกำรตัดลงไปอีก   แล้วน ำวัสดุที่เหมำะสมมำใส่แทนจนใช้กำร
ได้ 
   (ง)  ให้น ำบทก ำหนดข้อ  4.3.1 (ข)  ถึง (จ)  มำใช้บังคับแก่งำนปรับเสริมพ้ืนฐำนเดิมนี้  หำก
มิได้ถูกยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยสภำพแห่งงำนที่พึงจะต้องกระท ำ 
    4.3.3  งำนปรับปรุงพื้นฐำนของถนนลำดยำงเดิม 
   (ก) บริเวณใดที่ผิวทำงลำดยำงเดิมหลุดออกจนมองเห็นวัสดุชั้น Subbase หรือบริเวณใดที่
ทรุดตัวเป็นแอ่ง หลุม บ่อ ให้ซ่อมแซมด้วยกำรขุดบริเวณนั้นออก ในแนวตั้งฉำกกับผิวทำงโดยให้มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ  
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2    เท่ำของควำมหนำของผิวทำงและมีควำมกว้ำงยำวไม่น้อยกว่ำ  2  เท่ำของพ้ืนที่ที่เสียหำย  เก็บเศษวัสดุที่ร่วงลง
ไปในบริเวณท่ีขุดนั้นออกแล้วใช้ หินคลุกบดอัดลงไปในบริเวณนั้น  จนได้ระดับเดียวกันกับผิวทำงเดิม 
   (ข)  ใช้    Motor – Grader    หรือเครื่องมือชนิดอ่ืนที่เหมำะสมซึ่งคณะ กรรมกำร ตรวจกำร
จ้ำงเห็นสมควรท ำกำรขุดลอกผิวทำงลำดยำงเดิมออกทั้งหมด  ตลอดควำมกว้ำงและควำมยำวของถนน  เกลี่ยแต่งชั้น
พ้ืนทำงเดิมให้เรียบ  สม่ ำเสมอ  จนทั่วผิวหน้ำแล้ว    บดอัดให้แน่นในระหว่ำงที่ท ำกำรบดอัดนั้น หำกมีบริเวณใดที่ยัง
ไม่ได้ระดับให้ใช้หินโม่       (หินคลุก) เสริมเกลี่ย แต่งแล้วท ำกำรบดอัดแน่นจนได้ควำมแน่นไม่ต่ ำกว่ำ 95 % Modified 
Proctor Density  ในกรณีที่ต้องปรับระดับสูงเกิน  15  ซ.ม.  กำรเกลี่ยใส่วัสดุและบดอัดให้กระท ำเป็นหลำยชั้น  
ควำมหนำแต่ละชั้นให้เฉลี่ยชั้นละประมำณเท่ำ  ๆ  กัน  และภำยหลังจำกกำรปรับ บดอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมี
ผิวหน้ำแน่นเรียบเสมอได้ระดับตำมที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก ำหนด  และมีรูปตัด  ควำมลำดเอียงถูกต้องตำม
แบบ 
    4.3.4  ปริมำณงำนและเกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ 
   (ก)  งำนพื้นฐำนของถนนจะต้องสร้ำงให้ได้ควำมกว้ำงมำกกว่ำของผิวทำงออกไปทั้งสองข้ำงไม่
น้อยกว่ำ ข้ำงละ  30  ซ.ม. ยกเว้นในกรณีซึ่งไม่อำจกระท ำได้เนื่องจำกปัญหำพ้ืนที่ หรือได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนใน
แบบรูปหรือรำยกำรก่อสร้ำงเฉพำะงำน 
   (ข)  พ้ืนฐำนที่ท ำ  FINE  GRADE  แล้ว    ดับในแนวที่ขนำนไปกับศูนย์กลำงของถนนที่
ตรวจสอบได้จะต้องต่ำงกันไม่เกิน  1.25 ซ.ม.  ในทุกระยะ  3.00 เมตร ส่วนค่ำระดับยอมให้มีกำรคลำดเคลื่อนจำกที่
ก ำหนดได้ไม่เกิน  1.5  ซ.ม.  เกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ตำมที่ก ำหนดในวรรคก่อน  ให้ยกเว้นตอนที่ต้องมีกำร
ปรับส่วนลำดโค้งของถนนเพ่ือให้กลมกลืนกับถนนเดิมที่มีอยู่แล้ว  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำง 
5. งำนผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 5.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
   ข้อก ำหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับแก่งำนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม่ว่ำจะเป็นงำนคอนกรีตผิวทำง  แผ่น
พ้ืนรำงวี  ขอบ  ค.ส.ล. (คันหิน)  ฯลฯ  ที่สร้ำงถัดจำกชั้นพื้นฐำนขึ้นมำ 
 5.2  วัสดุ 
    5.2.1  คอนกรีต วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    (ก) ปูนซีเมนต์    ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง  มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  มอก.  15  เล่ม  1 – 2532 
   (ข)  ทรำย  ให้ใช้ทรำยหยำบน้ ำจืดที่สะอำด มีเม็ดแข็งทนทำนและไม่มีด่ำงหรือกรด  หรือ
เกลือเจือปน  ปรำศจำกอินทรียวัตถุและสิ่งสกปรกต่ำง  ๆ  ที่จะท ำให้คุณสมบัติของคอนกรีตเสื่อมเสีย   และต้องมี
ขนำด  1.55 – 3  ม.ม. 
   (ค)  หินย่อยหรือกรวด  ให้ใช้หินย่อยหรือกรวดที่มีคุณสมบัติแข็ง ทนทำนไม่ผุ  สะอำด  
ปรำศจำกอินทรียวัตถุเจือปน  ก่อนใช้ต้องล้ำงหินหรือกรวดให้สะอำดเสมอ และมีส่วนคละของเม็ดวัสดุตำมตำร ำง  
ดังนี้ 
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ขนำดตะแกรง ร้อยละท่ีผ่ำนตะแกรงโดยน้ ำหนัก 

A B 

1 ½ " 
1 " 
¾ " 
½ " 
3/8 " 
No. 4 
No. 8 

90 – 100 
- 
30 – 70 
- 
10 – 30 
0 – 15 
- 

100 
90 – 100 
- 
20 – 60 
- 
0 – 10 
0 - 5 

    
   (ง) น้ ำ  ต้องใช้น้ ำสะอำด  ไม่มีคุณสมบัติเป็นน้ ำกระด้ำง  ไม่มีรสกร่อย ปรำศจำกน้ ำมัน  
พฤกษชำติ  และสิ่งสกปรก เจือปน  เช่น  ตะไคร่น้ ำ  จอก  แหน  ฯลฯ  กำรก่อสร้ำง  ณ  สถำนที่ที่มีน้ ำประปำให้ใช้
น้ ำประปำ  ถ้ำที่ใดไม่มีน้ ำประปำอนุญำตให้ใช้จ้ ำจำกบ่อ  คู  คลอง  ได้  แต่น้ ำนั้นต้องมีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้น 
    5.2.2  เหล็กเสริม  เหล็กเสริมคอนกรีตต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (ก)  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  ต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน มีผิวสะอำดไม่มีสนิมขุม  
ไม่เปื้อนสิ่งสกปรกอ่ืนใด  ไม่มีรอยปริแตกร้ำว  ปีก  ลูกคลื่น  สำมำรถทนต่อกำรดัดเย็น  โดยไม่มีรอยปริเกิดขึ้นตำมผิว  
มีลักษณะตรง  ไมค่ดงอ  และเป็นชนิดที่ตรงกับที่ก ำหนดไว้ในแบบรูป  มีคุณภำพตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ของส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  คือ 
     เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กชนิด  SR – 24  มอก.  20 – 2527 
         เหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กชนิด  SD – 30  มอก. 24 – 2536 
   (ข)  ตะแกรงลวดเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต  (WELDED STEEL  WIRE  FABRIC  FOR  
CONCRETEREINFORCEMENT) มี ขน ำดตร งกั บที่ ก ำ หนด ไ ว้ ใ น แบบรู ป แล ะมี คุณสมบั ติ ต ำ ม มำต ร ฐ ำ น
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  มอก. 737 - 2531 
    5.2.3  วัสดุยำรอยต่อ  (JOINT  SEALANT) 
   เป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติหยุ่นตัวและเกำะติด  สำมำรถท ำให้เหลวได้ โดยกำรให้ควำมร้อนและ
เทลงในรอยต่อได้สม่ ำเสมอ  ไม่ขำดตอนหรือเกิดโพรงอำกำศ  ไม่ไหลออกนอกรอยต่อหรือติดล้อยำนพำหนะ  
โดยทั่วไปหำกแบบรูปหรือรำยกำรก่อสร้ำงมิได้ก ำหนดไว้เป็นเฉพำะแล้ว  ให้ใช้วัสดุยำรอยต่อคอนกรีตชนิดเทร้อน  ซึ่ง
มีคุณลักษณะที่ต้องกำร  กำรบรรจุ   ฯลฯ   และเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมวัสดุยำ
รอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน  (มอก. 479 – 2526) 
    5.2.4  ส่วนผสมคอนกรีต 
   หำกมิได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน  ให้ใช้อัตรำส่วนผสมคอนกรีต  1 : 1 ½  : 3 โดยปริมำตรและมี
ส่วนยุบตัวของคอนกรีต  (Slump)  4 – 6  ซ.ม. 
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 5.3  วิธีกำรท ำงำน 
    5.3.1  ควำมเรียบร้อยขั้นมูลฐำนก่อนสร้ำงผิวทำง 
   (ก)  ทรำยรองพ้ืน  ต้องมีควำมหนำและคุณสมบัติเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบรูปหรือ
รำยกำร  และจะต้องรำดน้ ำให้ชุ่มทั่วถึงก่อนเทคอนกรีตผิวทำง 
   (ข)  แบบหล่อ  ให้ใช้แบบหล่อท ำด้วยเหล็กซึ่งได้รับกำรเสริมให้แข็งแรงไม่คดงอ  ก่อนน ำไปใช้
จะต้องขูดผิวหน้ำของแบบหล่อให้สะอำด  แล้วยึดตรึงเข้ำที่มิให้        ขยับเขยื้อนได้ง่ำย  โดยต้องได้ระดับและ
แนวทำงที่ถูกต้อง  รอยต่อของแบบหล่อจะต้องท ำให้แนบสนิทมิให้เกิดกำรรั่วไหลของ MORTAR  ขณะเทคอนกรีตได้  
ก่อนท ำกำรเทคอนกรีตจะต้องทำแบบหล่อด้วยน้ ำมันทำแบบเสียก่อน  แบบหล่อนี้อนุโลมให้ใช้แบบไม้ได้  เฉพำะใน
กรณีท่ีต้องเป็นแบบโค้งเท่ำนั้น 
   (ค)  เหล็กเดือยและเหล็กยึด  (Dowel Bars หรือ Tie Bars) จะต้องมีขนำด  ชนิดควำมยำว  
และต ำแหน่งถูกต้องตำมที่ก ำหนดในแบบรูป  มีลักษณะไม่คดงอ  เหล็กเดือย  ซึ่งให้ทำปลำยข้ำงหนึ่งด้วย  BOND  
BREAKING MATERIAL  นั้น  ปลำยข้ำงที่ทำจะต้องเรียบไม่มีเหลี่ยมมุม  วัสดุที่ทำไว้จะต้องไม่หลุดลอกออกขณะ
น ำไปใช้งำน  ส ำหรับเหล็กยึดจะต้องสะอำด ปรำศจำกกำรเปรอะเปื้อนของสี  น้ ำมันเชื้อเพลิง  น้ ำมันทำแบบและต้อง
ไม่มี  MORTAR ที่แห้งจับเกรอะอยู่ 
   (ง)  กำรเสริมเหล็ก  เหล็กเสริมจะต้องได้ขนำด  ระยะเรียง  และต ำแหน่งตำมที่ปรำกฏใน
แบบรูป  เหล็กเสริมจะต้องผูกให้แน่นอยู่ในต ำแหน่งที่ต้องกำร  เหล็กเสริมเส้นริมสุดต้องอยู่ห่ำงจำกขอบผิวทำงหรือ
รอยต่อระหว่ำง  3 – 8 ซ.ม. (วัดจำกผิวเหล็กเสริม) และปลำยทั้งสองข้ำงของเหล็กเสริมจะอยู่ห่ำงจำกขอบผิวทำง 
หรือรอยต่อได้ไม่เกิน  5  ซ.ม. 
    5.3.2  กำรเตรียมกำร 
   (ก) ก่อนที่จะท ำกำรเทคอนกรีต  ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบ
ล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ  6  ชั่วโมง  เพื่อที่จะได้ท ำกำรตรวจควำมเรียบร้อยต่ำง  ๆ  ว่ำพร้อมที่จะเท
คอนกรีตได้หรือไม่  ผู้รับจ้ำงให้สัญญำว่ำจะไม่ท ำกำรเทคอนกรีตโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
เสียก่อน 
   (ข)  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่ำง  ๆ  ที่จ ำเป็นต้องใช้  ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบอ่ืน  
ๆ  ให้พร้อมเพรียง  เช่น  เครื่องเขย่ำคอนกรีต  อุปกรณ์ป้องกันมิให้เกิดกำรแยกตัวของคอนกรีตขณะเท  อุปกรณ์แต่ง
ผิวหน้ำ  และป้ำยสัญญำณต่ำง  ๆ  ฯลฯ  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีสิทธิที่จะไม่อนุญำตให้ท ำกำรเทคอนกรีต  หำก
กำรเตรียมกำรดังกล่ำวข้ำงต้นยังไม่พร้อม 
    5.3.3  กำรสร้ำงผิวทำง 
   (ก)  ในกำรเทคอนกรีต  กำรเกลี่ยและกำรท ำให้คอนกรีตแน่นตัวจะต้องให้สม่ ำเสมอ โดยใช้
ช่ำงฝีมือที่ช ำนำญงำน กำรใช้เครื่องเขย่ำ ให้จุ่มหัวเครื่องเขย่ำลงในเนื้อคอนกรีตตำมแนวดิ่ง  เป็นจุด  ๆ  ไล่ไปตลอด
ควำมกว้ำงและควำมยำวของคอนกรีตที่เทไว้  โดยแต่ละจุดให้จุ่มหัวเขย่ำไว้ในเนื้อคอนกรีตเป็นระยะเวลำสั้น  ๆ  ให้
เพียงพอที่ส่วนของคอนกรีตที่ถูกเขย่ำแล้วเหลื่อมกันโดยไม่เว้นข้ำมส่วนใดเลย  กำรเกลี่ยคอนกรีตเข้ำแบบให้ใช้จอบ
หรือพลั่วหรือใช้เครื่องปู  ห้ำมใช้เครื่องเขย่ำในกำรเกลี่ยไล่คอนกรีตเป็นอันขำด 
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   (ข)  เมื่อเทคอนกรีตได้ระดับแล้ว  จะต้องแต่งผิวหน้ำให้เรียบร้อยได้ส่วนลำดเอียงตำมต้องกำร  
แล้วใช้ไม้กวำดหรือกระสอบกวำดผิวหน้ำของคอนกรีตอีกครั้งหนึ่ง  กำรกวำดให้กวำดจำกริมด้ำนหนึ่งไปยังริมอีกด้ำน
หนึ่งในแนวตั้งฉำกกับแนวศูนย์กลำงของถนน กำรกวำดแต่ละครั้งต้องให้ทับรอยกวำดเดิมด้วย  และต้องระวังไม่ให้
รอยกวำดนี้ลึกเกิน  5  มม. ผิวหน้ำของผิวทำงเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องไม่มีรูโพรง  หรือเศษหินทรำยโผล่ติดอยู่
ที่ผิว 
   (ค)  ผิวทำงที่ได้รับกำรตกแต่งเรียบร้อยแล้ว  จะต้องได้รับกำรบ่มเพ่ือให้คอนกรีตมีควำม
แข็งแรง กำรบ่มให้กระท ำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ  7  วัน หรือตำมที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะเห็นสมควร และให้
เริ่มท ำกำรบ่มทันทีที่ผิวหน้ำของผิวทำงที่แต่งไว้แข็งตัว  หรือ อย่ำงช้ำไม่เกิน  24  ชั่วโมง   นับแต่กำรเทคอนกรีตผิว
ทำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ถ้ำแบบรูปและรำยกำรก่อสร้ำงเฉพำะงำนไม่ได้ก ำหนดกำรบ่มไว้เป็นกำรเฉพำะแล้ว  กำรบ่ม
ให้ใช้วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งดังนี้  คือ 
    1. ใช้กระสอบคลุมสลับกันเป็นชั้น  โดยให้เหลื่อมกันอย่ำงน้อย 15 ซ.ม. แล้วรดน้ ำให้ชุ่ม
ตลอดเวลำ 
    2.  ใช้ดินเหนียวกั้นเป็นขอบโดยรอบแล้วใช้น้ ำแช่ขังให้เต็มหน้ำคอนกรีต 
    3.  เมื่อคอนกรีตก่อตัวแล้ว  ให้ใช้ทรำยสำดคลุมผิวหน้ำคอนกรีต แล้วรดน้ ำให้ชุ่ม
ตลอดเวลำ 
    4.  ใช้น้ ำยำบ่มคอนกรีตตำมกรรมวิธีที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  แต่จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเสียก่อน 
   (ง) กำรถอดแบบ  จะถอดได้เมื่อเทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่ำ  24  ชั่วโมง  โดย
ได้รับควำมเป็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเสียก่อน  กำรถอดแบบนี้จะต้องท ำด้วยควำมระมัดระวังมิให้ส่ วน
ใดส่วนหนึ่งของผิวทำงที่สร้ำงไว้เกิดกำรเสียหำย  ในกรณีที่เกิดกำรเสียหำยขึ้น  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำร
ซ่อมแซมหรือสร้ำงขึ้นใหม่  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
   (จ)  กำรท ำรอยต่อเผื่อหด  ให้ใช้  JOINT  CUTTER  ท ำกำรตัดเมื่อคอนกรีตอำยุได้  6 – 24 
ชั่วโมง โดยจะต้องตัดให้ได้แนว ต ำแหน่งและขนำดที่ระบุไว้ในแบบรูป  ในกำรนี้อนุโลมให้ใช้เชือกดีดเป็นแนวส ำหรับ
กำรใช้  JOINT CUTTER ได ้
   (ฉ)  รอยต่อทุกชนิดที่สร้ำงไว้จะต้องยำด้วยวัสดุยำรอยต่อ  แต่ก่อนที่จะด ำเนินกำรต้องท ำ
รอยต่อให้แห้ง สะอำด ปรำศจำกฝุ่นละอองและน้ ำมัน ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเห็นว่ำจ ำเป็นที่จะต้อง
จัดหำเครื่องปั๊มลมเพื่อท ำควำมสะอำดรอยต่อให้เป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงจะต้องัดหำให้โดยไม่ชักช้ำ 
   (ช)  กำรใช้วัสดุรอยต่อ  จะต้องปฏิบัติตำมกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด อำทิ  วิธีกำรให้
ควำมร้อน  อุณหภูมิขณะท ำกำรหยอด  ควำมจ ำเป็นในกำรใช้วัสดุรองพ้ืน  ฯลฯ ในกำรด ำเนินกำรให้ใช้เครื่องหยอด
หรือวิธีกำรอ่ืนที่เหมำะสม  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
    5.3.4  ปริมำณงำนและเกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ 
   (ก)  ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็กให้สร้ำงเต็มควำมยำวที่ก ำหนดให้ ในกรณีที่มีงำนสร้ำงขอบ ค.
ส.ล. (คันหิน) ควำมกว้ำงของผิวทำงจะต้องยื่นต่อออกไปรับส่วนกว้ำงทั้งหมดของฐำนขอบ  ค.ส.ล. (คันหิน) 
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   (ข)  ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้ำงเสร็จแล้ว  ระดับในแนวที่ขนำนไปกับแนวศูนย์กลำง
ของถนนที่ตรวจสอบได้จะต้องต่ำงกันไม่เกิน 5 ม.ม. ในทุกระยะ 3.00 เมตร ส่วนค่ำระดับยอมให้มีกำรคลำดเคลื่อน
จำกที่ก ำหนดได้ไม่เกิน  5  ม.ม.  เกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ตำมก ำหนดในวรรคก่อน  ให้ยกเว้นตอนที่ต้องมี
กำรปรับส่วนลำดโค้งของถนนเพ่ือใก้กลมกลืนกับถนนเดิมที่มีอยู่แล้ว  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำง ควำมหนำของผิวทำงที่หล่อเรียบร้อยแล้ว จะมีควำมหนำน้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ตำมแบบรูปได้  ไม่เกิน 5  ม.ม. 
แต่เมื่อถัวเฉลี่ยจำกกำรสุ่ม  3  จุดแล้วจะต้องหนำไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด 
 5.4  ข้อก ำหนดอ่ืน ๆ 
    (ก)  กำรเปิดกำรจรำจรของผิวทำงคอนกรีต  จะต้องเปิดหลังหล่อผิวทำงเสร็จแล้วเป็นเวลำไม่น้อย
กว่ำ  21  วัน  ยกเว้นในกรณีพิเศษที่จะต้องเปิดกำรจรำจรก่อนก ำหนด ซึ่งจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อน 
    (ข)  หำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นแก่ผิวทำงในลักษณะของกำรหลุดร่อนออกของผิวหน้ำ  ไม่ว่ำจะได้เปิด
กำรจรำจรแล้วหรือไม่ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรซ่อมแซม โดยกำรสกัดหน้ำของผิวทำงที่ช ำรุดออกไปไม่
น้อยกว่ำ  7  ซ.ม.  แล้วท ำกำรเทคอนกรีตใหม่หรืออำจซ่อมแซมโดยวิธีอ่ืนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นชอบ  ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงต้อง
เป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้แต่ฝ่ำยเดียว 
    (ค) กำรเชื่อมต่อกับถนนเดิม เมื่อผู้รับจ้ำงสร้ำงผิวทำงเสร็จแล้วจะต้องด ำเนินกำรปรับผิวทำงใหม่กับ
ถนนเดิมให้กลมกลืนกัน โดยใช้แอสฟัลต์ผสมร้อนหรือวัสดุอ่ืนเสริมบนถนนเดิมบริเวณต่อเชื่อม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
6. งำนไหล่ทำง 
 6.1  ข้อก ำหนดทั่วไป 
    ในกำรก่อสร้ำงถนนไม่ว่ำจะเป็นผิวทำงชนิดใด  จะต้องสร้ำงไหล่ทำงให้ได้ควำมกว้ำง แนวระดับ
รูปร่ำงส่วนลำดโค้ง ควำมแน่นของกำรบดอัด  ตลอดจนกำรท ำผิวไหล่ทำงให้เป็นไปตำมก ำหนดในแบบรูปและรำยกำร  
ในกรณีที่แบบรูปมิได้ก ำหนดรำยละเอียดของไหล่ทำงไว้ให้ถือเป็นเกณฑ์บังคับว่ำจะต้องสร้ำงไหล่ทำงด้วยเสมอ 
ปริมำณงำนที่จะต้องสร้ำงให้เป็นไปตำมที่กล่ำวไว้ในข้อ  6.2.2 
 6.2  วิธีกำรท ำงำน 
    6.2.1  ไหล่ทำง 
   (ก) ให้น ำวัสดุงำนดินที่ก ำหนดให้ใช้ส ำหรับงำนสร้ำงพ้ืนฐำน ตำมที่ก ำหนดไว้แล้วในหมวดที่  
4  มำเกลี่ยใส่บริเวณท่ีจะสร้ำงไหล่ทำงเป็นชั้น ๆ 
   (ข)  ท ำกำรบดอัดเป็นชั้น ๆ  ควำมหนำแต่ละชั้นภำยหลังกำรบดอัดแล้วจะต้องหนำไม่เกิน  
15 ซ.ม.และมีควำมแน่นของกำรบดอัดซึ่งทดสอบได้ไม่ต่ ำกว่ำ  95 % ของควำมแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จำกกำรทดลอง
ตำมระเบียบ  วิธี  MODIFIED  PROCTOR  ในห้องปฏิบัติกำรทดลอง  ในกำรบดอัดนี้จะต้องใช้ควำมระมัดระวังตรง
บริเวณรอยต่อให้ได้ควำมแน่นสม่ ำเสมอดีตลอดแนว 
    6.2.2  ปริมำณงำนและเกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ 
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   (ก)  งำนสร้ำงไหล่ทำงจะต้องสร้ำงให้ได้ควำมกว้ำงและควำมลำดตำมที่ก ำหนดให้ในแบบรูป
และรำยกำร หำกมิได้ก ำหนดไว้ให้สร้ำงไหล่ทำงเลยจำกแนวผิวทำงออก ไปทั่งสองข้ำง ๆ  ละไม่ต่ ำกว่ำ  50  ซ.ม.  (วัด
ถึงขอบไหล่ทำง)  โดยมีควำมลำดชันของไหล่ทำง  1 : 2 
   (ข) เกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ ไหล่ทำงที่สร้ำงเสร็จแล้ว ระดับในแนวที่ขนำนไปกับ
ศูนย์กลำงถนนที่ตรวจสอบได้  จะต้องต่ำงกันไม่เกิน  1  ซ.ม. ส่วนค่ำระดับยอมให้มีกำรคลำดเคลื่อนจำกที่ก ำหนดได้
ไม่เกิน 1 ซ.ม.  เกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ตำมที่ก ำหนดในวรรคก่อนให้ยกเว้นตอนที่ต้องมีกำรปรับส่วนลำดโค้ง
ของถนนเพ่ือให้กลมกลืนกับถนนเดิมที่มีอยู่แล้ว  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
 
7. งำนทำงเท้ำ 
 7.1  ข้อก ำหนดทั่วไป 
    งำนทำงเท้ำจะต้องสร้ำงให้ได้ควำมกว้ำง  แนว  รูปร่ำง  ฯลฯ  และปูล๊อคประดับตำมที่ก ำหนดให้ใน
แบบรูป วัสดุที่น ำมำใช้สร้ำงทำงเท้ำจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนด 
 7.2  วัสดุปูทำงเท้ำ 
    ให้ใช้บล็อกประดับแบบ  PAVING  BLOCK  ขนำดหนำ 60  ม.ม.  มีค่ำก ำลังอัดประลัย  (ULTIMATE  
COMPRESSIVE  STRENGTH)  ไม่น้อยกว่ำ  350 กก./ ซ.ม. 2  
 7.3  วิธีกำรท ำงำน 
    7.3.1  ให้บดอัดดินเดิม และ/หรือดินถมและรองพ้ืนทำงเท้ำที่สร้ำงขึ้นให้ได้ควำมแน่นไม่ต่ ำกว่ำ  95 
%  STANDARD  PROCTOR  DENSITY 
    7.3.2  กำรปูบล็อกประดับให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (ก)  ให้เกลี่ยทรำยรองพ้ืนจนเต็มทำงเท้ำตำมควำมลำดที่ต้องกำร โดยให้ค ำนึงถึงระยะยุบตัว
ของทรำยรองพ้ืนนี้ภำยหลังกำรบดอัดด้วย 
   (ข)  ปู  PAVING BLOCK   ให้พ้ืนผิวทำงข้ำงของ  BLOCK  แต่ละก้อนเรียงชิดติดกันใน
ลักษณะให้เกิด  INTERLOCKING  RESISTANCE  (ตำมแบบ) และผิวด้ำนบนจะต้องได้ระดับเสมอกัน 
   (ค)  หลังจำกกำรปู  PAVING  BLOCK เสร็จแล้ว  ให้ใช้ทรำยสำดทับหน้ำ  กวำดทรำยให้ลง
ไปอุดตำมรอยต่อระหว่ำง  BLOCK  แล้วใช้  PLATE  VIBRATOR ตบผิวหน้ำบล็อกซ้ ำอีกครั้ง  เพ่ือให้ทรำยอัดตัวกัน
แน่นตำมรอยต่อระหว่ำง  BLOCK 
 7.4  ข้อก ำหนดอ่ืน  ๆ 
    7.4.1  ในกำรปู  PAVING BLOCK แถวสุดท้ำย ซึ่งอำจจ ำเป็นต้องตัด  PAVING BLOCK  ให้เข้ำกับ
ช่องว่ำงที่เหลือ  ให้ตัดด้วยเครื่อง  HYTRAULIC  SPLITTER    ให้ได้ขนำดพอดีกัน 
   7.4.2  ทำงเท้ำเมื่อสร้ำงเสร็จแล้ว ช่องว่ำงตรงแนวต่อของแผ่นวัสดุปูทำงเท้ำกับคันหินจะต้องมีควำม
กว้ำงไม่เกิน   1  ซ.ม. 
    7.4.3  ผู้รับจ้ำงจะต้องสร้ำงคันหิน  หรือคันหินรำงตื้นให้แล้วเสร็จเสียก่อน จึงท ำกำรสร้ำงทำงเท้ำได้ 
8. งำนระบำยน้ ำ 
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 8.1  ข้อก ำหนดทั่วไป 
    ข้อก ำหนดในข้อหมวดนี้  ให้ใช้บังคับกับงำนก่อสร้ำงท่อหรือรำงระบำยน้ ำทิ้ง   น้ ำฝน  ฯลฯ  และบ่อ
พักทั้งประเภทหล่อในที่  และประเภทน ำท่อหรือรำงระบำยน้ ำส ำเร็จรูปมำวำงเรียงต่อกัน  เพ่ือจุดประสงค์ในกำร
ระบำยน้ ำ 
    ท่อหรือรำงระบำยน้ ำ  ต้องเป็นท่อระบำยน้ ำกลมหรือท่อระบำยน้ ำรูปทรงอ่ืน ๆ หรือรำงระบำยน้ ำ
ตำมท่ีก ำหนดในแบบรูปหรือรำยกำรก่อสร้ำงเฉพำะงำน 
 8.2  ข้อก ำหนดส ำหรับวัสดุ 
    8.2.1 ท่อระบำยน้ ำกลม ให้ใช้ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กส ำเร็จรูปซึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรมี
คุณสมบัติและคุณภำพตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  (มอก. 128 – 2528)  
ชั้นคุณภำพ  ค.ส.ล. 2  มีขนำดและเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยในตำมท่ีก ำหนด  และควำมยำวของท่อแต่ละท่อนต้องไม่น้อย
กว่ำ  1.00  เมตร 
    8.2.2  คอนกรีต  ที่ใช้หล่อโครงสร้ำงส่วนต่ำง  ๆ  ของท่อหรือรำงระบำยน้ ำประเภทหล่อในที่  หล่อ
บ่อพักและอ่ืน  ๆ  ให้ใช้อัตรำส่วนผสม  1 : 2 : 4   โดยปริมำตร  และวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (ก)ปูนซีเมนต์ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรม  มอก. 15  เล่ม  1 – 2532 
   (ข)  ทรำย ให้ใช้ทรำยหยำบน้ ำจืดที่สะอำด  มีเม็ดแข็งทนทำนและไม่มีด่ำง  หรือกรด  หรือ
เกลือเจือปน   ปรำศจำกอินทรียวัตถุและสิ่งสกปรกต่ำง ๆ  ที่จะท ำให้คุณสมบัติของคอนกรีตเสื่อมเสีย  และต้องมี
ขนำด 1.55 – 3  ม.ม. 
   (ค)  หิน  ให้ใช้หินปูนย่อยเป็นส่วนผสมคอนกรีต  โดยหินจะต้องมีขนำดลอดตะแกรงที่มีช่อง
ลอด  ขนำด   2.5   2.5  ซ.ม.  ได้ทั้งสิ้นและต้องมีคุณสมบัติแข็ง  ทนทำน  ไม่ผุ  สะอำด  ปรำศจำกวัตถุอ่ืน  ๆ  ปน  
และก่อนใช้ต้องล้ำงหินให้สะอำดก่อนเสมอ 
   (ง)  น้ ำ  ให้ใช้น้ ำสะอำด  ไม่มีคุณสมบัติเป็นน้ ำกระด้ำง  ไม่มีรสกร่อย ปรำศจำกน้ ำมันพฤษ
ชำติและสิ่งสกปรกเจือปน  เช่น  ตะไคร่น้ ำ  จอก  แหน  ฯลฯ  กำรก่อสร้ำง  ณ สถำนที่ท่ีมีน้ ำประปำ  ให้ใช้น้ ำประกำ    
ถ้ำท่ีใดไม่มีน้ ำประปำ  อนุญำตให้ใช้น้ ำจำกบ่อ  คู  คลองได้  แต่น้ ำนั้นต้องมีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้น 
    8.2.3  เหล็กเสริม   เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  ต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งำน    มำก่อน  มีผิวสะอำด
ไม่มีสนิมขุม  ไม่เปื้อนสิ่งสกปรกอ่ืนใด  ไม่มีรอยปริแตกร้ำว  ปีก  ลูกคลื่น  สำมำรถทนต่อกำรดัดเย็น  โดยไม่มีรอยปริ
แตกร้ำวเกิดขึ้นตมผิวมีลักษณะตรงไม่คด งด และเป็นชนิดที่ตรงกับที่ก ำหนดไว้ในแบบรูปมีคุณภำพมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรมของส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  คือ 
   เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กชนิด  SR – 24  มอก. 20 – 2527 
   เหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กชนิด  SD – 30 มอก.  24 – 2536 
    8.2.4  ปูนก่อ  ส ำหรับยำแนวรอยต่อท่อคอนกรีต   ให้ใช้ซีเมนต์ 1 ส่วน  ทรำย 2 ส่วน  ซึ่งผสมไว้ไม่
นำนเกินกว่ำ  30  นำท ี
 8.3  ข้อก ำหนดในกำรท ำงำน 
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   8.3.1 กำรขุดดิน  เพ่ือกำรก่อสร้ำง คูระบำยน้ ำ รำงระบำยน้ ำ บ่อพัก  ท่อระบำยน้ ำ  เขื่อน  และ
โครงสร้ำงอื่น  ๆ  ตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบรูปและรำยกำรให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
   (ก) ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรบดอัดคันทำงให้เสร็จเรียบร้อยตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในหมวดที่ 2 
เสียก่อน  แล้วจึงขุดร่องดินตรงที่จะสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  หรือวำงท่อให้ได้ควำมลึกตำมต้องกำร 
   (ข)  กำรขุดร่องดินเพ่ือสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  หรือวำงท่อระบำยน้ ำ  ผู้รับจ้ำงต้องขุดเป็น
ระยะทำงยำวพอสมควรให้สัมพันธ์กับกำรด ำเนินกำรขั้นต่อไป  ห้ำมผู้รับจ้ำงขุดร่องดินยำวเกินควำมจ ำเป็น  และกำร
ขุดผ่ำนทำงแยกหรือทำงเข้ำอำคำร  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำแผ่นเหล็ก หรือวัสดุอ่ืนใดปิดร่องท่ีขุดให้ยำนพำหนะสำมำรถ
ผ่ำนได้  หำกผู้รับจ้ำงไม่อำจจัดหำแผ่นเหล็กหรือวัสดุใดปิดได้ภำยใน  6 ชั่วโมง  นับแต่เริ่มขุดและไม่มีกำรปฏิบัติงำน
ต่อเนื่องกัน     ผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรหลุมร่องดินเสียก่อน  ส ำหรับท่อที่น ำมำใช้ให้ผู้รับจ้ำงวำงเรียงไม่ให้กีดขวำงแก่
ยำนพำหนะและผู้สัญจร 
   (ค)  กำรขุดร่องดิน  ในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนหรือถนน ผู้รับจ้ำงต้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำก ำแพงกันดินชั่วครำว  เพื่อป้องกันกำรทรุด และจะต้องป้องกันมิให้สิ่งก่อสร้ำงเดิมได้รับควำมเสียหำย 
   (ง)  ดินที่น ำขึ้นมำจำกกำรขุดร่อง  ไม่ควรกองไว้ที่ปำกหลุม ยกเว้นจะมีวิธีกำรป้องกันดินปำก
หลุมพังอย่ำงเพียงพอ 
   (จ)  ถ้ำจ ำเป็นจะต้องสร้ำงเขื่อนชั่วครำวเพ่ือกักน้ ำให้สร้ำง  ณ  บริเวณที่คณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำงหรือผู้แทนก ำหนดให้ 
    8.3.2  กำรวำงท่อหรือกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
   (ก)  เมื่อขุดดินได้ระดับแล้ว  จะต้องปรับพื้นเดิมให้เรียบและท ำรองพ้ืน โดยใช้วัสดุที่ก ำหนดให้
ในแบบรูป  แล้วจึงท ำกำรวำงท่อ หรือก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำได้ ในกรณีที่เป็นท่อหรือรำงชนิดที่ไม่มีเสำเข็มรองรับ  
หำกขุดถึงระดับที่ต้องกำรแล้วปรำกฏว่ำดินเดิมเป็นดินอ่อนหรือดินเลน  ผู้รับจ้ำงจะต้องขุดทิ้งจนถึงดินแข็งแล้วใส่
ทรำยหยำบ  หรือหินคลุกแทนแล้วท ำกำรบดอัดแน่นเสียก่อนที่จะท ำรองพ้ืน 
   (ข)  กำรวำงท่อ     จะต้องท ำให้รอยต่อสนิทแนบเนียน  หำกไม่เป็นดังที่กล่ำวนี้จะต้องจัดวำง
ใหม่ให้ถูกต้อง  และในกำรวำงท่อหำกว่ำท่อเกิดช ำรุดเสียหำย  จะต้องเอำออกและน ำท่อใหม่ที่มีสภำพดีมำวำงแทน 
   (ค)  กำรต่อท่อและยำแนวท่อ กำรวำงท่อจะต้องวำงท่อจำกระดับต่ ำไปหำสูง 
       -  ท่อแบบปำกลิ้นรำง วำงท่อท่อนแรกลงบนพ้ืนร่องท่อหันปลำยที่ปำกรำงไปในทำง
สวนกับทิศทำงน้ ำไหล  แล้ววำงท่อท่อนที่สองที่เป็นลิ้นสอดเข้ำไปในรำงท่อท่อนแรกให้สนิทแนบเนียน  แล้วพอกปูน
ก่อตรงช่วงที่ต่อกันโดยรอบ  ใช้ปูนก่อยำแนวผิวท่อตรงรอยต่อให้ได้ขนำดควำมหนำและควำมกว้ำงของปูนยำแนว  
ตำมท่ีก ำหนด  เมื่อยำแนวแล้วให้บ่มปูนก่อเป็นเวลำ  3  วัน 
        -  ท่อแบบปำกระฆัง  (เบลแอนด์สปิกกอต)  วำงท่อท่อนแรกลงบนพ้ืนร่องท่อ  หันปลำย
ด้ำนเป็นปำกระฆังสวนกับทิศทำงน้ ำไหล  แล้วใช้ท่อท่อนที่สองสอดเข้ำไปในปำกท่อที่วำงครั้งแรก  จนเข้ำกันสนิท
แนบเนียนแล้วพอกปูนก่อตรงช่วงที่ต่อกันโดยรอบ  ใช้ปูนยำแนวผิวท่อตรงรอยต่อ  ให้ได้ขนำดควำมหนำและควำม
กว้ำงของปูนยำแนวตำมท่ีก ำหนด เมื่อยำแนวแล้วให้บ่มปูนก่อเป็นเวลำ  3  วัน 
    8.3.3  กำรถมและบดอัดภำยหลังกำรวำงท่อหรือกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
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   (ก)  ท่อหรือรำงระบำยน้ ำที่สร้ำงในผิวทำง  ให้ถมและบดอัดข้ำงท่อหรือรำงระบำยน้ ำ  และ
หลังท่อด้วยทรำยถมซึ่งสะอำด  เป็นชั้น ๆ ตำมควำมยำวของท่อหรือรำงระบำยน้ ำ  กำรบดอัดให้ใช้วิธีกำรที่เหมำะสม  
และจะต้องได้ควำมแน่นของกำรบดอัดไม่ต่ ำกว่ำ 95 % ของควำมแน่นแห้งสูงสุด ที่ได้จำกกำรทดลอง  ตำมระเบียบวิธี  
STANDARD  PROCTOR ในห้องปฏิบัติกำรทดลอง  กำรถม  และบดอัดนี้  ให้กระท ำเป็นชั้น  ๆ  แต่ละชั้นหนำไม่เกิน     
15  ซ.ม.  จนถึงระดับท่ีจะสร้ำงพื้นฐำน  (BASE & SUBBASE)  ของผิวทำง 
   (ข)  ท่อที่สร้ำงในทำงเท้ำ  ให้ถมและบดอัดด้วยวัสดุและวิธีกำรเดียวกับที่กล่ำวในข้อ  (ก)  
จนถึงเหนือหลังท่อขึ้นมำไม่ต่ ำกว่ำ  20  ซ.ม.  หรือตำมสภำพแล้วจึงด ำเนินกำรสร้ำงคันทำงและพ้ืนฐำนของทำงเท้ำ
ต่อไป 
   (ค)  หำกระดับหลังท่อที่วำงเสร็จแล้วมีระดับสูงไม่อำจด ำเนินกำรตำมข้อ (ก) หรือข้อ  (ข) ได้  
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะก ำหนดวิธีกำรที่เหมำะสมให้ในระหว่ำงก่อสร้ำง  
   (ง)  หำกวำงท่อไปในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มยังไม่ถมดิน  ก็ให้ถมดินหลังต่อขึ้นเป็นคันดิน  ซึ่งมีลำด
ตลิ่งไม่ชันกว่ำ  1 : 1 ½  และควำมกว้ำงของคันดินตรงระดับ 30  ซ.ม.  เหนือท่อต้องกว้ำงกว่ำแนวผิวนอกของท่อตำม
แนวดิ่งไม่น้อยกว่ำขนำดของท่อทั้งสองข้ำง 
   (จ)  กำรถมดินบริเวณข้ำงรำงระบำยน้ ำ  บ่อพักและโครงสร้ำงอ่ืน ๆ ซึ่งหล่อในที่จะถมได้  ก็
ต่อเมื่อโครงสร้ำงนั้น  ๆ  มีควำมแข็งแรงเพียงพอที่จะสำมำรถรับน้ ำหนักได้แล้ว 
9.  งำนป้ำยจรำจรและสีจรำจร 
9.1  ป้ำยจรำจรใช้แผ่นโลหะอย่ำงดีเบอร์18 (1.2 มม) ขนำดตำมแบบโครงเหล็กกล่อง 1” x 1” เสำเหล็กกล่องแบน 
1” x 2”  สีที่ใช้กับป้ำยจรำจรต้องเป็นสีสะท้อนแสงโดยตัวหนังสือและสัญลักษณ์บนป้ำยต้องใช้วิธีสกรีนลงบนแผ่น
โลหะและหลังจำกก่อสร้ำงแล้วเสร็จต้องมอบแบบคืนแก่มหำวิทยำลัย 
9.2  สีจรำจรที่ใช้ต้องมี มอก.415-2525 
 
จบหมวดที่ 26 
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งำนสถำปัตยกรรม 
หมวดที่ 27 
งำนพ้ืน 
 
1. พ้ืนหินขัด 
  1.1 วัสดุ 
  1.1.1 หินขัดชนิดแผ่นหินขัดส ำเร็จ ขนำด 0.50x0.50 เมตร หนำ 20 มิลลิเมตร หรือตำมที่รูปแบบระบุ และ
ต้องได้มำตรฐำนอุตสำหกรรมกระเบื้องหินขัดปูพ้ืน (มอก.379-2543) กรรมวิธีกำรติดตั้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและ
ค ำแนะน ำของผู้ผลิต โดยสี ลำย และขนำดเม็ดหิน สถำปนิกเป็นผู้ก ำหนด ผลิตภัณฑ์ TRG, MARBLEX, STONIC หรือ
ของ บริษัท สระบุรีรัชต์ จ ำกัด หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
  1.1.2 หินขัดชนิดด ำเนินกำรก่อสร้ำงในที่ ก ำหนดให้ 
(1) หิน ใช้เศษหินอ่อนเบอร์ 3 หรือระบุเป็นอย่ำงอ่ืน โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบ เศษหินอ่อนที่ใช้
จะต้องสะอำดปรำศจำกเศษดิน หินอื่นๆ ฝุ่น หรือวัสดุอ่ืนเจือปน 
(2) ปูนซีเมนต์ขำว ให้ใช้ปูนซีเมนต์ตรำกิเลน หรือตรำช้ำงเผือก หรือเทียบเท่ำ 
(3) สีผสม ต้องใช้สีน้ ำฝุ่นส ำหรับผสมซีเมนต์อย่ำงดี  ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำตำมตัวอย่ำงที่ได้รับควำมเห็นชอบ 
(4) น้ ำ ทีใ่ช้ผสมจะต้องใสสะอำด ปรำศจำกน้ ำมัน กรด และสิ่งสกปรกอ่ืนๆ  
(5) เส้นแบ่งหินขัด ให้ใช้ชนิดและขนำดตำมที่ระบุในรูปแบบ กรณีที่ไม่ได้ระบุ เจำะจงไว้ ให้ใช้เส้นทองเหลืองขนำด 
3/16 นิ้ว แบ่งเป็นช่องไม่เกิน 4 ตำรำงเมตร ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแผนผังแต่ละห้องให้ผู้ออกแบบ และ/หรือผู้ควบคุม
งำนเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 
  1.1.3 บัวเชิงผนัง พ้ืนหินขัดทุกแห่งจะต้องมีบัวเชิงผนังหินขัดสูง 10 เซนติเมตร เสมอผิวปูนฉำบ ขนำดของหิน
เป็นเบอร์ 3 หรือเบอร์ 4 สีเดียวกัน นอกจำกจะระบุเป็นอย่ำงอ่ืน  
  1.1.4 ในกรณีทีรู่ปแบบระบุใช้บัวเชิงผนัง PVC ให้ใช้วัสดุที่ผลิตจำก PVC เกรด A ขนำดควำมกว้ำง 4 นิ้ว หนำ 
9 มิลลิเมตร ทนทำนต่อควำมชื้น ไม่บิดงอหรือหดตัว ควำมคงตัวสูง ท ำควำมสะอำดเช็ดถูได้ง่ำย  ผลิตภัณฑ์ของ 
APACE, INFINITE หรือเทยีบเท่ำ  
  1.1.5 ติดตั้งด้วยกำวแม๊กซ์บอนด์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรยึดเกำะที่ถำวรและคงทน ควรบีบกำวเป็นลักษณะ
ลูกคลื่นเป็นเส้นขนำดประมำณ 5 มิลลิเมตร (กำวสำมำรถแห้งภำยใน 20-30 นำที) 
  1.2 วิธีด ำเนินกำร 
  1.2.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวบริเวณท่ีจะท ำหินขัดให้เรียบร้อย ปรำศจำกเศษปูน ฝุ่นละออง 
  1.2.2 จัดวำงแนวเส้นแบ่งพ้ืน พร้อมกับท ำปุ่มจับให้ทั่วบริเวณ ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน เป็นอย่ำงน้อย 
  1.2.3 ก่อนเทส่วนผสมปูนซีเมนต์ขำวกับเศษหินอ่อนต้องรดน้ ำให้ชุ่มแล้วเทด้วยน้ ำปูนซีเมนต์ข้นๆ พอประมำณ
ให้ทั่วบริเวณ แล้วจึงเทส่วนผสมปูนซีเมนต์ขำวกับหินอ่อนลงไป 
  1.2.4 ปรับระดับผิวหน้ำให้ได้ระดับทั่วบริเวณ แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง จำกนั้นบ่มผิวหน้ำ
พ้ืนที่จะท ำหินขัดทิ้งไว้อย่ำงน้อย 7 วัน จึงเข้ำมำขัดผิวหน้ำได้ 
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  1.2.5 กำรขัดผิวหน้ำจะต้องขัดด้วยเครื่อง ยกเว้นในส่วนที่เป็นมุมตำมซอกอนุญำตให้ขัดมือได้ 
  1.2.6 หลังจำกขัดผิวหน้ำได้ระดับเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำด เก็บกวำด ทั่วบริเวณ รวมทั้ง
ส่วนอื่นๆ ของอำคำรที่สกปรกเนื่องจำกกำรท ำหินขัด แล้วลงผิวหน้ำด้วยวัสดุเคลือบผิวที่ไม่ท ำให้สีของหินขัดเปลี่ยนไป
อย่ำงน้อย 2 ครั้ง 
  1.2.7 ในกรณีที่เกิดมีรอยด่ำง แตกร้ำว หรือเม็ดหินกระจำยไม่สม่ ำเสมอ ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขโดยทุบออกแล้ว
ท ำใหม่ทั้งช่อง 
  1.3 กำรส่งตัวอย่ำง  
ให้ผู้รับจ้ำงท ำแผ่นตัวอย่ำงขนำดประมำณ 0.30x0.30 เมตร หรือ 0.50x0.50 เมตร จ ำนวน 2 แผ่น พร้อมตัวอย่ำงเส้น
กั้นให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 
  1.4 กำรรับประกันผลงำน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลบ ำรุงรักษำงำนหินขัดให้เรียบร้อยตลอดเวลำจนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำย
ขึ้นจำกกรณีใดๆ ก็ตำม ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรซ่อมแซมหรือจัดท ำให้ใหม่ โดยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้ำง ใน
กรณีท่ียังไม่ส่งงำนแต่ผู้รับจ้ำงจ ำเป็นต้องใช้พ้ืนที่หินขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นที่ท ำงำนหรือสัญจร จะต้องปูด้วยแผ่นไม้
อัดหรือกระดำษอัดให้ทั่วบริเวณ ในกรณีที่มีกำรแตกร่อนเสียหำยในระหว่ำงกำรใช้งำนไม่เกิน 1 ปี ผู้รับจ้ำงจะต้อง
รับผิดชอบโดยกำรแก้ไขซ่อมแซมจนกว่ำจะกลับคืนสู่สภำพปกติ 
 
2. พ้ืนปูหินธรรมชำติ 
  2.1 ขอบเขตของงำน  
  2.1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคุม
คุณภำพที่ดี ในกำรติดตั้งงำนพื้นปูหิน ตำมระบุในแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมมีวัสดุป้องกันควำมเสียหำย 
  2.1.2 วัสดุที่น ำมำใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มำตรฐำนของผู้ผลิตและคัดพิเศษ ปรำศจำกรอยร้ำวหรือต ำหนิใดๆ 
ไม่บิดงอ ขนำดเท่ำกันทุกแผ่น 
  2.1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรวัดและตรวจสอบสถำนที่จริงบริเวณท่ีจะติดตั้งแผ่นหินก่อน เพ่ือควำมถูกต้องของ
ขนำดและระยะตำมควำมเป็นจริง 
  2.1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงหินตำมชนิด สี และลำยที่ก ำหนด ขนำดเท่ำกับวัสดุที่จะใช้จริงไม่น้อยกว่ำ   
2 ตัวอย่ำง ให้ผู้ควบคุมงำน และ/หรือผู้ออกแบบอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงตัวอย่ำงกำรติดตั้ง
และอุปกรณ์ประกอบที่จ ำเป็น เช่น ขอบคิ้ว กำรเข้ำมุม กำรบำก เป็นต้น 
  2.1.5 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง ดังนี้ 
(1) แบบแปลน รูปด้ำน รูปตัด ของงำนพ้ืนปูหิน ลำยหรือรอยต่อของแผ่นหินและเศษของแผ่นหินทุกส่วน ระบุสี
ของหินแต่ละสีแต่ละชนิดให้ชัดเจน 
(2) แบบขยำยกำรติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ Flashing แนวบรรจบของวัสดุใกล้เคียง 
(3) แบบขยำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น เช่น ต ำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์งำนระบบที่เกี่ยวข้อง ช่องซ่อมบ ำรุง กำร
ระบำยน้ ำ เป็นต้น 
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  2.1.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำระบบกันซึมพ้ืนที่ระบุให้ท ำระบบกันซึม ก่อนกำรเทพ้ืนปูนทรำยปรับระดับ แล้วจึงท ำ
กำรติดตั้งหิน เช่น ระบบกันซึมพ้ืนชั้นล่ำงที่ติดกับพื้นดิน เป็นต้น 
  2.1.7 พ้ืนปูหินภำยในและภำยนอกทุกระยะไม่เกิน 4.00x4.00 เมตร จะต้องเว้นร่องอย่ำงน้อย 3 มิลลิเมตร 
แล้วยำแนวด้วยซิลิโคน เพื่อกำรขยำยตัวของแผ่นหิน 
  2.1.8 ในกรณีที่มีบัว ขอบเคำน์เตอร์ ขอบบันได หรือจมูกบันไดที่เป็นหินแกรนิตหรือหินอ่อน ให้ท ำมุมมนและ
ขัดผิวมันที่มุมบน ควำมหนำหรือสันของแผ่นที่มองเห็น เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องได้รับกำรขัดผิวมันเช่นเดียวกับ
ผิวหน้ำแผ่นหิน 
  2.1.9 หำกไม่มีระบุในแบบ กำรใช้แผ่นหินปูบันไดจะต้องเป็นแผ่นเดียวตลอดไร้รอยต่อและได้รับกำรขัดมุมมน 
บำกร่อง หรือตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัต ิ
   
  2.2 วัสดุ 
วัสดุที่น ำมำใช้งำนต้องเป็นวัสดุใหม่ ปรำศจำกกำรแตกร้ำว หรือต ำหนิใดๆ ชนิด ขนำด ควำมหนำ ลวดลำย สีและแบบ
ตำมท่ีผู้ออกแบบก ำหนดให้ 
  2.2.1 หิน 
(1) หินอ่อน หินแกรนิต หมำยถึง หินทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ หำกมิได้ระบุควำมหนำของหินปูพ้ืน
ให้ใช้ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร ควำมกว้ำงและควำมยำวตำมที่ระบุในรูปแบบก่อสร้ำง ขนำดสี ลวดลำย
ต่ำงๆ ต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกผู้ออกแบบก่อนกำรติดตั้ง 
(2)  หินทรำยธรรมชำติขนำด 300x600x25 มิลลิเมตร ใช้ชนิดผิวหน้ำเรียบ หรือตำมท่ีระบุในรูปแบบก่อสร้ำง 
(3)  หินสังเครำะห์หรือหินเทียม 
  2.2.2 ควำมมันของผิวหิน ต้องมีควำมมันที่ได้รับกำรขัดด้วยเครื่องมือที่ได้รับมำตรฐำนสำกลอันเป็นที่ยอมรับ 
(1) หินผลิตภำยในประเทศต้องวัดได้ 80-90 ตำมมำตรฐำนสำกล 
(2) หินผลิตภำยนอกประเทศต้องวัดได้ 90-95 ตำมมำตรฐำนสำกล 
  2.2.3 ปูนซีเมนต์ 
(1) ปูนซีเมนต์ (CEMENT) ส ำหรับปรับระดับพ้ืนและเตรียมพ้ืนผิวใช้ปูนซีเมนต์ตำมมำตรฐำน อุตสำหกรรม
ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80-2550) ต้องเป็นปูนใหม่ไม่รวมตัวจับกันเป็นก้อน 
(2) ซีเมนต์ขำว (WHITE CEMENT) ตำมมำตรฐำนปูนซีเมนต์ขำว (มอก.133-2518) ต้องเป็นปูนใหม่ไม่จับตัวกัน
เป็นก้อน 
  2.2.4 ปูนขำว (LIME) เป็นปูนขำวที่มีขำยในท้องตลำด โดยเป็นประเภท HYDRATED LIME มีส่วนผสมโดยรวม
ของ UNHYDRATED CALCIUM OXIDE (CaO) และ MAGNESIUM OXIDE (MgO) ไม่เกินกว่ำ 8% โดยน้ ำหนัก ต้อง
เป็นปูนใหม่ไม่รวมตัวกันเป็นก้อน 
  2.2.5 ทรำย เป็นทรำยน้ ำจืดปรำศจำกสิ่งเจือปนในปริมำณท่ีจะท ำให้เสียควำมแข็งแรง  
  2.2.6 น้ ำที่ใช้ผสมปูน ต้องเป็นน้ ำจืดที่ปรำศจำกสิ่งเจือปนจ ำพวกแร่ธำตุ กรด ด่ำงและสำรอินทรีย์ต่ำงๆ  ใน
ปริมำณที่ท ำให้ปูนเสียควำมแข็งแรง 
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  2.2.7 กำวซีเมนต์ (MORTAR) 
(1) งำนปูพื้นภำยในทั่วๆ ไป  
(ยกเว้น BATH ROOMS, REST ROOMS, SHOWER ให้ดูรำยละเอียดจำกงำนปูพ้ืนภำยนอก) วัสดุที่ใช้ต้องได้รับกำร
เห็นชอบตำมควำมต้องกำรจำกผู้ออกแบบก่อนน ำไปใช้งำนโดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
กำวซีเมนต์ (MORTAR) มีสวนผสมของ PORTLAND CEMENT ทรำย และส่วนผสมพิเศษ เป็นระบบ DRY-SET ทั้งนี้
ต้องได้รับมำตรฐำนอเมริกำ ANSI A118.1-1985 DRY-SET PORTLAND CEMENT MORTAR ดังนี้ 
- COMPRESSIVE STRENGTH (PSI) ASTM C-109 < 3,000  (210.9 kg/sq.m.)  
- SHEAR BOND (PSI) ANSI A118.1 
 NON-VITREOUS TILE   7   DAYS >  400   (28.1 kg/sq.m.) 
                             28 DAYS >  400  (28.1 kg/sq.m.) 
 VITREOUS (PAVER) TILE   7   DAYS > 400 (28.1 kg/sq.m.) 
                             28 DAYS >  400  (28.1 kg/sq.m.) 
 (2) งำนปูพื้นภำยนอก  
 รวมทั้งพ้ืนที่ภำยในห้องน้ ำ (BATH ROOMS, REST ROOMS, SHOWER) ทั่วๆ ไป วัสดุที่ใช้ต้องได้รับกำร
เห็นชอบตำมควำมต้องกำรจำกผู้ออกแบบก่อนน ำไปใช้งำน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 กำวซีเมนต์ (MORTAR) มีส่วนผสมของ POWDER LATEX, PORTLAND CEMENT, SAND และส่วนผสมของ 
POLYMET ทั้งนี้ต้องได้รับมำตรฐำนอเมริกำ ANSI A118.1-1985 LATEX PORTLAND MORTAR ดังนี้ 
- COMPRESSIVE STRENGTH (PSI) ASTM C-109 >  3,500 
- SHEAR BOND (PSI) ANSI A 118.4 
  NON-VITREOUS TILE   7   DAYS >  600 
                    28 DAYS >  800 
  VITREOUS (PAVER TILE)   7   DAYS >  300 
                 28 DAYS >  450 
  NON-VITREOUS TILE       7   DAYS >  250 
               28 DAYS >  300 
  2.2.8 กำรยำแนว (GROUT) 
(1) งำนปูพ้ืน นอกจำกระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ที่ร่องยำแนวไม่เกิน 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) ให้ใช้กำวยำแนว  DRY SET 
GROUT ต้องได้รับกำรเห็นชอบตำมควำมต้องกำรจำกผู้ออกแบบก่อนน ำไปใช้งำน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 กำวยำแนว (GROUT) มีส่วนผสมของ PORTLAND CEMENT และส่วนผสมเป็นระบบ DRY-SET GROUT ทั้งนี้
ต้องได้มำตรฐำนอเมริกำ ANSIA118.6-H-2.3 ดังนี้ 
- SHEAR BOND (PSI) ABSORPTIVE TILE 7   DAYS >      200 
 SEMI-VITREOUS TILE    7   DAYS >      300 
- COMPRESSIVE STRENGTH (PSI)  7   DAYS >    2,400 
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                                                 28 DAYS >    3,500 
- WATER ABSORPTION (%)     > 12 
- HARDNESS (SHORE D)           > 70 
- INITIAL SET (HOURS) ASTM C-266              2 
- FINAL SET (HOURS) ASTM C-266              8 
- BUCKET LIFE                        2 
(2) กำรยำแนวส ำหรับงำนปูพ้ืน ที่ร่องยำแนวตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว-1/2 นิ้ว) ให้ใช้กำวยำแนว DRY SET 
GROUT ต้องได้รับกำรเห็นชอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนน ำไปใช้งำนโดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
 กำวยำแนว (GROUT) มีส่วนผสมของ LATEX, PORTLAND CEMENT เป็นระบบ LATEX PORTLAND 
CEMENT GROUT ทั้งนี้ต้องได้มำตรฐำนอเมริกำ ANSIA118.6-H-2.4 ดังนี้ 
 
- SHEAR BOND (PSI) 
 VITREOUS (PAVER) TILE   7   DAYS >      500 
 SEMI-VITREOUS TILE   7   DAYS >      500 
 NON- VITREOUS TILE          7   DAYS >      400 
- COMPRESSIVE STRENGTH (PSI) 7   DAYS >    2,900 
               28 DAYS >    4,000 
- WATER ABSORPTION (%)     < 4 
- HARDNESS (SHORE D)           90 
- INITIAL SET (HOURS) ASTM C-266       2 
- FINAL SET (HOURS) ASTM C-266    8 
- BUCKET LIFE               2 
(3) กำรยำแนวในระบบ DRY PROCESS ให้ใช้วัสดุยำแนวเป็น NEUTRAL CURED SILICONE เท่ำนั้น โดยจะต้อง
อุดร่องด้วย POLYETHYRENE FOAM BACKING ROD ก่อน   
  2.2.9 น้ ำยำเคลือบผิวหิน ต้องใช้พ่นเคลือบหลังของหินก่อนกำรติดตั้ง ทั้งนี้น้ ำยำที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) ต้องผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนของสหรัฐอเมริกำ (ASTM) หรือมำตรฐำนสำกลอันเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
จำกผู้ออกแบบ 
(2) กำรดูดซึมน้ ำ กำรอมน้ ำ และกำรต้ำนทำนซัลเฟต ต้องได้รับมำตรฐำน ASTM C-67 
(3) กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต้องได้รับมำตรฐำน ASTM C-666 
(4) กำรยึดเกำะ กำรปอ้งกันฝุ่น และกำรเสื่อมสภำพ ต้องได้รับมำตรฐำน ASTM G23-69, ASTM E 42-65 
(5) ป้องกันกำรซึมของน้ ำ น้ ำมัน และกรดต่ำงๆ  
(6) ปอ้งกันกำรเกิดรอยด่ำงในเนื้อหิน และเพ่ิมควำมแข็งแกร่งให้กับผิวหน้ำของหิน 
(7) ต้องไม่ท ำให้สีของหินเปลี่ยนแปลง และไม่เป็นฟิล์มอยู่บนผิวหน้ำของหิน 
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(8) ป้องกันกำรเกิดเชื้อรำ และตะไคร้น้ ำ 
  2.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด  ขนำดเท่ำกับวัสดุที่จะใช้จริงไม่น้อยว่ำ  2  ตัวอย่ำง  และส่งให้
ผู้ออกแบบเห็นชอบก่อนจึงจะน ำไปใช้งำนได้  ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ำงอ่ืนที่จ ำเป็นต้องใช้ด้วย เช่น 
ขอบคิ้ว หรือมุมต่ำงๆ เป็นต้น รวมทั้งรำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE SPECIFICATION) 
  2.4 กำรติดตั้ง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำช่ำงฝีมือดีมีควำมช ำนำญในกำรปู โดยปูตำมแนวรำบ แนวตั้ง และแนวนอน จะต้องได้ฉำกแนว
ระดับสม่ ำเสมอ หรือลวดลำยตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนดให้ด้วยควำมปรำณีตเรียบร้อย ทั้งนี้ให้มีกำรคลำดเคลื่อนได้ไม่
เกิน 1 มิลลิเมตร  
ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบดูหิน ให้มำจำกส่วนกำรผลิตและรุ่นเดียวกัน ตรวจสอบสีให้ถูกต้อง และสีไม่แตกต่ำงกันมำก 
และท ำกำรเรียงแผ่นหินที่จะใช้ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพ่ือเฉลี่ยสีและลำยของหินให้สม่ ำเสมอกันทั่วทั้งพ้ืนที่ ที่จะปู 
และให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงำนพิจำรณำเห็นชอบก่อนกำรด ำเนินกำรติดตั้ง 
  2.4.1 กำรเตรียมผิว 
(1) ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวที่จะปูหินให้ปรำศจำกฝุ่นผง ครำบไขมัน เศษปูน หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด แล้วล้ำงท ำควำม
สะอำดด้วยน้ ำ 
(2) เทปูนทรำยปรับระดับส ำหรับพ้ืน ให้ได้ระดับและควำมเอียงลำดตำมต้องกำร ได้ดิ่ง ได้ฉำก ได้แนว เพ่ือให้ได้ผิว
พ้ืนที่เรียบและแข็งแรงก่อนกำรปูหิน 
(3) หลังจำกเทพ้ืนปูนทรำยปรับระดับแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ท ำกำรบ่มตลอด 3 วัน ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงเริ่มด ำเนินกำร
ปูหินได้ 
(4) กำรเตรียมแผ่นหิน จะต้องจัดเรียงแผ่นหินที่จะใช้ในบริเวณใกล้เคียงๆ เพ่ือเฉลี่ยสีและลำยของหินให้สม่ ำเสมอ
กันทั่วทั้งพ้ืนที่ที่จะปูหิน ให้ผู้ควบคุมงำน และ/หรือผู้ออกแบบพิจำรณำอนุมัติต ำแหน่งกำรวำงแผ่นหินแต่ละแผ่น และ
คัดเลือกหินแต่ละแผ่นก่อนกำรติดตั้ง 
(5) ก่อนด ำเนินกำรปูหิน จะต้องทำน้ ำยำเคลือบใสป้องกันควำมชื้นที่ด้ำนหลังและด้ำนข้ำงของแผ่นหิน รวม 5 ด้ำน 
โดยยกเว้นด้ำนหน้ำของแผ่นหิน ส ำหรับหน้ำหินที่ท ำผิวขัดมัน และทำทั้ง 6 ด้ำน โดยทำที่ด้ำนหน้ำของแผ่นหินด้วย 
ส ำหรับหน้ำหินที่ท ำ ผิวด้ำน พ่นทรำย เป่ำไฟ สกัดหยำบ หรือผิวอ่ืนใดนอกเหนือจำกผิวขัดมัน โดยทำอย่ำงน้อยด้ำน
ละ 2 เที่ยว และท้ิงไว้ให้แห้งก่อนน ำไปติดตั้ง 
  2.4.2 กำรปูหิน 
(1) ท ำกำรวำงแนวของแผ่นหิน ก ำหนดจ ำนวนและเศษแผ่นตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ แนวหินทั่วไปให้
ชิดกันให้มำกท่ีสุด หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
(2) เศษของแผ่นหินจะต้องเหลือเท่ำกันทั้งสองด้ำน แนวรอยต่อหินของพ้ืนกับผนังจะต้องตรงกัน หรือตำม  Shop 
Drawing ที่ได้รับอนุมัติ กำรเข้ำมุมหินหำกไม่ระบุในแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศำ ประกบเข้ำมุม ให้เห็นควำมหนำ
ของแผ่นหินที่ประกบกันทั้ง 2 แผ่น ด้ำนละประมำณ 5 มิลลิเมตร 
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(3) กำรตัดแต่งหินในแนวตรง แนวโค้ง ต้องตัดด้วยเครื่องมือมำตรฐำนและคมเป็นพิเศษ กำรเจำะหินเพ่ือใส่อุปกรณ์
ต่ำงๆ รอยเจำะต้องมีขนำดตำมต้องกำร หินที่ตัดแต่งแล้วต้องไม่บิดเบี้ยว แตกบิ่น มีขนำดตำมต้องกำรและต้องตกแต่ง
ขอบให้เรียบร้อยก่อนน ำไปติดตั้ง 
(4) CONTROL JOINT (ในกรณีกำรปูด้วยกำวซีเมนต์) 
- กำรปูชิดส ำหรับงำนภำยใน ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่ำงกันประมำณ 4-6 เมตร 
- กำรปูห่ำงส ำหรับงำนภำยใน ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่ำงกันประมำณ 6-10 เมตร 
- กำรปูชิดส ำหรับงำนภำยนอก ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่ำงกันประมำณ 2-3 เมตร 
- กำรปูห่ำงส ำหรับงำนภำยนอก ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่ำงกันประมำณ 4-5 เมตร 
(5) ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิว แล้วพรมน้ ำให้เปียกโดยทั่ว ใช้เกรียงฉำบกำวซีเมนต์ที่ใช้ส ำหรับยึดติดแผ่นหิน ด้วยกำร
โบกให้ทั่วพ้ืนที่ที่จะปูหิน แล้วขูดให้เป็นรอยทำง ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตกำวซีเมนต์ โดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้ควบคุมงำนก่อน 
(6) ติดตั้งและกดแผ่นหินตำมแนวที่วำงให้แน่นไม่เป็นโพรงภำยในเวลำที่ก ำหนดของกำวซีเมนต์ที่ใช้ในกรณีที่เป็น
โพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้องรื้อออกและท ำกำรติดตั้งใหม่ 
(7) หลังจำกปูหินแล้วเสร็จ ทิ้งให้หินไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลำอย่ำงน้อย  48 ชั่วโมง แล้วจึงยำแนวรอยต่อ
ด้วยวัสดุยำแนว โดยใช้สีที่ใกล้เคียงหรืออ่อนกว่ำสีหิน หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
(8) กำรยำแนว ขนำดควำมกว้ำงต้องให้มีขนำดเดียวกันและสม่ ำเสมอกันตลอดแนว มีควำมประณีต เรียบร้อย  สี
ของกำวยำแนวต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกผู้ออกแบบก่อนติดตั้ง 
(9) เช็ดวัสดุยำแนวส่วนเกินออกจำกแผ่นหินด้วยฟองน้ ำชุบน้ ำหมำดๆ ก่อนที่วัสดุยำแนวจะแห้ง ให้ร่องและผิวของ
หินสะอำด ปล่อยทิ้งไว้ประมำณ 2 ชั่วโมง จึงท ำควำมสะอำดด้วยผ้ำสะอำดชุบน้ ำ หมำดๆ ทิ้งให้วัสดุยำแนวแห้งสนิท 
(10) น้ ำยำเคลือบผิว ต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกผู้ออกแบบก่อนน ำไปใช้งำน และต้องปฏิบัติตำมกรรมวิธีของ
บริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 
  2.5 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดทุกแห่งหลังจำกกำรติดตั้ง ผิวของวัสดุต้องปรำศจำกรอยแตกร้ำว แตกบิ่น รอยขูดขีด 
หรือมีต ำหนิ หลุดล่อน และต้องไม่เปรอะเปื้อน 
(1) ท ำควำมสะอำดผิวหินด้วยฟองน้ ำ  ผ้ำ  และน้ ำ  ก่อนที่ปูนจะแห้งภำยใน 1 ชั่วโมง หลังจำกกำรติดตั้ง และท ำ
ควำมสะอำดรอยต่อระหว่ำงแผ่นให้สะอำดไม่มีรอยครำบเปื้อนใดๆ ก่อนส่งมอบ 
(2) กำรขัดเคลือบผิว ให้ท ำควำมสะอำดอีกครั้งด้วยน้ ำสบู่ หรือน้ ำยำท ำควำมสะอำด และช ำระด้วยน้ ำเปล่ำ  เช็ด
ให้แห้งด้วยผ้ำนุ่มสะอำด  หลังจำกนั้นเคลือบผิวด้วยน้ ำยำเคลือบเงำ 
(3) ผู้รับจ้ำงจะต้องป้องกันไม่ให้งำนพ้ืนปูหิน สกปรกหรือเสียหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
  2.6 กำรป้องกันแผ่นหิน 
(1) ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บกองโดยไม่ให้มีน้ ำหนักกดทับลงบนแผ่นหิน โดยกำรวำงแผ่นหินเรียงกันตำมแนวตั้ง มี
กระสอบหรือหมอนไม้รองรับ และท่ีเก็บกองจะต้องไม่มีควำมชื้น 
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(2) พ้ืนที่ปูหินแล้วเสร็จ ห้ำมมีกำรเดินผ่ำนหรือบรรทุกน้ ำหนัก หำกจ ำเป็นจะต้องมีกำรสัญจร  จะต้องมีกำรป้องกัน
ผิวหินมิให้เป็นรอยหรือเสียหำย ในกรณีที่ผิวหน้ำหินเกิดริ้วรอยขูดขีดปรำกฏให้เห็น หรือแผ่นหินไม่เรียบ ไม่สม่ ำเสมอ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรแก้ไขตำมกรรมวิธีกำรขัดผิวมันของแผ่นหิน  หรือเปลี่ยนให้ใหม่ และให้ได้สีของแผ่นหินที่
สม่ ำเสมอกันทั่วทั้งบริเวณ โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
2.7 กำรรับประกันผลงำน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพของวัสดุและกำรติดตั้ง  หำกเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องจำกกำรติดตั้ง และผิวของ
วัสดุ เกิดรอยร้ำว แตกบิ่น ขูดขีด หรือหลุดล่อน ผู้รับจ้ำงจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดีสมบูรณ์ตำมจุดประสงค์ของ
ผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำน โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 
 
3. พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยำงชนิดม้วน 
  3.1 ขอบเขตของงำน 
กระเบื้องยำงชนิดม้วน ตำมที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำงทั้งหมด ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมท ำรูปแบบ SHOP DRAWING 
รำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรติดตำมแบบก่อสร้ำงและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เพ่ือขอควำมเห็นชอบและตรวจสอบ
จำกทำงผู้ออกแบบ 
  3.2 วัสดุ 
วัสดุที่น ำมำใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ได้มำตรฐำนของผู้ผลิต ปรำศจำกรอยร้ำวหรือต ำหนิใดๆ ชนิด ขนำด ควำมหนำ 
ลวดลำย สี และแบบ ตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด 
(1) วัสดุที่ใช้ท ำกระเบื้องยำงชนิดแผ่นต้องไม่มีส่วนผสมของใยหิน (NON-ASBESTOS) มีควำมทนทำนต่อกำรใช้งำน 
กำรปูต้องมีสีเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยน 
(2) หำกไม่ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้ใช้กระเบื้องยำงชนิดแผ่น หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ลวดลำย สี จะก ำหนดโดย
ผู้ออกแบบ 
(3) กำวติดกระเบื้องยำงจะต้องทนต่อควำมชื้นหลังจำกกำรติดตั้งกระเบื้องยำงแล้ว ให้ใช้กำวขำวที่มีคุณสมบัติเป็น
กำวสูตรน้ ำ ประกอบด้วยไวนิลอะครีลิคโคโพลิเมอร์ไม่มีส่วนผสมของสำรระเหย  วิธีใช้ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของ
บริษัทผลิตกระเบื้องยำง หรือตำมผู้ออกแบบก ำหนด และต้องได้ควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบก่อนน ำไปใช้ 
(4) บัวเชิงผนัง หำกไม่ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน บัวเชิงผนังจะต้องเป็นวัสดุ PVC หนำ 2.0 มิลลิเมตร สูง 10 เซนติเมตร 
ลวดลำยและสีจะก ำหนดโดยผู้ออกแบบ 
(5)  กรณีรูปแบบระบุเป็นชนิดม้วนจะก ำหนดชัดเจนในรูปแบบเฉพำะ 
  3.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งผู้ออกแบบเห็นชอบก่อนจึงจะน ำไปใช้
งำนได้ ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ำงอ่ืนที่จ ำเป็นต้องใช้ด้วย เช่น ขอบคิ้วหรือมุมต่ำงๆ เป็นต้น 
  3.4 กำรติดตั้ง 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำช่ำงฝีมือดี มีควำมช ำนำญในกำรปู โดยกำรปูตำมแนวรำบ แนวตั้ง และแนวนอน จะต้องได้ฉำกแนว
ระดับเท่ำกันสม่ ำเสมอ หรือลวดลำยตำมผู้ออกแบบก ำหนดให้ด้วยควำมประณีตเรียบร้อย 
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  3.4.1 กำรเตรียมพ้ืนผิว 
(1) พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กที่จะปูกระเบื้องยำงจะต้องเตรียมเผื่อระดับควำมหนำประมำณ 40 มิลลิเมตร และเทปูน
ทรำยรองพ้ืนอีกชั้นหนึ่ง ให้เหลือควำมหนำเท่ำกับควำมหนำของกระเบื้องยำงที่ใช้อัตรำส่วนปูนทรำยใช้ปูนซีเมนต์ 1 
ส่วน ต่อทรำย 3 ส่วน แล้วท ำกำรขัดผิวพ้ืนให้เรียบและได้ระดับสม่ ำเสมอ 
(2) พ้ืนที่จะติดตั้งด้วยกระเบื้องยำงชนิดแผ่นจะต้องเป็นพื้นที่ได้ระดับเรียบ ผิวของพ้ืนที่จะปูจะต้องไม่เป็นคลื่นโดย
เด็ดขำด และปรำศจำกเศษปูน น้ ำมัน เศษฝุ่นต่ำงๆ ที่เหลืออยู่เป็นพื้นผิวขัดมันเรียบ 
(3) พ้ืนไม้ จะต้องเป็นพื้นที่เรียบ รอยต่อต้องสนิทและสม่ ำเสมอกัน ต้องสะอำดปรำศจำกควำมชื้น แห้งสนิท 
  3.4.2 กำรปูกระเบื้องยำง  
(1) ต้องปูหลังจำกงำนส่วนอ่ืนที่อำจจะมีผลเสียหำยต่อกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงจะจัดเตรียม
กระเบื้องยำงส ำรองให้แก่เจ้ำของงำนทุกสีและลวดลำยของกำรใช้ ในอัตรำส่วน 1% ของปริมำณกระเบื้องยำงที่ปู 
(2) กำรทำกำวติดกระเบื้อง กำรปำดทำ และระยะเวลำที่ยอมให้ปูกระเบื้องยำง ก่อนกำวแห้งจะต้องปฏิบัติตำม
ค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด 
(3) กำรปูกระเบื้องยำง จะต้องปูตำมแนวที่ก ำหนดในแบบก่อสร้ำง หรือตำมอนุมัติใน SHOP DRAWING ทั้งนี้ กำร
ปูจะต้องชิดสนิทกันและได้ฉำก 
(4) หลังกำรปูเสร็จให้ใช้ลูกกลิ้งหนักประมำณ 50 กิโลกรัม บดทับทันที เพ่ือให้กระเบื้องยำงติดกับพื้นทุกแผ่น แล้ว
จะต้องทิ้งไว้ให้อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
(5) ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดผู้ดูแลมิให้ฝนสำด หรือเกิดกำรพองตัว หรือหลุดล่อน หำกเกิดกำรพองตัว หรือหลุดร่อน ผู้รับ
จ้ำงจะต้องรื้อทั้งห้อง และท ำกำรปูใหม่ โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงเองทั้งสิ้น 
  3.5 กำรท ำควำมสะอำดและเคลือบผิว 
กำรท ำควำมสะอำดและเคลือบผิวหลังจำกปูเสร็จเรีบยร้อยในห้องหรือบริเวณที่ก ำหนด จะต้องท ำควำมสะอำดผิวด้วย
น้ ำยำล้ำงพ้ืน และครำบไขมัน สิ่งสกปรกบนพ้ืนต่ำงๆ ให้สะอำดจนกว่ำจะหมดครำบและท ำกำรเคลือบเงำพ้ืนด้วย
น้ ำยำเคลือบพ้ืน WAX อย่ำงน้อย 2 ครั้ง และขัดด้วยเครื่องขัดให้ขึ้นเงำ โดยให้ปฏิบัติตำมกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำให้เรียบร้อยทุกแห่งหลังจำกกำรติดตั้ง ผิวของกระเบื้องต้องปรำศจำก รอยร้ำว แตกบิ่น หรือมีต ำหนิ 
หลุดล่อน ก่อนขอควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบและส่งมอบงำนจำกผู้ควบคุมงำน 
  3.6 กำรรับประกันผลงำน   
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพวัสดุ และกำรติดตั้ง หลังจำกกำรติดตั้งแล้วต้องแข็งแรงมั่นคงปรำศจำกต ำหนิต่ำงๆ 
หำกเกิดต ำหนิต่ำงๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ตำมจุดประสงค์ของ
ผู้ออกแบบและ/หรือผู้ว่ำจ้ำงโดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 
   3.7 ผลิตภัณฑ์   ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ DYNOFLEX PREMIUM, STARFLOR ของบจก. ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ 
หรือเทียบเท่ำ สีเลือกโดยสถำปนิก หรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับสี งำนตกแต่งภำยในอำคำร 
 
4. พ้ืน ค.ส.ล. ปูไม้ LAMINATE    
  4.1 วัสดุที่ใช้ 
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ให้ใช้ไม้ LAMINATE ส ำเร็จรูป ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19-25 เซนติเมตร หนำไม่น้อยกว่ำ 12 มิลลิเมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 
1.20 เมตร ชนิดกันควำมชื้น และใช้ส ำหรับงำนหนัก ผลิตภัณฑ์ผลิตในประเทศ หรือน ำเข้ำ ปูบนโครงสร้ำงคอนกรีต
ขัดมันเรียบ รองไม้ด้วยแผ่นโฟม PE และพลำสติกกันชื้น ปูได้ระดับให้เรียบร้อยแล้วเคลือบผิวหน้ำด้วยกำรขัดน้ ำก่อน
ส่งงำน  
งำนบัวพ้ืน และตัวจบขอบประตู ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต  
  4.2 กำรส่งตัวอย่ำง  
ให้ผู้รับจ้ำงส่งตัวอย่ำง 1 ชุด เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเลือกสีและเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 
  4.3 ผลิตภัณฑ์     
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ GALLIANT, HARO, ROBINA หรือเทียบเท่ำ สีเลือกโดยสถำปนิก หรือคณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำง ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับสี งำนตกแต่งภำยในอำคำร 
 
5. พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรำมิค  
  5.1 ขอบเขตของงำน 
  5.1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพ
ที่ดี ในกำรติดตั้งงำนกระเบื้อง ตำมระบุในแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
  5.1.2 วัสดุที่น ำมำใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มำตรฐำนของผู้ผลิต ปรำศจำกรอยร้ำวหรือต ำหนิใดๆ ไม่บิดงอขนำด
เท่ำกันทุกแผ่น ให้ใช้คุณภำพที่ 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกล่องเรียบร้อย โดยมีใบส่งของและใบรับรอง
คุณภำพจำกโรงงำนผู้ผลิต ที่สำมำรถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษำไว้อย่ำงดีในที่ไม่มีควำมชื้น 
  5.1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำง ชนิด และสีต่ำงๆ ของกระเบื้อง เส้นขอบคิ้ว วัสดุยำแนว พร้อม
รำยละเอียด และขั้นตอนในกำรติดตั้งงำนกระเบื้องแต่ละชนิด เช่น กระเบื้องปูพ้ืน กระเบื้องผนังภำยในและภำยนอก 
เป็นต้น ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรด ำเนินกำร 
  5.1.4 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง ดังนี้ 
(1) แบบแปลนของกำรปูกระเบื้องทั้งหมด ระบุรุ่น ขนำด ของกระเบื้องแต่ละชนิด 
(2) แบบขยำยกำรติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยต่อ กำรลดระดับ กำรยกขอบ แนวของเส้นรอยต่อ หรือเส้นขอบคิ้ว 
และเศษของกระเบื้องทุกส่วน แสดงอัตรำควำมลำดเอียง และทิศทำงกำรไหลของน้ ำ ของพ้ืนแต่ละส่วน 
(3) แบบขยำยอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น เช่น ต ำแหน่งติดตั้งท่อน้ ำส ำหรับจ่ำยเครื่องสุขภัณฑ์ ที่ผนังช่องระบำยน้ ำ
ทิ้งท่ีพ้ืน ต ำแหน่งที่ติดตั้งสวิทช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบ ำรุง เป็นต้น 
  5.1.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำระบบกันซึมพ้ืนหรือผนังที่ระบุให้ท ำระบบกันซึม ก่อนกำรเทพ้ืนปูนทรำยปรับ
ระดับหรือฉำบปูนรองพ้ืนผนัง แล้วจึงท ำกำรติดตั้งกระเบื้อง เช่น ระบบกันซึมพ้ืนห้องน้ ำ หรือพ้ืนชั้นล่ำงที่ติดกับพื้นดิน 
เป็นต้น 
  5.2 วัสดุที่ใช้ 
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  5.2.1 ใช้กระเบื้องเซรำมิคผิวเคลือบด้ำนขนำด 12 x 12 นิ้ว (หรือขนำดตำมรูปแบบก ำหนด) ผลิตภัณฑ์ตำม
มำตรฐำนกระเบื้องดินเผำปูพ้ืน (มอก.37-2529) ได้แก่ COTTO หรือ RCI หรือคัมพำน่ำ หรือคุณภำพเทียบเท่ำ (สีและ
ลำยเลือกภำยหลังโดยผู้ออกแบบ) 
  5.2.2 น้ ำยำกันซึม ใช้ของ THOROSEAL, UNASEAL, BRUSBOND หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
  5.2.3 กระเบื้องจะต้องได้มำตรฐำน ขนำด ควำมหนำ ลวดลำย และสีจะต้องสม่ ำเสมอเท่ำกันทุกแผ่น เป็นไป
ตำมที่สถำปนิกเลือกไว้ หำกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนกระเบื้องที่ใช้ท ำขอบ คิ้ว มุม กำบกล้วยคว่ ำ  และหงำย ผู้รับจ้ำง
จะต้องจัดหำมำให้พร้อม หำกผลิตภัณฑ์ไม่มีชิ้นส่วนดังกล่ำว ให้ใช้เส้นขอบมุม PVC ส ำเร็จรูปสีเหมือนกระเบื้อง 
  5.2.4 ซีเมนต์ขำวส ำหรับปูกระเบื้อง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนปูนซีเมนต์ขำว (มอก.133-2518) ได้แก่ ตรำ
ช้ำงเผือก ตรำกิเลน หรือเทียบเท่ำ 
  5.2.5 ซีเมนต์กำวส ำเร็จรูปสำมำรถน ำมำใช้เทียบเท่ำได้ เช่น ตรำจรเข้ ตรำตุ๊กแก เป็นต้น 
  5.3 กำรติดตั้ง 
  5.3.1 กำรเตรียมผิว 
(1) ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวที่จะปูหรือบุกระเบื้องให้ปรำศจำกฝุ่นผง ครำบไขมัน เศษปูนทรำย หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด 
แล้วล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำ 
(2) ส ำหรับพ้ืนที่จะปูกระเบื้อง จะต้องเทปูนทรำยปรับระดับ ให้ได้ระดับและควำมเอียงลำดตำมต้องกำรเพ่ือให้ได้
ผิวพ้ืนที่เรียบและแข็งแรงก่อนกำรปู 
(3) หลังจำกเทพ้ืนปูนทรำยปรับระดับ แล้ว 24 ชั่วโมง ให้ท ำกำรบ่มตลอด 3 วัน ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงเริ่มด ำเนินกำร
ปูกระเบื้องพ้ืนได ้
(4) กำรเตรียมแผ่นกระเบื้อง จะต้องแกะกล่องออกมำ ท ำกำรเฉลี่ยสีของกระเบื้องให้สม่ ำเสมอทั่วกัน และเพียงพอ
กับพ้ืนที่ที่จะปูแล้วจึงน ำกระเบื้องไปแช่น้ ำก่อนน ำมำใช้  หรือปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต โดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้ควบคุมงำนก่อน 
(5) กระเบื้องดินเผำที่ไม่เคลือบผิว ก่อนกำรปูหรือบุต้องเคลือบผิวด้วยน้ ำยำเคลือบใส เพ่ือป้องกันกำรซึมของน้ ำปูน
และสียำแนวโดยเคลือบให้ทั่วผิวหน้ำและขอบโดยรอบรวม 5 ด้ำน อย่ำงน้อย 2 เที่ยว 
  5.3.2 กำรปูกระเบื้อง 
(1) ท ำกำรวำงแนวกระเบื้อง ก ำหนดจ ำนวนแผ่น และเศษแผ่นตำม SHOP DRAWING ที่ได้รับอนุมัติ แนวกระเบื้อง
ทั่วไปหำกไม่ระบุในแบบให้ห่ำงกัน 2 มิลลิเมตร หรือชิดกันตำมชนิดของกระเบื้อง หรือตำมวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ 
(2) เศษของแผ่นกระเบื้องจะต้องเหลือเท่ำกันทั้ง 2 ด้ำน แนวรอยต่อจะต้องตรงกันทุกด้ำนทั้งพ้ืนและผนัง หรือตำม 
SHOP DRAWING ที่ได้รับอนุมัติ กำรเข้ำมุมกระเบื้องหำกไม่ระบุในแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศำ ครึ่งควำมหนำ
ของแผ่นกระเบื้องประกบเข้ำมุม รอยต่อรอบสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ห้องน้ ำต่ำงๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อยสวยงำมด้วย
เครื่องมือตัดที่คมเป็นพิเศษ 
(3) ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิว แล้วพรมน้ ำให้เปียกโดยทั่ว ใช้กำวซีเมนต์ในกำรยึดกระเบื้อง  ด้วยกำรโบกให้ทั่วพ้ืนแล้ว
จึงปูกระเบื้อง ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตกำวซีเมนต์ โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 
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(4) ติดตั้งและกดแผ่นกระเบื้องตำมแนวที่วำงไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภำยในเวลำที่ก ำหนดของกำวซีเมนต์ที่ใช้ ใน
กรณีท่ีเป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้องรื้อออกและท ำกำรติดตั้งใหม ่
(5) ไม่อนุญำตให้บุกระเบื้องทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
(6) หลังจำกปูหรือบุกระเบื้องแล้วเสร็จ ทิ้งให้กระเบื้องไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 48 ชั่วโมง แล้วจึง
ยำแนวรอยต่อด้วยวัสดุยำแนว โดยใช้สีที่ใกล้เคียงหรืออ่อนกว่ำสีกระเบื้อง หรือ ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
(7) เช็ดวัสดุยำแนวส่วนเกินออกจำกกระเบื้องด้วยฟองน้ ำชุบน้ ำหมำดๆ ก่อนที่วัสดุยำแนวจะแห้งให้ร่องและผิวของ
กระเบื้องสะอำด ปล่อยทิ้งไว้ประมำณ 2 ชั่วโมง จึงท ำควำมสะอำดด้วยผ้ำสะอำดชุบน้ ำหมำดๆ ทิ้งให้วัสดุยำแนวแห้ง
สนิท 
  5.4 กำรบ ำรุงรักษำและท ำควำมสะอำด 
  5.4.1 งำนกระเบื้องทั้งหมดที่เสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้ดิ่ง ได้สีที่เรียบสม่ ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ  ควำม
ไม่เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรแก้ไข โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
  5.4.2 หลังจำกวัสดุยำแนวแห้งดีแล้วประมำณ 24 ชั่วโมง ให้ท ำควำมสะอำดอีกครั้งด้วยน้ ำ  และเช็ดให้แห้ง
ด้วยผ้ำสะอำด แล้วเคลือบผิวด้วย WAX อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
  5.4.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องป้องกันไม่ให้งำนกระเบื้อง สกปรกหรือเสียหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
 
6. พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบื้องดินเผำชนิดผิวแกร่ง 
  6.1 วัสดุที่ใช้ 
  6.1.1 ใช้กระเบื้องเซรำมิคชนิดไม่เคลือบ และเป็นกระเบื้องเนื้อเดียวกัน โดยผ่ำนกำรเผำที่อุณหภูม ไม่ต่ ำกว่ำ 
1250°C โดยผ่ำนกำรตรวจสอบมำตรฐำนจำก ASTM หรือ EN87 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เคนไซ ซีรำมิคส์ อินดัสตรี้ 
จ ำกัด หรือคุณภำพเทียบเท่ำ (สีและลำยเลือกภำยหลังโดยผู้ออกแบบ) 
  6.1.2 ซีเมนต์กำวส ำเร็จรูปสำมำรถน ำมำใช้เทียบเท่ำได้ เช่น ตรำจรเข้ ตรำตุ๊กแก เป็นต้น 
  6.2 กำรติดตั้ง 
  6.2.1 ตีเส้นตำมลวดลำยที่เลือกไว้ 
  6.2.2 น ำกระเบื้องแช่ในน้ ำสะอำดก่อนกำรใช้งำน 
  6.2.3 น ำซีเมนต์กำวผสมน้ ำ 
  6.2.4 รำดน้ ำบริเวณท่ีจะปูกระเบื้องให้ชุ่ม เพ่ือให้กระเบื้องยึดเกำะได้ดียิ่งข้ึน 
  6.2.5 ตักซีเมนต์กำวที่ผสมไว้ป้ำยด้ำนหลังของกระเบื้อง แล้วปูตำมข้ันตอนของลวดลำยที่เลือกไว้ 
  6.2.6 ใช้แปรงไม้กวำดชุบน้ ำล้ำงเศษปูนที่ติดผิวหน้ำออกให้หมด แล้วเช็ดท ำควำมสะอำดด้วยฟองน้ ำอีก
ครั้ง 
 
7. พ้ืน ค.ส.ล. ผิวทรำยล้ำง / กรวดล้ำง 
  7.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
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  7.1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพ
ที่ดี ในกำรติดตั้งงำนพื้นทรำยล้ำง/กรวดล้ำง ตำมระบุในแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
  7.1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแผ่นตัวอย่ำงหินล้ำง/กรวดล้ำงขนำด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนำดเม็ดหิน
และกรวด ลวดลำย และวัสดุแบ่งช่อง จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง ให้ผู้ควบคุมงำน และ/หรือผู้ออกแบบคัดเลือกและอนุมัติ
ก่อนด ำเนินกำร 
  7.1.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง ดังนี้ 
(1) แบบแปลนของงำนทรำยล้ำง/กรวดล้ำงทั้งหมด ระบุสีและขนำดเม็ดหินหรือกรวดให้ชัดเจน 
(2) แบบขยำยกำรติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวเส้นแบ่งช่องหรือเส้นขอบคิ้ว แสดงอัตรำควำมลำดเอียงและ
ทิศทำงกำรไหลของน้ ำของพ้ืนแต่ละส่วน 
(3) แบบขยำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น เช่น ต ำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์งำนระบบที่เกี่ยวข้อง ช่องระบำยน้ ำที่พ้ืน 
ต ำแหน่งติดตั้งสวิทช์ปลั๊ก ช่องซ่อมบ ำรุง เป็นต้น 
  7.1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรป้องกันและระมัดระวังมิให้ผนังหรือส่วนของอำคำรอื่นๆ เปรอะเปื้อน และป้องกัน
ไม่ให้ท่อน้ ำหรือทำงระบำยน้ ำต่ำงๆ อุดตันเสียหำย 
  7.2 วัสดุ 
  7.2.1 ทรำยแม่น้ ำธรรมชำติที่มีขนำดเม็ดสม่ ำเสมอ จะต้องล้ำงจนสะอำดปรำศจำกฝุ่นและสำรอ่ืนๆ ที่มีผลต่อ
กำรยึดตัวกับส่วนผสมใช้ทรำยเม็ดเล็ก เบอร์ 5 หรือตำมท่ีผู้ออกแบบก ำหนดชนิดและขนำดจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้ออกแบบก่อนกำรน ำไปใช้ 
  7.2.2 กรวดทะเลสีธรรมชำติที่มีขนำดเม็ดสม่ ำเสมอ จะต้องล้ำงจนสะอำดปรำศจำกฝุ่นและสำรอ่ืนๆ ที่มีผลต่อ
กำรยึดตัวกับส่วนผสมใช้กรวด เบอร์ 4 1/2, 4 หรือตำมท่ีผู้ออกแบบก ำหนดชนิดและขนำดจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้ออกแบบก่อนกำรน ำไปใช้ 
  7.2.3 ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ขำว ต้องได้รับมำตรำฐำนอุตสำหกรรม มอก.80-2550 หรือ มอก.133-2518 และ
ได้มำตรำฐำน ASTM C150-70 TYPE, BS12:1971 ORDINARY 
  7.2.4 น้ ำ ต้องปรำศจำกครำบน้ ำมัน กรด ด่ำง สำรอินทรีย์ หรือสำรแขวนลอยอื่นๆ 
  7.2.5 สีฝุ่น โดยสีฝุ่นที่ใช้ผสมจะต้องไม่เกิน 8% โดยปริมำณ 
  7.2.6 น้ ำยำซิลิโคน ป้องกันควำมชื้นและเชื้อรำ 
  7.3 วิธีกำรด ำเนินกำร 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำช่ำงฝีมือที่ดีมีควำมช ำนำญในงำน ทรำยล้ำง กรวดล้ำง หรือหินล้ำง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้
ระดับเส้นแนว หรือลวดลำยที่ผู้ออกแบบก ำหนดและมีควำมประณีตเรียบร้อย 
  7.3.1 ห้ำมน ำทรำยล้ำงลงบนแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. ที่อำยุไม่ครบ 28 วัน หรือบนพ้ืนคอนกรีตที่ลอยตัวที่มีอำยุน้อย
กว่ำ 7 วัน 
  7.3.2 กำรเตรียมพ้ืนผิว จะต้องเทปูนทรำยปรับระดับ หนำประมำณ 2-4 เซนติเมตร บนผิวคอนกรีตที่มีผิว
หยำบเหมำะสมกับกำรยึดเกำะกับผิวของปูนทรำย โดยในส่วนที่มีผิวเรียบเกินไปจะต้องสกัดผิวคอนกรีตให้หยำบขึ้น 
ทั้งนี้ พื้นผิวจะต้องสะอำดปรำศจำกครำบไขมัน น้ ำมันและสำรอื่นๆ ที่มีผลต่อกำรยึดเกำะของปูนทรำยและทรำยล้ำง 
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  7.3.3 พ้ืนทรำยล้ำงจะต้องแบ่งแนวด้วยไม้แนวแบ่งพ้ืนที่ โดยเฉลี่ยทุกๆ 2 ตำรำงเมตร โดยใช้ไม้แนวหน้ำตัดรูป
สี่เหลี่ยม ควำมหนำขนำดหน้ำกว้ำงประมำณ บน 1.5 เซนติเมตร ล่ำง 1 เซนติเมตร และหนำ 1 เซนติเมตร ในกรณีที่
มิได้ระบุแนวเส้นในแบบก่อสร้ำงสถำปนิกจะก ำหนดแนวให้ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
  7.3.4 หลังจำกท ำผิวทรำยล้ำงแล้วเสร็จทิ้งไว้จนผิวแห้งสนิท จึงแกะไม้แบ่งแนวออก หำกปรำกฏขอบของเส้น
แบ่งไม่เรียบร้อยให้ท ำกำรแต่งให้เรียบร้อยก่อนเคลือบผิวด้วยน้ ำยำซิลิโคน 2 ครั้ง    
  7.3.5 หลังกำรติดตั้งให้ป้องกันผิวของทรำยล้ำง โดยปรำศจำกครำบน้ ำมัน ยำงไม้ หรือสำรเคมีต่ำงๆ โดยกำร
คลุมผิวของทรำยล้ำงด้วยแผ่นพลำสติกป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดข้ึน 
  7.3.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดทุกแห่งหลังจำกกำรติดตั้งด้วยน้ ำที่สะอำด ถ้ำเกิดกำรด่ำงให้ใช้กรดเกลือ
ล้ำงตำมกรรมวิธีของผู้ติดตั้ง ผิวของทรำยล้ำงต้องปรำศจำกรอยด่ำง เปรอะเปื้อน หลุดล่อน หรือมีต ำหนิ ก่อนขอควำม
เห็นชอบในกำรตรวจสอบและก่อนส่งมอบงำนจำกผู้ควบคุมงำน 
  7.4 กำรส่งตัวอย่ำง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงที่จะใช้แต่ละชนิด ซึ่งแสดงขนำดของเม็ดทรำยและสี ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้
ผู้ออกแบบเห็นชอบก่อนจึงน ำไปใช้งำนได้ ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ ำงอ่ืนที่จ ำเป็นต้องใช้ด้วย เช่น 
ขอบคิ้ว หรือมุมต่ำงๆ เป็นต้น ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมท ำตัวอย่ำง ขนำด 30x30 เซนติเมตร หรือขนำด 20x20 
เซนติเมตร จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบก่อนกำรติดตั้ง 
 
8. พ้ืนปูกระเบื้องดินเผำสลับผิวทรำยล้ำง  
  8.1 วัสดุ 
กระเบื้องดินเผำ (ขนำดตำมรูปแบบระบุ) ผลิตภัณฑ์ของ L-THAI, บ.ป.ก. หรือเทียบเท่ำ สลับทรำยล้ำงชนิดเม็ด
ละเอียด สีเทำ-ขำว หรือตำมรูปแบบระบ ุ
  8.2 กำรเตรียมผิวและกำรปู 
  8.2.1 ถ้ำอยู่ภำยนอกอำคำรหรือบริเวณท่ีมีโอกำสเกิดน้ ำนอง ให้แต่งผิวพ้ืนที่จะปูด้วยปูนทรำยผสมน้ ำยำกันซึม 
ให้ไดร้ะดับและควำมลำดเอียง 1:200 ลงสู่ท่อระบำยน้ ำ 
  8.2.2 หลังจำกพ้ืนคอนกรีตแห้งดีแล้วจึงปูแผ่นกระเบื้องดินเผำให้ผิวหน้ำเรียบเสมอกัน จัดแนวให้ตรง หลังจำก
พ้ืนกระเบื้องดินเผำแห้งแล้ว ให้ล้ำงให้สะอำด จำกนั้นให้ท ำผิวทรำยล้ำงระหว่ำงแผ่นกระเบื้อง (ดูรำยละเอียดในวิธีกำร
ด ำเนินกำรพื้นทรำยล้ำง) 
  8.3  กำรส่งตัวอย่ำง  
ให้ผู้รับจ้ำงน ำส่งแคตตำล๊อค และตัวอย่ำงกระเบื้องและทรำยล้ำงให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบ
ก่อนด ำเนินกำร  กำรจัด PATTERN ก ำหนดโดยผู้ออกแบบสถำปัตยกรรมพิจำรณำ 
 
9. พ้ืนขัดมันเรยีบผสมน้ ำยำกันซึม และท ำกันซึมชนิดใยแก้ว (ระเบียงกันสำดและดำดฟ้ำ) 
  9.1 วัสดุ 
ให้ใช้วัสดุกันซึมที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
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  9.1.1 ประกอบด้วยสำรอำคิลิคโพลิเมอร์เยล 100% เสริมบริเวณกลำงชั้นด้วยแผ่นใยแก้ว น้ ำหนัก 300 กรัม
ต่อตำรำงเมตร เพ่ือเป็นตัวรับแรงในกำรยึด และหดตัว  
  9.1.2 มีคุณสมบัติในกำรป้องกันกำรรั่วซึมของน้ ำได้ดี   
  9.1.3 ไมม่ีรอยต่อเม่ือติดตั้งเสร็จแล้ว ไอน้ ำสำมำรถผ่ำนได้ในอัตรำ 5.123 กรัมต่อตำรำงเมตร กว่ำ 24 ชั่วโมง 
  9.1.4 มีควำมยืดหยุ่นตัวและผ่ำน 3 MM. MANDREL ตำมมำตรฐำน ASTM D 1737 สำมำรถเชื่อมรอย
แตกร้ำวเล็กๆ บนผิวพ้ืน สำมำรถทนต่อแสงอุลตร้ำไวโอแลตได้ 2000 ชั่วโมง ทดสอบด้วย QUV WEATHERMETER 
ตำมมำตรฐำน ASTM D 882 
  9.1.5 ผิวของวัสดุสำมำรถใช้เป็นทำงเดินในสภำพใช้งำนปกติ หรือใช้เป็นทำงส ำหรับล้อเลื่อนขนำดเบำ 
  9.1.6 มี TENSILE STRENGTH อยู่ที่ 211.3 NEWTON ตำมมำตรฐำน ASTM D2370-68 ที่ 30 องศำเซลเซียส 
  9.1.7 ทนต่อกรดเจือจำงบำงชนิด น้ ำมัน สำรละลำยชนิดอ่อน ด่ำงที่เจือจำง และผงซักฟอก  ตำมมำตรฐำน 
ASTM D2571 
  9.1.8 เป็นสำรไม่ติดไฟ และมีคุณสมบัติในกำรหน่วงกำรลุกลำมของเปลวไฟ ตำมมำตรฐำน AS 1530 PART 3
ผลิตภัณฑ์ของ Deckard, DURACRETE, Elastodeck S หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
  9.2 กำรเตรียมผิว 
ผิวของวัสดุที่จะท ำกันซึม จะต้องสะอำด แห้ง ไม่มีขี้ปูน ครำบไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ ควรปรับระดับผิ วให้น้ ำ
ไหลไปทำงท่อระบำยน้ ำก่อน ส ำหรับผิวคอนกรีตใหม่ต้องทิ้งผิวนั้นให้แห้งสนิท อย่ำงน้อย 28 วันก่อนท ำกันซึม 
  9.3 ขั้นตอนกำรติดตั้งระบบกันซึม ประกอบด้วยชั้นต่ำงๆ ดังนี้ 
  9.3.1 ชั้น PRIMER ใช้น้ ำยำทำรองพ้ืนบนพ้ืนผิวเพ่ืออุดรอยแตกร้ำว และเพ่ิมแรงยึดเกำะ อัตรำส่วนของน้ ำยำ 
ต่อน้ ำสะอำด เท่ำกับ 5:1 ทิ้งไว้ให้แห้งประมำณ 4 ชั่วโมง 
  9.3.2 ชั้น BODY COAT ทำน้ ำยำด้วยลูกกลิ้งเพ่ือสร้ำงชั้นฟิล์ม อัตรำส่วนของน้ ำยำต่อน้ ำสะอำด เท่ำกับ 10:1 
  9.3.3 ชั้น FIBRE GLASS MAT ปูแผ่นเสริมแรง Fiber Glass Mesh ทันทีขณะที่ชั้น BODY COAT ยังไม่แห้ง 
  9.3.4 ชั้น SECOND BODY COAT ทำน้ ำยำด้วยลูกกลิ้ง เพ่ือสร้ำงชั้นฟิล์ม และยึดแผ่นเสริมแรงให้เป็นเนื้อ
เดียว อัตรำส่วนของน้ ำยำต่อน้ ำสะอำด เท่ำกับ 10:1 
  9.3.5 ชั้น TOP COAT ทำทับหน้ำด้วยน้ ำยำด้วยลูกกลิ้ง เพ่ือปกป้องฟิล์ม ในชั้น SECOND BODY COAT 
อัตรำส่วนของน้ ำยำต่อน้ ำสะอำด เท่ำกับ 10:1 แล้วทิ้งให้แห้งอย่ำงน้อย 48 ชั่วโมง พ้ืนผิวนั้นจึงสำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ 
  9.4 พ้ืนทีท่ี่ใช้ 
พ้ืน ค.ส.ล. บริเวณดำดฟ้ำ พ้ืนผิวซีเมนต์ขัดมันภำยนอกอำคำร หรือบริเวณท่ีเปียกน้ ำได้ (หรือตำมระบุในรูปแบบ) โดย
ให้แต่งระดับพ้ืนด้วยปูนทรำย ผสมน้ ำยำกันซึมให้มีควำมลำดเอียง 1:200 ลงสู่รูระบำยน้ ำ ขัดด้วยเครื่องขัดขณะปูน
หมำด 
 
10. พ้ืนปูพรมทอชนิดแผ่น 
  10.1 ขอบเขตของงำน 
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  10.1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคุม
คุณภำพที่ดีส ำหรับงำนพรม ตำมระบุในแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
  10.1.2 วัสดุที่น ำมำใช้ ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มำตรฐำนของผู้ผลิต ปรำศจำกต ำหนิใดๆ 
  10.1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงพรมตำมชนิด สี และลำย 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้ผู้ควบคุมงำน 
และ/หรือผู้ออกแบบคัดเลือกและอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 
  10.1.4 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง ดังนี้ 
(1) แบบแปลน ของกำรปูพรมท้ังหมด ระบุสีและรุ่นของพรมแต่ละส่วนให้ชัดเจน 
(2) แบบขยำยกำรติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวรอยต่อของพรมกับวัสดุอ่ืน 
(3) แบบขยำยอ่ืน ที่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็นตำมที่ผู้ควบคุมงำนต้องกำร       
 10.2 วัสดุ 
พรมทอ ชนิดแผ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.50x0.50 หรือ 0.60x0.60 เมตร พร้อมยำงรอง หนำ 2.2 ปอนด์ ผลิตภัณฑ์ของ 
CARPET INTER, INTERFACE, ไทปิง หรือเทียบเท่ำ เลือกสีและลำยโดย กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและสถำปนิก
ผู้ออกแบบ ตำมคุณสมบัติ ดังนี้ 
  10.2.1 เป็นพรมทอเครื่ อง  (TUFTED CARPET)  ชนิดขนพรมเป็นใย NYLON 100% ย้อมสี ใน
กระบวนกำรฉีดเส้นใย หรือใยสังเครำะห์ ACRYLIC 100% ตำมระบุในแบบ หำกไม่ระบุ ให้ใช้ใยสังเครำะห์ ACRYLIC 
100% จะต้องมีสำรที่ช่วยป้องกันกำรเกิดเชื้อรำและแบคทีเรีย ซึ่งถูกผสมเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นรองหลังของพรม
ทุกแผ่น 
  10.2.2 ลักษณะของเส้นพรมเป็นขนห่วง (LOOP PILE) หรือขนตัด (CUT PILE) ตำมวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ 
  10.2.3 น้ ำหนักเส้นใยไม่น้อยกว่ำ15 ออนซ์/ตำรำงหลำ (+/-1 ออนซ์/ตำรำงหลำ) หรือ 509 กรัม/ตำรำง
เมตร (+/-34 กรัม/ตำรำงเมตร 
  10.2.4 แผ่นรองพ้ืนพรมเป็นไวนิล และมีส่วนผสมของไฟเบอร์กลำส 
  10.2.5 บัวเชิงผนัง หำกไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งขนำด 25x100x2000 มิลลิเมตร หรือตำม
วัตถุประสงค์ของผู้ผลิต 
  10.3 กำรติดตั้ง 
  10.3.1 กำรเตรียมผิว 
(1) พ้ืนผิวของพ้ืนที่ติดตั้งพรมจะต้องแห้ง รำบเรียบและสะอำดปรำศจำกสิ่งสกปรก ครบน้ ำมัน สี รอยตะเข็บ ครำบ
กำว หรือสิ่งแปลกปลอมใด ๆ และพ้ืนจะต้องมีผิวหน้ำที่รำบเรียบได้ระดับ มีควำมแข็งแรง 
(2) พรมก่อนกำรติดตั้งจะต้องน ำมำเป็นกล่อง ไม่ควรหักงอ กำรเก็บกองให้วำงซ้อนกันโดยไม่กองซ้อนทับมำก
เกินไป และไม่ควรเก็บกองไว้นำน สถำนที่เก็บกองจะต้องแห้ง สะอำด ไม่มีควำมชื้น 
  10.3.2 กำรปูพรม 
(1) ท ำกำรวำงแนวกำรปูหรือทิศทำงของลำยพรมตำม SHOP DRAWING ที่ได้รับอนุมัต ิ
(2) พ้ืนที่ที่จะปูต้องมีผิวหน้ำเรียบได้ระดับ กำรปูให้เป็นไปตำมกรรมวิธีมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต 
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  10.4 กำรท ำควำมสะอำด และบ ำรุงรักษำ 
  10.4.1 งำนพรมทั้งหมดเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดับ สีเรียบสม่ ำเสมอ ปรำศจำก
ต ำหนิต่ำงๆ และจะต้องดูดฝุ่นท ำควำมสะอำดขนพรมให้เรียบร้อย ควำมไม่เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันที โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
  10.4.2 เมื่อมีของเหลว หรือสิ่งใดๆ ที่จะท ำให้เกิดรอยเปื้อนบนพรมเล็กน้อยไม่ติดแน่น จะต้องรีบเช็ด
ออกด้วยผ้ำสะอำดชุบน้ ำอุ่น แล้วใช้โฟมท ำควำมสะอำดพรม เช็ดออกให้สะอำดอีกครั้ง 
  10.4.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องป้องกันไม่ให้งำนพรมเสียหำยหรือสกปรก ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
  10.5 กำรซ่อมแซม 
  10.5.1 หลังกำรติดตั้งพรมเสร็จแล้ว หำกพรมมีรอยฉีกขำด หรือเกิดรอยเปื้อนบนพรมมำก หรือติดแน่น 
ให้แก้ไขโดยกำรน ำพรมที่อยู่ในสภำพสมบูรณ์มำแทนที่ โดยจะต้องเปลี่ยนโดยที่พ้ืนพรมยังได้ระดับ และมีสีที่เรียบ
สม่ ำเสมอกัน 
11. พ้ืนปูบล็อกปูพื้นส ำหรับปลูกหญ้ำ (TURF STONE CONCRETE BLOCK) 
  11.1 วัสดุที่ใช้ 
ใช้บล็อกปูพ้ืนสนำมหญ้ำ (TURF STONE CONCRETE BLOCK) ตรำ CPAC โอฬำร เคทีที  C-CON หรือคุณภำพ
เทียบเท่ำ 
  11.2 กำรเตรียมพ้ืน 
  11.2.1 ปรับระดับและอัดพ้ืนดินเดิมให้แน่นเช่นเดียวกับกำรเตรียมพ้ืนชั้นล่ำงของทำงเดินเท้ำ 
ถนนลำดยำงหรือถนนทั่วไป  
  11.2.2 กำรปูบล็อกให้เรียงก้อนบล็อกชิดติดกันให้ได้แนวเมื่อปูบล็อกจนเต็มพ้ืนที่ ไม่ต้องทุบอัดลงบน
ก้อนบล็อกอีก น ำดินผสมปุ๋ยใส่ในช่องให้ระดับต่ ำกว่ำผิวบล็อก 2 เซนติเมตร ตัดหญ้ำที่จะปลูกให้ได้ขนำดพอดีกับช่อง
บล็อกแล้วน ำไปปลูกตำมช่องบล็อกนั้นเสร็จแล้วจึงรดน้ ำ 
  11.3 กำรส่งตัวอย่ำง  
ให้ผู้รับจ้ำงส่งตัวอย่ำงและแคตตำล๊อค จ ำนวน 1 ชุด เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเลือกสีและเห็นชอบ
ก่อนด ำเนินกำร พร้อมทั้งน ำเสนอ SHOP DRAWING PATTERN กำรปูพ้ืน 
 
12. พ้ืนปูบล็อกประสำนปูพ้ืนถนน (INTER LOCKING CONCRETE ROAD PAVING BLOCK)  
  12.1 วัสดุที่ใช้ 
  12.1.1 คอนกรีตบล็อกประสำนปูพ้ืน มีก ำลังอัดประลัยไม่ต่ ำกว่ำ 300 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 
ขนำดและชนิดตำมที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำง และจะต้องได้รับกำรเห็นชอบวัสดุเรื่องสี รูปลักษณ์ และลวดลำย จำก
ผู้ออกแบบก่อนน ำมำใช้ ผลิตภัณฑ์ตรำ CPAC โอฬำร เคทีท ีC-CON หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
  12.1.2 ปูนซีเมนต ์ตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80-2550) 
  12.1.3 ทรำยน้ ำจืด ต้องสะอำดปรำศจำกสิ่งเจือปน 
  12.1.4 ขอบคันหิน ขนำด 15x30x100 เซนติเมตร 
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  12.2 กำรเตรียมพ้ืน 
  12.2.1 ปรับพื้นที่ใหเ้รียบแล้วจึงถมทรำยให้ได้ระดับอย่ำงน้อย 20 เซนติเมตร แล้วจึงรำดน้ ำให้ชุ่ม พร้อม
บดอัดด้วยเครื่องตบ  
  12.2.2 ปูบล็อกตำมลวดลำยที่ออกแบบไว้ 
  12.2.3 ยำแนวรอยต่อด้ำนข้ำงริมขอบคันหินส ำเร็จรูป 
  12.2.4 ปรับระดับบล็อก แล้วน ำเอำผงปูนซีเมนต์ผสมทรำยละเอียดโรยทับทิ้งไว้ 72 ชั่วโมง 
  12.2.5 กวำดทรำยออกและท ำควำมสะอำด 
  12.3 กำรส่งตัวอย่ำง  
ให้ผู้รับจ้ำงส่งตัวอย่ำงและแคตตำล๊อค จ ำนวน 1 ชุด เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเลือกสีและเห็นชอบ
ก่อนด ำเนินกำร พร้อมทั้งน ำเสนอ SHOP DRAWING PATTERN กำรปูพ้ืน 
13. พ้ืนปูไม้สังเครำะห ์
  13.1 วัสดุ 
ใช้ไม้สังเครำะห์ ที่มีส่วนผสมของไม้กับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ปรำศจำกส่วนผสมของสำรใยหิน หรือยูเรียฟอร์มัลดี ไฮน์  
ผลิตภัณฑ์ของ วีวำร์บอร์ด ตรำช้ำง (สมำร์ดบอร์ด) หรือตรำต้นไม้ (แฟลกซี่บอร์ด) หรือเทียบเท่ำ ควำมหนำ 24 
มิลลิเมตร หรือตำมท่ีระบุในรูปแบบก่อสร้ำง 
  13.2 พ้ืนที่ที่ใช้ 
ตำมท่ีระบุในรูปแบบ 
  13.3 กำรติดตั้ง 
ให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 
 
14. พ้ืนท ำผิวแกร่ง (FLOOR HARDENER) 
  14.1 ขอบเขตงำน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุแรงงำน และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรท ำกันซึมตำมระบุ ในแบบและรำยกำรก่อสร้ำง เพ่ือขอ
ตรวจสอบและควำมคิดเห็นชอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำน 
  14.2 วัสดุ 

(1) วัสดุฉำบผิวแกร่ง (Floor Hardener) ที่ ใช้จะต้องเป็นชนิดที่ไม่มีผงโลหะในส่วนผสม (Non 
Metallic) และเป็นชนิดผงผสมคอนกรีตส ำเร็จ (Premix) ผิวของวัสดุฉำบผิวแกร่ง (Floor 
Hardener) ที่ติดตั้งแล้วจะต้องรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวพ้ืนคอนกรีตทนทำนต่อกำรขูดขีด และ
สำมำรถรับน้ ำหนักกำรใช้งำนได้  

(2) จะต้องมีคุณสมบัติทำงกำยภำพ (Physical Properties) ดังนี้  
(2.1) ควำมหนำแน่น (Density) ไม่น้อยกว่ำ 1.4 กิโลกรัม/ลิตร  
 (2.2) ควำมถ่วงจ ำเพำะ (Specific Gravity) ไม่น้อยกว่ำ 2.6  
(2.3) ควำมแข็ง (Hardness) ตำมมำตรำวัด MOH’s Scale ไม่น้อยกว่ำ 7  
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(2.4) มีก ำลังอัดตำมมำตรฐำน ASTM C 109 หรือมำตรฐำนเทียบเท่ำ  
(2.5) มีควำมทนทำนต่อกำรขูดขีด (Abrasion Resistance) ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ ASTM C779 

(Test Method For Abrasion Resistance of Horizontal Concrete Surfaces) Procedure A 
หรือมำตรฐำนเทียบเท่ำ โดยมีค่ำเฉลี่ยไม่เกิน 0.038 มม./นำที  

ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ คอนไลท์ฟลอล์ฮำร์ดดินเนอร์ อี ของ VISPACK CO.,LTD.  หรือ NITOFLOR EMERITOP ของ 
FOSROC (THAILAND) CO.,LTD. ไทคอนท๊อป มิเนอรำล หรือเทียบเท่ำ 
  14.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดและอุปกรณ์ต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง รวมถึง MANUFACTURE’S 
SPECIFICATION ส่งให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและให้ควำมคิดเห็นชอบตำมควำมต้องกำรก่อนที่จะท ำกำรติดตั้ง 
  14.4 กำรติดตั้ง วัสดุผิวแกร่ง ไร้ผงโลหะ 
  14.4.1 หำกในแบบมิได้ระบุ พ้ืนผิวที่จะต้องใช้ระบบนี้คือ ส่วนของโครงสร้ำงพ้ืนคอนกรีตที่ต้องกำรควำม
ทนทำนต่อกำรเสียดสี กำรใช้งำนหนัก เช่น โรงงำน โรงซ่อมรถ โรงรถ โกดัง เป็นต้น 
  14.4.2 กำรเตรียมพ้ืนคอนกรีตต้องมีอัตรำส่วนกำรผสมซีเมนต์ไม่ต่ ำกว่ำ 300 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
หรือตำมก ำหนดวิศวกรรมเพ่ือให้ควำมสำมำรถในกำรบดอัดเต็มที่ 
  14.4.3 พ้ืนผิวคอนกรีตที่เทเสร็จ ภำยหลัง 3-4 ชั่วโมง ก่อนโรยผง FLOOR HARDINER ต้องเป่ำไล่น้ ำๆ 
ออกให้หมด 
  14.4.4 โปรยผง FLOOR-HARDINER แล้วท ำกำรปรับแต่งผิว จนชิ้นงำนแข็งตัวและบ่มด้วยน้ ำยำ 
VIBOND CC. ตำมกรรมวิธี เป็นเวลำ 7 วัน จึงสำมำรถงำนได้ 
  14.4.5 กำรขัดวัสดุผิวแกร่ง ให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด และต้องอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมของผู้ควบคุมงำน 
  14.5 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีติดตั้งทุกแห่งที่เกี่ยวข้องจำกกำรติดตั้งด้วยควำมปรำณีตเรียบร้อยก่อนกำรขอ
ตรวจสอบและควำมเห็นชอบเพื่อส่งมอบงำนจำกผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำน 
  14.6 กำรรับประกันผลงำน 
ผู้รับจ้ำงรับประกันคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรติดตั้งในระยะ 1 ปี หำกเกิดรอยร้ำว แตก เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ 
1 ปี ภำยหลังส่งมอบงำนแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องมำจัดท ำใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดี โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 
 
15. พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดมัน / ผิวขัดมันผสมน้ ำยำกันซึม / ผิวขัดมันผสมสี 
  15.1 ขอบเขตงำน 
งำนซีเมนต์ขัดมันหรือขัดมันผสมสี ตำมระบุไว้ในแบบก่อสร้ำงทั้งหมด ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมท ำแบบ SHOP 
DRAWING รำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรติดตั้งตำมแบบก่อสร้ำงและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เพ่ือตรวจสอบและขอ
ควำมเห็นชอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำน 
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  15.2 วัสดุ วัสดุที่น ำมำใช้งำนต้องเป็นวัสดุใหม่ได้มำตรฐำนของผู้ผลิต ชนิดและสีและแบบตำมที่ผู้ออกแบบ
ก ำหนดให้ 
(1) ปูนซีเมนต์ (CEMENT) ตำมมำตรฐำนปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80-2550) 
(2) ปูนซีเมนต์ขำว (WHITE CEMENT) ตำมมำตรฐำนปูนซีเมนต์ขำว (มอก.133-2518) 
(3) สี ให้ใช้สีฝุ่นส ำหรับผสมซีเมนต์ 
(4) ทรำยและน้ ำจืดต้องปรำศจำกสิ่งเจือปน 
(5) น้ ำยำกันซึมโดย ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SIKA หรือ IMPERES หรือ BARRA หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
  15.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำตัวอย่ำงวัสดุที่จะใช้ ซึ่งแสดงให้เห็นสี และลวดลำย ขนำด 30x30 เซนติเมตร ไม่น้อยกว่ำ  2 
ตัวอย่ำง และส่งให้ผู้ออกแบบให้ควำมเห็นชอบและพิจำรณำอนุมัติจำกผู้ว่ำจ้ำงและ/หรือตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงก่อนจึงจะ
น ำไปใช้งำนได้ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ำงอ่ืนที่จ ำเป็นต้องใช้ด้วยก่อนกำรด ำเนินกำรติดตั้ง 
  15.4 กำรติดตั้ง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำช่ำงฝีมือที่ดีมีควำมช ำนำญในงำน โดยท ำให้ระนำบระดับเท่ำกันสม่ ำเสมอ และลวดลำยตำมที่
ผู้ออกแบบก ำหนดให้ด้วยควำมประณีตเรียบร้อย 
  15.4.1 กำรขัดมันบนผิวปูนทรำยทับหน้ำ 
(1) กำรเตรียมพ้ืนผิวจะต้องปรำศจำกเศษวัสดุ ขยะและครำบน้ ำมัน บนพื้นที่ท่ีจะทับหน้ำด้วยปูนทรำย 
(2) ติดตั้งปุ่มระดับเป็นระยะห่ำง 1.00 เมตร ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยมีแนวลำดตำมที่แบบก ำหนดหรือตำมที่
ผู้ออกแบบเห็นชอบ 
(3) เทปูนทรำยปรับผิวให้เรียบด้วยส่วนผสม ปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรำย 3 ส่วน หำกเป็นกำรขัดมันผสมน้ ำยำกันซึม 
ให้ใช้ส่วนผสมของน้ ำยำกันซึมตำมข้อก ำหนดของผู้ผลิต แล้วขัดผิวให้มันเรียบด้วยปูนซีเมนต์ดังกล่ำวข้ำงต้น 
(4) กำรขัดมันผิวจะต้องท ำกำรขัดเมื่อผิวปูนทรำยเริ่ม SET ตัว 
(5) หำกต้องกำรเข้ำไปใช้งำนชั่วครำวจะต้องทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนหลังจำกเมื่อขัดมันเสร็จ และทิ้งไว้อย่ำงน้อย 7 
วัน หำกต้องกำรปูวัสดุอื่นปิดผิวหน้ำขัดมัน 
  15.4.2 กำรขัดมันผิวผสมสี 
(1) กำรเตรียมพ้ืนผิวก่อนขัดมัน ให้ปฏิบัติกำรตำมข้อ 4.1 หรือ 4.2 แล้วแต่กรณี 
(2) สีที่ใช้โปรยผิวขัดมันจะต้องใช้สีฝุ่นผสมกับซีเมนต์ขำวในอัตรำส่วน 1:15 
(3) เมื่อผิวปูนทรำยหรือคอนกรีตเริ่ม SET ตัว ให้ท ำกำรขัดมันผสมสีจนแล้วเสร็จ 
(4) และท้ิงไว้ไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง จนแข็งตัวดีแล้วจึงจะเข้ำไปใช้งำนได้ 
  15.5 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดทุกแห่งหลังจำกกำรติดตั้งแล้วเสร็จ ผิวของวัสดุต้องปรำศจำกรอยแตกร้ำว แตกบิ่น มี
ต ำหนิ หลุดล่อน และไม่เปรอะเปื้อน ก่อนขอควำมเห็นชอบของกำรตรวจสอบจำกผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำน
และก่อนส่งมอบงำน 
  15.6 กำรรับประกันผลงำน 
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ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพของวัสดุและกำรติดตั้ง หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำยอันเนื่องมำจำกคุณสมบัติของวัสดุ
และกำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่หรือซ่อมแซม ให้อยู่สภำพสมบูรณ์ตำมจุดประสงค์ของผู้ว่ำจ้ำงและ/หรือ
ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 
 
16. พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดหยำบ / ผิวขัดหยำบเซำะร่องก้ำงปลำ 
  16.1 พ้ืนที่ที่ใช้ 
  16.1.1 พ้ืนผิวซีเมนต์ขัดหยำบภำยในและนอกอำคำร หรือบริเวณที่เปียกน้ ำได้ ให้มีควำมลำดเอียง 1 : 
200 ลงรูระบำยน้ ำ ท ำผิว SCREED ร่องตะปูหรือไม้กวำด 
  16.1.2 พ้ืน ค.ส.ล. บริเวณถนนทำงบริกำรและรถดับเพลิง (หรือตำมรูปแบบระบุ) 
  16.1.3 เซำะร่องก้ำงปลำระยะห่ำง 0.20 เมตร กว้ำง 0.01 เมตร ลึก 0.005 เมตร (หรือตำมรูปแบบระบุ) 
17. พ้ืนยก (Accessed Floor)  
  17.1 กำรเตรียมผิว 
ผิวที่จะติดตั้งพ้ืนยกต้องท ำกำรปรับพื้นผิวซีเมนต์ให้เรียบเสียก่อน ให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดในหมวด
งำนคอนกรีต และท ำผิวซีเมนต์ปำดเรียบ เมื่อผิวแห้งตัวดีแล้วท ำควำมสะอำดผิวพ้ืนให้เรียบร้อยก่อนกำรติดตั้ง 
  17.2 กำรติดตั้ง 
ให้ติดตั้งตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต 
  17.3 รำยละเอียดวัสดุ (MATERIAL) 
  17.3.1 แผ่นพื้นขนำด 600x600x38 มม. ท ำจำกแผ่น Gavanized Steel ขึ้นรูป เคลือบกันสนิมภำยนอก
ด้วยสี Epoxy Powder Coating ผลิตภัณฑ์ CROSSTRACK ของบริษัท เตียวฮงสีลม จ ำกัด หรือ EXTRA ของบริษัท 
โปร-แอ๊ด มำเก็ตติ้ง กรุ๊ปส์ จ ำกัด หรือ TAKO ของบริษัท ทำโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ MERO ของ FRANK 
MODERN SYSTEM คุณภำพเทียบเท่ำ 
  17.3.2 ภำยในกรอบแผ่นเป็นซีเมนต์มวลเบำ (Light Weight Cementitious Material) มีควำมสำมำรถในกำร
รับน้ ำหนัก Impact Load และ Rolling Load มีขนำดไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อสัมผัสควำมชื้นและน้ ำ 
  17.3.3 วัสดุทั้งหมดไม่มีสำรที่เป็นวัสดุติดไฟ (Non Combustible Material) อันก่อให้เกิดควันและก๊ำซ
พิษ 
  17.3.4 ขำตั้ง (Pedestal) ท ำจำก Gavanized Steel เป็นระบบมีคำน (Bolted Stringer) รับทั้งสี่ด้ำน
โดยกำรยึดด้วยสกรู มีน๊อตส ำหรับปรับระดับควำมสูงตั้งแต่ 15-60 ซม. 
  17.3.5 ขำตั้งสำมำรถรับ Axial Load มำกกว่ำ 2,00 กิโลกรัม 
  17.3.6 กำรรับน้ ำหนักต่อจุด (Concentrated Load) มำกกว่ำ 545 กิโลกรัม/จุด 
  17.3.7 กำรรับน้ ำหนักต่อพ้ืนที่สูงสุด (Distributed Load) มำกกว่ำ 1,250 กิโลกรัม/ตำรำงเมตร 
  17.3.8 กำรรับน้ ำหนัก Uniform Load มำกกว่ำ 14,000 นิวตัน/ตำรำงเมตร 
  17.3.9 วัสดุปูทับหน้ำเป็น High Pressure Laminated (Anti-Static Grade) 
  17.3.10       ระบบพ้ืนมีมำตรฐำนรับรอง ดังนี้ 
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(1) CISCA Standard ส ำหรับวัสดุ 
(2) BRITISH Standard ส ำหรับ Fire Test 
(3) MTEC Standard ส ำหรับ Corrosion Test 
18. พ้ืนกระเบื้องหินควอทซ ์

18.1  วัสดุชนิดแผ่นกระเบื้องหินควอทซ์ส ำเร็จ รุ่น D Quartz engineered stone ขนำด 600x600 ควำม
หนำ 15 มม. วัตถุดิบผลิตจำกหินควอทซ์ อัดเครื่องจักรควำมดันคุณภำพสูง ให้เกิดรูพรุนน้อย แกร่ง กัน
รอยขีดข่วน กรด ด่ำง และควำมร้อน ปลอดภัยด้วยคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรีย เคลือบผิวเงำ อันเกิด
จำกกำรเคลือบส ำเร็จจำกโรงงำน น้ ำหนักควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ 11.70 กิโลกรัมต่อแผ่น   ตรำ STD 
TILES , Stone make sense หรือเทียบเท่ำ  

18.2  ตัวอย่ำงวัสดุ ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งตัวอย่ำงขนำด 20x20 เซนติเมตร จ ำนวน 2 แผ่น พร้อมแผ่นตัวอย่ำงสี 
และ แคทตำล๊อคสินค้ำ ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 

18.3  ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลบ ำรุงรักษำงำนพ้ืนกระเบื้องหินควอทซ์ให้เรียบร้อยตลอดเวลำจนส่งมอบงำนงวด
สุดท้ำย หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำยขึ้นจำกกรณีใดๆ ก็ตำม ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรซ่อมแซมหรือท ำให้ใหม่ 
โดยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเป็นขอบผู้รับจ้ำง ในกรณีที่ยังไม่ส่งงำนแต่ผู้รับจ้ำงจ ำเป็นต้องใช้พ้ืนที่ ที่ได้ปู
กระเบื้องหินควอทซ์ส ำเร็จ เป็นที่ท ำงำนหรือสัญจร จะต้องปูด้วยแผ่นไม้อัดหรือกระดำษอัดให้ทั่ว
บริเวณ เนื่องจำกแม้วัสดุจะกันรอยขีดข่วนแต่ก็ไม่ทนต่อวัสดุมีควำมเช่น ตะปู , เหล็ก ซึ่งอำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำย ในกรณีที่มีกำรแตกร่อนเสียหำยในระหว่ำงกำรใช้งำนไม่เกิน 1 ปี ผู้รับจ้ำงจะต้อง
รับผิดชอบโดยกำรแก้ไขซ่อมแซมจนกว่ำจะกลับคืนสู่สภำพปกติ 

18.4  รูปแบบกำรติดตั้ง เหมือนกำรปูหิน ให้ดูรำยละเอียดตำมแบบแปลนพื้นตกแต่งภำยในประกอบ 
 

19. พ้ืนกระเบื้องแกรนิตโต้  
19.1  วัสดุชนิดแผ่นกระเบื้องแกรนิโต้ รุ่น Pure dark slate ขนำด 300x600 ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 9 มม. 

กำรดูดซึมน้ ำไม่มำกกว่ำ 0.2%  โรงงำนผลิตวัสดุตำมมำตรฐำนสำกล ระดับ PEI 5 เพ่ือใช้ในพ้ืนที่
สำธำรณะโดยเฉพำะ ตรำ STD TILES , COTTO หรือเทียบเท่ำ  

19.2  ตัวอย่ำงวัสดุ ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งตัวอย่ำงขนำด ที่ระบุในรูปแบบ จ ำนวน 2 แผ่น และ แคทตำล๊อคสินค้ำ 
ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 

19.3  ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลบ ำรุงรักษำงำนพ้ืนกระเบื้องแกรนิโต้ ให้เรียบร้อยตลอดเวลำจนส่งมอบงำนงวด
สุดท้ำย หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำยขึ้นจำกกรณีใดๆ ก็ตำม ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรซ่อมแซมหรือท ำให้ใหม่ 
โดยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเป็นขอบผู้รับจ้ำง ในกรณีที่ยังไม่ส่งงำนแต่ผู้รับจ้ำงจ ำเป็นต้องใช้พ้ืนที่ ที่ได้ปู
กระเบื้องแกรนิโต้ เป็นที่ท ำงำนหรือสัญจร จะต้องปูด้วยแผ่นไม้อัดหรือกระดำษอัดให้ทั่วบริเวณ 
เนื่องจำกแม้วัสดุจะกันรอยขีดข่วนแต่ก็ไม่ทนต่อวัสดุมีควำมเช่น ตะปู , เหล็ก ซึ่ งอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำย ในกรณีที่มีกำรแตกร่อนเสียหำยในระหว่ำงกำรใช้งำนไม่เกิน 1 ปี ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบ
โดยกำรแก้ไขซ่อมแซมจนกว่ำจะกลับคืนสู่สภำพปกติ 
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19.4  รูปแบบกำรติดตั้ง เหมือนกำรปูกระเบื้องเซรำมิค ให้ดูรำยละเอียดตำมแบบแปลนพ้ืนตกแต่งภำยใน
ประกอบ 
 

20. พ้ืนกระเบื้องโมเสค  
20.1 วัสดุชนิดแผ่นกระเบื้องโมเสค รุ่น Route 1212 สี  Midnight route รุ่นไม่มีกำกเพชร ขนำดแผ่น 

300x300 ขนำดชิ้นโมเสคคละ Mix 6/8x5ซม. ,6/8x10ซม., 6/8x15ซม. , 6/8x20ซม.  ควำมหนำ 8 
มิลลิเมตร. ตรำ STD TILES , COTTO , GLASSCERA หรือเทียบเท่ำ  

20.2 ตัวอย่ำงวัสดุ ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่ง  รูปแบบสี แคทตำล๊อคสินค้ำ ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำ
เห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 

20.3 กระเบื้องจะต้องได้มำตรฐำน ขนำด ควำมหนำ ลวดลำย และสีจะต้องสม่ ำเสมอเท่ำกันทุกแผ่น เป็นไป
ตำมที่สถำปนิกเลือกไว้ หำกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนกระเบื้องที่ใช้ท ำขอบ คิ้ว มุม กำบกล้วยคว่ ำ และ
หงำย ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำมำให้พร้อม เป็นไปตำมท่ีผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้ 

20.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลบ ำรุงรักษำงำนพื้นกระเบื้องโมเสค ให้เรียบร้อยตลอดเวลำจนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 
หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำยขึ้นจำกกรณีใดๆ ก็ตำม ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรซ่อมแซมหรือท ำให้ใหม่ โดย
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเป็นขอบผู้รับจ้ำง ในกรณีที่ยังไม่ส่งงำนแต่ผู้รับจ้ำงจ ำเป็นต้องใช้พื้นที่ ที่ได้ปูกระเบื้องโม
เสค เป็นที่ท ำงำนหรือสัญจร จะต้องปูด้วยแผ่นไม้อัดหรือกระดำษอัดให้ทั่วบริเวณ เนื่องจำกแม้วัสดุจะ
กันรอยขีดข่วนแต่ก็ไม่ทนต่อวัสดุมีควำมเช่น ตะปู , เหล็ก ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย ในกรณีที่มีกำร
แตกร่อนเสียหำยในระหว่ำงกำรใช้งำนไม่เกิน 1 ปี ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบโดยกำรแก้ไขซ่อมแซม
จนกว่ำจะกลับคืนสู่สภำพปกติ 

20.5 รูปแบบกำรติดตั้ง ก่อนกำรติดตั้ง  
20.5.1 ตรวจเช็คสี   จัดวำงแบบโมเสคแก้วที่จะปู แล้วน ำโมเสคแก้วจัดเรียงวำงต่อกันบนพ้ืนก่อน

จะท ำกำรติดตั้ง ให้พอดีกับกำรแบ่งสัดส่วนของขนำดพ้ืนที่ นั้น  
20.5.2 ปรับพ้ืนที่   สภำพพ้ืนที่ ที่จะท ำกำรติดตั้งต้องเรียบสะอำด และต้องได้ระนำบเสมอกัน/ตี

เส้นระดับกำรวำงกระเบื้องโมเสคแต่ละแถว เช็คพ้ืนที่ให้ได้ฉำก 
20.5.3 ฉำบกำวซีเมนต์สีขำว ให้ทั่วพ้ืนที่ด้วยเกรียงหวี โดยฉำบครั้งละประมำณ 1 ตรม. รอ 5 นำที 

ให้กำวซีเมนต์เซ็ทตัวจึงท ำกำรติดตั้ง 
20.5.4 ติดโมเสคแก้วตำมแนวเส้นระหว่ำงนี้ ใช้ไม้บรรทัดฟุตเหล็กขยับเลื่อนแนวโมเสคแก้วให้เสมอ

กัน 
20.5.5 กดเบำ ๆ ให้ทั่วพ้ืนโมเสคแก้ว เพ่ือช่วยเสริมกำรยึดเกำะ 
20.5.6 ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ควรทิ้งให้ผนังที่ติดตั้งแห้งสนิท ก่อนท ำกำรยำแนว 
20.5.7 ยำแนว ใช้ปูนขำวหรือปูนยำแนวถมให้เต็มร่องโมเสคแก้ว ให้ทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ 
20.5.8 ใช้ฟองน้ ำเช็คยำแนวออกจำกร่องโมเสคให้พอเห็นว่ำเนื้อยำแนวอยู่ต่ ำกว่ำผิวโมเสคแก้ว

เล็กน้อยเทคนิคนี้จะช่วยท ำให้โมเสคแก้วมีควำมสวยงำมและแวววำวมำกยิ่งขึ้น 
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20.5.9 กำวซีเมนท์ส ำเร็จรูป คุณภำพสูงป้องกันเชื้อรำ ตรำจระเข้ ตรำตุ๊กแก เป็นต้น 
 

21. พ้ืนผิวปูปรับระดับขัดมันทำสี อีพ๊อกซ่ี (Epoxy)  
งำนพ้ืนหรือส่วนโครงสร้ำง คสล. ที่เสริมควำมแข็งแรงของผิวพิเศษด้วยวัสดุอีพ๊อกซี่ (Epoxy) ที่ได้ระบุไว้ใน

แบบก่อสร้ำง หรือรำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำงทั้งหมด วัสดุที่จะน ำเข้ำใช้ยังสถำนที่ก่อสร้ำง จะต้องอยู่ในหีบห่อ
เรียบร้อยจำกบริษัทผู้ผลิต โดยมีเลขหมำย รำยละเอียดต่ำงๆ แสดงชื่อผู้ผลิตอย่ำงสมบูรณ์ชัดเจน วัสดุอีพ๊อกซี่ 
(Epoxy) จะต้องมีคุณสมบัติ คุณลักษณะดังนี้ อีพ๊อกซ่ี สำหรับงำนพื้นระบบ Self Leveling หนำตั้งแต่ 2 มม. ขึ้นไป  

21.1 ข้อก ำหนดของพ้ืนผิวคอนกรีต  
- คอนกรีตที่ใช้ต้องมีค่ำก ำลังอัดของคอนกรีต (Compressive Strength) ไม่ต่ำกว่ำ 25 นิวตัน ต่อ ตำรำง

มิลลิเมตร  

- คอนกรีตต้องมีอำยุอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 28 วัน และมีค่ำควำมชื้น 4-5 %  

- ผิวของคอนกรีตเตรียมด้วยวีธีกำรขัดเรียบ  
21.2  วัสดุ  

ระบบเคลือบพ้ืนอีพ๊อกซี่ ชนิดเหลวไหลตัวผิวเรียบแบบผิวเงำ แบบ  3 ส่วนผสม และปรำศจำกสำรทำ
ละลำยระบบซิงเกิลเลเยอร์ ควำมหนำ 2 มิลลิเมตร มีสีในตัวส ำหรับพ้ืนที่ที่มีกำรสัญจรระดับกลำง  

21.3  ขั้นตอนกำรติดตั้ง  
(21.3.1) ท ำกำรสกัดผิวชั้นบนสุดของพ้ืนคอนกรีต ด้วยเครื่องช๊อตบลำส (เครื่องพ่นลูกเหล็กขนำดเล็ก

มำก) เพ่ือให้คอนกรีตยึดติดกับวัสดุได้เป็นอย่ำงดี  
(21.3.2) ทำอีพ๊อกซ่ีชนิดใสลงบนพื้นคอนกรีต ด้วยลูกกลิ้งทำสี  
(21.3.3) เทอีพ๊อกซี่ชนิดเหลวไหลที่มีส่วนประกอบ 3 ส่วน หลังจำกที่ได้ผสมไว้แล้วลง จำกนั้นปรับปำด

ด้วยเกียงปำดให้เรียบ ควำมหนำของพ้ืนอีพ๊อกซี่วัดจำกขนำดปุ่มของเกียงปำด และค ำนวณจำก
ปริมำณของวัสดุต่อตำรำงเมตร  

21.4 คุณสมบัติของผู้ติดตั้ง  
       จะต้องมีผลงำนที่เคยติดตั้งระบบวัสดุเดียวกันนี้ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 5,000 ตร.ม. และมีประสบกำรณ์กำร

ติดตั้งไม่น้อยกว่ำ 10 ปี  
21.5 กำรรับประกัน  
       ต้องมีกำรรับประกันไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
21.6 คุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิดของพ้ืนอีพ๊อกซ่ี ดังนี้  

-  ควำมสำมำรถในกำรป้องกันไฟ (Fire Resistance) ผ่ำนผลกำรทดสอบตำมมำตรฐำน BS476 : 
Part 7Class 2  

- ควำมสำมำรถในกำรป้องกันอุณหภูมิ (Temperature Resistance) สูงถึง 60 ºc  

- ควำมสำมำรถในกำรซึมผ่ำนของไอน้ำ (Vapour Permeability) ที่ 4 Gms/Sqm/Mm/24 
ชั่วโมง  
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- ค่ำควำมแข็งของผิวหน้ำ (Surface Hardness) ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ Koenig Hardness 
Test ที ่180 Secs.  

- มีควำมสำมำรถในกำรทนต่อสำรเคมี : ตำมตำรำงแนบ  

- ควำมสำมำรถในกำรรับแรงกด (Compressive Strength) ตำมมำตรฐำนกำร ทดสอบ Bs6319 
ที ่60n/Mm2  

- ควำมสำมำรถในกำรรับแรงดึง (Tensile Strength) ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ Bs6319 ที่ 
25n/Mm2  

- ควำมสำมำรถในกำรรับแรงดัด (Flexural Strength) ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ Bs6319 ที่ 
40n/Mm2 โดยกำรติดตั้งเป็นไปตำมข้อกำหนดของบริษัทฯผู้ผลิต โดยวัสดุที่ใช้คือ Flowshield 
SL ของบริษัทฯ Flowcrete หรือเทียบเท่ำ 

- 1.1   ข้อก ำหนดทั่วไปคุณสมบัติวัสดุ 
-   ระบบหญ้ำเทียมทั้งระบบต้องผ่ำนมำตรฐำน DIN V 18035-7 หรือเทียบเท่ำ และ

โรงงำนผลิตต้องได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม เช่น DQS-GZ -100 standards หรือเทียบเท่ำใบ
หญ้ำผลิตจำก 100% Polyethylene ลักษณะใบหญ้ำเป็นเส้นใยผสมระหว่ำงแบบใบเดี่ยว( 
Monofilament ) และแบบใบแผ่ (Fibrillate) ใบหญ้ำสูงไม่ต่ ำกว่ำ 40มิลลิเมตรใช้วัสดุทับหน้ำ
ด้วยเม็ดทรำยซิลิก้ำและมีเม็ดยำง SBR เป็นระบบหญ้ำสังเครำะห์ส ำหรับกำรแข่งขันกีฬำ
ฟุตบอลใบหญ้ำผลิตจำกเส้นใยที่ใช้ในกำรแข่งขันฟุตบอลโดยเฉพำะ เช่น Thiolonหรือ 
เทียบเท่ำเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นPORPLASTIC 40 M+F Evolutionของบริษัทซีวิลมำสเตอร์คอน
สตรัคชั่นจ ำกัด , ITALGREEN DUOBLE-Tของบริษัทเคบิทอินเตอร์เนชั่นแนลจ ำกัด, Sarus 
Grass ของบริษัท world profixหรือเทียบเท่ำ 

- 1.2  คุณสมบัติหญ้ำเทียม 
-      1.2.1  ใบหญ้ำผลิตจำกโพลีเอธีลีน 100% พร้อมสำรปกป้องรังสี UV ควำมหนำของใบ

หญ้ำ 100% โครงสร้ำงใบหญ้ำเป็นใบแบบเดี่ยว (Monofilament) ควำมหนำแน่น 17,000/1 
D.Texควำมหนำของใบหญ้ำไม่น้อยกว่ำ 130 ไมครอนควำมสูงใบหญ้ำไม้น้อยกว่ำ40 มิลลิเมตร
ควำมกว้ำงของแถวทอ3/4นิ้วอัตรำกำรทอ 160 ฝีเข็มต่อ 1 เมตรจ ำนวนรวมกำรทอ / ฝีเข็มไม่
น้อยกว่ำ8,400 ฝีเข็มต่อตร.ม. น้ ำหนักของเส้นหญ้ำต้องหนักไม่น้อยกว่ำ 1,390กรัมต่อตร.ม.  

-       1.2.2  แผ่นรองรับกำรทอใบหญ้ำท ำจำกวัสดุโพลีพรอบโพลีน 100% น้ ำหนัก 260 กรัม
ต่อตร.ม.ใช้กำวลำเทกซ์กันน้ ำน้ ำหนักชั้นเคลือบ 1,100 กรัมต่อตร.ม.น้ ำหนักรวมใบหญ้ำและ
แผ่นทอไม่น้อยกว่ำ 2,750 กรัมต่อ   ตร.ม. 

-    1.2.3  ใบหญ้ำต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมคงทนต่อแสง UV 10 ปีตำมมำตรฐำน
DIN EN ISO 4892-2 

-       1.2.4  ต้องได้รับมำตรฐำนฟีฟ่ำ 2 ดำว 
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-      1.2.5 วัสดุเติมหญ้ำชั้นแรกเป็นทรำยซิลิกำเม็ดละเอียดขนำด 0.2 - 0.8 มิลลิเมตรเติมไม่
น้อยกว่ำ 15-22กิโลกรัม/ตำรำงเมตร 

-       1.2.6  วัสดุเติมหญ้ำชั้นสองเป็นเม็ดยำง SBR ขนำดเม็ด 1 มิลลิเมตรถึง3 มิลลิเมตรเติมไม่
น้อยกว่ำ4-10กิโลกรัม/ตำรำงเมตร 

-     1.2.7  รับประกันพ้ืนสนำมหญ้ำเทียมไม่น้อยกว่ำ7ปี 
- คุณสมบัติชั้นรับแรงกระแทก Shock Pad 
-   วัสดุชั้นรับแรงกระแทกเป็นวัสดุผสมด้วยเม็ดยำงด ำชนิด SBR ขนำด 1-6 มม ,ยึด

ติดกันด้วยกำวโพลียูริเทนผสมด้วยเครื่องจักรและเทกับที่ด้วยเครื่องปูโดยเฉพำะเทหนำจำกพ้ืน
ค.ส.ลปำดเรียบ15 มม.เมื่อแข็งตัวแล้วมีรูพรุนให้น้ ำไหลผ่ำนสู่รำงระบำยน้ ำเบื้องล่ำงได้ มีอัตรำ
กำรไหลของน้ ำไม่น้อยกว่ำ 180 มม.ต่อชั่วโมงวัสดุต้องผ่ำนมำตรฐำน DIN V 18035 มีค่ำ 
Shock absorption ไม่น้อยกว่ำ 59%ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เป็นรุ่นPorplastic EL 15 mm. หรือ 
เทียบเท่ำ 

- 1.3   กำรติดตั้ง 
-           1.3.1    สนำมหญ้ำเทียมควรได้รับกำรติดตั้งจำกผู้รับเหมำที่มีควำมเชี่ยวชำญและ

มีประสบกำรณ์โดยได้รับกำรแนะน ำและขั้นตอนวิธีกำรจำกผู้ผลิต 
-            1.3.2    สนำมหญ้ำเทียมต้องปูและเชื่อมรอยต่อด้วยผ้ำสังเครำะห์ขนำดหน้ำกว้ำง

ไม่น้อยกว่ำ 30 ซม.โดยต้องใช้กำวสังเครำะห์ชนิดพิเศษ2 ส่วนผสมกันและผ้ำสังเครำะห์และกำว
ที่ใช้ต้องได้รับมำตรฐำนกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
 

 22. หญ้ำเทียม   
  22.1   ข้อก ำหนดทั่วไปคุณสมบัติวัสดุ 
   ระบบหญ้ำเทียมทั้งระบบต้องผ่ำนมำตรฐำน DIN V 18035-7 หรือเทียบเท่ำ และโรงงำนผลิตต้องได้รับ

มำตรฐำนอุตสำหกรรม เช่น DQS-GZ -100 standards หรือเทียบเท่ำใบหญ้ำผลิตจำก 100% Polyethylene 
ลักษณะใบหญ้ำเป็นเส้นใยผสมระหว่ำงแบบใบเดี่ยว( Monofilament ) และแบบใบแผ่ (Fibrillate) ใบหญ้ำสูงไม่ต่ ำ
กว่ำ 40มิลลิเมตรใช้วัสดุทับหน้ำด้วยเม็ดทรำยซิลิก้ำและมีเม็ดยำง SBR เป็นระบบหญ้ำสังเครำะห์ส ำหรับกำรแข่งขัน
กีฬำฟุตบอลใบหญ้ำผลิตจำกเส้นใยที่ใช้ในกำรแข่งขันฟุตบอลโดยเฉพำะ เช่น Thiolonหรือ เทียบเท่ำเป็นผลิตภัณฑ์
รุ่นPORPLASTIC 40 M+F Evolutionของบริษัทซีวิลมำสเตอร์คอนสตรัคชั่นจ ำกัด , ITALGREEN DUOBLE-Tของ
บริษัทเคบิทอินเตอร์เนชั่นแนลจ ำกัด, Sarus Grass ของบริษัท world profixหรือเทียบเท่ำ 

  22.2  คุณสมบัติหญ้ำเทียม 

-   22.2.1  ใบหญ้ำผลิตจำกโพลีเอธีลีน 100% พร้อมสำรปกป้องรังสี UV ควำมหนำของใบหญ้ำ 
100% โครงสร้ำงใบหญ้ำเป็นใบแบบเดี่ยว (Monofilament) ควำมหนำแน่น 17,000/1 D.Tex
ควำมหนำของใบหญ้ำไม่น้อยกว่ำ 130 ไมครอนควำมสูงใบหญ้ำไม้น้อยกว่ำ40 มิลลิเมตรควำม
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กว้ำงของแถวทอ3/4นิ้วอัตรำกำรทอ 160 ฝีเข็มต่อ 1 เมตรจ ำนวนรวมกำรทอ / ฝีเข็มไม่น้อย
กว่ำ8,400 ฝีเข็มต่อตร.ม. น้ ำหนักของเส้นหญ้ำต้องหนักไม่น้อยกว่ำ 1,390กรัมต่อตร.ม.  

-   22.2.2  แผ่นรองรับกำรทอใบหญ้ำท ำจำกวัสดุโพลีพรอบโพลีน 100% น้ ำหนัก 260 กรัม
ต่อตร.ม.ใช้กำวลำเทกซ์กันน้ ำน้ ำหนักชั้นเคลือบ 1,100 กรัมต่อตร.ม.น้ ำหนักรวมใบหญ้ำและ
แผ่นทอไม่น้อยกว่ำ 2,750 กรัมต่อ   ตร.ม. 

-  22.2.3 ใบหญ้ำต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมคงทนต่อแสง UV10 ปีตำมมำตรฐำนDIN EN ISO 
4892-2 

-   1.2.4  ต้องได้รับมำตรฐำนฟีฟ่ำ 2 ดำว 
-    1.2.5 วัสดุเติมหญ้ำชั้นแรกเป็นทรำยซิลิกำเม็ดละเอียดขนำด 0.2 - 0.8 มิลลิเมตรเติมไม่น้อย

กว่ำ 15-22กิโลกรัม/ตำรำงเมตร 
-    1.2.6  วัสดุเติมหญ้ำชั้นสองเป็นเม็ดยำง SBR ขนำดเม็ด 1 มิลลิเมตรถึง3 มิลลิเมตรเติมไม่

น้อยกว่ำ4-10กิโลกรัม/ตำรำงเมตร 
-   1.2.7  รับประกันพ้ืนสนำมหญ้ำเทียมไม่น้อยกว่ำ7ปี 

 
23.  พ้ืนท ำผิวพียู PU-POLYURETHANE (HF) FLOWFRESH HF 6 มม. (Heavy duty) 

23.1 ขอบเขตงำน  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุแรงงำน และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรท ำผิวต้ำนทำนเคมี PU 
Flowfresh ตำมระบุในแบบและรำยกำรก่อสร้ำง เพ่ือขอตรวจสอบและควำมคิดเห็นชอบตำมควำม
ต้องกำรของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำน 

23.2 วัสดุ  วัสดุผิวต้ำนทำนเคมี PU Flow fresh เป็นวัสดุทำผิว ส ำหรับทำบนพ้ืนคอนกรีต เพ่ือเพ่ิมควำม
ต้ำนทำนต่อกำรเสียดสีให้กับพ้ืนคอนกรีต ทนทำนต่อกำรสึกกร่อนและสำรเคมี ผลิตภัณฑ์ของ Flow 
fresh HF หรือเทียบเท่ำ 

23.3 ตัวอย่ำงวัสดุ    ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดและอุปกรณ์ต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง 
รวมถึง MANUFACTURE’S SPECIFICATION ส่งให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและให้ควำมคิดเห็นชอบตำม
ควำมต้องกำรกอ่นที่จะท ำกำรติดตั้ง 

23.4 กำรติดตั้ง  
23.4.1 หำกในแบบมิได้ระบุ พ้ืนผิวที่จะต้องใช้ระบบนี้คือ ส่วนของโครงสร้ำงพ้ืนคอนกรีตที่ต้องกำร

ควำมทนทำนต่อกำรเสียดสี กำรใช้งำนหนัก ทนต่อสำรเคมีในพ้ืนที่เปียก เช่น ห้องครัว 
โรงงำนผลิตอำหำร เป็นต้น 

23.4.2 กำรเตรียมพ้ืนคอนกรีตต้องมีอัตรำส่วนกำรผสมซีเมนต์ไม่ต่ ำกว่ำ 300 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
หรือตำมก ำหนดวิศวกรรมเพ่ือให้ควำมสำมำรถในกำรบดอัดเต็มที่ 

23.4.3 พ้ืนผิวคอนกรีตที่เทเสร็จ จึงท ำกำรเคลือบผิวพ้ืนมำตรฐำน GMP และ HACCP ด้วยควำม
หนำแน่น 2 กก/ลิตร ควำมหนำ 6 มม. (12 กก/ตรม) 

23.4.4 เลือกสีโดยผู้ใช้อำคำร 
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23.5 กำรท ำควำมสะอำด   ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดบริเวณที่ติดตั้งทุกแห่งที่เกี่ยวข้องจำกกำรติดตั้ง
ด้วยควำมปรำณีตเรียบร้อยก่อนกำรขอตรวจสอบและควำมเห็นชอบเพ่ือส่งมอบงำนจำกผู้ออกแบบ
และ/หรือผู้ควบคุมงำน 

23.6   กำรรับประกันผลงำน   ผู้รับจ้ำงรับประกันคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรติดตั้งในระยะ 1 ปี หำกเกิด
รอยร้ำว แตก เกิดข้ึนภำยในระยะเวลำ 1 ปี ภำยหลังส่งมอบงำนแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องมำจัดท ำใหม่หรือ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดี โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 

 
จบหมวดที่ 27 
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หมวดที่ 28 
งำนผนัง 
 
1. ผนังก่ออิฐมอญ 
  1.1 ขอบเขตของงำน 
งำนก่อผนังตำมท่ีระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมแบบ SHOP DRAWING เพ่ือแสดงขนำดของผนังเมื่อก่อเสร็จ 
ควำมหนำของปูนฉำบ หรือ FINISHING อ่ืนๆ กำรใส่เหล็กเสริมต่ำงๆ ในกำรก่ออิฐ ต ำแหน่งและระยะติดตั้งเสำเอ็น/
คำนทับหลัง เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนท ำกำรติดตั้ง 
  1.2 วัสดุ 
  1.2.1 อิฐ อิฐมอญหรืออิฐก่อสร้ำงสำมัญจะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภำพดี เผำไฟสุกทั่งก้อน เนื้อแกร่ง ไม่มีโพรง ไม่
แตกร้ำว รูปร่ำงและขนำดสม่ ำเสมอ ไม่แอ่นบิดงอ จะต้องดูดน้ ำไม่เกิน 25% และจะต้องต้ำนทำนแรงอัดสูงสุดไม่ย
น้อยกว่ำ 40 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร สำมำรถใช้อิฐก่อพ้ืนถิ่นได้ หรือมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนอิฐก่อสร้ำงสำมัญ 
เทียบเท่ำ (มอก.77-2545) ในกรณีที่ในรูปแบบระบุเป็นผนังก่ออิฐโชว์แนว อิฐที่ใช้ต้องมีผิวเรียบสม่ ำเสมอ  
  1.2.2 ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีวัสดุเฉื่อยผสมอยู่ เช่น ทรำย หรือหินปูนบดละเอียด (MIXED 
CEMENT) ตำมมำตรฐำนปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80-2550) เป็นปูนใหม่ไม่รวมตัวจับกันเป็นก้อน หรือในกรณีที่ใช้ปูน
ผสมส ำเร็จรูปจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนปูนก่อส ำเร็จรูปชนิดแห้ง (มอก.598-2547) 
(1) ปูนก่อที่ผสมแล้ว จะต้องใช้ให้หมดภำยในเวลำ 30 นำที ปูนก่อที่ผสมแล้วนำนเกินกว่ำ 30 นำที ห้ำมน ำมำใช้ใน
งำนก่อสร้ำง 
(2) กำรกองเก็บปูนซีเมนต์ส ำหรับงำนก่อ ต้องเก็บในสถำนที่ที่ป้องกันน้ ำและควำมชื้นได้ หำกปูนซีเมนต์แข็งจับตัว
เป็นก้อน ห้ำมน ำมำใช้งำนโดยเด็ดขำด 
(3) ลักษณะของปูนก่อที่ดีจะต้องมีควำมข้นเหลวพอเหมำะ เหนียวนุ่ม เวลำปั้นจะจับตัวเป็นก้อน ไม่แห้งแตก ยึด
เกำะก้อนอิฐได้ดี มีระยะเวลำแห้งตัวพอเหมำะ เมื่อแข็งตัวแล้ว จะต้องไม่ยืดหรือหดตัวมำก มีแรงยึดเหนี่ยวที่ดี 
สำมำรถรับแรงอัด แรงเฉือน และแรงดึงได้ไม่น้อยกว่ำก ำลังของอิฐ หรือวัสดุที่ใช้ก่อ 
  1.2.3 ทรำย เป็นทรำยน้ ำจืด ปรำศจำกสิ่งเจือปนในปริมำณท่ีจะท ำให้เสียควำมแข็งแรง  
  1.2.4 น้ ำ น้ ำที่ใช้ผสมปูนก่อ ต้องเป็นน้ ำจืดที่สะอำดปรำศจำกสิ่งเจือปนจ ำพวกแร่ธำตุ  กรด ด่ำง และ
สำรอินทรีย์ต่ำงๆ ในปริมำณท่ีจะท ำให้ปูนก่อเสียควำมแข็งแรง 
  1.2.5 เหล็กเสริม ใช้เหล็ก GRADE SR24 มีคุณภำพตำมมำตรฐำนเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม (มอก.
20-2543) 
  1.2.6 ตะแกรงลวด ตะแกรงลวดที่ใช้ยึดผนังก่ออิฐ (METAL LATH) ต้องเป็นชนิดอำบสังกะสีขนำดช่อง 1/4 
นิ้ว ควำมหนำของลวดไม่ต่ ำกว่ำ 6 มิลลิเมตร 
  1.2.7 อีพ๊อกซี่ส ำหรับเชื่อมเหล็กเสริมกับโครงสร้ำงคอนกรีต ในกรณีที่ต้องมีกำรเจำะเสียบเหล็กเสริมเพ่ือกำร
ก่ออิฐมอญ ให้ใช้เป็นชนิด 2-PART THIXOTROPIC EPOXY ADHESIVE ที่ได้รับมำตรฐำน ASTM-C88-78 TYPE 1 
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GRADE 3 CLASS B+C หรือ EN 1504-4 สำมำรถรับแรงดึงสูงสุดได้ไม่ต่ ำกว่ำ 20 N/Sq.m. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 
เช่น SIKA DUR 731N หรือเทียบเท่ำ 
  1.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่ใช้ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้ผู้ออกแบบเห็นชอบและอนุมัติก่อน จึงจะน ำไปใช้
ติดตั้งได้ นอกจำกระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
  1.4 กำรก่อผนัง 
  1.4.1 ต้องรดน้ ำหรือแช่อิฐในน้ ำให้อิ่มตัวก่อนน ำไปใช้ 
  1.4.2 กำรผสมปูนก่อ 
ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมส ำเร็จ ให้ใช้ส่วนผสมของปูนก่อโดยปริมำตร ดังนี้ 
ปูนซีเมนต์  1  ส่วน 
ปูนขำว       1   ส่วน 
ทรำย        4-6  ส่วน 
น้ ำ           พอประมำณ 
กำรผสมปูนก่อ   ต้องคลุกปูนขำวกับทรำยให้เข้ำกันดี แล้วจึงเติมปูนซีเมนต์กับน้ ำ ปริมำณของน้ ำที่ใช้ ต้องให้พอดี ไม่
แข็งไม่เหลวจนเกินไป หรืออำจใช้น้ ำยำผสมปูนก่อแทนปูนขำวได้  โดยผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอรำยละเอียดผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ขออนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนเสียก่อน 
  1.4.3 กำรแต่งแนวเซำะร่องรอยต่อระหว่ำงแผ่นอิฐ แนวรอยต่อระหว่ำงแผ่นอิฐต้องไม่ตรงกันทุกชั้นในแนวตั้ง 
ต้องก่อสลับแนวชั้นต่อชั้น ขนำดรอยต่อประมำณ 1 เซนติเมตรนอกจำกระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ต้องให้เห็นรอยต่อโชว์แนว
อิฐระหว่ำงแผ่นอิฐแต่ละแผ่นอย่ำงชัดเจน ได้ระดับท้ังแนวตั้งแนวนอนโดยปรำศจำกกำรหลุดล่อนของปูนก่อ 
  1.4.4 จุดตัดของผนัง ที่ทุกจุดตัดของผนังให้ท ำเสำเอ็นเชื่อมประสำนระหว่ำงผนังเท่ำนั้น 
  1.4.5 กำรยึดผนังติดกับโครงสร้ำง ที่รอยต่อด้ำนข้ำง ด้ำนบน และด้ำนล่ำงของผนังกับโครงสร้ำงอำคำร ต้อง
ยึดด้วยเหล็กเสริมขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 40 เซนติเมตร โดยให้ปลำยฝังอยู่ในผนังไม่น้อยกว่ำ 
20 เซนติเมตร ท้องพ้ืนหรือท้องคำน ไม่น้อยกว่ำ 5 ตำรำงเมตร และยื่นโผล่พ้นผิวโครงสร้ำงออกมำไม่น้อยกว่ำ 40 
ตำรำงเมตร โดยฝำกเหล็กออกมำในขั้นตอนกำรหล่อเสำคอนกรีต 
  1.4.6 คำนเอ็นทับหลังและเสำเอ็น กำรก่อผนังอิฐทั้งหมด รวมทั้งที่ขอบของช่องปิดในผนัง (เช่น ประตู  และ
หน้ำต่ำง) ให้ก่อโดยมีคำนเอ็นทับหลังและเสำเอ็น ค.ส.ล. ทั้งหมด โดยผนังก่อที่ไม่มีช่องเปิดจะต้องมีคำนเอ็นทับหลัง 
ค.ส.ล.ทุกระยะควำมสูงไม่เกิน 1.50 เมตร และทุกควำมยำวไม่เกิน 2.50 เมตร ของผนังต้องมีเสำเอ็น โดยกำรใช้เหล็ก
เสริมตำมแนวดิ่งขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 9 มิลลิเมตร 2 เส้นวำงอยู่ในต ำแหน่งแกนกลำงของแบบหล่อ ช่องละเส้น 
ปลำยเหล็กแต่ละข้ำงยึดติดกับโครงสร้ำง กรอกคอนกรีตส ำหรับงำนโครงสร้ำง มีค่ำก ำลังอัดไม่น้อยกว่ำ 240 กิโลกรัม
ต่อตำรำงเซนติเมตร โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตำม มอก.80-2550 เป็นส่วนผสม และมีควำมกว้ำงไม่
น้อยกว่ำ 15 เซนติเมตร โดยเสำเอ็น ทับหลังทั้งหมด ต้องยึดติดกับโครงสร้ำงหลักของอำคำร นอกจำกระบุไว้ในแบบ
ว่ำเป็นอย่ำงอ่ืน 
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  1.4.7 ในกรณีที่ก่อผนังชนท้องพ้ืนหรือท้องคำน ให้ใส่โฟมคั่นระหว่ำงท้องพ้ืนหรือท้องคำนนั้นๆ กับผนังอิฐก่อ
ชั้นบนสุด เพื่อป้องกันแรงกดทับจำกโครงสร้ำง ท ำให้ผนังแตกร้ำวได้ 
  1.4.8 เมื่อก่อสร้ำงแล้ว หำกพบว่ำแนวก่อล้มดิ่งเกินกว่ำ 1 เซนติเมตร ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรแก้ไขให้ตรงตำมแนวที่
ก ำหนด โดยต้องเสนอวิธีกำรให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติก่อนกำรแก้ไข 
  1.4.9 กำรบ่มชื้นผนัง หลังจำกก่ออิฐเสร็จแล้วประมำณ 24 ชั่วโมง หรือเมื่อปูนก่อเริ่มแห้งแล้ว ต้องท ำกำรบ่ม 
โดยกำรรดน้ ำให้ผนังชุ่มชื้นอยู่สม่ ำเสมออย่ำงน้อย 7 วัน เพ่ือให้ปูนก่อพัฒนำควำมแข็งแรงอย่ำงสมบูรณ์ และห้ำมให้
ผนังถูกกระทบกระเทือน หรือรับน้ ำหนักเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน หลังจำกก่อเสร็จ 
  1.4.10 กำรก่ออิฐต่อจำกเดิมที่ก่อไว้แล้ว ต้องรดน้ ำเพื่อควำมสะอำด และให้อิฐเดิมได้ดูดน้ ำจนอ่ิมตัวก่อน
โดยให้รดน้ ำอย่ำงน้อย 2 ครั้ง และตั้งทิ้งไว้ประมำณ 1 นำที ให้หมำดๆ ก่อนท ำกำรต่อไป 
  1.4.11 แนวผนังก่ออิฐที่อยู่ในแนวของโถงบันไดหนีไฟ และทำงเดิน ที่สำมำรถไปสู่บันไดหนีไฟได้ และที่
อ่ืนๆ ที่ระบุให้เป็นผนังกันไฟ ให้ก่อผนังเป็นครึ่งแผ่น 2 ชั้น หรือก่ออิฐมอญเต็มแผ่น และให้ก่อไปจนสุดถึงท้องพ้ืนที่
โครงสร้ำง 
  1.5 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงท ำควำมสะอำดทุกแห่งที่เก่ียวข้องหลังจำกกำรติดตั้งด้วยควำมประณีตสะอำดเรียบร้อย ปรำศจำกครำบน้ ำปูน 
ครำบไคล หรือรอยเปรอะเปื้อนต่ำงๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจำกผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงำน 
  1.6 กำรรับประกันผลงำน 
ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันคุณภำพของวัสดุและกำรก่อ หำกเกิดช ำรุดเสียหำยอันเนื่องมำจำกคุณสมบัติของวัสดุ และกำร
ก่อ ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่หรือซ่อมแซม ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ตำมจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่ำ
ใดๆ ทั้งสิ้น 
 
2. ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 
  2.1 ขอบเขตของงำน 
งำนก่อผนังตำมที่ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมท ำแบบ SHOP DRAWING เพ่ือแสดงขนำดของผนังเมื่อก่อ
เสร็จ ควำมหนำของปูนฉำบ หรือ FINISHING อ่ืนๆ กำรใส่เหล็กเสริมต่ำงๆ ในกำรก่อต ำแหน่งและระยะติดตั้งเสำเอ็น/
คำนทับหลัง เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนท ำกำรติดตั้ง 
  2.2 วัสดุ  
  2.2.1 คอนกรีตบล็อก 
คอนกรีตบล็อกที่ใช้ ให้เป็น HOLLOW BLOCK ที่มีคุณภำพ รูปร่ำงสม่ ำเสมอ ได้ตำมมำตรฐำนคอนกรีตบล็อกไม่รับ
น้ ำหนัก (มอก.58-2533) ยกเว้นส่วนที่ก ำหนดให้เป็นผนังส่วนที่รับน้ ำหนัก  จะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนคอนกรีต
บล็อกรับน้ ำหนัก (มอก.57-2533) มีก ำลังอัดประลัย (ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH) ไม่น้อยกว่ำ 35 
กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร  มีอัตรำกำรดูดซึมน้ ำไม่เกิน 7% เพ่ือไม่ให้มีกำรดูดซึมน้ ำ เนื่องจำกฝนและขยำยตัวเมื่อ
ถูกแดดมำกเกินไป เป็นสำเหตุให้ผนังเกิดกำรแตกร้ำว 
(1) ในกรณีที่แบบระบุให้เป็นผนังก่อเต็มแผ่น ให้ใช้คอนกรีตบล็อกหนำ 14 เซนติเมตร 
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(2) ในกรณีที่ก่อผนังสูงเกินกว่ำ 3.5 เมตรให้ใช้คอนกรีตบล็อกหนำ 14 เซนติเมตร 
(3) บริ เวณที่ต้องเป็นผนังกันไฟ เช่น โถง และปล่ องบันไดหนี ไฟ ทำงเดินไปสู่บันไดหนี ไฟ และ FIRE 
COMPARTMENT ให้ใช้คอนกรีตบล็อกหนำ 19 เซนติเมตร กรอกปูนทรำยให้เต็มในช่องบล็อกทุกก้อน และก่อชนท้อง
พ้ืน 
(4) ผนังคอนกรีตบล็อกที่ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ให้กรอกปูนทรำยเต็มก้อน 
(5) ผนังคอนกรีตบล็อกที่ต้องฉำบปูนทับหน้ำ ให้ใช้คอนกรีตบล็อกชนิดหยำบ 
(6) ผนังคอนกรีตบล็อกก่อแต่งแนวให้ใช้คอนกรีตบล็อกชนิดผิวเรียบ 
(7) นอกจำกบล็อกธรรมดำแล้ว ผู้รับจ้ำงต้องเตรียมบล็อกลักษณะจ ำเพำะต่ำงๆ เช่น ครึ่งบล็อก  บล็อกมุม เป็นต้น 
  2.2.2 ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่มีวัสดุเฉื่อยผสมอยู่ เช่น ทรำยหรือหินปูนบดละเอียด (MIXED 
CEMENT) มอก.80-2550 เป็นปูนใหม่ไม่รวมตัวจับกันเป็นก้อน หรือกรณีที่ใช้ปูนผสมส ำเร็จรูป จะต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำน มอก.598-2547 
(1) ปูนก่อที่ผสมแล้ว จะต้องใช้ให้หมดภำยใน 30 นำที ปูนก่อที่ผสมแล้วนำนเกินกว่ำ 30 นำที ห้ำมน ำมำใช้ในงำน
ก่อสร้ำง 
(2) กำรกองเก็บปูนซีเมนต์ส ำหรับงำนก่อ ต้องเก็บในสถำนที่ที่ป้องกันน้ ำและควำมชื้นได้ หำกปูนซีเมนต์แข็งจับตัว
เป็นก้อน ห้ำมน ำมำใช้งำนโดยเด็ดขำด 
(3) ลักษณะของปูนก่อที่ดีจะต้องมีควำมข้นเหลวพอเหมำะ เนียวนุ่ม เวลำปั้นจะจับตัวเป็นก้อน ไม่แห้งแตก ยึด
เกำะก้อนอิฐได้ดี มีระยะเวลำแห้งตัวพอเหมำะ เมื่อแข็งตัวแล้ว จะต้องไม่ยืดหรือหดตัวมำก มีแรงยึดเหนี่ยว ที่ดี 
สำมำรถรับแรงอัด แรงเฉือน และแรงดึงได้ไม่น้อยกว่ำก ำลังของอิฐ หรือวัสดุที่ใช้ก่อ 
  2.2.3 ทรำย เป็นทรำยน้ ำจืด ปรำศจำกสิ่งเจือปนในปริมำณท่ีจะท ำให้เสียควำมแข็งแรง  
  2.2.4 น้ ำ ที่ใช้ผสมปูนก่อ ต้องเป็นน้ ำจืดที่สะอำด ปรำศจำกสิ่งเจือปนจ ำพวกแร่ธำตุ กรด ด่ำง  และ
สำรอินทรีย์ต่ำงๆ ในปริมำณท่ีจะท ำให้ปูนก่อเสียควำมแข็งแรง 
  2.2.5 เหล็กเสริม ใช้เหล็ก GRADE SR24 มีคุณภำพตำมมำตรฐำนเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม (มอก.
20-2543) 
  2.2.6 อีพ๊อกซี่ส ำหรับเชื่อมเหล็กเสริมกับโครงสร้ำงคอนกรีต ในกรณีที่ต้องมีกำรเจำะเสียบเหล็กเสริมเพ่ือกำร
ก่อคอนกรีต ให้ใช้เป็นชนิด 2-PART THIXOTROPIC EPOXY ADHESIVE ที่ได้รับมำตรฐำน ASTM-C88-78 TYPE 1 
GRADE 3 CLASS B+C หรือ EN 1504-4 สำมำรถรับแรงดึงสูงสุดได้ไม่ต่ ำกว่ำ 20 N/Sq.m. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 
เช่น SIKA DUR 731N หรือเทียบเท่ำ 
  2.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่ใช้ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้ผู้ออกแบบเห็นชอบและอนุมัติก่อน จึงจะน ำไปใช้
ติดตั้งได้ นอกจำกระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
  2.4 กำรก่อผนัง 
  2.4.1 กำรผสมปูนก่อ ให้ใช้ส่วนผสมของปูนก่อโดยปริมำตร ดังนี้ 
ปูนซีเมนต์  1 ส่วน 
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ปูนขำว  1  ส่วน 
ทรำย   4-6  ส่วน  
น้ ำ   พอประมำณ 
กำรผสมปูนก่อต้องคลุกปูนขำวกับทรำยให้เข้ำกันดีแล้วจึงเติมปูนซีเมนต์กับน้ ำ ปริมำณของน้ ำที่ใช้ต้องให้ พอดี ไม่แข็ง
ไม่เหลวจนเกินไป หรืออำจใช้น้ ำยำผสมปูนก่อแทนปูนขำวได้ โดยผู้รับจ้ำงต้องเสนอ รำยละเอียดผลิตภัณฑ์เพ่ือขอ
อนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนเสียก่อน 
  2.4.2 ข้อพึงปฏิบัติในงำนก่อ ให้ก่อคอนกรีตบล็อกในลักษณะแห้ง ห้ำมน ำไปแช่น้ ำหรือสำดน้ ำก่อน  เว้นแต่
ต้องท ำควำมสะอำดก้อนบล็อกเท่ำนั้น กำรก่อคอนกรีตบล็อกแถวล่ำงสุด จะต้องกรอกปูนทรำยลงในช่องว่ำงของก้อน
คอนกรีตบล็อกให้เต็ม และแน่นตลอดแนวของผนัง แล้วจึงเริ่มก่อแถวต่อไป 
  2.4.3 ช่องเจำะส ำหรับงำนระบบ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำช่องส ำหรับงำนระบบอ่ืนๆ เตรียมไว้ในขณะก่อสร้ำง เช่น 
ช่องท่องำนระไฟฟ้ำ งำนระบบปรับอำกำศ ฯลฯ หรือตำมที่ผู้ควบคุมงำนสั่ง กำรเจำะช่องจะต้องท ำด้วยควำมประณีต
และตอ้งระมัดระวังมิให้ผนังก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้ำวเสียควำมแข็งแรงไป 
  2.4.4 กำรยึดผนังติดกับโครงสร้ำง ที่รอยติดของด้ำนข้ำง และด้ำนบนของผนังกับโครงสร้ำงอำคำร ต้องยึดด้วย
เหล็กเสริมขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 40 เซนติเมตร โดยให้ปลำยฝังอยูในผนังไม่น้อยกว่ำ 20 
เซนติเมตร และยื่นโผล่พ้นโครงสร้ำงออกมำไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร โดยฝำกเหล็กออกมำในขั้นตอนกำรหล่อ
คอนกรีตโครงสร้ำง 
  2.4.5 คำนเอ็นทับหลังและเสำเอ็น กำรก่อผนังอิฐทั้งหมด รวมทั้ที่ขอบเปิดในผนัง (เช่น ประตู  และหน้ำต่ำง ) 
ให้ก่อโดยมีคำนเอ็นทับหลังและเสำเอ็น ค.ส.ล.ทั้งหมด โดยผนังก่อที่ไม่มีช่องเปิดจะต้องมีคำนทับหลัง ค.ส.ล.ทุกระยะ
ควำมสูงไม่เกิน 1.50 เมตร และทุกควำมยำว 2.50 เมตร ของผนังต้องมีเสำเอ็น โดยกำรใช้เหล็กเสริมตำมแนวดิ่งขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 9 มิลลิเมตร 2 เส้น วำงอยู่ในต ำแหน่งแกนกลำงของแบบหล่อ ช่องละเส้น ปลำยเหล็กแต่ละข้ำงยึด
ติดกับโครงสร้ำง กรอกคอนกรีตส ำหรับงำนโครงสร้ำง มีค่ำก ำลังอัดไม่น้อยกว่ำ 240 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร โดย
ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตำมมอก.80-2550 เป็นส่วนผสม และมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 15 ตำรำงเมตร 
โดยเสำเอ็น/ทับหลังทั้งหมดต้องยึดติดกับโครงสร้ำงหลักของอำคำร นอกจำกระบุไว้ในแบบว่ำเป็นอย่ำงอ่ืน 
  2.5 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจำกกำรติดตั้งด้วยควำมประณีตสะอำดเรียบร้อย ปรำศจำกครำบ
น้ ำปูน ครำบไคล หรือรอยเปรอะเปื้อนต่ำงๆ  ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจำกผู้ออกแบบและส่งมอบงำน 
  2.6 กำรรับประกันผลงำน 
ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันคุณภำพของวัสดุและกำรก่อ หำกเกิดช ำรุดเสียหำยอันเนื่องมำจำกคุณสมบัติของวัสดุ และกำร
ก่อ ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่หรือซ่อมแซม ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ตำมจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่ำ
ใดๆ ทั้งสิ้น 
 
3. ผนังก่อคอนกรีตมวลเบำ 
  3.1 ขอบเขตงำน 
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งำนก่อผนังตำมที่ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมรูปแบบ (SHOP DRAWING) หรือแผงตัวอย่ำงในส่วนต่ำงๆ 
เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนท ำกำรติดตั้ง 
  3.2 วัสดุ  
  3.2.1 คอนกรีตมวลเบำ คอนกรีตมวลเบำที่ใช้ให้เป็นชนิดมีฟองอำกำศ-อบไอน้ ำ ซึ่งผลิตจำกทรำย ปูนซีเมนต์  
ปูนขำว ยิปซั่ม และผงอลูมิเนียม จะต้องได้รับมำตรฐำนชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบำแบบมีฟองอำกำศ -อบไอน้ ำ (มอก.
1505-2541) ขนำดของก้อนถ้ำไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ขนำดกว้ำงไม่ต่ ำกว่ำ 20 เซนติเมตร ยำวไม่ต่ ำกว่ำ 60 เซนติเมตร 
และมีควำมหนำ ส ำหรับผนังภำยในและผนังภำยนอก ไม่ต่ ำกว่ำ 7.5 เซนติเมตร ควำมคลำดเคลื่อนของวัสดุไม่เกิน ±2 
มิลลิเมตร และมีคุณสมบัติที่ส ำคัญดังนี้ 
(1) ควำมหนำแน่นไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
(2) ค่ำก ำลังรับแรงอัดไม่น้อยกว่ำ 20 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 
(3) ค่ำโมดูลัสยืดหยุ่นไม่น้อยกว่ำ 15,000 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 
(4) อัตรำกำรทนไฟตำมมำตรฐำน BS476 ไม่ต่ ำกว่ำ 4 ชั่วโมง ที่ควำมหนำ 7.5 เซนติเมตร 
(5) อัตรำกำรดูดกลืนน้ ำไม่เกิน 50% 
(6) ค่ำกำรน ำควำมร้อนไม่เกิน 0.089 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน 
  3.2.2 ปูนก่อ ใช้ปูนก่อบำงส ำเร็จรูปส ำหรับงำนผนังคอนกรีตมวลเบำโดยเฉพำะ (THIN BED ACHESIVE 
MORTAR) ซึ่งมีค่ำก ำลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ ำกว่ำ 100 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร และค่ำยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่ำ 
1.50 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 
  3.2.3 เหล็กเสริมควำมแข็งแรง ใช้เหล็ก GRADE SR24 มีคุณภำพตำมมำตรฐำนเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:
เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2543) หรือแผ่นเหล็ก METAL STRAP ยำว 20 เซนติเมตร ตำมมำตรฐำนผู้ผลิตคอนกรีตมวล
เบำ 
  3.2.4 น้ ำ น้ ำที่ใช้ผสมปูนก่อต้องเป็นน้ ำจืดที่สะอำด  ปรำศจำกสิ่งเจือปนจ ำพวกแร่ธำตุ กรด ด่ำง และ
สำรอินทรีย์ต่ำงๆ ในปริมำณท่ีจะท ำให้ปูนก่อเสียควำมแข็งแรง 
  3.2.5 อีพ๊อกซี่ส ำหรับเชื่อมเหล็กเสริมกับโครงสร้ำงคอนกรีต ในกรณีที่ต้องมีกำรเจำะเสียบเหล็กเสริมเพ่ือกำร
ก่อคอนกรีต ให้ใช้เป็นชนิด 2-PART THIXOTROPIC EPOXY ADHESIVE ที่ได้รับมำตรฐำน ASTM-C88-78 TYPE 1 
GRADE 3 CLASS B+C หรือ EN 1504-4 สำมำรถรับแรงดึงสูงสุดได้ไม่ต่ ำกว่ำ 20 N/Sq.m. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 
เช่น SIKA DUR 731N หรือเทียบเท่ำ 
  3.3 ตัวอย่ำงวัสดุ  
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่ใช้ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้ผู้ออกแบบเห็นชอบและอนุมัติก่อน จึงจะน ำไปใช้
ติดตั้งได้ นอกจำกระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

3.4  วิธีกำรก่อผนังคอนกรีตมวลเบำ 

3.4.1 ท ำควำมสะอำดบริเวณที่จะท ำกำรก่อผนังคอนกรีตมวลเบำ แล้วก ำหนดระยะตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้อง 
และขึงแนวเส้นเอ็น เพ่ือช่วยให้ก่อได้ง่ำยขึ้น 
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3.4.2 เริ่มก่อโดยกำรใช้ปูนก่อส ำเร็จรูป ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต ป้ำยลงไปตำมแนวที่จะก่อผนัง 
3.4.3 ใช้ปูนทรำยทั่วไป วำงลงไปบนปูนก่อที่ได้ป้ำยไว้แล้วตำมแนวที่จะก่อเพ่ือช่วยปรับระดับพ้ืนให้ได้แนว

ระนำบเดียวกัน ควำมสูงประมำณ 1-5 ซม. จำกนั้นใช้ปูนก่อส ำเร็จรูป ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต ที่ได้ผสมไว้
แล้ว ป้ำยด้วยเกรียงก่อ ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต หนำประมำณ 2-3 มม. ตลอดแนวด้ำนล่ำงของบล็อคก้อน
แรกและข้ำงเสำโครงสร้ำง แล้วยกวำงลงไปบนปูนทรำย  ใช้ค้อนยำงและระดับน้ ำช่วยจัดให้ได้แนวและ
ระดับท่ีถูกต้อง  

3.4.4 เริ่มก่อ Block ก้อนที่ 2 โดยป้ำยปูนก่อส ำเร็จรูป ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต ตลอดแนวด้ำนล่ำงของบล็อคและ
บริเวณด้ำนข้ำงของก้อน   แรกแล้ววำงบล็อคก้อนที่ 2  ลงไปให้ชิดกับก้อนแรก  แล้วใช้ค้อนยำงเคำะให้
ชิดกัน ตรวจด้วยระดับน้ ำทุกครั้ง  ท ำเช่นนี้กับก้อนที่ 3, 4 ไปจนก่อจบชั้นนี้ 

3.4.5 เมื่อจ ำเป็นต้องตัดก้อนบล็อคให้วัดระยะให้พอดี แล้วใช้เลื่อยตัดบล็อคตัดให้ได้แนวดิ่งฉำก เมื่อจะก่อ
บล็อคชั้นที่2 ควรรอระยะเวลำในกำรเซ็ทตัวของบล็อคชั้นแรกไม่น้อยกว่ำ 30 นำที 

3.4.6 บล็อคชั้นที่ 2 ให้ก่อด้วยวิธีสลับแนวระหว่ำงแถวชั้นล่ำงโดยให้ให้แนวเหลื่อมอย่ำงน้อย 10 ซม. ก่อให้ได้
แนว  ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยป้ำยปูนก่อส ำเร็จรูป ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต ที่ด้ำนข้ำงของก้อนแถวนั้น 
และด้ำนบนของก้อนแถวล่ำง  ด้วยเกรียงก่อ ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต ปูนก่อจะไม่หกล้นออกด้ำนข้ำง และ
จะต้องป้ำยปูนก่อให้ต่อเนื่องตลอดแนวไม่มีช่องว่ำง  โดยไม่ต้องตอกแผ่นเหล็กใด ๆ เพ่ือยึดก้อน Block 
อีก 

3.4.7 ปลำยก้อนที่ก่อชนเสำโครงสร้ำงหรือเสำเอ็นจะต้องยึดด้วยเหล็ก Ø 6 มม. ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 25 ซม. 
โดยฝังลึกลง ในเสำโครงสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 5 ซม. หรือใช้แผ่นเหล็กยึด (Metal Strap) ควำมยำวประมำณ 
22 ซม. ยึดด้วยพุกสกรู  ทุกระยะ  2 ชั้น ของแนวก่อ Block 

3.4.8 หำกพ้ืนที่ของผนังมีขนำดใหญ่เกินมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในตำรำง จะต้องมีเสำเอ็น หรือคำนเอ็น ค.ส.ล. 
ขนำด ประมำณ 10 ซม. โดยใช้เหล็กเสริม 2 เส้น Ø 9 มม. และมีเหล็กปลอก Ø 6 มม. ทุกระยะ 20 
ซม. ปลำยของเหล็กจะต้องฝังลึกในพื้น หรือคำนท่ีเป็นโครงสร้ำงหลักยึดด้วย Epoxy 

3.4.9 บริเวณมุมผนังที่ก่อมำบรรจบกัน อำจก่อประสำนเข้ำมุม  (Interlocking)  ได้แต่ทั้งนี้ผนังต้องมีระยะไม่
เกิน ที่ตำรำงก ำหนดโดยคิดค ำนวณพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน (ยกเว้นกรณีใช้ บล็อคหนำ 7.5 ซม. ต้องท ำเสำเอ็น
ทุกมุมผนัง )  และหำกพ้ืนที่รวมเกินกว่ำที่ก ำหนดใว้ในตำรำง (แล้วแต่ควำมหนำของ Block) ให้ท ำเสำ
เอ็น หรือคำนเอ็น ค.ส.ล.หรือใช้เสำเอ็นส ำเร็จรูป ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 

3.4.10 ส ำหรับผนัง Block หนำ 7.5 ซม. ต้องท ำเสำ/คำนเอ็น ค.ส.ล. หรือใช้ทับหลังส ำเร็จรูป ตำมมำตรฐำน
ผู้ผลิต โดยรอบ ช่องเปิด  ตำมค ำแนะน ำของ ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต กรณีใช้ควำมหนำตั้งแต่  10 ซม.  ขึ้น
ไป เหนือช่องประตูหน้ำต่ำง หรือช่องเปิดอ่ืน ๆ ใช้ทับหลังส ำเร็จรูป ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต วำงลงบนช่อง
เปิด ให้มีระยะนั่งบนผนังทั้ง 2 ด้ำน ไม่น้อยกว่ำ 15 ซม.ขึ้นไปแทนกำรหล่อเสำและคำนเอ็น ค.ส.ล.   

3.4.11 กำรยึดวงกบเข้ำกับผนัง สำมำรถท ำได้หลำยวิธีอำจใช้แผ่นเหล็ก Metal Strap ยึดด้วยตะปูเข้ำกับวงกบ
ไม้ทุกชั้นของ รอยต่อระหว่ำงชั้น Block แล้วป้ำยทับด้วยปูนก่อ ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต ก่อนวำง Block 



                                                                                                             Page 191 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

ทับลงไป แล้วอุดแนวรอยต่อข้ำงวงกบให้แน่นด้วยปูนก่อ ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต หรือยึดตำมวิธี Detail 
กำรยึดวงกบประต-ูหน้ำต่ำง ของตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 

3.4.12 กำรก่อผนังให้ก่อชนท้องคำนหรือท้องพ้ืนทุกแห่ง โดยเว้นช่องไว้ประมำณ 2-3 ซม. แล้วอุดให้แน่นด้วย
ปูนทรำยตลอดแนว ผนังที่ก่อสูงไม่ชนท้องคำนหรือพ้ืน(ก่อลอย)จะต้องท ำทับหลัง ค.ส.ล. ขนำดไม่เล็ก
กว่ำเสำเอ็นตำมข้อ 3.4.8  ตลอดแนว 

3.4.13 กำรก่อผนังที่ชนกับท้องพ้ืนโครงสร้ำงอำคำรซึ่งอำจมีกำรแอ่นตัวมำกเป็นพิเศษ เช่น พ้ืนระบบ  Post  
Tensioned หรือโครงสร้ำงเหล็ก  จะต้องเว้นช่องว่ำงด้ำนบนไว้ประมำณ  4 - 5  ซม.  แล้วเสริมวัสดุที่มี
ควำมยืดหยุ่นตัวได้   เช่น โฟม เป็นต้น และหลีกเลี่ยงกำรฉำบชนท้องพ้ืน แต่หำกจ ำเป็นให้เซำะร่องไว้
ตำมแนวรอยต่อ 

3.4.14 กำรวำงฝังท่องำนระบบในผนังสำมำรถใช้เหล็กเซำะร่องขูดออกตำมแนว หรือเครื่องตัดไฟฟ้ำ เป็นร่อง
แนวลึก 2 แนว แล้วสกัดออก ทั้งนี้ไม่ควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของควำมหนำของผนัง จำกนั้นอุดปูนทรำยให้
แน่นเต็ม แล้วปิดทับด้วยลวดตำข่ำยกว้ำงจำกขอบแนวสกัดด้ำนละ 10 ซม. ตลอดแนวก่อนฉำบปูนทับ 

3.4.15 กรณีที่ท ำกำรติดตั้งท่องำนระบบไว้ก่อน ให้ก่อผนัง ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต ห่ำงจำกแนวท่อเล็กน้อย แล้ว
ตอกฝังเหล็ก Ø 6 มม. แล้วอุดด้วยปูนทรำย  กรณีที่ช่องใหญ่กว่ำ 2 นิ้ว ให้เทคอนกรีตตลอดแนวท่องำน
ระบบ  

  3.5 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังกำรติดตั้ง ด้วยควำมประณีตสะอำดเรียบร้อย ปรำศจำกครำบน้ ำ
ปูน ครำบไคล หรือรอยเปรอะเปื้อนต่ำงๆ  ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจำกผู้ออกแบบและส่งมอบงำน 
 
  3.6  กำรรับประกันผลงำน 
ผู้รับจ้ำงต้องประกันคุณภำพของวัสดุและกำรก่อ ตลอดจนฝีมือช่ำงที่ด ำเนินกำร  หำกเกิดช ำรุดเสียหำยอันเนื่องมำจำก
คุณสมบัติของวัสดุ และกำรก่อ ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่และซ่อมแซม ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ตำมวัตถุประสงค์
ของผู้ออกแบบและผู้ว่ำจ้ำงตำมสัญญำนี้ โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 
 
4. ผนังฉำบปูน 
  4.1 ขอบเขตของงำน 
งำนฉำบปูนทั้งภำยในและภำยนอก ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมแบบ SHOP DRAWING แสดงแนวกำรแบ่งเส้นเซำะร่อง
กันแตกในกรณีที่เป็นผนังขนำดใหญ่ ที่จะต้องมีกำรแบ่งเส้นแนวกันแตก เพ่ือเสนอผู้ออกแบบให้ควำมเห็นชอบและ
จัดเตรียมแผงตัวอย่ำง (MOCK-UP PENAL) เพ่ือเป็นตัวอย่ำงมำตรฐำนกำรฉำบปูน  โดยปูนฉำบที่ระบุไว้เป็นกำรฉำบ
ปูนเรียบจะต้องมี่พ้ืนผิวที่สม่ ำเสมอไม่เกิดรูพรุน  หรอืมีเม็ดทรำยที่ขนำดโตกว่ำที่ก ำหนดปรำกฏขึ้นมำกเกินไป พ้ืนผิวที่
ฉำบปูนเรีบยร้อยแล้วจะต้องมรีะนำบ เรียบสม่ ำเสมอไม่เกิดคลื่น  และต้องยึดเกำะติดแน่นกับพ้ืนผิวที่ฉำบ 
  4.2 วัสดุ    
ปูนฉำบชนิดปูนซีเมนต์ผสม 
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  4.2.1 ปูนฉำบส ำเร็จรูป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนมอร์ตำร์ส ำหรับฉำบ (มอก.1776-2542) ประเภทปูนฉำบ
ทั่วไปส ำหรับงำนฉำบบริเวณผนังก่อทั่วไป เช่น อิฐมอญ คอนกรีตบล็อก เป็นต้น และใช้ประเภทปูนฉำบผิวคอนกรีตมี
ก ำลังอัดไม่น้อยกว่ำ 50 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร ส ำหรับบริเวณที่เป็นพ้ืนผิวคอนกรีตหล่อ เช่น เสำ คำน ผนัง ค.
ส.ล. เป็นต้น 
  4.2.2 ปูนฉำบชนิดปูนซีเมนต์ผสม 
(1) ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภำพตำมมำตรฐำนปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80-2550) 
(2) ปูนขำว/น้ ำยำผสมปูนขำว 

- ใช้ปูนขำวหินที่เผำสุกดีแล้ว ต้องเป็นปูนใหม่ไม่รวมตัวจับกันเป็นก้อนแข็ง 
- น้ ำยำผสมปูนฉำบต้องมีคุณภำพกำรยึดเกำะแน่น ลดกำรแตกร้ำวช่วยกระจำยกัก

ฟองอำกำศและไม่มีส่วนผสมของ CHLORIDE คุณภำพตำมมำตรฐำน BS 4887   
(3) ทรำย ทรำยน้ ำจืด  สะอำดปรำศจำกสิ่งเจือปนในปริมำณท่ีจะท ำให้เสียควำมแข็งแรง 
(4) น้ ำ น้ ำที่ใช้ผสมปูนฉำบต้องเป็นน้ ำจืดที่สะอำด ปรำศจำกสิ่งเจือปนจ ำพวกแร่ธำตุ กรด ด่ำง และ  สำรอินทรีย์
ต่ำงๆ ในปริมำณที่จะท ำให้ปูนเสียควำมแข็งแรง กำรใช้น้ ำยำผสมปูนฉำบต้องท ำตำม กรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตโดย
เคร่งครัด 
  4.2.3 ปูนฉำบคอนกรีตมวลเบำ ให้ใช้ปูนฉำบที่ผลิตขึ้นส ำหรับงำนคอนกรีตมวลเบำโดยเฉพำะ มีค่ำก ำลังรับ
แรงอัดไม่ต่ ำกว่ำ 50 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร และมีแรงยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่ำ 80 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 
และผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน ASTM C091, ASTM C109, ASTM C185, ASTM    C807, ASTM C952 
  4.2.4 ตะแกรงลวด ให้ใช้ตะแกรงลวดติดทับบริเวณรอยต่อระหว่ำงผนังก่อกับผนังคอนกรีต โดยอยู่ในพ้ืนที่ทั้ง  
2 ฝั่งๆ ละ 10 เซนติเมตร และเป็นตะแกรงชนิดอำบสังกะสีขนำดช่อง 1/4 นิ้ว 
  4.3 กำรฉำบปูน 
  4.3.1 กำรเตรียมสถำนที่ก่อนท ำงำนต้องท ำควำมสะอำดสถำนที่ให้เรียบร้อย ไม่ให้มีเศษขยะ เศษฝุ่น หรือเศษ
วัสดุอื่นใดอยู่ในบริเวณที่ท ำงำน และต้องให้ผู้ควบคุมงำนตรวจแนวผนัง รวมถึงกำรล้มดิ่งของผนังก่อ ห้ำมล้มดิ่งเกิน 1 
ตำรำงเมตร    
  4.3.2 กำรเตรียมผิวที่รับปูนฉำบ ผิวผนังที่รับปูนฉำบต้องท ำเสร็จไม้น้อยกว่ำ 7 วัน และผ่ำนขั้นตอนกำรก่อ
อย่ำงถูกต้องตำมหมวดงำนผนัง 
(1) กำรจัดเซี้ยม ให้จัดเซี้ยมทุกมุมของผนังที่จะท ำกำรฉำบด้วยปูนเค็ม โดยให้จับเซี้ยมตำมแนวเส้นที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบแล้วจำกผู้ควบคุมงำน ในกำรจัดเซี้ยมจะใช้วิธีกำรจับสด (ใช้ปูนเค็มอย่ำงเดียว) หรือใช้เซี้ยม PVC ก็ได้ แต่
ต้องเป็นเซี้ยม PVC ที่ทำสีติด 
(2) กำรจัดปุ่ม ให้ใช้ปูนเค็มปั้นเป็นก้อนขึ้นมำจำกผนัง โดยระดับหลังปุ่มเป็นระดับตำมแนวเส้นที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
แล้วจำกผู้ควบคุม โดยแต่ละปุม่ก ำหนดให้มีระยะห่ำงกันไม่เกิน 1.00 เมตร   
(3) กำรสลัดดอก เป็นกำรเตรียมผิวที่ฉำบให้หยำบหรือขรุขระ โดยเฉพำะผิวคอนกรีตให้กะเทำะให้เกิดรอย หรือท ำ
กำรสลัดปูนทรำย โดยใช้ส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อทรำยหยำบ 1:1 โดยปริมำตร ให้เกำะติดกับผนังก่อนฉำบ 
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(4) กำรติดตะแกรงลวด ให้ติดตะแกรงลวดบริเวณที่เป็นวัสดุต่ำงชนิดกัน เช่น ผนังก่ออิฐกับเสำ หรือคำนคอนกรีต 
ผนังก่ออิฐกับเสำเอ็น หรือทับหลังค.ส.ล. รวมถึงบริเวณที่เดินท่องำนระบบไฟฟ้ำและสุขำภิบำลด้วย โดยให้ตะแกรง
ลวดอยู่ในพื้นท่ีของทั้ง 2 วัสดุ ฝั่งละไม่น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร   
  4.3.3 กำรผสมปูนฉำบ 
(1) ปูนฉำบส ำเร็จรูปชนิดฉำบทั่วไป ให้ผสมน้ ำสะอำดในอัตรำส่วน 10-13 ลิตรต่อปูนฉำบ 50 กิโลกรัม  
(2) ปูนฉำบส ำเร็จรูปชนิดฉำบผิวคอนกรีต ให้ผสมน้ ำสะอำดในอัตรำส่วน 10-12 ลิตรต่อปูนฉำบ 50 กิโลกรัม   
(3) ปูนฉำบที่ผสมเสร็จแล้ว ควรใช้ให้หมดโดยเร็ว ไม่ให้ทิ้งไว้เกิน 30 นำที ลักษณะเนื้อปูนฉำบที่ดี เมื่อผสมเสร็จ
จะต้องมีควำมข้นเหลวเหมำะสม มีควำมเหนียวนุ่ม เวลำปั้นจะจับตัวเป็นก้อนไม่แห้งแตก มีควำมเหนียวยึดเกำะก้อน
อิฐดี แต่ไม่เหนียวติดเกรียง 
(4) กำรผสมปูนฉำบกรณีใช้ปูนฉำบ ให้ใช้ส่วนผสมของปูนฉำบ ดังนี้ 

ปูนซีเมนต์     1      ส่วน 
ปูนขำว  1/4 ส่วน ส ำหรับปูนฉำบภำยใน 
  1/10 ส่วน ส ำหรับฉำบภำยนอก 
ทรำย            3 ส่วน 
น้ ำ               พอประมำณ 
ในกรณีใช้น้ ำยำผสมปูนฉำบ ต้องท ำตำมกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

  4.3.4 กำรฉำบปูน 
(1) กำรรดน้ ำผนังอย่ำงพอเพียงและทั่วถึงก่อนท ำกำรฉำบ ก่อนกำรท ำกำรฉำบทุกครั้ง จะต้องรดน้ ำให้ ทั่วผนังที่จะ
ท ำกำรฉำบ จนผนังก่อดูดน้ ำจนอิ่มตัว ให้รดน้ ำให้ชุ่มในช่วงเย็นก่อนท ำกำรฉำบ 1 วัน และในวันรุ่งขึ้นก่อนจะเริ่มฉำบ 
ให้พรมน้ ำซ้ ำอีกครั้งจนกว่ำจะสังเกตเห็นน้ ำซึมออกมำอีกด้ำนหนึ่งของผนังที่ไม่ได้พรม 
(2) กำรฉำบชั้นแรก กำรแบต้องกดให้แน่นเพ่ือให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงผนังกับปูนฉำบมำกที่สุด  ผิวของปูน
ฉำบชั้นแรกต้องท ำให้หยำบและขรุขระเล็กน้อย  โดยกำรใช้แปรงหรือไม้กวำดไล้ตำมผิวแนวนอน  ในระหว่ำงที่ปูนฉำบ
ยังไม่แข็งตัว  แล้วควบคุมกำรฉำบในชั้นนี้ให้หนำไม่เกิน 1.5เซนติเมตร  หลังจำกฉำบแล้ว ให้บ่มโดยกำรพรมน้ ำให้ชื้น
อยู่ตลอดเป็นเวลำ 48 ชั่วโมง เสร็จแล้วทิ้งไว้ให้แห้งไม่น้อยกว่ำ 5 วัน  ก่อนที่จะลงมือฉำบชั้นที่ สอง   
(3) กำรแบชั้นที่สอง ก่อนแบต้องท ำควำมสะอำด และพรมน้ ำให้ผิวของปูนฉำบชั้นแรกมีควำมชื้นสม่ ำเสมอ  แล้วจึง
ฉำบชั้นที่สองให้มีควำมหนำในชั้นนี้ ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร เมื่อรวมควำมหนำปูนทั้งสองชั้นแล้ว ต้องไม่เกิน 2.5 
เซนติเมตร และต้องอยู่ในแนวระดับของเซี้ยม และปุ่มที่ท ำไว้ก่อนหน้ำแล้วด้วย 
(4) กำรตีน้ ำลงฟอง เป็นกำรท ำให้ผนังปูนฉำบมีควำมเรียบเนียนมำกขึ้น โดยกำรใช้แปรงสลัดน้ ำไปที่ ผนังปูนฉำบที่
เริ่มแห้งหมำดๆ แล้วใช้เกรียงไม้ลูบไปมำให้ทั่ว เพ่ือเกลี่ยผิวหน้ำปูนฉำบให้มีควำมเสมอกันทั่วทั้งผนัง  จำกนั้นใช้
ฟองน้ ำชุบน้ ำ  บิดให้แห้ง  ประกบบนเกรียงไม้  ลูบไปมำให้ทั่วผนังอีกครั้ง ไม่ให้ตีน้ ำในขณะที่ปูนฉำบยังไม่แห้ง หรือ
ปล่อยให้ปูนฉำบแห้งไปแล้วจึงตีน้ ำ  เพรำะจะท ำให้ผนังปูนฉำบเกิดลำยงำภำยหลัง และไม่ให้ใช้ฟองน้ ำที่แห้งเกินไป 
เพรำะจะดูดน้ ำปูนออกจำก ปูนฉำบ ท ำให้ปูนฉำบแห้งตัวเร็วและแตกร้ำวได ้
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(5) กำรบ่มผิว เป็นขั้นตอนท่ีไม่ให้ปูนฉำบสูญเสียน้ ำเร็วเกินไป ในขณะที่ปูนยังไม่แข็งตัว ให้ใช้น้ ำพ่น เป็นหมอกหรือ
ละอองไปบนผิวปูนฉำบที่เริ่มแข็งตัวแล้ว เพ่ือให้ผนังชุ่มชื้นอยู่เสมอต่อเนื่องเป็นเวลำอย่ำงน้อย 7 วัน   
  4.4 กำรฉำบคอนกรีตมวลเบำ 
  4.4.1 กำรผสมปูนฉำบคอนกรีตมวลเบำส ำเร็จรูป ให้ผสมกับน้ ำสะอำดในอัตรำส่วน 10-12 ลิตรต่อปูนฉำบ 50 
กิโลกรัม 
  4.4.2 กำรเตรียมพ้ืนผิว 
(1) ใช้แปรงตีน้ ำหรือไมก้วำดปำดเศษผงที่ติดอยู่บนผนังออกให้หมด 
(2) หำกมีรอยแตกบิ่นของผนัง ให้อุดซ่อมก่อนด้วยปูนซ่อม โดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบำ จำกกำรตัดเข้ำกับปูน
ก่อคอนกรีตมวลเบำและน้ ำผสมให้เข้ำกันดี แล้วน ำไปป้ำยอุดจุดที่ต้องซ่อม ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนฉำบอย่ำงน้อย 1 วัน 
(3) รำดน้ ำที่ผนังก่อนฉำบตำมกรรมวิธีข้อ 4.3.4 (5) 
(4) รอให้ผิวผนังดูดซับน้ ำจนแห้งเล็กน้อย จึงเริ่มลงมือฉำบ 
  4.4.3 วิธีฉำบปูน 
(1) ควำมหนำปูนฉำบที่แนะน ำ 0.5-1.0 เซนติเมตร โดยท ำกำรฉำบเป็นสองชั้นชั้นละประมำณครึ่งหนึ่งของควำม
หนำทั้งหมด 
(2) เมื่อฉำบชั้นแรกแล้ว  ทิ้งไว้ให้ผิวหน้ำแห้งหมำด  บำงส่วนจะเกิดรอยแตกเป็นปกติ จำกกำรหดตัวของปูน  ปูนที่
ฉำบต้องผสมไม่เหลวจนเกินไป  เพรำะจะท ำให้เกิดกำรย้อยตัวของปูน  เสียเวลำรอให้หมำดนำน  และเป็นสำเหตุของ
กำรแตกร้ำว 
(3) ฉำบปูนชั้นที่สองให้ได้ควำมหนำที่ต้องกำร ปัดหน้ำให้เรียบและทิ้งไว้ ให้ผิวหน้ำแห้งหมำดมำกๆ 
(4) ตีน้ ำด้วยแปรงให้ทั่วพอดีกับกำรปั่นหน้ำ กดเกรียงแรงๆ และขัดผิวหน้ำให้เรียบก่อนลงฟอง 
  4.5 ร่องกันแตก (CONTROL JOINTS) 
ให้ท ำ (CONTROL JOINTS) ในปูนฉำบตำมต ำแหน่งและขนำดที่ระบุไว้ในแบบ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุให้ผู้รับจ้ำงเสนอ
แบบรำยละเอียด  ต ำแหน่งและขนำด ก่อนกำรฉำบ 
  4.6 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจำกกำรติดตั้ง โดยปรำศจำกกำรช ำรุดและมีต ำหนิ ก่อนขอควำม
เห็นชอบในกำรตรวจสอบและส่งมอบงำนจำกผู้ควบคุมงำน 
  4.7 กำรซ่อมแซม 
ผิวปูนฉำบจะต้องแน่นตลอดผิว ที่ใดมีเสียงเคำะดังโปร่งหรือมีรอยแตกร้ำวจะต้องท ำกำรซ่อมแซม โดยสกัดออกเป็น
บริเวณรอบรอยร้ำวหรือบริเวณดังโปร่งนั้นน้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร  ท ำควำมสะอำดรดน้ ำพอประมำณ  แล้วจึงฉำบ
ซ่อมแซมโดยประสมน้ ำยำประเภท BONDING AGENT ที่เสนอและได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำน ผิวของปูน
ฉำบใหม่กับปูนฉำบเก่ำจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันในกรณีที่เกิดรอยแตกรำวที่ผิวปูนฉำบแต่ไม่แตกร่อน ให้ตัดร่องให้ลึก
แล้วฉีดอุดด้วย PAINTABLE SEALANT รำยละเอียดผลิตภัณฑ์ตำมท่ีระบุในหมวดวัสดุยำแนว  
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ในกรณีที่มีกำรซ่อมแซมงำนคอนกรีตเกี่ยวกับคอนกรีตโครงสร้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรซ่อมแซมส่วนนั้นตำมค ำสั่ง
ของผู้ควบคุมงำนและ/หรือผู้ออกแบบโดยผู้ควบคุมงำน/หรือผู้ออกแบบ จะเป็นผู้ก ำหนดกรรมวิธีตลอดจนกำรเลือกใช้
วัสดุ ผู้รับจำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมทั้งหมด 
 
5. งำนโครงเคร่ำโลหะผนังเบำ 
  5.1 วัสดุ 
  5.1.1 โครงเคร่ำ (METAL FRAMING) ต้องผลิตจำกเหล็กชุบสังกะสีด้วยกรรมวิธีกำรจุ่มร้อน (HOT-DIP ZINC 
COATED) มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.50 มิลลิเมตร ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน JIS 3302-1987 หรือ มอก.863-
2532 ผลิตภัณฑ์ ของ DECEM, ตรำช้ำง หรือเทียบเท่ำ 
  5.1.2 สกรูเกลียวปล่อย (SCREW) 
  5.1.3 พุกเหล็ก (EXPANSION BOLT) 
  5.2 กำรติดตั้ง 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำช่ำงฝีมือที่ดี  มีควำมช ำนำญ  และประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้ระดับและ
เส้นแนวตรง  มีควำมประณีตเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง  ตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด และกรรมวิธีมำตรฐำนของ
บริษัทผู้ผลิต ก่อนกำรติดตั้งให้ตรวจสอบบริเวณสถำนที่ที่เกี่ยวข้อง ถ้ำมีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อนกำรด ำเนินกำรติดตั้ง
  
  5.2.1 โครงเคร่ำผนังสูงไม่เกิน 3.00เมตร (ผนังไม่จรดเพดำน) 
(1) ก ำหนดแนวผนังทีจ่ะก้ัน  ขีดเส้นไว้ที่พ้ืนห้อง 
(2) ติดตั้งโครงเคร่ำโลหะตัวยู  ควำมกว้ำงของหน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ  64 มิลลิเมตร กับพ้ืนห้องด้วยพุกเหล็กฝังพ้ืน
คอนกรีตทุกระยะห่ำงไม่เกิน 60 เซนติเมตร 
(3) ติดตั้งโครงเคร่ำโลหะตัววี  ควำมกว้ำงของหน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 64 มิลลิเมตร สูงเท่ำขนำดของผนังตำมต้องกำร
เป็นเคร่ำตั้ง วำงอัดในเคร่ำตัวยู โดยเว้นระยะห่ำงไม่เกิน 60 เซนติเมตร และปิดทับบนโครงเคร่ำด้วยเคร่ำโลหะตัวยู 
(4) ถ้ำผนังสูงกว่ำ 1.50 เมตร ให้ใช้เคร่ำโลหะตัวยูยึดโครงเคร่ำตั้งตำมแนวนอนด้วย โดยเว้นระยะห่ำงของเคร่ำ
นอนไม่เกิน 60 เซนติเมตร 
(5) ถ้ำผนังในระนำบเดียวกัน มีควำมยำวเกินกว่ำ 8.00 เมตร และไม่มีผนังอ่ืนใดมำชนสัมผัส ให้เสริมเสำเอ็นด้วย
เหล็กรูปพรรณจะเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมหรือเหล็กตัวซีก็ได้ เพ่ือป้องกันผนังล้มทุกระยะ 8.00 เมตร โดยเสำเอ็น
รูปพรรณต้องยึดติดแน่นกับพ้ืนโครงสร้ำงด้วยพุกเหล็ก 
(6) โครงเคร่ำเหล็กที่ติดตั้งแล้วต้องได้ดิ่ง ระนำบ และเป็นเส้นตรง  หรือนอกจำกจะระบุเป็นอย่ำงอ่ืนจำก
ผู้ออกแบบ  
  5.2.2 โครงเคร่ำผนังสูงกว่ำ 3.00 เมตร แต่ไม่ถึง 5.00 เมตร (ผนังจรดเพดำน) 
(1) ก ำหนดแนวผนังที่จะกั้น  ขีดเส้นไว้ที่ฝ้ำเพดำนและพ้ืนห้อง 
(2) ติดตั้งโครงเคร่ำตัวยูมีควำมกว้ำงของหน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 76 มิลลิเมตร ที่พ้ืนและฝ้ำเพดำนด้วยพุกเหล็กทุก
ระยะไม่เกิน 60 เซนติเมตร  
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(3) ติดตั้งโครงเคร่ำโลหะรูปตัวซี ซึ่งมีควำมกว้ำงหน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 75 มิลลิเมตร โดยอำศัยควำมฝืดทิ้งช่วงห่ำงไม่
เกิน 60 เซนติเมตร และเว้นช่องไว้ตอนบนของเคร่ำตัวซี 12-15 มิลลิเมตร เพ่ือลดควำมเสียหำยอันอำจเกิดกับผนัง  
เนื่องจำกกำรสั่นสะเทือนของโครงสร้ำงอำคำร 
(4) กำรต่อโครงเคร่ำตัวซี กรณีที่ควำมสูงของโครงเคร่ำตั้งสูงกว่ำควำมยำวของเคร่ำตัวซี ให้ต่อโดยใช้เคร่ำตัวยูยำว  
30 เซนติเมตร ประกบด้ำนนอกของเคร่ำตัวซีที่ต่อชนกันและยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย 
(5) โครงเคร่ำตัวซี ตำมแนวตั้งทุกตัวจะต้องติดตั้งจำกพ้ืนจรดท้องพ้ืนชั้นถัดไปทุกตัว 
(6) โครงเคร่ำผนังที่ติดตั้งแล้วต้องได้ดิ่งระนำบและเป็นเส้นตรง หรือนอกจำกระบุเป็นอย่ำงอ่ืนจำกผู้ออกแบบ 
  5.2.3 โครงเคร่ำผนังสูงกว่ำ 5.00 เมตร 
(1) ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ SHOP DRAWING และรำยกำรค ำนวณของเหล็กโครงสร้ำงเหล็กรูปพรรณ   เพ่ือใช้รับน้ ำหนัก
ของโครงเคร่ำผนังเบำ  
(2) โครงสร้ำงเหล็กรูปพรรณ ให้เว้นระยะห่ำงของโครงทั้งแนวตั้งและแนวนอนเป็นระยะห่ำง 3.00 เมตร 
(3) ติดตั้งโครงเคร่ำตัวยูที่โครงสร้ำงเหล็กรูปพรรณ ทั้งตัวล่ำงและตัวบนด้วยสกรูเกลียวปล่อย ทุกระยะห่ำงไม่เกิน 60 
เซนติเมตร 
(4) ติดตั้งโครงเคร่ำตัวซี โดยอำศัยควำมฝืดทิ้งช่วงห่ำงไม่เกิน 60 เซนติเมตร และเว้นช่องไว้ช่องบนของเคร่ำตัวซี 
(5) โครงเคร่ำผนังที่ติดตั้งแล้วต้องได้ดิ่งระนำบและเป็นเส้นตรง หรือนอกจำกจะระบุเป็นอย่ำงอ่ืนจำกผู้ออกแบบ 
  5.3 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดทุกแห่งหลังจำกกำรติดตั้ง โดยปรำศจำกกำรช ำรุดและมีต ำหนิ ก่อนขอควำมเห็นชอบ
ในกำรตรวจสอบและส่งมอบงำนจำกผู้ควบคุมงำน 
  5.4 กำรรับประกันผลงำน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพของวัสดุและกำรติดตั้ง  โครงเคร่ำโลหะผนังเบำตำมมำตรฐำนของบริษัทของผู้ผลิต 
และได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบ  หำกเกิดกำรโก่งตัวหรือช ำรุดเสียหำยอันเนื่องมำจำกคุณสมบัติของวัสดุและ
กำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ดี ตำมจุดประสงค์ของผู้ออกแบบหรือผู้ว่ำจ้ำงโดย
ไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 
 
6. ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ด  
  6.1 วัสดุ  
วัสดุที่จะน ำมำใช้จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อนไม่มีรอยช ำรุดแตกร้ำวเสียหำย ใช้แผ่นยิปซั่มบอร์ดชนิด
ธรรมดำ (REGULAR GYPSUM BOARD) ต้องประกอบด้วยยิปซั่มในส่วนกลำง ปิดผิวด้วยกระดำษชนิดอัดแน่นด้ำน
นอก2ด้ำน หำกมิได้ระบุในแบบให้ใช้ใช้ขนำดควำมหนำ 9 มิลลิเมตร ผลิตภัณฑ์ มอก.219-2524 ได้แก่ ตรำช้ำง TG, 
GYPROC หรือเทียบเท่ำ 
  6.2 โครงเคร่ำ 
ดูรำยละเอียด และกำรติดตั้ง ในงำนโครงเคร่ำโลหะผนังเบำ 
  6.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
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ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่ใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้ผู้ออกแบบ เพ่ือขอควำมเห็นชอบและ
ตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนที่จะน ำไปใช้งำน ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ำงอ่ืนที่
จ ำเป็นต้องใช้ด้วย รวมทัง้รำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE APECIFICATION) 
  6.4 กำรติดตั้ง  
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำช่ำงฝีมือทีดี่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้ งแล้วต้องได้ระดับและ
เส้นแนวตรงหรือลวดลำยได้ฉำกมีควำมปรำณีตเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนดและกรรมวิธี
มำตรำฐำนของบริษัทผู้ผลิตก่อนกำรติดตั้งให้มีกำรประสำนงำนกับผู้รับจ้ำงหลัก เพ่ือตรวจสอบบริ เวณสถำนที่ที่
เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์เรียบร้อยถ้ำมีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อนกำรด ำเนินงำนกำรติดตั้ง 
 
7. ผนังบุแผ่น ACOUSTIC BOARD 
  7.1 วัสดุที่ใช้ 
  7.1.1 แผ่นกันเสียงสะท้อน (ACOUSTIC BOARD) ควำมหนำ 12 มิลลิเมตร หรือตำมที่ระบุในรูปแบบก่อสร้ำง 
ผลิตจำกวัสดุใยแร่  MINERAL FIBER 
(1) ค่ำกำรกันเสียง  35-39 Decibel  
(2) ค่ำกำรดูดซับเสียง NCR: 55-65 
(3) คุณสมบัติกำรป้องกันควำมร้อน  R-FACTOR 1.5 @ 75 ºF 
7.1.2 แถบ STAINLESS-ALUMINIUM เพ่ือปิดรอยต่อแผ่น รูปตัว T 
หำกมีรำยกำรตกแต่งภำยในให้ดูรำยละเอียดตำมแบบตกแต่งภำยในประกอบ 
 
8. ผนังบุกระเบื้องเซรำมิค 
  8.1 วัสดุที่ใช้ 
  8.1.1 ใช้กระเบื้องเซรำมิค ขนำด 8x8 นิ้ว, 12x12 นิ้ว หรือตำมรูปแบบก ำหนด ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6.5 
มิลลิเมตร ผลิตในประเทศตำม มอก.613-2529 ได้แก่ COTTO, RCI, CAMPANA หรือคุณภำพเทียบเท่ำ (สีและลำย
เลือกภำยหลัง) โดยให้ส่งตัวอย่ำงให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเลือกสีและเห็นชอบก่อนด ำเนินกำรภำยใน
ระยะเวลำ 30 วัน 
  8.2 กำรบุกระเบื้อง 
  8.2.1 ผิวผนังต้องสะอำดและมีผิวขรุขระ 
  8.2.2 ปูนซีเมนต์ที่ใช้บุกระเบื้องจะต้องเกลี่ยให้เรียบและกว้ำงพอที่จะปูกระเบื้องแต่ละครั้ง ควำมหนำของปูน
ประมำณ 1 เซนติเมตร ห้ำมใช้ปูนที่ผสมไว้นำนเกินกว่ำ 1 ชั่วโมง 
  8.2.3 แช่กระเบื้องที่จะปูในน้ ำสะอำด 
  8.2.4 เมื่อบุกระเบื้องแล้ว ต้องท ำควำมสะอำดครำบปูนที่ผิวกระเบื้องทันที อย่ำปล่อยทิ้งไว้จนแห้ง 
  8.2.5 กำรบุ ต้องบุให้ได้แนว ได้ระดับ และได้ดิ่ง 
  8.2.6 กำรตัดกระเบื้อง ต้องตัดด้วยเครื่องมือที่เหมำะสม ขอบที่ขรุขระให้ขัดจนเรียบ 
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  8.2.7 จบขอบมุมและแนวกระเบื้องด้วย PVC สีเดียวกัน 
  8.2.8 กระเบื้องดินเผำไม่เคลือบ ถ้ำรูปแบบและรำยกำรไม่ก ำหนดกำรเคลือบผิวให้เคลือบสำรกันตะไคร่น้ ำ  
และเชื้อรำ 
 
9. ผนังบุกระเบื้องดินเผำชนิดผิวแกร่ง 
  9.1 วัสดุที่ใช้ 
  9.1.1 ใช้กระเบื้องเซรำมิคชนิดไม่เคลือบ และเป็นกระเบื้องเนื้อเดียวกัน โดยผ่ำนกำรเผำที่อุณหภูมไม่ต่ ำกว่ำ 
1250°C โดยผ่ำนกำรตรวจสอบมำตรฐำนจำก ASTM หรือ EN87 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เคนไซ ซีรำมิคส์ อินดัสตรี้ 
จ ำกัด หรือคุณภำพเทียบเท่ำ (สีและลำยเลือกภำยหลังโดยผู้ออกแบบ) 
  9.1.2 ซีเมนต์กำวส ำเร็จรูปสำมำรถน ำมำใช้เทียบเท่ำได้ เช่น ตรำจรเข้ ตรำตุ๊กแก เป็นต้น 
  9.2 กำรติดตั้ง 
  9.2.1 ตีเส้นตำมลวดลำยที่เลือกไว้ 
  9.2.2 น ำกระเบื้องแช่ในน้ ำสะอำดก่อนกำรใช้งำน 
  9.2.3 น ำซีเมนต์กำวผสมน้ ำ 
  9.2.4 รำดน้ ำบริเวณท่ีจะบุกระเบื้องให้ชุ่ม เพ่ือให้กระเบื้องยึดเกำะได้ดียิ่งข้ึน 
  9.2.5 ตักซีเมนต์กำวที่ผสมไว้ป้ำยด้ำนหลังของกระเบื้อง แล้วบุตำมข้ันตอนของลวดลำยที่เลือกไว้ 
  9.2.6 ใช้แปรงไม้กวำดชุบน้ ำล้ำงเศษปูนที่ติดผิวหน้ำออกให้หมด แล้วเช็ดท ำควำมสะอำดด้วยฟองน้ ำอีก
ครั้ง 
  9.2.7 จบขอบมุมและแนวกระเบื้องด้วย PVC สีเดียวกัน 
10. ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ปรำศจำกใยหิน)  
  10.1 รำยละเอียดวัสดุ 
(1) ทนต่อกำรลำมไฟ ตำมมำตรฐำน BS 476 
(2) ทนน้ ำ ทนชื้น ทนแดด/ฝน ปลวกไม่กิน ไม่เปื่อยยุ่ย โก่ง บวม หรือยืดหดตัว ตำมมำตรฐำน JIS A5420  
(3) ทนทำนต่อกำรรับแรงกระแทก มีควำมเหนียว ดัดโค้งได้ ตำมมำตรฐำน ASTM C1185 
(4) ป้องกันควำมร้อนได้ดี ตำมมำตรฐำน ASTM C117 
(5) ควำมหนำ 8, 10, 12 มม. กำรเลือกใช้ควรพิจำณำเลือกควำมหนำของแผ่นตำมควำมสูงของอำคำรและแรงลม
ที่กระท ำกับผนังอำคำร 
(6) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรำช้ำง (สมำร์ดบอร์ด) หรือตรำต้นไม้ (แฟลกซี่บอร์ด) หรือตรำ ROCK WOOD หรือเทียบเท่ำ  
  10.2 โครงเคร่ำ 
โครงเคร่ำเหล็ก ขนำด 2”x4” หนำ 2.3 มิลลิเมตร @ 0.60 เมตร ชุบสีกันสนิมทั้งภำยนอกและภำยในและทำทับหน้ำ
ด้วยสีน้ ำมัน หรือตำมรูปแบบระบุ โดยผู้รับจ้ำงต้องเสนอ  SHOP DRAWING รำยละเอียดกำรติดตั้งให้สถำปนิก
พิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง  
  10.3 กำรติดตั้ง 
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(1) กำรติดตั้งโครงเคร่ำ ให้วำงโครงตำมแนวนอนทั้งด้ำนบนและด้ำนล่ำง แล้วจึงวำงระยะโครงในแนวตั้ง โดย
ก ำหนดระยะห่ำงที่ 60 เซนติเมตร ส ำหรับผนังทำสี และ 40 เซนติเมตร ส ำหรับผนังติดกระเบื้อง หรืออำจจะมำกน้อย
กว่ำนั้นขึ้นอยู่กับวิศวกรโครงกำรเป็นผู้ออกแบบ ซึ่งขึ้นกับปัจจัยด้ำนแรงลมที่มำกระท ำเป็นหลัก ควำมหนำของไฟ
เบอร์ซีเมนต์แนะน ำให้ใช้ควำมหนำตั้งแต่ 10 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยระยะห่ำงของตะปูเกลียว คือ 20 เซนติเมตร  รอยต่อ
ให้ท ำกำรติดตั้งแบบเว้นร่องยำแนวด้วยโพลียูลีเทน 
(2) ผนังที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน ได้ฉำกกับพ้ืนผนังห้อง และจะต้องท ำควำมสะอำดให้
เรียบร้อย 
 
11. ผนังก่อบล็อกแก้ว (GLASS BLOCK) 
  11.1 ขอบเขตของงำน 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ประกอบผนังก่อบล็อกแก้ว ตำมที่ระบุในแบบหรือรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 
รวมถึงกำรจัดหำแรงงำนในกำรก่อติดตั้งให้ได้มำตรฐำนเรียบร้อยจนแล้วเสร็จใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่มี
ข้อบกพร่องรวมทั้งปกป้องดูแลให้อยู่ในสภำพเดิมจนกว่ำจะส่งงำนงวดสุดท้ำย 
  11.2 วัสดุ 
  11.2.1 หำกแบบไม่ได้ระบุขนำดเป็นอย่ำงอ่ืน ให้ใช้ขนำดประมำณ 0.19 x 0.19 เมตร  ควำมหนำไม่น้อย
กว่ำ 80 มิลลิเมตร  
  11.2.2 หำกแบบมิได้ระบุเป็นอย่ำงอ่ืนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ เช่น ตรำช้ำงแก้ว หรือ BG หรือ
เทียบเท่ำโดยสถำปนิกจะก ำหนดลำยขณะก่อสร้ำง  
  11.2.3 ปูนก่อให้ใช้อัตรำส่วนผสมซีเมนต์ 2 ส่วน ปูนขำว 1 ส่วน ต่อทรำย 8 ส่วน 
  11.3 กำรติดตั้ง 
  11.3.1 ต้องก่อบล็อกแก้วให้ได้ดิ่งได้ฉำกระยะห่ำงระหว่ำงก้อนต้องไม่มำกกว่ำ 10 มิลลิเมตร และเท่ำกัน
ตลอดทุกแนว 
  11.3.2 ปูนก่อจะต้องไม่เลอะบล็อกแก้ว เมื่อก่อเสร็จจะต้องเช็ดรอยเปรอะเปื้อนออกทันที 
  11.3.3 ปูนก่อจะต้องเรียบเสมอผิวหน้ำบล็อกแก้ว ไม่ล้นนูนล้ ำออกมำกหรือหลุบเป็นร่องลงไป 
  11.3.4 ต ำแหน่งที่บล็อกแก้วชนข้ำงเสำหรือท้องคำนจะต้องมีเหล็กสอดระหว่ำงก้อนที่ได้เตรียมเสียบใน
คอนกรีตเสำ ขณะก่อสร้ำง โดยใช้เหล็กเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขนำด 6 มิลลิเมตร  ยื่นโผล่ออกมำไม่น้อยกว่ำ 0.20 เมตร 
และฝังอยู่ในคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 0.10 เมตร ให้มีเหล็กนี้ทุกระยะ 2 ก้อนของบล็อกแก้ว โดยต ำแหน่งของเหล็กต้องได้
ระดับพอดีระหว่ำงก้อน ห้ำมดัดงอเหล็กเป็นอันขำด 
  11.3.5 ให้ยำแนวรอยต่อบล็อกแก้วด้วยซีเมนต์ขำวผสมน้ ำยำกันซึม 
  11.4 ตัวอย่ำง 
ให้ผู้รับจ้ำงจัดหำวัสดุตัวอย่ำงบล็อกลำยต่ำงๆ เพ่ือเสนอให้สถำปนิกเลือกลำยก่อน โดยให้เสนอพร้อมเอกสำรประกอบ
วัสดุ เมื่อสถำปนิกก ำหนดเลือกเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วจึงจะด ำเนินกำรได้ 
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12. ผนังบุหินธรรมชำติ 
  12.1 ขอบเขตของงำน  
  12.1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบ
ควบคุมคุณภำพที่ดี ในกำรติดตั้งงำนผนังบุหิน ตำมระบุในแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมมีวัสดุป้องกันควำม
เสียหำย 
  12.1.2 วัสดุที่น ำมำใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มำตรฐำนของผู้ผลิตและคัดพิเศษ ปรำศจำกรอยร้ำวหรือ
ต ำหนิใดๆ ไม่บิดงอ ขนำดเท่ำกันทุกแผ่น 
  12.1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรวัดและตรวจสอบสถำนที่จริงบริเวณที่จะติดตั้งแผ่นหินก่อน เพ่ือควำม
ถูกต้องของขนำดและระยะตำมควำมเป็นจริง 
  12.1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ค ำนวณ ออกแบบ กำรใช้ขอยึดต่ำงๆ ควำมหนำแผ่นหินที่ใช้ ต ำแหน่งและ
จ ำนวนขอยึดส ำหรับยึดติดแผ่นหิน กำรบำกแผ่น เจำะรูแผ่น และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น พร้อมกำรตรวจสอบผนังของอำคำร
ให้แข็งแรงพอส ำหรับกำรติดตั้งผนังหินให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
  12.1.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงหินตำมชนิด สี และลำยที่ก ำหนด ขนำดเท่ำกับวัสดุที่จะใช้จริงไม่
น้อยกว่ำ  2 ตัวอย่ำง ให้ผู้ควบคุมงำน และ/หรือผู้ออกแบบอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงตัวอย่ำง
กำรติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบที่จ ำเป็น เช่น ขอยึดแผ่นหินบุผนัง ขอบคิ้ว กำรเข้ำมุม กำรบำก เป็นต้น 
  12.1.6 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง ดังนี้ 
(1) แบบแปลน รูปด้ำน รูปตัด ของงำนผนังบุหิน ลำยหรือรอยต่อของแผ่นหินและเศษของแผ่นหินทุกส่วน ระบุสี
ของหินแต่ละสีแต่ละชนิดให้ชัดเจน 
(2) แบบขยำยกำรติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ Flashing แนวบรรจบของวัสดุใกล้เคียง ต ำแหน่ง และกำรยึด
อุปกรณ์ประกอบในกำรติดตั้ง 
(3) แบบขยำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น เช่น ต ำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์งำนระบบที่เกี่ยวข้อง ช่องซ่อมบ ำรุง กำร
ระบำยน้ ำ เป็นต้น 
  12.1.7 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำระบบกันซึมผนังที่ระบุให้ท ำระบบกันซึม ก่อนกำรฉำบปูนรองพ้ืนผนัง แล้วจึง
ท ำกำรติดตั้งหิน 
  12.1.8 ผนังบุหินภำยในทุกระยะไม่เกิน 4.00x4.00 เมตร จะต้องเว้นร่องอย่ำงน้อย 3 มิลลิเมตร แล้วยำ
แนวด้วยซิลิโคน เพื่อกำรขยำยตัวของแผ่นหิน 
  12.1.9 ผนังบุหินภำยนอกทุกแผ่น หรือทุกระยะไม่เกิน 1.00x1.00 เมตร จะต้องเว้นร่องอย่ำงน้อย 3 
มิลลิเมตรแล้วยำแนวด้วยซิลิโคน เพื่อกำรขยำยตัวของแผ่นหิน 
  12.1.10 ผนังบุหินทั้งภำยนอกและภำยในที่สูงเกินกว่ำ 2.50 เมตร จะต้องเป็นผนังที่แข็งแรงพอที่จะรับน้ ำหนัก 
และจะต้องติดตั้งแผ่นหินด้วยวิธีใช้ขอยึดแสตนเลส หรือเทียบเท่ำ 
  12.1.11 ในกรณีที่มีบัวเชิงผนังที่เป็นหินแกรนิตหรือหินอ่อน ให้ท ำมุมมนและขัดผิวมันที่มุมบน ควำมหนำหรือ
สันของแผ่นที่มองเห็น เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องได้รับกำรขัดผิวมันเช่นเดียวกับผิวหน้ำแผ่นหิน 
  12.2 วัสดุ 
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วัสดุที่น ำมำใช้งำนต้องเป็นวัสดุใหม่  ปรำศจำกกำรแตกร้ำว  หรือต ำหนิใดๆ ชนิด ขนำด ควำมหนำ ลวดลำย สีและ
แบบตำมท่ีผู้ออกแบบก ำหนดให้ 
  12.2.1 หิน 
(1) หินอ่อน หินแกรนิต หมำยถึง หินทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ผนังที่สูงน้อยกว่ำ 5.00 เมตร ให้ใช้
ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร ในกรณีที่ผนังสูงกว่ำ 5.00 เมตร ให้ใช้กรรมวิธีกำรบุผนังแบบ DRY PROCESS 
ควำมหนำของหินไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร ขนำดควำมกว้ำง ควำมยำวตำมที่ระบุในแบบก่อสร้ำงขนำดสี ลวดลำย
ต่ำงๆ  ต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกผู้ออกแบบก่อนกำรติดตั้ง 
(2) หินทรำยธรรมชำติขนำด 300x600x25 มิลลิเมตร หรือตำมท่ีระบุในรูปแบบก่อสร้ำง 
(3) หินสังเครำะห์หรือหินเทียม 
  12.2.2 ควำมขัดมันของผิวหิน ต้องมีควำมมันที่ได้รับกำรขัดด้วยเครื่องมือที่ได้รับมำตรฐำนสำกลอันเป็นที่
ยอมรับ 
(1) หินผลิตภำยในประเทศต้องวัดได้ 80-90 ตำมมำตรฐำนสำกล 
(2) หินผลิตภำยนอกประเทศต้องวัดได้ 90-95 ตำมมำตรฐำนสำกล 
  12.2.3 ปูนซีเมนต์ 
(1) ปูนซีเมนต์ (CEMENT) ส ำหรับปรับระดับและเตรียมผิวใช้ปูนซีเมนต์ตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม มอก.80-2550 
ต้องเป็นปูนใหม่ไม่รวมตัวจับกันเป็นก้อน 
(2) ซีเมนต์ขำว (WHITE CEMENT) ตำมมำตรฐำน มอก.133-2518 ต้องเป็นปูนใหม่ไม่จับตัวกันเป็นก้อนแข็ง 
  12.2.4 ปูนขำว (LIME) เป็นปูนขำวที่มีขำยในท้องตลำด โดยเป็นประเภท HYDRATED LIME โดยมี
ส่วนผสมโดยรวมของ UNHYDRATED CALCIUM OXIDE (CaO)  และ MAGNESIUM OXIDE (MgO) ไม่เกินกว่ำ 8% 
โดยน้ ำหนักต้องเป็นปูนใหม่ไม่รวมตัวกันเป็นก้อนแข็ง 
  12.2.5 ทรำย เป็นทรำยน้ ำจืดปรำศจำกสิ่งเจือปนในปริมำณท่ีจะท ำให้เสียควำมแข็งแรง  
  12.2.6 น้ ำที่ใช้ผสมปูนก่อ ต้องเป็นน้ ำจืดที่ปรำศจำกสิ่งเจือปนจ ำพวกแร่ธำตุ กรด ด่ำงและสำรอินทรีย์
ต่ำงๆ ในปริมำณท่ีจะท ำให้ปูนก่อเสียควำมแข็งแรง 
  12.2.7 กำวซีเมนต์  
  12.2.8 โครงเคร่ำโลหะและอุปกรณ์รับน้ ำหนักในระบบ DRY PROCESS 
โครงเคร่ำโลหะและอุปกรณ์รับน้ ำหนักที่ใช้งำนบุผนังหนังระบบ DRY PROCESS จะต้องเป็นชนิดชุบสังกะสี แบบจุ่ม
ร้อน (HOT DIP GALVANIZED) ทุกชิ้น ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่ต้องท ำแบบรำยระเอียดกำรติดตั้งและค ำนวณควำมสำมำรถ
ในกำรรับน้ ำหนักของโครงผนัง และจะต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรด ำเนินทุกครั้ง 
  12.2.9 กำรยำแนว (GROUT) 
กำรยำแนวในระบบ DRY PROCESS ให้ใช้วัสดุยำแนวเป็น NEUTRAL CURED SILICONE เท่ำนั้น    โดยจะต้องอุด
ร่องด้วย POLYETHYRENE FOAM BACKING ROD ก่อนกรรมวิธีกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมที่ระบุในหมวดวัสดุยำแนว
ทุกประกำร 
  12.2.10 น้ ำยำเคลือบผิวหิน ต้องใช้พ่นเคลือบหลังของหินก่อนกำรติดตั้ง ทั้งนี้น้ ำยำที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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(1) ต้องได้รับกำรทดสอบตำมมำตรฐำนของสหรัฐอเมริกำ (ASTM) หรือมำตรฐำนสำกลอันเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
จำกผู้ออกแบบ 
(2) กำรดูดซึมน้ ำ กำรอมน้ ำ และกำรต้ำนทำนซัลเฟต ต้องได้รับมำตรฐำน  ASTM C-67 
(3) กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต้องได้รับมำตรฐำน ASTM C-666 
(4) กำรยึดเกำะ กำรป้องกันฝุ่น และกำรเสื่อมสภำพ ต้องได้รับมำตรฐำน ASTM G23-69 ASTM E42-65 
(5) ป้องกันกำรซึมของน้ ำ น้ ำมัน และกรดต่ำงๆ 
(6) ปอ้งกันกำรเกิดรอยด่ำงในเนื้อหิน และเพ่ิมควำมแข็งแกร่งให้กับผิวหน้ำของหิน 
(7) ต้องไม่ท ำให้สีของหินเปลี่ยนแปลง และไม่เป็นฟิล์มอยู่บนผิวหน้ำของหิน 
(8) ป้องกันกำรเกิดเชื้อรำ และตะไคร้น้ ำ 
  12.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด ขนำดเท่ำกับวัสดุที่จะใช้จริงไม่น้อยว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้
ผู้ออกแบบเห็นชอบก่อนจึงจะน ำไปใช้งำนได้ ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ำงอ่ืนที่จ ำเป็นต้องใช้ด้วย เช่น 
ขอบคิ้ว หรือมุมต่ำงๆ เป็นต้น รวมทั้งรำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE SPECIFICATION) 
  12.4 กำรติดตั้ง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำช่ำงฝีมือดีมีควำมช ำนำญในกำรปู โดยปูตำมแนวรำบ แนวตั้ง และแนวนอน จะต้องได้ฉำกแนว
ระดับสม่ ำเสมอ หรือลวดลำยตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนดให้ด้วยควำมปรำณีตเรียบร้อย  ทั้งนั้นจะมีกำรเคลื่อนได้ไม่เกิน 
1 มิลลิเมตร ก่อนกำรติดตั้งต้องท ำกำรเรียงแผ่นหินให้ผู้ออกแบบ  หรือผู้ควบคุมงำนพิจำรณำเห็นชอบก่อนกำร
ด ำเนินกำรติดตั้ง 
  12.4.1 กำรเตรียมผิว 
(1) ท ำควำมสะอำดผิวที่จะบุหินให้ปรำศจำกฝุ่นผง ครำบไขมัน เศษปูน หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด แล้วล้ำงท ำควำม
สะอำดด้วยน้ ำ 
(2) ฉำบปูนรองพ้ืนส ำหรับผนัง ให้ได้ระดับและควำมเอียงลำดตำมต้องกำร ได้ดิ่ง ได้ฉำก ได้แนว เพ่ือให้ได้ผิวผนังที่
เรียบและแข็งแรงก่อนกำรบุหิน 
(3) หลังจำกฉำบปูนรองพ้ืนผนังแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ท ำกำรบ่มตลอด 3 วัน ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงเริ่มด ำเนินกำรบุหิน
ได้ 
(4) กำรเตรียมแผ่นหิน จะต้องจัดเรียงแผ่นหินที่จะใช้ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพ่ือเฉลี่ยสีและลำยของหินให้สม่ ำเสมอ
กันทั่วทั้งพ้ืนที่ที่จะบุหิน ให้ผู้ควบคุมงำน และ/หรือผู้ออกแบบพิจำรณำอนุมัติต ำแหน่งกำรวำงแผ่นหินแต่ละแผ่น และ
คัดเลือกหินแต่ละแผ่นก่อนกำรติดตั้ง 
(5) ก่อนด ำเนินกำรบุหิน จะต้องทำน้ ำยำเคลือบใสป้องกันควำมชื้นที่ด้ำนหลังและด้ำนข้ำงของแผ่นหิน รวม 5 ด้ำน 
โดยยกเว้นด้ำนหน้ำของแผ่นหิน ส ำหรับหน้ำหินที่ท ำผิวขัดมัน และทำทั้ง 6 ด้ำน โดยทำที่ด้ำนหน้ำของแผ่นหินด้วย 
ส ำหรับหน้ำหินที่ท ำผิวด้ำน พ่นทรำย เป่ำไฟ สกัดหยำบ หรือผิวอ่ืนใดนอกเหนือจำกผิวขัดมัน โดยทำอย่ำงน้อยด้ำนละ 
2 เที่ยว และท้ิงไว้ให้แห้งก่อนน ำไปติดตั้ง 
  12.4.2 กำรบุหิน 
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(1) ท ำกำรวำงแนวของแผ่นหิน ก ำหนดจ ำนวนและเศษแผ่นตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ แนวหินทั่วไปให้
ชิดกันให้มำกท่ีสุด หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
(2) เศษของแผ่นหินจะต้องเหลือเท่ำกันทั้งสองด้ำน แนวรอยต่อหินของพ้ืนกับผนังจะต้องตรงกัน หรือตำม Shop 
Drawing ที่ได้รับอนุมัติ กำรเข้ำมุมหินหำกไม่ระบุในแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศำ ประกบเข้ำมุม ให้เห็นควำมหนำ
ของแผ่นหินที่ประกบกันทั้ง 2 แผ่น ด้ำนละประมำณ 5 มิลลิเมตร 
(3) กำรตัดแต่งหินในแนวตรง แนวโค้ง ต้องตัดด้วยเครื่องมือมำตรฐำนและคมเป็นพิเศษ กำรเจำะหินเพื่อใส่อุปกรณ์
ต่ำงๆ รอยเจำะต้องมีขนำดตำมต้องกำร หินที่ตัดแต่งแล้วต้องไม่บิดเบี้ยว แตกบิ่น  มีขนำดตำมต้องกำรและต้อง
ตกแต่งขอบให้เรียบร้อยก่อนน ำไปติดตั้ง 
(4) CONTROL JOINT (ในกรณีกำรบุด้วยกำวซีเมนต์) 

- กำรบุชิดส ำหรับงำนภำยใน ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่ำงกันประมำณ 4-6 
เมตร 

- กำรบุห่ำงส ำหรับงำนภำยใน ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่ำงกันประมำณ 6-
10 เมตร 

- กำรบุชิดส ำหรับงำนภำยนอก ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่ำงกันประมำณ 2-
3 เมตร 

- กำรบุห่ำงส ำหรับงำนภำยนอก ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่ำงกันประมำณ 
4-5 เมตร 

(5) ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิว แล้วพรมน้ ำให้เปียกโดยทั่ว ใช้เกรียงฉำบกำวซีเมนต์ ที่ใช้ส ำหรับยึดติดแผ่นหิน ด้วยกำร
โบกให้ทั่วพ้ืนที่ที่จะบุหิน แล้วขูดให้เป็นรอยทำง ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตกำวซีเมนต์ โดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้ควบคุมงำนก่อน 
(6) ติดตั้งและกดแผ่นหินตำมแนวที่วำงให้แน่นไม่เป็นโพรงภำยในเวลำที่ก ำหนดของกำวซีเมนต์ที่ใช้ในกรณีที่เป็น
โพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้องรื้อออกและท ำกำรติดตั้งใหม่ 
(7) หลังจำกบุหินแล้วเสร็จ ทิ้งให้หินไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 48 ชั่วโมง แล้วจึงยำแนวรอยต่อ
ด้วยวัสดุยำแนว โดยใช้สีที่ใกล้เคียงหรืออ่อนกว่ำสีหิน หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
(8) กำรยำแนว ขนำดควำมกว้ำงต้องให้มีขนำดเดียวกันและสม่ ำเสมอกันตลอดแนว  มีควำมประณีตเรียบร้อย  สี
ของกำวยำแนวต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกผู้ออกแบบก่อนติดตั้ง 
(9) เช็ดวัสดุยำแนวส่วนเกินออกจำกแผ่นหินด้วยฟองน้ ำชุบน้ ำหมำดๆ  ก่อนที่วัสดุยำแนวจะแห้ง ให้ร่องและผิวของ
หินสะอำด ปล่อยทิ้งไว้ประมำณ 2 ชั่วโมง จึงท ำควำมสะอำดด้วยผ้ำสะอำดชุบน้ ำ หมำดๆ ทิ้งให้วัสดุยำแนวแห้งสนิท 
(10) น ำยำเคลือบผิว ต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกผู้ออกแบบก่อนน ำไปใช้งำน และต้องปฏิบัติตำมกรรมวิธีของ
บริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด เช่น 

- ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวของหินที่จะท ำให้สะอำด แห้ง ปรำศจำกฝุ่นละออง และ
ครำบไขมันก่อนกำรใช้ 

- ห้ำมใช้ภำชนะใส่น้ ำยำที่เป็นทองแดง สังกะสี ดีบุก และอลูมิเนียม 
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- ให้ใช้น้ ำยำเคลือบผิว ก่อนกำรติดตั้ง โดยทำที่ด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง และขอบทั้ง 4 
ด้ำน  

  12.4.3 กำรบุหินด้วยขอยึด ให้ปฏิบัติตำมวิธีกำร ขั้นตอน และ Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัต ิ
  12.4.4 กำรเตรยีมพ้ืนที่ผิวและกำรติดตั้งในระบบ DRY PROCESS 
(1) ปรับผนังให้เรียบร้อย และได้ระดับที่ต้องกำร ท ำควำมสะอำดผนัง แล้วทิ้งไว้ให้แห้งปรำศจำกครำบน้ ำมัน ฝุ่น 
กำว กรด ด่ำง และสิ่งสกปรกต่ำงๆ 
(2) วำงแนวระดับที่จะใช้ในกำรติดตั้งโครงเคร่ำ 
(3) ติดตั้งโครงเคร่ำโลหะและอุปกรณ์ยึดติดทุกชิ้นให้แน่นหนำ มั่นคง กับโครงสร้ำง 
(4) วำงหินให้ได้แนวตำมที่ต้องกำร แล้วใช้กำวยึดกับโครงเคร่ำตำมมำตรฐำนกำรติดตั้ง โดยห้ำมปรับแต่งแนว จัด
ระดับอีกหลังจำกติดตั้งแล้ว 10-15 นำท ี
  12.5 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดทุกแห่งหลังจำกกำรติดตั้ง ผิวของวัสดุต้องปรำศจำกรอยแตกร้ำว แตกบิ่น รอยขูดขีด 
หรือมตี ำหนิ หลุดล่อน และต้องไม่เปรอะเปื้อน 
(1) ท ำควำมผิวหินด้วยฟองน้ ำ ผ้ำ และน้ ำ ก่อนที่ปูนจะแห้งภำยใน 1 ชั่วโมงหลังจำกกำรติดตั้ง และท ำควำม
สะอำดรอยต่องระหว่ำงแผ่นให้สะอำดไม่มีรอยครำบเปื้อนใดๆ ก่อนส่งมอบ 
(2) กำรขัดเคลือบผิว ให้ท ำควำมสะอำดอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ ำสบู่ หรือน้ ำยำท ำควำมสะอำด และช ำระด้วยน้ ำเปล่ำ 
เช็ดให้แห้งด้วยผ้ำนุ่มสะอำด หลังจำกนั้นเคลือบผิวด้วยน้ ำยำเคลือบเงำ 
(3) ผู้รับจ้ำงจะต้องป้องกันไม่ให้งำนผนังบุหิน สกปรกหรือเสียหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
  12.6 กำรป้องกันแผ่นหิน 
(1) ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บกองโดยไม่ให้มีน้ ำหนักกดทับลงบนแผ่นหิน โดยกำรวำงแผ่นหินเรียงกันตำมแนวตั้ง มี
กระสอบหรือหมอนไม้รองรับ และท่ีเก็บกองจะต้องไม่มีควำมชื้น 
(2) พ้ืนทีบ่หุินแล้วเสร็จ ห้ำมมีกำรเดินผ่ำนหรือบรรทุกน้ ำหนัก หำกจ ำเป็นจะต้องมีกำรสัญจร  จะต้องมีกำรป้องกัน
ผิวหินมิให้เป็นรอยหรือเสียหำย ในกรณีที่ผิวหน้ำหินเกิดริ้วรอยขูดขีดปรำกฏให้เห็น หรือแผ่นหินไม่เรียบ ไม่สม่ ำเสมอ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรแก้ไขตำมกรรมวิธีกำรขัดผิวมันของแผ่นหิน หรือเปลี่ยนให้ใหม่ และให้ได้สีของแผ่นหินที่
สม่ ำเสมอกันทั่วทั้งบริเวณ โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
  12.7 กำรรับประกันผลงำน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพของวัสดุและกำรติดตั้ง หำกเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องจำกกำรติดตั้ง และผิวของ
วัสดุ เกิดรอยร้ำว แตกบิ่น ขูดขีด หรือหลุดล่อน ผู้รับจ้ำงจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดีสมบูรณ์ตำมจุดประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ และ/หรือผู้ควบคุมงำน โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 
13. ผนังเลื่อนก้ันห้องประชุม 
  13.1 ขอบเขตของงำน 
งำนในส่วนนี้ประกอบด้วยกำรจัดหำวัสดุบำน รำงเลื่อน และอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงติดตั้งผนังให้เสร็จเรียบร้อยใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนท ำควำมสะอำดดูแลรักษำปกป้องให้อยู่ในสภำพดีจนส่งงำนงวดสุดท้ำย 
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  13.2 วัสดุ 
  13.2.1 ประสิทธิภำพกำรกันเสียง 
มีประสิทธิภำพกำรกันเสียงได้ไม่ต่ ำกว่ำ 47 STC โดยมีผลทดสอบรับรองกำรทดสอบผลิตภัณฑ์จำกสถำบันที่เชื่อถือได้ 
  13.2.2 ลักษณะทั่วไป 
เป็นบำนผนังเดี่ยว (ขนำดและจ ำนวนตำมแบบ) แขวนอยู่บนรำง สำมำรถเลื่อนจำกส่วนเก็บมำเรียงต่อประกบกันจน
สนิทเป็นผนังทึบ ซึ่งแต่ละบำนมีอุปกรณ์ล็อคท่ีพ้ืนโดยไม่ต้องมีรำงที่พ้ืน 
  13.2.3 ระบบรำง 
รำงตรงผลิตจำกอลูมิเนียม 6063 T-5 (HEAVY DUTY TRACK) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 4 มม. เพ่ือควำมสะดวก
คล่องตัวในกำรใช้งำน ลูกล้อเป็น HEAVY STEEL TROLLEY ไม่มีส่วนประกอบของพลำสติกหรือไนล่อน (1 ชุด 
ประกอบด้วย 4 ล้อ) แต่ละบำนประกอบด้วยลูกล้อ 2 ชุด ลูกล้อท ำจำกเหล็กชุบแข็ง พร้อมผลทดสอบกำรรับน้ ำหนัก
จำกสถำบันกลำงที่เชื่อถือได้ กรณีควำมสูงไม่เกิน 5 เมตร  รำงต้องรับน้ ำหนักในช่วง 60-70 ซม. ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 500 กก. 
โดยรำงยังไม่หักขำด และล้อเลื่อน 1 ชุด ต้องรับน้ ำหนักได้ไม่ต่ ำกว่ำ 500 กก. รำงเลี้ยวเก็บเป็นรำงเลี้ยวโค้งเพ่ือควำม
สะดวกในกำรใช้งำน ผลิตจำกเหล็กกล้ำ 
  13.2.4 วัสดุประกอบบำน 
ตัวบำนเป็นเหล็กเคลือบกัลวำไนซ์ (GALVANIZED SLEEL SHEET) ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ 1.4 มม.  ยำวตลอดควำมสูง
ของบำนผนังโดยไม่มีรอยต่อ ปิดทับผิวหน้ำด้วยลำมิเนตลำยไม้ ด้ำนในเสริมแผ่นลดควำมถี่ (DAMPING MATERIAL) 
ด้ำนในภำยในบรรจุวัสดุเก็บเสียงควำมหนำแน่นไม่ต่ ำกว่ำ 60 กก./ลบม. บำนมีควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ 76 มม. สำมำรถ
ซ่อมแซมกลไกภำยในได้โดยไม่ต้องเปิดผิวบำนออก 
  13.2.5 โครงสร้ำงผนัง 
ภำยในผนังมีโครงสร้ำงเป็นเหล็กชุบกันสนิม ปรำศจำกสำรปรอท มีขอบอลูมิเนียมโดยรอบ 4 ด้ำน ขอบอลูมิเนียมหนำ
ไม่ต่ ำกว่ำ 3 มม. เพ่ือป้องกันกำรกระแทกขณะเข็นบำน และสะดวกแก่กำรตกแต่งผิว กลไกภำยในเป็นชนิดขยำยตัว 
ลิ้นกันเสียงชนิดยืดได้ทั้งด้ำนบนและด้ำนล่ำงของบำน 
  13.2.6 แกนแขวนล้อ 
ท ำจำกเหล็กเชื่อมกับฐำนยึดเหล็กกล้ำ มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่ต่ ำกว่ำ 3/4 นิ้ว และมีผลทดสอบกำรรับน้ ำหนักจำก
สถำบันกลำงที่เชื่อถือได้ว่ำรับน้ ำหนักได้ 
  13.2.7 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
เป็นสินค้ำไทยที่ผลิตในประเทศไทย โดยโรงงำนผู้ผลิ ตที่ ได้มำตรฐำน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์  ADR, MULTIWALL, 
MAXPARETE หรือเทียบเท่ำ 
  13.3 กำรติดตั้ง 
  13.3.1 กำรติดตั้งจะต้องกระท ำโดยช่ำงผู้ช ำนำญของบริษัทผู้ผลิต 
  13.3.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอแบบรำยละเอียดกำรติดตั้ง แสดงกำรแบ่งระยะ  ขนำดบำน  รำยละเอียด
กำรติดตั้ง รวมถึงรำยละเอียดอื่นๆ (ถ้ำมี) ให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนติดตั้ง 
13.4 ตัวอย่ำง 
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ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งตัวอย่ำงวัสดุบุผิวให้ผู้ออกแบบพิจำรณำเลือกก่อนลงมือติดตั้ง 
14. งำนผนังอินฟิลวอลล์ 

14.1  วัสดุที่น ำมำประกอบเป็นผนังอินฟิลวอลล์ จะต้องมีขนำดตำมระบุในแบบหรือรำยกำรก่อสร้ำง  

 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ใช้ต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรำฐำน มอก.1427-2540 หรือ ASTM C1185 หรือ 
AS/NZ 2908.2:2000 หรือ BS EN 12467:2000 

 โครงเหล็กซี สตัด และ ยู แทรค จะต้องมีขนำดและควำมหนำตำมที่ระบุในแบบหรือรำยกำร
ก่อสร้ำงและต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรำฐำน มอก.1228-2537 โดยมีควำมหนำขั้นต่ ำ 0.50 มม. 

 โฟมอีพีเอส หรือ โพลีเทอม ที่น ำมำใช้ผสมในซีเมนต์มอร์ตำร์ต้องเป็นเกรดชนิดไม่ลำมไฟและผ่ำน
มำตรำฐำน ASTM D 1692-68 มีขนำดเฉลี่ยระหว่ำง 5 มม. และเมื่อผสมแล้วจะต้องแขวนลอย
ได้ในมอร์ตำร์ 

14.2 กำรประกอบโครงเหล็กและแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้เป็นไปตำมแบบที่ทำงสถำปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบ 
หรือเจ้ำของงำนระบุไว้  

14.3 กำรผสมคอนกรีตมวลเบำ หรือ ซีเมนต์มวลเบำ หรือ วัสดุที่ใช้ในกำรเติมลงในช่องว่ำงระหว่ำงผนัง ต้อง
ปฏิบัติตำมวิธีของผู้ผลิตและผู้รับจ้ำงต้องเสนอตัวอย่ำง ชนิด หรือ ยี่ห้อของวัสดุที่น ำมำผสมเข้ำด้วยกัน
ให้ผู้ว่ำจ้ำง หรือ สถำปนิก วิศวกรผู้ออกแบบอนุมัติก่อนน ำมำใช้  

14.4 กำรเก็บรอยต่อระหว่ำงแผ่นเฌอร่ำบอร์ด หรือรอยต่อโครงสร้ำง เสำ คำนคอนกรีต ให้ใช้วัสดุเก็บรอยต่อ
ตำมวิธีของผู้ผลิตและผู้รับจ้ำงต้องเสนอตัวอย่ำง ชนิด หรือ ยี่ห้อของวัสดุที่น ำมำผสมเข้ำด้วยกันให้ผู้ว่ำ
จ้ำง หรือ สถำปนิก วิศวกรผู้ออกแบบอนุมัติก่อนน ำมำใช้ โดยถ้ำเป็นงำนระบบผนังภำยใน หรือบริเวณ
แห้งให้ใช้วัสดุฉำบเรียบเฌอร่ำ และถ้ำเป็นภำยนอกหรือบริเวณเปียกชื้นให้ใช้วัสดุซีเมนต์ฉำบเรียบเฌอ
ร่ำ โดยใช้ควบคู่กับ เทปตำข่ำยไฟเบอร์ทุกกรณีเพ่ือป้องกันรอยแยกของแผ่น 

15. ผนังก่อคอนกรีตบล็อก กันควำมร้อน  
15.1  วัสดุ  คอนกรีตบล็อกกันควำมร้อน ที่ใช้ มีคุณภำพ รูปร่ำงสม่ ำเสมอ โดยผลิตตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม

เลขที่  มอก. 58-2533   ขนำด  39 x 19 x 7 ซม. มีรูกลวงกลมตรงกลำงก้อนคอนกรีตเพ่ือเพ่ิมกำรยึด
เกำะระหว่ำงก้อน  น้ ำหนักต่อก้อนไม่เกินก้อนละ 5.2 กิโลกรัม  มีกำรตรวจวัดค่ำสัมประสิทธิกำรน ำ
ควำมร้อนไม่เกิน 0.20 วัตต์ /เมตร.องศำเคลวิน  ค่ำกำรทนไฟตำม BS 476 Part 22:1987  ได้ 4 ชั่วโมง 
มีค่ำกันเสียง STC 40  ตรำ อีโค บล็อก , เอส จี ไอ , สิทธิบล็อก หรือเทียบเท่ำ  

15.2  ตัวอย่ำงวัสดุ  ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่ใช้ แต่ละชนิดไม่น้อยกว่ำ 2 ก้อนตัวอย่ำง  พร้อม แคท
ตำล๊อคสินค้ำ และส่งให้ผู้ออกแบบ เพ่ือขอควำมเห็นชอบและตรวจสอบควำมต้องกำรของผู้ออกแบบ
ก่อนที่จะน ำไปใช้งำน ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ำงอ่ืนที่จ ำเป็นต้องใช้ด้วย รวมทั้ง
รำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE APECIFICATION)   

15.3 กำรติดตั้งก่อผนัง   
15.3.1 ขั้นตอนกำรก่อผนัง คอนกรีตบล็อก กันควำมร้อน  

(1) ท ำควำมสะอำดบริเวณแนวที่จะท ำกำรก่อผนัง  ก ำหนดแนวดิ่ง แนวระดับของกำรก่อ 
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(2) ผสมปูนก่อส ำเร็จรูป ในสัดส่วน 1 ถุง( 50 กก.) ต่อ น้ ำสะอำดประมำณ 10-11 ลิตร 
ผสมให้เข้ำกันด้วยหัวปั่นปูนที่ต่อเข้ำกับสว่ำนไฟฟ้ำ 2-3 นำที ให้เข้ำกันเป็นอย่ำงดี ควร
ผสมแค่พอใช้เท่ำนั้นและควรใช้ให้หมดภำยใน 2 ชม.   ( ข้อแนะน ำให้ใช้ปูนก่อ
ส ำเร็จรูปเพรำะสัดส่วนผสมมำตรฐำนสม่ ำเสมอ  อำจใช้ปูนก่อผสมเองได้อัตรำส่วนต้อง
คงท่ีตำมค ำแนะน ำผู้ผลิตปูนซิเมนต์) 

(3) เริ่มกำรก่อชั้นแรก โดยกำรใช้ปูนก่อท ำกำรปรับระดับพ้ืน โดยให้มีควำมหนำของแนว
ปูนก่อประมำณ 2.5-3.0 ซม. กำรก่อผนังบนพ้ืนระบบ Post Tension ที่มีโอกำสแอ่น
ตัวได้ ถ้ำควำมยำวผนังเกิน 3.5 เมตร ควรท ำ คำนคอนกรีตรองรับผนังขนำด 10 ซม.
(เหมือนเสำเอ็น/ทับหลัง) 

(4) ก่อบล็อกชั้นแรกโดยให้มีปูนก่อระหว่ำงเสำ ค.ส.ล.กับบล็อก และระหว่ำงก้อนบล็อก 
1.0-1.5 ซม. โดยใช้ค้อนยำงและระดับน้ ำปรับให้ได้ระดับตำมแนวเอ็นที่ควบคุมทั้ง
แนวดิ่งและแนวนอน 

(5) ก่อชั้นต่อไปโดยต้องก่อในลักษณะสลับแนวระหว่ำงชั้น โดยแนวที่เหลื่อมกันมีระยะไม่
น้อยกว่ำ 10 ซม. แต่ละก้อนให้มีปูนก่อรอบก้อน หนำ 1.0-1.5 ซม.  ซึ่งต้องใส่ปูนก่อให้
เต็มตลอดแนวและหำกใช้ไม่เต็มก้อนให้ใช้เครื่องตัดไฟฟ้ำตัดให้ได้ขนำดตำมที่ต้องกำร  

(6) ปำดปูนส่วนเกินออกจำกผนังก่อนที่จะแข็งตัว   
15.3.2 กำรก่อบล็อกที่ติดกับเสำโครงสร้ำงหรือเสำเอ็น ค.ส.ล.ให้ใส่เหล็ก ( Dowel) เส้นกลมขนำด 

6 มม. ยำว 15 ซม. ทุก 2 ชั้นบล็อกโดยให้เสียบอยู่ในแนวปูนก่อประมำณ 10 ซม. และฝัง
ลึกในเสำโครงสร้ำง คสล.ไม่น้อยกว่ำ 5 ซม. 

15.3.3 หำกพ้ืนที่ของผนังมีขนำดใหญ่เกินมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในตำรำง จะต้องมีเสำเอ็น / ทับ
หลัง ค.ส.ล.ขนำดประมำณ 10 ซม. โดยใช้เหล็กเส้นเสริม 2 เส้น ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
อย่ำงน้อย 6 มม. และมีเหล็กปลอกขนำดเส้นผ่ำนศุนย์กลำง 6 มม. ทุกระยะ 20 ซม. ปลำย
ของเหล็กเส้นจะต้องฝังลึกลงในพ้ืน หรือคำนท่ีเป็นโครงสร้ำงหลัก 

15.3.4 กำรท ำเสำเอ็น / ทับหลัง ค.ส.ล. เสริมควำมแข็งแรงให้พิจำรณำควำมยำวและควำมสูงของ
ผนังจำกตำรำง และมุมผนังทุกมุมควรท ำเสำเอ็น ค.ส.ล.   

ควำมสูงของผนัง 
(เมตร) 
 

ควำมยำวของผนังโดยไม่ต้องมีเสำเอ็น / ทับหลัง ค.ส.ล. (เมตร) 

ควำมหนำของก้อนบล็อก 
6.5 ซม. 7.0-7.5 ซม. 10 ซม. 14 ซม. 19 ซม. 

2.50 3.8 4.2 6.3 9.0 10 

2.75 3.5 3.7 6.0 8.5 10 
3.00 _ 3.4 5.7 7.4 10 

3.25 _ 3.0 4.9 6.75 10 
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15.3.5 กำรยึดวงกบเข้ำกับผนัง ต้องท ำเสำ/คำนเอ็น ค.ส.ล. โดยรอบวงกบ  
15.3.6 กำรก่อผนังชนท้องคำนหรือท้องพ้ืนทุกแห่งต้องเว้นช่องไว้ประมำณ 2-3 ซม. แล้วอุดให้แน่นด้วย

ปูนก่อตลอดแนว และจะต้องยึดด้วยเหล็กเส้น 6 มม.ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 15 ซม.ทุกระยะไม่เกิน 
120 ซม. ตลอดแนวผนัง ในกรณีที่บล็อกแถวบนสุดไม่เต็มควำมสูงของก้อนบล็อกอำจใช้กำรก่อ
อิฐมอญแทนเพ่ือควำมสะดวกในกำรท ำงำน   ส ำหรับผนังที่ก่อสูงไม่ชนท้องคำนหรือพ้ืนทุกแห่ง 
จะต้องท ำทับหลัง ค.ส.ล. 

15.3.7 กำรก่อผนังที่ชนกับท้องพ้ืนโครงสร้ำงอำคำร ซึ่งมีโอกำสแอ่นตัวลงมำได้ เช่น พ้ืนระบบ Post 
Tension หรือโครงสร้ำงเหล็ก หรือ โครงสร้ำงส ำเร็จรูป จะต้องเว้นช่องว่ำงที่ส่วนบนไว้ประมำณ 
2.5-3.0 ซม. แล้วเสริมวัสดุที่มีควำมยืดหยุ่นตัว เช่น โฟม , แผ่นยำง หรือ Fiber Glass ปิดก่อน
ฉำบทับแล้วท ำกำรเซำะร่องตำมแนวรอยต่อและควรมีเหล็กแผ่นหรือเส้นกลมยึดประคองแนว
ผนังกับท้องพ้ืนทุกระยะประมำณ 120 ซม.  

15.3.8 กำรฝังท่อสำยไฟและท่อน้ ำในผนังสำมำรถใช้เครื่องตัดไฟฟ้ำ ตัดเป็นร่องแนวลึก 2 แนวแล้วสกัด
ออก ในกรณีที่ท ำกำรติดตั้งท่อร้อยสำยไฟและท่อน้ ำไว้ก่อน ให้ก่อผนังห่ำงจำกแนวท่อแต่ละด้ำน
ประมำณ 2 ซม. จำกนั้นอุดด้วยปูนก่อให้แน่นเต็มควำมหนำผนัง แล้วปิดทับด้วยลวดตำข่ำยให้
ขอบลวดตำข่ำยทับอยู่บนแนวผนังอย่ำงน้อยข้ำงละ10 ซม. ตลอดแนวก่อนกำรฉำบปูนปิดผิว 

15.3.9 กรณีมีบล๊อกท่ีแตกช ำรุดให้อุดด้วยปูนก่อก่อนท ำกำรฉำบ 
      15.4 วิธีกำรฝังท่องำนระบบประปำและไฟฟ้ำ 

(1) ท ำแนวกำรวำงท่อโดยกำรวัดขนำดควำมกว้ำงของแนวที่จะขูดเซำะร่องเผื่อฝังท่อโดยกำรใช้ดินสอขีดลง
ผนัง (ตำมรูป ก) 

(2) ใช้เลื่อยวงเดือนหรือมอเตอร์เจียโดยใช้ใบตัดคอนกรีตตัดตำมแนวเส้นที่ได้ท ำไว้ให้ลึกพอดีกับขนำดท่อ
(ตำมรูป ข) 

(3)  ใช้สิ่วสกัดเนื้อบล็อกออกแล้วใช้เหล็กขูดเซำะร่องแต่งส่วนที่ยังติดค้ำงออกให้หมด (ตำมรูป ค และ ง ) 
(4)  ฝังท่อเข้ำไปในร่องที่ได้เตรียมไว้แล้วท ำกำรยึดโดยกำรตอกตะปูจับยึด และปัดฝุ่นออกจำกในร่องให้

หมดแล้วจึงอุดด้วยปูนทรำยให้แน่นเต็มเสมอกับแนวก่อแล้วปิดด้วยตะแกรงเหล็กทับลงไปให้มีขนำด
ตะแกรงเหล็กยื่นออกไปจำกแนวเซำะร่องไม่น้อยกว่ำข้ำงละ 10 ซม. ก่อนฉำบ (ตำมรูป) 

3.50 _ 2.0 4.5 6.0 10 

3.75 _ _ 3.5 5.6 10 
4.00 _ _ 3.0 4.6 9.5 

4.50 _ _ 1.5 3.25 9.0 

5.00 _ _ _ 2.25 7.5 
5.50 _ _ _ 2.0 6.0 

6.00 _ _ _ _ 5.0 
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                          ( รูป ก )                         (รูป ข )                ( รูป ค )                    ( รูป ง ) 
 
  15.5 กำรติดตะแกรงเหล็ก 
           ต ำแหน่งที่ควรติดตะแกรงเหล็ก คือ  

(1) มุมวงกบประตูหน้ำต่ำงโดยตัดตะแกรงขนำด 15x50 ซม. ติดให้ชิดมุมวงกบ และติดทั้ง 2 ด้ำนของผนัง 
(ตำมรูป จ) 

(2) แนวรอยต่อระหว่ำงผนังกับเสำหรอคำน ค.ส.ล. โดยใช้ตะแกรงขนำดกว้ำง 15 ซม. ติดยำวตลอดแนวเสำ
หรือคำน ค.ส.ล. (ตำมรูป จ) 

(3) ตำมแนวฝังท่องำนระบบประปำและไฟฟ้ำโดยควรให้ควำมกว้ำงคลุมเลยจำกท่อไปอีกข้ำงละ 10 ซม. (ตำม
รูป ฉ) 

 
 ( ตำมรูป จ ) 
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                                                                              ( ตำมรูป ฉ) 
  15.6 ขั้นตอนกำรฉำบผนัง 

(7) ใช้แปรงตีน้ ำหรือไม้กวำดปำดและท ำควำมสะอำดเศษผงที่ติดอยู่บนผนังให้หมด พรมน้ ำที่ผนังให้ชุ่ม
พอประมำณเหมือนกำรเตรียมกำรฉำบผนังก่ออิฐมอญหรือผนังคอนกรีตบล็อกทั่วไปแล้วทิ้งให้ผนังดูดซับ
น้ ำ (ควรพรมน้ ำก่อน 1 คืนและก่อนกำรฉำบพรมน้ ำแต่พอสมครรอีกครั้ง จะได้ผิวปูนฉำบที่สมบูรณ์) 

(8) ผสมปูนฉำบส ำเร็จรูปกับน้ ำสะอำดในอัตรำส่วน 3.5 : 1 โดยปริมำตร (ปูน 1 ถุง/50 กก.ใช้น้ ำ 11 ลิตร)  
หรือใช้ปูนซิเมนต์ผสมทรำย ในอัตรำส่วน 1 : 3 โดยปริมำตร และใส่สำรเคมีที่ช่วยกำรฉำบ ผสมให้เข้ำ
กันด้วยหัวปั่นปูนที่ต่อเข้ำกับสว่ำนไฟฟ้ำ 2-3 นำที ให้เข้ำกันเป็นอย่ำงดี ควรผสมแค่พอใช้เท่ำนั้นและ
ควรใช้ให้หมดภำยใน 2 ชม. 30 นำท ี

(9) ให้ท ำกำรฉำบ 2 ชั้น ชั้นละประมำณครึ่งหนึ่งของควำมหนำทั้งหมด 
(10) เมื่อฉำบชั้นแรกแล้วให้ทิ้งไว้ให้หมำด แล้วฉำบชั้นที่สองต่อ จนได้ควำมหนำที่ต้องกำร หลังจำกนั้นแต่งผิว

ให้เรียบตำมวิธีปกติ ปูนฉำบต้องหนำประมำณ 10 – 15 มม. 
(11) กำรฉำบตำมบริเวณมุมวงกบประตู, หน้ำต่ำง, รอยต่อเสำ รวมถึงบริเวณที่มีกำรฝังท่อสำยไฟหรือท่อน้ ำ 

ให้ติดลวดตำข่ำยหรือตำข่ำยพลำสติก ในผิวปูนฉำบ 
(12) ควรพรมน้ ำบนผิวฉำบต่ออีก 1-2 วัน 
(13) ปูนก่อและปูนฉำบส ำเร็จรูปที่ควรใช้ 
 

ปูนส ำเร็จรูป เคทีพี ทีพีไอ. สยำมมอร์ต้ำ อินทรีย์ 

ปูนก่อส ำเร็จรูป KTP-DM M 300 เสือคู่ อินทรีย์แม็กซ์ 

ปูนฉำบส ำเร็จรูป KTP-MA-I M 200 เสือคู่ อินทรีย์แม็กซ์ 

 
16. ผนังบุแผ่นอะคูสติกดูดซับเสียง โพลีเอสเตอร์ แพทเทิร์น  

16.1  วัสดุที่ใช้  แผ่นอะคูสติกดูดซับเสียงโพลีเอสเตอร์ แพทเทิร์น  รุ่น Theatre ควำมหนำ 9 มม.  น้ ำหนัก
ควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ 1.55 กิโลกรัม/ตร.ม. ขนำดแผ่นรวม 2420x1220มิลลิเมตร  ผลิตจำกเส้นใย
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ไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์ ด้วยระบบกดอัดควำมร้อนสูง  สีส ำเร็จรูป สำมำรถท ำร่องรำยตำมผู้ออกแบบ
ก ำหนด ตรำ Cello board  ,  Daiken หรือ  Valchromat   

16.2  ตัวอย่ำงวัสดุ ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งตัวอย่ำงขนำด 20 ซม.x 20ซม. จ ำนวน 2 ชิ้น พร้อมแผ่นตัวอย่ำงสี  
แพทเทเทิร์น และแคทตำล๊อคสินค้ำ ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 

16.3  กำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำช่ำงที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้ว
ต้องได้ระดับและเส้นแนวตรงหรือลวดลำยได้ฉำกมีควำมประณีตเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง ตำมที่
ผู้ออกแบบก ำหนดและกรรมวิธีมำตรฐำนของบริษัทฯผู้ผลิตก่อนกำรติดตั้งให้มีกำรประสำนงำนกับผู้รับ
จ้ำงหลัก เพ่ือตรวจสอบบริเวณสถำนที่ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์เรียบร้อยถ้ำมีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อนกำร
ด ำเนินงำนติดตั้ง  

16.4 รูปแบบกำรติดตั้ง และวัสดุโครง ให้ดูรำยละเอียดตำมแบบตกแต่งภำยในประกอบ 
 

17. คอนกรีตเสริมใยแก้ว GRC/GFRC (Glassfibre Reinforced Concrete) 
17.1  วัสดุที่ใช้  GRC (Glass fibre Reinforced Concrete) เป็นส่วนผสมระหว่ำงซิเมนต์, ทรำย, น้ ำ และใย

แก้ว (AR glass fibres) (ALKALINE RESISTANCE)ของ (EM-FIL)โดยมีใยแก้วเป็นส่วนผสมประมำณ 3-
5% โดยน้ ำหนัก Ar-Glass Fibre (Alkali-Resistant) เป็นใยแก้วที่ใช้เสริมก ำลังแทนเหล็ก ท ำให้สำมำรถ
รับแรงดัดและแรงดึงได้  -มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ  6 มม.  เมื่อข้ึนรูปแล้ว ท ำสีพ่นทรำย TEXTURE ตำม
รูปแบบสถำปัตยกรรม 
วัสดุประกอบ 
- ซิเมนต์ - Ordinary Portland Cement (OPC). ปอร์ตแลนด์ซิเมนต์ TYPE 1 
- กลำสไฟเบอร์  เป็นใยแก้วที่ใช้เสริมก ำลังแทนเหล็ก ชนิด Ar-Glass Fibre (Alkali-Resistant) 

มำตรฐำนยุโรป หรือ ญี่ปุ่น 
- ทรำย ชนิด Silica sand สะอำด มีเปอร์เซ็นต์ของซิลิกำสูงกว่ำ 95% และมีเปอร์เซ็นต์ของเหล็กต่ ำ 

17.2 ลักษณะทั่วไป 
- ควำมหนำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 8-10 มม. พร้อม STIFFENER RIB (โครงเสริมควำมแข็งแรง เพ่ือเสริม

ควำมแข็งแรงและมีน้ ำหนักโดยประมำณ 2,000 กก./ลบ.ม. หรือ ประมำณ 35 กก./ตร.ม. 
- ผลิตโดยกรรมวิธี HAND SPRAY หรือ Extrudtion โดยมีอัตรำส่วนกำรผสมของวัตถุดิบ ที่ได้รับกำร

รับรอง จำก บริษัท ASAHI GLASS BUILIDING-WALL ประเทศญี่ปุ่น ให้เหมำะกับกำรบ่มด้วยระบบ 
DRY CURING เพ่ือป้องกันกำรหดตัว (SHRINKAGE) 

17.3 ตัวอย่ำงวัสดุ และรูปทรง ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งตัวอย่ำงขนำด 60 ซม.x 60ซม. จ ำนวน 2 ชิ้น พร้อมแผ่น
ตัวอย่ำงสี  แพทเทิร์นลวดลำย และแคตตำล๊อคสินค้ำ  มำตรฐำนวัสดุและผลกำรทดสอบ  ตลอดจน 
SHOP DRAWING  กำรติดตั้ง ให้ผู้ออกแบบพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบลวดลำยและควำมหนำ เพ่ือ
น ำเสนอ คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 

17.4 กำรซึมผ่ำนน้ ำ  
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ชิ้นงำน GRC ที่ประกอบจำกโรงงำน เมื่อน ำมำติดตั้งต้องไม่ซึมผ่ำนน้ ำและไม่ปรำกฏควำมชื้นบริเวณผิว 
17.5 มำตรฐำนคุณสมบัติวัสดุ   

วัสดุ GRC ที่น ำมำใช้ประกอบขึ้นรูป อย่ำงน้อยต้องผ่ำนเกณฑ์ หรือเทียบเท่ำ เกณฑ์มำตรฐำนดังนี้ 
1 Compressive Strength   :tested to ASTM : C 109/C 109M : 2002 

A) Maximum Load    : 53269.7 N 
B) Compressive Strength   :21.31 N/mm² 

2 Flexural Strength    tested to ASTM : C 580 – 98 
A) Flexural Strength   :33.8 N/mm² 
B) Modulus of Elasticity   :6172.8 MPa 

3 Charpy Impact Strength   :12.0 KJ/m²  (tested to ASTM D6110 : 1997) 

4 Coefficient of Thermal Expansion  :10.5 μm/mºC  (tested to ASTM E831 : 2000) 
5 Thermal Conductivity    :0.12258 w/mºK(tested to ASTM C518 : 1991) 
6 ชิ้นงำนท ำด้วย GRC จะต้องออกแบบให้ถูกต้องพร้อมแนบรำยกำรค ำนวณโดยวิศวกร 
7 ผิวด้ำนสัมผัสกับแม่แบบจะต้องเรียบปรำศจำกรอยกะเทำะหรือหลุดร่อนของปูนซีเมนต์ 
8 ผู้ผลิตจะต้องด ำเนินกำรทดสอบ โดยกำรน ำชิ้นตัวอย่ำงจำก Test Board โดยใช้เครื่องทดสอบ Lloyd 

6000S  
17.6 กำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำช่ำงที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้อง 

ได้ระดับและเส้นแนวตรงหรือลวดลำยได้ฉำกมีควำมประณีตเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง ตำมที่ผู้ออกแบบ
ก ำหนดและกรรมวิธีมำตรฐำนของบริษัทฯผู้ผลิตก่อนกำรติดตั้งให้มีกำรประสำนงำนกับผู้รั บจ้ำงหลัก 
เพ่ือตรวจสอบบริเวณสถำนที่ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์เรียบร้อยถ้ำมีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อนกำรด ำเนินงำน
ติดต้ัง 

17.7 รูปแบบกำรติดตั้ง และวัสดุโครง ให้ดูรำยละเอียดตำมแบบก่อสร้ำงประกอบ และกำรติดตั้งต้องมีควำม
มั่นคงแข็งแรง ซึ่งให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงด้วยแล้ว 
- BOLT & NUT เป็นเหล็กชุบสังกะสี 
- SEALANT เ ป็ น  SILICONE SEALANT หรื อ   POLYURETHANE SEALANT ชนิ ด  PAINTABLE 

ส ำหรับยำแนวรอยต่อกันน้ ำซึม ยี่ห้อ BOSTIC, GE, DOW CORNING หรือเทียบเท่ำ 
17.8 กำรป้องกันควำมเสียหำย ผ้รับจ้ำงต้องมีมำตรกำรป้องกันควำมเสียหำย จำก กำรขนส่ง กำรติดตั้ง และ 

หลังกำรติดตั้งแล้วเสร็จ จนกว่ำส่งมอบงำน โดยไม่ให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ  และต้องรับประกันผลงำน
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

17.9 ผลิตภัณฑ์ PREMIER PRODUCT, PCM คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล, CEM-FIL หรือเทียบเท่ำ 

18 ผนังส ำเร็จรูปชนิด Pu (Sandwich Panel)   
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เป็นแผ่นส ำเร็จรูปโลหะ ที่มีโครงสร้ำงเป็นชิ้นเดียวกันตลอด ( Integral Type) แบบ Sandwich Panel, มี 
คุณสมบัติเป็นฉนวนกันควำมร้อน, รักษำอุณหภูมิ, ควบคุมควำมชื้น, ท ำควำมสะอำด ติดตั้งง่ำย และรื้อย้ำย
ต่อเติมได้สะดวก 

- ควำมหนำของผนังเป็นไปตำมที่ระบุในแบบ 
- ส่วนประกอบของแผ่น (Sandwich Panel) 
- ผิวหน้ำทั้งสองด้ำน (Surface) จะต้องท ำมำจำกแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ควำมหนำ  0.45 มม.เคลือบสี

รองพ้ืนด้วย Epoxy Primer 3-5 ไมครอน   และเคลือบสีจริงด้วยโพลีเอสเตอร์ (Off white) 20 
ไมครอน 

-  แกนกลำง (Core) เป็นโพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam) ชนิดไม่ลำมไฟ S.E. Class (Self-
Extinguishing) ฉีดเข้ำแบบด้วยเครื่องฉีดโฟมแรงดันสูง (Hi Pressure Injection) ฉนวน PU จะต้อง
เป็นชิ้นเดียวกันตลอดแผ่นผนัง (Single Body) ห้ำมใช้วิธีกำรประกอบด้วยกำรทำกำวโฟมติดกับแผ่น
เหล็ก 

- ขอบแผ่น (Frame) แผ่นเหล็กที่บริเวณขอบแผ่นจะต้องถูกรีดขึ้นรูปเป็นแบบเสียบเข้ำลิ่มทั้งสองด้ำน 
ชนิดตัวผู้และตัวเมีย Slip Joint  (ไม่ใช่ PVC  Joint )  

- วัสดุเคลือบผนัง เป็นพลำสติกใสติดที่ผิวทั้ง 2 ด้ำน 
- คุณสมบัติของแผ่นผนัง และฝ้ำเพดำน 
-  

รำยกำร รำยละเอียด คุณสมบัติ 

1. ควำมเป็นฉนวน(HeatInsulation Properties) 0.42 kcal/M2 hr. oC 
2. กันเสียง (Sound Insulation Properties) 25 Db 

3. ควำมแข็งแรง (Panel Strength) S = 11.0 m/m 

4. กำรติดไฟ (Inflammability) 
ไ ม่ ลุ ก ล ำ ม ไฟ  ( S. E. 
Class) 

5. ควำมหนำแน่น (Density) 40 kg/m3 
กรณีห้องเย็น 

- ฝ้ำเพดำน PUใช้ควำมหนำ 4 นิ้ว 
- ผนัง PU ใช้ควำมหนำ 4 นิ้ว 

กรณีห้องปฏิบัติกำรทั่วไป 
- ฝ้ำเพดำน PU ควำมหนำ 2 นิ้ว 

 
จบหมวดที่ 28 
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หมวดที่ 29 
งำนแผงอลูมิเนียมกันแดด ชนิดอบสีส ำเร็จรูป 
 (ALUMINIUM SHADING DEVICES) 
 
1. ขอบเขตของงำน 
         งำนแผงอลูมิเนียมกันแดด ชนิดอบสีส ำเร็จรูปที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำงทั้งหมด ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุ
อุปกรณ์ แรงงำน กำรประสำนงำนกับผู้รับเหมำช่วง และกำรจัดเตรียมท ำแบบแปลนแสดงต ำแหน่งกำรติดตั้ง 
โครงสร้ำงยึดโยงหลัก และโครงสร้ำงรอง ตลอดจนแบบ SHOP DRAWING แสดงถึงรำยละเอียดกำรติดตั้ง กำรยึด 
ระยะต่ำง ๆ และต้องเป็นไปตำมแบบและขนำดซึ่งก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำงเพ่ือขอตรวจสอบพิจำรณำเห็นชอบจำกผู้
ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงตำมควำมต้องกำรและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
2. วัสดุ 
  2.1 วัสดุที่ใช้ในกำรสร้ำงนี้จะต้องเป็นวัสดุใหม่ มีสภำพเรียบร้อยจำกบริษัทผู้ผลิต มีเครื่องหมำยรำยละเอียด
ต่ำงๆ แสดงรุ่นและชื่อผู้ผลิตอย่ำงสมบูรณ์ชัดเจน 

2.2     แผ่นอลูมิเนียม รูปตัวซีขนำดหน้ำกว้ำง 8.5 ซม. ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.6 มม. ผลิตจำกอลูมิเนียม 
         อัลลอย NO.3105 H16  เคลือบสีระบบ Roller Coating หรือ ระบบ POWDER COAT ใช้ขำยึดแผ่น 

ชนิด 
         มุมเอียง 25-45 องศำ ผลิตจำกAluminium เคลือบสี POWDER COAT กำรติดตั้ง ติดตั้งพร้อม โครง 
         เหล็ก LG ขนำด 1 1/4" x 1 1/4" ควำมหนำ 1.2 มม. ทำสี กันสนิม  และทำทับด้วยสีจริงอีกครั้ง  

พร้อม 
         อุปกรณ์  กรรมวิธีตำมแบบ มำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ของ MPV ,KNAUF, CLINE  หรือ 
        เทียบเท่ำ   

3. ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ ให้ผู้ควบคุมงำนได้ตรวจสอบให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร ของ
ผู้ออกแบบ และให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะท ำกำรติดตั้ง วัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึง 
  3.1 โครงหลัก 
  3.2 โครงรอง 
  3.3 แผงกันแดด ลักษณะต่ำงๆที่ก ำหนดไว้ 
  3.4 รำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE’s  SPECIFCATIONS) แสดงถึงกำรทดสอบคุณสมบัติ
ของวัสดุ  และส่วนอุปกรณ์ยึดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. กำรติดตั้ง 
  4.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องหำช่ำงฝีมือที่ดีมีควำมช ำนำญในกำรติดตั้งทุก ๆ ส่วนที่ติดตั้งและจะต้องมั่นคงแข็งแรง ได้
ระดับในแนวตั้งและแนวนอนด้วยควำมประณีตเรียบร้อย จะต้องปฏิบติตำมแบบมำตรฐำนกรรมวิธีกำรติดตั้งของ
บริษัทผู้ผลิตและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบ  
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  4.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกำรประสำนงำนร่วมกันกับผู้จ้ำงหลัก เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องในกำรติดตั้ง
ทั้งหมดและตรวจสอบสถำนที่ทุกแห่งในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะมีกำรติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อยก่อนจะมีกำรติดตั้ง 
  4.3 แผงกันแดดท่ีติดตั้งแล้วต้องมีควำมม่ันคง แข็งแรง  
  4.4 แผงกันแดดส ำเร็จรูปรวมถึงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดแน่นแข็งแรงกับผนังหรือโครงสร้ำงอ่ืนๆ 
ได้ระยะขนำดที่ ถูกต้องตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต   
  4.5 กำรทดสอบ เมื่อท ำกำรติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรตรวจสอบกำรใช้งำนของแผงกันแดด
ส ำเร็จรูป และอุปกรณ์ยึดโยงต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้อยู่ในสภำพกำรใช้งำนที่ดี ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่
แข็งแรง อำจท ำให้ใช้งำนขัดข้องให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงำน ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้ำงจะคิด
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมมิได้ 
5. กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดแผงกันแดดส ำเร็จรูป และอุปกรณ์ยึดโยงที่เกี่ยวข้องหลังจำกกำรติดตั้ง โดยปรำศจำก
รอยแตกร้ำว แตกบิ่น รอยขูดขีด รอยด่ำง หรือมีต ำหนิ สีหลุดล่อน และต้องไม่เปรอะเปื้อน หำกเกิดควำมเสียหำย
ดังกล่ำวจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ก่อนขอควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบและก่อนส่งมอบงำนจำกผู้ควบคุม
งำน   
6. กำรรับประกันผลงำน  
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพคุณสมบัติของวัสดุและกำรติดตั้งเมื่อติดตั้งแล้วจะต้องระวังมิให้มีกำรช ำรุดเสียหำย
หรือมีต ำหนิก่อนส่งมอบงำน  หำกอุปกรณ์ใดที่ติดตั้งแล้วเกิดช ำรุดเสียหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซม
แก้ไขให้อยู่ในสภำพดี ตำมจุดประสงค์ของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำนโดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 
 
จบหมวดที่ 29 
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หมวดที่ 30 
งำนหลังคำ 
 
1. ทั่วไป 
  1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ โดยมีระบบควบคุม
คุณภำพที่ดีในกำรก่อสร้ำงงำนมุงหลังคำ ตำมท่ีระบุในแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรทดสอบและให้ใช้งำน
ได้ป้องกันกำรรั่วซึม 
  1.2 กำรสั่งวัสดุมุงหลังคำให้สั่งครำวเดียวกัน เพ่ือไม่ให้มีปัญหำรื่องเฉดสี พร้อมน ำส่งใบรับประกันกำรมุงจำก
ผู้ผลิต  5 ปี   
  1.3 วัสดุโครงหลังคำ ส ำหรับกระเบื้องคอนกรีต หรือกระเบื้องซีเมนต์ผสมเส้นใยสังเครำะห์ หำกไม่ระบุใน
รูปแบบ ให้ใช้แปส ำเร็จรูปชุบสังกะสี ควำมหนำ 0.55 มิลลิเมตร ส ำหรับองค์อำคำรมีควำมสูงไม่เกิน 15 เมตร และใช้
ควำมหนำ 0.70 มิลลิเมตร ส ำหรับองค์อำคำรมีควำมสูงเกินกว่ำ 15 เมตร หำกรูปแบบระบุใช้ขนำดควำมหนำที่ขัดแย้ง
กับท่ีระบุข้ำงต้น ให้ผู้รับจ้ำงใช้ขนำดที่ใหญ่กว่ำในกำรติดตั้ง โดยค่ำใช้จ่ำยเป็นของผู้รับจ้ำง 
  1.4 ในกรณีที่องค์อำคำรมีควำมสูงเกินกว่ำ 15 เมตร ให้ผู้รับจ้ำงน ำเสนอรูปแบบกำรติดตั้งวัสดุ โครงหลังคำ 
และรำยกำรค ำนวณ โดยมีวิศวกรโยธำระดับสำมัญวิศวกรเป็นอย่ำงน้อยเป็นผู้รับรอง เพ่ือขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงำน
ก่อนกำรติดตั้ง 
 
2. หลังคำกระเบื้องคอนกรีต 
  2.1 วัสดุ 
  2.1.1 วัสดุมุงหลังคำ ให้ใช้หลังคำกระเบื้องคอนกรีตชนิดตำมระบุในรูปแบบรำยกำร เลือกสีโดยสถำปนิก
ผู้ออกแบบ  
  2.1.2 ครอบหลังคำต่ำงๆ แผ่นปิดเชิงชำย แผ่นปิดรอยต่อหลังคำและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในกำรป้องกันหลังคำรั่ว
ระบบ Dry Tech ให้ใช้ของบริษัทท่ีผลิตวัสดุมุงหลังคำ หรือระบุเป็นอย่ำงอ่ืนในแบบ 
  2.1.3 ตะปูเกลียวหรือสลักเกลียว ส ำหรับยึดวัสดุมุงหลังคำกับแป พร้อมทั้งอุปกรณ์แหวนและแผ่นยำงรอง ให้
ใช้ขนำดที่เหมำะสมตำมมำตรฐำนหรือค ำแนะน ำจำกบริษัทผู้ผลิตวัสดุมุงหลังคำ และต้องป้องกันกำรรั่วซึมได้ดี โดย
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 
  2.1.4 อ่ืนๆ ตำมระบุในแบบ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
  2.2 กำรติดตั้ง 
  2.2.1 ก่อนมุงหลังคำจะต้องตรวจสอบระดับควำมลำดเอียงให้เรียบร้อยก่อน หำกมีกำรผิดพลำดเนื่องจำกกำร
ติดตั้งโครงหลังคำ จะต้องได้รับกำรแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนที่จะติดตั้งแปและมุงหลังคำ 
  2.2.2 ก่อนมุงหลังคำ ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบทิศทำงลมฝนเสียก่อนและไม่ควรให้รอยซ้อนทับของหลังคำหัน
เข้ำหำทิศทำงลม โดยขอควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 
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  2.2.3 กำรตัดเจำะวัสดุมุงหลังคำและติดตั้งหลังคำ จะต้องใช้เครื่องมือที่เหมำะสมและใช้ควำมประณีต โดย
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 
  2.2.4 กำรมุงหลังคำ กำรติดตั้งอุปกรณ์ยึดและอุปกรณ์อ่ืนๆ กำรซ้อนทับ กำรยำแนว และกำรกันรั่วซึม จะต้อง
ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลิตวัสดุหลังคำอย่ำงเคร่งครัด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อน และ
ต้องมีวิธีป้องกันและระมัดระวังไม่ให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ ต่อวัสดุมุงหลังคำขณะท ำกำรติดตั้ง และขณะตรวจสอบ
หรือแก้ไขหลังกำรติดตั้ง 
  2.3 กำรทดสอบ 
เมื่อมุงหลังคำเสร็จแล้ว ต้องมีกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียดว่ำหลังคำมีควำมเสียหำยหรือไม่ แล้วจึงท ำกำรทดสอบว่ำ
หลังคำที่ติดตั้งแล้ว ไม่มีกำรรั่วซึมและสำมำรถระบำยน้ ำได้ดี โดยกำรฉีดน้ ำรดให้ทั่วทั้งหลังคำด้วยควำมแรง และ
ระยะเวลำที่เหมำะสม หรือวิธีอ่ืนตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน 
  2.4 กำรบ ำรุงรักษำและท ำควำมสะอำด 
เมื่อมุงหลังคำเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดหลังคำให้ปรำศจำกเศษวัสดุต่ำงๆ ทั้งบนหลังคำ และรำง
น้ ำ แล้วตรวจตรำควำมเรียบร้อยของหลังคำอีกครั้ง หำกมีกำรเสียหำยจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ ตำมค ำสั่งของผู้
ควบคุมงำน และต้องป้องกันไม่ให้สกปรกหรือเสียหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
 
3. หลังคำกระเบื้องซีเมนต์ผสมเส้นใยสังเครำะห์ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเส้นใยสังเครำะห์รูปทรงว่ำว ขนำดแผ่น 0.80x0.60 เมตร หนำ 6 
มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ระยะห่ำงและวิธีกำรติดตั้งให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด 
ผลิตภัณฑ์ของไอยรำ หรือเทียบเท่ำ 
 
4. หลังคำเหล็กรีดลอน  

ขอบข่ำย  
หลังคำแผ่นเหล็กรีดตำมระบุไว้ในแบบก่อสร้ำงทั้งหมด ให้ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ผู้รับ
จ้ำง” จะต้องจัดเตรียมหำแบบ Shop Drawing รำยละเอียดในส่วนต่ำงๆ ในกำรติดตั้งตำมแบบก่อสร้ำงและ
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติ และตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบ  

  4.1 แผ่นเหล็กจะต้องเป็นชนิดสังกะสีผสมอลูมิเนียม ประกอบด้วยอลูมิเนียม 55% สังกะสี 43.4% และ
ซิลิคอน 1.6% โดยมีปริมำณกำรเคลือบบนแผ่นเหล็กทั้งสองด้ำนไม่น้อยกว่ำ 150 กรัม ต่อตำรำงเมตร หรือ AZ 
150g/Sq.m. และมีควำมแข็งแรง ณ จุดครำกของเหล็ก (ค่ำ MINIMUM YEILD STRENGHT) ต้องไม่น้อยกว่ำ 550 
MPA –G550 ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน AS1397-1993 หรือ JIS3321 หรือ ASTM A 792 
  4.2  ในกรณีที่ระบุให้มีกำรเคลือบสี ควำมหนำแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสีต้องไม่น้อยกว่ำ 0.50 มิลลิเมตร 
  4.3  กำรเคลือบสีให้เคลือบอบด้วยสี POLYESTER โดยระบบต่อเนื่อง ต้องมีควำมหนำของชั้นเคลือบไม่น้อย
กว่ำที่ก ำหนดคือ ชั้นเคลือบด้ำนบน ประกอบด้วยสีรองพ้ืนหนำ 5 ไมครอน เคลือบทับด้วยสี POLYESTER หนำ 20 
ไมครอน ทั้งนี้ควำมหนำของชั้นสีเมื่อแห้ง (DRY FILM THICKNESS) ของสีด้ำนบนรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำ 25 ไมครอน 
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ชั้นเคลือบด้ำนล่ำง ประกอบด้วยสีรองพ้ืนหนำ 5 ไมครอน เคลือบทับด้วยสีอีพอคซี่ หนำ 5 ไมครอน ทั้งนี้ให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำน AS-2728 “PRE-PAINTED AND ORGANIC FILM / METAL LAMINATE PRODUCTS
” โดยผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนสำกล ดังนี้ 
  4.3.1  กำรทดสอบแรงกระแทก (IMPACT TEST) ตำมมำตรฐำน AS-2728 (APP.E) มำกกว่ำ 10 จูล 
  4.3.2  กำรทดสอบกำรโค้งงอ (BENDING TEST) เมื่องอแผ่นโค้งด้วยขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 เท่ำของควำม
หนำจะต้องไม่มีกำรหลุดลอกของสี (ADHESION LOSS) 
  4.4 แผ่นเหล็กเคลือบสีมุงหลังคำต้องเป็นแผ่นเดียวยำวตลอดควำมยำวของลำดหลังคำ ชนิดกำรยึดแผ่นแบบ
คลิปล็อก หน้ำกว้ำงแผ่นไม่น้อยกว่ำ 70 เซนติเมตร รวมระยะซ้อนทับแล้ว ควำมสูงลอนไม่น้อยกว่ำ 39 มิลลิเมตร 

4.5 สกรู  สกรูยิงยึดหลังคำและผนังเหล็กรีดลอน ให้ใช้สกรูที่เคลือบด้วย Armourcoat 4 (Armourcoat 4 
เป็นชั้นเคลือบด้วยอัลลอย ผ่ำนขบวนกำร Mechanical Plating ได้มำตรฐำน AS3566.2-2002 Class 
4 ) ส ำหรับสกรูที่ใช้ยิงสันลอนหลังคำ จะต้องมี  Top Grip เพ่ือยึดสันลอนกับหัวสกรู และ Shank 
Protector เพ่ือป้องกันชั้นเคลือบของแกนสกรู แหวนยำงกันน้ ำที่ใช้กับสกรูจะต้องเป็นแหวนยำง EPDM 
ชนิดทนควำมร้อนและไม่น้ ำไฟฟ้ำ  

4.6 แหวนยำงอลูมิเนียมที่เหมำะสมส ำหรับหลังคำเหล็กรีดลอน ที่ติดตั้งในบริเวณที่มีลมแรงแหวนยำง
อลูมิเนียมจะต้องเป็น Herculok Washer ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 25 ม.ม. แหวนอลูมิเนียมหนำ 1.2 
มม. ส่วนที่เป็นยำงทำจำก Extruded EPDM ที่มีคุณสมบัติทนควำมร้อน ทนต่อรังสี UV และไม่น ำไฟฟ้ำ 

  4.7 อุปกรณ์ FLASHING กันน้ ำรั่วซึม และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ของ Blue scope 
Lysaght หรือเทียบเท่ำ  
  4.8 ส่งตัวอย่ำงให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเลือกสีและเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 

4.9      ผู้รับจ้ำง จะต้องจัดหำผู้ดำเนินกำรหรือช่ำงฝีมือที่มีควำมชำนำญในกำรติดตั้ง มีประสบกำรณ์ในกำร 
ติดตั้งและได้รับกำรอนุมัติหรือแต่งตั้งจำกบริษัทผู้ผลิตโดยตรงเป็นผู้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแบบขยำย  
Shop Drawing ทั้งนี้กำรติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ต้องถูกต้องสมบูรณ์ตำมกรรมวิธีและค ำแนะน ำของ
บริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้ว ต้องได้ระดับเรียบแนบสนิทเป็นแนวเรียบร้อย ผู้รับจ้ำง 
จะต้องมีกำรประสำนงำนเพ่ือกำหนดต ำแหน่งและพิจำรณำส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรติดตั้ง และ
ตรวจสอบสถำนที่ที่จะด ำเนินกำรทุกแห่งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ำมีข้อบกพร่องใดๆ ให้มีกำรแก้ไขให้
ถูกต้องก่อนจะมีกำรติดตั้ง  
(1) ติดตั้งหลังคำด้วยระบบ Boltless System คล๊ปล็อค โดยยึดติดกับโครงสร้ำงไร้สลักยึด  
(2) ผนังติดตั้งด้วยระบบสกรู (Bolt) ยึดที่ท้องลอน (ส ำหรับผนัง) ลักษณะกำรยึดเป็นแบบลอนเว้นลอน
ในช่วงแปกลำง และจะต้องยึดทุกลอนในช่วงแปปลำยและแปเดี่ยว 

       4.10 หลังคำเหล็กรีดลอนที่ใช้ต้องบุฉนวนใต้แผ่นจำกโรงงำนผู้ผลิต 
5. หลังคำโพลีคำร์บอเนต 
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แผ่นโพลีคำร์บอเนตโปร่งแสง หนำ 10 มิลลิเมตร น้ ำหนักเบำ ไม่แตกหักง่ำย ผิวของแผ่นเคลือบด้วยสำรป้องกันรังสี  
UV สำมำรถตัดแสง UV ได้ไม่น้อยกว่ำ 80% ทนควำมร้อนได้ในอุณหภูมิ 20-120 ºC ทนแรงกระแทกสูง ดัดโค้งงอได้ 
150 เท่ำของควำมหนำโดยไม่ต้องใช้ควำมร้อน ผลิตภัณฑ์ของ GLOBAL, TWINLITE หรือเทียบเท่ำ 
กำรส่งตัวอย่ำง :  

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงที่จะใช้แต่ละชนิด ซึ่งแสดงถึงผิวและสี ขนำด 19x13 ซม.จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 2 ตัวอย่ำง พร้อมเอกสำรประกอบ  1) แคทตำล๊อค 2) รำยละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ(Technical data) 3) 
หนังสือรับรองคุณภำพกำรทดสอบมำตรฐำนกำรกันไฟจำกผู้ผลิต 4) หำกจัดซื้อวัสดุจำกผู้แทนหรือตัวแทนจ ำหน่ำยใน
ประเทศให้ขอหนังสือแต่งตั้ งตัวแทนจ ำหน่ำยจำกโรงงำนให้กับผู้จัดจ ำหน่ำยวัสดุในโครงกำร และจัดส่งให้
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอนุมัติวัสดุก่อนด ำเนินกำร จึงจะสำมำรถน ำไปใช้งำนติดตั้งได้ ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึง
อุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้ง เช่น โครงเหล็ก ,  สกรู , ซิลิโคนยำแนว ,ฉำกยึดอลูมิเนียม พร้อมเอกสำรแสดงคุณสมบัติ
วัสดุ และแคทตำล๊อคสินค้ำ  

 
จบหมวดที่ 30 
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หมวดที่ 31 
งำนฉนวนป้องกันควำมร้อน 
    
1. แผ่นสะท้อนควำมร้อน 
  1.1 วัสดุ  
แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้ำน มีควำมสะท้อนไม่น้อยกว่ำ 0.95 ไมครอน มีเส้นใยโพลีเอทธีลีนเสริมควำมแข็งแรง และ
แผ่นกันชื้น 
ผลิตภัณฑ์ ไอยรำ CPACMONIER, V-CON หรือเทียบเท่ำ 
  1.2 กำรติดตั้ง 
  1.2.1 กำรติดตั้งกับแปส ำเร็จรูปหรือแปไม้ ให้ปูตำมแนวขนำนกับเชิงชำย โดยปูบนจันทันก่อนติดตั้งแป แล้วใช้
ตะปูยึดแปยึดแผ่นสะท้อนควำมร้อนติดกับจันทัน ให้มีระยะซ้อนทับระหว่ำงแผ่น 15 เซนติเมตร 
  1.2.2 กำรติดตั้งกับแปเหล็ก ให้ปูบนแผ่นเหล็กซึ่งเชื่อมกับจันทันเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มปูจำกเชิงชำยขึ้นไปบน
สันหลังคำ และให้มีระยะซ้อนทับด้ำนข้ำงระหว่ำงแผ่น 15 เซนติเมตร 
 
2. ฉนวนกันควำมร้อน ชนิดใยแก้ว 
  2.1 วัสดุ 
ใยแก้ว (GLASS WOOL) ให้ใช้ใยแก้ว หนำ 2 นิ้ว หรือตำมที่ระบุในรูปแบบ ปิดผิวหน้ำด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ 2 ด้ำน  
ชนิดเสริมแรงจำกโรงงำนได้รับกำรออกแบบและผลิต ตำมมำตรฐำน ASTM   คุณภำพผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนใยแก้ว 
(มอก.486-2527) แผ่นใยแก้ว (มอก.487-2526) และ/หรือตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับฉนวนกันควำมร้อน (TGL-
14-97) ผลิตภัณฑ์ ตรำช้ำง, MICROFIBER, Ultra Kool หรือเทียบเท่ำ  
  2.2 ตัวอย่ำงวัสดุ  
ผู้รับจ้ำงต้องเสนอรำยละเอียดของวัสดุป้องกันควำมร้อน และชิ้นตัวอย่ำง ขนำด 30x30 เซนติเมตร อย่ำงน้อย 2 
ตัวอย่ำง ให้ผู้ออกแบบตรวจสอบให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะน ำไปใช้งำน 
  2.3 กำรติดตั้ง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตวัสดุป้องกันควำมร้อน โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 
ขั้นตอนในกำรติดตั้งจะต้องประสำนงำนกับงำนส่วนอ่ืนๆ เช่น งำนติดตั้งแป งำนติดตั้งท่อร้อยสำยไฟ โคมไฟฝ้ำเพดำน 
งำนติดตั้งท่อน้ ำยำและเครื่องปรับอำกำศใต้หลังคำ ค.ส.ล. งำนติดตั้ง Sleeve และรูระบำยน้ ำต่ำงๆ ของงำนระบบ
สุขำภิบำล เป็นต้น กำรติดตั้งวัสดุกันควำมร้อน ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรป้องกันงำนส่วนอ่ืนของอำคำร ไม่ให้เกิดควำม
สกปรกหรือเสียหำย จะต้องจัดท ำขั้นตอนและแผนปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกันกับงำนส่วนอ่ืนๆ หำกมีปัญหำในกำ ร
ติดตั้ง จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบ เพ่ือพิจำรณำแก้ไขปัญหำในทันที 
  2.3.1 กำรติดตั้งฉนวนบนแปเหล็ก ติดตั้งโดยมีตะแกรงกัลวำไนท์ ขนำด 2 นิ้ว# รองรับใต้แผ่น PVC สีขำว
ตลอดผืนหลังคำ รอยต่อระหว่ำงแผ่นให้ปิดทับด้วยเทปอลูมิเนียมทั้งหมด 
  2.3.2 กำรติดตั้งฉนวนบนฝ้ำเพดำนยิบซั่มบอร์ด ชนิดโครงเคร่ำ ที-บำร์ 
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(1) เปิดฝ้ำเพดำนในบริเวณท่ีต้องกำรปูเพื่อน ำฉนวนขึ้นไป 
(2) ปูฉนวนไปตำมแนวโครงเคร่ำฝ้ำเพดำน โดยกำรกลิ้งฉนวนให้เต็มพ้ืนที่และในแนวต่ำงๆ ที่ต้องกำร 
(3) ส่วนที่ท ำกำรตัดต่อฉนวนหรือรอยฉีกขำดให้ซ่อมแซมด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์ ข้อแนะน ำ 
 ควรปูห่ำงจำกจุดที่มีกำรติดตั้ง ดวงไฟประมำณ 3 นิ้ว 
  2.3.3 กำรติดตั้งฉนวนบนฝ้ำเพดำนยิบซั่มบอร์ด ชนิดฉำบเรียบ 
(1) ติดตั้งโครงเคร่ำฝ้ำเพดำน ให้ได้ระดับเป็นที่เรียบร้อย 
(2) ปูฉนวนไปตำมแนวโครงเคร่ำฝ้ำเพดำนตัวบน โดยกำรกลิ้งฉนวนให้เต็มพ้ืนที่และในแนวต่ำงๆ ที่ต้องกำร   
(3) ส่วนที่ท ำกำรตัดต่อฉนวนหรือรอยฉีกขำดให้ซ่อมแซมด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์ 
(4) ควรปูห่ำงจำกจุดที่มีกำรติดตั้ง ดวงไฟประมำณ 3 นิ้ว 
(5) หลังจำกนั้นให้ติดตั้งแผ่นฝ้ำเพดำน 
 
3. ฉนวนกันควำมร้อนชนิด  POLYETHYLENE FOAM 
  3.1 วัสดุ 
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์  POLYETHYLENE FOAM มีลักษณะโครงสร้ำงเป็นแบบ CLOSED-CELL ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 33 
กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ค่ำสัมประสิทธิ์ กำรน ำควำมร้อนไม่เกิน 0.03 w/m.K ไม่ติดไฟและไม่ท ำให้เกิดสำรที่เป็น
อันตรำยต่อร่ำงกำย มีควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ 5 มิลลิเมตร หุ้มแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่งจะต้องติดตั้งมำจำกโรงงำน
โดยตรง 
คุณภำพผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนฉนวนกันควำมร้อนพอลิเอทิลีนโฟม (มอก.1384-2548) และ/หรือตำมข้อก ำหนด
ฉลำกเขียวส ำหรับฉนวนกันควำมร้อน (TGL-14-97) 
  3.2 ตัวอย่ำงวัสดุ  
ผู้รับจ้ำงต้องเสนอรำยละเอียดของวัสดุป้องกันควำมร้อน และชิ้นตัวอย่ำง ขนำด 30x30 เซนติเมตร อย่ำงน้อย 2 
ตัวอย่ำง ให้ผู้ออกแบบตรวจสอบให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะน ำไปใช้งำน 
  3.3 กำรติดตั้ง 
กำรติดตั้ง POLYETHYLENE FOAM กับหลังคำ ให้ใช้กำวและกรรมวิธีตำมมำตรฐำนผู้ผลิต บริเวณรอยต่อแผ่นให้ปิด
ด้วยเทปกำว PE ให้แน่นสนิท ไม่มีช่องว่ำง 
 
 
จบหมวดที่ 31 
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หมวดที่ 32 
งำนฝ้ำเพดำน 
 
1. งำนโครงเคร่ำโลหะฝ้ำเพดำน 
  1.1 ขอบและเขตงำน 
งำนโครงเคร่ำโลหะฝ้ำเพดำนตำมระบุในแบบก่อสร้ำงทั้งหมด  ผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียมท ำแบบประกอบกำรติดตั้ง 
SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งต้องแสดงรำยละเอียดกำรติดตั้ง (INSTALLTION) กำรยึด (FIXED) 
และแสดงระยะต่ำงๆ โดยละเอียดให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง พร้อมทั้งให้ตรวจสอบ กำรแบ่งระยะดวงโคมไฟฟ้ำ เพ่ือ
ขออนุมัติและตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนจะท ำกำรติดตั้ง 
  1.2 วัสดุ  
วัสดุที่น ำมำใช้งำนต้องได้มำตรฐำนกำรผลิตของบริษัทผู้ผลิตและเป็นวัสดุใหม่ ผลิตหรือจัดจ ำหน่ำยโดยบริษัทผู้ผลิต
หรือจัดจ ำหน่ำยเดียวกับแผ่นฝ้ำเพดำน ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบก่อนน ำไปใช้งำน 
  1.2.1 โครงเคร่ำโลหะชนิดแผ่นฝ้ำเพดำนยึดติดแน่น (ฉำบเรียบ) 
(1) โครงเคร่ำโลหะ ต้องผลิตจำกเหล็กชุบสังกะสีด้วยกรรมวิธีจุ่มร้อน มีควำมหนำโครงเคร่ำไม่น้อยกว่ำ 0.50 
มิลลิเมตร ได้รับรองมำตรฐำน JIS 3302-1987 หรือ มอก. 863-2532  ผลิตภัณฑ์ ตรำช้ำง GYPROC, DECEM หรือ
เทียบเท่ำ 
(2) สปริงปรับระดับและลวด เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4 มิลลิเมตร 
(3) สกรูเกลียวปล่อย 
(4) พุกเหล็ก (EXPANSION  BOLT) 
  1.2.2 โครงเคร่ำโลหะ   ชนิด T-BAR 
(1) โครงเคร่ำโลหะ  T-BAR  ต้องผลิตจำกเหล็กชุบสังกะสีและเคลือบสี มีควำมหนำแบบพับซ้อน 2 ชั้น ชั้นละไม่
น้อยกว่ำ 0.35 มิลลิเมตร ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 24 มิลลิเมตร โครงเคร่ำหลักควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 32 มิลลิเมตร 
ผลิตภัณฑ์ ตรำช้ำง GYPROC, DECEM หรือเทียบเท่ำ 
(2) สปริงปรับระดับและลวด เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4 มิลลิเมตร 
(3) พุกเหล็ก (EXPANSION BOLT) 
  1.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง ละส่งให้ผู้ออกแบบเพ่ือขอควำมเห็นชอบและ
ตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนที่จะน ำไปใช้งำน 
  1.4 กำรติดตั้ง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำช่ำงฝีมือที่มีควำมช ำนำญในกำรติดตั้ง  ฝ้ำเพดำนทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับและเส้นแนว
ตรงเรียบร้อยหรือลวดลำยได้ฉำกตำมท่ีผู้ออกแบบก ำหนดด้วยควำมประณีตเรียบร้อย 
  1.4.1 โครงเคร่ำโลหะชนิดแผ่นฝ้ำเพดำนยึดติดแน่น (ฉำบเรียบ) 
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(1) หำระดับที่ต้องกำรติดตั้งฝ้ำเพดำน  แล้วยึดรำงระดับเข้ำกับโครงสร้ำงอำคำรโดยรอบของห้องหรือบริเวณที่ท ำ
กำรติดตั้งฝ้ำเพดำน  ตำมระดับก ำหนด 
(2) ยึดเหล็กฉำกด้วยพุกเหล็กกับโครงสร้ำงบนของอำคำร เว้นระยะห่ำงกันไม่เกิน 1.20 เมตร 
(3) ใช่สปริงและลวดปรับระดับยึดโยงระหว่ำงเหล็กฉำกกับโครงเคร่ำหลักและปรับให้ได้ระดับตำมต้องกำร 
(4) ยึดเคร่ำซอยเข้ำกับด้ำนล่ำงของเคร่ำหลัก  ให้แนวตั้งฉำกกับเคร่ำหลัก  โดยเว้นระยะเคร่ำซอยห่ำงกันทุก ระยะ 
40 เซนติเมตร โดยมีเคร่ำหลักหิ้วอยู่ด้ำนบนทุกๆ ระยะ 1.00 – 1.20 เมตร 
(5) ปรับระดับโครงเคร่ำฝ้ำเพดำนที่ชุดสปริงปรับระดับจนได้ระนำบทั้งหมด  แล้วจึงน ำแผ่นฝ้ำเพดำนยึดติดกับโครง
เคร่ำ 
  1.4.2 โครงเคร่ำโลหะ T-BAR 
(1) หำระดับที่ต้องกำรติดฝ้ำเพดำน  แล้วจึงยึดเคร่ำริมรับแผ่นฝ้ำเพดำนกับผนังโดยรอบให้ได้ระดับตำมที่ก ำหนด 
(2) ยึดเหล็กฉำกด้วยพุกเหล็กกับโครงสร้ำงบนของอำคำรเว้นระยะห่ำงกัน 1.20 เมตร 
(3) ใช้สปริงและลวดระดับระหว่ำงเหล็กฉำกกับโครงเคร่ำผืน T-BAR และปรับให้ได้ระดับตำมต้องกำรโดยเคร่ำยืน
ห่ำงกันระยะ 1.20 เมตร 
(4) สอดเคร่ำซอยยึดกับเคร่ำยืนให้ได้ฉำก โดยหำกต้องกำรรูปแบบฝ้ำ T-BAR เป็นระยะ 0.60x0.60 เมตร ให้ใช้
เคร่ำซอยสอดขวำงระหว่ำงกลำงเคร่ำซอยยำวช่วงระยะ 1.20 เมตร 
(5) ปรับระดับโครงเคร่ำฝ้ำ T-BAR ที่ชุดสปริงปรับระดับจนได้ระนำบทั้งหมด แล้วจึงน ำแผ่นฝ้ำเพดำนว่ำงบนโครง
เคร่ำ 
  1.4.3 บริเวณดวงโคมที่เป็นกล่องขนำดใหญ่หรือกล่องวำงไฟ ให้เว้นช่องไว้ตำมขนำดกล่องดวงโคม โดยให้
กล่องดวงโคมไฟฟ้ำยึดแขวนโดยอิสระตำมกรรมวิธีงำนระบบไฟฟ้ำ ห้ำมยึดติดกับโครงฝ้ำเพดำนโดยเด็ดขำด อนุญำต
ให้เฉพำะดวงโคมขนำดเล็ก เช่น DOWN LIGHT เป็นต้น 
  1.4.4 กรณีใต้  MAIN AIRDUCT ขนำดใหญ่ท ำให้ลวดยึดโครงเคร่ำเหล็กหรือเคร่ำยืนไม่ ได้ระยะตำม 
SPECIFICATION ให้ท ำเหล็กเสริมให้สำมำรถรับแรงได้ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยกรรมวิธีหลักวิชำกำรช่ำงที่ดี
และได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำน  ห้ำมยึดโครงเคร่ำฝ้ำกับ AIRDUCT หรือจุดยึดแขวน
ของ AIRDUCT โดยเด็ดขำด 
  1.4.5 กรณีที่ระยะห่ำงระหว่ำงฝ้ำเพดำนถึงโครงสร้ำงบนของอำคำรมำกกว่ำ 2.5 เมตร ห้ำมใช้วิธีกำรต่อลวด
ปรับระดับไม่ว่ำจะวิธีใดก็ตำม ผู้รับจ้ำงจะต้องเสริมโครงสร้ำงโดยกำรใช้เหล็กฉำกต่อห้อยลงมำจำกโครงสร้ำงบน
อำคำร  แล้วแขวนลวดปรับระดับกับเหล็กฉำกนั้น  ในกรณีเช่นนี้  ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอแบบและแนวทำงกำรท ำงำน
ต่อผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำนก่อนกำรติดตั้งเสมอ หำกเกิดควำมผิดพลำดเนื่องจำกผู้รับจ้ำงไม่ได้เสนอแบบ
รำยละเอียดให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี 
  1.5 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดทุกแห่ง หลังจำกกำรติดตั้งผิดของวัสดุต้องปรำศจำกรอยแตกร้ำว ด่ำง รอยขูดขีด หรือ
มีต ำหนิ และต้องไม่เปรอะเปื้อน ก่อนขอควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบและส่งมอบงำนจำกผู้ควบคุมงำน 
  1.6 กำรรับประกันผลงำน 
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ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพของโครงเคร่ำฝ้ำเพดำนและกำรติดตั้ง โดยปรำศจำกกำรแอ่นตัว (SAGGING) เป็น
เวลำอย่ำงน้อย 5 ปี หำกเกิดกำรแอ่นตัวหรือช ำรุดเสียหำย  อันเนื่องมำจำกคุณสมบัติของวัสดุและกำรติดตั้ง  ผู้รับจ้ำง
จะต้องติดตั้งใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ดีตำมจุดประสงค์ของผู้ออกแบบหรือผู้ว่ำจ้ำง โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 
2. ฝ้ำเพดำนแผ่นยิปซั่มบอร์ด  
  2.1 วัสดุ  
วัสดุที่จะน ำมำใช้จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อนไม่มีรอยช ำรุดแตกร้ำวเสียหำย ใช้แผ่นยิปซั่มบอร์ดชนิด
ธรรมดำ (REGULAR GYPSUM BOARD) ต้องประกอบด้วยยิปซั่มในส่วนกลำง ปิดผิวด้วยกระดำษชนิดอัดแน่นด้ำน
นอก 2 ด้ำน หำกมิได้ระบุในแบบให้ใช้ใช้ขนำดควำมหนำ 9 มิลลิเมตร ผลิตภัณฑ์ มอก.219-2524 ได้แก่ ตรำช้ำง TG, 
GYPROC หรือเทียบเท่ำ 
  2.2 โครงเคร่ำ 
ดูรำยละเอียด และกำรติดตั้ง ในงำนโครงเคร่ำโลหะฝ้ำเพดำน 
  2.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่ใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้ผู้ออกแบบ เพ่ือขอควำมเห็นชอบและ
ตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนที่จะน ำไปใช้งำน ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ำงอ่ืนที่
จ ำเป็นต้องใช้ด้วย รวมทั้งรำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE APECIFICATION) 
  2.4 กำรติดตัง้  
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้ระดับและเส้นแนว
ตรงหรือลวดลำยได้ฉำกมีควำมปรำณีตเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนดและกรรมวิธีมำตรำฐำนของ
บริษัทผู้ผลิตก่อนกำรติดตั้งให้มีกำรประสำนงำนกับผู้รับจ้ำงหลัก เพ่ือตรวจสอบบริเวณสถำนที่ที่ เกี่ยวข้องให้
สมบูรณ์เรียบร้อยถ้ำมีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อนกำรด ำเนินงำนกำรติดตั้ง 
 
3. ฝ้ำเพดำนแผ่นยิปซั่มชนิดกันชื้น   
  3.1 วัสดุ 
วัสดุที่จะน ำมำใช้จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อนไม่มีรอยช ำรุดแตกร้ำวเสียหำย  
ใช้แผ่นยิปซั่มชนิดทนควำมชื้น (MOISTURE RESISTANTN GYPSUM BOARD) ในส่วนกลำงของแผ่นยิปซั่ม ต้องมี
ส่วนผสมของ SILICONE หรือสำรประกอบอย่ำงอ่ืนที่ไม่เป็นพิษ (NONTOXIC) สำมำรถป้องกันควำมชื้น  โดยแผ่นยิป
ซั่มจะต้องดูดควำมชื้นไม่เกิน 5% และมีกระดำษชนิดเหนียวพิเศษปิดผิดด้ำนนอก 2 ด้ำน หำกไม่ได้ระบุให้ใช้ขนำด
ควำมหนำ 9 มิลลิเมตร 
ผลิตภัณฑ์ มอก.219-2524 ได้แก่ ตรำช้ำง TG, GYPROC หรือเทียบเท่ำ   
  3.2 โครงเคร่ำ 
ดูรำยละเอียด และกำรติดตั้ง ในงำนโครงเคร่ำโลหะฝ้ำเพดำน 
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  3.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่ใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้ผู้ออกแบบ เพ่ือขอควำมเห็นชอบและ
ตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนที่จะน ำไปใช้งำน ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ำงอ่ืนที่
จ ำเป็นต้องใช้ด้วย รวมทั้งรำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE APECIFICATION) 
  3.4 กำรติดตั้ง  
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้ระดับและเส้นแนว
ตรงหรือลวดลำยได้ฉำกมีควำมปรำณีตเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนดและกรรมวิธีมำตรำฐำนของ
บริษัทผู้ผลิตก่อนกำรติดตั้งให้มีกำรประสำนงำนกับผู้รับจ้ำงหลักเพ่ือตรวจสอบบริเวณสถำนที่ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์
เรียบร้อยถ้ำมีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อนกำรด ำเนินงำนกำรติดตั้ง 
 
4. ฝ้ำเพดำนแผ่นกันเสียงสะท้อนใยแร่   (ACOUSTIC BOARD)  
  4.1 วัสดุ 
  4.1.1 ฝ้ำเก็บเสียงใยแร่ชนิดบังใบใหญ่ให้ใช้แผ่นฝ้ำที่ผลิตจำก  MINERAL FIBER ขนำด 595x1195x19 
มิลลิเมตร มีใบรับประกันไม่แอ่นตัว 10 ปี ภำยใต้ควำมชื้น 99% อุณหภูมิ 49 องศำเซลเซียส ค่ำดูดซับเสียงไม่น้อย
กว่ำ 0.50  ค่ำกำรกันเสียงไม่น้อยกว่ำ 33 เดซิเบล กำรป้องกันไฟ CLASS A ตำมมำตรฐำน BS 476 PART 6&7 
เคลือบสีขำว VINYL LATEX  ส ำเร็จจำกโรงงำน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ARMSTRONG รุ่น FINE FISSURRED SECOND 
LOOK 4 RH99 # 3583 หรือAURATONE  หรือเทียบเท่ำ 
  4.1.2 ฝ้ำเก็บเสียงใยแร่ชนิดขอบเรียบให้ใช้แผ่นฝ้ำที่ผลิตจำก  MINERAL FIBER ขนำด 595x1195x15 
มิลลิเมตร มีใบรับประกันไม่แอ่นตัว 10 ปี ภำยใต้ควำมชื้น 99% อุณหภูมิ 49 องศำเซลเซียส ค่ำดูดซับเสียงไม่น้อย
กว่ำ 0.50 ค่ำกำรกันเสียงไม่น้อยกว่ำ 33 เดซิเบล กำรป้องกันไฟ CLASS A ตำมมำตรฐำน BS 476 PART 6&7 เคลือบ
สีขำว VINYL LATEX ส ำเร็จจำกโรงงำน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ARMSTRONG รุ่น FINE FISSURRED RH99 # 3570 หรือ 
AURATONE หรือเทียบเท่ำ 
  4.1.3 แผ่นฝ้ำเก็บเสียงที่จะน ำมำติดตั้งจะต้องมีขนำดตำมที่ก ำหนด ขอบแผ่นทุกด้ำนจะต้องได้รับกำรบังใบมำ
จำกโรงงำนผู้ผลิต ได้ฉำก ไม่แตกบิ่น กำรกองเก็บแผ่นฝ้ำเก็บเสียงจะต้องกองบนพื้นที่เรียบเท่ำนั้น 
  4.2 โครงเคร่ำ 
ดูรำยละเอียด และกำรติดตั้ง ในงำนโครงเคร่ำโลหะฝ้ำเพดำน 
  4.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่ใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้ผู้ออกแบบเพ่ือขอควำมเห็นชอบและ
ตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนที่จะน ำไปใช้งำน ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ำงอ่ืนที่
จ ำเป็นต้องใช้ด้วย รวมทั้งรำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE APECIFICATION) 
  4.4 กำรติดตั้ง  
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้ระดับและเส้นแนว
ตรงหรือลวดลำยได้ฉำกมีควำมปรำณีตเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนดและกรรมวิธีมำตรำฐำนของ
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บริษัทผู้ผลิตก่อนกำรติดตั้งให้มีกำรประสำนงำนกับผู้รับจ้ำงหลักเพ่ือตรวจสอบบริเวณสถำนที่ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์
เรียบร้อยถ้ำมีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อนกำรด ำเนินงำนกำรติดตั้ง 
 
5. ฝ้ำเพดำนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด   
  5.1 วัสดุที่ใช้  
ใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ปรำศจำกใยหิน) ตรำช้ำง (สมำร์ดบอร์ด) หรือตรำต้นไม้ (แฟลกซี่บอร์ด) หรือตรำ ROCK 
WOOD หรือเทียบเท่ำ หนำ 6 มิลลิเมตร 
  5.2 โครงเคร่ำ 
ดูรำยละเอียด และกำรติดตั้ง ในงำนโครงเคร่ำโลหะฝ้ำเพดำน 
  5.3 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่ใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้ผู้ออกแบบ เพ่ือขอควำมเห็นชอบและ
ตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนที่จะน ำไปใช้งำน ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ำงอ่ืนที่
จ ำเป็นต้องใช้ด้วย  รวมทั้งรำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE APECIFICATION) 
  5.4 กำรติดตั้ง  
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้ระดับและเส้นแนว
ตรงหรือลวดลำยได้ฉำกมีควำมปรำณีตเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนดและกรรมวิธีมำตรำฐำนของ
บริษัทผู้ผลิตก่อนกำรติดตั้งให้มีกำรประสำนงำนกับผู้รับจ้ำงหลัก เพ่ือตรวจสอบบริเวณสถำนที่ที่ เกี่ยวข้องให้
สมบูรณ์เรียบร้อยถ้ำมีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อนกำรด ำเนินงำนกำรติดตั้ง 
 
6. ฝ้ำอลูมิเนียมแบบตะแกรง 
  6.1 ขอบเขตของงำน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุซึ่งประกอบด้วยแผ่นฝ้ำ โครงรับฝ้ำ อุปกรณ์ยึดฝ้ำ แรงงำนฝีมือดี อุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ที่จ ำเป็นทุกชนิด ส ำหรับกำรท ำงำนฝ้ำอลูมิเนียมให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตำมแบบและ
รำยกำรสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนต้องดูรักษำให้คงอยู่ในสภำพดีจนถึงส่งงำนงวดสุดท้ำย 
  6.2 วัสดุ 
  6.2.1 โครงหลัก (MAIN RUNNER) และโครงขวำง (CROSS RUNNER) ท ำจำกอลูมิเนียมรูปตัว U กว้ำง 10 
มม. สูงไม่เกิน 50 มม. ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.0 มม. ระยะห่ำงระหว่ำงโครง 0.60 x 0.60 หรือ 0.60 x 1.20 
มิลลิเมตร เคลือบสีระบบ STOVE ENAMELLED IN SPRAY SYSTEM หรือ ROLLER COATING 
  6.2.2 ส่วนตะแกรง (CELL PANEL) ท ำจำกอลูมิเนียมรูปตัว U กว้ำง 10 มม. สูงไม่เกิน 50 มม. ควำมหนำไม่
น้อยกว่ำ 0.45 มม. ระยะห่ำงของตะแกรง 0.10 x 0.10 เคลือบสีด้วยระบบ STOVED ENAMELLED  IN SPRAY 
SYSTEM หรือ ROLLER COATING 
  6.2.3 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ LUXALON หรือ FAMED LINE หรือ MVP FOUR STAR  หรือ C-LINE หรือเทียบเท่ำ 
  6.3 กำรติดตั้ง 
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  6.3.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบงำนระบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องบนฝ้ำเพดำนทั้งหมดก่อนว่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วจึง
จะเริ่มด ำเนินกำร 
  6.3.2 กำรประกอบและติดตั้งฝ้ำเพดำนทั้งหมดจะต้องให้ช่ำงที่มีฝีมือดี และมีควำมช ำนำญงำนโดยเฉพำะ   
โดยติดตั้งตำมกรรมวิธีของผู้ผลิตและแบบขยำยรำยละเอียด (SHOP DRAWINGS) ซึ่งได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้
ควบคุมงำนแล้ว  
  6.3.3 ให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษส ำหรับกำรติดตั้งช่องไฟต่ำงๆ แนวบรรจบกับโครงสร้ำงและงำนระบบอื่นๆ 
ซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องแลดูเรียบร้อย ได้ระดับเดียวกับฝ้ำเพดำน (ห้ำมยึดงำนระบบโดยฝำกกับโครงฝ้ำเพดำน 
ให้แยกยึดงำนระบบโดยใช้โครงยึดของงำนระบบโดยเฉพำะ) 
  6.3.4 ท้องพ้ืนโครงสร้ำงและท่องำนระบบต่ำงๆ ที่อยู่เหนือฝ้ำตะแกรง ให้ทำหรือพ่นด้วยสีด ำด้ำน 
  6.4 ตัวอย่ำง 
  6.4.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอรำยละเอียดข้อก ำหนดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทำงเทคนิค ข้อแนะน ำกำรติดตั้ง และข้อมูล
อ่ืนๆ ตำมท่ีสถำปนิกต้องกำร 
  6.4.2 ผู้รับจ้ำงต้องเสนอตัวอย่ำงวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งท้ังหมดที่จะใช้จริง 
  6.4.3 แบบขยำยรำยละเอียด (SHOP DROWINGS) จะต้องแสดงรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1) ต ำแหน่ง ขนำด ระยะของฝ้ำเพดำนที่จะติดตั้ง 
(2) แบบขยำยกำรติดตั้งของฝ้ำเพดำนแต่ละส่วน 
(3) แนวบรรจบของฝ้ำเพดำนกับโครงสร้ำงและ/หรือผนังข้ำงเคียง 
(4) แบบขยำยกำรติดตั้งช่องไฟแสงสว่ำง และช่องงำนระบบต่ำงๆ ที่มีอยู่บนฝ้ำเพดำน 
(5) รำยละเอียดอื่นๆ ตำมท่ีผู้ควบคุมงำนต้องกำร 
รำยละเอียดทั้งหมดดังกล่ำวผู้รับจ้ำงจะต้องน ำเสนอต่อผู้ควบคุมงำนอย่ำงน้อย 3 ชุด เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ในกรณี
จ ำเป็นต้องจัดท ำแผงฝ้ำเพดำนตัวอย่ำงเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นที่เรียบร้อย โดย
ค่ำใช้จ่ำยเป็นของผู้รับจ้ำงเอง หลังจำกสถำปนิกอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วจึงลงมือติดตั้งจริงได้ 
 
7. ฝ้ำเพดำนท้องพ้ืน Post Tension หรือท้องพ้ืน ค.ส.ล. ฉำบปูนเรียบทำสี 
  7.1 กำรเตรียมผิวพ้ืน และกำรฉำบท ำเช่นเดียวกับกำรฉำบปูนผนัง 
  7.2 บัว หรือร่องน้ ำหยด ปลำยกันสำดโดยรอบหรือท้องคำนขอบกันสำดให้บัวปูนหรือร่องกันน้ ำส่วนที่อยู่
ภำยนอก  เช่น เฉลียงทำงเดิน และกันสำดให้ทำสีชนิดทำภำยนอก มีขนำดควำมกว้ำง 2 เซนติเมตร ลึก 1 เซนติเมตร  
เป็นร่องสี่เหลี่ยมคำงหมู 
 
8. ฝ้ำเพดำนไม้ระแนงพีวีซีลำยไม้ สีส ำเร็จรูป 

8.1 วัสดุที่ใช้ แผ่นฝ้ำระแนงลำยไม้ สีส ำเร็จรูป รุ่น pvc series ขนำดเส้น 11 x 118 มม. หนำ 5 มม. ระบบ
ซ่อนสกรู ควำมยำวเส้น 3 ขนำดเพ่ือประหยัดกำรเสียเศษ คือ 2.439 / 3.048 / 3.658 ระยะควำมกว้ำง
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แผ่นฝ้ำระแนงหลังซ้อนทับ 4 นิ้ว ท ำสีส ำเร็จรูปจำกโรงงำนผู้ผลิต กำรดูดซึมน้ ำต่ ำ ปลวกไม่กิน ตรำ 
winwood หรือ peonek หรือ daiken  

8.2 ตัวอย่ำงวัสดุ ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งตัวอย่ำงขนำด 11 มม. xควำมยำว 30 เซนติเมตร  จ ำนวน 2 ชิ้น พร้อม
ตัวอย่ำงสี และแคทตำล๊อคสินค้ำ ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 

8.3 โครงเคร่ำ ดูรำยละเอียด และกำรติดตั้ง ในงำนโครงเคร่ำโลหะฝ้ำเพดำน 
8.4  ตัวอย่ำงวัสดุ ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่ใช้ แต่ละชนิดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง  พร้อม แคทตำล๊อ

คสินค้ำ และส่งให้ผู้ออกแบบ เพ่ือขอควำมเห็นชอบและตรวจสอบควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนที่จะ
น ำไปใช้งำน ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ำงอ่ืนที่จ ำเป็นต้องใช้ด้วย รวมทั้งรำยละเอียด
ประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE APECIFICATION)   

8.5 กำรติดตั้ง ใช้กำรติดตั้งยึดด้วยสกรูยิงฝ้ำเกลียวปล่อย ขนำด 6 มม.กับโครงเคร่ำ โดยใช้กำรติดตั้งแผ่นฝ้ำ
ระแนงซ้อนแผ่น เพ่ือซ่อนสกรู ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำช่ำงที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง ทุก
ส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้ระดับและเส้นแนวตรงหรือลวดลำยได้ฉำกมีควำมประณีตเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง 
ตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนดและกรรมวิธีมำตรฐำนของบริษัทฯผู้ผลิตก่อนกำรติดตั้งให้มีกำรประสำนงำนกับ
ผู้รับจ้ำงหลัก เพ่ือตรวจสอบบริเวณสถำนที่ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์เรียบร้อยถ้ำมีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อน
กำรด ำเนินงำนติดตั้ง  
 

9. ฝ้ำเพดำนแผ่นอะคูสติกดูดซับเสียง ใยไม้ส ำเร็จรูป 
9.1 วัสดุที่ใช้ แผ่นอะคูสติกดูดซับเสียงใยไม้สีส ำเร็จรูป รุ่น wood wool silk ceiling & panel ขนำดแผ่น

รวม 600x600 หนำ 15 มม. ควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ 8 กิโล/ตร.ม. ขอบบังใบ ผลิตจำกใยไม้ละเอียด 
ท ำสีส ำเร็จรูป ตรำ Cello board , Daiken หรือ Valchromat   

9.2 ตัวอย่ำงวัสดุ ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งตัวอย่ำงขนำด 20x20 เซนติเมตร จ ำนวน 2 แผ่น พร้อมแผ่นสี และแคท
ตำล๊อคสินค้ำ ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 

9.3 โครงเคร่ำโลหะ ชนิด T-BAR  
9.4 ตัวอย่ำงวัสดุ ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่ใช้ แต่ละชนิดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง  พร้อม แคทตำล๊อ

คสินค้ำ และส่งให้ผู้ออกแบบ เพ่ือขอควำมเห็นชอบและตรวจสอบควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนที่จะ
น ำไปใช้งำน ตัวอย่ำงดังกล่ำวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่ำงอ่ืนที่จ ำเป็นต้องใช้ด้วย รวมทั้ งรำยละเอียด
ประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE APECIFICATION)   

9.5 กำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำช่ำงที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้อง
ได้ระดับและเส้นแนวตรงหรือลวดลำยได้ฉำกมีควำมประณีตเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง ตำมที่ผู้ออกแบบ
ก ำหนดและกรรมวิธีมำตรฐำนของบริษัทฯผู้ผลิตก่อนกำรติดตั้งให้มีกำรประสำนงำนกับผู้รับจ้ำงหลัก เพ่ือ
ตรวจสอบบริเวณสถำนที่ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์เรียบร้อยถ้ำมีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อนกำรด ำเนินงำน
ติดตั้ง  
1) โครงเคร่ำโลหะ T-BAR   
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 จัดวำงผังกำรติดตั้งตำมแปลนพ้ืนที่ ค ำนวณระยะจำกวำงโครง เพ่ือให้ได้ตำมแบบและมีควำม
ประณีตเรียบร้อย ตำมท่ีผู้ออกแบบก ำหนด 

 หำระดับที่ต้องกำรติดตั้งฝ้ำเพดำน แล้วจึงยึดเคร่ำริมรับแผ่นฝ้ำเพดำนกับผนังโดยรอบให้ได้ระดับ
ตำมท่ีก ำหนด 

 ยึดเหล็กฉำกด้วยพุกเหล็กกับโครงสร้ำงบนของอำคำรเว้นระยะห่ำงกัน 1.20 เมตร  

 ใช้สปริงและลวดระดับระหว่ำงเหล็กฉำกกับโครงเคร่ำผืน T-BAR และปรับให้ได้ระดับตำมควำม
ต้องกำรโดยเคร่ำยืนห่ำงกันระยะ 1.20 เมตร  

 สอดเคร่ำซอยยึดกับเคร่ำยืนให้ได้ฉำก โดยหำกได้รูปแบบ T-BAR เป็นระยะ 0.60x0.60 เมตร ให้ใช้
เคร่ำซอยสอดขวำงระหว่ำงกลำงเคร่ำซอยยำวช่วงระยะ 1.20 เมตร  

 ปรับระดับโครงเคร่ำฝ้ำ T-BAR ที่ชุดสปริงปรับระดับจนได้ระนำบทั้งหมด แล้วจึงน ำแผ่นฝ้ำเพดำน
วำงบนโครงเคร่ำ  

10 ฝ้ำเพดำนส ำเร็จรูปชนิด Pu (Sandwich Panel)   
เป็นแผ่นส ำเร็จรูปโลหะ ที่มีโครงสร้ำงเป็นชิ้นเดียวกันตลอด ( Integral Type) แบบ Sandwich Panel, มี 
คุณสมบัติเป็นฉนวนกันควำมร้อน, รักษำอุณหภูมิ, ควบคุมควำมชื้น, ท ำควำมสะอำด ติดตั้งง่ำย และรื้อย้ำย
ต่อเติมได้สะดวก 

- ควำมหนำของผนังเป็นไปตำมที่ระบุในแบบ 
- ส่วนประกอบของแผ่น (Sandwich Panel) 
- ผิวหน้ำทั้งสองด้ำน (Surface) จะต้องท ำมำจำกแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ควำมหนำ  0.45 มม.เคลือบสี

รองพ้ืนด้วย Epoxy Primer 3-5 ไมครอน   และเคลือบสีจริงด้วยโพลีเอสเตอร์ (Off white) 20 
ไมครอน 

-  แกนกลำง (Core) เป็นโพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam) ชนิดไม่ลำมไฟ S.E. Class (Self-
Extinguishing) ฉีดเข้ำแบบด้วยเครื่องฉีดโฟมแรงดันสูง (Hi Pressure Injection) ฉนวน PU จะต้อง
เป็นชิ้นเดียวกันตลอดแผ่นผนัง (Single Body) ห้ำมใช้วิธีกำรประกอบด้วยกำรทำกำวโฟมติดกับแผ่น
เหล็ก 

- ขอบแผ่น (Frame) แผ่นเหล็กที่บริเวณขอบแผ่นจะต้องถูกรีดขึ้นรูปเป็นแบบเสียบเข้ำลิ่มทั้งสองด้ำน 
ชนิดตัวผู้และตัวเมีย Slip Joint  (ไม่ใช่ PVC  Joint )  

- วัสดุเคลือบผนัง เป็นพลำสติกใสติดที่ผิวทั้ง 2 ด้ำน 
- คุณสมบัติของแผ่นผนัง และฝ้ำเพดำน 

รำยกำร รำยละเอียด คุณสมบัติ 

1. ควำมเป็นฉนวน(HeatInsulation Properties) 0.42 kcal/M2 hr. oC 
2. กันเสียง (Sound Insulation Properties) 25 Db 

3. ควำมแข็งแรง (Panel Strength) S = 11.0 m/m 
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4. กำรติดไฟ (Inflammability) 
ไ ม่ ลุ ก ล ำ ม ไฟ  ( S. E. 
Class) 

5. ควำมหนำแน่น (Density) 40 kg/m3 

 
 กรณีห้องเย็น 

- ฝ้ำเพดำน PUใช้ควำมหนำ 4 นิ้ว 
- ผนัง PU ใช้ควำมหนำ 4 นิ้ว 

กรณีห้องปฏิบัติกำรทั่วไป 
- ฝ้ำเพดำน PU ควำมหนำ 2 นิ้ว 

 
จบหมวดที่ 32 
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หมวดที่ 33 
งำนบันได 
 
1. วัสดุท ำพื้นผิวบันได 
เป็นบันไดลูกนอน – ลูกตั้ง ผิวหินขัดส ำเร็จรูป หรือวัสดุก ำหนดตำมรูปแบบสถำปัตยกรรม 
2. วัสดุท ำจมูกบันได 
จมูกบันไดอลูมิเนียมสอดเส้นผ้ำเบรก 3 เส้น จมูกบันได PVC หรือตำมรูปแบบก ำหนด 
ผลิตในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของ HOMEPLAS, INFINITE, KOENIG, APACE หรือ คุณภำพเทียบเท่ำ   
กำรติดตั้ง ใช้เส้นเดียวยำวตลอด  
3. บัวเชิงผนังบันได 
ชนิดเดียวกับบัวพื้นทั่วไปหรือตำมแบบ 
4. กำรส่งตัวอย่ำง 
ผู้รับจ้ำงต้องส่งตัวอย่ำงจมูกบันได 1 ชุด ให้คณะกรรมกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 
 
จบหมวดที่ 33 
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หมวดที่ 34 
งำนประตู – หน้ำต่ำง 
 
1. งำนประต-ูหน้ำต่ำงไม้ 
  1.1 ขอบเขตของงำน 
  1.1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ ในกำรติดตั้งงำนประตู-
หน้ำต่ำงไม้ ตำมระบุในแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมท ำกำรทดสอบให้ใช้งำนได้ดี 
  1.1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งชิ้นส่วนตัวอย่ำงวัสดุบำนประตู-หน้ำต่ำงไม้ วงกบไม้ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้ควบคุม
งำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อหรือสั่งผลิต 
  1.1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ Shop drawing แสดงกำรติดตั้งวงกบและบำนประตู -หน้ำต่ำงไม้ พร้อม
รำยละเอียดต่ำงๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง 
  1.2 วัสดุ 
  1.2.1 วงกบไม้ทั้งหมดจะต้องมีขนำดและรูปร่ำงตำมระบุในแบบ หำกไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนำด 
50x100 มิลลิเมตร (2x4 นิ้ว) ส ำหรับห้องน้ ำ ให้ใช้ขนำด 50x125 มิลลิเมตร (2x5 นิ้ว) และบำนที่มีมุ้งลวดหรือบำน
เลื่อน ให้ใช้ขนำด 50x150 มิลลิเมตร (2x6 นิ้ว)  
วงกบประตูจะต้องมีบังใบสูง 10 มิลลิเมตร กว้ำงเท่ำกับควำมหนำของบำนประตู (35 มิลลิเมตร) หรือตำมระบุในแบบ 
ส ำหรับวงกบประตูภำยนอกที่จะต้องกันฝนสำด ต้องมีขอบวงกบล่ำง (ธรณีประตู) ฝังเรียบเสมอผิวพ้ืนที่ตกแต่งแล้ ว 
และมีบังใบส ำหรับกันฝนสำดสูง 20 มิลลิเมตร หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
กำรเข้ำไม้จะต้องให้ถูกตำมหลักวิชำช่ำง 
  1.2.2 บำนกรอบประตูไม้ และบำนกรอบหน้ำต่ำงไม้ จะต้องประกอบขึ้นจำกไม้เนื้อแข็ง เกรด A และจะต้อง
ประกอบมำจำกโรงงำนให้เรียบร้อย กำรบำกและกำรเข้ำไม้จะต้องแน่นสนิท และมีขนำดตำมระบุในแบบ 
  1.2.3 ประตูไม้อัด ให้ใช้ประตูที่ได้มำตรฐำนบำนประตูแผ่นไม้ประกอบ (มอก.192-2549)  ของไทยวนภัณฑ์ ไม้
อัดไทยบำงนำ หรือเทียบเท่ำ ห้ำมใช้ประตูประกอบขึ้นเอง เว้นแต่เป็นขนำดที่ไม่มีในท้องตลำด โดยได้รับกำรอนุมัติ
จำกผู้ควบคุมงำนก่อน ประตูทุกบำนจะต้องมีควำมหนำ 35 มิลลิเมตร ประตูไม้อัดทั้งหมดทั้งภำยใน ภำยนอก  และ
ประตูห้องน้ ำ ให้ใช้ประตูไม้อัดชนิดภำยนอก (Exterior doors) 
  1.2.4 หำกระบุให้ติดมุ้งลวด ให้ติดตั้งมุ้งลวดอย่ำงดีสีด ำ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ กรอบประตูไม้
เนื้อแข็งขนำด 37.5x125 มิลลิเมตร (1 - 1/2x5 นิ้ว) หรือกรอบหน้ำต่ำงไม้เนื้อแข็งสักขนำด 37.5x100 มิลลิเมตร (1 
1/2x4 นิ้ว) หรือตำมระบุในแบบ กำรติดตั้งมุ้งลวดต้องขึงให้ตึงได้ระดับและได้แนว ยึดให้ติดกับกรอบบำนไม้อย่ำง
เรียบร้อยแข็งแรง ทั้งสี่ด้ำน 
  1.3 กำรขนส่ง กำรเก็บและกำรรักษำ 
ประต-ูหน้ำต่ำงไม้และวงกบไม้ จะต้องส่งมำยังสถำนที่ก่อสร้ำงในสภำพแห้ง และต้องเก็บให้คงสภำพแห้งอยู่เสมอ กำร
ขนย้ำยต้องท ำด้วยควำมระมัดระวังทั้งระหว่ำงกำรขนส่งและทั้งในสถำนที่ก่อสร้ำง จะต้องเก็บกองไว้ในลักษณะที่
ประตูไม้และวงกบไม้ ไม่บิดเบี้ยว แตกหัก หรือเสียหำยใดๆ กำรเก็บวำงบำนประตู -หน้ำต่ำงและวงกบไม้ไว้ในสถำนที่
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ก่อสร้ำง ต้องวำงในทำงตั้งและเก็บไม้ไว้ในที่แห้ง มีสิ่งปกคลุม ไม่มีควำมชื้น ไม่มีน้ ำรั่วซึม และไม่มีฝนสำดเข้ำมำ หำก
ปรำกฏภำยหลังว่ำงำนประตู-หน้ำต่ำงไม้บิดเบี้ยว ยืด และหดตัว หรือเกิดควำมเสียหำยใดๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำร
แก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ทันที โดยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เป็นของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 
  1.4 กำรติดตั้ง 
  1.4.1 กำรติดตั้งวงกบไม ้
ไม้วงกบที่น ำเข้ำมำในหน่วยงำนจะต้องทำหนึ่งครั้งด้วยแชล็คขำวโดยรอบวงกบ  เพ่ือป้องกันน้ ำปูนซึม เข้ำไปในเนื้อไม้ 
ขณะเทเสำเอ็น และคำนทับหลัง วงกบไม้ด้ำนนอกโดยรอบที่จะติดกับเสำเอ็นหรือคำนทับหลัง ต้องเซำะร่องขนำด
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร ลึก 10 มิลลิเมตร และต้องท ำกำรติดตั้งวงกบไม้ก่อนเทเสำเอ็นและคำนทับหลัง เพ่ือให้
วงกบไม้ยึดแน่นกับเอ็นและคำนทับหลัง ค.ส.ล. โดยจะต้องมีกำรค้ ำ หรือยึดตรึงวงกบไม้ให้ดีด้วยวิธีที่เหมำะสมตำม
ควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน เพ่ือป้องกันวงกบไม้คดโก่ง ยกเว้นคำนทับหลังใต้วงกบหน้ำต่ำง หรือช่องแสง หรือ
กรณีพิเศษตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน ให้เทก่อนติดตั้งวงกบได้ โดยฝังพุกไม้ไว้ขณะเททุกระยะไม่เกิน 500 
มิลลิเมตร แล้วติดตั้งด้วยวิธีที่เหมำะสม โดยวงกบไม่เสียหำยส่วนของวงกบไม้ที่ติดกับผนังฉำบปูน จะต้องเซำะร่องผนัง
ปูนฉำบโดยรอบวงกบกว้ำง 5 มิลลิเมตร ลึก 3 มิลลิเมตร ทั้งภำยนอกและภำยใน  
  1.4.2 บำนประตู-หน้ำต่ำงไม้และอุปกรณ ์
(1) ก่อนกำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจดูควำมถูกต้องของวงกบเสียก่อน ถ้ำเกิดกำรคดโก่งของวงกบ หรือกำร
ช ำรุดอ่ืนๆ ซึ่งอำจเป็นผลเสียหำยต่อบำนประตู-หน้ำต่ำงภำยหลัง ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรแก้ไขให้เรียบร้อย โดยได้รับกำร
พิจำรณำอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน จึงท ำกำรติดตั้งบำนประตู-หน้ำต่ำงได ้
(2) กำรติดตั้งบำน อำจต้องมีกำรตัดแต่งบ้ำงเล็กน้อยเพ่ือให้พอดีกับวงกบ เพ่ือควำมสะดวกในกำรปิดเปิด และ
สอดคล้องกับกำรท ำงำนของช่ำงสี ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งและปรับบำนด้วยควำมระมัดระวัง โดยมีช่องว่ำงโดยรอบบำน 
ห่ำงจำกวงกบประมำณด้ำนละ 2 มิลลิเมตร 
(3) กำรติดตั้งอุปกรณ์ เช่น บำนพับ กุญแจ ลูกบิด ฯลฯ ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้เครื่องมือที่เหมำะสม โดยก ำหนดจุดที่จะ
เจำะก่อน แล้วจึงท ำกำรเจำะ เพ่ือไม่ให้เกิดกำรผิดพลำดหลังจำกกำรติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ และได้ทดสอบกำรใช้งำนได้ดี
แล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ต่ำงๆ ออกให้หมด (ยกเว้นบำนพับ) แล้วน ำเก็บลงในกล่องบรรจุเดิมให้เรียบร้อย เพ่ือให้ช่ำงทำสี
ท ำงำนได้โดยสะดวก และเมื่องำนทำสีบำน และวงกบเสร็จเรียบร้อยและแห้งสนิทแล้ว จึงท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์
เหล่ำนั้นใหม่และทดสอบจนใช้งำนได้ดีอุปกรณ์ต่ำงๆ ถ้ำปรำกฏเป็นรอยอันเนื่องมำจำกกำรติดตั้ง หรือจำกกำรขนส่ง 
งำนทำสี เป็นสนิมมีรอยด่ำง หรืออ่ืนๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันที โดยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เป็นของผู้
รับจ้ำงทั้งสิ้น 
  1.5 กำรทำสีและกำรบ ำรุงรักษำ 
วงกบไม้ บำนประตูไม้ บำนหน้ำต่ำงไม้ทั้งหมดทั้งภำยนอกและภำยใน ให้ทำย้อมเนื้อไม้ตำมระบุในหัวข้องำนทำสี 
นอกจำกระบุเป็นอย่ำงอ่ืนในแบบ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และเม่ือทำสีเสร็จแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องทดลอง
เปิด-ปิดบำนประตูและใช้งำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ จนสำมำรถใช้งำนได้ดี ก่อนส่งมอบงำน 
 
2. งำนอุปกรณ์ ประต-ูหน้ำต่ำงไม้ 
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  2.1 ขอบเขตของงำน 
  2.1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพ
ที่ดีในกำรติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หน้ำต่ำง (Hardware) ตำมที่ได้ระบุไว้ในแบบและรำยกำรประกอบแบบ รวมทั้งกำร
ทดสอบให้ใช้งำนได้ดี 
  2.1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงอุปกรณ์ประตู-หน้ำต่ำงทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง พร้อมรำยละเอียด
ให้ผู้ควบคุมงำน เพ่ือพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 
  2.1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ Shop drawing แสดงระยะ ต ำแหน่ง กำรติดตั้งของ Hardware ทุกชนิด แสดง
ทิศทำงกำรเปิดของประตู รำยละเอียดของกุญแจ โดยระบุกำรใช้งำน (Function) เพ่ือให้เหมำะสมกับประตูห้องต่ำง 
ๆ ตำมข้อแนะน ำของผู้ผลิต และตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และต้องจัดท ำรำยละเอียดระบบ Master keys ตำม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบและผู้ว่ำจ้ำง 
  2.1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำอุปกรณ์ประตู-หน้ำต่ำง ตำมระบุในแบบเป็นหลัก หรือต้องประสำนงำนกับ
ผู้ออกแบบงำนตกแต่งภำยใน หำกไม่ระบุในแบบใด ๆ ให้ยึดถือตำมที่ระบุไว้นี้ 
  2.2 วัสดุ อุปกรณ์ประตู-หน้ำต่ำงไม้ 
  2.2.1 กุญแจลูกบิด (Cylindrical Lock) 
(1) กุญแจต้องมี 6 Pin Cylinders ท ำจำก Solid Brass 
(2) ลูกบิดท ำจำกสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว พร้อมจำนสแตนเลส 
(3) หำกเป็นประตูที่เปิดออกภำยนอก จะต้องมีแผ่นสแตนเลสเสริม ป้องกันกำรเขี่ยลิ้นกลอนลูกบิด 
  2.2.2 กุญแจติดตำย (Deadbolt Lock) 
(1) ต้องเป็นชนิด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) Throw, Deadbolt ท ำจำก Hardened Steel Roller สำมำรถป้องกันกำร
ตัดด้วยเลื่อย 
(2) ไส้กุญแจต้องมี 6 Pin Cylinders ท ำจำก Solid Brass 
(3) ครอบหุ้มกุญแจ ท ำจำกสแตนเลส 
  2.2.3 บำนพับ (Hinge) 
(1) ประตู-หน้ำต่ำงไม้บำนเปิดทำงเดียว ให้ใช้บำนพับท ำด้วยสแตนเลสชนิดมีแหวนสแตนเลส 4 แหวน  ขนำด 
100x75x2.5 มิลลิเมตร (4x3 นิ้ว) บำนละ 3 ตัว ส ำหรับประตู และบำนละ 2 ตัวส ำหรับหน้ำต่ำง (สูงไม่เกิน 1.20 
เมตร) 
(2) บำนพับปรับมุม ส ำหรับหน้ำต่ำงบำนกระทุ้ง ให้ใช้บำนปรับมุมชนิดฝืด 4 แขน ขนำดตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต 
โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 
  2.2.4 อุปกรณ์กันกระแทกและเปิดค้ำงประตู (Door Bumper and Door Stopper) 
(1) ประตูบำนเปิดทุกบำนให้ติดตั้งที่กันกระแทกท ำด้วยยำงกันกระแทกและกรอบสแตนเลส ติดตั้งตำมต ำแหน่งที่
เหมำะสมกับบำนประตู โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 
(2) ประตูบำนเปิดที่ต้องกำรเปิดค้ำงได้ให้ติดตั้งที่กันกระแทกชนิดล็อคได้แบบก้ำมปูท ำด้วยสแตนเลสยำว 4 นิ้ว  
  2.2.5 กลอน (Bolt) 
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(1) ประตูบำนเปิดคู่ ให้ใช้กลอนสแตนเลสขนำด 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) (บน-ล่ำง) เฉพำะบำนที่ไม่ติดกุญแจ 
(2) หน้ำต่ำงบำนเปิด ให้ใช้กลอนสแตนเลส บน 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) และล่ำง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) บำนละ 1 
ชุด 
  2.2.6 มือจับ (Handle) 
(1) บำนที่ไม่ได้ติดกุญแจลูกบิด ให้ติดลูกบิดหลอกทั้งนอกและใน บำนละ 1 ชุด ชนิดและผู้ผลิตเดียวกันกับลูกบิด 
พร้อมกลอนบน-ล่ำง 
(2) หน้ำต่ำงบำนเปิด ให้ติดมือจับสแตนเลส ขนำด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) กลำงบำน ผู้ผลิตเดียวกันกับกลอน 
พร้อมกลอนบน-ล่ำง 
(3) ประตูบำนเปิดสวิง ให้ติดตั้งมือจับสแตนเลสขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 19 มิลลิเมตร ชนิดมีแผ่นสแตนเลส ขนำด
100x300 มิลลิเมตร หนำ 2 มิลลิเมตร ทั้งสองด้ำน พร้อมด้วยกุญแจติดตำย 
(4) บำนเลื่อนและบำนเฟ้ียม ให้ติดตั้งมือจับสแตนเลส 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ชนิดฝังในบำน 
(5) หน้ำต่ำงบำนกระทุ้ง ให้ติดตั้งมือจับสแตนเลส ขนำด 4 นิ้ว ชนิดหมุนล็อค  
  2.2.7 อุปกรณ์บำนเลื่อน (Sliding Door Equipments) 
(1) ส ำหรับบำนเลื่อนและบำนเฟ้ียม ให้ใช้ชนิดรำงแขวน  
(2) ส ำหรับบำนเลื่อนขนำดใหญ่และบำนเฟ้ียม จะต้องมี Guide Rail ขนำดของล้อเลื่อนต้องเหมำะสมกับน้ ำหนัก
ของบำนเลื่อน หรือบำนเฟี้ยม จะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตอุปกรณ์  โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 
  2.2.8 อุปกรณ์บำนเกล็ดปรับมุม (Adjustable Louver) 
ให้ใช้กับเกล็ดกระจกใสหรือกระจกฝ้ำหนำ 6 มิลลิเมตร ขนำด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ชนิดมือหมุน 
  2.2.9 ขอรับ-ขอสับ (Hook Set) ส ำหรับบำนหน้ำต่ำงบำนเปิด ให้ติดขอรับ-ขอสับสแตนเลส ยำว 150 
มิลลิเมตร (6 นิ้ว) 
  2.2.10 DOOR CLOSER  ส ำหรับติดบำนประตูไม้ให้ติดบำนละ 1 ตัว 
อุปกรณ์ประตู-หน้ำต่ำงไม้ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ VVP,สกุลไทย, 555 CPS, หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
 
3. งำนประตูพีวีซี 
ผลิตด้วยพีวีซีคุณภำพสูงขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยเทอร์โมพลำสติกยูรีเทน ใช้ผลิตภัณฑ์ของ BATHIC, POLYWIN, CHAMP 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
 3.1 งำนประต-ูหน้ำต่ำงไวนิล ผลิตจำกโพลิเมอร์สังเครำะห์คุณภำพสูงใช้ผลิตภัณฑ์ของ WNSER จำกบริษัท นว
พลำสติก หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
 
4. งำนประต-ูหน้ำต่ำงอลูมิเนียม 
  4.1 วงกบและกรอบบำน 
  4.1.1 ขอบเขตของงำน 



                                                                                                             Page 236 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

(1) ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่ดี 
ในกำรติดตั้งงำนประต-ูหน้ำต่ำง ตำมระบุในแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรทดสอบ 
(2) ผู้รับจ้ำงติดตั้งงำนอลูมิเนียม จะต้องเป็นบริษัทที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีช่ำงที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ มี
ระบบควบคุมคุณภำพที่ดี มีประวัติและผลงำนกำรติดตั้งที่ดี โดยเสนอผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนที่ผู้รับจ้ำงจะ
ว่ำจ้ำงให้เป็นผู้ติดตั้ง 
(3) ผู้รับจ้ำงจะต้องค ำนวณแรงลมตำมกฎหมำย จัดหำวัสดุซึ่งมีหน้ำตัดและควำมหนำที่เหมำะสมและแข็งแรง และ
สำมำรถป้องกันกำรรั่วซึมของน้ ำฝนได้เป็นอย่ำงดี โดยเสนอผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 
(4) ผู้รับจ้ำงจะต้องวัดขนำดที่แน่นอนของประตู-หน้ำต่ำงจำกสถำนที่ก่อสร้ำงจริงทันทีที่สำมำรถจัดท ำได้และจัดท ำ 
Shop drawing พร้อมรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรประกอบและติดตั้ง TOSTEM THAI 
CO.,LTD. 
  4.1.2 วัสดุอลูมิเนียม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เนื้อและผิวอลูมิเนียม (ALUMINIUM EXTRUSION) ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนอะลูมิเนียม
เจือ 

หน้ำตัดรูปต่ำงๆ (มอก.284-2530) ชนิด 6063 ภำวะประสงค์ T5 หรือ 50S-T5 โดยมี 
ULTIMATE TENSILE STRENGTH ไม่น้อยกว่ำ 22,000 PSI กำรเคลือบผิวอลูมิ เนียม
จะต้องเป็นสี NATURAL ANODIZED Na-1 หรือ ANOLOK ตำมที่ระบุในแบบโดยมีควำม
หนำของ  ANODIC FILM ไม่ ต่ ำ กว่ ำ   0.0006 นิ้ ว  หรื อ  15 MICRON (Allowable 
Tolerance ±2 Micron) และจะต้องมีหนังสือรับรองควำมหนำของ Anodic Film และ
ระบบชุบเป็นลำย 
ลักษณ์อักษรจำกโรงงำนผู้ผลิต ส ำหรับสีของแผ่นอลูมิเนียมให้ใช้ชนิด FLUOROCABON 
ผลิตจำกโรงงำนที่ได้มำตรฐำน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของ TOSTEM THAI CO.,LTD. ,    
ผลิตภัณฑ์ของเอ็ม ที อลูเม็ท เมืองทองอุตสำหกรรมอำลูมิเนียม มหำนครมิทอล ไทยเม็ท
ทอล 
 วินเซท อลูมิเนียม หรือเทียบเท่ำ 

   (2) ขนำดหน้ำตัดอลูมิเนียม ถ้ำในแบบมิได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน จะต้องมีควำมหนำของส่วนโครงสร้ำง
ดังนี้ (Allowable Tolerance ตำมมำตรฐำนกำรรีดโลหะสำกล)  

- ชิ้นส่วนหลัก ได้แก่ วงกบ และกรอบบำน หนำไม่น้อยกว่ำ 1.8 มิลลิเมตร 
- ชิ้นส่วนประกอบส่วนที่เหลือทั้งหมด หนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มิลลิเมตร  

   (3) แถบยำงกันซึม (WEATHER SEAL GASKET)         
ยำงอัดกระจกให้ใช้ชนิด NEOPRENE ส่วนชนิด EPDM  สีด ำ สำมำรถใช้ได้กับส่วนที่ไม่ถูกแสงแดด โดยมีควำมยืดหยุ่น 
40 (± 5) DUROMETREตำม ASTM C509-7 
   (4) แถบใยกันซึมกั้นอำกำศ (PILE  WEATHERSEAL) 
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ส ำหรับบำนกระทุ้งหรือบำนเปิดชนกับวงกบหรือชนกับบำนอ่ืนให้ใส่ BULB SEAL ชนิด NEOPRENE ส่วนบำนเลื่อน
หรือบำนสวิงที่เสียดสีกับวงกบหรือบำนอ่ืนตำมแนวตั้งให้ใส่สักหลำด (WOVEN POLY) ควำมยำวของใยที่ใช้ต้อง
มำกกว่ำช่องห่ำง 15% โดยตลอดแนว 
   (5) วัสดุยำแนวรอยต่อและกันซึม  (JOINT SEALANT) 
รอยต่อรอบวงกบทั้งภำยนอกและภำยในส่วนที่ติดแนบกับปูน คอนกรีต ไม้ หรือวัสดุอ่ืนใดให้ใช้ SILICONE SEALANT  
ส่วนรอยต่อระหว่ำงกระจกและอลูมิเนียมในส่วนที่จะต้องรับแรงลมให้ใช้ STRUCTURAL SILICONE SEALANT และ
ส่วนที่สัมผัสแสงแดดจะต้องเป็น SILICONE ชนิดทนรังสี UV ทั้งหมด 
   (6) แหวนรอง สกรู หมุดย้ ำ ฉำกยึด (FIXING BRACKET)  
ส่วนที่อยู่ภำยนอกอำคำรให้ใช้  STAINLESS STEEL NO.304 ส่วนที่อยู่ภำยในอนุญำตให้ใช้เหล็กกล้ำเคลือบสังกะสี 
(ZINC COATING) ด้วยกรรมวิธี (HOT DIPPED GALVANIZED  STEEL) หรือ CAD PLATED ตำมมำตรฐำน ASTM 
A-123 พุกพลำสติกท ำด้วย NYLON  ระยะยึดห่ำงกันไม่เกิน 50 เซนติเมตร สีเดียวกันกับสีของอลูมิเนียมกำรยำแนว
รอยต่อต่ำงๆ จะต้องท ำด้วยฝีมือประณีตและสวยงำมทั้งภำยนอกและภำยใน 
   (7) แบบและเอกสำรพิจำรณำ ให้ผู้รับจ้ำงน ำส่งเอกสำรดังนี้ 

(1) รำยชื่อบริษัทผู้ผลิตและติดตั้งงำนระบบประตู-หน้ำต่ำง อลูมิเนียม พร้อมทั้งรำยละเอียด
ของบริษัทดังนี้  

(1.1) ผลงำนกำรติดตั้งประตู-หน้ำต่ำง อลูมิเนียม อย่ำงน้อย 2 โครงกำร โครงกำรละ
ไม่ต่ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท และจะต้องมีหนังสือรับรองผลงำนจำกเจ้ำของโครงกำร  

(1.2) บุคลำกรที่จะท ำงำนโครงกำร  
(1.3) เครื่องมือ และเครื่องจักรท ำงำน  
(1.4) แผนกำรติดตั้งประต-ูหน้ำต่ำง อลูมิเนียม  

(2) แบบประกอบกำรพิจำรณำ  
(2.1) แบบรำยละเอียดประตู-หน้ำต่ำงทั่วไป  
(2.2) แบบรำยละเอียดส ำหรับแบบประกอบกำรเสนอรำคำดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น

จะต้องแสดงรำยละเอียดของขนำด Section กำรยึด (Fixing) ระบบกันน้ ำ 
โดยละเอียด  

  (3) รำยกำรคำนวณขนำด Section  
ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ค ำนวณออกแบบหน้ำตัด และควำมหนำของงำนอลูมิเนียมทั้ง

โครงกำร โดยใช้ข้อมูลที่กำหนดได้ดังต่อไปนี้  
(3.1) ควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนต่อแรงลม ให้ใช้ดังต่อไปนี้  
(3.1.1) งำนอลูมิเนียมส ำหรับควำมสูงของอำคำร ตั้งแต่  10 เมตรแรกจำกพ้ืน 

เท่ำกับ 50 กก/ตรม.  
(3.1.2) งำนอลูมิเนียมส ำหรับควำมสูงของอำคำร ตั้งแต่ 10-20 เมตร เท่ำกับ 80 

กก/ตรม.  
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(3.1.3) งำนอลูมิเนียมส ำหรับควำมสูงของอำคำร ตั้งแต่ 20-40 เมตร เท่ำกับ 120 
กก/ตรม.  

(3.1.4) งำนอลูมิเนียมส ำหรับควำมสูงของอำคำร ตั้งแต่ 40 เมตรขึ้นไปเท่ำกับ 160 
กก/ตรม.  

(3.2)     ค่ ำ  Allowable Deflection ต้องไม่ เกิน  L/175 ของควำมยำวจำก 
Support แรกถึง Support ถัดไป (เมื่อ L คือควำมยำวของ Member) 
ควำมหนำของอลูมิเนียมที่กำหนดให้ใช้ในรำยกำรก่อสร้ำงนี้เป็นควำมหนำ
ขั้นต่ ำที่ยอมให้ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงค ำนวณแล้วผลกำรค ำนวณแสดงให้เห็น
ว่ำควำมหนำของอลูมิเนียมจะต้องหนำมำกกว่ำที่ก ำหนดให้ใช้ ผู้รับจ้ำง
จะต้องใช้ควำมหนำตำมผลกำรค ำนวณ หรือในกรณีที่ผลกำรค ำนวณแสดง
ให้เห็นว่ำควำมหนำของอลูมิเนียมสำมำรถใช้บำงกว่ำที่ก ำหนดให้ได้ ผู้รับ
จ้ำง จะต้องใช้ควำมหนำตำมที่กำหนดให้ไว้ในรำยกำรก่อสร้ำงนี้โดย
เคร่งครัด  

 (3.3)  สำหรับหน้ำต่ำงภำยในซึ่งไม่ต้องรับแรงลมให้ค ำนวณโดยใช้แรง 50 กก./ตรม. 
 

  ประตูและหน้ำต่ำง  เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จตำมมำตรฐำนผู้ผลิตต้องมีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรใช้งำน  ดังนี้  
ขนำดหน้ ำ
ตัด( mm) 

ก ำ ร ต้ ำ น ท ำ น แ ร ง ล ม    
(Kgf/sq.m) 
( ทดสอบตำมมำตรฐำน JIS….) 

กำรป้องกันกำรรั่วของอำกำศ 
( ทดสอบตำมมำตรฐำน JIS….) 

   กำรป้องกันกำรรั่วของน้ ำ  
( ทดสอบตำมมำตรฐำน JIS….) 

71 ระดับชั้น S-1 ( 80) ระดับชั้น A-3 ระดับชั้น  W-2 

101.60 ระดับชั้น S-2 (120) ระดับชั้น A-4 ระดับชั้น  W-3 
 

  4.1.3 กำรติดตั้ง 
(1) กำรประกอบประต-ูหน้ำต่ำงอลูมิเนียม จะต้องติดตั้งตำมแบบและรำยละเอียดที่ได้รับอนุมัติด้วยฝีมือประณีต 
(2) กำรเคลื่อนย้ำยประตู-หน้ำต่ำงอลูมิเนียมระหว่ำงกำรขนส่งและในสถำนที่ก่อสร้ำง ต้องกระท ำด้วยควำม
ระมัดระวัง ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อย กำรวำงพิงหรือเก็บกอง  ต้องมีค้ ำยัน หรือวัสดุรองรับที่เหมำะสม ต้องมีหลังคำคลุม 
และไม่โดนน้ ำหรือฝนสำด กุญแจ มือจับและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ต้องห่อหุ้มไว้เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยจนกว่ำจะส่งมอบ
งำน หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ ผู้รับจ้ำงต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันที โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
(3) กำรติดตั้งประต-ูหน้ำต่ำงอลูมิเนียม จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนตำมช่องเปิดที่เตรียมไว้ และต้องรับผิดชอบ
ในกำรตรวจสอบและประสำนงำนกำรปรับระดับเสำเอ็นและคำนทับหลังโดยรอบช่องวงกบ เพ่ือให้วงกบขนำนกับผิว
ของเสำเอ็นและคำนทับหลัง และมีระยะเว้นโดยรอบด้ำนละประมำณ 5 มิลลิเมตร ได้ดิ่งและได้ฉำกทุกมุม 
(4) กำรยึดวงกบอลูมิเนียมกับโครงสร้ำง หรือเสำเอ็นและคำนทับหลัง ให้ติดตั้งชิ้นส่วนส ำหรับยึดไว้อย่ำงมั่นคงก่อน 
กำรยึดจะต้องเว้นช่วงห่ำงไม่เกิน 500 มิลลิเมตร กำรยึดวงกบทุกจุดทุกด้ำน จะต้องมั่นคงแข็งแรง 
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(5) ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่พยำยำมใส่บำนประตู-หน้ำต่ำงอลูมิเนียมเข้ำกับช่องวงกบที่ไม่ได้ฉำก หรือขนำดเล็กเกินไป 
ช่องวงกบจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบบำนประมำณ ด้ำนละ 2 มิลลิเมตร 
(6) กำรติดตั้งโดยกำรขันสกรู ต้องระมัดระวังมิให้วงกบและบำนประตู-หน้ำต่ำงอลูมิเนียมเสียรูปได้ 
(7) ผู้รับจ้ำงจะต้องยำแนวระหว่ำงวงกบอลูมิเนียมกับผิวปูนฉำบให้เรียบร้อยสวยงำมทั้งภำยในและภำยนอก 
(8) ภำยหลังกำรติดตั้งประต-ูหน้ำต่ำงอลูมิเนียม รวมทั้งกระจก และอุปกรณ์ท้ังหมดแล้ว จะต้องท ำกำรทดสอบบำน
เปิดทุกบำนให้เปิด-ปิดได้สะดวก และจะต้องมีกำรหล่อลื่นตำมควำมจ ำเป็น 
  4.1.4 กำรบ ำรุงรักษำและท ำควำมสะอำด 
(1) เมื่อติดตั้งวงกบและ/หรือประตูอลูมิเนียมเสร็จแล้ว แต่งำนก่อสร้ำงส่วนอ่ืนหรือชั้นบนยังด ำเนินกำรอยู่เช่น งำน
ก่ออิฐฉำบปูน งำนเทพ้ืนปูนทรำย เป็นต้น ผู้รับจ้ำงจะต้องพ่น Strippable PVC Coatings เพ่ือป้องกันผิวของ
อลูมิเนียมไม่ให้เกิดควำมเสียหำยจำกน้ ำปูนหรือจำกสิ่งอ่ืนใด 
(2) เมื่อติดตั้งงำนอลูมิเนียมแล้วเสร็จ ข้อบกพร่องใด ๆ ก็ตำมที่เกิดขึ้นโดยเฉพำะกำรรั่วซึมของน้ ำฝน จะต้องได้รับ
กำรแก้ไขจนใช้กำรได้ดี และไม่มีกำรรั่วซึม ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
(3) ก่อนส่งมอบงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องซ่อมแซมส่วนต่ำง ๆ ของอำคำรที่ช ำรุดอันเนื่องจำกกำรติดตั้งอลูมิเนียมพร้อม
ท ำกำรทดลองเปิด-ปิดประตูและทดลองอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้สำมำรถใช้กำรได้ดี 
(4) ก่อนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย ผู้ติดตั้งจะต้องท ำควำมสะอำดผิวอลูมิเนียมและกระจกทั้งด้ำนนอกและด้ำนในให้
สะอำด ปรำศจำกครำบฝุ่น ครำบสี หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือให้ดูสวยงำม ผู้รับจ้ำงต้องไม่ใช้เครื่องมือและน้ ำยำท ำควำม
สะอำดที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผิวอลูมิเนียม และกระจกได้ 
  4.2 วัสดุอุปกรณ์ประต-ูหน้ำต่ำงอลูมิเนียม 
  4.2.1 วัสดุอุปกรณ์ 

(1) หน้ำต่ำงช่องแสงติดตำยวงกบอลูมิเนียม  
ให้ใช้วงกบขนำด 4.5 x 10 ซม. ควำมหนำของวงกบอย่ำงน้อย 1.8 มม. กำรติดตั้งจะต้องซ่อน
สกรูที่ขันยึดติดกับวงกบไม่ให้มองเห็น และจะต้องมีขอบของอลูมิเนียมเพียงพอที่จะรองรับ
เส้น Polyetherene (โฟมเส้น) Joint Backing และ Silicone Sealant ในงำนส่วนที่แนบติด
กับปูนฉำบคอนกรีต โดยไม่ใช้ Rivet (เม็ดย้ำ) ในกำรยึดอลูมิเนียม  
(2) ประตูอลูมิเนียมบำนเปิดสองทำง  

(2.1) Door Closer ให้ใช้ชนิดซ่อนในวงกบเหนือประตูแบบเปิดเข้ำ -ออกได้สองทำง 
(Double Action) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่ำนกำรทดสอบ และรับรองคุณภำพ
จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ และผู้ผลิตจะต้องได้รับประกันคุณภำพอย่ำงน้อย  30 
เดือน นับจำกวันที่ทำกำรติดตั้ง  

(2.2) Dead Lock เป็นชนิด Mortise Dead Lock  
(2.3) Flush Bolt จะต้องเป็นชนิด Zinc Diecast แบบ Round Front และExtension 

Rod ต้องมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 6.00 มม.  
(2.4) มือจับเป็น Stainless Steel  
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(3) ประตูบำนเปิดอลูมิเนียมกันน้ ำ สำหรับเปิดสู่ภำยนอกอำคำร  
(3.1) ติดตั้งบำนพับ Pivoted Hinge, Off Set Type ชนิด Stainless Steel  
(3.2) Door Stop ชนิด Stainless Steel  
(3.3) มือจับเป็นแบบ Lever Handle  
(3.4) กุญแจ  
(3.5) Door Closer ใช้ Floor Spring Type  

(4) ประตูบำนเลื่อนอลูมิเนียม  
(4.1) Roller  
(4.2) Flush Pull Handle W/Lock  
(4.3) Lock ให้ใช้ Mortise Dead Lock รุ่นที่ใช้เฉพำะประตูบำนเลื่อนอลูมิเนียมมีระบบ

ล็อค ภำยนอกใช้กุญแจ ภำยในเป็น Thumb Turn 
(5) ประตูบำน Stainless  

(5.1) ติดตั้งบำนพับ Pivoted Hinge, Off Set Type ชนิด Stainless Steel  
(5.2) Dead Lock เป็นชนิด Mortise Lock  
(5.3) มือจับเป็น Stainless Steel Ø 32 มม. ยำวตลอดบำน ตำมแนวดิ่งยึดที่ Frame 

นอน บนและล่ำง  
(5.4) Frame ของบำนและบำนติดตำยจะต้องอัดด้วย Poly Urethane Foame  

(6) หน้ำต่ำงบำนเลื่อนอลูมิเนียม  
(6.1) Roller  
(6.2) Flush Pull Handle W/Lock  

(7) หน้ำต่ำงบำนเปิดอลูมิเนียม  
(7.1) Cam Handle S/Lock  
(7.2) 4 Bar Hinges  

  (8) บำนหน้ำต่ำงกระทุ้งอลูมิเนียม  
(8.1) บำนพับซ่อนในกรอบบำน ด้ำนบนเป็น Extruded Aluminium  
(8.2) Supporting Arm W/Limited Opening Device  
(8.3) Security Cam Lock ติดตั้งอย่ำงน้อยบำนละ 2 จุด หรือตำมรำยกำรค ำนวณที่ ป้องกัน

ไม่ให้บำนโก่งตัวออกจำกวงกบ หรือเกิดเสียงลมสอดแทรกเข้ำมำในอำคำร  
  (9) หน้ำต่ำงบำนเกล็ด หรือผนังเกล็ดตำมระบุ  

บำนเกล็ดอลูมิเนียม ใช้ตัว Z ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.3 มม. ไม่ให้เห็นสกรู หรือ Rivet จำก
ภำยนอก มีโครงสร้ำงอลูมิเนียมยึดด้ำนหลังทุกระยะ Span 1.20 เมตร และบำงรำยกำรต้องติดตั้ง
ตะแกรงเหล็กกันนก ขนำดช่อง 1”x1” หรือหน้ำต่ำงมุ้งลวดป้องกันแมลง ตำมรำยละเอียดที่สถำปนิก
ระบุให้  
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  (10) กุญแจไฟฟ้ำสำหรับประตู Security Aluminum ใช้กุญแจไฟฟ้ำ ดังนี้  
(10.1) Adams Rite Electric Latch. Release For Aluminum Door  
(10.2) Lock Case No. 4711 W 628 With Schlage Mortise Cylinder  
(10.3) Electric – Release Strike No. 7801 628  
(10.4) Handle No. 4560 682  
(10.5) Mortise Thumbturn No. 4066 628  
(10.6) เชื่อมต่อเข้ำกับระบบ Security ของอำคำรและ Electrical Supply  

  (11) กุญแจประตูอลูมิเนียม และกุญแจประตู้ทั้งหมดให้ทำ Master Key เข้ำชุดกับประตูอ่ืนๆ 
ของอำคำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

(11.1) กุญแจและลูกบิดประตูทุกบำนให้จัดทำกุญแจเฉพำะแต่ละลูกบิด จ ำนวนลูกบิดละ 2 ดอก  
(11.2) กุญแจลูกบิดแต่ละชั้นให้ทำ Sub Master Key สำหรับลูกบิดแต่ละชั้น จ ำนวนชั้นละ 5 

ดอก  
(11.3) กุญแจและลูกบิดประตูทุกบำนให้จัดท ำกุญแจ Grand Master Key จ ำนวนรวม 2 ดอก 

อุปกรณ์ประตู-หน้ำต่ำงอลูมิเนียมใช้ผลิตภัณฑ์ของ VVP, Dorma, Lockwood,Geze,VBH MAX STAR  สกุลไทย 
ยูไนเต็ดหรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
  4.2.2 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ออกแบบ ก่อนที่จะน ำไปติดตั้ง เช่น 
(1) ตัวอย่ำงของ HARDWARE ที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำง แสดงถึง ขนำด ลวดลำย สี และ FINISIHNG 
(2) รำยละเอียดประกอบตัวอย่ำงของ HARDWARE แสดงถึง ระบบกุญแจ (KEY SYSTEM), FUNCTION และ 
SPECIFICATION แสดงถึงคุณสมบัติและข้อแนะน ำให้กำรติดตั้งจำกบริษัทผู้ผลิต 
(3) ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยละเอียดแสดงระยะ ต ำแหน่งกำรติดตั้งของ HARDWARE ให้ผู้ออกแบบพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบก่อนกำรติดตั้ง HARDWARE 
  4.2.3 กำรติดตั้ง 
  (1) ผู้รับจ้ำงจะต้องเลือกใช้ช่ำงที่มีฝีมือและมีควำมช ำนำญ พร้อมเครื่องมือที่ดีในกำรติดตั้ง Hardware ทุก
ส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับท้ังแนวตั้งและแนวนอน ด้วยควำมประณีตเรียบร้อยถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำง 
  (2) ก่อนกำรติดตั้งผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบต ำแหน่งและส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรติดตั้ง Hardware 
หำกพบว่ำมีข้อบกพร่องใดๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนกำรติดตั้ง 
  (3) งำนติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หน้ำต่ำงไม้ ให้ปฏิบัติตำมที่ระบุไว้ในหมวดงำนประตู-หน้ำต่ำงไม้ หัวข้อกำร
ติดตั้งบำนประตู-หน้ำต่ำงไม้และอุปกรณ ์
  (4) Hardware ที่ติดตั้งแล้วต้องมีควำมมั่นคงแข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิดบำนประตู-หน้ำต่ำงออกไป
จนสุดแล้ว จะต้องมีอุปกรณ์รองรับหรือป้องกันกำรกระแทก ด้วยอุปกรณ์ที่เหมำะสม มิให้เกิดควำมเสียหำยกับประตู-
หน้ำต่ำงหรือผนัง และส่วนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  (5) ตะปูเกลียว ทุกตัวที่ขันติดกับเหล็ก ประตู-หน้ำต่ำงไม้ จะต้องมีขนำดและควำมยำวที่เหมำะสม ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี กำรยึดทุกจุดต้องม่ันคงแข็งแรงประณีตเรียบร้อย ตะปูเกลียวให้ใช้แบบหัวฝังเรียบทั้งหมด 
  (6) ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกุญแจชั่วครำวที่ใช้ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (Construction Keying) โดยให้เปลี่ยนกุญแจ
ชั่วครำวเป็นกุญแจจริง ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 
  (7) ตะปูควงทุกตัวที่ขันติดกับส่วนที่ไม่ใช้ไม้ และวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น ผนัง ค.ส.ล., เสำ       ค.ส.ล., ก ำแพง
ก่ออิฐฉำบปูน ฯลฯ ตะปูควงที่ขันจะต้องใช้ร่วมกับพุกพลำสติกท ำด้วย Nylon อย่ำงดี ระยะที่ยึดจะต้องไม่เว้นช่องเกิน
กว่ำ 50 ซม. ที่วงกบด้ำนบน ด้ำนล่ำงและด้ำนข้ำง เว้นแต่จะระบุเป็นอย่ำงอ่ืนในรูปแบบหรือรำยกำร กำรยึดทุกจุด
จะต้องมั่นคงแข็งแรง  
  (8)  ตะปูควงที่ใช้กับวงกบทุกตัวต้องเป็น Stainless Steel หรือระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน  
  (9)  รอยต่อรอบ ๆ วงกบประตูและหน้ำต่ำงทั้งภำยในและภำยนอก ส่วนที่แนบติดกับปูนฉำบคอนกรีตไม้ 
หรือวัสดุอ่ืนใด จะต้องอุดด้วย Silicone Sealant ของ G.E. หรือ Dow Corning หรือคุณภำพเทียบเท่ำ และจะต้อง
รองรับด้วย Closed Cell Polyethylene Joint Backing เสียก่อนที่จะทำกำรอุดหมัน (Caulking) และก่อนทำกำร
อุดหมัน (Caulking) จะต้องท ำควำมสะอำดรอยต่อให้ปรำศจำกฝุ่น ครำบน้ ำมัน สิ่งเปรอะเปื้อนสกปรกต่ำงๆ และ
จะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต Silicone โดยเคร่งครัด 
  (10)  ส ำหรับกำรสัมผัสกันระหว่ำงอลูมิเนียมกับโลหะอ่ืนๆ จะต้องทำด้วย  Alkali Resistant Bituminus 
Paints หรือ Zinc-Chromate Primer หรือ Isolator Tape ตลอดบริเวณท่ีโลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน  
  (11)  กำรปรับระดับภำยหลังกำรติดตั้งประตู-หน้ำต่ำงแล้ว อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับกำรปรับให้อยู่ใน
ลักษณ์ที่เปิด-ปิดได้สะดวก  
  (12)  ช่องเปิดส ำหรับกำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำง จะต้องไม่พยำยำมใส่บำนประตู-หน้ำต่ำง เข้ำกับช่องเปิดที่ไม่ได้ฉำก
หรือขนำดเล็กเกินไปช่องเปิดจะมีระยะเว้นเพ่ือกำรติดตั้งโดยรอบประมำณด้ำนละ  10 มม. เป็นอย่ำงน้อย กรอบบำน
จะต้องมีควำมแข็งแรงทุกด้ำน ในกำรติดตั้งซึ่งมีกำรขันเกลียวต้องระมัดระวังมิให้บำนประตูหรือหน้ำต่ำงเสียรูปได้  
   (13)  กำรรับรอง  
  ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันคุณภำพของประตูหน้ำต่ำงรวมถึงวัสดุต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรติดตั้งทั้งหมดเป็นเวลำ 5 ปี หำก
เกิดข้อบกพร่องต่ำงๆ อันเนื่องมำจำกคุณสมบัติของวัสดุ และกำรติดตั้งหลังจำกกำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำงจะต้องมำติดตั้งให้
ใหม่ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ดีด้วยควำมประณีตเรียบร้อย ตำมจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ 
ทั้งสิ้น 
  4.2.4 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำด Hardware ทั้งหมด และทุกส่วนของอำคำรที่เกี่ยวข้องกับกำรติดตั้ง Hardware พร้อม
กำรตรวจสอบ Hardware ทั้งหมดไม่ให้มีรอยขูดขีดหรือมีต ำหนิใด ๆ และมีควำมมั่นคงแข็งแรง ใช้งำนได้ดี ก่อนส่ง
มอบงำนงวดสุดท้ำย 
 
5. ประตูกระจกบำนเปลือย 
  5.1 ขอบเขตของงำน 
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งำนในส่วนนี้ประกอบด้วยกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งบำนประตูกระจก รวมถึงกำรติดตั้งอุปกรณ์และงำนอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงำนนี้เสร็จเรียบร้อยตำมแบบและรำยกำรก่อสร้ำง ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพไม่มีข้อบกพร่องและ
ป้องกันดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพดีจนส่งงำนงวดสุดท้ำย 
  5.2 วัสดุ 
  5.2.1 ให้ใช้กระจกชนิด TEMPERED ขนำดควำมหนำหำกมิได้ระบุในแบบก่อสร้ำงไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้ใช้ขนำด
หนำ 12 มม. ส ำหรับบำนขนำดไม่เกิน 1.50 x 2.50 ม.  ส่วนบำนที่ขนำดใหญ่กว่ำนี้ให้ผู้ผลิตเสนอควำมหนำพร้อม 
รำยกำรค ำนวณ และหนังสือรับรองควำมแข็งแรงลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของผู้ผลิตและวิศวกรผู้ค ำนวณ 
  5.2.2 หำกมิได้ระบุในแบบไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้ใช้เป็นบำนเปลือยชนิดไม่มีกรอบบำนทั้ง 4 ด้ำน 
  5.2.3 มำตรฐำนอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับรำยกำรในหัวข้อกระจก 
  5.3 อุปกรณ ์
  5.3.1 บำนพับสปริง ส ำหรับบำนกระจกเปลือย (FLOOR SPRING) หำกมิได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำงให้ใช้ชนิดฝัง
ซ่อนเรียบเสมอในพ้ืนแบบ DOUBLE ACTION เปิดค้ำง 90º ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ DORMA BTS 75  หรือ WINMA 
200 หรือ VVPหรือสกุลไทย ยูไนเต็ด หรือเทียบเท่ำ 
  5.3.2 อุปกรณ์บำนเปลือยอ่ืน ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ยึดล่ำง อุปกรณ์ยึดบน อุปกรณ์ยึดข้ำง อุปกรณ์ยึดช่องแสง  
หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ WINMA หรือ VVPหรือสกุลไทย ยูไนเต็ด หรือเทียบเท่ำ 
  5.3.3 กุญแจกระจกเปลือย หำกในแบบก่อสร้ำงไม่ได้ระบุให้ใช้อุปกรณ์ชนิดอ่ืนหรือแบบมิได้ระบุว่ำไม่ต้อง
ติดตั้ง ให้ถือว่ำต้องติดตั้งกุญแจบำนเปลือยชนิดมีกุญแจเปิดที่บำนเปิดทุกบำน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ  DORMA หรือ 
WINMA หรือ VVPหรือสกุลไทย ยูไนเต็ด หรือเทียบเท่ำ 
  5.3.4 มือจับ หำกมิได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำง ให้ใช้ VVPหรือสกุลไทย ยูไนเต็ด หรือ WINMA KT-003-9815 
หรือเทียบเท่ำ 
  5.4 กำรขนส่งและกำรเก็บรักษำ  
กำรขนส่งต้องระวังอย่ำให้ตกหล่น ให้ขนเคลื่อนย้ำยด้วยควำมระมัดระวัง  โดยมิให้มีควำมเสียหำยหรือมีต ำหนิเกิดข้ึน 
วัสดุต่ำง ๆ จะต้องเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น และจะต้องระมัดระวังรักษำให้อยู่ในสภำพที่เรียบร้อย 
  5.5 กำรติดตั้ง 
  5.5.1 กำรประกอบติดตั้ง ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำช่ำงที่ช ำนำญงำนเฉพำะ ที่ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์รับรองด ำเนินกำร
ติดตั้งบำน 
  5.5.2 กระจกเปลือยทุกชิ้นจะต้องลบขอบและมุมให้เรียบลื่น 
  5.5.3 กำรติดตั้งจะต้องให้ได้ดิ่งได้ฉำกได้ระดับและแนวตำมแบบและรำยกำรก่อสร้ำง และตำมค ำแนะน ำของ
โรงงำนผู้ผลิต กำรยึดจับกับผนังหรือวัสดุอ่ืนต้องยึดตำมควำมเหมำะสม กำรติดตั้งกับผนังอิฐหรือคอนกรีตจะต้องจัดหำ
วัสดุยึดให้มีขนำดที่เหมำะสมเพื่อควำมมั่นคงแข็งแรง หรือตำมท่ีระบุไว้ในแบบแปลน 
  5.5.4 หลังจำกกำรติดตั้งบำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องปรับบำน และอุปกรณ์ประกอบให้บำนประตู
เปิดปิดได้สะดวก ไม่ฝืดหรือเบียดติดพ้ืน เพดำน หรือส่วนอ่ืน ๆ จะต้องมีอุปกรณ์หรือวัสดุที่สำมำรถป้องกันไม่ให้น้ ำ
รั่วซึมเข้ำมำภำยในอำคำร จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตำมค ำแนะน ำของโรงงำนผู้ผลิต 
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  5.6 กำรเสนออนุมัต ิ
  5.6.1 แบบขยำยแสดงกำรประกอบติดตั้ง (SHOP DRAWINGS) 
ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอ SHOP DRAWINGS ของกำรประกอบติดตั้งประตูให้ผู้ควบคุมงำนและสถำปนิกตรวจแก้ไขให้
ถูกต้องก่อนลงมือประกอบติดตั้ง แบบขยำยแสดงกำรประกอบติดตั้งจะต้องเสนอระยะ ขนำดติดตั้ง ขนำดกระจก กำร
แบ่งซอยบำนของบำนติดตำยข้ำงเคียง รำยละเอียดกำรติดตั้ง (FIXING) กำรกันน้ ำ และระยะต่ำง ๆ ที่แสดงต้องแสดง
ควำมคลำดเคลื่อน (TOLERANCE) โดยละเอียดให้ถูกต้องตรงตำมแบบและรำยกำรก่อสร้ำง ระยะต่ำง ๆ จะต้องวัด
จำกสถำนที่ก่อสร้ำงและจะไม่ท ำโดยวัดจำกขนำดในแบบ เมื่อสถำปนิกอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วจึงสั่งซื้อวัสดุได้ 
  5.6.2 ตัวอย่ำง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอตัวอย่ำงวัสดุต่อไปนี้ให้สถำปนิกอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนจัดซื้อ 
(1) กระจก 
(2) อุปกรณ์ประตูหน้ำต่ำงทุกชนิด 
  5.6.3 กำรทดสอบ   
ก่อนลงมือติดตั้ง ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งประตูตัวอย่ำงพร้อมกระจก ลงในสถำนที่จริงเพ่ือให้สถำปนิกตรวจสอบและผู้
ควบคุมงำนใช้เป็นตัวอย่ำงมำตรฐำน แต่ผู้รับจ้ำงยังคงต้องรับผิดชอบให้คุณสมบัติของประตูบำนเปลือยเป็นไปอย่ำง
ครบถ้วนเรียบร้อยและใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
6. งำนประตูบำนม้วน (SHUTTER) 
  6.1 วัสดุ 
  6.1.1 ประตูเหล็กม้วนทึบใช้เหล็กลอนเดี่ยวเบอร์ 22 ชุบสี (สีตำมสถำปนิกผู้ออกแบบก ำหนด) 
  6.1.2 ประตูเหล็กโปร่งใช้ลำยตำข่ำย พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสำมำรถเลื่อนปิดเปิดทำงตั้งขึ้นไปซ่อนไว้ในกล่อง
ตอนบน ขอบบนมีเหล็กฉำกและปุ่มยำงกันกระแทก ขอบล่ำงประตูมีที่ใส่กุญแจล๊อคกลอนติดรำง 2 ข้ำง พร้อมที่ใส่
กุญแจแบบคล้องยึดติดพ้ืน รำงเหล็กข้ำง เชื่อมแนบติดเหล็กในเสำอย่ำงมั่นคงแข็งแรง 
  6.1.3 ระบบมือดึง ใช้ส ำหรับประตูท่ีมีควำมกว้ำงไม่เกิน 4.00 เมตร สูงไม่เกิน 3.00 เมตร หรือไม่ควรมีน้ ำหนัก 
เกิน 120 กิโลกรัม ถ้ำเกินกว่ำนี้ให้เสริมเสำกลำง หรือใช้ระบบอ่ืน 
  6.1.4 ระบบมือหมุนใช้ส ำหรับประตูที่มีควำมกว้ำงไม่เกิน 6.00 เมตร สูงไม่เกิน 4.00 เมตร หรือไม่ควรมี
น้ ำหนัก เกิน 400 กิโลกรัม 
  6.1.5 ระบบโซ่ ใช้ส ำหรับประตูท่ีมีควำมกว้ำงไม่เกิน 7.00 เมตร สูงไม่เกิน 4.00 เมตร หรือไม่ควรมีน้ ำหนักเกิน 
650 กิโลกรัม 
  6.1.6 ระบบไฟฟ้ำ ใช้ส ำหรับประตูที่มีควำมกว้ำงไม่เกิน 10.00 เมตร สูงไม่เกิน 5.00 เมตร หรือไม่ควรมี
น้ ำหนักเกิน 750 กิโลกรัม 
  6.2 ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง พร้อมทั้งท ำ SHOP DRAWING เพ่ือขอควำมเห็นชอบ 
และตรวจสอบ ตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนที่จะน ำไปติดตั้ง เช่น   
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  6.2.1 ตัวอย่ำงของประตูท่ีจะน ำไปใช้งำนก่อสร้ำง และรวมถึงสีและ FINISHING 
  6.2.2 รำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดงถึงกำรทดสอบคุณภำพ
ของประตูและส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  6.2.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำอุปกรณ์ (HARDWARE) ที่จะใช้มำช่วย เพ่ือพิจำรณำประกอบกำรติดตั้ง และได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบ 
  6.3 กำรติดตั้ง  
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำช่ำงฝีมือที่ดีมีควำมช ำนำญในกำรติดตั้งให้ เป็นไปตำมรำยละเอียดของ SHOP DRAWING และได้
มำตรฐำนทำงวิชำกำรก่อสร้ำงที่ดี 
  6.3.1 ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบสถำนที่ที่มีกำรติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ำมีข้อบกพร่องต่ำง ๆ ให้แก้ไขให้
ถูกต้องก่อนกำรติดตั้ง 
  6.3.2 กำรติดตั้งต้องมีควำมม่ันคงแข็งแรง เปิด-ปิด ได้สะดวก เมื่อปิดจะต้องมีขอยึดหรือุปกรณ์รองรับ มิให้เกิด
ควำมเสียหำยกับประตูหรือผนัง 
  6.3.3 กำรติดตั้งรำงรับประตู จะต้องได้ดิ่งและฉำกถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี กำรยึดทุกจุดต้องม่ันคงแข็งแรง 
  6.3.4 กำรปรับระดับภำยหลังกำรติดตั้งประตูแล้ว อุปกรณ์ทั้งหลำยต้องได้รับกำรปรับให้อยู่ในลักษณะที่เปิด
ปิด ได้สะดวก 
  6.3.5 ช่องเปิดส ำหรับกำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำงต้องไม่พยำยำมใส่บำนประตูเข้ำกับช่องเปิดที่ไม่ได้ฉำก หรือขนำดเล็ก
เกินไป ช่องเปิดต้องมีระยะเว้นเพื่อกำรติดตั้งโดยรอบประมำณด้ำนละ 10 มิลลิเมตร เป็นอย่ำงน้อย 
  6.3.6 กำรท ำสีตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนดแผ่นประตูและรำงรับประตู จะต้องขัดให้ผิวเรียบท ำควำมสะอำดให้
เรียบร้อย ไม่มีฝุ่นครำบน้ ำมันใด ๆ แล้วพ่นสีกันสนิมอย่ำงน้อย 2 ครั้ง หรือตำมมำตรฐำนผู้ผลิตสีกันสนิมแล้วพ่นทับ
หน้ำด้วยสีน้ ำมันอย่ำงน้อย 2 ครั้ง หรือโดยมีควำมสวยงำมประณีตเรียบร้อย 
  6.4 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำดในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย ผิวส่วนที่เป็นเหล็กของประตูทุกด้ำนให้สะอำด ปรำศจำก
ครำบน้ ำปูน รอยขีดข่วน หรือต ำหนิต่ำง ๆ ก่อนขอควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบจำกผู้ออกแบบ 
  6.5 กำรรับประกันผลงำน 
ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันคุณภำพของประตู รวมถึงวัสดุต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรติดตั้งทั้งหมด หำกเกิดข้อบกพร่องต่ำงๆ อัน
เนื่องมำจำกคุณสมบัติของวัสดุและกำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งให้ใหม่และซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ดี ด้วยควำม
ประณีตตำมจุดประสงค์ของผู้ออกแบบโดยไม่คิดมูลค่ำใด ๆ  

 
7.  ประตูเหล็กทนไฟ 
  7.1 ขอบเขตเขตของงำน 
งำนในส่วนนี้ประกอบด้วยกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และติดตั้งวงกบ บำนประตู กระจกช่องมอง อุปกรณ์กันควัน 
ตัวอย่ำง รวมถึงกำรติดตั้งอุปกรณ์และงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนนี้เสร็จเรียบร้อยตำมแบบและรำยกำรก่อสร้ำง ใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดจนท ำควำมสะอำดดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพดีจนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 
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  7.2 วัสดุประตูทนไฟ 
  7.2.1 สำมำรถต้ำนทำนและป้องกันกำรแผ่กระจำยควำมร้อน และควันจำกเพลิงไหม้อำคำร 
  7.2.2 ทิศทำงกำรเปิดผลักให้ดูจำกแบบ และข้อก ำหนดในรำยกำรนี้ร่วมกัน หำกมีข้อขัดแย้งให้เสนอสถำปนิกชี้
ขำดเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนลงมือก่อสร้ำง 
  7.2.3 บำนประตูพับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 1.5 มม. ชนิด ELECTRO ZINC COATED STEEL 
เชื่อมหรืออ๊อกด้วยระบบ SPOT WELD ยืดหดตัวได้เมื่อถูกควำมร้อน แต่จะต้องไม่เห็นรอยเชื่อมจำกภำยนอกบำน 
  7.2.4 ภำยในต้องมีระบบกันไฟด้วยระบบรังผึ้ง (HONEY COMB) หรือฉนวนกันควำมร้อนใยหิน (ROCK 
WOOL) หรือระบบอ่ืนที่มีคุณสมบัติป้องกันไฟ ควำมร้อนท่ีเทียบเท่ำกัน 
  7.2.5 สำมำรถทนไฟได้นำนอย่ำงน้อย 2 ชั่วโมง ยกเว้นบำนประตูห้อง MAINFRAME COMPUTER จะต้องเป็น
บำนพิเศษทนไฟได้ 4 ชั่วโมง 
  7.2.6 หำกแบบไม่ได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ขนำดช่องประตูกว้ำง 0.90 ม. สูง 2.00 ม. หรือตำมมำตรฐำน
ผู้ผลิต 
  7.2.7 บำนประตูหนำไม่น้อยกว่ำ 44 มม. 
  7.2.8 วงกบท ำด้วยเหล็กท้ัง 4 ด้ำน รอบบำน 
  7.2.9 มีแถบ NEOPRENE ปิดรอบวงกบเพ่ือกันควันเวลำเกิดเพลิงไหม้ หรือติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้งำนได้
เทียบเท่ำกันโดยต้องเสนอสถำปนิกอนุมัติ 
  7.2.10 ประตูพ่นและอบแห้งด้วยสี PRIMER หรือ EPOXY โทนสีทับหน้ำจะก ำหนดระหว่ำงก่อสร้ำง 
  7.2.11 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ MARTIN ROBERTS หรือ SCL หรือ FEDERALS หรือ CHUBB หรือเทียบเท่ำ 
  7.2.12 จะต้องมีช่องมองขนำดกว้ำง 0.20 ม. สูง 0.80 ม. กระจกช่องมองต้องเป็นกระจกกันไฟได้โดยไม่
ท ำให้คุณสมบัติโปร่งใสมองทะลุได้เสียไปเมื่อถูกไฟ มีค้ิวยึดกระจกซึ่งสำมำรถกันไฟและควันได้ 
  7.3 อุปกรณ ์
  7.3.1 ประตูกันไฟบำนทั่วไป ด้ำนในตัวอำคำรมีคำนผลักเปิดสลักประตู (PANIC DEVICE) ออกสู่บันไดหนีไฟ  
ส่วนด้ำนบันไดหนีไฟมีลูกบิดหรือแขนมือจับหมุนเปิดเข้ำกลับในอำคำร 
  7.3.2 ประตูกันไฟบำนเปิดออกดำดฟ้ำ ด้ำนบันไดหนีไฟมีคำนผลักเปิดสลักประตูออกสู่ดำดฟ้ำภำยนอก ส่วน
ด้ำนดำดฟ้ำมีลูกบิดหรือแขนมือจับหมุนเปิดเข้ำกลับในบันไดหนีไฟ 
  7.3.3 ประตกูันไฟบำนเปิดออกภำยนอกอำคำรบริเวณระดับพ้ืนดิน หรือระดับท่ีสำมำรถหนีไปสู่ระดับพ้ืนดินได้  
ด้ำนบันไดหนีไฟมีคำนผลักเปิดสลักประตูออกสู่ภำยนอกอำคำร ส่วนด้ำนภำยนอกอำคำรมีลูกบิดหรือแขนมือจับหมุน
เปิดเข้ำกลับในบันไดหนีไฟ 
  7.3.4 คำนผลักเปิดประตู หำกแบบมิได้ก ำหนดเอำไว้ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์  BRITON 378 หรือ MONARCH F18 
หรือ VONDUPRIN 22 K-F หรือเทียบเท่ำ 
  7.3.5 บำนพับโลหะ หำกแบบมิได้ก ำหนดเอำไว้ ให้ใช้แบบ HEAVY DUTY HINGE ติดตั้งกับบำนและวงกบด้วย
ระบบสกรู 
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  7.3.6 อุปกรณ์ปิดบำนอัตโนมัติ หำกแบบมิได้ก ำหนดเอำไว้ ให้ใช้ชนิดเปิดค้ำงไม่ได้ มี DELAY ACTION ใช้
ผลิตภัณฑ์ของ BRITON หรือ GEZE TS 4000 หรือเทียบเท่ำ   
  7.4 ตัวอย่ำงและกำรติดตั้ง 
  7.4.1 แบบขยำยรำยละเอียด SHOP DRAWINGS แสดงกำรประกอบติดตั้ง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอ SHOP DRAWINGS ของกำรประกอบติดตั้งประตู ให้ผู้ควบคุมงำนและสถำปนิกตรวจแก้ไขให้
ถูกต้องก่อนลงมือประกอบกำรติดตั้ง แบบประกอบกำรติดตั้งจะต้องเสนอรำยละเอียดกำร ติดตั้ง (FIXING) กำรกันน้ ำ 
(WATER TIGHT) กำรกันควัน และต้องแสดงระยะต่ำง ๆ ตลอดจนควำมคลำดเคลื่อน (TOLERANCE) โดยละเอียดให้
ถูกต้องตำมแบบงำนสถำปัตยกรรม 
  7.4.2 ตัวอย่ำง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งแคตตำล็อคตัวอย่ำงวัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้จ ำนวน 2 ชุด ให้สถำปนิกอนุมัติก่อนด ำเนินกำร 
- วงกบและกรอบบำนโลหะทุกชนิดของประตูหน้ำต่ำงแสดงให้เห็นทุกจุดเช่น วงกบบน วงกบล่ำง และอ่ืน ๆ 
แสดงยึดติดเป็นชุดเข้ำกับผนังโดยรอบ พร้อมวัสดุประกอบต่ำง ๆ เช่น กำรกันควัน 
- กระจกช่องมอง 
- อุปกรณ์ประตูทุกชนิด 
  7.4.3 กำรตรวจสอบ ก่อนจะลงมือติดตั้งประตูหน้ำต่ำงผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งตัวอย่ำงพร้อมกระจก ลงใน
สถำนที่จริงเพื่อให้สถำปนิกตรวจสอบและใช้เป็นตัวอย่ำงมำตรฐำน 
  7.4.4 กำรขนส่งและเก็บรักษำ กำรขนส่งอย่ำให้ตก หล่นหรือโยน ให้เคลื่อนย้ำยด้วยควำมระมัดระวัง โดยมิให้
มีควำมเสียหำยหรือมีต ำหนิเกิดขึ้น วัสดุต่ำง ๆ จะต้องเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น และจะต้องระมัดระวังรักษำให้อยู่ใน
สภำพเรียบร้อย 
  7.4.5 กำรติดตั้งประตูเหล็กกันไฟต้องถูกต้องตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำช่ำงที่ช ำนำญงำน
ในด้ำนนี้มำท ำกำรติดตั้งวงกบ ตัวบำน กำรติดตั้งจะต้องให้ได้ดิ่งได้ฉำกระดับและแนวตำมแบบและตำมค ำแนะน ำของ
โรงงำนผู้ผลิต กำรยึดจับกับผนังหรือวัสดุอ่ืนต้องแข็งแรง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสิ่งที่ยึดจับเพ่ือช่วยในกำรติดตั้งและไม่
จ ำเป็นต้องตัดออกและจะต้องตกแต่งให้เรียบร้อย กำรติดตั้งวงกบโลหะกับผนังอิฐหรือคอนกรีตจะต้องจัดหำวัสดุยึดให้
มีขนำดที่เหมำะสมเพ่ือควำมมั่นคงแข็งแรง หรือตำมที่ระบุไว้ในแบบ หลังจำกกำรติดตั้งกรอบบำนและบำนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องปรับบำนและอุปกรณ์ประกอบให้บำนประตูเปิดปิดได้สะดวก จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตำม
ค ำแนะน ำของโรงงำนผู้ผลิตตำมควำมจ ำเป็น 
   
8. ประตูห้องมั่นคง  

เป็นโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กตำมรูปแบบ  
8 . 1  โ ค ร ง ส ร้ ำ ง  
 บำนประตูขึ้นรูปจำกเหล็กกล้ำ ภำยในโครงสร้ำงบรรจุสำรกันเจำะและกันควำมร้อน มีควำมหนำรวม 
140 มม.(รวมชุดกลไก)  หน้ำบำนที่ท ำหน้ำที่ป้องกันกำรเจำะท ำลำยหนำ 25 มม. บริเวณด้ำนหลังบำนประตู
ติดตั้งแผงฉนวนกันควำมร้อนหนำ 40 มม. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรกันไฟ 
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 8.2 วงกบ 
 ประกอบเป็นชิ้นเดียวกับตัวบำนประตู เป็นวงกบแบบหุ้มผนังทั้งด้ำนนอกและด้ำนใน ซึ่งเป็นรูปแบบที่
แข็งแรงและทนทำนต่อควำมพยำยำมในกำรท ำลำยบำนประตู วงกบประกอบจำกเหล็กกล้ำเชื่อมติดเป็นชิ้น
เ ดี ย ว กั น แ บ บ ไ ร้ ร อ ย ต่ อ 
8 . 3  ร ะ บ บ ล็ อ ค 
 แบบ 2 กุญแจ 1 รหัส กุญแจแบบ 8 แถบระดับ ฟันกุญแจแบบ 2 ด้ำน ยำกต่อกำรท ำเลียนแบบ กุญแจ
ทั้ง 2 ชุดท ำงำนอิสระจำกกัน บริเวณแม่กุญแจติดตั้งแผ่นเหล็กกันเจำะป้องกันกำรเจำะท ำลำยแม่กุญแจ รหัส
แบบ 3 ตัวเลข ผ่ำนมำตรฐำน UL สำมำรถเปลี่ยนเลขรหัสได้ถึง 1 ล้ำนหมำยเลข บริเวณรหัสติดตั้งกระจก
นิรภัย ซึ่งท ำงำนร่วมกับระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือน ,แรงกระแทก หรือ แรงอัดอย่ำงรุนแรงจำก
กำรระเบิด ระบบล็อคอัตโนมัติจะท ำงำนทันที ท ำให้บำนประตูยังคงล็อคสนิทอยู่อย่ำงเดิม มำตรฐำน 
VDS,ECB-S และ EN1300A  
8 . 4  ส ลั ก ก ล อ น  
 ควบคุมกำรเปิด-ปิด ด้วยสลักกลอนเคลื่อนที่ 3 ทิศทำง บริเวณขอบบำนด้ำนหน้ำ 7 จุด ขอบบำน
ด้ำนบนและล่ำง ต ำแหน่งละ 2 จุด บริเวณขอบบำนด้ำนหลังติดตั้งสลักกลอนตำย 7 จุด สลักกลอนผลิตจำก
เ ห ล็ ก ก ล้ ำ  ชุ บ โ ค ร เ มี่ ย ม เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น ส นิ ม  มี ข น ำ ด เ ส้ น ผ่ ำ น ศู น ย์ ก ล ำ ง  32 ม ม . 
8 . 5  อุ ป ก ร ณ์ เ ส ริ ม  
 ติ ด ตั้ ง บ ำ น ลู ก ก ร ง แ ล ะ พั ด ล ม ดู ด อ ำ ก ำ ศ  
8 . 6  ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด บ ำ น ป ร ะ ตู ห้ อ ง มั่ น ค ง  ข น ำ ด  1 นิ้ ว  
 ขนำดภำยนอกรวมวงกบ (กว้ำง x สูง) 1266 มม. X 2110 มม. หรือขนำดไกล้เคียง +-10 มม. ขนำด
ภำยในช่องประตูเมื่อเปิดบำนประตู 180 องศำ (กว้ำง x สูง) 814 มม. X 1920 มม. หรือขนำดไกล้เคียง +-10 
มม. ขนำดช่องเจำะช่องก ำแพงเพ่ือเตรียมติดตั้ง (กว้ำง x สูง) 1000 มม. X 2000 มม. หรือขนำดไกล้เคียง +-
10 มม. ควำมหนำของก ำแพงไม่น้อยกว่ำ  200 มม.  น้ ำหนักบำนประตู 610 กิโลกรัมผลิตภัณฑ์ Chubb 
safes, National, Falcon หรือเทียบเท่ำ 

 
จบหมวดที่ 34 
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หมวดที่ 35 
งำนกระจก 
 
1. รำยกำรทั่วไป 
ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งแรงงำนฝีมือที่มีควำมช ำนำญงำน 
โดยเฉพำะส ำหรับท ำกำรก่อสร้ำงซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงำนกระจก โดยกระจกที่ใช้ในโครงกำรต้องเป็นกระจกประหยัด
พลังงำนเบอร์ ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำกกระทรวงพลังงำน เพ่ือให้ส ำเร็จลุล่วงและทดสอบจนใช้งำนได้ดีตำม
รำยละเอียดที่ระบุในรูปแบบรำยกำร อำทิเช่น กำรติดตั้งระบบ Curtain Wall งำนประตูหน้ำต่ำง งำนหลังคำกระจก 
งำนกระจกทั้งหมด ถือเป็นงำนที่ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติและได้คิดรำคำรวมอยู่ในกำรเสนอรำคำแล้วทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดๆ  
ผู้รับจ้ำงจะยกเป็นข้ออ้ำงในกำรปฏิเสธไม่ได้ คิดรำคำรำยกำรหนึ่งรำยกำรใดไม่ได้ 
 
2. ชนิดของกระจก 
  2.1 กระจกโฟลตใส (Clear Float Glass)  
เป็นกระจกโปร่งใสผลิตด้วยระบบ Float Process ซึ่งเป็นระบบผลิตที่ทันสมัยที่สุดโดยให้กระจกไหลลอยบนผิวดีบุก
หลอม ภำยใต้ควำมดันและอุณหภูมิที่ถูกควบคุมอย่ำงดี จะท ำให้ได้กระจกแผ่นที่มีคุณภำพผิวทั้งสองด้ำนขนำนเรียบ
สนิท ให้ภำพมองผ่ำนแจ่มชัดและให้ภำพสะท้อนที่สมบูรณ์ไม่บิดเบี้ยว ขนำดควำมกว้ำง  ± 3.00 เมตร ควำมยำวถึง 
7.60 เมตร ควำมหนำตั้งแต่ 2 – 19 มม. หรือตำม มอก. 54-2516 และ 880–2547 ควำมหนำเป็นไปตำมที่ค ำนวณ
และรำยกำรระบุไว้  
  2.2 วัสดุยำแนว (Sealant)  
ควรเป็นวัสดุยืดหยุ่นที่มีคุณภำพสูง เช่น โพลีซัลไฟด์ (PolySulfide) หรือ ซิลิโคน (Silicone) วัสดุที่ใช้รองรับวัสดุยำ
แนว (Backup Material) ต้องมีคุณสมบัติเป็นฉนวนควำมร้อนที่ดี เช่น โฟมยำง (Neoprene Foam) หรือ โพลีแอทธี
ลีน (Polyethelene) เพ่ือป้องกันกำรแตกร้ำวเมื่อกระจกได้รับควำมร้อนและขยำยตัว กำรใช้วัสดุรองกระจก (Setting 
Block) ควรเป็นยำงแข็ง (Neoprene) ควำมแข็ง 90 องศำ หรือมำกกว่ำ และควรแยกรองเป็น 2 จุด เพ่ือให้สำมำรถ
รับน้ ำหนักได้ ควำมหนำของกระจกตั้งแต่ 3 – 15 มม. 
  2.3 กระจกลวดลำย (Figured Glass)  
เป็นกระจกที่มีลวดลำยพิมพ์ลึกลงบนด้ำนหนึ่งของแผ่นกระจก คุณสมบัติกึ่งทึบกึ่งใส เหมำะส ำหรับใช้กับงำนตกแต่ง 
ควำมหนำ 3 – 5 มม. 
  2.4 กระจกเงำ (Mirror)  
ผลิตจำกกระจกโฟลทใสและโฟลทสีตัดแสง มี 4 สี คือกระจกใส (Clear) กระจกเงำชำ (Grey) กระจกเงำบรอนซ์ 
(Bronze) กระจกเงำฟ้ำ (Blue)  
  2.5 กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass)  
เป็นกระจกสะท้อนแสงชนิดธรรมดำ (Annealed Reflective Glass) ควำมหนำตั้งแต่ 3 – 12 มม. 
  2.6 กระจกสะท้อนแสงกึ่งนิรภัย (Heat Strengthened Glass)  
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เป็นกระจกเคลือบผิวสะท้อนด้ำนในของกระจก ควำมหนำตั้งแต่ 6 – 12 มม. 
  2.7 กระจกสะท้อนแสงชนิดนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Reflective Glass)  
มีควำมแข็งแรงมำกกว่ำกระจกธรรมดำ 3 – 5 เท่ำ ควำมหนำตั้งแต่ 3 – 19 มม. หรือตำม มอก.965-2537  
หำกไม่ระบุเป็นอย่ำงอ่ืน ประตูเปลือย และผนังเปลือย  ใช้ 12 มม.  มำตรฐำน ASTM C1038 ASTM C1048 และ 
ANSI Z97.1  
  2.8 กระจกสะท้อนแสงชนิดนิรภัยหลำยชั้น (Laminated Reflective Glass)  
เป็นกำรน ำกระจกมำอัดติดกัน โดยมีฟิล์มที่มีคุณลักษณะคล้ำยกำวซึ่งมีควำมเหนียวและแข็งแรงคั่นอยู่ระหว่ำงกระจก
ท ำหน้ำที่ยึดแผ่นกระจกให้ติดกัน ทนต่อแรงกระแทกและลดเสียงได้ดี เหมำะส ำหรับงำนที่ต้องกำรควำมปลอดภัยสูง 
เช่น หลังคำ อำคำรพิพิทธภัณฑ์ ควำมหนำชั้นอยู่กับประโยชน์ใช้สอย หรือตำม มอก.1222-2539 
  กระจกลำมิเนต (Laminated Glass) ให้ใช้กระจก 2 ชั้น ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในแบบดังนี้  

4 มม. Blue Green Tint - Heat Strengthened + PVB 0.76 มม. สีขุ่น + 4 มม. Clear Anneal 
Glass  

4 มม. Clear Anneal Glass + PVB 0.38 ม.ม. + 4 มม. Clear Anneal Glass  
5 มม. Clear Anneal Glass + PVB 0.38 ม.ม. + 5 มม. Clear Anneal Glass 
โดยผลิตภัณฑ์จะต้องได้มำตรฐำน ASTM C1036 ASTM E1172 และ ANSI Z 97.1 หรือเทียบเ 

  กระจกกันควำมร้อน (Heat Stop Blue Green Tinted) ต้องได้มำตรฐำนกำรผลิต DIN 1286 Part 1 and 
Part 2 และ ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000 By RWTUV และ ISO/TS 16949:2002 By RWTUV จำกผู้ผลิต 
ให้ใช้กระจก Insulated หนำ 24.38 มม. ประกอบด้วย  

(1) Laminated 4 มม. Blue Green Tinted Heat Strengthened + 0.76 PVB + 4 มม. Clear 
Anneal Low–E CVD Coating Surface # 4  

(2) Bending Aluminum Air Space 12 มม. W/Argon Gas Filled  
(3) Clear Anneal 6 มม.  
(4) คุณสมบัติ  

(4.1) SC เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ 0.32  
(4.2) Light Transmission เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 45%  
(4.3) Light Reflection Out เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ 8%  
(4.4) U-Value เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ 1.6 W/m²  

  ในส่วนที่ใช้ติดตั้งบนแผงที่ยึดกระจก โดยระบบ Structural Silicone Glazing นั้น Sealant ที่ยึดกระจกแผ่น
นอกและในจะต้องเป็น Structural Sealant ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วว่ำ Compatible กับ Silicone ของระบบ 
อลูมิเนียมผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของ Taiwan Glass Ind.Corp.(บ.กระจกคุณค่ำ จ ำกัด), TGSG, Thai 
Asahi, Siam Guardian, Singapore Safety Glass, Manum หรือเทียบเท่ำ โดยจะต้องมีคุณสมบัติตำมที่ระบุไว้ใน
แบบหรือรำยกำรประกอบแบบโดยเฉพำะในข้อกำหนดว่ำด้วยเรื่องค่ำประหยัดพลังงำนต่ำงๆ หำกแตกต่ำงจำกที่กำ
หนดไว้จะต้องได้รับกำรอนุมัติและยินยอมจำกผู้ออกแบบ และผู้เกี่ยวข้องเสียก่อน  
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  2.9 กระจกสี (Tinted Glass)  
 ให้ใช้กระจกชนิด Blue Green Tinted ตำมรำยกำรคำนวณหรือที่ระบุไว้ในแบบสถำปัตยกรรม ตำมคุณสมบัติ
ดังนี้ 
  (1) เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ 0.59  

(2) Light Transmission เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 68%  
(3) Solar Transmission เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ 32%  
(4) U-Value เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ 5.82 W/m2  

 
3. กำรใช้งำนกระจก 
  3.1 กระจกส ำหรับประตู หน้ำต่ำง และช่องแสง 
กระจกต่ำงๆ ที่ใช้ส ำหรับประตูหน้ำต่ำงช่องแสงจะต้องเป็นกระจกโฟลท (CLEAR FLOAT GLASS) ทั้งหมดมีคุณภำพ
ดี ผิวเรียบสม่ ำเสมอ ปรำศจำกริ้วรอยขีดข่วนหรือฝ้ำมัว มีกำรแต่งลบมุมเรียบร้อย ในกรณีเป็นกระจ กแสง 
(TEMPERED GLASS) จะต้องใช้สีตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด กระจกทั้งหมดให้ใช้ เป็นกระจกผลิตภำยในประเทศ 
ผลิตภัณฑ์ของกระจกไทยอำซำฮี หรือเทียบเท่ำ ควำมหนำของกระจกหำกไม่ได้ก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืนในแบบก่อสร้ำง
ส ำหรับประตู หน้ำต่ำงช่องแสงทั่วไปที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 20 ตำรำงฟุต ให้ใช้ไม่ต่ ำกว่ำ 5 มิลลิเมตร  
กำรติดตั้งผู้รับจ้ำงจะต้องระมัดระวังในกำรใช้วัสดุอุดยำแนวกระจก ไม่ก่อให้เกิดควำมสกปรกเลอะเทอะ หรือท ำให้
กระจกและกรอบบำนเสียหำย ห้ำมผสมน้ ำยำใดๆ อันจะท ำให้ควำมเข้มข้นของวัสดุอุดยำกระจกน้อยลง และเมื่ออุด
ยำกระจกแล้วต้องตกแต่งวัสดุอุดยำกระจกส่วนที่เกินให้เรียบร้อยก่อนที่จะแข็งตัว กระจกที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ต้อง
พอดีไม่แตกร้ำว หรือคลำดเคลื่อน วัสดุอุดยำแนวส ำหรับประตูหน้ำต่ำงช่องแสงไม้กับกระจกให้ใช้วัสดุประเภท ONE 
PART SILICONE SEALANT  
ในกรณีที่ประตูเหล็กกันไฟระบุให้มีช่องกระจกชนิดเสริมลวด (WIRE GLASS) มีพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตำรำงนิ้ว โดย
สำมำรถทนไฟไม่ต่ ำกว่ำ 1.5 ชั่วโมง ต้องมีใบรับรองกำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้  
  3.2 กระจกเงำ (ห้องน้ ำ) 
หำกไม่ได้ระบุไว้ในรูปแบบรำยกำร ให้ใช้กระจกโฟลทใสควำมหนำ 6 มม. ซึ่งผ่ำนกรรมวิธีเคลือบเงำ 4 ชั้น คือเคลือบ
วัสดุเงิน เคลือบวัสดุทองแดงบริสุทธิ์ (Copper Red Back) เคลือบสีอย่ำงดีชั้นที่ 1 และเคลือบสีอย่ำงดี ชั้นที่ 2 
ก ำหนดให้ติดตั้งบนผนังยำซิลิโคลนโดยรอบ ขนำดกว้ำงยำวตำมแบบ 
  3.3 กระจก CURTAIN WALL  
  3.3.1 ทั่วไป 
(1) ให้ใช้เป็นกระจกส ำหรับท ำ CURTAIN WALL โดยเฉพำะชนิด SOLAR SAVE ประหยัดพลังงำน ชนิดสะท้อน
แสง สีฟ้ำ-เขียว-ทอง เลือกเฉดควำมเข้มโดยสถำปนิกและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หนำไม่น้อยกว่ำ 8 มิลลิเมตร 
โครงอลูมิเนียม ทำงตั้งไม่น้อยกว่ำ 2”x6” โครงอลูมิเนียมทำงนอนไม่น้อยกว่ำ  2”x4” มองด้ำนนอกไม่เห็นวงกบ 
อลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมอบ Natural Anodized หรือตำมระบุในแบบสถำปัตยกรรม  
(2) ผู้รับจ้ำงขออนุมัติ SHOP DRAWING พร้อมวิศวกรควบคุมกำรติดตั้ง น ำเสนอต่อผู้ว่ำจ้ำงก่อนกำรด ำเนินกำร  
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(3) ผลิตภัณฑ์ของ Taiwan Glass Ind.Corp.(บ.กระจกคุณค่ำ จ ำกัด) Tostem Thai Co.,Ltd ASAHI, BSG หรือ
เทียบเท่ำมำตรฐำน มอก.  
  3.3.2 แบบประกอบกำรติดตั้งระบบ CURTAIN WALL (SHOP DRAWING OF CURTAIN WALL) 
ในแบบก่อสร้ำงได้แสดงแบบของ CURTAIN WALL เพ่ือบอกจุดประสงค์และขนำดเท่ำนั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องเขียนแบบ
แสดงรำยละเอียดประกอบกำรติดตั้งมำเสนอต่อผู้ควบคุมงำนและสถำปนิก เป็นจ ำนวน 3 ชุด เพ่ือตรวจแก้ไขให้
ถูกต้องเหมำะสมกับงำนสถำปัตยกรรมโดยจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนและสถำปนิกเป็นลำยลักษณ์อักษร
เสียก่อน จึงจะลงมือด ำเนินกำรติดตั้งได้ ส ำหรับในแบบ SHOP DRAWING จะต้องแสดงรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1) แบบรำยละเอียดระบบ CURTAIN WALL จะต้องเทียบเท่ำ SCALE จริง พร้อมแบบขยำยส่วนประกอบของ 
HORIZONTAL และ VERTICAL SECTION, TRIM ANCHORAGE, GLASS TYPE และ GLAZING แสดงกำรป้องกัน
น้ ำรั่วของอำกำศ (AIR INFILTRATION) ระบบป้องกันกำรรั่วซึมของน้ ำ (WATER PENETRATION) ระบบเผื่อกำร
ขยำยตัว (EXPANSION) ระบบป้องกัน THERMAL BREAKAGE และ แสดงอ่ืนๆ ของระบบ ซึ่งจะต้องมีแบบ
รำยละเอียดแสดงระบบอุปกรณ์ประกอบระบบ และแบบรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำงด้ำนรำยละเอียด
สัมพันธ์กันรวมทั้งรำยกำรค ำนวณ และตำรำงแสดงข้อมูลต่ำงๆ แบบ SHOP DRAWINGS และรำยละเอียดอ่ืนๆ 
จะต้องได้รับควำมเห็นของสถำปนิก และวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงก่อนท ำกำรติดตั้ง 
(2) ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งตัวอย่ำงของวัสดุที่ใช้ประกอบในส่วนของผนังกระจก CURTAIN WALL ทั้งระบบ โดยจะต้อง
แสดงตัวอย่ำงกำรติดตั้งประกอบให้สอดคล้องกับ SHOP DRAWING ที่เสนอมำ และได้รับควำมเห็นชอบในหลักกำร
จำกผู้ว่ำจ้ำงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนกำรตรวจรับงำน 
  3.3.3 กำรทดสอบอลูมิเนียมส ำหรับระบบ CURTAIN WALL (CURTAIN WALL TESTING) 
(1) ก่อนกำรติดตั้งระบบ CURTAIN WALL ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรทดสอบ ULTIMATE TENSILE STRENGTH ของ
อลูมิเนียมตำมที่ก ำหนด โดยค่ำใช้จ่ำยส่วนผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง หำกสถำปนิก
พิจำรณำเห็นว่ำจะต้องน ำตัวอย่ำงอลูมิเนียมไปท ำกำรทดสอบ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยนี้ด้วย และ
ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งตัวอย่ำงชุดหน้ำต่ำง และหน้ำต่ำงติดตำยพร้อมกระจกและอุปกรณ์  เพ่ือให้สถำปนิกตรวจสอบ 
และเพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนในกำรติดตั้งงำนอลูมิเนียม ส ำหรับกำรติดตั้งตัวอย่ำงนี้ผู้คุมงำนจะก ำหนดให้ภำยหลัง 
(2) ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำกำรทดสอบระบบอัดอำกำศ (CHAMBER TEST) ส ำหรับกำรทดลองผนังกระจกระบบ 
CURTAIN WALL ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อก ำหนดมำตรฐำนกำรทดสอบด้วยอุปกรณ์ และ
วิธีกำรที่ได้ถือปฏิบัติมำแล้วในต่ำงประเทศ โดยให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูและของวิศวกรจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ ผู้รับ
จ้ำงจะต้องเป็นฝ่ำยจัดให้มีกำรทดสอบโดยเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเตรียมกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ในทุกกรณี ผู้รับ
จ้ำงสำมำรถใช้ผลกำรทดสอบอ้ำงอิงระบบ CURTAIN WALL แบบเดียวกัน ซึ่งได้ท ำกำรติดตั้งและท ำกำรทดสอบ
ระบบอัดอำกำศ (CAHMBER TEST) ไปแล้ว ทั้งนี้ผลกำรทดสอบจะต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
- รำยกำรทดสอบ และกำรค ำนวณในโครงสร้ำง (STRUCTURAL) 
กำรทดสอบตำมเงื่อนไขของ ASTM E330 หำกผลกำรทดสอบไม่เป็นที่พอใจของผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรำยกำร
ค ำนวณเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ DEFLECTION และ STRESS ในโครงสร้ำงของ CURTAIN WALL จนกว่ำจะพิสูจน์ควำม
เป็นไปได้จนเป็นที่แน่ชัดทำงวิชำกำร 
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- แบบหย่อนตัว (DEFLECTION) 
CURTAIN WALL จะต้องรับแรงลม (WIND LOAD) ได้ไม่น้อยกว่ำ 100 กก./ตร.ม. ในระดับต่ ำกว่ำ 40 เมตร ลงมำถึง
ระดับดิน และ 160 กก./ตร.ม. ในระดับสูงกว่ำ 40 เมตรขึ้นไป หรือยึดหลักเกณฑ์สำมำรถรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่ำ 801 
กก./ตร.ม. โดยทั่วไป และมีกำรหย่อนตัวที่ยอมให้ (ALLOWABLE DEFLECTION) ไม่เกิน 1/175 ของช่วง SPAN และ
จะต้องไม่มำกกว่ำ 0.75 นิ้ว หรือ 20 มม. ส่วนระยะหย่อนตัวที่ SEALANT JOINTS ตรงกรอบหน้ำต่ำง และ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของอำคำรต้องไม่มำกกกว่ำ ½ ของ JOINT WIDTH ซึ่งจะมีกำรเสริมควำมแข็งแรงด้วยอลูมิเนียม
หรือเหล็กเมื่อจ ำเป็น ส่วนกำรหย่อนตัวของ ANCHORS จะไม่เกินกว่ำ 1.5 มม. ส่วนประกอบทุกชิ้นจะต้องผ่ำนกำร
ทดสอบที่ก ำหนดตำมเทศบัญญัติ หรือตำม ANSVAAMA 302.9 โดยผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอผลกำรทดสอบพร้อมทั้ง
รำยกำรค ำนวณให้ผู้ว่ำจ้ำง 
(3) GLASS  LOAD 
ชิ้นส่วนรับบำนกระจกติดตำยจะต้องมี DEFLECTION ของจุดรับน้ ำหนักไม่เกิน 1/175 ของ SPAN ซึ่งไม่ท ำให้ GLASS 
BITE ลดลงเกินกว่ำ 25% หรือ 3 มม. 
(4) ควำมเค้น (STRESS) 
โครงสร้ำงชิ้นส่วนหน้ำต่ำงทั้ งหมดจะต้องเป็น  ALUMINIUM ALLOY และสำมำรถรับ  ULTIMATE TENSILE 
STRENGHT 22,000 P.S.L. เมื่อทดสอบโครงสร้ำงจะเท่ำกับ 1.5 เท่ำ ของควำมกดดันที่ออกแบบไว้ และไม่มี  OVER 
STRESS ปรำกฏที่ส่วนประกอบใดๆ STRESS LIMITS ส ำหรับส่วนประกอบต่ำงๆ จะอยู่ในขอบเขตข้อก ำหนดของ 
SPECIFICATION ของ AAMA ตำม GUIDE LINES อย่ำงเคร่งครัด 
(5) AIR INFILTRATION 
บำนกระจกติดตำยเมื่อท ำกำรทดสอบด้วย STATIC PRESSURE 1.56 PSF. (25 MPH.) จะต้องมีค่ำกำรรั่วของอำกำศ
ไม่เกินกว่ำ 0.06 CFM. ต่อตำรำงฟุต (ทดสอบตำมมำตรฐำนของ ASTM.E283) 
(6) WATER PENETRATION 
เมื่อท ำกำรทดสอบตำม ASTM E331 ด้วย STATIC PRESSURE 6.24 PSF.(50MPH.) และพ่นกระจำยน้ ำ 5 แกลลอน 
ต่อตำรำงฟุตต่อชั่วโมง จะต้องไม่ปรำกฏกำรรั่วซึมใดๆ  
(7) THERMAL BREAKAGE AND THERMAL SHOCK 
ระบบ CURTAIN WALL จะต้องได้รับกำรออกแบบโดยที่กระจกไม่แตก เนื่องจำก  THERMAL BREAKAGE หรือ 
THERMAL SHOCK โดยกำรทดสอบหรือโดยกำรค ำนวณจนกว่ำจะพิสูจน์ควำมเป็นไปได้ และเป็นที่แน่ชัดทำงวิชำกำร 
นอกจำกนี้ควรมีวัสดุรอง (backing) โดยรอบแผ่นกระจกทุกด้ำน 
 
4. กำรขอนุมัติ 
ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยละเอียด ข้อก ำหนดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทำงเทคนิคข้อแนะน ำกำรบ ำรุงรักษำ รวมทั้งตัวอย่ำงกระจก
แต่ละชนิดที่จะใช้จริง ขนำดไม่เล็กกว่ำ 30 x 30 ซม. ให้สถำปนิกผู้ออกแบบพิจำรณำอนุมัติก่อนด ำเนินกำร ส ำหรับ
รำยกำรค ำนวณผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกำรค ำนวณควำมหนำของกระจกทุกชนิด โดยต้องสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรที่แสดงในแบบก่อสร้ำง และให้เป็นไปตำมข้อสัญญำและเป็นไปตำม พรบ. ควบคุมอำคำรเรื่องแรงลม โดยให้
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ใช้ข้อมูลกำรค ำนวณควำมหนำของกระจกที่ก ำหนดไว้ในแบบและรำยกำรก่อสร้ำงเป็นควำมหนำชั้นต่ ำที่ยอมให้ ใน
กรณีที่ผู้รับจ้ำงค ำนวณแล้วผลกำรค ำนวณแสดงให้เห็นว่ำควำมหนำของกระจกจ ำเป็นต้องหนำกว่ำที่ก ำหนดให้ ผู้รับ
จ้ำงต้องใช้ควำมหนำตำมที่ค ำนวณได้หรือในกรณีท่ีมีผลกำรค ำนวณควำมหนำของกระจก สำมำรถใช้บำงกว่ำที่ก ำหนด
ได้ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้ควำมหนำที่ก ำหนดไว้ในแบบและรำยกำร ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำม
หนำ ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจะเรียกร้องเงินเพ่ิม หรือถือเป็นข้ออ้ำงในกำรขอต่ออำยุสัญญำจำกผู้ว่ำจ้ำงไม่ได้ 
 
5. กำรติดตั้ง 

กระจกทุกชนิดก่อนน ำมำติดตั้ง จะต้องได้รับกำรแต่งขอบให้ปรำศจำกควำมคม และมีควำมเรียบสม่ ำเสมอ กำร
ประกอบกระจกเข้ำกับกรอบบำนต้องฝังลึกเข้ำไปในกรอบบำน/วงกบ และจะต้องมียำงรองรับเสมอ กำรจัดวำง
ให้มีระยะตำมที่ผู้ผลิตก ำหนด  วัสดุยำแนวให้เป็นไปตำมที่ได้กล่ำวถึงข้ำงต้น และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
บริษัทผู้ผลิต   กำรประกอบกระจกเข้ำกรอบบำน จะต้องฝังลึกเข้ำไปในกรอบงำน/วงกบ ไม่น้อยกว่ำควำมหนำ
ของกระจก และจะต้องมียำงรองรับกระจกเสมอ อย่ำงน้อย 2 ก้อน โดยใช้ยำงดันประเภทนีโอพรีน ควำมแข็ง
ประมำณ 80-90 Shore A และจัดวำงโดยมีระยะ L/4 (เมื่อ L คือควำมกว้ำงกระจก) ทั้ง 2 มุม แต่จะต้องห่ำง
จำกมุมไม่น้อยกว่ำ 50 มม.    กระจกทุกแผ่นที่น ำมำติดตั้งจะต้องมีฉลำกชื่อติดมำจำกโรงงำนระบุที่บริษัทผู้ผลิต
ชนิดของกระจก จนกระทั่งได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ควบคุมงำน และสถำปนิกผู้ออกแบบ  ส่วนรำยละเอียด
อ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่ำวถึงให้ปฏิบัติตำมกรรมวิธีของบริษัทของผู้ผลิต 

 
จบหมวดที่ 35 
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หมวดที่ 36 
งำนลูกบิดและลูกกุญแจ 
 
1. ขอบเขตของงำน 
งำนในข้อนี้ให้รวมถึงกำรจัดหำวัสดุจ ำพวกกุญแจ และอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ส ำหรับเปิดสลักบำนประตูหน้ำต่ ำง ตลอดจน
รวมถึงแรงงำนที่ช ำนำญเฉพำะในกำรติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เหล่ำนั้น ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ครบถ้วนตำมที่มีระบุใน
แบบและรำยกำรก่อสร้ำงอย่ำงเรียบร้อย ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพดีจนถึงส่ง
งำนงวดสุดท้ำย 
 
2. วัสดุ 
  2.1 ลูกบิดและลูกกุญแจ 
วัสดุลูกบิดและอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ส ำหรับปิดล็อคหรือเปิดสลักบำนประตู-หน้ำต่ำง รวมถึงลูกกุญแจที่ใช้ไขลูกบิดนั้น ให้ใช้
ตำมท่ีมีก ำหนดในแต่ละข้อประตู-หน้ำต่ำงเฉพำะชนิดนั้น 
  2.2 กุญแจหลัก (MASTER KEY) 
ลูกกุญแจที่ใช้ไขลูกบิดในแต่ละประเภทชนิดประตู -หน้ำต่ำงนั้น จะต้องมีกุญแจหลักที่ใช้ร่วมเปิดลูกบิดหลำยๆ ลูก
รวมกันได้เฉพำะกลุ่มของตนเอง ให้จัดหำกุญแจหลักแบ่งเป็นกลุ่ม จ ำนวนกลุ่มละ 3 ดอก (3 COPIES) เป็นอย่ำงน้อย 
โดยให้แบ่งกลุ่มดังนี้ 
  2.2.1 กลุ่ม 1 ชั้น 1   
  2.2.2 กลุ่ม 2 ชั้น 2 (และกลุ่มอื่น ๆ ตำมชั้นควำมสูงอำคำรต่อไป)  
  2.2.3 กลุ่ม 3 ห้องน้ ำ ห้องระบบวิศวกรรม ทุกห้อง 
  2.3 ลูกกุญแจรวม (GRAND MASTER KEY) 
ให้มีลูกกุญแจรวม (GRAND MASTER KEY) ในแต่ละประเภทชนิดของประตู-หน้ำต่ำงนั้นๆ โดยลูกกุญแจรวมนี้จะต้อง
ไขประตูแต่ละประเภทชนิดของประตูหน้ำต่ำงนั้นได้ทุกบำนในอำคำรหลังนี้ ก ำหนดให้ต้องมีลูกกุญแจรวมนี้อย่ำงน้อย 
จ ำนวน 3 ดอก (3 COPIES) 
 
3. กำรติดตั้ง และตัวอย่ำง 
กำรติดตั้งและกำรส่งตัวอย่ำงอนุมัติให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในแต่ละข้อประตู-หน้ำต่ำงเฉพำะแต่ละชนิดนั้น 
 
4. ป้ำยกุญแจ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำป้ำยถำวรติดห้อยกุญแจ ป้ำยดังกล่ำวจะต้องระบุตัวอักษรหรือตัวเลขแล้วแต่กรณี  ให้สื่อถึงลูกบิดที่
คู่กันทุกลูกได้อย่ำงชัดเจน เข้ำใจง่ำยไม่สับสน  
 
5. แผงแขวนกุญแจ 
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ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำตู้แผงส ำหรับแขวนกุญแจรวมกันไว้ครบทุกดอก ตู้แผงดังกล่ำวท ำด้วยวัสดุสเตนเลส หน้ำบำนเปิด
มีกรอบเป็นสเตนเลส ลูกฟักกระจกหนำไม่ต่ ำกว่ำ 10 มิลลิเมตร ขนำดของตู้แผงให้ใหญ่เหมำะสมส ำหรับกำรแขวน
กุญแจทุกดอกรวมกันไว้ พร้อมทั้งมีป้ำยติดกับที่ใต้กุญแจแต่ละดอกนั้น โดยป้ำยนั้นต้องมีตัวอักษรหรือตัวเลขตรงกับ
ตัวอักษรหรือตัวเลขบนป้ำยกุญแจ ตำมหัวข้อย่อย “ป้ำยกุญแจ” ให้ติดตั้งตู้แผงนี้ในต ำแหน่งที่ผู้รับจ้ำงจะระบุให้ขณะ
ก่อสร้ำง เช่น ในห้องควบคุมระบบอำคำรหรือฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบตู้แผงนี้ในกำรส่งมอบงำน
งวดสุดท้ำย 
 
6. ข้อก ำหนด 
  6.1 กุญแจทุกดอกทุกชนิดที่ใช้กับประตู-หน้ำต่ำงในอำคำรนี้จะต้องได้รับกำรเก็บรักษำกุญแจจำกผู้รับจ้ำง
อย่ำงดี     โดยผู้รับจ้ำงจะต้องแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรให้เจ้ำหน้ำที่คนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้ำงเป็นผู้มีอ ำนำจในกำร
ดูแลรับผิดชอบกุญแจทุกดอกที่ใช้ในอำคำรหลังนี้ กำรน ำกุญแจดอกใดดอกหนึ่งไปใช้จะต้องกระท ำโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ 
หรือภำยใต้กำรรู้เห็นของเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้โดยตลอดเท่ำนั้น ห้ำมมิให้ผู้อ่ืนนอกเหนือจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ใช้กุญแจโดยเด็ดขำด 
ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งชื่อของเจ้ำหน้ำที่ผู้นี้ให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยใน  60 วันหลังลงนำมในสัญญำจ้ำง 
  6.2 กุญแจทุกดอกของโครงกำรห้ำมมิให้มีกำรจ ำลองโดยเด็ดขำด มิว่ำในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  หำกกุญแจหำย 
ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนลูกบิดนั้นทั้งชุดโดยจะคิดเงินเพ่ิมอีกไม่ได้ 
  6.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบกุญแจที่กล่ำวถึงทุกดอกให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงในกำรส่งงำนงวดสุดท้ำยอย่ำงครบถ้วน 

 
จบหมวดที่ 36 
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หมวดที่ 37 
งำนสุขภัณฑ์ 
 
1. มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่ระบุ และ/หรือตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ 
(TGL-5-R2-03) ในกรณีที่ไม่มีระบุให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD หรือ Kohler  หรือ COTTO หรือ
คุณภำพเทียบเท่ำ 
 
2. กำรจัดวำงสุขภัณฑ์   
กำรจัดวำงสุขภัณฑ์ต้องถูกต้องตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต ต ำแหน่งของสุขภัณฑ์ให้ดูตำมรูปแบบ และพิจำรณำ
จำกมำตรฐำนกำรติดตั้งประกอบ ทั้งในส่วนระยะ และควำมสูงของสุขภัณฑ์ ซึ่งต้องสอดคล้องกับระบบท่อน้ ำทิ้ง และ
น้ ำดี โดยให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 
 
3. กำรติดตั้ง 
  3.1 ส ำหรับห้องน้ ำทุกห้อง ก ำหนดให้ติดตั้ง 
  3.1.1 STOP VALVE ทุกจุดที่ต่อเชื่อมกับสำยช ำระ อ่ำงล้ำงมือ และส้วมชักโครก 
  3.1.2 หัวก๊อกล้ำงพ้ืนชนิดโลหะชุบโครเมี่ยมของ AMERICAN STANDARD หรือ TOTO หรือ KARAT หรือ 
COTTO  หรือ EVERGREEN คุณภำพเทียบเท่ำ (ห้องละอย่ำงน้อย 1 ที่ หรือตำมท่ีระบุในรูปแบบ) 
  3.1.3 ตะแกรงปิดท่อน้ ำทิ้งชนิดดักกลิ่น ถอดได้รุ่น A-8200-N ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD หรือ 
TOTO หรือ KARAT หรือคุณภำพเทียบเท่ำ (ห้องละอย่ำงน้อย 1 ที่ หรือตำมท่ีระบุในรูปแบบ) 
  3.2 ผู้รับจ้ำงต้องวำงท่อให้ได้ต ำแหน่งก่อนท ำพ้ืนและผนัง ห้ำมสกัดพ้ืน POST TENSIONED โดยเด็ดขำด 
หำกกรณีจ ำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรผู้ออกแบบเท่ำนั้น ให้น ำเสนอ SHOP DRAWING งำนระบบสุขำภิบำล
ควบคู่ไปกับงำนโครงสร้ำงดึงลวด POST TENSIONED 
  3.3 งำนที่ท ำจะต้องให้ได้ระดับมำตรฐำนที่ดี รอยต่อ รอยประกอบจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุม
งำนทุกครั้งก่อนที่จะท ำกำรปิดฝังท่อต่ำงๆ ในส่วนนั้น 
  3.4 ต ำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ ท่อน้ ำ ก๊อกน้ ำ ที่จะต้องทะลุจำกผนังให้ติดตั้งตรงต ำแหน่ง รอยต่อระหว่ำงแผ่น
กระเบื้อง หรือมุมกระเบื้อง 4 แผ่นชนกันแล้วแต่กรณีที่ได้แสดงไว้ในรูปแบบ กำรติดตั้งต้องเตรียมกำรหรือน ำเสนอ 
SHOP DRAWING  เพ่ือกำรบุกระเบื้องให้ลงตัวไว้ล่วงหน้ำโดยผู้รับจ้ำง 
  3.5 กำรติดตั้งชักโครกจะต้องได้ระดับหรือลำดจำกด้ำนหน้ำลงไปด้ำนหลังเล็กน้อย  เพ่ือให้ฝำปิดชักโครก
เปิดค้ำงได้โดยไม่ต้องล้มปิดลงมำ   
 
4. เครื่องอุปกรณ์ประกอบ  
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ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเดียวกับเครื่องสุขภัณฑ์ โดยจัดส่งตัวอย่ำงให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบ
ก่อนด ำเนินกำร 
 
5. กำรทดสอบ กำรท ำควำมสะอำด 
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ท้ังหมด ภำยหลังจำกกำรติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องท ำกำรทดสอบกำรรั่วซึม และก ำลัง
ดันของน้ ำ เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเรียบร้อยแล้วต้องท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อยจึงส่งมอบงำนได้ 
 
6. เครื่องสุขภัณฑ์  
ทั้งหมดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเคลือบขำว รุ่นของสุขภัณฑ์ให้เทียบจำกตัวอย่ำงของรุ่นที่ก ำหนดให้ ดังต่อไปนี้ 

ล ำ ดั
บ 

รำยละเอียด 
รูปตัวอย่ำง 
AMERICAN 
STANDARD 

รูปตัวอย่ำง 
KOHLER 

รูปตัวอย่ำง  
COTTO 

1 โถส้วมนั่งรำบแบบฟลัชวำล์ว  
TF-2491/SC และ Flush Vale  
รุ่น A-5901-06N ของ  AMERICAN 
STANDARD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        

 
โถส้วมนั่งรำบแบบฟลัช
วำล์ว C1320  
 
 
 
 
รหัส : CT457NS  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่ น  :  TOILET FLUSH 
VALVE 
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2 โถส้วม (นั่งรำบ)แบบฟลัชแทงค์รุ่น 
TF-2793SCW-WT-0 พร้อม Stop 
Valveและสำยน้ ำดี ของ AMERICAN 
STANDARD 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
K-15488X-0  
สุขภัณฑ์แบบสอง
ชิ้น ใช้น้ ำ 4.8 ลิตร 
รุ่น วินดัม เอ็นเอส  
(พร้อมสำยน้ ำดี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส : C1163  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : แวนโดเรีย  
 
 
 
 
 
 

ล ำ ดั
บ 

รำยละเอียด 
รูปตัวอย่ำง 
AMERICAN 
STANDARD 

รูปตัวอย่ำง 
KOHLER 

รูปตัวอย่ำง  
COTTO 

3 โถส้วม (นั่งรำบ)แบบฟลัชแทงค์รุ่น 
TF- 2704PJ- WT- 0 พ ร้ อ ม  Stop 
Valveแ ล ะ  ส ำ ย น้ ำ ดี  ข อ ง 
AMERICANSTANDARD   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
K-45363X  
Persuade Two 
Piece 3/  4.5 L Dual 
Flush Toilet  
 

 
 
 
 
 
 
 
รหัส : C16917  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : 3X3-E1 
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4 โถส้วม (นั่งรำบ)แบบฟลัชแทงค์รุ่น 
TF-2630NSC-WT-0 พร้ อม  Stop 
Valveแ ล ะ  ส ำ ย น้ ำ ดี   ข อ ง 
AMERICANSTANDARD   
 

 

 
 
 
 
 
 
K-45682X-S-0  
สุขภัณฑ์แบบ2ชิ้น ใช้
น้ ำ 2.6/4 ลิตร รุ่น โอดิ
ออน  
พร้อมฝำรองนั่ งแบบ
กันกระแทก 

 

 
รหัส : C1470  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่ น  :  นิ โ ค ล 
Nicole  
 

5 อ่ำงล้ำงหน้ำชนิดฝังใต้เคำน์เตอร์รุ่น 
TF- 470LM- WT- 0 
AMERICANSTANDARD 

 
 
 

    
 
 
 
K-8708X-1 
อ่ำงล้ำงหน้ำแบบฝังบน
เคำน์เตอร์ รุ่น โมเดส
โต้   
(รูก๊อกเดี่ยว)  
 
 

 
 
 
 
รหัส : C0171  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : มำร์โลว์ 65  
 

ล ำ ดั
บ 

รำยละเอียด 
รูปตัวอย่ำง 
AMERICAN 
STANDARD 

รูปตัวอย่ำง 
KOHLER 

รูปตัวอย่ำง  
COTTO 

6 อ่ำงล้ำงหน้ำชนิดฝังใต้เคำน์เตอร์รุ่น 
TF-0474-WT 
AMERICANSTANDARD 

 
 
 

 
 
 
 
K-2215X-0  
อ่ำงล้ำงหน้ำแบบฝังใต้
เคำน์เตอร์ รุ่น ลำเดน่ำ 

 
 
 
รหัส : C0511  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : ฟรีเซีย ทู 
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7 โถปัสสำวะชำย   รุ่น  
TF-6401-WT-0 + Flush 
Valve T-3000 
ของAMERICANSTANDARD 
(ติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ อัตโนมัติ 
ด้ำนบน 1 ชุด Automatic flush) 
หมำยเหตุ : กรณีมีขนำดส ำหรับเด็ก 
(Universal) ให้ลดขนำดและเลือกรุ่น
โดยผู้ออกแบบ 

 

 
K-4960X-ET-0  
โถปัสสำวะชำย รุ่น  
บ ำ ดั้ น   ( รู น้ ำ เ ข้ ำ
ด้ำนบน)  
 

 
รหัส : C3010 
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น :มำร์แชล Mashal  
 

8   

 
 
K-13519X-CP  
Urinal Flush Valve 
ใช้น้ ำ 1.9 ลิตร  
 

 
 
รหัส : CT477P  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น :URINAL FLUSH 
VALVE  
 
 

ล ำ ดั
บ 

รำยละเอียด 
รูปตัวอย่ำง 
AMERICAN 
STANDARD 

รูปตัวอย่ำง 
KOHLER 

รูปตัวอย่ำง  
COTTO 
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9 รำวแขวนผ้ำ TF-9085    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รหัส : C837  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : แอสโทเรีย 
Astoria  
 

10 อ่ำงอำบน้ ำพร้อมสะดืออ่ำงแบบป๊อป
อัพ รุ่น 70020P-WT 

 
 

 
 
 
K-18257X-0 (  1 .7 
m x 0.8 x 0.42 m.)  
อ่ำงอำบน้ ำอะครีลิค 
รุ่น แพททีโอ 
 

 
 
 
 
ร หั ส  : 
BT1052PP(H)  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : ริเวียร่ำ 
 

11 ก๊อกน้ ำเย็นอ่ำงล้ำงหน้ำ รุ่น  
A-0706-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
K-16027X-4CD-CP 
ก๊อก เดี่ ย ว อ่ ำ งล้ ำ ง
หน้ ำ (น้ ำ เย็น )แบบ
ก้ำนโยกพร้อมสำยน้ ำ
ดี  รุ่นจูลำยน์ 
 
 
 

 

 
รหัส : CT1046A  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : LARIO 
 

ล ำ ดั
บ 

รำยละเอียด 
รูปตัวอย่ำง 
AMERICAN 
STANDARD 

รูปตัวอย่ำง 
KOHLER 

รูปตัวอย่ำง  
COTTO 
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12 ก๊อกผสมอ่ำงล้ำงหน้ำ รุ่น  
A-0701-100 พร้อม สะดือ 
Pop-Up และ Stop Valve 

 
 

 
 
 
 
 
K-16027X-4-CP  
ก๊อกผสมติดอ่ำงล้ ำง
หน้ำ รุ่น จูลำย  
(พร้อมสะดืออ่ำงและ
สำยน้ ำดี)  
 

 
 
 
 
 
 
รหัส : CT2051A  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : LARIO 
 

13 ก๊อกน้ ำ เย็นยืนอำบ แบบฝังผนัง 
พร้อมชุดฝักบัว รุ่น 
A-0726-10-A 

 

 
 
 
 
K-15773X-4-CP  
วำล์วเปิด - ปิดน้ ำแบบ
ก้ำนโยกส ำหรับฝักบัว
สำยอ่อน  
รุ่นคำเมลโล 

 
K-15821X-CP  
ชุดฝักบัวสำยอ่อน 1 
ระดับ (หัวฝักบัว ,สำย
,ขอแขวน) 
 

 
รหัส : CT111A  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : AUGUSTA 

 
รหัส : Z42(HM)  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : SHOWER 
 

ล ำ ดั
บ 

รำยละเอียด 
รูปตัวอย่ำง 
AMERICAN 
STANDARD 

รูปตัวอย่ำง 
KOHLER 

รูปตัวอย่ำง  
COTTO 
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14 ก๊อกผสมยืนอำบ แบบฝังผนัง พร้อม
ชุดฝักบัว รุ่น 
A-0712-300 

 

 
 

 
K-7685X-4-CP 
ก๊อกผสมยืนอำบ
แบบติดผนังพร้อม
ฝักบัวสำยอ่อนแบบ
ปรับได้ 4 ระดับ รุ่น
จูลำยน์ 

 
รหัส : CT2035A  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : SOPRANO 

 
รหัส : Z42(HM)  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : SHOWER 

15  สำยช ำระสแตนเลสรุ่น 
A-4900-ST 

 
 

 
K-5419X-CP  
ชุดฝักบัวฉีดช ำระ
พ ร้ อ ม ส ำ ย  สี
โครเมี่ยม 
 
 
 

 

 
 
ร หั ส  : 
CT992K#CR(HM)  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : RINSING(CT) 
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ล ำ ดั
บ 

รำยละเอียด 
รูปตัวอย่ำง 
AMERICAN 
STANDARD 

รูปตัวอย่ำง 
KOHLER 

รูปตัวอย่ำง  
COTTO 

16 รำวปรับระดับ ไม่รวมชุดฝักบัวสำย
อ่อน รุ่น 
A-6110-978-793 

  
 
 
 
 
 
 
K-12879K-CP  
รำวเลื่อนขนำด 80 ซม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส : CT700(HM)  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : SLIDE BAR 
 

17 สะดืออ่ำงล้ำงหน้ำรุ่น A-8007 ของ 
AMERICAN STANDARD 
 

  
 K-11681X-CP  
สะดืออ่ำงล้ำงหน้ำแบบ
ดึงล็อค 
 

 
 
รหัส : CT661(HM)  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : OTHER(CT) 
 

18 ท่อน้ ำทิ้งอ่ำงล้ำงหน้ำ ชนิด 
P-Trap รุ่น A-8100-N 
ของ AMERICAN STANDARD 
  
 

 

 

 
K-11704X-CP  
ชุดท่อน้ ำทิ้ ง อ่ำงล้ำง
หน้ำรูปตัวพี (ยำว 25.5 
ซม.) 
 

 
 
รหัส : CT682  
ยี่ห้อ : COTTO 
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ล ำ ดั
บ 

รำยละเอียด 
รูปตัวอย่ำง 
AMERICAN 
STANDARD 

รูปตัวอย่ำง 
KOHLER 

รูปตัวอย่ำง  
COTTO 

19 
 
 

Stop Valve รุ่น A-4400 
 

 

 
 

 
แ บ บ  single outlet 
single control 
 

 

 
รหัส : CT129(HM)  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : OTHER(CT) 
 
 

20 
 
 

สำยน้ ำดี 1/2" ยำว 14 นิ้ว ส ำหรับ
อ่ำงล้ำงหน้ำ รุ่น 
A-800 
 
 

 

 

 
K-1148938  
สำยน้ ำดีสแตนเลสแบบ
ถัก ½” ยำว 14”  
 
 
 

 
รหัส : Z402(HM)  
ยี่ห้อ : COTTO 
 

21 
 
 

ที่ใส่กระดำษช ำระ รุ่น  
K-2801-43-N 
สีโครเมี่ยม 
ของAMERICAN STANDARD 
 

 

  
K-13095X-CP  
ที่ใส่กระดำษ รุ่นวิลโลว์ 
 

 

 
ร หั ส  : 
CT0049(HM)  
ยี่ห้อ : COTTO 
 
 

http://www.light-and-bath.com/images/catalog_images/1370744951.png
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22 
 

ขอแขวนผ้ำ ชุบโครเมี่ยม 
รุ่น K-2801-41-N 
ของAMERICAN STANDARD 
 

 

 

 
K-13094X-CP  
ขอแขวนผ้ำ รุ่นวิลโลว์ 
 
 

 
ร หั ส  : 
CT0021(HM)  
ยี่ห้อ : COTTO 
รุ่น : CROSS 
 

ล ำ ดั
บ 

รำยละเอียด 
รูปตัวอย่ำง 
AMERICAN 
STANDARD 

รูปตัวอย่ำง 
KOHLER 

รูปตัวอย่ำง  
COTTO 

23 ที่วำงผ้ำ 60 ซม.ชุบโครเมี่ยม รุ่น 
K-2801-53-N 

 

 
K-13093X-CP  
ชั้นวำงผ้ำ รุ่นวิลโลว์ 
 

 
 
รหัส : CT757  
ยี่ห้อ : COTTO 
 
 

24 ตะแกรงดักกลิ่นหน้ำแปลน 4 นิ้ว 
แบบเหลี่ยม-สแตนเลส 
รุ่น A-8200-N 

 
 

K-5279X-CP  
ตะแกรงกันกลิ่นสเตน
เลสแบบเหลี่ยม 
ห น้ ำ แ ป ล น  4  นิ้ ว  
ส ำ ห รั บ ข้ อ ต่ อ  PVC 
ขนำด 3 นิ้ว 
 

 
 
ร หั ส  : 
CT640Z3P(HM)  
ยี่ห้อ : COTTO 
 

25 อุปกรณ์รำวทรงตัวรุ่น HR-320280-
01 ของ AMERICANSTANDARD  
 
รำวทรงตัว ( L+R SHAPE K-45124X 
ENGLEFIELDกลับด้ำนได ้  

 
 
 

 
 
 

http://www.light-and-bath.com/images/catalog_images/1352015529.jpg
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รำวทรงตัว ( L+R SHAPE K-45124X 
ENGLEFIELDกลับด้ำนได ้
 

 
ร หั ส  : 
CT7502L/R(HM)  
ยี่ห้อ : COTTO 
 
 

ล ำ ดั
บ 

รำยละเอียด 
รูปตัวอย่ำง 
AMERICAN 
STANDARD 

รูปตัวอย่ำง 
KOHLER 

รูปตัวอย่ำง  
COTTO 

26  

 

เลือกใช้  

27 รุ่ น  HR- 3205 4 0- 01Rข อ ง 
AMERICAN STANDARD 

 

 

 
รหัส : CT791R  
ยี่ห้อ : COTTO 
 

28 SANA Automaic Flush for  urinal 
SA 4002 

 

  

29 ต ะ แ ก ร ง ดั ก ก ลิ่ น  ( CO)  รุ่ น 
FLOORDRAIN 
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ก ำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติของ SANA ทุกชุดส ำหรับโถปัสสำวะ 
ตำรำงเทียบเท่ำคุณภำพวัสดุและรำคำผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์น ำเสนอแนะน ำและพิจำรณำ
ขณะก่อสร้ำง 
จบหมวดที่ 37 
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หมวดที่ 38 
งำนผนังห้องน้ ำส ำเร็จรูป (TOILET PARTITION) 
 
1. ขอบเขตของงำน 
ผนังห้องน้ ำส ำเร็จรูปที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำงทั้งหมด ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ แรงงำน กำรประสำนงำน
กับผู้รับเหมำช่วง และกำรจัดเตรียมท ำแบบแปลนแสดงต ำแหน่งทิศทำงกำรเปิดปิดของประตู แบบ SHOP DRAWING 
แสดงถึงรำยละเอียดกำรติดตั้ง กำรยึด ระยะต่ำง ๆ และต้องเป็นไปตำมแบบและขนำดซึ่งก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำง
เพ่ือขอตรวจสอบพิจำรณำเห็นชอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบ 
 
2. วัสดุ 
  2.1 วัสดุที่ใช้ในกำรสร้ำงนี้จะต้องเป็นวัสดุใหม่ ต้องห่อหุ้มเรียบร้อยจำกบริษัทผู้ผลิต มีเครื่องหมำย
รำยละเอียดต่ำงๆ แสดงรุ่นและชื่อผู้ผลิตอย่ำงสมบูรณ์ชัดเจน 
  2.2 แผ่น MFF (Melamine Face Foamboard) ผลิตจำกโพลียูรีเทนโฟมชนิดหนำแน่นพิเศษ แข็งเหมือน
ไม้เทียม ควบคุมระบบกำรผลิตทุกขั้นตอน และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2000 คุณสมบัติของแผ่น MFF 
ไม่บวมน้ ำ ไม่เป็นสื่อลำมไฟ ไม่น ำไฟฟ้ำ น้ ำหนักเบำ ควำมหนำของแผ่นกั้นกลำง ประตู เสำกลำง เสำข้ำง รวมผิวเมลำ
มีน 2 ด้ำน ควำมหนำที่ 25 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วย PVC เกรด A ทั้ง 4 ด้ำนโดยรอบ ขำตั้งสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์เป็น
วัสดุปลอดสนิมครบชุด ขนำดและกำรติดตั้งตำมแบบ ผลิตภัณฑ์ของ WILLY, ELITE, PERSTOP, KOREX หรือ
เทียบเท่ำ   
 
3. ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ ให้ผู้ออกแบบได้ตรวจสอบควำมต้องกำร และให้ควำมเห็นชอบก่อนที่
จะท ำกำรติดตั้ง วัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึง 
3.1 DOOR STOPPER 
3.2 LOCK RIMBOLT 
3.3 SPPING HINGE 
3.4 BUMPER HOOK 
3.5 TISSUE HOLDER 
3.6 HEAD RAIL 
3.7 U-BRACKET 
3.8 BRACING 
3.9 ADJUSTABLE FOOTING 
3.10 DOOR AND PARTITON 
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3.11 รำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE’s  SPECIFCATIONS) แสดงถึงกำรทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ  
และส่วนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
4. กำรติดตั้ง 
  4.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องหำช่ำงฝีมือที่ดีมีควำมช ำนำญในกำรติดตั้งทุก ๆ ส่วนที่ติดตั้งและจะต้องมั่นคงแข็งแรง ได้
ระดับในแนวตั้งและแนวนอนด้วยควำมประณีตเรียบร้อย จะต้องปฏิบติตำมแบบมำตรฐำนกรรมวิธีรกำรติดตั้งของ
บริษัทผู้ผลิตและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบ  
  4.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกำรประสำนงำนร่วมกันกับผู้จ้ำงหลัก เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องในกำรติดตั้ง
ทั้งหมดและตรวจสอบสถำนที่ทุกแห่งในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะมีกำรติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อยก่อนจะมีกำรติดตั้ง 
  4.3 ประตูที่ติดตั้งแล้วต้องมีควำมมั่นคง แข็งแรง เปิดปิดได้สะดวก เมื่อเปิดจะต้องมีอุปกรณ์รองรับมิให้เกิด
ควำมเสียหำยประตู 
  4.4 ผนังห้องน้ ำส ำเร็จรูปรวมถึงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องจะต้องยึดแน่นแข็งแรงกับผนังหรือเพดำน ได้ระยะ
ขนำดที่ ถูกต้องตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต   
  4.5 กำรทดสอบ เมื่อท ำกำรติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรตรวจสอบกำรใช้งำนของผนังห้องน้ ำ
ส ำเร็จรูป และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้อยู่ในสภำพกำรใช้งำนที่ดี ในกรณีที่ใช้งำนขัดข้องให้ผู้รับจ้ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงำน ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้ำงจะคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมมิได้ 
 
5. กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดผนังห้องน้ ำส ำเร็จรูป และทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจำกกำรติดตั้ง โดยปรำศจำกรอย
แตกร้ำว แตกบิ่น รอยขูดขีด รอยด่ำง หรือมีต ำหนิ หลุดล่อน และต้องไม่เปรอะเปื้อน หำกเกิดควำมเสียหำยดังกล่ำว
จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ก่อนขอควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบและก่อนส่งมอบงำนจำกผู้ควบคุมงำน   
 
6. กำรรับประกันผลงำน  
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพคุณสมบัติของวัสดุและกำรติดตั้งเมื่อติดตั้งแล้วจะต้องระวังมิให้มีกำรช ำรุดเสียหำย
หรือมีต ำหนิก่อนส่งมอบงำน  หำกอุปกรณ์ใดที่ติดตั้งแล้วเกิดช ำรุดเสียหำย ผู้ รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซม
แก้ไขให้อยู่ในสภำพดี ตำมจุดประสงค์ของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำนโดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 
 
จบหมวดที่ 38 
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หมวดที่ 39 
งำนสี 
 
1. ขอบเขตของงำน 
  1.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ มีควำมช ำนำญ และมีผู้ควบคุมงำน
คอยดูแลตลอดเวลำ มีระบบคุณภำพที่ดี ส ำหรับงำนทำสี ตำมที่ระบุในแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำร
รับประกันคุณภำพ 
  1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งแค็ตตำล็อกสี และ/หรือแผ่นตัวอย่ำงสีที่ใช้ สีรองพ้ืน และอ่ืนๆ ให้ผู้ควบคุมงำน
พิจำรณำอนุมัติตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบก่อนกำร
ด ำเนินกำร 
  1.3 สีที่น ำมำใช้จะต้องบรรจุอยู่ในถังหรือภำชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมำจำกโรงงำน โดยมีใบส่งของและ
รับรองคุณภำพจำกโรงงำนผู้ผลิตที่สำมำรถตรวจสอบได้ 
  1.4 กำรเก็บรักษำจะต้องแยกห้องส ำหรับเก็บสีเฉพำะ โดยไม่มีวัสดุอ่ืนเก็บรวม และเป็นห้องที่ไม่มีควำมชื้น สี
ที่เหลือจำกกำรผสมหรือกำรทำแต่ละครั้ง จะต้องน ำไปท ำลำยทันที พร้อมภำชนะท่ีบรรจุสีนั้น หรือตำมควำมเห็นชอบ
ของผู้ควบคุมงำน 
  1.5 กำรผสมสีและขั้นตอนกำรทำสี จะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรของผู้ผลิตสีอย่ำงเคร่งครัด และได้รับอนุมัติจำก
ผู้ควบคุมงำน โดยให้ท ำกำรผสมสี ณ ที่ก่อสร้ำงเท่ำนั้น  
  1.6 สีที่ใช้และสีรองพ้ืนจะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ห้ำมกำรผสมสีอ่ืนใด
นอกเหนือไปจำกนั้น ในกำรทำสีภำยหลังจำกที่แห้งแล้ว สีเดียวกันจะต้องปรำกฏเหมือนกันทุกประกำร หำกสีที่ทำไม่
เท่ำกัน ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรทำสีที่ต่ำงกันเสียใหม่ 
  1.7 ห้ำมทำสีขณะฝนตก อำกำศชื้นจัด หรือบนพ้ืนผิวที่ยังไม่แห้งสนิท และจะต้องมีเครื่องตรวจวัดควำมชื้น
ของผนังก่อนกำรทำสีทุกครั้ง  
  1.8 งำนทำสีทั้งหมดจะต้องเรียบร้อยสม่ ำเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี และข้อบกพร่องอ่ืนๆ ต้องท ำควำม
สะอำดรอยเปื้อนสีบนกระจก พ้ืน ฯลฯ งำนทำสีจะต้องได้รับกำรตรวจตรำและได้รับควำมเห็นชอบจำกสถำปนิก 
  1.9 พ้ืนที่ไม่ต้องทำสี โดยทั่วไปสีที่ทำทั้งภำยนอกและภำยใน จะทำผนังปูนฉำบ ผิวคอนกรีต ผิวท่อโลหะ 
โครงเหล็กต่ำงๆ หรือตำมระบุในแบบ ส ำหรับสิ่งที่ไม่ต้องทำสี มีดังนี้ 
  1.9.1 ผิวกระเบื้องปูพื้น และบุผนัง ฝ้ำ กระจก กระเบื้องมุงหลังคำ 
  1.9.2 อุปกรณ์ส ำเร็จรูปที่มีกำรเคลือบสีมำแล้ว 
  1.9.3 ผิวพ้ืนคอนกรีตขัดมัน ผิวท่อคอนกรีต 
  1.9.4 ผิวบันไดคอนกรีตทั้งลูกตั้ง ลูกนอน 
  1.9.5 ผิววัสดุที่ผ่ำนวิธีกันสนิม 
  1.9.6 สแตนเลส 
  1.9.7 ผิวภำยในรำงน้ ำ 
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  1.9.8 โคมไฟ 
  1.9.9 ส่วนของอำคำรหรือโครงสร้ำงซึ่งซ่อนอยู่ภำยในไม่สำมำรถมองเห็นได้ ยกเว้น กำรทำสีกันสนิม หรือระบุ
ในแบบเป็นพิเศษ 
  1.10 กำรรับประกัน ผู้รับจ้ำงจะต้องเลือกใช้วัสดุสีและขั้นตอนกำรทำสีที่ดี สำมำรถรับประกันคุณภำพโดย
บริษัทผู้ผลิตและผู้รับจ้ำงทำสีเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  
2. วัสดุ 
  2.1    สีทำภำยนอก  
  2.1.1  สีทำภำยนอกอำคำร ผิวปูนฉำบ ปูนสลัด งำนกระเบื้องแผ่นเรียบ GRC ให้ใช้สีน้ ำชนิด ACRYLIC 100% 
กึ่งเงำ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
    PARASHIELD COOL MAX      ของ CAPTAIN 

  BEGER COOL UV SHIELD       ของ BEGER  
SUPER SHIELD TITANIUM      ของ TOA  
DELTA         ของ บริษัท สีเดลต้ำ  
หรือเทยีบเท่ำ 

 2.1.2 สีทำเพดำนภำยนอกอำคำร 
  PARASHIELD COOL MAX       ของ CAPTAIN 

  BEGER COOL UV SHIELD       ของ BEGER  
SUPER SHIELD TITANIUM      ของ TOA  
DELTA         ของ บริษัท สีเดลต้ำ  
หรือเทียบเท่ำ 

 2.1.3 สีรองพ้ืนส ำหรับภำยนอกอำคำร (ปูนเก่ำ) 
   PARACHIELD ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER  ของ CAPTAIN 
   BEGER SHIELD ACRYLIC ALKALI RESISTING  B-4000  ของ BEGER  
   SUPERSHIELD ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER  ของ TOA  

DELTA         ของ บริษัท สีเดลต้ำ  
 หรือเทียบเท่ำ 

 2.1.4 สีรองพ้ืนส ำหรับภำยนอกอำคำร (ปูนใหม่) 
   PARACHIELD ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER  ของ CAPTAIN 
   BEGER SHIELD ACRYLIC ALKALI RESISTING  B-4000  ของ BEGER  
   SPEED PRIMER และ 
   SUPERSHIELD ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER  ของ TOA  

DELTA         ของ บริษัท สีเดลต้ำ  
 หรือเทียบเท่ำ 
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 2.1.5 สีน้ ำมันส ำหรับงำนไม้และโลหะ หรือส่วนที่ระบุให้ทำสีน้ ำมัน  
  HIGH GLOSS ENAMEL       ของ CAPTAIN 

   BEGERSHIELD SUPER GLOSS ENAMEL    ของ BEGER  
   HIGH GLOSS ENAMEL       ของ TOA 

DELTA         ของ บริษัท สีเดลต้ำ  
 หรือเทียบเท่ำ 

  2.2 สีทำภำยใน  
  2.2.1 สีทำภำยในอำคำร ผิวปูนฉำบ ปูนสลัด งำนกระเบื้องแผ่นเรียบ GRC ให้ใช้สีแบบธรรมดำ หรือตำม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
  SHIELD PLUS SEMI GLOSS      ของ CAPTAIN 
  CERAMICCLEAN        ของ BEGER  

  SHIELD 1 NANO        ของ TOA  
DELTA         ของ บริษัท สีเดลต้ำ  

                         หรือเทียบเท่ำ  
  2.2.2 สีทำเพดำนภำยในอำคำร  
  SHIELD PLUS        ของ CAPTAIN 
  CERAMICCLEAN        ของ BEGER  

  SUPERSHIELD DURACLEAN      ของ TOA  
DELTA         ของ บริษัท สีเดลต้ำ  

                         หรือเทียบเท่ำ  
  2.2.3 สีรองพ้ืนปูน ส ำหรับภำยในอำคำร (ปูนเก่ำ) 
  CAPTAIN ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER   ของ CAPTAIN 
  CERAMICCLEAN ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER  ของ BEGER  

 ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER    ของ TOA 
DELTA        ของ บริษัท สีเดลต้ำ  

  2.2.4 สีรองพ้ืนปูน ส ำหรับภำยในอำคำร (ปูนใหม่) 
  CAPTAIN ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER   ของ CAPTAIN 
  CERAMICCLEAN ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER   ของ BEGER  

 ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER    ของ TOA 
DELTA         ของ บริษัท สีเดลต้ำ  

 2.2.5 สีน้ ำมันส ำหรับงำนไม้และโลหะ หรือส่วนที่ระบุให้ทำสีน้ ำมัน  
  HIGH GLOSS ENAMEL       ของ CAPTAIN 

   BEGERSHIELD SUPER GLOSS ENAMEL    ของ BEGER  
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   HIGH GLOSS ENAMEL       ของ TOA 
DELTA         ของ บริษัท สีเดลต้ำ  

 หรือเทียบเท่ำ 
  2.3 สีรองพ้ืนกันสนิม  
  2.3.1 ส ำหรับผิวเหล็กหรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก ให้ใช้สีรองพ้ืนกันสนิมชนิด RED LEAD หรือสีรองพ้ืน
กันสนิม EPOXY  
  2.3.2 ส ำหรับผิวเหล็กอำบสังกะสี หรือโลหะผสม อลูมิเนียม ทองแดง ให้ทำสีรองพ้ืนเสริมกำรยึดเกำะ WASH 
PRIMER และสีรองพ้ืนกันสนิมชนิด ZINC CHROMATE หรือสีรองพ้ืนกันสนิม EPOXY ZINC CHROMATE หรือสีรอง
พ้ืนอีพ็อกซ่ีโมดิฟำยด์  ชนิดฟิล์มหนำ ที่ทำทับบนพื้นผิวโลหะผสมได้  
  2.4 สีย้อมเนื้อไม้และรักษำเนื้อไม้ ส ำหรับงำนไม้ที่ระบุให้ทำสีย้อมเนื้อไม้ หรือสีธรรมชำติ ให้ใช้สีย้อมเนื้อไม้
และรักษำเนื้อ  ไม้ประเภทมองเห็นเนื้อไม้หรือโชว์ลำยไม้ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
  WOODSTAIN        ของ CAPTAIN 
  WOODSTAIN        ของ BEGER  
 WOODSTAIN  (GLOSS)       ของ PAMMASTIC 
  WOODSHIELD        ของ JOTUN  
 WOODSTAIN         ของ TOA 

DELTA         ของ บริษัท สีเดลต้ำ  
 หรือเทียบเท่ำ  
  2.5 สีรองพ้ืนไม้ ส ำหรับไม้ที่ระบุให้ทำสีน้ ำมัน ให้ใช้สีรองพ้ืนไม้ ALUMINIUM   
  2.6 สีเคลือบแข็ง ส ำหรับงำนไม้ภำยในที่ระบุให้ทำสีเคลือบแข็ง หรือสีโพลียูริเทน ให้ใช้สีโพลียูริเทนชนิด
ภำยนอก สีใส หรือ  VARNISH หรือ LACQUER  
  2.7 สี TEXTURE ให้พ่น 2.0-2.5 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร เลือก TEXTURE โดยผู้ออกแบบ 
 สี TEXTURE  ใช้สีของ TERRACO หรือ TOA หรือ CAPTAIN หรือเทียบเท่ำเกรดสี 
  2.8 สี EPOXY ก ำหนดควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.3 มิลลิเมตร โดยทำบนปูนทรำยปรับระดับแต่งผิวเรียบ หรือ
ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของ CAPTAIN, TOA, SIKAGARD-701จ ำนวน  2  เที่ยว โดยผู้รับจ้ำง
จะต้อง เสนอวิธีกำรทำและจัดท ำตัวอย่ำงให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อน  
  2.9 น้ ำยำซิลิโคนเคลือบใสกันซึม ส ำหรับผิวทรำยล้ำง กรวดล้ำง หินล้ำง คอนกรีตเปลือย อิฐโชว์ ทั้งภำยนอก 
และภำยใน ผลิตภัณฑ์ของ CAPTAIN, TOA หรือเทียบเท่ำ 
  2.10 สีอื่นๆ ตำมระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน และตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ของสีประเภทนั้นๆ และ/หรือ
ข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R3-08) 
 
3. กำรเตรียมผิวและกำรทำสีรองพ้ืน 
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  3.1 งำนปูน 
  3.1.1 ข้อควรปฏิบัติ 
(1) กำรเตรียมพ้ืนผิวก่อนทำสีเป็นสิ่งส ำคัญยิ่ง ถ้ำพ้ืนผิวที่จะทำสะอำดปรำศจำกฝุ่นหรือสิ่งสกปรกสีที่ทำลงไปจะดู
สวยงำมและมีควำมทนทำนได้นำนกว่ำ อย่ำงน้อยงำนปูนฉำบควรทิ้งให้แห้ง โดยไม่มีปฎิกิริยำทำงเคมี ไม่น้อยกว่ำ 28 
วัน หรือตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน 
(2) ผิวปูนฉำบส่วนใดที่แตกร้ำวจะต้องสกัดออกและฉำบแต่งใหม่ให้เรียบร้อย โดยใช้ปูนทรำยชนิดเดียวกันกับที่ใช้
เดิม และท้ิงไว้ให้แห้งก่อนลงมือทำสีได้ 
  3.1.2 ผิวปูนใหม่ 
ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิท ขจัดฝุ่นโดยใช้ผ้ำแห้งเนื้อหยำบๆ แล้วเช็ดตำมด้วยผ้ำชื้นอีกครั้งหนึ่งก่อนทำสีรองพ้ืนต้องให้แน่ใจ
ว่ำได้ขจัดฝุ่น  ครำบไขมัน  ครำบปูนจนหมด  รอจนพื้นผิวนั้นแห้งสนิทจริงๆ จึงทำสีได้ 
  3.1.3 ผิวปูนเก่ำ 
(1) ส ำหรับผิวปูนฉำบ ปูนสกัด งำนกระเบื้องแผ่นเรียบ GRC ให้ทำสีรองพ้ืนด้วยสีประเภท ACRYLIC  ALKAYD 
RESISTING PRIMER 1 ครั้ง และทำทับหน้ำด้วยสีประเภท PURE ACRYLIC PAINT 100% กึ่งเงำ อีก 2 ครั้ง  
(2) ส ำหรับภำยนอกอำคำร เพ่ิมข้ันตอนทำทับหน้ำด้วยสี INETRIOR EMULSION PAINT อีก 2 ครั้ง  
(3) ส ำหรับภำยใน ผิวปูนเก่ำให้ทำสีรองพ้ืนส ำหรับปูนเก่ำ (CONTACT PRIMER) 1 ครั้ง 
  3.2 งำนไม ้
  3.2.1 ข้อควรปฏิบัติ 
กำรทำสีบนพื้นไม้ข้ึนอยู่กับควำมชื้นของเนื้อไม้ ถ้ำเนื้อไม้ยังมีควำมชื้นสูงมำก ห้ำมทำสี ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งด้วยกำร
ตำกหรืออบจนเหลือง ควำมชื้นประมำณ 10% – 20% รอยต่อหรือส่วนของไม้ที่จะต้องน ำไปประกอบวัสดุอย่ำงอ่ืน 
เช่น ผนังอิฐ ผนังซีเมนต์ ผนังปูน พลำสเตอร์ ต้องทำสีรองพ้ืนก่อนน ำไปประกอบติดกัน 
  3.2.2 ผิวไม้ใหม ่
(1) ต้องแน่ใจว่ำได้ผ่ำนกำรอบหรือตำกจนแห้งดีแล้ว 
(2) รอยแตกร้ำวเป็นรู ต้องท ำกำรอุดแต่งด้วยวัสดุที่แข็งพอ และขัดให้เรียบเสมอกัน 
(3) ส่วนที่เป็นตำไม้ ต้องตกแต่งให้เรียบร้อย ถ้ำตำใหญ่ให้เจำะและอุดด้วยไม้ชนิดเดียวกันขัดให้เรียบ 
(4) รอยต่อ  ลิ้น ร่องต่ำงๆ ที่ท ำจำกโรงงำนจะต้องทำสีรองพ้ืนก่อนที่จะน ำมำประกอบ 
(5) ในกำรต่อประกอบชิ้นส่วนต่ำงๆ หำกมีกำรตัดเลื่อยส่วนใดๆ ให้ทำสีรองพ้ืนทันที 
(6) เช็ดฝุ่นออกให้หมด และปรำศจำกครำบน้ ำมัน หรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ถ้ำมีต้องขัดหรือเช็ดออกให้สะอำด 
(7) ทำด้วยน้ ำยำรักษำเนื้อไม้ 1 ครั้ง (ห้ำมใช้สีน้ ำตำลหรือสีชำ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในฝ้ำซึ่งมองไม่เห็นจำกภำยนอกให้
ทำด้วยสีน้ ำตำล) แล้วทำด้วยสีรองพ้ืนกันยำงไม้ (ALUMINIUM WOOD PRIMER) อีก 1 ครั้ง โดยทำทั้ง 6 ด้ำนของ
ชิ้นงำน 
  3.3 งำนโลหะ 
  3.3.1 ข้อควรปฏิบัติ 
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(1) จุดประสงค์ของกำรทำสีบนพ้ืนโลหะ ก็เพ่ือกำรรักษำควำมคงทนและช่วยให้เกิดควำมสวยงำมฉะนั้น กรรมวิธี
ทำสีที่ถูกต้องและกำรเตรียมพ้ืนผิว จึงเป็นสิ่งส ำคัญมำก เพ่ือช่วยให้สีทับหน้ำเกิดควำมสวยงำมและทนทำน 
 (2) กำรทำสีรองพ้ืนกันสนิมให้ทำ 1 ครั้ง เมื่อส่งวัสดุเข้ำถึงหน่วยงำนก่อสร้ำงเมื่อท ำกำรติดตั้งแล้วหรือขณะท ำกำร
ประกอบเป็นโครงก่อนท ำกำรติดตั้ง ให้ทำทับทั้งหมดอีก  1 ครั้ง เฉพำะรอบๆ รอยเชื่อมที่สีกันสนิมโดนละลำยด้วย
ควำมร้อน จะต้องขัดให้สะอำดแล้วทำสีรองพ้ืนทับ 2 ครั้ง เมื่อติดตั้งแล้วต้องตรวจดูรอยกระทบกระเทือน หำกมีรอย
ช ำรุดเสียหำยหรือท ำกำรเชื่อมใหม่ให้ทำสีรองพ้ืน ส่วนใดไม่ดีจะต้องขัดออกและทำใหม่  
  3.3.2 ผิวเหล็กหรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก 
(1) ผิวโลหะที่ยังไม่เคยทำสีมำก่อน ต้องขจัดสนิม สะเก็ดลวดเชื่อม หรือผงร่อนออก ด้วยกำรขัด กระดำษทรำยหรือ
แปรงลวด 
(2) ขจัดครำบน้ ำมันด้วยทินเนอร์ หรือน้ ำมันก๊ำซ 
(3) เช็ดด้วยผ้ำให้สะอำด 
(4) ถ้ำสีทับหน้ำเป็นสีน้ ำมัน หรือสีน้ ำมันอะครีลิค (ACRYLIC SOLVENT) ให้ทำสีรองพ้ืนกันสนิมเรดเลด 1-2 ครั้ง 
(5) ถ้ำสีทับหน้ำเป็นสี EPOXY หรือสีโพลียูรีเทน (POLYURETHANE) หรือสีฟลูออโรคำร์บอน (FLUOROCARBON) 
ให้ทำสีรองพ้ืนกันสนิม EPOXY 1-2 ครั้ง 
  3.3.3 ผิวเหล็กอำบสังกะสี หรือโลหะผสม อลูมิเนียม ทองแดง 
(1) ถ้ำสีทับหน้ำเป็นสีน้ ำมัน หรือสีน้ ำมันอะครีลิค (ACRYLIC SOLVENT) ให้ทำสีรองพ้ืนวอซไพรเมอร์ 1 ครั้ง และ
ทำสีรองพ้ืนกันสนิมซิงค์โครเมท 1-2 ครั้ง 
(2) ถ้ำสีทับหน้ำเป็นสีโพลียูรีเทน (POLYURETHANE) หรือสีฟลูออโรคำร์บอน (FLUOROCARBON) ให้ทำสีรองพ้ืน
วอซไพรเมอร์ 1 ครั้ง และทำสีรองพ้ืนกันสนิมอีพ้อกซ่ีซิงค์โครเมท 1-2 ครั้ง หรือ สีรองพ้ืนอีพ๊อกซ่ีโมดิฟำยด์ ชนิดฟิล์ม
หนำ ที่ทำทับบนพื้นผิวโลหะผสมได้ 
  3.4 งำนเครื่องหมำยจรำจรบนผิวถนนและขอบทำง 
  3.4.1 ถ้ำสีทับหน้ำเป็นสีเทอร์โมพลำสติก (THERMOPLASTIC) ให้ทำสีรองพ้ืน TACK COAT 1 ชั้น 
  3.4.2 ถ้ำสีทับหน้ำเป็นสี CHLORINATED RUBBER ALKYD RESIN ไม่ต้องทำสีรองพ้ืน 
 3.5 งำนไฟเบอร์ซีเมนต์ ไมฝ้ำ และสมำร์ทวู๊ด 
  3.5.1  พื้นผิวไม้ 
   (1) ท ำควำมสะอำดฝุ่น ผงสี และครบไขออกให้หมด 
   (2) พ้ืนผิวควรแห้งสนิท 
   (3) ส ำหรับหัวตะปูให้อุดโป๊วด้วยวัสดุโป๊วชนิดอะครีลิค 
   (4) ทำสีรองพ้ืนส ำหรับงำนไฟเบอร์ซีเมนตร์โดยเฉพำะ 1-2 เที่ยว โดยทำทั้ง 6 ด้ำนของชิ้นงำน 
  3.5.2 พื้นผิวเก่ำท่ีเคยทำสีมำแล้ว 
   (1) ใช้กระดำษทรำยลูบฟิล์มสีเดิม 
(2) ส ำหรับบริเวณท่ีมีเชื้อรำหรือตะไคร่น้ ำ ให้ล้ำงท ำควำมสะอำดแล้วทำด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อรำ ทิ้งให้แห้งก่อนทำสี 
(3) ท ำควำมสะอำดฝุ่น ผงสี และครำบไขออกให้หมด 
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(4) ทำสีรองพ้ืนส ำหรับงำนไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพำะ 1-2 เที่ยว โดยทำทั้ง 6 ด้ำนของชิ้นงำน 
 
4. กำรทำสีทับหน้ำ 
สีทับหน้ำ (TOP COAT) หมำยถึงชั้นสีที่อยู่ชั้นสุดท้ำย ท ำหน้ำที่ให้ควำมคงทนถำวร ทนต่อสภำวะอำกำศและให้ควำม
สวยงำม  กำรทำสีทับหน้ำต้องเป็นตำมรำยกำรสีและ/หรือข้อก ำหนด และให้ใช้ผลิตภัณฑ์สีดังนี้ 
  4.1 งำนทำสีภำยใน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สีที่ผลิตขึ้นส ำหรับทำภำยในอำคำร หรือใช้สีที่ผลิตขึ้นส ำหรับทำภำยนอก
แทนได้ กำรพิจำรณำว่ำส่วนใดเป็นภำยในให้ถือส่วนของอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงที่อยู่ด้ำนในของช่องประตู หน้ำต่ำงรอบ
นอกของอำคำรเข้ำไป 
  4.2 งำนทำสีภำยนอก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สีที่ผลิตขึ้นส ำหรับทำภำยนอกอำคำรโดยเฉพำะ กำรพิจำรณำว่ำส่วน
ใดเป็นภำยนอกให้ถือว่ำส่วนที่มิใช่ภำยในเป็นภำยนอกทั้งหมด ทั้งนี้ส่วนที่ได้รับควำมชื้นอยู่เสมอ เช่น ภำยในห้องน้ ำ 
ห้องส้วม ให้ทำด้วยผลิตภัณฑ์สีที่ผลิตขึ้นส ำหรับทำภำยนอกอำคำร โดยเฉพำะกำรทำสีทับหน้ำต้องยึดถือและปฏิบัติให้
ถูกต้องตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตสีนั้นๆ อย่ำงเคร่งครัด โดยทั่วไปกำรทำสีทับหน้ำต้องทำไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง (ไม่นับสี
รองพ้ืน) หรือตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต กำรทำแต่ละครั้งต้องทิ้งระยะให้สีที่ทำในครั้งก่อนแห้งสนิทเสียก่อนจึงสำมำรถ
ทำครั้งต่อไปได้ เมื่อทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไม่เห็นสีของพ้ืนผิวเดิม หรือสีรองพ้ืน ไม่มีรอยแปรง และ/หรือรอยด่ำง 
ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงต้องใช้ชนิดของสีตำมรูปแบบและรำยกำรละเอียด ส่วนเฉดของสีให้เป็นไปตำมรำยกำรที่สถำปนิกก ำหนด 
ในกรณีที่อำคำร สิ่งก่อสร้ำงใดมิได้มีกำรก ำหนดชนิดของสีให้ผู้รับจ้ำงใช้ชนิดของสีตำมข้อก ำหนดในรำยกำรประกอบ
แบบ 
  4.3 เฉดสี คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนด 
  4.4 งำนผิวปูนฉำบ ปูนสลัด คอนกรีต ยิบซั่มบอร์ด กระเบื้องแผ่นเรียบ GRC ให้ทำด้วยสีน้ ำชนิด ACRYLIC 
100%  
  4.5 งำนผิวไม ้
- งำนผิวไม้ภำยนอกให้ทำด้วยสีน้ ำอะครีลิค 100%  
- งำนผิวไม้ภำยในให้ทำด้วยสีน้ ำอะครีลิค 100% หรือน้ ำมันวำนิช (VARNISH) หรือแลคเกอร์ (LACQUER) 
  4.6 งำนผิวโลหะที่เป็นเหล็กหรือที่มีส่วนผสมของเหล็ก ให้ทำด้วยสีน้ ำมัน หรือสีโพลียูรีเทน  
  4.7 งำนผิวเหล็กอำบสังกะสี หรือ โลหะผสม อลูมิเนียม ทองแดง ให้ทำด้วยสีน้ ำมัน หรือสีโพลียูรีเทน 
  4.8 งำนผิวกรวดล้ำง หินล้ำง คอนกรีตเปลือย อิฐโชว์ ทั้งภำยนอกและภำยในอำคำรให้เคลือบสำรกันตะไคร่
น้ ำ และเชื้อรำ 
  4.9 งำนเครื่องหมำยจรำจรบนผิวถนน และขอบทำงให้ทำด้วยสี CHLORINATED RUBBER ชนิดสะท้อนแสง 
โดยไม่ต้องทำสีรองพ้ืน 
  4.10 งำนผิวพลำสติก ท่อ PVC ให้ทำด้วยสีน้ ำมันอะคริลิก (ACRYLIC SOLVENT) โดยทำสีรองพ้ืนด้วย สีรอง
พ้ืนอีพ๊อกซ่ีโมดิฟำยด์ ชนิดฟิล์มหนำ ที่ทำทับบนพื้นผิวโลหะผสมได้ 
  4.11 งำนผิวที่เป็นไฟเบอร์กลำส ให้ทำด้วยสีโพลียูรีเทน (POLYURETHANE) โดยทำสีรองพ้ืนด้วย สีรองพ้ืน
อีพ๊อกซ่ีโมดิฟำยด์ ชนิดฟิล์มหนำ ที่ทำทับบนพื้นผิวโลหะผสมได้ 



                                                                                                             Page 279 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

  4.12    งำนไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้ฝำและสมำร์ทวู๊ด ทำด้วยสีน้ ำอะครีลิค 100% ส ำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพำะ 
 
จบหมวดที่ 39 
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หมวดที่ 40 
งำนระบบกันซึม   
 
1. ขอบเขต 
ในงำนนี้จะกล่ำวถึงวัสดุที่ท ำหน้ำที่กันน้ ำหรือของเหลวรั่วซึมเข้ำไปในอำคำร ที่ผิวด้ำนนอกของอำคำรทั้งแนวนอน 
และแนวตั้ง หำกมีก ำหนดไว้ในรูปแบบและรำยกำรละเอียด 
 
 2. ข้อปฏิบัติทั่วไป 
ผู้รับจ้ำงต้องสั่งซื้อวัสดุกันซึมโดยตรงจำกบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจ ำหน่ำยของบริษัทผู้ผลิตโดยต้องมีใบรับรองจำก
บริษัทแจ้งปริมำณที่สั่งมำเพ่ืองำนนี้จริง 
  2.1 ผู้ติดตั้งระบบกันซึมต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริษัทผู้ผลิตหรือเป็นผู้ผลิตวัสดุ 
  2.2 ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรตรวจสอบรูปแบบและรำยกำรละเอียดของงำนระบบกันซึมและเสนอวิธีกำรติดตั้ง
ระบบกันซึมให้แก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำก่อนท ำกำรติดตั้ง 
  2.3 กำรติดตั้งไม่ว่ำจะเป็นระบบกันซึมชนิดใดก็ตำม ต้องด ำเนินกำรโดยช่ำงผู้ช ำนำญกำร เพ่ือที่จะท ำให้เป็น
ระบบกันซึมที่สมบูรณ์แบบและถูกต้องตำมกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต 
 
3. กำรเตรียมผิววัสดุที่จะติดตั้งระบบกันซึม 
  3.1 งำนผิวปูนฉำบใหม่ หรือคอนกรีตใหม่ ต้องบ่มตัวได้ท่ีและแห้งสนิท 
  3.2 ผิวที่จะท ำระบบกันซึมต้องสะอำดไม่มีขี้ปูน ฝุ่น ครำบน้ ำมัน และ/หรือสิ่งแปลกปลอม 
  3.3 ผิวพ้ืนคอนกรีตที่จะติดตั้งระบบกันซึมต้องเรียบ ได้ระดับไม่หยำบขรุขระโดยไม่ต้องขัดมัน และต้องเอียง
ลำดลงสู่จุดระบำยน้ ำ 
 
4. กำรติดตั้งระบบกันซึม 
  4.1 ส่วนประกอบของวัสดุกันซึม ต้องมีคุณภำพสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งำนได้ดี 
  4.2 ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรติดตั้งระบบกันซึม ตลอดจนระยะเวลำในกำรติดตั้งอย่ำงเคร่ งครัด 
ตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิตและติดตั้ง เพ่ือที่จะได้ระบบกันซึมที่มีประสิทธิภำพสมบูรณ์ 
  4.3 ให้ตรวจสอบขั้นตอนในกำรท ำงำนของระบบงำนอื่นๆ และต้องประสำนงำนกับงำนระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับงำนระบบกันซึม เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นกับระบบกันซึม 
  4.4 ให้ผู้รับจ้ำงเสนอวิธีกำรติดตั้ง ตลอดจนต้องจัดท ำรูปแบบขยำยระยะรำยละเอียดขณะก่อสร้ำง (Shop 
Drawing)  ในส่วนที่เสี่ยงต่อกำรรั่วซึม เช่นกำรจบของแผ่นกันซึมกับผนังและรูระบำยน้ ำ ส่วนที่มีงำนระบบอื่นกีดขวำง 
เช่น ต ำแหน่งที่ตั้งเครื่องระบำยควำมร้อนของระบบปรับอำกำศ เป็นต้น 
  4.5 วัสดุกันซึมที่ใช้กับหลังคำ ดำดฟ้ำ หรือถังเก็บน้ ำหำกแบบและรำยกำรละเอียด ก ำหนดให้มีวัสดุกันซึมกับ
หลังคำ หรือดำดฟ้ำที่ต้องกำรรองน้ ำฝนไว้ใช้ หรือภำยในถังหรือบ่อเก็บน้ ำ สระว่ำยน้ ำ หรืออ่ำงเลี้ยงปลำ ต้องเป็นวัสดุ
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ที่ปรำศจำกสำรพิษเจือปน ไม่เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Non toxic) โดยมีหนังสือรับรองควำม
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หรือสถำบันที่เชื่อถือได้ 
 
5. ประเภท กำรจัดท ำกันซึม 

5.1  หลังคำคอนกรีต ระบบกันซึมดำดฟ้ำ (Roof Slab Water Proofing)  
 (1) ขอบข่ำย  

หลังคำคอนกรีตตำมระบุไว้ในแบบก่อสร้ำงทั้งหมดและด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนผู้ผลิตโดย
เคร่งครัด ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมท ำแบบ Shop Drawing รำยละเอียดในส่วนต่ำงๆ ในกำร
ติดตั้งตำมแบบก่อสร้ำงและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบเพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตำมควำม
ต้องกำรของผู้ออกแบบ  

(2)    วัสดุ  
เป็นวัสดุประเภท Acrylic Polymer โดยเสริมแรงด้วย Fiber Glass Chopped Stand Mat 300 
G/M2 ชนิดสำน เป็นเส้นใยที่มีควำมยืดหยุ่นได้ทุกทิศทำง สำมำรถทนแรงฉีกขำดได้ดี เพ่ือเพ่ิม
ควำมแข็งแรง เป็นระบบทำ  5 ชั้น มีคุณสมบัติในกำรทน UV Resistance 2000 Hrs. ตำม
มำตรฐำน Astm G 53 สำมำรถทนแรงดึงได้ไม่น้อยกว่ำ 16.8 N/mm2 และชั้น Top Coat ผสม 
Sand โดยมีค่ำควำมแข็งไม่น้อยกว่ำ 86.7 N/mm2 ตำมมำตรฐำน ASTM ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 
800 ไมครอน รับประกันคุณภำพป้องกันกำรรั่วซึมเป็นระยะเวลำ 10 ปี ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ ของ Deckard, Pro-Act Traffigard, 
Formak ของ บ. Louis Tleonowents , หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

(3)      ตัวอย่ำงวัสดุ  
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุ ที่จะใช้แต่ละชนิด และอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึงน้ ำยำกันซึมไม่น้อย
กว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้ผู้ควบคุมงำนตรวจสอบเห็นชอบตำมควำมต้องกำรที่จะน ำไปใช้งำนถ้ำ
ไม่ชัดเจนในรำยละเอียดของวัสดุให้ปรึกษำผู้ออกแบบก่อนขออนุมัติใช้งำน  

(4)     กำรติดตั้ง  
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำผู้ด ำเนินกำรหรือช่ำงฝีมือที่มีควำมชำนำญในกำรติดตั้ง มีประสบกำรณ์ใน
กำรติดตั้งและได้รับกำรอนุมัติหรือแต่งตั้งจำกบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เป็นผู้ด ำำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมแบบขยำย Shop Drawing ทั้งนี้กำรติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ต้องถูกต้องสมบูรณ์ตำม
กรรมวิธีและค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้ระดับเรียบแนบ
สนิทเป็นแนวเรียบร้อย ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกำรประสำนงำนร่วมกับ ผู้รับจ้ำงหลัก เพ่ือก ำหนด
ต ำแหน่งและพิจำรณำส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรติดตั้ง และตรวจสอบสถำนที่ที่จะด ำเนินกำร
ทุกแห่งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ำมีข้อบกพร่องใดๆ ให้มีกำรแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะมีกำรติดตั้ง  

(5)      กำรเตรียมผิวงำน  
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พ้ืนหลังคำจะต้องขัดฉำบผิวเรียบให้ได้ระดับลงท่อระบำยน้ ำทิ้ง กรณีมีรอยแตกร้ำว น้อยกว่ำ  1 
มม. ซ่อมรอยร้ำวด้วยน้ ำยำ Super Roofcote ที่มีควำมยืดหยุ่น 1000% และกรณีมีรอยร้ำวเกิน
กว่ำ 1 มม. สกัดรอยร้ำวเป็นรูปตัว V และซ่อมด้วย Non Shrink Grout  

(6)      กำรด ำเนินกำรติดตั้ง  
ชั้นที่ 1 ทำน้ ำยำ Acrylic Polymer ด้วยลูกกลิ้งและทิ้งไว้ให้แห้งอย่ำงน้อยชั้นละประมำณ 1-2 

ชั่วโมง  
ชั้นที่ 2 ทำน้ ำยำ Acrylic Polymer ด้วยลูกกลิ้งอีกครั้ง  
ชั้นที่ 3 ปู Fiber Glass Chopped Stand Mat 300 g/m2 ขณะที่ชั้นที่ 2 ยังเปียกอยู่ โดยรีบปู

แผ่น Fiber   Glass Chopped Stand Mat และทำน้ ำยำทับบน Fiber Glass จนเปียก
โชก และรีดผ้ำให้เรียบจนไม่มีรอยย่นของผ้ำ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง  

ชั้นที่ 4 ทำน้ ำยำ Acrylic Polymer ด้วยลูกกลิ้งอีกครั้ง  
   ชั้นที่ 5 ทำน้ ำยำ Acrylic Polymer เป็นชั้นสุดท้ำย ที่มีส่วนผสมของ Sand เคลือบผิวแกร่งเพ่ือป้องกัน
แรงขีดข่วน และท้ิงไว้ให้แห้งประมำณ 1-2 สัปดำห์ (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศด้วย) 

5.2 งำนระบบกันซึม และยำงยำแนว (Water Proofing, Sealant Caulking)  
       ระบบกันซึม (Water Proofing System)  

 ขอบข่ำย  
ระบบกันซึมบนผิว ค.ส.ล และกำรติดตั้งตำมระบุไว้ในแบบก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำง จะต้องจัดเตรียมทำแบบ  

Shop Drawing ของรำยละเอียดต่ำงๆ เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบ  

 วัสดุ  
กำรท ำระบบน้ ำยำกันซึมและขั้นตอนกำรป้องกันน้ ำในชั้นใต้ดิน (Basement Waterproofing) ให้

เป็นไปตำมมำตรฐำนกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ำย  Pro-Act, Radcon, Fosroc หรือคุณภำพ
เทียบเท่ำ กำรรับประกันให้ท ำเอกสำรรับประกันคุณภำพป้องกันกำรรั่วซึมเป็นระยะเวลำ  10 ปี (รวมค่ำวัสดุและ
แรงงำน) โดยมีรำยละเอียดกำร ติดตั้งระบบกันซึมดังนี้  

(1) ระบบกันซึมส ำหรับติดตั้งบริเวณพ้ืนและผนังโครงสร้ำงใต้ดิน  
ใช้ระบบกันซึมแบบโทไนท์ จีโอเท็กไทล์เมนเบรน ซึ่งประกอบด้วยเบนโทไนท์ ปริมำณ  5.37 

kg./sq.m. ด้ำนหลังแผ่นที่จะต้องสัมผัสน้ำติดด้วยแผ่น HDPE วัสดุที่ใช้ คือ Velclay Voltex DS หรือเทียบเท่ำ โดย
มำตรฐำน Peel Adhesion to Concrete ASTM D 903 Mod. 25 kN/m Min Hydrostatic Pressure Resistance 
ASTM D5385 100 PSI (70 M) Permeability ASTM D5084 1x 10-11 cm/sec Grab Tensile Strength ASTM 
D 4632 422 N Puncture Resistance ASTM D4833 445 N วัสดุประกอบติดตั้ง Accessory Waterproofing 
Products  

(1.1) Volclay Bentenseal : เบนโทไนท์คอมปำวด์ ส ำหรับใช้เกรียงฉำบในบริเวณท่ีแผ่นถูกเจำะ
ผ่ำนรูยึดแบบบริเวณมุม และบริเวณจบปลำยแผ่น  
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(1.2) Volclay Waterstoppage : เกล็ดเบนโทไนท์ส ำหรับใช้โรยรอยฟุตติ้ง และบริเวณที่มีกำร
เจำะทะลุ  

(2) รอยต่อกับข้อต่อ (Cold Joint)  
ทั้งหมดของโครงสร้ำงคอนกรีตต้องเชื่อมกันให้ตรงและมิดชิดทั้งยังตั้งแผ่นยำงกันซึม PVC คั่น

รอยต่อในส่วนโครงสร้ำงที่ต้องรับแรงดันของน้ ำ เช่น ผนังและพ้ืน ห้องใต้ดิน ถังเก็บน้ ำทุกต ำแหน่งที่มีกำรหยุดเท
คอนกรีตตำมค ำสั่งผู้ควบคุมงำน กำรต่อแผ่นยำงกันซึม PVC ให้ใช้วิธีกำรเชื่อมด้วยควำมร้อน ห้ำมใช้วิธีทำบ ก่อนเท
คอนกรีตต้องยึดแผ่นกันซึม PVC ให้ได้แนวและยึดด้วยลวดที่รูตำไก่ที่ตอกไว้ทุกระยะ 20 ซม. เพ่ือกำรเคลื่อนตัวของ
คอนกรีตที่เทตำมกรรมวิธีของผู้ผลิต  

(3) วิธีป้องกันน้ ำซึมบนหลังคำดำดฟ้ำ (Roof Slab Waterproofing)  
(3.1) ระบบกันซึมส ำหรับหรับดำดฟ้ำ Slab คสล. พ้ืน หรือส่วนที่ “แบบ” ระบุ ให้ท ำระบบกันซึม

แบบ Self Adhesive ให้ใช้ระบบปูด้วยแผ่นกันซึม กำรติดตั้งตำมกรรมวิธีของผู้ผลิต แผ่นกันซึมใช้  Bitustick หรือ
เทียบเท่ำ หรือผลิตภัณฑ์ตำมที่ระบุใน “แบบ” ถ้ำในแบบระบุให้ท ำ Finishing บนดำดฟ้ำ Slab คสล. หรือส่วนที่
ระบุ ในแบบให้ท ำระบบกันซึม ให้เท Topping โดยใช้คอนกรีต Class B (หินเกล็ด เสริมด้วยตะแกรงเหล็ก (Wire 
Mesh)) ขนำด 10 ซม. ทับบนแผ่นปูกันซึม และให้ท ำรอยต่อทุกพ้ืนที่ 4 ตำรำงเมตร อุดรอยต่อด้วย Joint Sealant 
กรรมวิธีกำรท ำข้ำงต้นให้ปรึกษำ ผู้ผลิตแผ่นกันซึมท่ีได้รับอนุมัติทุกข้ันตอน  

(4) ถังเก็บน้ ำ สระน้ ำ บ่อน้ ำพุ กระบะปลูกต้นไม้  
(4.1) คอนกรีตที่ใช้ต้องจ ำกัดปริมำณกำรใช้วัสดุที่สำมำรถแทนซีเมนต์ได้เป็นต้นว่ำขี้เถ้ำ

ลอย (Fly Ash) ไม่ให้เกิน 25% และห้ำมใส่น้ ำยำกันซึมในคอนกรีตผสมเสร็จ โดยให้ใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดำ 
และกำรเตรียมพ้ืนผิวหน้ำคอนกรีตให้ขัดหยำบหรือขัดเรียบ แต่ห้ำมขัดมัน  

(4.2) รอยต่อกับข้อต่อ(Cold Joint) ทั้งหมดของโครงสร้ำงคอนกรีต ต้องเชื่อมกันให้ตรงและ
มิดชิดทั้งยังต้องติดตั้งตัวกันน้ ำ (Waterstop) ที่ใช้ยำงผสมดินเหนียวเบนโทไนท์ (Bentonite-Buty Rubber) 
ตัวอย่ำงเช่น Radcon Waterstop, Volclayrx, Swellstop หรือคุณภำพเทียบเท่ำ ที่เชื่อมผนึกกันด้วยสำรผนึก
(Adhesive Primer) ห้ำมใช้เพียงตะปูยึด  

(4.3) จุดสิ้นสุดของพ้ืนที่คอนกรีตขอบของแผ่นหลังคำและผนังรอบๆ ทุกที่ที่ถูกเจำะหรือ
เป็นช่องเปิดจะต้องหล่อคอนกรีตท ำเป็นขอบ (Kicker) คอนกรีตสูงไม่น้อยกว่ำ 40 ซม. ห้ำมใช้วิธีกำรก่ออิฐ  

(4.4) บริเวณรอบท่อน้ ำทิ้ง (Floor Drain) และท่อน้ ำต่ำงๆ ทั้งหมดจะต้องทำกำรติดตั้งตัว
กันน้ ำ (Waterstop) และต้องหล่อเข้ำเป็นเนื้อเดียวกันกับโครงสร้ำงคอนกรีต หรือยึดด้วยตัวคอนกรีตที่ไม่หดตัว 
(Non Shrink Grout)  

(3) ตัวอย่ำงวัสดุ  
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุ ที่จะใช้แต่ละชนิด และอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึง น้ ำยำกันซึม

ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้ผู้ควบคุมงำนตรวจสอบเห็นชอบตำมควำมต้องกำรที่จะน ำไปใช้งำนถ้ำไม่ชัดเจนใน
รำยละเอียดของวัสดุให้ปรึกษำผู้ออกแบบก่อนขออนุมัติใช้งำน  

(4) กำรติดตั้ง  
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ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำช่ำงฝีมือดีมีควำมชำนำญในกำรติดตั้งทุกๆ ส่วนที่ติดตั้งแล้ว ต้องได้
มำตรฐำนกรรมวิธีกำรติดตั้งจำกบริษัทผู้ผลิตด้วยควำมประณีตเรียบร้อย และได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบผิว
คอนกรีตก่อนกำรติดตั้งจะต้องเป็นผิวเรียบไม่เป็นคลื่น หรือแอ่งแห้งสะอำด ปรำศจำกสิ่งสกปรกต่ำงๆ และเอียงลำด
สู่ท่อระบำยน้ ำที่พื้น  

(5) กำรท ำควำมสะอำด  
ผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำดทุกแห่งที่ เกี่ยวข้องหลังจำกกำรติดตั้งด้วยควำมประณีต

เรียบร้อย ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจำกผู้ออกแบบ และส่งมอบงำน 
(6) กำรรับรอง  

ผู้รับจ้ำงรับประกันคุณภำพกำรรั่วซึมของพ้ืน ผนัง และหลังคำที่ท ำระบบกันซึม ในระยะ 
10 ปี หำกเกิดรอยร้ำว แตก หรือรั่วไหล เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ 10 ปี ภำยหลังส่งมอบงำนแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องมำ
จัดทำใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดี โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น  

5.3  ยำงยำแนว (Sealant, Caulking)  
(1) ขอบข่ำย  

บทนี้จะกล่ำวถึงงำนยำงยำแนว (Sealant, Caulking) รอยต่อตำมท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้ำง
และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง รวมถึงภำคต่ำงๆ ทั้งหมดถ้ำได้กล่ำวถึงในภำคอ่ืนๆ แล้วให้ใช้บทนี้ประกอบด้วย 
ผู้รับจ้ำง จะต้องจัดเตรียมแบบ ประกอบกำรติดตั้ง (Shop Drawing) รวมถึงส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง แสดงถึง
รำยละเอียดกำรติดตั้งโดยละเอียด ส ำหรับรอยต่อทุกแบบที่มีเพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบพิจำรณำจำกผู้ออกแบบก่อน
กำรติดตั้ง  

(2) วัสดุ  
(1) ผู้รับจ้ำง จะต้องจัดหำวัสดุที่เหมำะสมกับกำรยำแนวตำมแบบที่กำหนด รวมทั้งรอยต่อ

ใดที่ต้องยำแนวแต่มิได้กำหนดในแบบ ผู้รับจ้ำง จะต้องยำแนวรอยต่อนั้น ให้เรียบร้อยด้วย  
(2) วัสดุที่ใช้จะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงเพียงพอต่อกำรขนส่ง อยู่ในสภำพ

เรียบร้อยโดยมีรำยละเอียด ชื่อสินค้ำ ชนิดผลิตภัณฑ์ รุ่น หมำยเลขกำรผลิต และอ่ืนๆ อย่ำงสมบูรณ์ชัดเจน  
(3) ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเก็บวัสดุตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต  
(4) ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำระบบบันทึกกำรหมุนเวียนของวัสดุดังนี้  
(4.1) วันที่ที่รับของ  
(4.2) ชื่อสินค้ำและหมำยเลขผลิตภัณฑ์  
(4.3) หมำยเลขกำรผลิต  
(4.4) บันทึกใบรับประกันคุณภำพ หรือ COA (Certificate of Analysis) จำกผู้ผลิตในทุก

หมำยเลขกำรผลิต  
(4.5) วันที่เบิกของไปใช้  
(4.6) จ ำนวนของที่เบิกไปใช้  
(4.7) ชื่องำนที่น ำไปใช้  
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(5) วัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุชนิดที่เหมำะสมกับวัสดุและประเภทของงำนนั้นๆ โดยเฉพำะตำม
มำตรฐำนของ GE, Dow Corning Corporation, Sika Wacker หรือ Tremco และวัสดุจะต้องได้รับมำตรฐำน
ดังนี้  

(5.1) ส ำหรับรอยต่อประเภท Curtainwall (4-Sided และ 2-Sided)  
(5.1.1) Structural Glazing Sealant ให้ใช้  

(5.1.1.1) GE, Dow Corning 995, SSG4000 หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
(5.1.1.2) วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน ASTM C920 Standard Specification 

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

(5.1.1.3) วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน ASTM C1184 Standard Specification 
for Structural  

(5.1.1.4) Silicone Sealants  
(5.1.1.5) สำมำรถรองรับแรงดึงอย่ำงน้อย 135 PSI เมื่อทดสอบตำมมำตรฐำน 

ASTM C1135  
(5.1.2) Weatherproofing Sealant ให้ใช้  

(5.1.2.1) Dow Corning, GE Scs9000 หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
(5.1.2.2) วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน ASTM C920 Standard Specification 

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

(5.1.2.3) วัสดุยำแนวต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่
น้อยกว่ำ ±50%  

(5.1.2.4) วัสดุยำแนวต้องไม่มีกำรไหลออกมำของ  Plasticizer (Fluid 
Migration or Fluid Bleeding)  

(5.1.2.5) วัสดุยำแนวต้องมีสำรปรับสภำพผิว (Surface Modifier) ช่วยลด
กำรสะสมของสิ่งสกปรกบนผิวของซิลิโคนยำแนว  

(5.2) สำหรับงำนกระจกเปลือย (Float, Plate, Tinted, Tempered) ให้ใช้  
(5.2.1) Dow Corning 999-A, GE SCS1200 หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
(5.2.2) วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน ASTM C920 Standard Specification 

for Elastomeric Joint Sealants, Type S, Grade NS, Class 25, use 
NT,    G, A  

(5.2.3) วัสดุยำแนวต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อ
ไม่น้อยกว่ำ ±25% 

จบหมวดที่ 40 
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หมวดที่ 41 
งำนแผ่น  ALUMINIUM COMPOSITE 
 
1. ขอบเขตของงำน  
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ ำเป็น พร้อมทั้งช่ำงฝีมือดี มีควำมช ำนำญงำนเพื่อด ำเนินกำรติดตั้ง
ประกอบขึ้นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Composite panel) และโครงเคร่ำ รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้
ประกอบติดตั้ง วัสดุยำแนวเพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรรั้วซึมของน้ ำในพ้ืนที่ที่ก ำหนดตำมระบุในแบบก่อสร้ำงให้เสร็จ
สมบูรณ์ และตรงตำมมำตรฐำนวิธีกำรติดตั้งจำกบริษัทผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด โดยทุกส่วนที่ติดตั้งจะต้องได้ระนำบทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน  แนวรอยต่อแผ่นจะต้องเป็นเส้นตรงได้ฉำก มีควำมปรำณีตตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด ทั้งนี้ผู้
รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ SHOP DRAWING แสดงรำยละเอียดกำรติดตั้ง ไม่น้อยกว่ำ 3 ชุด  ส่งให้แก่ผู้ควบคุมงำน เพ่ือท ำ
กำรตรวจสอบรูปแบบ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพ่ือท ำกำรขออนุมัติก่อนที่จะน ำไปติดตั้งจริงอย่ำงน้อย 60 วัน 
 
2. วัสดุ   
  2.1 ตัวแผ่นผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต  
(1) ค่ำกำรน ำควำมร้อน ทั้งรุ่นธรรมดำ และรุ่นกันไฟ 0.3387 W/m.C 
(2) ผิวมีควำมเรียบ ท ำควำมสะอำดฝุ่นละอองและครำบเขม่ำได้ง่ำยโดยใช้น้ ำและผงซักฟอก ถูออกด้วยฟองน้ ำ 
อัตรำกำรโก่งไม่เกิน 5% ของควำมยำว หรือหน้ำกว้ำง 
(3) ค่ำ Acoustic Insulation ตำม ASTM  E413 
(4) ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminum Composite Panel) ต้องมีควำมหนำรวมไม่น้อยกว่ำ 4 มม.ผิว
อลูมิเนียมหนำ 0.5 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ด้ำน ท ำจำกวัสดุอลูมิเนียมผสมเกรด 3105 H16 มีผลทดสอบแรงดึงตำม ASTM 
E8M-90a  
(5) น้ ำหนัก (ที่ควำมหนำ 4 มิลลิเมตร) ไม่น้อยกว่ำ 5.5 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร ขนำดมิตินอกเหนือจำกมำตรฐำน 
ก ำหนดให้ใช้ตำมมำตรฐำนกำรอ้ำงอิงของบริษัทผู้ผลิตรำยนั้นโดยตรง 
  2.2 แกนกลำงของแผ่นผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต 
(1) แกนกลำง PE ส ำหรับรุ่นธรรมดำผลิตจำก PE ชนิดควำมหนำแน่นต่ ำ Low Density Polyethylene (LDPE 
5310)  
(2) แกนกลำง FR ส ำหรับกันไฟผลิตจำก Polyolefin 28% Magnesium Hydroxide 70% (สำรที่ท ำให้ไม่ลำมไฟ) 
ผ่ำนกำรทดสอบตำม ASTM E119 ทนไฟได้นำน 60 นำท ี
  2.3 วัสดุประสำนระหว่ำงชั้นผิวอลูเนียม 
วัสดุประสำนระหว่ำงชั้นผิวอลูมิเนียมที่ประกอบเข้ำกับแกนกลำงนั้น ต้องใช้วัสดุประสำนเป็นแผ่นกำวที่มีคุณภำพสูง 
เพ่ือป้องกันกำรบวมพองของชั้นผิวอลูมิเนียมกับแกนกลำง  
  2.4 ระบบสี 
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(1) ผิวด้ำนนอกเคลือบด้วยสี PVDF (Polyvinylidene Fluoride) ชนิด KYNER 500 เคลือบหนำ 25 ไมครอน มี
ผลทดสอบกำรเปลี่ยนแปลงของสีไม่น้อยกว่ำ 15 ปี 
(2) ผิวอลูมิเนียมที่ประกอบด้ำนหลัง แผ่นต้องมีกำรเคลือบสีด้วยระบบ Polyester Costing หรืออินำเมล  เพ่ือ
ป้องกันกำรสึกกร่อนจำกปฏิกิริยำ กัดกร่อนจำกน้ ำปูน 
(3) แผ่นฟิล์มป้องกันควำมเสียหำย (Protective film) แผ่นผนังอลูมิเนียมโพสิตทุกแผ่น จะต้องมีฟิล์มปิดทับที่ผิว
ด้ำนหน้ำของแผ่นเพื่อป้องกันกำรเกิดกำรเสียหำยต่อผิวหน้ำแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตในระหว่ำงกำรติดตั้งหรือระหว่ำง
ขนส่งแผ่นฟิล์มป้องกันกำรเสียหำยต้องไม่หลุดลอกมำก่อนก ำหนดส่งมอบงำน แผ่นฟิล์มต้องทนต่อแสง UV และไม่ทิ้ง
ครำบขำวหลังกำรลอกท้ิง 
  2.5 วัสดุส ำหรับกำรยำแนว 
ก ำหนดให้ยำแนวด้วยซิลิโคนชนิดที่ไม่ท ำปฏิกิริยำกับอำกำศหรือรังสี UV หรือควำมร้อนภำยนอกจนท ำให้เกิดครำบด ำ
ที่ผิวแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (Non Oil Stain Silicone) โดยผ่ำนกำรทดสอบ Non stain ASTM C1284  
  2.6 ผลิตภัณฑ์ของ ALCOPANEL, ALCOTOP, ALPOLIC, SEVEN,  หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
 
3. กำรติดตั้งประกอบขึ้นแผ่น 
  3.1 โครงเคร่ำส ำหรับกำรติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต จะต้องได้รับกำรอนุมัติ จำกผู้ควบคุมงำนก่อนท ำ
กำรติดตั้ง ทั้งนี้โครงเคร่ำที่ใช้ก ำหนดให้มีคุณภำพเทียบเท่ำหรือดีกว่ำเหล็กกล่องขึ้นรูปเย็น ทำสีกันสนิม Red Lead 
อย่ำงน้อย 2 ชั้น ขนำดที่ใช้ไม่น้อยกว่ำ 1”x2” ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.5-1.8 มิลลิเมตร ส ำหรับอำคำรสูงไม่เกิน 5 ชั้น 
และขนำดเหล็กกล่องรูปพรรณ ที่ใช้ไม่น้อยกว่ำ 2”x2” ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2.3 มิลลิเมตร ส ำหรับอำคำรสูงเกิน 5 
ชั้น หรือให้วิศวกรตัวแทนผู้รับจ้ำงค ำนวณกำรรับแรง เพ่ือขอใช้งำนก่อนด ำเนินกำร และเพ่ิมควำมระมัดระวังในจุดที่
เป็นรอยต่อหรือมีกำรเชื่อม  
  3.2 หำกต้องมีกำรเสริมหนุนโครงโลหะ เพ่ือรับแรงลมกลำงแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต จะต้องได้รับกำร
ค ำนวณที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  และได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อนทุกครั้ง 
  3.3 กำรตัด พับ ติดตั้งหน้ำงำน จะต้องท ำบนโครงเหล็กที่มีควำมแข็งแรงเพียงพอกับกำรรับน้ ำหนักของแผ่น 
และกำรรับแรงลม  
  3.4 SHOP DRAWING และรำยกำรค ำนวณโครงเคร่ำก่อนที่จะเริ่มท ำกำรประกอบชิ้นงำนจริง ผู้รับจ้ำง
จะต้องจัดท ำ SHOP DRAWING และรำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงเสนอต่อผู้ควบคุมเพ่ือท ำกำรตรวจสอบและพิจำรณำ
อนุมัติก่อนท ำกำรติดตั้งโดย SHOP DRAWING และรำยกำรค ำนวนจะต้องแสดงค่ำส ำหรับรำยกำรดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) ขนำดของวัสดุที่ใช้ท ำตัวรองรับ แสดงวิธีกำรเชื่อมต่อและระยะควำมห่ำงของตัวรองรับโครงเคร่ำ 
(2) ขนำดของโครงเคร่ำ (Spam) แสดงวิธีกำรเชื่อมต่อ ระยะห่ำงของโครงเคร่ำเพื่อป้องกันกำรแอ่นตัว 
(3) SHOP DRAWING ต้องแสดงขนำดกำรพับขอบแผ่น ระยะหรือควำมถี่กำรติดฉำกตำมที่ผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียม
คอมโพสิตได้แนะน ำเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลแรงลมและขนำดปีกแผ่นว่ำต้องมีขนำดพับเท่ำใด 
(4) ขนำดของตัวค้ ำยันที่เสริมด้ำนในแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (ในกรณีท่ีต้องใช้) 
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4.       ขั้นตอนกำรติดตั้งแผ่นวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิท Aluminum Composite 

 ให้ติดตั้งตำมมำตรฐำนที่ผู้ผลิตก ำหนด และติดตั้งโดยช่ำงผู้ช ำนำญ   

 พิจำรณำแบบท ำกำรส ำรวจ และวัดระยะจำกหน้ำงำนจริง  

 ท ำกำรตีเส้นแบ่งแนวแผ่นในบริเวณที่จะท ำกำรติดตั้ง ในแนวดิ่งและแนวระดับ เพ่ือหำระยะที่แท้จริงในกำร
ติดตั้งตำมแบบ ท ำกำรก ำหนดระยะติดตั้ง  

 กำรตัดและติดตั้งโครงคร่ำวเหล็ก ต้องติดตั้งโดยช่ำงผู้ช ำนำญ โดยหลังจำกท ำกำรตัดโครงคร่ำวเหล็กให้ท ำกำร
เชื่อมรอยต่อให้สนิทเรียบร้อย และท ำกำรพ่นหรือทำทับด้วยสีกันสนิมทุกครั้งบริเวณรอยต่อโครงคร่ำวเหล็กที่
ท ำกำรตัดหรือเชื่อมต่อ  เมื่อประกอบโครงคร่ำวเหล็กเรียบร้อยแล้วและพร้อมส ำหรับให้แผ่นอลูมิเนียม
คอมโพสิทมำยึด  จะต้องพ่นหรือทำสีกันสนิมให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ผิวของโครงคร่ำวเหล็ก  

 เริ่มท ำกำรตัดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทตำมขนำด ด้วยใบเลื่อยไฟฟ้ำ และโต๊ะรองเลื่อยที่ใช้ในงำนไม้  หรือ
สำมำรถตัดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทด้วยเครื่องจักรทันสมัยจำกโรงงำนผู้ผลิตหำกทรำบถึงขนำดแผ่นและ
ระยะที่ใช้ในกำรติดตั้ง เพ่ือให้เกิดควำมเรียบสนิทบริเวณขอบแผ่น ลดกำรสูญเสีย  สำมำรถด ำเนินกำรติดตั้ง 
ได้อย่ำงเรียบร้อย รวดเร็ว  

 เพ่ือเตรียมแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทก่อนกำรติดตั้ง ต้องท ำกำรน ำแผ่นมำเซำะร่องด้วยใบเลื่อยหรือใบเซำะ
ร่อง ด้วยใบเลื่อยตัดโลหะแบบพิเศษ  โดยเซำะร่องเป็นรูปตัววี  กำรเซำะร่องเพ่ือเตรียมพับแผ่นตำมขนำดที่
ใช้ในกำรติดตั้ง 950 x 950 มม.  ในขั้นตอนกำรพับแผ่นควรจัดท ำบนพ้ืนผิวที่เรียบสนิท และปูด้วยวัสดุนุ่ม
เพ่ือลดแรงเสียดสีผิวหน้ำแผ่นขณะท ำงำน  

 กำรพับขอบแผ่นก่อนติดบนโครงยึด  เพ่ือป้องกันน้ ำเข้ำบริเวณรอยต่อ  ควรพับขอบของแผ่นอลูมิเนียม
คอมโพสิท ขึ้นมำไม่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 18 มม. ขณะท ำกำรพับขอบแผ่นขึ้นก่อนติดตั้งฉำกยึด  บริเวณมุมทั้ง 
4 ควรท ำกำรอุด หรือยำมุมรอยต่อด้วยซิลิโคน ทุกมุมก่อนท ำกำรติดฉำกยึด และยึดฉำกด้วยสกรูเกลียวปล่อย
หรืออลูมิเนียมริเว็ท  ที่มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำควำมหนำของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทรวมกับฉำกยึดมุม ให้
แข็งแรง  เพือ่ป้องกันกำรถอนตัวของวัสดุยึด   

 ขั้นตอนกำรติดแผ่นที่ประกอบแล้วเข้ำกับโครงผนัง ให้ส ำรวจตีเส้นขึงรำกระยะแนวดิ่งหรือระดับอ้ำงอิง
มำตรฐำนตำมแบบ ท ำกำรติดตั้งตำมผัง โดยใช้ฉำกยึดท ำจำกอลูมิเนียมที่ มีควำมแข็งแรง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
1x1นิ้ว ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.5 มิลลิเมตร  เป็นฉำกยึดรับแผ่นคอมโพสิทประกอบเข้ำกับโครงยึดหลักซึ่งท ำ
จำกเหล็กไลท์เกจ (LG) โดยกำรยิงรีเวจหรือสกรูเจำะยึดแผ่นเข้ำกับ โครงเหล็กไลท์เกจ (LG) มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 50x50 มิลลิเมตร หรือ 2x2 นิ้ว มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2.3 มิลลิเมตร  ชุปกัลวำไนท์  

 เมื่อติดตั้งแผ่นแล้วก่อนท ำกำรยำแนวร่องรอยต่อด้วยซิลิโคนคุณภำพสูง  ควรลอกสติ๊กเกอร์พีวีซีบริเวณขอบ
แผ่นออก และท ำควำมสะอำดด้วยผ้ำสะอำด ปิดกระดำษกำวบริเวณที่จะท ำกำรปำดซิลิโคนยำแนว เมื่อท ำ
กำรปำดซิลิโคนยำแนวแล้วจึงท ำกำรลอกกระดำษกำวออก และเก็บลงถุงขยะเพ่ือป้องกันไม่ให้ซิลิโคนเปื้ อน
หน้ำแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทเป็นครำบในภำยหลัง กำรยำแนวซิลิโคนในบริเวณที่เป็นร่องลึกควรอุดด้วยโฟ
มอุด หรือ BACK-UP ROD เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลืองซิลิโคนมำกจนเกินไป 
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 ลอกแผ่นพีวีซีป้องกันผิวหน้ำออกทั้งหมดและตรวจสอบร่องกำรปำดซิลิโคนยำแนวก่อนท ำกำรส่งมอบงำน
ติดตั้ง  

 
5. หลักเกณฑ์ที่ต้องใช้ในกำรออกแบบ (Design Criteria)  

ระบบผนังอลูมิเนียมจะต้องถูกออกแบบให้ตรงกับควำมต้องกำรที่ระบุไว้ตำมสภำพภูมิอำกำศ คือ  
(1) แรงลมที่กระท ำต่อโครงสร้ำง  

- 0.50 กิโลนิวตัน/ตำรำงเมตร (+-) ส ำหรับอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 10 เมตร จำกพ้ืนดิน  
- 0.80 กิโลนิวตัน/ตำรำงเมตร (+-) ส ำหรับอำคำรที่มีควำมสูงเกิน 10 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร 

จำกพ้ืนดิน  
- 1.20 กิโลนิวตัน/ตำรำงเมตร (+-) ส ำหรับอำคำรที่มีควำมสูงเกิน 20 เมตร แต่ไม่เกิน 40 เมตร 

จำกพ้ืนดิน  
- 1.60 กิโลนิวตัน/ตำรำงเมตร (+-) ส ำหรับอำคำรที่มีควำมสูงเกิน 40 เมตร แต่ไม่เกิน 80 เมตร 

จำกพ้ืนดิน  
- 2.00 กิโลนิวตัน/ตำรำงเมตร (+-) ส ำหรับอำคำรที่มีควำมสูงเกิน 80 เมตร จำกพ้ืนดิน โดยจะต้อง

ไม่มีผนังอลูมิเนียมส่วนใดที่เกิดกำรบิด งอ เสียรูปร่ำงภำยใต้แรงลมที่มำกระทบผนัง  1.3 เท่ำของ
แรงลมที่ก ำหนดไว้ในแต่ละระดับควำมสูง  

  (2) กำรแอ่นตัว  
กำรแอ่นตัวที่ยอมให้ได้ส ำหรับโครงเคร่ำอลูมิเนียมจะต้องไม่เกิน 1/150 ของช่วงสแปน เมื่อ L คือควำม

ยำวของ Member  
  (3) รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง  

ก่อนที่จะเริ่มทำกำรประกอบชิ้นงำนจริง ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำรำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงเพ่ือแสดงต่อผู้
ควบคุมงำน โดยให้ใช้ข้อมูลแรงลมที่กำหนดไว้ตำมข้อ 3.1 หรือ 3.2 อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือให้ใช้ตำมข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำนคร และพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรเฉพำะพ้ืนที่ก่อสร้ำงนั้นบังคับใช้  เรื่อง กำรควบคุมอำคำร (ฉบับ
ล่ำสุด) หำกตัวเลขอย่ำงไหนมำกกว่ำ ให้ผู้รับจ้ำงใช้ตัวเลขนั้นเสนอต่อผู้ควบคุมงำน เพ่ือท ำกำรตรวจสอบและพิจำรณำ
อนุมัติก่อนด ำเนินกำรติดตั้ง โดยรำยกำรค ำนวณจะต้องแสดงค่ำส ำหรับรำยกำรดังต่อไปนี้ด้วย 

- ขนำดของตัวรองรับ หรือ Wall Bracket แสดงวิธีกำรเชื่อมต่อและระยะควำมห่ำงของตัวรองรับ  
- ขนำดของโครงเคร่ำอลูมิเนียม สแปน แสดงวิธีกำรเชื่อมต่อระยะควำมห่ำงของโครงและกำรแอ่น

ตัว  
- ขนำดปีกที่พับเข้ำด้ำนในของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท สแปน และแสดงวิธีกำรเชื่อมต่อ  
- ขนำดของตัวค้ ำยันที่เสริมด้ำนในของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท หรือ Stiffener (ในกรณีที่ต้องใช้) 

สแปน แสดงวิธีกำรเชื่อมต่อ และกำรแอ่นตัว  
- ขนำดของสกรู น๊อต พุก รีเวท ส ำหรับกำรเชื่อมต่อต่ำง ๆ ระยะควำมห่ำง ต ำแหน่งของ ทุก 

Member  
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- ขนำดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทที่ผู้รับจ้ำงต้องกำรใช้ และได้แสดงเอำไว้ในรำยกำรค ำนวณจะต้อง
ได้รับกำรยืนยันจำกผู้ผลิตด้วยว่ำผู้รับจ้ำงสำมำรถใช้ขนำดแผ่นดังกล่ำวได้  

  (4) กำรขยำยตัวอันเนื่องมำจำกอุณหภูมิ (Thermal Movement)  
ระบบผนังอลูมิเนียมที่ใช้จะต้องไม่เกิดเสียงเวลำที่ผนังมีกำรหดหรือขยำยตัวอันเนื่องมำจำกกำร

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งในระหว่ำงกลำงวันและกลำงคืน ตั้งแต่ 10 ถึง 70 องศำเซลเซียส โดยผนังจะต้องไม่บิดงอ 
และแนวรอยต่อแผ่นจะต้องไม่เปิดหรือปริออก อันเนื่องมำจำกแรงดึงของระบบโครงเคร่ำและจุดยึดต่ำงๆ และเม่ือผนัง
เกิดกำรหดหรือขยำยตัวจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรำยใดๆ ทั้งสิ้น  

  (5) ควำมเรียบ (Flatness)  
ด้วยควำมเงำระดับสีปกติที่ 30% ตำมมำตรฐำน Gardner Scale สีของผนังอลูมิเนียมคอมโพสิทแต่ละ

ชิ้นไม่ควรจะเกิดควำมผิดปกติต่ำงๆ เช่น มองเห็นครำบน้ ำมันบนแผ่น (Oil Canning) หรือมองเห็นเป็นคลื่น โค้งบิดงอ 
เมื่อมองจำกต ำแหน่งต่ำง ๆ โดยแต่ละต ำแหน่งที่มองจะต้องทำมุมไม่น้อยกว่ำ  15 ดีกรี ของต ำแหน่งผนังอลูมิเนียม 
(True Plane of the Panel) ภำยใต้แสงแดดธรรมชำติ  

 
6. กำรส่งตัวอย่ำงแผ่นวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิท Aluminum Composite 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงที่จะใช้แต่ละชนิด ซึ่งแสดงถึงผิวและสี ขนำด19x13 ซม.จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง 
พร้อมเอกสำรประกอบ  ดังนี้ 

1) แคทตำล๊อคผลิตภัณฑ์แผ่นวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิท Aluminum Composite 
2) รำยละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ (Standard composition or Technical data)  
3) หนังสือรับรองคุณภำพกำรทดสอบมำตรฐำนกำรกันไฟจำกผู้ผลิต (Test report) 
4) หำกจัดซื้อวัสดุจำกผู้แทนหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยจำก

โรงงำนผู้ผลิตให้กับผู้แทนหรือตัวแทนจ ำหน่ำยส ำหรับกำรจ ำหน่ำยวัสดุในโครงกำรและจัดส่งให้
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอนุมัติวัสดุก่อนด ำเนินกำร   

5)  Shop Drawing กำรติดตั้งท้ังหมด 
 

7. กำรส่งตัวอย่ำงวัสดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนติดตั้งแผ่นวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิท Aluminum Composite 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงที่จะใช้แต่ละชนิด เช่น โครงเหล็ก , สกรู , ซิลิโคนยำแนว ,ฉำกยึดอลูมิเนียม ฯ จ ำนวน 2 
ชุด พร้อมเอกสำรประกอบ  ดังนี้ 

1) แคทตำล๊อคผลิตภัณฑ์ของวัสดุชนิดต่ำง ๆ 
2) รำยละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ (Technical data)  
3) หนังสือรับรองคุณภำพหรือผลกำรทดสอบจำกผู้ผลิต (ถ้ำมี) 
4) วัสดุทุกชนิดต้องจัดส่งให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอนุมัติวัสดุก่อนด ำเนินกำร   

 
8. กำรรับประกัน 
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  8.1 รับประกันคุณภำพวัสดุ เช่น กำรบวมของผิวอลูมิเนียมและสีเคลือบ สีลอกล่อน สีด่ำง หรือสีแตกลำยงำ 
กำรหลุดล่อนของผิวอลูมิเนียม เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี 
  8.2 รับประกันคุณภำพงำนติดตั้ง เช่น กำรกันน้ ำ กำรยึดแน่นของแผ่น วัสดุยำแนว และโครงสร้ำง เป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
 
 
จบหมวดที่ 41 
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หมวดที่ 42 
งำนระบบป้องกันควำมร้อนส ำหรับอำคำร 
 
1   งำนผนังภำยนอกป้องกันควำมร้อน ระบบ EIFS  

1.1 ขอบเขตของงำน  
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุ แรงงำนและอุปกรณ์ ในกำรติดตั้งผนังภำยนอก ป้องกันควำมร้อนระบบ  

Exterior Insulation and Finish System ตำมระบุในรำยกำรทั่วไป  
1.2 วัสดุ  

(1) โครงเคร่ำโลหะอำบสังกะสีขนำด 15 x 45 x 75 มม. หนำ 2.3 มม. ติดตั้ง Metal Stud (เคร่ำตั้ง) ที่
ระยะ @ 0.60 ม. หรือระยะตำมผู้ติดตั้งแนะน ำ และใช้ Track (เคร่ำนอน) ทั้งบนและล่ำง ขนำด 92 x 33 x 1 
มม. เช่นกัน รวมทั้งโครงสร้ำงเสริมพิเศษ  

(2) ติดแผ่นแมกนิเซียมคอมเปำนด์บอร์ดภำยนอก (Magnesium Compound Board) ขนำด 1.20 ม. 
x 2.40 ม. หนำ 9 มม ติดตั้งด้วย S”Screw  

(3) ติดแผ่น Insulation (Polystyrene Foam) ชนิดกันไฟลำม ควำมหนำแน่น 16 กก./ลบ.ม. ควำม
หนำไม่น้อยกว่ำ 4” ขนำด 0.60 X 1.20 ม. ด้วยกำวซีเมนต์ (Base Coat) บน Board โดยสลับแผ่น Insulation 
แบบก่ออิฐในแนวนอน  

(4) ติดตำข่ำยกันร้ำว และเพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแรง (Fiberglass Mesh-Blue) ชนิดกันไฟลำมมีค่ำแรงดึง 
(Tensile Strength) ไม่น้อยกว่ำ  66 kg และมีจ ำนวนเส้น (Yarn Count) ไม่น้อยกว่ำ  6 เส้น/นิ้ว ของ 
Vinsulator, นันทวิจิตร, NCL กรุ๊ป หรือคุณภำพเทียบเท่ำ ติดบนแผ่น Insulation ด้วย Base Coat แล้วฉำบ 
Base Coat ซ่อนตำข่ำยหนำประมำณ 2 มม. ฉำบให้เรียบ เมื่อแห้งดีแล้วขัดผิวรอยเกรียงด้วยกระดำษทรำย  

(5) ฉำบสี Finish Coat ชนิด 100% Acrylic ผสมทรำยละเอียดตำมมำตรฐำนผู้ผลิต โดย Base Coat
และ Finish Coat ให้ใช้ตำมมำตรฐำนของ บริษัท ฮอทฮิวมิด เอ็นเนอร์ยี แมททีเรียล จ ำกัดบริษัท จิฟ โปรดักซ์ 
เซ็นเตอร์ จ ำกัด, 3d Interproducts Co., Ltd. หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

(6) ติดตั้งแมกนิเซียมคอมเปำนด์บอร์ด (แผ่นภำยใน) ขนำด 1.20 x 2.40 ม. หนำ 9 มม. พร้อมฉำบ
รอยต่อเรียบ  

(7) แผ่นแมกนิเซียมคอมเปำนด์บอร์ด ให้ใช้ขนำดควำมหนำตำมระบุ โดยใช้แผ่น  Mag-Lite ของบริษัท 
เหรียญกรุ๊ป บิลดิ้ง แมททีเรียล เทคโนโลยี จ ำกัด, Nine Dragonของบริษัท แมทเทค จำกัด, ULEX ของบริษัท 
คอนเอด เอเชีย จ ำกัด คุณภำพเทียบเท่ำ  
1.3 กำรติดตั้ง  

(1) กำรติดตั้งผนังแมกนิเซียมคอมเปำนด์บอร์ดเคร่ำโลหะที่ใช้ ให้ปฏิบัติตำมแบบขยำยแบบก่อสร้ำง 
หำกไม่ระบุให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำแบบขยำยให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติก่อนกำรติดตั้งเคร่ำส่วนที่ติดผนัง หรือฝ้ำเพดำน
ฉำบปูน จะต้องหลังจำกกำรฉำบปูนส่วนนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว จึงติดตั้งโครงเคร่ำได้ กำรยึดจะต้องเหมำะกับ
โครงเคร่ำ และแข็งแรงเรียบร้อยพร้อมที่จะท ำกำรตกแต่งงำนอ่ืนได้ทันที  
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(2) กำรติดตั้งผนังเบำอื่น ๆ  
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงพร้อมรำยละเอียดในกำรติดตั้งให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติก่อนกำรส่งวัสดุมำยัง

หน่วยงำน  
(3) งำนโครงสร้ำงผนัง EIFS หรือส่วนประกอบอำคำรทุกประเภทที่เป็นส่วน เสริมจำกงำนโครงสร้ำงหลัก 

และส่วนที่รับน้ ำหนัก เช่น ระเบียงทำงเดิน Parapet ผนังสูง เพดำนภำยนอก/ภำยใน ให้ผู้ก่อสร้ำงจัดเสนอ
รำยละเอียด Shop Drawing กำรเสริมโครงสร้ำงพิเศษกำรติดตั้ง และรำยกำรค ำนวณในบำงพื้นท่ีที่จ ำเป็น และ
รับรองโดยสำมัญวิศวกร ทุกพ้ืนที่  
1.4 กำรท ำำควำมสะอำด  
ผนังที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้ฉำกกับพ้ืนผนังห้อง และจะต้องท ำควำมสะอำดให้
เรียบร้อย 
 

2   ระบบป้องกันควำมร้อนหลังคำ และพ้ืน  
2.1 ขอบเขตของงำน  

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุ แรงงำน และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรก่อสร้ำง งำนป้องกันควำมร้อนหลังคำ 
และพ้ืนอำคำรตำมที่ระบุในแบบ กรณีที่ไม่ได้ระบุในรูปแบบให้ถือว่ำจะต้องมีกำรป้องกันควำมร้อนในชั้นบนสุด
ของอำคำรเหนือฝ้ำเพดำนและใต้ท้องพ้ืนอำคำรส่วนที่สัมผัสกับอำกำศภำยนอกโดยตรง  
2.2 วัสดุกันควำมร้อน  

(1) ฉนวนใต้หลังคำของอำคำรให้ใช้เป็นฉนวนใยแก้ว ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2” มีควำมหนำแน่นไม่ต่ำ
กว่ำ 24 กก./ลบ.ม. ชนิดห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ทั้ง 4 ด้ำน และมีวัสดุกันควำมชื้นทุกด้ำน มีค่ำต้ำนทำน
ควำมร้อน (R) ไม่น้อยกว่ำ 23 hr.sq.ft.f/BTU. รอยต่อทุกแนวปิดด้วยเทปฟอล์ย กว้ำง 2” โดยตลอดกำรติดตั้ง
แผ่นให้ติดตั้งด้วยหมุดอลูมิเนียม (Spindle Pin) ใต้หลังคำทุกระยะ 0.30 x 0.30 ม. โดยใช้กำวประเภท 
Synthetic Rubber Cement เป็นตัวยึดติดพ้ืนผิวใต้หลังคำเป็นแนวตรงกันตลอด เมื่อติดตั้งฉนวนใยแก้วแล้ว 
ให้ใช้ Spring Washer ชนิดล็อคแผ่นได้ในตัวดันยึดแผ่นฉนวนไว้ให้เรียบร้อย รำยละเอียดอ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติตำม
กรรมวิธีของผู้ผลิต กำรติดตั้งฉนวนใยแก้วที่ก ำหนดให้ติดตั้งใยแก้วหนำ  3” 3 ชั้นให้หุ้มฉนวนใยแก้ว 2 ชั้นบน
ด้วยอลูมินั่มฟอยด์ ชั้นล่ำงห่อด้วยแผ่นผ้ำใยแก้ว ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยำมไฟเบอร์กลำส จ ำกัด บริษัท ไมโคร
ไฟเบอร์ จำกัด 3d Interproducts Co., Ltd. หรือคุณภำพ เทียบเท่ำ  

(2) ฉนวนติดตั้งส ำหรับพื้นชั้นที่ 1และหลังคำ ค.ส.ล. ที่เป็นพื้นที่ปรับอำกำศของทุกอำคำร รวมถึงพ้ืนชั้น
อ่ืนๆ ของพ้ืนที่ปรับอำกำศที่ใต้ท้องพ้ืนสัมผัสอำกำศภำยนอกโดยตรง ให้ติดตั้งฉนวนโฟม PU (Polyurethane) 
ควำมหนำ 2 นิ้ว ควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ 40 กก./ลบ.ม.ของ Vinsulator, NCL, TSS, 3D Interproducts 
Co., Ltd. หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำและได้รับอนุมัติจำกสถำปนิก ติดตั้งบนพ้ืนโครงสร้ำงด้วยวิธีกำร
พ่น ให้มีควำมหนำสม่ ำเสมอตลอดทั้งพ้ืนที่ จำกนั้นจึงน ำคอนกรีตทับหน้ำก่อนที่จะติดตั้งวัสดุปูผิวให้เรียบร้อย 
ขั้นตอนกำรติดตั้งทั้งหมดจะต้องได้รับอนุมัติจำกสถำปนิกก่อนกำรก่อสร้ำง หำกมีกำรก่อสร้ำงก่อนได้รับอนุมัติ 
ถ้ำมีกำรผิดพลำดหรือเสียหำยจะต้องเป็นควำมรับผิดชอบของ ผู้รับจ้ำง ทั้งหมด และถือเป็นเหตุให้เกิดควำม
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ล่ำช้ำแก่กำรก่อสร้ำงไม่ได้ ในกรณีที่ส่วนใดของอำคำรเป็นพ้ืนที่ปรับอำกำศ หำกแบบก่อสร้ำงหรือรำยละเอียด
ประกอบแบบ มิได้ระบุเป็นอย่ำงอ่ืนให้ถือข้อปฏิบัติดังนี้  

(2.1) กำรบุฉนวน  
ให้ท ำอย่ำงต่อเนื่องรอบตัวอำคำร ดังนี้ ใต้หลังคำทุกพ้ืนที่ ผนังโดยรอบอำคำรที่มิใช่กระจกทุก

พ้ืนที่ ใต้พ้ืนอำคำรที่ยกลอยจำกดิน เพ่ือหลีกเลี่ยงรอยรั่วของควำมร้อน หรือหำทำงติดตั้ง เพ่ือลดปัญหำสะพำน
ควำมร้อน (Thermal Break) ซึ่งโดยปกติแล้วส่วนของอำคำรที่เป็นใต้ท้องพ้ืนหรือไม่ได้รับอิทธิพลจำกแสงแดด 
ต้องมีฉนวนหนำไม่ต่ ำกว่ำ 2” ส่วนเปลือกอำคำรในแนวตั้ง หรือผนังภำยนอก ต้องมีฉนวนหนำไม่ต่ ำกว่ำ  3” 
และส่วนใต้หลังคำ หรือฝ้ำ เพดำนชั้นบนสุดของอำคำรที่ติดตั้งระบบปรับอำกำศ ต้องมีฉนวนหนำไม่น้อยกว่ำ  
6” 

(2.2) กำรป้องกันรังสีอัลตรำไวโอเลตจำกแสงอำทิตย์ฉนวนทุกชนิดเมื่อติดตั้งแล้วต้องไม่ได้รั บอิทธิพล
จำกรังสีอัลตร้ำไวโอเลตทั้งทำงตรงและทำงอ้อม หำกเป็นฉนวนประเภทโฟมจะต้องมีกำรฉำบป้องกันผิวนอก
อย่ำงถูกวิธี  

(2.3) กำรติดตั้งฉนวนจะต้องค ำนึงถึงปัญหำกำรเกิดกำรควบแน่นของไอน้ ำที่ผิวฉนวนมิให้เกิดขึ้น
โดยค ำนึงถึงเทคนิคกำรติดที่ถูกวิธี  

(2.4) กำรติดตั้ง พ้ืน ผนัง ฝ้ำเพดำน หน้ำต่ำง ประตู หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ต่อเนื่องกับภำยนอก
อำคำรทั้งหมด ให้ติดตั้งโดยมี Thermal Break ป้องกันมิให้มีกำรน ำควำมร้อนเข้ำสู่อำคำรในส่วนนั้นๆ 
ได ้

 
3  ฉนวนป้องกันไฟโครงเหล็ก  

3.1 ขอบข่ำย  
บทนี้จะกล่ำวถึงฉนวนป้องกันไฟโครงเหล็ก ซึ่งเป็นส่วนโครงสร้ำงหลักของอำคำรทั้งหมดที่มิได้ห่อหุ้ม

ด้วยคอนกรีต (Exposed Steel Structure) จะต้องหุ้มด้วยฉนวนป้องกันไฟตำมมำตรฐำนข้อกำหนดในเทศ
บัญญัติส ำหรับกรณีที่มิได้ระบุให้ใช้ฉนวนป้องกันไฟอย่ำงอ่ืนในแบบให้ใช้ฉนวนป้องกันไฟดังต่อไปนี้  
3.2 ฉนวนป้องกันไฟ ระบบยิปซัมทนไฟ หุ้มโครงสร้ำงเหล็ก  

(1) วัสดุ  
(1.1) แผ่นฝ้ำยิปซัมป้องกันไฟ (Fire Bloc) มีสำรใยแก้วผสมในเนื้อยิปซัม ซึ่งเป็นฉนวนกันควำม

ร้อนได้มำกกว่ำแผ่นยิปซัมทั่วไป มีอัตรำกำรป้องกันไฟสูง ขนำดมำตรฐำน  1200 x 2400 มม. หนำ 15.9 มม. 
เลือกใช้แบบขอบเรียบ (Square Edge) ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บ.สยำมอุตสำหกรรมยิปซัม, บ.บีพีบี ไทยยิปซัม หรือ
เทียบเท่ำ  

(1.2) โครงคร่ำวผนังไม่รับน้ ำหนัก ( Non-Load Bearing Metal Stud Wall)  
(1.3) โครงคร่ำวผนังต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ ำหนักของแผ่นยิปซัมบอร์ด ได้มำตรฐำน มอก.

863-2532 โดยผลิตจำกกรรมวิธีเหล็กรีดร้อนชุบสังกะสี ไม่น้อยกว่ำ 220 กรัม/ ตร.ม. กันสนิมได้มำตรฐำน 
มอก. 50-2538 รวมทั้งเหล็กเข้ำมุมโดยโครงคร่ำว นอนตัว U ขนำดไม่เล็กกว่ำ 32 x 76 มม. หนำไม่น้อยกว่ำ 
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0.5 มม. โครงคร่ำวตั้งตัว C ขนำดไม่เล็กกว่ำ 35 x 75 มม. หนำไม่น้อยกว่ำ 0.5 มม. ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บ.สยำม 
อุตสำหกรรมยิปซัม, บ.บีพีบี ไทยยิปซัม หรือเทียบเท่ำ  

(1.4) สกรูที่ใช้ยึดแผ่นยิปซัมกับโครงคร่ำว ใช้สกรูเกลียวปล่อย  
(1.5) ปูนปลำสเตอร์และผ้ำเทป ใช้ส ำหรับฉำบรอยต่อ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บ.สยำมอุตสำหกรรม

ยิปซัม,   บ.บีพีบี ไทยยิปซัม หรือ เทียบเท่ำ  
(2) กำรติดตั้ง  

ผู้รับจ้ำง ต้องจัดหำช่ำงฝีมือที่มีควำมช ำนำญหรือได้ใบรับรองมำตรฐำนกำรติดตั้งจำกบริษัทผู้ผลิต 
ก่อนกำรติดตั้งให้มีกำรประสำนงำนกับผู้รับจ้ำงหลัก เพ่ือตรวจสอบบริเวณสถำนที่ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ กำร
ติดตั้งทั้งระบบต้องผ่ำนมำตรฐำนกำรป้องกันไฟ 3 ชั่วโมง ตำม ASTM E-119 จำกสถำบันที่มีชื่อเสียง หรือได้ใบ
ยืนยันรับรองจำกวุฒิวิศวกรที่เชื่อถือได้มีรำยละเอียดกำรติดตั้งดังนี้ 

(2.1) วัดระยะห่ำงของมุมทั้ง 2 ด้ำนของโครงสร้ำง วำงโครงคร่ำว C75 ตำมระยะห่ำงท่ีวัดได้  
(2.2) ตัดโครงคร่ำว U 76 ยำวตำมระยะห่ำงที่วัดได้ ติดโครงคร่ำว U76 เข้ำกับโครง C75 ทุก

ระยะ 40 ซม. โดยใช้สกรูยึดโครง  
(2.3) ท ำเช่นเดียวกันนี้อีกหนึ่งครั้ง แล้วน ำแผงโครงทั้ง 2 ประกบเข้ำกับโครงสร้ำง จำกนั้นตัด

โครง U76 ยำวตำมระยะห่ำงของแผงโครงทั้ง 2 แผง แล้วติดเข้ำไปบนโครงทั้ง 2 แผง เพ่ือหุ้มโครงสร้ำงทุก
ระยะ 40 ซม. โดยใช้สกรูยึดโครง  

(2.4) ติดแผ่นยิปซัมชนิดทนไฟ หนำ 15.9 มม. เข้ำกับโครงที่หุ้มโครงสร้ำง โดยชั้นแรกใช้สกรูดำ 
25 มม. ติดทุกระยะ 20 ซม. ส่วนกำรติดแผ่นชั้นที่สอง ใช้สกรูดำ 38 มม. ติดทุกระยะ 20 ซม. โดยรอยต่อแผ่น
ชั้นในและชั้นนอกต้องไม่ตรงกัน  

(2.5) บริเวณมุมต่อชนแผ่นทั้ง 4 ให้ซ้อนทับและสลับแนวแผ่นกัน และเสริมควำมแข็งแรงบริเวณมุม
ภำยนอกทั้ง 4 ด้วยเหล็ก เข้ำมุม  

(2.6) ฉำบปิดรอยต่อแผ่น รอยหัวสกรู และบริเวณมุมทั้ง 4 ด้วยปูนฉำบ  
(3) ข้อก ำหนดในกำรติดตั้ง  

(3.1) ระยะห่ำงระหว่ำงโครงตัว U ไม่ควรเกิน 40 ซม.  
(3.2) ระยะห่ำงในกำรยิงสกรู ไม่ควรเกิน 20 ซม.  
(3.3) รอยต่อแผ่นยิปซัมชั้นในและชั้นนอกต้องไม่ตรงกัน และบริเวณมุมต่อชนแผ่นทั้ง 4 ให้ซ้อนทับและ

สลับแนวแผ่นกัน  
(3.4) เสริมควำมแข็งแรงที่มุมภำยนอก ด้วยเหล็กเข้ำมุม (Corner Bead) หรือใช้ฉนวนป้องกันไฟ 

(Spray – On Fireproofing)  
 

4   ฉนวนป้องกันไฟ ระบบซีเมนต์พ่นกันไฟโครงสร้ำงเหล็ก ( Spray – On Fireproofing )  
(1) วัสดุ  
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(1.1) ฉนวนป้องกันไฟ ( Spray – On Fireproofing ) ให้ใช้ “Firecut”, Pyrolite, Cafco หรือคุณภำพ
เทียบเท่ำ ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบ  
   (1.1.1) “Firecut” Type F-1 , Pyrolite Type 15 หรือ Cafco 400 ส ำหรับบริเวณหรือพ้ืนที่ภำยใน
หรือก่ึงภำยนอกอำคำร  
   (1.1.2) “Firecut” Type F-100, Pyrocrete 204 หรือ Cafco 800 ส ำหรับบริเวณหรือพ้ืนที่ภำยนอก
อำคำร  

(1.2) ฉนวนป้องกันไฟ ต้องปรำศจำกสำร Asbestos และ Mineral Wool  
(1.3) ควำมหนำ และ Resistance ของฉนวนป้องกันไฟ (Fireproofing) ที่ใช้กับโครงเหล็กก่อสร้ำงต้อง

ได้มำตรฐำนสำกลกฎข้อบังคับควบคุมอำคำรก่อสร้ำง หรือได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนแต่ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบ และ
กำรอนุมัติจำกผู้ออกแบบก่อนน ำไปใช้ 

(1.4) ฉนวนป้องกันไฟต้องผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนสำกล เช่น  UL Fire Resistance Directory 
(โดยสถำบัน Underwriter’s Labratories Inc.) และมำตรฐำนกำรทดสอบของ ASTM E119 หรือเทียบเท่ำ Spray-
On Fireproofing ต้องผ่ำนกำรทดสอบดังต่อไปนี้  

(1.4.1) Dry Density : ควำมหนำแน่นโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 27 PCF ตำมมำตรฐำน ASTM E605 
หรือมำตรฐำนเทียบเท่ำ  

(1.4.2) Deflection : ฉนวนกันไฟต้องไม่แตกร้ำวหรือหลุดร่อนจำกผิวของ วัสดุที่ติดตั้งไว้ตำม
มำตรฐำน ASTM E759 หรือมำตรฐำนเทียบเท่ำ  

(1.4.3) Bond Impact : ฉนวนกันไฟต้องไม่แตกร้ำวหรือแยกชั้นจำกผิวของ วัสดุที่ติดตั้งไว้ตำม
มำตรฐำน ASTM E760 หรือมำตรฐำนเทียบเท่ำ  

(1.4.4) Bond Strength : ค่ำโดยเฉลี่ย 2000 PSF ทดสอบผ่ำนตำมมำตรฐำน ASTM E736  
(1.4.5) Air Erosion : ผ่ำนค่ำทดสอบตำมมำตรฐำน ASTM E859 ค่ำ Maximum Weight Loss 

ของฉนวนป้องกันไฟที่ยอมให้ 0.005 gm./Square Feet  
(1.4.6) Compressive Strength : ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน ASTM E761 โดยที่ฉนวน

ป้องกันไฟเมื่อรับ Compressive Force ต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะเกิน 10 Percent  
(1.4.7) Corrosion Resistance : เหล็กที่จะใช้ฉนวนป้องกันไฟได้ตำมมำตรฐำน ASTM E937 

และต้องไม่เป็นสนิม  
(1.4.8) Surface Burning : ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน ASTM E84  
(1.4.9) Frame Spread  
(1.4.10) Smoke Development  
(1.4.11) น้ ำที่ใช้ผสมวัสดุ ต้องเป็นน้ ำจืดที่สะอำด ปรำศจำกสิ่งเจือปนจำพวกแร่ธำตุ กรด 

ด่ำง และสำรอินทรีย์ต่ำงๆ  
(2) ตัวอย่ำงวัสดุพร้อมหนังสือรับรอง  
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ผู้รับจ้ำง จะต้องจัดหำรำยละเอียดวัสดุของ Fireproofing (Manufacture’s Specification) โดย
แสดงถึงกำรทดสอบคุณภำพของวัสดุ และตัวอย่ำงที่จะใช้ในแต่ละชนิดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง รวมทั้งมีหนังสือรับรอง
มำตรฐำนกำรป้องกันไฟตำมที่กำหนดในเทศบัญญัติเพ่ือกำรขออนุมัติและตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ควบคุม
งำนก่อนที่จะน ำไปติดตั้ง 

(3) กำรติดตั้ง  
ผู้รับจ้ำง จะต้องจัดหำช่ำงฝีมือที่ดี มีควำมช ำนำญในกำรติดตั้ง โดยทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้

ระดับท้ังในแนวตั้ง และแนวนอนด้วยควำมประณีตเรียบร้อยถูกต้องตำมกรรมวิธี และมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิตอย่ำง
เคร่งครัด ตำมหลักวิชำกำรก่อสร้ำงที่ดี  

(3.1) ผู้รับจ้ำง ต้องตรวจสอบสถำนที่ที่จะติดตั้งวัสดุป้องกันไฟให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนกำรติดตั้ง 
ถ้ำหำกพบข้อบกพร่องต่ำงๆ ให้แก้ไขให้เรียบร้อย และให้ได้มำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต  

(3.2) สถำนที่ที่จะติดตั้งจะต้องมีกำรระบำยอำกำศที่ดี  
(3.3) วัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงทั้งหมดต้องมีชื่อบริษัทผู้ผลิต เครื่องหมำยกำรค้ำ และเลขหมำยต่ำง 

ๆ ติดอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์  
(3.4) วัสดุต้องเก็บไว้ในสถำนที่ที่มีสิ่งปกคลุม โดยปรำศจำกควำมชื้น หำกวัสดุมีควำม เปียกชื้น

ห้ำมน ำมำใช้ติดตั้งเป็นอันขำด  
(3.5) ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกำรรับประกันวัสดุป้องกันไฟเป็นระยะเวลำ  10 ปี โดยเป็นไปตำม

มำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิตโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 

5. กำรท ำำควำมสะอำด  
ผู้รับจ้ำง จะต้องท ำควำมสะอำดในส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจำกกำรติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้สะอำดร้อย และ

ขนย้ำยวัสดุที่เหลือใช้ เศษวัสดุที่ตกหล่นและซำกวัสดุที่ทับถมอยู่ให้เรียบร้อย หำกมีข้อบกพร่องดังกล่ำวเกิดขึ้น ผู้รับ
จ้ำงจะต้องแก้ไขให้สมบูรณ์เรียบร้อยก่อนกำรอนุมัติตรวจสอบจำกผู้ควบคุมงำน 
จบหมวดที่ 42 
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หมวดที่ 43 
งำนป้ำย - เครื่องหมำยทั่วไป - เสำธง 
 
1. ลักษณะตัวอักษร (FONT) 
ให้ใช้มำตรฐำนตัวอักษร (FONT) ตำมท่ีมีก ำหนดเป็นตัวอย่ำงในแบบก่อสร้ำงหรือรำยกำรก่อสร้ำงแล้วแต่กรณี ยกเว้น
ที่สถำปนิกจะก ำหนดให้เป็นอย่ำงอ่ืนเป็นพิเศษเฉพำะจุดในขณะก่อสร้ำง หำกมิได้มีก ำหนดลักษณะตัวอักษรไว้ในแบบ
หรือรำยกำรก่อสร้ำง ให้ผู้รับจ้ำงเสนอสถำปนิกอนุมัติ 
 
2. ต ำแหน่งติดตั้ง 
ให้ผู้รับจ้ำงท ำแบบขยำยรำยละเอียด (SHOP DRAWINGS) แสดงต ำแหน่งที่ต้องติดตั้งป้ำยตำมหัวข้อนี้ให้สถำปนิก
พิจำรณำและอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร เมื่อสถำปนิกแก้ไขให้เป็นไปอย่ำงใดแล้วผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรก่อสร้ำง
ให้เป็นไปตำมนั้น 
 
3. แผ่นป้ำยโลหะชั่วครำว 
ก่อนลงมือก่อสร้ำงให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำแผ่นป้ำยโลหะที่เห็นได้ชัดเจนที่ด้ำนหน้ำของสถำนที่ก่อสร้ำง โดยระบุชื่ออำคำร 
เจ้ำของอำคำร สถำปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงำน ผู้รับจ้ำง ระยะเวลำก่อสร้ำง วันที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และ
วงเงินค่ำก่อสร้ำงตำมรูปแบบและรำยละเอียดที่สถำปนิกจะก ำหนดให้ ให้จัดท ำแผ่นป้ำยโลหะนี้จ ำนวน 1 ป้ำย หำก
กฎหมำยก ำหนดให้ต้องระบุรำยละเอียดใดเพ่ิมเติมหรือมีข้อก ำหนดใดเป็นพิเศษ ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำให้สอดคล้องตำมที่
กฎหมำยก ำหนดนั้นด้วย 
 
4. ป้ำยชื่อโครงกำรหรือชื่ออำคำรถำวร 
หำกในแบบมิได้ก ำหนดเอำไว้  ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำป้ำยชื่อและป้ำยสัญลักษณ์โครงกำรหรืออำคำร ติดตั้งในสถำนที่
ก่อสร้ำงบริเวณที่มองเห็นจำกทำงสำธำรณะได้ชัดเจน หรือติดตั้งที่ตัวอำคำร หรือในต ำแหน่งที่สถำปนิกจะก ำหนดให้
ภำยหลังตำมขนำด สี วัสดุ และรูปแบบที่สถำปนิกจะก ำหนดรำยละเอียดต่อไป ให้จัดท ำแผ่นป้ำยโครงกำรเหล่ำนี้
จ ำนวน 1 ชดุ 
 
5. ป้ำยเครื่องหมำยห้องน้ ำ 
ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำป้ำยสัญลักษณ์ “ชำย” และ “หญิง” ติดหน้ำห้องน้ ำรวมชำยและหญิงทุกห้อง โดยป้ำยจะต้องเป็นส
เตนเลส ขนำด 0.12x0.20 เมตร ติดสูงจำกพ้ืนหน้ำห้อง 1.50 เมตร ให้ผู้รับจ้ำงเสนอสัญลักษณ์ให้สถำปนิกอนุมัติก่อน
สั่งท ำ 
 
6. เสำธง 
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ให้ผู้รับจ้ำงจัดหำและติดตั้งเสำธงและอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ รวมทั้งผืนธงในต ำแหน่งที่ระบุในแบบก่อสร้ำง เสำธงเป็น
เสำสูงปลำยเรียว ผลิตจำกเหล็กอำบสังกะสีด้วยวิธี  HOT DIP GALVANIZED มีควำมแข็งแรง สำมำรถทนแรงลมได้ดี
ลักษณะกำรติดตั้งปรำศจำกกำรยึดด้วยสลิง ระบบขึ้น-ลงใช้แบบมือหมุน ให้ใช้เสำธงส ำเร็จรูปผลิตภัณฑ์ CCH. หรือ
เทียบเท่ำ โครงสร้ำงรับตัวเสำและฐำนรอบเสำหำกในแบบไม่ได้ระบุรำยละเอียด ให้ผู้รับจ้ำงท ำแบบขยำยรำยละเอียด 
(SHOP DRAWINGS) เสนอผู้ออกแบบพิจำรณำอนุมัติก่อนด ำเนินกำร   

 
จบหมวดที่ 43 
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หมวดที่ 44 
งำนเครื่องหมำยอุปกรณ์จรำจร 
 
1. ลักษณะตัวอักษร - สัญลักษณ์ 
ให้ใช้มำตรฐำนตัวอักษร (FONT) และสัญลักษณ์ ตำมที่มีก ำหนดเป็นตัวอย่ำงในแบบก่อสร้ำงหรือรำยกำรก่อสร้ำง
แล้วแต่กรณี ยกเว้นที่สถำปนิกจะก ำหนดให้เป็นอย่ำงอ่ืนเป็นพิเศษเฉพำะจุดในขณะก่อสร้ำง หำกมิได้มีก ำหนด
ลักษณะตัวอักษรไว้ในแบบหรือรำยกำรก่อสร้ำง ให้ผู้รับจ้ำงเสนอผู้ออกแบบพิจำรณำควำมเห็นเบื้องต้นและน ำเสนอผู้
ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ พิจำรณำอนุมัติ 
 
2. ต ำแหน่งติดตั้ง 
ให้ผู้รับจ้ำงท ำแบบขยำยรำยละเอียด (SHOP DRAWINGS) แสดงต ำแหน่งที่ต้องติดป้ำยตำมหัวข้อนี้ ให้ผู้ออกแบบ
พิจำรณำและน ำส่งผู้ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร  เมื่อผู้ควบคุมงำนและ
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ พิจำรณำแก้ไขให้เป็นไปอย่ำงใดแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมนั้น 
 
3. เส้นแนวถนน แนวช่องแบ่งท่ีจอดรถ และลูกศรชี้ทิศเดินรถ 
ให้ผู้รับจ้ำงตีเส้นแบ่งแนวช่องถนนและเส้นแบ่งช่องจอดรถบนพ้ืนตำมแนวที่แสดงในแบบ โดยภำยในอำคำรให้ใช้สี
จรำจรสีขำว ส่วนภำยนอกอำคำรให้ใช้เทอร์โมพลำสติกขนำดเส้นกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 100 มิลลิเมตร และให้ผู้รับจ้ำงตี
เครื่องหมำยลูกศรชี้ทิศทำงเดินรถลงบนพ้ืนถนนและสัญญลักษณ์ที่จอดรถผู้พิกำร รูปแบบของลูกศรและสัญญลักษณ์
ให้ใช้ตำมมำตรฐำนของกรมทำงหลวงและ Universal Design ส ำหรับทิศทำงลูกศร ขนำดลูกศร และต ำแหน่งที่ต้อง
เขียนลูกศรตลอดจนแนวทำงข้ำม และพ้ืนที่ห้ำมจอด สถำปนิกหรือผู้ว่ำจ้ำงจะก ำหนดให้ภำยหลัง จ ำนวนเครื่องหมำย
ทั้งหมดตำมควำมเหมำะสม 
 
4. ป้ำยเครื่องหมำยจรำจร 
ให้ผู้รับจ้ำงท ำป้ำยเครื่องหมำยก ำกับจรำจรพร้อมเสำ โดยป้ำยท ำด้วยโลหะสี่เหลี่ยมหรือวงกลมขนำด 1 ตำรำงฟุต ยึด
ติดกับเสำเหล็กกลมเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1 1/2 นิ้ว หนำไม่น้อยกว่ำ 4 มิลลิเมตร เสำปักฝังลงในดินโดยมีฐำนคอนกรีต
ขนำด 0.25 x 0.25 x 0.50 เมตร หลังฐำนอยู่ที่ระดับ 0.30 เมตร เหนือทำงเท้ำ รูปแบบของป้ำยให้ใช้ตำมมำตรฐำน
ของกรมทำงหลวง เครื่องหมำยบนป้ำยและต ำแหน่งติดตั้งป้ำย ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ก ำหนดภำยหลัง สีที่ใช้เขียน/ทำ/
พ่น เครื่องหมำยเป็นสีสะท้อนแสงที่ทนแดดทนฝน  ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมรูปแบบก ำหนดให้ด ำเนินกำร 
 
5.  รำยละเอียดคุณสมบัติวัสดุ  

งำนเครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง (Pavement Markings) 
ลักษณะของงำน งำนนี้ประกอบด้วยกำรทำสีท ำเครื่องหมำยจรำจรพื้นผิว ซึ่งประกอบด้วย  
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ก. กำรตีเส้นเครื่องหมำยจรำจรแบบเส้นทึบ เส้นประ ทำงคนข้ำม เส้นหยุด เส้นแนวกำรจอดรถ ลูกศร ข้อควำม 
หรือเครื่องหมำยต่ำง ๆ บนผิวถนน คันหินและลำนจอดรถ ตำมที่แสดงในแบบรำยละเอียด และหรือตำมที่ผู้
ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ เห็นสมควรให้แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข. กำรตีเส้นท ำเครื่องหมำยจรำจรบนพ้ืนอำคำรที่จอดรถตำมที่แสดงในแบบรำยละเอียด และหรือตำมที่ผู้
ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ เห็นสมควรให้แก้ไขเพ่ิมเติม  
วัสดุ สีส ำหรับเครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำงแบบถำวรทั้งหมด ต้องเป็นสีเทอร์โมพลำสติก ชนิดทำร้อน ส่วน
เครื่องหมำยจรำจรบนคันหิน เป็นสีเทอร์โมพลำสติก ชนิดทำเย็น  
ก. สีเทอร์โมพลำสติกชนิดทำร้อน สีเทอร์โมพลำสติกต้องเป็นสีผสมส ำเร็จรูปที่โรงงำน จำกผู้ผลิตที่ได้รับกำร
เห็นชอบ และต้องเหมำะสมกับประเภท และสถำนที่ของกำรใช้งำน สีต้องมีคุณสมบัติเป็นสำรเทอร์โมพลำสติก
ในสภำวะอำกำศต่ำง ๆ ณ บริเวณที่ใช้งำนตลอดเวลำ คุณสมบัติดังกล่ำวได้แก่ ควำมต้ำนทำนต่อกำรยืดออก
ภำยใต้กำรจรำจรขณะที่พ้ืนผิวถนนมีอุณหภูมิสูงสุด และกำรคงควำมยืดหยุ่นได้ขณะถนนมีอุณหภูมิต่ ำสุด และ
จะต้องให้เครื่องหมำยจรำจรซึ่งอยู่คงทนเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 24 เดือน ภำยใต้สภำพกำรจรำจรปกติจะต้อง
ระบุอัตรำส่วนต่ ำสุด และสูงสุด และชั้นของส่วนประกอบของสี ปริมำณกรดของตัวประสำน อุณหภูมิระหว่ำง
ผสม และใช้ทำ กำรแข็งตัว จุดหลอมตัว (๐ C) และจุดติดไฟ (๐C) สีจะต้องใส่ในภำชนะท่ีไม่ท ำให้ส่วนผสมของ
สีสกปรก และที่ป้องกันไม่ให้ส่วนผสมของสีเจือปนกับวัสดุอ่ืน กำรเก็บรักษำสีจะต้องเป็นไปตำมค ำแนะน ำของ
ผู้ผลิต  
ข. สีเทอร์โมพลำสติกชนิดทำเย็น สีเทอร์โมพลำสติกชนิดทำเย็น 
เหมำะกับกำรทำด้วยวิธีใช้แปรง หรือเครื่องพ่นสี ให้ระบุรำยละเอียดของสีที่จะใช้ทำดังต่อไปนี้  

- ส่วนประกอบของสี (โดยน้ ำหนัก) 

- กำรใช้ทำ (ชนิดทำเย็น) 

- ชนิดและปริมำณสูงสุดของน้ ำมันทินเนอร์ 

- ระยะเวลำกำรแห้งตัว (สัมผัสได้) 

- ระยะเวลำกำรแขง็ตัว (เพ่ือทำทับ)  

- พ้ืนที่ที่ทำได้ (จ้ำนวนลิตรหรือแกลลอน ต่อระยะ 1 กิโลเมตรของเส้นกว้ำง 10 เซนติเมตร)  

- ควำมต้ำนทำนต่อสภำพควำมร้อน เช่น อุณหภูมิสูงสุดของพ้ืนผิวถนน 

- รำยละเอียดของสีรองพ้ืนต่ำง ๆ Primer, Undercoat หรือ Tack Coat ที่ก ำหนดให้ใช้ สีที่จัดส่งให้จะต้อง
ใหม่และพร้อมที่จะใช้งำน บรรจุในภำชนะที่ปิดสนิทกำรเก็บรักษำสีจะต้องเป็นไปตำมค้ำแนะน้ำของผู้ผลิต 
สีมีทั้งชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง 
1) สีทำถนนชนิดไม่สะท้อนแสง สีชนิดไม่สะท้อนแสงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ควบคุมงำนและกรรมกำร

ตรวจกำรจ้ำงฯ เห็นชอบ ผสมส ำเร็จรูปจำกโรงงำนและเหมำะสมที่จะใช้ได้กับผิวคอนกรีต เมื่อทำแล้วไม่มีรอย
ย่นและแตกเป็นริ้ว เนื้อสีไม่เยิ้ม ให้ควำมหนำที่เสมอกัน ไม่เป็นเงำเมื่อทำสีเสร็จ ก ำหนดให้ใช้ส ำหรับพ้ืนอำคำร
ที่จอดรถ 
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2) สีทำถนนชนิดสะท้อนแสง  สีชนิดสะท้อนแสงจะต้องเป็นสีชนิดเดียวกันกับข้อ (1) ที่ระบุข้ำงต้น เว้นแต่
ให้ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงในสีขณะผลิตสี  ปริมำณของลูกแก้วสะท้อนแสงที่ผสมจะต้องอยู่ระหว่ำง  300-500 
กรัมต่อลิตร (4-6 ปอนด์ต่อ ยู.เอส แกลลอนของสี)  ลูกแก้วสะท้อนแสงทั้งหมดจะต้องผ่ำนตะแกรงเบอร์  12 
และผ่ำนตะแกรงเบอร์ 100 ไม่มำกกว่ำร้อยละ 5 ลูกแก้วสะท้อนแสงจะต้องไม่มีเหลี่ยมแหลมคม และอย่ำง
น้อยร้อยละ 80 ของลูกแก้วสะท้อนแสงจะ ต้องเป็นแก้วที่โปร่งแสงเม็ดลักษณะกลมและไม่มีต ำหนิ ก ำหนดให้
ใช้ส ำหรับพ้ืนผิวถนนคอนกรีต ลำนจอดรถและคันหิน  

 
6.  วิธีกำรก่อสร้ำง  

สีเทอร์โมพลำสติก (ชนิดทำร้อน) 
ก. กำรจัดเตรียมผิว ให้ทำสีบนพื้นผิวที่สะอำดและแห้งเท่ำนั้น ห้ำมทำสีบนพื้นที่ซึ่งมีเศษหิน ทรำย กรวด

ที่เกำะตัวอยู่ รอยเปื้อน โคลน หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน หรือทำทับเครื่องหมำยซึ่งเป็นสีเก่ำที่ทำติดผิวไว้แล้ว หรือ
ทำทับเครื่องหมำยที่เป็นเทอร์โมพลำสติกเก่ำซึ่งทำไว้ผิดพลำด ในกรณีที่ผิวบนมีลักษณะเป็นมันเรียบอย่ำงเช่น 
ผิวคอนกรีตเรียบหรือผิวรำดยำงที่มีกำรใช้งำนมำก่อนซึ่งหินมีลักษณะเป็นมันเรียบ และ/หรือตำมก ำหนด
วิธีกำรใช้ หรือตำมที่กำรท่ำเรือฯ ประสงค์ให้ทำรองพ้ืนด้วย  Tack Coat บนผิวนั้นก่อน กำรทำสีจะต้องใช้ 
Tack Coat ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตสีเทอร์โมพลำสติก และอยู่ภำยใต้กำรเห็นชอบของผู้ควบคุมงำนและ
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ เครื่องหมำยสีเทอร์โมพลำสติกที่หมดอำยุ หรือท ำผิดพลำดจะต้องขจัดออกหำกผู้
ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ  ประสงค์ 
ในกรณีที่พ้ืนผิวเดิมมีสีหรือเครื่องหมำยจรำจรทำไว้แล้วจ ำเป็นต้องลบออก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะต้องลบ
ออกหรือทำทับด้วยวิธีกำรอันเหมำะสม และผู้ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ เห็นชอบ 

ข. กำรจัดเตรียมสีเทอร์โมพลำสติก จะต้องต้มสีเทอร์โมพลำสติกให้ละลำย ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตใน
เครื่องต้มที่มีเครื่องกวนเพ่ือให้สีเข้ำกันและร้อนทั่วถึง อุณหภูมิของกำรต้มให้ท ำตำมที่ผู้ผลิตระบุและห้ำมเกิน
อุณหภูมิสูงสุดที่ผู้ผลิตก ำหนด สีที่ละลำยแล้วจะต้องรีบใช้ทันที และส ำหรับวัสดุเทอร์โมพลำสติกที่มีตัวประสำน
เป็นยำงธรรมชำติ หรือว่ำมีควำมไวต่อกำรต้มไว้นำน ๆ ห้ำมต้มสีนั้นนำนเกินกว่ำ 4 ชั่วโมง  

ค. กำรทำสีเทอร์โมพลำสติก - ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอรำยกำรอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่น้ำมำใช้งำนพร้อม
ทั้งหลักฐำนแสดง กำรรับรองคุณภำพกำรทดสอบของกรมทำงหลวง ทำงหลวงชนบท หรือหน่วยงำนรำชกำร
อ่ืน หรือองค์กำรของรัฐบำลไทยหรือองค์กำรต่ำงประเทศที่เชื่อถือได้ต่อผู้ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงฯ เพ่ือขออนุมัติเบื้องต้นก่อนน ำมำใช้งำนอย่ำงน้อยหนึ่งเดือน – เครื่องมือที่น ำมำใช้งำนจะต้องเป็น
เครื่องมือที่ได้รับกำรเห็นชอบและจะต้องทำตำมแนวที่ก ำหนด ส ำหรับเครื่องหมำยอ่ืน ๆ อำจทำด้วยวิธีร่อน
ด้วยมือ ใช้แปรง เครื่องพ่น เครื่องตีเส้นขับเคลื่อนด้วยแรงคน หรือเครื่ องตีเส้นที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 
ตำมท่ีผู้ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ เห็นชอบหรือแนะน ำ หลังจำกเทสีที่ต้มลงในอุปกรณ์ตีเส้นแล้ว
ต้องรักษำสีให้อยู่ภำยในช่วงอุณหภูมิที่ผู้ผลิตระบุ และกวนสีให้เข้ำกันอยู่เสมอ – ต้องทำสีให้ได้ควำมหนำไม่
น้อยกว่ำ  3 มิลลิเมตร และไม่มำกกว่ำ 5 มิลลิเมตร นอกจำกว่ำผู้ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ เห็น
ด้วยเป็นพิเศษเพ่ือต้องกำรทำสีทับเครื่องหมำยเดิม ผิวที่ทำสีแล้วต้องเสมอกันปรำศจำกฟองอำกำศหรือมีรอย
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ย่น  - จะต้องทำสีเส้นเครื่องหมำย และตัวอักษรอย่ำงระมัดระวัง เพ่ือให้ได้แนว ระยะ ขนำดที่ถูกต้องตำมแบบ
แปลน และ/หรือ SHOP DRAWING และต้องใช้บรรทัดตรงและแบบวัดถ้ำผู้ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงฯ แนะน ำ - หลังจำกงำนในแต่ละวันแล้วเสร็จ สีที่มีเหลืออยู่ในเครื่องต้มและ/หรือภำชนะที่ใช้ทำสีให้ขจัด
ออกไปและห้ำมน ำมำใช้ใหม่ 

   สีทำ (ชนิดทำเย็น)  
ก. กำรจัดเตรียมผิว -ให้ทำสีบนพ้ืนผิวที่สะอำดและแห้งเท่ำนั้น ห้ำมทำสีบนพ้ืนที่ซึ่งมีเศษหิน ทรำย 

กรวด ที่เกำะตัวอยู่ รอยเปื้อนโคลน หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน หรือทำทับเครื่องหมำยจรำจรที่เป็นสีเทอร์โม
พลำสติก หรือทำทับเครื่องหมำยจรำจรที่เป็นสีเก่ำ ซึ่งทำไว้ผิดพลำดหรือไม่ตรงตำมชนิดของสีที่ให้ทำ - ถ้ำจ้ำ
เป็นต้องใช้ Primer หรือ Undercoat แล้วให้ใช้ชนิดที่ให้กำรเกำะยึดระหว่ำงสีทำเครื่องหมำยจรำจรกับผิวถนน 
โดยไม่ท ำให้ไหลเยิ้ม หรือสีจำงลงPrimer หรือ Undercoat จะต้องสอดคล้องกับสีทำเครื่องหมำยจรำจร และ 
ผิวพ้ืนทุกประกำร และให้ใช้ตำมอัตรำที่ผู้ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ แนะน ำ  

ข. กำรจัดเตรียมสี - จะต้องผสมสีชนิดทำเย็นทั้งหมดในสนำมทุกครั้งก่อนกำรทำเพ่ือให้เม็ดสีมีกำร
ลอยตัวเสมอกัน ห้ำมใช้น้ ำมันทินเนอร์ หรือสำรผสมเพ่ิมนอกเสียจำกว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำน
และกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ  

ค. กำรทำสี  

- ให้ตีเส้นแบ่งทิศทำงกำรจรำจร เส้นแบ่งช่องจรำจรและเส้นขอบทำงด้วยเครื่องมือที่ได้รับควำม
เห็นชอบ และจะต้องทำตำมแนวที่ก ำหนด ส ำหรับเส้นชนิดอ่ืนให้ทำด้วยวิธีใช้แปรง เครื่องพ่นรอยด้วยมือ 
เครื่องตีเส้นที่ขับเคลื่อนที่ด้วยแรงคน หรือเครื่องตีเส้นที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ตำมรูปร่ำงเครื่องหมำย
จรำจรและชนิดของสีที่อนุมัติให้ใช้ ตำมที่ผู้ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ ประสงค์ อัตรำกำรใช้ของ
สีแต่ละชั้นต้องเป็นไปตำมที่ผู้ผลิตแนะน ำ นอกเสียจำกผู้ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ จะก ำหนด
เป็นอย่ำงอ่ืน  เมื่อต้องทำสีเกินกว่ำหนึ่งชั้น ก่อนทำสีชั้นต่อไป ต้องรอให้สีชั้นแรกแข็งตัวเต็มที่เสียก่อน  
ง. กำรป้องกันเครื่องหมำยที่ทำ - ต้องป้องกันเครื่องหมำยที่ทำไว้ทั้งหมดไม่ให้จรำจรผ่ำน จนกว่ำสีแห้งสนิท

เสียก่อน 
 

7. ระบบควบคุมกำรเข้ำ-ออกรถยนต์ ( Car Parking Barrier Control System ) 
    ควำมต้องกำรทั่วไป 

 ข้อก ำหนดนี้ครอบคลุมรำยละเอียดกำรจัดหำ และติดตั้งอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยตำมที่แสดงไว้ในแบบ
และข้อก ำหนดนี้ให้สำมำรถใช้งำนได้สมบูรณ์ตำมควำมต้องกำร โดยระบบต่ำง ๆ ประกอบด้วย 

- ระบบควบคุมกำรผ่ำนเข้ำออกของรถยนต์  ( Car Parking Barrier Control System ) 

- อุปกรณ์ประกอบ ( Accessories Device ) 
    ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 
   กำรท ำงำนโดยทั่วไป ของชุดควบคุมประตูแต่ละชุด ต้องสำมำรถท ำงำน , บันทึกเหตุกำรณ์, และประมวลผล

ได้ด้วยตัวเอง ( Stand Alone ) โดยมีกำรควบคุมระดับกำรอนุมัติให้ผ่ำน และแสดงผลรวมด้วยชุด Network 
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Controller ระบบต้องสำมำรถควบคุมผ่ำนชุดคอมพิวเตอร์ จำกต ำแหน่งอ่ืนๆ นอกเหนือจำกชุดควบคุมหลัก โดย
ผ่ำนระบบ LAN / WAN ได้ และสำมำรถก ำหนดระดับกำรควบคุมของผู้ควบคุมระบบได้ ไม่น้อยกว่ำ 5 ระดับ 

    ระบบ Parking Barrier Control System ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำน และสำมำรถเชื่อมต่อเพ่ือรับ
สัญญำณจำกอุปกรณ์ในระบบ Intrusion Alarm ได้ ระบบ ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย 

- ชุดควบคุมส่วนกลำง ( Security Control Center ) 

- โปรแกรมควบคุมระบบ ( System Software ) 

- ชุดควบคุมประตู ( Security Door Controller ) 

- ชุดอ่ำนบัตร ( Proximity Card Reader ) 

- Electrical Door Strike 

- Door Sensor 

- บัตร ( Proximity Card ) 

- Accessories / Tools 

- Power Supply 

- Key Pad  

- Parking Barrier 
 

ส่วนประกอบของระบบ 
 1 ชุดควบคุมส่วนกลำง 
ระบบ Parking Barrier Control System ต้องสำมำรถควบคุม ตรวจสอบหรือแจ้งเตือน ( Alarm ) หรือสั่ง

กำรหรือรับรู้และบันทึกเหตุกำรณ์ได้ที่ Security Control Room โดยประกอบด้วย ( Minimum Requirement 
) 

 

  - Processor        : 
Intel Core i3 3. 0GHz หรื อ
ดีกว่ำ 

  

  - Memory        : 8 GB DDR3 / Up to 16 GB   

   - Harddisk        : 
SATA 500GB หรื อ สู ง
กว่ำ 

   

  - DVD-ROM       : Internal SATA DVD-RW   

  - Expandable       : 
6 USB (  2 front, 4 
rear ) 

   

  - Network Interface      : 
10/100  Mbps Ethernet LAN 
Adapter 
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  - Monitor        : LCD 20" หรือดีกว่ำ     
  - Graphics        : PCI-Express หรือดีกว่ำ    
  - Keyboard        : มำตรฐำน ไทย/อังกฤษ    

  - Mouse        : 
Wheel Mouse Optical or Laser 
Mouse 

  - Software        : 
Window 7 ห รื อ
ดีกว่ำ 

    

   - Printer        : Laser Color, A4 Paper Size   

    Power Supply       : 220 VAC, 50Hz     
  โปรแกรมควบคุม ( System Software )             

  

ต้องเป็นโปรแกรมท่ีจัดท ำขึ้นเพ่ือใช้กับระบบ Parking Barrier Control System โดยเฉพำะ มีลักษณะ
กำรติดต่อกับผู้ใช้งำนแบบ GUI ( Graphic User Interface ) ท ำงำนบนระบบปฏิบัติกำร Windows, 
XP, 7 ปีล่ำสุด กำรแก้ไขปรับปรุงหรือกำรป้องกันข้อมูลต้องสำมำรถท ำได้ที่ Security Control Room 
มีกำรจัดเก็บข้อมูลแบบ Microsoft Access Database หรือ SQL โปรแกรมจัดกำรระบบดังกล่ำว
อย่ำงน้อยจะต้องสำมำรถจัดท ำรำยกำรต่ำงๆ ได้ดังนี้ 

  - 
กำรตั้งระบบ ( Set Up ) ก ำหนดรหัสของระบบ สำมำรถแบ่งระดับควำมส ำคัญของ
ผู้ ใช้ เครื่องได้ไม่น้อยกว่ำ3 ระดับ โดยแต่ละระดับสำมำรถตั้งรหัสได้ด้วย โดย
ประกอบด้วยตัวเลขหรือ 

   ตัวอักษรต่ำงๆ กันไม่น้อยกว่ำ 8 หลัก  

  - 
กำรโปรแกรมชุดอ่ำนบัตร ต้องสำมำรถก ำหนด ชื่อรูปถ่ำย หมำยเลข ชนิด เวลำที่เปิด
ประตู และเวลำแจ้งเหตุหรือระดับควำมปลอดภัย พร้อมทั้งสำมำรถเลือกที่จะให้ข้อมูล
แสดงที่เครื่องพิมพ์ เก็บไว้ในแฟ้มทะเบียนบัตรได้ 

  - 
สำมำรถก ำหนดกำรใช้งำนระบบ (Operator) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 10 Operator และ
สำมำรถ Log On พร้อมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 5 User ในเวลำเดียวกัน 

-                 สำมำรถก ำหนดวันและเวลำ หมดอำยุของบัตรแต่ละใบได้ ( Card Expired Date ) 

  - 
ต้องสำมำรถโปรแกรมกำรแจ้งเหตุ Alarm รูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรได้ และ
สัญญำณ Alarm จะมีกำรเก็บไว้ใน Log  และสำมำรถพิมพ์เป็นรำยงำนได้ 

-                  สำมำรถสั่งเปิด-ปิดประตู ( Remote Door Control ) ได้จำกทำง PC 

  - 
กำรรำยงำนต้องสำมำรถแสดงผลทำงหน้ำจอ หรือพิมพ์ออกทำงเครื่องพิมพ์ 
โดยแสดง 

  

   · 
หมำยเลขบัตร วัน เวลำ ที่ผ่ำนเข้ำ
ออกตำมปกต ิ
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   · 
วัน เวลำ ต ำแหน่งประตูที่
เปลี่ยนสถำนะ 

         

   · 
สถำนะของของอุปกรณ์ 
Sensor) 

           

   · 
แจ้งเหตุ เมื่อเกิดกำรเข้ ำออก
บริเวณท่ีไม่อนุญำต 

        

-                   โปรแกรมสำมำรถบันทึกข้อมูลกำรเข้ำ-ออกของพนักงำน ทุก
ครั้งที่ผ่ำนกำรเข้ำ-ออก    Zone ต่ำงๆ และสำมำรถจัดกำรข้อมูลให้เรียก
ออกมำดูได้ในลักษณะต่ำงๆ เช่น 

   · 
เ รี ย ง ต ำ ม ล ำ ดั บ ชื่ อ แ ล ะ
รำยละเอียดเฉพำะบุคคล 

        

   · แผนกงำน               
   · ช่วงเวลำ                

-              โปรแกรมสำมำรถเลือกเจำะจงเวลำในกำรเข้ำออกของผู้ถือบัตรในแต่ละ  Zone 
ได ้

-              โปรแกรมสำมำรถรับข้อมูลติดต่อกับระบบ Alarm หรือ Detector ของระบบ 
Fire Door     

                                        Monitor และ Close Circuit TV ( CCTV ) เพ่ือกำรบันทึก หรือ ตรวจสอบ 
หรือ Alarm  
                                        และ แจ้งผ่ำน Monitor ของ Security 

-              Control Room 

-             โปรแกรมสำมำรถพิมพ์ Transaction Event ที่เกิดขึ้นออกทำงเครื่องพิมพ์ได้ 

-             กำรแสดงผลเมื่อมีกำรแจ้ง Alarm ให้จอภำพแสดงต ำแหน่งประตูเกิดเหตุ 
เป็นแผนภำพ ของ อำคำรแบบ 

-             Dynamic Graphic ซึ่งสำมำรถ Input เข้ำมำจำกไฟล์รูปภำพ JPG หรือ 
BMP File และแจ้ง Report ทำงเครื่องพิมพ์ โดยมีรำยละเอียดของวัน เวลำ 
ต ำแหน่ง ชนิด เหตุกำรณ์โดยอัตโนมัติ และนอกจำกนี้ยังสั่งกำรโดยอัตโนมัติให้
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดบันทึกภำพเหตุกำรณ์ ( ไม่น้อยกว่ำ 16 กล้อง ) กรณี Alarm 
ที่ประตูควบคุม 

-             อันเนื่องจำกมีผู้พยำยำมบุกรุกเข้ำประตูดังกล่ำวโดยไมได้รับอนุญำต 

-             สำมำรถส่งสัญญำณเตือน (Alarm) ตำมเวลำที่ก ำหนด ในกรณีที่ประตู
ค้ำงทิ้งไว้ นำนเกินกว่ำที่ก ำหนด 
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-            มีระบบป้องกันกำรจี้บังคับ ( Duress Button ) 

-            สำมำรถแสดงสถำนะกำร Online และ Offline ของเครื่องควบคุม 

-            สำมำรถก ำหนดได้ว่ำ เมื่อมีกำรใช้บัตรแล้ว ให้ PC แสดงกรำฟฟิกเป็น
รูปภำพของพนักงำนที่เข้ำ-ออก ประตูนั้นโดยทันทีประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่ำงๆ อย่ำง
น้อย ดังนี้ 

- Anti Pass Back ป้องกันกำรใช้บัตรซ้ ำในเวลำจ ำกัด 

- สำมำรถท ำกำรยกเลิกบัตรเดิมได้ เมื่อผู้ใช้บัตรเปลี่ยนบัตรใหม่ หรือสูญหำย 

- Time Schedule ก ำหนดเวลำเข้ำ-ออก ของแต่ละทำงเข้ำออกให้กับผู้ถือบัตร
ได้อย่ำงอิสระ 

- Group Access ระบบจะอนุญำตให้เฉพำะกลุ่มท่ีได้รับอนุมัติมีกำรเข้ำออก 

- Door Monitoring ระบบสำมำรถตรวจสอบสถำนะของประตูได้ 

-            ระบบจะต้องมีกำรส ำรองข้อมูลกรณีมีควำมผิดพลำดใด ๆ เกิดข้ึน โดยข้อมูล
ต่ำงๆ จะต้องถ่ำยโอนและท ำงำนได้ปกติเมื่อระบบกลับสู่สภำพเดิมแล้วในส่วนของ  
Hardware จะต้อมีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 

- จุดเชื่อมโยงสัญญำณโดยใช้จุดต่อในลักษณะ TCP/IP, หรือ RS485 ได้ 

- Multi-site capable : stand alone controller, multiple site networking 

- ใน 1 ชุดควบคุม ให้สำมำรถครอบคลุมกำรท ำงำนของประตูได้มำกท่ีสุดไม่เกิน 8 

- ในกรณีระบบรักษำควำมปลอดภัยได้รับสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประตูท่ีถูกควบคุม
ด้วย Access Contrlo ทุกจุดต้องถูกปลดล็อก ( Failed Safe ) เพ่ือควำมปลอดภัย
ทำงด้ำนชีวิต 

- สำมำรถควบคุม Lift ได้ โดยต้องสำมำรถก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำแต่ละชั้นของแต่ละ
บัตรได ้

. 
  ชุดควบคุมกำรเข้ำออก ( Security  Controller )           

  - 

ชุดควบคุมกำรเข้ำออก ( Security Controller ) เป็นอุปกรณ์ Micro Processor ที่ท ำ
หน้ำที่สื่อสำรข้อมูลระหว่ำง Card Reader ของแต่ละทำงเข้ำออก  และ Security 
Control Room ต้องสำมำรถท ำงำนใน ลักษณะ Network Operation Mode ได้ 
โดยกำรเชื่อมโยงกับ Security Control Room ได้โดยผ่ำน TCP/IP Ethernet หรือ
สำยสัญญำณแบบ RS485 ได้ และในกรณีท่ีขำดกำรติดต่อระบบจะต้องสำมำรถท ำงำน
ในลักษณะ Full Stand Alone ได้โดยใช้ควำมจ ำและข้อมูลในตู้ควบคุมนั้น เมื่อกลับสู่
สภำวะปกติหรือสำมำรถติดต่อกับ Security Control Center ได้แล้ว ระบบจะต้อง
สำมำรถถ่ำยเทข้อมูลระหว่ำงที่ขำดกำรติดต่อ เพ่ือเก็บบันทึกไว้ในหน่วยควำมจ ำของ 
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Security Control Center ได้โดยอัตโนมัติ และชุดควบคุมนี้จะต้องมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
- ต้องสำมำรถท ำงำนแบบ Real Time 
- ต้องสำมำรถรับเทคโนโลยีของเครื่องอ่ำนบัตรอย่ำงอ่ืนได้ในอนำคต โดยไม่ต้อง

เพ่ิมเติมอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
- ต้องสำมำรถเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมได้ และสำมำรถเก็บรักษำข้อมูลเมื่อ

ไม่มีไฟฟ้ำ และเม่ือไฟฟ้ำกลับสู่สภำพปกติ สำมำรถท ำงำนได้ทันท ี

  - 
ตู้ควบคุมต้องสำมำรถบันทึกรำยละเอียดต่ำง ๆ ใน Transaction Record ได้อย่ำง
น้อย ดังต่อไปนี้ 

   · วันที่ / เดือน               
   · เวลำ                 

   · 
รหัสประจ ำตัวผู้ ถือ
บัตร 

            

   · 
Transaction Event เ พ่ื อแสด ง
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น 

        

   · 
ต ำ แ ห น่ ง
ทำงเข้ำออก 

             

- Transaction Event ต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

   · 
Valid/ Invalid 
Area 

             

   · Invalid Card               

   · 
Invalid Personal 
Identification Number 

         

   · 
Invalid Time 
Zone 

             

   · 
Break Glass Switch 
Alarm 

           

   · Antipassback               

- ต้องมีไฟแสดงกำรท ำงำนต่ำง ๆ ของระบบดังนี้ 

   · 
ไฟแสดงกำรท ำงำนของแผง
ควบคุม 

          

   · 
ไฟแสดงกำรท ำงำนระบบ
ไฟฟ้ำแผงควบคุม 
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   · ไฟแสดงกำรรับข้อมูล             

- ระบบนี้จะต้องได้รับกำรออกแบบส ำหรับ card reader ในแต่ละส่วนของระบบรักษำควำม
ปลอดภัย โดยกำรอนุญำตผ่ำนเข้ำออกได้ในบำงพ้ืนที่เฉพำะบุคคล และก ำหนดเวลำในกำร
ผ่ำนเข้ำออกในบำงพื้นท่ี 

- มีอุปกรณ ์Audible Alarm อยู่ในแผงชุดควบคุม ส ำหรับส่งเสียงเมื่อเกิด Alarm ต่ำง ๆ 

- ต้องสำมำรถจัดเก็บ Offline Transaction Event กรณีกำรเชื่อมต่อกับ Security Control 
Room ขัดข้องได้ไม่น้อยกว่ำ 10,000 Event 

- มีระบบนำฬิกำในตัวเองและจะท ำกำรตั้งเวลำให้ตรงกับ Server และโปรแกรมควบคุมโดย
อัตโนมัติ 

- ต้องสำมำรถรองรับอุปกรณ์รับสัญญำณและอุปกรณ์ควบคุม ตำมแบบท่ีก ำหนดและสำมำรถ
ขยำยเพ่ิมได้สำมำรถเก็บข้อมูลบัตรผ่ำนได้ไม่น้อยกว่ำ20,000 บัตร 

- ระบบนี้ต้องสำมำรถบันทึกกำรแก้ไข Program ในลักษณะของ ; วันเดือนปี, เวลำ และ 
รำยชื่อผู้ท ำกำรแก้ไข 

- ระบบนี้ต้องมร Software ส ำหรับเรียกแฟ้มข้อมูล เพ่ือรำยงำนผลได้ และต้องมีกำรบันทึก
กำรลงเวลำ กำรใช้งำนจำกบัตร / ระบบต่ำง ๆ สำมำรถตรวจสอบได้ 

- ระบบต้องสำมำรถท ำงำนแบบ stand alone ได้พร้อมกับกำรบันทึกข้อมูล ถึงแม้ว่ำจะเกิด
กำรท ำงำนผิดพลำดของส่วนกลำง ( central computer failure ) 

- ส่งสัญญำณเตือนไปยัง CCTV เมื่อมีกำรพยำยำมบุกรุก / พังประตูหรือเปิดประตูนำน
ผิดปกต ิ

 
         ชุดอ่ำนบัตร ( Card and Readers ) 
         คุณสมบัติของ Proximity Card 

ก..Proximity access card อย่ำงน้อย 26 bits 
ข. ลักษณะจะต้องบำง สะดวก ที่จะพกพำในกระเป๋ำได้ 
ค. รับประกันอำยุกำรใช้งำนเป็นเวลำ 1 ปี 
ง. ขนำด 2.125" x 3.375" , 0.070" max 
จ. ภำพติดบัตรควรมีสีสันต่ำงๆ 
ฉ. จ ำนวนบัตรที่ผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียม มีจ ำนวน 2,000 ใบ 

               3.4.2 ชุดอ่ำนบัตร ส ำหรับใช้กับ Proximity card มีคุณสมบัติดังนี้ 
ก) สำมำรถใช้งำนได้ทั้งภำยในและภำยนอก 
ข) ใช้กับไฟฟ้ำ 5-16 V-dc 
ค) ระยะอ่ำนบัตร อยู่ในช่วง 5 - 10 เซนติเมตร จำกบัตร 
ง) มีไฟสัญญำณแสดงสถำนะกำรท ำงำน 
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  อุปกรณ ์ Alarm                 

  - 
ให้จัดหำและติดตั้งอุปกรณ์ Alarm ตำมที่ระบุไว้ในแบบ ไม่ว่ำจะเป็น Siren / Buzzer 
/ Strobe Lamp 

   System Configuration                
   Entrance :                

   -  Entrance Control Box ( Including Controllers, Card Box, 
LED Display, Sound) 

   

   - Vechicle Detector, Loop             
   Exit :                 

   -  Exit Control Box ( Including Controllers, Card Box, LED 
Display, Sound) 

    

   - Vechicle Detector, Loop             

   Guard House /  Monitoring 
Center : 

           

   - Guard House                

   -  Computer, Printer and UPS 
Power supply 

         

   -  Parking Managrment 
Software 

           

   - Intercom                
   - Video card                
   - Protocol Converter               
   Picture Capture               
   - Video card                
   - Camera & Lens               

   -  Bracket, Camera House, 
Power supply 

          

  ชุดอุปกรณ์ไม้ก้ันรถยนต์ (Parking Barrier)            

                         เป็นอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรเข้ำ-ออกของรถยนต์ โดยท ำงำนพร้อมกับเครื่องอ่ำนบัตร 
และกำรบันทึกภำพด้ำนหน้ำ ตัวรถ พร้อมป้ำยทะเบียนรถ ของกล้องฌทรทัศน์วงจรปิด เมื่อระบบอ่ำน
บัตรถูกต้องและผู้ถือบัตรมีสิทธิ เข้ำพ้ืนที่ได้ระบบจะท ำกำรเปิดไม้กั้นให้เข้ำพ้ืนที่ และเมื่อรถยนต์ผ่ำน
ไปแล้ว ไม้กั้นจะปิดลงเองโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์กำรควบคุมกำรเข้ำ-ออกนี้จะต้องมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
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- เครื่องอ่ำนบัตรต้องมีระยะอ่ำนบัตร ไม่น้อยกว่ำ 50 cm. สำมำรถทนแดดทนฝนได้ 
- ใช้ระบบ Motor แบบกระแสสลับหรือกระแสตรงก็ได้ 
- สำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่ำนบัตรได้ 
- มี Power Consumption ต่ ำจะต้องมีขนำด แรงบิด ไม่น้อยกว่ำ150 Nm 
- มีระยะเวลำในกำรเปิด-ปิด Flap ได้ไม่เกิน 3.5 วินำที 
- แขนกั้นต้องมีตัวถังครอบท่ีมิดชิด และสำมำรถเปิดเพ่ือปรับตั้ง หรือซ่อมบ ำรุงได้ง่ำย 
- วัสดุเป็นอลูมิเนียมหรือดีกว่ำควำมยำว 3 เมตร (หรือตำมควำมเหมำะสมของถนน) 
- แขนกั้นเป็นชนิดกลมหรือเหลี่ยม สำมำรถพับได้ ถ้ำติดตั้งที่มีเพดำนต่ ำ 
- สำมำรถยกข้ึนเองโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ก ำลังปิดลงมำกระทบรถยนต์ หรือสิ่งกีดขวำงตัดผ่ำน 
- กรณีไฟฟ้ำดับ สำมำรถปลดแผนกั้นให้ยกข้ึนได้โดยอิสระ 

สำยไฟฟ้ำ                   

                1.  สำยสัญญำณต้องเป็นแบบ multicore หรือได้รับกำรแนะน ำจำกโรงงำนผู้ผลิต ส่วนขนำดของ
สำยเคเบิ้ลให้เป็นไปตำมท่ีแสดงไว้ในแบบ 
                2. สำย Power Supply ให้มีขนำดเหมำะสมที่จะจ่ำย Load ได้ ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตและต้อง
สอดคล้องกับมำตรฐำนของระบบไฟฟ้ำก ำลังด้วย 
กำรติดตั้ง 

5.1 กำรติดตั้งและเดินสำยส ำหรับระบบรักษควำมปลอดภับ ให้เดินด้วยระบบเดินในท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ
ตำมปรำกฎในแบบ 

5.2 อุปกรณ์ต่ำงๆ จะต้องได้รับกำรป้องกันควำมเสียหำย 
5.3 หำกมีอุปกรณ์ใดที่ต้องติดตั้งภำยนอก จะต้องเป็นชนิดกันน้ ำ (Weather Proof Type) หรือดีกว่ำ 

กำรทดสอบและกำรฝึกอบรม 
6.1 ผู้รับจ้ำงภำยใต้สัญญำนี้จะต้องจัดบริกำรเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมโดยตัวแทนจำกผู้ผลิต เพ่ือที่จะ

เป็นกำรให้ค ำแนะน ำในกำรติดตั้งและติดตำมผลของอุปกรณ์นั้น ๆ รวมถึงกำรทดสอบเพ่ือจะ
มั่นใจได้ว่ำระบบนั้นท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม และตรงตำมกับมำตรฐำนและกฎระเบียบ
ต่ำง ๆ 

6.2 กำรตจัดกำรฝึกอบรมควรจัดส ำหรับ 4 คน อย่ำงน้อย 5 วัน ส ำหรับกำรจัดกำรระบบม เทคนิค 
และกำรใช้งำนในทุกขั้นตอน 

จบหมวดที่ 44 
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หมวดที่ 45 
งำนเครื่องหมำยหนีไฟ - ดับเพลิง 
 
1. ขอบเขตของงำน 
แม้มิได้แสดงไว้ในแบบก่อสร้ำงก็ตำม ให้ถือว่ำงำนในข้อนี้ทุกข้อย่อยเป็นงำนในขอบเขตตำมสัญญำของผู้รับจ้ำงที่
จะต้องจัดท ำจัดหำวัสดุอุปกรณ์และแรงงำนติดตั้งให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และครบถ้วน ตำมที่ระบุทั้งในรำยกำรก่อสร้ำง
และแบบก่อสร้ำง (ถ้ำมีระบุ) อย่ำงเรียบร้อยและใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนดูแลรักษำให้คงสภำพดีจนถึง
ส่งงำนงวดสุดท้ำย 
 
2. ลักษณะตัวอักษร - สัญลักษณ์ 
ให้ใช้มำตรฐำนตัวอักษร (FONT) และสัญลักษณ์ตำมที่มีก ำหนดเป็นตัวอย่ำงในรูปแบบก่อสร้ำง ยกเว้นที่สถำปนิกจะ
ก ำหนดให้เป็นอย่ำงอ่ืนเป็นพิเศษเฉพำะจุดในขณะก่อสร้ำง หำกมิได้มีก ำหนดลักษณะตัวอักษรไว้ในรู ปแบบ ให้ผู้รับ
จ้ำงเสนอสถำปนิกเพ่ือขออนุมัติ 
 
3. ต ำแหน่งติดตั้ง 
นอกเหนือจำกต ำแหน่งที่มีระบุในรูปแบบก่อสร้ำงทั้งแบบสถำปัตยกรรมและแบบวิศวกรรมแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำ
รูปแบบขยำยรำยละเอียด (SHOP DRAWING) เสนอให้อนุมัติอีกครั้งให้ถูกต้องตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในรำยกำรประกอบ
แบบนี้ด้วย โดยแบบขยำยรำยละเอียดจะต้องแสดงรำยละเอียดดังนี้  
3.1 ต ำแหน่งที่ติดตั้ง 
3.2 ต ำแหน่งควำมสูงที่ติดตั้ง แสดงกำรยึดจำกผนังหรือเพดำน 
3.3 แสดงทิศชี้ของลูกศรของแต่ละป้ำยทุกป้ำย (ถ้ำเป็นป้ำยชนิดที่ต้องมีลูกศร) 
3.4 อักษรและสัญลักษณ์บนป้ำย 
3.5 ชนิดของไฟฟ้ำที่ใช้กับป้ำยชนิดแสงสว่ำงและอุปกรณ์ทุกชิ้น 
เมื่อสถำปนิกพิจำรณำแก้ไขและอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นอย่ำงใดแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้
เป็นไปตำมนั้น 
 
4. กล่องป้ำยทำงออกฉุกเฉิน 
แม้ไม่ได้ระบุในแบบ ให้ถือว่ำอยู่ในขอบเขตที่ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำให้เสร็จสมบูรณ์ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   โดย
ให้ผู้รับจ้ำงท ำกล่องป้ำยไฟแสงสว่ำงบอกทำงออกฉุกเฉินเหนือประตูหนีไฟทุกบำน ในต ำแหน่งซึ่งสำมำรถเห็นได้ชัดเจน
ตำมต ำแหน่งที่ได้แสดงไว้ในรูปแบบ หรือต ำแหน่งที่สำมำรถมองเห็นได้จำกทำงเดินหรือพ้ืนที่สัญจรส่วนกลำง  
นอกจำกนี้ให้ติดกล่องป้ำยไฟทำงออกฉุกเฉินนี้กระจำยทั่วไปในบริเวณทำงเดินและพ้ืนที่สัญจรส่วนกลำงทุกชั้น ตลอด
ทั่วทั้งอำคำรในปริมำณมำกพอที่สำมำรถให้ผู้ใช้อำคำรมองเห็นได้จำกทุกจุดเมื่อเกิดอัคคีภัย และชี้น ำไปสู่ทำงหนีไฟได้
อย่ำงถูกต้อง ป้ำยจะต้องเขียนข้อควำม “EXIT” หรือ “ทำงออก” พร้อมรูปหัวลูกศรสำมเหลี่ยมชี้ไปทำงประตูทำงออก
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หนีไฟ ขนำดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่ำ 80 มิลลิเมตร ภำยในกล่องป้ำยมีหลอดไฟให้แสงสว่ำงตลอดเวลำ ในภำวะปกติให้
ท ำงำนด้วยไฟฟ้ำจำกระบบไฟฟ้ำอำคำร และเมื่อเกิดเพลิงไหม้ซึ่งไฟฟ้ำอำคำรถูกตัด ให้ท ำงำนอัตโนมัติด้วยแบตเตอรี่
ส ำรองในตัวที่ชำร์จไฟได้เมื่อใช้ยำมปกติ ให้ผู้รับจ้ำงท ำ SHOP DRAWINGS แสดงต ำแหน่งที่ต้องติดตั้งกล่องป้ำย
ทำงออกฉุกเฉินนี้ ให้สถำปนิกอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนจึงเริ่มด ำเนินกำรติดตั้ง สถำปนิกมีสิทธิ์ก ำหนดต ำแหน่ง
ติดตั้งเพ่ิมเติมหำกเห็นว่ำยังไม่ครอบคลุมมำกพอ และผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำตำมที่สถำปนิกก ำหนด ผู้รับจ้ำงต้องเสนอ
ตัวอย่ำงกล่องป้ำยทำงออกฉุกเฉินนี้ให้สถำปนิกพิจำรณำก่อนสั่งซื้อ สัญลักษณ์ท้ังหมดให้ใช้สีเขียว 
 
5. ป้ำยเลขชั้น 
ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำป้ำยเลขชั้นติดตรงต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้ในแบบ และต ำแหน่งในรำยกำรดังต่อไปนี้ 
5.1 ผนังบันไดหนีไฟทุกชั้นทุกจุด 
5.2 ผนังในโถงหน้ำลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้น 
ป้ำยเป็นแผ่นกระจกใสหรืออครีลิค 0.30x0.30 เมตร หนำอย่ำงต่ ำ 4 หุน ด้ำนหลังพ่นสีสะท้อนแสงสีเหลืองเป็นรูป
ตัวเลขชั้น ขนำดสูง 0.20 เมตร กลับข้ำงเพ่ือให้อ่ำนได้จำกทำงด้ำนหน้ำ แล้วพ่นสีทับด้ำนหลังด้วยสีขำวเป็นสีพ้ืน ให้
ติดตั้งป้ำยนี้ด้วยตะปูเกลียวสเตนเลส 4 ตัว ทะลุแผ่นกระจกใกล้มุมทั้ง 4 ของแผ่นป้ำย มีแหวนรองหนุนด้ำนหลัง ให้
ป้ำยลอยออกจำกผนังประมำณ 10 มิลลิเมตร ผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดตัวเลขหรือตัวอักษรให้ขณะก่อสร้ำง 
 
6. กล่องป้ำยทำงเข้ำลิฟต์ดับเพลิง 
ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำกล่องป้ำยทำงเข้ำลิฟต์ดับเพลิงชนิดเดียวกับกล่องป้ำยทำงออกฉุกเฉิน แต่เปลี่ยนสัญลักษณ์และ
ตัวอักษรเป็นข้อควำม “ลิฟต์ดับเพลิง” และลูกศรแทน ให้ใช้ไฟสีแดงแทนสีเขียว ให้ติดตั้งกล่องป้ำยนี้ที่ทำงเข้ำจำก
ภำยนอกอำคำรสู่ลิฟต์ดับเพลิงจำกภำยนอกอำคำรทุกตัวที่ชั้น 1  
 
7. แผนผังอำคำร 
ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำผังอำคำรเพ่ือใช้ในขณะเกิดเพลิงไหม้ดังนี้ 
7.1 แผนผังแต่ละชั้น 
ให้ผู้รับจ้ำงติดรูปผังอำคำรบนผนังภำยในโถงหน้ำลิฟต์ดับเพลิงแต่ละชั้นทุกชั้น โดยในโถงลิฟต์ของชั้นใดก็ให้ติดผังของ
ชั้นนั้น ผังที่ติดจะต้องใช้มำตรำส่วนไม่เล็กกว่ำ 1 : 250 ให้ติดรูปแผนผังนี้ที่ระดับสำยตำ โดยให้ใช้สีสะท้อนแสงตำม
โทนสีดังนี้ (ยกเว้นโทนสีด ำไม่ต้องใช้สีสะท้อนแสง) 
7.1.1 พ้ืนที่ทำงสัญจร ใช้สีขำว 
7.1.2 พ้ืนที่บันไดหนีไฟ ลิฟต์ดับเพลิง โถงลิฟต์ดับเพลิง โถงทำงผ่ำนหนีไฟ สำยดับเพลิงใช้สีเขียว เฉพำะต ำแหน่งสำย
ดับเพลิงให้เขียนอักษร “FH” ด้วยสีด ำ 
7.1.3 พ้ืนที่ใช้สอยอื่นๆ ที่เหลือใช้สีแดง 
7.1.4 ผนัง ค.ส.ล. ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น ใช้เส้นสีด ำกว้ำง 10 มิลลิเมตร 
7.1.5 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ผนังเบำใช้เส้นสีด ำกว้ำง 5 มิลลิเมตร 
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7.1.6 ผนังเตีย้แบ่งห้องย่อย ไม่ต้องแสดง 
7.1.7 ประตูเหล็กปิดกันไฟลำมเข้ำโถงหน้ำลิฟต์ ใช้เส้นประสีเขียว กว้ำง 0.30 มิลลิเมตร 
7.1.8 ประตูเหล็กกันไฟ ใช้เส้นทึบสีเขียว กว้ำง 0.2 มิลลิเมตร และแสดงเส้นแนวทิศทำงเปิดประตู 
7.1.9 ประตูหน้ำต่ำงอ่ืนๆ ไม่ต้องแสดง 
7.2 แผนผังของทุกชั้น 
ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำแผนผังอำคำรย่อส่วนลงในกระดำษขนำด A4 ผัง 1 ชั้นต่อ 1 แผ่น ให้ครบทุกชั้นรวมถึงแผนผังชั้น
ดำดฟ้ำและลำนจอดเฮลิคอปเตอร์ (ถ้ำมี) แผนผังแต่ละชั้นให้เคลือบด้วยพลำสติกชนิดเดียวกับที่ใช้เคลือบทั่วไป และ
ให้รวบรวมเข้ำเล่มแผนผังทุกชั้นนี้เข้ำเป็นชุด ให้วำงชุดแผนผังนี้ในต ำแหน่งต่อไปนี้ 
7.2.1 ในตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงในโถงหน้ำลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นทุกจุด 
7.2.2 ในตู้สำยฉีดน้ ำดับเพลิงทุกชั้นทุกจุด 
รูปแบบรำยละเอียด ชนิดสี โทนสี  ให้ใช้เหมือนที่ก ำหนดในข้อ “แผนผังแต่ละชั้น” แต่ขนำดควำมกว้ำงของเส้นให้ย่อ
ลงตำมสัดส่วนและยังให้ใช้สีสะท้อนแสงเช่นเดียวกันด้วย 
7.3 แผนผังละเอียด 
ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำแผนผังละเอียดตำมแบบแสดงกำรก่อสร้ำงจริง (ASBUILT DRAWINGS) โดยใช้มำตรำส่วนไม่เล็กกว่ำ 
1:200 ลงในกระดำษขำว ขนำด A1 ผัง 1 ชั้นต่อ 1 แผ่น โดยไม่แบ่งเป็นส่วนๆ และให้มีแบบครบตำมรำยกำรดังนี้ 
7.3.1 แบบสถำปัตยกรรมแปลนทุกชั้น 
7.3.2 แบบสถำปัตยกรรมรูปตัด 2 รูป 
7.3.3 แบบวิศวกรรมแปลนทุกชั้น 
7.3.4 แบบวิศวกรรมขยำยเสริมเหล็กและขนำดโครงสร้ำงทุกแผ่น 
7.3.5 แบบวิศวกรรมสุขำภิบำลแปลนทุกชั้น 
7.3.6 แบบวิศวกรรมสุขำภิบำลไดอะแกรมทุกชุด 
7.3.7 แบบวิศวกรรมไฟฟ้ำแปลนแสงสว่ำงและก ำลังทุกชั้น 
7.3.8 แบบวิศวกรรมไฟฟ้ำไดอะแกรมทุกชุด 
7.3.9 แบบวิศวกรรมปรับอำกำศทุกชั้น 
7.3.10 แบบวิศวกรรมปรับอำกำศไดอะแกรมทุกชุด 
แบบทั้งหมดให้เคลือบเต็มทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลังด้วยพลำสติกใส แล้วเย็บเล่มรวมกันไว้ให้เปิดใช้ได้อย่ำงสะดวก ให้
จัดท ำแผนผังละเอียดจ ำนวน 2 ชุด เก็บไว้ที่ห้องควบคุมระบบอำคำรและโถงหน้ำลิฟต์ดับเพลิงที่ชั้น 1 ต ำแหน่งละ 1 
ชุด และให้ส ำเนำ SOFT COPY FILE เป็น CAD FILE ส่งมอบเป็น CD จ ำนวน 2 ชุด 
 
จบหมวดที่ 45 
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หมวดที่ 46 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ 
 
1. ขอบเขตของงำน 
รำยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ ซึ่งมิได้ระบุในรูปแบบ
และรำยกำรประกอบแบบนี้ ให้ถือปฏิบัติตำมกฎกระทรวง ก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ.2548 
 
2. ค ำจ ำกัดควำม 
  2.1 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ หมำยควำมว่ำ ส่วนของอำคำรที่สร้ำง
ขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอำคำรที่ติดหรือตั้งอยู่ภำยในและภำยนอกอำคำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรใช้อำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ 
  2.2 ลิฟต์ หมำยควำมว่ำ อุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับน ำคนขึ้นลงระหว่ำงพ้ืนของอำคำรที่ต่ำงระดับกัน แต่ไม่ใช่บันได
เลื่อนหรือทำงเลื่อน 
  2.3 พ้ืนผิวต่ำงสัมผัส หมำยควำมว่ำ พ้ืนผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีควำมแตกต่ำงไปจำกพ้ืนผิวและสีในบริเวณ
ข้ำงเคียงซึ่งคนพิกำรทำงกำรมองเห็นสำมำรถสัมผัสได้ 
  2.4 ควำมกว้ำงสุทธิ หมำยควำมว่ำ ควำมกว้ำงที่วัดจำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปรำศจำกสิ่งใดๆ กีดขวำง 
 
3. ป้ำยแสดงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  3.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีป้ำยแสดงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำร หรือทุพพลภำพ และคนชรำ ตำม
สมควร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 สัญลักษณ์รูปผู้พิกำร 
  3.1.2 เครื่องหมำยแสดงทำงไปสู่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำร หรือทุพพลภำพ และคนชรำ  
  3.1.3 สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรับผู้พิกำร หรือทุพพลภำพ และ
คนชรำ 
  3.2 สัญลักษณ์หรือตัวอักษรตำมที่รูปแบบรำยกำรก ำหนด โดยให้เป็นสีขำวโดยพ้ืนเป็นสีน้ ำเงิน หรือเป็นสีน้ ำ
เงินโดยพื้นเป็นสีขำว 
  3.3 ป้ำยต้องมีควำมชัดเจน มองเห็นได้ง่ำย ติดอยู่ในต ำแหน่งที่ไม่ท ำให้สับสน และต้องจัดให้มีแสงส่องสว่ำง
เป็นพิเศษท้ังกลำงวันและกลำงคืน 
 
4. ทำงลำดและลิฟต ์
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  4.1 หำกระดับพ้ืนภำยในอำคำร หรือระดับพ้ืนภำยในอำคำรกับภำยนอกอำคำร หรือระดับพ้ืนทำงเดิน
ภำยนอกอำคำรมีควำมต่ำงระดับกันเกิน 200 มิลลิเมตร ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีทำงลำดหรือลิฟต์ระหว่ำงพ้ืนที่ต่ำง
ระดับกัน แต่ถ้ำมีควำมต่ำงระดับไม่เกิน 200 มิลลิเมตร จะต้องปำดมุมพ้ืนส่วนที่ต่ำงระดับกันไม่เกิน 45 องศำ 
  4.2 ทำงลำดก ำหนดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  4.2.1 พ้ืนผิวทำงลำดต้องเป็นลักษณะที่ไม่ลื่น 
  4.2.2 พ้ืนผิวของจุดต่อเนื่องระหว่ำงพ้ืนกับทำงลำดต้องเรียบไม่สะดุด 
  4.2.3 ก ำหนดให้มีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 900 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทำงลำดมีควำมยำวของทุกช่วงรวมกัน
ตั้งแต่ 6,000 มิลลิเมตร ขึ้นไป ควำมกว้ำงสุทธิต้องไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร 
  4.2.4 ต้องมีพ้ืนที่หน้ำทำงลำดเป็นที่ว่ำงยำวไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร 
  4.2.5 ทำงลำดตรวจสอบแล้วต้องมีควำมลำดชันไม่เกิน 1:12 และมีควำมยำวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร 
ในกรณีที่ทำงลำดยำวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีชำนพักยำวไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร คั่นระหว่ำง
แต่ละช่วงของทำงลำด 
  4.2.6 ทำงลำดด้ำนที่ไม่มีผนังกั้น ให้ผู้รับจ้ำงยกขอบสูงจำกพ้ืนผิวของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ 50 มิลลิเมตร และมี
รำวกันตก 
  4.2.7 ทำงลำดที่มีควำมยำวตั้งแต่ 2,500 มิลลิเมตร ขึ้นไป ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีรำวจับทั้งสองด้ำนโดยมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
(1) ท ำด้วยวัสดุเรียบ มีควำมม่ันคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรำยในกำรจับและไม่ลื่น   
(2) มีลักษณะกลม ต้องมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร  
(3) ต้องมคีวำมสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร 
(4) รำวจับด้ำนที่อยู่ติดผนัง ก ำหนดให้มีระยะห่ำงจำกผนังไม่น้อยกว่ำ 50 มิลลิเมตร มีควำมสูงจำกจุดยึดไม่น้อย
กว่ำ 120 มิลลิเมตร และผนังบริเวณรำวจับต้องเป็นผนังเรียบ 
(5) รำวจับต้องยำวต่อเนื่อง และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวำงหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรใช้ของคนพิกำร
ทำงกำรมองเห็น  
(6) ปลำยของรำวจับจะต้องยื่นเลยจำกจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของทำงลำด ไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิเมตร 
4.2.8 ก ำหนดให้มีป้ำยแสดงทิศทำง ต ำแหน่ง หรือหมำยเลขชั้นของอำคำรที่คนพิกำรทำงกำรมองเห็นและคนชรำ
สำมำรถทรำบควำมหมำยได้ ตั้งอยู่บริเวณทำงขึ้นและทำงลงของทำงลำดที่เชื่อมระหว่ำงชั้นของอำคำร หรือตำมที่
รูปแบบรำยกำรก ำหนด 
  4.2.9 ก ำหนดให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิกำรติดไว้ในบริเวณทำงลำด ที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และ
คนชรำ 
  4.3 อำคำรที่มีจ ำนวนชั้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทำงลำดที่ผู้พิกำรหรือทุพพล
ภำพ และคนชรำใช้ได้ระหว่ำงชั้นของอำคำร โดยที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำจะต้องใช้ขึ้นลงได้ทุกชั้น และ
ต้องมีระบบควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำสำมำรถควบคุมได้เอง ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย และจัด



                                                                                                             Page 317 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

ไว้ในบริเวณที่ผู้พิกำร หรือทุพพลภำพ และคนชรำสำมำรถใช้ได้สะดวก ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิกำร
ติดไว้ที่ช่องประตูด้ำนนอกของลิฟต์ท่ีจัดไว้ให้ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำใช้ 
  4.4 ลิฟต์ที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำใช้ได้ที่มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  4.4.1 ขนำดห้องลิฟต์ ต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1,100 มิลลิเมตร และยำวไม่น้อยกว่ำ 1,400 มิลลิเมตร 
  4.4.2 ช่องประตูลิฟต์ ต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 900 มิลลิเมตร และต้องมีระบบแสงเพ่ือป้องกันไม่ให้
ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสำร 
  4.4.3 ต้องมีพ้ืนผิวต่ำงสัมผัสบนพ้ืนบริเวณหน้ำประตูลิฟต์ ขนำดกว้ำง 300 มิลลิเมตร และยำว 900 มิลลิเมตร 
ซึ่งอยู่ห่ำงจำกประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร 
  4.4.4 ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญำณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) ปุ่มล่ำงสุดอยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 900 มิลลิเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจำกพ้ืนไม่เกินกว่ำ 1,200 มิลลิเมตร และ
ห่ำงจำกมุมภำยในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ 400 มิลลิเมตร ในกรณีที่ห้องลิฟต์มีขนำดกว้ำงและยำวน้อยกว่ำ 1,500 
มิลลิเมตร 
(2) มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร มีอักษรเบรลล์ก ำกับไว้ทุกปุ่ม เมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดัง
และมีแสง 
(3) ไม่มีสิ่งกีดขวำงบริเวณท่ีกดปุ่มลิฟต์ 
  4.4.5 ต้องมีรำวจับโดยรอบภำยในลิฟต์ โดยรำวมีลักษณะตำมท่ีก ำหนดในข้อ 4.2.7 (1) (2) (3) และ (4) 
  4.4.6 ต้องมีตัวเลขและเสียงบอกต ำแหน่งชั้นต่ำงๆ เมื่อลิฟต์หยุด และข้ึนหรือลง 
  4.4.7 ต้องมีป้ำยแสดงหมำยเลขชั้นและแสดงทิศทำงบริเวณโถงหน้ำประตูลิฟต์และติดอยู่ในต ำแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจน 
  4.4.8 ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้อง ต้องมีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกระพริบสีแดง เพ่ือให้คนพิกำรทำงกำร
มองเห็นและคนพิกำรทำงกำรได้ยินทรำบ และต้องมีไฟกระพริบสีเขียวเป็นสัญญำณให้คนพิกำรทำงกำรได้ยินได้ทรำบ
ว่ำผู้ที่อยู่ข้ำงนอกรับทรำบแล้วว่ำลิฟต์ขัดข้องและก ำลังให้ควำมช่วยเหลืออยู่ 
  4.4.9 ต้องมีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภำยในลิฟต์ซึ่งสำมำรถติดต่อกับภำยนอกได้ โดยต้องอยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อย
กว่ำ 900 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร 
  4.4.10 ต้องมีระบบกำรท ำงำนที่ท ำให้ลิฟต์เลื่อนมำอยู่ตรงที่จอดชั้นระดับพ้ืนดินและประตูลิฟต์ต้องเปิด
โดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ำดับ 
 
5. บันได 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีบันไดที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำใช้ได้อย่ำงน้อยชั้นละ 1 แห่ง โดยก ำหนดให้มีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร 
  5.2 ต้องมีชำนพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร 
  5.3 ต้องมีรำวบันไดทั้งสองข้ำง โดยให้รำวมีลักษณะตำมท่ีก ำหนดในข้อ 4.2.7 
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  5.4 ควำมสูงของลูกตั้งต้องไม่เกิน 150 มิลลิเมตร และควำมกว้ำงของลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อม
กันออกแล้วต้องเหลือไม่น้อยกว่ำ 280 มิลลิเมตร และมีขนำดสม่ ำเสมอตลอดช่วงบันได ในกรณีที่ขั้นบันไดเหลื่อมกัน 
หรือมีจมูกบันไดจะต้องมีระยะเหลื่อมกันได้ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร  
  5.5 พ้ืนผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น 
  5.6 ลูกตั้งบันไดห้ำมเปิดเป็นช่องโล่ง 
  5.7 ต้องมีป้ำยแสดงทิศทำง ต ำแหน่ง หรือหมำยเลขชั้นของอำคำรที่คนพิกำรทำงกำรมองเห็นและคนชรำ
สำมำรถทรำบควำมหมำยได้ ตั้งอยู่บริเวณทำงขึ้นและทำงลงของบันไดที่เชื่อมระหว่ำงชั้นของอำคำร หรือตำมที่
รูปแบบรำยกำรก ำหนด 
 
6. ที่จอดรถ 
  6.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำอย่ำงน้อยตำมอัตรำส่วน ดังนี้ 
  6.1.1 ถ้ำจ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำร หรือทุพพลภำพ และ
คนชรำอย่ำงน้อย 1 คัน 
  6.1.2 ถ้ำจ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำร หรือทุพพลภำพ และ
คนชรำอย่ำงน้อย 2 คัน 
  6.1.3 ถ้ำจ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน  ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำอย่ำง
น้อย 2 คัน และเพ่ิมขึ้นอีก 1 คัน ส ำหรับทุกๆ จ ำนวนรถ 100 คันที่เพ่ิมขึ้น เศษของ 100 คัน ถ้ำเกินกว่ำ  50 คัน ให้
คิดเป็น 100 คัน 
  6.2 ผู้รับจ้ำงต้องจัดที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำให้อยู่ใกล้ทำงเข้ำออกอำคำรมำก
ที่สุด โดยมีลักษณะไม่ขนำนกับทำงเดินรถ มีพ้ืนผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิกำรนั่งเก้ำอ้ีล้ออยู่บน
พ้ืนของที่จอดรถด้ำนที่ติดกับทำงเดินรถ มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 900 มิลลิเมตร และยำวไม่น้อยกว่ำ 900 มิลลิเมตร 
และมีป้ำยขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิเมตร และยำวไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิเมตร ติดอยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 
2,000 มิลลิเมตร ในต ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
  6.3 ที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 2,400 
มิลลิเมตร และยำวไม่น้อยกว่ำ 6,000 มิลลิเมตร และต้องจัดให้มีที่ว่ำงข้ำงที่จอดรถกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1,000 มิลลิเมตร 
ตลอดควำมยำวของที่จอดรถ โดยที่ว่ำงดังกล่ำวต้องมีลักษณะพ้ืนผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ 
 
7. ทำงเข้ำอำคำร ทำงเดินระหว่ำงอำคำร และทำงเชื่อมระหว่ำงอำคำร 
  7.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีทำงเข้ำอำคำรเพ่ือให้ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำเข้ำใช้ได้โดยมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
  7.1.1 ต้องเป็นพ้ืนผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวำง หรือส่วนของอำคำรยื่นล้ ำออกมำเป็นอุปสรรค หรือ
อำจท ำให้เกิดอันตรำยต่อผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ 
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  7.1.2 ต้องอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนถนนภำยนอกอำคำรหรือพ้ืนลำนจอดรถ ในกรณีที่อยู่ต่ำงระดับจะต้องมีทำง
ลำดที่สำมำรถข้ึนลงได้สะดวก และทำงลำดนี้ต้องอยู่ใกล้ที่จอดรถ 
  7.2 ในกรณีที่มีอำคำรหลำยอำคำรอยู่ภำยในบริเวณเดียวกันที่มีกำรใช้อำคำรร่วมกัน จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็
ตำม ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีทำงเดินระหว่ำงอำคำรนั้น และจำกอำคำรแต่ละอำคำรนั้นไปสู่ทำงสำธำรณะ ลำนจอดรถ
หรืออำคำรที่จอดรถโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  7.2.1 พ้ืนทำงเดินจะต้องเรียบ ไม่ลื่น และมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร 
  7.2.2 หำกมีท่อระบำยน้ ำหรือรำงระบำยน้ ำบนพ้ืนจะต้องมีฝำปิดสนิท ถ้ำฝำเป็นแบบตะแกรงหรือแบบรู 
จะต้องมีขนำดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของรูกว้ำงไม่เกิน 13 มิลลิเมตร แนวร่องหรือแนวของรำง
จะต้องขวำงกับแนวทำงเดิน 
  7.2.3 ในบริเวณท่ีเป็นทำงแยกหรือทำงเลี้ยว ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีพ้ืนผิวต่ำงสัมผัส 
  7.2.4 ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวำงที่จ ำเป็นบนทำงเดิน จะต้องจัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยไม่กีดขวำงทำงเดิน และ
ต้องมีพ้ืนผิวต่ำงสัมผัสหรือมีกำรกั้นเพ่ือให้ทรำบก่อนถึงสิ่งกีดขวำง และอยู่ห่ำงสิ่งกีดขวำงไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิเมตร 
  7.2.5 ป้ำยหรือสิ่งอื่นใดท่ีแขวนอยู่เหนือทำงเดิน จะต้องมีควำมสูงจำกพ้ืนทำงเดินไม่น้อยกว่ำ 2,000 มิลลิเมตร 
  7.2.6 ในกรณีที่พ้ืนทำงเดินกับพ้ืนถนนมีระดับต่ำงกัน ตรวจสอบแล้วต้องมีควำมลำดชันไม่เกิน 1:10 
  7.3 อำคำรที่มีทำงเชื่อมระหว่ำงอำคำร ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีผนังหรือรำวกันตกทั้งสองด้ำน โดยมีรำวจับซึ่ง
มีลักษณะตำมข้อ 4.2.7  (1), (2), (3), (4) และ (5) ที่ผนังหรือรำวกันตกนั้น และมีทำงเดินซึ่งมีลักษณะตำมข้อ 7.2   
 
8. ประต ู
  8.1 ประตูของอำคำรต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  8.1.1 เปิดปิดได้ง่ำย 
  8.1.2 หำกรูปแบบระบุให้มีธรณีประตู ควำมสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่ำ 20 มิลลิเมตร และขอบทั้งสอง
ด้ำนจะต้องมีควำมลำดเอียงไม่เกิน 45 องศำ เพ่ือให้เก้ำอ้ีล้อหรือผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำที่ใช้อุปกรณ์ช่วย
เดินสำมำรถข้ำมได้สะดวก 
  8.1.3 ช่องประตูจะต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 900 มิลลิเมตร 
  8.1.4 ในกรณีที่รูปแบบระบุใช้ประตูเป็นแบบบำนเปิดผลักเข้ำออก เมื่อเปิดออกสู่ทำงเดินหรือระเบียงต้องมี
พ้ืนที่ว่ำงขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร และยำวไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร 
  8.1.5 ในกรณีที่รูปแบบระบุใช้ประตูเป็นแบบบำนเลื่อนหรือแบบบำนเปิด จะต้องมีมือจับที่มีขนำดเท่ำกับรำว
จับตำมข้อ 4.2.7 (2)  ในแนวดิ่งทั้งด้ำนในและด้ำนนอกของประตู ซึ่งมีปลำยด้ำนบนสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 1,000 
มิลลิเมตร และปลำยด้ำนล่ำงไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณีที่รูปแบบระบุใช้เป็นประตูบำนเปิดออกจะต้องมีรำวจับ
ตำมแนวนอนด้ำนในประตู และในกรณีที่รูปแบบระบุใช้เป็นประตูบำนเปิดเข้ำจะต้องมีรำวจับตำมแนวนอนด้ำนนอก
ประตู รำวจับดังกล่ำวให้สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยำวไปตำมควำมกว้ำงของ
ประต ู
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  8.1.6 ในกรณีที่รูปแบบระบุใช้ประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก จะต้องติดเครื่องหมำยหรือแถบสีที่
สังเกตเห็นได้ชัด 
  8.1.7 อุปกรณ์เปิดปิดประตูจะต้องเป็นชนิดก้ำนบิดหรือแกนผลัก ก ำหนดให้สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 1,000 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร 
ประตูตำมวรรคหนึ่งจะต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บำนประตูปิดได้เองที่อำจท ำให้ประตูหนีบหรือกระแทกผู้
พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ 
  8.2 ข้อก ำหนดตำมข้อ 8.1 ไม่ใช้บังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปิดปิดโดยใช้ระบบอัตโนมัติ 
 
9. ห้องส้วม 
  9.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีห้องส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำเข้ำใช้ได้อย่ำงน้อย 1 ห้อง 
หรือตำมรูปแบบก ำหนด ในห้องส้วมส ำหรับบุคคลทั่วไป หรือจะจัดแยกออกมำอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วม
ส ำหรับบุคคลทั่วไปก็ได้ 
  9.2 ห้องส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  9.2.1 ต้องมีพ้ืนที่ว่ำงภำยในห้องส้วม เพ่ือให้เก้ำอ้ีล้อสำมำรถหมุนตัวกลับได้ ซึ่งมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 
1,500 มิลลิเมตร 
  9.2.2 ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมจะต้องเป็นแบบบำนเปิดออกสู่ภำยนอก โดยจะต้องเปิดค้ำงได้ไม่น้อยกว่ ำ 90 
องศำ หรือเป็นแบบบำนเลื่อน ตำมท่ีระบุในรูปแบบรำยกำร และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิกำรติดไว้ที่ประตูด้ำนหน้ำห้องส้วม 
ลักษณะของประตูนอกจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในข้อ 8. 
  9.2.3 พ้ืนห้องส้วมจะต้องมีระดับเสมอกับพ้ืนภำยนอก ถ้ำเป็นพ้ืนต่ำงระดับจะต้องมีลักษณะเป็นทำงลำดตำม
ข้อ 4. วัสดุที่ปูพื้นห้องส้วมจะต้องไม่ลื่น 
  9.2.4 พ้ืนห้องส้วมตรวจสอบแล้วต้องมีควำมลำดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบำยน้ ำทิ้งเพ่ือที่จะไม่ให้มีน้ ำขังบน
พ้ืน 
  9.2.5 ต้องมีโถส้วมชนิดนั่งรำบ สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และต้องมีพนัก
พิงหลังที่ให้ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำที่ไม่สำมำรถนั่งทรงตัวได้เองใช้พิงได้ และที่ปล่อยน้ ำต้องเป็นชนิดคัน
โยก ปุ่มกดขนำดใหญ่หรือชนิดอ่ืนที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำสำมำรถใช้ได้อย่ำงสะดวก ด้ำนข้ำงด้ำนหนึ่ง
ของโถส้วมจะต้องอยู่ชิดผนังโดยมีระยะห่ำงวัดจำกกึ่งกลำงโถส้วมถึงผนังไม่น้อยกว่ำ 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 
มิลลิเมตร ต้องมีรำวจับที่ผนัง ส่วนด้ำนที่ไม่ชิดผนังให้มีที่ว่ำงมำกพอที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำที่นั่งเก้ำอ้ีล้อ
สำมำรถเข้ำไปใช้โถส้วมได้โดยสะดวก ในกรณีที่ด้ำนข้ำงของโถส้วมทั้งสองด้ำนอยู่ห่ำงจำกผนังเกิน 500 มิลลิเมตร 
จะต้องมีรำวจับที่มีลักษณะตำมข้อ 9.2.7 
  9.2.6 ต้องมีรำวจับบริเวณด้ำนที่ชิดผนังเพ่ือช่วยในกำรพยุงตัว รำวจับในแนวนอนและแนวดิ่งก ำหนดให้มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) รำวจับในแนวนอนต้องมีควำมสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และต้องยื่นล้ ำ
ออกมำจำกด้ำนหน้ำโถส้วมอีกไม่น้อยกว่ำ 250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 300 มิลลิเมตร 
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(2) รำวจับในแนวดิ่งต่อจำกปลำยของรำวจับในแนวนอนด้ำนหน้ำโถส้วม ต้องมีควำมยำววัดจำกปลำยของรำวจับ
ในแนวนอนขึ้นไปอย่ำงน้อย 600 มิลลิเมตร 
  9.2.7 ด้ำนข้ำงโถส้วมด้ำนที่ไม่ชิดผนังต้องมีรำวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวรำบ เมื่อกำงออกต้องมีระบบ 
ล็อกที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำสำมำรถปลดล็อกเองได้ง่ำย ต้องมีระยะห่ำงจำกขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่ำ 
150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และต้องมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 550 มิลลิเมตร 
  9.2.8 นอกเหนือจำกรำวจับตำมข้อ 9.2.6 และ 9.2.7 ต้องมีรำวจับเพ่ือน ำไปสู่สุขภัณฑ์อ่ืนๆ ภำยในห้องส้วม 
ต้องมีควำมสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร 
  9.2.9 จะต้องติดตั้งระบบสัญญำณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภำยนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ และ
ระบบสัญญำณแสงและสัญญำณเสียงให้ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำสำมำรถแจ้งเหตุหรือเรียกหำผู้ช่วยในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดยต้องมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญำณท ำงำนซึ่งติดตั้งอยู่ในต ำแหน่งที่ผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำสำมำรถใช้งำนได้สะดวก 
  9.2.10 ต้องมีอ่ำงล้ำงมือโดยก ำหนดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) ใต้อ่ำงล้ำงมือด้ำนที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่ำงต้องเป็นที่ว่ำง เพ่ือให้เก้ำอ้ีล้อสำมำรถสอดเข้ำไปได้ โดยขอบอ่ำง
ต้องอยู่ห่ำงจำกผนังไม่น้อยกว่ำ 450 มิลลิเมตร และต้องอยู่ในต ำแหน่งที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำเข้ำ
ประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวำง 
(2) ต้องมีควำมสูงจำกพ้ืนถึงขอบบนของอ่ำงไม้น้อยกว่ำ 750 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 800 มิลลิเมตร และต้องมีรำวจับ
ในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้ำงของอ่ำง 
(3) ก๊อกน้ ำจะต้องเป็นชนิดก้ำนโยกหรือก้ำนกดหรือก้ำนหมุนหรือระบบอัตโนมัติหรือตำมที่ระบุในรูปแบบ 
  9.3 ในกรณีที่ห้องส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำอยู่ภำยในห้องส้วมที่จัดไว้ส ำหรับบุคคล
ทั่วไป และมีทำงเข้ำก่อนถึงตัวห้องส้วม จะต้องจัดให้ห้องส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำอยู่ในต ำแหน่ง
ที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก 
ห้องส้วมส ำหรับบุคคลทั่วไป หำกได้จัดส ำหรับผู้ชำยและผู้หญิงต่ำงหำกจำกกันจะต้องมีอักษรเบรลล์แสดงให้รู้ว่ำเป็น
ห้องส้วมชำยหรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้ำงทำงเข้ำในต ำแหน่งที่สำมำรถสัมผัสได้ 
  9.4 ในกรณีที่เป็นห้องส้วมส ำหรับผู้ชำยที่มิใช่ห้องส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำตำมข้อ 9.1 
และข้อ 9.2 จะต้องมีที่ถ่ำยปัสสำวะที่มีระดับเสมอพ้ืนอย่ำงน้อย 1 ที่ โดยต้องมีรำวจับในแนวนอนอยู่ด้ำนบนของที่
ถ่ำยปัสสำวะยำวไม่น้อยกว่ำ 500 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร ต้องมีควำมสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 1,200 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,300 มิลลิเมตร และต้องมีรำวจับด้ำนข้ำงของที่ถ่ำยปัสสำวะทั้งสองข้ำง ควำมสูงจำกพ้ืนต้องไม่
น้อยกว่ำ 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร ซึ่งยื่นออกมำจำกผนังไม่น้อยกว่ำ 550 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 
มิลลิเมตร 
  9.5 รำวจับห้องส้วมต้องมีลักษณะตำมท่ีก ำหนดในข้อ 4.2.7 (1) และ (2) 
 
10. พ้ืนผิวต่ำงสัมผัส 
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ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีพ้ืนผิวต่ำงสัมผัสส ำหรับคนพิกำรทำงกำรมองเห็นที่พ้ืนบริเวณต่ำงระดับที่มีระดับต่ำงกันเกิน 200 
มิลลิเมตร ที่ทำงขึ้นและทำงลงของทำงลำด หรือบันไดที่พ้ืนด้ำนหน้ำและด้ำนหลังประตูทำงเข้ำอำคำร และที่พ้ืน
ด้ำนหน้ำของประตูห้องส้วม โดยก ำหนดให้มีควำมกว้ำง 300 มิลลิเมตร และมีควำมยำวเท่ำกับและขนำนไปกับควำม
กว้ำงของช่องทำงเดินของพ้ืนที่ต่ำงระดับ ทำงลำด บันได หรือประตู และก ำหนดให้ขอบของพ้ืนผิวต่ ำงสัมผัสอยู่ห่ำง
จำกจุดเริ่มต้นของทำงขึ้นหรือทำงลงของพื้นต่ำงระดับ ทำงลำด บันได หรือประตูไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
350 มิลลิเมตร 
 
วัสดุ 

- ภำยในอำคำรใช้วัสดุพื้นผิวต่ำงสัมผัสชนิดแผ่น PVC 
- ภำยนอกอำคำรใช้วัสดุพื้นผิวต่ำงสัมผัสชนิดแผ่นคอนกรีต 

 
จบหมวดที่ 46 
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หมวดที่ 47 
งำนสลิง สเตนเลส รำวกันตก 
 
1. ขอบเขตของงำน 
         งำนสลิงรำวกันตก รำวบันได ชนิดส ำเร็จรูป ที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำงทั้งหมด ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุ
อุปกรณ์แรงงำน กำรประสำนงำนกับผู้รับเหมำช่วง และกำรจัดเตรียมท ำแบบแปลนแสดงต ำแหน่งกำรติดตั้ง  
โครงสร้ำงยึดโยงหลัก และโครงสร้ำงรอง ตลอดจนแบบ SHOP DRAWING แสดงถึงรำยละเอียดกำรติดตั้ง กำรยึด 
ระยะต่ำง ๆ และต้องเป็นไปตำมแบบและขนำดซึ่งก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำงเพ่ือขอตรวจสอบพิจำรณำเห็นชอบจำกผู้
ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงตำมควำมต้องกำรและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
 
2. วัสดุ 
  2.1 วัสดุที่ใช้ในกำรสร้ำงนี้จะต้องเป็นวัสดุใหม่ มีสภำพเรียบร้อยจำกบริษัทผู้ผลิต มีเครื่องหมำยรำยละเอียด
ต่ำงๆ แสดงรุ่นและชื่อผู้ผลิตอย่ำงสมบูรณ์ชัดเจน 

2.2     สลิงสเตนเลสเกรด 316 เป็นสเตนเลสเกรดส ำหรับงำนทะเล โดยน ำสเตนเลสแต่ละเส้นมำรวมเป็นสลิง 
Ø5 มม. (Cable Stand 1x19) พร้อมด้วยอุปกรณ์ยึดสลิง (Rod) ชนิดสเตนเลส AISI 316-DIN 1.4401 เพ่ือติดตั้งเข้ำ
กับโครงสร้ำงหลักของรำวกันตกสเตนเลส อุปกรณ์กรรมวิธีตำมแบบมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ของ 
STRUDYNA,HPI  หรือเทียบเท่ำ 
 
3. ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ ให้ผู้ควบคุมงำนได้ตรวจสอบให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร ของ
ผู้ออกแบบ และให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะท ำกำรติดตั้ง วัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึง 
  3.1 โครงหลักรำวสเตนเลส 
  3.2 ลวดสลิง 
  3.3 อุปกรณ์ยึดสลิง (Rod) 
  3.4 รำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE’s  SPECIFCATIONS) แสดงถึงกำรทดสอบคุณสมบัติ
ของวัสดุ  และส่วนอุปกรณ์ยึดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
4. กำรติดตั้ง 
  4.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องหำช่ำงฝีมือที่ดีมีควำมช ำนำญในกำรติดตั้งทุก ๆ ส่วนที่ติดตั้งและจะต้องมั่นคงแข็งแรง ได้
ระดับในแนวตั้งและแนวนอนด้วยควำมประณีตเรียบร้อย จะต้องปฏิบติตำมแบบมำตรฐำนกรรมวิธีกำรติดตั้งของ
บริษัทผู้ผลิตและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบ  
  4.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกำรประสำนงำนร่วมกันกับผู้จ้ำงหลัก เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องในกำรติดตั้ง
ทั้งหมดและตรวจสอบสถำนที่ทุกแห่งในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะมีกำรติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อยก่อนจะมีกำรติดตั้ง 
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  4.3 สลิงสเตนเลสที่ติดตั้งแล้วต้องมีควำมม่ันคงแข็งแรง 
  4.4 สลิงสเตนเลสส ำเร็จรูปรวมถึงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องจะต้องยึดแน่นแข็งแรงกับผนังหรือโครงสร้ำงอ่ืน 
ๆ ได้ระยะขนำดที่ ถูกต้องตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต   
  4.5 กำรทดสอบ เมื่อท ำกำรติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรตรวจสอบกำรใช้งำนสลิงสเตนเลสและ
อุปกรณ์ยึดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้อยู่ในสภำพกำรใช้งำนที่ดี ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่แข็งแรง อำจท ำให้ใช้งำน
ขัดข้องให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงำน ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้ำงจะคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมมิได้ 
 
5. กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดแผงกันแดดส ำเร็จรูป และอุปกรณ์ยึดโยงที่เกี่ยวข้องหลังจำกกำรติดตั้ง โดยปรำศจำก
รอยแตกร้ำว แตกบิ่น รอยขูดขีด รอยด่ำง หรือมีต ำหนิ สีหลุดล่อน และต้องไม่เปรอะเปื้อน หำกเกิดควำมเสียหำย
ดังกล่ำวจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ก่อนขอควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบและก่อนส่งมอบงำนจำกผู้ควบคุม
งำน   
 
6. กำรรับประกันผลงำน  
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพคุณสมบัติของวัสดุและกำรติดตั้งเมื่อติดตั้งแล้วจะต้องระวังมิให้มีกำรช ำรุดเสียหำย
หรือมีต ำหนิก่อนส่งมอบงำน  หำกอุปกรณ์ใดที่ติดตั้งแล้วเกิดช ำรุดเสียหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซม
แก้ไขให้อยู่ในสภำพดี ตำมจุดประสงค์ของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำนโดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 
 
จบหมวดที่ 47 
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หมวดที่ 48 
งำนอุปกรณ์ยึดกระจก (SPYDER STANLESS) 
 
1. ขอบเขตของงำน 
         งำนยึดกระจกด้วยระบบ SPYDER  ชนิดส ำเร็จรูป  ที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำงทั้งหมด ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ
วัสดุอุปกรณ์แรงงำน กำรประสำนงำนกับผู้รับเหมำช่วง และกำรจัดเตรียมท ำแบบแปลนแสดงต ำแหน่งกำรติดตั้ง 
โครงสร้ำงยึดโยงหลัก และโครงสร้ำงรอง ตลอดจนแบบ SHOP DRAWING แสดงถึงรำยละเอียดกำรติดตั้ง กำรยึด 
ระยะต่ำง ๆ และต้องเป็นไปตำมแบบและขนำดซึ่งก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำงเพ่ือขอตรวจสอบพิจำรณำเห็นชอบจำกผู้
ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงตำมควำมต้องกำรและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
 
2. วัสดุ 
  2.1 วัสดุที่ใช้ในกำรสร้ำงนี้จะต้องเป็นวัสดุใหม่ มีสภำพเรียบร้อยจำกบริษัทผู้ผลิต มีเครื่องหมำยรำยละเอียด
ต่ำงๆ แสดงรุ่นและชื่อผู้ผลิตอย่ำงสมบูรณ์ชัดเจน 

2.2     SPYDER STANLESS เป็นสเตนเลสเกรด 316 เป็นสเตนเลสเกรดส ำหรับงำนทะเล ตำมมำตรฐำน AISI 
316-DIN 1.4401 พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ของ STRUDYNA,HPI  หรือ
เทียบเท่ำ 
 
3. ตัวอย่ำงวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ ให้ผู้ควบคุมงำนได้ตรวจสอบให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร ของ
ผู้ออกแบบ และให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะท ำกำรติดตั้ง วัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึง 
  3.1 โครงหลัก 
  3.2 โครงรอง 
  3.3 อุปกรณ์ยึด (Rod) 
  3.4 รำยละเอียดประกอบตัวอย่ำง (MANUFACTURE’s  SPECIFCATIONS) แสดงถึงกำรทดสอบคุณสมบัติ
ของวัสดุ  และส่วนอุปกรณ์ยึดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
4. กำรติดตั้ง 
  4.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องหำช่ำงฝีมือที่ดีมีควำมช ำนำญในกำรติดตั้งทุก ๆ ส่วนที่ติดตั้งและจะต้องมั่นคงแข็งแรง ได้
ระดับในแนวตั้งและแนวนอนด้วยควำมประณีตเรียบร้อย จะต้องปฏิบติตำมแบบมำตรฐำนกรรมวิธีกำรติดตั้งของ
บริษัทผู้ผลิตและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบ  
  4.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกำรประสำนงำนร่วมกันกับผู้จ้ำงหลัก เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องในกำรติดตั้ง
ทั้งหมดและตรวจสอบสถำนที่ทุกแห่งในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะมีกำรติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อยก่อนจะมีกำรติดตั้ง 
  4.3 สลิงสเตนเลสที่ติดตั้งแล้วต้องมีควำมม่ันคงแข็งแรง 
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  4.4 สลิงสเตนเลสส ำเร็จรูปรวมถึงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องจะต้องยึดแน่นแข็งแรงกับผนังหรือโครงสร้ำงอ่ืน 
ๆ ได้ระยะขนำดที่ ถูกต้องตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต   
  4.5 กำรทดสอบ เมื่อท ำกำรติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรตรวจสอบกำรใช้งำนสลิงสเตนเลสและ
อุปกรณ์ยึดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้อยู่ในสภำพกำรใช้งำนที่ดี ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่แข็งแรง อำจท ำให้ใช้งำน
ขัดข้องให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงำน ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้ำงจะคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมมิได้ 
5. กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดแผงกันแดดส ำเร็จรูป และอุปกรณ์ยึดโยงที่เกี่ยวข้องหลังจำกกำรติดตั้ง โดยปรำศจำก
รอยแตกร้ำว แตกบิ่น รอยขูดขีด รอยด่ำง หรือมีต ำหนิ สีหลุดล่อน และต้องไม่เปรอะเปื้อน หำกเกิดควำมเสียหำย
ดังกล่ำวจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ก่อนขอควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบและก่อนส่งมอบงำนจำกผู้ควบคุม
งำน   
 
6. กำรรับประกันผลงำน  
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพคุณสมบัติของวัสดุและกำรติดตั้งเมื่อติดตั้งแล้วจะต้องระวังมิให้มีกำรช ำรุดเสียหำย
หรือมีต ำหนิก่อนส่งมอบงำน  หำกอุปกรณ์ใดที่ติดตั้งแล้วเกิดช ำรุดเสียหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซม
แก้ไขให้อยู่ในสภำพดี ตำมจุดประสงค์ของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำนโดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 
 
จบหมวดที่ 48 
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หมวดที่ 49 
งำนระบบป้องกันควำมร้อนชื้น THERMAL PROTECTION 
 
1. ขอบข่ำย 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุ แรงงำน และอุปกรณ์ทีจ ำเป็นในกำรก่อสร้ำงงำนป้องกันควำมร้อนหลังคำ ผนังและ
พ้ืน อำคำรตำมทีระบุในแบบ กรณีทีไม่ได้ระบุในรูปแบบให้ถือว่ำจะต้องมีกำรป้องกันควำมร้อน ส ำหรับหลังคำหรือ
ดำดฟ้ำของอำคำร ผนังเปลือกนอกอำคำร และใต้ท้องพ้ืน อำคำรส ำหรับบริเวณทีเป็นพ้ืนที่ปรับอำกำศในส่วนที่สัมผัส
กับอำกำศภำยนอกโดยตรง 
 
2. วัสดุ 
  2.1 ฉนวนกันควำมร้อนประเภทใยแก้ว (Fiber Glass) 
 2.1.1 ฉนวนใยแก้วส ำหรับติดตัง ในผนังให้ใช้ชนิดหนำ 3” มีควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ 24 กก/ลบ.ม. ติดโดยมี 
PIN เกียวแขวนไว้กับผนัง 
  2.1.2 ส ำหรับฉนวนใต้หลังคำของอำคำรทีใช้วัสดุมุงให้ใช้เป็นฉนวนใยแก้ว ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2” มีควำม
หนำแน่นไม่ต่ ำกว่ำ 24 กก./ลบ.ม. ชนิดห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ทัง 4 ด้ำนและมีวัสดุกันควำมชื้น ทุกด้ำน มีค่ำ
ต้ำนทำนควำมร้อน ( R ) ไม่น้อยกว่ำ 23 hr.sq.ft.F/Btu.รอยต่อทุกแนวปิดด้วยเทปฟอยด์ กว้ำง 2” โดยตลอด กำร
ติดตัง ฉนวนใยแก้วที่ก ำหนดให้ติดตัง ใยแก้วหนำ 3” 3 ชั้น ควำมหนำรวม 9” ให้ติดตัง ตำมกรรมวิธีของผู้ผลิต 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยำมไฟเบอร์กลำส จ ำกัด ,บริษัทไมโครไฟเบอร์ จ ำกัด 3D INTERPRODUCTSCO.,LTD. หรือ
คุณภำพเทียบเท่ำ 
  2.2 ฉนวน PU FOAM 
 พ้ืนดำดฟ้ำ ค.ส.ล. เหนือพ้ืนที่ปรับอำกำศของอำคำรรวมถึงพ้ืนชั้นอื่นๆ ของพ้ืนที่ปรับอำกำศที่ใต้ท้องพ้ืนสัมผัส
อำกำศภำยนอกโดยตรง ให้ติดตั้งฉนวนโฟม PU (POLYURETHANE) ควำมหนำ 2 นิ้ว ควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ 40 
กก./ลบ.ม. รับน้ ำหนัก 500 kg/m2 ของ VINSULATOR,NCL, TSS, 3D INTERPRODUCTS CO., LTD. หรือวัสดุอ่ืนที่
มีคุณสมบัติเทียบเท่ำและได้รับอนุมัติจำกสถำปนิกติดตั้งบนพ้ืน โครงสร้ำง ค.ส.ล. ด้วยวิธีกำรพ่นให้มีควำมหนำ
สม่ ำเสมอตลอดทั้งพ้ืนที่จำกนั้นจึงคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้ำก่อนที่จะติดตั้งวัสดุปูผิวให้เรียบร้อย ขั้นตอนกำรติดตั้ง 
ทั้งหมดจะต้องได้รับอนุมัติจำกสถำปนิกก่อนกำรก่อสร้ำง หำกมีกำรก่อสร้ำงก่อนได้รับอนุมัติ ถ้ำมีกำรผิดพลำดหรือ
เสียหำยจะต้องเป็นควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงทั้งหมด และถือเป็นเหตุให้เกิดควำมล่ำช้ำแก่กำรก่อสร้ำงไม่ได้ 
  2.3 ในกรณีที่ส่วนใดของอำคำรเป็นพื้นท่ีปรับอำกำศ หำกแบบก่อสร้ำงหรือรำยละเอียดประกอบแบบมิได้ 
ระบุเป็นอย่ำงอ่ืนให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  2.3.1 กำรบุฉนวน 
 ให้ท ำอย่ำงต่อเนื่องรอบตัวอำคำร ดังนี้ใต้หลังคำทุกพ้ืนที่ , ผนังโดยรอบอำคำรที่มิใช่กระจกทุกพ้ืนที่,   ใต้พ้ืน
อำคำรที่ยกลอยจำกดิน เพ่ือหลีกเลี่ยงรอยรั่วของควำมร้อน หรือหำทำงติดตั้ง เพ่ือลดปัญหำสะพำนควำมร้อน 
(THERMAL BREAK) ซึ่งโดยปกติแล้วส่วนของอำคำรที่เป็นใต้ท้องพ้ืน หรือไม่ได้รับอิทธิพลจำกแสงแดด ต้องมีฉนวน
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หนำไม่ต่ ำกว่ำ 2” ส่วนเปลือกอำคำรในแนวตั้งหรือผนังภำยนอก ต้องมีฉนวนหนำไม่ต่ ำกว่ำ  3” และส่วนใต้หลังคำ
หรือฝ้ำเพดำนชั้นบนสุดของอำคำรที่ ติดตั้งระบบปรับอำกำศ ต้องมีฉนวนหนำไม่น้อยกว่ำ 6” 
  2.3.2 กำรป้องกันรังสีอุลตรำไวโอเลตจำกแสงอำทิตย์ ฉนวนทุกชนิด เมื่อติดตั้งแล้วต้องไม่ได้รับอิทธิพลจำกรังสี
อุลตรำไวโอเลตทั้งทำงตรงและทำงอ้อม หำกเป็นฉนวนประเภทโฟมจะต้องมีกำรฉำบป้องกันผิวนอกอย่ำงถูกวิธี 
  2.3.3 กำรติดตั้งฉนวน จะต้องค ำนึงถึงปัญหำกำรเกิดกำรควบแน่นของไอน้ ำที่ผิวฉนวนมิให้เกิดขึ้น 
โดยค ำนึงถึงเทคนิคกำรติดที่ถูกวิธี 
  2.3.4 กำรติดตั้งพ้ืน , ผนัง, ฝ้ำเพดำน, หน้ำต่ำง, ประตู หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ต่อเนื่องกับภำยนอกอำคำรทั้งหมด 
ให้ติดตั้ง โดยมี THERMAL BREAK ป้องกันมิให้มีกำรน ำควำมร้อนเข้ำสู่อำคำรในส่วนนั้น ๆ ได้  
 
จบหมวดที่ 49 
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หมวดที่ 50 
งำนวัสดุกันไฟและควัน (FIRESTOP SYSTEM) 
 
1. ขอบข่ำย 
 งำนวัสดุเพ่ือ ใช้ในกำรป้องกันกำรลำมของไฟด้ำนในบริเวณช่อง Shaft หรือรอยต่อ ระหว่ำงก ำแพงหรือพ้ืนใน
แบบก่อสร้ำงทั้งหมดหรือในบริเวณที่ระบุ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมแบบประกอบกำรติดตั้ง (Shop Drawing) รวมถึง
ส่วนต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้อง แสดงถึงรำยละเอียดกำรติดตั้งโดยละเอียดที่ผ่ำนกำ รอนุมัติแล้วจำกUnderwriters 
Laboratories, Inc. (UL) ส ำหรับรอยต่อทุกแบบที่มีเพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบพิจำรณำจำกผู้ออกแบบก่อนกำร
ติดต้ัง 
 
2. วัสดุ 
 1. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุที่เหมำะสมกับกำรยำแนวเพ่ือกำรกันไฟลำมตำมแบบที่ก ำหนด รวมทั้ง 
รอยต่อใดทีต้องยำแนวแต่มไิด้ก ำหนดในแบบ ผู้รับจ้ำงจะต้องยำแนวรอยต่อนั้นให้เรียบร้อยด้วย 
 2. วัสดุที่ใช้จะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงเพียงพอต่อกำรขนส่งอยู่ในสภำพเรียบร้อย โดยมี 
รำยละเอียดชื่อสินค้ำชนิดผลิตภัณฑ์ รุ่น หมำยเลขกำรผลิตและอ่ืนๆอย่ำงสมบูรณ์ชัดเจน 
 3. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเก็บวัสดุตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต 
 4. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำระบบบันทึกกำรหมุนเวียนของวัสดุดังนี้ 
  - วันที่ที่รับของ 
  - ชื่อสินค้ำและหมำยเลขผลิตภัณฑ์ 
  - หมำยเลขกำรผลิต 
  - บันทึกใบรับประกันคุณภำพ หรือ COA (Certificate of Analysis) จำกผู้ผลิตในทุกหมำยเลข 
             กำรผลิต 
  - วันที่เบิกของไปใช้ 
  - จ ำนวนของที่เบิกไปใช้ 
  - ชื่องำนที่น ำไปใช้ 
 5. วัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุชนิดที่เหมำะสมกับวัสดุและประเภทของงำนนั้นๆโดยเฉพำะ ตำมมำตรฐำน 
     ของ TREMCO INCORPORATED หรือ 3M หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
 6. วัสดุจะต้องผ่ำนวิธีกำรทดสอบของ UL หรือ ASTM ดังนี้ 
  - ส ำหรับงำนยำแนวกันไฟลำมรอยต่อทั่วไป วัสดุจะต้องผ่ำนวิธีกำรทดสอบ UL 263   
   (ASTM E119) Standard Test Method for Fire Tests of Building Construction and Materials 
  - ส ำหรับรอยต่อประเภท Through Penetration วัสดุจะต้องผ่ำนวิธีกำรทดสอบ UL 1479  
    (ASTME814) Standard Test Method for Fire Tests of Through-Penetration Fire Stops 
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3. ตัวอย่ำงวัสดุ 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่จะใช้ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง และส่งให้ผู้ออกแบบเพ่ือขออนุมัติและ
ตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนที่จะน ำไปใช้งำน 
 
4. กำรติดตั้ง 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำผู้ด ำเนินกำรหรือช่ำงฝีมือที่มีควำมช ำนำญมีประสบกำรณ์ในกำรติดตั้งโดยปฏิบัติ 
ตำมกรรมวิธีและค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด โดย 
 4.1 กำรเตรียมผิวงำน ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบสถำนที่ให้เรียบร้อย แก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆให้เรียบร้อยก่อน
ด ำเนินกำร ท ำควำมสะอำดผิวงำนให้สะอำด แห้ง ปรำศจำกฝุ่น ผง ครำบน้ ำมัน สนิม ด้วยสำรละลำยที่บริษัทผู้ผลิต
แนะน ำ ผ้ำที่ใช้ต้องเป็นผ้ำฝ้ำยขำว 100% ใช้ผ้ำผืนแรกชุบสำรละลำยเช็ดที่ผิวงำนแล้วใช้ผ้ำผืนที่สองเช็ดตำมเพ่ือเป็น
กำรดูดซับสิ่งสกปรก และไขมันทันทีก่อนทีสำรละลำยจะระเหย ส ำหรับพ้ืน ผิวคอนกรีตให้ใช้แปรงขัดท ำควำมสะอำด 
แล้วเป่ำด้วยลมจำกเครื่องอัดแรงดันสูง ทำสำรรองพ้ืน (ถ้ำจ ำเป็น) เพียงบำงๆ ทิ้งไว้ให้แห้ง 20-30 นำทีโดยประมำณ 
 4.2 ติดเทปโฟม (Spacer) ยำงหนุน (Setting Block) โฟมหนุน (Backer Rod) แถบกันกำรยึดติด (Bond 
Breaker) และอ่ืนๆตำมแบบทีกก ำหนด 
 4.3 ทั้งนี้กรรมวิธีในกำรติดตั้งต้องเป็นไปตำมรำยละเอียดกำรติดตั้ง ที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้วจำก  Underwriters 
Laboratories, Inc. (UL) 
 
5. กำรท ำควำมสะอำด 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดบริเวณท ำงำนทุกแห่งหลังจำกติดตั้งระบบกันไฟลำมแล้วด้วยควำม 
ประณีตเรียบร้อยก่อนกำรอนุมัติตรวจสอบจำกผู้ออกแบบ และก่อนส่งมอบงำน 
 
6. กำรรับรอง 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพคุณสมบัติของวัสดุ และกำรติดตั้งตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต  เมื่อติดตั้ง
แล้วต้องไม่มีกำรหลุดร่อน หรือมีข้อบกพร่องใดๆ หำกเกิดกำรดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรซ่อมแซม 
ให้อยู่ในสภำพดีโดยไม่คิดมูลค่ำใดๆท้ังสิ้น 
 
จบหมวดที่ 50 
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หมวดที่ 51 
งำนฉนวนซีเมนต์ป้องกันไฟโครงเหล็ก CEMENTITIOUS FIREPROOFING 
 
1.  ขอบข่ำย 
  ฉนวนป้องกันไฟโครงเหล็ก ซึ่งเป็นส่วนโครงสร้ำงหลักของอำคำรทั้งหมดที่มิได้ห่อหุ้มด้วยคอนกรีต
(EXPOSED STEEL STRUCTURE) จะต้องหุ้มด้วยฉนวนป้องกันไฟตำมมำตรฐำนข้อก ำหนด ใ น เ ท ศ บั ญ ญั ติ  
ส ำหรับกรณีที่มิได้ระบุให้ใช้ฉนวนป้องกันไฟอย่ำงอ่ืนในแบบให้ใช้ฉนวนป้องกันไฟดังต่อไปนี้ 
2.  วัสดุ 
  2.1 ฉนวนป้องกันไฟ (SPRAY-ON FIREPROOFING) ให้ใช้ “MONOKOTE” ,PYROLITE,FIRECUT หรือ
คุณภำพเทียบเท่ำ ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกแบบ 
  - “MONOKOTE” TYPE Z-106, หรือ FIRECUT TYPE F – 1 ส ำหรับบริเวณหรือพ้ืนที่ภำยในหรือกึ่ง 
ภำยนอกอำคำร 
  - “MONOKOTE” TYPE Z-146, หรือ FIRECUT TYPE F – 100ส ำหรับบริเวณหรือพ้ืนที่ภำยนอก
อำคำร 
  2.2 ฉนวนป้องกันไฟ ต้องปรำศจำก ASBESTOS และ MINERAL WOOL 
  2.3 ควำมหนำ และ RESISTANCE ของฉนวนป้องกันไฟ (FIREPROOFING) ที่ใช้กับโครงเหล็กก่อสร้ำง
ต้องได้มำตรฐำนสำกล กฎข้อบังคับควบคุมอำคำรก่อสร้ำง หรือได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนแต่ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบ 
และอนุมัติจำกผู้ออกแบบก่อนน ำไปใช้ 
  2.4 ฉนวนป้องกัน ไฟต้องผ่ ำนกำรทดสอบได้มำตรฐำนสำกล เช่น  U.L (UNDERWRITER’S 
LABORATORIES INC.) และมำตรฐำนกำรทดสอบของ ASTM E119 หรือเทียบเท่ำ SPRAY-ON FIREPROOFING 
ต้องผ่ำนกำรทดสอบดังต่อไปนี้ 
  - DRY DENSITY : ต้องได้มำตรฐำน ASTM E605 โดยเฉลี่ยมีควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ22 pcf หรือ
มำตรฐำนเทียบเท่ำ 
  - DEFLECTION : ฉนวนป้องกันไฟจะต้องไม่ร้ำว หลุด ออกจำกผิวของวัสดุที่ติดตั้งได้มำตรฐำน ASTM 
E759 หรือเทียบเท่ำ 
  - BOND IMPACT : ต้องได้มำตรฐำน ASTM E760 หรือเทียบเท่ำ 
  -  BOND STRENGTH :  เมื่ อผ่ ำนกำรทดสอบได้มำตรฐำน  ASTM E736 แล้ว  จะต้องได้BOND 
STRENGTH 1000 PSF 
  - AIR EROSION : เมื่อผ่ำนกำรทดสอบได้มำตรฐำน ASTM E859 แล้ว MAXIMUMWEIGHT LOSS ของ
ฉนวนป้องกันไฟที่ยอมให้ 0.005 GM./SQUARE FEET 
  - COMPRESSIVE STRENGTH : เมื่อผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำน ASTM E761 แล้วฉนวนป้องกันไฟเมื่อ
รับ COMPRESSIVE FORCE จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะเกิน 10 PERCENT 
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  - CORROSION RESISTANCE : เหล็กที่จะใช้ฉนวนป้องกันไฟจะต้องได้มำตรฐำน ASTME937 และต้อง
ไม่เป็นสนิม 
  - SURFACE BURNING : เมื่อผ่ำนกำรทดสอบ ASTM E84FLAME SPREAD ................. 0 
  - น้ ำที่ใช้ผสมวัสดุต้องเป็นน้ ำจืดที่สะอำด ปรำศจำกสิ่งเจือปนจ ำพวกแร่ธำตุ กรด ด่ำง และสำรอินทรีย์
ต่ำง ๆ 
  2.5 ตัวอย่ำงวัสดุพร้อมหนังสือรับรอง 
   ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำรำยละเอียดวัสดุของ FIREPROOFING (MANUFACTURE’S 
  SPECIFICATIONS) แสดงถึงกำรทดสอบคุณภำพของวัสดุ และตัวอย่ำงท่ีจะใช้แต่ละชนิดไม่น้อย กว่ำ 2 
ตัวอย่ำง และหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรป้องกันไฟตำมที่ก ำหนดในเทศบัญญัติ เพ่ือขออนุมัติ ตรวจสอบตำมควำม
ต้องกำรของผู้ควบคุมงำนก่อนที่น ำไปติดตั้ง 
   2.6 กำรติดตั้ง 
  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำช่ำงฝีมือที่ดี มีควำมช ำนำญในกำรติดตั้งทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ ร ะ ดั บ ใ น
แนวตั้งและแนวนอนด้วยควำมประณีตเรียบร้อยถูกต้องตำมกรรมวิธีมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต อย่ำงเคร่งครัด และ
ตำมหลักวิชำกำรก่อสร้ำงที่ดี 
   2.6.1 ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบสถำนที่ ที่จะติดตั้งให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนกำรติดตั้ง ถ้ำหำกพบ
 ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ให้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนกำรติดตั้งและให้ได้มำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต FIREPROOFING 
   2.6.2 สถำนที่ ที่จะติดตั้งจะต้องมีกำรระบำยอำกำศที่ดี 
   2.6.3 วัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงทั้งหมดต้องมีชื่อบริษัทผู้ผลิต เครื่องหมำยกำรค้ำ และเลขหมำยต่ำง ๆ 
 ติดอยู่อย่ำงสมบูรณ ์
   2.6.4 วัสดุต้องเก็บไว้ในสถำนที่ ที่มีสิ่งปกคลุม โดยปรำศจำกควำมชื่นถ้ำวัสดุมีควำม เปียกชื้ น    ห้ำม
น ำมำใช้ติดตั้งเป็นอันขำด 
   2.6.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกำรรับประกันเป็นระยะเวลำ 10 ปี โดยเป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตโดยได้รับ
กำรเห็นชอบจำกผู้ออกแบบ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
3. กำรท ำควำมสะอำด 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดหลังจำกกำรติดตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ สะอำด เรียบร้อยโดยปรำศจำก
สิ่งสกปรก เปรอะเปื้อนและรอยด่ำงต่ำง ๆ ถ้ำหำกมีข้อบกพร่องดังกล่ำวเกิดขึ้นผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขให้สมบูรณ์
เรียบร้อยก่อนกำรอนุมัติตรวจสอบจำกควบคุมงำน 
 
จบหมวดที่ 51 
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หมวดที่ 52 
งำนสีป้องกันไฟ INTUMESCENT MASTIC FIRE PROOFING 
 
1. ขอบเขต 

1.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและติดตั้ง ที่มีคุณภำพ 
แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญ มีระบบคุณภำพที่ดีส ำหรับงำนทำสีป้องกันไฟ ตำมที่ระบุในแบบและรำยกำร
ประกอบแบบ พร้อมกำรรับประกันคุณภำพ 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงสีป้องกันไฟ สีรองพ้ืน และอุปกรณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำ
อนุมัติตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนกำรสั่ง ซื้อโดยจะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด ให้
ด ำเนินกำรภำยใต้กำรแนะน ำ กำรตรวจสอบ และกำรเก็บตัวอย่ำงของ ผู้เชียวชำญจำกผู้ผลิตสีป้องกันไฟ 

1.3 สีที่น ำมำใช้จะต้องบรรจุอยู่ในสภำพสมบรูณ์ไม่มีร่องรอยกำรเปิดบรรจุภัณฑ์ ถังหรือภำชนะที่ปิดสนิท
เรียบร้อยมำจำกโรงงำน ต้องมีป้ำยแสดงชนิดของสินค้ำและชื่อผู้ผลิตอย่ำงชัดเจนโดยมีใบส่งของและรับรองคุณภำพ
จำกโรงงำนผู้ผลิตที่สำมำรถตรวจสอบได้ 

1.4 ทุกขั้นตอนงำนทำสีป้องกันไฟ จะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรของผู้ผลิตสีอย่ำงเคร่งครัด โดยได้รับอนุมัติจำกผู้
ควบคุมงำน 

1.5 งำนทำสีป้องกันไฟทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสม่ ำเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี หรือข้อบกพร่องอ่ืนใดและ
จะต้องท ำควำมสะอำดรอยสีเปื้อนส่วนอื่นๆ ของอำคำรที่ไม่เก่ียวข้อง เช่น พ้ืน ผนัง กระจก 
อุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น 

1.6 คุณสมบัติของผู้ติดตั้ง จะต้องมีผลงำนที่เคยติดตั้งระบบวัสดุเดียวกันนี้ และมีประสบกำรณ์กำรติดตั้ง      ไม่
น้อยกว่ำ 5 ป ี

1.7 กำรรับประกันผู้รับจ้ำงจะต้องเลือกใช้วัสดุสีป้องกันไฟและขั้นตอนกำรทำหรือพ่นสีที่ดี สำมำรถรับประกัน
คุณภำพโดยบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้รับจ้ำงพ่นสีเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

1.8 ใช้วัสดุกันไฟแต่ละรุ่นที่ผลิตจำกโรงงำนเดียวกันที่ได้มำตรฐำน 
1.9 ผลิตภัณฑ์กำรติดตั้ง และควำมหนำของวัสดุกันไฟจะต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับอัตรำกำรทนไฟ ให้

เป็นไปตำมกฎข้อบังคับของกฎกระทรวงเกี่ยวกับอัตรำกำรทนไฟ โดยส่งใบรับรองของวัสดุป้องกันไฟที่มีกำรรับรอง ให้
ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 

1.10 ผู้ติดตั้งให้ส่งข้อมูลวัสดุป้องกันไฟโครงสร้ำงเหล็กอย่ำงละเอียดและให้ส่งใบรับรองว่ำสินค้ำนั้น ๆ มี
คุณสมบัติถูกต้องตำมควำมต้องกำรหรือสูงกว่ำควำมต้องกำรที่ได้ระบุไว้ ผู้ติดตั้งต้องเข้ำน ำเสนอวิธีกำรติดตั้งก่อนกำร
ติดตั้งเพ่ือตรวจรับวัสดุ กำรติดตั้งควำมหนำ กระบวนกำรติดตั้งและหัวข้ออ่ืนๆ 
 
2. วัสดุ 

2.1 วัสดุป้องกันไฟโครงสร้ำงเหล็กเป็นวัสดุประเภท Solvent – Based Intumescent Coating มีอัตรำทนไฟ
ตำมกฎกระทรวง ติดตั้งด้วยวิธีกำรพ่นหรือทำบนโครงสร้ำงเหล็ก 
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2.2 เป็นวัสดุป้องกันไฟโครงสร้ำงเหล็กท่ีได้มำตรฐำนตำมกำรทดสอบมำตรฐำน ASTM E119 
2.3 ส่วนประกอบ 

  - วัสดุป้องกันไฟ เป็นวัสดุประเภท Solvent – Based Intumescent ต้องไม่มีสำร asbestos 
  - วัสดุป้องกันไฟ เป็นแผ่นฟิล์มบำงผิวขรุขระไม่ต่ ำกว่ำ 500 ไมครอน เมื่อโดนเปลวไฟจะขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือกันควำมร้อนและป้องกันกำรยุบตัวของโครงสร้ำงเหล็ก 

2.4 คุณสมบัติด้ำนกำยภำพ: เนื่องจำกต้องกำรให้วัสดุเมื่อแห้งแล้วมีควำมทนทำนและยึดติดกับโครงสร้ำง 
     ได้เหมำะสมตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ : 
  2.4.1 เนื้อสี (%Solid by Volume)   :  78+3% 
  2.4.2 ควำมหนำแน่น (Dry Density)    :  1.42 (DIN) 
  2.4.3 จุดวำบไฟ (Flash Point)    :  50 °C 
  2.4.4 ควำมแข็งแรง (Hardness)   :  30 - 40 (Shore D) 
  2.4.5 สี (Color)      :  White – Grey 

2.4.6 ระยะเวลำแห้งตัว (Drying Time) : สัมผัสได้ 30 นำที หลังพ่นหรือทำทำทับได้ 2 ชั่วโมง หลังพ่น
หรือ 

ทำใช้งำนได้จริง 10 ชั่วโมง หลังพ่นหรือทำข้ึนอยู่กับควำมหนำของวัสดุกันไฟ 
2.5 งำนโครงสร้ำงเหล็กต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย เรื่องกำรป้องกันไฟให้ใช้สีทำหรือพ่นกันไฟของ  BITEC 

ENTERPRISE หรือ FIRETEX หรือ INTERCHAR หรือคุณภำพเทียบเท่ำ โดยมีเอกสำรรับรองกำรทนไฟได้ไม่น้อยกว่ำ 
3 ชั่วโมง จำกสถำบันที่เชื่อถือได้ หรือ มีวุฒิวิศวกรลงนำมรับรอง 

2.6 งำนโครงสร้ำงเหล็กจะต้องท ำระบบกันสนิมตำมมำตรฐำนงำนทำสีป้องกันไฟ โดยต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ
ของผู้ผลิตสีอย่ำงเคร่งครัด 
 
3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 กำรตรวจสอบ 
 3.1.1 ตรวจสอบว่ำพ้ืนผิวเหล็กพร้อมได้รับกำรติดตั้ง 
 3.1.2 ตรวจสอบว่ำท่อลม ท่อ และวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งอำจเป็นอุปสรรคในกำรติดตั้งวัสดุกันไฟซึ่งยังไม่ได้รับ
กำรติดตั้งจนกว่ำจะติดตั้งวัสดุกันไฟเสร็จ 
 3.1.3 ตรวจสอบว่ำมีกำรเติมช่องหรือรอยแตกต่ำง ๆ ให้เต็ม และจัดเก็บวัสดุต่ำง ๆ ที่ยื่นออกมำในบริเวณที่จะ
มีกำรพ่นวัสดุป้องกันไฟให้เรียบร้อย 
 3.1.4 ให้มีกำรส่งมอบพื้นท่ีก่อนกำรติดตั้ง 
  3.2 กำรเตรียมพ้ืนผิว 
 3.2.1 ท ำควำมสะอำดผิวเหล็กให้ปรำศจำกไขมัน น้ ำมัน เศษวัสดุที่ติดอยู่ หรือวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งอำจมี 
        ผลต่อกำรยึดเกำะของสำรกับเนื้อเหล็ก 
 3.2.2 ให้ทำหรือพ่นสีกันสนิม 
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  3.3 กำรป้องกัน 
 3.3.1 ติดตั้งวัสดุป้องกันบริเวณข้ำงเคียงและอุปกรณ์ต่ำง ๆ จำกกำรฟุ้งในกรณีที่มีกำรพ่น 
 3.3.2 ป้องกันวัสดุป้องกันไฟไม่ให้โดนฝนขณะท ำกำรติดตั้ง 
 3.3.3 ติดตั้งสีทับหน้ำ (Topcoat) เพ่ือป้องกันสภำพอำกำศชื้นและตบแต่งผิวให้สวย โดยสีทับหน้ำที่ 
แนะน ำ ได้แก่ อะคริลิค สีอีพ๊อกซ่ี สีเอ็นโพลียูรีเทน 
  3.4 กำรติดตั้ง 
  3.4.1 โดยกำรทำ 
 - ทำสีกันไฟแต่ละชั้นที่ควำมหนำ 250 -500 ไมครอน และสำมำรถทำได้มำกกว่ำ 1 ชั้น เพ่ือให้ 
   ได้ควำมหนำ ตำมท่ีระบ ุ
  3.4.2 โดยกำรพ่น 
 - พ่นสีกันไฟแต่ละขั้นทีควำมหนำ 250 -700 ไมครอน แต่ถ้ำเป็นพ้ืนผิวที่ไม่ทรุดตัวสำมำรถพ่นได้ถึง 1000 
ไมครอน 
 - ใน 1 วัน สำมำรถพ่นหรือทำได้สูงสุด 2 ชั้น โดยควำมหนำมำกที่สุดไม่เกิน 900 ไมครอน พลังไฟฟ้ำที
จ ำเป็นต้องใช้ คือ 220V, 60Hz, 75A 
 - หลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรง อันจะท ำให้สำรพ่นกันไฟเกิดกำรหลุดร่วงและเกิดควำมเสียหำย ใน 
   ระหว่ำงกำรติดตั้งและคณะที่ปล่อยให้วัสดุแห้ง 
 - หลีกเลี่ยงกำรติดตั้งท่อลม ท่อ และวัสดุอ่ืนๆ ที่อำจเป็นอุปสรรคในกำรติดตั้งวัสดุพ่นกันไฟ 
   จนกว่ำจะติดตั้งวัสดุพ่นกันไฟเสร็จ 
 - ห้ำมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ท่ีมำปิดบัง จนกว่ำจะท ำกำรติดตั้ง ตรวจตรำ ทดสอบ และแก้ไข 
   ข้อบกพร่องของพ่นกันไฟ เสร็จเรียบร้อย 
  3.5 กำรควบคุมคุณภำพ 
 3.5.1 ควรมีกำรทดสอบและตรวจสอบก่อนกำรใช้งำน 
 3.5.2 กำรตรวจสอบที่สมบูรณ์ท ำข้ึน เพ่ือให้แน่ใจว่ำตรงกับควำมถูกต้องในกำรใช้งำน 
 3.5.3 ตรวจสอบให้สมบูรณ์ก่อนที่จะมีกำรติดตั้งวัสดุที่มำปิดบังกำรแก้ไขหรือกำรตรวจสอบซ้ ำ 
 3.5.4 แก้ไขในกรณีท่ีติดตั้งไม่สมบูรณ์ตำมที่ระบุไว้และตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ง 
 3.5.5 จัดให้มีกำรระบำยอำกำศในบริเวณพ้ืนที่ ที่ก ำหนดติดตั้ง ในระหว่ำง และภำยหลังกำรติดตั้ ง  24 ชั่วโมง 
เพ่ือให้วัสดุแห้ง 
 3.5.6 ก่อนจะเริ่มงำนพ่นกันไฟ ควรตรวจสอบสภำพอำกำศ ไม่ควรมีลมแรงและฝนตกหนัก 
  3.6 กำรรับรองคุณภำพ 
 3.6.1 ใช้วัสดุกันไฟแต่ละรุ่นที่ผลิตจำกโรงงำนเดียวกันที่ได้มำตรฐำน 
 3.6.2 ผลิตภัณฑ์, กำรติดตั้งและควำมหนำของวัสดุกันไฟจะต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับ 
        อัตรำกำรทนไฟ 
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 3.6.3 ผู้ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟต้องเข้ำน ำเสนอวิธีกำรติดตั้งก่อนกำรติดตั้ง เพ่ือตรวจรับวัสดุ,กำรติดตั้ง ,ควำมหนำ
,กระบวนกำรติดตั้ง และหัวข้ออ่ืนๆ 
  3.7 กำรจัดเก็บและกำรจัดกำร 
 3.7.1 จัดเก็บวัสดุพ่นกันไฟให้อยู่เหนือพ้ืน ดินและมีหลังคำปกคลุม และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ก่อนกำร 
         ใช้งำน เคลื่อนย้ำยวัสดุออกจำกหน้ำงำนเมื่อเสร็จสิ้นงำน และจัดเก็บส่วนที่เหลือใช้ 
 3.7.2 จัดเตรียมที่เก็บวัสดุชั่วครำวเพื่อป้องกันไม่ให้สำรพ่นกันไฟที่จะน ำมำใช้งำนไม่เหมำะสมต่อกำร 
        ใช้งำนพ่น อันเนื่องจำกสภำพอำกำศที่แปรปรวน 
 3.7.3 วัสดุป้องกันไฟมีอำยุกำรใช้งำน 12 เดือน เก็บไว้ในที่แห้งและภำชนะปิดสนิท อุปกรณ์ที 
         น ำมำใช้ควบคู่กับวัสดุป้องกันไฟต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
  3.8 กำรท ำควำมสะอำด 
 3.8.1 ท ำควำมสะอำดและขนย้ำยวัสดุที่เหลือใช้ เศษวัสดุที่ตกหล่น และซำกวัสดุที่ทับถมอยู่               
         ให้เรียบร้อย 
 3.8.2 แยกและเคลื่อนย้ำยวัสดุกันไฟและอุปกรณ์กำรติดตั้งออกจำกวัสดุชนิดอื่น ๆ 
 
จบหมวดที่ 52 
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หมวดที่ 53 
ยำงยำแนว SEALANT, CAULKING 
 
1. ขอบข่ำย 
 งำนยำงยำแนว (SEALANT, CAULKING) รอยต่อ ตำมที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบ
ก่อสร้ำง รวมถึงภำคต่ำงๆทั้งหมดถ้ำได้กล่ำวถึงในภำคอ่ืนๆแล้วให้ใช้บทนี้ประกอบด้วย ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมแบบ
ประกอบกำรติดตั้ง (Shop Drawing) รวมถึงส่วนต่ำงๆที่เกียวข้อง แสดงถึงรำยละเอียดกำรติดตั้งโดยละเอียดส ำหรับ
รอยต่อทุกแบบที่มีเพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบพิจำรณำจำกผู้ออกแบบก่อนกำรติดตั้ง 
 
2. วัสดุ 
 2.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุที่เหมำะสมกับกำรยำแนวตำมแบบที่ก ำหนด รวมทั้งรอยต่อใดที่ต้องยำแนวแต่
มิได้ก ำหนดในแบบ ผู้รับจ้ำงจะต้องยำแนวรอยต่อนั้น ให้เรียบร้อยด้วย 
 2.2 วัสดุที่ใช้จะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงเพียงพอต่อกำรขนส่งอยู่ในสภำพเรียบร้อยโดยมี 
      รำยละเอียด ชื่อสินค้ำ ชนิดผลิตภัณฑ์ รุ่น หมำยเลขกำรผลิต และอ่ืนๆอย่ำงสมบูรณ์ชัดเจน 
 2.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเก็บวัสดุตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต 
 2.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำระบบบันทึกกำรหมุนเวียนของวัสดุดังนี้ 
  - วันที่ที่รับของ 
  - ชื่อสินค้ำและหมำยเลขผลิตภัณฑ์ 
  - หมำยเลขกำรผลิต 
  - บันทึกใบรับประกันคุณภำพ หรือ COA (Certificate of Analysis) จำกผู้ผลิตในทุกหมำยเลขกำรผลิต 
  - วันที่เบิกของไปใช้ 
  - จ ำนวนของที่เบิกไปใช้ 
  - ชื่องำนที่น ำไปใช้ 
 2.5 วัสดุยำงยำแนวที่ใช้ต้องเป็นวัสดุชนิดที่เหมำะสมกับวัสดุและประเภทของงำนนั้นๆโดยเฉพำะ            
      ตำมมำตรฐำนของ Dow Corning Corporation, GE, SIKA WACKER หรือ Tremco หรือเทียบเท่ำ มี
รำยละเอียดดังนี้ 
 2.5.1 ส ำหรับรอยต่อประเภท Curtainwall (4-sided และ 2-sided) 
  2.5.1.1 Structural Glazing Sealant ให้ ใช้ชนิด  TWO PART เ พ่ือติดตั้ งกระจกในโรงงำน โดย
 จะต้องมีกำรทดสอบ CompatibilityTest และ Deglazing Test ตำมข้อก ำหนดของผู้ผลิต โดยจะต้องส่ง
 รำยงำน กำรทดสอบให้ รับรองโดยใช้ผลิตภัณฑ์  Dow Corning 983, GE ULTRA GLAZE SSG 4400 
 ส ำหรับ ONE PART อนุโลมให้ใช้เฉพำะงำนซ่อมแซมเท่ำนั้น 
  2.5.1.2 Weatherproofing Sealant ให้ใช้ 
   - Dow Corning 791, GE SCS2900 หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
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   - วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน ASTM C920 Standard Specification for 
      Elastomeric Joint Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, G, A, M, 
   - วัสดุยำแนวต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ 
      ±50% 
  2.5.2 ส ำหรับงำนกระจกเปลือย Float, Plate, Tinted, Tempered ให้ใช้ 
   - Dow Corning 999-A, GE SCS1200 หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
   - วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน  ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric 
Joint Sealants, Type S, Grade NS, Class 25, Use NT, G, A        
   - วัสดุยำแนวต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ ±25%   
  2.5.3 ส ำหรับงำนกระจกเปลือย Laminated, Insulated, Reflective ให้ใช้ 
   - Dow Corning 791, GS SCS2900 หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
   - วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน  ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric 
Joint Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A        
   - วัสดุยำแนวต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ  ±50% 
   2.5.4 ส ำหรับงำนยำแนวแผ่นหินแกรนิตให้ใช้ 
   - Dow Corning 991, GE SCS9000 หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
   - วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน  ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric 
Joint Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, G, A, M, O     
   - วัสดุยำแนวต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ  ±50% 
    
   - วัสดุยำแนวต้องไม่มีกำรไหลออกมำของ plasticizer (fluid migration or fluidbleeding) 
   - วัสดุยำแนวต้องมีสำรปรับสภำพผิว (surface modifier) ช่วยลดกำรสะสมของสิ่งสกปรกบนผิว
ของซิลิโคนยำแนว 
  2.5.5 ส ำหรับงำนยำแนวแผ่น Aluminum Composite ให้ใช้ 
   - Dow Corning 991, GE SCS9000 หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
   - วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน  ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric 
Joint Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, G, A, M, O      
   - วัสดุยำแนวต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ   ±50%  
   - วัสดุยำแนวต้องไม่มีกำรไหลออกมำของ plasticizer (fluid migration or fluid  bleeding) 
  
   - วัสดุยำแนวต้องมีสำรปรับสภำพผิว (surface modifier) ช่วยลดกำรสะสมของสิ่งสกปรกบนผิว
ของซิลิโคนยำแนว 
  2.5.6 ส ำหรับงำน Precasted Concrete ให้ใช้ยำแนวตำมท่ีระบุในแบบดังนี้ 
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   2.5.6.1 ใช้ Silicone ยำแนว ดังนี้ 
   - Dow Corning 991, GE SCS9000 หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
   - วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน  ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric 
Joint Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, G, A, M, O    
   - วัสดุยำแนวต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ  ±50% 
    - วัสดุยำแนวต้องไม่มีกำรไหลออกมำของ plasticizer (fluid migration or fluid bleeding) 
   - วัสดุยำแนวต้องมีสำรปรับสภำพผิว (surface modifier) ช่วยลดกำรสะสมของสิ่งสกปรกบนผิว
ของซิลิโคนยำแนว 
   2.5.6.2 ใช้โพลียูรีเทนยำแนว ชนิดทำสีทับของ Tremco Dymonic, Tremco Vulkem 116, 
Sonneborn NP-1 หรือ คุณภำพเทียบเท่ำ 
   - วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน  ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric 
Joint Sealants, Type S, Grade NS, Class 25, Use NT,M,A,O 
   - วัสดุยำแนวต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ 25% 
  2.5.7 ส ำหรับงำนยำแนววงกบ/ปูนให้ใช้ 
   - Dow Corning 791, GE SCS2900 หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
   - วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน  ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric 
Joint Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A 
   - วัสดุยำแนวต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ ±50% 
  2.5.8 ส ำหรับงำนยำแนวกระจก/กรอบบำนให้ใช้ 
   - Dow Corning 791, GE SCS2900 หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
   - วัสดุยำแนวต้องได้รับมำตรฐำน  ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric 
Joint Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A 
   - วัสดุยำแนวต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ ±50%   
  2.5.9 ส ำหรับงำนยำแนวสุขภัณฑ์กับกระเบื้องเคลือบหรือหินแกรนิตในห้องน้ ำให้ใช้ 
   - Dow Corning Sanitary & Tile Silicone Sealant, GE TOSSEAL 83 หรือคุณภำพ 
     เทียบเท่ำ 
   - วัสดุยำแนวต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ  ±25% 
             
3. ตัวอย่ำงวัสดุ 
สถำปนิก ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ก ำหนดสีของยำแนวที่ใช้ให้สอดคล้องกับพ้ืนผิววัสดุ 
 3.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุที่จะใช้ทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ  2 ตัวอย่ำงต่อรำยกำร และส่งให้
ผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบก่อนที่จะน ำไปใช้งำน 
 3.2 ผู้รับจ้ำงต้องน ำส่งรำยละเอียดสินค้ำ (Product Manufacturer’s Specification) จำกบริษัทผู้ผลิต 
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 3.3 ส ำหรับซิลิโคนยำแนวผู้รับจ้ำงต้องส่งผลกำรทดสอบซิลิโคนยำแนวกับวัสดุที่จะยำแนวจำก 
ห้องปฏิบัติกำรของผู้ผลิตซิลิโคนยำแนวที่สถำปนิกรับรองก่อนที่จะลงมือท ำงำน ผลกำรทดสอบขั้นต่ ำที่ต้องกำร
ประกอบด้วย 
  3.3.1 กำรทดสอบกำรยึดเกำะของวัสดุกับยำแนว (Adhesion-In-Peel Test) ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 
ASTM C794 
  3.3.2 กำรทดสอบกำรเข้ำกันได้กับวัสดุทั้งหมดที่ใช้ร่วมกัน (Compatibility Test) กับซิลิโคนยำแนวที่
ใช้ ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ ASTM C1087 
  3.3.3 กำรทดสอบกำรเกิดครำบในวัสดุจำกซิลิโคนยำแนว (Stain Test) ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 
ASTM C1248 
  3.3.4 ส ำหรับซิลิโคนยำแนวงำนโครงสร้ำง (Structural Glazing Sealant) ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยงำนกำร
ควบคุมคุณภำพ ได้แก่ เอกสำรกำรทดสอบกำรยึดติดที่สถำนที่ก่อสร้ำง (Site Adhesion Test) หรือเอกสำรกำร
ตรวจสอบกำรยึดติดโดยกำรรื้อยำแนว (Deglazing) 
  3.3.5 ข้อแนะน ำจำกห้องปฏิบัติกำรเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นในกำรใช้สำรรองพ้ืน (Primer) ชนิดของสำร
รองพ้ืน และข้อแนะน ำชนิดของสำรละลำยในกำรท ำควำมสะอำด 
 3.4 ส ำหรับซิลิโคนยำแนวผู้รับจ้ำงจะต้องส่งผลกำรตรวจสอบแบบรอยต่อ (Print Review) จำกฝ่ำยเทคนิคของ
ผู้ผลิตซิลิโคนยำแนวที่สถำปนิกรับรองก่อนที่จะลงมือท ำงำน 
4. กำรติดตั้ง 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำผู้ด ำเนินกำรหรือช่ำงฝีมือที่มีควำมช ำนำญมีประสบกำรณ์ในกำรติดตั้งโดยปฏิบัติตำม
กรรมวิธีและค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด โดย 
 4.1 กำรเตรียมผิวงำน ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบสถำนที่ให้เรียบร้อย แก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆให้เรียบร้อยก่อน
ด ำเนินกำร 
 4.2 ผู้รับจ้ำงท ำควำมสะอำดผิวงำนให้สะอำด แห้ง ปรำศจำกฝุ่น ผง ครำบ น้ ำมัน สนิม ด้วยสำรละลำยที่
บริษัทผู้ผลิตแนะน ำ ผ้ำที่ใช้ต้องเป็นผ้ำฝ้ำยขำว 100% ใช้ผ้ำผืนแรกชุบสำรละลำยเช็ดที่ผิวงำนแล้วใช้ผ้ำผืนที่สองเช็ด
ตำมเพ่ือเป็นกำรดูดซับสิ่งสกปรก และไขมันทันทีก่อนที่สำรละลำยจะระเหย 
 4.3 ส ำหรับพื้นผิวคอนกรีตให้ใช้แปรงขัดท ำควำมสะอำด แล้วเป่ำด้วยลมจำกเครื่องอัดแรงดันสูง 
 4.4 ส ำหรับพ้ืน ผิวโลหะ เช่นอลูมิเนียม ต้องท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ ที่จะยำแนวให้สะอำด โดยปรำศจำกสนิม
ครำบไขมัน ครำบน้ ำมัน เทป รอยเปรอะเปื้อนต่ำงๆ เช็ดให้สะอำด และท้ิง ให้แห้งก่อนยำแนว 
 4.5 ทำสำรรองพ้ืน (ถ้ำจ ำเป็น) เพียงบำงๆ ทิ้ง ไว้ให้แห้ง 20-30 นำทีโดยประมำณ 
 4.6 ติดเทปโฟม (Spacer) ยำงหนุน (Setting Block) โฟมหนุน (Backer Rod) แถบกันกำรยึดติด (Bond 
Breaker) และอ่ืนๆ ตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตยำงยำแนว หรือตำมแบบที่ก ำหนด 
 4.7 สัดส่วนควำมลึกและควำมกว้ำงของรอยต่อของยำงยำแนวต้องปฏิบัติตำมกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตอย่ำง
เคร่งครัดหรือตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนดและมีควำมประณีต ไม่มีฟองอำกำศในยำแนว ปำดตบแต่งผิวของยำแนวด้วย
แท่งปำดให้สะอำดเรียบร้อย 
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5. กำรท ำควำมสะอำด 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดบริเวณท ำงำนทุกแห่งหลังจำกติดตั้งระบบกันไฟลำมแล้วด้วยควำมปรำณี
เรียบร้อยก่อนกำรอนุมัติตรวจสอบจำกผู้ออกแบบ และก่อนส่งมอบงำน 
 
6. กำรรับรอง 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพ คุณสมบัติของวัสดุ และกำรติดตั้ง ตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต 
เมื่อติดตั้ง แล้วจะต้องไม่มีกำรหลุดร่อน หรือมีต ำหนิใด ๆ หำกเกิดกำรดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพ
ดี ด้วยควำมประณีตเรียบร้อย โดยไม่คิดมูลค่ำใด ๆ ทั้งสิ้น ตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิตและควำมเห็นชอบของ
ผู้ออกแบบในระยะเวลำกำรรับประกันไม่น้อยกว่ำ 10 ปี 
 
จบหมวดที่ 53 
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งำนผังบริเวณ 
หมวดที่ 54 
งำนผังบริเวณและงำนดินถม 
 
1. งำนดินถม 
  1.1 ประเภทของวัสดุที่ใช้  
  1.1.1 วัสดุประเภท ทรำย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) ปรำศจำกก้อนดินเหนียว รำกไม้ หรือวัชพืช หรือวัสดุอ่ืนๆ 
(2) อินทรีย์ปนอยู่อันอำจจะท ำให้เกิดกำรยุบตัวเสียหำยในอนำคต 
(3) มีควำมหนำแน่นแห้งสูงสุด (Maximum dry density) ไม่น้อยกว่ำ 1,700 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
(4) มีค่ำกำรพองตัวไม่มำกกว่ำร้อยละ 4  
(5) ขนำดผ่ำนตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มำกกว่ำร้อยละ 20 โดยน้ ำหนัก 
  1.1.2 วัสดุ ประเภท Soil Aggregate ที่ไม่ใช่ทรำย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) ปรำศจำกก้อนดินเหนียว รำกไม้ หรือวัชพืช หรือวัสดุอินทรีย์ปนอยู่อันอำจจะท ำให้เกิดกำรยุบตัว เสียหำยใน
อนำคต 
(2) ขนำดวัสดุผ่ำนตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มำกกว่ำร้อยละ 25 โดยน้ ำหนัก 
(3) ค่ำขีดเหลวไม่มำกกว่ำ 40 
(4) ขนำดวัสดุใหญ่ที่สุดไม่โตกว่ำ 5 เซนติเมตร 
(5) ค่ำดัชนีควำมเป็นพลำสติก (Plasticity Index) ไม่มำกกว่ำ 20 
(6) ค่ำกำรพองตัวไม่มำกกว่ำร้อยละ 3 
(7) มีควำมหนำแน่นแห้งสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,800 กิโลกรัมตอ่ลูกบำศก์เมตร 
  1.2 วิธีกำรก่อสร้ำง 
  1.2.1 บริเวณที่จะถมดินให้ถำงป่ำขุดตอไม้ รำกไม้ออกแล้วน ำไปทิ้งที่ผู้ควบคุมงำนเห็นสมควร หลังจำกนั้นให้
ปรับแต่งพื้นท่ีให้สม่ ำเสมอ พรมน้ ำแล้วท ำกำรบดอัดให้มีควำมแน่นตำมที่ผู้ควบคุมงำนก ำหนด 
  1.2.2 ด ำเนินกำรถมโดยให้ถมเป็นชั้นๆ ชั้นหนึ่งๆ หนำไม่เกิน  30  เซนติเมตร  ทุกชั้นต้องบดอัดแน่นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 85 Standard Proctor Density (ส ำหรับในเขตพ้ืนที่อำคำร สำมำรถใช้ทรำยถมได้) 
  1.2.3 ในส่วนที่ท ำถนน คสล. หรือรำดยำง ก ำหนดให้ ใช้ดินลูกรัง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 Standard  
Proctor Density   
  1.2.4 บริเวณลำดไหล่ดินถมให้ลง TOP SOIL ปลูกหญ้ำพ้ืนเมือง เป็นแถวระยะห่ำงแถวละ 20 เซนติเมตร   
  1.2.5 บริเวณท่ีปลูกหญ้ำให้เตรียม TOP SOIL ลงหนำไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร 
 
2.  งำนถนนและลำนจอดรถ คสล. 
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ขนำดควำมกว้ำงถนนตำมรูปแบบถนนและลำนจอดรถ คสล. สำมำรถปรับลดขนำดได้ตำมควำมเหมำะสมและสภำพ
กำรใช้งำน แต่ทั้งนี้พ้ืนที่รวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่ำที่ระบุในแบบแปลน  คอนกรีต และเหล็กเสริม เป็นไปตำม 
มำตรฐำนงำนอำคำร ตำมท่ีระบุในแบบ  
 
3.  งำนปลูกต้นไม ้
3.1 กำรปลูกต้นไม้ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงจัดหำให้ได้ขนำดตำมที่ระบุในรูปแบบ ส ำหรับพันธุ์ไม้ให้เป็นไปตำมรูปแบบ
ก ำหนด แต่สำมำรถปรับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ที่เหมำะสมกับสภำพกำรเจริญเติบโต และภูมิอำกำศที่เหมำะสมได้ ตำมดุลย
พินิจของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของรำชกำรเป็นส ำคัญ 
3.2 กำรปลูกต้นไม้ ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงจัดเตรียมกรรมวิธีกำรปลูก และไม้ค้ ำ ตำมท่ีรูปแบบภูมิทัศน์ระบุ 

 
จบหมวดที่ 54 
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หมวดที่ 55 
งำนภูมิสถำปัตยกรรม 
 
1. งำน HARDSCAPE (งำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง) 
  1.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
กำรก่อสร้ำงจะต้องเป็นไปตำมแบบก่อสร้ำงและรำยกำรก่อสร้ำงซึ่งถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำก่อนเสนอรำคำผู้
รับจ้ำงจะต้องตรวจดูแบบก่อสร้ำงและรำยกำรก่อสร้ำงโดยถี่ถ้วนแล้วจะต้องท ำควำมเข้ำใจควำมหมำยโดยแจ่มแจ้งทุก
ประกำร ในกรณีที่แบบและรำยกำรขัดแย้งกันให้ถือเอำส่วนที่มีควำมต้องกำรสูงกว่ำเป็นเกณฑ์ทุกครั้ง ถ้อยค ำใดๆ ใน
แบบและรำยกำรก่อสร้ำงที่เกิดปัญหำขึ้นภูมิสถำปนิกและวิศวกรจะเป็นผู้ตัดสินโดยถือเอำควำมถูกต้องในวิชำช่ำงและ
ควำมเหมำะสม กำรอ่ำนแบบให้ถือเอำระยะตัวเลขที่ระบุไว้เป็นส ำคัญเว้นแต่ภูมิสถำปนิกและวิศวกรวินิจฉัยเป็นอย่ำง
อ่ืนในขณะที่ผู้รับจ้ำงก ำลังท ำกำรก่อสร้ำง ถ้ำปรำกฏว่ำแบบหรือรำยกำรก่อสร้ำงส่วนหนึ่งส่วนใดมีควำมคลำดเคลื่อนผู้
รับจ้ำงจะต้องท ำกำรแก้ไขโดยไม่คิดรำคำเพ่ิมหำกแก้ กำรแก้ไขนั้นมิได้ผิดไปจำกรำยกำรส ำคัญในแบบและในรำยกำร
ก่อสร้ำง อนึ่งหำกมีงำนส่วนที่มิได้แสดงไว้ในแบบและรำยกำรก่อสร้ำงแต่เป็นส่วนที่จ ำเป็นต้องท ำงำนนั้นๆ ให้เสร็จ
เรียบร้อยจะต้องกระท ำโดยไม่คิดรำคำเพ่ิมจำกที่ตกลงไว้เว้นแต่เป็นรำยกำรส ำคัญ ซึ่งจะได้ตกลงกับผู้รับจ้ำงเป็นกำร
เฉพำะต่ำงหำก ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิ์ทีจะเพ่ิมหรือลดงำนหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้ำงตำมสมควรภำยในขอบเขตของ
สัญญำโดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบในเวลำอันสมควร ทั้งนี้จะได้ตกลงรำคำก่อสร้ำงและก ำหนดรำคำแล้วเสร็จใหม่กับผู้
รับจ้ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง 
  1.2 กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
(1)  ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคในระหว่ำงด ำเนินงำน เช่น ประปำ ไฟฟ้ำ กำรก ำจัดขยะมูลฝอย และกำรทดสอบอ่ืนๆ 
เช่น กำรทดสอบคุณภำพของไม้ หิน ทรำย เหล็ก คอนกรีต เป็นต้น เป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงจะต้องออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 
(2)  ผู้รับจ้ำงจะต้องแต่ตั้งผู้แทนที่มีอ ำนำจเต็มที่ซึ่งสำมำรถจะรับผิดชอบ และแก้ไขเหตุกำรณ์ต่ำงๆ แทนผู้รับจ้ำงมำ
ประจ ำสถำนที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 1 นำย เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน 
(3)  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ควบคุมงำน ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องให้ควำมสะดวกและควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ ในกรณีที่ผู้ควบคุมงำนพบสิ่งใดบกพร่องหรือพบกำรกระท ำที่อำจจะเป็นในทำงฝ่ำฝืนสัญญำ 
หรือไม่สมกับสภำพอันควรแก่กำรท ำงำนที่ถูกต้อง ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรแก้ไขภำยในก ำหนดเวลำอันสมควร อนึ่งถ้ำผู้
ควบคุมงำนเห็นว่ำลูกจ้ำงหรือช่ำงคนใดของผู้รับจ้ำงขำดควำมเข้ำใจงำนหรือประพฤติตนไม่ดี หรือฝีมือไม่ดี หรือ 
ท ำงำนหยำบสะเพร่ำ ผู้ว่ำจ้ำงและผู้ควบคุมงำนมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้ำงเปลี่ยนลูกจ้ำง หรือช่ำงผู้นั้นได้ในกรณีนี้ผู้รับจ้ำง
จะต้องรับจัดหำมำแทนภำยใน  7 วัน 
(4)  ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิ์ในกำรสั่งหยุดงำนชั่วครำวได้ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมรูปแบบหรือ
รำยกำรก่อสร้ำงข้อหนึ่งข้อใด และผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิ์ที่จะน ำไปเป็นข้ออ้ำงในกำรต่อเวลำในสัญญำ 
(5)  ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้ห้องน้ ำ – ส้วม ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และคนงำนในบริเวณที่เจ้ำของโครงกำรก ำหนดให้เท่ำนั้น 
รวมทั้งท ำกำรรักษำควำมสะอำดพ้ืนที่ก่อสร้ำงตลอดระยะกำรปฏิบัติงำน ในกรณีเกิดมีกำรถ่ำยอุจจำระหรือปัสสำวะใน
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บริเวณก่อสร้ำงนอกห้องส้วมที่จัดไว้ให้ หรือมีขยะทิ้งสกปรกรุงรังในพ้ืนที่ก่อสร้ำง ผู้ว่ำจ้ำงและผู้ควบคุมงำนมีสิทธิ์สั่ง
หยุดงำนได้จนกว่ำผู้รับจ้ำงจะท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย 
(6)  กำรส่งมอบงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดส่วนต่ำงๆ ของอำคำรและบริเวณให้เรียบร้อยพร้อมทั้งถมดิน
ปรับระดับให้เรียบร้อยตำมระบุในแบบ อุปกรณ์ต่ำงๆ จะต้องอยู่ในสภำพเรียบร้อยใช้งำนได้ทันที 
  1.3 กำรเตรียมวัสดุก่อสร้ำงใช้งำนได้ทันที 
(1)  สิ่งของที่ปรำกฏอยู่ในแบบและรำยกำรก่อสร้ำงก็ดี หรือที่มิได้ปรำกฏในแบบและรำยกำรก่อสร้ำงก็ดี อันเป็ น
ส่วนหนึ่งหรือเครื่องประกอบกำรก่อสร้ำงนี้ให้เป็นไปตำมหลักวิชำช่ำงนั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำมำรวมอยู่ในงำน
ก่อสร้ำงนี้ทั้งสิ้น 
(2)  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุก่อสร้ำงที่มีคุณภำพดีให้ครบตำมแบบทุกประกำร และให้ทันเวลำวัสดุที่จ ำเป็นจะต้อง
สั่งจำกต่ำงประเทศ ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบสั่งทันทีเพ่ือให้ทันกับระยะที่จะต้องใช้ในกำรก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงจะมำอ้ำงภำยหลัง
ว่ำวัสดุนั้นไม่มีจ ำหน่ำยในท้องตลำดไม่ได้ 
(3)  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ คุณภำพดีไม่เคยใช้งำนมำก่อนและถูกต้องตำมแบบและรำยกำร
ก่อสร้ำงวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ทุกชนิด ผู้รับจ้ำงจะต้องน ำตัวอย่ำงมำให้ภูมิสถำปนิกและเจ้ำของโครงกำรพิจำรณำ
รับรองก่อนจึงจะท ำกำรสั่งซื้อหรือติดตั้งได้ 
  1.4 ควำมเสียหำยและอุปัทวเหตุ 
(1)  ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดแก่อำคำรใกล้เคียงและอุปัทวเหตุที่เกิดแก่
ทรัพย์สินหรือบุคคลใดๆ เนื่องจำกงำนก่อสร้ำงนี้ทั้งสิ้น 
(2)  ผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบในกำรท ำรั้วป้องกันอันตรำย กำรติดโคมแสงสว่ำงและกำรเฝ้ำดูแลสถำนที่ก่อสร้ำง
ตลอดจนกำรว่ำจ้ำงยำมเพ่ือป้องกันรักษำในกรณีที่จ ำเป็น 
  1.5 กำรขัดแย้งในรูปแบบและรำยกำรกำรว่ำจ้ำง 
หำกมีข้อขัดแย้งไม่ตรงกันในรูปแบบหรือกับรำยละเอียดประกอบกำรก่อสร้ำง ทั้งในด้ำนงำนสถำปัตยกรรม งำน
โครงกำร งำนระบบประกอบกำรก่อสร้ำง ให้ผู้รับจ้ำงแจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำง ผู้ควบคุมงำน สถำปนิกและวิศวกรทรำบ เป็นลำย
ลักษณ์อักษรโดยทันที เพ่ือจะได้พิจำรณำวินิจฉัยว่ำจะถือตำมข้อก ำหนดใดเป็นเกณฑ์ในกำรปฏิบัติจริง กำรวินิจฉัยของ
ภูมิสถำปนิก และวิศวกรถือเป็นยุติ 
  1.6 กำรขยำยเวลำ 
ให้ผู้รับจ้ำงส่งค ำบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษร แจ้งถึงสำเหตุแห่งควำมล่ำช้ำแก่ผู้ว่ำจ้ำงและผู้ควบคุมงำน ภำยใน 7 
วัน หลังจำกเกิดสำเหตุนั้นๆ และให้ชี้แจงว่ำเป็นเหตุโดยอย่ำงใดเพ่ือให้ผู้ว่ำจ้ำงและผู้ควบคุมงำนพิจำรณำตำมควำม
เป็นจริง 
  1.7 ตำรำงแสดงควำมก้ำวหน้ำของงำน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งตำรำงแสดงควำมก้ำวหน้ำของงำน ให้ผู้ว่ำจ้ำงพร้อมกับกำรขอเบิกเงินงวดค่ำก่อสร้ำงทุกงวดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรก่อสร้ำงตำมจริง 
  1.8 แบบรำยละเอียด ณ ที่ก่อสร้ำง 
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ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอแบบ SHOP DRAWINGS ส ำหรับงำนที่มีควำมจ ำเป็น ให้ภูมิสถำปนิกวิศวกรและผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำ
อนุมัติอย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร ก่อนเริ่มด ำเนินงำนนั้นๆ และจะต้องพิมพ์แบบดังกล่ำวจ ำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในกำรตรวจ
ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำง 
  1.9 เส้นทำงกำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องบ ำรุงรักษำเส้นทำงเพ่ือใช้ส ำหรับกำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำงให้อยู่ในสภำพเดิมตลอดระยะกำรก่อสร้ำง หำก
เกิดช ำรุดเสียหำยเนื่องจำกกำรใช้สอยของผู้รับจ้ำงจะต้องรับซ่อมแซมให้เหมือนเดิมโดยไม่เรียกร้องค่ำใช้จ่ ำยเพ่ิมเติม
จำกผู้ว่ำจ้ำง 
  1.10 กำรกองเก็บวัสดุก่อสร้ำง 
ห้ำมใช้พ้ืนที่ภำยใต้พุ่มใบของต้นไม้เป็นที่กองเก็บวัสดุก่อสร้ำงหรือเตรียมงำนก่อสร้ำง ห้ำมใช้ส่วนของต้นไม้ในพ้ืนที่
ก่อสร้ำงในกำรตอกหรือยึดโยงเพ่ือรองรับกำรท ำงำนก่อสร้ำง 
  1.11 กำรจัดสร้ำงโรงงำน เรือนเพำะช ำ หรือที่พักคนงำนชั่วครำว 
ในบริเวณสถำนที่ก่อสร้ำงจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำงเสียก่อน และต้องจัดสร้ำงให้ถูกสุขลักษณะ  ผู้รับจ้ำง
จะต้องจัดหำห้องท ำงำนให้กับผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำงตำมค ำร้องขอโดยให้มีขนำดพอเหมำะ มีกระดำนค ำสั่งงำนที่
ติดแบบ โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี และห้องสุขำโดยจะจัดรวมอยู่ใกล้ที่ท ำงำนของผู้รับจ้ำงก็ได้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
  1.12 กำรจ ำลองระบบกำรท ำงำนของงำนระบบ 
ในกำรตรวจรับงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรทดลองงำนระบบหรือแสดงให้เห็นถึงกำรท ำงำนที่ได้ประสิทธิภำพและ
คุณภำพตำมแบบและรำยกำร ได้แก่ 
(1)  ระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
(2)  ระบบสูบน้ ำ ระบบรดน้ ำต้นไม ้
(3)  ระบบอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 
  1.13 กำรเสนอแบบที่ท ำกำรก่อสร้ำงจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 
ก่อนกำรส่งมอบงำน HARDSCAPE ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรส่งมอบแบบที่แสดงงำนต่ำงๆ ที่ท ำกำรก่อสร้ำงจริง (AS-
BUILT DRAWINGS) ให้กับผู้ว่ำจ้ำงและภูมิสถำปนิกฝ่ำยละ 1 ชุด รวมทั้งรำยละเอียดหรือคู่มือกำรควบคุมกำรท ำงำน
ของอุปกรณ์ ระบบและกำรบ ำรุงดูแลรักษำด้วย 
  1.14 กำรเสนอคู่มือดูแลรักษำงำน SOFTSCAPE 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำคู่มือเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรดูแลรั กษำภำยหลังสิ้นสุดงำนใน
สัญญำ โดยมีเนื้อหำได้แก่ 
(1)  แรงงำน จ ำนวน และระดับ 
(2)  กำรดูแลรักษำ ปรับปรุงสภำพดิน/เครื่องปลูก 
(3)  กำรรดน้ ำ ปริมำณ ระยะเวลำ ช่วงเวลำ และวิธีกำร 
(4)  กำรตัดแต่งต้นไม้ และงำนอื่นๆ ที่จ ำเป็น 
  1.15 งำนเตรียมพื้นที ่
(1)  กำรเตรียมบริเวณ 
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ให้ผู้รับจ้ำงรื้อถอนตอไม้ พุ่มไม้ เศษวัสดุ วัชพืชและสิ่งไม่พึงประสงค์อ่ืนในบริเวณที่จะท ำกำรก่อสร้ำงและให้น ำไปทิ้ง
ภำยนอกบริเวณที่จะก่อสร้ำง ส ำรับไม้ยืนต้นอนุญำตให้ตัดถอนได้เฉพำะต้นที่ก ำหนดให้เท่ำนั้น ส่วนต้นอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้
บริเวณก่อสร้ำงให้ท ำกำรป้องกันมิให้เกิดควำมเสียหำย กำรตัดถอนต้นไม้จะต้องได้รับอนุญำตจำภูมิสถำปนิกเสียก่อน
จึงท ำกำรตัดถอนได้ ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรรื้อถอนและโยกย้ำยเป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงจะต้องท ำท้ังสิ้น 
(2)  กำรปักผัง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องปักผังและตรวจสอบกำรปักผังให้ถูกต้อง และจะต้องให้ภูมิสถำปนิกและวิศวกรอนุมัติกำรปักผังว่ำ
ถูกต้องเป็นอันดีแล้วจึงเริ่มงำนขั้นต่อไปได้ 
(3)  ระดับพ้ืนต่ำงๆ  
ระดับท่ีแสดงในแบบก่อสร้ำงเป็นระดับเดียวกับแบบทำงสถำปัตยกรรมดังนั้นจึงให้ถือระดับเดียวกับงำนสถำปัตยกรรม
เป็นเกณฑ์ กำรปักผังกำรถ่ำยระดับผู้รับจ้ำงจะต้องควบคุมให้ถูกต้องและเป็นไปตำมแบบและรำยกำรโดยเคร่งครัด 
โดยต้องได้รับกำรตรวจสอบระดับอ้ำงอิงและอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อนด ำเนินกำรต่อไป 
(4)  งำนท ำควำมสะอำดและกำรส่งมอบงำน 
-  ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรขนย้ำยสิ่งของอุปกรณ์ และเศษวัสดุออกจำกบริเวณงำนให้หมดสิ้นก่อนวันส่งมอบงำน 
- ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงได้ท ำกำรปลูกสร้ำงอำคำรและรั้วชั่วครำวในบริเวณที่ก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรรื้อถอน
ออกและกลบส่วนที่ขุดให้เรียบร้อยและถมกลับปรับระดับทั่วไปให้ได้ระดับตำมท่ีก ำหนดในแบบก่อสร้ำง 
  1.16 งำนก่ออิฐและฉำบปูน 
(1)  กำรจัดหำ ผู้รับเหมำเป็นผู้จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ มำท ำกำรก่อสร้ำงทั้งหมด 
(2)  วัสดุ  
-    อิฐโดยทั่วไปให้ใช้อิฐเผำสุกทั่วไป มีเสียงเคำะก้องและแกร่ง ไม่หักบิ่น 
-  ให้ใช้ปูนตรำเสือของบริษัทปูนซี เมนต์ไทย หรือที่มีคุณภำพเทียบเท่ำ โดยต้องได้รับกำรรับรองจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง สถำปนิกและวิศวกรเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อน 
(3)  ส่วนผสมของปูนก่อและปูนฉำบ 
-  ส่วนผสมของปูนก่อให้ใช้ดังนี้ 
    ปูนซีเมนต์  1 ส่วน 
    ทรำยหยำบ  4 ส่วน 
-  ส่วนผสมของปูนฉำบให้ใช้ดังนี้ 
    ปูนซีเมนต์  1 ส่วน 
    ทรำยหยำบ  5 ส่วน 
(4)  กรรมวิธีในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำง 
-  ก่อนกำรก่อสร้ำงจะต้องรำดน้ ำให้อิฐหรือบล็อกชุ่มน้ ำเสียก่อน อิฐที่ก่อจะต้องให้ได้แนวทั้งทำงตั้งและทำงนอน
และจะต้องเรียงโดยกำรขึงเชือก รอยต่อโดยรอบแผ่นอิฐต้องมีไม่น้อยกว่ำ 1 เซนติเมตร และจะต้องใส่ปูนก่อให้เต็ม
รอยต่อโดยรอบแผ่นอิฐ ปลำยอิฐที่ก่อชนเสำหรือเสำเอ็นจะต้องเสียบเหล็กเดือยขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 มิลลิเมตร 
ที่เสำไว้ทุกระยะไม่เกิน 60 เซนติเมตร และจะต้องรดน้ ำคอนกรีตให้เปียกก่อนท ำกำรก่อ 
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-  ในกรณีที่ผิวปูนแตกร้ำวหรือผิวปูนไม่จับกับผนังภำยหลังกำรฉำบ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรซ่อมแซมโดยกำรสกัด
ปูนฉำบออกเป็นบริเวณกว้ำงไม่ต่ ำกว่ำ 10 เซนติเมตร ท ำผิวก ำแพงให้ขรุขระ  ล้ำงน้ ำให้สะอำดแล้วจึงท ำกำรฉำบใหม่
ได้  ผิวปูนฉำบใหม่จะต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผิวปูนฉำบเดิม 
-  ในกรณีที่ก ำแพงยำวเกินกว่ำ 3.00 เมตร ต้องมีเสำเอ็นขนำด 0.10x0.10 ยำวตลอดควำมสูงก ำแพง เสริมเหล็ก 
2-Ø 6 มิลลิเมตร เหล็กปลอก Ø 6 มิลลิเมตร @ 0.20 
-  มุมก ำแพงทุกมุมและก ำแพงหยุดลอยโดยไม่ติดต่อกับเสำ ค.ส.ล. หรือเป็นก ำแพงที่ก่อติดกับโครงวัสดุอ่ืนๆ 
จะต้องมีเสำเอ็นตำมข้อ 4.3  
  1.17 งำนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(1)  กำรปฏิบัติโดยทั่วไปที่ไม่ได้ระบุในรำยกำรนี้ให้ถือตำมมำตรฐำนส ำหรับงำน ค.ส.ล เอกสำร ว.ส.ท.1001-14 
(2)  คอนกรีตที่ใช้ให้มีก ำลังอัดไม่ต่ ำกว่ำ 240 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร เมื่อทดสอบด้วยตัวอย่ำง ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร เมื่ออำยุ 28 วัน 
(3)  ปูนซีเมนต์ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ เช่น ตรำช้ำง ตรำพญำนำค หรือตรำเพชร 
(4)  ทรำยให้ใช้ทรำยน้ ำจืดตำมธรรมชำติต้องมีเม็ดหยำบคมสะอำดและแกร่ง ปรำศจำกสิ่งเจือปน 
(5)  หิน ต้องเป็นวัสดุที่แข็ง เหนียว ไม่ผุ เช่น หินรำชบุรี สระบุรี ก่อนน ำมำใช้ต้องท ำกำรล้ำงให้สะอำดปรำศจำก
วัสดุเจือปน 
(6)  น้ ำต้องสะอำดสำมำรถใช้ดื่มได้ 
(7)  เหล็กเสริมต้องปรำศจำกรอยร้ำว สนิมขุม และน้ ำมัน มีตรำรับรอง มอก. 
(8)  ห้ำมน ำคอนกรีตที่ผสมแล้วนำนกว่ำ 30 นำที มำใช้เป็นอันขำด 
(9)  ก่อนท ำกำรเทคอนกรีตต้องให้ผู้ควบคุมงำนตรวจสอบควำมแข็งแรงของไม้แบบและขนำดส่วนประกอบ ต่ำงๆ 
และได้รับอนุมัต ิ
(10)  กำรถอดไม้แบบ ส ำหรับคอนกรีตที่ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 
-  แบบข้ำงและผนัง  2  วัน 
-  เสำ    3 วัน 
-  ท้องคำน   21 วัน 
-  ท้องพ้ืนที่มีคำนรับ  24 วัน 
  1.18 งำนไม ้
(1) ผู้รับจ้ำง เป็นผู้จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ แรงงำน มำท ำกำรก่อสร้ำงทั้งหมด 
(2) ชนิดของไม้ ใช้ไม้ตำมระบุในแบบก่อสร้ำง ควำมชื้นไม่เกิน 21% ชนิดคัดพิเศษ 
(3)  เกณฑ์ท่ัวไปส ำหรับเนื้อไม้ 
-  ขนำดที่ระบุในแบบก่อสร้ำงเป็นขนำดที่ท ำกำรไสแต่งแล้ว 
-  ห้ำมใช้ไม้ท่ีมีน้ ำหนักเบำกว่ำปกติเม่ือเทียบกับไม้ที่มีชนิดเดียวกันที่มีขนำดเท่ำกัน 
-  ไม้ท่อนใดที่เนื้อไม้เป็นกระพี้ แตกร้ำว มีตำ หรือผุ เพรำะเหตุใดๆ ก็ตำม ห้ำมน ำมำใช้ท ำกำรก่อสร้ำง  
(4)  กำรเข้ำไม ้
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รอยบำกไม้รับกันและหน้ำไม้ที่ประกบกัน ต้องขีดเส้นฉำกวัดมุมให้ถูกต้องแล้วเลื่อย เจำะใส ให้ประกบกันแน่นสนิท
เต็มหน้ำที่ประกบกัน 
(5)  กำรยึดตะปูควงและตะปู 
- ขนำดตะปูควงจะต้องโตกว่ำเบอร์ 8 และยำวไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำ ของควำมหนำของไม้ที่ถูกยึดส ำหรับตะปูต้อง
ยำวไม่น้อยกว่ำ 2.50 เท่ำ ของควำมหนำของไม้ที่ถูกยึด 
-  หำกจ ำเป็นต้องเจำะรูน ำเพ่ือมิให้ไม้แตก ให้เจำะรู โตไม่เกิน 0.9 เท่ำของขนำดตะปูควง และโตไม่เกิน 0.8 เท่ำ 
ของขนำดตะปูธรรมดำ 
(6)  กำรตีตะปู 
-  ไม้กระดำนไม่เข้ำลิ้น กว้ำงไม่เกิน 7 นิ้ว ยึดด้วยตะปู 2 ตัว ตีห่ำงจำกขอบไม้ไม่น้อยกว่ำ 1 เซนติเมตร และไม่
มำกกว่ำ 2 เซนติเมตร ถ้ำกว้ำงเกิน 7 นิ้ว เพิ่มตรงกลำงแผ่นอีก 1 ตัว และฝังหัวตะปูให้เรียบ 
-  ไม้กระดำนเข้ำลิ้น กว้ำงไม่เกิน 8 นิ้ว ยึดตะปูตัวเดียว ถ้ำกว้ำงเกินกว่ำ 8 นิ้ว เพ่ิมตรงกลำงแผ่นอีก 1 ตัว และ
ฝังหัวตะปูให้เรียบร้อย 
(7)  กำรยึดด้วยน๊อตหรือสลักเกลียว 
-  รูเจำะต้องพอดี ตอกน๊อตหรือสลักเกลียวเข้ำได้ง่ำย และไม่โตกว่ำขนำดน๊อตเกิน 6%  
-  น๊อตทุกตัวจะต้องมีแหวนรองมำตรฐำน หรือแหวนนี้แสดงในแบบขยำยใต้เป็นเกลียวทุกตัว 
-  ระยะห่ำงของรูน๊อตเม่ือใช้รับแรงดึงต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ 7 เท่ำ ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงน๊อต เมื่อใช้รับแรงอัดต้อง
ไม่น้อยกว่ำ 4 เท่ำ ตำมแนวยำว และ 1.5 เท่ำ ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงน๊อต 
-  น๊อตหรือสลักเกลียว ใช้เหล็กอำบสังกะสี กำรยึดให้ฝังหัวน๊อตหรือสลักเกลียวเรียบเสมอผิว 
(8)  กำรยึดไม้กับโครงสร้ำง คสล. 
ให้ยึดด้วยเหล็กปะกบขนำดตำมแบบ หรือควำมเหมำะสมที่วิศวกรเห็นชอบ ก่อนกำรติดตั้งให้ทำสีกันสนิม 2 ครั้ง และ
ทำทับหน้ำด้วยสีน้ ำมันให้กลมกลืนกับวัสดุตกแต่งอ่ืนๆ ตำมค ำสั่งสถำปนิก 
(9)  กำรทำสีไม ้
-  ตรวจให้แน่ว่ำพ้ืนไม้ที่จะทำนั้นแห้งสนิท 
-  ซ่อมและอุดรูต่ำงๆ  
-  ขัดเรียบด้วยกระดำษทรำย 
-  ปัดฝุ่นต่ำงๆ ออกให้หมด 
-  ถ้ำไม้นั้นเปรอะน้ ำมันหรือมีควำมดูดซึมมำกเป็นพิเศษ ให้ทำทับหน้ำด้วยแชลคก่อน 1 ครั้ง 
-  ให้น ำสีและภำชนะบรรจุที่ก ำหนดให้ใช้เท่ำนั้นเข้ำมำในบริเวณก่อสร้ำง สีและภำชนะบรรจุอื่นๆ ห้ำมน ำมำใช้ใน
บริเวณก่อสร้ำงโดยเด็ดขำด 
-  กำรน ำสีมำใช้แต่ละงวดจะต้องให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง สถำปนิกหรือผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำงตรวจสอบ
ก่อนว่ำเป็นสีที่ก ำหนดให้ใช้ 
-  รำยละเอียดอื่นๆ เช่น ควำมอ่อนแก่ของสีให้ผู้รับจ้ำงเสนอขอรับรำยละเอียดต่อผู้ออกแบบในเวลำอันสมควร 
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-  ในกำรทำสี ผู้รับจ้ำงจะต้องยึดถือปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตสีอย่ำงเคร่งครัด เช่นกำรผสมสี สีพลำสติก
อิมัลชั่น น้ ำที่ผสมจะต้องสะอำดและได้สัดส่วนตำมที่ผู้ผลิตก ำหนด 
-  ไม้ไม่ทำสี ให้ใช้น้ ำยำรักษำเนื้อไม้ โชลิคนัม หรือ ICI คิวปริโนล เดกก้ิง สโตน รุ่น x80 ทำอย่ำงน้อย 3 ครั้ง นอก
เสียจำกระบุเป็นอย่ำงอ่ืน โดยสถำปนิก 
  1.19 งำนพ้ืนและผิวพ้ืน กระบะต้นไม้ 
(1) กำรจัดหำ ผู้รับเหมำเป็นผู้จัดหำวัสดุอุปกรณ์และแรงงำนมำท ำกำรก่อสร้ำงให้เรียบร้อยตำมแบบ 
(2) ผิวทรำยล้ำง,กรวดล้ำง 
-  วัสดุ เม็ดทรำย กรวด ที่ใช้ทั้งหมดจะต้องมีขนำดใกล้เคียงกัน และต้องล้ำงให้สะอำดปรำศจำกแร่ เกลือ และ
สำรเจือปน ผู้รับจ้ำงต้องท ำตัวอย่ำงพ้ืนผิวขนำด 20x20 เซนติเมตร อย่ำงน้อย 3 ตัวอย่ำง และให้ภูมิสถำปนิกตรวจ
รับรองก่อนจึงจะลงมือท ำกำรก่อสร้ำงได้ 
- กรรมวิธีกำรท ำผิวทรำยล้ำง,กรวดล้ำง ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรฉำบปูนด้วยทรำยหยำบก่อน 1 ครั้ง โดยต้อง
ตรวจสอบระดับควำมลำดเอียงของผิวพ้ืนให้ได้ตำมระบุในแบบ แล้วจึงฉำบด้วยผิวทรำยล้ำง กรวดล้ำง ซึ่งมีส่วนผสม
ของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน : ทรำย หรือกรวด 3 ส่วน ฉำบและตบด้วยเกรียงให้เรียบและแน่น ทิ้งไว้ระยะหนึ่งให้แห้ง
พอประมำณ แล้วจึงล้ำงปูนที่จับเม็ดทรำยออก 
- ฝีมือ ผิวทรำยล้ำง กรวดล้ำง ที่ท ำเสร็จแล้วจะต้องมีเม็ดทรำยเรียบ และแน่นสม่ ำเสมอกัน  ผิวส่วนใดไม่เรียบ 
หรือเม็ดทรำย กรวด ไม่แน่นสม่ ำเสมอกันแลดูไม่สวยงำม และบริเวณใดที่ได้ตรวจสอบแล้วมีควำมลำดเอียงไม่เพียงพอ
ท ำให้มีน้ ำขังจะต้องกะเทำะออกและท ำใหม่ทั้งแผ่น 
(3) พ้ืนผิวคอนกรีตฉำบเรียบขัดมัน 
กำรเทคอนกรีต ต้องปรับพ้ืนผิวให้เรียบ และควำมลำดเอียงตำมที่ระบุในแบบก่อสร้ำง ด้วยปูนทรำยส่วนผสม 
ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน : ทรำย 1 ส่วน 
(4) ผิว INTERLOCKING BLOCK (ถ้ำมี) 
- วัสดุ ลวดลำยและสีเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำง นอกเสียจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่จะแจ้งให้ผู้รับจ้ำง
ทรำบก่อน 
- กรรมวิธีกำรปู ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต และต้องตรวจสอบระดับควำมลำดเอียงของผิวให้ได้ตำมระบุ
ในแบบ 
- ฝีมือ พื้นที่ปูจะต้องเรียบได้ระดับ กำรตัดต่อจะต้องท ำอย่ำงประณีต หำกเห็นว่ำไม่เหมำะสมกับผู้รับจ้ำงจะต้อง
ท ำกำรปูใหม่โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย 
(5) งำนผิวถนน พื้นแอสฟัลท์ 
ขั้นตอนและวิธีกำรติดตั้งตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 
(6) กำรตรวจสอบระดับควำมลำดและฝีมือกำรปู 
ในกรณีที่กำรก่อสร้ำงพ้ืนผิวทุกชนิด มีระดับผิดไปจำกแบบหรือควำมลำดเอียงไม่เพียงพอท ำให้เกิดน้ ำขัง หรือปูไม่
เรียบ ไม่ได้แนว แลดูไม่สวยงำมผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรรื้อส่วนนั้นออกและท ำกำรก่อสร้ำงใหม่โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย 
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2. งำน SOFTSCAPE (งำนภูมิทัศน์ดำดอ่อน) 
  2.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
(1)  กำรส่งตัวอย่ำงวัสดุและส่งผลทดสอบ 
-  ตัวอย่ำงดินถุงละ ½ กิโลกรัม 1 ถุง ระบุแหล่งที่มำของดินแก่ภูมิสถำปนิก เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงน ำดินเข้ำ
บริเวณได้ ภูมิสถำปนิกหรือเจ้ำของงำนจะท ำกำรตรวจสอบดินอีกครั้งหนึ่ง หำกไม่เป็นไปตำมตัวอย่ำงที่อนุมัติ ผู้รับจ้ำง
ต้องขนดินออกไปด้วย ค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงเอง 
-  ปุ๋ย ถุงละ 250 กรัม ชนิดละ ½ ถุง 
-  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมัก ถุงละ ½ กิโลกรัม ชนิดละ 1 ถุง 
-  วัสดุปรุงดิน ถุงละ ½ กิโลกรัม ส ำหรับเปลือกถ่ัว หินเบอร์ 2 ถุงละ ¼ กิโลกรัม 
-  กำรติดชื่อ ผู้รับจ้ำงต้องติดชื่อของวัสดุและแหล่งที่มำ และวันที่ที่ได้รับมำโดยชัดเจนทั้งในถุงและในรำยกำรส่ง
วัสดุตัวอย่ำง ควรใช้ถุงพลำสติกใสชนิดหนำ หำกตัวอย่ำงวัสดุไม่ได้คุณสมบัติตำมเกณฑ์ หมวดที่ 2 และหรือไม่ได้รับ
กำรอนุมัติจำกภูมิสถำปนิกและเจ้ำของโครงกำรแล้ว ห้ำมมิให้ผู้รับจ้ำงน ำวัสดุดังกล่ำวไปใช้ในโครงกำรโดยเด็ดขำด 
(2)  กำรรับประกันงำนและคุณภำพวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันผลงำนเป็นเวลำ 180 วัน หลังจำกส่งมอบงำนขั้นสุดท้ำยแล้ว ให้มีคุณสมบัติของงำนดังนี้ 
-  ปำล์ม ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ต้องมีกำรเจริญเติบโตและสมบูรณ์แข็งแรงตำมสภำพธรรมชำติ และใน
ระหว่ำงเวลำที่ได้ดูแลรักษำต้องไม่มีอำกำร ใบไม้แห้งเฉำ ใบร่วงหมดหรือเกือบหมดต้น กิ่งแห้งด ำ ถูกท ำลำยหรือติด
เชื้อโรคและแมลงตำย 
-  สนำมหญ้ำ ต้องมีลักษณะสมบูรณ์ใบเขียวขจี รำบเรียบเป็นผืนเดียวกัน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีบริเวณใดที่
เหลือง ตำย และไม่มีวัชพืชขึ้นปะปน 
-  วัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบในงำนส่วนนี้ต้องยังคงอยู่ในสภำพดี ไม่ผุกร่อน หรือเสื่อมสลำยไปจนท ำให้งำนก่อสร้ำง
ไม่เป็นไปตำมแบบก่อสร้ำง หรือตำมควำมเห็นของภูมิสถำปนิกและหรือเจ้ำของโครงกำร 
  2.2 งำนปรับระดับผิวดิน 
(1)  ขอบเขตของงำน 
กำรปรับแต่งให้เป็นไปตำมแบบผังระดับไม่มีควำมลำดเอียงตำมที่ระบุ ดินที่น ำมำถมปรับระดับในส่วนบน 30-40 
เซนติเมตร ของบริเวณท่ีจะมีกำรปลูกต้นไม้และสนำมหญ้ำจะต้องเป็นหน้ำดินที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนและ/
หรือภูมิสถำปนิก ระดับอ้ำงอิงให้ยึดถือระดับพ้ืนอำคำรเป็นเกณฑ์ในกำรท ำงำน 
(2)  กำรบดอัด 
ในส่วนที่จะเป็นพ้ืนผิวแข็งจะต้องท ำกำรบดอัดให้ได้ควำมหนำแน่นตำมรำยละเอียดและกรรมวิธีที่ระบุโดยวิศวกร ส่วน
ที่จะเป็นแปลงปลูกต้นไม้หรือสนำมหญ้ำ ให้ใช้วิธีบดอัดด้วยรถแทรกเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน ให้มีควำมหนำแน่น
พอประมำณ มิให้เกิดกำรพังทลำย แต่สำมำรถให้น้ ำซึมผ่ำนได้สะดวก 
  2.3 ดินและเครื่องปลูก 
(1)  ดินบน (Top soil) 
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หมำยถึงดินดีที่น ำมำจำกแหล่งภำยนอกบริเวณ โดยจะต้องเป็นดินผิวส่วนบนจำกท้องนำ สวน หรือเชิงเขำต้องเป็นดิน
ร่วนไม่เหนียวจัด ไม่มีเกลือหรือสำรเคมีอ่ืนใดเจือปน ปรำศจำกเศษวัชพืช เศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก ไม้  แก้วแตก 
พลำสติก ถุงพลำสติกโลหะ ตลอดจนวัชพืชใดๆ เจือปน มีควำมชื้นพอเหมำะไม่เหลวเละหรือแห้งสนิทหรือป่นเป็นผง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งแหล่งดินว่ำได้มำจำกที่ใดเป็นลำยลักษณ์อักษร และต้องได้รับกำรอนุมัติจำกภูมิสถำปนิกเสียก่อน
จึงจะน ำดินเข้ำในบริเวณได้ 
  2.4 กำรเตรียมดินปลูก 
(1)  กำรเตรียมแปลงปลูก 
-  ในบริเวณท่ีเป็นแปลงปลูกต้นไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ให้ท ำกำรสับดินเพ่ือท ำกำรเก็บเศษวัสดุและรำกหญ้ำออกให้
หมดก่อนท ำกำรหว่ำนปุ๋ย กทม.901 และเปลือกถั่วในอัตรำอย่ำงละ 30 ลิตรต่อตำรำงเมตร ส ำหรับไม้พุ่ม และ 20 
ลิตรต่อตำรำงเมตร ส ำหรับไม้คลุมดิน เมื่อหว่ำนปุ๋ยและเปลือกถั่วครบตำมอัตรำส่วนแล้ว ให้ท ำกำรไถพรวนหรือใช้
จอบสับดินเป็นกำรคลุกเคล้ำปุ๋ยให้เข้ำกับดินลึก 0.40 เมตร โดยให้ดินมีขนำดก้อนไม่โตกว่ำ 5 เซนติเมตร แล้วจึงเกลี่ย
ให้เรียบได้รูปแบบ 
-  ส่วนของแปลงปลูกที่ติดกับสนำมหญ้ำจะต้องท ำร่องดินสับรูปตัววีกว้ำงประมำณ 15 เซนติเมตร และลึก 10 
เซนติเมตร เพ่ือเป็นกำรแยกสนำมกับแปลงปลูก เพ่ือควำมสะดวกในกำรตัดหญ้ำและรักษำแนวไม้คลุมดินให้เรียบอยู่
เสมอ 
(2)  กำรเตรียมดินปลูกหญ้ำ 
-  กำรเตรียมดินปลูกหญ้ำนวลน้อย 

ให้เตรียมโดยกำรไถพรวนหรือขุดด้วยจอบลึก 15 เซนติเมตร พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดุขยะมูล
ฝอยรวมทั้งวัชพืชออกให้หมดก่อนท ำกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรำ 20 ลิตรต่อตำรำงเมตร 
หรือใช้ปุ๋ย ก.ท.ม. เบอร์ 2  ในอัตรำส่วน 5 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร พรวนให้ละเอียดและ
คลุกเคล้ำปุ๋ยให้ทั่ว ก่อนท ำกำรบดอัดด้วยลูกกลิ้งให้ได้ควำมแน่นระหว่ำ ง 50-60% 
STANDARD PROCTOR กำรปรับระดับสนำมอำจใช้ทรำยละเอียดโรยเป็นกำรปรับให้
เรียบ แต่ไม่ควรหนำเกิน 2 เซนติเมตร 

-  กำรเตรียมดินปลูกหญ้ำพ้ืนเมือง 
ให้เตรียมพ้ืนที่เหมือนกำรปลูกหญ้ำนวลน้อย แต่ในกำรใส่ปุ๋ยก่อนปลูกนั้น ให้ใช้ปุ๋ย กทม. 
เบอร์ 2 รองพ้ืนก่อนปลูกหญ้ำ ในอัตรำ 0.5 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร หลังจำกกำรปลูกแล้ว
รอให้หญ้ำเจริญเติบโตแข็งแรงดี จึงท ำกำรตัดและบดอัดด้วยลูกกลิ้งเพื่อให้เรียบ 

(3)  กำรเตรียมดินปลูกนอกสถำนที่ 
ผู้รับจ้ำงอำจเตรียมดินปลูกจำกนอกสถำนที่ได้หำกสะดวกกว่ำ โดยเฉพำะกรณีที่มีฝนตกหนักหรือในกรณีที่ผู้รั บจ้ำงมี
อุปกณ์กำรผสมดินพร้อมอยู่นอกสถำนที่ ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งแก่ภูมิสถำปนิกเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อม
ทั้งส่งตัวอย่ำงดินที่ผสมเสร็จแล้วตำมสูตรที่ก ำหนดให้ 3 ถุงๆ ละ 500 กรัม หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำกำรผสมดิน
ดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมสูตร ผู้รับจ้ำงจะต้องขนดินออกจำกบริเวณโดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง ส่วนผสมพิเศษ ในกรณีที่
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ต้นไม้แต่ละชนิดต้องกำรเครื่องปลูกหญ้ำที่แตกต่ำงกัน กำรเพ่ิมส่วนของอินทรีย์ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน ให้ผู้รับจ้ำงท ำ
เฉพำะดินปลูกชั้นบนโดยกำรแจ้งให้ภูมิสถำปนิกรับทรำบ หรือได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนเสียก่อน 
  2.5 วัสดุพืชพรรณ 
(1)  ปริมำณและขนำด 
ปริมำณ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำต้นไม้ให้ได้ครบพอเพียงแก่งำน ปริมำณของต้นไม้ที่แสดงในตำรำงต้นไม้เป็นแต่เพียง
ตัวเลขสังเขปที่เตรียมขึ้นเพ่ือควำมสะดวกของผู้รับจ้ำงเท่ำนั้น จ ำนวนต้นไม้ในแปลนต้นไม้ให้ถือว่ำถูกต้ องเหนือกว่ำ
จ ำนวนที่บอกไว้ในตำรำงต้นไม้ 
(2) ขนำดต้นไม้  
- ไม้ใหญ่ ถือขนำดของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงล ำต้นเป็นส ำคัญ ขนำดควำมสูงอำจผันแปรได้ตำมควำมเหมำะสม แต่
ไม่น้อยหรือมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในตำรำงต้นไม้เกินกว่ำ 10% ขนำดของต้นไม้พุ่ม 
- ไม้พุ่ม ถือควำมสูงและระยะแผ่ รวมทั้งจ ำนวนกิ่งสำขำต่ ำสุด  ไม้เลื้อยต้องมีควำมยำวเมื่อยึดแล้วไม่น้อยกว่ำ 
2.00 เมตร หรือตำมท่ีระบุในรำยกำรต้นไม้ ขนำดของต้นไม้ต่ ำสุดจะวัดหลังจำกได้ท ำกำร ตัดแต่งก่อนท ำกำรปลูก 
- ไม้เลื้อย จะวัดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงล ำต้นที่ระดับ 30 เซนติเมตร จำกโคนต้น ควำมสูงวัดจำกโคนต้นถึงยอดที่ย้อย
ลงตำมแรงดึงดูดของโลกในภำวะที่ไม่เปียกฝนหรือน้ ำ  เส้นผ่ำนศูนย์กลำงทรงพุ่มวัดโดยค่ำเฉลี่ย 
(3)  ชื่อของต้นไม้ 
-  ถือตำมชื่อทำงวิทยำศำสตร์เป็นส ำคัญชื่อสำมัญถือตำมทะเบียนพรรณไม้ประดับของสมำคมไม้ประดับแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ ชื่อพรรณไม้ในเมืองไทย พ.ศ. 2525 โดย ดร.สะอำด บุญเกิด และคณะ หำกกำรค้ำนกับชื่อมี
ขึ้นกับผู้รับจ้ำงจะต้องปรึกษำหำรือกับภูมิสถำปนิกจนได้ข้อยุติเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนจึงน ำมำปลูกได้ 
-  กำรตรวจชนิดของพรรณไม้ อำจท ำภำยหลังกำรปลูกและก่อนกำรตรวจรับงำน หำกตรวจพบว่ำผู้รับจ้ำงน ำ
ต้นไม้ผิดชนิดมำปลูกจะต้องขนย้ำยออก และน ำชนิดที่ถูกต้องมำปลูกใหม่โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
(4)  เงื่อนไขอ่ืนๆ  
-  ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้คลุมดินทุกชนิด จะต้องงำมแข็งแรง และขึ้นตำมสภำวะธรรมชำติ ปรำศจำก
แมลงและโรค 
-  กำรวัดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของต้นไม้ จะวัดจำกโคนหรือระดับดินธรรมชำติ 30 เซนติเมตร 
-  ต้นไม้ที่วัดได้ขนำดตำมก ำหนด แต่มีรูปร่ำงไม่สมดุลระหว่ำงระยะแผ่นและควำมสูง หรือบิดงอ น่ำเกลียด หรือ
แตกกิ่งเป็นมุมแหลมจะถูกคัดออก 
-  ต้นไม้ที่มีขนำดใหญ่กว่ำก ำหนดในแบบอำจน ำมำใช้ได้ แต่ผู้รับจ้ำงจะคิดรำคำเพ่ิมข้ึนจำกที่เสนอไว้เดิมไม่ได้ 
-  ผู้รับจ้ำงจะถือเอำควำมสูงที่เกินก ำหนด มำชดเชยกับขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่เล็กว่ำมิได้ 
-  ต้นไม้ที่น ำมำปลูกจะต้องเจริญงอกงำมในกระถำงหรือภำชนะเท่ำที่ก ำหนดไว้ในแบบโดยมีระบบรำกเจริญเต็ม
กระถำงแล้ว ห้ำมมิให้ใช้ต้นไม้ขนำดเล็กเปลี่ยนใส่กระถำงใหญ่ โดยที่รำกยังไม่เจริญเต็มในดินใหม่ 
-  ขนำดของตุ้มดินของต้นไม้ที่ขุดย้ำย จะต้องมีขนำดใหญ่เป็น 6(หก) เท่ำของขนำดล ำต้นและควำมสูงของตุ้มดิน
จะต้องเป็นสองในสำมของควำมกว้ำง ต้นไม้ที่ย้ำยมำโดยมีขนำดตุ้มดินเล็กกว่ำก ำหนดหรือตุ้มดินแตกรำกได้รับควำม
เสียหำยจะถูกคัดออก 
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-  ต้นไม้หรือไม้พุ่มที่ไม่แข็งแรง โอนเอนยืนต้นโดยปรำศจำกไม้ค้ ำยันไม่ได้จะถูกคัดออก ต้นไม้ใหญ่จะต้องมีล ำต้น
ตรง มีรูปทรงงำมปรำศจำกควำมเสียหำยจำกกำรหักของกิ่งก้ำน ยอด (Leader) ต้องไม่หัก ยอดท่ีมีอยู่จะต้องเป็นยอด
เดี่ยว เว้นแต่จะก ำหนดให้มีหลำยยอดได้ ต้นไม้ที่เปลือกฉีกขำด เป็นปุ่มปมมีรอยถูเสียดสี หรือมีก่ิงหักท่ีไม่ได้รับกำรตัด
แต่งและทำสีหรือเปลือกหุ้มมิดแล้วจะถูกตัดออก 
-  ต้นไม้ที่ขยำยพันธุ์โดยกำรปักช ำ จะต้องงำมมีรำกเจริญงอกงำมดีแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งข้อ 
-  ต้นไม้ที่น ำมำปลูกทุกชนิดต้องได้รับกำร “ฝึก” ให้คุ้นกับสภำวะของแสงมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 สัปดำห์ ต้นไม้ที่
น ำมำปลูกในร่ม หำกทิ้งใบหรือต้นไม้ที่น ำไปปลูกกลำงแจ้งแล้วใบแห้งเฉำจะถูกคัดออก 
-  กำรเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่ไม่ได้ขนำดหรือรูปทรงตำมที่ระบุในแบบแปลน ควรกระท ำใน 15 วัน หลังจำกที่ผู้
รับจ้ำงได้รับแจ้งจำกเจ้ำของหรือภูมิสถำปนิก ไม้พุ่มและไม้คลุมดินควรเปลี่ยนภำยใน 7 วัน หลังจำกได้รับแจ้ง 
  2.6 งำนท ำสนำมหญ้ำ 
(1)  กำรปลูกหญ้ำ 
- ชนิดของหญ้ำที่ใช้ปลูกในบริเวณให้เป็นไปตำมก ำหนดในแบบแปลน 
-  กำรปู ใช้วิธีปูเป็นแผ่น แผ่นหญ้ำจะต้องมีขนำด 50x100 เซนติเมตร หญ้ำมีควำมเขียวสดชุ่มชื่นไม่ขำดริม โหว่
กลำง ดินที่ติดมำกับหญ้ำจะต้องมีควำมสม่ ำเสมอ หญ้ำที่เหลือง แห้ง หรือไม่สมบูรณ์ ขำด แหว่ง จะถูกคัดออก ผู้รับ
จ้ำงควรเตรียมดินสนำมให้พร้อมที่จะปูได้ จึงน ำหญ้ำเข้ำมำในบริเวณ หญ้ำที่น ำมำกองไว้เกิน 3 วัน จะถูกคัดออก ก่อน
ท ำกำรปูจะต้องปรับผิวดินให้เรียบ และรดน้ ำให้ ชุ่มชื่นแต่ไม่เละ ผิวดินที่เสียหำยหรือถูกชะโดยฝน หรือน้ ำจะต้อง
ได้รับกำรปรับผิวหน้ำใหม่เสียก่อน  กำรปูหญ้ำจะต้องปูให้รอยขอบต่อแผ่นชิดสนิทและเรียบเสมอกับขอบเข้ำมุมหรือ
โค้งให้เรียบร้อยด้วยคมมีดหรือกรรไกรที่เหมำะสม เมื่อปูเสร็จแล้วให้รดน้ ำให้ชุ่ ม แล้วใช้ลูกกลิ้งบดให้แผ่นหญ้ำแนบ
แน่นกับผิวดิน 
-  กำรดูแลรักษำสนำมหญ้ำในระหว่ำงควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลรักษำสนำมหญ้ำหลังจำก
ส่งมอบงำนแล้วขั้นสุดท้ำยเป็นเวลำ 120 วัน 
- กำรรดน้ ำ หลังจำกท ำกำรปูหญ้ำไปแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องรดน้ ำสนำมในปริมำณที่เหมำะสม วันละ 2 เวลำ เป็น
เวลำ 1 สัปดำห์ หลังจำก 1 สัปดำห์ไปแล้วให้รดน้ ำในเวลำเช้ำหรือเย็นให้ชุ่ม วันละ 1  ครั้ง เป็นเวลำอีก 1 สัปดำห์ 
เมื่อครบก ำหนดแล้วให้หยุดรดน้ ำ 2 วัน ท ำกำรตัดหญ้ำใส่ปุ๋ยแล้วจึงเริ่มท ำกำรรดน้ ำต่อไป ในสัปดำห์ที่ 3 ให้รดน้ ำให้
ชุ่มโชก 2 วัน ต่อครั้ง จนถึงวันส่งงำน กำรรดน้ ำ จะต้องรดน้ ำด้วยหัวฉีดฝอย ไม่รดน้ ำมำกและเร็วจนน้ ำไหลไปตำมผิว
ดิน ควรใช้หัวฉีดน้ ำแบบฝอย หมุนด้วยแรงน้ ำ 
(2) กำรถอนวัชพืช ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรถอนวัชพืชออกทันทีตลอดเวลำที่ท ำกำรดูแลรักษำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 
(3) กำรบดสนำม หลังจำกกำรบดด้วยลูกกลิ้งครั้งแรกแล้วเป็นเวลำ 2 สัปดำห์ ผู้รับจ้ำงต้องน ำลูกกลิ้งมำกลิ้งบด
สนำมที่ไม่เรียบให้เรียบร้อยอีกครั้ง หลังจำกนั้นให้ท ำกำรบดสนำมทุกๆ 30 วัน จนกว่ำจะหมดสัญญำกำรดูแลรักษำ 
กำรบดควรรดน้ ำให้ดินฟูเสียก่อน 
(4) กำรแต่งผิว ในกรณีที่มีกำรยุบของดินเกิดขึ้น และไม่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรบดลูกกลิ้ง ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้ปุ๋ย 
กทม.901 ผสมกับทรำยละเอียด อัตรำส่วน 1:1 ร่อนผ่ำนตระแกรงมุ้งลวด แล้วน ำมำโรยตำมรอยยุบของสนำมทุกครั้ง
ที่ท ำกำรตัดหญ้ำและบดลูกกลิ้ง 
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  2.7 กำรปลูกต้นไม้ใหญ่ ปำล์ม มะพร้ำว และต้นไม้เล็ก 
(1)  กำรปลูกต้นไม้ใหญ่ ปำล์ม มะพร้ำว และต้นไม้เล็ก 
1.1) หลุมปลูก 

ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรขุดหลุมปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ได้ขนำดหลุมตำมก ำหนดในแบบแปลน โดย
ให้ท ำกำรขุดหลุมหลังจำกปรับระดับต้นไม้แล้ว ดินที่น ำขึ้นมำจำกส่วนบนของหลุมที่เป็น
ดินดีให้กองไว้ที่ปำกหลุมได้ ดินก้นหลุมที่ปะปนเศษวัสดุก่อสร้ำงให้ขนไปทิ้งนอกบริเวณ 

1.2) ดินปลูกและกำรปลูก 
-  ดินปลูกให้ใช้ดินผสมตำมสูตรข้ำงล่ำง ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในรำยละเอียดผสมกับ

ดินที่ขุดมำ 
-  ส่วนผสม ใช้สูตรผสมดิน ดังนี้ 

ดินบน (pH 6.5)   3  ส่วน 
ปุ๋ย กทม.901 หรือมูลวัว  1 ส่วน 
เปลือกถั่ว หรือแกลบไม่เผำ  1  ส่วน 
ให้ใช้ทรำยหยำบผสม   1 ส่ วน  ในกรณีที่ ดิ นบน เป็ นดิ น
เหนียว 

- กำรปลูก ผู้รับจ้ำงจะต้องระมัดระวังอย่ำงสูงในกำรยกต้นไม้ออกจำกกระถำง 
ภำชนะหรือที่ปลูกชนิดอ่ืนๆ เช่น เข่ง ลังไม้ เพ่ือมิให้ระบบรำกของต้นไม้เสียหำย 
กำรแกะกระสอบหุ้มตุ้มดิน จะต้องกระท ำด้วยควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งที่จะมิให้ดิน
หลุดจำกตุ้ม ผู้รับจ้ำงควรวัดควำมสูงของตุ้มดินก่อนท ำกำรเตรียมควำมลึกของก้น
หลุมให้พอดีกับขนำดของตุ้มดินแล้ว จึงท ำกำรยกต้นไม้ลงหลุมตั้งให้ต้นไม้ตรงได้
แนวใช้มือหรือเท้ำกดพอแน่นแล้วจึงเติมดินลงไปอีก ครั้งละ 15 เซนติเมตร เมื่อถึง
ระดับท่ีก ำหนดแล้วให้รดน้ ำให้ชุ่มโชกและทิ้งไว้  ไม่รดน้ ำ เป็นเวลำ 3 วัน 

- กำรแต่งผิวหน้ำหลุมปลูก หลังจำกกำรปลูกแล้วผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรเก็บกวำดสิ่ง
สกปรก ดิน ปลูก เศษวัสดุหุ้มตุ้มดิน เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปให้หมดเมื่อรดน้ ำทิ้ง
ไว้ ครบ 3 วันแล้ว ให้ท ำกำรแต่งพรวนหรือเสริมผิวหน้ำของหลุมปลูก 

1.3) กำรค้ ำต้นไม้ 
จะต้องกระท ำทันทีหลังกำรปลูก และหลังจำกกำรใส่ไม้ค้ ำแล้ว ต้นไม้จะต้องตั้งตรง แผ่กิ่ง
ก้ำนได้ตำมปกติไม้ค้ ำจะต้องเรียบแข็งไม่ผุกร่อน ขนำดของไม้ และกรรมวิธีกำรในกำรจัด
ปักไม้ค้ ำ ต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดในแบบแปลนทุกประกำร 

(2) กำรปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 
-  กำรปลูกไม้พุ่มและไม้เลื้อย ให้กระท ำตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบทุกประกำร และให้มีขั้นตอนเช่นเดียวกับกำรปลูก
ต้นไม้ใหญ่ ในแปลงปลูกให้ใช้ดินผสม หรือท ำกำรพรวนดินใส่ปุ๋ยหนำ 30 เซนติเมตร มีกำรยกแปลงให้สูงจำกระดับ
ทั่วไปประมำณ 10 เซนติเมตร มีร่องกว้ำง 20 เซนติเมตร โดยรวม 
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-  กำรปลูกไม้คลุมดิน ไม้กระถำง ให้ปลูกตำมก ำหนดในแบบ หำกเป็นกำรปักช ำลงในแปลงปลูกผู้รับจ้ำงจะต้อง
หำวัสดุคลุมป้องกันแดดให้ด้วย กำรปลูกในกระถำงให้ใช้ดินเบำตำมสูตรที่ก ำหนด 
-  กำรบังแดดและลม ส ำหรับต้นไม้บำงประเภทที่ต้องกำรบังแสงแดดและลมในช่องปลูกใหม่ ให้ผู้รับจ้ำง
ด ำเนินกำรหำวัสดุอุปกณ์มำคลุมจนกว่ำต้นไม้จะแข็งแรงสมบูรณ์ 
  2.8 กำรดูแลและรักษำงำนภูมิทัศน์ 
(1) ขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำงำนภูมิทัศน์ตำมสัญญำต่อไป เป็นระยะเวลำไม่น้ อยกว่ำ 90 วัน (เก้ำสิบ) 
หรือตำมระยะเวลำที่ระบุในสัญญำหลังจำกคณะกรรมกำรได้ตรวจรับงำนงวดสุดท้ำยในระหว่ำงเวลำแห่งสัญญำนี้ ผู้รับ
จ้ำงต้องรับผิดชอบในงำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
(2) กำรดูแลต้นไม้พุ่ม 
-  รดน้ ำตำมระยะเวลำที่สมควรตำมขนำดและชนิดของต้นไม้ 
-  ตัดแต่งให้ปุ๋ยตำมค ำสั่งของผู้ควบคุมงำน 
-  บ ำบัดรักษำให้ยำฆ่ำแมลงและโรคที่เกิดแก่ต้นไม้ 
-  เปลี่ยนต้นไม้ที่ตำยหรือไม่เจริญ 
-  ปรับปรุงซ่อมแซมกำรค้ ำจุนต้นไม้ ถอนวัชพืชโคนต้นไม้ 
(3) กำรดูแลต้นไม้ใหญ ่
-  รดน้ ำและให้ปุ๋ยตำมระยะเวลำที่เหมำะสม 
-  ตัดแต่งและรักษำโรคแมลงตำมควำมจ ำเป็น 
-  เปลี่ยนต้นไม้ที่ตำยหรือไม่เจริญ 
-  ปรับปรุงซ่อมแซมกำรค้ ำจุนต้นไม้ พรวนดิน ถอนวัชพืช แต่งขอบ 
(4) กำรดูแลสนำมหญ้ำ 
สนำมหญ้ำ จะต้องให้ดูเขียวปรำศจำกวัชพืชและตัดเรียบตลอดเวลำ 
-  กำรรดน้ ำ ให้รดเปียกให้ชุ่มโชกวันละครั้ง ในกรณีที่ฝนตกชุกอำจเว้นได้นำนขึ้น แต่ควรรดเมื่อสนำม แห้ง 
-  กำรตัดหญ้ำ ก่อนท ำกำรตัดให้งดกำรรดน้ ำเป็นเวลำ 2 วัน และให้ท ำกำรตัดหญ้ำด้วยเครื่องตัดหญ้ำชนิดโรตำรี่
ที่มีใบมีดคม กำรตัดควรกระท ำทุก 1-2 สัปดำห์ ขึ้นอยู่กับสภำพของหญ้ำว่ำยำวช้ำหรือเร็ว เพียงใด แต่ควรตัดทันที 
เมื่อหญ้ำสูงเกิน 6 เซนติเมตร หรือถ้ำเป็นพ้ืนที่หญ้ำที่ต้องตัดสั้นก็ให้ท ำกำรตัดทันทีที่สมควร และหลังตัดให้กวำดเศษ
หญ้ำออกให้หมด 
-  กำรแต่งผิวหน้ำ ในกรณีที่มีกำรยุบของดินเกิดขึ้นและไม่สำมำรถแก้ไขด้วยกำรบดลูกกลิ้ง ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้ปุ๋ย 
กทม.901 ผสมกับทรำยละเอียดในอัตรำส่วน 1:1 ร่อนผ่ำนตะแกรงมุ้งลวด แล้วน ำมำโรยตำมรอยยุบสนำมครั้งละหนำ
ไม่เกิน 2 เซนติเมตร เมื่อหญ้ำแทงข้ึนดีแล้วจึงโรยใหม่จนกว่ำจะได้ระดับปกติ 
-  กำรใส่ปุ๋ย ให้ใช้ปุ๋ยยูเรีย 46% ผสมน้ ำในอัตรำ 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ ำ 20 ลิตร ฉีดหรือรดในอัตรำส่วน 1 ลิต รต่อ
ตำรำงเมตร หรือ 1 ปีบต่อ 20 ตำรำงเมตร ทุกสองสัปดำห์ส ำหรับปุ๋ยอ่ืนให้ใช้ปุ๋ยคอก โรยบำงๆ  ในอัตรำส่วน 1 ลิตร
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ต่อตำรำงเมตร ทุกสำมเดือน  และรดน้ ำให้ชุ่มจนปุ๋ยแทรกซึมลงไปอยู่ บนดิน โดยมิให้มีหลงเหลืออยู่บนใบหญ้ำ ซึ่งจะ
ท ำให้หญ้ำเน่ำตำยและทุกเดือนจะต้องให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โรยบำงๆ ก่อนกำรรดน้ ำให้ซึมลงในดิน 
-  กำรบดสนำม ในช่วงเดือนแรกหลังกำรปลูกหญ้ำจะต้องบดทุกๆ 3 วัน หรือท ำกำรบดอัดเมื่อมีกำรแต่งผิวหน้ำ
ทุกครั้ง ก่อนกำรบดทุกครั้ง ควรรดน้ ำให้ดินชุ่มเสียก่อน 
-  กำรก ำจัดวัชพืช ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรถอนวัชพืชออกทันทีตลอดเวลำที่ท ำกำรดูแลรักษำไว้ในสัญญำ 
 (5) กำรท ำควำมสะอำดบริเวณท่ัวไป 
-  ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อเศษหญ้ำ ใบไม้ กิ่งไม้ ถุงพลำสติก หรือภำชนะ เศษดิน ฯลฯ ที่เกิดจำกงำนดูแล
รักษำดังกล่ำว โดยคนของผู้รับจ้ำงเฉพำะในวันที่ผู้รับจ้ำงท ำกำร กำรท ำควำมสะอำดถนนและสนำมประจ ำวันไม่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง 
-  ผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำอุปกรณ์และก ำลังคนมำดูแลรักษำบริเวณและภูมิทัศน์ให้เหมำะสม กับข้อก ำหนดในสัญญำ
เจ้ำของงำนและภูมิสถำปนิกมีสิทธิ์สั่งให้ผู้รับจ้ำงเพ่ิมอุปกรณ์และคนงำนได้ และหำกเห็นว่ำผู้รับจ้ำงขำดประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำน ท ำกำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ เจ้ำของงำนมีสิทธิ์ในกำรริบเงินงวดสุดท้ำยของผู้รับจ้ำง และน ำไป
ว่ำจ้ำงบุคคลอื่นมำท ำกำรแทนได ้
(6) อุปกรณ์และกำรดูแลรักษำ 
ผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำอุปกรณ์และก ำลังคนมำดูแลรักษำบริเวณ และภูมิทัศน์ให้เหมำะสมกับข้อก ำหนดสัญญำ เจ้ำของ
งำนและภูมิสถำปนิกมีสิทธิ์สั่งให้ผู้รับจ้ำงเพ่ิมอุปกรณ์และคนงำนได้ และหำกเห็นว่ำผู้รับจ้ำงขำดประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน หำกผู้รับจ้ำงละเลยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ เจ้ำของงำนมีสิทธิ์ในกำรริบเงินงวดสุดท้ำยของผู้รับจ้ำง และน ำไป
ว่ำจ้ำงบุคคลอื่นมำท ำกำรแทนได ้
เครื่องมือทีผู่้รับจ้ำงควรมีนอกเหนือจำกเครื่องมือและวัสดุธรรมดำ มีดังนี้ 
-  รถตัดหญ้ำแบบโรตำรี่ใบมีดคม เสียงค่อย 
-  เครื่องพ่นปุ๋ยและยำขนำด 18 ลิตร เครื่องยนต์เบนซิน 
-  เครื่องตัดหญ้ำชนิดด้ำมยำวสะพำยบ่ำ 
-  เครื่องมือตัดแต่งต้นไม้ครบชุดพร้อมสีทำแผลต้นไม้ 
กำรดูแลรักษำหลังจำกส่งมอบงำนแล้ว  ผู้รับจ้ำงไม่ต้องจ่ำยค่ำน้ ำ และค่ำไฟ ฟ้ำส่วนค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถ ตัดหญ้ำ 
และเครื่องพ่นยำเป็นของผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงพึงก ำชับคนในบังคับของผู้รับจ้ำงมิให้ส่งเสียงดัง แต่งกำยไม่สุภำพ หรือ
แสดงกิริยำไม่ดีในระหว่ำงปฏิบัติงำน 
กำรจัดท ำคู่มือกำรดูแลรักษำ ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำคู่มือในกำรดูแลรักษำส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำงด ำเนินกำรเอง โดย
ให้เสนอมำยังภูมิสถำปนิกตรวจสอบและอนุมัติก่อนเสนอฉบับสมบูรณ์มำยังผู้ว่ำจ้ำง โดยคู่มือฯ นี้ถือเป็นเนื้อหำส ำคัญ
ในกำรสิ้นสุดงำนดูแลรักษำของผู้รับจ้ำง 
 
จบหมวดที่ 55 
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หมวดงำนประปำ สุขำภิบำลและดับเพลิง 
 
หมวดที่ 56 
รำยกำรทั่วไป 
 
1.  วัตถุประสงค์ 
ผู้รับจ้ำงท ำกำรก่อสร้ำง  จัดหำ  ติดตั้ง  ทดสอบเครื่องจักรกล  วัสดุ  อุปกรณ์  ด้ำนสุขำภิบำล  ตำมรูปแบบและ
รำยกำร  รวมถึงงำนที่เก่ียวข้องซึ่งอำจไม่แสดงไว้  แต่จ ำเป็นต้องท ำเพ่ือให้งำนระบบสุขำภิบำลและดับเพลิงสำมำรถใช้
กำรได้ดีตำมหลักวิชำกำรและมำตรฐำนต่ำงๆ โดยรำยกำรและข้อก ำหนด  ในเอกสำรนี้  จะใช้เมื่อในแบบรูปและ
รำยกำรไม่มีข้อก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน 
 
2.  ขอบเขตของงำน 
2.1 ระบบประปำ 
2.2 ระบบระบำยน้ ำฝนและระบบระบำยน้ ำทิ้ง 
2.3 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
2.4 ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
2.5 ระบบไฟฟ้ำที่เก่ียวข้องกับงำนสุขำภิบำล 
2.6 กำรทดสอบและกำรฝึกอบรม 
 
3.  มำตรฐำน  พระรำชบัญญัติ  พระรำชกฤษฎีกำ  กฎกระทรวง  ประกำศ เทศบัญญัติ   
ข้อบัญญัติ ระเบียบ ค ำสั่ง ข้อก ำหนด ค ำแนะน ำ หลักเกณฑ์ หนังสือ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องหรือบังคับใช้ ให้ยึดถือและ
ปฏิบัติตำม โดยให้ใช้ฉบับล่ำสุดเป็นหลัก มีดังนี้ 
3.1 มำตรฐำนกำรเดินท่อภำยในองค์กำร ของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 
3.2 มำตรฐำนกำรป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 
3.3 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
3.4 กำรประปำนครหลวง (กปน.) 
3.5 กำรประปำภูมิภำค (กปภ.) 
 
4.  มำตรฐำนกำรติดตั้ง 
  4.1   กำรต่อท่อ 
กำรต่อท่อทุกชนิดที่ต่อเข้ำด้วยกันรอยต่อจะต้องมีควำมแน่นหนำแข็งแรงพอที่จะรับน้ ำหนักหรือแรงดันของน้ ำ  หรือ
แก๊สภำยในท่อได้โดยปลอดภัยและไม่รั่วไหล  ลักษณะกำรต่อท่อแบบต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนดังนี้ 
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กำรต่อท่อ PVC ถ้ำมิได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนข้อต่อท่อ PVC ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงต่ ำกว่ำ 100 มิลลิเมตร  จะต้องเป็น
แบบใช้น้ ำยำซีเมนต์  ในกำรเชื่อมเข้ำกับท่อรับควำมดัน โดยข้อต่อต้องมีคุณสมบัติ และควำมแข็งแรงเท่ำกับท่อส่วน
ข้อต่อท่อ PVC ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร ขึ้นไป จะต้องเป็นแบบ  Socket Type มีคุณสมบัติ
เป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.1131 “ข้อต่อท่อ PVC แข็ง  ส ำหรับใช้กับท่อรับ ควำมดัน”  พร้อม
ทั้งมีแหวนยำงกันซึมแบบวงแหวน  คุณสมบัติของแหวนยำงกันซึมจะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
มอก.237 “แหวนยำง ส ำหรับท่อนี้ชนิดทนควำมดัน”  ให้ด ำเนินตำมมำตรฐำนผู้ผลิตและตำมท่ีระบุในแบบ 
 
  4.2   กำรวำงปลอกท่อ กำรสกัด กำรตกแต่ง 
  4.2.1 ในกรณีที่แบบรูปและรำยละเอียดระบุไว้หรือมีควำมจ ำเป็นต้องเดินท่อผ่ำนคำน เสำหรือพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ก่อนกำรเดินท่อผ่ำนโครงสร้ำงดังกล่ำว จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกวิศวกรโยธำ กองแบบแผนและก่อน
เทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมงำนทรำบล่วงหน้ำเพ่ือตรวจสอบให้ถูกต้องเสียก่อน 
  4.2.2 ห้ำมผู้รับจ้ำงสกัดหรือตกแต่งโครงสร้ำงอำคำรเพ่ือกำรติดตั้งวำงท่อเว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือวิศวกร  
ปลอกรองท่อ  (SLEEVE)  ต้องมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยในของปลอกรอบท่อโตกว่ำเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของท่อที่
จะลอดผ่ำนประมำณไม่น้อยกว่ำ 1 เซนติเมตร 
  4.2.3 ปลอกท่อที่มีขนำดเกิน  Ø 6”  ให้ใช้เหล็กเหนียวที่มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำควำมหนำของท่อที่จะฝัง  ฝัง
ได้โดยต้องด ำเนินกำรเสริมเหล็กคำนตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดให้ โดยห้ำมมิให้ใช้ท่อ PVC ฝังในโครงสร้ำงเด็ดขำด 
  4.2.4 กำรฝังท่อลอดคำนที่มีควำมจ ำเป็นต้องฝังจ ำนวนมำกกว่ำ 3 ท่อนต่อ 1 ช่วงคำน ผู้รับจ้ำงจะต้องขอควำม
เห็นชอบจำกวิศวกรโยธำหรือแสดงรำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงตำมส่วนนั้นให้คณะกรรมกำรพิจำรณำก่อนด ำเนินกำร 
  4.3 เครื่องยึดเหนี่ยว และเครื่องรองรับ 
  4.3.1  ขนำดเหล็กที่แขวนรองรับ หำกมิได้ก ำหนดรำยละเอียดไว้ในแบบแปลนให้ท ำตำมแบบขยำยแนบท้ำย 
  4.3.2  ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง จะต้องยึดหรือรัดท่อให้แน่นและแข็งแรง และสำมำรถรักษำแนวแกน
ของท่อไว้ได้โดยตลอด และจะต้องมีฐำนที่แข็งแรงรองรับท่อที่พ้ืนข้ำงล่ำงด้วย โดยมีข้อก ำหนดตำมประเภทของท่อ
ดังนี้ 
(1)  ท่อเหล็กหล่อจะต้องมีท่ียึดหรือแขวนทุกๆ ชั้นของอำคำร  หรือไม่น้อยกว่ำทุกช่วงของควำมยำวท่อแต่ละ
ท่อนและตรงฐำนล่ำง 
(2)  ท่อเหล็กอำบสังกะสีหรือท่อเหล็กเหนียว ที่มีขนำดตั้งแต่ Ø 3” ขึ้นไป  ซึ่งต่อกันด้วยเกลียวทุกๆ ระยะ
ครึ่งหนึ่งของควำมยำวแต่ละท่อน 
(3)  ท่อเหล็กอำบสังกะสี หรือท่อเหล็กเหนียว ที่มีขนำดตั้งแต่ Ø 2 1/2” ลงมำ ต่อกันด้วยเกลียว  จะต้องมีที่
ยึดหรือแขวนทุกๆ ระยะไม่เกินกว่ำ  1.20  เมตร 
  4.3.3  ท่อที่ติดตั้งในแนวรำบ จะต้องมีที่ยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยะที่สำมำรถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ใน
แนวหรือระดับท่ีต้องกำรได้โดยตลอด โดยมีข้อก ำหนดตำมประเภทของท่อดังนี้ 
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(1)  ท่อซีเมนต์ – ใยหินหรือท่อดินเผำซึ่งต่อกันด้วยปำกแตรยำด้วยซีเมนต์ปลำสเตอร์  หรืออัดด้วยแหวนยำง 
หรือต่อกันด้วยปลอกอัดด้วยแหวนยำงทุกๆ ระยะควำมยำวของท่อแต่ละท่อน  จะต้องมีท่ียึดหรือแขวนอย่ำงน้อยหนึ่ง
แห่ง 
(2)  ท่อพีบี  (Polybutylene :  PB)  ท่อเอชดี พี อี  (High DensityPolyethylene :  HDPE)  และท่อPVC   
(Polyvinylchloride : PVC) ส ำหรับขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2 1/2” ขึ้นไปทุกระยะ 2 เมตร  และทุกๆ รอยต่อ 
(3)  ท่อตะกั่ว หรือท่ออ่อนชนิดอื่นใด จะต้องมีท่ีรองรับที่แข็งแรงมั่นคงตลอดแนวและควำมยำวของท่อ 
  4.3.4 ท่อทุกชนิดที่วำงอยู่ในดินหรือติดพ้ืนดิน  กรณีที่ต้องมีกำรยึดแขวนท่อกับพ้ืนหรือโครงสร้ำงถ้ำยึดแขวน
ด้วยโลหะจะต้องหล่อหุ้มด้วยคอนกรีตอีกชั้นโดยรอบอุปกรณ์ยึดแขวนนั้น  กำรหุ้มให้หุ้มโดยรอบไม่น้อยกว่ำ 0.05  
เมตร 
  4.3.5 อุปกรณ์แขวนท่อที่เป็นโลหะทุกชนิดจะต้องชุบด้วยสังกะสี หรือทำด้วยสีชนิด Epoxy Resin ชนิด  
Heavy Duty โดยขั้นตอนกำรทำดังนี้ 
(1) ขัดท ำควำมสะอำดจนปรำศจำกสนิมและครำบน้ ำมัน 
(2) ทำด้วยสีรองพ้ืนชนิด Lead Oxide หรือ Red Lead 
(3) ทำด้วยสี Epoxy Resin หรือ Heavy Duty 
(4) กำรยึดแขวนท่อกับคำนหรือพ้ืน ให้ใช้วิธีฝัง Insert ในคอนกรีต หรือใช้ Expansion Bolt  ยกเว้นกรณีที่เป็น
แผ่นพ้ืนส ำเร็จ จะต้องท ำตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนของทำง
รำชกำร 
  4.3.6 กำรทำสีของท่อ 
ในช่องเดินท่อ ที่มีช่องเปิดของช่องเดินท่อ ให้ทำสีท่อทุกประเภทตำมสีที่ก ำหนดให้ทั้งหมด  ตลอดควำมสูงของช่อง
เปิด พร้อมทั้งอักษรย่อชนิดท่อและทิศทำงกำรไหลเป็นสีต่ำงๆ ดังนี้ 
ท่อประปำ   ทำสี   น้ ำเงิน 
ท่อระบำยน้ ำทิ้ง  ทำสี   น้ ำตำล 
ท่อส้วม   ทำสี   ด ำ 
ท่อระบำยอำกำศ  ทำสี   ขำว 
ท่อดับเพลิง   ทำสี   แดง 
ท่อระบำยน้ ำฝน  ทำสี   เขียว 
 
5.   ข้อก ำหนดทั่วไป 
  5.1 กำรติดตั้งท่ัวไป 
ถ้ำหำกยังไม่มีกำรวำงท่อ หรือเลิกงำนแล้วแต่ละวันผู้รับจ้ำงจะต้องอุดปลำยท่อให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกหรือ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ำไปอุดอยู่ในท่อ  และก่อนที่จะมีกำรเริ่มท ำกำรวำงท่อต่อไป จะต้องตรวจสอบภำยในท่อที่ได้วำงไว้แล้ว
เสียก่อนว่ำไม่มีวัสดุอื่นใดอยู่ในนั้น 
ห้ำมวำงท่อประปำหรือท่อน้ ำฝังดินใดๆ ก็ตำมไว้ด้วยกันกับท่อระบำยน้ ำเว้นแต่จะได้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
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  5.1.1 จุดต่ ำสุดของท่อประปำอยู่สูงกว่ำจุดสูงสุดของท่อระบำยน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร 
  5.1.2 วำงท่อประปำไว้ด้ำนใดด้ำนหนึ่งของร่องส ำหรับวำงท่อ 
  5.1.3 จ ำนวนรอยต่อของท่อประปำมีน้อยที่สุดเท่ำที่จะมีได้ และกำรต่อท่อทั้งของท่อประปำและท่อระบำย
น้ ำซึมผ่ำนไม่ได ้
รอยต่อระหว่ำงเครื่องสุขภัณฑ์กับก ำแพงหรือพ้ืน จะต้องแนบสนิทน้ ำซึมผ่ำนไม่ได้ 
  5.2 คุณภำพวัสดุ และกำรเทียบเท่ำ 
  5.2.1  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรติดตั้งต้องเป็นของใหม่ และผลิตโดยผู้ผลิตที่เป็นที่เชื่อถือได้ อุปกรณ์ที่
บกพร่องหรืออุปกรณ์ที่เสียหำย ในขณะติดตั้งหรือขณะทดสอบ จะต้องเปลี่ยนใหม่และหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภำพที่ดี ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
  5.2.2  รำยละเอียด คุณลักษณะของท่อและอุปกรณ์ ให้ยึดถือและปฏิบัติดังนี้  
(1) ท่อน้ ำโสโครก ใช้ท่อ PVC 8.5 ตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม มอก.17-2532 และ มอก.1131-2535  ควำมลำดใน
แนวนอนไม่น้อยกว่ำ 1:75 
(2) ท่อระบำยอำกำศ ใช้ท่อ PVC 8.5 ตำมมำตรฐำน มอก.17-2532  และ มอก.1131-2535 มีท่อระบำยอำกำศ 
จำกบ่อเกรอะ ศก. 2” ต่อแนบอำคำรสูงจำกพ้ืนถึงชั้นดำดฟ้ำ 
(3) ท่อประปำใช้ท่อ PVC 13.5 ตำมำตรฐำนอุตสำหกรรม มอก.17-2532 และ มอก.1131-2535 
(4) ท่อระบำยน้ ำทิ้ง ใช้ท่อ PVC 8.5 ตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม มอก.17-2532 และ มอก.1131-2535ควำมลำด
ในแนวนอนไม่น้อยกว่ำ 1:75 
(5) ฝำตะแกรงน้ ำทิ้งที่พ้ืน ต้องมีท่ีดักกลิ่นชนิด พี แทรป แยกออกต่ำงหำกจำกตะแกรงดักขยะ 
(6) ฝำปิดตะแกรงดักขยะของท่อน้ ำทิ้งที่พ้ืน ใช้ชนิดทองเหลืองชุบโครเมี่ยมชนิดถอดออกได้ 
(7) GATE VALVE คุณภำพตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม มอก.431-2529  
(8) ให้ติดตั้ง STOP VALVE ก่อนต่อท่อประปำแยกเข้ำสุขภัณฑ์ ส้วมอ่ำงล้ำงมือ อ่ำงล้ำงจำน 
(9) ให้ติดตั้งถังดับเพลิงยกหิ้ว ขนำด 4 กิโลกรัม ชนิดผงเคมีแห้ง แบบมือถือแบบคำร์ออน  (ต ำแหน่งติดตั้งให้เสนอ
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำ) 
(10) ให้ติดตั้งตู้ดับเพลิงตำมแบบที่ได้ก ำหนดเอำไว้ในแบบก่อสร้ำง (ต ำแหน่งติดตั้งให้เสนอกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
พิจำรณำ)  
(11) ให้ติดตัง้ข้อต่ออ่อนชนิดยำงสังเครำะห์บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อภำยในและภำยนอกอำคำร 
(12) รำยละเอียดหรือคุณลักษณะวัสดุหรืออุปกรณ์ในแบบหรือในรำยกำรประกอบแบบทั้งที่ได้ระบุหรือมิได้ระบุ  
หำกมีประกำศก ำหนดมำตรฐำนอุตสำหกรรมแล้วให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมนั้น 
  5.3 แบบรูปขยำยรำยละเอียดขณะก่อสร้ำง (Shop Drawing) และแบบก่อสร้ำงจริง (As-Built  Drawing) 
  5.3.1 แบบรูปขยำยรำยละเอียดขณะก่อสร้ำง (Shop Drawing) ได้แก่แบบรูปขยำยต่ำงๆ ที่จัดท ำขณะก่อสร้ำง 
เช่น  ผังกำรเดินท่อต่ำงๆ ของระบบสุขำภิบำล ให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงจะต้องท ำภำพขยำยรำยละเอียดขึ้น โดยมี
วิศวกรที่มีใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรม พร้อมส ำเนำใบอนุญำตดังกล่ำว เซ็นชื่อ
รับรองในแบบพิมพ์เขียวของผู้รับจ้ำงเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงตรวจสอบและเห็นชอบเสียก่อน จึงจะ
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น ำไปใช้ท ำกำรก่อสร้ำงในส่วนนั้นๆ ได้ ซึ่งแบบรูปรำยกำรดังกล่ำวจะต้องท ำเป็นแบบรูปรำยละเอียด โดยส่งเป็นแบบ
พิมพ์เขียวจ ำนวน 2 ชุด   
  5.3.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแบบรูปที่แสดงรำยละเอียดกำรวำงท่อ กำรรองรับท่อและขนำดของท่อที่ติดตั้งไป
จริง (As-Built Drawing) ซึ่งแบบรูปรำยละเอียดนี้จะต้องเขียนให้ได้มำตรฐำน โดยส่งแบบกระดำษไขต้นฉบับ 1 ชุด 
และแบบส ำเนำอีก 2 ชุด รวมเป็น 3 ชุด ให้แก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ก่อนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 7 วัน เพ่ือ
มอบแบบส ำเนำให้ หรือหน่วยรำชกำรเจ้ำของอำคำรเก็บไว้เพื่อด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำ 
  5.4 ปัญหำ อุปสรรค และกำรเปลี่ยนแปลงแบบ แบบรำยละเอียด และค ำแนะน ำ 
  5.4.1 หำกในรูปแบบและรำยกำรละเอียดไม่ได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนให้ถือปฏิบัติดังนี้  คือ  กำรเดินท่อให้เดิน
ท่อใต้พ้ืนหรือในกล่องซ่อนท่อหรือฝังในผนัง  ให้พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรฝังในพ้ืนหรือคำน  ท่อที่เดินใต้พ้ืนให้ใช้เครื่อง
ยึดเหนี่ยวและเครื่องรองรับ กำรเดินท่อจะต้องจัดเรียงแนวท่อให้เรียบร้อยพร้อมทั้งกำรหุ้มซ่อนท่อและกำรเปิดช่อง
ส ำหรับตรวจซ่อมได้กับให้บำนประตูติดบำนพับปิดเปิดได้ตำมควำมเหมำะสมถึงแม้ในแบบรูปจะไม่ระบุไว้ 
  5.4.2 อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ประตูน้ ำข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ ำกันน้ ำย้อนกลับหรืออ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรติดต่อ  
เพ่ือใช้งำนดีขึ้น และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร แม้มิได้ระบุไว้ในแบบรูปผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำและกำรติดตั้งให้โดยไม่คิด
รำคำเพ่ิม 
  5.4.3 ถ้ำไม่สำมำรถเดินท่อต่ำงๆ  ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียด เนื่องจำกอุปสรรคทำงด้ำนต่ำงๆ ผู้รับจ้ำง
สำมำรถจะเดินท่อต่ำงไปจำกแบบรูปและรำยกำรละเอียดได้ ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงและไม่ถือว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร 
  5.4.4 ถ้ำแบบรูปและรำยกำรละเอียดกำรเดินท่อไม่แสดงแนวท่อและขนำดท่อของสุขภัณฑ์ใดหรือแนวท่อและ
ขนำดท่อไม่ชัดเจน  ให้ถือแนวท่อและขนำดท่อของสุขภัณฑ์นั้นตำมรำยกำรทั่วไปประกอบแบบก่อสร้ำงนี้ 
  5.4.5 บ่อเกรอะ  บ่อซึม  ถังคอนกรีตเก็บน้ ำ รำงระบำยน้ ำ  แนวท่อและอ่ืนๆ ที่มีลักษณะท ำนองเดียวกัน  ให้
ถือว่ำต ำแหน่งที่ปรำกฏในแบบรูปรำยกำรละเอียดเป็นเพียงสังเขปเท่ำนั้น คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนด
ต ำแหน่งที่แน่นอนให้ในขณะก่อสร้ำง 
จบหมวดที่ 56 
หมวดที่ 57 
ระบบประปำ 
 
1.  ขอบเขตของงำน 
  1.1 ท่อประปำ หำกแบบรูปและรำยกำรละเอียดมิได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนให้ถือปฏิบัติดังนี้ เดินท่อประปำสำย
ประธำนมำยังตัวอำคำร 
  1.2 หำกแบบรูปและรำยกำรละเอียดมิได้ระบุไว้ ให้ใช้ท่อประปำส ำหรับสุขภัณฑ์ มีขนำดดังนี้ 

 

ระบบถัง ขนำดของท่อ (นิ้ว) สุขภัณฑ์ไม่เกิน 

3/4 4  ที ่
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ส ำหรับระบบถังน้ ำล้ำง  
(Flush Tank) 

1 6  ที ่

1 1/2 28  ที ่

ส ำหรับระบบประตูน้ ำ
ล้ำง  (Flush Valve) 

1 1  ที ่

1 1/2 10  ที ่

2 15  ที ่
 

2.  กำรติดตั้งท่อและอุปกรณ์ประกอบ 
  2.1 กำรวำงท่อประปำเป็นแนวตรง  ถ้ำหักเป็นมุมหรือขนำนไปตำมแนวผนังจะต้องได้สัดส่วน ประณีตท่อขึ้น
จะต้องได้ดิ่งและตรง 
  2.2 สำยไฟฟ้ำระบบก ำลังและระบบควบคุมส ำหรับเครื่องสูบน้ ำกำรต่อประปำ และมำตรวัดน้ ำเข้ำกับท่อ
ประปำประธำนให้ถือตำมข้อก ำหนดบังคับของกำรไฟฟ้ำ  หรือประปำในท้องที่ที่มีกำรก่อสร้ำงอำคำรนั้นๆ แล้วแต่
กรณ ี
  2.3 ในกรณีที่รูปแบบไม่ระบ ุ
ประตูน้ ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ½” – 2” ให้ใช้ประตูน้ ำแบบ Ball  Valve  ชนิดทนแรงดันใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 150 
ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว  และส ำหรับขนำดโตกว่ำเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2” ให้ใช้ประตูน้ ำแบบ Butterfly Valve หรือ Gate  
Valve  ชนิดทนแรงดันใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ  150 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว และกำรเดินท่อให้ใส่ประตูน้ ำรวมและประตูน้ ำ
แยก  พร้อมข้อต่อยูเนียนแต่ละชั้นหรือแต่ละส่วน  เพื่อสะดวกในกำรซ่อมแซมแก้ไขหรือติดตั้งเพ่ิมเติมในอนำคตได้ 
  2.4 กำรต่อท่อของระบบประปำทั้งหมด ที่เป็นท่อเหล็กอำบสังกะสีให้ทำรอยต่อ Joint Compound หรือใช้
เทปส ำหรับกำรต่อท่อจ ำนวนเหมำะสม และท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย 
  2.5 ในกรณีที่มีถังเก็บน้ ำเป็นแบบอำศัยควำมต่ำงระดับและได้รับน้ ำจำกท่อประปำสำธำรณะหรือจำกท่อจ่ำย
น้ ำประปำอ่ืนภำยใต้ควำมดัน จะต้องมีลิ้นอัตโนมัติส ำหรับปิดเปิดน้ ำเพื่อป้องกันกำรไหลล้น 
  2.6 วัสดุตัวอย่ำง เอกสำรรำยละเอียดวัสดุ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบวัสดุตัวอย่ำงเพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนในกำรเปรียบเทียบกับของที่ติดตั้งดังนี้ 
  2.6.1 โลหะที่ใช้ในกำรรองรับหรือรัดท่อ 
  2.6.2 ประตูน้ ำชนิดต่ำงๆ 
  2.6.3 อุปกรณ์ที่ต้องได้รับรองคุณภำพจำกผู้ผลิต หรือสถำบันทำงรำชกำรที่เชื่อถือได้ ตำมควำมต้องกำรของ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงคือ 
  2.6.4 ข้อต่อ 
  2.6.5 อุปกรณ์เก่ียวกับกำรระบำยน้ ำ ได้แก่ ช่องระบำยน้ ำที่พ้ืนช่องระบำยน้ ำฝน ที่หลังคำช่องส ำหรับท ำควำม
สะอำดท่อที่พ้ืน  ฯลฯ 
 
3.  มำตรฐำนวำล์วและอุปกรณ์ประกอบ 
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แผนผัง ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำแผนที่แสดงถึงจ ำนวน ต ำแหน่งและหน้ำที่ของประตูน้ ำแต่ละตัวรวม ทั้งท่อที่ประสำนกัน
ด้วย ใส่กรอบกระจกขนำดตำมควำมเหมำะสม (รำยกำรข้อนี้จะใช้ประกอบเฉพำะอำคำรที่ได้ระบุไว้ในแบบรูปและ
รำยกำรละเอียดเท่ำนั้น)  

3.1 ควำมต้องกำรโดยทั่วไป 
3.1.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำและติดตั้งวำล์วในระบบสุขำภิบำลที่มีคุณสมบัติ  และลักษณะที่ถูกต้องทำงด้ำน

เทคนิคและข้อก ำหนดให้เป็นไปตำมแบบและรำยกำรจนสำมำรถใช้กำรได้ดีและสมบูรณ์ตำมที่
ต้องกำร 

3.1.2  วำล์วที่ใช้ส ำหรับปิด หรือ เปิด ที่มิได้แสดงไว้ในแบบ แต่มีควำมจ ำเป็น    และท ำให้ระบบสมบูรณ์ 
ยิ่งขึ้น  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำและติดตั้งให้ด้วยโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  เพ่ิมข้ึน 

     3.1.3  วำล์วจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมำะสม  ที่ใช้กับของเหลวในระบบ 
    3.1.4  วำล์วจะต้องสำมำรถทนแรงดันใช้งำน ( WORKING  PRESSURE ) ได้ไม่น้อยกว่ำ  200 ปอนด์ต่อ
    ตำรำงนิ้ว ( 200 PSI ) 

 3.1.5  พวงมำลัยหมุนวำล์วจะต้องใหญ่พอที่จะสำมรถปิด-เปิดวำล์วได้สนิทด้วยมือ 
           3.1.6 วำล์วที่ติดตั้งในที่สูงเหนือศีรษะ    ไม่สำมำรถท่ีจะใช้มือหมุนได้   จะต้องติดตั้งโซ่ที่พวงมำลัย (  

CHAIN OPERATED  HANDWHEEL )  พร้อมห่วงกันโซ่หลุด  และโซ่นี้จะต้องไม่เป็นสนิม   
 ปลำยโซ่จะห้อยลงมำสูงจำกพ้ืนประมำณ  1  เมตร  พร้อมที่คล้องโซ่ในต ำแหน่งที่เหมำะสม 

           3.2   GATE  VALVE  และ   GLOBE  VALVE   
                3.2.1  GATE  VALVE  และ   GLOBE  VALVE   ที่มีขนำด 15 มิลลิเมตร ( ½  นิ้ว )  จนถึงขนำด 50 
มิลลิเมตร  ( 2 นิ้ว )  ตัววำล์วท ำด้วย    BRONZE    ชนิด  NON-RISING  STEM    ยึดข้อต่อโดย  ใช้เกลียว  ( 
SCREWED ENDS )  ทนแรงดันใช้งำน  ( WORKING  PRESSURE )   ได้ไม่นอ้ยกว่ำ 200 PSI 
         3.2.2  GATE  VALVE และ GLOBE VALVE   ที่มีขนำด  65  มิลลิเมตร ( 2  ½  นิ้ว ) และใหญ่กว่ำตัว
วำล์วท ำด้วย  CAST  IRON  หรือ  DUCTILE   IRON  ชนิด  RISING  STEM  หรือ NON-RISING  STEM  ยึดข้อต่อ
โดยใช้หน้ำแปลน (FLANGED  ENDS) ทนแรงดันใช้งำน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่ำ  200  PSI 
        3.2.3 GATE  VALVE  ส ำหรับระบบระบำยน้ ำเสีย  ( WASTE  WATER  SYSTEM )   ขนำด  50 
มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และใหญ่กว่ำตัววำล์วท ำด้วย CAST IRON หรอื DUCTILE IRON  ชนิด  NON- RISING  STEM, 
RESILIENT DISC ออกแบบมำส ำหรับระบบระบำยน้ ำเสีย  ( WASTE WATER  SYSTEM )  ยึดข้อต่อโดยใช้หน้ำแปลน 
(FLANGED ENDS) ทนแรงดันใช้งำน ( WORKING  PRESSURE ) ได้ไม่น้อยกว่ำ 10 BAR  ( 145 PSI ) 
             3.3 BUTTERFLY  VALVE  
                 3.3.1  วำล์วเป็นแบบ  WAFER  TYPE  โดยมี ALIGNMENT  HOLES  ส ำหรับเล็งยึดหน้ำแปลน 
                 3.3.2   ขนำด  65  มิลลิเมตร  ( 2 ½ นิ้ว )  และใหญ่กว่ำ  ตัววำล์วท ำด้วย  CAST  IRON  หรือ  
DUCTILE  IRON ,   DISC   ท ำด้วย   ALUMINUM  BRONZE    หรือ   STAINLESS STEEL,  SEAT ท ำด้วย  BUNA-
N หรือ EPDM,  STEM  ท ำด้วย  STAINLESS  STEEL  เป็นชนิดชิ้นเดียวยำวตลอดตัววำล์ว  ( ONE  PIECE  
THROUGH  STEM   SHAFT ) ทนแรงดันใช้งำน  (  WORKING PRESSURE ) ได้ไม่น้อยกว่ำ 200 PSI 
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                 3.3.3 ขนำด 65 มิลลิเมตร  ( 2 1/2 นิ้ว )  จนถึงขนำด  125  มิลลิเมตร ( 5 นิ้ว )   เป็นแบบ เปิด – 
   ปิด  ด้วยด้ำมโยก ( LEVER  OPERATED )  ขนำด 150  มิลลิเมตร  ( 6 นิ้ว )  และใหญ่กว่ำ เป็น
แบบ เปิด – ปิด   ด้วยพวงมำลัย  ( GEAR  OPERATED ) 
              3.4 CHECK  VALVE    จะต้องเป็น แบบ NON- SLAMMING  CHECK  VALVE  หรือ  SPRING  LOADED 
SILENT  CHECK  VALVE 
   3.4.1 ขนำด 15  มิลลิเมตร  ( ½ นิ้ว )  จนถึงขนำด  50  มิลลิเมตร  ( 2 นิ้ว )  เป็นชนิด SINGLE DISC 
ตัววำล์วท ำด้วย  BRONZE , DISC  ท ำด้วย BRONZE,  SEAT ท ำด้วย TEFLON  หรือ  SYNTHETIC  RUBBER ,  
SPRING  ท ำด้วย  STAINLESS  STEEL  ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว  ( SCREWED  ENDS ) ทนแรงดันใช้งำน ( WORING  
PRESSURE ) ได้ไม่น้อย กว่ำ  200 PSI 
          3.4.2  ขนำด  65  มิลลิเมตร  ( 2 1/2 นิ้ว )  และใหญ่กว่ำ  ตัววำล์วท ำด้วย  CAST  IRON,  DISC ท ำ
ด้ ว ย  GUNMETAL  ห รื อ   ALUMINUM  BRONZE,  SEAT ท ำด้ ว ย  NITRILE  หรื อ  EPDM, SPRING  ท ำด้ ว ย  
STAINLESS  STEEL  เป็นชนิด  DUO  PLATE  DISC, WAFER  TYPE  ทนแรงดันใช้งำน ( WORING  PRESSURE ) 
ได้ไม่น้อยกว่ำ  200 PSI 
   3.4.3 CHECK  VALVE  ส ำหรับระบบระบำยน้ ำเสีย  ( WASTE  WATER  SYSTEM )  ขนำด 50 
มิลลิเมตร (2 นิ้ว)  และใหญ่กว่ำ ตัววำล์วท ำด้วย  CAST  IRON  หรือ  DUCTILE  IRON ชนิด   SWING  TYPE  ยึ ด
ข้อต่อโดยใช้ หน้ำแปลน  ( FLANGED  ENDS )  ทนแรงดันใช้งำน  (WORKING  PRESSURE  )    ได้ไม่น้อยกว่ำ   10 
BAR ( 145 PSI ) 
     3.5 AUTOMATIC  AIR  VENT   
           3.5.1 AUTOMATIC  AIR  VENT  เป็นแบบ DIRECT  ACTING  FLOAT  TYPE 
          3.5.2 ลูกลอยและส่วนประกอบภำยในท ำด้วย  STAINLESS  STEEL 
                3.5.3 BODY  AND  COVER  ท ำด้วย  CAST  IRON 
                 3.5.4 ขนำดไม่เล็กกว่ำ  15 มิลลิเมตร  ( ½ นิ้ว )  ติดตั้งในต ำแหน่ง ที่แสดงไว้ในแบบ 
         3.5.5 ก่อนต่อเข้ำ  AUTOMATIC  AIR  VENT   จะต้องมี SHUT  OFF  VALVE  ประกอบอยู่ด้วยส่วน
ทำงด้ำน อำกำศออกจะต้องต่อท่อ ไปทิ้งไว้ ณ จุดหัวรับน้ ำทิ้ง  ( FLOOR  DRAIN )  ที่ใกล้ที่สุด 
                 3.5.6 AUTOMATIC  AIR  VENT  จะต้องติดตั้งท่ีจุดสูงสุดของท่อน้ ำ  และในต ำแหน่งที่มีอำกำศ 

สะสมอยู่ในระบบท่อหรือตำมท่ีระบุในแบบ 
      3.6 STRAINER 
               3.6.1  STRAINER  ใช้ส ำหรับต่อด้ำนน้ ำเข้ำเครื่องสูบน้ ำ  และที่อ่ืน ๆ ตำมที่แสดงในแบบ  ตัวส 
    เทรนเนอร์ เป็นแบบ   Y-PATTERN 
          3.6.2  STRAINER  ขนำด  15 มิลลิเมตร  ( ½ นิ้ว ) จนถึงขนำด 50 มิลลิเมตร  ( 2 นิ้ว ) ตัววำล์วท ำ
ด้วย  GUNMETAL  หรือ  BRONZE,  SCREEN  ท ำด้วย  STAINLESS  STEEL  ขนำดรูตะแกรงไม่เกิน 40  MESH  
ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว  ( SCREWED  ENDS )  ทนแรงดันใช้งำน  ( WORKING  PRESSURE  )  ได้ไม่น้อยกว่ำ   200  
PSI 
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     3.6.3  STRAINER   ขนำด  65 มิลลิเมตร  ( 2 ½ นิ้ว )  และใหญ่กว่ำตัววำล์วท ำด้วย  CAST IRON  
หรือ  DUCTILE   IRON,   SCREEN    ท ำด้วย   STAINLESS  STEEL  ขนำด   D.E.O  ไม่เกิน  0.036   ยึดข้อต่อโดย
ใช้หน้ำแปลน (FLANGE  ENDS) ทนแรงดันใช้งำน (WORKING  PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่ำ 200 PSI 
   3.6.4   สำมำรถถอดล้ำงตะแกรงได้  โดยไม่ต้องถอด   STRAINER   ออกจำกระบบท่อน้ ำ 
    3.7 BALL  VALVE 
                 3.7.1    BALL  VALVE  ขนำด 15  มิลลิเมตร  ( 1/2 นิ้ว )  จนถึงขนำด  50  มิลลิเมตร   ( 2 นิ้ว ) ตัว
วำล์วท ำด้วย BRONZE,   BALL ท ำด้วย BRASS CHROME PLATED,   SEAL ท ำด้วย TEFLON ยึด ข้อต่อโดยใช้
เกลียว ( SCREWED  ENDS )  ทนแรงดันใช้งำน  ( WORKING  PRESSURE  ) ได้ไม่น้อยกว่ำ  200 PSI 
  3.8 PRESSURE  GAUGE 
   3.8.1  PRESSURE  GAUGE  เป็นแบบ BOURDON  TYPE  ส ำหรับวัดควำมดันของน้ ำ 

ตำมท่ีแสดงไว้ในแบบ   
  3.8.2 ตัวเรือนท ำด้วย    STAINLESS  STEEL   หน้ำปัดกลม  เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 100  
มิลลิเมตร ( 4 นิ้ว )  มีสเกลบนหน้ำปัดอยู่ในช่วง  1.5 ถึง 2 เท่ำ  ของควำมดันที่ใช้งำนปกติ  ACCURACY + 1% ของ
สเกลบนหน้ำปัด 
   3.8.3  PRESSURE GAUGE ทุกชุดจะต้องมี  SHUT – OFF  NEEDLE  VALVE  และ PRESSURE  
 SNUBBER  ส ำหรับกำรติดตั้งในต ำแหน่งที่มีควำมสะเทอืนสูงเช่นเครื่องสูบน้ ำ  ให้มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
    TYPE   -  เป็นแบบ  LIQUID  FILLED  ( GLYCERINE )   หน้ำปัดกลมขนำด  

   4”  หรือใหญ่กว่ำ 
    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 ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนที่ต ำแหน่งต่ำง 
ๆ หรือประมำณ  1.5  ถึง  2 เท่ำ  ของควำมดันใช้งำนปกติ 
    ACCURACY  - ไม่เกิน  +  1.5 %  ของเสกลบนหน้ำปัด 
    ACCESSORIES -  PRESSURE  GAUGE  ทุกชุดจะต้องมี  NEEDLE  VALVE   

ส ำหรับ  SERVICE  พร้อม  PRESSURE  SNUBBER  ท ำด้วย  BRASS,  CONNECTION   
1/4"  NPT 

   3.9 FLEXIBLE  CONNECTOR 
   3.9.1  เพ่ือป้องกันและลดกำรสั่นสะเทือนและเสียงดัง  ส ำหรับต่อด้ำนน้ ำ เข้ำ – ออก  จำก 
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เครื่องสูบน้ ำ  และตำมต ำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ 
 3.9.2  เป็นชนิด  REINFORCED  RUBBER  FLEXIBLE  CONNECTOR,  ลอนคู่  (TWIN SPHERE 
)  ทนแรงดันใช้งำน  ( WORKING  PRESSURE  )  ได้ไม่น้อยกว่ำ  200 PSI 
    3.9.3  ขนำด  15  มิลลิเมตร  ( 1/2 นิ้ว )  จนถึงขนำด 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว )  ยึดข้อต่อโดย ใช้
เกลียว  (  SCREWED  UNION )   
    3.9.4 ขนำด 65  มิลลิเมตร ( 2 ½ นิ้ว ) และใหญ่กว่ำยึดข้อต่อโดยใช้หน้ำแปลน  (FLANGED  
   ENDS ) 
  3.10 AUTOMATIC  HYDRAULIC  CONTROL  VALVE 
   เป็นชนิด  MODULATING  HYDRAULICCALLY  OPERATED,  DIAPHRAGM  ACTUATED   
ซึ่งประกอบด้วยตัววำล์วหลัก  (  BASIC  VALVE  )   และวำล์วควบคุม ( PILOT  VALVE ) ซึ่ง  PILOT  VALVE จะ
แตกต่ำง กันตำมลักษณะหน้ำที่กำรท ำงำนของวำล์ว 
   ตัววำล์วหลัก  ( BASIC  VALVE )  เป็นแบบ  GLOBE  PATTERN,  FULL PORT  โดยมีแผ่น  
DIAPHRAGM  ยึดติดกับชุดลิ้นวำล์ว   ( SPOOL)  เพื่อควบคุมกำรท ำงำนของลิ้นวำล์ว 
   วัสดุของวำล์วหลัก  ( BASIC  VALVE )  ตัววำล์วท ำด้วย  CAST IRON  หรือ  DUCTILE  IRON  
เ ค ลื อบด้ ว ย   EPOXY  COATED,  TRIM  PARTS  ท ำ ด้ ว ย   STAINLESS  STEEL,  DIAPHRAGM  ท ำ ด้ ว ย  
REINFORCED  NATURAL  RUBBER  ทนแรงดันใช้งำน  ( WORKING  PRESSURE  )  ได้ไม่น้อยกว่ำ  200  PSI
ขนำด 15  มิลลิเมตร   ( ½ นิ้ว )  จนถึงขนำด  50  มิลลิเมตร  ( 2 นิ้ว )   ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว  (  SCREWED  
ENDS   ) ขนำด 65 มิลลิเมตร  ( 2 ½ นิ้ว )  และใหญ่กว่ำ  ยึดข้อต่อโดยใช้หน้ำแปลน  ( FLANGED  ENDS )                 
  3.10.1 FLOAT  CONTROL  VALVE 
                    เป็นชนิด  MODULATING  REMOTE  CONTROL  PILOT  ประกอบด้วย วำล์วหลัก ( BASIC 
VALVE )  ตำมคุณลักษณะที่กล่ำวไว้เบื้องต้น  และชุดลูกลอย  ( FLOAT  PILOT )   ซึ่งเป็นตัวควบคุมกำรท ำงำนของ
วำล์วหลัก  ชุดลูกลอยท ำด้วย   BRONZE  หรือ   BRASS   
               3.10.2 PRESSURE  REDUCING  VALVE   
                     ประกอบด้วย  PRESSURE  REDUCING  VALVE   ชนิด  MODULATING  TYPE  และต่อขนำน
ด้ วย   PRESSURE  REDUCING  VALVE  ชนิ ด   DIRECT  ACTING  TYPE  เ พ่ื อป้ องกันปัญหำ   LOW FLOW  
CHATTERING   
    PRESSURE  REDUCING  VALVE   ชนิด  MODULATING TYPE 
   ประกอบด้วยวำล์วหลัก  ( BASIC  VALVE )  และวำล์วควบคุม  ( PILOT  VALVE )  ซึ่งสำมำรถ
ปรับตั้งได้เพ่ือควบคุมให้วำล์วหลักหรี่ให้ได้ควำมดันขำออกคงที่เสมอ  แม้ว่ำควำมดันด้ำนขำเข้ำหรือปริมำณน้ ำที่ผ่ำน
วำล์วจะเปลี่ยนแปลงไป  กำรเลือกขนำดของวำล์ว  ( SIZING )  จะต้องเลือกขนำดให้เหมำะสมกับอัตรำกำรไหลที่
ก ำหนด  ณ  แต่ละจุดกำรใช้งำนโดยจะต้องมีควำมเร็วของน้ ำไหลผ่ำนวำล์วไม่เกิน  20  ft / sec.  และจะต้องท ำกำร
ค ำนวณค่ำ  MINIMUM FLOW  ของวำล์วหลัก  เพ่ือใช้ในกำรเลือกขนำดของ   PRESSURE  REDUCING  VALVE  
ชนิด  DIRECT  ACTING  ให้เหมำะสมต่อไป 
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                          PRESSURE  REDUCING  VALVE  แบบ  DIRECT  ACTING  TYPE 
                          เป็นวำล์วลดควำมดันชนิดที่สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรไหลผ่ำนวำล์วได้
อย่ำงรวดเร็ว  เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหำ  LOW  FLOW  CHATTERING  กำรเลือกขนำดของวำล์วให้น ำค่ำ  
MINIMUM  FLOW  ของ  PRESSURE  REDUCING  VALVE  MODULATING  TYPE  มำเป็นค่ำ  FLOW  RATE  ที่
จะใช้ในกำรเลือกขนำดของวำล์วโดยก ำหนดให้มีค่ำ   FALL  -  OFF  ประมำณ  5  PSI 
                          วัสดุของ   PRESSURE  REDUCING  VALVE  DIRECT  ACTING  TYPE 
                          BODY    -   BRONZE 
    SEAT   - STAINLESS  STEEL 
    DIAPHRAGM -  NYLON  REINFORCED  BUNA-N 
 3.11 WATER  HAMMER   ARRESTOR 
  ตัววำล์วท ำด้วย  COPPER,  PISTON  ท ำด้วย  ACETAL  PISTON  WITH  BUNA-NORING   
ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว  ( SCREWED  END )  ทนแรงดันใช้งำน ( WORKING  PRESSURE )  ได้ไม่น้อยกว่ำ  150  PSI 
   กำรเลือกขนำด  WATTER  HAMMER  ARRESTOR  ให้พิจำรณำตำมค่ำ  FIXTURE  UNITS   ที่ใช้งำน  
โดยต้องส่งรำยละเอียดกำรเลือกขนำดมำให้ผู้ว่ำจ้ำงอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง 
  3.12 FOOT    VALVE 
  3.12.1 ใช้ส ำหรับต่อด้ำนน้ ำเข้ำเครื่องสูบน้ ำ  หรือตำมที่แสดงในแบบ 
  3.12.2  ขนำด 40 มิลลิเมตร  ( 1 ½ นิ้ว )   จนถึงขนำด  50  มิลลิเมตร  ( 2 นิ้ว )  ตัววำล์วท ำด้วย  
BRASS  ตะแกรงดักผงท ำด้วย  POLYETHYLENE  ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว  ( SCREWED  END )   ทนแรงดันใช้งำน  
(WORKING  PRESSURE )  ได้ไม่น้อยกว่ำ  150  PSI  
  3.12.3  ขนำด  65 มิลลิเมตร  ( 2 ½ นิ้ว )  และใหญ่กว่ำ  ตัววำล์วท ำด้วย  CAST IRON , ตะแกรงดัก
ผงท ำด้วย  POLYETHYLENE  หรือ  GALVANISED  STEEL   ยึดข้อต่อโดยใช้หน้ำ แปลน  ( FLANGED  END )  ทน
แรงดันใช้งำน  (  WORKING  PRESSURE )  ได้ไม่น้อยกว่ำ  150  PSI 
 
4.  กำรติดตั้งเครื่องสูบน้ ำและอุปกรณ์ 
 4.1  ในกรณีที่แบบระบุมีเครื่องสูบน้ ำ จะต้องมีเครื่องควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องสูบน้ ำแบบอัตโนมัติส ำหรับ
กำรเริ่มท ำงำนของเครื่องสูบน้ ำขึ้นอยู่กับระดับน้ ำในถังเก็บน้ ำซึ่งจะก ำหนดให้ขณะติดตั้ง  ถ้ำก ำหนดให้มีเครื่องสูบน้ ำ
มำกกว่ำ 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ ำทุกๆ เครื่องต้องสำมำรถสับเปลี่ยนกันท ำงำนได้ 
 4.2  กำรส่งมอบงำนที่มีเครื่องสูบน้ ำอยู่ด้วย ผู้จับจ้ำงต้องเขียนผังแสดงวงจรชุดควบคุมเครื่องสูบน้ ำที่ใช้ติดไว้
ในตู้  พร้อมส่งมอบกับคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง จ ำนวน 2 ชุด และสำธิตวิธีกำรควบคุมแก่เจ้ำหน้ำที่ของทำง
รำชกำรเป็นที่เข้ำใจโดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น 
 4.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องยื่นข้อก ำหนดของเครื่องสูบน้ ำและตำรำงแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 
(Performance  Curve)  ของเครื่องสูบน้ ำให้แก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำตรวจสอบก่อนท ำกำรติดตั้ง 
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5. เครื่องสูบน้ ำประปำ (COLD WATER PUMP) 
เป็นเครื่องสูบน้ ำชนิด NON-OVERLOADING, END SUCTION CENTRIFUGAL SINGLE STAGE PUMP, FLEXIBLE 
COUPLING TYPE สำมำรถสูบน้ ำได้ 5.83 L/S ที่แรงดัน 30 M เครื่องสูบน้ ำมีควำมเร็วรอบ 2900 RPM 
 5.1 ตัวเรือน (CASING) ท ำด้วย CAST IRON  
 5.2 ใบพัด (IMPELLER) ท ำด้วย BRONZE ได้รับกำรตรวจสอบและปรับแต่งให้มีควำมสมดุล ทั้งทำงด้ำน  
  DYNAMIC และ STATIC มำจำกโรงงำน 
 5.3 เพลำ (SHAFT) ท ำด้วย STAINLESS STEEL 
 5.4 SEAL เป็นชนิด MECHANICAL SEAL 
 5.5 มอเตอร์เป็นชนิด TEFC ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ, INSULATION CLASS F ขนำดมอเตอร์ 4 kW 
 ควำมเร็วรอบ   2900 รอบต่อนำที 
 
6. CONTROLLER 
  6.1 ตู้ควบคุมต้องสำมำรถควบคุมให้เครื่องสูบน้ ำทั้ง 2 ชุด ท ำงำนสลับกันหรือช่วยกันท ำงำนพร้อมกันโดย
อัตโนมัติตำม สภำวะใช้น้ ำมำกน้อย 
  6.2 ตู้ควบคุมต้องสำมำรถเลือกกำรใช้งำนได้ท้ังแบบอัตโนมัติ (AUTO) และแบบมือสตำร์ท(MANUAL) 
  6.3 ตู้ควบคุมจะควบคุมกำรท ำงำนโดยรับสัญญำณจำกชุด ELECTRODE ของถังน้ ำดำดฟ้ำและใต้ดิน 
  6.4 ตู้ควบคุมจะต้องมีระบบแสดงสัญญำณเตือนเมื่อระดับน้ ำในถังเก็บสูงหรือต่ ำกว่ำระดับที่ก ำหนด 
 
จบหมวดที่ 57 
หมวดที่ 58 
ระบบระบำยน้ ำฝนและระบบระบำยน้ ำทิ้ง 
 
1.  ขอบเขตของงำน 
งำนติดตั้งอุปกรณ์และกำรเดินท่อระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำร 
 
2.  มำตรฐำนกำรติดตั้ง 
  2.1 ท่อระบำยน้ ำทิ้งและท่อน้ ำฝนที่จะต้องเปลี่ยนทิศทำงหรือกำรต่อท่อบรรจบแนวนอนกับแนวตั้งให้ต่อท่อ
ด้วยข้อต่อ ตัว “วำย” หรือข้อโค้งรัศมีกว้ำงห้ำมใช้ข้องอฉำกโดยเด็ดขำด 
  2.2 รอยต่อที่หลังคำหรือรอบท่อระบำยอำกำศ จะต้องท ำให้ไม่มีกำรรั่วซึมได้โดยใช้แผ่นทองแดง หรือแผ่น
เหล็กสแตนเลส หรือวัสดุที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
  2.3 ช่องท ำควำมสะอำดท่อ  ให้ติดตั้งในกรณีต่อไปนี้ 
  2.3.1 ตรงจุดเชื่อมระหว่ำงท่อระบำยน้ ำจำกอำคำรกับท่อระบำยน้ ำรอบอำคำร 
  2.3.2 ทุกๆ ระยะไม่เกิน  15  เมตร 
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  2.3.3 ที่โคนของท่อระบำยในแนวดิ่ง 
  2.4 กรณีแบบไม่ระบุช่องระบำยน้ ำทิ้งที่ พ้ืน  ให้ใช้แบบตัวเรือนท ำด้วยเหล็กหล่อ  ฝำตะแกรงท ำด้วย
ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม สำมำรถถอดเปิดได้ขนำดพ้ืนที่ระบำยน้ ำไม่ต่ ำกว่ำ  120%  ของพ้ืนที่หน้ำตัดท่อทำงออกของรู
ระบำยน้ ำ ตัวเรือนมีครีบกันน้ ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร ต่อเนื่องกันโดยรอบฝำตะแกรงจะต้องสำมำรถปรับ
ระดับได้ติดตั้งประกอบกับที่ดักกลิ่นแบบ  P-Trap  ชนิดท ำด้วยเหล็กหล่อส ำหรับในพ้ืนชั้นล่ำงหรือชั้นอ่ืนๆ ที่ไม่
สะดวกที่จะท ำกำรบ ำรุงรักษำจำกด้ำนล่ำงให้ใช้แบบ Bell Trap 
  2.5  หำกแบบไม่ระบุเป็นอย่ำงอ่ืนให้ด ำเนินกำรดังนี้  น้ ำทิ้งจำกโรงครัว โรงอำหำรจะต้องมีท่ีดักขยะ–ไขมัน 
  2.6  กรณีแบบไม่ระบุที่ดักกลิ่นของอ่ำงล้ำงหน้ำที่เป็นอ่ำงเคลือบให้ใช้คอห่ำนแบบ  P-Trap  ท ำด้วย
ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  ส ำหรับที่ดักกลิ่นของอ่ำงสแตนเลส  เช่น อ่ำงครัว หรือ  Pantry  ใช้ที่ดักกลิ่นแบบ  Bottle  
Trap  ประกอบกับตะกร้ำดักขยะแบบใหญ่  ท ำด้วย  PVC  หรือ  PE  ส ำหรับที่ดักกลิ่นของอ่ำงของห้องทดลองให้ที่
ดักกลิ่นของอ่ำงของห้องทดลองใช้ที่ดักกลิ่นแบบ  Bottle  Trap  ท ำด้วย  พี.พี.  (Poly  Propylene) 
  2.7 ฐำนของท่อในแนวดิ่ง  ท่อส้วม ท่อน้ ำฝนและท่อน้ ำทิ้ง จะต้องมีฐำนรองรับท่อที่เดินในแนวดิ่ง  ด้วย
คอนกรีตและก่ออิฐ  หรือด้วยเหล็กยึดติดกับอำคำร หรือด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจจ้ำงเห็นชอบ 
  2.8 ท่อระบำยน้ ำในแนวระดับจะต้องวำงโดยมีควำมลำดเอียงไม่น้อยกว่ำ 1 : 200 ในกรณีที่ไม่อำจปฏิบัติ
ดังกล่ำวได้  จะต้องวำงท่อโดยมีควำมลำดเอียงพอที่น้ ำจะไหลด้วยควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ  60  เซนติเมตรต่อวินำที 
  2.9 ท่อส้วม ท่อน้ ำทิ้งและท่อระบำยอำกำศ หำกแบบรูปและรำยกำรละเอียดมิได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน  ให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้ 
  2.9.1 ท่อส้วม ท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) รับส้วมได้ไม่เกิน 6 ที่นั่ง ถ้ำรับส้วมเกินกว่ำ 
6 ที่นั่งให้ใช้ท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) 
  2.9.2 ท่อปัสสำวะ ท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 65 มิลลิเมตร (2 ½”) รับที่ปัสสำวะไม่เกิน 3 ที ่
  2.9.3 ท่อน้ ำทิ้ง ท่อทั่วไปแต่ละจุดที่เดินใต้พ้ืนห้องน้ ำ ใช้ท่อขนำดดังต่อไปนี้ 
(1) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร (2”) รับอ่ำงน้ ำท้ิง หรือรูระบำยน้ ำทิ้งท่ีพ้ืนไม่เกิน 2 ที่ 
(2) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 80 มิลลิเมตร (3”) รับอ่ำงน้ ำท้ิง หรือรูระบำยน้ ำทิ้งพ้ืนที่ไม่เกิน 12 ที ่
(3) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 100 มิลลิเมตร (4”) รับอ่ำงน้ ำท้ิง  หรือรูระบำยน้ ำทิ้งพ้ืนที่ไม่เกิน 25 ที ่
  2.9.4 ท่อระบำยอำกำศที่ต่อจำกท่อส้วมขนำด  Ø6” ต้องมีขนำดท่อระบำยอำกำศไม่เล็กกว่ำ 2 ½ ” 
  2.9.5 ท่อระบำยอำกำศที่ต่อจำกท่อส้วมขนำด  Ø 4” ต้องมีขนำดท่อระบำยอำกำศไม่เล็กกว่ำ  2” 
  2.9.6 ท่อระบำยอำกำศที่ต่อกับส้วม หรือท่อน้ ำทิ้งจะต้องต่อเข้ำกับส่วนบนของท่อเหนือระดับน้ ำสูงสุดของ
เครื่องสุขภัณฑ์ที่ระบำยน้ ำลงสู่ท่อดังกล่ำว เป็นท่ออำกำศแนวดิ่งไม่น้อยกว่ำ 100  มิลลิเมตร  ก่อนที่จะเป็นทิศทำง
ของท่ออำกำศเป็นแนวระดับหรือก่อนที่จะต่อเข้ำกับท่อระบำยอำกำศรวม 
  2.9.7 ในกรณีที่หลังคำนั้นต้องกำรใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่ำงอ่ืนด้วย ท่อระบำยอำกำศจะต้องโผล่เหนือหลังคำ
ไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร 
  2.9.8 ท่อระบำยอำกำศที่โผล่เหนือหลังคำนั้น จะต้องไม่ท ำให้หลังคำรั่วซึมได้ และปลำยของท่อจะต้องไม่
ระบำยอำกำศเข้ำสู่อำคำรหรือใกล้ประตู หน้ำต่ำงหรือช่องลมของอำคำรนั้น หรืออำคำรอ่ืน 
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  2.9.9 ท่อระบำยอำกำศต้องต่อให้ออกไปนอกอำคำร ปลำยโผล่พ้นชำยคำลักษณะเป็นข้อต่อสำมทำงและมีข้อ
งอคว่ ำ เพ่ือกันฝนพร้อมติดตะแกรงตำถี่กันแมลง 
  2.10  ท่อระบำยน้ ำฝนหำกรูปแบบและรำยกำรละเอียดมิได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้ต่อท่อระบำยน้ ำฝนจำกรำง
ระบำย น้ ำฝนของอำคำรลงบ่อพัก ค.ส.ล. ขนำดภำยใน 0.60x0.60 เมตร ชั้นพื้นดินแล้วระบำยออกไปที่รำงระบำยน้ ำ 
ภำยนอกอำคำร 
  2.11  หำกแบบรูปและรำยกำรละเอียดมิได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนให้ต่อท่อระบำยน้ ำฝนจำกรำงระบำยน้ ำฝนของ
อำคำรลงบ่อพัก ค.ส.ล. ขนำดภำยใน 0.60x0.60 เมตร แล้วระบำยออกไปที่รำงระบำยน้ ำรอบอำคำรด้วยท่อ Cement 
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.30 เมตร 
  2.12  หำกแบบแปลนมิได้ก ำหนดขนำดรำงระบำยน้ ำรอบอำคำรไว้เป็นแบบแปลนหรือรำยละเอียดอ่ืนๆ  ให้
ผู้รับจ้ำงท ำรำงระบำยน้ ำรอบอำคำรเป็น ค.ส.ล. กว้ำงภำยใน 0.25 เมตร ลึก 0.30 เมตร ฝำปิด ค.ส.ล. หรือตะแกรง
เหล็ก  โดยรอบอำคำรและต่อท่อระบำยน้ ำลงบ่อพักท่อระบำยน้ ำ ต ำแหน่งที่อยู่ใกล้อ ำคำรและเหมำะสมที่สุดที่
คณะกรรมกำรก ำหนดให้ 
  2.13  กำรฝังท่อและต ำแหน่งข้อต่อส ำหรับอ่ำงล้ำงมือ โถปัสสำวะ โถส้วม ต้องได้ระดับ 
 
จบหมวดที่ 58 
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หมวดที่ 59 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
          
รำยละเอียดระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
1. ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรติดตั้งระบบบ ำบัดน้ ำเสียให้ใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์แบบตำมรูปแบบรำยกำรที่ก ำหนดไว้ 
2. ถังบ ำบัดน้ ำเสียที่ติดตั้งต้องได้มำตรฐำนผู้ผลิต  
3.       ถังเก็บน้ ำพลำสติกเสริมใยแก้ว (มอก.435-2548)    HT-25AG  
4.       ถังเก็บน้ ำพลำสติก (มอก.1379-2551)  
         กำรติดตั้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและค ำแนะน ำของผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ของPREMIER PRODUCTS หรือ กะรัต 

หรือ ไฮเคลียร์ หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
5.       ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
         งำนถังบ ำบัดน้ ำเสีย 

ถังบ ำบัดน้ ำเสียรุ่น  PREMIER PRODUCTS AMC-80/SS-5/SS-2 
 หรือ บ ำบัดน้ ำเสียรุ่น กะรัต    
หรอื บ ำบัดน้ ำเสียรุ่น ไฮเคลียร์   
          หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

6.       ระบบถังดักไขมันGREASE TRAP ผลิตภัณฑ์พรีเมียร์หรือเทียบเท่ำ AMX -25-27-1200 
 
 
จบหมวดที่ 59 
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หมวดที่ 60 
ระบบก ำจัดขยะ 
 

จัดให้มีพ้ืนที่วำงถังขยะ จ ำนวน  2 ถัง บริเวณภำยนอกอำคำร โดยต้องให้ง่ำยต่อกำรจัดเก็บและไม่มีกลิ่น
รบกวน 
 
จบหมวดที่ 60 
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งำนระบบปรับอำกำศ 
หมวดที่ 61 
ข้อก ำหนดทั่วไป 
 
1. บทน ำ 
  1.1 ผู้ว่ำจ้ำงมีควำมประสงค์จะว่ำจ้ำงจัดหำพร้อมติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ ส ำหรับงำนวิศวกรรมระบบ
ประกอบอำคำร ตลอดจนระบบงำนอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรใช้งำนของโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรให้แล้วเสร็จอย่ำง
สมบูรณ์ตำมรำยละเอียดที่ระบุ หรือแสดงไว้ในแบบและรำยละเอียดประกอบแบบนี้ทุกประกำร โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงำนเบอร์ 5 และเป็นสินค้ำยี่ห้อเดียวกันทั้งโครงกำร เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน และ
บ ำรุงรักษำ  
  1.2 วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนกำรติดตั้งระบบต่ำงๆ ตำมข้อก ำหนด ต้องมีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำน
ภำยใต้สภำพภูมิอำกำศดังต่อไปนี้ 
(1) ควำมสูงใกล้เคียงระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 
(2) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 96 องศำฟำเรนไฮท์ 
(3) อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 86 องศำฟำเรนไฮท์ 
(4) ควำมชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 79 เปอร์เซ็นต ์
(5) ควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่อปี 55 เปอร์เซ็นต ์
ถ้ำมิได้ก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน สภำวะที่ใช้เป็นข้อมูลในกำรออกแบบทำงงำนวิศวกรรมระบบปรับอำกำศมีดังต่อไปนี้ 
(1) อุณหภูมิอำกำศภำยนอก 90°db/83°Fwb 
(2) อุณหภูมิภำยในห้องปรับอำกำศโดยทั่วไป 75±2°F 
(3) ควำมชื้นสัมพันธ์ในห้องปรับอำกำศโดยทั่วไป 55±5°F 
  1.3 กำรทดสอบเครื่องและระบบ 
  1.3.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำตำรำงแผนแสดงก ำหนดกำรทดสอบเครื่องและระบบ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสำรแนะน ำ
จำกผู้ผลิตในกำรทดสอบ (OPERATION MANUAL) เสนอผู้ควบคุมงำนก่อนท ำกำรทดสอบ 
  1.3.2 ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรทดสอบเครื่องและระบบตำมหลักวิชำและข้อก ำหนด โดยมีผู้แทน เจ้ำของโครงกำร
อยู่ร่วมขณะทดสอบด้วย 
  1.3.3 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำของโครงกำรให้เปลี่ยน หรือแก้ไขเครื่องอุปกรณ์ตำม
สัญญำรับประกัน มิฉะนั้นเจ้ำของโครงกำรสงวนสิทธิ์ ที่จะจัดหำผู้อ่ืนมำด ำเนินกำร โดยค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นผู้รับจ้ำงต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
2. กำรบริกำร 
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  2.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียมช่ำงผู้ช ำนำญในแต่ละระบบไว้ส ำหรับตรวจสอบซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ให้
อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดี เป็นประจ ำทุกเดือน เป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเครื่อง 
อุปกรณ์ระบบ และกำรบ ำรุงรักษำ เสนอเจ้ำของโครงกำรภำยใน 7 วันนับจำกวันตรวจสอบทุกครั้ง 
  2.2 หลังจำกที่อำคำรได้เปิดด ำเนินกำรแล้วเป็นเวลำ 3 เดือน ผู้รับจ้ำงต้องจัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำท ำกำรปรับแต่ง
ระบบน้ ำเย็น (CHILLED WATER) และระบบส่งลมเย็นทั้งหมด เพ่ือให้อยู่ในสภำพที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน และควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำน โดยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง 
จบหมวดที่ 61 
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หมวดที่ 62 
เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน (SPLIT  TYPE SYSTEM) 
 
1.เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน (SPLIT  TYPE SYSTEM) 
  1.1 ควำมต้องกำรทั่วไป 
   1.1.1 เครื่องปรับอำกำศชุดหนึ่งๆ ประกอบด้วยเครื่องระบำยควำมร้อน (CONDENSING UNIT) ซึ่งใช้คู่กันกับ
เครื่องเป่ำลมเย็น (FAN COIL UNIT) ทั้งชุดประกอบมำเสร็จเรียบร้อยจำกโรงงำน โดยที่เครื่องระบำยควำมร้อนเป็น
แบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ (AIR COOLED CONDENSING UNIT) ซึ่งเมื่อใช้คู่กับเครื่องเป่ำลมเย็นตำมที่ผู้ผลิต
แนะน ำ และมีหลักฐำนยืนยันแล้ว จะต้องสำมำรถท ำควำมเย็นรวม (MATCHING CAPACITY) ได้ตำมข้อก ำหนดใน
รำยกำรอุปกรณ์ที่สภำวะอำกำศก่อนเข้ำคอยล์เย็น (COOLING COIL) 80°Fdb, 67°FwB และอำกำศก่อนเข้ำคอยล์
ร้อน (CONDENSER COIL) ที่อุณหภูมิ 95°Fdb, 83°Fwb อุณหภูมิน้ ำยำทำงด้ำนดูดกลับ (SATURATED SUCTION 
TEMPERATURE) ไม่เกิน 45°F ระบบไฟฟ้ำ 380V./3 PH/50 HZ. หรือ 220 V./1 PH/50 HZ ตำมท่ีก ำหนดในแบบ 
  1.1.2 ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนเครื่องปรับอำกำศส ำหรับห้อง แบบแยกส่วน 
ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ ประหยัดพลังงำนเบอร์ 5 มีค่ำ EER ไม่น้อยกว่ำ 11.0 BTU/H/w (มอก.2134-2553 หรือ 
มอก.1155-2557) และ/หรือข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับเครื่องปรับอำกำศ (TGL-7-R1-03) 
1.2 เครื่องระบำยควำมร้อน (CONDENSING UNIT) 
  เป็นแบบเป่ำลมร้อนขึ้นด้ำนบนหรือด้ำนข้ำง ประกอบด้วย COMPRESSOR เป็นแบบ WELDED SHELL 
HERMETIC TYPE, SEMI-HERMETIC TYPE, ROTARY TYPE หรื อ  SCROLL TYPE SINGLE OR DUAL CIRCUITS 
OF REFRIGERATION ใช้กับระบบน้ ำยำ REFRIGERANT-22 หรือ ชนิดอ่ืนๆ ที่ได้รับอณุญำติให้จ ำหน่ำยในประเทศ
ไทย และมี มอก. ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ต หรือ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ต ตำมท่ีก ำหนดในแบบ 
โดยห้ำมก ำหนดกำรดัดแปลงหรือใช้หม้อแปลง แปลงแรงดันไฟฟ้ำอีกทีหนึ่ง รำยละเอียดอื่นๆ มีดังนี้ 
  1.2.1 COMPRESSOR แต่ละชุดต้องติดตั้งอยู่บนฐำนที่แข็งแรง และมีลูกยำงกันกระแทกรองรับ 
  1.2.2 ตัวถังเครื่องระบำยควำมร้อน ท ำด้วยเหล็กอำบสังกะสีหรือเหล็กด ำ พ่นสีกันสนิม และสีภำยนอกอย่ำงดี 
ซึ่งทนทำนต่อสภำพแวดล้อมภำยนอกอำคำร 
  1.2.3 พัดลมระบำยควำมร้อนเป็นแบบ PROPELLER TYPE หรือ CENTRIFUGAL ขับด้วยมอเตอร์ชนิด 
WEATHER PROOF ใช้กับระบบไฟ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ต 
  1.2.4 แผงระบำยควำมร้อน (CONDENSER COIL)  ท ำด้วยท่อทองแดง มีครีบระบำยควำมร้อนท ำด้วย 
ALUMINUM ชนิด PLATE FIN TYPE อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล จ ำนวนครีบระบำยควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ 13 ครีบ
ต่อนิ้ว (13 FIN/INCH) 
  1.2.5 อุปกรณ์อ่ืนๆ ในเครื่องระบำยควำมร้อนมีดังนี้ 
(1) THERMAL OVERLOAD PROTECTION FOR COMPRESSOR 
(2) OVER LOAD PROTECTION FOR FAN MOTER 
(3) COMPRESSOR CONTACTOR 
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(4) HIGH PRESSURE SWITCH 
(5) LOW PRESSURE SWITCH 
(6) REFRIGERANT FILTER DRIER 
(7) SIGHT GLASS 
(8) SUCTION LINE SHUT-OFF VALVES 
(9) LIQUID LINE SHUT-OFF VALVES 
(10) HOT GAS LINE SHUT-OFF VALVE (ส ำหรับเครื่องขนำดตั้งแต่ 3 ตันควำมเย็นขึ้นไป) 
(11) REFRIGERANT CHARGING PORT 
(12) TIME DELAY RELAY 
(13) CRANKCASE HEATER (ส ำหรับเครื่องขนำดตั้งแต่ 3 ตันควำมเย็นขึ้นไป) 
(14)    PHASE PROTACTION ส ำหรับระบบไฟฟ้ำแบบ 3 เฟส  
  1.3 เครื่องเป่ำลมเย็น (FAN COIL UNIT) 
  1.3.1 เครื่องเป่ำลมเย็นแต่ละชุด สำมำรถส่งลมเย็นได้ไม่น้อยกว่ำจ ำนวนลมที่ระบุไว้ในแบบ และรำยกำร
อุปกรณ ์
  1.3.2 พัดลมเป่ำลมเย็นเป็นแบบ CENTRIFUGAL BLOWER ลมเข้ำได้ 2 ทำง (DWDI) พัดลมตัวเดียวหรือสอง
ตัวตั้งอยู่บนชำฟท์เดียวกัน มอเตอร์ขับพัดลมที่มีขนำดใหญ่กว่ำ 1 แรงม้ำข้ึนไป ต้องมีเครื่องช่วยสตำร์ทแบบ DIRECT-
ON-LINE STARTER หรือตำมท่ีก ำหนดในแบบ 
  1.3.3 มอเตอร์ขับพัดลมแบบ DIRECT-DRIVE หรือผ่ำนสำยพำน มู่เลย์ ตัวขับเป็นแบบปรับควำมเร็วสำยพำน
ได้ตัวพัดลม จะต้องได้รับกำรตรวจหรือปรับทำงด้ำน STATICALLY และDYNAMICALLY BALANCED มำแล้วจำก
โรงงำนผู้ผลิต 
  1.3.4 ตัวถังเครื่องเป่ำลมเย็น ท ำด้วยเหล็กอำบสังกะสี หรือเหล็กด ำพ่นสีกันสนิม และสีภำยนอกอย่ำงดี ภำยใน
ตัวเครื่องบุด้วยฉนวน NEOPRENE COATED FIBER-GLASS ถำดรองน้ ำทิ้งบุด้วยฉนวนกันควำมร้อน ประกอบมำ
พร้อมเรียบร้อยจำกโรงงำนผู้ผลิต 
  1.3.5 แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ DIRECT EXPANSION COIL ท ำด้วยท่อทองแดง มีครีบระบำยควำมร้อน ท ำ
ด้วยอลูมิเนียม PLATE FIN TYPE อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล  และแผงคอยล์เย็นแต่ละชุด จะต้องสำมำรถจ่ำยควำม
เย็นได้ตำมขนำดของเครื่องระบำยควำมร้อนแต่ละชุดตำมข้อตกลง 
  1.3.6 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องเป่ำลมเย็นมีดังต่อไปนี้ 
(1) THERMOSTATIC EXPANSION VALVE SOLENOID VALVE (เฉพำะส ำหรับเครื่องขนำดตั้งแต่ 3 ตันควำมเย็น
ขึ้นไป) 
(2) CAPILLARY TUBE (อำจใช้ส ำหรับเครื่องขนำดตั้งแต่ 3 ตันควำมเย็นลงมำ) 
(3) OVERLOAD PROTECTION FOR FAN MOTOR 
(4) DRAIN AND DRAIN PAN 
(5) INCH THICK CLEANABLE TYPE AIR FILTER (ALUMINIUM TYPE) 
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  1.4 กำรติดตั้งระบบปรับอำกำศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE SYSTEM) 
  1.4.1 กำรติดตั้งระบบปรับอำกำศให้เป็นไปตำมแบบ ส ำหรับเครื่องเป่ำลมเย็น กำรติดตั้งอำจเคลื่อนย้ำยจุด
ติดตั้งได้ตำมควำมเหมำะสม และควำมเห็นชอบของผู้คุมงำน กำรติดตั้งเครื่องระบำยควำมร้อน ให้รองรับทุกเครื่อง
ด้วย ขำเหล็กมีลูกยำงกันกระเทือนรองรับ ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กให้ทำสีกันสนิม และทำสีภำยนอกอีกชั้นหนึ่ง 
  1.4.2 กำรติดตั้งสวิทซ์ปิด-เปิด และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT) ให้ติดตำมจุดที่ก ำหนดให้ในแบบ
หรือรำยกำร ในกรณีที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้ำงของอำคำร ท ำให้ไม่สำมำรถติดตั้งได้ตำมจุดที่ก ำหนดในแบบ ผู้คุม
งำนจะเป็นผู้ก ำหนดให้ใหม่เวลำท ำกำรติดตั้ง 
  1.4.3 กำรติดตั้งเครื่องลมเย็นให้มี VIBRATION INSULATORS รองรับเพ่ือป้องกันกำรสั่นสะเทือน กำรติดตั้ง
ระบบปรับอำกำศ ให้ค ำนึงถึงเรื่องเสียงเป็นส ำคัญด้วย โดยเมื่อเดินเครื่องปรับอำกำศจะต้องมีเสียงดังน้อยที่สุด  
  1.5 ระบบท่อน้ ำยำ (REFRIGERANT SYSTEM) 
  1.5.1 ระบบท่อน้ ำยำใช้ท่อทองแดง (COPPER TUBE HARD DRAWN TYPE L) ท่อ SUCTION หุ้มฉนวน 
CLOSED CELL ELASTOMERIC THERMAL INSULATION ชนิดไม่ลำมไฟ หนำไม่ต่ ำกว่ำ 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) 
หรือตำมท่ีระบุในแบบ ท่อน้ ำยำ SUCTION และ LIQUID ให้เดินแยกจำกกันโดยมี CLAMP รัดทุกๆ ระยะที่ห่ำงกันไม่
เกิน 2.5 เมตร ฉนวนหุ้มท่อส่วนที่รัด CLAMP ให้สอดแผ่นสังกะสีหรือท่อ PVC ผ่ำซีก กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
(4 นิ้ว) หุ้มรอบฉนวนก่อนรัด CLAMP 
  1.5.2 กำรเดินท่อน้ ำยำจะต้องเดินขนำนหรือตั้งฉำกกับอำคำร ท่อส่วนที่เจำะทะลุตัวอำคำรให้ใส่ PIPE 
SLEEVES ทุกแห่ง และอุดช่องว่ำงด้วยวัสดุกันน้ ำ ท่อน้ ำยำ และท่อสำยไฟที่เดินทะลุขึ้นไปบนดำดฟ้ำ ให้ท ำฝำครอบ  
หรือก่ออิฐ ช่องที่ท่อทะลุขึ้นไปเพ่ือกันฝน ท่อทั้งหมดท่ีเดินบนดำดฟ้ำ ให้รองรับด้วยเหล็กตัว C ขนำด 75x45x15x2.3 
มิลลิเมตร โดยเหล็กรับดังกล่ำวต้องอยู่ห่ำงกันไม่เกิน 2.5 เมตร ควำมยำวของเหล็กรองรับต้องมำกพอที่จะรับ CLAMP 
ยึดท่อทั้งหมดได้  
  1.5.3 กำรดัดโค้งท่อน้ ำยำ ต้องดัดโค้งด้วยเครื่องมือดัดท่อชนิดรัศมีโค้งกว้ำง และท่อที่ดัดโค้งแล้วจะต้องมี
พ้ืนที่หน้ำตัดเท่ำเดิม กำรดัดโค้งต้องไม่เกิน 90 องศำต่อจุด  
  1.5.4 ท่อน้ ำยำจะต้องเดินในรำงพลำสติกมีฝำครอบ และทำสีให้เข้ำกับสีอำคำร  
  1.6. ระบบควบคุม (CONTROL SYSTEM) 
  1.6.1 สวิทช์ปิด-เปิด เครื่องปรับอำกำศ แต่ละชุดให้ใช้เป็นแบบ PUSH BUTTON SWITCH พร้อมด้วยหลอด
สัญญำณ (PILOT LAMP) ชนิด NEON TYPE  
  1.6.2 ระบบควบคุมใช้ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์ รำยละเอียดเป็นไปตำมที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศก ำหนด 
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT) จะต้องมีส่วนที่ตั้งอุณหภูมิซึ่งล็อคได้พร้อมกับ THERMOMETER แสดง
อุณหภูมิอยู่ในตัวเครื่องเย็นเดียวกัน ติดตั้งตำมจุดที่ก ำหนดระบบปรับอำกำศ ต้องมีระบบควบคุมเชื่อมโยงกัน 
(INTERLOCKING SYSTEM) ระหว่ำงเครื่องระบำยควำมร้อน และเครื่องเป่ำลมเย็น เพ่ือป้องกันไม่ให้เครื่องระบำย
ควำมร้อนท ำงำน เมื่อมอเตอร์พัดลมเป่ำลมเย็นไม่ท ำงำน หรือเครื่องระบำยควำมร้อนท ำงำนก่อนเครื่องเป่ ำลมเย็นใน
วงจรควบคุมจะต้องมีกำรใส่ฟิวส์ไว้ด้วย 
  1.7 ท่อน้ ำทิ้ง (CONENSATE DRAIN PIPING) 
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  1.7.1 ท่อน้ ำทิ้งจำกเครื่องปรับอำกำศ ให้ใช้ท่อ PVC CLASS 8.5 ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม                 
มอก.17-2532 อุปกรณ์ข้อต่อท่อจะต้องใช้ชนิดที่มีควำมหนำตำมประเภทท่อที่ใช้ และใช้น้ ำยำต่อท่อตำม ค ำแนะน ำ
ของผู้ผลิต 
  1.7.2 ท่อระบำยน้ ำทิ้งจำกเครื่องปรับอำกำศต้องมี TRAP และลำดเอียงไปทำงปลำยทำง ไม่น้อยกว่ำ 1 ต่อ 
100 
  1.7.3 ท่อน้ ำทิ้งซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องปรับอำกำศไม่ต้องหุ้มฉนวน ส่วนท่อน้ ำทิ้งซึ่งติดตั้งในส่วนอ่ืน ซึ่งไม่ใช่บริเวณ
ปรับอำกำศ ให้หุ้มฉนวนทั้งหมดทั้งแนวดิ่งและแนวนอน ฉนวนที่ใช้ให้ใช้ชนิดเดียวกับฉนวนท่อน้ ำยำ โดยมีควำมหนำ
ของฉนวนไม่น้อยกว่ำ 1/2 นิ้ว 
  1.7.4 ท่อน้ ำทิ้งจะต้องเดินในรำงพลำสติกมีฝำครอบ และทำสีให้เข้ำกับสีอำคำร  
 
 2. เครื่องปรับอำกำศระบำยควำมร้อนแบบรวมศูนย์ ชนิดปรับปริมำณน้ ำยำอัตโนมัติ 

VARIABLE REFRIGFRIGERANT FLOW  (VRF) 
2.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
  2.1.1  ผู้รับจ้ำง ต้องจัดหำเครื่องปรับอำกำศพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ  Condensing Unit 1 ชุด ใช้งำน
ร่วมกับ Fan Coil Unit ได้หลำยชุด ตำมที่แสดงในแบบหรือข้อก ำหนด 
  2.1.2 เครื่องปรับอำกำศ ออกแบบใช้งำนกับระบบไฟฟ้ำ 50 Hz สำรท ำควำมเย็น R410A หรือ ชนิดอ่ืนๆ ที่
ได้รับอณุญำติให้จ ำหน่ำยในประเทศไทย และมี มอก. 
  2.1.3  เครื่องปรับอำกำศท่ีเสนอมีขนำดท ำควำมเย็นไม่น้อยกว่ำตำมที่ระบุในแบบ หรือข้อก ำหนด 
  2.1.4  เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศแบบรวมศูนย์ เป็นผลิตภัณฑ์ของ 
สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น เกำหลี ไทย หรือ ยุโรป ที่ประกอบจำกโรงงำนภำยในประเทศภำยใต้ลิขสิทธิ์ (License) ของ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงประเทศนั้นๆ ซึ่งจะต้องมีเอกสำรมำแสดงและจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันทั้งงำน 
  2.1.5  สภำวะอำกำศเข้ำคอยส์เย็น (Cooling Coil) ปริมำณตำมที่ก ำหนดที่ 27 ° ,19.5 ° อำกำศก่อนเข้ำคอยส์
ร้อน (Condenser Coil) ที่อุณหภูมิ 35 ° 
2.2 เครื่องระบำยควำมร้อน (Condenser Unit) 
  แต่ละชุดต้องประกอบและทดสอบเรียบร้อยจำกโรงงำนผู้ผลิต มีขนำดท ำควำมเย็นในกำรเป็นแบบชุดเดียว 
หรือหลำยชุดที่สำมำรถเพ่ิมขนำดท ำควำมเย็น โดยกำรเชื่อมต่อติดตั้งหรือท่อสำรท ำควำมเย็น ทั้งนี้เครื่องระบำยควำม
ร้อนแต่ละชุด มีคุณสมบัติไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนก ำหนดดังต่อไปนี้ 
  2.2.1  Casing ท ำด้วยเหล็กอำบสังกะสี หรือโลหะอ่ืนๆที่สำมำรถป้องกันสนิมตำมมำตรฐำนของโรงงำนผู้ผลิต 
มีควำมแข็งแรงพอที่จะรับน้ ำหนัก และแรงสั่นสะเทือนจำกกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ คอยล์ระบำยควำมร้อน และ
พัดลม 
  2.2.2 Compressor แต่ละ Condensing Unit เป็นแบบ Scroll Compressor โดยมีชุด Inverter ควบคุม
กำรท ำงำนของ compressor และทุกๆชุด ต้องมี Spring Isolatorหรือ Rubber Isolator เพ่ือลดกำรสะเทือน โดยใน
แต่ละชุดของ Condensing Unit ต้องออกแบบให้มีกำรใช้งำน Inverter ควบคุมกำรท ำงำนของ Scroll Compressor 
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อย่ำงน้อย 1 ชุด และท ำโหลดได้ตั้งแต่ 10% - 100% เพ่ือประหยัดพลังงำนตลอดช่วงของภำระกำรท ำควำมเย็น
ต่ำงๆกัน ต้องไม่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ EMC (ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ) 
  2.2.3 เครื่องปรับอำกำศท่ีเสนอ จะต้องสำมำรถน ำชุด condensing unit มำต่อพ่วงกันได้อย่ำงน้อย 3 ชุด โดย
แต่ละชุดจะต้องม ีInverter ควบคุมกำรท ำงำนของ compressor ทุกชุด 
  2.2.4 กำรควบคุมสมรรถนะของเครื่อง ท ำงำนโดยอัตโนมัติ ปรับ-เพ่ิม/ลดกำรท ำงำนของเครื่องตำมภำระด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์ โดยแผงควบคุม Inverter (PCB Board) จะต้องมีระบบระบำยควำมร้อนอย่ำงดี เพ่ือยืดอำยุกำร
ใช้งำน 
  2.2.5  Condenser Coil เป็นแบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ ท ำด้วยทองแดงและครีบระบำยควำมร้อนท ำ
ด้วยอลูมิเนียมตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต จ ำนวนครีบระบำยควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ 13 ครีบต่อนิ้ว (13 FIN/INCH) 
  2.2.6  Fan-motor พัดลมเป็นแบบ Propeller ชนิด Dual Turbo Fan ใบพัด แบบเป่ำขึ้นด้ำนบน พัดลม
จะต้องได้รับกำรปรับแต่งจำกโรงงำน (Static and Dynamic Balancing) เพ่ือมิให้มีกำรสั่นสะเทือนขณะใช้งำน 
มอเตอร์ต้องเป็นชนิด Weather Proof เหมำะกับกำรใช้งำนกลำงแจ้ง มีปริมำณลมระบำยควำมร้อนสูงและมีเสียง
รบกวนน้อย 
  2.2.7 ระบบน้ ำยำส ำหรับ Condensing Unit เป็นแบบที่ได้รับกำรปรับสมดุล  Oil, Gas, Pressure และ 
Distribution เรียบร้อยจำกโรงงำนผู้ผลิตหรือแบบที่สำมำรถเชื่อมต่อท่อสำรท ำควำมเย็น  Oil Gas แต่ละเครื่องเข้ำ
ด้วยกันเพ่ือเพ่ิมขนำดท ำควำมเย็น 
  2.2.8  ระดับเสียงไม่เกิน 65 dB(A) วัดที่ระยะห่ำง 1 เมตร จำกเครื่องทั้ง 4 ด้ำน  

2.2.9 มีอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมเพ่ือควำมปลอดภัยแบบใช้ไฟฟ้ำ ท ำงำนโดยอัตโนมัติ ควบคุมด้วย
ไมโครคอมพิวเตอร์ ท ำให้เครื่องหยุดท ำงำนได้เอง เมื่อเกิดควำมผิดปกติขึ้น เช่นควำมดันในระบบสูงเกินไป 
คอมเพรสเซอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป เป็นต้น 

2.2.10 มีจอ LCD แสดงภำวกำรณ์ท ำงำนของระบบ  
2.2.11 ใช้ระบบไฟฟ้ำ 380 V/ 3 เฟส/ 50 Hz อุปกรณ์อ่ืนๆ ในเครื่องระบำยควำมร้อนมีดังนี้ 

   (1) THERMAL OVERLOAD PROTECTION FOR COMPRESSOR 
   (2) OVER LOAD PROTECTION FOR FAN MOTER 
     (3) HIGH PRESSURE SWITCH 
   (4) LOW PRESSURE SWITCH 
   (5) REFRIGERANT FILTER DRIER 
   (6) SIGHT GLASS 
   (7) SUCTION LINE SHUT-OFF VALVES 
   (8) LIQUID LINE SHUT-OFF VALVES 
   (9) HOT GAS LINE SHUT-OFF VALVE 
   (10) REFRIGERANT CHARGING PORT 
    (11) CRANKCASE HEATER  
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   (12)    PHASE PROTACTION  
   (13)    Oil separator  
   (14)    receiver or accumulator  
  2.2.12 แผงควบคุมกำรท ำงำนและกำรป้องกันแบบอิเล็คทรอนิกส์ กำรเดินสำยไฟและสำยควบคุมต่ำงๆ จะต้อง
ติดตั้งเสร็จเรียบร้อบจำกโรงงำนผู้ผลิต  
2.3 เครื่องเป่ำลมเย็น (Fan Coil Unit)  
  เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ Condensing Unit ออกแบบให้ใช้งำนร่วมกันโดยให้มีชนิดสมรรถนะกำรท ำควำมเย็น
และจ ำนวนตำมที่ระบุในแบบหรือข้อก ำหนด ทังนี้เครื่องเป่ำลมเย็นแต่ละชุด มีคุณสมบัติไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนก ำหนด
ดังต่อไปนี้   
  2.3.1 คอยล์เย็น (Evaporator Coil) ท ำด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บผิวเรียบมีครีบระบำยควำมร้อนแบบอัดติด
แน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกลและจะต้องผ่ำนกำรทดสอบกำรรั่วจำกโรงงำนผู้ผลิต   
  2.3.2 ตัวถังเครื่องเป่ำลมเย็น ท ำด้วยเหล็กอำบสังกะสี หรือเหล็กด ำพ่นสีกันสนิม และสีภำยนอกอย่ำงดี ภำยใน
ตัวเครื่องบุด้วยฉนวน NEOPRENE COATED FIBER-GLASS ถำดรองน้ ำทิ้งบุด้วยฉนวนกันควำมร้อน ประกอบมำ
พร้อมเรียบร้อยจำกโรงงำนผู้ผลิต และถ้ำเป็นชนิดเป่ำลมเย็นโดยตรง ต้องมีหน้ำกำกจ่ำยลม สำมำรถปรับทิศทำงกำร
จ่ำยลมได้ 
  2.3.3  พัดลมเป่ำลมเย็นเป็นแบบ CENTRIFUGAL BLOWER ลมเข้ำได้ 2 ทำง (DWDI) พัดลมตัวเดียวหรือสอง
ตัวตั้งอยู่บนชำฟท์เดียวกัน มอเตอร์ขับพัดลมที่มีขนำดใหญ่กว่ำ 1 แรงม้ำข้ึนไป ต้องมีเครื่องช่วยสตำร์ทแบบ DIRECT-
ON-LINE STARTER หรือตำมท่ีก ำหนดในแบบ 
  2.3.4 มอเตอร์ขับพัดลมแบบ DIRECT-DRIVE หรือผ่ำนสำยพำน มู่เลย์ ตัวพัดลมจะต้องได้รับกำรตรวจหรือ
ปรับทำงด้ำน STATICALLY และDYNAMICALLY BALANCED มำแล้วจำกโรงงำนผู้ผลิต 
  2.3.5 พัดลมส่งลมเย็น ใช้กับมอเตอร์แบบขับโดยตรงแบบหล่อลื่นถำวร สำมำรถปรับควำมเร็วได้อย่ำงน้อย  3 
ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 220V/1Ph/50Hz 
  2.3.6 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องเป่ำลมเย็นมีดังต่อไปนี้ 
  (1) THERMOSTATIC EXPANSION VALVE หรือ Electronic expansion valve  
  (2) OVERLOAD PROTECTION FOR FAN MOTOR 
  (3) DRAIN AND DRAIN PAN 
  (4) INCH THICK CLEANABLE TYPE AIR FILTER (ALUMINIUM TYPE) 
  (5)   เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Room Thermostat ชนิดไร้สำย หรือ ชนิดมีสำย 
  2.3.7 ระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 48 dB(A) 
  2.3.8  สำมำรถท ำงำนร่วมกับ condensing unit และ fan coil unit เครื่องอ่ืนๆ ได้เป็นอย่ำงดี 
2.4 กำรควบคุมกำรเปิด-ปิด ระบบ 
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  2.4.1 สำมำรถควบคุมกำรเปิด-ปิด และกำรท ำงำนของเครื่องปรับอำกำศด้วย ระบบควบคุมจำกส่วนกลำง โดย
มีกำรแสดงสถำนะของระบบผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ เช่น ควบคุม อุณหภูมิ อัตรำกำรไหลของลม เป็นต้น โดย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะต้องเป็นรุ่นใหม่ที่มีขำยในขณะนั้นๆ  
  2.4.2 มีระบบ  security (user name/ password) ในกำร login เพ่ือป้องกันกำรเข้ำระบบโดยผู้ไม่ได้รับ
อณุญำต ิ
  2.4.3 สำมำรถตั้ง Authority ส ำหรับแต่ละ User name ได้  
  2.4.4 สำมำรถปรับตั้งเวลำเปิด/ปิด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
  2.4.5 สำมำรถตั้งชื่อ และปรับตั้ง Zone ได้ไม่น้อยกว่ำ 3 zone และสำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของแต่ละ 
zone ได้อย่ำงอิสระต่อกัน 
  2.4.6 สำมำรถดูข้อมูลประวัติกำรท ำงำนและอัตรำกำรใช้ไฟฟ้ำของเครื่องปรับอำกำศแต่ละเครื่องได้ 
  2.4.7 ในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องส่งลมเย็นตัวใดตัวหนึ่ง หำกต้องมีกำรตัดไฟฟ้ำเครื่องส่งลมเย็นตัวนั้น จะต้องไ ม่
ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนของระบบปรับอำกำศโดยรวม 
  2.4.8 มีระบบเปิด-ปิดโดยตรงจำก FAN COIL คือ เมื่อเปิด Fan COIL ตัวหนึ่งขึ้น ระบบจะต้องท ำงำนได้ทันที 
โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดระบบจำกส่วนกลำง และเม่ือปิด FAN COIL ทุกตัวแล้ว ระบบต้องปิดเองอัตโนมัติ 
  2.4.9 จะต้องมี UPS ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 kVa 630 watt ส ำหรับเลี้ยงคอมพิวเตอร์ส่วนควบคุมกลำง 
2.5 ระบบท่อน้ ำยำ (REFRIGERANT SYSTEM) 
  2.5.1 ระบบท่อน้ ำยำใช้ท่อทองแดง (COPPER TUBE HARD DRAWN TYPE L) และใช่ pipe fitting ในกำร
เชื่อต่อ ท่อ SUCTION หุ้มฉนวน CLOSED CELL ELASTOMERIC THERMAL INSULATION ชนิดไม่ลำมไฟ หนำไม่
ต่ ำกว่ำ 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หรือตำมที่ระบุในแบบ ท่อน้ ำยำ SUCTION และ LIQUID ให้เดินแยกจำกกันโดยมี 
CLAMP รัดทุกๆ ระยะที่ห่ำงกันไม่เกิน 2.5 เมตร ฉนวนหุ้มท่อส่วนที่รัด CLAMP ให้สอดแผ่นสังกะสีหรือท่อ PVC ผ่ำ
ซีก กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) หุ้มรอบฉนวนก่อนรัด CLAMP 
  2.5.2 กำรเดินท่อน้ ำยำจะต้องเดินขนำนหรือตั้งฉำกกับอำคำร ท่อส่วนที่เจำะทะลุตัวอำคำรให้ใส่ PIPE 
SLEEVES ทุกแห่ง และอุดช่องว่ำงด้วยวัสดุกันน้ ำ ท่อน้ ำยำ และท่อสำยไฟที่เดินทะลุขึ้นไปบนดำดฟ้ำ ให้ท ำฝำครอบ  
หรือก่ออิฐ ช่องที่ท่อทะลุขึ้นไปเพ่ือกันฝน ท่อทั้งหมดท่ีเดินบนดำดฟ้ำ ให้รองรับด้วยเหล็กตัว C ขนำด 75x45x15x2.3 
มิลลิเมตร โดยเหล็กรับดังกล่ำวต้องอยู่ห่ำงกันไม่เกิน 2.5 เมตร ควำมยำวของเหล็กรองรับต้องมำกพอที่จะรับ CLAMP 
ยึดท่อทั้งหมดได้  
  2.5.3 ท่อน้ ำยำจะต้องเดินในรำงพลำสติกมีฝำครอบ และทำสีให้เข้ำกับสีอำคำร  
  2.5.4 ขนำดของท่อสำรท ำควำมเย็นและกำรติดตั้ง ให้ยึดตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศ 
  2.5.5 ภำยหลังกำรเชื่อมต่อระบบท่อสำรท ำควำมเย็นเสร๊จแล้ว ให้ท ำกำรทดสอบหำรอยรั่วด้วยก๊ำซในโตรเจนที่
ควำมดันไม่ต่ ำกว่ำ 38 kg/cm2 เป็นเวลำอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง โดยควำมดันจะต้องเท่ำเดิม (ควำมดันอำจเปลี่ยนแปลง
ตำมอุณหถูมิแวดล้อมได้คือ 0.1oC / 1 kg/cm2) แล้วจึงด ำเนินตำมขั้นตอนกำรเติมสำรท ำควำมเย็นเข้ำระบบ 
2.6 ท่อน้ ำทิ้ง (CONENSATE DRAIN PIPING) 
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  2.6.1 ท่อน้ ำทิ้งจำกเครื่องปรับอำกำศ ให้ใช้ท่อ PVC CLASS 8.5 ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม                 
มอก.17-2532 อุปกรณ์ข้อต่อท่อจะต้องใช้ชนิดที่มีควำมหนำตำมประเภทท่อที่ใช้ และใช้น้ ำยำต่อท่อตำม ค ำแนะน ำ
ของผู้ผลิต 
  2.6.2 ท่อระบำยน้ ำทิ้งจำกเครื่องปรับอำกำศต้องมี TRAP และลำดเอียงไปทำงปลำยทำง ไม่น้อยกว่ำ 1 ต่อ 
100 
  2.6.3 ท่อน้ ำทิ้งซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องปรับอำกำศไม่ต้องหุ้มฉนวน ส่วนท่อน้ ำทิ้งซึ่งติดตั้งในส่วนอ่ืน ซึ่งไม่ใช่บริเวณ
ปรับอำกำศ ให้หุ้มฉนวนทั้งหมดทั้งแนวดิ่งและแนวนอน ฉนวนที่ใช้ให้ใช้ชนิดเดียวกับฉนวนท่อน้ ำยำ โดยมีควำมหนำ
ของฉนวนไม่น้อยกว่ำ 1/2 นิ้ว 
  2.6.4 ขนำดของท่อน้ ำทิ้งให้ใช้ตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศ 
  2.6.5 ท่อน้ ำทิ้งจะต้องเดินในรำงพลำสติกมีฝำครอบ และทำสีให้เข้ำกับสีอำคำร  
 
3. กำรรับประกัน 
  3.1 รับประกันคอมเพรสเซอร์อุปกรณ์อ่ืนๆภำยในตัวเครื่องปรับอำกำศเป็นระยะเวลำ 2 ปี 
  3.2 ผู้รับจ้ำงต้องมีเอกสำรรับรองกำรมีอะไหล่ส ำรองเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี โดยนับจำกวันที่ส่งมอบงำน 
เป็นเอกสำรฉบับจริง จำกบริษัทฯ เจ้ำของผลิตภัณฑ์ระบุถึงเจ้ำของโคงกำรโดยตรงแนบมำพร้อมกับเอกสำรขออนุมัติ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  3.3 เครื่องปรับอำกำศที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริกำรของเจ้ำของผลิตภัณฑ์นั้นๆอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ของ
เจ้ำของโคงกำรในกำรบริกำรหลังกำรติดตั้ง 
4. ผู้รับจ้ำงต้องขออนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ที่ระบุในรูปแบบและ/หรือรำยกำรประกอบแบบก ำหนดก่อนกำรด ำเนินงำน   
ใดๆ โดยส่ง SHOP DRAWING แสดงรูปแบบขนำดตันควำมเย็น,ต ำแหน่งติดตั้ง, ท่อ, วัสดุฉนวน,แคตตำล็อกและอ่ืนที่
เสนอมำ เพ่ือใช้ส ำหรับติดตั้งเสนอต่อผู้ว่ำจ้ำงและผู้ออกแบบเพ่ือพิจจำรณำสรุป ให้ด ำเนินกำรติดตั้งพร้อมวิศวกร
ควบคุมลงนำมรับรอง และลงวันที่ก ำกับบนแบบ  SHOP DRAWING ที่เสนอขออนุมัติทุกแผ่นด้วย 
 
จบหมวดที่ 62 
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หมวดที่ 63 
ท่อน้ ำ (PIPLING) 
 
1. กำรติดตั้ง 
  1.1 กำรเดินท่อต่ำงๆ ที่แสดงไว้ในแบบเป็นเพียงแนวทำงในกำรออกแบบเท่ำนั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำร
ตรวจสอบแนวกำรเดินท่อ วิธีกำรติดตั้งระบบท่อให้เหมำะสมกับสภำพกำรก่อสร้ำงที่เป็นจริง สะดวกและง่ำยต่อกำร
เข้ำถึงในกำรติดตั้งและซ่อมบ ำรุง พร้อมทั้งต้องตรวจสอบแบบสถำปนิกโครงสร้ำงอ่ืนๆ แล้วจัดหลบหลีกแนวท่อตำมที่
จ ำเป็น หำกเป็นไปได้ตำมแนวท่อจะต้องจัดเดินให้อยู่ในแนวขนำน หรือตั้งฉำกกับก ำแพงเนื่องจำกเป็นควำมประสงค์
ของแบบที่ไม่ต้องกำรแสดงรำยละเอียดกำรติดตั้งไว้ทุกประกำรจ ำนวนข้อต่อ กำรท ำจุดยึดหิ้วหรือวำล์วต่ำงๆ ที่ต้องท ำ
เพ่ิมเติมจำกกำรจัดหลบแนวท่อ เพ่ือให้ได้ระบบกำรเดินท่อที่ถูกต้องสมบูรณ์ ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดอ่ืนๆ และใน
แบบไม่เป็นปัญหำกับงำนอ่ืนๆ เป็นส่วนของผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบและไม่สำมำรถคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมจำกเจ้ำของ
โครงกำรได ้
  1.2 กำรติดตั้งท่อน้ ำจะต้องเป็นไปโดยถูกต้องโดยกำรวัดขนำดควำมยำวแท้จริง ณ สถำนที่ติดตั้งเมื่อติดตั้งท่อ
แล้วจะต้องไม่เกิดแรงเครียด (STRESS) ภำยในท่อ อันอำจจะท ำให้ระบบท่อหรืออำคำรเสียหำยได้ 
  1.3 กำรติดตั้งระบบท่อน้ ำ จะต้องปล่อยให้มีกำรยึดและหดตัว โดยไม่เกิดควำมเสียหำยต่อข้อต่อต่ำงๆ โดย
ให้จัดท ำ OFFSETS และ LOOPS ตำมควำมเหมำะสมเพื่อใช้รับกำรขยำยตัวของท่อ 
  1.4 กำรต่อท่อเข้ำกับอุปกรณ์ต่ำงๆ และวำล์วต้องเป็น UNION  หรือ FLANGE 
  1.5 จะต้องไม่มีแนวท่อน้ ำเดินอยู่เหนือแผงไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเด็ดขำด 
  1.6 ผงตะไบ ฝุ่นต่ำงๆ จะต้องกวำดออกจำกภำยในท่อ ผิวภำยนอกของท่อเหล็กด ำและชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก
ทั้งหมด ต้องทำสีตำมรำยละเอียดในหมวดกำรทำสีป้องกันกำรผุกร่อน และรหัสสี 
  1.7 กำรเปลี่ยนแนวทำงเดินท่อ เปลี่ยนขนำดต้องใช้ข้อต่อขนำดมำตรฐำนเสมอ ท่อแยก (BRANCH)  ที่ต่อ
ออกจำกท่อเมน (MAIN) ให้ใช้  TEE มำตรฐำน นอกจำกท่อแบบเชื่อมขนำด 8 นิ้วและใหญ่กว่ำ หำกท่อแยกมีขนำดไม่
เกินครึ่งหนึ่งของท่อเมน ยอมให้ใช้  WELD-O-LET ได ้
  1.8 ข้องอ (ELBOW) ต้องเป็นแบบรัศมีกว้ำง (LONG RADIUS ELBOW) 
  1.9 ในกรณีที่ใช้ข้อลด ส ำหรับท่อในแนวนอน (HORIZONTAL) ให้ใช้ข้อลดเบี้ยว (ECCENTRIC REDUCER) 
โดยติดตั้งให้ด้ำนหลังท่ออยู่ในระดับเดียวกัน ด้ำนลดขนำดอยู่ด้ำนล่ำงทั้งท่อน้ ำส่งและน้ ำกลับ เพ่ือไม่ให้อำกำศค้ำงอยู่
ภำยใน 
  1.10 ข้อลดของท่อแบบเกลียว ห้ำมใช้แบบลดเหลี่ยม (BUSHING) ต้องใช้ข้อลดมำตรฐำนเท่ำนั้น 
  1.11 ติดตั้ง AUTOMATIC AIR VENT พร้อม GATE VALNT และต่อท่อจำก AIR VENT ไปยังจุดน้ ำทิ้งที่ใกล้
ที่สุดส ำหรับบริเวณต่อไปนี้คือ 
(1) MAIN HEADER ในห้องท ำน้ ำเย็น 
(2) จุดบนสุดของท่อ CHILLED WATER RISERS 
(3) อ่ืนๆ ตำมท่ีระบุในแบบ และท่ีจ ำเป็น 
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  1.12 จุดยึดท่อ (CLAMP) ในแนวดิ่ง (VERTICAL RISER) และข้อต่อไม่ควรอยู่สูงกว่ำ 1.50 เมตรจำกพ้ืนของ
แต่ละชั้น 
  1.13 จุดต่ ำสุดของท่อแนวดิ่ง (RISER) ทุกท่อต้องท ำ DIRT PACKET และติดตั้ง DRAIN VALVE ไว้ถ่ำยน้ ำทิ้ง
และ จำกวำล์วต่อท่อสั้นๆ ขนำดเท่ำวำล์วพร้อมมี CAP ปิดปลำยขนำดของวำล์วถ่ำยน้ ำทิ้ง ถ้ำไม่ได้ระบุในแบบให้ เป็น
ดังตำรำง 

ขนำดท่อแนวดิ่ง 
มิลลิเมตร (นิ้ว) 

ขนำดวำล์วถ่ำยน้ ำทิ้ง 
มิลลิเมตร (นิ้ว) 

เล็กกว่ำ 100 (4) 20 (3/4) 

150-200 (6-8) 25 (1) 

250-300 (9-12) 40 ( 1 ½) 

350-400 (13-16) 50 (2) 

ใหญ่กว่ำ 400 (16) 65 (2 ½) 

 
  1.14 ท่อในแนวตรงต้องต่อท่อให้มีข้อต่อน้อยที่สุด ห้ำมใช้เศษท่อต่อกัน 
  1.15 ท่อระบำยน้ ำทิ้งจำกเครื่องปรับอำกำศต้องมี TRAP และลำดเอียงไปทำงปลำยทำงไม่น้อยกว่ำ 25 
มิลลิเมตร    (1 นิ้ว) ต่อควำมยำว 3 เมตร (10 ฟุต) หรือ  SLOPE ประมำณ 1 ต่อ 100 หำก SLOPE น้อยกว่ำ 1  ต่อ  
100  ให้เลือกขนำดท่อใหญ่ขึ้นถัดไป  ขนำดท่อที่ใช้  ถ้ำไม่ได้ระบุในแบบให้ใช้ขนำดตำม ตำรำงดังนี้ 
  

ขนำดท่อระบำยน้ ำทิ้ง 
มิลลิเมตร (นิ้ว) 

ขนำดเครื่องปรับอำกำศ, ตันควำมเย็น 

(ท่อแนวนอน) (ท่อแนวตั้ง) 

22 (3/4) 0 - 2 0 – 3 
25 (1) 2 – 5 3 – 8 
32 (1 1/4) 5 – 30 8 – 50 
40 (1 ½ 30 – 50 50 – 75 
50 (2) 50 – 170 75 –250 
75 (3) 170 – 300 250 – 400 
100 (4) 300 – 430 400 – 600 
125 (5) 430 – 600 600 – 900 

 
2. ที่แขวนและรองรับน้ ำหนักท่อ (HANGER AND SUPPORT) 
  2.1 ชนิด รูปร่ำง วิธีกำรยึดและช่วงระยะระหว่ำงที่แขวนหรือรองรับน้ ำหนักท่อ ให้เป็นไปตำมที่แสดงไว้ใน
แบบ และรำยกำร 
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  2.2 กำรแขวน ยึดท่อ ต้องค ำนึงถึงลักษณะกำรใช้งำน สถำนที่ติดตั้งและน้ ำหนักของท่อ น้ ำในท่อรวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนท่อเป็นหลักในกำรพิจำรณำเลือกชนิด และขนำดของ HANGER และSUPPORT กำรยึดกับ
คอนกรีตเสริมเหล็กให้ใช้ EXPANSION BOLT ห้ำมใช้ปืนยิงตะปูยึด (POWER ACTUATED PIN) 
  2.3 ท่อในแนวนอนหักงอขึ้นแนวดิ่ง ต้องมี SUPPORT รับน้ ำหนักท่อใกล้ข้องอทั้งท่อในแนวนอนและแนวดิ่ง 
  2.4 ห้ำมใช้ SLEEVE เป็นตัวรองรับน้ ำหนักท่อโดยเด็ดขำด 
  2.5 เหล็กแขวน (HANGER ROD) ต้องเป็นเหล็กเต็มขนำดตำมที่ระบุไว้ในแบบ และรำยกำรอำจเป็นเหล็ก
เหนียวหรือเหล็กชุบสังกะสีก็ได้ กำรท ำเกลียวต้องยำวพอให้ปรับระดับสูง-ต่ ำของท่อได้ โดยมีเกลียวเหลือจำกกำร
ขันน๊อตปรับระดับแล้วไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) และไม่ยำวเกินกว่ำระดับต่ ำสุดของ  SUPPORT  
  2.6 หลังจำกกำรติดตั้งระบบท่อทั้งหมด และเติมน้ ำเข้ำจนเต็มแล้ว ต้องท ำกำรตรวจสอบและปรับระดับให้
ท่ออยู่ในระดับที่ถูกต้อง 
 
3. ปลอกท่อลอด และแผ่นปิด (SLEEVE AND ESCUTCHEON) 
  3.1 ผู้รับจ้ำงต้องติดตั้งปลอกท่อลอด (SLEEVE) ก่อนกำรเทพ้ืน คำน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง
ผนังก่ออิฐ ก่อนกำรติดตั้งให้ร่วมปรึกษำกับผู้ควบคุมงำนและวิศวกรโครงสร้ำง 
  3.2 ท่อที่ติดตั้งก่อนท ำผนังหรือหล่อคอนกรีต ต้องสวม SLEEVE ไว้ก่อนเสมอ 
  3.3 ขนำดภำยในของ SLEEVE ต้องโตกว่ำขนำดท่อและฉนวนหุ้มท่อที่ลอดผ่ำนไม่น้อยกว่ำ 25 มิลลิเมตร (1 
นิ้ว) ขอบทั้งสองด้ำนต้องตัดขอบเรียบ ได้ฉำกกับผนังและควำมยำวเท่ำกับควำมหนำของผนัง 
  3.4 ช่องว่ำงระหว่ำง SLEEVE กับท่อและฉนวนที่ติดตั้งภำยในอำคำร ต้องอุดให้แน่นด้วยฉนวน MINERAL 
WOOL แผ่นปิด (ESCUTCHEON) ทั้งสองด้ำนท ำด้วยแผ่นอลูมิเนียม 
  3.5 ขนำดของแผ่นปิดมีดังนี้ 
(1) ท่อขนำด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ควำมหนำของแผ่นปิด 2 มิลลิเมตร ควำมกว้ำง
โดยรอบท่อ 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว) 
(2) ท่อขนำด 125 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) และใหญ่กว่ำ ควำมหนำของแผ่นปิด 2 มิลลิเมตร ควำมกว้ำงโดยรอบท่อ 10 
เซนติเมตร (4 นิ้ว) 
 
4. ท่อที่ติดตั้งผ่ำนผนังออกสู่ภำยนอกอำคำร (EXTERIOR WALL) 
  4.1 SLEEVE ท ำด้วยแผ่นเหล็กเหนียว ม้วนและเชื่อมภำยนอกตลอดแนว ควำมหนำของแผ่นเหล็กไม่น้อย
กว่ำ 5 มิลลิเมตร (3/16 นิ้ว) หรือท่อเหล็กด ำ STANDARD WEIGHT STOR  เชื่อมติดกับ SLEEVE ตลอดแนว ควำม
หนำของแผ่นเหล็ก ไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) อุดช่องว่ำงด้วยเชือกปอดิบ อัดแน่น และสำรอุดกันซึมพร้อม
แผ่นปิดทั้งสองด้ำน 
  4.2 ท่อที่ติดตั้งและผ่ำนคอนกรีตเสริมเหล็ก SLEEVEท ำด้วยแผ่นเหล็กเหนียว ม้วนและเชื่อมตลอดแนว 
ควำมหนำของเหล็กไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) หรือท่อเหล็กด ำ STANDARD WEIGHT ส ำหรับ SLEEVE ที่พ้ืน
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ให้ติดตั้งยำวสูงพ้นพ้ืนหลังจำกแต่งผิวแล้ว (FINISH FLOOR) 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) อุดช่องว่ำงด้วย MINERAL WOOL  
แล้วอุดช่วงหัว-ท้ำยด้วย SEALANT หรือ CAULKING COMPOIND 
 
5. กำรต่อท่อ 
  5.1 ท่อแบบเกลียว (THREADED JOINT) 
(1) เกลียวท่อโดยทั่วไปใช้แบบ PARALLEL THREAD  เว้นแต่ท่อส่วนที่ระบุให้สำมำรถทนควำมดันเกินกว่ำ 10 
กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติดเมตร (150 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) เกลียวต้องเป็นแบบ TAPER THREAD ตำมมำตรฐำน
อุตสำหกรรม มอก. 281 หรือ BS 21:1973 
(2) ปลำยท่อที่ตัดท ำเกลียวเสร็จแล้ว จะต้องคว้ำนปำดเอำเศษท่ีติดอยู่โดยรอบทิ้งออกให้หมด 
(3) ใช้ PIPE JOINT COMPOUND หรือ TEFLON TAPE พันเฉพำะเกลียวตัวผู้เมื่อขันเกลียวแน่นแล้วเกลียวจะต้อง
เหลือให้เห็นได้ไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม 
  5.2 กำรต่อแบบเชื่อม (WELDED JOINT) 
(1) ก่อนกำรเชื่อม จะต้องท ำควำมสะอำดส่วนปลำยที่จะน ำมำเชื่อม ตั้งปลำยท่อท่ีจะน ำมำเชื่อมให้ได้แนวตรงกัน 
(2) ท่อที่จะน ำมำเชื่อมให้ลบปลำยเป็นมุม (BEVEL) ประมำณ 20–40 องศำ โดยกำรกลึงหรือให้หัวเชื่อมตัด แต่ต้อง
ใช้ค้อนเคำะออกไซด์ และสะเก็ดโลหะออก พร้อมตะไบให้เรียบร้อยก่อนกำรเชื่อม 
(3) กำรเชื่อมท่อโดยทั่วไปเป็นแบบ BUTT-WELDING ใช้วิธีกำรเชื่อมด้วยไฟฟ้ำ (ARC WELDING)  รอยเชื่อม
จะต้องเป็นไปอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดแนวเชื่อมโลหะท่ีน ำเชื่อมละลำยเข้ำกันได้อย่ำงทั่วถึง 
  5.3 กำรต่อแบบหน้ำแปลน (FLANGED JOINT) 
(1) เลือกมำตรฐำนขนำดหน้ำแปลน และกำรเจำะให้เหมำะสมกับมำตรฐำนท่อ (OUT-SIDE DIAMETER) ที่เลือกใช้
งำน และหน้ำแปลนที่ติดประกอบมำกับอุปกรณ์ต่ำงๆ หน้ำแปลนที่ใช้ประกอบกับท่อโดยทั่วไปจะต้องเป็นแบบเชื่อม 
(2) กำรยึดจับหน้ำแปลน จะต้องจัดให้หน้ำสัมผัส (FACING FLANGE)  ได้แนวขนำนกันและตั้งฉำกกับท่อ กำร
เชื่อมหน้ำแปลนกับท่อ  ให้เชื่อมอย่ำงน้อย 2 รอย ทับกัน 
(3) สลักเกลียว (BOLT) และน๊อต (NUT) ที่ใช้กับหน้ำแปลนโดยทั่วไปเป็นแบ บCARBON STEEL ยกเว้นที่ใช้กับ
ระบบท่อชุบสังกะสีจะต้องใช้แบบ GALVANIZED OR CADMIUM PLATED BOLT AND NUT  และที่ใช้กับระบบท่อ
ฝังดิน จะต้องท ำด้วย STAINLESS STEEL สลักเกลียวจะต้องมีควำมยำวพอเหมำะกับกำรยึดหน้ำแปลน เมื่อขันเกลียว
ต่อแล้วจะต้องมีปลำยโผล่จำกแป้นเกลียวไม่น้อยกว่ำ 1/4 ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของสลักเกลียว 
  5.4 กำรต่อแบบบัดกรี (SOLDERED JOINTS) 
(1) ปลำยท่อทองแดงที่จะน ำมำต่อเชื่อมจะต้องตัดให้ได้ฉำก ลบเศษคมออกให้หมด ท ำควำมสะอำดปลำยท่อ
ภำยนอกและภำยใน 
(2) ใช้แปรงทำ SOLDER FLUX ที่ปลำยท่อและ FITTING สวมต่อท่อแล้วท ำกำรเชื่อมประสำนอุณหภูมิกำรเผำและ
ปริมำณ FLUX ที่ใช้จะต้องเป็นไปตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยเฉพำะกำรใช้  SOLDER  แบบ SILVER 
BRAZING น้ ำบัดกรี ส่วนเกินจะต้องเช็คออกให้หมดก่อนจะปล่อยให้เย็นตัวลง 
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6. ท่อน้ ำและอุปกรณ ์
  6.1 ท่อน้ ำเย็น (CHILLED WATER PIPE) ท่อน้ ำเย็นทั้งหมด ถ้ำไม่ได้ระบุเป็นอย่ำงอ่ืน จะต้องใช้ท่อเหล็กด ำ 
(BLACK STEEL PIPE) ชนิด ERW SEAMED PIPE มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน AP1-5L หรือ  ASTM A-53 ควำมหนำ
ไม่น้อยกว่ำ SCHEDULE 40 ท่อทุกท่อจะต้องท ำปลำยท่อแบบ  BEVEL END และพิมพ์รหัสเครื่องหมำยมำตรฐำนท่อ 
และขนำด ระบุลงบนตัวท่อส ำหรับท่อที่มีขนำดเกินเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 10 มิลลิเมตร 
  6.2 อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็ก (PIPE FITTING) ใช้ STANDARD WEIGHT FITTING แบบเชื่อมหรือแบบต่อ
ด้วยเกลียว หน้ำแปลนใช้ FORGED-STEEL แบบ SLIP-ON, WELDING-NECK หรือ SOCKET WELDING มำตรฐำน 
BS 10 TALBE F หรือ CLASS 150 lb, มำตรฐำน ANSI b 16.5 (BS 1560) ประเก็นใช้ NATURAL RUBBER หรือ 
ASBESTOS อุปกรณ์ ประกอบท่อแบบ  UNION ใช้แบบ GROUND JOINT BRONZE OR BRASS TO IRON SEAT 
  6.3 ท่อน้ ำคอนเดนเซอร์ (CONDENSER WATER PIPE) ท่อน้ ำคอนเดนเซอร์ทั้งหมด ถ้ำไม่ได้ระบุเป็นอย่ำง
อ่ืน จะต้องใช้ท่อด ำ (BLACK STEEL PIPE) ชนิด ERW SEAMED PIPE มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน AP1-5L หรือ ASTM 
A-53 ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ  SCHEDULE 40 ท่อทุกท่ำนจะต้องท ำปลำยท่อแบบ  BEVEL END และพิมพ์รหัส
เครื่องหมำยมำตรฐำนท่อและขนำดระบุลงบนตัวท่อส ำหรับท่อที่มีขนำดเกินเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 10 มิลลิเมตร 
  6.4 ท่อน้ ำเติม (MAKE UP WATER PIPING) และท่อน้ ำทิ้งจำกหอผึ่งน้ ำ (COOLING TOWER DRAIN)  วัสดุ
ที่ใช้ประกอบระบบท่อน้ ำเติม และน้ ำทิ้งจำกจุดต่อของระบบประปำของอำคำรจนถึง หอผึ่งน้ ำให้ใช้ท่อเหล็กอำบ
สั งกะสี  (GALVANIZED STEEL PIPE)  ที่ ผลิตขึ้นตำมมำตรฐำน BS 1387 :  1967, CLASS MEDIUM อุปกรณ์
ประกอบด้วยท่อ (PIPE FITTING) ใช้แบบมีเกลียวท ำด้วย MALLEABLE IRON หรือ MILD STEEL 
  6.5 ท่อน้ ำทิ้งจำก CONDENSATE DRAIN ของเครื่องปรับอำกำศใช้ท่อ PVC. CLASS 8.5 ตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 17-2532 อุปกรณ์ข้อต่อท่อ จะต้องใช้ชนิดที่มีควำมหนำตำมประเภทท่อที่ใช้ และใช้
น้ ำยำต่อท่อตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต 
  6.6 ท่อทองแดงที่ใช้ส ำหรับต่อเข้ำเครื่องเป่ำลมเย็นขนำดเล็ก (FAN COIL UNIT) ในส่วนที่ต่อจำก HALF 
UNION ต้องใช้ท่อทองแดงชนิด HARD DRAWN, TYPE L ตำมมำตรฐำน  ASTM B-88  หรือใช้ชนิดตำม TABLE “Y” 
มำตรฐำน BA 2871 PART 1 อุปกรณ์ประกอบแท่นท่อทองแดง (PIPE FITTING) WROUGHT COPPER WELD 
FITTING หรือ WELD SOCKET  รอยต่อเชื่อมใช้ SILVER BRAZING หรือ WELDING RING ตัว HALF UNION ใช้วัสดุ
ทองแดง 
 
จบหมวดที่ 63 
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งำนระบบไฟฟ้ำ 
หมวดที่ 64 
ระบบไฟฟ้ำ 
 
1. ขอบเขตของงำนและเง่ือนไขโดยทั่วไป 
  1.1 ขอบเขตของงำน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับระบบไฟฟ้ำ ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ มำท ำกำรติดตั้ง
ตำมแบบและรำยกำรนี้ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทดลองจนเสร็จเรียบร้อยใช้งำนได้ดี 
  1.2 กฎข้อบังคับ 
วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ถ้ำไม่มีก ำหนดไว้ในแบบหรือที่หนึ่งที่ใด จะต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของมำตรฐำนใดมำตรฐำนหนึ่งต่อไปนี้ 
(1) Local Code and Regulation   
(2) E.I.T STANDARD 2001-56 (มำตรฐำน ว.ส.ท.) 
(3) TGL (Green Label : Thailand) 
(4) DIN (German Industrial Standard) 
(5) IEC (International Electrotechnical Committee) 
(6) NEC (National Electrical Code) 
(7) NEMA (National Electrical Manufacturers Association) 
(8) NFC  (National Fire Codes of National Fire Protection Association) 
(9) TIS (Thai Industrial Standard) 
(10) UL (Underwriter's Laboratories Inc.) 
  1.3 รำยละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งรำยละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในงำนติดตั้งในโครงกำรนี้แก่วิศวกรเพ่ือขออนุมัติ
ควำมเห็นชอบก่อนที่จะด ำเนินกำรใดๆ หำกผู้รับจ้ำงไม่แจ้งหรือระบุรำยละเอียดของวัสดุหรืออุปกรณ์ไว้ให้ถือเป็นสิทธิ์
โดยถูกต้องของวิศวกรที่จะเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ  ก็ตำมที่เป็นไปโดยถูกต้องตรงตำมแบบ และ/หรือรำยกำร
ประกอบแบบ และผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมควำมประสงค์นั้น รำยละเอียดของวัสดุหรืออุปกรณ์อย่ำง
น้อยจะต้องประกอบด้วยชื่อบริษัทผู้ผลิต ชื่อบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยที่ได้รับสิทธิ์โดยถูกต้องจำกผู้ผลิต สมุดค ำอธิบำยที่
แสดงรำยละเอียดข้อมูลทำงเทคนิคของวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ  
  1.4 ตัวอย่ำงวัสดุและอุปกรณ์ 
วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ระบุไว้ในแบบและรำยกำรประกอบแบบนี้ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกวิศวกรเป็น ลำย
ลักษณ์อักษรก่อนที่จะท ำกำรติดตั้ง โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งตัวอย่ำงวัสดุหรืออุปกรณ์พร้อมรำยละเอียดคุณสมบัติที่
สมบูรณ์ ให้วิศวกรตรวจสอบก่อนที่จะด ำเนินกำรติดตั้ง หำกผู้รับจ้ำงน ำวัสดุหรืออุปกรณ์ไปใช้งำนโดยมิได้รับควำม
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เห็นชอบจำกวิศวกร แล้วปรำกฏว่ำวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นไม่ถูกต้องตำมแบบและรำยละเอียดข้อก ำหนด ผู้รับจ้ำงจะต้อง
รับผิดชอบค่ำเสียหำยในกำรรื้อถอน ถอดเปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นเอง 
  1.5 วัสดุอุปกรณ์และกำรด ำเนินงำน 
  1.5.1 วัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่น ำมำติดตั้งจะต้องเป็นของใหม่ไม่บุบสลำย หรือผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน 
  1.5.2 กำรติดตั้งจะต้องด ำเนินกำรโดยช่ำงผู้มีควำมช ำนำญและมีฝีมือดีในงำนแต่ละส่วนเป็นผู้ติดตั้ง กำรติดตั้ง
จะต้องใช้หลักวิชำกำรทำงวิศวกรรมเทคนิค และวิธีกำรสมัยใหม่ และเป็นไปตำมกฎและมำตรฐำนต่ำงๆ ที่ใช้กันอยู่
ทั่วไปหรือตำมที่ก ำหนดให้ใช้เพ่ือให้ได้ผลงำนที่เรียบร้อยที่สุด 
  1.5.3 วัสดุและอุปกรณ์ปลีกย่อยบำงอย่ำงถึงแม้ว่ำจะไม่ได้ระบุไว้ในแบบ หรือรำยกำรประกอบแบบก็ตำมแต่
เพ่ือให้งำนนี้ด ำเนินไปโดยถูกต้องเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่จะต้องด ำเนินกำรให้ครบถ้วนทุกประกำรโดย
จะคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมอีกไม่ได้ 
  1.5.4 วัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตำมที่จะต้องใช้เวลำในกำรผลิต ขนส่ง ให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงที่จะต้อง
จัดท ำตำรำงแสดงก ำหนดกำรในกำรจัดหำวัสดุและอุปกรณ์นั้นๆ เพ่ือขออนุมัติควำมเห็นชอบจำกวิศวกร  และผู้รับจ้ำง
จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมตำรำงก ำหนดกำรนั้น ถ้ำหำกกำรด ำเนินกำรของผู้รับจ้ำงไม่เป็นไปตำมก ำหนดกำร ไม่
ว่ำจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงที่จะต้องมีต่อผลเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดข้ึนอันเป็น
ผลให้ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ ตำรำงแสดงก ำหนดกำรในกำรจัดหำวัสดุและอุปกรณ์
อย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วยก ำหนดกำรจัดส่งรำยละเอียดทำงเทคนิคของวัสดุหรืออุปกรณ์ เพ่ือขออนุมัติควำม
เห็นชอบ ก ำหนดเวลำกำรน ำเข้ำก ำหนดเวลำวัสดุหรืออุปกรณ์ถึงท่ำเรือ ก ำหนดเวลำวัสดุหรืออุปกรณ์ถึงหน่วยงำน
ก ำหนดเวลำที่ใช้ในกำรติดตั้ง 
  1.5.5 กำรจัดหำวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตำมของผู้รับจ้ำงจำกผู้จ ำหน่ำย ถ้ำหำกพิจำรณำแล้วว่ำจะมีผลท ำให้
เกิดควำมบกพร่องต่อกำรบริกำรหลังจำกกำรขำยของผู้จ ำหน่ำยนั้นๆ ให้ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ว่ำจ้ำงที่จะเลือกให้ผู้รับจ้ำง
จัดหำวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ จำกตัวแทนจ ำหน่ำยที่ได้รับสิทธิ์ โดยถูกต้องจำกผู้ผลิต และมีขีดควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรหลังกำรขำยเป็นไปด้วยดี 
  1.5.6 กำรรับผิดชอบตำมสัญญำหลังกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จให้ถือกฎเกณฑ์ ต่อไปนี้เป็นส ำคัญ 
(1) ควำมพร้อมในกำรบริกำรด้ำนอะไหล่ที่ช ำรุดจำกกำรใช้งำน 
(2) ควำมพร้อมในกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ 
(3) ควำมพร้อมในกำรบริกำรด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ 
  1.6 แบบก่อสร้ำง (Shop Drawing) 
ก่อนที่ผู้รับจ้ำงจะด ำเนินกำรติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ใดๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแบบก่อสร้ำงที่แสดงรำยละเอียดกำร
ติดตั้งวัสดุ และ/หรืออุปกรณ์นั้นๆ เสนอต่อวิศวกรเพ่ือขอรับควำมเห็นชอบก่อนที่จะด ำเนินกำรติดตั้ง กำรด ำเนิ นกำร
ติดตั้งโดยที่ไม่มีแบบก่อสร้ำงที่อนุมัติให้ใช้งำนได้ หำกปรำกฏว่ำกำรติดตั้งนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสมหรือบกพร่อง ผู้รับ
จ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ติดตั้งไปนั้นให้ถูกต้องเหมำะสม โดยที่จะคิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมเติม
ไม่ได้ แบบก่อสร้ำงที่จะเสนอเพ่ือขออนุมัติอย่ำงน้อยจะต้องจัดส่ง 3 ชุด และก่อนที่จะด ำเนินกำรติดตั้ง 30 วัน 
  1.7 แบบสร้ำงจริง (As Built Drawing) 
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ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งแบบสร้ำงจริงให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย โดยแบบสร้ำงจริงที่ส่งมอบดังกล่ำว 
จะต้องเป็น AUTOCAD DRAWING เขยีนลงบนแผ่น CD-ROM ขนำด 80MIN, 700MB (1 ชุด) และจะต้องเป็นแบบที่
ถ่ำยจำกแบบต้นฉบับของผู้รับจ้ำงลงในกระดำษไข จ ำนวน 1ชุด พร้อมแบบที่ถ่ำยเป็นกระดำษพิมพ์เขียว จ ำนวน 2 
ชุด 
  1.8 ผู้ควบคุมกำรติดตั้งของผู้รับจ้ำง 
  1.8.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรไฟฟ้ำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ควบคุมกำรติด
ตั้งอยู่ประจ ำ ณ สถำนที่ที่ท ำกำรติดตั้งหรือที่ท ำกำร ของผู้รับจ้ำงเพ่ือที่วิศวกรจะได้ติดต่อได้ตลอดเวลำ ผู้รับจ้ำงต้อง
แจ้งรำยชื่อวิศวกรพร้อมทั้งเลขทะเบียนใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมตำมข้อก ำหนดเงื่อนไขทั่วไป 
  1.8.2 ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีโฟร์แมนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์กำรติดตั้งงำนไฟฟ้ำเป็นอย่ำงดีมีอ ำนำจในกำร
ตัดสินใจอยู่ประจ ำ ณ สถำนที่ที่ท ำกำรติดตั้งตลอดเวลำที่มีกำรติดตั้งงำนไฟฟ้ำ เพ่ือที่วิศวกรจะได้ติดต่อได้ตลอดเวลำ 
ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งรำยชื่อโฟร์แมนพร้อมทั้งประสบกำรณ์ต่อวิศวกรเพ่ือขอรับควำมเห็นชอบ 
  1.9 กำรตรวจสอบ 
ในกรณีที่จ ำเป็นต้องให้กำรไฟฟ้ำฯ มำตรวจสอบกำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่รับผิดชอบให้กำรตรวจสอบเป็นไปโดย
เรียบร้อย และเป็นผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบที่กำรไฟฟ้ำฯ เรียกเก็บท้ังสิ้น 
  1.10 ป้ำยชื่อ 
ตู้ทุกตู้ต้องมีป้ำยเพ่ือแสดงชื่อของอุปกรณ์และกำรใช้งำน โดยใช้ภำษำไทย (หรือภำษำอังกฤษ) และ/หรือตำมที่ก ำหนด
ในแบบ หลอดไฟสัญญำณ สวิตซ์ต่ำงๆ เครื่องวัดและอ่ืนๆ ต้องมีป้ำยชื่อให้ครบ ป้ำยชื่อให้ท ำด้วยพลำสติกแกะสลักซึ่ง
เห็นตัวอักษรชัด ยึดติดกับตู้อย่ำงถำวร 
  1.11 กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุและอุปกรณ์ 
ในกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ไปยังต ำแหน่งที่จะติดตั้ง ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรเคลื่อนย้ำยดังกล่ำว 
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่วัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ หรืองำนในระบบอ่ืนๆ หำกเกิดควำมเสียหำยขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้อง
รับผิดชอบในกำรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมแก้ไขควำมเสียหำยดังกล่ำวโดยจะคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมอีกไม่ได้ 
   1.12 กำรตรวจสอบแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
  1.12.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องศึกษำแบบระบบไฟฟ้ำ รำยกำรประกอบแบบระบบไฟฟ้ำตลอดจนแบบของระบบ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่เข้ำใจโดยแจ้งชัด ถ้ำหำกผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรใดๆ  ไปโดยที่ไม่เข้ำใจในแบบและรำยกำร
ประกอบแบบโดยแจ้งชัดแล้วก่อให้เกิดควำมผิดพลำด หรือควำมเสียหำยต่องำนไฟฟ้ำ หรืองำนในระบบอื่นๆ  ผู้รับจ้ำง
จะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ทั้งสิ้นที่เกิดจำกควำมผิดพลำดและควำมเสียหำยดังกล่ำว 
  1.12.2 ในกรณีที่แบบและ/หรือรำยกำรประกอบแบบมีควำมขัดแย้งกันถือว่ำกำรตีควำมใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กว่ำ ถูกต้องกว่ำ และดีกว่ำเป็นควำมถูกต้อง ถ้ำหำกผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรใดๆ โดยไม่ยึดถือกฎเกณฑ์ดังกล่ำว 
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทั้งสิ้นในกำรท ำให้เกิดประโยชน์กว่ำถูกต้องกว่ำและดีกว่ำสิ่งที่ด ำเนินกำรไป
แล้ว     
  1.13 กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบและวัสดุอุปกรณ์ 
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  1.13.1 กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบไม่ว่ำจะเป็นเพรำะสำเหตุใดๆ ก็ตำมต้องด ำเนินกำรไปโดยควำม 
เห็นชอบของวิศวกรผู้ออกแบบและจะต้องเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ  ที่ด ำเนินกำรไปโดย
พละกำร ถ้ำหำกเกิดควำมผิดพลำด ควำมไม่เหมำะสม ควำมเสียหำยและควำมไม่ถูกต้อง ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบ
ควำมเสียหำยต่ำงๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นตลอดจนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทั้งสิ้นที่เกิดข้ึนในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่ด ำเนินกำรไป
แล้วให้เกิดควำมเหมำะสมและถูกต้อง 
  1.13.2 ข้อก ำหนดคุณสมบัติวัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ในแบบ และ/หรือรำยกำรประกอบนี้ให้
ถือเป็นนัยส ำคัญที่ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมถ้ำหำกวัสดุและอุปกรณ์ที่น ำมำติดตั้งไม่เป็นตำม ข้อก ำหนดให้ถื อเป็น
ควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ก็ตำมในกำรเปลี่ยนแปลงวัสดุและอุปกรณ์นั้นๆ ให้ถูกต้องตำมแบบและ
รำยกำรประกอบแบบ 
  1.14 กำรทดสอบ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ต่ำงๆ และระบบต่ำงๆ ที่ติดตั้งภำยในโครงกำรนี้ทั้งหมด โดย
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมบุคคลำกรที่เหมำะสมส ำหรับทดสอบอุปกรณ์และระบบนั้นๆ และจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรทดสอบนั้นๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำรำยละเอียดแสดงวิธีกำร
ทดสอบเพ่ือขออนุมัติควำมเห็นชอบต่อวิศวกรก่อนกำรด ำเนินกำรทดสอบจริง อย่ำงน้อย 15 วัน และรำยงำนผลกำร
ทดสอบให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบและเห็นชอบ 
  1.15 ขอบเขตของรำยกำรประกอบแบบ 
รำยกำรประกอบแบบนี้ ให้มีผลบังคับครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ติดตั้งเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกแบบด้วย 
 
2. ข้อก ำหนดรำยละเอียดวัสดุ และอุปกรณ์ 
  2.1 แผงสวิตซ์จ่ำยไฟแรงต่ ำเมน 
รำยกำรประกอบแบบ 2.1 นี้ถือว่ำมีผลบังคับใช้กับแผงสวิตช์จ่ำยไฟอ่ืนที่คล้ำยคลึงกันด้วยโดยแผงสวิตซ์จะ
ประกอบด้วย 
  2.1.1 ตู้โลหะ 
(1) ให้ใช้ตู้โลหะที่ผลิตในประเทศไทย โดยถ้ำไม่มีก ำหนดไว้เป็นอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ต้องผลิตให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ 
NEC, VDE หรือ IEC ส ำหรับระบบไฟฟ้ำ 380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สำย 50 เฮิร์ตซ์ 
(2) ต้องเป็นชนิดด้ำนปิด (Dead Front) ขนำดตำมที่แสดงไว้ในแบบหรืออำจเป็นขนำดอ่ืนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
กำรไฟฟ้ำฯ  
(3) ทนแรงดันไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 500 โวลท์ และทนกระแสลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่ำค่ำสูงสุดที่อำจเกิดข้ึน ณ จุดนั้น 
(4) โครงตู้แต่ละตู้ให้ใช้เหล็กแผ่นขนำดควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 3.00 มิลลิเมตรพับขึ้นรูปและเชื่อมติดกันเป็นโครงตู้ 
(5) ฝำปิดรอบนอกของตู้ทั้งหมดให้ใช้เหล็กแผ่นขนำดควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิเมตรโดยฝำปิดด้ำนหน้ำด้ำนหลัง 
ด้ำนข้ำง และด้ำนบนของตู้ให้เป็นแบบพับขอบ 
(6) ฝำปิดด้ำนหลัง ด้ำนข้ำง และด้ำนบนของตู้ต้องเป็นแบบที่สำมำรถถอดออกได้ โดยยึดติดกับโครงตู้ด้วยสลักเกลียว 
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(7) ฝำปิดด้ำนหน้ำให้เป็นแบบถอดและเปิดปิดได้ โดยยึดติดกับโครงตู้ด้วยบำนพับชนิดซ่อน และเปิดปิดโดยใช้ กลอน
กุญแจแบบมือหมุนที่สำมำรถล๊อคได้หรืออำจเป็นชนิดอ่ืนที่ท ำให้เปิดปิดฝำได้ง่ำย ทั้งนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
วิศวกรก่อน 
(8) ด้ำนล่ำงและด้ำนบนของฝำข้ำงให้ท ำช่องระบำยอำกำศชนิดกันหยดน้ ำได้ (Drip Proof) ขนำดของช่องระบำย
อำกำศต้องพอเพียงส ำหรับระบำยควำมร้อนภำยในตู้ได้ดี ช่องระบำยอำกำศต้องมีแผ่นกันฝุ่นและแมลง 
(9) ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องพ่นสีรองพ้ืนด้วย Zinc Phosphate และอบอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งที่อุณหภูมิและเวลำ
ที่เหมำะสมก่อนที่จะพ่นสีรองพ้ืนต้องขัดผิวเหล็กให้เรียบ และท ำควำมสะอำดจนปรำศจำกสนิม ไข และน้ ำมัน 
(10) สีชั้นนอกให้พ่นด้วยสีอย่ำงน้อยสองชั้น โดยแต่ละชั้นให้อบเช่นเดียวกับสีรองพ้ืน 
(11) ฝำหลังของตู้ที่บรรจุคะแปซิเตอร์ ต้องเป็นแผ่นเหล็กเจำะรูพรุน ขนำดพอเหมำะสม 
(12) ตู้ที่ตั้งชิดกับตู้บรรจุคะแปซิเตอร์ ต้องมีฝำข้ำงที่ปิดมิดชิด 
(13) กรณีท่ีแผงสวิตช์จ่ำยไฟแรงต่ ำเมนตั้งชิดกับหม้อแปลง  ต้องมีแผ่นเหล็กกั้นระหว่ำงแผงสวิตช์จ่ำยไฟแรงต่ ำและ
ตู้หม้อแปลง 
(14) ด้ำนหน้ำของแผงสวิตช์ต้องมี Mimic Diagram แสดงกำรแจกจ่ำยไฟฟ้ำทั้งหมด Mimic Diagram ให้ท ำด้วย
แผ่นพลำสติกสีด ำขนำดหนำไม่น้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตรและกว้ำง 1.45 - 2.0 เซนติเมตร 
(15) แผงสวิตช์ ต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีตขนำดตำมแบบ 
(16) แผงสวิตช์ ไม่อนุญำตให้ใช้แผงแบบ KNOCK DOWN 
  2.1.2 บัสบำร์ 
(1) บัสบำร์ให้ใช้ทองแดงที่ผลิตส ำหรับใช้งำนไฟฟ้ำเฉพำะ ขนำดตำมแบบ บัสบำร์ เส้นศูนย์และเส้นเฟสให้ติดตั้งบน
ฉนวน Cast Resin ที่ทนกระแสลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่ำค่ำสูงสุดที่อำจเกิดขึ้น ณ จุดนั้น บัสบำร์เส้นดินให้ยึดติดกับโครง
ตู้  
(2)กรณีที่เส้นเฟสต้องใช้บัสบำร์มำกกว่ำหนึ่งเส้น ให้วำงบัสบำร์ขนำนกัน และห่ำงกันเท่ำควำมหนำของ บัสบำร์ 
(3)บัสบำร์เส้นศูนย์และเส้นดินจะต้องมีควำมยำวตลอดแนวตู้ 
(4) บัสบำร์ทั้งหมดให้พ่นด้วยสีทนควำมร้อน โดย 

- สีน้ ำตำล  ส ำหรับ เฟส - A 
- สีด ำ   ส ำหรับ เฟส - B 
- สีเทำ    ส ำหรับ เฟส - C 
- สีฟ้ำ   ส ำหรับ เส้นศูนย์- N 
- สีเขียวแถบเหลือง ส ำหรับ เส้นดิน - G 

(5) ถ้ำไม่มีก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน บัสบำร์เส้นดินให้ต่อลงดินที่หลักดิน (Ground Rod) ไม่น้อยกว่ำสองจุดด้วยขนำด
สำยทองแดงตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบ บัสบำร์เส้นศูนย์ให้ต่อกับบัสบำร์เส้นดิน 
(6) บัสบำร์เส้นเฟส ที่ติดตั้งตำมแนวระดับให้ติดตั้งที่ด้ำนบนของตู้ บัสบำร์เส้นศูนย์และเส้นดินให้ติดตั้งที่ด้ำนล่ำง 
(7) บัสบำร์ต้องมีขนำดใหญ่พอทีท่ ำให้อุณหภูมิภำยในตู้เพ่ิมขึ้นไม่เกิน 50°C เมื่อเทียบกับอุณหภูมิแวดล้อม 40°C 
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(8) ค่ำพิกัดกระแสของบัสบำร์ที่แสดงไว้ในแบบ ให้ถือเป็นค่ำพิกัดที่อุณหภูมิแวดล้อม  50°C และคิดค่ำตัวคูณลด 0.8 
ส ำหรับบัสบำร์เส้นเฟสไม่เกิน 6 เส้นและ 0.7 ส ำหรับบัสบำร์เส้นเฟส ระหว่ำง 7-24 เส้น 
(9) กำรต่อระหว่ำงบัสบำร์ทองแดง กับ บัสบำร์ทองแดงหรือขั้วต่อสำยทองแดง  ให้ต่อกันได้ด้วยสลักและแป้นเกลียว
พร้อมแหวนสปริง โดยก่อนต่อต้องท ำควำมสะอำดผิวที่จะแตะกัน  
(10) กำรต่อระหว่ำงบัสบำร์ทองแดงกับข้ัวต่อสำยอลูมิเนียมให้ต่อกันได้ด้วยสลักและแป้นเกลียวพร้อมแหวนสปริง โดย
ก่อนต่อต้องท ำควำมสะอำดผิวที่จะแตะกันและทำด้วยน้ ำยำที่ใช้ส ำหรับกำรต่อทองแดงกับอลูมิเนียม 
(11) กำรต่อบัสบำร์จำกบัสบำร์เมน มำยังอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ด้ำนหน้ำของ แผงสวิตช์ในกรณีที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อบุคคล ผู้รับจ้ำงต้องใช้บัสบำร์ชนิดหุ้มด้วยฉนวนที่ทนอุณหภูมิไม่น้อยกว่ำ 75°C และทน
แรงดันไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 600 โวลท์ 
  2.1.3 อุปกรณ์ประกอบ 
(1) สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker)         

สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ จะต้องเป็นชนิดที่ผลิตส ำหรับใช้กันระบบไฟฟ้ำ 380/220 โวลท์
หรือ 400/230 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ และเป็นชนิด tropicalized สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติต้อง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ตำมมำตรฐำนของ IEC หรือ VDE และต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
1.1) สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติเมน เป็นชนิด molded case หรือ open frame แบบสับ

เข้ำและออกด้วยมือสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติเมนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
- จ ำนวนโพล  ตำมที่แสดงไว้ในแบบ 
- พิกัดกระแสที่ 40°C ตำมท่ีแสดงไว้ในแบบ 
- พิกัดแรงดันไฟฟ้ำ ตำมท่ีแสดงไว้ในแบบ 
- ขนำดทนกระแสลัดวงจร ตำมท่ีแสดงไว้ในแบบ (Breaking Capacity’ic) 
สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติเมนต้องมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้ 
- มี  Auxiliary Contact และ Trip Indicating Contact จ ำนวนพอเ พียง

ส ำหรับกำรใช้งำนตำมแบบ 
- มี Thermal Overcurrent Releases แบบปรับได้ทุกโพลตำมแบบ 
- มี Instantaneous Overcurrent Release แบบปรับได้ ทุกโพลตำมแบบ 
- มี Undervoltage Release ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้ำตำมแบบ 
- มีกลไกท ำให้กำรสับเข้ำและสับออก เป็นไปโดยรวดเร็วไม่ขึ้นอยู่กับควำมเร็ว

ของคันสับ 
- ที่คันสับของสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติต้องมีส่วนประกอบที่ท ำให้สำมำรถ

ปิดล๊อคกุญแจได้เมื่อสวิตช์อยู่ที่ต่ ำแหน่งเปิดวงจร 
1.2) สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติย่อย เป็นชนิด molded case Circuit Breaker แบบสับเข้ำ

และออกด้วยมือสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติย่อย จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้      
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- มี Auxiliary Contact จ ำนวนพอเพียงส ำหรับกำรใช้งำนตำมที่แสดงไว้ใน
แบบ 

- มี Thermal Overcurrent Releases แบบค่ำคงที่หรือปรับได้ทุกโพลตำม
แบบ         

- มี Instantaneous Overcurrent Release แบบค่ำคงที่หรือปรับได้ทุกโพ
ลตำมแบบ  

- สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติย่อย ต้องมีค่ำระบุต่ำงๆ  ตำมท่ีแสดงไว้ในแบบ 
- สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติย่อยต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ

เมน 
(2) Ammeter 

ให้เป็นชนิด direct connection หรือเป็นชนิดใช้ต่อกับ current transformers ชนิด 5 
แอมแปร์ secondary rated current, accuracy class 1.5 หรือดีกว่ำ  

(3) Ammeter Selector Switch 
เป็นแบบ 3 position + 1 off position (O-R-S-T) ทนกระแสไฟฟ้ำได้ไม่ต่ ำกว่ำ 10 
แอมแปร์ ส ำหรับใช้เลือกวัดกระแสไฟฟ้ำในแต่ละเฟส และส ำหรับใช้กับ ammeter แบบ
ใช้ current transformer 

(4) Voltmeter 
เป็นชนิดต่อตรง มีสเกลอ่ำนได้ 0-500 โวลท์ หรือตำมแบบ accuracy class 1.5 หรือ
ดีกว่ำ  

(5) Voltmeter Selector Switch 
เป็นแบบ 6 position + 1 off position ใช้ส ำหรับอ่ำนค่ำแรงดันไฟฟ้ำดังนี้ RS-ST-TR-O-
RO-SO-TO 

(6) Indicator Lamp 
ใช้ส ำหรับแสดงกำรท ำงำนของอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ 

(7) Control Fuses 
ให้ใช้ฟิวส์ชนิด Cartridge ขนำดตำมท่ีก ำหนดในแบ 

(8) อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ถึงแม้ว่ำจะไม่มีก ำหนดไว้ หำกวิศวกรพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำจะท ำให้
กำรประกอบแผงสวิตช์มีควำมเรียบร้อย แข็งแรง และสวยงำม ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำและ
ติดตั้งให้เป็นไปตำมก ำหนดของวิศวกร 

  2.2 แผงสวิตช์จ่ำยไฟย่อย  
  2.2.1 ตู้โลหะ 
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(1) แผงสวิตช์จ่ำยไฟย่อยต้องเป็นชนิดด้ำนปิด (Dead-Front) ที่ถูกออกแบบส ำหรับใช้กับสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ  
(Circuit Breaker) และระบบไฟฟ้ำ 380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สำยเป็นแบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส ตำมแบบแผงสวิตช์ 
จ่ำยไฟย่อยและอุปกรณ์ภำยในต้องทนแรงดันไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 240 โวลท์ ส ำหรับ 1 เฟส และ 415 โวลท์ ส ำหรับ 
3 เฟส 
(2) แผงสวิตช์จ่ำยไฟย่อยให้ใช้ตู้ที่ผลิตในประเทศไทยท ำด้วยเหล็กแผ่น ขนำดควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.5 มิลลิเมตร
พับขึ้นรูปเป็นตัวตู้ ขัดและท ำควำมสะอำดผิวเหล็กจนปรำศจำกสนิม ไข และน้ ำมัน พ่น สีรองพ้ืนด้วย Zinc 
Phosphate และอบที่อุณหภูมิ และเวลำที่เหมำะสม สีชั้นนอกให้พ่นด้วยสีไม่น้อยกว่ำสองครั้ง และอบเช่นเดียวกัน 
ด้ำนข้ำงของตู้ให้ท ำช่องระบำยอำกำศแบบกันหยดน้ ำได้ (Drip Proof) ช่องระบำยอำกำศต้องมีแผ่นกันฝุ่นและแมลง 
(3) แผงสวิตช์จ่ำยไฟย่อยที่ติดตั้งภำยนอกอำคำรหรือบริเวณเปียกชื้น ตัวตู้ต้องเป็นชนิดกันน้ ำและตู้ที่ติดตั้ง
ภำยนอกอำคำรต้องท ำด้วยเหล็กอำบสังกะสีแล้วพ่นสีด้วยกรรมวิธีที่เหมำะสม             
(4) แผงรองรับอุปกรณ์ภำยในตู้ต้องเป็นแผ่นเหล็กพับขอบไม่น้อยกว่ำ 1 เซนติเมตรและต้องสำมำรถถอดได้ 
(5) ที่ด้ำนในฝำหน้ำของแผงสวิตช์จ่ำยไฟย่อย ต้องมีแผ่นป้ำยบอกบริเวณชื่อห้อง หรือชื่ออุปกรณ์ที่สวิตช์ตัดตอน
อัตโนมัติแต่ละตัวจ่ำยไฟให้ และสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติย่อยทุกตัวต้องระบุชื่อวงจร โดยใช้แผ่นป้ำยบอกชื่อวงจรที่ท ำ
ด้วยพลำสติกสีด ำ แกะสลักและทำร่องตัวเลขด้วยสีขำว 
(6) แผงสวิตช์จ่ำยไฟย่อย ต้องเป็นแบบติดฝังผนังหรือติดลอยบนผนังตำมแบบ โดยหำกไม่มีก ำหนดระดับควำมสูง
ในแบบให้ติดตั้งที่ระดับ 1.50 เมตรจัดจำกพ้ืนถึงกลำงตู้ และแผงสวิตช์จ่ำยไฟย่อยที่ตั้งติดกันต้องจัดให้ส่วนบนของ
แผงสวิตช์อยู่ในระดับเดียวกัน 
  2.2.2 บัสบำร์ 
(1) กำรต่อเชื่อมพลังงำนไฟฟ้ำระหว่ำงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติเมนและสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติส ำหรับวงจรย่อยให้ใช้
บัสบำร์ทองแดงหรืออลูมิเนียมที่ท ำส ำหรับใช้กับงำนไฟฟ้ำโดยเฉพำะโดยขนำดของบัสบำร์เมนให้เป็นไปตำมแบบและ
ขนำดของบัสบำร์ย่อย ต้องมีขนำดทนกระแสได้ไม่น้อยกว่ำ 125% ของพิกัดกระแสของสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 
(2) เมนบัสบำร์หรือขั้วต่อสำยส ำหรับสำยดินและสำยศูนย์ที่แยกจำกกัน โดยกรณีที่ใช้แบบขั้วต่อสำยต้องมีจ ำนวน
ขั้วต่อสำยพอเพียงส ำหรับสำยดินและสำยศูนย์ทั้งหมด แผงสวิตช์ให้ต่อลงดินที่บัสบำร์หรือข้ัวต่อสำยเส้นดิน 
(3) บัสบำร์ทั้งหมด (ยกเว้นบัสบำร์ส ำหรับสำยศูนย์และสำยดิน) ภำยในแผงสวิตซ์จ่ำยไฟย่อยต้องห่อหุ้มด้วยฉนวน
โพลีวีนีลคลอไรด์  (Polyvinyl Chloride) ที่มีพิกัดทนแรงดันไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 750 โวลท์ และพิกัดอุณหภูมิใช้งำน
สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 75°C 
  2.2.3 อุปกรณ์ประกอบ 
(1) สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติส ำหรับแผงสวิตช์จ่ำยไฟย่อย ต้องเป็นชนิด molded case มีกลไกส ำหรับท ำให้กำรสับ
เข้ำและออกเป็นไปโดยรวดเร็ว มี thermal overcurrent และinstantaneous short circuit release สวิตช์ตัดตอน
อัตโนมัติชนิด 3 โพล ต้องมีกลไกภำยในเป็นแบบ common trip 
(2) สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ส ำหรับวงจรย่อยต้องทนกระแสลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่ำ 5 KA ที่ 380โวลท์ ส ำหรับชนิด 3 
โพล และท่ี 220 โวลท์ ส ำหรับชนิด 1 โพล  
  2.3 ท่อร้อยสำยไฟ (Conduit) 
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ท่อร้อยสำยไฟและอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ตลอดจนกำรติดตั้ง ถ้ำไม่มีก ำหนดไว้ในแบบหรือที่หนึ่งที่ใด จะต้องเป็นไป
ตำมข้อก ำหนดต่อไปนี้ 
  2.3.1 ท่อร้อยสำยชนิดหนำ (Rigid Steel Conduit) และ ชนิดกลำง  (Intermediate Metal Conduit) ต้อง
เป็นท่อเหล็กอำบสังกะสีที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เล็กกว่ำ 1/2 นิ้ว ใช้ส ำหรับกำรเดินท่อฝังในดิน ฝังผ่ำนถนน บริเวณที่
เปียกชื้น และเดินลอยภำยนอกอำคำร 
  2.3.2 ท่อร้อยสำยชนิดบำง (Electrical Metallic Tubing) ต้องเป็นท่อเหล็กอำบสังกะสีที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
เล็กที่สุด 1/2 นิ้ว ใช้ส ำหรับกำรเดินท่อลอยเกำะผนัง เดินลอยเกำะเพดำน ภำยในอำคำร 
  2.3.3 ท่อร้อยสำยชนิดโลหะอ่อน  (Flexible Metal Conduit)  ใช้ส ำหรับเดินสำยไฟฟ้ำช่วงสั้นๆ เข้ำดวงโคม
มอเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำอ่ืนๆ  
  2.3.4 กำรเลี้ยวเป็นมุม 90 องศำ ของท่อร้อยสำยไฟขนำดตั้งแต่ 1 1/2 นิ้ว ขึ้นไป ต้องใช้ข้อต่อโค้ง (Elbow) 
  2.3.5 กำรต่อระหว่ำงท่อร้อยสำยไฟฟ้ำชนิดหนำและชนิดกลำงให้ใช้ข้อต่อแบบเกลียว  
  2.3.6 กำรต่อระหว่ำงท่อร้อยสำยไฟฟ้ำชนิดหนำหรือชนิดกลำงกับกล่องพักสำย หรือแผงสวิตช์ให้ใช้ Locknuts 
สองตัว ปลำยท่อร้อยสำยไฟทุกเส้นต้องไม่มีคมและมี Bushing ติดอยู่ 
  2.3.7 กำรต่อระหว่ำงท่อร้อยสำยไฟชนิดบำงกับกล่องพักสำย หรือแผงสวิตช์ให้ใช้ข้อต่อชนิดที่ใช้แรงอัดด้วยวง
แหวนสปริงที่อยู่ภำยในข้อต่อและ Locknut  
  2.3.8 ท่อร้อยสำยไฟชนิดโลหะที่ฝังในดินไม่ผ่ำนพ้ืนหรือถนนคอนกรีต ต้องทำด้วย Coal-Tar Epoxy อย่ำง
น้อยสองชั้น และวำงต่ ำกว่ำผิวดินไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตรรองรับด้วยทรำยไม่น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตรกลบด้วยดินที่
ไม่มีสำรหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติท ำให้ท่อเป็นสนิมหรือเกิดควำมเสียหำยได้  กรณีที่เป็นท่อฝังผ่ำนถนนหรือพ้ืนคอนกรีต 
ให้ฝังต่ ำกว่ำถนนไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตรและเทคอนกรีตหุ้มตลอดแนวท่อ 
  2.3.9 ท่อร้อยสำยไฟที่ฝังในดินต้องมีบ่อพักสำยคอนกรีต ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำทุกๆ ระยะ 0.30 
เมตร 
  2.3.10 ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำชนิดอ่อนให้ยึดด้วยเข็มขัดรัดท่อทุกๆ ระยะ ไม่เกิน 1.35เมตรและให้ยึดด้วยเข็ม
ขัดรัดท่อห่ำงจำกกล่องพักสำยหรือแผงสวิตซ์ไม่เกิน0.30 เมตร 
  2.3.11 ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำชนิดหนำ ชนิดกลำง และชนิดบำงให้ยึดด้วยเข็มขัดรัดท่อทุกๆ ระยะไม่เกิน 
1.20 เมตรและให้ยึดด้วยเข็มขัดรัดท่อห่ำงจำกกล่องพักสำย หรือแผงสวิตซ์ไม่เกิน 0.30 เมตร 
  2.3.12 ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำที่ติดตั้งในแนวดิ่งภำยในช่องท่อให้รองรับด้วยเหล็กตัว C ชนิดอำบสังกะสี และ
ยึดท่อติดกับเหล็กตัว C ทุกๆ ระยะ 2.40 เมตร 
  2.3.13 ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำที่เดินลอยซ่อนในฝ้ำ หรือภำยนอกฝ้ำ ต้องติดตั้งให้ได้แนวขนำนหรือตั้งฉำกกับ
ผนังหรือคำน 
  2.3.14 ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำที่เดินลอยซ่อนในฝ้ำ หรือภำยนอกฝ้ำ กรณีท่ีต้องเดินผ่ำนคำนหรือผนังคอนกรีต 
เมื่อพิจำรณำแล้วว่ำไม่มีผลท ำให้ควำมแข็งแรงของคำนหรือผนังเสียไป ต้องเดินทะลุเป็นแนวเส้นตรงสวมด้วยท่อสลิฟ
ที่เป็น และกรณีท่ีผนังเป็นผนังที่มีไว้เพ่ือป้องกันไฟหรือควันลำม สลิฟดังกล่ำวต้องอุดด้วยสำรทนไฟ 
  2.3.15 ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำที่เดินผ่ำนทะลุพ้ืนจะต้องเดินผ่ำนทะลุด้วยท่อสลิฟ และอุดด้วยสำรทนไฟ 
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  2.3.16 เข็มขัดรัดท่อทุกอันต้องทำสีให้ทรำบว่ำเป็นท่อร้อยสำยไฟของระบบใด โดยให้ใช้สีส้มส ำหรับ
ระบบ  ไฟฟ้ำสีเขียวส ำหรับระบบโทรศัพท์สีแดงส ำหรับระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้สีเหลืองส ำหรับระบบเสำ
อำกำศทีวีรวม และทีวีวงจรปิด และสีฟ้ำส ำหรับระบบเสียง 
  2.3.17 ถ้ำไม่มีก ำหนดไว้อุปกรณ์อ่ืนๆ ส ำหรับกำรติดตั้งท่อร้อยสำยไฟ เช่น สกรู น๊อต และอ่ืนๆ ต้องเป็น
เหล็กอำบสังกะสี 
  2.3.18 ท่อร้อยสำยไฟและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภำยในประเทศ 
  2.4 กล่องอุปกรณ์และกล่องต่อสำย 
  2.4.1 กล่องสวิตช์หรือเต้ำรับ ต้องเป็นกล่องเหล็กอำบสังกะสีขนำดหนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มิลลิเมตรส ำหรับกำร  
ติดตั้งฝังในคอนกรีตหรือผนัง และต้องเป็นแบบเหล็กหล่อส ำหรับติดลอย 
  2.4.2 กล่องสวิตซ์ กล่องเต้ำรับ และกล่องต่อสำยต่ำงๆ ต้องมีขนำดใหญ่พอที่ท ำให้สำมำรถใส่ Bushing ที่
ปลำยท่อทุกท่อที่ต่อกับกล่องนั้น 
  2.4.3 กล่องสวิตซ์ กล่องเต้ำรับ  หรือกล่องต่อสำยใดๆ  ก็ตำมที่ฝังในผนังหรือคอนกรีต ต้องท ำควำมสะอำด
ภำยในกล่องจนปรำศจำกคอนกรีต ครำบน้ ำปูนและสนิม 
  2.4.4 กล่องพักสำยหรือกล่องต่อสำยที่ใช้ประกอบในกำรเดินท่อร้อยสำยไฟ โดยทั่วไปให้ใช้กล่องเหล็กอำบ
สังกะสีแบบแปดเหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุม 4” หรือแบบสี่เหลี่ยมขนำด 4”x 4” ที่มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มิลลิเมตร
กล่องต่อสำยหรือกล่องพักสำยที่มีขนำดเกิน 4 นิ้ว ให้ใช้กล่องเหล็กที่ท ำด้วยเหล็กแผ่นที่หนำไม่น้อยกว่ำ 1.4 มิลลิเมตร
พ่นสีรองพ้ืนด้วย Zinc Phosphate และพ่นทับด้วยสีน้ ำมันอย่ำงน้อยหนึ่งชั้น 
  2.4.5 กล่องอุปกรณ์ กล่องพักสำย และกล่องต่อสำยที่ติดตั้งภำยนอก และภำยในอำคำรต้องเป็นกล่อง
เหล็กหล่อ 
  2.4.6 กล่องทุกกล่องที่มีกำรต่อสำยไฟฟ้ำต้องติดตั้งท่ีต ำแหน่งสำมำรถเข้ำถึงได้ 
  2.4.7 กล่องอุปกรณ์ กล่องพักสำย และกล่องต่อสำยทุกกล่องต้องยึดติดกับโครงสร้ำงของอำคำรด้วยตัวเองไม่
ใช้ท่อร้อยสำยไฟเป็นตัวรองรับท่อ 
  2.5 สำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
ถ้ำไม่มีก ำหนดไว้ สำยไฟฟ้ำส ำหรับระบบที่มีแรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน 415 โวลท์ ตลอดจนกำรติดตั้งต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดต่อไปนี้ 
  2.5.1 นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในแบบ กำรเดินสำยไฟฟ้ำให้ใช้วิธีเดินในท่อร้อยสำยไฟที่เดินเกำะผนังหรือ
เกำะเพดำน    
  2.5.2 สำยไฟส ำหรับเดินในท่อร้อยสำยไฟที่เดินเกำะเพดำน แนบผนัง ให้ใช้สำยไฟฟ้ำชนิดแกนเดียว แบบแกน
ทองแดงหุ้มด้วยฉนวนโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 750 โวลท์ และพิกัด
อุณหภูมิใช้งำนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 70°C(60227 IEC 01) หรือตำมท่ีก ำหนดไว้ในแบบ 
  2.5.3 สำยไฟฟ้ำส ำหรับเดินในท่อร้อยสำยไฟที่ฝังไว้ในดิน หรือ สำยไฟฟ้ำที่เดินฝังไว้ในดินโดยตรงให้ใช้
สำยไฟฟ้ำชนิดแกนเดี่ยวหรือหลำยแกน แบบทองแดงหุ้มด้วยฉนวน และเปลือกนอกโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl 
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Chloride) ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 750 โวลท์ และพิกัดอุณหภูมิใช้งำนสูงสุดไม่น้อย 90°C(NYY) หรือตำมที่
ก ำหนดไว้ในแบบ 
  2.5.4 สำยไฟฟ้ำส ำหรับวงจรระบบไฟฟ้ำที่ไม่ใช่วงจรควบคุม (สำยไฟฟ้ำส ำหรับเปิดปิดดวงโคมไฟฟ้ำ พัดลม 
หรืออ่ืนๆ ไม่ถือว่ำเป็นสำยไฟฟ้ำส ำหรับวงจรควบคุม) ต้องมีพ้ืนที่หน้ำตัดของสำยไฟฟ้ำไม่เล็กกว่ำ 1.5 ตำรำงมิลลิเมตร 
  2.5.5 สำยไฟฟ้ำส ำหรับวงจรย่อย เช่น วงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำง หรือเต้ำรับไฟฟ้ำหรืออ่ืนๆ อนุญำตให้เดินในท่อ
ร้อยสำยไฟฟ้ำเดียวกันได้ท่อละไม่เกิน 24 เส้น แต่ทั้งนี้จะต้องเพ่ิมขนำดสำยให้เพียงพอส ำหรับ Current Capacity ที่
ลดลงด้วย 
  2.5.6 สำยไฟฟ้ำส ำหรับวงจรย่อยที่ไม่ได้ออกจำกแผงสวิตช์จ่ำยไฟฟ้ำย่อยเดียวกันไม่อนุญำตให้เดินรวมอยู่ใน
ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำเดียวกัน  
  2.5.7 วงจรสำยป้อนต่ำงๆ ไม่อนุญำตให้เดินรวมอยู่ในท่อร้อยสำยไฟเดียวกัน 
  2.5.8 สำยไฟฟ้ำที่เป็นเส้นที่มีกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนที่ขนำดต่ำงกันมำกกว่ำ 2 ขนำดเช่นสำยไฟฟ้ำขนำด 2.5 
ตำรำงมิลลิเมตรและ 6 ตำรำงมิลลิเมตรไม่อนุญำตให้เดินรวมอยู่ในท่อร้อยสำยไฟเดียวกัน (ยกเว้นส ำหรับสำยไฟฟ้ำ
เส้นที่เล็กกว่ำเป็นเส้นดินและเส้นศูนย์) 
  2.5.9 สำยไฟฟ้ำส ำหรับระบบไฟฟ้ำ หรือสำยโทรศัพท์ของระบบโทรศัพท์หรือสำยอ่ืนๆ ของระบบอ่ืนๆ ต้อง
เดินในท่อร้อยสำยที่แยกจำกกัน ห้ำมเดินในท่อร้อยสำยไฟเดียวกัน 
  2.5.10 สำยไฟฟ้ำที่มีขนำดตั้งแต่ 6 ตำรำงมิลลิเมตรต้องเป็นสำยไฟฟ้ำชนิดตีเกลียว 
  2.5.11 สีของสำยไฟฟ้ำในระบบ 380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สำย ต้องเป็นดังนี้ 
(1) เฟส A   สีน้ ำตำล 
(2) เฟส B   สีด ำ 
(3) เฟส C   สีเทำ 
(4) สำยศูนย์ N  สีฟ้ำ 
(5) สำยดิน G  สีเขียวหรือเขียวคำดเหลือง 
ในกรณีที่สำยไฟฟ้ำเป็นชนิดที่มีเฉพำะสีด ำ ให้แสดงสีของสำยไฟฟ้ำด้วยปลอกสีหำงปลำ 
  2.5.12 สำยไฟฟ้ำที่เดินฝังไว้ในดินโดยตรง ไม่ผ่ำนพื้นคอนกรีต ถนนหรือบริเวณท่ีอำจมีสิ่งท ำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อสำยไฟฟ้ำได้ ให้ฝังต่ ำกว่ำระดับดินไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตรรองรับด้วยทรำยหนำไม่น้อยกว่ำ 10 
เซนติเมตรและกลบด้วยทรำยหรือดินที่ไม่มีวัสดุที่อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำย แก่สำยไฟฟ้ำหนำไม่ น้อยกว่ำ 10 
เซนติเมตรแล้วปิดทับด้วยแผ่นคอนกรีตหนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว ตลอดแนว 
  2.5.13 สำยไฟฟ้ำที่เดินฝังไว้ในดิน กรณีที่ต้องผ่ำนพ้ืนคอนกรีตถนนหรือบริเวณที่อำจมีสิ่งท ำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อสำยไฟฟ้ำได้ ให้เดินในท่อร้อยสำยไฟ 
  2.5.14 กำรต่อสำยไฟฟ้ำให้ท ำได้เฉพำะในกล่องต่อสำย กล่องพักสำย กล่องสวิตช์ หรือกล่องเต้ำรับ และ
ต้องเหลือปลำยสำยไว้ไม่น้อยกว่ำ 15 เซนติเมตร 
  2.5.15 กำรต่อสำยไฟฟ้ำเข้ำกับอุปกรณ์  หรือดวงโคมไฟฟ้ำแบบใดๆ ก็ตำมต้องท ำ ในกล่องต่อสำยของ
อุปกรณ์ หรือภำยในดวงโคมเท่ำนั้น   
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  2.5.16 จุดต่อสำยขนำดตั้งแต่ 6 Sq.mm. ลงมำให้ใช้ Wire Nut และต้องพันด้วยเทปพันสำยทับ 
  2.5.17 กำรต่อสำยไฟฟ้ำที่ฝังไว้ในดินให้ต่อกันด้วยสลิฟต่อสำยพันทับด้วยเทปพันสำยและหุ้มด้วยสำรที่
สำมำรถกันควำมชื้นและน้ ำได้อย่ำงสมบูรณ์ 
  2.5.18 ไม่อนุญำตให้ต่อสำยไฟฟ้ำในท่อร้อยสำยไฟ และในรำงเดินสำยไฟฟ้ำทุกชนิด 
  2.5.19 ผู้รับจ้ำงต้องตรวจวัดค่ำควำมต้ำนทำนของฉนวนของสำยไฟฟ้ำทั้งหมดเมื่อวัดเทียบกับสำยดิน
และระหว่ำงสำยไฟฟ้ำด้วยกัน แล้วท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจวัดเสนอต่อวิศวกรเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ ค่ำควำม
ต้ำนทำนของฉนวนของสำยไฟฟ้ำเมื่อวัดเทียบกับสำยดิน และระหว่ำงสำยไฟฟ้ำด้วยกันต้องมีค่ำไม่น้อยกว่ำ 0.5 
เมกกะโอห์ม ที่ 500 โวลท์ 
  2.5.20 ผู้รับจ้ำงต้องวัดค่ำกระแสที่ไหลในวงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงทุกวงจร เมื่อดวงโคม หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ใน
วงจรนั้นๆ เปิดให้ท ำงำนหมด แล้วท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจวัดดังกล่ำวให้แก่วิศวกร ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรตรวจวัด
รวมถึงค่ำไฟฟ้ำ ต้องเป็นของผู้รับจ้ำงทั้งหมด 
  2.6 สวิทซ ์
ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในแบบ และ/หรือข้อก ำหนดต่อไปนี้ 
  2.6.1 ทนกระแสไฟฟ้ำสลับได้ไม่น้อยกว่ำ 15 แอมแปร์ ที่แรงดันไฟฟ้ำ 250 โวลท์หรือสูงกว่ำ 
  2.6.2 ก้ำนสวิตช์เป็นกลไกแบบกดเปิดปิดโดยวิธีกระดก (rocker operated) และท ำด้วยพลำสติกแข็ง 
  2.6.3 ขั้วต่อสำยไฟฟ้ำเป็นชนิดมีรูเสียบสำยอัดด้วยสปริง หรือรูเสียบสำยอัดด้วยสกรูที่สำมำรถกันกำรแตะต้อง
ขั้วที่เป็นโลหะได้ห้ำมใช้ชนิดที่ยึดสำยไฟฟ้ำโดยกำรพันสำยใต้สกรูโดยตรง 
  2.6.4 ฝำครอบสวิตช์ให้ใช้ฝำครอบแบบอลูมิเนียมอะโนไดซ์ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในแบบ และต้องเป็นแบบขันสกรู 
  2.6.5 สวิตช์ที่ติดตั้งบริเวณท่ีเปียกชื้นหรือด้ำนนอกอำคำรให้ใช้ฝำครอบแบบกันน้ ำ 
  2.6.6 สวิตช์ที่อยู่ในต ำแหน่งเดียวกันให้ใช้ฝำครอบเดียวกันได้อย่ำงมำกไม่เกิน 3 สวิตช์ ต่อ 1 ฝำครอบและ 6 
สวิตซ์ ต่อ 1 ฝำครอบ 
  2.6.7 สวิตช์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกับเต้ำรับไฟฟ้ำ 
  2.7 เต้ำรับไฟฟ้ำ 
ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในแบบและ/หรือข้อก ำหนดต่อไปนี้ 
  2.7.1 เป็นชนิดมีขั้วต่อสำยดิน (Grounding Type) ที่สำมำรถรับเต้ำเสียบชนิดสองขำได้ทั้งแบบขำกลม และ
ขำแบน 
  2.7.2 ทนกระแสไฟฟ้ำสลับได้ไม่น้อยกว่ำ 15 แอมแปร์ ที่แรงดันไฟฟ้ำ 250 โวลท์หรือสูงกว่ำ  
  2.7.3 ขั้วต่อสำยเป็นชนิดมีรูเสียบสำยอัดด้วยสปริง หรืออัดด้วยสกรูที่สำมำรถกัน กำรแตะต้องขั้วที่เป็นโลหะ
ได้ 
  2.7.4 ฝำครอบเต้ำรับไฟฟ้ำให้ใช้ฝำครอบแบบอลูมิเนียมอะโนไดซ์ ตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบ และต้องเป็นแบบ
ขันสกรู 
  2.7.5 เต้ำรับไฟฟ้ำที่ติดตั้งบริเวณเปียกชื้น หรือด้ำนนอกอำคำรให้ใช้ฝำครอบชนิดกันน้ ำ 
  2.7.6 เต้ำรับไฟฟ้ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกับสวิตช์ 
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  2.7.7 เต้ำรับไฟฟ้ำอ่ืนๆให้เป็นไปตำมแบบ 
  2.8 ดวงโคมไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบ 
ดวงโคมไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบ ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในแบบ และ/หรือข้อก ำหนดต่อไปนี้ 
  2.8.1 หลอดไฟ 
(1) หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) ถ้ำไม่ก ำหนดไว้ในแบบ หรือที่หนึ่งที่ใดให้ใช้หลอดชนิดที่ให้แสง 
Daylight  
(2)  หลอดใช้ก๊ำซ (Gas-Discharge Lamp) ต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบและต้องเป็นชนิด Color Corrected 
(3) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตำมมำตรฐำนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ (มอก.236-2548) และ/หรือข้อก ำ หนดฉลำก
เขียวส ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (TGL-2-R2-02) 
(4) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตำมมำตรฐำนหลอดแอลอีดี LED (มอก.1955-2551) และผลิตจำกโรงงำนภำยในประเทศ
ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO9001, ISO14001, และ OHAS18001  
  2.8.2 บัลลำสต์ 
(1) บัลลำสต์ส ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดต่อไปนี้ 

- เป็นแบบ ชนิดโลว์วัตต์ลอสหรือ ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ 
- พิกัดอุณหภูมิใช้งำนสูงสุด (Rated Maximum Operating-Temperature) ของ

ขดลวดไม่น้อยกว่ำ 120°C 
- พิกัดอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึน (Rated Temperature Rise) ของขดลวดไม่เกิน 70°C 

(2) บัลลำสต์ส ำหรับหลอดใช้ก๊ำซ ให้ใช้บัลลำสต์แบบ Inductive ชนิดเพำเวอร์แฟกเตอร์สูง  
 
  2.8.3 สตำร์ทเตอร์ 
(1) สตำร์ทเตอร์ส ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตำมข้อก ำหนดของมอก. 
(2) ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และข้ัวรับสตำร์เตอร์ 
(3) ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ใช้ชนิด Spring, Type, Rotary Type หรือ Heavy Duty Type ที่ผลิตตำม
ข้อก ำหนดของ มอก. 
(4) ขั้วรับสตำร์เตอร์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตำมข้อก ำหนด มอก.344 
  2.8.4 คำปำซิเตอร์  CAPACITOR 
คำปำซิเตอร์ทุกตัวต้องมีตัวต้ำนทำนต่อคร่อมไว้เพ่ือเป็นตัวคำยประจุ 
  2.8.5 ดวงโคมไฟฟ้ำ 
(1) ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในแบบ และ/หรือข้อก ำหนดต่อไปนี้ 

- เป็นผลิตภัณฑ์ภำยในประเทศที่ผลิตโดยโรงงำน ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
ISO9001, ISO 14001, OHAS 18001 และ วิศวกรให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติให้
ใช้ดวงโคมจำกโรงงำนนั้นได้ 
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- ดวงโคมต้องผ่ำนกรรมวิธีป้องกันสนิม และท ำควำมสะอำดผิวเหล็กจนปรำศจำกไข
และน้ ำมัน แล้วพ่นทับด้วยสีแล้วอบด้วยกรรมวิธีที่เหมำะสม 

(2) ดวงโคมส ำหรับหลอดใช้ก๊ำซ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบ และต้องมีที่ว่ำงภำยในดวงโคมส ำหรับต่อ
สำยไฟฟ้ำ 
(3) แผ่นกรองแสง แผ่นกรองแสงส ำหรับดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ทั้งหมดต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในแบบ ในกรณี
ที่แผ่นกรองแสงเป็นแบบพลำสติก หรือชนิดอ่ืนที่มีลักษณะ คล้ำยคลึงกันจะต้องมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2.5 
มิลลิเมตร 
  2.8.6 กำรติดตั้งดวงโคม 
กำรติดตั้งดวงโคมต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในแบบและ/หรือข้อก ำหนดต่อไปนี้ 
(1) ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ที่ติดลอยบนเพดำน ให้ท ำกำรติดตั้งแบบติดลอยใต้แผ่นพ้ืนโดยกำรยึดหัวระเบิดชนิด
โลหะ 
(2)   ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ที่ติดฝังเสมอเรียบผิวฝ้ำเพดำนหรือติดซ่อนไว้ ในฝ้ำเพดำนห้ำมใช้วิธีกำรติดตั้งโดยใช้โครง
เคร่ำของฝ้ำเพดำนเป็นตัวรับน้ ำหนักของดวงโคมโดยตรง ให้ใช้วิธีกำรติดตั้งโดยห้อยดวงโคมจำกพ้ืนเพดำนด้วยก้ำน
โลหะที่ไม่เป็นสนิมและสำมำรถปรับสูงต่ ำได้โดยง่ำย 
(3) ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบติดห้อยจำกฝ้ำเพดำน ให้ติดห้อยจำกฝ้ำเพดำนด้วยท่อร้อยสำยไฟฟ้ำชนิดบำง
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1/2 นิ้ว 
(4) ดวงโคมอินแคนเดสเซนต์หรืออ่ืนๆ แบบติดลอยบนเพดำน  
(5) กำรติดตั้งดวงโคมชนิดอื่นๆ นอกเหนือจำกท่ีระบุไว้แล้ว ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำแบบแสดงรำยละเอียดกำรติดตั้งเสนอ
ต่อวิศวกรเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ 
(6) กำรติดตัง้ดวงโคมทั้งหมดต้องท ำให้ได้แนวทั้งแนวดิ่งและแนวระดับ 
(7) กำรต่อสำยไฟฟ้ำเข้ำดวงโคมทุกแบบ ต้องท ำภำยในดวงโคมหรือภำยในกล่องต่อสำยที่ยึดติดกับดวงโคมเท่ำนั้น 
(8) ต ำแหน่งดวงโคมที่ก ำหนดไว้ในแบบบำงต ำแหน่งอำจท ำให้ขัดขวำง หรือถูกขัดขวำงจำกงำนติดตั้งของงำนใน
ระบบอ่ืน ดังนั้นผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบประสำนงำนกับผู้รับจ้ำงระบบอ่ืนเพ่ือแก้ปัญหำดังกล่ำว และถ้ำจ ำเป็นต้อง
โยกย้ำยต ำแหน่งดวงโคม กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้องได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกวิศวกรก่อน 
(9) น๊อต สกรู และสลักเกลียวที่ใช้ในกำรติดตั้งดวงโคมต้องเป็นชนิดเหล็กอำบสั งกะสี และพุกที่ใช้ให้ใช้ชนิด
พลำสติกขนำดไม่เล็กกว่ำ S7 
 
3. ระบบแสงสว่ำงฉุกเฉินอัตโนมัติ 
  3.1 ทั่วไป 
ระบบแสงสว่ำงฉุกเฉินอัตโนมัติ ต้องเป็นดวงโคมแบบมีแบตเตอรี่พร้อมชุดควบคุมบรรจุอยู่ภำยในดวงโคมเอง หรือเป็น
แบบมีแบตเตอรี่และชุดควบคุมรวมศูนย์ที่แผงควบคุมตำมที่แสดงไว้ในแบบตัวโคมท ำจำก extrude aluminum เพ่ือ
ควำมคงทน แข็งแรง 
  3.2 ข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
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ดวงโคมแสงสว่ำงฉุกเฉิน และ/หรือแผงควบคุมของระบบแสงสว่ำงฉุกเฉินต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในแบบและ
ข้อก ำหนดต่อไปนี้ 
  3.2.1 แบตเตอรี่ 
แบตเตอรี่ต้องเป็นแบบ Sealed Lead-Acid หรือเป็นแบบ Sealed Lead Calcium ที่มีพิกัด   แรงดันไฟฟ้ำ
กระแสตรง 12 โวลท์  
  3.2.2 กำรอัดประจ ุ
วงจรอัดประจุแบตเตอรี่ (Battery Charging Circuit) ต้องเป็นวงจรแบบอีเลคโทรนิคชนิดอัดประจุโดยวิธีจ ำกัดกระแส
และแรงดันที่จุดสูงสุด (Maximum Constant Voltage and Maximum Constant Current Limited Charging 
Circuit) ที่สำมำรถควบคุมให้กำรอัดประจุเข้ำแบตเตอรี่เป็นไปโดยอัตโนมัติตำมสภำพของแบตเตอรี  กล่ำวคือ ต้อง
เป็นวงจรที่สำมำรถตัดกำรอัดประจุเข้ำแบตเตอรี่ออกทันทีเมื่อแบตเตอรี่ถูกอัดประจุเต็มขนำดควำมจุ และต้องเป็น
วงจรที่สำมำรถรักษำแบตเตอรี่ให้เต็มขนำดควำมจุได้ตลอดเวลำที่ยังไม่มีกำรจ่ำยโหลด รวมทั้งต้องเป็นวงจรที่สำมำรถ
ป้องกันกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำจนเกินพิกัดของแบตเตอรี่  
  3.2.3 กำรท ำงำน 
ในภำวะปกติแบตเตอรี่ต้องถูกอัดประจุ ให้เต็มขนำดควำมจุพร้อมที่จะจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้แก่โหลดได้ตลอดเวลำ เมื่อ
ไฟฟ้ำปกติเกิดบกพร่องตัวเครื่องจะหน่วงเวลำไว้รำว 1 วินำที (เพ่ือป้องกันในกรณีเกิดไฟกระพริบ) แบตเตอรี่จึงจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำให้แก่หลอดไฟทั้งหมด ถ้ำระดับแรงดันของแบตเตอรี่ที่จ่ำยให้หลอดไฟลดลงต่ ำกว่ำ 7.5 โวลท์ จะต้องมี
วงจรตัดกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำเข้ำหลอดไฟออกทันที และเมื่อไฟฟ้ำปกติกลับคืนสู่สภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ กำรจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำให้แก่หลอดไฟทั้งหมดของแบตเตอรี่ต้องถูกตัดออก และแบตเตอรี่ต้องถูกอัดประจุให้เต็มขนำดควำมจุ
พร้อมที่จะจ่ำยโหลดได้อีก กำรท ำงำนทั้งหมดดังกล่ำวต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติส ำหรับระบบแสงสว่ำงฉุกเฉินแบบดวง
โคม ที่มีแบตเตอรี่พร้อมชุดควบคุมอยู่ภำยใน  ดวงโคมนั้นต้องสำมำรถทดสอบ (Test) ดูกำรท ำงำนของระบบและ
สภำพระดับแรงดันของแบตเตอรี่ได้โดยปุ่มกด (Test) ที่ตัวดวงโคมเองและโดยใช้ Remote Test ชนิดไร้สำย ระบบ
แสงสว่ำงฉุกเฉินแบบดวงโคมที่มีแบตเตอรี่และชุดควบคุมอยู่ภำยในดวงโคม และแบบใช้แผงควบคุมรวมต้องมีวงจร
ทำงด้ำนเข้ำที่สำมำรถใช้งำนได้กับระบบไฟฟ้ำแบบ 1 ph 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ 
  3.2.4 อุปกรณ์ป้องกันและชี้บอก 
อุปกรณ์ป้องกันและชี้บอกส ำหรับระบบแสงสว่ำงฉุกเฉินต้องเป็นไปตำมแบบ และข้อก ำหนด  ต่อไปนี้ระบบแสงสว่ำง
ฉุกเฉินแบบใช้ดวงโคมที่มีแบตเตอรี่ พร้อมชุดควบคุมอยู่ในดวงโคมเองบนด้ำนหน้ำของดวงโคมอย่ำงน้อยต้อง
ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้ 
(1) ฟิวส์ ส ำหรับป้องกันกำรลัดวงจรของวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับทำงด้ำนเข้ำ 
(2) หลอดไฟส ำหรับแสดงสภำพของวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับด้ำนทำงเข้ำและหลอดไฟแสดงสภำวะระดับแรงดันของ
แบตเตอรี่ 
(3) สวิตซ์แบบปุ่มกดส ำหรับทดสอบกำรท ำงำนของระบบ และสวิตซ์เปิด/ปิดวงจรทำงด้ำนออกระบบแสงสว่ำง
ฉุกเฉินแบบใช้แผงควบคุมรวม อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ก่อนหน้ำนี้และต่อไปนี้ 
(4) โวลท์มิเตอร์ส ำหรับวัดค่ำแรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ 
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(5) แอมมิเตอร์ส ำหรับวัดค่ำกระแสไฟฟ้ำอัดประจุ  
(6) ฟิวส์หรือสวิตซ์อัตโนมัติ (Circuit Breaker) ส ำหรับป้องกันกำรลัดวงจรของวงจรทำงด้ำนออกหลอดไฟฟ้ำหรือ
ดวงโคม 
(7) หลอดไฟส ำหรับดวงโคมแบบมีแบตเตอรี่ และชุดควบคุมอยู่ภำยในตัวให้ใช้หลอดฮำโลเจน (Halogen Lamp) 
หรือสปอตไลท์ (Spot Light) ขนำด 35 วัตต์ ชนิดกระจำยแสงและมีค่ำพิกัดไฟฟ้ำเป็นไปตำมที่แสดงไว้ในแบบ หรือ
เป็นตำมพิกัดแรงดันของแบตเตอรี่ หลอดไฟ และดวงโคมไฟฟ้ำส ำหรับระบบแสงสว่ำงฉุกเฉินแบบมีแผงควบคุมรวมให้
เป็นไปตำมท่ีแสดงไว้ในแบบ 
 
4. ระบบกำรต่อลงดิน (Grounding System) 
  4.1 ทั่วไป 
กำรต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ ที่เป็นโลหะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้ำผ่ำนหรืออุปกรณ์ที่ เป็นโลหะและอำจมี
กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ของระบบอ่ืนๆ เช่น โครงเหล็กลิฟต์ ท่อน้ ำ เป็นต้น ต้องต่อลงดิน กำรต่อลงดินต้องเป็นไปตำม
แบบ และ/หรือ ตำมข้อก ำหนดต่อไปนี้  
  4.2 ข้อก ำหนด 
  4.2.1 ถ้ำไม่มีก ำหนดไว้ในแบบ สำยดินที่เดินเชื่อมระหว่ำงอุปกรณ์ไฟฟ้ำและแผงสวิตช์จ่ำยไฟฟ้ำย่อยหรือแผง
ควบคุมอ่ืนๆ ต้องมีขนำดเป็นไปตำมตำรำง 250-95 ของ National Electrical Code และต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำ 1.5 
ตำรำงมิลลิเมตรสำยดินที่เดินเชื่อมระหว่ำงแผงสวิตช์จ่ำยไฟฟ้ำเมนกับแผงสวิตช์จ่ำยไฟฟ้ำย่อยหรือแผงควบคุมอ่ืนๆ 
ต้องมีขนำดเป็นไป ตำมตำรำง 250-94 ของ National Electrical Code 
  4.2.2 สำยไฟฟ้ำที่เป็นเส้นดินและเส้นศูนย์ต้องไม่ใช้สำยไฟฟ้ำเส้นเดียวกัน 
  4.2.3 กรอบโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ จะต้องมีกำรต่อลงดิน 
  4.2.4 ขนำดของสำยดิน  ต้องไม่เล็กกว่ำครึ่งหนึ่งของสำยเฟส 
  4.2.5 สำยต่อหลักดินที่มีขนำดตั้งแต่ 25 Sqmm. ขึ้นไป ถ้ำติดตั้งในที่อำจถูกกระทบกระแทกได้ง่ำย ต้องมีกำร
ป้องกันทำงกำยภำพ 
  4.2.6 ถ้ำไม่มีก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน วิธีเชื่อมต่อระหว่ำงสำยต่อหลักดินกับหลักดินให้ใช้วิ ธี Exothermic 
Welding 
  4.2.7 หลักดิน (Ground Rod) ให้ใช้แบบเหล็กหุ้มด้วยทองแดง (Copper Clad Steel) ที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ไม่น้อยกว่ำ 5/8 นิ้ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 ฟุต ส่วนบนสุดของแท่งสำยดินต้องฝังอยู่ในดินที่ระดับไม่น้อยกว่ำ 50 
เซนติเมตรจำกระดับดิน 
  4.2.8 ควำมต้ำนทำนของระบบเมื่อเทียบกับควำมต้ำนทำนของดิน ต้องมีค่ำไม่เกิน 5 โอห์ม กรณีให้ควำม
ต้ำนทำนของระบบมีค่ำเกิน 5 โอห์ม ผู้รับจ้ำงต้องแก้ไข โดยเพ่ิมแท่งสำยดินจนท ำให้ควำมต้ำนทำนของระบบมีค่ำไม่
เกิน 5 โอห์มยกเว้น พ้ืนที่ที่ยำกในกำรปฏิบัติและกำรไฟฟ้ำฯ เห็นชอบยอมให้ค่ำควำมต้ำนทำนขอบหลักดินกับดิน 
ต้องไม่เกิน 25 โอห์ม หำกท ำกำรวัดแล้วยังมีค่ำเกินให้ปักหลักดินเพ่ิมอีก 1 แท่ง 
  4.3 กำรทดสอบ 
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ผู้รับจ้ำงต้องทดสอบควำมต้ำนทำนของระบบต่อหน้ำวิศวกร 
 
5. ระบบสำยอำกำศลงดินและลดอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ 
  5.1  ข้อก ำหนดทั่วไป 
ผู้รับจ้ำงไฟฟ้ำต้องเป็นผู้รับผิดชอบและสำยอำกำศกับระบบล่อฟ้ำ ถึงแม้บำงส่วนจะให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงรำยอ่ืน
ด ำเนินกำรก็ตำม 
  5.2  ขอบเขต 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์ของระบบสำยอำกำศ (CONDUCTOR) สำยลงดิน (DOWN, CONDUCTOR) 
ระบบลำกสำยดิน (GROUND CONDUCTOR AND GROUND ROD) ตำมที่แสดงไว้ในแบบและระบุในข้อก ำหนดทุก
ประกำร 
  5.3  มำตรฐำน 
อุปกรณ์และกำรติดตั้งให้เป็นตำม 
  5.3.1  มำตรฐำนเพ่ือควำมปลอดภัยของไฟฟ้ำ ของส ำนักงำนพลังงำนแห่งชำติ เรื่องมำตรฐำนกำรติดตั้งระบบ
ล่อฟ้ำ 
  5.3.2  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION No.78 
  5.3.3  มำตรฐำน ว.ส.ท. 
 
6. กำรติดตั้ง 
   6.1 ควำมทั่วไป 
  6.1.1 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องส่งถึงสถำนที่ติดตั้งในสภำพดีเยี่ยม และติดตั้งเข้ำที่ในต ำแหน่งที่แสดงไว้ใน
แบบแปลน ผู้ติดตั้งจะเป็นผู้ประกอบติดตั้งต่อเข้ำกับระบบตรวจสอบ และทดสอบกำรใช้งำนตำมข้อก ำหนดที่จะกล่ำว
ต่อไปนี้ และตำมข้อก ำหนดของโรงงำนผู้ผลิตและตำมหลักมำตรฐำนสำกลทำงด้ำนวิศวกรรม 
  6.1.2 ผู้ติดตั้งจะต้องประสำนงำนกับผู้ติดตั้งงำนระบบอ่ืนๆ เพ่ือให้งำนระบบเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้รับจ้ำง
จะต้องจัดท ำรำยละเอียดของแบบแปลน อุปกรณ์ ต ำแหน่งของ SLEEVE และอุปกรณ์ยึดโยงต่ำงๆ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
โดยประชุมปรึกษำหำรือกับผู้เกี่ยวข้องจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่ถือเป็นกำรปลดภำระควำมรับผิดชอบของผู้
รับจ้ำงในกำรจัดวำงต ำแหน่งของอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับระบบงำนที่เก่ียวข้อง 
  6.2  งำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและเต้ำรับไฟฟ้ำ 
  6.2.1 ต ำแหน่งของดวงโคมไฟฟ้ำ เต้ำรับไฟฟ้ำที่แสดงในแบบเป็นต ำแหน่งโดยประมำณเท่ำนั้น ต ำแหน่ง
แน่นอนให้ตรวจสอบกับสถำปนิกหรือแบบตกแต่งภำยในหรือแบบใช้งำนซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของวิศวกรเป็นที่เข้ำใจ
ว่ำต ำแหน่งของดวงโคมไฟฟ้ำ สวิทซ์ไฟฟ้ำ และเต้ำรับไฟฟ้ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
  6.2.2 แผงสวิทซ์ไฟฟ้ำก ำลังและแสงสว่ำงจะต้องติดตั้ง ณ ต ำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบแปลนสูง 2.00 เมตร1.80
เมตร1.50 เมตร จำกพ้ืนตำมระบุ 
  6.2.3 สวิทซ์ดวงโคมไฟฟ้ำ ติดตั้งสูงจำกพ้ืน 1.20 เมตร 
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  6.2.4 เต้ำรับไฟฟ้ำ และเต้ำรับอ่ืนๆ ติดตั้งสูงจำกพ้ืน 0.30 เมตร 
  6.3  ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
  6.3.1 ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำจะต้องติดตั้งตำมที่แสดงไว้ในแบบแปลน ท่อที่ฝังในพ้ืนคอนกรีตใช้ท่อ IMC ส่วนที่เดิน
ลอย แนบผนัง หรือแนบเพดำนให้ใช้ท่อ EMT 
  6.3.2 ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ จะต้องมีควำมยำวที่เหมำะสมที่จะรับกับตู้หรือกล่องต่อสำย หรือกล่องเอ๊ำเลตในกรณี
ที่ต่อเข้ำกับกล่องต่อสำยหรือตู้ CABINET ท่อทุกท่อจะต้องได้ระดับและมีควำมยำวของปลำยท่อเท่ำกัน ที่ปลำยท่อ
จะต้องมีปลั๊กอุดป้องกันกำรอุดตันของปูนหรือเศษผงต่ำงๆ ส ำหรับปลำยท่อต่อเข้ำกับเครื่องยนต์ไฟฟ้ำจะต้องใช้
อุปกรณ์ท่ีเหมำะสมส ำหรับแตะละกรณี 
  6.3.3 ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำที่ผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว จะน ำมำใช้งำนใหม่อีกไม่ได้ 
  6.3.4 ปลำยท่อจะต้องท ำกำรลบคมท่อทุกครั้งก่อนกำรติดตั้งท่อที่ต้องท ำเกลียวจะต้องท ำเกลียวและท ำควำม
สะอำดก่อนที่จะลบคมท่อ 
  6.3.5 ท่อจะต้องยึดแน่นกับกล่องต่อสำยหรือกล่อง OUTLET ต่ำงๆ ด้วย LOCK NUT และ BUSHING ตำม
ข้อก ำหนด NEC CODE ท่อเดินลอยจะต้องยึดกับที่ให้มั่นคงทุกระยะ 2 เมตร และจะต้องยึดบริเวณข้องอปลำยท่อทุก
แห่ง กำรยึดท่อต่อท่อจะต้องท ำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะท ำกำรดึงสำย 
  6.3.6 ภำยในท่อจะต้องสะอำดเรียบร้อยไม่มีสิ่งสกปรก หำกไม่สำมำรถท ำควำมสะอำดได้จะต้องท ำกำรเปลี่ยน
ท่อเสียใหม่ 
  6.4  กำรติดตั้งเคเบิ้ลสำยไฟ 
  6.4.1 ก่อนกำรติดตั้งสำยเคเบิ้ลหรือสำยไฟจะต้องตรวจสอบและแน่ใจว่ำงำนระบบท่อได้ติดตั้งเรียบร้อยโดยไม่
มีสิ่งกีดขวำงใดๆ ที่จะท ำควำมเสียหำยให้กับสำยไฟได้ 
  6.4.2 ในกำรดึงสำย ห้ำมใช้จำรบีหรือน้ ำมันหล่อลื่นใดๆ นอกจำก COMPOUND ซึ่งผลิตส ำหรับกำรดึงสำย
โดยเฉพำะเท่ำนั้น กำรต่อสำยจะต้องท ำที่กล่องเอ๊ำเลตหรือกล่องต่อสำยเท่ำนั้น โดยใช้ตัวต่อแบบบีบรัด และพันด้วย
ฉนวนมีคุณสมบัติเปรียบเทียบดับฉนวนของสำยไฟฟ้ำ 
  6.4.3 ในระหว่ำงกำรติดตั้ง หำกปรำกฏว่ำท่อร้อยสำยไฟฟ้ำมีขนำดเล็กเกินไปไม่เหมำะสมในกำรติดตั้ง
สำยไฟฟ้ำแล้ว ผู้ติดตั้งต้องปรึกษำวิศวกรเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขในทันที 
  6.4.4 สำยไฟฟ้ำจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบทั้งขนำดและควำมยำวก่อนท ำกำรลำกสำย สำยไฟฟ้ำที่มีควำมยำว
สั้นเกินไป จะต้องท ำกำรเปลี่ยนใหม่สำยไฟฟ้ำที่ผ่ำนกำรใช้ลำกสำยมำแล้วจะน ำกลับมำใช้งำนใหม่ไม่ได้ นอกจำกจะ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนเสียก่อน 
  6.5  กำรต่อลงดิน 
  6.5.1 ปลำยแท่นหลักดินจะต้องติดตั้ง ณ ต ำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบแปลนและติดตั้งในดินอย่ำงน้อย 60 
เซนติเมตร ใต้ผิวดิน 
  6.5.2 สำยทองแดงต่อลงดิน จะต้องจัดวำงอย่ำงเรียบร้อย และฝังลึกไปในดินอย่ำงน้อย 50 เซนติเมตร จำกผิว
ดิน 
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  6.5.3 จุดต่อของสำยดินทุกจุดจะต้องท ำควำมสะอำดก่อนและจะต้องยึดแน่นทุกจุด อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิดท่อ
ร้อยสำยไฟ และส่วนที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ต่ำงๆ จะต้องต่อลงดินเข้ำกับระบบสำยดินโดยใช้หัวต่อที่เหมำะสม 
 
7.  รำยกำรอุปกรณ์วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีอนุมัติให้ใช้ 
รำยกำรวัสดุ และอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้ตำมหัวข้อข้ำงล่ำงนี้เป็นเพียงแนวทำงประกอบกำรเลือกวัสดุและอุปกรณ์ของ
ระบบไฟฟ้ำ ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ตำมที่ระบุในหัวข้อข้ำงล่ำงนี้ ได้โดยจะต้องเป็นตำมข้อก ำหนด
ของระบบไฟฟ้ำนี้ และจะต้องส่งรำยละเอียดทำงเทคนิค แคตตำล็อคพร้อมทั้งระบุรุ่น และขนำดของอุปกรณ์นั้นให้
ชัดเจนในระหว่ำงกำรเสนอรำคำ และจะต้องเสนอขออนุมัติก่อนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ 
7.1  LIGHTING LUMINAIRE    PHILIPS, TEI, DELIGHT, HILIGHT, VCK 
7.2  LAMP HOLDER          BJB, VS, SIRIJAYA,หรือเทียบเท่ำ 
7.3  BALLAST & LOW LOSS BALLAST  PHILIPS, MK, BOVO, VOSSLOH, VCK 
7.4  LAMP STARTER     PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA 
7.5  LUMINAIRE : LAMP CAPACITOR     PHILIPS, Electronicon, ATCO 
7.6  LUMINAIRE : LAMP    PHILIPS, OSLAM, SYLVNIA, VCK 
7.7  CONDUIT     MITSUSHITA, TAS, PAT 
7.8  CABLE         PHELPS DODGE, THAI YAZAKI,BANGKOKCABLE, MCI 
7.9  407EMERGENCY LIGHT      HITIGHT,TEI, VCK 
 
 
จบหมวดที่ 64 
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หมวดที่ 65 
หม้อแปลงไฟฟ้ำ 
 
1. หม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดแห้ง 
  1.1 ควำมต้องกำรทั่วไป 
(1) หม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดแห้งต้องท ำและทดสอบตำมมำตรฐำนฉบับล่ำสุดที่เกี่ยวข้องของ  IEC Standard และต้อง
ได้รับกำรรับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้ 
(2) หม้อแปลงไฟฟ้ำต้องเป็นชนิดแห้ง ส ำหรับใช้ภำยในอำคำรในที่มีควำมชื้นสูงฉนวนชนิด Cast-Resin Under 
Vacuum, Insulation Class F or H ส ำหรับ HV หรือ LV winding. 
(3) ผู้ผลิตต้องรับประกันคุณภำพของหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดแห้งไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี หำกมีกำรเสียหำยผู้ผลิตจะต้องท ำ
กำรเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ำลูกใหม่ให้ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
  1.2 พิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดแห้ง 
(1) ขดลวดแรงสูง 24kV หรือ 33KV หรือตำมที่ระบุในแบบ (Delta–Connection) 3 เฟส 50 Hz ขดลวดต้องมี 
off-load tap changer, หรือ -4x2.5% ตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำนครหลวง โดยมีค่ำ Dielectric Test Voltage 
ไม่น้อยกว่ำมำตรฐำนที่กำรไฟฟ้ำนครหลวงก ำหนด 
(2) ขดลวดแรงต่ ำ 416/240 โวลต์ 3 เฟส 4 สำย 50 Hz (Y-Connection) ตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
และเส้นศูนย์ต้องทนกระแสไฟได้เท่ำเส้นเฟส 
(3) Vector Group ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำรไฟฟ้ำนครหลวงก ำหนด 
(4) ขดลวด เป็นชนิดอลูมิเนียม หรือทองแดง 
(5) ควำมสูญเสีย (Loss) ควำมสูญเสียต้องมีค่ำต่ ำทั้งขณะที่ไม่มีโหลด และขณะมีโหลดเต็มที่ ค่ำควำมสูญเสียรวม
ต้องไม่เกิน 1% ที่เต็มพิกัด และ PF = 1 
(6) Impedance Voltage ประมำณระหว่ำง 5.6 - 8% at rated KVA 
(7) หม้อแปลงต้องสำมำรถรับโหลดเต็มที่ต่อเนื่องกันได้ที่อุณหภูมิโดยรอบ 40ºC โดยไม่ต้องใช้พัดลมเป่ำ 
(8) อุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนสูงสุดขณะใช้โหลดเต็มที่ต้องไม่สูงเกิน 100 K (100ºC วัดจำกอุณหภูมิโดยรอบ 40ºC) 
(9) ระดับเสียงรบกวนต้องต่ ำและมีค่ำไม่เกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน NEMA or IEC Standard ให้ระบุค่ำด้วยในกำร
เสนอรำคำ 
(10) ขนำดหม้อแปลงที่ติดตั้งในตู้หม้อแปลงตำมที่ก ำหนดในแบบหรือข้อก ำหนดต้องสำมำรถรับโหลดต่อเนื่อง
เพ่ิมข้ึนได้อีก 40% ของขนำดมำตรฐำน เมื่อมีกำรติดตั้งพัดลมเป่ำหม้อแปลงโดยอัตโนมัติตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต 
  1.3 โครงสร้ำงของหม้อแปลง 
(1) ตัวขดลวดหม้อแปลงต้องติดตั้งบนโครงเหล็กโดยมีชิ้นส่วนป้องกันควำมสั่นสะเทือนรองรับ (Vibration 
Damper) และต้องมีห่วงยกตำมที่จ ำเป็น 
(2) ขั้วต่อสำยแรงสูง ให้เป็นแบบท ำส ำหรับต่อกับสำยเคเบิ้ลแรงสูง ตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
(3) ขั้วต่อสำยแรงต่ ำ ต้องท ำส ำหรับใช้ต่อกับบัสบำร์ ขั้วต่อสำยศูนย์ต้องทนกระแสไฟฟ้ำได้เท่ำข้ัวต่อสำยเฟส 
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(4) ขั้วต่อสำยดิน ต้องมีให้ทั้งที่โครงหม้อแปลงและที่ตัวถังปิดหม้อแปลง 
(5) ตัวต่อกลำงอ่อน (Flexible connector) ที่ขั้วต่อสำยแรงสูงและแรงต่ ำทุกอันต้องติดตั้งตัวต่อกลำงอ่อนท ำด้วย
ทองแดง ทนกระแสไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 125% ของกระแสไฟสูงสุดที่ระบุส ำหรับกรณีใช้พัดลมเป่ำ   ให้ต่อระหว่ำง
ขั้วต่อสำยของหม้อแปลงกับบัสบำร์ที่ต่อเข้ำแผงสวิตช์ เพ่ือลดควำมสั่นสะเทือนและรับกำรขยำยตัวของบัสบำร์ 
(6) ข้ำงตัวหม้อแปลงต้องมีที่ว่ำงเตรียมไว้ให้พร้อมที่จะติดตั้งพัดลมเป่ำหม้อแปลง เพ่ือเพ่ิมพิกัดข้ึนได้ 
(7) ตัวขดลวดแรงต่ ำ ต้องสำมำรถติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) เพ่ิมขึ้นได้ทุกเมื่อ เพ่ือวัด
อุณหภูมิของขดลวดแรงต่ ำ 
(8) ตัวหม้อแปลงต้องมีตัวถังครอบมิดชิดเป็นแบบนิรภัยรอบด้ำน (Safety Deadfront) ชนิด Class IP21, หรือ
ตำมท่ีก ำหนดในแบบ ตัวถังให้ท ำในประเทศไทยได้ และได้รับกำรรับรองจำกโรงงำนผู้ผลิตหม้อแปลงแหล่งก ำเนิด โดย
มีลักษณะทั่วไปดังนี้คือ เหล็กที่ใช้ท ำตัวถัง หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มม. ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กต้องขัดสนิม ล้ำงสนิมและไขมัน
ออกด้วยน้ ำยำ พ่นสีกันสนิมชนิด Zinc Phosphate พ่นสีรองพ้ืน (Primer) พ่นสีชั้นสุดท้ำยอย่ำงน้อยสองชั้น โดยใช้สี
ชนิด Stoved enamel สีเหมือนตู้แผงสวิตซ์ หรือสีตำมที่ก ำหนดให้ ระหว่ำงกำรพ่นสีแต่ละชั้นต้องผ่ำนกำรอบด้วย
ควำมร้อนสูง 
  1.4 อุปกรณ์ประกอบ  
(1) เครื่องกันฟ้ำ (Lightning or surge arrester) จ ำนวนสำมอัน ติดตั้งทำงด้ำนแรงสูง เป็นแบบที่ท ำส ำหรับ
ป้องกันหม้อแปลงชนิดนี้โดยเฉพำะ ต้องเป็นเครื่องกันฟ้ำที่ท ำตำมมำตรฐำน ANSI หรือ IEC ผ่ำนกำรทดสอบและ
รับรองคุณภำพโดยสถำบันที่เชื่อถือได้ 
(2) เทอร์โมมิเตอร์แบบมีเข็มชี้ (Dial type) สเกลประมำณ 45ºC-200ºC หรือแบบแสดงผลเป็นตัวเลข (Digital 
Type) ส ำหรับวัดอุณหภูมิสูงสุดของขดลวดแรงต่ ำทั้งสำมชุด โดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิฝังในขดลวดทั้งสำมชุด 
(3) ติดตั้ง Thermister ส ำหรับวัดอุณหภูมิที่ขดลวดแรงต่ ำ ณ จุด HOTEST SPOT ที่ขดลวดแรงต่ ำทั้ง 3 ชุด ณ.
ระดับอุณหภูมิต่ำง ๆ ดังนี้ 
- ระดับอุณหภูมิ 100ºC ส่งสัญญำณบังคับให้พัดลมเป่ำหม้อแปลงท ำงำน   
- ระดับอุณหภูมิ 130ºC ส่งสัญญำณให้สัญญำณอันตรำยท ำงำน 
- ระดับอุณหภูมิ 150ºC ส่งสัญญำณให้อุปกรณ์ป้องกันตัดไฟทั้งด้ำนแรงสูงและแรงต่ ำ 
(4) พัดลมเป่ำหม้อแปลง 
- พัดลมเป่ำหม้อแปลง  ต้องประกอบด้วยสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ คอนแทคเตอร์ หลอดไฟสัญญำณ สำยไฟหุ้ม
ฉนวนและเปลือกนอก มอเตอร์ชนิดหุ้มมิดพร้อมพัดลมประกอบกันเป็นชุด   ท ำโดยเฉพำะส ำหรับใช้กับหม้อแปลงตำม
ข้อก ำหนดนี้สำมำรถเป่ำลมได้ปริมำณเพียงพอที่จะเพ่ิมพิกัดหม้อแปลงได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 หรือตำมที่ระบุที่
อุณหภูมิโดยรอบ 40ºC โดยรำยละเอียดของพัดลมเป่ำหม้อแปลงและช่องอำกำศเข้ำจำกตัวถัง จะต้องท ำตำม
ค ำแนะน ำของโรงงำนผู้ผลิตตัวหม้อแปลง 
-  พัดลมเป่ำหม้อแปลงต้องเป็นแบบ CROSS FLOW FAN โดยเป่ำลมจำกใต้ขดลวดหม้อแปลงขึ้นไป
ด้ำนบน 
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(5) ชุดสัญญำณอันตรำย ต้องประกอบด้วยออดหรือกริ่งไฟฟ้ำ หลอดไฟสัญญำณ คอนแทคเตอร์ ปุ่มกดดับ
สัญญำณเสียง และมีขั้วต่อสำยส ำหรับต่อชุดสัญญำณอันตรำยระยะไกลไปยังห้องควบคุมกลำง ได้อีก 1 ชุดด้วย 
  1.5 กำรติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
(1) โครงของหม้อแปลงไฟฟ้ำต้องต่อลงดินที่จุดที่อยู่ใกล้ที่สุด สำยที่ใช้ต่อลงดินให้ใช้ขนำดตำมที่ก ำหนดในแบบ 
(2) พ้ืนที่รองรับหม้อแปลงไฟฟ้ำต้องมั่นคงแข็งแรง ระหว่ำงหม้อแปลงและพ้ืนที่รองรับให้รองด้วยวัสดุที่ช่วยลดกำร
สั่นสะเทือน (Vibration Isolator)    
(3) ในกำรเข้ำสำย หรือบัสบำร์ที่หม้อแปลงไฟฟ้ำ ต้องท ำควำมสะอำดขั้วต่อของหม้อแปลงไฟฟ้ำก่อน  หลังจำกต่อ
สำยหรือบัสบำร์เข้ำ/ออกแล้ว ต้องฉำบจุดที่ต่อโดยใช้ Lacquer หรือวิธีอ่ืนที่อนุมัติ 
(4) ก่อนจ่ำยไฟเข้ำหม้อแปลงไฟฟ้ำ ต้องทดสอบก่อนว่ำค่ำทำงไฟฟ้ำของหม้อแปลงไฟฟ้ำถูกต้องตำมที่ผู้ผลิตแนะน ำ
หรือแจ้งไว้ ลักษณะกำรต่อสำยเข้ำและออกถูกต้องตำมควำมต้องกำรของข้อก ำหนดทำงไฟฟ้ำ ในกรณีของหม้อแปลง
ไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้ตรวจอนุมัติให้ใช้  ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ติดต่อประสำนงำนให้กำรไฟฟ้ำท้องถิ่น
ตรวจและอนุมัติก่อน จึงจะจ่ำยไฟเข้ำหม้อแปลงไฟฟ้ำได้ 
(5) เมื่อจ่ำยไฟเข้ำหม้อแปลงไฟฟ้ำแล้ว ผู้รับจ้ำงต้องตรวจและทดสอบว่ำแรงดันด้ำนแรงต่ ำมีค่ำตำมที่ก ำหนด ถ้ำยัง
ไม่ได้ตำมที่ก ำหนดต้องเปลี่ยน Tap เพ่ือปรับแรงดันให้ได้ก่อน จึงจะจ่ำยไฟไปสู่วงจรภำยนอกได้ นอกจำกนี้จะต้อง
ทดสอบระบบควบคุมและระบบสัญญำณอันตรำยเตือนตำมที่ก ำหนดไว้ว่ำใช้งำนได้ 
  1.6 กำรทดสอบ 
(1) หม้อแปลงต้องผ่ำนกำรทดสอบที่โรงงำนผู้ผลิตตัวหม้อแปลง (มิใช่โรงงำนผู้ประกอบตัวถัง) ตำมที่ก ำหนดใน
มำตรฐำน โดยต้องมีหนังสือรับรองผลกำรทดสอบระบุ SERIAL NUMBER ออกโดยโรงงำนดังกล่ำว แสดงรำยละเอียด
ผลกำรทดสอบ และตรวจพินิจครบถ้วน ให้ส่งหนังสือรับรองดังกล่ำว จ ำนวน 3 ชุด 
(2) หม้อแปลงจะต้องผ่ำนกำรทดสอบจำกสถำบันมำตรฐำนตำม IEC 76-5 โดยรวมถึง  
-  Partial Discharge Measurement 
-  Noise Level Measurement 
-  Impulse Test, Heat Run Test และ Ability withstand short circuit (สำมำรถใช้ Type Test ได้) 
(3) เมื่อหม้อแปลงส่งไปถึงสถำนที่ติดตั้งแล้ว ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบโดยกำรไฟฟ้ำท้องถิ่นก่อนจ่ำยไฟ ผู้รับ
จ้ำงต้องเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบทั้งสิ้น หำกกำรไฟฟ้ำท้องถิ่นไม่ยอมให้ใช้หม้อแปลงที่ส่งมอบ ผู้รับจ้ำงจะต้อง
น ำหม้อแปลงใหม่ท่ีถูกต้องมำเปลี่ยนให้ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมข้ึนทั้งสิ้น 
(4) ผู้ว่ำจ้ำงขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะขอทดสอบหม้อแปลงตำมวิธีกำรที่ผู้ว่ำจ้ำงจะก ำหนดให้ภำยหลัง       เพ่ือ
ทดสอบหม้อแปลงในรำยละเอียดต่ำงๆของข้อก ำหนดรวมทั้งกำรทดสอบที่ full load และเกิน full load อีกร้อยละ 
40 โดยผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 
(5) ผู้รับจ้ำงต้องส่งหนังสือคู่มือในกำรติดตั้ง กำรใช้ และกำรบ ำรุงรักษำ พร้อมทั้งแบบกำรติดตั้งแปลเป็นภำษำไทย 
ใช้หน่วย "เอสไอ" แสดงขนำดมิติโดยละเอียด วงจรกำรต่อสำย  และรำยกำรอะไหล่ จ ำนวนรวม 3 ชุด 
 
2. หม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดน้ ำมัน 
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  2.1 ควำมต้องกำรทั่วไป 
(1) หม้อแปลงไฟฟ้ำก ำลัง (Power Transformer) ต้องเป็นชนิดขดลวดจุ่มอยู่ในน้ ำมัน (Oil immersed) ส ำหรับใช้
งำนภำยนอกอำคำร 
(2) หม้อแปลงไฟฟ้ำต้องผลิตและทดสอบ ตำมมำตรฐำนของ TIS, ANIS หรือ IEC ฉบับล่ำสุด และต้องเป็นไปตำม
กฎและระเบียบของกำรไฟฟ้ำ 
(3) กำรแสดงพิกัดต่ำงๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้ำจะต้องอ้ำงอิงที่อุณหภูมิ 40ºC ควำมชื้นสัมพัทธ์ 50% 
(4) หม้อแปลงไฟฟ้ำ ต้องมีคุณสมบัติ และสมรรถนะ ดังนี้ 
- Rated Primary Voltage   : ตำมท่ีก ำหนดในแบบ 
- Rated Frequency         : 50 H z  
- Number of Phase         : 3 
- Rated Power Output      : ตำมท่ีก ำหนดในแบบ 
- Vector Group            : Dyn 11 
- HV. No-Load Tap Changer : - 4x2.5%  (MEA) 
  : + 2x2.5% (PEA) 
- Total loss at P F.1    : ไม่เกิน 1.5% ที่ Full load 
(5) ผู้รับจ้ำงต้องเสนอรำยละเอียดหม้อแปลงให้วิศวกรของผู้ว่ำจ้ำง หรือตัวแทนของผู้ว่ำจ้ำง และกำรไฟฟ้ำท้องถิ่น
พิจำรณำ ให้ควำมเห็นชอบก่อนกำรสั่งซื้อหม้อแปลงโดยในรำยละเอียดต้องแสดงข้อมูลให้พิจำรณำอย่ำงน้อยดังนี้ 
- รำยละเอียดของวัสดุ, Rated Voltage และ Current ของขดลวดแรงสูง และแรงต่ ำ 
- Rated Frequency 
- Number of Phase 
- No Load Loss และ Rated Load Loss 
- Tap Changer 
- Rated Rasic Impulse Level 
- Impedance Voltage 
- Impedance Voltage 
- Vector Group 
- Noise Level 
- Percent Efficiency 
- Percent Regulation at 100% PF 
- ขนำดมิติ และน้ ำหนัก 
 
  2.2 ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
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(1) แกนเหล็ก Iron Core สร้ำงขึ้นด้วย High Grade Nonaging Silicon Steel Lamination ซึ่ งมี  Magnetic   
Permeability สูงและให้ค่ำ Hysteresis และ Eddy Current Loss ต่ ำ 
(2) ขดลวดและฉนวนHigh Voltage และ Low Voltage Winding โลหะตัวน ำท ำด้วยทองแดงหุ้มด้วยฉนวน 
Class A 
(3) Tap Changerที่ High Voltage Winding ต้องมี Off - Load Tap Changer ตำมที่ก ำหนดด้ำมหมุนของ Tap 
Changer ต้องสำมำรถแสดงให้ทรำบได้ว่ำในขณะนั้น อยู่ในต ำแหน่งของ Tap ใด 
(4) ขั้วต่อสำย ขั้วต่อสำยแรงสูงต้องท ำให้เหมำะสมส ำหรับใช้ต่อกับบัสบำร์ หรือต่อกับสำยเคเบิ้ลแรงสูง (โดยให้
พิจำรณำจำกแบบ) เพ่ือต่อกับสวิตซ์แรงสูงอย่ำงเหมำะสมขั้วต่อสำยแรงต่ ำท ำด้วยทองแดง เคลือบทับด้วย High 
Conductivity Bronze หรือ Hot-Tin dipped จะต้องเหมำะสมส ำหรับใช้ต่อกับบัสบำร์ หรือต่อกับสำยเคเบิ้ล (โดย
ให้พิจำรณำจำกแบบ)Bolts, Nuts และ Lock washers ที่ใช้กับข้ัวต่อสำยต้องท ำด้วย Stainless Steel 
(5) ตู้หม้อแปลง ท ำด้วยโลหะมีควำมแข็งแรงทนทำนต่อสภำพกำรใช้งำน และกำรเคลื่อนย้ำยสีทำภำยในตู้เป็นชนิด
ที่เหมำะสมส ำหรับกำรใช้บรรจุน้ ำมัน สีทำภำยนอกตู้ทำรองพ้ืนด้วย Primer Coat และทำสีทับอย่ำงน้อย 2 ชั้น ซึ่ง
เป็นชนิดที่ทนต่อสภำวะกำรใช้งำนนอกอำคำร 
  2.3 อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง 
(1) หม้อแปลงไฟฟ้ำทุกขนำดจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบอย่ำงน้อยที่สุดดังนี้  
- Drain Valve, Sampling 
- Lifting Lugs 
- Earthing Terminal 
- Oil Level Gauge 
- Off Load Tap Changer 
- Thermometer Pocket 
- Pressure relief device 
- Conservator Tank 
(2) ส ำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดตั้งแต่ 1000-2500 KVA จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพ่ิมเติมดังนี้ 
- Dial Type Thermometer with adjustable contact 
- Buchholz Relay 
  2.4 กำรติดตั้งหม้อแปลง 
(1) ให้ติดตั้งตำมลักษณะและตำมต ำแหน่งที่ระบุในแบบ หรืออำจเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือควำมเหมำะสม  โดยควำม
เห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของกำรไฟฟ้ำท้องถิ่น 
(2) กำรเคลื่อนย้ำยหม้อแปลงจะต้องท ำด้วยควำมระมัดระวัง เพ่ือมิให้เกิดควำมเสียหำยต่อหม้อแปลง 
  2.5 กำรทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
(1) หม้อแปลงไฟฟ้ำต้องผ่ำนกำรผ่ำน Routine Test จำกโรงงำนผู้ผลิตโดยมีเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบ ใน
รำยละเอียดต่ำงๆ ดังนี้ 
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- Measurement of Winding Resistance 
- Measurement of Impedance Voltage 
- Measurement of Load Loss 
- Measurement of no Load Loss 
- Measurement of Insulation Resistance 
- Measurement of Voltage Ratio 
- Check of Polarity and Vector Group 
- Induced Voltage Test 
- Applied Voltage Test 
(2) หม้อแปลงไฟฟ้ำต้องผ่ำน Type test จำกสถำบันที่ผู้ว่ำจ้ำงเชื่อถือ โดยมีเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบ ใน
รำยละเอียด ดังนี้ 
- Temperature Rise Test  
- หม้อแปลงไฟฟ้ำต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและได้รับรองให้ใช้จำกกำรไฟฟ้ำท้องถิ่น 
- เมื่อติดตั้งในสถำนที่ใช้งำนแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรวัดค่ำควำมต้ำนทำนของฉนวนที่ขั้วต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วน 
และท ำกำรตรวจทดสอบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ควบคุมต่ำงๆ แล้วท ำรำยงำนส่งผู้ว่ำจ้ำงหรือตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง 
- ผู้รับจ้ำงต้องส่งหนังสือคู่มือกำรใช้งำน   และกำรบ ำรุงรักษำ  เป็นภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ จ ำนวน 3 ชุด 
ต่อผู้ว่ำจ้ำง 
 
3. กำรรับประกัน 
  3.1 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันว่ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำที่จะน ำมำใช้เป็นของใหม่ที่ผลิตจำกโรงงำน และยังไม่เคย
ติดตั้งใช้งำนที่ใด หำกไม่ถูกต้องผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรเปลี่ยนให้ 
  3.2 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันหม้อแปลงไฟฟ้ำที่มีกำรเสียหำย เนื่องจำกข้อผิดพลำดในกำรผลิตกำรขนส่ง และ
กำรติดตั้งโดยต้องรับซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มใช้งำนหรือวันรับมอบงำนทั้งระบบ 
  3.3 เมื่อครบก ำหนดกำรรับประกัน ผู้รับจ้ำงต้องตรวจ ท ำควำมสะอำด และท ำกำรขันรอยต่อทุกจุด 
จบหมวดที่ 65 
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หมวดที่ 66 
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง 
 
1. ควำมต้องกำรทั่วไป  
  1.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่
จ ำเป็นเพื่อให้เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำดังกล่ำวท ำงำนโดยสมบูรณ์ตำมที่แสดงในแบบและระบุในข้อก ำหนดนี้ทุกประกำร 
  1.2 เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำฉุกเฉินให้ก ำลังไฟฟ้ำเป็นแบบ Prime (Prime Rating) โดยมีขนำด kVA. ไม่น้อยกว่ำ
ที่แสดงไว้ในแบบที่เพำเวอร์แฟกเตอร์ 0.8 380/220 V. 3 เฟส4 สำย 50 Hz ที่ควำมเร็วรอบ 1500 รอบ/นำท ี
  1.3 เครื่องยนต์ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ และ Radiator ตั้งอยู่บนฐำนเดียวกัน ซึ่งท ำด้วยเหล็กประกอบส ำเร็จรูป
และ Coupling มำจำกโรงงำนผู้ผลิตและต้องส่ง Test Report ของเครื่องนั้นๆ มำให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำด้วย  
  1.4 แผงควบคุมชุดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ต้องเป็นแผงควบคุมที่ประกอบส ำเร็จรูป โดยบริษัทผู้ผลิตชุดเครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำ  
  1.5 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำกำรทดสอบด้วยโหลดเทียมที่สถำนที่ติดตั้ง หรือที่โรงงำนผู้จัดจ ำหน่ำยตำมรำยกำร
ทดสอบระบบ 
 
2. เครื่องยนต์ 
  2.1 เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงชนิดสี่จังหวะ ท ำงำนที่พิกัดควำมเร็ว 1,500 รอบต่อนำที 
ขนำดก ำลังของเครื่องยนต์จะต้องเป็นขนำดที่เหมำะสมกับขนำดพิกัดของ Generator  
 เป็นเครื่องยนต์ชนิด Low  Emissions  ได้มำตรฐำนเทียบเท่ำ TA-Luft  หรือ TIER-I   
  2.2 ระบบควบคุมควำมเร็วรอบใช้ Solid State Synchronous Governor เพ่ือให้ควำมถี่ของกระแสไฟฟ้ำที่

จ่ำยออกอยู่ระหว่ำง 50 Hz 0.25% 
  2.3 ระบบจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงเป็น แบบ Direct Injection น้ ำมันเชื้อเพลิงก่อนเข้ำ Fuel injector ต้องผ่ำน
เครื่องกรองน้ ำมันชนิดที่สำมำรถเปลี่ยนไส้ได้ซึ่งติดตั้งในต ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำบ ำรุงรักษำได้สะดวก 
  2.4 ระบบน้ ำมันหล่อลื่นเป็นแบบ Gear type lubricating oil pump  
  2.5 ไส้กรองของน้ ำมันหล่อลื่นใช้แบบ Double หรือ Triple Paper Element และมีเครื่องกรองน้ ำมัน
พร้อม Bypass Valve ซึ่งท ำงำนด้วยสปริงเพื่อให้น้ ำมันสำมำรถไหลผ่ำนได้ในกรณีที่ไส้กรองอุดตัน 
  2.6 กำรระบำยควำมร้อน จะต้องมีระบบระบำยควำมร้อนซึ่งจัดมำพร้อมเสร็จกับเครื่องยนต์โดยมีขนำด
พอที่จะไม่ท ำให้เครื่องยนต์ร้อนเกินก ำหนดในขณะท ำงำน เป็นแบบระบบปิดประกอบด้วยปั๊มน้ ำซึ่งรับแรงขับจำก
เครื่องยนต์ในกรณีที่ใช้ระบบระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ หม้อน้ ำและพัดลมอำจจะเป็นแบบที่ติดอยู่กับเครื่องหรือติดตั้ง
แยกกันก็ได้  ซึ่งขึ้นอยู่กับสภำพและสถำนที่ติดตั้ง  ซึ่งถ้ำติดตั้งแยกกันแล้วจะต้องจัดหำเครื่องสูบน้ ำที่มีขนำดเพียง
พอที่จะระบำยควำมร้อนส ำหรับเครื่องยนต์นั้นๆ ด้วยโดยค่ำใช้จ่ำยอยู่ในส่วนรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น  ระบบจ่ำย
น้ ำส ำหรับระบำยควำมร้อนต้องอิสระ และให้ผู้เสนอเครื่องยนต์ก ำหนดหรือแนะน ำน้ ำยำที่ใช้เติมในน้ ำระบำยควำม
ร้อนเพ่ือป้องกันกำรผุกร่อนมำด้วย 
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  2.7 ระบบกรองอำกำศใช้เครื่องกรองอำกำศชนิดแห้ง (Dry type air filter paper element)  
  2.8 ระบบระบำยควำมร้อนใช้ Radiator with fan guards รับแรงขับจำกเครื่องยนต์ผ่ำนสำยพำน ปริมำณ 
Air Flow และ Air Flow Restriction ต้องเพียงพอกับสภำพกำรติดตั้งตำมแบบ 
  2.9 สตำร์ทเครื่องยนต์ด้วย 24 VDC Starting Motor โดยใช้กระแสไฟฟ้ำจำก Lead-Acid Battery ซึ่งมี
ควำมจุไฟฟ้ำพอที่จะสตำร์ทเครื่องยนต์ติดต่อกันได้อย่ำงน้อย 4 ครั้ง พร้อมกันนั้นยังสำมำรถใช้ได้กับระบบอัตโนมัติ 
ระบบควบคุม ระบบเตือนหรือระบบอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นอย่ำงเพียงพอ 
  2.10 กำรประจุแบตเตอรี่ต้องเป็นระบบ Solid State ซึ่งจะประจุไฟโดยอัตโนมัติด้วยแรงดันคงที่สำมำรถ
ประจุให้แบตเตอรี่เต็มโดยเร็วตำมสมควรแต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง และจะต้องมีไฟสัญญำณแสดงภำวะ กำรท ำงำนของ
เครื่องประจุแบตเตอรี่ 
  2.11 ระบบไอเสียให้มีอุปกรณ์ระงับเสียง (Exhaust Silencer) ชนิด Residential หรือดีกว่ำและท่ออ่อน 
(Flexible Exhaust Pipe) เพ่ือลดเสียงดังลงมำ กำรติดตั้งท่อไอเสียจะต้องยึดด้วย Vibration Absorber ชนิดสปริง
และจะต้องไม่เกิดควำมเสียหำยเนื่องจำกควำมร้อนที่เกิดขึ้น โดยท่อไอเสียให้ใช้เหล็กด ำ Schedule 40 หรือดีกว่ำ 
และติดตั้ง Flexible Exhaust Pipe ควำมยำวท่อไม่น้อยกว่ำ 60 ซม. ท่อไอเสียที่เดินภำยในอำคำรจะต้องหุ้มด้วย
ฉนวนควำมร้อน (Calcium Silicate) และแผ่นอลูมิเนียมควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.6 มม. อีกชั้นหนึ่ง 
  2.12 จัดให้มีระบบป้องกันเสียง (Sound Attenuator with Aluminium Grill Fixed Type) ที่บริเวณช่อง
ลมเข้ำและช่องระบำยลมหน้ำหม้อน้ ำท่ีต ำแหน่งห้องเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
  2.13 แผงควบคุมเครื่องยนต์ต้องมีอุปกรณ์และเครื่องวัดที่อ่ำนค่ำแบบดิจิตอนได้อย่ำงน้อยดังนี้ 
  (1) โวลท์มิเตอร์ และแอมป์มิเตอร์ 
  (2) เครื่องวัดอุณหภูมิน้ ำหล่อเย็น 
  (3) เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดควำมดันของน้ ำมันหล่อลื่น 
  (4) เครื่องวัดควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ 
  (5)     Over speed and Under speed  
  (6) นำฬิกำจับเวลำกำรท ำงำนของเครื่องยนต์ 
  (7) สัญญำณแจ้งเตือนกำรท ำงำนผิดพลำดพร้อมสัญญำณเสียง และหน้ำสัมผัส (Normally Open  
Contact) 
  (8) ปุ่มทดสอบสัญญำณแสง 
  (9) สวิตช์ Auto – Off –Manual ส ำหรับระบบสั่งสตำร์ทเครื่องยนต์ 
  (10) Emergency Stop Switch และ Key switch 
  2.14 แผงควบคุมเครื่องยนต์ จะต้องมีไฟเตือนที่แผงควบคุมหรือท ำให้เกิดเสียงเตือนหรือเพ่ือดับเครื่องยนต์ใน
กรณีท่ีเครื่องยนต์ท ำงำนผิดปกติอย่ำงน้อยดังนี้ 
(1) แรงดันน้ ำมันเครื่องต่ ำ 
(2) อุณหภูมิของน้ ำระบำยควำมร้อนสูงเกิน หรือปริมำณน้ ำระบำยควำมร้อนน้อยกว่ำปกติ หรือสำยพำนพัดลม
ระบำยควำมร้อนขำด 
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(3) อุณหภูมิน้ ำมันหล่อลื่นสูงกว่ำปกติ 
(4) ควำมเร็วสูงผิดปกติ 
(5) ระดับน้ ำมันเชื้อเพลิงต่ ำกว่ำที่ก ำหนด 
(6) เครื่องยนต์เกิด Overcrank 
  2.15 ฐำนเครื่องและส่วนที่ยึดกับอำคำร ต้องมีฐำนเป็นโครงเหล็กและมีที่รองป้องกันกำรสั่นสะเทือนเป็นแบบ
สปริงหรือดีกว่ำ 
 
3. ชุดเครื่องจ่ำยไฟฟ้ำ 
  3.1 ต้องมีพิกัดก ำลังตำมที่ระบุ เป็นเครื่องจ่ำยไฟระบบ 380/220 V. 3 เฟส 4 สำย 50 Hz PF = 0.8 เป็น
แบบ 4 POLE เป็นแบบ Brushless Rotating Diode, Full Wave Rectifier ต่อโดยตรงเข้ำกับเครื่องยนต์ต้นก ำลัง
โดยผ่ำน Flexible Coupling และต้องติดตั้งบนฐำนเหล็กอันเดียวกัน 
  3.2 ฉนวนของขดลวดทั้ง Rotor และ Stator ให้มีควำมทนทำนต่อ Temperature Rise ตำม NEMA 
,IEC,ISO 8528 Standard Class F หรือดีกว่ำ 
  3.3 Excitation System เป็นแบบ Self Excited  (กระตุ้นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำจำก
ภำยนอก ) 
  3.4 เครื่องจ่ำยไฟต้องมี Protective Thermister Relay เพ่ือหยุดกำรท ำงำนของเครื่องกรณีควำมร้อนใน
ขดลวดสูงเกินปกติ 
  3.5 กำรควบคุมแรงดันไฟฟ้ำต้องใช้ Solid State Automatic Voltage Regulator ซึ่งสำมำรถควบคุม
แรงดันไฟฟ้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดังนี้ 
(1) Voltage Regulation ไม่เกิน 1% ของ Rated Voltage จำก no load ถึง full load 
(2) Voltage Stability ไม่เกิน 0.5% ของ Rated Voltage ที่ steady state 
(3) Voltage Dip ไม่เกิน 20% ของ Rated Voltage เมื่อมีกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำทันที 90% ของ rated load และ 
recovery time ไม่เกิน 3 วินำที 
(4) มี Rheostat ส ำหรับปรับแรงดันไฟฟ้ำได้ 5% ของ Rated voltage 
(5) สำมำรถรับ Automatic Thyristor Load ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 70% ของ Output Rating และมี Distortion ของ 
Waveform น้อยที่สุดที่ยอมรับได้ 
 
4. ระบบควบคุม 
ระบบควบคุมจะท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำดังนี้ 
  4.1 ควบคุมกำรสตำร์ทเครื่องยนต์ เมื่อได้รับสัญญำณจำก Automatic Transfer Switch หรือ ระบบ Fire 
Alarm หรือ Manual Start ระบบควบคุมจะส่งสัญญำณให้เครื่องยนต์สตำร์ทหำกเครื่องยนต์สตำร์ทไม่ติดในครั้งแรก     
ระบบควบคุมจะส่งสัญญำณให้เครื่องยนต์ สตำร์ทใหม่ติดต่อกันได้อีก 2 ครั้ง เมื่อสตำร์ทครบ 3 ครั้งแล้ว เครื่องยนต์ยัง
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ไม่ติดเครื่องยนต์จะหยุดท ำงำนและส่งสัญญำณ over-crank ให้ทรำบ เครื่องยนต์จะสตำร์ทใหม่ได้เมื่อได้รับกำรแก้ไข
เหตุขัดข้องและ reset เสียก่อน 
  4.2 หยุดกำรท ำงำนของเครื่องยนต์เมื่อเกิด High Coolant Temperature, Low Oil Pressure หรือ Over 
Speed พร้อมทั้งส่งสัญญำณแจ้งให้ทรำบ 
  4.3 ควบคุมกำรท ำงำนของระบบเพ่ือให้ได้ Frequency Regulation, Voltage Regulation, Voltage 
Stability ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ข้ำงต้น 
  4.4 ควบคุมให้เครื่องยนต์เดินต่ออีก 5 นำที (ปรับได้ตั้งแต่ 5-10 นำที) ในช่วง Cool Down Period หลังจำก
ที่ Transfer Switch ได้สับเปลี่ยน Load ไปรับกระแสไฟฟ้ำจำกแหล่งจ่ำยไฟปกต ิ
  4.5 ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบต่ำงๆ พร้อมทั้งมีสัญญำณเตือนเมื่อระบบช ำรุด เช่น ระบบประจุ
แบตเตอรี่ไม่ท ำงำน อุปกรณ์ส ำหรับสตำร์ทขัดข้อง เป็นต้น โดยสัญญำณเตือนเหล่ำนี้จะต้องมีทั้งสัญญำณเสียงและ
สัญญำณไฟ 
 4.6 แผงควบคุม Generator เป็นแบบดิจิตอลแสดงค่ำเป็นตัวเลขและตัวอักษร โดยที่สำมำรถแสดงเป็น
ตัวอักษร  ภำษำไทยได้ และมี EVENT LOG ได้ถึง 250 ค่ำและได้รับมำตรฐำน ISO 9001และ UL ต้อง
ประกอบด้วย  อุปกรณ์อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1) AC แอมมิเตอร์วัดกระแสได้   3 เฟส 
 (2) AC โวลท์มิเตอร์ส ำหรับวัดแรงดัน  L to L, L to N 
 (3) Frequency Meter,Over and Underfrequency 
 (4)     อ่ำนค่ำก ำลังไฟฟ้ำ   Kw , Kva , Pf , KVarh , KVah 
 (5)     ตั้งค่ำเตือนกำรช่อมบ ำรุงได้ 
 (6) Molded Case Circuit Breaker 
  4.7 จะต้องมีระบบ Automatic Weekly Exercise โดยมีช่วงเวลำ Exercise ในแต่ละสัปดำห์ตำมค ำแนะน ำ
ของบริษัทผู้ผลิต 
  4.8 ในกรณีที่มี Standby Generator มำกกว่ำ 1 ชุด และระบุว่ำให้มีกำรเดินจ่ำยไฟขนำนกันจะต้องมีระบบ 
Automatic Synchronizing ด้วย 
 
5. ถังน้ ำมันเชื้อเพลิงและท่อน้ ำมันเชื้อเพลิง 
  5.1 ถังน้ ำมันจะต้องมีปริมำตรเพียงพอ ที่จะบรรจุน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับเดินเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองได้ไม่
น้อยกว่ำ 12 ชั่วโมง ที่ full load 
  5.2 ถังน้ ำมันจะต้องท ำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มม. ทำสีรองพ้ืนด้วยสีกันสนิม 2 ชั้น และทำสีทับด้วยสี 
Epoxy ทั้งด้ำนในและด้ำนนอก 
  5.3 ถังน้ ำมันจะต้องมีอุปกรณ์ส ำหรับตรวจระดับน้ ำมันในถังได้สะดวก กรณีที่อุปกรณ์ตรวจสอบระดับน้ ำมัน
เป็นแบบ Sight Tube ต้องมี Protective Guard และ วำล์วส ำหรับเปิดหรือปิดน้ ำมันที่เข้ำในท่อ และจะต้องมี
อุปกรณ์เตือนในกรณีท่ีระดับของน้ ำมันต่ ำกว่ำระดับที่ก ำหนด 
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  5.4 ระดับของท่อน้ ำมันที่จ่ำยออกจำกถังต้องอยู่สูงกว่ำระดับปลำยท่อที่เติมน้ ำมันเข้ำถัง 
  5.5 จัดให้มีท่อระบำยอำกำศขนำดไม่เล็กกว่ำ 30 มม. ปลำยท่อระบำยอำกำศต้องสูงกว่ำต ำแหน่งบนสุดของ
ถังไม่น้อยกว่ำ 150 มม. ปลำยท่อท ำเป็น U-Bend และมีตระแกรงลวดปิด 
  5.6 ก่อนท ำกำรทำสีถังต้องท ำ Hydrostatic Test โดยเติมน้ ำเต็มถังและต่อปลำยท่อสูงเกินระดับถัง 1 เมตร 
ท ำกำรทดสอบไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง 
  5.7 ท่อน้ ำมันเชื้อเพลิง ใช้ท่อเหล็กด ำ ด้ำนนอกทำสีกันสนิม 
  5.8 ส่วนของถังน้ ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นโลหะจะต้องต่อลงดิน 
 5.8.1   ติดตั้ง ท่อน้ ำมันจำกถังน้ ำมันไปที่เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและ ติดตั้ง มอเตอร์ปั้มน้ ำมันและ ปั้มแบบ
มือ 

หมุนส ำหรับเติมน้ ำมันเข้ำถังพร้อมชุดควบคุมระบบป้องกันอำร์คที่ตู้   ATS ติดตั้งระบบป้องกัน
อำร์ค (Arc Guard System) ภำยในตู้ ATS  เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยเมื่อเกิดอำร์ค ผลิตตำม
มำตรฐำน IEC 61508 และ IEC 62061 โดยจะต้องมีควำมสำมำรถ   ในกำรสั่งทริป ATS ทั้งสอง
ด้ำน หรือ Circuit Breaker (ด้ำน Main) โดยทันทีทันใด ภำยในเวลำไม่เกิน 0.1 วินำที มีเซนเซอร์
จับอำร์ค (Lens) และเป็นสำยชนิดแก้วน ำแสง (Fiber Optic Cable) เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรรบกวน
จำกสนำมแม่เหล็กติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (Surge Protective Device) Type I) ส ำหรับ
ป้องกันระบบ 

   ไฟฟ้ำก ำลัง (Power Supply) ของตู้เมนแผงสวิทซ์ไฟฟ้ำแรงต่ ำ (ATS) โดยเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
กับ Circuit Breaker มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

Max. Continuous ac voltage  UC   255 V 
Impulse current Limp (10/350µs) Iimp  25 kA / Pole 
Voltage protection level  Up    ≤ 2.5 kV 
Follow current extinguishing capability a.c. I fi  50 kArms  

  TOV  voltage  UT     400 V / 5 sec. 
  อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (Surge Protective Device) Type II )เพ่ือป้องกันเสิร์จอันเนื่องมำจำกเกิดฟ้ำผ่ำ
หรือเกิดเสิร์จอ่ืนๆ ที่จะเข้ำมำทำงด้ำนเมนไฟฟ้ำที่ต่อกับชุดควบคุมเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ โดยมีคุณสมบัติทำง
เทคนิค  ดังนี้ 

 Poles                                      :        ชนิด  4Pole 
 Nominal Voltage   : 230 V 
 Max. Cont. Operating Voltage : 275 V 
 Max. Discharge Current (8/20) : 40 kA 
 Voltage Protection Level  : <1.5 kV 
 TOV Withstand    : 334 V/5sec 
 Short Circuit Withstand  : 50 kA rms 

file:///D:/โครงการจัดตั้งวิศว/แบบอาคารวิศว/งวด3/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/ท่าสุวรรณภูมิ/SPD%20AIM/เทียบSPEC.xls
file:///D:/โครงการจัดตั้งวิศว/แบบอาคารวิศว/งวด3/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/ท่าสุวรรณภูมิ/SPD%20AIM/เทียบSPEC.xls


                                                                                                             Page 419 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

     State Indicator   : Included 
 
6. ห้องเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 

6.1  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำระบบป้องกันเสียงรบกวน( SOUNDPROOF  SYSTEM )โดยค่ำระดับเสีย รบกวน ( 
NOISE ) จำกภำยในห้อง สำมำรถผ่ำนผนังและช่องเปิดทุกด้ำนมำยังภำยนอกที่ระยะห่ำง  1.00 เมตร จำกผนังห้อง
และช่องเปิดใดๆ ต้องมีค่ำ ไม่เกิน  75 เดซิเบล A โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

6.1.1 โดรงสร้ำงโดยรอบผนังเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนำด 2x4 นิ้ว หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มม. บุผนังด้วย
วัสดุซับเสียง ชนิด ROCK WOOL มีควำมหนำแน่น ( NORMAL  DENSITY ) ไม่ต่ ำกว่ำ  80 กิโลกรัม ต่อลูกบำศก์
เมตร และบุหนำไม่น้อยกว่ำ  4 นิ้ว ( 100 มม. ) ปิดทับด้วย GLASS  FIBER  MAT  สีด ำ และ WIRE  MESH  ขนำด 
# ½ x ½  นิ้ว ยึดติดผนังด้วย PIN  LOCK  และสำมำรถให้อำกำศไหลผ่ำนได้ด้วยควำมเร็ว  300 เมตรต่อนำที หรือ 
5 เมตรต่อวินำที โดยไม่เกิดควำมเสียหำย 

6.1.2ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวน ( SONUD  ATTENUATOR ) ที่ช่องอำกำศเข้ำ ( AIR  INLET ) 
และช่องอำกำศออก ( AIR  OUTLET ) โดยใช้ ROCK WOOL ชนิดเดียวกันที่บุผนังและห่อหุ้มด้วยเหล็กแผ่นเจำะรู ( 
PERFORATE  GALVANIZED  STEELL ) ขนำดและจ ำนวนของแผง SONUD  ATTENUATOR   ผู้รับจ้ำงจะต้อง
ออกแบบให้เหมำะสมกับขนำดของเครื่องยนต์ฯ 
 6.2 ขนำดช่องลมออกของห้องเครื่องจะต้องมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.2 เท่ำ ของขนำดพ้ืนที่หน้ำหม้อน้ ำของ
เครื่องยนต์ 
 
7. กำรทดสอบ 
ผู้รับจ้ำงต้องทดสอบเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำฉุกเฉินก่อนส่งมอบงำนดังนี้ 
  7.1 ทดสอบเดินเครื่องในลักษณะ Step Load Test  
  7.2 ทดสอบเดินเครื่องเต็มพิกัดโหลดติดต่อกันเป็นเวลำ 2 ชั่วโมง ท ำกำรวัดค่ำของกระแสไฟฟ้ำและ
แรงดันไฟฟ้ำ เพำเวอร์แฟกเตอร์ ควำมเร็วรอบ ปริมำณเชื้อเพลิงที่ใช้ในทุกครึ่งชั่วโมง และเปรียบเทียบกับข้อก ำหนด
จำกโรงงำนผู้ผลิต 
  7.3 ทดสอบกำรเดินเครื่อง Overload 10% เป็นเวลำ 1 ชั่วโมง 
  7.4 ทดสอบกำรท ำงำนของออโตเมติคทรำนสเฟอร์สวิทซ์ทุกขั้นตอนและทดสอบ Weekly Exercise 
  7.5 ท ำกำรวัดระบบกำรต่อลงดินของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
  7.6 Alarm Trouble Test 
 
8. กำรบริกำรและกำรรับประกัน  
  8.1 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันควำมเสียหำยที่เกิดกับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 1 ปี ในกรณีที่เกิดควำม
บกพร่องจำกกำรประกอบหรือของชิ้นส่วน ผู้รับจ้ำงต้องน ำชิ้นส่วนมำเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ตลอดระยะเวลำ
รับประกัน 
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  8.2 บริษัทผู้จ ำหน่ำยเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ต้องเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งในประเทศไทย มีช่ำง
บริกำรของบริษัทเองที่สำมำรถจะตรวจเช็คกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำทุกระยะ 3 เดือน นับจำกวันส่งมอบงำน
เป็นระยะเวลำ 1 ปี และบริษัทผู้จ ำหน่ำยต้องเปิดหลักสูตรอบรมช่ำงผู้ดูแลเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำให้สำมำรถใช้และ
บ ำรุงรักษำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
  8.2.1    บริษัทที่เสนอรำคำต้องแนบผลงำนติดตั้งพร้อมสัญญำซื้อขำยกับหน่วยงำนภำครัฐหรือบริษัทมหำชน
ที่มำจำกรัฐวิสำหกิจที่มีมูลค่ำงำนไม่น้อยกว่ำมูลค่ำที่เสนอรำคำ 
  8.3 กำรฝึกอบรม ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งผู้เชี่ยวชำญมำฝึกอบรมช่ำงเทคนิคและผู้เกี่ยวข้อง ให้สำมำรถใช้และ
บ ำรุงรักษำเครื่องได้อย่ำงถูกต้อง 
  8.4 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหนังสือคู่มือกำรบ ำรุงรักษำเครื่อง ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเป็นภำษำไทยอย่ำงน้อย 2 ชุด 
  8.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมอะไหล่ ในวันส่งมอบงำนให้ผู้ว่ำจ้ำงเก็บไว้ดังนี้ 
(1) 2 ชุด ไส้กรองอำกำศ ต่อหนึ่งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
(2) 2 ชุด ไส้กรองน้ ำมันเครื่อง ต่อหนึ่งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
(3) 2 ชุด  ไส้กรองบำยพำส ต่อหนึ่งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
(4) 2 ชุด  ไส้กรองกรองน้ ำมันเชื้อเพลิงต่อหนึ่งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
(5) 2 ชุด  Corrosion Resistor ต่อหนึ่งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
 
จบหมวดที่ 66 
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หมวดที่ 67 
ตู้สวิตซ์อัตโนมัติเมน  (MDB) 
 
1. ตู้สวิตซ์อัตโนมัติเมน (MDB) ขนำดไม่เล็กกว่ำที่ก ำหนดในแบบผลิตตำมมำตรฐำน ANSI ,IEC มำตรฐำนกำร

ประกอบและทดสอบตู้สวิทช์บอร์ดตำม IEC 60439-1 แบบ Type Test Assemblies และ Partial Type 
Assemblies 

2.  ตัวผู้ผลิตภำยในประเทศโดยมีลักษณะดังนี้ 
  2.1 โครงตู้ท ำด้วยเหล็กฉำกขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 50x50x4 มิลลิเมตรยึดติดกันด้วยน๊อตและสกรูหรือเชื่อมติดกันตู้
ที่ตั้งติดกันให้ยึดถึงกันด้วยน๊อตและสกรู 
  2.2 เหล็กแผ่นประกอบตัวตู้หนำไม่น้อยกว่ำ 1.5 มิลลิเมตรส่วนที่เป็นแผ่นปิดด้ำนหน้ำด้ำนหลังและด้ำนข้ำง
ให้ท ำเป็นแบบพับขอบและมีร่องส ำหรับยึดยำงกันฝุ่นด้ำนบนให้ใช้แบบแผ่นเรียบยึดด้วยสกรู 
  2.3   บำนประตูของช่องใส่อุปกรณ์เป็นแบบเปิดได้ใช้บำนพับชนิดซ่อน เปิด-ปิดโดยใช้กุญแจสำมำรถถอดบำน
ประตูออกได้โดยเปิดกว้ำงแล้วยกข้ึน 
  2.4   ฝำปิดช่องล่ำงด้ำนหน้ำฝำปิดด้ำนหลังทั้งหมดและฝำด้ำนข้ำงเปิด-ปิดโดยใช้สกรูและให้เจำะช่องระบำย
อำกำศโดยมีมุ้งลวดด้ำนในตำมควำมเหมำะสม 
  2.5   เหล็กแผ่นที่ใช้ป้องกันอันตรำยภำยในตู้เช่นป้องกันอ๊ำร์คระหว่ำงอุปกรณ์หรือระหว่ำงตู้หนำไม่น้อยกว่ำ 
1.2  มิลลิเมตร 
  2.6   ตัวตู้ทั้งหมดที่เป็นโลหะ ต้องท ำควำมสะอำดและ/หรือผ่ำนกรรมวิธีกำรป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น
แบบ อีพ๊อกซ่ี - โพลีเอสเตอรทั้งภำยในภำยนอกและอบแห้ง 
  2.7   ฐำนของตัวตู้ต้องยึดติดบนฐำนคอนกรีตด้วยสกรูขยำย 
3.   บัสบำร์ต้องเป็นทองแดงขนำดตำมที่ก ำหนดผลิตขึ้นเพ่ือใช้กับงำนไฟฟ้ำโดยเฉพำะบัสบำร์ต้องยึดติดกับโครงตู้

ด้วยฉนวนยึดบัสบำร์ให้แข็งแรงทนกระแสลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่ำ 50 kA หรือตำมที่ก ำหนดในแบบ หำกมิได้
ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนบัสบำร์ช่วงต่อกับหม้อแปลงจะต้องมีส่วนที่ เป็นบัสบำร์ชนิดบิดงอได้เพ่ือลดแรงบิดและ
แรงดึงบัสบำร์ต้องพ่นสีทนควำมร้อนโดยใช้รหัสสีเหมือนสำยไฟฟ้ำขนำดกระแสของบัสบำร์ทองแดงต้องเป็นไป
ตำมตำรำงท่ีก ำหนด 

4.   สวิตซ์อัตโนมัติ (CIRCUIT BREAKER) ผลิตตำมมำตรฐำน ANSI หรือ IEC ขนำดตำมที่ก ำหนดเป็นแบบติดตั้ง
ถำวรเปิด-ปิดด้วยมือมี THERMAL และ MAGNETIC TRIP ติดอยู่แต่ละ POLE  ของสวิตซ์อัตโนมัติมี TRIP 
UNIT    อ่ืนๆตำมที่ก ำหนดในแบบสำมำรถทนกระแส ลัดวงจรไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด หรือตำมควำมเหมำะสม 

5.   PROTECTION RELAY 
  5.1   UNDER VOTAGE RELAY ต้องเป็นชนิด  SOLID STATE CONTROLLED ต่อโดยตรงเข้ำกับระบบ
สำมำรถตัดวงจรเมื่อโวลต์ระหว่ำงเฟสแตกต่ำงกันตั้งแต่ 9% ขึ้นไปหรือโวลต์ทั้ง 3 เฟส ลดลงต่ ำกว่ำ 12% หรือเกิด
กำรสลับเฟส โดยสำมำรถหน่วงเวลำก่อนกำรท ำงำนประมำณ 2 วินำที 
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  5.2   GROUND FAULT RELAY ต้องเป็นชนิด SOLID STATE CONTROLLED ท ำงำนเมื่อมีกำรลัดวงจรลง
ดินสำมำรถหน่วงเวลำกำรท ำงำนได้ตำมต้องกำร 
6.   เครื่องวัด (METERING) ที่ใช้ติดตั้งกับตู้สวิตซ์อัตโนมัติเมน (แรงต่ ำ)ต่ำงๆ ประกอบด้วย 
  6.1   โวลต์มิเตอร์ต้องเป็นชนิดต่อตรงกับระบบแรงดันควำมคลำดเคลื่อน 1.5% หรือดีกว่ำ 
  6.2   โวลต์มิเตอร์สวิตซ์ต้องเป็นชนิดเลือกได้ 7 Step คือ Step ปิด 1 Step ระหว่ำงเฟสกับเฟส 3 Step และ
ระหว่ำงเฟสกับศูนย์ 3 Step 
  6.3   แอมมิเตอร์ต้องเป็นชนิดต่อตรงกับระบบแรงดันหรือต่อผ่ำนหม้อแปลงกระแสควำมคลำดเคลื่อน  1.5% 
หรือดีกว่ำ 
  6.4   แอมมิเตอร์สวิตซ์ ต้องเป็นชนิดเลือกได้ 4 Step คือ Step ปิด 1 Step และเฟส 3 Step 
  6.5   หม้อแปลงไฟฟ้ำกระแสต้องมีกระแสด้ำนออก 5 AMP และกระแสด้ำนเข้ำตำมที่ก ำหนดควำม
คลำดเคลื่อน 1.5% หรือดีกว่ำ 
  6.6 กิโลวัตต์ และกิโลวัตต์ฮำวมิเตอร์เป็นชนิด 1 เฟสหรือ 3 เฟสต่อตรงกับระบบแรงดันหรือต่อผ่ำนหม้อแปลง
ไฟฟ้ำกระแสตำมที่ก ำหนดในแบบควำมคลำดเคลื่อน 2.5% หรือดีกว่ำ ผ่ำนกำรทดสอบจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ 
  6.7   เพำเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ต้องเป็นแบบใช้กับระบบไฟฟ้ำ 3 เฟสต่อโดยตรงกับระบบแรงดันและหม้อ
แปลงไฟฟ้ำกระแสมีระยะพิกัด LEAD 0.5…1….0.5  LAG  หรือควำมคลำดเคลื่อน 1.5% หรือดีกว่ำ 
  6.8   ฟรีเควนซีมิเตอร์ต้องเป็นชนิด VIBATING REED มี 13 REEDS ต่อเข้ำกับระบบแรงดันมีระยะพิกัด 47-
53  Hzควำมคลำดเคลื่อน 0.5% หรือดีกว่ำ 
7.   คะแปซิเตอร์ และชุดควบคุม 
  7.1   คะแปซิเตอร์ 
(1) ขนำดตำมท่ีก ำหนด ผลิตตำมมำตรฐำนของ VDE หรือ IEC 
(2) ต้องเป็นชนิดแห้งท ำด้วย METALLIZED PLASTIC FILM , NON INFLAMMABLE, ENCLOSURE  TYPE พลัง
สูญเสีย 0.5 W/kVAr หรือน้อยกว่ำและต้องมDีISCHARGE RESISTORS ด้วย 
  7.2   AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER สำมำรถสับคะแปซิเตอร์เข้ำออกได้ไม่น้อยกว่ำตำมที่
ก ำหนดในแบบโดยสำมำรถรักษำระดับค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์ที่ตั้งไว้ได้โดยอัตโนมัติและควบคุมกำรท ำงำนของคอน
แทคเตอร์ส ำหรับคะแปซิเตอร์แบบ CYCLIC OPERATION ด้วย(3) ต้องมี ON - OFF PUSH BUTTION  และ PILOT 
LAMP ส ำหรับ MANUAL OPERATE ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในแบบ 
  7.3   ต้องมี ON-OFF PUSH BUTTION และ PILOT LAMP ส ำหรับ MANUAL OPERATE ตำมจ ำนวนที่
ก ำหนดในแบบ 
  7.4   ฟิวส์ ส ำหรับป้องกันคะแปซิเตอร์ขนำดตำมที่ก ำหนดผลิตตำมมำตรฐำน VED หรือ IEC ชนิด HRC ทน
กระแสลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่ำ 100 KV ที ่380 V 
  7.5   คอนแทคเตอร์ ขนำดตำมท่ีก ำหนดผลิตตำมมำตรฐำนของ VDE หรือ IEC ชนิด AC 3 DUTY 
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8.   PILOT LAMP หำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนให้ใช้ชนิดหลอดไส้ 1.2 W หรือมำกกว่ำแรงเคลื่อน 6V-24V มี
หม้อแปลงชนิด ISOLATING ลดแรงดันจำก 230V ฝำครอบด้ำนหน้ำเป็นเลนส์พลำสติกขนำดไม่เล็กกว่ำ 22 
มิลลิเมตรสีของเลนส์ตำมท่ีก ำหนด 

9.   PUSH BUTTON  หำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนให้ใช้ชนิดที่กดปุ่มมี O-RING โลหะล้อมรอบขนำดไม่เล็กกว่ำ  
22 มิลลิเมตรสีของปุ่มกดตำมท่ีก ำหนด 

10.   MAGNETIC CONTACTOR  หำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนให้ใช้ขนำด CURRENT RATING ของ CONTACT  
ตำม AC 3 DUTY ตำมมำตรฐำน IEC หรือเทียบเท่ำ 

11.   MAGNETIC CONTROL RELAY หำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนขนำด LOAD ของ CONTACT ต้องไม่น้อยกว่ำ  
10 A ที ่230 V 

12.   MIMIC DIAGRAM ต้องติด MIMIC DIAGRAM ขนำดกว้ำง 10 มิลลิเมตรหนำ 1 มิลลิเมตร แสดงผังวงจร 
SINGLE LINE DIAGRAM ของตู้ MDB 

13.  แผงสวิตซ์อัตโนมัติย่อย  (LOAD CENTER) 
  13.1 ตัวตู้ตำมที่ก ำหนดในแบบผลิตตำมมำตรฐำน ANSI, NEMA หรือ IEC ชนิด DEAD FRONT เหล็กแผ่น
ประกอบตัวตู้หนำไม่น้อยกว่ำ 16  มิลลิเมตรผ่ำนกรรมวิธีป้องกันสนิมแล้วพ่นทับด้วยสีและอบแห้งทั้งภำยนอกและ
ภำยในด้ำนในของฝำด้ำนหน้ำต้องมียึดแผ่นตำรำงแสดงกำรใช้งำนของสวิตซ์อัตโนมัติแต่ละตัวตำรำงนี้ท ำด้วยกระดำษ
มีขนำดเหมำะสมบัสบำร์ต้องเป็นทองแดงส ำหรับใช้งำนทำงไฟฟ้ำโดยเฉพำะยึดติดบนฉนวนอย่ำงแข็งแรง สำมำรถทน
กระแสลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดหรือตำมควำมเหมำะสม 
  13.2 สวิตซ์อัตโนมัติชนิดและขนำดตำมที่ก ำหนดหำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนขนำด IC RATING ของวงจร
ย่อยต้องไม่น้อยกว่ำ 4.5 kA 240 V และสวิตซ์อัตโนมัติเมนต้องไม่น้อยกว่ำ14 kA 415 V กำรวำงเรียงสวิตซ์อัตโนมัติ
ต้องสำมำรถถอดเปลี่ยนได้โดยไม่หยุดกำรท ำงำนของสวิตซ์อัตโนมัติตัวอ่ืนๆกำรติดตั้งเป็นแบบ  PLUG IN หรือ BOLT 
ON 
  13.3 กำรต่อสำยเข้ำกับ BUSBAR ของตู้สวิตซ์อัตโนมัติเมนและหรือสวิตซ์อัตโนมัติ (CIRCUIT -BREAKER)  ที่
เป็นลักษณะ BOLT ON ให้ใช้หำงปลำที่มีลักษณะเป็นแบบท่อทองแดงไม่มีตะเข็บ (COPPER TUBE- LUGS 
TERMINAL) ชนิดหนำขึ้นรูปผ่ำนกำร  ELECTROLYTIC และชุบด้วยดีบุกหุ้มด้วยฉนวนตำมรหัสสีของสำย 
14.   สวิตซ์ตัดตอน 
สวิ ตซ์ ไม่ อั ต โนมั ติ  (SAFETY SWITCH, DISCONNECTING SWITCH, LOAD BREAK SWITCH-  OR ISOLATION 
SWITCH) ชนิดและขนำดตำมที่ก ำหนดในแบบผลิตตำมมำตรฐำนของ ANSI, NEMA, UL, IEC, BS หรือ VDE 
15.   ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ  (CONDUIT) 
  15.1  ท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสีส ำหรับใช้ร้อยสำยไฟฟ้ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญำตแสดงเครื่องหมำย
มอก.ประเภทของท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 
(1) ประเภทที ่ 1  ผนังท่อบำง ชื่อย่อว่ำ EMT (ELECTRICAL METALLIC TUBING) 
(2) ประเภทที ่ 2  ผนังท่อหนำปำนกลำง ชื่อย่อว่ำ IMC (INTERMEDIATE METAL CONDUIT) 
(3) ประเภทที ่ 3  ผนังท่อหนำ ชื่อย่อว่ำ RSC (RIGID STEEL CONDUIT) 
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  15.2  PVC แข็งส ำหรับใช้ร้อยสำยไฟฟ้ำหรือสำยโทรศัพท์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญำตแสดงเครื่องหมำย 
มอก. 
  15.3   ท่อพีอีให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญำตแสดงเครื่องหมำย มอก. 
  15.4 ท่อเอสดีพีบีให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญำตแสดงเครื่องหมำย มอก. 
  15.5 ท่อโลหะอ่อน ซึ่งย่อว่ำ FMC (FIEXIBLE METAL CONDUIT) เป็นท่อโลหะที่โค้งงอที่ได้ง่ำย ผิวภำยใน
ปรำศจำกคมในกรณีที่ระบุเป็นชนิดกันน้ ำท่อโลหะอ่อนต้องมีปลอกพลำสติกหุ้มภำยนอกอีกชั้นหนึ่ง 
  15.6  กำรติดตั้งท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
(1)   ต้องท ำควำมสะอำดทั้งภำยนอกและภำยในท่อก่อนน ำมำติดตั้ง 
(2)   กำรดัดงอท่อแข็งต้องใช้เครื่องมือส ำหรับดัดท่อโดยเฉพำะและต้องไม่ท ำให้ท่อช ำรุดหรือตีบรัศมีควำมโค้งของ
ท่อต้องไม่น้อยกว่ำ 6 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงท่อ 
(3)   กำรยึดท่อแข็งติดกับโครงสร้ำงต้องยึดทุกระยะไม่เกิน 3 เมตรและต้องยึดท่อในระยะไม่เกิน0.90  เมตรจำก
กล่องต่อสำยกล่องดึงสำยและแผงสวิตซ์ 
(4)   กำรยึดท่ออ่อนติดกับโครงสร้ำงต้องยึดทุกระยะไม่เกิน 1.30 เมตร และต้องยึดท่อในระยะไม่เกิน0.30  เมตร
จำกกล่องต่อสำยกล่องดึงสำยและแผงสวิตซ์ 
(5)   ปลำยท่อ ต้องลบคมออกให้หมด โดยใช้ CONDUIT REAMER หรือเครื่องมืออ่ืนที่เหมำะสม 
(6)   ท่อที่วำงลอดใต้ถนนต้องฝังลึกไม่น้อยกว่ำ 0.60 เมตร 
(7)   ท่อโลหะที่ฝังดินต้องทำฟลิ้นโค้ตภำยนอกอย่ำงน้อย 2 ชั้น 
(8)   ท่อ EMT หรือ FMC ที่ยึดกับกล่องต่อสำยกล่องดึงสำย หรือแผงสวิตซ์ต้องใช้ CONECTOR และ  BUSHING 
ประกอบปลำยท่อ 
(9)   ท่อ IMC หรือ RSC ที่ยึดกับกล่องต่อสำยกล่องดึงสำย หรือแผงสวิตซ์ต้องใช้  LOCK NUT และ  BUSHING
ประกอบปลำยท่อ 
(10)  กล่องต่อสำยกล่องดึงสำย ให้ทำสีที่กล่องดังนี้ 

- ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง, เต้ำรับ  สีส้ม 
- ระบบไฟฟ้ำเครื่องปรับอำกำศ  สีเหลือง 
- ระบบโทรศัพท์    สีเขียว 
- ระบบโทรสื่อสำร   สีขำว 
- ระบบโทรทัศน์วงจรรวม  สีน้ ำเงิน 
-  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด   สีฟ้ำ 
- ระบบภำพ เสียง    สีด ำ 
- ระบบสัญญำณแจ้งเพลิงไหม้  สีแดง 
- ระบบอ่ืนๆตำมควำมเหมำะสม 

  15.7  กำรเลือกใช้ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
(1) ท่อทุกชนิดที่ใช้ร้อยสำยไฟฟ้ำต้องมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เล็กกว่ำ 1/2" 
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(2) ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำที่ต่อกับอุปกรณ์ที่สั่นสะเทือนขณะใช้งำนปกติต้องใช้ท่อ  FMC ในกรณีที่อยู่นอกอำคำรหรือ
บริเวณท่ีเปียกชื้นให้ใช้ท่อ FMC ชนิดกันน้ ำ 
(3) ในกรณีท่ีมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสีที่ฝังในคอนกรีตต้องใช้ท่อ IMC หรือ   RSC 
(4) ในกรณีที่มิได้ก ำหนดชนิดของท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสีที่ซ่อนไว้เหนือฝ้ำเพดำนหรือเดินท่อลอยเกำะเพดำน
หรือฝังในผนังที่มิใช่คอนกรีตให้ใช้ท่อ EMT ในบริเวณดังกล่ำวได ้
(5) ในกรณีที่ก ำหนดให้ใช้ท่อ EMT หำกท่อที่ใช้มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงมำกกว่ำ 2 นิ้วให้ใช้ท่อ IMC  แทนท่อ 
EMT ที่ก ำหนด 
16.   กล่องต่อสำยและกล่องดึงสำย (JUNCTION, OUTLET AND PULL BOXES) 
  16.1   กล่องต่อสำยและกล่องดึงสำยต้องเป็นชนิดเหล็กหล่อส ำหรับใช้ภำยในและภำยนอกอำคำรหรือตำมที่
ก ำหนดในแบบ 
  16.2   กล่องดึงสำยต้องมีฝำปิด-เปิดยึดด้วยสกรู 
  16.3   กล่องต่อสำยและกล่องดึงสำยติดซ้อนไว้ในฝ้ำเพดำน ฝังเรียบผนังฝังเรียบเพดำนหรือติดตั้งลอยตำม
ลักษณะของกำรใช้งำนต้องสำมำรถเข้ำไปตรวจซ่อมได้ง่ำย 
  16.4 รูของกล่องท่ีไม่ได้ใช้งำนต้องปิดให้เรียบร้อยกล่องทุกกล่องต้องมีฝำปิด 
17.   รำงเดินสำย  (WIRE WAY) 
  17.1 รำงเดินสำยพร้อมฝำครอบรำงชนิดกดล็อคหรือยึดด้วยสกรู (เฉพำะรำงเดินสำยในแนวตั้งฝำครอบต้อง
เป็นชนิดยึดด้วยสกรู)ท ำด้วยเหล็กแผ่นขนำดตำมท่ีก ำหนดเหล็กแผ่นหนำไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดดังนี้ 
(1)   รำงเดินสำยกว้ำงตั้งแต ่6 นิ้วลงมำ 1.0 มิลลิเมตร 
(2)   รำงเดินสำยกว้ำงตั้งแต ่6 นิ้วขึ้นไป 1.5 มิลลิเมตร 
  17.2 รำงเดินสำยและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดที่เป็นโลหะต้องผ่ำนกรรมวิธีป้องกันสนิมแล้วพ่นทับด้วยสีฝุ่น
และอบแห้งทั้งภำยนอกและภำยใน 
  17.3 รำงเดินสำยต้องติดตั้งในที่เปิดโล่งสำมำรถเข้ำไปตรวจซ่อมได้โดยง่ำย กำรติดตั้งจะต้องแขวนหรือยึดติด
กับโครงสร้ำงด้วยเหล็กฉำกทุกระยะ 1.50 เมตรในแนวรำบและ 2.40 เมตรในแนวตั้งหรือทุกระยะท่ีได้จำกกำรค ำนวณ
กำรรับน้ ำหนักของรำงเดินสำยและสำยไฟฟ้ำรวมกัน 
  17.4 พ้ืนที่หน้ำตัดของสำยไฟทุกเส้น (รวมฉนวนด้วย)ในรำงเดินสำยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  20% ของ
พ้ืนที่หน้ำตัดของรำงเดินสำยและจ ำนวนสำยไฟในแต่ละรำงต้องไม่เกิน 30 เส้นทั้งนี้ไม่นับสำยควบคุมและสำยดินและ
ข้อยกเว้นตำม NEC 
  17.5 รำงเดินสำยในแนวตั้ง ต้องมีข้ันบันไดทุกระยะไม่เกิน 2.40 เมตรส ำหรับยึดและรับน้ ำหนักสำยไฟฟ้ำ 
18.   สำยไฟฟ้ำ 
  18.1 สำยไฟฟ้ำทั้งหมดให้ใช้สำยทองแดงหุ้มฉนวนที่ได้รับอนุญำตแสดงเครื่องหมำย มอก.11-2553 
  18.2 กำรเลือกใช้สำยไฟฟ้ำ 
(1) เครื่องหมำยประจ ำสำยไฟฟ้ำให้ใช้สีของฉนวนสำยไฟฟ้ำหรือผ้ำเทปสีม้วนสำยหรืออักษรก ำกับสำยดังนี้ 
- สำยดิน  :    G สีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลือง 
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- สำยศูนย์ : N สีฟ้ำ 
- สำยเฟส   A : R สีน้ ำตำล 
- สำยเฟส   B : Y      สีด ำ 
- สำยเฟส   C : B       สีเทำ 
(2) ชนิดของสำยไฟฟ้ำหำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนให้ใช้ดังนี้ 
-   วงจรไฟฟ้ำระบบ 1 เฟสให้ใช้สำยไฟฟ้ำแรงดัน 300 V 
-   วงจรไฟฟ้ำระบบ 3 เฟสให้ใช้สำยไฟฟ้ำแรงดัน 750 V 
-   สำยไฟฟ้ำเดินลอยให้ใช้ TYPE - B (VAF) 
-   สำยไฟฟ้ำเดินลอยส ำหรับเต้ำรับให้ใช้ TYPE B - G (VAF-GROUND) 
-   สำยไฟฟ้ำร้อยท่อในรำงเดินสำยให้ใช้ TYPE - A (THW) 
-   สำยไฟฟ้ำใต้ดินร้อยท่อหรือฝังดินโดยตรงให้ใช้ TYPE-CS หรือTYPE - D (NYY) 
(3) ขนำดของสำยไฟฟ้ำหำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนให้ใช้ขนำดไม่ต่ ำกว่ำที่ก ำหนดดังต่อไปนี้ 
-   สำยวงจรย่อย 2.5 ตำรำงมิลลิเมตร 
-   สำยวงจรย่อย 4    ตำรำงมิลลิเมตร 
-   สำยวงจรย่อย 6   ตำรำงมิลลิเมตร 
ในกรณีร้อยท่อสำยแยกจำกวงจรย่อยเข้ำเต้ำรับดวงโคมไฟฟ้ำและพัดลมให้ใช้สำยไฟฟ้ำขนำด  2.5 ตำรำงมิลลิเมตร 
TYPE - A ในกรณีเดินสำยลอยสำยแยกจำกวงจรย่อยเข้ำเต้ำรับดวงโคมไฟฟ้ำและพัดลมให้ใช้ สำยไฟฟ้ำขนำด 1.5 
ตำรำงมิลลิเมตร TYPE – B 
  18.3 กำรเดินสำย 
(1) กำรร้อยสำยในท่อต้องท ำหลังจำกกำรติดตั้งท่อหรือรำงเดินสำยเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
(2) กำรตัดต่อสำยต้องท ำในกล่องต่อสำยกล่องสวิตซ์กล่องเต้ำรับกล่องดวงโคมหรือรำงเดินสำยเท่ำนั้นต ำแหน่งที่ท ำ
กำรตัดต่อสำยต้องอยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถท ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมบ ำรุงได้โดยง่ำย 
(3) กำรเชื่อมต่อสำยขนำด 6 ตำรำงมิลลิเมตรหรือเล็กกว่ำให้ใช้ WIRE NUT หรือ SCOTT LOCK  และกำรเชื่อมต่อ
สำยขนำด 10 ตำรำงมิลลิเมตรหรือใหญ่กว่ำให้ใช้ SPLIT BOLT หรือ SLEEVE พันด้วยเทปไฟฟ้ำให้มีฉนวนเทียบเท่ำ
ฉนวนของสำยไฟฟ้ำ 
(4) กำรดึงสำยหำกมีควำมจ ำเป็นอำจใช้สำรบำงชนิดช่วยลดควำมฝืดของท่อได้แต่สำรชนิดนั้นต้องไม่ท ำปฏิกิริยำ
กับฉนวนหุ้มสำยไฟฟ้ำ 
(5) สำยที่ร้อยในท่อต้องมีอุปกรณ์ยึดรับน้ ำหนักสำยตำมระยะที่ก ำหนด 
(6) สำยที่ร้อยในรำงเดินสำยในแนวตั้งต้องยึดกับข้ันบันได 
(7) กำรเดินสำยลอยเกำะผิวอำคำรต้องยึดด้วยเข็มขัดรัดสำยทุกระยะห่ำงไม่เกิน 0.10 เมตร 
(8) กำรเดินสำยใต้ดิน 
  8.1) ข้อก ำหนดขั้นต่ ำสุดของกำรปิดทับสำยไฟฟ้ำชนิดฝังดินโดยตรงท่อร้อยสำยไฟฟ้ำหรือช่องเดินสำยไฟฟ้ำ
อย่ำงอ่ืนที่ได้รองรับเพื่อจุดประสงค์นั้นแล้วต้องติดตั้งให้เป็นไปตำมตำรำงที่ 1 ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 
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- เมื่อใช้แผ่นคอนกรีตหนำไม่น้อยกว่ำ 0.05 เมตรปิดทับตลอดควำมยำวและยื่นคลุม
เลยด้ำนข้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตรให้ลดค่ำได้อีก 0.15 เมตร 

- ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำหรือช่องเดินสำยไฟฟ้ำอย่ำงอ่ืนที่อยู่ใต้อำคำรหรือใต้แผ่นคอนกรีต
ภำยนอกอำคำรที่หนำไม่น้อยกว่ำ 0.10 เมตรและยื่นคลุมท่อร้อยสำยไฟฟ้ำหรือช่อง
เดินสำยไฟฟ้ำเลยด้ำนข้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร 

- บริเวณท่ีมีรถยนต์วิ่งผ่ำน ไม่ว่ำเดินสำยไฟฟ้ำด้วยวิธีใดๆต้องมีควำมลึกต่ ำสุดไม่น้อย
กว่ำ  0.60 เมตร (จำกผิวจรำจร) 

- ในกรณีที่เป็นวงจรย่อยส ำหรับที่อยู่อำศัยซึ่งมีแรงดันไม่เกิน 300 โวลท์และมีเครื่อง
ป้องกันกระแสเกินขนำดไม่เกิน 30 แอมแปร์ให้มีควำมลึกต่ ำสุด 0.30 เมตรได้ 

- ทำงวิ่งในสนำมรวมทั้งบริเวณหวงห้ำมข้ำงเคียงทำงวิ่งให้มีควำมลึกต่ ำสุดไม่น้อยกว่ำ  
0.45 เมตรโดยไม่ต้องใช้ช่องเดินสำยไฟฟ้ำหรือหุ้มคอนกรีต 

- ช่องเดินสำยไฟฟ้ำที่ติดตั้งในหินแข็งให้มีควำมลึกน้อยกว่ำที่ก ำหนดได้ถ้ำปิดทับด้วย
คอนกรีตหนำไม่น้อยกว่ำ 0.05  เมตรและคอนกรีตดังกล่ำวต้องเทถึงผิวหินข้ำงล่ำง 

  8.2) ส่วนที่เป็นโลหะหุ้มสำยไฟฟ้ำได้แก่ปลอกเปลือกนอกและช่องเดินสำยไฟฟ้ำที่เป็นโลหะต้องต่อเนื่องทำง
ไฟฟ้ำถึงกันเป็นอย่ำงดีและต่อลงดินที่ต้นทำงและปลำยทำง 
  8.3) สำยไฟฟ้ำใต้ดินที่ติดตั้งใต้อำคำรต้องอยู่ในช่องเดินสำยไฟฟ้ำหำกร้อยสำยไฟฟ้ำไปยังภำยนอกอำคำรช่อง
เดินสำยไฟฟ้ำต้องยื่นออกให้พ้นแนวผนังด้ำนนอกของอำคำรออกไปยังต ำแหน่งที่เหมำะสมหรือต ำแหน่งที่
คณะกรรมกำรฯก ำหนด 
  8.4) ตัวน ำที่โผล่พ้นดินต้องอยู่ในที่ล้อมหรือในช่องเดินสำยไฟฟ้ำที่ได้รับกำรป้องกันเพ่ือจุดประสงค์นั้นส ำหรับ
ช่องเดินสำยไฟฟ้ำที่ติดตั้งกับเสำไฟฟ้ำต้องมีควำมแข็งแรงไม่น้อยกว่ำท่อโลหะหนำปำนกลำงและต้องโผล่เหนือดินถึง
ระดับสูง ไม่น้อยกว่ำ 2.40  เมตร 
  8.5) สำยไฟฟ้ำใต้ดินอนุญำตให้ต่อสำยต่อแยกสำยในรำงเดินสำยหรือบ่อพักสำยโดยไม่ต้องมีกล่องต่อสำยได้
เมื่อกำรต่อหรือกำรต่อแยกนั้นด ำเนินกำรตำมกรรมวิธีและใช้อุปกรณ์กำรต่อแยกที่ได้รับกำรป้องกัน 
  8.6) กำรกลบวัดสุที่จะใช้กลบต้องง่ำยต่อกำรบดอัดและต้องไม่มีสิ่งที่น ำควำมเสียหำยต่อท่อร้อยสำยหรือ
สำยไฟฟ้ำ 
  8.7) ช่องเดินสำยไฟฟ้ำที่ควำมชื้นอำจเข้ำไปสัมผัสส่วนซึ่งไม่มีฉนวนหุ้มต้องปิดผนึกที่ปลำยทั้งสอง 
  8.8) เมื่อสำยไฟฟ้ำออกจำกท่อร้อยสำยไฟฟ้ำไปฝังดินโดยตรงที่ปลำยท่อต้องมีปลอกป้องกัน 
  8.9) สำยแกนเดียวของวงจรเดียวกันรวมทั้งสำยดิน (ถ้ำมี)ต้องติดตั้งในช่องเดินสำยไฟฟ้ำเดียวกันหรือเมื่อฝัง
ดินโดยตรงต้องวำงชิดกันในร่องเดินสำยเดียวกัน 
(9) จ ำนวนสูงสุดของสำยไฟฟ้ำ 60227 IEC01 (THW)ในท่อร้อยสำย  
(10) สำยไฟฟ้ำส ำหรับวงจรย่อยจำกตู้จ่ำยไฟย่อย (LOAD CENTER) ไปยังอุปกรณ์ดวงโคมหรือเต้ำรับไฟฟ้ำอนุญำต
ให้เดินสำยไฟฟ้ำในท่อเดียวกันได้ไม่เกิน 3 วงจร (ต่ำงเฟสกัน)โดยใช้สำยไฟฟ้ำ60227 IEC01 (THW)ในท่อร้อยสำยซึ่ง
ถือว่ำไม่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร 
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(11) สำยไฟฟ้ำส ำหรับวงจรไฟฟ้ำก ำลัง เช่นเครื่องปรับอำกำศตู้ดูดควัน (HOOD) เต้ำรับไฟฟ้ำก ำลังโคมไฟผ่ำตัด
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เดินสำยไฟฟ้ำร้อยท่อ CONDUIT แยกเฉพำะแต่ละวงจรเพ่ือสะดวกในกำรใช้งำนและซ่อมบ ำรุง 
(12) แผงจ่ำยไฟวงจรย่อย (LOAD CENTER, PANEL BOARD) ให้ติดตั้งลอยหรือฝังในผนังตำมรูปแบบและ
รำยละเอียดหรือตำมควำมเหมำะสมโดยสูงจำกพ้ืนประมำณ 1.80 เมตร 
(13) กำรต่อเชื่อมสำยเมนไฟฟ้ำของอำคำรที่ท ำกำรก่อสร้ำงกับสำยเมนไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยนอกอำคำร ให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
  13.1) กรณีท่ี 1 กรณีสำยเมนภำยนอกอำคำรอยู่ห่ำงจำกท่ีท ำกำรก่อสร้ำงไม่เกิน 30 เมตร (โดยสำยเมนนี้ต้องมี
ขนำดเพียงพอ)ให้ผู้รับจ้ำงเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อเชื่อม (ยกเว้นแบบรูปและรำยกำรละเอียดระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน) 
  13.2) กรณีท่ี 2 กรณีสำยเมนอยู่ห่ำงจำกอำคำรที่ก ำลังก่อสร้ำงเกินกว่ำ 30 เมตร ให้ผู้รับจ้ำงจัดเตรียมสำยเมน
ไฟฟ้ำไว้ส ำหรับต่อเชื่อมในอนำคตควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 30 เมตรและให้ผู้รับจ้ำงจัดหำไฟฟ้ำส ำรองชั่วครำวมำต่อเชื่อม
ท ำกำรทดสอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยเป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำง(ยกเว้นแบบรูปและรำยกำรละเอียดระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน) 
  13.3) สำยเมนไฟฟ้ำควรป้อนเข้ำทำงด้ำนหลังหรือด้ำนข้ำงอำคำรยกเว้นกรณีที่จะโผล่ไปทำงด้ำนหน้ำควรร้อย
ท่อ IMC และทำทับด้วย FLINT COAT ฝังจำกอำคำรไปโผล่ยังเสำไฟฟ้ำที่เหมำะสมตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำฯ หรือ
ตำมรูปแบบก ำหนด 
  18.4 ส ำหรับอำคำรดังต่อไปนี้ (ท่ีไม่มีรำยละเอียดระบบไฟฟ้ำระบุไว้) 
(1) โรงรถ อำคำรพัสดุ ทำงเดินเชื่อม รั้ว ป้อมยำม โรงสูบน้ ำ 
(2) โรงไฟฟ้ำ โรงเก็บศพ โรงครัว โรงซักฟอก 
(3) หรืออำคำรที่มีจ ำนวนกำรติดตั้งดวงโคมและเต้ำรับไม่เกิน 20 จุดให้ติดตั้งอุปกรณ์และเดินสำยไฟตำมมำตรฐำน
ของกำรไฟฟ้ำส่วนท้องถิ่นโดยต้องปฏิบัติตำมรำยกำรก ำหนดวัสดุอุปกรณ์ในแบบรูปและรำยกำรทั่วไปประกอบแบบ
ก่อสร้ำงอำคำรของกองแบบแผนกระทรวงสำธำรณสุข 
  18.5 ให้ผู้รับจ้ำงติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำที่เสำใกล้ที่สุดหรือในต ำแหน่งที่เหมำะสมส ำหรับอำคำรบ้ำนพักระดับ1-2, 
3-4  และเรือนแถวให้ติดตั้งมิเตอร์ขนำด5 (15 A) ทุกยูนิตอำคำรบ้ำนพักระดับ 5 - 6 สถำนีอนำมัย และส ำนักงำนผดุง
ครรภ์ติดตั้งมิเตอร์ขนำด 10 (30 A) หรือตำมที่ระบุไว้ในแบบโดยมิเตอร์ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่
รับผิดชอบและสำยไฟฟ้ำเข้ำมิเตอร์ให้ใช้ตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำท้องถิ่น 
ตำรำงที่  1 ค่ำควำมลึกต่ ำสุดส ำหรับแรงดันระบุไม่เกิน  600  โวลท์ 

วิธีกำรเดินสำยไฟฟ้ำ ค่ำควำมลึกต่ ำสุด (เมตร) 

สำยไฟฟ้ำชนิดฝังดินโดยตรง 0.60 

ท่อโลหะหนำ 0.15 

ท่อโลหะหนำปำนกลำง 0.15 

ท่อโลหะหนำซึ่งรับรองให้ฝังดินโดยตรงได้โดยไม่ต้องมีคอนกรีตหุ้ม 0.45 

ช่องเดินสำยไฟฟ้ำอ่ืนๆ ซึ่งได้รับกำรรับรองแล้ว 0.45 

หมำยเหตุ  
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(1) ช่องเดินสำยไฟฟ้ำที่ได้รับกำรรับรองให้ฝังดินได้โดยมีคอนกรีตหุ้มต้องหุ้มด้วยคอนกรีตหนำไม่น้อยกว่ำ  0.05  
เมตร 
(2) ค่ำควำมลึกต่ ำสุดวัดจำกระดับผิวดินถึงระดับผิวบนของสำยไฟฟ้ำชนิดฝังดินโดยตรงหรือท่อร้อยสำยไฟฟ้ำหรือ
ช่องเดินสำยไฟฟ้ำ 
 
  18.6 บัสบำร์ท ำด้วยอลูมิเนียมหรือทองแดง และต้อง ELECTROLYTICALLY  PLATEDกำรต่อบัสบำร์ใช้สลัก
และแป้นเกลียวซึ่งเป็นของผู้ผลิตตลอดควำมยำวของบัสบำร์แต่ละอันต้องมีฉนวนหุ้มโดยตลอดอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นแต่ละ
จุดของบัสบำร์ต้องไม่เกิน 55ºC จำกอุณหภูมิแวดล้อมเม่ือรับโหลดเต็มที ่
  18.7 PLUG IN UNIT ต้องมีระบบ SAFETY DEVICES  คือเมื่อสวิตซ์หรือเมื่อเซอร์กิตเบรกเกอร์อยู่ในต ำแหน่ง  
ON จะไม่สำมำรถเปิดฝำ PLUG IN UNIT ได้และไม่สำมำรถ ON สวิตซ์หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ได้ถ้ำฝำ  PLUG IN 
UNIT เปิดอยู ่
  18.8  บัสดักจะต้องยึดหรือแขวนกับโครงสร้ำงทุกระยะ 2.50 เมตรในแนวรำบและทุกชั้นของโครงสร้ำงหรือไม่
เกิน  5.0เมตรในแนวตั้ง 
  18.9 โวลต์ตกระหว่ำงเฟสไม่เกิน 3.4 โวลต์ต่อควำมยำว 30 เมตรที ่RATE CURRENT และ POWER FACTOR  
ไม่ต่ ำกว่ำ 0.8 
  18.10 อุปกรณ์ประกอบบัสดักเช่น FLANGE END, END COVER, ELBOW เป็นต้น ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
กับบัสดัก 
  18.11 อุปกรณ์ประกอบกำรจับยึดบัสดักต้องแข็งแรงชิ้นส่วนที่เป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิมหรือผ่ำนกรรมวิธี
ป้องกันสนิมและเป็นไปตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 
19.   กำรป้องกันไฟและควันลำม 
บริเวณพ้ืนหรือก ำแพงที่เปิดช่องไว้เป็นทำงผ่ำนของท่อร้อยสำยไฟรำงเดินสำยบริเวณช่อง SHAFT จะต้องอุดด้วยวัสดุ
ป้องกันไฟและควันลำมซึ่งสำมำรถป้องกันไฟและควันลำมได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง 
20.   โคมไฟฟ้ำและอุปกรณ ์
  20.1 โคมไฟฟ้ำและอุปกรณ ์
(1) โคมไฟฟ้ำต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบ 
(2) ขั้วรับหลอดชนิดเกลียวเป็นผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนของ IEC หรือ VDE 
(3) หลอดใช้งำนที่แรงดัน 220 - 230 V เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมำยมอก. 
(4) สำยในโคมไฟฟ้ำชนิดสำยอ่อนขนำดไม่เล็กกว่ำ 10 ตำรำงมิลลิเมตร อุณหภูมิฉนวนไม่น้อยกว่ำ 70°C 
  20.2 โคมไฟฟ้ำฟลูออเรสเซนต์ 
(1) ขั้วรับหลอดและข้ัวรับสตำร์เตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมำยมอก. 
(2)  บัลลำสต์ให้ ใช้ชนิด  LOW LOSS HIGH POWER FACTOR หรือ ELECTRONIC สำมำรถแก้ค ำ    POWER 
FACTOR ให้ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 0.85 ทั้งนี้ให้ใช้บัลลำสต์  1ตัวต่อ 1 หลอด 
(3)  หลอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมำยมอก.ชนิดให้แสง WHITE, COOL WHITE หรือตำมท่ีก ำหนดในแบบ 
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(4)   สตำร์เตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมำยมอก. 
(5)   สำยในโคมไฟฟ้ำขนำดไม่เล็กกว่ำ 1.0 ตำรำงมิลลิเมตรอุณหภูมิฉนวนไม่น้อยกว่ำ 70°C 
(6)   โคมไฟฟ้ำต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง โคมไฟฟ้ำที่ฝังในฝ้ำเพดำนต้องยึดกับโครงสร้ำงด้วยเส้นลวดขนำด 1/8 นิ้ว
จ ำนวน 4 มุมพร้อมอุปกรณ์ปรับควำมสูงต่ ำของโคมไฟฟ้ำหรือแขวนด้วยโซ่โลหะ(ยึดด้วย   EXPANSION BOLT ชนิด
โลหะห้ำมใช้ชนิดพลำสติก) 
(7)   ตัวโคมไฟต้องเป็นแผ่นเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 0.6 มิลลิเมตรผ่ำนกรรมวิธีพ่นสีป้องกันสนิมอย่ำงดีแล้วพ่นสีอบ
ควำมร้อน 
  20.3 โคมไฟฟ้ำก๊ำซดิสชำร์จ 
(1) โคมไฟฟ้ำท ำด้วยโลหะโลหะหล่อ DI - CAST ALUMINUM หรือไฟเบอร์กลำสตำมมำตรฐำนผู้ผลิตชนิดและ
ขนำดตำมท่ีก ำหนดในแบบ 
(2) อุปกรณ์ประกอบดวงโคมเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับผู้ผลิตดวงโคมหรือตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตบัลลำสต์เป็น
ชนิด HIGH POWER FACTOR (BUILT IN CAPACITOR) ให้ค่ำ POWER FACTOR  ไม่ต่ ำ กว่ำ 0.85 
  20.4 โคมไฟฟ้ำฉุกเฉินใช้แบตเตอรี่ 
(1)   โคมไฟฟ้ำต้องติดสว่ำงโดยอัตโนมัติเมื่อไฟเมนดับและจะดับเองเมื่อไฟเมนเป็นปกติ 
(2)   เครื่องประจุแบตเตอรี่เป็นแบบอัตโนมัติ 
(3)   แบตเตอรี่ชนิด SEALED LEAD ACID 12  V. DC 
(4)   หลอดไฟตำมท่ีก ำหนดในแบบ 
(5)   แบตเตอรี่ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ3  ชั่วโมงเม่ือโหลดเต็มที่หรือตำมท่ีก ำหนดในแบบ 
(6)   กำรควบคุมวงจรเป็นแบบ SOLID STATE ทั้งหมด 
21.  สวิตซ์และเต้ำรับ 
  21.1 สวิตซ์ให้ติดตั้งสูงจำกพ้ืนประมำณ 1.20 เมตร 
  21.2 เต้ำรับ ให้ติดสูงจำกพ้ืนประมำณ 30 เซนติเมตรยกเว้นบริเวณที่มีโต๊ะ เคำน์เตอร์ หิ้งเฟอร์นิเจอร์ กระจก 
หรืออ่ืนๆให้ติดอยู่เหนือเฟอร์นิเจอร์นั้น ประมำณ 5 - 10 เซนติเมตรหรือตำมต ำแหน่งที่เหมำะสมโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
เต้ำรับในห้องผ่ำตัดและห้องคลอดหรือห้องที่อำจเกิดกำรระเบิดได้ง่ำยให้เดินสำยร้อยท่อโลหะเกำะผนังโดยติดสูง
ระดับเดียวกับสวิตซ์ 
  21.3 หำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนขนำดของสวิตซ์และเต้ำรับ ต้องทนกระแสได้ไม่ต่ ำกว่ำ  15 แอมแปร์และ
ทนแรงดันไฟฟ้ำได้ไม่ต่ ำกว่ำ 250 V. 
  21.4 รูเสียบของเต้ำรับต้องใช้ได้กับทั้งชนิดขำกลมและขำแบนพร้อมสำยดิน 
  21.5 เต้ำรับต้องมีขั้วดิน ต้องต่อขั้วดินเข้ำกับสำยดินขนำดของสำยดินต้องไม่เล็กกว่ำดังต่อไปนี้ (หำกแบบมิได้
ก ำหนดไว้) 
(1) ขนำดเครื่องป้องกันวงจรไม่เกิน 20 แอมแปร์สำยดินขนำด 4 ตำรำงมิลลิเมตร 
(2) ขนำดเครื่องป้องกันวงจรไม่เกิน 40 แอมแปร์สำยดินขนำด 10 ตำรำงมิลลิเมตร 
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(3) ขนำดเครื่องป้องกันวงจรไม่เกิน 50 แอมแปร์สำยดินขนำด 16 ตำรำงมิลลิเมตร 
22.   กำรต่อลงดิน 
  22.1 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เป็นโลหะซึ่งไม่ใช่เป็นทำงเดินของกระแสไฟฟ้ำและอยู่สูงจำกระดับพ้ืนอำคำรแต่
ละชั้นต่ ำกว่ำ 2.50 เมตรซึ่งคนสัมผัสได้ต้องต่อลงดินทั้งหมดยกเว้นชิ้นส่วนโลหะดังกล่ำวอยู่ในต ำแหน่งที่สัมผัสไม่ถึง 
(ระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตรในแนวรำบ)รำยละเอียดอ่ืนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเพ่ือควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำเรื่อง
กำรต่อลงดินของส ำนักงำนพลังงำนแห่งชำติหรือ NEC 
  22.2 หลักสำยดิน (GROUND ROD) ต้องใช้ชนิดทองแดงหรือทองแดงหุ้มเหล็กขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5/8 
นิ้วยำว 3.0 เมตรและหลักสำยดินต้องมีจ ำนวนเพียงพอที่จะท ำให้ระบบดินมีควำมต้ำนทำนไม่เกิน  5 โอห์ม ในใน
สภำวะดินแห้ง 
  22.3 สำยดินต้องใช้ชนิดสำยทองแดงหำกมิได้ก ำหนดไว้ในแบบขนำดของสำยดินให้เป็นไปตำมตำรำงที่ 1 และ
ตำรำงที่ 2 ในหมวดงำนระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ 
  22.4 กำรต่อสำยดินเข้ำกับหลักสำยดินให้ใช้สำยดินเชื่อมกับหลักสำยดินโดยวิธีหลอมละลำย (EXOTHERMIC 
WELDIND) หรือเชื่อมด้วยควำมร้อนวิธีอ่ืนที่เหมำะสม 
 
จบหมวดที่ 67 
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หมวดที่ 68 
ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ 
 
1. กฎข้อบังคับ 

ถ้ำไม่ได้มีก ำหนดไว้ในแบบหรือที่หนึ่งที่ใด วัสดุอุปกรณ์และกำรติดตั้งระบบป้องกันฟ้ำผ่ำต้องเป็นไปตำม
กฎข้อบังคับของมำตรฐำนใดมำตรฐำนหนึ่ง ต่อไปนี้ให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนอ้ำงอิงต่อไปนี้  ประกำศ
กระทรวงมหำดไทย  เรื่องควำมปลอดภัยเกี่ยวกับ ไฟฟ้ำ หมวด 7 กำรติดตั้งสำยล่อฟ้ำ มำตรฐำนเพ่ือ
ควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ ส ำนักงำนพลังงำนแห่งชำติ TEST 12 - 1980 มำตรฐำนระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ 
ส ำหรับอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงประกอบอำคำร National Fire Protection Assocciation No.78 

2. ขอบเขต 
  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ และติดตั้งระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำชนิด EARLY STREAMER EMISSION 
SYSTEM รัศมีมีกำรป้องกันไม่น้อยกว่ำระบุในแบบ ระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำต้องสำมำรถรับประจุที่เกิดจำก
ฟ้ำผ่ำ แล้วน ำสู่พ้ืนดินอย่ำงรวดเร็ว และจะต้องไม่ใช้แหล่งจ่ำยไฟใด ๆ เกิดจำกภำยนอกท้ังสิ้น  
 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน FRENCH STANDARD NFC 17 102โดย หัวล่อฟ้ำ (AIR TERMINAL)เป็น
ชนิดที่สำมำรถเก็บพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ในเวลำกลำงวัน และมีอุปกรณ์สะสมพลังงำนไว้ใช้ได้ตลอดเวลำอยู่ภำยใน
และจะปล่อยพลังงำนที่สะสมออกมำในรูปประจุ เพ่ือล่อและน ำกระแสไฟฟ้ำผ่ำนลงดิน 
3.      หัวล่อฟ้ำมีส่วนประกอบที่ส ำคัญ คือ 

-   Solar  Cell System มีหน้ำที่ สร้ำงพลังงำนจำกแสงแดด  
- Impulse Device ท ำหน้ำที่ สะสมพลังงำนและปล่อยประจุเพื่อล่อและน ำล ำฟ้ำผ่ำลงดิน 
- Dimensioned Flange มีหน้ำที่ป้องกันน้ ำฝนเข้ำไปท ำควำมเสียหำยให้อุปกรณ์ 

- เสำ (ELEVATION ROD) ท ำด้วย GALVANIZED STEEL ควำมสูงของเสำ 6 เมตร 

- สำยน ำลงดิน (DOWN CONDUCTOR) เป็น XLPE สำยที่ใช้กับไฟฟ้ำแรงดันสูง มีขนำดพื้นที่หน้ำตัดไม่
น้อยกว่ำ 70 มม. สำยน ำลงดินจะต้องไม่มีรอยต่อใด ๆ หรือเป็นไปตำมที่แบบก ำหนด 

- ระบบสำยดิน (GROUNDING SYSTEM) ใช้ COPPER CLAD STEEL ROD ขนำด 5/8"x10” อย่ำงน้อย 
3 แท่ง ปักลึกลงในดินอย่ำงน้อย 50 ซม. ตำมต ำแหน่งที่ก ำหนดในแบบ 

- DISCHARGE COUNTER ส ำหรับตรวจสอบจ ำนวนครั้งที่เกิดฟ้ำผ่ำ โดยจะมีตัวเลขบอกจ ำนวนครั้ง ซึ่ง
ไม่สำมำรถ RESET  ได้และต้องไม่ใช้แหล่งพลังงำนจำกแหล่งจ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

- มี Remote Control  ไร้สำยส ำหรับกำร Test สถำนะควำมพร้อมกำรใช้งำนของหัวล่อฟ้ำได้ในระยะ
ไม่น้อยกว่ำ 90 เมตร 

  4.    กำรติดตั้ง 
หัวล่อฟ้ำ , เสำ , สำยน ำลงดิน และระบบดิน ต้องติดตั้งตำมต ำแหน่งที่ก ำหนดในแบบ ซึ่งเป็นต ำแหน่ง
โดยประมำณต ำแหน่งที่แน่นอน ทำงผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดให้ก่อนกำรติดตั้ง 
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5. อุปกรณ์และกำรติดตั้งให้เป็นตำมข้อก ำหนดของสถำบัน Test laboratory BAZET (CEB) in compliance 
with the   NFC 17 – 102 standard, and is subject of tests campaign in situ เป็นผู้ Test 

     6.  ผลิตภัณฑ์มำตรฐำน  FRANKLIN FRANCE PREVECTRON  Forend,LPI หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
 
ตำรำงที่  1 ขนำดของตัวน ำส ำหรับต่อลงดินของระบบไฟฟ้ำ 

ขนำดของตัวน ำ (ทองแดง) ประธำนเข้ำอำคำร 
(ตำรำงมิลลิเมตร) 

ขนำดสำยดินทองแดง  
(ตำรำงมิลลิเมตร) 

ไม่เกิน  35 10 

เกิน  35  แต่ไม่เกิน  50 16 

เกิน  50 แต่ไม่เกิน  95 25 

เกิน  95  แต่ไม่เกิน  185 35 

เกิน  185  แต่ไม่เกิน  300 50 

เกิน  300  แต่ไม่เกิน  500 70 

มำกกว่ำ 500 95 

 
ตำรำงที่  2 ขนำดของตัวน ำส ำหรับต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

พิกัดหรือขนำดปรับตั้งของอุปกรณ ์
ป้องกันกระแสเกินอัตโนมัติ ด้ำนต้นทำงของอุปกรณ์  
(แอมแปร์) 

ขนำดสำยดินทองแดง 
(ตำรำงมิลลิเมตร) 

16 1.5 

20 2.5 

40 4 

70 6 

100 10 

200 16 

400 25 

500 35 

800 35 

1000 50 

1250 70 

2000 70 
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2500 120 

4000 150 

6000 185 

 
ตำรำงที่ 3 จ ำนวนสูงสุดของสำยไฟฟ้ำ ขนำดเดียวกันในท่อร้อยสำย 
จ ำนวนสูงสุดของสำยไฟฟ้ำ ขนำดเดียวกัน มอก.11-2553 ตำรำงที่ 4 ที่ใช้ในท่อร้อยโลหะตำม มอก.770-2533 

ข น ำ ด
สำยไฟ 
( ต ำ ร ำ ง
มิลลิเมตร) 

ขนำดระบุของท่อ  
มิลลิเมตร (นิ้ว) 

15 20 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 

(1/2) (3/4) (1) 
( 1 
1/4) 

( 1 
1/2) 

(2) 
( 2 
1/2) 

(3) 
( 3 
1/2) 

(4) (5) (6) 

1 7 13 20 33 - - - - - -   

1.5 6 11 17 28 44 - - - - -   
2.5 4 8 13 22 34 - - - - -   
4 3 5 9 15 23 36 - - - -   
6 2 4 7 12 19 29 - - - -   

10 1 3 4 7 12 19 32 - - -   
16 1 1 3 5 9 14 23 36 - -   
25 1 1 1 3 5 9 15 23 29 -   
35 - 1 1 3 4 7 12 19 24 30   

50 - - 1 1 3 5 9 14 17 21 34  
70 - - 1 1 2 4 7 10 13 16 26 37 
95 - - - 1 1 3 5 7 10 12 19 27 
120 - - - 1 1 2 4 6 8 10 16 23 

150 - - - - 1 1 3 5 7 8 13 19 
185 - - - - 1 1 2 4 5 6 10 15 
240 - - - - - 1 1 3 4 5 8 12 
300 - - - - - 1 1 2 3 4 6 10 

400 - - - - - 1 1 1 2 3 5 8 
500 - - - - - 1 1 1 2 2 4 6 
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ตำรำงที่ 4 จ ำนวนสูงสุดของสำยไฟฟ้ำ ขนำดเดียวกันในท่อร้อยสำย 
จ ำนวนสูงสุดของสำยไฟฟ้ำ ขนำดเดียวกัน มอก.11-2553 ตำรำงที่ 6 ที่ใช้ในท่อร้อยโลหะตำม มอก.770-2533 

ข น ำ ด
สำยไฟ 
( ต ำ ร ำ ง
มิลลิเมตร) 

ขนำดระบุของท่อ  
มิลลิเมตร (นิ้ว) 

15 20 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 

(1/2) (3/4) (1) 
( 1 
1/4) 

( 1 
1/2) 

(2) 
( 2 
1/2) 

(3) 
( 3 
1/2) 

(4) (5) (6) 

1 1 1 3 5 8 12 21 33 - - - - 

1.5 1 1 2 4 7 11 19 30 - - - - 
2.5 1 1 2 4 7 10 17 26 33 - - - 
4 1 1 1 3 6 9 15 23 29 36 - - 
6 - 1 1 3 5 8 13 21 26 33 - - 

10 - 1 1 2 4 6 11 17 22 27 - - 
16 - 1 1 1 3 5 10 15 19 23 36 - 
25 - 1 1 1 3 4 8 12 15 19 29 - 
35 - - 1 1 1 3 6 10 12 15 24 35 

50 - - 1 1 1 3 5 8 11 13 21 31 
70 - - - 1 1 2 4 7 8 11 17 24 
95 - - - 1 1 1 3 5 7 8 13 19 
120 - - - 1 1 1 3 4 6 7 11 17 

150 - - - - 1 1 1 3 4 5 9 13 
185 - - - - 1 1 1 3 4 5 7 11 
240 - - - - - 1 1 2 3 4 6 9 
300 - - - - - 1 1 1 2 3 5 7 

400 - - - - - - 1 1 1 2 4 6 
500 - - - - - - 1 1 1 1 3 4 

 
จบหมวดที่ 68 
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หมวดที่ 69 
ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์  
 
1. รำยกำร  ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ 
2. วัตถุประสงค์ 
 ต้องกำรก่อสร้ำงพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์และติดตั้งระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำร
ส ำนักงำน ขนำดก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,000 Wp.(วัตต์)   เพ่ือผลิตไฟฟ้ำส ำหรับสนับสนุน   กิจกรรมกำรใน
อำคำร  
3. เป้ำหมำย  
                 ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้  
               ด ำเนินกำรก่อสร้ำงพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ  2,000 Wp.วัตต์ 
จ ำนวน 1 ระบบ ซึ่งมีไดอะแกรมลักษณะของระบบฯ ดังแสดงในรูปที่ 1 และติดตั้ง พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำภำยใน
อำคำรส ำนักงำน และอ่ืนๆ โดยใช้อุปกรณ์ประสิทธิภำพสูงเพื่อกำรประหยัดพลังงำนให้กับอำคำร 
4. ลักษณะระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ 
                    ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ ประกอบด้วยชุดแผงเซลล์แสงอำทิตย์ซึ่งท ำหน้ำที่ผลิต
ไฟฟ้ำกระแสตรงและจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำผ่ำนชุดควบคุมกำรประจุฯ เพ่ือประจุแบตเตอรี่ และจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ
กระแสตรงผ่ำนอินเวอร์เตอร์แบบ Stand Alone  Inverter  เปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้ำกระแสสลับชนิด 1 Phase 220 
Va.c. ,50 Hz. ก่อนจ่ำยให้กับภำระไฟฟ้ำต่อไป ดังไดอะแกรมแสดงลักษณะของระบบฯในรูปที่ 1 

DC

MCCB.

MLC

INV.CC.

BATT.

SSW

PV

BLD.1

BLD.2

Etc.

Note;

PV = Photovoltaic array

SSW. = Safety switch

CC. = Charger& controller

BATT = Battery bank

INV. = Stand alone inverter

MCCB = Molded case circuit breaker

MLC = Main load center

BLD1,2 = Building 1 , 2

 
                                                     
                 รูปที่ 1.  ไดอะแกรม ลักษณะของระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ 
 
รำยละเอียดคุณสมบัติวัสดุ 
1. รำยละเอียดเฉพำะของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ มีรำยละเอียดดังนี้ 
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  1.1 แผงเซลล์แสงอำทิตย์ จ ำนวน 1 ชุด ต่อระบบ มีขนำดก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3,000 Wp. ต่อ
ระบบ มีรำยละเอียด ดังนี้  

1. แผงเซลล์แสงอำทิตย์ทุกแผง ต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำ รุ่น และค่ำพิกัดก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดที่เหมือนกัน 
และขนำดก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดของแผงเซลล์ฯ ต่อระบบ  หลังจำกกำรทดสอบรวมกันต้องมีขนำด
ก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,000 Wp.  

2. คุณสมบัติทำงไฟฟ้ำที่สภำวะ Standard Test Condition (STC.)  ค่ำแรงดันไฟฟ้ำวงจรเปิด Voc. 
ของแผงเซลล์ฯ ไม่น้อยกว่ำ 20 V.แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด Vmp.ไม่น้อยกว่ำ 17.0 V.  

3. Maximum system voltage ไม่น้ อยกว่ ำ  600  Vdc.   และ Temperature Coefficient of   
Power ไม่เกิน – (0.5) % / ๐ C  หรือ Temperature coefficient  of  Voc ไม่เกิน - 0.15 V/๐C   

4. ต้องมีกรอบ (Frame) แผงเซลล์ฯ ที่แข็งแรง ไม่เป็นสนิมและทนทำนต่อกำรกัดกร่อนของ
สภำพแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศได้ดี 

5. ด้ำนหลังของแผงเซลล์ฯ ติดตั้งกล่องต่อสำยไฟฟ้ำ (Junction Box) หรือขั้วต่อสำย (Terminal Box) 
ที่มีกำรปิดผนึกหรือมีฝำที่ปิดล็อคได้อย่ำงมั่นคง สำมำรถทนต่อสภำพอำกำศและสภำวะแวดล้อมได้
ดี และต้องมีวัสดุป้องกันน้ ำซึมเข้ำ ภำยในกล่องรวมสำยไฟต้องมีข้อต่อสำยไฟที่มั่นคงแข็งแรง 
ทนทำนต่อสภำวะกำรใช้งำนภำยนอกอำคำรได้และมีอำยุกำรใช้งำนเทียบเท่ำแผงเซลล์ฯ    

6. ภำยในแผงเซลล์ฯ จะต้องมีกำรผนึกด้วยสำรกันควำมชื้น Ethylene Vinyl Acetate (EVA) หรือ
วัสดุอ่ืนที่เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ   ด้ำนหน้ำแผงเซลล์ฯ ปิดทับด้วยกระจกใส หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติ
เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ยึดชุดแผงเซลล์ฯ ต้องเป็นวัสดุที่ท ำจำกสแตนเลส 

7. แผงเซลล์ฯ ทุกแผง ต้องแสดงชื่อ ผู้ว่ำจ้ำง โดยกำรสลักตัวอักษรชื่อไว้บนกรอบของแผงเซลล์ฯ หรือ
จัดพิมพ์ชื่อหน่วยงำนไว้บนแผ่น Sticker ทีท่นแสงแดดและทนควำมร้อน  ปิดทับบนช่องว่ำงของชั้น
เซลล์แสงอำทิตย์  ก่อนปิดทับด้วยแผ่นกระจกใสหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำหรือดีกว่ำ โดย
ขนำดของตัวอักษรต้องมีควำมเหมำะสมสำมำรถมองเห็นและอ่ำนได้ชัดเจน    
 

 1.2  กรณีแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นชนิด Crystalline Silicon 
1. มีขนำดก ำลังผลิตไฟฟ้ำสูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 50 วัตต์ ต่อแผงฯ   ที่ค่ำควำมเข้มแสงอำทิตย์ 1,000 W./m2  

อุณหภูมิแผงเซลล์ฯ  25 oC,  Air mass 1.5   
2. เป็นแผงเซลล์ฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำน IEC 61215 Crystalline Silicon terrestrial 

photovoltaic (PV) modules Design qualification and type approval 
3. แผ่นเซลล์แสงอำทิตย์เป็นแบบ Square Cell หรือ Pseudo Square Cell หรือ Rectangular Cell 

หรือถ้ำเป็นแบบ Round Cell จะต้องมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของแต่ละเซลล์ไม่น้อยกว่ำ 12 
เซนติเมตร 

4. แผ่นเซลล์แสงอำทิตย์ที่น ำมำประกอบภำยในแผงเซลล์แสงอำทิตย์ทุกเซลล์ฯ จะต้องไม่มีต ำหนิอัน
เนื่องมำจำกควำมบกพร่องในกำรผลิต 
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5. ภำยในแผงเซลล์ฯ จะต้องมีกำรผนึกด้วยสำรกันควำมชื้ น Ethylene Vinyl  Acetate  ( EVA) 
ด้ำนหน้ำแผงเซลล์  ปิดทับด้วยกระจกใส หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ ด้ำนหลัง
ผนึกด้วยแผ่นโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติเหนียวยำกต่อกำรฉีกขำด  โดยผ่ำนกำรเคลือบให้เป็นชิ้น
เดียวกัน 

6. ต้องมี Integrated Bypass Diode ต่ออยู่ภำยในกล่องต่อสำยไฟ (Junction Box) หรือขั้วต่อสำย 
(Terminal Box) หรือติดตั้งอยู่ในแผงเซลล์ฯ โดยระบุข้อมูลใน Catalogue หรือมีเอกสำรรับรอง
จำกผู้ผลิตอย่ำงชัดเจน 
 

1.3  กรณีแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นชนิด Amorphous Silicon 
1. มีขนำดก ำลังผลิตไฟฟ้ำสูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 40 วัตต์ ต่อแผงฯ ที่ค่ำควำมเข้มแสงอำทิตย์ 1,000 

W./m2  อุณหภูมิแผงเซลล์ฯ 25 oC,  Air mass 1.5 
2. เป็นแผง เซลล์ฯ ที่ มี คุณสมบัติ เป็นไปตำมมำตรฐำน IEC 61646 Thin- film terrestrial 

photovoltaic (PV) modules Design qualification and type approval 
3. ภำยในแผงเซลล์ฯ จะต้องมีกำรผนึกด้วยสำรกันควำมชื้น Ethylene Vinyl  Acetate            ( 

EVA) หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ ด้ำนหน้ำแผงเซลล์  ปิดทับด้วยกระจกใส 
หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ 
 

1.4 กรณีแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นชนิด Hybrid Thin Film หรือ Thin film  (ท่ีไม่ใช่ Amorphous Silicon) 
1. มีขนำดก ำลังผลิตไฟฟ้ำสูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 30 วัตต์ ต่อแผงฯ  ที่ค่ำควำมเข้มแสงอำทิตย์ 1,000 

W/m2  อุณหภูมิแผงเซลล์ฯ 25 oC,  Air mass 1.5 
2. เป็นแผง เซลล์ฯ ที่ มี คุณสมบัติ เป็นไปตำมมำตรฐำน IEC 61646 Thin- film terrestrial 

photovoltaic (PV) modules Design qualification and type approval 
3. ภำยในแผงเซลล์ฯ จะต้องมีกำรผนึกด้วยสำรกันควำมชื้น Ethylene Vinyl  Acetate          ( 

EVA) หรือเทียบเท่ำหรือเป็นวัสดุชนิดอ่ืนที่ดีกว่ำ  ด้ำนหน้ำแผงเซลล์ปิดด้วยกระจกใส หรือวัสดุ
อ่ืนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ 
  

2.  โครงสร้ำงรองรับชุดแผงเซลล์แสงอำทิตย์   จ ำนวน 1 ชุด ต่อระบบ 
   ต้องจัดท ำรำยละเอียดแบบของชุดโครงสร้ำงรองรับแผงเซลล์แสงอำทิตย์ พร้อมรำยกำรค ำนวณตำม
รำยละเอียด ข้อ 2.5 และมีวิศวกรสำขำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภำคีวิศวกรข้ึนไป ลงนำมรับรอง พร้อมผู้เขียนและผู้ตรวจสอบลงนำมใน Title Block (หัวแบบ)ขนำด 9.5 X 5.5 
เซนติเมตร ด้ำนล่ำงมุมขวำมือของแบบทุกแผ่น ในกระดำษขนำด A.3 (เอ.3)  อย่ำงไรก็ตำม   ผู้ ออกแบบร ะบบ
และผู้ว่ำจ้ำง ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับปรุงรูปแบบและรำยละเอียด หรืออำจเลือกใช้รูปแบบและรำยละเอียดตำมที่ผู้
ว่ำจ้ำงก ำหนด ก็ได้  รูปแบบชุดโครงสร้ำงฯ  มีรำยละเอียดดังนี้  
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  2.1 วัสดุที่ใช้ท ำโครงสร้ำงต้องเป็นเหล็กไร้สนิม หรือเหล็กเคลือบสังกะสีอย่ำงหนำ  (Galvanized Steel)  
หรือวัสดุอื่นที่มีควำมม่ันคงแข็งแรงเทียบเท่ำ 
  2.2 เสำของชุดโครงสร้ำงรองรับชุดแผงเซลล์แสงอำทิตย์  เป็นท่อเหล็กอย่ำงหนำเคลือบสังกะสี มีขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร  
  2.3 ชุดโครงสร้ำงรองรับชุดแผงเซลล์ฯ สำมำรถถอดออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ และประกอบได้อย่ำงสะดวก 
และก ำหนดให้ชุดแผงเซลล์แสงอำทิตย์วำงท ำมุมกับแนวระนำบ เป็นมุมเอียงประมำณ 20 องศำ   
             2.4 วัสดุ  อุปกรณ์ ที่ใช้ยึดแผงเซลล์แสงอำทิตย์และใช้ยึดชุดโครงสร้ำงรองรับชุดแผงเซลล์ฯ ทุกตัว
จะต้องมีขนำดที่เหมำะสมและเป็นวัสดุที่ท ำจำกสแตนเลส     
   2.5 จัดท ำรำยละเอียดโครงสร้ำงเชิงวิศวกรรม ก ำหนดให้โครงสร้ำงรองรับชุดแผงเซลล์ฯ      มีควำม
แข็งแรง สำมำรถทนต่อแรงลมที่มีควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ  20  เมตร ต่อวินำที 
 
 
3. อุปกรณ์ควบคุมกำรประจุแบตเตอรี่  จ ำนวน 1 ชุด ต่อระบบ    มีรำยละเอียดดังนี้ 
  3.1 มีระบบป้องกันกำรเกิด  Over Charge และ Over Discharge 
  3.2 มีระบบป้องกัน Lightning Surge 
  3.3 มีพิกัดแรงดันไฟฟ้ำและกระแสด้ำนขำเข้ำ ( Input) ที่สำมำรถรับแรงดันไฟฟ้ำสูงสุด (Vmp) และ
กระแสจ่ำยออกสูงสุด (Imp) ของชุดแผงเซลล์ฯ ที่สภำวะ STC. 
  3.4 สำมำรถป้องกันไฟฟ้ำย้อนกลับจำกชุดแบตเตอรี่หรือมีอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้ำย้อนกลับจำกชุด
แบตเตอรี่ เมื่อด้ำน Input อยู่ในสถำนะเปิดวงจร (Open circuit) 

3.5 แรงดันไฟฟ้ำขำออก (Output Voltage) สำมำรถประจุไฟฟ้ำเข้ำชุดแบตเตอรี่ได้ และมีค่ำสอดคล้อง
กับ Nominal Input  Voltage ของอินเวอร์เตอร์ 
  3.6 มีหลอดสัญญำณ LED หรือจอ LCD แสดงสถำนภำพกำรท ำงำนของอุปกรณ ์
  3.7 มีระบบปรับกำรประจุได้ ตำมสถำนะค่ำควำมจุจริงของแบตเตอรี่ เช่น Boost Charge, Float 
Charge  
  3.8 มีหน้ำจอแบบ LCD หรือแบบอ่ืนที่สำมำรถค่ำแบบตัวเลข ประกอบด้วย ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำกระแสตรง
แบบสะสม (DC kWh)  ค่ำชั่วขณะของกระแสและแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรง (DC Volt, DC Amp.) ในขณะประจุ
แบตเตอรี่  

หำกอุปกรณ์ควบคุมฯ ไม่สำมำรถแสดงค่ำทำงไฟฟ้ำดังกล่ำว ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำเครื่องมือ
แสดงข้อมูลดังกล่ำวที่มีคุณภำพดีและเสนอรูปแบบกำรติดตั้งให้ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน. 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนน ำไปติดตั้งประกอบกับอุปกรณ์ควบคุมฯ ให้สำมำรถแสดงค่ำได้จริง  

 
4. อินเวอร์เตอร์  จ ำนวน 1 เครื่อง ต่อระบบ   มีรำยละเอียดดังนี้ 
 4.1 เป็นชนิดอิสระ  Stand Alone Inverter, 1 Phase 2 wires  
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 4.2 แรงดันไฟฟ้ำ Nominal Input Voltage เป็นชนิด 24 Vd.c. หรือ 48 Vd.c. 
 4.3 แรงดันไฟฟ้ำ Nominal Out put Voltage 220 Va.c. 50 Hz (+/- 2%) 
 4.4 Output Voltage Regulation ไม่เกิน 5% ที่ Steady State Load 
 4.5 Total Harmonic Distortion (THD) ไม่เกิน 4% เมื่อจ่ำยภำระไฟฟ้ำที่ 0.8 Lagging Power 
Factor 
 4.6 ขนำดพิกัดก ำลังไฟฟ้ำต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 2.0 kVA หรือไม่น้อยกว่ำ 2.0 kW. (ท่ี Unity Power 
Factor)  
 4.7 Maximum Surge Power ไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำของพิกัดก ำลังไฟฟ้ำต่อเนื่อง 
 4.8 รูปคลื่นสัญญำณแรงดันไฟฟ้ำ Out put เป็นแบบ  Real Sine wave 
 4.9 ประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ 90 % ที่พิกัดก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด และประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ 90 %
เมื่อจ่ำยไฟฟ้ำที่ 25% ของพิกัดก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด ที่ภำระไฟฟ้ำเป็นUnity Power Factor (Pf. = 1) 
 4 .10 มี ระบบป้องกัน  Over Load, Short circuit, Over input voltage และ  Under input 
voltage  
 
5. อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ำกระโชก (Surge Protector)  จ ำนวน 1 เครื่อง ต่อระบบ มีรำยละเอียดดังนี้ 
                        5.1 เป็นชนิดที่ใช้กับระบบไฟฟ้ำกระแสสลับ Single phase  220 Va.c. , 50 Hz. 
                        5.2 พิกัดแรงดันไฟฟ้ำใช้งำนระหว่ำง 190-260 Va.c.  หรือดีกว่ำ 
                         5.3 สำมำรถป้องกันเนื่องจำกคลื่นไฟฟ้ำกระโชกแบบ  Transient  และแรงดันไฟฟ้ำเหนี่ยวน ำใน
สำยตัวน ำเนื่องจำกฟ้ำผ่ำ ที่กระแสไฟฟ้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 15 kA  ที่รูปคลื่นมำตรฐำน  8/20  µSec. 
                       5.4 ระดับกำรป้องกัน อย่ำงน้อยต้องสำมำรถป้องกัน  L-N, L-G และ N-G 
                          5.5 Response time ไม่เกิน 50  nSec. 
                        5.6 มีหลอดไฟสัญญำณ LED หรือจอ LCD แสดงสถำนภำพกำรท ำงำนของอุปกรณ์ 
                     5.7 เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จ ที่ได้รับกำรรับรองผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำน IEEE หรือ ANSI หรือเทียบเท่ำ 
6. แบตเตอรี่  จ ำนวน 1 ชุด ต่อระบบ   มีรำยละเอียดดังนี้ 
          6.1 เป็นแบบ Stationary Vented Lead Acid ชนิด  OPzS และ Nominal Voltage 2 V/Cell 

  6.2 มีขนำดควำมจุพลังงำนไฟฟ้ำรวม ไม่น้อยกว่ำ 20 kWh ณ อัตรำกำรคำยประจุ 100 ชั่วโมง 
(Capacity at C100)  

  6.3  ทดสอบค่ำควำมจุแบตเตอรี่ตำมข้อ 6.2 ที่อัตรำกำรคำยประจุไฟฟ้ำคงที่ 100 ชั่วโมง     
(Discharge current at  100 hrs.) ตำมรุ่นแบตเตอรี่  ที่สภำวะอุณหภูมิน้ ำกรด 20 oC  โดยที่แรงดันไฟฟ้ำสุดท้ำยไม่
น้อยกว่ำ 1.80 V/Cell  (ตำมมำตรฐำน BS EN 60896-11:2003 หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำ)     

  6.4 แผ่น Plate ที่ข้ัวบวกเป็นแบบ  Tubular   
   6.5  Cycle life ไม่น้อยกว่ำ 4,000 ครั้ง ที่ค่ำ DOD 20 %  
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6.6  Self Discharge Rate ไม่เกิน 3 % ต่อเดือน ที่อุณหภูมิแวดล้อม 20 oC  หรือไม่เกิน 5 % 
ต่อเดือน ที่อุณหภูมิแวดล้อม 30 oC  
   6.7  ตัวถังแบตเตอรี่  (Container) ผลิตจำกวัสดุโปร่งแสงที่ทนทำนต่อกำรกระแทก และทน
สภำพกรด (High grade acid resistance ) เช่น  SAN เป็นต้น  สำมำรถมองเห็นระดับน้ ำกรดที่อยู่ภำยในแบตเตอรี่
ได้ชัดเจน 
   6.8  มีเครื่องหมำยบอกระดับน้ ำกรดที่ระดับสูงสุด (Max.) และระดับต่ ำสุด (Min.) มีช่องเติม    
น้ ำกลั่นติดตั้ง Vent plug ที่มีคุณสมบัติ Proof flame arrestor สำมำรถระบำยอำกำศได้ดีและสำมำรถป้องกันฝุ่น
ละอองสิ่งแปลกปลอมเข้ำภำยในแบตเตอรี่ได้ 
   6.9  มีอุปกรณ์ตรวจวัดค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะน้ ำกรด 2 ชุด (Hydrometer) และน้ ำกลั่นส ำหรับเติม
แบตเตอรี่ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 ลิตร    
   6.10  มีชุดขำตั้งรองรับชุดแบตเตอรี่ที่ท ำด้วยวัสดุที่ทนทำนต่อสภำพแวดล้อมที่เป็นกรด มีควำม
แข็งแรงสำมำรถรับน้ ำหนักชุดแบตเตอรี่ได้อย่ำงปลอดภัย  
 
7. ชุดโคมไฟฟ้ำแสงสว่ำง  จ ำนวน ตำมระบุในรูปแบบ ต่อระบบ    
มีส่วนประกอบและรำยละเอียดดังนี้  
     7.1 โคมไฟฟ้ำ    มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 7.1.1 ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนำด 36 วัตต์ จ ำนวน 1 หลอด 
 7.1.2 มีแผ่นสะท้อนแสงที่มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรสะท้อนแสงรวม  (Total reflectance) ไม่น้อย
กว่ำ 95 % ตำมมำตรฐำน DIN 5036-3 หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำ 
 7.1.3 มีขำยึดหลอดเป็นแบบสปริงกดมีคุณสมบัติได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ มอก. 
344-2530 
                                7.1.4  ติดตั้งสตำร์ทเตอร์ (Starter) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
มอก. 183-2528  หรือ มอก. 183-2547   เพ่ือใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์       
     7.1.5  โครงขำหลอดเป็นวัสดุที่ผลิตจำกโลหะ 

   7.2 หลอดไฟฟ้ำ  มีรำยละเอียดดังนี้ 
                               7.2.1 เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด Day light  ขนำด 36 W. 220 Va.c., 50 Hz. 
                               7.2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม มอก.236-2533 และได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย มอก. 956-2533 
                                   7.3 Low Loss Ballast   มีรำยละเอียดดังนี้ 
      7.3.1 เป็น Low Loss Ballast ที่เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรับรองตำม มอก. 23 -2521 

      7.3.2 บนตัวถัง Ballast  แสดงเครื่องหมำยกำรค้ำ  เครื่องหมำยที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และค่ำก ำลังไฟฟ้ำเป็นวัตต์ อย่ำงชัดเจน 

 7.3.3 สำมำรถใช้ได้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนำด 36 W. 220 Va.c  50 Hz. จ ำนวน  1 หลอด 
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                               7.3.4 มีค่ำควำมสูญเสียก ำลังไฟฟ้ำไม่เกิน  6 วัตต์ ที่อุณหภูมิ  20  oC 
  7.4 สวิทช์   มีรำยละเอียดดังนี้   

  7.4.1 เป็นชนิดสวิทซ์เดี่ยว ขนำดไม่เกิน 10  A. 220 Va.c. 50 Hz 
  7.4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ มอก. 824-2531 
 7.4.3 ใช้ติดตั้งกับกล่องพลำสติกที่มีฝำปิดแบบ 1 ช่อง ที่ใช้ส ำหรับติดตั้งสวิทช์หรือเต้ำรับ                    
   
8. อุปกรณ์ควบคุมกำรจ่ำยไฟฟ้ำของแบตเตอรี่  จ ำนวน 1 ชุด ต่อระบบ มีรำยละเอียด ดังนี้ 
                   8.1 ต้องสำมำรถตัดวงจรกำรจ่ำยภำระไฟฟ้ำออกจำกระบบโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่จ่ำย
พลังงำนไฟฟ้ำ จนค่ำ DOD ของแบตเตอรี่ลดลงถึง 30 % หรือเมื่อแรงดันขั้วแบตเตอรี่ลดลงถึง 1.95-1.97 V/cell 

 8.2 ระบบตัดวงจรต้องสำมำรถปรับตั้งค่ำ DOD หรือปรับตั้งกำรตัดวงจรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้อย่ำงสะดวก
หลังจำกติดตั้งใช้งำนแล้ว โดยใช้ระดับค่ำแรงดันไฟฟ้ำขั้วแบตเตอรี่เป็นสัญญำณท ำงำนได้  

 8.3 เป็นอุปกรณ์ที่อำจติดตั้งอยู่ภำยในอุปกรณ์ควบคุมกำรประจุแบตเตอรี่ หรือติดตั้งอยู่ภำยใน
อินเวอร์เตอร์ซึ่งมีอยู่จริงและสำมำรถปรับตั้งกำรท ำงำนได้จริง 
             8.4 ในกรณีอุปกรณ์ควบคุมกำรจ่ำยไฟฟ้ำ ติดตั้งรวมอยู่ภำยในอุปกรณ์ควบคุมกำรประจุแบตเตอรี่
หรือติดตั้งภำยในอินเวอร์เตอร์ ต้องระบุข้อมูลดังกล่ำวใน Catalogue และแสดงวิธีกำรปรับตั้งค่ำ DOD หรือปรับค่ำ
ระดับแรงดันข้ัวแบตเตอรี่ส ำหรับควบคุมกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ได้อย่ำงสะดวก 
 
9. อุปกรณ์ควบคุมกำรตัด-ต่อวงจรไฟฟ้ำ  จ ำนวน 1 ชุด ต่อระบบ  แบ่งออกเป็น 4 รำยกำร   มีรำยละเอียดดังนี้ 
 9.1 Safety Switch  เป็นชนิดมีฟิวส์ (Fusible type) โดยมีขนำดพิกัดกระแสไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 1.25 
เท่ำของพิกัดกระแสสูงสุด ( Imp) ของชุดแผงเซลล์แสงอำทิตย์ไหลผ่ำนวงจร ใช้ส ำหรับกำรตัด-ต่อวงจรไฟฟ้ำ
กระแสตรงระหว่ำงชุดแผงเซลล์แสงอำทิตย์กับอุปกรณ์ควบคุมกำรประจุแบตเตอรี่   
 9.2 Main Circuit Breaker ชนิด Molded Case Circuit Breaker, MCCB. ที่มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน  
IEC 947-2: 1989  มีคุณลักษณะกำรท ำงำนตัดวงจร Thermal magnetic Tripping characteristic curve แบบ 
Type B  ตำมมำตรฐำน IEC 898 หรือ BS EN 60898:1991 เป็นชนิด 2 Poles  220 V. 50 Hz  มีพิกัดกระแส  Icu 
ไม่น้อยกว่ำ 10 kA.มีพิกัดกระแส Ampere Frame, AFไม่น้อยกว่ำ 50 A. และมีพิกัดกระแส Ampere Trip,  AT ไม่
น้อยกว่ำ 1.25 เท่ำของพิกัดกระแสสูงสุดจ่ำยออกของอินเวอร์เตอร์ ใช้ส ำหรับตัด -ต่อวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับระหว่ำง
อินเวอร์เตอร์กับภำระไฟฟ้ำทั้งหมด  
 9.3 แผงควบคุมไฟฟ้ำหลัก (Main Load Center หรือ Consumer unit) เป็นกล่องท ำด้วยโลหะ ใช้
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตัด-ต่อวงจรกระแสไฟฟ้ำ ประกอบด้วย  
  9.3.1 Miniature circuit breaker , MCB. ที่มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน  IEC 947-2: 1989  มี
คุณลักษณะกำรท ำงำนตัดวงจร Thermal magnetic Tripping characteristic curve แบบ Type B ตำมมำตรฐำน 
IEC 898 หรือ BS EN 60898:1991 เป็นชนิด 1 pole หรือ 2 poles, 220-240 V.50 Hz  มีพิกัดกระแส Icu ไม่น้อย
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กว่ำ 5 kA. มีพิกัดกระแส AF ไม่น้อยกว่ำ 50 A. และมีพิกัดกระแสไฟฟ้ำ AT ไม่น้อยกว่ำ 1.25 เท่ำของพิกัดกระแส
สูงสุดจ่ำยออกของอินเวอร์เตอร์ใช้ส ำหรับตัด-ต่อวงจรไฟฟ้ำทั้งหมดทุกอำคำร   
  9.3.3 Miniature circuit breaker, MCBs. ที่มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน IEC 947-2: 1989  มีคุณลักษณะกำร
ท ำงำนตัดวงจร Thermal magnetic Tripping characteristic curve แบบ Type B ตำมมำตรฐำน IEC 898 หรือ BS EN 60898:1991 เป็น
ชนิด 1 pole หรือ 2 poles, 220-240 V. 50 Hz   มีพิกัดกระแส Icu   ไม่น้อยกว่ำ 5 kA. มีพิกัดกระแส AF. ไม่น้อยกว่ำ  30 A. และมีพิกัด
กระแสไฟฟ้ำ AT     ไม่น้อยกว่ำ 1.25 เท่ำของพิกัดกระแสโหลดรวมของแต่ละอำคำร  ใช้ส ำหรับตัด-ต่อวงจรไฟฟ้ำเฉพำะของ แต่ละอำคำร 
ที่ระบบจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
   9.4 แผงควบคุมระบบไฟฟ้ำอำคำร  (Load center)  ของแต่ละอำคำรทุกหลัง (ยกเว้น อำคำรที่ติดตั้ง 
Main Load center  ใช้อุปกรณ์ข้อ  9.3.2)  เป็นกล่องท ำด้วยโลหะหรือพลำสติกแข็ง ใช้ติดตั้ง  Miniature Circuit 
Breaker, MCB. ที่มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน IEC 947-2: 1989  มีคุณลักษณะกำรท ำงำนตัดวงจร Thermal 
magnetic Tripping characteristic curve แบบ Type B ตำมมำตรฐำน IEC 898 หรือ BS EN 60898:1991 เป็น
ชนิด 2 poles, 220-240 V. 50 Hz, Icu ไม่น้อยกว่ำ 5 kA,  AF ไม่น้อยกว่ำ 30 A.  และมีพิกัดกระแสไฟฟ้ำ AT ไม่
น้อยกว่ำ 1.25 เท่ำ ของพิกัดกระแสโหลดแสงสว่ำงและกระแสไฟฟ้ำวงจรเต้ำรับทั้งหมด ใช้ส ำหรับตัด -ต่อวงจรไฟฟ้ำ
ทั้งหมดของอำคำรที่ติดตั้ง  
10. ตู้แสดงค่ำทำงไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 ชุด ต่อระบบ  มีรำยละเอียดดังนี้ 
  10.1  เป็นตู้โลหะขนำด 50x60 เซนติเมตร ท ำจำกแผ่นโลหะควำมหนำไม่น้อยกว่ำ  2 มิลลิเมตร ทำสี
กันสนิมและพ่นสีพ้ืนเป็นสีเทำหรือสีโทนสีอ่อน ด้ำนหลังตู้เป็นโครงเหล็กเจำะรูส ำหรับใช้ยึดติดตั้งกับผนัง 
  10.2  ด้ำนหน้ำตู้โลหะเป็นฝำเปิด – ปิดด้ำนเดียว มีตัวล๊อคฝำปิดเป็นแบบกดปุ่ม พ้ืนฝำตู้ตัดเป็นช่องที่มี
สัดส่วนเหมำะสมส ำหรับติดตั้งเครื่องมือแสดงค่ำทำงไฟฟ้ำ โดยติดกรอบยำงหรือวัสดุอ่ืนๆที่มีคุณภำพดีกว่ำหรือ
เทียบเท่ำที่ขอบช่องส ำหรับติดตั้งเครื่องมือแสดงค่ำทำงไฟฟ้ำ พร้อมแสดงชื่อของเครื่องมือนั้นๆ โดยพิมพ์ชื่อลงบน 
Sticker อย่ำงหนำที่ทนต่อกำรฉีกขำด ติดในบริเวณใต้เครื่องมือแสดงค่ำทำงไฟฟ้ำอย่ำงครบถ้วน 
  10.3  ติดตั้งเครื่องมือแสดงค่ำทำงไฟฟ้ำ บนฝำตู้และเดินสำยวงจรไฟฟ้ำภำยในตู้เป็นระเบียบแข็งแรง
และปลอดภัย โดยมีเครื่องมือดังนี้                   
 10.3.1 DC Volt meter, DC Amp meter แสดงค่ำกระแสและแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรงชั่วขณะที่
ออกจำกชุดแผงเซลล์แสงอำทิตย์แต่ละชุด 
 10.3.2  AC Volt meter, AC Amp meter แสดงค่ำกระแสและแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับค่ำ
ชั่วขณะที่ออกจำกอินเวอร์เตอร์ 
 10.3.3  Frequency meter or Hertz meter แสดงค่ำควำมถ่ีไฟฟ้ำที ่Output อินเวอร์เตอร์  
 10.3.4  Power factor meter  แสดงค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์ที่ Output อินเวอร์เตอร์ 
 10.3.5  AC Watt meter แสดงค่ำก ำลังไฟฟ้ำจ่ำยออกค่ำชั่วขณะที่ Output อินเวอร์เตอร์ 
 10.3.6 AC kWh meter แสดงค่ำพลังงำนไฟฟ้ำกระแสสลับสะสม ที่อินเวอร์เตอร์จ่ำยให้แก่ภำระ
ไฟฟ้ำทั้งหมด 
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 10.4 เครื่องมือที่ใช้แสดงค่ำทำงไฟฟ้ำตำมข้อ 10.3  ก ำหนดให้มี  Accuracy class ไม่เกิน 2.5 มีพิกัด
ทำงไฟฟ้ำและช่อง Scale ที่เหมำะสมกับขนำดทำงไฟฟ้ำที่ตรวจวัด  เป็นอุปกรณ์ท่ีมีคุณภำพได้รับกำรรับรองหรือผลิต
ตำมมำตรฐำน DIN หรือ JIS หรือ IEC หรือ IEEE  เป็นต้น 
 
11. ส่วนควบคุมระบบและเก็บแบตเตอรี่ จ ำนวน 1 แห่งต่อระบบ 

                   ต้องจัดท ำรำยละเอียดแบบของพ้ืนที่ห้องหรือส่วนควบคุมระบบฯและเก็บแบตเตอรี่ที่ต้อง
ก่อสร้ำง พร้อมรำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง  และมีวิศวกรสำขำที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภำคีวิศวกรขึ้นไป ลงนำมรับรอง พร้อมผู้เขียนและผู้ตรวจสอบลงนำม  
ในไตเติ๊ลบล๊อค(หัวแบบ)ขนำด 9.5 X 5.5 ซม ด้ำนล่ำงมุมขวำมือของแบบทุกแผ่น ในกระดำษขนำด เอ.3  
เสนอให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำง อย่ำงไรก็ตำม   ผู้ว่ำจ้ำง 
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับปรุงรูปแบบและรำยละเอียด หรืออำจเลือกใช้รูปแบบและรำยละเอียดตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง
ก ำหนดภำยหลังก็ได้  รูปแบบชุดโครงสร้ำงฯ  มีรำยละเอียดดังนี้  

 - ขนำดของอำคำรมีเนื้อที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 7.5 ตำรำงเมตร 
                    - โครงสร้ำงของอำคำรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 - ผนังคอนกรีตบล็อกพร้อมฉำบภำยในและภำยนอกและทำสี 
            - โครงหลังคำเหล็กทำสีกันสนิมและทำทับด้วยสีน้ ำมัน 2 ครั้ง มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่         
                       ขนำด 0.50 x 1.20  ม.หนำ  5 มม. มำตรฐำน มอก ...................                    
  12. แผ่นป้ำย  จ ำนวน 3 รำยกำร ต่อระบบ   มีรำยละเอียดดังนี้ 
 12.1 แผ่นป้ำยชื่อโครงกำรพร้อมเสำป้ำย จ ำนวน 2 ชุด ต่อระบบ  มีรำยละเอียดดังนี้ 

                                12.1.1 แผ่นป้ำยท ำด้วยเหล็กแผ่นเรียบ ขนำด 120 x 240  เซนติเมตร ควำมหนำ
ไม่น้อยกว่ำ  2.0 มิลลิเมตร   

12.1.2 ขัดพ้ืนและพ่นสีกันสนิมคุณภำพดี 2 ครั้ง ก่อนพ่นสีพื้นเป็นสีเขียว ชนิดที่มีคุณภำพสูงใช้
งำนกลำงแจ้ง สำมำรถทนแดดและฝนอย่ำงน้อย 2 ครั้ง 

12.1.3 ขนำดตัวอักษรในแต่ละป้ำยชื่อโครงกำรให้ มีควำมเหมำะสมกับขนำดของแผ่นป้ำย โดย
มีข้อควำมตำมตัวอย่ำงในรูปที่ 2  ซึ่งตัวอักษรเป็น Sticker  สีขำวชนิดใช้งำนกลำงแจ้ง  มีควำมทนทำนต่อแดด
และฝนได้นำน ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  

12.1.4 ด้ำนหลังของป้ำยเชื่อมติดกับโครงเหล็กสี่ เหลี่ยมขนำด 1x1 นิ้ว  ควำมหนำ 2.3 
มิลลิเมตร พ่นสีกันสนิมคุณภำพดี 2 ชั้น ก่อนพ่นสีพ้ืนเป็นสีเขียวอย่ำงน้อย 2 ครั้ง มีลักษณะเป็นไปตำมแบบใน
รูปที่ 3 

12.1.5 เสำป้ำย จ ำนวน 2 ต้น ท ำด้วยท่อเหล็กอำบสังกะสีชนิดหนำ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
3 นิ้ว ยำวท่อนละ 3.50 เมตร พ่นหรือทำด้วยสีขำวที่มีคุณสมบัติใช้งำนกลำงแจ้งสำมำรถทนต่อแดดและฝน 
จ ำนวนอย่ำงน้อย 3  ชั้น หัวเสำด้ำนบนสวมด้วยไม้กลึง หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำหรือดีกว่ำ ตำมแบบ
รูปที่ 3 ทำด้วยสีขำวยึดด้วยตะปูเกลียว  
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                                12.1.6 วัสดุ  อุปกรณ์ ส ำหรับยึดเสำป้ำยและแผ่นป้ำยเป็นวัสดุท ำจำกสแตนเลส  
 12.2 แผ่นป้ำยอธิบำยข้อมูลทำงเทคนิค พร้อมเสำป้ำย  จ ำนวน 1 ชุด ต่อระบบ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

12.2.1 แผ่นป้ำยท ำด้วยเหล็กแผ่นเรียบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 80x120 เซนติเมตร ควำมหนำไม่
น้อยกว่ำ 2.0  มิลลิเมตร ขัดพ้ืนก่อนพ่นสีกันสนิมคุณภำพดี 2 ครั้ง  และพ่นสีพ้ืนเป็นสีเขียวอย่ำงน้อย 2 ครั้ง  
ชนิดคุณสมบัติใช้งำนกลำงแจ้ง สำมำรถทนต่อแดดและฝน 

                               12.2.2 ข้อควำมอธิบำยข้อมูลทำงเทคนิคของระบบฯ อย่ำงน้อยต้องระบุ ขนำดก ำลังไฟฟ้ำ
สูงสุดของชุดแผงเซลล์แสงอำทิตย์  ข้อมูลทำงเทคนิคของแผงเซลล์แสงอำทิตย์  ลักษณะกำรต่อวงจรชุดแผง
เซลล์แสงอำทิตย์ และอ่ืนๆ  เป็นต้น 

                               12.2.3 ขนำดตัวอักษรต้องมีควำมเหมำะสม  สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนที่ระยะห่ำงไม่ต่ ำ
กว่ำ 5 เมตร  ตัวอักษรและลำยเส้นเป็น  Sticker  สีขำวชนิดใช้งำนกลำงแจ้ง สำมำรถทนแดดและฝนได้ 
                               12.2.4 แผ่นป้ำยติดตั้งบนเสำท่อเหล็กอำบสังกะสีทำสีขำว เชื่อมปิดปลำยหัวเสำจ ำนวน 2  
ต้น โดยควำมสูงของเสำและแผ่นป้ำยอยู่ในระดับสำยตำ ก ำหนดต ำแหน่งติดตั้งโดยผู้ควบคุมงำนหรื อกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำง 

  12.2.5 วัสดุ  อุปกรณ์ส ำหรับยึดเสำและแผ่นป้ำยเป็นวัสดุท ำจำกสแตนเลส 
 12.3 แผ่นป้ำยแสดงขั้นตอนกำรใช้งำน จ ำนวน 1 ชุด ต่อระบบ  มีรำยละเอียด ดังนี้ 
                                12.3.1 แผ่นป้ำย มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 30x40 เซนติเมตร ท ำจำกแผ่นพลำสติกแข็งมีควำม
หนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ ใช้ติดตั้งในต ำแหน่งที่เหมำะสมภำยในโรงคลุมอุปกรณ์ 
                                12.3.2 ข้อควำมบนแผ่นป้ำย ประกอบด้วย  ขั้นตอนกำรใช้งำนเปิด-ปิดเครื่อง กำรดูแล
บ ำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์  ข้อควรระวังและกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้นที่ส ำคัญ และอ่ืนๆ  โดยมีข้อควำมอธิบำยและ
รูปภำพแสดงประกอบ 
 13. อุปกรณ์อ่ืนๆ จ ำนวน 1 ชุด มีรำยละเอียดดังนี้ 
 13.1 อุปกรณ์ควบคุมกำรประจุแบตเตอรี่  มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับข้อก ำหนด ก. ข้อ  3 จ ำนวน 2 
เครื่อง   
 13.2 อินเวอร์เตอร์  มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับ ข้อก ำหนด ก.  ข้อ 4  จ ำนวน 2 เครื่อง  

13.3  อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ำกระโชก  มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับข้อก ำหนด ก. ข้อ 5  จ ำนวน  2 
เครื่อง 

13.4 Safety Switch  มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับข้อก ำหนด ก. ข้อ. 9.1 จ ำนวน 2 ตัว  
 14. ชุดอุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงรักษำระบบฯ แบบกระเป๋ำหิ้ว (Tool Kit)  จ ำนวน 1 ชุดต่อระบบ  มีรำยละเอียดดังนี้   

         14.1 มีอุปกรณ์และเครื่องมือซ่อมบ ำรุงทำงไฟฟ้ำที่มีคุณภำพสูงอย่ำงครบถ้วน ดังนี้ 
   14.1.1 คีมผลิตจำกเหล็ก Carbon Steel หรือดีกว่ำนั้น ประกอบด้วยคีม

อเนกประสงค์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 นิ้ว   คีมปอกสำยไฟ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 นิ้ว  คีมปำกแหลม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 
นิ้ว   
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   14 .1 .2  ไขควงงำนช่ ำง  ผลิตจำกเหล็กคุณภำพสู ง  Chrome Vanadium 
Molybdenum Alloy Steel  ประกอบด้วย ไขควงสลับด้ำมชนิดปลำยแบนและปลำยแฉก มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 8 
นิ้ว จ ำนวน 1 ชุด   

    14.1.3 ไขควงงำนไฟฟ้ำ ประกอบด้วย ไขควงทดสอบไฟฟ้ำ มีพิกัดแรงดันทดสอบ       
ไม่น้อยกว่ำ 600 Va.c. ไขควงแบบปลำยแฉก ขนำด 8นิ้ว และขนำด 10 นิ้ว  และแบบปลำยแบน ขนำด 8 นิ้ว และ
ขนำด10 นิ้ว  จ ำนวนแบบละ 1 ชุด  และค้อนช่ำงไฟฟ้ำ ขนำดน้ ำหนักหัวค้อนไม่น้อยกว่ำ 300 กรัม   

     14.1.4 ประแจปำกตำย ผลิตจำกเหล็ก Chrome Vanadium Steel หรือดีกว่ำนั้น 
ประกอบด้วยประแจขนำดตั้งแต่ 6 - 19 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชุด หรือไม่น้อยกว่ำ 6 ตัว ต่อชุด 
  14.2 มีเครื่องมือวัดไฟฟ้ำ Digital Multimeter  อย่ำงน้อยต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย  
   14.2.1  พิกัดวัดแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 600 V.  
   14.2.2  พิกัดวัดแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรงสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 600 V.   
   14.2.3  พิกัดวัดค่ำกระแสไฟฟ้ำสลับ ไม่น้อยกว่ำ 10 A.   
   14.2.4  พิกัดวัดค่ำกระแสไฟฟ้ำกระแสตรง ไม่น้อยกว่ำ 10 A.  
   14.2.5  พิกัดวัดค่ำควำมต้ำนทำนทำงไฟฟ้ำ ไม่น้อยกว่ำ 30 เมกกะโอห์ม (M ohm) 
   14.2.6 พิกัดวัดควำมถี่ไฟฟ้ำสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 100 กิโลเฮิร์ท (100 kHz) 
   14.2.7  มีสวิทช์ปิด – เปิดเครื่อง และใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่  
         14.3  มีกระเป๋ำหรือกล่องส ำหรับใส่อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงทั้งหมดได้อย่ำงเป็นระเบียบ และมี
ควำมแข็งแรง ทนทำนยำกต่อกำรฉีกขำด     
        15. อุปกรณ์บันทึกและประมวลผลข้อมูล จ ำนวน 1 ชุด  ประกอบด้วย 
        15.1 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ  มีรำยละเอียดดังนี้ 
      15.1.1  เป็นอุปกรณ์บันทึกและประมวลผลข้อมูลทำงด้ำนวิศวกรรมที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปจำกผู้ผลิตที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำ รุ่น 
(Model) ซึ่งมีจ ำหน่ำยในท้องตลำด 
     15.1.2 มีหน้ำจอชนิด TFT Color Liquid Crystal Displays ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8.5 
นิ้ว แสดงผลข้อมูลเป็นภำพสี สำมำรถแสดงผลกำรปรับตั้ง กำรตรวจวัดข้อมูลต่ำง ๆ 
     15.1.3 เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลที่รับสัญญำณ Analog มีช่อง Universal Input  ไม่
น้อยกว่ำ  12 Channels 
     15.1.4 มีหน่วยควำมจ ำภำยใน Internal Memory ไม่น้อยกว่ำ 50 MB  พร้อม 
Recycling Mode 
     15.1.5 มีช่องบันทึกข้อมูล Removable Storage Media เช่น Compact Flash 
ขนำด 100 MB หรือดีกว่ำ สำมำรถบันทึกผลข้อมูลได้ทันทีหรือบันทึกจำก Internal Memory อย่ำงต่อเนื่องโดย
อัตโนมัติ 
     15.1.6 สำมำรถบันทึกข้อมูลเก็บภำยในเครื่องโดยไม่สูญหำยหำกไฟฟ้ำดับ 
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     15.1.7 มี Standard Software เฉพำะรุ่นของอุปกรณ์บันทึกฯ ส ำหรับบันทึกและ
ประมวลผลข้อมูล มีฟังค์ชั่นกำรค ำนวณ และสำมำรถแสดงผลในรูปแบบต่ำงๆ เช่น  ข้อมูลแบบตัวเลข รูปกรำฟแบบ
ต่ำงๆ  และสำมำรถใช้  Standard Software เฉพำะของอุปกรณ์บันทึกฯ ติดตั้งบน Personal Computer ส ำหรับ
กำรประมวลผลและแสดงผลข้อมูลได้ 
    15.1.8 มีฟังก์ชั่นที่สำมำรถก ำหนดบันทึกข้อมูลเป็นค่ำเฉลี่ยที่อ่ำนจำกค่ำชั่วขณะ ในช่วง
เวลำต้องกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ตำมท่ีผู้ใช้งำนก ำหนด 
    15.1.9 เป็นอุปกรณ์ที่มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำม EN Standard และ Front panel 
สำมำรถป้องกันสิ่งรบกวนจำกภำยนอก ตำมมำตรฐำน IEC 529  ที ่Index of Protection,  IP 65 หรือดีกว่ำ 
    15.1.10 มีอุปกรณ์ส ำรองประกอบด้วย สื่อบันทึกข้อมูล Removable Storage Media 
ขนำด   ไม่น้อยกว่ำ 100 MB จ ำนวน 2 ชุด และอุปกรณ์ในกำรต่อเชื่อม Port ถ่ำยโอนข้อมูลเข้ำ Personal 
Computer ครบถ้วน 
    15.1.11 มีระบบพลังงำนส ำรอง (UPS)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,000 วัตต์ ท ำงำนอย่ำง
อัตโนมัติ  กรณีระบบไฟฟ้ำของเซลล์แสงอำทิตย์ขัดข้อง โดยสำมำรถ Back up กำรท ำงำนอุปกรณ์บันทึกและ
ประมวลผลและไพรำนอมิเตอร์ได้ 
  15.2 อุปกรณ์รับและแปลงสัญญำณ  (Sensor & Transducer)  ประกอบด้วย 
    15.2.1 ตัวรับสัญญำณวัดค่ำควำมเข้มแสงอำทิตย์ (Pyranometer)  เป็นเครื่องวัดพร้อม
สำยน ำสัญญำณ ส ำหรับตรวจวัดค่ำควำมเข้มแสงอำทิตย์บนแผงเซลล์ฯ   จ ำนวน 1 จุด  มีรำยละเอียดดังนี้ 
     1)  เป็นชนิด Thermopile ที่มี Thermocouple Sensor  เคลือบฝังบน Thick 
film substrate ไม่น้อยกว่ำ 100 ตัว  
     2)   ด้ำนบนครอบด้วยโดมแก้ว 2 ชั้น   
     3)   สำมำรถวัดค่ำ Solar Irradiance ได้ในช่วง 0-1400 W/m2   
     4)   มี Flat Response ต่อสเปกตรัม ในช่วง 310-2800  nm. หรือดีกว่ำ 
     5)   มีค่ำ Sensitivity ไม่น้อยกว่ำ 4 V/W-m-2 
  15.2.2 Ambient temperature  sensor & transducer    เป็นเครื่องวัดพร้อมสำยน ำ
สัญญำณ ส ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิแวดล้อม จ ำนวน 1 จุด 
  15.2.3 Front PV panel temperature  sensor & transducer  เป็นเครื่องวัดพร้อม
สำยน ำสัญญำณ ส ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิผิวด้ำนหน้ำแผงเซลล์ฯ  จ ำนวน 1 จุด 
  15.2.4  Back PV panel temperature  sensor & transducer     เป็นเครื่องวัดพร้อม
สำยน ำสัญญำณ ส ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิผิวด้ำนหลังแผงเซลล์ฯ  จ ำนวน 1 จุด 
  15.2.5  DC Current  transducer  เป็นเครื่องวัดพร้อมสำยน ำสัญญำณ ส ำหรับตรวจวัด
กระแสไฟฟ้ำที่จ่ำยออกจำกชุดแผงเซลล์ฯ จ ำนวน 1 จุด  และกระแสไฟฟ้ำประจุแบตเตอรี่ จ ำนวน 1 จุด 
  15.2.6  DC Voltage transducer  เป็นเครื่องวัดพร้อมสำยน ำสัญญำณ ส ำหรับตรวจวัด
แรงดันไฟฟ้ำที่จ่ำยออกจำกชุดแผงเซลล์ฯ จ ำนวน 1 จุด และแรงดันไฟฟ้ำประจุแบตเตอรี่ จ ำนวน 1 จุด 
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  15.2.7  AC  Current  transducer เป็นเครื่องวัดพร้อมสำยน ำสัญญำณ ส ำหรับตรวจวัด
กระแสไฟฟ้ำที่จ่ำยออกจำกอินเวอร์เตอร์  จ ำนวน 1 จุด 
  15.2.8  AC  Voltage  transducer  เป็นเครื่องวัดพร้อมสำยน ำสัญญำณ ส ำหรับตรวจวัด
แรงดันไฟฟ้ำที่จ่ำยออกจำกอินเวอร์เตอร์  จ ำนวน 1 จุด 
  15.2.9  Power Factor transducer  เป็นเครื่องวัดพร้อมสำยน ำสัญญำณ ส ำหรับ
ตรวจวัดค่ำ Power factor ด้ำนจ่ำยออกของอินเวอร์เตอร์  จ ำนวน 1 จุด 
   15.2.10 อุปกรณ์ตำมข้อ 15.2.2 – 15.2.9  เป็นชนิดที่สำมำรถแปลงสัญญำณตรวจวัดและ
ส่งสัญญำณ Output เป็นชนิดกระแสมำตรฐำน 4-20 mA  
  15.2.11  เป็นอุปกรณ์ที่สำมำรถส่งสัญญำณ Output เพ่ือบันทึกและประมวลผลใน
อุปกรณ์ตำมข้อ 15.1 ได้ 
 15.3 มีไดอะแกรมที่แสดงรำยละเอียดวงจรกำรติดตั้งอุปกรณ์ ข้อ 15.1 และข้อ 15.2 ที่ถูกต้อง
สมบูรณ์  
รำยกำรข้อก ำหนดประกอบกำรก่อสร้ำงอ่ืน 
 1.  ผู้รับจ้ำงต้องเสนอรำยชื่อผู้จัดกำรโครงกำร จ ำนวน 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำด้ำน
วิศวกรรมศำสตร์ มีประสบกำรณ์เคยผ่ำนงำนบริหำรโครงกำรในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับโครงกำรนี้ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ปี  เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำของผู้รับจ้ำง  เสนอให้ผู้ว่ำจ้ำง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยแนบประวัติกำรศึกษำ
พร้อมส ำเนำรำยงำนผลกำรศึกษำ รำยละเอียดผลงำนประสบกำรณ์ และหนังสือยืนยันรับเป็นผู้จัดกำรโครงกำร เพ่ือ
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ก ำกับ ดูแลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและประสำนงำนกับผู้ว่ำจ้ำง 
     2.  ผู้รับจ้ำงต้องเสนอรำยชื่อวิศวกรควบคุมโครงกำร ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้น
ไป  สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ อย่ำงน้อย 1 คน และสำขำวิศวกรรมโยธำ อย่ำงน้อย 1 คน และเป็น ผู้ที่ได้รับใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภำคีวิศวกรขึ้นไป เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำของ ผู้รับจ้ำง เสนอให้ผู้ว่ำจ้ำง 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยแนบประวัติกำรศึกษำพร้อมส ำเนำรำยงำนผลกำรศึกษำ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพ และหนังสือยืนยันรับเป็น วิศวกรควบคุมโครงกำร  เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรด ำเนินโครงกำรให้
เป็นไปตำมแบบ รูปแบบและรำยกำรข้อก ำหนดของสัญญำ  
             3.  ผู้รับจ้ำงต้องเสนอรำยชื่อช่ำงควบคุมงำน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวส.) ขึ้นไป สำขำช่ำงไฟฟ้ำ อย่ำงน้อย 1 คน และสำขำช่ำงโยธำ อย่ำงน้อย 1 คน ก ำหนดให้รับผิดชอบ
ควบคุมงำน เสนอให้ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  โดยจัดท ำตำรำงแสดงรำยละเอียดระบุชื่อช่ำงควบคุมงำน  
พร้อมแนบส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ หนังสือยืนยันรับเป็น ผู้ควบคุมงำน เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ควบคุมงำนฝ่ำยผู้
รับจ้ำง และจัดท ำสรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรค (ถ้ำมี) พร้อมแนวทำงแก้ไขเสนอต่อผู้
ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำงทุกสัปดำห์ ตั้งแต่เริ่มด ำเนินงำนก่อสร้ำงติดตั้งระบบฯ จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ 
             4.  ผู้รับจ้ำงต้องเสนอรำยละเอียดด้ำนกำรติดตั้งให้ครบถ้วนก่อนกำรด ำเนินกำร 
 5.  ผู้รับจ้ำงต้องมอบหมำยวิศวกรโยธำที่ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมระดับ
ภำคีวิศวกรขึ้นไป ตรวจสอบสภำพพ้ืนที่ ที่จะท ำกำรก่อสร้ำงพ้ืนที่ห้องหรือส่วนควบคุมระบบฯและเก็บแบตเตอรี่ 
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พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองกำรรับน้ ำหนักของพ้ืนที่และต้องเสนอแนวทำงปรับปรุง แก้ไขพ้ืนที่ก่อสร้ำงให้สำมำรถ
รองรับน้ ำหนักของสิ่งก่อสร้ำงได้อย่ำงปลอดภัย ในกรณีพ้ืนที่ไม่สำมำรถรับน้ ำหนักกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงปลอดภัย  
เสนอต่อผู้ว่ำจ้ำง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำงทุกแห่ง  กรณีมีข้อสงสัยที่อำจเข้ำใจคลำดเคลื่อน
ในแบบก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำงหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำให้
ควำมเห็นและข้อแนะน ำก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
   6.  ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงและติดตั้งระบบฯ ก่อนได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนผลกำร
ส ำรวจพ้ืนที่ตำมข้อก ำหนด ข. ข้อ 3 และก่อนได้รับอนุมัติในแผนปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนด ข. ข้อ 5 จำกผู้ว่ำจ้ำง 
มิฉะนั้นผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในกำรแก้ไขหรือรื้อถอน เปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ที่ก่อสร้ำงและติดตั้งไปแล้วทั้งหมด 
โดยที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำชดเชยจำกกรมแต่อย่ำงใด 
 7.  ผู้รับจ้ำงต้องเสนอให้ผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำง หรือ   ผู้ได้รับมอบหมำยจำกผู้ควบคุมงำนของกรม 
เป็นผู้ก ำหนดต ำแหน่งและแผนผังกำรก่อสร้ำงและติดตั้งระบบฯ ในพ้ืนที่จริงแต่ละแห่ง และเป็นผู้ก ำหนดรูปแบบกำร
ปรับปรุงสภำพพ้ืนที่ เพ่ือควำมเหมำะสมในกำรก่อสร้ำงและติดตั้งระบบฯ  
  8. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรทดสอบอุปกรณ์หลัก จ ำนวน 4 รำยกำร ประกอบด้วย 1) แผงเซลล์แสงอำทิตย์  
2) อินเวอร์เตอร์  3) แบตเตอรี่  4) ชุดควบคุมกำรประจุแบตเตอรี่   โดยผู้รับจ้ำงต้องแจ้งต่อผู้ว่ำจ้ำง  เพ่ือมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่ผู้ว่ำจ้ำง ด ำเนินกำรสุ่มตัวอย่ำงอุปกรณ์ จ ำนวนร้อยละ 3 ของแต่ละชนิดอุปกรณ์ (ยกเว้น แผงเซลล์
แสงอำทิตย์ ก ำหนดตำมข้อก ำหนด ข.ข้อ16) 
 9. ผู้รับจ้ำงต้องติดต่อจัดหำหน่วยงำนที่จะทดสอบอุปกรณ์หลัก โดยต้องเป็นมหำวิทยำลัย หรือหน่วยงำน
ในก ำกับมหำวิทยำลัยของรัฐ หรือหน่วยงำนของรัฐ ที่มีห้องทดสอบอุปกรณ์ทำงไฟฟ้ำ และมีเครื่องมือ อุปกรณ์
ตรวจวัดข้อมูลที่มีควำมพร้อมสำมำรถด ำเนินกำรทดสอบอุปกรณ์ได้ โดยให้เสนอรำยชื่อหน่วยงำนจะทดสอบอุปกรณ์
ดังกล่ำวพร้อมแสดงรำยละเอียดกำรทดสอบ ประกอบด้วย 1) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ  2)  วิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรทดสอบตรวจวัดคุณสมบัติอุปกรณ์ตำมระบุในข้อก ำหนด    3) มำตรฐำนอ้ำงอิง (ถ้ำมี)  4) ข้อมูลที่แสดงใน
รำยงำนผลทดสอบ เสนอให้ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และผู้รับ
จ้ำงต้องรับผิดชอบในกำรจัดส่งอุปกรณ์ที่สุ่มตัวอย่ำงแล้วตำมข้อก ำหนด ข. ข้อ  13  ให้หน่วยงำนทดสอบด ำเนินกำร
ตำมรำยละเอียดกำรทดสอบที่ได้รับควำมเห็นชอบ และให้หน่วยงำนทดสอบรำยงำนผลกำรทดสอบ ซึ่งลงนำมรับรอง
โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของหน่วยงำน แจ้งต่อผู้ว่ำจ้ำงโดยตรง    
 10.  กำรพิจำรณำผลกำรทดสอบอุปกรณ์หลัก (ยกเว้นแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ก ำหนดตำมข้อก ำหนด ข.ข้อ )  
มีเงื่อนไขประกอบด้วยกัน ดังนี้ 

 10.1  อุปกรณ์หลักที่สุ่มตัวอย่ำงตำมเงื่อนไขก ำหนด ข. ข้อ  13  จะต้องมีผลกำรทดสอบ
คุณสมบัติเฉพำะของอุปกรณ์แต่ละรำยกำร ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตำมเงื่อนไขก ำหนดทุกข้อ  
                         10.2 กรณีผลกำรทดสอบอุปกรณ์หลักรำยกำรใด มีคุณสมบัติเฉพำะไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขก ำหนด
ข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่ำอุปกรณ์รำยกำรนั้นมีคุณสมบัติไม่ผ่ำนเกณฑ์และไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด  ให้ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำ
อุปกรณ์ชุดใหม่ ซึ่งเป็นชนิดและรุ่นเดียวกันพร้อมทั้งแจ้งผู้ว่ำจ้ำงด ำเนินกำรสุ่มตัวอย่ำง เพ่ือทดสอบโดยหน่วยงำนและ
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วิธีกำรตำมเงื่อนไขเดิมจนผ่ำนเกณฑ์ก ำหนด โดยผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถใช้ระยะเวลำที่สูญเสียเนื่องจำกกำรจัดหำและ
ทดสอบอุปกรณ์ชุดใหม่เป็นข้ออ้ำงในกำรขอขยำยอำยุสัญญำ 
  กรณีอุปกรณ์หลักรำยกำรใด มีผลกำรทดสอบคุณสมบัติไม่ผ่ำนเกณฑ์และไม่เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดในครั้งที่ 2  ผู้รับจ้ำงสำมำรถเปลี่ยนยี่ห้อ รุ่น อุปกรณ์โดยเสนอให้กรมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ แต่ทั้งนี้  
ผู้รับจ้ำงต้องได้รับควำมเห็นชอบในคุณสมบัติเบื้องต้นอุปกรณ์ที่ขอเปลี่ยนใหม่ และต้องด ำเนินกำรทดสอบคุณสมบัติ 
ตำมข้อก ำหนด ข. ข้อ 13 และข้อ 14  เช่นกัน และก ำหนดเกณฑ์พิจำรณำผลกำรทดสอบเช่นเดียวกับข้อก ำหนด ข. 
ข้อ 15.1 และข้อ 15.3  โดยผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถอ้ำงเอำระยะเวลำที่สูญเสียไปเนื่องจำกกำรจัดหำอุปกรณ์ยี่ห้อใหม่ รุ่น
ใหม่และกำรด ำเนินกำรทดสอบ เป็นเหตุในกำรขอขยำยอำยุสัญญำ 
                   10.3 ผู้รับจ้ำงสำมำรถน ำอุปกรณ์หลักที่ต้องทดสอบคุณสมบัติเฉพำะและอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ผลกำรทดสอบ น ำไปติดตั้งในพ้ืนที่เป้ำหมำยได้หำกประสงค์จะด ำเนินกำร แต่ทั้งนี้ หำกผลกำรทดสอบอุปกรณ์ใดที่
น ำไปติดตั้งแล้ว มีคุณสมบัติไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมข้อก ำหนดข้อใดข้อหนึ่ง ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำ ร
ด ำเนินงำนเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ชุดใหม่ที่ได้รับควำมเห็นชอบในผลกำรทดสอบแล้ว โดยที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวจำกผู้ว่ำจ้ำงได้ 
 11. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรทดสอบคุณสมบัติแผงเซลล์แสงอำทิตย์ โดยหน่วยงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบตำม
ข้อก ำหนด ข.ข้อ  14  และด ำเนินกำรสุ่มตัวอย่ำงแผงเซลล์แสงอำทิตย์ตำมข้อก ำหนด ข.ข้อ 13 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 ของจ ำนวนแผงเซลล์ฯ ทั้งหมดของโครงกำร  โดยผู้ว่ำจ้ำง ก ำหนดให้ด ำเนินกำรทดสอบและก ำหนดเกณฑ์
พิจำรณำผลกำรทดสอบ ทุกข้อประกอบด้วยกัน ดังนี้  
  11.1 กำรทดสอบหำค่ำก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด (Maximum power determination) ตำมมำตรฐำน  
IEC 61215 ข้อ 10.2 หรือ  IEC 61646 (กรณีเป็นแผงเซลล์ฯ ประเภทฟิล์มบำง ชนิด Amorphous silicon หรือฟิล์ม
บำงชนิดอื่นที่มิใช่  Amorphous silicon) โดยมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำดังนี้ 
  11.1.1 ค่ำก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดที่ได้จำกกำรทดสอบแผงเซลล์ฯ ที่สุ่มตัวอย่ำงแต่ละแผง 
ก ำหนดให้มีค่ำต่ ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 10  หำกพบว่ำแผงที่สุ่มตัวอย่ำงแผงใดแผง
หนึ่ง ทดสอบแล้วแสดงค่ำก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดต่ ำกว่ำร้อยละ 10  ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรทดสอบแผงเซลล์ฯ 
ของโครงกำรทุกแผง และคัดเลือกเอำเฉพำะแผงเซลล์ ฯ ที่ผ่ำนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดนี้เท่ำนั้นจนครบจ ำนวนที่ต้องกำร 
   11.1.2 ค่ำเฉลี่ยก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดของแผงเซลล์ฯ ที่ได้จำกผลกำรทดสอบตัวอย่ำงแผงเซลล์
ฯ ก ำหนดเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำค่ำก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดของแผงเซลล์ฯ ชนิดและรุ่นนั้น ๆ  เฉพำะในโครงกำรนี้เท่ำนั้น 
เช่น ผู้รับจ้ำงเสนอแผงเซลล์ฯ ขนำดก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด 100 วัตต์ แต่ผลจำกกำรทดสอบค่ำก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดแผงเซลล์ฯ 
ที่สุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดเพียง 95 วัตต์ (ลดลงร้อยละ 5)  กรมจะ
ก ำหนดให้แผงเซลล์ฯ ที่ผู้รับจ้ำงเสนอมีก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด 95 วัตต์ เท่ำนั้น มิใช่ 100 วัตต์  ตำมท่ีผู้รับจ้ำงเสนอ 
 11.1.3 ในกรณีค่ำเฉลี่ยก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดของตัวอย่ำงแผงเซลล์ฯ ที่ได้จำกกำรทดสอบนี้ มีผลให้ค่ำ
ก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดของระบบฯ ตำมข้อก ำหนด ก. ข้อ 1.1 ลดลง  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ  แผงเซลล์ฯ ที่เป็นชนิดและรุ่น
เดียวกันติดตั้งเพ่ิมเติมให้ก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดของระบบฯ ทุกระบบไม่น้อยกว่ำข้อก ำหนดดังกล่ำว พร้อมทั้งต่อวงจร
อนุกรมชุดแผงเซลล์ฯ ทุกสำขำ (String) ให้ครบถ้วน ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
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ในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว โดยไม่สำมำรถเรียกร้องเอำจำกกรมและไม่สำมำรถอ้ำงเอำระยะเวลำที่สูญเสียไปในกำร
จัดหำแผงเซลล์ฯ เพ่ิมเติม มำเป็นข้ออ้ำงในกำรขอขยำยอำยุสัญญำ  ผู้ว่ำจ้ำงจะถือเอำค่ำเฉลี่ยก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดที่ได้
จำกผลกำรทดสอบตัวอย่ำงแผงเซลล์ฯ เป็นค่ำก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดแผงเซลล์ฯ ส ำหรับกำรค ำนวณขนำดก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด
ของระบบฯ ตำมข้อก ำหนดในกำรติดตั้ง 
   11.2 กำรทดสอบควำมสำมำรถรับแรงทำงกล (Mechanical load test)  ก ำหนดให้แผงเซลล์ฯ 
จ ำนวน 1 แผง  จำกจ ำนวนแผงเซลล์ฯ ที่สุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด  ต้องด ำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถรับแรงทำงกล ตำม
เงื่อนไขกำรทดสอบตำมมำตรฐำน IEC 61215 ข้อ 10.16 และกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนก ำหนด
เกณฑ์กำรพิจำรณำผลกำรทดสอบ โดยแผงเซลล์ฯ ที่ทดสอบควำมสำมำรถรับแรงทำงกล ต้องผ่ำนหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำตำมมำตรฐำน IEC 61215  ข้อ 7  ควำมช ำรุดเสียหำยหลักท่ีสังเกตได้ (Major visual defects) จึงถือว่ำแผง
เซลล์ฯ ยี่ห้อ และรุ่น ที่เสนอมีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนด 
  11.3  กำรทดสอบรับแรงกระแทกลูกเห็บ (Hail Test)  ก ำหนดให้แผงเซลล์ฯ จ ำนวน  1 แผงจำก
แผงเซลล์ฯ ที่สุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดและมิใช่แผงเซลล์ฯ ที่ทดสอบตำมข้อ 16.2  ต้องด ำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถรับ
แรงกระแทกจำกลูกเห็บ ตำมเงื่อนไขกำรทดสอบตำมมำตรฐำน IEC 61215 ข้อ 10.17 และกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำผลกำรทดสอบ โดยแผงเซลล์ฯ ที่ทดสอบควำมสำมำรถรับแรง
กระแทกลูกเห็บ ต้องผ่ำนหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตำมมำตรฐำน IEC 61215  ข้อ 7  ควำมช ำรุดเสียหำยหลักที่สังเกต
ได้ (Major visual defects) จึงถือว่ำแผงเซลล์ฯ ยี่ห้อ และรุ่น ที่เสนอมีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนด  
 12.  ในกรณีที่แผงเซลล์แสงอำทิตย์มิได้เป็นชนิด Crystalline Silicon ผู้รับจ้ำงจะต้องน ำแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ที่สุ่มตัวอย่ำงมำทั้งหมด ให้ผู้ทดสอบติดตั้งไว้กลำงแจ้งเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนด ำเนินกำร
ทดสอบ โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเช่นเดียวกับตำมข้อก ำหนด ข.ข้อ 16 และใช้เงื่อนไขกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับ ข้อ 16.1 ข้อ 16.2 และข้อ 16.3       
                    13.  ชุดโครงสร้ำงรองรับแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ต้องติดตั้งบนตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีควำมมั่นคง
แข็งแรงและถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม ขนำดตอม่อ ต้องสอดคล้องกับกำรรับน้ ำหนักตำมรำยกำรค ำนวณข้อก ำหนด 
ก. ข้อ 2 และพ้ืนบนเสำตอม่อสอดคล้องกับหน้ำแปลนล่ำงของเสำรองรับชุดโครงสร้ำง 
 14.  กำรติดตั้งชุดโครงสร้ำงรองรับแผงเซลล์ฯ และชุดแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ก ำหนดให้ติดตั้งหัน
ด้ำนหน้ำรับแสงอำทิตย์ทำงทิศใต้ และวำงเอียงท ำมุมกับแนวระนำบทิศเหนือ-ใต้ ประมำณ 15 องศำ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง
ต้องอยู่ในที่โล่งไม่เกิดกำรบังเงำเนื่องจำกต้นไม้ อำคำรหรือสิ่งกีดขวำงอ่ืนใดบนแผงเซลล์ฯ ตั้งแต่เช้ำจรดเย็น และต้อง
ปรับระดับพื้นดินบริเวณใต้ชุดแผงเซลล์ฯ ให้เหมำะสมกับสภำพภูมิประเทศ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงำนของ
ผู้ว่ำจ้ำง 
 15.  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ยึดแผงเซลล์ฯ และที่ใช้ยึดชุดโครงสร้ำงรองรับชุดแผงเซลล์ฯ จะต้องมีขนำดที่
เหมำะสมและเป็นวัสดุที่ท ำจำกสแตนเลส  และผู้รับจ้ำงต้องเชื่อมชุดน๊อตที่ใช้ส ำหรับยึดแผงเซลล์ฯ ทุกตัว โดยเชื่อม 
BOLT และ  NUT  ให้ยึดติดกัน 
 16.  ที่ฐำนเสำโลหะของชุดโครงสร้ำงรองรับชุดแผงเซลล์ฯ แต่ละชุดจะต้องต่อหลักดิน (Grounding 
System)  โดยใช้ Ground Rod ชนิดแท่งเคลือบทองแดง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5/8 นิ้ว ยำว 5 ฟุต จ ำนวน 1 อัน 
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ต่อ  1 ชุดโครงสร้ำง ตอกฝังดินในแนวดิ่งโดยระยะห่ำงระหว่ำงฐำนเสำกับ Ground Rod ก ำหนดรัศมีไม่เกิน 1 เมตร 
และสำยไฟที่ใช้ต่อจำก Ground Rod ไปยังฐำนเสำ ต้องเป็นสำยทองแดง  หุ้มฉนวน ขนำดพ้ืนที่หน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 
10 ตำรำงมิลลิเมตร  กำรยึดขั้วสำยไฟกับฐำนเสำและข้ัวหลักสำยดินต้องม่ันคง แข็งแรง   
 17.  อุปกรณ์หลักของระบบฯ ทุกรำยกำรที่มีส่วนประกอบโครงสร้ำงเป็นโลหะ จะต้องต่อ     หลักดิน 
(Grounding Equipment)  ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  
 18.  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ Single line diagram,  Wiring diagram  แผนผังกำรเดินสำยไฟฟ้ำ  
แผนผังกำรติดตั้งอุปกรณ์ระบบภำยในโรงคลุมอุปกรณ์  และแผนผังกำรติดตั้งภำระไฟฟ้ำภำยในอำคำรแต่ละหลัง ที่
เป็นระเบียบสวยงำม ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร โดยมีรำยละเอียดตำมข้อก ำหนด  ข.  ข้อ  30 และจัดส่งให้ผู้ว่ำจ้ำง
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนด ำเนินกำรติดตั้ง   
 19.  ผู้รับจ้ำงต้องแสดงรำยละเอียดวงจรกำรเดินสำยระบบไฟฟ้ำและกำรค ำนวณแรงดันสูญเสียใน
สำยไฟฟ้ำ (Voltage drop) เสนอผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนกำรติดตั้งระบบฯ  โดยก ำหนดให้ในระบบ
ไฟฟ้ำกระแสตรง (DC side) มีค่ำแรงดันไฟฟ้ำสูญเสียในสำยรวมตลอดวงจรไม่เกินร้อยละ 2  ที่พิกัดกระแสไฟฟ้ำสูงสุด 
(Rated Current หรือ Peak Power point)  ที่ผลิตได้จำกกำรต่อวงจรชุดแผงเซลล์ฯ ใช้งำนทั้งหมด โดยพิจำรณำ
เทียบกับ Operating Voltage  ณ Standard Test Condition  ด้ำนระบบไฟฟ้ำกระแสสลับ (AC side)  ก ำหนดให้มี
แรงดันไฟฟ้ำสูญเสียใน   สำยรวมของแต่ละวงจรไม่เกินร้อยละ 2  เมื่อเทียบกับค่ำแรงดันไฟฟ้ำด้ำน Output  ของ
อินเวอร์เตอร์ขณะจ่ำยกระแสไฟฟ้ำตำมพิกัด 
 20.  กำรเดินสำยต่อวงจรไฟฟ้ำระหว่ำงแผงเซลล์ฯ แต่ละแผง จะต้องต่อวงจรแบบอนุกรมและขนำนให้
พิกัดแรงดันไฟฟ้ำ Output และกระแสไฟฟ้ำมีค่ำเหมำะสมสอดคล้องกับ Nominal input voltage และ Input 
current  ของอุปกรณ์ควบคุมกำรประจุแบตเตอรี่  โดยให้ใช้สำยไฟฟ้ำชนิด THW. แกนเดี่ยว หุ้มฉนวน PVC  ขนำด
พ้ืนที่หน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 4 ตำรำงมิลลิเมตร ซึ่งมีคุณสมบัติใช้งำนแรงดัน 750 V. 70 ๐C และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ตำม มอก. 11-2531  โดยต้องแยก Code สีของสำยไฟฟ้ำให้ถูกต้อง 
 21.  กำรเดินสำยไฟฟ้ำระหว่ำงชุดแผงเซลล์ฯ กับอุปกรณ์ควบคุมกำรประจุแบตเตอรี่  ก ำหนดให้ใช้
สำยไฟฟ้ำชนิด NYY แกนคู่ หุ้มฉนวน PVC  ซึ่งมีคุณสมบัติใช้งำนที่แรงดัน 750 V.  70 ๐C และได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนตำม มอก. 11-2531 ขนำดพ้ืนที่หน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 4 ตำรำงมิลลิเมตร  โดยให้เดินสำยภำยในท่อพลำสติก
อย่ำงหนำชนิดส ำหรับงำนเดินสำยไฟฟ้ำที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน มอก. 216-2524  ฝังอยู่ใต้ดินมีควำมลึกไม่
น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร จำกผิวดินเดิม  จุดต่อสำยไฟฟ้ำจะต้องต่อบนขั้วต่อสำยภำยในกล่องรวมสำยที่ติดตั้งอย่ำง
มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยตำมหลักวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 22. กำรเดินสำยไฟฟ้ำระหว่ำงอุปกรณ์ประกอบระบบฯ แต่ละชนิดภำยในอำคำรโรงคลุมอุปกรณ์ ให้ใช้
สำยไฟฟ้ำชนิด THW หรือ  VCT มีขนำดทนพิกัดกระแสได้ไม่น้อยกว่ำ  1.25 เท่ำ ของกระแสสูงสุดผ่ำนวงจร  โดยต้อง
เดินสำยไฟฟ้ำภำยในท่อหรือรำง Wire way ชนิดส ำหรับเดินสำยไฟฟ้ำที่มีขนำดเป็นไปตำมหลักวิชำกำรเดินสำยไฟฟ้ำ
ในท่อหรือรำงฝำปิด   
 23.  กำรเดินสำยไฟฟ้ำระหว่ำงโรงคลุมอุปกรณ์กับอำคำรที่ติดตั้ง Main Load Center ก ำหนดให้ใช้
สำยไฟฟ้ำชนิด NYY แกนคู่ หุ้มฉนวน PVC มีคุณสมบัติใช้งำนที่แรงดัน 750 V. 70 ๐C  และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน



                                                                                                             Page 453 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

ตำม  มอก. 11-2531 เดินสำยภำยในท่อพลำสติกอย่ำงหนำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน มอก. 216-2524  โดยฝังอยู่
ใต้ดินมีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร จำกผิวดินเดิมโดยจัดท ำเครื่องหมำยที่แข็งแรง ทนทำนระบุแนวท่อ
สำยไฟฟ้ำอย่ำงชัดเจน กำรต่อสำยไฟฟ้ำต้องต่อบนขั้วต่อสำยภำยในกล่องรวมสำยที่ติดตั้งอย่ำงมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัยตำมหลักวิศวกรรมไฟฟ้ำ ห้ำมต่อสำยไฟฟ้ำช่วงอยู่ในท่อร้อยสำยไฟอย่ำงเด็ดขำด และเมื่อเดินสำยไฟฟ้ำ
เรียบร้อยแล้วต้องปิดผนึกปลำยท่อ PVC ทั้งสองด้ำน ด้วยกำวซิลิโคนป้องกันน้ ำและสิ่งแปลกปลอมเข้ำในท่อร้อยสำย 
  กรณีพ้ืนระหว่ำงอำคำรโรงคลุมอุปกรณ์และอำคำรที่ติดตั้ง Main Load Center เป็นพ้ืนเท
คอนกรีตหรือลำดยำงแอสฟัลท์ หรือเป็นพ้ืนหิน ตลอดแนวกำรเดินสำยไฟฟ้ำ ผู้รับจ้ำงสำมำรถเดินสำยในอำกำศแทน
กำรเดินสำยฝังดินได้ โดยให้ใช้สำยไฟฟ้ำ THW ชนิดแกนเดี่ยวหุ้มฉนวน PVC มีคุณสมบัติใช้งำนแรงดัน  750 V. 70 ๐

C และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำม มอก. 11-2531 โดยจุดยึดโยงต้องแข็งแรงและปลอดภัยตำมหลักกำรยึดโยง
สำยไฟฟ้ำระหว่ำงอำคำร และต้องมีเสำคอนกรีตหรือเสำโลหะติดตั้งลูกถ้วยยึดสำยไฟฟ้ำทุกระยะ 20 เมตร 
 24.  กำรเดินสำยไฟฟ้ำระหว่ำงอำคำรที่ติดตั้ง Main Load Center กับอำคำรอ่ืนๆ  ก ำหนดให้ใช้
สำยไฟฟ้ำ THW ชนิดแกนเดี่ยว หุ้มฉนวน PVC  มีคุณสมบัติใช้งำนแรงดัน 750 V. 70 ๐C และได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนตำม มอก. 11-2531 เดินสำยในอำกำศโดยจุดยึดโยงต้องแข็งแรงและปลอดภัยตำมหลักกำรยึดโยงสำยไฟฟ้ำ
ระหว่ำงอำคำร และต้องมีเสำคอนกรีตหรือเสำโลหะติดตั้งลูกถ้วยยึดสำยไฟฟ้ำทุกระยะ 20 เมตร  หรือให้ใช้สำยไฟฟ้ำ 
NYY ชนิดแกนคู่หุ้มฉนวน PVC  มีคุณสมบัติใช้งำนแรงดัน 750 V.  70 ๐C  และได้รับกำรรับรอง มอก. 11-2531 เดิน
สำยในท่อพลำสติกอย่ำงหนำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน มอก. 216-2524  และวำงท่อร้อยสำยฝังดินมีควำมลึกไม่
น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร จำกผิวดินเดิมตลอดระยะทำงระหว่ำงอำคำรและให้จัดท ำเครื่องหมำยที่แข็งแรง ทนทำนระบุ
แนวท่อสำยไฟฟ้ำอย่ำงชัดเจน 
 25. กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำและกำรเดินสำยภำยในอำคำร  มีรำยละเอียดดังนี้ 
 25.1 ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้ำหลัก (Main Load Center)  จ ำนวน 1 จุด  เฉพำะอำคำรที่ก ำหนด
เดินสำยจ่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกโรงคลุมอุปกรณ์  ประกอบด้วยรำยละเอียดตำมเงื่อนไขข้อก ำหนด ก. ข้อ 9.3   
 25.2 ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้ำย่อย (Sub-load center)  ทุกอำคำร ยกเว้นอำคำรที่ติดตั้ง Main 
Load Center  ประกอบด้วยรำยละเอียดตำมเงื่อนไขข้อก ำหนด ก. ข้อ 9.4   
 25.3 ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงพร้อมอุปกรณ์ตำมข้อก ำหนด ก. ข้อ 6  ให้เป็นไปตำมรูปแบบที่
ได้รับควำมเห็นชอบแล้ว 
 25.4 ติดตั้งสวิทช์ 1 ตัว  เพ่ือควบคุมชุดโคมไฟฟ้ำแสงสว่ำง จ ำนวน 1 ชุด 
 25.5 ติดตั้งเต้ำรับไฟฟ้ำ จ ำนวน 10 จุด ต่อระบบ  โดยเป็นชนิดเต้ำรับเดี่ยว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 
A.  220 Va.c. 50 Hz  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  มอก. 166-2549 ก ำหนดให้ติดตั้งกับกล่องพลำสติก
พร้อมฝำปิดแบบ 1 ช่อง  ก ำหนดต ำแหน่งติดตั้งโดยผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำง 
 25.6 สำยไฟฟ้ำประธำนภำยในอำคำรแต่ละอำคำร ก ำหนดเป็นสำยไฟฟ้ำชนิด THW ชนิดแกน
เดี่ยวฉนวน PVC  มีคุณสมบัติใช้งำนแรงดัน 750 V. 70 ๐C และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำม มอก. 11-2531  มี
ขนำดพ้ืนที่หน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 4 ตำรำงมิลลิเมตร   
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 25.7 สำยไฟฟ้ำที่ใช้ติดตั้งส ำหรับหลอดไฟฟ้ำแสงสว่ำงหรือวงจรเต้ำรับภำยในห้องแต่ละอำคำร  
ก ำหนดเป็นสำยไฟฟ้ำชนิด  VAF ชนิด 2 แกน  มีคุณสมบัติใช้งำนที่แรงดัน  300 V. 70 ๐C และได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนตำม มอก. 11-2531  โดยก ำหนดให้สำยไฟฟ้ำที่ใช้กับชุดหลอดไฟฟ้ำแสงสว่ำงมีขนำดพ้ืนที่หน้ำตัดไม่น้อย
กว่ำ  1.0 ตำรำงมิลลิเมตร หรือ  2x1.0 sq.mm  สำยไฟฟ้ำที่ใช้กับเต้ำรับแต่ละจุด ขนำดพ้ืนที่หน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 1.5 
ตำรำงมิลลิเมตร หรือ  2x1.5 sq.mm  โดยวิธีกำรติดตั้งสำยไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติในกำรเดินสำยและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ พ.ศ. 2537 ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)  หรือมำตรฐำนกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย
ของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย หรือถูกต้องเหมำะสมและปลอดภัยตำมหลักวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 25.8 กำรเดินสำยไฟฟ้ำแต่ละวงจรหรือแต่ละช่วงระยะทำง ต้องเป็นสำยไฟฟ้ำชนิดที่ก ำหนดและมี
ขนำดพ้ืนที่หน้ำตัดไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดเฉพำะในแต่ละข้อเป็นส ำคัญและต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขข้อก ำหนด ข. ข้อ 24   
 25.9 กำรติดตั้งชุดโคมไฟฟ้ำและเต้ำรับไฟฟ้ำในโรงคลุมอุปกรณ์ ไม่นับรวมกับชุดโคมไฟฟ้ำที่ติดตั้ง
ภำยในอำคำรต่ำงๆ  
 26. ผู้รับจ้ำงต้องเติมน้ ำกรดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขก ำหนดของยี่ห้อและรุ่นแบตเตอรี่ที่
เสนอและต้องด ำเนินกำรประจุแบตเตอรี่ครั้งแรกโดยเครื่องประจุแบตเตอรี่ (Battery charger) ตำมเงื่อนไขกำรประจุ
แบตเตอรี่ครั้งแรก จนควำมจุพลังงำนไฟฟ้ำเต็มตำมพิกัด  (Full capacity) ก่อนน ำแบตเตอรี่ไปติดตั้งใช้งำนในพ้ืนที่
เป้ำหมำยแต่ละแห่ง  โดยก่อนด ำเนินกำร ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งก ำหนดกำรเติมน้ ำกรดและกำรประจุแบตเตอรี่ครั้งแรกให้
ประธำนกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วัน ท ำกำร เพ่ือมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำงร่วม
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลกำรประจุแบตเตอรี่  
 27. ผู้รับจ้ำงต้องติดตั้งแบตเตอรี่บนชุดขำตั้งหรืออุปกรณ์รองรับชุดแบตเตอรี่ ตำมแบบที่ได้รับควำม
เห็นชอบ กำรต่อวงจรระหว่ำงแบตเตอรี่ให้ใช้แท่งทองแดง (Bus bar) ที่มีฉนวนหุ้มตลอดแนวหรือสำยทองแดง
ส ำเร็จรูปแบบ Insulated Copper Cables ชนิดเฉพำะต่อเชื่อมข้ัวของแบตเตอรี่เท่ำนั้น 
                28. กำรติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบ เช่น  แบตเตอรี่  อุปกรณ์ควบคุมกำรประจุแบตเตอรี่    
อินเวอร์เตอร์  ตู้แสดงค่ำทำงไฟฟ้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรตัด-ต่อวงจรไฟฟ้ำ ตำมข้อก ำหนด ก. ข้อ 9.1 Safety 
switch, ข้อ  9.2  Main circuit breaker  ให้ติดตั้งอยู่ภำยในบริเวณโรงคลุมอุปกรณ์ ตำมรูปแบบที่ ได้รับควำม
เห็นชอบและกำรเดินสำยไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด ข. ข้อ 28  
         29. ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำรูปแบบและข้อควำมแผ่นป้ำยทุกรำยกำร ตำมข้อก ำหนด ก. ข้อ 12 เสนอให้ผู้ว่ำ
จ้ำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนด ำเนินกำรจัดท ำ และผู้ว่ำจ้ำงขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไข ปรับปรุ ง เพ่ิมเติม
รำยละเอียดข้อควำมของแต่ละแผ่นป้ำยได้ตำมควำมเหมำะสม   และกำรติดตั้งแผ่นป้ำยทุกรำยกำร ก ำหนดต ำแหน่ง
ติดตั้งโดยผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำงหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงของผู้ว่ำจ้ำง 
                    30.  ผู้รับจ้ำงต้องทดสอบกำรท ำงำนของอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลตำมข้อก ำหนด 
ก.ข้อ 15 แสดงกำรตรวจวัดข้อมูล บันทึกผลและประมวลผลข้อมูลให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้เกี่ยวข้องเห็น
ว่ำ สำมำรถท ำงำนได้ตำมข้อก ำหนดก่อนน ำเข้ำไปติดตั้งใช้งำนจริงในพ้ืนที่เป้ำหมำย   
                          กำรติดตั้งอุปกรณ์บันทึกและประมวลผลข้อมูลในพ้ืนที่ก่อสร้ำงต้องสำมำรถรถตรวจวัดข้อมูล  
บันทึกและประมวลผลข้อมูลกำรท ำงำนของระบบฯได้จริง สำมำรถแสดงกำรตรวจวัดและแสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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ในรูปแบบต่ำงๆ ได้ตำมผู้ใช้งำนก ำหนด โดยผู้รับจ้ำงต้องจัดหำคู่มือกำรใช้งำนและเอกสำรแสดงรำยละเอียดทำง
เทคนิคของอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่ำงครบถ้วน พร้อมทั้งชี้แนะและแนะน ำขั้นตอนกำรใช้งำน กำรดูแลบ ำรุงรักษำแก่
ผู้เกี่ยวข้องจนเข้ำใจสำมำรถใช้งำนได้จริง ส ำหรับจุดติดตั้งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก ำหนด 
   31. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน (Activity report) ทุกเดือน นับตั้งแต่ลงนำมในสัญญำ
จ้ำงจนกระทั่งส่งมอบงำนแล้วเสร็จสมบูรณ์  โดยแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ปัญหำและอุปสรรค 
(ถ้ำมี) พร้อมแนวทำงแก้ไข ให้เสนอรำยงำนต่อประธำนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงผ่ำนผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำง 
 32. ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำร่ำงเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมที่ระบุถึงข้อมูลอุปกรณ์หลัก ขั้นตอนกำรใช้งำน
เปิด-ปิดระบบ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบ และจัดท ำร่ำงเอกสำรคู่มือระบบฯ โดยมีรำยละเอียดและเนื้อหำตำม
ข้อก ำหนด ข. ข้อ 39  เสนอผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนด ำเนินกำรจัดท ำฉบับจริงทั้งสองฉบับ โดยผู้ว่ำจ้ำง
ขอสงวนสิทธ์ ในกำรแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อควำมหรือรูปแบบเอกสำรได้ตำมควำมเหมำะสม  
    33.  ผู้รับจ้ำงต้องจัดฝึกอบรมกำรใช้งำน ดูแลและบ ำรุงรักษำตำมเงื่อนไขลักษณะเฉพำะของระบบฯ  
แก่เจ้ำหน้ำที่ของสถำนีอนำมัยผู้รับผิดชอบดูแลระบบฯ  โดยมีเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมที่จัดท ำขึ้นหลังจำกได้รับ
ควำมเห็นชอบแล้ว จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ชุด ต่อแห่ง และมีเจ้ำหน้ำที่ของกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำนร่วมเป็นผู้สังเกตกำรณ์  
                           3.4 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำเอกสำรคู่มือระบบฯ ทุกหน่วยฯในรูปของสิ่งพิมพ์ และแฟ้มข้อมูล
อิเลคทรอนิคส์ (CD ROM)  จ ำนวน  3 ชุด ต่อระบบ  ข้อมูลอย่ำงน้อยประกอบด้วย  1) ข้อมูลพ้ืนฐำนพ้ืนที่ก่อสร้ำง  
2) แผนที่แสดงเส้นทำงคมนำคม  3) แผนผังแสดงรำยละเอียดบริเวณก่อสร้ำง   4)  แผนผังแสดงรำยละเอียดกำร
ติดตั้งอุปกรณ์   5) แบบกำรเดินสำยไฟของสถำนยีอนำมัย    6) Wiring Diagram วงจรไฟฟ้ำของระบบ  7) 
รำยละเอียดกำรค ำนวณก ำหนดขนำดวัสดุ อุปกรณ์  8)  รำยละเอียดของวัสดุที่ใช้ เช่น สำยไฟฟ้ำ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
สวิทช์ไฟฟ้ำ เต้ำรับไฟฟ้ำ และอ่ืนๆ  9)  แบบชุดโครงสร้ำงรองรับแผงเซลล์ฯ แบบชุดขำตั้งรองรับแบตเตอรี่ พร้อม
รำยละเอียดกำรค ำนวณและอ่ืนๆ  10) ชนิด ยี่ห้อ รุ่นหมำยเลขหรือ Serial Number ของอุปกรณ์แต่ละรำยกำรพร้อม 
Catalogue  11) ขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบฯ กำรใช้งำน กำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบฯ  เป็นต้น 
  3.5 ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดรำยละเอียด แต่ไม่ได้ก ำหนดแยกจำกรำยกำรใน
ใบตำรำงแสดงปริมำณงำนและรำคำ อำทิเช่น กำรส ำรวจ กำรจัดท ำรำยละเอียดของระบบ กำรทดสอบอุปกรณ์และ
ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ฯ โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ชั่วครำวก่อนติดตั้งเป็นต้น ให้ถือรวมอยู่ในรำยกำรต่ำงๆ ที่
ก ำหนดในกำรเสนอรำคำด้วยแล้ว 
 
จบหมวดที่ 69 
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หมวดที่ 70 
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร 
(COMPUTER NETWORK AND COMMUNICATION  SYSTEM) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 
  ข้อก ำหนดโดยทั่วไปจะครอบคลุมถึงกำรจัดจ้ำง จัดหำ จัดตั้งและกำรทดสอบ COMPUTER NETWORK AND 
COMMUNICATION  SYSTEM ของระบบรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จะสำมำรถใช้งำนได้ ทั้งนี้อุปกรณ์ท้ังหมดต้อง
สำมำรถท ำงำนร่วมกับอุปกรณ์เดิมของมหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง ได้อย่ำงสมบูรณ์ และจะต้องจัดท ำคู่มือ 
แบบกำรติดตั้ง AutoCAD file และรำยงำนกำรทดสอบ หลักกำรติดตั้งโดยสังเขปแสดงดังรูปท้ำยหมวดนี้ 

2. ขอบเขตกำรท ำงำน 
ขอบเขตกำรท ำงำนจะครอบคลุมถึงกำรจัดจ้ำง จัดหำ ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่แสดงในแบบหรือ

ระบุในที่นี้เพื่อกำรใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ 
2.1 ผู้รับจ้ำงต้องท ำตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติต่ำงๆของผลิตภัณฑ์ที่เสนอกับคุณสมบัติทำงเทคนิคตำม

ข้อก ำหนดรำยกำรประกอบแบบ 
2.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรติดตั้งสำยเคเบิล สำยไฟฟ้ำ สำยดิน รวมทั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้ำ

กับระบบไฟฟ้ำ ระบบเคเบิลต่ำงๆภำยในอำคำรสถำนที่ติดตั้งระบบและที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนของระบบที่เสนอ 
รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทั้งหมด โดยค ำนึงถึงมำตรฐำนกำรเดินสำยไฟฟ้ำ สำยเคเบิลและสำยดินเป็นหลัก ทั้งนี้จะต้อง
มอบแผนผังรำยละเอียดกำรติดตั้งสำยไฟฟ้ำ สำยเคเบิลและสำยดิน ให้มหำวิทยำลัยทักษิณด้วย 

2.3 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่ควบคุมและบ ำรุงรักษำเครื่องหรือตัวแทนผู้ว่ำงจ้ำง/เจ้ำของ
โครงกำรให้สำมำรถใช้งำนและสำมำรถบ ำรุงรักษำเครื่องได้อย่ำงถูกต้อง 

2.4 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรติดตั้งที่ระบุในสัญญำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
หลังจำกกำรเริ่มใช้งำนระหว่ำงเวลำรับประกันผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรทันทีที่ได้รับแจ้งเมื่ออุปกรณ์ต่ำงๆช ำรุดหรือ
เสียหำย อุปกรณ์ไม่ถูกต้องมีคุณภำพต่ ำกว่ำข้อก ำหนดมำติดตั้งโดยผู้ รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย นอกจำกนี้ผู้
รับจ้ำงจะต้องจัดกำรบริกำรซ่อมบ ำรุงในกรณีฉุกเฉินนอกเหนือจำกเวลำท ำงำนปกติด้วย 
   2.5 อุปกรณ์ที่น ำเสนอทุกรำยกำรต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อนและอยู่ในสำยกำรผลิต ไม่เป็นอุปกรณ์
ที่น ำมำปรับปรุงสภำพใหม่หรือแปรสภำพ (Reconditioned หรือ Refurbished) และน ำเข้ำมำอย่ำงถูกต้อง  

 
3. ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

3.1 ระบบสำยสัญญำณส ำหรับระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร 
3.1.1 ระบบสำยสัญญำณส ำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในแต่ละชั้น มีคุณสมบัติของอุปกรณ์ประกอบดังนี้ 

3.1.1.1 สำยสัญญำณระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติเป็นสำยทองแดงแบบตีเกลียว UTP 
Category 6 ชนิด 4 คู่สำย หรือดีกว่ำ 
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3.1.1.2 แผงกระจำยสัญญำณชนิด Category 6 (UTP CAT6 Patch Panel) ขนำด 48 หรือ 24 
พอร์ท ตำมที่ระบุไว้ในแบบ  เป็นอุปกรณ์กระจำยสำยสัญญำณ CAT6 ชนิดเข้ำสำยด้ำนหลัง 
แผงด้ำนหน้ำเป็นแบบ RJ 45 Modular Jack 

3.1.1.3 สำยเชื่อมต่อ (CAT6 UTP Patch Cable) เป็นสำยน ำสัญญำณชนิด CAT6 แบบส ำเร็จรูปที่
ผลิตจำกโรงงำน มีปลำยทั้งสองด้ำนเป็นหัวต่อแบบ RJ45 Modular Plug 

3.1.1.4 เต้ำรับสำยสัญญำณตัวเมีย (CAT6 RJ45 Modular Jack) เป็น CAT6 Modular Jack ชนิด
เข้ำสำยด้ำนหลัง และมี Code สีเพ่ือบอกสัญลักษณ์กำรเข้ำสำยสัญญำณทั้งแบบ TIA-568A 
และ TIA-568B สำมำรถใช้งำนได้ทั้งสำยแบบ Solid และ Stranded Cable 

3.1.1.5 หน้ำกำกส ำหรับเต้ำรับ (Faceplate Kit) เป็นหน้ำกำกส ำหรับเต้ำรับสัญญำณตัวเมียตำม
ข้อก ำหนดในข้อ 3.1.1.4 โดยผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้เลือกแบบ เพ่ือให้เป็นลักษณะเดียวกันกับ
เต้ำรับไฟฟ้ำที่ติดตั้งคู่กัน 

 
3.1.2 ระบบสำยสัญญำณส ำหรับเชื่อมต่อเครือข่ำยระหว่ำงอำคำร มีคุณสมบัติของอุปกรณ์ประกอบดังนี้ 

3.1.2.1 สำยใยแก้วน ำแสงแบบ Armored Single Mode ชนิดติดตั้งภำยนอกอำคำรแบบแขวนเสำ  
ที่ผ่ำนกำรทดสอบคุณสมบัติตำมมำตรฐำน ITU G.652D, ISO/IEC 11801 และ ITA/EIA 
568B.3, IEC 60793, IEC 60794-1-2 เป็นอย่ำงน้อย 

3.1.2.2 ติดตั้งสำยใยแก้วน ำแสงขนำด 6 แกน เชื่อมต่อจำกอำคำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ไปยังอำคำร
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ และ ติดตั้งสำยใยแก้วน ำแสงขนำด 6 แกน 
เชื่อมต่อจำกอำคำรศูนย์ถ่ำนทอดฯ ไปยังอำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

3.1.2.3 ติดตั้งสำยใยแก้วน ำแสงขนำด 6 แกน เชื่อมต่อจำกอำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ ไปยัง
อำคำรวิศวกรรมเฉพำะทำง 1,2 และอำคำรปฏิบัติกำรวิศวกรรมพ้ืนฐำน ก ำหนดให้ติดตั้งแผง
กระจำยสำยที่มีหัวเชื่อมต่อแบบ Duplex LC ในตู้ Rack ขนำด 19” ที่ติดตั้ง ณ. อำคำรต่ำงๆ 

3.1.2.4 มีสำยเชื่อมต่อใยแก้วน ำแสง ชนิด Single Mode มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3 เมตรใช้เชื่อมต่อ
สัญญำณจำกแผงกระจำยสำยไปยังอุปกรณ์เครือข่ำย มีค่ำ Return Loss ไม่น้อยกว่ำ 50 dB 

 
3.1.3 ตู้ Rack ชนิดวำงพ้ืนควำมสูง 42U แบบที่ 1 มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1.3.1 เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยและสำยสัญญำณคอมพิวเตอร์ ตัวตู้มีควำมกว้ำง 800 มม. 
ควำมลึก 800 มม. และมีควำมสูง 42U สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์มำตรฐำนขนำด 19” ได ้

3.1.3.2 ประตูหน้ำและหลัง เป็นชนิดมีรูพรุน เพ่ือกำรระบำยอำกำศที่ดี โดยบำนประตูหน้ำเป็นแบบ
บำนเดี่ยวส่วนบำนประตูหลัง เป็นแบบบำนคู่เพ่ือกำรประหยัดพื้นที่ 

3.1.3.3 มีพัดลมระบำยควำมร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัว 
3.1.3.4 มีรำงไฟซึ่งมีเต้ำรับจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  20 ช่องพร้อมสำยไฟมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร 

จ ำนวน 2 ชุด 
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3.1.3.5 มีอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดสำยทั้งในแนวตั้งและแนวนอนและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งครบ
ชุด 

  
3.1.4 ตู้ Rack ชนิดวำงพ้ืนควำมสูง 42U แบบที่ 2 มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1.4.1 เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยและสำยสัญญำณคอมพิวเตอร์ ตัวตู้มีควำมกว้ำง 800 มม. 
ควำมลึก 1,100 มม.  และมีควำมสูง 42U สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์มำตรฐำนขนำด 19” ได ้

3.1.4.2 ประตูหน้ำและหลัง เป็นชนิดมีรูพรุน เพ่ือกำรระบำยอำกำศที่ดี โดยบำนประตูหน้ำเป็นแบบ
บำนเดี่ยวส่วนบำนประตูหลัง เป็นแบบบำนคู่เพื่อกำรประหยัดพื้นที่ 

3.1.4.3 มีพัดลมระบำยควำมร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัว 
3.1.4.4 มีรำงไฟซึ่งมีเต้ำรับจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 ช่องพร้อมสำยไฟควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร 

จ ำนวน 2 ชุด 
3.1.4.5 มีอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดสำยทั้งในแนวตั้งและแนวนอนและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งครบ

ชุด 
 

3.1.5 ตู้ Rack ชนิดวำงพ้ืนควำมสูง 36U มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1.5.1 เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยและสำยสัญญำณคอมพิวเตอร์ มีควำมสูง 36U สำมำรถ

ติดตั้งอุปกรณ์มำตรฐำนขนำด 19” ได ้
3.1.5.2 มีพัดลมระบำยควำมร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัว 
3.1.5.3 มีรำงไฟซึ่งมีเต้ำรับจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 ช่อง พร้อมติดตั้งสำยไฟจำก UPS หลักของอำคำร 
3.1.5.4 มีอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดสำยทั้งในแนวตั้งและแนวนอนและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งครบ

ชุด 
 

3.1.6 ตู้ Rack ชนิดวำงพ้ืนควำมสูง 27U มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1.6.1 เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยและสำยสัญญำณคอมพิวเตอร์ มีควำมสูง 27U สำมำรถ

ติดตั้งอุปกรณ์มำตรฐำนขนำด 19” ได ้
3.1.6.2 มีพัดลมระบำยควำมร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัว 
3.1.6.3 มีรำงไฟซึ่งมีเต้ำรับ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 จุด พร้อมติดตั้งสำยไฟจำก UPS หลักของอำคำร 
3.1.6.4 มีอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดสำยทั้งในแนวตั้งและแนวนอนและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งครบ

ชุด 
3.1.7 ตู้ Rack ชนิดแขวนผนังขนำด 12U มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1.7.1 เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยและสำยสัญญำณคอมพิวเตอร์ มีควำมสูง 12U สำมำรถ
ติดตั้งอุปกรณ์มำตรฐำนขนำด 19” ได ้

3.1.7.2 มีพัดลมระบำยควำมร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัว 
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3.1.7.3 มีรำงไฟซึ่งมีเต้ำรับ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 จุด พร้อมติดตั้งสำยไฟจำก UPS หลักของอำคำร 
3.1.7.4 มีอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดสำยทั้งในแนวตั้งและแนวนอนและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งครบ

ชุด 
 
 3.1.8 เครื่องส ำรองไฟขนำด 6 kVA มีคุณสมบัติดังนี้ 
       3.1.8.1 ระบบส ำรองไฟฟ้ำส ำรองขนำดไม่น้อยกว่ำ 6,000 VA / 4,200 W 

3.1.8.2 ต้องเป็นระบบ True On Line UPS ที่มี Efficiency ไม่น้อยกว่ำ 92% 
3.1.8.3 มี Input Power Factor ไม่น้อยกว่ำ 0.95 
3.1.8.4 มีระบบป้องกัน Surge ส ำหรับ UPS ที่เป็นไปตำมมำตรฐำน IEEE และ UL1449 
3.1.8.5 ต้องเป็นเครื่องส ำรองไฟฟ้ำที่สำมำรถใช้งำนได้ทั้งในรูปแบบ Tower และ แบบ Rack ภำยใน

ตัวเดียวกัน 
3.1.8.6 ต้องมีคุณลักษณะไฟฟ้ำภำคขำเข้ำ ดังนี้ 

- เป็นระบบ Single Phase 220/230/240 Vac. และ ระบบ 3 Phase 

- ระดับแรงดันไฟฟ้ำ (Input Voltage) เป็น 160 - 280 Vac ที่ full load  และ 100 

- 280 Vac ที่ half load 

- ระดับควำมถ่ี (Input Frequency)  50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) 

 3.1.8.7 ต้องมีคุณลักษณะไฟฟ้ำภำคขำออกดังนี้ 
- ระดับแรงดันไฟฟ้ำ (Output Voltage) เป็น 220 / 230(Default) / 240 Vac 

- ระดับควำมถ่ี (Output Frequency) เป็น 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable 

+/- 0.1 

- มี Crest Factor เพ่ือรองรับกระแสในช่วง peak ที่มำกกว่ำ 3:1 

- รูปแบบคลื่นสัญญำณ Sine Wave 

- รองรับ Overload Capacity ได้ที่ระดับ 105% - Infinite, 125% - 1 Minute 

และ 150% - 30 Seconds 

- Output Voltage Regulation (Typical)  +/- 1% for Static, 5% for Dynamic 

- Output Voltage Distortion  <3% for Linear Load, < 5 % for Non-Linear 

Load 

   3.1.8.8 ต้องมีคุณลักษณะของชุดแบตเตอรี่ที่ใช้กับระบบ UPS ที่เสนอดังนี ้
- แบตเตอรี่ เป็นแบบ Sealed Lead Acid โดยไม่ต้องบ ำรุงรักษำ (Maintenance 

Free) 

- สำมำรถท ำกำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่จ ำเป็นต้องปิดระบบ (Hot Swappable) 
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- แบตเตอรี่ต้องมีอำยุกำรใช้งำน (Minimum Designed Life Time) 3 - 6 ปี 

- สำมำรถ Recharge Battery ได้ 90% ภำยในเวลำ 3 ชม. ที่ชุดแบตเตอรี่มำตรฐำน 

- มีระบบ Intelligent Battery Management 

- สำมำรถส ำรองไฟได้ไม่น้อยกว่ำ 6 นำที ที่ load 4,000W และ ไม่น้อยกว่ำ 17 

นำที ที่  Load 2,000W โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ภำยนอกต่อพ่วง (External 

Battery Cabinet) 

3.1.8.9 มีช่องต่อพ่วงส ำหรับแบตเตอรี่ภำยนอกได้ไม่ต่ ำกว่ำ 10 ชุด เพ่ือให้สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำที่
นำนยิ่งขึ้น 

3.1.8.10 สำมำรถท ำงำนแบบ Cold Start ได้  และ มีระบบ Bypass แบบ Automatic และ 
Manual 

3.1.8.11 มีโปรแกรมจัดกำรเครื่องส ำรองไฟฟ้ำที่ ตรวจสอบสถำนะต่ำง ๆ ของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ
และ ระบบไฟฟ้ำปัจจุบัน พร้อมทั้งแสดงผลหรือแจ้งเตือนในรูป Graphic User Interface เพ่ือให้ผู้ใช้ทรำบ
และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้  

3.1.8.12 มี Network Management Card (10/100 Base T) เพ่ือให้สำมำรถควบคุม UPS และ
ระดับไฟฟ้ำ 

3.1.8.13 ต้องมีระบบแสดงสภำวะกำรท ำงำนของเครื่องด้วย LED เพ่ือแสดง 
- On-line Display 

- On-Battery Display 

- Battery Capacity  

- Load Display  

- Overload Display พร้อมสัญญำณเสียงเตือนในสภำวะผิดปกติ 

- Fault Display พร้อมสัญญำณเสียงเตือนในสภำวะผิดปกติ 

- Bypass Display 

3.1.8.14 ได้รับกำรรับรองควำมมำตรฐำนกำรผลิต ISO 9001  และ ISO 14001 ต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำน C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEEE 
587, UL 1449, GOST และ VDE 

3.1.8.15 ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนในทุกท้องที่ของ
ประเทศไทย ซึ่งจะมีอุณหภูมิภำยในอำคำรตั้งแต่ 0 - 40 องศำเซลเซียส และควำมชื่นสัมพัทธ์ที่ 0 - 95% 

 
3.1.9 เครื่องส ำรองไฟขนำด 3 kVA มีคุณสมบัติดังนี้ 

  3.1.9.1 ระบบส ำรองไฟฟ้ำส ำรองขนำดไม่น้อยกว่ำ 3,000 VA / 2,100 W 
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3.1.9.2 ต้องเป็นระบบ True On Line UPS ที่มี Efficiency ไม่น้อยกว่ำ 92% 
3.1.9.4 มีระบบป้องกัน Surge ส ำหรับ UPS ที่เป็นไปตำมมำตรฐำน IEEE และ UL1449 
3.1.9.5 ต้องเป็นเครื่องส ำรองไฟฟ้ำที่สำมำรถใช้งำนได้ทั้งในรูปแบบ Tower และ แบบ Rack ภำยใน

ตัวเดียวกัน 
3.1.9.6 ต้องมีคุณลักษณะไฟฟ้ำภำคขำเข้ำ ดังนี้ 

- เป็นระบบ Single Phase 220/230/240 Vac. 

- ระดับแรงดันไฟฟ้ำ (Input Voltage) เป็น 160 - 280 Vac ที่ full load  และ 100 

- 280 Vac ที่ half load 

- ระดับควำมถ่ี (Input Frequency)  50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) 

3.1.9.7 ต้องมีคุณลักษณะไฟฟ้ำภำคขำออกดังนี้ 
- ระดับแรงดันไฟฟ้ำ (Output Voltage) เป็น 220 / 230(Default) / 240 Vac 

- ระดับควำมถ่ี (Output Frequency) เป็น 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable 

+/- 0.1 

- มี Crest Factor เพ่ือรองรับกระแสในช่วง peak ที่มำกกว่ำ 3:1 

- รูปแบบคลื่นสัญญำณ Sine Wave 

- Output Voltage Distortion  <3% 

   3.1.9.8 ต้องมีคุณลักษณะของชุดแบตเตอรี่ที่ใช้กับระบบ UPS ที่เสนอดังนี ้
- แบตเตอรี่ เป็นแบบ Sealed Lead Acid โดยไม่ต้องบ ำรุงรักษำ (Maintenance 

Free) 

- สำมำรถท ำกำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่จ ำเป็นต้องปิดระบบ (Hot Swappable) 

- แบตเตอรี่ต้องมีอำยุกำรใช้งำน (Minimum Designed Life Time) 3 - 6 ปี 

- สำมำรถ Recharge Battery ได้ 90% ภำยในเวลำ 3 ชม. ที่ชุดแบตเตอรี่มำตรฐำน 

- มีระบบ Intelligent Battery Management 

- สำมำรถส ำรองไฟได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที ที่ load 2,00W และ ไม่น้อยกว่ำ 36 

นำที ที่  Load 1,000W โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ภำยนอกต่อพ่วง (External 

Battery Cabinet) 

3.1.9.9 มีช่องต่อพ่วงส ำหรับแบตเตอรี่ภำยนอกได้ไม่ต่ ำกว่ำ 10 ชุด เพ่ือให้สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำที่
นำนยิ่งขึ้น 

3.1.9.10 สำมำรถท ำงำนแบบ Cold Start ได้  และ มีระบบ Bypass แบบ Automatic และ 
Manual 
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3.1.9.11 มีโปรแกรมจัดกำรเครื่องส ำรองไฟฟ้ำที่ ตรวจสอบสถำนะต่ำง ๆ ของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ
และ ระบบไฟฟ้ำปัจจุบัน พร้อมทั้งแสดงผลหรือแจ้งเตือนในรูป Graphic User Interface เพ่ือให้ผู้ใช้ทรำบ
และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้  

3.1.9.12 มี Network Management Card (10/100 Base T) เพ่ือให้สำมำรถควบคุม UPS และ
ระดับไฟฟ้ำ 

3.1.9.13 ต้องมีระบบแสดงสภำวะกำรท ำงำนของเครื่องด้วย LED เพ่ือแสดง 
- On-line Display 

- On-Battery Display 

- Battery Capacity  

- Load Display  

- Overload Display พร้อมสัญญำณเสียงเตือนในสภำวะผิดปกติ 

- Fault Display พร้อมสัญญำณเสียงเตือนในสภำวะผิดปกติ 

- Bypass Display 

3.1.9.14 ได้รับกำรรับรองควำมมำตรฐำนกำรผลิต ISO 9001  และ ISO 14001 ต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำน C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEEE 
587, UL 1449, GOST และ VDE 

3.1.9.15 ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนในทุกท้องที่ของ
ประเทศไทย ซึ่งจะมีอุณหภูมิภำยในอำคำรตั้งแต่ 0 - 40 องศำเซลเซียส และควำมชื่นสัมพัทธ์ที่ 0 - 95% 

 
 3.1.10 เครื่องสลับแหล่งจ่ำยไฟอัตโนมัติ มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1.10..1 เป็นอุปกรณ์สลับแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำแบบอัตโนมัติ สำมำรถติดตั้งในตู้แร็คหน้ำกว้ำง 19 นิ้วได้ 
และมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับ UPS ที่เสนอ 

3.1.10.2 สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำกระแสสลับแบบ 1 เฟส แรงดัน 230V พิกัดกระแสสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 
16A 

3.1.10.3 มีช่องเสียบแบบ IEC 320 C13 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง และ IEC 320 C19 จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

3.1.10.4 รองรับกำรเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ำยที่แรงดัน 200V, 208V และ 230V ควำมถี่ 47 - 63 Hz 
และมีช่องเชื่อมต่อไฟเข้ำแบบ IEC 320 C20 จ ำนวน 2 ช่อง เพื่อเชื่อมต่อจำก 2 แหล่งจ่ำย 

3.1.10.5 ผ่ำนกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำน cUL Listed, EN 55022 Class A, FCC Part 15 Class 
A, UL Listed 

3.1.10.6 ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนในทุกท้องที่ของ
ประเทศไทย ซึ่งจะมอุีณหภูมิภำยในอำคำรตั้งแต่ -5 ถึง 45 องศำเซลเซียส และควำมชื้นสัมพัทธ์ที่ 5 - 95% 
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3.1.10.7 มีกำรรับประกันสินค้ำเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี 
 

3.2 รำยละเอียดอุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำย 
3.2.1 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยแกนหลักของอำคำร (Layer 3 Core Switch 10/100/1000 

Mbps) ชนิดที่ 1  มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.2.1.1  มีขนำดของ Forwarding Bandwidth ไม่น้อยกว่ำ 68 Gbps 
3.2.1.2 มีประสิทธิภำพในกำรส่งผ่ำนข้อมูล Forwarding throughput อย่ำงน้อย 50.5 Mpps 
3.2.1.3 รองรับระบบส ำรองในเรื่องกำรจ่ำยพลังงำน Redundant Power Supply และ fans 
3.2.1.4  รองรับท ำ Stack โดยมี Throughput อย่ำงน้อย  480 Gbps   
3.2.1.5  รองรับกำรบริหำรจัดกำร Access Point ได้โดยสำมำรถใช้หน้ำจอเดียวกันกับกำรบริหำร

จัดกำร Switch 
3.2.1.6 รองรับกำรสร้ำงจุดเพื่อให้บริหำรเครือข่ำยไร้สำยได้ไม่ร้อยกว่ำ 64 WLAN 
3.2.1.7 มีหน่วยควำมจ ำแบบ DRAM ไม่น้อยกว่ำ 4 GB และ Flash memory ไม่น้อยกว่ำ  2 GB 
3.2.1.8 มีพอร์ท Gigabit Ethernet  แบบ SFP ควำมเร็ว 1 Gbps  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 พอร์ท 
3.2.1.9 มีพอร์ท 10 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 พอร์ท 
3.2.1.10 สำมำรถสนับสนุนจ ำนวน MAC Addresses ไม่น้อยกว่ำ 32,000 Addresses 
3.2.1.11 สำมำรถท ำงำนร่วมกับอุปกรณ์ อ่ืนๆ ตำมมำตรฐำน IEEE802.3ab, IEEE802.3z, 

IEEE802.1ad, IEEE802.1w, IEEE802.1s IEEE802.1x และ IEEE802.1q 
3.2.1.12 สนับสนุนกำรท ำ IGMP Group ได้ไม่น้อยกว่ำ 1,000 กลุ่ม 
3.2.1.13 สนับสนุนกำรท ำ VLAN ได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000  VLAN 
3.2.1.14  รองรับกำรท ำ IPv6 switching/routing ได ้
3.2.1.15 รองรับกำรท ำงำน IP routing ได้แก่ RIPv1, RIPv2, RIPng, OSPF , EIGRP, BGPv4 , IS-

ISv4 , IPv6 routing (OSPFv3, EIGRPv6) , PBR , PIM , PIM-SM, PIM-DM ได ้
3.2.1.16 สำมำรถก ำหนดคุณภำพกำรให้บริกำร ตำมมำตรฐำน 802.1p CoS , DSCP , SRR , WTD 

ได ้
3.2.1.17 รองรับกำรท ำงำนแบบก ำหนดเงื่อนไขระดับสูงได้แบบ Application Visibility and 

Control และ FNF ได ้
3.2.1.18  สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนแบบ SLAs , AutoQoS , DTP , UDLD , SDM ได ้
3.2.1.19 มี Console Port  แบบ RJ45 เพ่ือก ำหนดค่ำกำรท ำงำนของอุปกรณ์ และส ำหรับ

ตรวจสอบระบบได้ 
3.2.1.20 สนับสนุนระบบ Network Management ตำมมำตรฐำน TACACS+ , SSH, RMON , 

SNMPv3, RSPAN ได ้
3.2.1.21 ผ่ำนกำรรับรองตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย IEC, FCC และ UL  
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3.2.2 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยแกนหลักของอำคำร (Layer 3 Core Switch 10/100/1000 

Mbps) ชนิดที่ 2 มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.2.2.1 มีขนำดของ Forwarding Bandwidth ไม่น้อยกว่ำ 176 Gbps 
3.2.2.2 มีประสิทธิภำพในกำรส่งผ่ำนข้อมูล Forwarding throughput อย่ำงน้อย 130.95 Mpps 
3.2.2.3 รองรับระบบส ำรองในเรื่องกำรจ่ำยพลังงำน Redundant Power Supply และ fans 
3.2.2.4 รองรับท ำ Stack โดยมี Throughput อย่ำงน้อย  480 Gbps   
3.2.2.5 รองรับกำรบริหำรจัดกำร Access Point ได้โดยสำมำรถใช้หน้ำจอเดียวกันกับกำรบริหำร

จัดกำร Switch 
3.2.2.6 รองรับกำรสร้ำงจุดเพื่อให้บริหำรเครือข่ำยไร้สำยได้ไม่ร้อยกว่ำ 64 WLAN 
3.2.2.7 มีหน่วยควำมจ ำแบบ DRAM ไม่น้อยกว่ำ 4 GB และ Flash memory ไม่น้อยกว่ำ  2 GB 
3.2.2.8 มีพอร์ท Gigabit Ethernet แบบ แบบ RJ45  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 48 พอร์ท 
3.2.2.9 มีพอร์ท Gigabit Ethernet แบบ แบบ SFP ควำมเร็ว 1 Gbps  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 พอร์ท 
3.2.2.10 สำมำรถสนับสนุนจ ำนวน MAC Addresses ไม่น้อยกว่ำ 32,000 Addresses 
3.2.2.11 สำมำรถท ำงำนร่วมกับอุปกรณ์ อ่ืนๆ ตำมมำตรฐำน IEEE802.3ab, IEEE802.3z, 

IEEE802.3ad, IEEE802.1w, IEEE802.1s IEEE802.1x และ IEEE802.1q 
3.2.2.12  สนับสนุนกำรท ำ IGMP Group ได้ไม่น้อยกว่ำ 1,000 กลุ่ม 
3.2.2.13 สนับสนุนกำรท ำ VLAN ได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000  VLAN 
3.2.2.14 รองรับกำรท ำ IPv6 switching/routing 
3.2.2.15 รองรับกำรท ำงำน IP routing ได้แก่ RIPv1, RIPv2, RIPng, OSPF , EIGRP, BGPv4 , IS-

ISv4 , IPv6 routing (OSPFv3, EIGRPv6) , PBR , PIM , PIM-SM, PIM-DM ได ้
3.2.2.16 สำมำรถก ำหนดคุณภำพกำรให้บริกำร ตำมมำตรฐำน 802.1p CoS , DSCP , SRR , WTD 

ได ้
3.2.2.17 รองรับกำรท ำงำนแบบก ำหนดเงื่อนไขระดับสูงได้แบบ Application Visibility and 

Control และ FNF ได ้
3.2.2.18 สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนแบบ SLAs , AutoQoS , DTP , UDLD , SDM ได ้
3.2.2.19  มี Console Port  แบบ RJ45 เพ่ือก ำหนดค่ำกำรท ำงำนของอุปกรณ์ และส ำหรับ

ตรวจสอบระบบได้ 
3.2.2.20 สนับสนุนระบบ Network Management ตำมมำตรฐำน TACACS+ , SSH, RMON , 

SNMPv3, RSPAN ได ้
3.2.2.21 ผ่ำนกำรรับรองตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย IEC, FCC และ UL  
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3.2.3 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยปลำยทำงชนิด Power over Ethernet แบบที่  1 (48 port 
10/100/1000 Mbps PoE Ethernet Switch)   มีคุณสมบัติดังนี้ 

3. 2. 3. 1 เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์  Ethernet Switch ที่ มี จ ำ น ว น พ อ ร์ ท ไ ม่ น้ อ ย ที่ มี พ อ ร์ ท  RJ- 45 
10/100/1000BaseT POE auto MDI/MDIX จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 50 พอร์ท สำมำรถจ่ำยไฟ
ให้กับอุปกรณ์ปลำยทำงได้ไม่น้อยกว่ำ 740 วัตต์ และมีพอร์ท mini-GBIC จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
2 พอร์ท (Combo ports) 

3.2.3.2 สนับสนุนมำตรฐำน ได้อย่ำงน้อยดังนี้ 
- IEEE802.1d ,IEEE802.1s,IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEEE802.1x, IEEE802.1w 

- IEEE802.3u,IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad 

3.2.3.3 มี Switching capacity 77.38 mpps และ forwarding rate 104 Gbps เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.3.4 มี MAC Address Table ไม่น้อยกว่ำ 16,000 Mac Addresses 
3.2.3.5 รองรับกำรท ำ VLAN ได้ไม่น้อยกว่ำ 4,096 VLANs 
3.2.3.6 สำมำรถท ำ VLAN แบบต่ำง ๆ ได้เช่น MAC-based VLAN / Management VLAN / 

Guest VLAN / Unauthenticated VLAN เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.3.7 สำมำรถรองรับ Jumbo frames Frame ขนำด 9KB 
3.2.3.8  สำมำรถท ำ Static route (IPv4) ได้อย่ำงน้อย 32 เส้นทำง 
3.2.3.9  สำมำรถท ำ Link Aggregation ได้ไม่น้อยกว่ำ 8 กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มสำมำรถมีจ ำนวน

พอร์ทได้ไม่น้อยกว่ำ 8 พอร์ท และสำมำรถมี 16 candidate ports เพ่ือท ำแบบ Dynamic 
3.2.3.10  สำมำรถท ำ Port และ VLAN Mirroring ได้เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.3.11  สำมำรถท ำ DHCP option เช่น 66, 67, 82, 129, และ 150 เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.3.12 สำมำรถท ำ IGMP v1/v2/v3 Snooping และ Storm Control  ได้เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.3.13 สำมำรถท ำ  SNMP version 1, 2c, 3 และ RMON ได้เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.3.14 มี Hardware Queues ไม่น้อยกว่ำ 4 Queues เพ่ือสนับสนุนกำรท ำ QoS  
3.2.3.15 สำมำรถท ำ Class of Service ได้อย่ำงน้อยดังนี ้

- Port based 

-  802.1p VLAN priority based 

-  IPv4/v6 IP precedence/type of service (ToS)/DSCP based 

-  Differentiated Services (DiffServ) 

- classification and re-marking ACLs 

-  trusted QoS 

3.2.3.16 สำมำรถท ำ Rate limiting แบบ Ingress policer; egress shaping and rate control; 
per VLAN, per port, and flow based 
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3.2.3.17  สำมำรถรองรับ RADIUS/TACACS+ ได้ 
3.2.3.18 สำมำรถท ำ DoS prevention 
3.2.3.19 สำมำรถท ำ Congestion avoidance 
3.2.3.20 สำมำรถบริหำรจัดกำรตัวอุปกรณ์ผ่ำนทำง Web Base configuration (HTTP/HTTPS) 

และ Telnet ได้เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.3.21 อุปกรณ์สำมำรถท ำได้ดังนี้ Traceroute; single IP management;SSH; RADIUS; port 

mirroring; TFTP upgrade; DHCP client; BOOTP; SNTP; Xmodem upgrade; cable 
diagnostics; ping; syslog; Telnet client (SSH secure support) 

3.2.3.22 อุปกรณ์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน FCC, CE, UL และCSA เป็นอย่ำงน้อย 
 

3.2.4 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยปลำยทำงชนิด Power over Ethernet แบบที่ 2  (24 port 
10/100/1000 Mbps PoE Ethernet Switch) มีคุณสมบัติดังนี้ 

3. 2. 4. 1 เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์  Ethernet Switch ที่ มี จ ำ น ว น พ อ ร์ ท ไ ม่ น้ อ ย ที่ มี พ อ ร์ ท  RJ- 45 
10/100/1000BaseT POE auto MDI/MDIX จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 24 พอร์ท สำมำรถจ่ำยไฟ
ให้กับอุปกรณ์ปลำยทำงได้ไม่น้อยกว่ำ 375 วัตต์ และมีพอร์ท mini-GBIC จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
2 พอร์ท (Combo ports) 

3.2.4.2 สนับสนุนมำตรฐำน ได้อย่ำงน้อยดังนี้ 
- IEEE802.1d ,IEEE802.1s,IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEEE802.1x, IEEE802.1w 

- IEEE802.3u,IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad 

3.2.4.3 มี Switching capacity 41.67 mpps และ forwarding rate 56.0 Gbps เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.4.4 มี MAC Address Table ไม่น้อยกว่ำ 16,000 Mac Addresses 
3.2.4.5 รองรับกำรท ำ VLAN ได้ไม่น้อยกว่ำ 4,096 VLANs 
3.2.4.6 สำมำรถท ำ VLAN แบบต่ำง ๆ ได้เช่น MAC-based VLAN / Management VLAN / 

Guest VLAN / Unauthenticated VLAN เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.4.7 สำมำรถรองรับ Jumbo frames Frame ขนำด 9 KB 
3.2.4.8  สำมำรถท ำ Static route (IPv4) ได้อย่ำงน้อย 32 เส้นทำง 
3.2.4.9 สำมำรถท ำ Link Aggregation ได้ไม่น้อยกว่ำ 8 กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มสำมำรถมีจ ำนวน

พอร์ทได้ไม่น้อยกว่ำ 8 พอร์ท และสำมำรถมี 16 candidate ports เพ่ือท ำแบบ Dynamic 
3.2.4.10 สำมำรถท ำ Port และ VLAN Mirroring ได้เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.4.11 สำมำรถท ำ DHCP option เช่น 66, 67, 82, 129, และ 150 เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.4.12 สำมำรถท ำ IGMP v1/v2/v3 Snooping และ Storm Control  ได้เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.4.13 สำมำรถท ำ  SNMP version 1, 2c, 3 และ RMON ได้เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.4.14 มี Hardware Queues ไม่น้อยกว่ำ 4 Queues เพ่ือสนับสนุนกำรท ำ QoS  
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3.2.4.15 สำมำรถท ำ Class of Service ได้อย่ำงน้อยดังนี ้
- Port based 

- 802.1p VLAN priority based 

- IPv4/v6 IP precedence/type of service (ToS)/DSCP based 

- Differentiated Services (DiffServ) 

-  classification and re-marking ACLs 

-  trusted QoS 

3.2.4.16 สำมำรถท ำ Rate limiting แบบ Ingress policer; egress shaping and rate control; 
per VLAN, per port, and flow based 

3.2.4.17 สำมำรถรองรับ RADIUS/TACACS+ ได้ 
3.2.4.18  สำมำรถท ำ DoS prevention 
3.2.4.19  สำมำรถท ำ Congestion avoidance 
3.2.4.20 สำมำรถบริหำรจัดกำรตัวอุปกรณ์ผ่ำนทำง Web Base configuration (HTTP/HTTPS) 

และ Telnet ได้เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.4.21 อุปกรณ์สำมำรถท ำได้ดังนี้ Traceroute; single IP management;SSH; RADIUS; port 

mirroring; TFTP upgrade; DHCP client; BOOTP; SNTP; Xmodem upgrade; cable 
diagnostics; ping; syslog; Telnet client (SSH secure support) 

3.2.4.22 อุปกรณ์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน FCC, CE, UL และCSA เป็นอย่ำงน้อย 
 
 3.2.5A อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญำณใยแก้วน ำแสง ควำมเร็ว 1 Gbps มีคุณสมบัติดังนี้ 
  3.2.5A.1 เป็นอุปกรณ์ mini-GBIC หรือ SFP แบบ 1000BASE-LX 
  3.2.5A.2 สำมำรถใช้งำนร่วมกับครุภัณฑ์ในรำยกำร 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 และ 3.2.4 ได้ 
 
 3.2.5B อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญำณใยแก้วน ำแสง ควำมเร็ว 10 Gbps มีคุณสมบัติดังนี้ 
  3.2.5B.1 เป็นอุปกรณ์ส ำหรับติดตั้งในช่อง SFP+ ของครุภัณฑ์ในรำยกำร 3.2.1 หรือ 3.2.2 
  3.2.5B.2 รองรับกำรเชื่อมต่อสัญญำณที่ควำมเร็ว 10 Gbps ไปยังส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย
ทักษิณ 
  3.2.6 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย ชนิดที่ 1  มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.2.6.1. เป็นอุปกรณ์ Access Point ที่สำมำรถท ำงำนร่วมกับอุปกรณ์บริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย
ไร้สำย (Wireless LAN Controller) ที่มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง ใช้งำนอยู่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.2.6.2. สำมำรถรับส่งข้อมูลที่ย่ำนควำมถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ได ้
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3.2.6.3. รองรับ เทคโนโลยี  MIMO (Multiple- input Multiple-output)  4x4 with 3 spatial 
streams หรือดีกว่ำ 

3.2.6.4. อุปกรณ์ต้องมำพร้อมกับเสำอำกำศแบบภำยในส ำหรับควำมถี่ 2.4GHz อย่ำงน้อย 4 dBi 
และ ส ำหรับควำมถ่ี 5 GHz อย่ำงน้อย 6 dBi แบบ Omnidirectional 

3.2.6.5. มีพอร์ท Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps ที่สำมำรถรองรับ PoE ตำมมำตรฐำน 
802.3af และ 802.3at 

3.2.6.6.สนับสนุนกำรท ำงำนตำมมำตรฐำน IEEE 802.11a/g/n/ac โดยมีอัตรำกำรรับส่งข้อมูลไม่
น้อยกว่ำ 

  802.11a : สูงสุดถึง 50 Mbps 
  802.11g : สูงสุดถึง 50 Mbps 
  802.11n version 2.0 : สูงสุดถึง 440 Mbps (40 MHz with 5 GHz) 
  802.11ac : สูงสุดถึง 1.1 Gbps (80 MHz in 5 GHz) 
3.2.6.7. สำมำรถท ำงำนแบบ multiple SSID ได้ 
3.2.6.8. สำมำรถเลือกส่งสัญญำณในช่องสัญญำณที่มีกำรรบกวนน้อยที่สุดได้โดยอัตโนมัติ (DFS) 
3.2.6.9.สำมำรถตรวจสอบผู้ใช้งำนตำมมำตรฐำนWPA, WPA2, AES, TKIP และ IEEE802.1x แบบ 

EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, GTC, SIM และ EAP-TTLS ได ้
3.2.6.10. รองรับมำตรฐำน Wi-Fi Multimedia (WMM) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรส่งข้อมูล

ประเภท Voice, Video และ Data ได ้
3.2.6.11. สำมำรถควบคุมอุปกรณ์ผ่ำนทำงพอร์ท Console ได้เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.6.12.  มีไฟแสดงสถำนะกำรท ำงำนของอุปกรณ์ 
3.2.6.13.   ได้รับกำรรับรอง Wi-Fi Certification และสอดคล้องข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน UL, IEC, 

EN และ FCC ที่เก่ียวข้อง 
 3.2.7 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย ชนิดที่ 2  มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.2.7.1. เป็นอุปกรณ์ Access Point ที่สำมำรถท ำงำนร่วมกับอุปกรณ์บริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย
ไร้สำย (Wireless LAN Controller) ที่มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง ใช้งำนอยู่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.2.7.2. สำมำรถรับส่งข้อมูลที่ย่ำนควำมถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ได ้
3.2.7.3.รองรับเทคโนโลยี  MIMO (Multiple- input Multiple-output)  4x4 with 2 spatial 

streams หรือดีกว่ำ 
3.2.7.4. อุปกรณ์ต้องมำพร้อมกับเสำอำกำศแบบภำยในส ำหรับควำมถี่ 2.4GHz อย่ำงน้อย 4 dBi 

และ ส ำหรับควำมถ่ี 5 GHz อย่ำงน้อย 6 dBi แบบ Omnidirectional 
3.2.7.5. มีพอร์ท Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps ที่สำมำรถรองรับ PoE ตำมมำตรฐำน 

802.3af และ 802.3at 
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3.2.7.6.สนับสนุนกำรท ำงำนตำมมำตรฐำน IEEE 802.11a/g/n/ac 
3.2.7.7. สำมำรถท ำงำนแบบ multiple SSID ได้ 
3.2.7.8. สำมำรถเลือกส่งสัญญำณในช่องสัญญำณท่ีมีกำรรบกวนน้อยที่สุดได้โดยอัตโนมัติ (DFS) 
3.2.7.9.สำมำรถตรวจสอบผู้ใช้งำนตำมมำตรฐำนWPA, WPA2, AES, TKIP และ IEEE802.1x แบบ 

EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, GTC, SIM และ EAP-TTLS ได ้
3.2.7.10. รองรับมำตรฐำน Wi-Fi Multimedia (WMM) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรส่งข้อมูล

ประเภท Voice, Video และ Data ได ้
3.2.7.11. สำมำรถควบคุมอุปกรณ์ผ่ำนทำงพอร์ท Console ได้เป็นอย่ำงน้อย 
3.2.7.12.  มีไฟแสดงสถำนะกำรท ำงำนของอุปกรณ ์
3.2.7.13.   ได้รับกำรรับรอง Wi-Fi Certification และสอดคล้องข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน UL, IEC, 

EN และ FCC ที่เก่ียวข้อง 
 

3.3 ระบบโทรศัพท์ผ่ำนเครือข่ำยไอพี 
3.3.1 เครื่องโทรศัพท์ผ่ำนเครือข่ำยไอพี (IP Phone) มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.3.1.1 สำมำรถใช้งำนร่วมกับ IP PBX ของมหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุงได้ 
3.3.1.2 มี Ethernet Port ที่สำมำรถรองรับกำรใช้กระแสไฟฟ้ำจำก Ethernet Switch ได้โดยตรง 

โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้ำ 
3.3.1.3 มีอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้ำ (Power Adapter) แปลงกระแสไฟฟ้ำจำก AC เป็น DC ที่

สำมำรถใช้งำนกับอุปกรณ์โทรศัพท์ชนิด IP Phone ที่เสนอ 
3.3.1.4 มีจอภำพ ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 128 X 32 Pixel 
3.3.1.5 มีหน้ำที่กำรท ำงำนต่ำงๆ เช่น Mute, Transfer, Hold, Redial 
3.3.1.6 มี Ethernet Port ชนิด 10/100 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 Ports และสนับสนุนกำร

ท ำ Vlan ได ้
3.3.1.7 รองรับมำตรฐำน IEEE 802.1q 
3.3.1.8 มี Speakerphone ชนิด Full Duplex 
3.3.1.9 สำมำรถปรับระดับเสียง สูง/ต่ ำ ได้ 
3.3.1.10 รองรับกำรบีบอัดข้อมูลเสียง codec แบบ G.711a, G.711u, G.729, G.729a และ 

G.729b หรือดีกว่ำ 
3.3.1.11 เครื่องอุปกรณ์โทรศัพท์ชนิด IP Phone ที่เสนอ ต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับ

อุปกรณ์ IP PBX  ของมหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
3.3.1.12 รองรับเมนูภำษำอังกฤษและภำษำไทย 
3.3.1.13 สำมำรถ Upgrade Firmware ผ่ำน TFTP 
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3.3.1.14 สำมำรถแสดง Call Log เช่น หมำยเลขท่ีโทรออก หมำยเลขท่ีรับสำย และหมำยเลขท่ีไม่ได้
รับสำย 

 
 3.3.2 อุปกรณ์เชื่อมต่อแฟกซ์ (Fax Gateway) มีคุณสมบัติดังนี้ 
  3.3.2.1 เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญำณส ำหรับเครื่องแฟกซ์หรือโทรศัพท์แบบอนำล็อก ที่สำมำรถใช้งำน
ร่วมกับระบบ IP PBX ของมหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุงได้ 
  3.3.2.2 รองรับมำตรฐำน SIPv2 , SIP proxy redundancy, SIP in NAT, Secure RTP, G.711, G.726, 
G.729 A, Fax tone detection pass-through, Fax pass-through using G.711, Real-time fax over IP using 
T.38 fax relay 
  3.3.2.3 มีช่องส ำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ำยอีเธอร์เน็ต 100BASE-T RJ-45 จ ำนวน 1 ช่องและช่องส ำหรับ
เชื่อมต่อกับเครื่องแฟกซ์หรือโทรศัพท์อนำล็อกแบบ RJ-11 FXS จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
  3.3.2.4 สำมำรถบริหำรจัดกำรตัวเครื่องผ่ำนเว็บได้ 
 
 3.4 งำนระบบกล้องวงจรปิดผ่ำนเครือข่ำย IP ประกอบไปด้วย 
 3.4.1 กล้องวงจรปิดผ่ำนเครือข่ำย IP ประเภทที่ 1  Bullet Outdoor Camera มีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้ 
  3.4.1.1 เป็นกล้องวงจรปิดชนิดที่เชื่อมต่อเครือข่ำยอีเธอร์เน็ต ควำมเร็ว 10/100 Mbps 
   3.4.1.2 มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 5 megapixel resolution 
  3.4.1.3 ใช้ Sensor รับภำพแบบ 1/2.5” progressive scan Sensor หรือดีกว่ำ 
  3.4.1.4 สำมำรถบันทึกภำพเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยี H.264 ที่ควำมละเอียดสูงสุด 1080p ที่อัตรำ 30 
เฟรมต่อวินำที 
  3.4.1.5 สำมำรถบันทึกภำพในที่มืดได้ด้วย IR LED with Mechanical IR Cut Filter 
  3.4.1.6 รองรับเทคโนโลยีกำรจ่ำยไฟผ่ำนสำยน ำสัญญำณเครือข่ำย 802.3af 
  3.4.1.7 สำมำรถป้องกันไอน้ ำ ควำมชื้นและฝุ่นที่ระดับ IP66 
  3.4.1.8 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน CE, FCC, และ IC 
   3.4.1.9 มีควำมเข้ำกันได้กับมำตรฐำน ONVIF และ PSIA 
  
  3.4.2 กล้องวงจรปิดผ่ำนเครือข่ำย IP ประเภทที่ 2 Network Dome Camera มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
  3.4.2.1 เป็นกล้องวงจรปิดชนิดโดม เชื่อมต่อกับเครือข่ำยอีเธอร์เน็ต ควำมเร็ว 10/100 Mbps 
   3.4.2.2 มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 5 megapixel resolution 
  3.4.2.3 ใช้ Sensor รับภำพแบบ 1/2.5” progressive scan CMOS Image Sensor หรือดีกว่ำ 
  3.4.2.4 สำมำรถบันทึกภำพเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยี H.264 ที่ควำมละเอียดสูงสุด 1080p ที่อัตรำ 30 
เฟรมต่อวินำที 
  3.4.2.5 สำมำรถบันทึกภำพในที่มืดได้ด้วย IR LED with Mechanical IR Cut Filter 
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  3.4.2.6 รองรับเทคโนโลยีกำรจ่ำยไฟผ่ำนสำยน ำสัญญำณเครือข่ำย 802.3af 
  3.4.2.7 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน CE, FCC, และ IC 
   3.4.2.8 รองรับมำตรฐำน ONVIF และ PSIA 
 
 3.4.3 เครื่องบันทึกภำพจำกระบบกล้องวงจรปิด NAS มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
  3.4.3.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่ำ ส ำหรับคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำย (Server) โดยเฉพำะ และมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 2.0 GHz จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย 
  3.4.3.2 CPU รองรับกำรประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยควำมจ ำ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 15 
MB 
  3.4.3.3 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 GB 
  3.4.3.4 มีหน่วยควบคุมกำรจัดเก็บข้อมูลแบบ RAID ที่รองรับเทคโนโลยี RAID 0,1,5,10 หรือดีกว่ำ 
  3.4.3.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด sata ที่มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2.0TB จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
8 หน่วย 
  3.4.3.6 มีช่องเชื่อมต่อเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 ส ำหรับใช้งำน จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 2 ช่อง และช่องส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรตัวเครื่อง (Management) อีกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
   3.4.3.7 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ ำนวน 2 หน่วย 
   3.4.3.8 ติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติกำรพร้อมซอฟท์แวร์บันทึกภำพจำกกล้องที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำม
กฎหมำย 
 
4. กำรติดตั้ง 

4.1 กำรส ำรวจสถำนที่ก่อสร้ำง 
ก่อนจะท ำกำรติดตั้ง/เดินสำยเคเบิล ผู้รับจ้ำงต้องส ำรวจบริเวณที่จะติดตั้งเพ่ือศึกษำถึงลักษณะและสภำพ

ทั่วไป เพ่ือที่จะไม่มีผลกระทบในกำรเดินสำยเคเบิลและกำรจัดกำรโยกย้ำยสิ่งกีดขวำงออกเสียก่อน ทั้งนี้กระบวนกำร
ดังกล่ำวถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนกำรติดตั้งหรือกำรด ำเนินงำนด้วย 

4.2 มำตรฐำนในกำรติดตั้ง 
ให้ติดตั้งสำยต่ำงๆ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบไปตำมมำตรฐำนที่ผู้ผลิตได้ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ใช้

สอยและควำมปลอดภัยของผู้ใช้งำนเป็นหลัก 
 
5. กำรทดสอบ 

5.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องทดสอบคุณสมบัติของสำย UTP ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน TIA/EIA-568-B.2-1 สำยน ำสัญญำณ
เส้นใดไม่ผ่ำนมำตรฐำน จะต้องด ำเนินกำรซ่อมแซม/ติดตั้งใหม่ จนกว่ำจะผ่ำนกำรทดสอบ 

5.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องทดสอบคุณสมบัติของสำยใยแก้วน ำแสงและจุดเชื่อมต่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำน EIA/TIA568 
ที่เก่ียวข้อง 
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6. กำรรับประกัน Cabling System 

6.1 อุปกรณ์ทุกชนิดที่มีกำรติดตั้งต้องได้รับกำรรับประกันจำกบริษัทผู้ผลิตและได้คุณภำพตำมท่ีก ำหนดไว้ 
6.2 ผู้รับจ้ำง/ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบเมื่อมีกำรซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งไม่ได้คุณภำพตำม

ข้อก ำหนด ทั้งนี้รวมถึงควำมรับผิดชอบในส่วนของค่ำจ้ำงแรงงำนในกำรถอดเปลี่ยนค่ำจัดส่งหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 

6.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องแสดงหนังสือรับรอง/รับประกัน ในส่วนของสำยน ำสัญญำณที่ติดตั้ง จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์
หรือตัวแทนจ ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 25 ปีให้แก่ทำงมหำวิทยำลัยทักษิณ
ด้วย 
 
7. กำรรับประกันอุปกรณ์เครือข่ำย 

 7.1  ในส่วนของอุปกรณ์เครือข่ำยอ่ืนๆที่ติดตั้งผู้รับจ้ำง/ผู้ผลิต/เจ้ำของผลิตภัณฑ์จะต้องมีกำรรับประกันอย่ำง
น้อย 1 ปี 

7.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องแสดงหนังสือรับรอง/รับประกัน ในส่วนของอุปกรณ์เครือข่ำยอ่ืนๆ ที่ติดตั้ง โดยมีระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี  
 
8. เอกสำรประกอบและกำรฝึกอบรม 

ผู้รับจ้ำง ต้องจัดหำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตำมหลักวิชโดยข้อมูลต่ำงๆจะต้องมี
ควำมน่ำเชื่อถือ โดยส่งมอบเอกสำรที่อยู่ในรูปเล่มและไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

  8.1  รำยละเอียดโดยทั่วไป เช่น แผนงำน (Layout Plan) ของมำตรฐำนวัสดุอุปกรณ์ และกำรติดตั้งในแต่ละ
ชั้นจะต้องแสดงต ำแหน่งของ outlets, floor distributor และ horizontal cabling outline diagram ของแต่ละตึก
รวมทั้งต ำแหน่งของ distributors และ central cabling detailed diagram อย่ำงละเอียดและหน้ำที่กำรท ำงำน
ต่ำงๆฯลฯ 
    8.2  รำยงำนกำรทดสอบ 
  8.3 Connection diagrams; 
  8.4 เอกสำรกำรจัดกำรระบบ Network และคู่มือกำรใช้งำน 
 
จบหมวดที่  70 
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หมวดที่ 71 
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำฉุกเฉิน (Uninterruptible Power Supply : UPS) 
 
1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1. ข้อก ำหนดนี้ครอบคลุมรำยละเอียดคุณสมบัติและกำรติดตั้งเครื่องส ำรองไฟฟ้ำฉุกเฉิน  UPS, อุปกรณ์

ควบคุม, Bypass Switch ตลอดจน Battery Backup 

1.2. เครื่อง UPS และอุปกรณ์ประกอบต้องผลิตและทดสอบตำมมำตรฐำน EN, CE,  VDE หรือมำตรฐำนอ่ืนที่

เทียบเท่ำ 

1.3. เครื่อง UPS จะต้องท ำกำรทดสอบรำยละเอียดต่ำงๆของ UPS ตำมข้อก ำหนดณโรงงำนผู้ผลิตก่อน 

กำรจัดส่งพร้อมด้วยรำยงำนกำรทดสอบซึ่งได้รับกำรรับรอง 

1.4. เครื่อง UPS ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ กลุ่มประเทศสหภำพยุโรปหรือไทย เท่ำนั้น 

1.5. ผู้รับจ้ำงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นถึงแม้ว่ำจะไม่ระบุไว้ในแบบหรือ 

ข้อก ำหนดก็ตำมเพ่ือให้เครื่อง UPS ท ำงำนได้สมบูรณ์ตำมควำมต้องกำรของวิศวกร 

  1.6  อุปกรณ์ที่น ำเสนอทุกรำยกำรต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อนและอยู่ในสำยกำรผลิต ไม่เป็นอุปกรณ์
ที่น ำมำปรับปรุงสภำพใหม่หรือแปรสภำพ (Reconditioned หรือ Refurbished) และน ำเข้ำมำอย่ำงถูกต้องหรือผลิต
ในประทเศไทย  
  1.7 ต้องรับประกันอย่ำงน้อย 2 ปี รวมทั้งแบตเตอรี่ 
 

2. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ(UPS)ขนำด 10 kVA และ 5 kVA มีคุณสมบัติขั้นต่ ำ ดังแสดง ในหมวด 70 ข้อ 3.1.8 และ 

3.1.9  

 

3. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ(UPS)ขนำด 2 kVAมีคุณสมบัติขั้นต่ ำ ดังนี้ 

3.1 ระบบส ำรองไฟฟ้ำส ำรองขนำดไม่น้อยกว่ำ 2000 VA / 1400 W 

3.2 ต้องเป็นระบบ True On Line UPS ที่มี Efficiency ไม่น้อยกว่ำ 90% 

3.3 มี Input Power Factor ไม่น้อยกว่ำ 0.95 

3.4 มีระบบป้องกัน Surge ส ำหรับ UPS ที่รองรับ Surge Energy Rating ได้ไม่น้อยกว่ำ 420 Joules และเป็นไป

ตำมมำตรฐำน IEEE และ UL1449 

3.5 ต้องเป็นเครื่องส ำรองไฟฟ้ำที่สำมำรถใช้งำนได้ทั้งในรูปแบบ Tower และ แบบ Rack ภำยในตัวเดียวกัน 

3.6 ต้องมีคุณลักษณะไฟฟ้ำภำคขำเข้ำ ดังนี้ 

3.6.1 เป็นระบบ Single Phase 220 / 230 / 240 Vac.  
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3.6.2 ระดับแรงดันไฟฟ้ำ (Input Voltage) เป็น 160  - 280 Vac ที่ full load  และ 100 - 280 Vac 

ที่ half load 

3.6.3 ระดับควำมถ่ี (Input Frequency)  50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) 

3.6.4 มี Input connection แบบ IEC-320 C20 

3.7 ต้องมีคุณลักษณะไฟฟ้ำภำคขำออกดังนี้ 

3.7.1 ระดับแรงดันไฟฟ้ำ (Output Voltage) เป็น 220 / 230 / 240 Vac 

3.7.2 ระดับควำมถ่ี (Output Frequency) เป็น 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1  

3.7.3 มี Crest Factor เพ่ือรองรับกระแสในช่วง peak ที่มำกกว่ำ 3:1 

3.7.4 รูปแบบคลื่นสัญญำณ Sine Wave 

3.7.5 รองรับ Overload Capacity ได้ที่ระดับ 105% - Continuous, 125% - 1 Minute และ 150% 

- 30 Seconds 

3.7.6 Output Voltage Regulation (Typical)  +/- 1% for Static, +/- 8% for Dynamic 

3.7.7 มี Output Connection แบบ IEC 320 C13 อย่ำงน้อย 6 ช่อง และ IEC Jumpers อย่ำงน้อย 2 

ช่อง 

3.8  ต้องมีคุณลักษณะของชุดแบตเตอรี่ที่ใช้กับระบบ UPS ที่เสนอดังนี้ 

3.8.1 แบต เตอรี่  เ ป็ นแบบ  Maintenance- free Sealed Lead Acid battery with suspended 

electrolyte : leakproof 

3.8.2 สำมำรถท ำกำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่จ ำเป็นต้องปิดระบบ (Hot Swappable) 

3.8.3 Typical recharge time 4 ชั่วโมง 

3.8.4 มีระบบ Intelligent Battery Management  

3.8.5 สำมำรถส ำรองไฟได้ไม่น้อยกว่ำ 4 นำที ที่ Load 1400 Watts และ ไม่น้อยกว่ำ 14 นำที ที่ 

Load 700 Watts โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ภำยนอกต่อพ่วง (External Battery Cabinet) 

3.9 มีช่องต่อพ่วงส ำหรับแบตเตอรี่ภำยนอกได้ไม่ต่ ำกว่ำ 10 ชุด เพื่อให้สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำที่นำนยิ่งขึ้น 

3.10 สำมำรถท ำงำนแบบ Cold Start ได้ และ มีระบบ Bypass แบบ Automatic 

3.11  มี Resettable Circuit Breaker for Overload Recovery 

3.12  สำมำรถรองรับระบบ Emergency Power Off (EPO) เป็นอุปกรณ์เสริม 

3.13  มี Slot ส ำหรับต่อเพ่ิมอุปกรณ์ Network Management Card (10/100 BaseT) เพ่ือให้สำมำรถ

ควบคุม UPS และ ระดับไฟฟ้ำ 

3.14  ต้องมีระบบแสดงสภำวะกำรท ำงำนของเครื่องด้วย LED เพ่ือแสดง 
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3.14.1 On-line Display 

3.14.2 On-Battery Display 

3.14.3 Battery Capacity  

3.14.4 Load Display  

3.14.5 Overload Display 

3.14.6 Fault Display 

3.14.7 Bypass Display 

3.15  ระดับเสียงรบกวนที่เกิดจำกเครื่อง (Audible Noise) ต้องไม่มำกกว่ำ 50 dBA 

3.16 ได้รับกำรรับรองควำมมำตรฐำนกำรผลิต ISO 9001 และ ISO 14001 

3.17  ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, 

EN 61000-3-2, GOST, VDE และ RoSH  

3.18  ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องต้องเหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนในทุกท้องที่ของประเทศไทย ซึ่ง

จะมีอุณหภูมิภำยในอำคำรตั้งแต่ 0 - 40 องศำเซลเซียส และควำมชื่นสัมพัทธ์ที่ 0 - 95% 

4. กำรติดตั้ง 

 กำรติดตั้งเครื่องส ำรองไฟฟ้ำฉุกเฉินและแบ็ตเตอรี่ให้ติดตั้งตำมมำตรฐำนผู้ผลิตและตำมที่ระบุดังนี้ 
  4.1 กำรเดินสำยไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ระบุในรำยละเอียดประกอบแบบหรือตำมมำตรฐำน วสท. 

  4.2 ฐำนคอนกรีตรองรับเครื่องส ำรองไฟฟ้ำฉุกเฉินต้องแข็งแรงและเหมำะสมเมื่อน ำเครื่องไปวำงและ 

สะดวกในกำรบ ำรุงรักษำ (ถ้ำมี) 
  4.3 กำรติดตั้งตู้ UPS, แผงควบคุมและแบ็ตเตอรี่ต้องมีระบบระบำยอำกำศอย่ำงเพียงพอ และให้มีสัญญำณ 

Alarm กรณีอุณหภูมิภำยในตู้สูงเกินที่ก ำหนดไว้ 

  4.4 ในกำรติตตั้งจะต้องประสำนงำนกำรท ำงำนร่วมกับระบบอ่ืนที่เกี่ยงข้องเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง

สมบูรณ์ 

 
5. กำรทดสอบ 

จะต้องท ำกำรทดสอบรำยละเอียดต่ำงๆของ UPS ตำมข้อก ำหนดณโรงงำนผู้ผลิตก่อนกำรจัดส่งพร้อมด้วย
รำยงำนกำรทดสอบซึ่งได้รับกำรรับรอง 

 
6. กำรบริกำร 

6.1  จัดเตรียมหนังสือคู่มือกำรบ ำรุงรักษำและรำยละเอียดของวงจรที่สมบูรณ์ (Circuit Diagram) พร้อม 
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ทั้ง Component จ ำนวน 3ชุด 
6.2  จัดเตรียมชุดบ ำรุงรักษำแบ็ตเตอรี่และคู่มือกำรบ ำรุงรักษำแบ็ตเตอรี่จ ำนวน 1 ชุด 

6.3  จัดส่งผู้เชี่ยวชำญของบริษัทผู้ผลิตมำฝึกอบรมช่ำงเทคนิคหรือตัวแทนของผู้ว่ำจ้ำง/เจ้ำของโครงกำร จน

สำมำรถที่จะท ำกำรตรวจซ่อมและบ ำรุงรักษำได้อย่ำงถูกต้อง 

6.4  จัดท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำเครื่อง UPS และแบ็ตเตอรี่อย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำ 5 ปีให้กับผู้ว่ำจ้ำง/ 

เจ้ำของโครงกำรเพ่ือพิจำรณำและถือว่ำเป็นสำระส ำคัญของกำรเสนอรำคำและพิจำรณำ 
6.5  จัดส่งรำยชื่อและหนังสือรับรองซึ่งแสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรบ ำรุงรักษำได้เคยรับกำรอบรม 

เกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำจำกผู้ผลิต 

 
 

จบหมวดที่ 71 
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หมวดที่ 72 
ระบบเสียงประชำสัมพันธ์ 
 
1. ควำมต้องกำรทั่วไป 
 ระบบเสียงตำมแผนผังที่แสดงในแบบ  เป็นเพียงแนวทำงซึ่งแสดงชนิดและจ ำนวนขั้นต่ ำของอุปกรณ์   เพ่ือ
ก ำหนดวิธีกำรในกำรออกแบบรำยละเอียด และเลือกอุปกรณ์เพ่ือกำรเสนอรำคำเท่ำนั้น ผู้เสนอรำคำจะต้องออกแบบ
รำยละเอียดแสดงรำยกำรอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ส่งพร้อมใบเสนอรำคำ โดยอุปกรณ์ที่น ำเสนอทุกรำยกำรต้องเป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อนและอยู่ในสำยกำรผลิต ไม่เป็นอุปกรณ์ที่น ำมำปรับปรุงสภำพใหม่หรือแปรสภำพ 
(Reconditioned หรือ Refurbished) และน ำเข้ำมำอย่ำงถูกต้องหรือผลิตในประทเศไทย ซึ่งต้องรับประกันอย่ำงน้อย 
1 ปี 

 
2. ข้อก ำหนดทำงเทคนิคและกำรติดตั้ง 
  2.1 อุปกรณ์ระบบเสียงที่ห้องควบคุม (Sound Control Panel) ควรเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งหมด แต่ผู้รับจ้ำง
อำจใช้อุปกรณ์บำงเครื่องที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงชนิดกันก็ได้ ถ้ำอุปกรณ์เครื่องนั้นมีควำมเหมำะสมกับลักษณะกำรใช้งำน
มำกกว่ำ 
  2.2 เครื่องขยำยเสียง เครื่องเล่นเทป วิทยุ Mixer และ Patch Panel ต้องติดตั้งบน Steel Rack อยู่ในตู้โลหะ 
ด้ำนหน้ำมีฝำเปิดบุด้วยพลำสติกใสสำมำรถมองเห็นกำรท ำงำนของอุปกรณ์ได้อย่ำงชัดเจน 
  2.3 คุณสมบัติทำงเทคนิคของอุปกรณ์ระบบเสียงต้องเป็นไปตำมรำยกำรดังนี้ 

(1) Power Amplifier 1 
Rated output        :    4X250 W. RMS. 
Output voltage      :    100 V/42 ohms. 
Input impedance     :    high Impedance (bal.) 
Frequency response  :    25-20,000Hz 
Harmonic distortion :    less than 0.5% at 1 kHz    
Signal to noise ratio (S/N)      :    more than 60 dB 

 
(2) Power Amplifier 2 

Rated output          :    2X250 W. RMS. 
Output voltage        :    100 V./42 ohms. 
Input impedance       :    high Impedance (bal.) 
Frequency response    :    50-20,000Hz 
Harmonic distortion :    less than 0.5% at 1 kHz     
Signal to noise ratio (S/N)       :    more than 60 dB 
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(3)  CD/DVD player  :   1 Disk Player, 
          Plays         :       DVD Video, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-R DL  

   SVCD, VCD, CD, CD-R/RW  
    DivX, WMV movie files by USB  
    MP3, WMA music files  

     Frequency Response  :  4 - 44 k Hz 
    Signal-to-Noise Ratio  :  115 dB  
    Dynamic Range   :  88   dB 
    Power supply            :   220 V. 50 Hz 

 
 (4) FM Tuner 

Frequency                 :    87.5 - 108 MHz 
Frequency response        :    40 – 12,000 Hz 
Sensitivity                 :    less than 2 mV. 
Selectivity                    :    more than 60 dB. 
Signal to noise ratio (S/N)  :    more than 57 dB.                    
Distortion                    :    less than 1% 

 
(5) Paging Microphone 

Physical                      :    Desk top paging microphone with 
         pre-amplifier and built-in 2-tone chime 
Type                         :    Dynamic microphone 
Sensitivity                   :    74 dB. SPL. for 1 V input. 
Pre-Amp. Output Impedance  :    600 ohms. (bal)                    
Pre-Amp. Output level    :    0 dB. 1 V (no load) 
Frequency response      :    50 – 20,000 Hz 

 
   (6)      Digital Matrix Mixer 
     Audio Input : Max. 8 channels, modular construction  

     Audio Output : Preamplifier output 1, 2: 0 dB(*1), 600 Ω, balanced, 
           removable terminal block (3 pins) 

     Module Slot : Analog input (slot 1 - 8): -10 dB(*1), 10 kΩ, unbalanced 
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          Digital input (slot 1 - 4): 24 bit/48 kHz 

          MIX output (slot 1 - 8): -14 dB(*1), 330 Ω (CH 1 prefader   
          output),unbalanced 
         Digital output ( slot 5 -  7) :  24 bit/ 48 kHz 
    Digital Audio Signal Reference : Level -20 dBFS 
    Frequency Response  : 20 Hz - 20 kHz, +1, -3 dB 
    Total Harmonic Distortion : 0.008 % (at 22 kHz LPF, 1 kHz, +10 dB(*1) output) 
    S/N Ratio   : At Input short, 20 Hz - 20 kHz, set to ALL FLAT or OFF Setting 
    Tone Control Bass  : ±12 dB (at 100 Hz) 
              Treble  :  ±12 dB (at 10 kHz) 
    Parametric Equalizer : 10 bands, Frequency: 20 Hz - 20 kHz, 31 points,  
          Variable range: ±12 dB, Q: 0.3 – 5 
    Operating Temperature : -10oC to +40oC  

 
   (7)   ZONE selector 
     Type     : 10 lines speaker selector 
    Contorol Switch   : 10 individual speaker selector switch 
           1 all call switch with remort contorol tacility 
    Max. Contorol Power  :  Up to 1,000 W 

 
(8) Accessories 

Monitor panel 
Relay overide and zone selector control 
Rack mounting and cabinet 

 
 (9) Flush - mounted Ceiling Loudspeaker 

Physical                 :    Full range cone speaker 6 inches diameter  
Power rating             :    6 watts / 100 V. 
Frequency response       :    60 – 16,000 Hz 
Sensitivity               :    91 dB/w/1 m. 

 
(10) Wall - mounting box loudspeaker 

Physical                :    Wooden or molded plastic wall mouting 
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                                               box loudspeaker 
       Full range cone speaker 6 inches diameter 
Power rating             :    6 watts / 100 V. 
Frequency rewponse       :    150 -16,000 Hz 
Sensitivity              :    91 dB/w/1 m. 

 
 (11) Paging horn Speaker 

Physical                  :    Square or round shape horn speaker 
Power rating             :    15 watt / 100 V. 
Frequency response       :    280 – 12,000 Hz 
Sensitivity               :    100 dB/w/1 m. 

(12) Power Amplifier 3 
Rated output          :    200 W. RMS. 
Output voltage        :    100 V./42 ohms. 
Input impedance       :    high Impedance (bal.) 
Frequency response    :    50-20,000Hz 
Harmonic distortion :    less than 0.5% at 1 kHz     
Signal to noise ratio (S/N)       :    more than 60 dB 

   
   (13) ตู้ Steel Rack  ชนิดวำงพ้ืนควำมสูง 42U มีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้ 
    1. เป็นตู้ใส่อุปกรณ์เครื่องขยำยเสียงโดยเฉพำะ ตัวตู้มีควำมกว้ำง 800มม. ควำมลึก 900 มม. 
และมีควำมสูง 2,050 มม. สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์มำตรฐำนขนำด 19” ได ้
    2. ประตูหน้ำและหลัง เป็นชนิดมีรูพรุน เพ่ือกำรระบำยอำกำศที่ดี โดยบำนประตูหน้ำ -หลังเป็น
แบบบำนเดี่ยว    
    3. มีพัดลมระบำยควำมร้อนขนำด 4 นิ้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัว  
    4.  มีรำงไฟซึ่งมีเต้ำรับจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 ช่องพร้อมสำยไฟควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร 
จ ำนวน 2 ชุด 
    5. มีอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดสำยทั้งในแนวตั้งและแนวนอนและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งครบชุด 
     6. มีอุปกรณ์ส ำหรับรองรับเครื่องขยำยเสียงแต่ละชิ้น ที่มั่นคงแข็งแรง และรับน้ ำหนักของเครื่อง
ขยำยเสียงได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งครบชุด 
    
3. กำรติดตั้ง 
  3.1 กำรติดตั้งสำยไฟฟ้ำ ให้ติดตั้งภำยในท่อ หรือรำง PVC ห้ำมติดตั้งสำยไฟฟ้ำแบบลอย 
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  3.1 บริษัทผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบ และตำรำงแสดงปริมำณ
งำน เพื่อให้ระบบประชำสัมพันธ์แบบดิจิตอลสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ 

 
จบหมวดที่ 72 
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หมวดที่ 73 
ระบบเสำอำกำศวิทยุ – โทรทัศน์รวม (SMATV  SYSTEM) 

 
1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

ระบบเสำอำกำศวิทยุ -โทรทัศน์รวม (SATELITE MASTER ANTENNA TELEVISION - SMATV)  ผู้รับจ้ำง
จะต้องจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบในระบบที่ส ำคัญ ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์รวมโดยใช้จำนรับดำวเทียม
เพียง 1 ชุด เพ่ือรับสัญญำณ FREE TV (จำนดำวเทียม) ไทยคมแล้วป้อนให้แก่สมำชิกที่ต้องกำรรับชมรำยกำร
วิทยุโทรทัศน์ได้เป็นจ ำนวนมำกตำมที่ก ำหนดในแบบ โดยระบบจะประกอบด้วย จำนรับดำวเทียม สำยอำกำศ 
CHANNEL AMPLIFIER, TAP-OFF, SPLITTER, DISTRIBUTION, BOX, TV OUTLET และอุปกรณ์ประกอบ
อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นเพื่อให้สัญญำณที่ได้รับอยู่ระหว่ำง 60-84 DECIBEL MICROVOLT โดยไม่เกิดสัญญำณภำพซ้อน
หรือเงำหรือสัญญำณรบกวนในจอเครื่องรับทุกเครื่อง และแบบที่แสดงเป็นเพียงแนวทำงในกำรติดตั้งเท่ำนั้น 
สำมำรถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตหรือผู้มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ในกรณีที่
สัญญำณที่ได้รับมีเงำภำพซ้อนหรือสัญญำณภำพหรือเสียงไม่ชัดเจน ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรแก้ไขเพ่ือให้เป็นไป
ตำมควำมประสงค์ของผู้ว่ำจ้ำงและตำมข้อก ำหนดนี้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ  เพิ่มเติมทั้งสิ้น 
 

2. จำนรับสัญญำณดำวเทียม และอุปกรณ์ประกอบ  
2.1 จำนรับสัญญำณดำวเทียม (ANTENNA DISH) 

ผลิตจำกอลูมิเนียมท ำหน้ำที่รับสัญญำณท่ีส่งมำจำกดำวเทียมโดยใช้หลักกำรสะท้อนที่พ้ืนผิวรูปโค้งพำรำ
โบลิค แล้วรวมสัญญำณที่จุดโฟกัส (FOCAL POINT) คุณสมบัติของจำนรับสัญญำณดำวเทียมมี
ดังต่อไปนี้ 
(1) DIAMETER     : 10 FT. (3 M.) 
(2) F/D RATIO    : 0.4 
(3) FOCAL LENGTH   : 48” 
(4) MOUNTING     : AS PER MANUFACTURER STANDARD 
(5) GAIN     : 39.40 dB for C.BAND at FREQ. 4.2 GHz. 

: 47.85 dB for KU-BAND at FREQ. 12.75 GHz. 
2.2 FEED HORN 

เป็นอุปกรณ์รวบรวมสัญญำณที่สะท้อนจำกผิวจำนซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่ FOCAL POINT โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) FREQUENCY   : 3.7 - 4.2 GHz 
(2) ISOLATION    : > 30 dB 

2.3 LOW NOISE BLOCK DOWN CONVERTER (LNB)  
เป็นอุปกรณ์ขยำยสัญญำณดำวเทียม ซึ่งท ำหน้ำที่แปลงควำมถี่และขยำยสัญญำณที่รวบรวมได้จำก 
FEED HORN ให้สูงขึ้น เพื่อต่อเข้ำเครื่องรับสัญญำณดำวเทียมต่อไป โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
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(1) INPUT FREQUENCY  : 3.7 - 4.2 GHz 
(2) OUTPUT FREQUENCY RANGE : 850 - 1450 MHz 
(3) NOISE TEMPERATURE  : 17 - 35 K 
(4) GAIN     : 60 dB (min) 
(5) OUUPUT VSWR   : 15-24 Vdc 
(6) POWER SUPPLY   : 15-24 Vdc 

2.4 SATELLITE TV DEMODULATOR/MODULATOR 
ท ำหน้ำที่รับสัญญำณที่ขยำยแล้วจำก LNB และปรับหำช่องสัญญำณควำมถี่รำยกำรโทรทัศน์ที่ต้องกำร
รับชมและให้สัญญำณออกมำเป็นช่องควำมถ่ีย่ำน VHF หรือ UHF โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) INPUT FREQUENCY   : 920-2050 MHz 
(2) INPUT LEVEL     : 43-80 dB 
(3) STATIC THRESHOLD   : 6 dB 
(4) FORMAT      : PAL/SECAM/NTSC 
(5) AUDIO SUBCARRIER FREQUENCY  :  5.5-9 MHz 
(6) OUTPUT LEVEL    : 85-95 dB 
(7) OUTPUT FREQUENCY   : 47-68, 118-350 MHz หรือ 470-862 MHz 
 

3. ชุดขยำยสัญญำณ (AMPLIFIER) 
3.1 ชุดขยำยสัญญำณประกอบด้วย Channel Amplifier และในกรณีที่สัญญำณซึ่งได้รับจำกเสำอำกำศมี

ก ำลังอ่อน มีควำมเพ้ียน และ/หรือมีคลื่นรบกวน อำจมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ preamplifier, filter และ/
หรือ automatic gain control (AGC.) 

3.2 CHANNEL AMPLIFIER ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
 

DESCRIPTIONS FM BAND 1 BAND III UHF 
Frequency Range 88-108 MHz 47-68 MHz 179-230 MHz 470-862 MHz 

TV Channel FM 2-4 5-12 21-69 

No. of Outputs 1-2 1-2 1-2 1-2 
System Gain (min) 35 dB 55 dB 55 dB 55 dB 
Auto Gain     
Connector (Output) +/- 25 dB +/- 25 dB +/- 25 dB +/- 25 dB 

Attemuation - 15 dB - 15 dB -15 dB - 15 dB 

Flatness -  1 dB  1 dB  1 dB 

Max. output level   118x2 or  118x2or  118x2 or  118x2 or 
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(dBuV) 120 x 1 120 x 1 120 x 1 120 x 1 

Noise Figure  6 dB  6 dB   6 dB   6 dB 

 
3.3 นอกจำกนั้นให้มี channel converter เพ่ือเปลี่ยนช่องสัญญำณโทรทัศน์เป็นช่องที่เหมำะสม และไม่มี

สัญญำณรบกวนซึ่งกันและกัน (interference) โดย channel converter ของแต่ละช่องสัญญำณต้องมี
คุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
SPECIFICATION OF CHANNEL CONVERTER 
(1) Input Frequency Range  : One TV Channel 
(2) Output Frequency Range  : One TV Channel   
(3) Gain     : 15 - 25 dB 
(4) Max.  Noise Figure   : < 6 dB 
(5) Min Output level   : 85 - 90 dB 
(6) Input/Output Impedance  : 75 ohms. 

3.4 POWER SUPPLY ส ำหรับชุดขยำยสัญญำณและอุปกรณ์ร่วมที่กล่ำวแล้วต้องเป็นอุปกรณ์เฉพำะที่แปลง
ระบบ ไฟฟ้ำจำก main supply 220V, l phase 50 Hz เป็นระบบไฟฟ้ำกระแสตรง 24 - VOLT โดยที่
ชุด Power supply นี้ต้องมี Overload protection สมบูรณ์ในตัวเอง 

3.5 กำรติดตั้งชุดขยำยสัญญำณและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำแล้วต้องเป็นแบบ rack mounting หรือ
ลักษณะคล้ำยคลึงกันรวมอยู่ในตู้โลหะมีฝำปิดและมีช่องระบำยควำมร้อนอย่ำงเพียงพอ 

 
4. ชุดแยกและกระจำยสัญญำณ (TAP-OFF AND SPLITTER OR DISTRIBUTION BOX) 

ชุดแยกสัญญำณ (TAP-OFF) และชุดกระจำยสัญญำณ (SPLITTER OR DISTRIBUTION BOX) เป็น PASSIVE 
EQUIPMENT ที่มีควำมส ำคัญในระบบ คุณสมบัติของอุปกรณ์เหล่ำนี้ต้องท ำให้ได้สัญญำณท่ีจุดรับต่ำง ๆ เป็นไป
ตำมข้อก ำหนด 
 

5. เต้ำรับสัญญำณ  (TV OUTLET) 
5.1 โดยทั่วไปเป็นแบบ Flush Mounting ในกล่องโลหะที่เหมำะสมโดยที่เต้ำรับนี้ต้องมีทั้งจุดจ่ำยสัญญำณ

วิทยุ  และจุดจ่ำยสัญญำณโทรทัศน์บรรจุในกล่องเดียวกันและมีฝำครอบปิด (cover-plate) ชิ้นเดียว 
5.2 เต้ำรับที่ใช้อำจเป็นชนิด loop-through network (loop-wired system) หรือ  tap-off network ก็

ได้ โดยต้องใช้เป็นชนิดเดียวกันทั้งโครงกำรและมีอุปกรณ์ประกอบกำรใช้เพ่ือควำมสมบูรณ์ของระบบ
อย่ำงครบถ้วน 

 
6. สำยตัวน ำสัญญำณ  (COAXIAL  CABLE) 
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สำยตัวน ำสัญญำณต้องเป็น COAXIAL CABLE ชนิดที่เหมำะสมกับกำรร้อยในท่อโลหะ มีใช้งำนด้วยกัน 2   
แบบ ถ้ำมิได้ระบุเป็นอ่ืนใดในแบบสำยน ำสัญญำณจะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

SPECIFICATION OF SMATV CABLE 

DESCRIPTIONS MAIN BRANCH 

Impedance 75 Ohm 75 Ohm 
Attenualtion per 100 m   
at 47 - 230 MHz < 7 dB < 17.5 dB 
         - 700 MHz < 11.6 dB < 17.5 dB 

Shield (Double) Foil and Copper / Tinned Copper Braid 

Dlelectric Polyethylene 

Jacket Cover PVC 
 
7. กำรติดตั้ง 

7.1 จำนดำวเทียมและชุดขยำยสัญญำณตำมต ำแหน่งที่ก ำหนดในแบบแต่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือควำม
เหมำะสมทั้งทำงเทคนิคและทำงสถำปัตยกรรม 

7.2 สำยสัญญำณโดยทั่วไปให้ร้อยในท่อโลหะ กำรวำงสำยในรำงร้อยสำย (WIREWAY) อำจกระท ำได้ถ้ำ
ได้รับอนุมัติจำกผู้คุมงำนและเป็นสถำนที่ซ่ึงเข้ำถึงรำงร้อยสำยได้สะดวก 

7.3 ชุดแยกและกระจำยสัญญำณ  ให้บรรจุในกล่องโลหะที่ผ่ำนกรรมวิธีป้องกันสนิมอย่ำงดีโดยเลือกขนำด
ของกล่องให้เหมำะสมและให้ยึดกล่องนี้กับโครงสร้ำงอำคำรในต ำแหน่งที่ก ำหนดในแบบหรือในต ำแหน่ง
ที่สมควร 

7.4 กำรติดตั้งอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้  ให้เน้นไปตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ 
 

8. กำรทดสอบระบบ 
ให้ท ำกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบโดยกำรวัดและบันทึกค่ำต่ำงๆ อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
8.1 สัญญำณที่ได้รับจำกเสำอำกำศรับสัญญำณ 
8.2 สัญญำณที่ได้รับจำก ชุดขยำยสัญญำณ 
8.3 สัญญำณที่จุดแยก จุดออกจำกชุดแยกและกระจำยสัญญำณ 
8.4 สัญญำณที่เต้ำเสียบจ่ำยสัญญำณตำมสมควร 
8.5 กำรทดสอบอื่นๆ ที่จ ำเป็นตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต 

 
จบหมวดที่ 73 
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หมวดที่ 74 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV  SYSTEM) 
 
1. ควำมต้องกำรทั่วไป 
  ข้อก ำหนดนี้ครอบคลุมรำยละเอียดกำรจัดหำ และติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ตำมที่แสดงไว้ในแบบ
และข้อก ำหนดนี้ ให้สำมำรถใช้งำนได้สมบูรณ์ตำมควำมต้องกำรของผู้ว่ำจ้ำง และต้องสำมำรถใช้กับไฟฟ้ำ 220 VAC 
50 Hz ได้ โดยอุปกรณ์ที่น ำเสนอทุกรำยกำรต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้ งำนมำก่อนและอยู่ในสำยกำรผลิต ไม่เป็น
อุปกรณ์ที่น ำมำปรับปรุงสภำพใหม่หรือแปรสภำพ (Reconditioned หรือ Refurbished) และน ำเข้ำมำอย่ำงถูกต้อง
หรือผลิตในประทเศไทย ซึ่งต้องรับประกันอย่ำงน้อย 1 ปี 

 
2. ขอบเขต 

ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบอย่ำงน้อยดังนี้ 
2.1. กล้องและเลนส์พร้อมฐำนติดตั้ง (Cameras Lens With Bases) 
2.2. จอภำพ (LCD) 
2.3. ชุดควบคุมและบันทึกภำพ (Digital Video Multiplexer and Recorder) 
2.4. แหล่งจ่ำยไฟ (Power Supply Unit)  
2.5. ท่อร้อยสำยและสำยสัญญำณสำยไฟฟ้ำต่ำงๆ 
2.6. Control Console Table 

 
3. ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

3.1 กล้องวงจรปิดผ่ำนเครือข่ำย IP ประเภทที่ 1  Bullet Outdoor Camera มีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้ 
 3.1.1 เป็นกล้องวงจรปิดชนิดที่เชื่อมต่อเครือข่ำยอีเธอร์เน็ต ควำมเร็ว 10/100 Mbps 
 3.1.2 มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 3 megapixel resolution 
 3.1.3 ใช้ Sensor รับภำพแบบ 1/2.5” progressive scan Sensor หรือดีกว่ำ 
 3.1.4 สำมำรถบันทึกภำพเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยี H.264 ที่ควำมละเอียดสูงสุด 1080p ที่อัตรำ 30 เฟรมต่อ
วินำที 
 3.1.5 สำมำรถบันทึกภำพในที่มืดได้ด้วย IR LED with Mechanical IR Cut Filter 
 3.1.6 รองรับเทคโนโลยีกำรจ่ำยไฟผ่ำนสำยน ำสัญญำณเครือข่ำย 802.3af 
 3.1.7 สำมำรถป้องกันไอน้ ำ ควำมชื้นและฝุ่นที่ระดับ IP66 
 3.1.8 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน CE, FCC, และ IC 
  3.1.9 มีควำมเข้ำกันได้กับมำตรฐำน ONVIF และ PSIA 
 
     3.2 กล้องวงจรปิดผ่ำนเครือข่ำย IP ประเภทที่ 2 Network Dome Camera มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
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 3.2.1 เป็นกล้องวงจรปิดชนิดโดม เชื่อมต่อกับเครือข่ำยอีเธอร์เน็ต ควำมเร็ว 10/100 Mbps 
  3.2.2 มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 3 megapixel resolution 
 3.2.3 ใช้ Sensor รับภำพแบบ 1/2.5” progressive scan CMOS Image Sensor หรือดีกว่ำ 
 3.2.4 สำมำรถบันทึกภำพเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยี H.264 ที่ควำมละเอียดสูงสุด 1080p ที่อัตรำ 30 เฟรมต่อ
วินำที 
 3.2.5 สำมำรถบันทึกภำพในที่มืดได้ด้วย IR LED with Mechanical IR Cut Filter 
   3..2.6 รองรับเทคโนโลยีกำรจ่ำยไฟผ่ำนสำยน ำสัญญำณเครือข่ำย 802.3af 
  3..2.7 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน CE, FCC, และ IC 
   3..2.8 รองรับมำตรฐำน ONVIF และ PSIA 
 
     3.3 เครื่องบันทึกภำพจำกระบบกล้องวงจรปิด NAS มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
 3.3.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่ำ ส ำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
(Server) โดยเฉพำะ และมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 2.0 GHz จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย 
 3.3.2 CPU รองรับกำรประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยควำมจ ำ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 15 MB 
 3.3.3 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 GB 
 3.3.4 มีหน่วยควบคุมกำรจัดเก็บข้อมูลแบบ RAID ที่รองรับเทคโนโลยี RAID 0,1,5,10 หรือดีกว่ำ 
 3.3.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2.0TB จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
8 หน่วย 
 3.3.6 มีช่องเชื่อมต่อเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 ส ำหรับใช้งำน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 
ช่อง และช่องส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรตัวเครื่อง (Management) อีกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
  3.3.7 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ ำนวน 2 หน่วย 
  3.3.8 ติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติกำรพร้อมซอฟท์แวร์บันทึกภำพจำกกล้องที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 

 
    3.4 จอแสดงภำพ LED TV 
  3.4.1 เป็นจอแสดงภำพชนิด LED TV ขนำดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว 
  3.4.2 มีควำมละเอียดของกำรแสดงภำพแบบ Full HD(1920 x 1080p) 
  3.4.3 มีค่ำควำมสว่ำง (Brightness) ไม่น้อยกว่ำ 500 cd/m และมี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 130,000:1  
  3.4.4 มีมุมมองภำพทั้งแนวตั้งและแนวนอนไม่น้อยกว่ำ 178 องศำ 
  3.4.5 มีช่องต่อสัญญำณอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
   - HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
   - USB 2.0 ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
   - Audio Out ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
   - มี Remote Control ควบคุมกำรท ำงำนของเครื่อง 
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  3.4.6 มีอุปกรณ์ส ำหรับยึดจอแสดงผลภำพติดกับผนัง 
  3.4.7 ใช้งำนได้กับกระแสไฟฟ้ำแบบAC 220 Volt, 50Hz 
  3.4.8 รับประกันอย่ำงน้อย 2 ปี 
 
4. กำรติดตั้งและทดสอบ 

4.1. กำรเดินสำยสัญญำณและสำยควบคุมต่ำงๆโดยทั่วไปให้ร้อยในท่อ โดยชนิดของสำยให้เป็นไป 
ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต 

4.2. ก ำลังไฟฟ้ำที่ระบบต้องกำรหำกนอกเหนือไปจำกที่ระบุไว้ในรำยละเอียดหรือในแบบ ให้ถือเป็น 
อุปกรณ์ประกอบของระบบและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงในกำรจัดหำและติดตั้งเพ่ือให้กำร 
ท ำงำนของระบบสมบูรณ์ให้ทดสอบกำรท ำงำนของอุปกรณ์และระบบตำมที่ผู้ควบคุมงำนเห็นสมควร 
โดยมีผู้ควบคุมงำนหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำง/เจ้ำของโครงกำรเข้ำร่วมทดสอบด้วย 

 
 

จบหมวดที่ 74 
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หมวดที่ 75 
ระบบควบคุมกำรเข้ำออก  (ACCESS CONTROL SYSTEM) 
 
1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

ข้อก ำหนดโดยทั่วไปจะครอบคลุมถึงกำรจัดหำ, กำรติดตั้ง, กำรทดสอบอุปกรณ์และสำยสัญญำณของ 
ระบบรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆที่จะสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์นอกจำกนี้ยังรวมถึงคู่มือ, Auto CAD 
File, แบบและรำยงำนกำรทดสอบ 
2. ขอบเขตกำรท ำงำน 
ขอบเขตกำรท ำงำนจะครอบคลุมถึงกำรจัดหำติดตั้งทดสอบและจัดจ้ำงของอุปกรณ์ต่ำงๆที่แสดงในแบบหรือระบุในที่นี้
เพ่ือกำรใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ 

1. ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งอุปกรณ์และสำยสัญญำณระบบDigital Signageโดยผู้ติดตั้งที่มีประสบกำรณ์และท ำ
กำรทดสอบเพื่อให้ระบบDigital Signageที่ติดตั้งตำมโครงกำรนี้สำมำรถท ำงำนได้โดยไม่มีปัญหำใด ๆ 

2. ผู้รับจ้ำงต้องท ำตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอกับคุณสมบัติทำงเทคนิคตำม
ข้อก ำหนดรำยกำรประกอบแบบ 

3. ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรติดตั้งสำยเคเบิล สำยไฟฟ้ำ สำยดิน รวมทั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้ำ
กับระบบไฟฟ้ำ ระบบเคเบิลต่ำงๆ ภำยในอำคำรสถำนที่ติดตั้งระบบและที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนของ
ระบบที่เสนอรวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทั้งหมด โดยค ำนึงถึงมำตรฐำนกำรเดินสำยไฟฟ้ำสำยเคเบิลและสำย
ดินเป็นหลัก ทั้งนี้จะต้องมอบแผนผังรำยละเอียดกำรติดตั้งสำยไฟฟ้ำ สำยเคเบิล สำยดิน ให้แก่ตัวแทนผู้
ว่ำจ้ำง/เจ้ำของโครงกำรด้วย 

4. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่ควบคุมและบ ำรุงรักษำเครื่องหรือตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง/เจ้ำของ
โครงกำรให้สำมำรถใช้งำนและสำมำรถบ ำรุงรักษำเครื่องได้อย่ำงถูกต้อง 

5. ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรติดตั้งที่ระบุในสัญญำเป็นระยะเวลำ 2 ปีหลังจำก 
กำรเริ่มใช้งำนระหว่ำงเวลำรับประกันผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรทันทีที่ได้รับแจ้งเมื่ออุปกรณ์ต่ำงๆช ำรุดหรือ
เสียหำยอุปกรณ์ไม่ถูกต้องมีคุณภำพต่ ำกว่ำข้อก ำหนดโดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยผู้รับจ้ำง
จะต้องจัดกำรบริกำรซ่อมบ ำรุงในกรณีฉุกเฉินนอกเหนือจำกเวลำท ำงำนปกติด้วย 

6.    บริษัทผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำอุปกรณ์ส ำหรับไว้เก็บลำยนิ้วมืออำคำรละ 1 ชุด รวมทั้งหมด 4 ชุด 
 

3. ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค  
อุปกรณ์ Access Control Finger Scan and RFID 
1.1 คุณสมบัติเฉพำะและข้อก ำหนดทำงด้ำนเทคนิค อุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำ-ออก(Access Control) แต่ละจุดมี

คุณสมบัติไม่น้อยกว่ำดังต่อไปนี้ 
1.1.1 จะต้องเป็นเครื่องควบคุมกำรผ่ำนเข้ำ-ออก และ บันทึกเวลำ ด้วยลำยนิ้วมือและหรือไอดีกำร์ดชนิด 

Mifare ได้ (RFID) 
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1.1.2 รองรับผู้ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 1,000 คน และ บันทึกลำยนิ้วมือได้ 2,000 ลำยนิ้วมือ 
1.1.3 ใช้เซนเซอร์อ่ำนลำยนิ้วมือ แบบ Optical ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ500 dpi 
1.1.4 บันทึกข้อมูลกำรเข้ำ-ออกได้ 10,000 รำยกำร ในตัวเครื่อง 
1.1.5 รองรับกำรระบุตัวตนด้วย ลำยนิ้วมือ, บัตรสมำร์ทกำร์ด หรือ รหัสส่วนตัว 
1.1.6 สำมำรถตั้งค่ำให้ระบุตัวตน ด้วยบัตรคู่กับลำยนิ้วมือ หรือ บัตรคู่กับรหัสส่วนตัว ได้ 
1.1.7 มีหน่วยควำมจ ำส ำหรับเก็บข้อมูลอยู่ภำยในเครื่อง 
1.1.8 รองรับกำรสั่งงำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของหน้ำเว็ปไซต์ 
1.1.9 รองรับ Static / Dynamic IP 
1.1.10 ใช้ Network Protocol แบบ HTTP, TCP/IP 
1.1.11 Network Interface: Fast Ethernet (100 Base-T) 
1.1.12 เครื่องอ่ำนลำยนิ้วแต่ละเครื่องสำมำรถต่อเชื่อมกันเป็นเครือข่ำย และส่งผ่ำนข้อมูลถึงกันได้

อัตโนมัติ 
1.1.13 สำมำรถก ำหนดสิทธิ์กำรผ่ำนเข้ำ-ออก, เพ่ิม, ระงับ หรือ ยกเลิกผู้ใช้ ผ่ำนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้

โปรแกรมเสริม 
1.1.14 สำมำรถท ำงำนบนระบบปฏิบัติกำร Macintosh, Window 95/98/NT/ME/XP, Linux 
1.1.15 สำมำรถ ควบคุม กลอนไฟฟ้ำ, สวิทช์เปิดประตู, เซนเซอร์ตรวจสถำนะประตู และ สัญญำณเตือน

ภัยได ้
1.1.16 มีแบตเตอรี่ส ำรองสำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้อย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง 
1.1.17 นำฬิกำภำยในเครื่องสำมำรถท ำงำนนำนได้ถึง 48 ชั่วโมง ในกรณีไฟดับ 
1.1.18 จอแสดงผลแบบแอลซีดี แสดงผลได้ 2 บรรทัดๆ ละ 16 ตัวอักษร 
1.1.19 คุณสมบัติทำงเทคนิคเฉพำะดังนี้ 

1.1.19.1 Fingerprint scan area: 12 x 15 mm. 
1.1.19.2 Image Capture time: < 1 sec. 
1.1.19.3 Verification time: < 1 sec. 
1.1.19.4 False Rejection Rate: < 1% 
1.1.19.5 False Acceptance Rate: 0.01% 
1.1.19.6 มี Wiegand output 

1.1.20 ได้รับมำตรฐำน CE, FC 
 

1.2 กำรติดตั้งและกำรใช้งำน 
1.2.1 ติดตั้งระบบควบคุมกำรเข้ำห้องจ ำนวน12จุดและสำมำรถรองรับผู้ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 20,000 คน 

พร้อมๆ กัน และใช้ฐำนข้อมูลผู้ใช้งำนตัวเดียวกัน 
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1.2.2 ติดตั้งอุปกรณ์จับล็อคประตูด้วยสนำมแม่เหล็ก (Electromagnetic Lock) โดยจะต้องทนแรงดึงได้
ไม่น้อยกว่ำ 600 lbs. (ปอนด์) 

1.2.3 กรณีมีประตูมี 2 บำน อำจจะต้องติดอุปกรณ์จับล็อคประตูด้วยสนำมแม่เหล็ก (Electromagnetic 
Lock) ไว้ทั้ง2 บำน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในกำรใช้งำน และดุลยพินิจของกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุ 

1.2.4 กรณีท่ีประตูไม่มีอุปกรณ์บังคับประตูให้ปิด (โช๊คอัพประตู) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์บังคับประตูให้ปิด
ด้วย 

1.2.5 จะต้องท ำกำรติดตั้ง Exit Push Button ไว้ด้ำนในห้อง ของแต่ละประตูๆ อย่ำงน้อย 1 ชุด หรือ 2 
ชุดก็ได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับควำมเหมำะสมในกำรใช้งำน และดุลยพินิจของกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

1.2.6 จะต้องท ำกำรติดตั้ง Break glass call point สีแดง ไว้ด้ำนนอกห้อง ของแต่ละประตูๆ 1 ชุด 
1.2.7 จะต้องท ำกำรติดตั้งพร้อมเดินสำยสัญญำณต่ำง ๆ ให้ ระบบสำมำรถใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ 
1.2.8 กำรเดินสำยสัญญำณทุกชนิดจะต้องเดินในท่อร้อยสำยเป็นไปตำมมำตรฐำนและตำมหลัก

วิศวกรรม 
1.2.9 จะต้องท ำกำรติดตั้ง Access Control เข้ำกับระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
1.2.10 ติดตั้งโปรแกรมควบคุมส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรกำรระบบควบคุมกำรเข้ำห้อง 

 
จบหมวดที่ 75 
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หมวดที่ 76 
ระบบควบคุมอำคำรอัตโนมัติ (BUILDING AUTOMATION SYSTEM) 
 
1. ขอบเขตงำน 

1.1 ผู้ว่ำจ้ำงจะต้องจัดหำและจัดท ำแบบรำยละเอียด ติดตั้งและทดสอบเครื่องอุปกรณ์ระบบควบคุมอำคำร
อัตโนมัติและอ่ืนๆ ซึ่งติดตั้งท้ังภำยนอกและภำยในอำคำรดังแสดงไว้ในแบบและข้อก ำหนด เพ่ือให้ใช้งำน
ได้สมบูรณ์และถูกต้องตำมควำมประสงค์ของเจ้ำของโครงกำร 

1.2 ผู้รับจ้ำงต้องติดตั้งและจัดหำระบบควบคุมอำคำรอัตโนมัติ ให้ท ำงำนได้ตำมที่ระบุในข้อก ำหนดทั่วไปทุก
ประกำร 

1.3 ระบบควบคุมอำคำรอัตโนมัติต้องติดต่อสื่อสำรโดยใช้  Protocol แบบเปิด (Open Protocol) ได้แก่  
LonTalkTM หรือ BACnet เพ่ือสั่งงำน และตรวจสอบระบบดังนี้ 
(1) ระบบปรับอำกำศ และระบบระบำยอำกำศ ควบคุม และ/หรือ ตรวจสอบกำรท ำงำนของ Heat 

rejection plant, Chilled water plant, General air condition unit, Exhaust system และ 
Ventilation system 

(2) ระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร ควบคุม และ/หรือ ตรวจสอบกำรท ำงำนของ  Standby generator 
system และ Power distribution system 

(3) ระบบสุขำภิบำลและดับเพลิง ตรวจสอบสภำวะ และ/หรือ สั่งงำน Main water supply, Fire 
protection system, Waste treatment plant, Drainage sump 

(4) ระบบแจ้งเหตุและเตือนภัยเพลิงไหม้  ตรวจสอบสภำวะของ ALARM  
(5) ระบบ Environmental conditions ตรวจสอบ และ/หรือ สั่งงำน โดยกำรอ่ำนค่ำของอุณหภูมิ

ควำมชื้น แล้วสั่งงำนอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือคงสภำวะแวดล้อมที่เหมำะสมกับกำรท ำงำนต่อไป 
1.4 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำและประสำนงำนกับระบบไฟฟ้ำ เพ่ือให้ได้พลังงำนไฟฟ้ำตำมขนำด , ชนิด และ

ต ำแหน่งที่ระบุในแบบ หรือตำมควำมต้องกำรของอุปกรณ์นั้นๆ เพ่ือให้ระบบท ำงำนอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง 
1.5 กำรท ำงำนเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ติดต่อด้วย  Low level interface (AI, AO, DI, 

DO) ให้ตัดควำมรับผิดชอบของกำรติดตั้งตำมที่ระบุใน Summation BAS point schedule 
1.6 กำรปรับแต่งและ Test ระบบควบคุมอำคำรอัตโนมัติ จัดปรับแต่ง และทดสอบตำมเอกสำรข้อก ำหนด 

2. รำยละเอียดกำรเสนอรำคำ 
2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำ โดยชี้แจงแสดงรำยละเอียดอุปกรณ์ลงใน  Technical Data และระบุ

บริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทุกประเภทและประเทศผู้ผลิต ให้เสนออุปกรณ์มำกท่ีสุดไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์ 
2.2 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอ Catalog หรือ Brochure ประกอบกับใบเสนอรำคำในวันเสนอรำคำ 
2.3 ผู้เสนอรำคำต้องส่งประวัติผลงำนกำรติดตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเคยติดตั้งไว้ ณ สถำนที่ใดแล้วบ้ำง 
2.4 ผู้เสนอรำคำจะต้อง จัดส่งรำยละเอียดแสดงระบบกำรท ำงำนเป็นขั้นตอนของอุปกรณ์ แต่ละชนิดมี

รำยละเอียดกำรบ ำรุงรักษำ 
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2.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอประเภท และจ ำนวนของอุปกรณ์ อะไหล่ (Spare parts) เครื่องมือ (Tool) 
และเครื่องทดสอบท่ีจ ำเป็นตำมข้อแนะน ำของโรงงำนผู้ผลิต 

 
 

3. ข้อก ำหนดทั่วไป 
ข้อควำมที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นข้อควำมสรุปควำมต้องกำรขั้นต่ ำของระบบหำกจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
ระบบ หรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือให้เป็นไปตำมรำยละเอียดข้ำงล่ำงนี้ ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนที่จะด ำเนินกำร ซึ่งหำกไม่มีกำรแจ้งให้ทรำบ ให้ถือว่ำรำยละเอียดต่อไปนี้ เป็นควำมรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้ำง โดยไม่อำจคิดค่ำใช้จ่ำยจำกผู้ว่ำจ้ำงได้ 
3.1 GENERAL 

(1) ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในระบบ BAS ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย 
Direct Digital Controller (DDC) ที่สำมำรถติดต่อสื่อสำรกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ด้วยควำมเร็วสูงแบบ 
Peer- to-peer,  Network Controller และ  Workstation with Graphical User Interface 
(GUI) ที่สำมำรถแสดงผลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยอ่ืนๆ โดยเครือข่ำย LAN 

(2) BAS. มีหน้ำที่รำยงำนผลและควบคุมระบบทำงวิศวกรรมต่ำงๆ ของอำคำรที่ถูกระบุให้ท ำกำร
รำยงำนผลและควบคุม 

(3) กำรติดต่อสื่อสำรในระดับอุปกรณ์ DDC จะต้องเป็นระบบเปิด (Open Protocol) ตำมมำตรฐำน 
EIA standard 709.1, LonTalkTM protocol หรือมำตรฐำน  ANSI/ASHRAETM standard 
135-1995, BACnet minimum level 3 compliance โดยที่ระบบจะต้องสำมำรถสื่อสำรกับทั้ง
สองมำตรฐำนได้ เพ่ือควำมสะดวกในกำร Integrate กับระบบอื่นๆ  

(4) Local Area Network (LAN) ในระบบ BAS จะต้องเป็นระบบ Ethernet ที่มีควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 
10/100 Mbps และ สนับสนุน BACnet, HTTP, HTML และ XML เพ่ือควำมสะดวกในกำร 
ติดต่อสื่อสำรกับ Controller และเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ โดยไม่ต้องเพ่ิม
อุปกรณ์เฉพำะที่เป็น Proprietary Gateway  

(5) PC Workstation ประกอบด้วย CPU, Monitor, Keyboard, Disk-drive และ Printer ติดตั้งอยู่
ที ่Control room และให้มี Portable Operator’s Terminal ใช้ติดต่อกับ DDC และ NC ต่ำงๆ 
ได ้

(6) กำรแสดงผลบนจอภำพและเครื่องพิมพ์ สำมำรถแสดงได้ท้ังภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
(7) กำรรับรู้สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อมีกำรแจ้ง Alarm ให้กระท ำผ่ำน Keyboard ได ้
(8) ระบบจะต้องยินยอมให้ ผู้ควบคุมระบบสำมำรถเปลี่ยนแปลงสูตรค ำนวณต่ำงๆ ได้จำก PC 

Workstation หรือ Portable Operator’s Terminal (POT)  
(9) ผู้ใช้ต้องสำมำรถเข้ำสู่ระบบได้โดยใช้ Internet Browser ที่มีมำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดย

ไม่ต้องใช้โปรแกรมอ่ืนเข้ำมำเสริม  
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(10) กำรเก็บข้อมูลต่ำงๆ จะต้องถูกจัดเก็บในรูปมำตรฐำนเท่ำนั้น ได้แก่  Open Database 
Connectivity (ODBC) หรือ Structure Query Language (SQL)   

3.2 OPERATOR PRIVILEGE 
ระบบจะต้องแยกระดับควำมส ำคัญ ขอบเขตกำรเข้ำถึงระบบในระดับต่ำงๆ กันดังนี้ 
(1) ระบุ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใดท่ีอนุญำตให้สำมำรถเรียกหรือสั่งงำนระบบได้ 
(2) แบ่งแยกระดับของผู้ควบคุม เพ่ือระบุขอบเขตของอุปกรณ์ท่ีสำมำรถสั่งงำนและตรวจสอบรำยงำน

ได ้
(3) Function ใดบ้ำง ของระบบที่ผู้ควบคุมสำมำรถสั่งงำนได้ 
(4) แก้ไขระดับของผู้ควบคุม หรือยกเลิกได้ 

3.3 MONITORING SYSTEM 
กำรแสดงผลและรำยงำนของ BAS จะต้องแสดงรำยละเอียด ดังนี้ 
(1) สถำนะของอุปกรณ์ต่ำงๆ 
(2) แสดงชนิด ประเภทของปัญหำขัดข้องที่เกิดขึ้นขณะ Alarm 
(3) แสดงต ำแหน่งของเหตุกำรณ์โดยละเอียด เป็นตัวอักษร (แสดงห้อง พิกัดต ำแหน่ง) หรือรูปภำพ

แผนภูมิ ตำมที่ระบุในแต่ละระบบ ขณะที่เกิด Alarm 
(4) แนะน ำ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 

3.4 GENERAL AIR CONDITONING UNITS 
(1) FCU., AHU., Split-type ทุกตัว ต้องถูกควบคุมหรือตรวจสอบสถำนะโดย BAS. 
(2) กำรปรับตั้งค่ำอุณหภูมิ SET POINT ของเครื่อง FCU., AHU., (ส่วนกลำง) ให้ท ำได้ที่ Keyboard 

ของ Workstation 
(3) BAS. สำมำรถสั่งเปิด/ปิดอุปกรณ์ตำมตำรำงเวลำ (Time schedule) 
(4) ในบำงห้อง เช่น ห้องประชุม ให้ติดตั้งอุปกรณ ์Manual On/Off เพ่ือ ค ำสั่งจำกระบบ BAS. 

3.5 EXHAUST AND VENTILATION SYSTEM 
BAS. ท ำหน้ำที่แสดงสถำนะเปิด/ปิด และ Alarm 

3.6 STANDBY GENERATOR SYSTEM 
BAS ต้องสำมำรถรับทรำบสัญญำณท่ีส่งมำจำก GENERATOR ดังนี้ 
(1) Generator ไม่สำมำรถ Start ได้ (Over crank) 
(2) สถำนะของ Generator  
(3) สัญญำณ General alarm 
(4) น้ ำมันใน Dry tank ระดับต่ ำกว่ำก ำหนด 
(5) แสดงค่ำ Voltage ทุก Phase ในแต่ละเครื่อง (Generator) 
(6) แสดงค่ำ AMP. ทุก Phase ในแต่ละเครื่อง  
(7) แสดงค่ำ ควำมถี่ของทุกเครื่อง 
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(8) แสดงค่ำ Power factor ของทุกเครื่อง 
3.7 POWER DISTRIBUTION SYSTEM 

BAS. จะต้องรำยงำนสถำนะของ Circuit Breaker ทุก Main Switchboard 
3.8 MAIN WATER SUPPLY 

(1) ตรวจสอบระดับและปริมำตรของ Storage tank 
(2) ตรวจสอบสภำวะของ Pump น้ ำ 

3.9 SYSTEM OPERATION 
3.10 ACKNOWLEDGABLE EVENTS 

เมื่อมีกำรรับรู้ Alarm แล้ว สิ่งที ่BAS.จะต้องรำยงำนและเก็บบันทึกให้ทรำบคือ 
(1) ชนิดของเหตุกำรณ์ 
(2) ต ำแหน่งเกิดเหตุ 
(3) บันทึกชื่อของคนท่ีรับทรำบเหตุกำรณ์ 
(4) บันทึกเวลำที่ผู้ใช้งำนรับทรำบเหตุที่เกิดข้ึน โดยอัตโนมัติ 

3.11 HISTORICAL ARCHIVES 
ข้อมูลที่บันทึกไว้ของ BAS จะต้องจัดท ำได้ทั้งแบบที่เรียกได้จำก PC.(เก็บใน DISK) และทั้งแบบที่เป็น
เอกสำร (โดย Printer) 

3.12 ALARM PRIORITIES 
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ต้องมีระดับควำมส ำคัญที่จะต้องยังคงแสดงบนจอภำพก่อนเสมอ 

3.13 UNATTENDED ALARM ANNUNCIATION 
เมื่อเหตุกำรณ์เกิดขึ้นและ BAS แจ้งให้ Operator ทรำบ แต่ BAS ไม่ได้รับกำรรับรู้เหตุกำรณ์ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดให้ BAS สั่งให้ระบบเสียงสัญญำณเตือน , แสงไฟสัญลักษณ์ในบริเวณ Console 
ท ำงำนจนกว่ำจะมีกำรรับรู้เหตุกำรณ์ 

3.14 BAS COMPONENT 
ผู้ประมูลจะต้องจัดหำและติดตั้งระบบ BAS โดยมีส่วนประกอบของระบบและคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
(1) PC Workstation 1 เครื่อง ติดตั้งอยู่ใน Control Room ประกอบด้วย CPU, Monitor, Mouse, 

Keyboard และ Printer 2 ชุด ได้แก่ Alarm Printer และ Logging data Printer 
(2) Uninterrupted Power Supply (UPS) 1 ชุด ส ำหรับส ำรองไฟของคอมพิวเตอร์ 
(3) Graphical User Interface (GUI) Software 1 ชุด 
(4) Portable Operator’s Terminal (POT) 1 ชุด  
(5) Direct Digital Controller (DDC) ติดตั้งตำมต ำแหน่งของอุปกรณ์ ที่จะท ำกำรควบคุม และต้อง

ได้รับมำตรฐำน UL-916 Energy Management Systems 
(6) Network Controller (NC) ส ำหรับ กำรเชื่อมโยงระบบ LAN ของ PC Workstation กับ BAS 

communication BUS และต้องได้รับมำตรฐำน UL-916 Energy Management Systems 
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- สำยสัญญำณที่ใช้ติดต่อ สื่อสำร ระหว่ำง DDC และ NC 
- สำยสัญญำณจำกเซนเซอร์ต่ำงๆ 
- อุปกรณ์ ในกำรติดตั้งอ่ืนๆ เช่น ท่อ สำยไฟ ตู้คอนโทรล 
- กำรรับประกัน อุปกรณ์ ของระบบ BAS ทั้งหมดเป็นเวลำ 1 ปี หลังจำกกำรติดตั้ง รวมถึง

กำรตรวจเช็คกำรท ำงำนของอุปกรณ์ สม่ ำเสมอตำมควำมเหมำะสม ในช่วงระยะเวลำกำร
ประกัน 

3.15 PC WORKSTATION 
ผู้ประมูลต้องจัดหำคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ สั่งงำน แสดงผล เก็บค่ำ ที่ Control room คอมพิวเตอร์ที่ใช้ต้อง
เป็นของ IBM หรือ Compaq และต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ ำดังนี้ 
(1) Processor: Intel Pentium IV, 2.4 GHz., or faster 
(2) Random-Access Memory (RAM): 1 GB (min) 
(3) Memory: 256 KB 
(4) Graphics:  Super video graphic adapter (SVGA) , minimum 1024x768 pixels, 32 MB 

video memory 
(5) Monitor LCD : 19 inches, color, high resolutions, control of contrast, brightness, etc 
(6) Keyboard: 101/102 key with Thai input 
(7) Floppy-Disk Drive: 1.44 MB 
(8) Hard-Disk Drive: 40.0 GB., minimum 
(9) CD-ROM Drive: 50x, minimum 
(10) Mouse: 2 button with wheel 
(11) Backup: 8x CD writer, minimum 
(12) Operating System: Microsoft Windows 2000/XP or later 
(13) Color, ink-jet type, Print Header: 1440 x 1440 dpi photo-quality color resolution for 

logging data 
(14) Dot-matrix Printer 9 x 11 quality print character of an Alarm message 

3.16 GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI)  
GUI Software จะต้องสำมำรถแสดงค่ำและควบคุม ระบบ BAS ทั้งหมดได้ ซึ่งแต่ละจุดที่แสดงผล 
จะต้องมีชื่อ และค ำอธิบำยชัดเจน เพ่ือที่ผู้ใช้จะสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย โดยไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ทำงด้ำน Hardware และต ำแหน่ง ของตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้ง 
(1) GUI ต้องสำมำรถท ำงำนได้บน ระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows NT/2000/XP 
(2) GUI ต้องถูกออกแบบมำให้ใช้งำนง่ำย เช่น ควรจะมี Tree view (คล้ำยกับ Windows Explorer), 

Menu-pull down และ Toolbars เพ่ือสะดวกในกำรค้นหำและเข้ำถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ  
(3) GUI ต้องแสดงผลเป็นแบบ Real-Time Display โดยไม่จ ำเป็นต้อง คลิก Update/Refresh 
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(4) รูปภำพที่น ำมำใช้ในกำรแสดงผล ต้องเป็นชนิด GIF, BMP หรือ JPG เท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้ใช้ 
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อควำมสะดวกในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปภำยหลัง 

(5) หน้ำจอแสดงผลต้องแสดงในรูปแบบ HTML หรือ XML ผู้ใช้สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้โดยใช้ 
โปรแกรม Web Browser ที่มีมำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Internet Explorer (IE), 
Netscape Navigator หรือ Opera Browser 

(6) กำรเข้ำสู่ระบบจะต้องสำมำรถเข้ำได้จำกทุกๆ คอมพิวเตอร์ที่อยู่บน LAN เดียวกันกับ PC 
Workstation โดยจะต้องมี Username และ Password เพ่ือจ ำกัดระดับกำรใช้งำน 

(7) กำรเก็บข้อมูล Database ของ GUI ต้องสำมำรถเก็บให้อยู่ในรูปแบบมำตรฐำน เช่น ODBC, SQL 
เท่ำนั้นเพื่อให้มี ควำมสำมำรถในกำรเรียกดูค่ำได้จำกผู้ใช้หลำยคนพร้อมกัน 

(8) ในสภำวะที่เกิด Alarm หน้ำจอที่แสดงสภำวะ Alarm จะต้องถูกเปิดขึ้นมำ เป็นอีกหนึ่งหน้ำต่ำง
แยกจำกหน้ำจอปกติ และสำมำรถส่งผ่ำนกำรเตือน Alarm ไปยังคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยที่ระบุไว้
อ่ืนๆ ได้ 

(9) PC workstations ต้องสำมำรถแก้ไขและ Download โปรแกรมของ DDC ใน Network ได้
เหมือนกับกำร Download จำกอุปกรณ์ POT ที่หน้ำตู้ DDC  

(10) Alarm pop-up สำมำรถส่งไปยังเครื่อง BAS Operator Workstation และ PC ลูกข่ำยที่ก ำหนด
ได ้

(11) เมื่อเกิด Alarm ระบบต้องส่ง Email ไปยังเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ๆ เกี่ยวข้องได้
ทรำบถึงปัญหำและหำวิเครำะห์ปัญหำเพ่ือหำวิธีแก้ปัญหำต่อไป 

3.17 PORTABLE OPERATOR’S TERMINAL (POT) 
ผู้ ป ระมู ลจะต้ องจั ดหำ  Portable Operator’ s Terminal (POT)  เ พ่ื อ ใช้ ในกำร  Upload และ 
Download โปรแกรมของ DDC ในกรณีที่ Network ของ BAS Offline POT จะต้องสำมำรถเรียกดู
ค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ของอุปกรณ์ รวมทั้งต้องสำมำรถแก้ไข และ Override ค่ำพำรำมิเตอร์ที่จ ำเป็นได้ 
เช่น ค่ำ Set Point 

3.18 DIRECT DIGITAL CONTROLLER (DDC) 
DDC จะต้องสำมำรถ รับค่ำและสั่งงำนของทุก point ที่จ ำเป็นในกำรควบคุม โดย DDC 1 ชุด จะต้อง
สำมำรถควบคุม AHU หรือระบบ HVAC อ่ืนๆ ได้อย่ำงน้อย 1 ตัว โดยมีข้อก ำหนดดังนี้ 
(1) DDC จะต้องสำมำรถท ำงำนได้ถูกต้องแม่นย ำในช่วง 0ºC  ถึง  5ºC และ 5 ถึง 95 %RH 
(2) DDC แต่ละตัวต้องมี หน่วยควำมจ ำแบบ EPROM/EEPROM เพ่ือใช้เก็บโปรแกรมกำรท ำงำน โดย

ที่ไม่สูญหำยในกรณีที่ ไฟดับ 
(3) อุปกรณ์ DDC ทุกตัว ต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนโปรแกรมลอจิกในตัวได้ (Freely programmable) 
(4) DDC ต้องสำมำรถประมวลผล สั่งงำน ได้ทั้งแบบ On/Off Control และแบบ PID Control 
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(5) DDC ต้องมีฟังก์ชันกำรท ำงำนในโหมดของ Energy Management เช่น Enthalpy, Optimize 
Start/Stop ได้ โดยสำมำรถโปรแกรมได้ที่ตัว DDC ดังนั้น DDC จะยังสำมำรถท ำงำน Energy 
Management Function ได้ในกรณีที่ Network Fail 

(6) DDC ต้องสำมำรถตั้ง Time schedule เพ่ือควบคุมกำรปิดเปิด ของอุปกรณ์ได้  
(7) ในกรณีที่  Network offline และไม่มีสัญญำณจำก NC และ PC  DDC ต้องสำมำรถรับค่ำ 

ประมวลผล และสั่งงำนได้ด้วยตัวเอง (Stand alone) 
(8) กำรติดต่อสื่อสำร ระหว่ำง DDC ด้วยกัน ต้องเป็นแบบ peer-to-peer 
(9) Protocol ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร ระหว่ำง DDC ต้องเป็นแบบเปิด (Open Protocol) เช่น 

LonWorkTM, BACnet 
(10) DDC ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน UL-916 Energy management systems 

3.19 NETWORK CONTROLLER (NC) 
NC มีหน้ำที่เป็นตัวกลำงเชื่อมต่อระหว่ำง Ethernet LAN ของ PC กับ field device (DDC) เพ่ือให้ ผู้ใช้
สำมำรถที่จะควบคุมอุปกรณ์ BAS ผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์ ได้ โดยมีข้อก ำหนดดังนี้ 
(1) NC ต้องมีพอร์ตกับต่อเชื่อมต่อกับ Ethernet LAN อย่ำงน้อย 1 พอร์ต และต้องมีพอร์ตส ำหรับ

ต่อกับ BAS Open Protocol Bus อีกอย่ำงน้อย 1 พอร์ต โดยไม่จ ำเป็นต้องผ่ำนอุปกรณ์เฉพำะที่
เป็น Proprietary Gateway  

(2) คุณสมบัติส ำคัญของชุดควบคุม จะต้องไม่ต่ ำกว่ำข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
- CPU ควำมเร็วต้องไม่ต่ ำกว่ำ 200 MHz 
- RAM ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 128 MB 
- MAIN MEMORY ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 40 MB เพ่ือใช้ในกำรเก็บข้อมูลต่ำงๆ 

(3) NC จะตอ้งสำมำรถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่ืนๆ ได้โดยตรงผ่ำนทำง Ethernet LAN 
(4) NC 1 ตัวจะต้อง สำมำรถติดต่อกับอุปกรณ์ DDC ได้อย่ำงน้อย 60 ตัว 
(5) NC จะต้องมี Battery Backup และ Flash memory ส ำหรับเก็บโปรแกรม ในกรณีที่ไฟฟ้ำดับ

เป็นเวลำนำน 
(6) NC จะต้องมีฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ ปฏิทินและกำรตั้งเวลำ โดยมี Real-time Clock 
(7) NC จะต้องมีฟังก์ชั่นกำรจัดกำร Alarm 
(8) NC ต้องสำมำรถสนับสนุน LonTalk, HTTP, HTML, XML และ BACnet โดยไม่ต้องต่อ Module 

อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
(9) NC ต้องสำมำรถประมวลผลเพื่อท ำกำร แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่ำง Protocol ในตัวเองได้ 
(10) NC ต้องสำมำรถเก็บข้อมูลต่ำงๆ ให้อยู่ในรูปแบบมำตรฐำน เช่น OBDC หรือ SQL และสำมำรถ

น ำเสนอในรูปแบบของ HTTP และ XML 
(11) NC จะต้องมีระบบป้องกันกำรเข้ำถึง โดยใช้  Password 
(12) ไม่จ ำเป็นต้องใช้ Software อ่ืนๆ เพ่ิมเติม ในกำรเพิ่ม อุปกรณ์ Lonwork 
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(13) NC ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน UL-916 Energy management systems  
 
4. TRANSMISSION CABLE 

4.1 สำยเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อระหว่ำง คอมพิวเตอร์, NC และ HUB ควรจะใช้สำยชนิด UTP-8 wire, category 
5 ยกเว้นใน กรณีท่ีก ำหนดในแบบให้เป็นสำยประเภท Fiber optic 

4.2 สำยเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อระหว่ำง NC ไปยัง DDC ควรจะใช้สำยชนิด Twisted pair with shield ขนำด
ไม่เล็กกว่ำ 18 AWG 
(1) สำยเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อระหว่ำง DDC ไปยัง Sensor/Actuator ควรจะใช้สำยชนิด Twisted pair 

with shield ขนำดไม่เล็กกว่ำ18 AWG 
(2) สำยเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อระหว่ำง DDC ไปยัง Relay/Voltage Free Contact ควรจะใช้สำย ขนำด

ไม่เล็กกว่ำ 1.0 Sq.mm. 
5. SENSORS AND TRANSMITTERS 

ผู้ประมูลจะต้องจัดหำ Sensor, Transmitters และ Relay ทั้งหมดที่จ ำเป็น รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ เช่น ท่อ สำยไฟ 
ตู้ โดยมีข้อก ำหนดดังนี้ 
5.1 Temperature Sensor: ต้องเป็นชนิด Thermistor, Platium หรือ Balco, มี accuracy บวกหรือลบ 

0.2% ที่ calibration point 
5.2 Humidity Sensor: ต้องเป็นชนิด Thin-film polymer capacitive,  มี accuracy 3%, ให้ค่ำ Output 

ออกมำเป็น Linear และมีช่วงกำรวัดอยู่ที่ 0-100%RH 
 Static-Pressure Transmitter: ต้องเป็นแบบ Nondirectional sensor, มีค่ำ accuracy 2% of full 

scale, ให้ค่ำ Output เป็น 4-20 mA และมีช่วงกำรท ำงำนอยู่ที่  0 -5 Inch WC. 
5.3 Filter Clog Sensor : ต้องเป็นแบบ Differential Pressure Switch โดยเลือกใช้ Normally Open 

Contact Output ซึ่งหน้ำสัมผัสของสวิทช์จะต่อ เมื่อ Sensor ตรวจวัดค่ำควำมดันตกคร่อม Filter ได้ 
สูงกว่ำค่ำที่ได้ตั้งไว้ ในช่วง 0-1000 Pa 

5.4 Air-Flow Status Sensor :  ต้องเป็นแบบ Differential Pressure Switch โดยเลือกใช้  Normally 
Open Contact Output ซึ่งหน้ำสัมผัสของสวิทช์จะต่อ เมื่อ Sensor ตรวจวัดค่ำควำมดันตกคร่อม พัด
ลม ได้ สูงกว่ำค่ำท่ีได้ตั้งไว้ ในช่วง 0-1000 Pa 

5.5 Water Flow Status Sensor : ต้องเป็นแบบ Differential Pressure Switch, NEMA4  Enclosure 
Standard โดยเลือกใช้ Normally Open Contact Output ซึ่งหน้ำสัมผัสของสวิทช์จะต่อ เมื่อ Sensor 
ตรวจวัดค่ำควำมดันตกคร่อม pump ได้สูงกว่ำค่ำที่ได้ตั้งไว้ ในช่วง 0-250 Psi 

5.6 Carbon-Monoxide Sensor:  ต้ อ ง เ ป็ น แบบ  Single หรื อ  multi- channel ชนิ ด  metal oxide 
semiconductor ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 5  ปี ท ำงำนได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 0ºC - 50ºC สำมำรถวัด
ค่ำได้ในช่วง 0 – 200 ppm และส่งค่ำ output เป็น 4-20 mA 
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5.7 Carbon-Dioxide Sensor: ต้องเป็นแบบ Single หรือ multi-channel ชนิด non dispersive infrared 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 5  ปี ท ำงำนได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 0ºC - 50ºC สำมำรถวัดค่ำได้ในช่วง 0 – 
2000 ppm และส่งค่ำ output เป็น 4-20 mA 

5.8 Electrical Power Meter : ส ำหรับ วัดค่ำ KW, Current, Voltage ต้องให้สัญญำณ ออกมำในรูปแบบ
มำตรฐำน ที่สำมำรถติดต่อกับ ระบบ BAS โดย  MODBUS หรือ LonTalk Protocol 

6. PROGRAM DESCRIPTION 
โปรแกรมต่อไปนี้เป็นควำมต้องกำรขั้นต่ ำที่ระบบ BAS ต้องท ำได้ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
6.1 DL  :  DEMAND LIMITING 

เป็นกำรเก็บค่ำกำรใช้พลังงำนขณะนั้นๆ และประมำณกำรในช่วงต่อไป ถ้ำหำกค่ำประมำณกำรมีค่ำสูง
กว่ำค่ำที่ก ำหนด จะมีค ำสั่งปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ไม่มีควำมจ ำเป็นใช้ ณ ขณะนั้น เช่น  PUMP น้ ำ หรือ พัด
ลมบำงตัว 

6.2 TP  :  TIME PROGRAM 
เปิด-ปิด อุปกรณ์ภำยในอำคำรตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดให้ โดยให้สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดในแต่ละวัน
ของสัปดำห์ใน 1 ปี 

6.3 LC  :  LOAD CYCLING 
เพ่ือเป็นกำรประหยัดพลังงำนของอำคำร อุปกรณ์บำงชนิด เช่น AHU., FCU. สำมำรถปิดเป็นช่วงได้โดย
ที่ไม่ท ำให้อุณหภูมิ ควำมชื้น หรือค่ำอ่ืนเปลี่ยนแปลงมำกกว่ำค่ำที่ท ำให้เกิด ควำมสะดวกสบำยแก่
ผู้ใช้งำน 

6.4 RT  :  RUN TIME TOTALIZED 
เป็นกำรบันทึกชั่วโมงกำรท ำงำนของอุปกรณ์ที่ก ำหนดเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรบ ำรุงรักษำและบันทึก
ชั่วโมงท ำงำนในช่วงเวลำที่ก ำหนดเพื่อประโยชน์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยในช่วงเวลำนั้นได้ 

6.5 AL  :  ANALOG ALARM LIMIT 
เป็นกำรรับข้อมูลจำกอุปกรณ์รับสัญญำณ ANALOG และเมื่อค่ำดังกล่ำวมีค่ำสูงกว่ำค่ำที่ก ำหนดให้แจ้ง
สัญญำณ ALARM แก่ผู้ปฏิบัติกำรตำมระดับควำมส ำคัญที่โปรแกรมไว้ 

6.6 HD  :  HISTORICAL DATA REPORT 
เก็บรวบรวมข้อมูลเหตุกำรณ์และค่ำที่ก ำหนด เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรบ ำรุงรักษำและใช้ส ำหรับเป็น
แนวทำงในกำรแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนซ้ ำในอนำคต 

6.7 MP  :  MAINTENANCE PROGRAM 
ท ำตำรำงแสดงระยะเวลำ ส่งสัญญำณเตือนรวมถึงแนะน ำขั้นตอน กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์แต่ละตัวใน
อำคำร เมื่อถึงเวลำต้องตรวจสอบ หรือเมื่อเกิดควำมเสียหำย โดยกำรรับข้อมูลจำก  RUN TIME 
TOTALIZED และ สัญญำณ ALARM ต่ำงๆ 

6.8 GM  :  GRAPHIC MONITORING 
แสดงเหตุกำรณ์และจุดเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในรูปแบบแผนภำพ บนจอภำพ 
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6.9 AP  :  AUTOMATIC PROGRAM CONTROL 
เก็บรวบรวมข้อมูลจำก  SENSOR ต่ำงๆ เปรียบเทียบกับ  SET POINT ที่ตั้ งไว้ เ พ่ือค ำนวณและ 
ประมวลผลสั่งกำร ตำมควำมสัมพันธ์ที่โปรแกรมไว้ รวมถึงกำรจัดกำรเรียงล ำดับกำรเปิด -ปิด อุปกรณ์
เพ่ือเฉลี่ยเวลำกำรท ำงำนด้วย 

6.10 AR  :  ALARM REPORT 
เมื่ออุปกรณ์ต่ำงๆ ส่งสัญญำณ ALARM แก่ระบบ ให้จัดกำรแจ้งเหตุไปยังอุปกรณ์ที่ก ำหนด เช่น 
เครื่องพิมพ์ ล ำโพง หรือดวงไฟฉุกเฉิน รวมถึงบันทึกเหตุกำรณ์, ต ำแหน่งเกิดเหตุ รวมถึงชื่อผู้ปฏิบัติงำน
ลงในรำยงำนด้วย 

6.11 OS  :  OPTIMUM START/STOP 
อุปกรณ์ปรับอำกำศทุกชนิดต้องเปิด-ปิด ระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 
(1) กำรเปิดระบบในช่วงเช้ำ ให้อำศัยข้อมูลอุณหภูมิแตกต่ำงภำยในและภำยนอกเพ่ือให้เปิดระบบ

ก่อนเวลำเริ่มงำน โดยเวลำที่เปิดก่อนพอดีที่จะท ำให้อุณหภูมิ ควำมชื้น ถึงค่ำที่ SET POINT 
(2) กำรปิดระบบ เนื่องจำกอุณหภูมิและควำมชื้น มีคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลงทันทีทันใด ฉะนั้น

โปรแกรมสำมำรถตรวจสอบค่ำอุณหภูมิแตกต่ำงภำยนอกและภำยในเพ่ือปิดระบบก่อนเวลำ โดย
ที่อุณหภูมิได้ตำม SET POINT จน 

จบหมวดที่ 76 
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หมวดที่ 77 
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ  SPD (Surge Protection Device) 
 
1. ข้อก ำหนดทั่วไป 
1.1 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยเนื่องจำกแรงดันเสิร์จที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ตู้
เมนไฟฟ้ำของอำคำร (MDB) 
1.2 อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ (Surge Protection Device ) มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนใดมำตรฐำนหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ IEC, DIN, UL, VDE หรือ ANSI (IEEE) 
1.3 อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันเพ่ือกำรท ำงำนที่ประสำนสัมพันธ์กัน 
1.4 กำรด ำเนินกำรติดตั้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย (วสท.) 
1.5 อุปกรณ์ท่ีน ำมำติดตั้งต้องเป็นของใหม่ 100% ไม่เคยใช้งำนมำก่อน 
1.6 กำรติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ (Surge Protection Device) เป็นกำรติดตั้งแบบขนำน ซึ่งจะไม่มี
ผลกระทบต่อกำรใช้กระแสไฟฟ้ำในระบบ (Load) 
 
2. ข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
2.1 SPD1 
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ (Surge Protection Device) Class I+II / B+C ส ำหรับเมนไฟฟ้ำที่จ่ำยให้กับอำคำรโดย
ติดตั้งที่ตู้ MDB มีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ Class I/B เป็นสปำร์กแก็ป สำมำรถรับกระแสอิมพัลส์ของฟ้ำผ่ำ (Lighting 
Impulse Current) ได้ไม่น้อยกว่ำ 50kA ต่อเฟส ที่รูปคลื่นทดสอบ 10/350 us ส ำหรับกำรติดตั้งระหว่ำง L-N และ
สำมำรถรับกระแสอิมพัลส์ของฟ้ำผ่ำ (Lightning Impulse Current) ได้ไม่น้อยกว่ำ 100 kA ต่อเฟส ที่รูปคลื่นทดสอบ 
10/350 us ส ำหรับกำรติดตั้งระหว่ำง N-PE 
(2) อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ Class II/C เป็น MOV สำมำรถดิสชำร์จกระแสฟ้ำผ่ำสูงสุด (Maximum Discharge 
Current) ได้ไม่น้อยกว่ำ 40kA ต่อเฟส ที่รูปคลื่นทดสอบ 8/20 us ส ำหรับกำรติดตั้งระหว่ำง L-N 
(3) อุปกรณ์ท้ัง 2 Class ต้องสำมำรถถอด-เปลี่ยน แยกออกจำกกันได้ทีละเฟส เพ่ือควำมสะดวกในกำรบ ำรุงรักษำ 
(4) มีแรงดันตกคร่อมรวมหลังจำกอุปกรณ์เสิร์จท ำงำน (Voltage Protection Level) ไม่เกิน 900V(L-N) /1500V 
(N-PE) 
(5) สำมำรถทนแรงดัน (Arrester Rated Voltage Uc) ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 275V ส ำหรับอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ
ระหว่ำง L-N เพ่ือป้องกันอุปกรณ์เสิร์จเสียหำยกรณีเกิดแรงดันเกินในระบบ 
(6) ติดตั้งฟิวส์ขนำด 125A หรือขนำดตำมแบบ ที่หน้ำอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ โดยฟิวส์ที่ใช้เป็นชนิดที่มีฝำครอบปิด
ตัวฟิวส์อย่ำงมิดชิด หรือติดตั้งสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 
(7) กำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ ให้ต่อระบบสำยดิน (กรำวนด์) ของระบบ หำกบริเวณนั้น ๆ ไม่มีระบบ
สำยดินให้ท ำกำรติดตั้งใหม่เพ่ือให้อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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2.2 SPD2 
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ (Surge Protection Device) Class II/C ส ำหรับเมนไฟฟ้ำย่อยที่จ่ำยให้กับอำคำรโดย
ติดตั้งที่ตู้ DB มีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ Class II/C เป็น MOV สำมำรถดิสชำร์จกระแสฟ้ำผ่ำสูงสุด (Maximum Discharge 
Current) ได้ไม่น้อยกว่ำ 40kA ต่อเฟส ที่รูปคลื่นทดสอบ 8/20 us ส ำหรับกำรติดตั้งระหว่ำง L-N 
(2) อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จต้องสำมำรถถอด-เปลี่ยนแยกออกจำกกันได้ทีละเฟส เพ่ือควำมสะดวกในกำรบ ำรุงรักษำ 
(3) แรงดันตกคร่อมรวมหลังจำกอุปกรณ์เสิร์จท ำงำน (Voltage Protection  Level) ไม่เกิน 1500V(L-N)/1500V 
(N-PE) 
(4) สำมำรถทนแรงดัน (Arrester Rated Voltage Uc) ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 275V ส ำหรับอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ
ระหว่ำง L-N เพ่ือป้องกันอุปกรณ์เสิร์จเสียหำยกรณีเกิดแรงดันเกินในระบบ 
(5) ติดตั้งฟิวส์ขนำด 125A หรือขนำดตำมแบบ ที่หน้ำอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ โดยฟิวส์ที่ใช้เป็นชนิดที่มีฝำครอบปิด
ตัวฟิวส์อย่ำงมิดชิด หรือติดตั้งสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 
 
3. โครงสร้ำงและกำรติดตั้ง 
3.1 อุปกรณ์ป้องกันนี้จะต้องประกอบกันอยู่ภำยในกล่องที่แข็งแรงและมีฝำปิด-เปิดที่แข็งแรง พร้อมที่ล็อคฝำหรือ
อำจติดตั้งภำยใน MDB หรือ DB ที่มีอยู่ 
3.2 กรณีติดตั้งในกล่อง ตัวกล่องที่บรรจุอุปกรณ์ป้องกันนี้ ต้องมีขนำดที่เหมำะสมไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปสำมำรถ
น ำไปติดตั้งท่ีผนังหรือตั้งพ้ืนได้โดยสะดวก 
3.3 กำรต่อวงจรไฟฟ้ำของอุปกรณ์ป้องกันเข้ำกับระบบไฟฟ้ำนั้นต้องต่ออยู่หลัง Main Circuit Breaker ในตู้จ่ำย
ไฟฟ้ำ MDB 
3.4 Housing หรือ Body ของตัวอุปกรณ์ป้องกันต้องท ำด้วยพลำสติกชนิดไม่ติดไฟตำมำตรฐำน UL94V-0 (Flame 
Resistance Plastic) 
 
จบหมวดที่ 77 
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หมวดที่ 78 
ระบบลิฟต์โดยสำร 
 
 1. ข้อก ำหนดทั่วไป 
  1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ให้สำมำรถใช้กำรได้ดีตำมรูปแบบรำยกำรและเป็นไป
ตำมจุดประสงค์ของกำรใช้งำน  
  1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องเตรียมช่องลิฟต์ บ่อลิฟต์ และห้องเครื่องลิฟต์ให้ถูกต้องและสอดคล้องตำมขนำดลิฟต์และ
อุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ  
  1.3 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ จะต้องผลิตตำมมำตรฐำน JIS, ISO, TIS หรือ EN 81 
  1.4 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ MITSUBISHI, SCHINDLER ,OTIS, SIEMENS  หรือ
เทียบเท่ำ 
  1.5 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ที่น ำมำติดตั้งต้องเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยใช้งำนมำก่อน  และต้องเป็นรุ่นใหม่
ล่ำสุดของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น โดยท ำเอกสำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษร 
  1.6 อุปกรณ์ขับเคลื่อน ระบบควบคุม และอุปกรณ์มำตรฐำนอ่ืนๆ จะต้องผลิตส ำเร็จจำกโรงงำนของผู้ผลิตจำก
ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ หรือ ยุโรป อุปกรณ์นอกเหนือจำกที่ระบุข้ำงต้นให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภำยในประเทศได้  
  1.7 ในกรณีที่ขอเทียบเท่ำลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ให้ผู้รับจ้ำงท ำรำยกำรเปรียบเทียบรำยละเอียดลิฟต์ 
และคุณสมบัติระหว่ำงลิฟต์ตำมรูปแบบรำยกำรก ำหนดและลิฟต์ที่ขออนุมัติใช้ โดยเปรียบเทียบทุกๆ รำยกำรถึงข้อ
แตกต่ำง 
  1.8 มีขนำดพิกัดบรรทุกสุทธิไม่น้อยกว่ำ 18 คน และ 1,350 กิโลกรัม ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 105 เมตร/นำที  ชนิด 
AC Gearless VVVF หรือ AC Gear VVVF 
  1.9 ลิฟต์ดังกล่ำวมีขนำดตำมมำตรฐำน ภำยในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่ำดังนี้    
   1.9.1 กว้ำง 1,500 มม. ลึก  2,000 มม. หรือมีขนำดพ้ืนที่โดยสำรไม่น้อยกว่ำขนำดดังกล่ำว 
   1.9.2 ห้องลิฟต์สูงไม่น้อยกว่ำ  2,300 มม. 
   1.9.3 ด้ำนหน้ำมีประตูแบบ 2 บำน ประตูเปิดได้กว้ำง 1,100 มม. ประตูสูง 1,900 มม. 
  1.10 ให้ติดตั้งแผงบังคับในห้องลิฟต์ส ำหรับคนพิกำร  ส ำหรับลิฟต์โดยสำรและขนเตียงทุกชุดเพ่ิมอีก 1 แผง  
โดยมีรำยละเอียดอย่ำงดังข้อ 10  
 
2. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำงติดตั้งลิฟต์ 
  2.1 จะต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือตัวแทนจ ำหน่ำยที่ถูกต้องตำมกฎหมำย และมีผลงำนกำรติดตั้งลิฟต์มำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 3 ปี นับจำกวันพิจำรณำผล พร้อมทั้งมีผลงำนกำรติดตั้งและบ ำรุงรักษำลิฟต์ของหน่วยงำนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจมำแล้วอย่ำงน้อย 500 ชุด ทั้งนี้จะต้องแนบรำยชื่อลูกค้ำมำแสดงในวันส่งเอกสำรขออนุมัติด้วย 
  2.2 ผู้ผลิตจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองระบบจำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม อย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งจำกมำตรฐำนต่อไปนี้ 
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  (1)  ISO-9001 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมำตรฐำนทั้งกำร DESIGN และกำรผลิต 
  (2)  ISO-9002 ระบบคุณภำพแบบกำรประกันคุณภำพในกำรผลิต กำรติดตั้ง และกำรบริกำร  
  (3) ISO-14001 ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
 
3. รำยละเอียดวัสดุลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ  
  3.1 ห้องลิฟต์ (Car) 
  3.1.1 ห้องลิฟต์ต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดเฉพำะท ำด้วยเหล็กทำสีกันสนิมมีช่องระบำย
อำกำศ กำรตกแต่งท ำตำมข้อก ำหนดเฉพำะ 
  3.1.2 พ้ืนให้ท ำตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดเฉพำะ 
  3.1.3 แผ่นบุผนัง หำกมีต้องถอดได้สะดวกจำกด้ำนในห้องลิฟต์ และท ำด้วยวัสดุที่ทนทำน และกันไฟลำมได้ 
(Fire and Smoke Retardant) 
  3.1.4 บนหลังคำห้องลิฟต์ มีช่องเปิดเป็นทำงหนีออกจำกลิฟต์ได้ 
  3.1.5 มีพัดลมระบำยอำกำศ ชนิดใช้มอเตอร์กระแสไฟตรง เพ่ือใช้ไฟจำกแบตเตอรี่ฉุกเฉินของลิฟต์ได้ 
  3.1.6 มีไฟแสงสว่ำง 2 แบบ คือ 
   (1) มีหลอด LED ติดฝังหรือซ่อนที่เพดำน ต่อใช้ไฟจำกวงจรที่ติดไว้ให้ในบริเวณตู้ควบคุมลิฟต์ ให้ควำม
สว่ำงไม่น้อยกว่ำ 100 ลักซ์ ที่ระดับพื้นห้องลิฟต์ 
   (2) มีไฟแสงสว่ำงฉุกเฉินใช้ไฟแบตเตอรี่ฉุกเฉินของลิฟต์ ซึ่งจะเปิดเองในกรณีไฟเมนที่จ่ำยแสงสว่ำงใน
ห้องลิฟต์ดับลง 
  3.1.7 กำรตกแต่งภำยในห้องลิฟต์มีดังนี้  หรือเป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตลิฟต์ดังกล่ำว 
   (1) ผนังทุกด้ำน   และบำนประตู ท ำด้วยเหล็กพ่นทับด้วยสีกันสนิม และปิดทับด้วย Hairline Stainless 
Steel 
   (2) พ้ืนปูด้วยเหล็ก (Stainless Steel Plate) ทำด้วยสีทนงำนหนัก เช่นสีอีป๊อกซี่ ผนังให้มีรำวกัน
กระแทก (Car Wall Protector Strips) มี 2 ระดับที่ระดับ 0.20 เมตร และ 0.85 เมตร  ปิดทับด้วยกระเบื้องยำงไว
นิลชนิดม้วน หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มม. สีตำมท่ีสถำปนิกจะก ำหนดให้ภำยหลัง 
   (3) ผนังด้ำนล่ำงมีคิ้วกันกระแทกโดยรอบ (Kick Plate) ผนังด้ำนหลังมีกระจก 2 บำน ด้ำนข้ำงมีที่ติด
ป้ำยประกำศ 
   (4) สำมำรถเปิดเพดำนเป็นทำงออกฉุกเฉินได้ 
   (5) เพดำนท ำด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิมและพ่นสีทับนอกตำมที่สถำปนิกก ำหนด   ดวงโคมแบบฝัง มีแผ่น
พลำสติกกันหลอดแตก  มีพัดลมติดซ่อนไม่ให้มองเห็น กำรตกแต่งให้ผู้ว่ำจ้ำงเลือกแบบภำยหลัง 
   (6) กรอบและบำนประตูหน้ำชั้น เป็นแบบ Wide Entrance Frame กรอบและบำนประตูให้ใช้เหล็กพ่น
กันสนิมและปิดทับด้วย  Hairline Stainless Steel 
   (7) แผงบังคับในห้องลิฟต์เป็นแบบ Stainless Steel ให้ติดตั้ง 1 แผง ตำมรำยละเอียดในข้อก ำหนด
ทั่วไป 
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   (8) รำวมือจับโดยรอบภำยในตัวลิฟต์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 
มิลลิเมตร สูงจำกพ้ืนไม่เกิน 900 มิลลิเมตร 
 
3.2 LANDINGS 
  3.2.1 กรอบประตูท ำด้วยเหล็กทนไฟได้ 1 ชั่วโมง แบบแคบตกแต่งตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดเฉพำะบำนประตู
หน้ำชั้นท ำด้วยเหล็กทนไฟได้ 1 ชั่วโมง มีกุญแจเปิดเวลำเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  3.2.2 ปุ่มกดเรียกลิฟต์แบบแสดงเลขที่ชั้น (Hall Buttons with Car Position Indicator)เป็นแบบไมโครสวิตช์
มีปุ่มกดพร้อมหลอดไฟสัญญำณตอบรับสัญญำณแสดงทิศทำงที่ลิฟต์วิ่งและตัวเลขแสดงเลขที่ชั้น แบบ  7-Segment 
Digital Indicator หรือ Light Emitting Diode หลอดไฟสัญญำณใช้ชนิดแรงดันต่ ำ ที่ชั้นล่ำงสุดและชั้นบนสุดมีติดปุ่ม
เดียว ชั้นอ่ืนมี 2 ปุ่ม มีอำยุใช้งำนยำวนำนเป็นพิเศษ แผงเป็นเหล็กสเตนเลส (Brushed Stainless Steel) หรือ 
Anodized Aluminum 
  3.2.3 ขอบพื้นหน้ำชั้น (Sill) ให้ใช้ชนิดอลูมิเนียมแข็ง 
  3.2.4 มีสัญญำณเสียง (Chime) เพ่ือแจ้งให้ทรำบว่ำลิฟต์จะมำถึง โดยท ำงำนเมื่อลิฟต์เข้ำใกล้ชั้นที่จอด 
  3.2.5 ประตูลิฟต์เป็นชนิดบำนเลื่อนเปิด-ปิด โดยอัตโนมัติใช้ระบบ AC-MOTOR ขับเคลื่อน ชุดประตูมีระบบ 
SAFETY RAY ซึ่งเป็นแสงอินฟำเรดจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 35 เส้น จะท ำงำนเมื่อมีผู้โดยสำรหรือมีสิ่งกีดขวำงแนวล ำแสง
เพ่ือป้องกันประตูหนีบผู้โดยสำร 
 
3.3 CAR CONTROLS 
  3.3.1 ไฟสัญญำณบอกชั้นในห้องลิฟต์ (Car Position Indicator) ให้ใช้ชนิดตัวเลขเป็น Light Emitting Diode 
หรือ Gas Discharge Digital Read-Out ติดตั้งเหนือประตูลิฟต ์
  3.3.2 ไฟสัญญำณแสดงทิศทำงที่ลิฟต์วิ่ง ติดตั้งเหนือประตูลิฟต์หรือท่ีแผงบังคับในห้องลิฟต์ 
   3.3.3 แผงบังคับในห้องลิฟต์ ต้องติดตั้งท่ีผนังด้ำนหน้ำของประตูท ำด้วยเหล็กสแตนเลส หรืออลูมิเนียม ให้ติดตั้ง 
1 ด้ำน ปุ่มกดและอุปกรณ์ต้องมีอย่ำงน้อยดังนี้ 
   (1) ปุ่มกดเลือกชั้น มีหลอดไฟสัญญำณตอบรับกำรเลือกชั้น 
   (2) ปุ่มกดเปิดประตู และปุ่มกดปิดประตู 
   (3) ปุ่มกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
   (4) สวิตช์หยุดลิฟต์ฉุกเฉิน ติดตั้งในแผงแบบมีฝำปิด ไม่มีกุญแจ 
   (5) ไฟสัญญำณและเสียงสัญญำณแสดงน้ ำหนักเกิน 
   (6) เครื่องพูดติดต่อภำยใน (Intercom) พร้อมปุ่มกดเรียกและพูด 
   (7) แผงควบคุมพิเศษ เป็นแบบมีฝำปิดใส่กุญแจได้ ประกอบด้วย :- 

ก. สวิตช์ไฟแสงสว่ำง 
ข. สวิตช์พัดลมระบำยอำกำศ 
ค. สวิตช์ใช้ในกำรตรวจซ่อมลิฟต์ 
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ง. สวิตช์ส ำหรับพนักงำนคุม (Attendant Service Switch) 
  3.3.4 ชุดบังคับลิฟต์บนหลังคำห้องลิฟต์ ให้มีสวิตช์ติดตั้งเหนือห้องลิฟต์ เพ่ือให้บังคับลิฟต์ได้จำกบนหลังคำห้อง
ลิฟต์เพ่ือกำรใช้ตรวจซ่อมลิฟต์ ซึ่งจะท ำให้ปุ่มกดในห้องลิฟต์และปุ่มกดเรียกลิฟต์ไม่ท ำงำน บนหลังคำห้องลิฟต์ต้องมี
ปุ่มกดขึ้นและลง ปุ่มกดหยุด สวิตช์ซึ่งท ำให้อุปกรณ์บนหลังคำท ำงำน มีเต้ำรับไฟฟ้ำและไฟแสงสว่ำงติดไว้ด้วย 
  3.3.5 บำนประตูห้องลิฟต์ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ ชนิด Safety Shoes ที่บำนประตูทั้ง 2 ข้ำงและมี 
Light Ray Device 
  3.3.6 ปุ่มกดเลือกชั้น เป็นแบบไมโครสวิตช์ 
 
3.4 ELEVATOR MOTION CONTROL 
  3.4.1 ใช้ Solid State Power Inverter ชนิด Variable Voltage Variable Frequency AC Gearless Motor 
ชนิดใช้ Microprocessor ควบคุมกำรท ำงำน ซึ่งมี Isolating-Filter Transformer เพ่ือกันกำรรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
อ่ืนๆ ในระบบ 
  3.4.2 เส้นผ่ำนศูนย์กลำงและจ ำนวนเส้นของ Hoisting Rope ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนประเทศผู้ผลิต และต้อง
มี Manufacturer's Certificate ด้วย 
  3.4.3 ใช้ Full Compensating Chain กรณีที่ระยะทำงที่ลิฟต์วิ่งเกิน 33 เมตร หรือที่ควำมเร็วลิฟต์ตั้งแต่ 90 
เมตร/นำที ขึ้นไป เป็นอย่ำงน้อย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ป้องกันเสียงที่เกิดขึ้นด้วย 

  3.4.4 ลิฟต์ต้องหยุดได้ระดับไม่เกิน  10 มม. ไม่ว่ำน้ ำหนักจะเป็นเท่ำใด 
  3.4.5 ระบบไฟของลิฟต์ต้องสำมำรถท ำงำนได้ในระบบไฟ  380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สำย 50 แฮร์ตซ์  

แรงดันไฟฟ้ำอยู่ในช่วงพิกัด 380 โวลต์  5 % 
 
3.5  มอเตอร์ลิฟต์ (Hoisting Machine) 
  AC Gear หรือ Gearless Motor ที่มีก ำลังเหมำะสมกับควำมเร็วและน้ ำหนักที่ก ำหนด พร้อมเบรค แท่นเหล็ก
แผ่นยำงรอง ฯลฯ ครบชุดตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต มอเตอร์ต้องมี Safety Factor ตำมที่สมควร เช่นไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 25 
 
3.6 SUPERVISORY CONTROL SYSTEM 
  3.6.1 เป็นชนิดใช้ Microprocessors ควบคุมลิฟต์ตำมที่ก ำหนด มีกำรท ำงำนที่เหมำะสมส ำหรับประเภทของ
อำคำรให้ครบถ้วน 
  3.6.2 Microprocessors ควรเป็นแบบกระจำย คือมีในห้องลิฟต์ชุดหนึ่ง  ในตู้ควบคุมลิฟต์ชุดหนึ่งต่อลิฟต์แต่
ละเครื่อง และ Supervisory Microprocessor ส ำหรับลิฟต์ทั้งกลุ่มอีกชุดหนึ่งในห้องเครื่องลิฟต์ กรณีที่มีลิฟต์
มำกกว่ำ 1 ตัว อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
  3.6.3 ในกรณีที่ไฟดับชั่วขณะระบบกำรควบคุมต้องยังรักษำควำมจ ำไว้ได้ เช่นโดยกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรองชนิด
อัดไฟเอง 
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  3.6.4 กำรป้องกันกำรบรรทุกน้ ำหนักเกิน ในกรณีที่บรรทุกน้ ำหนักเกินที่ตั้งไว้ลิฟต์จะหยุดท ำงำน และมี
ไฟสัญญำณและเสียงสัญญำณดังขึ้นด้วย เมื่อลดน้ ำหนักออกจนปลอดภัยแล้วลิฟต์จึงจะท ำงำนต่อตำมปกติ 
 
3.7 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
  3.7.1 ระบบไฟฟ้ำแบตเตอรี่ฉุกเฉิน 
   (1) ให้ติดตั้งเครื่องอัดแบตเตอรี่อัตโนมัติ และแบตเตอรี่ชนิด Nickel Cadmium หรือ Sealed Lead-
Acid ส ำหรับใช้กับไฟแสงสว่ำงฉุกเฉินในห้องลิฟต์ พัดลมระบำยอำกำศในห้องลิฟต์ และระบบเครื่องพูดภำยใน  
   (2) แบตเตอรี่ต้องมีก ำลังพอใช้งำนได้นำนไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 ชั่วโมง ส ำหรับไฟแสงสว่ำงฉุกเฉิน และพัด
ลมระบำยอำกำศในห้องลิฟต์ โดยหลังจำก 1 1/2 ชั่วโมงแล้ว ต้องพอใช้กับระบบเครื่องพูดภำยในได้อีก 10 นำที  
   (3) เครื่องอัดแบตเตอรี่ต้องมีก ำลังพอจ่ำยพัดลมระบำยอำกำศ และกำรใช้งำนอ่ืนตำมปกติได้ตลอดเวลำ 
และสำมำรถอัดแบตเตอรี่ที่ไฟหมดให้เต็มถึงร้อยละ 80 ได้ภำยในเวลำไม่เกิน 16 ชั่วโมง  
   (4) เครื่องอัดแบตเตอรี่ต้องเป็นแบบเร่งกระแสไฟอัด และลดกระแสไฟอัดได้เองโดยอัตโนมัติ ระบบไฟ
แบตเตอรี่ฉุกเฉินนี้ให้ติดตั้ง 1 ชุดต่อลิฟต์ 1 Car ไม่ให้ติดตั้งชุดเดียวใช้ร่วมกัน 
  3.7.2 ระบบเครื่องพูดติดต่อภำยใน (Intercom) 
   (1) ในห้องลิฟต์ทุกเครื่องให้ติดตั้ง 2-Way Speaker Microphone และมีปุ่มกดเรียกและพูดที่แผงบังคับ
ในห้องลิฟต์ เพ่ือให้พูดติดต่อกันกับเครื่องต้นได้ 
   (2) ในแผงควบคุมลิฟต์ (Warning Panel)  (หำกมีติดตั้ง หรือที่โถงลิฟต์ชั้นล่ำงหำกไม่มีแผงควบคุมลิฟต์) 
ให้ติดตั้งเครื่องต้นแบบเป็นแบบโทรศัพท์ต่อใช้ร่วมกันได้กับลิฟต์ทุกเครื่องทีละเครื่อง 
   (3) ในตู้ควบคุมลิฟต์ให้ติดตั้งเครื่องพูดแบบโทรศัพท์ต่อกับลิฟต์ทุกเครื่อง โดยสำมำรถกดปุ่มเลือกพูดกับ
ลิฟต์หรือเครื่องต้นได้ทีละเครื่อง 
   (4) ระบบเครื่องพูดติดต่อภำยใน ให้ต่อใช้ไฟจำกระบบไฟแบตเตอรี่ฉุกเฉิน 
  3.7.3 อุปกรณ์เพ่ือควำมปลอดภัยต้องมีติดตั้งให้ครบตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต แต่อย่ำงน้อยต้องมีดังนี้  
   (1) ในหลุมลิฟต์ให้ติดตั้งสวิตช์หยุดลิฟต์ฉุกเฉิน 
   (2) อุปกรณ์ป้องกันลิฟต์วิ่งเลยชั้นบนสุดและล่ำงสุดเพื่อหยุดลิฟต์ คือตัดไฟก ำลัง และเบรคลิฟต์ในกรณีที่
ลิฟต์วิ่งเลยชั้นบนสุดและล่ำงสุด ซึ่งต้องท ำงำนก่อนถึง Buffers 
   (3) เครื่องควบคุมควำมเร็ว (Governor) ให้ท ำงำนเมื่อลิฟต์วิ่งเร็วเกินควำมเร็วที่ตั้งไว้เพื่อหยุดลิฟต์ 
   (4) อุปกรณ์ยึดห้องลิฟต์ให้ติดแน่นกับรำง ใช้ชนิด Instantaneous Safety Gear เฉพำะควำมเร็ว 45 
เมตร/นำที นอกนั้นให้ใช้ชนิด Flexible Guide Clamp Safety Gear ใช้เมื่อลิฟต์วิ่งเร็วเกินก ำหนด และเครื่องควบคุม
ควำมเร็ว (Governor) ท ำงำน เช่นกรณีสลิงขำด 
   (5) อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ลิฟต์ไหม้ และอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสไฟเกิน 
   (6) อุปกรณ์ป้องกันกรณีแรงดันไฟฟ้ำต่ ำเกิน ไฟมำไม่ครบทุกเฟส หรือไฟกลับผิดเฟส 
   (7) อุปกรณ์ส ำหรับคลำยเบรคและหมุนลิฟต์ในกรณีไฟฟ้ำเสียหมด ให้ติดรูปแสดงวิธีกำรใช้ในห้องเครื่อง
ลิฟต์ด้วย 
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   (8) Spring Buffer ให้ใช้เฉพำะควำมเร็วไม่เกิน 60 เมตร/นำที นอกจำกนั้นให้ใช้ Oil Buffer เพ่ือรับแรง
กระแทกของห้องลิฟต์และตุ้มน้ ำหนัก 
   (9) รำงลิฟต์ ห้องลิฟต์ โครงมอเตอร์ ตู้คอนโทรล ชิ้นส่วนอ่ืนที่เป็นโลหะ และไม่มีกระแสไฟผ่ำน ต้องต่อ
ลงดินที่แผ่นดินในบ่อหลุมลิฟต์หรือท่อโลหะของส่วนสำยป้อนในห้องเครื่องลิฟต์ 
   (10) ในกรณีที่ลิฟต์มีกำรใช้ไฟจำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองลิฟต์นั้นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้
กระแสไฟฟ้ำไหลกลับจำกเครื่องลิฟต์ไปมำก จนอำจท ำให้เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองเสียหำยได้ 
   (11) มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้ำขัดข้อง ARD (AUTOMATIC RESCUE DEVICE)  
   (12) ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่ระบบไฟฟ้ำเกิดขัดข้อง ระบบจะขับลิฟต์ไปชั้นที่ใกล้ที่สุดโดยใช้
ควำมเร็วต่ ำ และช่วยเปิดประตูลิฟต์ให้ผู้โดยสำรออกมำได้โดยปลอดภัย ท ำให้ลิฟต์ไม่ติดค้ำงระหว่ำงชั้น โดยระบบ
ส ำรองไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่ และลิฟต์จะท ำงำนต่อโดยอัตโนมัติเมื่อระบบไฟฟ้ำเป็นปกติ  
  3.7.4 อุปกรณ์อ่ืนๆ ต้องมีติดตั้งให้ครบถ้วนตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต 
   Traveling Cable ของลิฟต์ทุกเครื่อง ต้องมีสำยโทรศัพท์ส ำรอง ใช้กับโทรศัพท์และโทรศัพท์ฉุกเฉินรวม 
2 คู่ และมีสำยล ำโพงส ำหรับใช้กับล ำโพงของระบบเสียงและล ำโพงของระบบแจ้งสัญญำณเพลิงอีก 2 คู่ สำยสัญญำณ
ส ำหรับใช้กับกล้องของระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำกห้องลิฟต์ไปที่ตู้ควบคุมลิฟต์ 
 
  3.8 ระบบช่วยกำรวิ่ง 
  3.8.1 น้ ำหนักถ่วง (COUNTERWEIGHT) เป็นเหล็กหล่อติดตั้งซ้อนกันในโครงเหล็กแข็งแรงให้ได้น้ ำหนัก
เหมำะสม  เพ่ือช่วยให้ลิฟต์วิ่งได้นุ่มนวลกำรเคลื่อนขึ้นลงจะต้องมี SLIDING GUIDES บังคับในรำงเหล็กแข็งแรงให้ได้
น้ ำหนักเหมำะสมที่จะช่วยให้ลิฟต์วิ่งได้นุ่มนวลกำรเคลื่อนข้ึนลงจะต้องมี SLIDING GUIDES บังคับในรำงเหล็ก  
  3.8.2 รำงลิฟต์ใช้รำงเหล็กผิวหน้ำใสเรียบผลิตจำกโรงงำนลิฟต์ให้มีขนำดปลอดภัยที่จะรับน้ ำหนักของตัวลิฟต์ 
พร้อมน้ ำหนักบรรทุกตำมควำมเร็วที่ก ำหนด 
  3.8.3 กำรหล่อลื่นรำงลิฟต์ และรำงลูกถ่วงจะต้องหล่อลื่นได้ตลอดเวลำจำกส่วนเก็บน้ ำมันหล่อลื่นที่ติดกับตัว
ลิฟต์ ลวดสลิงที่จะใช้จะต้องเป็นลวดสลิงส ำหรับลิฟต์โดยเฉพำะมี SPRING BUFFER รองรับกำรกระแทกของตัวลิฟต์
และลูกถ่วงน้ ำหนักที่ก้นบ่อลิฟต ์
 
 
4. กำรทดสอบเครื่องและระบบ 
  4.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำตำรำงแผนงำนแสดงก ำหนดกำรทดสอบเครื่อง และระบบรวมทั้งจัดเตรียมเอกสำร
แนะน ำจำกผู้ผลิตในกำรทดสอบ (Operation Manual) เสนอผู้คุมงำนก่อนท ำกำรทดสอบ  
  4.2 ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรทดสอบเครื่องและระบบตำมหลักวิชำและข้อก ำหนด โดยมีผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงอยู่ร่วมขณะ
ทดสอบด้วย  
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  4.3 รำยงำนข้อมูลในกำรทดสอบ (Test Report)  ให้ท ำเป็นแบบฟอร์มเสนออนุมัติ ต่อผู้คุมงำนก่อนท ำกำร
ทดสอบ หลังกำรทดสอบผู้รับจ้ำงต้องกรอกข้อมูลตำมกำรทดสอบจริงส่งให้ ผู้คุมงำน จ ำนวน 4 ชุด หรือ ตำมที่ผู้คุม
งำนก ำหนดให้ 
  4.4 ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  เช่น  ค่ำกระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ แรงงำน ฯลฯ ในระหว่ำงกำรทดสอบเครื่อง และระบบอยู่
ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 
 
5. กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ 
  ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมและบ ำรุงรักษำเครื่องวัสดุ อุปกรณ์ ของผู้ว่ำจ้ำง ให้มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำระบบ  เครื่องจักรและอุปกรณ์  ระยะเวลำกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ 16 
ชั่วโมง   
 
6. กำรส่งมอบงำน 
  6.1 ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรทดสอบเครื่องอุปกรณ์ และระบบ ตำมที่ผู้คุมงำนจะก ำหนดให้ทดสอบจนกว่ำจะได้ผล
เป็นที่พอใจ และแน่ใจว่ำกำรท ำงำนของระบบที่ท ำกำรทดสอบถูกต้อง ตำมควำมประสงค์ของผู้ว่ำจ้ำง 
  6.2 ก่อนถึงก ำหนดเวลำส่งมอบงำน   ผู้รับจ้ำงต้องเปิดใช้งำนเครื่องและอุปกรณ์ต่ำงๆ ในระบบให้อยู่ในสภำพที่
ใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพหรือพร้อมที่จะใช้งำนได้เต็มควำมสำมำรถเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมงติดต่อกัน โดย
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง 
  6.3 รำยกำรสิ่งของต่ำงๆ ที่ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำนให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ตรวจรับมอบงำนด้วยคือ.- 
   (1) แบบสร้ำงจริงกระดำษไขท่ีวิศวกรของผู้รับจ้ำงเซ็นรับรองควำมถูกต้อง จ ำนวน 1 ชุด 
   (2) ส ำเนำพิมพ์เขียวแบบสร้ำงจริง จ ำนวน 3 ชุด 
   (3) แผ่นข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM ของแบบสร้ำงจริง (AutoCAD File) จ ำนวน 3 ชุด 
   (4) ข้อมูลกำรใช้งำนและผลกำรทดสอบและ CD-ROM จ ำนวน 3 ชุด  
   (5) หนังสือคู่มือกำรใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องและอุปกรณ์ในรูปแบบของเอกสำรและ CD-ROM จ ำนวน 3 
ชุด 
   (6) เครื่องมือพิเศษส ำหรับใช้ในกำรปรับแต่ง ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ซึ่งโรงงำนผู้ผลิต ส่งมำให้ 
   (7) อะไหล่ต่ำงๆ ตำมข้อก ำหนด 
   (8) แบบงำนกำรฝึกอบรมกำรใช้งำน 
 
7. กำรรับประกัน 
  7.1 หำกมิได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันคุณภำพ ควำมสำมำรถกำรใช้งำนของเครื่องวัสดุ - 
อุปกรณ์ และกำรติดตั้งเป็นเวลำ 2 ปี นับจำกวันลงนำมในเอกสำรรับมอบงำนหรือผู้ว่ำจ้ำงใช้งำนแล้ว 
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  7.2 ระหว่ำงเวลำรับประกัน หำกผู้ว่ำจ้ำงตรวจพบว่ำผู้รับจ้ำงน ำวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือคุณภำพต่ ำกว่ำ
ข้อก ำหนดมำติดตั้ง ตลอดจนงำนติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย  ผู้รับจ้ำงต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำย 
  7.3 ในกรณีที่ เครื่อง วัสดุ-อุปกรณ์ ต่ำงๆ เกิดช ำรุดเสียหำยหรือเสื่อมคุณภำพอันเนื่องมำจำกข้อผิดพลำดของ
ผู้ผลิต หรือกำรติดตั้งในระหว่ำงเวลำรับประกัน  ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรเปลี่ยนหรือแก้ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดี
เช่นเดิมโดยมิชักช้ำ  และด ำเนินกำรทันทีที่ได้รับแจ้ งจำกผู้ว่ำจ้ำงให้เปลี่ยนหรือแก้ไขเครื่องอุปกรณ์ตำมสัญญำ
รับประกัน  หำกผู้รับจ้ำงไม่เริ่มด ำเนินกำรตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงแจ้งภำยใน 15 วัน  ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิ์ที่จะจัดหำผู้อ่ืนมำ
ด ำเนินกำรโดยคิดค่ำใช้จ่ำยกับผู้รับจ้ำง 
  7.4 ระหว่ำงเวลำรับประกัน  ผู้รับจ้ำงต้องมีหลักทรัพย์วำงค้ ำประกันไว้ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้  โดยผู้ว่ำจ้ำงมี
สิทธิ์น ำมำใช้จ่ำยได้ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
กำรบริกำร 
  
8. กำรบริกำร 
  8.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียมช่ำงผู้ช ำนำญในแต่ละระบบไว้ส ำหรับตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำเครื่อง 
และอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีเป็นประจ ำทุกเดือน เป็นระยะเวลำ 1 ปี รวม 12 ครั้ง  โดยผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบเครื่อง อุปกรณ์ระบบและกำรบ ำรุงรักษำ เสนอผู้ว่ำจ้ำงภำยใน  7 วัน  นับจำกวันตรวจสอบ
ทุกครั้ง 
  8.2 หลังจำกโครงกำรได้เปิดด ำเนินกำรแล้วเป็นเวลำ 3 เดือน ผู้รับจ้ำงต้องจัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำท ำกำรปรับแต่ง
งำนระบบประกอบอำคำรทั้งหมด เพ่ือให้อยู่ในสภำพที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน และควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน โดย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง 
 
9. หนังสือคู่มือกำรใช้งำน และ บ ำรุงรักษำเครื่อง อุปกรณ์ 
  9.1 หนังสือคู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำเครื่องและอุปกรณ์เป็นเอกสำรประกอบกำรส่งมอบงำน  ผู้รับจ้ำง
ต้องจัดท ำเป็นภำษำไทยและ / หรือภำษำอังกฤษจ ำนวน 3 ชุด  เข้ำเล่มเรียบร้อยส่งมอบให้ผู้ว่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำน  
ผู้รับจ้ำงต้องท ำร่ำงหนังสือคู่มือเสนอผู้คุมงำนเพ่ือขออนุมัติก่อนพิมพ์เป็นต้นฉบับจริงในครั้งสุดท้ำย  (บทควำมโฆษณำ
ของผู้ผลิตหรือแคตตำล็อก ไม่ถือว่ำเป็นคู่มือกำรใช้ และบ ำรุงรักษำ)     
  9.2 หนังสือคู่มือ ควรแบ่งออกเป็น 4 ภำค คือ.- 
  ภำคท่ี 1 ประกอบด้วยเอกสำรรำยละเอียด ข้อมูลของเครื่อง อุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้ยื่นเสนอ และได้รับกำร
อนุมัติให้ใช้ในโครงกำร (Submittal Data) ประกอบด้วยแค๊ตตำล๊อก เครื่อง/อุปกรณ์ แยกเป็นหมวดหมู่  พร้อม
เอกสำรแนะน ำวิธีกำรติดตั้ง ซ่อมบ ำรุงแนบมำด้วย ( Installation, Operation, Operation and Maintenance 
Manual)  รวมทั้งรำยชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศ  รำยชื่อและเบอร์โทรศัพท์บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้
ของผู้ผลิต / ผู้แทนจ ำหน่ำย 
  ภำคท่ี 2 ประกอบด้วยรำยงำนกำรทดสอบเครื่องและระบบตำมควำมเป็นจริง (Test Report) 
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  ภำคท่ี 3 ประกอบด้วยรำยกำรเครื่อง อะไหล่ และข้อแนะน ำชิ้นส่วนอะไหล่ที่ควรมีส ำรองไว้  ขณะใช้งำน 
(Recommended Spare Parts List) 
  ภำคท่ี 4 ประกอบด้วยรำยกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำเครื่องอุปกรณ์แต่ละชนิด    
  9.3 หนังสือคู่มือนี้ ควรแบ่งหมวดเฉพำะส ำหรับ เครื่องจักร และ/หรือ อุปกรณ์ แต่ละชนิด/ประเภท 
 
10.  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับ    ที่จัดไว้ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ ตำมกฎกระทรวงฯ 2548 
  ลิฟต์ที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำใช้ได้ที่มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ขนำดของห้องลิฟต์ต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1,100 มิลลิเมตร และยำวไม่น้อยกว่ำ 1,400 มิลลิเมตร 
  (2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 900 มิลลิเมตร และต้องมีระบบแสงเพ่ือป้องกันไม่ให้ประตู
ลิฟต์หนีบผู้โดยสำร 
  (3) มีพ้ืนผิวต่ำงสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้ำประตูลิฟต์กว้ำง 300 มิลลิเมตร และยำว 900 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ห่ำงจำก
ประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร 
  (4) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญำณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ปุ่มล่ำงสุดอยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 900 มิลลิเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจำกพ้ืนไม่เกินกว่ำ  1,200 
มิลลิเมตร และห่ำงจำกมุมภำยในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ 400 มิลลิเมตร ในกรณีที่ห้องลิฟต์มีขนำดกว้ำงและยำวน้อย
กว่ำ 1,500 มิลลิเมตร 
   (ข) มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร มีอักษรเบรลล์ก ำกับไว้ทุกปุ่มเมื่อกดปุ่มจะต้องมี
เสียงดังและมีแสง 
   (ค) ไม่มีสิ่งกีดขวำงบริเวณท่ีกดปุ่มลิฟต์ 
   (5) มีรำวจับโดยรอบภำยในลิฟต์ โดยรำวมีลักษณะตำมท่ีก ำหนดในข้อ 3.1.7 (8) 

(6) มีตัวเลขและเสียงบอกต ำแหน่งชั้นต่ำง ๆ เมื่อลิฟต์หยุด และข้ึนหรือลง 
  (7) มีป้ำยแสดงหมำยเลขชั้นและแสดงทิศทำงบริเวณโถงหน้ำประตูลิฟต์และติดอยู่ในต ำแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจน 

(8) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง เพ่ือให้คนพิกำรทำงกำร
มองเห็นและคนพิกำรทำงกำรได้ยินทรำบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียวเป็นสัญญำณให้คนพิกำรทำงกำรได้
ยินได้ทรำบว่ำผู้ที่อยู่ข้ำงนอกรับทรำบแล้วว่ำลิฟต์ขัดข้องและก ำลังให้ควำมช่วยเหลืออยู่ 
(9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภำยในลิฟต์ซึ่งสำมำรถติดต่อกับภำยนอกได้ โดยต้องอยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อย
กว่ำ 900 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร 
(10) มีระบบกำรท ำงำนที่ท ำให้ลิฟต์เลื่อนมำอยู่ตรงที่จอดชั้นระดับพ้ืนดินและประตูลิฟต์ต้องเปิดโดย
อัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ำดับ 

 
จบหมวดที่ 78 
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งำนระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
หมวดที่ 79 
ระบบดับเพลิง 
 
1. เครื่องสูบน้ ำดับเพลิง  (FIRE PUMP) 
ใช้สูบน้ ำส่งไปยังตู้ดับเพลิงสำยฉีด (FHC) และระบบดับเพลิงชนิดโปรยน้ ำฝอย (SPRINKLER) เครื่องสูบน้ ำชนิดขับด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล มีแผงควบคุม (CONTROL PANEL) แยกออกเป็นเอกเทศของตัวเองชนิด และขนำดควำมสำมำรถ
ของเครื่องสูบน้ ำ รำยละเอียดข้อก ำหนดของเครื่องสูบน้ ำมีดังนี้ 
1.1 รำยละเอียดทั่วไป 
(1) จะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน NFPA 20-STANDARD FOR THE INSTALLATION OF CENTRIFUGAL FIRE 
PUMP 
(2) เครื่องสูบน้ ำต้องเป็นชนิด HORIZONTAL SPLIT CASE CENTRIFUGAL PUMP 
(3) เครื่องสูบน้ ำดับเพลิงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรปหรืออเมริกำ 
(4) เครื่องสูบน้ ำดับเพลิงจะต้องผลิตได้มำตรฐำน UL และ/หรือ FM ของสหรัฐอเมริกำ 
1.2 ลักษณะโครงสร้ำงของเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง (FIRE PUMP) 
(1) เครื่องสูบน้ ำ (CASING) ท ำด้วยเหล็กหล่อ (ASTM A48) สำมำรถทนแรงดันใช้งำนปกติ (WORKING 
PRESSURE) ได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว 
(2) ใบพัด (IMPELLER) ต้องเป็นโลหะชิ้นเดียวท ำด้วย BRONZE 
(3) CASING WEARING RING ต้องเป็นชนิดที่เหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนท ำด้วย BRONZE สอดผ่ำน  (ASTM 
B145) 
(4) เพลำ (SHAFT) ท ำด้วย HIGH TENSILE STEEL  หรือ STAINLESS STEEL พร้อมด้วย SLEEVES ท ำด้วย 
BRONZE สอดผ่ำน  STUFFING BOXES 
(5) ปลอกหุ้มเพลำ (SHAFT SLEEVES) ยึดติดกับเพลำด้วยสลัก และมีควำมยำวยื่นออกพ้นนอกซีล มีโอริง ปะเก็น
ตรงระหว่ำงใบพัดกับปลำยปลอกหุ้มเพลำ เพ่ือกันน้ ำเข้ำระหว่ำงเพลำกับปลอกหุ้มเพลำ 
(6) BEARING ต้องเป็นชนิด HEAVY DUTY BALL BEARING เป็น DUST SEAL ในตัวสำมำรถถอดออกซ่อมโดยง่ำย
ออกแบบให้ใช้งำนตำมท่ีก ำหนดได้ไม่ต่ ำกว่ำ 100,000 ชั่วโมง 
(7) SEAL เป็นชนิด PACKING SEAL ท ำจำก GRAPHITE ASBESTOS 
(8) เครื่องสูบน้ ำ มีขนำดของหน้ำแปลนตำมมำตรฐำน ANSI 250 PSI 
1.3 เครื่องยนต์ดีเซล   
เครื่องยนต์ที่น ำมำใช้ในกำรขับเคลื่องสูบน้ ำดับเพลิงจะต้องมีก ำลังขับเคลื่อน ไม่ต่ ำกว่ำที่ระบุไว้โดยวัดที่  STANDARD 
SEA CONDITIONS ที่ระดับ 152.5 เมตร เหนือระดับน้ ำทะเล (29.4 องศำเซลเซียส) ก ำลังขับเคลื่อน (BRAKE HORSE 
POWER) ของเครื่องยนต์จะต้องสูงกว่ำก ำลังขับเคลื่อนที่เครื่องสูบน้ ำต้องกำรสูงสุด ไม่ต่ ำกว่ำ 20% ข้อก ำหนดและ
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของชุดเครื่องยนต์ดีเซลมีดังนี้ 
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(1) กำรต่อเครื่องยนต์กับเครื่องสูบน้ ำใช้เป็นไปตำมมำตรฐำน UL/FM 
(2) GOVERNOR ส ำหรับปรับรอบของเครื่องยนต์ให้เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10% ทุกสภำวะกำรท ำงำนของเครื่องสูบ
น้ ำและจะต้องสำมำรถช่วยคงควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ให้ได้ที่ RATED SPEED เมื่อเครื่องสูบน้ ำใช้ก ำลังสูงสุด 
(3) OVER SPEED SHUT-DOWN DEVICE ส ำหรับหยุดเครื่องยนต์ เมื่อระบบของเครื่องยนต์เกิน 20%  ของ 
RATED SPEED 
(4) TACHOMETER พร้อมหน้ำปัทม์ เพ่ือแสดงรอบของเครื่องยนต์ 
(5) HOUR METER ส ำหรับบันทึกชั่วโมงกำรท ำงำนของเครื่องยนต์ 
(6) OIL PRESSURE GAUGE ส ำหรับแสดงควำมดันของน้ ำมันหล่อลื่น 
(7) TEMPERATURE GAUGE ส ำหรับแสดงอุณหภูมิของน้ ำในหม้อน้ ำ 
(8) แผงควบคุมเครื่องยนต์ (ENGINE PANEL) ติดตั้งต ำแหน่งที่เหมำะสมของเครื่องยนต์ประกอบด้วยแผงส ำหรับ
ติดตั้งเกจ์ต่ำงๆ หลอดสัญญำณและชุดสตำร์ทเครื่องยนต์ โดยอัตโนมัติกำรเดินสำยภำยในแผงควบคุมจะต้องท ำส ำเร็จ
มำจำกโรงงำนผู้ผลิต 
(9) BATTERIES AND BATTERY CHARGER ส ำหรับสตำร์ทเครื่องยนต์ แบตเตอรี่จะประกอบด้วยแบตเตอรี่จริง 1 
ชุด และแบตเตอรี่ส ำรอง 1 ชุด มีก ำลังพอที่จะหมุนเพลำข้อเหวี่ยงให้ได้รอบที่ผู้ผลิตแนะน ำเป็นเวลำนำน 6 นำที ที่ 
40°C 
(10) ระบบระบำยควำมร้อนของเครื่องยนต์ เป็นแบบระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำแบบ CLOSED CIRCUIT TYPE  
ประกอบด้วยปั้มน้ ำระบำยควำมร้อนขับด้วยเครื่องยนต์เอง และ HEAT EXCHANGER พร้อม  COOLING PIPING ซึ่ง
ประกอบด้วย STRAINER, REGULATOR, SOLENOID VALVE, BY PASS VALVE และ SERVICE VALVE 
(11) ท่อ  EXHAUST ต้องเป็นแบบ MUFFLERS ส ำหรับ RESIDENTIAL SILENCING และ FLEXIBLE EXHAUST 
FITTING พร้อม INSULATION 
(12) ถังน้ ำมันดีเซลมีขนำดควำมจุพอที่จะเก็บน้ ำมันส ำหรับใช้ในกำรเดินเครื่องยนต์ดีเซลได้  8 ชั่วโมง ติดตั้งอยู่เหนือ
ดินใกล้กับเครื่องยนต์ มีอุปกรณ์ประกอบครบชุด เช่น ทำงเติมน้ ำมัน ทำงจ่ำยน้ ำมัน ทำงน้ ำมันล้นกลับ ทำงระบำย
อำกำศ ทำงเครน ช่องท ำควำมสะอำดถัง และ SIGHT GLASS ดูระดับน้ ำมัน 
2. เครื่องสูบน้ ำรักษำแรงดัน (JOCKEY PUMP) 
ใช้ส ำหรับรักษำแรงดันในเส้นท่อระบบน้ ำดับเพลิง มีแผงควบคุม (CONTROL PANEL) แยกออกเป็นเอกเทศของ
ตัวเองชนิด และขนำดควำมสำมำรถของเครื่องสูบน้ ำ ซึ่งมีรำยละเอียดข้อก ำหนดของเครื่องสูบน้ ำมีดังนี้ 
2.1 เครื่องสูบน้ ำต้องเป็นชนิด  NON-OVERLOADING HORIZONTAL GENERATIVE TURBINE หรือ MULTI  
STAGE IN LINE CENTRIFUGAL PUMP ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำประกอบส ำเร็จรูปจำกโรงงำนเดียวกัน 
2.2 CASING ท ำด้วยเหล็กหล่อ หรือ STAINLESS STEEL ใบพัดท ำด้วยบรอนซ์ หรือ STAINLESS STEEL เพลำท ำ
ด้วย STAINLESS STEEL 
2.3 ตัวเรือนเครื่องสูบน้ ำสำมำรถใช้งำนปกติท่ีแรงดันสูงสุด (MAX.WORKING PRESSURE) ได้300  PSI 
2.4 เครื่องสูบน้ ำจะต้องมี  RELIEF VALVE เพ่ือระบำยควำมดันของน้ ำ 
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2.5 มอเตอร์ขับ เป็นชนิดปกปิดมิดชิด TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED (TEFC) TYPE ใช้ไฟ 3 PHASE/50 
Hz/380 V. 
2.6 เครื่องสูบน้ ำพร้อมมอเตอร์ จะต้องประกอบจำกโรงงำนผู้ผลิตเครื่องสูบน้ ำ 
3. อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบดับเพลิงและเครื่องสูบรักษำควำมดัน 
3.1 ECCENTRIC REDUCER 
3.2 MAIN RELIEF VALVE (UL OR FM LABELED) 
3.3 ENCLOSED WASTE CONE 
3.4 AIR VENT ต่อเครื่องสูบทุกชุด (FM LABELED) 
3.5 SUCTION & DISCHARGE PRESSURE GAUGE (UL OR FM LABELED) 
4.      อุปกรณ์ระบบดับเพลิง 

     4.1 ตู้เก็บสำยฉีดน้ ำดับเพลิง  ( FIRE  HOSE  CABINET )  สำมำรถผลิตและประกอบภำยในประเทศได้ 
อุปกรณ์โดยทั่วไปในระบบที่ไม่ได้ระบุเป็นอย่ำงอ่ืนต้องสำมำรถทนแรงดันขณะใช้งำน (WORKING PRESSURE)   
 ได้ไม่น้อยกว่ำ  1.5  เท่ำของแรงดันสูงสุดในระบบ     ตู้เก็บสำยฉีดน้ ำดับเพลิง  เป็นตู้เหล็ก หรือ แสตนเลสพ่นสีแดง  
ต้องมีควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ 1.6 ม.ม. และเมื่อพ่นสีจริงแล้วจะต้องน ำไปอบสีจริงที่อุณหภูมิที่เหมำะสมเพ่ือให้สีมีควำม
ทนทำนต่อกำรขีดข่วน ประตูตู้จะต้องสำมำรถเปิดได้ 180๐  กำรติดตั้งจะเป็นชนิดลอย ชนิดฝัง   หรือตั้งพ้ืน ตำมที่
แสดงไว้ในแบบ  อุปกรณ์ประกอบตู้  มีดังนี้คือ 

- ที่ล็อกประตูชนิดกดแล้วเด้ง  พร้อมกุญแจ 
- บำนพับประตูแบบซ่อนในยำวตลอดควำมยำวประตู 
- กระจกเป็นแบบนิรภัยชนิดแตกเป็นเมล็ดข้ำวโพด  ( CLEAR  SAFETY  GLASS ) หนำไม่น้อยกว่ำ  4 

มม. 
- ตู้ดับเพลิงต้องมีขนำด กว้ำง x สูง x ลึก  เท่ำกับขนำดที่ระบุในแบบ 
- เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบภำยในประเทศ 

4.2 กงล้อสำยฉีดน้ ำดับเพลิง  ( HOSE  REEL )    ประกอบด้วยอุปกรณ์มำตรฐำนดังนี้ 
- เป็นชนิด   AUTOMATIC   SWING   HOSE   REEL   ถูกรับรองโดยมำตรฐำน   BRITISH  STANDARD   

( EUROPEAN  STANDARD )    BS EN 671-1  
- ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงสำย  1 นิ้ว ยำว  100 ฟุต ( 30 เมตร )  ทนแรงดันทดสอบ ( PROOF  PRESSURE 

) ได้ไม่น้อยกว่ำ     24 BAR  ( 348  PSI ), ทนแรงดันระเบิด  ( BURSTED PRESSURE )  ได้ไม่น้อยกว่ำ 
42 BAR  ( 600  PSI )  และทนแรงดันขณะใช้งำน  ( WORKING  PRESSURE  ) ได้ไม่น้อยกว่ำ  12  
BAR  ( 174 PSI )    

- วำล์วควบคุมแบบ  อัตโนมัติ  เมื่อดึงสำยออกประมำณ  3  รอบวำล์วสำมำรถเปิดให้น้ ำไหลออกมำยัง
หัวฉีดได้และปิดเม่ือสำยถูกม้วนกลับ 

- สำยท ำด้วย   RUBBER  IN  RED  COLOR  เป็นชนิด   THREE   PLY  WITH  TWO  SYNTHETIC  
RUBBER  LAYERS  AND  TEXTILE  REINFORCEMENT   ผลิตตำมมำตรฐำน  EN 694 
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- BALL  VALVE  &  NIPPLE  ขนำด  25 มิลลิเมตร  ( 1นิ้ว ) ท ำด้วย  BRASS 
- หัวฉีดเป็นชนิดปรับฝอยได้  ( ADJUSTABLE  FOG  NOZZLE ) เป็นชนิดที่ท ำด้วยทองเหลืองชุบ

โครเมี่ยม หรือ  RIGID  PLASTIC  FAST  OPENING   
             4.3 แองเก้ิลโฮสวำล์ว  ( ANGLE  HOSE  VALVE ) 

- ท ำด้วยทองเหลือง ( BRASS ) ขนำด  2 ½ นิ้ว  ได้รับรองมำตรฐำนโดย  UL หรือ FM  พร้อมข้อต่อ, ฝำ
ปิดและโซ่ 

- ทนแรงดันใช้งำน ( WORKING  PRESSURE )  ได้ไม่น้อยกว่ำ  300   PSI 
   4.4  บอลล์วำล์ว  ( BALL  VALVE )  

- ท ำด้วยบรอนซ์  ( BRONZE )   ขนำด  1 นิ้ว ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว  (  SCREWED  ENDS ) 
- ทนแรงดันใช้งำน  ( WORKING  PRESSURE )   ได้ไม่น้อยกว่ำ 500  PSI 

 4.5 เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ  ( PORTABLE  FIRE  EXTINGUISHER  ) 
- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง   ABC  ได้รับรองมำตรฐำนโดย  มอก. 332 - 2537 ( TIS. 332-1994 )  

ขนำด  10 ปอนด์   (4.5กิโลกรัม)  ควำมสำมำรถดับไฟไม่น้อยกว่ำระดับ   6A : 10B  
- ทนแรงดันทดสอบ ( TESTED  PRESSURE ) ได้ไม่ต่ ำกว่ำ  500  PSI 

 4.6 สำยฉีดน้ ำดับเพลิง  ( SYNTHETIC  FIRE  HOSE )    ส ำหรับ  HOSE   VALVE   ขนำด 65  มิลลิเมตร     
( 2 ½ นิ้ว ) เป็นสำยที่ถักจำกเส้นใย  HIGHT  TENACITY  SYNTHETIC  YARN เคลือบด้วย  RED   ELASTOMERIC    
สีแดง    สวมอยู่บนท่อยำงสังเครำะห์           ( EPDM  RUBBER  LINED ) ขนำด 64  มิลลิเมตร( 2 ½  นิ้ว )   ควำม
ยำว 30  เมตร  ( 100 ฟุต )   ทนแรงดันขณะใช้งำน  ( WORKING  PRESSSURE )   ได้ไม่น้อยกว่ำ  260 PSI       ทน
แรงดันระเบิด     ( BURSTED   PRESSURE ) ได้ไม่น้อยกว่ำ 550 PSI   ได้รับรองมำตรฐำนโดย  UL หรือ  FM หรือ  
LLOYD’S REGISTER , ผลิตตำม  BS : 6391 TYPE 2   มีข้อต่อพร้อมมำกับสำย   กำรมัดสำยกับข้อต่อให้ใช้ลวดที่ มี
ควำมแข็งแรงเป็นเครื่องมัด   หัวฉีดขนำด  2 ½ นิ้ว   เป็นชนิดปรับฝอยได้     (  ADJUSTABLE   FOG  NOZZLE  )   
เป็นชนิดที่ท ำด้วยทองเหลือง 
               4.7  ถุงมือทนควำมร้อน  สำมำรถทนควำมร้อนได้ไม่ต่ ำกว่ำ  200°C  ขนำด 10 นิ้ว 
               4.8  ขวำญผจญเพลิง ขนำด 6 ปอนด์ ยำว 36 นิ้ว ทำสีแดง 
 
5.  เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ  ( PORTABLE  FIRE  EXTINGUISHER  ) 
               5.1  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ได้รับรองมำตรฐำนโดย  มอก. 332 - 2537 ( TIS. 332-1994 )   
ขนำด  10 ปอนด์   (4.5กิโลกรัม)  ควำมสำมำรถดับไฟไม่น้อยกว่ำระดับ   6A : 10B  
                5.2  ทนแรงดันทดสอบ ( TESTED  PRESSURE ) ได้ไม่ต่ ำกว่ำ  500  PSI 
               5.3 ไม่มีสำรที่เป็นอันตรำยตกค้ำงอยู่หลังจำกใช้งำน 
6. ระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ ำฝอย (SPRINKLER SYSTEM) 
6.1 ทั่วไป 
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ระบบโปรยน้ ำฝอยท ำงำนร่วมกับเครื่องสูบน้ ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ ำรักษำแรงดันภำยในท่อเพลิง  (WETSTAND 
PIPE) ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งหัว SPRINKLER พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับแต่งให้ระบบท ำงำนได้โดยอัตโนมัติ ให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของอำคำรตำมแบบ โดยอิงมำตรฐำน NFPA 13, UL LISTED และ FM 
6.2 รำยละเอียดอุปกรณ์ประกอบ 
(1) ชุด CONTROL VALVE และ ALARM DEVICE ติดตั้งต ำแหน่งตำมแบบตัว CONTROL VALVE  ประกอบด้วย  
STOP, ALARM, DRAIN และ TEST VALVE RETARDING CHAMBER, WATER MOTOR ALARM, PRESSURE 
GAUGE และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในกำรตรวจสอบและกำรท ำงำนของระบบอย่ำงสมบูรณ์  ALARM VALVE จะต้องเป็นชนิด  
FULL GATE TYPE ท ำด้วยเหล็กหล่อชนิดหน้ำแปลน  NON RISING SPINDLE RUBBER FACED CLAPPER  ติดตั้ง
ในแนวตั้งหรือแนวนอนของท่อเมน 
(2) PRESSURE SWITCHES ควบคุมควำมดันในกำรท ำงำนของระบบเมื่อควำมดันตก 
(3) FLOW SWITCH ท ำงำนด้วยระบบไฟ  DC เพ่ือแสดงกำรไหลของน้ ำ 
(4) TEST VALVE ขนำด 1 นิ้ว และ SIGHT GLASS ส ำหรับ FLOW SWITCH (WATER FLOW INDICATOR) ของ
แต่ละตัวตำมต ำแหน่งที่แสดงในแบบ 
(5) PRESSURE GAGES จ ำนวน 3 ตัว ติดตั้งเหนือ ALARM VALVE เพ่ืออ่ำนค่ำควำมดันในระบบหนึ่งตัวติดตั้งที่  
MANIFOLD หนึ่งตัว และที่ END TEST อีกหนึ่งตัวเพ่ืออ่ำนค่ำแรงดันทำงด้ำนจ่ำยตัว  PRESSURE GUAGE จะต้องมี
ขนำดที่เหมำะสมโดยต้องขออนุมัติก่อนท ำกำรติดตั้ง 
(6) SPRINKLERS เป็นชนิดมำตรฐำน โดยทั่วไปติดตั้งตำมต ำแหน่งในแบบหัว SPRINKLER เป็นชนิดกระเปำะแก้ว  
โดยมีอัตรำกำรท ำงำนที่อุณหภูมิ  68°C ส ำหรับพ้ืนที่ทั่วไป และมีอัตรำกำรท ำงำนที่อุณหภูมิ 79 °C ส ำหรับติดตั้งใน
ครัว และห้องเตรียมอำหำร ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งหัว SPRINKLER  เป็นตัวอย่ำงและ CATALOGE เพ่ือขออนุมัติก่อน
ด ำเนินกำรติดตั้ง 
                                      -  UPRIGHT  SPRINKLER  
                                            ใช้ส ำหรับติดตั้งในบริเวณห้องเครื่อง, บริเวณที่ไม่มีฝ้ำและที่อ่ืน ๆ ตำมที่ระบุใน
แบบ    มีรำยละเอียดดังนี้ 

- FRANGIBLE  BULB  TYPE   
- ½”  DIA.  NOMINAL  ORIFICE  
- ท ำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมท้ังชุด 
- อุณหภูมิใช้งำน  68๐ C ( 155 ๐F ) 
- PENDENT  SPRINKER 

                                    ใช้ส ำหรับติดตั้งในส่วนงำนส ำนักงำน,  ทำงเดิน และที่อ่ืน ๆ ตำมที่ระบุในแบบ มี
รำยละเอียดดังนี้ 

- FRANGIBLE  BULB  TYPE   
- ½”  DIA.  NOMINAL  ORIFICE   
- ท ำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมท้ังชุด 
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- อุณหภูมิใช้งำน  68๐ C ( 155 ๐F ) 
- CEILING  PLATE  FINISHED 

(7) END TEST ติดตั้ง TEST VALVE ขนำด 1 นิ้วพร้อม SIGHT GLASS ของแต่ละ END TEST ตำมต ำแหน่งที่
แสดงในแบบ 
(8) GRAPHIC ANNUNCIATOR แสดงสภำนกำรณ์ท ำงำนของวำล์วและ FLOW SWITCH พร้อม RESET เป็นตู้
เหล็กแผ่นหรืออลูมิเนียม ขนำดเหมำะสมกับอำคำร ติดตั้งต ำแหน่งตำมแบบ เดินสำยสัญญำณด้วยสำย THW ขนำด 
2.5 SQ.MM. ในท่อ EMT. ส่งขออนุมัติรูปแบบก่อนกำรติดตั้ง 
(9) TESTING และ COMMISSIONING ภำยหลังกำรติดตั้งระบบ หรือระหว่ำงกำรติดตั้งจะต้องท ำกำรตรวจสอบ
รอยรั่วของท่อด้วยควำมดัน 300 PSI เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง โดยปรำศจำกกำรรั่ว ทั้งนี้ค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบทั้งหมด 
โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
จบหมวดที่ 79 
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หมวดที่ 80 
ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
 
1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉินนี้ต้องเป็นระบบ Non – Coded Presignal ระบบกำรรับส่ง
สัญญำณเข้ำสู่ส่วนกลำง (Control Panel) ให้เป็นแบบ Supervised Data Communications พร้อมกับ Individual 
Zone Supervision ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยที่สุดจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ประกอบต่ำง ๆ 
ต่อไปนี้ 

a. Central Fire Alarm Control Panel (FCP) 
b. Local and Remote Graphic Annunciators 
c. Sub Fire Alarm Control Panel (SFCP) 
d. Manual Stations and Alarm Key Switches 
e. Smoke Detectors or Heat Detectors 
f. Alarm Bell 
g. 14" Colour Monitor (CRT) with Keyboard and Printers 

2. มำตรฐำน 
สำยสัญญำณและอุปกรณ์เดินสำย พร้อมทั้งวิธีกำรติดตั้ง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  NFPA 70, 72 และกฎกำร

ไฟฟ้ำอุปกรณ์ท่ีใช้งำนเกี่ยวกับระบบกำรตรวจจับและรับส่งสัญญำณจะต้องให้รับกำรยอมรับโดยได้ UL Listed 
3. กำรท ำงำนของระบบ 

กำรท ำงำนของระบบ Presignal System ให้เป็นดังนี้ เมื่อมีกำรแจ้งเหตุโดย Manual Station หรือกำร
ตรวจจับสัญญำณจำก  Detectors ที่ชั้นหรือโซนใด ๆ ระบบจะแจ้งสัญญำณไปที่  FCP เพ่ือให้หลอดไฟของ 
Annunciator หรือ RemoteAnnunciator กระพริบพร้อมส่งเสียงสัญญำณเตือนเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบจนกว่ำจะ
กดสวิทซ์ ACKNOWLEDGE เสียงสัญญำณจะเงียบแต่หลอดไฟจะยังคงติดสว่ำงอยู่จนกว่ำระบบจะกลับสู่เหตุกำรณ์
ปกติ แต่ถ้ำไม่มีผู้ใดกดสวิทซ์ ACKNOWLEDGE ภำยในระยะเวลำที่ตั้งไว้ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (0 – 5 นำที ซึ่ง
สำมำรถตั้งได้) จึงส่งสัญญำณเตือนไปยังชั้นหรือโซนนั้น ๆ โดยจะรวมถึงขั้นหรือโซนใกล้เคียงหรือสำมำรถจัด  
Program ภำยหลังได้ และภำยใน 5 – 10 นำทีถัดไป ซึ่งจะสำมำรถกระท ำได้โดยตรง โดยใช้ Key Switch ทีM่anual 
Station เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้ไปตรวจสอบสถำนที่แล้ว หลังจำกมีสัญญำณแจ้งเหตุที่แผงควบคุมล ำดับกำรท ำงำนและ
ลักษณะกำรท ำงำนของระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉินจะเป็นดังนี้ 
3.1. เมื่อ FCP ได้รับสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉิน ดวงไฟสัญญำณของโซนนั้น ๆ จะแสดงขึ้นที่  

Annunciator หรือ Remote Annunciator พร้อมทั้งขึ้นรำยละเอียดบนจอ CRT พร้อมทั้งเปลี่ยนสีของโซนที่
เกิดเหตุบนภำพ Graphic ของผังชั้นนั้น ๆ และท ำกำรบันทึกเข้ำยังหน่วยควำมจ ำหรือหน่วยเก็บข้อมูลของ
ระบบ Event Printer จะท ำกำรพิมพ์รำยละเอียดของกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ สำมำรถเรียกจำกหน่วยเก็บ
ข้อมูลเพื่อท ำกำรพิมพ์รำยงำนในภำยหลังได้ 
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3.2 Alarm Bell ในบริเวณท่ีก ำหนดหรือบริเวณท่ัวไป ที่ตั้ง Program ไว้จะท ำงำนตำมล ำดับของระบบ Presignal 
3.3 เมื่อระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท ำงำนต้องมี Alarm Relay Contact เพ่ือส่งสัญญำณให้แผงควบคุมของ

อุปกรณ์ต่ำง ๆ ดังนี้ 

- แผงควบคุมลิฟต์ทุกตัว เพ่ือให้ระบบควบคุมลิฟต์เข้ำสู่สภำวะกำรท ำงำนฉุกเฉิน เนื่องจำกเพลิงไหม้ 

- แผงควบคุมของ AIR Handling Unit ทุกตัวเพ่ือให้ AHU หยุดท ำงำนเป็นโซน ๆ หรือหยุดท ำงำนทั้งหมด 

- แผงควบคุมของ Pressurised Fan ทุกตัว เพื่อให้พัดลมท ำงำน 

- เมื่อเกิดปัญหำต่ำง ๆ ที่จะท ำให้เกิดควำมล้มเหลวของระบบสัญญำณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เช่น 
สำยสัญญำณขำดหรือลัดวงจร แผงควบคุมภำยในช ำรุด ฯลฯ ให้มีกำรรำยงำนแบบเดียวกันกับ ข้อ  3.1 
แต่แสดงด้วยดวงไฟ ต่ำงกันในลักษณะ Trouble พร้อมทั้งมีสัญญำณเสียงเตือน 

- กำรท ำงำนของ Switch ต่ำง ๆ บนแผง FCP 

- Acknowledge Switch จะเป็นกำรรับทรำบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น และจะท ำกำรหยุดเสียง
เตือนของสัญญำณนั้น ดวงไฟ LED ที่กระพริบเมื่อเกิดเหตุจะกระพริบและจะสว่ำงตลอดเวลำ กรณีที่
สัญญำณแจ้งเหตุชุดที่ 2 ถูกส่งเข้ำมำท่ี FCP กำรท ำงำนจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับสัญญำณชุดที ่1 เวลำของ
กำรรับทรำบเหตุโดยกำรกด Acknowledge Switch และอ่ืน ๆจะถูกบันทึกเข้ำหน่วยควำมจ ำ พร้อมทั้ง
รำยงำนโดย Printer 

- System Switch กำรท ำงำนเพ่ือให้ระบบและสัญญำณต่ำง ๆ Reset เข้ำสู่สภำวะปกติ 

- Test Switch กำรท ำงำนเพ่ือทดสอบระบบ 

- Lamp Test Switch เพ่ือท ำกำรทดสอบหลอดไฟสัญญำณต่ำง ๆ 
4. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม ้

Fire Alarm Control Panel (FCP) เป็นแผงควบคุมส่วนกลำง มีหน้ำที่ในกำรควบคุม กำรสื่อสำร
ข้อมูลต่ำง ๆ ระหว่ำงอุปกรณ์ ทั้งภำยในห้องควบคุมและในสนำม รวมทั้งควบคุมกำรรำยงำนเหตุกำรณ์และ
สัญญำณเตือนต่ำง ๆ อุปกรณ์ที่ส ำคัญของ FCP ที่ใช้ในกำรควบคุม ได้แก่ Central Processing Unit พร้อมทั้ง 
Data Storage Unit Printer ที่จัดหำจะให้เป็นแบบ Hard Copy Print Out  ขนำดควำมกว้ำงเท่ำกับ 80  
ตัวอักษรต่อบรรทัด และเป็นชนิด Pin Feed Paper จะต้องเป็นแบบตั้งโต๊ะ  

Annunciator และ Remote Annunciator เป็นแผงแสดงรำยละเอียดของสถำนที่เกิดเหตุต่ำง ๆ เป็น 
Graphic ให้ท ำด้วยแผ่น Stainless กัดเซำะร่องพร้อมติด LED และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เช่น Acknowledge 
Switch, Test Switch, Reset Switchเป็นต้น 

Power Supply Unit ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำให้ Battery เป็นชนิด Sealed Lead Acid มี
อำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี เพียงพอต่อไฟฟ้ำดับนำน 4 ชั่วโมง ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 

CRT with Keyboard เป็นชนิด Colour Monitor 14" เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบแก้ไข Program ต่ำง ๆ 
เรียกดูข้อมูลต่ำง ๆ ภำยในระบบตลอดจนแสดงผลทำง Graphic ทั้งนี ้Software ของระบบต้องสำมำรถรองรับ
กำรสร้ำงงำน Graphic แผนผังตัวอำคำรไม่น้อยกว่ำ 100 ภำพ 
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Addressable Peripheral Devices แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ คือ  Sub Control Panel (SFCP) , 
Detector or Switchชนิดก ำหนดต ำแหน่งได้ (Addressable) SFCP เป็นชนิด Microprocessor-base ต้อง
เป็นชนิด Stand Alone ได้กรณีขำดกำรติดต่อกับ FCP พร้อมส่งสัญญำณเตือนกรณีเกิด Power Failure 
จะต้องส่งสัญญำณแจ้ง FCP 

SFCP เป็ นหน่ วยรั บส่ งสัญญำณ  Digital Signal จำก  Detector หรื อ  Switch แล้ วแปลง เป็น 
Multiplexing Signalส่งไป และ ในอีกทำงหนึ่ง สัญญำณค ำสั่งจำก FCP สำมำรถส่งไป SFCP ไปใช้สั่งงำนต่อไป 

SFCP จะต้องมี Address-setting เพ่ือก ำหนดที่อยู่ของ Detector และ Switch แต่ละตัว Control 
Module จะต้องเป็นชนิด Supervised Zone เพ่ือตรวจสอบกำรท ำงำนของ Detector, Switch Loop หรือ 
Loop ของอุปกรณ์ต่ำง ๆ 

5. Conventional Pesipheral Devices 
ตัวตรวจจับควำมร้อนเป็นแบบ Addressable และสำมำรถตรวจจับควันได้ ภำยในเดียวกัน และตัวจับควันเป็น

แบบ Addressable และสำมำรถตวรจจับควำมร้อนได้ ภำยในตัวเดียวกัน 
Manual Pull Station เ ป็ น ชนิ ด  Single Station, Non –  Coded, Pull Lever Type W/  Key 

Switch For Presignal or General Alarm โครงสร้ำงเป็นโลหะหล่อพ่นสีแดง มีแท่งแก้วหรือกระจก
ประกอบ ม ีKey Switch ต้องประกอบส ำเร็จพร้อมตัว Pull Station 

Audible Alarm Devices เป็นกระดิ่งท ำด้วยโลหะหล่อสีแดงแบบติดผนัง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่
ต่ ำกว่ำ 15 ซม.ท ำงำนด้วยกระแสไฟตรง 24 โวลต์ ส ำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เท่ำนั้น 

6. สำมำรถต่อ Printer 
ตู้ Fire alarm control panel ต้องสำมำรถต่อ Printer ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

7. กำรแจ้งเหต ุ
ต้องใช้งำนง่ำย กรณี มีกำรแจ้งเหตุ FCP จะต้องมีไฟกระพริบให้รู้ว่ำจะต้องกดสวิทช์อะไร 

8. ควำมสำมำรถในกำรรองรับ Class ต่ำงได ้
FCP ต้องสำมำรถรองรับ Class A ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 2 loop 

9. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ 
ยี่ห้อ SECUTRON , WILL , PYROTRONICS , C-TEC , MIRCOM 

 
 
จบหมวดที่ 80 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Page 523 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

หมวดที่ 81 
กำรอุดช่องเพ่ือป้องกันไฟลำม 
 
1. วัสดุป้องกันไฟลำม  
เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จจำกต่ำงประเทศ ที่ได้รับกำรรับรองจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ทั่วไปเช่น UL โดยส่งเอกสำรขออนุมัติ
จำกตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.1 ขยำยตัวได้อย่ำงรวดเร็วเมื่อได้รับควำมร้อนสูง 
1.2 เกำะยึดได้ดีกับคอนกรีต โลหะ ไม้ พลำสติก และฉนวนหุ้มสำยไฟฟ้ำ 
1.3 สำมำรถตัดออกได้ง่ำยเมื่อแห้งตัว ทนกำรสั่นสะเทือนได้ดี 
1.4 สำมำรถขยำยตัวแทนที่ฉนวนหุ้มท่อ ฉนวนหุ้มสำยไฟฟ้ำและท่อต่ำง ๆ ได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้เพ่ือป้องกันไฟลำม
และควันลำมได้ 
1.5 สำมำรถขยำยทนควำมร้อนได้ถึง 1000 องศำเซลเซียส ได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ชั่วโมง 
1.6 ไม่มีไอระเหยที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ทั้งในขณะปกติและขณะเกิดเพลิงไหม้ 
1.7 สำมำรถถอดประกอบใหม่ เพ่ือง่ำยต่อกำรเพ่ิมท่อต่ำง ๆ และสำยไฟได้  โดยไม่ท ำให้ประสิทธิภำพกำรทนไฟ
เปลี่ยนไป 
1.8 สำมำรถทนทำนต่อสภำพควำมชื้นสูง มีคุณสมบัติในกำรยึดเกำะพ้ืนผิวได้ดีและสำมำรถท่ีจะทนต่อแรงดันน้ ำใน
สำยฉีดน้ ำดับเพลิงได้ โดยจะต้องไม่มีกำรหลุดร่อนหรือเปลี่ยนสภำพคุณสมบัติกำรทนไฟและควันลำมหลังจำกฉีดน้ ำ
ดับเพลิงแล้ว 
 
2. กำรติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลำม  
ต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดจำกควำมผิดพลำดของผู้รับจ้ำง และ/หรือ 
ไม่ได้ท ำตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม 
 
3. สถำนที่ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลำม 
3.1 ใช้อุดรอบท่อน้ ำ ท่อลมและภำยในท่อร้อยสำย รำงร้อยสำย รำงวำงสำย สำยเดินลอย บัสดักท์ของช่องท่อต่ำง 
ๆ ช่วงที่เดินทะลุพื้น ผนังระหว่ำงชั้นทั้งหมด ตำมควำมเห็นชอบของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงำน 
3.2 ช่องเปิดที่เปิดไว้ส ำหรับท่อน้ ำ ท่อลม สำยไฟ รำง และท่อร้อยในอนำคต ให้อุดช่องดังกล่ำวเพ่ือป้องกัน 
 ไฟลำมด้วย 
3.3 ช่องเปิดบริเวณตู้ไฟฟ้ำ 
3.4 ช่องว่ำงที่เกิดจำกกำรเจำะผ่ำนผนังหรือก ำแพงกันไฟ เช่นผนังบันไดหนีไฟ , ผนังลิฟท์ดับเพลิง เป็นต้น 
 
จบหมวดที่ 81 
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งำนระบบมำตรกำรป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ 
หมวดที่ 82 
มำตรกำรป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำงของรัฐ (SAFETY) 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักกำรมำตรกำรป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำงของรัฐ และให้
หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติต่อไป ตำมที่กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคมเสนอ โดยให้รับควำมเห็นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และส ำนักงบประมำณ เกี่ยวกับแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดระบบควำมปลอดภัยไปพิจำรณำด ำเนินกำรด้วย นอกจำกนี้ให้ประเมินผลหลังจำกด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรดังกล่ำวแล้วประมำณ 1 ปี เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำน และรำยงำนให้
คณะรัฐมนตรีทรำบด้วย ดังนี้ 

1.  อนุมัติหลักกำรให้หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจก ำหนดให้มีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำงในโครงกำรก่อสร้ำงของรัฐ เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยในกำรท ำงำน
แก่ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในโครงกำรของรัฐ โดยมอบหมำยให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีไปพิจำรณำด ำเนินกำร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

2. ก ำหนดให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงที่จะยื่นซองประกวดรำคำ จัดท ำเอกสำรแนบท้ำย เอกสำรประกวดรำคำ
เกี่ยวกับ "ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง" ตำมข้อ 1 เพ่ือป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้นตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม และกฎหมำยอ่ืนฯ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ให้ก ำหนดเฉพำะประเภทของงำนก่อสร้ำง คือ 

 งำนอำคำรขนำดใหญ่ที่มีพ้ืนที่อำคำรรวมทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  2,000 ตำรำง
เมตร หรืออำคำรที่มีควำมสูงตั้งแต่ 15.00 เมตร ขึ้นไป และมีพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้น
ใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตำรำงเมตร 

 งำนสะพำนที่มีควำมยำวช่วงเกิน 30.00 เมตร หรืองำนสะพำนข้ำมทำงแยกหรือทำงยกระดับ หรือ
สะพำนกลับรถยนต์ หรือทำงแยกต่ำงระดับ 

 งำนขุด หรือซ่อมแซม หรือรื้อถอนระบบสำธำรณูปโภคท่ีลึกเกิน 3.00 เมตร 

 งำนอุโมงค์ หรือทำงลอด 

 งำนก่อสร้ำงที่มีงบประมำณค่ำก่อสร้ำงเกิน 300 ล้ำนบำท 
 3. ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำง หรือ ผู้รับเหมำก่อสร้ำง ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงงำนก่อสร้ำง ตำมข้อ 2 
จัดท ำแผนปฏิบัติงำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอย่ำงละเอียดและชัดเจนให้สอดคล้องกับระบบกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง แล้วยื่นต่อผู้ว่ำจ้ำง หรือเจ้ำของโครงกำรฯ ก่อนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงภำยใน 30 วัน 
นั บ แ ต่ วั น ท ำ สั ญ ญ ำ ว่ ำ จ้ ำ ง 
          4. ก ำหนดให้ผู้คุมงำนของผู้ว่ำจ้ำง หรือเจ้ำของโครงกำรฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนก่อสร้ำง โดยให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติงำนควำมปลอดภัยฯ ตำมข้อ 3 หรือผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถ

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/
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ด ำเนินกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่มีควำมสำมำรถ ควบคุม ดูแลรับผิดชอบงำนควำมปลอดภัยฯ ในกำรท ำงำนก่ อสร้ำง
โดยตรง 
          5. ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำง หรือผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนดังกล่ำว ตำมข้อ 3 อย่ำง
เคร่งครัด และสอดคล้องกับกฎหมำยและระเบียบที่ก ำหนดไว้ พร้อมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำน
ควำมปลอดภั ยดั ง กล่ ำ ว  ให้ ผู้ ว่ ำ จ้ ำ ง  หรื อ เ จ้ ำ ของ โคร งกำรฯ  รั บทรำบอย่ ำ งน้ อย เดื อนละ  1 ครั้ ง 
กฏระเบียบควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

1. กฏทั่วไปเกี่ยวกับควำมปลอดภัย 

1.1 ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ค ำแนะน ำต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด อย่ำฉวยโอกำสหรือละเว้น
ถ้ำไม่ทรำบไม่เข้ำใจให้ถำมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย หรือหัวหน้ำงำน  

1.2 ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนเมื่อพบเห็นสภำพกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย หรือพบว่ำเครื่องมือเครื่องใช้ช ำรุดไม่อยู่
ในสภำพที่ปลอดภัย ถ้ำแก้ไขด้วยตนเองได้ให้ด ำเนินกำรแก้ไขทันที ถ้ำแก้ไขไม่ได้ให้รำยงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว  

1.3 สังเกตและปฏิบัติตำมป้ำยห้ำมป้ำยเตือนอย่ำงเคร่งครัด  
1.4 ห้ำมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปบริเวณท ำงำนที่ตนไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้อง 
1.5 อย่ำท ำงำนในที่ลับตำผู้คนเพียงคนเดียว โดยไม่มีใครทรำบโดยเฉพำะกำรท ำงำนหลังเวลำท ำงำนปกติ 
1.6 ต้องแต่งกำยให้เรียบร้อยรัดกุม ไม่ขำดรุ่งริ่ง ห้ำมมีส่วนยื่นห้อย และห้ำมถอดเสื้อในขณะที่ปฏิบัติงำน 

ตำมปกติ  
1.7 ต้องใส่หมวกนิรภัยตลอดเวลำท ำงำนในสภำพปกติท่ีสำมำรถใส่ได้  
1.8 ห้ำมใส่รองเท้ำแตะ และต้องใส่รองเท้ำหุ้มส้นตลอดเวลำท ำงำนในสภำพปกติท่ีสำมำรถใส่ได้  
1.9 ห้ำมหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงำน 
1.10 ห้ำมเสพของมึนเมำ และเข้ำมำในสถำนที่ปฏิบัติงำนในลักษณะมึนเมำโดยเด็ดขำด  
1.11 ห้ำมปรับแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่ำงๆ ที่ตัวเองไม่มีหน้ำที่หรือไม่ได้รับอนุญำต  
1.12 ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันต่ำงๆ และรักษำอุปกรณ์เหล่ำนั้นให้อยู่ในสภำพที่ดีอยู่เสมอ  
1.13 ในกำรซ่อมแซมอุปกรณ์ต่ำงๆ ทำงไฟฟ้ำ ต้องให้ช่ำงไฟฟ้ำหรือผู้ที่รู้วิธีกำรเท่ำนั้นปฏิบัติหน้ำที่นี้ 
1.14 เมื่อได้รับบำดเจ็บไม่ว่ำจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตำม ต้องรำยงำนให้หัวหน้ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ควำม

ปลอดภัยทรำบ เพ่ือสอบถำมสำเหตุหำวิธีป้องกันและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ทรำบเพ่ือจะได้รู้และหำ
วิธีกำรที่ดีกว่ำ และรับกำรปฐมพยำบำลเพรำะหำกปล่อยไว้อำจเกิดอันตรำยในภำยหลัง 

1.15 ถ้ำหัวหน้ำงำนเห็นว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำไม่อยู่ในสภำพที่จะท ำงำนได้อย่ำงปลอดภัย ต้องสั่งให้หยุดพัก
ท ำงำนทันที  

2. กำรรักษำควำมสะอำด และกำรจัดเก็บวัสดุในบริเวณสถำนที่ท ำงำน / กำรจัดกำรวัสดุก่อสร้ำง  



                                                                                                             Page 526 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

2.1   ผ้ำที่เปื้อนน้ ำมันต้องเก็บลงถังขยะที่ท ำด้วยโลหะที่มีฝำปิดมิดชิดเพื่อป้องกันกำรติดไฟ  
2.2   ห้ำมจัดวำงวัสดุที่ง่ำยต่อกำรลุกไหม้ใกล้กับจุดติดตั้งหลอดไฟ หรือวัสดุที่มีควำมร้อน / มีประกำยไฟ 

ขยะในบริเวณท่ีท ำงำนจะต้องเก็บกวำดให้สะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ลดกำรเกิดอุบัติเหตุ เป็นกำรป้องกันอุบัติภัยได้ 

2.3   ให้มีผู้ดูแลกำรจัดกำรวัสดุ ซึ่งจะท ำหน้ำที่ควบคุมดูแลวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิดที่เข้ำมำที่ หน้ำงำนให้มี
ปริมำณ เพียงพอในกำรใช้งำน และคงไว้ซึ่งคุณภำพที่ดีตลอดไปเมื่อจะมีกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุก่อสร้ำง
จะต้องมั่นใจว่ำไม่กีดขวำงกำรท ำงำนก่อสร้ำงและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรจรำจร  2.4 ไฟแสง
สว่ำงในพ้ืนที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้ำง จะต้องจัดเตรียมไว้ให้เพียงพอ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เป็นไป
อย่ำงสะดวกและปลอดภัย 

2.4  อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรยก จัดเก็บ และขนย้ำยวัสดุก่อสร้ำง จะใช้ให้เหมำะสม และดูแลรักษำให้อยู่ใน
สภำพดีตลอดระยะเวลำท ำงำน 

2.5 กำรขนถ่ำยวัสดุอันตรำย จะต้องกระท ำตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด  

3. กำรป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิง 

( ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบกำรเพ่ือควำมปลอดภัยใน กำร
ท ำงำนส ำหรับลูกจ้ำง ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2534 )  

3.1 ปฏิบัติตำมแผนป้องกันอัคคีภัย  
3.2 กำรท ำงำนที่มีประกำยไฟและควำมร้อนใกล้กับวัสดุที่อำจติดไฟได้ต้องจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงตำมจ ำนวน 

และชนิดที่เหมำะสมท่ีจะสำมำรถดับเพลิงได้ทันท่วงที  
3.3 ห้ำมสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้ำยห้ำมสูบและบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำงที่ไม่มีป้ำยอนุญำตให้สูบบุหรี่ และเก็บขยะ

ต่ำงๆ เช่น เศษผ้ำ , เศษกระดำษ หรือขยะอ่ืนๆ ที่ติดไฟได้ง่ำยลงที่ที่จัดไว้ให้เรียบร้อย 
3.4 ห้ำมเทน้ ำมันเชื้อเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อน้ ำหรือท่อระบำยสิ่งโสโครกอ่ืนๆ  
3.5 ห้ำมท ำให้เกิดประกำยไฟในบริเวณท่ีเก็บวัตถุไวไฟ 
3.6 ก่อนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำต้องตรวจบริเวณรอยต่อ หรือข้อต่อต่ำงๆ ว่ำแน่นหนำดีหรือไม่ ถ้ำหลวมอำจเกิดประกำย

ไฟหรือควำมร้อนซึ่งจะเป็นสำเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้  
3.7 ก่อนเลิกงำนจะต้องตัดสวิทซ์ไฟฟ้ำส ำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ไม่ได้ใช้งำนทุกจุด  
3.8 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ที่ประสบเหตุระงับหรือดับไฟโดยอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอยู่ ถ้ำไม่สำมำรถดับด้วยตนเองได้

ให้แจ้งผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว และปฏิบัติตำมแผนกำรดับเพลิง ( ตำมรำยละเอียด เอกสำรแนบ 29 )ต้อง
จัดให้มีเครื่องดับเพลิงตำมลักษณะของเพลิงอันเนื่องมำจำกวัตถุหรือของเหลวที่มีใช้งำนอยู่เช่นเครื่องดับเพลิง
ชนิด ABC, DRY POWDER CHEMICAL หนัก 5-7 กิโลกรัม เป็นต้น โดยมีจ ำนวนตำมที่ก ำหนดในประกำศ
อ้ำงถึง จัดให้มีกำรฝึกอบรมดับเพลิง โดยเชิญวิทยำกรจำกกองดับเพลิง หน่วยบรรเทำสำธำรณภัย 
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4.อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 

4.1 ต้องใส่หมวกนิรภัยตลอดเวลำที่ปฏิบัติงำนตำมสภำพงำนที่สำมำรถสวมใส่ได้  
4.2 ต้องใส่รองเท้ำหุ้มส้นในขณะท ำงำนตลอดเวลำในสภำพงำนที่สำมำรถใส่ได้ ห้ำมใส่รองเท้ำแตะ 
4.3 ควรใช้ถุงมือที่เหมำะสมกับงำนแต่ละชนิด  
4.4 ต้องใช้เครื่องมือป้องกันหู หรือที่อุดหู ถ้ำจ ำเป็นต้องท ำงำนในสภำพซึ่งมีเสียงดังกว่ำปกติ  
4.5 ผู้รับจ้ำง / ผู้รับงำนช่วง ต้องจัดหำให้ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย ตำมสภำพข้อก ำหนดของ

สภำพกำร ปฏิบัติงำนโดยทั่วไป บนดิน ใต้ดิน ใต้น้ ำ บนที่สูงและบนภูเขำ 
4.6 หมวกนิรภัย รองเท้ำ ถุงมือ เครื่องป้องกันเสียง เครื่องป้องกันฝุ่น เครื่องป้องกันสำยตำ และอุปกรณ์ฉุกเฉิน 

ส ำหรับกำรค้นหำได้ง่ำยในกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยมิได้คำดหมำย 

5.ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร 

( ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเก่ียวกับเครื่องจักร ลงวันที่ 23 กรกฎำคม 2519)  

5.1 ต้องมีตระแกรงเหล็กเหนียว ครอบส่วนที่หมุน และส่วนส่งถ่ำยก ำลังให้มิดชิด  
5.2 จัดท ำที่ครอบป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักร และติดตั้งสำยดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ำรั่ว 
5.3 ผู้ที่ท ำงำนกับเครื่องจักรต้องสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรำยที่เหมำะสมตำมสภำพและลักษณะงำนอย่ำง

เคร่งครัด  
5.4 มีที่ปิดบังประกำยไฟของเครื่องจักร  
5.5 เมื่อซ่อมแซมต้องติดป้ำย “ ก ำลงัซ่อมห้ำมเปิดสวิทซ์ ” 
5.6 ห้ำมใช้เครื่องมือ เครื่องจักรผิดประเภท 
5.7 ห้ำมถือเครื่องมือโดยหิ้วที่สำยไฟ และถอดปลั๊กโดยกำรดึงที่สำยไฟ  
5.8 เมื่อพบเครื่องมือเครื่องจักรช ำรุดต้องหยุดกำรใช้ ตัดสวิทซ์จ่ำยพลังงำนแขวนป้ำย ” ช ำรุดห้ำมใช้ ” และส่ง

ซ่อมทันที  
5.9 ห้ำมโดยสำรไปกับรถ หรือเครื่องจักรกลที่ไม่ได้ท ำไว้เพ่ือกำรโดยสำร  

6. ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเก่ียวกับสภำวะแวดล้อม 

( ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับภำวะแวดล้อม ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน 
2519)  

6.1 บริเวณท ำงำนต้องมีแสงสว่ำงเพียงพอโดยสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ ๒๐ ม .  
6.2 ทำงเดินต้องมีแสงสว่ำงเพียงพอ และมีตลอดเส้นทำง  
6.3 หำกเสียงดังขนำดยืนห่ำงกัน ๑ ม . แล้วต้องตะโกนพูดกัน ต้องใช้เครื่องอุดหู หรือครอบหูลดเสียง  
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6.4 กำรท ำงำนที่มีแสงจ้ำ และรังสีจะต้องใส่แว่นตำป้องกันแสง และรังสี  
6.5 กำรท ำงำนในบริเวณที่มีควำมร้อนสูงเกินกว่ำ 38 องศำเซลเซียสจะต้องมีกำรระบำยควำมร้อน หรือสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันควำมร้อนที่เหมำะสม  
6.6 กำรท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีที่มี กลิ่น ฝุ่น ละออง แก๊ส ไอระเหย จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมำะสม  

7. ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับวัสดุอันตรำย 

7.1 กำรจัดเก็บวัสดุไวไฟประเภทของเหล็ก จะต้องจัดเก็บวัสดุอันตรำยอยู่ในภำชนะที่มีฝำปิดสนิทแยกจำกวัตถุ
ไวไฟประเภทอ่ืน โดยต้องติดตั้งป้ำยเตือนให้เห็นอย่ำงชัดเจน 

7.2 ต้องมีกำรป้องกันเหตุกำรณ์ที่อำจน ำไปสู่กำรเกิดเพลิงไหม้ ในบริเวณจัดเก็บวัสดุไวไฟ โดยต้องติดตั้งป้ำยห้ำม
สูบบุหรี่ให้เห็นอย่ำงชัดเจน 

7.3 อุปกรณ์ดับเพลิง ผู้รับจ้ำงจะจัดเตรียมให้มีอย่ำงพอเพียง และอยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
7.4 ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีกำรระบำยอำกำศในบริเวณท่ีจัดเก็บอย่ำงเพียงพอ 
7.5 ผู้ที่สำมำรถเข้ำสู่พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น 
7.6 ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีมำตรกำรป้องกันภำชนะบรรจุก๊ำซจำกอุณหภูมิ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงพอเพียง 
7.7 สำรเคมีอันตรำย (ถ้ำมี) ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำนเกี่ยวกับภำวะแวดล้อม (ถ้ำมี) ดูเอกสำรแนบ 35 แบบแจ้งรำยละเอียดของสำรเคมีอันตรำยในสถำน
ประกอบกิจกำร 

8. ควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องตัด ดัดเหล็ก 

8.1 ผู้ควบคุมเครื่อง และผู้ป้อนเหล็กจะต้องเป็นผู้ที่ช ำนำญงำน และท ำหน้ำที่นี้ประจ ำเท่ำนั้น 
8.2 ผู้ควบคุมเครื่อง และผู้ป้อนเหล็กต้องติดบัตรผู้ควบคุมเครื่อง และผู้ป้อนเหล็กไว้ให้เห็นได้ชัดตลอดเวลำที่ท ำ

หน้ำที่ 
8.3  ห้ำมตัด หรือดัดเหล็กในขณะที่ผู้ป้อนเหล็กยังจับเหล็ก หรือตัวคน หรืออวัยวะของร่ำงกำยอยู่ในบริเวณที่

เหล็ก หรือเครื่องจักรอำจบีบ , ชน , กระแทกได ้8.4 กำรแบกหำมเหล็ก เข้ำเครื่องตัดหรือดัดจะต้องเป็นไปใน
ทิศทำงไปด้ำนเดียวเท่ำนั้นไม่มีกำรเดินสวนกันเพรำะปลำยเหล็กอำจทิ่มแทงกันได้  

8.4 เศษเหล็กท่ีใช้ไม่ได้แล้วจะต้องแยกขนำด และน ำออกวันต่อวันไปเก็บไว้ในที่ท้ิงเศษเหล็ก  

9. ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำงว่ำด้วยเขตก่อสร้ำง 

( ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำงว่ำด้วยเขตก่อสร้ำง ลงวันที่ 10 กันยำยน 
2528)  
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9.1 บริเวณเขตก่อสร้ำงต้องจัดท ำรั้วหรือคอกกั้น พร้อมปิดป้ำยประกำศบริเวณเขตก่อสร้ำงโดยรอบบริเวณที่ท ำ
กำรก่อสร้ำง “ เขตก่อสร้ำง บุคคลภำยนอกห้ำมเข้ำ ”  

9.2 บริเวณเขตอันตรำยต้องจัดท ำรั้วหรือคอกกั้น พร้อมปิดป้ำยประกำศบริเวณเขตอันตรำย “ เขตอันตรำยใน
กำร ก่อสร้ำง ” และมีไฟสัญญำณสีแดงแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนในเวลำกลำงคืน  

9.3 ไม่อนุญำตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือหมดหน้ำที่เข้ำไปในเขตก่อสร้ำง และเขตอันตรำยในกำรก่อสร้ำง ยกเว้นแต่
ได้รับอนุญำตจำกนำยจ้ำงหรือตัวแทน 9.4 ห้ำมผู้ปฏิบัติงำนพักอำศัยในบริเวณเขตก่อสร้ำง  

10. ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับปั้นจั่น 

( ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเก่ียวกับปั้นจั่น ลงวันที่ 17 เมษำยน 2530 )  

10.1 ต้องปฏิบัติตำมคู่มือกำรใช้ของผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด  
10.2 ต้องมีกำรแสดงพิกัดกำรยก ค ำเตือน และสัญญำณอันตรำย  
10.3 ในขณะปฏิบัติงำนต้องมีผู้ให้สัญญำณเพียงคนเดียวต่อปั้นจั่นหนึ่งตัว และผู้ให้สัญญำณ กับผู้ควบคุมปั้นจั่น

จะต้อง เข้ำใจสัญญำณกันเป็นอย่ำงดี  
10.4 ต้องตรวจสอบปั้นจั่นทุก ๓ เดือนโดยวิศวกรซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ตำม

แบบ ตรวจสอบของทำงรำชกำร ( แบบ คป . ๑ , คป . ๒ ) และเก็บแบบตรวจสอบไว้พร้อมเรียกตรวจ  
10.5 กำรปฏิบัติงำนจะต้องมีระยะห่ำงจำกสำยไฟฟ้ำ และเสำโทรคมนำคมตำมมำตรฐำนก ำหนดดังนี้ ( 

แรงดันไฟฟ้ำ ๕๐ กิโลโวลท์มีระยะห่ำง ๓ เมตร และเพ่ิมระยะห่ำง ๑ ซม . ทุก ๑ กิโลโวลท์ แรงดันไฟฟ้ำ
เกิน ๓๔๕ กิโลโวลท์แต่ไม่เกิน ๗๕๐ กิโลโวลท์ระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร )  

10.6 ต้องมีรำวกันตก และเข็มขัดนิรภัยถ้ำท ำงำนบนแขนปั้นจั่น  
10.7 อุปกรณ์กำรยกจะต้องรับน้ ำหนักได้อย่ำงปลอดภัย  
10.8 มุมกำรยก และกำรผูกมัดจะต้องถูกต้องปลอดภัย  
10.9 ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล  

11. ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเก่ียวกับกำรตอกเสำเข็ม 

( ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรตอกเสำเข็ม ลงวันที่ 21 ธันวำคม 
2531)  

11.1  ต้องจัดท ำเขตอันตรำยบริเวณที่ท ำกำรตอกเสำเข็ม และท ำกำรตรวจอุปกรณ์ต่ำงๆ ก่อนกำรตอกเสำเข็ม 
พร้อมจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐำน  

11.2 กรณีมีแนวสำยไฟฟ้ำอยู่ใกล้เคียงจุดตอกเสำเข็ม ต้องจัดให้มีระยะห่ำงระหว่ำงแนวสำยไฟฟ้ำกับโครงเครื่อง
ตอกเสำเข็มตำมท่ีก ำหนด หรือประสำนกับกำรไฟฟ้ำเพ่ือติดตั้งฉนวนหุ้มสำยไฟฟ้ำ  

11.3 อุปกรณ์กำรยกจะต้องรับน้ ำหนักได้อย่ำงปลอดภัย  
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11.4 กำรผูกมัด และมุมกำรยกต้องถูกต้องปลอดภัย  
11.5 ต้องปิดรูเสำเข็มหำกรูมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงกว้ำงเกิน ๑๕ ซม .  
11.6 กำรตัดเสำเข็มหำกหัวเสำเข็มอยู่ต่ ำกว่ำระดับผิวดินมำกกว่ำ ๘๐ ซม . และหัวเสำเข็มมีเหล็กเส้นที่มีขนำด

หน้ำตัดน้อยกว่ำ ๓๐ มม . โผล่ขึ้นมำสูงกว่ำ ๘ ซม . จะต้องจัดท ำที่ครอบหัวเสำเข็มเพ่ือป้องกันคนพลำดตก
ลงไปถูกเหล็กเส้นทิ่มแทง  

12. ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในสถำนที่มีอันตรำยจำกกำรตกจำกท่ีสูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และกำรพังทลำย 

( ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในสถำนที่มีอันตรำยจำกกำรตกจำกที่สูง วัสดุ
กระเด็น ตกหล่น และกำรพังทลำย ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2534)  

12.1 งำนที่สูง / ต่ ำกว่ำ ๒ เมตรจำกพ้ืนดินต้องมีบันไดข้ึนลงพร้อมรำวจับอย่ำงน้อย ๑ ข้ำง  
12.2 ช่องเปิดหรือปล่องต่ำงๆ ต้องจัดท ำฝำปิดหรือรั้วกั้นที่มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 90 เซนติเมตรเพ่ือป้องกันกำรตก

หล่น  
12.3 ต้องมีกำรปิดกั้นด้วยนั่งร้ำน ตำข่ำยป้องกันมิให้ผู้ที่ปฏิบัติงำนตกหล่นลงมำจำกที่สูง  
12.4 พ้ืนที่ลำดชันระหว่ำง ๑๕ – ๓๐ องศำนำยจ้ำงจะต้องจัดกำรป้องกันมิให้ลูกจ้ำงตกหล่น  
12.5 ต้องมีกำรป้องกันกำรพังทลำย และวัสดุกระเด็นตกจำกท่ีสูงโดยท ำผนังค้ ำยัน ท ำผ้ำใบปิดกัน หรือท ำท่ีรองรับ 
12.6 ต้องสวมหมวกแข็งป้องกันศรีษะ รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆตำมควำมเหมำะสมในระหว่ำงท ำงำนในที่สูง  

 

13. ควำมปลอดภัยในงำนเชื่อม 

13.1 เมื่อเลิกงำนให้ดับสวิทซ์ไฟฟ้ำที่จ่ำยไปยังตู้เชื่อม  
13.2 ถ้ำจ ำเป็นต้องเชื่อมภำชนะที่มีสำรไวไฟอยู่ภำยใน เช่น ถังน้ ำมัน จะต้องล้ำงท ำควำมสะอำดเสียก่อน และ

ก่อนเชื่อมจะต้องแน่ใจว่ำไม่มีไอระเหยของสำรไวไฟตกค้ำงอยู่  
13.3 ก่อนจะเชื่อมจะต้องแน่ใจว่ำไม่มีวัสดุติดไฟอยู่ใกล้กับบริเวณท่ีจะท ำกำรเชื่อม ถ้ำมีต้องท ำกำรปิดป้องกันด้วย

วสัดุ ที่เป็นฉนวนให้มิดชิด  
13.4 ให้ระมัดระวังควันจำกกำรเชื่อม โดยเฉพำะกำรเชื่อมตะกั่ว โลหะอำบสังกะสี เพรำะควันจำกกำรเชื่อมมี

อันตรำย มำก  
13.5 ในกรณีที่ต้องเชื่อมในที่เปียกชื้นต้องสวมรองเท้ำยำง และหำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้ำรองพ้ืนตรงจุดที่ท ำกำร

เชื่อม 
13.6 กำรต่อสำยดินต้องต่อให้แน่น จุดต่อต้องอยู่ในสภำพดี และให้ใกล้ชิ้นงำนเชื่อมมำกท่ีสุด  

14. ควำมปลอดภัยในงำนตัดด้วยแก๊ส 
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14.1 ก่อนเคลื่อนย้ำยถังอ๊อกซิเจน / แก๊ส ต้องถอดหัวปรับควำมดันออก และขณะเคลื่อนย้ำยต้องปิดฝำครอบหัว
ถังด้วยทุกครั้ง ห้ำมกลิ้งถัง  

14.2 เมื่อต้องวำงสำยอ๊อกซิเจน / แก๊ส ข้ำมผ่ำนทำงต้องใช้วัสดุวำงก้ันทั้งสองข้ำงหรือฝังกองดินทับเพ่ือกันรถทับ  
14.3 ตรวจสำย และถังอ๊อกซิเจน / แก๊ส เสมอๆ และทุกครั้งก่อนน ำออกใช้ สำยต้องไม่รั่วแตก ข้อต่อต้องไม่

หลวม / รั่ว และห้ำมใช้สำยที่มีรอยไหม้  
14.4 หัวตัดต้องมีวำล์วกันไฟย้อนกลับ (CHECK VALVE)  
14.5 หัวตัดแก๊ส หัวปรับควำมดัน ถ้ำเกิดบกพร่องต้องแจ้งหัวหน้ำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อม  
14.6 กำรต่อท่ออ๊อกซิเจน / แก๊ส ต้องใช้เข็มขัดรัดท่อ ห้ำมใช้ลวดผูก  

14.7 ถังอ๊อกซิเจน / แก๊ส ต้องวำงตั้งและหำเชือกหรือโซ่ผูกให้มั่นคงกันล้ม  

15. ควำมปลอดภัยในงำนเจียร์ 

15.1 ก่อนท ำงำนเจียร์ทุกครั้งต้องสวมแว่นตำนิรภัย 
15.2 ตรวจสอบเครื่องมือให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย เครื่องเจียร์ต้องมีก ำบังใบกันใบแตกกระเด็นโดนผู้ใช้  
15.3 กำรเปลี่ยนใบเจียร์ทุกครั้งต้องดับสวิทซ์ และดึงปลั๊กไฟออก  
15.4 เวลำยกเครื่องเจียร์ให้จับที่ตัวเครื่อง อย่ำหิ้วสำยไฟโดยเด็ดขำด  

16. ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนที่สูง 

16.1 พ้ืนที่สูงที่มีช่องเปิดต่ำงๆ รวมทั้งรำวบันได ต้องท ำรำวกันตกท่ีมั่นคงแข็งแรง 
16.2 พ้ืนรองรับขำตั้งและข้อต่อต่ำงๆ ของนั่งร้ำนจะต้องอยู่ในสภำพดีและม่ันคงและไม่สั่นคลอนในขณะท ำงำน  
16.3 พ้ืนไม้หรือเหล็กจะต้องยึดวำงอย่ำงมั่นคงกับโครงสร้ำงของนั่งร้ำน  
16.4 โครงสร้ำงของนั่งร้ำนที่เป็นเสำค้ ำยันจะต้องให้ได้ฉำกกับแนวระดับ ชิ้นส่วนของนั่งร้ำนที่เสียหำยห้ำม

น ำมำใช้งำนเด็ดขำด  
16.5 ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับข้องกับกำรใช้งำน เช่น รถเครน , ลวดสลิง , เชือก , ตะขอ , สะเก็น ว่ำ

อยู่ในสภำพดีทุกครั้งก่อนเริ่มท ำงำน หำกช ำรุดห้ำมน ำมำใช้  
16.6 ผู้ปฏิบัติงำนบนที่สูงเกิน 4 เมตร ในที่โดดเดี่ยวเปิดโล่งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยและคล้องเมื่ออยู่ในสภำพที่

คล้องได้  
16.7 ขณะที่มีพำยุหรือฝนตก ผู้ปฏิบัติงำนบนที่สูงต้องหยุดท ำงำนและลงมำข้ำงล่ำง  
16.8 ในกรณีที่พ้ืนนั่งร้ำนลื่นช ำรุดหรือเป็นช่อง ต้องท ำกำรแก้ไขโดยทันทีและห้ำมใช้ไม้ที่ช ำรุดผุกร่อนมำท ำพ้ืน

นั่งเรียบ นั่งร้ำนที่สูงกว่ำ 2 เมตร ต้องมีรำวกันตก สูง 90 ซม . แต่ไม่เกิน 1.10 เมตร  

17. ควำมปลอดภัยในกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

( ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ำ ลงวันที่ 8 มีนำคม 2522)  



                                                                                                             Page 532 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

17.1 จัดท ำแผนผังวงจรไฟฟ้ำชั่วครำวที่ใช้ในระหว่ำงก่อสร้ำง พร้อมปรับปรุงข้อมูลในกรณีที่มีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลง  

17.2 จัดท ำป้ำยเตือนอันตรำยติดตั้งไว้ในบริเวณจุดติดตั้งแผงควบคุมและหม้อแปลงไฟฟ้ำ เมื่อเกิดไฟฟ้ำลัดวงจร 
หรือมีผู้ประสบอันตรำยเนื่องจำกกระแสไฟฟ้ำ ต้องท ำกำรตัดกระแสไฟทันที ด้วยกำรปิดสวิทซ์ที่ใกล้ที่สุด
โดยเร็วที่สุด  

17.3 ถ้ำพบอุปกรณ์ไฟฟ้ำช ำรุดต้องเลิกใช้และรีบแจ้งผู้รับผิอชอบท ำกำรแก้ไขทันที  
17.4 กำรต่อเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดต่อที่เหมำะสม รอยต่อสำยไฟทุกแห่งต้องใช้เทปพันสำยไฟ

พันหุ้มลวดทองแดง ให้มิดชิด และแน่นหนำจนแน่ใจว่ำจะไม่หลุด  
17.5 หลอดไฟฟ้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดที่จะท ำให้เกิดควำมร้อนได้ไม่ควรให้อยู่ติดกับผ้ ำหรือเชื้อเพลิงอ่ืนๆ 

ที่อำจท ำให้เกิดกำรลุกไหม้ได้ง่ำย  
17.6 ห้ำมต่อสำยไฟฟ้ำโดยไม่ผ่ำนอุปกรณ์ตัด - จ่ำยกระแสไฟ และห้ำมใช้ตัวน ำอื่นๆ แทนฟิวส์ 
17.7 ห้ำมใช้สำยไฟชนิดฉนวนชั้นเดียว (THW.) ให้ใช้สำยไฟชนิดฉนวน 2 ชั้น (VCT.) (NYY.) ซึ่งทนทำนที่จะใช้ใน

งำนก่อสร้ำง  
17.8 กำรช่วยผู้ประสบอันตรำยให้หลุดพ้นจำกกระแสไฟฟ้ำ อย่ำเอำมือเปล่ำจับ จงใช้ผ้ำ ไม้ เชือก สำยยำง 

ที่แห้งสนิทดึงผู้ประสบอันตรำยให้หลุดออกมำ และถ้ำผู้ประสบอันตรำยหมดสติให้รีบให้กำรปฐม
พยำบำลโดยกำรเป่ำลมทำงปำกและกำรนวดหัวใจ 

17.9 ต่อสำยดินกับโลหะท่ีครอบเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดเพ่ือป้องกันอันตรำยเมื่อไฟฟ้ำรั่ว  

18. ควำมปลอดภัยในกำรยกเคลื่อนย้ำยของหนักด้วยมือ 

18.1 ต้องสวมถุงมือชนิดต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับวัสดุที่จะท ำกำรยก  
18.2 ถ้ำของหนักเกินกว่ำจะยกคนเดียวได้ให้เรียกคนมำช่วยมำกพอที่จะยกได้โดยไม่ต้องฝืนออกแรงมำก

จนเกินก ำลัง งอเข่ำและคู้ลงต่ ำใกล้ของให้ล ำตัวชิดของ ให้หลังตรงเกือบเป็นแนวดิ่งแล้วยืนขำทั้งสอง
ขึ้น ให้ใช้ขำยก อย่ำใช้หลัง ยก เมื่อจะวำงของให้ท ำวิธีย้อนกลับตำมวิธีเดิม  

19. ควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องกลหนักและขนย้ำยสิ่งของด้วยรถเครน 

19.1 จัดให้มีผู้ให้สัญญำณที่ช ำนำญเพียงคนเดียว ห้ำมผู้ที่ไม่มีหน้ำที่ให้สัญญำณในกำรยกมำร่วมให้
สัญญำณเป็นอันขำด  

19.2 อย่ำเข้ำใกล้ส่วนที่เครื่องจักรที่จะต้องหมุนเหวี่ยง  
19.3 ในกรณีที่มีกำรขุด ต้องก้ันอำณำบริเวณไว้โดยรอบ  
19.4 ห้ำมเข้ำไปอยู่ใต้วัสดุที่ก ำลังยกโดยเด็ดขำด  
19.5 ในกรณีที่ท ำงำนในหลุมหรือเกี่ยวกับรถตักหรือขุด ต้องระวังกำรตั้งต ำแหน่งของเครื่องจักรเหล่ำนี้ให้

ห่ำงจำกขอบบ่อ โดยกะระยะให้ปลอดภัยเพียงพอ เพ่ือป้องกันกำรพังทลำยของขอบบ่อ  
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        20. ควำมปลอดภัยในส ำนักงำนโครงกำร 

20.1 เก้ำอ้ี โต๊ะ และเฟอร์นิเจอร์ จะต้องไม่หลวม , คลอน , โยก จนเกิดอันตรำย ต้องอยู่ในสภำพดีและใช้
งำนได้อย่ำงปลอดภัย  

20.2 กำรปีนขึ้นไปเอำเอกสำรในกรณีท่ีต้องใช้บันได ขำบันไดต้องไม่ลื่น  
20.3 กำรเดินตำมทำงเดิน ห้ำมวิ่ง กำรเดินลงบันไดต้องจับรำวบันได  
20.4 อย่ำยืนหรือคุยกันหน้ำประตู อำจจะมีบุคคลอ่ืนเปิดเข้ำมำ  
20.5 ขณะก ำลังเดิน ห้ำมอ่ำนหนังสือ เอกสำร นั่งให้เรียบร้อยเสียก่อน  
20.6 อย่ำยืนเกะกะกีดขวำงทำงเดินและบันได 
20.7 ให้ระมัดระวังสำยโทรศัพท์ที่อยู่ที่พ้ืนส ำนักงำน อำจจะสะดุดได้  
20.8 ประตู ตู้เก็บเอกสำรปิดให้เรียบร้อย  
20.9 ลิ้นชักท่ีดึงออกมำอย่ำค้ำงไว้ เมื่อใช้แล้วดันเก็บเข้ำที่เดิม  
20.10 ให้ตรวจสอบ ตู้ โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้สกรูต่ำงๆ อำจจะหลวม  
20.11 เก็บมีดตัดกระดำษและของมีคมที่น ำมำใช้ให้เรียบร้อย  
20.12 ต้องแน่ใจว่ำเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วำงอยู่บนโต๊ะที่แข็งแรง  
20.13 ขณะที่อุปกรณ์ส ำนักงำน ก ำลังท ำงำน ห้ำมปรับ - แต่งหรือซ่อมแซม  
20.14 อย่ำซ่อมไฟฟ้ำในส ำนักงำนด้วยตนเองให้เรียกช่ำงไฟฟ้ำ  
20.15 ปฏิบัติโดยเคร่งครัดในกรณีบำงพ้ืนที่ห้ำมสูบบุหรี่ 

21. ตรวจควำมปลอดภัยของตะขอ (HOOK) , เสกน ( Shackle) , ลวดสลิง , โซ่ยก , สลิงยก , ตะขอ ( HOOK)  

21.1 ห่วงตะขอ ( Eye) ยึดติดกับสลิงในแนวดิ่ง กำรใช้งำนเกิดกำรเสียดสีกับส่วนของสลิงจนท ำให้ควำมโต หรือ 
เส้นผ่ำศูนย์กลำงของเหล็กที่ใช้ท ำห่วงสึกหรอไป ถ้ำกำรสึกหรอนั้นยังไม่เกิน 10 % จำกมำตรฐำนเดิม ถือ
ว่ำยังไม่ได้  

21.2 ตัวล็อคสลิง ( Safety Latches) ชุดล็อคป้องกันสลิงหลุดจำกตะขอ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำยังอยู่ใน
สภำพที่ดี เมื่อน ำสลิงใส่กับตะขอแล้ว สปริงตัวล็อคต้องดันกลับไม่ให้สลิงหลุด  

21.3 ท้องตะขอ คือจุดยกวัสดุโดยมีสลิงคล้องยกในแนวดิ่ง หรือท ำมุมยกจำกแนวดิ่งไม่เกินข้ำงละ 45 ? เมื่อใช้
งำนจะเกิดกำรเสียดสีกับห่วงโซ่ยก หรือสลิงยก ถ้ำ กำรสึกหรอนั้นยังไม่เกิน 10 % จำกมำตรฐำนเดิม ถือ
ว่ำยังอยู่ใน สภำพที่ดี  

21.4 คอตะขอ ( throat) คือส่วนที่มีควำมแคบสุดของช่องเปิดของตัวตะขอ เมื่อใช้งำนไปนำนๆ ส่วนนี้( throat 
opening) จะอ้ำออก ถ้ำ ส่วนที่อ้ำออกนี้ ยังไม่เกิน 15 % ของควำมอ้ำปกติ ถือว่ำตะขอนี้ยังมีสภำพดี
ใช้ได้  

21.5 ตัวตะขอ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอ ต้องไม่มีรอยร้ำว  
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21.6 ปลำยแหลมของตะขอ หรือ ปำกตะขอ ต้องไม่บิดตัวไปเกินกว่ำ 10 ? จำกแนวดิ่ง เสกน ( Shackle) เป็น
ห่วงใส่สลัก ใช้เป็นจุดยึดต่อระหว่ำงสลิงหรือโซ่กับตะขอ เพ่ือใช้ในงำนยก  

21.7 ห้ำมใช้ BOLT หรือ SCREW ใส่แทนสลักเกลียว ( Shackle Pin) เพรำะจะไม่แข็งแรงเพียงพอ 
21.8 ห้ำมยกโดยเสกนเอียงเป็นมุม ซึ่งจะเป็นเหตุให้ขำเสกนอ้ำถ่ำงออก 
21.9 อย่ำใช้ลวดสลิง หรือสลิงยกสัมผัสกับสลักเกลียวโดยตรง กำรเลื่อนของลวดสลิงจะหมุนสลักเกลียวคลำย

ตัวหลุดได้ ลวดสลิง (Wire Rope)  ลวดสลิง จะต้องมีกำรตรวจเมื่อมีกำรติดตั้งใช้งำนทุกครั้ง โดยหัวหน้ำ
งำนและผู้ปฏิบัติงำนส ำหรับลวดสลิงทั้งชนิดวิ่งของรถปั้นจั่น จะมีกำรตรวจโดยผู้บังคับเครนก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงำนทุกวัน และมีกำรตรวจประจ ำเดือนโดยฝ่ำยควำมปลอดภัยร่วมกับหัวหน้ำงำนทุกเดือน ตำม
แบบฟอร์มในเอกสำรแนบ  

21.10 ที่ควำมยำว 8 เท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำง ถ้ำมองเห็นมีเส้นลวดขำดหรือแตกเกิน10 % ของเส้นลวดทั้งหมด 
ถือว่ำหมดอำยุใช้งำน 

21.11 ที่มีแผล , หักงอ , หรือถูกกัดกร่อน ต้องห้ำมใช้งำน  
21.12 ส ำหรับลวดวิ่ง ถ้ำพบมีเส้นลวดขำด 6 เส้นใน 1 รอบของกำรตีเกลียว หรือลวดขำด 3 เส้นใน 1 แสตรนด์ 

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือท้ังสองอย่ำง ถือว่ำหมดอำยุใช้งำน  
21.13 มีรอยกำรถูกไฟไหม้ ต้องห้ำมใช้  
21.14 เมื่อลวดสลิงเกิดกำรสึกหรอจนเส้นผ่ำศูนย์กลำงเล็กลงกว่ำ 7 % จำกมำตรฐำนเดิม ห้ำมน ำกลับมำใช้งำน 

โซ่ยก (Chain sling)  
21.15  ห้ำมใช้โซ่ยก ที่มีรอยแตกร้ำว ตัวโซ่คดงอผิดรูป  
21.16 ตรวจสอบกำรสึกหรอ ที่จุดใดๆ ของโซ่ยก ด้วยตำรำงข้ำงล่ำงนี้  

ขนำดโซ่ (นิ้ว) สึกหรอได้สูงสุด (นิ้ว) ขนำดโซ่ (นิ้ว) สึกหรอได้สูงสุด (นิ้ว) 
1/4 

3/8 

1/2 

5/8 

3/4 

7/8 

3/16 

5/64 

7/64 

9/64 

5/32 

11/64 

1 

1 1/8 

1 1/4 

1 3/8 

1 1/2 

1 3/4 

3/16 

7/32 

1/4 

9/32 

5/16 

11/32 

21.17  สลิงยกที่มีเส้นลวดขำด 6 เส้นใน 1 รอบของกำรตีเกลียว (1 rope lay) หรือมีเส้นลวดขำด 3 เส้นใน 1 
แสตรนด์ ถือว่ำหมดอำยุใช้งำน สลิงยก ( Wire Rope Sling) 
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21.18 สลิงที่มีกำรสึกหรอมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเดิม ถือว่ำหมดอำยุกำรใช้งำน  
21.19 กำรหักงอ หรือแตกออกเป็นรูปกรงนก หมดอำยุใช้งำน 
21.20 สลิงยกท่ีมีรอยถูกไฟไหม้ หมดอำยุกำรใช้งำน  
21.21 สลิงที่มีรอยแตกร้ำวที่ปลำย Fittings ทั้งสองข้ำง หรือมีกำรกร่อนที่ลวดสลิง ห้ำมใช้งำน  

22. ควำมปลอดภัยรถเครน 

รถเครนทุกคันรวมทั้งเครนชนิดอยู่กับที่ จะต้องได้รับกำรตรวจสอบทุก 3 เดือน ตำมแบบฟอร์ม คป .2 ของกระทรวง
แรงงำนและลงนำมโดยวิศวกรเครื่องกล จึงจะอนุญำตให้ปฏิบัติงำนในโครงกำรได้  

22.1 พนักงำนควบคุมเครนจะต้องปฏิบัติงำนใช้เครนและซ่อมบ ำรุงตำมที่ผู้สร้ำงได้ก ำหนดมำตรฐำนไว้เท่ำนั้น  
22.2 ก่อนใช้เครนปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละผลัดจะต้องตรวจสอบสภำพของเครนก่อนปฏิบัติงำนทุกวัน  
22.3 พิกัดกำรยกน้ ำหนัก และมุมของบูมจะต้องเป็นไปตำมตำรำงของเครนที่ผู้สร้ำงได้ก ำหนดไว้  
22.4 ห้ำมซ่อมบ ำรุงเครนขณะที่เครนก ำลังท ำงำน 
22.5 ใช้สัญญำณมำตรฐำนสำกลเท่ำนั้นในกำรให้สัญญำณ  
22.6 ปิดกันบริเวณท่ีเครนหมุนตัว ห้ำมบุคคลอื่นเข้ำไปในบริเวณนั้น  
22.7 ห้ำมเกำะที่ขอเครนโดยเด็ดขำด  
22.8 มีเครื่องดับเพลิงชนิด ABC, 5 กก . เคมีผงติดตั้งที่เครนพร้อมใช้ได้ตลอดเวลำ  
22.9 กระเดื่องที่ตะขอของเครนต้องมีและใช้ได้ตลอดเวลำ เพ่ือป้องกันสลิงหลุดออกจำกตะขอ  
22.10 ต้องมีลูกศรชี้มุมของบูมแสดงองศำตลอดเวลำ  
22.11 กำรปฏิบัติงำนใกล้กับสำยไฟฟ้ำ ให้ปฏิบัติตำมบทก ำหนดของประกำศกระทรวงแรงงำนโดยเคร่งครัด  

23. ควำมปลอดภัยว่ำด้วยบันได 

23.1 กำรใช้บันไดจะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตบันไดโดยเคร่งครัด  
23.2 ควรใช้บันไดท่ีผลิตจำกโรงงำนชนิดบันไดใช้กับงำนหนัก (Heavy duty)  
23.3 บันไดท่ีช ำรุด แตก หัก ห้ำมใช้และควรติดป้ำย “ ห้ำมใช้งำน  
23.4 ห้ำมน ำบันได 2 อันมำมัดต่อกันเพ่ือให้ยำวขึ้น  
23.5 บันไดชนิดตรงเมื่อพำดใช้งำนจุดใดควรมัดติดให้แข็งแรงด้วย  
23.6 อย่ำตั้งบันไดบริเวณท่ีลื่น มีขยะ  
23.7 ตีนบันไดจะต้องตั้งห่ำงจำกฝำที่ตั้งเป็นอัตรำ 1 ต่อ 4 ของควำมสูงบันได  
23.8 ปลำยของบันไดต้องเกินจำกจุดที่พำดผ่ำน 3 ฟุต  
23.9 บันไดท่ีใช้อยู่ใกล้บริเวณทำงเดิน ประตู ควรมีสิ่งกีดขวำงไว้ เช่น เชือกขำว - แดง แผงป้องกันปิดกั้นไว้  
23.10 กำรข้ึนลงบันไดให้หันหน้ำเข้ำหำบันได  
23.11 ห้ำมยกของแบกของขึ้นทำงบันได  
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23.12 ห้ำมใช้บันไดโลหะกับงำนไฟฟ้ำโดยเด็ดขำด  

24. ควำมปลอดภัยว่ำด้วยนั่งร้ำน 

(ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำงว่ำด้วยนั่งร้ำน ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 
2525)  

24.1 ท ำงำนในท่ีสูงเกินกว่ำ 2.00 เมตร ต้องท ำนั่งร้ำน  
24.2 นั่งร้ำนเสำเรียงเดี่ยวสูงเกิน 7 เมตร หรือนั่งร้ำนสูงเกิน 21 เมตร ต้องมีวิศวกรรับรองตำมแบบฟอร์มของ

กระทรวงแรงงำน  
24.3 นั่งร้ำนสร้ำงด้วยโลหะต้องรับน้ ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่ำ 4 เท่ำ ของน้ ำหนักกำรใช้งำน  
24.4 โครงนั่งร้ำนต้องมีกำรยึดโยงค้ ำยัน เพ่ือป้องกันมิให้เซหรือล้ม และในกรณีที่ต้องท ำงำนใกล้แนวสำยไฟที่ไม่

มีฉนวนต้องมีระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด หรือติดต่อกำรไฟฟ้ำมำท ำกำรติดตั้งฉนวนครอบสำยไฟ
ชั่วครำว  

24.5 มีรำวกันตกสูงไม่น้อยกว่ำ 90 ซม . และสูงไม่เกิน 1.10 เมตร ยกเว้นเฉพำะช่วงที่จะขนถ่ำยสิ่งของ  
24.6 ถ้ำพบนั่งร้ำนช ำรุดห้ำมใช้งำนทันทีจนกว่ำจะได้ท ำกำรซ่อมแซมแก้ไขให้สภำพดีเหมือนเดิม  
24.7 ถ้ำมีกำรท ำงำนซ้อนกัน ต้องมีสิ่งป้องกันของตกมิให้เป็นอันตรำยแก่ผู้ปฏิบัติงำนอยู่ข้ำงล่ำง  
24.8 กำรท ำงำนอยู่บนนั่งร้ำนสูงเกินกว่ำ 4 เมตร ผู้ปฏิบัติงำนต้องสวมเข็มขัดนิรภัย  

25. ควำมปลอดภัยรถยนต์และเครื่องมือหนักและกำรจรำจร 

25.1 เมื่อรถจอดต้องดึงเบรคมือล็อคล้อรถทุกครั้ง  
25.2 เครือ่งมือหนักทุกชนิดห้ำมโดยสำร 
25.3 ห้ำมเข้ำไปนั่งอยู่ข้ำงล่ำงใบมีด ลูกล้อ หรือไปนอนในบุ้งก๋ี แทรค หรือส่วนใดของเครื่องจักร  
25.4 อุปกรณ์ไฮดรอลิคจะต้องเอำลงหมดเมื่อเครื่องจักรจอด เช่น ใบมีด บุ้งก๋ี ริปเปอร์  
25.5 ถ้ำมีกำรซ่อมแซมอุปกรณ์ยกไฮดรอลิคของเครื่องจักรต้องมีเหล็กค้ ำยัน (Safety Bar) กันตกขณะซ่อมแซม  
25.6 มองหลังทุกครั้งที่ถอยรถหรือเครื่องจักร  
25.7 ดับเครื่องยนต์ขณะเติมน้ ำมันเชื้อเพลิง  
25.8 ควรมีกระบังหน้ำเมื่อเติมน้ ำกลั่นแบตเตอรี่ หรือขณะต่อสำยแบตเตอรี่  
25.9 ควำมเร็วในบริเวณก่อสร้ำง 20 กม ./ ชม . และต้องปฏิบัติตำมเครื่องหมำยจรำจรอย่ำงเคร่งครัด 

26. ป้ำยเตือนควำมปลอดภัย 

26.1 จัดหำป้ำยเตือนตำมมำตรฐำนสำกลติดบริเวณท่ีท ำงำนก่อสร้ำง 
26.2 ติดป้ำยห้ำมสูบบุหรี่บริเวณท่ีเก็บเชื้อเพลิง เก็บอ๊อกซิเจน อะซิเทลีน และห้องเก็บสีหรือสำรไวไฟ  
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27. กำรปฐมพยำบำล 

27.1 จัดให้มีห้องปฐมพยำบำลในโครงกำร  
27.2 จัดหำยำตำมท่ีระบุในประกำศกระทรวงแรงงำนแจ้งไว้ 
27.3  จัดฝึกกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นโดยคัดเลือกพนักงำนเข้ำมำอบรม  

28. ควำมปลอดภัยงำนขุดขนดิน 

28.1 กำรขุดดินกรณีท่ีขุดติดกับทำงสำธำรณะต้องติดต่อเจ้ำหน้ำที่ไฟฟ้ำ ประปำ องค์กำรโทรศัพท์เพ่ือชี้จุด
ที่จะขุด 

28.2  ถ้ำขุดใกล้สำยไฟใต้ดินจะต้องมีป้ำยบอก และตัดสะพำนไฟ  
28.3 กำรขุดใกล้สำยไฟให้ขุดด้วยมือ เมื่อตรวจพบแล้วจึงจะเริ่มขุดด้วยรถแบ็คโฮ (Backhoe)  
28.4 มีเชือกกั้นแบ่งเขตที่ขุดและติดป้ำยบอก ในเวลำกลำงคืนต้องติดไฟส่องสว่ำงให้เห็นได้ชัดเจน  
28.5 ถ้ำต้องขุดลึกถึง 4 ฟุต ต้องปรับดินให้รำบเป็นมุม 45 องศำ หรือมีผนังกันดินถล่ม พร้อมทั้งจัดบันได

ไว้ขึ้นลงได้ โดยสะดวก  
28.6 ถนนที่เป็นทำงผ่ำนเข้ำ - ออกไปขุดดิน จะต้องสะอำดและมีแผงกั้นตลอดเวลำ  
28.7 ห้ำมวำงวัสดุไว้บนปำกบ่อที่ขุดในระยะ 4 ฟุต จำกปำกบ่อ 
28.8 คนงำนขุดดินต้องสวมหมวกแข็งและรองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มส้น  
28.9 มีป้ำยติดตั้ง “ ระวังวัสดุหล่นมีคนท ำงำนอยู่ข้ำงล่ำง ” อยู่ด้ำนบน  

29. ควำมปลอดภัยลิฟต์ขนส่งวัสดุ 

( ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำงว่ำด้วยลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว 
ลงวันที่ 29 มกรำคม 2524)  

29.1 ลิฟต์ที่มีควำมสูงเกิน 9.00 เมตร จะต้องมีเอกสำรรับรองกำรออกแบบและค ำนวณโครงสร้ำงลิฟต์ 
โดยใช้  แบบฟอร์มของกระทรวงแรงงำน  

29.2 หอลิฟต์สำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำของน้ ำหนักแห่งกำรใช้งำน (Working Load) มีส่วน
ควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ 5 (Safety Factor)  

29.3 หอลิฟต์ที่สร้ำงด้วยโลหะจะต้องมีจุดครำก (Yield Point) ไม่น้อยกว่ำ 2,400 Kg/Cm2 และมีส่วน
ควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ 2 (Safety Factor = 2) 

29.4 ตัวลิฟต์ต้องรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 5 เท่ำของน้ ำหนักแห่งกำรใช้งำน  
29.5 หอลิฟต์จะต้องโยงยึดกับอำคำรอย่ำงแข็งแรง รวมถึงติดตั้งรำวกันตกควำมสูงระหว่ำง 90 – 110 

เซนติเมตร บนทำงเชื่อมระหว่ำงหอลิฟต์กับสิ่งปลูกสร้ำง 29.6 ต้องปิดกั้นบริเวณที่ลิฟต์ขึ้นลงมิให้คน
เข้ำไป  
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29.6 ผู้บังคับลิฟต์จะต้องได้รับกำรอบรมกำรบังคับลิฟต์อย่ำงปลอดภัย  
29.7 มีป้ำยติดไว้ด้ำนหน้ำ ซึ่งจะแจ้งถึงข้อบังคับกำรใช้ลิฟต์  
29.8 มีกำรตรวจสอบลิฟต์ทุกวัน  
29.9 เมื่อเกิดกำรช ำรุด หรืออยู่ในระหว่ำงซ่อมแซม ห้ำมใช้ลิฟต์โดยเด็ดขำดจนกว่ำจะซ่อมแซมแล้วเสร็จ  
29.10 มีป้ำยแจ้งพิกัดน้ ำหนักอย่ำงชัดเจน  

30. กำรควบคุมยำเสพติดและแอลกอฮอล์ 

30.1 เป็นนโยบำยบริษัทจะไม่ให้มีกำรขำยยำเสพติดในบริเวณเขตก่อสร้ำง โดยจะประสำนงำนกับต ำรวจ
ท้องที่ตลอดเวลำ  

30.2 ห้ำมขำยสุรำยำบ้ำและเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ในเขตก่อสร้ำงของบริษัทโดยเด็ดขำด  
30.3 จะมีกำรสุ่มตรวจสอบคนงำนที่มีพฤติกรรมน่ำสงสัย โดยส่งตรวจปัสสำวะหำสำรเสพติด ถ้ำตรวจพบ

จะเลิกจ้ำงทันทีและส่งตัวเข้ำรับกำรรักษำ  
30.4 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในเขตก่อสร้ำง จะตรวจสอบว่ำส่วนหนึ่งมีสำเหตุมำจำกยำเสพติดและเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์ผสมหรือไม่  

ตำมที่กระทรวงแรงงำนได้มีกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย   อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนำยน 
๒๕๔๙ 

ประเภทกิจกำรหรือสถำนประกอบกิจกำรที่อยู่ในข่ำยบังคับ กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้แก่ กิจกำรหรือ
สถำนประกอบกิจกำรตำมข้อ 3 คือกำรก่อสร้ำง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบ ำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอำคำร สนำมบิน 
ทำงรถไฟ ทำงรถรำง ทำงรถใต้ดิน ท่ำเรือ อู่เ รือ สะพำนเทียบเรือทำงน้ ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพำน ท่อระบำย ท่อ
น้ ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้ำ ก๊ำซหรือประปำ หรือสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ รวมทั้งกำรเตรียมหรือวำงรำกฐำนของกำรก่อสร้ำง 
ซึ่งผู้รับจ้ำงต้องจัดเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยไว้ 1 คน โดยให้น ำเสนอรำยชื่อผ่ำนผู้ควบคุมงำนก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำง 

31 ห น้ ำ ที่ ต ำ ม ก ฎ ห ม ำ ย ข อ ง เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก ำ ร ท ำ ง ำ น ร ะ ดั บ หั ว ห น้ ำ ง ำ น 
                  (๑) ก ำกับ ดูแล ให้ลูกจ้ำงในหน่วยงำนที่รับผิดชอบปฏิบัติตำมข้อบังคับและคู่มือว่ำด้วยควำมปลอดภัย
ใ น ก ำ ร ท ำ ง ำ น 
                  (๒) วิเครำะห์งำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพ่ือค้นหำควำมเสี่ยงหรืออันตรำยเบื้องต้น โดยอำจร่วม
ด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับเทคนิค ร ะดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชำชีพ 
                 (๓) สอนวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องแก่ลูกจ้ำงในหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น 
                 (๔) ตรวจสอบสภำพกำรท ำงำน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัยก่อนลงมือ
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ป ร ะ จ ำ วั น 
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                 (๕) ก ำกับ ดูแล กำรใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้ำงในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
                 (๖) รำยงำนกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญอันเนื่องจำกกำรท ำงำน
ของลูกจ้ำงต่อนำยจ้ำง และแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับ
วิชำชีพ ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรที่มีหน่วยงำนควำมปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงำนควำมปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 
                 (๗) ตรวจสอบหำสำเหตุกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญอัน
เนื่องจำกกำรท ำงำนของลูกจ้ำงร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ
ระดับวิชำชีพ  
แ ล ะ ร ำ ย ง ำ น ผ ล  ร ว ม ทั้ ง เ ส น อ แ น ะ แ น ว ท ำ ง แ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ ต่ อ น ำ ย จ้ ำ ง โ ด ย ไ ม่ ชั ก ช้ ำ 
                 ( ๘ )  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก ำ ร ท ำ ง ำ น 
                 (๙) ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอ่ืนตำมที่เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับ
บริหำรมอบหมำย 
 

32 ห น้ ำ ที่ ต ำ ม ก ฎ ห ม ำ ย ข อ ง เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก ำ ร ท ำ ง ำ น ร ะ ดั บ บ ริ ห ำ ร  
                 (๑) ก ำกับ ดูแล เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชำของเจ้ำหน้ำที่
ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก ำ ร ท ำ ง ำ น ร ะ ดั บ บ ริ ห ำ ร 
                 (๒) เสนอแผนงำนโครงกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบต่อนำยจ้ำง 
                 (๓) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตำมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้เป็นไปตำม
แผนงำนโครงกำรเพ่ือให้มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนที่เหมำะสมกับสถำนประกอบกิจกำร 
                 (๔) ก ำกับ ดูแล และติดตำมให้มีกำรแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือควำมปลอดภัยของลูกจ้ำงตำมที่ได้รับรำยงำน
หรือตำมข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน คณะกรรมกำรหรือหน่วยงำนควำมปลอดภัย 
 
 
จบหมวดที่ 82 
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หมวดที่ 85 
รำยกำรวัสดุเทียบเท่ำตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
 
คู่มือผู้ซื้อ 
ตำมที่กระทรวงอุตสำหกรรมได้รับมอบหมำยตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 ให้จัดท ำ
คู่มือผู้ซื้อข้ึน เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนของรัฐที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ได้ทรำบถึงรำยชื่อ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ซึ่งกระทรวงอุตสำหกรรมได้ประกำศก ำหนดรำยชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต ให้แสดง
เครื่องหมำยมำตรฐำนรำยชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรจดทะเบียน และรำยชื่อผู้ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ เพ่ือจะได้
น ำ ไปใช้ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีตำมนโยบำยสนับสนุนกำรใช้มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนซึ่งผลิตในประเทศ  ซึ่งเป็นกรณีที่รำยกำร
ประกอบแบบฉบับนี้ให้สิทธิ์ผู้รับจ้ำงเทียบเท่ำได้  

“เทียบเท่ำ” หมำยถึง กำรอนุญำตให้ใช้วัสดุก่อสร้ำงนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ
จัดหำวัสดุนั้นๆได้ ทั้งนี้ต้องเทียบเท่ำโดยคุณภำพ ปริมำณ และรำคำ และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำงแล้ว
เท่ำนั้น 
 
ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงมีควำมประสงค์จะขอใช้วัสดุที่ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ กับสิ่งของที่ระบุในสัญญำ ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอ
เรื่อง ขอใช้วัสดุเทียบเท่ำต่อผู้ว่ำจ้ำงก่อนที่จะถึงก ำหนดใช้วัสดุนั้นเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน โดยผู้รับจ้ำงต้องแสดง
เหตุผลควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถใช้วัสดุที่ระบุในรำยกำรได้ และท ำตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณลักษณะ 
มำตรฐำน และรำคำ ตำมวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่ก ำหนดให้ใช้วัสดุนั้นตำมสัญญำ ไม่น้อยกว่ำ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ 
(ยี่ห้อ) โดยเปรียบเทียบกับวัสดุที่ขอใช้เทียบเท่ำให้ครบถ้วน  พร้อมระบุและแสดงวิธีทดสอบหรือพิสูจน์ ซึ่งทำงผู้ว่ำจ้ำง
จะท ำกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่ำ 3 คน ขึ้นพิจำรณำกำรเทียบเท่ำอย่ำงละเอียด โดยกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำเทียบเท่ำวัสดุที่แต่งตั้งขึ้นให้ถือเป็นที่สุดเฉพำะครำวนั้น   (ตำมนัย โดยปฎิบัติตำมหลักเกณฑ์
ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 16  และมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีที่ สร.0203/ว.52 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2520)  
 
คู่มือกำรตรวจสอบ  มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
 “ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ได้รับอนุญำตให้แสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หรือโรงงำนที่ได้รับกำร
รับรองระบบคุณภำพแล้ว หำกผู้ควบคุมงำนหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง สงสัยหรือต้องกำรหลักฐำนเพ่ือยืนยัน
ควำมถูกต้อง ผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำแสดงได้โดยไม่มีเงื่อนไข” ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1.  ถ้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีประกำศกก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม แต่มีผู้ได้รับกำรจดทะเบียนไว้กับ
กระทรวงอุตสำหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพำะหรือรำยกำรในกำรก่อสร้ำง ให้สอดคล้อ งกับ
รำยละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพำะที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสำหกรรมจัดท ำข้ึน 
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2.  ถ้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำน ประเภท ชนิด หรือขนำดเดียวกันตั้งแต่สำม
รำยขึ้นไป ให้ใช้เฉพำะผลิตภัณฑ์ที่ท ำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนเท่ำนั้น 
3.  ถ้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับอนุญำตแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำน ประเภท ชนิด หรือขนำดเดียวกัน และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ ตั้งแต่สำมรำยขึ้นไป ให้ใช้เฉพำะผลิตภัณฑ์ที่ท ำใน
ประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนและผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพเท่ำนั้น 
4.  ถ้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำน ประเภท ชนิด หรือขนำดเดียวกัน น้อยกว่ำ
สำมรำย ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท ำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำน หรือผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรอง
ระบบคุณภำพ 
ให้ผู้รับจ้ำงตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ที่จะน ำมำใช้ให้ตรงตำมรำยชื่อที่ปรำกฏ
อยู่ในบัญชีคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสำหกรรมจัดท ำขึ้นถึงเดือนก่อนหน้ำเดือนที่ประกำศจัดซื้อ 
จัดจ้ำง 
 
หมำยเหตุ 
1.  วัสดุผลิตภัณฑ์ตำมข้อ (2), (3), (4) จะต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำหรือชื่อบริษัท หรือโรงงำนผู้ผลิตที่ได้รับอนุญำต
ให้แสดงเครื่องหมำยพร้อมทั้งเครื่องหมำยมำตรฐำนอุตสำหกรรมและหมำยเลข มอก. ก ำกับไว้ชัดเจน ถ้ำไม่สำมำรถ
แสดงบนผลิตภัณฑ์ได้ ก็ให้แสดงบนหีบห่อ หรือมีแผ่นป้ำยแสดงให้ชัดเจน ส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังมิได้มีกำรประกำศ
ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในแบบรูป หรือรำยละเอียด ประกอบแบบ
ก่อสร้ำงก ำหนดไว้ 
2. กรณีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแล้วและต่อมำกระทรวงอุตสำหกรรม ได้ก ำหนด
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเพ่ิมเติม หรือแก้ไขปรับปรุงขึ้นใหม่ ก็ให้ถือมำตรฐำนอุตสำหกรรมที่ได้ประกำศ
เพ่ิมเติมได้ 
3.  วัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบอำคำรทุกชนิดที่จะใช้ในกำรก่อสร้ำงให้ผู้รับจ้ำงน ำตัวอย่ำง หรือเอกสำรประกอบอำคำร
ทุกชนิดซึ่งสำมำรถตรวจพิสูจน์ได้ว่ำถูกต้องตำมแบบรูปรำยกำร ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมและตำม
ระเบียบพัสดุมอบให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรือผู้รับผิดชอบซึ่งมีอ ำนำจรับรองตำมมติ ครม. ซึ่งหมำยถึง
สถำปนิก-วิศวกร หรือผู้ช ำนำญกำร พิจำรณำผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อนอนุญำตให้ติดตั้ง หำกผู้รับจ้ำง
ด ำเนินกำรไปโดยไม่ได้รับกำรอนุมัติและพิสูจน์ทรำบได้ว่ำได้ท ำผิดไปจำกแบบรูปรำยกำร ผู้รับจ้ำงต้องรื้อถอนแก้ไข
ทันที และผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถเรียกค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น. 
4. อ ำนำจ และสิทธิ กำรเลือก ใช้เป็นของผู้ว่ำจ้ำง ในกำรที่จะเลือกใช้และอนุมัติ 
 
รำยชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ตำมหนังสือคู่มือผู้ซื้อ 

  ล ำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ หมำยเลข มอก. 

1 กระจกโฟลตใส 880-2547 

2 กระจกส ำหรับอำคำร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 965-2537 
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3 กระจกส ำหรับอำคำร : กระจกนิรภัยหลำยชั้น 1222-2539 

4 กระเบื้องคอนกรีตปูพ้ืน 378-2531 

5 กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคำ 535-2540 

6 กระเบื้องซีเมนต์ปูพ้ืน 826-2531 

7 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ 12-2530 

8 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่ 79-2529 

9 
 
 
 

กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน: ลอนลูกฟูก 
 

18-2529 
 
 

10 กระเบื้องดินเผำเคลือบบุผนังภำยใน 613-2529 

11 กระเบื้องดินเผำบุผนังภำยนอก 614-2529 
12 
 

กระเบื้องดินเผำปูพ้ืน 37-2529 
 
 

13 กระเบื้องดินเผำมุงหลังคำ 158-2518 

14 กระเบื้องดินเผำโมเสก 38-2531 

15 กระเบื้องหินขัดปูพื้น 379-2543 

16 กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียมชนิดอัดรีด 596-2531 

17 ก๊อกน้ ำส ำหรับอ่ำงล้ำงหน้ำ-ล้ำงมือ 1278-2547 

18 กุญแจลูกบิด 756-2535 

19 โกลว์สตำร์สเตอร์ส ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 183-2547 

20 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนควำมดัน 126-2548 

21 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินส ำหรับงำนระบำยน้ ำภำยในอำคำร 125-2529 

22 ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งส ำหรับใช้กับท่อรับควำมดัน 1131-2535 

23 ขั้วรับหลอดฟูออเรสเซนต์และข้ัวรับสตำร์ตเตอร์ 344-2549 

24 คอนกรีตบล็อกกลวงส ำหรับพื้นคอนกรีตส ำเร็จรูป 455-2530 

25 คอนกรีตบล็อกประสำนปูพื้น 827-2531 

26 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ ำหนัก 58-2533 

27 คอนกรีตบล็อกรับน้ ำหนัก 57-2533 

28 คอนกรีตผสมเสร็จ 213-2520 

29 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม 882-2532 

30 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง 332-2537 

31 เครื่องปรับอำกำศส ำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบำยควำมร้อนด้วย
อำกำศ 

1155-2536 

32 เครื่องเรือนส ำหรับส ำนักงำน : โต๊ะท ำงำนเหล็กกล้ำ 1183-2536 

33 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนำ : ถังพักน้ ำและฝำปิด 793-2531 
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34 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนำ : โถช ำระล้ำง 796-2544 

35 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนำ : โถปัสสำวะชำย 795-2544 

36 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนำ : โถส้วมนั่งยอง 794-2544 

37 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนำ : โถส้วมนั่งรำบ 792-2544 

38 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนำ : อ่ำงล่ำงหน้ำ-ล้ำงมือ  791-2544 

39 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนำ : อุปกรณ์ห้องน้ ำ 797-2544 

40 โคมไฟฟ้ำฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ 1102-2538 

41 โครงเคร่ำเหล็กกล้ำส ำหรับยึดแผ่นฝ้ำและแผ่นผนัง 863-2532 

42 ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส ำเร็จส ำหรับระบบพ้ืนประกอบ 828-2546 

43 ดวงโคมไฟฟ้ำติดประจ ำที่ส ำหรับจุดประสงค์ทั่วไป 902-2532 

44 ดวงโคมไฟฟ้ำฝัง 903-2532 

45 ตะแกรงลวดเหล็กกล้ำข้ออ้อยเชื่อมติดเสริมคอนกรีต 926-2533 

46 ตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต 737-2549 

47 ถังเก็บน้ ำพลำสติก 1379-2551 

48 ถังเก็บน้ ำพลำสติกเสริมใยแก้ว 435-2548 

49 ถังน้ ำเหล็กอำบสังกะสี 238-2520 

50 ถังเหล็กกล้ำไร้สนิมส ำหรับเก็บน้ ำ 989-2533 

51 ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กส ำหรับงำนระบำยน้ ำ 224-2533 

52 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กส ำหรับงำนระบำยน้ ำ 128-2549 

53 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส ำเร็จรูปสี่เหลี่ยมส ำหรับงำนระบำยน้ ำใต้
ทำงเท้ำ 

1164-2536 

54 ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนควำมดัน 81-2548 

55 ท่อซีเมนต์ใยหินส ำหรับงำนระบำยน้ ำทั่วไป 622-2529 

56 ท่อซีเมนต์ใยหินส ำหรับงำนระบำยน้ ำภำยในอำคำร 621-2529 

57 ท่อพีวีซีแข็งส ำหรับใช้เป็นท่อน้ ำดื่ม 17-2532 

58 ท่อพีวีซีแข็งส ำหรับใช้ร้อยสำยไฟฟ้ำและสำยโทรศัพท์ 216-2524 

59 ท่อพอลิเอทิลีนส ำหรับน้ ำดื่ม 982-2548 

60 ท่อโพลิบิวทิลีนส ำหรับใช้เป็นท่อน้ ำดื่ม 910-2532 

61 ท่อเหล็กกล้ำ 276-2532 

62 ท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสีส ำหรับใช้ร้อยสำยไฟฟ้ำ 770-2533 

63 ท่อเหล็กกล้ำเชื่อมด้วยไฟฟ้ำส ำหรับส่งน้ ำ 427-2531 

64 ท่อเหล็กกล้ำไร้สนิมออสเทไนต์ 1006-2535 
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65 ท่อเหล็กกล้ำอำบสังกะสี 277-2532 

66 น้ ำยำประสำนท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง 1032-2534 

67 น้ ำยำรองพ้ืนส ำหรับปูน อิฐ หิน ที่สีทำไว้เดิมขึ้นฝุ่น (น้ ำยำรองพ้ืนทับสี
เก่ำ) 

1177-2536 

68 บัลลำสต์ส ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 23-2521 

69 บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ  885-2551 

 ส ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เฉพำะด้ำนควำมลอดภัย  

70 บำนประตูแผ่นไม้ประกอบ 192-2549 

71 บำนพับส ำหรับประตูและหน้ำต่ำง : บำนพับสองปีก 759-2531 

72 บำนพับส ำหรับหน้ำต่ำง : บำนพับปรับมุมชนิดฝืด 862-2532 

73 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง 593-2530 

74 ปูนซีเมนต์ขำว 133-2518 

75 ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ เล่ม 1 ข้อก ำหนดเกณฑ์คุณภำพ 15 เล่ม 1-2547 

76 ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ปอซโซลำน 849-2532 

77 ปูนซีเมนต์ผสม 80-2550 

78 ปูนยิปซัมผสม 1057-2549 

79 ปูนยิปซัมส ำหรับกำรก่อสร้ำง 188-2547 

80 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส ำเร็จส ำหรับระบบพ้ืนคอนกรีต 576-2546 

81 แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ควำมหนำแน่นสูง 878-2537 

82 แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว 612-2549 

83 แผ่นไม้อัด 178-2549 

84 แผ่นไม้อัดเคลือบพลำสติกส ำหรับแบบหล่อคอนกรีต 1107-2535 

85 แผ่นยิปซัม 219-2524 

86 แผ่นใยแก้ว 487-2526 

87 แผ่นใยไม้อัดแข็ง 180-2532 

88 แผ่นเหล็กมุงหลังคำ 1128-2535 

89 ฝักบัวอำบน้ ำ 1187-2547 

90 พัดลมไฟฟ้ำกระแสสลับ เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย 934-2533 

91 พัดลมไฟฟ้ำกระแสสลับชนิดแขวนเพดำน 205-2530 

92 พัดลมไฟฟ้ำกระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง 92-2536 

93 พัดลมไฟฟ้ำกระแสสลับชนิดตั้งพ้ืน 127-2536 

94 พัดลมไฟฟ้ำกระแสสลับชนิดส่ำยรอบตัว 572-2528 
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95 มำตรวัดน้ ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด 1021-2534 

96 มำตรวัดน้ ำต่อด้วยเกลียวชนิดลูกสูบ 1271-2538 

97 มุ้งลวดอลูมิเนียมกันแมลง 313-2531 

98 ลวดเชื่อมมีสำรพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้ำละมุนด้วยอำร์ก 49-2528 

99 ลวดเหล็กกล้ำดึงเย็นเสริมคอนกรีต 747-2531 

100 ลวดเหล็กกล้ำตีเกลียวส ำหรับคอนกรีตอัดแรง 420-2540 

101 ลวดเหล็กกล้ำส ำหรับงำนคอนกรีตอัดแรง 95-2540 

102 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี 71-2532 

103 สำยไฟฟ้ำทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ 11-2553 

104 สำยไฟฟ้ำทองแดงหุ้มด้วยยำง : สำยอ่อนถัก 955-2533 

105 สำยไฟฟ้ำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ 293-2541 

106 สีเคลือบกึ่งเงำ 1005-2548 

107 สีเคลือบเงำ 327-2538 

108 สีจรำจร 415-2548 

109 สีรองพ้ืนซิงก์โครเมต 401-2534 

110 สีรองพ้ืนตะก่ัวแดงส ำหรับพื้นผิวเหล็กและเหล็กกล้ำ 389-2524 

  
 

มอก.389-2524 แก้ไขครั้งที่ 
1,   180 วัน นับแต่ 24 ก.ย. 2531 

  มอก.389-2531 ยกเลิก นับ
แต ่  วั น ที่ ป ร ะ ก ำ ศ ร ำ ช กิ จ จ ำ
นุเบกษำ 111 สีรองพ้ืน (สีชั้นล่ำง) ส ำหรับงำนไม้ 357-2540 

112 สีรองพ้ืนส ำหรับงำนปูน 1123-2539 

113 สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคำ 1097-2535 

114 สีอะลูมิเนียม 390-2552 

115 สีอะลูมิเนียมรองพ้ืนส ำหรับงำนไม้ 328-2551 

116 สีอิมัลชันใช้งำนทั่วไป 272-2549 

117 สีอีพอกซีส ำหรับงำนทั่วไป 691-2547 

118 เสำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง 398-2537 

119 เสำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส ำเร็จ 396-2549 

120 เสำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส ำเร็จ 971-2533 

121 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ 236-2548 

122 หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย 956-2548 
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123 หลอดไฟฟ้ำ 4 เล่ม 1-2529 

124 เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณกลวง 107-2533 

125 เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณข้ึนรูปเย็น 1228-2549 

126 เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรีดร้อน 1227-2539 

127 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด 
และแผ่นลูกฟูก 

50-2548 

128 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย 24-2548 

129 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กรีดซ้ ำ 211-2527 

130 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม 20-2543 

131 อ่ำงเหล็กกล้ำไร้สนิมส ำหรับล้ำงชำม 854-2536 

132 อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ ำหนัก 153-2540 

133 อิฐก่อสร้ำงสำมัญ 77-2545 

134 อิฐคอนกรีต 59-2516 

135 อิฐทนไฟอะลูมินำสูง 548-2541 

136 อิฐประดับ 168-2546 

137 อิฐประดับคัลเซียมซิลิเกตหรืออิฐปูนขำวทรำย 167-2528 

138 อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ ำส ำหรับโถส้วม 1014-2542 

หมำยเหตุ กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงหมำยเลขเพิ่มเติม ให้ผู้รับจ้ำงน ำเสนอต่อกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ 
 
จบ 
หมวด 85 
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หมวดที่ 86 
ตัวอย่ำงมำตรฐำนวัสดุอุปกรณ์ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. รำยละเอียดในหมวดนี้ได้แจ้งถึงรำยชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ถือว่ำได้รับกำรยอมรับ ทั้งนี้
คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ ต้องไม่ขัดต่อรำยละเอียดเฉพำะที่ก ำหนดไว้ กำรเสนอผลิตภัณฑ์นอกเหนือจำกชื่อ
ที่ให้ไว้ที่ให้ไว้นี้ ต้องแสดงเอกสำร รำยละเอียด และหลักฐำนอ้ำงอิงอย่ำงเพียงพอ เพ่ือกำรพิจำรณำอนุมัติให้
ใช้งำนโดยมีคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.  “เทียบเท่ำ” หมำยถึง กำรอนุญำตให้ใช้วัสดุก่อสร้ำงนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ
จัดหำวัสดุนั้นๆได้ ทั้งนี้ต้องเทียบเท่ำโดยคุณภำพ ปริมำณ และรำคำ และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำง
แล้วเท่ำนั้น ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงมีควำมประสงค์จะขอใช้วัสดุที่ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ กับสิ่งของที่ระบุในสัญญำ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอเรื่อง ขอใช้วัสดุเทียบเท่ำต่อผู้ว่ำจ้ำงก่อนที่จะถึงก ำหนดใช้วัสดุนั้นเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
60 วัน โดยผู้รับจ้ำงต้องแสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถใช้วัสดุที่ระบุในรำยกำรได้ และท ำตำรำง
เปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณลักษณะ มำตรฐำน และรำคำ ตำมวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่ก ำหนดให้ใช้วัสดุนั้น
ตำมสัญญำ ไม่น้อยกว่ำ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ (ยี่ห้อ) โดยเปรียบเทียบกับวัสดุที่ขอใช้เทียบเท่ำให้ครบถ้วน  
พร้อมระบุและแสดงวิธีทดสอบหรือพิสูจน์ ซึ่งทำงผู้ว่ำจ้ำงจะท ำกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่ำ 
3 คน ขึ้นพิจำรณำกำรเทียบเท่ำอย่ำงละเอียด โดยกำรตัดสินของคณะกรรมกำรพิจำรณำเทียบเท่ำวัสดุที่
แต่งตั้งขึ้นให้ถือเป็นที่สุดเฉพำะครำวนั้น   (ตำมนัย โดยปฎิบัติตำมหลักเกณฑ์ของระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 16 อ ำนำจกำรอนุมัติของผู้ควบคุมงำนและกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำง ตำม ข้อ 72-73   และมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีที่ สร.0203/ว.52 
ลงวันที่ 28 มีนำคม 2520)  

3. ประเทศผู้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ตำมที่ได้ระบุไว้ เป็นเพียงประเทศต้นสังกัดของวัสดุและอุปกรณ์นั้นๆ กำร
น ำเสนอรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ (MATERIAL APPROVE) และผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ได้ผลิตภำยในประเทศ
ต้นสังกัด ผู้รับจ้ำงจะต้องแสดงหลังฐำนกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ที่มำจำกประเทศผู้ ผลิตจริง เพ่ือกำรพิจำรณำ
อนุมัติ ตำมควำมเห็นชอบของเจ้ำของโครงกำร วิศวกรผู้ออกแบบ หรือวิศวกรผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
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รำยชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ของวัสดุและอุปกรณ์มำตรฐำน  
1. รำยชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ของวัสดุ และอุปกรณ์มำตรฐำนงำนสถำปัตยกรรม 

ล ำดับ รำยกำร รำยชื่อผู้ผลิต 

1.1 คอนกรีตบล็อกประสำนปูถนน 
INTERLOCKING CONCRETE ROAD 
PAVING BLOCK 

- CPAC ของบจก. สยำมซีแพคบล็อค  
- โอฬำร ของบจก. กระเบื้องโอฬำร  
- เคทีที ของบจก. เคทีที  
- C-CON ของบจก. ชัยสวิสดิ์ คอนสตรัคชั่น  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.2 สีผสมซีเมนต์ขัดมัน COLOURED CEMENT 
STEEL TROWELING 

- สีฝุ่นของ BAYER CO.,LTD.  
- FOSROC CO.,LTD.  
- CERA C- CURE  CO., LTD. 
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.3 วัสดุแผ่น LAMINATED  - FORMICA  
- PERSTORP ของ RERSTORP CO.,LTD.   
- WILSON ART ข อ ง  WILSONART ( THAILAND)          
CO.,LTD. 
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.4 ระบบกันซึม POLYESTER  ชนิดใยแก้ว  
 
 
 

- ผลิตภัณฑ์ ของ  Deckard  
- ผลิตภัณฑ์ ของ  DURACRETE 
- ผลิ ตภัณฑ์  Elastodeck S ของ  บจก .  บรี เ กด 
เทคโนโลยี  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ มอก. 
 

1.5 ระบบกันซึมใต้ดิน  
(พ้ืน-ผนังห้องน้ ำที่มีกำรใช้งำน) 

- PREPRUFE ของ WR. GRACE CO.,LTD.  
- MARLEYSEAL ข อ ง  UNION ASSOCIATES 
CO.,LTD.  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.6 ระบบกันซึมชนิดทำ/ฉำบ  
FLUID APPLIED WATERPROOFING 

ระบบกันซึมชนิดส่วนผสมซีเมนต์  
- THOROSEAL ของ  MASTER BUILDERS  
- UNASEAL ของ UNION ASSOCIATES CO., LTD.  
- BRUSHBOND ของ FOSROC (THAILAND)  
- HYDRO SEAL ของ DURACRETE 
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
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ระบบกันซึมชนิดอะครีลิค  
- HYDROLASTIC ของ L’QUATECH CO.,LTD.  
- UNAROOFDEX  ของ UNION ASSOCIATES CO., 
LTD.  
- NITOPROOF RS ของ FOSROC (THAILAND)  
- VIBOND LASTIC URETHANE ข อ ง  VISPACK 
CO.,LTD.  
- DURAFLEX ของ DURACRETE  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.7 ระบบกันซึมชนิดน้ ำยำประสำนคอนกรีต 
CEMENTITIOUS WATERPROOFING 

 
 

 - น้ ำยำผสมในคอนกรีตกันซึมและรับ
แรงดัน 

ของน้ ำ 
 

- HYDRATITE ของ W.R. GRACE CO.,LTD.  
- COLEMANOID NO.1 ของ UNION ASSOCIATES 
CO.,LTD.  
- CONPLAST 211 ของ FOSROC (THAILAND)  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
- พ้ืนที่ที่ใช้ สระว่ำยน้ ำ บ่อลิฟต์ อุโมงค์ ถังน้ ำใต้ดิน 
คสล. 

 - แผ่นยำงกันซึม PVC คั่นรอยต่อใน 
โครงสร้ำง 

- UA WATERSTOP ข อ ง  UNION ASSOCIATES 
CO., LTD.  
- SIKA  JOINT  RIBBON ของ  SIKA (THAILAND) 
LIMITED 
- SUPERCAST WATERSTOP ข อ ง  FOSROC 
(THAILAND)  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - วัสดุคั่นรอยต่อและวัสดุเชื่อมรอยต่อ
ส ำหรับงำนถนนทำงเดิน ค.ส.ล. 

JOINT FILLER : เป็นวัสดุประเภทใยพืชอัดแน่น  
- UNA FIBER FILL ข อ ง  UNION ASSOCIATES 
CO.,LTD.  
- CELOTEX ของ PAL N. CHARTER  
- FLEXCELL ของ FOSROC (THAILAND)  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
JOINT SEALANT : ยำงหยอดรอยต่อถนน 
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- COR –  TON 99 ข อ ง  UNION ASSOCIATES 
CO.,LTD.  
- NITOSEAL 777  ของ FOSROC (THAILAND)  
- HOTSEAL 1990 ของ L’AQUATECH 
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
- วัสดุคั่นรอยต่อและวัสดุเชื่อมรอยต่อ ส ำหรับรอยต่อ
โครงสร้ำงอำคำร  
JOINT FILLER :  เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ร ะ เ ภ ท 
POLYETHYLENE FOAM  
- COMPRESS- CELL ข อ ง  UNION ASSOCIATES 
CO.,LTD. 
- FILLER ROD ของ L’AQUATECH  
- EXPANCELL ของ FOSROC (THAILAND)  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
JOINT SEALANT :  เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ร ะ เ ภ ท 
POLYSULPHIDE 2 PART  
- ARBOKL หรือ UNION ASSOCIATES CO.,LTD.  
- THIOFLEX ของ FOSROC (THAILAND) 
- OPTISEAL ของ APT. 
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - วัสดุซ่อมรอยรั่วซึม - UA PLUG ของ UNION ASSOCIATES CO.,LTD.  
- RENDEROC PLUG ของ FOSROC (THAILAND) 
- WATERPLUG ของ L’AQUATECH 
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
 

1.8 น้ ำยำซิลิโคนเคลือบผิว   
SILICONE WATER REPELLENT 
COATING 

- SILICONE R211 MASONRY WATER REPELLENT 
ของบจก. ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย)  
- TOA WATER REPELLENT WB ของบจก. ทีโอเอ 
เพ้นท์ (ประเทศไทย)  
- SIKAGARD – 701 W ของบจก. ซิก้ำ (ประเทศไทย)  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
- ทำจ ำนวน 2 เที่ยว 

1.9 ฉนวนป้องกันควำมร้อน ชนิดใยแก้ว - SFG ฉนวนตรำช้ำง ของบจก. สยำมไฟเบอร์กลำส  
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- MICROFIBER ข อ ง บ จ ก .  ไ ม โ ค ร ไ ฟ เ บ อ ร์
อุตสำหกรรม  
- วินซูเลเตอร์ ของบจก. วินซูเลเตอร์  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ   

1.10 
 
 

ฉนวนป้องกันควำมร้อน ชนิดแผ่นสะท้อน
ควำมร้อน 
 

- ของบจก. กระเบื้องหลังคำซีแพค  
- วินซูเลเตอร์ PF 550 ของบจก. วินซูเลเตอร์  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.11 ฉนวนป้องกันควำมร้อน ชนิดเยื่อกระดำษ
กันควำมร้อน 

- CELLUMAX ของบจก. เซลลูแมกซ์ อินเตอร์เนชั่น
แนล   
- COOLCELL ของบจก .  เ น เ ซอรั ล  อินซู เ ลชั่ น 
(ประเทศไทย)  หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.12 ฉนวนป้องกันควำมร้อน ชนิด  
RIGID POLYURETANE FOAM 

- บจก. บิลดิ้ง คอนสตรัคชั่น ซัพพลำย  
- บจก. สกำย อินซูเลท  
- บจก. P.U. โฟมอินซูเลชั่นแอนด์เทรดดิ้ง  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.13 ฉนวนป้องกันควำมร้อน ชนิด 
POLYEHTYLENE FOAM 

- บจก. มิคเซล  
- บจก. กรีนเวย์ สตีล โปรดักส์  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.14 ฉนวนป้องกันไฟชนิดพ่น  
CEMENTITOUS SPRAYED – ON 
FIREPROOFING 

- MONOKOTE ของบจก. W.R. GRACE  
- CAFCO ของ REPAX CO.,LTD.  
- FIRECUT ของ บจก. ไบเทค โฮลดิ้ง  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
 

1.15 หลังคำโลหะ ผนังโลหะ และผนังเกล็ด
ระบำยอำกำศโลหะ  
(METAL ROOF, METAL SIDING AND 
LOUVER BLADE) 

- BLUESCOPE LYSAGHT ของ บจก. บลูสโคป ไล
สำจท์ (ประเทศไทย)  
- บมจ. ล๊อกซ์เล่ย์  
- SANKO ของบจก. พรีเมียร์ โพรดักส์  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
- ให้ส่งตัวอย่ำงให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ ำง
พิจำรณำเลือกสีและเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 
- SEVEN ของ อินเตอร์ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

1.16 แผ่นผนังอลูมิเนียมชนิดมีฉนวน  
(ALUMINIUM COMPOSITE PANEL) 

- ALPOLIC ของ B.F.M. CO.,LTD. 
- ALUCOBOND ของ PROCOMMERCE CO.,LTD.  
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- PLAMETAL ของ M.V.P. FOUR STAR CO.,LTD. 
- KNAUF ของ บจก. เมทอลแฟบ  
- หรือคุณภำพเเทียบเท่ำ  
- ให้ส่งตัวอย่ำงให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ ำง
พิจำรณำเลือกสีและเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร 

1.17 วัสดุยำแนว (JOINT SEALANTS)  
 - SILCONE SEALANT - DOW CORNING ข อ ง  DOW CORNING 

(THAILAND) CO.,LTD.  
- GE ของ GECONS (THAILAND) CO.,LTD.  
- WACKER ELASTOSIL ข อ ง  SAENG CHAROEN 
PATANA ENTERPRISE CO.,LTD., 
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
 

 - POLYSULPHIDE SEALANT - TREMCO ของ NGERNMA BUSINESS CO.,LTD.  
- SONNEBORN ข อ ง   GECONS ( THAILAND) 
CO.,LTD. 
- WACKER ELASTOSIL ข อ ง  SAENG CHAROEN 
PATANA ENTERPRISE CO.,LTD.  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.18 งำนประตูและวงกบเหล็ก  
STEEL DOORS & FRAMES 

- ABEC  ของ บจก. เมสัน อำคูสติกส์  
- DIAMOND DOOR ของ หจก. ประตูเหล็กไทย  
- SMC ของ บจก. ซันเม็ททัล  
- OPA ของ บจก. โอปนำยิกุล  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.19 วัสดุวงกบ กรอบบำนประตูและหน้ำต่ำง 
อลูมิเนียม เจือหน้ำตัด 
(ALUMINIUM DOOR AND WINDOW)  
 

- เอ็ม ที อลูเม็ท  
- เมืองทองอุตสำหกรรมอำลูมิเนียม  
- มหำนครมิทอล 
- ไทยเม็ททอล 
- หรือคุณภำพเเทียบเท่ำ  

1.20 งำนประตูบำนม้วน (COILING DOORS) - BSP ของ บจก. บี.เอส.พี. โปรดักซ์  
- TOYO SHUTTERS ของ บจก. โตโยชัตเตอร์ส  
- SMC ของ บจก. ซันเท็ททัล  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
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1.21 อุปกรณ์ประตู – หน้ำต่ำง 
(DOOR & WINDOW HARDWARES)  
ขอให้เสนอรำคำโดยใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันใน
ทุกวัสดุอุปกรณ์ย่อยท่ีสัมพันธ์กัน 

 

 - บำนพับ (HINGE) - YANK, GLORY, DENSEI ของ หจก. ธนำชล  
- INTER LOCK ของ ALUMEX THAI CO.,LTD. 
- MARZ, STAINLEY ของบจก. ฮำคอน  
- ANDERBERG ของบจก. เอ๊กซ์เซล กลำเซอร์  
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   
- สกุลไทยหรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - อุ ป ก ร ณ์ ช่ ว ย ปิ ด ป ร ะ ตู  ( DOOR 
CLOSER) 

- LOCK WOOD ของบจก. อัสซ่ำ อะบลอย (ประเทศ
ไทย)  
- AXIM ของบจก. ฮำคอน  
- DORMA ของบจก. ฟินเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล  
- VVP ของ บจก. วีวีพี มำร์เก็ตติ้ง   
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   
- สกุลไทยหรือคุณภำพเทียบเท่ำ   

 - กุญแจติดตำย (DEAD BOLT SET) 
 

- SHOWA ของ หจก. ธนำชล  
- LOCK WOOD ของบจก. อัสซ่ำ อะบลอย (ประเทศ
ไทย)   
- BOYD, LOCKMANN ของบจก. ฮำคอน  
- VVP ของ บจก. วีวีพี มำร์เก็ตติ้ง   
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   
- สกุลไทยหรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

 - อุปกรณ์เปิดประตูฉุกเฉิน  
(EXIT DEVICES) 

- SHOWA ของ หจก. ธนำชล  
- LOCK WOOD ของบจก. อัสซ่ำอะบลอย (ประเทศ
ไทย)  
- BOYD, LOCKMANN ของบจก. ฮำคอน  
- สกุลไทย, VVP ของ บจก. วีวีพี มำร์เก็ตติ้ง  
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - อุปกรณ์กันกระแทกประตูและผนัง  
(DOOR AND WALL BUMPER) 

- GLORY  ของ หจก. ธนำชล 
- YALE ของ บจก. ไทตันโค อินเตอร์ เนชั่นแนล  
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- AXIM ของบจก. ฮำคอน  
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   
- VVP ของ บจก. วีวีพี มำร์เก็ตติ้ง สกุลไทย 
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - กลอน (BOLT) - LOCK WOOD ของบจก. อัสซ่ำ อะบลอย (ประเทศ
ไทย)  
- HAFELE ของ บจก. เฮเฟเล่ (ประเทศไทย)  
- MARZของ บจก.ฮำคอน ,VVP ของ บจก.วีวีพีมำร์
เก็ตติ้ง 
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   

- สกุลไทยหรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
 
 
 
 
 
 

- มือจับและแป้นผลัก  
(HANDLE AND PUSH PLATE) 

- RYOBI JAPAN  ของบจก. เอ๊กซ์เซล กลำเซอร์  
- MARZ ของบจก. ฮำคอน  
- LOCK WOOD ของบจก. อัสซ่ำ อะบลอย (ประเทศ
ไทย)  
- VVP ของ บจก. วีวีพี มำร์เก็ตติ้ง  ,สกุลไทย 
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - อุปกรณ์ (LOCK SET)  - GLORY ของ หจก.ธนำชล  
- TRUSH ของบจก. เอ๊กซ์เซล กลำเซอร์  
- INTERLOCK ของบจก. ALUMEX THAI   
- VVP ของ บจก. วีวีพี มำร์เก็ตติ้ง  ,สกุลไทย 
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - อุปกรณ์รำงเลื่อน  
(SLIDNG DOOR EQUIPMENTS) 

- HEDERSON ของ บจก. หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์  
(ประเทศไทย)  
- HAFELE ของ บจก. เฮเฟเล่ (ประเทศไทย)  
- VVP ของ บจก. วีวีพี มำร์เก็ตติ้ง   
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   
- สกุลไทยหรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - อุปกรณ์บำนเกล็ดปรับมุม  
(ADJUSTABLE LOUVER) 

- SHOWA ของ หจก. ธนำชล  
- YALE บจก. ไทตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล  
- INERTLOCK  ของ บจก. ALUMEX THAI  
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- VVP ของ บจก. วีวีพี มำร์เก็ตติ้ง  
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   
- สกุลไทยหรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - ขอรับ – ขอสับ (HOOK SET) - YALE  ของบจก. ไทตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล  
- SHOWA  ของ หจก. ธนำชล  
- VVP ของ บจก. วีวีพี มำร์เก็ตติ้ง  
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   
- สกุลไทยหรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - อุปกรณ์ยึดประตูระบบแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
(ELECTROMAGNETIC HOLDER) 

- EFF-EFF ของ บจก. อัสซ่ำ อะบลอย (ประเทศไทย)  
- YALE  ของ บจก. ไทตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล  
- DORMA บจก. ฟินด์เลย์อินเตอร์เนชั่นแนล  
- VVP ของ บจก. วีวีพี มำร์เก็ตติ้ง  
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   
- สกุลไทยหรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - อุปกรณ์ประสำนเปิดประตูก่อน – หลัง  
(DOOR CO – ORDINATOR) 

- GLYNN  ของบจก. ฮำคอน  
- SHOWA ของ หจก. ธนำชล  
- DORMA บจก. ฟินด์เลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
- VVP ของ บจก. วีวีพี มำร์เก็ตติ้ง   
- Hefale  ของ บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ำกัด   
- สกุลไทยหรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
 

1.22 กระจก (GLAZING)  
 - กระจกใส (CLEAR GLASS) 

 

- อำซำฮี ของบจก. กระจกไทย – อำซำฮี  
- กำร์เดียน ของบจก. กำร์เดียน อินดัสทรีส์  
- Taiwan Glass Ind.Corp.(บ.กระจกคุณค่ำ จ ำกัด)
หรือเทียบเท่ำ  

 - กระจกฝ้ำ (OPAQUEGLASS) - อำซำฮี ของบจก. กระจกไทย – อำซำฮี  
- PMC ของ บจก. พีเอ็มเค- เซ็นทรัล  
- SPG ของบจก. กระจกลำยสยำม หรือคุณภำพ
เทียบเท่ำ  

 - กระจกเงำ (MIRROR) - กำร์เดียน ของบจก. กำรร์เดียนอินดัสทรีส์  
- อำซำฮี ของบจก. กระจกไทย – อำซำฮี  
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- Taiwan Glass Ind.Corp.(บ.กระจกคุณค่ำ จ ำกัด)
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

 - กระจกเสริมลวด (WIRED GLASS) - อำซำฮี ของบจก. กระจกไทย – อำซำฮี  
- TGSG ของบจก. ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลำส  
- Taiwan Glass Ind.Corp.(บ.กระจกคุณค่ำ จ ำกัด)
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - HEAT-STRENGTHNED GLASS - อำซำฮี ของบจก. กระจกไทย – อำซำฮี  
- TGSG ของบจก. ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลำส  
- PMC บจก. กระจกพีเอ็มเค – เซ็นทรัล  
- บจก. กลำส เวย์  
- Taiwan Glass Ind.Corp.(บ.กระจกคุณค่ำ จ ำกัด),
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - กระจกสีตัดแสง (TINTED GLASS) - อำซำฮี ของบจก. กระจกไทย – อำซำฮี  
- TGSG ของบจก. ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลำส  
- PMC บจก. กระจกพีเอ็มเค – เซ็นทรัล  
- Taiwan Glass Ind.Corp.(บ.กระจกคุณค่ำ จ ำกัด)
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - กระจกฉนวน (INSULATED GLASS) - อำซำฮี ของบจก. กระจกไทย – อำซำฮี  
- TGSG ของบจก. ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลำส  
- PMC บจก. กระจกพีเอ็มเค – เซ็นทรัล  
- Taiwan Glass Ind.Corp.(บ.กระจกคุณค่ำ จ ำกัด)
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - ก ร ะ จ ก ท น แ ร ง อั ด  ( TEMPERED 
GLASS) 

- อำซำฮี ของบจก. กระจกไทย – อำซำฮี  
- TGSG ของบจก. ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลำส  
- PMC บจก. กระจกพีเอ็มเค – เซ็นทรัล  
- Taiwan Glass Ind.Corp.(บ.กระจกคุณค่ำ จ ำกัด)
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - กระจกอัดแผ่นฟิล์ม  
(LAMINATED GLASS) 

- VMC ของบจก. สยำม วี. เอ็ม. ซี. กระจกนิรภัย  
- TGSG ของบจก. ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลำส  
- PMC บจก. กระจกพีเอ็มเค – เซ็นทรัล  
- Taiwan Glass Ind.Corp.(บ.กระจกคุณค่ำ จ ำกัด)
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  



                                                                                                             Page 557 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

 - กระจกสะท้อนแสง   
(REFLECTIVE GLASS) 

- อำซำฮี ของบจก. กระจกไทย – อำซำฮี  
- TGSG ของบจก. ไทย-เยอรมัน สเปเซียลตี้กลำส  
- Taiwan Glass Ind.Corp.(บ.กระจกคุณค่ำ จ ำกัด)
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.23 งำนผนังกระจก  
GLAZED CURTAIN WALL/SPIDER 
GLAZING SYSTEM 

- ASIA ALUMINUM AND GLASS CO.,LTD.  
- OREGON ALUMINIUM CO., LTD.  
- YHS INTERNATIONAL CO., LTD. 
- ASIA ASIATIC (THAILAND) CO.,LTD., 
- S ONE ALUMINIUM CO.,LTD.  
- TOSTEM THAI CO.,LTD.หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.24 อุปกรณ์ประกอบประตู – หน้ำต่ำง  
(CURTAIN WALL) 

-   TOSTEM THAI CO.,LTD. 

 
 

- หน้ำต่ำงบำนเปิดอลูมิเนียม  
CAM HANDLE W/LOCK 

- TRUTH หรือ  METAL CHIMEX  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
- บำนพับ 
- ANDERBERG, TRUTH  หรือ METALCHIMEX   
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - หน้ำต่ำงบำนเลื่อนอลูมิเนียม ROLLER - DELMAR # D- 7000 หรือ Y.door # Y-7000  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - หน้ำต่ำงบำนหมุน (PIVOT  WINDOW) - Y.door หรือคุณภำพเทียบเท่ำ มอก. FLUSH LOCK 
- METAL CHIMEX หรือ TRUTH  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.25 แผ่นพลำสติก POLYCARBONATE - LEXAN ของ  GE  
- TWINLITE  ของบจก. อินเตอร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์   
- CARBORON ของบจก. ธ.พัฒนกิจ 
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

1.26 โครงเคร่ำโลหะผนังเบำ  
(NON-LOAD BEARING WALL METAL 
FRAMING) 

- GYPROC ไทยยิปชั่ม ของบจก. ไทยผลิตภัณฑ์
ยิปชั่ม  
- ช้ำง ของบจก. สยำมอุตสำหกรรมยิปชั่ม  
- ARCON TYPE ของบจก. อำร์ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

1.27 โครงเคร่ำโลหะฝ้ำเพดำน  
(CEILING SUSPENSION SYSTEMS) 

- GYPROC ของบจก. ไทยผลิตภัณฑ์ยิปชั่ม  
- ช้ำง CMC ของบจก. สยำม อุตสำหกรรมยิปชั่ม  
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- ARCON TYPE ของบจก. อำร์ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.28 แผ่นยิปชั่มบอร์ด (GYPSUMBOARD) - GYPROC ไทยยิปชั่ม ของ บจก. ไทยผลิตภัณฑ์
ยิปชั่ม  
- ช้ำง ของ บจก. สยำมอุตสำหกรรมยิปชั่ม  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.29 กระเบื้องปูพื้น-ผนัง -   บริษัท เคนไซ ซีรำมิคส์ อินดัสตรี้ จ ำกัด 
 - วัสดุที่ใช้ กระเบื้องแกรนิตชนิดไฟสูง  

      แกรนิตโต้ (300x600,600x600) 

- แกรนิตโต้ STD TILES 
- COTTO ของ บจก. เซรำมิค อุตสำหกรรมไทย  
- UMI ของ บจก. สหโมเสกอินดัสตรี้   
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - วัสดุที่ใช้ กระเบื้องโมเสดคละสี - แกรนิตโต้ STD TILES 
- COTTO ของ บจก. เซรำมิค อุตสำหกรรมไทย  
- UMI ของ บจก. สหโมเสกอินดัสตรี้   
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

 - วัสดุที่ใช้ กระเบื้องดินเผำชนิดไม่เคลือบ
สี 

- KERA ของ บจก. เคร่ำไทล์   
- อ.ป.ก. ของ บจก. อ.ป.ก. ดำวคู่ (1990)  
- L-THAI ของ บจก. กระเบื้องดินเผำ ล ำปำง – ไทย  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

 
 

- วัสดุที่ใช้กระเบื้องดินเผำชนิดเคลือบสี
ไฟสูง 

 

- KERA ของบจก. เคร่ำไทล์ 
- อ.ป.ก. ของบจก. อ.ป.ก. ดำวคู่ (1990)  
- บริษัท เคนไซ ซีรำมิคส์  อินดัสตรี้  จ ำกัด หรือ
คุณภำพเทียบเท่ำ 

 - วัสดุที่ใช้ กระเบื้องเซรำมิค 
 

- COTTO ของบจก. เซรำมิค อุตสำหกรรมไทย  
- RCI ของบมจ. โรแยลซีรำมิค อุตสำหกรรม  
- คัมพำนำ ของบมจ. ไทย – เยอรมันเซรำมิค อันดัสท
รี้  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.30 กระเบื้องยำงชนิดแผ่นหรือม้วน 
วัสดุที่ใช้กระเบื้องยำง Asbestos Free 
(ปรำศจำกใยหิน) หนำ 3.2 มม. 

- DYNOFLEX PREMIUM  ของบจก. ผลิตอุปกรณ์
ก่อสร้ำง   
- STARFLOR ของบจก. ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้  
- ARMSTRONG IMPERIAL ของ บจก. วิสแพค  

- GARBOของบ.CMCหรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
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1.31 กระเบื้องแผ่นเรียบ (ASBESTOS) - ช้ำง ของบจก. สยำมอุตสำหกรรมยิปซั่ม  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

1.32 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ปรำศจำกใยหิน) - สมำร์ดบอร์ด ตรำช้ำง ของบจก. สยำมอุตสำหกรรม
ยิปซั่ม  
- ต้นไม้ (ไม้ระแนงเฌอร่ำ,ฝ้ำเฌอร่ำแฟล็กซี่บอร์ด,ไม้
เฌอร่ำ  
- ROCK WOOD  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

1.33 ฝ้ำเพดำนตะแกรงอลูมิเนียมกล่องอบสี - CN ของบจก. ซี เอ็น โปรเกรส อินเตอร์ กรุ๊ป  
- ผลิตภัณฑ์ของ บจก. โอเวอร์ซี อลูมินั่ม  
- ผลิตภัณฑ์ของบจก. อัลท็อป  

1.34 กระเบื้องหินขัดปูพื้น มอก. 379-2543 - TRG ของบจก. สระบุรีรัชต์  
- MARBLEX ของบจก. กรุงเทพหินอ่อนเทียม  
- STONIC ของบจก. เคหะภัณฑ์ มำร์เก็ตติ้ง  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.35 แผ่นฝ้ำเพดำนกันเสียง  
(ACOUSTICAL CEILINGS) 

 

 - แผ่นฝ้ำเพดำนกันเสียง 
ACOUSTICAL BOARD 

- ARMSTRONG ของบจก. สยำมอุตสำหกรรมยิปชั่ม  
(สระบุรี)  
- CELOTEX ของบจก. ไทยผลิตภัณฑ์ยิปชั่ม  
- USG ของบจก. ธ.พัฒนกิจ  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

 - โครงเคร่ำโลหะ - CMC ของบจก. สยำมอุตสำหกรรมยิปชั่ม  (สระบุรี)  
- GYPROC ไทยยิปชั่ม ของบจก. ไทยผลิตภัณฑ์
ยิปชั่ม  
- ARCON   
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

1.36 หินอ่อน (MARBLE FLOORING) - บจก. อำณำจักรสุโขทัยหินอ่อนและแกรนิต  
- บจก. เอเชียแกรนิต  
- บจก. เอ็มไพร์แกรนิต  
- บจก. MAPEI  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

1.37 หินแกรนิต (GRANITE FLOORING) - บจก. อำณำจักรสุโขทัยหินอ่อนและแกรนิต  
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- บจก. เอเชียแกรนิต  
- บจก. เอ็มไพร์แกรนิต  
- บจก. MAPEI  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.38 คอนกรีตบล็อกประสำนปูพื้น 
(INTERLOCKING CONCRETE  PAVING 
BLOCK) 

- CPAC ของบจก. สยำมซีแพคบล็อค  
- โอฬำร ของบจก. กระเบื้องโอฬำร  
- เคทีที ของบจก. เคทีที  
- C-CON ของบจก. ชัยสวัสดิ์ฯ หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.39 คอนกรีตบล็อกปูพื้นส ำหรับปลูกหญ้ำ  
(TURF STONE CONCRETE BLOCK) 

- CPAC ของบจก. สยำมซีแพค บล็อก  
- โอฬำร ของบจก. กระเบื้องโอฬำร  
- เคทีที ของบจก. เคทีที  
- C-CON ของบจก. ชัยสวัสดิ์ฯ  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.40 พรมทอชนิดแผ่น (CARPET) - CARPET INTER ของบมจ. เคร์เปท อินเตอร์เนชั่น
แนล (ประเทศไทย)  
- ไทปิง ของบมจ. อุตสำหกรรมพรมไทย  
- INTERFACE ของบมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.41 วัสดุผสมพื้นท ำผิวแกร่ง 
 

- VISPACK CO.,LTD 
- เคมิครีต ของบจก. ยูเนียน แอสโซซิเอท  
- FOSROC  ของบจก. ฟอสร็อค (ประเทศไทย)  
- ไทคอนท็อป มิเนอรำล ของบจก. เรพแพค คอน
สตรัคชั่น  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.42 งำนสี (PAINTING) - CAPTAIN ของ บจก. กับตัน อินดัสทรี้  
- RPS ของบจก. อำร์ พี เอส ซี อินเตอร์เทรด  
- TOA ของบจก. ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย)  
- บจก. สีเดลต้ำ หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.43 
 

สีทำถนน/สีจรำจร (TRAFFIC PAINTING) - บจก. กัปตัน เพ้นท์ (ประเทศไทย) 
- บจก. เจ.บี.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์  
- บจก. ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย)  
- บจก. นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)  
- บจก. โจตัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.45 
 

น้ ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน 
 

- CHEMGLAZE ของบจก. พรีซีสชั่นเอ็นยีเนียริ่ง 
- PAMMASTIC ของ บจก. บริติช เพ้นท์ส  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.46 พ้ืนยกส ำเร็จรูป (ACCESS FLOORING) - CROSSTRACK ของเตียงฮงสีลม 
- MERO ของ FRANK MODERN SYSTEM CO,.LTD. 
- DONN ของ ROCKWORTH  
- TAKO ของบริษัท ทำโก้ ประเทศไทย จ ำกัด 
- TATE  ของ GRANDBUILT หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
- EXTRA ของโปรแอท มำเก็ตติ้ง กรุ๊ป 

1.47 ผ นั ง ห้ อ ง น้ ำ ส ำ เ ร็ จ รู ป  ( TOILET 
PARTITION) 

- WILLY  ของบจก. เวลด์ครำฟท์ (ประเทศไทย) 
- PERSTORP  ของบจก. สยำมพีเอสเอ็ม  
- KOREX  
- กรณีพิมพ์ลำย แผ่นลำมิเนตของ Winsonart 
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.48 งำนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ 
(TOILET AND  BATH ACCESSORIES) 

- AMERICAN STANDARD ของบมจ. เครื่องสุขภัณฑ์
อเมริกัน สแตนดำร์ด (ประเทศไทย)  
- Nahm บริษัท นำมสุขภัณฑ์ จ ำกัด 
- Kholer ของบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
- อุปกรณ์ อัต โนมัติ  Sana ของบริษัท  Sanmart 
co.,ltd 
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.49 แผ่นผนังคอนกรีตเสริมใยแก้ว  
(GLASSFIBRE REINFORCED CONRETE 
WALL PANEL) 

- GEL ของบมจ. เยนเนอรัล เอนยิเนียริ่ง  
- PCM ของบมจ. แผ่นพื้นส ำเร็จรูป พีซีเอ็ม  
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.50 งำนผนังภำยในแบบเลื่อน/พับเก็บ 
(OPERABLE PARTITION) 

- HUFCOR ของบจก. หลุยส์.ตี.เสียวโนเวนส์  
- ADR ของบจก. วรรธนะ  
- HUPPE VARIFLEX ของบจก. เจเอ็นวี  อินเตอร์
เนชั่นแนล  ซัพพลำย  
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- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
1.51 งำนป้องกันและก ำจัดปลวก - บจก. ภักดี เคมีภัณฑ์  

- บจก. 12 เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส  
- บจก. แอ็ดวำนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)  
- บจก. โอภำเซอร์วิส (ประเทศไทย) 
- หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
- และต้องเป็นเคมีป้องกันปลวกที่มีประสิทธิภำพและ
ได้รับรองจำก อย. หรือหน่วยงำนข้ำรำชกำรที่เชื่อถือได้ 

1.52 งำนชิ้นส่วนคอนกรีตส ำเร็จรูป  
(PRECAST CONCRETE) 

- GEL CO,.LTD.  
- CPAC PRODUCTS CO,.LTD.  
- PBL GROUP CO,.LTD. 
- POSTTEN CO.,LTD. 
- C-POST CO,.LTD. หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

1.53 งำนลู่วิ่งยำงสังเครำะห์ SYNTHETIC - PORPLASTIC ของ บ.CMC หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

 
2. รำยชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ของวัสดุ และอุปกรณ์มำตรฐำนงำนไฟฟ้ำ 

ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 

2.1 TRANSFORMER : OIL IMMERSED TYPE EKARAT 
CHAREON CHAI 
CC TRANSFORMER 
QTC,MAX WELL 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.2 GENERATOR  CAT TERAILLAR 
SENIX 
CUMMINS  
VOLVO 
KOKLER 
PERKINS 
IMO INZA 
DOOSAN By Winbridge 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
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2.3 LOW VOLTAGE SWITCHGEAR  
AND AUTOMATIC TRANSFER SWITCH 

SQUARE-D 
GE 
SIEMENS,PMK 
MERLIN GERIN, ABB 
MOELLER หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.4 
 
 
 

LV MAIN AND DISTRIBUTION BOARD 
MANUFACTURER PROTECTIVE RELAY, 
METERING AND ASSOCIATED 
EQUIPMENTS 
 

TIC,PMK 
MANUFACTURER 
SWITCHBOARD (SMD) 
ABB,TELEMECANIQUE 
CROMPTONหรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.5 BATTERY AND BATTERY CHARGER  EXIDE 
CHLORIDE 
NIFE 
YUSA 
GS 
Delight หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.6 PANELBOARD SQUARE-D 
GE 
PMK 
ABB 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.7 CONTACTOR AND CONTROL RELAY SIEMENS 
ABB,TELEMECANIQUE 
MITSUBISHI 
OMRON 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.8 POWER CAPACITOR AND REACTIVE 
POWER CONTROL RELAY 

ABB 
NOKIAN 
MERLIN GERLIN,MKS TECHNOLOGY 
SIEMENS 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.9 SWITCH AND OUTLET BTICINO,PANASONIC 
CLIPSAL 
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หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.10 POWER OUTLET LEGRAND, ABB , CLIPSAL หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
2.11 LUMINAIRE (LOCAL) DELIGHT,LUSO 

OPTEX 
PHILIPS,LIGMAN 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.12 LAMPS GE 
OSRAM 
PHILIPS 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.13 LAMP HOLDER BJB 
VOSSLOH 
GE, PHILIPS 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.14 BALLAST & STARTER PHILIPS,ECONOWATT 
TOSHIBA,OSRAM 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.15 ELECTRONIC BALLAST ECONN-WATD 
PNILLIP 
OSRAM 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.16 LAMPS CAPACITOR THORN EMI 
BOSCH 
ABB 
NOKIA 
PHILIPS 
ELECTRONICON 
ATCOหรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.17 CABLE TRAY, CABLE LADDER, 
WIREWAY 

TIC 
B-LINE 
BETTER MAN 
PMK 
ESI 
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หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.18 CONDUIT PANASONIC 
RSI 
DAIWA 
ARROW PIPEหรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.19 NON-METALLIC CONDUIT CLIPSAL ,TAP 
ARR, BTC 
UNVOLT หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.20 CABLE PHELPS DODGE, THAI YAZAKI 
BANGKOK CABLE 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.21 FIRE RESISTANCE CABLE PIRLLI,PHELPS DODGE 
STUDER 
MCI DRAKA 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.22 MATV SYSTEM HIRSCHMANN 
PHILIPS 
WISI 
PSI 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.23 TV/FM OUTLET HIRSCHMANN 
PHILIPS 
WISI 
NATIONAL 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.24 MATV COAXIAL CABLE HIRSCHMANN 
COMSCOPE 
WISI 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.25 SOUND SYSTEM, เสียงประกำศ  TEAC , SONY, AEX, PANASONIC, TOA, Bosch  หรือ
คุณภำพเทียบเท่ำ  
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2.26 FIRE ALARM SYSTEM SYSTEM SENSOR 
HONEYWELLS,EDWARDS,NOTIFIRE 
WILL UI หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.27 BUS DUCT  POWER DUCT 
CUTLER HAMMER 
GE 
SQUARED 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.28 COMPUTER CABLE FRANKLIN FRANCE  
PREVECTRONZ 
Forend,LPI 
หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  

2.29 สำยสัญญำณระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ AMP, PANDUIT, SYSTIMAX,  Link ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.30 แผงกระจำยสำยสัญญำณ AMP, PANDUIT, SYSTIMAX , Link ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.31 ส ำ ย เ ชื่ อ ม ต่ อ ส ำ ห รั บ แ ผ ง ก ร ะ จ ำ ย
สำยสัญญำณ 

AMP, PANDUIT, SYSTIMAX , Link ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.32 ระบบบริหำร และจัดกำรสำยสัญญำณ
อัตโนมัติ 

AMP, PANDUIT, SYSTIMAX ,  Link หรื อคุณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.33 สำยเชื่อมต่อ (CAT 6 UTP Patch Cord) AMP, PANDUIT, SYSTIMAX,  Link ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.34 เ ต้ ำ รั บ ส ำ ย สั ญ ญ ำ ณ ตั ว เ มี ย  ( RJ 45 
MODULAR JACK CAT 6) 

AMP, PANDUIT, SYSTIMAX,  Link ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.35 
 
 

หน้ำกำกส ำหรับเต้ำรับ (Faceplate Kit) AMP, PANDUIT, SYSTIMAX,  Link ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.36 สำยใยแก้วน ำแสง  FIBER OPTIC CABLE AMP, PANDUIT, SYSTIMAX,  Link  ห รื อ คุณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.37 แผงกระจำยสำย  FIBER OPTIC PATCH 
PANEL 

AMP, PANDUIT, SYSTIMAX,  Link ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 



                                                                                                             Page 567 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

2.38 หัวเชื่อมต่อสำยใยแก้วน ำแสงชนิด SNAP-
IN ADAPTER PLATE  มีคุณสมบัติดังนี้ 

AMP, PANDUIT, SYSTIMAX,  Link ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.39 สำยเชื่อมต่อ ใยแก้วน ำแสง FIBER OPTIC 
PATCH CORD มีคุณสมบัติดังนี้ 

AMP, PANDUIT, SYSTIMAX,  Link ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.40 ตู้ Rack  AMP, PANDUIT, SYSTIMAX,  Link ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.41 อุปกรณ์สลับสัญญำณสำรสนเทศแกนหลัก 
(Core Switch) แบบ 10/100/1000Mbps 

CISCO, HP, JUNIPER,หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.42 อุปกรณ์สลับสัญญำณกระจำยสัญญำณใน
ชั้น (Distribution Switch) 

CISCO, HP, JUNIPER,หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.43 อุปกรณ์สลับสัญญำณกระจำยสัญญำณ CISCO, HP, JUNIPER,หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 
 

2.44 อุปกรณ์บ ริ ห ำ รจั ดกำ ร  Access Point 
(Wireless Controller) 

ARUBA, CISCO, HP, JUNIPER,หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.45 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย
ชนิด 802.11n ARUBA, CISCO, HP, JUNIPER,หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.46 เครื่องโทรศัพท์ผ่ำนเครือข่ำยไอพี ( IP-
Phone) พร้อมซอฟต์แวร์ไลเซนส์ 

CISCO, AVAYA, GRANDSTREAM, ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.47 อุปกรณ์ส ำหรับเชื่อมต่อเครื่องโทรสำรผ่ำน
เครือข่ำยไอพีพร้อมซอฟต์แวร์ไลเซนส์ 

CISCO, AVAYA, GRANDSTREAM, ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.48 เครื่องแม่ขำ่ยส ำหรับติดตั้งระบบ CISCO, DELL, HP, IBM,หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.49 
ระบบโทรศัพท์ผ่ำนเครือข่ำยไอพี 

CISCO, AVAYA, GRANDSTREAM, ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.50 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่ำนเครือข่ำวไอพี
ชนิด ชนิดเลนส์ 90° -180° Fixed TypeIP 
CCTV Camera 
 

AXIS, BOSCH, MOBOTIX, PELCO,  Ubiquiti, 
Hikvision หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.51 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่ำนเครือข่ำยไอพี 
ชนิด เลนส์  360° (Fixed Type Fish Eye 
Lens CCTV Camera) 

AXIS, BOSCH, MOBOTIX, PELCO,  ,  Ubiquiti, 
Hikvision หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.52 อุปกรณ์บันทึกสัญญำณภำพ และเสียง
ส ำหรับกล้องวงจรปิดผ่ำนเครือข่ำยไอพี 

DELL, HP, IBM, QNAP, SYNOLOGY, Seagate หรื อ
คุณภำพเทียบเท่ำ 
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2.53 เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับมอนิเตอร์ระบบ DELL, HP, IBM,หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.54 
จอแสดงภำพ 

LG, PHILIPS, TOSHIBA, SAMSUNG, SONY, ห รื อ
คุณภำพเทียบเท่ำ 

2.55 ระบบบริหำรจัดกำรกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมซอฟท์แวร์ 

MILESTONE, NUUO, LEVEL1,หรือยี่ห้อเดียวกัยผู้ผลิต
กล้อง หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.56 เ ค รื่ อ ง ส ำ ร อ ง ไ ฟ ฟ้ ำ ฉุ ก เ ฉิ น 
(Uninterruptible Power Supply : UPS)  

APC, EMERSON, MGE, POWERWARE, Leonics หรือ
คุณภำพเทียบเท่ำ] 
 
 

2.57 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ำกระโชก (Surge 
Protector Device) 

EMERSON, SQUARE D, STABIL, ห รื อ คุ ณ ภ ำ พ
เทียบเท่ำ 

2.58 สื่อประชำสัมพันธ์แบบดิจิตอล(Digital 
Signage) CISCO, LG, SAMSUNG,หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

2.59 ระบบ Access Control (Finger Scan + 
RFID) iGuard,  KEYKING, BOSCH,หรือคุณภำพเทียบเท่ำ 

 
3. รำยชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ของวัสดุ และอุปกรณ์มำตรฐำนงำนระบบปรับอำกำศ 
ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 

 
3.1 
 
 
 
 

AIR CONDITIONING UNIT 
ระบบ VRF. 

 
- SAMSUNG,  CARRIER, TRANE 
-  MITSUBISHI,  YORK 
- LG,  
- TOSHIBA,  
- DAIKIN หรือเทียบเท่ำ 

3.2 ระบบ SPLIT TYPE - SAMSUNG,  CARRIER, TRANE 
-  MITSUBISHI,  YORK 
- LG,  
- TOSHIBA,  
- DAIKIN หรือเทียบเท่ำ 

3.3 VENTILATING FAN ( PROPELLER, 
CEILING MOUNTED) 

- PANASONIC, JAPAN 
- GREENHECK, USA 
-  ACME, USA 
-  KRUGER, SWITZERLAND 



                                                                                                             Page 569 of 597 
รายช่ือผูผ้ ลิตและ ผลิตภณัฑ ์ของวสัดุและอุปกร ณม์าตรฐาน 

 
PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

-  MITSUBISHI, JAPAN หรือเทียบเท่ำ 

3.4 VENTILATING FAN ( CENTRIFUGAL, 
ROOF VENTILATOR, AXIAL) 

- PANASONIC, JAPAN 
- GREENHECK, USA 
-  ACME, USA 
-  KRUGER, SWITZERLAND 
-  MITSUBISHI, JAPAN หรือเทียบเท่ำ 

3.5 
 
 
 
 
3.6. 
 
 
3.7. 
 
 
 
3.8 
 
3.9 
 
 
 

FLEXIBLE PIPE CONNECTION 
 
 
 
 
SPRIN VIBRATION ISOLATOR 
 
 
AIR FILTER 
 
 
 
GALVANIZED STEEL SHEET 
 
DIFFUSERS, GRILLES LOUVERS 
 
 
 

- TOZEN, JAPAN 
- METRAFLEX, USA 
- MASON, USA 
- PROCO, USA 
 
- MASON, USA 
- TOZEN, JAPAN 
 
- AMERICAN AIR FILTER, USA 
- AIR GUARD, USA 
- B.S.I. , THAILAND 

 
- WATERLOO (LICENSING), THAILAND 
- KOMFORT FLOW, THAILAND 
- FLOTHRU, THAILAND 
- ESCOFLOW, THAILAND 

3.10. 
 

FIBERGLASS INSULATION  
 

- MICRO-FIBER, THAILAND 
- SFG INSULATION, THAILAND 

3.11. 
 

AIR DUCT FASTENER 
 

- TILEMENT (KIATTHANAVAT), JAPAN 

3.12. 
 

INSULATION ADHESIVE 
 

- NEO-BOND, JAPAN 
- AEROSEAL, THAILAND 
- MAXGLUE, THAILAND 

3.13. 
 

AUTOMATIC CONTROL EQUIPMENT  
 

- JOHNSON CONTROL, USA 
- INVENSYS, USA 
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3.14. 
 
 
3.14. 
 
 
 
3.18 
 
 
 

 
 
 
CLOSED CELL EPDM MLASTOMERIC 
INSULATION 
 
MOTOR STARTER 

 
 
 

FLEXIBLE ROUND DUCT 
 

- TOUR & ANDERSSON, SWEDEN 
- DANFOSS, DENMARK 
 
- AEROFLEX, THAILAND 
- MAXFLEX, THAILAND 
 
- AEG, W. GERMANY 
- SIEMENS, W. GERMANY 
- ABB, EUROPE 
- MERLIN GERIN, FRANCE 
- S-FLEX, THAILAND 
- AERODUCT, THAILAND 
- DEC, THAILAND 
- WINFLEX, THAILAND 

 
3.18 
 
 
 
 
3.19 
 
 
 
 
3.20 

FLEXIBLE ROUND DUCT 
 
 
 
 
ELECTRIC MOTOR (GENERAL) 
 
 
 
 
REFRIGERANT PIPE (ASTM B-88 HARD 
DRAWN TYPL) 

- S-FLEX, THAILAND 
- AERODUCT, THAILAND 
- DEC, THAILAND 
- WINFLEX, THAILAND 
 
- BROOK CROMPTON, UK 
- AEG, GERMANY 
- MITSUBISHI, JAPAN 
- SIEMENS, GERMANY 
- KEMBLA, AUSTRALIA 
- CAMBRIDGE-LEE, ENGLAND 
- YORKSHIRE, ENGLAND 

 
 
4. รำยชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ของวัสดุ และอุปกรณ์มำตรฐำนงำนระบบสุขำภิบำลและระบบป้องกันอัคคีภัย 
ล ำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ รำยชื่อผู้ผลิต 

 
4.1 

งำนระบบสุขำภิบำล 
ท่อเหล็กอำบสังกะสี 

 
- SAHA THIA STEEL PIPE, THAILAND 
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4.2 
 
 
 
 
    4.3 
 
 
 
4.4 
 
 

 
 
 
ท่อเหล็กหล่อ 
 
 
 
 
ท่อ พีวีซี 
 
 
 
GATE VALVE, BALL VALVE 
 
 

- 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 

4.5 
 

BUTTERFLY VALVE 
 

- HATTERSLEY, UK 
- KENNEDY, USA 
- NIBCO, USA  
- WATTS REGULATOR, USA 
- CRANE, USA 
- HOFFER, THAILAND 

 
4.6 
 

CHECK VALVE (SILENT TYPE) 
 

- HATTERSLEY, UK 
- METRAFLEX, USA 
- CHECK RITE, CANADA 
- VAL-MATIC, USA 

 

4.7 
 

WATER STRAINER, UNION 
 

- HATTERSLEY, UK 
- TOYO, JAPAN 
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- METRAFLEX, USA 
- ITT-HOFFMAN, USA 
- KITAZAWA, JAPAN 
- HOFFER, THAILAND 

 
    4.8 
 
 

FLEXIBLE CONNECTION (RUBBER & 
STAINLESS),VIBRATION ISOLATOR 
 

- TOZEN, JAPAN 
- MASON, USA 
- METRAFLEX, USA ,HOFFER, THAILAND 

4.9 
 
 
 
 
4.10 

PRESSURE GUAGE 
 
 
 
 
ROOF DRAIN, FLOOR DRAIN, FLOOR 
CLEANOUT, PLANTING DRAIN 
 

- TRERICE, USA 
- WEISS, USA 
- WIKA, W.GERMANY 
- JUMO, W.GERMANY 
 
- CHESS, THAILAND 
- KNACK, THAILAND 
- TCP, THAILAND 
- OR CAST AS JOSAM, THAILAND 

4.11 
 

HDPE PIPE 
 

- THAI ASIA PE PIPE, THAILAND 
- WIIK & HUGLAND, THAILAND 
- PBP, THAILAND 

4.12 
 

CONSTANT PRESSURE BOOSTER 
PUMP SET AND WATER PUMP 
 

- SPP, UK 
- AMERICAN-MARSH,  USA 
- PEERLESS, USA 
- GRUNDFOS, DENMARK 
- AURORA, USA 
- KAWAMOTO, JAPAN 

4.13 
 

ELECTRIC MOTOR 
 

- BROOK CROMPTON, UK 
- WAT, AUSTRIA 
- SIEMENS, W.GERMANY 
- ABB, SWEDEN 

4.14 
 

FLOATLESS SWITCH AND FLOAT  
SWITCH 
 

- OMRON, JAPAN 
- NATIONAL, JAPAN 
- KASUGA, JAPAN 
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4.15 
 

ELECTRICAL CABLE 
 

- THAI YAZAKI, THAILAND 
- PHELPSDODGE, THAILAND 
- BANGKOK CABLE, THAILAND 

4.16 ELECTRICAL CONDUIT 
 

- MATSUSHITA, JAPAN 
- MARUICHI, JAPAN 
- TSP, THAILAND,TAS, THAILAND 

4.17 
 

SWITCHGEAR 
 

- SIEMENS, W.GERMANY 
- SQUARE-D, USA 
- ITE, USA,BBC, W.GERMANY 

4.18 
 
 

SUBMERSIBLE  AERATOR, ELECTOR, 
SUBMERSIBLE PUMP 
 

- AMERICAN-MARSH, USA 
- WASSER,  GERMANY 
- TZURUMI, JAPAN 
- SHINMAYWA, JAPAN 
- GOMAN-RUPP, USA 

4.19 
 
 
 
4.20 
 
 
 
4.21 
 
4.22 
 
4.23 
 
4.24 
 
 
4.25 

CHLORINE FEED PUMP 
 
 
 
WATER HAMMER ARRESTOR 
 
 
 
GAS REGULATOR 
 
GAS LEAK DETECTOR 
 
PIGTAIL FLEXIBLE HOSE 
 
GAS METER 
 
 
PROGRAMABLE LOGIC 
CONTROLLER 

- CHEMTECH, USA 
- CFG PROMENENT, W.GERMANY 
- GRONEL, USA 
 
- P.P.P., USA 
- JOSAM, USA 
- ZURN, USA 
 
- FISHER, USA 
 
- TOKA, JAPAN 
 
- BRIDGE STONE, USA 
 
- SCHLUMBERGER, GERMANY 
- EMAIL, AUSTRALIA 

 
- MITSUBISHI, JAPAN 
- OMRON, JAPAN 
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 - SIEMENS, GERMAN 

4.26 
 
 
 
4.27 
 
 
4.28 
 
4.29 
 
 
4.30 
 

AIR BLOWER 
 
 
 
DIFFUSER HEAD 
 
 
HELIXOR DIFFUSER 
 
FILTER PRESS 
 
 
FOOT VALVE 
 

- SHINMAYWA, JAPAN 
- DRESSER ROOTS, USA 
- ROBUSHI, ITALY 
 
- NOPON, SWEDEN 
- FMC, USA 
 
- POLCON, USA 

 
- DIEMME, ITALY 
- SCHENK, USA 

 
- FIVALCO,  USA 
- SOCLA, FRANCE 
- VALMATIC, USA 

4.31 
 

FLOAT  VALVE 
 

- MUESCO, USA 
- CLAYTON, USA 
- OCV, USA 
- WATTS, USA 

4.32 
 

PRESSURE  REGULATING VALVE 
 

- MUESCO, USA 
- CLAYTON, USA 
- WATTS ACV., USA 
- OCV, USA 

4.33 
 

MODULATING CHECK VALVE  
 

- SINGER, CANADA 
- WATTS ACV., USA 
- ZURN, USA 
- OCV, USA 

4.34 PACKAGE WASTEWATER 
TREATMENT TANK 
 
 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

- PREMIER PRODUCTS 
- DOUBLE R PRODUCTS 
- ENTECH 
- AQUA 
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4.35 
 

FIRE PUMP AND JOCKEY PUMP 
 

- SPP,  UK 
- AMERICAN-MARSH,  USA 
- PATTERSON, USA 
- FAIRBANKS MORSE, USA 
- PEERLESS, USA 
- ARMSTRONG, USA 

   4.36 
 

FIRE PUMP JOCKEY PUMP 
CONTROLLER 
 

- TORNATECH,  CANADA 
- MASTER, USA 
- FIRETROL, USA 
- GE, USA 

4.37 
 

ELECTRIC MOTOR 
 

- BROOK CROMPTION, UK 
- ABB, SWEDEN 
- US. MOTOR, USA 
- SIEMENS, GERMANY 

4.38 
 
 

BLACK STEEL PIPE AND 
GALVANIZED STEEL PIPE 
 

- THAI STEEL PIPE, THAILAND 
- SIAM STEEL PIPE, THAILAND 
- HIGH PRESSURE STEEL PIPE, THAILAND 
- THAI UNION STEEL PIPE, THAILAND 

4.39 
 

HIGH DENSITY POLYETHYLENE 
PIPE& FITTINGS 
 

- WLLK & HOEGLUND, LOCAL 
- THAI ASIA PE. PIPE, LOCAL 
- PE PIPE, LOCAL 
 

4.40 
 

GATE VALVE, CHECK VALVE AND 
BUTTERFLY VALVE (UL,FM) 
 

- FIVALCO,  USA 
- KENNEDY, USA 
- STOCKHAM, USA 
- NIBCO, USA 

4.41 
 
 
 
4.42 
 
 

FLOW METER, SENSOR ( FM 
APPROVED) 
 
 
AUTOMTIC AIR VENT 
 
 

- EAGLE EYE&ANNUBAR, USA 
- GERAND, USA 
- MERIAM INSTRUMENT, USA 
- GLOBAL VISION, USA 
- FIVALCO,  USA 
- METRAFLEX, USA 
- HOFF MAN, USA 
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4.43 
 
 
 
 
4.44 
 
 
 
 
 
4.45 
 
 

 
 
 
 
PRESSURE GAUGE 
 
 
 
 
ALARM  VALVE 
 
 
 
 
 
FIRE DER ARTMENT CONNECTION, 
ROOF MANIFOLD, FIRE HOSE VALVE, 
HYDRANT 

- VAL-MATIC, USA 
- APCO, USA 
 
- TRERICE, USA 
- MARSHAL TOWN, USA 
- WEISS, USA 
- DRESSER, USA 
 
- TYCO,  USA 
- CENTRAL, USA 
- VICTAULIC, USA 
- TUNA, USA 
 
- GIACOMINI, ITALY 
- CENTRAL, USA 
- STAND PIPE, USA 
- AUTO.SPK, USA 

4.46 
 
 

RELIEF VALVE 
 

- CLAYTON, USA 
- MUESCO, USA 
- WATTS ACV, USA, GEM, USA 

4.47 SPRINKLER HEAD 
 

- VIKING, USA 
- TYCO, USA 
- TUNA, USA 

4.48 
 
 
 
 
 
 
 
  4.49 

FIRE HOSE RACK, FIRE HOSE REEL, 
HOSE VALVE, PRESSURE 
RESTRICTOR 
 
 
 
 
 
PORTABLE FIRE EXTINGUISHER 

- POTTER ROEMER, USA 
- GIACOMINI USA 
- CENTRAL,  USA 
- MOYNE, USA 
- MACRON, UK 
- AUGUS,   MALAYSIA 
 
- KIDDE, USA 
- FIRE BLOCK, THAILAND 
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   4.50 
 
 
 
 
 
4.51 
 
 
 
 
4.52 
 
 
 

 
 
 
 
PORTABLE DRY CHEMCIAL FIRE 
EXTINGUISHER 
 
 
 
 
FLOW SWITCH, SURERVISORY 
SWITCH 
 
 
 
SWITCHGEAR AND STARTER 
 
 
 

- ANTI-FIRE, THAILAND 
- WINSTON, THAILAND 
 
- FIRE BLOCK, THAILAND 
- ANTI FIRE, THAILAND 
- FIRE BLOCK, THAILAND 
- WINSTON, THAILAND 
- NIPPON, THAILAND 
 
- GEM, USA 
- VIKING, USA 
- POTTER ELECTRIC, USA 
- SYETEM SENSOR, USA 
 
-    GE, USA 
-   SIEMENS, W. GERMANY 
-   AEG, W.GERMANY 
-   ITE, USA 

4.53 
 
 

CONDUIT 
 

- MATSUSHITA, JAPAN 
- MERUTCHI, JAPAN 
- TAS, LOEAL 

4.54 
 
 
 
4.55 
 
 
 
4.56 
 
 

CABLE 
 
 
 
FM-200 SYSTEM 
 
 
 
GROOVE COUPLING & FITTING 
 

- THAI YAZAKI, THAILAND 
- PHELPSDODGE, THAILAND 
- BANGKOK CABLE, THAILAND 
 
- SIEMENS, GERMAN 
- CHEMITRON, USA 
- HYGOOD, UK 
 
- VICTAULIC, USA 
- ANVIL, USA 
- NATIONAL FITTING, USA 
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 - TYCO, USA 

 
5. รำยชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ของวัสดุ และอุปกรณ์มำตรฐำนงำนระบบลิฟต์  

5.1 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองระบบจำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม(ถ้ำมี) หรือ
มำตรฐำน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจำกมำตรฐำนต่อไปนี้ 

(1)  ISO-9001 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมำตรฐำนทั้งกำร DESIGN และกำรผลิต 
(2)  ISO-9002 ระบบคุณภำพแบบกำรประกันคุณภำพในกำรผลิต กำรติดตั้ง และกำรบริกำร  
(3) ISO-14001 ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

5.2 รำยชื่อผู้ผลิต 
(1) MITSUBISHI 
(2) OTIS  
(3) SCHINDLER  
(4) SIEMENS 
(5) หรือคุณภำพเทียบเท่ำ  
 
จบหมวด 86 
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หมวดที่ 87 
ข้อก ำหนดของครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
 
1. เก้ำอ้ีเลคเชอร์  
    1.1 เก้ำอ้ีเลคเชอร์ไม้ ก03.  
  เป็นเก้ำอ้ีไม้ มีหน้ำโต๊ะ ขนำดกว้ำง 65 cm. ลึก 50 cm. สูง 80 cm. โครงเหล็กสีด ำขนำด 1x1 นิ้ว ที่นั่ง พนัก
พิง เลคเขอร์ ท ำจำกไม้อัดสัก มำตรของ สพฐ. 

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
    1.2 เก้ำอ้ีเลคเชอร์แถว 4 ที่นั่ง   
  เป็นเก้ำอ้ีเลคเชอร์แถว 4 ที่นั่ง ส ำหรับห้องฟังบรรยำย แผ่นหน้ำไม้แลคเชอร์หนำแข็งแรง แบบเปิดขึ้น โครงขำ
เก้ำอ้ีเป็นเหล็กพ่นสี โครงสร้ำงแข็งแรง รูปทรงทันสมัย ที่นั่งและพนักพิงเสริมเบำะ เพ่ือควำมสวยงำมและเสริมที่นั่งให้
นั่งสบำยไม่แข็งกระด้ำง  
 
2. กระดำนไวท์บอร์ดกระจก 
  กระดำนไวท์บอร์ดกระจก สูง 120 cm ยำว 480 cm ใช้ส ำหรับเขียนในห้องบรรยำย มีพ้ืนหลังสีขำวปิดทับ
หน้ำด้วยกระจกใส หนำ 6 mm มีขอบท ำด้วยไม้หรืออะลูมิเนียม  
 
3. โต๊ะวำงโสตทัศนูปกรณ์ 
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  3.1 โต๊ะมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 75x150x75 cm. (กว้ำงxยำวxสูง)  หรือดีกว่ำ 
  3.2 หน้ำโต๊ะท ำจำกไม้บุด้วยวัสดุลำมิเนตหรือพีวีซี หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่ำ ส่วนขำท ำจำกไม้หรือโลหะ 
สำมำรถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อ่ืนๆ ในระบบแบบ Built-in ได้อย่ำงลงตัว 
  3.3 มีระบบกำรระบำยควำมร้อนได้ 
  3.4 มีกำรล็อคด้วยกุญแจเพื่อป้องกันครุภัณฑ์สูญหำย 
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  3.5 มีเต้ำรับไฟฟ้ำแบบมีกรำวด์ เพ่ือไว้ใช้งำนกับอุปกรณ์ได้ 
 

25 cm

75 cm

150 cm
75 cm

60 cm

15 cm

                        
              

                         

                                                   

 
 
4.เก้ำอ้ีอำจำรย์  
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  4.1 เป็นเก้ำอ้ีแบบมีเท้ำแขน และพนักพิงสูงถึงบ่ำ 
  4.2 มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 58x68x105 ซม. (กว้ำงxลึกxสูง) หรือดีกว่ำ 
  4.3 สำมำรถหมุนและปรับระดับสูง-ต่ ำได้ด้วยโช๊คแก๊ส หรือไฮโดรลิค หรือเทียบเท่ำ 
  4.4 ขำเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยมอย่ำงดี สีด ำ มี 5 แฉก 
  4.5 วัสดุหุ้มเป็นหนังเทียม มีล้อสำมำรถเคลื่อนย้ำย และรองรับน้ ำหนักได้ดี 
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(รูปแบบโดยสังเขป) 
 
5. ระบบเสียงเพ่ือกำรบรรยำย   
    5.1 ระบบเสียงเพื่อกำรบรรยำย 1  
  รำยละเอียดทั่วไป 
  เป็นระบบเสียงเพ่ือกำรบรรยำยกำรเรียนกำรสอน มีอุปกรณ์ขับสัญญำณ ไมโครโฟนและล ำโพง ส ำหรับ
กำรบรรยำย 
  รำยละเอียดด้ำนเทคนิค 
  5.1.1  Power Mixer  Amplifier จ ำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
    1 ใช้งำนกับแหล่งจ่ำย แรงดันไฟฟ้ำ กระแสสลับ 220 Volts  ควำมถี่ 50 Hz  
   2 ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 120 Watts  
   3 ตอบสนองควำมถ่ีในช่วง 50-20,000 เฮิร์ท ( + 1 ดีบี , - 3 ดีบี ) 
   4 มีช่องรับไมโครโฟน 3 ช่อง , ช่องสำรอง (AUX ) 2 ช่อง 
  5 ช่อง MIC 2, 3 มีช่องรับสัญญำณ LINE แยกอิสระให้เลือกใช้ 
  6 มีปุ่มปรับระดับเสียง MIC1,2,3, AUX 1,2 , เสียงทุ้ม, เสียงแหลม และ Master แยกอิสระต่อกัน 
   7 มีช่องต่อสัญญำณขำออกเพ่ือนำไปต่อร่วมกับอุปกรณ์ภำยนอกได้ 
   8  มีจุดต่อล ำโพงแบบ 70 หรือ 100 โวล์ทเอซี และ 4-16 โอห์ม 
   9 มีพัดลมระบำยควำมร้อนจะท ำงำนเม่ืออุณหภูมิของเครื่องสูงไม่น้อยกว่ำ 55° C  
   10 มีวงจรป้องกัน Short Circuit ,Overload และ High Temperature 
  5.1.2 ล ำโพง จ ำนวน 4 ชุด มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
   1 สำมำรถใช้งำนคู่กับ Power Mixer  Amplifier ในข้อ 5.1 ได้ดี 
   2 เป็นล ำโพงตู้ติดผนังชนิด 2 ทำง ขนำด 30 W พร้อม Crossover  
   3 สำมำรถใช้งำนได้ทั้งระบบ 70 โวลท์เอซี, 100 โวลท์เอซีและ 8 โอห์ม 
   4 ดอกล ำโพงเสียงทุ้มขนำด 12 cm ชนิด Dynamic speaker   
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   5 ดอกล ำโพงเสียงแหลมขนำด 2.5 cm ชนิด Dome Tweeter  
   6 Sound Pressure Level 90 dB (1 W, 1 m) 
   7 Frequency Response 80 - 20,000 Hz 
   8 ตัวตู้ท ำจำกวัสดุ ABS พร้อมตะแกรงเหล็ก 
  5.1.3 ไมโครโฟนพร้อมสำยและขำตั้งโต๊ะ จ ำนวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
   1 เป็นไมโครโฟน ชนิด Uni-Directional หรือ Dynamic Microphone   
  2 Output Impedance  ไม่น้อยกว่ำ 600 Ohms  
   3 Frequency Response 50 to 15,000 Hz  หรือดีกว่ำ   
   4 มีสวิทซ์เปิด-ปิด เพ่ือสะดวกในกำรใช้งำน 
   5 สำยพร้อมข้ัวต่อควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร 
   6 ชนิดขำตั้งแบบฐำนกลม หรือดีกว่ำ ท ำจำกวัสดุที่แข็งแรง สำมำรถปรับตำมกำรใช้งำนได้ 
มีหัวจับไมโครโฟน 
  5.1.4 กำรติดตั้ง 
   1 ติดตั้งอุปกรณ์ตำมรำยกำรที่เสนอ 
   2 เชื่อมต่อสำยจำกอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เข้ำ Power Mixer  Amplifier เช่น ไมโครโฟน และสัญญำณเสียง
จำกคอมพิวเตอร์  
   3 ยึดล ำโพงเข้ำกับผนังห้องในต ำแหน่งที่กระจำยเสียงได้ทั่วห้อง และมีควำมมั่นคงแข็งแรง 
   4 สำยต่ำงๆ ต้องเดินในรำงหรือท่อให้สวยงำม 
   5 ต้องมีชั้นวำง Power Mixer  Amplifier ที่แข็งแรง  
     
 5.1 ระบบเสียงเพื่อกำรบรรยำย 2  
  รำยละเอียดทั่วไป 
  เป็นระบบเสียงเพ่ือกำรบรรยำยกำรเรียนกำรสอน มีอุปกรณ์ขับสัญญำณ ไมโครโฟนและล ำโพง ส ำหรับ
กำรบรรยำย 
  รำยละเอียดด้ำนเทคนิค 
  5.2.1  Power Mixer  Amplifier จ ำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
    1 ใช้งำนกับแหล่งจ่ำย แรงดันไฟฟ้ำ กระแสสลับ 220 Volts  ควำมถี่ 50 Hz  
   2 ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 300 Watts  
   3 ตอบสนองควำมถ่ีในช่วง 50-20,000 เฮิร์ท ( + 1 ดีบี , - 3 ดีบี ) 
   4 มีช่องรับไมโครโฟน 3 ช่อง , ช่องสำรอง (AUX ) 2 ช่อง 
  5 ช่อง MIC 2, 3 มีช่องรับสัญญำณ LINE แยกอิสระให้เลือกใช้ 
  6 มีปุ่มปรับระดับเสียง MIC1,2,3, AUX 1,2 , เสียงทุ้ม, เสียงแหลม และ Master แยกอิสระต่อกัน 
   7 มีช่องต่อสัญญำณขำออกเพ่ือนำไปต่อร่วมกับอุปกรณ์ภำยนอกได้ 
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   8  มีจุดต่อล ำโพงแบบ 70 หรือ 100 โวล์ทเอซี และ 4-16 โอห์ม 
   9 มีพัดลมระบำยควำมร้อนจะท ำงำนเม่ืออุณหภูมิของเครื่องสูงไม่น้อยกว่ำ 55° C  
   10 มีวงจรป้องกัน Short Circuit ,Overload และ High Temperature 
  5.2.2 ล ำโพง จ ำนวน 10 ชุด มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
   1 สำมำรถใช้งำนคู่กับ Power Mixer  Amplifier ในข้อ 5.1 ได้ดี 
   2 เป็นล ำโพงตู้ติดผนังชนิด 2 ทำง ขนำด 30 W พร้อม Crossover  
   3 สำมำรถใช้งำนได้ทั้งระบบ 70 โวลท์เอซี, 100 โวลท์เอซีและ 8 โอห์ม 
   4 ดอกล ำโพงเสียงทุ้มขนำด 12 cm ชนิด Dynamic speaker   
   5 ดอกล ำโพงเสียงแหลมขนำด 2.5 cm ชนิด Dome Tweeter  
   6 Sound Pressure Level 90 dB (1 W, 1 m) 
   7 Frequency Response 80 - 20,000 Hz 
   8 ตัวตู้ท ำจำกวัสดุ ABS พร้อมตะแกรงเหล็ก 
  5.2.3 ไมโครโฟนพร้อมสำยและขำตั้งโต๊ะ จ ำนวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
   1 เป็นไมโครโฟน ชนิด Uni-Directional หรือ Dynamic Microphone   
  2 Output Impedance  ไม่น้อยกว่ำ 600 Ohms  
   3 Frequency Response 50 to 15,000 Hz  หรือดีกว่ำ   
   4 มีสวิทซ์เปิด-ปิด เพ่ือสะดวกในกำรใช้งำน 
   5 สำยพร้อมข้ัวต่อควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร 
   6 ชนิดขำตั้งแบบฐำนกลม หรือดีกว่ำ ท ำจำกวัสดุที่แข็งแรง สำมำรถปรับตำมกำรใช้งำนได้ 
มีหัวจับไมโครโฟน 
  5.2.4 กำรติดตั้ง 
   1 ติดตั้งอุปกรณ์ตำมรำยกำรที่เสนอ 
   2 เชื่อมต่อสำยจำกอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เข้ำ Power Mixer  Amplifier เช่น ไมโครโฟน และสัญญำณเสียง
จำกคอมพิวเตอร์  
   3 ยึดล ำโพงเข้ำกับผนังห้องในต ำแหน่งที่กระจำยเสียงได้ทั่วห้อง และมีควำมมั่นคงแข็งแรง 
   4 สำยต่ำงๆ ต้องเดินในรำงหรือท่อให้สวยงำม 
   5 ต้องมีชั้นวำง Power Mixer  Amplifier ที่แข็งแรง  
 
6. เครื่องฉำยภำพ 3 มิต ิ      
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  6.1 เป็นเครื่องถ่ำยทอดสัญญำณภำพสีจำกวัตถุ 3 มิติ, แผ่นใส, นสพ., ฟิลม์  NEGATIVE, สไลด์ และอ่ืนๆ 
สำมำรถต่อพ่วงเพ่ือแสดงภำพกับโทรทัศน์ เครื่องโปรเจคเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
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  6.2 เป็นเครื่องน ำเสนอภำพวีดิทัศน์ในระบบ Digital ที่มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1920 x 1080 pixels หรือ 
full HD 1080p 
  6.3 ใช้อุปกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพขนำดไม่เล็กกว่ำ 1/3” แบบ Progressive CMOS จ ำนวน Pixels รวมไม่น้อย
กว่ำ 5,000,000 Pixels 
  6.4 สำมำรถเก็บภำพลงในหน่วยควำมจ ำได้อย่ำงน้อย 200 ภำพ ที่ควำมละเอียด XGA 
  6.5 หัวกล้องสำมำรถปรับได้ 
  6.6 มีระบบกำรขยำยภำพได้ไม่น้อยกว่ำ 16x 
  6.7 พ้ืนที่มองเห็นภำพ (Shooting Area) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 210 x 300 mm. 
  6.8 มีอัตรำกำรเคลื่อนไหวภำพ (Frame Rate) 25 Frame / Second หรือดีกว่ำ 
  6.9 มีระบบปรับควำมคมชัดของภำพได้ทั้งปรับด้วยมือ และปรับอัตโนมัติ 
  6.10 มีช่องรับสัญญำณ RGB Input x 2 / Mic Input x 1 / Video Input x 1 / Audio Input x 1 /  
  S-Video Input x 1 หรือดีกว่ำ 
  6.11 มีช่องจ่ำยสัญญำณ RGB Output x 2 / Video Output x 1 / S-Video Output x 1 หรือดีกว่ำ 
  6.12 มีระบบเปรียบเทียบภำพ 2 ภำพในจอเดียวกัน (Split Screen)  
  6.13 มีระบบแช่ภำพ (Freeze) 
  6.14 มี Remote Control ไร้สำยที่สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องจำกระยะไกลได้ 
 
 
7. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์       
       7.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 
 มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  7.1.1 เป็นเครื่องฉำยภำพระบบ LCD โดยใช้ Transparent LCD Panel ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.50 นิ้ว จ ำนวน 3 
แผ่น  
  7.1.2 สำมำรถฉำยภำพขนำดใหญ่ได้ตั้งแต่ 30-300 นิ้ว หรือดีกว่ำ  
  7.1.3 มีก ำลังส่องสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 3,000 ANSI Lumens  
  7.1.4 ใช้หลอดฉำยขนำดไม่น้อยกว่ำ 180 วัตต์ และมีอำยุกำรใช้งำนในภำวะปกติไม่น้อยกว่ำ 4,000 ชั่วโมง 
  7.1.5 รองรับควำมละเอียดของสัญญำณภำพคอมพิวเตอร์ที่ระดับ 1920 x 1080 pixels หรือ full HD 1080p 
เป็นอย่ำงน้อย 
  7.1.6 มีอัตรำควำมชัดลึกของภำพ (Contrast Ratio) ไม่ต่ ำกว่ำ 5,000 : 1 
  7.1.7 รับสัญญำณวีดีโอทั้งระบบ PAL, NTSC, SECAM ได ้
  7.1.8 มีระบบปรับภำพสี่เหลี่ยมคำงหมูโดยอัตโนมัติ (Auto Vertical Digital Keystone Correction) ตำม
แนวตั้งได้ 
  7.1.9 มีช่องต่อสัญญำณภำพแบบ HDMI และ D-Sub 15 pin อย่ำงละ 1 ช่องสัญญำณ เป็นอย่ำงน้อย 
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  7.1.10 มีรีโมทชนิดไร้สำยส ำหรับควบคุมกำรใช้งำนและสั่งงำนโปรเจคเตอร์มำพร้อมกับตัวเครื่อง 
 
        7.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 
 มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  7.2.1 เป็นเครื่องฉำยภำพระบบ LCD โดยใช้ Transparent LCD Panel ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.50 นิ้ว จ ำนวน 3 
แผ่น  
  7.2.2 สำมำรถฉำยภำพขนำดใหญ่ได้ตั้งแต่ 30-280 นิ้ว หรือดีกว่ำ  
  7.2.3 มีก ำลังส่องสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 4,000 ANSI Lumens  
  7.2.4 ใช้หลอดฉำยขนำดไม่น้อยกว่ำ 240 วัตต์ และมีอำยุกำรใช้งำนในภำวะปกติไม่น้อยกว่ำ 2,000 ชั่วโมง 
  7.2.5 รองรับควำมละเอียดของสัญญำณภำพคอมพิวเตอร์ที่ระดับ 1920 x 1080 pixels หรือ full HD 1080p 
เป็นอย่ำงน้อย 
  7.2.6 มีอัตรำควำมชัดลึกของภำพ (Contrast Ratio) ไมต่่ ำกว่ำ 3,000 : 1 
  7.2.7 รับสัญญำณวีดีโอทั้งระบบ PAL, NTSC, SECAM ได ้
  7.2.8 มีระบบปรับภำพสี่เหลี่ยมคำงหมูโดยอัตโนมัติ (Auto Vertical Digital Keystone Correction) ตำม
แนวตั้งได้ 
  7.2.9 มีช่องต่อสัญญำณภำพแบบ HDMI และ D-Sub 15 pin อย่ำงละ 1 ช่องสัญญำณ เป็นอย่ำงน้อย 
  7.2.10 มีรีโมทชนิดไร้สำยส ำหรับควบคุมกำรใช้งำนและสั่งงำนโปรเจคเตอร์มำพร้อมกับตัวเครื่อง 
 
8. จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ   
    8.1 จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ  150 นิ้ว (จอกว้ำง) 
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  8.1.1 ขนำดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่ำ 150 นิ้ว มีควำมสูงอย่ำงน้อย 245 cm และควำมกว้ำงอย่ำงน้อย 440 
cm หรือมีอัตรำส่วนควำมก้ำงต่อควำมสูงเป็น 16:9   
  8.1.2 เป็นจอรับภำพชนิดควบคุมกำรขึ้น-ลงของจอภำพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
  8.1.3 กล่องจอรับภำพท ำด้วยวัสดุเหล็กอย่ำงดี ให้ควำมแข็งแรงทนทำน  
  8.1.4 สำมำรถควบคุมควำมสูงของจอจำกกำรเลื่อนจอขึ้น-ลงได้ทุกต ำแหน่ง และหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเลื่อนขึ้น
สุด-ลงสุด 
  8.1.5 เนื้อจอสีขำวท ำจำกวัสด Fiber ให้ควำมเนียนเรียบ สำมำรถป้องกันเชื้อรำ ป้องกันกำรติดไฟ และท ำ
ควำมสะอำดได้ 
  8.1.6 เนื้อจอเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ มีขอบจอสีด ำ และด้ำนหลังจอเคลือบสีด ำเพ่ือภำพที่ดีเยี่ยม 
  8.1.7 สำมำรถติดตั้งจอได้ทั้งแบบแขวนเพดำนหรือยึดติดกับผนังได้ 
  8.1.9 ควบคุมกำรขึ้น-ลงของจอรับภำพด้วยรีโมทมีสำยและไร้สำยได้ (เป็นอปุกรณ์มำตรำฐำน) 
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    8.2 จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ  200 นิ้ว (จอกว้ำง) 
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  8.2.1 ขนำดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่ำ 200 นิ้ว มีควำมสูงอย่ำงน้อย 180 cm และควำมกว้ำงอย่ำงน้อย 330 
cm หรือมีอัตรำส่วนควำมก้ำงต่อควำมสูงเป็น 16:9   
  8.2.2 เป็นจอรับภำพชนิดควบคุมกำรขึ้น-ลงของจอภำพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
  8.2.3 กล่องจอรับภำพท ำด้วยวัสดุเหล็กอย่ำงดี ให้ควำมแข็งแรงทนทำน  
  8.2.4 สำมำรถควบคุมควำมสูงของจอจำกกำรเลื่อนจอขึ้น-ลงได้ทุกต ำแหน่ง และหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเลื่อนขึ้น
สุด-ลงสุด 
  8.2.5 เนื้อจอสีขำวท ำจำกวัสด Fiber ให้ควำมเนียนเรียบ สำมำรถป้องกันเชื้อรำ ป้องกันกำรติดไฟ และท ำ
ควำมสะอำดได้ 
  8.2.6 เนื้อจอเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ มีขอบจอสีด ำ และด้ำนหลังจอเคลือบสีด ำเพ่ือภำพที่ดีเยี่ยม 
  8.2.7 สำมำรถติดตั้งจอได้ทั้งแบบแขวนเพดำนหรือยึดติดกับผนังได้ 
  8.2.9 ควบคุมกำรขึ้น-ลงของจอรับภำพด้วยรีโมทมีสำยและไร้สำยได้ (เป็นอปุกรณ์มำตรำฐำน) 
 
9. เครื่อง HDMI selector switch 4 in/ 1 out      
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  9.1 เป็นเครื่องเลือกสัญญำณภำพคอมพิวเตอร์ ที่มีหัวต่อแบบ HDMI 
  9.2 มีช่องต่อสัญญำณเข้ำ 4 ช่องสัญญำณ และออกไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ 
  9.3 สำมำรถรองรับควำมละเอียดของสัญญำณภำพได้ไม่น้อยกว่ำ 1920x1200 Pixels 
  9.4 มีไฟ LED แสดงสถำนกำรณ์ท ำงำนของเครื่อง 
 
10. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ       
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  10.1 ใช้หน่วยประมวลผลกลำง (Processor) ชนิด Intel Core i5 Series gen 9 หรือดีกว่ำ ที่มีควำมเร็วไม่ต่ ำ
กว่ำ 2.9 GHz 
  10.2 มี Chipset หลักบนแผงควบคุม (Main Board) เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับหน่วยประมวลผล
กลำงที่เสนอ 
  10.3 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (Ram) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8GB แบบ DDR4  และสำมำรถรองรับกำรขยำยได้ไม่น้อย
กว่ำ 16 GB  
  10.4 มี Hard Disk Drive ที่มีควำมจุขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 TB  
  10.5 มี Optical Drive ที่สำมำรถอ่ำน-เขียนแผ่น DVD และสำมำรถอ่ำน-เขียนแผ่น CD-R, CD-RW ได้  
  10.6 ระบบ Network Interface มีควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 10/100/1000Mbps แบบ RJ-45 ที่ติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก (Main Board) หรือดีกว่ำ 
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  10.7 มีหน่วยควบคุมกำรแสดงผลชนิด NVIDIA GeForce หรือ ATI หรือ AMD Radeon โดยมีหน่วยควำมจ ำ
ในกำรแสดงผลไม่น้อยกว่ำ 2GB 
  10.8 มี Internal Multimedia Card Reader จ ำนวน 1 หน่วย 
  10.9 มีระบบเสียงแบบ High Definition Audio หรือดีกว่ำ 
  10.10 มีช่องเชื่อมต่อแบบ D-Sub x 1, HDMI x 1, RJ-45 x 1 และ USB Port ไม่น้อยกว่ำ 6 Ports เป็นอย่ำง
น้อย 

10.11 มีแป้นพิมพ์ Keyboard ที่มีท้ังตัวอักษรภำษำไทย-อังกฤษ, ตัวเลข และปุ่มฟังก์ชั่นต่ำงๆ   
10.12 อุปกรณ์ Scrolling Optical Mouse แบบ 2 ปุ่ม ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB  

    10.13 ตัวเครื่องเป็นแบบ Case ตั้ง ขนำดใหญ่ ติดตั้งพัดลมระบำยควำมร้อนขนำด 4 นี้ว 1 ตัว   พร้อม
แหล่งจ่ำยไฟขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 600W  
  10.13  จอภำพสีชนิด LED มีขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 22 นิ้ว แบบ Wide Screen หรือดีกว่ำ  
 
11. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 1 kVA      
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  11.1 เป็นเครื่องส ำรองกระแสไฟฟ้ำต่อเนื่อง สำมำรถส ำรองไฟได้อย่ำงน้อย 15 นำท ี
  11.2 มีระดับแรงดันไฟฟ้ำขำเข้ำ 220 Volts, +/-25% ที่ควำมถ่ี 50-60Hz, +/-6% หรือดีกว่ำ 
  11.3 มีระดับแรงดันไฟฟ้ำขำออก (Voltage Stabilizer Mode) 220 Volts, +/-10% ที่ควำมถ่ี 50Hz, +/-1% 
หรือดีกว่ำ 
  11.4 สำมำรถจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำได้เต็ม 1000 VA / 630 Watt หรือดีกว่ำ 
  11.5 มีเทคโนโลยี Line Interactive with stabilizer หรือดีกว่ำ 
  11.6 มีระบบควบคุมกำรท ำงำนด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ หรือดีกว่ำ 
  11.7 มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้ำได้อัติโนมัต หรือดีกว่ำ 
  11.8 มีระบบตรวจสอบกำรเสื่อมสภำพของ BATTERY โดยอัตโนมัติ หรือดีกว่ำ 
  11.9 มีระบบป้องกันกำรใช้งำนเกินก ำลัง ป้องกันไฟกระชำกพร้อมแสดงสถำนะหรือดีกว่ำ 
  11.10 ช่องเสียบด้ำนหลัง (Outlet) เป็นแบบ Universal สำมำรถเสียบได้ทั้งขำกลมและขำแบนและมีปลั๊ก
(Surge Protection) ส ำหรับเสียบ Printer 
  11.11 ใช้แบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free หรือดีกว่ำ 
 
12. โต๊ะประชุม 1  
 มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  1 โต๊ะมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 60x150x75 cm. (กว้ำงxยำวxสูง)  หรือดีกว่ำ 
  2 หน้ำโต๊ะหนำอย่ำน้อย 20 mm ท ำจำกไม้บุด้วยวัสดุลำมิเนตหรือพีวีซี หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่ำ  
  3.มีโครงเหล็กรองรับหน้ำโต๊ะ  
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  4.ขำโต๊ะท ำจำกเหล็กพ่นสีรูปตัว L มีปุ๋มปรับระดับ มั่นคงแข็งแรง 
  5. มีบังตำ และชั้นวำงของใต้โต๊ะ   

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
 
13. โต๊ะเข้ำมุม 
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  1 โต๊ะมีขนำดควำมกว้ำงของหน้ำโต๊ะไม่น้อยกว่ำ 60 cm. และ สูง 75 cm หรือดีกว่ำ 
  2 หน้ำโต๊ะหนำอย่ำน้อย 20 mm ท ำจำกไม้บุด้วยวัสดุลำมิเนตหรือพีวีซี หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่ำ  
  3.มีโครงเหล็กรองรับหน้ำโต๊ะ  
  4.ขำโต๊ะท ำจำกเหล็กพ่นสีรูปตัว L มีปุ๋มปรับระดับ มั่นคงแข็งแรง 
  5. มีบังตำ และชั้นวำงของใต้โต๊ะ   
  6. ต้องจัดเป็นโต๊ะประชุมรูปตัว U เมื่อใช้ร่วมกับโต๊ะประชุม 1 (ข้อ 12) ได้อย่ำงลงตัวสวยงำม 
     

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
 
14. เก้ำอ้ีประชุม  
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  4.1 เป็นเก้ำอ้ีแบบมีเท้ำแขน และพนักพิงหลังทรงเตี้ย 
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  4.2 มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 58x60x95 ซม. (กว้ำงxลึกxสูง) หรือดีกว่ำ 
  4.3 สำมำรถหมุนและปรับระดับสูง-ต่ ำได้ด้วยโช๊คแก๊ส หรือไฮโดรลิค หรือเทียบเท่ำ 
  4.4 ขำสีด ำ มี 5 แฉก 
  4.5 วัสดุหุ้มเป็นหนังเทียม มีล้อสำมำรถเคลื่อนย้ำย และรองรับน้ ำหนักได้ดี 
 

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
 
    15 ระบบเสียงห้องประชุม  
  รำยละเอียดทั่วไป 
  เป็นระบบเสียงส ำหรับห้องประชุม มีไมค์ประชุมส ำหรับประธำนและผู้เข้ำประชุม มีอุปกรณ์ขับสัญญำณ
ไมโครโฟนและล ำโพง  
  รำยละเอียดด้ำนเทคนิค 
   15.1 เครื่องควบคุมและจ่ำยไฟระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 
   1. เป็นชุดควบคุมไมค์ประชุมและแหล่งจ่ำยไฟ 
   2. มีวอลลุ่มควบคุมระดับควำมดังของเสียงประชุม 
   3. มีวอลลุ่มควบคุมกำรใช้งำนจำกไมโครโฟนภำยนอกได  ้ 1 ตัว 
   4. มีวอลลุ่มควบคุมกำรใช้งำนสัญญำณภำยนอก  
   5. มีวอลลุ่มควบคุมมอนิเตอร์อกก พร้อมช่องเสียบหูฟัง 
   7. สำมำรถต่อชุดไมค์ประชุมได้มำกกว่ำ 50 ชุด 
   8. มีระบบทดสอบกำรท ำงำนของไมค์ภำยในระบบ 
   9. มีจอ LCD แสดงกำรท ำงำนของระบบอย่ำงชัดเจน 
   10. มีระบบกำรท ำงำนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สำมำรถปรับเลือกฟังก์ชัน กำรท ำงำนได้4 
โหมด คือ  
   - ปรับเลือกให  ้ จ ำกัดจ ำนวนกำรใช้งำนไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมพร้อมกันได้ตั้แต่ 1- 4 คน 
  - ปรับเลือกให้ใช้งำนไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมได้ทีละ 1 ตัว โดยตัวที่ตัวเปิดก่อนหน้ำปิดเองโดยอัตโนมัติ 
  - ปรับเลือกให้ใช้ได้เฉพำะไมโครโฟนประธำนเท่ำนั้น 
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  - ปรับเลือกให้ใช้งำนได้ อิสระไม่จ ำกัดจ ำนวนของไมโครโฟนผู้ ร่วมประชุม  
    15.2 ไมค์ประธำนประชุมระบบดิจิตอล  1 ชุด 
    1. เป็นชุดไมค์ส ำหรับประธำนกำรประชุม 
   2. มีไมโครโฟนคออ่อนแบบคอนเดนเซอร์ 12- 48 โวลต์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงกำรท ำงำน 
   3. ก้ำนไมโครโฟนแข็งแรง มีขนำดควำมยำว 430 มิลลิเมตร 
   4. มีสวิตช์ (TALK) เปิด-ปิดไมโครโฟนส ำหรับพูด โดยมีไฟแสดงกำรท ำงำน และในขณะที่พูล ำโพงจะถูก
ตัดออกเพ่ือป้องกันเสียงหอน 
   5. มีสวิตช์พิเศษ (PRIORITY) ส ำหรับปิดกำรท ำงำนของไมโครโฟนตัวอ่ืน โดยไม่ตัดไมโครโฟนของตัวเอง 
และมีสัญญำณเสียงเตือนพร้อมไฟแสดงกำรท ำงำน 
   6. มีล ำโพงภำยในตัว 2 วัตต์ 8 โอห์ม 
   7. มีช่องเสียบหูฟัง และมีช่องส ำหรับต่อเข้ำเครื่องบันทึกเสียง พร้อมปุ่มปรับระดับควำมดังของเสียงที่
ฐำนไมโครโฟน 
   8. มีระบบปิดไมโครโฟนอัตโนมัติ หลังจำกไม่ได้ใช้ งำนนำน 30 วินำที 
   9. มีสำยสัญญำณยำว 2.0 เมตร แบบ DIN 8P 
   10. มีระบบกำรท ำงำนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และท ำงำนร่วมกับเครื่องควบคุมและจ่ำยไฟ
ระบบดิจิตอล (ข้อ15.1) ได้เป็นอย่ำงดี   
 15.3 ไมค์ผู้ร่วมประชุมระบบดิจิตอล  36 ชุด 
    1. เป็นชุดไมค์ส ำหรับผู้ร่วมประชุม 
   2. มีไมโครโฟนคออ่อนแบบคอนเดนเซอร์ 12- 48 โวลต์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงกำรท ำงำน 
   3. ก้ำนไมโครโฟนแข็งแรง มีขนำดควำมยำว 430 มิลลิเมตร 
   4. มีสวิตช์ (TALK) เปิด-ปิดไมโครโฟนส ำหรับพูด โดยมีไฟแสดงกำรท ำงำน และในขณะที่พูล ำโพงจะถูก
ตัดออกเพ่ือป้องกันเสียงหอน 
  5. มีล ำโพงภำยในตัว 2 วัตต์ 8 โอห์ม 
   6. มีช่องเสียบหูฟัง และมีช่องส ำหรับต่อเข้ำเครื่องบันทึกเสียง พร้อมปุ่มปรับระดับควำมดังของเสียงที่
ฐำนไมโครโฟน 
   7. มีระบบปิดไมโครโฟนอัตโนมัติ หลังจำกไม่ได้ใช้ งำนนำน 30 วินำที 
   8. มีสำยสัญญำณยำว 2.0 เมตร แบบ DIN 8P 
   9. มีระบบกำรท ำงำนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และท ำงำนร่วมกับเครื่องควบคุมและจ่ำยไฟ
ระบบดิจิตอล (ข้อ15.1) ได้เป็นอย่ำงดี   
 15.4  Power Mixer  Amplifier จ ำนวน 1 เครื่อง  
        มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
    1 ใช้งำนกับแหล่งจ่ำย แรงดันไฟฟ้ำ กระแสสลับ 220 Volts  ควำมถี่ 50 Hz  
   2 ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 60 Watts  
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   3 ตอบสนองควำมถ่ีในช่วง 50-20,000 เฮิร์ท ( + 1 ดีบี , - 3 ดีบี ) 
   4 มีช่องรับไมโครโฟน 3 ช่อง , ช่องสำรอง (AUX ) 2 ช่อง 
  5 ช่อง MIC 2, 3 มีช่องรับสัญญำณ LINE แยกอิสระให้เลือกใช้ 
  6 มีปุ่มปรับระดับเสียง MIC1,2,3, AUX 1,2 , เสียงทุ้ม, เสียงแหลม และ Master แยกอิสระต่อกัน 
   7 มีช่องต่อสัญญำณขำออกเพ่ือนำไปต่อร่วมกับอุปกรณ์ภำยนอกได้ 
   8  มีจุดต่อล ำโพงแบบ 70 หรือ 100 โวล์ทเอซี และ 4-16 โอห์ม 
   9 มีพัดลมระบำยควำมร้อนจะท ำงำนเม่ืออุณหภูมิของเครื่องสูงไม่น้อยกว่ำ 55° C  
   10 มีวงจรป้องกัน Short Circuit ,Overload และ High Temperature 
   11. สำมำรถรองรับสัญญำนจำกเครื่องควบคุมและจ่ำยไฟระบบดิจิตอล (ข้อ15.1)และท ำงำนร่วมกับ
เครื่องควบคุมและจ่ำยไฟระบบดิจิตอล (ข้อ15.1) ได้เป็นอย่ำงดี 
  15.5 ล ำโพง จ ำนวน 4 ชุด  
   มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
   1 สำมำรถใช้งำนคู่กับ Power Mixer  Amplifier ในข้อ 5.4 ได้ดี 
   2 เป็นล ำโพงตู้ติดผนังชนิดขนำด 20 W   
   3 สำมำรถใช้งำนได้ทั้งระบบ 100 โวลท์เอซี และ 8 โอห์ม 
   4 ดอกล ำโพงเสียงขนำด 10 cm ชนิด Dynamic speaker จ ำนวน 2 ดอก/ตู้   
  6 Sound Pressure Level 90 dB (1 W, 1 m) 
   7 Frequency Response 150 - 16,000 Hz 
   8 ตัวตู้ท ำจำกวัสดุ ABS พร้อมตะแกรงเหล็ก 
 15.6 กำรติดตั้ง 
   1 ติดตั้งอุปกรณ์ตำมรำยกำรที่เสนอ 
   2 เชื่อมต่อสำยจำกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้ำ เครื่องควบคุมและจ่ำยไฟระบบดิจิตอล เช่น ไมโครโฟน และ
สัญญำณเสียงจำกคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อสำยเสียงจำกเครื่องควบคุมและจ่ำยไฟระบบดิจิตอล  Power Mixer  
Amplifier 
   3 ยึดล ำโพงเข้ำกับผนังห้องในต ำแหน่งที่กระจำยเสียงได้ทั่วห้อง และมีควำมมั่นคงแข็งแรง 
   4 สำยต่ำงๆ ต้องเดินในรำงหรือท่อให้สวยงำม 
   5 เครื่องควบคุมและจ่ำยไฟระบบดิจิตอล และ Power Mixer  Amplifier จะติดตั้งในห้องควบคุม และ 
ต้องมีชั้นวำง เครื่องควบคุมและจ่ำยไฟระบบดิจิตอล  และ Power Mixer  Amplifier ที่แข็งแรง  
 
16. โต๊ะประชุม 2  
 มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  1 โต๊ะมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 120x360x75 cm. (กว้ำงxยำวxสูง) หรือดีกว่ำ 
  2 หน้ำโต๊ะหนำอย่ำน้อย 25 mm ท ำจำกไม้บุด้วยวัสดุลำมิเนตหรือพีวีซี หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่ำ  
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  3.มีโครงเหล็กรองรับหน้ำโต๊ะ  
  4.ขำโต๊ะท ำจำกเหล็กพ่นสี มั่นคงแข็งแรง 

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
 
17. โต๊ะท ำงำนตัว L   
 มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  1 โต๊ะมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 180W1*155W2*75D1*50D2*75H cm. (กว้ำงxลึกxสูง) หรือดีกว่ำ  
  2 หน้ำโต๊ะหนำอย่ำน้อย 25 mm ท ำจำกไม้บุด้วยวัสดุลำมิเนตหรือเมลำมีน หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่ำ ที่สำมำรถทน
ควำมร้อน และกันควำมชื้นได้ดี  
  3. มีลิ้นชัก 3 ชั้นใต้โต๊ะ  
  4.มีโครงเหล็กรองรับหน้ำโต๊ะ เชื้อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน 
  5.ขำโต๊ะรูปตัว L ท ำจำกเหล็กพ่นสี มั่นคงแข็งแรง 
 

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
18. ตู้เอกสำรเหล็กสูง 
 มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  1 ตู้มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 90x45x185 cm. (กว้ำงxลึกxสูง) หรือดีกว่ำ  
 2. ผลิตจำกเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 0.6 mm พ่นสี  
  3. ภำยในมีแผ่นชั้นแบ่งเป็นช่องโล่งส ำหรับเก็บสิ่งของอเนกประสงค์ อย่ำงน้อย 4 แผ่นชั้น 
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  4. บำนประตู เป็นแบบบำนเลื่อนกระจกหนำอย่ำงน้อย 3 mm มีขอบเหล็ก  
  5. ล้อรำงเลื่อนทนทำน และเลื่อนคล่อง  
  6. มีกุญแจล็อกตู้ได้  

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
 
18. ตู้เอกสำรเหล็กเตี้ย 
 มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  1 ตู้มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 118x41x87 cm. (กว้ำงxลึกxสูง) หรือดีกว่ำ  
 2. ผลิตจำกเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 0.6 mm พ่นสี  
  3. ภำยในมีแผ่นชั้นแบ่งเป็นช่องโล่งส ำหรับเก็บสิ่งของอเนกประสงค์ อย่ำงน้อย 2 แผ่นชั้น 
  4. บำนประตู เป็นแบบบำนเลื่อนกระจกหนำอย่ำงน้อย 3 mm มีขอบเหล็ก  
  5. ล้อรำงเลื่อนทนทำน และเลื่อนคล่อง  
  6. มีกุญแจล็อกตู้ได้  

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
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19.เก้ำอ้ีส ำนักงำน  
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  1 เป็นเก้ำอ้ีแบบมีเท้ำแขน และพนักพิงสูงถึงบ่ำ 
  2 มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 60x62x95 ซม. (กว้ำงxลึกxสูง) หรือดีกว่ำ 
  3 สำมำรถหมุนและปรับระดับสูง-ต่ ำได้ด้วยโช๊คแก๊ส หรือไฮโดรลิค หรือเทียบเท่ำ 
  4 โครงสร้ำงเก้ำอ้ีเป็นเหล็กแป๊ปหนำดัดขึ้นรูปทรงเก้ำอ้ี เพ่ือรองรับน้ ำหนักได้ดี ทนต่อกำรใชง้ำน อย่ำงต่อเนื่อง  
  5 ชนิดฟองน้ ำเก้ำอ้ี  เบำะนั่งและที่พิง เป็นฟองน้ ำวิทยำศำสตร์  ์ตัดแต่งข้ึนรูปตำมแบบลักษณะของเก้ำอ้ี ซึ่งทน
ต่อกำรใช้งำน  
  6 มีอุปกรณ์ควบคมุกำรใช้งำนโยกเอนของเก้ำอ้ี เพ่ือปรับควำมนุ่มและแข็งของสปริง ให้เข้ำกับกำรใช้งำนของ
แต่ละบุคคนที่ต้องกำร  
  7 ขำเก้ำอ้ี ม ี5 แฉก ผลิตจำกอลูมิเนียมขัดเงำ ฉีดข้ึนรูปแบบห้ำแฉกขนำด 650 มม 
  8 ลูกล้อเก้ำอ้ี เป็นลูกล้อคู่ ขนำด 50 mm. สำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 35 kg /ล้อ ประกอบยึดติดกับขำ
ด้วยบูชเปเปอร์ เพื่อให้คล่องตัวต่อกำรท ำงำน 
  9 วัสดุหุ้มเป็นหนังแท้  

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
20. เก้ำอ้ีจัดเลียง  
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  1 เป็นเก้ำอ้ีแบบไม่มีเท้ำแขน และพนักพิงสูงถึงบ่ำ 
  2 มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 43x55x88 ซม. (กว้ำงxลึกxสูง) หรือดีกว่ำ 
 3 โครงสร้ำงเก้ำอ้ีเป็นเหล็กกล่อง ขนำด ¾ x ¾ หนำ 1.2 mm เป็นอยำงน้อย ดัดขึ้นรูปทรงเอ เสริมคำนคำด
ขำ โครงชุมโครเมี่ยม รองรับน้ ำหนักได้ดี ทนต่อกำรใช้งำน  
  4. ใช้ไม้อัดหนำอย่ำงน้อย 15 mm ท ำเบำะนั่ง 
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 5 ชนิดฟองน้ ำเก้ำอ้ี  เบำะนั่งและท่ีพิง เป็นฟองน้ ำวิทยำศำสตร์  ์ตัดแต่งข้ึนรูปตำมแบบลักษณะของเก้ำอ้ี ซึ่งทน
ต่อกำรใช้งำน  
 6 วัสดุหุ้มเป็นหนังพีวีเกรด A มีผ้ำรองหนัง  
 

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
 
21. โต๊ะคอมพิวเตอร์  
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  1 โต๊ะมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 80x60x75 cm. (กว้ำงxลึกxสูง)  หรือดีกว่ำ 
  2 หน้ำโต๊ะท ำจำกไม้หนำอย่ำน้อย 20 mm บุด้วยวัสดุลำมิเนตหรือพีวีซี หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่ำ สำมำรถกัน
รอย กันน้ ำ กันควำมชื้น และรับแรงกระแทกได้  
  3. โครงสร้ำงโต๊ะท ำจำกเหล็กกล่องขนำดอย่ำงน้อย 1X2 นิ้ว หนำอย่ำงน้อย 1 mm   
  4. รำงคีย์บอร์ดเป็นรำงเหล็ก แผ่นวำงคีย์บอร์ดเป็นไม้หนำอย่ำงน้อย 18 mm โดยควำมกว้ำงของแผ่นวำง
คีย์บอร์ดเต็มตัวโต๊ะ สำมำรถวำงคีย์บอร์ดและเมำส์ได้ 
  5 มีที่วำง CPU และ UPS  

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
22. โต๊ะเขียนแบบ   
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  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  1 โต๊ะมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 60x45x80 cm. (กว้ำงxลึกxสูง)  หรือดีกว่ำ 
  2 หน้ำโต๊ะท ำจำกไม้หนำอย่ำน้อย 12 mm บุด้วยวัสดุลำมิเนตหรือพีวีซี หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่ำ  
 3. โครงสร้ำงโต๊ะท ำจำกเหล็กกล่องขนำดอย่ำงน้อย 1X2 นิ้ว หนำอย่ำงน้อย 1 mm   
  4. ปรับมุมกระดำนได้ 0-90 องศำ ด้วนลูกบิด 2 อัน  
  5 มีรำงวำงดินสอ   

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
23. โต๊ะท ำงำน 2   
  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
  1 โต๊ะมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 120x60x75 cm. (กว้ำงxลึกxสูง)  หรือดีกว่ำ 
  2 หน้ำโต๊ะท ำจำกไม้หนำอย่ำน้อย 20 mm บุด้วยวัสดุลำมิเนตหรือพีวีซี หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่ำ สำมำรถกัน
รอย กันน้ ำ กันควำมชื้น และรับแรงกระแทกได้  
  3. โครงสร้ำงโต๊ะท ำจำกเหล็กกล่องขนำดอย่ำงน้อย 1X2 นิ้ว หนำอย่ำงน้อย 1 mm   
  4. รำงคีย์บอร์ดเป็นรำงเหล็ก แผ่นวำงคีย์บอร์ดเป็นไม้หนำอย่ำงน้อย 18 mm โดยควำมกว้ำงของแผ่นวำง
คีย์บอร์ดต้องสำมำรถวำงคีย์บอร์ดและเมำส์ได้ 
  5 มีลิ้นชักเก็บของด้ำนขวำ 2 ใบ พร้อมกุญแจล็อค 

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
24. โต๊ะโรงอำหำรไม้ระแนง     
  โต๊ะโรงอำหำร 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว และ เก้ำอ้ีนั่ง 2 ตัว มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้ 
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PMC CODE : 05_2015 โครงการ ตอ่เติมกลุ่มอาคารเรยีน และอาคารปฏบิัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

  1 โต๊ะมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 75x150x75 cm. (กว้ำงxยำวxสูง) หรือดีกว่ำ 
  2 เก้ำอ้ีมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 30x150x45 cm. (กว้ำงxยำวxสูง) หรือดีกว่ำ 
   3 หน้ำโต๊ะและเก้ำอ้ี ท ำจำกไม้สยำแดงพ่นเคลือบเงำ หน้ำไม้กว้ำงอย่ำน้อย 9 cm หนำอย่ำน้อย 2 cm 4 หน้ำ
โต๊ะใช้ไม้ระแนง 8 แผ่น เก้ำอ้ีใช้ไม้ระแนง 3 แผ่น 
 5. โครงสร้ำงท ำจำกเหล็กกล่องขนำดอย่ำงน้อย 1.2X1.2 นิ้ว หนำอย่ำงน้อย 1.2 mm พ่นสี  
  6. โครงสร้ำงเชื่อมติดตำย แข็งแรงทนทำน  

 
(รูปแบบโดยสังเขป) 
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