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หมวด 01 ข้ อกำหนดทั่วไป
01 – 1 ขอบเขตของงำนทั่วไป
Summary of Work
1.

นิยาม
คานาม คาสรรพนาม ที่ปรากฏในสัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง แบบก่อสร้ าง รายการประกอบแบบก่อสร้ าง และเอกสาร
อื่นๆ ที่แนบสัญญาทุกฉบับ ให้ มคี วามหมายตามที่ระบุไว้ ในหมวดนี ้ นอกจากจะระบุเป็ นอย่างอื่น หรื อระบุเพิ่มเติมไว้
ในสัญญา
ผู้ว่ำจ้ ำง
หมายถึง
เจ้ าของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรื อตัวแทนที่ได้ รับการแต่งตัง้
จากเจ้ าของ โครงการ
ผู้ควบคุมงำน
หมายถึง
ตัวแทนของผู้วา่ จ้ างที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ควบคุมงาน
ผู้ออกแบบ
หมายถึง
สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ
ผู้รับจ้ ำง
หมายถึง
บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ลงนามเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับผู้วา่ จ้ าง รวมถึง ตัว
แทนที่ได้ รับการแต่งตังหรื
้ อผู้รับจ้ างช่วง หรื อลูกจ้ างที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้ าง ตามสัญญา
งำนก่ อสร้ ำง
หมายถึง
งานต่างๆ ที่ระบุในสัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง แบบก่อสร้ าง รายการ
ประกอบแบบก่อสร้ างและเอกสารแนบสัญญา
แบบก่ อสร้ ำง
หมายถึง
แบบก่อสร้ างทังหมดที
้
่แนบสัญญา
และแบบก่อสร้ างทีม่ ีการ
เปลีย่ นแปลง แก้ ไข และเพิ่มเติมภายหลัง ตามสัญญา
รำยกำรประกอบแบบก่ อสร้ ำง
หรือ
รำยกำรประกอบแบบ
หมายถึง
เอกสารฉบับนี ้ ซึง่ จะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้ าง การ
ควบคุมคุณภาพของวัสดุอปุ กรณ์ เทคนิคและขันตอนต่
้
างๆ ที่
เกี่ยวกับงานก่อสร้ างทังที
้ ่ระบุหรือไม่ระบุไว้ ในแบบก่อสร้ าง
กำรอนุมตั ิ
หมายถึง
การอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ที่มีอานาจในการอนุมตั ิ
ตามที่ระบุไว้ ในรายการประกอบแบบก่อสร้ างฉบับนี ้
กำรแต่ งตัง้
หมายถึง
การแต่งตังเป็
้ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ทาหน้ าทีต่ า่ งๆ ตามนิยามที่
กาหนดไว้ ข้างต้ น
สัญญำ
หมายถึง
เอกสารต่างๆ ที่ประกอบกันเป็ นสัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง ได้ แก่
1. สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง
2. เอกสารประกวดราคา (ถ้ ามี)
3. รายการประกอบแบบก่อสร้ าง
4. แบบก่อสร้ างและแบบก่อสร้ างเพิม่ เติม
5. รายละเอียดราคาก่อสร้ าง (B.O.Q.)
6. เอกสารเพิม่ เติมอื่นๆ (ถ้ ามี)
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2. วัตถุประสงค์
ผู้วา่ จ้ าง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะก่อสร้ างอาคารหอพักนักศึกษาศูนย์แม่ริม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตาบลสลวง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงสร้ างทัว่ ไปเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และอาคาร
โครงสร้ างเหล็กรูปพรรณ ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ ต้ องการได้ ผลงานการ
ก่อสร้ างทังหมดที
้
่มมี าตรฐานมีคณ
ุ ภาพ มีสภาพพร้ อมที่จะใช้ งานได้ ทนั ทีเมื่อการก่อสร้ าง แล้ วเสร็ จ มีความมัน่ คง
แข็งแรง มีฝีมือการก่อสร้ างที่ประณีต เรี ยบร้ อย สวยงาม มีความถูกต้ องตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้ อง และถูกต้ องตาม
หลักวิชาช่างที่ดี
3. ข้ อกำหนดทั่วไป
ให้ ผ้ รู ับจ้ างทุกราย, ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้ างอื่นที่ผ้ วู า่ จ้ างจัดหา ที่ทางานก่อสร้ างนี ้ จะต้ องปฏิบตั ิตามหมวด 01
เงื่อนไขทัว่ ไป ในส่วนที่เกี่ยวข้ องตามที่ระบุไว้ ในรายการประกอบแบบก่อสร้ างฉบับนี ้ หากมีข้อความขัดแย้ ง กับ
สัญญาหรื อเอกสารแนบสัญญาฉบับอื่น ให้ ถือเอาส่วนที่มีเนื ้อหาครอบคลุมการปฏิบตั ิงานที่ดีกว่า โดยคานึงถึง
คุณภาพเป็ นหลัก และถือการพิจารณาอนุมตั ิของผู้วา่ จ้ างและผู้ออกแบบ เป็ นที่สิ ้นสุด
4. ขอบเขตของงำนและรำคำค่ ำก่ อสร้ ำง
4.1 งานก่อสร้ างตามแบบก่อสร้ างและรายการประกอบแบบก่อสร้ าง มีขอบเขตของงานและราคาค่าก่อสร้ างเหมา
รวมไว้ แล้ ว ดังต่อไปนี ้ นอกจากจะระบุเป็ นอย่างอื่น หรื อระบุเพิ่มเติมไว้ ในสัญญา
4.2 งานเตรี ยมการ เตรี ยมสถานที่ก่อสร้ างและวางผัง เพื่อให้ พร้ อมสาหรับการเริ่ มงานก่อสร้ าง
4.3 งานรื อ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้ าง และขนย้ ายไปเก็บในที่ที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนดให้ หรื อขนไปทิ ้ง งานตัดต้ นไม้ หรื อล้ อมต้ นไม้
งานโยกย้ ายระบบสาธารณูปโภค งานขนดินไปทิ ้งหรื อถมดินเพิม่
4.4 ค่าที่พกั คนงาน ห้ องน ้า-ส้ วม ทางเข้ าสถานที่ก่อสร้ างชัว่ คราว รัว้ ชัว่ คราว การทาความสะอาด และเก็บขนขยะ
เศษวัสดุไปทิ ้งนอกสถานที่ ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
4.5 ค่าก่อสร้ างสานักงานสนามพร้ อมครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์สอื่ สารของผู้รับจ้ าง และของผู้ควบคุมงาน
4.6 ค่าขอมิเตอร์ ไฟฟ้ าและประปาชัว่ คราว หรื อค่าเจาะน ้าบาดาล หรื อค่าเครื่ องปั่ นไฟ ค่าน ้า ค่าไฟ และค่า
ระบบสือ่ สารต่างๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง งานต่อเชื่อมระบบสาธารณูปโภคเดิมกับระบบสาธารณูปโภคใหม่
เพื่อให้ อาคารใช้ งานได้ ทนั ทีเมื่อการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
4.7 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าเครื่ องมือและเครื่ องจักร ค่าขนส่ง ค่าล่วงเวลา
4.8 ค่าประสานงานกับส่วนอื่นๆ หรื อหน่วยราชการต่างๆ
4.9 ค่าดาเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้ าง การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันความเสียหายที่ จะเกิดแก่
บุคคลและทรัพย์สนิ ทังในและนอกสถานที
้
่ก่อสร้ าง ตลอดจนค่าสิง่ อานวยความสะดวกชัว่ คราวต่างๆ
4.10 ค่าใช้ จา่ ยด้ านเอกสาร เช่น การจัดทา Shop drawing, As-built drawing, เอกสารขออนุมตั ิ และ
เอกสารรายงาน
4.11 ค่าทดสอบและตัวอย่างวัสดุตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้ าง
4.12 ค่าประกันภัยสาหรับความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สนิ
4.13 ค่ากาไร
4.14 ค่าภาษี อากรต่างๆ ที่ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด
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5. สิ่งที่ไม่ รวมในรำยกำรเสนอรำคำค่ ำก่ อสร้ ำง
5.1 งานภูมิสถาปั ตยกรรม
5.2 งานตกแต่งภายใน และงานครุภณ
ั ฑ์
5.3 งานที่ระบุเป็ นอย่างอื่น หรื อระบุเพิ่มเติมไว้ ในสัญญาว่าไม่รวมในการเสนอราคา ตามวัตถุประสงค์ของผู้วา่ จ้ าง
6. กำรตรวจสอบเอกสำรประกวดรำคำและสถำนที่ก่อสร้ ำง
6.1 ผู้เสนอราคาจะต้ องศึกษาเอกสารประกวดราคาทังหมดอย่
้
างละเอียด ซึง่ จะประกอบด้ วยหนังสือเชิญเข้ าร่วม
การเสนอราคา, เงื่อนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, รายการกรอกราคาค่าก่อสร้ าง, ร่าง
สัญญา เป็ นต้ น ผู้เสนอราคาจะต้ องไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ างด้ วยตนเองหรื อแต่งตังตั
้ วแทน เพื่อให้ ทราบถึง
สภาพของสถานที่ก่อสร้ าง ทางเข้ าออก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ และจะต้ องศึกษารูปแบบรายละเอียด
ทังหมดให้
้
เข้ าใจชัดเจน ในกรณีทเี่ กิดอุปสรรค ปั ญหา จากสถานทีก่ ่อสร้ างและเอกสารประกวดราคา ผู้รับจ้ าง
จะนามาเป็ นข้ ออ้ างในการเรียกร้ องค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมจากผู้วา่ จ้ างมิได้
6.2 การชี ้แจงเอกสารประกวดราคา ทางผู้วา่ จ้ างจะเป็ นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบตามรายละเอียด
ในเอกสารประกวดราคา
6.3 ข้ อชี ้แจงและข้ อแนะนาเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบ เงื่อนไข ข้ อตกลงใดๆ ซึง่ ผู้วา่ จ้ างหรือตัวแทนผู้
ว่าจ้ างได้ แจ้ งให้ ทราบในการประกวดราคา การต่อรองราคา และก่อนการทาสัญญา จะต้ องมีการบันทึกไว้ และ
นามาประกอบเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาด้ วย
7. กำรชีแ้ จงและคำแนะนำเกี่ยวกับแบบและรำยกำรประกอบแบบก่ อสร้ ำง
7.1 ก่อนเริ่ มงานก่อสร้ างส่วนใดๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให้ เข้ าใจชัดเจน รวมถึง
เอกสารแนบสัญญาทังหมด
้
หากมีข้อสงสัยให้ สอบถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตัวแทนผู้วา่ จ้ างหรื อผู้ควบคุม
งานก่อน
7.2 ในระหว่างการก่อสร้ างมิให้ ผ้ รู ับจ้ างทางานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้ างจะต้ อง
รับผิดชอบต่องานทังหมด
้
รวมทังแก้
้ ไขให้ ถกู ต้ องตามสัญญา หากตัวแทนผู้รับจ้ างหรื อผู้รับจ้ างช่วงหรื อลูกจ้ าง
ของผู้รับจ้ างกระทาไปโดยพลการ
8. กำรอ่ ำนแบบ ให้ ถือความสาคัญตามลาดับต่อไปนี ้
8.1 แบบก่อสร้ าง
8.2 ระยะที่เป็ นตัวเลข
8.3 อักษรที่ปรากฏอยูใ่ นแบบก่อสร้ าง
8.4 แบบขยายหรื อแบบขยายเพิ่มเติม
หากผู้รับจ้ างยังมีข้อสงสัย ห้ ามก่อสร้ างไปโดยพลการ จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมงานอนุมตั กิ ่อนทาการก่อสร้ าง
9. ลำดับควำมสำคัญของเอกสำรสัญญำ
ให้ ถือตามรายการที่กาหนดดังต่อไปนี ้ นอกจากจะระบุเป็ นอย่างอื่น หรื อระบุเพิ่มเติมไว้ ในสัญญา
9.1 สัญญา ซึง่ ได้ ลงนามระหว่างผู้วา่ จ้ างกับผู้รับจ้ าง โดยมีพยานรับรู้
9.2 รายการประกอบแบบก่อสร้ าง
บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด
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แบบก่อสร้ าง
รายละเอียดราคาค่าก่อสร้ างที่ผ้ วู า่ จ้ างและผู้รับจ้ างยอมรับ
ข้ อตกลงระหว่างผู้วา่ จ้ างกับผู้รับจ้ างเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ ามี)
คาสัง่ ของตัวแทนผู้วา่ จ้ างซึง่ ถูกต้ องตามสัญญาที่สงั่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั ิ

10. กำรเปลี่ยนแปลงงำนก่ อสร้ ำงหรืองำนเพิ่ม-ลด
10.1 ผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิสงั่ เปลีย่ นแปลงแก้ ไข เพิ่มหรื อลดงาน ส่วนหนึง่ ส่วนใดนอกเหนือไปจากแบบก่อสร้ างหรื อรายการ
ประกอบแบบตามสัญญาได้ โดยตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเรื่ องค่าใช้ จา่ ยและระยะเวลาก่อสร้ างที่เพิ่มขึ ้น
หรื อลดลงจากสัญญา โดยยึดถือหลักการคิดราคาดังต่อไปนี ้
10.1.1 คิดราคาเป็ นหน่วย ตามรายละเอียดราคาค่าก่อสร้ าง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบสัญญา
10.1.2 ถ้ ารายการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไม่มแี สดงในรายละเอียดราคาดังกล่าว ผู้วา่ จ้ างจะทาการตกลงราคากับผู้
รับจ้ าง โดยยึดถือการประเมินราคาที่ยตุ ิธรรมของผู้ออกแบบ ตามราคาในท้ องตลาดทีเ่ ป็ นจริ งขณะนัน้
10.2 หากผู้รับจ้ างเห็นว่าแบบหรื อคาสัง่ ใดๆ ของผู้วา่ จ้ างหรื อตัวแทนของผู้วา่ จ้ างนอกเหนือไปจากแบบและรายการ
ประกอบแบบก่อสร้ างตามสัญญา ซึง่ จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ วู า่ จ้ างทราบ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อผู้วา่ จ้ างได้ ทาการตกลงราคางานเพิม่ -ลดและระยะเวลาก่อน จึงจะเริ่ มดาเนินงาน เพิ่ม-ลด
ดังกล่าวได้ ยกเว้ นในกรณีที่การปฏิบตั ิงานนันๆ
้ อยูใ่ นขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างตามสัญญา หรื ออยู่
ในขันตอนของแผนการปฏิ
้
บตั งิ านที่วิกฤต ให้ ถือเป็ นหน้ าที่ของผู้รับจ้ างที่จะต้ องปฏิบตั งิ านให้ แล้ วเสร็ จ ตาม
แผน และตามแบบงานเพิม่ -ลดที่ผ้ วู า่ จ้ างอนุมตั ิ โดยจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยได้ เฉพาะงานเพิม่ -ลด แต่จะขอขยาย
ระยะเวลาก่อสร้ างไม่ได้ ยกเว้ นงานเพิ่ม-ลดดังกล่าวได้ รับการอนุมตั ิลา่ ช้ ากว่าแผน การปฏิบตั ิ งานที่วิกฤต ตาม
คาวินจิ ฉัยของผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ
11. อำนำจและหน้ ำที่ของผู้ควบคุมงำน
11.1 ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้ าง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้ างและเอกสารแนบสัญญา
ทังหมด
้
เพื่อให้ งานก่อสร้ างเป็ นไปตามสัญญาทุกประการ
11.2 หากพบว่าแบบก่อสร้ าง รายการประกอบแบบก่อสร้ าง และรายละเอียดในสัญญาขัดแย้ งกัน หรื อคาดหมาย ว่า
งานก่อสร้ างตามสัญญาจะไม่มนั่ คงแข็งแรง หรื อไม่เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อหลักวิชาช่างที่ดี ให้ สงั่ หยุดงาน ไว้
ก่อน แล้ วแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ อู อกแบบและผู้วา่ จ้ างพิจารณาทันที
11.3 จดบันทึกการปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้ าง เหตุการณ์ตา่ งๆ ในสถานทีก่ ่อสร้ าง ปั ญหาอุปสรรคของงานก่อสร้ าง และ
ภูมิอากาศเป็ นรายวัน เพื่อประเมินผลการทางานของผู้รับจ้ าง
11.4 ผู้ควบคุมงานไม่มีอานาจที่จะยกเว้ นความรับผิดชอบใดๆของผู้รับจ้ างตามสัญญา ไม่มีอานาจเกี่ยวกับการเพิ่มลดราคาค่าก่อสร้ าง และการเปลีย่ นแปลงรูปแบบโดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ออกแบบและผู้วา่ จ้ าง
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01 - 2 ระบบควำมปลอดภัย
Security Procedures
1. กำรป้องกันกำรบุกรุ กที่ข้ำงเคียง
ผู้รับจ้ างต้ องจากัดขอบเขตการก่อสร้ าง และต้ องป้องกันดูแลมิให้ ลกู จ้ างของตนบุกรุกที่ข้างเคียงของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย ค่าชดเชย รวมทังการแก้
้
ไขให้ คนื ดีในเมื่อเกิดการเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
การกระทาของลูกจ้ างของตนในกรณีที่ไปบุกรุกที่ข้างเคียง
2. กำรป้องกันบุคคลภำยนอกและอำคำรข้ ำงเคียง
ผู้รับจ้ างต้ องป้องกันไม่ให้ บคุ คลภายนอก หรื อผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเข้ าไปในบริ เวณก่อสร้ าง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้ างทังในเวลากลางวั
้
นและกลางคืน ให้ ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั ิตามข้ อนี ้อย่างเคร่งครัด เมือ่ ถึงเวลา เลิกงาน
ก่อสร้ างในแต่ละวัน ให้ ตวั แทนผู้รับจ้ างตรวจตราให้ ทกุ คนออกไปจากอาคารที่ก่อสร้ าง ยกเว้ นยามรักษาการ หรื อการ
ทางานล่วงเวลา ของบุคคลที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเท่านันผู
้ ้ รับจ้ างจะต้ องติดตังเครื
้ ่ องป้องกันวัสดุตกหล่น ที่จะเป็ น
อันตรายต่อชีวติ หรื อสร้ างความเสียหายต่อทรัพย์และอาคารข้ างเคียง โดยไม่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผู้รับจ้ าง
จะต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยในการติดตัง้ ขออนุญาต ค่าบารุงรักษา ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง รวมถึงค่ารื อ้ ถอนเมื่อ
แล้ วเสร็ จงาน
3. กำรป้องกันสิ่งก่ อสร้ ำงที่มีอยู่เดิม
3.1 สิง่ ปลูกสร้ างข้ างเคียง
ผู้รับจ้ างต้ องป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายใดๆ แก่สงิ่ ปลูกสร้ างข้ างเคียงในระหว่างทาการก่อสร้ าง หากเกิด
ความเสียหายขึ ้นผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบแก้ ไขซ่อมแซม ให้ คืนอยูใ่ นสภาพเดิมโดยเร็ ว ในกรณีที่ ผู้ควบคุม
งานเห็นว่าการป้องกันหรื อการแก้ ไขที่ผ้ รู ับจ้ างทาไว้ ไม่เพียงพอ หรื อไม่ปลอดภัยอาจออกคาสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างแก้ ไข
หรื อเพิ่มเติม ได้ ตามความเหมาะสม
3.2 สิง่ ก่อสร้ างใต้ ดิน
ผู้รับจ้ างต้ องสารวจจนทราบแน่ชดั แล้ วว่ามีสงิ่ ปลูกสร้ างที่อยูใ่ ต้ ดินในบริ เวณก่อสร้ าง หรื อบริ เวณใกล้ เคียง เช่น
ท่อน ้าประปา ท่อระบายน ้า สายโทรศัพท์ ฯลฯ ซึง่ ผู้รับจ้ างต้ องระวังรักษาให้ อยูใ่ นสภาพที่ดี ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้ างหากเกิดความเสียหายขึ ้น ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบแก้ ไข ซ่อมแซมให้ อยูใ่ นสภาพเดิม โดยเร็ ว ในกรณีที่
กีดขวางการก่อสร้ าง จาเป็ นต้ องขออนุญาตเคลือ่ นย้ าย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ให้ ผ้ รู ับจ้ างรับผิดชอบ
ดาเนินการเองทังหมด
้
โดยเป็ นค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างทังสิ
้ ้น
4. กำรป้องกัน รักษำงำนก่ อสร้ ำงและป้องกันเพลิงไหม้
4.1 การป้องกันและรักษางานก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในการป้องกันและรักษางานก่อสร้ าง รวมทังวั
้ สดุอปุ กรณ์ที่นามาติดตังหรื
้ อเก็บไว้
ในบริ เวณก่อสร้ าง ตังแต่
้ เริ่ มงานจนกระทัง่ ผู้วา่ จ้ างรับมอบงานงวดสุดท้ าย ในกรณีจาเป็ นผู้รับจ้ างต้ องจัดทา
เครื่ องป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ ้นกับวัสดุอปุ กรณ์และงานก่อสร้ าง ไม่วา่ จะเป็ นการสร้ างที่กาบัง การ
ป้องกันการขีดข่วน การตังเครื
้ ่ องสูบน ้าป้องกันน ้าท่วม และการป้องกันอื่นๆ ที่ผ้ คู วบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม
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รวมทังวิ
้ ธีการป้องกันวัสดุอปุ กรณ์สญ
ู หาย เช่นการตรวจค้ นอย่างละเอียด และเคร่งครัดกับทุกคนที่เข้ า-ออก
บริ เวณหรื ออาคารที่ก่อสร้ างตลอดเวลา
4.2 การป้องกันเพลิงไหม้
ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มเี ครื่ องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอประจาอาคารทีก่ ่อสร้ างทุกชัน้ รวมทังใน
้
สานักงานชัว่ คราว โรงเก็บวัสดุและในที่ตา่ งๆ ที่จาเป็ นต้ องมีการป้องกันอย่างเคร่งครัด ต่อแหล่งเก็บ เชื ้อเพลิง
และวัสดุไวไฟ โดยจัดให้ มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัดห้ ามนาไฟหรื อวัสดุที่ทาให้ เกิดไฟ เข้ าใกล้ แหล่งเก็บวัสดุไวไฟ
ห้ ามสูบบุหรี่ หรื อจุดไฟในอาคารที่ก่อสร้ างโดยเด็ดขาด
4.3 ความรับผิดชอบ
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ในการดูแล ป้องกัน และรักษางานก่อสร้ างดังกล่าว และต้ องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหาย และการสูญหาย ที่อาจเกิดขึ ้นกับวัสดุอปุ กรณ์และงานก่อสร้ างทังหมด
้
จนกว่าผู้วา่ จ้ าง
รับมอบงานงวดสุดท้ าย
5. กำรหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้ อนรำคำญ
งานก่อสร้ างหรื อการกระทาใดๆ ของลูกจ้ างที่นา่ จะเป็ นเหตุเดือดร้ อนราคาญแก่บคุ คลในที่ข้างเคียง ผู้ควบคุมงาน
อาจออกคาสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ าง ทางานก่อสร้ างนันตามวิ
้
ธีและเวลาทีเ่ หมาะสม หรื อแจ้ งให้ ผ้ รู ับจ้ างหาวิธีป้องกัน เหตุ
เดือดร้ อนดังกล่าว ผู้รับจ้ างจะต้ องเร่งดาเนินการในทันที
6. อุปกรณ์ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ผู้รับจ้ างต้ องจัดสถานที่ก่อสร้ างให้ มีสภาพแวดล้ อมทีด่ ีสะอาด
ไม่มีสงิ่ ที่จะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพและชีวติ ของ
ลูกจ้ าง จัดให้ มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายหรื ออุบตั ิเหตุทกุ แห่งในบริ เวณก่อสร้ าง จัดให้ มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รัว้ กันตกจากที่สงู เป็ นต้ น ผู้ควบคุมงานอาจออกคาสัง่
ให้ ผ้ รู ับจ้ างปรับปรุงแก้ ไขได้ ตามความเหมาะสม ให้ ผ้ รู ับจ้ างมีการจัดการ เรื่ อง ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และ
ถูกต้ องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
7. กำรปฐมพยำบำลและอุปกรณ์ ช่วยชีวติ
ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มยี าและเวชภัณฑ์สาหรับการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตทีจ่ าเป็ นตามความเหมาะสม
หรื อตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และต้ องจัดการให้ มเี พิ่มเติมเพียงพออยูเ่ สมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
8. กำรประกันภัย
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดให้ มีการประกันภัยสาหรับความเสียหายต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้ อง และไม่เกี่ยวข้ องโดยตรง กับ
การก่อสร้ างนี ้ตามกฎหมาย และประกันภัยสาหรับความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ในบริ เวณก่อสร้ างและข้ างเคียง รวม
ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบตั เิ หตุอื่นๆ ตามระบุในสัญญา หรื อตามกฎหมาย ตามมูลค่าของงาน
ก่อสร้ าง และตามระยะเวลาก่อสร้ างตามสัญญา โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน และผู้วา่ จ้ างก่อน
9. กำรรำยงำนอุบตั ิเหตุ
เมื่อมีอบุ ตั ิเหตุใดๆเกิดขึ ้นในบริ เวณก่อสร้ าง ไม่วา่ เหตุนนๆ
ั ้ จะมีผลกระทบต่องานก่อสร้ างหรื อไม่ก็ตาม ให้ ตวั แทนผู้
ว่าจ้ างรี บรายงานเหตุที่เกิดนันๆ
้ ให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบในทันที แล้ วทารายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ระบุรายละเอียด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น การแก้ ไขเหตุการณ์นนๆ
ั ้ และการป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้นอีก
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01 – 3 มาตรฐานอ้ างอิง
Reference Standards
1. สถำบันมำตรฐำน (STANDARD INSTITUTE)
มาตรฐานทัว่ ไปที่ระบุในแบบก่อสร้ าง
และรายการประกอบแบบก่อสร้ าง
เพื่อใช้ อ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบ
คุณภาพ หรื อทดสอบวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบตั ิ วิธีการติดตังวั
้ สดุอปุ กรณ์สาหรับงานก่อสร้ าง
นี ้ หากไม่ได้ ระบุไว้ ในแบบก่อสร้ างหรื อรายการประกอบแบบก่อสร้ าง ให้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานซึง่ มีชื่อเรี ยกย่อและ
ของสถาบันดังต่อไปนี ้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

มอก.
วสท.
AASHTO
ACI
AISC
ANSI
ASTM
AWS
BS
DIN
IEC
JIS
NEC
NEMA
UL
VDE

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
American Association Of State Highway Transportation Officials
American Concrete Institute
American Institute Of Steel Construction
American National Standards Institute
American Society For Testing And Materials
American Welding Society
BSI British Standards
Deutsches Institut für Normung
International Electrotechnical Commission
Japanese Standards Association
National Fire Protection Association
National Electrical Manufacturers Association
Underwriter Laboratories Inc.
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

2. สถำบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE)
ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ ในงานก่อสร้ างให้ ทดสอบในสถาบันดังต่อไปนี ้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้ านนา (RMUTL)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (KMUTT)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
สถาบันอื่นๆ ที่อนุมตั ิโดยผู้วา่ จ้ างและผู้ออกแบบ
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01 – 4 กำรควบคุมคุณภำพ
Quality Control

1. เอกสำรสัญญำ
สัญญาแบบก่อสร้ าง รายการประกอบแบบก่อสร้ าง และเอกสารแนบสัญญาทังหมด
้
ผู้รับจ้ างจะต้ อง จัดทาสาเนาจาก
คูส่ ญ
ั ญาต้ นฉบับเก็บรักษาไว้ ในสถานที่ก่อสร้ างอย่างละ 1 ชุด โดยให้ อยูใ่ นสภาพที่ดี สามารถตรวจสอบได้ ตลอดเวลา
และทาสาเนาคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวให้ ผ้ คู วบคุมงานไว้ ใช้ งานอีกอย่างละ 1 ชุด
2. ควำมคลำดเคลื่อนหรือขำดตกบกพร่ อง
2.1 หากมีสว่ นหนึง่ ส่วนใดของแบบและรายการประกอบแบบ มีความคลาดเคลือ่ นหรื อขาดตกบกพร่อง ผู้รับจ้ าง
จะต้ องรี บแจ้ งแก่ผ้ คู วบคุมงานเพือ่ พิจารณาแก้ ไขในทันทีที่พบ โดยให้ ถือคาวินจิ ฉัยของผู้ออกแบบ
เป็ นข้ อยุติ
2.2 หากพบส่วนใดที่ระบุไว้ ในแบบ แต่มิได้ ระบุไว้ ในรายการประกอบแบบ หรื อระบุไว้ ในรายการประกอบแบบ แต่
มิได้ ระบุไว้ ในแบบ ให้ ถือว่าได้ ระบุไว้ ทงสองที
ั้
่ หากมิได้ ระบุไว้ ทงสองที
ั้
่ แต่เพื่อความมัน่ คงแข็งแรง หรื อให้
ถูกต้ องตามมาตรฐานและตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการตามคาวินจิ ฉัยของผู้ออกแบบ โดยไม่
คิดค่าใช้ จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม
3. กำรวำงผัง แนว ระยะและระดับต่ ำงๆ
3.1 ระยะสาหรับการก่อสร้ างให้ ถือตัวเลขที่ระบุไว้ ในแบบก่อสร้ างเป็ นสาคัญ การใช้ ระยะทีว่ ดั จากแบบโดยตรง อาจ
เกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสัยในเรื่ องระยะให้ สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนที่จะ
ดาเนินการในส่วนนันๆ
้
3.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ ถกู ต้ องตามโฉนดที่ดิน ก่อนจะทาการวางผังอาคาร
วางแนวเสา วางระดับ ขนาดและระยะต่างๆ ให้ ถกู ต้ องตามแบบก่อสร้ าง โดยจัดหาเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัย
และแรงงานทีม่ ีความสามารถในการวางผังและระดับ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอ้ างอิงต่างๆ ให้ อยูใ่ นสภาพดี
และถูกต้ องตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
4. กำรจัดทำแบบขยำย
4.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบงานก่อสร้ างกับแบบและรายการประกอบแบบ ในทุกขันตอนอย่
้
างละเอียด หากไม่
ชัดเจน ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาแบบขยายหรื อแบบรายละเอียด หรือ Shopdrawing ในส่วนนัน้ เสนอต่อผู้ควบคุม
งานเพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ่อนทาการก่อสร้ าง
4.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทารายการและแผนงานจัดส่ง Shopdrawing เพื่อขออนุมตั ิ โดยจะต้ องมีระยะเวลา ล่วงหน้ า
เพียงพอต่อการพิจารณาควรทยอยส่ง Shopdrawing ตามลาดับขันตอนของงานก่
้
อสร้ าง การที่ ผู้รับจ้ างจัดทา
Shopdrawing ล่าช้ า หรื อมีระยะเวลาตรวจสอบไม่เพียงพอ จะถือเป็ นสาเหตุในการขอ ขยายระยะเวลาไม่ได้
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4.3 การที่ผ้ คู วบคุมงานได้ อนุมตั ิ Shop drawing ให้ ผ้ รู ับจ้ างแล้ ว มิได้ หมายความว่า ผู้รับจ้ างได้ จะรับ การยกเว้ น
ความรับผิดชอบในการก่อสร้ างส่วนนันๆ
้ ผู้รับจ้ างยังคงต้ องรับผิดชอบการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง ในกรณีที่ ตรวจพบว่า
งานก่อสร้ างส่วนนันไม่
้ ถกู ต้ องตามสัญญาในภายหลัง โดยไม่คดิ ค่าใช้ จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม
5. แผนกำรปฏิบัติงำน ควำมรับผิดชอบ และกำรรำยงำน
5.1 แผนการปฏิบตั ิงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานในรูป Bar chart และตารางดาเนินงาน (Work schedule) แสดง
ระยะเวลาและลาดับการดาเนินงานแต่ละประเภท ขณะเดียวกันต้ องแสดงแผนการปฏิบตั งิ านร่วมกับ ผู้รับจ้ าง
ช่วงและผู้รับจ้ างอื่นที่ผ้ วู า่ จ้ างจัดหา อย่างน้ อยจะต้ องมีแผนงานดังต่อไปนี ้
5.1.1 แผนกาหนดวันเริ่ มงานและวันสิ ้นสุดงานแต่ละส่วนของงานก่อสร้ างโดยละเอียด เป็ นรายสัปดาห์ , ราย
เดือน และแผนงานหลัก (Master schedule)
5.1.2 แผนกาหนดวันจัดส่ง Shop drawing และแผนกาหนดการจัดส่งวัสดุอปุ กรณ์เพื่อขออนุมตั ิ
5.1.3 แผนกาหนดวันสัง่ ซื ้อ และวันส่งเข้ าสถานทีก่ ่อสร้ างของวัสดุอปุ กรณ์ทกุ ชนิดที่ต้องใช้ ในการก่อสร้ าง ทัง้
ของผู้รับจ้ าง ผู้รับจ้ างช่วง และผู้รับจ้ างอื่น
5.1.4 แผนกาหนดจานวนของพนักงาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผู้รับจ้ าง ผู้รับจ้ างช่วง และผู้รับจ้ างอื่น
5.2 การรวบรวมข้ อมูลเพื่อวางแผนการปฏิบตั ิงาน
ในการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน ให้ ผ้ รู ับจ้ างเป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลทีจ่ าเป็ นต่างๆ จากผู้รับจ้ างช่วงและผู้รับจ้ างอืน่
เพื่อวางแผนงานและประสานงานกันให้ รัดกุมที่สดุ
ผู้ควบคุมงานอาจออกคาสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างเปลีย่ นแปลง
แผนการปฏิบตั ิงานบางส่วน เพื่อให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้
5.3 การยื่นขออนุมตั ิแผนงานหลัก
การจัดทาแผนงานหลักจะต้ องยืน่ ขออนุมตั ิตอ่ ผู้ควบคุมงานภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่เซ็นสัญญา พร้ อมทังชี
้ ้แจง
รายละเอียด ทังนี
้ ้ผู้รับจ้ างหรื อตัวแทนที่ได้ รับการแต่งตัง้ จะต้ องเซ็นชื่อรับรองแผนงานหลักนี ้ และการที่ผ้ ู
ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิแผนงานหลักหรื อออกคาสัง่ เพิ่มเติม มิได้ หมายความว่าผู้รับจ้ าง ได้ รับการยกเว้ น
ความรับผิดชอบในแผนงานหลักดังกล่าว
5.4 การบันทึกการทางานจริ งเทียบกับแผนการปฏิบตั ิงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องทาแผนการปฏิบตั ิงาน
แสดงให้ ทกุ ฝ่ ายเห็นชัดเจนในหน่วยงานก่อสร้ างและผู้รับจ้ างจะต้ อง
บันทึกการทางานทีเ่ ป็ นจริ ง เปรียบเทียบกับแผนการปฏิบตั ิงานทีว่ างไว้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน และประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้ ถกู ต้ องหรื อใกล้ เคียง โดยต้ องจัดทาทุกสัปดาห์ ตังแต่
้
เริ่ มต้ นงานจนงานแล้ วเสร็ จสมบูรณ์
5.5 ความรับผิดชอบ
ถ้ างานบางส่วนที่ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั อิ ยู่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้ างช่วงและผู้รับจ้ างอื่น ผู้รับ จ้ างจะต้ องจัดเตรียมงานให้ สมั พันธ์กนั ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ของผู้รับจ้ างช่วงและผู้รับจ้ างอืน่ อย่างสมา่
เสมอในกรณีที่ผ้ รู ับจ้ างพบว่าการก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงาน จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบ
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เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในทันทีหากผู้รับจ้ างไม่สนใจติดตาม ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบแก้ ไขความเสียหาย
ใดๆที่อาจเกิดขึ ้น เว้ นแต่งานทีเ่ สียหายนันเป็
้ นหน้ าที่โดยตรง ของผู้รับจ้ างอื่นที่ผ้ วู า่ จ้ างจัดหา
5.6 การปรับปรุงแผนการปฏิบตั ิงาน
หากผู้ค วบคุม งานเห็ น ว่า จะต้ อ งปรั บ ปรุ งแผนการปฏิบัติ ง าน เพื่อ ให้ เหมาะสมและมี ป ระสิท ธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานใหม่ ส่งให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิทนั ที
5.7 การรายงาน
เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั งิ านและติดตามความก้ าวหน้ าของงานก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งเอกสารเพื่อ เป็ น
หลักฐานแสดงการปฏิบตั งิ านของผู้รับจ้ าง ส่งให้ ผ้ คู วบคุมงานตรวจสอบ ดังนี ้
5.7.1 บัญชีแสดงแรงงาน เครื่ องมือ เครื่องจักร สาหรับการก่อสร้ างในแต่ละวัน แยกเป็ นงานแต่ละประเภท
5.7.2 สาเนาใบส่งของทังหมดที
้
่เข้ ามายังหน่วยงานในแต่ละวัน ระบุปริมาณ ชนิด ประเภท ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย
ผู้สง่ และผู้รับ ฯลฯ
5.7.3 แผนการปฏิบตั ิงานทุกเดือน และการทางานจริ งเทียบกับแผนการปฏิบตั ิงานทุกสัปดาห์
5.7.4 รายงานความก้ าวหน้ า ปั ญหาและอุปสรรคของงานก่อสร้ างทุกสัปดาห์
5.7.5 รูปถ่ายงานก่อสร้ าง แสดงให้ เห็นผลงานความก้ าวหน้ าของงานก่อสร้ างทุกส่วนของอาคารทุก 15 วัน
5.7.6 อื่นๆ ที่ผ้ วู า่ จ้ าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานร้ องขอ
6. กำรประสำนงำนระหว่ ำงผู้รับจ้ ำง ผู้รับจ้ ำงช่ วง ผู้รับจ้ ำงอื่นที่ผ้ วู ่ ำจ้ ำงจัดหำ
6.1 การให้ สงิ่ อานวยความสะดวก
ผู้รับจ้ างต้ องคิดเผื่อไว้ แล้ วในการจัดสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ในการทางานของผู้รับจ้ างช่วง และผู้รับจ้ าง
อื่น เพื่อให้ งานก่อสร้ างนี ้แล้ วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้ างต้ องอนุญาตให้ ใช้ สงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ เช่น นัง่ ร้ าน
บันได รอกส่งของ ลิฟต์ขนส่ง เครน ฯลฯ โดยต้ องวางแผนและประสานงานไม่ให้ เกิดการติดขัด ในการใช้ งาน
ดังกล่าว โดยคิดค่าใช้ จ่ายตามความเหมาะสมและยุติธรรม
6.2 การติดต่อประสานงานก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่า งานก่อสร้ างของผู้รับจ้ างช่วงและผู้รับจ้ างรายอื่นไม่เป็ นเหตุทาให้ แผนการ
ปฏิบตั ิงานล่าช้ า ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบและจัดให้ มีการประสานงาน และประชุมระหว่างผู้รับจ้ าง กับผู้รับจ้ าง
ช่วงและผู้รับจ้ างอื่น โดยจัดให้ มีแผนงานแสดงขันตอนการท
้
างานโดยละเอียดของงานทุกระบบ ให้ สอดคล้ อง
กันและเป็ นไปด้ วยดีทกุ ระบบ เพือ่ ให้ งานก่อสร้ างแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ สามารถใช้ งานได้ ทนั ที ตามสัญญา
6.3 การประชุมระหว่างการก่อสร้ าง (Site meeting)
6.3.1 การประชุมที่ผ้ คู วบคุมงานได้ จดั ให้ มีขึ ้นเป็ นประจาในระหว่างการก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างต้ องให้ ตวั แทน ผู้รับ
จ้ างหรื อผู้จดั การโครงการของผู้รับจ้ างร่วมประชุมด้ วยทุกครัง้ พร้ อมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องฝ่ ายต่าง ๆ การ
ประชุมดังกล่าวผู้จดั การโครงการฝ่ ายผู้ควบคุมงานจะเป็ นประธานในที่ประชุม และฝ่ าย ผู้ควบคุมงาน
เป็ นผู้บนั ทึกการประชุม ผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่มขี ึ ้นในระหว่างการประชุมนัน้ ตามที่มีใน
บันทึกการประชุม ซึง่ จะเสนอให้ ผ้ รู ับจ้ างรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป โดยผู้รับจ้ าง อาจขอให้ ผ้ คู วบคุม
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งานแก้ ไขบันทึกการประชุมดังกล่าวข้ างต้ นได้ และให้ มีการบันทึกข้ อโต้ แย้ งดังกล่าว ไว้ ในบันทึกการ
ประชุมด้ วย
6.3.2 ให้ มีการประชุมในระหว่างการก่อสร้ างสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้ ทุกสัปดาห์ ผู้ควบคุมงานอาจเรี ยกประชุมเพิม่
หรื อเลือ่ นการประชุมได้ ตามสถานการณ์ และความจาเป็ น
7. ตัวอย่ ำงงำนตกแต่ งและกำรเตรียมผิวเพื่องำนตกแต่ งภำยหลัง
7.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นความสวยงามทางด้ านสถาปั ตยกรรม ไม่วา่ จะเป็ นแผงตัวอย่าง
หรื อห้ องตัวอย่าง ตามคาสัง่ ของผู้ควบคุมงานหรื อผู้ออกแบบ เพือ่ แสดงให้ เห็นสีหรื อลวดลาย ของวัสดุที่จะใช้
ติดตังจริ
้ ง เช่น พื ้นปูกระเบื ้อง หิน ไม้ ผนังฉาบปูนเรี ยบทาสี บุกระเบื ้อง บุ Wallpaper ฝ้ ายิบซัม่ ไม้ ระแนง
สวิทซ์ ปลัก๊ ดวงโคม เป็ นต้ น เพื่อแสดงให้ เห็นฝี มือการติดตังวั
้ สดุดงั กล่าว เป็ นการอนุมตั ิตวั อย่าง ความ
สวยงามทางด้ านสถาปั ตยกรรม ที่จะใช้ เป็ นมาตรฐานในการตรวจรับงานที่ก่อสร้ างจริงต่อไป
7.2 ในกรณีที่มีการกาหนดพื ้นที่บางส่วนให้ เตรี ยมผิวไว้ สาหรับงานตกแต่งภายหลัง เช่น ผิวพื ้น ผู้รับจ้ างจะต้ องลด
ระดับและทาการเตรียมผิวพื ้นไว้ ให้ ถกู ต้ องพอดีกบั วัสดุที่จะนามาตกแต่งผิวภายหลัง การเตรียมผิวจะต้ องทา
ด้ วยความประณีตและต้ องใช้ ช่างที่มีฝีมือดี ในกรณีที่ผ้ อู อกแบบลงความเห็นว่าการเตรี ยมผิวที่ผ้ รู ับจ้ าง ทาไว้ ไม่
ถูกต้ องและสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างแก้ ไข ผู้รับจ้ างจะต้ องทาให้ ใหม่จนถูกต้ อง โดยจะเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และขอขยาย
ระยะเวลาไม่ได้ ผู้รับจ้ างจะต้ องเตรี ยมผิวเพื่อตกแต่งให้ ถกู ต้ องทังต
้ าแหน่งและระดับ ตามวัตถุ -ประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ วัสดุตกแต่งใดที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ชดั เจนในแบบก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งต่อ ผู้ควบคุมงานเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อขอทราบรายละเอียดการติดตัง้ ขนาด ชนิด และสีของวัสดุ ตกแต่งดังกล่าวจากผู้ออกแบบ
โดยถือว่าเป็ นหน้ าที่ที่ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องวางแผนและประสานงานการเตรี ยมผิว ให้ พอดีกบั การติดตังวั
้ สดุตกแต่ง
ในภายหลัง
8. ตัวแทนของผู้รับจ้ ำง ช่ ำงฝี มือ และควำมรับผิดชอบ
8.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องแต่งตังตั
้ วแทนของผู้รับจ้ างหรื อผู้จดั การโครงการฝ่ ายผู้รับจ้ าง ที่มคี วามสามารถ มีประสบการณ์
และเหมาะสมกับงานก่อสร้ างนี ้ เป็ นผู้มีอานาจเต็มประจาอยูใ่ นสถานที่ก่อสร้ างตลอดเวลา คาสัง่ ใดที่ ผู้ควบคุม
งานได้ สงั่ แก่ตวั แทนของผู้รับจ้ าง ซึง่ เป็ นไปตามสัญญา ให้ ถือเสมือนว่าได้ สงั่ แก่ผ้ รู ับจ้ างโดยตรง ผู้วา่ จ้ างสงวน
สิทธิที่จะเปลีย่ นตัวแทนของผู้รับจ้ างได้ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม
8.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาสถาปนิก วิศวกร ที่มีประสบการณ์ และช่างฝี มือทุกประเภทมาปฏิบตั ิงานก่อสร้ างนี ้ ผู้
ควบคุมงานอาจออกคาสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างเปลีย่ นตัวผู้หนึง่ ผู้ใดได้
หากผู้นนประพฤติ
ั้
ผิดมิชอบ
หรื อไม่มี
ความสามารถ หรื อไม่เหมาะสม โดยผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาผู้ที่เหมาะสมเข้ าปฏิบตั ิงานแทนโดยทันที
8.3 ให้ ถือว่าผู้รับจ้ างเป็ นผู้มคี วามสามารถ มีฝีมือ และมีความชานาญในงานก่อสร้ างนี ้ โดยมีสถาปนิก วิศวกร
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิดทุกขันตอนของการปฏิ
้
บตั งิ าน การที่ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั วิ สั ดุอปุ กรณ์ หรื อ
งานก่อสร้ างใดๆ ไปแล้ ว มิได้ หมายความว่าผู้รับจ้ างจะพ้ นความรับผิดชอบ หากมีการตรวจพบ ความผิดพลาด
ของงานก่อสร้ างในภายหลัง ผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไขให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ตามสัญญา โดยจะ เรี ยกร้ องค่าเสียหาย
และขอขยายระยะเวลาไม่ได้
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8.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องแต่งตังสถาปนิ
้
ก และ/หรื อวิศวกร เพื่อลงชื่อเป็ นผู้ควบคุมงานตามกฎหมายว่าด้ วย การควบคุม
อาคาร ในเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้ างอาคาร สาหรับงานก่อสร้ างนี ้
9. สิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับกำรตรวจงำนก่ อสร้ ำง
ผู้วา่ จ้ างหรื อตัวแทนผู้วา่ จ้ าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน มีสทิ ธิเข้ าไปตรวจงานก่อสร้ างได้ ตลอดเวลา และตลอด
ระยะเวลาก่อสร้ าง โดยผู้รับจ้ างจะต้ องจัดสิง่ อานวยความสะดวกชัว่ คราวให้ เช่น บันได ทางเดิน ไฟฟ้ าส่องสว่าง และ
อื่นๆ ให้ แข็งแรงและปลอดภัย หรื อตามคาสัง่ ของผู้ควบคุมงาน
10. กำรสั่งหยุดงำน
การก่อสร้ างส่วนใดที่ผิดจากรูปแบบหรื อไม่ได้ คณ
ุ ภาพงานทีด่ ี หรื อไม่ถกู ต้ องตามมาตรฐานและวิชาช่างที่ดี ผู้ควบคุม
งานมีสทิ ธิสงั่ หยุดงานบางส่วนหรื อทังหมดได้
้
จนกว่าผู้รับจ้ างจะดาเนินการแก้ ไขงานส่วนนันให้
้ เรียบร้ อย ตามความ
เห็นชอบของผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้ องค่าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม่ได้
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01 - 5 สิ่งอำนวยควำมสะดวกชั่วครำว
Temporary Facilities and Controls
1. สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ ำงๆ
1.1 โรงเก็บวัสดุอปุ กรณ์
ผู้รับจ้ างจะต้ องสร้ างโรงเก็บวัสดุอปุ กรณ์ เพื่อเก็บและป้องกันความเสียหาย ของวัสดุอปุ กรณ์ทกุ ชนิด ที่
นามาใช้ ในงานก่อสร้ าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความต้ องการ ทังนี
้ ้ห้ ามผู้รับจ้ าง นา
วัสดุอปุ กรณ์ที่ไม่ได้ ใช้ ในงานก่อสร้ างนี ้มาเก็บไว้ ในโรงเก็บดังกล่าว
1.2 สานักงานชัว่ คราว
ผู้รับจ้ างจะต้ องสร้ างสานักงานชัว่ คราวสาหรับเป็ นที่ทางานของผู้รับจ้ างและตัวแทนผู้วา่ จ้ าง และ/หรื อ ผู้
ควบคุมงาน ประกอบด้ วย สานักงาน, ห้ องประชุม, ห้ องเก็บวัสดุตวั อย่าง, ห้ องน ้า, ห้ องส้ วม และอุปกรณ์
สานักงานที่จาเป็ น เช่น โต๊ ะทางาน, เก้ าอี ้, โต๊ ะวางแบบ, ตู้เอกสาร, เครื่ องโทรศัพท์และโทรสาร เป็ นต้ น
1.3 บ้ านพักคนงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องสร้ างบ้ านพักคนงาน ห้ องน ้า ห้ องส้ วม และสิง่ สาธารณูปโภคที่จาเป็ น โดยมีการดูแลให้ อยูใ่ น
สภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเป็ นประจา ห้ ามผู้รับจ้ าง หรื อลูกจ้ างปลูกสร้ างร้ านค้ า
ร้ านอาหารภายในทีด่ ินของผู้วา่ จ้ างเป็ นอันขาด นอกจากจะได้ รับอนุมตั ิ จากผู้วา่ จ้ างหากสถานทีส่ ร้ างบ้ านพัก
คนงานไม่เพียงพอ หรื อผู้วา่ จ้ างไม่อนุมตั ใิ ห้ สร้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหา ที่อื่นเอง
1.4 ห้ องประชุม
ผู้รับจ้ างต้ องจัดสร้ างห้ องประชุมในสานักงานชัว่ คราว
ขนาดที่เพียงพอสาหรับเป็ นที่ประชุมในหน่วยงาน
ก่อสร้ าง ประกอบด้ วย โต๊ ะ เก้ าอี ้ กระดานพร้ อมอุปกรณ์เครื่ องเขียน และสิง่ จาเป็ นต่างๆ ตามความเหมาะสม
1.5 ป้ายชื่อโครงการ
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาป้ายชื่อโครงการขนาดไม่เล็กกว่า 1.20x2.40 เมตร หน้ าบริ เวณที่ก่อสร้ างพร้ อมไฟ ส่อง
ป้ายที่เหมาะสม โดยมีข้อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของกฎหมาย ป้ายดังกล่าวจะต้ องมัน่ คง
แข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
1.6 แบบรายละเอียดและผังแสดงสิง่ ปลูกสร้ างชัว่ คราว
ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาแบบผังแสดงการจัดวางตาแหน่งสิง่ ปลูกสร้ างชัว่ คราว ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณา เพื่อเสนอผู้
ว่าจ้ างอนุมตั ิกอ่ น และต้ องเริ่ มก่อสร้ างสิง่ ปลูกสร้ างชัว่ คราวทันทีที่ได้ รับการอนุมตั ิ ในกรณีที่ ต้ องมีถนนชัว่ คราว
ควรจัดวางตาแหน่งให้ ตรงกับถนนที่จะก่อสร้ างจริ งตามแบบก่อสร้ าง และจะต้ องจัดลาดับ ตาแหน่งสิง่ ปลูก
สร้ างชัว่ คราวให้ สมั พันธ์กบั งานก่อสร้ าง รวมทังจั
้ ดระบบการจราจรทังภายในและภายนอก
้
ให้ มปี ระสิทธิภาพ
ไม่ก่อให้ เกิดการกีดขวางต่องานก่อสร้ างและการจราจรส่วนรวมภายนอกบริ เวณก่อสร้ าง
1.7 เครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและติดตังนั
้ ง่ ร้ านที่แข็งแรง มัน่ คง ถูกต้ องตามข้ อกาหนดนัง่ ร้ านสาหรับงานก่อสร้ าง
อาคาร ติดตังลิ
้ ฟต์สง่ ของหรื ออุปกรณ์เครื่ องยกต่างๆ หรื อ TOWER CRANE ถูกต้ องตามมาตรฐาน ความ
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ปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การติดตัง้ เคลือ่ นย้ าย รื อ้ ถอน
จะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั จิ ากผู้ควบคุมงานก่อน
1.8 การดูแลรักษา
ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มคี นงานประจา เพื่อดูแลความสะอาดสาหรับสิง่ ปลูกสร้ างชัว่ คราว มี ชา่ งประจาสาหรับ การ
บารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่ องจักร เครื่ องมือ ให้ อยูใ่ นสภาพปลอดภัยและใช้ งานได้ ดี ตลอดระย เวลาก่อสร้ าง
1.9 ค่าใช้ จา่ ย
ค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้
เ่ กิดขึ ้นจากการจัดให้ มีสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ การขออนุญาตการดูแลรักษา ความ สะอาด และซ่อมบารุง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงการรื อ้ ถอนและทาความสะอาด เมื่องานก่อสร้ าง แล้ ว
เสร็ จ เป็ นค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างทังสิ
้ ้น
2. รัว้ ชั่วครำวและยำมรักษำกำร
ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มีรวั ้ ชัว่ คราวรอบบริ เวณก่อสร้ าง ตามแนวเขตที่ดินที่ระบุในแบบ และต้ องตรวจสอบให้ ถกู ต้ อง
ตามหลักหมุดที่ระบุไว้ ในโฉนด โดยทาด้ วยโครงไม้ หรื อเหล็กและบุด้วยแผ่นสังกะสีสเี ขียว หรื อแผ่นเหล็กเคลือบสี สูง
ไม่ต่ากว่า 2.40 เมตร จากพื ้นดิน มีความมัน่ คงแข็งแรง มีประตูปิด-เปิ ด มีป้อมยามและยาม คอยควบคุมการเข้ าออก
ตลอดเวลาทังกลางวั
้
นและกลางคืน ส่วนที่ติดกับที่สาธารณะและอาคารข้ างเคียง จะต้ อง มีการป้องกันวัสดุตกลงมา
เป็ นอันตรายต่อชีวิต หรื อสร้ างความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ที่อยูข่ ้ างเคียง ถือเป็ นหน้ าที่ ที่ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัด และผู้รับจ้ างต้ องรักษาซ่อมแซมให้ ดีอยูเ่ สมอตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยใน
การจัดทา ติดตัง้ การขออนุญาต ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงรักษา ค่ารื อ้ ถอน รวมถึงค่ายามรักษาการ
3. ถนน ที่จอดรถ และทำงเดินชั่วครำว
3.1 ถนนและที่จอดรถชัว่ คราว
ในระหว่างการก่อสร้ างผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มีทางเข้ าออกบริ เวณทีก่ อ่ สร้ างและที่จอดรถชัว่ คราว โดยใช้ แอสฟั ลต์
หรื อคอนกรี ตที่สามารถรับน ้าหนักบรรทุกของรถขนส่งได้ โดยไม่กอ่ ให้ เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน ้า หรือ
กีดขวางทางสัญจรและทางน ้าสาธารณะ ผู้รับจ้ างต้ องดูแลรักษาทางเข้ าออกดังกล่าว ให้ อยูใ่ นสภาพ ใช้ งานได้
ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง เมื่องานก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ ให้ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ อยูใ่ นสภาพดีดงั เดิม
3.2 ทางเดินชัว่ คราว
ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มีทางเดินและบันไดชัว่ คราวในบริ เวณก่อสร้ างตามความจาเป็ น และตามขันตอนของงาน
้
ก่อสร้ าง เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงบริ เวณต่างๆ ของงานก่อสร้ างได้ ทกุ แห่ง มีสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย และเมื่อ
หมดความจาเป็ น ให้ รือ้ ถอนออกไป พร้ อมทังซ่
้ อมแซมส่วนก่อสร้ างที่เสียหายให้ เรี ยบร้ อย โดยเป็ นค่าใช้ จา่ ยของ
ผู้รับจ้ างทังสิ
้ ้น
4. กำรตัดทำงเท้ ำและต่ อเชื่อมท่ อระบำยนำ้
ในกรณีที่ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น ตัดทางเท้ า ต่อเชื่อมท่อระบายน ้ากับท่อระบายน ้าสาธารณะ ผู้รับ
จ้ างต้ องรับผิดชอบดาเนินการขออนุญาตต่อทางราชการให้ ถกู ต้ อง โดยเป็ นค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ างทังสิ
้ ้น
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5. ไฟฟ้ำที่ใช้ ในงำนก่ อสร้ ำง
5.1 ระบบไฟฟ้ าชัว่ คราว
ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มีระบบไฟฟ้ าชัว่ คราวเพื่อใช้ ในงานก่อสร้ าง ตังแต่
้ เริ่ มงานจนงานแล้ วเสร็ จ โดยผู้รับจ้ าง
เป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายตังแต่
้ การขออนุญาตติดตังระบบไฟฟ้
้
าชัว่ คราวจากการไฟฟ้ าฯ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายอุปกรณ์
ทังหลาย
้
ค่ากระแสไฟฟ้ า ค่าบารุงรักษา ค่ารื อ้ ถอน รวมถึงส่วนทีเ่ ป็ นงานของผู้รับจ้ างช่วงและผู้รับจ้ างอื่น ที่ผ้ วู า่
จ้ างจัดหาด้ วย โดยผู้รับจ้ างช่วงและผู้รับจ้ างอื่นเป็ นผู้จา่ ยเฉพาะค่าไฟฟ้ า และค่าอุปกรณ์ในส่วนที่ตน ใช้ งาน
เท่านัน้
5.2 ความปลอดภัยจากการใช้ ไฟฟ้ าชัว่ คราว
ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์และดาเนินการติดตัง้
ระบบไฟฟ้ าชัว่ คราวที่ใช้ ในงานก่อสร้ าง ให้ มีความ
ปลอดภัย โดยทังมี
้ ระบบการป้องกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟ้ าได้ เมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ และเป็ นไปตามกฎ
ข้ อบังคับของการไฟฟ้ าฯ หรื อตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้ าชัว่ คราว
ขนาดของกระแสไฟฟ้ าชัว่ คราวทีใ่ ช้ ในงานก่อสร้ าง ให้ เป็ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างที่ต้องจัดให้ มีเพียงพอกับ
การใช้ งานดังกล่าว ตังแต่
้ เริ่ มงานจนงานแล้ วเสร็ จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้ าทังหมดก่
้
อนส่งมอบงานงวด
สุดท้ าย ผู้ควบคุมงานอาจออกคาสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ าง แก้ ไขเพิ่มเติมขนาดกระแสไฟฟ้ าชัว่ คราวให้ เหมาะสมได้ โดย
เป็ นค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างทังสิ
้ ้น
6. นำ้ ประปำที่ใช้ ในงำนก่ อสร้ ำง
ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มีระบบน ้าประปาชัว่ คราว เพื่อใช้ ในงานก่อสร้ างตังแต่
้ เริ่ มงานจนงานแล้ วเสร็ จ รวมถึงการทดสอบ
ระบบน ้าใช้ และระบบสุขาภิบาลทังหมดก่
้
อนส่งมอบงานงวดสุดท้ าย โดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย ตังแต่
้ การขอ
อนุญาต ติดตังระบบน
้
้าประปาชัว่ คราวจากการประปาฯ รวมทังค่
้ าอุปกรณ์ตา่ งๆ ค่าน ้าประปา ค่าบารุงรักษา ค่ารื อ้
ถอน รวมถึงส่วนที่เป็ นงานของผู้รับจ้ างช่วงและผู้รับจ้ างรายอื่นที่ผ้ วู า่ จ้ างจัดหามาด้ วย โดยผู้รับจ้ างช่วงและ ผู้รับจ้ าง
อื่นเป็ นผู้จ่ายเฉพาะค่าน ้าและอุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้ งานเท่านัน้
7. กำรรักษำควำมสะอำดและสิ่งแวดล้ อม
7.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ติ าม “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้ างอาคาร และ
สาธารณูปโภค” ลงวันที่ 23 กันยายน 2539 และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อน ราคาญ
ต่อผู้อยูอ่ าศัยข้ างเคียงกรณีงานก่อสร้ างนอกเหนือจากในกรุงเทพมหานครให้ ปฏิบตั ิตามประกาศ
กรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าวโดยอนุโลม
7.2 ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาระบบบาบัดและระบายน ้าทิ ้งของห้ องน ้าชัว่ คราว ให้ ถกู สุขลักษณะและถูกต้ อง ตาม กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงระบบระบายน ้าที่เกิดจากการก่อสร้ างและจากฝนตก โดยจะต้ องไม่ให้ มี น ้าขังหรื อส่งกลิน่
เหม็นในบริ เวณก่อสร้ าง และที่ข้างเคียง
7.3 ผู้รับจ้ างต้ องขนขยะมูลฝอยเศษวัสดุ สิง่ ของเหลือใช้ ตา่ งๆ ที่ทาความสกปรกหรื อกีดขวาง การทางาน ออกจาก
บริ เวณก่อสร้ างอย่างสมา่ เสมอทุกวัน โดยผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของอาคารและบริ เวณก่อสร้ าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง รวมถึงต้ องทาความ
สะอาดให้ เรี ยบร้ อยทุกส่วนของอาคารและทัว่ บริ เวณก่อสร้ างก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ าย
บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด
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01 – 6 วัสดุและอุปกรณ์
Product Requirements
1. ขอบเขตของงำน
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ ในการ
ปฏิบตั ิงานที่ดี มีเครื่ องมือเครื่ องจักรที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ สาหรับการก่อสร้ างงานต่างๆ ตามระบุ ในแบบและ
รายการประกอบแบบ
2. กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2.1 วัสดุอปุ กรณ์ที่ปรากฏอยูใ่ นแบบและรายการประกอบแบบ หรื อที่มไิ ด้ อยูใ่ นแบบและรายการประกอบแบบก็ดี แต่
เป็ นส่วนประกอบของการก่อสร้ าง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการก่อสร้ าง และเพือ่ ให้ เป็ นไปตามหลักวิชาช่างทีด่ ี
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหามาเพื่อใช้ ในงานก่อสร้ างนี ้ทังสิ
้ ้น
2.2 วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซื ้อ และจัดส่งเข้ ามา
ให้ ทนั กับการก่อสร้ างตามแผนปฏิบตั ิงาน
2.3 ในกรณีวสั ดุอปุ กรณ์บางอย่างซึง่ ระบุให้ ใช้ ของต่างประเทศ หรื อต้ องใช้ ระยะเวลาในการผลิต ผู้รับจ้ างจะต้ อง
จัดการสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าเพื่อให้ ทนั การใช้ งานตามแผนปฏิบตั ิงาน
2.4 ห้ ามผู้รับจ้ างนาวัสดุอปุ กรณ์ที่ไม่ได้ รับการอนุมตั เิ ข้ ามาในสถานที่ก่อสร้ าง
3. คุณภำพของวัสดุอุปกรณ์
วัสดุอปุ กรณ์ทกุ ชนิดที่ใช้ ในการก่อสร้ างนี ้จะต้ องเป็ นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้ งานมาก่อน จะต้ องมีคณ
ุ ภาพดี ไม่มี
รอยชารุด เสียหาย และถูกต้ องตรงตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ หรื อตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
4. กำรตรวจสอบและทดสอบคุณภำพวัสดุอุปกรณ์
4.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มกี ารตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอปุ กรณ์ทกุ ชนิด ที่จะนามาใช้ ในงาน
ก่อสร้ าง ก่อนทีจ่ ะออกจากโรงงานผู้ผลิต ผู้รับจ้ างต้ องแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ ผ้ คู วบคุมงาน
พิจารณา เพื่อแสดงว่าวัสดุอปุ กรณ์นนๆ
ั ้ ได้ รับการตรวจสอบถูกต้ องตามมาตรฐานที่ดีแล้ ว
4.2 ในกรณีที่มีข้อกาหนดให้ ทดสอบ ให้ ผ้ รู ับจ้ างนาวัสดุอปุ กรณ์นนั ้ ไปทดสอบตามสถาบันทีก่ าหนดไว้ ในการ
ทดสอบผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบล่วงหน้ า เพื่อจะได้ อยูร่ ่วมในการทดสอบด้ วย ในกรณีที่ ผู้วา่ จ้ าง
ได้ มีหนังสืออนุญาตให้ ตวั แทนของบริ ษัทผู้ทดสอบ หรื อผู้ผลิตวัสดุอปุ กรณ์รายใดเข้ าไปในบริ เวณ ทีก่ ่อสร้ าง
เพื่อตรวจสอบหรื อทดสอบในบริ เวณก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างต้ องให้ ความสะดวกกับตัวแทนดังกล่าว
5. กำรเสนอตัวอย่ ำงวัสดุอุปกรณ์
5.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอตัวอย่างวัสดุอปุ กรณ์ทงหมดตามระบุ
ั้
ในแบบและรายการประกอบแบบพิจารณาอนุมตั ิ
โดยผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งตัวอย่างวัสดุอปุ กรณ์เพื่อการพิจารณาอนุมตั ิ
โดย
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ก่อนการสัง่ ซื ้อและติดตังตามล
้
าดับขันตอนในแผน
้

5.2 วัสดุอปุ กรณ์ทงหมดจะต้
ั้
องได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตัง้ โดยเมื่อได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว ผู้รับ
จ้ างจะต้ องสัง่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์นนทั
ั ้ นที เพื่อให้ ทนั กับแผนงานการติดตัง้ หากผู้รับจ้ างดาเนินการติดตังโดย
้
มิได้
รับการอนุมตั ิ ผู้รับจ้ างจะต้ องเปลีย่ นให้ ใหม่ทนั ทีตามคาสัง่ ของผู้ควบคุมงาน โดยจะขอขยายระยะเวลา
ก่อสร้ างหรื อคิดราคาเพิม่ มิได้ วัสดุอปุ กรณ์ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว ยังไม่พ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง ในกรณี
ที่วสั ดุอปุ กรณ์นนไม่
ั ้ ได้ คณ
ุ ภาพ หรื อการติดตังไม่
้ เป็ นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรื อตามหลักวิชาช่าง ที่ดี
5.3 เมื่อมีการอนุมตั ิวสั ดุอปุ กรณ์ใดๆแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการจัดซื ้อโดยไม่ชกั ช้ า โดยถ้ าผู้วา่ จ้ างขอดู ใบสัง่
ซื ้อสินค้ า ผู้รับจ้ างจะต้ องยินดีให้ ตรวจสอบตลอดเวลา
6. กำรขอเทียบเท่ ำวัสดุอุปกรณ์
6.1 ผู้ออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเท่าวัสดุอปุ กรณ์ภายใน 90 วัน หลังจากวันทาสัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง
6.2 ผู้ออกแบบสามารถยืนยันให้ ใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ตามที่ระบุไว้ หากผู้รับจ้ างไม่มีเหตุผลเพียงพอในการขอเทียบเท่า
6.3 กรณีที่มีการระบุวสั ดุอปุ กรณ์ 1 ยี่ห้อ หรื อมากกว่า และระบุวา่ เทียบเท่า ผู้ควบคุมงานสามารถยืนยัน ให้ ใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ การพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอปุ กรณ์จะกระทาต่อเมื่อไม่สามารถจัดหา วัสดุอปุ กรณ์ตามที่
ระบุไว้ ทังนี
้ ้จะต้ องไม่ใช่เหตุผลทีเ่ กิดจากการทางานล่าช้ าหรื อการทางานบกพร่อง ของผู้รับจ้ าง เช่น การสัง่ ซื ้อ
วัสดุอปุ กรณ์ที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วล่าช้ า เป็ นต้ น
6.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งรายละเอียดวัสดุอปุ กรณ์ ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันที่สามารถยืนยันคุณภาพ
มาตรฐาน และอื่นๆ ตามที่ผ้ อู อกแบบต้ องการ เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากการใช้ งานแล้ ว ผู้ออกแบบจะ
พิจารณาเรื่ องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย เป็ นหลัก ให้ ถือคาวินิจฉัย ของผู้ออกแบบเป็ นข้ อยุติ
ผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอปุ กรณ์ที่เห็นว่า มีคณ
ุ ภาพดีกว่า และราคาสูงกว่าที่ระบุไว้ ได้
6.5 ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบหรื องานต้ องเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการเทียบเท่า
6.6 ผู้รับจ้ างไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น หรื อเวลาที่สญ
ู เสียไป เนื่องจากการเทียบเท่า
6.7 ผู้รับจ้ างจะต้ องเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเท่า ที่ต้องออกแบบใหม่หรื อต้ องขออนุญาตส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้ องใหม่ด้วย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได้
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01 – 7 กำรส่ งมอบงำน
Closeout Procedures

1. กำรส่ งมอบงำน
1.1 การส่งมอบงานแต่ละงวด ให้ เป็ นไปตามการแบ่งงวดงานและงวดเงิน ตามที่ระบุในสัญญา
ผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิที่จะไม่จา่ ยเงินงวดในเมื่อเห็นว่า
1.1.1 ปริ มาณงานและมูลค่างานไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในงวดงาน หรื อเงื่อนไขสัญญา
1.1.2 คุณภาพของงานและฝี มือการทางาน ไม่ได้ ตามมาตรฐานหรื อตามหลักวิชาช่างทีด่ ี
1.2 หลักฐานต่าง ๆ ที่ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องแนบมาพร้ อมกับการส่งมอบงานแต่ละงวด
1.2.1 หนังสือรับรองการตรวจสอบและอนุมตั ิงวดงานและงวดเงินจากผู้ควบคุมงาน
1.2.2 รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบุงวดงานและงวดเงินตามสัญญา พร้ อมตารางสรุปเงินที่เบิกไปแล้ ว เงิน
ที่ขอเบิกงวดนี ้ เงินที่คงเหลือ และงานเพิ่ม-ลด (ถ้ ามี)
1.2.3 รูปแบบ เช่น แปลน รูปด้ าน รูปตัด และภาพถ่าย แสดงผลงานก่อสร้ างของงวดนี ้ให้ ชดั เจน และเข้ าใจได้
ง่าย
1.2.4 ผลการทดสอบต่างๆ ของงานงวดนี ้ แผนปฏิบตั ิงาน และอื่นๆ ตามที่ผ้ คู วบคุมงานหรื อผู้วา่ จ้ างร้ องขอ
2. กำรส่ งมอบงำนงวดสุดท้ ำย
2.1 ขันตอนการส่
้
งมอบงานงวดสุดท้ าย
2.1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งผู้ควบคุมงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อส่งมอบงานขันต้
้ น (Substantial
completion) อย่างน้ อย 30 วันก่อนครบกาหนดวันแล้ วเสร็ จตามสัญญา
2.1.2 ผู้ควบคุมงานจะทาบัญชีงานที่ต้องแล้ วเสร็ จ (Punch List) ตรวจสอบและทดสอบงานตามบัญชี
ดังกล่าวจนแล้ วเสร็ จครบถ้ วน แล้ วจึงออกหนังสือรับรองงานขันต้
้ น พร้ อมการจัดทาบัญชี งานที่
ต้ องแก้ ไข (List of defect work) แจ้ งให้ ผ้ รู ับจ้ างดาเนินการแก้ ไข เพื่อส่งมอบงานขันสุ
้ ดท้ าย ให้ แล้ ว
เสร็ จสมบูรณ์ (Final completion) ซึง่ ผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา ตามสัญญา
2.1.3 เมื่อผู้ควบคุมงานได้ ตรวจสอบงานขันสุ
้ ดท้ ายเรียบร้ อยแล้ ว จึงจะแจ้ งให้ ผ้ วู า่ จ้ างและผู้ออกแบบ ร่วมกัน
ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ ายต่อไป
2.1.4 ผู้วา่ จ้ างสงวนสิทธิในการไม่รับมอบงาน ในกรณีที่ผ้ คู วบคุมงานเห็นว่างานบางส่วน จะต้ องมีการแก้ ไข
ให้ แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาตามสัญญา และหากระยะเวลาดังกล่าวเกินจากสัญญาแล้ ว
ผู้รับจ้ าง จะต้ องเสียค่าปรับเนื่องจากงานก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จตามสัญญา
2.2 การส่งมอบวัสดุอปุ กรณ์และเอกสาร
2.2.1 กุญแจทังหมดที
้
ใ่ ช้ ในอาคาร ชุดละ 3 ดอก พร้ อม Master keys และ Grand master keys โดยผู้วา่ จ้ าง
จะเป็ นผู้กาหนดระบบ Master keys ให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนการสัง่ ซื ้อ การส่งมอบกุญแจ ให้
จัดเก็บในตู้เหล็กที่ได้ มาตรฐาน และแยกเป็ นชุดเป็ นระบบทีช่ ดั เจนสะดวก ต่อการใช้ งาน
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2.2.2 เอกสารคูม่ ือสาหรับการใช้ งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์หลักของระบบต่างๆ ของบริษัทผู้ผลิต และ
ติดตังตามที
้
่ผ้ อู อกแบบกาหนด จานวนระบบละ 3 ชุด ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาเป็ นรูปเล่มใส่แฟ้ มปกแข็ง
ที่ได้ มาตรฐาน โดยแต่ละระบบจัดเรี ยงเป็ นหมวด ตามตัวอย่างดังนี ้
หมวด 1 : การใช้ งานของระบบ (System Operation)
หมวด 2 : อุปกรณ์หลัก
หมวด 3 : ท่อน ้า, วาล์ว และอื่นๆ
หมวด 4 : อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
หมวด 5 : งานไฟฟ้ าและเครื่ องกลที่เกี่ยวข้ อง
2.2.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวิทยากรผู้ชานาญงานของบริ ษัทผู้ผลิตอุปกรณ์หลักแต่ละระบบ
มาอบรมและ
แนะนา ให้ บคุ ลากรของผู้วา่ จ้ างรับทราบเกี่ยวกับการใช้ งาน การดูแลรักษา และอื่นๆ ตามระบุในคูม่ อื
ข้ างต้ น จนมีความเข้ าใจสามารถปฏิบตั ิงานได้
2.2.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งมอบเครื่ องมือและชิ ้นส่วนอะไหล่ที่มีมากับอุปกรณ์ หรื อตามระบุในสัญญา ให้ ผ้ วู า่
จ้ างทังหมด
้
2.2.5 แบบก่อสร้ างจริง (As-built drawing) จัดเป็ นรูปเล่มแยกแต่ละระบบ ประกอบด้ วย ต้ นฉบับกระดาษไข
จานวน 1 ชุด สาเนา (พิมพ์เขียว) จานวน 5 ชุด และข้ อมูลของแบบดังกล่าวเป็ นไฟล์คอมพิวเตอร์
รูปแบบ DWG และ PDF จัดเก็บไว้ ในแผ่น CD จานวน 1 ชุด แบบก่อสร้ างจริงจะต้ องมีมาตราส่วน และ
ขนาดเท่ากับแบบคูส่ ญ
ั ญา แสดงระยะ การติดตัง้ วัสดุในผนัง พื ้น หรื อกลบฝั งใต้ ดิน ให้ ถกู ต้ อง ตามที่
ก่อสร้ างจริง แสดงส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลง หรื อเพิ่ม-ลดจากแบบคูส่ ญ
ั ญาอย่างชัดเจน
2.2.6 หนังสือรับประกันคุณภาพจากบริ ษัทผู้ผลิต หรื อผู้ติดตังส
้ าหรับวัสดุอปุ กรณ์ทกุ ชนิดตามสัญญา โดย
ระบุรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และกาหนดระยะเวลารับประกันตามสัญญา
2.2.7 รายการวัสดุอปุ กรณ์ทกุ ชนิดทีใ่ ช้ ในงานก่อสร้ างนี ้ ระบุชื่อบริ ษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อ ผู้ที่
ติดต่อได้ เพื่อสะดวกในการซ่อมบารุงหรื อสัง่ ซื ้อเพิ่มเติม
2.2.8 หากระบุไว้ ในแบบหรื อรายการประกอบแบบ
ให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์งานตกแต่ง
สถาปั ตยกรรม อุปกรณ์ซอ่ มบารุงงานระบบต่างๆ เพื่อสารองในการซ่อมบารุงรักษาอาคารในปริ มาณที่
กาหนดตามสัญญา หรื อตามความจาเป็ น ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งมอบพร้ อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้ าย
2.3 การทดสอบระบบต่างๆ
ในการทดสอบในระหว่าง หรื อก่อนการรับมอบงาน ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ เช่น ค่าน ้าทีใ่ ช้ ในการทดสอบ และล้ าง ทา
ความสะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้ าที่ใช้ ในการทดสอบการเดินเครื่องอุปกรณ์ตา่ งๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้ า
ค่าใช้ จา่ ยในการทดสอบอื่นๆ เพือ่ แสดงว่าการทางานของระบบเป็ นไปอย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามสัญญา อยูใ่ น
สภาพที่สามารถใช้ งานได้ ทนั ทีเมือ่ รับมอบงาน ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการจัดหาน ้า และไฟฟ้ าชัว่ คราว โดยจะต้ อง
ทาการทดสอบการทางานของระบบไฟฟ้ าและเครื่ องกลทังหมดพร้
้
อมกันอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมงเต็ม เพื่อทดสอบ
ความสามารถของระบบต่างๆทังหมดก่
้
อนการรับมอบงาน ผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย ทังหมด
้
2.4 การซ่อมแซมบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้ างที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการทางาน
ดาเนินการซ่อมแซมให้ เสร็ จเรี ยบร้ อย ก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้ าย
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2.5 การทาความสะอาดอาคารผู้รับจ้ างจะต้ องทาความสะอาดอาคารทุกส่วนให้ เรียบร้ อย โดยผู้วา่ จ้ างสามารถ ใช้
งานได้ ทนั ทีหลังจากการรับมอบงานแล้ ว ส่วนการทาความสะอาดบริ เวณ ผู้รับจ้ างจะต้ องกลบเกลีย่ พื ้นดิน ให้
เรี ยบร้ อย เศษวัสดุก่อสร้ างต่างๆ และสิง่ ปลูกสร้ างชัว่ คราวทังหมด
้
จะต้ องเก็บขนย้ ายออกไปให้ พ้นบริ เวณ
ภายใน 7 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ วู า่ จ้ าง รับมอบงานเรียบร้ อยแล้ ว
3. กำรรับประกันผลงำนก่ อสร้ ำง
3.1 ภายในระยะเวลา 365 วัน หรื อตามระบุในสัญญา นับถัดจากวันที่ผ้ คู วบคุมงานออกหนังสือรับรอง งานงวด
สุดท้ ายและผู้วา่ จ้ างรับมอบงานเรี ยบร้ อยแล้ ว หากมีความชารุดบกพร่องเกิดขึ ้นแก่อาคารอันเนื่อง มาจากความ
ผิดพลาด ไม่รอบคอบ หรื อการละเลยของผู้รับจ้ างในขณะที่ทาการก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ อง ทาการซ่อมแซมให้
อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อย หรื อใช้ งานได้ ดีดงั เดิมในทันทีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้วา่ จ้ าง โดยผู้รับจ้ าง จะเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย
ใดๆเพิม่ เติมไม่ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
3.2 ผู้วา่ จ้ างสงวนสิทธิ์ ที่จะทาการว่าจ้ างผู้อื่นมาดาเนินการซ่อมแซมหรื อแก้ ไขงานในส่วนที่บกพร่อง หากผู้รับจ้ าง
ไม่เข้ ามาดาเนินการแก้ ไขภายในเวลาที่เหมาะสม ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบทังหมด
้
หรื อผู้วา่
จ้ างสามารถเรี ยกเก็บเงินจากหนังสือค ้าประกันผลงานได้
3.3 ในวันที่ผ้ วู า่ จ้ างจ่ายเงินงวดสุดท้ าย ผู้รับจ้ างจะต้ องนาหนังสือค ้าประกันผลงานของธนาคารพาณิชย์ มูลค่าร้ อย
ละ 5 ของค่าก่อสร้ างตามสัญญา ระยะเวลาค ้าประกัน 365 วัน หรื อตามระบุในสัญญา มาส่งมอบให้ ผ้ วู า่ จ้ าง
หรื อตามระบุในสัญญา
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หมวด 02 เงื่อนไขสภำพพืน้ เดิม
02 - 1 กำรสำรวจรังวัด
Surveys

1. กำรสำรวจพืน้ ที่ก่อสร้ ำง
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการตรวจสอบสารวจพื ้นที่จะทาการก่อสร้ าง เพื่อให้ ร้ ูสภาพต่างๆ ของสถานที่ก่อสร้ าง
หรื อบริ เวณก่อสร้ าง จะได้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาทางาน Site-work ต่างๆ เช่น ทางเข้ า-ออก สภาพพื ้นที่ที่
จะก่อสร้ าง สภาพรัว้ เดิมโดยรอบ และสภาพอาคารข้ างเคียง เป็ นต้ น
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการรังวัดสถานที่ก่อสร้ าง วางผังอาคาร จัดทาระดับอ้ างอิง ตรวจสอบแนวและระยะต่างๆ
ตามแบบก่อสร้ าง ตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ ถกู ต้ องตามโฉนดที่ดิน พร้ อมจัดทารายงานความถูกต้ อง หรื อ
ความคลาดเคลือ่ นต่างๆ ที่แตกต่างไปจากแบบก่อสร้ างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ ผ้ คู วบคุมงานและ ผู้ออกแบบ
พิจารณาตรวจสอบและอนุมตั ิ ก่อนดาเนินงานขันต่
้ อไป
1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่ทนั สมัย ช่างฝี มือดี และแรงงานทีเ่ หมาะสมเพียงพอ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน เพื่อการปฏิบตั ิงานสารวจรังวัด วางผัง วางระดับ ตรวจสอบแนวดิง่
แนวฉาก และระยะต่างๆ ของงานก่อสร้ าง ด้ วยความรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพ และได้ ผลงานทีถ่ กู ต้ องแม่นยา
ตามมาตรฐานทีด่ ี ตังแต่
้ เริ่ มต้ นงานก่อสร้ างจนงานแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอ้ างอิงต่างๆ ให้
อยูใ่ นสภาพดีและถูกต้ องตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
1.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการสารวจอาคารข้ างเคียงโดยรอบบริ เวณก่อสร้ าง โดยทาการถ่ายรูปสภาพปั จจุบนั ทัง้
ภายนอกและภายในของอาคารข้ างเคียงทุกหลัง พร้ อมทาบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน โดยมีพยาน ก่อนลงมือทาการ
ก่อสร้ าง
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02 – 2 กำรรือ้ ถอน
Demolition

1

กำรรือ้ ถอนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงเดิม
ในทันทีที่ผ้ รู ับจ้ างได้ รับมอบสถานที่ก่อสร้ างจากผู้วา่ จ้ าง หรื อได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าเริ่ มทาการก่อสร้ าง ในบริ เวณสถานที่
ก่อสร้ างตามสัญญา ให้ ผ้ รู ับจ้ างดาเนินการรื อ้ ถอนอาคารเดิม ต้ นไม้ และอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นบริ เวณนันทั
้ นที ตามระบุใน
แบบและสัญญา ซึง่ ผู้รับจ้ างต้ องใช้ ความระมัดระวังต่อสิง่ ปลูกสร้ างข้ างเคียง ต้ นไม้ เดิม และระบบ สาธารณูปโภค
เดิม เช่น ท่อประปา สายไฟฟ้ าใต้ ดิน เป็ นต้ น ไม่ให้ กระทบกระเทือน หรื อเกิดความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึ ้นจากการ
รื อ้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างเดิม หากจาเป็ นต้ องรื อ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้ างข้ างเคียง หรื อตัดต้ นไม้ หรื อโยกย้ ายระบบ
สาธารณูปโภคเดิม ผู้รับจ้ างจะต้ องขออนุมตั จิ ากผู้ควบคุมงานและผู้วา่ จ้ างก่อนดาเนินการ

2

วิธีกำรรือ้ ถอนอำคำร และสิ่งปลูกสร้ ำงเดิม
ห้ ามผู้รับจ้ างใช้ วิธีการรื อ้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างเดิม หรื อต้ นไม้ โดยวิธีที่จะก่อให้ เกิดอันตรายใดๆ หรื อเป็ นเหตุ
ให้ เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทาดังกล่าวแก่ผ้ อู ยูอ่ าศัยข้ างเคียง ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการขออนุญาต รื อ้
ถอนอาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องก่อน โดยถือเป็ นภาระและเป็ นค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ างทังสิ
้ ้น ยกเว้ นระบุไว้ เป็ น
อย่างอื่นในแบบและสัญญา

3. กรรมสิทธิ์ในวัสดุส่ งิ ของ
วัสดุสงิ่ ของที่ได้ จากการรื อ้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างทังหมดให้
้
ตกเป็ นของผู้รับจ้ าง ยกเว้ นวัสดุสงิ่ ของที่ได้ ระบุไว้ เ
ป็ นพิเศษให้ สง่ มอบแก่ผ้ วู า่ จ้ างตามสัญญา ซึง่ ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการรื อ้ ถอนด้ วยความประณีต ไม่ให้ วสั ดุสงิ่ ของ
ดังกล่าวเสียหาย และส่งมอบให้ ผ้ วู า่ จ้ างตามสถานที่ ที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนดให้
4. กำรขนย้ ำยและถมกลับ
ผู้รับจ้ างต้ องขนย้ ายวัสดุสงิ่ ของทีร่ ื อ้ ถอนทังหมดออกไปจากบริ
้
เวณก่อสร้ าง รวมถึงส่วนของอาคารที่อยูใ่ ต้ ดิน เช่น
ฐานราก เสาเข็ม บ่อน ้า สระน ้า แท่นคอนกรี ต รากต้ นไม้ และสิง่ กีดขวางงานก่อสร้ างทังหลาย
้
ทังที
้ ่อยูบ่ นดินและใต้
ดิน พร้ อมทังถมดิ
้ นกลับให้ เรี ยบร้ อยตามระดับดินเดิม เพื่อสามารถดาเนินการก่อสร้ างขันต่
้ อไป โดยถือเป็ นภาระและ
ค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ างทังสิ
้ ้นค่าใช้ จ่ายในส่วนทีม่ องไม่เห็น และผู้รับจ้ างไม่ได้ เสนอค่าราคา เหมารวมไว้ ในสัญญา ให้
คิดเป็ นงานเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง หรื อตามการพิจารณาอนุมตั ขิ องผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้ างจะต้ องมีภาพถ่ายหรือ
หลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ และมีพยานจากฝ่ ายผู้วา่ จ้ าง หรื อผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ดูแลอยูต่ ลอดเวลา
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หมวด 03 งำนก่ อและวัสดุก่อ
03 –1 ผนังคอนกรีตบล๊ อค
CONCRETE UNIT MASONRY
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
แรงงานทีม่ ีฝีมือและความชานาญ
คุณภาพ ในการก่อสร้ างงานผนังก่ออิฐ ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

มีระบบควบคุม

1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผ้ คู วบคุมงานเป็ นผู้รับรองผลการทดสอบ
หรื อพิจารณาจากผลทดสอบที่เชื่อถือได้ ของผู้ผลิต ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างอิฐที่ใช้ ตามระบุในแบบ ไม่น้อยกว่า 2 ก้ อน พร้ อมรายละเอียด ของคอนกรี ตบล็อค
และปูนก่อ ไห้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิ
1.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาแผงตัวอย่างผนังก่อคอนกรี ตบล็อคให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิวิธีการและฝี มือการก่อ
1.5 ผนังก่อคอนกรี ตบล็อคทังหมด
้
หากไม่ระบุความสูงไว้ ในแบบ ให้ ก่อชนท้ องคานหรื อท้ องพื ้น หรือชนใต้ หลังคา
เพื่อป้องกันเสียงระหว่างห้ องและเสียงเหนือฝ้าเพดาน เช่น ห้ องเครื่ อง ห้ องน ้า และช่องท่อต่างๆ
2. วัสดุ
2.1 คอนกรี ตมวลเบาหรื อคอนกรี ตบล็อคที่ใช้ สาหรับงานผนังทัว่ ไปหรื อตามระบุในแบบ
ให้ ใช้ คอนกรี ตมวลเบา
ขนาด200x600x75 มิลลิเมตรตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541 หรื อ คอนกรี ตบล็อคขนาด 190x390x70
มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน มอก. 58-2533 ของ Q-CON หรื อ ECOBLOCK หรื อ TANBRICK หรื อ เทียบเท่า
ผนังคอนกรี ตบล็อคโชว์แนวสาหรับผนังรัว้ หรื อตามระบุในแบบ ให้ ใช้ คอนกรี ตบล็อคขนาด 190x390x70
มิลลิเมตร ชนิดผิวเรี ยบของ ECOBLOCK หรื อ TANBRICK หรื อเทียบเท่า ผนังคอนกรี ตบล็อคระบายอากาศ
ตามระบุในแบบ ให้ ใช้ สกรี นบล็อคแบบกันฝน ลิ ้นคู่ ขนาด 190x390x70 มิลลิเมตร
2.2 ปูนก่อ
2.2.1 ปูนก่อให้ ใช้ ปนู ก่อสาเร็ จรูป ของเสือ(มอร์ ตาร์ )หรื อดอกบัว หรื อเทียบเท่า
2.2.2 น ้า จะต้ องใช้ น ้าสะอาดปราศจากน ้ามัน กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติตา่ งๆ ในกรณีที่น ้า บริ เวณ
ก่อสร้ างมีคณ
ุ ภาพไม่ดีพอ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาน ้าจากที่อื่นมาใช้
2.2.3 ส่วนผสมของปูนก่อ ให้ ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของผู้ผลิตปูนก่อ โดยได้ รับอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน
2.3 เสาเอ็น คานทับหลัง เป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยปูนผงที่ใช้ ผสมต้ องเป็ นปูนปอร์ ตแลนด์ ส่วนผสมที่เป็ นหิน ให้
ใช้ หินเกล็ดได้

3. วิธีกำรก่ อวิธีกำรก่ อผนังคอนกรีตมวลเบำ
3.1 ทาความสะอาดบริ เวณที่จะก่อผนังคอนกรี ตมวลเบา ตีเส้ นแนวก่อให้ ถกู ต้ องตามแบบ รดน ้าที่สนั ก้ อนคอนกรี ต
มวลเบา เพื่อทาความสะอาด
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3.2 เริ่ มก่อโดยการใช้ ปนู ทรายช่วยปรับระดับพื ้น ให้ ได้ แนวระนาบเดียวกัน รอปูนทรายแข็งตัว ก่อบล็อคก้ อนแรก ลง
ไปบนปูนทรายโดยใช้ ปนู ก่อมวลเบา ใช้ ค้อนยางและระดับน ้าช่วยในการเช็คแนวระดับแนวดิง่
3.3 เริ่ มก่อก้ อนที่ 2 โดยป้ายปูนก่อบริ เวณด้ านข้ างของบล็อคก้ อนแรกด้ วยเกรี ยงก่อ ความหนาของปูนก่อประมาณ
3 มิลลิเมตร แล้ ววางบล็อคก้ อนที่ 2 ลงไปให้ ชิดกับก้ อนแรก ใช้ ค้อนยางเคาะให้ ชิดกัน ตรวจเช็คแนวระดับ
แนวดิ่งด้ วยระดับน ้า ทาเช่นนี ้ไปจนก่อชันแรกเสร็
้
จ
3.4 บล็อคชันที
้ ่ 2 ให้ ก่อด้ วยวิธีสลับแนวและสลับแนวในทุกชันขึ
้ ้นไป โดยให้ แนวเหลือ่ มกันครึ่งก้ อน หรื ออย่างน้ อย
100 มิลลิเมตร ก่อให้ ได้ แนวระดับแนวดิง่ โดยการถ่ายระดับน ้าขึงเอ็นและใช้ ลกู ดิง่ อย่างน้ อยทุกความสูง 400
มิลลิเมตร ป้ายปูนก่อทีด่ ้ านข้ างของก้ อนแถวนันและด้
้
านบนของก้ อนแถวล่าง ด้ วยเกรียงก่อ ปูนก่อจะต้ อง ไม่
หกล้ นออกด้ านข้ าง และจะต้ องป้ายปูนก่อให้ เต็มต่อเนื่องตลอดแนว ก่อโดยไม่มีโพรง
3.5 ปลายก้ อนที่ก่อชนเสาโครงสร้ างหรื อเสาเอ็นจะต้ องยึดด้ วยปูนก่อและเสริ มด้ วยด้ วยแผ่นเหล็ก METAL STRAP
ยาวประมาณ 200 มิลลิเมตร เข้ ากับเสาด้ วยพุกสกรูทกุ ระยะ 2 ชัน้ ของก้ อนบล็อค
3.6 จะต้ องมีเสาเอ็น หรื อคานทับหลัง ขนาดกว้ างเท่าบล็อคและหนา 150 มิลลิเมตร โดยใช้ เหล็กเสริ ม 2 เส้ น Dia. 6
มิลลิเมตร และมีเหล็กปลอกลูกโซ่ Dia. 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 200 มิลลิเมตร ทุกความยาวผนัง 2.40 เมตร และ
ทุกความสูงของผนัง 2.00 เมตร ทุกมุมผนัง ทุกปลายผนังหยุดลอย และโดยรอบวงกบประตู-หน้ าต่างทุกช่อง
3.7 ผู้รับจ้ างจะต้ องติดตัง้ Sleeve เตรี ยมไว้ ในผนัง สาหรับงานเดินท่อของระบบต่างๆ ตามระบุในแบบ ของงาน
ระบบนัน้ เช่น งานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟ้ า, ปรับอากาศเป็ นต้ น การติดตังต้
้ องทา ด้ วยความประณีตและมัง่ คง
แข็งแรง ไม่มชี ่องว่างของผนังก่อคอนกรี ตบล็อคโดยรอบ Sleeve ดังกล่าว โดยอุดแต่งด้ วยปูนทรายให้ เรียบร้ อย
3.8 การก่อผนังชนท้ องคาน ค.ส.ล. ต้ องเว้ นช่องไว้ ประมาณ 15 มิลลิเมตร แล้ วอุดด้ วยปูนทรายตลอดแนว และ
จะต้ องยึดเสริ มด้ วยแผ่นเหล็ก Metal Strap ที่ท้องคานทุกระยะไม่เกิน 1.20 เมตร ผนังที่สงู ไม่ชนท้ องคานหรื อ
พื ้น (ก่อลอย) จะต้ องทาทับหลัง ค.ส.ล. ตลอดแนวผนัง
3.9 การก่อผนังทีช่ นโครงสร้ างอาคาร ซึง่ อาจมีการแอ่นตัว เช่น พื ้น Post-tension, พื ้นสาเร็ จรูป หรื อโครงสร้ างเหล็ก
จะต้ องเว้ นช่องว่างด้ านบนไว้ ประมาณ 25 มิลลิเมตร แล้ วเสริ มด้ วยโฟมหนา 25 มิลลิเมตร กว้ างเท่าบล็อค สอด
ไว้ ด้านบนตลอดแนวผนัง
3.10 การฝั งท่อสายไฟหรื อท่อน ้าขนาดเล็กไม่เกิน 1 ใน 3 ของความกว้ างบล็อค ให้ ฝังไว้ ในผนังก่อ คอนกรี ตมวลเบา
ได้ โดยใช้ เหล็กเซาะร่องขุดออกตามแนว หรื อเครื่ องตัดไฟฟ้ า เป็ นร่องลึก 2 แนว แล้ วสกัดบล็อคส่วนที่จะฝั งท่อ
ออก อุดด้ วยปูนทรายให้ แน่นเต็ม แล้ วปิ ดทับด้ วยตะแกรงลวดกว้ าง 200 มิลลิเมตร ต่อ 1 ท่อ ตลอดแนวก่อนทา
การฉาบปูน
3.11 กรณีที่ทาการติดตังท่
้ อร้ อยสายไฟ หรื อท่อน ้า หรื อท่อน ้ายาแอร์ ห้ มุ ฉนวนขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของความ
กว้ างบล็อค ให้ ตดิ ตังท่
้ อไว้ ก่อน แล้ วก่อบล็อคห่างจากแนวท่อประมาณ 50 มิลลิเมตร เทคอนกรีตหรื อเสาเอ็น
ทับตลอดแนวท่อโดยรอบให้ ได้ ความหนาเท่ากัน โดยท่ออยูก่ ลางเสาเอ็น แล้ วปิ ดทับด้ วย ตะแกรงลวด ขนาด
กว้ างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ตลอดแนวท่อทัง้ 2 ข้ าง ก่อนทาการฉาบปูน
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3.2 การก่อคอนกรี ตบล็อค
3.2.1 ทาความสะอาดบริ เวณที่จะก่อผนัง ตีเส้ นแนวก่อให้ ถกู ต้ องตามแบบ ทาความสะอาดก้ อนคอนกรี ตบล๊ อค
3.2.2 เริ่ มก่อโดยใช้ ปนู ก่อ ก่อไปตามแนวที่จะก่อผนังแล้ ววางคอนกรี ตบล็อคแถวแรกบนปูน ก่อให้ ได้ แนว
ระดับ และแนวดิ่ง และก่อแถวต่อไป
3.2.3 ที่มมุ ผนังก่อคอนกรี ตบล็อคหรื อผนังก่อคอนกรี ตมวลเบาที่หยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสา ค.ส.ล. ไม่ชนท้ อง
คาน หรื อพื ้น หรื อตรงที่ผนังก่ออิฐติดกับวงกบประตู-หน้ าต่าง จะต้ องมีเสาเอ็นและคาน ทับหลัง เสาเอ็น
และคานทับหลังต้ องไม่เล็กกว่า 0.15 เมตร และมีความกว้ าง เท่ากับแผ่นคอนกรี ตบล็อค เสริ มด้ วยเหล็ก
2 เส้ น Dia. 6 มิลลิเมตร และมีเหล็กปลอกลูกโซ่ Dia. 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 0.20 เมตร เหล็กเสริ มเสา
เอ็น และคานทับหลังจะต้ องฝั งลึกลงในพื ้น หรื อคาน หรื อเสา ค.ส.ล. ทังสองด้
้
าน หรื อต่อเชื่อมกับเหล็ก
ที่เสียบเตรี ยมเอาไว้
3.2.4 ผนังก่อคอนกรี ตบล็อคทุกความยาวไม่เกิน 2.50 เมตร จะต้ องมีเสาเอ็น และทุกความสูงไม่เกิน 2.00
เมตร จะต้ องมีคานทับหลัง
3.2.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องติดตัง้ Sleeve เตรี ยมไว้ ในผนังก่อคอนกรี ตบล็อค สาหรับงานเดินท่อของระบบต่างๆ
ตามระบุในแบบของงานระบบนัน้ เช่น งานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟ้ า, ปรับอากาศ เป็ นต้ น การติดตังต้
้ อง
ทาด้ วยความประณีตและมัน่ คงแข็งแรง ไม่มีช่องว่างของผนังโดยรอบ Sleeve ดังกล่าว โดยอุดแต่งด้ วย
ปูนก่อให้ เรี ยบร้ อย
3.2.6 ผู้รับจ้ างจะต้ องเสียบเหล็ก Dia. 6 มิลลิเมตร ขณะเทคอนกรี ตโครงสร้ างสาหรับงานผนังก่ออิฐ เช่น ข้ าง
เสาที่จะก่ออิฐชนทุกระยะตามดิ่งไม่เกิน 0.40 เมตร ปลายเหล็กในเสา ค.ส.ล.จะต้ องงอขอ ส่วนของ
เหล็กที่ยื่นนอกเสายาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หรื อจะใช้ วธิ ีติดตังด้
้ วย Expansion Bolts ในภายหลัง ซึง่
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อน
3.2.7 การก่อคอนกรี ตบล็อค จะต้ องได้ แนวระดับและแนวดิง่ โดยการถ่ายระดับน ้าขึงเอ็นและใช้ ลกู ดิง่ อย่าง
น้ อยทุกความสูง 0.50 เมตร การก่ออิฐแต่ละครัง้ จะต้ องมีความสูงไม่เกินกว่า 1.00 เมตร และจะต้ องทิ ้ง
ไว้ อย่างน้ อย 3 ชัว่ โมง จึงก่อเสริ มต่อไปได้ อีก 1.00 เมตร แล้ วทาคานทับหลัง
3.2.8 ระยะของปูนก่อจะต้ องหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร สาหรับคอนกรี ตบล๊ อค ปูนก่อจะต้ องเต็มหน้ า
แผ่นคอนกรี ตบล็อค และแต่งแนวให้ เรียบ
3.2.9 การก่อคอนกรี ตบล็อคชนท้ องคาน ค.ส.ล. จะต้ องก่อเว้ นไว้ ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตลอดแนว ทิ ้งไว้
อย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง จึงทาการก่อเสริ มชนท้ องคาน โดยการก่อตามเฉียงได้
3.2.10 การก่อคอนกรี ตบล็อคชนโครงสร้ างอาคาร ซึง่ อาจมีการแอ่นตัว เช่น พื ้น Post-tension พื ้นสาเร็ จรูปหรื อ
โครงสร้ างเหล็ก จะต้ องเว้ นด้ านบนไว้ ประมาณ 25 มิลลิเมตร แล้ วเสริ มด้ วยโฟมหนา 1 นิ ้ว กว้ างเท่ากับ
แผ่นคอนกรี ตบล็อค สอดไว้ ด้านบนตลอดแนวผนัง
3.2.11 การฝั งท่อสายไฟหรื อท่อน ้าขนาดเล็กไม่เกิน 1 ใน 3 ของความกว้ างคอนกรี ตบล็อค ให้ ฝังไว้ ในผนังได้
โดยใช้ เครื่ องตัดไฟฟ้ า เป็ นร่องลึก 2 แนว แล้ วสกัดอิฐส่วนที่จะฝั งท่อออก อุดด้ วยปูนก่อให้ แน่นเต็ม แล้ ว
ปิ ดทับด้ วยตะแกรงลวดกว้ าง 0.20 เมตร ตลอดแนวท่อ ก่อนทาการฉาบปูน
3.2.12 กรณีที่ทาการติดตังท่
้ อร้ อยสายไฟ หรื อท่อน ้า หรื อท่อน ้ายาแอร์ ห้ มุ ฉนวนขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของ
ความกว้ างคอนกรีตบล็อคให้ ตดิ ตังท่
้ อไว้ ก่อน แล้ วก่อคอนกรี ตบล็อคห่างจากแนวท่อประมาณ 50
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มิลลิเมตร เทคอนกรี ตหรื อเสาเอ็นทับตลอดแนวท่อโดยรอบให้ ได้ ความหนาเท่ากัน โดยท่ออยูก่ ลาง เสา
เอ็น แล้ วปิ ดทับด้ วยตะแกรงลวด ขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
4. กำรทำควำมสะอำด
เศษปูน เศษคอนกรี ตบล๊ อก เศษคอนกรี ตมวลเบา ทุกแห่งจะต้ องเก็บและทาความสะอาดให้ เรี ยบร้ อย ก่อนที่ปนู ก่อจะ
แห้ งกรังจนทาความสะอาดยาก การตกแต่งร่องหรื อยาแนวร่องผนังก่ออิฐจะต้ องประณีตและสวยงาม ผู้รับจ้ างจะต้ อง
รักษาผนังก่อให้ สะอาด ปราศจากรอยขีดเขียนหรื อสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
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หมวด 04 งำนโลหะ
04 -1 งำนเหล็กและโครงสร้ ำงเหล็ก
Steel Work and Structural Steel Framing
1.

ขอบเขตของำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพแรงงานทีม่ ีฝีมือและความชานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ
ในการก่อสร้ างงานโครงสร้ างเหล็กและงานโลหะ ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 งานโลหะที่ระบุในแบบสถาปั ตยกรรม ปรับอากาศ ไฟฟ้ า สุขาภิบาล ภูมิสถาปั ตยกรรม และงานตกแต่ง
ภายใน จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องตามหมวดนี ้ สาหรับงานโครงสร้ างเหล็กให้ ยดึ ถือตามระบุ ในหมวดงาน
โครงสร้ างเป็ นหลัก หากไม่ระบุให้ ยดึ ตามหมวดนี ้
1.3 งานโครงสร้ างเหล็ก ให้ รวมถึงการจัดหาโรงงานที่ได้ มาตรฐาน และได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้ควบคุมงาน
1.4 การกองหรื อเก็บวัสดุจะต้ องกระทาด้ วยความระมัดระวังและเอาใจใส่ตอ่ การป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ ้น
1.5 การประกอบและติดตังโครงสร้
้
างเหล็ก
เพื่อให้ ได้ ตามที่ระบุในแบบ
จะต้ องมีการเผื่อความโก่งของ
โครงสร้ างนันๆ
้ ด้ วยกรรมวิธีหรื อการคานวณของผู้รับจ้ างเอง และภายในการควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ของ
ผู้รับจ้ าง
1.6 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างเหล็ก โลหะ และวัสดุประกอบอื่นๆ พร้ อมทังข้
้ อมูลทางเทคนิคและผลทดสอบ
จากสถาบันที่กาหนดไว้ ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการสัง่ ซื ้อ
1.7 ผู้ควบคุมงานอาจจัดส่งตัวอย่างเหล็กรูปพรรณที่สง่ เข้ าหน่วยงานก่อสร้ างแล้ ว ไปทดสอบที่สถาบันที่กาหนด
ไว้ เพื่อเป็ นการตรวจสอบ โดยถือเป็ นภาระและค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ าง
1.8 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบคุณภาพงาน พร้ อมเสนอวิธีการทดสอบ หากพบภายหลังว่า งาน
ก่อสร้ างโครงสร้ างเหล็กไม่มนั่ คงแข็งแรง หรื อมีข้อบกพร่อง โดยจะต้ องจัดหาทีมงานหรื อที่ปรึกษา ที่มี
ประสบการณ์เป็ นที่ยอมรับของผู้วา่ จ้ าง
1.9 อื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ

2.

แบบขยำย
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาแบบขยาย และแบบ Shop Drawings ของเหล็กโครงสร้ างรูปพรรณทังหมด
้
โดยละเอียด ให้
ผู้ควบคุมงานตรวจเสียก่อน จึงทาการก่อสร้ างงานเหล็กโครงสร้ างรูปพรรณได้

3.

วัสดุ
2.1 เหล็กรูปตัวซี เป็ นเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1288-2538
2.2 เหล็กกลมกลวง เป็ นเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ชนิดท่อเหล็กผสมคาร์ บอน ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1072533 HS41
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2.3 เหล็กสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส, เหลีย่ มผืนผ้ ากลวง เป็ นเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-2533
HS41
2.4 เหล็กฉาก, เหล็กรางน ้า, เหล็กรูปตัวไอ, เหล็กรูปตัว H เป็ นเหล็กรูปพรรณผลิตร้ อน ผลิตตามมาตรฐาน
มอก. 1227-2539 SM400 แรงดึงสุดยอด ไม่น้อยกว่า 41 กก./ตร.มม.
แรงดึงจุดยืด

ไม่น้อยกว่า

24 กก./ตร.มม.

ความยืด

ไม่น้อยกว่า

ร้ อยละ 23

2.5 เหล็กแผ่นเรี ยบ, เหล็กแผ่นลาย เป็ นเหล็กแผ่นผลิตร้ อน ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400
2.6 เหล็กไร้ สนิมหรื อสแตนเลส (Stainless steel) สาหรับงานราวบันไดหรื อราวระเบียง ขนาดตามที่ระบุในแบบ
ให้ ใช้ สเแตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3459 GRADE 316 รวมถึงลวดเชื่อม ให้ ใช้ เกรดเดียวกัน
2.7 ลวดตาข่าย หากไม่ระบุขนาดในแบบ ให้ ใช้ ลวดตาข่ายถักสาเร็ จรูปชุบสังกะสีตาสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส 1-1/2x1-1/2
นิ ้ว ขนาดลวด 3.2 มิลลิเมตร หรื อตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เชื่อมติดกับโครงเหล็กกลมกลวง Dia. 50
มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร ระยะ 1.50x1.50 เมตร หรื อตามระบุในแบบ
2.8 ตะแกรงเหล็กฉีก หากไม่ระบุในแบบ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน JIS G3351 หรื อ JIS A5505 ระบุในแบบ
หรื อตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
2.9 สีป้องกันสนิม ให้ ใช้ สรี องพื ้นเหล็ก Red lead primer หรื อสีรองพื ้นเหล็กชุบสังกะสี Zinc chromate หรื อ
ตามระบุในหมวดงานทาสี
4.

กำรกองเก็บวัสดุ
การเก็บเหล็กรูปพรรณทังที
้ ่ประกอบแล้ ว และยังไม่ได้ ประกอบ จะต้ องเก็บไว้ บนยกพื ้นเหนือพื ้นดินจะต้ อง
รักษาเหล็กให้ ปราศจากฝุ่ น ไขมัน หรื อสิง่ แปลกปลอมอื่น ๆ และต้ องระวังรักษาอย่าให้ เหล็กเป็ นสนิม

5.

กำรต่ อ
3.1 วิธีการตัดต้ องใช้ เครื่ องกลมือที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเหล็ก หากใช้ ความร้ อน การทาให้ เหล็ก เย็นตัว
จะต้ องปล่อยเหล็กเย็นตัวลงตามธรรมชาติ หรื อใช้ น ้ายาพิเศษเพื่อป้องกันมิให้ เหล็ก บริ เวณทีถ่ กู ความร้ อน เสีย
คุณภาพและเสียรูป
3.2 การต่อเหล็ก ให้ ใช้ วิธีการเชื่อมด้ วยลวดไฟฟ้ า หรื อก๊ าซ หรื อสลักเกลียว ตามที่ระบุในแบบ หรื อทีไ่ ด้ อนุมตั ิ
จากผู้ควบคุมงาน
3.3 การต่อเหล็กความยาวที่ยอมให้ คลาดเคลือ่ นได้ วัดโดยเทปเหล็กไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
3.4 การเชื่อมเหล็กต้ องกระทาด้ วยความระมัดระวัง ช่างเชื่อมมีประสบการณ์ในวิชาชีพ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตาม
มาตรฐานวิชาช่าง และวิธีการเชื่อมสอดคล้ องกับมาตรฐาน AWS
3.5 การต่อเหล็กด้ วยสลักเกลียว ขนาดของรูเจาะต้ องเหมาะสม ระยะขอบ ต้ องได้ ตามมาตรฐาน AISC
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6.

รูและช่ องเปิ ด
การเจาะหรื อตัด หรื อกดทะลุให้ เป็ นรู ต้ องกระทาตังฉากกั
้
บผิวของเหล็ก และห้ ามขยายรูด้วยความร้ อนเป็ น อัน
ขาด รูจะต้ องเรี ยบร้ อยปราศจากรอยขาด หรื อแหว่ง ขอบรูซงึ่ คมและยื่นเล็กน้ อยอันเกิดจาก การเจาะด้ วยสว่าน
ให้ ขจัดออกให้ หมดด้ วยเครื่ องมือโดยลบมุม 2 มม. ช่องเปิ ดอื่น ๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียว จะต้ องเสริ มแหวน
เหล็ก ซึง่ มีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารที่เสริ มนัน้ รูหรื อช่องเปิ ดภายใน ของแหวน จะต้ อง
เท่ากับช่องเปิ ดขององค์อาคารที่เสริ มนัน้

7.

กำรประกอบและกำรยกติดตัง้
ก.
แบบขยาย ก่อนจะทาการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกขัน้ ผู้รับเหมาจะต้ องส่งแบบขยาย ต่อผู้ควบคุม
งานเพื่อรับความเห็นชอบ
1.
จะต้ องจัดทาแบบที่สมบูรณ์ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต่อประกอบ และการติดตัง้ รู
สลักเกลียว รอยเชื่อม และรอยต่อที่จะกระทาในโรงงาน
2.
สัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ จะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3.
จะต้ องมีสาเนาเอกสารแสดงบัญชีวสั ดุ และวิธีการยกติดตังตลอดจนการยึ
้
ดโยงชัว่ คราว
ข.

บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด

การประกอบและยกติดตัง้
1.
ให้ พยายามประกอบที่โรงงานให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
2.
การตัดเฉือน ตัดด้ วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต้ องกระทาอย่างละเอียดประณีต
3.
องค์อาคารทีว่ างทาบกัน จะต้ องวางให้ แนบสนิทเต็มหน้ า
4.
การติดตัวเสริ มกาลัง และองค์อาคารยึดโยง ให้ กระทาอย่างประณีต สาหรับตัวเสริ มกาลัง ติด
แบบอัดแน่น ต้ องอัดให้ สนิทจริ ง ๆ
5.
รายละเอียดให้ เป็ นไปตาม “มาตรฐานสาหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของ วิศวกรรมสถาน แห่ง
ประเทศไทย ที่ 1003-18 ทุกประการ
6.
ห้ ามใช้ วิธีเจาะรูด้วยไฟ จะต้ องแก้ แนวต่าง ๆ ให้ ตรงตามแบบ รูที่เจาะไว้ ไม่ถกู ต้ อง จะต้ อง
อุดให้ เต็มด้ วยวิธีเชื่อม และเจาะรูใหม่ให้ ถกู ตาแหน่ง
7.
การเชื่อม
ก)
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน AWS สาหรับการเชื่อมในงานก่อสร้ างอาคาร
ข)
ผิวหน้ าที่จะทาการเชื่อม จะต้ องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อนตะกรันสนิม ไขมัน สี
และวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ ที่จะทาให้ เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้
ค)
ในระหว่างการเชื่อม จะต้ องยึดชิ ้นส่วนที่จะเชื่อมติดกันให้ แน่น เพื่อให้ ผิวแนบสนิท
สามารถทาสีอดุ ได้ โดยง่าย
ง)
หากสามารถปฏิบตั ิได้ ให้ พยายามเชื่อมในตาแหน่งราบ
จ)
ให้ วางลาดับการเชื่อมให้ ดเี พื่อหลีกเลีย่ งการบิดเบี ้ยวในระหว่างกระบวนการเชื่อม
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ในการเชื่อมแบบชนจะต้ องเชื่อมในลักษณะทีจ่ ะให้ ได้ การ Penetration โดยสมบูรณ์
โดยมิให้ มีกระเปาะตรงกันขังอยู่ ในกรณีนี ้อาจใช้ วิธีลบมุมตามขอบหรื อ Backing
Plates ก็ได้
ชิ ้นส่วนที่จะต่อเชื่อมแบบทาบ จะต้ องวางให้ ชิดกันที่สดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ และไม่วา่
กรณีใด จะต้ องห่างกันไม่เกิน 6 มม.
ช่างเชื่อม จะต้ องใช้ ชา่ งเชื่อมทีม่ คี วามชานาญเท่านัน้ และเพื่อเป็ นการพิสจู น์ ถึง
ความสามารถ จะมีการทดสอบความชานาญของช่างเชื่อมทุก ๆ คน

8.

งำนสลักเกลียว
ก.
การตอกสลักเกลียว จะต้ องกระทาด้ วยความประณีต โดยไม่ทาให้ เกลียวเสียหาย
ข.
ต้ องแน่ใจว่า ผิวรอยต่อเรี ยบและผิวที่รองรับ จะต้ องสัมผัสกันเต็มหน้ าก่อนจะทาการขันเกลียว
ค.
ขันรอยต่อสลักเกลียวทุกแห่งให้ แน่น โดยใช้ กญ
ุ แจปากตายที่ถกู ขนาด
ง.
เมื่อขันสลักเกลียวแน่นแล้ ว ให้ ทบุ ปลายเกลียวเพื่อมิให้ แป้นสลักเกลียวคลายตัว

9.

กำรต่ อและประกอบในสนำม
ก.
ให้ ปฏิบตั ิตามที่ระบุในแบบขยาย และคาแนะนาในการยกติดตังโดยเคร่
้
งครัด
ข.
ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ ให้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล
ค.
จะต้ องทานัง่ ร้ านค ้ายัน ยึดโยง ฯลฯ ให้ เพียงพอ เพื่อยึดโครงสร้ างให้ แน่นหนา อยูใ่ นแนวและตาแหน่ง ที่
ต้ องการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบตั ิงาน จนกว่างานประกอบเสร็ จเรี ยบร้ อย และแข็งแรงดีแล้ ว
ง.
ให้ ใช้ หมุดสาหรับยึดชิ ้นส่วนต่าง ๆ เข้ าหากัน โดยให้ ใช้ ในกรณีที่เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบี ้ยว ชารุด
เท่านัน้
จ.
ห้ ามใช้ วิธีตดั ด้ วยแก๊ สเป็ นอันขาด นอกจากจะได้ รับอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน
ฉ.
สลักเกลียวยึดและสมอ ให้ ตงโดยใช้
ั้
แบบนาเท่านัน้
ช.
แผ่นรองรับ
1.
ให้ ตามที่กาหนดในแบบขยาย
2.
ให้ รองรับและปรับแนวด้ วยลิม่ เหล็ก
3.
หลังจากได้ ยกติดตังเสร็
้ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ อดั มอร์ ต้าชนิดที่ไม่หดตัว และใช้ ผงเหล็กเป็ น มวล
รวมใต้ แผ่นรองรับให้ แน่น แล้ วติดขอบลิม่ ให้ เสมอกับขอบแผ่นรองรับ โดยทิ ้งส่วนที่ เหลือไว้ ใน
ที่

10.

กำรป้องกันเหล็กมิให้ ผุกร่ อน
ก.
เกณฑ์กาหนดทัว่ ไป งานนี ้หมายถึงการทาสี และการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ ตรง ตาม
กาหนด และแบบ และให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสัญญานี ้ทุกประการ
ข.
ผิวที่จะทาสี
1.
การทาความสะอาด
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ก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเว้ นผิวที่อาบโลหะ จะต้ องขัดผิวให้ สะอาด โดยใช้
เครื่ องมือขัด เช่น จานคาร์ บอรันดัม หรื อเครื่ องมือชนิดอื่น ที่เหมาะสมจากนันให้
้ ขดั
ด้ วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย เพื่อขจัดเศษโลหะ ที่หลุดออกให้ หมด และ
ต้ องพยายามหลีกเลีย่ งการใช้ เครื่องขัดด้ วยลวด เป็ นระยะ เวลานาน เพราะอาจทา
ให้ เนื ้อโลหะไหม้ ได้
สาหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กที่ได้ รับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อมจะต้ อง
เตรี ยมผิวสาหรับทาสีใหม่ เช่นเดียวกับผิวทัว่ ไป ตามวิธีในขันต้
้ น

ค)

2.

11.

ทันทีก่อนทีจะทาสีครัง้ ต่อไป ให้ ทาความสะอาดผิวซึง่ ทาสีไว้ กอ่ นหรื อผิวที่ฉาบไว้
จะต้ องขจัดสีที่ร่อนหลุดและสนิมออกให้ หมด และจะต้ องทาความ สะอาดพื ้นที่สว่ น
ที่ถกู น ้ามัน และไขมันต่าง ๆ แล้ วปล่อยให้ แห้ งสนิทก่อนจะทาสีทบั
สีรองพื ้น หากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอื่น งานเหล็กรูปพรรณทังหมดให้
้
ชบุ สีรองพื ้นด้ วย สีกนั สนิม
จานวน 2 ชัน้ ตามรายละเอียดหมวดทาสี ในกรณีที่เหล็กรูปพรรณ ฝั งในคอนกรี ต ไม่ต้องทาสี
ทังหมด
้
แต่จะต้ องขัดผิวให้ สะอาดก่อนเทคอนกรี ต

กำรป้องกันไฟงำนโครงสร้ ำงเหล็ก
งานโครงสร้ างเหล็กทีต่ ้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายเรื่ องการป้องกันไฟ ให้ ใช้ สที าหรื อพ่นกันไฟตาม
ASTM E119 โดยมีเอกสารรับรองการทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า 3 ชัว่ โมง จากสถาบันทีเ่ ชื่อถือได้
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04 – 2 งำนหลังคำโลหะ ผนังโลหะ และผนังเกล็ดระบำยอำกำศโลหะ
Metal Roof, Metal Wall, Panels and Louvre Blade

1.

ควำมต้ องกำรทั่วไป (General)
1.1 ขอบเขตของงาน
หลังคาโลหะ (Metal Roof) ที่ระบุในแบบก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดเตรียมเขียนแบบ ประกอบการติดตัง้
(Shop Drawing) แสดงถึงรายละเอียดการติดตัง้ (Installtion) การยึด (Fixed)การป้องกันการรั่วซึมของน ้า
(Waterlight) ความคาดเคลือ่ น (Tolerance) และ แสดงระยะต่าง ๆ โดยละเอียด เพื่อขอความเห็นชอบ และ
ตรวจสอบจากผุ้ออกแบบ
ก่อนการติดตัง้ และหลังการติดตังจะต้
้ องทาการทดสอบดูการป้องกันการรั่วซึม ของ
น ้า ที่อาจจะ เกิดขึ ้นจากการยืดหดตัวของวัสดุ
1.2 ตัวอย่างวัสดุ
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุทใี่ ช้ แต่ละชนิด รวมถึงรายละเอียดประกอบตัวอย่าง แสดงถึงคุณภาพของวัสดุ สี ขนาด
และวิธีการติดตัง้ ส่งให้ ผ้ อู อกแบบพิจารณาและอนุมตั ิก่อนดาเนินการไปใช้ งาน
1.2.1 Shop Drawing แสดงถึง การยึดเกาะแสดงการระบายน ้า รวมถึงระบบ Flashing ป้องกันการ
รั่วซึมของน ้า
1.2.2 รายการคานวณแสดงถึงการคานวณรับน ้าฝนของรูปลอนที่ทาหลังคา
1.2.3 รายการคานวณ หรื อผลการทดสอบแสดงถึงการรับแรงลม
1.2.4 หนังสือการยินยอมการรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดตังเป็
้ นเวลาอย่างน้ อย 1 ปี

2.

ผลิตภัณฑ์ (Product)
2.1 ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ของ BlueScope หรื อเทียบเท่า
2.1.1 สาหรับหลังคาเหล็ก และผนังเหล็กทัว่ ไปให้ ใช้ รุ่ น จัม๊ โบ้ ชตั เตอร์ ลอนคลิปล๊ อค 700 Zincalume
/AZ150-G 550 / ความหนารวม Zincalume 0.47 mm. หรื อเทียบเท่า
2.1.2 สาหรับเกล็ดโลหะสาเร็ จรูปหรื ออลูมิเนียมสาเร็ จรูป ตามระบุในแบบ เช่น เกล็ดอลูมิเนียมรูปตัว Z
หรื อ รูปสีเ่ หลีย่ ม ให้ ใช้ ของ FRAMELINE หรื อ M.V.P. หรื อเทียบเท่า
2.2 คุณสมบัตวิ สั ดุ
วัสดุและอุปกรณ์จะต้ องมีเครื่ องหมายแสดงบริ ษัทผู้ผลิตหลังคาเหล็กเคลือบสีจะต้ องมีรูปร่าง ขนาดตามระบุ ใน
แบบ ถ้ าไม่มีระบุในแบบให้ ใช้ ดงั นี ้
2.2.1 แผ่นเหล็กจะต้ องเป็ นชนิดเคลือบกันสนิมด้ วยซิงคาลูม ซึง่ เป็ นโลหะผสมระหว่างสังกะสี 45%
และอลูมิเนียม 55% ไม่น้อยกว่า 150 กรัม ต่อ ตร.ม. (AZ150) และเป็ นไปตามมาตรฐาน
ออสเตรเลีย AS1397-G550-AZ150 หรื อเทียบเท่า
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มีความแข็งแรง ณ จุดครากของเหล็ก (ค่า Minimum Yeild Strenght) ต้ องไม่น้อยกว่า 500
Mpa (G550) และเป็ นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-G550-AZ150 หรื อเทียบเท่า
การประยุกต์ใช้ งาน สาหรับหลังคา และผนังภายนอกของอาคาร
ความหนาแผ่นเหล็กเปลือย (BMT) 0.42 มม. ความหนารวมชันเคลื
้ อซิงคาลูม (TCT) 0.47
มม.
แผ่นเหล็กเคลือบสีมงุ หลังคา และผนังต้ องเป็ นแผ่นเดียวยาวตลอดความยาวของลาดหลังคา
สันลอนสูงไม่น้อยกว่า 39 มม. การยึดโดยใช้ Boltless System
ในกรณีขนส่งไม่สามารถผลิตได้ ความยาวสูงสุด 24 ม.และในกรณีต้องการแผ่นยาวมากกว่า
24 ม. ขึ ้นไป สามารถนาเครื่ องไปรี ดที่หน้ างานได้ ให้ ปรึกษากับทางบริ ษัทผู้ผลิต ก่อนการ
เลือกใช้ งาน

วัสดุ Transluent Sheet

ทาด้ วยเรซิ่นเกรดสูงตามมาตรฐาน เสริ มกาลังด้ วยใยแก้ วสมาเสมอทัว่ แผ่น ผลิตตามมาตรฐาน AS4256.3:2006
เคลือบผิวทังสองหน้
้
าด้ วยแผ่นฟิ ล์มเลิกเน็กซ์ หนัก 2,400 กรัม/ตร.ม. มีรูปลอนเข้ ากับหลังคา การติดตังใช้
้ ระบบ
Bolt System พร้ อมซีลยางกันน ้า แผ่นหลังคาโปร่งแสงยอมให้ ความร้ อนผ่านได้ ไม่เกิน 50%
3.

กำรดำเนินกำร (Execution)
3.1 การติดตัง้
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาช่างฝี มือที่ดี มีความชานาญในการติดตังให้
้ เป็ นไปตาม Shop Drawing การติดตังอุ
้ ปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับหลังคาเหล็ก ผนังเหล็ก และเกล็ดระบายอากาศต้ องถูกต้ องสมบูรณ์ตามกรรมวิธี และคาแนะนา ของ
บริ ษัทผู้ผลิต และได้ รับการพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนการติดตัง้
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4

บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด

ติดตังด้
้ วยระบบคลิปล็อค (Boltless System) ในการติดตังหลั
้ งคาให้ ใช้ คลิปรุ่น KL70 หรื อ
เทียบเท่า และสกรู Self-Drilling(Water Head) อย่างน้ อย 3 ตัว ต่อคลิป 1 ตัว โดยใช้ คลิป 2
ตัวต่อ ตร.ม. และมีระยะห่างของคลิปที่ติดตังประมาณ
้
250 มม. และสาหรับผนังสามารถ
เลือกใช้ การติดตังแบบใช้
้
คลิป หรื อสกรูก็ได้ แล้ วแต่สะดวก ถ้ าในกรณีเลือกใช่สกรูติดตัง้ ผนัง
จะต้ องใช้ หวั สกรูสเี ดียวกับแผ่นโดยยึดที่ท้องลอน แบบลอนเว้ นลอน ยกเว้ นที่ปลายแผ่น
จะต้ องยึดทุกลอน
สกรู Self-Drilling เป็ นไปตามมาตรฐานออกสเตรเลีย AS3566 Class3 (สาหรับ งาน
ภายนอก) และ AS3566 Class4 (สาหรับงานใกล้ ชายฝั่ งทะเล) หรื อเทียบเท่า
มุมลาดเอียบงของหลังคาต่าทุกที่แนะนาสาหรับรุ่น Kliplok 700 Hi-Ten คือ 2 องศา หรื อ
ประมาณ 1 ต่อ 30
ระยะแปกลางที่แนะนา 1.70 ม. ระยะแปกลางสูงสุดทาหรับหลังคา 2.00 ม. ซึง่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานออกเตรเลีย AS 1562-1992 และ AS 4040.1-1992
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3.2 มาตรฐานของ อุปกรณ์
ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีด้วยวิธีชบุ ร้ อน (Hot Dipped Zinc Coated Steel) ความหนา 0.85 มม. ปริ มาณสังกะสี
ที่เคลือไม่น้อยกว่า 200 กรัมต่อ ตร.ม. (Truzinc Z200 g/sq m minimum coating mass) และค่า Yield
Strenght ไม่น้อยกว่า 300 Mpa (G300)
3.3การรับประกันผลงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดตัง้ เป็ นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการชารุด และข้ อบกพร่อง
ต่าง ๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัตขิ องวัสดุ และการติดตัง้ หลังการติดตัง้ ผู้รับจ้ างจะต้ อง เปลีย่ นให้ ใหม่แก้ ไขหรื อ
ซ่อมแซม ให้ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ด้วยความประณีตเรี ยบร้ อย ตามจุประสงค์ของผู้ ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ
ทังสิ
้ ้น

บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด
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04-3 งำนผนังโลหะคอมโพสิท
Metal Composite Material Wall Panels
1. ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ผนังอลูมิเนียมที่ได้ ระบุไว้ ในแบบก่อสร้ างทังหมด
้
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ที่จาเป็ น เพื่อการ
ก่อสร้ างงานผนังอลูมเิ นียมให้ ถกู ต้ องตามแบบ

และรายการประกอบแบบ พร้ อมทังจั
้ ดทาแบบประกอบการติดตัง้

( Shop Drawing )รวมถึงส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ จะต้ องแสดงรายละเอียดการติดตัง้ ( Installation ) การยึด( Fixed )
และแสดงระยะต่างๆ โดยละเอียด เพื่อขออนุมตั ิและตรวจสอบตามความต้ องการของผู้ออกแบบ
2. วัสดุ
2.1 แผ่นอลูมิเนียม
ให้ ใช้ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ( Aluminium Composite Panel ) ทีป่ ระกอบด้ วย แผ่นอลูมิเนียม เกรด AA1108 ขนาด
ความกว้ าง 1,250 มม. ความหนา 0.5 มม. ประกบทังด้
้ านหน้ าและด้ านหลัง ประกอบกับไส้ กลาง ความหนา 3.0 มม.
โดยไส้ กลางต้ องผลิตจากวัสดุ พลาสติกประเภท Low density polyethylene ความหนารวมของแผ่นไม่น้อยกว่า 4.0
มม. น ้าหนักประมาณ 5.5 กก./ตรม.และป้องกันไฟลาม ผิวหน้ าแผ่นอลูมิเนียมเคลือบสี PVDF ที่มี Kynar 500 resin
เป็ นส่วนประกอบไม่ตา่ กว่า 70% เคลือบสี 3 ชัน้ และมีความหนาสีรวมไม่ต่ากว่า 30 ไมครอน แผ่นอลูมิเนียมด้ านหลัง
เคลือบสี Polyester เพื่อป้องกันการเกิด Oxidation
สีที่ใช้ เคลือบต้ องเป็ น KYNAR500 based Polyvinylidene Difluoride Resin (70%) มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้ :
 Acid Salt Spray
No Creepage
ASTM B117
 Pencil Hardness
HB to 2H
ASTM D3363
 Flexibility (T-Bend)
0T to 1T
ASTM D4145
 Adhesion (Cross Cut)
no peel off
ASTM D3359
 Impact Resistance
No loss of Adhesion ISO 6272
 Specular Gloss
20-35% at 60 degree
ASTM D523

ผิวหน้ าแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทปิ ดทับด้ วยฟิ ล์มพลาสติกขาวดาป้องกันรอยขีดข่วนความหนาไม่ต่ากว่า 80 ไมครอน
แผ่นฟิ ล์มทนต่อแสง UV ได้ นานกว่า 4 เดือน โดยยังคงคุณสมบัติเช่นเดิมและไม่ทิ ้งคราบกาว
แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทต้ องผ่านการทดสอบความคงทนต่อสภาวะอากาศเป็ นระยะเวลายาวนาน โดยให้ ทดสอบ ด้ วย
ขบวนการเร่งสภาวะอากาศตามมาตรฐาน ASTM G511 Cycle 1 เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2,000 ชัว่ โมง ผลของการ
ทดสอบหลังจาก 2,000 ชัว่ โมง แรงยึดเกาะระหว่างไส้ กลางกับผิวอลูมิเนียมต้ องมากกว่า 14 kg/25 mm. และ เฉดสีที่
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เปลีย่ นไปต้ องไม่มากกว่า 5E Hunter unit รับประกันสี 10 ปี ตามมาตรฐานกาหนด ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ALTEX หรื อ
ALPOLIC หรื อ REYNOBOND หรื อเทียบเท่า
2.2 อุปกรณ์การยึดติดต่างๆ
อุปกรณ์การยึดติดต่างๆ ได้ แก่ ฉากยึดและหมุดยึด (RIVET) ต้ องทาจากอลูมเิ นียม ส่วนตัวโครงเคร่า ให้ ใช้ โครงเคร่า
อลูมิเนียมระบบ UNITIZEDสกรูที่ใช้ ยดึ ฉากอลูมเิ นียมกับโครงเคร่าต้ องเป็ นสกรู STAINLESS ขนาดของ โครงเคร่าและ
อุปกรณ์ยดึ ต่างๆ ให้ ผ้ รู ับจ้ างทารายการคานวณการรั บแรงลมได้ ไม่น้อยกว่าตามทีก่ ฎหมายกาหนด
2.3 วัสดุยาแนว
ตามรอยต่อแผ่น จะต้ องทาการอุดยาแนวด้ วยซิลิโคนชนิด NON-STAIN SURFACE MODIFIED ที่ไม่ทาให้ เกิดคราบ
สกปรกตามแผ่นในภายหลัง
2.4 การจัดส่งตัวอย่างวัสดุ
ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างแผ่นอลูมิเนียม, อุปกรณ์การยึด และวัสดุยาแนวให้ สถาปนิก และผู้ควบคุมงานอนุมตั ิ ก่อน
ดาเนินการ
3. การดาเนินงาน
3.1 ผู้ติดตัง้
ผู้ติดตังจะต้
้ องเป็ นบริ ษัททีม่ ีชา่ งติดตังที
้ ่ชานาญงานโดยเฉพาะ และ มีผลงานการติดตังงานแผ่
้
นผนังอลูมิเนียม อย่าง
น้ อย 2 โครงการ
3.2 การติดตัง้
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทา SHOP DRAWING แสดงการจัดแบ่งแผ่นและรายละเอียดวิธีการติดตังรวมถึ
้
งรายการคานวณ
เพื่อให้ ผ้ อู อกแบบ และควบคุมงานอนุมตั ิก่อนดาเนินการติดตัง้ พร้ อมทังด
้ าเนินการติดตังให้
้ เป็ นไปตามแบบดังกล่าว
4. การดูแลรักษา และการทาความสะอาด
ผู้รับจ้ างจะต้ องดูแลรักษาผนังอลูมิเนียมที่ติดตังแล้
้ ว ให้ อยูใ่ นสภาพดี สะอาด เรี ยบร้ อย ก่อนส่งมอบงาน ให้ เจ้ าของ
โครงการ หากพบแผ่นใดมีรอยขีดข่วนรอยบุบเสียหาย หรื อคราบสกปรกที่ไม่สามารถลบออกได้ ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการ
เปลีย่ นแผ่นให้ ใหม่
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หมวด 05 งำนป้องกันควำมร้ อนและควำมชืน้
05 -1 งำนป้องกันควำมชืน้ และกำรกันซึม
Dampproofing and Waterproofing
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
แรงงานทีม่ ีฝีมือและความชานาญ
มีระบบควบคุม
คุณภาพที่ดี ในการก่อสร้ างงานป้องกันความชื ้นและการกันซึมตามแบบและรายการประกอบแบบ พร้ อม การ
ทดสอบและการรับประกันคุณภาพ
1.2 งานคอนกรี ตผสมน ้ายากันซึมและงานระบบกันซึม ให้ ปฏิบตั ติ ามที่ระบุไว้ ในส่วนของงานโครงสร้ างเป็ นหลัก
ส่วนที่ไม่ระบุหรื อส่วนเพิ่มเติมในหมวดนี ้ ให้ ปฏิบตั ติ ามที่ระบุไว้ นี ้ หรื อตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
1.3 รอยต่อปูนกับวงกบ วงกบกับกระจก หรื อบานกรอบกับกระจก การป้องกันความชื ้นและการกันซึม ให้ ปฏิบตั ิ
ตามที่ระบุไว้ ในหมวดงานประตู-หน้ าต่าง และกระจก
1.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่าง วิธีการติดตัง้ และ Shop drawing เสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนการสัง่ ซื ้อ
1.5 การรับประกัน ผู้รับจ้ างจะต้ องเลือกใช้ วสั ดุและวิธีการป้องกันความชื ้นและการกันซึมได้ ดี สามารถรับประกัน
คุณภาพได้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. วัสดุ
2.1 การป้องกันความชื ้นและการกันซึม ของพื ้นชันล่
้ างที่ติดกับพื ้นดิน ซึง่ เป็ นพื ้นทีใ่ ช้ สอยในอาคาร, ห้ องใต้ ดิน, ถัง
เก็บน ้า ค.ส.ล. ใต้ ดิน ไห้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ทากันซึมชนิดยืดหยุน่ (ส่วนผสมเดียว )ของ จรเข้ รุ่น FLEX SHIELD-1หรื อ
เทียบเท่า
2.2 การป้องกันความชื ้นและการกันซึมของหลังคา ค.ส.ล. และรางน ้า ค.ส.ล.ไห้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ทากันซึม ชนิดยืดหยุน่
(แบบสองส่วนผสม)ของจรเข้ รุ่น FLEX SHIELD-2K หรื อเทียบเท่าตามวัตถุประสงค์
ของ ผู้ออกแบบ
สาหรับหลังคา ค.ส.ล. ซึง่ เป็ นพื ้นที่ใช้ สอย ให้ เททับด้ วยคอนกรีต (Topping) หนาไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร
พร้ อมการเสริ มเหล็กกันแตก สาหรับหลังคา ค.ส.ล. ที่ไม่เป็ นพื ้นที่ใช้ สอยให้ ทาอคิริคทากันซึมสาหรับหลังคา
ของ TOA รุ่น PU ROOF SHIELD สีเทาหรื อเทียบเท่า
2.5 การป้องกันความชื ้นและกันซึมของพื ้นห้ องน ้าและพื ้นระเบียง ให้ ทาด้ วยซีเมนต์พเิ ศษสาหรับกันซึม ตามข้ อ 2.2
ก่อนการปูกระเบื ้องพื ้นด้ วยกาวซิเมนต์
2.6 การป้องกันความชื ้นของประตูในห้ องน ้า ให้ ใช้ ชนิดใช้ ประตูไฟเบอร์ , ประตูที่เปิ ดออก ภายนอกอาคาร ให้ ใช้
ประตูเหล็ก หรื อประตูที่แข็งแรงและทนความชื ้นได้ ดี หรื อตามวัตถุประสงค์ ของผู้ออกแบบ
2.7 การป้องกันความชื ้นของฝ้ าเพดานยิบซัม่ ในห้ องน ้า ให้ ใช้ แผ่นยิบซัม่ ชนิดกันชื ้น
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3. กำรติดตัง้
ให้ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อน เช่น การทามุมเอียง
ขนาด 50x50 มิลลิเมตร ตลอดแนวพื ้นและผนังก่อนทาระบบกันซึม การทาระบบกันซึม ให้ สงู ตลอดแนว ผนังอย่าง
น้ อย 150 มิลลิเมตร เป็ นต้ น และจะต้ องประสานงานกับงานส่วนอื่นๆ ก่อนการติดตัง้ เช่น งานขอบ ค.ส.ล. และ
หลังคา ค.ส.ล., งานขัดมันหรื อขัดเรี ยบผิวพื ้นหลังคา ค.ส.ล. และรางน ้า ค.ส.ล., งานติดตังเครื
้ ่องปรับอากาศ บน
หลังคา ค.ส.ล., งานติดตัง้ Sleeve และรูระบายน ้าต่างๆ ของระบบสุขาภิบาล เป็ นต้ น จะต้ องจัดทาขันตอน
้
และแผน
ปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกันกับงานอื่นๆ หากมีปัญหาหรื อข้ อขัดแย้ งในการติดตัง้ จะต้ องแจ้ งให้ ผู้ควบคุมงานทราบ
เพื่อพิจารณาแก้ ไขในทันที
4. กำรทดสอบ
เมื่อติดตังวั
้ สดุป้องกันความชื ้นและการกันซึมเสร็ จแล้ ว จะต้ องมีการทดสอบว่าสามารถป้องกันการรั่วซึมของน ้าได้ ดี
โดยการขังน ้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน เช่น ทดสอบการรั่วซึมของถังเก็บน ้า ค.ส.ล. ทังใต้
้ ดินและบนหลังคา, ทดสอบ
การรั่วซึมของหลังคา ค.ส.ล. และ รางน ้า ค.ส.ล. ก่อนเท Topping, ทดสอบการรั่วซึมของพื ้น ห้ องน ้าก่อนปูกระเบื ้อง
เป็ นต้ น หากมีการรั่วซึม ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการแก้ ไขให้ เรี ยบร้ อย โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ าง
5. กำรทำควำมสะอำด
ผู้รับจ้ างจะต้ องทาความสะอาดทุกส่วนที่เกี่ยวข้ อง หลังจากการติดตังงานป
้
้ องกันความชื ้นและการกันซึมแล้ วเสร็จ
และต้ องป้องกันไม่ให้ ได้ รับความเสียหายหรื อสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
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05-2 งำนป้องกันควำมร้ อน
Thermal Protection
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชานาญ โดยมีระบบควบคุมคุณภาพ
ที่ดีในการก่อสร้ างงานป้องกันความร้ อน ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร้ อมการรับประกัน
คุณภาพ
1.2 หากไม่ระบุในแบบ
ตามที่ระบุไว้ นี ้

ให้ ถือว่าจะต้ องมีการติดตังงานป
้
้ องกันความร้ อนในชันบนสุ
้
ดของอาคารเหนือฝ้าเพดาน

1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่าง วิธีการติดตัง้ และ Shop drawing เสนอผู้ควบคุมงานพิจารณา อนุมตั ิก่อนการ
สัง่ ซื ้อ
1.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอขันตอนการตรวจสอบ
้
การติดตังงานป
้
้ องกันความร้ อน การป้องกันความเสียหายต่องาน
ก่อสร้ างอื่น พร้ อมการทาความสะอาดหลังการติดตัง้
1.5 การรับประกัน ผู้รับจ้ างจะต้ องเลือกใช้ วสั ดุและวิธีการป้องกันความร้ อนได้ ดี สามารถรับประกันคุณภาพได้ ไม่
น้ อยกว่า 5 ปี
2. วัสดุ
2.1 สาหรับใต้ หลังคาโลหะ ใต้ หลังคา คสล. ให้ ใช้ ฉนวนใยแก้ วปิ ดด้ วยแผ่นอลูมินมั่ ฟอยล์ สีเงิน 1 ด้ าน สะท้ อน
ความร้ อนชนิดทนต่อการฉีกขาดได้ ดี ไม่ลามไฟ ตาม ASTM E 84 ความหนาแน่น 24 Kg/Cu.m. หนา 50
mm ของ ตราช้ างหรื อเทียบเท่า โดยมีคา่ ต้ านทานความร้ อนไม่น้อยกว่า 1.2 m2 K/w วิธีการติดตัง้
ให้ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยได้ รับการอนุมตั ิ จากผู้ควบคุมงาน
2.2 ฝ้ าเพดานชันบนสุ
้
ด ใต้ หลังคา ให้ ใช้ แผ่นยิบซัม่ ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์
3. กำรติดตัง้
ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของผู้ผลิตวัสดุป้องกันความร้ อน
โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อน
ขันตอนในการติ
้
ดตังจะต้
้ องประสานงานกับงานส่วนอื่นๆ เช่น งานติดตังแป,
้
งานติดตังท่
้ อร้ อยสายไฟ, โคมไฟ ฝ้ า
เพดาน, งานติดตังท่
้ อน ้ายาและเครื่ องปรับอากาศใต้ หลังคา ค.ส.ล., งานติดตัง้ Sleeve และรูระบายน ้าต่างๆ ของงาน
ระบบสุขาภิบาล เป็ นต้ น การติดตังวั
้ สดุกนั ความร้ อน ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการป้องกันงานส่วนอื่นของอาคาร ไม่ให้ เกิด
ความสกปรกหรื อเสียหาย จะต้ องจัดทาขันตอนและแผนปฏิ
้
บตั ิงานให้ สอดคล้ องกันกับงานส่วนอื่นๆ หากมีปัญหาใน
การติดตัง้ จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบ เพื่อพิจารณาแก้ ไขปั ญหาในทันที
4. กำรทำควำมสะอำด
เมื่อทาการติดตังงานป
้
้ องกันความร้ อนแล้ วเสร็ จ ผู้รับจ้ างจะต้ องทาความสะอาดสิง่ สกปรกที่เกิดขึ ้นจากการติดตังงาน
้
ป้องกันความร้ อนให้ เรียบร้ อย และต้ องป้องกันไม่ให้ สกปรกหรื อเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
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หมวด 06 งำนประตู-หน้ ำต่ ำง และกระจก
06 - 1 งำนประตูและวงกบเหล็ก
Metal Doors and Frames
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชานาญ มีระบบควบคุม
คุณภาพที่ดี ในการติดตังประตู
้
เหล็ก ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร้ อมการทดสอบ
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งชิ ้นส่วนตัวอย่างบานประตูเหล็ก วงกบเหล็ก และอุปกรณ์ประกอบ ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณา
อนุมตั ิก่อนการสัง่ ซื ้อ
1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทา Shop drawing แสดงการติดตังวงกบและบานประตู
้
เหล็ก พร้ อมรายละเอียดต่างๆ ให้ ผ้ ู
ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง้
2. วัสดุ
2.1 ให้ ใช้ ประตูเหล็ก ซึง่ บานผลิตจากแผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร เคลือบ Zinc Phosphate และพ่นด้ วย
สีผงอบ Polyester Powder จากโรงงาน ของDubble R Product LTD หรื อ DOORTECH SANNKI หรื อ
เทียบเท่า พร้ อมวงกบเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร พับขึ ้นรูปผลิตจากแผ่นเหล็กและเคลือบสี
เช่นเดียวกับตัวบาน พร้ อมอุปกรณ์สาหรับประตูเหล็ก
2.1.1 ประตูเหล็กทัว่ ไป ใช้ วงกบแบบ 3 ขา
2.1.2 ประตูกนั ไฟชนิดกันไฟและกันควันได้ 3 ชัว่ โมง บานผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร
ภายในบุด้วย Rockwool โดยใช้ วงกบชนิด 4 ขา และมียางกันควันโดยรอบบานประตู พร้ อมอุปกรณ์
Panic Exit Device สาหรับประตูกนั ไฟ ของ Dubble R Product LTD หรื อ DOORTECH SANNKI
หรื อเทียบเท่า
2.2 ประตูเหล็กม้ วน ให้ ใช้ ของ Jumbo shutter หรื อเทียบเท่า พร้ อมอุปกรณ์สาหรับบานประตู
เหล็กม้ วน
ตามมาตรฐาน โดยระบบเปิ ด-ปิ ด ให้ ยดึ ถือ ดังนี ้
2.2.1 ระบบมือดึง น ้าหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม ต่อบาน หรื อกว้ างไม่เกิน 4 เมตร หรื อสูงไม่เกิน 3 เมตร ชนิด
ลอนเดี่ยวหนา 0.7 มิลลิเมตร เคลือบสี ถ้ ามีขนาดหรื อน ้าหนักเกินกว่านี ้ให้ ใช้ ระบบอื่น หรื อเสริ มเสา
กลางแบ่งช่วงประตูออกเป็ นหลายช่วงเพื่อให้ ความกว้ าง แต่ละช่วงไม่เกิน 4 เมตร หรื อตามคาแนะนา
ของผู้ผลิต โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน
2.2.2 ระบบโซ่หรื อมือหมุน น ้าหนักมากกว่า 120 กิโลกรัม ต่อบาน หรื อกว้ างเกินกว่า 4 เมตร หรื อสูงเกินกว่า
3 เมตร ให้ ใช้ ชนิดลอนเดี่ยวหนา 0.9 มิลลิเมตร เคลือบสี โดยมีระบบโซ่หรื อมือหมุนช่วยในการเปิ ด-ปิ ด
อุปกรณ์ประกอบระบบโซ่หรื อมือหมุนให้ ใช้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้ควบคุม
งาน
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3. กำรติดตัง้ ประตูเหล็ก
3.1 การติดตังวงกบเหล็
้
กจะต้ องมัน่ คง แข็งแรง ได้ ดิ่งและฉาก การติดตังบานประตู
้
เหล็กจะต้ องแข็งแรง เปิ ด-ปิ ดได้
สะดวก พร้ อมอุปกรณ์ตา่ งๆ ครบชุด ตามระบุในแบบ วิธีการติดตังให้
้ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้ผลิต โดยได้ รับ
การอนุมตั จิ ากผู้ควบคุมงาน
3.2 รอยต่อรอบวงกบทังภายนอกและภายใน
้
ส่วนที่แนบติดกับผนังปูนฉาบหรื อวัสดุอื่นใด จะต้ องเซาะร่องกว้ าง 60
มิลลิเมตร ลึก 3 มิลลิเมตร อุดด้ วยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทบั ได้ ของ 3M หรื อเทียบเท่า ให้ เรี ยบร้ อยสวยงาม
4. กำรทำสีและบำรุ งรักษำ
ประตูเหล็กที่ติดตังเสร็
้ จแล้ วจะต้ องมัน่ คง แข็งแรง สวยงาม พร้ อมสีที่มาจากโรงงาน และอาจจะต้ องพ่นสีทบั หน้ าอีก
2 ชัน้ ด้ วยสีน ้ามันตามระบุในหมวดงานทาสี หรื อตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เมื่อทาสีเสร็ จแล้ ว จะต้ องทาการ
ทดลองให้ ใช้ งานได้ ดกี ่อนส่งมอบงาน
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06 - 2 งำนประตูและวงกบอลูมิเนียม
Aluminium Doors and Frames
06 - 3 งำนหน้ ำต่ ำงอลูมิเนียม
Aluminium Windows
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพแรงงานทีม่ ีฝีมือ และความชานาญมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ใน
การติดตังงานประตู
้
-หน้ าต่าง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร้ อมการทดสอบ
1.2 ผู้รับจ้ างติดตังงานอลู
้
มิเนียม จะต้ องเป็ นบริษัทที่มีเครื่ องมือที่ทนั สมัย และมีชา่ งที่มีฝีมือและความชานาญ มี
ระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประวัติและผลงานการติดตังที
้ ่ดี โดยเสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนที่ผ้ รู ับ
จ้ างจะว่าจ้ างให้ เป็ นผู้ตดิ ตัง้
1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องคานวณแรงลมตามกฎหมาย จัดหาวัสดุซงึ่ มีหน้ าตัดและความหนาที่เหมาะสมและแข็งแรง และ
สามารถป้องกันการรั่วซึมของน ้าฝนได้ เป็ นอย่างดี โดยเสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการสัง่ ซื ้อ
1.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องวัดขนาดที่แน่นอน ของประตู-หน้ าต่างจากสถานที่ก่อสร้ างจริงทันที ที่สามารถจัดทาได้ และ
จัดทา Shop drawing พร้ อมรายละเอียดต่างๆ ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนการประกอบ และติดตัง้
2. วัสดุ
2.1 อลูมิเนียม จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
2.1.1 เนื ้ออลูมิเนียมเป็ น Alloy 6063 T5 หรื อเทียบเท่า โดยมี Ultimate tensile strength ไม่น้อยกว่า 151.7
เมกะปาสกาล (22,000 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว) ให้ ใช้ ของ TOSTEM หรื อ SMS หรื อเทียบเท่า ซึง่ จะ ต้ อง
มีขนาดหน้ าตัดทีเ่ หมาะสม
หรื อตามที่ระบุไว้ ในแบบและ รายการประกอบแบบ
2.1.2 ผิวของอลูมิเนียมจะต้ องเป็ นสีไชน์เกรย์ ตามระบุในแบบ ชุบสีแบบอโนไดซ์ ป้องการซีดจางของเนื ้อสี
และทนทานต่อรอยขีดข่วน รวมถึงช่วยป้องการฝั งแน่นของคราบสกปรกต่างๆ ระยะเวลารับประกัน
การคงทนของสีไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.1.3ผลิตภัณฑ์จะต้ องได้ มาตรฐานข้ อกาหนดเรื่ องการกันน ้า (Water Tightness) โดยSection จะต้ องมีรางรับ
น ้า และช่องระบายน ้า (Drain Valve) ทังนี
้ ้ตัวกรอบบานจะต้ องมียางกันน ้าโดยรอบ เพื่อป้องกันมิให้ น ้า
จากภายนอกไหลเข้ าสูภ่ ายใน โดยประตู-หน้ าต่างต้ องสามารถป้องกันการรั่วซึม ของน ้าได้ แบบความ
ดันไม่คงที่ โดยมีความดันไม่ต่ากว่า 150 ปาสคาลซึง่
2.1.4 รอยต่อระหว่างกรอบบานจะต้ องเป็ นแบบ 90 องศา ยึดด้ วยสกรูสแตนเลสและมีแผ่นยางกันน ้า ( Nano
Dry Gasket ) ผลิตจาก Nano Polymer อยูร่ ะหว่างทุกรอยต่อ
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2.2. อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของชุดประตูหน้ าต่างอลูมิเนียมแต่ละชนิด
2.2.1 ประตู-หน้ าต่างบานเลือ่ น

ก. ระบบล๊ อคเป็ นแบบชนิดล๊ อคระหว่างเสาเกี่ยว โดยใช้ อปุ กรณ์ล๊อคแบบสลักเลื่อน

(Crescent Lock) ซึง่

วัส ดุผ ลิ ต จากโพลี่ อ ะไมดืเรซิ่ น เหล็ ก หล่อผสมสังกะสี ฯลฯ ซึ่งระบบล๊ อคได้ ถูก ออกแบบมาพิ เศษเพื่ อความ
ปลอดภัย ป้องกันมิให้ เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ งาน (มือของผู้ใช้ งานจะไม่ถกู หนีบ)
ข. ลูกล้ อผลิตจากโพลีอะซิโทลเรซิ่น สเตนเลส (Polyacetal Resin Stainless) ซึ่งมีค่า Tensile Strength และ Stiffness ที่
สูงมาก มีความแข็งแรง วิ่งได้ เรี ยบลืน่ ทนต่อการเสียดสีและยืดหยุน่ ได้ ดีทงในอุ
ั ้ ณหภูมิที่สงู และต่า
ค. มือจับผลิตจากวัสดุ ASA เรซิ่น (Acrylic-styrene-acrylonitrile) มีคณ
ุ สมบัติที่ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ น ้าหนัก
เบา ไม่เป็ นสนิม กันความร้ อนจากภายนอก ทนทานต่อสารเคมี เช่น กรด หรื อด่าง ไม่บิดงอเมื่อโดนความร้ อน
ง.มีระบบป้องกันการงัด/ถอดบานจากฝั่ งนอกบ้ าน เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และป้องกันการตกราง(สาหรับชุด
บานเลือ่ น)
2.2.2 หน้ าต่างบานเปิ ด
ก.มือจับเป็ นชนิดด้ ามจับคันโยกแบบหมุนเพื่อล๊ อค ผลิตจากโพลีอ่ ะไมด์เรซิ่น สเตนเลส ฯลฯ
มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้ งาน
ค. อุปกรณ์ช่วยในการเปิ ด-ปิ ด แบบบานพับข้ อศอก ผลิตจาก สเตนเลส โพลีอะซิโทลเรซิ่น หรื อ อลูมิเนียมอัลลอยด์ โพลีอ่ ะ
ไมด์เรซิ่น
2.2.3 หน้ าต่างบานกระทุ้ง
ก. มือจับเป็ นชนิดด้ ามจับคันโยกแบบหมุนเพื่อล๊ อค ผลิตจากโพลีอ่ ะไมดืเรซิ่น สเตนเลส ฯลฯ
ข. อุปกรณ์ช่วยในการเปิ ด-ปิ ดเป็ นแบบบานพับข้ อศอก ผลิตจาก สเตนเลส โพลีอะซิโทลเรซิ่น หรื อ อลูมิเนียมอัลลอยด์ โพ
ลีอ่ ะไมด์เรซิ่น สามารถเปิ ดค้ างไว้ เพื่อระบายอากาศ และเปิ ดได้ ถึง 90 องศา เพื่อง่ายต่อการทาความสะอาดบาน
2.2.4 ประตูบานเปิ ดทางเดียว
ก.โมแฮร์ หรื อสักกะหลากเป็ นชนิดขนยาวและมีฟิล์มขนยาว และมีชนฟิ
ั ้ ล์มเคลือบขนของสักหลาดบริ เวณช่วงกลางเพื่อให้
ขนของสักหลาดตังตรงตลอด
้
ข. สกรูขนั วงกบ และตัวบานทุกตัว ต้ องใช้ เป็ นชนิดสเตนเลส

3. กำรติดตัง้
3.1 การประกอบประตู-หน้ าต่างอลูมเิ นียม จะต้ องติดตังตามแบบและรายละเอี
้
ยดที่ได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยฝี มอื ประณีต
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3.2 การเคลือ่ นย้ ายประตู-หน้ าต่างอลูมิเนียมระหว่างการขนส่งและในสถานที่ก่อสร้ าง
ต้ องกระทาด้ วยความ
ระมัดระวัง ต้ องห่อหุ้มให้ เรี ยบร้ อย การวางพิงหรื อเก็บกองต้ องมีค ้ายันหรื อวัสดุรองรับที่เหมาะสม ต้ องมีหลังคา
คลุม และไม่โดนน ้าหรื อฝนสาด
กุญแจ มือจับ และอุปกรณ์อื่นๆ ต้ องห่อหุ้มไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายจนกว่าจะส่งมอบงาน หากเกิด ความ
เสียหายใดๆ ผู้รับจ้ างต้ องแก้ ไข หรื อเปลีย่ นให้ ใหม่ทนั ที โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ าง
3.3 การติดตังประตู
้
-หน้ าต่างอลูมิเนียม จะต้ องติดตังให้
้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามช่องเปิ ดทีเ่ ตรี ยมไว้ และต้ องรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและประสานงานการปรับระดับเสาเอ็นและคานทับหลังโดยรอบช่องวงกบ เพื่อให้ วงกบขนาน
กับผิวของเสาเอ็นและคานทับหลัง และมีระยะเว้ นโดยรอบด้ านละประมาณ 5 มิลลิเมตร ได้ ดงิ่ และได้ ฉาก ทุก
มุม
3.4 การยึดวงกบอลูมิเนียมกับโครงสร้ าง หรื อเสาเอ็นและคานทับหลัง ให้ ติดตังชิ
้ ้นส่วนสาหรับยึดไว้ อย่างมัน่ คงก่อน
การยึดจะต้ องเว้ นช่วงห่างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร การยึดวงกบทุกจุดทุกด้ าน จะต้ องมัน่ คงแข็งแรง
3.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่พยายามใส่บานประตู-หน้ าต่างอลูมิเนียมเข้ ากับช่องวงกบที่ไม่ได้ ฉาก หรื อขนาดเล็กเกินไป
ช่องวงกบจะต้ องมีระยะเว้ นโดยรอบบานประมาณ ด้ านละ 2 มิลลิเมตร
3.6 การติดตังโดยการขั
้
นสกรู ต้ องระมัดระวังมิให้ วงกบและบานประตู-หน้ าต่างอลูมเิ นียมเสียรูปได้
3.7 ผู้รับจ้ างจะต้ องยาแนวระหว่างวงกบอลูมิเนียมกับผิวปูนฉาบให้ เรียบร้ อยสวยงามทังภายในและภายนอก
้
3.8 ภายหลังการติดตังประตู
้
-หน้ าต่างอลูมิเนียม รวมทังกระจก
้
และอุปกรณ์ทงหมดแล้
ั้
ว จะต้ องทาการทดสอบ
บานเปิ ดทุกบานให้ เปิ ด-ปิ ดได้ สะดวก และจะต้ องมีการหล่อลืน่ ตามความจาเป็ น
4. กำรบำรุ งรักษำและทำควำมสะอำด
4.1 เมื่อติดตังวงกบและ/หรื
้
อประตูอลูมิเนียมเสร็ จแล้ ว แต่งานก่อสร้ างส่วนอื่นหรื อชันบนยั
้
งดาเนินการอยู่ เช่น งาน
ก่ออิฐฉาบปูน, งานเทพื ้นปูนทราย เป็ นต้ น ผู้รับจ้ างจะต้ องพ่น Strippable PVC Coatings เพื่อป้องกันผิวของ
อลูมิเนียมไม่ให้ เกิดความเสียหายจากน ้าปูนหรื อจากสิง่ อื่นใด
4.2 เมื่อติดตังงานอลู
้
มเิ นียมแล้ วเสร็จ ข้ อบกพร่องใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ ้นโดยเฉพาะการรั่วซึมของน ้าฝน จะต้ องได้ รับ
การแก้ ไขจนใช้ การได้ ดี และไม่มกี ารรั่วซึม ด้ วยค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ าง
4.3 ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้ างจะต้ องซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคารทีช่ ารุดอันเนื่องจากการติดตังอลู
้ มเิ นียม พร้ อม
ทาการทดลองเปิ ด-ปิ ดประตูและทดลองอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ สามารถใช้ การได้ ดี
4.4 ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ าย ผู้ติดตังจะต้
้ องทาความสะอาดผิวอลูมิเนียมและกระจกทังด้
้ านนอกและด้ านในให้
สะอาด ปราศจากคราบฝุ่ น คราบสี หรื อสิง่ อื่นใด เพื่อให้ ดสู วยงาม ผู้รับจ้ างต้ องไม่ใช้ เครื่ องมือและน ้ายาทา
ความสะอาด ที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผิวอลูมิเนียม และกระจกได้
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06 - 4 งำนประตูไม้ และ วงกบ
Wood Doors
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชานาญ ในการติดตังงานประตู
้
หน้ าต่างไม้ ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร้ อมทาการทดสอบให้ ใช้ งานได้ ดี
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งชิ ้นส่วนตัวอย่างวัสดุบานประตู-หน้ าต่างไม้ วงกบไม้ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ ผ้ คู วบคุมงาน
พิจารณาอนุมตั ิก่อนการสัง่ ซื ้อ
1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทา Shop drawing แสดงการติดตังวงกบและบานประตู
้
-หน้ าต่างไม้ พร้ อมรายละเอียดต่างๆ
ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการติดตัง้
2. วัสดุ
2.1 วงกบทังหมด
้
หากไม่ระบุในแบบ ให้ ใช้ WPC ของ EXTERA หรื อ I CAN หรื อ ประตูชยั ขนาด 50x100
มิลลิเมตร (2x4 นิ ้ว) เฉพาะห้ องน ้าให้ ใช้ ขนาด 50x125 มิลลิเมตร (2x5 นิ ้ว) และบานที่มีม้ งุ ลวดหรื อบานเลือ่ น
ให้ ใช้ ขนาด 50x150 มิลลิเมตร (2x6 นิ ้ว) หรื อตามระบุในแบบ การเข้ าไม้ จะต้ องให้ ถกู ตามหลักวิชาช่าง วงกบ
จะต้ องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบ โดยวงกบสาหรับประตูจะต้ องมีบงั ใบสูง 10 มิลลิเมตร กว้ างเท่ากับ
ความหนาของบานประตู (35 มิลลิเมตร) หรื อตามระบุในแบบ สาหรับวงกบประตูภายนอกที่จะต้ องกันฝนสาด
ต้ องมีขอบวงกบล่าง (ธรณีประตู) ฝั งเรี ยบเสมอผิวพื ้นที่ตกแต่งแล้ ว และมีบงั ใบสาหรับกันฝนสาดสูง 20
มิลลิเมตรหรื อตามวัตถุประสงค์ ของผู้ออกแบบ
2.2 บานกรอบประตู ให้ ใช้ บาน UPVC สาเร็ จรูปปิ ดผิวลามิเนตลายไม้ ของ GREENPLASTWOOD หรื อ LIXILL
หรื อ PALAZZO หรื อ เทียบเท่า หนา 35 มิลลิเมตร ชนิดกันน ้าได้ 100% หรื อตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
ขนาดบานตามระบุในแบบ

3. กำรขนส่ ง กำรเก็บและกำรรักษำ
ประตูและวงกบไม้ จะต้ องส่งมายังสถานทีก่ ่อสร้ างในสภาพแห้ ง และต้ องเก็บให้ คงสภาพแห้ งอยูเ่ สมอ การขนย้ าย
ต้ องทาด้ วยความระมัดระวังทังระหว่
้
างการขนส่งและทังในสถานที
้
่ก่อสร้ าง จะต้ องเก็บกองไว้ ในลักษณะ ที่ประตูไม้
และวงกบไม้ ไม่บิดเบี ้ยว แตกหัก หรื อเสียหายใดๆการเก็บวางบานประตูและวงกบไว้ ในสถานที่ ก่อสร้ าง ต้ องวาง
ในทางตังและเก็
้
บไม้ ไว้ ในที่แห้ ง มีสงิ่ ปกคลุม ไม่มคี วามชื ้น ไม่มีน ้ารั่วซึม และไม่มีฝนสาดเข้ ามา หากปรากฏภายหลัง
ว่างานประตู-หน้ าต่าง บิดเบี ้ยว ยืด และหดตัว หรื อเกิดความเสียหายใดๆ ผู้รับจ้ าง จะต้ องทาการแก้ ไขหรื อเปลีย่ น
ใหม่ทนั ที โดยค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ าง
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4. กำรติดตัง้
4.1 การติดตังวงกบ
้
4.1.1 วงกบที่นาเข้ ามาในหน่วยงาน จะต้ องเป็ นชิ ้นส่วนวงกบสามขาเนื ้อ WPC ที่ชิ ้นส่วนสมบูรณ์พร้ อม
ประกอบติดตัง้
4.1.2 การประกอบวงกบ WPC จะต้ องติดตังตามแบบและรายละเอี
้
ยดที่ได้ รับอนุมตั ิด้วยฝี มือประณีต
4.1.3 การเคลือ่ นย้ ายวงกบประตู ระหว่างการขนส่งและในสถานที่ก่อสร้ าง ต้ องกระทาด้ วยความระมัดระวัง
ต้ องห่อหุ้มให้ เรี ยบร้ อย การวางพิงหรื อเก็บกอง ต้ องมีค ้ายันหรื อวัสดุรองรับที่เหมาะสม ต้ องมีหลังคาคลุม และ
ไม่โดนน ้าหรื อฝนสาดกุญแจ มือจับและอุปกรณ์อื่นๆ ต้ องห่อหุ้มไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายจนกว่า จะส่งมอบ
งาน หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้รับจ้ างต้ องแก้ ไข หรื อเปลีย่ นให้ ใหม่ทนั ทีโดยค่าใช้ จา่ ย ของผู้รับจ้ าง
4.1.4 การติดตังวงกบ
้
WPC. ประตู จะต้ องติดตังให้
้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามช่องเปิ ดทีเ่ ตรี ยมไว้ และ ต้ อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและประสานงาน การปรับระดับเสาเอ็นและคานทับหลังโดยรอบช่องวงกบ เพื่อให้
วงกบขนานกับผิวของเสาเอ็นและคานทับหลัง และมีระยะเว้ นโดยรอบด้ านละประมาณ 5 มิลลิเมตร ได้ ดิ่งและ
ได้ ฉากทุกมุม
4.1.5 การยึดวงกบกับโครงสร้ าง หรื อเสาเอ็นและคานทับหลัง ให้ ติดตังชิ
้ ้นส่วนสาหรับยึดไว้ อย่างมัน่ คงก่อน
การยึดจะต้ องเว้ นช่วงห่างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร การยึดวงกบทุกจุดทุกด้ าน จะต้ องมัน่ คง แข็งแรง
4.1.6 ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่พยายามใส่ช่องวงกบที่ไม่ได้ ฉาก หรื อขนาดเล็กเกินไป ช่องวงกบจะต้ องมีระยะเว้ น
โดยรอบบานประมาณ ด้ านละ 2 มิลลิเมตร
4.1.7 การติดตังโดยการขั
้
นสกรู ต้ องระมัดระวังมิให้ วงกบเสียรูปได้
4.1.8 ผู้รับจ้ างจะต้ องยาแนวระหว่างวงกบ WPC.กับผิวปูนฉาบให้ เรี ยบร้ อยสวยงามทังภายในและภายนอก
้
4.1.9 ภายหลังการติดตังวงกบและประตู
้
รวมทังกระจก
้
และอุปกรณ์ทงหมดแล้
ั้
ว จะต้ องทาการทดสอบ บาน
เปิ ดทุกบานให้ เปิ ด-ปิ ดได้ สะดวก และจะต้ องมีการหล่อลืน่ ตามความจาเป็ น
4.2 บานประตูและอุปกรณ์
4.2.1 ก่อนการติดตัง้ ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจดูความถูกต้ องของวงกบเสียก่อน ถ้ าเกิดการคดโก่งของวงกบ หรื อ
การชารุดอื่นๆ ซึง่ อาจเป็ นผลเสียหายต่อบานประตู-หน้ าต่างภายหลัง ผู้รับจ้ างต้ องทาการแก้ ไข ให้
เรี ยบร้ อย โดยได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อน จึงทาการติดตังบานประตู
้
-หน้ าต่างได้
4.2.2 การติดตังบาน
้
อาจต้ องมีการตัดแต่งบ้ างเล็กน้ อยเพื่อให้ พอดีกบั วงกบ เพื่อความสะดวกในการปิ ดเปิ ด
และสอดคล้ องกับการทางานของช่างสี ผู้รับจ้ างจะต้ องติดตังและปรั
้
บบานด้ วยความระมัดระวัง โดยมี
ช่องว่างโดยรอบบาน ห่างจากวงกบประมาณด้ านละ 2 มิลลิเมตร
4.2.3 การติดตังอุ
้ ปกรณ์ เช่น บานพับ กุญแจ ลูกบิด ฯลฯ ผู้รับจ้ างจะต้ องใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสม โดยกาหนด
จุดที่จะเจาะก่อน แล้ วจึงทาการเจาะ เพื่อไม่ให้ เกิดการผิดพลาด หลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ตา่ งๆ และ
ได้ ทดสอบการใช้ งานได้ ดีแล้ ว ให้ ถอดอุปกรณ์ตา่ งๆ ออกให้ หมด (ยกเว้ นบานพับ) แล้ วนาเก็บลงใน
กล่องบรรจุเดิมให้ เรี ยบร้ อย เพื่อให้ ช่างทาสีทางานได้ โดยสะดวก และเมื่องานทาสีบาน และวงกบเสร็ จ
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เรี ยบร้ อยและแห้ งสนิทแล้ ว จึงทาการติดตังอุ
้ ปกรณ์เหล่านันใหม่
้ และทดสอบจนใช้ งานได้ ดีอปุ กรณ์
ต่างๆ ถ้ าปรากฏเป็ นรอยอันเนื่องมาจากการติดตัง้ หรื อจากการขนส่ง งานทาสี เป็ นสนิม มีรอยด่าง หรือ
อื่นๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไข หรื อเปลีย่ นให้ ใหม่ทนั ที โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ าง
5. กำรทำสีและกำรบำรุ งรักษำ
เมื่อติดตังและเก็
้
บงานทาสี(เฉพาะส่วน)เสร็ จแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องทดลองเปิ ด-ปิ ดบานประตูและใช้ งานอุปกรณ์ตา่ งๆ
จนสามารถใช้ งานได้ ดี ก่อนส่งมอบงาน
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06 - 5 อุปกรณ์ ประตู
Door Hardware
06 - 6 อุปกรณ์ หน้ ำต่ ำง
Window Hardware
1.

ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพทีด่ ี
ในการติดตังอุ
้ ปกรณ์ประตู-หน้ าต่าง (Hardware) ตามที่ได้ ระบุไว้ ในแบบและรายการประกอบแบบ รวมทัง้ การ
ทดสอบให้ ใช้ งานได้ ดี
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างอุปกรณ์ประตู-หน้ าต่างทังหมดไม่
้
น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง พร้ อมรายละเอียดให้ ผู้
ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนการสัง่ ซื ้อ
1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทา Shop drawing แสดงระยะ ตาแหน่ง การติดตังของ
้ Hardware ทุกชนิด แสดงทิศทาง
การเปิ ดของประตู รายละเอียดของกุญแจ โดยระบุการใช้ งาน (Function) เพื่อให้ เหมาะสมกับประตูห้องต่างๆ
ตามข้ อแนะนาของผู้ผลิต และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และต้ องจัดทารายละเอียดระบบ Master keys
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบและผู้วา่ จ้ าง
1.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาอุปกรณ์ประตู-หน้ าต่าง ตามระบุในแบบเป็ นหลัก หรื อต้ องประสานงานกับผู้ออกแบบ งาน
ตกแต่งภายใน หากไม่ระบุในแบบใดๆ ให้ ยดึ ถือตามที่ระบุไว้ นี ้

2. วัสดุ
2.1 อุปกรณ์ประตูเหล็ก, ประตู-หน้ าต่างUPVC
2.1.1 กุญแจลูกบิด (Cylindrical Lock)
1. ไส้ กญ
ุ แจต้ องมี 6 Pin Cylinders ทาจาก Solid Brass
2. ลูกบิดทาจากสแตนเลสขึ ้นรูปชิ ้นเดียว พร้ อมจานสแตนเลส
3. ให้ ใช้ ของ HAFELE หรื อ YALE หรื อ GU หรื อเทียบเท่า
4. หากเป็ นประตูทเี่ ปิ ดออกภายนอก จะต้ องมีแผ่นสแตนเลสเสริ ม ป้องกันการเขี่ยลิ ้นกลอนลูกบิด หรื อ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ ใช้ ของ HAFELE หรื อ YALE หรื อ GU หรื อเทียบเท่า
2.1.2 กุญแจติดตาย (Deadbolt Lock)
1. ต้ องเป็ นชนิด 25 มิลลิเมตร (1 นิ ้ว) Throw, Deadbolt ทาจาก Hardened Steel Roller สามารถ
ป้องกันการตัดด้ วยเลือ่ ย
2. ไส้ กญ
ุ แจต้ องมี 6 Pin Cylinders ทาจาก Solid Brass
3. ครอบหุ้มกุญแจ ทาจากสแตนเลส
4. ให้ ใช้ ของ HAFELE หรื อ YALE หรื อ GU หรื อเทียบเท่า
2.1.3 ลูกกุญแจ (Keys)

บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด
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1. ให้ ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องจัดทาลูกกุญแจและไส้ กญ
ุ แจเป็ นระบบ Master Key โดยแยกเป็ นชัน้ เป็ นหลัง
หรื อเป็ นกลุม่ (Zone) ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบและผู้วา่ จ้ าง พร้ อมแผนผังแสดงการจัดทา
ระบบ Master Key ให้ ผ้ คู วบคุมงานอนุมตั ิกอ่ นการติดตัง้
2. ลูกกุญแจทังหมดรวมถึ
้
ง Master Key ให้ จดั ทาชุดละ 3 ดอก
2.1.5 บานพับ (Hinge)
1. ประตูเหล็กบานเปิ ดทางเดียว ให้ ใช้ บานพับชนิดสวมทาด้ วยสแตนเลส ขนาด 100x125x3 มิลลิเมตร
(4x5 นิ ้ว) บานละ 3 ตัว หรื อตามมาตรฐานของผู้ผลิตประตูเหล็ก โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุม
งาน
2. ประตู-หน้ าต่างไม้ บานเปิ ดทางเดียว ให้ ใช้ บานพับทาด้ วยสแตนเลสชนิดมีแหวนสแตนเลส 4 แหวน
ขนาด 100x75x2.5 มิลลิเมตร (4x3 นิ ้ว) บานละ 3 ตัว สาหรับประตู และบานละ 2 ตัว สาหรับ
หน้ าต่าง (สูงไม่เกิน 1.20 เมตร)
3. บานพับปรับมุม สาหรับหน้ าต่างบานกระทุ้ง ให้ ใช้ บานปรับมุมชนิดฝื ด 4 แขน ขนาดตามคาแนะนา
ของผู้ผลิต โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน
4. บานพับประตูเหล็ก, ประตู-หน้ าต่างไม้ และบานพับปรับมุม ให้ ใช้ ของ HAFELE หรื อ YALE หรื อ
GU หรื อเทียบเท่า
5. ประตูบานสวิง ให้ ใช้ บานพับสปริงชนิดฝั งพื ้นของ HAFELE หรื อ GU หรื อ VVP หรื อเทียบเท่า
2.1.6

อุปกรณ์กนั กระแทกและเปิ ดค้ างประตู (Door Bumper and Door Stopper)
1. ประตูบานเปิ ดทุกบานให้ ติดตังที
้ ก่ นั กระแทกทาด้ วยยางกันกระแทกและกรอบสแตนเลส ติดตังตาม
้
ตาแหน่งทีเ่ หมาะสมกับบานประตู โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน
2. ประตูบานเปิ ดทีต่ ้ องการเปิ ดค้ างได้ ให้ ติดตังที
้ ่กนั กระแทกชนิดล็อคได้ แบบก้ ามปู ทาด้ วย สแตน
เลสยาว 100 มิลลิเมตร (4 นิ ้ว) ให้ ใช้ ของ HAFELE หรื อ YALE หรื อ GU หรื อเทียบเท่า

2.1.7 กลอน (Bolt)
1. ประตูบานเปิ ดคู่ ให้ ใช้ กลอนสแตนเลสขนาด 150 มิลลิเมตร (6 นิ ้ว) (บน-ล่าง) เฉพาะบานที่ไม่ตดิ ก
กุญแจ
2. หน้ าต่างบานเปิ ด ให้ ใช้ กลอนสแตนเลส บน 150 มิลลิเมตร (6 นิ ้ว) และล่าง 100 มิลลิเมตร (4 นิ ้ว)
บานละ 1 ชุด
ให้ ใช้ ของ HAFELE หรื อ YALE หรื อ GU หรื อเทียบเท่า
2.1.8

บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด

มือจับ (Handle)
1. บานที่ไม่ได้ ติดกุญแจลูกบิด ให้ ตดิ ลูกบิดหลอกทังนอกและใน
้
บานละ 1 ชุด ชนิดและผู้ผลิตเดียวกัน
กับลูกบิด พร้ อมกลอนบน-ล่าง
2. หน้ าต่างบานเปิ ด ให้ ติดมือจับสแตนเลส ขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ ้ว) กลางบาน ผู้ผลิตเดียวกันกับ
กลอน พร้ อมกลอนบน-ล่าง
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3. ประตูบานเปิ ดสวิง ให้ ติดตังมื
้ อจับสแตนเลส Dia. 19 มิลลิเมตร ชนิดมีแผ่นสแตนเลส ขนาด
100x300 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ทังสองด้
้
าน พร้ อมด้ วยกุญแจติดตาย
4. บานเลือ่ นและบานเฟี ย้ ม ให้ ติดตังมื
้ อจับสแตนเลส 100 มิลลิเมตร (4 นิ ้ว) ชนิดฝั งในบาน ให้ ใช้ ของ
HAFELE หรื อ YALE หรื อ GUหรื อเทียบเท่า
5. หน้ าต่างบานกระทุ้ง ให้ ติดตังมื
้ อจับสแตนเลส ขนาด 4 นิ ้ว ชนิดหมุนล็อคของ ให้ ใช้ ของ HAFELE
หรื อ GU หรื อ WHITCO หรื อเทียบเท่า
2.1.9
อุปกรณ์บานเลือ่ น (Sliding Door Equipments)
1. สาหรับบานเลือ่ นและบานเฟี ย้ ม ให้ ใช้ ชนิดรางแขวน HAFELE หรื อ YALE หรื อ VVP หรื อเทียบเท่า
2. สาหรับบานเลือ่ นขนาดใหญ่และบานเฟี ย้ ม จะต้ องมี Guide Rail ขนาดของล้ อเลือ่ นต้ องเหมาะสม
กับน ้าหนักของบานเลือ่ น หรื อบานเฟี ย้ ม จะต้ องปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยได้ รับ
การอนุมตั จิ ากผู้ควบคุมงาน
2.1.10 อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุม (Adjustable Louver)
ให้ ใช้ กบั เกล็ดกระจกใสหรื อกระจกฝ้ าหนา 6 มิลลิเมตร ขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ ้ว) ชนิดมือหมุนของ
TRUSSTAND หรื อ YALE หรื อ WHITCO หรื อเทียบเท่า
2.1.11 ขอรับ-ขอสับ (Hook Set)
สาหรับบานหน้ าต่างบานเปิ ด ให้ ติดขอรับ-ขอสับสแตนเลส ยาว 150 มิลลิเมตร (6 นิ ้ว) ของ ให้ ใช้ ของ
HAFELE หรื อ YALE หรื อ GU หรื อเทียบเท่า
2.1.12 Door Closer
สาหรับบานเปิ ดที่ระบุในแบบให้ ติดตัง้ Door Closer ให้ ใช้ ของ HAFELE หรื อ YALE หรื อ GU หรื อ
เทียบเท่า
2.1.13แถบกันฝนและธรณีประตู (Weather Strip and Threshold)
สาหรับประตูบานเปิ ดออกภายนอก (ไม่ควรเป็ นบานเลือ่ นและบานสวิงไม้ ) ให้ ติดตังแถบยางกั
้
นฝนของ
HAFELE หรื อ YALE หรื อ GU หรื อเทียบเท่า และต้ องมีธรณีประตู เพื่อสามารถกันน ้าฝนเข้ ามาใน
อาคารได้ อย่างดี
2.1.14 Engineer Key
บานประตูช่องท่อ ให้ ใช้ Engineer Key ชนิดสแตนเลส ของ GU หรื อ SCL หรื อเทียบเท่า
2.2 อุปกรณ์ประตู-หน้ าต่างอลูมิเนียม
2.2.1 ประตูบานสวิง
1. บานพับประตูบานสวิง ให้ ใช้ บานพับสปริ ง (Door Closer) ของ TOSTEM หรื อ HAFELE หรื อGU
หรื อเทียบเท่า ชนิดฝั งอยูใ่ นวงกบอลูมิเนียมเหนือบานประตูชนิดเปิ ดค้ างได้ 90 องศา ทังสองทาง
้
ขนาดของบานพับตามคาแนะนาของบริ ษัทผู้ผลิต โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน
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2. กุญแจประตูสวิง ให้ ใช้ ชนิดฝั งในกรอบบาน ของ TOSTEM หรื อ HAFELE หรื อGU หรื อเทียบเท่า
ชนิดล็อคภายนอกด้ วยกุญแจล็อคภายในด้ วยปุ่ มหมุน
3. มือจับประตูสวิง ชนิดสแตนเลส ตามระบุในแบบทังสองด้
้
าน บานละ 1 ชุด ของ TOSTEM หรื อ
HAFELE หรื อGU หรื อเทียบเท่า
4. กลอนสปริ งสาหรับบานประตูสวิงคู่ ให้ ใช้ ของ TOSTEM หรื อ HAFELE หรื อGU หรื อเทียบเท่า หรื อ
เทียบเท่า ชนิดด้ วยสแตนเลสฝั งในบานกรอบ ทังบนและล่
้
างขนาด 150 มิลลิเมตร (6 นิ ้ว) สาหรับ
บานที่ไม่ติดกุญแจประตูบานสวิง จะต้ องไม่ติดตังอยู
้ ใ่ นส่วนของอาคารที่ฝนรั่วเข้ าได้ ถ้ ามีผ้ รู ับจ้ าง
จะต้ องแก้ ไขเป็ นประตูเปิ ดทางเดียว โดยเสนอ Shop drawing บานประตูดงั กล่าว ให้ ผ้ คู วบคุมงาน
พิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง้
2.2.2 ประตู-หน้ าต่างบานเลือ่ น
1. กุญแจประตูบานเลือ่ น ให้ ใช้ ชนิดฝั งในกรอบบาน ของ TOSTEM หรื อ HAFELE หรื อGU หรื อ
เทียบเท่า ชนิดล็อคภายนอกด้ วยกุญแจ ล็อคภายในด้ วยปุ่ มหมุน
2. มือจับประตู-หน้ าต่างบานเลือ่ น ให้ ใช้ ชนิดฝั งในกรอบบาน พร้ อมล็อคภายในได้ ของ TOSTEM หรื อ
HAFELE หรื อGU หรื อเทียบเท่า
3. ลูกล้ อประตู-หน้ าต่างบานเลือ่ น ให้ ใช้ ลกู ล้ อ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีความแข็งแรง เป็ น
พิเศษ ของ TOSTEM หรื อ HAFELE หรื อGU หรื อเทียบเท่า ประตู-หน้ าต่างบานเลือ่ นทุกบาน
จะต้ องมีระบบกันไม่ให้ บานหน้ าต่างหลุดจากราง อย่างปลอดภัย และกันน ้าฝนรั่วได้ อย่างดี
2.2.3 หน้ าต่างบานกระทุ้ง
1. บานพับสาหรับหน้ าต่างบานกระทุ้ง ให้ ใช้ ชนิดสแตนเลสแบบเปิ ดค้ างได้ ของ TOSTEM หรื อ
HAFELE หรื อGU หรื อเทียบเท่า ขนาดตามคาแนะนาของผู้ผลิต โดยได้ รับการอนุมตั ิ
จากผู้ควบคุมงาน
2. มือจับพร้ อมล็อคสาหรับบานกระทุ้ง ให้ ใช้ ของ TOSTEM หรื อ HAFELE หรื อGU หรื อเทียบเท่า
2.2.4 ประตูบานกระจกเปลือย (กระจกนิรภัย)
ให้ ใช้ อปุ กรณ์ชนิดสแตนเลส ของ VVP หรื อ HAFELE หรื อ TOSTEM หรื อเทียบเท่า โดยเสนอตัวอย่าง
พร้ อมรายละเอียดให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตังประตู
้
กระจกเปลือย จะต้ องไม่ติดตัง้
อยูใ่ นส่วนของอาคารที่ฝนรั่วเข้ าได้ ถ้ ามีผ้ รู ับจ้ างจะต้ องแก้ ไขเป็ น ประตูเปิ ดทางเดียว โดยเสนอ Shop
drawing บานประตูดงั กล่าวให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง้
2.2.5 อุปกรณ์เปิ ดปิ ดประตูระบบ Key Card
ให้ ใช้ ของ Yale หรื อ LIFE SEAFTY หรื อเทียบเท่า ตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบและผู้วา่ จ้ าง
3. กำรติดตัง้
3.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องเลือกใช้ ชา่ งทีม่ ีฝีมือและมีความชานาญ พร้ อมเครื่ องมือที่ดใี นการติดตัง้ Hardware ทุกส่วน ที่
ติดตังแล้
้ วจะต้ องได้ ระดับทังแนวตั
้
งและแนวนอน
้
ด้ วยความประณีตเรี ยบร้ อย ถูกต้ องตามหลักวิชาช่าง
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3.2 ก่อนการติดตังผู
้ ้ รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบตาแหน่งและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการติดตัง้ Hardware หากพบว่า
มีข้อบกพร่องใดๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยก่อนการติดตัง้
3.3 งานติดตังอุ
้ ปกรณ์ประตู-หน้ าต่างไม้ ให้ ปฏิบตั ิตามที่ระบุไว้ ในหมวดงานประตู-หน้ าต่างไม้ หัวข้ อการติดตัง้
บานประตู-หน้ าต่างไม้ และอุปกรณ์
3.4 Hardware ที่ติดตังแล้
้ วต้ องมีความมัน่ คงแข็งแรง เปิ ด-ปิ ดได้ สะดวก เมื่อเปิ ดบานประตู-หน้ าต่าง ออกไปจนสุด
แล้ ว จะต้ องมีอปุ กรณ์รองรับหรื อป้องกันการกระแทกด้ วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม มิให้ เกิดความ เสียหายกับประตูหน้ าต่างหรื อผนัง และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3.5 ตะปูเกลียว ทุกตัวที่ขนั ติดกับเหล็ก, ประตู-หน้ าต่างไม้ จะต้ องมีขนาดและความยาวทีเ่ หมาะสม ถูกต้ องตาม
หลักวิชาช่างที่ดี การยึดทุกจุดต้ องมัน่ คงแข็งแรงประณีตเรี ยบร้ อย ตะปูเกลียวให้ ใช้ แบบหัวฝั งเรี ยบทังหมด
้
3.6 ผู้รับจ้ างจะต้ องมีกญ
ุ แจชัว่ คราวที่ใช้ ระหว่างการก่อสร้ าง (Construction Keying) โดยให้ เปลีย่ นกุญแจชัว่ คราว
เป็ นกุญแจจริ ง ให้ ถกู ต้ องเรียบร้ อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ าย
4. กำรทำควำมสะอำด
ผู้รับจ้ างต้ องทาความสะอาด Hardware ทังหมด
้
และทุกส่วนของอาคารที่เกี่ยวข้ องกับการติดตัง้ Hardware พร้ อม
การตรวจสอบ Hardware ทังหมดไม่
้
ให้ มีรอยขูดขีดหรื อมีตาหนิใดๆ และมีความมัน่ คงแข็งแรง ใช้ งานได้ ดี ก่อนส่ง
มอบงานงวดสุดท้ าย
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06 - 7 กระจก
Glazing
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพทีด่ ี
ในการติดตังงานกระจก
้
ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 ให้ ใช้ กระจกที่ผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ Float Glass นอกจากจะระบุเป็ นพิเศษในแบบ
1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาตัวอย่างกระจกและวัสดุที่ใช้ ในการติดตังงานกระจก
้
พร้ อมรายละเอียดการติดตัง้ และ
Shop drawing ให้ ผ้ คู วบคุมงานอนุมตั ิก่อนการติดตัง้
1.4 กระจกทีใ่ ช้ จะต้ องมีคณ
ุ ภาพดี ผิวเรี ยบสมา่ เสมอตลอดทังแผ่
้ น ปราศจากริ ว้ รอยขีดข่วน ไม่หลอกตา หรื อฝ้ามัว
1.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของผู้ผลิตกระจก ในการติดตังกระจก
้
ใช้ เครื่ องมือตัดและเจาะกระจกทีด่ ี
ถูกต้ องตามหลักวิชาช่าง และจะต้ องแต่งลบมุมขอบกระจกให้ เรียบร้ อย ไม่ให้ มีคมก่อนนาไปติดตัง้
1.6 ความหนาของกระจก หากไม่ระบุในแบบ ให้ ใช้ ความหนาของกระจกดังนี ้
1.6.1 สาหรับหน้ าต่าง ขนาดไม่เกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต)
6
1.6.2 สาหรับประตู ขนาดไม่เกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต)
6
1.6.3 สาหรับกระจกติดตาย ขนาดไม่เกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต)
6
1.6.4 สาหรับประตูกระจกเปลือย ให้ ใช้ กระจกนิรภัยอบความร้ อน (Tempered Glass)
12
1.6.5 สาหรับกระจกประตูหรื อหน้ าต่างที่มีการเจียรขอบ
10
1.6.6 สาหรับกระจกภายนอกอาคารสูง(ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) ต้ องใช้ กระจกชนิดอัดซ้ อน
สองชัน้ (Laminated Glass) ความหนาของกระจกและฟิ ล์ม PVB ไม่น้อยกว่า
3+0.76+3
1.6.7 สาหรับกระจกติดตาย ที่มีขนาดเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) หนาไม่น้อยกว่า
8

มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.

1.7 งานกระจกติดตายขนาดใหญ่ หรื อผนังกระจกสูงขนาดใหญ่ จะต้ องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้ผลิตกระจก โดย
ได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้ควบคุมงาน
2. วัสดุ
2.1 กระจกใส, กระจกลวดลาย, กระจกสี (Tinted Glass), กระจกสีชา, กระจกฝ้ า ให้ ใช้ ของ ไทยอาซาฮี หรื อ สยาม
การ์ เดียน หรื อเทียบเท่า
2.2 กระจกเงา (Mirror) ให้ ใช้ กระจกเงาใส หนา 6 มิลลิเมตร ให้ ใช้ ของ ไทยอาซาฮี หรื อ สยามการ์ เดียน หรื อ
เทียบเท่า
2.3 กระจกสะท้ อนแสง (Reflective Glass) ให้ ใช้ ระบบ Hard Coat ให้ ใช้ ของ ไทยอาซาฮี หรื อ สยามการ์ เดียน
หรื อเทียบเท่า
2.4 กระจกนิรภัย (Tempered หรื อ Laminated Glass) ให้ ใช้ ของ ไทยอาซาฮี หรื อ สยามการ์ เดียน หรื อเทียบเท่า
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2.7 วัสดุยาแนวกระจกให้ ใช้ ซิลโิ คนของ 3M หรื อ SIKA WACKER หรื อ TOA หรื อเทียบเท่า ชนิดป้องกัน คราบ
สกปรก (Non-Staining) ตามคาแนะนาของผู้ผลิต โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อนการสัง่ ซื ้อ สีของ
ซิลโิ คนให้ ใช้ สดี า หรื อตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
3. กำรติดตัง้
3.1 การตัด การเจาะ การติดตังกระจก
้
จะต้ องเป็ นไปตามคาแนะนาของผู้ผลิตกระจกอย่างเคร่งครัด
3.2 การติดตังผนั
้ งกระจกสูงขนาดใหญ่ ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นบริ ษัททีม่ ีประสบการณ์และความชานาญในการติดตัง้
ผนังกระจกขนาดใหญ่มาแล้ วหลายโครงการ และมีผลงานการติดตังที
้ ม่ ีคณ
ุ ภาพ มีหนังสือรับรองผลงาน
ดังกล่าวที่แล้ วเสร็ จภายใน 5 ปี โดยนามาเสนอต่อผู้ควบคุมงาน พร้ อมการขออนุมตั ิวสั ดุและ Shop drawing
ก่อนการติดตังผนั
้ งกระจกขนาดใหญ่
3.3 ขอบกระจกทังหมดจะต้
้
องมีการขัดแต่งลบมุมเรียบ โดยไม่มีส่วนแหลมคมอยู่ เพราะจะเป็ นอันตรและเป็ นเหตุ
ให้ เกิดแรงกดรวมกันที่จดุ นัน้ ทาให้ กระจกมีรอยร้ าว หรื อแตกได้ ในภายหลัง
3.4 ผิวของกรอบบานและขอบกระจก ก่อนใช้ วสั ดุยาแนวต้ องทาความสะอาดให้ ปราศจากความชื ้น ไขมัน ฝุ่ น
ละออง และอื่นๆ ห้ ามติดตังกระจกในขณะที
้
่งานทาสีสว่ นนันยั
้ งไม่แห้ ง หลังจากยาแนวกระจกเสร็จแล้ ว จะต้ อง
ตกแต่งและทาความสะอาดวัสดุยาแนวส่วนที่เกินหรื อเปรอะเปื อ้ นให้ เรี ยบร้ อย ก่อนทีว่ สั ดุยาแนวนันจะแข็
้
งตัว
4. กำรทำควำมสะอำด
4.1 การล้ างหรื อทาความสะอาดกระจก ผู้รับจ้ างจะต้ องใช้ น ้ายาที่ผ้ ผู ลิตวัสดุอดุ ยาแนวและกระจกแนะนาไว้ เท่านัน้
ห้ ามมิให้ ใช้ น ้ายาใดๆ ที่อาจจะทาให้ วสั ดุอดุ ยาแนวเสือ่ มคุณภาพและผิวกระจกเสียหาย
4.2 กระจกทังหมดที
้
่ตดิ ตังแล้
้ วเสร็ จ จะต้ องทาความสะอาดทังสองด้
้
าน ให้ เรี ยบร้ อย แล้ วปิ ดบานประตู-หน้ าต่าง
กระจกทังหมด
้
เพื่อป้องกันฝุ่ นละอองหรื อฝนสาด และต้ องป้องกันกระจกไม่ให้ มีรอยขีดข่วน แตกร้ าว จนกว่าจะ
ส่งมอบงานงวดสุดท้ าย
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หมวด 07 งำนตกแต่ ง
07 - 1 งำนฉำบปูน
Portland Cement Plastering
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพแรงงานทีม่ ีฝีมือ และความชานาญมีระบบควบคุมคุณภาพทีด่ ี ใน
การก่อสร้ างงานฉาบปูน ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 งานฉาบปูน ให้ หมายถึงส่วนของอาคารทีเ่ ป็ นผนังก่ออิฐ, เสา, คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรื อทุกส่วนของ ค.ส.ล.
ที่มองเห็นด้ วยตาจากภายนอก ให้ ตกแต่งด้ วยปูนฉาบให้ เรี ยบร้ อยสวยงาม ยกเว้ นผนังก่ออิฐโชว์แนว คอนกรี ต
เปลือย ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
1.3 งานฉาบปูนผนังก่ออิฐและเสา ค.ส.ล. จะต้ องฉาบให้ สงู กว่าระดับฝ้าเพดานที่ระบุไว้ ในแบบไม่น้อยกว่า 200
มิลลิเมตร โดยได้ แนวระดับที่เรี ยบร้ อยสวยงาม ผนังก่ออิฐส่วนทีอ่ ยูใ่ นฝ้าเพดานและไม่ได้ ฉาบ จะต้ องแต่งแนว
ปูนก่อให้ เรี ยบร้ อย
1.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งรายละเอียดวัสดุ ส่วนผสม วิธีการ และขันตอนของงานฉาบปู
้
นต่างๆ ให้ ผ้ คู วบคุมงาน
พิจารณาอนุมตั ิก่อนการสัง่ ซื ้อ
1.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาแผงตัวอย่าง (Mock up) เพื่อเป็ นตัวอย่างมาตรฐานของงานฉาบปูน ให้ ผ้ คู วบคุมงาน
พิจารณาอนุมตั ิก่อน
2. วัสดุ
2.1 ปูนฉาบ
2.1.1 ปูนฉาบผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ให้ ใช้ ปนู ฉาบสาเร็ จรูปชนิดละเอียดสาหรับฉาบมวลเบา ของ ตราเสือ
มอร์ ต้า หรื อ ตราTPI หรื อตราดอกบัว หรื อเทียบเท่า
2.1.2 ปูนฉาบผิวคอนกรี ต ให้ ใช้ ปนู ฉาบสาเร็ จรูปชนิดฉาบผิวคอนกรี ต ของ ตราเสือมอร์ ต้า(ฉาบผิวคอนกรี ต)
ตราTPI หรื อตราดอกบัว หรื อเทียบเท่า
2.1.3 ปูนฉาบขาว หากระบุในแบบให้ เป็ นผนังปูนฉาบสีขาว ให้ ใช้ ปนู ฉาบสาเร็ จรูปชนิดละเอียดขาว ของ ตรา
เสือมอร์ ต้า(ฉาบแต่งผิวบาง )หรื อเทียบเท่า
2.1.4 ปูนฉาบแต่งผิวบาง หากระบุในแบบให้ แต่งผิวเรี ยบคอนกรี ต เช่น ฝ้ าเพดาน, เสา, คาน ให้ ใช้ ปนู ฉาบ
สาเร็ จรูปชนิดแต่งผิวบาง หนา 1 - 3 มิลลิเมตร ตราเสือมอร์ ต้า (ฉาบแต่งผิวบาง) หรื อของจระเข้ หรื อ
sika หรื อเทียบเท่า
2.2 น ้าที่ใช้ ผสมปูนฉาบ ต้ องเป็ นน ้าสะอาด ปราศจากน ้ามัน กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติตา่ งๆ ในกรณีที่น ้า
บริ เวณก่อสร้ างมีคณ
ุ สมบัติไม่ดพี อ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาน ้าจากที่อื่นมาใช้ การใช้ น ้าผสมปูนฉาบ ต้ องปฏิบตั ิ
ตามคาแนะนาของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้ควบคุมงานก่อน
2.3 หากระบุในแบบเป็ นปูนฉาบผสมน ้ายากันซึม ให้ ใช้ น ้ายากันซึม ของ จรเข้ หรื อเทียบเท่า
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2.4 น ้ายาประสานประเภทอะครี ลคิ ผสมปูนทรายเพื่อการประสานปูนฉาบเก่าและใหม่ ใช้ สาหรับการซ่อมแซม ผนัง
ปูนฉาบ ให้ ใช้ ของ จระเข้ หรื อ SIKA หรื อ LANKO หรื อเทียบเท่า
2.5 วัสดุยาแนวเซาะร่องปูนฉาบ หรื อซ่อมรอยร้ าวของผนังปูนฉาบที่ไม่แตกร่อน ให้ ใช้ ชนิดทาสีทบั ได้ ของ จรเข้ หรื อ
SIKA หรื อ LANKO หรื อเทียบเท่า
2.6 เซี ้ยมหรื อร่อง PVC สาเร็ จรูป ให้ ใช้ ของ พิชพิศาล หรื อ SD หรื อเทียบเท่า
2.7 ตะแกรงลวด ให้ ใช้ ตะแกรงลวดตาข่ายตาสีเ่ หลีย่ มจัตุรัสขนาดช่อง ¾ นิ ้ว
3. วิธีกำรฉำบ
3.1 การเตรี ยมผิว
ผิวที่จะฉาบปูนต้ องเสร็ จแล้ วไม่น้อยกว่า 3 วัน และต้ องสะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง น ้ามัน เศษ ปูน หรื อสิง่ ใดๆ
ที่จะทาให้ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวที่จะฉาบปูนเสียไป ผิวคอนกรี ตบางส่วนซึง่ เรี ยบเกินไป เนื่องจากไม้ แบบ
เรี ยบต้ องทาให้ ขรุขระด้ วยการกะเทาะผิว หรื อวิธีการอื่นๆ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ก่อนฉาบปูน
ต้ องตรวจดูแนวดิง่ และฉากของผิวที่จะฉาบปูนให้ ได้ แนว ก่อนจัดทาการจับเฟี ย้ มและติดปุ่ มระดับให้ ทวั่ ผนัง
ห่างกันไม่เกิน 2 เมตร แล้ วทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง หากผนังผิดแนวเกิ น 25 มิลลิเมตร ต้ องเสริ มด้ วย ตะแกรงลวดยึดติดกับ
ผิวที่จะฉาบปูนด้ วยตะปูคอนกรี ตขนาดเล็ก แล้ วแต่งให้ ได้ แนวดิง่ และฉากด้ วยปูนฉาบ หากผิดแนวเกิน 40
มิลลิเมตร ผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไขผนังนันให้
้ ได้ แนวก่อนที่จะฉาบปูน ตามความเห็นชอบ ของผู้ควบคุมงาน
3.2 การฉาบปูน
การฉาบปูน ให้ ฉาบ 2 ชัน้ ชันแรกหนาประมาณ
้
8 มิลลิเมตร ชันที
้ ่สองหนาประมาณ 7 มิลลิเมตร การฉาบแต่
ละครัง้ ห้ ามเติมน ้าซ ้าในส่วนผสมเดียวกัน และต้ องฉาบให้ หมดภายใน 45 นาที หลังการผสม ปูนฉาบ
กรรมวิธีในการฉาบสองชันให้
้ ปฏิบตั ิ ดังนี ้
3.2.1 ฉาบชันแรก
้
(ฉาบรองพื ้น)ก่อนการฉาบปูนต้ องฉีดน ้าให้ ผิวที่จะฉาบปูนมีความชื ้นสม่าเสมอ เพื่อผนังนัน้
จะได้ ไม่แย่งน ้าจากปูนฉาบ แล้ วจึงฉาบปูนชันแรก
้
การฉาบต้ องกดให้ แน่นเพื่อให้ เกิดแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างผิวที่ฉาบปูนกับปูนฉาบมากที่สดุ ทาผิวของปูนฉาบชันแรกท
้
าให้ หยาบและขรุขระ โดยการใช้
แปรงกวาดผิวตามแนวนอนในระหว่างที่ปนู ฉาบยังไม่แข็งตัว หลังจากปูนฉาบเริ่ มแข็งตัวให้ บม่ โดยการ
ฉีดน ้าให้ ชื ้นอยูต่ ลอดเวลา 3 วัน แล้ วทิ ้งไว้ ให้ แห้ งไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนที่จะลงมือฉาบชันที
้ ่สอง
3.2.2 ฉาบชันที
้ ่สอง (ฉาบตกแต่ง)
ก่อนฉาบต้ องทาความสะอาดและฉีดน ้าให้ ผิวของปูนฉาบชันแรกให้
้
มีความชื ้นสม่าเสมอแล้ วจึงฉาบปูน
ชันที
้ ่สองเหมือนชันแรก
้
และเมื่อฉาบปูนชันที
้ ่ 2 เสร็ จแล้ ว ให้ ใช้ ฟองน ้าชุบน ้ากวาดผิวทีห่ มาด ให้ ผิวปูน
ฉาบเรี ยบและสวยงาม หลังจากปูนฉาบชันที
้ ่สองเริ่ มแข็งตัว ให้ บม่ ด้ วยการฉีดน ้าเป็ นฝอย เป็ นระยะๆ
วันละประมาณ 4 - 5 ครัง้ เพื่อรักษาความชื ้นของผนังปูนฉาบไว้ ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 6 วัน และเพื่อ
ป้องกันการแตกร้ าว
ขณะทาการฉาบปูน ผู้รับจ้ างจะต้ องมีการป้องกันแดด ลม ซึง่ จะทาให้ น ้าที่ผวิ ปูนฉาบระเหยเร็ วเกินไป การฉาบ
ปูนหนาเกิน 25 มิลลิเมตร จะต้ องแบ่งการฉาบชันแรกหรื
้
อการฉาบรองพื ้นเป็ น 2 ครัง้ โดยเสริ ม ด้ วยตะแกรง
ลวดในการฉาบรองพื ้นครัง้ ที่ 2 การจับเหลีย่ ม เสา คาน จะต้ องได้ แนวดิ่ง แนวฉาก และได้ เหลีย่ มมุมที่สวยงาม
บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด
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หรื อการเซาะร่องผนัง ปูนฉาบตามแบบหรื อเพื่อป้องกันการแตกร้ าว กว้ างไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ขนาดกว้ าง
ไม่เกิน 4.00 x 4.00 เมตร หรื อตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ ใช้ เซี ้ยมหรื อร่อง PVC. สาเร็ จรูป โดยใช้ ปนู
เค็มรองพื ้นไว้ ชนหนึ
ั ้ ง่ ก่อน อัตราส่วนปูนทราย 1:2
การฉาบปูนบริ เวณดังต่อไปนี ้ จะต้ องติดตังตะแกรงลวด
้
กว้ างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร เพื่อช่วยในการยึด ผิว
ปูนฉาบ และป้องกันการแตกร้ าว
- แนวที่ผนังก่ออิฐชนกับโครงสร้ าง เช่น เสา คาน
- ทุกมุมของวงกบประตูและหน้ าต่าง
- แนวท่อที่มีขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของความหนาผนังก่ออิฐ (ไม่รวมปูนฉาบ)
การฉาบปูนสาหรับผนังก่ออิฐบุกระเบื ้องหรื อบุหิน ให้ ทาการฉาบเพียงชันเดี
้ ยวหนาไม่ต่ากว่า 8 มิลลิเมตร แล้ ว
แต่งผิวให้ ได้ ระดับ หรื อตามคาแนะนาของผู้ตดิ ตังกระเบื
้
้องหรื อหิน โดยได้ รับการอนุมตั จิ าก ผู้ควบคุมงานก่อน
ผิวของปูนฉาบทังสองชั
้
น้ เมื่อฉาบเสร็ จแล้ วจะต้ องมีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร และต้ องได้ ผิวที่เรี ยบ
สวยงาม หากผิวของปูนฉาบส่วนใดไม่เรียบโดยสมา่ เสมอ หรื อเป็ นคลืน่ หรื อเป็ นเม็ดหยาบ ผู้รับจ้ างจะต้ องสกัด
ออกแล้ วฉาบใหม่ ตามคาสัง่ ของผู้ควบคุมงาน โดยเป็ นค่าใช้ จ่าย ของผู้รับจ้ างการฉาบปูนทับแนวร่องผนังก่ออิฐ
ที่สงู ชนท้ องพื ้นหรื อคานเหล็กทังภายนอกและภายใน
้
ให้ ฉาบ ทับโฟม โดยเว้ นร่องใต้ พื ้นหรื อคานเหล็กประมาณ
10 มิลลิเมตร แต่งร่องปูนฉาบให้ สวยงาม อุดด้ วยวัสดุ ยาแนวชนิดทาสีทบั ได้
4. กำรบำรุ งรักษำ
4.1 ภายหลังจากการฉาบปูนแต่ละชัน้ ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการบ่มผิวปูนฉาบให้ มีความชื ้นอยูต่ ลอดเวลาด้ วยการ ฉีด
น ้าพ่นเป็ นละอองให้ ทวั่ ทังผนั
้ ง และต้ องป้องกันไม่ให้ ผนังปูนฉาบถูกแสงแดด หรื อมีลมพัดจัดถูกผนัง โดยตรง
การบ่มผิวนี ้ให้ ผ้ รู ับจ้ างถือเป็ นสิง่ สาคัญที่จะต้ องให้ การดูแลเป็ นพิเศษ
4.2 หลังจากงานฉาบปูนเสร็ จแล้ ว ผู้รับจ้ างต้ องทาความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้ องให้ สะอาดเรียบร้ อย ปราศจาก
คราบน ้าปูนหรื อรอยเปรอะเปื อ้ นต่างๆ และจะต้ องดูแลไม่ให้ สกปรกหรื อเสียหาย จนกว่าจะทาการตกแต่ง หรื อ
ทาสีผนังในขันต่
้ อไป
5. กำรซ่ อมแซม
ผิวปูนฉาบจะต้ องติดแน่นตลอดผนัง ผิวส่วนใดที่เคาะแล้ วมีเสียงผิดปกติหรื อดังโปร่ง หรื อมีรอยแตกร้ าว จะต้ องทา
การซ่อมแซม โดยสกัดออกทังบริ
้ เวณที่ดงั โปร่งหรื อแตกร่อน ทาความสะอาดรดน ้าให้ ช่มุ แล้ วจึงฉาบ ซ่อมแซมโดย
ผสมน ้ายาประสาน (Bonding Agent) ประเภทอะครี ลคิ โดยเมือ่ ซ่อมแล้ วผิวของปูนฉาบใหม่ กับปูนฉาบเก่าจะต้ อง
เป็ นเนื ้อเดียวกัน
ในกรณีที่เกิดรอยแตกร้ าวที่ผิวปูนฉาบแต่ไม่แตกร่อน ให้ ตดั ร่องให้ ลกึ โดยใช้ ไฟเบอร์ แล้ วฉีดอุดด้ วยวัสดุยาแนว ชนิด
ทาสีทบั ได้ ในกรณีที่มีการซ่อมแซมงานคอนกรี ตโครงสร้ างที่เป็ นรูพรุนหรื อมีการแตกร้ าว ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการ
ซ่อมแซม ส่วนของโครงสร้ างนันด้
้ วยวัสดุและวิธีการที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน หรื อวิศวกรผู้ออกแบบ ผู้รับ
จ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเสียค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมทังหมด
้
ก่อนที่จะทาการฉาบปูนหรื อตกแต่งผิว โครงสร้ าง
ส่วนนัน้
บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด
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07 - 2 งำนยิบซั่มบอร์ ด
Gypsum Board
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพแรงงานทีม่ ีฝีมือ และความชานาญมีระบบควบคุมคุณภาพทีด่ ี
ในการติดตังงานยิ
้
บซัม่ บอร์ ดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบแบบก่อสร้ าง และประสานงานกับผู้ตดิ ตังงานระบบไฟฟ้
้
า ระบบปรับอากาศ และ
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผนังและงานฝ้าเพดานยิบซัม่ บอร์ ด เช่น งานเตรี ยมโครงเหล็กยึดวงกบประตู โครง
เหล็กในฝ้าสาหรับยึดลวดแขวนโครงเคร่าฝ้ าเพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรับอากาศ เป็ นต้ น
เพื่อให้ งานยิบซัม่ บอร์ ดแข็งแรง และเรี ยบร้ อยสวยงาม
1.3 ในกรณีที่จาเป็ นต้ องเตรี ยมช่องสาหรับเปิ ดฝ้ าเพดาน หรื อผนัง สาหรับซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคาร หรื อ
ซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผู้รับจ้ างจะต้ องติดตังให้
้ แข็งแรงและเรี ยบร้ อย ตามที่กาหนดในแบบ หรื อตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
1.4 ระดับความสูงของฝ้ าเพดาน ให้ ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลีย่ นแปลงได้ เล็กน้ อย ตามความเห็นชอบ ของผู้
ควบคุมงาน
1.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างพร้ อมรายละเอียด และขันตอนการติ
้
ดตัง้ งานยิบซัม่ บอร์ ด เช่น แผ่นยิบซัม่ โครงเคร่า
ผนังและฝ้ าเพดาน พร้ อมอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการสัง่ ซื ้อ
1.6 ผู้รับจ้ างต้ องจัดทา Shop Drawing เพื่อให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง้ ดังนี ้
1.6.1 แบบแปลน, รูปด้ าน, รูปตัด ของผนังหรื อฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงเคร่าระยะและตาแหน่งสวิทช์ ปลัก๊
ดวงโคม หัวจ่ายลม หัวดับเพลิงและอื่นๆ ให้ ครบถ้ วนทุกระบบ
1.6.2 แบบขยายการติดตังบริ
้ เวณ ขอบ มุม รอยต่อ การชนผนังและโครงสร้ างของอาคาร
1.6.3 แบบรายละเอียดการยึด ห้ อยแขวนกับโครงสร้ างอาคาร หรื อโครงหลังคา หรื อผนังอาคาร
1.6.4 แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น เช่น การติดตังท่
้ อร้ อยสายไฟ ท่อน ้าทิ ้งของระบบปรับอากาศ
สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซ่อมบารุง เป็ นต้ น
2. วัสดุ
2.1 แผ่นยิบซัม่ หนา 9 มิลลิเมตร หรือ 12 มิลลิเมตร หรื อตามระบุในแบบ ชนิดธรรมดา, กันชื ้น, บุฟอยล์ หรื อกันไฟ
ตามระบุในแบบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาดสาหรับผนังหรื อฝ้าฉาบเรี ยบรอยต่อ ให้ ใช้ ของ SIAM
GYPSUM หรื อ GYPROC หรื อ KNAUF หรื อเทียบเท่า
2.2 โครงเคร่าผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 30x70 มิลลิเมตร ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ากว่า 0.50
มิลลิเมตร ระยะห่างของโครงเคร่าตังทุ
้ ก 400 มิลลิเมตร ให้ ใช้ รุ่น PRO-WALL ของ SIAM GYPSUM หรื อ รุ่น
GYPWALL P1ของ GYPROC หรื อเทียบเท่า
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2.3 โครงเคร่าฝ้ าเพดานฉาบเรี ยบรอยต่อ ให้ ใช้ เหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 14x37 มิลลิเมตร ความหนาของ
แผ่นเหล็กไม่ต่ากว่า 0.50 มิลลิเมตร ระยะห่างของโครงเคร่าหลัก (วางตัง)้ ทุก 1.00 เมตร โครงเคร่ารอง (วาง
นอน) ทุก 400 มิลลิเมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.00x1.20 เมตร พร้ อมสปริ งปรับระดับ
ทาด้ วยสแตนเลสรูปปี กผีเสื ้อ ให้ ใช้ รุ่น PRO-LINE ของ SIAM GYPSUM หรื อ รุ่น ML 50 A ของ GYPROC หรื อ
รุ่น UFC ของ KNAUF หรื อเทียบเท่า
2.4 โครงเคร่าฝ้ าเพดาน T-Bar ให้ ใช้ เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ากว่า 0.30 มิลลิเมตร
พับขึ ้นรูป 2 ชัน้ โครงเคร่าหลักสูงไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร ระยะห่างทุก 600 มิลลิเมตร โครงเคร่าซอยสูงไม่
น้ อยกว่า 28 มิลลิเมตร ระยะห่างทุก 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.20x1.20 เมตร
พร้ อมสปริ งปรับระดับทาด้ วยสแตนเลสรูปผีเสื ้อ ให้ ใช้ รุ่น T-BAR ตราช้ างสันโครง 32 ของ SIAM GYPSUM
หรื อ GRID T-BAR 32 ของ GYPROC หรื อเทียบเท่า
2.5 คิ ้วเข้ ามุมต่างๆ สาหรับผนังและฝ้ าเพดานยิบซัม่ ให้ ใช้ คิ ้วสาเร็จรูป ของ SIAM GYPSUM หรื อ GYPROC หรื อ
เทียบเท่า
3. กำรติดตัง้
3.1 กำรติดตัง้ โครงเคร่ ำผนังฉำบเรียบและแผ่ นยิบซั่ม
3.1.1 กาหนดแนวผนังที่จะติดตัง้ พร้ อมตีแนวเส้ นของผนังไว้ ที่พื ้นและท้ องพื ้นอาคาร หรื อหากเป็ นผนังลอย
(ไม่ติดท้ องพื ้น) อาจจะต้ องเสริ มโครงเหล็กแนวนอนตัวบนและตัวตัง้ ตามความเห็นชอบ ของผู้ควบคุม
งาน หรื อตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วางเหล็กตัวยูตามแนวผนังที่ได้ ตีเส้ นไว้ ยึดติดกับพื ้นอาคาร
และท้ องพื ้นชันถั
้ ดไปด้ วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 600 มิลลิเมตร (กรณีพื ้นอาคารไม่ใช่คอนกรี ต
หรื อเป็ นโครงเหล็ก ให้ ใช้ วสั ดุยดึ ที่เหมาะสม)
3.1.2 ตัดโครงเคร่าตัวซีตามความสูงของผนังที่จะกัน้ โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูให้ ได้ ฉากกับพื ้น ทุก
ระยะห่าง 400 มิลลิเมตร ทาการยึดติดระหว่างโครงเคร่าตัวซีและตัวยู ที่บริ เวณปลายโครงเคร่า ด้ วยสก
รูยิงเหล็กคีมย ้าเหล็ก หรื อรีเวต ด้ านละ 1 จุด กรณีมีการต่อแผ่นยิบซัม่ ในแนวตังที
้ ่สงู กว่า 2.40 เมตร ให้
เสริ มเหล็กตัวยูไว้ เพื่อรับหัวแผ่นยิบซัม่ ที่จะติดตังต่
้ อไป
3.1.3 นาแผ่นยิบซัม่ ขอบลาดความหนา 12 มิลลิเมตร ขึ ้นติดตังกั
้ บโครงเคร่า โดยจะติดในแนวตัง้ และยกขอบ
แผ่นสูงจากพื ้นอาคาร 10 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันน ้าหรื อความชื ้นจากพื ้นเข้ าสูแ่ ผ่นยิบซัม่ ยึดกับโครง
เคร่าเหล็กด้ วยสกรูยิบซัม่ ขนาด 25 มิลลิเมตร ระยะห่างของสกรูแต่ละตัวในแนวดิ่ง 300 มิลลิเมตร และ
200
มิลลิเมตร
ในแนวนอน
ห่างจากขอบแผ่นยิบซัม่
10
มิลลิเมตร
ให้ หวั
สกรูจมลงในแผ่นยิบซัม่ ประมาณ 2 มิลลิเมตร (ไม่ควรให้ จมทะลุกระดาษแผ่นยิบซัม่ ลงไป) การติดตัง้
ควรใช้ เครื่ องยิงสกรู
3.1.4 ติดตังคิ
้ ้วเข้ ามุม สาหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรี ยบร้ อยและสวยงาม
3.1.5 ฉาบรอยต่อและคิ ้วเข้ ามุมของแผ่นยิบซัม่ ด้ วยปูนฉาบและเทปสาหรับฉาบเรี ยบแผ่นยิบซัม่ และฉาบอุด
หัวสกรู แล้ วขัดแต่งปูนฉาบด้ วยกระดาษทรายให้ เรี ยบร้ อย ก่อนทาสีหรื อตกแต่งผนังยิบซัม่ ต่อไป

บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด

รายการประกอบแบบก่อสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม

59

อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3.2 กำรติดตัง้ โครงเคร่ ำฝ้ำฉำบเรียบรอยต่ อและแผ่ นยิบซั่ม
3.2.1 ยึดฉากริมฝ้ าฉาบเรียบกับผนังโดยรอบให้ มนั่ คงแข็งแรง ได้ แนวและระดับที่ต้องการ ยึดฉากเหล็ก 2 รู
เข้ ากับใต้ ท้องพื ้นอาคารชันถั
้ ดไปที่ระยะ 1.00x1.20 เมตร ด้ วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร (1.00 เมตร คือ
ระยะห่างของโครงเคร่าหลัก) ให้ เสริ มโครงเคร่าหลักชุดแรกห่างจากผนัง 150 มิลลิเมตร
3.2.2 วัดระยะความสูงจากฉากริ มถึงท้ องพื ้นชันถั
้ ดไป เพื่อตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบชุดหิ ้วโครง โดย
ใช้ สปริ งปรับระดับ และงอปลายด้ านหนึง่ ของลวด 4 มิลลิเมตร เป็ นขอไว้ (หรื ออาจใช้ ฉากริมแทน ใน
กรณีมีช่องว่างระหว่างฝ้ าเพดานและใต้ ท้องพื ้นน้ อยกว่า 200 มิลลิเมตร)
3.2.3 นาชุดหิ ้วโครงที่ประกอบไว้ ขึ ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่ติดตังไว้
้ ทงหมด
ั้
3.2.4 นาโครงเคร่าหลักขึ ้นวางลงในขอของชุดหิ ้วโครงจนเต็มพื ้นที่ติดตัง้
จะได้ โครงเคร่าหลักทุกระยะห่าง
1.00 เมตร
3.2.5 นาโครงเคร่าซอยขึ ้นยึดติดกับโครงเคร่าหลัก โดยใช้ ตวั ล็อคโครง ติดตังโครงเคร่
้
าซอยทุกระยะ 400
มิลลิเมตร
3.2.6 ปรับระดับโครงเคร่าทังหมดอย่
้
างละเอียดที่สปริ งปรับระดับ ก่อนยกแผ่นยิบซัม่ ขึ ้นติดตัง้
3.2.7 นาแผ่นยิบซัม่ ขอบลาดขึ ้นติดตังกั
้ บโครงเคร่าซอย ให้ ด้านยาว (2.40 เมตร) ตังฉากกั
้
บแนว โครงเคร่า
ซอย ปลายของแผ่นด้ าน 1.20 เมตร จะต้ องสลับแนวกัน 1.20 เมตร ยึดโดยใช้ สกรูยิบซัม่ ขนาด 25
มิลลิเมตร ควรเริ่ มยิงสกรูจากหัวหรื อท้ ายแผ่น ไล่ไปด้ านที่เหลือ ให้ หา่ งจากขอบแผ่นประมาณ 10
มิลลิเมตร การยึดสกรูให้ ยดึ ตามแนวโครงเคร่าซอยห่าง 240 มิลลิเมตร และยึดบริ เวณขอบแผ่นด้ าน
1.20 เมตร ห่าง 150 มิลลิเมตร
3.2.8 ติดตังคิ
้ ้วเข้ ามุม สาหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้ อยและสวยงาม
3.2.9 ใช้ เกรี ยงโป๊ วฉาบปูนลงบนรอยต่อและคิ ้วเข้ ามุมของแผ่นยิบซัม่ นาเทปปิ ดทับกึง่ กลางแนวรอยต่อ แล้ ว
ฉาบปูนทับให้ เป็ นเนื ้อเดียวกัน เมื่อปูนแห้ งสนิท ใช้ เกรี ยงฉาบ ฉาบปูนทับด้ วยปูนฉาบ รอยต่อตามแนว
เดิมอีกครัง้ ปาดให้ เรียบ ทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง หลังจากนันใช้
้ กระดาษทรายเบอร์ 4 ขัดแต่งให้ เรี ยบ ให้ ได้ ระดับ
และฉากด้ วยอุปกรณ์วดั ระดับและฉาก ใช้ ปนู ฉาบทับหัวสกรู และขัดแต่งด้ วยกระดาษทรายอีกครัง้ ให้
เรี ยบร้ อย ก่อนทาสีหรื อตกแต่งฝ้ ายิบซัม่ ต่อไป
3.3 กำรติดตัง้ โครงเคร่ ำฝ้ำ T-Bar และแผ่ นยิบซั่ม
3.3.1 ยึดฉากริม T-Bar กับผนังโดยรอบให้ ได้ ระดับที่ต้องการ และยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ ากับใต้ ท้องพื ้น อาคาร
ชันถั
้ ดไป ที่ระยะ 1.20x1.20 เมตร ด้ วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร
3.3.2 วัดระยะความสูงจากฉากริ ม T-Bar ถึงท้ องพื ้นชันถั
้ ดไป เพื่อตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบ เข้ ากับ
ขอหิ ้ว T-Bar โดยใช้ สปริ งปรับระดับทาด้ วยสแตนเลสรูปปี กผีเสื ้อ งอปลายด้ านหนึง่ ของลวด 4
มิลลิเมตร เป็ นขอไว้
3.3.3 นาชุดแขวนที่ประกอบไว้ ขึ ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่เตรี ยมไว้ ทงหมด
ั้
3.3.4 นาโครงเคร่าหลักขึ ้นเกี่ยวกับชุดแขวนที่เตรียมไว้ โดยเกี่ยวขอหิ ้วเข้ าในรูบนสันของโครงเคร่าหลัก จน
เต็มพื ้นที่ตดิ ตัง้ ให้ ได้ โครงเคร่าหลักทุกระยะห่าง 1.20 เมตร ให้ ขนานหรื อตังฉากกั
้
บผนังห้ อง
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3.3.5 สอดโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร เข้ าในรูเจาะของโครงเคร่าหลักทุกระยะ 600 มิลลิเมตร โดยวางให้ ได้ ฉาก
กับโครงเคร่าหลัก วางโครงเคร่าขนาด 0.60x1.20 เมตร หากต้ องการขนาดโครงเคร่า 0.60x0.60 เมตร
ให้ เพิ่มโครงเคร่าซอย 600 มิลลิเมตร เสียบลงในช่องระหว่างกลางของโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร
3.3.6 ปรับระดับโครงเคร่าทังหมดอย่
้
างละเอียดที่สปริ งปรับระดับ ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานที่ทาสีหรื อตกแต่ง
เรี ยบร้ อยแล้ วขนาด 595x595 มิลลิเมตร หรื อ 595x1195 มิลลิเมตร ตามต้ องการ
4. กำรบำรุ งรักษำ
งานยิบซัม่ บอร์ ดฉาบเรี ยบที่ตดิ ตังเสร็
้ จแล้ ว จะต้ องได้ แนวระดับและแนวฉากที่เรียบร้ อยสวยงาม งานฝ้าเพดาน TBar จะต้ องได้ แนวของ T-Bar ที่ตรง ไม่คดเคี ้ยว ได้ แนวระดับและแนวฉากที่เรียบร้ อยสวยงาม งานทาสีให้ ปฏิบตั ิ
ตามที่ระบุไว้ ในหมวดงานทาสี ผู้รับจ้ างจะต้ องป้องกันไม่ให้ งานยิบซัม่ บอร์ ดสกปรกหรื อเสียหายตลอดระยะเวลา
ก่อสร้ าง
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07 – 3 งำนกระเบือ้ ง
Tiling
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
แรงงานทีม่ ีฝีมือและความชานาญ
คุณภาพที่ดี ในการติดตังงานกระเบื
้
้อง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

มีระบบควบคุม

1.2 วัสดุที่นามาใช้ ต้องเป็ นวัสดุใหม่ทไี่ ด้ มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้ าวหรื อตาหนิใดๆ ไม่บดิ งอ ขนาด
เท่ากันทุกแผ่น ให้ ใช้ คณ
ุ ภาพที่ 1 หรื อเกรด A หรื อเกรดพรี เมีย่ ม บรรจุในกล่องเรี ยบร้ อย โดยมีใบส่งของ และ
ใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต ที่สามารถตรวจสอบได้ และจะต้ องเก็บรักษาไว้ อย่างดีในที่ไม่มี ความชื ้น
1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีตา่ งๆ ของกระเบื ้อง, เส้ นขอบคิ ้ว, วัสดุยาแนว พร้ อมรายละเอียด และ
ขันตอนในการติ
้
ดตังงานกระเบื
้
้องแต่ละชนิด เช่น กระเบื ้องปูพื ้น กระเบื ้องผนังภายในและภายนอก เป็ นต้ น ให้
ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการสัง่ ซื ้อ
1.4 ผู้รับจ้ างต้ องจัดทา Shop Drawing เพื่อให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง้ ดังนี ้
1.4.1 แบบแปลน, รูปด้ าน, รูปตัด ของการปูกระเบื ้องทังหมด
้
ระบุรุ่น ขนาด ของกระเบื ้องแต่ละชนิด
1.4.2 แบบขยายการติดตังบริ
้ เวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส้ นรอยต่อ หรื อเส้ น
ขอบคิ ้ว และเศษของกระเบื ้องทุกส่วน แสดงอัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน ้า ของพื ้นแต่
ละส่วน
1.4.3 แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น เช่น ตาแหน่งติดตังท่
้ อน ้าสาหรับจ่ายเครื่ องสุขภัณฑ์ที่ผนัง ช่อง
ระบายน ้าทิ ้งที่พื ้น ตาแหน่งที่ติดตังสวิ
้ ทช์ ปลัก๊ ช่องซ่อมบารุง เป็ นต้ น
1.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาระบบกันซึมพื ้นหรื อผนังที่ระบุให้ ทาระบบกันซึม ก่อนการเทพื ้นปูนทรายปรับระดับ หรื อ
ฉาบปูนรองพื ้นผนัง แล้ วจึงทาการติดตังกระเบื
้
้อง เช่น ระบบกันซึมพื ้นห้ องน ้าหรื อพื ้นชันล่
้ างที่ตดิ กับพื ้นดิน เป็ น
ต้ น
2. วัสดุ
2.1 กระเบื ้องแกรนิตโต้ หากไม่ระบุในแบบให้ ใช้ HOMOGENEOUS GlAZED PORCLAIN ของ VECERA
MARKETING หรื อ WDC หรื อ เทียบเท่า ขนาด ตามระบุในแบบ
2.2 กระเบื ้องเซรามิค หากไม่ระบุในแบบให้ ใช้ ผวิ กันลืน่ สาหรับปูพื ้น และผิวมันสาหรับบุผนัง ชนิด GlAZED
PORCLAIN ของ VECERA MARKETING หรื อ WDC หรื อ เทียบเท่า ขนาด ตามระบุในแบบ
2.3 กระเบื ้องหินขัด (TERRAZZO TILE ) ความหนา 25 mm. และ 300x300 mm. .ของ MARBLEX หรื อ TRG
หรื อเทียบเท่า สีขาว เทาและเทาเข้ ม ขนาดเม็ดหิน#4-#5 กาหนดตามชิ ้นตัวอย่างเสนอก่อนอรุมตั ิ การปูและ
เก็บผิวหน้ าให้ ทาตาม ขันตอน
้
ผู้ผลิตอย่างเคร่งคัด
2.4 ปูนทรายปรับระดับพื ้น ให้ ใช้ ปนู เทปรับระดับสาเร็ จรูป ของ เสือมอร์ ตาหรื อดอกบัวหรื อ TPI หรื อเทียบเท่า
2.5 วัสดุติดตังกระเบื
้
้อง ให้ ใช้ กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุน่ ตัวได้ ดี ของ จรเข้ หรื อ WEBER หรื อเทียบเท่า
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2.6 วัสดุน ้ายาเคลือบใสป้องกันการซึมของน ้าปูนและสียาแนว ให้ ใช้ ของ จรเข้ หรื อ WEBER หรื อเทียบเท่า
2.7 วัสดุยาแนวกระเบื ้อง ให้ ใช้ ชนิดป้องกันราดา ของ จรเข้ หรื อ WEBER หรื อเทียบเท่า
2.8 วัสดุอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้ รับอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานและตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
3. กำรติดตัง้
3.1 กำรเตรียมผิว
3.1.1 ทาความสะอาดพื ้นผิวทีจ่ ะปูหรื อบุกระเบื ้องให้ ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมัน เศษปูนทราย หรื อสิง่ สกปรก
อื่นใด แล้ วล้ างทาความสะอาดด้ วยน ้า
3.1.2 สาหรับพื ้นที่จะปูกระเบื ้อง จะต้ องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ ได้ ระดับและความเอียงลาดตามต้ องการ
สาหรับผนังจะต้ องฉาบปูนรองพื ้นให้ ได้ ดิ่ง ได้ ฉาก ได้ แนว ตามทีร่ ะบุไว้ ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้ ปนู
ฉาบสาเร็ จรูปชนิดหยาบ เพื่อให้ ได้ ผิวพื ้นหรื อผิวผนังที่เรี ยบและแข็งแรง ก่อนการปู หรื อบุกระเบื ้อง
3.1.3 หลังจากเทพื ้นปูนทรายปรับระดับ หรื อฉาบปูนรองพื ้นผนังแล้ ว 24 ชัว่ โมง ให้ ทาการบ่มตลอด 3 วัน ทิ ้ง
ไว้ ให้ แห้ ง แล้ วจึงเริ่ มดาเนินการปูกระเบื ้องพื ้น หรื อบุกระเบื ้องผนังได้
3.1.4 การเตรี ยมแผ่นกระเบื ้อง จะต้ องแกะกล่องออกมา ทาการเฉลีย่ สีของกระเบื ้องให้ สมา่ เสมอทัว่ กัน และ
เพียงพอกับพื ้นที่ที่จะปูหรื อบุกระเบื ้อง แล้ วจึงนากระเบื ้องไปแช่น ้าก่อนนามาใช้ หรื อปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาของผู้ผลิต โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
3.1.5 กระเบื ้องดินเผาที่ไม่เคลือบผิว ก่อนการปูหรื อบุจะต้ องเคลือบผิวด้ วยน ้ายาเคลือบใส เพื่อป้องกันการซึม
ของน ้าปูนและสียาแนว โดยเคลือบให้ ทวั่ ผิวหน้ าและขอบโดยรอบรวม 5 ด้ าน อย่างน้ อย 2 เที่ยว
3.2 กำรปูหรือบุกระเบือ้ ง
3.2.1 ทาการวางแนวกระเบื ้อง กาหนดจานวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ที่ได้ รับอนุมตั ิ แนว
กระเบื ้องทัว่ ไปหากไม่ระบุในแบบให้ หา่ งกัน 2 มิลลิเมตร หรื อชิดกัน ตามชนิดของกระเบื ้อง หรื อตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
3.2.2 เศษของแผ่นกระเบื ้องจะต้ องเหลือเท่ากันทัง้ 2 ด้ าน แนวรอยต่อจะต้ องตรงกันทุกด้ านทังพื
้ ้นและผนัง
หรื อตาม Shop Drawing ที่ได้ รับอนุมตั ิ การเข้ ามุมกระเบื ้องหากไม่ระบุในแบบ ให้ ใช้ วิธีเจียรขอบ 45
องศา ครึ่งความหนาของแผ่นกระเบื ้องประกบเข้ ามุม รอยต่อรอบสุขภัณฑ์หรื ออุปกรณ์ห้องน ้าต่างๆ
จะต้ องตัดให้ เรี ยบร้ อยสวยงามด้ วยเครื่ องมือตัดที่คมเป็ นพิเศษ
3.2.3 ทาความสะอาดพื ้นผิว แล้ วพรมน ้าให้ เปี ยกโดยทัว่ ใช้ กาวซีเมนต์ในการยึดกระเบื ้อง ด้ วยการโบก ให้ ทวั่
พื ้นหรื อผนังแล้ วจึงปูหรื อบุกระเบื ้อง ให้ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้ รับ การอนุมตั ิ
จากผู้ควบคุมงานก่อน
3.2.4 ติดตังและกดแผ่
้
นกระเบื ้องตามแนวที่วางไว้ ให้ แน่นไม่เป็ นโพรง ภายในเวลาที่กาหนดของกาวซีเมนต์ ที่
ใช้ ในกรณีที่เป็ นโพรง หรื อไม่แน่น หรื อไม่แข็งแรง จะต้ องรื อ้ ออกและทาการติดตังใหม่
้
3.2.5 ไม่อนุญาตให้ บกุ ระเบื ้องทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี
3.2.6 หลังจากปูหรื อบุกระเบื ้องแล้ วเสร็จ ทิ ้งให้ กระเบื ้องไม่ถกู กระทบกระเทือนเป็ นเวลาอย่างน้ อย 48 ชัว่ โมง
แล้ วจึงยาแนวรอยต่อด้ วยวัสดุยาแนว โดยใช้ สที ี่ใกล้ เคียงหรื ออ่อนกว่าสีกระเบื ้อง หรื อตามวัตถุประสงค์
ของผู้ออกแบบ
บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด
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3.2.7 เช็ดวัสดุยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื ้องด้ วยฟองน ้าชุบน ้าหมาดๆ ก่อนที่วสั ดุยาแนวจะแห้ ง ให้ ร่อง
และผิวของกระเบื ้องสะอาด ปล่อยทิ ้งไว้ ประมาณ 2 ชัว่ โมง จึงทาความสะอาดด้ วยผ้ าสะอาด ชุบน ้า
หมาดๆ ทิ ้งให้ วสั ดุยาแนวแห้ งสนิท
4. กำรบำรุ งรักษำและทำควำมสะอำด
4.1 งานกระเบื ้องทังหมดที
้
เ่ สร็ จแล้ ว จะต้ องได้ แนว ได้ ระดับ ได้ ดงิ่ ได้ สที ี่เรี ยบสม่าเสมอทัว่ ทังบริ
้ เวณ ความไม่
เรี ยบร้ อยใดๆ ที่เกิดขึ ้น ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการแก้ ไข โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ าง
4.2 หลังจากวัสดุยาแนวแห้ งดีแล้ วประมาณ 24 ชัว่ โมง ให้ ทาความสะอาดอีกครัง้ ด้ วยน ้า และเช็ดให้ แห้ ง ด้ วยผ้ า
สะอาด แล้ วเคลือบผิวด้ วย Wax อย่างน้ อย 1 ครัง้
4.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องป้องกันไม่ให้ งานกระเบื ้อง สกปรกหรื อเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
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07 – 4 งำนพืน้ คอนกรีตขัดมัน, ขัดมันผสมสี
Concrete Floor and Colour concrete floor
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
แรงงานทีม่ ีฝีมือและความชานาญ
คุณภาพที่ดี ในการติดตังงานกระเบื
้
้อง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

มีระบบควบคุม

1.2 วัสดุที่นามาใช้ ต้องเป็ นวัสดุใหม่ทไี่ ด้ มาตรฐานของผู้ผลิต และจะต้ องเก็บรักษาไว้ อย่างดีในที่ไม่มี ความชื ้น
1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีตา่ งๆ ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการสัง่ ซื ้อ
1.4 ผู้รับจ้ างต้ องจัดทา Shop Drawing เพื่อให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง้ ดังนี ้
1.4.1 แบบแปลน, รูปด้ าน, รูปตัด ของการทาพื ้นทังหมด
้
ระบุรุ่น ขนาด ของวัสดุแต่ละชนิด
1.4.2 แบบขยายการติดตังบริ
้ เวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส้ นรอยต่อ หรื อเส้ น
ขอบคิ ้ว และเศษของทุกส่วน แสดงอัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน ้า ของพื ้นแต่ละส่วน
1.4.3 แบบขยายอื่น ทีเ่ กี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น ช่องระบายน ้าทิ ้งที่พื ้น ตาแหน่งที่ติดตังสวิ
้ ทช์ ปลัก๊ ช่องซ่อมบารุง
เป็ นต้ น
1.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาระบบกันซึมพื ้นหรื อผนังที่ระบุให้ ทาระบบกันซึม ก่อนการเทพื ้นปูนทรายปรับระดับ เป็ นต้ น
2. วัสดุ
2.1 ปูนที่ใช้ เป็ น ปูนซีเมนต์ผสม.หรื อปูนซีเมนต์ซิลกิ า โดยใช้ ของ ปูนตราเสือ หรื อ ปูนตราดอกบัว หรื อ ตราTPI
หรื อเทียบเท่า
2.2 สี ต้ องใช้ สฝี นอย่
ุ่ างดี โดยใช้ สฝี นส
ุ่ าหรับผสมซีเมนต์โดยเฉพาะ
2.3 เส้ นแบ่ง “ถ้ ามี” ให้ ใช้ ชนิดและขนาดตามที่ระบุในแบบ โดยใช้ ของ APACE หรื อ MAPA หรื อ SD โดยให้ ผ้ ู
ควบคุมงานอนุมตั กิ ่อนการดาเนินงาน
2.4การขัดผิวคอนกรี ต CRYSTAL FLOOR ให้ ทาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาแผ่นตัวอย่าง การทา
ผิวขัดมันขนาด 1 ตารางฟุต ให้ ผ้ คู วบคุมงาน อนุมตั ิก่อนดาเนินการ
3. กรรมวิธีทำ
3.1 พื ้นที่ที่จะทาผิดซีเมนต์ขดั มัน จะต้ องปรับผิดให้ เรียบด้ วยปูนทราย กรณีมีเส้ นแบ่งให้ จดั วางแนวเส้ นแบ่งพื ้น
พร้ อมทาปุ่ มจับระดับให้ ทวั่ บริ เวณ ทิ ้งไว้ ให้ แห้ งอย่างน้ อย 1 วัน แล้ วเทปูนทรายให้ ทวั่ บริเวณ ส่วยผสมปูน 1 ส่วนต่อ
ทราย 3 ส่วน แล้ วจัดผิดให้ มนั เรียบด้ วยปูนซีเมนต์ดงั กล่าวข้ างต้ น
3.2 ในกรณีที่ระบุให้ เป็ นผิดซีเมนต์ขดั มันผสมสี ให้ ผสมสีฝนลงขณะผสมซี
ุ่
เมนต์ ซึง่ จะต้ องทาตัวอย่างให้
คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นชอบเสียก่อน
3.3 การขัดผิดจะต้ องทาการชัดเมื่อผิดปูนทรายเริ่ ม SET ตัว ปูนทรายที่ SET ตัวแล้ ว การจัดผิดจะไม่ยดึ เกาะ ต้ อง
ทุบทิ ้งแล้ วทาใหม่
3.4 ในกรณีที่ทาแล้ วเกิดมีรอยด่าง หรื อแตกร้ าว ผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไขโดยทุบอกแล้ วทาใหม่ทงช่
ั ้ องหรื อแผ่น
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3. กำรทำควำมสะอำด
ภายหลังจากขัดมันพื ้นเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วจะต้ องป้องกันคน สัตว์ หรื อสิง่ อื่น ๆ ที่จะทาให้ ผิวขัดมันสกปรก หรื อ
เสียหายจนกว่าจะแห้ งสนิท และหลังจากแห้ งสนิทแล้ ว จะต้ องทาความสะอาดฝุ่ นละอองด้ วยน ้าสะอาดแล้ วทิ ้งให้ แห้ ง
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07 - 5 งำนทำสี
Painting
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชานาญ มีระบบคุณภาพที่ดี สาหรับ
งานทาสี ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร้ อมการรับประกันคุณภาพ
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งแค็ตตาล็อกสี หรื อตัวอย่างสีที่ใช้ สีรองพื ้น และอื่นๆ ให้ ผ้ คู วบคุมงาน พิจารณาอนุมตั ติ าม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการสัง่ ซื ้อ โดยจะต้ องปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของผู้ผลิต อย่างเคร่งครัด ให้
ดาเนินการภายใต้ การแนะนา การตรวจสอบ และการเก็บตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญ จากผู้ผลิตสี
1.3 สีที่นามาใช้ จะต้ องบรรจุอยูใ่ นถังหรื อภาชนะที่ปิดสนิทเรี ยบร้ อยมาจากโรงงาน
โดยมีใบส่งของและรับรอง
คุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ และได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์(มอก.) สาหรับสีแต่ละประเภท
1.4 การเก็บรักษาจะต้ องแยกห้ องสาหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มวี สั ดุอนื่ เก็บรวม และเป็ นห้ องที่ไม่มคี วามชื ้น สีที่เหลือ
จากการผสมหรื อการทาแต่ละครัง้ จะต้ องนาไปทาลายทันทีพร้ อมภาชนะที่บรรจุสนี นั ้ หรื อตาม ความเห็นชอบ
ของผู้ควบคุมงาน
1.5 การผสมสีและขันตอนการทาสี
้
จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการของผู้ผลิตสีอย่างเคร่งครัด
ควบคุมงาน

โดยได้ รับอนุมตั ิจากผู้

1.6 ห้ ามทาสีขณะฝนตกอากาศชื ้นจัด หรื อบนพื ้นผิวที่ยงั ไม่แห้ งสนิท และจะต้ องมีเครื่ องตรวจวัดความชื ้น ของผนัง
ก่อนการทาสีทกุ ครัง้
1.7 งานทาสีทงหมด
ั้
จะต้ องเรี ยบร้ อยสม่าเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี หรื อข้ อบกพร่องอื่นใด และจะต้ อง ทา
ความสะอาดรอยสีเปื อ้ นส่วนอื่นๆ ของอาคารที่ไม่ต้องทาสี เช่น พื ้น ผนัง กระจก อุปกรณ์ตา่ งๆ เป็ นต้ น
1.8 งานที่ไม่ต้องทาสี โดยทัว่ ไปสีที่ทาทังภายนอกและภายใน
้
จะทาผนังปูนฉาบ ผิวคอนกรีต ผิวท่อโลหะ โครงเหล็ก
ต่างๆ ทีม่ องเห็น หรื อตามระบุในแบบ สาหรับสิง่ ที่ไม่ต้องทาสี มีดงั นี ้
1.8.1 ผิวกระเบื ้องปูพื ้นและบุผนัง ฝ้าอคูสติก กระจก
1.8.2 อุปกรณ์สาเร็ จรูปที่มกี ารเคลือบสีมาแล้ ว
1.8.3 สแตนเลส
1.8.4 ผิวภายในรางน ้า
1.8.5 โคมไฟ
1.8.6 ส่วนของอาคารหรื อโครงสร้ างซึง่ ซ่อนอยูภ่ ายในไม่สามารถมองเห็นได้ ยกเว้ น การทาสีกนั สนิม หรือระบุ
ในแบบเป็ นพิเศษ
1.9 การรับประกัน ผู้รับจ้ างจะต้ องเลือกใช้ วสั ดุสแี ละขันตอนการทาสี
้
ที่ดี สามารถรับประกันคุณภาพโดยบริ ษัท
ผู้ผลิตและบริ ษัทผู้รับจ้ างทาสีเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริษัทแผลงฤทธิ์จากัด

รายการประกอบแบบก่อสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม

67

อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2. วัสดุ
2.1 สีทาภายนอกอาคาร เช่น สีทาผนังปูนฉาบ, ผนังคอนกรี ต, ฝ้ าเพดาน ค.ส.ล. เป็ นต้ น ให้ ใช้ สนี ้าชนิด Acrylic
100% กึ่งเงา หรื อตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ดังนี ้
TOA Supershield ของ ทีโอเอ หรื อ Dimet หรื อ PAMASTIC หรื อเทียบเท่า
2.2 สีทาภายในอาคาร เช่น สีทาผนังปูนฉาบ, ผนังยิบซัม่ , ฝ้ าเพดาน ค.ส.ล. เป็ นต้ น ให้ ใช้ สนี ้าชนิด Acrylic 100%
และกึ่งเงาสาหรับผนัง หรื อตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ดังนี ้
TOA Shield One ของ ทีโอเอ หรื อ Dimet หรื อ PAMASTIC หรื อเทียบเท่า
2.3 สีทาภายในอาคารสาหรับฝ้ายิปซัม่ บอร์ ด ให้ ใช้ สนี ้าชนิดAcrylic100% ชนิดสีด้าน สาหรับ ฝ้ ายิปซัม่ บอร์ ด หรื อ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ดังนี ้
TOA Shield One ของ ทีโอเอ หรื อ Dimet หรื อ PAMASTIC หรื อเทียบเท่า
2.4 สีรองพื ้น ปูนให้ ใช้ ของผู้ผลิตสีตามข้ อ 2.1และ ข้ อ2.2 โดยปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้ผลิตสีนนั ้ อย่างเคร่งครัด
2.5 สีน ้ามันสาหรับงานไม้ และโลหะ หรื อส่วนที่ระบุให้ ทาสีน ้ามัน ให้ ใช้ TOA Glipton Enamel ของ ทีโอเอ หรื อ
Dimet หรื อ PAMASTIC หรื อเทียบเท่า
2.6 สีรองพื ้นกันสนิม ให้ ใช้ Red Oxide Primer ของ ทีโอเอ หรื อ Dimet หรื อPAMASTIC หรื อเทียบเท่า
2.7 สีอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้ รับอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
3. วิธีกำรทำสี
3.1 การทาสีสาหรับงานปูนหรื อคอนกรี ต
3.1.1 ทิ ้งให้ พื ้นผิวแห้ งสนิทไม่น้อยกว่า 21 วัน หลังการฉาบปูนหรื อถอดไม้ แบบ มีความชื ้นไม่เกิน 14% ก่อน
ทาสีรองพื ้นต้ องแน่ใจว่า ได้ ขจัดฝุ่ น คราบไขมัน คราบปูนจนหมด และพื ้นผิวแห้ งสนิท
3.1.2 ทาสีรองพื ้นปูน 1 ครัง้ ทิ ้งระยะ 2 ชัว่ โมง
3.1.3 ทาสีทบั หน้ า 2 ครัง้ ทิ ้งระยะ 4 ชัว่ โมง
3.2 การทาสีสาหรับงานโลหะ
3.2.1 พื ้นผิวโลหะทัว่ ไปหรื อพื ้นผิวเหล็ก ให้ ขจัดคราบน ้ามันด้ วยทินเนอร์ หรื อน ้ามันก๊ าด ขจัดสนิมออก โดย
การขัดด้ วยกระดาษทรายหรื อแปรงลวด ขจัดตะกรันรอยเชื่อมโดยขัดด้ วยเครื่ องเจียรทาความ สะอาด
และเช็ดด้ วยผ้ าสะอาด ทิ ้งให้ แห้ งไม่เกิน 4 ชัว่ โมง ทาสีรองพื ้นกันสนิม Red lead 1 ครัง้ ขณะส่งเหล็กถึง
หน่วยงานก่อสร้ าง (หากเป็ นเหล็กกลวง ให้ ใช้ วิธีชบุ สีกนั สนิม) ทาครัง้ ที่ 2 ด้ วย Red lead เมื่อประกอบ
หรื อเชื่อมเป็ นโครงเหล็ก และเจียรแต่งรอยเชื่อมเรี ยบร้ อยแล้ ว และทาครัง้ ที่ 3 ด้ วย Red lead รอบรอย
เชื่อมอีกครัง้ (การทาสีรองพื ้นกันสนิมทิ ้งระยะครัง้ ละ 6 ชัว่ โมง) ทาสีทบั หน้ า 2 ครัง้ ด้ วยสีน ้ามันเฉพาะ
โครงเหล็กที่ต้องการทาสีทบั หน้ า (การทาสีทบั หน้ าทิ ้งระยะครัง้ ละ 8 ชัว่ โมง)
3.2.2 พื ้นผิวโลหะที่ไม่มีสว่ นผสมของเหล็ก ทาความสะอาดพื ้นผิวด้ วยกระดาษทราย แล้ วเช็ดด้ วยผ้ าสะอาด
ทิ ้งให้ แห้ ง ทาสีรองพื ้นกันสนิม Zinc Chromate 2 ครัง้ ทิ ้งระยะครัง้ ละ 6 ชัว่ โมง ทาสีน ้ามันทับหน้ า 2
ครัง้
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3.2.3 พื ้นผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะสี ทาความสะอาดพื ้นผิวและทาให้ ผิวหยาบด้ วยกระดาษทราย เช็ด
ด้ วยผ้ าสะอาด ทิ ้งให้ แห้ ง ทาสีรองพื ้นเสริ มการยึดเกาะ Wash Primer 1 ครัง้ ทิ ้งระยะ 1 ชัว่ โมง ทาสีรอง
พื ้นกันสนิม Zinc chromate 1 ครัง้ ทาสีน ้ามันทับหน้ า 2 ครัง้
3.3 การทาสีสาหรับงานไม้ ที่ไม่โชว์ลายไม้
3.3.1 ไม้ ต้องแห้ ง มีความชื ้นไม่เกิน 18% รอยต่อหรื อส่วนของไม้ ที่จะต้ องนาไปประกบกับวัสดุอย่างอื่น เช่น
ผนังปูนฉาบ คอนกรี ต เป็ นต้ น ต้ องทาสีรองพื ้นก่อนนาไปประกบติดกัน
3.3.2 ขัดให้ เรียบด้ วยกระดาษทราย เช็ดฝุ่ นออกให้ หมด
3.3.3 ทาสีรองพื ้นไม้ อลูมิเนียม 1 ครัง้ เพื่อป้องกันยางไม้ ทิ ้งให้ แห้ งเป็ นเวลา 10 ชัว่ โมง
3.3.4 ทาสีรองพื ้นเสริ มเพื่อเพิ่มความเรียบเนียนของสีทบั หน้ าหรื อสีกนั เชื ้อรา 1 ครัง้ ทิ ้งให้ แห้ ง 6 ชัว่ โมง
3.3.5 ทาสีน ้ามันทับหน้ า 2 ครัง้ ทิ ้งระยะ 8 ชัว่ โมง
3.4 การทาสีย้อมเนื ้อไม้ และรักษาเนื ้อไม้ ที่ต้องการโชว์ลายไม้
3.4.1 ให้ ทาบนผิวไม้ สว่ นทีต่ ้ องการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนื ้อไม้ หรื อย้ อมสีให้ เห็นลายไม้ เช่น ไม้ สกั
ไม้ มะค่า ไม้ แดง ไม้ อดั สัก เป็ นต้ น หากไม่ระบุในแบบให้ ใช้ สยี ้ อมเนื ้อไม้ และรักษาเนื ้อไม้ ชนิดภายนอกสี
ด้ าน
3.4.2 ผิวไม้ จะต้ องแห้ งสนิท ขจัดฝุ่ น น ้ามัน หรื อวัสดุอื่นออกให้ หมด อุดรูหวั ตะปู ขัดแต่งด้ วยกระดาษทราย
3.4.3 สีย้อมเนื ้อไม้ และรักษาเนื ้อไม้ ชนิดภายนอก ตามคาแนะนาของผู้ผลิต โดยได้ รับการอนุมัตจิ ากผู้ควบคุม
งานก่อน ทาอย่างน้ อย 3 ครัง้ ทิ ้งระยะ ครัง้ ละ 8 ชัว่ โมง
3.5 การทาสีเคลือบแข็งหรื อสีโพลียรู ิ เทนสาหรับพื ้นไม้ ภายใน
3.5.1 ผิวพื ้นไม้ จะต้ องแห้ งสนิท ขจัดฝุ่ น น ้ามัน หรื อวัสดุอื่นๆ ออกให้ หมด อุดรอยต่อไม้ ให้ เรียบแล้ วขัด
กระดาษทรายด้ วยเครื่ องจนถึงเนื ้อไม้ ให้ ได้ ผิวไม้ ที่เรี ยบสนิทสวยงาม
3.5.2 ทาเคลือบสีโพลียรู ิ เทนชนิดภายนอกสีใสอย่างน้ อย 3 ครัง้ ทิ ้งระยะครัง้ ละ 6 ชัว่ โมง หากจาเป็ นต้ องย้ อม
สีไม้ เพื่อให้ สขี องพื ้นไม้ สม่าเสมอกันก่อนการทาเคลือบ จะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้ควบคุมงานก่อน
3.6 สีพน่ แกรนิตสาหรับผนังภายนอก
3.6.1 พื ้นผิวที่จะพ่นจะต้ องแห้ งสะอาด มัน่ คง แข็งแรง ทาความสะอาดด้ วยน ้า แล้ วทิ ้งให้ แห้ งสนิท
3.6.2 ทาสีรองพื ้น 1 ครัง้ และทาสีรอยต่อ 1 ครัง้ ทิ ้งระยะครัง้ ละ 3 ชัว่ โมง
3.6.3 พ่นสีแกรนิตหรื อสีลวดลายแกรนิต 2 ครัง้ ทิ ้งระยะครัง้ ละ 24 ชัว่ โมง
3.6.4 พ่นสีเคลือบทับหน้ า 2 ครัง้ ทิ ้งระยะครัง้ ละ 24 ชัว่ โมง
4. กำรบำรุ งรักษำ
งานทาสีทงหมดที
ั้
เ่ สร็ จแล้ วและแห้ งสนิทดีแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบความเรี ยบร้ อย พร้ อมทังซ่
้ อมแซมส่วน ที่ไม่
เรี ยบร้ อย และทาความสะอาดรอยสีเปื อ้ นส่วนอื่นของอาคารที่ไม่ต้องการทาสีทงหมด
ั้
ตามขันตอนและ
้
คาแนะนา
ของผู้ผลิต โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน และจะต้ องป้องกันไม่ให้ งานสีสกปรก หรื อเสียหายจากงาน
ก่อสร้ างส่วนอื่นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง หากมีความสกปรก เสียหาย หรื อไม่เรี ยบร้ อยสวยงามใดๆ ที่
เกี่ยวกับงานทาสี ผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไขในทันที ตามคาสัง่ ของผู้ควบคุมงาน โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ าง
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หมวด 8 งำนสุขำภิบำล
8- 1 สุขภัณฑ์
Plumbing Fixtures
8 - 2 อุปกรณ์ ประกอบห้ องส้ วม
Toilet Accessories
8 - 3 อุปกรณ์ ประกอบห้ องนำ้
Bath Accessories
1. ขอบเขตของงำน
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ดี มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชานาญ มีระบบควบคุม
คุณภาพที่ดี สาหรับงานติดตังสุ
้ ขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามระบุในแบบ และ
รายการ ประกอบแบบ พร้ อมการทดสอบ
1.2 ก่อนการติดตังสุ
้ ขภัณฑ์ทงหมด
ั้
ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบ ขนาด ตาแหน่ง ระดับในงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทังหมด
้
ตังแต่
้ ขนตอนงานโครงสร้
ั้
างหรื องานเทคอนกรีต
งานปูกระเบื ้องหรื อหินก่อนติดตัง้
สุขภัณฑ์ จนถึงขันตอนการติ
้
ดตังอุ
้ ปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้น จากความผิดพลาดคลาดเคลือ่ นในการติดตังสุ
้ ขภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ประกอบ หากคาดว่าจะมีปัญหาผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบ เพื่อหาทางแก้ ไข ห้ าม
กระทาไปโดยพลการ
1.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดแค็ตตาล็อก หรื อตัวอย่าง 2 ชุด รายละเอียดการติดตังและอื
้
่นๆ ให้ ผ้ คู วบคุมงาน และ/หรื อ
ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการสัง่ ซื ้อ
1.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทา Shop Drawing ห้ องน ้าทุกห้ อง เพื่อให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนงานเทคอนกรี ต
โครงสร้ างของห้ องน ้า ดังนี ้
1.5.1 แบบแปลน, รูปด้ าน, รูปตัด แสดงตาแหน่งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทังหมด
้
พร้ อมแสดงแนว
รอยต่อกระเบื ้องหรื อหิน ระบุรุ่นของสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบให้ ชดั เจน รวมถึง ขนาดระยะต่างๆ
และรูปร่างจะต้ องถูกต้ องตามรุ่นที่ระบุ
1.5.2 แบบขยายการติดตังต่
้ างๆ ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นตามความต้ องการของผู้ควบคุมงาน
2. วัสดุ
2.1 สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ ใช้ รุ่นและสีตามที่ระบุในแบบ หากไม่ระบุสขี องสุขภัณฑ์ในแบบ ให้ ใช้ สขี าว
ของ American standard หรื อ Cotto หรือ Mogent หรื อเทียบเท่า
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2.2 ผนังกันห้
้ องน ้าพร้ อมประตูสาเร็ จรูป ให้ ใช้ แบบ แผ่นHigh Pressure Laminates ความหนา 8 mm. ประกบ 2
ด้ าน และทาการฉีด Polyurithane Form ความหนาแน่น 350 Kg/ Cu.m. หนา 25 มิลลิเมตร พร้ อมอุปกรณ์แส
ตนเลสครบชุด ของ WILLY รุ่น WILLY 25MFF series 55 หรื อเทียบเท่า
2.3 กระจกเงา ขนาดตามระบุในแบบ ให้ ใช้ กระจกเงาอย่างดีตามที่ระบุในหมวดงานกระจก หนา 6 มิลลิเมตร หาก
ไม่ระบุขนาดในแบบ ให้ ใช้ ขนาด 600x900 มิลลิเมตร (2x3 ฟุต) ยึดด้ วยหมุดสแตนเลส 4 มุม ลบขอบและมุม
กระจกให้ เรี ยบร้ อย ติดตังบนผนั
้
งบุกระเบื ้องหรื อผนังบุหินเหนืออ่างล้ างหน้ าทุกอ่าง
2.4 ช่องระบายน ้าพื ้น (Floor Drain) ให้ ใช้ ชนิดแสตนเลส ของ American standard หรื อเทียบเท่า
3. กำรติดตัง้ และจำนวน
กรณีที่ไม่ได้ ระบุในแบบ ผู้รับจ้ างจะต้ องติดตังสุ
้ ขภัณฑ์และอุปกรณ์ดงั นี ้
3.1 ที่ใส่กระดาษชาระ 1 อัน ทุกๆ โถส้ วม 1 ที่ หากเป็ นห้ องน ้าสาเร็ จรู ปให้ ใช้ ทใี่ ส่กระดาษของห้ องน ้าสาเร็ จรูปนัน้
3.2 ที่ใส่สบู่ 1 อัน ทุกๆ อ่างอาบน ้าและทุกฝั กบัวอาบน ้า หรื อทุกห้ องอาบน ้า
3.3 ก๊ อกติดผนังหรื อก๊ อกเตี ้ย 1 ชุด ทุกห้ องน ้า 1 ห้ อง เพื่อไว้ ล้างทาความสะอาดห้ องน ้าห้ องนัน้
3.4 ตะขอแขวนผ้ าที่บานประตูห้องส้ วมทุกห้ องและห้ องน ้าทุกห้ อง
3.5 ราวแขวนผ้ าสาหรับทุกห้ องที่มีฝักบัวอาบน ้า
3.6 Stop Valve สาหรับท่อน ้าดีทกุ อ่างล้ างหน้ า ทุกโถส้ วม (ฟลัชแทงค์) และทุกสายฉีดชาระ
3.7 Floor Drain สาหรับทุกห้ องอาบน ้า ทุกห้ องน ้า เพื่อการระบายน ้าได้ ดีของห้ องน ้าทุกห้ อง โดยพื ้นดัง
กล่าวจะต้ องเอียงลาดสู่ Floor Drain ตาม Shop Drawing ที่ได้ รับอนุมตั ิ หากไม่ระบุในแบบให้ ใช้ Floor Drain
แสตนเลส ขนาดไม่เล็กกว่า Dia. 75 มิลลิเมตร (3 นิ ้ว) โดยท่อระบายน ้าทังหมดที
้
ต่ อ่ จาก Floor Drain ดังกล่าว
จะต้ องมีขนาดไม่เล็กกว่า Dia. 75 มิลลิเมตร (3 นิ ้ว)
4. กำรบำรุ งรักษำ
4.1 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ตดิ ตังเสร็
้ จแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการทดลองให้ ใช้ งานได้ ดี และไม่มกี ารรั่วซึมใดๆ
แล้ วทาความสะอาดให้ เรียบร้ อย
4.2 การทาความสะอาด จะต้ องใช้ น ้ายาทาความสะอาด ที่ไม่ทาให้ เกิดความเสียหายต่อสุขภัณฑ์และอุปกรณ์
ประกอบต่างๆ
4.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องป้องกันไม่ให้ สขุ ภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ สกปรก หรื อเสียหาย หรื อมีการใช้ งาน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้ าง หากมีสว่ นใดส่วนหนึง่ เสียหาย แตกร้ าว เป็ นคราบด่างไม่สวยงามหรื อรั่วซึม ผู้รับจ้ างจะต้ อง
ทาการแก้ ไขหรื อเปลีย่ นให้ ใหม่ ตามคาสัง่ ของผู้ควบคุมงาน โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ าง
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คุณลักษณะเฉพาะ
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้ อกำหนดทั่วไป
1. วัตถุประสงค์
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ แรงงาน และเครื่ องมือ เพื่อทาการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตา่ ง ๆ ตาม ที่
กาหนดในแบบแปลน และรายละเอียดของงานอย่างเคร่งครัด และดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ สามารถใช้ การ ได้
ดี
2. ขอบเขตของงำน
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุ ติดตังระบบต่
้
างๆ ตามที่กาหนดในแบบแปลน และรายละเอียด ของงาน
อย่างเคร่งครัดและติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้วา่ จ้ าง
2.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ แรงงาน และเครื่ องมือ ทาการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ชวั่ คราว เพื่อให้
ติดตังระบบไฟฟ
้
้ า ระบบโทรศัพท์ ระบบเสียง ระบบสัญญาณแจ้ งอัคคีภยั ระบบเสาอากาศรวม ระบบ
สัญญาณรับภาพและเสียงจากดาวเทียม และอื่นๆ ตามแบบที่กาหนด พร้ อมอุปกรณ์ครบชุด โดยให้ มี
คุณภาพ ตามที่ระบุในแบบแปลน และรายละเอียดให้ ครบถ้ วนตามจานวน ซึง่ กาหนดไว้ ในแบบ แปลนที่
แนบมาเพื่อใช้ ในการติดตัง้
2.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องติดต่อประสานงานการไฟฟ้าฯ เพื่อให้ มาตรวจสอบอุปกรณ์ และการติดตังทาง
้
ด้ านการไฟฟ้าจนกว่าจะมีกระแสไฟฟ้าใช้ ในอาคาร ค่าใช้ จา่ ยใดๆ อันเกิดจากค่าธรรมเนียมการขอใช้ ไฟฟ้า
ชัว่ คราวเป็ นค่าใช้ จา่ ยออกของผู้รับจ้ าง (การใช้ ไฟฟ้าถาวร การตรวจสอบการติดตังอุ
้ ปกรณ์ และอื่นๆ ซึง่
ต้ องชาระให้ กบั การไฟฟ้าฯ ผู้รับจ้ างเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยทังหมดตามเอกสารที
้
่ออกโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
2.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหา และติดตังงานการไฟฟ
้
้ าทังหมด
้
ให้ ถกู ต้ องตามมาตรฐานการติดตังทาง
้
ไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐาน วสท. : วิศวกรรมสถาน ห่งประเทศไทย) กฎข้ อบังคับว่า
ด้ วยความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และตามมาตรฐาน NEC (National Electrical Code)
ทังนี
้ ้ผู้รับจ้ างต้ องแก้ ไขงานที่ผิดกฎข้ อบังคับดังกล่าวให้ ถกู ต้ อง โดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ทังสิ
้ ้น
2.4 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาและติดตังระบบไฟฟ
้
้ า เริ่มจากต่อเชื่อมสายไฟฟ้า จากสายไฟฟ้าแรงสูง ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ าTransformer , Main Distribution Board ,Feeder Board, Panel Board , Load
Center และอื่นๆ จนถึงตาแหน่งดวงโคม เต้ ารับ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ทังหมด
้
พร้ อมติดตังและต่
้
อ เชื่อม
ครบถ้ วน ตามที่กาหนดในแบบแปลน
2.5 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหา ติดตังระบบสายโทรศั
้
พท์ เพื่อเชื่อมต่อกับสายองค์การโทรศัพท์ ที่ต้ กู ระจาย
สาย (Main distribution Frame) เข้ าตู้สาขา Electronic Private Automatic BranchExchange (EPABX)
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และแจกจ่ายไปยัง Telephone Terminal Box (TTB- , TB-) ต่างๆ และเต้ ารับโทรศัพท์ตามที่กาหนดใน
แบบและรายละเอียด
2.6 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและติดตังอุ
้ ปกรณ์วงจรลงดิน (Grounding System) เช่น Ground Rod
และ Ground Wire สาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่ องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ กระแสไฟฟ้า
2.6.1 Ground Rod จะต้ องเป็ นแบบ Copper clad Ground Rod
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ ้ว ยาว 10 ฟุต จะต้ องฝั งลงไปในดินโดยให้ ส่วนบนของ
Ground Rod อยูต่ ่ากว่าระดับดิน ไม่น้อยกว่า 60 ซม. และวัดค่าความต้ านทานได้ ไม่เกิน 5
Ohms
2.6.2 การต่อ Ground Wire เข้ ากับ Ground Rod จะต้ องใช้ Thermo welded ขนาดของ
Ground Wire เป็ นไปตามมาตรฐานของ วสท. หรื อตามที่กาหนดในแบบ
2.7 ผู้รับจ้ างจะต้ องศึกษาแบบแปลนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น แบบโครงสร้ าง และ สถาปั ตย์ และ
อื่นๆ ให้ มีความเข้ าใจถึงความสัมพันธ์กนั และให้ ความร่วมมือประสานงานกันกับ ผู้รับจ้ างรายอื่นๆ เพื่อ ให้
การดาเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่ นและหลีกเลี่ยงความล่าช้ า การเจาะฝั งฝ้ าเพดาน การสกัดปูน หรื ออิฐ ก่อ
การตกแต่งปูนฉาบ สี อันเนื่องจากการดาเนินการของผู้รับจ้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการเองทังหมด
้
โดย
ค่าใช้ จา่ ยนัน้ รวมอยู่ ในการเสนอราคาของผู้รับจ้ างแล้ ว
2.8 ภายใน 45 วัน หลังจากเซ็นสัญญา ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทารายละเอียดอุปกรณ์ตวั อย่าง อุปกรณ์
ใช้ ในการติดตังและ
้
Shop Drawing ให้ ผ้ วู ่าจ้ าง หรื อผู้แทนผู้วา่ จ้ างตรวจสอบ และยินยอมให้ ใช้ ดาเนินการ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการติดตัง้
2.9 ผู้รับจ้ างจะต้ องให้ ความร่วมมือประสานงานกับผู้รับจ้ างรายอื่น เพื่อต่อเชื่อมสายพร้ อมอุปกรณ์
ประกอบและทดลองอุปกรณ์อื่นๆ ที่จดั หาโดยผู้วา่ จ้ าง
3. แบบแปลน (Drawing)
3.1 แบบแปลนต่างๆ ที่แสดงเป็ นเพียงแนวทาง หรื อไดอะแกรมในการติดตังเท่
้ านันตามต
้
าแหน่ง
และระยะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพสถานที่จริง เพื่อความสะดวกและความเหมาะสมในการ ใช้
งาน
3.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดเตรี ยมและส่งมอบ Shop Drawing ให้ ผ้ วู า่ จ้ างเพื่อขออนุมตั ใิ นการติดตัง้
วัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินการ หรื อ การเซ็นสัญญา Shop
Drawing จะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้วา่ จ้ าง เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการติดตัง้ งานส่ วนใดก็ตามที่
กระทาไปก่อนได้ อนุมตั ิดงั กล่าว ให้ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิ์ที่จะเรี ยกร้ องให้ ผ้ รู ับ
จ้ าง เพิ่มเติมงานบางส่วน และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงส่วนที่ได้ ติดตังไปแล้
้
วให้ สอดคล้ องกับแบบแปลนที่ได้ ทา
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สัญญากันไว้ โดยที่คา่ ใช้ จา่ ยส่วนที่เพิ่มขึ ้น ไม่ต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้วา่ จ้ าง
แบบที่ใช้ ตดิ ตัง้
(Shop Drawings) มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี ้
3.2.1 แบบที่ใช้ ติดตัง้ ต้ องใช้ มาตรฐานกระดาษ และการเขียนสัญลักษณ์แบบเดียวกับ
ต้ นแบบ
3.2.2 แบบที่ใช้ ตดิ ตัง้ ต้ องแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับระบบไฟฟ้า และราย
ละเอียดอื่นๆ อันจะเกี่ยวกับงานก่อสร้ าง หรื อผู้รับจ้ างรายอื่นๆ
3.2.3 แบบใช้ งาน มีดงั ต่อไปนี ้
3.2.3.1 แบบอุปกรณ์ไฟฟ้าทังหมดที
้
่ประกอบขึ ้นและการติดตัง้ เช่น แผงสวิทช์บอร์ ด
เป็ นต้ น
3.2.3.2 การติดตังโคมไฟทั
้
งหมด
้
3.2.3.3 การติดตังสายไฟฟ
้
้ า และท่อร้ อยสายไฟฟ้า Wire Way และแนวการเดิน
3.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการเตรี ยม Shop Drawing สาหรับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตา่ งๆ
Shop Drawing ที่ได้ รับการอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้วา่ จ้ าง จะต้ องส่งมอบสาเนา หรื อพิมพ์เขียว
ให้ ผ้ วู า่ จ้ าง เป็ นจานวน 3 ชุด ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างไม่ใช่เป็ นบุคคลที่ทาหน้ าที่ตรวจแบบให้ ผ้ รู ับจ้ าง การอนุมตั ิ
Shop Drawing เป็ นเพียงหลักการเท่านัน้ ทังนี
้ ้ไม่ทาให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ นสภาพจากการรับผิดชอบต่อการติดตัง้
เพื่อให้ งานแล้ วเสร็จตรงกับวัตถุประสงค์ของข้ อกาหนดในแบบแปลนและข้ อกาหนดตามสัญญา
3.4 ASbuilt Drawing แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
3.4.1 จัดส่งสเก็ตซ์ของ AS built Drawing เมื่อทาการส่งมอบงานทุกงวด หากไม่จดั ส่ง AS
built Drawing ประจางวด ผู้วา่ จ้ างอาจสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการตรวจรับมอบงานประจางวดจนกว่าผู้รับจ้ าง
จะทาการจัดส่งให้ ผ้ วู า่ จ้ างรวบรวมไว้ เป็ นหลักฐาน
3.4.2 เมื่อการติดตังเสร็
้ จสมบูรณ์ แบบ Shop Drawing จะต้ องได้ รับการแก้ ไข และ/ หรื อ
เขียนใหม่เป็ นแบบ AS built Drawing โดยผู้รับจ้ างต้ องจัดส่งต้ นฉบับ และสาเนาพิมพ์เขียว จานวน 3 ชุด
พร้ อม Diskettes ให้ ผ้ วู า่ จ้ างและให้ ถือว่า AS built Drawing เป็ นส่วนประกอบในการส่งมอบงานงวด
สุดท้ ายด้ วย
4. คุณสมบัตขิ องผู้รับจ้ ำงในกำรประกวดของกำรเสนอรำคำ
4.1 ผู้รับจ้ างต้ องมีวิศวกรไฟฟ้าตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 ประเภทภาคีวิศวกร ในการ
ควบคุมการติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทังหมดให้
้
ถกู ต้ องตามมาตรฐาน PEA , NEC,IEC ,ว.ส.ท. และกฎข้ อ
บังคับว่าด้ วยความปลอดภัย ตามประกาศของ กระทรวงมหาดไทย
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4.2 ผู้รับจ้ างต้ องมีพนักงานเพียงพอในการปฏิบตั งิ านให้ แล้ วเสร็จ และใช้ การได้ เป็ นอย่างดี ตาม
กาหนดเวลาที่ระบุในสัญญา หรื อตามความต้ องการของผู้วา่ จ้ าง และผู้วา่ จ้ างมีสิทธิถอดถอนพนักงานคน
ใด ของผู้รับจ้ างได้ เมื่อเห็นว่าปฏิบตั งิ านไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เหมาะสม
4.3 ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบการติดตังระบบไฟฟ
้
้ าและอุปกรณ์ที่นาเข้ ามาใช้ ให้ เป็ นไปตามที่ ได้ รับ
การอนุมตั จิ ากผู้วา่ จ้ างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดยให้ พนักงานดาเนินการติดตัง้ ให้ เป็ นไปตามแบบและ
ข้ อกาหนดต่างๆ อย่างถูกต้ องและสมบูรณ์
4.4 ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบความปลอดภัยของพนักงานของตนเอง
4.5 ผู้รับจ้ างต้ องมีผลงานในการติดตัง้ ระบบเมนไฟฟ้าแรงต่า นับจากวันทาการติดตังแล้
้ วเสร็จตาม
สัญญา จนถึงวันยื่นซองประกวดราคาไม่เกิน 5 ปี และ ต้ องไม่เป็ นผู้ถกู แจ้ งเวียนชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการ
4.6 กาหนดให้ มีสามัญวิศวกร สาขาไฟฟ้า จานวน 1 คน ภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้า จานวน 1 คน
ซึง่ ได้ จดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกร (ก.ว.)
แล้ วไม่น้อยกว่า 1 นาย ประจาทางานอยูก่ บั บริ ษัทฯ และมีหนังสือรับรองการเป็ นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟ้า หรื อห้ างหุ้นส่วนที่ยื่นเสนอราคานี ้ เพื่อทาหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบในการปฏิบตั ิดาเนินการครัง้ นี ้ตลอด
ทัง้ เป็ นผู้รับรองการติดตามกฎ ก.ว. ด้ วย
5. กำรยื่นเสนอรำคำ
เป็ นบริ ษัทฯ หรื อห้ างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
5.1 ในกรณีผ้ เู สนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจากคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะให้ ผ้ เู สนอราคานันชี
้ ้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้ เชื่อได้ วา่
ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้ างให้ เสร็จสมบูรณ์ได้ หากคาชี ้แจงไม่เป็ นที่รับฟั งหรื อไม่
มีเหตุผลเพียงพอคณะกรรมการฯ มีสิทธิที่จะไม่ รับราคาของผู้เสนอราคารายนัน้
5.2 ผู้รับจ้ างยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ในการประกาศเรี ยกประกวดราคาค่าจ้ างเหมาทุก
ประการทังจะไม่
้
ยกเอาเหตุผลใดๆ มาลบล้ าง หรื อเพิ่มเติมเงื่อนไขรายละเอียดอย่างใดทังสิ
้ ้น
6. วัสดุอุปกรณ์
6.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดส่งตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ที่นามาใช้ ตดิ ตัง้ พร้ อมด้ วยข้ อมูลทางด้ านเทคนิค
ให้ ผ้ วู า่ จ้ างได้ ตรวจอนุมตั ิ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 45 วัน ก่อนนาไปติดตัง้
6.2 วัสดุ และอุปกรณ์ที่นามาติดตังต้
้ องเป็ นของใหม่ และไม่เคยนาไปใช้ งานมาก่อน
6.3 วัสดุอปุ กรณ์ ซึง่ เสียหายในระหว่างการขนส่ง การติดตัง้ หรื อการทดสอบ ต้ องดาเนินการ
ซ่อมแซม หรื อ เปลี่ยนให้ ใหม่ ตามสภาพความเห็นชอบของผู้วา่ จ้ าง
6.4 กรณีที่ผ้ วู ่าจ้ าง เห็นว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่นามาใช้ มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ดีเท่าที่กาหนดไว้ ในรายการ
ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้ นามาใช้ ในงานนี ้ ในกรณีที่ผ้ วู า่ จ้ างมีความเห็นว่าควรส่งให้ สถาบัน ผู้วา่ จ้ าง
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เชื่อถือทาการทดสอบคุณสมบัติ เพื่อเปรี ยบเทียบกับข้ อกาหนดรายละเอียดความถูกต้ องของผู้วา่ จ้ างก่อนที่
จะอนุมตั ใิ ห้ นามาใช้ ได้ ผ้ รู ับจ้ างต้ องเป็ นผู้ดาเนินการโดยเร่งด่วน และต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยในการทดสอบ
เองทังสิ
้ ้น
6.5 กรณีที่ผ้ รู ับจ้ างไม่สามารถจัดหาวัสดุ หรื ออุปกรณ์ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนด และ/หรื อจัดหา
ตัวอย่างแก่ผ้ วู ่าจ้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์อื่นมาทดแทน
7. กำรตรวจสอบแบบ และรำยกำร
7.1 ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบแบบ และรายการข้ อกาหนดต่างๆ จนเข้ าใจถึงรายละเอียดในแบบ และ
ข้ อกาหนดต่างๆ โดยชัดแจ้ ง
7.2 ผู้รับจ้ างต้ องศึกษารายละเอียดและแบบแปลนอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เช่น แบบสถาปั ตยกรรม แบบ
วิศวกรรมโครงสร้ าง แบบวิศวกรรมเครื่ องกลและแบบวิศวกรรมไฟฟ้าให้ มีความเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ กัน
และให้ ความร่วมมือประสานงานกันกับผู้รับจ้ างรายอื่นๆ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
หลีกเลี่ยงความล่าช้ า
7.3 กรณีข้อกาหนดรายละเอียด และแบบมีข้อขัดแย้ ง ข้ อสงสัย หรื อข้ อผิดพลาด ให้ สอบถาม
จากวิศวกรผู้ออกแบบโดยตรง และการตีความในข้ อขัดแย้ งใดๆ ให้ ตีความไปในแนวทางที่ดีกว่าถูกต้ องกว่า
วัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพดีกว่า โดยผู้รับจ้ างจะถือเป็ นสาเหตุขอเพิ่มราคาไม่ได้
8. กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงแบบ รำยกำร และวัสดุอุปกรณ์
8.1 การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขการปฏิบตั งิ านที่ผิดไปจากแบบ และรายการอันเนื่องจากแบบ และ
รายการขัดแย้ งกัน หรื อ อันเกิดจากความจาเป็ นอื่นใดก็ดี ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งผู้วา่ จ้ างเพื่อขออนุมตั ขิ อความ
เห็นชอบก่อนดาเนินการได้
8.2 กรณีที่วสั ดุอปุ กรณ์ของผู้วา่ จ้ างที่ขออนุมตั นิ าเข้ ามาติดตัง้ มีลักษณะสมบัตอิ นั เป็ นเหตุให้
อุปกรณ์รายการที่ผ้ วู ่าจ้ างกาหนดไว้ เกิดความไม่เหมาะสม ผู้รับจ้ างต้ องไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้ งขอความ
เห็นชอบจากผู้วา่ จ้ าง ในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ถกู ต้ องโดยหลักฐานจากบริ ษัทผู้ผลิต มิฉะนันผู
้ ้ รับจ้ างต้ อง
เป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นแต่เพียงผู้เดียว
8.3 ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มีช่องทางเข้ าถึงเครื่ องจักร และอุปกรณ์โดยมีขนาดเท่าที่จาเป็ นและเหมาะ
สม กับเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ผ้ รู ับจ้ างจัดหามาให้ สะดวกสาหรับการเข้ าไปซ่อมแซมบารุงรักษา
8.4 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขแบบ รายการวัสดุและอุปกรณ์ดงั กล่าวข้ างต้ นให้ ผ้ รู ับจ้ างทา
หนังสือ ขออนุมตั กิ ่อนการติดตังอย่
้ างน้ อย 45 วัน
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9. กำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ำ และอื่นๆ ระหว่ ำงกำรติดตัง้
9.1 ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการติดตังระบบไฟฟ
้
้ าชัว่ คราว สาหรับแสงสว่างจุดต่างๆ ภายในอาคาร
ตามที่ผ้ วู า่ จ้ างหรื อวิศวกรผู้ออกแบบกาหนดให้ ซึง่ จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ าน หรื อตรวจสอบงานของผู้ว่า
จ้ าง หรื อวิศวกรผู้ออกแบบในการติดตังระบบไฟฟ
้
้ าชัว่ คราวนี ้ ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยเองทังสิ
้ ้น
9.2 การรื อ้ ถอนวัสดุ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ งานชัว่ คราวและกระทาให้ อยูใ่ นสภาพดีเช่นเดิม หลัง การ
ส่งมอบงานแล้ วก็ยงั คงอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างเช่นกัน
9.3 ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยในการต่อสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ท่อน ้าประปา และ
ท่อน ้าอื่นๆ รวมทังมาตราวั
้
ดต่างๆ ชัว่ คราว ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานและใช้ งานด้ ว ย
9.4 ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ในข้ อ 9.3 ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบตังแต่
้ วนั เริ่มเตรี ยมการระหว่างการใช้ งาน
จนกระทัง่ วันส่งมอบงานเรี ยบร้ อยแล้ ว
10. ควำมรับผิดชอบ ณ สถำนที่ตดิ ตัง้
10.1 ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิ งานการ
ติดตังและทดลองเครื
้
่ อง
10.2 ผู้รับจ้ างต้ องระมัดระวังรักษาความปลอดภัย รวมทังอั
้ คคีภยั เกี่ยวกับทรัพย์สินทังปวง
้
10.3 ผู้รับจ้ างต้ องพยายามทางานให้ เงียบ และสัน่ สะเทือนน้ อยที่สดุ เท่าที่ จะสามารถทาได้ เพื่อมิให้
เกิดความเดือดร้ อนและมีผลกระทบกระเทือนต่อคน หรื องานอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ สถานที่ติดตัง้
10.4 ผู้รับจ้ างต้ องดูแลสถานที่ปฏิบตั งิ านที่พกั ชัว่ คราวที่เก็บของต่างๆ ให้ เรี ยบร้ อยสะอาด และอยู่
ใน สภาพปลอดภัยตลอดเวลา
10.5 เมื่อผู้รับจ้ างได้ ทาการติดตังสมบู
้ รณ์แล้ ว ผู้รับจ้ างต้ องย้ ายเครื่ องมือเครื่ องใช้ ตลอดจนรื อ้ ถอน
อาคารชัว่ คราว ซึง่ ผู้รับจ้ างได้ ปลูกสร้ างขึ ้นสาหรับงานนี ้ออกไปให้ พ้นจากสถานที่จนสิ ้นเชิง สิ่งใดที่ต้องส่ง
คืนให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างก็ต้องจัดการส่งให้ เรี ยบร้ อยเสร็จสิ ้นไปก่อนที่จะส่งมอบงาน
11. กำรขนส่ ง
11.1 ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่ องมือ วัสดุอปุ กรณ์มายังสถานที่ติดตัง้ รวมทังการ
้
ยกเข้ าไปติดตัง้ ค่าใช้ จา่ ยทังหมดเป็
้
นของผู้รับจ้ างเองทังสิ
้ ้น
11.2 ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบต่อความล่าช้ าในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือต่างๆ มายัง
สถานที่ตดิ ตัง้
11.3 ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งวัสดุอปุ กรณ์ หรื อเครื่ องมือต่างๆ
มายังสถานที่ตดิ ตัง้
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12. ป้ำย และเครื่องหมำยของวัสดุอุปกรณ์
12.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหา หรื อทาป้ายชื่อ สีพน่ เป็ นตัวหนังสือ และเครื่ องหมายแสดงต่างๆ เพื่อแสดง
ป้ายชื่อขนาดของอุปกรณ์ และการใช้ งาน โดยใช้ ภาษาไทย และ / หรื อภาษาอังกฤษ
12.2 ป้ายชื่อทาด้ วยแผ่นพลาสติกพื ้นสีดา แกะสลักตัวอักษรสีขาวมีความสูงอย่างน้ อย ½ นิ ้ว และ
เคลือบพลาสติกอีกชันหนึ
้ ง่ ป้ายต้ องยึดติดให้ มนั่ คงถาวร
12.3 สีที่ใช้ พน่ เป็ นตัวหนังสือ และเครื่ องหมายให้ ใช้ สีสเปรย์กระป๋ อง
12.4 วัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ที่เมื่อติดตังแล้
้ วสามารถเห็นได้ อย่างชัดเจน จะต้ องแสดงเครื่ องหมาย และ
อักษรย่อ หรื อข้ อความที่สนกะทั
ั้
ดรัดง่ายต่อการเข้ าใจ
13. กำรบริกำร
13.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดเตรี ยมช่างผู้ชานาญงานในแต่ละระบบไว้ สาหรับการตรวจซ่อมแซม บารุง
รักษาเครื่ องอุปกรณ์ให้ อยูใ่ นสภาพที่ใช้ งานได้ ดีเป็ นประจาทุกเดือน ภายในระยะเวลา 1 ปี
13.2 ผู้รับจ้ างต้ องจัดทารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทกุ ชิ ้น และการบารุงรักษาทุกครัง้ เสนอต่อ
ผู้วา่ จ้ าง ภายใน 7 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่บริ การ
13.3 ในกรณีที่ผ้ วู า่ จ้ างมีความจาเป็ นต้ องใช้ บริการฉุกเฉินนอกเวลาทางานปรกติ ผู้รับจ้ างต้ องรี บ
ดาเนินการจัดทาโดยไม่ชกั ช้ า
13.4 ในปี ที่ 2 ของการใช้ งาน ผู้รับจ้ างต้ องจัดส่งช่างผู้ชานาญการมาตรวจสอบเครื่ อง วัสดุ และ
อุปกรณ์ในระบบต่างๆ ทุก 3 เดือนต่อครัง้ ภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี แล้ วจัดทารายการผลการตรวจสอบ
ส่งมอบให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง
14. กำรส่ งมอบงำน
14.1 ผู้รับจ้ างต้ องเปิ ดเดินเครื่ องและอุปกณ์ตา่ งๆ ให้ อยูใ่ นสภาพที่ใช้ งานเต็มที่ หรื อพร้ อมที่จะใช้
งานได้ เต็มที่เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงติดต่อกัน
14.2 ผู้รับจ้ างต้ องทาการทดสอบเครื่ องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ตามที่ผ้ วู า่ จ้ างจะกาหนดให้ ทดสอบ
จนกว่าจะได้ ผลเป็ นที่พอใจ และแน่นอนของผู้วา่ จ้ าง เครื่ องมือ วัสดุและอุปกรณ์เหล่านันสามารถท
้
างานได้ ดี
ถูกต้ องตามข้ อกาหนดทุกประการ
14.3 รายการสิ่งประกอบต่างๆ ที่ผ้ รู ับจ้ างต้ องส่งมอบให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างในวันส่งมอบงาน ซึง่ ถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของการตรวจรับมอบงานด้ วย คือ
- แบบสร้ างจริง (AS built Drawing) ประกอบด้ วยต้ นฉบับ , พิมพ์เขียว จานวน 3 ชุด และแบบ
ถ่ายย่อขนาด A3 เย็บเล่มสวยงาม จานวน 5 ชุด พร้ อม DIGITAL FILE
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- หนังสือคูม่ ือการใช้ และบารุงรักษาเครื่ องมือ และอุปกรณ์
- เครื่ องมือพิเศษ สาหรับใช้ ในการปรับแต่งซ่อมบารุงเครื่ องจักร และอุปกรณ์ ซึง่ โรงงานผู้
ผลิต ส่งมาให้ ด้วย
- อะไหล่ตา่ งๆ ตามข้ อกาหนดในรายละเอียด
14.4 ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นในการทดสอบเครื่ อง และตรวจมอบงานอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง
เองทังสิ
้ ้น
14.5 การส่งมอบงาน แบ่งเป็ น 4 งวด ดังนี ้
งวดที่ 1 จ่ายเป็ นเงินในอัตราร้ อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้ างได้ ดาเนินการตกลงทาสัญญางานติด
ตังระบบไฟฟ
้
้ าและสื่อสาร นับจากวันลงนามในสัญญาจ้ าง
งวดที่ 2 จ่ายเป็ นเงินในอัตราร้ อยละ 50 เมื่อผู้รับจ้ างได้ ดาเนินการงานเดินท่อร้ อยสายไฟ
จากหม้ อแปลงมายังตู้เมน MDB และเดินท่อจากตู้ MDB ถึงวงจรย่อย โดยตังเบิ
้ กงวดงานตามปริมาณ งานที่
ติดตังได้
้ จริงตามอาคารต่างๆ
งวดที่ 3 จ่ายเป็ นเงินในอัตราร้ อยละ 30 เมื่อผู้รับจ้ างได้ ดาเนินการงานติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้า
และสื่อสาร เช่น หม้ อแปลง , ตู้ MDB , สวิทช์ ปลัก๊ , โคมไฟฟ้า และอื่นๆ ถึงวงจรย่อย โดยตังเบิ
้ กงวด งาน
ตามปริมาณงานที่ตดิ ตังได้
้ จริงตามอาคารต่างๆ
งวดที่ 4 (งวดสุดท้ าย) จ่ายเป็ นเงินในอัตราร้ อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้ างได้ ดาเนินการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าเข้ าระบบมายังตู้เมน MDB และงานทดสอบระบบสื่อสารทังหมด
้
พร้ อมใช้ งานเป็ นที่เรี ยบร้ อย และส่ง
แบบ AS built
15. กำรตรวจกำรจ้ ำงเหมำ
15.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินงานให้ แล้ วเสร็จทันภายในกาหนดที่ระบุไว้ ในสัญญา ซึง่ ได้ กระทากับผู้
ว่าจ้ างให้ เรี ยบร้ อยก่อนการส่งมอบงาน
15.2 ก่อนนัดคณะกรรมการเพื่อทาการตรวจรับงาน ให้ ผ้ รู ับจ้ างทาการเก็บกวาดสิ่งสกปรกและซ่อม
แซม ส่วนประกอบของอาคาร ที่ชารุดอันเนื่องมาจากการทาการติดตังเดิ
้ นสาย ติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้า โดยฝี มือ
ของช่างของผู้รับจ้ างให้ เสร็จเรี ยบร้ อย ตลอดจนให้ ทาการทดลอง ระบบไฟฟ้า ที่ได้ ติดตังให้
้ ถกู ต้ องสามารถ
ใช้ การได้ ดีโดยเรี ยบร้ อยทุกส่วน
15.3 ในขณะที่ทาการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้ างเหมา หากปรากฏว่าได้ เกิดการ
ชารุดเสียหายเกิดขึ ้นแก่อาคารสิ่งก่อสร้ าง ส่วนที่ได้ ทาการติดตัง้ หรื อเดินสายไฟฟ้าไว้ หรื อ เกิดการชารุด
เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตังไว้
้ ก็ดี ให้ อยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้วา่ จ้ างใน การที่จะทาการซ่อมแซมแก้ ไข
หรื อเปลี่ยนให้ ใหม่โดยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้ างเองทังสิ
้ ้น
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15.4 เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ทาการตรวจรับงานไปแล้ ว กาหนดให้ ผ้ รู ับจ้ างยังมีภาระ
ประกันผลงานที่ได้ ดาเนินการ ไว้ กบั ผู้วา่ จ้ างต่อไปอีกมีกาหนด 12 เดือน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการได้ ลง นาม
ตรวจรับ เป็ นต้ นไป ซึง่ ภายในระยะเวลาที่ได้ กาหนดไว้ หากเกิดการบกพร่องเสียหายเกิดขึ ้นแก่ทรัพย์สิน ของ
ผู้วา่ จ้ างในส่วนที่ผ้ รู ับจ้ างรับผิดชอบอยู่ เช่น อุปกรณ์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็ นต้ น ให้ อยู่ในความรับผิดชอบ ของ
ผู้รับจ้ างที่จะต้ องจัดทาให้ ใหม่ หรื อ แก้ ไขให้ ดีสภาพเดิมทุกประการ โดยทุนทรัพย์สว่ นตัวของผู้รับจ้ าง เอง
ทังสิ
้ ้นโดยไม่มีสิทธิ์ฟ้อง เรี ยกค่าชดใช้ เป็ นค่าซ่อมแซมแก้ ไขจากผู้วา่ จ้ างได้ อีก โดยถือว่ายังอยูใ่ นระยะ เวลา
ประกันของผู้รับจ้ างโดยตลอดช่วงระยะเวลาที่ระบุ
15.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องขอใช้ ไฟฟ้าท้ องถิ่นในนามของผู้วา่ จ้ างให้ เสร็จเรี ยบร้ อยพร้ อมทังการตรวจสอบ
้
การติดตังระบบไฟฟ
้
้ าตามกฎข้ อบังคับของการไฟฟ้าท้ องถิ่นเป็ นที่เรี ยบร้ อยตามข้ อ 1.2 ส่วน ค่าใช้ จา่ ย ใน
การขอใช้ ไฟฟ้าและค่าตรวจสอบผู้รับจ้ างจ่ายตามใบเสร็ จรับเงินของการไฟฟ้า นัน้
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หมวดที่ 2 กำรติดตัง้ อุปกรณ์
ผู้รับจ้ างต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดต่างๆ ให้ เป็ นตามกฎข้ อบังคับของ
การไฟฟ้าท้ องถิ่น และเป็ นไปตามรายละเอียดข้ างท้ ายในกรณีกฎหารไฟฟ้าท้ องถิ่นและรายละเอียดข้ างท้ าย
มิได้ ระบุไว้ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของ NEC และ / หรื อ VDE และประกาศกระทรวงมหาดไทย
1. กำรติด ตั ง้ ท่ อ ร้ อยสำยไฟฟ้ ำ (ชนิ ด ท่ อ โลหะ) แนวท่ อ ร้ อยสายไฟฟ้ าที่ แ สดงในแบบเป็ นเพี ย ง
DIAGRAM เท่านัน้ การติดตังต้
้ องให้ เหมาะสมกับสภาพของอาคารตามข้ อกาหนด ดังนี ้
1.1 ชนิดของท่อเป็ นไปตามข้ อกาหนด (เรื่ องท่อร้ อยสายไฟฟ้าในหมวดที่ 3 “คุณภาอุปกรณ์”) การ
ต่อท่อต่างๆ ให้ ใช้ ข้อต่อ (COUPING) และข้ อต่อยึด (CONNECTOR) ต่อให้ แน่น กรณีฝัง CONCRETETIGHT
หรื อ RAINTIGHT กรณีเดินในฝ้าเพดาน หรื อ เดินลอยภายในอาคาร ใช้ ชนิด SCREWTIGHT
1.2 ท่อร้ อยสายไฟฟ้าที่เดินซ่อนในฝ้าเพดานจะต้ องแนบอยูใ่ ต้ พื ้น SLAB หรื อ โครงหลังคาห้ าม
เดินวางบนฝ้าเพดาน ห้ อยจากพื ้น SLAB หรื อ โครงหลังคากรณีที่ไม่มีฝ้าเพดาน เช่น บริเวณจอดรถ หรื อ
บริเวณอื่นๆ ที่ไม่มีฝ้าเพดานให้ ฝังท่อร้ อยสายใน พื ้นคอนกรี ต หรื อวาง บนพื ้นคอนกรี ตสาเร็จรูปโดยท่อชนิด
IMC และเททอปปิ ง้ ทับโดยผู้รับเหมาก่อสร้ าง)
1.3 การยึดท่อร้ อยสายไฟฟ้า (CONDUIT SUPPORT) ท่อที่เดินลอยจะต้ องมี CONDUIT
STRAP อย่างหนาท่อทุกระยะ 1.00 เมตร ในกรณีติดตังท่
้ อร้ อยสายในบริเวณเดียวกัน หรื อแนวเดียวกัน
มากกว่า 3 เส้ น ให้ ใช้ UNISTAT ยึด
1.4 การเดินท่อร้ อยสายไฟฟ้าเข้ ากับอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องจักรต่างๆ ให้ ใช้ HEAVY DUTY
FLEXIBLE CONDUIT มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. แต่ไม่เกิน 1.00 เมตร กรณีอปุ กรณ์เหล่านันอยู
้ ่ ใกล้
น ้า หรื อ ภายนอกอาคารต้ องใช้ HEAVY DUTY FLEXIBLE CONDUIT ชนิด LIQUID TIGHT
1.5 การติดตังท่
้ อร้ อยสายเข้ ากับกล่องต่อสาย หรื อเครื่ องประกอบการดินท่อ หรื อ ตู้ควบคุมต้ อง
จัดให้ มี LOCK NUT และ BUSHING ขันยึดให้ แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ ฉนวนหุ้มสาย ชารุด กรณีรูของ LOCK
NUT ใหญ่กว่าท่อต้ องใช้ REDUCING WASHER เพื่อไม่ให้ มี ช่องว่างระหว่างท่อกับฝาของกล่องต่อสาย
ส่วนรูวา่ งที่ไม่ได้ ใช้ งานให้ ปิดด้ วยฝาพลาสติก
1.6 ท่อร้ อยสายไฟฟ้าที่ตดิ ตังไว้
้ ในขณะก่อสร้ าง เพื่อรอการร้ อยสายไฟฟ้าต้ องอุดปลายท่อด้ วย
จุกพลาสติกที่มีขนาดพอดีกบั ท่อ ห้ ามใช้ กระดาษ หรื อเศษไม้ อดุ ปลายท่อ ทังนี
้ ้เพื่อป้องกัน วัสดุตา่ งๆ เข้ าไป
อยูภ่ ายในท่อจะทาให้ เกิดปั ญหาในการร้ อยสายไฟฟ้าภายหลัง
1.7 ปลายท่อร้ อยสายไฟฟ้าที่ถกู ตัดออกต้ องลบคม เพื่อป้องกันไม่ให้ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าชารุด
การทาเกลียวท่อต้ องใช้ เครื่ องทาเกลียวชนิดปลายเรี ยว ทังนี
้ ้ท่อโลหะชนิดบาง (EMT) ห้ ามทาเกลียว
1.8 การเดินท่อร้ อยสายไฟฟ้าให้ พยายามเดินในแนว CORRIDOR และมีแนวขนาด หรื อตัง้
บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด
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ฉาก กับตัวอาคาร
1.9 รัศมีดดั โค้ งด้ านในของท่อร้ อยสายไฟฟ้าต้ องไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อ
1.10 ก่อนนาท่อร้ อยสายไฟฟ้าไปติดตังถ้
้ ามี MOSTURE POCKET ต้ องกาจัดออกให้ หมดเสีย
ก่อน และท่อที่เสียรูปห้ ามนามาใช้

1.11 ต้ องติดตังระบบท่
้
อร้ อยสายไฟฟ้าให้ แล้ วเสร็จก่อน จึงทาการเดินสายไฟฟ้า
1.12 กรณีเป็ นงานเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม หรื อโครงสร้ างอาคารเหล็กซึง่ มีความจาเป็ นต้ อง
เดินท่อร้ อยสายลอยใช้ COUPLING และ CONNECTOR ชนิด RAINTIGHT ทังหมด
้
ท่อร้ อยสายทังหมด
้
ให้ ทาด้ วยสีน ้ามัน RUST-O-LUIM เป็ นชนิด NUMBER เดียวกับโครง การเหล็กอาคาร
1.13 การเดินท่อร้ อยสายไฟฟ้าฝั งดินให้ ใช้ ทอ่ เหล็กชนิดหนา (IMC) ต้ องทาด้ วย FLINT COAT
2 ชัน้ การเดินท่อร้ อยสายใต้ ดนิ (ตามตารางท่อร้ อยสายไฟฟ้า ตารางที่ 2-3)
1.14 ขนาดของท่อร้ อยสายไฟฟ้าที่ใช้
จะต้ องมีสายไฟฟ้าซึง่ คิดตามพื ้นที่หน้ าตัดแล้ วไม่เกิน
40% ของพื ้นที่หน้ าตัดท่อ (ตามตารางท่อร้ อยสายไฟฟ้า ตารางที่ 2-2)
2. กำรเดินสำยแบบฝั งดินโดยตรง (Direct Burial) (กรณีในแบบกำหนดให้ ตดิ ตัง้ )
2.1 สายไฟฟ้าสาหรับการเดินฝั งดินโดยตรง ต้ องเป็ นชนิดที่ออกแบบให้ ใช้ ฝังดินโดยตรง และต้ อง
ฉนวนอย่างน้ อย 2 ชัน้ โดยที่ฉนวนภายนอกต้ องเป็ นเทอร์ โมพลาสติก
2.2 การต่อสายไฟฟ้าที่ฝังดินโดยตรงกระทาได้ โดยวิธีการพิเศษ โดยเฉพาะตรงรอยต่อให้ ห้ มุ
EPOXY Resin หรื อวัสดุอื่นที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่า
2.3 ในกรณีที่มีสายไฟฟ้าหลายชุดฝั งอยูใ่ นแนวเดียวกันต้ องมีรายละเอียดบนสายไฟฟ้า ดังกล่าว
แสดงวงจร และขนาด สายไฟฟ้าทุกๆ ช่วงไม่น้อยกว่า 10 ซม. (Sand Bed)
2.4 การติดตัง้
2.4.1 สายไฟฟ้าสาหรับการเดินฝั งดินโดยตรง ต้ องฝั งลงในดินลึกอย่างน้ อย 60 ซม.
2.4.2 สายไฟฟ้าต้ องวางบนทรายซึง่ หนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. (Sand Bed)
2.4.3 การวางสายไฟฟ้าบนทราย ควรวางเรี ยงเดี่ยวตามแนวนอน โดยที่ระยะห่างระหว่าง
สายไฟฟ้าควร มีคา่ เท่ากับพื ้นดินหน้ าตัดของสายไฟฟ้าดังกล่าว แล้ วกลบด้ วยทรายโดยรอบสายไฟฟ้าไม่
น้ อยกว่า 10 ซม. เช่นกัน และวางทับด้ วยแผ่นคอนกรี ตหรื อ แผ่นอิฐ ตลอดสาย ก่อนกลบด้ วยดิน ในตอนที่
สายโผล่ออกจากพื ้นดิน ต้ องมีการป้องกันสายโดยการร้ อยสาย ผ่านท่อโลหะ หรื อ ใช้ วิธี อื่นๆ เหมาะสม
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2.4.4 บนผิวดินในแนวเดินสายจะต้ องวางแผ่นคอนกรี ต (Concrete Tile) แสดงแนวสาย
ไฟฟ้าใต้ ดนิ ทุกช่วงไม่เกิน 30 เมตร ในทางตรงและทุกช่วงหักโค้ ง หรื อเดินเข้ าอาคาร โดยที่แผ่นคอนกรี ต
ดังกล่าว มีอกั ษรย่อแสดงชนิดของสายไฟฟ้า และลูกศรชี ้แนวเดินสายไฟฟ้าใต้ ดนิ
2.4.5 ในกรณีที่สายไฟฟ้าที่ฝังใต้ ดนิ โดยตรงจาเป็ นต้ องผ่านถนน รื ออาคารที่ต้องรับน ้าหนัก
จาเป็ น ต้ องร้ อย สายในท่อ Asbestos Cement Pipe หรื อท่อร้ อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดกลาง (IMC) ใน
ช่วงดังกล่าวแล้ วจึงฝั งดินได้ ตอ่ ไป
3.
กำรติดตัง้ รำงเดินสำยไฟฟ้ำ (WIRE WAY) แนวรางร้ อยสายไฟฟ้าที่แสดงในแบบเป็ นเพียง
DIAGRAM เท่านัน้ การติดตังจริ
้ งต้ องให้ เหมาะสม กับสภาพของอาคารตามข้ อกาหนดดังนี ้
3.1 WIRE WAY รางเดินสายไฟฟ้าให้ ใช้ เฉพาะการติดตังในที
้ ่เปิ ดเผยเท่านัน้ ในกรณีตดิ ตังภายนอก
้
อาคารต้ องเป็ นชนิดกันฝน (RAINTIGHT) และต้ องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่เสียรูป ภายหลังการ ติดตัง้
3.2 พื ้นที่หน้ าตัดรวมฉนวนของสายในรางเดินสายต้ องไม่เกินร้ อยละ 20% ของพื ้นที่หน้ าตัดภายใน
รางเดินสาย
3.3 จุดปลายทางของรางเดินสายต้ องเปิ ด และห้ ามใช้ รางเดินสายเป็ นตัวนาสาหรับต่อลงดิน
3.4 รางเดินสายต้ องรองรับอย่างหนาแน่น ระยะห่างระหว่างจุดรองรับต้ องไม่เกิน 1.20 เมตร ถ้ า
ระยะห่างจาเป็ นต้ องมากกว่าที่กาหนด ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบเป็ นลายลักษณ์ -อักษร
ก่อนดาเนินการ
3.5 ห้ ามต่อรองเดินสายตรงจุดที่ผา่ นผนัง หรื อ พื ้น
3.6 การต่อเชื่อมสายอนุญาตให้ ตอ่ เชื่อมสายเฉพาะในส่วนที่สามารถเปิ ดออก และเข้ าถึงได้ สะดวก
ตลอดเวลาเท่านัน้ และพื ้นที่หน้ าตัดของสาย และฉนวน รวมทังหั
้ วต่อสายเมื่อรวมกันแล้ วต้ อง ไม่เกินร้ อยละ
75% ของพื ้นที่หน้ าตัดภายในของรางเดินสาย ณ จุดต่อสายห้ ามติดตังรางเดิ
้
นสายในบริเวณที่อาจเกิดความ
เสียหายทางกายภาพ ในบริเวณที่มีไอที่ ทาให้ ผกุ ร่อน หรื อ ในสถานที่อนั ตราย นอกจากจะระบุไว้ เป็ น อย่าง
อื่น
3.7 สายไฟฟ้าที่ตดิ ตังอยู
้ ใ่ น WIRE WAY จะต้ องทาการรัดสายไฟฟ้าต่างๆ ของ FEEDER หรื อวงจร
นันๆ
้ เข้ าด้ วยกัน และมี MARKING SIGN ทุกๆ 20 เมตร หรื อ ในจุดที่มีการต่อเชื่อมสายไฟฟ้า
4.
กำรติดตัง้ รำงเคเบิล (CABLE TRAY) แนวรางเคเบิลที่แสดงไว้ ในแบบเป็ นเพียง DIAGRAM
เท่านัน้ การติดตังจริ
้ งต้ องให้ เหมาะสมกับสภาพของอาคารตามข้ อกาหนด ดังนี ้
4.1 รางเคเบิล (CABLE TRAY) เป็ นชนิดแบบรางมีชอ่ ง หรื อแบบบันไดตามที่แสดงในแบบ (ขนาด
และความหนาตามข้ อกาหนดในหมวดที่ 3 “คุณภาพอุปกรณ์”)
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4.2 สายเคเบิลชนิดแกนเดียวมีเปลือกนอก ที่อนุญาตให้ เดินในรางเคเบิล (CABLE TRAY) ต้ อง มี
ขนาดไม่เล็กกว่า 120 ตร.มม. รวมทังสายเคเบิ
้
ลหลายแกนในระบบแรงสูง และแรงต่าทุกขนาด หรื อ ตาม ที่
ระบุตามแบบ
4.3 สายอื่นชนิดหลายแกนสาหรับควบคุมสัญญาณ และไฟฟ้ากาลัง
4.4 ท่อร้ อยสายไฟฟ้าอื่น ๆ
4.5 ห้ ามใช้ รางเคเบิล เป็ นตัวนาสาหรับต่อลงดิน
5. กำรติดตัง้ กล่ องต่ อสำย (PULL BOX หรือ JUNCTION BOX)
กล่องต่อสายแบบต่างๆ ต้ องเป็ นไปตามหัวข้ อ 370 และ 373 ของ NEC กล่องต่อสายใน หมาย
รวมถึง กล่องต่อสายไฟฟ้าเข้ าสวิทช์ เต้ ารับ กล่องดึงสาย (Pull Box) กล่องต่อสาย (Junction Box) และ
กล่องสาหรับอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่แสดงไว้ ในแบบเป็ นเพียง DIAGRAM เท่านัน้ กรณีที่แบบไม่ได้ แสดงไว้ และ มี
ความจาเป็ นต้ องติดตังให้
้ ผ้ รู ับจ้ างติดตังความเหมาะสมของหน้
้
างาน และดาเนินการตามข้ อกาหนดดังนี ้
5.1 กล่องต่อสายไฟฟ้า (Junction Box)
5.1.1 กล่องต่อสายทุกกล่องต้ องมีกรรมวิธีป้องกันสนิม เช่น ชุบสีกนั สนิมทุกด้ านของกล่องและ มี
โค๊ ดสีของกล่องต่อสายโดยทาสีภายในกล่อง ฝากล่อง ตามที่กาหนดดังนี ้คือ
ระบบไฟฟ้าปกติ
สีส้ม
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
สีเหลือง
ระบบโทรศัพท์
สีเขียว
ระบบสัญญาณแจ้ งอัคคีภยั
สีแดง
ระบบควบคุม
สีฟ้า
5.1.2 กล่องต่อสายต้ องเป็ นเหล็กอาบสังกะสี หรื ออลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร เป็ น
แบบมีฝาปิ ด และมีขนาดไม่เล็กกว่าที่กาหนดไว้ ในตารางของ NEC
5.1.3 กล่องต่อสายทุกกล่องต้ องมีการจับยึดที่มนั่ คงแข็งแรงกับตัวอาคาร
5.1.4 กล่องต่อสายต้ องมีกรรมวิธีป้องกันการบาดสาย เช่น การต่อท่อเข้ ากับกล่องต่อสายต้ อง
ประกอบด้ วย LOCK NUT และ BUSHING และอุปกรณ์อื่นที่จาเป็ นสาหรับ การเดินสาย และต่อสาย
5.1.5 กล่องต่อสายของวงจรไฟฟ้าปกติ (NORMAL SUPPLY) ต้ องแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้า
ฉุกเฉิน (EMERGENCY SUPPLY) และกับระบบสื่อสารอื่นๆ
5.2 กล่องดึงสาย (Pull Box)
5.2.1 กล่องดึงสาย และฝาครอบขนาดใหญ่ ให้ ทาด้ วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. ผ่าน
กรรมวิธีป้องกันสนิม และพ่นสีภายนอกทับอีกหนึง่ ชัน้
5.2.2 ขนาดของกล่องดึงสายและจานวนสายในกล่องต้ องเป็ นไปตามกฎของ NEC
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6. กำรติดตัง้ สำยไฟฟ้ำ
6.1 สายไฟฟ้าแรงต่า (Low Voltage Cable)
กรณีในแบบกาหนดชนิด 450/750 V 70 C (IEC01 หรื อ NYY) ให้ เดินสายร้ อยในท่อร้ อยสายไฟฟ้า
หรื อตามที่กาหนดในแบบ กรณีที่ไม่มีฝ้าเพดานให้ ฝังในพื ้นคอนกรี ต หรื อวางบนพื ้นสาเร็จ ซึง่ ทางด้ านโครง
สร้ างจะเทปูน ทรายทับหน้ าภายหลัง โดยใช้ ท่อชนิดหนา IMC ทังหมด
้
(ที่จอดรถ หรื อ Car Park ให้ ฝัง
ในพื ้นคอนกรี ต หรื อบนพื ้นสาเร็จ เช่นกันซึง่ ทางด้ านโครงสร้ างจะเทปูนทรายทับหน้ าภายหลัง) ในกรณีที่มี
ฝาเพดานสามารถเดินยึดใต้ พื ้นคอนกรี ต หรื อ พื ้นสาเร็จได้ โดยใช้ ทอ่ ชนิดบาง (EMT)
6.1.1 การต่อสายไฟฟ้า ห้ ามต่อภายในท่อเด็ดขาดต่อได้ เฉพาะใน BOXES เท่านัน้ อุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การต่อสายให้ ใช้ ชนิด COMPRESSION BOLT SCREW หรื อ WIRE NUT ห้ ามต่อแบบ TWIS WIRE
SPLICE
6.1.2 สายไฟฟ้าต้ องร้ อยในท่อทังหมด
้
โดยไม่มีสว่ นใดปรากฏให้ เห็นภายนอก
6.1.3 ให้ ติดหมายเลขสายวงจรด้ วย WIRE MARKER สาหรับวงจร BRANCH CIRCUIT ใน
PULL BOX ต่างๆ และให้ ถกู ต้ องตรงกับ WIRE MARKER ใน PANEL BOARD เพื่อความสะดวกในการ
บารุงรักษาโดยใช้ COLOUR CODE ดังต่อไปนี ้
PHASE A
สีน ้าตาล
PHASE B
สีดา
PHASE C
สีเทา
NEUTRAL
สีฟ้า
GROUND
สีเขียว หรื อเขียวคาดเหลือง
ทังนี
้ ้ กรณีสายไฟฟ้าผลิตแต่เพียงสีเดียว ให้ ทาสี หรื อพันเทปที่ปลายทังสองข้
้
างด้ วยสีที่กาหนดให้
ข้ างต้ น รวมทังในที
้ ่ที่มีการต่อสาย และต่อเข้ ากับขัวของอุ
้
ปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับบัสบาร์ ให้ ทาสีหรื อ ติดเทปสี
ตามระบบสีดงั กล่าว ทังนี
้ ้ที่ปลัก๊ สวิทช์ และดวงโคมไฟฟ้าให้ ตดิ ตังเลขหมายวงจรนั
้
นๆ
้ ใน BOX ที่ติดตัง้
อุปกรณ์ด้วย
6.1.4 การดึงสายไฟฟ้า ให้ ใช้ อปุ กรณ์ช่วยในการดึงสายไฟ ซึง่ ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้ กบั การดึง
สายไฟฟ้าภายในท่อ และต้ องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้ผลิตอุปกรณ์ดงั กล่าวด้ วย
6.1.5 การหล่อลื่น ในการดึงสายไฟฟ้า ผู้รับจ้ างจะต้ องใช้ หล่อลื่น ตัวหล่อลื่นจะต้ องเป็ นชนิดที่
ผลิตสาหรับการนี ้โดยเฉพาะ
6.1.6 การต่อเชื่อมสายไฟฟ้าใน PULL BOX หรื อ HAND HOLE ซึง่ มีความชื ้น หรื อน ้าแช่ยงั ให้ ใช้
COMPOUND ของ 3M ต่อเชื่อมให้ เป็ นเนื ้อเดียวกัน และพันด้ วยเทป ซึง่ ผลิตสาหรับใช้ ในการนี ้โดยเฉพาะ
6.1.7 การติดตังสายไฟฟ
้
้ าใต้ ดนิ ต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
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6.1.7.1 เคเบิลฝั งดินโดยตรง ท่อสาย หรื อ เครื่ องห่อหุ้มสายไฟฟ้าประเภทอื่นที่ได้ รับการ
รับรองแล้ ว ความลึกในการติดตังต้
้ องเป็ นไปตาม วสท.2556
6.1.7.1.1 ถ้ าไม่ใช่ทอ่ ชนิดโลหะอย่างหนา หรื อโลหะอย่างปานกลางแล้ ว หากมีแผ่น
คอนกรี ตหนา 5 ซ.ม. วางอยูเ่ หนือสายอนุญาตให้ ลดความลึกลงได้ อีก 15 ซ.ม.
6.1.7.1.2 ข้ อกาหนดสาหรับความลึกนี ้ไม่ใช้ บงั คับสาหรับการติดตังอาคาร
้
หรื อ ใต้
พื ้นคอนกรี ตซึง่ หนาไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. และยื่นเลยออกไปจากแนวติดตังไม่
้ น้อยกว่า 15 ซ.ม.
6.1.7.1.3 บริเวณที่มีรถยนต์วิ่งผ่าน ความลึกต้ องไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม
6.1.7.2 เคเบิลใต้ ดนิ ติดตังอาคาร
้
ต้ องติดตังอยู
้ ใ่ นท่อสาย และท่อสายต้ องยาวเลยผนัง
ด้ านนอกของอาคารออกไป
6.1.7.3 สายที่โผล่ขึ ้นจากดินต้ องมีการป้องกันด้ วยสิ่งห่อหุ้ม หรื อท่อสายซึง่ ฝั งลึกลงไปใน
ดินตามที่กาหนดในข้ อ5.7.1และส่วนที่โผล่เหนือพื ้นต้ องไม่น้อยกว่า 180 ซม.
6.1.7.3.1 การต่อสาย หรื อต่อแยกให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในแต่ละวิธีการเดิน
สาย สาหรับสายเคเบิลใต้ ดินที่อยูใ่ นราง (TRENCH) อนุญาตให้ มีการต่อสาย หรื อ ต่อแยกสายใน
รางได้ แต่การต่อและต่อแยกต้ องทาด้ วยวิธีและใช้ วสั ดุที่ได้ รับการรับรองจากวิศวกรผู้ออกแบบ
6.1.7.3.2 ห้ ามใช้ วสั ดุที่มีคม หรื อเป็ นสิ่งที่ทาให้ ผกุ ร่อน หรื อมีขนาดใหญ่กลบสาย
หรื อ ท่อสาย
6.1.7.3.3 ท่อสายซึง่ ความเปี ยกชื ้นสามารถผ่านเข้ าไปสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าได้ ต้อง
อุดที่ปลายใดปลายหนึง่ หรื อทังสองปลายตามความเหมาะสม
้
6.1.7.3.4 ปลายท่อซึง่ ฝั งอยูใ่ นดิน ณ จุดที่สายเคเบิลออกจากท่อต้ องมีบชุ ชิ่ง
อนุญาตให้ ใช้ ซีลลิ่ง ที่มีคณ
ุ สมบัตใิ นทางป้องกันเทียบเท่ากับบุชชิ่งแทนบุชชิ่งได้
6.1.7.3.5 สายไฟแกนเดียวทุกเส้ นของวงจรเดียวกัน รวมทังสายส
้
าหรับต่อ ลงดิ น
ต้ องติดตังในท่
้ อสายเดียวกัน หากติดตังในรางเดิ
้
นสาย (RACEWAY) ให้ วางเป็ นกลุ่มเดียวกัน และ
รัดสายทุกระยะ
6.1.7.3.6 การตรวจสอบหลังการติดตัง้ ภายหลังการร้ อยสายในท่อแล้ วเสร็ จ ผู้รับ
จ้ างจะต้ องทดสอบสภาพของฉนวนด้ วย MEGGER ขนาด 1000 โวลท์ วัดค่าความต้ านทานของ
สาย ระหว่าง TO PHASE, PHASE TO NEUTRAL, และ PHASE TO GROUND ของทุกวงจรตังแต่
้
Panel Board ถึงปลาย Load และจาก Main Distribution Board ถึง Feeder Board, Panel
Board อื่นๆ ทุกแผงโดยผู้รับจ้ างจะต้ องบันทึกค่าของการ ตรวจสอบนันทุ
้ กจุดให้ ผ้ คู วบคุมงาน 2 ชุด
และส่งมอบให้ วิศวกรผู้ออกแบบ 1 ชุด ก่อนที่จะทาการติดตังอุ
้ ปกรณ์อื่นๆ ต่อไป
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6.1.8 กรณีในแบบกาหนดชนิด 300/500V 70 C (VAF OF VAF-G) ให้ เดินสายลอยตีคลิปรัดสาย
ทุกๆระยะ 10 ซ.ม. ใต้ พื ้นคอนกรี ตในกรณีที่ไม่มีฝ้าเพดาน และในกรณีที่มีฝ้าเพดานให้ ตีคลิปใต้ พื ้นคอนกรี ต
ทุกระยะ 10 ซ.ม. เช่นกัน และตีเกลียวสายมายังดวงโคม
7.

กำรติดตัง้ ตู้ควบคุมต่ ำงๆ ชนิด FLOOR MOUNTED
เช่น MAIN DISTRIBUTION BOARD, FEEDER BOARD, CONTROL BOARD และ MOTOR
CONTROL CENTER เป็ นต้ น ให้ วางบนพื ้น คอนกรี ต (จัดหาโดยผู้รับจ้ างระบบไฟฟ้า) ซึง่ สูงจากระดับพื ้น
ทัว่ ไป 10 ซ.ม. และด้ านหน้ า หลัง ข้ าง ของพื ้นคอนกรี ตดังกล่าว ให้ โผล่พ้นตู้ควบคุมต่างๆ ด้ านละ 10 ซ.ม.
พร้ อมติดตังท่
้ อสายดินขนาดของสาย ดิน ตามตาราง (ตารางที่ 2-1) หรื อที่กาหนดเป็ นอย่างอื่น
8.

กำรป้องกันไฟและควบคุม
วัสดุป้องกันไฟ และควันลามต้ องเป็ นไปตามหัวข้ อ 300-21 ของ NEC และ ASTM เป็ นวัสดุหรื อ
อุปกรณ์ ที่ UL รับรอง
8.1 วัสดุ หรื ออุปกรณ์ดงั กล่าวต้ องป้องกันไฟได้ ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง
8.2 วัสดุ หรื ออุปกรณ์ดงั กล่าว ต้ องไม่เป็ นพิษขณะติดตัง้ หรื อขณะเกิดเพลิงไหม้ และสามารถถอด
ออกได้ งานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข
8.3 ทนต่อการสัน่ สะเทือนได้ ดี และติดตังง่
้ าย
8.4 วัสดุ หรื อ อุปกรณ์ดงั กล่าว ต้ องมีความแข็งแรงไม่ว่าก่อน หรื อหลังเกิดเพลิงไหม้
8.5 การติดตังให้
้ เป็ นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตอุปกรณ์และวัสดุ โดยติดตังตามบริ
้
เวณต่างๆ ที่ กาหนด
ดังนี ้
8.5.1 ช่องเปิ ดทุกช่องไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดของผนัง หรื อพื ้นห้ อง หรื อฝ้าเพดาน
8.5.2 ช่องเปิ ดสาหรับท่อร้ อยสายไฟฟ้า หรื อบัสเวย์ ที่เตรี ยมไว้ สาหรับ อนาคตต้ องหุ้มปิ ด
ไว้ ด้วยวัสดุกนั ไฟ และควันลาม
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หมวดที่ 3 คุณภำพอุปกรณ์
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่นาเข้ ามาติดเข้ า ให้ มีคณ
ุ ภาพและวัตถุประสงค์การใช้
งาน เป็ นของใหม่ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ดังรายละเอียดที่กาหนด
1. สำยไฟฟ้ำ
1.1 สายไฟฟ้าแรงต่า
1.1.1 ตัวนาไฟฟ้าทังหมด
้
ต้ องเป็ นทองแดง และฉนวนของสายไฟต้ องเป็ นไปตาม มอก.112553
1.1.2 สายแบบ Feeder ให้ ใช้ สายชนิด NYY หรื อที่ระบุเป็ นอย่างอื่น
1.1.3 สายวงจรย่อยต่างๆ ให้ ใช้ สายชนิด IEC 01 (THW) หรื อที่ระบุเป็ นอย่างอื่น
1.1.4 สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร ให้ ใช้ เป็ นสายชนิดตีเกลียว
(Standard)
1.2 สายไฟฟ้าแรงสูง
1.2.1 ตัวนาไฟฟ้าทังหมด
้
ต้ องเป็ นทองแดง (ANNEALED COPPER) ตีเกลียว
1.2.2 ฉนวนของสายไฟเป็ น Cross Linked Polyethylene (XLPE) มี Copper Tape
Shieldและมีเปลือกเป็ น PVC ต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดและมาตรฐานของ ICEA ข้ อ S-66-524
และมาตรฐานการไฟฟ้าท้ องถิ่น
1.2.3 เคเบิลเป็ นชนิดแกนเดี่ยว
1.2.4 อุณหภูมิใช้ งานสูงสุด (Maximum Operating Temperature) 90 Degree celsius
2. ท่ อร้ อยสำยไฟฟ้ำ (CONDUIT) และ ทำงเดินสำยไฟฟ้ำ (RACE WAY)
2.1 CABLE TRAY หรื อ CABLE LADDER เป็ นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสาเร็จรูป จากโรงงานโดย
ตรงผ่านกระบวนการชุบสังกะสี (HOT DIP GALVANIZED) จะต้ องเป็ นรางเหล็กพับ ความหนาไม่น้อยกว่า
1.6 มม. หรื อที่กาหนดในรายละเอียดข้ อกาหนดในแบบ หรื อรูปแบบที่แนบในหมวดรูปแบบอุปกรณ์เป็ นไป
ตามมาตรฐานและข้ อกาหนดของ NEC Article 362 ทาจากแผ่นเหล็กที่ผา่ นกรรมวิธีป้องกันสนิมและทน ต่อ
สภาพบรรยากาศได้ ดี
2.1.1 ตัวรางเดินสายต้ องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันสายไฟฟ้าที่เดินอยูภ่ ายในได้
และสามารถรับน ้าหนักของสายไฟฟ้าดังกล่าวได้ ดี
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2.1.2 ภายในตัวรางเดินสายไฟฟ้า ต้ องออกแบบให้ สามารถเดินสายไฟฟ้าในรางดังกล่าว
ได้ ง่ายและ ทาให้ สายไฟฟ้าชารุดเสียหาย เช่นขอบข้ างราง และ / หรื อชันของรางต้
้
อ งเรี ยบ โดยไม่
มีความคมของขอบ
2.1.3 รางเดินสายจะต้ องประกอบด้ วยอุปกรณ์จบั ยึด (Support) ทุกๆ ช่วงไม่เกิน 1.5 เมตร
และตัวจับยึดต้ องมีความแข็งแรงเพียงพอ
2.1.4 รางเดินสายและอุปกรณ์จบั ยึด ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ าง หรื อสถาปนิก
หรื อวิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการติดตัง้
2.1.5 สายไฟฟ้าที่เดินในรางเดินสายไฟฟ้าทังแนวนอน
้
และแนวดิ่งต้ องจับยึดสายไฟฟ้า
อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย โดยจับยึดสายไฟฟ้ากับรางร้ อยสายไฟฟ้าด้ วย Cable Tile หรื อใช้ อปุ กรณ์ การ
ยึดสายไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ างสถาปนิก หรื อ วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณา
อนุมตั กิ ่อนการติดตัง้
2.2 WIRE WAY จะต้ องเป็ นรางเหล็กพับ ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. หรื อที่กาหนดในราย
ละเอียดข้ อกาหนดในแบบ หรื อรูปแบบที่แนบในหมวดรูปแบบอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ ป้องกันสนิม และ
พ่นสีอบ (Stove Enameled Paint) ด้ วยสีครี ม หรื อสีเขียวอ่อน หรื อสีที่กาหนดเป็ นอย่างอื่น และทนต่อ
สภาพบรรยากาศการผุกร่อนได้ ดี
2.2.1 ตัวรางเดินสายต้ องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันสายไฟฟ้าที่เดินอยู่ภายในได้
และสามารถรับน ้าหนักของสายไฟฟ้าดังกล่าวได้ ดี
2.2.2 ภายในตัวรางเดินสายไฟฟ้า ต้ องออกแบบให้ สามารถเดินสายไฟฟ้าในรางดังกล่าว
ได้ ง่าย และไม่ทาให้ สายไฟฟ้าชารุดเสียหาย เช่น ขอบข้ างราง และ / หรื อชันของราง
้
ต้ องเรี ยบ
โดยไม่มีความคมของขอบ
2.2.3 รางเดินสายจะต้ องประกอบด้ วยอุปกรณ์จบั ยึด (Support) ทุกๆ ช่วงไม่เกิน 1.5
เมตร และตัวจับยึดต้ องมีความแข็งแรงเพียงพอ
2.2.4 รางเดินสายและอุปกรณ์จบั ยึด ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ าง หรื อสถาปนิก
หรื อวิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการติดตัง้
2.2.5 สายไฟฟ้าที่เดินในรางเดินสายไฟฟ้าทังแนวนอน
้
และแนวดิง่ ต้ องจับยึดสายไฟฟ้า
อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย โดยจับยึดสายไฟฟ้ากับรางร้ อยสายไฟฟ้าด้ วย Cable Tie หรื อใช้
อุปกรณ์การยึดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ าง
สถาปนิกหรื อวิศวกร
ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการติดตัง้
2.2.6 รางร้ อยสายอาจแบ่งเป็ นหลายๆ Partition ตามที่ระบุในแบบ
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2.3 HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE (HOPE หรื อ PE) จะต้ องเป็ นท่ออ่อนสีดา ผลิตได้
ตามมาตรฐาน ASTM D 2447 ติดตังในกรณี
้
ฝังใต้ ดนิ และปูทบั ด้ วยหิน # 2 หนา ประมาณ 5 ซ.ม. กรณี
ฝั งลอดใต้ ถนน หรื อบริเวณที่รับน ้าหนักให้ เททับด้ วยคอนกรี ต โดยรอบหนาไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม.
2.4 INTERMEDIATE METALLIC CONDUIT(IMC) จะต้ องเป็ นท่อเหล็กแข็งชนิดหนาผ่านกระบวน
การชุบสังกะสี (HOT DIP GALVANIZED) มาแล้ วขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ½” ติดตังในกรณี
้
ฝั งดิน ฝั งในคอนกรี ตบริเวณที่รับน ้าหนัก บริเวณที่มีความชื ้น หรื อภายนอกอาคาร หรื อตามที่ระบุในแบบ
ทังนี
้ ้ในกรณีฝังดินต้ องทา FLINT COAT 2 ชัน้
2.5 ELECTRICAL METALLIC TUBE (EMT) จะต้ องเป็ นท่อเหล็กบาง ผ่านขบวนการชุบสังกะสี
(HOT DIP GALVANIZE) มีเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ½” ใช้ ในกรณีเดินในผนังฝ้าเพดานหรื อ เดินลอย
ในอาคารหรื อที่ระบุเป็ นอย่างอื่น
2.6 ท่อร้ อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดอ่อน (FLEXIBLE METALLIC CONDUIT : FMC)จะต้ องทา
จาก GALVANIZE STEEL ท่ออ่อนที่ใช้ สาหรับดวงโคมไฟฟ้าที่ต้องการความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน
ตาแหน่ง เช่น ดวงโคมไฟฟ้าในฝ้าเพดาน มอเตอร์ ไฟฟ้า บริเวณ หรื อจุดที่ไม่สามารถใช้ ท่อแข็งได้ หรื อที่
ระบุเป็ นอย่างอื่น ทังนี
้ ้ท่ออ่อนสาหรับมอเตอร์ ไฟฟ้า เครื่ องจักรกลทังหมด
้
และบริเวณที่เปี ยกชื ้นแฉะให้ ใช้
ชนิดกันน ้าทุกกรณี
2.7 COUPING และ THREAD PROTECTOR ท่อร้ อยสายแต่ละท่อจะต้ องมี THREAD
PROTECTOR ที่ปลายหนึง่ และ COUPING ที่อีกปลายหนึง่
2.8 CONDUIT FITTING, LOCK NUT, BUSHING จะต้ องทาจาก GALVANIZE STEEL
2.9 JUNCTION BOX จะต้ องเป็ นกล่องเหล็กชุบสังกะสี หรื อแคทเมี่ยม หรื ออลูมิเนียมหนาไม่น้อย
กว่า 1.00 มิลลิเมตร เป็ นแบบฝาปิ ด และมีขนาดไม่เล็กกว่าที่กาหนดไว้ ใน ตารางตามมาตรฐานNEC กรณี
ฝั งในเนื ้อคอนกรี ตเสริมเหล็ก ให้ ทาสีกนั สนิมอีกครัง้ หนึง่ ก่อนการติดตังทั
้ งภายนอก
้
และภายใน
2.10 PULL BOX จะต้ องเป็ นกล่องเหล็กพับ ผ่านขบวนการป้องกันสนิม และพ่นทับด้ วยสีเทา ครี ม
หรื อเขียวอ่อน หรื อที่ระบุเป็ นอย่างอื่น หนาไม่น้อยกว่า 1.40 มิลลิเมตร เป็ นแบบฝาปิ ดและมีขนาดไม่เล็ก
กว่าที่กาหนดไว้ ในตารางตามมาตรฐาน NEC กรณีฝังในเนื ้อคอนกรี ตเสริมเหล็ก ให้ ทาสีกนั สนิมอีกครัง้ หนึง่
ก่อนการติดตังทั
้ งภายนอก
้
และภายใน
3. แผงสวิตช์ ไฟฟ้ำแรงต่ำ
3.1 ความต้ องการทัว่ ไป
3.1.1 ข้ อกาหนดนี ้ครอบคลุมถึงความต้ องการด้ านออกแบบ และสร้ างแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรง
ต่าซึง่ ประกอบด้ วยแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board, MDB) แผงสวิตช์
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ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Distribution Panel, EDP) และแผงสวิตช์ไฟฟ้ารองทัว่ ไป (SubDistribution Panel, SDP or FEEDER BOARD)
3.1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและติดตังแผงสวิ
้
ตช์ฯ พร้ อมอุปกรณ์ตา่ งๆ ไว้ ในห้ อง และ /
หรื อสถานที่ที่จดั เตรี ยมไว้
3.1.3 การจัดสร้ างแผงสวิตช์ฯ ที่ประกอบในประเทศไทยทาองมีประสบการณ์ผา่ นงานด้ าน
การทาแผงสวิตช์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถประกอบได้ หรื อเทียบเท่ามาตรฐาน Type test
และตามที่ผ้ วู า่ จ้ างยอมรับ ผู้ทาต้ องมีสามัญวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากาลังเป็ นผู้ควบคุมรับผิดชอบ
การผลิตและการติดตังแผงสวิ
้
ตช์ฯ
3.1.4 การจัดสร้ างแผงสวิตช์ ต้ องทาด้ วยฝี มือช่างที่ดี วัสดุที่ใช้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ท่ากับหรื อ
ดีกว่าคุณสมบัตทิ ี่จะล่างในข้ อกาหนดนี ้ อุปกรณ์ที่ให้ ในแผงสวิตช์ฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตใิ ช้ ได้ ตาม
มาตรฐานนันๆ
้ ที่ระบุให้ เลือกใช้ ในข้ อกาหนดนี ้
3.1.5 สวิตช์ตดั ตอนอัตโนมัตหิ รื อ Molded Case Circuit Breaker ทุกตัวที่ใช้ ในแผงสวิตช์
จะต้ องผลิตโดยผู้ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน ยกเว้ น Main Circuit Breaker Tie Circuit Breaker
และ Automatic transfer Switch (ATS) ให้ ใช้ จากผู้ผลิตรายอื่นได้ แต่ต้องได้ รับความยินยอมจาก
ผู้วา่ จ้ าง
3.1.6 ก่อนสัง่ ซื ้อหรื อจัดสร้ างแผงสวิตช์ฯ ผู้รับจ้ างต้ องส่ง Shop Drawing และรายละเอียด
ของวัสดุอปุ กรณ์ที่จะใช้ ทกุ ชนิดตามรายการให้ ผ้ วู า่ จ้ างพิจารณาให้ ความยินยอมก่อน
3.1.7 ขนาดของแผงสวิตช์ฯ ให้ ใช้ ตามที่กาหนดในแบบ และ / หรื อในรายการให้ ถือเป็ น
ขนาดขันต
้ ่าแต่ถ้าหากสวิตช์ตดั ตอนฯ และอุปกรณ์อื่นที่ใช้ มีขนาดใหญ่กว่าให้ ขยายขนาดของแผง
สวิตช์ให้ ใหญ่ขึ ้น โดยถือรวมอยูใ่ นงานเป็ นราคาเหมาะจะไม่มีการเพิ่มราคาจากราคาที่เสนอไว้

3.2 พิกดั ของแผงสวิตช์ฯ
3.2.1 ถ้ ามิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ แผงสวิตช์ฯ ที่กล่าวถึงรวมทังวั
้ สดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้ องมีการออกแบบสร้ างตาม NEMA และมาตรฐานอื่นๆ ที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนดไว้ แต่ต้องไม่ขดั ต่อ
ระเบียบ และมาตรฐานการไฟฟ้าภูมิภาคที่กาหนดไว้ แผงสวิตช์ฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตใิ ช้ ได้ ตามความ
ต้ องการของ NEC CODE ข้ อ 384 โดยมีคณ
ุ สมบัตทิ างเทคนิคอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
Rated System Voltage
: 416/240 Volts
System Wiring
: 3 Phase , 4 Wire , Solidly Grounded
Rated Frequency
: 50 HZ.
Rated Current
: ตามระบุในแบบ
บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด
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: ไม่น้อยกว่า Rated Short-Circuit
: Current ของ Main Circuit Breaker ที่ระบุในแบบ
: ไม่น้อยกว่า 2.83 เท่าของ Rated Current
Short-Circuit ของ Main Circuit Breaker ที่ระบุในแบบ
: 1000 Volts
: 220-240 Volts (AC)
: 25๐C At Ambient Temperature 40๐C
: Enamel Paint

3.3 ลักษณะโครงสร้ างและการจัดสร้ างแผงสวิตช์ฯ
3.3.1 แผงสวิตช์ฯ ที่ใช้ เป็ นแบบตังพื
้ ้น (Floor Standing) ชนิด Dead-Front โครงสร้ างของ
แผงสวิตช์ฯ ต้ องเป็ นแบบ Self – Standing Metal Structure โดยโครงสร้ างรอบนอกที่เป็ นส่วนเสริม
ความแข็งแรงทาด้ วยเหล็กฉากหนาอย่างน้ อย 3.0 มม. เชื่อมติดกันหรื อยึดติดกันด้ วยสลักและแป้น
เกลียวถ้ าแผงสวิตช์ฯ มีหลายส่วนและเรี ยงติดกันด้ วยสลักและแป้นเกลียวพร้ อมกับมีแผ่นโลหะกัน้
แยกส่วนภายในของแผงสวิตช์ฯ ออกจากกัน (Sheet Metal Safety Partition)
3.3.2 ลักษณะของแผงสวิตช์ฯ ต้ องจัดแบ่งออกเป็ นส่วนๆ (Verticle Section) อย่าง
สมบูรณ์ สามารถแยกจากกันเป็ นอิสระได้ โดยง่าย แต่ละส่วนต้ องมีขนาดอยูใ่ นช่วงที่กาหนด ดังนี ้
ความสูง
: ไม่เกิน 2,200 มม.
ความกว้ าง
: ส่ง Approved
ความลึก
: ระหว่าง 600-1,000 มม.
3.3.3 ภายในของแผงสวิตช์ฯ แต่ละส่วนต้ องจัดแบ่งภายในออกเป็ นช่องๆ (Compartment)
อย่างน้ อย 4 ช่อง ดังนี ้
3.3.3.1 Circuit Breaker Compartment สาหรับติดตังอุ
้ ปกรณ์ตดั วงจรไฟฟ้าต่างๆ
3.3.3.2 Metering & Control Compartment สาหรับติดตังอุ
้ ปกรณ์เครื่ องวัดฯ
อุปกรณ์ป้องกันรวมทัง้ Terminal Block สาหรับต่อสายระบบควบคุมและสัญญาณเตือน
โดยปกติชอ่ งนี ้ให้ จดั ไว้ ที่สว่ นบนของแผงสวิตช์
3.3.3.3 Busbars Compartment เป็ นช่องสาหรับติดตัง้ Busbars ทัง้ Horizontal
และ Verticle Busbars ปกติให้ จดั อยูใ่ นส่วนหลังของแผงสวิตช์ฯ
3.3.3.4 Cable Compartment จัดไว้ สาหรับเป็ นช่องวางสายไฟฟ้ากาลัง (Power
Cable) เข้ า – ออก จากแผงสวิตช์ฯ แต่ละช่องที่กล่าวแล้ ว ต้ องมีแผ่นวัสดุกนแยก
ั้
บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด
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กันไว้ เพื่อไม่ให้ มีการสัมผัสถึงจากช่องหนึง่ ไปยังอีกช่องหนึง่ ได้ โดยง่ายแต่ละส่วนของแผง
สวิตช์ฯ มีแผ่นโลหะกันแยกส่
้
วนภายในออกจากกัน (Sheet Metal Safety Partition) แผ่น
กันช่
้ องและแยกส่วนของแผงสวิตช์ต้องเป็ นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3.3.4 ฝาด้ านหน้ าเป็ นแผ่นเหล็กพับขึ ้นขอบ โดยมีด้านหนึง่ ยึดด้ วย Removable Pin
Hidden Hinges ส่วนอีกด้ านหนึง่ ให้ เป็ น Screw Lock หรื อ Key Lock เพื่อความ สะดวกในการ
เปิ ด/ปิ ด ถอดฝาได้ ง่าย บานประตูต้องแข็งแรงไม่บิดงอได้ ฝาสาหรับ METERING and Control
Compartment ให้ แยกเป็ นอีกฝาหนึง่
3.3.5 ฝาปิ ดด้ านหลังทังหมด
้
ให้ ใช้ แบบถอดได้ ยึดด้ วยสปริง (Snap-On lid) หรื อแบบอื่นที่
สามารถถอดฝาเปิ ด/ปิ ด ได้ ง่ายโดยต้ องได้ รับการพิจารณาให้ ความยินยอมจากวิศวกรก่อน และให้
เจาะรูระบายอากาศ (Drip-proof Louver) โดยมีแผ่นเหล็กชนิดรูพรุน (Perforated Sheet Metal)
ติดด้ านในที่ฝา ปิ ดช่วงล่างด้ านหน้ า และที่ฝาปิ ด ช่วงบนด้ านหลัง
3.3.6 ฝาด้ านข้ างริมนอกทัง้ 2 ด้ าน ให้ เป็ นแผ่นเหล็กเรี ยบหรื อพับขึ ้นขอบรูปด้ านละ 1 ชิ ้น
ยึดติดกับโครงสร้ างแผงสวิตช์ฯ ด้ วยสกรู หรื อสลักและแป้นเกลียว ขนาดและจานวนที่เหมาะสมให้
มีความแข็งแรงแต่ในกรณีที่ต้องใช้ แผงสวิตช์ฯ หลายส่วน (Verticle Section) เรี ยงต่อกันให้ ใช้ ฝา
กันระหว่
้
างส่วน (Sheet Metal Safety Partition) ต้ องเป็ นแผ่นเหล็กเรี ยบหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. โดย
มีชอ่ งเจาะทะลุถึงกันเพียงพอตามต้ องการ
3.3.7 ฝาด้ านบน ให้ เป็ นแผ่นเหล็กพับขึ ้นขอบแบ่งอย่างน้ อยเป็ น 2 มม. โดยชิ ้นหนึง่ เป็ นฝา
ปิ ดเฉพาะส่วน Cable Compartment ยึดติดกับโครงสร้ างแผงสวิตช์ฯ ด้ วยสกรู หรื อสลักและแป้น
เกลียวขนาดและจานวนเหมาะสมให้ มีความแข็งแรง
3.3.8 ส่วนฝาทุกด้ าน รวมทังแผ่
้ นกันช่
้ องต้ องเป็ นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. และฝา
ของแผงสวิตช์ฯ ทุกด้ านต้ องมีสายดันของบริภณ
ั ฑ์ โดยใช้ ทองแดงชุบแบบถักต่อลงดินที่โครงของ
แผงสวิตช์
3.3.9 การประกอบแผงสวิตช์ฯ ต้ องคานึงถึงกรรมวิธีระบายความร้ อนที่เกิดขึ ้นจากอุปกรณ์
ภายใน โดยวิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ ทังนี
้ ้ให้ เจาะเกร็ดระบายอากาศที่ฝาอย่างเพียงพอ
พร้ อมติดตังตะแกรงกั
้
นแมลง (Insect Screen)
3.3.10 การป้องกันสนิมและการทาสีให้ เหล็ก
และแผ่นเหล็กทุกชิ ้นที่ใช้ เป็ นเหล็กชุบ
(Electro galvanized Steel) หรื อชุบป้องกันสนิมด้ วยวิธีอื่น ที่เทียบเท่าหรื อดีกว่า
3.3.11 กรรมวิธีป้องกันสนิม และการพ่นสีโลหะ
3.3.12 ชิ ้นส่วนที่เป็ นเหล็กทุกชิ ้น ต้ องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมแล้ วพ่นสีทบั ตามวิธีข้างล่าง
3.3.13 ชิ ้นส่วนที่เป็ นอลูมิเนียมและโลหะไม่เป็ นสนิมชนิดอื่น ถ้ ากาหนดไว้ ให้ พน่ สีก็ให้ ใช้
วิธีการเดียวกันกับที่กาหนดแต่ไม่ต้องล้ างด้ วยน ้ายากันสนิม
บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด
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3.3.14 วิธีทาความสะอาดโลหะ
a) ทาการขัดผิวโลหะให้ เรี ยบและสะอาด
b) ทาการล้ างแผ่นโลหะเพื่อล้ างไขมัน
หรื อน ้ามันออกจากแผ่นโลหะสะอาด
(Degreasing)
c) เฉพาะแผ่นเหล็ก ถ้ ามีร่องรอยของการมีสนิม และไม่ใช่แผ่นเหล็กใหม่ต้องล้ าง
ด้ วยน ้ายากันสนิมเพื่อให้ สนิมที่เหลืออยูห่ ลังการขัดหลุดออกทังหมด
้
น ้ายาล้ างสนิมให้ ใช้
ของ ICI หรื อเทียบเท่า
3.3.15 การพ่นสีรองพื ้น
a) สีรองพื ้นใช้ Zinc Phosphate หรื อ Etching Primer ถ้ าใช้ Etching Primer ให้
ใช้ ของ ICI หรื อเทียบเท่า
b) สีรองพื ้นให้ ใช้ วิธีพน่ ให้ ทวั่ ทุกด้ าน แล้ วอบที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 125 องศาเซล
เซียสเป็ นเวลาประมาณ 30 นาที
3.3.16 การพ่นสีชนนอกให้
ั้
ใช้ น ้ามันชนิดอบ (Stove – Enameled Paint) หรื อสีผงอีพ็อกซี่
อย่างดี พ่นให้ ทวั่ อย่างน้ อยสองชันทั
้ บลงบนสีรองพื ้นแต่ละชัน้ ต้ องอบตามวิธีเดียวกันกับสีรองพื ้น
แล้ วให้ ขดั ด้ วยขี ้ผึ ้งขัดสี
3.4 บัสบาร์ และการติดตังแผงสวิ
้
ตช์ฯ
3.4.1 บัสบาร์ ต้องเป็ นทองแดงที่มีความบริ สทุ ธิ์ไม่น้อยกว่า 98% ที่ผลิตขึ ้นสาหรับใช้ งาน
ไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยผลิตตามมาตรฐานที่ผ้ วู า่ จ้ างยอมรับ
3.4.2 บัสบาร์ มีขนาดตามที่กาหนดในแบบ และมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าตาม
มาตรฐาน DIN 43671 โดยให้ คดิ แบบพ่นสี/ทาสี (Coated/Painted) และได้ รับการยอมรับตาม
มาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนดตัวนา (CONDUCTOR) ทาด้ วยทองแดงทนกระแสไฟฟ้า
ได้ ไม่น้อยกว่าขนาด CIRCUIT BREAKER ที่กาหนดในแบบโดยทาสีแสดงเฟสเป็ นช่วงๆ ช่วงละ
ประมาณ 10 ซ.ม. โดยกาหนดสี ดังนี ้
PHASE A
สีน ้าตาล
PHASE B
สีดา
PHASE C
สีเทา
NEUTRAL
สีฟ้า
GROUND
สีเขียว
3.4.3 ขนาดของบัสบาร์ เส้ นศูนย์ให้ มีขนาดเท่ากับเส้ นเฟส หรื อตามที่กาหนดขนาดของบัส
บาร์ เส้ นดิน (GROUND BUS) ให้ ใช้ ทองแดงที่มีความสามารถรับกระแสได้ ไม่น้อยกว่า 30 % ของ
บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด
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เส้ นเฟสแต่ทงนี
ั ้ ้ MAIN BUSBARS ทังเส้
้ นเฟส เส้ นดินต้ องมีขนาดตามมาตรฐานการติดตังทาง
้
ไฟฟ้า วสท. ปี 2556 ตารางที่ 4-1
3.4.4 การติดตังเมนู
้ บสั บาร์ ให้ ใช้ แบบนอน
และฟี ดเดอร์ บสั บาร์ ให้ ใช้ แบบตังการจั
้
ด
BUSBARS ทัง้ PHASE-TO-PHASE และ PHASE-TO- GROUND ต้ องจัดให้ ส่วนที่เป็ นตัวนาไฟฟ้า
(Live Part) มีระยะห่างกันได้ ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ในกรณีที่ไม่สามารถจัดระยะตามที่กาหนด
นี ้ได้ ให้ ห้ มุ ด้ วยฉนวนไฟฟ้าที่ถกู ออกแบบให้ ใช้ ห้ มุ บัสบาร์ โดยเฉพาะ และมีสีของฉนวนตรงตามรหัส
สีของบัสบาร์ ที่กาหนด ทังนี
้ ้ต้ องคานึงถึงสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าของบัสบาร์ ที่อาจลดลง
3.4.5 การจัดเรี ยงบัสบาร์ ในแผงสวิตช์ฯ ให้ จดั เรี ยงตามเฟสเอ. เฟสบี. และเฟสซี. โดยเมื่อ
มองเข้ ามาด้ านหน้ าของแผงสวิตช์ฯ ให้ มีลกั ษณะเรี ยงจากหน้ าไปหลัง หรื อจากด้ านบนลงมาเบื ้อง
ล่าง หรื อจากซ้ ายมือไปขวามือ อย่างใดอย่างหนึง่
3.4.6 บัสบาร์ ที่ติดตังตามแนวนอน
้
(รวมทัง้ Neutral Bus และ Ground Bus) ต้ องมีความ
ยาวตลอดเท่ากับความกว้ างของแผงสวิตช์ฯ ทังชุ
้ ด
3.4.7 บัสบาร์ เส้ นดินต้ องต่อกับโครงของแผงสวิตช์ฯ ทุกๆ ส่วน และต้ องมีความต่อเนื่องทาง
ไฟฟ้าที่มนั่ คงถาวร บัสบาร์ เส้ นดิน และเส้ นศูนย์ต้องมีที่และสิ่งอานวยความสะดวกเตรี ยมไว้ สาหรับ
ต่อสายดินของบริภณ
ั ฑ์
3.4.8 BUSBAR HOLDERS ต้ องเป็ นวัสดุประเภท FIBERGLASS REINFORCED
POLYESTER หรื อ EPOXY RESIN แบบสองชิ ้นประกบ BUSBAR โดยยึดด้ วย BOLT และ NUT
หุ้ม SPACER ที่เป็ นฉนวนไฟฟ้า ห้ ามใช้ วสั ดุในตระกูล BAKELITE หรื อตระกูล PHENOLICS เป็ น
หรื อแทนฉนวนไฟฟ้าโดยเด็ดขาด
3.4.9 BUSBAR และ BUSBAR HOLDERS ต้ องมีข้อมูลทางเทคนิคและผลการคานวณ
เพื่อแสดงว่าสามารถทนต่อแรงใดๆ ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ ไม่น้อยกว่า 50 กิโลแอมแปร์
แต่ต้องไม่ต่ากว่าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด โดยไม่เกิดการเสียหายใดๆ รวมทัง้ BOLTS และ
NUTS ต้ องทนต่อแรงเหล่านันได้
้ ด้วยเช่นกัน
3.5 สายไฟฟ้าสาหรับภายในแผงสวิตช์ฯ
3.5.1 สายไฟฟ้าสาหรับระบบควบคุมและเครื่ องวัด ซึง่ เดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ TERMINAL BLOCK ให้ ใช้ สายชนิด FLEXIBLE ANNEALED
ให้ ใช้ ชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ ฉนวนทนความร้ อนได้ 75 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าหลาย
เส้ นที่เดินไปด้ วยดันให้ สีตา่ งกัน เพื่อความสะดวกในการบารุงรักษาโดยต้ องระบุไว้ ในแบบ (As-Built
Drawing) ขนาด ของสายฟ้าต้ องสามารถนากระแสไฟฟ้าได้ ตามต้ องการแต่ไม่เล็กกว่ากาหนดดังนี ้
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4
ตาราง
CURRENT CIRCUIT
: มิลลิเมตร
2.5
ตาราง
VOLTAGE CIRCUIT
: มิลลิเมตร
1.5
ตาราง
CONTROL CIRCUIT
: มิลลิเมตร
10
ตาราง
GROUND สาหรับบานประตู : มิลลิเมตร
3.5.2 การต่อวงจรเพื่อการกาลัง การต่อวงจรเพื่อการกาลังในแผงจ่ายไฟ เช่น ระหว่างบัส
บาร์ กบั สวิตช์ตดั ตอนฯ เป็ นต้ น ให้ ตอ่ ด้ วยสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนชนิดทนแรงดันได้ 750 โวลท์ และทน
ความร้ อนได้ ไม่น้อยกว่า 75 องศาเซลเซียส หรื อต่อด้ วยบัสบาร์ ทองแดงหุ้มฉนวนแบบหดตัวด้ วย
ความร้ อน (Heat Shrinkable Tubing) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ต่ากว่าฉนวนของสายไฟฟ้าขนาดของสาย
ไฟฟ้าหรื อบัสบาร์ ต้องโตพอที่จะรับกระแสไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่าขนาดเฟรม (Frame Size) ที่ 40 องศา
เซลเซียส ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตอ่ เข้ าหา หรื อขนาดตามที่กาหนดในแบบ
3.5.3 การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตช์ฯ ให้ เดินในท่อร้ อยสายหรื อรางพลาสติกช่วงที่ตอ่
เข้ าอุปกรณ์ให้ ร้อยในท่อพลาสติกอ่อน การต่อสายไฟฟ้าเข้ าอุปกรณ์ให้ ตอ่ ผ่านขัวต่
้ อสายชนิดสอง
ด้ าน ห้ ามต่อตรงกับอุปกรณ์ ถ้ ามีสายไฟฟ้าส่วนที่ต้องเดินอยู่นอกให้ ใช้ สายไฟฟ้าชนิดหลายแกนมี
ฉนวน และเปลือกนอก
3.5.4 สายไฟฟ้าทุกเส้ นที่ปลายทัง้ 2 ด้ าน ต้ องมีหมายเลขกากับ (WIRE MARK) เป็ นแบบ
ปลอกสวมยากแก่การลอกหลุดหาย
3.5.5 ขัวต่
้ อสาย (Terminal) ให้ ใช้ แบบใช้ เครื่ องมือกลบีบ ขัวต่
้ อสายไฟฟ้าเป็ นชนิดที่ใช้ กบั
สายทองแดง
3.6 Mimic Bus และ Nameplate
แผงสวิตช์ฯ ต้ องมีข้อมูลขันต้
้ นแสดงไว้ เพื่อความสะดวกในการใช้ งานและบารุงรักษาอย่างน้ อย ดังนี ้
3.6.1 ที่หน้ าแผงสวิตช์ฯ ต้ องมี Mimic Bus เพื่อแสดงการกระจายกระแสไฟฟ้าเข้ า และ
ออกทาด้ วยแผ่นพลาสติกสีดา สาหรับแผงสวิตช์ฯ ระบบไฟฟ้าปกติและสีแดงสาหรับแผงสวิตช์ฯ
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินหรื อสีที่ผ้ วู ่าจ้ างเห็นชอบมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และกว้ างไม่น้อย
กว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกับแผงสวิตช์ฯ ด้ วยสกรู อย่างแน่นหนา
3.6.2 ให้ มี Nameplate เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ตดั วงจรไฟฟ้าใดจ่ายหรื อควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าใดหรื อกลุม่ ใด เป็ นแผ่นพลาสติกพื ้นสีเช่นเดียวกับ MIMIC BUS แกะเป็ นตัวอักษรสีขาวโดย
บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด
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ความสูงของตัวอักษรต้ องไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร หรื อ (ถ้ าเป็ นงาน กฟภ. จัดทา) ตามที่ผ้ วู า่ จ้ าง
เห็นชอบ
3.6.3 ป้ายแสดงชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ผลิต เป็ นป้ายที่ทนทานไม่ลบเลือนได้ ง่ายติดไว้
ที่แผงสวิตช์ฯ ด้ านนอกตรงที่ๆ เห็นได้ ง่ายหลังการติดตังแล้
้ ว
3.7 การติดตัง้
3.7.1 แผงสวิตช์ฯ ที่ตดิ ตังในสถานที
้
่ใช้ งานจริงต้ องยึดติดกับฐานที่ตงด้
ั ้ วยน๊ อต จานวนไม่
น้ อยกว่า 4 ชุด ตามมุมทังสี
้ ่อย่างแน่นหนา
3.7.2 ในกรณีที่เป็ นพื ้นคอนกรี ต น๊ อตที่ใช้ ต้องเป็ นแบบ EXPANSION BOLT
3.8 การทดสอบ
3.8.1 ตรวจสอบค่าความเป็ นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตช์ฯ ทังหมด
้
3.8.2 ตรวจสอบค่าความเป็ นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (FEEDER) ต่างๆ ที่ออกจากแผง
สวิตช์ฯ
3.8.3 ตรวจสอบระบบการทางานของอุปกรณ์ตา่ งๆ เพื่อทดสอบความถูกต้ อง

3.9 เครื่ องมือบารุงรักษา
3.9.1 ที่ข้างแผงสวิตช์ฯ แต่ละชุดให้ ติดตังเครื
้ ่ องมือสาหรับเปิ ดบานประตูด้านหน้ า 1 (หนึง่ )
อัน โดยมีประกบติดรัดไว้ กบั แผงสวิตช์ฯ ให้ สงู ประมาณ 1,800 มม.
3.9.2 ให้ จดั ชุดเครื่ องมือบารุงรักษา ประกอบด้ วยเครื่ องเปิ ดบานประตูด้านหน้ า 1 (หนึง่ )
อัน ไขควงสาหรับถอดสกรูยึดแผ่นโลหะ 1 (หนึง่ ) อัน Torque wrench ขนาดที่เหมาะสม 1 (หนึง่ )
อัน พร้ อมหัวสาหรับขันสลักและแป้นเกลียวที่ใช้ ยึดบัสบาร์ และสวิตช์ตดั ตอนฯ ครบทุกขนาดที่ต้อง
ใช้ 1 (หนึง่ ) ชุด และกล่องโลหะสาหรับใส่เครื่ องมือทังหมด
้
ชุดเครื่ องมือบารุงรักษานี ้ให้ จดั ให้ ตาม
จานวนที่กาหนดในรายการ
4. CAPACITOR BANK
สาหรับปรับค่า Power Factor โดยอัตโนมัตเิ ป็ นแบบ Non-Inflammable เป็ นไปตามมาตรฐานของ
IEC ,VDE หรื อ NEMA ขนาด และจานวนตามที่กาหนดในแบบ Automatic Or Manual Setting Of The
Starting Current (C/K) , Programmable From 1 To 23 Steps 7 Outputs
Starting Current (C/K)
บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด

: Adjustable From 0.07A TO 1A
รายการประกอบแบบก่อสร้ าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
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: Cos phi Adjustable From 0.7 Inductive To 0.9 Capacitor

Capacitor จะต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และทดลองตามมาตรฐาน STANDARD IEC 831 และมีราย
ละเอียดทางเทคนิค และโครงสร้ างดังนี ้
Frequency
: 50/60 Hz
Connection
: 3 Phase
Execution
: In Door
Degree Of Protection
: IP 42
Permanently Connected Built - In Discharge
Discharge Resistor
: Resistors
Are Sized To Ensure Safe Discharge Of The
Capacitor
To Less Than 50V. In 1 Minute After a Switch Off
Maximum Ambient Temperature : + 50๐C
Losses (Distance Resistors
Included)
: Less Than 0.5 Watt / KVAR
รายละเอียดทางด้ านการออกแบบและการสร้ าง Capacitor Bank ต้ องเป็ นชนิดที่ประกอบด้ วย
Capacitor ย่อยๆหลายๆ ตัวยึดรวมกันเข้ าบนแผ่นโลหะ โดยมีอปุ กรณ์ควบคุม และประกอบเป็ นชุดพร้ อม
ติดตังภายในแผงควบคุ
้
มมีการระบายอากาศ และต่อลงดินเป็ นอย่างดีอปุ กรณ์ควบคุมประกอบด้ วย
Fuse หรื อ Circuit Breaker ในทุกชันของ
้
Capacitor ตามที่แสดงในแบบ
Magnetic Contactor ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของ Capacitor
Discharge Coil (หรื อเป็ นชนิดสร้ างมาภายในร่วมกับ Capacitor)
KVAR Controller
Power Factor Meter
Automatic and Manual Switching Devices หรื อ Electronic Reactive Regulator Unit
เป็ นแบบ Electronic สามารถทางานได้ ทงแบบ
ั้
Manual และ Automatic เป็ นชนิด
Selecting Type และควบคุมแบบ Equal Size Steps

บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด
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อุปกรณ์ควบคุมต้ องติดตังอยู
้ ท่ ี่สว่ นบนของแต่ละยูนิต Capacitor ต้ องเป็ นแบบที่สามารถ
ดัดแปลงต่อเติมได้ โดยไม่มีผลต่อการทางานของตัวอื่นๆ Automatic Capacitor Bank ต้ อง
ประกอบสาเร็จและทดสอบคุณสมบัตกิ ารทางานมาแล้ วจากบริ ษัทผู้ผลิต

5. สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ (Low Voltage Circuit Breaker)
เป็ นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของโรงงานที่ผลิต Circuit Breaker เป็ นประจาผลิตตามมาตรฐาน ANSI,
IEC, NEMA และต้ องเป็ นของใหม่ รุ่นใหม่ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ACB Main MDB , EDB With Ground Fault
Protection , Under Voltage Release , Shunt Opening Release
5.1 Circuit Breaker in MDB
No. of Pole

:

3 Poles

Type of Insulation

:

Molded Case

Type of Mounting

:

Fixed Type

Rated Voltage

:

690 V. AC

Rated Ampere

:

800 - 1500 A.

Interrupting Capacity

:

Shown In The Drawing

Tripping Unit (Solid
State)
:

1. Long Time Adj. Current setting
2. Adj. Instantaneous Trip
3. Ground Fault Protection

Manual Operating

:

4. Under Voltage Released
Stored Energy Charging , Quick Mark
,
Quick Break , ON-OFF by Push Button

5.2 Circuit Breaker in MDB (IEC 947-2)
บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด

รายการประกอบแบบก่อสร้ าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
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No. of Pole
Type of Insulation
Type of Mounting
Rated Voltage
Rated Ampere
Rated Service Short Circuit Breaking
Capacitor

:
:
:
:
:

3 Poles
Molded Case
Fixed Type
690 V. AC 50/60 Hz
100 - 630 A.

:

380/400 (4) / 415 V. AC
(Shown In The Drawing)
1. Long Time Adj. Current
setting
2. Adj. Instantaneous Trip

Tripping Unit (Solid State)

:

Rated Uninterrupted Current
Rate Insulation Voltage
Test Voltage
Rated Inpulse With Stand Voltage
Arcing Time
Break-Time

:
:
:
:
:
:

5.3 Circuit Breaker in MDB
No. of Pole
Type of Insulation
Type of Mounting
Rated Voltage
Rated Ampere
Interrupting Capacity
Tripping Unit
Manual Operating

บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด

45๐C
50/60 Hz 1000 Voltage
1 Min 50 Hz 3500 Voltage
Uimp Kv.12
10-15 ms.
45 ms.

:
:
:
:
:
:
:

3 Poles
Molded Case
Fixed Type
600 V. AC
30 - 600 A.
Shown In The Drawing
1. Long Time Adj. Current setting
2. Adj. Instantaneous Trip
: Quick Mark , Quick Break

รายการประกอบแบบก่อสร้ าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
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5.4 Circuit Breaker in Feeder Board or Tap-Off-Box or Main Circuit Breaker in Panel
Board
No. of Pole
Type of Insulation
Type of Mounting
Rated Voltage
Rated Ampere
Interrupting Capacity
Tripping Unit
Manual Operating

:
:
:
:
:

3 Poles
Molded Case
Fixed Type
600 V. AC
30 - 600 A.
30 Ka at 380 / 415 V. (ยกเว้ นที่แสดงใน
: แบบ)
: 1. Long Time Adj. Current setting
2. Adj. Instantaneous Trip
: Quick Mark , Quick Break

5.5 Branch Circuit Breaker in Panel Board
No. of Pole
: Indicate in Drawing
Type of Insulation
: Molded Case
Type of Mounting
: Plug - In
Rated Voltage
: 415 V. AC for 3 Poles 240 V. Ac for 1 Poles
Ampere Frame
Not Less Than 50 A.
Ampere Trip
Indicated in Drawing
Interrupting Capacity
: 5 KA.
5.6 Meeting Instrument
5.6.1 Ammeter
Accuracy
Burdens
5.6.2 Voltmeter
Accuracy
Rating
Burdens
บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด

:
: Class 1.5
: at 50 Hz , 90 - 0.5 VA
: Class 1.5
: 6 Volt. To 600 V. Direct Connected
: 4.5 VA.
รายการประกอบแบบก่อสร้ าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
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5.6.3

5.6.4

5.6.5

Phase Angle Meter
Accuracy
: Class 1.5
Rating
: 1 A Or 5 A For C.T.S
Voltage
: 380/450V. For V.T. USE
Burdens
: at 50 Hz , Current 1 VA , Voltage 4 VA.
Current
Transformer
Accuracy
Class 0.5 (>=400/5A)
VA At Class
<= 15
Power Factormeter
Accuracy
Rating Current
Burdens

บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด
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: <= 2๐ Electrical
: -/1A Or -/5A For C.T.S
: at 50 Hz Current 2 VA Per Coil
Voltage 4 VA Per Coil

รายการประกอบแบบก่อสร้ าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
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หมวดที่ 4. ข้ อกำหนดระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)
1. ทั่วไป
ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการจัดหา และติดตังเต้
้ ารับโทรศัพท์ พร้ อมทังเดิ
้ นสาย และท่อร้ อยสายโทรศัพท์
ตามรูปแบบ และรายการที่กาหนด
2. ท่ อร้ อยสำย และสำยโทรศัพท์
สายโทรศัพท์ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน
จากสานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ใช้ สายประเภท AP (ALPHET SHEATED CABLE) สาย
จ่ายแจก MAIN DISTRIBUTION FRAME ไปยัง TELEPHONE TERMINAL BOX (TTB-) ใช้ สาย ชนิด
TPEV (POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATING CABLE) ร้ อยใน ท่อ PE
(HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE ASTM-D 1248) , EMT หรื อ IMC ตามชนิด และขนาดที่แสดง
ในแบบส่วนสายภายในจาก TELEPHONE TERMINAL BOX (TTB-) ใช้ สายโทรศัพท์ ประเภท TIEV ชนิด 4
CORES เดินในท่อร้ อยสายโทรศัพท์
3. คุณสมบัตขิ องแผงกระจำยสำย (MAIN DISTRIBUTION FRAME)
แผงกระจายสายรวมต้ องเป็ นชนิดกะทัดรัด และมีความแข็งแรงการเข้ าสาย และถอดสายสามารถ
กระทาได้ ง่ายโดยเครื่ องมือพิเศษห้ ามใช้ แบบสกรูยึดให้ ใช้ แบบ PLUG-IN CROSSCONNECTED
3.1 แผงกระจายสาย (MAIN DISTRIBUTION FRAME)
3.1.1 ชนิดติดตังภายนอกอาคาร
้
(OUTDOOR TYPE)
3.1.1.1 โครงตู้พร้ อมฐานรองรับ
- โครงสร้ างภายนอก (EXTERNAL STRUCTUBE) ทาด้ วยแผ่น ALUMINIUM
SHEET ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- โครงสร้ างภายใน (INTERNAL STRUCTUBE TERMINAL BLOCK
MOUNTING FRAME) ทาด้ วย STAINLESS OR ALUMINIUM จานวนคูส่ ายตามที่กาหนด
ในแบบตัวยึดสายเข้ า และสายออกด้ วย STAINLES STEEL สามารถเลื่อนย้ ายมาทาการ
ตรวจสอบตัดต่อสาย และจัดหมายเลขของสายได้ สะดวก (ตามรูปแบบที่แนบ) ตัวตู้มีขนาด
ใหญ่เพียงพอสาหรับแผงต่อสายในขนาดเริ่มต้ น และสามารถขยายขนาดสาหรับในอนาคต
ได้ ด้วยในตู้มีที่ยดึ สายเรี ยบร้ อย มีแผ่นดินติดตังแผงกระจายสายรวม
้
(MDF) ทาหน้ าที่
สาหรับพักสายทังหมดที
้
่เข้ าและออกจากตู้ชมุ สาย
- ฐานของตู้ (BASE OF CAFFDF) ทาด้ วยแผ่น STAINLESS OR ALUMINIUM
SHEET ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด
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- ตัวตู้ต้องออกแบบให้ มี AIR CHAMER เพื่อป้องกันการเกิดความชื ้น และตะกรัน
อันเกดจากพื ้นดิน ประตูและอื่นๆ ต้ องกันน ้าอย่างสมบูรณ์ และ DOOR HANDLE, KEY
LOCK OR PAD LOCK และอื่นๆ ตามมาตรฐานองค์การโทรศัพท์
- ตัวตู้ตงอยู
ั ้ ่บนแท่นคอนกรี ตหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร หรื อ ที่กาหนดในแบบ
3.1.2 ชนิดติดตังภายในอาคาร
้
(INDOOR TYPE)
- เป็ นแบบที่บรรจุในตู้หรื อไม่ก็ได้ ในกรณีที่ใช้ แบบตู้ ตัวตู้ต้องทาด้ วยแผ่นเหล็ก
หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ตู้พน่ สีแล้ วอบมีฝา และบานพับพร้ อมกุญแจล๊ อกตัวตู้มีขนาด
ใหญ่เพียงพอสาหรับแผงต่อสายในขนาดเริ่มต้ น และสามารถขยายขนาดสาหรับในอนาคต
ได้ ด้วย ในตู้มีที่ยึดสายเรี ยบร้ อยมีแผ่นดินติดตังแผงกระจายสายรวม
้
(MDF) ทาหน้ าที่
สาหรับพักสายทังหมดที
้
่เข้ าและออกนอกตู้ชมุ สาย
3.2 แผงกระจายย่อย (TELEPHONE TERMINAL BOX)
- แผงกระจายสายย่อยใช้ ภายนอกอาคาร มีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนแผงกระจายสายรวมชนิดใช้
ภายนอก (OUTDOOR MAIN DISTRIBUTION FRAME) ยกเว้ นทาด้ วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า
1.4 มิลลิเมตร และผ่านการพ่นสีกนั สนิมและเป็ นชนิดกันน ้า
- แผงกระจายสายย่อยใช้ ภายในอาคาร หรื อแผงประจาชัน้ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนแผงกระจาย
สายรวมชนิดใช้ ภายใน (INDOOR MAIN DISTRIBUTION FRAME) ยกเว้ นทาด้ วยแผ่นเหล็กหนา
ไม่น้อยกว่า 1.4 มิลลิเมตร
4. โค๊ ตสีของสำยโทรศัพท์ (TELEPHONE CABLE CODE)
โค๊ ตสีของสายโทรศัพท์ให้ ใช้ ตามโค๊ ตสีตามตารางดังนี ้ คือ
หมายเลข
สี
หมายเลข
คูส่ าย
TIP+ RINGคูส่ าย
1
ขาว น ้าเงิน
14
2
ขาว ส้ ม
15
3
ขาว เขียว
16
4
ขาว น ้าตาล
17
5
ขาว เทาดา (SLATE) 18
6
แดง น ้าเงิน
19
7
แดง ส้ ม
20
8
แดง เขียว
21
บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด

สี
TIP+
ดา
ดา
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
ม่วง

RINGน ้าตาล
เทาดา (SLATE)
น ้าเงิน
ส้ ม
เขียว
เทาดา (SLATE)
น ้าตาล
น ้าเงิน

รายการประกอบแบบก่อสร้ าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
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9
10
11
12
13

แดง
แดง
ดา
ดา
ดา

น ้าตาล
เทาดา (SLATE)
น ้าเงิน
ส้ ม
เขียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22
23
24
25

ม่วง
ม่วง
ม่วง
ม่วง

ส้ ม
เขียว
น ้าตาล
เทาดา

5. ตำแหน่ งของเต้ ำรับโทรศัพท์
ตาแหน่งของเต้ ารับโทรศัพท์ ที่ปรากฏในแบบแปลนเป็ นตาแหน่งโดยประมาณในการติดตังจริ
้ งๆ
อาจเปลี่ยนแปลงได้ เล็กน้ อยตามความเหมาะสม และตามความต้ องการของผู้วา่ จ้ างอย่างไรก็ตามผู้รับจ้ าง
ต้ องส่ง SHOP DRAWING มาให้ วิศวกรผู้ออกแบบ หรื อวิศวกรของผู้วา่ จ้ างพิจารณาอนุมตั ิ จานวน 3 ชุด
ก่อนทาการติดตัง้
6. อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ กำรรับประกัน
การรับประกัน จะต้ องรับประกันเครื่ องเป็ นเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ผ้ วู า่ จ้ างหรื อตัวแทนผู้วา่ จ้ าง
ได้ รับมอบงานแล้ ว เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โยครอบคลุมถึงชิ ้นส่วนและค่าแรง
7. กำรส่ งมอบงำน
ผู้รับจ้ าง จะต้ องดาเนินการทดสอบให้ ได้ ประสิทธิภาพ และการใช้ งานทุกๆ ระบบ ตามข้ อกาหนด
จนใช้ การได้ ดี พร้ อมทังจั
้ ดส่ง AS BUILT DRAWIN G. พร้ อม DISKETTES เอกสารทางเทคนิคของอุปกรณ์
คูม่ ือการทางาน คูม่ ือการบารุงรักษาเป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ จานวน 3 ชุด ให้ ผ้ วู า่ จ้ าง จึงจะถือว่า
ผู้รับจ้ างดาเนินการแล้ วเสร็จตามสัญญา

บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด
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หมวดที่ 5 รำยละเอียด รู ปแบบ และรำยชื่อผลิตภัณฑ์ มำตรฐำน
1. Molded Case Circuit Breaker ผลิตภัณฑ์ของ

Schneider. GE., Merlin-Gerlin
Klocker Moller , ABB

2. Panel Board & Load Center

ผลิตภัณฑ์ของ

Schneider. GE., Merlin-Gerlin
Klocker Moller , ABB

3. สายไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ของ

Thai Yazaki. Bangkok Cable.
Phelps dodge

4. ท่อร้ อยสายไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ของ

CDC. Matsushita. Marushi,
TAS , PAT.

5. ท่อร้ อยสายไฟ PE or HDPE

ผลิตภัณฑ์ของ

6. Capacitor Bank and Reactor ผลิตภัณฑ์ของ

Thai-Asia Pe Pipe, Super Tube

Prelyo. Merlin-Gerlin.
Secover, Lifasa, ABB

7. สวิทซ์ เต้ ารับไฟฟ้า เต้ ารับงานสื่อสาร ผลิตภัณฑ์ของ Schneider,Panasonic,Hago
8. ดวงโคม

บริษัท แผลงฤทธิ์ จากัด

ผลิตภัณฑ์ของ

EVE , PHILIPS ,LAMPTAN,AT-EAST ,BEC
SYLVANIA
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หมวดที่ 1
ขอบเขตของงาน สถาบันมาตรฐาน และสถาบันการทดสอบ
1. ขอบเขตของงาน
- ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และทดสอบงานระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์ทกุ
ชนิดทังหมดดั
้
งที่แสดงไว้ ในแบบและรายการประกอบแบบ เพื่อให้ ใช้ งานได้ สมบูรณ์และถูกต้ องตามมาตรฐานและ
หลักวิชาการทางระบบสุขาภิบาล
- ระบบสุขาภิบาลโดยทัว่ ไปจะประกอบด้ วยระบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
 ระบบน ้าประปา
 ระบบท่อน ้าทิ ้ง ท่อน ้าโสโครก และท่ออากาศ
 ระบบระบายน ้าฝน และระบายน ้าภายนอกอาคาร
 ระบบป้องกันอัคคีภยั
ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่แสดงในแบบ และระบุในรายการประกอบแบบก่อสร้ างของงานระบบสุขาภิบาล
2. สถาบันมาตรฐาน
ถ้ ามิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น มาตรฐานคุณภาพทัว่ ไปของวัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ รวมทัง้
มาตรฐานของระบบสุขาภิบาล ให้ ถือตามมาตรฐานของสถาบันทีเ่ กี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
- กปน.
: การประปานครหลวง
- กปภ.
: การประปาส่วนภูมิภาค
- วสท.
: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- มอก.
: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมไทย
- NFPA
: NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
- ASTM
: AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS
- FM
: FACTORY MUTUAL SYSTEM
- UL
: UNDERWRITERS LABORATORIES , INC.
3. สถาบันการทดสอบ
ในกรณีที่จะต้ องมีการทดสอบคุณภาพวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในงานตามสัญญานี ้ ให้ ทดสอบโดยสถาบัน
ดังต่อไปนี ้
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ หรื อสถาบันฯ ที่เทียบเท่า
- หน่วยงานของทางราชการ หรื อเอกชนที่ได้ มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ให้ เสนอสถาบันการทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้ควบคุมงานของผู้วา่ จ้ างก่อนดาเนินการ
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หมวดที่ 2
แบบ รายการประกอบแบบ และหนังสือคู่มือ
1. ระยะ ขนาด และตาแหน่ งที่ปรากฏในแบบ
ระยะ ขนาดและตาแหน่งที่ปรากฏในแบบ ให้ ถือตัวเลขที่ระบุเป็ นสาคัญ การวัดจากแบบโดยตรงสาหรับ
ในส่วนที่ไม่ได้ ระบุเป็ นตัวเลขไว้ นนั ้
ให้ ถือเป็ นการแสดงเพื่อให้ ทราบเป็ นแนวทางทีค่ วรจะเป็ นไปได้ โดยประมาณ
เท่านัน้
2. ข้ อขัดแย้ งต่ าง ๆ ที่ปรากฏในแบบ และรายการประกอบแบบ
ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคลือ่ น ขัดแย้ ง หรื อไม่ชดั เจนในแบบและรายการประกอบแบบ รวมทังเอกสาร
้
สัญญาต่างๆ ผู้รับจ้ างต้ องรี บแจ้ งให้ ผ้ คู มุ งานทราบเพื่อขอรับการวินิจฉัยทันที โดยผู้คมุ งานจะวินิจฉัยโดยถือเอา
ส่วนที่ได้ ประโยชน์สงู สุด และถูกต้ องกว่าเป็ นเกณฑ์ หากยังมิได้ รับการแจ้ งผลการวินจิ ฉัย ห้ ามผู้รับจ้ างดาเนินการ
ในส่วนนัน้ ซึง่ ผู้รับจ้ างจะคิดเป็ นค่าใช้ จา่ ยเพิ่มและใช้ เป็ นเหตุผลในการขอต่อสัญญาไม่ได้
3. แบบ และรายการประกอบแบบ
แบบ และรายการประกอบแบบเป็ นเพียงรูปแบบและรายการ เพื่อให้ ผ้ รู ับจ้ างทราบเป็ นแนวทาง และ
หลักการในการดาเนินงานก่อสร้ างงานระบบสุขาภิบาลเท่านัน้ ในการดาเนินงานก่อสร้ างและติดตังจริ
้ ง ผู้รับจ้ างจะ
ต้ องตรวจสอบงานให้ สอดคล้ องกับแบบงานสถาปั ตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานโครงสร้ าง และงานระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้หากจะต้ องทาการปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบที่ได้ แสดงไว้ โดยทีเ่ ห็นว่าเป็ นความจาเป็ นที่จะทา
ให้ งานถูกต้ องได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการโดยไม่คดิ ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติม
และไม่ใช้ เป็ นเหตุผลในการต่อสัญญา
4. แบบใช้ งาน (SHOP DRAWING)
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาแบบใช้ งานเพือ่ ยื่นเสนอขออนุมตั ติ อ่ ผู้คมุ งานอย่างน้ อย 30 วันก่อนการดาเนินงานใน
ส่วนนัน้ ๆ
- ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบแบบใช้ งานให้ ถกู ต้ องตามความต้ องการใช้ งาน และการติดตังตามข้
้
อแนะนา
ของผู้ผลิต พร้ อมทังมี
้ วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้ างลงนามรับรอง และลงวันที่กากับบนแบบใช้ งานที่เสนอขอ
อนุมตั ิทกุ แผ่น
- ผู้รับจ้ างต้ องศึกษาทาความเข้ าใจแบบสถาปั ตยกรรม แบบตกแต่งภายใน แบบโครงสร้ าง และงาน
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องประกอบกันทังหมด
้
รวมทังตรวจสอบสถานที
้
่ติดตังจริ
้ ง เพื่อให้ การจัดทาแบบใช้ งานเป็ นไป
โดยถูกต้ องและไม่เกิดอุปสรรคกับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- แบบใช้ งานต้ องมีขนาด และมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา รวมทังมี
้ แบบขยายเพื่อแสดงราย
ละเอียดที่ชดั เจนและทาความเข้ าใจได้ ถกู ต้ อง โดยให้ ใช้ ขนาดและมาตราส่วนที่เหมาะสม
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- ผู้รับจ้ างต้ องไม่ดาเนินการใดๆ ก่อนที่แบบใช้ งานจะได้ รับการอนุมตั ิจากผู้คมุ งาน มิฉะนันค่
้ าใช้ จา่ ยและ
เวลาในการดาเนินงานที่อาจเกิดขึ ้นทังหมด
้
หากมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขให้ เป็ นไปตามแบบใช้ งานที่ได้ รับอนุมตั ิ ผู้
รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
- การอนุมตั แิ บบใช้ งานของผู้ควบคุมงานหรื อผู้ออกแบบถือเป็ นการอนุมตั ิให้ ทางานได้ เท่านัน้ ดังนันแบบ
้
ใช้ งานที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว ยังถือว่าอยูภ่ ายใต้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง และวิศวกรของผู้รับจ้ างทีเ่ ป็ นผู้ลงนาม
รับรอง หากผู้คมุ งานตรวจพบข้ อผิดพลาดในภายหลังผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการแก้ ไขใหม่ให้ ถกู ต้ อง โดยไม่คิดค่าใช้
จ่าย และเวลาในการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
- แบบใช้ งานที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ ผู้คมุ งานอาจแจ้ งให้ ผ้ รู ับจ้ างทราบ และส่งคืนโดยไม่มีการ
พิจารณา
- แบบใช้ งานที่เสนอขออนุมตั ิต้องมีอย่างน้ อย 4 ชุด และผู้ควบคุมงานอาจขอให้ ผ้ รู ับจ้ างส่งเพิม่ เติมได้ อีก
ตามความจาเป็ น
5. แบบก่ อสร้ างจริง (AS-BUILT DRAWING)
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาแบบก่อสร้ างจริงเพื่อส่งให้ ผ้ คู มุ งานตรวจสอบเป็ นระยะๆ ก่อนการปิ ดฝ้ าเพดานและ
ก่อผนังปิ ด หรื อถมดินเพื่อปิ ดงานในส่วนนัน้ ๆ
- แบบก่อสร้ างจริงต้ องมีขนาด และมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา รวมทังมี
้ แบบขยายอืน่ ๆ อีก
ตามมาตราส่วนเหมือนกับแบบใช้ งานที่ได้ รับอนุมตั ิ
- แบบก่อสร้ างจริงชุดมบูรณ์ทงหมดต้
ั้
องได้ รับการลงนามรับรองความถูกต้ อง โดยวิศวกรผู้รับผิดชอบของ
ผู้รับจ้ างและส่งให้ ผ้ คู มุ งาน 1 ชุด เพื่อตรวจสอบอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนกาหนดการทดสอบและการทดลองเริ่ ม ใช้
งานของระบบ
6. หนังสือคู่มอื การใช้ งาน และบารุ งรักษา
หนังสือคูม่ ือการใช้ งานและบารุงรักษาระบบ
เป็ นเอกสารประกอบการส่งมอบงานซึง่ ผู้รับจ้ างต้ องจัด
เตรี ยมเพื่อส่งมอบให้ ผ้ คู วบคุมงานก่อนวันส่งมอบงานอย่างน้ อย 7 วัน
หนังสือคูม่ ือ จะประกอบด้ วยรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
- เอกสาร รายละเอียด ข้ อมูลของอุปกรณ์ทงหมดที
ั้
่ได้ ยื่นเสนอ และได้ รับการอนุมตั ิ
- แค๊ ตตาล็อคของอุปกรณ์ พร้ อมทังเอกสารแนะน
้
าวิธีการติดตังซ่
้ อมบารุง และการดาเนินการใช้ งานรวม
ทังรายชื
้
่อบริ ษัทผู้แทนจาหน่ายเครื่ อง และอุปกรณ์
- รายงานการทดสอบอุปกรณ์ และระบบทังหมด
้
- รายการอุปกรณ์ และข้ อแนะนาชิ ้นส่วนที่ควรมีไว้ ขณะใช้ งาน
- รายการตรวจสอบ และบารุงรักษาเครื่ อง อุปกรณ์แต่ละชนิดตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ทุกเดือน
ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน หรื อทุกปี เป็ นต้ น
- หนังสือคูม่ ือทังหมดดั
้
งกล่าวข้ างต้ น ต้ องส่งเสนอผู้คมุ งาน 1 ชุด เพื่อตรวจสอบและอนุมตั กิ ่อนการ ส่ง
ฉบับจริ ง
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หมวดที่ 3
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง
1. การสารวจบริเวณก่ อสร้ าง
ผู้รับจ้ างต้ องสารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ างก่อนการติดตัง้ วัสดุ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เพื่อศึกษาถึง ลักษณะ
สภาพทัว่ ไป ขอบเขตสิง่ ก่อสร้ าง และสาธารณูปโภคต่างๆ ทีม่ ีอยูใ่ ห้ ความเข้ าใจเป็ นอย่างดี โดยผู้รับจ้ างจะยก
ข้ ออ้ าง ถึงการที่ตนไม่ทราบข้ อเท็จจริ งหรื อข้ อมูลที่กล่าวมาข้ างต้ นเพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ และหากมีความ
จาเป็ น ต้ องเปลีย่ นแปลง โยกย้ าย หรื อปรับปรุงสถานที่ก่อสร้ างและสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยูใ่ ห้ สอดคล้ องกับ การ
ก่อสร้ างและทางานจริ ง โดยให้ คา่ ใช้ จ่ายทังหมดเป็
้
นภาระของผู้รับจ้ างด้ วย
2. การตรวจสอบแบบ รายการประกอบแบบ และข้ อกาหนด
ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบแบบ รายการประกอบแบบ และข้ อกาหนดอื่นๆ โดยต้ องตรวจสอบรายละเอียด
จากแบบสถาปั ตยกรรม แบบตกแต่งภายใน แบบโครงสร้ าง และแบบงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
เมื่อมีข้อ
สงสัยหรื อพบข้ อผิดพลาดให้ สอบถามจากผู้คมุ งานโดยตรง
3. พนักงาน
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาวิศวกรผู้รับผิดชอบ หัวหน้ าช่าง และช่างฝี มือชานาญงานที่มีประสบการณ์ ความ
สามารถ ทีเ่ หมาะสมกับงานที่ได้ รับมอบหมายเข้ ามาปฏิบตั งิ านโดยมีวิธีการบริ หารงานและทางานที่ถกู ต้ องตาม
หลักวิชาการ และมีจานวนเพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิงานได้ ทนั ที และแล้ วเสร็ จทันตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ใน
สัญญา
- วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้ างต้ องเป็ นวิศวกรที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมวิชาชีพวิศวกรรม
- วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน และควบคุมการติดตังให้
้ เป็ นไปตาม
แบบและรายการประกอบแบบ โดยให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ และด้ วยวิธีปฏิบตั ิซงึ่ เป็ นที่ยอมรับ
- ผู้วา่ จ้ างขอสงวนสิทธิ์ ที่จะสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างเปลีย่ นพนักงานที่เห็นว่าปฏิบตั ิงานโดยไม่มีประสิทธิภาพหรื อ
ปฏิบตั ิงานที่อาจทาให้ เกิดความเสียหายหรื อก่อให้ เกิดอันตราย
โดยผู้รับจ้ างต้ องจัดหาพนักงานใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ ดีมาทางานแทนโดยทันที
- ผู้รับจ้ างต้ องเสนอชื่อ ประวัติ และผลงานของวิศวกรผู้รับผิดชอบ และหัวหน้ าช่างทุกคน พร้ อมทัง้
ตาแหน่งหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานในโครงการให้ ผ้ วู า่ จ้ างพิจารณาอนุมตั ิก่อนเริ่มโครงการ
4. การประสานงาน
- ผู้รับจ้ างต้ องให้ ความร่วมมือต่อผู้คมุ งาน และบุคคลากรของฝ่ ายผู้วา่ จ้ างในการทางานตรวจสอบ วัด
เทียบ จัดทาตัวอย่าง และอื่นๆ ตามสมควรแก่กรณี
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- ผู้รับจ้ างต้ องให้ ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้รับจ้ างอื่นๆ ที่ทางานเกี่ยวข้ องกับโครงการ เพื่อให้
สอดคล้ องกับแผนงานและความคืบหน้ าของโครงการ หากเป็ นการจงใจละเลยต่อความร่วมมือดังกล่าวที่ ทาให้ มี
ผลเสียหายต่อโครงการ ผู้วา่ จ้ างสงวนสิทธิ์ที่จะเรี ยกร้ องความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นจากผู้รับจ้ าง โดยการร่วมมือ
ประสานงานนี ้หมายถึง
ก. การร่วมมือปรึกษาวางแผนความคืบหน้ าของงาน เพื่อหลีกเลีย่ งข้ อขัดแย้ งในอันที่จะทาให้ งาน
ล่าช้ าเกินกาหนด
ข. การร่วมมือในการใช้ เครื่ องอานวยความสะดวกร่วมกัน เช่น นัง่ ร้ าน การปฐมพยาบาล การ
ดูแลความปลอดภัย
ค. การร่วมมือในการเก็บและเคลือ่ นย้ ายวัสดุ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ตา่ งๆ
ง. การร่วมมือในการทาความสะอาดบริ เวณปฏิบตั งิ าน
จ. การร่วมมือในการป้องกันการชารุดเสียหายกับงานส่วนที่เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ฉ. และอื่น ๆ
- หากพื ้นที่ใดของอาคารมีงานที่เกี่ยวข้ องกับการตกแต่ง ทังที
้ ่ระบุไว้ ในแบบก่อสร้ าง หรื อทราบว่าจะมี
การก่อสร้ าง และ/หรื อตกแต่งในภายหลัง ผู้รับจ้ างต้ องประสานงานกับวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากรโดยใกล้ ชิด
เพื่อให้ งานเตรี ยมการเป็ นไปโดยถูกต้ องตามความประสงค์ของผู้วา่ จ้ าง
5. การติดต่ อและค่ าธรรมเนียม
ถ้ ามิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ ผ้ รู ับจ้ างเป็ นผู้ตดิ ต่อประสานงานกับหน่วยของรัฐ หรื อเอกชน เกี่ยวกับ
ระบบที่เกี่ยวข้ องกับผู้รับจ้ าง เพือ่ ให้ ได้ มาซึง่ ความสมบูรณ์ของงาน โดยค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการติดต่อดาเนินงาน
รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการที่เรี ยกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ยกเว้ นค่าประกันอุปกรณ์ เช่น มิเตอร์ น ้า-ไฟ เป็ นต้ น
6. การจัดหานา้ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อใช้ ระหว่ างการก่ อสร้ าง
- ถ้ ามิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้จดั หาน ้าประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้ องกับ
งานในความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง
- ผู้รับจ้ างต้ องให้ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับปริ มาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ น เพื่อรวบรวมและ
ดาเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ หรื อเอกชนในการขออนุมตั ิใช้ บริ การดังกล่าว
7. การทางานนอกเวลาทาการปกติ
หากผู้รับจ้ างมีความประสงค์ทจี่ ะทางานในช่วงเวลาทางานที่เกินเวลา 8 ชัว่ โมงในวันทางานปกติ และ
ทางานล่วงเวลาในวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อวันที่ทางราชการกาหนดให้ เป็ นวันหยุดราชการ ผู้รับจ้ างต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ คู มุ งานทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน เพื่อขออนุมตั ิทางานล่วงเวลา โดยผู้คมุ งานจะพิจารณาอนุมตั ิตาม
ความเหมาะสม และหากในกรณีที่การทางานนันจ
้ าเป็ นต้ องมีผ้ คู มุ งานอยูค่ วบคุมตลอดเวลาในสนาม ผู้รับจ้ าง
ต้ องเป็ นผู้รับภาระออกค่าใช้ จ่ายในการทางานล่วงเวลาของผู้คุมงานด้ วย
งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง / บริ ษัทแผลงฤทธิ์ จากัด

5

อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8. การเสนอรายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติใช้ งาน
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดทารายการแสดงรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์เสนอต่อผู้ควบคุม เพื่อขออนุมตั ิก่อน
ดาเนินการในส่วนนันอย่
้ างน้ อย 30 วัน สาหรับรายการใดทีย่ งั ไม่ผา่ นการอนุมตั ิ ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับจ้ างนาเข้ า มายัง
บริ เวณพื ้นที่ของโครงการโดยเด็ดขาด
- รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์แต่ละอย่างให้ เสนอแยกกันโดยรวบรวมข้ อมูลเรี ยบลาดับให้ เข้ าใจง่าย พร้ อม
ทังแนบเอกสารสนั
้
บสนุน เช่น แค๊ ตตาล๊ อก และ/หรื อตัวอย่างจริงตามความต้ องการของผู้ควบคุมงาน (หากจาเป็ น)
โดยมีเครื่ องหมายชี ้บอกรุ่น ขนาด และความสามารถเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทังต้
้ องประทับตราเครื่ องหมาย
ชื่อบริ ษัทหรื อลงชื่อกากับเอกสารและตัวอย่างจริ งทุกชิ ้นที่เสนอเพือ่ ขออนุมตั ิด้วย
9. การจัดทาตารางแผนการทางาน
ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาตารางแผนการทางาน การนาวัสดุอปุ กรณ์เข้ าพื ้นที่โครงการ และการติดตังพร้
้ อมทัง้
จานวน บุคคลากรในการทางานโดยจะต้ องมีรายละเอียดแสดงเวลาเริ่ มงาน และการแล้ วเสร็ จของงานแต่ละขัน้
ตอน เพื่อเสนอต่อผู้คมุ งานเป็ นระยะ ๆ และตารางแผนงานนันจะต้
้ องได้ รับการปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับปริ มาณ
งานก่อสร้ างที่เป็ นจริ งอยูเ่ สมอ
10. การจัดทารายงานผลความคืบหน้ าของงาน
ก. ผู้รับจ้ างต้ องจัดทารายงานการปฏิบตั ิงานประจาวัน และสรุปผลเป็ นรายเดือนส่งให้ ผ้ คู มุ งาน จานวน
4 ชุด ตังแต่
้ เริ่ มเข้ าปฏิบตั งิ านจนถึงวันส่งมอบงาน
ข. รายงานดังกล่าวประกอบด้ วยรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- จานวนและตาแหน่งหน้ าที่ของพนักงานทังหมดที
้
เ่ ข้ าปฏิบตั งิ าน
- จานวนวัสดุอปุ กรณ์ที่นาเข้ ามายังพื ้นที่โครงการ
- รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
- วันที่ได้ รับคาสัง่ แก้ ไขหรื อเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ิงานจากผู้ควบคุมงาน
- วันที่เสนอแบบใช้ งานและรับแบบแก้ ไขจากผู้ควบคุมงาน
- เหตุการณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
- และอื่น ๆ
11. การประชุมโครงการ
ผู้รับจ้ างต้ องเข้ าร่วมประชุมโครงการ และประชุมในหน่วยงานซึง่ จัดให้ มีขึ ้นเป็ นระยะๆ โดยผู้คมุ งาน โดย
ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องเป็ นผู้ได้ รับมอบอานาจเต็มจากผู้รับจ้ างและมีอานาจในการตัดสินใจและทราบรายละเอียด
ของโครงการเป็ นอย่างดี
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12. รายการแก้ ไขงาน
ผู้รับจ้ างต้ องยอมรับและดาเนินการโดยมิชกั ช้ า เมื่อได้ รับรายการให้ แก้ ไขข้ อบกพร่องของงานที่ทาไปแล้ ว
จากผู้คมุ งาน โดยจะต้ องปฏิบตั อิ ย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการ และผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ยในการ
แก้ ไขความบกพร่องดังกล่าว
13. รายการแก้ ไขงาน
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาตารางแผนงานแสดงกาหนดการทดสอบอุปกรณ์และระบบ รวมทังจั
้ ดเตรี ยมเอกสาร
แนะนาจากผู้ผลิตในการทดสอบ เพื่อเสนอผู้คมุ งานก่อนทาการทดสอบอย่างน้ อย 30 วัน
- อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดสอบผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้จดั หาทังหมด
้
- ผู้รับจ้ างต้ องทาการทดสอบอุปกรณ์และระบบตามหลักวิชาการ โดยมีผ้ คู วบคุมงานอยูร่ ่วมขณะทดสอบ
ด้ วย
- รายงานข้ อมูลในการทดสอบ ให้ ทาเป็ นแบบฟอร์ มเสนออนุมตั ิตอ่ ผู้คมุ งานก่อนทาการทดสอบหลังการ
ทดสอบผู้รับจ้ างต้ องกรอกข้ อมูลตามที่ได้ จากการทดสอบจริ งส่งให้ ผ้ คู มุ งาน จานวน 4 ชุด
- ผู้รับจ้ างจะต้ องเปิ ดใช้ งานอุปกรณ์ตา่ งๆ ในระบบให้ อยูใ่ นสภาพที่ใช้ งานได้ เต็มประสิทธิภาพหรื อพร้ อม
ที่จะใช้ งานได้ เต็มความสามารถในช่วงเวลาอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมงติดต่อกัน
- ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้ า น ้าประปา แรงงาน และอื่นๆ ในระหว่างการทดสอบให้ อยูใ่ น ความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้ าง
14. การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ทคี่ วบคุมและบารุงรักษาของผู้วา่ จ้ างให้ มคี วามรู้ความสามารถ
ในการใช้ งาน และการบารุงรักษาเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันติดต่อกันภายหลังส่งมอบงาน หรื อจนกว่าเจ้ า
หน้ าที่ควบคุมและบารุงรักษาของผู้วา่ จ้ างจะสามารถใช้ เครื่ องได้ ด้วยตนเอง
15. การส่ งมอบงาน
ก. ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการทดสอบอุปกรณ์ และระบบตามที่ผ้ คู วบคุมงานกาหนดจนกว่าจะได้ ผลเป็ นที่
พอใจ และแน่ใจว่าการทางานของระบบถูกต้ องตามความประสงค์ของผู้วา่ จ้ าง
ข. รายการสิง่ ของต่างๆ ที่ผ้ รู ับจ่างต้ องส่งมอบให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างในวันส่งมอบงาน ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
ตรวจรับมอบงานด้ วยคือ
- กระดาษไขแบบก่อสร้ างจริ ง จานวน 1 ชุด
- พิมพ์เขียวแบบก่อสร้ างจริง จานวน 4 ชุด
- หนังสือคูม่ ือการใช้ และบารุงรักษาอุปกรณ์ จานวน 4 ชุด
- อะไหล่ตา่ งๆ และเครื่ องมือพิเศษสาหรับใช้ ในการปรับแต่งซ่อมบารุงเครื่ องจักรอุปกรณ์ ซึง่
โรงงานผู้ผลิตเป็ นผู้ให้ มาพร้ อมกับเครื่ องจักรอุปกรณ์
ค. การส่ง และรับมอบงาน ต้ องกระทาเป็ นเอกสารทีมีการลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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16. การรับประกันงาน
- หากมิได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น ผู้รับจ้ างต้ องรับประกันคุณภาพ ความสามารถของอุปกรณ์ และการติดตัง้
ว่าจะสามารถใช้ งานได้ เป็ นอย่างดีเป็ นเวลา 2 ปี นับจากวันรับมอบงานแล้ ว
- ระหว่างเวลารับประกันงาน หากผู้วา่ จ้ างตรวจพบว่าผู้รับจ้ างจัดนาวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อมี
คุณภาพต่ากว่าข้ อกาหนดมาติดตัง้ ตลอดจนงานติดตังไม่
้ ถกู ต้ องหรื อไม่เรี ยบร้ อย ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการเปลีย่ น
หรื อแก้ ไขให้ ถกู ต้ องโดยเร็ ว และไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่ได้ รับแจ้ ง
- ในกรณีที่เครื่ อง วัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ เกิดชารุดเสียหายหรื อเสือ่ มคุณภาพอันเนื่องมาจากข้ อผิดพลาดของ
ผู้ผลิต หรื อการติดตังในระหว่
้
างเวลารับประกัน ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการเปลีย่ นหรื อแก้ ไขให้ อยูใ่ นสภาพใช้ งานได้ ดี
เช่นเดิมโดยมิชกั ช้ า
- ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการโดยทันทีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้วา่ จ้ างให้ เปลีย่ นหรื อแก้ ไข เครื่ องอุปกรณ์ตามสัญญา
การรับประกันงาน มิฉะนันผู
้ ้ วา่ จ้ างขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผู้อื่นมาดาเนินการเอง โดยค่าใช้ จ่ายทังหมดนั
้
นผู
้ ้ รับจ้ าง
จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
17. การบริการ
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดเตรียมช่างผู้ชานาญไว้ สาหรับตรวจสอบซ่อมแซม และบารุงรักษาเครื่ อง และอุปกรณ์ให้
อยูใ่ นสภาพใช้ งานได้ ดเี ป็ นประจาทุกเดือน 3 เดือน , 6 เดือน หรื อตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาการประกัน
งาน
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดทารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ และการบารุงรักษาระบบดังกล่าว เพื่อเสนอผู้วา่
จ้ างภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบทุกครัง้
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หมวดที่ 4
การปฏิบัติงาน
1. ความปลอดภัยและการป้องกัน
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ การปฏิบตั ิงานมีสภาพที่ปลอดภัย และหมัน่ ตรวจตราให้ มีการป้องกันการสูญเสีย
บาดเจ็บ และเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับพนักงานและบุคคลอื่น รวมถึงวัสดุอปุ กรณ์ที่เก็บรักษา และสิง่ ของในบริ เวณ
ก่อสร้ างและข้ างเคียง เช่น ถนน ทางเดิน สิง่ ปลูกสร้ าง และสาธารณูปโภคต่างๆ ด้ วย
- ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บกับบุคคลใดๆ ก็ตามอันเนือ่ งจากผลของการทางานของผู้รับจ้ าง
และสาหรับพื ้นที่ภายในสถานที่ทางาน
ที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ จะต้ องจัดเตรียมให้ มีอปุ กรณ์ป้องกันเพลิงที่
เหมาะสม เช่น เครื่ องดับเพลิงเคมี และอื่น ๆ เป็ นต้ น
- ผู้รับจ้ างต้ องไม่นาเครื่ องมือ วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในบริ เวณก่อสร้ างไปวางกีดขวาง การสัญจร ของบุคคล
ทัว่ ไป รวมทังไม่
้ ทาให้ เกิดความเสียหายแก่สถานที่ และสาธารณูปโภคอื่นๆ หากเกิดความเสียหายขึ ้น ผู้รับจ้ างต้ อง
ซ่อมแซมให้ คืนสูส่ ภาพดีดงั เดิมโดยมิชกั ช้ า และเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
- ผู้รับจ้ างต้ องป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายใดๆ แก่สงิ่ ปลูกสร้ างบริ เวณข้ างเคียงทังบนดิ
้ น และที่อยูใ่ ต้
ดิน หากเกิดความเสียหายขึ ้น ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบแก้ ไขให้ คืนสภาพดีดงั เดิมโดยมิชกั ช้ า ในกรณีที่ผ้ คู มุ งาน
เห็นว่าการป้องกันที่ผ้ รู ับจ้ างได้ ทาไว้ ไม่ดีพอ ผู้คมุ งานอาจมีคาสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างเปลีย่ นแปลงให้ ดีขึ ้นตามที่เห็นสมควร
- ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในการป้องกันเสียงดังรบกวน และการสัน่ สะเทือนในระหว่างการทางาน และ
ติดตัง้ ส่วนหลังจากการติดตังแล้
้ วให้ เลือกใช้ วิธีการป้องกันโดยการติดตังอุ
้ ปกรณ์เพื่อลดการสัน่ สะเทือนควรจะทา
ตามคาแนะนาของผู้ผลิตเครื่ องจักรที่เหมาะสมกับสภาพการทางานจริ งของเครื่ องจักรนัน้ ๆ
- บริ เวณสานักงานของผู้รับจ้ างภายในพื ้นที่โครงการ ต้ องจัดให้ มีเครื่ องเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล
อุปกรณ์ช่วยชีวติ ยาสามัญประจาบ้ าน ซึง่ จัดเก็บไว้ ในตาแหน่งที่เห็นและหยิบใช้ ได้ ง่า ย
2. รายงานอุบัตเิ หตุ
เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ ้นในบริ เวณพื ้นที่โครงการไม่วา่ จะเป็ นการทะเลาะวิวาท การทาร้ าย
ร่างกายหรื ออุบตั เิ หตุ ให้ ผ้ รู ับจ้ างรี บรายงานเหตุที่เกิดขึ ้นให้ ผ้ คู มุ งานทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในทันที
3. การป้องกันการล่ วงลา้ เขตที่
ผู้รับจ้ างต้ องจากัดเขตก่อสร้ างมิให้ เกิดการล่วงล ้าบุกรุกเข้ าไปในทีข่ ้ างเคียงนอกบริ เวณพื ้นที่โครงการและ
ดูแลมิให้ พนักงานของตนบุกรุกเข้ าไปในเขตที่ของผู้อื่นด้ วย ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ ผ้ ทู ี่ไม่เกี่ยวข้ อง เข้ าไปใน
บริ เวณก่อสร้ างเด็ดขาด ทังในและนอกเวลาปฏิ
้
บตั ิงาน

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง / บริ ษัทแผลงฤทธิ์ จากัด

9

อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. วัตถุโบราณและของมีค่า
วัตถุโบราณและของมีคา่ ที่ขดุ พบในบริ เวณก่อสร้ างหรื อเขตที่ดินของผู้วา่ จ้ างให้ มอบไว้ กบั ผู้วา่ จ้ าง การ
กระทาใดๆ อันแสดงเจตนาปกปิ ด หรื อถือเป็ นกรรมสิทธิ์สว่ นตัวผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิทจี่ ะแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที่บ้านเมืองให้
ดาเนินการตามกฎหมายได้
5. การกาจัดสิ่งปฏิกลู
ผู้รับจ้ างต้ องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ และสิง่ ของเหลือใช้ ออกจากบริ เวณปฏิบตั งิ านทุกวัน ภายหลังจาก
เลิกปฏิบตั ิงาน ณ จุดนันๆ
้ แล้ ว และให้ นาสิง่ ต่างๆ ที่ไม่ต้องการใช้ งานดังกล่าวข้ างต้ นไปทิ ้งที่บริ เวณรวบรวม ขยะ
ภายในพื ้นที่โครงการตามที่ผ้ คู วบคุมงานกาหนด และให้ เก็บรวบรวมขนออกจากพื ้นที่โครงการเป็ นครัง้ คราว ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม และก่อนส่งมอบงานจะต้ องรื อ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้ างชัว่ คราวที่อยูใ่ นความรับผิดชอบออก จาก
บริ เวณพื ้นที่โครงการ และทาความสะอาดพื ้นที่โครงการให้ เรี ยบร้ อย
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หมวดที่ 5
วัสดุ และอุปกรณ์
1. วัสดุ และอุปกรณ์
- วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ กบั โครงการจะต้ องได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ใช้ งานได้ จากผู้ควบคุมงานก่อนวัสดุ และ
อุปกรณ์ที่นามาติดตังต้
้ อง เป็ นของใหม่ และไม่เคยถูกนาไปใช้ งานมาก่อน ผู้ควบคุมงานมีสทิ ธิที่จะไม่รับสิง่ ที่เห็น
ว่ามีคณ
ุ สมบัติและคุณภาพไม่ดพี อ หรื อไม่เทียบเท่าตามที่อนุมตั ิให้ นามาใช้ ในโครงการ ในกรณีที่ผ้ คู วบคุมงาน
ต้ องการให้ มกี ารทดสอบคุณภาพ ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการพร้ อมทังออกค่
้
าใช้ จา่ ยเองโดยมิชกั ช้ า
- หากมีความจาเป็ นอันกระทาให้ ผ้ รู ับจ้ างไม่สามารถจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ตามที่รับอนุมตั ิให้ ใช้ งานได้
แล้ วจากผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นมาทดแทน พร้ อมทังชี
้ ้แจงเปรียบเทียบรายละเอียดต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพื่อประกอบการขออนุมตั ิตอ่ ผู้ควบคุมงานโดยมิชกั ช้ า
- ความเสียหายที่เกิดขึ ้นระหว่างการขนส่ง ติดตัง้ หรื อการทดสอบจะต้ องดาเนินการซ่อมแซมหรื อเปลีย่ น
ให้ ใหม่ตามความเห็นของผู้คมุ งาน
2. เครื่องมือ
ผู้รับจ้ างต้ องมีเครื่ องมือ เครื่ องใช้ และเครื่ องผ่อนแรงทีม่ ีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสาหรับใช้ ใน
การปฏิบตั ิงาน โดยต้ องเป็ นชนิดที่เหมาะสมกับการทางาน และมีจานวนเพียงพอกับปริ มาณงาน ซึง่ ผู้ควบคุมงาน
มีสทิ ธิ์ที่จะขอให้ ผ้ รู ับจ้ างเปลีย่ นแปลง หรื อเพิ่มจานวนให้ เหมาะสมกับการใช้ งานได้
3. การขนส่ งและการนาวัสดุ และอุปกรณ์ เข้ ายังพืน้ ที่โครงการ
- ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยและความเสียหายที่เกิดขึ ้นในการขนส่งวัสดุ
และอุปกรณ์มายัง
หน่วยงานและสถานทีต่ ิดตัง้
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดทากาหนดการนาวัสดุ และอุปกรณ์เข้ ายังพื ้นที่โครงการ และแจ้ งให้ ผ้ คู มุ งานทราบ
ล่วงหน้ า พร้ อมทังจั
้ ดเตรี ยมสถานที่สาหรับเก็บรักษาที่ได้ มาตรฐานและถูกต้ องตามหลักวิชาการ สาหรับวัสดุ
อุปกรณ์นนๆ
ั้
- เมื่อวัสดุ และอุปกรณ์มาถึงพื ้นทีโ่ ครงการแล้ ว ผู้รับจ้ างต้ องนาเอกสารการส่งของมอบให้ ผ้ คู มุ งานทราบ
เพื่อที่จะได้ ตรวจสอบให้ ถกู ต้ องตามที่ได้ อนุมตั ิไว้ ก่อนที่จะนาเข้ ายังสถานที่เก็บรักษาต่อไป
4. การจัดเตรียมสถานที่เก็บพัสดุ
ผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั เตรี ยมสถานที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ตา่ งๆ โดยผู้รับจ้ างต้ องร่วมปรึกษากับผู้ควบคุมงาน
ในการจัดสร้ างโรงเรื อนชัว่ คราวสาหรับเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ ต้ องได้ รับการป้องกันความเสียหาย หรื อป้องกัน
การเสือ่ มสภาพก่อนนาไปใช้ งาน วัสดุที่วางกองไว้ ในที่โล่งต้ องมีหลังคาหรื อผ้ าใบคลุมป้องกันฝนและแสงแดด ส่วน
วัสดุประเภทท่อต้ องเก็บบนชันและห้
้
ามกองไว้ บนพื ้นดิน
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5. ตัวอย่ างวัสดุ และอุปกรณ์
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ รวมทังเอกสารของผู
้
้ ผลิตที่แสดงรายละเอียดทางเทคนิค
ขนาด และรูปร่างทีช่ ดั เจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละชิ ้นตามทีผ่ ้ คู มุ งานต้ องการ
- ในกรณีที่ผ้ คู มุ งานมีความประสงค์ให้ ผ้ รู ับจ้ างแสดงวิธีการติดตังเพื
้ ่อเป็ นตัวอย่าง หรื อความเหมาะสม
แล้ วแต่กรณี ผู้รับจ้ างต้ องแสดงการติดตัง้ ณ สถานทีต่ ิดตังจริ
้ งตามที่ผ้ คู มุ งานกาหนด เมื่อวิธีและการติดตังนั
้ นๆ
้
ได้ รับอนุมตั ิแล้ วให้ ถือเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิตอ่ ไป
6. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายการประกอบแบบ วัสดุ และอุปกรณ์
- การเปลีย่ นแปลงแบบ รายการประกอบแบบ วัสดุและอุปกรณ์ทผี่ ิดไปจากข้ อกาหนด และเงื่อนไขตาม
สัญญาด้ วยความจาเป็ นหรื อความเหมาะสมก็ดี ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผู้วา่ จ้ างเพื่อขออนุมตั ิ
เป็ นเวลาอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนดาเนินการจัดซื ้อหรื อทาการติดตัง้
- ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้ างมีคณ
ุ สมบัติอนั เป็ นเหตุให้ วสั ดุ และอุปกรณ์ตามรายการที่ผ้ อู อกแบบ
กาหนดไว้ เกิดความไม่เหมาะสมหรื อไม่ทางานโดยถูกต้ อง ผู้รับจ้ างต้ องไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้ งขอความเห็นชอบ
จากผู้คมุ งานในการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงให้ ถกู ต้ องตามความประสงค์ โดยชี ้แจงแสดงเหตุผลและหลักฐานจากบริษัท
ผู้ผลิต
- ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ พิ่มขึ ้นในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเองทังสิ
้ ้น
7. รหัส ป้ายชื่อ และเครื่องหมายของอุปกรณ์
ผู้รับจ้ างต้ องจัดทารหัส ป้ายชื่อ และเครื่ องหมายอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่นามาติดตังในโครงการเพื
้
่อแสดง
ตาแหน่ง หรื อเพือ่ อานวยความสะดวกในการตรวจสอบและซ่อมแซมบารุงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริ เวณที่ตดิ ตัง้ มี
การปิ ดมิดชิด
8. การป้องกันนา้ เข้ าอาคาร
พื ้นที่ภายในอาคารส่วนทีใ่ กล้ กบั บริ เวณที่มคี วามชื ้นสูง หรื อเชื่อมโยงกับภายนอกอาคารที่อาจทาให้ น ้า
เข้ าสูอ่ าคารได้ ผู้รับจ้ างต้ องจัดทารายละเอียดแสดงวิธีการติดตังวั
้ สดุเสริ มเพิ่มเติม ให้ ผ้ คู มุ งานอนุมตั ิก่อนดาเนิน
งาน เพื่อให้ การป้องกันน ้าเข้ าอาคารเป็ นไปอย่างสมบูรณ์
9. การป้องกันการผุกร่ อน
วัสดุ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ผา่ นการป้องกันการผุกร่อนและการทาสีมาแล้ วจากโรงงานผู้ผลิต หากตรวจ
พบว่าการป้องกันการผุกร่อนดังกล่าวไม่เรี ยบร้ อย ผู้รับจ้ างต้ องทาการซ่อมแซมให้ เรียบร้ อย จนเป็ นที่ยอมรับของ ผู้
คุมงาน
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หมวดที่ 6
ข้ อกาหนดทั่วไปเกี่ยวกับการทางาน
1. ฝี มืองาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องใช้ ช่างฝี มือที่ชานาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภทมาปฏิบตั ิงาน เพื่อติดตังระบบท่
้
อ
เครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์การทางานให้ เป็ นไปด้ วยความถูกต้ องตามหลักวิชาการ ดังต่อไปนี ้
- การตัดท่อแต่ละท่อนจะต้ องให้ ได้ ระยะสันพอดี
้
ตามความต้ องการที่จะใช้ ณ จุดนันๆ
้ ซึง่ เมื่อต่อท่อ
บรรจบกันแล้ วจะได้ แนวท่อที่สมา่ เสมอ ไม่คดโก่งและคลาดเคลือ่ นจากแนวที่ควรจะเป็ น
- การวางท่อ จะต้ องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรื อขยายตัวของท่อเนื่องจากการเปลีย่ นแปลง
อุณหภูมิแล้ วจะไม่ทาให้ เกิดการเสียหายขึ ้นแก่ตวั ท่อเอง หรื อแก่สงิ่ ใกล้ เคียง
- การตัดท่อให้ ใช้ เครื่ องสาหรับตัดท่อโดยเฉพาะ
และจะต้ องคว้ านปากท่อขูดเศษท่อที่ยงั ติดค้ างอยูท่ ี่
บริ เวณปากท่อออกเสียให้ หมด หากจะทาเกลียวจะต้ องใช้ เครื่ องทาเกลียวที่ได้ มาตรฐาน เพื่อให้ ฟันเกลียวเรี ยบและ
ได้ ขนาดตามมาตรฐาน
- สาหรับจุดที่มีการเปลีย่ นแนวหรือทิศทางของท่อให้ ใช้ ข้อต่อตามความเหมาะสม และมีการเปลีย่ นขนาด
ของท่อให้ ใช้ ข้อลดเท่านัน้
2. การติดตัง้ ท่ อ
ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบท่อต่างๆ ให้ แน่นอนก่อนการติดตังระบบท่
้
อ เพือ่ ไม่ให้
ท่อ เหล่านันกี
้ ดขวางซึง่ กันและกัน การติดตังและเดิ
้
นท่อจะต้ องกระทาด้ วยความประณีต ให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
แก่สายตาการเลี ้ยว การหักมุม การเปลีย่ นแนว และระดับท่อ จะต้ องใช้ ข้อต่อทีเ่ หมาะสมให้ กลมกลืนกับลักษณะ
รูปร่างของอาคารในส่วนนัน้ แนวท่อต้ องให้ ขนานหรื อตังฉากกั
้
บอาคารโดยมิให้ เอียงจากแนวอาคาร การแขวนท่อ
จากเพดานหรื อจากโครงสร้ างเหนือศีรษะ ที่มิได้ กาหนดตาแหน่งที่แน่นอนไว้ ในแบบ จะต้ องแขวนให้ ทอ่ นันชิ
้ ดด้ าน
บน ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ทังนี
้ ้เพื่อมิให้ ทอ่ นันเป็
้ นที่กีดขวางแก่สงิ่ ที่ติดตังที
้ ่เพดาน หรื อเหนือศีรษะ เช่น โคม
ไฟ และท่อลม ฯลฯ เป็ นต้ น และการติดตังท่
้ อจะต้ องปล่อยให้ ทอ่ มีการยืดหยุน่ ได้ สาหรับ การการขยายตัวและ หด
ตัวโดยไม่เกิดความเสียหายต่อระบบท่อและข้ อต่อต่างๆ
3. การวางติดตัง้ อุปกรณ์ ประกอบการเดินท่ อ
การติดตังอุ
้ ปกรณ์ประกอบการเดินท่อต่าง ๆ เช่น วาล์วน ้า มาตรวัดน ้า เกจ์วดั แรงดัน ฯลฯ เป็ นต้ น
จะต้ องติดตังให้
้ อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้ งานโดยปกติ และสามารถถอดซ่อมบารุงรักษาหรื อเปลีย่ นใหม่
ได้ โดยง่าย
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4. ข้ อห้ ามในการต่ อท่ อร่ วม
ระบบท่อน ้าที่ใช้ ในการบริ โภคนันห้
้ ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครก และท่อน ้าทิ ้งเป็ นอันขาด หากแนว
ของท่อน ้าทีใ่ ช้ ในการบริ โภคจะต้ องเดินขนานหรื อตัดกับแนวของท่อน ้าโสโครกโสโครก หรื อท่อน ้าทิ ้งแล้ ว ท่อน ้า ที่
ใช้ ในการบริ โภคจะต้ องอยูเ่ หนือท่อน ้าโสโครก หรื อท่อระบายน ้าทิ ้ง
5. จุดสิน้ สุดของระบบท่ อที่เตรียมไว้ สาหรับอนาคต
หากในแบบปรากฏว่ามีระบบท่อที่จดั เตรี ยมไว้ สาหรับต่อเติมขยายออกไปในอนาคต ผู้รับจ้ างจะต้ องเดิน
ท่อ ดังกล่าวออกไปให้ พ้นจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และที่ปลายท่อให้ ใช้ ปลัก๊ อุด หรื อฝาครอบเกลียว
ปิ ดไว้ และหากจาเป็ นต้ องกลบดินฝั งท่อ ให้ ทาการตอกหลักปั กป้ายแสดงตาแหน่งจุดสิ ้นสุดของปลายท่อไว้ ด้วย
6. การป้องกันการชารุ ดระหว่ างการติดตัง้
ให้ ปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนี ้
- ปลายท่อทุกปลายให้ ใช้ ปลัก๊ อุด หรื อฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้ องละจากงานต่อท่อใน ส่วนนัน้
ไปชัว่ คราว
- เครื่ องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้ ห้ มุ ด้ วยวัสดุทเี่ หมาะสมและมิดชิด เพื่อป้องกันมิให้ เกิดการแตกหักบุบ
สลายขึ ้น
- วาล์วน ้า ข้ อต่อ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สาหรับการติดตังท่
้ อ ให้ ตรวจดูภายในและทาความสะอาด
ภายในให้ ทวั่ ถึงก่อนนามาประกอบติดตัง้
- เมื่อได้ กระทาการติดตังเสร็
้ จสมบูรณ์แล้ ว จะต้ องตรวจดูความเรียบร้ อย และทาความสะอาดเครื่ อง
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เหล่านี ้อย่างทัว่ ถึง เพื่อส่งมอบงานให้ แก่ผ้ คู วบคุมงานในสถานที่โดยปราศจากตาหนิและข้ อ
บกพร่อง
7. การแขวนโยงท่ อและยึดท่ อ
ท่อที่เดินภายในอาคารและไม่ได้ ฝังดิน จะต้ องแขวนโยงหรื อยึดติดไว้ กบั โครงสร้ างของอาคารอย่างมัน่ คง
แข็งแรง อย่าให้ โยกคลอน หรื อแกว่งไกวได้ การแขวนโยงท่อที่เดินตามแนวราบให้ ใช้ เหล็กรัดท่อที่เหมาะสมตาม
ขนาดของท่อแล้ วแขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง หากมีทอ่ หลายท่อเดินตามแนวราบ ขนานกันเป็ นแพ
อาจใช้ สาแหรกรับท่อไว้ ทงชุ
ั ้ ดแทนการใช้ เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อได้ โดยให้ เป็ นไปตามที่ระบุในแบบ หรื อถูกต้ อง
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการแขวนท่อ และหากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอื่น ให้ การยึดและแขวนท่อเป็ นไปดังต่อไปนี ้
ก.) ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาอุปกรณ์ยดึ แขวนท่อ ที่เหมาะสมกับโครงสร้ างอาคาร โดยอุปกรณ์ยดึ แขวนท่อ
ดังกล่าว ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้คมุ งานก่อนดาเนินการ
ข.) ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ยดึ แขวน จะต้ องเป็ นที่รับรองว่าสามารถรับน ้าหนักได้ โดยมีคา่ ความ
ปลอดภัยไม่ต่ากว่า 3 เท่าของน ้าหนักใช้ งาน (SAFETY FACTOR = 3)
ค.) การยึดแขวนกับโครงสร้ างอาคารต้ องแน่ใจว่าจะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายกับโครงสร้ างของอาคาร
หรื อกีดขวางงานของระบบอื่น ๆ
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ง.) EXPANSION SHIELD AND BOLT ที่ใช้ เจาะยึดในคอนกรีตจะต้ องเป็ นโลหะและได้ มาตรฐาน
สากล โดยให้ เจาะยึดกับคอนกรีตที่แข็งตัวแข็งแรงเต็มที่แล้ ว
จ.) ท่อที่ติดตังในแนวดิ
้
่งหรื อแนวตัง้
- ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตังแต่
้ 3 นิ ้ว ขึ ้นไป ทุกๆ ระยะครึ่งหนึง่ ของความยาวของท่อแต่ละ
ท่อน จะต้ องมีทยี่ ดึ หรื อแขวนหรื อรองรับอย่างน้ อยหนึง่ แห่ง
- ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตังแต่
้ 1 1/2 นิ ้ว ลงมา ทุกๆ ระยะไม่ต่ากว่า 120 ซม. จะต้ องมีที่ยดึ
หรื อแขวนหรื อรองรับอย่างน้ อยหนึง่ แห่ง
- ท่อเอชดีพีอี ทุกๆ ระยะ 100 ซม. และทุกๆ รอยต่อ จะต้ องมีที่ยดึ หรื อรองรับ หรื อแขวนอย่าง น้ อย
หนึง่ แห่ง
- ท่อพีวีซี ทุกๆ ระยะ 100 ซม. และทุกๆ รอยต่อ จะต้ องมีทยี่ ดึ หรื อรองรับ หรื อแขวนอย่างน้ อย หนึง่
แห่ง
- ท่อพีพีอาร์ ทุกๆ ระยะ 100 ซม. และทุกๆ รอยต่อ จะต้ องมีที่ยดึ หรื อรองรับหรื อแขวน อย่างน้ อย
หนึง่ แห่ง
- ท่อเหล็กหล่อจะต้ องมีที่ยดึ หรื อแขวนหรื อรองรับท่อทุกๆ ชันของอาคาร
้
หรื อไม่น้อยกว่าทุกช่วงของ
ความยาวท่อและฐานท่อ
ฉ.) ท่อที่ติดตังในแนวราบ
้
- ท่อเหล็กอาบสังกะสีทกุ ๆ ระยะไม่เกิน 200 ซม. จะต้ องมีที่ยดึ หรือรองรับอย่างน้ อยหนึง่ แห่ง
- ท่อเอชดีพีอี ทุกๆ ระยะไม่เกิน 100 ซม. และทุกๆ รอยต่อ จะต้ องมีที่ยดึ หรื อแขวน หรื อรองรับ
อย่างน้ อยหนึง่ แห่ง
- ท่อพีวีซี ทุกๆ ระยะไม่เกิน 100 ซม.และทุกๆ รอยต่อ จะต้ องมีที่ยดึ หรื อแขวน หรื อรองรับอย่าง
น้ อยหนึง่ แห่ง
- ท่อพีพีอาร์ ทุกๆ ระยะ 100 ซม. และทุกๆ รอยต่อ จะต้ องมีที่ยดึ หรื อรองรับ หรื อแขวน อย่างน้ อย
หนึง่ แห่ง
- ท่อเหล็กหล่อจะต้ องมีที่ยดึ หรื อแขวนหรื อรองรับทุก ๆ ระยะข้ อต่อ และทุก ๆ ระยะครึ่งท่อนของท่อ
ช.) ท่อทุกชนิดที่ตดิ ตังอยู
้ ใ่ นดิน จะต้ องวางอยูบ่ นพื ้นที่อดั แน่น หรื อทรายชุม่ น ้าอัดแน่นตลอดแนว ความ
ยาวของท่อ และเมื่อกลบดินแล้ ว จะต้ องอัดด้ วยทรายชุ่มน ้าอดแน่นเป็ นชันๆ
้ หนาชันละไม่
้
เกิน 15 ซม.
ซ.) เหล็กเส้ นที่ใช้ แขวนท่อให้ มีขนาดดังนี ้
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางของท่อ
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้ นที่แขวนท่อ
1/2"  - 1 1/2" 
9 มม. 
2"  - 3" 
12 มม. 
4"  - 6" 
15 มม. 
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8. การตัดเจาะและซ่ อมสิ่งกีดขวาง
หากมีสงิ่ ก่อสร้ างใดๆ กีดขวางแนวการเดินท่อ ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งรายละเอียดให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบ
พร้ อมกับเสนอวิธีการที่จะตัดเจาะสิง่ กีดขวางนัน้ โดยผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบการตัด เจาะฝาผนัง พื ้น คาน
ฝ้าเพดาน หลังคา หรื ออื่นๆ เท่าที่จาเป็ นในการติดตังงาน
้
การตัด เจาะต่างๆ ต้ องจัดทาอย่างระมัดระวังและ
รอบคอบ เพื่อไม่ให้ เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้ าง และความเรียบร้ อยของงานสถาปั ตยกรรม ซึง่ การตัดเจาะดังกล่าว
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู มุ งานทราบและอนุมตั ิ ก่อนดาเนินการทุกครัง้ ค่าใช้ จ่ายในการตัด เจาะ สกัด ฯลฯ รวมทังความ
้
เสียหายทีเ่ กิดขึ ้นให้ อยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้วา่ จ้ าง และภายหลังการตัด เจาะ และติดตังอุ
้ ปกรณ์เสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว ผู้รับจ้ างต้ องซ่อมแซมส่วนดังกล่าวให้ อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อย
9. ปลอกท่ อ (SLEEVES)
ท่อที่เดินผ่านฐานรากพื ้น ผนัง ฝากัน้ และเพดาน จะต้ องรองด้ วยปลอกตามขนาดที่เหมาะสม หากท่อที่
จะผ่านทะลุมีจานวนหลายท่อด้ วยกัน ให้ เจาะพื ้นอาคารเป็ นช่อง แทนการใช้ ปลอกท่อ โดยช่องที่เจาะนี ้จะต้ องเสริ ม
ความแข็งแรงตามความจาเป็ นและเหมาะสม การวางปลอกท่อให้ อาศัยหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
ก. ขนาดของปลอกท่อ จะต้ องมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางภายในโตกว่าขนาดเส้ นผ่าศูนย์ภายนอกของท่อ
ไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร เว้ นไว้ แต่เมื่อท่อนันจะต้
้ องเดินทะลุผา่ นฐานรากหรื อผนังที่รับน ้าหนัก ในกรณีเช่นนี ้จะ
ต้ องให้ ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร
ข. ชนิดของวัสดุ ปลอกรองท่อจะต้ องเป็ นชนิดที่ทาด้ วยวัสดุดงั ต่อไปนี ้
- สาหรับฐานรากให้ ใช้ ปลอกท่อเหล็ก
- สาหรับคาน พื ้น และผนัง หรื อโครงสร้ างที่รับน ้าหนักให้ ใช้ ปลอกท่อเหล็ก
- สาหรับคาน พื ้น และผนัง หรื อโครงสร้ างที่ไม่ได้ รับน ้าหนักให้ ใช้ ปลอกท่อพลาสติก เช่น PVC หรื อ
HDPE ได้
10. การอุดช่ องเปิ ดเพื่อป้องกันควันและไฟลาม
ผู้รับจ้ างต้ องทาการอุดช่องเปิ ดของงานในระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง เช่น Sleeve หรื อ Shaft หรื อ
Opening เพื่อป้องกันการลามของควันและไฟ โดยวัสดุทใี่ ช้ อดุ จะต้ องเป็ นวัสดุอดุ ที่ผลิตขึ ้นมาโดยเฉพาะ และ ได้
มาตรฐานที่สามารถทนต่อเพลิงไหม้ ได้ อย่างน้ อย 2 ชม. โดยได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้ควบคุมงานก่อนดาเนินการ
11. แผ่ นปิ ดพืน้ ผนังและเพดานเพื่อความเรียบร้ อยของงาน
ตาแหน่งที่ทอ่ เดินทะลุผา่ นผนัง ฝากัน้ เพดาน และพื ้นอาคารซึง่ ตบแต่งผิวหน้ าแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องจัด
การปิ ดพื ้นที่บริ เวณนันทั
้ งทางเข้
้
าและทางออกของท่อ ด้ วยแผ่นโลหะตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน ซึง่ มีขนาด
โตพอที่จะปิ ดช่องรอบๆ ท่อได้ อย่างมิดชิด และแผ่นโลหะที่ใช้ ทเี่ พดานและผนังจะต้ องยึดด้ วยสกรูที่สามารถถอด
เข้ า – ออกได้ โดยสะดวก
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12. การจัดทาแท่ นเครื่อง
ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้จดั ทาแท่น ฐาน และอุปกรณ์รองรับน ้าหนักเครื่ องและอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ ได้ มาตรฐาน
และถูกต้ องตามหลักวิชาการ และมีความแข็งแรง สามารถทนต่อการสัน่ สะเทือนขณะใช้ งานได้ เป็ นอย่างดี
ผู้รับจ้ างต้ องเสนอข้ อมูลต่างๆ ของแท่นเครื่ อง เช่น รายละเอียด ขนาด และตาแหน่ง ต่อผู้ควบคุมงานเพือ่
ขออนุมตั ิก่อนการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่า 7 วัน การให้ ข้อมูลที่ผิดพลาดหรื อไม่ครบถ้ วนอันก่อให้ เกิดผลเสียหาย
หรื อความล่าช้ าของงานก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยและเวลาที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
13. งานติดตัง้ ในห้ องเครื่อง
ผู้รับจ้ างต้ องวางแผนการติดตังเครื
้ ่ องจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ รวมทังแท่
้ นเครื่ องต่างๆ เพื่อมิให้ เป็ นอุปสรรค
ต่อการดาเนินงานอื่น
แผนงาน ข้ อมูล และความต้ องการตามความจาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบล่วงหน้ า เพื่อเป็ นการ
เตรี ยมการก่อนการดาเนินงานติดตังเครื
้ ่ องจักรและอุปกรณ์ หากผู้รับจ้ างละเลยหน้ าที่ดงั กล่าว โดยมิแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า หรื อแจ้ งให้ ทราบช้ าเกินควร ผลเสียหายที่เกิดขึ ้นผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบทังสิ
้ ้น
14. ช่ องเปิ ดสาหรับการติดตัง้ และซ่ อมบารุ งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ผู้รับจ้ างต้ องกาหนดตาแหน่งช่องเปิ ดสาหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่จาเป็ นจะต้ องซ่อมบารุง หรื อปรับ
แต่งภายในหลัง รวมทังต
้ าแหน่งช่องเปิ ดบนฝ้า ฝาผนัง และช่องเปิ ดต่างๆ ทีจ่ ะต้ องใช้ ในการติดตัง้ โดยผู้รับจ้ าง
ต้ องกาหนดขนาด ตาแหน่ง และระยะให้ พอเพียงเหมาะสมกับงานติดตังอุ
้ ปกรณ์นนๆ
ั ้ โดยร่วมปรึกษากับงาน ระบบ
อื่นๆ ที่ต้องปฏิบตั งิ านในพื ้นที่เดียวกัน ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการจัดหาช่องเปิ ดต่างๆ อยูใ่ นความ รับผิดชอบ
ของผู้วา่ จ้ าง
15. การติดตัง้ ระบบท่ อ
การติดตัง้ ท่ อนา้ ประปา
ก.) ให้ ใช้ ทอ่ และข้ อต่อตามที่ได้ กาหนดไว้ ในหมวดมาตรฐานคุณภาพของวัสดุ และผลิตภัณฑ์
ข.) ให้ ติดตังวาล์
้ วเปิ ด–ปิ ดน ้าไว้ ที่ทอ่ น ้าก่อนเข้ าเครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทกุ แห่งและ ณ ตาแหน่งที่
ได้ แสดงไว้ ในแบบ โดยกาหนดชนิดของวาล์วไว้ ดงั นี ้
- ให้ ใช้ วาล์วประตูน ้าในระบบท่อทีต่ ้ องการเปิ ด-ปิ ด
- ให้ ใช้ วาล์วผีเสื ้อแทนวาล์วประตูน ้าได้ ในกรณีที่ตาแหน่งการติดตังวาล์
้ วประตูไม่สามารถติดตัง้
หรื อทางานเปิ ด-ปิ ดได้ สะดวกและเหมาะสม
- ให้ ใช้ โกลบวาล์วในระบบท่อที่ต้องการเปิ ด–ปิ ด และปรับอัตราการไหลของน ้า
- ให้ ใช้ วาล์วกันน ้าย้ อนกลับในเส้ นท่อที่จาเป็ น และไม่ต้องการให้ น ้าไหลกลับ
- ให้ ติดตังยู
้ เนี่ยนไว้ ทางด้ านใต้ น ้าของวาล์วทุกตัว และก่อนท่อจะเข้ าเครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์
ทังหมด
้
เว้ นไว้ แต่กรณีที่เครื่ องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์นนๆ
ั ้ ได้ มขี ้ อต่อชนิดที่สามารถถอดท่อออกได้ ง่ายติดมาด้ วย
แล้ ว โดยการติดตังยู
้ เนีย่ นนันห้
้ ามติดฝั งไว้ ในกาแพง เพดาน หรือฝากัน้
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ค.) ตาแหน่งและชนิดของวาล์ว มีข้อกาหนดในการติดตังดั
้ งนี ้
- วาล์วจะต้ องติดตังตามต
้
าแหน่งที่แสดงไว้ ในแบบ
- ท่อที่แยกหรื อตรงเข้ าอาคารทุกๆ ท่อ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและติดตังวาล์
้ วประตูน ้าให้ ณ บริ เวณ
จุดที่ทอ่ จะเข้ าอาคารแห่งละตัว ทังนี
้ ้ไม่วา่ จะแสดงไว้ ในแบบหรื อไม่ก็ตาม
- วาล์วทุกตัวจะต้ องติดตังในต
้ าแหน่ง หรื อมีช่องทางที่สะดวกแก่การตรวจสอบ หรื อถอดเพื่อซ่อม
หรื อเปลีย่ น
- การติดตังวาล์
้ วทุกตัวให้ ก้านวาล์วตังอยู
้ ใ่ นแนวดิง่ และสาหรับในระบบท่อที่เดินในระดับดินนันจะ
้
ต้ องไม่ให้ ก้นวาล์วฝั งอยูต่ ่ากว่าระดับดิน
- วาล์วทุกตัวจะต้ องเป็ นชนิดที่ทาขึ ้นเพื่อให้ ใช้ กบั ความดันปกติภายในท่อเท่ากับ 150 ปอนด์ ต่อ
ตารางนิ ้ว เว้ นไว้ แต่จะระบุไว้ ในแบบหรื อรายการประกอบแบบเป็ นอย่างอื่น
ง.) ท่อน ้าจะต้ องติดตังให้
้ มคี วามลาดเอียงลงสูท่ างระบายน ้าทิ ้ง ถ้ ามีทอ่ สาขาแยกออกจากท่อเมนซึง่
ติดตังไว้
้ ในแนวดิง่ ก็ให้ ตอ่ ท่อสาขานี ้เอียงลงสูท่ อ่ เมนและ ณ จุดที่มีระดับตา่ ที่สดุ ในระบบท่อน ้านี ้ ให้ ติดตังวาล์
้ ว
สาหรับเปิ ดระบายน ้าทิ ้งไว้ เพื่อจะได้ ระบายน ้าจากระบบได้ หมดสิ ้น
จ.) ท่อสาขาซึง่ แยกจากท่อเมนนัน้ จะแยกจากส่วนบน จากตอนกลาง หรื อจากท้ องของท่อเมนก็ได้ โดย
ใช้ ข้อต่อประกอบให้ เหมาะสมตามกรณี
ฉ.) การต่อแบบเกลียวให้ พนั เฉพาะเกลียวตัวผู้ แล้ วสวมข้ อต่อเกลียวเข้ าไป เมื่ออัดแน่นแล้ วเกลียวจะ
ต้ องเหลือไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม โดยเกลียวท่อนี ้จะต้ องตัดฟั นให้ คมเรี ยวไปทางปลายท่อ และท่อทุกท่อเมื่อตัด และ
ทาเกลียวเสร็ จแล้ วจะต้ องคว้ านปากในปาดเอาเศษที่ติดอยูร่ อบๆ ทิ ้งให้ หมด
ช.) การต่อแบบเชื่อมชนโดยใช้ ความร้ อน (But Welding) จะต้ องใช้ เครื่ องเชื่อมท่อโพลีเอธิลนี ความ
หนาแน่นสูงที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
- โครงเครื่ องเชื่อมท่อทาจากอลูมเิ นียมอัลลอยด์ มีตวั จับท่อลักษณะประกับคู่ 4 ชุด แต่ละชุดยึด
ด้ วยน๊ อต 2 ชุด ตังอยู
้ บ่ นกระบอกไฮโดรลิก
- ชุดปั๊ มไฮโดรลิกขับเคลือ่ นด้ วยมอเตอร์ หรื อใช้ มือโยกปั๊ มสาหรับบังคับตัวกระบอกไฮโดรลิกเข้ าออก พร้ อมตังวาล์
้ วปรับแรงดัน และเกจวัดความดัน เพื่อใช้ ปรับแรงดันขณะเชื่อมท่อ
- ตัวปาดหน้ าท่อเรี ยบทาจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ตัวจานปาดซ้ าย-ขวา ติดใบมีดข้ างละ 1 อัน เป็ น
ใบมีดไฮสปี ด ขับเคลือ่ นด้ วยมอเตอร์ สว่าน (220 V – 600 W)
- แผ่นความร้ อน (200 V – 750 W) เป็ นอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีขดลวดความร้ อนฝั งอยูใ่ นแผ่น ภายนอก
เคลือบด้ วยเทฟลอนทัง้ 2 ด้ าน
- ไสประกับทาจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ เป็ นประกับคูส่ าหรับจับท่อพลาสติกขนาดตังแต่
้ 50-315 มม.
- มีซองใส่ตวั ปาดหน้ าท่อเรี ยบและแผ่นความร้ อน
- มีประกับยึดตัวสตับเอนด์
- Parameter สาหรับการเชื่อมท่อ ผู้ผลิตจะต้ องทาการเสนอให้ กบั เจ้ าของงาน
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ซ.) การต่อท่อ PPR ด้ วยวิธีเชื่อมสอด (Socket Fusion)
- ให้ ใช้ เครื่ องเชื่อมเฉพาะของผู้ผลิตเท่านัน้ ซึง่ ต้ องให้ ความร้ อนได้ ที่ 250-260 องศาเซลเซียส หัว
เชื่อมต้ องเคลือบเทฟลอน เพื่อให้ เนื ้อพลาสติกไม่ตดิ ที่หวั เชื่อม และทาให้ การเชื่อมเป็ นไปอย่างสมบูรณ์
- การตัดท่อให้ ใช้ กรรไกรตัดท่อในตาแหน่งทีต่ ้ องการให้ ตงฉาก
ั้
หากเป็ นท่อขนาดใหญ่ให้ ใช้ เลือ่ ยที่
ไม่ทาให้ เกิดความร้ อนสูงตัด และต้ องการตัดแต่งปลายท่อไม่ให้ มเี ศษพลาสติกตกค้ างอยู่ และการตัดต้ องเป็ นการ
ตัดครัง้ เดียวให้ ขาด หากเกิดรอยบากบนท่อหรื อข้ อต่อแล้ ว ให้ ทาการเปลีย่ นใหม่ทนั ที เพราะจะทาให้ เกิดการรั่ว
โดยเฉพาะกับกรณีใช้ เป็ นท่อน ้าร้ อน
- กาหนดความลึกในการเชื่อมก่อนทุกครัง้ ตามคาแนะนาของผู้ผลิตท่อ โดยให้ ใช้ แผ่นวัดระยะ เป็ น
ตัวกาหนดความลึกแล้ วทาเครื่ องหมายบนท่อ ก่อนทาการเชื่อมทุกครัง้
- การหลอมท่อและข้ อต่อให้ เช็ดทาความสะอาดท่อ ข้ อต่อ และหัวเชื่อม ไม่ให้ มีฝนหรื
ุ่ อสิง่ สกปรก
จากนันน
้ าท่อและข้ อต่อสอดในหัวเชื่อมพร้ อมๆ กัน ซึง่ เครื่ องเชื่อมจะต้ องทาความร้ อนได้ 250-260 องศาเซลเซียส
จึงเริ่มทาการหลอม ด้ านที่เป็ นข้ อต่อให้ ดนั จนสุดแม่พิมพ์ ส่วนด้ านท่อให้ ดนั จนถึงระยะความลึกที่กาหนดไว้ โดย
ระยะเวลาในการให้ ความร้ อนของท่อแต่ละขนาดให้ เป็ นไปตามคาแนะนาของผู้ผลิตท่อ
- การต่อเชื่อมท่อและข้ อต่อ เมื่อให้ ความร้ อนจนครบตามเวลาที่กาหนดแล้ ว ให้ ดงึ ท่อและข้ อต่อ
ออกจากหัวเชื่อมพร้ อมกัน จากนันจึ
้ งสวมเข้ าด้ วยกัน โดยดันเข้ าหากันตรงๆ สามารถจัดแต่งให้ ตรงได้ แต่ไม่ควร
บิดหมุนไปมา เพราะอาจเป็ นสาเหตุให้ รอยเชื่อมแยกออกจากกัน ทาให้ เกิดรอยรั่วได้ โดยเวลาในการสวมท่อ และ
ข้ อต่อเข้ าหากันและเวลาที่ต้องปล่อยให้ เย็นตัวลงให้ เป็ นไปตามคาแนะนาของผู้ผลิตท่อ
ฌ.) ผู้รับจ้ างจะต้ องติดตัง้ Air Chamber ไว้ ที่ปลายสุดของท่อแยกทีต่ อ่ ให้ กบั เครื่ องสุขภัณฑ์ที่มีขนาด ไม่
เล็กกว่าท่อที่แยกเข้ าเครื่ องสุขภัณฑ์นนๆ
ั ้ แต่จะต้ องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1/2 นิ ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. โดย ที่
ปลายบนสุดของ Air Chamber ให้ ใส่ Cap อุด
ญ.) ที่ปลายท่อแนวดิง่ หลัก (Main Riser) ให้ ติดตังชุ
้ ดอุปกรณ์ระบายอากาศอัตโนมัติ (Automatic Air
Vent) พร้ อมยูเนียนและวาล์วประตูน ้าขนาด 3/4 นิ ้ว  ทุกตาแหน่ง
การติดตัง้ ท่ อนา้ โสโครก ท่ อนา้ ทิง้ และท่ อระบายนา้ อื่น ๆ
ก.) ท่อน ้าโสโครก ท่อน ้าทิ ้ง ที่ฝังใต้ ดนิ ให้ ใช้ ทอ่ และข้ อต่อท่อตามที่ได้ กาหนดไว้ ในแบบ และในหมวด
มาตรฐานคุณภาพของวัสดุและผลิตภัณฑ์ หรื อตามที่กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
- การอุดรอยต่อสาหรับท่อเหล็กหล่อ ให้ ใช้ เชือกมะลิลา หรื อเชือกปอ หรื อเชือกแอสเบสต๊ อสพัน
โดยรอบ แล้ วใช้ ตะกัว่ เทอุดให้ เรียบร้ อยไม่มีรอยรั่ว และถ้ าเป็ นท่อชนิดอื่น ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน การต่อท่อที่
ถูกต้ องตามหลักวิชาการของท่อชนิดนัน้ ๆ
- คันร่องที่ต้องใช้ วางท่อ พื ้นร่องต้ องเป็ นดินแน่นหรื อทรายชุม่ น ้าอัดแน่นโดยตลอดแนวท่อ และ แนว
ต่อต้ องตรงไม่คดไปมาโดยมีความลาดต้ องถูกต้ องตามแบบ
- รอยต่อของท่อทุกแห่งจะต้ องแน่นสนิทน ้าซึมไม่ได้ เมื่อหยุดพักงานจะต้ องปิ ดปากท่อเพื่อป้องกัน
มิให้ น ้า ทราย ดิน เข้ าไปในท่อ
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- ท่อที่ต้องเดินผ่านพื ้นที่หรื อบริ เวณที่มีน ้าหนักกดทับ เช่น ท่อลอดถนน จะต้ องเดินผ่านปลอกท่อ
เหล็ก หรื อปลอกท่อ ค.ส.ล. หรื อเททุ้มด้ วย ค.ส.ล. ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิด กับ
ตัวท่อได้
ข.) ท่อน ้าโสโครก ท่อน ้าทิ ้ง ที่เดินเหนือพื ้นดิน ให้ ใช้ ทอ่ และข้ อต่อท่อตามที่ได้ กาหนดไว้ ในแบบและ
ในหมวดมาตรฐานคุณภาพของวัสดุและผลิตภัณฑ์
ค.) หากมิได้ ระบุในแบบให้ เป็ นอย่างอื่น ความลาดเอียงของท่อน ้าโสโครก และท่อน ้าทิ ้งขนาด 2½ นิ ้ว
และเล็กกว่า จะต้ องติดตังให้
้ มีความลาดเอียงลงไปสูป่ ลายท่อไม่น้อยกว่า 1 : 50 และสาหรับท่อที่มีขนาดใหญ่กว่า
2½ นิ ้ว จะต้ องติดตังให้
้ มีความลาดเอียงลงไปสูป่ ลายท่อไม่น้อยกว่า 1:100
ง.) การประกอบท่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
- การลดขนาดของท่อ ให้ ใช้ ข้อต่อลดด้ วยขนาดและชนิดของข้ อต่อลดที่เหมาะสม
- การหักเลี ้ยวท่อให้ ใช้ ข้อต่อสามทางรูป Y หรื อข้ อต่อโค้ งเพื่อให้ ได้ แนวตามต้ องการ หรื ออาจใช้ ข้อ
ต่อ ชนิดอื่นที่เหมาะสมถูกต้ องตามมาตรฐานการเดินท่อได้ แต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
จ.) การติดตังอุ
้ ปกรณ์ดกั กลิน่ ให้ มีข้อกาหนดดังต่อไปนี ้
- ท่อทุกท่อที่เดินจากเครื่ องสุขภัณฑ์ หรื ออุปกรณ์ทกุ ชิ ้นลงสูท่ อ่ ระบาย ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ดกั กลิน่ ชนิด P-TRAP ที่มีชนน
ั ้ ้าดักกลิน่ ลึกอย่างน้ อย 7.5 ซม. ให้ ด้วย ยกเว้ นในกรณีที่สขุ ภัณฑ์หรื อ
อุปกรณ์นนๆ
ั ้ มีที่ดกั กลิน่ หรื ออุปกรณ์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการดักกลิน่ ประกอบติดอยูใ่ นตัวแล้ ว
- อุปกรณ์ดกั กลิน่ จะต้ องติดตังใกล้
้ กบั เครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
- เครื่ องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แต่ละชุด ห้ ามมิให้ ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์ดกั กลิน่ มากกว่า 1 แห่ง
- อุปกรณ์ดกั กลิน่ จะต้ องติดตังอยู
้ ใ่ นตาแหน่งทีเ่ ข้ าถึงได้ ง่าย และเหมาะสมในการถอดออกเพื่อทา
ความสะอาดภายในได้ สะดวก
- ข้ อต่อแบบสวมจะนามาใช้ ตอ่ เข้ ากับอุปกรณ์ดกั กลิน่ ได้ ก็เฉพาะ เมื่อติดตังเหนื
้ อที่ดกั กลิน่ ขึ ้นมา
เท่านัน้
- ผู้รับจ้ างจะต้ องติดตังช่
้ องทาความสะอาด (PIPE CLEANOUT) สาหรับท่อน ้าโสโครก และท่อน ้า
ทิ ้ง ตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
- ติดตังช่
้ องทาความสะอาดที่พื ้นทุกๆ ระยะ 15 เมตร สาหรับท่อทีม่ ีขนาด 4 นิ ้ว  หรื อเล็กกว่า
และติดตังทุ
้ กๆ ระยะ 30 เมตร สาหรับท่อที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 นิ ้ว  ขึ ้นไป
- ติดตังช่
้ องทาความสะอาดในตาแหน่งที่ทอ่ เปลีย่ นทิศทางเกินกว่า 45 องศา และที่ฐานของท่อใน
แนวดิ่ง
- ติดตังช่
้ องทาความสะอาดในตาแหน่งที่ใกล้ สว่ นต่อระหว่างท่อภายในอาคารและภายนอกอาคาร
- ท่อที่ฝังดิน หรื ออยูใ่ ต้ พื ้นที่เข้ าถึงไม่ได้ จะต้ องมีช่องทาความสะอาดต่อขึ ้นมาจนถึงระดับดินหรื อ
ระดับพื ้นนัน้ ๆ
- ช่องทาความสะอาดจะต้ องมีขนาดเท่ากับท่อ และมีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ไม่เกินขนาด 4 นิ ้ว 
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การติดตัง้ ท่ อระบายอากาศ
การติดตังท่
้ ออากาศ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
- ท่ออากาศจากระบบท่อน ้าโสโครกและท่อน ้าทิ ้ง จะต้ องต่อท่อให้ สงู พ้ นระดับหลังคาอาคารไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร และปลายต้ องปิ ดด้ วยตะแกรง / มุ้งสแตนเลส หรื อพลาสติก เพื่อกันแมลง เว้ นไว้ แต่จะปรากฏในแบบ
เป็ นอย่างอื่น
- ท่อระบายอากาศที่ติดตังตามแนวดิ
้
่งเหนือเครื่ องสุขภัณฑ์หลายเครื่ อง อาจต่อรวมเข้ าเป็ นท่อเดียวกัน
ได้
- การต่อท่ออากาศเข้ ากับท่อระบายที่วางตามแนวนอนนัน้ ให้ ตอ่ ทีด่ ้ านบนของท่อระบาย
- การต่อท่ออากาศในแนวดิง่ เข้ ากับท่อน ้าโสโครก ละท่อน ้าทิ ้งในแนวดิ่ง ให้ ปลายล่างของท่ออากาศนัน้
ต่อในลักษณะเฉียงลงทามุม 45 องศากับท่อระบายน ้าแนวดิ่ง เพื่อให้ คราบที่อาจเกาะติดข้ างในท่อสามารถถูกน ้า
ชะให้ ไหลออกไปทางท่อระบายได้
การทดสอบ ตรวจสอบ และทาความสะอาดท่ อ
ก.) การทดสอบท่อรั่วของท่อน ้าโสโครก ท่อน ้าทิ ้ง และท่ออากาศให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
- ใช้ ปลัก๊ อุดท่อระบายน ้า และท่อระบายอากาศ แล้ วเติมน ้าให้ เข้ าเต็มท่อจนกระทัง่ ระดับน ้าขึ ้นถึงจุด
สูงสุดของท่อในแต่ละชันของอาคาร
้
หรื อจุดสูงสุดของท่ออากาศเหนือหลังคา และทิ ้งให้ อยูใ่ นสภาพเช่นนี ้ เป็ น เวลา
30 นาที แล้ วตรวจระดับน ้า ถ้ าระดับน ้าลดตา่ ลงมาไม่เกิน 10 ซม. ก็ถือว่าใช้ ได้
- ถ้ าจะทดสอบท่อส่วนใดส่วนหนึง่ ก็ให้ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับที่ได้ กล่าวมาแล้ ว เว้ นไว้ แต่วา่ ให้ ตอ่ ท่อ
จากส่วนที่จะทาการทดสอบขึ ้นตามแนวดิ่งจากระดับที่ทาการทดสอบ 3 เมตร และเติมน ้าจนถึงระดับสูงสุดของ ท่อ
น ้า แล้ วให้ ตรวจระดับน ้าที่ลดตา่ ลงมาดังเช่นที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
ข.) การทดสอบท่อจ่ายน ้าด้ วยแรงดัน เมื่อได้ ทาการติดตังวางท่
้
อเสร็ จแล้ ว และก่อนที่จะต่อท่อเข้ า
เครื่ องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ หรื อก่อนการฉาบปูน ก่อปิ ด หรื อปูกระเบื ้อง/ผิวตกแต่ง ให้ ใช้ เครื่ องสูบน ้าเพิ่มความดัน
ทาการสูบอัดน ้าเข้ าไปในระบบท่อจนได้ ความดัน 150 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว หรื อตามคาแนะนาของผู้ผลิตท่อ และ
กษาความดันนี ้ไว้ ได้ โดยไม่มกี ารรั่ว เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที
ค.) ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอกรรมวิธีทาความสะอาดระบบท่อทุกชนิด
ทังหมดต่
้
อผู้ควบคุมงานเพื่อขอ
อนุมตั ิก่อนดาเนินการ และจะต้ องดาเนินการทาคามสะอาดให้ แล้ วเสร็ จอย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการก่อนทาการ
ส่งมอบงาน

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง / บริ ษัทแผลงฤทธิ์ จากัด

21

อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมวดที่ 7
มาตรฐาน คุณภาพวัสดุ และอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาล
หากมิได้ ระบุในแบบให้ เป็ นอย่างอื่น ข้ อกาหนด เกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ให้ เป็ น ไป
ดังต่อไปนี ้
ท่ อนา้ ประปาภายในอาคาร
ให้ ใช้ ทอ่ PP-R(80) PIPE SDR11 (PN10) ECONOMY CLASS DIN 8077/78 & ISO 15874 โดยใช้ ข้ อ
ต่อและอุปกรณ์ประกอบการติดตังระบบท่
้
อเป็ นไปตามมาตรฐานและเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับบริษัทผู้ผลิตท่อ
ท่ อนา้ โสโครกและท่ อนา้ ทิง้
ให้ ใช้ ทอ่ พีวซี ี. ชนิดแข็งตาม มอก.17-2524(2532) ชัน้ 8.5 โดยใช้ ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบการติดตัง้
ระบบท่อเป็ นไปตามมาตรฐานและเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับบริษัทผู้ผลิตท่อ
ท่ ออากาศ
ให้ ใช้ ทอ่ พีวีซี. ชนิดแข็งตาม มอก.17-2524(2532) ชัน้ 8.5 โดยใช้ ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบการติดตัง้
ระบบท่อเป็ นไปตามมาตรฐานและเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับบริษัทผู้ผลิตท่อ
ท่ อนา้ ฝน
ให้ ใช้ ทอ่ พีวซี ี. ชนิดแข็งตาม มอก. 17-2524(2532) ชัน้ 8.5 โดยใช้ ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบการติดตัง้
ระบบท่อเป็ นไปตามมาตรฐานและเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับบริษัทผู้ผลิตท่อ
รางระบายนา้ รอบบริเวณ
ให้ ใช้ รางระบายน ้าคอนกรีตเสริ มเหล็กพร้ อมฝาปิ ดตะแกรงเหล็ก ดังรายละเอียดที่แสดงในแบบ
ท่ อระบายนา้ รอบบริเวณ
ให้ ใช้ ทอ่ ระบายน ้าคอนกรีตเสริ มเหล็กชนิดปากลิ ้นรางตาม มอก.128-2528 ชันที
้ ่ 2 บริ เวณรอยต่อให้ ทา
การอุดด้ วยปูนทราย
ก็อกสนาม (HOSE BIB)
ให้ ใช้ ก็อกสนามชนิด BALL BIB COCK WITH HOSE CONNECTOR AND LONG HANDLE ชนิดชุบ
โครเมียม แบบมีช่องล็อคกุญแจ
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วาล์ วประตู (GATE VALVE)
- วาล์วเปิ ด-ปิ ดน ้าที่ติดตังในระบบท่
้
อทัว่ ไปให้ ใช้ วาล์วประตูชนิด Inside Screw , Non - Rising Stem ,
Solid Wedge Disc ที่สามารถทนความดันได้ ไม่น้อยกว่า 200 psi. W.O.G. non shock หรื อ 125 psi. saturated
steam สาหรับขนาด 2 นิ ้ว และเล็กกว่าให้ ใช้ ชนิด Bronze Gate Valve ส่วนขนาดตังแต่
้ 2½ นิ ้ว และใหญ่กว่า
ให้ ใช้ ชนิด Cast Iron Gate Valve
- วาล์วเปิ ด-ปิ ดน ้าที่ใช้ กบั เครื่ องสูบน ้าให้ ใช้ ชนิด Bolted Bonnet , O.S. and Y. , Rising Stem , Solid
Wedge Disc ทาด้ วย Cast Iron ที่สามารถทนความดันใช้ งานได้ ไม่น้อยกว่า 200 psi. W.O.G. non - shock หรื อ
125 psi. saturated steam
วาล์ วลูกลอย (MODULATING FLOAT VALVE)
เป็ นแบบ Modulating Remoted Controlled Float Valve ตัว Valve ประกอบด้ วย Main Valve และ
Modulating Float Control สาหรับตัว Modulating Float Control จะประกอบด้ วย Moving Part 2 ส่วนคือ ลูก
ลอยกับคาน และสามารถทนความดันได้ ไม่น้อยกว่า 150 psi. Pressure Rate , ANSI Class 125
วาล์ วกันนา้ ย้ อน (CHECK VALVE)
- สาหรับติดตังกั
้ บเครื่ องสูบน ้าประปาให้ ใช้ ชนิด Diaphragm Check Valve ที่สามารถควบคุมหรื อปรับ
Closing Speed ได้ และสามารถทนความดันได้ ไม่น้อยกว่า 200 psi. W.O.G. non - shock หรื อ 125 psi.
saturated steam
- สาหรับติดตังในระบบท่
้
อประปาทัว่ ไปให้ ใช้ ชนิด Non - Slam Closing , Dual Disc Check Valve ,
ANSI Pressure Rating Class 125
ตะแกรงกรองขยะ (WATER STRAINER)
เป็ นรูปตัว Y มีแผงตะแกรงทาด้ วย Bronze ที่สามารถถอดออกล้ างได้
- ขนาด 2 นิ ้ว และเล็กกว่าทาด้ วย Bronze แบบเกลียว ทนความดันได้ ไม่น้อยกว่า 200 psi. W.O.G.
non - shock หรื อ 125 psi. saturated steam
- ขนาด 2½ นิ ้ว และใหญ่กว่าทาด้ วยเหล็กหล่อหน้ าแปลน ทนความดันได้ ไม่น้อยกว่า 200 psi.
W.O.G. non - shock หรื อ 125 psi. saturated steam และต้ องมีวาล์วระบายน ้าทิ ้งขนาด ½ นิ ้ว ประกอบอยูด่ ้ วย
มาตรวัดนา้ (WATER METER)
เป็ นมาตรวัดน ้า ซึง่ ผ่านการทดสอบความเทีย่ งตรงได้ มาตรฐานโดยมีหนังสือรับรองจากการประปาส่วน
ภูมิภาค หรื อการ ประปานครหลวง หรื อได้ มาตรฐาน มอก. และสามารถติดตังได้
้ ทงในแนวนอน
ั้
แนวดิ่ง และแนว
เอียงโดยที่ความเที่ยงตรงไม่เปลีย่ นแปลง
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วาล์ วปลายท่ อดูด (FOOT VALVE)
เป็ นวาล์วปลายท่อดูดของเครื่ องสูบน ้าทาด้ วย Cast Iron Casing ,Stainless Steel Spring , Galvanized
Steel Plate Strainer หรื อ Polyethylene และสามารถรับ Service Pressure ได้ 16 บาร์ โดยสามารถติดตัง้ ได้ ทงั ้
แนวดิ่งและแนวเอียง
อุปกรณ์ ไล่ อากาศอัตโนมัติ (AUTOMATIC AIR VENT)
เป็ นชนิด Stainless Steel Trim , Stainless Steel Float , Working Pressure 175 psi.
ช่ องระบายนา้ จากพืน้ (FLOOR DRAIN)
ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศทีม่ ีคณ
ุ ภาพการใช้ งานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของ Josam หรื อ Smith
ช่ องระบายนา้ ฝน (ROOF DRAIN)
ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศที่มคี ณ
ุ ภาพการใช้ งานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของ Josam หรื อ Smith
เกจ์ วดั ความดัน (PRESSURE GAUGE)
สาหรับวัดความดันของน ้าอาจเป็ นชนิด PRESSURE TYPE หรื อ COMPOUND TYPE ขึ ้นกับจุดประสงค์
การติดตังเพื
้ ่อใช้ งานกรอบทาด้ วย Stainless Steel เส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3½ นิ ้ว มีสเกลบนหน้ าปั ทม์ไม่
น้ อยกว่า 2 เท่าของแรงดันใช้ งานปกติ วัดค่าได้ เที่ยงตรงแน่นอนคลาดเคลือ่ นได้ ไม่เกิน  1% ของ สเกลบนหน้ า
ปั ทม์และมีอปุ กรณ์ปรับค่าที่ถกู ต้ องได้ สเกลอ่านเป็ นปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว เกจ์วดั ความดันแต่ละชุด จะต้ องมี Shut
of Needle Valve และ Snubber Connector
ข้ อต่ ออ่ อน (FLEXIBLE CONNECTION)
- ข้ อต่ออ่อนสาหรับใช้ ตอ่ ทางด้ านน ้าเข้ า และออกจากเครื่ องสูบน ้าให้ ใช้ ชนิด RUBBER - FLEX ,
HEAVY DUTY CONSTRUCTION ชนิดหน้ าแปลนที่สามารถทนความดันใช้ งาน (Working Pressure) ได้ ไม่น้อย
กว่า 300 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้วของน ้าที่อณ
ุ หภูมิ 180 องศาฟาเรนไฮท์
- ข้ อต่ออ่อนในระบบท่อส้ วมและท่อน ้าทิ ้งให้ ใช้ แบบ Flexible Rubber Joint โดยให้ ตดิ ตังในต
้ าแหน่ง ที่
อาจเกิดการเคลือ่ นตัวของท่อในกรณีที่อาคารเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน (Differential Settlement) หรื อตามความ
เห็นของผู้ควบคุมงาน ไม่วา่ จะแสดงในแบบหรื อไม่ก็ตาม
เครื่องสูบนา้ ประปา (COLD WATER PUMP)
- เครื่ องสูบน ้าประปาที่ใช้ ทงหมดในโครงการ
ั้
จะต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน
- รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเครื่องสูบน ้าที่ต้องการใช้ จานวน และสมรรถนะ จะต้ องเป็ นไปตามที่
ระบุในแบบ
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- เรื อนเครื่ องสูบน ้า (Casing) ทาด้ วย Cast Iron หรื อโลหะอื่นที่ผ้ คู วบคุมงานเห็นว่ามีคณ
ุ ภาพสูงกว่า ที่
สามารถรับความดันใช้ งานปกติ (Standard Working Pressure) ได้ ไม่ต่ากว่า 200 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว หรื อ 1.5
เท่าของแรงดันใช้ งานปกติ (Actual Working Pressure) โดยใช้ ตวั เลขมากกว่าเป็ นเกณฑ์
- ถ้ าหากจาเป็ นที่จดุ สูงสุดของเรื อนเครื่ องสูบน ้า จะต้ องมี Air Vent Cock และจุดตา่ สุดของเรื อน เครื่ อง
สูบน ้า จะต้ องมี Drain Cock
- เครื่ องสูบน ้าทุกเครื่ องจะต้ องมีทอ่ ระบายน ้าต่อจากที่รองรับของชีล รูระบายน ้าทิ ้งจากเครื่ องสูบน ้าไป
ยังรางระบายน ้า
- เครื่ องสูบน ้าทีใ่ ช้ ต้องเป็ นรุ่นที่ออกแบบมาให้ การบารุงรักษาทาได้ โดยสะดวก และใช้ เวลาในการถอด
ซ่อมน้ อย
- เครื่ องสูบน ้าจะต้ องจาหน่ายโดยตัวแทนจาหน่ายที่มีบริ การทางด้ านอะไหล่ที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ ภาย
ใน ประเทศ
- เครื่ องสูบน ้าพร้ อมมอเตอร์ จะต้ องติดตังบนฐานเหล็
้
กหล่อ มี Inertia Box และมีอปุ กรณ์ป้องกันการ
สัน่ สะเทือนที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับ
- ในการเสนอขออนุมตั ใิ ช้ เครื่ องสูบน ้า ผู้รับจ้ างจะต้ องแนบ Performance Curve ของเครื่ องสูบน ้าจาก
โรงงานของผู้ผลิตมาด้ วย จุดที่เลือกสาหรับการใช้ งานควรอยูบ่ ริ เวณกลางของ Curve ซึง่ เป็ นจุดที่เครื่ องสูบน ้ามี
ประสิทธิภาพสูง และมีความยืดหยุน่ เมื่อมีปริมาณน ้าและความดันเปลีย่ นแปลง
- การเลือกขนาดของใบพัดของเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) จะต้ องเลือกใบพัดให้ มี
ขนาดใหญ่กว่าขนาดใบพัดที่ได้ สมรรถนะตามต้ องการหนึง่ ขนาด เมื่อติดตังและเดิ
้
นเครื่ องสูบน ้าแล้ วจึงเจียรใบพัด
ให้ ได้ ขนาดพอเหมาะ โดยดูผลจากปริ มาณน ้า ความดัน และการใช้ ไฟฟ้ าของเครื่ องสูบน ้าประกอบ
- การเลือกขนาดของมอเตอร์ ของเครื่ องสูบน ้า ต้ องเลือกขนาดมอเตอร์ ให้ ใหญ่พอที่จะไม่ Overload
ตลอดช่วงการทางานของเครื่ องสูบน ้า ขนาดของมอเตอร์ ที่ระบุไว้ ในแบบนันใช้
้ เป็ นแนวทางเท่านัน้ และหลังจาก
พิจารณา Performance Curve แล้ ว วิศวกรผู้ควบคุมงานจะเป็ นผู้ตดั สินว่าขนาดของมอเตอร์ ที่เหมาะสมนันควร
้
จะเป็ นเท่าใด
- ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบติดตังอุ
้ ปกรณ์แผงสวิทซ์ สตาร์ ทเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ระบบสายไฟ
อุปกรณ์ควบคุมและตู้ควบคุมการทางานของเครื่ องสูบน ้าให้ เป็ นไปตามที่ระบุในแบบ
- มอเตอร์ ต้องเป็ นแบบชนิดปกปิ ดมิดชิดระบายความร้ อนด้ วยอากาศ (Totally Enclosed Fan Cooled
Motor) มีความเร็ วรอบ และระบบไฟฟ้ าที่ใช้ ตามกาหนด ขนาดมอเตอร์ จะต้ องไม่เล็กกว่า 1.15 เท่าของกาลังไฟฟ้ า
ที่ต้องการขณะใช้ งานสูงสุด
- เครื่ องสูบน ้าจะต้ องประกอบสาเร็จจากโรงงานผู้ผลิต
- เครื่ องสูบน ้าทุกเครื่ องจะต้ องมีเกจ์วดั ความดันทังทางด้
้
านดูดและทางด้ านส่ง
- เครื่ องสูบน ้าทุกเครื่ องจะต้ องมีวาล์วประตู (Gate Valve) และข้ อต่ออ่อน (Flexible Connection) ทัง้
ทางด้ านดูดและทางด้ านส่ง และมีวาล์วกันน ้าย้ อน (Check Valve) ทางด้ านส่ง
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ชุดเครื่องสูบนา้ เพิ่มความดันนา้ ประปา (PRESSURE BOOSTER PUMP SET)
เป็ นชนิด Package Constant Pressure Booster Pump โดยใช้ เครื่ องสูบน ้า (ควรเป็ นผลิตภัณฑ์ จาก
ผู้ผลิตเดียวกันกับเครื่ องสูบน ้าประปา) จานวนไม่ตา่ กว่า 2 เครื่อง ประกอบเข้ าชุดกันโดยมี Diaphragm Type
Pressure Tank หรื อ Pressure Tank แบบธรรมดาทัว่ ไป ขนาดตามที่ระบุในแบบ พร้ อมระบบไฟฟ้ า และอุปกรณ์
ควบคุมการทางาน และตู้ควบคุมการทางานของเครื่ องสูบน ้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ ชดุ ของเครื่ องสูบน ้าสามารถจ่าย
น ้าได้ ความดัน ปริ มาณน ้าตามความต้ องการ และสามารถทางานได้ ตามที่ระบุในแบบ เครื่ องสูบน ้าทัง้ 2 เครื่ องนี ้
จะต้ องผลิตและประกอบสาเร็จครบชุดจากโรงงานผู้ผลิต (Packaged Unit) และได้ รับการทดสอบพร้ อมทังรั้ บรอง
การทางานมาจากโรงงานผู้ผลิตด้ วย
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หมวดที่ 8
มาตรฐาน คุณภาพวัสดุ และอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง
1.
ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการจัดหา ติดตัง้ ทดสอบ และทาความสะอาดระบบท่อน ้าดับเพลิง และ
เครื่ องสูบน ้าดับเพลิง และอุปกรณ์สาหรับระบบดับเพลิงทังหมดตามที
้
่ระบุในแบบ และรายการประกอบ
แบบ จนกระทัง่ ให้ สามารถใช้ งานได้ สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานของระบบป้องกันเพลิงไหม้
2.

สถาบันมาตรฐาน
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของNFPA (NATIONNAL FIRE PROTECTION
ASSOCIATION) ดังต่อไป
NFPA 10
:
สาหรับเครื่ องดับเพลิงชนิดมือถือ (PORTABLE EXTINGUISHER)
NFPA 13
:
สาหรับระบบดับเพลิงแบบโปรยน ้า (SPRINKLER SYSTEM)
NFPA 14
:
สาหรับระบบดับเพลิงแบบท่อยืนและสายฉีดน ้าดับเพลิง
(STANPIPE AND HOSE SYSTEM)
NFPA 20
:
สาหรับระบบเครื่ องสูบน ้าดับเพลิง (FIRE PUMP SYSTEM)

3.

การติดตัง้ ท่ อนา้ ดับเพลิง
- กรณีต่อท่ อแบบเชื่อม
ก. การต่อท่อและข้ อต่อท่อเหล็กดาให้ ใช้ การเชื่อมในรอยต่อทุกแห่ง ยกเว้ นส่วนที่เป็ นยูเนี่ยนหรื อ
หน้ าแปลน ซึง่ เตรี ยมไว้ สาหรับการถอดออกได้
ข. ท่อที่จะนามาเชื่อมต้ องลบปลายให้ เป็ นมุมประมาณ 35-40 องศา โดยการกลึงก่อนการลบ
ปลาย และต้ องใช้ ค้อนเคาะออกไซด์ และสะเก็ดโลหะออกพร้ อมทังตะไบให้
้
เรี ยบร้ อยก่อนการ
เชื่อม
ค. การเชื่อมท่อและข้ อต่อท่อจะต้ องเชื่อมแบบ BUTT-WELDING ที่ถกู ต้ องตามมาตรฐาน และ
หลักวิชาการเชื่อม
ง. การเชื่อมท่อต้ องเป็ นไปอย่างสมา่ เสมอทัว่ ทังท่
้ อ โดยให้ โลหะที่นามาเชื่อมละลายเข้ าหากันได้
อย่างทัว่ ถึง
- กรณีต่อท่ อแบบ ROLL GROOVE
ก. การตัดต่อท่อแต่ละท่อนต้ องให้ ได้ ระยะพอดีตามความต้ องการที่ใช้ งาน ณ จุดนันๆ
้ โดยเผื่อ
ระยะ Grooved ให้ พอดี ซึง่ เมื่อต่อท่อบรรจบกันแล้ วต้ องได้ แนวท่อที่สม่าเสมอ ไม่คด และ
คลาดเคลือ่ นแนวไป
ข. การตัดท่อทุกท่อนต้ องได้ ฉาก 90° โดยใช้ อปุ กรณ์ตดั ทีเ่ หมาะสมในการตัด
ค. หากปลายท่อทีเ่ กิดจากการตัดไม่เรี ยบให้ ทาการขูด หรื อแต่งปลายท่อเพื่อกาจัดส่วนที่ไม่เรี ยบ
นัน้
ง. การ Groove ท่อ ต้ องใช้ เครื่ องสาหรับ Groove ปลายท่อที่อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน หัวกดร่อง
Groove และหัวรอง ต้ องมีสภาพดีไม่สกึ หรอ
จ. การ Groove ท่อ ต้ องวางท่อให้ ปลายท่อแนบสนิทกับชุดหัว Groove ใช้ ความเร็วรอบต่า
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ฉ. ขนาดร่อง Groove และระยะต่างๆ ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน STANDARD GROOVE
SPECIFICATION เมื่อทาการ Groove ท่อเสร็ จแล้ ว ต้ องตรวจสอบด้ วยสายวัดร่อง Groove ทุก
ครัง้
ช. การติดตังต้
้ องใช้ สารหล่อลืน่ (Lubricant) ทาที่ Rubber Gasket ทุกครัง้ เพื่อป้องรอยขีดข่วน
ที่พึ ้นผิว Rubber Gasket และยืดอายุการใช้ งาน ห้ ามใช้ น ้ามันหรื อจารบีประเภทอื่นทายางรอง
นี ้
ฌ. การประกอบ Coupling สวมยางรองบนท่อและข้ อต่อใช้ Groove coupling รัดรอบยางรองและ
ขันน๊ อตพร้ อมๆ กัน ทังสองข้
้
างให้ ขนั Torque ให้ แน่นตามค่าที่กาหนด และตรวจสอบความ
เรี ยบร้ อยของรอยต่อ
ญ. Bolts และ Nuts ทุกชิ ้นต้ องเป็ นชุดเดียวกับ Coupling
- กรณีต่อแบบหน้ าแปลน
ก. วาล์วทีใ่ ช้ กบั ท่อนาด 2 –1/2 นิ ้วขึ ้นไป ให้ ใช้ การต่อด้ วยหน้ าแปลนยกเว้ น HOSE GATE VALVE
ขนาด 2 –1/2 นิ ้ว ให้ ตอ่ ด้ วยเกลียว
ข. การยึดจับหน้ าแปลนของท่อสองท่อต้ องขนานกัน และอยูใ่ นแนวเดียวกันหน้ าแปลนทังสองต้
้
อง
ยึดจับแน่นด้ วย BOLT และ NUT ที่ทาจากโลหะไร้ สนิมหรื อไม่เป็ นสนิมได้ โดยง่าย
ค. หน้ าแปลน และยูเนี่ยน จะต้ องมีหน้ าราบเรี ยบ ไม่คดเอียง และมีปะเก็นยางสังเคราะห์ หรื อ
ปะเก็นแอสเบสตอสสวมสอดอยูด่ ้ วย
ง. BOLT ที่ใช้ ยดึ จับหน้ าแปลนขันเกลียวร่วมกับ NUT เมื่อขันเกลียวต่อแล้ ว ต้ องโผล่เกลียวออก
มาจาก NUT ไม่เกิน 1/4 เท่าของเส้ นผ่าศูนย์กลางของ BOLT
4.

อุปกรณ์ ระบบดับเพลิง
4.1
ตู้เก็บสายส่ งนา้ ดับเพลิง
- เป็ นตู้เหล็กพ่นสีแดงมีรูปร่าง และขนาดตามที่ระบุในแบบ เหล็กแผ่นที่ใช้ ประกอบตู้จะต้ องมี
ความหนาไม่ต่ากว่า 16 AWG เมื่อประกอบตู้เสร็ จแล้ วจะต้ องล้ างผิวเหล็กด้ วยน ้ายาล้ างสนิม
ทาความสะอาดแล้ วเคลือบผิวด้ วยน ้ายาฟอสเฟต และเมื่อพ่นสีจริ งแล้ วจะต้ องนาไปอบสีที่
อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ สมี ีความแข็งทนต่อการขีดข่วน ประตูต้ จู ะต้ องสามารถเปิ ดได้ 180
องศา การติดตังตู
้ ้ จะต้ องสามารถตังลอย
้
ฝั งผนัง หรื อตังพื
้ ้นตามที่ระบุไว้ ในแบบ นอกจากนี ้
ตัวตู้ยงั ต้ องประกอบด้ วย ที่ลอ็ คประตูพร้ อมมือจับ บานพันประตูแบบซ่อนใน ช่องสาหรับให้
ท่อน ้าเข้ าตู้ทมี่ ีขนาดพอเหมาะและมียางโอริ ง (O-ring) ปิ ดโดยรอบช่อง ตัวหนังสือแสดงชื่อ
และเลขที่ต้ อู ย่างชัดเจน
4.2
สายส่ งนา้ ดับเพลิง (FIRE HOSE) และชุดแขวนสายฉีด (FIRE HOSE RACK)
- สายฉีดยาว 30 ม. (100 ฟุต), 100% SYNTHETIC OF POLYESTER – SINGLE JACKET,
WORKING PRESSURE ไม่น้อยกว่า 200 PSI.
- RACK ทาด้ วย RED ENAMELED STEEL ที่ได้ มาตรฐาน UL และ/หรื อ FM
4.3
หัวฉีดนา้
- หัวฉีดน ้าสาหรับสายฉีดน ้าดับเพลิงขนาด 1-1/2 นิ ้ว เป็ นJET/FOG/SPRAY NOZZIE ทาด้ วย
โลหะชุบโครเมียม ได้ รับการรับรองจาก UL และ/หรื อ FM
4.4
หัวรับนา้ ดับเพลิง (FIRE DEPARTMENT CONNECTION)
- เป็ นหัวรับน ้า 2 ทาง มีลิ ้นกันน ้ากลับ (CHECK VALVE) อยูใ่ นตัว และมีฝาครอบโลหะชุบ
ด้ วยโครเมี่ยม และโซ่คล้ องครบชุด
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-

4.5

5.

หัวรับน ้าจะต้ องทาจากโลหะชุบโครเมียม ได้ รับการรับรองจาก UL และ/หรื อ FM นอกจากนี ้
จะต้ องมีป้ายขนาดไม่เล็กกว่า 0.25.x0.05 เมตร พร้ อมคาว่า “หัวรับน ้าดับเพลิง” ติดตังอยู
้ ่
ป้ายทาจากแผ่นเหล็กพ่นสีตามกรรมวิธีเช่นเดียวกับตู้เก็บสายส่งน ้าดับเพลิง
- หัวรับน ้าดับเพลิงแต่ละชุด จะต้ องมีวาล์วกันน ้ากลับ (CHECK VALVE) ติดตังต่
้ างหากอีก 1
ชุด ในเส้ นท่อทุกเส้ นด้ วย
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (PORTABLE FIRE EXTINGGUISHER) เป็ นเครื่องดับเพลิง
เอนกประสงค์แบบผงเคมีชนิดแห้ ง (A-B-C MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL
PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) ขนาด 10 ปอนด์ ตัวถังทาจากเหล็กกล้ าพ่นสีและผงเคมี
ที่ใช้ บรรจุจะต้ องมี จุดประสงค์ทใี่ ช้ บรรจุในเครื่ องดับเพลิงเคมีโดยเฉพาะ และมีประสิทธิภาพ
ในการดับเพลิงสูง โดยผู้จ้างจะต้ องรับประกันเครื่ องดับเพลิงทุกเครื่ องมีกาหนดเวลา 5 ปี

มาตรฐานของคุณภาพ วัสดุ และผลิตภัณฑ์ อ่ ืนๆ
5.1
ท่ อนา้ ดับเพลิง (FIRE PROTECTION PIPE)
- สาหรับท่อขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 6” ให้ ใช้ ทอ่ เหล็กดาชนิดมีตะเข็บ (SEAM BLACK
STEEL PIPE) SCHDULE 40 ตามมาตรฐาน ASTM A-795 ต่อด้ วยวิธีเชื่อม หรื อใช้ ทอ่ เหล็ก
ดาชนิดมีตะเข็บ (SEAM BLACK STEEL PIPE) SCHDULE 10 ผลิตด้ วยวิธี ERW ตาม
มาตรฐาน ASTM A-795 ที่ได้ รับการรับรองจาก UL/FM ต่อด้ วยวิธี ROLL GROOVED
- สาหรับท่อขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางตังแต่
้
6” ขึ ้นไป ให้ ใช้ ทอ่ เหล็กดาชนิดมีตะเข็บ (SEAM
BLACK STEEL PIPE) SCHDULE 40 ตามมาตรฐาน ASTM A-795 FM APPROVED ต่อ
ด้ วยวิธีเชื่อม
5.2
ข้ อต่ อดับเพลิง (FIRE PROTECTION PIPE FITTING )
- สาหรับการต่อด้ วยวิธีเชื่อม ให้ ใช้ ข้อต่อแบบเชื่อมตามมาตรฐาน ASTM A-795 SCHDULE
40
- สาหรับการต่อด้ วยวิธี ROLL GROOVED ให้ ใช้ ข้อต่อแบบ GROOVED COUPLING ตาม
มาตรฐาน UL LISTED และ FM APPROVAL โดยข้ อต่อชนิด COUPLING ทังหมดต้
้
องผลิต
มาจากผู้ผลิตเดียวกันทังหมด
้
ซึง่ ประกอบด้ วยตัวเรื อน (COUPLING HOUSING) แหวนยาง
(GASKET) น๊ อตสกรู (TRACK BOLTS/NUTS) และสารหล่อลืน่ (LUBRICANT) หรื อได้
มาตรฐาน ANSI-B-31.1, B-31.3, B-31.9, UL/ULC, FM, LAPMO และ BOCA และโรงงาน
ผู้ผลิตต้ องได้ รับมาตรฐาน ISO-9001, GROOVED COUPLINGS ควรเป็ นไปตามมาตรฐาน
ASTM F-1476
5.3
วาล์ วระบบท่ อนา้ ดับเพลิง ( FIRE PROTECTION PIPE FITTING ) และอุปกรณ์ อ่ นื ๆ
GATE VALVE
- ให้ ใช้ ชนิด OUTSIDE SCREW AND YOKE (O.S.& Y)
- WORKING PRESSURE 250 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว
- ได้ รับการรับรองจาก UL และ/หรื อ FM
BUTTERFLY VALVE
- ให้ ใช้ ชนิด INDICATING BUTTERFLY VALVE
- WORKING PRESSURE 250 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว
- ได้ รับการรับรองจาก UL และ/หรื อ FM
CHECK VALVE
- กรณีที่ใช้ กบั เครื่ องสูบน ้าดับเพลิง ให้ ใช้ ชนิด DIAGRAM CHECK VALVE ที่สามารถ
ควบคุม หรื อปรับ CLOSING SPEED ได้
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- กรณีที่ใช้ กบั ระบบท่อดับเพลิงทัว่ ไป ให้ ใช้ ชนิด SWING CHECK VALVE
- WORKING PRESSURE 250 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว
- ได้ รับการรับรองจาก UL และ/หรื อ FM
COMBINATION ANGLE HOSE & PRESSURE RESTRICTING VALVE
- สามารถล็อค และปรับค่าของ OUTLET PRESSURE ได้ อย่างน้ อย 3 ค่า
- ได้ รับการรับรองจาก UL และ/หรื อ FM
PRESSURE GAUGE
- มาตรฐาน และคุณภาพเหมือนกับตามที่ระบุในหมวดที่ 7
AUTOMATIC AIR VENT
- มาตรฐาน และคุณภาพเหมือนกับตามที่ระบุในหมวดที่ 7
- WORKING PRESSURE 250 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว
การทดสอบ
ระบบท่อน ้าดับเพลิงทีต่ ิดตังเสร็
้ จแล้ วจะต้ องได้ รับการทดสอบด้ วยความดันของน ้าไม่
น้ อยกว่า 200 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง โดยไม่มีการรั่วซึม

7.

การล้ างท่ อนา้
ให้ ล้างระบบท่อน ้าดับเพลิงที่ติดตังเสร็
้ จแล้ วเป็ นส่วนๆ โดยกาหนดให้ มีการไหลของน ้า ตาม
ขนาดท่อที่ดงั นี ้
ขนาดของท่อ
อัตราการไหลของน ้าในการล้ างท่อดับเพลิง
(นิ ้ว)
(ยูเอส แกลลอนต่อนาที)
4
500
6
750
8
1,000
ท่อน ้าดับเพลิงส่วนที่อยูร่ ะหว่างหัวรับน ้าดับเพลิงและเช็ควาล์ว หลังจากการติดตังแล้
้ ว จะต้ อง
ได้ รับการล้ างท่อด้ วยปริ มาณน ้าที่กาหนดก่อนติดตังหั
้ วรับน ้าเข้ ากับระบบท่อดับ เพลิง

8.

การป้องกันไฟ และควันลาม
- การป้องกันการลุกลามของไฟ และควันให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของ NEC และ ASTM
- ผู้รับจ้ างต้ องจัดหา และติดตังวั
้ สดุหรื ออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟ และควัน ปิ ด
ตามปิ ดช่องเปิ ดของท่อต่างๆ ซึง่ ผ่านผนังห้ อง พื ้นห้ อง และฝ้ าเพดาน
- วัสดุหรื ออุปกรณ์ ชึ่งใช้ ป้องกันการลุกลามของไฟและควัน ต้ องเป็ นอุปกรณ์หรื อวัสดุที่
UL และ/หรื อ FM รับรอง
- วัสดุหรื ออุปกรณ์ดงั กล่าว ต้ องป้องไฟได้ อย่างน้ อย 2 ชัว่ โมง
- วัสดุหรื ออุปกรณ์ดงั กล่าวต้ องไม่เป็ นพิษในสภาวะปกติและขณะเกิดเพลิงไหม้ และต้ อง
สามารถรื อ้ ถอดออกได้ ง่ายในกรณีที่ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ ไข
- ทนต่อการสัน่ สะเทือนได้ ดีและติดตังง่
้ าย
- วัสดุหรื ออุปกรณ์ป้องการลุกลามของไฟและควันต้ องมีความแข็งแรงทังก่
้ อน และหลัง
เกิดเพลิงไหม้
- การติดตังให้
้ เป็ นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตวัสดุ หรื ออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟ
และควัน ดังกล่าว
ช่องเปิ ดทุกช่องสาหรับท่อต่างๆ ที่เตรี ยมไว้ สาหรับอนาคตต้ องหุ้มปิ ดด้ วยวัสดุป้องกัน
ไฟและควัน ลามด้ วย
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หมวดที่ 9
ระบบบาบัดนา้ เสีย
ให้ ใช้ ระบบบาบัดน ้าเสียสาเร็ จรูปชนิดบาบัดกับที่ (ONSITE TREATMENT) ตามที่ระบุในแบบ โดยให้ ใช้
วัสดุอปุ กรณ์และทาการติดตังให้
้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการและวิศวกรรม และเป็ นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตและ
ความเห็น ชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงาน

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง / บริ ษัทแผลงฤทธิ์ จากัด

31

อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมวดที่ 10
การทาสีเพื่อป้องกันการผุกร่ อนและเพื่อแสดงรหัสสี สัญลักษณ์ ตวั หนังสือ
และลูกศรแสดงทิศทาง
1. ข้ อกาหนดทั่วไป
- ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนนาเข้ าไปติดตังในหน่
้
วยงานต้ องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน และ/
หรื อ การทาสี ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดนี ้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบตั ิตามข้ อแนะนาของบริ ษัทฯ ผู้ผลิตสี
โดยเคร่งครัด เครื่ องจักร อุปกรณ์ หรื อวัสดุใดๆ ที่ได้ ผา่ นการป้องกันการผุกร่อน และทาสีจากโรงงานผู้ผลิต มาแล้ ว
หากตรวจพบว่ามีรอยถลอก ขูดขีด รอยคราบสนิมจับ และอื่นๆ ผู้รับจ้ างต้ องทาการซ่อมแซม ขัดถู และทาสีให้
เรี ยบร้ อย โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
- ในระหว่างการทาสีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้ างต้ องหาวิธีป้องกันมิให้ สหี ยดลงบนพื ้นผนัง และอุปกรณ์ ใกล้
เคียงอื่นๆ หากเกิดการหยดเปื อ้ นต้ องทาความสะอาดทันที ผลเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นต้ องอยูใ่ นความรับผิดชอบ ของ
ผู้รับจ้ างทังสิ
้ ้น
2. การเตรียมและการทาความสะอาดพืน้ ผิวก่ อนทาสี
ก. พื ้นผิวโลหะที่เป็ นเหล็ก หรื อโลหะที่มีสว่ นผสมของเหล็ก
- ให้ ใช้ เครื่ องขัดสนิมตามรอยต่อเชื่อม และตาหนิตา่ งๆ จากนันใช้
้ แปรงลวด หรื อกระดาษทรายขัดผิว
ให้ เรี ยบ และปราศจากสนิม หรืออาจใช้ วธิ ีพน่ ทรายเพื่อกาจัดคราบสนิม และเศษวัตถุแปลกปลอม จากนันจึ
้ งทา
ความสะอาด ผิวงานไม่ให้ มี คราบไขมันหรื อน ้ามันเคลือบหลงเหลืออยู่ โดยใช้ น ้ามันประเภทระเหยไว (VOLATILE
SOLVENT) เช่น ทินเนอร์ หรื อน ้ามันก๊ าด เช็ดถูหลายๆ ครัง้ แล้ วใช้ น ้าสะอาดล้ างอีกครัง้ หนึง่ จนผิวงานสะอาด
พร้ อมเก็บเช็ดหรื อเป่ าลมให้ แห้ งสนิทจึงทาสีรองพื ้นตามคาแนะนาของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
- ในกรณีที่ผิวงานนันเคยถู
้
กทาสีมาก่อน ต้ องขูดสีเดิมออกก่อนจึงเริ่ มทาตามกรรมวิธีดงั กล่าว
ข. พื ้นผิวโลหะที่ไม่มีสว่ นผสมของเหล็ก
- ให้ ทาความสะอาดโดยใช้ กระดาษทรายแล้ วเช็ดด้ วยน ้ามันสน ห้ ามใช้ เครื่ องขัด หรื อแปรงลวด โดย
เด็ดขาด แล้ วจึงทาสีรองพื ้น
ค. พื ้นผิวสังกะสีและเหล็กทีเ่ คลือบสังกะสี
- ให้ ใช้ น ้ายาเช็ดถูเพื่อขจัดคราบไขมัน และฝุ่ นออกก่อนทาสีรองพื ้น
ง. พื ้นผิวทองแดง ตะกัว่ พลาสติก ทองเหลือง
- ให้ ขดั ด้ วยกระดาษทรายก่อนแล้ วใช้ น ้ายาเช็ดถูกาจัดฝุ่ นก่อนทาสีรองพื ้น
3. การทาหรือพ่ นสี
ก. ในการทาสีแต่ละชันต้
้ องให้ สที าไปแล้ วแห้ งสนิทก่อน จึงให้ ทาสีชนต่
ั ้ อๆ ไปได้
ข. สีที่ใช้ ทา ประกอบด้ วยสี 2 ส่วนคือ
- สีรองพื ้นใช้ สาหรับป้องกันสนิม และ/หรื อเพื่อให้ ยดึ เกาะระหว่างสีทบั หน้ ากับผิวงาน
- สีทบั หน้ าใช้ สาหรับเป็ นสีเคลือบชันสุ
้ ดท้ าย และเพื่อใช้ เป็ นการแสดงรหัสของระบบ
งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง / บริ ษัทแผลงฤทธิ์ จากัด
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ค. ประเภทหรื อชนิดของสีที่ใช้ ให้ เป็ นไปตามระบุในตารางข้ อ 4
ง. ให้ ขออนุมตั ใิ ช้ ยี่ห้อสีตอ่ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนดาเนินการทา หรื อพ่นสี
จ. กรรมวิธีการใช้ สตี ้ องให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน หรื อคาแนะนาจากเอกสารทางวิชาการของผู้ผลิตสีที่
ได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ งานได้
4. ตารางแสดงวิธีการทาสี และประเภทของสีตามชนิดของผิววัสดุในสภาพต่ างๆ กัน
ชนิดของผิววัสดุ

บริ เวณทัว่ ไป

- BLACK STEEL PIPE
- BLACK STEEL HANGER
& SUPPORT
- BLACK STEEL SHEET
( e.g. SWITCHBOARD ,
PANELBOARD ซึง่ ทาจาก
BLACK STEEL SHEET)
- GALVANIZED STEEL PTPE
- GALVANIZED STEEL
HANGER & SUPPORT
- GALVANIZED STEEL SHEET
- PVC PIPE
- PE PIPE (LDPE , HDPE)
- PB PIPE
- PP PIPE
- PP-R PIPE
- CAST IRON PIPE และ
ท่อใต้ ดินทุกชนิด

ชันที
้ ่ 1 RED LEAD PRIMER
ชันที
้ ่ 2 RED LEAD PRIMER
ชันที
้ ่ 3 สีทบั หน้ า ALKYD
ชันที
้ ่ 4 สีทบั หน้ า ALKYD

บริ เวณที่มคี วามชื ้นสูง
หรื อบริ เวณที่มีการผุกร่อนสูง
ชันที
้ ่ 1 EPOXY RED LEAD PRIMER
ชันที
้ ่ 2 EPOXY RED LEAD PRIMER
ชันที
้ ่ 3 สีทบั หน้ า EPOXY
ชันที
้ ่ 4 สีทบั หน้ า EPOXY

ชันที
้ ่ 1 WASH PRIMER
ชันที
้ ่ 2 ZINC CHROMATE PRIMER
ชันที
้ ่ 3 สีทบั หน้ า ALKYD
ชันที
้ ่ 4 สีทบั หน้ า ALKYD
ชันที
้ ่ 1 WASH PRIMER
ชันที
้ ่ 2 สีทบั หน้ า CHLORINATED
RUBBER
ชันที
้ ่ 3 สีทบั หน้ า CHLORINATED
RUBBER
ชันที
้ ่ 1 COAL TAR EPOXY
ชันที
้ ่ 2 COAL TAR EPOXY

ชันที
้ ่ 1 WASH PRIMER
ชันที
้ ่ 2 EPOXY RED LEAD PRIMER
ชันที
้ ่ 3 สีทบั หน้ า EPOXY
ชันที
้ ่ 4 สีทบั หน้ า EPOXY
ชันที
้ ่ 1 WASH PRIMER
ชันที
้ ่ 2 สีทบั หน้ า CHLORINATED
RUBBER
ชันที
้ ่ 3 สีทบั หน้ า CHLORINATED
RUBBER
ชันที
้ ่ 1 COAL TAR EPOXY
ชันที
้ ่ 2 COAL TAR EPOXY
แล้ วพันทับด้ วยผ้ าใบ
ชันที
้ ่ 3 COAL TAR EPOXY
- CONDUIT CLAMP
ชันที
้ ่ 1 WASH PRIMER
ชันที
้ ่ 1 WASH PRIMER
ชันที
้ ่ 2 สีทบั หน้ า ALKYD
ชันที
้ ่ 2 สีทบั หน้ า ALKYD
ชันที
้ ่ 3 สีทบั หน้ า ALKYD
ชันที
้ ่ 3 สีทบั หน้ า EPOXY
หมายเหตุ : ในกรณีทมี่ ีการซ่อมสี เนื่องจากการเชื่อม การตัดการเจาะ การขัด หรื อการทาเกลียว ให้ ใช้ สรี องพื ้น
จาพวก ZINC RICH PRIMER ก่อนลงสีทบั หน้ า
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5. รหัสสี สัญลักษณ์ ตวั หนังสือ และลูกศรแสดงทิศทาง
ก. การทาสีทบั หน้ าเป็ นการแสดงรหัสสีโดยให้ ทาสีตลอดทังเส้
้ นท่อ (ยกเว้ นถ้ าท่อนันๆ
้ มีการหุ้มฉนวน ให้
ทาท่อเฉพาะสีรองพื ้นเท่านัน)
้
ข. ในระบบไฟฟ้ าให้ ทาเป็ นแถบสีกว้ าง 5 เซนติเมตร รอบท่อร้ อยสายเพื่อแสดงรหัสสีทกุ ๆ ช่วงระยะห่าง
ของ CLAMP ยึดท่อร้ อยสาย และฝาครอบกล่องต่อสายเท่านัน้
ค. รหัสสี สีสญ
ั ลักษณ์ตวั อักษร และสีลกู ศรแสดงทิศทาง หากมิได้ มีการระบุเป็ นอย่างอื่นๆ ให้ เป็ นไป
ดังต่อไปนี ้
ชนิดของท่อ
รหัสสี
สีของสัญลักษณ์ตวั หนังสือ และ
ลูกศรแสดงทิศทาง
ท่อน ้าประปา
ฟ้ า
ขาว
ท่อน ้าดับเพลิง
แดง
ขาว
ท่อน ้าโสโครก
ดา
ขาว
ท่อน ้าทิ ้ง
น ้าตาล
ขาว
ท่อระบายอากาศ
เหลือง
ขาว
ท่อน ้าฝน
เขียว
ขาว
ท่อร้ อยสายไฟระบบควบคุม
แถบสีน ้าเงิน
ท่อร้ อยสายไฟระบบดับเพลิง
แถบสีแดง
ง. ขนาดของสัญลักษณ์ตวั อักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
ขนาดท่อ
ขนาดของสัญลักษณ์ตวั อักษรและลูกศรแสดง
ทิศทาง
1/2" - 1 1/4"
1/2"
1 1/2" - 3"
1"
4" - 6"
1 1/2"
ใหญ่กว่า 6"
2"
จ. ระยะของสัญลักษณ์ตวั อักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
- ทุกๆ ระยะ ไม่เกิน 3 เมตร ของท่อในแนวตรง
- ใกล้ ตาแหน่งวาล์วทุกตัว
- เมื่อมีการเปลีย่ นทิศทาง และ/หรื อ มีทอ่ แยก
- เมื่อท่อผ่านกาแพงหรื อทะลุพื ้น
- บริ เวณช่องเปิ ดบริ การ และซ่อมบารุงรักษา
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หมวดที่ 11
ตัวอย่ างวัสดุและอุปกรณ์ มาตรฐาน
วัสดุ และอุปกรณ์ให้ มีคณ
ุ สมบัติและมาตรฐานคุณภาพตามทีไ่ ด้ ระบุมาแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
รายการประกอบแบบนี ้หรื อเทียบเท่า โดยมีตวั อย่างรายชื่อผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1.

ใน

ระบบสุขาภิบาล (SANITARY SYSTEM)
PP-R PIPE
ไทยพีพ-ี อาร์ , ฟูซิโอเธิม, เวฟาเธิม
POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC)
SIAM PIPE , THAI PIPE , PAIBOON PIPE
REINFORCE CONCRETE PIPE
LOCAL CONFORM TO TISI (มอก.)
GATE VALVE
KITZ , TOYO , NIBCO , CRANE , TA , WATTS
BITTERFLY VALVE
KITZ , TOYO , MULLER , KEYSTONE , KENEDY , NIBCO , WATTS , TOZEN
NON-SLAM DIAPHRAGM CHECK VALVE
OCV , MUESCO , WATTS , AMES , METRAFLEX , SINGER
NON-SLAM DAUL CHECK VALVE
VAL - MATIC , METRAFLEX
SWING CHECK VALVE
KITZ , TOYO , NIBCO , KENEDY , CRANE
PRESSURE REDUCING VALVE
MUESCO , SINGER
MODULATING FLOAT VALVE
OCV , MUESCO , BERMED , CLA - VAL , SINGER
AUTOMATIC AIR VENT
VAL-MATIC , TERRRICE , METRAFLEX , ARMSTRONG
STRAINER
KITZ , TOYO , METRAFLEX , CRANE , TOZEN , MUELLER , FM - STRAINER , WATTS
FOOT VALVE
VAL-MATIC , SOCLA

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง / บริ ษัทแผลงฤทธิ์ จากัด
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NON-CLOG SUBMERSIBLE PUMP AND SUBMERSIBLE AERATOR
TSURUMI , FLYGT , EBARA
FLEXIBLE CONNECTION
MASON , TOZEN , PROCO
VIBRATION ISOLATOR
MASON , TOZEN , VIBRATION MOUNTING AND CONTROL
PRESURE GAUGE
ROYAL SIMPLEX , TERRICE , WEISS , TOZEN , WEKSLER , WAKLER , TAYLOR
WATER METER
KENT , AZAHI , THAI AICHI , AICO , AICHI TOKEI
FLOW SWITCH
MCDONNELL , POTTER ELECTRIC GEM
WATER HAMMER ARRESSTOR
WATTS , WILKINS , JOSAM
COLD WATER SUPPLY PUMP AND COLD WATER BOOSTER PUMP
PEERLESS , GRUNDFOS , PACO
FLOOR DRIAN , ROOF RAIN , FLOOR CLEANOUT
KNACK , CHESS , TCP
FLOATLESS SWITCH
OMRON , NATIONNAL , KASUGA
FIRE EXTINGUISHER
BADGER , ANSUL , ANTI-FIRE , WINSTON , AMERICAN LA FRANCE
CABLE AND CONDUIT
THAI YAZAKI , BANGKOK CABLE หรื อเหมือนกับตามที่ระบุในรายการประกอบแบบงานระบบ
ไฟฟ้าของโครงการ
อุปกรณ์ ทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ ระบบควบคุมทางไฟฟ้า
เหมือนกับตามที่ระบุในรายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้ าของโครงการ
2.

ระบบดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM)
BLACK STEEL PIPE
FIREX, SYLER, TAC-M
OUTSIDE SCREW AND YOKE GATE VALVE
NIBCO, MULLER, KENNEDY, CRANE, VALOR
NON-SLAM DIAPHRAGM CHECK VALVE
OCV, MUESCO, WATTS, METRAFLEX, AMES, SINGER
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SWING CHECK VALVE
NIBCO, KENEDY, CRANE
AUTOMATIC AIR VENT
VAL-MATIC, TERRICE, METRAFLEX, ARMSTRONG
FLEXIBLE CONNECTION
MASON, TOZEN, PROCO
PRESSURE GAUGE
ROYAL SIMPLEX, TERRICE, WEISS, WEKSLER
HOSE RACE, NOZZLE, FIRE DEPARTMENT CONNECTION, ROOF MANIFOLD,
COMBINATION ANGLE HOSE AND PRESSURE RESTRICTING VALVE
POWHATAN, POTTER – ROEMER
FIRE HOSE
BLAZE GUARRD (BADGER POWHATAN), POTTER - ROEMER
FIRE EXTINGUISHER
BADGER, ANSUL, ANTI-FIRE, WINSTON, AMERICAN LA FRANCE
รายการอื่นๆ ที่ไม่ ได้ กาหนด
เสนอผู้ควบคุมงานพิจารณา
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หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียดมาตราฐานลิฟท์ โดยสาร
ลิฟต์โดยสาร
ลิฟต์โดยสาร 630 กก. แบบไม่มีห้องเครื่ อง
ระบบขับเคลือ่ น
ระบบควบคุม
ขนาดน ้าหนักบรรทุก
ความเร็ว
จานวนชันที
้ ่หยุดรับส่งและประตู
ระยะลิฟต์วงิ่
ขนาดตัวลิฟต์
ขนาดประตูลฟิ ต์

1 ชุด
ACVVVF-Gearless
Duplex collective selective control
630 กิโลกรัม
60 เมตร/นาที
7 ชัน้ 7 ประตู ( 1-7 )
ประมาณ 19.2 เมตร
กว้ าง 1400 มม. ลึก 1100 มม. สูง 2239 มม.
(ก่อนตกแต่งฝ้ าเพดาน)
กว้ าง 800 มม. สูง 2100 มม.
แบบเปิ ดออกจากกึ่งกลาง

ขนาดและระยะต่ าง ๆ ของช่ องลิฟต์
ขนาดภายในช่องลิฟต์
:
กว้ าง 3950 มม. ลึก 1500 มม.
ความสูง Overrun
:
4300 มม.
ความลึกบ่อลิฟต์(Pit)
:
1100 มม.
การตกแต่ งภายในตัวลิฟต์ และประตูชานพัก (Car and Landing Architectural Finishes)
ภายในตัวลิฟต์
ผนังด้ านหน้ าประตู
:
Hairline Stainless Steel
ผนังด้ านข้ าง
:
Hairline Stainless Steel พร้ อมราวมือจับ Stainless Steel
ผนังด้ านหลัง
:
Hairline Stainless Steel พร้ อมราวมือจับ Stainless Steel
ประตูลฟิ ต์
:
Hairline Stainless Steel
ฝ้ าเพดาน
:
Hairline stainless steel
ไฟแสงสว่าง
:
LED
พื ้น
:
Artificial Granite
บัวกันกระแทก
:
Aluminum
ธรณีประตู
:
Aluminum
กรอบประตู
:
ขนาด 50 x 50 มม., Hairline Stainless Steel
ประตูชานพัก
:
Hairline Stainless Steel
แผงปุ่ มกดและไฟบอกชัน้ (Boards & Indicators)
แผงปุ่ มกดในตัวลิฟต์ (COP)
:
แบบ 1 แผงต่อลิฟต์
ภายในแผงปุ่ มกดประกอบด้ วย
- ไฟบอกชันพร้
้ อมลูกศร
บริษัทแผลงฤทธิ์ จากัด
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ปุ่ มกดอักษรเบรลล์ สาหรับผู้พกิ าร (HCOP)
แผงปุ่ มกดหน้ าชานพัก (LOP)
ไฟบอกชันหน้
้ าชานพัก

:
:
-

ป้ายขนาดบรรทุก
ไฟและเสียงเตือนเมื่อน ้าหนักเกิน
ปุ่ มกดสัญญาณกรณีฉกุ เฉินและ Intercom
ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
ปุ่ มกดชันจอด
้
ปุ่ มเปิ ดประตู
ปุ่ มปิ ดประตู
Reservation
เปิ ด/ปิ ด พัดลมระบายอากาศ
แบบ แต่ละชันมี
้ 1 แผง
ประกอบด้ วย
ตัวเลขบอกชันพร้
้ อมลูกศร
ติดตังรวมอยู
้
ใ่ นแผงปุ่ มกดด้ านข้ างของประตูลฟิ ต์

A) ระบบขับเคลื่อน (Drive System)
ชนิดของเครื่ อง
ใช้ มอเตอร์ กระแสสลับ (AC MOTOR) ชนิด Permanent Magnet เบรคแม่เหล็กไฟฟ้ าประกอบเป็ นชุดเดียวกันควบคุม
การขับเคลือ่ นด้ วยระบบ Variable voltage variable frequency (ACVVVF) โดยผ่านวงจร Solid state thyristor
feedback controlled AC drive motor ซึง่ จะถูกควบคุมจากระบบคอมพิวเตอร์
ระบบไฟฟ้ า
:
สาหรับไฟฟ้ าของระบบ
3 เฟส 5 สาย 380 โวลท์ 50 ไซเกิล +5%-10%
สาหรับไฟฟ้ าแสงสว่าง
1 เฟส 3 สาย 220 โวลท์ 50 ไซเกิล +5%-10%
B) หมวดระบบควบคุม (Control System)
การทางาน
ลิฟต์ทางานโดยสามารถหยุดรับส่งผู้โดยสารได้ ทกุ ชันทั
้ งขาขึ
้ ้น และขาลงโดยใช้ Micro-computer คานวณ และประมวณผล
ของลิฟต์ เพื่อให้ ลฟิ ต์ไปทาการรับ หรื อส่งผู้โดยสารให้ ถึงจุดหมายโดยใช้ เวลาน้ อยที่สดุ
โปรแกรมการใช้ งาน
Overload control
มีเสียงสัญญาณแจ้ งให้ ทราบว่าลิฟต์บรรทุกน ้าหนักเกินพิกดั และมีสญ
ั ญาณเตือนให้ ผ้ โู ดยสารทราบว่าลิฟต์จะไม่ทางาน
และประตูจะเปิ ดค้ างจนกว่าน ้าหนักบรรทุก จะลดลงอยูใ่ นระดับที่ลฟิ ต์จะทางานได้ ตามปกติ
Full load by-pass
เมื่อลิฟต์บรรทุกน ้าหนักเต็มพิกดั แล้ วลิฟต์จะวิ่งผ่านชันต่
้ างๆ โดยไม่หยุดรับผู้โดยสารที่เรี ยกจากแผงปุ่ มกดตามชัน้ แต่จะ
หยุดตามชันโดยเรี
้
ยกจากแผงปุ่ มกดภายในตัวลิฟต์เท่านัน้ แต่จะมีลฟิ ต์เครื่ องอื่นภายในกลุม่ วิง่ มาจอดรับ
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Lift alarm
เมื่อผู้โดยสารกดปุ่ มสัญญาณขอความช่วยเหลือในตัวลิฟต์เสียงสัญญาณจะเตือนไปยังห้ องเครื่ องลิฟต์ของอาคาร และระบบ
การติดต่อภายในจะสามารถใช้ งานได้ เมื่อผู้โดยสารกดปุ่ มสัญญาณขอความช่วยเหลือและระบบการติดต่อภายในนี ้ใช้
กระแสไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่ สารอง ทาให้ ถึงแม้ กระแสไฟฟ้ าภายนอกดับระบบนี ้ก็ยงั สามารถใช้ งานได้
Car fan and light automatic switched off
พัดลมระบายอากาศและไฟแสงสว่างในตัวลิฟต์จะหยุดการทางานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้ งานในช่วงระยะเวลาหนึง่
Car fan manually switched
ในแผงควบคุมลิฟต์จะมีสวิทช์หยุดการทางานของพัดลมระบายอากาศเมื่อไม่ต้องการใช้ งาน
Emergency light in the car operating panel
ในกรณีที่กระแสไฟฟ้ าภายนอกดับ
ไฟฉุกเฉินในแผงควบคุมลิฟต์จะสว่างขึน้ โดยใช้ ไฟจากแบตเตอรี่ ซึง่ แบตเตอรี่ นี ้จะ
จ่ายไฟให้ แก่ alarm และ intercom ด้ วย
Electronic door safety
“Infra Red Light Curtain” เป็ นอุปกรณ์ที่ติดตังที
้ ่บานประตูลฟิ ต์ ซึง่ มีลาแสงอินฟราเรด ฉายจากแผงกระจาย ลาแสงที่ตดิ
ตังอยู
้ ่ ณ ขอบประตูด้านหนึง่ ไปยังแผงรับแสงทีต่ ิดตังอยู
้ ่ ณ ขอบประตูอีกด้ านหนึง่ ซึง่ สามารถป้องกันผู้โดยสาร หรื อสิง่ ของ
มิให้ ถกู ประตูหนีบโดยปราศจากการสัมผัส และที่บานประตูชานพักทุกชันสามารถเปิ
้
ดได้ ในกรณีฉกุ เฉินโดยใช้ กุญแจเฉพาะ
Reservation control
โดยใช้ สวิทช์กญ
ุ แจในตัวลิฟต์ เพื่อแยกลิฟต์ออกจากระบบจากการทางานโดยอัตโนมัติ มาเป็ นการทางานโดยอิสระ ด้ วย
การควบคุมจากคาสัง่ ภายในตัวลิฟต์ เท่านัน้
Anti-nuisance
เพื่อเป็ นการป้องกันการใช้ ลฟิ ต์อย่างไม่เหมาะสม ในกรณีทมี่ ีการกดปุ่ มบังคับภายในตัวลิฟต์โดยทีไ่ ม่มีผ้ โู ดยสารอยูภ่ ายใน
ลิฟต์จะจอดบริการ 2 ชันถั
้ ดไปและจะยกเลิกคาสัง่ ที่เหลือทังหมด
้
Fireman’s control
เมื่อได้ รับสัญญาณจากแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ลิฟต์ทกุ เครื่ องจะถูกบังคับโดยอัตโนมัติ ให้ ลงมาชัน้
Main lobby โดยไม่แวะจอดรับระหว่างทางพร้ อมทังเปิ
้ ดประตูให้ ผ้ โู ดยสารที่อยูใ่ นลิฟต์ออกไปจากลิฟต์ จากนันลิ
้ ฟต์ทกุ
เครื่ องจะหยุดทางาน
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ARD (Automatic Rescue Device)
เมื่อระบบไฟฟ้ าปกติที่จ่ายให้ ระบบลิฟต์ขดั ข้ อง ลิฟต์ทกุ เครื่ องที่กาลังทางานอยู่ จะหยุดทางานภายในระยะเวลาหนึง่ และ
ระบบ ARD (Automatic rescue device) จะจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้ กบั ตัวลิฟต์ และขับลิฟต์ไปยังชันจอดที
้
่ใกล้ ที่สดุ พร้ อมเปิ ด
ประตูไว้ ให้ ผ้ โู ดยสารออกมา (ประมาณไม่เกิน 30 วินาที) แล้ วประตูจะปิ ดเองด้ วยกลไกของ Mechanic เมื่อไฟฟ้ าจริ ง
กลับมาลิฟต์ก็จะรี เซตตัวเองลงจอดชัน้ Main
C) อุปกรณ์ ท่ รี องรับการกระแทก
มีที่รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์และลูกถ่วงเพื่อไม่ให้ เกิดอันตรายติดตังที
้ ก่ ้ นบ่อลิฟต์เป็ นแบบ Spring buffer สาหรับลิฟต์
ที่มีความเร็วไม่เกิน 1 เมตรต่อวินาที่ และเป็ นแบบ Oil buffer สาหรับลิฟต์ที่มีความเร็วเกิน 1 เมตรต่อวินาที่
D) รางลิฟต์ และรางลูกถ่ วง
เป็ นรางเหล็กรูปตัว 'T' ใช้ สาหรับลิฟต์โดยเฉพาะผิวหน้ ารางเรี ยบมีขนาดมาตรฐานทีจ่ ะรับความเร็ วและน ้าหนักของตัวลิฟต์
เมื่อบรรทุกน ้าหนักเต็มที่ได้ โดยปลอดภัย และมีทเี่ ก็บน ้ามันติดอยูก่ บั ตัวลิฟต์และโครงน ้าหนักถ่วง (เฉพาะสาหรับอุปกรณ์นา
ร่องแบบ sliding guides) เพื่อให้ การหล่อลืน่ แก่รางลิฟต์ตลอดเวลาสม่าเสมอ
E) อุปกรณ์ นาร่ อง
เป็ นแบบ Sliding guides โดยจะใช้ ทงตั
ั ้ วลิฟต์และน ้าหนักถ่วง
F) อุปกรณ์ ตรวจจับความเร็ว
ในกรณีที่ลฟิ ต์มกี ารขับเคลือ่ นขึ ้นหรื อลงเกินกว่าอัตราความเร็วที่กาหนด ระบบนี ้จะส่งสัญญาณทางอิเลคทรอนิคให้ ระบบ
ควบคุม เพื่อตัดกระแสไฟเข้ ามอเตอร์ ขบั เคลือ่ นอันจะทาให้ ระบบเบรคทางาน
G) Safety Gear
เป็ นอุปกรณ์ที่ป้องกันมิให้ ลฟิ ต์เคลือ่ นที่มายังชันล่
้ างอย่างรวดเร็ วเกินอัตราความเร็วที่กาหนดโดยอุปกรณ์นี ้จะติดตังใน
้
ตาแหน่งที่สามารถชลอความเร็ วของลิฟต์และยึดตัวลิฟต์ไว้ กบั รางโดยมิให้ เคลือ่ นที่ พร้ อมตัดกระแสไฟฟ้ าที่เข้ ามอเตอร์
ขับเคลือ่ นทาให้ ลฟิ ต์หยุดการทางานทันที
H) ทางออกฉุกเฉิน
จะอยูด่ ้ านบนของฝ้ าเพดานโดยจะสามารถเปิ ดได้ จากด้ านนอกตัวลิฟต์
I) การป้องกันสนิม
วัสดุที่เป็ นโลหะทุกชิ ้น จะได้ รับการป้องกันสนิมโดยการพ่น หรื อทาสีกนั สนิมอย่างดี
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J) ความปลอดภัย
ระบบความปลอดภัยมีดงั นี ้
1. ระบบป้องกันไฟฟ้ าลัดวงจร +/- 10%
2. ระบบป้องกันไฟกลับเฟส หรื อแรงดันแต่ละเฟสไม่เท่ากัน +/- 10%
3. ระบบป้องกันมอเตอร์ กินกระแสเกินกาหนด +/- 10%
4. ระบบป้องกันมอเตอร์ ร้อนเกินกาหนด
5. ระบบ Inter lock ของประตูชานพัก ซึง่ มีระยะห่างของประตูชานพักห่างกันได้ ไม่เกิน 3 มม.
ถ้ าห่างมากกว่านี ้ ลิฟต์จะไม่วิ่งเพื่อป้องกันอันตราย
6. อุปกรณ์ป้องกันลิฟต์วิ่งเลยชัน้ Stop up/down limited switch จะหยุดลิฟต์ทนั ที ในกรณีที่ระบบการจอดชัน้
อัตโนมัติเกิดขัดข้ อง, Final up/down limited switch ซึง่ ติดตังอยู
้ ช่ ่วงบนสุดและล่างสุดของช่องลิฟต์ ระบบนี ้จะ
ทางานทันทีเมื่อลิฟต์วิ่งเลยชันบนสุ
้
ดและล่างสุดของอาคาร
7. แผงสวิทช์ที่หลังคาสาหรับการตรวจสอบและบารุงรักษา
8. อุปกรณ์หมุนลิฟต์ขึ ้นลงในกรณีขดั ข้ อง (เนื่องจากไม่มีไฟฟ้ า)
รายชื่อผลิตภัณฑ์ มาตราฐาน
SCHINDLER ,MITSUBISHI,TOSHIBA
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ระบบปรับอากาศ
ขอบเขตของงาน ของโครงการ ประกอบด้ วย
1. จัดหาและติดตังเครื
้ ่ องจักรและอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ที่ไม่เล็กกว่าที่กาหนดไว้ ใน
แบบแปลน และรายการพร้ อมส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จาเป็ นที่ต้องใช้ เพื่อให้ งานแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ ใช้ งานได้ ตาม
จุดประสงค์ของผู้วา่ จ้ าง
2. ผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิงานตามที่กาหนดในแบบแปลน และรายการ ถึงแม้ วา่ งานบางอย่างมีแสดงในแบบแต่ไม่ ปรากฏใน
รายการ หรื อมีกาหนดในรายการแต่ไม่แสดงในแบบผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิงานนันเช่
้ นกัน เหมือนกับว่า ได้ แสดงไว้ ทงสอง
ั้
แห่ง งานทีเ่ กี่ยวข้ องและจาเป็ นต้ องทาเพื่อให้ งานลุลว่ งถูกต้ องตามหลักวิชา แต่ไม่ได้ บง่ ใน แบบและรายการ และ /หรื อ
ในบัญชีรายชื่อ รายการวัสดุและอุปกรณ์ผ้ วู า่ จ้ าง ผู้รั บจ้ างจะต้ องทาให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้น
และจะไม่คิดค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพื่อเติมอีกจากผู้วา่ จ้ าง
3. ผู้รับจ้ างจะต้ องรั บผิดชอบตรวจแบบแปลนทังแบบสถาปั
้
ตยกรรม แบบไฟฟ้ า แบบโครงสร้ าง แบบ เครื่ องปรับอากาศ
แบบประปาที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการตรวจสถานที
้
่ ติดตัง้ ( ถ้ าเห็นว่าจาเป็ น ) และทาการ สารวจระบบไฟฟ้ าที่จะใช้ กบั
เครื่ อง ก่อนดาเนินการจัดหา และติดตังเครื
้ ่ อง การเจาะรูการเว้ นช่อง ฯลฯ ที่ จาเป็ นต้ องทาในสถานที่ติดตัง้ ผู้รับจ้ าง
จะต้ องรับผิดชอบดาเนินการเองทังสิ
้ ้นรวมทังการซ่
้
อมแซมอาคารใช้ กลับ
สูส่ ภาพดีดงั เดิมทังหมด
้
โดยเป็ นค่าใช้ จา่ ยผู้รับจ้ าง
4. ประสานงานกับผู้รับจ้ างงานก่อสร้ าง และรายอื่น ๆ ของผู้วา่ จ้ าง เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านตามรายการก่อสร้ างงาน
ระบบปรับอากาศเสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยสมบูรณ์ใช้ งานได้ ดี
5. ตาแหน่งท่อ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่อยูใ่ นฝ้าเพดาน ใช้ จดั เตรี ยมช่องที่เหมาะสมสาหรับตรวจซ่อมดูแลรักษาและ
ทาความสะอาดได้ โดยตาแหน่งต่าง ๆ ของช่องที่จดั ทาต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ างก่อน และผู้รับจ้ าง
ต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายเอง
6. เครื่ องเป่ าลมเย็นชนิดที่แขวนในฝ้ าเพดาน ให้ จดั เตรียมช่องที่เหมาะสมสาหรับตรวจซ่อม ดูแลรักษ าและทา
ความสะอาดเครื่ องได้ โดยตาแหน่งต่าง ๆ ของช่องที่จดั ทาต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ างก่อน และผู้รับ
จ้ างต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ย
7. จัดเตรี ยมช่องทะลุพื ้น คาน หรื อผนัง ( SLEEVE OR BLOCKOUT ) สาหรับท่อต่าง ๆ
บริษัทแผลงฤทธิ์ จากัด
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8. ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทาการติดตัง้ รวมทังเครื
้ ่ องมือเครื่ องใช้ และแรงงานทุกชนิดทีจ่ าเป็ นสาหรับ
งานระบบปรับอากาศนี ้และงานที่เกี่ยวข้ อง
โดยครบถ้ วนตามที่ปรากฏในแบบหรื อรายละเอียดที่กาหนดไว้
จนกระทัง่ ใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของผู้วา่ จ้ าง นอกจากนี ้จะต้ องมีวิศวกรทางด้ านเครื่ องกล สาหรับควบคุม
งานนี ้โดยตลอดขอบเขตงานจะรวมไปถึงรายการต่อไปนี ้
1.1 ระบบปรับอากาศ
1.2 ระบบระบายอากาศ
1.3 ระบบกระจายลมเย็น
1.4 ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ
1.5 เทอร์ โมมิเตอร์ และมาตรวัดความดัน
1.6 WATER TREATMENT ( ไม่ได้ ระบุในแบบ )
1.7 ฉนวนกันความร้ อน
1.8 มอเตอร์ ไฟฟ้ าและตู้ควบคุม
1.9 ท่อลมระบายควันห้ องครัว
1.10 การเจาะ ปะ และวางท่อสลีฟ ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1.11 วงกบไม้ สาหรับหัวจ่าย หัวลม
กลับและพัดลมดูดอากาศ
1.12 การทดลองเครื่ องและแต่งระบบ
1.13 RETURN AIR CHAMBER ( ไม่ใช้ ( Return in ceiling ) )
9 รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่ วน อินเวอส์ เตอร์
9.1. ข้ อกาหนดทั่วไป
1.1 เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วน อินเวอส์เตอร์ (Split Type Inverter Air Conditioners) ทุกขนาดทีเ่ สนอต้ องเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อเดียวกัน ประกอบเรี ยบร้ อยทังชุ
้ ดมาจากโรงงานผู้ผลิต
1.2 ผลิตจากโรงงานที่ได้ รับมาตรฐาน ISO 9001, ด้ านสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 หรื อมีมาตรฐาน CE (Certificate of
European) ซึง่ ทาการจัดจาหน่ายในประเทศไทยมาแล้ วไม่ตา่ กว่า 5 ปี
9.2 รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศต้ องสามารถประหยัดพลังงานได้ ไม่น้อยกว่า 35 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศเดิม ให้
สามารถ ทางานโดยค่ากระแสไฟต่าสุดแม้ จะมีผ้ ใู ช้ เครื่ องปรับอากาศอยูใ่ นห้ องเพียง 1-2 คน เครื่ องปรับอากาศจะ
สามารถปรับลด ค่าความเย็นจากสูงสุดซึง่ สามารถใช้ กบั คนทังห้
้ องในบริ เวณกว้ างให้ ลดการทางาน โดยให้ ความเย็นคือ
ต่าสุดได้ ถงึ 12,000 บีทียตู อ่ ชัว่ โมง เครื่ องปรับอากาศทุกเครื่ องจึงจะต้ องเป็ นระบบอินเวอร์ เตอร์ ซงึ่ สามารถเร่ง หรื อลด
การทางานได้ โดยการเปลีย่ น ความถี่ของไฟฟ้าและจะต้ องใช้ คอมเพรสเซอร์ อินเวอร์ เตอร์ ชนิดกระแสตรง (Direct
Current) ทุกลูกเพื่อการประหยัดพลังงาน สูงสุด ไม่สามารถใช้ คอมเพรสเซอร์ แบบความเร็ วรอบคงที่ (Fixed Speed
Compressor) ทางานร่วมกับคอมเพรสเซอร์ อินเวอร์ เตอร์ (Inverter Compressor) ได้ เครื่ องปรับอากาศต้ องเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ น ของเก่าเก็บ และผลิตมาแล้ วไม่เกินกว่า 2 ปี ใช้ น ้ายา R-410A
บริษัทแผลงฤทธิ์ จากัด
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หรื อ น ้ายา R-32 เป็ นสารทาความเย็น และแต่ละชุดมีคา่ ขีดความสามารถทาความเย็นรวมสุทธิของเครื่ องปรับอากาศ
ไม่น้อยกว่าค่าบีทียตู อ่ ชัว่ โมงตามที่กาหนด ในแบบ เมื่อทดสอบวัดที่สภาวะอุณหภูมิอากาศภายในห้ อง 27°C DB/
19°C WB อุณหภูมิอากาศภายนอกห้ อง 35°C DB/24°C WB
9.2.1 รายละเอียดคุณลักษณะเครื่ องปรับอากาศอินเวอส์เตอร์ แบบติดผนัง
 คุณลักษณะเครื่ องเป่ าลมเย็น หรือคอยล์เย็น
- เครื่ องปรับอากาศอินเวอร์ เตอร์ ซงึ่ สามารถปรับระดับการทาความเย็นความเย็นต่าสุด สูงสุดตาม
ความ ต้ องการความเย็นในห้ อง โดยระบบสามารถตรวจสอบความต้ องการความเย็นของห้ อง และ
ปรับระดับกาลัง การทาความเย็นให้ เหมาะกับความต้ องการดังกล่าวได้ โดยต้ องมีช่วงการทาความ
เย็นตา่ สุดและสูงสุด ที่ทาได้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
- เครื่ องปรับอากาศติดผนัง (Wall Type) ขนาดไม่เกิน 28,000 บีทียตู อ่ ชัว่ โมง ที่เสนอต้ องได้ รับการ
รับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 2134- 2553
- เครื่ องปรับอากาศแขวนใต้ ฝ้า (Ceiling Type) ขนาดไม่เกิน 24,200 บีทียตู อ่ ชัว่ โมง ระบบการ
กระจายลมสามารถปรับการกระจายลมแนวตัง้ (Up-Down Swing) ได้ ไม่น้อยกว่า 4 รูปแบบ และ
สามารถปรับแบบการส่ายกระจายลมแนวนอน (Left-Right Swing) ได้ ไม่น้อยกว่า 5 แบบ มีแผ่น
กรองอากาศ สามารถถอดออกจากด้ านบนของตัวเครื่ องโดยตรงเพื่อสะดวกและง่ายสาหรับ การทา
ความสะอาด สาหรับเครื่ องปรับอากาศขนาด 29,000 – 48,000 บีทียตู อ่ ชัว่ โมง การทางานของ
เครื่ องส่งลมเย็นต้ องมีความดังของเครื่ อง ไม่เกินมาตรฐาน NC LEVEL ซึง่ วัดค่า ความดังแบบ SPL
(SOUND PRESSURE LEVEL) ต้ องดังไม่เกิน 51 dB (A) ที่ความเร็ วลมสูงสุด
- เครื่ องปรับอากาศฝั งบนฝ้ า ลมเป่ า 4 ทิศทาง (4-Way Cassette Type) ขนาดไม่เกิน 24,200 บีทยี ู
ต่อชัว่ โมง ตัวถังทาจากแผ่นเหล็กที่ผา่ นขบวนการกันสนิมและผ่านกระบวนการเคลือบ และอบสี
ทางไฟฟ้ า (Electro-Powder Painting Processes) ระบบการกระจายลมสามารถปรับการกระจาย
ลมแนวตัง้ (Up-Down Swing) ได้ ไม่น้อยกว่า 4 รูปแบบ ปั๊ มดูดน ้าทิ ้ง (Drain Pump) สามารถยกน ้า
ได้ ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ในแนวดิ่งนับจากหน้ ากากเครื่อง สาหรับเครื่ องปรับอากาศขนาด
29,000 – 45,000 บีทียตู อ่ ชัว่ โมง ปั๊ มดูดน ้าทิ ้ง (Drain Pump) สามารถยกน ้าได้ ไม่น้อยกว่า 85
เซนติเมตร ในแนวดิง่ นับจากหน้ ากากเครื่ อง
- ตัวถังคอยล์เย็น ทาจากพลาสติก ฉีดขึ ้นรูปจากโรงงาน หรื อทาจากแผ่นเหล็กที่ผา่ นขบวนการกัน
สนิม และขึ ้นรูปจากโรงงานผู้ผลิต และผ่านการทดสอบรั่วจากโรงงานเรียบร้ อยแล้ ว
- พัดลมเป็ นพลาสติกใบพัดแบบ Cross flow fan, Turbo, Sirocco หรื อขับเคลือ่ นโดยตรงด้ วย
มอเตอร์ ใบพัดลมทาจากพาสติกหรื อโลหะอย่างดี และได้ รับการถ่วงดุลจากโรงงาน
- มอเตอร์ พดั ลม เป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง สามารถปรับความเร็วรอบได้ 5 จังหวะ (High–
Medium-Low-Quiet-Auto) และมีอปุ กรณ์ภายในป้องกันความร้ อนสูงเกินเกณฑ์
- คอยล์เย็นเป็ นท่อทองแดงแบบไม่มีตะเข็บอัดเข้ ากับครี บอลูมเิ นียมซึง่ ยึดติดกันอย่างสมา่ เสมอโดย
วิธีกล (Mechanical Bonding) และผ่านการทดสอบรั่วจากโรงงานเรี ยบร้ อยแล้ ว
- ใช้ ไฟฟ้ าระบบ 220 V / 1 Ph. / 50 Hz หรื อ 380 V / 3 Ph. / 50 Hz
บริษัทแผลงฤทธิ์ จากัด
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ระบบไฟฟ้ าและการควบคุม ใช้ ระบบไมโครโพรเซสเซอร์ คอนโทรล ซึง่ อุปกรณ์ควบคุมสามารถใช้
เป็ นแบบรี โมทมีสาย (Wired Remote Control Unit) หรื อรี โมทไร้ สาย (Wireless Remote Control
Unit) พร้ อมมีระบบตรวจสอบและสามารถแจ้ งความผิดพลาดของเครื่ องได้ ในขณะที่เครื่ องทางาน
ผิดปกติ
มีระบบหน่วงเวลาสตาร์ ทคอมเพรสเซอร์ (Anti-Recycle Timer) เป็ นเวลา 3 นาทีเพื่อป้องกัน
คอมเพรสเซอร์ เสียหาย

 คุณลักษณะเครื่ องเป่ าลมร้ อน หรือ คอยล์ร้อน
- ตัวถัง ทาจากแผ่นเหล็กที่ผา่ นขบวนการกันสนิมและผ่านกระบวนการเคลือบ และอบสี ทางไฟฟ้ า
(Electro-Powder Painting Processes) ที่ผา่ นการขึ ้นรูปจากโรงงานเดียวกัน ในการผลิตและ
ประกอบพร้ อมเสร็ จ
- เครื่ องถูกประกอบเรี ยบร้ อยและผ่านการทดสอบจากโรงงาน
ระบบมีการระบายความร้ อนด้ วย
อากาศโดย เป่ าออกทางด้ านข้ าง พร้ อมเติมน ้ายาทาความเย็นมาเรี ยบร้ อย พอเพียงต่อการเดินท่อ
น ้ายา ระหว่างคอยล์ร้อนกับคอยล์เย็น
- คอยล์ร้อนทาจากวัสดุทอ่ ทองแดง แบบไม่มีตะเข็บอัดเข้ ากับครี บอลูมิเนียมซึง่ ยึดติดกัน
อย่าง
สม่าเสมอ
- โดยวิธีเชิงกล (Mechanical Bonding) และผ่านการทดสอบรั่วจากโรงงานเรี ยบร้ อยแล้ ว
- คอมเพรสเซอร์ เป็ นแบบ Rotary Inverter ซึง่ มีอปุ กรณ์ภายในป้องกันความร้ อนสูงเกินเกณฑ์
- พัดลมคอยล์ร้อน เป็ นแบบใบพัดแฉก (Propeller Fan) ขับเคลือ่ นโดยตรงจากมอเตอร์ โดยผ่านการ
ถ่วงดุลย์จากโรงงาน
- มอเตอร์ พดั ลม มีอปุ กรณ์ภายในป้องกันความร้ อนสูงเกินเกณฑ์
- ระบบไฟฟ้ า 220 V / 1 Ph / 50 Hz หรื อ 380 V / 3 Ph. / 50 Hz
- มีระบบป้องกันความเสียหายจากฟ้ าผ่า, ระบบป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้ าตก – เกิน ได้ ถึง ±
10% จากมาตรฐานที่ระบุ และระบบป้องกันการรบกวนจากสนามแม่เหล็ก ซึ่ง ตามมาตรฐาน CE
ของยุโรป
- เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้ อนขึ ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับอาจมีอาคารสานักงาน ที่มีข้อจากัด
ด้ านพื ้นที่ในการติดตังเครื
้ ่ องระบายความร้ อน (Outdoor Unit ) ซึง่ อาจทาให้ เกิดความร้ อน สะสม
จากปริ มาณเครื่ องระบายความร้ อนที่อยูใ่ กล้ กนั หรื อมีโอกาสที่ลมจากอาคารภายนอก จะย้ อนกลับ
มา ส่งผลให้ บริ เวณสถานทีต่ ิดตังเครื
้ ่ องระบายความร้ อน ไม่สามารถระบายลมร้ อนออก นอกอาคาร
จนเกิด ความร้ อนสะสม ทาให้ อณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น ในกรณีที่หากเกิดเหตุดงั กล่าว เครื่ องระบายความ
ร้ อน สามารถทางานได้ แม้ อณ
ุ หภูมิอากาศ โดยรอบเครื่ องระบายความร้ อนจะสูงถึง 46 องศา
เซลเซียส
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9. การรับประกันและบริ การ
หลังจากการติดตังเสร็
้ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องให้ การรับประกันอุปกรณ์และการติดตังพร้
้ อมทัง้
บริ การให้ โดยไม่คิดมูลค่า เป็ นเวลา 2 ปี
10.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องรับประกันความเสียหายต่าง ๆ ดังนี ้
- ความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นแก่เครื่ องและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ของระบบปรับอากาศ อันเนื่องจากวัสดุ และฝี มือ ที่ใช้ ในการ
ผลิต และอุปกรณ์แต่ละชิ ้นไม่ดีพอ
- ความเสียหายทีเ่ กิดแก่ระบบต่าง ๆ ของระบบปรับอากาศ เช่น ระบบท่อน้ ายา ท่อลม ฯลฯ ซึง่ เกิดจากฝี มือในการ
ประกอบหรื อติดตังของผู
้
้ รับจ้ างไม่ดีพอ
- ทังสองกรณี
้
ดงั กล่าวข้ างต้ นนี ้ ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินแก้ ไข ซ่อมแซม หรื อเปลีย่ นเครื่ องมือหรื อ ชิ ้นส่วนของ
อุปกรณ์ หรื อชิ ้นส่วนของเครื่ องอุปกรณ์ หรื อชิ ้นส่วนอุปกรณ์ให้ โดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ยแก่ผ้ วู า่ จ้ าง และต้ องทาการโดย
รวดเร็วไม่บงั เกิดความเสียหายต่อการใช้ งานของผู้วา่ จ้ าง
10.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดการให้ มกี ารบริ การ ล้ างเครื่ อง ปรับอากาศ โดยไม่ คิดค่าจ้ างต่อผู้วา่ จ้ าง ตลอด
ระยะเวลา 2 ปี ดังนี ้



- ล้ างย่อย 3 เดือนต่อครัง้
- ล้ างใหญ่ 6 เดือนต่อครัง้
- ส่งวิศวกรมาทาการตรวจเช็คการทางานของระบบปรับอากาศ

- ทารายงานตรวจสอบทุกครัง้ ทีม่ าตรวจเช็ค และเสนอให้ ความเห็นแก่เจ้ าหน้ าที่ของผู้วา่ จ้ าง 9.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหา
เจ้ าหน้ าที่ทางเทคนิค ซึง่ มีความสามารถในการควบคุมการเดินเครื่ อง และ
อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศมาประจาที่อาคาร เพื่อทาการให้ เครื่องทางานได้ ตามปกติ และฝึ กสอนช่างของผู้ ว่าจ้ างให้
สามารถควบคุมระบบปรับอากาศและระบายอากาศจนสามารถที่จะดาเนินการเองได้ มีกาหนดอย่างน้ อย 90 วัน
10.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องมีวศิ วกรเครื่องกล ควบคุมการติดตังระบบปรั
้
บอากาศให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
11. SHOP DRAWING และของตัวอย่าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งแบบ SHOP DRAWINGS และตัวอย่างอุปกรณ์ที่จะนามาใช้ ให้ คณะกรรมการ พิจารณาก่อน ดาเนินการ
ติดตัง้ โดย SHOP DRAWING จะต้ องแสดงถึงการติดตังอย่
้ างละเอียดของ เครื่ องปรับอากาศ และอื่น ๆ แสดงการเดินท่อ
ของท่อลมท่อน้ ายาตลอดจนแสดงรายละเอียดทีเ่ ชื่อมต่อเกี่ยวข้ องกับ งานอื่น ๆ เช่น โครงสร้ าง , ไฟฟ้ า , สุขาภิบาล ฯลฯ
12. หนังสือคูม่ ือ และคาแนะนาการใช้
12.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งหนังสือคูม่ ือในการใช้ และบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จานวน 2 ชุด ให้ แก่ผ้ ู ว่าจ้ าง
ก่อนที่จะส่งมอบงาน
บริษัทแผลงฤทธิ์ จากัด
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12.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องให้ คาแนะนาและสาธิตแก่ผ้ วู า่ จ้ างหรื อพนักงานของผู้ว่ าจ้ างในเรื่ องการใช้ บารุงรักษา
เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ จนกว่าผู้วา่ จ้ างหรื อพนักงานของผู้วา่ จ้ าง สามารถดาเนินการด้ วย ตนเองได้
13. แบบก่อสร้ างจริ ง
หลังจากการติดตังเสร็
้ จเรี ยบร้ อย ผู้รับจ้ างจะต้ องทาแบบก่อสร้ างจริ ง เพื่อส่งมอบให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างในวันส่ง มอบงาน
14. การทาสี
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ จะต้ องทาสีดงั นี ้
14.1 ท่อน้ าตากแดดตากฝนเหนือหลังคา ทาด้ วย “ HWAVY COAT BITUMINOUS SOLUTION PAINT “
14.2 ท่อเหล็กดาก่อนหุ้มฉนวน ทาด้ วย “ ZINC CHOMATE PRIMER “
14.3 ที่แขวนท่อ เหล็กยึด และงานเหล็กอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับท่อ ทาด้ วย “ ZINC CHOMATE PRIMER “
14.4 Fan coil unit , Air Handling และอื่น ๆ จะต้ องได้ รับการทาสีและซ่อมสีใน สถานที่ก่อสร้ าง ตรงส่วนที่เกิดการขีดข่วน
และบุบสลายอันเกิดจากการขนส่งหรื อฝุ่ นละอองขณะก่อสร้ าง
15. ท่อสลีฟ การเจาะช่อง และการอุด
15.1 ตรงที่ที่ทอ่ ปล่อง ฯลฯ จะต้ องเดินผ่านคาน พื ้น หรื อ กาแพง หรื อ สิง่ ก่อสร้ าง หรื อ คอนกรี ต ให้ เป็ นหน้ าที่
ของผู้รับจ้ างที่จะต้ องจัดหาและติดตังสลี
้ ฟ หรื อเว้ นที่ไว้ เท่าทีจ่ าเป็ น
15.2 ทุกครัง้ ที่ผ้ รู ับจ้ างจะทาการเจาะ ตัด ปะ เพื่อติดตังใด
้ ๆ เกี่ยวกับงานของตน จะต้ องขอความ เห็นชอบต่อผู้
ว่าจ้ าง หรื อ วิศวกรผู้ออกแบบ
15.3 ท่อสลีฟที่ผา่ นกาแพงภายนอก จะต้ องป้องกันไม่ให้ น้าซึมผ่านได้
15.4 ท่อสลีฟที่ผา่ นกาแพงอิฐภายใน จะต้ องใช้ ทอ่ เหล็กอาบสังกะสี
15.5 ท่อสลีฟผ่านกาแพงภายในที่ทาด้ วยวัสดุอื่น ๆ นอกเหนือไปจากกาแพงอิฐ จะต้ องทาด้ วยท่อเหล็ก
อาบด้ วยสังกะสี
15.6 สลีฟจะต้ องมีเส้ นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดใหญ่กว่าเส้ นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ( รวม
ฉนวนหุ้มถ้ ามี ) ที่จะเดินผ่านภายในไม่ตา่ กว่า 2” และผู้รับจ้ างจะต้ องใช้ ใยแอสเบสตอสอัดช่องระห ว่างท่อกับสลีฟ ให้ แน่น
ทุกครัง้
16. การกาจัดเสียงและความสัน่ สะเทือน
16.1 อุปกรณ์ทกุ ชนิดจะต้ องทางานโดยมีเสียงและสัน่ สะเทือนไม่มากจนเป็ นที่รบกวน ความสัน่ สะเทือนจะต้ อง
ไม่เป็ นที่สงั เกตได้ นอกห้ องเครื่ องนัน้ ๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องใช้ มาตรการป้องกันเสียงและ การ สัน่ สะเทือนของอุปกรณ์ที่ได้ ตดิ ตัง้
เป็ นที่เรี ยบร้ อยและเป็ นที่นา่ พอใจแก่ผ้ วู า่ จ้ าง
บริษัทแผลงฤทธิ์ จากัด
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16.2 ระดับของเสียงอันเกิดจากระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศในห้ องที่มกี ารปรับอากาศ จะต้ องไม่
เกิน 40 dBA เมื่อใช้ เครื่ องวัดห่างจากหัวจ่าย หรื อ หัวลมกลับที่ 1.5 เมตร
17. รายชื่ออุปกรณ์หรื อรายการเทียบเท่า
เครื่ องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบอินเวอส์เตอร์ ติดผนัง ต้ องใช้ ภายใต้ ยี่ห้อ Fujitsu , Mitsubishi , Carrier
Copper Tube Unit Cooper Tube ต้ องใช้ ภายใต้ ยี่ห้อ OHCT , Cambrige , BMI

Fitter Drier & Sight Glass ต้ องใช้ ภายใต้ ยี่ห้อ Alco , Castel , Danfoss

PVC Pipe ต้ องใช้ ภายใต้ ยี่ห้อ Thai pipe , Elephant Brand , TOA

Closed Cell Foamed Elastomer Insulation ต้ องใช้ ภายใต้ ยี่ห้อ Aeroflex , Maxflex ,
AmarflexThermostat ให้ ใช้ ยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่ องยกเว้ นไม่มีรุ่นนันๆ
้ ใหใ้้ช้ภายใต้ ยี่ห้อ Honeywell,
TAC , Johnson Control Galvanized Steel Sheet ต้ องใช้ ภายใต้ ยี่ห้อ Singha , BSP
Flexible Duct ต้ องใช้ ภายใต้ ยี่ห้อ Aeroduct , Escoduct

Fiberglass Insulation ต้ องใช้ ภายใต้ ยี่ห้อ Micro-Fiber , SFG-Industrial

Diffuser and Grilles ต้ องใช้ ภายใต้ ยี่ห้อ Flothru , Aerogrille , Stream Air

ต้ องใช้ ภายใต้ ยี่ห้อ Mitsubishi , ABB , Telemecanique Electrical Conductor ต้ องใช้ ภายใต้ ยี่ห้อ TAS , PAT , RSI
Electrical Conductor ต้ องใช้ ภายใต้ ยี่ห้อ Phelpsdodge , MCI , Bangkok Cable , YAZAKI Safety Switch ต้ องใช้
ภายใต้ ยี่ห้อ Square-D , GE
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หมวด

การขุด ถม บดอัด และแต่งระดับลาดเอียง

1.

ทัวไป
“กรณีทวไป
ั และกรณีพเิ ศษ” ทีระบุในภาคอืน (ถ้ามี) ให้นํามาใช้ในหมวดนีด้วย

2.

ขอบเขตของงาน
งานในหมวดนีรวมถึงการขุด เจาะ ถม บดอัด เคลือนย้าย และดําเนินงานอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
งานดิน เพือให้การก่อสร้างเป็ นไปตามระบุในแบบรูป และรายการ

3.

ฝี มือการทํางาน
งานทีเกียวข้องกับงานดินทังหมด จะต้องกระทําด้วยความประณีตเรียบร้อยพอสมควร ก่อนลง
มือปฏิบตั งิ านจะต้องจัดเตรียมแนวและระดับต่างๆ ให้เรียบร้อย การใช้เครืองมือในการขุดดิน
ฐานรากจะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง โดยการตรวจสอบทีระดับหัวเสาเข็มทีเจาะหรือตอก
ไปแล้ว เพือตรวจสอบเสาเข็มหักหรือผิดศูนย์

4.

การป้ องกัน
4.1 อาคารข้างเคียง
ผูร้ บั จ้างจะต้องป้องกันและระมัดระวังการเคลือนย้าย และการทรุดตัวของอาคารหรือ
สิงก่อสร้างข้างเคียง โดยจัดหาและติดตังคํายันหรือกรรมวิธตี ่าง ๆ เพือป้องกัน
อันตรายซึงอาจจะเกิดขึนก่อนลงมือปฏิบตั กิ ารเกียวกับงานดิน ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอ
กรรมวิธใี นการป้องกันให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานตรวจอนุมตั กิ ่อนจึงดําเนินการได้
4.2 ส่วนต่าง ๆ ของอาคารและระบบสาธารณูปโภคทีมีอยูเ่ ดิม เมือค้นพบจากการขุดเจาะ
ดิน ซึงแม้มไิ ด้แสดงไว้ในแบบรูปและรายการ แต่เป็ นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผูร้ บั จ้าง
จะต้องจัดการโยกย้าย โดยค่าใช้จ่ายทังหมดเป็ นของผูร้ บั จ้างทังสิน

5.

การขุดดิ น
5.1 การขุดดินทัวไป
ระยะและระดับในการขุดดินต้องตรงกับทีระบุไว้ในรูปแบบ ระดับก้นหลุมของงานขุดดิน
ต้องอยูใ่ นระดับทีถูกต้องแน่นอน
5.1.1 งานขุดดินสําหรับการก่อสร้างอาคาร หมายรวมถึงการขุดมวลวัสดุทปะปนอยู
ี
่
ในดินตามธรรมชาติของดินทัวไป
5.1.2 มวลวัสดุทต้ี องการขุดทังหมดสําหรับการแต่งชันดินรอบอาคาร ต้องตรงตาม
ข้อกําหนด

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

5.2

5.3

5.4

5.1.3 มวลวัสดุทขุี ดขึนมา ถ้าวิศวกรผูค้ วบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม
สําหรับการถมดิน ผูร้ บั จ้างต้องจัดการขนย้ายออกจากสถานทีก่อสร้าง
การขุดดินฐานราก
5.2.1 ต้องจัดการหล่อฐานรากทันทีทีการขุดดินสําหรับฐานรากได้เสร็จเรียบร้อย เมือ
หล่อฐานรากเรียบร้อยแล้ว การถมดินกลับฐานรากเป็ นหน้าทีโดยตรงของผู้
รับจ้าง
5.2.2 ในกรณีทขุี ดพบโบราณวัตถุ ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งให้ผวู้ ่าจ้างทราบทันที และ
โบราณวัตถุทขุี ดได้จะต้องตกเป็ นสมบัตขิ องผูว้ ่าจ้างทังสิน
5.2.3 ผูร้ บั จ้างจะต้องเตรียมสูบนําออกจากบริเวณก่อสร้างฐานรากตลอดเวลา และ
ต้องไม่ทาํ ให้คอนกรีตทีกําลังเทอยูเ่ สียหาย
การขุดร่องหรือคู
ในการขุดร่องหรือคูระบายนําในบริเวณอาคาร ต้องระมัดระวังมิให้มผี ลกระทบต่อฐาน
รากจนเกิดความเสียหาย
พืนคอนกรีตวางบนดิน
ชันดินทีรองรับพืนคอนกรีตจะต้องเป็ นดินแน่นตามทีได้ระบุ และต้องอยูใ่ นระดับทีแสดง
ไว้ในรูปแบบ

6.

การถมดิ น และการกลบเกลียดิ น
การถมดินจะต้องได้ระดับทีเหมาะสม เพือการทรุดตัวและทรงตัวของมวลดิน ผูร้ บั จ้างต้อง
จัดการให้ได้ระดับสุดท้ายตรงตามรูปแบบ
6.1 วัสดุ
วัสดุทใช้
ี ถมและกลบเกลียต้องประกอบด้วยดินทีมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ในกรณีทใช้
ี ดนิ
ทีขุดจากบริเวณสถานทีก่อสร้าง จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากวิศวกรก่อน และผูร้ บั จ้าง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนําดินจากทีอืนมาถมแทน
6.2 การจัดปรับระดับ
ก่อนการถมดินและการกลบเกลียดิน พืนทีในบริเวณนันต้องอยูใ่ นสภาพทีเรียบร้อยได้
ระดับตามแนวนอน และใช้เครืองมืออัดแน่นตามทีได้ระบุไว้ แต่ต้องไม่เป็ นอันตรายต่อ
โครงสร้างอืน หรือส่วนของอาคารทีอยู่ใกล้เคียง

7.

การถมด้วยหิ น กรวด หรือทราย
7.1 การถมประกอบด้วยทราย กรวด และหินตามรายละเอียดในหมวดทีว่าด้วยคอนกรีต
7.2 การถมด้วยหิน กรวด หรือทราย ต้องเตรียมและจัดทําตามขนาดและความหนาทีได้
ระบุไว้ในรูปแบบ
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7.3

8.

มวลวัสดุทใช้
ี ถมดิน ต้องมีคุณสมบัตใิ นการควบคุมความชืนของฐานรากได้พอเหมาะ
ด้วย ต้องมีกรรมวิธตี ามคําแนะนําของบริษทั ทีปรึกษา โดยคํานึงถึงความหนา และ
รูปร่างของมวลทีใช้ถม

การบด อัดแน่ น
การถมดิน และกลบเกลียดินทังหมด ต้องมีความชืนทีพอเหมาะแล้วทําการอัดแน่นตามจํานวน
เปอร์เซนต์ของความหนาแน่นมากทีสุดในสภาพความชืนนัน และต้องไม่น้อยกว่า % หรือไม่
มากกว่า % ของความชืนทีดีทสุี ดตามมาตรฐานของ AASHTO

Material
Fill
Fill (Supporting Footing)
Backfill
Fill and Backfill (Top Inches Beneath Slab on Grade)
Granular Fill
9.

Percent of Max.
Density
90%
90%
90%
95%
95%

การทดสอบ
การทดสอบเพือให้ได้ความหนาแน่นของการถมและกลบเกลียดิน เพือให้อยูใ่ นสภาพทีดี โดย
วิศวกรผูค้ วบคุมงานเป็ นผูเ้ ลือกสถานทีปฏิบตั กิ ารทดสอบ
9.1 ความหนาแน่นสูงสุด
การทดสอบต้องใช้ตวั อย่าง ส่วนทีแยกกัน เพือตัดสินความหนาแน่นสูงสุดในสภาพ
ความชืนทีเหมาะสม วิศวกรผูค้ วบคุมงานเป็ นผูจ้ ดั เลือกเก็บจากสถานทีทีต้องการ
9.2 การทดสอบการอัดแน่ น
ผูร้ บั จ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการทดสอบการอัดแน่ นทุก
ลูกบาศก์เมตร และทุก
ความลึก . เมตร ของการถมดิน

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

หมวด งานแบบหล่อ และคํายัน
1.

ทัวไป
1.1 “กรณีทวไป
ั และกรณีพเิ ศษ” ทีระบุในภาคอืน (ถ้ามี) ให้นํามาใช้กบั หมวดนีด้วย

2.

การคํานวณออกแบบ
2.1 การวิเคราะห์
ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นฝา่ ยคํานวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องคํานึงถึงการโก่งตัวของ
องค์อาคารต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง และต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากวิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อน
จึงจะนําไปใช้ก่อสร้างได้
2.2 คํายัน
2.2.1 เมือใช้คายั
ํ น การต่อ หรือวิธกี ารคํายัน ซึงมีการจดทะเบียนสิทธิบตั รไว้ จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามข้อแนะนําของผูผ้ ลิต เกียวกับความสามารถในการรับนําหนักอย่าง
เคร่งครัด และผูค้ าํ นวณออกแบบก็จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อแนะนําของผูผ้ ลิตใน
เรืองการยึดโยง และนําหนักบรรทุกปลอดภัยสําหรับช่วงความยาวต่าง ๆ
ระหว่างทียึดของคํายัน
2.2.2 ห้ามใช้การต่อคํายันแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอัน สําหรับคํายันใต้แผ่น
พืน หรือไม่เกินทุก ๆ สามอันสําหรับคํายันใต้คาน และไม่ควรต่อคํายันเกิน
กว่าหนึงแห่ง นอกจากจะมีการยึดทะแยงทีจุดต่อทุก ๆ แห่ง การต่อคํายัน
ดังกล่าวจะต้องกระจายให้สมําเสมอทัวไปเท่าทีจะทําได้ รอยต่อจะต้องไม่อยู่
ใกล้กบั กึงกลางของตัวคํายันโดยไม่มที ยึี ดด้านข้าง หรือกึงกลางระหว่างจุดยึด
ด้านข้าง ทังนีเพือป้องกันการโก่ง
2.2.3 จะต้องคํานวณออกแบบรอยต่อ
ให้สามารถต้านทานการโก่งและการดัด
เช่นเดียวกับองค์อาคารทีรับแรงอัดอืน ๆ สําหรับคํายันทีทําด้วยไม้ วัสดุทใช้
ี
ต่อคํายันจะต้องไม่สนกว่
ั าหนึงเมตร
2.3 การยึดทะแยง
ระบบแบบหล่อ จะต้องคํานวณออกแบบให้ถา่ ยแรงทางข้างลงสูพ่ นดิ
ื นในลักษณะที
ปลอดภัย ตลอดเวลาจะต้องจัดให้มกี ารยึดทะแยงทังในระนาบดิง และระนาบราบตาม
ต้องการ เพือให้มสี ติฟเนสสูง และเพือป้องกันการโก่งไม่ให้มากเกินไป
2.4 ฐานสําหรับงานแบบหล่อ
จะต้องคํานวณนําหนักบรรทุกจรจากแบบหล่อ ถ่ายผ่านนังร้านหรือคํายันลงสูฐ่ านที
รองรับข้างล่างไม่ว่าจะเป็ นดินหรือส่วนหนึงส่วนใดของโครงสร้างอาคาร ให้สามารถ
รองรับนําหนักบรรทุกต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย
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2.5

3.

การทรุดตัว
แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิงได้ เพือให้สามารถชดเชยกับการ
ทรุดตัวทีอาจเกิดขึน ทังนีเพือให้เกิดการทรุดตัวน้อยทีสุดเมือรับนําหนักเต็มที ในกรณี
ทีใช้ไม้ตอ้ งพยายามให้มจี ํานวนรอยต่อทางแนวราบน้อยทีสุด
โดยเฉพาะจํานวน
รอยต่อซึงแนวเสียนบรรจบบนแนวเสียนด้านข้าง ซึงอาจใช้ลมสอดที
ิ
ยอดหรือก้นของ
คํายันแห่งใดแห่งหนึง แต่จะใช้ทงสองปลายไม่
ั
ได้ ทังนีเพือให้สามารถปรับแก้การทรุด
ตัวทีไม่สมําเสมอทางแนวดิงได้ หรือเพือสะดวกในการถอดแบบ

รูปแบบ
3.1 การอนุ มตั โิ ดยวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
ในกรณีทกํี าหนดไว้ก่อนทีจะลงมือสร้างแบบหล่อ
ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรูปแบบแสดง
รายละเอียดของงานแบบหล่อเพือให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานอนุ มตั กิ ่อน หากผูค้ วบคุมงาน
เห็นว่าแบบดังกล่าวยังไม่แข็งแรงพอ หรือยังมีขอ้ บกพร่อง ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดการแก้ไข
ตามทีวิศวกรผูค้ วบคุมงานแนะนําจนเสร็จก่อนทีจะเริมงาน และการทีวิศวกรผูค้ วบคุม
งานอนุมตั ใิ นแบบทีเสนอหรือทีแก้ไขมาแล้ว มิได้หมายความว่าผูร้ บั จ้างจะหมดความ
รับผิดชอบทีจะต้องทําการก่อสร้างให้ดี และดูแลรักษาให้แบบหล่ออยูใ่ นสภาพทีใช้งาน
ได้ดตี ลอดเวลา
3.2 สมมติฐานในการคํานวณออกแบบ
ในรูปแบบสําหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่างๆ ทีสําคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุก
นําหนัก รวมทังนําหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตทีจะปล่อยลง
มา นําหนักอุปกรณ์เคลือนทีซึงอาจต้องทํางานบนแบบหล่อ แรงดันฐาน หน่วยแรง
ต่างๆ ทีใช้ในการคํานวณออกแบบและข้อมูลทีสําคัญอืนๆ
3.3 รายการต่าง ๆ ทีต้องปรากฏในรูปแบบ
รูปแบบสําหรับงานแบบหล่อจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี
3.3.1 สมอ คํายัน และการยึดโยง
3.3.2 การปรับแบบหล่อในทีระหว่างเทคอนกรีต
3.3.3 แผ่นกันนํา ร่องลิน และสิงทีจะต้องสอดไว้
3.3.4 นังร้าน
3.3.5 รูนําตา หรือรูเจาะไว้สาํ หรับเครืองจี
3.3.6 ช่องสําหรับทําความสะอาด
3.3.7 รอยต่อระหว่างการก่อสร้าง และรอยต่อเผือการขยายตัว ตามทีระบุในแบบ
3.3.8 แถบมนสําหรับมุมทีไม่ฉาบ (เปลือย)
3.3.9 การยกท้องคานและพืนกันแอ่น
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3.3.10 การเคลือบผิวแบบหล่อ
3.3.11 รายละเอียดในการคํายัน
4.

การก่อสร้าง
4.1 ทัวไป
4.1.1 แบบหล่อจะต้องได้รบั การตรวจและอนุ มตั กิ ่อนจึงจะเรียงเหล็กเสริมได้
4.1.2 แบบหล่อ
จะต้องแน่นเพียงพอทีจะป้องกันไม่ให้มอร์ตา้ จากคอนกรีตไหล
ออกมา
4.1.3 แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุน่ มอร์ตา้ และสิงแปลกปลอมอืน ๆ ในกรณี
ทีไม่สามารถเข้าถึงก้นแบบจากภายในได้ จะต้องจัดช่องเปิ ดไว้เพือให้สามารถ
ขจัดสิงทีไม่ตอ้ งการต่าง ๆ ออกก่อนเทคอนกรีต
4.1.4 ห้ามนําแบบหล่อทีชํารุดจากการใช้งานครังหลังสุด
จนถึงขันทีอาจทําลาย
ผิวหน้า หรือคุณภาพคอนกรีตได้มาใช้อกี
4.1.5 ให้หลีกเลียงการบรรทุกนําหนัก เช่น การกองวัสดุ ห้ามโยนของหนัก ๆ เช่น
มวลรวมไม้กระดาน เหล็กเสริมหรืออืนๆ ลงบนคอนกรีตทีเทใหม่ ๆ และยังไม่
มีกาํ ลังสูงพอ
4.1.6 ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างแบบหล่อ
ในลักษณะทีจะทําให้แบบหล่อนัน
ชํารุด หรือเป็นการเพิมนําหนักมากเกินไป
4.2 ฝีมอื
ให้ระมัดระวังเป็ นพิเศษในข้อต่อไปนี เพือให้แน่ใจว่าจะได้งานทีฝีมอื ดี
4.2.1 รอยต่อของคํายัน
4.2.2 การสลับรอยต่อในแผ่นไม้อดั และการยึดโยง
4.2.3 การรองรับคํายันทีถูกต้อง
4.2.4 จํานวนเหล็กเส้นสําหรับยึด หรือทีจับและตําแหน่งทีเหมาะสม
4.2.5 การขันเหล็กเส้นสําหรับยึด หรือทีจับให้ตงึ พอดี
4.2.6 ในกรณีทวางคํ
ี ายันบนดินอ่อน แรงแบกทานใต้ชนดิ
ั นอ่อนนันจะต้องสูงพอ
4.2.7 การต่อคํายันกับจุดร่วมจะต้องแข็งแรงพอทีจะต้านแรงยกหรือแรงบิด ณ จุด
ร่วมนัน ๆ ได้
4.2.8 การเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระทําก่อนเรียงเหล็กเสริม และจะต้องไม่ใช้ใน
ปริมาณมากเกินไปจนทําให้เหล็กเปรอะเปื อน
4.2.9 รายละเอียดของรอยต่อสําหรับควบคุม และรอยต่อระหว่างก่อสร้าง
4.3 ความคลาดเคลือนทียอมให้
4.3.1 ความคลาดเคลือนจากแนวสายดิง
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4.4

ในแต่ละชัน___________________________________ 10 มม.
4.3.2 ความคลาดเคลือนจากระดับหรือจากความลาดทีระบุในแบบ
ในช่วง เมตร_______________________________ 15 มม.
4.3.3 ความคลาดเคลือนของแนวอาคารจากแนวทีกําหนดในแบบ และตําแหน่งเสา
ผนัง และฝาประจันทีเกียวข้อง
ในช่วง เมตร_______________________________ 20 มม.
4.3.4 ความคลาดเคลือนของขนาดของหน้าตัดเสา และคาน และความหนาของแผ่น
พืน และผนัง
ลด________________________________ 5 มม.
เพิม_______________________________ 10 มม.
4.3.5 ฐานราก
(ก) ความคลาดเคลือนจากขนาดในแบบ
ลด________________________________ 20 มม.
เพิม_______________________________ 50 มม.
(ข) ตําแหน่ งผิด หรือระยะเฉศูนย์____________ 50 มม.
(ค) ความคลาดเคลือนในความหนา
ลด________________________________ 25 มม.
เพิม______________________________ 100 มม.
4.3.6 ความคลาดเคลือนของขันบันได
ลูกตัง ____________________________ 2.5 มม.
ลูกนอน____________________________ 5 มม.
งานปรับแบบหล่อ
4.4.1 ก่อนเทคอนกรีต
(ก) จะต้องติดตังอุปกรณ์ สําหรับใช้ในการปรับการเคลือนตัวของแบบหล่อ
ขณะเทคอนกรีตไว้ทแบบส่
ี
วนทีมีทรองรั
ี บ
(ข) หลังจากตรวจสอบขันสุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดลิมทีใช้ในการ
จัดแบบหล่อให้แน่นหนา
(ค) จะต้องยึดแบบหล่อกับคํายันข้างใต้
ให้แน่นหนาพอทีจะไม่เกิดการ
เคลือนตัวทังทางด้านข้าง และด้านขึนลงของส่วนหนึงส่วนใดของแบบ
หล่อทังหมดขณะเทคอนกรีต
(ง) จะต้องเผือระดับและมุมมนไว้สาํ หรับรอยต่อต่าง ๆ ของแบบหล่อ การ
ทรุดตัว การหดตัวของไม้ การแอ่นเนืองจากนําหนักบรรทุกคงทีและการ
หดตัวทางอีลาสติคขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกท้องคาน
และพืน ซึงกําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
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(จ) จะต้องจัดเตรียมวิธปี รับระดับ หรือแนวของคํายันในกรณีทเกิ
ี ดการทรุด
ตัวมากเกินไป เช่น ใช้ลมหรื
ิ อแม่แรง
(ฉ) ควรจัดทําทางเดินสําหรับเคลือนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเคลือนทีได้ โดย
ทําขารองรับตามแต่จะต้องการ และต้องวางบนแบบหล่อหรือองค์อาคาร
ทีเป็ นโครงสร้างโดยตรง ไม่ควรวางบนเหล็กเสริม นอกจากจะทําที
รองรับเหล็กนันเป็ นพิเศษ แบบหล่อจะต้องแข็งแรงพอเหมาะกับทีรองรับ
ของทางเดินดังกล่าว โดยยอมให้เกิดการแอ่น ความคลาดเคลือนหรือ
การเคลือนตัวทางข้างไม่เกินค่าทียอมให้
4.4.2 ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต
(ก) ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดับการยก
ท้องคาน พืน และการได้ดงของระบบแบบหล่
ิ
อ โดยใช้อปุ กรณ์ตามข้อ
( . . ) (ก) หากจําเป็ นให้รบี ดําเนินการแก้ไขทันที ในระหว่างการ
ก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบหล่อเริมไม่แข็งแรง และแสดงให้เห็นว่าเกิด
การทรุดตัวมากเกินไป หรือเกิดการโก่งบิดเบียวแล้วให้หยุดงานทันที
หากเห็นว่าส่วนใดจะชํารุดตลอดไป ก็ให้รอออกและเสริ
ื
มแบบหล่อให้
แข็งแรงยิงขึน
(ข) จะต้องมีผคู้ อยเฝ้าสังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพือทีเมือเห็นว่าสมควร
จะแก้ไขส่วนใดจะได้ดาํ เนินการได้ทนั ที ผูท้ ทํี าหน้าทีนีต้องปฏิบตั งิ าน
โดยถือความปลอดภัยเป็ นหลักสําคัญ
(ค) การถอดแบบหล่อและทีรองรับ จะต้องคงทีรองรับไว้กบั ทีเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่าทีกําหนดข้างล่างนี โดยนับจากเวลาทีเทคอนกรีตแล้วเสร็จ ใน
กรณีทใช้
ี ปูนซีเมนต์ชนิดให้กาํ ลังสูงเร็ว
หรือใช้วธิ บี ่มพิเศษอาจลด
ระยะเวลาดังกล่าวลงได้ตามความเห็นชอบของวิศวกรผูอ้ อกแบบ
คํายันใต้คาน
วัน
คํายันใต้แผ่นพืน
วัน
ผนัง
ชัวโมง
เสา
ชัวโมง
ข้างคานและส่วนอืนๆ
ชัวโมง
ในกรณีทผูี ร้ บั เหมาใช้คอนกรีตทีให้กาํ ลังสูงเร็ว (High – Early
Strength Concrete) หรือโดยวิธบี ่มพิเศษหรืออย่างอืน และต้องการทีจะ
ถอดแบบก่อนทีกําหนดไว้ ให้ทําข้อเสนอต่อวิศวกรผูอ้ อกแบบเพืออนุ มตั ิ
โดยการหล่อลูกปูนเพิมขึนจากเดิม และทดสอบหากําลังอัดก่อนทีจะถอด
แบบ
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อย่างไรก็ดี วิศวกรผูค้ วบคุมงานอาจสังให้ยดื เวลาการถอด
แบบออกไปอีกได้ หากเป็ นการสมควร ถ้าปรากฏว่ามีสว่ นหนึงส่วนใด
ของงานเกิดชํารุดอันเนืองจากถอดแบบเร็วกว่ากําหนด ผูร้ บั เหมาอาจ
ต้องทุบส่วนนันทิง และสร้างขึนใหม่แทนทังหมด
5.

วัสดุสาํ หรับงานแบบหล่อ
ผูร้ บั เหมาอาจเลือกใช้วสั ดุใดก็ได้ทเหมาะสมในการทํ
ี
าแบบหล่อ แต่ผวิ คอนกรีตทีได้จะต้องตรง
ตามข้อ ว่าด้วยการแต่งผิวคอนกรีตทุกประการ

6.

การแต่งผิ วคอนกรีต
6.1 คอนกรีตสําหรับอาคาร
6.1.1 การสร้างแบบหล่อจะต้องมันคงพอทีเมือคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะอยู่ในตําแหน่ ง
ทีถูกต้อง และต้องมีขนาดและลักษณะผิวตรงตามทีระบุ ทังในข้อกําหนดและ
รูปแบบทางวิศวกรรมและหรือสถาปตั ยกรรม
6.1.2 สําหรับแผ่นพืนหลังคา รวมทังกันสาดและดาดฟ้า ห้ามขัดมันผิวเป็ นอันขาด
นอกจากในแบบจะระบุไว้
6.2 การแต่งผิวถนนในบริเวณอาคาร
การแต่งผิวถนนคอนกรีตอาจใช้เครืองมือ หรือเครืองจักรกลก็ได้ ในทันทีทแต่
ี งผิวเสร็จ
ให้ตรวจสอบระดับด้วยไม้ตรงยาวประมาณ เมตร ส่วนทีเว้าให้เติมด้วยคอนกรีตทีมี
ส่วนผสมเดียวกัน สําหรับส่วนทีโค้งนูนให้ตดั ออกแล้วแต่งผิวใหม่ในขณะทีคอนกรีตยัง
ไม่แข็งตัว

7.

การแก้ไขผิ วที ไม่เรียบร้อย
7.1 ทันทีทถอดแบบหล่
ี
อจะต้องทําการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้อง
แจ้งให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานทราบทันที พร้อมทังเสนอวิธแี ก้ไขเมือวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
ให้ความเห็นชอบวิธกี ารแก้ไขแล้วผูร้ บั เหมาต้องดําเนินการซ่อมในทันที
7.2 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีต ก่อนได้รบั การตรวจสอบโดยวิศวกรผูค้ วบคุม
งาน คอนกรีตส่วนนันอาจถือเป็ นคอนกรีตเสียก็ได้

8.

งานนังร้าน
เพือความปลอดภัย ผูร้ บั เหมาควรปฏิบตั ติ าม “ข้อกําหนดนังร้านงานก่อสร้างอาคาร” ใน
มาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และต้องปฏิบตั ติ ามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรือง “ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง” โดยเคร่งครัด
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หมวด เหล็กเสริ มคอนกรีต
1.

ทัวไป
1.2 “กรณีทวไป
ั และกรณีพเิ ศษ” ทีระบุในภาคอืน (ถ้ามี) ให้นํามาใช้กบั หมวดนีด้วย
1.3 ข้อกําหนดในหมวดนีคลุมถึงงานทัวไปเกียวกับการจัดหา การตัด การดัด และการเรียง
เหล็กเสริม ตามชนิดและชันทีระบุไว้ในแบบ และในบทกําหนดนี งานทีทําจะต้องตรง
ตามแบบ บทกําหนด และตามคําแนะนําของวิศวกรผูค้ วบคุมงานอย่างเคร่งครัด
1.4 รายละเอียดเกียวกับเหล็กเสริมคอนกรีต
ซึงมิได้ระบุในแบบและบทกําหนดนีให้ถอื
ปฏิบตั ติ าม “มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยฯ

2.

วัสดุ
คุณภาพของเหล็กทีใช้เสริมคอนกรีต
จะต้องตรงตามเกณฑ์กาํ หนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยทังขนาด นําหนัก และคุณสมบัตอิ นื ๆ สําหรับพืนทีหน้าตัดของ
เหล็กเสริมโดยเฉลียแล้วจะต้องเท่ากับทีคํานวณได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางทีกําหนดในแบบจริง ๆ
เช่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มม. จะต้องมีพนที
ื หน้าตัดเฉลียไม่น้อยกว่า . ตร.มม. แต่
เส้นผ่าศูนย์กลางยอมให้คลาดเคลือนได้ตามมาตรฐาน มอก. ฉะนัน หากผูร้ บั จ้างประสงค์จะนํา
เหล็กทีมีพนที
ื หน้าตัดทีเล็กกว่าทีเป็ นจริง จะต้องเพิมปริมาณจนได้พนที
ื หน้าตัดทีกําหนด โดย
จะเรียกเงินเพิมเติมมิได้ ผูร้ บั จ้างจะต้องตัดส่งตัวอย่างเหล็กเสริมไปทดสอบยังสถาบันทีเชือถือ
ได้ และผูร้ บั จ้างต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทังหมดในการทดสอบและอืน ๆ ทีเกียวข้อง รายงาน
ผลทดสอบให้จดั ส่งต้นฉบับพร้อมส่งสําเนารวม ชุด ให้ทําการทดสอบทุก ๆ
ตันของ
เหล็กแต่ละขนาดเป็ นอย่างน้อย หรือเมือผูค้ วบคุมงานเห็นสมควร

3.

การเก็บรักษาเหล็กเส้นเสริ มคอนกรีต
จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพืนดิน และอยูใ่ นอาคารหรือทําหลังคาคลุม และต้อง
เก็บไว้ในลักษณะทีเหล็กเส้นจะไม่ถูกดัดจนงอไปจากเดิม เมือจัดเรียงเหล็กเส้นเข้าทีพร้อมจะเท
คอนกรีตแล้ว เหล็กนันจะต้องสะอาดปราศจากฝุน่ นํามัน สี สนิมขุม หรือสะเก็ด หรือสิง
แปลกปลอมอืน ๆ

4.

วิ ธีการก่อสร้าง
4.1 การดัดและประกอบ
4.1.1 เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดและรูปร่างตรงตามทีกําหนดในแบบ
จะต้องไม่ทาํ ให้เหล็กชํารุดเสียหาย

และในการดัด
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4.1.2 ของอ
หากในแบบไม่ได้ระบุถงึ รัศมีของการงอเหล็ก ให้งอตามเกณฑ์กาํ หนดต่อไปนี
4.1.2.1 ส่วนทีงอเป็ นครึงวงกลม ให้มสี ่วนทียืนต่อออกไปอีกอย่างน้อย
เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน แต่ระยะยืนนีต้องไม่
น้อยกว่า มม.
4.1.2.2 ส่วนทีงอเป็ นมุมฉาก ให้มสี ว่ นยืนต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็ก
อีกอย่างน้อย เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน
4.1.2.3 เหล็กลูกตัง และเหล็กปลอก
(ก) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
มม. และเล็กกว่าให้งอ
องศา โดยมีสว่ นทียืนถึงปลายของออีกอย่างน้อย เท่า ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก แต่ต้องไม่น้อยกว่า มม. หรือ
(ข) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มม. และ มม. ให้งอ
องศา โดยมีส่วนทียืนถึงปลายของออีกอย่างน้อย
เท่า
ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก หรือ
(ค) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มม. และใหญ่กว่าให้งอ
องศา โดยมีสว่ นทียืนถึงปลายของออีกอย่างน้อย เท่า ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก
4.1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทีเล็กทีสุดสําหรับของอ เส้นผ่าศูนย์กลางของการงอ
เหล็กให้วดั ด้านในของเหล็กทีงอ
สําหรับของอมาตรฐานขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางทีใช้ตอ้ งไม่เล็กกว่าค่าทีให้ไว้ในตารางที .
ตารางที . ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทีเล็กทีสุดสําหรับของอเหล็กข้ออ้อย
ขนาดของเหล็ก
ถึง มม.
ถึง มม.
ถึง มม.
4.2

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทีเล็กทีสุด
สําหรับของอเหล็กข้ออ้อย
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน

การเรียงเหล็กเสริม
4.2.1 ก่อนเรียงเข้าทีจะต้องทําความสะอาดเหล็กมิให้มสี นิมขุม
เคลือบต่าง ๆ ทีจะทําให้การยึดหน่วงเสียไป

สะเก็ดและวัสดุ
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4.2.2 จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีตให้อยูใ่ นตําแหน่งทีถูกต้องพอดี และผูกยึด
ให้แน่ นหนาระหว่างเทคอนกรีต หากจําเป็ นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยใน
การติดตังได้
4.2.3 ทีจุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่ง จะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหล็กเบอร์
S.W.G. (Annealed – Iron Wire) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเข้าใน
ส่วนทีจะเป็ นเนือคอนกรีตภายใน
4.2.4 ให้รกั ษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถกู ต้องโดยใช้เหล็กแขวน ก้อน
มอร์ตา้ เหล็กยึด หรือวิธอี นใด
ื
ซึงวิศวกรผูค้ วบคุมงานให้ความเห็นชอบแล้ว
ก้อนมอร์ตา้ ให้ใช้สว่ นผสมปูนซีเมนต์ ส่วนต่อทรายทีใช้ผสมคอนกรีต ส่วน
4.2.5 หลังจากผูกเหล็กแล้ว จะต้องให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานตรวจก่อนเททุกครัง หาก
ผูกทิงไว้นานเกินควร จะต้องทําความสะอาดและให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานตรวจ
อีกครังก่อนเทคอนกรีต
5.

การต่อเหล็กเสริ ม
5.1 ในกรณีทมีี ความจําเป็ นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดทีกําหนดในแบบ หรือทีระบุในตาราง
. ทังตําแหน่งและวิธตี ่อจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรผูอ้ อกแบบเสียก่อน
5.2 การต่อเหล็กในเสา
5.2.1 การต่อโดยวิธที าบ ให้ระยะทาบไม่น้อยกว่า
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็กเส้นในกรณีของเหล็กเส้นกลมธรรมดา และ
เท่าสําหรับเหล็กข้ออ้อย
SD 40 และ
เท่าสําหรับเหล็กข้ออ้อย SD 50 แล้วให้ผกู มัดด้วยลวดผูก
เหล็กเบอร์ S.W.G.
5.2.2 การต่อโดยวิธเี ชือม ให้เชือมด้วยวิธเี หลาปลายเหล็กท่อนบน แล้วต่อเชือมด้วย
ไฟฟ้า (Electric Arc Welding)
5.2.3 เหล็ก SD 50 ห้ามต่อโดยวิธเี ชือม
5.2.4 ตําแหน่ งของรอยต่อให้อยูเ่ หนือระดับพืน เมตร จนถึงระดับ เมตร ใต้พนื
ชันบน
5.2.5 ณ หน้าตัดใด ๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ
ของจํานวนเหล็ก
เสริมทังหมดไม่ได้
5.3 การต่อเหล็กรับแรงดึง
5.3.1 ห้ามต่อเหล็กเสริม ณ จุดทีเกิดแรงดึงสูงสุด
5.3.2 ณ หน้าตัดใด ๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ
ของจํานวนเหล็ก
เสริมทังหมดไม่ได้
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5.4
5.5

5.6
5.7
5.8

5.3.3 การต่อโดยวิธที าบ ระยะทาบสําหรับเหล็กเส้นกลมต้องไม่น้อยกว่า เท่าของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น และ เท่าสําหรับเหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า มม. ส่วนเหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ,
มม. นัน ให้ใช้ระยะทาบ
และ
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก
ตามลําดับ ในการต่อทาบเหล็กทุกขนาดต้องผูกมัดด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์
S.W.G. ให้แน่ นหนา สําหรับเหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า
มม. ห้ามต่อโดยวิธที าบเฉย ๆ แต่ให้ใช้วธิ เี ชือม
5.3.4 การต่อโดยวิธเี ชือมมี วิธี คือ ต่อเชือมและทาบเชือม วิธตี ่อเช◌ื◌่อมนัน ให้
เชือมด้วยวิธเี หลาปลายเหล็กชนปลาย ส่วนวิธที าบเชือมนันให้ทาบเป็ นระยะ
เท◌่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก แล้วเชือมทีช่วงปลาย ข้างและตรงกลาง
ของระยะทาบโดยรอยเชือมแต่ละตําแหน่ งยาวไม่น้อยกว่า
มม.
5.3.5 การทาบเหล็กในฐานรากแผ่ (Mat Foundation) เหล็กข้ออ้อยขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า มม. ให้ใช้ระยะทาบเหมือนข้อ . . หรือใช้วธิ ี
ต่อโดยการเชือมเหมือนข้อ . . ส่วนเหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
มม. ขึนไป เหล็กล่างให้ใช้ระยะทาบ
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง และเหล็ก
บนให้ใช้ระยะทาบ
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง หรือใช้วธิ ตี ่อโดยการเชือม
เหมือนข้อ . .
สําหรับเหล็กเสริม ทีโผล่ทงไว้
ิ เพือจะเชือมต่อกับเหล็กของส่วนทีจะต่อเติมภายหลัง
จะต้องทําการป้องกันมิให้เสียหายและผุกร่อน
การต่อเหล็กเสริมโดยวิธเี ชือม จะต้องให้กาํ ลังของรอยเชือมไม่น้อยกว่าร้อยละ
ของกําลังเหล็กเสริมนัน ก่อนเริมงานเหล็กเสริม จะต้องทําการทดสอบกําลังของรอยต่อ
เชือมโดยสถาบันทีเชือถือได้ และผูร้ บั จ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย ผูร้ บั จ้างจะต้องสําเนาผล
การทดสอบอย่างน้อย ชุด ไปยังวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
ณ หน้าตัดใด ๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมรับแรงดึงเกินร้อยละ ของจํานวนเหล็ก
เสริมทีรับแรงดึงทังหมดไม่ได้
รอยต่อทุกแห่ง
จะต้องได้รบั การตรวจและอนุมตั โิ ดยวิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อนเท
คอนกรีต รอยต่อซึงไม่ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ถอื ว่าเป็ นรอยต่อเสีย อาจถูกห้ามใช้กไ็ ด้
สามารถใช้วกี ารต่อด้วยระบบข้อต่อเหล็กแบบเชิงกล (Mechanical Splicing Systems)
โดยใช้วธิ ี Coupler ตามมาตรฐาน ACI 318 และ BS 8110 แทนการต่อด้วยวิธที าบ
หรือต่อด้วยวิธเี ชือมได้ทุกกรณี แต่ทงนี
ั ณ หน้าตัดใด ๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริม
เกินร้อยละ ของจํานวนเหล็กเสริมทังหมดไม่ได้
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6.

คุณสมบัติของเหล็กเสริ ม
6.1 เหล็กเส้นกลมธรรมดา ให้ใช้เหล็กทีมีมาตรฐานตาม SR 24 ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า เมกกาปาสกาล
6.2 เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กทีมีมาตรฐานตาม SD 40 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า
เมกกาปาสกาล สําหรับเหล็กทีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
มม. ถึง มม.
6.3 เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
มม. สําหรับเสาให้ใช้เหล็กทีมีมาตรฐานตาม
SD 50 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า
เมกกา
ปาสกาล
ตารางที . รอยต่อในเหล็กเสริ ม
ชนิดขององค์อาคาร
ชนิดของรอยต่อ
คาน แผ่นพืน
ต่อทาบ, ต่อเชือม (สําหรับเหล็กเส้น
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า
มิลลิเมตร)

เสา ผนัง

ต่อทาบ หรือต่อเชือม

ฐานราก

สําหรับด้านทีสันกว่า ความยาวของ
เหล็กมาตรฐาน ห้ามต่อ

ตําแหน่ งของรอยต่อ
ตามทีได้รบั อนุมตั ิ สําหรับ
คานเหล็กบนให้ต่อทีบริเวณ
กลางคาน เหล็กล่างต่อทีหน้า
เสาถึงระยะ L/5 จาก
ศูนย์กลางเสา
เหนือระดับพืน เมตร
จนถึงระดับ เมตร ใต้พนื
ชันบน
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หมวด งานคอนกรีต
1.

ทัวไป
1.1 “กรณีทวไป
ั และกรณีพเิ ศษ” ทีระบุในภาคอืน (ถ้ามี) ให้นํามาใช้ในหมวดนีด้วย
1.2 งานคอนกรีตในทีนีหมายรวมถึงงานคอนกรีตสําหรับโครงสร้าง ซึงต้องเสร็จสมบูรณ์
และเป็ นไปตามแบบและบทกําหนดอย่างเคร่งครัด และเป็ นไปตามข้อกําหนด และ
สภาวะต่าง ๆ ของสัญญา
1.3 หากมิได้ระบุในแบบ และ/หรือบทกําหนดนี รายละเอียดต่างๆ เกียวกับองค์อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตทังหมดให้เป็ นไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

2.

วัสดุ
วัสดุต่าง ๆ ทีเป็ นส่วนผสมของคอนกรีต หากมิได้ระบุเป็ นอย่างอืนจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
เกณฑ์กําหนดของมาตรฐาน ASTM
2.1 ปูนซีเมนต์ จะต้องเป็ นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที
มอก. เล่ม –
ชนิดทีเหมาะสมกับงาน และต้องเป็ นปูนซีเมนต์ทแห้
ี งสนิท ไม่
จับตัวเป็ นก้อน
2.2 นําทีใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาด ใช้ดมได้
ื ในกรณีทสงสั
ี ยจะต้องทําการทดสอบ
2.3 มวลรวม
2.3.1 มวลรวมทีใช้สาํ หรับคอนกรีตจะต้องแข็งแกร่ง มีความคงตัว เฉือย ไม่ทาํ
ปฏิกริ ยิ ากับด่างในปูนซีเมนต์
2.3.2 มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ให้ถอื เป็ นวัสดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบ
แต่ละขนาดหรือหลายขนาดผสมกัน จะต้องมีสว่ นขนาดคละตรงตามเกณฑ์
กําหนดของข้อกําหนด ASTM ทีเหมาะสม
2.4 สารผสมเพิม ผูร้ บั จ้างต้องเสนอใช้สารเพิมผสมกับคอนกรีตเพือใช้กบั งานโครงสร้าง
อาคารส่วนต่าง ๆ เพือให้สามารถทํางานได้สะดวก ลดการแตกร้าวในโครงสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่ และสามารถป้องกันนําซึมสําหรับโครงสร้างใต้ดนิ ได้ แต่ทงนี
ั จะต้องไม่มผี ล
ทําให้กําลังอัดของคอนกรีตลดลง โดยจะต้องเสนอ Mixed Design เพือขออนุมตั จิ าก
วิศวกรผูอ้ อกแบบเสียก่อน
2.5 การเก็บวัสดุ
2.5.1 ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังเก็บ หรือไซโลทีป้องกันความชืน และความ
สกปรกได้ และในการขนส่งให้ส่งในปริมาณเพียงพอทีจะไม่ทําให้งานคอนกรีต
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ต้องชะงักหรือล่าช้า
ไม่ว่ากรณีใดจะต้องแยกวัสดุทส่ี งมาแต่ละครังให้เป็ น
สัดส่วนไม่ปะปนกัน
2.5.2 การส่งมวลรวมหยาบให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานทีก่อสร้าง นอกจากจะได้รบั
อนุมตั จิ ากวิศวกรผูค้ วบคุมงานให้เป็ นไปอย่างอืน
2.5.3 การกองมวลรวม จะต้องกองในลักษณะทีจะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกอง
อืน ซึงมีขนาดต่างกัน เพือให้เป็ นไปตามนี อาจจะต้องทําการทดสอบว่าส่วน
ขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑ์กาํ หนดหรือไม่
โดยเก็บตัวอย่าง ณ โรงผสมคอนกรีต
2.5.4 ในการเก็บสารผสมเพิม ต้องระวังอย่าให้เกิดการแปดเปื อน การระเหย หรือ
เสือมคุณภาพ สําหรับสารผสมเพิมชนิดทีอยูใ่ นรูปสารลอยตัว หรือสารละลาย
ทีไม่คงตัว จะต้องจัดหาอุปกรณ์ สาํ หรับกวนเพือให้ตวั ยากระจายโดยสมําเสมอ
ถ้าเป็ นสารผสมเพิมชนิดเหลว
จะต้องป้องกันมิให้เกิดการเปลียนแปลง
อุณหภูมมิ ากนัก เพราะจะทําให้คณ
ุ สมบัตขิ องสารนันเปลียนแปลงได้
3.

คุณสมบัติของคอนกรีต
3.1 องค์ประกอบคอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ นํา และสาร
ผสมเพิมตามแต่จะกําหนด ผสมให้เข้ากันอย่างดี โดยมีความข้นเหลวทีพอเหมาะ
3.2 ความข้นเหลว คอนกรีตทีจะใช้กบั ทุกส่วนของงาน จะต้องผสมให้เข้าเป็ นเนือเดียวกัน
โดยมีความข้นเหลวทีพอเหมาะทีจะสามารถทําให้แน่นได้ ภายในแบบหล่อ และรอบ
เหล็กเสริมหลังจากอัดแน่น โดยการกระทุง้ ด้วยมือหรือโดยวิธสี นที
ั ได้รบั การเห็นชอบ
แล้ว จะต้องไม่มนี ําทีผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะต้องมีผวิ หน้าเรียบปราศจากโพรง
การแยกแยะ รูพรุน เมือแข็งตัวแล้วจะต้องมีกาํ ลังตามทีต้องการ ตลอดจนความ
ทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทน ความทนต่อการขัดสี ความสามารถในการกัน
นํา รูปลักษณะและคุณสมบัตอิ นื ๆ ตามทีกําหนด
3.3 กําลังอัดคอนกรีตสําหรับแต่ละส่วนของอาคาร จะต้องมีกาํ ลังตามทีแสดงไว้ในตารางที
. นอกจากจะกําหนดในแบบโครงสร้างเป็ นอย่างอืน กําลังอัดสูงสุดให้คดิ ทีอายุ
วันเป็ นหลัก สําหรับปูนซีเมนต์ชนิดที ธรรมดา แต่ถ้าปูนซีเมนต์ชนิดที ซึงทําให้
กําลังสูงเร็วให้คดิ ทีอายุ วัน ทังนีให้ใช้แท่งกระบอกคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
มิลลิเมตร และสูง
มิลลิเมตร
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ตารางที . การแบ่งประเภทคอนกรีตและเกณฑ์กาํ หนดเกี ยวกับกําลังอัด

ชนิดของการก่อสร้าง
- ฐานราก และเสาคาน คานซอยผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กทีใช้รบั นําหนัก
หนาตังแต่
มม. ขึนไป แผ่นพืนและ
ถังเก็บนํา
- ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กทีบางกว่า
มม. ทีไม่ได้รบั นําหนัก และครีบ ค.ส.ล.
- คอนกรีตหยาบ : 3 : 5
3.4

ค่าตําสุดของกําลังอัดของแท่งกระบอก
ประเภท คอนกรีตหลังเทแล้ว วัน เมกกาปาสกาล
(กก/ซม. )
ก
( ) และ ( )
หรือระบุตามแบบ

ข

(

ค

-

)

การยุบของคอนกรีตซึงมีนําหนักปกติ ซึงหาโดย “วิธที ดสอบค่าการยุบคอนกรีต” ซึงใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ASTM C 143) จะต้องเป็ นไปตามค่าทีให้ไว้ในตารางที .
ตารางที .2 ค่าการยุบสําหรับงานก่อสร้างชนิ ดต่าง ๆ
ชนิดของงานก่อสร้าง

ค่าการยุบ (มม.)
สูงสุด

ตําสุด

ฐานราก
แผ่นพืน คาน ผนัง ค.ส.ล.
เสา
ครีบ ค.ส.ล. และผนังบาง ๆ
3.5

ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ
ตามตารางที .

ขนาดระบุใหญ่สดุ ของมวลรวมหยาบจะต้องเป็ นไป
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ตารางที . ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบที ใช้กบั คอนกรีต
ชนิดของงานก่อสร้าง
ฐานราก เสา และคาน
ผนัง ค.ส.ล. หนาตังแต่
มม. ขึนไป
ผนัง ค.ส.ล. หนาตังแต่
มม. ขึนไป
แผ่นพืน ครีบ ค.ส.ล.
4.

ขนาดใหญ่สุด (มม.)

การคํานวณออกแบบส่วนผสม
4.1 ห้ามมิให้นําคอนกรีตมาเทส่วนทีเป็ นโครงสร้างใด ๆ จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตทีจะ
นํามาใช้นนั ได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรผูอ้ อกแบบแล้ว
4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย วัน ผูร้ บั จ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่าง ๆ และ
ทดลองในห้องปฏิบตั กิ ารเพือให้วิศวกรผูอ้ อกแบบตรวจให้ความเห็นชอบก่อน
4.3 การทีวิศวกรผูอ้ อกแบบให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมทีเสนอมาหรือแก้ไข (หากมี) นัน
มิได้หมายความว่าจะลดความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้าง ทีมีต่อคุณสมบัตขิ องคอนกรีตที
ได้จากส่วนผสมนัน
4.4 การจัดปฏิภาคส่วนผสม
4.4.1 จะต้องหาอัตราส่วน นํา : ปูนซีเมนต์ทเหมาะสม
ี
โดยการทดลองขันตอนตาม
วิธกี ารต่อไปนี
(ก) จะต้องทดลองทําส่วนผสมคอนกรีต ทีมีอตั ราส่วนและความข้นเหลวที
เหมาะสมกับงาน โดยเปลียนอัตราส่วนนํา : ปูนซีเมนต์อย่างน้อย
ค่า ซึงจะให้กาํ ลังต่าง ๆ กัน โดยอยูใ่ นขอบข่ายของค่าทีกําหนด
สําหรับงานนี
และจะต้องคํานวณออกแบบสําหรับค่าการยุบสูงสุด
เท่าทียอมให้
(ข) จากนันให้หาปฏิภาคของวัสดุผสม แล้วทําการทดสอบตามหลักและ
วิธกี ารทีให้ไว้ในเรือง “ข้อแนะนําวิธกี ารเลือกปฏิภาคส่วนผสมสําหรับ
คอนกรีต” (ACI 211)
(ค) สําหรับอัตราส่วนผสม นํา : ปูนซีเมนต์แต่ละค่าให้หล่อชินตัวอย่าง
อย่างน้อย ชิน สําหรับแต่ละอายุ เพือนําไปทดสอบ โดยเตรียมและ
บ่มตัวอย่างตาม “วิธที าํ และบ่มชินตัวอย่างคอนกรีตสําหรับใช้ทดสอบ
แรงอัดและแรงดัด” (ASTM C 192) และทดสอบทีอายุ และ วัน
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม
“วิธที ดสอบกําลังอัดของแท่งกระบอก
คอนกรีต” (ASTM C 39)
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(ง)

ให้นําผลทีได้จากการทดสอบ ไปเขียนเป็ นกร๊าฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราส่วน นํา : ปูนซีเมนต์ กับค่ากําลังอัดของแท่งกระบอก
คอนกรีต อัตราส่วน นํา : ปูนซีเมนต์ สูงสุดทียอมให้จะต้องได้มาจาก
ค่าทีแสดงโดยกร๊าฟทีให้ค่ากําลังตําสุด ซึงมีคา่ เกินร้อยละ
ของ
กําลังทีกําหนด
(จ) สําหรับคอนกรีตโครงสร้างทัวไป ปริมาณปูนซีเมนต์จะต้องไม่น้อยกว่า
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ของคอนกรีต
4.4.2 การใช้อตั ราส่วน นํา : ปูนซีเมนต์ ค่าทีตําสุดเท่าทีจะทําได้ ในกรณีทใช้
ี มวล
รวมหยาบชนิดเม็ดเล็ก เช่น ในผนังเบา ๆ หรือในทีทีเหล็กแน่ นมาก ๆ จะต้อง
พยายามรักษาค่าอัตราส่วน นํา : ปูนซีเมนต์ให้คงที เมือเลือกอัตราส่วน นํา :
ปูนซีเมนต์ทเหมาะสมได้
ี
แล้ว ให้หาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตตามวิธใี นข้อ
. เรือง “การหาปฏิภาคของวัสดุผสม” ดังอธิบายข้างต้น
5.

การผสมคอนกรีต
5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ
การผสม และการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบตั ติ าม “บทกําหนดสําหรับคอนกรีต
ผสมเสร็จ” (ASTM C 94)
5.2 การผสมด้วยเครือง ณ สถานทีก่อสร้าง
5.2.1 คอนกรีต ต้องใช้เครืองผสมชนิดทีได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุม
งานแล้ว ทีเครืองผสมจะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจุ และจํานวนรอบต่อนาทีที
เหมาะสม และผูร้ บั จ้างจะต้องปฎิบตั ติ ามข้อแนะนําเหล่านีทุกประการ เครือง
ผสมจะต้องสามารถผสมมวลรวมปูนซีเมนต์ และนําให้เข้ากัน โดยทัวถึง
ภายในเวลาทีกําหนด และต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการ
แยกแยะ
5.2.2 ในการบรรจุวสั ดุผสมเข้าเครือง
จะต้องบรรจุนําส่วนหนึงเข้าเครืองก่อน
ปูนซีเมนต์และมวลรวม แล้วค่อย ๆ เติมนําส่วนทีเหลือเมือผสมไปแล้ว
ประมาณหนึงในสีของเวลาผสมกําหนด จะต้องมีทควบคุ
ี
มมิให้ปล่อยคอนกรีต
ก่อนจะถึงเวลาทีกําหนด และจะต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนที
จะบรรจุวสั ดุใหม่
5.2.3 เวลาทีใช้ในการผสมคอนกรีตซึงมีปริมาณตังแต่ ลูกบาศก์เมตรลงมา จะต้อง
ไม่น้อยกว่า นาที และให้เพิมอีก วินาทีสาํ หรับทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือส่วนของลูกบาศก์เมตรทีเพิมขึน
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6.

การผสมต่อ
6.1 ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าทีต้องการใช้เท่านัน ห้ามนําคอนกรีตทีก่อตัวแล้วมาผสมต่อ
เป็ นอันขาด แต่ให้ทงไป
ิ
6.2 ห้ามมิให้เติมนําเพือเพิมค่าการยุบเป็ นอันขาด การเติมนําจะกระทําได้ ณ สถานที
ก่อสร้าง หรือทีโรงผสมคอนกรีตกลาง โดยความเห็นชอบของวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
เท่านัน แต่ไม่ว่ากรณีใดจะเติมนําในระหว่างการขนส่งไม่ได้

7.

การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน
ในกรณีทจะเทคอนกรี
ี
ตในอากาศร้อนจัด หรือจะเทองค์อาคารขนาดใหญ่ เช่น คานขนาดใหญ่
ฐานรากหนา ๆ จะต้องหาวิธลี ดอุณหภูมขิ องคอนกรีตสดให้ตาที
ํ สุดเท่าทีจะทําได้ อาทิ ทํา
หลังคาคลุมโม่ผสมคอนกรีต กองวัสดุ และถังเก็บนํา ในบางกรณีอาจจะต้องใช้นําแข็งหรือสาร
ผสมเพิมช่วย ซึงหากไม่มกี าํ หนดเป็ นอย่างอืน วิศวกรผูค้ วบคุมงานจะเป็ นผูพ้ จิ ารณา

8.

การขนส่ง และการเท
8.1 การเตรียมการก่อนเท
8.1.1 จะต้องขจัดคอนกรีตทีแข็งตัวแล้ว และวัสดุแปลกปลอมอืน ๆ ออกจากด้านใน
ของอุปกรณ์ทใช้
ี ในการลําเลียงออกให้หมด
8.1.2 แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อย จะต้องขจัดนําส่วนทีเกิน และวัสดุแปลกปลอม
ั
ใด ๆ ออกให้หมด เหล็กเสริมผูกเข้าทีเสร็จเรียบร้อย วัสดุต่าง ๆ ทีจะฝงใน
คอนกรีตต้องเข้าทีเรียบร้อย และการเตรียมการต่าง ๆ ทังหมดได้รบั ความเห็น
ชอบแล้ว จึงจะดําเนินการเทคอนกรีตได้
8.2 การลําเลียง วิธกี ารขนส่งและเทคอนกรีต จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรผู้
ควบคุมงานก่อน ในการขนส่งคอนกรีตจากเครืองผสม จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการ
แยกแยะหรือการสูญเสียของวัสดุผสม และต้องกระทําในลักษณะทีจะทําให้ได้คอนกรีต
ทีมีคุณสมบัตติ ามทีกําหนด
8.3 การเท
8.3.1 ผูร้ บั จ้างจะเทคอนกรีตส่วนหนึงส่วนใดของโครงสร้างยังมิได้ จนกว่าจะได้รบั
อนุมตั จิ ากวิศวกรผูค้ วบคุมงานเรียบร้อยแล◌้ว และเมือได้รบั อนุมตั แิ ล้ว หากผู้
รับจ้างยังไม่เริมเทคอนกรีตภายใน ชัวโมง จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากวิศวกรผู้
ควบคุมงานอีกครังจึงจะเทได้
8.3.2 การเทคอนกรีต จะต้องกระทําต่อเนืองกันตลอดทังพืนที รอยต่อระหว่าง
ก่อสร้างจะต้องอยู่ทตํี าแหน่งทีกําหนดไว้ในแบบ หรือได้รบั ความเห็นชอบแล้ว
การเทคอนกรีตต่อเนืองกับคอนกรีตทีเทไปแล้ว
จะต้องยังคงสภาพเหลว
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8.3.3
8.3.4

8.3.5

8.3.6

พอทีจะเทต่อกันได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึง ห้ามมิให้เทคอนกรีตต่อกับคอนกรีต
ซึงเทไว้แล้วเกิน นาที มิฉะนันต้องทิงไว้ประมาณ ชัวโมง จึงจะเทต่อได้
ห้ามมิให้นําคอนกรีตทีก่อตัวบ้างแล้วบางส่วน หรือแข็งตัวทังหมด หรือทีมีวสั ดุ
แปลกปลอมมาเทปะปนกันเป็ นอันขาด
เมือเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องอัดคอนกรีตนันให้แน่นภายในเวลา
นาที นับตังแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครืองผสม นอกจากจะมีเครืองกวน
พิเศษสําหรับการนีโดยเฉพาะ หรือมีเครืองผสมติดรถ ซึงจะกวนอยูต่ ลอดเวลา
ในกรณีเช่นนันให้เพิมเวลาได้เป็ น
ชัวโมง นับตังแต่บรรจุปูนซีเมนต์เข้า
เครืองผสม ยกเว้นในกรณีทใช้
ี สารหน่ วง (Retarder) และต้องทําภายใน
นาที นับตังแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครืองกวน
จะต้องเทคอนกรีต ให้ใกล้ตําแหน่งสุดท้ายมากทีสุดเท่าทีจะทําได้ เพือ
หลีกเลียงการเกิดการแยกแยะอันเนืองจากการโยกย้าย และการไหลตัวของ
คอนกรีต ต้องระวังอย่าใช้วธิ กี ารใด ๆ ทีจะทําให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ
ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าทีจากระยะสูงเกินกว่า เมตร นอกจากจะได้รบั อนุ มตั ิ
จากวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
ในกรณีทใช้
ี คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ตา้ เป็ นผิว จะต้องใช้เครืองมือทีเหมาะสม
ดันหินให้ออกจากข้างแบบ เพือให้มอร์ตา้ ออกมาอยูท่ ผิี วให้เต็มโดยไม่เป็ น
โพรงเมือถอดแบบ การทําให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วธิ สี นด้
ั วยเครือง หรือกระทุง้
ั ว และเข้าไปอัดตามมุมต่างๆ
เพือให้คอนกรีตหุม้ เหล็กเสริมและสิงทีฝงจนทั
จนเต็ม โดยขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะหิน อันจะทําให้คอนกรีตเป็ น
โพรง เป็ นหลุมบ่อ หรือเกิดระนาบทีไม่แข็งแรงออกให้หมดสิน เครืองสัน
จะต้องมีความถีอย่างน้อย
รอบต่อนาที และผูใ้ ช้งานจะต้องมีความ
ชํานาญเพียงพอ ห้ามมิให้ทาํ การสันคอนกรีตเกินขนาด หรือใช้เครืองสันเป็ น
ตัวเขยือนคอนกรีต ให้เคลือนทีจากตําแหน่ งหนึงไปยังอีกตําแหน่ งหนึงภายใน
แบบหล่อเป็ นอันขาด ให้จุ่มและถอดเครืองสันขึนลงตรง ๆ ทีหลาย ๆ จุดห่าง
กันประมาณ
มิลลิเมตร ในการจุ่มแต่ละครังจะต้องใช้เวลาให้เพียงพอทีจะ
ทําให้คอนกรีตแน่ นตัว แต่ตอ้ งไม่นานเกินไปจนเป็ นเหตุให้เกิดการแยกแยะ
โดยปกติจุดหนึง ๆ ควรจุ่มอยูร่ ะหว่าง –
วินาที ในกรณีทหน้
ี าตัดของ
คอนกรีตบางเกินไป จนไม่อาจแหย่เครืองสันลงไปได้ ก็ให้เครืองสันนันแนบกับ
ข้างแบบ หรือใช้วธิ อี นที
ื ได้รบั การเห็นชอบแล้ว สําหรับองค์อาคารสูง ๆ และ
หน้าตัดกว้าง เช่น เสาขนาดใหญ่ควรใช้เครืองสันชนิดติดกับข้างแบบ แต่ทงนี
ั
แบบหล่อต้องแข็งแรงพอทีจะสามารถรับความสันได้ โดยไม่ทาํ ให้รปู ร่างของ
องค์อาคารผิดไปจากทีกําหนด จะต้องมีเครืองสันคอนกรีตสํารองอย่างน้อย
เครืองประจํา ณ สถานทีก่อสร้างเสมอในระหว่างเทคอนกรีต
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8.3.7 การเทคอนกรีตโดยใช้เครืองสูบคอนกรีต
จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรผู้
ควบคุมงานก่อน
8.3.8 เมือกําลังอัดคอนกรีตทีใช้ในเสาสูงกว่า . เท่า ของกําลังอัดคอนกรีตทีใช้ใน
ระบบพืน การถ่ายนําหนักเสาผ่านทางระบบพืนนัน จะต้องใช้วธิ ใี ดวิธหี นึง
ดังต่อไปนี
(ก) คอนกรีตในเสาซึงกําลังอัดสูงกว่า จะต้องเทบนพืนตามตําแหน่งเสานัน
โดยทีผิวของคอนกรีตในเสา จะต้องขยายออกไปในพืนจากขอบเสาไม่
น้อยกว่า
มม. และคอนกรีตในเสาทีเทนอกขอบเสาออกมานัน
จะต้องผสมเข้ากับคอนกรีตในพืนอย่างทัวถึง
(ข) กําลังอัดคอนกรีตในเสาซึงถ่ายผ่านระบบพืนนัน สามารถใช้ตามค่า
กําลังอัดของคอนกรีตในระบบพืน ซึงน้อยกว่านีได้ โดยเพิมเหล็กเสริม
ตามค่านําหนักทีต้องการ
(ค) สําหรับเสาซึงมีทรองรั
ี บด้านข้างทัง
ด้าน โดยคานทีมีความลึก
ใกล้เคียงกันหรือโดยแผ่นพืน กําลังอัดของคอนกรีตในเสาให้คดิ เท่ากับ
% ของกําลังอัดคอนกรีตในเสาบวกกับ % ของกําลังอัดคอนกรีต
ในแผ่นพืนนัน
9.

รอยต่อและสิ งทีฝังในคอนกรีต
9.1 รอยต่อระหว่างการก่อสร้าง (Construction Joint) ของอาคาร
9.1.1 ในกรณีมไิ ด้ระบุตาํ แหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนีในแบบ ผูร้ บั จ้างจะต้อง
จัดทําและวางรอยต่อในตําแหน่ ง ซึงจะทําให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อย
ทีสุด และป้องกันมิให้เกิดรอยร้าวเนืองจากการหดตัว และจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อน
9.1.2 ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซึงเททับเหนือ
รอยต่อระหว่างก่อสร้าง (Construction Joint) ทีอยูใ่ นแนวราบจะต้องไม่ใช้
คอนกรีตส่วนแรกทีออกจากเครืองผสม และจะต้องอัดแน่ นให้ทวั โดยอัดให้เข้า
กับคอนกรีตทีเทไว้ก่อนแล้ว
9.1.3 ในกรณีของผิวทางแนวตัง ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมนําให้ขน้ ไล้
ทีผิวให้ทวก่
ั อนทีจะเทคอนกรีตใหม่ลงไป
9.1.4 สําหรับรอยต่อในผนังทังหมด และระหว่างผนังกับแผ่นพืนหรือฐานราก หาก
มิได้ระบุในแบบเป็ นอย่างอืน ให้เดินเหล็กเสริมต่อเนืองผ่านรอยต่อไป และ
จะต้องใส่สลักและเดือยเอียง ตามแต่วศิ วกรผูค้ วบคุมงานจะเห็นสมควร โดย
จะต้องมีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย มิลลิเมตร

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

9.2

9.3

9.1.5 ในกรณีทเทคอนกรี
ี
ตเป็ นชัน ๆ จะต้องยึดเหล็กทีโผล่เหนือแต่ละชันให้แน่ น
หนา เพือป้องกันการเคลือนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะ
คอนกรีตกําลังก่อตัว
9.1.6 ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัว ให้ขจัดฝ้านําปูน และวัสดุทหลุ
ี ดร่วงออกให้หมด
โดยไม่จาํ เป็ นต้องทําให้ผวิ หยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามนีได้ ก็ให้
ขจัดออกโดยใช้เครืองมือทีเหมาะสมหลังจากเทคอนกรีตแล้ว
ชัวโมง และ
ให้ลา้ งผิวทีแข็งตัวแล้วด้วยนําสะอาดทันที ก่อนทีจะเทคอนกรีตใหม่ ให้พรมนํา
ผิวคอนกรีตทีรอยต่อทุกแห่งให้ชนแต่
ื ไม่เปี ยกโชก
9.1.7 หากได้รบั ความเห็นชอบอาจเพิมความยึดหน่วงได้ตามวิธตี ่อไปนี
(ก) ใช้สารผสมเพิมทีได้รบั ความเห็นชอบแล้ว
(ข) ใช้สารหน่วงซึงได้รบั ความเห็นชอบแล้ว เพือทําให้การก่อตัวของมอร์ต้าที
ผิวช้าลง แต่หา้ มใส่มากจนไม่ก่อตัวเลย
(ค) ทําผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธที ได้
ี รบั การเห็นชอบแล้ว โดยวิธนี ีจะทําให้
มวลรวมโผล่โดยสมําเสมอปราศจากฝ้านําปูน หรือเม็ดมวลรวมทีหลุดร่วง
หรือผิวคอนกรีตทีชํารุด
ั
วัสดุฝงในคอนกรี
ต
ั
ั น ๆ ทีจะต้องทํางานต่อ
9.2.1 ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝงปลอก
ไส้ สมอ และวัสดุฝงอื
ในภายหลังให้เรียบร้อย
9.2.2 ผูร้ บั จ้างทีทํางานเกียวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องได้รบั แจ้งล่วงหน้าเพือให้มี
ั ทนั ก่อนเทคอนกรีต
โอกาสทีจะจัดวาง และยึดสิงทีจะฝงได้
ั น ๆ เข้าทีให้ถูก
9.2.3 จะต้องติดตังแผ่นกันนํา ท่อร้อยสายไฟ และสิงทีจะฝงอื
ตําแหน่ งอย่างแน่ นอน และยึดให้แน่ นเพือมิให้เกิดการเคลือนตัว สําหรับ
ช่องว่างในปลอก ไส้ รองสมอ จะต้องอุดด้วยวัสดุทจะเอาออกได้
ี
ง่ายเป็ นการ
ชัวคราว เพือป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างนัน
รอยต่อสําหรับพืนถนน
รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อสําหรับการยืดหดตัว จะต้องอยูใ่ นตําแหน่งทีกําหนดไว้
ในแบบ ในกรณีทไม่
ี สามารถเทคอนกรีตได้เต็มช่วง จะต้องทํารอยต่อระหว่างก่อสร้าง
ขึน ในช่วงหนึง ๆ จะมีรอยต่อระหว่างก่อสร้างเกินหนึงรอยไม่ได้ และรอยต่อดังกล่าว
จะต้องอยูภ่ ายในช่วงกลางแบ่งสามส่วนของช่วง
ความคลาดเคลือนทียอมให้สาํ หรับรอยต่อต่างๆ จะยอมให้มคี วามผิดพลาดมากทีสุดได้
ไม่เกินค่าต่อไปนี
ระยะทางแนวราบ
มิลลิเมตร
ระยะทางแนวดิง
มิลลิเมตร
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10.

การซ่อมผิ วที ชํารุด
10.1 ห้ามปะซ่อมรูรอ้ ยเหล็กยึดและเนือทีชํารุดทังหมด
ก่อนทีวิศวกรผู้ควบคุมงานจะได้
ตรวจสอบแล้ว
10.2 สําหรับคอนกรีตทีเป็ นรูพรุนเล็ก ๆ และชํารุดเล็กน้อย หากวิศวกรผูค้ วบคุมงานลง
ความเห็นว่า พอทีจะซ่อมแซมให้ดไี ด้ จะต้องสกัดคอนกรีตทีชํารุดออกให้หมดจนถึง
คอนกรีตดี เพือป้องกันมิให้นําในมอร์ตา้ ทีจะปะซ่อมนันถูกดูดซึมไป จะต้องทําความ
สะอาดคอนกรีตบริเวณทีจะปะซ่อม และเนือทีบริเวณโดยรอบเป็ นระยะออกไปอย่าง
น้อย
มิลลิเมตร มอร์ตา้ ทีใช้เป็ นตัวประสานจะต้องประกอบด้วย ส่วนผสมของ
ปูนซีเมนต์ ส่วนต่อทรายละเอียด ซึงผ่านตะแกรงเบอร์ แล้ว ส่วน ให้ละเลง
มอร์ตา้ นีให้ทวพื
ั นทีผิว
10.3 ส่วนผสมสําหรับใช้อุดให้ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ส่วนต่อทรายทีใช้ผสมคอนกรีต .
ส่วน โดยปริมาตรชืนและหลวม สําหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมปูนซีเมนต์ขาว
เข้ากับปูนซีเมนต์ธรรมดา
ส่วน เพือให้ส่วนผสมทีปะซ่อมมีสกี ลมกลืนกับสีของ
คอนกรีตข้างเคียง ทังนีโดยใช้วธิ ที ดลองหาส่วนผสมเอาเอง
10.4 ให้จํากัดปริมาณของนําให้พอดีเท่าทีจําเป็ นในการยกย้าย และการปะซ่อมเท่านัน
10.5 หลังจากทีนําซึงค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพืนทีทีจะปะซ่อมหมดแล้ว ให้ละเลงชันยึด
หน่ วงลงบนผิวนันให้ทวั เมือชันยึดหน่ วงนีเริมเสียนํา ให้ฉาบมอร์ตา้ ทีใช้ปะซ่อมทันที
ให้อดั มอร์ตา้ ให้แน่นโดยทัวถึง และปาดออกให้เนือนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย
และจะต้องทิงไว้เฉย ๆ อย่างน้อย
ชัวโมง เพือให้เกิดการหดตัวขันต้นก่อนทีจะ
ตกแต่งขันสุดท้าย บริเวณทีปะซ่อมแล้วให้รกั ษาให้ชนอย่
ื างน้อย
วัน สําหรับ
คอนกรีตเปลือยทีต้องการรักษาลายไม้แบบ ห้ามใช้เครืองมือทีเป็ นโลหะฉาบเป็นอัน
ขาด
10.6 ในกรณีทรูี พรุนนันกว้างมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรผูค้ วบคุมงานลง
ความเห็นว่าอยู่ในวิสยั ทีจะซ่อมแซมได้กใ็ ห้ปะซ่อมได้ โดยใช้มอร์ตา้ ชนิดทีผสมตัวยา
กันการหดตัว (Non – Shrink Mortar) เป็ นวัสดุแทนปูนทรายธรรมดา หากคอนกรีตที
เหลือเป็ นคอนกรีตดีและมีรูพรุนมาก ให้ใช้ Pressurized Epoxy Grouting ชันหนึง
ก่อนทีจะปะซ่อม ทังนีให้ปฏิบตั ติ ามข้อแนะนําของผูผ้ ลิตโดยเคร่งครัด
10.7 ในกรณีทโพรงใหญ่
ี
และลึกมากหรือเกิดข้อเสียหายใด ๆ เช่น คอนกรีตมีกาํ ลังตํากว่า
กําหนดและวิศวกรผูค้ วบคุมงานมีความเห็นว่า อาจทําให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้อาคารได้
ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านัน ตามวิธที วิี ศวกรผูค้ วบคุมงานได้
เห็นชอบด้วยแล้ว หรือหากวิศวกรผูค้ วบคุมงานเห็นว่า การชํารุดมากจนไม่อาจแก้ไข
ให้ได้ดี อาจสังทุบทิงแล้วสร้างขึนใหม่ โดยผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการนี
ทังสิน
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11.

การบ่มและการป้ องกัน
หลังจากได้เทคอนกรีตแล้ว และอยูใ่ นระยะกําลังก่อตัว จะต้องป้องกันคอนกรีตนันจากอันตราย
ทีอาจเกิดจากแสงแดด ลมแห้ง ฝน การเสียดสี และจากการบรรทุกนําหนักเกินสมควร สําหรับ
คอนกรีตซึงใช้ปนู ซีเมนต์ชนิดที จะต้องรักษาให้ชนต่
ื อเนืองกันเป็ นเวลาอย่างน้อย วัน โดย
วิธคี ลุมด้วยกระสอบหรือผ้าใบเปียก หรือขังหรือพ่นนําหรือโดยวิธที เหมาะสมอื
ี
น ๆ ตามที
วิศวกรผูค้ วบคุมงานเห็นชอบ สําหรับผิวคอนกรีตในแนวตัง เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของ
คาน ให้หมุ้ กระสอบหรือผ้าใบให้เหลือมซ้อนกัน และรักษาให้ชนโดยให้
ื
สงที
ิ คลุมนีแนบติดกับ
คอนกรีต ในกรณีทใช้
ี ปูนซีเมนต์ให้กาํ ลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบ่มชืนให้อยูใ่ นวินิจฉัยของวิศวกร
ผูค้ วบคุมงาน

12.

การทดสอบ
12.1 การดทสอบแท่งกระบอกคอนกรีต
ชินตัวอย่างสําหรับการทดสอบอาจนํามาจากทุก ๆ รถ หรือตามทีวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
จะกําหนด ทุกวันจะต้องเก็บชินตัวอย่างไม่น้อยกว่า ชิน สําหรับทดสอบ วัน
ก้อน และ วัน ก้อน สําหรับระยะเวลาผูค้ วบคุมงานอาจกําหนดเป็ นอย่างอืนตาม
ความเหมาะสม วิธเี ก็บ เตรียม บ่ม และทดสอบชินตัวอย่างให้เป็ นไปตาม “วิธที ดสอบ
สําหรับกําลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต (ASTM C39)” ตามลําดับ
12.2 รายงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบกําลังอัดคอนกรีตรวม ชุด สําหรับผูแ้ ทนผู้
ว่าจ้าง ชุด และสํานักงานวิศวกรผูค้ วบคุมงาน และผูอ้ อกแบบ ชุด
รายงานจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังนี
( ) วันทีหล่อ
( ) วันทีทดสอบ
( ) ประเภทของคอนกรีต
( ) ค่าการยุบ
( ) ส่วนผสม
( ) หน่ วยนําหนัก
( ) กําลังอัดสูงสุด
12.3 การทดสอบแนว ระดับ ความลาด และความไม่สมําเสมอของพืนถนนคอนกรีตใน
บริเวณอาคาร เมือคอนกรีตพืนถนนแข็งตัวแล้ว จะต้องทําการตรวจสอบแนว ความ
ลาด ตลอดจนความไม่สมําเสมอต่าง ๆ อีกครังหนึง หาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกว่า
บริเวณข้างเคียงเกิน มิลลิเมตรจะต้องขัดออก แต่ถา้ สูงมากกว่านันผูร้ บั จ้างจะต้อง
ทุบพืนช่วงนันออกแล้วหล่อใหม่ โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเองทังหมด
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12.4 การทดสอบความหนาของพืนถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร
วิศวกรผูค้ วบคุมงานอาจกําหนดให้มกี ารทดสอบความหนาของพืนถนนคอนกรีต โดย
วิธเี จาะเอาแก่นไปตรวจตามวิธขี อง ASTM C174 ก็ได้ หากปรากฏว่าความหนาเฉลีย
น้อยกว่าทีกําหนดเกิน มิลลิเมตร วิศวกรผูอ้ อกแบบจะเป็ นผูต้ ดั สินว่าถนนนันมีกําลัง
พอจะรับนําหนักบรรทุกตามทีคํานวณออกแบบไว้ได้หรือไม่ หากวิศวกรผูอ้ อกแบบลง
ความเห็นว่า พืนถนนนันไม่แข็งแรงพอทีจะรับนําหนักบรรทุกทีคํานวณออกแบบไว้ได้
ผูร้ บั จ้างจะต้องทุบออกแล้วเทคอนกรีตใหม่ โดยจะเรียกเงินเพิมจากผูว้ ่าจ้างมิได้
13.

การประเมิ นผลการทดสอบกําลังอัด
13.1 ค่าเฉลียของผลการทดสอบชินตัวอย่างสามชินหรือมากกว่า ซึงบ่มในห้องปฏิบตั กิ าร
จะต้องไม่ตากว่
ํ าค่าทีกําหนด และจะต้องไม่มคี า่ ใดตํากว่าร้อยละ ของค่ากําลังอัด
ทีกําหนด
13.2 หากกําลังอัดมีค่าตํากว่าทีกําหนด ก็อาจจําเป็ นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปทําการ
ทดสอบ
13.3 การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบตั ติ าม “วิธเี จาะและทดสอบแก่นคอนกรีตทีเจาะ
และคานคอนกรีตทีเลือยตัดมา” (ASTM C 24) การทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระทํา
ในสภาพผึงแห้งในอากาศ
13.4 องค์อาคารหรือพืนทีคอนกรีตส่วนใด
ทีวิศวกรผูค้ วบคุมงานพิจารณาเห็นว่าไม่
แข็งแรงพอ ให้เจาะแก่นอย่างน้อยสองก้อนจากแต่ละองค์อาคาร หรือพืนทีนัน ๆ
ตําแหน่ งทีจะเจาะแก่นให้วศิ วกรผู้ควบคุมงานเป็ นผูก้ าํ หนด
13.5 กําลังของแก่นทีได้จากแต่ละองค์อาคารหรือพืนที จะต้องมีคา่ เฉลียเท่ากับหรือสูงกว่า
ร้อยละ ของกําลังทีกําหนด จึงจะถือว่าใช้ได้และจะต้องไม่มคี ่าใดตํากว่าร้อยละ
ของค่ากําลังอัดทีกําหนด
13.6 จะต้องอุดรูซงเจาะเอาแก่
ึ
นคอนกรีตออกมาตามวิธใี นข้อ ให้เรียบร้อยด้วย Non –
Shrink Mortar
13.7 หากผลทดสอบแสดงให้เห็นว่า คอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอจะต้องทุบคอนกรีตนัน
ทิงแล้วหล่อใหม่ โดยผูร้ บั จ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทังสิน
13.8 ชินตัวอย่างแท่นกระบอกคอนกรีตอาจใช้ลูกบาศก์ขนาด
มม. X 150 มม. X 150
มม. แทนได้ โดยให้เปรียบเทียบค่ากําลังอัดตามมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กของ ว.ส.ท.
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หมวด

งานเหล็กรูปพรรณ

1.

ทัวไป
1.1 “กรณีทวไป
ั และกรณีพเิ ศษ” ทีระบุในภาคอืน (ถ้ามี) ให้นํามาใช้ในหมวดนีด้วย
1.2 บทกําหนดหมวดนีคลุมถึงเหล็กรูปพรรณ ท่อกลม ท่อเหลียม (Steel Tubing) ทุกชนิด
1.3 รายละเอียดเกียวกับเหล็กรูปพรรณ ซึงมิได้ระบุในแบบและกําหนดนีตาม “มาตรฐาน
สําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ

2.

วัสดุ
เหล็กรูปพรรณทังหมด
จะต้องมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที
มอก.
–
หรือ ASTM หรือ JIS ทีเหมาะสม ในกรณีทมิี ได้ระบุในแบบให้ถอื ว่าเป็ น
เหล็กชนิดเทียบเท่า A 36 หรือ SS 400

3.

การกองเก็บวัสดุ
เหล็กรูปพรรณทังทีประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ อาจต้องเก็บไว้บนยกพืนเหนือพืนดิน
จะต้องรักษาเหล็กให้ปราศจากฝุน่ ไขมัน หรือสิงแปลกปลอมอืน ๆ และต้องระวังรักษาอย่าให้
เหล็กเป็ นสนิม
ในกรณีทใช้
ี เหล็กทีมีคุณสมบัตติ ่างกันหลายชนิด
ต้องแยกเก็บและทํา
เครืองหมาย เช่น โดยการทาสีแบ่งแยกให้เห็นอย่างชัดเจน

4.

การจัดทํา Shop Drawing
ก่อนทีจะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิน ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดทํา Shop Drawing ส่งต่อ
วิศวกรผูค้ วบคุมงานเพือรับความเห็นชอบ โดย Shop Drawing นันจะต้องประกอบด้วย
4.1 แบบทีสมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกียวกับการตัดต่อ การประกอบ และการติดตังรูสลัก
เกลียว รอยเชือม และรอยต่อทีกระทําในโรงงาน
4.2 สัญลักษณ์ต่าง ๆ ทีใช้จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
4.3 จะต้องมีสาํ เนาเอกสารแสดงบัญชีวสั ดุ และวิธกี ารยกติดตัง ตลอดจนการยึดโยง
ชัวคราว

5.

การดัด
การดัดต้องทําด้วยความระมัดระวังเพือมิให้เกิดการบิดเบียว หรือเกิดเป็ นริวลูกคลืน การดัด
แผ่นเหล็กทีอุณหภูมปิ กติ จะต้องใช้รศั มีของการดัดไม่น้อยกว่า เท่าของความหนาของแผ่น
เหล็กนัน ในกรณีททํี าการดัดทีอุณหภูมสิ งู ห้ามทําให้เย็นตัวลงโดยเร็ว สําหรับเหล็กกําลังสูง
(High – Strength Steel) ให้ทาํ การดัดทีอุณหภูมสิ งู เท่านัน

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

6.

รูและช่องเปิ ด
การเจาะ หรือตัด หรือกดทะลุให้เป็ นรู ต้องกระทําตังฉากกับผิวของเหล็ก นอกจากจะระบุเป็ น
อย่างอืน ห้ามใช้วธิ เี จาะรูดว้ ยไฟ หากรูทเจาะไว้
ี
ไม่ถูกต้องจะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธเี ชือม และ
เจาะรูใหม่ให้ถูกตําแหน่ง ในเสาทีเป็ นเหล็กรูปพรรณ ซึงต่อกับคาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้
เพือให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้
รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือ
แหว่ง ขอบรูซงคมและยื
ึ
นเล็กน้อยอันเกิดจากการเจาะด้วยสว่าน ให้ขจัดออกให้หมดด้วย
เครืองมือทีเหมาะสม โดยลบมุม มิลลิเมตร ช่องเปิ ดอืน ๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียวจะต้อง
เสริมแหวนเหล็ก ซึงมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารทีเสริม รูหรือช่องเปิ ด
ภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิ ดขององค์อาคารทีเสริมนัน

7.

การประกอบ และยกติ ดตัง
7.1 ให้พยายามประกอบทีโรงงานให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้
7.2 การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต้องกระทําอย่างละเอียดประณีต
7.3 องค์อาคารทีวางทาบกัน จะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า
7.4 การติดตัวเสริมกําลังและองค์อาคารยึดโยง ให้กระทําอย่างประณีต สําหรับตัวเสริม
กําลังทีติดแบบอัดแน่นต้องอัดให้สนิทจริง ๆ
7.5 รายละเอียดให้เป็ นไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยฯ ที
– ทุกประการ”
7.6 ไฟทีใช้ตดั ควรมีเครืองมือกลเป็ นตัวนํา

8.

การเชือม
8.1 ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน AISC/AWS สําหรับการเชือมในงานก่อสร้างอาคาร
8.2 ผิวหน้าทีจะทําการเชือมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรัน สนิม ไขมัน สี และ
วัสดุแปลกปลอมอืน ๆ ทีจะทําให้เกิดผลเสียต่อการเชือมได้
8.3 ในระหว่างการเชือมจะต้องยึดชินส่วนทีจะเชือมติดกันให้แน่น
เพือให้ผวิ แนบสนิท
สามารถทาสีอุดได้โดยง่าย
8.4 หากสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้พยายามเชือมในตําแหน่ งราบ
8.5 ให้วางลําดับการเชือมให้ดเี พือหลีกเลียงการบิดเบียว และหน่วยแรงตกค้างในระหว่าง
กระบวนการเชือม
8.6 ในการเชือมแบบชนจะต้องเชือมในลักษณะทีจะให้ได้ Penetration โดยสมบูรณ์ โดยมิ
ให้กระเปาะตะกรันขังอยู่ ในกรณีนีอาจใช้วธิ ลี บมุมตามขอบหรือ Backing Plates ก็ได้
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8.7

ชินส่วนทีจะต้องเชือมแบบทาบจะต้องวางให้ชดิ กันทีสุดเท่าทีจะมากได้ และไม่ว่ากรณี
ใดจะต้องห่างกันไม่เกิน มิลลิเมตร
8.8 ช่างเชือมจะต้องมีความชํานาญในเรืองการเชือมเป็ นอย่างดี โดยช่างเชือมทุกคนจะต้อง
มีหนังสือรับรองว่าผ่านการทดสอบจากสถาบันทีเชือถือได้ เช่น กรมพัฒนาฝีมอื
แรงงาน เป็ นต้น
8.9 สําหรับเหล็กหนาตังแต่ มม. ขึนไป ต้อง Preheat ก่อนเชือมโดยให้ผรู้ บั จ้างเสนอ
วิธกี ารต่อวิศวกรผูค้ วบคุมงานเพือรับความเห็นชอบ
8.10 สําหรับเหล็กหนา มม. ขึนไป ให้เชือมแบบ Submerged Arc Welding
9.

การตรวจสอบรอยเชือม
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชือม ในตําแหน่งทีวิศวกรผูอ้ อกแบบ
หรือวิศวกรผูค้ วบคุมงานเป็ นผูก้ าํ หนด ลักษณะของรอยเชือมทียอมรับได้ จะต้องมีพนผิ
ื วที
เรียบ ไม่มมี ุมแหลมคมได้ขนาดตามทีกําหนดในแบบ และจะต้องไม่มรี อยแตกร้าว โดยใช้
วิธกี ารตรวจสอบดังต่อไปนี
9.1 ในกรณีการเชือมแบบทาบ (Fillet Weld)
ให้ทดสอบโดยการใช้ Dye Penetrate ซึงรายละเอียดการทดสอบให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ASTM E 165 หรือทดสอบโดยใช้ Magnetic Particle ซึงรายละเอียดการ
ทดสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM E 709
9.2 ในกรณีการเชือมแบบต่อชน (Butt Weld)
9.2.1 เมือแผ่นเหล็กทีนํามาต่อเชือมมีความหนาไม่เกิน มม. ให้ทาํ การตรวจสอบ
รอยเชือมโดยใช้วธิ เี อ็กซเรย์ (X – ray) รายละเอียดการทดสอบให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ASTM E 94 และ ASTM E 142
9.2.2 เมือแผ่นเหล็กทีนํามาต่อเชือมมีความหนาเกิน
มม. ให้ทาํ การตรวจสอบ
รอยเชือมโดยวิธรี งั สีแกมม่า (Gamma – ray) หรือทดสอบโดยใช้อลุ ตราโซนิค
(Ultrasonic)
ทังนี
ผลการทดสอบจะต้องได้รบั การรับรองจากผูเ้ ชียวชาญจากสถาบันที
เชือถือได้ รายละเอียดเกียวกับการตรวจสอบรอยเชือมนอกเหนือจากทีกําหนด
ในข้อกําหนดนีให้เป็ นไปตามมาตรฐาน AWS

10.

การซ่อมแซมรอยเชือม
10.1 บริเวณทีได้รบั การตรวจสอบรอยเชือมแล้วพบว่ามีปญั หา จะต้องทําการขจัดทิง และทํา
การเชือมแล้วตรวจสอบใหม่
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10.2 ในบริเวณโลหะเชือมทีมีรอยแตก จะต้องขจัดรอยเชือมออก วัดจากปลายรอยแตกไม่
น้อยกว่า มม. และทําการเชือมใหม่
10.3 หากองค์อาคารเกิดการเปลียนแปลงรูปร่างขึนจากการเชือม จะต้องทําการแก้ไขให้ได้
รูปทรงทีถูกต้องหรือเสริมความแข็งแรงให้มากว่า หรือเทียบเท่ากับรูปทรงทีเกิดจาก
การเชือมทีถูกต้อง
11.

งานสลักเกลียว
11.1 การตอกสลักเกลียวจะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยไม่ทาํ ให้เกลียวเสียหาย
11.2 ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบ และผิวทีรองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะทําการขัน
เกลียว
11.3 ขันรอยต่อด้วยสลักเกลียวทุกแห่งให้แน่นโดยใช้กญ
ุ แจปากตายทีถูกขนาด
11.4 ให้ขนั สลักเกลียวให้แน่น โดยมีเกลียวโผล่จากสลักเกลียวไม่น้อยกว่า
เกลียว
หลังจากนันให้ทุบปลายเกลียวเพือป้องกันมิให้สลักเกลียวคลายตัว

12.

การต่อและประกอบในสนาม
12.1 ให้ปฏิบตั ติ ามทีระบุในแบบขยายและคําแนะนําในการยกติดตังโดยเคร่งครัด
12.2 ค่าผิดพลาดทียอมให้ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล
12.3 จะต้องทํานังร้าน คํายัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียง เพือยึดโครงสร้างให้แน่ นหนาอยูใ่ น
แนว และตําแหน่งทีต้องการเพือความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน จนกว่างานประกอบจะ
เสร็จเรียบร้อยและแข็งแรงดีแล้ว
12.4 หมุด (Rivet) ให้ใช้สาํ หรับยึดชินส่วนต่าง ๆ เข้าหากันโดยไม่ใช้เหล็ก (โลหะ) เกิดการ
บิดเบียวชํารุดเท่านัน
12.5 ห้ามใช้วธิ ตี ดั ด้วยแก๊สเป็ นอันขาด นอกจากจะได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกร
12.6 สลักเกลียวยึด และสมอให้ตดิ ตังโดยใช้แบบนําเท่านัน
12.7 แผ่นรอง (Base Plate)
12.7.1 ให้ใช้ตามทีกําหนดในแบบขยาย
12.7.2 ให้รองรับ และปรับแนวด้วยลิมเหล็ก
12.7.3 หลังจากได้ยกติดตังเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อดั มอร์ต้าชนิดไม่หดตัว (Non –
Shrink Mortar) ใต้แผ่นรองให้แน่ นแล้วตัดขอบลิมให้เสมอกับขอบแผ่นรอง
โดยทิงส่วนทีเหลือไว้ในที
12.7.4 ในกรณีทใช้
ี Anchor Bolt จะต้องฝงั Anchor Bolt ให้ได้ตาํ แหน่งและความสูงที
ถูกต้องและระวังไม่ให้หวั เกลียวบิด งอ เสียรูป หรือขึนสนิม และถ้าไม่มกี าร
ระบุในแบบให้ยดึ ขันกับแผ่นรองโดยใช้ Double Nuts
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13.

การป้ องกันเหล็กมิ ให้ผกุ ร่อน
13.1 เกณฑ์กําหนดทัวไป
งานนีหมายรวมถึงการทาสี และการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตามบท
กําหนดและแบบ และให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญานีทุกประการ
13.2 ผิวทีจะทาสี
13.2.1 การทําความสะอาด
(ก) ก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเว้นผิวทีอาบโลหะจะต้องขัดผิวให้สะอาด โดย
ใช้เครืองมือขัดทีเหมาะสม ตามมาตรฐานการเตรียมพืนผิวของสีทารอง
พืนนัน ๆ หรือเครืองพ่นทราย
(ข) สําหรับรอยเชือมและผิวเหล็กทีได้รบั ความกระทบกระเทือนจากการเชือม
จะต้องเตรียมผิวสําหรับทาสีใหม่ เช่นเดียวกับผิวทัวไปตามวิธใี นข้อ (ก)
(ค) ทันทีก่อนทีจะทาสีครังต่อไปให้ทําความสะอาดผิวซึงทาสีไว้ก่อน หรือผิว
ทีฉาบไว้จะต้องขจัดสีทร่ี อนหลุดและสนิมออกให้หมด
และจะต้องทํา
ความสะอาดพืนทีส่วนทีถูกนํามัน และไขมันต่างๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท
ก่อนจะทาสีทบั
13.3 สีรองพืน
หากมิได้ระบุเป็ นอย่างอืน
งานเหล็กรูปพรรณทังหมดให้ทาสีรองพืนด้วยสีกนั สนิม
ระบบแอลคิดชนิดไร้สารตะกัวและไร้สารโครเมต โดยมีสารประกอบซิงค์ฟอสเฟตเป็ น
ั
สารป้องกันสนิม ชัน ชันละ ไมครอน ในกรณีทเหล็
ี กรูปพรรณฝงในคอนกรี
ตไม่
ต้องการทาสีทงหมด
ั
แต่จะต้องขัดผิวให้สะอาดก่อนเทคอนกรีตหุม้

14.

การป้ องกันไฟ
ชินส่วนเหล็กรูปพรรณ ซึงถูกกําหนดให้มกี ารป้องกันไฟตามแบบนัน ให้ถอื ปฏิบตั ติ าม
“พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.
และกฏกระทรวงฉบับที (พ.ศ.
)”
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หมวด

เสาเข็มเจาะ

1.

รายละเอียดทัวไป
1.1 งานเสาเข็มเจาะทีจะต้องสามารถรับนําหนักปลอดภัยได้ตามทีระบุในแบบโดยการ
ทดสอบ ระดับปลายเสาเข็มอยูต่ ากว่
ํ าระดับดินปจั จุบนั ระบุตามในแบบ
1.2 วัสดุทใช้
ี เป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ
1.3 วิธกี ารเจาะ ส่วนบนจากระดับ . ถึง ระดับนําใต้ดนิ โดยประมาณและก่อนถึงชัน
ทราย การเจาะอาจใช้ Dry Process โดยใช้ปลอกเหล็กชัวคราว (Temporary Casing)
เพือกันการพังของดินในหลุมหรือปากหลุมขณะเจาะ ส่วนล่างจากระดับนําใต้ดนิ ลงไป
จนถึงระดับทีต้องการให้ใช้วธิ ี Wet Process โดยใช้ Bentonite Slurry เป็ นตัวป้องกัน
หลุมเจาะพังทลาย ตัวเสาเข็มเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบซึงหล่อในทีก่อสร้าง
1.4 ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอรายละเอียดวิธกี ารทําเสาเข็มเจาะ ประกอบด้วยระยะเวลาการใส่
โครงเหล็กหลังจากเจาะถึงปลายเสาเข็ม ระยะเวลาและวิธกี ารกําจัดตะกอนก้นหลุม
(Bucket หรือ Airlift) ระยะเวลาในการเทคอนกรีต วิธกี ารตรวจสอบตะกอนก้นหลุม
รายละเอียดวัสดุ Shop Drawing และอืน ๆ เพือให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานและผูอ้ อกแบบ
อนุมตั ิ
วัน ก่อนการทําเสาเข็มต้นแรก อย่างไรก็ตามผูร้ บั จ้างและวิศวกรผูค้ วบคุม
งานอาจจะร่วมกันพิจารณาทบทวนวิธกี ารดังกล่าว เพือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพ
จริงเพือให้คุณภาพเสาเข็มดีขนและขออนุ
ึ
มตั ติ ่อวิศวกรผูอ้ อกแบบ หลังจากดําเนินการ
ทําเสาเข็มต้นแรกแล้วผูร้ บั จ้างจะต้องระบุเหตุผลในการเสนอเปลียนแปลงนี

2.

วัสดุทีใช้ในงาน
2.1 ปลอกเหล็กเพือกันดินอ่อนข้างหลุมเจาะพังทลาย
2.1.1 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (เฉลียจากการวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง เส้น ซึงทํามุม
ระหว่างกันประมาณ
องศา) ของปลอกเหล็กต้องไม่น้อยกว่า
เส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มทีกําหนด
2.1.2 ถ้าไม่กาํ หนดเป็ นอย่างอืน ความยาวของปลอกเหล็กต้องไม่น้อยกว่า เมตร
ความยาวอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
แต่ต้องได้รบั อนุ มตั จิ าก
วิศวกรผูค้ วบคุมงานเสียก่อน
2.1.3 การต่อปลอกเหล็กจะต้องเรียบร้อยและแน่นหนา ปลอกเหล็กเมือต่อเรียบร้อย
จะต้องได้แนวตรง (ไม่น้อยกว่า : 500) ตลอดความยาวของปลอก
2.1.4 ความหนาของปลอกเหล็ก จะต้องเพียงพอสําหรับการขนส่งและการทํางาน
ฯลฯ โดยผูร้ บั จ้างต้องเสนอคุณสมบัติ เช่น ความหนาของปลอกเหล็กให้
วิศวกรผูค้ วบคุมงานพิจารณาและอนุ มตั กิ ่อน จึงจะนํามาใช้ได้
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2.1.5 ผูร้ บั จ้างจะต้องตรวจสอบสภาพต่าง ๆ ของปลอกเหล็ก เช่น ความตรงแนว
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา รอยเชือมอย่างสมําเสมออย่างน้อยสัปดาห์
ละครัง ในกรณีทเกิ
ี ดการชํารุด ผูร้ บั จ้างจะต้องซ่อมแซมหรือเปลียนใหม่ก่อนที
จะนํามาใช้ในเสาเข็มเจาะต้นต่อไป
2.1.6 ผูร้ บั จ้างต้องรับผิดชอบต่อการป้องกันการพังทลายของดินส่วนทีขุด ก่อนทีจะ
เทคอนกรีตและก่อนทีคอนกรีตจะแข็งตัว และไม่มกี ารชดเชยเงินให้สาํ หรับ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพือการนี เช่น ในกรณีทต้ี องทิงปลอกเหล็กไว้ในดินเป็ นการ
ถาวร หรือการทีต้องใช้ปลอกเหล็ก ชัน (Double Casing)
2.1.7 ไม่ว่าจากเหตุผลใดก็ตาม หากปรากฏว่ามีความจําเป็ นทีจะต้องใช้ปลอกเหล็ก
ชัวคราว ซึงมีขนาดใหญ่กว่าทีกําหนดไว้ จะต้องเทคอนกรีตในปล่องนันจนเต็ม
พืนทีหน้าตัดของปลอกเหล็กชัวคราวนัน แต่การจ่ายเงินจะคํานวณจากขนาด
เดิมเป็ นเกณฑ์
2.1.8 ในกรณีทดิี นบริเวณข้างในปล่องเกิดพังทลายบางส่วนหรือทังหมด ในระหว่าง
การขุดหรือเมือขุดเสร็จแล้ว
ผูร้ บั จ้างต้องแจ้งให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานทราบ
ทันที และต้องปฏิบตั ติ ามข้อแนะนําหรือคําสังของวิศวกรผูค้ วบคุมงานในการ
ซ่อมแซมแก้ไข ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเป็ นผลมาจากการพังทลายดังกล่าว ผูร้ บั จ้าง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบเพียงผูเ้ ดียว นอกจากนีผูร้ บั จ้างจะต้องบันทึกรายละเอียดของ
การพังทลายและวิธกี ารแก้ไขส่งถึงวิศวกรผูอ้ อกแบบด้วย
คอนกรีตทีใช้ในงานเสาเข็มเจาะ
2.2.1 ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที ตามมาตรฐาน มอก.
2.2.2 กําลังอัดของแท่งทรงกระบอกคอนกรีตขนาด

มม. จะต้องไม่น้อย
กว่า เมกกาปาสกาล ( กก./ซม. ) เมืออายุ วันตามมาตรฐาน ASTM
C 39
2.2.3 ปริมาณปูนซีเมนต์ทใช้
ี ในคอนกรีต
ลูกบาศก์เมตร ต้องไม่น้อยกว่า
กิโลกรัม
2.2.4 ค่ายุบตัวของคอนกรีตไม่น้อยกว่า
มม.
2.2.5 ขนาดหินใหญ่สดุ ไม่เกิน มม.
2.2.6 สารผสมคอนกรีตเพือให้คอนกรีตแข็งตัวช้าจะต้องเสนอชนิด ปริมาณ เวลา
แข็งตัวและผลการทดลองต่าง ๆ ทีจําเป็ นเพือพิจารณาอนุมตั ภิ ายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า
วันก่อนใช้งาน และหากเป็ นวัสดุทไม่
ี เคยใช้ และไม่มขี อ้ มูลที
เพียงพอ จะต้องทดลองผสมและทดสอบกําลังอัดอย่างน้อย ชุด และจะต้อง
เสนอผลทดสอบชุดละ แท่งไม่น้อยกว่า วันก่อนใช้งาน
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2.2.7 คอนกรีตทีใช้ในงานเสาเข็มเจาะ จะต้องมีเวลาก่อตัวขันแรก (Initial Setting
Time) ไม่น้อยกว่า ชัวโมง และต้องเหมาะสมกับระยะเวลาการเทคอนกรีต
2.2.8 ผูร้ บั จ้างงานเสาเข็มเจาะต้องเสนอ Mix Design ของคอนกรีตให้วศิ วกรผู้
ควบคุมงานพิจารณาและอนุมตั อิ ย่างน้อย
วันก่อนทํางาน อาจมีการแก้ไข
Mix Design ให้เหมาะสมได้ในระหว่างก่อสร้าง แต่ความรับผิดชอบในเรือง
คุณภาพและคุณสมบัติ ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้างงานเสาเข็ม
เจาะ
2.2.9 การเก็บตัวอย่างแท่งกระบอกคอนกรีตขนาด

มม. เสาเข็ม ต้น
เก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า ชุด ๆ ละ แท่ง และวิศวกรผูค้ วบคุมงานมีสทิ ธิสงั
ให้เก็บตัวอย่างเกิน ชุด ได้เมือเห็นสมควร โดยผูร้ บั จ้างงานเสาเข็มเจาะเป็ น
ผูเ้ ก็บตัวอย่างตามคําสังของวิศวกรผูค้ วบคุมงาน และส่งให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารที
เชือถือได้เพือทําการทดสอบ สําหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และการเก็บ
ตัวอย่างผูร้ บั จ้างงานเสาเข็มเจาะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทังหมด
2.2.10 การเทคอนกรีตเสาเข็มแต่ละต้น ต้องเทต่อเนืองกัน โดยจะหยุดชะงักนานเกิน
ควรไม่ได้ ในกรณีทการเทคอนกรี
ี
ตได้หยุดชะงักนานเกินควร วิศวกรผูค้ วบคุม
งานอาจลงความเห็นว่าเสาเข็มต้นนันเป็ นเสาเข็มชํารุด ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอ
วิธกี ารแก้ไขและรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทังหมด
เหล็กเสริมรับแรง
2.3.1 เหล็กข้ออ้อยทุกขนาด ใช้ SD 40 ตามมาตรฐาน มอก. –
2.3.2 เหล็กกลมทุกขนาด ใช้ SR 24 ตามมาตรฐาน มอก. –
2.3.3 รอยเชือมเหล็กและวิธกี ารต่อเหล็ก
ต้องเสนอให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานตรวจ
พิจารณาและอนุ มตั ิ
2.3.4 ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้ถอื ตามมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กฉบับ
– ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
2.3.5 ในขณะหล่อคอนกรีต
ผูร้ บั จ้างต้องระวังอย่าให้เหล็กเสริมเคลือนตัวผิด
ตําแหน่ ง
2.3.6 ระยะหุม้ ของผิวนอกสุดของเหล็ก (Concrete Cover) จะต้องไม่น้อยกว่า
มม.
2.3.7 ระยะเรียงผิวถึงผิวของเหล็กยืน จะต้องไม่น้อยกว่า เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเหล็กหรือ เท่าของขนาดหินใหญ่สุด
2.3.8 เหล็กเสริมยืนจะต้องมีปริมาณเท่ากับ . % ทีระดับ Cut – Off และ . % ที
ระดับปลายเสาเข็ม (Pile Tip) โดยให้ปริมาณเหล็กเสริมลดลงตามสัดส่วน
ความลึกของเสาเข็ม

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

2.4

2.3.9 เหล็กปลอกจะต้องเสริมดังนี
(ก) จากระดับ Pile Cut – Off จนถึง เมตร ใต้ระดับความลึกสุดของดิน
เหนียวอ่อน (Soft Clay) และไม่น้อยกว่าระดับ - เมตร ให้เสริมเหล็ก
ปลอกเกลียวกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มม. ระยะห่าง
มม.
(ข) สําหรับระดับตําจากทีระบุในข้อ (ก) ให้เสริมเหล็กปลอกเกลียวเส้นกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มม. ระยะห่าง
มม.
2.3.10 การเสริมเหล็กยืน จะต้องให้ปลายเหล็กเสริมอยูท่ ระดั
ี บสูงกว่า Pile Cut – Off
เท่ากับ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริม
2.3.11 ระยะต่อทาบเหล็กจะต้องไม่น้อยกว่า
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริม
และจะต้องผูกยึดให้แน่ นติดกัน
2.3.12 ผูร้ บั จ้างจะต้องทํา Shop Drawing แสดงรายละเอียดการเสริมเหล็กเสนอแก่
วิศวกรผูอ้ อกแบบก่อนลงมือทํางาน เพือวิศวกรผูอ้ อกแบบพิจารณาและอนุ มตั ิ
อย่างน้อย วันก่อนทํางาน
สารละลายเบนโทไนท์ (Bentonite Slurry)
2.4.1 ต้องเสนอรายละเอียดต่าง ๆ เกียวกับ Bentonite ทีจะใช้ให้วศิ วกรผูค้ วบคุม
งานเป็ นผูพ้ จิ ารณาและอนุมตั กิ อ่ นใช้
2.4.2 Bentonite Slurry ทีใช้ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตกิ ่อนการเทคอนกรีต ดังนี

คุณสมบัต ิ
ความแน่น (Density)
ความหนืด (Viscosity)
ปริมาณทราย (Sand Content)
PH

ค่าทียอมรับได้
1.02 – 1.15 ตัน/ม
26 – 50 Sec/qt
ไม่เกิน %
8 – 12

วิธที ดสอบ
ASTM D 4380
Marsh Funnel and Cup
ASTM D 4381 by volume
Paper Test Strips หรือ Glass Electrode PH Meter

ค่าเหล่านีอาจเปลียนแปลงได้ ถ้าได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุมงาน ในกรณี
ทีผลทดสอบแสดงว่า Bentonite Slurry มีคา่ PH ไม่ตากว่
ํ า แต่วศิ วกรผูค้ วบคุมงาน
เห็นว่า Bentonite Slurry นันสกปรก หรือคุณสมบัตติ ่าง ๆ ไม่เหมาะสมทีจะใช้งาน
ต่อไปแล้ว วิศวกรผูค้ วบคุมงานมีสทิ ธิทจะห้
ี ามใช้ Bentonite Slurry นันได้ แต่ถา้ PH
ตํากว่า Bentonite Slurry นันห้ามใช้อย่างเด็ดขาด
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2.4.3 ระดับของ Bentonite Slurry ในขณะเจาะต้องไม่ตากว่
ํ า . เมตร จากระดับ
ปากปลอกเหล็ก และในขณะทําการเจาะผูร้ บั จ้างต้องเติม Bentonite Slurry
อยูเ่ สมอเพือให้ระดับ Bentonite Slurry ในหลุมคงที
ท่อเท (Tremie – Pipe)
2.5.1 Tremie Pipe ทีใช้ในงานต้องส่งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ขนาดของท่อ วิธตี ่อ
ท่อ วิธปี ้ องกันไม่ให้นําเข้าไปในท่อ ตลอดจนความยาวของท่อ Tremie แต่ละ
ช่วงมาให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานเป็ นผูพ้ จิ ารณาและอนุ มตั กิ อ่ นจึงจะใช้ได้
2.5.2 Tremie Pipe ทุกท่อนจะต้องมีหมายเลขกํากับ เพือสะดวกในการตรวจสอบ
ความยาวของท่อ และสะดวกในการตัดต่อท่อ หรือการชักท่อขึนจากเนือ
คอนกรีต
2.5.3 Tremie Pipe ทุกท่อต้องแข็งแรงป้องกันนําได้ และรอยต่อของท่อแต่ละช่วง
ต้องอยูใ่ นสภาพดี เรียบร้อย สามารถต่อหรือถอดได้สะดวกในขณะเทคอนกรีต
2.5.4 วิศวกรผูค้ วบคุมงานมีสทิ ธิให้ผรู้ บั จ้างเปลียนท่อ Tremie ทีเห็นว่าใช้การไม่ได้
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นของผูร้ บั จ้างแต่ผเู้ ดียว
2.5.5 ผูร้ บั จ้างต้องจัดให้ม ี Tremie Pipe สํารองอยูเ่ สมอ และพร้อมทีจะใช้ได้เมือ
จําเป็ น
2.5.6 ในขณะเทคอนกรีต Tremie Pipe ต้องจมอยูใ่ นเนือคอนกรีตไม่น้อยกว่า
เมตร และต้องคอยขยับ Tremie Pipe ขึนลง เพือไม่ให้คอนกรีตจับท่อ ปลาย
ท่อต้องจมอยูใ่ นคอนกรีตมากพอที Bentonite Slurry จะไม่เข้าไปแทนทีเนือ
คอนกรีต
2.5.7 ในขณะตัด Tremie Pipe ให้สนลง
ั
ต้องให้ท่อ Tremie Pipe จมอยูใ่ นเนือ
คอนกรีต – เมตร
2.5.8 การใช้ Plug เพือกันคอนกรีตขณะไล่นําออกจาก Tremie Pipe ต้องเสนอวัสดุ
และวิธกี ารให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานพิจารณาและอนุมตั กิ อ่ นจึงจะใช้ได้

ค่าผิ ดพลาดที ยอมให้ของเสาเข็มเจาะ
3.1 ค่าผิดพลาดในแนวดิงจะต้องไม่เกิน ต่อ
ของความยาวของเสาเข็ม
3.2 ระยะมากทีสุดทียอมให้เสาเข็มลงผิดตําแหน่งจากทีกําหนดไว้ ต้องไม่เกิน มม. โดย
วัดขนานกับแกน Coordinate ทังสองแกนทีระดับตัดหัวเสาเข็ม (Pile Cut – Off Level)
ถ้าเสาเข็มเจาะมีค่าเกินทีกําหนดนี ผูร้ บั จ้างต้องทําการแก้ไข ซ่อมแซม หรือทําใหม่
ตามคําสังของวิศวกรผูอ้ อกแบบ
และค่าใช้จ่ายทังหมดในงานนี
ผูร้ บั จ้างเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบแต่ผเู้ ดียว
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4.

เสาเข็มชํารุด
เสาเข็มเจาะจะถือว่าชํารุดเมือ
4.1 กําลังอัดของแท่งกระบอกมาตรฐานคอนกรีตทีเก็บไว้ก่อนเท มีกาํ ลังอัดตํากว่าทีระบุไว้
ในแบบ หากมิได้ระบุไว้เป็ นอย่างอืน ให้ถอื
เมกกาปาสกาล (240 กก./ซม ) เมือ
วันเป็ นเกณฑ์ หรือ
4.2 ค่าผิดพลาดเกินกว่าค่าทียอมให้ในข้อ หรือ
4.3 เมือกําลังอัดของแท่งคอนกรีตทีเจาะเอาขึนมาจากเสาเข็มตํากว่าทีกําหนด (ดูขอ้ . )
และวิศวกรผูอ้ อกแบบเห็นว่าเป็ นอันตรายต่อโครงสร้าง หรือ
4.4 ความยาวของเสาเข็มเจาะไม่ได้ตามทีระบุในแบบ หรือตามทีวิศวกรผูอ้ อกแบบกําหนด
หรือ
4.5 จากการทดสอบในข้อ
หรือการสังเกต ชีให้เห็นว่าเสาเข็มเจาะอยูใ่ นสภาพทีไม่
สามารถจะรับนําหนักได้ตามทีกําหนด
หรือวิศวกรผูอ้ อกแบบลงความเห็นว่าเป็ น
เสาเข็มชํารุดเนืองจากการเจาะ การเทคอนกรีตไม่ถูกต้อง หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
น้อยกว่าทีระบุในแบบ หรือมีสงสกปรก
ิ
เช่น มี Bentonite Slurry หรือดินพังเข้ามา
แทรกอยูใ่ นเนือคอนกรีต หรือกําลังอัดของคอนกรีตในเสาเข็มในช่วงต่าง ๆ ของความ
ลึกมีค่าไม่แน่ นอนหรือคอนกรีตมีการแยกแยะ
4.6 เสาเข็มเจาะ
ไม่สามารถรับนําหนักบรรทุกได้ตามทีกําหนดในแบบจากการทดสอบ
เสาเข็มโดย Static Pile Load Test หรือ Dynamic Load Test หากวิศวกรผูอ้ อกแบบ
ลงความเห็นในทุกกรณีขา้ งต้น ผูร้ บั จ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการแก้ไข
ซ่อมแซมหรือทําใหม่ เพือให้ได้เสาเข็มทีสมบูรณ์ตามต้องการ และยังต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผวู้ ่าจ้าง อันเกิดขึนเนืองจากความเสียหายของเสาเข็มเจาะ รวมทัง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการทีต้องเพิม Tied Beams หรือเสริมเสาเข็มไมโคร (Micro Pile)
หรือเสาเข็มชนิดอืน การขยายขนาดของฐานรากหรือการแก้ไขวิธอี นใดนอกเหนื
ื
อจาก
นีในกรณี . หากวิศวกรผูค้ วบคุมงานเห็นสมควร ผูร้ บั จ้างจะต้องเจาะเสาเข็มเพือนํา
แท่งคอนกรีตจากเสาเข็มขึนมาทดสอบ สําหรับค่าเจาะ ค่าทดสอบแท่งคอนกรีต ค่าอุด
รูเจาะ และค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ตกเป็ นของผูร้ บั จ้างทังสิน

5.

การเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตจากเสาเข็มที เทเสร็จแล้ว และการทํา Seismic Test
ผูร้ บั จ้างจะต้องทํา Seismic Test กับเสาเข็มจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ของเสาเข็มทังหมด
โดยผูร้ บั จ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเอง
ในกรณีทวิี ศวกรผูค้ วบคุมงานสงสัยว่าเสาเข็มเจาะจะอยูใ่ นสภาพทีไม่เรียบร้อย ไม่สามารถรับ
นําหนักได้ตามต้องการ หรือจากรายงานการทํางานประจําวันแสดงข้อบกพร่องเนืองจากการ
เจาะหรือการเทคอนกรีตหรือการผิดขันตอนใดขันตอนหนึงในการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิงผล
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ของ Seismic Test ไม่ปรากฏเป็ นทีน่าพอใจ วิศรผูอ้ อกแบบหรือวิศวกรผูค้ วบคุมงานมีสทิ ธิสงั
ให้ทาํ การเจาะนําแท่งคอนกรีตจากเสาเข็มขึนมาทดสอบได้ และผลควรปรากฏดังนี
5.1 แท่งคอนกรีตทีอายุไม่น้อยกว่า
วัน ทีได้จากการเจาะเก็บขึนมาทุก ๆ เมตร
ตลอดความลึกจากผิวดิน
ให้ได้ตวั อย่างต้องมีค่ากําลังอัดโดยเฉลียแล้วไม่ตากว่
ํ า
กําหนดในข้อ และตัวอย่างใดตัวอย่างหนึงดังกล่าว ต้องมีคา่ กําลังอัดไม่ตากว่
ํ า %
ของกําลังอัดสูงสุดทีกําหนด
5.2 เนือคอนกรีตทีเจาะขึนมาต้องไม่มสี งอื
ิ นเจือปนอยู่มาก เช่น ดิน ซึงแสดงว่าหลุมเจาะมี
การพังทลายหรือ Bentonite Slurry แทรก หรือ
5.3 ความยาวของเสาเข็มเจาะต้องได้ตามทีกําหนด ในกรณีทแท่
ี งคอนกรีตทีเจาะขึนมาไม่
เป็ นไปตามข้อ . ถึง . ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเจาะนําแท่ง
คอนกรีตขึนมา และค่าทดสอบพร้อมทังค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แก้ไข หรือทําใหม่
ทังหมด แต่หากผูร้ บั จ้างได้ทาํ การก่อสร้างเสาเข็มเจาะถูกต้องตามขันตอนเรียบร้อย
ตามหลักวิชา รวมทังปรากฏผล Seismic Test เป็ นทีน่าพอใจ และยังปรากฏว่ามีขอ้
สงสัยหรือไม่แน่ ใจในการรับนําหนักของเสาเข็มเจาะอยู่ หรือต้องการสุ่มตัวอย่างเพือ
ทดสอบสภาพ และความสามารถในการรับนําหนักของเสาเข็มเจาะ ในกรณีนีวิศวกรผู้
ควบคุมงานหรือวิศวกรผูอ้ อกแบบ มีสทิ ธิทจะสั
ี งให้ทาํ การเจาะนําแท่งคอนกรีตจาก
เสาเข็มมาทดสอบได้เช่นกัน หากผลออกมาดี ผูว้ ่าจ้างจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่าย
ทังหมด แต่หากผลปรากฏออกมาไม่ดี ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทังหมด
รวมทังการทดสอบตรวจสอบวิธกี ารและผลการทดสอบของเสาเข็มเจาะต่าง ๆ ทีทําขึน
มาแล้วทังหมด
6.

การแก้ไข ซ่อมแซมเสาเข็มชํารุด
วิธกี ารแก้ไข หรือซ่อมแซมเสาเข็มเจาะชํารุด วิศวกรผูอ้ อกแบบจะเป็ นผูก้ ําหนดหลักเกณฑ์ให้
โดยผูร้ บั จ้างซึงรับผิดชอบต่อความเสียหายของเสาเข็มเจาะ
จะต้องเป็ นผูค้ าํ นวณและเขียน
Shop Drawing หรือหากผูร้ บั จ้างจะเสนอวิธแี ก้ไขซ่อมแซม มาให้วศิ วกรผูอ้ อกแบบเป็ นผู้
พิจารณาอนุ มตั กิ ไ็ ด้ โดยผูร้ บั จ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทังหมดทุกกรณี

7.

รายงานสําหรับเสาเข็มเจาะ
ผูร้ บั จ้างต้องทํารายงานเกียวกับเสาเข็มเจาะส่งให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานภายใน
หลังจากหล่อคอนกรีตเสร็จเรียบร้อย ข้อมูลทีต้องเสนอในรายงานมี
7.1 วันทีทําการเจาะ หล่อคอนกรีต
7.2 หมายเลขกํากับของเสาเข็ม
7.3 ระดับดินเดิม

ชัวโมง
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7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

ระดับหัวเสาเข็มและระดับตัดเสาเข็ม
ระดับปลายเสาเข็ม
ระดับชันดินทรายแน่ น
เส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะ (ดู ( . ), ( . . ))
ความเอียงจากแนวดิงของเสาเข็มเจาะโดยประมาณ
ตําแหน่ งและความคลาดเคลือนจากตําแหน่ งทีกําหนด
ความยาวของปลอกเหล็ก
รายละเอียดของชันดินทีเจาะลงไป
ปริมาณคอนกรีตทีใช้เทเป็ นระยะ ๆ จากล่างสุดจนถึงบนสุด
เวลาเริมและเวลาแล้วเสร็จของการเจาะ การทํา Air Lift การใส่โครงเหล็กและเท
คอนกรีต
7.14 รายละเอียดของอุปสรรค และความล่าช้าทีเกิดในงาน
7.15 รายละเอียดของปรากฏการณ์ใด ๆ ทีผิดปกติในระหว่างงานเสาเข็ม
7.16 ข้อมูลอืน ๆ ซึงวิศวกรผูค้ วบคุมงานหรือวิศวกรผูอ้ อกแบบต้องการ
รายงานนีต้องมีตวั แทนผูร้ บั จ้างและผูค้ วบคุมงานลงนามรับรองทังสองฝา่ ย
8.

ระยะช่วงเวลาห่างในการเจาะเสาเข็มต้นที ถัดไปหรือใกล้เคียง
ระยะช่วงเวลาในการทําการเจาะเสาเข็มต้นทีถัดไปหรือใกล้เคียง ต้องไม่น้อยกว่า
ชัวโมง
โดยอาศัยผลจากการทดสอบกําลังอัดของแท่งคอนกรีตประกอบการพิจารณา
หรือมิฉะนัน
ระยะห่างระหว่างเสาเข็มทีเจาะกับเสาเข็มข้างเคียงทุกต้น จะต้องไม่น้อยกว่า
เท่าของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มหรือมากกว่านัน หรือตามคําสังของวิศวกรผูค้ วบคุมงาน

9.

หลุมเจาะของงานเสาเข็มเจาะ
9.1 ก้นหลุมเจาะต้องสะอาด แน่นและปราศจากวัสดุทร่ี วน หรือตะกอนในปริมาณมากเกิน
สมควร หรือวัสดุททํี าให้อ่อนตัวจนมีกาํ ลังตํากว่าค่าของตัวอย่างซึงเป็ นค่าทีใช้ในการ
คํานวณหาความลึกของก้นหลุมทีเจาะ ก้นหลุมจะต้องได้ระดับ
9.2 ต้องทําความสะอาดก้นหลุมเจาะด้วยวิธใี ด ๆ ทีวิศวกรผูค้ วบคุมงานแนะนํา หรือสัง
หรือทีผูร้ บั จ้างเสนอมา ซึงวิศวกรผูค้ วบคุมงานได้อนุ มตั แิ ล้ว และต้องได้รบั การตรวจ
และเห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุมงานเสียก่อน จึงจะได้รบั อนุมตั ใิ ห้เทคอนกรีตได้
9.3 ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาอุปกรณ์เกียวกับความปลอดภัย
ตลอดจนอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกต่าง ๆ เพือให้ตวั แทนผูว้ ่าจ้าง วิศวกรผูอ้ อกแบบและวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
สามารถเข้าไปตรวจงานด้วยความปลอดภัย
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9.4

9.5

9.6

10.

หลังจากเจาะจนถึงระดับทีต้องการแล้ว ผูค้ วบคุมงานและผูร้ บั จ้างจะร่วมกันวัดความลึก
ตามแนวดิงของหลุมเจาะ และสภาพของหลุมเจาะ โดยใช้ Tremie Pipe หรือลูกดิง
หรือวิธกี ารใด ๆ ทีวิศวกรผูค้ วบคุมงานสัง และค่าใช้จ่ายเกียวกับเครืองมือในการ
ทดสอบนี ผูร้ บั จ้างเป็นผูอ้ อกทังสิน
ขณะเทคอนกรีต
ผูร้ บั จ้างร่วมกับวิศวกรผูค้ วบคุมงานหรือผูแ้ ทน
ตรวจสอบ
เส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมเจาะ โดยใช้วธิ คี าํ นวณจากปริมาตรคอนกรีตทีเทลงไป กับ
ความลึกของคอนกรีตทีสูงขึน หรือโดยวิธกี ารอย่างอืนทีวิศวกรผูค้ วบคุมงานเห็นว่า
เหมาะสม
หลังจากเจาะหลุมจนถึงความลึกทีต้องการ เวลาทีใช้ในการทํางานความสะอาดก้นหลุม
บวกเวลาทีใช้ในการใส่เหล็กเสริม ต้องไม่เกิน
ชัวโมง หากมีปญั หาทีทําให้ล่าช้า
ออกไป ผูร้ บั จ้างจะต้องปรึกษาวิศวกรผูค้ วบคุมงานทันที

วิ ธีการก่อสร้าง
ในกรณีทผูี ร้ บั จ้างเป็ นผูเ้ สนอวิธกี ารทําเสาเข็มเจาะ วิธที ผูี ร้ บั จ้างเสนอมาบางขันตอน วิศวกร
ผูอ้ อกแบบหรือวิศวกรผูค้ วบคุมงานมีสทิ ธิสงให้
ั แกไขหรือเพิมเติม
เพือให้ได้งานทีสมบูรณ์
เรียบร้อยและถูกต้อง
โดยผูร้ บั จ้างไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิมเติมจากการแก้ไขนี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและอนุมตั วิ ธิ กี ารก่อสร้างเสาเข็มเจาะ คือวิธกี ารก่อสร้างต้องไม่ทาํ
ให้เสาเข็มเสียกําลัง เนืองจากคอนกรีตสกปรกหรือจากการลดหน้าตัดของเสาเข็ม หรือ
ปูนซีเมนต์ถูกล้างออกไป หรือจากการชํารุดเสียหายขณะถอนปลอกเหล็กออก หรือเหตุการณ์
อืน ๆ รวมทังผลกระทบจากการก่อสร้างเสาเข็มข้างเคียงด้วย
ถึงแม้ว่าผูร้ บั จ้างจะทํางานตามขันตอนทีเสนอมา หรือตามขันตอนทีได้รบั การแก้ไขจากวิศวกร
ผูอ้ อกแบบ หรือวิศวกรผูค้ วบคุมงาน และผูร้ บั จ้างเห็นชอบด้วยแล้วก็ตาม ความรับผิดชอบและ
ค่าเสียหายต่าง ๆ ในงานเสาเข็มยังคงเป็ นของผูร้ บั จ้างเพียงผูเ้ ดียว และค่าเสียหายต่าง ๆ ที
เกิดขึนผูร้ บั จ้างเป็ นผูจ้ ่ายเพียงผูเ้ ดียว
ในกรณีทผลทดสอบในข้
ี
อ
ให้คา่ ตํากว่ากําหนด ผูร้ บั จ้างจะต้องหามาตรการทีสามารถ
ประกันได้ว่าเสาเข็มทีทําไปจะสามารถรับนําหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าทีกําหนด โดยมีสว่ น
ปลอดภัยไม่น้อยกว่า . เช่นทํา Grouting ทีปลายเสาเข็ม หรือยึดความยาวของเสาเข็มหรือ
วิธอี นใดที
ื
เหมาะสม
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11.

วิ ธีการทําเสาเข็มเจาะทัวไป
ในกรณีทมิี ได้กาํ หนดเป็ นอย่างอืน ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามนี
11.1 การลงปลอกเหล็ก ผูร้ บั จ้างจะต้องลงปลอกเหล็กตามตําแหน่งทีกําหนดไว้ในแบบ และ
ระหว่างลงปลอกเหล็กจะต้องตรวจสอบความดิง โดยใช้กล้อง Theodolite หรือระดับนํา
โดยให้ถอื ค่าผิดพลาดทียอมให้ในข้อ เป็ นเกณฑ์
11.2 หลังจากกดปลอกเหล็กอยูใ่ นตําแหน่งเรียบร้อยแล้ว ให้ทาํ การเจาะดินภายในปลอก
เหล็กออก โดยใช้เครืองเจาะซึงติดตังบนรถเครน หัวเจาะอาจใช้ Fight Auger หรือ
Bucket Type ตามสภาพความเหมาะสม ในช่วงบนของเสาเข็มผูร้ บั จ้างอาจทําการเจาะ
แบบ Dry Process ก็ได้ แต่การเจาะโดยวิธี Dry Process นีสําหรับบริเวณภาคกลาง
ไม่ควรเจาะเกินระดับ . เมตร หรือพ้นชัน Stiff Clay เพราะจะมีนําทะลักเข้ามาเมือ
เจาะถึงขึนนีแล้ว จะต้องทําการเติม Bentonite Slurry ให้อยู่ไม่ตากว่
ํ า เมตรจากปาก
หลุม และใช้หวั เจาะแบบ Bucket Type และเมือเจาะได้ความลึกเพิมขึนให้เติม Slurry
เพิมขึนตามความลึก จนได้ระดับทีกําหนดตามแบบ ก่อนทีจะชักก้านเจาะ (Kelly Bar)
ขึน จากนันให้ทาํ ความสะอาดก้นหลุม (Cleaning) ด้วย Cleanout Bucket อีกครังหนึง
ทังนี Bucket จะต้องเป็ นแบบ One – way Flap Gate เพือไม่ให้ดนิ ใน Bucket ร่วงลง
ไปในรูเจาะเสาเข็มได้
11.3 หลังจากชัก Kelly Bar ขึนมาแล้ว ให้ผรู้ บั จ้างทําการตรวจสอบรูเจาะ ซึงมี Bentonite
Slurry อยูเ่ ต็มอีกครังหนึงด้วยลูกดิง เพือหาความลึกทีแน่นอน และตรวจสอบการ
พังทลายของรูเจาะโดยใช้เครืองมือ หรือวิธกี ารใด ๆ ทีเหมาะสม การตรวจสอบให้
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า จุด หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการพังทลายของรูเจาะ ผูร้ บั
จ้างต้องทําความสะอาดอีกครังหนึงด้วย Bucket จนแน่ ใจว่าก้นหลุมได้ระดับและสะอาด
ในกรณีทมีี ตะกอนมากเกินว่าทีจะยอมให้ได้
ผูร้ บั จ้างจะต้องขจัดตะกอนด้วยวิธที ี
เหมาะสม เช่นใช้วธิ ี Air Lift ความหนาของตะกอนทียอมให้มไี ด้ วิศวกรผูอ้ อกแบบหรือ
วิศวกรผู้ควบคุมงานจะกําหนดให้เป็ นกรณี ๆ ไป ขึนอยู่กบั ชนิดของตะกอน
11.4 หลังจากตรวจสอบรูเจาะเรียบร้อยแล้ว จึงให้ทําการหย่อนโครงเหล็กเสริมตัวเสาเข็ม
ตามแบบ และลง Tremie Pipe สําหรับเทคอนกรีต ระหว่างลง Tremie Pipe ให้วดั
ความยาวของ Tremic Pipe ด้วยว่ายาวเท่าใด เพือเป็ นการตรวจสอบความลึกของ
รูเจาะอีกครังหนึง เมือลง Tremic Pipe เสร็จแล้วให้ตรวจข้างรูเจาะด้วย โดยอาจใช้
ลูกดิงวัดอย่างน้อย จุด หรืออาจจะใช้วธิ กี ารเลือน Tremic Pipe ไปรอบ ๆ รูเจาะก็ได้
ส่วนจะใช้วธิ ใี ดนันขึนอยูก่ บั สภาพความเหมาะสมในระหว่างปฏิบตั งิ าน หากผลการ
ตรวจสอบพบว่ามีการพังทลายเกิดขึนจะต้องชักโครงเหล็กขึน และทําความสะอาด และ
ลงโครงเหล็กใหม่แล้วจึงตรวจสอบอีกครังหนึง
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11.5 เมือตรวจสอบก้นรูเจาะเรียบร้อยแล้ว จึงทําการเทคอนกรีตผ่าน Tremie Pipe ซึงมี
Plug อยูใ่ นท่อลอยอยูเ่ หนือ Slurry (Plug อาจใช้ลกู บอลยาง โฟมหรือสารชนิดอืน ๆ ที
วิศวกรผู้ควบคุมงานเห็นชอบ) คอนกรีตเมือเทเข้าไปใน Tremie Pipe จะดัน Plug และ
Bentonite Slurry ออกทางปลายท่อ ซึงจะดันตะกอนทีอาจตกอยู่กน้ หลุมให้ลอยตัว
ั ใ่ น
ขึนมา และคอนกรีตจะตกลงก้นหลุมแทนที และปลาย Tremie Pipe ก็จะฝงอยู
คอนกรีตตลอดเวลา เมือเทคอนกรีตเพิมขึน ผูร้ บั จ้างจะทําการตัด Tremie Pipe ให้สนั
ลง ให้สมั พันธ์กบั ปริมาณคอนกรีตทีเพิมขึน แต่อย่างไรก็ดี ปลาย Tremie Pipe จะต้อง
ั ใ่ นคอนกรีตอย่างน้อย เมตร ตลอดเวลาจนกว่าการเทเสาเข็มแต่ละต้นจะเสร็จ
ฝงอยู
สิน แต่ในขณะตัดต่อ Tremie Pipe ปลายท่อจะต้องจมอยู่ในเนือคอนกรีตประมาณ –
เมตร และการเทคอนกรีตแต่ละต้นจะต้องเทต่อเนืองกันจะหยุดไม่ได้
11.6 ก่อนลงมือเทคอนกรีตเสาเข็มแต่ละต้น
ผูร้ บั จ้างต้องทําการคํานวณปริมาณของ
คอนกรีตสําหรับเสาเข็มแต่ละขนาด
และเขียนออกมาเป็ นกร๊าฟ
หรือตาราง
เปรียบเทียบความสูงของคอนกรีตทีเทลงไปในรูเจาะกับปริมาณทีคํานวณได้
เสนอ
วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน
และในระหว่างการเทคอนกรีตจะต้องตรวจสอบปริมาตร
คอนกรีตทีเทลงไปจริง และวัดความสูงของคอนกรีตในรูเจาะเป็ นระยะ ๆ เพือนํามา
เขียนกร๊าฟ หรือตารางเปรียบเทียบทีคํานวณไว้ และจากการตรวจสอบนี จะทําให้
สามารถคํานวณเส้นผ่าศูนย์กลางจริงของเสาเข็มได้เป็ นระยะ ๆ การวัดตรวจสอบ
ดังกล่าวนีจะวัดตรวจสอบดังกล่าวนี จะวัดตรวจสอบกีครังในเสาเข็มแต่ละต้น แต่ละ
ขนาด
ให้ผรู้ บั จ้างหารือกับวิศวกรผูค้ วบคุมงานในระหว่างทํางานตามสภาพความ
เหมาะสม
11.7 ในระหว่างทีเทคอนกรีตลงไปในรูเจาะ Bentonite Slurry ในรูจะล้นออกมา ผูร้ บั จ้าง
จะต้องทําการสูบนําไปทําความสะอาดตามกรรมวิธที เหมาะสมถู
ี
กต้องตามหลักวิชาการ
ซึงวิศวกรผูค้ วบคุมงานเห็นชอบ แล้วจึงนําไปเก็บไว้ในทีเก็บ เพือทําการตรวจสอบ
คุณสมบัตกิ ่อนทีจะนําไปใช้กบั เสาเข็มต้นอืน ๆ
11.8 เมือเทคอนกรีตจนได้ระดับทีต้องการแล้ว จึงทําการถอนปลอกเหล็กขึน เสาเข็มทีเจาะ
ใหม่จะต้องห่างจากต้นทีเพิงทําเสร็จแล้วอย่างน้อย
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เสาเข็มต้นทีใหญ่กว่า หากเว้นระยะน้อยกว่านันจะต้องทิงระยะเวลาให้ห่างกันไม่น้อย
กว่า ชัวโมง
11.9 ในระหว่างการทํางาน หากผูร้ บั จ้างเห็นว่าควรจะมีการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมวิธกี าร
ใด ๆ เพือให้งานมีคณ
ุ ภาพดีขนึ ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอต่อวิศวกรผูอ้ อกแบบ หรือวิศวกร
ผูค้ วบคุมงานเพือเห็นชอบก่อนทุกครัง
11.10 ในกรณีทผูี ร้ บั จ้างเจาะเสาเข็มจนถึงระดับทีต้องการแล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องเทคอนกรีต
เสาเข็มต้นนัน ๆ ให้เสร็จสินภายในวันนัน จะทิงไว้ขา้ มวันไม่ได้เป็ นอันขาด ผูร้ บั จ้างจะ
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สามารถทิงเสาเข็มทีเจาะไว้ขา้ มวันไว้ได้ในกรณีเดียวคือ
ยังเจาะไม่ถงึ ระดับและ
สามารถพิสจู น์ได้ว่ารูเจาะทีค้างไว้ไม่เกิดการพังทลาย
11.11 สิงกีดขวางในการทําเสาเข็มเจาะ
ถ้าพบสิงกีดขวางในขณะทําเสาเข็มเจาะ เช่น ฐานรากเดิม หรือเสาเข็มเดิม ผูร้ บั จ้าง
จะต้องแจ้งให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานทราบทันที และร่วมปรึกษาหาวิธแี ก้ไขปญั หาต่าง ๆ
โดยผูร้ บั จ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการแก้ไขทังสินแต่ผเู้ ดียว
11.12 การทดสอบการบรรทุกนําหนักของเสาเข็ม
ผูร้ บั จ้างทําเสาเข็มต้องดําเนินการทดสอบเสาเข็มขนาด .
เมตร ยาวประมาณ
. เมตร จํานวน ต้น ณ สถานทีก่อสร้างตามตําแหน่ งทีได้รบั อนุ มตั จิ ากวิศวกร
ผูอ้ อกแบบ พร้อมทังส่งรายงานผลการทดสอบเสาเข็มนันจํานวน ชุด ต่อผูว้ ่าจ้าง
12.

วิ ธีการทดสอบการบรรทุกนําหนักของเสาเข็ม
ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอรายละเอียดการทดสอบเสาเข็มเพือให้วศิ วกรผูอ้ อกแบบอนุมตั ิ วันก่อน
การเจาะทําเสาเข็มและเสาเข็มสมอ (Anchor Piles) รายละเอียดต้องประกอบด้วย Shop
Drawing ของเสาเข็มทดสอบและเสาเข็มสมอ รายละเอียด Test Beams และ Cross Beams
วิธกี าร Jack วิธกี ารวัดค่าการทรุดตัวและอืน ๆ ทีเกียวข้อง เสาเข็มทดสอบจะต้องใช้คอนกรีตที
มีกาํ ลังอัดของแท่งทรงกระบอกมาตรฐานไม่น้อยกว่า
เมกกาปาสกาล (
กก./ซม. )
เสาเข็มสมอจะต้องมีจํานวนและเหล็กเสริมเพียงพอทีจะรับแรงสูงสุดทีใช้ในการทดสอบ โดยทีผู้
รับจ้างจะต้องทํารายการคํานวณ เสนอต่อวิศวกรผูอ้ อกแบบและได้รบั การอนุมตั กิ ่อนทําการ
ทดสอบ
การทดสอบให้กระทําเป็ น ชุด
ชุดแรก
ให้บรรทุกนําหนักถึงค่านําหนักบรรทุกปลอดภัยทีคํานวณไว้แล้ว ลดลงเหลือ
ศูนย์
ชุดทีสอง
ให้บรรทุกนําหนักใหม่จากศูนย์จนถึง เท่าของนําหนักบรรทุกปลอดภัยแล้ว
ลดลงเหลือศูนย์
ชุดทีสาม
ให้บรรทุกนําหนักจากศูนย์จนถึง
เท่าของนําหนักบรรทุกปลอดภัย แล้ว
ลดลงเหลือศูนย์หรือประลัยก่อนแล้วแต่กรณี
ขันตอนการทดสอบให้ปฎิบตั ดิ งั นี
12.1 ชุดแรก
(1) ให้เพิมนําหนักทดสอบเท่ากับค่านําหนักบรรทุกปลอดภัยทีคํานวณออกแบบไว้
โดยให้เพิมนําหนักเป็ นขัน ๆ ดังนี %, 50%, %, 100%
(2) ในการเพิมนําหนักแต่ละขัน กระทําได้ต่อเมืออัตราการทรุดตัวน้อยกว่า .
มม. ต่อชัวโมง แต่ไม่มากกว่า ชัวโมง
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(3)

บันทึกค่าการทรุดตัวหลังจากเพิมนําหนักแล้วทันที และเมือเวลาผ่านไป , ,
, , , , , ,
และทุก ๆ
นาที ให้ละเอียดถึง . มม.
(4) ทีนําหนัก % ต้องรักษานําหนักทดสอบไว้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ชัวโมง
กรณีทอัี ตราการทรุดตัวน้อยกว่า . มม. ต่อชัวโมง ให้รกั ษานําหนักทดสอบ
ไว้ไม่น้อยกว่า ชม.
(5) ให้ลดนําหนักทดสอบทุก ๆ ชัวโมงและเป็ นขัน ๆ ดังนี %, %, %, 0%
(6) บันทึกค่าการคืนตัว (Rebound) ของเสาเข็มในข้อ ( ) ที , , , , , ,
และ นาที ทีนําหนัก % ให้บนั ทึกต่อไปทุก ๆ ชัวโมงจนกระทังค่าของ
การคืนตัวคงที
12.2 ชุดทีสอง
(1) ให้เพิมนําหนักทดสอบให้เป็ นจํานวน เท่า ของค่านําหนักบรรทุกปลอดภัยที
ออกแบบไว้โดยให้เพิมนําหนักเป็ นขัน ๆ ดังนี %, %, %, %, %,
%, 175%, %
(2) การเพิมนําหนักแต่ละขันกระทําได้ต่อเมืออัตราการทรุดตัวน้อยกว่า . มม.
ต่อชัวโมง แต่ไม่มากกว่า ชัวโมง
(3) บันทึกค่าการทรุดตัวหลังจากเพิมนําหนักแล้วทันที และเมือเวลาผ่านไป , , ,
, , , , ,
นาที และทุก ๆ
นาที ให้ละเอียด . มม.
(4) ทีนําหนัก
% ต้องรักษานําหนักทดสอบไว้เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
ชัวโมง
กรณีทอัี ตราการทรุดตัวน้อยกว่า . มม. ต่อชัวโมง ให้รกั ษานําหนักทดสอบ
ไว้ไม่น้อยกว่า ซม.
(5) ให้ลดนําหนักทดสอบทุก ๆ ชัวโมง และเป็ นขัน ๆ ดังนี %, %, %,
%, %, %, 25% และ %
(6) บันทึกค่าคืนตัว (Rebound) ของเสาเข็มในข้อ ( ) ที 1, , , , , ,
และ นาที ทีนําหนัก % ให้บนั ทึกต่อไปทุก ๆ ชัวโมง จนกระทังค่าของการ
คืนตัวคงที
12.3 ชุดทีสาม
(1) ให้เพิมนําหนักทดสอบให้เป็ นจํานวน
เท่าของค่านําหนักบรรทุกปลอดภัยที
ออกแบบไว้โดยให้เพิมนําหนักเป็ นขัน ๆ ดังนี %, %, %,
%,
%,
%, 175%, %, %,
%, %, % ในข้อ ( ) นี
วิศวกรผูอ้ อกแบบหรือวิศวกรผูค้ วบคุมงานอาจสังให้ลดนําหนักทดสอบ เมือ
เห็นว่าใกล้จุดประลัยแล้วก็ได้ โดยให้ลดเป็ นขัน ๆ ตามข้อ ( )
(2) การเพิมนําหนักแต่ละขันกระทําได้ต่อเมืออัตราการทรุดตัวน้อยกว่า . มม.
ต่อชัวโมง แต่ไม่มากกว่า ชัวโมง
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(3)

บันทึกค่าการทรุดตัวหลังจากเพิมนําหนักแล้วทันที และเมือเวลาผ่านไป , ,
, , , , , ,
นาที และทุก ๆ
นาที ให้ละเอียดถึง . มม.
(4) ทีนําหนัก % ต้องรักษานําหนักทดสอบไว้เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ชัวโมง
กรณีทอัี ตราการทรุดตัวน้อยกว่า . มม. ต่อชัวโมง ให้รกั ษานําหนักทดสอบ
ไว้ไม่น้อยกว่า ซม.
(5) ให้ลดนําหนักทดสอบทุก ๆ ชัวโมง และเป็นขัน ๆ ดังนี %, %, %,
%, %, %
(6) บันทึกค่าคืนตัว (Rebound) ของเสาเข็มในข้อ ( ) ที , , , , , ,
และ นาที ทีนําหนัก % ให้บนั ทึกต่อไปทุก ๆ ชัวโมง จนกระทังค่าของการ
คืนตัวคงที
(7) การทดสอบซํา ถ้าหากว่าผลการทดสอบไม่เป็ นทีพอใจ และผูว้ ่าจ้างต้องการให้
ทําซํา (โดยใช้เสาเข็ม Test และ Anchor Pile ชุดเดิม) ทางผูร้ บั จ้างจะต้องทํา
ให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายเพิม
12.4 ในกรณีเกิดการ Fail ของเสาเข็ม โดยสังเกตจากค่าการทรุดตัว อัตราการทรุดตัวหรือ
อืน ๆ โดยทีไม่ได้เกิดจากสาเหตุในข้อ
ผูท้ ดสอบจะต้องทําการกดเสาเข็มต่อไป
จนกระทังค่าการทรุดตัวเท่ากับ % ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็ม (ยกเว้นกรณีที
มีเหตุผลสนับสนุนว่าจะทําให้เกิดอันตรายได้)
โดยทีผูร้ บั จ้างจะต้องเตรียมการไว้
ล่วงหน้าในกรณีนี
12.5 ในกรณีทเกิ
ี ดความผิดพลาดตามข้อ . และ
หรืออืน ๆ ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งให้
วิศวกรผูค้ วบคุมงานและผูอ้ อกแบบทราบโดยทันที
12.6 หลังจากสินสุดการทดสอบ
ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอกร๊าฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
นําหนักบรรทุก และการทรุดตัวต่อวิศวกรผูอ้ อกแบบโดยทันที เพือขออนุ มตั กิ ่อนการ
รือถอนอุปกรณ์ การทดสอบ
13.

การรายงาน
หลังจากทีการทดสอบการบรรทุกนําหนักได้เสร็จสินแล้ว
ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายงานผลการ
ทดสอบเสาเข็มนันต่อผูว้ ่าจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
13.1 รายละเอียดของเสาเข็ม
13.2 ตารางแสดงค่านําหนักบรรทุก และการทรุดตัวทีอ่านได้ในระหว่างการบรรทุกและการ
ลดนําหนักทีกระทําบนเสาเข็ม
13.3 กร๊าฟแสดงผลการทดลองในรูปของเวลา – นําหนักบรรทุก – การทรุดตัว
13.4 รายงานผลการทดสอบเสาเข็มจะต้องได้รบั การลงนามรับรองโดยวิศวกรของผูร้ บั จ้าง
13.5 การคํานวณค่า Ultimate Load Capacity โดยวิธี Chin’s Method
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13.6 การคํานวณค่า Friction และ End Bearing Load จากผลทดสอบโดยวิธที เป็
ี นที
ยอมรับได้
14.

การยกเลิ กการทดสอบเสาเข็ม
ในกรณีทการทดสอบเสาเข็
ี
มจําเป็ นต้องหยุดชะงักด้วยเหตุผลดังนี
14.1 แม่แรงหรือมาตรวัดชํารุด หรือ
14.2 การยึดกับเสาเข็มสมอไม่เพียงพอ หรือไม่มนคงพอ
ั
หรือเหล็กเสริมในเสาเข็มสมอถึง
จุดคลากก่อนทีควรจะเป็ น หรือ
14.3 หัวเสาเข็มร้าว หรือชํารุด หรือ
14.4 การตังระดับพืนฐานไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทบกระเทือนต่อระดับและมาตรวัด หรือ
14.5 คานโก่งตัวมากเกินไป หรือเสาเข็มสมอลอยตัว
ให้ยกเลิกการทดสอบและผลการทดสอบนัน ๆ เสีย และดําเนินการทดสอบการบรรทุก
นําหนักอีกชุดหนึงตามคําแนะนําของวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
โดยผูร้ บั จ้างจะต้องออก
ค่าใช้จ่ายในการนีเองทังสิน

15.

ความประลัยของเสาเข็ม
เสาเข็มจะถือว่าประลัยเมือเกิดกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
15.1 ส่วนหนึงส่วนใดของเสาเข็มโก่ง แตก หรือบิดเบียวจากรูปเดิม หรือแนว หรอืตาํ แหน่ง
เดิม
15.2 ระยะทรุดตัวสูงสุดทีเสาเข็มเกิน
มม. เมือรับนําหนัก เท่าของนําหนักบรรทุกใช้
งานเป็ นเวลา
ชัวโมง หรือระยะทรุดตัวหลังจากการคืนตัว (Permanent
Settlement) เมือลดนําหนักบรรทุกออกหมดแล้วมีค่าเกิน มม.

16.

ความสามารถในการรับนําหนักปลอดภัยของเสาเข็ม
หากไม่ระบุเป็ นอย่างอืน ให้คดิ ค่านําหนักบรรทุกปลอดภัยทียอมให้ของเสาเข็มทดสอบ ตาม
เกณฑ์ต่อไปนี
16.1 ร้อยละ
ของนําหนักบรรทุกทีทําให้เกิดการทรุดตัวเพิมขึนเรือย ๆ โดยทีนําหนัก
บรรทุกไม่เปลียนแปลง หรือ ณ จุดทีนําหนักบรรทุกทดสอบค่อย ๆ ลดลง หรืออยูค่ งที
ในขณะทีเสาเข็มทรุดตัวในอัตราสมําเสมอ
16.2 ร้อยละ ของนําหนักบรรทุก ณ จุดทีการทรุดตัวทังหมดมีคา่ เท่ากับ . มม. ต่อ
ตัน (
กิโลกรัม) ของนําหนักบรรทุกทีกระทําอยู่
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16.3

ร้อยละ ของนําหนักบรรทุกทีจุดตัดกันระหว่างเส้นสัมผัสสองเส้น ซึงลากจากส่วนที
เป็ นเส้นตรงของกร๊าฟระหว่างนําหนักบรรทุกกับระยะทรุดตัว ทังนีแล้วแต่ว่าค่าไหนละ
น้อยกว่ากัน

17.

AS BUILT DRAWING
เมืองานเสาเข็มแล้วเสร็จ ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดทํา As Built Drawing แสดงตําแหน่ งจริงของ
เสาเข็ม พร้อมทังรายละเอียดอืนทีจําเป็ น ส่งให้แก่ผวู้ ่าจ้างก่อนการส่งงานงวดสุดท้าย

18.

ความปลอดภัย
หลังจากเทคอนกรีตเสาเข็มเสร็จแต่ละต้น หรือในกรณีทเจาะดิ
ี
นทิงไว้โดยไม่มผี ดู้ แู ล ผูร้ บั จ้าง
จะต้องใช้แผ่นเหล็กปิ ดรูเจาะทุกรู หรือใช้กรงเหล็กครอบไว้ หรือวิธอี นใดที
ื
เหมาะสมเพือป้องกัน
มิให้คนตกลงไปได้ นอกจากนันจะต้องมีอุปกรณ์ให้ความปลอดภัย เช่น กระเช้า กว้าน และ
อืน ๆ เพือป้องกันอันตรายและช่วยเหลือคนงานในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบตั เิ หตุ

19.

เอกสารอ้างอิ ง
19.1 ACI 336.1 – 89, “Standard Specification for the Construction of Drilled Piers”,
American Concrete Institute.
19.2 ACI 336.3R – 72 “Suggested Design and Construction Procedures for Pier
Foundations”, American Concrete Institute.
19.3 ASTM – D 1143, “Standard Test Method for Piles Under Static Axial
Compression Load”, American Society for Testing and Materials : Standards in
Building Codes.
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หมวด

งานถนน

1.

การขุดดิ นเพือการสร้างถนน
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการขุดดินแต่งพืนในเขตถนน เพือให้ได้แนวทางและระดับตามกําหนดใน
แบบ และทําการเคลือนย้ายวัสดุต่าง ๆ ทีไม่พงึ ประสงค์จากบริเวณก่อสร้าง โดยจะต้อง
ดําเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี
1.1 วัสดุต่าง ๆ ทีขุดออกและอยูใ่ นเกณฑ์ทจะใช้
ี ในงานต่อไปได้ ให้นําไปกองไว้ ณ ที ๆ
กําหนดให้หรือบริเวณทีจะทําการถมดิน
1.2 การขุดดินจะต้องให้ได้รปู ร่างตามรูปตัดและได้แนวทางตามกําหนดในแบบถนน
1.3 ในระหว่างการดําเนินงานการขุดดินพืนชันล่าง (Sub grade) ของถนน ต้องตกแต่งลาด
ให้อยูใ่ นลักษณะทีระบายนําได้ตลอดเวลา หรืออาจขุดเป็ นรางนําหรือร่องนําก็ได้
1.4 การขุดดินจะต้องอยูใ่ นเขตซึงกําหนดในแบบ ห้ามขุดเกินกว่าทีกําหนด นอกจากจะ
ได้รบั อนุญาตจากวิศวกรและการตกแต่งลาดต้องดําเนินการให้ได้รปู ร่างตามรูปตัด
1.5 เมือขุดดินถึงระดับทีกําหนดให้ในแบบแล้ว ปรากฏว่าดินชัน ๆ ไม่เหมาะสมหรือไม่มี
เสถียรภาพเพียงพอทีจะเป็ นพืนชันล่าง (Sub grade) ของถนน ให้ขดุ ออกไม่น้อยกว่า
ซม. แล้วนําวัสดุทเหมาะสมมาใส่
ี
แทน
1.6 เมือขุดดินถึงระดับทีกําหนดให้แล้ว จึงจะดําเนินการตกแต่งและสร้างพืนชันล่างของ
ถนนต่อไปได้

2.

การถมดิ นเพือสร้างถนน
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการถมดิน ซึงใช้วสั ดุทมีี คณ
ุ สมบัตติ ามกําหนด บดอัดแน่นให้ได้ระดับ
แนวทางทีกําหนดไว้ในแบบ โดยดําเนินการดังต่อไปนี
2.1 ในบริเวณทีทําการถมดิน จะต้องได้รบั การตรวจสอบจากวิศวกรเสียก่อนว่าได้ทําการ
ตระเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วหรือไม่ในเรืองการปรับพืน
2.2 ในกรณีทจะทํ
ี าการถมบนถนนเดิม
จะต้องขุดผิวถนนเดิมนันออกย่อยเป็ นก้อนเล็ก
เพือให้มกี ารยึดเหนียวระหว่างวัสดุเดิมและวัสดุใหม่
2.3 วัสดุทใช้
ี ถมจะต้องเป็ นวัสดุทเหมาะสมจากบริ
ี
เวณทีก่อสร้าง หรือจากบริเวณอืนทีได้รบั
การอนุ มตั จิ ากวิศวกร ตามหลักเกณฑ์เปอร์เซ็นต์มากทีสุดของวัสดุผา่ นตะแกรงเบอร์
ได้
เปอร์เซ็นต์ และวัสดุตอ้ งปราศจากวัชพืช เศษขยะ หิน อิฐ กรวด หรือ
สารเคมีเจือปน
2.4 การถมดินจะต้องเกลียเป็ นชัน ๆ ให้กว้างเต็มบริเวณทีจะทําการถม และชันหนาไม่เกิน
ซม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) นอกจากในกรณีทถมในคลองเดิ
ี
มให้ถมเป็ น
ชัน ๆ แต่ละชันหนาเพียงให้พยุงเครืองมือทีใช้บดอัดได้ และบดอัดแน่นตามเกณฑ์ที
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กํากหนดทีละชัน แล้วจึงเกลียใส่วสั ดุและบดอัดชันต่อ ๆ ไปได้ ทังนีวิศวกรอาจจะ
อนุญาตให้ทาํ การถมบดอัดดินแต่ละชันหนากว่ากําหนดดังกล่าวได้ หากผูร้ บั จ้างใช้
เครืองบดอัดทีมี Compactive Effort สูงกว่าปกติ โดยให้วนิ ิจฉัยด้วยการทดสอบเป็ น
หลักการ
2.5 การถมดินแต่ละชัน จะต้องแต่งลาดให้อยู่ในลักษณะทีจะระบายนําได้ตลอดเวลา
2.6 แต่ละชันของดินถมจะต้องบดอัดให้มคี วามแน่ น และควบคุมความชุ่มชืนให้สมําเสมอ
กันด้วยเครืองมือกลทีวิศวกรเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทของดินนัน ๆ ในระหว่างการ
บดอัดดิน
จะต้องมีความชืนใกล้เคียงกับผลทดลองการบดอัดดินในห้องปฏิบตั กิ าร
ทดลอง ดินถมแต่ละชันต้องบดอัดให้แน่นได้ความแน่นของดินในสนามไม่น้อยกว่า
เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐานหรือตามทีกําหนดไว้ในแบบ
2.7 ในบริเวณซึงรถบดไม่สามารถเข้าทําการบดอัดได้ ให้ถมดินบดอัดด้วยเครืองกระทุง้
เป็ นชัน ๆ แต่ละชันหนาไม่เกิน ซม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) และจะต้องบด
อัดให้ได้ความแน่นสัมพัทธ์ของดินในสนามไม่ตากว่
ํ าทีกําหนดในข้อ .
2.8 ในการถมดิน และบดอัด ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบในข้อเสียหายต่าง ๆ อันเกิดจาก
การใช้เครืองมือในการขนย้าย เกลียใส่วตั ถุและเครืองมือบดอัด ต่อทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ใน
บริเวณทีทําการกอสร้าง และบริเวณใกล้เคียง
2.9 เมือถมดินพืนชันล่างของถนน (Sub grade) จะต้องตกแต่งให้ได้รปู ร่างลักษณะโค้งลาด
ตามทีกําหนดในแบบ ยอมให้มกี ารคลาดเคลือนได้ไม่เกิน ซม.
2.10 ในการทดสอบ ผูร้ บั จ้างเป็นผูจ้ ดั เตรียมแรงงาน อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ และอืน ๆ
ทีใช้ในการทดสอบความแน่ นสัมพัทธ์ จุดต่อพืนที
ตารางเมตร หรือ จุดต่อ
ระยะ
เมตร ตามความยาวของถนน โดยถือจํานวนจุดซึงจะต้องทดสอบทีให้คา่
มากกว่าเป็ นเกณฑ์การบดอัดแต่ละชัน ถ้าผลการทดสอบไม่ได้ความแน่ นสัมพัทธ์ตามที
กําหนดไว้ ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการบดอัดจนกระทังได้ความแน่ นสัมพัทธ์ตามทีได้กําหนด
ไว้ในแบบ หรือตามข้อกําหนดนี
3.

การสร้างชันพืนฐานของถนน
ผูร้ บั จ้างจะต้องสร้างชันพืนฐาน (Base Course) และชันรองพืนฐาน (Sub base Course) ของ
ถนนคอนกรีต ทีจอดรถ ถนนแอสฟลั ต์ผสมร้อน คันหิน และอืน ๆ ตามทีกําหนดในแบบบนพืน
ชันล่างของถนน (Sub grade) ทีได้เตรียมไว้แล้ว โดยดําเนินการดังต่อไปนี
3.1 ก่อนทีจะลงมือทําการสร้างชันรองพืนฐานของถนนพืนชันล่างทีได้เตรียมไว้แล้ว จะต้อง
ได้รบั การตรวจว่าอยูใ่ นสภาพเรียบร้อย โดยได้บดอัดแน่ นด้วยวัสดุทกํี าหนดให้ได้ระดับ
แนวทางตามกําหนดในแบบ และรายการมาตรฐานว่าด้วยงานดิน และได้รบั ความ
เห็นชอบจากวิศวกรก่อน
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3.2

วัสดุทใช้
ี เป็ นชันพืนฐานและรองพืนฐานของถนน จะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี คือ
3.2.1 ปราศจากอินทรียว์ ตั ถุ เช่น ใบไม้ รากไม้ หญ้า ขยะ และสิงปฏิกลู อืน
3.2.2 จะต้องเป็ นวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุผสมทีส่วนคละของขนาดเมล็ดดังนี คือ
ขนาดตะแกรงร่อน
2”
1”
3/8”
No. 4
No. 10
No. 40
No. 200

3.3

3.4

3.5

% ของขนาดเมล็ดทีผ่านตะแกรงขนาดต่าง ๆ
A
B
C
D
100
100
75 – 95
100
100
30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100
25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85
15 – 40
20 – 45 25 – 50 40 – 70
8 – 20
15 – 30 15 – 30 25 – 40
2-8
5 - 20
5 - 15
5 – 20

3.2.3 จะต้องมีจุดเหลวตัว (Liquid Limit) ไม่เกิน % ดัชนีของความเหนียว
(Plasticity Index) ไม่เกิน %
3.2.4 จะต้องมีค่าความต้านทานรับนําหนัก โดยมีคา่ CBR ไม่ตากว่
ํ าทีกําหนดไว้ใน
แบบ
วัสดุทได้
ี รบั อนุญาตให้ใช้เป็ นชันพืนฐาน และรองพืนฐานของถนนจะต้องนํามาเทบน
พืนชันล่าง ซึงเตรียมไว้แล้วเกลียเป็ นชัน ๆ ตามความหนาทีแสดงไว้ในแบบ การเกลีย
ต้องเกลียเป็ นแนวและเป็ นชันสมําเสมอกัน แต่ละชันต้องหนาไม่เกิน
ซม. และบด
อัดให้แน่นตามกําหนดทีละชันให้เรียบร้อยก่อน จึงเกลียวัสดุและบดอัดชันต่อ ๆ ไป
ตามลําดับ
ให้บดอัดชันพืนฐาน และรองพืนฐานของถนนซึงเกลียใส่ไว้เรียบร้อย และบดอัดแต่ละ
ชันด้วยเครืงมือกลทีเหมาะสม และได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกร ถ้าใช้รถบดจะต้อง
วิงด้วยอัตราไม่เกิน ก.ม. ต่อชัวโมง ในระหว่างการบดอัดจะต้องมีความชืนถูกต้อง
ตามทีกําหนดให้จากผลการทดลองการบดอัดดิน
ด้วยวิธกี ารมาตรฐานใน
ห้องปฏิบตั กิ ารทดลอง ดินชันพืนฐานและรองพืนฐานของถนนแต่ละชันต้องบดอัดแน่ น
ให้มคี วามแน่ นสัมพัทธ์ไม่ตากว่
ํ าทีกําหนดไว้ในแบบ
ในบริเวณซึงรถบดไม่สามารถเข้าบดอัดได้ ให้เกลียใส่วสั ดุชนพื
ั นฐาน และรองพืนของ
ถนนและบดอัดเป็ นชัน ๆ แต่ละชันหนาไม่เกิน
ซม. และจะต้องได้ความแน่น
สัมพัทธ์ไม่ตํากว่าทีกําหนดไว้ในแบบ
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3.6

ในระหว่างการเกลียใส่วสั ดุ และบดอัดชันรองพืนฐานของถนนแต่ละชันดังกล่าวแล้ว
อาจมีอุปสรรคเกิดขึนและทําให้งานชะงักเป็ นการชัวคราว ผูร้ บั จ้างจะต้องแต่งดินเป็ น
ลาด เพือจัดเตรียมไว้ให้สะดวกต่อการระบายนําอยูต่ ลอดเวลา
3.7 ผิวหน้าของพืนฐานของถนน จะต้องได้รบั การตกแต่งให้มรี ปู ลักษณะตามทีปรากฏใน
แบบ ด้วยรถบดล้อเรียบ (Smooth – Steel Roller) ขนาด – ตัน ในแนวยาวของ
ถนน ผิวหน้าต้องได้ระดับลาดโค้งตามทีกําหนดตลอด โดยอนุโลมให้ผดิ ได้ไม่เกิน
ซม.
3.8 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเตรียมการสร้างชันพืนฐานของถนนให้แล้วเสร็จเป็ นการล่วงหน้า มี
ความยาวพอควรก่อนทีจะสร้างผิวถนน
ซึงวิศวกรอาจสังให้หยุดงานได้ถา้ เห็นว่าผู้
รับจ้างมิได้เตรียมการไว้เป็ นการล่วงหน้าดังกล่าวแล้ว
3.9 ในการทดสอบ ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรียมแรงงาน อุปกรณ์เครืองใช้และอืน ๆ ทีใช้
ในการทดสอบทีวิศวกรเห็นว่าจําเป็ น และการทดสอบความแน่นสัมพัทธ์ จุด ต่อ
ตารางเมตร หรือ จุดต่อระยะ
เมตร ของความยาวถนน โดยถือจํานวนจุดซึง
จะต้องทดสอบทีให้ค่ามากกว่าเป็ นเกณฑ์ของการบดอัดแต่ละชัน ถ้าผลการทดสอบ
ไม่ได้ความแน่นสัมพัทธ์ตามทีกําหนดไว้
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการบดอัดจนกระทังได้
ความแน่นสัมพัทธ์ตามทีได้กาํ หนดไว้ในแบบ
ั เมือทําการบดอัดและตรวจสอบความแน่น
3.10 Prime Coat สําหรับพืนฐานถนนแอสฟลต์
ความเรียบร้อย ความสมําเสมอ และระดับลาดโค้ง ได้ตามแบบแล้วต้องทําความสะอาด
โดยการกวาด หรือวิธอี นที
ื เหมาะสม ถ้าหากวิศวกรเห็นเป็ นความจําเป็ นอาจจะให้พรม
นําบาง ๆ บนผิวหน้าก่อนทีจะทําการพ่นยางได้ การพ่นยางให้ใช้ Medium Curing Cut
Back Asphalt Type MC – 1 อัตราระหว่าง . ถึง . ลิตรต่อตารางเมตร และที
อุณหภูมริ ะหว่าง
F ถึง
F (57 C ถึง 71C) หรือวิศวกรอาจเปลียนแปลง
เกรดของยางตามความหยาบของผิวพืนบนพืนฐานทีสะอาด ด้วยเครืองพ่นทีเหมาะสม
โดยสมําเสมอ ภายใต้ความดันทีต้องการ ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาเครืองมือทีจําเป็ นในการ
วัดอุณหภูมขิ องยางทังในเตาและในรถต้มยาง
การหาอัตราของยางทีใช้เครืองพ่น
จะต้องผ่านการเห็นชอบของวิศวกรเสียก่อน
หลังจากการพ่นยางครังแรกแล้วหาก
ปรากฎว่าปริมาณยางทีพ่นมายังมีขอ้ ผิดพลาด จะต้องแก้ไขเครืองพ่นยางให้เรียบร้อย
เสียก่อน จึงดําเนินการต่อไปได้ ถ้าไม่มที างสํารองสําหรับการจราจรให้ลาดยางทีละครึง
ของความกว้างของถนนตามทีวิศวกรกําหนดให้ เมือพ่นยางแล้วจะต้องทิงไว้ให้ยางบ่ม
ตัวไม่น้อยกว่ากําหนดของประเภทยางนัน หรือจนกว่าจะแห้ง และในระหว่างบ่มต้อง
คอยระวังรักษาตลอดแนวทีพ่นยางไว้ห้ามรถผ่านด้วย ในกรณีทจํี าเป็นให้รถผ่านให้ใช้
ทรายสะอาดลาดทับหน้าก่อน
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4.

การสร้างผิ วถนนคอนกรีต และลานจอดรถ
ผิวถนน หมายถึง ส่วนทีถัดจากชันรองพืนฐานขึนมาของถนนคอนกรีต ลานจอดรถ และคันหิน
4.1 วัสดุ
คอนกรีตและเหล็กเสริมจะต้องเป็ นไปตามหมวดงานคอนกรีต และหมวดเหล็กเสริม
การก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก กําลังต้านทานแรงอัดคอนกรีตจะต้องเป็ นไปตามที
กําหนดไว้ในแบบ
4.2 การก่อสร้าง
4.2.1 ชันรองพืนฐานซึงมีความหนา การบดอัด และคุณภาพวัสดุถูกต้องตามแบบ
และข้อกําหนดนี โดยมีความลาด ความโค้ง ระดับถูกต้องตามแบบ ถ้าทิงไว้
นานหรือฝนตก หรือเปิดให้รถวิงผ่านจะต้องแต่งและบดอัดก่อนเทคอนกรีตให้
เรียบได้ระดับตามแบบอีกครัง
4.2.2 Formwork ให้ใช้ Formwork ทําด้วยเหล็กหรือ แบบไม้ทหนาไม่
ี
น้อยกว่า / ”
และได้รบั การเสริมให้แข็งแรง ไม่คดงอ ก่อนนําเข้าทีจะต้องขูดผิวหน้าแบบให้
สะอาดทานํามันแล้วยึดตรึงเข้าที มิให้ขยับเขยือนได้งา่ ย ระดับผิวบนของแบบ
จะผิดได้ไม่เกิน . ซม. ในระยะ เมตร ส่วนแนวด้านข้างจะคดงอได้ไม่เกิน
ซม. ใน เมตร
4.2.3 การเสริมเหล็ก เหล็กเสริมจะต้องได้ขนาดและระยะตามปรากฏในแบบ แผง
เหล็กเสริมจะต้องผูกแน่น
มีเหล็กหรือก้อนคอนกรีตหนุนไว้ให้ถกู ระดับที
กําหนดไว้ในแบบ เหล็กเส้นริมสุดจะห่างจากขอบคอนกรีตหรือรอยต่อได้ไม่
เกิน . ซม. และปลายทังสองข้างจากขอบคอนกรีตหรือรอยต่อได้ไม่เกิน
ซม.
4.2.4 เหล็กเดือยระหว่างแผ่น (Dowel Bars หรือ Tie Bars) จะต้องยึดให้มนคงมิ
ั
ให้
เคลือนทีได้ ในขณะเทคอนกรีตมีระดับแนวและตําแหน่งถูกต้องตามกําหนดใน
แบบ
ถ้าหากว่าในแบบระบุให้ทาแอสฟลั ต์หรือวัสดุอย่างอืนทีป้องกันมิให้
คอนกรีตจับผิวเหล็ก ก็ตอ้ งทาให้ทวอย่
ั างบางทีสุด เหล็ก Tie Bars ทีเชือม
ระหว่างแผง เมือเทคอนกรีตแล้วห้ามถอดออกโดยเด็ดขาด
4.2.5 ก่อนการเทคอนกรีต
ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งให้วศิ วกรทราบล่วงหน้าเสียก่อน
เพือทีจะได้ตรวจ Formwork เหล็กเสริมและเครืองอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีใช้ในการ
เทคอนกรีต ว่าอยูใ่ นสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ดี การเทคอนกรีต
ควรเทให้เสร็จแผงหนึง ๆ ภายใน
นาที การเกลียการกระทุง้ แต่งผิวหน้า
คอนกรีต
ให้กระทําด้วยเครืองมือกลและวิศวกรอาจจะให้ใช้บรรทัดไม้หรือ
เหล็กซึงมีเครืองสันสะเทือนจังหวะไม่น้อยกว่า , ครังต่อนาที ในการปาด
หน้าคอนกรีตก็ได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของงาน
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4.2.6 การแต่งผิวหน้าคอนกรีต เมือเทคอนกรีตได้ระดับแล้ว จะต้องแต่งให้เรียบร้อย
อีกครัง เพือปาดเอาปูนทรายทีติดผิวหน้าคอนกรีตออก และลบรอยคลืนทีเกิด
จากการเทคอนกรีตด้วย และเมือคอนกรีตเริมแข็งตัวแล้ว จะต้องใช้ไม้กวาด
(Broom) กวาดผิวคอนกรีต ไม้กวาดนีต้องเป็ นทีวิศวกรเห็นชอบให้ใช้ แล้วการ
กวาดให้กวาดจากริมหนึงไปยังอีกริมหนึง ในแนวตังฉากกับศูนย์กลางของ
ถนน การกวาดแต่ละครังให้กวาดทับแนวรอยกวาดครังก่อนส่วนหนึงด้วย และ
จะต้องระมัดระวังมิให้รอยกวาดลึกกว่า / ซม. เพียงแต่ให้ผวิ หยาบเท่านัน
ผิวคอนกรีตเมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องไม่มรี หู รือโพรงขรุขระเป็นหลุมหรือ
เป็ นก้อน หรือมีกรวดหินหยาบโผล่อยูท่ ผิี ว
4.2.7 การบ่มคอนกรีต คอนกรีตเมือได้รบั การแต่งผิวหน้าเรียบร้อยแล้ว
ชม.
จะต้องได้รบั การบ่มเพือให้มคี วามแข็งแรงเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
วัน ด้วย
วิธกี ารอย่างหนึงอย่างใดต่อไปนี
- ใช้กระสอบคลุมสลับกันเป็ นสองชัน โดยให้เหลือมกันอย่างน้อย
ซม.
แล้วรดนําให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา
- ใช้ดนิ เหนียวกันเป็ นขอบโดยรอบ แล้วใช้นําแข็งขังให้เต็มผิวหน้าคอนกรีต
- ใช้ทรายเทคลุมผิวหน้าคอนกรีต แล้วรดนําให้ชุ่มอยูต่ ลอดเวลา
- ใช้นํายาบ่มคอนกรีตตามกรรมวิธที ผูี ผ้ ลิตกําหนดไว้ แต่จะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากวิศวกรเสียก่อน
4.2.8 การถอดแบบ แบบจะถอดได้เมือเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า ซม.
และได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรเสียก่อน การถอดแบบจะต้องทําด้วยความ
ระมัดระวังมิให้ส่วนหนึงส่วนใดของคอนกรีตชํารุดเสียหาย ถ้าหากว่าการถอด
แบบทําให้เกิดการเสียหายขึน ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการแก้ไขให้ดเี หมือนเดิม
ทังนีให้อยูใ่ นดุลยพินิจของวิศวกร
4.2.9 รอยต่อต่าง ๆ ต้องสร้างให้ได้รปู ลักษณะ การเสริมเหล็ก Dowel Bars และ
Tie Bars ถูกต้องตามแบบ การยาแนวต้องทําด้วยความประณีต ใช้วสั ดุตามที
กําหนดไว้ในแบบ โดยจะต้องดําเนินการ
- รอยต่อจะต้องทําให้แห้ง ปราศจากฝุน่ ละออง สิงสกปรกและนํามันเสียก่อน
- ในการยาแนว อาจจะต้องทารองพืนด้วย โดยใช้วสั ดุทเหมาะสมกั
ี
บวัสดุที
ใช้ยาแล้ว ตามกําหนดในแบบ และดําเนินการตามกรรมวิธขี องผูผ้ ลิต
- วัสดุทใช้
ี ยาแนวจะต้องต้มด้วยเครืองต้มทีเหมาะสม
สามารถควบคุม
อุณหภูมไิ ด้ตามกรรมวิธที ผูี ผ้ ลิตกําหนดไว้
- อุณหภูมขิ องวัสดุยาแนวทีเทรอยต่อจะต้องอยูใ่ นระหว่าง
–
F
หรือตามวิธกี ารใช้วสั ดุนนั ๆ
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- การตัดแนวรอยต่อด้วยเครืองตัด (Joint Cutter) ให้ตดั เมือคอนกรีตมีอายุ
ไม่น้อยกว่า ชัวโมง
5.

คาวมต้องการอืน ๆ
5.1 ความหนาของพืนถนนคอนกรีตทีหล่อเรียบร้อยแล้ว จะมีความหนาน้อยกว่าในแบบได้
ไม่เกิน . ซม. แต่เมือถัวเฉลียกันแล้วจาก จุด จะต้องหนาไม่น้อยกว่าทีกําหนดไว้
ในแบบ
5.2 การเปิ ดการจราจร การเปิดการจราจรของถนนคอนกรีต จะต้องเปิดหลังจากหล่อพืน
ถนนเสร็จแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า วัน ยกเว้นในกรณีพเิ ศษ ซึงจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากวิศวกรเสียก่อน
5.3 ในกรณีทถนนคอนกรี
ี
ตถูกสร้างอยูใ่ นทีแคบ หรือในบริเวณทีไม่มที างเหลือให้เดินได้
ผูร้ บั จ้างจะต้องปูแผ่นไม้เป็ นทางเดินชัวคราวให้บุคคลเดินได้สะดวก เพือป้องกันมิให้
คอนกรีตทียังไม่ได้อายุได้รบั ความกระทบกระเทือน
5.4 การเชือมต่อกับถนนเดิม เมือผูร้ บั จ้างสร้างพืนถนนคอนกรีตเสร็จแล้วจะต้องดําเนินการ
ปรับพืนถนนใหม่กบั ถนนเดิม ให้กลมกลืนกันโดยให้แอสฟลั ต์ผสมรวมเสริมบนถนน
เดิมบริเวณต่อเชือม ทังนีให้อยูใ่ นดุลยพินิจของวิศวกร

6.

การสร้างผิ วจราจรแบบแอสฟัลต์ผสมร้อน
6.1 วัสดุทใช้
ี ในการสร้างผิวจราจรประกอบด้วย หินย่อย (Crushed Stone) และวัสดุ
แอสฟลั ต์ (Bituminous Material) มีลกั ษณะขนาดและคุณภาพกําหนดไว้ดงั นี
6.1.1 หินย่อย ประกอบด้วยส่วนหยาบทีค้างตะแกรงเบอร์ และส่วนละเอียดทีผ่าน
ตะแกรงเบอร์
คละกันอยูใ่ นสัดส่วนทีพอเหมาะ
6.1.2 หินย่อยส่วนหยาบจะต้องสะอาด เหนียว ผิวหน้าขรุขระ ทนทาน และไม่มี
ชินส่วนทีแบนยาว
และผุมากเกินควร
และเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอ
(Percentage of wear) เมือทดลองด้วยวิธี Los Angeles Abrasion Test แล้ว
จะต้องไม่เกิน
6.1.3 หินย่อยส่วนหยาบจะต้องเป็ นหินทีได้จากการย่อยหินใหญ่ (Crushed Stone)
หากจะใช้กรวดจะต้องเป็ นกรวดย่อย (Crushed Gravel) หรืออืนใดทีทําการ
ทดลองให้ใช้ได้แล้ว
6.1.4 หินย่อยส่วนทีละเอียดต้องเป็ นหินฝุน่ (Lime Stone Dust) หรือปูนซีเมนต์หรือ
ปูนขาว (Hydrated Lime) ในกรณีทไม่
ี สามารถหาหินส่วนละเอียดได้ จะใช้
ทรายก็ได้ แต่ตอ้ งทําการทดลองให้ใช้ได้แล้ว
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6.1.5 วัสดุแอสฟลั ต์ (Bituminous Material) ให้ใช้แอสฟลั ต์ซเี มนต์ (AC) –
Penetration และแอสฟลั ต์ซเี มนต์ทจะใช้
ี
จะต้องได้มาจากการกลันนํามัน
ปิโตรเลียม มีเนือสมําเสมอไม่มนี ําเจือปน และไม่เป็ นฟอง เมือได้รบั ความร้อน
ถึง
F และต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี

Penetration
Flash Point Cleave land Open Cut, F
Ductility at 77 F 5 cm
Per minute, cm
Loss on heating, 325 F, 5 hrs, %
Solubility in Carbon Tetrachloride %
6.2

Max
100
-

100
.

1.0
-

ส่วนผสมผิวทางนีประกอบด้วยหินย่อยตามขนาด และชนิดของผิวและอัตราส่วนผสม
ของแอสฟลั ต์ ดังต่อไปนี
ขนาดตะแกรงร่อน
3/4"
1/2"
3/8”
4
8
30
50
100
200
จํานวนแอสฟลั ต์เป็ น % โดยนําหนัก

6.3

Min
80
450

% ผ่านตะแกรง
Dense Grade
Coarse Grade
100
100
80 – 100
75 - 100
70 – 90
60 – 85
50 – 70
35 – 55
35 – 50
20 – 35
18 – 29
10 – 22
13 – 23
6 – 16
8 – 16
4 – 12
4 – 10
2–8
. – .
. – .

โดยชัน Leveling Course ให้ใช้ Coarse Grade และชัน Wearing Course ให้ใช้
Dense Grade.
วิธกี ารผสม การผสม Bitumen Macadam นี ใช้วธิ ผี สมแอสฟลั ต์กบั หินแล้ว จึงนําไป
ลาดบนพืนทางที Prime ไว้แล้ว การผสมให้ใช้ Hot – Mixed Plant.
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6.4

6.5

6.6
6.7

อุณหภูมขิ องวัสดุในการผสม
อุณหภูมขิ องวัสดุทใช้
ี ในการผสมให้เป็ นดังนี คือ
แอสฟลั ต์ซีเมนต์
F  15 F
อุณหภูมขิ องหินย่อย
F  F
คุณสมบัตขิ องแอสฟลั ต์ ผสมหลังจากผสมเสร็จแล้ว ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี คือ
เมือทดสอบด้วยวิธกี ารของมาแชลล์ทอุี ณหภูมิ
F และอัดด้วย Rammer
มาตรฐานข้างละ ครัง จะต้องมีคา่ Stability ไม่ตากว่
ํ า
ปอนด์ ค่า Flow อยู่
-2
ระหว่าง (8 – 16)  10 นิว Void in Total Mixer 3 – 5% มีค่า Aggregate void
Filled 75 – 85%
การทดสอบเพือให้สว่ นผสมมีคุณภาพดี และใช้ปริมาณแอสฟลั ต์ได้ถูกต้อง วิศวกรจะ
ให้ผรู้ บั จ้างส่งวัสดุต่าง ๆ ไปทําการทดสอบเสียก่อนทีจะอนุ ญาตให้ใช้งานได้
การก่อสร้าง
6.7.1 สภาพอากาศ การจะลาดแอสฟลั ต์ผสมร้อน จะต้องลาดในขณะทีผิวพืนฐานที
ทํา Prime Coat ไว้แล้ว และอยู่ในสภาพเรียบร้อย แห้งสนิท อากาศจะต้อง
แจ่มใสไม่มฝี นตก หรือมีหมอก
6.7.2 รถบรรทุก รถสําหรับบรรทุกแอสฟลั ต์ผสมร้อน จะต้องมันคง สะอาด และผิว
ภายในกะบะเป็ นโลหะเรียบ และผิวภายในกะบะต้องพ่นบาง ๆ ด้วยนําสบู่หรือ
นํามันโซล่า เพือป้องกันแอสฟลั ต์ผสมร้อนติดกับพืนรถกะบะแต่ละคัน เมือ
บรรทุกแอสฟลั ต์ผสมร้อนต้องคลุมด้วยผ้าใบกันการสูญเสียความร้อน หรือถูก
นําฝน รถทุกคันจะต้องสามารถรักษาอุณหภูมขิ องแอสฟลั ต์ผสมตามทีต้องการ
ขณะใช้งานได้
6.7.3 เครืองปูและเครืองแต่ง เครืองมือสําหรับปูลาด และแต่งจะต้องขับเคลือนด้วย
ตัวเองได้ สามารถปูลาดและแต่งให้ได้ระดับความหนา ความลาด ความโค้ง
และความกว้างตามทีต้องการได้ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน
6.7.4 การปูลาดและการแต่ง เมือได้ขนแอสฟลั ต์ผสมร้อนมาถึงสถานทีก่อสร้าง แล้ว
ให้ปูลาดด้วยเครือง Spreader และ Finisher ปรับให้ได้ระดับ ความหนา ความ
ลาด ความโค้ง ตามรูปตัดในแบบในสถานทีทีไม่สามารถใช้เครือง Spreader
and Finisher ได้ ให้ใช้คนสาดเกลียปรับแต่งระดับความหนา ความลาด ความ
โค้ง ตามรูปตัดในแบบ
6.7.5 การบดอัด ให้กระทําเป็ น ชัน คือ Leveling Course และ Wearing Course
หลังจากเครืองปูได้ลงวัสดุเป็ นผิวทางแล้ว ให้ทาํ การบดอัดครังแรกด้วยรถบด
ล้อเรียบทีมีนําหนัก – ตัน อุณหภูมขิ องแอสฟลั ต์ผสมร้อนขณะทีเริมทํา
การบดอัดนี จะต้องไม่ตากว่
ํ า
F หลังจากนันให้บดอัดตามด้วยรถบดอัด
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ยางขนาด – ตัน อุณหภูมขิ ณะบดอัดด้วยรถบดล้อยางนีต้องอยูร่ ะหว่าง
170 F  F เมือรถบดล้อยางได้บดอัดจนได้ทแล้
ี ว ให้ใช้รถบดล้อเรียบ
บดอัดเป็ นครังสุดท้าย เพือลบรอยล้อของรถบดล้อยางอีกครังหนึง อุณหภูมิ
ขณะทําการบดอัดครังสุดท้ายควรอยูร่ ะหว่าง
F  15 F การบดอัดทุก
ขันตอนให้กระทําจากริม เลือนเข้าหาศูนย์กลางและให้รถบดวิงทับแนวเดิม
ประมาณครึงหนึง
6.7.6 ความแน่นของแอสฟลั ต์ผสมร้อน หลังจากการบดอัดแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า
% ของ Marshall Density ของตัวอย่างทีได้จาก Plant
6.7.7 การตรวจสอบการบดอัด เมือบดอัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทาํ การทดสอบความ
ั ผสมร้อนให้ได้ตามทีกําหนด ถ้าหากความแน่ นไม่ได้ตามที
แน่นของแอสฟลต์
กําหนด ให้แก้ไขจนกว่าจะได้ตามกําหนด ถ้าหากไม่สามารถจะทําให้แน่นตาม
กําหนดได้ ให้รอออกทํ
ื
าใหม่
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งานทางเท้า
7.

วัสดุ
7.1 วัสดุรองพืนทางเท้าจะต้องเป็ นทราย หรือหินฝุน่ หรือ Porous Materials อืน ๆ โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทีใหญ่ทสุี ด ไม่เกิน ซม. และได้รบั การอนุมตั จิ ากวิศวกร
7.2 คอนกรีต จะต้องมีกาํ ลังต้านทานแรงอัดคอนกรีตตามทีระบุในแบบ วัสดุสว่ นผสม
คอนกรีตและการก่อสร้างจะต้องเป็ นไปตาม หมวดที คอนกรีต
7.3 เหล็กเสริม จะต้องเป็ นไปตาม หมวดที เหล็กเสริมคอนกรีต
7.4 วัสดุแผ่นปูทางเท้า จะต้องเป็ นไปตามทีระบุในแบบสถาปตั ยกรรม

8.

การก่อสร้าง
8.1 ผูร้ บั จ้างจะต้องขุดดิน ถมดิน และปรับแต่งพืนในเขตทางเท้าให้ได้ระดับ ทางลาดรูปตัด
และความแน่น ตามทีกําหนดในแบบ และในข้อกําหนด งานขุดและงานถม วัสดุทไม่
ี
เหมาะสมหรือไม่มเี สถียรภาพเพียงพอทีจะใช้เป็ นพืนชันล่าง (Sub grade) ของทางเท้า
จะต้องขุดออกและนําวัสดุทเหมาะสมมาใส่
ี
แทน
8.2 วัสดุรองพืนทางเท้า จะต้องมีความหนาและได้รบั การบดอัดให้ได้ความแน่ นตามทีระบุ
ในแบบ
8.3 ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการหล่อแผ่นพืนคอนกรีต โดยการหล่อกับทีบนชันรองพืนทางเท้า
พร้อมด้วยรอยต่อ และรอยต่อแยกระหว่างแผ่นพืนตามทีกําหนดในแบบ
8.4 ในกรณีทแบบสถาป
ี
ตั ยกรรมระบุไว้ ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาและติดตังวัสดุปพู นเหนื
ื
อแผ่น
พืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามทีระบุ
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งานท่อระบายนําและบ่อพัก ค.ส.ล.
9.

ขอบเขต
งานท่อระบายนําและบ่อพัก ประกอบด้วย วัสดุใช้งาน การขุดดิน การวางท่อ ต่อท่อบ่อพัก
ตลอดจนการทําความสะอาดท่อและบ่อพัก
ท่อระบายนํา หมายถึง ท่อระบายนําคอนกรีตข้างถนน และท่อระบายนําคอนกรีตตลอดผ่าน
ถนน
บ่อพัก หมายถึง บ่อพัก ค.ส.ล. ของท่อระบายนําข้างถนน

10.

วัสดุ
10.1 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กทีมีมาตรฐานตามกําหนดไว้ในแบบ แบบปากลินราง ซึงผลิต
จากโรงงานทีมีมาตรฐานการผลิต ท่อทุกชนิดต้องผลิตโดยเครืองจักร ซึงทังนีผูร้ บั จ้าง
จะต้องแจ้งชือผูผ้ ลิตให้วศิ วกรพิจารณาอนุมตั ิ ท่อคอนกรีตจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายในตามทีกําหนดไว้ มีความยาวท่อนละ . ม. ความหนาและปริมาณเหล็กเสริมใน
ท่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ มอก. และต้องเป็ นท่อทีสามารถต้านแรงกดโดยวิธี
Three Edge Bearing Test ได้ตามเกณฑ์กาํ หนด ดังต่อไปนี
ท่อระบายนําคอนกรีตข้างถนน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(เมตร)
.
.
.
.
.
.
.

แรงกดตําสุด (กก./ม.) ทีทําให้เกิดรอย
แตกร้าว . ซม.
,
,
,
,
,
,
,

ในกรณีทวิี ศวกรไม่แน่ใจว่า ท่อทีนํามาใช้นนั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์กาํ หนดหรือไม่
วิศวกรมีสทิ ธิทจะเลื
ี อกท่อท่อนใดก็ได้ในสนาม โดยวิธสี มุ่ ตัวอย่าง ท่อน ในจํานวน
ท่อน เพือนําไปทําการทดสอบ โดยผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเองทังสิน
10.2 บ่อพัก ค.ส.ล. (MANHOLE) หล่อกับทีหรือหล่อสําเร็จตามแบบก่อสร้าง
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11.

การขุดดิ น/วางท่อ/บ่อพัก
ให้ผรู้ บั จ้างขุดดินตรงทีจะวางท่อให้มคี วามลึก และความกว้างตามทีระบุไว้ในแบบ หรือตามที
วิศวกรกําหนดให้ ห้ามผูร้ บั จ้างขุดร่องดินเป็ นระยะยาวทิงไว้ไม่เกิน
วัน โดยมิได้ทําการ
ก่อสร้างแต่อย่างใด หากกรณีขดุ ร่องดินลึกเกิน ม. ผูร้ บั จ้างต้องทําการคํายันร่องดินให้มนคง
ั
เพือป้องกันดินพัง ทังนีให้ผรู้ บั จ้างเสนอแบบแสดงวิธกี ารคํายันมาให้วศิ วกรตรวจสอบ และ
อนุมตั กิ ่อนและผูร้ บั จ้างจะลงมือขุดร่องดินก็ต่อเมือวิศวกรได้อนุมตั แิ ล้ว และถ้าเกิดการเสียหาย
เช่น คํายันไม่แข็งแรงพอ ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบเอง การเตรียมพืนฐานรองรับท่อ ให้ใช้
ตามทีกําหนดในแบบ เมือขุดถึงระดับตามแบบแล้ว ให้ทําการกระทุง้ บดอัดพืนให้แน่น แต่ถา้
พืนเป็ นดินเลนหรือโคลน จะต้องขุดทิงแล้วใส่ทรายรองพืนท่อให้ได้ระดับตามแบบ
การยาแนวให้ใช้ปนู ทรายยาแนวภายนอก ตามขนาดดังนี
ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง . ถึง . ให้ยาแนวขนาด .  . ม.
ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง . ถึง . ให้ยาแนวขนาด .  . ม.
ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง . ถึง . ให้ยาแนวขนาด .  . ม.
สําหรับท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง . ถึง . ม. ต้องยาแนวด้านในและปาดให้เรียบร้อยด้วย
เมือแต่งพืนฐานและวางท่อลงไปตามทีกําหนดไว้ในแบบแล้ว ให้ถมทรายเป็ นชัน ๆ ฉีดนําและ
กระทุง้ ให้แน่ น สูงกว่าผิวท่อด้านบนไม่น้อยกว่า ซม. จากนันให้ถมดินหรือทรายแล้วแต่กรณี
ตามทีกําหนดในแบบเป็ นชัน ๆ ชันหนึงไม่เกิน ซม. แต่ละชันให้บดทับด้วย MECHANICAL
TAMPERS หรือ VIBRATOR COMPACTORS ให้ทาํ การก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ตามทีกําหนด
ในแบบ เหล็ก และคอนกรีตทีทํานมาใช้ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดงานเทหล่อคอนกรีตโครงสร้าง
การก่อสร้างทําเช่นเดียวกับการก่อสร้างท่อระบายนํา ตรงด้านหน้าให้สร้างช่องรับนําจากถนน
ลงบ่อพักตามแบบ ในกรณีทมีี ท่อนําทิงจากอาคารมาลงบ่อพักด้านหลัง ผูร้ บั จ้างจะต้องเจาะ
ช่องให้มขี นาดพอเหมาะกับท่อทีมาต่อเชือมงานบ่อพัก ค.ส.ล. นี ผูร้ บั จ้างอาจหล่อกับทีหรือ
หล่อสําเร็จมาใช้กไ็ ด้ ผิวของบ่อพักทังภายในและภายนอกไม่ต้องฉาบปูน

12.

การทําความสะอาดท่อระบายนําและบ่อพัก
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการอุดตันของท่อระบายนําและบ่อพัก ถ้ามีการอุดตันให้ทําการ
แก้ไขและทําความสะอาดภายในท่อระบายนําและบ่อพัก ให้การระบายนําเป็ นไปโดยสะดวก
ในขณะทําการก่อสร้างจนกระทังตรวจรับงาน
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ข้อกําหนดทัวไป
เนืองจากบริเวณทีทําการก่อสร้างมีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น สายโทรศัพท์ใต้ดนิ , ท่อ
ั ่ใต้ดนิ ดังนัน ผูร้ บั จ้างจะต้องติดต่อกับส่วนราชการทีเกียวข้องในการขออนุ ญาต
ประปา เป็ นต้น ฝงอยู
เคลือนย้ายระบบต่าง ๆ ชัวคราว หรือถาวรถ้าจําเป็ น และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุ ญาตการ
เคลือนย้าย การดําเนินการให้ระบบต่าง ๆ ใช้ได้ดเี ช่นเดิม เป็ นของผูร้ บั จ้างทังสิน
ผูร้ บั จ้างจะต้องป้องกันอันตรายทีอาจเกิดขึนต่อประชาชน และความเสียหายทีอาจเกิดขึนต่อ
วัตถุต่าง ๆ เช่น รถยนต์ทสัี ญจรไปมา ฯลฯ ในระหว่างการก่อสร้างค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดขึนผูร้ บั จ้าง
เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทังสิน

