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หมวดที่ 1 
  ข้อก ำหนดและขอบเขตทั่วไป 

 
1.   ค ำนิยำม 
                  ในเงื่อนไขของสัญญำ และในเอกสำรอื่นซึ่งได้ประกอบเป็นส่วนของสัญญำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงอำคำร 
      ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้ นอกจำกระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในเอกสำร  

1.1 งำนในสัญญำ  หมำยถึง งำนก่อสร้ำงกลุ่มอำคำรสนำมกีฬำ (กลุ่มอำคำรปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ) มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต ำบลขี้เหล็ก อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
สรุปงำนในสัญญำ 

1.2 ผู้ว่ำจ้ำง หมำยถึง มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้ำของงำนก่อสร้ำงในสัญญำนี้ และอ ำนำจตำมที่ระบุ
ในสัญญำ 

1.3 ผู้รับจ้ำง  หมำยถึง  นิติบุคคลตำมกฎหมำย ที่เป็นคู่สัญญำกับผู้ว่ำจ้ำง ที่ลงนำมในสัญญำ ส ำหรับกำรก่อสร้ำง
งำนในสัญญำนี้ และรวมทั้งตัวแทน  หรือลูกจ้ำง  หรือผู้รับจ้ำงช่วงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ รับจ้ำงตำม
สัญญำนี้ 

1.4 งำนก่อสร้ำง  หมำยถึง  งำนต่ำงๆ ที่ได้ระบุและปรำกฏอยู่ในแบบส ำหรับก่อสร้ำงรำยกำรละเอียดประกอบแบบ
ก่อสร้ำง และเอกสำรสัญญำ รวมทั้งงำนประกอบอ่ืนๆ ที่มิได้เป็นสำระส ำคัญที่อำจไม่ได้ลงรำยละเอียดไว้ในแบบ
ส ำหรับก่อสร้ำงและรำยกำรละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำงและเอกสำรสัญญำ 

1.5 บริษัทที่ปรึกษำออกแบบ  หมำยถึง   บริษัท แอคซิส กรุ๊ป จ ำกัด ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำง   ให้เป็น
ผู้ด ำเนินกำรออกแบบก่อสร้ำงอำคำรของงำนในสัญญำนี้  

1.6 ผู้ควบคุมงำน  หมำยถึง ผู้ควบคุมงำนที่ประจ ำหน่วยงำนก่อสร้ำง ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำง ให้เป็นผู้
ควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรของงำนในสัญญำนี้   

1.7 คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  หมำยถึง  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่ำจ้ำง เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจ
กำรจ้ำงของงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมระบุในแบบส ำหรับก่อสร้ำง รำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำงและ
เอกสำรสัญญำ 

1.8 แบบส ำหรับก่อสร้ำง (แบบก่อสร้ำง) หมำยถึง แบบก่อสร้ำงที่ใช้ประกอบในกำรท ำสัญญำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำง 
และแบบก่อสร้ำงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำจ้ำง รวมทั้งแบบก่อสร้ำงอื่นๆที่อำจจัดท ำ
ขึ้นในขณะก่อสร้ำง เมื่อปรำกฏว่ำแบบก่อสร้ำงตำมสัญญำแสดงรำยละเอียดไว้ไม่ชัดเจนพอ 

1.9 รำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำง (รำยกำรประกอบแบบ) หมำยถึง ข้อควำมและรำยละเอียดที่ก ำหนด และ
ควบคุมลักษณะคุณสมบัติ คุณภำพของวัสดุ  อุปกรณ์ ฝีมือกำรปฏิบัติงำน วิธีกำร กฎข้อบังคับ และข้อตกลง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำงที่ไม่มีปรำกฏ หรือมีปรำกฏในแบบส ำหรับก่อสร้ำงตำมสัญญำนี้ 

1.10 กำรอนุมัติ  หมำยถึง  กำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร 
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2.  กำรตรวจสอบแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรตรวจสอบแบบก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบตลอดจนปัญหำต่ำงๆ ว่ำมีควำม

ถูกต้องตำมหลักวิชำเกี่ยวกับควำมมั่นคงแข็งแรงเพียงใด มีปัญหำ ควำมขัดแย้ง คลำดเคลื่อน ไม่ชัดเจนหรือไม่ปรำกฏ
ในรูปแบบและรำยกำรประกอบแบบหรือไม่ ให้เป็นท่ีเข้ำใจเรียบร้อยเสียก่อน ผู้ว่ำจ้ำงจะถือว่ำผู้รับจ้ำงมีสถำปนิกและ
วิศวกรของบริษัท ถ้ำมีส่วนหนึ่งส่วนใดแสดงถึงควำมไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย ให้ผู้รับจ้ำงรีบแจ้ง พร้อมทั้งเสนอ
รำยละเอียดไปให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ ฉะนั้นถ้ำในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงมีปัญหำเกิดขึ้นทั้งๆ ที่ผู้รับจ้ำงได้กระท ำตำม
แบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบแล้วก็ตำม ผู้ว่ำจ้ำงจะถือว่ำผู้รับจ้ำงต้องอยู่ในภำวะที่จะต้องรับผิดชอบ และ
ต้องรีบแก้ไขจนเป็นท่ีถูกต้องและปลอดภัย โดยผู้รับจ้ำงจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นผู้รับจ้ำงจะพ้นควำมรับ
เป็นชอบในกรณีที่ได้แจ้งรำยละเอียดของควำมไม่ถูกต้องให้ผู้ว่ำจ้ำงและผู้ออกแบบทรำบแล้ว  และผู้ออกแบบยืนยัน
ให้ด ำเนินกำรต่อไป ตำมแบบก่อสร้ำงเดิม 

 
3. กำรขัดแย้งและคลำดเคลื่อน 

ในกรณีที่มีปัญหำกำรขัดแย้ง ตลอดจนกำรคลำดเคลื่อนและไม่ชัดเจน หรือไม่ปรำกฏในแบบก่อสร้ำง และ
รำยกำรประกอบแบบก็ตำม แต่เป็นสิ่งจ ำเป็นต้องมี หรือควรต้องมี อันเป็นปกติวิสัยอันควรจะต้องกระท ำตำมวิธีของ
กำรก่อสร้ำงแล้ว หรือจ ำเป็นต้องท ำเพื่อให้งำนแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตำมแบบรูป  ผู้รับจ้ำงจะต้องกระท ำกำรทุก
อย่ำงโดยเต็มที่และถูกต้อง เสมือนว่ำได้มีปรำกฏหรือแสดงไว้ในแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบนั้น ๆ ผู้รับ
จ้ำงจะต้องเชื่อฟังค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงท่ีจะก ำหนดให้แก่ผู้รับจ้ำง เมื่อเกิดปัญหำตำมที่กลำ่วข้ำงต้นทุกประกำร โดยจะถือ
เหตุผลข้อเท็จจริง และเจตนำของผู้ออกแบบเป็นหลักพิจำรณำ 

 
4.    พิกัด ระยะ และมำตรำส่วนต่ำงๆ  

         4.1   ระยะและมำตรำส่วนต่ำงๆ ท่ีปรำกฏในแบบก่อสร้ำง ให้ถือตัวเลขท่ีระบไุว้เป็นส ำคญั กำรวัดระยะจำกแบบ  
ก่อสร้ำงโดยตรง อำจท ำให้เกดิควำมผิดพลำดขึ้นได้ หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้ควบคุมงำนหรือผู้ออกแบบ  
เพื่อพิจำรณำตัดสินก่อนท่ีจะด ำเนนิกำรก่อสร้ำงส่วนน้ัน 

         4.2   ผู้รับจำ้งจะต้องจัดหำอุปกรณ์  เครื่องมือท่ีเหมำะสม  และจ ำเป็นรวมทั้งช่ำงผู้ช ำนำญในกำรวำงแนว  และระดับ 
  มำประจ ำที่หน่วยงำนก่อสรำ้ง ท้ังนี้ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง  ผู้รับจำ้งจะต้องส ำรวจตรวจสอบพิกัดและระยะให้ 
  ถูกต้องตำมระบุในแบบก่อสร้ำงอยู่เสมอ และทุกครั้งท่ีก่อสร้ำงช้ันตอ่ไป หรือเมื่อผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำจ ำเป็น  
  พร้อมท้ังในระหว่ำงก่อสร้ำง ผูร้ับจ้ำงจะต้องวำงแนว และต ำแหน่งที่แน่นอนของแผงและผนังต่ำงๆ เพื่อเป็น 
  แนวและต ำแหน่งหลักส ำหรับกำรก่อสร้ำงรำยละเอียดตำ่งๆ 

 
5. กำรตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำง 

5.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบดูสถำนที่ และส ำรวจบริเวณที่จะท ำกำรก่อสร้ำงเพื่อศึกษำสภำพต่ำงๆ 
และข้อมูลต่ำงๆ เช่น สภำพ และลักษณะพื้นท่ี ระดับน้ ำ และสิ่งกีดขวำง ถนน และกำรขนส่ง สิ่งสำธำรณูปโภค 
กำรจัดหำและเก็บวัสดุ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำกำรท ำ SITE WORK ต่ำงๆ 
รวมทั้งเพื่อประกอบในกำรคิดรำคำค่ำงำน และกำรท ำงำน ทั้งนี้ข้อมูลต่ำงๆ ดังกล่ำวที่ปรำกฏอยู่ในแบบ
ก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบ หรือข้อมูลที่ได้รับจำกผู้ว่ำจ้ำงไม่ว่ำโดยวำจำ หรือลำยลักษณ์อักษร ให้ถือ
ว่ำเป็นเพียงกำรชี้แนะเท่ำนั้น ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลดงักล่ำวเอง  จะถือควำมคลำดเคลื่อนของ
ข้อมูล เป็นข้ออ้ำงในกำรบอกปัดไม่รับผิดตำมสัญญำและเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย เพิ่มไม่ได้ 
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5.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบเขตที่ให้แน่นอนและจัดวำงแนวอำณำเขตอำคำรที่จะก่อสร้ำง รวมทั้งวำงระดับด้วย
อุปกรณ์เครื่องมือท่ีเหมำะสม และจ ำเป็นรวมทั้งช่ำงที่มีควำมช ำนำญ แล้วท ำ SHOP DRAWING เสนอรำยงำน 
ให้ผู้ควบคุมงำนทรำบถึงควำมคลำดเคลื่อนหรือควำมไม่ถูกต้องใดๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำก่อนกำร
ด ำเนินงำนขั้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องรักษำหมุดรังวัดไว้เป็นอย่ำงดีและมั่นคง แข็งแรงเพียงพอมิให้มีกำร
กระทบกระเทือน คลำดเคลื่อนหรือเสียหำย ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำงเพื่ อใช้ตรวจสอบแนวระยะและระดับ
ต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำงในสัญญำ 

5.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องศึกษำพิจำรณำกำรท ำ SITE WORK ต่ำงๆ กำรจัดตั้งที่พักคนงำนอำคำรส ำนักงำน โรงเก็บวัสดุ 
ฯลฯ ที่จะจัดสร้ำงในบริเวณก่อสรำ้งโดยจัดท ำผงัแสดง และยื่นเสนอต่อผู้ควบคุมงำน เพื่อกำรพิจำรณำเห็นชอบ
เสียก่อนที่จะด ำเนินกำรขั้นต่อไป 

5.4 ผู้รับจ้ำง จะต้องหำวิธีกำรป้องกันควำมเสียหำยอันอำจจะเกิดขึ้นกับสิ่งสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่อยู่ข้ำงเคียงรวมทั้งสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และจะต้องจัดให้มีกำรประกันภัยในระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงแบบ ALL RISK INSURANCE โดยครอบคลุมถึงทรัพย์สิน ลูกจ้ำง และบุคคลอื่น หำกมีข้อเสียหำย
เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งสิ้น 

5.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำทำงช่ัวครำวเข้ำสถำนที่ก่อสร้ำง และจะต้องดูแลและรักษำให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้
ตลอดจนเสร็จงำนในสัญญำ 
 

6. ควำมปลอดภัย 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำมำตรกำรในกำรดูแล และรักษำควำมปลอดภัยให้กับบุคคลต่ำง ๆ ของผู้รับจ้ำงเอง และ
บุคคลต่ำง ๆ  ของผู้ว่ำจ้ำง รวมทั้งบุคคลต่ำง ๆ ของผู้ออกแบบที่ประจ ำอยู่ในที่ก่อสร้ำง  ตลอดจนบุคคลต่ำง ๆ ที่
ได้รับอนุญำตเข้ำมำเยี่ยมสถำนที่ก่อสร้ำง โดยจัดให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย (SAFETY OFFICER) ไว้ประจ ำ
หน่วยงำนก่อสร้ำง และผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำอุปกรณ์และยำต่ำง ๆ ส ำหรับกำรปฐมพยำบำลขั้นต้นประจ ำอยู่ใน
สถำนท่ีก่อสร้ำงด้วย 
 

7. กำรเตรียมบุคลำกร 
7.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมบุคลำกร  ให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง  เพื่อให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงมีคุณภำพ

ที่ดี  และเสร็จสิ้นตำมก ำหนดเวลำ  บุคลำกรต่ำงๆ   จะต้องมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับงำนที่
รับผิดชอบ ผู้รับจ้ำงจะต้องแสดงแผนภูมิบุคลำกรอำวุโสให้ผู้ว่ำจ้ำงอนุมัติทันทีที่ได้เซ็น 

 สัญญำก่อสร้ำง บุคลำกรอำวุโสจะต้องมีล ำดับขั้นตอนกำรปกครองและขอบเขตในควำมรับผิดชอบงำนต่อไปนี้ 
(1) ผู้บริหำรและวำงแผนงำนก่อสร้ำง 
(2) ผู้บริหำรวัสดุก่อสร้ำง 
(3) ผู้ควบคุมงำนในสำขำต่ำงๆ 
(4) ผู้ควบคุมงำน SHOP DRAWING  

7.2 ผู้รับจ้ำง จะต้องจัดหำคนงำนมำด ำเนินงำนก่อสร้ำงให้เหมำะสมกับประเภทของงำนนั้นๆ  และผู้รับจ้ำงจะต้อง
ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับทำงด้ำนกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด  หำกปรำกฏว่ำ  บุคลำกรของผู้รับจ้ำง   
หรือผู้รับจ้ำงช่วงไม่มีฝีมือ  ผู้รับจ้ำงต้องเปลี่ยนตัวบุคคลใหม่จนเป็นท่ีพอใจของผู้ว่ำจ้ำง 

7.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมวิศวกรและสถำปนิก เพื่อเป็นผู้ควบคุมงำน กำรก่อสร้ำงให้ถูกต้องตำมเทศบัญญัติ  
และกฎหมำยควบคุมกำรก่อสร้ำงและจะต้องลงลำยมือ ช่ือในเอกสำรแสดงควำมยินยอมเป็นผู้ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงต่อคณะกรรมกำรของโครงกำรฯ จนกว่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำจะแล้วเสร็จ 
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8.    กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 

8.1 ผู้รับจ้ำง จะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติงำนในรูป C.P.M. (CRITICAL  PATH  METHOD)  หรือตำรำงด ำเนินงำน
ก่อสร้ำง  (WORK  SCHEDULE)  แสดงระยะเวลำในอำยุสัญญำพร้อมทั้งจัดท ำล ำดับกำรประสำนงำนกับผู้รับ
จ้ำงรำยอื่นๆ  ด้วย  ถ้ำหำกว่ำกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงไม่สอดคล้องกับแผนงำนที่ระบุไว้  ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำ
แผนกำรท ำงำนใหม่ตำมที่ผู้ควบคุมงำนร้องขอ 

8.2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน  จะต้องท ำเสนอต่อผู้ควบคุมงำนและผู้ว่ำจ้ำงภำยใน  15  วัน  นับแต่วันที่เซ็นสัญญำ
ก่อสร้ำง และต้องช้ีแจงรำยละเอียดและข้อมูลแก่ผู้ว่ำจ้ำง เพื่อขอรับควำมเห็นชอบทั้งนี้ผู้รับจ้ำงจะต้องเซ็นช่ือ
รับรองแผนปฏิบัติงำนนี้  และยื่นแผนปฏิบัติงำน และกำรที่ผู้ควบคุมงำนและ ผู้ว่ำจ้ำงได้ให้ควำมเห็นชอบใน
แผนงำนนั้นก็ดี ไม่เป็นกำรพ้นไปจำกควำมรับผิดชอบแต่อย่ำงใดของผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ ำงจะต้องรับผิดชอบ
ประสำนงำนต่ำงๆ กับผู้รับจ้ำงอื่นๆ   หำกมีข้อบกพร่องล่ำช้ำหรือเสียหำยแก่งำนก่อสร้ำงเนื่องมำจำกกำรไม่
สนใจติดตำม หรือมิได้เตรียมงำนไว้อย่ำงพร้อมมูลหรือถูกต้อง ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบโดยตรงทั้งหมด และ
จะขอต่ออำยุสัญญำเพิ่มไม่ได้ 

8.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำแผนผัง  แสดงแผนปฏิบัติงำนไว้ในหน่วยงำนก่อสร้ำง  และผู้รับจ้ำง  จะต้องบันทึกกำร
ท ำงำนที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับที่ได้วำงไว้ก่อน  เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบขั้นตอน  และวัดผลกำร
ด ำเนินงำนก่อสร้ำงได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มงำนก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

8.4 หำกผู้ควบคุมงำนและผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำจ ำเป็นจะต้องปรับแผนปฏิบัติงำนเพื่อ ให้เหมำะสมกับกำลเวลำและเพื่อให้
มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนตำมควำมเป็นจริง ผู้รบัจ้ำงจะต้องท ำแผนปฏิบตัิงำนใหม่ส่งให้ผูค้วบคมุงำน 
และผู้วำ่จ้ำงพิจำรณำและอนุมัตเิปลี่ยนแผนปฏิบัติงำนแทนแผนงำนเดิมทันที 
 

9. โรงเก็บวัสดุ ส ำนักงำน และอื่นๆ   
9.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ และสร้ำงโรงงำน โรงเก็บวัสดุชั่วครำว ซึ่งจ ำเป็นส ำหรับเก็บวัสดุ และป้องกันวัสดุเสียหำย 

และต้องจัดสร้ำงส ำนักงำนที่เหมำะสม ส ำหรับพนักงำนของผู้รับจ้ำงพร้อมด้วยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ระบบ
สำธำรณูปโภค โทรศัพท์ อย่ำงพร้อมเพรียงนอกจำกนี้ยังต้องจัดให้มีห้องประชุมขนำด 80 ตรม . เพื่อส ำหรับใช้
ในกำรประชุมร่วมระหว่ำงผู้รับจ้ำง, ผู้ว่ำจ้ำง, ผู้ควบคุมงำน และผู้ออกแบบ 

9.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสำธำรณูปโภค และที่พักอำศัยให้กับคนงำน และ ต้องรักษำ
ให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำด และต้องรื้อถอนออกทันทีท่ีไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ประโยชน์ 

9.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงส ำนักงำนสนำม ส ำหรับผู้ควบคุมงำนขนำด 60 ตรม. พร้อมเครื่องปรับอำกำศ, 
โทรศัพท์ และโทรสำร (FAX) 1 เครื่อง, เครื่องถ่ำยเอกสำรที่ถ่ำยเอกสำรได้ถึง size A3  1 เครื่อง, ห้องน้ ำ 1 
ห้อง และกำรบริกำรท ำควำมสะอำด นอกจำกน้ียังต้องจัดอุปกรณ์เครื่องใช้, เฟอร์นิเจอร์ ตำมควำมเหมำะสม 

9.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำห้องเก็บวัสดุตัวอย่ำง ขนำด 30 ตรม. พร้อมด้วยช้ันเก็บตัวอย่ำงในจ ำนวนและลักษณะที่
เหมำะสม 

9.5 ผู้รับจ้ำง ต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรทั้งหมดรวมทั้ง   ไฟฟ้ำ  น้ ำใช้  และโทรศัพท์     และต้องบ ำรุงรักษำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงเอง 

9.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องรื้อถอนออกทันทีเมื่อเสร็จงำน หรือได้รับค ำสั่งจำกผู้ควบคุมงำนโดยไม่ท ำให้งำนอ่ืน ซึ่งเกี่ยวข้อง
ต้องเสียหำย 

9.7 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำระบบฉีดล้ำงล้อรถ โดยควบคุมกำรฉีดล้ำงล้อรถทุกคันก่อนออกจำกสถำนท่ีก่อสร้ำง 
 



หมวดท่ี 1  ข้อก ำหนดและขอบเขตท่ัวไป                                                                                          1-5/7 

10. ห้องน  ำ-ห้องส้วม 
10.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงห้องน้ ำ-ห้องส้วม  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ และคนงำนของผู้รับจ้ำงท้ังหน่วยงำนก่อสร้ำงในที่ที่

ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติแล้ว และจะต้องจัดสร้ำงให้มีจ ำนวนเพียงพอกับจ ำนวนคนงำนพร้อมทั้งให้ถูก
สุขลักษณะและมีกำรดูแลท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำ 

10.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องควบคุมดูแลคนงำน มิให้ท ำควำมสกปรกในทุกส่วนของอำคำร และทุกส่วนในขอบเขตที่ดินที่
ก่อสร้ำง ท้ังนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงห้องส้วมช่ัวครำวภำยในอำคำรที่ก่อสร้ำงให้เพียงพออย่ำงน้อย 1 ชุด ทุกๆ 
ช้ันโดยได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนเสียก่อน 

 
11. น  ำใช้และไฟฟ้ำชั่วครำวที่ใช้ในระหว่ำงก่อสร้ำง 

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำน้ ำใช้ และไฟฟ้ำช่ัวครำวส ำหรับใช้ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง งำนในสัญญำนี้ ตั้งแต่เริ่ม
งำนจนงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จสมบูรณ์ตำมสัญญำ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงเองทั้งสิ้น รวมทั้งกำรบ ำรุงรักษำด้วย     
ในกรณีที่ระบบน้ ำที่น ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงไม่มีแรงดันพอส ำหรับกำรก่อสร้ำงในระดับที่สูงขึ้น  ผู้รับจ้ำงจะต้องเตรียม
และจัดหำปั๊มหรือแทงค์ควำมดัน และอุปกรณ์จ ำเป็นต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถน ำน้ ำมำใช้ได้อย่ำงสะดวก และเพียงพอกับ
ควำมต้องกำร ส่วนขนำดก ำลัง และชนิดของกระแสไฟฟ้ำ ผู้รับจ้ำงจะต้องค ำนวณ และขอต่อเข้ำมำใช้ให้มีก ำลังและ
ชนิดที่เหมำะสม สะดวกกับกำรท ำงำนในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

 
12. รั วและป้อมยำม 

12.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงรั้วช่ัวครำวบริเวณก่อสร้ำง และรอบบริเวณที่พักอำศัยของคนงำนให้เรียบร้อยและ
ตำมแนวที่ผู้ควบคุมงำนจะก ำหนดให้ รั้วชั่วครำวจะต้องท ำกำรก่อสร้ำงโดยใช้โครงไม้ให้มั่นคงแข็งแรง บุด้วย
แผ่นสังกะสี สูงประมำณ 2.40 ม. และมีประตูเปิด – ปิด ควบคุมได้ในจุดที่พิจำรณำอนุมัติส ำหรับส่วนที่ติด
กับสถำนที่สำธำรณะ เช่น ถนน ทำงเท้ำ ฯลฯ จะต้องมีกำรป้องกันวัสดุ หรือเศษวัสดุที่จะหล่นลงมำเป็ น
อันตรำยต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับสถำนที่ก่อสร้ำง 

12.2   ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงป้อมยำมในจุดประตูรัว้ช่ัวครำวตำมที่ผู้ควบคุมงำนเห็นสมควร รวมทั้งรับผิดชอบจัดหำ
คนยำมและไฟฟ้ำแสงสว่ำงให้เพียงพอ และดูแลมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำในบริเวณก่อสร้ำง ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำงอำคำร ท้ังในเวลำกลำงวัน และกลำงคืน ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
ในทุกกรณี 

 
13. เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และอื่น ๆ  

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำสิ่งจ ำเป็นทุกอย่ำงในกำรที่จะท ำกำรก่อสร้ำงอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ โดย
จะต้องจัดหำเครื่องมือท่ีใช้ในงำนช่ำงแขนงต่ำง ๆ เช่นเครื่องจักร, นั่งร้ำน, เครื่องยก, เครื่องกลไก อื่นๆ, ลิฟท์คนงำน, 
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งโรงเก็บวัสดุ ฯลฯ ซึ่งจ ำเป็นส ำหรับผู้รับจ้ำงจะต้องเคลื่อนย้ำยออกเมื่อเสร็จงำนหรือมีมำกเกิน
ควำมจ ำเป็น หรือเมื่อต้องน ำไปซ่อมแซม โดยต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน เครื่องจักร อุปกรณ์  และ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวัสดุส ำหรับงำนนั่งร้ำน  จะต้องมีคุณภำพที่ดี ได้รับกำรตรวจตรำดูแล บ ำรุงรักษำและไม่มีควำม
ช ำรุดใด ๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้ นั่งร้ำนไม้ ไผ่ไม่อนุมัติให้ใช้เกิน 4 เมตร ทำงควำมสูงเพื่อควำม
ปลอดภัย 
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14. ป้ำยโฆษณำ 
ป้ำยโฆษณำห้ำมจัดตั้งแผ่นโฆษณำใด ๆ ในบริเวณก่อสร้ำง นอกจำกจะได้รับกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร

จำกผู้ควบคุมงำนและผู้ว่ำจ้ำง แต่ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำป้ำยบอกช่ืองำน (PROJECT) ช่ือผู้รับจ้ำง (MAIN 
CONTRACTOR)   และผู้รับจ้ำงอื่น ๆ   ช่ือบริษัทผู้ออกแบบ  รวมทั้งข้อควำมอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงำนนี้  โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำนเสียก่อน 

15. กำรเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ 
  วัสดุและอุปกรณ์ที่ปรำกฏอยู่ในแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบก็ดี หรือที่มิได้ปรำกฏในแบบก่อสร้ำง

และรำยกำรประกอบแบบก็ดี อันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบกำรก่อสร้ำงงำนในสัญญำนี้ให้เป็นไปตำมหลัก
วิชำช่ำงที่ดีนั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำมำรวมในงำนก่อสร้ำงทั้งสิ้น และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำง
จะต้องจัดเตรียมสั่งซื้อ และจัดเตรียมมำให้ทันกับกำรก่อสร้ำง เพื่อไม่ให้งำนก่อสร้ำงล่ำช้ำ 

 
16. คุณภำพของวัสดุ และอุปกรณ์ 

 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกช้ินทุกชนิดที่น ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงนี้ จะต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภำพตรงตำมที่
ก ำหนดหรือเทียบเท่ำ หรือสูงกว่ำที่ได้ก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบ โดยวัสดุจะต้องไม่มีรอย
ช ำรุดหรือเสียหำย แตกร้ำว และวัสดุอุปกรณ์ที่น ำมำเก็บไว้ในสถำนท่ีก่อสร้ำงเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้อง
จัดกองวำง หรือเก็บเข้ำที่ให้เรียบร้อย และเหมำะสม มิให้เกิดควำมเสียหำย หรือเสื่อมคุณภำพตำมข้อก ำหนด หรือ
ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ถ้ำปรำกฏว่ำเกิดกำรช ำรุดเสียหำย หรือเสื่อมคุณภำพ ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบน ำ
วัสดุดังกล่ำวออกไปนอกบริเวณก่อสร้ำงให้หมดทันที และจะต้องรีบจัดหำของใหม่เข้ำมำทดแทนในทันที  ตำมที่ ผู้
ควบคุมงำนได้สั่งกำร 
 

17. กำรป้องกันควำมเสียหำย 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลรักษำและด ำเนินกำรป้องกันวัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งก่อสร้ำง มิให้ได้รับควำมเสียหำยใดๆ 
จนกว่ำจะส่งมอบงำน และกำรที่ผู้ว่ำจ้ำงตรวจรับเพื่อจ่ำยค่ำจ้ำงตำมงวดงำนต่ำงๆ ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงพ้นจำกควำมดูแล
รับผิดชอบในงำนส่วนที่รับค่ำจ้ำงไปแล้วแต่อย่ำงไร ผู้รับจ้ำงต้องดูแลรับผิดชอบต่องำนนี้โดยตลอด เมื่อมีกำรเสียหำย
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงหรืออยู่ในระยะประกันตำมสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยจะเรียกร้องสินจ้ำง
เพิ่มเติม และขอต่ออำยุสัญญำก่อสร้ำงไม่ได้ 

 
18. กำรขอท ำงำนนอกเวลำนอกเหนือจำกเวลำท ำงำนตำมปกต ิ

 กำรท ำงำนอันมีลักษณะทำงกำรช่ำงที่เมื่อท ำไปแล้วเป็นกำรยำก หรือไม่อำจพิสูจน์ หรือตรวจสอบคุณภำพ 
ชนิดปริมำณส่วนผสม หรือวิธีปฏิบัติงำนช่ำงโดยถูกต้องในภำยหลัง เช่น กำรตอกเสำเข็ม กำรผสม และกำรเท
คอนกรีตกำรผสมและกำรทำสี หรือน้ ำยำพิเศษอื่นๆ กำรบดอัดดิน กำรกลบหรือกำรตีบด ซึ่งจะต้องมีผู้ควบคุมงำน
คอยตรวจสอบเฝ้ำดู หรือรู้เห็นในกำรด ำเนินงำนตลอดเวลำ หำกผู้รับจ้ำงประสงค์ จะท ำงำนที่มีลักษณะดังกล่ำวใน
วรรคหนึ่งวรรคใดในวันหยุดสุดสัปดำห์หรือวันหยุดงำนตำมประเพณีนิยม หรือนอกเหนือเวลำท ำงำนในวันท ำงำน
ปกติ ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบล่วงหน้ำก่อนเป็นลำยลักษณ์อักษร และจะต้องได้รับอนุญำตเป็น
ลำยลักษณ์อักษรจำกทำงผู้ควบคุมงำนก่อนจึงจะด ำเนินงำนได้   และผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รั บภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนในระยะเวลำดังกล่ำวในอัตรำชั่วโมงละ 200 บำท/คน ส ำหรับช่ำงเทคนิค 
และช่ัวโมงละ  300 บำท/คน ส ำหรับวิศวกร และในกรณีที่ผู้รับจ้ำงฝ่ำฝืนในข้อนี้ ผู้ควบคุมงำนมีสิทธิสั่งรื้อถอนหรือ
ท ำใหม่ หรือตรวจสอบแก้ไขอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือผู้ว่ำจ้ำงอำจบอกเลิกสัญญำได้ 
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19. กำรประชุมประจ ำโครงกำร 
 ผู้รับจ้ำงต้องเข้ำร่วมประชุมประจ ำโครงกำรเป็นประจ ำเดือนละครั้งโดยส่งบุคลำกรผู้ซึ่งมีอ ำนำจตัดสินใจแทน
ผู้รับจ้ำงในกำรร่วมพิจำรณำปัญหำ และแก้ไขเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในโครงกำรก่อสร้ำง กำรประชุมประจ ำโครงกำรจะ
ด ำเนินกำรโดยผู้ควบคุมงำน ข้อตกลงใดๆ ในกำรประชุมถือเป็นภำระผูกพันซึ่งทุกฝ่ำยต้องมีต่อกัน  

ผู้ควบคุมงำนจะเป็นผู้ท ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมประจ ำโครงกำร   และจะเป็นผู้จั ดพิมพ์รำยงำนกำร
ประชุม  โดยผู้รับจ้ำงจะเป็นผู้ลงนำมรับรองกำรประชุมเท่ำนั้น 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมไม่ตรงตำมสำระกำรประชุม ผู้รับจ้ำงมีสิทธิโต้แย้งได้ใน
กำรประชุมครั้งต่อไป และข้อควำมโต้แย้งดังกล่ำวจะบันทึกในรำยงำนกำรประชุมครั้งต่อไป ผู้ควบคุมงำนจะเป็นผู้ส่ง
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้ผู้รับจ้ำงและผู้ว่ำจ้ำง  ผู้รับจ้ำงต้องเก็บส ำเนำรำยงำนกำรประชุมไว้ประจ ำส ำนักงำนของ  
ผู้รับจ้ำง ณ สถำนท่ีก่อสร้ำง 
 

20. กำรจัดท ำรำยงำน 
 รำยงำนประจ ำวัน และรำยงำนประจ ำเดือน (WORKS DAILY AND MONTHLY REPORT)  ผู้รับจ้ำงจะต้อง
จัดท ำรำยงำนประจ ำวันตำมแบบฟอร์มเอกสำร ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน รำยงำนประจ ำวันนี้จะต้อง
ประกอบด้วย 
20.1 จ ำนวนคนในหน่วยงำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำงช่วง 
20.2 วัสดุที่อยู่ในหน่วยงำนก่อสร้ำง วัสดุที่ส่งเข้ำมำ และวัสดุที่ได้ใช้ไป 
20.3 อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ท่ีอยู่ในหน่วยงำนก่อสร้ำง 
20.4 ควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำงช่วง 
20.5 อุปสรรค และควำมล่ำช้ำของงำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำงช่วง 
20.6 ค ำสั่งของผู้ควบคุมงำน และค ำสั่งกำรเปลี่ยนแปลงงำน 
20.7 แบบส ำหรับก่อสร้ำง และแบบแก้ไขซึ่งได้รับจำกผู้ควบคุมงำน 
20.8 เหตุกำรณ์พิเศษอื่นๆ เช่นอุบัติเหตุ ผู้มำเยี่ยมหน่วยงำนก่อสร้ำง เป็นต้น รำยกำรประจ ำวัน จะต้องส่งให้ผู้

ควบคุมงำนภำยใน 24 ช่ัวโมง ของวันใหม่ เพื่อตรวจและรับทรำบ จ ำนวน 3 ชุด 
20.9 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำและส่งรำยงำนประจ ำสัปดำห์ (WEEKLY  REPORT) ให้ผู้ควบคุมงำน 3 ชุด ตำม

แบบฟอร์มเอกสำรซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจำกรำยงำนประจ ำวัน
ตลอดจนข้อมูลอันเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำของงำนในช่วงสัปดำห์ที่ท ำได้ 

20.10 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำและส่งรำยงำนประจ ำเดือน (MONTHLY REPORT) ให้ผู้ควบคุมงำน 3 ชุด ตำม
แบบฟอร์มเอกสำรซึ่งได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจำกรำยงำนประจ ำวัน  
ตลอดจนข้อมูลอันเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำของงำนในช่วงเดือนที่ผ่ำนมำ และกำรเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำ
ของงำนกับแปลงำนก่อสร้ำงทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ำยแสดงควำมก้ำวหน้ำของงำนในแต่ละเดือนอย่ำงน้อย 6 รูป 
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรำยงำนประจ ำเดือนให้ผู้ควบคุมงำนภำยในวันที ่7 ของเดือนต่อไป 

 
21.   กรณีค้นพบวัตถุโบรำณหรือทรัพย์สินอื่นใดในสถำนที่ก่อสร้ำง  

   ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งและส่งมอบไปยังผู้ว่ำจ้ำง โดยวัตถุดังกล่ำวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่ำจ้ำง 
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หมวดที่ 2 
  ความต้องการทั่วไป 

 
1. สรุปงานในสัญญา 

 1.1 วัตถุประสงค์ 
      ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะท าการก่อสร้าง  และติดตั้งอุปกรณ์ประจ าอาคาร  ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬา (กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามระบุใน
แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ   ซึ่งออกแบบโดย  บริษัท แอคซิส กรุ๊ป จ ากัด   และตามเอกสาร
สัญญา  โดยมีรายละเอียดของงานในสัญญาพอสรุปได้โดยสังเขป 

1.1.1 ก่อสร้างอาคาร MAIN STADUIM คอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 5 ช้ัน 
  ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.2 ก่อสร้าง INDOOR STADUIM 1,2,3 คอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 5 ช้ัน ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.3 ก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.4 ก่อสร้างสนามแข่งขันกีฬาและกรีฑามาตรฐาน ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.5 ก่อสร้างลานเครื่องออกก าลังกาย ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.6 งานวิศวกรรมโครงสร้าง ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.7 ติดตั้งวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.8 ติดตั้งวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบเครื่องกล ตามรูปแบบและ

รายการ 
1.1.9 ติดตั้งวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.10 ติดตั้งวิศวกรรมระบบลิฟต์ ตามรปูแบบและรายการ 
1.1.11 งานระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ ตามรูปแบบและรายการ 
1.1.12 งานอื่นๆ  ตามรูปแบบและรายการ 

 
1.2 ระดับ 

ให้ถือระดับถนนหน้าทางเข้าโครงการเป็นเกณฑ์ เท่ากับระดับ + 0.00 หรือตามเห็นชอบตกลงกัน
ระหว่างเจ้าของงานกับผู้รับจ้างอีกครั้ง 
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2.   วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง  แบบใช้งานและแบบก่อสร้างจริง 
  2.1 การเสนอรูปแบบตัวอย่างและวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง 

2.1.1 วัสดุ  อุปกรณ์  ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด  จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจ ากผู้ว่าจ้างก่อน   
ผู้รับจ้าง  จะต้องเตรียมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์  ตัวอย่างส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อน
การติดตั้งตามล าดับขั้นตอนการใช้งาน  เพื่อไม่ให้การท างานต้องล่าช้าไป  หากผู้รับจ้างด าเนินการ
ติดตั้งโดยพลการมิได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตามที่ผู้
ว่าจ้างเห็นชอบ  และจะถือเป็นข้ออ้างขอต่อเวลาการก่อสร้าง  หรือค านวณราคาเพิ่มไม่ได้  วัสดุที่
ได้รับการอนุมัติไปแล้ว  มิได้ถือว่าพ้นไปจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ทั้งในด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และขนาดของผลิตภัณฑ์ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง  และการตรวจสอบอนุมัติจากผู้
ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบท้ังสิ้น 

2.1.2 ระเบียบการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้วัสดุ 
(ก) ตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์  ที่น าเสนอจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย  ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

ตรงตามที่ระบุไว้ทุกประการ 
(ข) ต้องมีจดหมายเสนอเพื่อพิจารณา  แนบส่งมาถึงผู้ว่าจ้างด้วย 
(ค) ตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์ จะต้องติดแผ่นป้ายบอกช่ือวัสดุ  อุปกรณ์ คุณภาพ ช่ือผู้รับจ้าง  ช่ือ

บริษัทผู้ผลิต วัน เดือน ปี  และช่ือโครงการ  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
(ง) เอกสารเสนอ  พร้อมทั้งตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์   จะต้องมีขนาดโตพอที่จะแสดงให้เห็น

คุณภาพประเภทสี  การตกแต่งและลักษณะผิววัสดุ  โดยจะต้องจัดเสนอส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ  โดยมีส าเนาตามจ านวนท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ 

(จ) หากคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาใบรับรองของวัสดุ  อุปกรณ์  
(TEST  CERTIFICATE)  ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 
 2.2 การตรวจสอบ วัสดุ  อุปกรณ์  และการเก็บตัวอย่างวัสดุ 

2.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงาน  และอุปกรณ์เท่าที่จ าเป็นเพื่อช่วยผู้ควบคุมงาน  ในการตรวจสอบงาน
ก่อสร้างหรือวัสดุ  อุปกรณ์ในหน่วยงานก่อสร้าง  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงาน  หรือผู้ว่าจ้างมีหนังสือ
อนุญาตให้   ตัวแทนของบริษัทผู้ผลิต  หรือบริษัทตัวแทนจ าหน่าย เพื่อเข้าไปตรวจวัสดุ  อุปกรณ์ใน
หน่วยงานก่อสร้าง  ซึ่งบริษัทน้ันๆ ด้วย  และหากในบทก าหนดในรายการประกอบแบบข้อใดที่ให้ผู้
รับจ้างจัดด าเนินการทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการทดสอบโดยสถาบันการ
ทดสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ออกแบบรับรอง พร้อมทั้งส่งผลการทดสอบถึงผู้ควบคุมงาน หรือ
คณะกรรมการของผู้ว่าจ้างฯ  ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการ  และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  หากมิได้
มีการระบุใดๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิจะขอใบรับรองการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต 

2.2.2 หากผู้ว่าจ้างต้องการที่จะเก็บตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างส่วนใด ผู้รับจ้างจะต้องรีบ
ด าเนินการทันที  ตามมาตรฐานการเก็บการสุ่มตัวอย่าง โดยตัวอย่างวัสดุจะต้องเก็บในลักษณะที่
เป็นตัวแทนของปริมาณวัสดุหรืองานทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง   ส าหรับตัวอย่างซึ่งได้รับ
การพิจารณาอนุมัติแล้ว  จะเก็บรักษาโดยผู้ควบคุมงาน  และผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะไม่อนุมัติวัสดุ  
หรืองานก่อสร้างตามที่ได้รับการอนุมัติ 

2.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องท าฉลากติด  หรือในกรณีจ าเป็นก็จะต้องท ากล่องบรรจุวัสดุ  อุปกรณ์ตัวอย่าง  แล้ว
จัดเก็บในห้องเก็บตัวอย่างของผู้ควบคุมงาน 
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  2.3 การเทียบเท่าของวัสดุ  อุปกรณ์ 
2.3.1 ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ  

หรือวัสดุเทียบเท่า  ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าต่างกัน  แต่มีคุณภาพราคาไม่ต่ ากว่า  แทนวัสดุอุปกรณ์
ที่ก าหนดไว้ได้  แต่การใช้แทนกันนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อนโดยจัดท าหนังสือ
ซึ่งมีหัวข้อท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ขอเทียบเท่าวัสดุ  อุปกรณ์  ส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา  ในกรณีที่ผู้
ว่าจ้างต้องการ  ผู้รับจ้าง จะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ หรืออุปกรณ์หรือเอกสารรับรอง  หรือเอกสารแสดง
มาตรฐานรวมทั้งรายละเอียดราคาของวัสดุ  อุปกรณ์  มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา 

2.3.2 ส าหรับวัสดุ  อุปกรณ์ที่น ามาใช้แทน  หากมีราคาสูงกว่าของเดิมที่ก าหนดไว้  หรือท าให้ผู้รับจ้างต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการน าวัสดุ  อุปกรณ์นั้นมาใช้แล้ว  
ผู้รับจ้างต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด  รวมทั้งระยะเวลาในการก่อสร้างด้วย 

 
  2.4 การขอให้วัสดุ  อุปกรณ์อื่นแทน 

วัสดุ อุปกรณ์ใดที่ผู้รับจ้างประสงค์ที่จะใช้หรือจ าเป็นที่จะขอใช้ผิดไปจากที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
และรายการประกอบแบบ  เนื่องจากผู้ผลิตเลิกผลิต  หรือผู้แทนจ าหน่ายเลิกสั่งมาจ าหน่าย  หรือปริมาณ
ผลิตของผู้ผลิตไม่พอกับความต้องการใช้ในตลาด โดยผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่อาจเปรียบเทียบ
คุณภาพได้ตามที่ก าหนด  ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่น
แทน  พร้อมทั้งหลักฐานเหตุผล  หนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการ  และราคาให้ชัดเจน
ตามความเป็นจริงนั้นต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนในเวลาอันควร  เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะ
น าไปใช้ได้  แต่หากว่าผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่นแทน  ผู้รับจ้างจะต้อง
ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  ส าหรับ
ระยะเวลาที่เสียไปในการขอใช้วัสดุ อุปกรณ์อื่นแทนนี้  ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่ออายุสัญญาไม่ได้  และหาก
ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทนได้  ซึ่งราคาวัสดุ  อุปกรณ์อื่นต่ ากว่ารายการที่ก าหนดในแบบ
ก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักตัดลดเงินในส่วนของราคาที่หายไป  เมื่อมี
การจ่ายเงินส าหรับงวดนั้น  แต่หากราคาของวัสดุอุปกรณ์นั้นสูงกว่า วัสดุ  อุปกรณ์ตามที่ก าหนด  ผู้รับจ้าง
จะเรียกร้องราคาเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมไม่ได้ 

 
  2.5 การสั่งของจากต่างประเทศ 

กรณีที่วัสดุ  อุปกรณ์ บางอย่างบางชนิดในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบได้ระบุให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศและจ าเป็นจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติใช้
วัสดุเป็นการล่วงหน้า  เพื่อให้มีการสั่งซื้อวัสดุจากต่างประเทศโดยเร็วเพื่อให้ทันกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่
ก าหนดนั้นโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ และควรขออนุมัติภายใน 1 ปี 

  สถาบันตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมัติ  หมายถึง  สถาบันดังต่อไปนี้ 
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ง. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
จ. กรมวิทยาศาสตร์  กระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ช. กองวิเคราะห์วิจัย  กรมโยธาธิการ 
ซ. สถาบันที่รับรองโดยผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบ 

 
  2.6 มาตรฐานที่ก าหนด 

มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบรูปและรายการประกอบแบบ  เพื่อใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทียบคุณภาพ  
หรือทดสอบวัสดุก่อสร้าง  และวิธีการติดตั้ง  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้  มีดังต่อไปนี้ 
ก. มอก.  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ข. วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ค. ASTM (AMERICAN  SOCIETY  OT  TESTING  MATERIAL) 
ง. BS (BRITISH  STANDARD) 
จ. AASHO (AMERICAN  ASSOCIATION  OF  STATE  HIGHWAY  OFFICIALS) 
ฉ. ACI (AMERICAN  CONCRETE  INSTITUTE) 
ช. AWS (AMERICAN WELDING  SOCIETY) 
ซ. JIS (JAPANNESS  INDUSTUAL  STANDARD) 
ฌ. มาตรฐานอื่น ๆ  ท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบหมวดอื่น ๆ 

 
 2.7 แบบใช้งาน (SHOP  DRAWING) 

2.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ จากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ รวมทั้ง
สถานท่ีก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างที่เป็นจริงต่างๆ ก่อน  แล้วจึงจัดท าแบบใช้งาน (SHOP  DRAWING)  
ส่งให้    ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนท าการติดตั้ง  โดยผู้
ควบคุมงาน  จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบใช้งานในการ
อนุมัติแต่ละครั้ง  ให้ผู้รับจ้างเสนอส าเนา  ตามจ านวนที่ผู้ควบคุมงานต้องการ  และจะต้องแจ้งช่ือ
และรายละเอียดของโครงการด้วย 

2.7.2 การเขียนแบบใช้งาน  ผู้รับจ้างจะต้องท าในกรณีดังต่อไปนี้ 
2.7.2.1    เมื่อผู้ควบคุมงานได้ก าหนดไว้และร้องขอ 
2.7.2.2    จุดที่โดยทั่วไปควรจะท าแบบใช้งาน 
2.7.2.3    เมื่อแบบก่อสร้างไม่ชัดเจนเพียงพอส าหรับท าการก่อสร้าง 
2.7.2.4    เมื่อจะเกิดปัญหาในการก่อสร้าง 

2.7.3   แบบใช้งานจะต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.7.3.1    ระบุบริเวณหรือต าแหน่งใดของอาคารที่แบบใช้งานแสดงถึง 
2.7.3.2    วัสดุ  อุปกรณ์  รูปร่าง  และระยะต่างๆ  อย่างชัดเจน 
2.7.3.3    แบบรายละเอียด  แสดงการประกอบการติดตั้ง 
2.7.3.4    รายการประกอบแบบพร้อมข้อมูลของงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 2.8 แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT  DRAWINGS) 
ผู้รับจ้างจะต้องท าแบบก่อสร้างจริง (AS  BUILT  DRAWINGS)  ของงานก่อสร้างทั้งหมด  โดยผู้รับจ้าง

จะมอบแบบกระดาษไขพร้อมแผ่น CD  จ านวน 1 ชุด  ให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย แบบ
ก่อสร้างจริงจะต้องมีขนาดเท่ากับแบบก่อสร้าง  และใช้มาตราส่วนเดียวกันในการเขียนแบบ  และแสดง
ส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากแบบก่อสร้างอย่างชัดเจน  ทั้งนี้แบบก่อสร้างจริงนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบ
พิมพ์เขียวให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน 5 ชุด โดยจะต้องส่งแบบให้ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 
 2.9 ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับการอนุมัติวัสดุ 

2.9.1 การเสนอขออนุมัติวัสดุ  หากมีสิ่งผิดพลาดในรายละเอียด  หรือ SHOP  DRAWING  หรือรายการ
ค านวณ  หากเป็นรายละเอียดพิเศษ  (SPECIALIST  KNOW  HOW)  และผู้ว่าจ้างอนุมัติ  มิได้
หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  หากการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์นั้น ๆ ไม่เป็นผลดี  
หรือมีข้อบกพร่อง    ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข 

2.9.2 การอนุมัติ SHOP DRAWING  ให้แยกรายละเอียดให้แน่ชัดว่า  การท า  SHOP  DRAWING นี้ ได้
แสดงรายการหรือรายละเอียดอะไรบ้างที่ไม่ปรากฏในแบบก่อสร้าง  เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้ตรวจสอบ
อนุมัติเฉพาะจุดนั้นๆ  ถ้าผู้รับจ้างไม่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าต้องการขออนุมัติจุดใด ความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 

2.9.3 การตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัติ  ผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบหรือทดสอบเฉพาะเท่าที่จ าเป็นส่วนที่เหลือซึ่ง
ไม่สามารถตรวจสอบได้  ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม  หากปรากฏ
ภายหลังว่ารายละเอียด  ดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 

2.9.4 การเสนอขออนุมัติใช้วัสดุโดยที่ขาดรายละเอียด  ซึ่งเป็นส่วนประกอบ  และผู้ว่าจ้างได้อนุมัติไป  
และเมื่อท างานแล้วมีปัญหา  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขตามวิธีการทางช่างที่ดี 
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3. การส่งมอบงาน 
3.1 การส่งมอบงาน 

3.1.1  การปรับปรุง แก้ไขงานขั้นสุดท้าย 
           เมื่อการก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบและทดสอบระบบต่างๆ ของ

อาคารส่วนประกอบอาคาร  และจะเตรียมรายละเอียดรายการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขผลงาน  ให้
ผู้รับจ้างด าเนินการ แก้ไขปรับปรุงขั้นสุดท้ายให้ได้งานที่สมบูรณ์ และเมื่อผู้รับจ้างได้ปรับปรุงแก้ไข
งานขั้นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจของผู้ควบคุมงานแล้ว ให้ผู้รับจ้างท าหนังสือยื่นเสนอ
รับรองหลักฐานผลงานท่ีได้ท าเสร็จสมบูรณ์ต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อแสดงว่างานก่อสร้างนี้พร้อมจะตรวจงาน
ขั้นสุดท้าย 

3.1.2  การตรวจงานข้ันสุดท้ายนี้จะประกอบไปด้วยฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ผู้ควบคุมงานและฝ่ายผู้รับจ้าง   โดยจะ
ท าการตรวจสอบทดสอบอาคาร ส่วนประกอบอาคาร ระบบต่างๆ อย่างละเอียด หากมีข้อบกพร่อง
ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการให้สมบูรณ์ เรียบร้อยโดยรวดเร็ว 

 
3.1.3  การท าความสะอาดสถานท่ี 
            ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดท าความสะอาดอาคารและบริเวณ  รวมทั้งวัสดุ  อุปกรณ์ประกอบ

ต่างๆ ให้เรียบร้อย และผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันที หลังจากการตรวจรับและส่งมอบงานก่อสร้าง
แล้ว   และในการส่งมอบงาน   ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้ผู้ว่าจ้างด้วย 
(ก) กุญแจทั้งหมดที่ใช้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าป้ายถาวร แจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้ตรงกับ

แม่กุญแจทุกชนิด และมอบ MASTER KEY ตามประเภทของกุญแจแก่ผู้ว่าจ้างโดยตรง 
(ข) เอกสารการทดสอบวัสดุ  อุปกรณ์  และงานส่วนต่างๆ  ที่จัดท าขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง

ทั้งหมดซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วจากผู้ควบคุมงานโดยใส่แฟ้มให้เรียบร้อย เป็นจ านวน 
5 ชุด 

(ค) คู่มือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การบ ารุงรักษา การแก้ไขข้อแนะน าต่างๆ รวมทั้ง
รวบรวมหลักฐานใบรับประกัน ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักร ระบบอ านวยความสะดวก 
ประกอบอาคารต่างๆ ที่ติดตั้งในอาคารนี้ โดยใส่แฟ้มให้เรียบร้อยเป็นจ านวน 5 ชุด 

(ง) เครื่องมือและช้ินส่วนอะไหล่ ผู้รับจ้างจะต้องมอบเครื่องมือ และช้ินส่วนอะไหล่ที่มีมากับ
อุปกรณ์ให้เจ้าของโครงการเก็บไว้ทั้งหมด 

(จ) แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWINGS) แบบกระดาษไข 1 ชุด แบบพิมพ์เขียว 5 ชุด 
และแผ่น CD 1 ชุด 

 
3.2 การรับผิดชอบหลังจากการส่งมอบงาน 

 ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานก่อสร้างแล้ว ในระหว่างนี้ถ้ามีความบกพร่อง 
ความเสียหายความช ารุดที่เกิดขึ้นแก่อาคาร อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความไม่รอบคอบละเลยของผู้
รับจ้างในการท างานก่อสร้าง   ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรือใช้งาน ได้ดี
ดังเดิม โดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมไม่ได้ทั้งสิ้น 
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3.3 ป้าย และเคร่ืองหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 
 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือท าป้ายช่ือ พ่นสีเป็นตัวหนังสือและเครื่องหมายแสดงต่างๆ เพื่อแสดงช่ือและ

ขนาดของอุปกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 
ช่วงเปิดซ่อม 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเครื่องจักร  และอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งและซ่อมบ ารุงในภายหลัง  
เช่น การท าบานเปิดที่ฝ้าเพดาน  บานเปิดที่ก าแพงเหนือผนัง  เป็นต้น  โดยให้มีขนาดเท่าที่จ าเป็นและ
เหมาะสมกับ เครื่องจกัรและอุปกรณ์รวมทั้งระบบท่อต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจัดหามา ให้สะดวกส าหรับการเข้าไป
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา โดยค าแนะน าของผู้ควบคุมงาน 

 
3.4 การทดสอบเคร่ืองและระบบ 

ในการทดสอบในระหว่างหรือก่อนหรือหลังการปรับปรุงแก้ไขงานขั้นสุดท้ายก่อนการรับมอบงาน 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ าที่ใช้ในการทดสอบ  และล้างท าความสะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในการ
ทดสอบการเดินเครื่องต่างๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการทดสอบอื่นๆ เพื่อแสดงว่าการ
ท างานของระบบเป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อรับมอบงาน  
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาน้ าใช้และไฟฟ้าช่ัวคราว โดยอย่างน้อยจะต้องท าการทดสอบการท างานของ
ระบบตลอด  24  ช่ัวโมงเต็ม  ความสามารถของระบบก่อนการส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

 
3.5 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาเคร่ือง 

3.5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง และรักษาเครื่องของผู้ว่าจ้าง ให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งาน และการบ ารุงรักษาก่อนหมดระยะเวลาการรับประกัน 

3.5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างผู้ช านาญในระบบต่างๆ มาช่วยเดินเครื่องและควบคุมเครื่อง เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน ติดต่อกันหลังจากวันส่งมอบงาน 
 

3.6 หนังสือคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์ 
3.6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยวิธีและรายการรายละเอียดของการ

บ ารุงรักษา รายการอะไหล่และอื่นๆ เป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ส าหรับเครื่องและ
อุปกรณ์ทุกช้ินท่ีผู้รับจ้างน ามาใช้จ านวน 5 ชุด ตามระบุในหัวข้อเกี่ยวกับคู่มือเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่ง
มอบให้กับผู้ว่าจ้าง 

3.6.2 หนังสือคู่มือการใช้และการบ ารุงรักษาทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องส่งร่างเสนอ เพื่อการตรวจสอบและขอ
อนุญาต จ านวน 1 ชุด ก่อนการส่งฉบับจริง 

3.6.3 บทความโฆษณาของผู้ผลิตหรือแคตตาล็อค ไม่ถือว่าเป็นหนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษา 
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3.7 การบริการ 
3.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ช านาญในแต่ละระบบไว้ ส าหรับการตรวจซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

เครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี เป็นประจ าทุกเดือนภายในระยะเวลาประกัน 2 ปี 
3.7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกช้ิน และการบ ารุงรักษาทุกเครื่อง เสนอต่อผู้

ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีบริการ 
3.7.3 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มีความจ าเป็นต้องใช้บริการฉุกเฉินนอกเวลาท างานปกติ ผู้รับจ้างต้องรีบจัดท าโดย

ไม่ชักช้า 
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หมวดที่ 3 
  งานสถาปัตยกรรม 

 

1. มาตรฐานงานก่อสร้างท่ัวไป 
    1.1 งานก่ออิฐ 

     1.1.1 ขอบเขตของงาน 
งานก่อผนัง  หมายรวมถึง  งานก่อวัสดุก่อผนังโดยรอบอาคาร  ก่อผนังภายในอาคาร  งานหล่อ

เสาเอ็น  คานทับหลัง  คสล. และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้งานก่อผนังเป็นไปตามรูปแบบและ
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

   1.1.2   หลักการทั่วไป 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อที่จะใช้ให้ผู้ควบคุมงาน, เจ้าของอาคาร  หรือคณะกรรมการของ

โครงการฯ  พิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะท าการสั่งเข้าบริเวณก่อสร้างได้ 
(ข) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้แน่นอน  ในการด าเนินการก่อผนังให้ถูกต้องตามชนิด  ขนาด  ความ

หนา  ระยะและแนวต่างๆ  ท่ีได้ก าหนดไว้ในรูปแบบ 
(ค) ผนังก่อจะต้องจัดชั้นวัสดุก่อแต่ละชั้นให้มีรอยต่อของแผ่นวัสดุสลับกัน   ยกเว้นในกรณีที่รูปแบบ

ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(ง) การก่อผนังจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่าง  ซึ่งจะต้องใช้ช่างที่มีความช านาญและมีฝีมือดี  

ประณีต  มาด าเนินการก่อสร้าง  หากผนังก่อส่วนใดไม่ได้คุณภาพหรือไม่เรียบร้อยผู้ควบคุมงานมี
สิทธิสั่งรื้อทุบได้และผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อผนังใหม่ให้เรียบร้อย  โดยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเอง 

   1.1.3   วัสดุ 
(ก) ปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 80-2550 
(ข) ปูนซีเมนต์ขาว  ใช้ปูนซีเมนต์ขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 133-2556 
(ค) ปูนขาว  ใช้น้ ายาผสมแทนปูนขาว 
(ง) ทราย  เป็นทรายน้ าจืดที่สะอาด  คมแข็ง  ปราศจากดิน  หรือสิ่งสกปรกเจือปนทราย  หรือ

เคลือบอยู่   ขนาดของเม็ดทรายจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  8 100% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50 15-40% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100 0-10% 

(จ) น้ าต้องใสสะอาดปราศจากน้ ามัน  กรดต่าง ๆ  เกลือพฤกษชาติและสิ่งสกปรกเจือปน  ห้ามใช้น้ า
จากคูคลองหรือแหล่งอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต  น้ าที่ขุ่นจะต้องท าให้ใสและตกตะกอนเสียก่อนจึง
จะน ามาใช้ได้ 

(ฉ) อิฐมอญ จะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพดี  เผาไฟสุกทั่ว  เนื้อแข็งแกร่ง  ไม่มีโพรงไม่แตกร้าว  รูปร่าง
ได้มาตรฐาน ไม่แอ่นบิดงอ  จะต้องดูดน้ าไม่เกิน  25%  และจะต้องต้านทานแรงอัดต่ าสุด  ไม่
น้อยกว่า  35  กก./ตร.ม.  และต้านทานแรงอัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า  100  กก./ตร.ซม.  หรือมี
คุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า  มาตรฐาน  มอก. 77-2517 
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(ช) อิฐโปร่ง กลวง  จะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพดี  ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
103-2517  เป็นอิฐโปร่งที่มีโพรงหรือรูอย่างขนานกัน  ท าด้วยเครื่องจักร  ไม่แตกร้าวบิดงอ  
เหมาะส าหรับใช้รับน้ าหนัก  หรือได้มาตรฐาน  มอก. 168-2546 

(ซ) ผนังอิฐมวลเบา ส าหรับในบริเวณที่ท าการก่อผนังอิฐมวลเบา ท่ีอาจมีน้ าขัง เช่นระเบียง ต้องท าคัน 
คสล. กั้นระหว่าง ตัวก้อนอิฐมวลเบา กับ พื้น คสล. บริเวณนั้น  ท าความสะอาดบริเวณที่จะท า
การก่ออิฐมวลเบาให้เรียบร้อย ท าการปรับวางแนวดิ่ง แนวฉากของการก่อ หลังจากนั้นใช้แปรง
สลัดน้ าพอชุ่มในบริเวณที่จะท าการก่อ และท าความสะอาดเศษฝุ่นที่เกาะบนตัวก้อนให้เรียบร้อย 
โดยที่ไม่ต้องราดน้ าที่ตัวก้อน  เริ่มการก่อช้ันแรก โดยการใช้ปูนทรายในการปรับระดับ โดยให้มี
ความหนาของปูนทรายประมาณ 3-4 ซม. ผสมปูนก่อ อิฐมวลเบา กับน้ าสะอาด ก่อก้อนแรกโดย
ให้ป้ายปูนก่อบริเวณด้านข้างเสาและด้านล่างก้อนด้วยเกรียงก่ออิฐมวลเบา โดยมีความหนาของ
ปูนก่อเพียง 2-3 มม. ระหว่างตัวก้อน เริ่มก่อช้ันแรก โดยใช้ค้อนยางปรับให้ได้ระดับตามแนวเอ็นที่
ขึงไว้ และใช้ระดับน้ าในการช่วยจัดให้ได้ระดับ ก่อก้อนท่ีสอง โดยใช้เกรียงก่อ ป้ายปูนก่อด้านข้าง
และด้านล่างของก้อน โดยให้มีความหนา 2-3 มม. และปรับระดับด้วยค้อนยางให้ไดร้ะดับเดียวกัน 
หลังจากนั้นก่อก้อนต่อไปเรื่อยๆ ด้วยวิธีการเดิมจนครบแนวก่อช้ันแรก เมื่อจ าเป็นต้องตัดตัวก้อน
อิฐมวลเบา ให้วัดระยะให้พอดี และใช้เลื่อยตัดอิฐมวลเบาในการตัดตัวก้อน โดยหากตัดแล้วไม่
เรียบหรือไม่ได้ฉาก ให้ใช้เกรียงฟันปลาไสแต่งตัวก้อน และถ้าต้องการขัดอย่างละเอียดเพื่อให้ตัว
ก้อนเรียบมากขึ้น ให้ใช้เกรียงกระดาษทรายขัดให้เรียบขึ้นได้  ก่อช้ันต่อไปโดยต้องก่อในลักษณะ
สลับแนวระหว่างช้ัน โดยมีการขึงแนวก่อนการก่อ โดยแนวที่เหลื่อมกันมีระยะไม่น้อยกว่า 10 ซม. 
แต่ละก้อนให้ป้ายปูนก่อรอบก้อน หนา 2 - 3 มม. ซึ่งต้องใส่ปูนก่อให้เต็มตลอดแนว และหากใช้ไม่
เต็มก้อนให้ใช้เลื่อยตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ปลายก้อนที่ก่อชนเสาโครงสร้าง หรือเสาเอ็น
จะต้องยึดด้วยแผ่นเหล็กยึดแรง  Metal strap ที่งอฉาก ยาวประมาณ 15-20 ซม. เข้ากับ
โครงสร้างด้วยตะปูคอนกรีต หรือพุกสกรู ท าเช่นนี้ทุกระยะ 2 ช้ัน ของก้อน ก่อก้อนถัดไปด้วย
วิธีการเดียวกับช้ันแรก จนจบแนวช้ันท่ีสอง จากน้ันก็ก่อช้ันต่อๆไปด้วยวิธีการเดียวกันจนแล้วเสร็จ 

   1.1.4   การก่อ 
(ก) ผนังก่อบนพื้น คสล. ทุกแห่ง ผิวหน้าของพื้น คสล.จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วท าความสะอาด

และราดน้ าให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง โดยเฉพาะการก่อผนังริมนอกโดยรอบอาคารและ
โดยรอบห้องน้ าจะต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับผนังก่อ และสูงจากพื้น คสล. 10 ซม. ก่อนจึงก่อ
ผนังทับได้เพื่อกันน้ ารั่วซึม 

(ข) ผนังก่อชนเสา คสล. ผิวหน้าของเสา คสล.จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วท าความสะอาดและราดน้ า
ให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง และจะต้องใช้เหล็กเสริม ขนาด R6 มม. X 30 ซม. @ 60 ซม. เสริม
ยึดผนังอิฐกับโครงสร้าง คสล. ตลอดแนวผนังอิฐที่มาชน  โดยใช้วิธีเจาะโครงสร้าง คสล .  ด้วย
สว่านเจาะคอนกรีต  แล้วฝังยึดเหล็กเสริม R6  มม. ด้วย EPOXY  หรือยึดด้วยพุกเหล็กที่ใช้กับ
คอนกรีต 

(ค) ให้ก่ออิฐบล๊อคในลักษณะแห้ง  โดยไม่จ าเป็นต้องน าไปแช่น้ าก่อน  เว้นแต่ว่าต้องการท าความ
สะอาดก้อนคอนกรีตบล๊อคเท่าน้ัน  ส่วนการก่อวัสดุก่อประเภทอิฐต่าง ๆ ก่อนน าอิฐมาก่อจะต้อง
น าไปแช่น้ าให้เปียกเสียก่อน 
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(ง) การก่อผนังจะต้องได้แนว  ได้ดิ่ง  และได้ระดับ  และต้องเรียบโดยการทิ้งดิ่งและใช้เชือกดึงจับ
ระดับทั้ง  2  แนวตลอดเวลา  ผนังก่อที่ก่อเปิดเป็นช่องต่าง ๆ   เช่น  DUCT  ส าหรับระบบปรับ
อากาศ  หรือไฟฟ้าจะต้องเรียบร้อยมีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้าง  และจะต้องมีเสาเอ็น  หรือ
ทับหลังโดยรอบ 

(จ) ปูนก่อสร้างส าหรับก่อผนัง  ให้ใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์  1  ส่วน  ทรายหยาบ  3  ส่วน  โดย
ปริมาตรนอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเป็นอย่างอื่น  การผสมปูนก่อให้ผสมแห้ง
ระหว่างปูนซีเมนต์และทรายให้เข้ากันดีเสียก่อน จึงเติมน้ าส่วนผสมของน้ าจะต้องไม่ท าให้ปูนก่อ
เหลวเกินไป  การผสมปูนก่อให้มีคุณภาพเท่ากับการผสมด้วยเครื่อง  ปูนก่อจะต้องถูกผสม
ตลอดเวลา  จนกว่าจะน ามาใช้  ปูนก่อท่ีผสมแล้วเกินกว่า  1  ชม.  ห้ามน ามาใช้   

(ฉ) แนวปูนก่อจะต้องหนาประมาณ  1  ซม.  และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวัสดุก่อ  
การเรียงก่อต้องกดก้อนวัสดุก่อและใช้เกรียงอัดปูนให้แน่นไม่ให้มีซอกมีรู  ห้ามใช้ปูนก่อที่ก าลัง
เริ่มแข็งตัวหรือเศษปูนก่อที่เหลือร่วงจากการก่อมาใช้ก่ออีก 

(ช) การก่อผนังในช่วงเดียวกันจะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกันห้ามก่อผนังส่วนหนึ่งส่วนใดสูงกว่า
ส่วนท่ีเหลือเกิน  1  เมตร  ผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันน้ันส่วนบนของผนังก่อที่ค้างไว้จะต้อง
หาสิ่งปกคลุมเพื่อป้องกันฝน 

(ซ) ผู้รับจ้างจะต้องท าช่องเตรียมไว้ในขณะก่อสร้าง  ส่วนงานของระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  
ระบบไฟฟ้า  ระบบสุขาภิบาล  ระบบปรับอากาศ  ฯลฯ  การสกัดและการเจาะผนัง เพื่อติดตั้ง
ระบบดังกล่าวจะต้องยื่นขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการกรรมการ
โครงการฯ เสียก่อน  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะด าเนินการได้  ทั้งนี้จะต้องด าเนินการสกัดเจาะ
ด้วยความประณีตและต้องระมัดระวัง  มิให้ผนังก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสียความแข็งแรงไป 

(ฌ) ผนังที่ก่อชนคาน  คสล.  หรือพ้ืน  คสล.  จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ  10 - 20  ซม.  เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า  3  วัน  เพื่อให้ปูนก่อแข็งตัว  และทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อน  จึงท าการก่อให้ชนท้องคาน
หรือท้องพื้นได้  ท้องคานหรือท้องพื้น คสล.ที่จะก่อผนังอิฐชน  จะต้องโผล่เหล็ก  0  6 มม. ยาว  
20  ซม. ระยะห่างระหว่างเหล็ก  80  ซม.  ตลอดความยาวของก าแพง 

(ญ) ผนังก่อที่ก่อใหม่  จะต้องไม่กระทบกระเทือน  หรือรับน้ าหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน  
หลังจากก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   1.1.5   การเก็บรักษา 
  วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคง  การเก็บเรียงซ้อนกัน 
 ควรสูงไม่เกิน  2  เมตร  บริเวณที่เก็บจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกหรือน้ าท่ีจะก่อให้เกิดตะไคร่น้ า  หรือราได้   
 ทั้งนี้วัสดุก่อท่ีมีสิ่งสกปรกจับแน่นหรืออินทรียวัตถุ  เช่น  รา  หรือ  ตะไคร่น้ าจับจะน าไปใช้ก่อไม่ได้ 

   1.1.6   การท าเสาเอ็นและคานทับหลัง  คสล. 
(ก) เสาเอ็นท่ีมุมผนังก่อทุกมุม  หรือท่ีผนังก่อหยุดลอยๆ  โดยไม่ติดเสา  คสล.  หรือตรงที่ผนังก่อติด

กับวงกบประตู-หน้าต่างจะต้องมีเสาเอ็น   ขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า  10  ซม.  และมี
ความกว้างเท่ากับผนังก่อ  เสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหล็ก  2-6  มม.  และมีเหล็กปลอก  6  มม. 
@ 20  ซม.  เหล็กเสริมเสาเอ็น  จะต้องฝังลึกลงในพื้นและคานด้านบนโดยโผล่เหล็กเตรียมไว้  
ผนังก่อที่กว้างเกินกว่า  3  เมตร  จะต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึ่งช่วงสูงตลอดความสูงของผนังคอนกรีต
ที่ใช้เทเสาเอ็นจะต้องใช้ส่วนผสม  1:2:4  โดยปริมาตรส่วนหินให้ใช้หินเล็ก 
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(ข) คานทับหลัง  ผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องคาน  หรือพื้น คสล . หรือผนังที่ก่อชนใต้วงกบหน้าต่าง  
หรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่าง   ที่ก่อผนังทับด้านบนจะต้องมีคานทับหลังและขนาดจะต้องไม่
เล็กกว่าเอ็นตามที่ระบุมาแล้ว  ผนังก่อที่สูงเกินกว่า  3  เมตร  จะต้องต่อกับเหล็กท่ีเสียบไว้ในเสา
หรือเสาเอ็น คสล. 

   1.1.7   การท าความสะอาด 
เมื่อก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ต้องท าความสะอาดผิวผนังและแนวปูนก่อทั้ง  2  ด้านให้

ปราศจากเศษปูนก่อเกาะติดผนัง  เศษปูนที่ตกที่พื้นจะต้องเก็บกวาดทิ้งให้หมด  ให้เรียบร้อยเป็นมุม
ฉากทุกครั้งก่อนปูนแข็งตัว 

 
    1.2 งานฉาบปูน 
    1.2.1   ขอบเขตของงาน 

งานฉาบปูน  หมายรวมถึง  งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อ  ผนัง คสล .และงานฉาบปูน  โครงสร้าง 
คสล.  เช่น  เสา  คาน  และท้องพื้น  ตลอดจนฉาบปูนในส่วนท่ีมองเห็นด้วยตาทั้งหมด  นอกจากจะได้
ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

   1.2.2   หลักการทั่วไป 
(ก) การฉาบปูนท้ังหมดเมื่อฉาบครั้งสุดท้ายเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว  ผนังจะต้องเรียบสะอาดสม่ าเสมอ  ไม่

เป็นรอยคลื่น และรอยเกรียงได้ดิ่งได้ระดับทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  มุมทุกมุมจะต้องตรงได้ดิ่ง
และฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 

(ข) หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถือว่าเป็นลักษณะการฉาบปูนเรียบ
ทั้งหมด 

(ค) ผนังฉาบปูน  การฉาบปูนให้ท าการฉาบปูน  2  ครั้งเสมอ  คือฉาบปูนรองพื้นและฉาบปูนตกแต่ง 
   1.2.3   วัสดุ 

(ก) ปูนซีเมนต์  ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.80-2550 
(ข) ทราย  เป็นทรายน้ าจืดที่สะอาด  คมแข็ง  ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปน  หรือเคลือบอยู่ 
 ขนาดของทรายจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  4 100% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  16 60-90% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50 10-30% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100 1-10% 

(ค) น้ ายาผสมปูนฉาบ    น้ ายาผสมปูนฉาบที่ผู้รับจ้างใช้ผสมแทนปูนขาว  ให้ใช้ได้ตามสัดส่วน  
ค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนแล้วจึง
จะใช้แทนได้ 

(ง) น้ าต้องใสสะอาดปราศจากน้ ามันกรดต่างๆ  ด่าง  เกลือ  พฤกษธาตุ  และสิ่งสกปรกเจือปน  ห้าม
ใช้น้ าจาก คู  คลอง  หรือแหล่งอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต  น้ าที่ขุ่นจะต้องท าให้ใสและตกตะกอน
เสียก่อน  จึงจะน ามาใช้ได้ 
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(จ) ปูนฉาบอิฐมวลเบา ใช้ปูนซีเมนต์ส าเร็จรูป ใช้ส าหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ 
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีส่วนประกอบของสารผสมเพิ่มที่ช่วยท าให้เนื้อปูนเหนียว 
ฉาบลื่น แห้งช้าและยังมีความอุ้มน้ าสูง เพิ่มคุณสมบัติพิเศษท าให้การดูดซมึน้ าต่ า ลดโอกาสท าให้สี
หลุดร่อนและเกิดเช้ือราบนผนัง การใช้งาน ให้ผสมกับน้ าตามสัดส่วนท่ีก าหนด ซึ่งปูนฉาบ 1 ถุง มี
น้ าหนัก 50 กก. ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.8 ถึง 3 ตารางเมตร ด้วยความหนา 5 ถึง 10 มม. มีค่า
ก าลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ ากว่า 35 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 เหมาะสมต่อ
สภาพภูมิอากาศตั้งแต่ 15°C ถึง 40°C มีคุณสมบัติ การกักน้ า, ปริมาณอากาศ, และระยะเวลาการ
แห้งตัวตามมาตรฐาน ASTM C91, ASTM C185 และ ASTM C807 ตามล าดับ 

   1.2.4   ส่วนผสมปูนฉาบ 
(ก)   ปูนฉาบรองพื้นอัตราส่วน  1:3  โดยใช้ปูนซีเมนต์  1  ส่วนผสมกับทรายกลาง 3  ส่วน 
(ข) ปูนฉาบอิฐมวลเบา ในสัดส่วน 1 ถุง ต่อ น้ าสะอาดประมาณ 10 -12 ลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยโม่

ผสมปูน ให้เข้ากันเป็นอย่างดี ควรผสมแค่พอใช้เท่านั้นและควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม. 
   1.2.5   การผสมปูนฉาบ 

(ก) การผสมปูนฉาบจะต้องน าส่วนผสมเข้าผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต  การผสมด้วยมือ จะ
อนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่า ผสมด้วยเครื่อง 

(ข) ส่วนผสมของน้ าจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน  ไม่เปียกหรือแห้งเกินไปท าให้ปูนฉาบไม่ยึดเกาะ
ผนัง 

   1.2.6   การเตรียมผิวฉาบปูน 
(ก) ผิว คสล.  ผิวที่จะฉาบจะต้องท าให้ผิวขรุขระเสียก่อน  อาจโดยการสกัดผิวหน้าหรือใช้ทรายพ่น

ขัด  หรือใช้แปรงลวดขัด  หรือใช้กรดจ าพวกมิวริแอติค  ผสมกับน้ า  1:6  ส่วน  ล้างผิวคอนกรีต
แต่ต้องล้างและขจัดผงเศษวัสดุออกให้หมดก่อน  น้ ามันทาไม้แบบในการเทคอนกรีตจะต้องขัด
ล้างออกให้สะอาดด้วยเช่นเดียวกันแล้วราดน้ าและทาน้ าปูนซีเมนต์ข้นๆ ให้ทั่ว  เมื่อน้ าปูนแห้ง
แล้ว  ให้สลัดด้วยปูนทราย 1:1 โดยใช้แปรง  หรือไม้กวาดจุ่มสลัดเป็นมัดๆ ให้ท่ัว  ท้ิงให้ปูนทราย
แห้งแข็งตัวประมาณ 24 ชม. จึงราดน้ าให้ความชุ่มช้ืนตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แห้ง จึงจะ
ด าเนินงานขั้นต่อไป 

(ข) ผิววัสดุก่อ ผนังก่อ วัสดุก่อต่างๆ จะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงที่แล้วเสียก่อน  (อย่างน้อย
หลังจากก่อผนังเสร็จแล้ว 7 วัน)  จึงท าการสกัดเศษปูนออก  ท าความสะอาดผิวให้ปราศจาก
ไขมันหรือน้ ามัน ฝุ่นผง 

   1.2.7   การฉาบปูน 
(ก) การฉาบปูนรองพื้น  จะต้องตั้งเซี้ยมท าระดับ  จับเหลี่ยม เสาคาน ขอบ คสล. ต่างๆ  ให้เรียบร้อย

ได้แนวดิ่ง  และแนวระดับ  ผนังและฝ้าเพดาน   ควรจะท าระดับไว้เป็นจุดๆ ให้ท่ัวเพื่อให้การฉาบ
ปูนรวดเร็วและเรียบร้อยขึ้นโดยใช้ปูนเต็ม  ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วน  ทรายละเอียด 1 ส่วน  
ภายหลังปูนท่ีตั้งเซี้ยมท าระดับเสร็จเรียบร้อยและแห้งดีแล้ว ให้ราดน้ า หรือฉีดน้ าให้บริเวณที่จะ
ฉาบปูนเปียกโดยทั่วกันแล้วจึงท าการฉาบปูนรองพื้  โดยผสมปูนฉาบตามอัตราส่วนผสมและวิธี
ผสมตามที่ก าหนดให้แล้ว  ให้ฉาบปูนรองพื้นได้ระดับใกล้เคียงกันกับระดับแนวที่เซี้ยมไว้  (ความ
หนาของปูนฉาบรองพื้นประมาณ  1 ซม.) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับผิวพื้นที่
ฉาบปูน  ก่อนท่ีปูนฉาบรองพื้นจะเริ่มแข็งตัวให้ขูดขีดผิวหน้าของปูนฉาบ  ให้ขรุขระเป็นรอยไปมา
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โดยทั่วกันเพื่อให้การยึดเกาะตัวของ  ปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึ้น  เมื่อฉาบปูนรองพื้นเสร็จแล้ว  
จะต้องบ่มปูนฉาบตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แห้งก่อน 7วัน  จึงท าการฉาบปูนตกแต่งได้ การ
ฉาบปูนภายนอกตรงผนังวัสดุก่อที่ผนังก่อต่อกับโครงสร้างคอนกรีตเสาคานให้ป้องกันการแตกร้าว  
โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED  EXPANDED METAL JOINT  ตอกตะปูยึดยาวตลอด
แนวรอยต่อแล้วจึงท าการฉาบปูนรองพื้นได้ 

(ข) การฉาบปูนตกแต่ง ก่อนฉาบปูนตกแต่ง  ให้ท าความสะอาด  และราดน้ าบริเวณที่จะ ฉาบปูนให้
เปียกโดยทั่วกันเสียก่อนจึงฉาบปูนตกแต่งได้  โดยใช้อัตราส่วนผสมตามที่ก าหนดให้และฉาบปูน
ให้ได้ตามระดับที่เซี้ยมไว้ การฉาบปูนในช้ันนี้ให้หนาไม่เกิน 8 มม. โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้
เกาะติดแน่นกับช้ันปูนฉาบรองพื้น  และต้องหมั่นพรมน้ าให้เปียกช้ืนตลอดเวลาฉาบ  ขัดตกแต่ง
ปรับจนผิวได้ระดับเรียบร้อยตามที่ต้องการด้วยเกรียงไม้ยาง  เพื่อป้องกันการเว้าหรือแอ่นของผิว
ปูนฉาบ  ส าหรับช่องเปิดต่างๆ ต้องฉาบปูนให้ได้มุมช่องเปิดเหล่านี้  ตามที่ก าหนดไว้  โดยที่ด้าน
ของมุมได้ระดับเดียวกัน  ไม่เว้าหรือปูดตลอดแนว 

(ค) การฉาบปูนในลักษณะพื้นที่กว้าง การฉาบปูนตกแต่ง  หรือฉาบปูนรองพื้นบนพื้นที่ระนาบนอน  
เอียงลาด  หรือระนาบตั้ง  ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9  ตร.ม. หากในรูปแบบหรือรายละเอียดประกอบ
แบบก่อสร้างได้ระบุให้มีแนวเสน้แบ่งที่แสดงไว้อย่างชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องขอค าแนะน าพิจารณา
จากผู้ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบ หรือให้ใส่แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED  
EXPANDED  METAL BEAD ช่วยยึดปูนฉาบตลอดแนวหากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามในกรณี
ดังกล่าวข้างต้น  ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้เคาะสกัดปูนฉาบออกแล้วฉาบใหม่  โดยผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนขัดผิวมันให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับ
ตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้น้ าปูนข้นๆ ทาโบกทับหน้าให้ทั่วขัดผิวเรียบมันด้วยเกรียงเหล็ก  
ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนผสม น้ ายากันซึมขัดผิวมัน ปูนฉาบช้ันรองพื้นและปูนฉาบช้ันตกแต่ง
จะต้องผสมน้ ายากันซึมลงในส่วนผสมของปูน ทราย ตามอัตราส่วนและค าแนะน าของผู้ผลิตโดย
เคร่งครัดและท าการขัดผิวมันดังท่ีระบุในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างนี ้

   1.2.8   การซ่อมผิวปูนฉาบ 
 ผิวปูนฉาบท่ีแตกร้าวหลุดร่อน หรือปูนไม่จับกับผิวพ้ืนท่ีที่ฉาบไป หรือฉาบปูนซ่อมรอยสกัดต่างๆ  
จะต้องท าการซ่อม  โดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. และท าผิว
ให้ขรุขระ ฉีดน้ าล้างให้สะอาดแล้วฉาบปูนใหม่ ตามข้อการฉาบปูนข้างต้น ด้วยทรายที่มีขนาดและ
คุณสมบัติเดียวกันกับผิวปูนเดิม  ผิวปูนที่ฉาบใหม่แล้วจะต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผิวปูนเดิม  
ห้ามใช้ฟองน้ าชุบน้ าในการตกแต่งผิวปูนฉาบซ่อมนี้ 

   1.2.9   การป้องกันผิวปูนฉาบ 
 จะต้องบ่มผิวปูนฉาบที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ แต่ละช้ัน ให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 82 ชม.  โดยใช้น้ า

พ่นเป็นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกัน และหลีกเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรง หรือมีลมพัด
จัด  การบ่มผิวนี้ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย 
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    1.3  งานบุและปูกระเบื้องเซรามิค 
   1.3.1   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปูพื้นกระเบื้องเซรามิค การปูบัว
เชิงผนังกระเบื้องเซรามิค และการบุผนังกระเบื้องเซรามิค  ตามระบุในรูปแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้าง 

   1.3.2   การปูกระเบื้องเซรามิค 
 (ก) การปูพ้ืนกระเบื้องเซรามิค พื้นที่จะปูกระเบื้องเซรามิค  จะต้องสะอาดปราศจากเศษฝุ่น  ปูน   
  น้ ามัน และวัสดุอย่างอ่ืน ก่อนปูกระเบื้องเซรามิคจะต้องท าระดับพ้ืนด้วยปูนทรายเสียก่อนการท า

ระดับจะต้องมีส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน  ต่อทรายหยาบ 3 ส่วน  ภายหลังจากท าระดับแล้ว
จะต้องรดน้ าให้ทั่วไม่ต่ ากว่า 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แข็งตัวเป็นเวลา 3วัน  จึงท าการปูพ้ืนเซรามิคได้  
ก่อนปูจะต้องล้างพื้นด้วยน้ าให้สะอาดเสียก่อน  การปูพื้นเซรามิคให้ใช้กาวซีเมนต์เป็นตัวยึดโดย
โบกกาวซีเมนต์จะต้องมีความหนาประมาณ 3 มม. (การผสมกาวซีเมนต์ การฉาบกาวซีเมนต์และ
การปูพื้นกระเบื้องเซรามิคให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตกาวซีเมนต์ทุกประการ ) แล้ว
จึงปูพื้นกระเบื้องเซรามิค การปูให้ปูชนิดปูชนไม่เว้นแนว  กระเบื้องเซรามิคที่ปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะต้องเรียบได้แนวระดบัและมคีวามเอียงลาดตามระบุในรูปแบบ กระเบื้องเซรามิคที่ปูชนกับผนัง  
ฝาครอบที่ระบายน้ าหรือขอบต่างๆ จะต้องทิ้งให้แห้งโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือรับน้ าหนัก
เป็นเวลา 48 ชม.จึงล้างท าความสะอาดและอุดแนวรอยต่อของกระเบื้องเซรามิคด้วยปูนซีเมนต์
ขาว 

(ข) การบุผนังกระเบือ้งเซรามิค ผนังที่จะบุกระเบื้องเซรามิคจะต้องฉาบปูนผนังด้วยทรายหยาบ การ 
  ฉาบปูนผนังส าหรับบุกระเบื้องเซรามิคให้ปฏิบัติตามรายการละเอียดงานฉาบปูน  ภายหลังจาก 

 ผนังฉาบปูนแข็งตัวแล้ว  จึงท าการบุกระเบื้องเซรามิคได้  ก่อนบุกระเบื้องจะต้องรดน้ าผนังให้
เปียกเสียก่อน  การบุกระเบื้องให้ใช้กาวซีเมนต์เป็นตัวยึดโดยการโบกกาวซีเมนต์ให้ทั่วด้วยเกรียง
ชนิดพิเศษ (การผสมกาวซีเมนต์  การฉาบและการบุกระเบื้อง  ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
บริษัทผู้ผลิตทุกประการ) แล้วจึงบุกระเบื้องเซรามิคได้  กระเบื้องบุเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้
แนว  ได้ดิ่ง  ได้ระดับและมีรอยต่อระหว่างแผ่นสม่ าเสมอเท่ากัน   ผนังที่บุกระเบื้องเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะต้องทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา  48  ชม.  จึงล้างท าความสะอาดและอุดแนวรอยต่อ
ด้วยปูนซีเมนต์ 

   1.3.3    การท าความสะอาด 
    ภายหลังปูพ้ืนกระเบื้องเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  จะต้องล้างน้ าท าความสะอาดให้เรียบร้อยและขัด 
  ด้วย WAX  2  ครั้ง 
            1.3.4   การยาแนวกระเบื้อง 

   ภายหลังบุกระเบื้อง  ปูกระเบื้องและท าความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องยาแนว 
 กระเบื้อง  โดยใช้ปูนยาแนวกระเบื้องที่เหมาะกับกระเบื้อง  สีปูนยาแนวให้ผู้รับจ้างน าเสนอสเีพื่อขอ 
 อนุมัติการยาแนวให้ปฏิบัตติามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตจ าหน่าย 
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    1.4 งานพื้นปูนทรายปรับระดับ (Concrete Topping) 
1.4.1  ขอบเขตของงาน 

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าพ้ืนคอนกรีตใส่วัสดุที่ท าให้ผิวพื้นคอนกรีตมีความแกร่งในบริเวณพื้นที่ก าหนด 
รวมหมายถึงส่วนที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้อง เพื่อการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบและ
รายการประกอบแบบ 

(ข) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความช านาญ มีระบบควบคุม
คุณภาพที่ดีในการติดตั้ง ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 

(ค) ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดรวมถึงรายละเอียดประกอบตัวอย่าง (Product 
Manufacture’s Specification) แสดงถึงวิธีการติดตั้งชนิดของสี และคุณภาพของวัสดุจากผู้ผลิต
ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้ผู้ควบคุมงานเพื่อขออนุมัติและตรวจสอบก่อนท่ีจะน าไปใช้งาน 

(ง) ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการเริ่มงานและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานกรรมวิธีของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 

1.4.2 วัสดุ 
พื้นผิว คสล. ท่ีระบุให้เทปูนทรายปรับระดับ วัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีตทับหน้าหรือปรับระดับ เพ่ือ 

  ท าผิวขัดต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้างแล้ว ให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
(ก) ปูนซีเมนต์ (Cement) ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ไทย มอก.15-2555 เช่น ตราช้าง ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จ ากัด, ตราเพชร ของ 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด, ตราพญานาคสีเขียว ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด 
หรือคุณภาพเทียบเท่า เป็นปูนใหม่ไม่รวมตัวจับกันเป็นก้อน 

(ข) มวลรวม (Aggregates) ให้ใช้มวลรวมที่มีขนาดใหญ่ไม่เกิน ¼” และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
(ค) ทราย เป็นทรายน้ าจืดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะท าให้เสียความเข็งแรง มีขนาดคละกัน

ดังนี ้
 เบอร์ตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ   เปอร์เซ็นสะสมผ่านโดยน้ าหนัก 
  4     100 
  8     95-100 
  16     60-100 
  30     35-70 
  50     15-35 
  100     2-15 

(ง) น้ า น้ าที่ใช้ผสมปูนทราย ต้องเป็นน้ าจืดที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน จ าพวกแร่ธาตุ กรด  ด่าง 
และสารอินทรีย์ต่างๆ ในปริมาณที่จะท าให้ปูนก่อเสียความแข็งแรง 

(จ) สีผสมซีเมนต์  ในกรณีที่ระบุให้ใช้สีผสมซีเมนต์ สีผสมซีเมนต์ที่ใช้จะต้องสามารถกระจายและ
ผสมผสานเข้ากับเนื้อซีเมนต์ได้ดี คงทน ไม่ซีดจาง จะต้องเป็น Pure Mineral Oxide ได้แก่ 
- Ferric Oxide   สีแดง ด า เหลือง น้ าตาล 
- Chrome Oxide  สีเขียว 
- Manganese  สีฟ้า 
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สีผสมซีเมนต์ให้ใช้ของไบเออร์ จากเยอรมันนี, ตรามังกร จากสหรัฐอเมริกา, ตราขวาน จาก
เนเธอร์แลนด์ หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ฉ) ตะแกรงลวดเช่ือม (Welded Wire Mesh) ตะแกรงลวดเช่ือมที่ระบุให้ใช้เสริมในปูนทรายปรับ
ระดับ จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.737-2549 หรือมาตรบานเทียบเท่า ของบริษัท สยาม
ลวดเหล็กอุตสหกรรม จ ากัด, PACO, สามเพชร หรือคุณภาพเทียบเท่า ขนาดของตะแกรงก าหนด
โดยผู้ออกแบบ 

(ช) วัสดุป้องกันการรั่วซึม ที่ระบุให้ใช้บนผิวของงานพื้น หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. จะต้องได้
มาตรฐานที่ยอมรับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนน าไปใช้ 

1.4.3 การติดต้ัง 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝมีือท่ีดี มีความช านาญในการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และ 

ได้มาตรฐานของวิชาการวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทีด่ี และไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(ก) การผสมปูนเทส าหรับปรับระดับ พ้ืน คสล. ที่ระบุให้เทปูนทรายปรับระดับ ให้ใช้ส่วนผสมของปูน

เท ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 3 ส่วน และน้ าพอประมาณ  การเทปูนทรายปรับระดับเพื่อท าผิวขัด
ต่างๆ ให้เทปูนทรายปรับระดับหนาไม่เกิน 5 ซม. ถ้าเทปูนปรับประดับหนามากกว่า 5 ซม. ให้
ผสมมวลรวม (Aggregate) ที่มีขนาดไม่เกิน ¼” ในส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้เทปรับระดับ และ
ให้เสริมแรงด้วยตะแกรงลวดเช่ือม (Welded Wire Mesh) ตามที่ผู้ออกแบบก าหนด 

(ข) งานพื้นผิวขัดมันเรียบ ผิวของคอนกรีตหรือปูนทรายก่อนที่จะท าการขัดมันเรียบ ต้องสะอาด 
ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ พ้ืนท่ีที่จะท าการขัดมันเรียบจะต้องไม่เกิน 25 ตร.ม. ต่อครั้ง ในการท า
ผิวขัดมันเรียบ ให้ท าภายในเวลาอันสมควรก่อนที่ผิวของคอนกรีตจะแห้ง ผิวของคอนกรีตจะต้อง
หยาบและขรุขระเล็กน้อย โดยการใช้เกรียงไม้หรือไม้กวาดไล้ผิวในระหว่างที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว
แล้วให้มีการพรมน้ าบนผิวคอนกรีตก่อนที่จะมีการโรยปูน หลังจากนั้นให้โรยปูนซีเมนต์ ซึ่งมี
สัดส่วนตามต้องการลงบนผิวคอนกรีตโดยทั่ว ต่อจากนั้นให้ใช้เกรียงเหล็กชนิดยาวปรับระดับที่มี
ผิวด้านหน้าเรียบและขอบตรง เกลี่ยและกดให้แน่นเพ่ือเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่าผิวคอนกรีตกับปูน
ที่โรยลงไป จากนั้นให้ตกแต่งผิวให้เรียบมันตามความต้องการของผู้ออกแบบ โดยใช้เกรียงเหล็ก
ชนิดสั้นตกแต่งให้เรียบสม่ าเสมอ ปราศจากรูพรุน รูฟองอากาศ และคลื่น หลังจากนั้นให้บ่มด้วย
การพรมน้ าหรือฉีดน้ าเป็นฝอยๆ เป็นระยะ เพื่อรักษาความช้ืนบนผิวของคอนกรีตโดยสม่ าเสมอ 
และป้องกันการแตกร้าวบนผิวปูนขัดมันเรียบไม่น้อยกว่า 6 วัน 

(ค) งานพ้ืนผิวขัดเรียบ ผิวของคอนกรีตก่อนท่ีจะท าการขัดเรียบต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ 
พื้นที่ที่จะท าการขัดเรียบต้องไม่เกิน 25 ตร.ม. ต่อครั้งในการท าผิวขัดเรียบ ให้ท าภายในเวลาอัน
สมควรก่อนท่ีผิวของคอนกรีตจะแห้ง โดยการใช้เกรียงไม้ชนิดยาวปรับระดับที่มีผิวด้านหน้าเรียบ
และขอบตรง เกลี่ยและกดคอนกรีตให้แน่นลง จากนั้นให้ตกแต่งผิวด้านบนด้วยเกรียงไม้ชนิดสั้น
อีกโดยการไล่ผิวในระหว่างที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวให้ได้ผิวเรียบตามความต้องการของผู้ออกแบบ 
หลังจากนั้นให้บ่มด้วยการพรมน้ าหรอืฉีดน้ าเป็นระยะๆไม่น้อยกว่า 6 วัน เพื่อรักษาความช้ืนบนผิว
ของคอนกรีตโดยสม่ าเสมอ และป้องกันการแตกร้าว 

(ง) งานพ้ืนผิวขัดหยาบแต่งแนว  ผิวจะท าจะต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ พื้นที่ที่จะท าการ
ขัดเรียบต้องไม่เกิน 25 ตร.ม. ต่อครั้ง  ให้ท าภายในเวลาอันสมควรก่อนที่ผิวของคอนกรีตจะแห้ง 
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โดยการใช้เกรียงไม้ชนิดยาวปรับระดับท่ีมีผิวด้านหน้าเรียบและขอบตรง เกลี่ยและกดคอนกรีตให้
แน่นลง จากน้ันให้ตกแต่งผิวด้านบนด้วยเกรียงไม้ชนิดสั้นอีกโดยการไล่ผิวในระหว่างที่คอนกรีตยัง
ไม่แข็งตัวให้ได้ผิวเรียบ หลังจากน้ันให้พรมน้ าบนผิวอันสมควร และปรับไล่ระดับด้วยไม้กวาดให้ได้
ผิวขัดหยาบ และแต่งแนวตามความต้องการของผู้ออกแบบ หลังจากน้ันให้บ่มด้วยการพรมน้ าหรือ
ฉีดน้ าเป็นระยะๆ ไม่น้อยกว่า 6 วัน เพื่อรักษาความช้ืนบนผิวของคอนกรีตโดยสม่ าเสมอ และ
ป้องกันการแตกร้าว 

(จ) ให้ท าร่องกันแตก (Control Joint) ตามต าแหน่งท่ีระบุว้าในแบบรูปรายการ หรือ Shop Drawing 
หรือตามที่ผู้ออกแบบก าหนด 

1.4.3 การท าความสะอาด 
    ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการติดตั้ง ด้วยความประณีต 
   เรียบร้อยก่อนขออนุมัติตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานและก่อนส่งมอบงาน หลังจากการติดตั้งแล้วต้องไม่ 
   มีต าหนิใดๆ และมีความประณีตเรียบร้อย หากเกิดปัญหาต่างๆ เนื่องมาจากการติดตั้ง และวัสดุที่ใช้  
   ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดีด้วยความประณีตเรียบร้อยตามมาตรฐานของผู้ผลิต และ 
   ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

 

1.5 หินแกรนิต 
 1.5.1 ขอบเขตของงาน 
             ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุ แรงงาน และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการติดตั้งหินแกรนิตบุเคาน์เตอร์  

และอื่นๆ ตามระบุในแบบก่อสรา้งและรายการประกอบแบบ พร้อมทั้งส่งตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา  
ก่อนท าการก่อสร้าง 

1.5.2 วัสดุ 
   หินแกรนิต ต้องเป็นหินท่ีมาจากแหล่งก าเนิดเดียวกัน มีพ้ืนและลายเป็นชนิดเดียวกัน ยกเว้น 

แบบรูปและรายละเอียดก าหนดไวเ้ป็นต่างชนิดกัน ให้ใช้หินอ่อนภายในประเทศ สีขาวนวล, หินแกรนติ 
ภายในประเทศ โดยสีจะระบภุายหลัง หรือตามที่ระบุในแบบก่อสรา้ง ความหนาประมาณ  2 ซม.  
ขัดมัน ผิวเรียบมาจากโรงงาน ขนาดของแผ่นตามทีร่ะบุในแบบก่อสร้าง 

1.5.3 การติดต้ัง 
(ก) หินแกรนิตที่จะใช้ปูต้องทาด้วยน้ ายากันซึมที่ด้านหลังแผ่นและขอบทั้ง 4 ด้าน ก่อนท าการปู 
(ข) การปูพื้น พื้นที่จะปูหินแกรนิต จะต้องสะอาด ปราศจากเศษฝุ่น ปูน น้ ามันและวัสดุอย่างอื่น ก่อน

ปูหินแกรนิต จะต้องท าระดับด้วยปูนทรายเสียก่อน การท าระดับจะต้องให้ความเอียงลาด ตาม
ระบุในแบบก่อสร้าง ปูนทรายที่ใช้ท าระดับ จะต้องมีส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายหยาบ 
3 ส่วน ภายหลังจากท าระดับแล้ว จะต้องรดน้ าให้ทั่วไม่ต่ ากว่า 48 ซม. และทิ้งไว้ให้ แข็งตัวเป็น
เวลา 3 วัน ภายหลังจากปูนทรายที่ใช้ท าระดับแข็งตัวแล้วจึงท าการปูพื้นหินแกรนิตได้ ก่อนปู
จะต้องล้างพื้นด้วยน้ าให้สะอาดเสียก่อน การปูให้ใช้ซีเมนต์ขาว หรือกาวซีเมนต์ชนิดที่ใช้กับหิน
อ่อนหรือหินแกรนิตเป็นตัวยึด โดยโบกซีเมนต์ขาว ซึ่งผสมน้ าเรียบร้อยแล้วให้ทั่วพื้นที่จะปู แล้ว
จึงปูหินแกรนิต การปูจะต้องให้ได้แนวและระดบัท่ีชนกับผนังฝาครอบท่อระบายน้ าหรือขอบตา่งๆ 
จะต้องตัดให้เรียบร้อยสม่ าเสมอพื้นที่ปูจะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง โดยไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือรับ
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น้ าหนักเป็นเวลา 48 ซม. จึงล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมหินแกรนิตแผ่นที่ไม่เรียบร้อย และอุด
รอยต่อของหินอ่อน/หินแกรนิต ด้วยซีเมนต์ขาวให้เรียบร้อย 

(ค) การบุผนังหินแกรนิต ท่ีมีระดับความสูงไม่เกิน 2.50 ม. และความกว้างไม่เกิน 3.0 เมตร ให้ใช้ปูน
ทรายหรือกาวซีเมนต์ที่ใช้กับหินแกรนิตเป็นตัวยึด ปูนทรายที่ยึดจะต้องมีความหนาประมาณ 2 
ซม. ในกรณีที่ผนังที่ขนาดเกินกว่าก าหนด ให้ใช้การติดตั้งระบบ DRY PROCESS โดยใช้ขอยืด
แผ่นกับผนังเป็นระยะผู้รับจ้างต้องท าแบบรูปขยายรายละเอียดขณะก่อสร้าง(SHOP DRAWING) 
แสดงขนาดวิธีและอุปกรณ์ติดตั้งมา เพื่อขออนุมัติก่อนการติดตั้งหินแกรนิต ที่บุผนังหรือ
เคาน์เตอร์ จะต้องได้ดิ่ง ได้แนว และดับ รอยต่อแผ่นจะต้องสนิทและแนวเรียบร้อย ขอบของหิน
ทั้งหมด จะต้องขัดให้เรียบเหมือนผิวหน้า รอยต่อต่างๆ จะต้องอุดให้เรียบร้อย 

1.5.4 SHOP DRAWING 
ก่อนติดตั้งหินอ่อน/หินแกรนิต จะต้องส่ง SHOP DRAWING แสดงแนวต่อของหินแกรนิต และ

แบบขยายต่างๆ ให้ผู้ออกแบบตรวจสอบก่อนจึงท าการติดตั้งได้ 
1.5.5 การท าความสะอาด 

ภายหลังติดตั้งหินแกรนิตเสร็จเรียบร้อย จะต้องขัดแต่งและท าความสะอาดให้เรียบร้อย และทา
ทับหน้าด้วยน้ ามันทา หินแกรนิต 1 ครั้ง 

1.5.6 การป้องกันความเสียหาย 
ภายหลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องปูไม้อัดทับบนพื้นที่ปูหินแกรนิต เพื่อป้องกันความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นได้        
 

    1.6  งานกระเบื้องยาง 
  1.6.1 ขอบเขตของงาน 

    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปูพื้นกระเบื้องยาง  ให้ได้ 
   มาตรฐาน  ตามระบุในรูปแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
1.6.2   วัสดุ 

(ก) วัสดุที่น ามาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าวหรือต าหนิใดๆ ชนิด  
ขนาด ความหนา ลวดลาย สี และแบบเป็นไปตามผู้ออกแบบก าหนดให้ 

(ข) วัสดุที่ใช้ท ากระเบื้องยาง ต้องไม่มีส่วนผสมของใยหิน (NON-ASBESTOS) มีความทนทานต่อการ
ใช้งาน 

(ค) กาวติดกระเบื้องจะต้องทนต่อความช้ืนได้หลังจากการติดตั้งกระเบื้องยางแล้ว เป็นกาวประเภท 
EMULSION หรือ CUT-BACK ตามค าแนะน าของผู้ผลิต หรือตามผู้ออกแบบก าหนด และต้อง
ได้รับการอนุมัติจากู้ออกแบบก่อนน าไปใช้ 

(ง) จมูกบันไดยาง ให้ใช้มูกบันไดยางส าเร็จรูป หนา 2.8 ซม. 
(จ) บัวเชิงผนัง หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องเป็นวัสดุ PVC หนา 2.3 มม. สูง 10 ซม. ลวดลาย 

สี ก าหดโดยผู้ออกแบบ 
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 1.6.3  การติดต้ัง 
    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือท่ีดีมีความช านาญในการปูกระเบื้องยางตามแนวราบ แนวตั้ง  
   และแนวนอน จะต้องได้ฉากแนวระดับเท่ากันสม่ าเสมอ หรือลวดลายตามผู้ออกแบบก าหนดให้ด้วย 
   ความประณีตเรียบร้อย 

(ก) การเตรียมผิว 
- พื้นคอนกรีต  พื้นที่จะติดตั้งด้วยกระเบื้องยาง จะต้องเป็นพื้นผิวrขัดมันเรียบสนิท ไม่มีเม็ด

ทราย หรือวัสดุอื่นปะปน ได้ระดับไม่เกิดคลื่น และไม่มีฝุ่นละออง เศษปูน น้ ามันต่างๆ 
- พื้นไม้อัดซีเมนต์ (WOOD CEMENT BOARD) จะต้องเป็นพื้นที่เรียบ รอยต่อต้องสนิทและ

สม่ าเสมอกัน สะอาดปราศจากความช้ืน และแห้งสนิท 
(ข) การปูกระเบื้องยาง 

- การปูกระเบื้องยางจะต้องปูหลังจากงานส่วนอื่นที่อาจมีผลเสียหายต่อกระเบื้องเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้รับจ้างควรจะจัดเตรียมกระเบื้องยางส ารองให้แก่เจ้าของงานทุกสีและ
ลวดลาย ของการใช้ ในอัตราส่วน 1% ของปริมาณกระเบื้องยางท่ีใช้ 

- การทากาวติดกระเบื้อง การปาดทา และระยะเวลาที่ยอมให้ปูกระเบื้องยางก่อนกาวแห้ง 
จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 

- การปูกระเบื้องยางจะต้องปูตามแนวที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง หรือตามหนังสือขออนุมัติใน 
Shop Drawing ทั้งนี้ การปูจะต้องชิดสนิทกันและได้ฉากทุกด้านของแผ่น 

- หลังการปูเสร็จให้ใช้ลูกกลิ้งหนักประมาณ 50 กิโลกรัม บดทับทันที เพื่อให้กระเบื้องยางติด
กับพ้ืนทุกแผ่น 

1.6.4 การท าความสะอาด 
    ภายหลังปูกระเบื้องยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องเช็ดท าความสะอาดให้เรียบร้อย   
   ปราศจากเศษกาว  และฝุ่นละออง  ขัดด้วย  WAX  2  ครั้ง 

 

 1.7  งานพื้นพีวีซี (PVC) 
 1.7.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุ แรงงานและอุปกรณ์ที่จ าเป็น ในการติดตั้งพีวีซี (PVC) ตามระบุในแบบ
ก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

1.7.2 วัสดุ 
วัสดุที่น ามาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากต าหนิใดๆ ขนาด ลวดลาย 

สี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดทีผู่้ออกแบบได้ก าหนดไว้ 
(ก) วัสดุ แผ่นชนิด PVC  มีความอ่อนตัว โครงสร้างเป็นระบบเซลล์ปดิ ช่วยลดเสียง ความร้อน ขณะ 
 ใช้งาน 
(ข) พื้นสนาม  PVC ด้านบนเป็นเนื้อโพลียูรีเทน และผิวไมล่ื่น เชื่อมประกับช้ันรอง PVC ที่เป็นระบบ 

 เซลล์ปิด พร้อมเส้นใยไฟเบอร์กลาสเช่ือมระหว่างกลางของด้านบนและด้านล่าง และในเนื้อของ
 PVC ทั้ง 2 ส่วน จะต้องผสมสารป้องกันเช้ือรา และเช้ือแบคทีเรียจากโรงงานผู้ผลิตภาย 
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1.7.3 ข้อก าหนด 
(ก) เป็นแผ่นพีวีซี กันกระแทกแบบผิวมันเรียบ หนา 5 มม. ตามมาตรฐานผู้ผลิต รายละเอียดพื้นพีวีซี

มีดังนี ้
- พีวีซี โคลส เชลล์ โฟม  PVC Closed Cell Foam 
- กลาสไฟเบอร ์   Glass Fiber 
- คอมแพค พีวีซี ทอป เลเยอร ์  Compact PVC Top Layer 
- สีเส้นสนามเคลือบโพลียรูีเทน  Polyurethane 

(ข) ข้อมูลวัสดุแผ่นยางพีวีซ ี
- ความกว้าง   2.0 เมตร 
- ความยาว    15.0 เมตร 
- ความหนา    6.0 มม. 
- ส ี    ตามระบุในแบบรูปรายการ 
- Shock Adsorption  25% (ตรงตามการทดสอบ EN 14808) 
- Friction    ตามมาตรฐาน 
- Vertical Ball Rebound  98% (ตรงตามการทดสอบ EN 12235) 
- Specular Reflection  13% (ตรงตามการทดสอบ EN ISO 2813) 

 

 1.8  งานผนังโลหะคอมโพสิท (Metal Composite Meterial Wall Panels)  
 1.8.1 ความต้องการทั่วไป 

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ รวมถึงนั่งร้าน เพื่อใช้ในการติดตั้งงาน
ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท ตามที่ระบุในแบบ และรายการ 

(ข) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ติดตั้งซึ่งจะต้องเป็นบริษัทท่ีมีช่างติดตั้งท่ีมีฝีมือ และความช านาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพ ที่ดี มีผลงานการติดตั้งแผ่นผนังอลูมิเนียมที่เรียบร้อยแล้วเสร็จสมบูรณ์ อย่าง
น้อย 5 โครงการ โดยผู้ติดตั้งจะต้อง น าเสนอผลงานนั้นให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน
ด าเนินการติดตั้ง 

(ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ สี ขนาด และวิธีการ
ติดตั้ง ให้ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติก่อนน าวัสดุเข้ามาใช้ในโครงการ 

(ง) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบประกอบการติดตั้ง (Shop Drawing) รวมถึงส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่ง
จะต้องแสดง รายละเอียดการติดตั้ง (Installation) การยึด (Fixed) แสดงระบบ (Pressure 
Equalization) การไหลซึมของน้ า (Watertight) และแสดงระยะต่างๆ โดยละเอียด เพื่อขอ
อนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง 

1.8.2 วัสดุ 
(ก) แผ่นอลูมเินียมคอมโพสิท 

- แผ่นอลูมิเนียม ให้ใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminium Composite Panel) ที่
ประกอบด้วย แผ่นอลูมิเนียม  เกรด AA3003 H16 หรือ AA3105 H14 ขนาดความกว้าง 
1,250 มม.  ความหนา 0.5 มม. ผลิตตามมาตรฐาน  AA( Aluminum Association, U.S.A) 
ประกบท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  
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- พิกัดความเผื่อ ( Tolerance) 
 ขนาดแผ่น  :  หน้ากว้าง  ± 2 มม., หน้ายาว ± 4 มม., ความหนา ± 0.2 มม. 
 อัตราการโก่ง  : ไม่เกิน 5% ของความยาวหรือความกว้างของแผ่น  
- ไส้กลางทนไฟจะต้องผลิตจากวัสดุ ประเภท Non-combustible mineral filed core ที่มี 

Al(OH)3 เป็นส่วนประกอบหลักในอัตราส่วนไม่ต่ ากว่า 70% มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ และไม่
ก่อให้เกิดสารพิษ (Non Toxicity) ความหนา 3.0 มม.   

- คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท  (Technical Performance 
Requirement) 
Mechanical Properties of Aluminium Alloy 

Density                   2.73 g/cm3                                            
 Tensile Strength   190 MPa   ASTM E8 
 Yield Strength                  170 MPa   ASTM E8 

Elongation                              6.0 %     ASTM E8 
Modulus of Elasticity  7.0 GPa  ASTM C393    

Physical Properties of Aluminium Composite Panel   
Specific Gravity   1.90   
Weight     7.60  kg/m2  
Linear Thermal Expansion 23.2 x 10-6 / ºC  ASTM E831 
Thermal Conductivity     160 W/m-k   ASTM D976 

Heat Deflection Temperature 116 °C  ASTM D648 

Mechanical Properties of Aluminium Composite Panel 
Tensile Strength    56 MPa   ASTM E8 
Yield Strength or 0.2 proof stress   55 MPa   ASTM E8 
Elongation   7.45 %  ASTM E8 
Flexural Elasticity 3  9.2 GPa   ASTM C393 
Flexural Rigidity    130 N/mm2  ASTM C393 
Impact Strength   182 Kg-cm  ASTM D2794 
Drum Peel Strength  255 N     ASTM1781 
Lap Shear Strength  57.5 MPa ASTM D1002 

Acoustic Properties 
Sound Transmission Loss  26  dB  ASTM E413 

- ผิวหน้าแผ่นอลูมิเนียมจะต้องเคลือบสี PVDF ที่มี Kynar 500 resin เป็นส่วนประกอบไม่ต่ า
กว่า 70% เคลือบสี 2 - 3 ช้ัน และมีความหนาสีรวมไม่ต่ ากว่า 25 และ 35 ไมครอน 
(ตามล าดับ) ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
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Performance Requirements of Coatings 
           Tests   Requirements  Method  
    Dry Film Thickness  Primer : Min 5 µm  
    Top Coat : Min 20 µm 
    Clear Coat : Min 10 µm 
     Colour Uniformity  Visually Controlled ASTM D2244 

Specular Gloss   Gloss Range :15-80 units ASTM D523 
Pencil Hardness  F  Minimum  ASTM D3363 
Film Adhesion  

Dry Adhesion  No Removal  ASTM D3359 
Wet Adhesion  No Removal  ASTM D3359 
Boiling Water Test No Removal   ASTM D3359 
Impact Resistance No Removal   ASTM 2794 
Abrasion Resistance 74 litres/mil  ASTM D968 

Chemical Resistance  
Muriatic Acid Resistance   No change  ASTM D1308       
Mortar Resistance No change       ASTM D1308 
Nitric Acid Resistance Max. 5∆E Units (Hunter)   ASTM B117 
Detergent Resistance No change  ASTM D2248 
Window Cleaner Resistance No change            ASTM D1308        

Corrosion Resistance 
Humidity Resistance   4000 hrs. No Change    ASTM B2247 
Salt Spray Resistance  4000 hrs. , No Blister   ASTM B117  

Weathering (10 yrs. South Florida Exposure) 
Color Retention   Max. 5∆E Units (Hunter) ASTM D2244  

  Gloss Retention   Min 50% @ 60º  ASTM D523 
  Chalk Resistance  Max.Rating 8 units ASTM D4214 

Erosion Resistance  Max. 10% loss  ASTM B244 
Formability (T-bend) 2T, no cracking  ASTM D1737 

- ผิวของแผ่นอลูมเินียมดา้นหลังจะต้องเคลือบสี Polyester เพื่อป้องกันการเกิด Oxidation 
- คุณสมบัติของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทด้านการทนไฟ จะต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้   

Country   Requirements  Method 
USA    NFPA 285  Passed 

ASTM 119  Passed 
ASTM 84-10b  Class A 

     UL-94   V-0 
European Standard  EN 13501-1  B-s1-d0 
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Germany   DIN 4102 Part 1  Class B1 
International Standard ISO-TR9122-3  Passed 
United Kingdom  BS476 Part 5   Passed 

     BS476 Part 6  Class 0 
     BS476 Part 7  Class 1 

- ผิวหน้าแผ่นอลูมิเนยีมคอมโพสิทจะต้องปิดทับด้วยฟลิม์พลาสติกขาวด าป้องกันรอยขีดข่วน
ความหนาไม่ ต่ ากว่า 80 ไมครอน แผ่นฟิลม์จะต้องทนต่อแสง UV ได้นานกว่า 6 เดือน  โดย
ที่ยังคงคุณสมบตัิที่ดี และไม่ท้ิงรอย คราบกาว หลังจากการลอกออก 

- แผ่นอลูมเินียมคอมโพสิทต้องผ่านการทดสอบความคงทนต่อสภาวะอากาศเป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยให้ทดสอบด้วยขบวนการเร่งสภาวะอากาศตามมาตรฐาน  ASTM G511 Cycle 
1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4,000 ช่ัวโมง หรือเทียบเท่าระยะเวลา 10 ในสภาวะปกติ  ผล
ของการทดสอบหลังจาก 4,000 ช่ัวโมง แรงยึดเกาะระหว่างไส้กลางกับผิวอลูมเินียม ต้อง
มากกว่า 17 kg / 25 mm.  และ เฉดสีที่เปลี่ยนไปต้องไม่มากกว่า 5∆E units (Hunter)  
พร้อมท้ังรับประกันสีเคลือบไม่น้อยกว่า  20  ปี 

- ให้ใช้ผลิตภณัฑ์  :   Knauf, Alpolic , Alucobond , Reynobond หรือคุณภาพเทียบเท่า 
(ข) วัสดุโครงเคร่า 

- งานผนัง หลังคาและชายคา โครงเคร่าจะต้องเป็นเหล็กกล่องรูปพรรณ ขนาดไม่น้อยกว่า 1  
นิ้ว 2 หุน x 1 นิ้ว 2 หุน ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทาสีกันสนิม หรือเป็น โครงเคร่า  
อะลูมิเนียมกล่อง ขนาด 1 นิ้ว 6 หุน x 1 นิ้ว 6 หุน ความหนา 2 มม.เป็นขั้นต่ า หรือเป็น 
โครงเคร่า อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พิเศษตามมาตราฐานผู้ผลิต ส าหรับงาน Open joint  

- งานฝ้าเพดาน โครงเคร่าจะต้องเป็นเหล็กกล่องรูปพรรณ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 น้ิว 2 หุน x 1  
นิ้ว 2 หุน ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทาสีกันสนิม ต้องมีการ ตรวจสอบทุกรอยต่อ เชื่อม 
ให้ได้รับการชุบสีกันสนิมในทุกๆรอยต่อ หรือเป็นโครงเคร่า อะลูมิเนียมกล่อง ขนาด 1 น้ิว 2  
หุน x 1 นิ้ว 2 หุน ความหนา 1.5 มม.เป็นขั้นต่ า หรือเป็น โครงเคร่า อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
พิเศษตามมาตราฐาน ผู้ผลิต ส าหรับงาน Open joint 

- งานหุ้มเสา โครงเคร่าจะต้องเป็นเหล็กกล่องรูปพรรณ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 น้ิว 2 หุน x 1 น้ิว  
2 หุน ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทาสีกันสนิม ต้องมีการตรวจ สอบทุกรอยต่อ เชื่อมให้ 
ได้รับการชุบสีกันสนิมในทุกๆรอยต่อ หรือเป็นโครงเคร่าอะลูมิเนียมกล่อง ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน 
x 1 น้ิว 2 หุน ความหนา 1.5 มม.เป็นขั้นต่ า หรือเป็น โครงเคร่า อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปพิเศษ
ตามมาตรฐาน ผู้ผลิต ส าหรับงาน Open joint  หากเป็นเสากลมโครงเคร่าทางนอนให้ใช้เปน็
เหล็กรูปพรรณ Flat Plate ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า 1.5 
มม. ทาสีกันสนิม 

(ค) อุปกรณ์ประกอบ 
- สกรูและรเีวทท่ีใช้ในการยึดแผ่นเขา้กับโครงเคร่าต้องเป็นสกรสูแตนเลส (Self-Drill and 

Tap stainless Steel Screws) ขนาดเบอร์ 8x3/4” หรือรีเวทสแตนเลส(Aluminium 
Blind rivets with Stainless Steel Mandrel) ขนาด 4-4 
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- สกรูและรเีวทท่ีใช้ในการยึดโครงเคร่าเข้าด้วยกันต้องเป็นสกรูสแตนเลส (Self-Drill and Tap 
stainless Steel Screws) เบอร์ 8x1” หรือรีเวทสแตนเลส(Aluminium Blind rivets with 
Stainless Steel Mandrel) เบอร์ 4-4 

- เทปกาว 2 หน้า ชนิดแรงดึงสูงยี่หอ้ 3M Scotch VHB G16F กรณทีี่มีการใช้โครงอะลมูิเนียม
ดามแผ่นตาม แนวนอนเพื่อเสริมให้แผ่นอะลมูิเนียมแข็งแรงข้ึน 

- ซิลิโคนชนิดทีไ่ม่ปล่อยคราบน้ ามัน หรือ Non Staining Sealant ยี่ห้อ Dow Corning 991 
หรือ ยี่ห้อ GE SCS9000 หรือ เทียบเท่า 

1.8.3 การติดต้ัง 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท, อุปกรณ์การยึด และวัสดุยาแนว รวมถึง

อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องระบุช่ือบริษัท ผู้ผลิต ผู้ประกอบ และผู้ติดตั้ง แผ่นอลูมิเนียม
คอมโพสิทเคลือบสี (Aluminium Composite Cladding)พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพื่อส่งให้ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ก่อนน าวัสดุนั้นๆ 
เข้ามาใช้ในโครงการ 

(ข) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือท่ีดี มีความช านาญงานในการติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท โดย
ทุกส่วนท่ี ติดตั้งจะต้องได้ระนาบทั้งในแนวตั้งและแนวนอน แนวรอยต่อแผ่น จะต้องเป็นเส้นตรง
ได้ฉาก มีความประณีต ตามที่ผู้ออกแบบก าหนดผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบ SHOP DRAWING 
ของ DETAILS การติดตั้ง และส่งให้ผู้ออกแบบ เพื่อขออนุมัติและ ตรวจสอบตามความต้องการ 
ก่อนท่ีจะน าไปติดตั้ง  

(ค) โรยผงยากันปลวกของอัศวิน หรือคุณภาพเทียบเท่า ก่อนท าการปูแผ่นพลาสติก PVC หนาไม่ต่ า
กว่า 0.15 มม. ปูรองด้านใต้เต็มพืน้ท่ีสนาม โดยปูทับรอยต่อทุกรอยโดยให้ทับกันไม่ต่ ากว่า 4” 
พร้อมยาแนวรอยต่อด้วย  น้ ายาประสานเนื้อพลาสติก การปเูมื่อพบขอบสนามให้ท้ิงชายพลาสติก
อย่างน้อยเสมอขอบสนาม หรือระบบพ้ืน ไม้ที่ท าการป ู

(ง) นั่งร้านและอุปกรณ์ติดตั้งอื่นที่อาจ ไม่ได้ระบุในเอกสารนี้ ให้ผู้รับจ้างคิดราคารวมไว้ในราคา
ประมูลด้วยทุกครั้ง หากมีข้อขัด แย้งให้ขอรับค าแนะน าจากสถาปนิก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้
ควบคุมงาน และ/หรือ ที่ปรึกษาโครงการ 

(จ) ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบระบบผนังอะลูมิเนียมให้มี Coping และ Flashing รวมทั้งราย ละเอียด
อื่นๆ ที่จ าเป็นต่องาน  โดยบริเวณที่เป็น Coping จะต้องถูกออกแบบให้ลาดเอียง เข้าไปหาตัว
อาคารประมาณ 5 องศา เพื่อให้การระบายน้ าลงไปสู่บริเวณหลังคาเป็นไป อย่างต่อเนื่องและ
ป้องกันไม่ให้เกิดคราบสกปรก ขึ้นแก่บริเวณผนังด้านหน้าในภายหลัง  

(ฉ) ขนาดรอยต่อระหว่างแผ่นตามแนวตั้งและแนวนอนควรมีขนาด ไม่น้อยกว่า 10 มม. รอยต่อแผ่น
ทุกช้ิน ควรจะเป็นแบบร่องปิดยาแนวด้วยซิลิโคน(กรณีที่ไม่ใช่ Open Joint) ชนิด NON-STAIN 
SURFACE MODIFIED  ที่จะไม่ท าให้เกิดคราบสกปรกตามแผ่นในภายหลัง โดยแนวร่องที่จะต้อง
ยาแนวปิดด้วยซิลิโคน จะต้องมีโฟมเส้น รองรับ อยู่ด้านหลัง (Closed Cell Polyethylene 
Backer Rod) และขนาดความลึก ของซิลิโคน จะต้องได้รับการแนะน าจากผู้จ าหน่ายซิลิโคนยี่ห้อ
นั้นๆ 

(ช) ห้ามผู้รับจ้างท าการตัด เล็ม เชื่อม ชุบ ส่วนประกอบใดๆ ทั้งสิ้นในระหว่าง การติดตั้ง อันจะท าให้
เกิดความ เสียหายขึ้นต่อสีเคลือบผิวหรือลดความแข็งแรงของวัสดุ  หรือท าให้เกิดข้อบกพร่องที่
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สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน หรือท าให้สมรรถนะต่างๆ ลดลง หากมี ส่วนใดที่ผู้รับจ้างต้องท า
การแก้ไขใหม่ ให้ผู้รับจ้าง น ากลับไปแก้ไขที่โรงงานหรือในกรณีที่ เกิดการช ารุดจนไม่สามารถท า
การแก้ไขได้ ให้ผู้รับจ้างจัดการเปลี่ยน ด้วยช้ินใหม่ทันที 

(ซ) โครงเคร่าหลักและส่วนประกอบต่างๆ ของผนังอะลูมิเนียมจะต้องติดตั้งได้ระดับทั้งในแนว ดิ่งและ
แนวนอน และจะต้องได้ฉากกับแนวโครงสร้างของอาคาร แนวรอยต่อแผ่นจะต้อง ตรงกันตลอด
ทุกแนว 

(ฌ) การเช่ือมต่อผนังเข้ากับโครงเคร่าอะลูมิเนียมต้องใช้สกรูสแตนเลส (self-drill & tap stainless 
steel screws) โดยสกรูจะต้องมีระยะห่างเป็นไปตามที่ผู้ผลิตแผ่นอะลูมิเนียม คอมโพสิทได้
แนะน าเพื่อให้สอดคล้อง กับข้อมูลแรงลมและขนาดปีกแผ่นท่ีต้องพับว่าต้องมีขนาดเท่าใด 

(ญ) ก่อนท าการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องถอดแผ่นวัสดุเคลือบผิวท่ีปิดทับอยู่ด้านหน้าของ แผ่นออก  
หากมี ผนังอะลูมิเนียมส่วนใดๆ ก็ตามที่สัมผัสกับสภาพอากาศโดยที่ไม่มีแผ่นพลาสติกป้องกันรอย
ขีดข่วนปิดทับ อยู่ด้านหน้า (protective peel-off foil) ให้ผู้รับจ้าง ท าความสะอาดผนัง
อะลูมิเนียมส่วนน้ันด้วยกรรมวิธีท่ี ผู้ผลิตแผ่นอะลูมิเนียมได้แนะน าไว้ 

(ฎ) งานติดตั้งจะต้องให้ผู้ช านาญการตดิตั้งภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าของผลิตภณัฑ์ โดย ให้เป็นไป
ตามคู่มือ การติดตั้งตามมาตรฐานเจ้าของผลติภณัฑ์นั้นๆ 
 
 

1.8.4 การท าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดทุกแห่งหลงัจากการตดิตั้ง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

อย่างเคร่งครัด หากมีความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตแล้ว ผู้รับจ้างจะ ต้อง
ชดใช้ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการอนุมัติงวดงาน โดย ไม่คิด
มูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผิวของวัสดุต้องปราศจากรอย ขูดขีด หรือรอยแตกร้าวของสี รอยด่ าง หรือมี 
ต าหนิ และต้องไม่เปรอะเปื้อน ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน 
และก่อนส่งมอบงาน 

  
1.9 งานผนังห้องน้ าส าเร็จรูป 

  1.9.1 ขอบเขตของงาน 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นต่างๆ ในงานติดตั้งผนังห้องน้ า

ส าเร็จรูป ตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง และทดสอบจนเสร็จเรยีบรอ้ยใช้งานได้ดี งานผนังห้องน้ าส าเร็จรูป 
หมายรวมถึง ประตู มือจับ บานพับ ท่ีใส่กระดาษช าระ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
1.9.2 ข้อก าหนดทั่วไป 

(ก) ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการติดตั้ง และ
ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าของตน ตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(ข) ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุ ผลิตภัณฑ์พร้อมตวัอย่างสี และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้จริงในโครงการ
นี้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ 
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(ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWINGS และมาเสนอผู้ควบคุมงานจ านวน 3 ชุดเพื่อตรวจสอบ 
และพิจารณาอนุมัติ โดย SHOP DRAWINGS จะต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
- ต าแหน่งบริเวณที่จะใช้ 
- หน้าตัด และความหนาของวัสดุผนังส าเร็จรูป 
- อุปกรณ์ประกอบทั้งหมด เช่น มือจับ กลอน บานพับ ขอแขวนกันกระแทก ที่ใส่กระดาษ

ช าระ ฯลฯ 
- กรรมวิธีในการติดตั้ง การยึดติดกับโครงสร้างต่างๆ ท้ังพื้น และผนัง 
- การใส่โลหะเสริมความความแข็งแรงของงานติดตั้งผนัง และเพื่อยึดอุปกรณ์ต่างๆ 
- รอยต่อ และการใช้วัสดุอุดยาแนวเพ่ือป้องกันน้ า 
- รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ผู้คุมงานต้องการ 

(ง) เมื่อ SHOP DRAWINGS ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดท าส าเนา SHOP 
DRAWINGS ที่ได้รับอนุมัติแจกจ่ายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ท างานก่อสร้างด้วย 

(จ) การป้องกันผิววัสดุ งานโลหะทั้งหมดเมื่อท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องพ่นวัสดุ
ปกคลุมผิว หรือติด PLASTIC TAPE เพื่อป้องกันผิวของวัสดุไว้ให้ปลอดภัยจากน้ าปูน หรือสิ่ง
สกปรกอ่ืนใดที่อาจท าความเสียหายให้กับงานผนังห้องน้ าส าเร็จรูป 

1.9.3 วัสดุ 
(ก) ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป  หนา 25 มม. อุปกรณ์เป็น Stainless  และตอ้งไม่มีรอยต่อระหว่างแผ่นกั้น

กลาง สีของประตู เสา และแผ่นกัน้ต้องเป็นสีเดียวกัน และควบคุมการผลิตและวัสดุทุกข้ันตอน 
ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2000 และมาตรฐานการส่งออก Thailand Brand 

(ข) แผ่นผนังห้องน้ าส าเร็จรูปสามารถกันน้ าได้ และสามารถกันกรด–ด่างได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นสื่อลาม
ไฟ และไม่เป็นสื่อน าไฟฟ้า แผ่นเสา แผ่นประตู และแผ่นกั้นต้องไม่ตดิไฟ ไม่บวมน้ า ไม่ผุกร่อนจาก
ความช้ืน ไม่เป็นท่ีเพาะเช้ือโรค แมลงและปลวกไม่กัดกิน 

(ค) แผ่นเสา แผ่นประตู และแผงกั้น ท าจากแผ่น MFF (Melamine Face Foamboard) โดยน าแผ่น 
HPL High Pressure Laminates ความหนา 0.8 มม. มาประกบกันท าการฉีด PU FOAM 
(Polyurethane Foam) เข้าไปในเนื้อระหว่างกลางแผ่น HPL ด้วยความหนาแน่น 285 กิโลกรัม/
ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 350 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เนื้อโฟมที่ใช้เป็นชนิดปราศจากสาร 
Chlorofluorocarbons การฉีดโฟมจะกระท าไปพร้อมๆ กับการประกบแผ่น HPL โดยไม่ใช้กาว
ใด ๆ ในการผลิต ความหนาทั้งสิ้น 25 มม. บานพับใช้แกนหมุนฝังลงในตัวบานประตูด้านบนและ
ด้านล่าง สามารถเปิด-ปิดได้ไม่ต่ ากว่า 200,000 ครั้ง ขาตั้ง Stainless Coating เพื่อป้องกันสนิม 
กรด ด่างและสารเคมีต่างๆ เคลือบสี อบ 3 ช้ัน ความหนาไม่น้อยกว่า 40 ไมครอน ขอบแผ่นผนัง
ปิดทับด้วย PVC 2 มม. ท้ังสี่ด้าน ด้วยระบบกาวร้อนท่ี 220 องศาเซลเซียส 

(ง) ชุดกลอนเป็นรูปทรงวงรี เคลือบสาร ป้องกันแบคทีเรีย (Anti-Bacterial Bolt) 
(จ) อุปกรณ์ยึดจับผนังห้องน้ าส าเร็จรูป 

- บาร์บนยึดอยู่ ด้ านบนสุดระหว่ า งแผ่น เสาท าจากอลูมิ เนียมรีดขึ้น เป็นรูปทรงรี 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ชุบอโนไดซ์  ปลายบาร์บนปิด
ด้วย CAP พลาสติกชนิด ABS สีด า 

- มีสักหลาดติดด้านข้างประตูทั้ง 2 ด้าน และมีตัวกันกระแทกจ านวน 1 ตัว 
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- บานพับท าจาก Stainless Steel SUS 304 เป็นแกนตั้งองศาด้านบนยึดติดกับบาร์บน โดย
ฝังแกนบานพับตั้งองศาลงในบานประตู แกนบานพับตั้งองศาด้านล่างยึดติดกับเสาข้างและฝัง
แกนบานพับท่ีบานประตู ต้องผ่านการทดสอบสามารถเปิด-ปิดได้ไม่ต่ ากว่า 200,000 ครั้ง 

- กลอนประตู ท าจาก Stainless Steel SUS 304 มีแผ่น Stainless เคลือบผิดด้วย Power 
coat ประกบกับตัวกลอนด้านหน้าเป็นรูปทรงวงรี เคลือบสาร ป้องกันแบคทีเรีย (Anti-
Bacterial Bolt)  ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ไว้แสดงสัญลักษณ์การใช้งานห้องน้ าด้วยสี
แดง ด้านหน้าเป็นผิวเรียบ ไม่สามารถขันน๊อตสกรูจากด้านหน้าได้ 

- ขาตั้งเป็นแบบ Stainless Coating เพื่อป้องกันสนิม กรด ด่างและสารเคมีต่างๆเคลือบสี อบ 
3 ช้ัน ความหนาไม่น้อยกว่า 40 ไมครอน 

- น๊อตและสกรู ท่ีใช้ส าหรับการติดตั้งทุกช้ินต้องเป็น Stainless Steel SUS 304 
(ฉ) ขนาดมาตรฐานของผนังห้องน้ าส าเร็จรูป 

- แผ่นเสา ขนาดกว้าง  40 x สูง 180 ซม. 
- แผ่นประตูขนาดกว้าง  60 x สูง 178 ซม. 
- แผ่นกั้น ขนาดกว้าง  143-150 x สูง 180 ซม. (ไม่มีรอยต่อแผ่น) 

(ช) อุปกรณ์มาตรฐานของผนังห้องน้ าส าเร็จรูป 
- บานพับ Stainless Steel SUS 304 เป็นแกนตั้งองศาด้านบนยึดติดกับบาร์บน  โดยฝังแกน

บานพับตั้งองศาลงในบานประตู แกนบานพับตั้งองศาด้านล่างยึดติดกับเสาข้างและฝังแกน
บานพับท่ีบานประตู   จ านวน 1 ชุด 

- กลอนประตู ท าจาก Stainless Steel SUS 304 เคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย (Anti-
Bacterial Bolt) มีแผ่น Stainless ประกบกับตัวกลอนด้านหน้าเป็นทรงวงรีแสดงสัญลักษณ์
การใช้งาน ห้องน้ าด้วยสีเขียว – แดง   ด้านหน้าเป็นผิวเรียบ  จ านวน 1 ช้ิน 

- ขอแขวนผ้าพร้อมที่กันกระแทก  จ านวน 1 ช้ิน 
- ขาตั้ง Stainless Coating เพื่อป้องกันสนิม กรด ด่างและสารเคมีต่างๆ เคลือบสี อบ 3 ช้ัน  

ความหนาไม่น้อยกว่า 40 ไมครอน  จ านวน 1 ชุด 
- มีสักหลาดติดด้านข้างประตูทั้ง 2 ด้าน และมีตัวกันกระแทก   จ านวน 1 ชุด 
- ที่ใส่กระดาษช าระท าจาก Stainless Steel SUS 304 จ านวน 1 ช้ิน 
- บาร์บนยึดอยู่ด้านบนสุดระหว่างแผ่นเสาท าจากอลูมิเนียมรีดขึ้นเป็นรูปทรงรี 

1.9.4 การรับประกัน 
 ผู้รับจ้างต้องจัดท าเอกสารรับประกันคุณภาพวัสดุ  อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง  และคุณลักษณะ
ผลงานว่าถูกต้องสมบูรณ์ไม่รั่วซึม  และจะยังคงสภาพการใช้งานได้ดีอย่างน้อย  5  ปี นับจากวันส่ง
มอบงาน ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการรับมอบงาน  หรือภายในระยะเวลาของการรับประกัน  
อันมีผลเนื่องจากการผลิต การขนส่ง  การติดตั้งผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

1.9.5 การท าความสะอาด 
 ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดผิวของงานผนังห้องน้ าส าเร็จรูป ทั้งด้านนอก และด้านในให้
สะอาดปราศจากคราบน้ ามัน คราบน้ าปูน สี รอยดินสอ หรือสิ่งสกปรกอื่นใดก่อนส่งมอบงาน  โดยผู้รับ
จ้างจะต้องไม่ให้เครื่องมือ  และสารละลายใดๆท าความสะอาดอันอาจเกิดความเสียหายแก่งานผนัง
ห้องน้ าส าเร็จรูปได้ 
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    1.10  งานฝ้าเพดาน 
 1.10.1   ขอบเขตของงาน 

   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงานและอุปกรณ์ในการท าฝ้าเพดาน  ตามระบุในแบบก่อสร้างและ 
   รายการประกอบแบบ 

   1.10.2    หลักการทั่วไป 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับงานฝ้าเพดาน เพื่อเตรียมโครงสร้างส าหรับยึดดวงโคม หัวจ่ายระบบปรับอากาศและอื่นๆ  ให้
ท างานด้วยความเรียบร้อย 

(ข) ในกรณีที่จ าเป็นต้องเตรียมช่องส าหรับเปิดฝ้าเพดานส าหรับซ่อมแซมระบบท่อและระบบปรับ
อากาศผู้รับจ้างจะต้องท าช่องส าหรับเปิดขนาดไม่เกินกว่า 90 x 90 ซม. โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับ
ฝ้าเพดานให้เรียบร้อย 

(ค) ความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในรูปแบบแต่อาจเปลี่ยนแปลงระดับได้เล็กน้อยตาม
ค าแนะน าของผู้ควบคุมงาน 

(ง) ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ SHOP DRAWING แสดงแนวฝ้าเพดาน  และการติดตั้งฝ้าเพดานให้ผู้
ควบคุมงานตรวจอนุมัติ  จึงท าการติดตั้งได้ 

   1.10.3   วัสดุ 
(ก) โครงเคร่าโลหะ 

- โครงเคร่าที – บาร์  ให้ใช้โครงเคร่าฝ้าเพดานเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีที่รับน้ าหนักได้ไม่น้อย 
กว่า 10.4 กก./ม. (LIGHT  DUTY) ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 0.35 มม. ขนาดของช่องฝ้า
ตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ การเช่ือมต่อ การชนมุม การชนผนัง  
และโครงแขวนจะต้องแข็งแรงสามารถรับน้ าหนักฝ้าเพดานได้ การยึดแผ่นกับโครงเคร่า
จะต้องมีตัวยึด (CLIP  LOCK)  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างโครงเคร่าที – บาร์  ให้ผู้ควบคุม
งานพิจารณาอนุมัติก่อน 

- โครงเคร่าโลหะส าหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ  ให้ใช้โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ความหนาเหล็ก 
 ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่  มอก. 893-2532   
 ขนาดของเคร่าใหเ้หมาะสมกับระยะเคร่าที่ก าหนด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง    
 รายละเอียดการเช่ือมต่อ การชนมุม  การชนผนัง และโครงแขวนและอุปกรณ์ 
 ในการติดตั้งอื่นๆ  ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน 

(ข) ยิบซั่มบอร์ด ให้ใช้ยิบซั่มบอร์ดที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 219-
2552  ความหนาและชนิดของยิบซั่มบอร์ดตามระบุในแบบรูป  โดยทั่วไปใช้ความหนา 9 มม.  
แผ่นยิบซั่มที่ติดตั้งบนโครงเคร่าไม้หรือโลหะ ให้ใช้ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. แผ่นยิบ
ซั่มที่ติดตั้งบนโครงฝ้าที – บาร์ ให้ใช้ขนาด 60 x120 ซม. ตามระบุในแบบก่อสร้าง 

(ค) วัสดุฉาบรอยต่อส าหรับฝ้ายิบซั่มบอร์ด  ให้ใช้เทปปิดรอยต่อชนิดที่ท าจากกระดาษ  ผ้าฝ้ายหรือ 
 ตาข่ายไฟเบอร์  ที่ใช้เฉพาะส าหรับการฉาบรอยต่อบนแผน่ยิบซั่ม   โดยเทปปิดรอยต่อต้องมีความ 
 กว้างไม่น้อยกว่า  1.5  นิ้ว  (3.8  มม) 
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   1.10.4   การติดต้ัง 
(ก)  การติดตั้งฝ้าเพดานชนิดต่างๆ  ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตจ าหน่ายและรูปแบบ

รายการทุกประการ 
(ข) ฝ้าเพดานที่ติดตั้งแล้ว  จะต้องแข็งแรงได้ระดับและความสูงตามระบุในแบบ  รอยต่อจะต้องได้ 
  แนว  ได้ฉาก  ได้ระดับและเรียบร้อยด้วย 

 
1.11 งานหลังคาและวัสดุมุง 

 1.11.1   ขอบเขตของงาน 
   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการก่อสร้างงานมุงหลังคา  ตามที่ระบุ 
  ในแบบรายการก่อสร้าง 

 1.11.2   หลักการทั่วไป 
 ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด  ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง รวมถึงรายละเอียด 

 ประกอบตัวอย่าง  (PRODUCT  MANUFACTURE’S  SPECIFICATIONS)   แสดงถึงคุณภาพของ   
 วัสดุ  สีขนาดและวิธีการติดตั้งส่งให้ผู้ออกแบบพิจารณาและอนุมัติก่อนน าไปใช้งาน 

(ก) SHOP  DRAWING  ต้องแสดงการยึดเกาะ  แสดงการระบายน้ า   ในระยะเวลาที่เพียงพอและ
ระดับโดยชัดเจนรวมถึงระบบ FLASHING  ป้องกันการรั่วซึมของน้ า 

(ข) หนังสือการยินยอมการรับประกันคุณภาพของวัสดุและการตดิตั้งเปน็ระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปี 
1.11.3   วัสดุมุงหลังคา 

(ก) หลังคาอาคาร Main Stadium มุงด้วยแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมสังกะสี  
 (ALUZINC STEEL SHEET) หนา 0.5 mm. รูปลอนสามารถโค้งตามรูปพัด สีก าหนดภายหลัง    
 สัดส่วนอลูมิเนียม 55% สังกะสี 44.6% และซิลิกอน 1.6% เคลือบโดยวิธีชุบร้อน (HOT-DIP 

ALUZINC) สีธรรมชาติวัสดุ ALUZINC ปริมาณช้ันเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมสังกะสี ไม่น้อย
กว่า 150 กรัม/ ตารางเมตร  จุดคลาก (YIELD STRENGTH ) ไม่น้อยกว่า 300 MPA คุณภาพ
แผ่นเหล็กตามมาตรฐาน  ASTM A 792M (ASTM A 792M INCASE OF ALUZINC COATED 
150 GM2) ความสามารถในการทนความร้อน (HEAT RESISTANCE) ไม่น้อยกว่า  315 ºc โดย
ไม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวโลหะ  ความสามารถในการสะท้อนความร้อน (HEAT 
REFLECTION) ไม่ต่ ากว่า 60%  การน าความร้อน (HEAT TRANMISSION) ไม่เกิน 65 วัตต์/ 
ตารางเมตร และการติดตั้งหลังคาเป็นไปตามรายละเอียดจากผู้ผลิต ของ Siam Steel Service 
Center Public Company Limited หรือ Lysaght  หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า  

(ข) หลังคาอาคาร Indoor Stadium 1, 2, 3 มุงด้วยแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสม
สังกะสี (ALUZINC STEEL SHEET) หนา 0.5 mm. รูปลอนสามารถโค้งตามรูปพัด สีก าหนด
ภายหลัง  สัดส่วนอลูมิเนียม 55% สังกะสี 44.6% และซิลิกอน 1.6% เคลือบโดยวิธีชุบร้อน 
(HOT-DIP ALUZINC) สีธรรมชาติวัสดุ ALUZINC ปริมาณช้ันเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสม
สังกะสี ไม่น้อยกว่า 150 กรัม/ ตารางเมตร  จุดคลาก (YIELD STRENGTH ) ไม่น้อยกว่า 300 
MPA คุณภาพแผ่นเหล็กตามมาตรฐาน  ASTM A 792M (ASTM A 792M INCASE OF 
ALUZINC COATED 150 GM2) ความสามารถในการทนความร้อน (HEAT RESISTANCE) ไม่
น้อยกว่า  315 ºc  โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวโลหะ ความสามารถในการสะท้อนความ
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ร้อน (HEAT REFLECTION) ไม่ต่ ากว่า 60%  การน าความร้อน (HEAT TRANMISSION) ไม่เกิน 
65 วัตต์/ ตารางเมตร และการติดตั้งหลังคาเป็นไปตามรายละเอียดจากผู้ผลิต ของ Siam Steel 
Service Center Public Company Limited หรือ Lysaght  หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า  

 1.11.4   การติดต้ัง 
(ก) ก่อนมุงวัสดุมุงหลังคา  จะต้องตรวจสอบระดับความลาดเอียงให้เรียบร้อยก่อน หากมีการ

ผิดพลาดเนื่องจากการติดตั้งโครงหลังคา  จะต้องได้รับการแก้ไขให้เหมาะสม  ก่อนที่จะมุงหลังคา
เสียก่อน 

(ข) การมุงวัสดุมุงหลังคา  ติดตั้งขอยึดและอุปกรณ์อื่นๆ จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต
การมุง  จะต้องมุงเริ่มตั้งแต่รางน้ าขึ้นไปหาสันหลังคา 

(ค) ก่อนมุงวัสดุมุงหลังคา  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบทิศทางลมฝนเสียก่อนและไม่ควรให้รอยซ้อนทับ
ของวัสดุมุงหลังคาหันเข้าหาทิศทางลม 

1.11.5 การท าความสะอาด 
เมื่อมุงเสร็จเรียบร้อย  จะต้องตรวจตราความเรียบร้อย  วัสดุแผ่นไหนช ารุด, เสียหายจะต้อง

เปลี่ยนใหม่  การซ้อนทับ  ทับหลัง  ยาแนวต่างๆ  จะต้องถูกต้องตามหลักวิชาช่าง  ต้องท าความ
สะอาดปราศจากฝุ่นผง   เศษวัสดุต่างๆ  บนหลังคาและรางน้ า  ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก
ผู้ออกแบบและส่งมอบงาน 

1.11.6 การรับประกันผลงาน 
ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้ง   หากเกิดการแตกร้าว  ช ารุด  และ

ข้อบกพร่องต่างๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง  หลังจากการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้อง
เปลี่ยนให้ใหม่แก้ไขหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยความประณีตเรียบร้อย  ตามจุดประสงค์
ของผู้ออกแบบ  โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

 

1.12 งานโลหะ  
1.12.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุ  แรงงาน และอุปกรณ์ในการตดิตั้งงานโลหะทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบ
ก่อสร้าง  

1.12.2 หลักการทั่วไป 
ผู้รับจ้างจะต้องท าแบบขยาย   และ SHOP DRAWING ของโลหะที่จ าเป็นให้ผู้ควบคุมงานตรวจ

ก่อน จึงจะท าการก่อสร้างได้  แบบขยายเหล่านี้จะต้องแสดงขนาด  จุดเช่ือม  และระยะต่างๆ โดย
ละเอียด 

โลหะที่จะน ามาติดตั้งจะต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงานตรวจเสียก่อ ภายหลังจากท่ีไดร้ับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงท าการติดตั้งได ้

1.12.3 วัสดุ 
(ก) วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีต าหนิ หรือสนิมขุม มีมาตรฐาน สามารถรับความ

เค้นและเครียด  และพิกัดต่างๆ  ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป 
(ข) วัสดุชุบโครเมียม  จะต้องได้มาตรฐานว่าดว้ยการชุบโครเมียม  จะต้องมีความหนาพอเพียง   ก่อน

ชุบจะต้องขัดแต่งวัสดุนั้นให้เรียบร้อย 
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(ค) เหล็กหล่อทุกชนิด การหล่อจะต้องเรียบร้อย มีขนาดและรูปร่างตามแบบขยาย ไม่บิดโก่ง เป็นรู  
โพรง  หรือ  บิ่น 

(ง) เหล็กปลอดสนิม  (STAINLESS STEEL)  ในกรณีที่ระบุให้ใช้เหล็กปลอดสนิม  จะต้องมีขนาดและ
รูปร่างตามระบุในแบบขยาย  ผิวจะต้องขัดให้เรียบ  รอยต่อต่างๆ  จะต้องสนิมและเรียบร้อย 

(จ) ท่อเหล็กส าหรับราวลูกกรง  หรืออ่ืนๆ  จะต้องได้มาตรฐานตามระบุในแบบก่อสร้าง 
(ฉ) ทองเหลืองหรือโลหะอื่นๆ  ท่ีระบุในแบบก่อสร้างต้องมีคุณภาพดี  ไม่มีต าหนิ  สีจะต้องสม่ าเสมอ

ตลอด 
1.12.4 การประกอบและติดต้ัง 

งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด  จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบขยาย  การตัดต่อเ ช่ือม  
จะต้องเรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนวและระดับ  รอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบร้อยและสนิท การยึดด้วยน๊อต
สกรูทุกแห่งต้องใส่แหวนรองรับและขันสกรูจนแน่น 

1.12.5 การตกแต่ง 
วัสดุที่เป็นเหล็กท้ังหมด จะต้องล้างให้สะอาดปราศจากสนมิ  รอยตอ่ และรอยเช่ือมต่างๆ  จะต้อง

ขัด  ตกแต่งให้เรียบร้อย  และทาสีกันสนิมก่อน  จึงทาสีทับหน้าได้ 
 

1.13 งานเหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEEL FABRICATIONS)  
1.13.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน และอุปกรณ์ในการติดตั้งเหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS 
STEEL FABRICATIONS) ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง  

1.13.2 วัสดุ 
(ก) เหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEEL) ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ Stainless 

Steel Grade AISI 304 หรือมาตรฐานเทียบเท่าความหนาตามที่ระบุในแบบขยาย หรือ
ข้อก าหนดในแบบ ผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมให้ใช้ผิวตกแต่งจากโรงงานตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง  

(ข) ส าหรับแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม  (STAINLESS STEEL) ที่ไม่ใช่วัสดุตกแต่ง เช่น ฝาถังน้ า Flashing, 
Grating ครอบ Roof Expansion Joint หรือรางน้ า ให้ใช้ชนิดผิวไม่ขัด 

(ค) รางน้ าของอาคารหากไม่ได้ระบุให้เป็นวัสดุอื่น ให้ใช้รางน้ า Stainless Steel หนา 2 มม. เช่ือม
รอยต่อเต็ม มี Flashing Stainless Steel หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. หรือตามที่ระบุไว้ในแบบกัน
น้ าอย่างสมบูรณ์ 

(ง) Over Flow (OF) หลังคาที่รับน้ าหนักทั้งหมดให้ติดตั้งท่อระบายน้ าล้นฉุกเฉินหลังคา โดยไม่
ติดตั้งท่อ Stainless Steel ขนาด Ø 2” หนา 2 มม. ในต าแหน่งป้องกันน้ าจากรางน้ าหรือ
หลังคาไม่ให้ไหลเข้าอาคารหรือล้นรางน้ าเข้าอาคารได้ โดยติดตั้งท่อจากรางน้ าออกสู่ผนัง
ภายนอก (Slop 1:200 เข้าสู่รางน้ า) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด ต่อ 1รางน้ า การติดตั้งให้ท า 
Flashing ระหว่างท่อและผนังอาคาร Seal ป้องกันน้ ารั่วอย่างสมบูรณ์ และเช่ือมรอยต่อระหว่าง
ท่อและรางน้ า Stainless Steel ให้เต็มเพื่อป้องกันน้ ารั่วจาก Over Floe เข้าสู่ผนังอาคารได้ ใน
กรณีที่แบบระบุให้ใช้ Over Flow แบบอ่ืนๆ ให้ใช้ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
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1.13.3 การติดต้ัง 
(ก) ผู้รับจ้างต้องจดัหาช่างฝีมือท่ีดมีีความช านาญในการตดิตั้ง ให้เป็นไปตามแบบขยายรายละเอียด

ต่างๆ ตาม Shop Drawing ซึ่งจัดท าโดยบริษัทผู้ผลิตได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างและ
สถาปัตยกรรมทีด่ีโดยเคร่งครัด และได้รับการอนุมัตเิห็นชอบจากผูอ้อกแบบ 

(ข) ผู้รับจ้างต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้รับจ้างหลัก เพื่อก าหนดต าแหน่งของโครงสร้างต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง เพื่อก าหนดโครงเคร่าและตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างทุกจุดที่จะมีการติดตั้ง
ให้เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องใดๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะมีการติดตั้ง 

1.13.4 การท าความสะอาด 
ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาด Stainless Steel และส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ทุกแห่งด้วยความประณตี 

สะอาด เรียบร้อยปราศจากรอยขดีข่วน และสิ่งเปรอะเปื้อน ต าหนติ่างๆ ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบ
จากผู้ควบคุมงานและส่งมอบงาน 

 

1.14 งานไม้ 
1.14.1 ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนี้  รวมถึงงานไม้โครงสร้าง และงานไม้ประกอบตกแต่งต่างๆ  งานช่างไม้  งานโลหะ
ประกอบต่างๆ งานตดิตั้งประตู - หน้าต่าง โครงเคร่า  ผนัง  เพดาน  คิ้วไม้ และบัวต่างๆ  ดังที่ปรากฏ
ในแบบก่อสร้าง และแบบขยายรายละเอยีดที่อาจมเีพิ่มเตมิจากผู้ออกแบบ 

1.14.2  หลักการทั่วไป 
(ก) คุณสมบัติไม้  ไม้ที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคาร  ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งที่มี MODULUS  OF   

RUPTURE  ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  PROPORTIONAL LIMIT ไม่น้อย
กว่า 600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  ปริมาณความช้ืนร้อยละ 10-14 และมีความทนทาน ไม่
น้อยกว่า 6 ปี 

(ข) ไม้ทุกช้ินที่มองเห็นได้ด้วยตา  จะต้องไสและตกแต่งให้เรียบร้อย  นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น  
ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องแสดงตัวอย่างที่ทาย้อมสีเสี้ยน  หรือทาแลคเกอร์ต่อผู้ควบคุมงานก่อนท างาน 

(ค) ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ หากมิได้ระบุชนิดของไม้ไว้เป็นพิเศษ  หรือบอกแต่
เพียงว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง  อนุญาตให้ใช้ไม้ดังนี้  ยกเว้นไม้ส าหรับให้ท าวงกบ  ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบ
ก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบ  ให้ใช้ไม้ตะเคียนทอง 

ก. มะค่าโมง   ข.  ไม้แดง  ค.  ไม้ประดู ่
ง.   ไม้เต็ง   จ.  ไม้รัง   ฉ.  ไม้เคี่ยม 
ช.  ไม้ยมหิน   ซ.  ตะเคียนราก  ฌ.  ชิงชัน 
ญ.  คันเกรา   ฎ.  ชันหรือเต็งดง  ฏ. มะเกลือเลือด 
ฐ.  เลียงมัน   ฑ.  เสลา   ฒ.  หลุมพอ 
ณ.  สักข้ีควาย   ด.  ไม้แอ๊ก 

(ง) ไม้ที่น ามาใช้ท าวงกบ  กรอบบานประต-ูหน้าต่าง  หรือไม้ประดับตกแต่ง  จะต้องไสให้เรยีบร้อย
ทุกด้าน   และขัดด้วยกระดาษทราย 
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(จ) ขนาดของไม้ที่ใช้ส าหรับก่อสร้างทั้งหมด (ยกเว้นไม้สัก) เมื่อได้ตกแต่งจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะต้องมีขนาดเต็มตามที่ระบุในแบบ  ยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อย  และเมื่อไสตกแต่ง
เรียบร้อย  พร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคารแล้ว  อนุญาตให้ขนาดไม้ลดลงได้ไม่เกิน
จากขนาดที่จะได้ระบุต่อไป  การหดตัวของไม้  จะต้องไม่ท าให้การรับแรงและรูปโฉม
เปลี่ยนแปลง  และไม่เป็นผลเสียต่อวัสดุที่อยู่ติดกัน 
- ขนาดของไม้ต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดไว้ในแบบรายละเอียดหรือในรายการ  เป็นขนาดระบุของไม้

ที่ยังมิไดไ้สเรียบท่ีใช้เรียกกันอยู่ในตลาด 
- ไม้ต่างๆ  ที่น ามาใช้โดยไม่ต้องไสเรียบยอมให้มคีวามหนา  หรือความลึกน้อยกว่าขนาดระบไุด้

ไม่เกิน 4 มม.  ส าหรับไม้ที่มีความหนาหรือความลึกตั้งแต่ 2 นิ้ว  (50.8  มม.)  ขึ้นไป  และไม่
เกิน 2 มม.  ส าหรับไม้ที่มคีวามหนาหรือความลึกน้อยกว่า 2 นิ้ว 

- ไม้ที่ไสเรียบให้มีความหนาหรือความลึกเมื่อไสแล้วน้อยกว่าขนาดระบุ  ดังนี้ 
 

ความหนาหรือความลึกของขนาดระบุ 
ความหนาหรือความลึกที่ยอมให้น้อย

กว่าขนาดระบุไม่เกิน(มิลลิเมตร) 
เกินกว่า  6  นิ้ว  (150.4  มม.)  ขึ้นไป 
เกินกว่า  2  นิ้ว  (50.8  มม.)  แต่ไม่เกิน   6  นิ้ว 
เกินกว่า  1  นิ้ว  (25.4  มม.)  แต่ไม่เกิน  2  นิ้ว (50.8  มม.) 
1  นิ้ว  (25.4  มม.) 

8.0 
6.0 
4.0 
2.0 

 
(ฉ) การเก็บไม้  ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บไม้  หรือจัดหาที่เก็บ  ซึ่งสามารถป้องกันแดด  น้ า  น้ าฝน  

ความช้ืน  และปลวกได้เป็นอย่างดี  ควรอยู่ในที่โปร่ง  ลมพัดผ่านได้  และสามารถน าไมเ้ข้าเก็บได้
ทันทีท่ีน ามาถึงบริเวณก่อสร้าง 

(ช) การเตรียมงานไม้  ผู้รับจ้างจะต้องท าบังลิ้นร่องต่างๆ  ที่จ าเป็นส าหรับเข้าไม้ไว้ให้เรียบร้อย  
ตลอดจนเตรียมเหล็กประกับ  สกรู  ตะปู  และอื่นๆ  เพื่อให้ใช้ในการประกอบ  และอุปกรณ์
ต่างๆ  เหล่านี้  หากติดตั้งแล้วสามารถเห็นด้วยตา  จะต้องจัดจังหวะให้ดูเรียบร้อย  ทั้งนี้  โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนติดตั้ง 

(ซ) ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ไม้อัดน้ ายาจากโรงงาน  การป้องกันและรักษาเนื้อไม้   ไม้โครงคร่าว  ผนัง  และ
ฝ้าเพดานที่ก าหนดให้ใช้เป็นไม้เนื้ออ่อนนั้น  ไม้จะต้องได้รับการป้องกัน  และรักษาเนื้อไม้จาก
ปลวกและมอด  แมลง  ต่างๆ  ตามกรรมวิธีที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ 

(ฌ) ไม้ส าหรับท าคร่าวผนัง  หรือครา่วฝ้าเพดาน  จะต้องไสเรียบมาจากโรงงานท้ังหมด    ห้ามใช้เศษ
ไม้ที่ใช้ประกอบแบบเทหล่อคอนกรีตมาใช้ท าคร่าวผนัง  หรือคร่าวฝา้เพดานเป็นอันขาด 

1.14.3 วัสดุอย่างอื่นนอกจากไม้รูปพรรณ 
(ก) ไม้อัดชนิดต่างๆ  ถ้ามิได้ระบุไว้ในแบบก่อสรา้งหรือท่ีอื่นได จะต้องใช้ไม้อัดที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน  

มอก. 178-2549  รวมทั้งจะต้องได้ความหนา  และชนิดของเนื้อไม้ด้านนอก  ตามที่ระบุไว้ 
(ข) ชิปบอร์ด  จะต้องผลิตจากไม้ธรรมชาติที่ผ่านการย่อยเป็นช้ินเล็กๆ  ผสมกับกาววิทยาศาสตร์แล้ว

อัดในทางตั้งให้เป็นแผ่นด้วยแรงอัดจากเครื่องอัด  และด้วยความร้อนสูง  ขนาดและชนิดของเนื้อ
ไม้ด้านนอกใช้ตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 
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(ค) ประตูไม้อัด จะต้องเสริมภายในด้วยไม้เนื้อแข็ง  โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ  มอก. 192-2549  
และจะต้องใช้ตามขนาดความหนา  และชนิดของเนื้อไม้ด้นนอกตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง 

   1.14.4 งานฝีมือ 
(ก) การประกอบและต่อไม้ เข้าไม้ จะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือ  และความช านาญโดยเฉพาะซึ่งการ

ประกอบการต่อ และการเข้าไม้ จะต้องแน่นสนิทเต็มหน้าที่ประกบกันอย่างเรียบร้อย  ตรง
รอยต่อต้องยึดให้แน่น  แข็งแรง  ได้ฉาก  หรือได้แนวทุกชนิด 

(ข) การต่อไม้โดยทั่วไป  ไม่อนุญาตให้ต่อไม้  เว้นแต่มีความจ าเป็น  ซึ่งต้องได้ขออนุมัติจากผู้ควบคุม
งานแล้ว  โดยผู้รับจ้างจะต้องท าอย่างประณีต  และค านึงถึงความสวยงามด้วย  และอย่าต่อไม้ใน
ต าแหน่งที่เห็นว่าเป็นจุดอันตราย แม้ว่าการต่อไม้จะท าได้ดีก็ตาม การยึดสลัก  ตลอดจนการใช้
แหวนรอง ควรมีความหนาแน่นถาวรมั่นคงทุกต าแหน่ง 

(ค) บัวเชิงผนังไม้  จะต้องไสปรับ  แต่งให้เรียบร้อย  ตามชนิดและขนาดที่ระบุในแบบก่อสร้าง  และ
จะต้องรอให้งานปูวัสดุผิวพ้ืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงด าเนินการติดตั้งได้ 

(ง) การประกอบไม้วงกบ  ให้ใช้วิธีเจาะเดือยประกอบเข้ามุม  45  องศา  และยึดด้วยตะปูควง  การ
ติดตั้งวงกบไม้ จะต้องได้ฉากและดิ่ง จะต้องมีการป้องกันไม่ให้มุมของวงกบไม้บิ่น  หรือเกิดเสี้ยน 

(จ) การติดตั้งวงกบไม้เข้ากับผนังก่ออิฐฉาบปูน  ให้ใช้พุกไม้ขนาด  2” x 2”  ฝังในเสา  คสล. หรือ
เสาเอ็นหรือใช้พุกพลาสติก ระยะระหว่างพุกไม่เกิน 60 ซม.  ขันวงกบไม้ตดิกับพุกด้วยตะปูเกลียว
ปล่อยโดยจะต้องฝังหัวตะปเูกลียวปล่อยให้เรยีบร้อย การฉาบปูนชักร่องต้องสม่ าเสมอ ตลอดแนว
ตอ่ของวัสดุ แนววงกบท่ีติดตั้งเรยีบร้อยแล้ว  จะต้องให้สัมพันธ์กับผวิส าเรจ็ของผนังข้างเคียง 

(ฉ) การติดตั้งประตู-หน้าต่างไม้ เข้าในวงกบ ต้องใช้ช่างผู้ช านาญงานในการติดตั้งโดยเฉพาะ เมื่อ
เรียบร้อยแล้ว จะต้องปิดเปิดได้สะดวก ไม่มีการติดขัดหรอืเสียดสีกัน  เมื่อปิดจะต้องสนิทสามารถ
กันลม  และฝนได้เป็นอย่างดี 

(ช) หัวตะปูทั้งหมด จะต้องฝังและอุดให้เรียบร้อย รวมทั้งผิวไม้ต่างๆ ทั้งหมด  จะต้องขัดด้วยกระดาษ
ทราย อุดรูต าหนิ หรือยาแนวแล้วขัดให้เรียบร้อย ก่อนท าการทาสีตามที่ระบุไว้ 

(ซ) การประกอบ  การเข้าไม้ การติดตั้งการยึดของโครงสร้าง ไม้ต่างๆ  รอยต่อต่างๆ  ของไม้  ถ้ามิได้
ระบุในแบบก่อสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักการช่างที่ดี  และจัดท า  SHOP  DRAWING  
เสนอผู้ควบคุมงาน  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินงาน 

(ฌ) การยึดด้วยน๊อต หรือสลักเกลียว การเจาะรู  จะต้องเจาะให้พอดีส าหรับการตอกน๊อต หรือสลัก
เกลียวเข้าได้โดยง่าย  ตามขนาดของน๊อตและสลักเกลียวที่ระบุในแบบก่อสร้าง   ทั้งนี้จะต้องมี
แหวนมาตรฐานของน๊อตหรือสลักเกลียวอยู่ใต้แป้นเกลียวทุกๆ  ตัว 

   1.14.5   การทดสอบ 
(ก) ผู้ควบคุมงานมีสิทธ์ิ ท่ีจะน าตัวอย่างไม้ไปท าการทดสอบ เพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีระบุ  โดยค่าใช้จ่าย

เป็นของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 
(ข) หากมิได้ระบุในแบบและหรือบทก าหนดนี้ รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานไม้ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานส าหรับอาคารไม้  ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
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1.15 งานสี 
1.15.1  ขอบเขตของงาน 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อด าเนินการ 
 ทาสีให้ลุล่วงดังท่ีก าหนดในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง  และให้สัมพันธ์กับงานส่วน

อื่นๆ ด้วย  การทาสี  หมายถึง การทาสีอาคารทั้งภายนอก  ภายใน  และส่วนต่างๆ  ที่มองเห็นด้วยตา
ทั้งหมด  ยกเว้น  ส่วนท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  หรือส่วนท่ีก าหนดให้บุด้วยวัสดุประดับต่างๆ  ทั้งนี้  หาก
มีส่วนใดที่ผู้รับจ้างสงสัย หรือไม่แน่ใจ  และขอค าแนะน าอนุมัติจากผู้ออกแบบทันที  การทาสีให้รวมถึง
ตกแต่งอุดยาแนวผิวพ้ืน  และการท าความสะอาดผิวพ้ืนต่างๆ  ก่อนท่ีจะท าการทาสี 

1.15.2  ข้อก าหนดทั่วไป 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งปริมาณสีที่จะใช้กับอาคารนี้ให้ผู้ควบคุมงานทราบด้วย 
(ข) ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อสีโดยตรงจาก บริษัท ผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจ าหน่าย ของบริษัทผู้ผลิต  

โดยมีใบรับรองจากบริษัทแจ้งปริมาณสีที่สัง่มาเพื่องานนี้จริง  สีที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ท่ีห้ามน าสี
เก่าที่เหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเด็ดขาด 

(ค) สีที่น ามาใช้จะต้องบรรจุ และผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต  และ
ประทับตราเครื่องหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ชนิดที่ใช้และค าแนะน าในการท า  ติดอยู่บน
ภาชนะอย่างสมบูรณ์  กระป๋องหรือ  ภาชนะที่ใส่สีนั้น   จะต้องอยู่ ในสภาพเรียบร้อย  ไม่บุบ  
ช ารุด  ฝาปิดต้องไม่มีรอยปิดเปิดมาก่อน 

(ง) สีทุกกระป๋องจะต้องน ามาเก็บไว้ในสถานท่ีที่จัดไว้  หรือในห้องเฉพาะที่มิดชิด  มั่นคง  สามารถใช้
กุญแจปิดได้  ภายในห้องมีการระบายอากาศดี  ไม่อับช้ืน  มีการท าความสะอาดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  เป็นประจ าทุกวัน 

(จ) การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนของบริษัท ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย
สี  มีสิทธิเข้าตรวจสอบคุณภาพและจ านวนของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

(ฉ) ผู้รับจ้างจะต้องไม่ท าการทาสี  ในขณะที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่ดี เช่น มีฝนตก หรือความช้ืน
อากาศสูง  และห้ามทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนหยุดตกแล้วทันที  จะต้องปล่อยทิ้งไว้อย่าง
น้อย 72  ชม. หรือจนกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริม่ทาสีได้  และการทาสีภายนอกอาคาร
หลังจากฝนตก  จะต้องขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานทุกครั้งไป 

(ช) ส่วนท่ีไม่สามารถทาสีได้  ถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่สงสัย หรือไม่สามารถทาสีได้ตามข้อก าหนด  
ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบทันที 

(ซ) การน าสมีาใช้แต่ละงวด  จะต้องให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีทีก่ าหนดให้ใช้ 
(ฌ) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการงานสีนี้อย่างเคร่งครัด  หากส่อเจตนาที่จะพยายามบิดพริ้ว

ปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะให้ล้างหรือขูดสีออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการ  โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ส่วนเวลาที่ล่าช้า เนื่องจากความผิดนี้จะยกเป็นข้ออ้างในการต่อสัญญาไม่ได้ 

   1.15.3 วัสดุ 
(ก) สีที่จะใช้ในการก่อสร้าง  จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติให้ใช้จากผู้ว่าจ้างเสียก่อน  สีจะต้อง

เป็นของใหม่ห้ามน าสีเก่าเหลือจากงานอื่นมาใช้โดยเด็ดขาด ชนิดของสแีละหมายเลขของสีจะต้อง
เป็นไปตามก าหนด ห้ามน าสี ชนิดและหมายเลขที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้มาใช้หรือมาผสม
เป็นอันขาด 
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(ข) ผู้รับจ้างมีสิทธิเลือกใช้สีของบริษัทผู้ผลิตใดก็ได้ ดังที่ระบุไว้  แต่ถ้าเลือกใช้สี  ของบริษัทใดแล้ว 
ต้องใช้สีบริษัทน้ันท้ังหมด  โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน  และจัดท าตัวอย่างสีให้
ผู้ว่าจ้างพิจารณาล่วงหน้าก่อนในเวลาอันสมควร  เพื่อรับการอนุมัติ  และจะต้องแจ้งประมาณสีที่
จะใช้กับอาคารนี้ให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย  เมื่อผู้รับจ้างได้ทาสีอาคารเรียบร้อยแล้ว  จะต้องขอ
ใบรับรองผลงานทาสีจากบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสนีั้นๆ  โดยจะต้องรับรองคุณภาพส ี และประกัน
ความเสียหายจากการเสื่อมในคุณภาพของสี 

   1.15.4  ประเภทของสีที่ใช ้
 ในกรณีแบบก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือปฏิบัติดังนี ้
(ก) สี ACRYLIC  EMULSION ใช้ทาบนผิวฉาบปูน ผิวคอนกรีตบล๊อค ผิวคอนกรีตเปลือย กระเบื้อง

แผ่นเรียบ  แผ่นยิบซั่มบอร์ด   หรือ ผิวอ่ืนๆ  ท่ีคล้ายคลึงกัน  และตามที่ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้ 
(ข) สีน้ ามันใช้ทาบนผิวไม้ทั่วไป หรือผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน และผิวโลหะต่างๆ รวมทั้งผิวตามที่

ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้ 
(ค) แลคเกอร์  น้ ามันวานิช ฯลฯ  ใช้ทาบนผิวไม้ หรือผิวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ภายในอาคารหรือ

ภายนอกอาคาร  ตามผู้ออกแบบก าหนดให้ 
(ง) สีอื่นๆ ผู้ออกแบบจะระบุเพิ่มเติมไว้เป็นเฉพาะส่วน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่งในแบบก่อสร้างและ

รายการประกอบแบบ 
1.15.5  การจัดหาช่างสี 

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างทาสีที่มีฝีมอืดี  มีประสบการณ์และช านาญงานปฏิบัติ  ตามค าแนะน าใน
การใช้สี  หรือผสมสีของบริษัทผู้ผลิต  ในการทาสี  ช่างสีจะต้องท าให้สีมีความเรียบสม่ าเสมอกัน
ตลอด  โดยปราศจากรอยต่อ  รอยแปรง  และรอยหยดของสี  มีความแน่ใจว่าสีแต่ละช้ันจะต้อง
แห้งสนิทดีแล้ว  จึงจะลงมือทาสีช้ันต่อไป 

(ข) การตัดเส้นตามขอบต่างๆ  และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกันจะต้องมีความระมัดระวงเป็น
อย่างดี  ปราศจากรอยทับกันระหว่างสี และจะต้องระวังอย่าให้มีสีสกปรกเลอะเทอะตามอุปกรณ์
ประตู-หน้าต่าง 

   1.15.6 การตระเตรียมงานในการทาสี 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบันไดหรือนั่งร้านส าหรับทาสีที่เหมาะสม หรือ

ตามความจ าเป็น  และผ้าหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ปกคลุมพื้นที่หรือส่วนอื่นของอาคาร  เป็นการ
ป้องกันการสกปรกเปรอะเปื้อนเลอะเทอะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในงานทาสี 

(ข) ก่อนการทา (ยกเว้นสีรองพื้นส าหรับงานเหล็ก) จะต้องให้งานช่างไม้ รวมทั้งการแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ  รอยต่อต่างๆ  ของอาคาร งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง  อุดยาหรือขูดส่วนเกิน ท าการขัดด้วย
กระดาษทรายให้เรียบร้อย  และท าความสะอาดเสียก่อน 

(ค) พื้นผิวท่ีจะทาสี จะต้องแห้งสนิท โดยเฉพาะงานฉาบปูน  และงานคอนกรีต  โดยท าความสะอาด
ผิวจนปราศจากฝุ่นละออง  และตกแต่งยาแนวให้เรียบร้อยเสียก่อน 

(ง) บริเวณข้างเคียงและพื้นที่ที่จะทาสี จะต้องป้องกันไม่ให้เปรอะเปื้อนและที่ส าคัญห้ามทาสีใน
บริเวณเปียกช้ืน  หรือในขณะที่มีละอองน้ า  ฝุ่นละออง 

(จ) อุปกรณ์ประตู–หน้าต่าง  ส าหรับอุปกรณ์ที่ไม่รวมในการติดตั้ง  และ/หรือที่สามารถจะติดตั้ง
ภายหลังได้  การติดตั้งจะต้องท าภายหลังเมื่อทาสีเรียบร้อยแล้ว 
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(ฉ) ส าหรับแผงสวิทซ์ไฟฟ้า  (ELECTRICAL PANEL BOX)  จะต้องถอดเอาฝาที่ปิดแผงออกแล้วทา
หรือพ่นสีต่างหาก (ถ้าจ าเป็น) หลังจากการทาสีของผนังเรียบร้อยและแห้งสนิทดีแล้ว จึงน าไป
ติดตั้งตามเดิม 

(ช) ฝาครอบสวิทซ์และปลั๊กไฟฟ้า (ซึ่งได้ติดตั้งสวิทซ์และปลั๊กเรียบร้อยแล้ว) จะต้องเอาออกก่อน  
เมื่อทาสีเสร็จและสีแห้งดีแล้ว  จึงท าการติดตั้งตามเดิมให้เรียบร้อย 

   1.15.7  วัสดุอุดยาแนว 
(ก) วัสดุยาแนวส่วนที่เป็นไม้ให้ใช้ WOOD SEALER  หรือ  WOOD FILLER  ถ้าผิวพื้นไม่เรียบร้อยมี

รอยขรุขระให้ขัดด้วยกระดาษทรายหรือโป๊วสี  หรือพ่นสีรองพื้น  และขัดจนเรียบทั่วกัน  ส่วนที่
เป็นไม้ที่จะต้องทาวานิช หรือแลคเกอร์ให้อุดแนวและรองพื้นด้วยดินสองพองผสมสี  และกาว
ประสาน  หรือสีย้อมเนื้อไม้ 

(ข) วัสดุยาแนวส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูนฉาบให้ใช้ CEMENT  FILLER ถ้าเป็นรอย หรือรูพรุนเพียง
เล็กน้อย  ให้ใช้ดินสอพองผสมสีน้ ามัน  หรือสีพลาสติกชนิดทาภายนอกอุดยาแนวแทนได้ 

(ค) วัสดุยาแนวส าหรับเหล็ก หรือโลหะอื่น เมื่อทาสีกันสนิมหรือรองพื้นแล้ว ให้อุดรูหรือแนวด้วย  
CAULKING COMPOUND 

   1.15.8  การเตรียมงานและรองพ้ืน 
(ก) ผิวปูนฉาบ  ผิวอิฐ  ผิวคอนกรีตบล๊อคที่จะทาจะต้องแห้งสนิท และจะต้องท าความสะอาดให้

ปราศจากเศษฝุ่นละออง คราบฝุ่น คราบสกปรก ถ้ามีคราบไขมัน น้ ามัน หรือสีเคลือบละลายติด
อยู่ให้ล้างออกด้วยน้ ายาขนัดไขมัน  หรือผงซักฟอก  ทิ้งให้ผิวแห้งสนิทแล้ว ให้ทาด้วยสีรองพื้น
ตามชนิดของสีทาทับหน้าโดยให้เป็นไปตามค าแนะน า และกรรมวิธีของผู้ผลิต 

(ข) ผิวคอนกรีตเปลือยไม่ฉาบปูน  ให้ท าความสะอาดผิวหน้าจนปราศจากฝุ่น คราบน้ ามัน  หรือน้ ายา
ทาไม้แบบให้เรียบร้อย  แล้วจึงอุดโป๊วตกแต่งผิวหน้า ให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงทาสีรองพื้นตาม
ชนิดของสีทาทับหน้า โดยให้เป็นไปตามค าแนะน าและกรรมวิธีของผู้ผลิต 

(ค) ผิวไม้  ผิวของไม้จะต้องแห้งสนิท และต้องท าการซ่อมโป๊วอุดรูรอยแตกต่างๆ ของผิวไม้ให้
เรียบร้อย  แล้วจึงท าการขัดเรียบผิวไม้ด้วยกระดาษทราย  พร้อมทั้งท าการเช็ดปัดท าความ
สะอาดผิวไม้ให้เรียบร้อยแล้วให้ทาด้วย  น้ ายารักษาเนื้อไม้  SHELL DRITE   ชนิดใส 1 ครั้ง  
(ห้ามใช้สีน้ าตาลหรือสีชา ยกเว้นส่วนที่อยู่ในฝ้าซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอก) และทาด้วยสีรองพื้น
กันยางไม้  (ALUMINIRM WOOD PRIMER)  อีก 

(ง) ผิวเหล็ก  หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหลก็ ให้ใช้เครื่องขดั ขัดรอยต่อเช่ือมต าหนิ แล้วใช้แปรงลวด
หรือกระดาษทรายขัดผิวจนเรียบและปราศจากสนิม  หรืออาจใช้วิธีพ่นทราย (ในส่วนที่
ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้) เพื่อขจัดสนิม หรือเศษผงออกให้หมด  พร้อมทั้งท าความสะอาดผิวหน้า
ไม่ให้มีไขมันหรือน้ ามันจับ  โดยใช้น้ ายาล้างขจัดไขมันโดยเฉพาะ  เสร็จแล้วใช้น้ ายาล้างออกให้
หมด  และปล่อยให้แห้ง  แล้วจึงใช้น ายาขจัดสนิม  และป้องกันสนิมประเภทไครโรเอทธีลิน  หรือ
น้ ายาประเภทเดียวกัน 1 ส่วนต่อน้ า 2 ส่วน ทาล้างคราบสนิมบนผิวหน้าเหล็กให้ทั่ว และก่อนที่
น้ ายาจะแห้งให้ใช้น้ าสะอาดล้างออก จนผิวหน้าสะอาด พร้อมทั้งเช็ด หรือใช้ลมเป่าให้แห้งสนิท  
แล้วจึงทาหรือพ่น  สีรองพื้นกันสนิม  ผิวเหล็กอาบสังกะสี และโลหะต่างๆ  ให้ใช้น้ ายาล้างขจัด
ไขมันหรือน้ ามันเช็ดล้างออกให้หมดและล้างด้วยน้ าสะอาด  เมื่อท้ิงให้แห้งแล้วให้ทาหรือพ่นสีรอง
พื้น การทาสีรองพื้นกันสนิม ให้ทาสีรองพื้นกันสนิม RED  LEAD  PRIMER  1 ครั้ง เมื่อส่งวัสดุ
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เข้าถึงหน่วยงานก่อสร้าง  แล้วทาด้วยสีรองพื้นกันสนิม RED LEAD ORON OXIDE  อีก 1 ครั้ง  
เมื่อท าการติดตั้งแล้ว  เฉพาะรอบๆ รอยเช่ือมท่ีสีกันสนิมโดยละลายด้วยความร้อน  จะต้องขัดให้
สะอาดแล้วทาสีรองพื้นทับ  2 ครั้ง เมื่อติดตั้งแล้วต้องตรวจดูรอยกระทบกระเทือน หากมีรอย
ช ารุดเสียหายหรือท าการเช่ือมใหม่ ให้ทาสีรองพื้นทับอีก 2 ครั้ง  หากทาสีรองพื้นส่วนใดไม่ดี   
จะต้องขัดออกและทาใหม่ 

(จ) ผิวเหล็กอาบสังกะสี  และโลหะต่างๆ  ให้ใช้น้ ายาล้างขจัดไขมัน  หรือน้ ามันเช็ดออกให้หมดและ
ล้างด้วยน้ าสะอาด  เมื่อทิ้งให้แห้งแล้ว  ให้ทาหรือพ่นสีรองพื้น  การทาสีรองพื้นกันสนิม  ให้
ปฏิบัติเช่นเดียวผิวเหล็ก 

   1.15.9  การทาสี 
 การทาสีทั้งหมด  ให้ปฏบิัติตามค าแนะน า  และกรรมวิธีของบริษัทผูผ้ลิตจ าหน่ายโดยเคร่งครดัทุก 
ประการ  พร้อมท้ังให้ถือปฏิบตัิตามรายละเอียดการทาสีดังนี ้
(ก) ผิวคอนกรีตไม่ฉาบปูน  หรือผิวฉาบปูน  ส่วนภายนอกอาคารให้ทาสีรองพื้นประเภท   ACRYLIC 

ALKALI  RESISTING  PRIMER  จ านวน  1  ครั้ง  และให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท  PURE  
ACRYLIC   LATEX   100%  อีกจ านวน  2  ครั้ง 

(ข) ผิวคอนกรีตไม่ฉาบปูน  หรือผิวฉาบปูน  ส่วนภายในอาคารให้ทาสีรองพื้นประเภท ACRYLIC  
ALKALI RESISTING  PRIMER  จ านวน 1 ครั้ง  และให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท EXTERIOR  
หรือ  INTERIOR ACRYLIC EMULSION PAINT  อีกจ านวน 2 ครั้ง 

(ค) ผิวไม้ที่ระบุให้ทาสี  ให้ทาสีรองพื้นประเภท WOOD  PRIMER โดยมีส่วนประกอบของเกล็ด
อลูมิเนียม  จ านวน 1 ครั้ง  และให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท ALKYD  RESIN  จ านวน 2  ครั้ง 

(ง) ผิวเหล็ก  ให้ทาสีรองพื้นกันสนิมประเภท RED LEAD PRIMER 1 ครั้ง และ  RED LEAD IRON  
OXIDE อีก 1 ครั้ง  และให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท ALKYD RESIN จ านวน  2  ครั้ง 

(จ) ผิวฉาบปูนท่ีระบุให้ทาสีเคลือบ (EPOXY) ให้ทาด้วยสีเคลือบ (EPOXY  ENAMEL) จ านวน 3 ครั้ง 
   1.15.10 การท าความสะอาด 

 การท าความสะอาดขั้นสุดท้าย  ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาด เช็ดล้างสีส่วนเกิน  และรอย
เปรอะเปื้อนตามที่ต่างๆ จนสะอาดเรียบร้อย  ผลเสียหายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการทาสี  ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

 

  1.16  งานป้องกันความชื้นและความร้อน 
   1.16.1   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการก่อสร้างเกี่ยวกับงานป้องกัน
ความช้ืนของส่วนหลังคา  ส่วนใต้ดิน  ถังเก็บน้ า  และก าแพงกันดิน  รวมถึงงานป้องกันความร้อนจาก
หลังคาด้วย  ตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

1.16.2  วัสดุ 
วัสดุป้องกันความชื้น  และความรอ้น 
(ก) ระบบกันซึม  (WATERPROOFING  SYSTEM) 
(ข) น้ ายากันซึม   (WATERPROOFING  ADMIXTURE) 
(ค) แผ่นกันน้ า   (WATER  STOP) 
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(ง) แผ่นยางกันซึม 
(จ) วัสดุฉาบผิวกันซึม 
(ฉ) วัสดุยาแนวรอยต่อ   (CAULKING  COMPOUND) 
(ช) ฉนวนกันความร้อน 

1.16.3 ระบบกันซึม 
(ก) วัสดุที่ใช้  จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์เชลล์โค้ท  เบอร์ 1, 2, 3 
(ข) พื้นผิวที่ต้องการระบบกันซึม  คือ  พื้นดาดฟ้า, หลังคา, SLAB ตากแดดฝน, ถังเก็บน้ า คสล. ใต้

ดิน ใต้พื้นและภายนอกผนังของอาคาร  ที่อยู่ต่ ากว่าระดับดินที่ต้องกัน  การรั่วซึมของน้ า  เช่น 
พื้นและผนังสระน้ า ถังเก็บน้ าใต้ดิน  และบ่อลิฟท์  เป็นต้น 

(ค) การก่อสร้าง 
- พื้นและผนัง  ที่จะต้องท าระบบกันซึม  พื้นคอนกรีตจะต้องเรียบ  สะอาด  ปราศจากฝุ่น

ละออง  หรือคราบน้ ามัน  คราบสกปรก  หรือตะไคร่น้ า  ต้องใช้แปรงลวดขัดออกจนหมด  
ส่วนใดร้าว  หรือขรุขระ  จะต้องท าการซ่อมแซมและฉาบให้เรียบร้อย 

- ห้องใต้ดิน, สระน้ า, บ่อลิฟท์, กันสาด SLAB ตากแดดฝน, ถังเก็บน้ า คสล.ใต้ดิน 
1) ส าหรับพ้ืนห้อง  ให้ท าบนพ้ืนคอนกรีตหยาบ  ก่อนท่ีจะผูกเหล็กเทพ้ืนจริงทับส่วนผนัง 
 ห้อง ใช้ปิดที่ผนังภายนอกของห้องใต้ดินก่อนถมดินทับ  การด าเนินงานต่างๆ  ให้ปฏิบัติ 
 ตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี ้

ก. ทาด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ทเบอร์  1  ผสมน้ า  50%  เพื่อให้แทรกซึม
เข้าไปในเนื้อคอนกรีตและท าหน้าท่ีเป็นช้ันรองพื้น  ทิ้งไว้ให้แห้ง 

ข. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ทเบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลากแปรงไป
ทางเดียวกัน  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นช้ันกันซึมชั้นล่าง  แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 

ค. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลากแปรง
ไปในแนวตั้งฉากกับช้ันท่ีแล้ว  ขณะที่ยังหมาดๆ  อยู่  ปูทับด้วยผ้าใยแก้วชนิดตา
ห่างให้รอยต่อซ้อนกันอย่างน้อย  100   มม.   รีดให้เรียบและแนบติดกับพื้นที่
ท าระบบกนัซึม  ผ้าใยแก้วจะท าหน้าท่ีเสริมช้ันกันซึมให้แข็งแรง ทิ้งไว้ให้แห้ง 

ง. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลากแปรง
ไปในแนวตั้งฉากกับช้ันท่ีแล้วเพื่อท าหน้าที่เป็นช้ันกันซึมชั้นบน  ท้ิงไว้ให้แห้ง 

จ. ฉาบทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  3  ทิ้งไว้ให้แห้ง  ท าหน้าที่เป็น
ช้ันกันซึมชั้นบนท่ีแข็งแรง 

ฉ. ฉาบทับด้วยมาสติกเทียบเท่าเชลล์โค้ทมาสติก   ประมาณ  6  มม.  ทิ้งไว้ให้แห้ง  
เพื่อท าหน้าที่ป้องกันช้ันระบบกันซึม  มิให้ฉีกขาดเมื่อผูกเหล็กเทพื้นจริงทับ  
หรือถมดินทับ 

2) ผนังห้องใต้ดิน  ให้ท าบนผนังด้านนอกตามกรรมวิธีข้อ  2.1  จาก  ก.  ถึง  ฉ.  ระบบ 
กันซึมจะต้องมรีะดับสูงกว่าระดับตกแต่งดินถมโดยรอบไม่น้อยกว่า  20  ซม.  จากนั้น 
ให้ก่อผนังอิฐครึ่งแผ่น  เพื่อป้องกันช้ันกันซึมไม่ให้เสียหายก่อนท่ีจะท าการ   BACK   
FILL 
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- การใช้วัสดุอื่นเพื่อเทียบเท่า  ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตโดยจะต้องมีคุณสมบัติ
ของการป้องกันการรั่วซึมของน้ าใต้ดินเทียบเท่าวัสดุและกรรมวิธีดังกล่าวข้างต้น  โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

   1.16.4   น้ ายากันซึม 
(ก) วัสดุที่ใช้  จะต้องเป็นสารผสมในคอนกรีต  เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ า  มีคุณภาพถูกต้องตาม

มาตรฐาน  ASTM  C494  TYPE  A 
(ข) ส่วนของอาคารหรือโครงสร้าง  ที่ต้องผสมน้ ายากันซึม  มดีังนี้  คือ 

- หลังคาและรางน้ า  คสล. ทั้งหมด 
- พื้นห้องน้ า  และพื้นเฉลียง 
- พื้นและผนังคอนกรตีส่วนท่ีอยูต่่ ากว่าระดับดิน  และที่อยู่ตดิดิน 
- ถังเก็บน้ า  คสล.  ทั้งที่อยู่เหนือระดับดินและใต้ระดับดิน 
- พื้นและผนังสระว่ายน้ า 

(ค) การก่อสร้าง 
- การผสมน้ ายากันซึม  ให้ปฏิบัตติามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลติจ าหนา่ยทุกประการ 
- การเทคอนกรีตส่วนที่ต้องการป้องกันการซึมผ่านของน้ า จะต้องต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน

ตลอด ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องหยุดการเทคอนกรีตจะต้องเตรียม CONSTRUCTION  
JOINT  ที่กันน้ าได้ที่จุดนั้น  โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

   1.16.5  แผ่นกันน้ า  (WATER   STOP) 
(ก) วัสดุที่ใช้ ให้ใช้ชนิดท าด้วย PVC อย่างดีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM  D412, D2240  และ 

CRD C572   
(ข) ลักษณะการใช้ในส่วนท่ีต้องการท ากันซึม  ด้วยแผ่นยางกันน้ า 

- ทุกต าแหน่งท่ีมีการหยดุงานคอนกรีต 
- รอยต่อระหว่างพ้ืนและผนัง 
- ตามค าสั่งของผู้ออกแบบ 

(ค) การก่อสร้าง  ให้ใช้ฝังในคอนกรีต  ขนาดความกว้างของแผ่นที่ใช้   ให้เหมาะสมกับความหนาของ
คอนกรีตตามค าแนะน าของผู้ออกแบบ 

1.16.6 แผ่นยางกันซึม 
(ก) วัสดุที่ใช้ 

- ในส่วนท่ีไม่มีผิววัสดุตกแต่งหรือพื้นคอนกรีตทับหน้า (TOPPING) ให้ใช้ระบบกันซึมประเภท  
LIQUID APPLIED ประเภท BIOCHEMICALLY  MODIFIED  SILICATE  BASE  MATERIAL  
ติดตั้งโดยใช้การพ่นลงบนพื้นคอนกรีต  ใช้อัตราส่วนประมาณ  1  ลิตร ต่อพื้นที่  5  ตร.ม.  
ในบริเวณทั่วไปและอัตราส่วน 1  ลิตรต่อพื้นที ่3 ตร.ม. ส าหรับคอนกรีตที่มีรอยแตกร้าว 

- ในส่วนที่มีวัสดุตกแต่งผิวหรือเทพื้นคอนกรีตทับหน้า (TOPPING) จะต้องใช้แผ่นยางกันซึม
ชนิดม้วน  ประเภท ATACTIC POLYPROPYLENE MODIFIED  MEMBRANE เสริมไส้กลาง
ด้วย  NON – WOVEN  POLYESTER  ผิวหน้าปกป้องด้วยทราย  และมีคุณภาพมาตรฐาน  
UNI  8202   ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. หรือ  จะต้องใช้แผ่นยางกันซึมชนิดม้วน  ประเภท  
RUBBER  BITRMEN  COMPOUND ชนิดมีกาวในตัว ด้านบนมีแผ่นฟิล์มชนิด DOUBLE  
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CROSS  LAMINATED  HDPE  ความยืดหยุ่นไม่น้อยกว่า 300% , TENSILE STRENGTH  
ไม่น้อยกว่า 40,000 KN/ตร.ม. 

(ข)   ส่วนของอาคารที่ต้องมีแผ่นยางกันซึม  คือ 
- หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไปทัง้หมด  ยกเว้นบริเวณที่ก าหนดเปน็อ่ืน 
- ภายในกระถางต้นไม้หรือหลังคาทีป่ลูกต้นไม ้
- ส่วนท่ีเป็นกันสาดไม่ต้องมีแผ่นยางกันซึม  ยกเว้นบริเวณที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษหรือระบุใน

แบบรูปและรายการ 
- หลังคาหรือส่วนของอาคารที่เป็นหลังคาที่ไม่ใช่พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  แต่ระบุในแบบรูป

และรายการใหม้ีแผ่นยางกันซมึ 
(ค) การก่อสร้าง 

- เตรียมบรเิวณที่ท่ีจะท าแผ่นยางกนัซึมให้เรียบ  สะอาด  และไม่มีน้ าขัง 
- การด าเนินการตดิตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต  โดยให้ผูร้ับจ้างส่งขั้นตอนการท างานมา

พิจารณาอนุมัติก่อนการด าเนินการ 
   1.16.7  วัสดุฉาบผิวกันซึม 

(ก) วัสดุที่ใช้ ให้ใช้ชนิด LIQUID-APPLIED MEMBRANE เพื่อกันน้ าก่อนปูกระเบื้อง 
(ข) ส่วนของอาคารที่ต้องใช้วัสดุฉาบผวิกันซึม 

- ผนังภายในห้องน้ า 
- ผนังภายนอกท่ีระบุให้ติดตั้งกระเบื้อง 

            (ค)   การก่อสร้าง การด าเนินการและส่วนผสมให้เป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลติ โดยใหผู้ร้ับจ้างส่ง 
 ขั้นตอนการท างาน เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการด าเนินการ 

   1.16.8  วัสดุยาแนวรอยต่อ 
(ก) วัสดุที่ใช้  เป็นวัสดุที่น่ิมไม่แข็งตัวเมื่อแห้งแล้ว  และมีคุณสมบัตใินการกันน้ าเป็นอย่างดี  เป็นพวก  

SILICON  RUBBER SEALANT หรือพวก POLYSULFIDE  BASE (ในบริเวณที่ต้องการทาสีทับ) 
และต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ สีของวัสดุยาแนว ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ก าหนดสีที่ใช้  
ในขณะก่อสร้าง 

(ข) บริเวณที่จะยาแนวรอยต่อ 
- โดยรอบวงกบทั้งภายในและภายนอกของประตู หน้าต่าง กระจกติดตาย และเกล็ดระบาย

อากาศต่างๆ  ซึ่งติดตั้งโดยรอบอาคาร 
- รอยต่อระหว่างช้ินส่วนของคอนกรีตส าเร็จรูปกับคอนกรีตส าเร็จรูป และรอยต่อระหว่าง

ช้ินส่วนของคอนกรีตส าเร็จรูปกับส่วนของอาคาร 
- ที่จุดต่างๆ ตามระบุในแบบก่อสร้าง หรือต าแหน่งที่ไมไ่ด้ระบุแต่จ าเปน็จะต้องอุดรอยต่อนั้นๆ 

(ค) การก่อสร้าง 
- งานประตูและหน้าต่าง ที่อยู่ภายนอกอาคาร  ที่ต้องรับฝนและลมโดยตรง   จะต้องยาแนว

ด้วยระบบ DUAL DEFFENCE WET & DRY GLAZING SYSTEM (การยาแนวรอยต่อกระจก
กับขอบอลูมิเนียม หรือโลหะอื่นๆ) ด้านนอกยาด้วยซิลิโคนชนิด GLAZING  SEALANT  ด้าน
ในใช้ยางอัดชนิด EPEM หรือ NEOPRENE  ตามความเหมาะสมร่องกระจกกับขอบอลูมิเนียม
ที่จะยาแนว  จะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1/8 นิ้ว และจะต้องมีวัสดุรองรับซิลิโคนที่สามารถเข้า
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กันได้กับซิลิโคน (COMPATABILITY) เช่น POLYETHYLENE FOAM ROD,  
POLYURETHANE  GLAZING  TAPE,  SILICONE  SPACER  เป็นต้น 

- รอยต่อระหว่างวงกบกับผนังคอนกรีต หรือผนังอื่นๆ จะต้องเว้นร่องไม่น้อยกว่า ¼  นิ้ว
โดยรอบโดยหนุนด้วยวัสดุรองรับที่ เหมาะสม และยาแนวรอยต่อด้วยซิลิโคน  ชนิด  
WEATHER  PROOFING  SEALANT  โดยให้สัดส่วนของซิลิโคนที่ยาแนวรอยในร่องกว้าง : 
ลึก  อยู่ในสัดส่วน  2 : 1 

- รอยต่อระหว่างกระจกกับกระจก (BUTT JOINT GLAZING) กระจกกับครีบกระจก (BUTT  
FIN  GLAZING ) จะต้องเชื่อมด้วยซิลิโคน (GLAZING  SEALENT)  ชนิดใช้ส าหรับภายนอก, 
กระจกท่ัวไป  (FLOAT GLASS) กระจก REFLECTIVE กระจก LAMINATED  INSULATING   
ให้ใช้  GLAZING SEALANT  ชนิดธรรมดา 

- การเตรียมผิวงาน 
ก. ผิวงานท่ีจะยาแนว  จะต้องสะอาด แห้ง  ปราศจากฝุ่น  ไขมัน  แลคเกอร์และความชื้น 
ข. ต้องเช็ดท าความสะอาดผิวงานด้วยสารละลายทีผู่้ผลิตซลิิโคนยาแนวแนะน า และผ้าที่ใช้

จะต้องเป็นผา้ฝ้าย 100%  สีขาว  ใช้ผ้าผืนแรกชุบสารละลายเช็ดที่ผิวงาน  แล้วใช้ผ้าผืน
ที่สองเช็ดตาม เพื่อเป็นการดดูซับสิ่งสกปรกและไขมันทันที  ก่อนท่ีสารละลายจะระเหย 

ค. ทาสารรองพื้น (ถ้าจ าเป็น) เพียงบางๆ ด้วยผ้าฝา้ย 100%  สีขาว  หากสารรองพื้นมาก
เกินไปจนเห็นเป็นฝา้ขาว  ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกให้หมดรอยฝ้า 

- ติดเทปโฟม (GLAZING  TAPE) ,  โฟมหนุน  (BACKER  ROD)  ตามแบบ 
- ยาแนวซิลิโคน โดยช่างที่มีประสบการณ์เพียงพอ ที่สามารถฉีดแนวซิลิโคนได้สม่ าเสมอ

ประณีต  และไม่มีฟองอากาศ 
 

  1.17 งานประตูหน้าต่างและกระจก 
   1.17.1  ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  และแรงงาน  ในการติดตั้งประตูหน้าต่างไม้  อลูมิเนียมและ 
 เหล็ก  รวมตลอดถึงงานกระจก แผ่นอะครีลิค  และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบุในแบบ 
 ก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบ  จะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อนท่ีจะใช้งานให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา 
 อนุมัติก่อน  จึงจะท าการติดตั้งได้ 

1.17.2 ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 
(ก) คุณสมบัติของวัสด ุ

- เนื้อของอลูมิเนียมจะต้องเป็นอัลลอยด์  ชนิดที่มีคุณภาพเทียบเท่า  หรือดีกว่า  มอก . 284-
2521  ประเภท  7/6063  ต้องการความแข็งแรง  และสวยงามเป็นพิเศษ  สามารถรับ
น้ าหนักได้ไม่ต่ ากว่า  22,000  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  ผิวของอลูมิเนียม  ความหนาของผิวชุบ  
ANODIC  FILM  จะต้องไม่ต่ ากว่า 15  ไมครอน  โดยชุบตามกรรมวิธีของโนล็อค หรือยูที    
นอกจากระบุให้ใช้ชนิดเคลือบสี 

- ขนาดความหนาและน้ าหนักของ  SECTION  ทุกอันจะต้องไม่เล็ก  หรือบางกว่าที่ระบุใน
แบบก่อสร้าง  หรือรายการประกอบแบบ 
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(ข) แบบขยาย 
แบบขยายแสดง  SECTION  และรายละเอียดที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง  เป็นเพียง

ข้อก าหนด  เพื่อใช้แสดงมาตรฐานของ  SECTION  และการประกอบติดตั้งส าหรับอาคารใน
สัญญานี้เท่านั้น  ผู้รับจ้างมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ  SECTION และรายละเอียดต่างๆ  
ได้โดยจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดต่อไปนี้  และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน  จึงจะ
ท าการติดตั้งได้ 
- มาตรฐานในการประกอบและติดตั้งใกล้เคียงกับท่ีระบุในแบบรูป 
- มาตรฐานในการกันน้ า  (WATER  TIGHT)  เทียบเท่ากับท่ีระบุในแบบและรายการ 
- SECTION  ที่น ามาติดตั้ง  จะต้องมีขนาด  ความหนา  และน้ าหนกั  ตามที่ขออนุมัติ  โดย

ยินยอมให้เกิดความผดิพลาด  (ALLOWABLE  TOLERANCE)   ตาม  มอก. 284-2521 
(ค) แบบใช้งาน 

- ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบใช้งานและตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ใหผู้้ควบคุมงานอนุมัติก่อน  จึงจะท า
การติดตั้งได ้

- แบบใช้งาน  จะต้องแสดงรายละเอียดการตดิตั้ง  การยึด  การกันน้ า  และจะต้องแสดงระยะ
ต่าง ๆ  โดยละเอียด 

(ง) การประกอบและติดตั้ง 
- ก่อนติดตั้งวงกบอลูมิเนียม จะต้องตกแต่งผนังอิฐ เสา และคาน ให้เรียบร้อยก่อน จึงติดตั้งวง

กบอลูมิเนียมได้ 
- การติดตั้ง จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการละเอียด และกระท าด้วย

ช่างฝีมือโดยเฉพาะ 
- การติดตั้งวงกบอลูมิเนียมจะตอ้งได้ดิ่งได้ระดับ และได้ฉาก และยึดแน่นกับผนังหรือโครงสรา้ง

โดยรอบด้วยสกรูให้แข็งแรง 
- วงกบประตูหน้าต่างโดยรอบอาคาร  จะต้องอุดด้วย CALKING COMPOUND  โดยรอบเพื่อ

กันน้ า  และจะต้องเป็นไปตามที่ระบุในหมวด  “งานป้องกันความชื้นและความร้อน” 
- การติดตั้งกรอบบานประตูหน้าต่างทั้งหมด  จะต้องได้ฉากแข็งแรง  และเรียบร้อย 
- รอยต่อจะต้องแข็งแรง  สนิท  และเรียบร้อยตามหลักวิชาการช่างอลูมิเนียมทีด่ี  อุปกรณ์

ส าหรับยึดรอยต่อ  จะต้องเป็นชนดิซ่อนภายในท้ังหมด 
- ผิวสัมผัสของอลูมิเนียมกับโลหะชนิดอื่น  จะต้องทาด้วย BITUMINUS PAINT ตลอดบริเวณที่

โลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน  จึงท าการติดตั้งได้ 
- ตะปูเกลียวปล่อยทุกตัวที่ขันติดกับวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้และโลหะ จะต้องใช้ร่วมกับพุก

พลาสติก 
- สกรู  หรือ  ตะปูเกลียวปล่อยทุกตัวที่มองเห็นด้วยตา   จะต้องท าด้วย  วัสดุชนิดเดียวกันและ

สีเดียวกันกับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ยึด   ส าหรับส่วนที่มองไม่เห็น   อนุญาตให้ใช้ชนิดที่ชุบ  
CAD-PLATED  ได้ 

- ฉากส าหรับยึดช้ินส่วนอลูมิเนียมตามข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ฉากอลูมิเนียมชนิดพิเศษ มีขนาด
เหมาะสมกับ SECTION  แต่ละอัน 
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- วงกบและกรอบอลูมิเนียม เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องพ่น STRIPABLE  
PVC  COATING เพื่อป้องกันผิวของวัสดุให้ท่ัว 

- ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดชิ้นส่วนอลมูิเนียมให้เรียบร้อย ช้ินส่วนท่ีมี
รอยขีดข่วนหรือต าหนิ  จะต้องไดร้ับการซ่อมแซมหรือเปลีย่นใหม ่

1.17.3 ประตูเหล็ก 
(ก) คุณสมบัติของวัสด ุ

- ประตูบานเหล็กจะต้องมีความหนาของบานไม่น้อยกว่า 35 มม. แผ่นเหล็กท่ีใช้ท าตัวบานต้อง
เป็นเหล็ก ชุบสังกะสี  ( GALVANIZED )  ความหนาไม่น้อยกว่า  (1.5 มม.)  เชื่อมติดกับโครง
โลหะภายในบานด้วยไฟฟ้าแรงสูง แผ่นผิวเรียบสนิททั้ง 2 ด้าน 

- การประกอบตัวบานจะต้องใช้วิธี เ ช่ือมโดยสันของบานประตูปราศจากรอยตะเข็บ 
(SEAMLESS) 

- โครงสร้างภายในประตูท าด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี  ( GALVANIZED )  หนาไม่น้อยกว่า 1.5  
มม. พับเป็นรูปตัว  C วางระยะห่างไม่เกิน  20  ซม.  จุดรองรับอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเสริมด้วย
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 

- วงกบเหล็ก ขนาด 2” x 4” ให้ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED) ความหนาแผ่นไม่
น้อยกว่า  16  GUAGE  ( 1.5 มม. )  พับขึ้นรูปในลักษณะบังใบ จุดรองรับบานพับและ
อุปกรณ์เสริมด้วยแผ่น เหล็ก ชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ( ตามแบบ SHOP 
DRAWING ทีอ่นุมัติแล้ว ) และเตรียมร่องใส่แถบยาง  NEOPRENE  GASKET  โดยรอบวงกบ
ทั้ง 3 ด้าน 

- ธรณีประตู เป็นแผ่น STAINLESS STEEL หนา 2 มม.  พับขึ้นรูปส าหรับช่องใส่ยาง 
NEOPRENE ยึดพื้นด้วยสกรู STAINLESS 

- ช่องกระจกในบานประตูให้ใช้กระจกเสริมลวดหรือตามก าหนด ขนาดตามแบบ  ติดตั้งโดยไม่
มีขอบ 

- ประตูเหล็กและวงกบ  ต้องท าสีรองพื้น และพ่นสีน้ ามันอบแห้งจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้ว
ก่อนน ามาทีส่ถานท่ีก่อสร้าง สีที่ใช้ตามที่ผู้ออกแบบก าหนด และต้องได้รับอนุมัติก่อนน าไปใช้ 

- ประตูบานเปิดเหล็กทั่ว ๆ ไปให้ใช้อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ ครบชุดตามมาตรฐาน
เทียบเท่า ของ DIAMOND DOOR SCL, A.U.M. หรือคุณภาพเทียบเท่าหรือตามที่ 
ผู้ออกแบบระบุรายละเอียดในแบบ 

(ข) การประกอบและติดตั้ง 
- การประกอบบานประตู และวงกบ จะต้องกระท าจากโรงงานด้วยความประณีต  โดยช่างฝีมอื

ส าหรับงานนี้โดยเฉพาะ   การพับและเข้ารูปบานประตูและวงกบ  จะต้องใช้เครื่องมือส าหรับ
งานนี้โดยเฉพาะรอยพับท้ังหมดจะต้องสม่ าเสมอและเรียบร้อย 

- การติดตั้งต้องมีความมั่นคง  แข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก  เมื่อปิดจะต้องมีขอยึดหรืออุปกรณ์
รองรับ มิให้เกิดความเสียหายกับประตูหรือผนัง 

- การติดตั้งวงกบ จะต้องได้ดิ่งและฉากถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี การยึดทุกจุดต้องมั่นคง
แข็งแรง 
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- รอยต่อรอบๆ วงกบประตูภายนอก  ส่วนที่แนบติดกับปูนฉาบคอนกรีต หรือวัสดุอื่นใด  
จะต้องอุดด้วย SILICONE SEALANT G.E.,DOW CORNING หรือตามที่ผู้ออกแบบก าหนด  
หรือเทียบเท่าด้วยความประณีตเรียบร้อยก่อนการท าการอุดจะต้องท าความสะอาดรอยต่อให้
ปราศจากฝุ่น   คราบน้ ามัน สิ่งเปรอะเปื้อนสกปรกต่างๆ  และจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน า
ของบริษัทผู้ผลิต  SILICONE   SEALANT โดยเคร่งครัด 
การปรับระดับ  ภายหลังการติดตั้งประตูแล้ว  อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการปรับให้อยู่ใน
ลักษณะที่ เปิด-ปิดได้สะดวก 

- ช่องเปิดส าหรับการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูเข้ากับช่องเปิดที่ไม่ได้ฉาก 
หรือขนาดเล็กเกินไป ช่องเปิดจะต้องมีระยะเว้นเพื่อการติดตั้งโดยรอบ ประมาณด้านละ 10 
มม.  เป็นอย่างน้อย 

- การท าสีตามที่ผู้ออกแบบก าหนดแผ่นประตู  และวงกบเหล็กจะต้องขัดให้ผิวเรียบท าความ
สะอาดใหเ้รียบร้อย  ไม่มีฝุ่นคราบน้ ามันใดๆ แล้วพ่นสีป้องกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้งหรือตาม
มาตรฐานผู้ผลิตสีกันสนิมแล้วพ่นทับหน้าด้วยสีน้ ามันอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือโดยมีความ
สวยงามประณีตเรียบร้อย  

(ค) การท าความสะอาด  
ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยทุกแห่ง ผวิส่วนที่เป็นเหล็กของ

ประตูจะต้องสะอาดปราศจากคราบน้ าปูนรอยขีดข่วน หรือต าหนิต่างๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบ
จากผู้ควบคุมงาน 

(ง) การรับประกัน 
  ผู้รับจ้างต้องรับประกันคณุภาพของประตู รวมถึงวัสดตุ่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งท้ังหมด หาก
เกิดข้อบกพร่องต่างๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบตัิของวัสดุ และการติดตั้ง  หลังจากการติดตั้งผู้
รับจ้างจะต้องมาติดตั้งให้ใหม่ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ด้วยความประณตีเรยีบร้อย ตาม
จุดประสงค์ของผู้ออกแบบโดยไมค่ิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

  1.17.4 ประตูและวงกบเหล็กชนิดกนัไฟ  (METAL FIRE PROOF DOOR AND FRAME) 
   (ก)  คุณสมบัติของวัสด ุ

  ประตูบานเหล็กชนิดกันไฟ (FIRE PROOF DOOR) ให้ใช้ของ DIAMOND DOOR SCL,  
 A.U.M.  หรือคุณภาพเทียบเท่า   ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติก่อนน าไปติดตั้ง และต้องได้ 
 คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

    -  ประตูกันไฟต้องมีความหนาไม่ต่ ากว่า  45 มม. แผ่นเหล็กท่ีใช้ท าตัวบานประตตู้องเป็นแผ่น 
     เหล็กชุบสังกะสี ความหนาต้องไม่ต่ ากว่า 16 GUAGES (1.5 มม.)  เชื่อมติดกับโครงโลหะ 
     ภายในบานด้วยไฟฟ้าแรงสูง แผ่นผิวเรียบสนิททั้ง 2 ด้าน 
    -  ภายในบานประตูต้องบรรจุแน่นด้วยฉนวนกันไฟ  ROCKWOOL หรือวัสดุเทียบเท่า และทั้งนี้ 
     ต้องท าจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ และไม่เกิดควันพิษ (TOXIC) เมื่อได้รับความร้อนทนทานต่อการลุก 
     ไหม้ได้ โดยที่ประตูสามารถทนไฟได้ไม่ต่ ากว่า  2  ช่ัวโมงในกรณีประตูบานทึบและได้ 
     มาตรฐานการกันไฟ ASTM  ANSI./UL10b, NFPA252 (SPREAD OF FRAME) CLASS A  
     FLAME SPREAD RATING ASTM  E84-80 หรือ FIRE RATING CLASS O AS PER ISO  
     834  
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    - การประกอบบานประตู ต้องเป็นระบบ MECHANICALLY  INTERLOCKED    VERTICAL  
      EDGES โดยสันของบานประตูปราศจากรอยตะเข็บ ( SEAMLESS )    
    - โครงสร้างภายใน  (STIFFENER)  ระยะห่างต้องไม่เกิน 20 ซม. ของบานประตู  ต้องท าจาก 
     เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (GALVANIZED) หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.  และจุดรองรับอุปกรณ์ประตู 
     ทั้งหมด จะต้องเสริมเหล็กแผ่นชุบสังกะสี (GALVANIZED)  หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ได้ 
     มาตรฐาน ANSI A115 
    - ในกรณีบานประตูมีช่องกระจกให้ใช้กระจกชนิดเสริมลวด (WIRE GLASS) ในพื้นที่ไม่เกิน  
     100 ตร.นิ้ว โดยจะสามารถทนไฟได้ไม่ต่ ากว่า 1.5 ช่ัวโมง  
    - วงกบประตูให้ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี   ความหนาต้องไม่ต่ ากว่า  16 GAGES (1.5 มม.) และ 
     ต้องขึ้นรูปลักษณะบังใบ  จุดรับบานพับและอุปกรณ์เสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 3 มม. ตามแบบ  
     SHOP DRAWING ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว   โดยมีการเตรียมร่องและใส่แถบ GASKET รอบวง 
     กบท้ัง 4 ด้าน  ซึ่งท าจาก FIREPROOF GASKET หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถทนความร้อนได้ 
     อย่างน้อย 150 องศาเซ็นติเกรด และสามารถป้องกันควันไฟไม่ให้ไหลผ่านได้ในขณะเกิดเพลิง 
     ไหม้ วงกบล่างเป็นแผ่น STAINLESS หนา 2 มม.  พับขึ้นรูป 
    -  ให้ติดตั้ง DOOR CLOSER รุ่น HEAVY DUTY   (นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน) โดยสามารถ 
      ผลักบานประตูให้ปิดได้สนิท 
    - ให้ติดตั้งอุปกรณ์ผลักเปิด-ปิด ( DOOR HANDLE )  ชนิด  PANIC EXIT DEVICE  
    - ประตูและวงกบต้องท าสีรองพื้น และพ่นสีน้ ามันอบแห้งจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้ว ก่อน 
     น ามาสถานท่ีก่อสร้าง สีที่ใช้ตามผู้ออกแบบระบุ  ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกแบบก่อน 
     น าไปใช้ 

(ข) การติดตั้ง 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือท่ีดี มีความช านาญในการติดตั้ง  ให้เป็นไปตามรายละเอียด
ของ  SHOP DRAWING และได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างที่ดี  
-  ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานท่ีที่มีการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องต่างๆ ให ้
  แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนจะมีการติดตั้ง 
- การติดตั้งต้องมีความมั่นคง  แข็งแรง  เปิด-ปิดได้สะดวก   เมื่อปิดจะต้องมีขอยึดหรืออุปกรณ์ 
  รองรับ มิให้เกิดความเสียหายกับประตูหรือผนัง 
- การติดตั้งวงกบ จะต้องได้ดิ่งและฉากถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี การยึดทุกจุดต้องมั่นคง 
  แข็งแรง 
- การปรับระดับ  ภายหลังการติดตั้งประตูแล้ว  อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการปรับให้อยู่ใน 
  ลักษณะที่เปิด-ปิดได้สะดวก 
- ช่องเปิดส าหรับการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูเข้ากับช่องเปิดที่ไม่ได้ฉาก  
  หรือขนาด เล็กเกินไป ช่องเปิดจะต้องมีระยะเว้นเพ่ือการติดตั้งโดยรอบ ประมาณด้านละ 10  
  มม. เป็นอย่างน้อย 
- การป้องกันประตู ขณะท าการก่อสร้างวงกบ  และกรอบบานประตูเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ  ผู้รับ 
  จ้างต้องป้องกันให้ปลอดภัยจากคราบน้ าปูน รอยขีดข่วน ท่ีอาจท าความเสียหายให้กับวงกบ 
  ประตู 
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(ค) การท าความสะอาด 
  ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยทุกแห่ง  ผิวส่วนท่ีเป็นเหล็ก 
 ของประตูทุกด้านให้สะอาด ปราศจากคราบน้ าปูน รอยขีดข่วน หรือต าหนิต่างๆ ก่อนขออนุมัติ 
 ตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน 

   (ง) การรับประกัน 
  ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของประตู รวมถึงวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมด   
 หากเกิดข้อบกพร่องต่างๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้ง  หลังจากการติดตั้งผู้ 
 รับจ้างจะต้องมาติดตั้งให้ใหม่ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดี ด้วยความประณีตเรียบร้อย ตาม 
 จุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

  1.17.5 ประตูกันไฟ 
ให้ใช้มาตรฐานประตูกันไฟของ DIAMOND DOORS, SCL, A.U.M. หรือตามทีผู่้ออกแบบก าหนด 

   หรือคุณภาพเทียบเท่า 
  1.17.6 ประตูบานม้วน (Rolling  Shutter) 
   (ก) คุณสมบัติของวัสด ุ

 1. แบ่งตามวัสดุที่ใช้ท าประตูบานม้วน คือ 
  -  เหล็กชุบกัลป์วาไนซ ์
  - เหล็กเคลือบส ี
  - อลูมิเนียมชุบอโนไดซ ์
  - สเตนเลสสตีล  
 2. ประเภทของประตูบานม้วน 
  - ประตูบานม้วนทึบ 
  - ประตูบานม้วนโปร่ง 
3. ระบบการเปิด-ปิดประตูม้วน 
  - ระบบมือดึงหรือสปริงเลื่อน ( HAND -PULLED TYPE) 
  น้ าหนักของบานประตตู้องไม่เกิน     120 กก. 
  ความกว้างของประตูต้องไม่เกิน    4.00 ม. 
  ความสูงของประตตู้องไมเ่กิน 3.00 ม. 
  - ระบบแบบโซ่ดึง ( CHAIN-HOIST MECHANISM TYPE ) 
  น้ าหนักของบานประตตู้องไม่เกิน   650 กก. 
  ความกว้างของประตูต้องไม่เกิน   7.00 ม. 
  ความสูงของประตตู้องไมเ่กิน 4.50 ม. 
  - ระบบมือหมุน ( HAND-CRANK TYPE ) 
  น้ าหนักของบานประตตู้องไม่เกิน  400 กก. 
  ความกว้างของประตูต้องไม่เกิน    6.00 ม. 
  ความสูงของประตตู้องไมเ่กิน  4.00 ม. 
  - ระบบไฟฟ้าและโซ่ ( MOTOR-SWITCH TYPE ) 
  น้ าหนักของบานประตตู้องไม่เกิน  750 กก. 
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  ความกว้างของประตูต้องไม่เกิน  10.00 ม. 
  ความสูงของประตตู้องไมเ่กิน       5.00 ม. 
  ถ้าน้ าหนักหรือขนาดเกินกว่าก าหนด ให้ทางบริษัทผู้ผลิตประตูม้วนเสนอค าแนะน าและ 
  ออกแบบใหผู้้ออกแบบอนุมัติ และเห็นชอบก่อนการติดตั้ง                                              
4. ประตูบานม้วนให้ใช้ตามมาตรฐานของไทยโรลลิ่งโปรดักส์ หรือบางกอกชัตเตอร์ หรือซันเมท 
  ทอล หรือตามที่ผู้ออกแบบก าหนดไว้หรือเทียบเท่า   โดยวัสดุประเภทตัวบาน ชนิดของลอน 
  และลวดลายที่ใช้ก าหนดโดยผู้ออกแบบ และต้องได้รับการอนุมัติก่อนการติดตั้ง 
5. อุปกรณ์ประตูต่างๆ ที่น ามาใช้ ต้องเป็นของใหม่ไม่บิด แอ่น งอ หรือมีต าหนิใดๆ ต้องได้ 
  มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต 
6. รูปแบบ ขนาด ลวดลาย และสีของประตูม้วนเป็นไปตามที่ผู้ออกแบบก าหนดไว้ในแบบ 
7. ประตูม้วนระบบไฟฟ้าและโซ่ ให้แสดงว่ามอเตอร์สามารถรับน้ าหนักของประตูม้วนได้โดย 
  แท้จริง และแสดงถึงการปิด-เปิดประตูโดยใช้ REMOTE CONTROL และใช้โซ่ได้ในกรณีเกิด 
  เหตุขัดข้องฉุกเฉิน ใหใ้ช้มอเตอร์ของ MITSUBISHI หรือคุณภาพเทียบเท่า 
8. รางประตูม้วน (GUIDE RAIL) 
  - รางประตูส าหรับใบประตูแบบโปร่ง ให้ใช้รางเหล็ก GA.20, 22 
  - รางประตูส าหรับใบประตูแบบทึบให้ใช้รางเหล็ก GA.16, 18 
9. ใบประตูทึบใช้เหล็ก GA 20 
10. อุปกรณ์ HARDWARE ต่างๆ รวมถึงระบบกุญแจ หรือล๊อคส าหรับการเปิด-ปิดแต่ละระบบ  
  ให้ผู้ผลิตเสนอแนะน าให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง 

(ข) การติดตั้ง  
  ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดี มีความช านาญในการติดตั้ง  ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้
ระดับในแนวตั้งและแนวนอน มีความมั่นคง แข็งแรงถูกต้องตามกรรมวิธีมาตรฐานจาก
บริษัทผู้ผลิต และหลักวิชาการช่างที่ดีท้ังนี้ ต้องได้รับอนุมัติเห็นชอบจากผู้ออกแบบ 

(ค) การท าความสะอาด 
  ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดให้เรียบร้อยทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง หลังจากการติดตั้ง และ
ป้องกนัมิให้มีรอยขีดข่วน หรือต าหนิต่างๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจากผู้ออกแบบ 

(ง) การรับประกัน  
  ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ  และการติดตั้ง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
เป็นระยะเวลา  1 ปี  หลังจากการติดตั้งแล้ว ต้องแข็งแรง มั่นคง ปราศจากต าหนิต่างๆ หากเกิด
ต าหนิต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ หรือซ่อมแซม แก้ไข ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตาม
จุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

1.17.7 กระจก 
(ก) วัสด ุ

- กระจกใสและกระจกตัดแสง  ให้ใช้กระจกช้ันคุณภาพ A มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า  
มอก. 880-2547 และ 1344-2541  ขนาดและความหนาตามระบุในแบบ 

- กระจกฝ้า  กระจกช่องแสงและหน้าต่างของห้องน้ าทั้งหมด ให้ใช้กระจกฝ้า  มีคุณภาพ
เทียบเท่า หรือดีกว่า มอก. 880-2547 ขนาดและความหนาตามระบุในแบบ 
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- กระจกสองช้ัน (LAMINATED GLASS) กระจกท่ีระบุให้กระจก LAMINATED  ให้ใช้กระจกใส  
สองช้ันยึดติดกันด้วยแผ่นกาว 

- กระจกเงา กระจกเงาทั้งหมดให้ใช้ชนิดเคลือบเงาปรอทด้วยไฟฟ้า  จะต้องเป็นกระจกที่ไม่
หลอกตา ความหนาของกระจกจะต้องไม่น้อยกว่า ¼”  ตัดและเจียรนัยขอบเรียบร้อยมาจาก
โรงงาน  ขนาดตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียดหมวด  “เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์” 

(ข) ความหนาของกระจก หากไมไ่ด้ก าหนดในแบบก่อสรา้ง  ให้ใช้ความหนาของกระจก  ดังนี้ 
- หน้าต่างโดยทั่วไปใช้หนา    6  มม. 
-  ประตูใช้หนา     6  มม. 
- กระจกตดิตายใช้หนา    6  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ี  20-24  ตร.ฟุต ใช้หนา 6  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ี  25-32  ตร.ฟุต ใช้หนา 8  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ี  32-40  ตร.ฟุต ใช้หนา 10  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ีเกินกว่า  40  ตร.ฟุต  ให้ใช้ตามค าแนะน าของผู้ผลติ 
- กระจกบานเกล็ดใช้หนา    5  มม. 

(ค) การติดตั้ง 
- การติดตั้งกระจกต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง ทั้งขนาด ความหนา ประเภทของวัสดุ 

และรูปร่างของวัสดุ 
- การติดตั้งจะต้องกระท าโดยช่างผู้ช านาญงานโดยเฉพาะ การติดตั้งจะต้องเรียบร้อย  และ

แข็งแรง กระจกทั้งหมดจะต้องตัดและแต่งขอบให้เรียบร้อย ภายหลังจากติดตั้งกระจก
เรียบร้อยแล้วจะต้องไม่เห็นรอยตัดขอบกระจก 

- กระจกท่ีติดตั้งภายในกรอบไม้ทั้งหมด  จะต้องอุดด้วยพัตตีเ้พื่อกันกระจกสั่น 
- การติดตั้งงานกระจกจะต้องเป็นไปตามระบุในรายการละเอียดหมวด  “งานไม้”  และหมวด 

“ประตู  หน้าต่าง  กระจก” และหมวดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องเช็ดกระจกทุกบานให้สะอาด เครื่องหมายต่างๆ บนกระจก

ต้องลบออกให้หมด เศษกระจกที่ไม่ใช้แล้วจะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยภายในวันที่ติดตั้ง
กระจก 

(ง)  ตัวอย่าง 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างกระจกทุกชนิดและแผ่นอะครีลิกให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ 

ก่อนจึงด าเนินการตดิตั้งได ้
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2.  ความมุ่งหมายในการใช้วัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป 
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้  จะต้องเป็นของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีคุณภาพดี  ถูกต้อง

ตามรูปแบบ  และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างวัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาใช้ตลอดจน  ตัวอย่างของวัสดุที่
น ามาใช้ในงานโครงสร้าง  จะต้องน าตัวอย่างมาให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจรับรองว่าถูกต้องก่อนจึงจะท า
การสั่งหรือติดตั้งได้ 

2.2 ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง  หรือวัสดุ
เทียบเท่า   ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าต่างกันแต่มีคุณภาพราคาไม่ต่ ากว่าแทนวัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนดไว้ได้  แต่การใช้
แทนกันนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ เสียก่อน  โดยจัดท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อที่
ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ส่งให้บริษัทที่ปรึกษาพิจารณาในกรณีที่บริษัทที่ปรึกษาต้องการ   
ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือเอกสารรับรองหรือเอกสารแสดงมาตรฐานรวมทั้งรายละเอียด
ราคาของวัสดุอุปกรณ์มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา   วัสดุอุปกรณ์ใดที่ผู้รับจ้างประสงค์ที่จะใช้หรือจ าเป็นที่จะขอใช้ผิด
ไปจากที่ก าหนดไว้ในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างได้  เนื่องจากผู้ผลิตเลิกผลิต  หรือผู้แทน
จ าหน่ายเลิกสั่งมาจ าหน่ายหรือปริมาณผลิตของผู้ผลิตไม่พอกับความต้องการใช้ในตลาดเป็นเหตุให้   ผู้รับจ้างไม่
อาจจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ตามที่ก าหนดผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอใช้วัสดุ
อุปกรณ์อื่นแทน  พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุผล   หนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการ  หรือ
สถาบันที่เช่ือถือได้  และราคาเปรียบเทียบให้ชัดเจนตามความเป็นจริงนั้นต่อผู้ว่าจ้าง  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนใน
เวลาอันสมควร   เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะน าไปใช้ได้   แต่หากว่าผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอใช้วัสดุ  
อุปกรณ์  ตามก าหนดในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด    ผู้ควบคุมงานสามารถ
ที่จะระงับการใช้หรือห้ามน าเข้ามาในบริเวณที่ก่อสร้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด  ๆ   ส าหรับระยะเวลาที่เสียไปในการ
ขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทนนี้  ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุต่ออายุสัญญาไม่ได้   หากผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้วัสดุอุปกรณ์
อื่นแทนได้ซึ่งราคาวัสดุ   อุปกรณ์อื่นต่ ากว่ารายการที่ก าหนดในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง   
ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักตัดลดเงินในส่วนของราคาที่ตกลงเมื่อมีการจ่ายเงินส าหรับงวดนั้น   แต่หากราคาของ
วัสดุ  อุปกรณ์นั้นสูงกว่าวัสดุ   อุปกรณ์ตามที่ก าหนด  ผู้รับจ้างจะเรียกร้องราคาเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมไม่ได้ 

2.3 วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้าง  และจะต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีการ
ป้องกันท่ีดีมิให้เกิดความเสียหายขึ้น   สิ่งใดที่เสียหาย  มีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบหรือรายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้างให้น าออกจากสถานท่ีก่อสร้างและห้ามน ากลบัเข้ามาในบริเวณก่อสรา้ง   มิฉะนั้น  จะถือว่า
ผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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3.  รายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 
3.1 งานก่ออิฐ 

3.1.1 อิฐ  ให้ใช้อิฐมอญที่มีคุณภาพดี ขนาดประมาณ  3 x 13 x 6 ซม.  ผนังก่ออิฐโดยทั่วไปให้ก่ออิฐครึ่งแผ่น  
นอกจากท่ีระบุความหนาไว้เป็นพิเศษ  เช่น  ผนังลิฟท์  และผนังอาคารบางส่วน  เป็นต้น 

3.1.2 อิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ผนังก่ออิฐโดยทั่วไป นอกจากท่ีระบุความหนาไว้  
 

3.2 งานผนัง 
3.2.1 ก่ออิฐ  ฉาบปูนกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิค  ขนาด 12” x 24”  หรือตามระบุไว้ในแบบรูปรายการ 

เกรด A สีเรียบมาตรฐาน  ของ  COTTO,  CAMPANA, KARAT  หรือคุณภาพเทียบเท่า  ให้ใช้กาว
ซีเมนต์ ตราตุ๊กแก, ตราเสือคู,่ MAPEI  รุ่น  KERABOND หรือคุณภาพเทียบเท่า   

3.2.2 ก่ออิฐมวลเบา  Q – Con, THAICON,  ซุบเปอร์บล็อก, คูลบล็อค หรือคุณภาพเทียบเท่า ใช้ปูนก่อ
ส าเร็จรูป ตราดาว, ตราโนโวพลัส, ตราเสือคู,่ ซุบเปอร์บล็อก, คูลบล็อค หรือคุณภาพเทียบเท่า ปูนฉาบ
ส าเร็จรูป ตราดาว, ตรา TPI, ตราเสือคู่, ซุบเปอร์บล็อก หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.3 ผนังส าเร็จรูปห้องน้ า  หนา 25 มม. กลอนประตู Anti-Bactirial ขนาด 100 ซม. x 143-150 ซม. x 
194-198 ซม. ของ WILLY,  ELITE, PERSTOP  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.4 ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี  ให้ใช้น้ ายาผสมปูนฉาบ  ตรา  SIKA,  SEALOCRETE,  PLAZMOTAR  
PLASTICSER,  CONLITEMP   หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.5 ผนังคอนกรีตโครงสร้าง  ฉาบปูนเรียบทาสี  ให้ใช้น้ ายาผสมปูนฉาบ  ตรา  SIKA, SEALOCRETE,  
PLAZMOTAR  PLASTICSER,  CONLITEMP   หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.6 ผนังคอนกรีตโครงสร้าง  ท าระบบกันซึม  ให้ใช้น้ ายาผสมปูนฉาบ  ตรา  SIKA, SEALOCRETE,  
PLAZMOTAR  PLASTICSER,  CONLITEMP   หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 
3.3 งานผิวพ้ืน 

3.3.1 กระเบื้องเซรามิค  เป็นชนิดปูพื้นผนังเคลือบผิวสีเรียบมาตรฐานเกรด A  ขนาด, รุ่นประมาณ       
12”x 24”  ผลิตในประเทศใช้ COTTO, CAMPANA , KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า ให้ใช้กาวซีเมนต์
ส าหรับยึดกระเบื้องเซรามิคโดยเฉพาะ (ห้ามใช้น้ ายาผสมซีเมนต์) ตรา A.B.A. CTF.WALL หรือตรา 
NEOCEM หรือคุณภาพเทียบเท่า  

3.3.2 กระเบื้องยาง ขนาด 18” x 18” (หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ) หนาประมาณ 2.5  มม. ยี่ห้อ  
 DYNOFLEX, STARFLEX, WATA FLEX  หรือคุณภาพเทียบเท่า    

 3.3.3  พ้ืนพีวีซี ขนาด 2.0 x 15.0 ม. หนา 5 มม. ใช้ผลิตภัณฑ์ของ GROBO, LIMONTA, GERFLOOR หรือ 
   คุณภาพเทียบเท่า 
 3.3.4 พ้ืนคอนกรีตบล็อกปูพ้ืน ลวดลาย, ขนาด, สี ตามแบบรูปรายการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ตราช้า (SCG),  
  MARBLEX, STONIC หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.3.5 พ้ืน SYNTHETIC ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 13 มม. ชนิด MULTILAYER เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF : International Asssociation of Athlentics 
 Federation) ที่มีช่ืออยู่ใน Certification System ของ IAAF)   
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3.3.6 ผิวขัดหน้าเรียบทาสีอะคริลิค วัสดุที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์  ยี่ห้อ  ตราช้าง, ตราเสือ , ตรานกอินทรีย์ 
หรือคุณภาพเทียบเท่า  โดยใช้ปูนผสมน้ าให้ข้น  ขัดหน้าความหนาไม่น้อยกว่า  1  มม. เรียบสนิท 
 ทาสีอะคริลิคใช้ผลิตภัณฑ์ของ TOA, CAPTIAN, SKK หรือคุณภาพเทียบเท่า   

3.3.7 ผิวขัดหยาบปั่นฟองน้ าทาสีอะคริลิค วัสดุที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์  ยี่ห้อ  ตราช้าง, ตราเสือ , ตรานก
 อินทรีย์ หรือคุณภาพเทียบเท่า ทาสีอะคริลิค รุ่น BIKE LANE ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TOA, CAPTIAN, SKK  

 หรือคุณภาพเทียบเท่า   
3.3.8 ผิวขัดมันเรียบ Lanko ท าผิวด้วยน้ ายาป้องกันคราบไครและกันซึม ปรับระดับความลาดเอียงตามแบบ

 วัสดุที่ใช้ยี่ห้อ  ซิก้า หรือคุณภาพเทียบเท่า   
3.3.9 พ้ืนปูหญ้าเทียม สูง 15 มม. ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไฟเบอร์เทิร์ฟ แอนด์ ซอย จ ากัด, บริษัท สตาร์บี

ไรเซอร์โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด หรือคุณภาพเทียบเท่า   
3.3.10 พ้ืนดินปรับระดับปหูญ้าเบอร์มิวด้า (Bermuda Grass) ผลิตภัณฑ์ของ 
3.3.11 พ้ืนดินปรับระดับบดอัดแน่น ถมทรายละเอียด หนา 40 ซม. 
3.3.12 พ้ืนดินปรับระดับหินคลุกบดอัดแน่น  หนา 15 ซม. 

 
3.4 งานฝ้าเพดาน 

3.4.1 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด  ขอบลาด  หนา  9  มม.  ตราช้าง, ตราบ้าน  หรือคุณภาพเทียบเท่า  ฉาบ
เรียบทาสี  โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี , ตราช้าง ตราทีจีรอนโด, ตรา PM  PRODUCT  หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

3.4.2 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด  ขอบลาด  หนา 9 มม.  ชนิดกันช้ืน  ตราช้าง, ตราบ้าน  หรือคุณภาพ
เทียบเท่า  ฉาบเรียบ  ทาสี  โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะส ี , ตราช้าง ตราทีจีรอนโด, ตรา PM  PRODUCT 
หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.4.3 แต่งปูนอุดรอยต่อท้องพื้นคอนกรีตเปลือยทาสี 
 

3.5 งานหลังคาและวัสดุมุงหลังคา 
3.5.1 หลังคาอาคาร Main Stadium แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมสังกะสี (ALUZINC 

STEEL SHEET) THK. 0.5 mm. TYPE T-65 ROOF (UNDER), TYPE W-825 INSULATION : 
GLASS WOOL 50 mm. (thk) ของ Siam Steel Service Center Public Company Limited หรือ 
Lysaght  หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า  

3.5.2 หลังคาอาคาร INDOOR Stadium 1,2,3  แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบอลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมสังกะสี
(ALUZINC STEEL SHEET) THK. 0.5 mm. TYPE W-700BL INSULATION : GLASS WOOL 50 
mm. (thk) & Wire Mesh #25 x 25 mm. ของ Siam Steel Service Center Public Company 
Limited หรือ Lysaght  หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า  

3.5.3  ระแนง, จันทัน, อกไก่, ด้ัง, ขื่อ, อะเส   เหล็กรูปพรรณ  หรือโลหะ  ให้ดูรายละเอียดงานโครงสร้าง
หลังคา 

3.5.4  ครอบตะเฆ้สัน, ครอบสัน, ปิดจั่ว, ปิดมุม, ตะเฆ้รางน้ า และอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่ใช้ในการป้องกันหลังคา
รั่ว  ให้ใช้ตามมาตรฐานของบริษัทผลิตภัณฑ์นั้นๆ  หรือระบุเป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง (ให้ดู
รายละเอียดงานโครงสร้างหลังคา) 
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3.5.5  ขอยึด, ตะปูเกลียว, สลักเกลียว  ส าหรับยึดแผ่นหลังคา  พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ  ให้ใช้ขนาดตาม
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ  โดยขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนสั่งซื้อ 

3.5.6  กรรมวิธีและขั้นตอนการติดต้ัง ตลอดฝีมือช่างต้องได้มาตรฐาน  และเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ผลิต
ทุกประการ 

 
3.6 งานสี 

3.6.1 สีภายนอก  ให้ใช้สีน้ าพลาสติกชนิดทาภายนอก PARASHIELD COOLMAX ของ CAPTAIN COATING 
CO.,LTD., SUPERSHIELD TITANIUM ของ TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD., SUPERBIOFINE 
ของ SK KAKEN (Thailand) CO.,LTD.  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.6.2 สีภายใน  ให้ใช้สีพลาสติกชนิดทาภายในของ PARASHIELD FRESHICLEAN ของ CAPTAIN 
COATING CO.,LTD.,  SUPERSHIELD DURACLEAN ของ TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD., 
VINIYL SILK/ SATIN ของ SK KAKEN (Thailand) หรือคุณภาพเทียบเท่า  

3.6.3 สีน้ ามัน  ให้ใช้สีน้ ามัน  DULUX  GLOSS  FINISH  ของ  ICI,  SUPERLUX  GLOSS  ของ  CIC, 
HIGH  GLOSS  ENAMEL ของ กัปตัน, SUPER  GLOSS  ของ  PAMMASTIC,  GLIPTON ของ TOA 
หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.6.4 สีรองพ้ืนกันสนิม   ให้ใช้ยี่ห้อ  RUST-O-LEUM, ICI, กัปตัน, CIC , PAMMASTIC หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

3.6.5 สีรองพ้ืน  ให้ใช้สีรองพื้น   PRIMER ยี่ห้อเดียวกันกับ ของบริษัทผู้ผลิตสีที่จะใช้ทาทับหน้า 
3.6.6 สีทาถนน  สีทาถนนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 415-2551 ที่น ามาใช้ต้องบรรจุกระป๋องหรือภาชนะ

ซึ่งออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงไม่ช ารุด มีช่ือของบริษัทผู้ผลติเครือ่งหมายการค้าและเลขหมายต่างๆ 
ติดอยู่อย่างสมบูรณ์  เป็นสีที่ท ามาจากยางสังเคราะห์ที่มีคลอรีนผสมกับแอลคิดเรซิ่น (Alkyd Resin) 
และผสมลูกแก้วเข้ากับเนื้อสีระหว่างการผลิต เพื่อช่วยในการสะท้อนแสง   ต้องมีความสามารถในการ
ปิดบัวพ้ืนผิวดีและทาง่าย และมีการยึดเกาะกับพื้นผวิท่ีทาทับเป็นอย่างดี เช่น ผิวคอนกรีต, ยางมะตอย,  
ผิวสังเคราะห์ชนิดต่างๆ เป็นต้น   ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโครงการนี้  ICI,  JOTUN, SUPERCOTE  
หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.6.7 สีทา BIKE LANE และ JOGGING TRACK สีอะคริลิค รุ่น BIKE LANE ของ TOA PAINT (THAILAND) 
CO.,LTD., CAPTAIN COATING CO.,LTD., SKK (Thailand) CO.,LTD.  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 

3.7 ระบบกันซึมและป้องกันความร้อน 
3.7.1 ระบบกันซึม ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น  เชลล์โค้ท เบอร์ 1,2,3  ยี่ห้อ INDEX-ELASTOLIQUID  หรือคุณภาพ

 เทียบเท่า 
3.7.2 น้ ายากันซึม ให้ใช้ยี่ห้อ  เช่น COLMANOID NO. 1 ของ UNION ASSOCIATES, GRACE, SIKA,  

 FEBMIX  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
3.7.3 วัสดุยาแนวรอยต่อ  (CAULKING  COMPOUND)  ให้ใช้ชนิด  SILICONE  RUBBER  SEALANT  หรือ   
  (CAULKING  COMPOUND)  POLYSULFIDE  BASE  เช่นยี่ห้อ  DOW  CORNING, หรือ  G.E.  หรือ 
  คุณภาพเทียบเท่า 
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3.7.4 วัสดุฉาบผิวกันซึมชนิด LIQUID APPLY WATERPROOF MEMBRANE ให้ใช้ยี่ห้อ เช่นTHOROSEAL 
ของบริษัท ไทยมาสเตอร์บิลเดอร์ จ ากัด, ยี่ห้อ  LATICRETE ของ เบลวีเดีย  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.7.5 แผ่นกันน้ า  (WATER  STOP)  ให้ใช้ยี่ห้อ  เช่น  SIKA, ยี่ห้อ  REHAU, ยี่ห้อ UA. PVC. WATER  
 STOP  ของ  UNION  ASSOCIATES,  ยี่ห้อ  SUPERCAST  PVC.  WATER  STOP  ของ  FOSROC   

  (THAILAND)  จ ากัด  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
3.7.6 ฉนวนกันความร้อนส าหรับงานหลังคา เป็นฉนวนใยแก้วแบบม้วน มีวัสดุปิดผิวด้วยเครื่องจักรจาก 
  โรงงานรอบด้าน สามารถกันความร้อนและดูดซับเสียง โดยผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล ASTM และ 
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 486.487) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในอาคาร 

 
3.8 งานประตูหน้าต่างและกระจก 

3.8.1   ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 
ก.   วัสดุและคุณสมบัติ อลูมิเนียมที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท นิคเคไทย จ ากัด หรือ บริษัท 

ยูเนียนมิทอลจ ากัด หรือบริษัท เมืองทอง จ ากัด หรือบริษัท ทอสเท็ม ทีโอเอ จ ากัด ซึ่งมีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเท่า A.S.A (ของสหรัฐอเมริกา) หรือของญี่ปุ่น  เป็นอลูมิเนียมสีขาวมาตรฐาน
ทั้งหมด 

ข.   คุณสมบัติของอลูมิเนียมที่ใช้ 
 1)   เนื้ออลูมิเนียมจะต้องเป็นอัลลอยด์ชนิด ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม

ต้องการความแข็งแรง และสวยงามเป็นพิเศษ และสามารถรับน้ าหนักได้ไม่ต่ ากว่า 22,000 
ปอนด์ ต่อ ตร.นิ้ว อลูมิเนียมที่ใช้ภายนอกและภายในอาคารทั้งหมด ให้ใช้อลูมิ เนียมอโน
ไดซ์สีธรรมชาติยกเว้นที่ระบุเป็นพิเศษในแบบ ส่วนที่มองเห็นจะมีความหนาของฟิล์มไม่
น้อยกว่า  15  ไมครอนส์โดยชุบตามกรรมวิธี อโนล็อคหรือ ยูที 

  2)   อลูมิเนียมที่ใช้ ทุก SECTION ต้องถูกตามขนาด รูปร่าง และความหนาตามรายละเอียด
ประกอบแบบ หรือได้ตามขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ความหนาของเนื้ออลูมิเนียม
จะต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดดังนี้ 

   อลูมิเนียมชุดบานเลื่อน หนา            1.75 – 2.0 มม. 
   อลูมิเนียมชุดช่องแสงท่ัวไป หนา  1.5  มม.  
   อลูมิเนียมชุดประตูสวิง หนา            1.5 – 1.75 มม. 
   อลูมิเนียมชุดรางแขวน หนา  2.0  มม. 
   อลูมิเนียมชุดบานกระทุ้ง หนา            1.5 – 1.75 มม. 
   อลูมิเนียมส่วนประกอบ หนา  1.5  มม. 

  และผู้รับจ้างต้องท าแบบขยาย (SHOP DRAWING) โดยเสนอให้ผู้ควบคุมงาน พิจารณา
อนุมัติก่อน จึงสามารถลงมือท าการติดตั้งได้ 

ค.   อุปกรณ์ที่ใช้ติดต้ัง 
1)  ประตูสวิง 
(ก) โช้คอัพประตูสวิงใช้ชนิดฝังในวงกบอลูมิเนียมเหนือบานประตู ยี่ห้อ แจ็คสัน 20-330 ของ

อเมริกา หรือยี่ห้อ DORMA NO.RTS85 หรือ ยี่ห้อ YALE NO.8300 ของเยอรมัน  หรือ 
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ใช้  VVP No. OC35 หรือคุณภาพเทียบเท่า ส่วนแกนด้านล่างของบาน ให้ใช้ชนิด 
PIVOT โดยไม่มีธรณีประตู 

(ข) กุญแจประตูบานสวิง ใช้ยี่ห้อ เช่น YALE NO.2855 X 1152 + 2870 หรือ VVP No. 
V39 ชนิดฝังเรียบใน เสาประตูบาน ชนิด MAXIMUM SECURITY DEAD LOCK   หรือ
คุณภาพเทียบเท่า 

(ค) กลอนประตูบานสวิง ส าหรับประตูบานเปิดคู่ จะต้องเป็นชนิดพลัชโบลท์ ยี่ห้อ RYOBI 
หรือ MAX STAR หรือ VVP No.BS10 หรือคุณภาพเทียบเท่า  ชนิดฝังเรียบอยู่ในเสา
ประตูด้านบนและด้านล่าง 

(ง) มือจับท่ัวไปให้ติดมือจับ อลูมิเนียมคาดยาวตามความกว้างประตู พร้อมเสียบด้วยแผ่นไม้
อัดหนา 4 มม. และบุหน้าด้วยแผ่นลามิเนตหนา 1 มม. ลายและสีเลือกขณะก่อสร้าง 

หรือจับชนิดท าด้วย STAINLESS STEEL ขนาด  30 มม. X 32 ซม. เช่น ยี่ห้อ PBA   
หรือ VVP No. HD103 หรือคุณภาพเทียบเท่า  หรือขนาดและรูปแบบตามที่ระบุใน
แบบรูป 

2)  ประตูหน้าต่างบานเลื่อน 
(ก) ลูกล้อบานเลื่อนใช้ ลูกล้อไนล่อน ที่มีบอลล์แบริ่งชนิดมีความแข็งแรงเป็นพิเศษในโครง

เช่น ยี่ห้อ “GET-ON” รุ่น PAT-100D , ยี่ห้อ 555 CPS รุ่น 10-170H , ยี่ห้อ ZEGER 
(ROLLER)  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ข) มือจับหน้าต่างทั่วไปและประตูบานเลื่อนที่เปิดออกสู่เฉลียง ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน
พร้อมตัวล็อคภายใน เช่น ยี่ห้อ รีไลแอนซ์   หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ค) มือจับ ส าหรับประตูที่ติดตั้งกุญแจ ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน ไม่มีตัวล็อค เช่น ยี่ห้อ รีไล
แอนซ์ หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ง) รางล่างหน้าต่างบานเลื่อนเป็นแบบชนิดขอบสูง เพ่ือกันน้ าฝนเข้า 
(จ) ประตูบานเลื่อนทุกบาน ยกเว้นประตูบานเลื่อนภายในห้องออกสู่เฉลียง ให้ใช้ประตูบาน

เลื่อนชนิดแขวน 
(ฉ) ประตูบานเลื่อนรางแขวน ใช้ลูกล้อแบบมีบอลล์แบริ่ง และมีตัวสปริงหันลูกล้อ ที่แกนยึด

คลายตัว พร้อมท้ังมีตัวชนกลางบังใบ ซึ่งท าให้บานปิดสนิท ไม่มีแสงสว่างลอด เช่น ยี่ห้อ 
555 รุ่น 10-400H  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ช) กุญแจประตูบานเลื่อนทั่วไปยกเว้นประตูบานเลื่อนที่เปิดออกสู่เฉลียง ให้ใช้ ยี่ห้อเช่น 
YALE NO.2856 X 1152 + 2870  หรือ VVP No. VL43 หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ซ) หน้าต่างบานเลื่อนที่วางบนเคาน์เตอร์ ให้ใช้หน้าต่างบานเลื่อนรางแขวน 
3) หน้าต่างบานกระทุ้ง 
(ก) บานพับหน้าต่างบานกระทุ้งใช้แบบมาตรฐาน ของ ANDERBERG   หรือแบบท าด้วยส

แตนเลส เช่น ตรา 555 ความยาวของบานพับตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลติ         หรือ 
VVP  หรือ  LOX  รุ่น H2019 หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ข) มือจับใช้ชนิดล็อคกับกรอบบานได้ในตัวมันเอง เช่น ตรา 555 หรือยี่ห้อ WORLD PATS 
หรือยี่ห้อ TRUTH หรือ LOX  สีเดียวกับสีอลูมิเนียม   หรือคุณภาพเทียบเท่า 
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4)  อุปกรณ์อื่น ๆ  
(ก) ซิลิโคน ให้ใช้ ยี่ห้อ เช่น ยี.อี. หรือ DOW CORNING ของอเมริกา หรือ WACKER ของ

เยอรมัน หรือโตซิบ้า ของญี่ปุ่น  หรือคุณภาพเทียบเท่า  โดยทาผิวอลูมิเนียม ด้วยน้ ายา 
CLEANING SOLVENT ก่อน 

(ข) โมแฮร์ หรือสักกะหลาก ให้ใช้ ยี่ห้อ เช่น SCHLEGEL ของสหรัฐอเมริกา หรือ 
ออสเตรเลีย  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ค) โฟมส าหรับอุดช่องระหว่างอลูมิเนียมกับปูน ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น MIC-CELL (BACKER ROD) 
ของญี่ปุ่น หรือยี่ห้อ INOAC หรือ ยี่ห้อ NIPPON FOAM   หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ง) มุ้งลวด เป็นแบบไฟเบอร์ ของออสเตรเลีย หรืออเมริกา  หรือคุณภาพเทียบเท่า กรอบ
อลูมิเนียมชนิดถอดได้ 

(จ) สกรูขันวงกบ และตัวบานทุกตัว ต้องใช้ชนิดชุบแคดเมี่ยม สกรูที่ขันติดกับปูนต้องใช้พุก
ชนิดท าด้วยพลาสติกทุกตัว 

5) ประตูเหล็ก 
(ก) ประตูเหล็กทั่วไป ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น FEDERAL ของบริษัท ปาลีฉัตร อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด , ยี่ห้อ เอ.ยู.เอ็ม ของบริษัท เอ.ยู.เอ็ม จ ากัด , ยี่ห้อ DIAMOND ของ หจก. ประตู
เหล็กไทย จ ากัด  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ข) ประตูเหล็กม้วน ให้ใช้ตามมาตรฐานของบริษัท เช่น บริษัท ไทยโรลลิ่งชัตเตอร์ จ ากัด 
หรือ บริษัท เซฟตี้สตีลอินดัสตรี จ ากัด  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.8.4    กระจก 
 ก. กระจกท่ีใช้ภายใน-ภายนอกท้ังหมด ให้ใช้ กระจก FLOAT  ขนาดความหนาให้ดูแบบขยาย 
  ประตู-หน้าต่าง   ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นพิเศษ ในแบบ 

ข. กระจกที่ใช้ทั้งกระจกใสทั้งหมด ให้ใช้ชนิด FLOAT GLASS เช่น บริษัท ไทยอาซาฮี หรือบริษัท 
กระจกสยามการ์เดียน จ ากัด หรือ บริษัท ไทยเยอรมันสเปเช่ียลตี้กลาส จ ากัด  หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

ค. กระจกส าหรับห้องน้ า -  ส้วม ให้ใช้กระจกลายผ้า หรือกระจกฝ้า 
3.8.5 อุปกรณ์ส าหรับประตูหน้าต่าง  

 ก. บานพับ  
- ประตูบานเปิดเหล็กท้ังหมด ให้ติดบานพับชนิดมแีหวนลูกปืน (BALL BEARING HINGE) หนา 

4” x 3” ติดบานละ 4 ชุด หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตประตูเหล็ก 
ข. กุญแจ ให้ใช้กุญแจตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กุญแจ ชุด A กุญแจทั่วไป ให้ใช้กุญแจลูกบิดมาตรฐาน MEDIUM DUTY COMMERCIAL 
ชนิดล็อคภายนอกด้วยกุญแจและล็อคภายในด้วยปุ่มกด หรือบิดล็อค ลูกบิดท าด้วย 
STAINLESS STEEL เช่น ยี่ห้อ YALE NO.CA 5807 US 32D หรือคุณภาพเทียบเท่า  การ
ติดตั้งกุญแจ ชุด A ให้ติดตั้งที่ประตูบานเปิดทั้งเปิดเดี่ยวและเปิดคู่โดยทั่วไปบานละ 1 ชุด 
ยกเว้นประตูที่ระบุในข้อ 2,3,4,5,6 ต่อไปนี ้
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2. กุญแจชุด B กุญแจห้องน้ า ให้ใช้กุญแจลูกบิดชนิดล็อคภายใน ด้วยปุ่มกดหรือบิดล็อค ลูกบิด
ท าด้วย STAINLESS STEEL เช่นยี่ห้อ YALE NO.CA 5807 US 32D   หรือคุณภาพเทียบเท่า  
กุญแจชุด B ให้ติดที่ประตูห้องน้ าท่ัวไปบานละ 1 ชุด (ยกเว้นห้องน้ าท่ีใช้ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป
ตาม ข้อ 3.) 

3. กุญแจชุด C กุญแจส าหรับห้องน้ าที่ใช้ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป ให้ใช้ชนิดที่ภายในเป็นกลอน 
ภายนอกมีเครื่องหมายแสดงว่าก าลงัมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เช่น เป็นระบบสีหรือตัวอักษรเป็น
ต้นอุปกรณ์ ทั้งหมดท าด้วย STAINLESS STEEL เช่น ยี่ห้อ KOREX หรือ WILLY  หรือ
คุณภาพเทียบเท่า กุญแจชุด C ให้ติดตั้งที่ประตูห้องน้ าท่ีใช้ผนังห้องน้ าส าเร็จรูปบานละ 1 ชุด 

4. กุญแจชุด D  กุญแจมาตรฐาน STANDARD – DUTY ชนิดล็อคภายนอกด้วย กุญแจ และ
ล็อคภายในด้วยบิดล็อค ฝาครอบกุญแจท าด้วย STAINLESS STEEL เช่น ยี่ห้อ YALE 
NO.3200 21/2 X 780T X SSS X 32626  ติดตั้งที่บานที่ 1 , NO 780T OE 22 X SSS  
ติดตั้งที่บานที่ 2 ส าหรับประตูบานเปิดคู่ เปิดทางเดียว หรือ ยี่ห้อ SCHLAGE , SKULTHAI 
LOCK   หรือคุณภาพเทียบเท่า  กุญแจชุด D  ให้ติดที่ประตุบานเปิดบานคู่ไม้ทุกบาน บานละ 
1 ชุด 

5. กุญแจชุด G กุญแจช่อง DUCT (ENGINEER KEY) ให้ใช้กุญแจยี่ห้อ YALE รุ่น PM 444-21/2    

หรือคุณภาพเทียบเท่า  ติดตั้งที่ประตู DUCT ทุกช่อง ๆ ละ 1 ชุด 
6. กุญแจประตูบานเลื่อนห้องน้ าคนพิการ ให้ใช้ชนิดขอเกี่ยว ภายนอกมีเครื่องหมายแสดงว่า

ก าลังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เช่น ระบบสีหรือตัวอักษร เป็นต้น และสามารถเปิดจากภายนอก
ด้วยเหรียญในกรณีฉุกเฉิน เช่น ยี่ห้อ GOAL NO.PSS-45L ของบริษัท TIME MAX จ ากัด  
หรือคุณภาพเทียบเท่า 

7. การติดตั้งกุญแจ ให้ถือตามระบุในรายการละเอียด 
8. MASTER KEY กุญแจชุด A,D, และกุญแจของประตูอลูมิเนียม จะต้องเป็นกุญแจยี่ห้อ

เดียวกัน และจะต้องมี MASTER KEY ประจ าช้ัน ๆ ละ 1 ชุด พร้อมทั้ง GRAND MASTER 
KEY ประจ าอาคารอีกด้วย 

  ค. DOOR  CLOSER 
ประตูที่ระบุให้ติดตั้ง DOOR CLOSER ให้ปฏิบัติดังนี ้
1. ชนิดเปิดทางเดียว (SINGLE ACTION) ให้ใช้ชนิด STANDARD DUTY สามารถเปิดค้างได้ 90  

องศา ยกเว้นท่ีระบุเป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง ท าด้วย ALUMINIUM DIE CAST ติดตั้งทาง 
ด้านบนของบานประตู ดังนี้ 
- บานประตูไม้ ท่ีมีขนาดกว้างไม่เกิน 100 ซม. ให้ใช้ ยี่ห้อ เช่น DORMA รุ่น TS72  
 หรือยี่ห้อ YALE รุ่น 2500  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
- บานประตูไม้ที่กว้างเกินกว่า 100 ซม. และบานประตูเหล็กทั้งหมด ให้ใช้ ยี่ห้อ เช่น 

TS 73V หรือยี่ห้อ YALE รุ่น W – 3500  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
- การติดตั้งให้ติดตั้งบานละ ชุด 
- ส าหรับประตูกันไฟ ให้ใช้ชนิดไม่เปิดค้าง โดยปรับให้สามารถผลักบานประตูได้สนิท 
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2. ชนิดเปิดสองทาง (DOUBLE ACTION) ให้ใช้ชนิดฝังในพื้น สามารถเปิดค้าง 90 องศาได้ มี 
 ความหนากล่องไม่เกิน 5 ซม. เช่น ยี่ห่อ DORMA รุ่น BTS45V หรือยี่ห้อ YALE NO.8800    
 หรือคุณภาพเทียบเท่า  ติดบานละ 1 ชุด 

ง. ตะปูเกลียว อุปกรณ์ส าเร็จทั้งหมดจะต้องยึดติดกับอาคารด้วยตะปูเกลียว ท าด้วยวัสดุชนิด 
 เดียวกับอุปกรณ์ และมีขนาดที่แข็งแรง และเหมาะสม ตะปูเกลียวจะต้องเป็นชนิดหัวเรียบฝังใน 
 อุปกรณ์ 
จ. กันชนประตู ประตูทุกบานที่ไม่ได้ระบุให้ติดตั้ง DOOR CLOSER ให้ติดตั้งกันชน ประตูดังนี้ 

- ประตูทั่วไป (ยกเว้นประตู DUCT) ให้ติดกันชนปุ่มยางกันชน ชนิดมีขอยึดบานประตู ติดบาน 
ละ 1 ชุด เช่น ยี่ห้อ RYOBI NO.RC-001 W, ยี่ห้อ MAX STAR NO.1205-W  หรือคุณภาพ 
เทียบเท่า 

- ประตูห้องน้ าทุกบาน ให้ติดกันชนประตูชนิดมีปุ่มยางพร้อมขอแขวนเสื้อ ยาว 4”  ท าด้วย  
STAINLESS STEEL เช่นยี่ห้อ KOREX, ยี่ห้อ HSK NO.449 หรือ WILLY  หรือคุณภาพ 
เทียบเท่า 

ฉ. กลอนประตูทุกช่องที่มีบานเปิด 2 บาน (บานเปิดคู่) ให้ติดกลอนที่บานประตูด้านซ้าย 2 ตัว ท่ี 
 ด้านบนและด้านล่างของบาน กลอนท่ีใช้ให้ใช้กลอนชนิดฝังเรียบในบาน ติดตั้งด้านความหนาของ 
 บานประตู ช่องรับกลอนประตูจะต้องท าด้วยโลหะชนิดเดียวกับกลอนฝังเรียบในพื้น ขนาด 6”  
 เช่น ยี่ห้อ RYOBI หรือ ยี่ห้อ 555 หรือยี่ห้อ MAX STAR  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
ช. มือจับส าหรับประตุทุกบานที่ติดกุญแจชุด G ให้ติดมือจับท าด้วยโลหะ ชนิดฝังเรียบในบาน  

(METAL  FLUSH  HANDLE)  บานละ 1 ชุด ยี่ห้อ HAFELE NO.151.09.609  หรือคุณภาพ 
เทียบเท่า 

ซ. รางเลื่อน รางเลื่อนส าหรับประตูบานเลื่อนทั้งหมด (ยกเว้นประตูอลูมิเนียม) ให้ใช้รางเลื่อนชนิด 
แขวนด้านบน เช่น ยี่ห้อ HENDERSON  หรือคุณภาพเทียบเท่า  ขนาดตามต าแนะน าของ 
บริษัทผู้ผลิต การติดตั้งรางเลื่อนให้ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

ฌ. หูช้างสแตนเลส  ล๊อคประตู  ชนิดสายยู   ยี่ห้อ  555,  MAX  STAR  หรือคุณภาพเทียบเท่า   
 ติดตั้งส าหรับบานประตูห้องพักด้านนอกทุกบาน  ทุกช้ัน 

 
3.9 งานเคร่ืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 

3.9.1   ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงาน ในการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ให้ 

เป็นไปตามระบุในแบบงานก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ การติดตั้งงานในหมวดนี้ จะต้องเป็นไป 
ตามระบุในรายการหมวดงานไม้ และหมวดระบบสุขาภิบาล และงานหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.9.2   วัสดุ 
ก. เคร่ืองสุขภัณฑ์  

        เครื่องสุขภัณฑ์ทั่วไป ให้ใช้ชนิดเคลือบสีขาว ผลิตภายในประเทศ ยี่ห้อ COTTO,   
AMERICAN STANDARD , KARAT  หรือที่มคีุณภาพเทียบเท่า หรือท่ีระบุในรายการ โดยได้รับ 
อนุมัติจากผู้ออกแบบ ให้ติดตั้งตามรายการดังต่อไปนี้ 
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1. โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ ใช้กับห้องน้ า VIP ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C17087 หรือ ยี่ห้อ
AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าที่ระบุในรายการ 

2. โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C1320 หรือ ยี่ห้อ 
AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุในรายการ 

3. โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ แบบ 2 ช้ิน ใช้กับห้องน้ าคนพิการ ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น SC6652, 
C9251 หรือ ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าที่ระบุ
ในรายการ 

4. โถปัสสาวะชาย  ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C3080 หรือ ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือ
ยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุในรายการ 

5. อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ใช้กับห้องน้ า VIP ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C05847หรือ 
ยี่ห้อ  AMERICAN  STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุในรายการ 

6. อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C014หรือ ยี่ห้อ  
AMERICAN  STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุในรายการ 

7. อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ใช้กับห้องน้ าคนพิการ ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น SC00537 หรือ 
ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าที่ระบุในรายการ 

ข. อุปกรณ์ส าหรับส้วมและปัสสาวะชาย 
    อุปกรณ์ส าหรับส้วมและปัสสาวะชาย ให้ใช้ยี่ห้อ TOTO , COTTO , AMERICAN  

 STANDARD หรือ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า ตามระบุดังน้ี 
1. ฟลัชวาล์วส าหรับโถปัสสาวะ ยี่ห้อ COTTO  รุ่น CT457XNS หรือยี่ห้อ  AMERICAN 

STANDARD หรือยี่ห้อ  KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุในรายการ 
2. วาล์วเปิด-ปิดน้ า ส าหรับโถปัสสาวะชาย ยี่ห้อ COTTO  รุ่น CT464SS(HM) หรือยี่ห้อ  

AMERICAN  STANDARD หรือยี่ห้อ  KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุในรายการ 
ค. อุปกรณ์ส าหรับอ่างท่ัวไป  

        อุปกรณ์ส าหรับอ่างทั่วไป ให้ใช้ยี่ห้อ TOTO , COTTO , AMERICAN STANDARD หรือ  
KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า ตามระบดุังนี ้
1. ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ชนิดก้านโยก ใช้กับห้องน้ า VIP  COTTO รุ่น CT1113A(HM) หรือ  

ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD  หรือยี่ห้อ KARAT  หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ   
2. ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ชนิดก้านโยก ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง ยี่ห้อ  COTTO รุ่น 

CT167D(HM) หรือ  ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD  หรือยี่ห้อ KARAT  หรือคุณภาพ
เทียบเท่าตามที่ระบุ   

3. ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ชนิดก้านปัด ใช้กับห้องน้ าคนพิการ ให้ใช้ยี่ห้อ  COTTO รุ่น 
CT1058(HM) หรือ  ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD  หรือยี่ห้อ KARAT  หรือคุณภาพ
เทียบเท่าตามที่ระบุ 

4. ก๊อกเปิด-ปิดฝักบัว ให้ใช้ยี่ห้อ  COTTO รุ่น CT599A หรือ ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD  
หรือยี่ห้อ KARAT  หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 

5. ท่อน้ าทิ้งอ่างล้างหน้า ใช้กับห้องน้ า VIP ยี่ห้อ  COTTO รุ่น TS683AX(HM) หรือยี่ห้อ
AMERICAN  STANDARD หรือ ยี่ห้อ  KARAT  หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 
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6. ท่อน้ าทิ้งอ่างล้างหน้า ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง, ห้องน้ าคนพิการ ยี่ห้อ  COTTO รุ่น 
TS683(HM) หรือยี่ห้อ  AMERICAN  STANDARD หรือ ยี่ห้อ  KARAT  หรือคุณภาพ
เทียบเท่าตามที่ระบุ 

7. สะดืออ่างล้างหน้าชนิดแบบกด ใช้กับห้องน้ า VIP  ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT665(HM) หรือ
ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 

8. สะดืออ่างล้างหน้าชนิดแบบดึงล็อค ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง  ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT673(HM)
หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 

9. สะดืออ่างล้างหน้า ใช้กับห้องน้ าคนพิการ  ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT670V(HM) หรือยี่ห้อ 
AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 

10. ชุดสายน้ าดีอ่างล้างหน้า ให้ใช้ ยี่ห้อ COTTO รุ่น Z402(HM) ยาว 16” หรือยี่ห้อ 
AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 

ง. อุปกรณ์ทั่วไป 
อุปกรณ์ทั่วไปให้ใช้ยี่ห้อ COTTO หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือ 

ที่มีคณุภาพเทียบเท่าท่ีระบุในรายการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกแบบ โดยให้ติดตั้ง 
ตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
1. สายช าระ ใช้กับห้องน้ า VIP ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT992K#CR(HM) หรือยี่ห้อ 

AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 
2. สายช าระ ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT992H#WH(HM) หรือยี่ห้อ 

AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 
3. สายช าระ ใช้กับห้องน้ าคนพิการ  ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT987HNK#CR(HM) หรือยี่ห้อ 

AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 
4. ฝักบัวก้านเข็ง  ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น S5(HM) หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือ

ยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 
5. ที่ใส่กระดาษช าระ  ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C815 หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ 

KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 
6. ที่ใส่สบู่  ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C805 หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT 

หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 
7. ราวแขวนผ้า  ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C812 หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ 

KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 
8. ราวทรงตัว ยาว 60 ซม. ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT750L60#SA(HM) ผิว HAIRLINE หรือยี่ห้อ 

AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 
9. ราวมือจับรูปตัวแอล  ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT751L/R#SA(HM) ขนาด 60 x 40 ซม. ผิว 

HAIRLINE หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 
10. ราวมือจับรูปตัวที  ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT753#SA(HM) ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE 

หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 
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11. ตะแกรงกันกลิ่นแสตนเลสเหลี่ยม ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT697Z2P(HM) ติดตั้งกับท่อพีวีซี 
ขนาด 2-3 นิ้ว หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือที่มีคุณภาพ
เทียบเท่า 

12. ANGLE STOP หรือสต๊อปวาล์ว ใช้ยี่ห้อ COTTO  หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือ
ยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

13. กระจก (MIRRORS) กระจกอย่างดี ลบมุมโดยรอบ สูง 1.00 ม. ความยาวเท่ากับเคาน์เตอร์
อ่างล้างหน้า (ดูแบบขยายห้องน้ า-ส้วม) 

14. วาล์วเปิด-ปิดน้ าเข้า 1 ออก 2 ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT198(HM) หรือยี่ห้อ AMERICAN 
STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

15. วาล์วเปิด-ปิดน้ าเข้า-ออก ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT179(HM) หรือยี่ห้อ AMERICAN 
STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

 รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในท่ีนี้ ให้ใช้ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
 3.9.3   การติดต้ัง 

การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดให้ปฏิบัติดังนี้ 
ก. เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด ให้ติดตั้งตามต าแหน่งที่ระบุในแบบรูปและได้มาตรฐาน

ของบริษัทผู้ผลิต 
ข. สายช าระ ให้ติดตั้งสายช าระที่ห้องส้วมทุกห้องๆ ละ 1 ชุด 
ค. สต๊อปวาล์ว ให้ติดตั้งที่ใต้อ่างทุกชนิด อ่างละ 1 ชุด, ที่ติดตั้งสายฉีดช าระทุกตัวๆ ละ 1 ชุด,  

เครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด สุขภัณฑ์ละ 1 ชุด 
ง. ที่ใส่สบู่ ให้ติดตั้งท่ีใส่สบู่ในห้องน้ า-ส้วม 
จ. ที่ใส่กระดาษช าระ ให้ติดตั้งท่ีใส่กระดาษช าระส าหรับห้องส้วม 
ฉ. ขอแขวนผ้า ให้ติดตั้งราวแขวนผ้าที่ห้องน้ า-ส้วม 

 
3.10 งานบัวเชิงผนัง 

  ดูแบบรูปรายการก่อสร้างสถาปัตยกรรม  
 
     3.11 งานผนังห้องน้ าส าเร็จรูป 
  3.11.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงาน ในการติดตั้งผนังห้องน้ าส าเร็จรูป ให้เป็นไป 
ตามระบุในแบบรูป และรายการประกอบแบบ 

3.11.2 วัสดุ 
ก. ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป แผ่นเสา แผ่นประตู และแผงกั้น ท าจากแผ่น MFF (Melamine Face 

Foam board) โดยน าแผ่น HPL (High Pressure Laminates) ความหนา 0.8 มม. มาประกบ
กันท าการฉีด PU FOAM (Polyurethane Foam) เข้าไปในเนื้อระหว่างกลางแผ่น HPL ด้วย
ความหนาแน่น  350 กิ โลกรัม/ลูกบาศก์ เมตร เนื้อ โฟมที่ ใ ช้ เป็นชนิดปราศจากสาร 
Chlorofluorocarbon การฉีดโฟมจะกระท าไปพร้อมๆ กับการประกบแผ่น HPL โดยไม่ใช้กาว
ใดๆ  ในการผลิต ความหนาทั้งสิ้น 30 มม. บานพับใช้แกนหมุนฝังลงในอลูมิเนียมขอบบานประตู
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ด้านบนและด้านล่าง สามารถเปิด-ปิดได้ไม่ต่ ากว่า 200,000 ครั้ง  ชุดกลอนเป็นรูปทรงวงกลม
ด้านหน้า ด้านในเป็นแบบสไลด์ สามารถใช้กุญแจเฉพาะไขออกจากภายด้านนอกได้ ขาตั้ง เป็น
แบบกล่องอลูมิเนียมอัลลอย รีดขึ้นรูป สูง 10 Cm ขอบแผ่นผนังปิดทับด้วย PVC 2 มม. ท้ังสี่ด้าน 
ด้วยระบบกาวร้อนที่ 220 องศาเซลเซียส แผ่นผนังห้องน้ าส าเร็จรูปสามารถกันน้ าได้ และ
สามารถกันกรด–ด่างได้เป็นอย่างดี  ไม่เป็นสื่อลามไฟ และไม่เป็นสื่อน าไฟฟ้า แผ่นเสา แผ่นประตู 
และแผ่นกั้นต้องไม่ติดไฟ ไม่บวมน้ า ไม่ผุกร่อนจากความช้ืน ไม่เป็นที่เพาะเช้ือโรค แมลงและ
ปลวกไม่กัดกิน ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐาน  ISO 9001:2000 /9001:2008 และ
มาตรฐานการส่งออก Thailand Brand และThailand Trust Mark  ผลิตภัณฑ์  WILLY  ซึ่ง
ผลิตโดย บริษัท เวลคราฟท์ โปรดักส์ จ ากัด รุ่น Willy 30 MFF S60 หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ  ELITE 
หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ PERSTOP หรือคุณภาพเทียบเท่า 

ข. อุปกรณ์ยึดจับผนังห้องน้ าส าเร็จรูป 
- บาร์บนยึดอยู่ด้านบนสุดระหว่างแผ่นเสาท าจากอลูมิเนียมอัลลอยรีดขึ้นเป็นรูปทรงโค้ง 

ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ชุบอโนไดซ์     
- ประตู ขอบเป็นอลูมิเนียมอัลลอย ทรงโค้งนอก ตลอดแนวประตูทั้งซ้ายและขวา  โดยไม่

ต้องมีสักหราดบังช่องระหว่างประตูกับเสา ซึ่งเสาก็มีอลูมิเนียมอัลลอย ทรงโค้งใน เพื่อรับ
กับขอบประตู ท าให้มองไม่เห็นช่องระหว่างเสากับประตู โดยไม่ต้องมีสักหราด   

- บานพับPIVOT  ตัวบนยึดติดกับด้านบนของเสาข้าง โดยฝังแกนบานพับลงใน 
Aluminium Alloy  ขอบบานประตูซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะ  บานพับตัวด้านล่างยึดติด
กับกล่องขาตั้งอลูมิเนียมอัลลอย ซึ่งออกแบบมาเพื่อยึดบานพับตัวล่างโดยเฉพาะ  โดยฝัง
แกนบานพับลงใน Aluminium Alloy  ขอบบานประตู ผ่านการทดสอบสามารถเปิด-ปิด
ได้ไม่ต่ ากว่า 200,000 ครั้ง ผลทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น 

- กลอนประตู ท าจาก Stainless Steel  US 304  ตัวกลอนด้านหน้าเป็นรูปทรงกลม บาง
เพียง 4 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.   ด้านในเป็นรูปทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า  เป็นแบบเลื่อน
สไลด์ ล๊อคกับตัวรับกลอน มีแถบแสดงสัญลักษณ์การใช้งานห้องน้ าด้วยสีเขียวและแดง    

- ขาตั้งเป็นแบบกล่อง Aluminium Alloy  รีดขึ้นรูป มีเขี้ยวส าหรับล๊อคบานพับตัวล่าง หนา 
30 มม. สูง 10 Cm.  

-  สกรู ที่ใช้ส าหรับการติดตั้งทุกช้ินเป็น Stainless Steel SUS 304 แบบพิเศษ แบบ Trox  
รูปดาว 6 แฉก ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะเท่าน้ัน     ซึ่งยากต่อการไข ด้วยไขควงปกติ   

- ประตู ใช้ Aluminium Alloy  รีดขึ้นรูปทรงโค้งออกนอก ติดที่ขอบประตู เพื่อใส่บานพับ
ตัวบน และตัวล่าง 

- เสาหน้าใช้Aluminium Alloy รีดขึ้นรูปทรงโค้งเข้าใน ติดที่เสาหน้าทั้งซ้ายและขวา เพื่อ
โค้งรับกับขอบประตูเพื่อบังช่องระหว่างเสากับประตู โดยไม่ต้องใช้ขนสักหราด 

- แผ่นผนังด้านข้างแผ่นสุดท้ายใช้ Aluminium Alloy รีดขึ้นรูปทรงโค้ง ยึดติดกับเสาหน้า
แนวตั้งยาวถึงพื้น ท าให้มองเห็นมุมห้องมีความโค้งมนบริเวณมุมเสา และมุมบนบริเวณบาร์
บนด้านหน้าและด้านข้างที่บาร์บนมาบรรจบกัน ด้วยแคปรูปทรงโค้งมน 
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3.11.3 การประกอบและการติดต้ัง 
ก. การติดตั้งแผ่นผนังส าเร็จรูป จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบรูป และรายการประกอบแบบ โดย

ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ SHOP DRAWINGS ให้ผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติก่อนจึงจะท าการตดิตั้งได้ 
ข. การติดตั้งแผ่นผนัง ให้ติดตั้งภายหลังจากบุผนังกระเบื้อง และปูกระเบื้อง ปูพื้นภายในห้องเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว 
ค. การติดตั้งอุปกรณ์และแผ่นผนังต่างๆ จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบรูป และตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิตทุกประการ 
ง. แผ่นผนังห้องน้ าส าเร็จรูป เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องแข็งแรง เรียบร้อย ได้แนว ได้ฉาก 

และได้ระดับ 
 

3.12 งานอื่น ๆ  
 3.12.1 จมูกบันได ให้ใช้จมูกบันไดทองเหลือง หรือจมูกบันไดอลูมิเนียม PVC ตามระบุในแบบ เช่น ยี่ห้อ  
  KOENIG , APACE รุ่น AL – 3 หรือ ยี่ห้อ INFINITE  รุ่น  1A – 1  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 3.12.2 บัวกาบกล้วย PVC  คิ้วเซรามิค PVC คิ้วมุมใน PVC  ส าหรับงานบุกระเบื้อง ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น KOENIG  ,   
  APACE หรือ INFINITE  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 3.12.3 ตะแกรงฉาบ (EXPANDED METAL LATH) ให้ใช้ตะแกรงชนิด GALVANIZED STEEL ความหนาไม่ 
  น้อยกว่า 0.4 มม. 
 3.12.4 ปูนฉาบส าเร็จรูปให้ใช้ยี่ห้อ เช่น ทีพีไอ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด หรือ ยี่ห้อ ตราผึ้ง ของบริษัท  
  ยูบาว จ ากัด  หรือคุณภาพเทียบเท่า  
 3.12.5 วัสดุเพิ่มความแข็งแกร่งใช้คอนกรีต (FLOOR HARDENER) วัสดุเพิ่มความแข็งแกร่งใช้คอนกรีต  ให้ใช้ 
  ชนิด NON-METALLIC FLOOR HARDENER  ยี่ห้อ SIKA รุ่น CHAPDUR ของบริษัทซิก้า(ไทยแลนด์) 
  หรือเทียบเท่า ปริมาณการใช้ 5 กก./ตร.ม. 
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หมวดที่  4 
งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

1.  การขุดถมบดอัดและแต่งระดับลาดเอียง 
1.1 ทั่วไป 

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้น ามาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
 

1.2 ขอบเขตของงาน 
งานในหมวดนี้รวมถึงการขุดเจาะถมบดอัดเคลื่อนย้ายและด าเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานดิน

เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการ 
 

1.3 ฝีมือการท างาน 
งานที่เกี่ยวข้องกับงานดินทั้งหมดจะต้องกระท าด้วยความประณีตเรียบร้อยพอสมควรก่อนลงมือ

ปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมแนวและระดับต่างๆให้เรียบร้อยการใช้เครื่องมือในการขุดดินฐานรากจะต้อง
กระท าด้วยความระมัดระวังโดยการตรวจสอบที่ระดับหัวเสาเข็มที่เจาะหรือตอกไปแล้วเพื่อตรวจสอบเสาเข็ม
หักหรือผิดศูนย์ 

 
1.4 การป้องกัน 

1.4.1 อาคารข้างเคียงผู้รับจ้างจะต้องป้องกันและระมัดระวังการเคลื่อนย้ายและการทรุดตัวของอาคาร 
หรือสิ่งก่อสร้างข้างเคียงโดยจัดหาและติดตั้งค้ ายันหรือกรรมวิธีต่างๆเพื่อป้องกันอันตรายซึ่ง 
อาจจะเกิดขึ้นก่อนลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับงานดินผู้รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีในการป้องกันให้ 
วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติก่อนจึงด าเนินการได้ 

1.4.2 ส่วนต่างๆของอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิมเมื่อค้นพบจากการขุดเจาะดินซึ่งแม้มิได้
แสดงไว้ในรูปแบบและรายการแต่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดการโยกย้ายโดย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

 
1.5 การขุดดิน 

1.5.1 การขุดดินท่ัวไป 
ระยะและระดับในการขุดดินต้องตรงกับที่ระบุไว้ในรูปแบบระดับก้นหลุมของงานขุดดิน

ต้องอยู่ในระดับที่ถูกต้องแน่นอน 
1.5.1.1 งานขุดดินส าหรับการก่อสร้างอาคารหมายรวมถึงการขุดมวลวัสดุที่ปะปนอยู่ในดินตาม

ธรรมชาติของดินทั่วไป 
1.5.1.2 มวลวัสดุที่ต้องการขุดทั้งหมดส าหรับการแต่งช้ันดินรอบอาคารต้องตรงตามข้อก าหนด 
1.5.1.3 มวลวัสดุที่ขุดขึ้นมาถ้าวิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมส าหรับการถม

ดินผู้รับจ้างต้องจัดการขนย้ายออกจากสถานที่ก่อสร้าง 
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1.5.2 การขุดดินฐานราก 
1.5.2.1 ต้องจัดการหล่อฐานรากทันทีที่การขุดดินส าหรับฐานรากได้เสร็จเรียบร้อยเมื่อหล่อฐาน

รากเรียบร้อยแล้วการถมดินกลับฐานรากเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้รับจ้าง 
1.5.2.2 ในกรณีที่ขุดพบโบราณวัตถุผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีและโบราณวัตถุที่ขุด

ได้จะต้องตกเป็นสมบัติของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
1.5.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียบสูบน้ าออกจากบริเวณก่อสร้างฐานรากตลอดเวลาและต้องไม่ท าให้

คอนกรีตที่ก าลังเทอยู่เสียหาย 
1.5.3 การขุดร่องหรือค ู

ในการขุดร่องหรือคูระบายน้ าในบริเวณอาคารตอ้งระมัดระวังมิให้มีผลกระทบต่อฐานราก
จนเกิดความเสียหาย 

1.5.4 พื้นคอนกรีตวางบนดิน 
ช้ันดินที่รองรับพื้นคอนกรีตจะต้องเป็นดินแน่นตามที่ได้ระบุและต้องอยู่ในระดับที่แสดง

ไว้ในรูปแบบ 
 

1.6 การถมดินและการกลบเกลี่ยดิน 
การถมดินจะต้องได้ระดับท่ีเหมาะสมเพื่อการทรุดและทรงตัวของมวลดินผู้รับจ้างต้องจัดการให้ได้

ระดับสุดท้ายตรงตามรูปแบบ 
1.6.1 วัสดุ 

วัสดุที่ใช้ถมและกลบเกลี่ยต้องประกอบด้วยดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในกรณีที่ใช้ดินที่
ขุดจากบริเวณสถานท่ีก่อสร้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรก่อน และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการน าดินจากท่ีอื่นมาถมแทน 

1.6.2 การจัดปรับระดับ 
ก่อนการถมดินและการกลบเกลี่ยดินพื้นที่ในบริเวณนั้นต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยได้

ระดับตามแนวนอนและใช้เครื่องมืออัดแน่นตามที่ได้ระบุไว้แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างอื่น
หรือส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้เคียง 

 
1.7 การถมด้วยหินกรวดหรือทราย 

1.7.1 การถมประกอบด้วยทรายกรวดและหินตามรายละเอียดในหมวดที่ว่าด้วยคอนกรีต 
1.7.2 การถมด้วยหินกรวดหรือทรายต้องเตรียมและจัดท าตามขนาดและความหนาที่ได้ระบุไว้ในรูปแบบ 
1.7.3 มวลวัสดุที่ใช้ถมดินต้องมีคุณสมบัติในการควบคุมความช้ืนของฐานรากได้พอเหมาะด้วยต้องมี

กรรมวิธีตามค าแนะน าของบริษัทท่ีปรึกษาโดยค านึงถึงความหนาและรูปร่างของมวลที่ใช้ถม 
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1.8 การบดอัดแน่น 
การถมดินและกลบเกลี่ยดินทั้งหมดต้องมีความช้ืนที่พอเหมาะแล้วท าการอัดแน่นตามจ านวน

เปอร์เซนต์ของความหนาแน่นมากที่สุดในสภาพความช้ืนนั้นและต้องไม่น้อยกว่า  2% หรือไม่มากกว่า 5% 
ของความช้ืนท่ีดีที่สุดตามมาตรฐานของ AASHTO 

 
Material Percent of Max. Density 
Fill 85% 
Fill (Supporting Footing) 90% 
Backfill 90% 
Fill and Backfill (Top Inches Beneath Slab on Grade) 95% 
Granular Fill 95% 

 
1.9 การทดสอบ 

การทดสอบเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของการถมและกลบเกลีย่ดินเพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีดีโดยวิศวกรผู้
ควบคุมงานเป็นผู้เลือกสถานท่ีปฏิบัติการทดสอบ 
1.9.1 ความหนาแน่นสูงสุด 

การทดสอบต้องใช้ตัวอย่าง 2 ส่วนที่แยกกันเพื่อตัดสินความหนาแน่นสูงสุดในสภาพความช้ืนที่
เหมาะสมวิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้จัดเลือกเก็บจากสถานท่ีที่ต้องการ 

1.9.2 การทดสอบการอัดแน่น 
ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบการอัดแน่นทุก 200 ลูกบาศก์เมตรและทุกความลึก 
0.30 เมตรของการถมดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 4  งานวิศวกรรมโครงสรา้ง  4-4/37 

2.  งานแบบหล่อและค  ายัน 
2.1 ทั่วไป 

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้น ามาใช้กับหมวดนี้ด้วย 
 

2.2 การค านวณออกแบบ 
2.2.1 การวิเคราะห์ 

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายค านวณออกแบบงานแบบหล่อโดยต้องค านึงถึงการโก่งตัวของ
องค์อาคารต่างๆอย่างระมัดระวังและต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะน าไปใช้
ก่อสร้างได้ 

2.2.2 ค้ ายัน 
2.2.2.1 เมื่อใช้ค้ ายันการต่อหรือวิธีการค้ ายันซึ่งมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้จะต้องปฏิบัติตาม

ข้อแนะน าของผู้ผลิตเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ าหนักอย่างเคร่งครัดและผู้ค านวณ
ออกแบบก็จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าของผู้ผลิตในเรื่องการยึดโยงและน้ าหนักบรรทุก
ปลอดภัยส าหรับช่วงความยาวต่างๆระหว่างท่ียึดของค้ ายัน 

2.2.2.2 ห้ามใช้การต่อค้ ายันแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอันส าหรับค้ ายันใต้แผ่นพื้นหรือไม่
เกินทุกๆสามอันส าหรับค้ ายันใต้คานและไม่ควรต่อค้ ายันเกินกว่าหนึ่งแห่งนอกจากจะมี
การยึดทะแยงที่จุดต่อทุกๆแห่งการต่อค้ ายันดังกล่าวจะต้องกระจายให้สม่ าเสมอทั่วไป
เท่าที่จะท าได้รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กับกึ่งกลางของตัวค้ ายันโดยไม่มีที่ยึดด้านข้างหรือ
กึ่งกลางระหว่างจุดยึดด้านข้างทั้งนี้เพื่อป้องกันการโก่ง 

2.2.2.3 จะต้องค านวณออกแบบรอยต่อให้สามารถต้านทานการโก่งและการดัดเช่นเดียวกับองค์
อาคารที่รับแรงอัดอื่นๆส าหรับค้ ายันท่ีท าด้วยไม้วัสดุที่ใช้ต่อค้ ายันจะต้องไม่สั้นกว่า 1 ม. 

2.2.3 การยึดทะแยง 
ระบบแบบหล่อจะต้องค านวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่พื้นดินในลักษณะที่

ปลอดภัยตลอดเวลาจะต้องจัดให้มีการยึดทะแยงทั้งในระนาบดิ่งและระนาบราบตามต้องการ
เพื่อให้มีสติฟเนสสูงและเพื่อป้องกันการโก่งไม่ให้มากเกินไป 

2.2.4 ฐานส าหรับงานแบบหล่อ 
จะต้องค านวณน้ าหนักบรรทุกจรจากแบบหล่อถ่ายผ่านนั่งร้านหรือค้ ายันลงสู่ฐานที่

รองรับข้างล่างไม่ว่าจะเป็นดินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ าหนัก
บรรทุกต่างๆได้อย่างปลอดภัย 

2.2.5 การทรุดตัว 
แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได้เพื่อให้สามารถชดเชยกับการ

ทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทรุดตัวน้อยที่สุดเมื่อรับน้ าหนักเต็มที่ในกรณีที่ใช้ไม้ต้อง
พยายามให้มีจ านวนรอยต่อทางแนวราบน้อยที่สุดโดยเฉพาะจ านวนรอยต่อซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบน
แนวเสี้ยนด้านข้างซึ่งอาจใช้ลิ่มสอดที่ยอดหรือก้นของค้ ายันแห่งใดแห่งหนึ่งแต่จะใช้ทั้งสองปลาย
ไม่ได้ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับแก้การทรุดตัวท่ีไม่สม่ าเสมอทางแนวดิ่งได้หรือเพื่อสะดวกในการถอด
แบบ 
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2.3 รูปแบบ 
2.3.1 การอนุมัติโดยวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

ในกรณีที่ก าหนดไว้ก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่อผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบแสดง
รายละเอียดของงานแบบหล่อเพื่อให้วิศวกรผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนหากผู้ควบคุมงานเห็นว่าแบบ
ดังกล่าวยังไม่แข็งแรงพอหรือยังมีข้อบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขตามที่วิศวกรผู้ควบคุม
งานแนะน าจนเสร็จก่อนที่จะเริ่มงานและการที่วิศวกรผู้ควบคุมงานอนุมัติในแบบที่เสนอหรือที่
แก้ไขมาแล้วมิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะหมดความรับผิดชอบที่จะต้องท าการก่อสร้างให้ดีและ
ดูแลรักษาให้แบบหล่ออยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

2.3.2 สมมติฐานในการค านวณออกแบบ 
ในรูปแบบส าหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่างๆที่ส าคัญตลอดจนสภาพการบรรทุก

น้ าหนักรวมทั้งน้ าหนักบรรทุกจรอัตราการบรรทุกความสูงของคอนกรีตที่จะปล่อยลงมาน้ าหนัก
อุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งอาจต้องท างานบนแบบหล่อแรงดันฐานหน่วยแรงต่างๆที่ใช้ในการค านวณ
ออกแบบและข้อมูลที่ส าคัญอื่นๆ 

2.3.3 รายการต่างๆที่ต้องปรากฏในรูปแบบ 
 รูปแบบส าหรับงานแบบหล่อจะต้องมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ 

2.3.3.1 สมอค้ ายันและการยึดโยง 
2.3.3.2 การปรับแบบหล่อในท่ีระหว่างเทคอนกรีต 
2.3.3.3 แผ่นกั้นน้ าร่องลิ้นและสิ่งที่จะต้องสอดไว้ 
2.3.3.4 นั่งร้าน 
2.3.3.5 รูน้ าตาหรือรูเจาะไว้ส าหรับเครื่องจี้ 
2.3.3.6 ช่องส าหรับท าความสะอาด 
2.3.3.7 รอยต่อระหว่างการก่อสร้างและรอยต่อเผื่อการขยายตัวตามที่ระบุในแบบ 
2.3.3.8 แถบมนส าหรับมุมที่ไม่ฉาบ (เปลือย) 
2.3.3.9 การยกท้องคานและพื้นกันแอ่น 
2.3.3.10 การเคลือบผิวแบบหล่อ 
2.3.3.11 รายละเอียดในการค้ ายัน 

 
2.4 การก่อสร้าง 

2.4.1 ทั่วไป 
2.4.1.1 แบบหล่อจะต้องได้รับการตรวจและอนุมัติก่อนจึงจะเรียงเหล็กเสริมได้ 
2.4.1.2 แบบหล่อจะต้องแน่นเพียงพอท่ีจะป้องกันไม่ให้มอร์ต้าจากคอนกรีตไหลออกมา 
2.4.1.3 แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นมอร์ต้าและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆในกรณีที่ไม่สามารถ

เข้าถึงก้นแบบจากภายในได้จะต้องจัดช่องเปิดไว้เพื่อให้สามารถขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการต่างๆ
ออกก่อนเทคอนกรีต 

2.4.1.4 ห้ามน าแบบหล่อที่ช ารุดจากการใช้งานครั้งหลังสุดจนถึงขั้นที่อาจท าลายผิวหน้าหรือ
คุณภาพคอนกรีตได้มาใช้อีก 

2.4.1.5 ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ าหนักเช่นการกองวัสดุห้ามโยนของหนักๆเช่นมวลรวมไม้
กระดานเหล็กเสริมหรืออ่ืนๆลงบนคอนกรีตที่เทใหม่ๆและยังไม่มีก าลังสูงพอ 
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2.4.1.6 ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างแบบหล่อในลักษณะที่จะท าให้แบบหล่อนั้นช ารุดหรือเป็น
การเพิ่มน้ าหนักมากเกินไป 

2.4.2 ฝมีือ 
ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้งานท่ีฝีมือดี 
2.4.2.1 รอยต่อของค้ ายัน 
2.4.2.2 การสลับรอยต่อในแผ่นไม้อัดและการยึดโยง 
2.4.2.3 การรองรับค้ ายันท่ีถูกต้อง 
2.4.2.4 จ านวนเหล็กเส้นส าหรับยึดหรือท่ีจับและต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
2.4.2.5 การขันเหล็กเส้นส าหรับยึดหรือท่ีจับให้ตึงพอดี 
2.4.2.6 ในกรณีที่วางค้ ายันบนดินอ่อนแรงแบกทานใต้ชั้นดินอ่อนนั้นจะต้องสูงพอ 
2.4.2.7 การต่อค้ ายันกับจุดร่วมจะต้องแข็งแรงพอท่ีจะต้านแรงยกหรือแรงบิดณจุดร่วมนั้นๆได้ 
 
2.4.2.8 การเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระท าก่อนเรียงเหล็กเสริมและจะต้องไม่ใช้ในปริมาณมาก

เกินไปจนท าให้เหล็กเปรอะเปื้อน 
2.4.2.9 รายละเอียดของรอยต่อส าหรับควบคุมและรอยต่อระหว่างก่อสร้าง 

2.4.3 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 
2.4.3.1 ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่ง 

ในแต่ละชั้น ____________________________________ 10 มม. 
2.4.3.2 ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความลาดที่ระบุในแบบ 

ในช่วง 10 เมตร _________________________________ 15 มม. 
2.4.3.3 ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่ก าหนดในแบบและต าแหน่งเสาผนังและฝา

ประจันท่ีเกี่ยวข้อง 
ในช่วง 10 เมตร _________________________________ 20 มม. 

2.4.3.4 ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหน้าตัดเสาและคานและความหนาของแผ่นพื้นและผนัง 
ลด   ______________________________________  5 มม. 
เพิ่ม ______________________________________ 10 มม. 

2.4.3.5 ฐานราก 
(ก) ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ 

ลด   _________________________________ 20 มม. 
เพิ่ม __________________________________ 50 มม. 

(ข)  ต าแหน่งผิดหรือระยะเฉศูนย์ ______________ 50 มม. 
(ค)  ความคลาดเคลื่อนในความหนา 

ลด   _________________________________ 25 มม. 
เพิ่ม _________________________________ 100 มม. 

2.4.3.6 ความคลาดเคลื่อนของขั้นบันได 
ลูกตั้ง     __________________________________ 2.5.มม. 
ลูกนอน ___________________________________   5 มม. 
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2.4.4 งานปรับแบบหล่อ 
2.4.4.1 ก่อนเทคอนกรีต 

(ก) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปรับการเคลื่อนตัวของแบบหล่อขณะเท
คอนกรีตไว้ท่ีแบบส่วนท่ีมีที่รองรับ 

(ข) หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทคอนกรีตจะต้องยึดลิ่มที่ใช้ในการจัดแบบ
หล่อให้ได้ที่แน่นหนา 

(ค) จะต้องยึดแบบหล่อกับค้ ายันข้างใต้ให้แน่นหนาพอที่จะไม่เกิดการเคลื่อนตัวทั้ง
ทางด้านข้างและด้านขึ้นลงของส่วนหนึ่งส่วนใดของแบบหล่อทั้งหมดขณะเท
คอนกรีต 

(ง) จะต้องเผื่อระดับและมุมมนไว้ส าหรับรอยต่อต่างๆของแบบหล่อการทรุดตัวการ
หดตัวของไม้ การแอ่นเนื่องจากน้ าหนักบรรทุกคงที่และการหดตัวทางอีลาสติค
ขององค์อาคารในแบบหล่อตลอดจนการยกท้องคานและพื้นซึ่งก าหนดไว้ใน
แบบก่อสร้าง 

(จ) จะต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับหรือแนวของค้ ายันในกรณีที่เกิดการทรุดตัวมาก
เกินไปเช่นใช้ลิ่มหรือแม่แรง 

(ฉ) ควรจัดท าทางเดินส าหรับเคลือ่นย้ายอุปกรณ์ตา่งๆที่เคลื่อนที่ได้โดยท าขารองรับ
ตามแต่จะต้องการและต้องวางบนแบบหล่อหรือองค์อาคารที่เป็นโครงสร้าง
โดยตรงไม่ควรวางบนเหล็กเสริมนอกจากจะท าท่ีรองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษแบบ
หล่อจะต้องแข็งแรงพอเหมาะกับที่รองรับของทางเดินดังกล่าวโดยยอมให้เกิด
การแอ่นความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนตัวทางข้างไม่เกินค่าท่ียอมให้ 

2.4.4.2 ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต 
(ก) ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีตจะต้องตรวจสอบระดับการยกท้องคาน

พื้นและการได้ดิ่งของระบบแบบหล่อโดยใช้อุปกรณ์ตามข้อ (4.4.1) (ก) หาก
จ าเป็นให้รีบด าเนินการแก้ไขทันทีในระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบ
หล่อเริ่มไม่แข็งแรงและแสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุดตัวมากเกินไปหรือเกิดการ
โก่งบิดเบี้ยวแล้วให้หยุดงานทันทีหากเห็นว่าส่วนใดจะช ารุดตลอดไปก็ให้รื้อออก
และเสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้น 

(ข) จะต้องมีผู้คอยเฝ้าสังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เมื่อเห็นว่าสมควรจะ
แก้ไขส่วนใดจะได้ด าเนินการได้ทันทีผู้ที่ท าหน้าที่นี้ต้องปฏิบัติงานโดยถือความ
ปลอดภัยเป็นหลักส าคัญ 

(ค) การถอดแบบหล่อและที่รองรับจะต้องคงที่รองรับไว้กับที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดข้างล่างนี้โดยนับจากเวลาที่เทคอนกรีตแล้วเสร็จในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์
ชนิดให้ก าลังสูงเร็วหรือใช้วิธีบ่มพิเศษอาจลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้ตามความ
เห็นชอบของวิศวกรผู้ออกแบบ 

ค้ ายันใต้คาน 21 วัน 
ค้ ายันใต้แผ่นพื้น 21 วัน 
ผนัง   2 วัน 
เสา   2 วัน 
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ข้างคานและส่วนอ่ืนๆ 24 ช่ัวโมง 
ในกรณีที่ผู้รับเหมาใช้คอนกรีตที่ให้ก าลังสูงเร็ว (High- Early Strength Concrete หรือ

โดยวิธีบ่มพิเศษหรืออย่างอื่นและต้องการที่จะถอดแบบก่อนที่ก าหนดไว้ให้ท าข้อเสนอต่อวิศวกร
ผู้ออกแบบเพื่ออนุมัติโดยการหล่อลูกปูนเพิ่มขึ้นจากเดิมและทดสอบหาก าลังอัดก่อนท่ีจะถอดแบบ 

อย่างไรก็ดีวิศวกรผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกได้หากเป็นการ
สมควรถ้าปรากฏว่ามีส่วนหน่ึงส่วนใดของงานเกิดช ารุดเนื่องจากถอดแบบเร็วกว่าก าหนดผู้รับเหมา
อาจต้องทุบส่วนน้ันท้ิงและสร้างขึ้นใหม่แทนท้ังหมด 

 
2.5 วัสดุส าหรับงานแบบหล่อ 

ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุใดก็ได้ที่เหมาะสมในการท าแบบหล่อแต่ผิวคอนกรีตที่ได้จะต้องตรงตาม
ข้อ 2.6 ว่าด้วยการแต่งผิวคอนกรีตทุกประการ 

 
2.6 การแต่งผิวคอนกรีต 

2.6.1 คอนกรีตส าหรับอาคาร 
2.6.1.1 การสร้างแบบหล่อจะต้องมั่นคงพอที่เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง

และต้องมีขนาดและลักษณะผิวตรงตามที่ระบุทั้งในข้อก าหนดและรูปแบบทางวิศวกรรม
และหรือสถาปัตยกรรม 

2.6.1.2 ส าหรับแผ่นพื้นหลังคารวมทั้งกันสาดและดาดฟ้าห้ามขัดมันผิวเป็นอันขาดนอกจากใน
แบบจะระบุไว้ 

2.6.2 การแต่งผิวถนนในบริเวณอาคาร 
การแต่งผิวถนนคอนกรีตอาจใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรกลก็ได้ในทันทีที่แต่งผิวเสร็จให้

ตรวจสอบระดับด้วยไม้ตรงยาวประมาณ 3 เมตรส่วนท่ีเว้าให้เติมด้วยคอนกรีตที่มีส่วนผสมเดียวกัน
ส าหรับส่วนที่โค้งนูนให้ตัดออกแล้วแต่งผิวใหม่ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว 

 
2.7 การแก้ไขผิวท่ีไม่เรียบร้อย 

2.7.1 ทันทีที่ถอดแบบหล่อจะต้องท าการตรวจสอบหากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้
วิศวกรผู้ควบคุมงานทราบทันทีพร้อมทั้งเสนอวิธีแก้ไขเมื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบ
วิธีการแก้ไขแล้วผู้รับเหมาต้องด าเนินการซ่อมในทันที 

2.7.2 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้ควบคุมงานคอนกรีต
ส่วนน้ันอาจถือเป็นคอนกรีตเสียก็ได้ 

 
2.8 งานนั่งร้าน 

เพื่อความปลอดภัยผู้รับเหมาควรปฏิบัติตาม “ข้อก าหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐาน
ความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯและต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
ความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างโดยเคร่งครัด 
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3.เหล็กเสริมคอนกรีต 
3.1 ทั่วไป 

3.1.1 “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้น ามาใช้กับหมวดนี้ด้วย 
3.1.2 ข้อก าหนดในหมวดนี้คลุมถึงงานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดหาการตัดการดัดและการเรียงเหล็กเสริมตาม

ชนิดและช้ันที่ระบุไว้ในแบบและในบทก าหนดนี้งานที่ท าจะต้องตรงตามแบบบทก าหนดและตาม
ค าแนะน าของวิศวกรผู้ควบคุมงานอย่างเคร่งครัด 

3.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทก าหนดนี้ให้ถือปฏิบัติตาม     
“มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 

3.2 วัสดุ 
คุณภาพของเหล็กที่ ใ ช้ เ ส ริ มคอนกรี ต จะต้ องตร งตาม เกณฑ์ ก าหนดของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยท้ังขนาดน้ าหนักและคุณสมบัติอื่นๆส าหรับพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมโดยเฉลี่ย
แล้วจะต้องเท่ากับท่ีค านวณได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางที่ก าหนดในแบบจริงๆเช่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. 
จะต้องมีพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 113.1 ตร.มม. แต่เส้นผ่าศูนย์กลางยอมให้คลาดเคลื่อนได้ตาม
มาตรฐานม.อ.ก. ฉะนั้นหากผู้รับจ้างประสงค์จะน าเหล็กที่มีพื้นที่หน้าตัดที่เล็กกว่าที่เป็นจริงจะต้องเพิ่ม
ปริมาณจนได้พื้นที่หน้าตัดที่ก าหนดโดยจะเรียกเงินเพิ่มเติมมิได้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็กเสริมไป
ทดสอบยังสถาบันท่ีเชื่อถือได้และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทดสอบและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการทดสอบให้จัดส่งต้นฉบับพร้อมส่งส าเนารวม 3 ชุดให้ท าการทดสอบทุกๆ 200 ตันของเหล็กแต่
ละขนาดเป็นอย่างน้อยหรือเมื่อผู้ควบคุมงานเห็นสมควร 

 

3.3 คุณสมบัติของเหล็กเสริม 
3.3.1 เหล็กเส้นกลมธรรมดาให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐานตาม SR24 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า 24 เมกกาปาสกาล 
3.3.2 เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐานตาม SD40 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีจุด

คลากไม่น้อยกว่า 40 เมกกาปาสกาลส าหรับเหล็กท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.ถึง 28 มม. 
3.3.3 เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ส าหรับเสาให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐาน SD50 ของ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า 50 เมกกาปาสกาล 
 

3.4 การเก็บรักษาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพ้ืนดิน และอยู่ในอาคารหรือท าหลังคาคลุมและต้องเก็บ

ไว้ในลักษณะที่เหล็กเส้นจะไม่ถูกดัดจนงอไปจากเดิมเมื่อจัดเรียงเหล็กเส้นเข้าท่ีพร้อมจะเทคอนกรีตแล้วเหล็ก
นั้นจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นน้ ามันสีสนิมขุมหรือสะเก็ดหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ 

 

3.5 วิธีการก่อสร้าง 
3.5.1 การดัดและประกอบ 

3.5.1.1 เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดและรูปร่างตรงตามที่ก าหนดในแบบและในการดัดจะต้องไม่ท า
ให้เหล็กช ารุดเสียหาย 
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3.5.1.2 ของอ 
หากในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็กให้งอตามเกณฑ์ก าหนดต่อไปนี้ 
3.5.1.2.1 ส่วนที่งอเป็นครึ่งวงกลมให้มีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่าของ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้นแต่ระยะยื่นนี้ต้องไม่น้อยกว่า 6 มม. 
3.5.1.2.2 ส่วนท่ีงอเป็นมุมฉากให้มีส่วนยื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอย่างน้อย 

12 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
3.5.1.2.3 เหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก 

(ก) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่าให้งอ 90 องศาโดยมี
ส่วนที่ยื่นถึงปลายของงออีกอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็กแต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 มม. หรือ 

(ข) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. และ 25 มม. ให้งอ 90 องศาโดย
มีส่วนท่ียื่นถึงปลายของออีกอย่างน้อย12 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็กหรือ 

(ค) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. และใหญ่กว่าให้งอ 135 องศาโดย
มีส่วนท่ียื่นถึงปลายของออีกอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็ก 

3.5.1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดส าหรับของเส้นผ่าศูนย์กลางของการงอเหล็กให้วัด
ด้านในของเหล็กที่งอส าหรับของอมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่า
ค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 3.1 

 
ตารางที ่3.1  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุดส าหรับของเหล็กข้ออ้อย 

ขนาดของเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุด 
ส าหรับของอเหล็กข้ออ้อย 

9 ถึง 16 มม. 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
20 ถึง 25 มม. 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
28 ถึง 36 มม. 8 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

 
3.5.2 การเรียงเหล็กเสริม 

3.5.2.1 ก่อนเรียงเข้าท่ีจะต้องท าความสะอาดเหล็กมิให้มีสนิมขุมสะเก็ดและวัสดุเคลือบต่างๆที่จะ
ท าให้การยึดหน่วงเสียไป 

3.5.2.2 จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีตให้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องพอดีและผูกยึดให้แน่นหนา
ระหว่างเทคอนกรีตหากจ าเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการติดตั้งได้ 

3.5.2.3 ที่จุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่งจะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหล็กเบอร์  18 S.W.G. 
(Annealed-Iron Wire) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนที่จะเป็นเนื้อ
คอนกรีตภายใน 
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3.5.2.4 ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้องโดยใช้เหล็กแขวนก้อนมอร์ต้ า
เหล็กยึดหรือวิธีอื่นใดซึ่งวิศวกรผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบแล้วก้อนมอร์ต้าให้ใช้
ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต 1 ส่วน 

3.5.2.5 หลังจากผูกเหล็กแล้วจะต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจก่อนเททุกครั้งหากผูกทิ้งไว้นาน
เกินควรจะต้องท าความสะอาดและให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจอีกครั้งก่อนเทคอนกรีต 

 

3.6 การต่อเหล็กเสริม 
3.6.1 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดที่ก าหนดในแบบหรือที่ระบุในตารางที่ 3.2 ทั้ง

ต าแหน่งและวิธีต่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบเสียก่อน 
3.6.2 การต่อโดยวิธีเช่ือมส าหรับเสาให้เช่ือมด้วยวิธีเหลาปลายเหล็กท่อนบนแล้วต่อเช่ือมด้วยไฟฟ้า 

(Electric Arc Welding)  
3.6.3 ต าแหน่งของรอยต่อส าหรับเหล็กเสริมในเสาให้อยู่เหนือระดับพื้น 1 เมตรจนถึงระดับ 1 เมตรใต้พื้น

ช้ันบน 
3.6.4 ณ หน้าตัดใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 50 ของจ านวนเหล็กเสริมทั้งหมดไม่ได้ 
3.6.5 ห้ามต่อเหล็กเสริมณจุดที่เกิดแรงดึงสูงสุดเช่น พื้น และคาน ส าหรับเหล็กล่างห้ามต่อเหล็กเสริม

บริเวณกลางช่วง และส าหรับเหล็กบนห้ามต่อเหล็กเสริมบริเวณที่รองรับ หากไม่แน่ใจว่าบริเวณใด
ขององค์อาคารเกิดแรงดึงสูงสุดให้สอบถามจากวิศวกรผู้ออกแบบ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.2.1 
และ 3.2.2) 

 

ตารางที ่3.2.1 รอยต่อในเหล็กเสริมส าหรับอาคารในพื้นที่ท่ัวไป 
ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ ต าแหน่งของรอยต่อ 
คานแผ่นพื้น ต่อทาบ, ต่อเช่ือม (ส าหรับเหล็กเส้นขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 32 มิลลิเมตร) 
ตามที่ได้รับอนุมัติส าหรับคานเหล็กบนให้ต่อ
ที่บริเวณกลางคานเหล็กล่างต่อที่หน้าเสาถึง
ระยะ L/5 จากศูนย์กลางเสา 

เสาผนัง ต่อทาบหรือต่อเช่ือม เหนือระดับพื้น 1 เมตรจนถึงระดับ 1 เมตร
ใต้พ้ืนช้ันบน 

ฐานราก ส าหรับด้านที่สั้นกว่าความยาวของเหล็ก
มาตรฐานห้ามต่อ 

 

 
 

ตารางที ่3.2.2  รอยต่อในเหล็กเสริมส าหรับอาคารในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว 
ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ ต าแหน่งของรอยต่อ 
คาน 
 
แผ่นพื้น 

ต่อทาบ 
 
ต่อทาบ 

เหล็กเสริมบนให้ต่อที่บริเวณกลางคานเหลก็เสริมลา่งให้ต่อ
ที่ระยะห่างจากหน้าเสาเท่ากับ 2 เท่า ความลึกคาน 
ตามที่ได้รับอนุมัติ 

เสาผนัง ต่อทาบหรือต่อเช่ือม บริเวณกึ่งกลางของช่วงเสา 
ฐานราก ต่อทาบหรือต่อเช่ือม ตามที่ได้รับอนุมัติ 
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3.6.6 ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริม 
3.6.6.1 ระยะทาบ, ระยะฝังส าหรับเหล็กเสริมในคาน, เสา,ผนังหนาตั้งแต่ 200 มม.ขึ้นไปและฐาน

ราก ให้ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.3 
3.6.6.2 ระยะทาบ, ระยะฝังส าหรับเหล็กเสรมิในผนังหนาไม่เกิน 200 มม. และพื้น ให้ดูรายละเอียด

ในตารางที่ 3.4 
 

ตารางที่ 3.3 ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริมในคาน, เสา, ผนังหนาตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไปและฐานราก 

ชนิดของเหล็กเสริม 
เส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็กเสริม (มม.) 

ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริม (มม.) 
เหล็กเสริมบน 
(Top Bars) 

เหล็กเสริมอื่น 
(Other Bars) 

เหล็กข้ออ้อย  
(Deformed Bars) 

12 
16 
20 
25 
28 
32 

500 
650 
800 
1,250 
1,400 
2,150 

400 
500 
650 
950 
1,100 
1,650 

เหล็กผิวเรียบ 
(Plain Bars) 

6 
9 

250 
400 

250 
400 

 
ตารางที่ 3.4 ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริมในผนังหนาไม่เกิน 200 มม. และพื้น 

ชนิดของเหล็กเสริม 
เส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็กเสริม (มม.) 

ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริม (มม.) 
เหล็กเสริมบน 
(Top Bars) 

เหล็กเสริมอื่น 
(Other Bars) 

เหล็กข้ออ้อย  
(Deformed Bars) 

12 
16 
20 
25 
28 

450 
700 
1,000 
1,600 
1,950 

350 
550 
800 
1,250 
1,500 

เหล็กผิวเรียบ 
(Plain Bars) 

6 
9 

250 
400 

250 
400 

 
หมายเหตุ  1. เหล็กเสริมบน หมายถึง เหล็กเสริมตามแนวนอนที่มีความหนาของคอนกรีตใต้ระดับเหล็ก

เสริมนั้น มากกว่า 300 มม. 
 2. ส าหรับการทาบเหล็กล่างกลางช่วงขององค์อาคาร ได้แก่ พื้น หรือคานพับให้เพิ่มระยะทาบ

เป็น 1.3 เท่า ของค่าที่แสดงในตาราง 
 



หมวดที่ 4  งานวิศวกรรมโครงสรา้ง  4-13/37 

3.6.7 การต่อโดยวิธีเชื่อมมี 2 วิธีคอืต่อเช่ือมและทาบเชื่อมวิธีต่อเช่ือมนั้นให้เช่ือมด้วยวิธีเหลาปลายเหล็ก
ชนปลายส่วนวิธีทาบเชื่อมนั้นให้ทาบเป็นระยะ 36 เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กแล้วเช่ือมที่ช่วงปลาย 
2 ข้างและตรงกลางของระยะทาบโดยรอยเช่ือมแต่ละต าแหน่งยาวไม่น้อยกว่า 100 มม. 

3.6.8 ส าหรับเหล็กเสริมที่โผล่ทิ้งไว้เพื่อจะเช่ือมต่อกับเหล็กของส่วนที่จะต่อเติมภายหลังจะต้องท าการ
ป้องกันมิให้เสียหายและผุกร่อน 

3.6.9 การต่อเหล็กเสริมโดยวิธีเช่ือมจะต้องให้ก าลังของรอยเช่ือมไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของก าลังเหล็ก
เสริมนั้น (Yield Strength) ก่อนเริ่มงานเหล็กเสริมจะต้องท าการทดสอบก าลังของรอยตอ่เช่ือมโดย
สถาบันที่เช่ือถือได้และผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างจะต้องส าเนาผลการทดสอบอย่างน้อย 
3 ชุดไปยังวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

3.6.10 รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับการตรวจและอนุมัติโดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนเทคอนกรีต รอยต่อซึ่ง
ไม่ได้รับการอนุมัติให้ถือว่าเป็นรอยต่อเสียอาจถูกห้ามใช้ก็ได้สามารถใช้วิธีการต่อด้วยระบบข้อต่อ
เหล็กแบบเชิงกล (Mechanical Splicing Systems) โดยใช้วิธี Coupler ตามมาตรฐาน ACI 318 
และ BS 8110 แทนการต่อด้วยวิธีทาบหรือต่อด้วยวิธีเช่ือมได้ทุกกรณีแต่ทั้งนี้ณหน้าตัดใดๆจะมี
รอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 50 ของจ านวนเหล็กเสริมทั้งหมดไม่ได้และจะต้องมีก าลังของ
รอยต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของก าลังของเหล็กเสริมนั้น (Yield Strength) 
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4. งานคอนกรีต 
4.1 ทั่วไป 

4.1.1 “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้น ามาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
4.1.2 งานคอนกรีตในท่ีนี้หมายรวมถึงงานคอนกรีตส าหรับโครงสร้างซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตาม

แบบและบทก าหนดอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามข้อก าหนดและสภาวะต่างๆของสัญญา 
4.1.3 หากมิได้ระบุในแบบและ/หรือบทก าหนดนี้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กและงานคอนกรีตทั้งหมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 
4.2 วัสดุ 

วัสดุต่างๆที่เป็นส่วนผสมของคอนกรีตหากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
ก าหนดของมาตรฐาน ASTM 
4.2.1 ปูนซีเมนต์จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มอก . 15 เล่ม 

1-2555 ชนิดที่เหมาะสมกับงานและต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งสนิทไม่จับตัวเป็นก้อน 
4.2.2 น้ าท่ีใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดใช้ดื่มได้ในกรณีที่สงสัยจะต้องท าการทดสอบ 
4.2.3 มวลรวม 

4.2.3.1 มวลรวมที่ใช้ส าหรับคอนกรีตจะต้องแข็งแกร่งมีความคงตัวเฉื่อยไม่ท าปฏิกิริยากับด่างใน
ปูนซีเมนต์ 

4.2.3.2 มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่างมวลรวมหยาบแต่ละขนาด
หรือหลายขนาดผสมกันจะต้องมีส่วนขนาดคละตรงตามเกณฑ์ก าหนดของข้อก าหนด 
ASTM ที่เหมาะสม 

4.2.4 สารผสมเพิ่มผู้รับจ้างต้องเสนอใช้สารเพิ่มผสมกับคอนกรีตเพื่อใช้กับงานโครงสร้างอาคารส่วนต่างๆ
เพื่อให้สามารถท างานได้สะดวกลดการแตกร้าวในโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่และสามารถป้องกัน
น้ าซึมส าหรับโครงสร้างใต้ดินได้แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีผลท าให้ก าลังอัดของคอนกรีตลดลงโดยจะต้อง
เสนอ Mixed Design เพื่อขออนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อน 

4.2.5 การเก็บวัสดุ 
4.2.5.1 ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคารถังเก็บหรือไซโลที่ป้องกันความช้ืนและความสกปรกได้และ

ในการขนส่งให้ส่งในปริมาณเพียงพอที่จะไม่ท าให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือล่าช้าไม่ว่า
กรณีใดจะต้องแยกวัสดุที่ส่งมาแต่ละครั้งให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน 

4.2.5.2 การส่งมวลรวมหยาบให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานที่ก่อสร้างนอกจากจะได้รับอนุมัติจาก
วิศวกรผู้ควบคุมงานให้เป็นไปอย่างอ่ืน 

4.2.5.3 การกองมวลรวมจะต้องกองในลักษณะที่จะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอื่นซึ่งมี
ขนาดต่างกันเพื่อให้เป็นไปตามนี้อาจจะต้องท าการทดสอบว่าส่วนขนาดคละตลอดจน
ความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑ์ก าหนดหรือไม่โดยเก็บตัวอย่างณโรงผสม
คอนกรีต 
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4.2.5.4 ในการเก็บสารผสมเพิ่มต้องระวังอย่าให้เกิดการแปดเปื้อนการระเหยหรือเสื่อมคุณภาพ
ส าหรับสารผสมเพิ่มชนิดที่อยู่ในรูปสารลอยตัวหรือสารละลายที่ไม่คงตัวจะต้องจัดหา
อุปกรณ์ส าหรับกวนเพื่อให้ตัวยากระจายโดยสม่ าเสมอถ้าเป็นสารผสมเพิ่มชนิดเหลว
จะต้องป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากนักเพราะจะท าให้คุณสมบัติของสาร
นั้นเปลี่ยนแปลงได้ 

 
4.3 คุณสมบัติของคอนกรีต 

4.3.1 องค์ประกอบคอนกรีตต้องประกอบด้วย วัสดุประสาน (ได้แก่ปูนซีเมนต์ เถ้าลอย ซิลิก้าฟูม หรือ
วัสดุอื่นที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเช่ือถือ , โดยสัดส่วนผสมของวัสดุประสานต้องมี
ปูนซีเมนต์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน) ทรายมวลรวมหยาบน้ าและสารผสม
เพิ่มตามแต่จะก าหนดผสมให้เข้ากันอย่างดีโดยมีความข้นเหลวท่ีพอเหมาะ 

4.3.2 ความข้นเหลวคอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงานจะต้องผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยมีความข้น
เหลวท่ีพอเหมาะที่จะสามารถท าให้แน่นได้ภายในแบบหล่อและรอบเหล็กเสริมหลังจากอัดแน่นโดย
การกระทุ้งด้วยมือหรือโดยวิธีสั่นที่ได้รับการเห็นชอบแล้วจะต้องไม่มีน้ าที่ผิวคอนกรีตมากเกินไป
และจะต้องมีผิวหน้าเรียบปราศจากโพรงการแยกแยะรูพรุนเมื่อแข็งตัวแล้วจะต้องมีก าลังตามที่
ต้องการตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลายความคงทนความทนต่อการขัดสีความสามารถใน
การกันน้ ารูปลักษณะและคุณสมบัติอื่นๆตามที่ก าหนด 

4.3.3 ก าลังอัดคอนกรีตส าหรับแต่ละส่วนของอาคารจะต้องมีก าลังตามที่แสดงไว้ในตารางที่4.1 นอกจาก
จะก าหนดในแบบโครงสร้างเป็นอย่างอื่นก าลังอัดสูงสุดให้คิดที่อายุ 28 วันเป็นหลักส าหรับ
ปูนซีเมนต์ชนิดที ่1 ธรรมดาแต่ถ้าปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3 ซึ่งท าให้ก าลังสูงเร็วให้คิดที่อายุ 7 วันทั้งนี้ให้
ใช้แท่งกระบอกคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.และสูง 300 มม. 

ตารางที ่4.1 การแบ่งประเภทคอนกรีตและเกณฑ์ก าหนดเกี่ยวกับก าลังอัด 
 
ชนิดของการก่อสร้าง 
 

 
ประเภท 

ค่าต่ าสุดของก าลังอัดของแท่งกระบอก
คอนกรีตหลังเทแล้ว 28 วันเมกกาปาสกาล 
(กก/ซม2) 

-  ฐานรากและเสาคานคานซอยผนังคอนกรตีเสริม
เหล็กที่ใช้รับน้ าหนักหนาตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป
แผ่นพื้นและถังเก็บน้ า 

ก 28 (280) 
 

-  ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่บางกว่า 100 มม. ที่
ไม่ได้รับน้ าหนักและครีบค.ส.ล. 

ข 18  (180) 
 

-  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 ค - 

 
4.3.4. การยุบของคอนกรีตซึ่งมีน้ าหนักปกติซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบคอนกรีต” ซึ่งใช้ปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ (ASTM C 143) จะต้องเป็นไปตามค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 4.2  
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ตารางที ่4.2 ค่าการยุบส าหรับงานก่อสร้างชนิดต่างๆ 

ชนิดของงานก่อสร้าง 
ค่าการยุบ (มม.) 
สูงสุด ต่ าสุด 

ฐานราก 125 75 
แผ่นพื้นคานผนังค.ส.ล. 125 75 
เสา 125 75 
ครีบค.ส.ล. และผนังบางๆ 125 75 
 พื้นอัดแรง 130 50 

 
4.3.5. ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะต้องเป็นไปตามตารางที่ 4.3 

 
ตารางที ่4.3 ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบที่ใช้กับคอนกรีต 
ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สุด (มม.) 
ฐานรากเสาและคาน 20 
ผนังค.ส.ล. หนาตั้งแต ่150 มม. ขึ้นไป 20 
ผนังค.ส.ล. หนาตั้งแต ่100 มม. ขึ้นไป 20 
แผ่นพื้นครีบค.ส.ล. 20 

 
4.4 การค านวณออกแบบส่วนผสม 

4.4.1 ห้ามมิให้น าคอนกรีตมาเทส่วนที่เป็นโครงสร้างใดๆจนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตที่จะน ามาใช้นั้น
ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบแล้ว 

4.4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วันผู้รับจ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆและทดลองใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบตรวจให้ความเห็นชอบก่อน 

4.4.3 การที่วิศวกรผู้ออกแบบให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมที่เสนอมาหรือแก้ไข  (หากมี) นั้นมิได้
หมายความว่าจะลดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีมีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่ได้จากส่วนผสมนั้น 

4.4.4 การจัดปฏิภาคส่วนผสม 
4.4.4.1 จะต้องหาอัตราส่วนน้ า : วัสดุประสานที่เหมาะสมโดยการทดลองขั้นตอนตามวิธีการ

ต่อไปนี ้
(ก) จะต้องทดลองท าส่วนผสมคอนกรีตที่มีอัตราส่วนและความข้นเหลวที่เหมาะสม

กับงานโดยเปลี่ยนอัตราส่วนน้ า : วัสดุประสานอย่างน้อย 3 ค่าซึ่งจะให้ก าลัง
ต่างๆกันโดยอยู่ในขอบข่ายของค่าที่ก าหนดส าหรับงานนี้และจะต้องค านวณ
ออกแบบส าหรับค่าการยุบสูงสุดเท่าท่ียอมให้ 

(ข) จากนั้นให้หาปฏิภาคของวัสดุผสมแล้วท าการทดสอบตามหลักและวิธีการที่ให้ไว้
ในเรื่อง “ข้อแนะน าวิธีการเลือกปฏิภาคส่วนผสมส าหรับคอนกรีต” (ACI 211) 

(ค) ส าหรับอัตราส่วนผสมน้ า : วัสดุประสานแต่ละค่าให้หล่อช้ินตัวอย่างอย่างน้อย 3 
ช้ิน ส าหรับแต่ละอายุเพื่อน าไปทดสอบโดยเตรียมและบ่มตัวอย่างตาม“วิธีท าและ
บ่มช้ินตัวอย่างคอนกรีตส าหรับใช้ทดสอบแรงอัดและแรงดัด” (ASTM C 192) 
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และทดสอบที่อายุ 7 และ 28 วันการทดสอบให้ปฏิบัติตาม “วิธีทดสอบก าลังอัด
ของแท่งกระบอกคอนกรีต” (ASTM C 39) 

(ง) ให้น าผลที่ได้จากการทดสอบไปเขียนเป็นกร๊าฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนน้ า : วัสดุประสานกับค่าก าลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีตอัตราส่วน
น้ า : วัสดุประสานสูงสุดที่ยอมให้จะต้องได้มาจากค่าที่แสดงโดยกร๊าฟที่ให้ค่า
ก าลังต่ าสุดซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 10 ของก าลังท่ีก าหนด 

4.4.4.2 การใช้อัตราส่วนน้ า : วัสดุประสานค่าที่ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ในกรณีที่ใช้มวลรวมหยาบ
ชนิดเม็ดเล็กเช่นในผนังเบาๆหรือในที่ที่เหล็กแน่นมากๆจะต้องพยายามรักษาค่า
อัตราส่วนน้ า : ปูนซีเมนต์ให้คงที่เมื่อเลือกอัตราส่วนน้ า : ปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมได้แล้วให้
หาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตตามวิธีในข้อ 4.4 เรื่อง “การหาปฏิภาคของวัสดุผสม” 
ดังอธิบายข้างต้น 

 
4.5 การผสมคอนกรีต 

4.5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 
การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตาม “บทก าหนดส าหรับคอนกรีต

ผสมเสร็จ” (ASTM C 94) 
4.5.2 การผสมด้วยเครื่องณสถานท่ีก่อสร้าง 

4.5.2.1 คอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้วที่เครือ่ง
ผสมจะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจุและจ านวนรอบต่อนาทีที่เหมาะสมและผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าเหล่านี้ทุกประการเครื่องผสมจะต้องสามารถผสมมวลรวม
ปูนซีเมนต์และน้ าให้เข้ากันโดยทั่วถึงภายในเวลาที่ก าหนดและต้องสามารถปล่อย
คอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการแยกแยะ 

4.5.2.2 ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครือ่งจะต้องบรรจุน้ าส่วนหน่ึงเข้าเครื่องก่อนปูนซีเมนต์และมวล
รวมแล้วค่อยๆเติมน้ าส่วนที่เหลือเมื่อผสมไปแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาผสมก าหนด
จะต้องมีที่ควบคุมมิให้ปล่อยคอนกรีตก่อนจะถึงเวลาที่ก าหนดและจะต้องสามารถปล่อย
คอนกรีตออกให้หมดก่อนท่ีจะบรรจุวัสดุใหม่ 

4.5.2.3 เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรลงมาจะต้องไม่น้อยกว่า 
2 นาทีและให้เพิ่มอีก 20 วินาทีส าหรับทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือส่วนของลูกบาศก์เมตร
ที่เพ่ิมขึ้น 

 
4.6 การผสมต่อ 

4.6.1 ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าที่ต้องการใช้เท่านั้นห้ามน าคอนกรีตที่ก่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็นอันขาดแต่
ให้ท้ิงไป 

4.6.2 ห้ามมิให้เติมน้ าเพื่อเพิ่มค่าการยุบเป็นอันขาดการเติมน้ าจะกระท าได้ณสถานที่ก่อสร้างหรือที่โรง
ผสมคอนกรีตกลางโดยความเห็นชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงานเท่านั้นแต่ ไม่ว่ากรณีใดจะเติมน้ าใน
ระหว่างการขนส่งไม่ได้ 
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4.7 การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 
ในกรณีที่จะเทคอนกรีตในอากาศร้อนจัดหรือจะเทองค์อาคารขนาดใหญ่เช่นคานขนาดใหญ่ฐาน

รากหนาๆจะต้องหาวิธีลดอุณหภูมิของคอนกรีตสดให้ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้อาทิท าหลังคาคลุมโม่ผสม
คอนกรีตกองวัสดุและถังเก็บน้ าในบางกรณีอาจจะต้องใช้น้ าแข็งหรือสารผสมเพิ่มช่วยซึ่งหากไม่มีก าหนดเป็น
อย่างอื่นวิศวกรผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้พิจารณา 

 
4.8 การขนส่งและการเท 

4.8.1 การเตรียมการก่อนเท 
4.8.1.1 จะต้องขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วและวัสดุแปลกปลอมอื่นๆออกจากด้านในของอุปกรณ์ที่

ใช้ในการล าเลียงออกให้หมด 
4.8.1.2 แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อยจะต้องขจัดน้ าส่วนที่เกินและวัสดุแปลกปลอมใดๆออกให้

หมดเหล็กเสริมผูกเข้าที่เสร็จเรียบร้อยวัสดุต่างๆที่จะฝังในคอนกรีตต้องเข้าที่เรียบร้อย
และการเตรียมการต่างๆทั้งหมดได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะด าเนินการเทคอนกรีตได้ 

4.8.2 การล าเลียงวิธีการขนส่งและการเทคอนกรีตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ก่อนในการขนส่งคอนกรีตจากเครื่องผสมจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการแยกแยะหรือการสูญเสี ย
ของวัสดุผสมและต้องกระท าในลักษณะที่จะท าให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

4.8.3 การเท 
4.8.3.1 ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างยังมิได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก

วิศวกรผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้วและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วหากผู้รับจ้างยังมิไม่ เริ่มเท
คอนกรีตภายใน 48 ช่ัวโมงจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานอีกครั้งจึงจะเทได้ 

4.8.3.2 การเทคอนกรีตจะต้องกระท าต่อเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่รอยต่อระหว่างก่อสร้างจะต้องอยู่
ที่ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในแบบหรือได้รับความเห็นชอบแล้วการเทคอนกรีตต่อเนื่องกับ
คอนกรีตที่เทไปแล้วจะต้องยังคงสภาพเหลวพอที่จะเทต่อกันได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งห้าม
มิให้เทคอนกรีตต่อกับคอนกรีตซึ่งเทไว้แล้วเกิน 30 นาทีมิฉะนั้นต้องทิ้งไว้ประมาณ 20 
ช่ัวโมงจึงจะเทต่อได้ 

4.8.3.3 ห้ามมิให้น าคอนกรีตที่ก่อตัวบ้างแล้วบางส่วนหรือแข็งตัวทั้งหมดหรือที่มีวัสดุแปลกปลอม
มาเทปะปนกันเป็นอันขาด 

4.8.3.4 เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้วจะต้องอัดคอนกรีตนั้นให้แน่นภายในเวลา  30 นาที
นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสมนอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษส าหรับการนี้
โดยเฉพาะหรือมีเครื่องผสมติดรถซึ่งจะกวนอยู่ตลอดเวลาในกรณีเช่นนั้นให้ เพิ่มเวลาได้
เป็น 2 ช่ัวโมงนับตั้งแต่บรรจุปูนซีเมนต์เข้าเครื่องผสมยกเว้นในกรณีที่ใช้สารหน่วง 
(Retarder) และต้องเทภายใน 30 นาทีนับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องกวน 

4.8.3.5 จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ต าแหน่งสุดท้ายมากที่สุดเท่าที่จะท าได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
การแยกแยะอันเนื่องจากการโยกย้ายและการไหลตัวของคอนกรีตต้องระวังอย่าใช้วิธีการ
ใดๆที่จะท าให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าที่จากระยะสูงเกินกว่า 2 
ม. นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

4.8.3.6 ในกรณีที่ใช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ต้าเป็นผิวจะต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมดันหินให้
ออกจากข้างแบบเพื่อให้มอร์ต้าออกมาอยู่ท่ีผิวให้เต็มโดยไม่เป็นโพรงเมื่อถอดแบบการท า
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ให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่องหรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและสิ่งที่
ฝังจนท่ัวและเข้าไปอัดตามมุมต่างๆจนเต็มโดยขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะหินอัน
จะท าให้คอนกรีตเป็นโพรงเป็นหลุมบ่อหรือเกิดระนาบที่ไม่แข็งแรงออกให้หมดสิ้นเครื่อง
สั่นจะต้องมีความถี่อย่างน้อย 7,000 รอบต่อนาทีและผู้ใช้งานจะต้องมีความช านาญ
เพยีงพอห้ามมิให้ท าการสั่นคอนกรีตเกินขนาดหรือใช้เครื่องสั่นเป็นตัวเขยื้อนคอนกรีตให้
เคลื่อนที่จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อเป็นอันขาดให้จุ่มและ
ถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรงๆที่หลายๆจุดห่างกันประมาณ 500 มม.ในการจุ่มแต่ละครั้ง
จะต้องใช้เวลาให้เพียงพอที่จะท าให้คอนกรีตแน่นตัวแต่ต้องไม่นานเกินไปจนเป็นเหตุให้
เกิดการแยกแยะโดยปกติจุดหนึ่งๆควรจุ่มอยู่ระหว่าง 5-15 วินาทีในกรณีที่หน้าตัดของ
คอนกรีตบางเกินไปจนไม่อาจแหย่เครื่องสั่นลงไปได้ก็ให้เครือ่งสั่นนั้นแนบกับข้างแบบหรอื
ใช้วิธีอื่นที่ได้รับการเห็นชอบแล้วส าหรับองค์อาคารสูงๆและหน้าตัดกว้างเช่นเสาขนาด
ใหญ่ควรใช้เครื่องสั่นชนิดติดกับข้างแบบแต่ทั้งนี้แบบหล่อต้องแข็งแรงพอที่จะสามารถรับ
ความสั่นได้โดยไม่ท าให้รูปร่างขององค์อาคารผิดไปจากที่ก าหนดจะต้องมีเครื่องสั่น
คอนกรีตส ารองอย่างน้อย 1 เครื่องประจ าณสถานท่ีก่อสร้างเสมอในระหว่างเทคอนกรีต 

4.8.3.7 การเทคอนกรีตโดยใช้เครื่องสูบคอนกรีตจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
ก่อน 

4.8.3.8 เมื่อก าลังอัดคอนกรีตที่ใช้ในเสาสูงกว่า 1.4 เท่าของก าลังอัดคอนกรีตที่ใช้ในระบบพื้นการ
ถ่ายน้ าหนักเสาผ่านทางระบบพ้ืนนั้นจะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(ก) คอนกรีตในเสาซึ่งก าลังอัดสูงกว่าจะต้องเทบนพื้นตามต าแหน่งเสานั้นโดยที่ผิว

ของคอนกรีตในเสาจะต้องขยายออกไปในพ้ืนจากขอบเสาไม่น้อยกว่า 600 มม. 
และคอนกรีตในเสาที่เทนอกขอบเสาออกมานั้นจะต้องผสมเข้ากับคอนกรีตใน
พื้นอย่างทั่วถึง 

(ข) ก าลังอัดคอนกรีตในเสาซึ่งถ่ายผ่านระบบพื้นนั้นสามารถใช้ตามค่าก าลังอัดของ
คอนกรีตในระบบพื้นซึ่งน้อยกว่านี้ได้โดยเพิ่มเหล็กเสริมตามค่าน้ าหนักที่
ต้องการ 

(ค) ส าหรับเสาซึ่งมีท่ีรองรับด้านข้างทั้ง 4 ด้านโดยคานท่ีมีความลึกใกล้เคียงกันหรือ
โดยแผ่นพื้นก าลังอัดของคอนกรีตในเสาให้คิดเท่ากับ 75% ของก าลังอัด
คอนกรีตในเสาบวกกับ 35% ของก าลังอัดคอนกรีตในแผ่นพื้นนั้น 

 
4.9 รอยต่อและสิ่งท่ีฝังในคอนกรีต 

4.9.1 รอยต่อระหว่างการก่อสร้าง (Construction Joint) ของอาคาร 
4.9.1.1 ในกรณีมิได้ระบุต าแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนี้ในแบบผู้รับจ้างจะต้องจัดท าและ

วางรอยต่อในต าแหน่งซึ่งจะท าให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุดและป้องกันมิให้
เกิดรอยร้าวเนื่องจากการหดตัวและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ก่อน 

4.9.1.2 ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบคอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยต่อ
ระหว่างก่อสร้าง (Construction Joint)ที่อยู่ในแนวราบจะต้องไม่ใช้คอนกรีตส่วนแรกที่
ออกจากเครื่องผสมและจะต้องอัดแน่นให้ท่ัวโดยอัดให้เข้ากับคอนกรีตที่เทไว้ก่อนแล้ว 
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4.9.1.3 ในกรณีของผิวทางแนวตั้งให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมน้ าให้ข้นไล้ที่ผิวให้ทั่ว
ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหม่ลงไป 

4.9.1.4 ส าหรับรอยต่อในผนังทั้งหมดและระหว่างผนังกับแผ่นพื้นหรือฐานรากหากมิได้ระบุใน
แบบเป็นอย่างอื่นให้เดินเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่านรอยต่อไปและจะต้องใส่สลักและเดือย
เอียงตามแต่วิศวกรผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรโดยจะต้องมีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย 50 
มิลลิเมตร 

4.9.1.5 ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นช้ันๆจะต้องยึดเหล็กท่ีโผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนาเพื่อป้องกัน
การเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีตและในขณะคอนกรีตก าลังก่อตัว 

4.9.1.6 ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้าน้ าปูนและวัสดุที่หลุดร่วงออกให้หมดโดยไม่
จ าเป็นต้องท าให้ผิวหยาบอีกแต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ก็ให้ขจัดออกโดยใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ช่ัวโมงแล้วให้ล้างผิวที่แข็งตัวแล้วด้วย
น้ าสะอาดทันทีก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ให้พรมน้ าผิวคอนกรีตที่รอยต่อทุกแห่งให้ช้ืนแต่
ไม่ให้เปียกโชก 

4.9.1.7 หากได้รับความเห็นชอบอาจเพิ่มความยึดหน่วงได้ตามวิธีต่อไปนี้ 
(ก) ใช้สารผสมเพิ่มท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 
(ข) ใช้สารหน่วงซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วเพื่อท าให้การก่อตัวของมอร์ต้าที่ผิวช้า

ลงแต่ห้ามใส่มากจนไม่ก่อตัวเลย 
(ค) ท าผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีที่ได้รับการเห็นชอบแล้วโดยวิธีนี้จะท าให้มวล

รวมโผล่โดยสม่ าเสมอปราศจากฝ้าน้ าปูนหรือเม็ดมวลรวมที่หลุดร่วงหรือผิว
คอนกรีตที่ช ารุด 

4.9.2 วัสดุฝังในคอนกรีต 
4.9.2.1 ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอดไส้สมอและวัสดุฝังอื่นๆที่จะต้องท างานต่อในภายหลังให้

เรียบร้อย 
4.9.2.2 ผู้รับจ้างที่ท างานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตจะต้องได้รับแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้มีโอกาสที่จะ

จัดวางและยึดสิ่งที่จะฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต 
4.9.2.3 จะต้องติดตั้งแผ่นกันน้ าท่อร้อยสายไฟและสิ่งที่จะฝังอื่นๆเข้าที่ให้ถูกต าแหน่งอย่าง

แน่นอนและยึดให้แน่นเพื่อมิให้เกิดการเคลื่อนตัวส าหรับช่องว่างในปลอกไส้รองสมอ
จะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะเอาออกได้ง่ายเป็นการช่ัวคราวเพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้าไป
ในช่องว่างนั้น 

4.9.3 รอยต่อส าหรับพ้ืนถนน 
รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อส าหรับการยืดหดตัวจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ใน

แบบในกรณีที่ไม่สามารถเทคอนกรตีได้เต็มช่วงจะต้องท ารอยต่อระหว่างก่อสร้างขึ้นในช่วงหนึ่งๆจะ
มีรอยต่อระหว่างก่อสร้างเกินหนึ่งรอยไม่ได้และรอยต่อดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในช่วงกลางแบ่งสาม
ส่วนของช่วง 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ส าหรับรอยต่อต่างๆจะยอมให้มีความผิดพลาดมากที่สุดได้ไม่
เกินค่าต่อไปนี ้  

-  ระยะทางแนวราบ 6 มิลลิเมตร 
 -  ระยะทางแนวดิ่ง  3มิลลิเมตร 
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4.10 การซ่อมผิวที่ช ารุด 
4.10.1 ห้ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยึดและเนื้อที่ช ารุดทั้งหมดก่อนท่ีวิศวกรผู้ควบคุมงานจะได้ตรวจสอบแล้ว 
4.10.2 ส าหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเลก็ๆและช ารดุเลก็น้อยหากวิศวกรผู้ควบคุมงานลงความเห็นว่าพอท่ีจะ

ซ่อมแซมให้ดีได้จะต้องสกัดคอนกรีตที่ช ารุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดีเพื่อป้องกันมิให้น้ าในมอร์
ต้าที่จะปะซ่อมนั้นถูกดูดซึมไปจะต้องท าความสะอาดคอนกรีตบริเวณที่จะปะซ่อมและเนื้อที่บริเวณ
โดยรอบเป็นระยะออกไปอย่างน้อย 150 มม. มอร์ต้าที่ใช้เป็นตัวประสานจะต้องประกอบด้วย
ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายละเอียดซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 30 แล้ว 1 ส่วนให้ละเลงมอร์
ต้านี้ให้ทั่วพื้นที่ผิว 

4.10.3 ส่วนผสมส าหรับใช้อุดให้ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต 2.5 ส่วนโดย
ปริมาตรช้ืนและหลวมส าหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมปูนซีเมนต์ขาวเข้ากับปูนซีเมนต์
ธรรมดา 2 ส่วนเพื่อให้ส่วนผสมที่ปะซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้างเคียงทั้งนี้โดยใช้วิธี
ทดลองหาส่วนผสมเอาเอง 

4.10.4 ให้จ ากัดปริมาณของน้ าให้พอดีเท่าท่ีจ าเป็นในการยกย้ายและการปะซ่อมเท่าน้ัน 
4.10.5 หลังจากที่น้ าซึ่งค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพื้นที่ที่จะปะซ่อมหมดแล้วให้ละเลงช้ันยึดหน่วงลงบน

ผิวนั้นให้ทั่วเมื่อช้ันยึดหน่วงนี้เริ่มเสียน้ าให้ฉาบมอร์ต้าที่ใช้ปะซ่อมทันทีให้อัดมอร์ต้าให้แน่นโดย
ทั่วถึงและปาดออกให้เนื้อนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อยและจะต้องทิ้งไว้เฉยๆอย่างน้อย  1 
ช่ัวโมงเพื่อให้เกิดการหดตัวขั้นต้นก่อนที่จะตกแต่งขั้นสุดท้ายบริเวณที่ปะซ่อมแล้วให้รักษาให้ช้ืน
อย่างน้อย 7 วันส าหรับคอนกรีตเปลือยที่ต้องการรักษาลายไม้แบบห้ามใช้เครื่องมือท่ีเป็นโลหะฉาบ
เป็นอันขาด 

4.10.6 ในกรณีที่รูพรุนนั้นกว้างมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็กและหากวิศวกรผู้ควบคมุงานลงความเห็นว่าอยู่
ในวิสัยที่จะซ่อมแซมได้ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ต้าชนิดที่ผสมตัวยากันการหดตัว (Non-Shrink 
Mortar) เป็นวัสดุแทนปูนทรายธรรมดาหากคอนกรีตที่เหลือเป็นคอนกรีตดีแต่มีรูพรุนมากให้ใช้ 
Pressurized Epoxy Grouting ช้ันหนึ่งก่อนที่จะปะซ่อมทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าของผู้ผลิต
โดยเคร่งครัด 

4.10.7 ในกรณีที่โพรงใหญ่และลึกมากหรือเกิดข้อเสียหายใดๆเ ช่นคอนกรีตมีก าลังต่ ากว่าก าหนดและ
วิศวกรผู้ควบคุมงานมีความเห็นว่าอาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นตามวิธีที่วิศวกรผู้ควบคุมงานได้เห็นชอบด้วยแล้วหรือหากวิศวกรผู้
ควบคุมงานเห็นว่าการช ารุดมากจนไม่อาจแก้ไขให้ได้ดีอาจสั่งทุบทิ้งแล้วสร้างขึ้นใหม่โดยผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ท้ังสิ้น 

 

4.11 การบ่มและการป้องกัน 
หลังจากได้เทคอนกรีตแล้วและอยู่ในระยะก าลังก่อตัวจะต้องป้องกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายที่

อาจเกิดจากแสงแดดลมแห้งฝนน้ าไหลการเสียดสีและจากการบรรทุกน้ าหนักเกินสมควรส าหรับคอนกรีตซึ่ง
ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 1 จะต้องรักษาให้ช้ืนต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันโดยวิธีคลุมด้วยกระสอบหรือ
ผ้าใบเปียกหรือขังหรือพ่นน้ าหรือโดยวิธีที่เหมาะสมอื่นๆตามที่วิศวกรผู้ควบคุมงานเห็นชอบส าหรับผิว
คอนกรีตในแนวตั้งเช่นเสาผนังและด้านข้างของคานให้หุ้มกระสอบหรือผ้าใบให้เหลื่อมซ้อนกันและรักษาให้
ช้ืนโดยให้สิ่งท่ีคลุมนี้แนบติดกับคอนกรีตในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้ก าลังสูงเร็วระยะเวลาการบ่มช้ืนให้อยู่
ในวินิจฉัยของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
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4.12 การทดสอบ 
4.12.1 การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต 

ช้ินตัวอย่างส าหรับการทดสอบอาจน ามาจากทุกๆรถหรือตามที่วิศวกรผู้ควบคุมงานจะ
ก าหนดทุกวันจะต้องเก็บช้ินตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 ช้ินส าหรับทดสอบ 7 วัน 3 ก้อนและ28 วัน 3 
ก้อนส าหรับระยะเวลาผู้ควบคุมงานอาจก าหนดเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสมวิธีเก็บเตรียมบ่ม
และทดสอบช้ินตัวอย่างให้เป็นไปตาม “วิธีทดสอบส าหรับก าลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต 
(ASTM C39)” ตามล าดับ 

4.12.2 รายงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบก าลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุดส าหรับผู้แทนผู้

ว่าจ้าง 1 ชุดและส านักงานวิศวกรผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ 2 ชุดรายงานจะต้องรวบรวมข้อมูล
ต่างๆดังนี ้
-  วันท่ีหล่อ 
-  วันท่ีทดสอบ 
-  ประเภทของคอนกรีต 
-  ค่าการยุบ 
-  ส่วนผสม 
-  หน่วยน้ าหนัก 
-  ก าลังอัดสูงสุด 

4.12.3 การทดสอบแนวระดับความลาดและความไม่สม่ าเสมอของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคารเมื่อ
คอนกรีตพื้นถนนแข็งตัวแล้วจะต้องท าการตรวจสอบแนวความลาดตลอดจนความไม่สม่ าเสมอ
ต่างๆอีกครั้งหน่ึงหากณจุดใดผิวถนนสูงกว่าบริเวณข้างเคยีงเกิน 3 มิลลิเมตรจะต้องขัดออกแต่ถ้าสูง
มากกว่าน้ันผู้รับจ้างจะต้องทุบพื้นช่วงนั้นออกแล้วหล่อใหม่โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

4.12.4 การทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคารวิศวกรผู้ควบคุมงานอาจก าหนดให้มี
การทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีตโดยวิธีเจาะเอาแก่นไปตรวจตามวิธีของ ASTM C174 ก็
ได้หากปรากฏว่าความหนาเฉลี่ยน้อยกว่าที่ก าหนดเกิน 3 มิลลิเมตรวิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้
ตัดสินว่าถนนนั้นมีก าลังพอจะรับน้ าหนักบรรทุกตามที่ค านวณออกแบบไว้ได้หรือไม่หากวิศวกร
ผู้ออกแบบลงความเห็นว่าพื้นถนนนั้นไม่แข็งแรงพอท่ีจะรับน้ าหนักบรรทุกที่ค านวณออกแบบไว้ได้ผู้
รับจ้างจะต้องทุบออกแล้วเทคอนกรีตใหม่โดยจะเรียกเงินเพิ่มจากผู้ว่าจ้างมิได้ 

 
4.13 การประเมินผลการทดสอบก าลังอัด 

4.13.1 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบช้ินตัวอย่างสามช้ินหรือมากกว่าซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติการจะต้องไม่ต่ ากว่า
ค่าที่ก าหนดและจะต้องไม่มีค่าใดต่ ากว่าร้อยละ 80 ของค่าก าลังอัดท่ีก าหนด 

4.13.2 หากก าลังอัดมีค่าต่ ากว่าที่ก าหนดก็อาจจ าเป็นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปท าการทดสอบ 
4.13.3 การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม “วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตที่เจาะและคาน

คอนกรีตที่เลื่อยตัดมา” (ASTM C 24) การทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระท าในสภาพผึ่งแห้งใน
อากาศ 
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4.13.4 องค์อาคารหรือพื้นที่คอนกรีตส่วนใดที่วิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอให้เจาะ
แก่นอย่างน้อยสองก้อนจากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นที่นั้นๆต าแหน่งที่จะเจาะแก่นให้วิศวกรผู้
ควบคุมงานเป็นผู้ก าหนด 

4.13.5 ก าลังของแก่นที่ได้จากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นที่จะต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 90 
ของก าลังท่ีก าหนดจึงจะถือว่าใช้ได้และจะต้องไม่มีค่าใดต่ ากว่าร้อยละ 80 ของค่าก าลังอัดท่ีก าหนด 

4.13.6 จะต้องอุดรูซึ่งเจาะเอาแก่นออกมาตามวิธีในข้อ 10 ให้เรียบร้อยด้วย Non-Shrink Mortar  
4.13.7 หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอจะต้องทุบคอนกรีตนั้นท้ิงแล้วหล่อ

ใหม่โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
4.13.8 ช้ินตัวอย่างแท่นกระบอกคอนกรีตอาจใช้ลูกบาศก์ขนาด 150 มม. x 150 มม. x 150 มม. แทนได้

โดยให้เปรียบเทียบค่าก าลังอัดตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของว.ส.ท. 
 

4.14 แบบหล่อ (Formwork) ส าหรับงานโครงสร้างคอนกรีตผิวเปลือย 
  ต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เช่น เหล็ก หรือไม้  กรณีที่ท าจากเหล็ก ผิวหน้าของแบบหล่อท่ี 
 สัมผัสกับคอนกรีตต้องเรียบและสะอาด  ถ้าเป็นแบบหล่อที่ท าจากไม้ ผิวหน้าต้องกรุด้วยไม้อัดชนิดกัน 
 ความช้ืน ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.  โครงเคร่าและค้ ายันที่ใช้ยึดแบบหล่อต้องแข็งแรงพอท่ีจะป้องกัน 
 การบิดหรือโก่งตัวของแบบขณะเทคอนกรีต  การเข้าแบบระหว่างแผ่นต้องเข้าแบบให้สนิทเพื่อกันน้ าปูนรั่ว  
 ก่อนเข้าแบบเทคอนกรีตให้ทาผิวหน้าของแบบหล่อด้วยน้ ามันหรือน้ ายาเคลือบแบบ 

  กรณีใช้น้ ายาเคลือบแบบ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Sika Form – oil WB2 (SIKA), Concrete Mould Oil  
(Fosroc), UA723 (UNION) หรือคุณภาพเทียบเท่า  ปริมาณการใช้ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต   
การทาต้องระวังมิให้น้ ามันหรือน้ ายาเคลือบแบบสัมผัสกับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  คราบน้ ามันหรือคราบ
น้ ายาเคลือบแบบท่ีติดกับผิวหน้าของคอนกรีตจะต้องล้างออกให้หมด  ก่อนทาซีเมนต์เคลือบกันซึม  
 

4.15 แผ่นกันน  าส าหรับรอยต่อก่อสร้าง 
กรณีที่เทคอนกรีตไม่ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน  จะต้องใส่แนวกันน้ าเพื่อป้องกันการรั่วซึมตาม 

รอยคอนกรีต รายละเอียดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด “แผ่นกันน้ าส าหรับรอยต่อก่อสร้าง” 
  

4.16 การแก้ไขและซ่อมแซมคอนกรีตผิวเปลือย 
  ทันทีท่ีถอดแบบหล่อ ผู้รับจ้างจะต้องขจัดตะเข็บท่ีเกิดจากรอยต่อของแบบ เศษไม้ที่ยึดแบบที่ฝัง 
 ในเนื้อคอนกรีต และเหล็กยึดแบบท่ียื่นออกมาจากคอนกรีตออกให้หมด และท าความสะอาดคราบน้ าปูน 
 ที่รั่วออกจากแบบหล่อให้เรียบร้อย 

4.16.1 การซ่อมแซมรูคอนกรีตที่เกิดจากการตัดเหล็กหรือที่ยึดแบบ (Form Tied) ก่อนอื่นต้องท าความ
สะอาดรูให้ปราศจากคราบน้ ามัน คราบน้ าปูนหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะแล้ว
อุดด้วยปูนทรายส าเร็จรูปชนิดไม่หดตัว มีก าลังเกาะและรับแรงอัดได้สูง ผลิตภัณฑ์  Sika Top 122F 
(SIKA), Renderoc TG (Fosroc), Tremcrete20 (UNION) หรือคุณภาพเทียบเท่า ปริมาณการใช้
และส่วนผสมให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต 
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4.16.2 การซ่อมแซมคอนกรีตที่โก่ง, ปูด และที่เป็นรังผึ้ง (Honey Comb Area) ก่อนการซ่อมแซมต้องได้รับ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเสียก่อนจึงจะด าเนินการได้ โดยทั่วไปจะต้องท าการสกัดหรือ
เจาะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลึกอย่างน้อย 2.50 ซม. ก าจัดส่วนที่ไม่แข็งแรงออกให้หมด (ส าหรับกรณีที่รัง
ผึ้งหรือคอนกรีตส่วนที่เสียหายนั้นถึงเสริมเหล็ก การสกัดหรือเจาะจะต้องท าให้กว้างโดยรอบเหล็ก
เสริม มีระยะห่างจากเหล็กเสริมอย่างน้อย 1 ซม. โดยรอบ) ท าการล้างผิวที่สกัดหรือเจาะให้สะอาด
ด้วยน้ า แล้วให้ด าเนินการอุดหรือฉาบด้วยปูนทรายส าเร็จรูป 

4.16.3 กรณีที่การเกิดรังผึ้ง หรือคอนกรีตมีความเสียหายมาก ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอาจสั่งให้ท าการสกัด
หรือทุบส่วนนั้นๆ ออกมาบางส่วนหรือทั้งหมด และให้ท าการหล่อคอนกรีตในส่วนนั้นใหม่ หรือสกัด
ออกมาบางส่วนแล้วเทอัดด้วยปูนทรายส าเร็จรูปชนิดไหลตัวได้ดี ไม่หดตัวและไม่มีโลหะผสม การ
แก้ไขท่ีกล่าวไว้ท้ัง 3 ข้อน้ี ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
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5. งานเหล็กรูปพรรณ 
5.1 ทั่วไป 

5.1.1 “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้น ามาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
5.1.2 บทก าหนดหมวดนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณท่อกลมท่อเหลี่ยม (Steel Tubing) ทุกชนิด 
5.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณซึ่งมิได้ระบุในแบบและข้อก าหนดนี้และให้เป็นไปตาม 

“มาตรฐานส าหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯทุกประการ 
 

5.2 วัสดุ 
เหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มอก . 

1227-2539 หรือ ASTM หรือ JIS ที่เหมาะสมในกรณีที่มิได้ระบุในแบบให้ถือว่าเป็นเหล็กชนิดเทียบเท่า A 
36 หรือ SS 400 

 

5.3 การกองเก็บวัสด ุ
เหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบจะต้องเก็บไว้บนยกพื้นเหนือพื้นดินจะต้อง

รักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่นไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆและต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็นสนิมในกรณีที่
ใช้เหล็กท่ีมีคุณสมบัติต่างกันหลายชนิดต้องแยกเก็บและท าเครื่องหมายเช่นโดยการทาสีแบ่งแยกให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

 

5.4 การจัดท า Shop Drawing 
ก่อนท่ีจะท าการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกช้ินผู้รับจ้างจะต้องจัดท า Shop Drawing ส่งต่อวิศวกร

ผู้ควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบโดย Shop Drawing นั้นจะต้องประกอบด้วย 
5.4.1 แบบที่สมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต่อการประกอบและการติดตั้งรูสลักเกลียวรอย

เชื่อมและรอยต่อท่ีกระท าในโรงงาน 
5.4.2 สัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
5.4.3 จะต้องมีส าเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุและวิธีการยกติดตั้งตลอดจนการยึดโยงช่ัวคราว 

 

5.5 การดัด 
การดัดต้องท าด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดการบิดเบี้ยวหรือเกิดเป็นริ้วลูกคลื่นการดัดแผ่น

เหล็กท่ีอุณหภูมิปกติจะต้องใช้รัศมีของการดัดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนาของแผ่นเหล็กนั้นในกรณีที่ท า
การดัดที่อุณหภูมิสูงห้ามท าให้เย็นตัวลงโดยเร็วส าหรับเหล็กก าลังสูง (High-Strength Steel) ให้ท าการดัดที่
อุณหภูมิสูงเท่านั้น 

 

5.6 รูและช่องเปิด 
การเจาะหรือตัดหรือกดทะลุให้เป็นรูต้องกระท าตั้งฉากกับผิวของเหล็กนอกจากจะระบุเป็นอย่าง

อื่นห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟหากรูที่เจาะไว้ไม่ถูกต้องจะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเช่ือมและเจาะรูใหม่ให้ถูกต าแหน่ง
ในเสาที่เป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกับคานคสล.จะต้องเจาะรูไว้เพื่อให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอด
ได้รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่งขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กน้อยอันเกิดจากการเจาะด้วยสว่าน
ให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครื่องมือท่ีเหมาะสมโดยลบมุม 2 มม.ช่องเปิดอื่นๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียวจะต้อง
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เสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารที่เสริมรูหรือช่องเปิดภายในของแหวน
จะต้องเท่ากับช่องเปิดขององค์อาคารที่เสริมนั้น 

 
5.7 การประกอบและยกติดตั ง 

5.7.1 ให้พยายามประกอบท่ีโรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
5.7.2 การตัดเฉือนตัดด้วยไฟสกัดและกดทะลุต้องกระท าอย่างละเอียดประณีต 
5.7.3 องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 
5.7.4 การติดตัวเสริมก าลงัและองค์อาคารยึดโยงให้กระท าอย่างประณีตส าหรับตัวเสริมก าลังท่ีติดแบบอัด

แน่นต้องอัดให้สนิทจริงๆ 
5.7.5 รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยฯที ่1003-18 ทุกประการ” 
5.7.6 ไฟท่ีใช้ตัดควรมีเครื่องมือกลเป็นตัวน า 

 
5.8 การเชื่อม 

5.8.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC/AWS ส าหรับการเช่ือมในงานก่อสร้างอาคาร 
5.8.2 ผิวหน้าที่จะท าการเช่ือมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อนตะกรันสนิมไขมันสีและวัสดุ

แปลกปลอมอ่ืนๆที่จะท าให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้ 
5.8.3 ในระหว่างการเช่ือมจะต้องยึดช้ินส่วนท่ีจะเช่ือมติดกันให้แน่นเพ่ือให้ผิวแนบสนิทสามารถทาสีอุดได้

โดยง่าย 
5.8.4 หากสามารถปฏิบัติได้ให้พยายามเชื่อมในต าแหน่งราบ  
5.8.5 ให้วางล าดับการเช่ือมให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวและหน่วยแรงตกค้างในระหว่างกระบวนการ

เชื่อม 
5.8.6 ในการเช่ือมแบบชนจะต้องเชื่อมในลักษณะที่จะให้ได้ Penetration โดยสมบูรณ์โดยมิให้กระเปาะ

ตะกรันขังอยู่ในกรณีนี้อาจใช้วิธีลบมุมตามขอบหรือ Backing Plates ก็ได้ 
5.8.7 ช้ินส่วนท่ีจะต้องเชื่อมแบบทาบจะต้องวางให้ชิดกันท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้และไม่ว่ากรณีใดจะต้องห่าง

กันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
5.8.8 ช่างเช่ือมจะต้องมีความช านาญในเรื่องการเช่ือมเป็นอย่างดีโดยช่างเช่ือมทุกคนจะต้องมีหนังสือ

รับรองว่าผ่านการทดสอบจากสถาบันท่ีเชื่อถือได้เช่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นต้น 
5.8.9 ส าหรับเหล็กหนาตั้งแต่ 25 มม. ขึ้นไปต้อง Preheat ก่อนเช่ือมโดยให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการต่อ

วิศวกรผู้ควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบ 
5.8.10 ส าหรับเหล็กหนา 50 มม. ขึ้นไปให้เชื่อมแบบ Submerged Arc Welding  
  

5.9 การตรวจสอบรอยเชื่อม 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเช่ือมในต าแหน่งที่วิศวกรผู้ออกแบบหรือ

วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้ก าหนดลักษณะของรอยเช่ือมท่ียอมรับได้จะต้องมีพื้นผิวที่เรียบไม่มีมุมแหลมคมได้
ขนาดตามที่ก าหนดในแบบและจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวโดยใช้วิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 
5.9.1 ในกรณีการเช่ือมแบบทาบ (Fillet Weld) 

ให้ทดสอบด้วยสารแทรกซึมซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานมยผ. 1564 
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5.9.2 ในกรณีการเช่ือมแบบต่อชน (Butt Weld) 
เมื่อแผ่นเหล็กที่น ามาต่อเช่ือมมีความหนาระหว่าง 8-200 มม.ให้ท าการตรวจสอบรอย
เชื่อมโดยใช้วิธีรังสีแกมม่า (Gamma-ray) หรือทดสอบโดยใช้อุลตราโซนิค (Ultrasonic) 
ทั้งนี้ผลการทดสอบจะต้องได้รับการรับรองจากผู้เ ช่ียวชาญจากสถาบันที่เช่ือถือได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบรอยเช่ือมนอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อก าหนดนี้ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน AWS 

 
5.10 การซ่อมแซมรอยเชื่อม 

5.10.1 บริเวณที่ได้รับการตรวจสอบรอยเช่ือมแล้วพบว่ามีปัญหาจะต้องท าการขจัดทิ้งและท าการเชื่อมแล้ว
ตรวจสอบใหม่ 

5.10.2 ในบริเวณโลหะเช่ือมที่มีรอยแตกจะต้องขจัดรอยเช่ือมออกวัดจากปลายรอยแตกไม่น้อยกว่า  50 
มม. และท าการเช่ือมใหม่ 

5.10.3 หากองค์อาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขึ้นจากการเช่ือมจะต้องท าการแก้ไขให้ได้รูปทรงที่
ถูกต้องหรือเสริมความแข็งแรงให้มากกว่าหรือเทียบเท่ากับรูปทรงท่ีเกิดจากการเชื่อมที่ถูกต้อง 

 
5.11 งานสลักเกลียว 

5.11.1 การตอกสลักเกลียวจะต้องกระท าด้วยความประณีตโดยไม่ท าให้เกลียวเสียหาย 
5.11.2 ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบและผิวท่ีรองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะท าการขันเกลียว 
5.11.3 ขันรอยต่อด้วยสลักเกลียวทุกแห่งให้แน่นโดยใช้กุญแจปากตายที่ถูกขนาด 
5.11.4 ให้ขันสลักเกลียวให้แน่นโดยมีเกลียวโผล่จากสลักเกลียวไม่น้อยกว่า 3 เกลียวหลังจากนั้นให้ทุบ

ปลายเกลียวเพื่อป้องกันมิให้สลักเกลียวคลายตัว 
 

5.12 การต่อและประกอบในสนาม 
5.12.1 ให้ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยายและค าแนะน าในการยกติดตั้งโดยเคร่งครัด 
5.12.2 ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
5.12.3 จะต้องท าน่ังร้านค้ ายันยึดโยงฯลฯให้พอเพียงเพ่ือยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนวและต าแหน่งที่

ต้องการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานจนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและแข็งแรงดีแล้ว 
5.12.4 หมุด (Rivet) ให้ใช้ส าหรับยึดช้ินส่วนต่างๆเข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยวช ารุด

เท่านั้น 
5.12.5 ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแก๊สเป็นอันขาดนอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกร 
5.12.6 สลักเกลียวยึดและสมอให้ติดตั้งโดยใช้แบบน าเท่านั้น 
5.12.7 แผ่นรอง (Base Plate) 

5.12.7.1 ใช้ตามที่ก าหนดในแบบขยาย 
ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก 

5.12.7.2 หลังจากได้ยกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อัดมอร์ต้าชนิดที่ไม่หดตัว  (Non-Shrink 
Mortar) ใต้แผ่นรองให้แน่นแล้วตัดขอบลิ่มให้เสมอกับขอบแผ่นรองโดยทิ้งส่วนที่เหลือไว้
ในที ่
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5.12.7.3 ในกรณีที่ใช้ Anchor Bolt จะต้องฝัง Anchor Bolt ให้ได้ต าแหน่งและความสูงที่ถูกต้อง
และระวังไม่ให้หัวเกลียวบิดงอเสียรูปหรือขึ้นสนิมและถ้าไม่มีการระบุในแบบให้ยึดขันกับ
แผ่นรองโดยใช้ Double Nuts 

 
5.13 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 

5.13.1 เกณฑ์ก าหนดทั่วไป 
งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็ก ให้ตรงตามบท

ก าหนดและแบบและให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญานี้ทุกประการ 
5.13.2 ผิวท่ีจะทาสี 

การท าความสะอาด 
(ก) ก่อนจะทาสีบนผิวใดๆยกเว้นผิวที่อาบโลหะจะต้องขัดผิวให้สะอาดโดยใช้เครื่องมือขัดที่

เหมาะสมตามมาตรฐานการเตรียมพื้นผิวของสีทารองพื้นนั้นๆหรือเครื่องพ่นทราย 
(ข) ส าหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กท่ีได้รับความกระทบกระเทือนจากการเช่ือมจะต้องเตรียมผิว

ส าหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวท่ัวไปตามวิธีในข้อ (ก) 
(ค) ทันทีก่อนที่จะทาสีครั้งต่อไปให้ท าความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อนหรือผิวท่ีฉาบไว้จะต้องขจัด

สีที่ร่อนหลุดและสนิมออกให้หมดและจะต้องท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนท่ีถูกน้ ามันและไขมัน
ต่างๆแล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทับ 

5.13.3 สีรองพื้น 
หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นงานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทาสีรองพื้นด้วยสีกันสนิมระบบ

แอลคิดชนิดไร้สารตะกั่วและไร้สารโครเมตโดยมีสารประกอบซิงค์ฟอสเฟตเป็นสารป้องกันสนิม 2 
ช้ันช้ันละ 40 ไมครอนในกรณีที่เหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีตไม่ต้องการทาสีทั้งหมดแต่จะต้องขัด
ผิวให้สะอาดก่อนเทคอนกรีตหุ้ม 

 
5.14 การป้องกันไฟ 

ช้ินส่ วนเหล็กรูปพรรณซึ่ งถูกก าหนดให้มีการป้องกันไฟตามแบบนั้นให้ถือปฏิบัติตาม 
“พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 (พ.ศ. 2540)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 4  งานวิศวกรรมโครงสรา้ง  4-29/37 

6. งานฐานรากอาคาร 
6.1   หลักการทั่วไป 

 งานในหมวดนี้รวมถึงงานฐานรากอาคารและงานอื่นๆที่เกี่ยวกับงานฐานรากเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไป
ตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด 

 
6.2   ขอบเขตของงาน 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และแรงงานท่ีจ าเป็นในการก่อสร้างงานฐานรากที่ระบุในรูปแบบ
รายละเอียดและในข้อก าหนดนี้ 

 
6.3   งานเกี่ยวกับฐานราก 

6.3.1 การขุดหลุม หากเป็นดินร่วนปนทราย ดินอ่อน หรือชิดกับสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จะต้องจัดท าผนังกันดิน
ช่ัวคราว ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพอเพื่อป้องกันดินพัง หากมีน้ าใต้ดินมากจะต้องขุด บ่อพักน้ าใกล้
บริเวณหลุมฐานรากให้ลึกกว่าระดับฐานราก เพื่อให้น้ าจากบริเวณก้นหลุมฐานรากไหลมารวมกัน
แล้วสูบน้ าออกต่อไป  

6.3.2 งานคอนกรีตก้นหลุม ก่อนเทคอนกรีตจะต้องสูบน้ าก้นหลุมออกจนหลุมสามารถปฏิบัติงานได้ ขุด
ปรับแต่งดินก้นหลุมแล้วปรับด้วยทรายหยาบหรือหินเกล็ดจนแน่นได้ระดับ หากปรากฏว่าหัว
เสาเข็มไม่เสมอกันให้ตัดให้เสมอกันทุกต้น และตรงตามระดบัท่ีก าหนดไว้ในแบบรูปรายการละเอียด
ท าความสะอาดหัวเสาเข็ม จนปราศจากดินโคลน แล้วจึงเทคอนกรีตก้นหลุมโดยใช้ส่วนผสม 1:3:5 
ความหนาและรายละเอียดตามแบบรูปคอนกรีตก้นหลุมนี้ เมื่อเทเสร็จแล้วหัวเสาเข็มทุกต้นจะต้อง
โผล่เหนือผิวบนของคอนกรีตประมาณ 50 มม. ระหว่างเทคอนกรีตก้นหลุมจะต้องสูบน้ าออกอยู่
เสมอ  

6.3.3 การวางเหล็ก เมื่อเทคอนกรีตก้นหลุมแข็งตัวแล้วไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง จึงวางเหล็กตะแกรง โดย
หนุนให้เหล็กสูงห่างจากหัวเสาเข็ม 50 มม. และผิวคอนกรีตก้นหลุม 100 มม. ด้วยลูกปูนแล้วจึง     
ตั้งเหล็กแกนเสาถ่างออกมุม เหล็กทุกเส้นต้องงอปลายแล้วจึงยึดให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็ก ทั้งนี้
เหล็กตอม่อนี้ต้องได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตรงตามแบบรูปและรายการละเอียดก่อนเทคอนกรีตต้องตั้ง
ไม้แบบด้านข้าง และให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจึงจะด าเนินการเทคอนกรีตได้  

6.3.4 ไม้แบบการเทฐานรากจะต้องตั้งไม้แบบด้านข้างทุกครั้งโดยให้ความสูงของไม้แบบสูงเท่าความหนา
ของฐานรากนั้นๆการวางไม้แบบให้วางบนผิวคอนกรีตก้นหลุมทุกด้านส่วนการถอดไม้แบบให้ปฏิบัติ
ตามรายการคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไปส าหรับงานก่อสร้างอาคาร 

6.3.5 คอนกรีต  ปฏิบัติตามรายการคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไป ส าหรับงานก่อสร้างอาคารการ
เทคอนกรีตให้เทจนเต็มไม้แบบ ส่วนการถมดินกลบคอนกรีตจะต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงจึงจะถม
ดินกลบได้  

 
6.4 ขอบข่ายการก่อสร้างฐานรากวางบนดิน  (SPREAD FOOTING) 

6.4.1 ฐานรากจะต้องวางอยู่บนดินเดิมเสมอความลึกของฐานรากขนาดและรายละเอียดการเสริมเหล็ก
จะต้องเป็นไปตามแบบรายละเอียดที่ได้ก าหนด 
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6.4.2 การก่อสร้างฐานรากท่ีมีระดับลึกต่างกัน จะต้องท าการก่อสร้างฐานรากที่มีระดับลึกมากที่สุด ก่อน
เสมอไป ท้ังนี้เพื่อเป็นการป้องกันฐานรากที่มีระดับตื้นกว่า พังทลายขณะท าฐานรากตัวท่ี อยู่ลึกกว่า 

6.4.3 ฐานรากที่ระดับลึกต่างกันนั้น ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนจะต้องมีระดับลึกต่างกัน ไม่เกินข้อ 
ก าหนด ตามรูปท่ี 1 หากแบบรายละเอียดก าหนดระดับต่างกันของฐานรากเกินข้อก าหนดแล้ว ต้อง
แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อวินิจฉัยความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเสียก่อน จึงจะด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  1 

 
ข้อก าหนด ส าหรับฐานรากวางบนดิน  (Soil) a  มากกว่า   2b   หรือ  x  ไม่น้อยกว่า 2 
  ส าหรับฐานรากวางบนหิน  (Rock) a  มากกว่า   b      หรือ  x  ไม่น้อยกว่า 1 
 

6.4.4 ในการก่อสร้างฐานรากบนพื้นที่เอียงลาดซึ่งไม่ใช้ท้องน้ าฐานรากตัวริมที่ติดกับพื้นที่เอียงลาดนั้น
จะต้องมีระยะจากขอบนอกสุดส่วนบนของฐานรากถึงพื้นที่เอียงลาดนั้น (Edge Distance) เป็นไป
ตามข้อก าหนดรูปที่ 2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสึกกร่อนของผิวดินอันจะเป็นอันตรายแก่ฐาน
รากภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 รูปที่  2 
 

b x
1

รูปที่ 1

a

รูปที่ 2

a

b
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 ข้อก าหนด ส าหรับฐานรากวางบนดิน  (Soil)   a  ไม่น้อยกว่า  1.00 ม. 
   ส าหรับฐานรากวางบนหิน  (Rock)   a  ไม่น้อยกว่า  0.75  ม. 

 ส าหรับฐานรากวางบนดิน  (Soil) และหิน  (Rock)       b  ไม่น้อยกว่า  2.00  ม. 
 และ  1.00  ม.  ตามล าดับ 
 

6.4.5 ในกรณีเมื่อขุดดินเพื่อท าฐานรากลึกไม่ได้ระดับตามแบบแปลนหรือรายการละเอียดเนื่องจากขุดถึง
ช้ันหินพืดแล้วผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1. รีบแจ้งรายละเอียดให้ผู้ออกแบบทราบทันที เพื่อตรวจสอบ และวินิจฉัยว่าจะต้องปฏิบัติ

อย่างไร ค าวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นเด็ดขาด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
2. หากเป็นช้ันหินพืด ผิวล่างของฐานรากจะต้องฝังอยู่ในหินพืดนั้นลึกไม่น้อยกว่า 0.50 

เมตร (วัดตรงที่ตื้นที่สุด) และเพื่อให้ทราบแน่นอนว่าเป็นหินพืดจริงหรือไม่ ผู้รับจ้าง
จะต้องเจาะรูมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไมเ่ล็กกว่า 2.50 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 2.00 เมตรฐาน
ราก จะไม่น้อยกว่า 2 รู  เพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาประกอบการก่อสร้างอีกครั้ง 

3. หากเป็นช้ันลูกรัง ผิวบนของฐานรากจะต้องฝังอยู่ในช้ันลูกรังจากผิวบนลึกไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร 

4. ในกรณีเมื่อท าการเจาะช้ันหินพืดแล้ว ปรากฏว่ามีความหนาไม่เพียงพอตามข้อ 2 ผู้รับ
จ้างจะต้องท าการทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกของพื้นนั้น ๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

6.4.6 ในกรณีที่ท าการขุดดินจนถึงระดับก้นฐานรากตามที่แบบแปลนหรือรายการละเอียดได้ก าหนดไว้  
ให้แล้วปรากฏว่าดินใต้ฐานรากนั้นเป็นดินถมหรือมีคุณภาพไม่ดีพอผู้รับจ้างจะต้องขุดดินให้ลึก    
ลงไปอีกจนถึง ช้ันดินแข็ง 
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7.  งานเสาเข็มคอนกรีตแบบเจาะ 
 7.1 ขอบเขตของงาน 

7.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะงานตลอดจนแรงงาน โรงงานและสิ่งอื่น
ใดที่จ าเป็นส าหรับงานเสาเข็ม เพื่อขจัดอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของงานตามที่ก าหนด 

7.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ด าเนินการปรับพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับขั้นตอนการท างาน ณ ต าแหน่งที่
ได้รับแจ้งหรือสันนิษฐานได้เอง ซากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการท างานเสาเข็ม
ผู้รับจ้างจะต้องท าการขุดเคลื่อนย้ายเศษวัสดุดังกล่าวให้พ้นไปจากบริเวณที่จะท างาน ส าหรับต้นไม้
ใหญ่ก่อนท่ีจะเคลื่อนย้ายหรือตัดบางส่วนหรือโค่นลง ให้แจ้งขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้าง
เสียก่อน 

7.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดท าถนนช่ัวคราว เพื่อให้สามารถขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือกลอื่นๆ ไปยังจุดต่างๆตามแผนงานก่อสร้างที่เสนอ 

7.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ด าเนินการวางต าแหน่งจุดควบคุมต่างๆ ของโครงการทางแนวราบและแนวดิ่ง 
โดยก าหนดจุดอ้างอิงไว้กับโครงสร้างถาวร และจัดท าแบบวางผังเพื่อก่อสร้างส่งให้ผู้ว่าจ้าง จ านวน 
4 ชุด และรอการอนุมติเพื่อด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

  7.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการค านวณออกแบบเสาเข็ม ข้อมูลทางเทคนิค วิธีการทดสอบและ 
   ควบคุมคุณภาพให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนน าวัสดุเข้ามาในสถานท่ีก่อสร้าง 
  7.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนการท างาน หมายเลขก ากับเสาเข็ม ทิศทางการเคลื่อนที่ เครื่องมือใน 
   การท าเสาเข็ม ขนาดกระดาษเท่ากับแบบก่อสร้าง ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนท างาน 
  7.1.7 ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรที่มีความช านาญงานตอกเสาเข็มและงานขุดดินประจ าที่หน่วยงาน 
   ก่อสร้าง เพื่อประสานงานและตรวจสอบต าแหน่งเสาเข็ม จนถึงเทฐานราก 
 

7.2 ทั่วไป 
  7.2.1 ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์ก่อสร้างที่จะเลือกใช้ รวมทั้ง 
   ขนาดและความยาวของเสาเข็มที่สามารถรับน้ าหนักปลอดภัยตามที่ก าหนด 
  7.2.2 ผู้รับจ้างจะต้องไปส ารวจและศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้เป็นท่ีเข้าใจในพ้ืนท่ีบริเวณที่จะก่อสร้างและ 
   หาแนวทางที่จะขนวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือและปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือบทบัญญัติทาง 
   กฎหมายของพื้นที่กอสร้าง 
  7.2.3 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะท างานจากเหตุข้างต้นจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง 
   ต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะน ามาเรียกเก็บค่าเสียหายชดเชยไม่ได้ 
  7.2.4 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน เสียง และควันท่ีมีผลกระทบต่อ 
   สาธารณชน และสิ่งก่อสร้างข้างเคียงด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
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 7.3 ข้อก าหนดส าหรับเสาเข็ม 
  7.3.1 วัสดุ 
   7.3.1.1 คอนกรีต 

 ก าหนดให้ใช้คอนกรีตประเภทท่ี 1 โดยมีส่วนผสมของซีเมนต์ไม้น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. 
ของคอนกรีต มีค่ายุบตัว 7.5-12.5 ซม. ก าลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตมาตรฐานเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 15x30 ซม. จะต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ ตร.ซม. ผู้รับจ้างจะต้องเก็บ
ตัวอย่างคอนกรีตในการเทคอนกรีตแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 3 แท่งทดสอบ จ านวนที่มาก
ช้ินกว่านี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามสภาพการท างานจริง  และส่ง
สถาบันการทดสอบตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด การเช็คค่าการยุบตัวก่อนการเทคอนกรีตเป็น
มาตรการขั้นต้น หากมีการยุบตัวมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ก าหนด การวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้รับจ้าจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้นโดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเอง 

   7.3.1.2 เหล็กเสริมคอนกรีต 
- เหล็กสัญลักษณ์ RB เป็นเหล็กกลม เกรด SR-24 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 9 มม. 

มอก.20-2543 
- เหล็กสัญลักษณ์ DB เป็นเหล็กข้ออ้อย เกรด SD-40 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 

มม. มอก.24-2548 
    ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างเหล็กเสริม ตามที่ผู้ว่าจ้างสุ่มตัวอย่างจากวัสดุที่ใช้ไปทดสอบ 

 จากสถาบันที่ผู้ว่าจ้างก าหนด จ านวนอย่างน้อย 1 ขนาดต่อ 3 ตัวอย่าง หรือตามที่ผู้
ว่าจ้างพิจารณาตามสภาพการท างานจริง 

   7.3.1.3 การผสมเพิ่ม 
 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชนิดของสารผสมเพิ่มที่จะใช้และวัตถุประสงค์  ทั้งนี้จะต้องมี
เอกสารทางเทคนิคและข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณา และก่อนน ามาใช้งานจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ระยะเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตไม่ควรเกิน 24 ช่ัวโมง 

  7.3.2 การควบคุมคุณภาพ 
    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเสาเข็มที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ก าหนด หรือมีคุณสมบัติที่ 
   ดีกว่าในเชิงวิศวกรรมมาใช้ 
   7.3.2.1 ระบบเสาเข็ม  เป็นเสาเข็มเจาะแบบแห้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า  
    35 ซม. เสริมเหล็กตลอดความยาวเสาเข็มขนาด DB 16 จ านวน 8 เส้น เหล็กปลอก 
    เกลียว RB9@0.20 สามารถรับน้ าหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน/ ต้น ความ 
    ยาวเสาเข็มตามผลการทดสอบ 
   7.3.2.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งบทก าหนดรายละเอียดพร้อมทั้งวิธีการ และแบบซึ่งแสดง 
    รายละเอียดของเสาเข็มพร้อมข้อมูลดิน รายการแสดงการรับน้ าหนักจากข้อมูลดิน  
    หรือการทดสอบเสาเข็มให้เพียงพอท่ีผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณาอย่างน้อย 7 วันก่อน 
    การด าเนินการเสาเข็มเจาะ 
   7.3.2.3 ข้อก าหนดซึ่งจะต้องเสนอมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ชนิด ขนาด และระยะความยาวของเสาเข็มที่จะใช้ 
- ข้อก าหนดส าหรับวัสดุทุกชนิดที่จะน ามาใช้เกี่ยวกับสัญญานี้ 

mailto:R9@0.20
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- แบบใช้งานแสดงรายละเอียดต่างๆ ของเหล็กเสริมและองค์ประกอบต่างๆ ของ
เสาเข็มที่เสนอ 

- วิธีการป้องกันการไหลเข้ามาของดิน และน้ าในระยะก่อนหรือขณะเทคอนกรีต และ
ขณะถอดปลั๊ก 

- วิธีการเทคอนกรีต และการป้องกันการแยกแยะ 
- การทดสอบในที่ เพื่อหาระยะจมลึกท่ีต้องการของเสาเข็ม 
- สูตรหรือวิธีประมาณค่าความสามารถในการรับน้ าหนักของเสาเข็มในเรื่องเกี่ยวกับ

ระยะตั้ง ระยะจมลึก และคุณสมบัติที่อาศัยก าลังของดิน โดยระบุค่าหน่วยแรงใช้
งานต่างๆ ตลอดจนความสามารถในการรับน้ าหนักสูงสุดของเสาเข็ม 

- วิธีการตรวจสอบหาความเบี่ยงเบนจนแนวดิ่งของเสาเข็ม 
  7.3.3 วิธีการท าเสาเข็ม 
   7.3.3.1 ต้องจัดเครื่องมือให้เข้าศูนย์กลางเสาเข็ม 
   7.3.3.2 การตอกปลอกเหล็กช่ัวคราว ความยาวของปลอกเหล็กช่ัวคราวต้องยาวตลอดความ 
    ลึกของเสาเข็ม เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และต้องควบคุมต าแหน่งให้ถูกต้อง 
    และอยู่ในแนวดิ่ง 
   7.3.3.3 ต้องตรวจสอบรูเจาะก่อนใส่เหล็กเสริม เช่น ความลึก ระดับน้ าใต้ดิน 
   7.3.3.4 วิธีใส่เหล็กเสริมต้องถูกต้องตามที่ก าหนดในแบบ 
   7.3.3.5 วิธีเทคอนกรีต ต้องป้องกันการแยกตัวของมวลรวมหลาบและละเอียด และห้องกันน้ า 
    ใต้ดิน 
   7.3.3.6 การถอดปลอกเหล็กช่ัวคราวต้องท าในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 
 7.4 การท าเสาเข็มต้นต่อไป 
   ผู้รับจ้างสามารถท าการเจาะดินส าหรับท าเสาเข็มต่อไปได้ในระยะเวลา หรือระยะห่างท่ีก าหนด 
  ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหน่ึง 
   7.4.1 เสาเข็มต้นท่ีใกล้ที่สุดกับต าแหน่งที่จะด าเนินการเจาะต่อไปมีอายุ 48 ซม. หลังจากถอดปลอก  
    (น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม) และมีผลการทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 
    ประกอบการพิจารณา 
  7.4.2 เสาเข็มต้นท่ีจะด าเนินการต้นต่อไป จะต้องห่างจากต้นที่ด าเนินการแล้วเสร็จเป็น 6 เท่าของเส้น 
   ผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม 
 
 7.5 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให ้
   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้แนวใดแนวหนึ่งเท่านั้น ถ้าเกิดขึ้นท้ังสองแนว ให้น าผลการรวมกันเพื่อ 
  พิจารณาแก้ไขตามข้อ 7.6 
  7.5.1 แนวราบ +/-7.5 ซม. ส าหรับเสาเข็มกลุ่ม และ +/-5.0 ซม. ส าหรับเสาเข็ม1, 2 ต้น 
  7.5.2 แนวดิ่ง 1:100 ส าหรับเสาเข็มกลุ่ม และ 1:150 ส าหรับเสาเข็ม 1, 2 ต้น 
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 7.6 การแก้ไขกรณีต าแหน่งเสาเข็มคลาดเคลื่อน 
  7.6.1 ส าหรับเสาเข็มกลุ่ม 3 ต้นข้ึนไป 
    ความคลาดเคลื่อน   การแก้ไข 

- เสาเข็มแต่ละต้นต าแหน่งคลาดเคลื่อน ไม่ต้องแก้ไข 
ไปจากศูนย์ของเสาเข็มไม่เกิน 7.5 ซม. 

- เสาเข็มต้นใดๆ ต าแหน่งคลาดเคลื่อน แก้ไขจ านวนเหล็กเสริมของฐานรากแต่หรือ 
ไปจากต าแหน่งที่ระบุ 7.5-10.0 ซม. ความหนาของฐานรากตามที่ฐานรากไม่น้อย 
     กว่าที่ก าหนดในแบบ 

- เสาเข็มต้นใดๆ ต าแหน่งคลาดเคลื่อน แก้ไขโครงสร้าง โดยมีคานยึดตามที่ผู้ว่าจ้าง 
ไปจากต าแหน่งที่ระบุระหว่าง 10.1-15.0 แนะน าวิศวกรผู้ออกแบบอนุมัติ ท้ังนี้ระยะ 
ซม. แต่ศูนย์เสาเข็มรวมคลาดเคลื่อน ระหว่างขอบเสาเข็มถึงฐานรากไม่น้อยกว่าที่ 
ไปจากศูนย์เสาเข็มเดิมน้อยกว่า 15.0 ก าหนดในแบบ 
ซม. 

- เสาเข็มต้นใดๆ ต าแหน่งคลาดเคลื่อน ตอกเสาเข็มเพิ่มเติมตามต าแหน่งที่ผู้ว่าจ้าง 
ไปจากศูนย์เกิน 15.0 ซม. หรือศูนย์ แนะน า และตามที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นชอบ 
เสาเข็มรวมคลาดเคลื่อนไปจากศูนย์  
เดิมมากกว่า 15.0 ซม. 

  7.6.2 ส าหรับเสาเข็ม 2 ต้น และ 1 ต้น 
    ความคลาดเคลื่อน   การแก้ไข 

- เสาเข็มแต่ละต้นต าแหน่งคลาดเคลื่อน ไม่ต้องแก้ไข 
ไปจากศูนย์ของเสาเข็มไม่เกิน 5.0 ซม. 

- เสาเข็มต้นใดๆ ต าแหน่งคลาดเคลื่อน แก้ไขโครงสร้าง โดยมีคานยึดตามที่ผู้ว่าจ้าง 
ไปจากต าแหน่งที่ระบุไม่เกิน 5.1-10.0 แนะน าวิศวกรผู้ออกแบบอนุมัติ ท้ังนี้ระยะ 
ซม.     ระหว่างของเสาเข็มถึงขอบฐานรากไม่น้อย 
     กว่าที่ก าหนดในแบบ 

- เสาเข็มต้นใดๆ ต าแหน่งคลาดเคลื่อน ตอกเสาเข็มเพิ่มเติมตามต าแหน่งที่ผู้ว่าจ้าง 
ไปจากต าแหน่งที่ระบุเกินกว่า 10.0 แนะน า และตามที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นชอบ 

  7.6.3 กรณีที่การสกัดหัวเสาของคอนกรีตที่ไม่มีคุณภาพออกไป หากปรากฏว่าระดับ PILE CUT OFF  
   ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง ทางผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขให้สามารถท างานได้  
   โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเอง 
  
 7.7 การรายงานประวัติเสาเข็ม 
   ผู้รับจ้างจะต้องท ารายงานประวัติเสาเข็มทุกต้น และจะต้องจัดท าให้ผู้ว่าจ้าง 3 ชุด ภายหลัง 
  งานเสาเข็มนั้นแล้วเสร็จไม่เกิน 48 ช่ัวโมง ในการท ารายงานประวัติจะต้องใช้แบบฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้ 
  ใช้ได้เท่าน้ัน และจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆ ของเสาเข็มแต่ละต้น ดังนี้ 
  7.7.1 วัน เดือน ป ี
  7.7.2 หมายเลขก ากับเสาเข็ม 
  7.7.3 ระดับดิน 
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  7.7.4 ระดับตัดหัวเสาเข็ม 
  7.7.5 ระดับดินทรายแน่น หรือปลายเสาเข็มเจาะ 
  7.7.6 เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ 
  7.7.7 ความเบี่ยงเบนที่ระดับตัดเสาเข็ม และระดับก้นฐานรากของศูนย์กลางเสาเข็มจากต าแหน่งที่ 
   ถูกต้อง 
  7.7.8 ความยาวของปลอก 
  7.7.9 ระดับดินข้างเคียงก่อนและหลังการถอนปลอก 
  7.7.10 การแสดงระดับน้ าใต้ดิน และรายละเอียดของช้ันดินที่เจาะลงไป 
  7.7.11 รานละเอียดของอุปสรรคและความล่าช้า 
  7.7.12 ผลการทดสอบใดๆ ของดินในรูเจาะ (ถ้ามี) 
  7.7.13  รายละเอียดของปรากฏใดๆ ที่ผิดปกติในระหว่างงานท าเสาเข็ม 
  7.7.14 การเก็บตัวอย่างดินในแต่ละชั้นของระดับดิน ซึ่งแล้วแต่ให้เก็บที่ต าแหน่งเสาเข็มใดๆ และทุก 
   ระยะเท่าใด 
  7.7.15 ข้อมูลอื่นๆ ซึ่งทางผู้ว่าจ้างต้องการ 
 
 7.8 การทดสอบเสาเข็ม 
   มี 3 กรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและด าเนินการ คือ 
  7.8.1 การทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสาเข็ม 
   7.8.1.1 ความสม่ าเสมอของเนื้อคอนกรีต การเก็บตัวอย่างคอนกรีตทดสอบ 
   7.8.1.2 แนว และขนาดของเสาเข็มจริง ตลอดความยาวเสาเข็ม 
   7.8.1.3 การท า SEISMIC TEST จ านวน 100% 

7.8.1.4 ทดสอบก าลังรับน้ าหนักของเสาเข็มด้วยวิธี Static Load Test จ านวน 1 ต้น และ 
ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ต้น ข้ันตอนการทดสอบและ
ต าแหน่งการทดสอบต้องได้รับการอนุมัติจากผุ้ควบคุมงานก่อนการทดสอบ 

7.8.2 การทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองเสาเข็ม กรณีมีข้อบกพร่องจากการเจาะดิน หรือเทคอนกรีต จาก
การบันทึกของผู้ว่าจ้าง 

   7.8.2.1 จากการท าผิดขั้นตอนในการท างาน โดยผู้แทนผู้รับจ้างยอมรับในการผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
7.8.2.2 ผู้รับจ้าง ต้องเจาะเนื้อคอนกรีตเสาเข็มที่มีอายุไม่น้อยกว่า 28 วัน ตลอดความยาวและน า

แท่งคอนกรีตไปทดสอบในสถาบันการทดสอบที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ ผลการทดสอบจะต้องได้
ค่าเฉลี่ยไม้น้อยกว่า 240 กก./ ตร.ซม. และแท่งคอนกรีตก าลังอัดต่ าสุดจะต้องไม่น้อยกว่า 
210 กก./ ตร.ซม. 

   7.8.2.3 เนื้อคอนกรีตที่เจาะได้ต้องไม่มีสิ่งอื่นเจือปน 
   7.8.2.4 ระดับปลายเสาเข็มจะต้องได้ตามที่ก าหนด 
 
 7.9 ความปลอดภัย 
   หลังจากเทคอนกรีตเสาเข็มเสร็จแต่ละต้น หรือในกรณีที่เจาะดินท้ิงไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ผู้รับจ้าง 
  จะต้องใช้แผ่นเหล็กปิดรูเจาะทุกรู หรือใช้กรงเหล็กครอบไว้ หรือวิธีอื่นใดท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้คนตก 
  ลงไป 
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8.  ข้อก าหนดทั่วไป 
 
 เนื่องจากบริเวณที่ท าการก่อสร้างมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆเช่นสายโทรศัพท์ใต้ดิน, ท่อประปาเป็นต้นฝัง
อยู่ใต้ดินดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตเคลื่อนย้ายระบบต่างๆช่ัวคราวหรือ
ถาวรถ้าจ าเป็นและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขออนุญาตการเคลื่อนย้ายการด าเนินการให้ระบบต่างๆ ใช้ได้ดีเช่นเดิม
เป็นของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 
 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุต่างๆเช่น
รถยนต์ที่สัญจรไปมาฯลฯในระหว่างการก่อสร้างค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
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หมวดที่ 5 
งานวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

1.  รายละเอียดข้อก าหนดทั่วไป (GENERAL SPECIFICATION)  
1.1   ขอบเขตของรายละเอียดขอ้ก าหนด   (SCOPE OF SPECIFICATION) 

1.1.1     ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบตามแบบแปลน  และตามรายละเอียดข้อก าหนดนี้ 
1.1.2 ค าว่า “อนุมัติแล้วว่าเทียบเท่า” ในรายละเอียดข้อก าหนดหรือในแบบแปลนให้ หมายถึง การอนุมัติ

เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง หรือวิศวกรผู้ออกแบบ หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง  
1.1.3 ค าว่า “วิศวกร” ในรายละเอียดข้อก าหนดนี้ หมายถึง วิศวกรผู้ออกแบบหรือวิศวกรผู้ได้รับมอบอ านาจ

จากเจ้าของ หรือผู้ว่าจ้าง  
1.1.4 ในกรณีที่ข้อความ  หรือรายละเอียด  ในรายละเอียดข้อก าหนดนี้ขัดกับแบบแปลน หรือแตกต่างไปจาก

แบบแปลน  ให้ถือการวินิจฉัยของวิศวกรเป็นการช้ีขาด 
1.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบแปลน  รายละเอียดข้อก าหนดและรายการประกอบอื่นๆ ของงานที่ใช้

ประกอบในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน  ถ้าหากมีปัญหาหรือขัดข้องใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบก่อนการลงนามในสัญญา  มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างจะถือว่า  ผู้รับจ้างได้ศึกษาแบบแปลนและรายละเอยีด
ข้อก าหนด  ตลอดจนรายการประกอบแบบอื่นๆ ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามสัญญา 
 

1.2   แบบแปลน  (DRAWINGS) 
ต าแหน่งที่ตั้งของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดในแบบแปลนเป็นเพียงต าแหน่งโดยประมาณ  ซึ่งอาจ

เปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กน้อย  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ  และลักษณะโครงสร้างของอาคาร  ทั้งนี้จะต้องได้รับ
อนุมัติจากวิศวกรเสียก่อน 
 

1.3   วัสดุและอุปกรณ์  (MATERIAL AND EQUIPMENT) 
1.3.1 วัสดุ  และอุปกรณ์ที่ระบุในแบบแปลน  และในรายละเอียดข้อก าหนด  จะต้องเป็นของใหม่ ไม่บุบ

สลาย  หรือผ่านการใช้งานมาก่อน  ทั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบใหม่ล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต 
1.3.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุในแบบแปลน และในรายละเอียดข้อก าหนดที่ผู้รับจ้างจะน ามาใช้จะต้องส่ง

ตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์หรือแคตตาลอ็ค พร้อมท้ังรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณ์ให้วิศวกรพิจารณา
อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนน าไปสั่งซื้อหรือใช้งาน หากน าไปใช้ก่อนโดยมิได้รับความเห็นชอบจาก
วิศวกรแล้วปรากฏว่าวัสดุ หรืออุปกรณ์นั้นๆ ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดข้อก าหนดผู้
รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการรื้อถอน เปลี่ยนวัสดุ หรืออุปกรณ์นั้นเอง 

1.3.3 บัญชีรายช่ือบริภัณฑ์ที่แนบท้ายเป็นเพียงรายช่ือบริภัณฑ์ที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นควรพิจารณาอนุมัติ  
และมิได้เป็นการจัดอันดับบริภัณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติก่อนหรือหลัง  ผู้รับจ้างสามารถเลือกเสนอขอ
อนุมัติใช้บริภัณฑ์หนึ่งบริภัณฑ์ใดตามรายช่ือ  โดยมีรายละเอียดของบริภัณฑ์ตามรายละเอียด
ข้อก าหนด  (SPECIFICATION)  กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่พิสูจน์ได้จนเป็นที่ยอมรับ  ผู้รับจ้างสามารถ
เสนอขออนุมัติเทียบเท่าในบริภัณฑ์นั้นๆ  โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอเหตุผล ตลอดจนรายละเอียดทาง
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เทคนิค  และราคาเปรียบเทียบโดยครบถ้วน  ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างเปน็ผู้
พิจารณาอนุมัติ 

1.3.4 ผู้รับจ้าง  ต้องจัดท าแผนงานการส่งตัวอย่างวัสดุ  และอุปกรณ์  ตามข้อ  1.3.2  โดยก าหนดวันส่งขอ
อนุมัติ  และวันที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างทุกรายการ  เพื่อขออนุมัติให้สอดคล้องกับแผนงานการ
ด าเนินการก่อสร้าง 

 
1.4   การประสานงาน  (DRAWING CO-ORDINATION) 

เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างท่ีจะต้องประสานงาน และศึกษาแบบแปลนทางด้านสถาปัตยกรรมประกอบกับ
งานระบบ  เพื่อตรวจสอบว่าส่วนใดของอาคารมีฝ้าเพดานหรือไม่มี  ส่วนใดของผนังเป็นหน้าต่างกระจก หรือเป็น
ผนังลอย  ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง  เพื่อให้การติดตั้งงานระบบสามารถติดตั้งได้สอดคล้องกับงาน
โครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม  ท้ังนี้หากในภายหลังตรวจพบว่าเกิดข้อขัดแย้งขึ้น  เป็นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างในค่าใช้จ่ายที่จะต้องแก้ไขท้ังสิ้น 
 

1.5   การทดสอบระบบและอุปกรณ์   (EQUIPMENT & SYSTEM TEST) 
หลังจากการติดตั้งระบบแลว้เสรจ็  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการทดสอบระบบ  และอุปกรณ์ของระบบต่อ

หน้าเจ้าของ  และวิศวกร  ตามวิธีการในรายละเอียดที่วิศวกรก าหนดให้  โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ที่จ าเป็นในการด าเนินการทดสอบทั้งหมด  

 
1.6   การรับประกันคุณภาพ (GUARANTEE) 

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด  และคุณภาพของการติดตั้งระบบนี้เป็น
เวลา  2  ปีนับจากวันท่ีลงนามตรวจรับงานงวดสุดท้าย  โดยวิศวกรหรือผู้ว่าจ้าง  ในระหว่างระยะเวลารับประกัน
ดังกล่าว  หากมีวัสดุอุปกรณ์ หรือช้ินส่วนช ารุดใช้งานไม่ได้ หรือท างานไม่สมบูรณ์ อันเนื่องมาจากความบกพร่อง
ของวัสดุอุปกรณ์  หรือความบกพร่องในการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ช้ินส่วน
นั้นๆ  โดยไม่คิดราคาจากผู้ว่าจ้าง  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่รีบด าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม  เปลี่ยนแปลงข้อบกพร่อง  
หรือความเสียหายดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างทรงสิทธ์ิไว้ในการที่จะว่าจ้างผู้อื่นมากระท าการแทน โดยคิดค่าใช้จ่ายเอากับ
ผู้รับจ้าง 

 
1.7   แบบรายละเอียดการติดต้ัง  (SHOP DRAWINGS) 

1.7.1 ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแบบรายละเอียดการติดตั้งและการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ  ทุกชนิดที่จ าเป็นหรือ
ตามที่วิศวกรเห็นว่าจ าเป็นเสนอต่อวิศวกร เพื่ออนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้งไม่น้อยกว่า 21 วัน หากมิได้
รับการอนุมัติ  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไข และส่งให้ใหม่ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง 

1.7.2 เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างท่ีจะต้องจัดท า  SHOP DRAWINGS  วิธีการติดตั้ง  ขนาดของช่องเปิด   ส าหรับ
การซ่อมบ ารุงหรือถอดเปลี่ยนเครื่องได้โดยสะดวกและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับระบบอื่นไม่ว่าจะเป็นส่วน
ของงานด้านสถาปัตยกรรม  งานโครงสร้าง  งานตกแต่งภายในและงานระบบอ านวยความสะดวก
ทั้งหมด  เพื่ออนุมัติก่อนการติดตั้งเครื่อง 
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 1.8  แผนงานและรายงานความคืบหน้าของงาน (WORKING SCHEDULE AND PROGRESS REPORT) 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานการท างานโดยละเอียดทั้งหมดของระยะเวลาในการติดตั้ง และรายงาน

ความคืบหน้าของงานทุกๆ เดือน ต่อวิศวกร และผู้ควบคุมงานคนละ 1 ชุด ไม่เกินวันท่ี 5 ของทุกๆ เดือน จนกว่า
งานจะแล้วเสร็จ 
 

1.9   วิศวกรประจ าหน่วยงาน  (SITE ENGINEER) 
ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพอนุญาต (กว.) ตามวุฒิที่กฎหมายก าหนด ประจ า

หน่วยงาน  ตลอดเวลาท างานไม่น้อยกว่า 1 ท่าน  โดยวิศวกรหรือผู้รับมอบอ านาจ  สามารถจะก าหนดเพิ่ม
จ านวนวิศวกรประจ าหน่วยงานตามความจ าเป็นได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จและได้รับมอบโดยผู้ว่าจ้าง 
 

1.10  การตรวจสอบผลงาน   (INSPECTION) 
ในระหว่างการติดตั้งระบบ  ผู้ว่าจ้าง  หรือวิศวกรมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบผลงาน  โดยผู้รับจ้างจะต้อง

อ านวยความสะดวกตามที่วิศวกรร้องขอ และมีสิทธ์ิที่จะระงับให้ผู้รบัจ้างหยุดปฏิบัตงิานในหน่วยงานได้ทันที หาก
พบว่าผลงานการติดตั้ง  หรือบุคคลดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 

1.11  ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน และบุคคล

อันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ  หรือความประมาทท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของผู้รับจ้าง   
 

1.12  แบบแปลนที่ติดต้ังจริง (REPRODUCIBLE AS BUILT DRAWINGS) 
หลังจากการติดตั้งระบบแล้วเสร็จในแต่ละส่วนของงาน    ผู้รับจ้างจะต้องท าส าเนาแบบแปลนที่ติดตั้ง

จริงมาตราส่วน  1:100 จ านวน 1 ชุด เสนอต่อวิศวกรของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบทุกครั้ง ตามที่วิศวกรจะร้อง
ขอให้ผู้รับจ้างท าส่ง และภายหลังที่งานติดตั้งท้ังระบบแล้วเสร็จสมบูรณ์  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแบบแปลนที่วิศวกร
ได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างเป็นพิมพ์เขียว 3 ชุด และกระดาษไขอีก 1 ชุด และแผ่น DISC ที่
บันทึกข้อมูลแบบแปลนงานระบบด้วยโปรแกรม AUTO CAD อีก 1 ชุด ก่อนการตรวจรับมอบงานเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน 
 

     1.13  ป้ายชื่อ (NAME PLATE) 
อุปกรณ์หลักทุกตัวหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็นจะต้องติดตั้งป้ายช่ือ เพื่อระบุความสามารถหน้าที่ และ

ส่วนงานท่ีอุปกรณ์นั้น  ท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องอยู่ให้ติดตั้งป้ายช่ือ  หรือเลขหมายชนิดคงทนถาวร ท าด้วยทองเหลือง  
ทองแดง  หรือเหล็กไร้สนิมขนาดที่เหมาะสม  ทั้งนี้เป็นอ านาจของวิศวกรที่จะก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการใน
ส่วนน้ีทั้งหมดตามความเหมาะสม 

 
1.14  การทาสี  (PAINTING) 

ในกรณีที่มีแนวท่อหรือมีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ใดๆ  ในบริเวณที่ไม่มีฝ้าเพดาน   หรือบริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้  ผู้รับจ้างจะต้องท าการทาสีวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด  รายละเอียดสีและชนิดของสีจะก าหนดให้ภายหลัง 
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1.15  การฝึกอบรม  และค าแนะน าช่างให้กับผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องแนะน า  และฝึกช่างของผู้ว่าจ้างให้มีความสามารถในการใช้  และควบคุมการท างาน  

ตลอดจนบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด  จนเป็นท่ีเข้าใจโดยละเอียด  
 

1.16 คู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา (INSTRUCTION MANUAL FOR OPERATING AND MAINTENANCE) 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดมอบหนังสือคู่มือการใช้ การซ่อมบ ารุง และรายการอะไหล่ อุปกรณ์ (PART LIST)

ของอุปกรณ์หลักท้ังหมดแก่ผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 4 ชุด ในวันส่งมอบงาน 
 

1.17 แผนภูมิ และ แผ่นภาพ   
ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนภูมิ และ/หรือ แผ่นภาพ แสดงการท างาน  โดยระบุ ขนาด, ช่ือ และต าแหน่ง

ของอุปกรณ์หลักแต่ละตัวด้วยแผ่นพลาสติก หนา 3 มม. ขนาดเหมาะสม ทั้งนี้แผนภูมิ และ/หรือ แผ่นภาพ
ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรก่อนด าเนินการจัดท า 
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2.  มาตรฐานการผลิตและการติดตั้ง (STANDARD OF PRODUCTION AND INSTALLATION) 
  อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการออกแบบ ประกอบ  และทดสอบ ตลอดจนวิธีการติดตั้งตาม 
 มาตรฐานของ 
  NEC  - NATIONAL  ELECTRICAL  CODE 
  NEMA  - NATIONAL  ELECTRICAL  MANUFACTURERS  ASSOCIATION 
  IEC  - INTERNATIONAL  ELECTROTECHNICAL  COMMISSION 
  UL  - UNDERWRITERS  LABORATORIES 
  ANSI  - AMERICAN NATIONAL  STANDARD  INSTITUTE 
  ASA  - AMERICAN  STANDARD  ASSOCIATION 
  IEEE  - INSTITUTE  OF  ELECTRICAL  AND ELECTRONICS  ENGINEER 
  JIS  - JAPAN  INDUSTRIAL  STANDARD 
  DIN  - DEUTSCHE  INDUSTRIE  NORM 
  EIT  - ENGINEERING  INSTITUTE  OF  THAILAND 
  MEA  - METROPOLITAN  ELECTRICITY   AUTHORITY 
  PEA  -  PROVINCIAL  ELECTRICITY  AUTHORITY 
  NFPA  - NATIONAL  FIRE  PROTECTION  ASSOCIATION 
  FM  - FACTORY  MANUAL 
  IES  - ILLUMINATION  ENGINEERING  SOCIETY 
  TISI  - THAI  INDUSTRIAL  STANDARD  INSTITUTE 
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3. ขอบเขตของงาน  (SCOPE OF WORK) 
3.1 หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ตลอดจนช่างฝีมือที่ดี  แรงงาน  และเครื่องมือ  

เครื่องใช้ทั้งหมดที่จ าเป็นตามหลักวิชาช่างที่ดี  ติดตั้งระบบทั้งหมดที่ปร ากฏในแบบแปลน  และรายละเอียด
ข้อก าหนด  ในกรณีที่แบบแปลนหรือรายละเอียดข้อก าหนดมิได้แสดงไว้  หากเป็นอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นและ
ความสอดคล้องต่อเนื่องที่จะต้องติดตั้งไว้ด้วย เพื่อให้ระบบใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกร
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเซ็นสัญญาติดตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นๆ มิฉะนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย  และเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด  

3.2   เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องศึกษาแบบแปลน และประสานงานทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม 
โครงสร้าง  ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ  และภูมิสถาปัตย์  ที่ประกอบขึ้นรวมทั้งโครงการทั้งหมด  ให้มีความ
สอดคล้องไม่เกิดการกีดขวาง ติดขัด ถ่วงเวลา ในงานแต่ละระบบซึ่งกันและกัน  อันมีผลท าให้งานส่วนอื่นมี
อุปสรรค  และเกิดความล่าช้าได้ 

3.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา  และติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลาม และควันไฟบริเวณช่องเปิด  และช่องแนวเดินท่อหรืออื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในงานท่ีผ่านทะลุพื้น ผนัง  และช่อง SHAFT ภายหลังจากท่ีได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว วัสดุที่ใช้ต้องมี
คุณสมบัติในอัตราทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง ตามมาตรฐาน NEC 300-21 และ ASTM 

 3.4 ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานในส่วนของขอบเขตงานการติดตั้งสายเมนไฟฟ้าที่ไปจ่ายให้กับแผงเมน หรืออุปกรณ์
ต่างๆ  ที่ปรากฏอยู่ในแบบแปลนระบบไฟฟ้าให้กับระบบอ านวยความสะดวกอื่นๆ  เช่น ระบบปรับอากาศ   
ระบบสุขาภิบาล   เป็นต้น  เพื่อทราบต าแหน่งปลายสุดของสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันการตัดต่อสายในภายหลัง 
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4. MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) และ DISTRIBUTION BOARD (DB)    
 4.1 ตัวตู้รวม  หมายถึงตู้  MAIN  ของ  EMERGENCY  ด้วย  (ถ้ามี)  
 4.2.  เป็นตู้ซึ่งสามารถผลิตและประกอบข้ึนได้ภายในประเทศ  โดยเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากโรงงานซึ่งผลิตอุปกรณ์

นี้เป็นประจ า  และออกแบบผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ IEC ANSI, การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

 4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายละเอียดของอุปกรณ ์ ที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวตู้ทุกช้ินซึ่งได้มาตรฐาน UL, NEMA, ANSI,  IEC,  
DIN,  TIS  เพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้ง   

4.4   ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWINS  ขนาดของตู้  การจัดเรียงอุปกรณ์ภายในตู้ทุกช้ินอย่างละเอียดต าแหน่ง
ของตู้ที่จัดวางภายในห้องเครื่อง  เพื่อขออนุมัติก่อนการด าเนินการประกอบตู้และติดตั้ง 

4.5 รายละเอียดทางเทคนิคของตู้ 
4.5.1 โครงสร้างตัวตู้ประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กและโครงเหล็ก ชุบด้วยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED  

หรือ  ELECTROLYTIC  ZINC  PLATED  ทั้งหมด 
 4.5.2 ความหนาเหล็กโครงตู้  ไม่น้อยกว่า  3  มม. 
 4.5.3 ความหนาของเหล็กแผ่นท าตู้  ไม่น้อยกว่า  2 มม. 
 4.5.4 พ่นสีกันสนิมหนึ่งช้ันและสีภายนอกอีก  2  ช้ัน 
4.6 รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ภายในตู้ 

4.6.1 600  VOLTS  AC  MAXIMUM  50  HZ.  THREE  PHASE  FOUR  WIRES  100% NEUTRAL  
WITH  25%  GROUND  BAR 

4.6.2 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นขนาดของ  CIRCUIT  BAEAKER  และ  BUS  BARS  จะต้องมี
ค่ากระแสตามที่แสดงไว้ในแบบ มี  HEAT  RISE  TEST  ที่จุดต่อเช่ือม  ณ  จุดใดๆ  ภายในตู้ต้องไม่
เกิน  50 OC  จาก  AMBIENT  TEMPERATURE  ตามมาตรฐาน  UL  67 

4.6.3 ตัวตู้และอุปกรณ์ภายในตู้ทั้งหมด  จะต้องมีค่ากระแส SHART CIRCUIT ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบ  
หรือใน  LOAD  SCHEDULE 

4.6.4 BUS BARS เป็นชนิดทองแดง  มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% จะต้องประกอบ และยึดด้วย        
INSULATOR SUPPORTอย่างแข็งแรง สามารถต้านทานกระแสลัดวงจร ไม่น้อยกว่าค่ากระแส       
ลัดวงจรของขนาด  MAIN  CIRCUIT  BREAKER  หรือดูจาก  LOAD  SCHEDULE  

4.6.5 ขนาดของ  BUS BARS  ต้องไม่เล็กกว่า  1000  AMPS.  ต่อพื้นที่หน้าตัดของทองแดงหนึ่งตารางนิ้ว  
โดยมี  AMPACITY ไม่น้อยกว่า 125% ของค่ากระแส  FULL  LOAD  ทั้งหมด และห้ามมิให้ลดขนาด
ช่วงใดช่วงหนึ่งตลอดความยาวของ  MAIN  BUS  BARS 

4.6.6 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  CIRCUIT BREAKER ขนาดต่ ากว่า  1600  AMPS.  ให้เป็นแบบ         
FIXED  TYPE  MANUAL  OPERATED  MOLDED  CASE  ADJUSTABLE  TRIP  

4.6.7 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  CIRCUIT BREAKER ขนาด 1600 – 2500  AMPS. ให้เป็นแบบ  
SOLID  STATE  TRIP  MANUAL  OPERATED  MOLDED  CASE 

4.6.8 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  CIRCUIT BREAKER  ขนาดเกินกว่า  2500  AMPS.  ให้เป็นแบบ  
AIR  CIRCUIT  BREAKER ,  ELECTRICAL  OPERATED 

4.6.9 MAIN CIRCUIT BREAKER ของ MDB ต้องประกอบด้วย PHASE PROTECTION, UNDER  
VOLTAGE,  OVER VOLTAGE  พร้อมด้วย  LONG  AND  SHORT  TIME  DELAY 
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4.6.10 ขนาด INTERRUPTING CAPACITY ของ CIRCUIT BREAKER ทุกตัว ให้ดูรายละเอียดจาก LOAD  
SCHEDULE 

4.7 หากมิได้ก าหนดขนาดของตู้ไว้ ผู้รับจ้างจะต้องท าตู้ให้มีขนาดเพียงพอ ต่อการเช่ือมต่อสายจาก  CIRCUIT  
BREAKER  และต้องมี  SAFETY  BARRERS  ภายในตู้พร้อมช่องใส่ CIRCUIT DIRECTORY ชนิดติดตั้งถาวร
ภายในตู้ 
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5.  PANEL BOARD ส าหรับ LIGHTING & POWER 
5.1   เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (STANDARD  PRODUCT)  จากโรงงานซึ่งผลิตอุปกรณ์นี้เป็นประจ าและออกแบบจาก

โรงงานเดียวกับ   CIRCUIT  BREAKER  ที่ใช้ร่วมกับ   PANEL BOARD  นี้และผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
ของ  IEC , NEMA , UL  หรือ  ANSI    

5.2   ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWINGS ต าแหน่งการติดตั้งตลอดจนการจัดแนว  CONDUIT  หรือ RACE  
WAY อื่นๆ  เพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้ง 

5.3   รายละเอียดทางเทคนิค 
5.3.1 ต้องมีขนาดของ MAIN  LUGS หรือ MAIN CIRCUIT BREAKER และ INTERRUPTING CAPACITY  

ตาม LOAD SCHEDULE 
 5.3.2 ต้องมีจ านวนช่องที่จะใส่ CIRCUIT  BREAKER  ไม่น้อยกว่า  ใน  LOAD  SCHEDULE 
 5.3.3 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  PANEL BOAR จะต้องเป็นชนิด SURFACE MOUNTED 

5.3.4 CIRCUIT BREAKER ภายในแผงเป็นชนิด PLUG-ON หรือ BOLT-ON, THERMAL- MAGNETIC, 
MOLDED CASE ขนาดของ AMPERE TRIP, AMPERE FRAME ให้ดูรายละเอียดจาก LOAD 
SCHEDULE  แต่ละตัว 

5.3.5 ตัวตู้ต้องเป็นเหล็กชุบสังกะสี   และพ่นสีทับอีกอย่างน้อย 2 ช้ัน หรือผ่านกรรมวิธีพ่นสีที่ไดร้ับการอนุมัติ
แล้ว 

5.3.6 จะต้องติดตั้งเบอร์ของ CIRCUIT BREAKER  และ  WIRE  MARKER  ชนิดถาวรเข้ากับสายไฟทุกเส้นที่
ต่อเข้า CIRCUIT BREAKER โดยให้เบอร์ตรงกับ CIRCUIT BREAKER นั้นๆ 

5.3.7 ผนังด้านในของฝาตู้จะต้องติดตั้งตารางแสดงรายละเอียดหน้าที่ของ CIRCUIT BREAKER  แต่ละตัวทุก
ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 5 งานวิศวกรรมไฟฟ้า    5-10/51 

6. ระบบท่อร้อยสาย  (CONDUIT SYSTEM)   
 แนวท่อร้อยสายตามที่แสดงในแบบเป็นเพียงภาพวาด เพื่อให้สะดวกในการเข้าใจและมองเห็นได้ชัดเจน การ
ติดตั้งท่อร้อยสายจึงต้องให้เหมาะสม  กับสภาพของสถานท่ีติดตั้ง  และตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 

 6.1 ท่อร้อยสายทั้งระบบของอาคารจะต้องได้รับการติดตั้งอย่างมิดชิด  หากมิได้ก าหนดไว้เป็น  อย่างอื่น  หรือหากมี
ความจ าเป็นซึ่งมิได้คาดการณ์ไว้ก่อน  ที่จะต้องต้องติดตั้งในบริเวณที่สามารถ มองเห็นได้  ผู้รับจ้างจะต้องขอ
ความเห็นชอบจากวิศวกร หรือสถาปนิกก่อนด าเนินการติดตั้ง 

 6.2 แนววางท่อร้อยสาย  การตัดสินใจว่าช่วงหนึ่งช่วงใดของท่อร้อยสายควรฝังในพื้น ช่วงใดให้เดินลอยหรือควรแอบ
ในเพดาน ฯลฯ  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ที่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรม และ
ด้านก่อสร้าง  (รวมถึงส่วนใดที่มีฝ้าเพดาน  ส่วนใดไม่มีฝ้าเพดาน)  ในกรณีที่ไม่มีฝ้าเพดานให้เดินด้วยท่อ IMC ฝัง
ใน CONCRETE  SLAB  ทั้งนี้ไม่ว่าสัญลักษณ์ที่แสดงไว้ในแบบจะปรากฏเป็นท่อ EMT หรือท่อ IMC  เพื่อที่จะ
สามารถติดตั้งระบบท่อร้อยสายให้ได้อย่างเหมาะสมด้วยเทคนิคที่ดีที่สุด  ตามสภาพของสถานที่ติ ดตั้ง  และ
วิธีการติดตั้งท่อตามมาตรฐาน  NEC 

 6.3 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ห้ามมิให้เปลี่ยนท่อ  CONDUIT เป็น WIREWAY  หรือ  CABLE  TRAY 
 6.4 ท่อร้อยสายทุกแบบท่ีใช้ในระบบไฟฟ้าน้ี  จะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่าครึ่งนิ้ว    
 6.5 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  ท่อร้อยสายซึ่งฝังในคอนกรีต  ในพื้น  (FLOOR  SLAB) และที่ติดตั้งในที่แจ้ง หรือ

ในสถานท่ีๆจ าเป็นต้องมีระบบกันน้ า ต้องใช้ท่อร้อยสายชนิด  INTERMEDIATE  METALLIC CONDUIT  (IMC) 
 6.6 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ท่อร้อยสายซึ่งแอบไว้ในฝ้าเพดาน  หรือในฝาผนัง  ที่ไม่ได้เทด้วยคอนกรีต ให้ใช้

ท่อ  ELECTRIC  METALLIC  TUBING  (EMT)  ได้ 
 6.7 มิใหใ้ช้ท่อ  EMT ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 นิ้ว ส่วนท่อใหญ่กว่า 2 นิ้ว ให้ใช้แบบ IMC 
 6.8 หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  การต่อท่อร้อยสายเข้ากับอุปกรณ์หรือดวงโคม หรือเครื่ องมือเครื่องจักรต่างๆที่มี

ความสั่นสะเทือนให้ใช้  FLEXIBLE  CONDUIT  ความยาวไม่ต่ ากวา่  0.45  เมตร  แต่ไม่เกิน  0.90 เมตร   เป็น
ช่วงสุดท้ายเสมอไป 

 6.9 FLEXIBLE  CONDUIT  จะต้องเป็นชนิดที่กันน้ าได้  ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือมีโอกาสถูกน้ า 
 6.10 การงอท่อร้อยสายต้องระวังมิให้ท่อช ารุด และจะต้องไม่เป็นผลให้เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเปลี่ยนแปลงไป   

รัศมีการโค้งงอของท่อต้องเป็นไปตามกฎของ  NEC  เครื่องมือท่ีใช้ในการงอท่อร้อยสายต้องเป็นเครื่องมือซึ่งสร้าง
ขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติงานนี้โดยเฉพาะ   ห้ามงอท่อร้อยสาย   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3  นิ้ว  หรือมากกว่า  ในกรณี
ดังกล่าวให้ใช้  CAST-IRON  ANGLE  BENDS      และ/หรือ  FITTING 

 6.11 ห้ามงอท่อร้อยสายเกิน  4  ครั้ง  ในแต่ละช่วงระหว่าง  OUTLET, JUNCTION  หรือ  PULL  BOXES หาก
จ าเป็น  ให้ใส่  PULL  BOX หรือ  CONDULET  เพิ่มจากที่ได้ก าหนดไว้ในแบบ 

 6.12 การติดตั้งท่อร้อยสายจะต้องให้มีรอยต่อน้อยที่สดุ โดยเมื่อจะต่อท่อร้อยสายแบบ IMC ให้ใช้  COUPLINGS  หรือ 
FITTINGS ชนิดเกลียวและใช้ RED LEAD หรือวัสดุที่มี ELECTRICAL CONTINUITY ทาเกลียวตัวผู้ เพื่อกันน้ ามิ
ให้เข้าภายในท่อ การต่อ ต้องให้ปลายท่อแต่ละข้างชนกันแนบสนิท และต้องตะไบ หรือฝนปลายท่อให้เรียบ
เสียก่อน 

 6.13 ต่อท่อ  EMT  ด้วย  COUPLING  และ  CONNECTOR  แบบ  ‘RAINTIGHT’   เท่านั้น 
 6.14 ให้ท่อ  EXPANSION  COUPLING และ/หรือ EXPANSION  FITTING  ในการวางท่อร้อยสายซึ่งมีระยะยาวกว่า 

45 เมตร และ/หรือ ท่อร้อยสายซึ่งผ่าน  EXPANSION  JOINTS  ของโครงสร้างอาคาร  และ/หรือ  ท่อร้อยสาย  
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ซึ่งวางจากโครงสร้างหนึ่งไปยังอีกโครงสร้างหนึ่งที่ไม่ต่อกัน โดย EXPANSION FITTINGS ทุกชนิดต้องมี  
BONDING  JUMPERS 

 6.15 ความโค้งของท่อร้อยสาย   (ซึ่งติดตั้งภายนอก หรือที่ซ่อนอยู่ในฝ้าเพดานที่สามารถเปิดซ่อมได้  หรือฝาผนังที่
ไม่ได้เทด้วยคอนกรีต)  ทีห่ักมากๆ จะต้องใช้  CONDULET 

 6.16 ห้ามใช้   CONDULET   ในการต่อท่อที่โค้ง  หรือหักงอ   ในส่วนที่อยู่เหนือฝ้าเพดานที่ฉาบเรียบปิดสนิท (ไม่มี
ช่องส าหรับขึ้นไป  SERVICE  ได้) 

 6.17 ต้องยึดท่อร้อยสาย  IMC หรือ RSC  เข้ากับ  BOXES  ต่างๆ และ PANEL  BOARD  โดยใช้  LOCK  NUT  2  
ตัว  (ภายนอก  และภายใน BOXES  ด้านละ  1  ตัว)  พร้อมด้วย  BUSHING   โดยถ้ารูของ KNOCK  OUT  
ใหญ่กว่าท่อคอนดุท จะต้องใช้  REDUCING WASHER  เพื่อไม่ให้มีช่องโหว่ระหว่างท่อ และ BOXES ฯลฯ ส่วนรู
ว่างที่ไม่ได้ใช้งาน ให้ปิด   

 6.18 การต่อท่อร้อยสายทุกชนิด   ให้ตรวจดูว่าข้อต่อมี  ELECTRICAL  CONTINUITY  อย่างดี ทั้งนี้เพราะต้องการให้
ใช้ระบบท่อร้อยสาย  เป็น  GROUND-PATH  ของระบบไฟฟ้าของ อาคารทั้งหมด 

 6.19 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูอย่างรอบคอบว่าการเช่ือมต่อของท่อ FLEXIBLE CONDUIT  กับท่อ FLEXIBLE   
CONDUIT  เอง  มี  ELECTRICAL  CONTINUITY  อย่างดีโดยตลอด  มิฉะนั้นจะต้องร้อยสายดินหุ้มฉนวนแบบ
เดียวกับของ  PHASE   WIRE  และมีขนาดเท่ากับ    PHASE  WARE 

 6.20 หากมิได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น  การฝังท่อร้อยสายในดินต้องหุ้มท่อร้อยสายด้วยคอนกรีตหนาอย่างน้อย  2 นิ้ว  
โดยรอบท่อตลอดความยาว  

 6.21 ท่อร้อยสายทุกแบบต้องถูกยึด   หรือตรึงไว้อย่างแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน  3 เมตร   และไม่เกิน  0.30 เมตร  จาก 
BOXES หรือ PANEL BOARD โดยอุปกรณ์ซึ่งสร้างขึ้น  เพื่อท าหน้าที่นี้โดยเฉพาะ  และ/หรือ โดยวิธีซึ่งได้รับ
อนุมัติจากวิศวกร 

 6.22 ระหว่างการก่อสร้างและเทคอนกรีต  ท่อร้อยสายที่วางเพื่อให้ฝังอยู่ในคอนกรีต ต้องถูกกระชับให้มั่น โดยวิธี
เหมาะสมและไม่ก่อปัญหาให้แก่ผู้รับจ้างด้านการก่อสร้างเมื่อมี  STUB-UPS  ตั้งแต่  2  อันขึ้นไป  ให้ท าแบบไม้
หรือโลหะเจาะรู สวมกระชับ STUB-UPS  เหล่านั้นไว้ให้เพื่อแน่น   ระยะห่างระหว่าง  STUB-UPS ต้องให้พอดี
กับการที่จะสวมปลาย  STUB-UPS  เข้ารูด้านข้างของ  OUTLET,  BOX , JUNCTION หรือ PULL BOX  โดย
ไม่ต้องงอหรือบีบรัด  STUB-UPS ในภายหลัง 

 6.23 ท่อร้อยสายที่เดินซ่อนอยู่บนฝ้าเพดาน   จะต้องติดตั้ง  และยึดแนบอยู่บนพื้น  SLAB  ห้ามเดินวางอยู่บนฝ้า
เพดาน  หรือห้อยอยู่กับพ้ืน   SLAB 

 6.24 เมื่อวางท่อร้อยสายเสร็จ   แต่ยังปฏิบัติงานขั้นต่อไปกับท่อร้อยสายนั้นไม่ได้ ให้เคลือบส่วนของท่อที่ได้ต๊าปเกลียว
ไว้ด้วยสี  ENAMEL เพื่อกันสนิม และปิดปากท่อด้วยปลั๊กอุด  หรือฝาเกลียวให้มิดชิด 

 6.25 ภายหลังจากที่ได้ติดตั้งท่อร้อยสายเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจดูว่าท่อไม่ตัน หากมีท่อใดตันให้แก้ไขทันที   โดยผู้รับ
จ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง 

 6.26 ห้ามใช้ EMT ในบริเวณที่มีน้ าเปียกหรือท่ีๆ ต้องมีระบบกันน้ าหรือในบริเวณที่เป็น HAZARDOUS   LOCATION 
 6.27 ขนาดของ  CONDUIT   ที่ใช้เมื่อร้อยสายไฟฟ้าแล้ว  ผลรวมพื้นที่หน้าตัดของสายไฟ  รวมฉนวนและเปลือกของ

สายทั้งหมด  จะต้องไม่เกิน  40%  ของพื้นที่หน้าตัดของท่อ 
 6.28 ให้ผู้รับจ้างจัดท า  SHOP  DRAWINGS  การวางจัดวางแนวและขนาดของท่อร้อยสายอย่างละเอียดเพื่ออนุมัติ

ก่อนท าการติดตั้ง 
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7. กล่องต่อสายและกล่องดึงสายตัวน า (JUNCTION BOXES, OUTLET AND PULL BOXES) 
  กล่องต่อสายและกล่องดึงสายตัวน า จะต้องถูกต้องตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 
 7.1 เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้ JUNCTION BOX  และ OUTLET BOX  ขนาด 4" x 4" มีความลึกที่

เหมาะสมกับจ านวน  และขนาดของสายไฟซึ่งร้อยอยู่ภายใน  ตามข้อ  370-6 ของ NEC.  แต่ไม่ตื้นกว่า 1 ½ " 
และเป็นชนิดซึ่งจะสร้างด้วย  HOT  DIP GALVANIZED  SHEET-STEEL  (GALVANIZED  ทั้งด้านใน  และด้าน
นอก) ขนาดไม่ต่ ากว่า เบอร์ 1.0 mm. มี KNOCK-OUT ขนาดจ านวนและต าแหน่งทางด้านข้างและด้านหลังของ  
BOX ที่เหมาะสมกับงานท่ีใช้  

 7.2 เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน BOXES จะต้องสร้างด้วย GALVANIZED STEEL ขนาดไม่ต่ ากว่า  5 เท่าของ
ปริมาตรรวมของสายไฟภายในท้ังหมด แต่ไม่ต่ ากว่า  100  คิวบิคน้ิว ยึดฝาปิดด้วยสกรู  และต้องไม่มีรูนอกจากท่ี
ท่อคอนดุทถูกยึดติดอยู่เท่านั้น 

 7.3 PULL BOXES  ตามที่กล่าวถึงในข้อ 2  ให้ใช้ได้เฉพาะในการดึงสายไฟภายในเท่านั้นหากจะมีอุปกรณ์อื่นภายใน  
PULL BOX   ด้วยต้องเสนอแบบของ BOX  ตลอดจนรายละเอียดการติดตั้งภายใน และการติดตั้ง BOX ให้
วิศวกรได้พิจารณาและอนุมัติก่อน 

 7.4 FLOOR BOX ส าหรับ OUTLET ต่างๆ  ซึ่งฝังอยู่ในพื้นต้องใช้ BOX แบบที่เหมาะสม และทั้งชุดต้องสามารถกัน
น้ าได้ การติดตั้งให้ฝังในพื้นโดยให้ฝาเรียบกับพ้ืน 

 7.5 BOXES ทั้งหลายที่ติดตั้งกลางแจ้ง หรือในบริเวณที่มีความช้ืนในอากาศสูง หรือ BOXESซึ่งก าหนดให้เป็นแบบที่
กันน้ าได้จะต้องเป็นชนิด GALVANIZED CAST IRON มีหัวต่อเข้ากับท่อคอนดุทแบบเกลียว และใช้ปะเก็นในการ
ปิดฝาให้แน่นสนิทด้วยสกรูทองเหลือง 

 7.6 BOXES ทุกตัวต้องติดตั้งภายในฝ้าเพดานในผนังเพดาน หรือในพื้นให้พ้นสายตา หากมีความจ าเป็นต้องติดตั้ง
ภายนอกบนเพดาน ผนัง ฯลฯ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรหรือสถาปนิกก่อน แต่ต้องใช้ชนิด  CAST-
IRON หรือ CAST ALUMINIUM 

 7.7 ให้ใช้ RAISED COVER ตามความเหมาะสม   
 7.8 รู KNOCK-OUT  ที่ไม่ใช้งานต้องปิดให้เรียบร้อย ด้วยอุปกรณ์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อท าหน้าที่นี้โดยเฉพาะหรือเปลี่ยน 

BOX เสียใหม่ 
 7.9 BOXES ทั้งหลายจะต้องถูกยึดตรึงอย่างแข็งแรง โดยไม่ต้องอาศัยท่อคอนดุทเป็นตัวรับน้ าหนักของตัวเองและ

อุปกรณ์อื่นที่ห้อยแขวนหรือตั้งติดกับ BOX นั้นๆ ได้  หากที่ยึดท าด้วยโลหะ จะต้องเป็นชนิดกันสนิมได้และมี
ขนาดที่เหมาะสม 

 7.10 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซม ผนัง เพดาน ฝ้า พื้น ฯลฯ ที่ช ารุดเพราะการติดตั้ง BOXES ต่างๆ เอง  
 7.11 JUNCTION, OUTLET  และ  PULL BOX  ทุกตัวจะต้องติดตั้งในท่ีซึ่งสามารถเข้าไปด าเนินการตรวจซ่อมแซมตัว 

BOX เอง  หรือสายไฟฟ้าภายในได้ทุกขณะภายหลังจากงานนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว  โดยไม่ต้องกระทบกระเทือนงาน
ด้านสถาปัตยกรรม 

 7.12 ต าแหน่งของ BOXES  และอุปกรณ์ตามที่แสดงในแบบเป็นต าแหน่งโดยประมาณเท่านั้น  ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบในการศึกษารายละเอียดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ตามแบบของสถาปนิก 
ตกแต่งภายในและแบบ ROUGHING-IN ของบริษัทผู้สร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยละเอียด  เพื่อจะสามารถ
ก าหนดต าแหน่ง  BOXES  ได้อย่างถูกต้อง 

 7.13 ผู้ออกแบบ และ/หรือ เจ้าของมีสิทธิที่จะเปลี่ยนต าแหน่งของ BOXES ต่างๆ ภายในรัศมี หนึ่งเมตรจากต าแหน่ง
เดิมก่อนการติดตั้ง  BOXES  เหล่านั้นได้   โดยไม่ต้องเพิ่มค่าติดตั้งให้แก่ผู้รับจ้าง 
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 7.14 การติดตั้ง  BOXES  ควรระมัดระวังอย่าให้ติดกับท่อน้ า  ท่อส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศ หรืออย่าให้ไปกีด
ขวางกับงานระบบอ่ืนๆ 

 7.15 เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาในภายหลัง  ตัว  BOXES  ด้านใน  และฝา  BOXES  ทุกตัวให้พ่นสี  
SPRAY  เป็นรหัสสีดังนี้ 

  7.15.1 สีเหลือง  ส าหรับ BOX  NORMAL  CIRCUIT 
  7.15.2 สีส้ม   ส าหรับ  BOX EMERGENCY CITCUIT  
  7.15.3 สีขาว  ส าหรับ BOX  CONTROL  CIRCUIT 
  7.15.4 สีเขียว  ส าหรับ BOX COMMUNICATION CIRCUIT 
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8. สายไฟฟ้า (CONDUCTOR) 
 8.1 สายไฟที่น ามาใช้ติดตั้งทั้งหมดต้องมีตัวน าเป็นทองแดง และเป็นไปตามมาตรฐานของ มอก.11-2553 หรือIE ผลิต

ขึ้นโดยผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ และยอมรับโดยทั่วไปให้ใช้สายพิกัดแรงดัน 450/750 โวลท์ ฉนวนใช้กับอุณหภูมิ
ใช้งานท่ี 70 และ 90 องศาเซลเซียส ยกเว้นกรณีที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบพิมพ์ หรือตารางโหลด   

 8.2 ต้องเป็นสายทองแดงท่ีมีส่วนผสมของทองแดงไม่น้อยกว่า 98%  
 8.3 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น สายไฟทั้งหมดต้องเป็นสายเดี่ยว (SINGLE CONDUCTOR) มีฉนวนหุ้มทน

แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 750 VOLTS  และทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 70 °C 
 8.4 ขนาดของสายไฟที่ก าหนดไว้เป็นตารางมิลลิเมตรทั้งหมด  และห้ามใช้สายไฟที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ตาราง

มิลลิเมตร  ยกเว้นสาย CONTROL ซึ่งต้องไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร 
 8.5 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ขนาดของสายไฟให้ดูได้จาก LOAD SCHEDULE 
 8.6 สายไฟทุกเส้น จะต้องเป็นเส้นเดียวยาวตลอด  โดยไม่มีการตัดต่อภายในท่อ  การตัดต่อสายไฟอนุญาตให้ตัดต่อ

ได้เฉพาะภายใน JUNCTION BOX หรือ OUTLET BOX เท่านั้น 
 8.7 การต่อสายไฟให้ใช้อุปกรณ์ซึ่งผลิตขึ้น เพื่อการนี้โดยเฉพาะ เช่น แบบ COMPRESSION BOLT, SCREW TYPE , 

WIRE NUT  ทัง้นี้วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร 
 8.8 ห้ามใช้การบัดกรีในการต่อสายไฟ และ TWISTED WIRE SPLICE 
 8.9 ห้ามต่อสายไฟเกิน 4 เส้น ในแต่ละจุด 
 8.10 ให้ใช้ LUBRICANT ชนิดที่ได้รับการอนุมัติจากวิศวกรแล้วเท่าน้ัน  ในการดึงสาย 
 8.11 ยกเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากวิศวกรเป็นกรณี ๆ ไป ห้ามมิให้ดึงสายไฟในท่อคอนดุท จนกว่าจะได้มีการวางท่อ

คอนดุทเสร็จเรียบร้อยท้ังหมดก่อนและจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรให้ดึงสายไฟในท่อคอนดุทได้ 
 8.12 สายไฟท้ังหมดจะต้องเดินอยู่ภายในท่อ CONDUIT หรือภายใน  RACE  WAY  เท่านั้น  โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใด

ปรากฏให้เห็นภายนอก 
 8.13 ให้ติดหมายเลขวงจรด้วย WIRE  MARKER ชนิดถาวร ภายในแผงสวิทซ์บอร์ดทุกๆ CIRCUIT  รวมทั้ง MAIN 

FEEDER และ SUB FEEDER 
 8.14 สายไฟที่ใช้ทั้งหมด ต้องใช้สีเป็นรหัส (COLOUR CODE) ในกรณีที่เป็นสาย FEEDER  ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่มีสายที่

เป็น  COLOUR CODE  ได้  ให้ใช้ TAPE สี พันทับสายไฟ  ณ จุด ที่มีการเช่ือมต่อสายไฟหรือภายใน PULL 
BOX ทั้งนี้ให้ใช้รหัสสีส าหรับสายไฟดังนี้ 

  8.14.1 PHASE  A   สีน้ าตาล  
  8.14.2 PHASE  B   สีด า 
  8.14.3 PHASE  C   สเีทา 
  8.14.4 NEUTRAL    สีฟ้า 
  8.14.5 GROUND    สีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลือง 
 8.15 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตาราง INSULATION TEST REPORT ของสายไฟทั้งหมดทุกวงจร  เสนอต่อวิศวกร  เพื่อ

ขออนุมัติจ านวน 2 ชุด ก่อนท าการติดตั้งอุปกรณ์  โดยวัดค่าความต้านทานด้วย MEGGER  ขนาดไม่น้อยกว่า 
500 VOLTS ตามรายละเอียดดังนี้ 

  8.15.1 PHASE TO PHASE 
  8.15.2 PHASE TO NEUTRAL  
  8.15.3 PHASE TO GROUND 
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9. โคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE) 
 9.1   เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  (STANDARD PRODUCT)  จากโรงงานท่ีผลิตอุปกรณ์นี้เป็นประจ า 
 9.2 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ตัว  HOUSING  ของดวงโคม  ส าหรับหลอด FLUORESCENT  ที่ท าด้วยแผ่น

เหล็กจะต้องมีความหนาของแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า  0.8  มม.  ผ่านกรรมวิธีในการล้าง ท าความสะอาดคราบ
ไขมันและป้องกันสนิม แล้วจึงพ่นอบเคลือบสีภายนอกด้วยกรรมวิธีพ่นสีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว  

 9.3 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน แผ่นกรองแสงที่เป็น ACRYLIC ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ชนิดและสีต้อง
ได้รับการอนุมัติจากวิศวกร 

 9.4 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ALUMINUM REFLECTOR ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.  และมี  
REFLECTANCE  ตามรายละเอียดใน  LEGEND 

 9.5   โคมไฟ DOWN LIGHT และโคมไฟประดับให้ดูรายละเอียดจาก LEGEND 
 9.6   อุปกรณ์ประกอบโคมที่ใช้กับหลอด FLUORESCENT ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีรายละเอียด ดังน้ี 
  9.6.1 ขาหลอด  เป็นชนิด SPRING LOAD  หรือ  ROTARY  LOCKED 
  9.6.2 STARTER  (ส าหรับหลอด FLUORESCENT) 
  9.6.3 หลอดไฟ เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง  ฟลักซ์แสงสว่างไม่น้อยกว่า  2670  ลูเมน  ส าหรับ 
   หลอด  ขนาด 28 W.  และไม่น้อยกว่า 1160 ลูเมน ส าหรับหลอดขนาด 14 W. 
  9.6.4 BALLAST  ให้ใช้ชนิด  ELECTRONIC BALLAST 
 9.7 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  CENTRAL CAPACITOR  BANK  BALLAST หรือ CHOKE ทุกตัวที่ใช้ร่วมกับ

หลอดไฟต่าง ๆ จะต้องมีค่า  POWER FACTOR  ไม่น้อยกว่า  85%  
 9.8   ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง วัสดุ  อุปกรณ์ประกอบท้ังหมด ขออนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้ง 
 9.9 ผู้รับจ้างจะต้องท า  SHOP DRAWINGS  แสดงต าแหน่ง และวิธีการติดตั้ง เช่น  วิธีการแขวน,  ระดับการแขวน

ดวงโคม และรายละเอียดขนาดของช่องเจาะฝ้าเพดาน  เป็นต้น 
 9.10 HANGER ROD  ที่ใช้แขวนดวงโคมต้องใช้เหล็กเพลาต๊าปเกลียวหัวท้าย   และมีตัวปรับระดับเป็นตัวห้อยดวงโคม  

โดยห้ามมิให้ใช้ลวดเป็นตัวห้อย    
 9.11 ชุดโคมไฟฟ้าส าหรับส่องสนามกีฬาที่ก าหนดในแบบเป็น 2,000 วัตต์ นั้น ให้สามารถเลือกใช้หลอดขนาด ไม่ต่ า

กว่า 1,500 วัตต์ ได้ และอุปกรณ์จุดใส้หลอดให้เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทั้งนี้ ก าหนดค่าความ
สว่างคงที่ เฉลี่ย 1,200 ลักซ์  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่องานเฉพาะสนามกีฬาอยู่เป็นประจ า  และมีการ
ค านวณค่าความส่องสว่างให้เป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันระดับสากล เช่น กีฬาฟุตบอล ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน FIFA เป็นต้น รวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดย
ให้ผู้รับจ้างน าเสนอ รูปแบบ รายการ รายการค านวณ และผลิตภัณฑ์ วิธีการ เพื่อผ่านความเห็นชอบก่อนการ
ติดตั้ง 

 9.12 โคมไฟฟ้าที่ใช้เป็นชนิด LED ทั้งหมด ยกเว้น โคมไฟฟ้าส่องสนามกีฬากลางเท่าน้ัน 
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10.สวิตซ์และปลั๊ก  (SWITCHES & RECEPTACLE) 
 10.1 เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน   (STANDARD PRODUCT)   จากโรงงานท่ีผลิตอุปกรณ์นี้เป็นประจ าและออกแบบผ่าน

การทดสอบตามมาตรฐานของ UL , JIS หรือ  VDE 
 10.2  สวิตซ์และปลั๊กไฟทุกตัวจะต้องติดตั้งอยู่ภายใน OUTLET BOX 
 10.3 แผงสวิตซ์รวมที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันเกินกว่า  6 ตัว  ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ  SHOP DRAWINGS ให้

วิศวกรอนุมัติก่อน 
 10.4  รายละเอียดทางเทคนิค 
  10.4.1 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  สวิตซ์ทุกตัวต้องมีขนาด  ไม่น้อยกว่า 15  AMPS. 250 VOLTS หรือมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 125% ของ LOAD ที่ควบคุมโดยสวิตซ์นั้น 
  10.4.2 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ปลั๊กทุกตัวต้องมีขนาด ไม่น้อยกว่า 15 AMPS. 250 VOLTS เป็นแบบ

ที่ใช้ขาเสียบกลม และแบน  (UNIVERSAL TYPE) และมีรูกลมที่ 3  ส าหรับสาย GROUND โดยต่อสาย 
GROUND เข้ากับ CONDUIT BUSHING หรือ OUTLET BOX ในกรณีที่ไม่มีสายดิน 

10.5 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ปลั๊กหรือสวิตซ์ที่กันน้ า  หรือติดตั้งอยู่กลางแจ้ง จะต้องติดตั้งใน BOXES และมี
ฝาปิดกันน้ า 

 10.6  หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ปลั๊กพ้ืนต้องเป็นแบบ  ปิด - เปิด  ฝาปลั๊กด้วยการกดปุ่ม  (POP-UP) 
 10.7 หากมิได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  FLOOR  JUNCTION  BOX  ให้เป็นชนิดฝาเกลียวทองเหลืองพร้อมปะเก็นยางกัน

น้ า 
 10.8 ระดับความสูงในการติดตั้ง  หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ติดตั้งที่ระดับความสูงจากพื้นถึง กึ่งกลาง BOX 

ดังนี ้
  10.8.1 1.20 เมตร ส าหรับสวิตซ์ 
  10.8.2 0.30 เมตร ส าหรับปลั๊กติดผนังทั่วไป 
  10.8.3 0.90 เมตร ส าหรับปลั๊ก COUNTER 
 10.9  ผู้รับจ้างจะต้องส ารองปลั๊กและสวิตซ์ ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานอย่างละ  50 ชุด 
 10.10 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง  วัสดุ  อุปกรณ์ทั้งหมด  เพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้ง 
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11.ระบบสายดิน  (GROUNDING  SYSTEM) 
 11.1  ระบบสายดินท้ังหมดประกอบด้วยระบบต่างๆ  ดังนี ้
  11.1.1 SYSTEM  GROUND 
  11.1.2 EQUIPMENT  GROUND 
  11.1.3 LIGHTNING  ARRESTER  GROUND 
 11.2  ระบบสายดินทั้งหมดในข้อ  11.1  ให้เดินแยกอิสระจากกันท้ังหมด 
 11.3  อุปกรณ์หลักประกอบด้วย 
  11.3.1 BARE  COPPER  WIRE  ชนิด  STRAND  ขนาดของสายตาม  NEC  TABLE  250-95 
  11.1.2 GROUND ROD ชนิด COPPER CLAD STEEL ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ความยาวไม่น้อย

กว่า  3.00  เมตร  ตอกลงต่ ากว่าระดับดิน  ไม่น้อยกว่า  0.60  เมตร 
 11.4 การต่อสาย  GROUND  ในจุดที่อยู่ใต้ดินให้ต่อแบบ  THERMAL WELDED  (CAD  WELD)  ให้แน่นหนา  คงทน

ถาวร 
 11.5 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง  GROUNDING LOOP ส าหรับอุปกรณ์หลักต่างๆ  

ทั้งหมด  เช่น 
  11.5.1 HV  CUBICLES 
  11.5.2 TRANSFORMER 
  11.5.3 MAIN  AND  SUB  DISTRIBUTION  BOARD 
  11.5.4 PANEL  BOARD 
  11.5.5 MOTOR 
  11.5.6 อุปกรณ์สื่อสาร  (แยกต่างหากออกจากระบบไฟฟ้า) 
 11.6 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง  GROUND  LOOP  ระหว่าง  GROUND  ROD      แต่

ละชุดที่ตอกลงดินที่มีระยะห่าง  ไม่เกิน  5.00  เมตร  ทุกต้นเข้าด้วยกัน 
 11.7 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ขนาดของสาย  BARE  COPPER  ส าหรับ  GROUNDING  ทั้งหมด  ต้องมี

ความบริสุทธ์ิของทองแดง  ไม่น้อยกว่า  98% 
 11.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWINGS ของระบบ GROUNDING  ทั้งหมดของโครงการ  โดยระบุขนาดของ

สาย GROUND, GROUNDING LOOP, ต าแหน่ง GROUND ROD และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ของตัวอย่าง
วัสดุอุปกรณ์ส่งอนุมัติจากวิศวกรก่อนการติดตั้ง 

 11.9  ค่าความต้านทานของระบบ GROUNDING ต้องไม่เกิน  5  OHMS. 
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12.ระบบสายล่อฟ้า  (LIGHTNING PROTECTION SYSTEM) 
12.1 ระบบล่อฟ้าของโครงการได้ออกแบบไว้ป้องกันอันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลอันอาจจะเกิดขึ้น

จากฟ้าผ่า 
 12.2 เป็นระบบ CONVENTIONAL TYPE โดยมีรายละเอียด  ตามแบบแปลน  และข้อก าหนดนี้ 
 12.3 อุปกรณ์หลักของระบบประกอบด้วย 
  12.3.1 หัวล่อฟ้า (AIR TERMINAL) 
  12.3.2 BARE COPPER BAR หรือ COPPER WIRE ส าหรับสายน าลงดิน 
  12.3.3 EARTHING 
  12.3.4 CONNECTOR & SUPPORT 
 12.4 อุปกรณ์หลักตามข้อ 3 ต้องเป็นทองแดงท่ีมีความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 98% 
 12.5 BARE COPPER WIRE ส่วนท่ีเดิน EXPOSE จะต้องเดินร้อยอยู่ในท่อ PVC  
 12.6 สายน าลงดินให้เดินโดยมีจุดหักโค้งน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 12.7 EARTHING ต้องประกอบด้วยแท่ง  GROUND RODหรือ COPPER PLATE ฝังอยู่ในดินลึกไม่น้อยกว่า 0.60  

ม.  และมีค่าความต้านทานไม่มากกว่า 5 OHMS. 
 12.8 ผู้รับจ้างต้องจัดท า SHOP DRAWINGS และส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก เพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้ง 
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13.CAPACITOR AND CONTROLLER 
 13.1 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  (STANDARD PRODUCT)  จากโรงงานซึ่งผลิตอุปกรณ์นี้เป็นประจ า    
  และออกแบบผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ UL , IEC  หรือ VDE 
 13.2 จุดประสงค์เพื่อแก้ POWER FACTOR 
 13.3 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นจะต้องเป็นแบบ   CENTRALIZED  AUTOMATIC  POWER  FACTOR   
  CORRECTION 
 13.4 ส่วนประกอบของอุปกรณ์หลัก มีดังนี้ 
  13.4.1 POWER FACTOR CONTROLLER  
  13.4.2 POWER CAPACITOR BANK 
  13.4.3 MAGNETIC CONTACTOR 
  13.4.4 HRC FUSE 
 13.5 รายละเอียดข้อก าหนดทางเทคนิค ของ CAPACITOR 
  13.5.1 POWER CAPACITOR             ตามที่ระบุในแบบ      KVAR   
  13.5.2 RATED VOLTAGE         3 Ø , 400              VOLTS 
  13.5.3 CONTROL VOLTAGE           220               VOLTS 
  13.5.4 NO. OF SWITCHING           6            STAGES    
  13.5.5 RATIO OF SWITCHING    1:1:1:1:1:1       STAGES   
  13.5.6 TEMPERATURE           -10º TO +45º C 
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14.CONTACTOR  & STARTER 
 14.1 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน       (STANDARD PRODUCT)   จากโรงงานซึ่งผลิตอุปกรณ์นี้เป็นประจ า    
  และออกแบบผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ MENA , UL หรือ IEC 
 14.2 จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด   โดยมีรายละเอียดข้อก าหนดทางเทคนิคดังน้ี 
  14.2.1 STARTER เป็นแบบ MAGNETIC ACROSS THE LINE 
  14.2.2 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ENCLOSURE เป็นแบบ GENERAL PURPOSE 
  14.2.3 ตัว CONTACT เป็นแบบ DOUBLE BREAK SILVER ALLOY 
  14.2.4 รายละเอียดจ านวน  POLE  และขนาด  AMPERE   หรือ  HORSE POWER  ให้ดูจาก 
   แบบ 
  14.2.5 PHASE VOTAGE : 230 VOLTS ส าหรับ SINGLE PHASE และ 415  VOLTS  ส าหรับ   
   THREE  PHASE 
  14.2.6 FREQUENCY 50 HZ. 
  14.2.7 CONTROL VOLTAGE ส าหรับ MAGNETIC COIL 230 VOLTS,  1 PHASE,  50 HZ. 
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15.เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบ (INDICATING METER AND ACCESORIES) 
 15.1 เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  (STANDARD PRODUCT)  จากโรงงานท่ีผลิตอุปกรณ์นี้เป็นประจ า 
 15.2 เป็น METER แบบทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 100 มม. 
 15.3 เป็นชนิด LINEAR SCALES แบบฝังเรียบ 
 15.4 เหมาะส าหรับติดตั้งเข้ากับ PANEL BOARD หรือ SWITCH BOARD 
 15.5 OPERATING PRINCIPLE ของ METER แต่ละชนิด ก าหนดให้ดังนี ้
  15.5.1 DC  VOLT & AMMETER          เป็นแบบ  MOVING COIL 
  15.5.2 VOLT & AMMETER          เป็นแบบ      RECTIFIER 
  15.5.3 AC  WATT & VARMETER        เป็นแบบ      TRANSDUCER 
  15.5.4 AC  FREQUENCY METER        เป็นแบบ       TRANSDUCER 
  15.5.5 AC  POWER FACTOR METER   เป็นแบบ       RATIO ELECTRO DYNAMO 
  15.5.6 AC  SYNCHROSCOPE METER    เป็นแบบ       INDUCTION 
 15.6 KILOWATT HOUR METER เป็นแบบ ROTATING FIELD COMPENSATION CLASS  2.0 
 15.7 CURRENT TRANSFORMER RATIO x 5A. INPUT BURDEN 0.3 VA. 
 15.8 POTENTIAL TRANSFORMER ตามความเหมาะสม 
 15.9 ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่าง  METER   และอุปกรณ์ทั้งหมด  รวมหมายถึง  CT,  PT SELECTOR  
  SWITCH, PUSH BUTTON SWITCH , PILOT LAMP  และอื่นๆ   เพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้ง 
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16.ระบบโทรศัพท์ 
16.1 ตู้สาขาอัตโนมัติ (PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE) 

16.1.1 ตู้สาขาอัตโนมัติ จะต้องเป็น STORED PROGRAM CONTROL ควบคุมด้วยระบบบรรจุค าสั่ง 
ตามมาตรฐาน CCITT และมาตรฐานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT) ระบบของสวิทซ์
ตู้สาขาจะต้องสามารถใช้งานในลักษณะเดียวกันทั้งระบบ VOICE และ DATA มีขนาด 
(CAPACITY) ดังนี ้
- ขนาดหมายเลขภายนอก (CO LINE) 10 หมายเลข และสามารถขยายเลขหมายได้โดยการ

เพิ่มตู้ SHELF และการ์ดเลขหมายในอนาคต 
- ขนาดหมายเลขภายใน (EXTENSION LINE) 200 เลขหมาย และสามารถขยายเลขหมายได้

โดยการเพิ่มตู้ SHELF และการ์ดเลขหมายในอนาคต 
 16.1.2 ตู้สาขาอัตโนมัติจะต้องสามารถใช้งานได้ ดังนี้ 

(1) สามารถเพิ่มจ านวนเลขหมายภายในตู้ได้ โดยใช้ระบบเดียวกัน 
(2) สามารถใช้งานกับเครื่องรับโทรศัพท์ชนิดกดปุ่มความถี่เสียง (DTMF) หรือชนิด DIGITAL 
(3) สามารถต่อใช้งานกับตู้สาขาโทรศัพท์ภายนอกอื่นในระบบ DECADIC และ DTMF 

SIGNALLING หรือ DIGITAL TRUNK ได้เมื่อต้องการ 
(4) สามารถก าหนดความสามารถในการใช้งานของเครื่องโทรศัพท์ภายในได้ เช่น 

- ใช้ติดต่อภายในได้ 
- ใช้ติดต่อได้ทั้งภายในและภายนอก 
- ใช้ติดต่อโทรทางไกลภายในประเทศได้ 
- ใช้ติดต่อโทรทางไกลต่างประเทศได้ เป็นต้น 

(5) สามารถก าหนดรับสายแทนกันได้ โดยกดรหัสที่ก าหนด และสามารถเรียกสายกลับได้ ใน
กรณีที่สายของผู้ถูกเรียกว่างลง 

(6) ต้องมีระบบตัดสายออกช่ัวคราว ในกรณีที่ สายโทรศัพท์ลัดวงจร ใช้สายนานเกินควร และ
วางหูเครื่องรับไม่สนิท 

(7) สามารถบันทึกการใช้งานโทรศัพท์ (BILLING RECORD SYSTEM) ในการต่อออกภายนอก
ของเครื่องภายใน โดยพิมพ์ดูรายละเอียดได้เมื่อต้องการ เช่น 
- วัน เดือน ปี ที่โทรออก (DATE) 
- เลขหมายภายในท่ีโทรออก (EXTENSION NUMBER) 
- เลขหมายที่โทรไป (DESTINATION NUMBER) 
- ระยะเวลาที่ใช้ (DURATION TIME) 
- ค านวณค่าใช้จ่ายของแต่ละเลขหมายที่โทรออก (EXTENSION EXPENSE) 

(8) ต้องมีอุปกรณ์ส าหรับตอบรับสายโทรศัพท์เข้าโดยอัตโนมัติ  (AUTO-ATTENDANT) พร้อม
กันได้อย่างน้อย  4 วงจร โดยมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
- โอนสายอัตโนมัติไปยังเลขหมายภายใน 
- ตอบรับได้ทั้งใน และนอกเวลาท าการ หรือตลอด  24 ช่ัวโมง 
- มีระบบโอนสายไป OPERATOR โดยอัตโนมัติ 
- แจ้งให้ทราบได้ทั้งสายไม่ว่าง และไม่มีผู้รับสาย 
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- เลือกโอนสายไปยังหมายเลขอ่ืน ๆ ได้ในกรณีเลขหมายที่โอนไปไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย 
(9) สามารถจ ากัดเวลาการติดต่อสื่อสารระหว่างสายภายในกับสายภายนอกได้  เช่น สามารถ

สนทนาได้ไม่เกินครั้งละ30 นาที หรือไม่เกินกว่าช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนด 
(10) ต้องติดตั้งอุปกรณ์ SURGE PROTECTION ไว้ในทุกจุดที่ต้องเช่ือมต่อวงจรกับอุปกรณ์อื่นๆ 

คือ INCOMING LINE, POWER SUPPLY และทุกคู่สายที่เดินอยู่ภายนอกอาคาร 
(11) ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องรับโทรศัพท์ภายในต้องสามารถติดต่อสายภายนอกได้

โดยตรง 
(12) สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเพื่อรองรับการใช้งานในระบบ IP TELEPHONY หรือ VOICE 

OVER IP ร่วมกับระบบ IP NETWORK ได้เมื่อต้องการ 
16.1.3 อุปกรณ์จ่ายก าลังไฟฟ้า (POWER SUPPLY)  

 - อุปกรณ์จ่ายก าลังไฟฟ้าประกอบด้วยเครื่องแปลงกระแส และประจุไฟฟ้า (RECTIFIER)  ใช้
กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบอยู่ร่วมกับตู้สาขา
โทรศัพท์ เพื่อจ่ายให้ระบบโทรศัพท์ และประจุเข้าแบตเตอรี่ 

 - แบตเตอรี่เป็นแบบ MAINTAINANCE FREE ชนิด SEALED LEAD-ACID ไม่ต้องเติมน้ ากลั่น
จ านวน 1 ชุด พร้อมแท่นรอง 

- จัดท าระบบ GROUND ที่ดี  สามารถป้องกันไฟฟ้ารั่ว, ฟ้าผ่า และสัญญาณรบกวน 
- ขนาดของเครื่องแปลงกระแส  ประจุไฟฟ้า และขนาดของแบตเตอรี่จะต้องมีขนาดที่

เหมาะสมกับความต้องการของตู้สาขาโทรศัพท์ และตู้สาขาโทรศัพท์ สามารถท างานได้ไม่
น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง เมื่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ดับ 
 

16.2 เต้ารับโทรศัพท์ (TELEPHONE OUTLET) 
เต้ารับโทรศัพท์ทั่วไป จะต้องเป็นชนิดติดตั้งฝังผนัง แบบ MODULAR JACK ติดตั้งอยู่ในกล่องโลหะ มี

ฝาปิดแบบพลาสติกเรียกร้อย การต่อสายเข้าเต้ารับจะต้องต่อสาย 4 เส้น ต่อ 1 เต้ารับ (4 CORE/1 
MODULAR JACK) โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างของ COVER PLATE ให้สถาปนิกฝ่ายผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อน
ท าการติดตั้ง 

 
16.3 ตู้กระจายสาย (MAIN DISTRIBUTION FRAME : MDF) 

16.3.1 แผงต่อสายภายในตู้กระจายสายต้องใช้แผงชนิด MODULES, DISCONNECTION TYPE ที่
สามารถเสียบเครื่องมือตรวจสอบสายภายในและภายนอกได้ และต้องสามารถต่อสายเข้าแผง 
ด้วยเครื่องมือเข้าสายโดยเฉพาะเท่านั้นโดยไม่ต้องปอกสาย 

16.3.2 DISCONNECTION MODULES ที่ใช้งานแต่ละชุดสามารถต่อใช้งานได้ชุดละ 10 คู่สาย และ
จ านวน MODULES จะต้องติดตั้งให้เพียงพอส าหรับจ านวนคู่สายที่ต่อเข้าและออกไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดในตาราง 

16.3.3 DISCONNECTION MODULES จะต้องติดตั้งบนฐานรองรับที่มีความแข็งแรงทนทานในด้าน
เชิงกล และไฟฟ้า โดยท าข้ึนมาส าหรับ MDF โดยเฉพาะเท่าน้ัน 
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16.3.4 ชุด DISCONNECTION MODULES จะต้องประทับตราหรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิต (BRAND 
NAME) ให้ชัดเจนเพื่อเป็นการป้องกันของเทียมหรือท าเลียนแบบและจะต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยมีเอกสารอ้างอิง 

16.3.5 มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูงชนิด GAS DISCHARGE PROTECTORS ตามมาตรฐาน
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทุกคู่สายที่เดินอยู่ภายนอกอาคารโดยที่แผง ARRESTER 
จะต้องต่อลงดินให้ถูกต้อง 

16.3.6 ตู้ใส่แผงต่อสาย ต้องท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่ต่ ากว่า 1.6 MM. มีฝาบานพับถอดได้พร้อมล็อคและ
ไขด้วยกุญแจอย่างดี ตู้พ่นสีกันสนิมก่อนพ่นสีทับแล้วอบ 

16.3.7 ในตู้ของแผงต่อสายจะต้องมีที่ยึดสายต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีที่ติดม้วนสาย JUMPER มีที่ติด
เครื่องมือเข้าสาย, เครื่องมือเสียบทดสอบสาย และสามารถท่ีจะติดตั้งระบบ GROUNDING ได้ 

16.3.8 ตู้กระจายสาย จะต้องต่อลงดินให้ถูกต้อง โดยใช้ TERMINATOR  ต่อสาย ขันด้วยสกรูที่ไม่ขึ้น
สนิมอย่างดีโดยสายไฟ และแท่งหลักดิน ท่ีใช้มีขนาดดังระบุในแบบ 

16.3.9 ตู้กระจายสายที่ใช้ จะต้องเป็นแบบท่ีติดตั้งบนผนัง (WALL MOUNTED) 
 

16.4 TELEPHONE CABINET (TC) 
16.4.1 TERMINALS ต่างๆ  ท่ีใช้งานของระบบโทรศัพท์ จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในระบบ

โทรศัพท์เท่านั้น โดยเป็นแบบ MODULES แต่ละชุดสามารถต่อใช้งานกับสายป้อนกลุ่มละ 10 
คู่สาย และส าหรับ 10 คู่สายนอก ติดตั้งบนฐานรองรับอยู่ในกล่องต่อสายโดยเฉพาะ (ขนาด และ
จ านวนคู่สายดูรายละเอียดจากแบบ) 

16.4.2 ตัวกล่องต่อสายจะต้องเป็นแบบที่ติดตั้งบนผนัง ในกรณีที่กล่องต่อสายมีขนาดใหญ่จะต้องมี  
WIRE RETAINER และ WIRE GUIDE เพื่อจัดหมวดหมู่ของสายให้เรียบร้อย การต่อสายโทรศัพท์ 
ณ. ที่ TERMINALS จะต้องสามารถจัดท าโดยเครื่องมือต่อสายโดยเฉพาะเท่าน้ัน 

 16.4.3 แผง MODULES ทีใ่ช้กับตู้ TC เป็นชนิด DISCONNECTION TYPE 
16.4.4 แผง MODULES จะต้องประทับตราหรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิต (BRAND NAME) ให้ชัดเจนเพื่อ

เป็นการป้องกันของเทียมหรือท าเลียนแบบ และจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยโดยมีเอกสารอ้างอิง 

 
16.5 TELEPHONE CABLE AND WIRES 

สายที่ใช้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 0.65 มม. มีจ านวนคู่สายตามระบุในรูปแบบ การจัด
สายโทรศัพท์ทั้งหมด ห้ามมิให้ท าการตัดต่อระหว่างทาง และนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น สายโทรศัพท์ที่ใช้ให้
เป็นไปตามนี้ 
16.5.1 สายที่ใช้พาดบนเสาไฟฟ้า ไปยัง MDF ใช้สาย  FIG.8 AP : FIGURE 8 ALPETH SHEATHED 

CABLE  WITH  SUPPORT  MESSENGER WIRE 
16.5.2 สายที่ใช้จาก MDF ไปยัง TC ให้ใช้สาย  TPEV : POLYETHYLENE INSULATED AND PVC. 

SHEATHED TERMINATING CABLE 
16.5.3 สายที่ใช้งานกับเต้ารับโทรศัพท์ภายในอาคารให้ใช้สาย TIEV : INSIDE-OUTSIDE STATION 

WIRE 
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17.ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง 
17.1  สายไฟฟ้าแรงสูง 

 17.1.1 วัสดุ อุปกรณ์ สายไฟฟ้าแรงสูงและการติดตั้ง ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของการไฟฟ้าฯ 
 17.1.2 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดหาและติดตั้งสายแรงสูง 22 kV 3 เฟส 3สาย 50 Hz ตามจุดที่

ก าหนดไว้ในแบบ ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบการเดินสายแรงสูงผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ด าเนินการ
ติดต่อให้การไฟฟ้าฯ มาตรวจสายการติดตั้งสายแรงสูงและทดสอบสายแรงสูงดังกล่าวในข้อ 6.1 
และติดตั้งมิเตอร์แรงสูงให้จนเป็นที่เรียบร้อย 

17.1.3 การทดสอบผู้รับจ้างต้องให้การไฟฟ้าฯ ทดสอบอุปกรณ์แรงสูงต่างๆ รวมทั้งตรวจวัดค่าความ
ต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าฯ ที่ยอมรับได้ 

17.2 หม้อแปลงไฟฟ้า 
17.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ก าหนดในแบบแปลนหม้อแปลง ไฟฟ้าเป็น

หม้อแปลงน้ ามัน (Oil-Immersed Type) ชนิด HERMETICALLY SEAL ส าหรับใช้ภายนอก
อาคาร ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) 384 2525 และ IEC 60076 มี CABLE BOX ครอบ 
Bushingหม้อแปลง 

 17.2.2 หม้อแปลงไฟฟ้า   มีพิกัดดังนี ้
   ขนาด    ตามที่ระบุในแบบ 

เฟส    3 
  ความถี ่    50 Hz 
  แรงดันด้านแรงสูง   22 KV + 2x2.5% TAP 
  แรงดันด้านแรงต่ า   400/230 V. 3 Ph. 4 W\ 

   กลุ่มเวคเตอร ์   Dyn11 
   แรงดันอิมพีแดนซ ์   6% 
   อุณหภูมเิพิ่มด้านแรงสูง  80K 
   อุณหภูมเิพิ่มด้านแรงต่ า  80K 
   ก าลังสูญเสียขณะมีโหลด  ให้ระบุในใบเสนอราคา 
   ก าลังสูญเสียขณะไมม่ีโหลด  ให้ระบุในใบเสนอราคา 
   แรงดันอิมพัลล ์   125KV                              

 17.2.3 อุปกรณ์ประกอบ มีดังนี ้
- HI. BUSHING WITH TERMINAL CONNECTOR AND COVAR          
 WITH BIRD GUARD  
- LT. BUSHING WITH TERMINAL CONNECTOR 
- OIL LEVEL GAUGE 
- TAP CHANGER 
- OIL CHECK VALVE 
- OIL DRAIN PLUG 
- GROUND TERMINAL 

 



 

หมวดที่ 5 งานวิศวกรรมไฟฟ้า    5-26/51 

17.2.4 การทดสอบ 
-  หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผ่านการทดสอบที่โรงงาน และต้องมีหนังสือรับรองผลการทดสอบ

ออกโดยโรงงาน 
-  ผู้รับจ้างต้องท าการด าเนินการขออนุมัติใช้หม้อแปลงไฟฟ้าจากทางการไฟฟ้า หากการไฟฟ้า

ไม่ยอมให้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวผู้รับจ้างจะต้องหาหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ที่ถูกต้องมา
เปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 
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18.ระบบคอมพิวเตอร์  (COMPUTER SYSTEM) 
18.1 รายละเอียดและข้อก าหนด 

18.1.1 เป็นระบบที่เตรียมไว้เพื่อใช้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารายละเอียดและจัดเตรียม
อุปกรณ์ ตามรูปแบบและ DETAIL ที่ปรากฏอยู่ เช่น ท่อร้อยสาย (CONDUIT), COMPUTER 
SWITCH  RACK เพื่อให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่จะมาติดตั้งในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ 

18.1.2 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  JUNCTION BOX  ฝังพื้นต้องเป็นแบบฝาทองเหลืองฝังในพื้น  
โดยให้ฝาเรียบกับพ้ืน  และ JUNCTION BOX ที่ติดตั้งในผนังจะต้องเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 
4”x2” มีฝาปิดแบบพลาสติกเรียบร้อย 

 
18.2 สาย FIBER OPTIC 

18.2.1 เป็นสายใยแก้วน าแสงชนิดส าหรับติดตั้ง   OUTDOOR / INDOOR  และมี  CODE  สีตาม
มาตรฐาน TIA / EIA 

18.2.2 ตัวเปลือกสาย  (JACKET)  เป็นวัสดุ  BLACK LSZH 
18.2.3 มีการออกแบบและทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน  TIA / EIA 568 
18.2.4 เป็นสาย  FIBER OPTIC  ชนิด  SINGLE MODE 9 /125 µm 
18.2.5 มีค่า  MAXIMUM ATTENUATION ที่ความยาวคลื่นแสง 1,310 nm. ไม่เกิน  0.7  dB/km.ที่

ความยาวคลื่นแสง  1,550   nm.  ไม่เกิน  0.7  dB/km. 
18.2.6 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างให้ฝ่ายงานสารสนเทศของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนท าการติดตั้ง 

 
18.3 สาย UTP 

18.3.1 เป็นสายชนิด CATEGORY 6  ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานในเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่
ความเร็วไม่ต่ ากว่า 600 Mbps 

18.3.2 สามารถใช้งานได้ดีในระยะ 100  เมตร 
18.3.3 มีสายตีเกลียวภายใน  8  เส้น 
18.3.4 สายตีเกลียวภายในมีการก าหนดสีอย่างชัดเจน ตามมาตรฐาน TIA/EIA 568B เพื่อป้องกันความ

สับสนในการใช้งานรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน  UL/NEC CMR RATED 
18.3.5 ต้องเป็นสายที่ต่อเนื่อง  ไม่มีการตัดต่อระหว่างกลางโดยเด็ดขาด 
18.3.6 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง  ให้ฝ่ายงานสารสนเทศของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนท าการติดตั้ง 

 
18.5 RJ45 FEMALE CONNECTOR 
 18.5.1 FEMALE CONNECTOR ที่ใช้ในการ TERMINATE สาย UTP ต้องเข้ากันได้กับสายตาม

คุณลักษณะที่ก าหนดในสาย UTP 
18.5.2 ติดตั้งอยู่ในกล่องโลหะ  มีฝาปิด (COVER PLATE) เป็นแบบพลาสติกส าหรับชนิดฝังผนัง และเป็น

ฝากระดก (POP UP) แบบอลูมิเนียมส าหรับชนิดฝังพื้น  
 18.5.3 สามารถรองรับการใช้งานท่ีความเร็วไม่ต่ ากว่า 100 Mbps 
 18.5.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง  ให้ฝ่ายงานสารสนเทศของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนท าการติดตั้ง 
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18.6  COMPUTER SWITCH RACK 
  18.6.1 ต้องเป็นชนิดที่ใช้ส าหรับติดตั้ง  SWITCH  บนผนังอาคาร 
  18.6.2 ต้องสามารถใส่กุญแจล๊อค  RACK   ได้ 

18.6.3 ต้องมีขนาดตามรูปแบบติดตั้งพร้อม  PATCH PANEL, CABEL MANAGEMENT PANEL และราง
ปลั๊กไฟฟ้า  ขนาด  6  OUTLET  รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 

  18.6.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง ให้ฝ่ายงานสารสนเทศของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนท าการติดตั้ง 
 

 18.7 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า   
  ขนาดตามความเหมาะสมต่อระบบโดยการค านวณของวิศวกร ให้คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ 
  18.7.1 มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ตามรายการค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ 
  18.7.2 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 222 +/-20% 
  18.7.3 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220 +/-10% 
  18.7.4 สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
 

18.8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ 
  18.8.1 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่างน้อย 
  18.8.2 สามารถท างานท่ีคลื่นความถี่ 2.4GHz หรือดีกว่า 
  18.8.3 สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย  
  18.8.4 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  18.8.5 สามารถท างานได้มาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
  18.8.6 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 
 

18.9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 12, 24 ช่อง ให้มคีุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
 18.9.1 มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer ของ OSI Model 

18.9.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หรือ 24 ช่อง ตามระบ ุ

 18.9.3 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 18.9.4 รองรับ Mac Address ไดไ้ม่น้อยกว่า 8,000 Mac Adress 
 18.9.5 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 
 
18.10 อุปกรณ์ค้นหาเส้นหาทางเครือข่าย (Router) ให้มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

18.10.1 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

  18.10.2 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
  18.10.3 มีหน่วยความจ าแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
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  18.10.4 สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPFv2, 
OSPFv3, RIP-1, RIP-2, RIPng, Static IPv4 Rounting และ Static IPv6 Rounting ได้เป็น
อย่างน้อย 

  18.10.5 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
  18.10.6 สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 

 
18.11 มาตรฐานงานติดต้ัง และงานเดินสายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 
  18.11.1 งานเดินสายสื่อสารฯ  ภายในอาคาร 

- สายสื่อสารฯ  ส่วนท่ีเดินภายในอาคารทั้งหมด  ต้องร้อยในท่อโลหะ  และ/หรือ รางร้อยสาย 
- ต้องท า  LABEL  ที่ตัวสายสื่อสารทุกเส้น  เพื่อให้ทราบต้นทาง  และปลายทางของการ

เชื่อมต่อเพื่อสะดวกในการดูแลรักษาภายหลัง 
18.11.2 การ  TERMINATE  ปลายสายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 

- การ  TERMINATE ปลายสาย UTP  ต้องไม่คลายเกลียวเกิน 0.5 นิ้ว เพื่อป้องกันความ
สูญเสียของสัญญาณในระดับ CAT 6 ตามมาตรฐานของ TIA/EIA  568  B 

- การเรียงสีภายในของสายเกลียวเพื่อ   TERMINATE  กับ  RJ45  CONNECTOR  ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของ  TIA/EIA  568  B 

18.11.3 งานติดตั้งอุปกรณ์  PASSIVE  DEVICES 
- ต้องมีการติดตั้ง   LABEL  ประจ า  SWITCH  RACK  และ  OUTLET  ทุกช้ิน 
- ต้องมีการติดตั้ง  WIRE  MARKER  และBOOT  ของสาย  LAN  ทุกเส้นท่ี  SWITCH   
 RACK  โดยให้ตรงกับ  LABEL  ที่  OUTLET 

18.11.4 ก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบและรายงานผลเพื่อรับรองว่าสายสื่อสารฯ ทุกเส้น
พร้อมที่จะใช้งานได้ตามมาตรฐาน  พร้อมทั้งส่งเอกสารผลการตรวจสอบสาย UTP ให้ฝ่ายงาน
สารสนเทศของผู้ว่าจ้าง 
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19.ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV SYSTEM) 
 19.1 ข้อก าหนดทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATION) 

19.1.1  ข้อก าหนดนี้ครอบคลุมกับรายละเอียดการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามที่แสดงไว้ในแบบ และ
ข้อก าหนดนี้ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างต้อง
จัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิด ให้กับโครงการ โดยระบบต่างๆ ต้องสามารถใช้ร่วมกับไฟฟ้า 220 
VAC ได้ 

19.1.2  ระบบจะต้องผลิตโดยโรงงานท่ีท าธุรกิจในด้าน CCTV SYSTEM เป็นหลัก มีความรู้ความช านาญใน
การออกแบบและผลิตระบบมาเป็นเวลานาน 

  19.1.3  ผู้จ าหน่ายและติดตั้งจะต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต 
  19.1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ในระบบดังน้ี 
   - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดโดม  ท างานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ( Day Night Camera) 
  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอินฟราเรด  ท างานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  (INFRARED 

CAMERA) 
   - จอแสดงผลภาพ ( Monitor ) 
   - ชุดบันทึกภาพแบบดิจิตอล ( Digital Video Recorder ) 
 
 19.2 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

19.2.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบโดม (Day Night Camera) มีคุณสมบัตดิังนี ้
TOTAL PIXELS PAL 976 (H) x 582 (V) 
IMAGE PICK-UP DEVICE 1/3” CCD Interline transfer 
MINIMUMILLUMINATION 0.08 LUX 
VIDEO OUTPUT SIGNAL BNC, 1.0 V p-p at 75 ohms 
HORIZONTAL RESOLUTION 650 TV. LINES 
AUTOMATIC GAIN CONTROL YES 
WHITE BALANCE YES, (ATW) 
BACKLIGHT COMPENSATION YES 
ELECTRONIC SHUTTER YES, AUTOMATIC 
COLOR FEATURES Automatic Gain Control 
DAY & NIGHT FUNCTION COLOR NIGHT VIEW- NOT SUITABLE FOR TOTAL DARKNESS AREA 
LENS SUPPLY BUILD-IN 3.6 mm. (Changeable lens 2.8, 4, 6, 8, 16, 25 mm.) 
VIDEO FORMATS PAL & NTSC Available 
OPERATION VOLTAGE 12 VDC 
OPERATION TEMPERATURE 5OC ~ 50 OC  
VANDAL RESISTANT YES (survive a direct impact up to 50 kgs.) 
IP PROTECTION IP 60 RATING 
CERTIFICATE CE, FCC OR UL 
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19.2.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอินฟราเรด (INFRARED CAMERA) มีคุณสมบัติดังนี ้
 

IMAGE PICK-UP DEVICE 1/3”  CCD Interline transfer 
DAY & NIGHT TECHNOLOGY DUAL CCD TECHNOLOGY 
VIDEO OUTPUT SIGNAL BNC, 1.0 V p-p at 75 ohms 
HORIZONTAL RESOLUTION 680 TV. LINES (DAY) 480 TV. LINES  (NIGHT) 
AUTOMATIC GAIN CONTROL YES 
WHITE BALANCE YES, (AWB) 
BACKLIGHT COMPENSATION YES 
TOTAL IR LED 56 LED 
MINIMUMILLUMINATION 0 LUX 
INFRARED DISTANCE TRUE 150 meters 
ELECTRONIC SHUTTER YES, AUTOMATIC 
COLOR FEATURES ARTIFICIAL COLOR ENHANCED (A.C.E. Technology) 
DAY TO NIGHT SWITCHING UNDER 1 LUX 
LENS SUPPLY BUILD-IN 6 mm. (OPTIONAL 8, 12, 16 mm.) 
VIDEO FORMATS PAL & NTSC Available 
OPERATION VOLTAGE 12 VDC 
OPERATION TEMPERATURE -10OC ~ 50 OC  
IP PROTECTION  IP 67 RATING 
CERTIFICATE CE, FCC OR UL 

 
 19.2.3 จอแสดงผลภาพ (MONITOR) 
 

LCD DISPLAY 19”  ACTIVE MATRIX TFT LCD PANEL 
COLOR SYSTEM PAL & NTSC, AUTOMATIC DETECTION 
SCREEN SIZE 480 mm. DIAGONAL 
VIEWABLE SIZE (H x V) 376 x 301 mm (5:4) 
HORIZONTAL RESOLUTION 500 TV. LINES OR MORE 1280 x 1024 
CONTRAST RATIO 500  :  1 
BRIGHTNESS 300 cd/m 
DISPLAY MODE VIDEO / S-VIDEO / VGA 
DISPLAY COLOR 16.7 M 
OPERATION TEMPERATURE 0OC ~ 40 OC  
CERTIFICATE CE OR UL 
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  19.2.4     ชุดบันทึกภาพแบบดิจิตอล ( Digital Video Recorder ) 
- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล จะต้องเป็นชนิด Non PC Base  แบบ DUPLEX 
- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล จะต้องสามารถรองรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดขาเข้า ( Video-

In ) ได้อย่างน้อย 16 ช่องสัญญาณ และสัญญาณเสียงขาเข้า ( Audio-In ) เพื่อท าการ
บันทึกเสียงอย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ 

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล จะต้องมีช่องสัญญาณ LOOP THROUGH อย่างน้อย 16 
ช่องสัญญาณ และสัญญาณเสียงขาออก ( Audio-Out ) อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ 

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล จะต้องมีช่องต่อ Monitor Output เพื่อแสดงภาพได้อย่าง
น้อย 2 ช่องสัญญาณ 

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล จะต้องสามารถแสดงภาพที่ Main monitor ได้ทั้งแบบ 1, 4, 
9, 16 ภาพ    

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลจะต้องมีความเร็วในการแสดงภาพปัจจุบัน (live mode) 
แบบ real time หรือ   400 fps ต่อระบบ ในระบบ PAL 

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล จะต้องมีความเร็วในการบันทึกภาพอย่างน้อย 200 fps ต่อ
ระบบ 

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล จะต้องสามารถบันทึกภาพและแสดงผลภาพแบบเต็มจอโดยมี
ความละเอียด (Resolution)  ของภาพที ่720 x 288 Pixels ในระบบ PAL  

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล จะต้องสามารถค้นหาเพื่อแสดงภาพที่บันทึกไว้ในอดีตได้ โดย
เลือกจาก Camera, Time, Event (Motion, Alarm ) 

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล จะต้องสามารถรองรับการใช้งานเรียกดูภาพผ่านระบบ
เครือข่าย Ethernet    (LAN ) ได้จ านวนไม่น้อยกว่า  1 port  

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล จะต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ ( HDD ) โดย
จะต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ IDE HDD ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องบันทึกภาพจ านวนไม่
น้อยกว่า 2 ลูก  

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล สามารถขยายเปลี่ยน HDD ได้โดยไม่จ ากัดขนาดของ
ฮาร์ดดิสก์ (Unlimited Capacity) 

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล ใช้เทคโนโลยีการปีบอัดข้อมูล แบบ JPEG 2000 หรือ ดีกว่า 
- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจติอล ตอ้งสามารถแบ่งระดับการบันทึกภาพได้อย่างน้อย 5 ระดับ 
- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจติอล จะต้องรองรับสญัญาณเตือนภัย (Alarm in) อย่างน้อย 16 

ช่องสัญญาณ และสัญญาณเตือนภัย (Alarm output) อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ  
- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจติอล จะต้องรองรับการตรวจจับการเคลื่อนไหว (motion 

detector) แต่ละกล้องได้อย่างอิสระและสามารถก าหนดพื้นท่ีในการตรวจจับได้  
- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจติอล จะต้องมีความสามารถในการควบคุมกล้องชนิด 

Pan/Tilt/Zoom ได ้โดยใช้ปุ่มกดที่ด้านหน้าเครื่อง 
- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจติอล จะต้องมีความสามารถในการปรับ Brightness, Contrast, 

Hue ได ้
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- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจติอล จะต้องรองรับสญัญาณภาพ Video แบบ  PAL 1.0 Vp-p ที่ 
75 Ohms 

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจติอล จะต้องมีปุ่ม JOG และมีปุม่สั่งการท างานส าหรับ Play (เล่น), 
Stop(หยุด), Record (บันทึก) และ Still (หยุดภาพค้างไว)้ ที่ด้านหน้าเครื่อง 

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจติอล ต้องประกอบมาพร้อมเครื่อง CD-RW เพื่อสะดวกในการ 
Back-Up ข้อมูล 

- เครื่องบันทึกภาพระบบดิจติอล ตอ้งประกอบมาพร้อมพอรต์เช่ือมตอ่ USB ส าหรับอัพเกรด
เฟิร์มแวรไ์ด ้

- อุณหภูมิใช้งานได้ตั้งแต่ 5OC to 40OC 
- ได้รับมาตรฐาน CE เป็นอย่างน้อย 
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20.อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ  (SUGE PROTECTION) 
 20.1 อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ  (SURGE  PROTECTION  DEVICE)  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานใดมาตรฐาน

หนึ่งดังต่อไปนี้  IEC,  DIN,  IEE,  UL,  VDE  หรือ  ANSI 
20.2 อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ  (SURGE PROTECTION DEVICE) CLASS I + CLASS II ส าหรับเมนไฟฟ้าหลัก

ที่จ่ายให้กับอาคารมีคุณสมบัติดังนี้ 
20.2.1 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันช้ันต้น  และช้ันกลาง  (COARSE  AND  MEDIUM  PROTECTION)  ใช้

ติดตั้งท่ี  MAIN  DISTRIBUTION  BOARD  (MDB)  ลักษณะอุปกรณ์ประกอบด้วย  2  ส่วน  คอื 
  - ARC  QUENCHING  SPARK  GAP  (ARRESTER  CLASS 1/ B)   
  - MOV (ARRESTER CLASS II / C) โดยที่อุปกรณ์ทั้งสองส่วน  ท าหน้าที่ดักและก าจัดกระแส

ฟ้าผ่า  (LIGHTNING  CURRENT)  และแรงดันเสิร์จ  (SURGE  VOLTAGE)  ซึ่งมีการ
ออกแบบเพื่อให้สามารถทนและสามารถดับกระแสไหลตาม  (LINE-FOLLOW CURRENT)  
ซึ่งเกิดหลังจากการท างานได้  มีรายละเอียดทางเทคนิคดังน้ี 

    TECHNICAL DATA 
  ก. IEC  CATEGORY / VDE  CLASS I + II  /  B + C 
  ข. NOMINAL VOLTAGE UN  230/400 VAC/50 Hz. 
  ค. ARRESTER RATED VOLTAGE UC > 275 VAC/50 HZ. 
  ง. LIGHTNING  TEST  CURRENT  (10/350  µs)  50  KA PER PHASE 
  FOR ARRESTER CLASS I/B 
  จ. MAX.  DISCHARGE  SURGE  CURRENT 40 KA PER PHASE 
  (8/20  µS)  FOR ARRESTER CLASS II/C 
  ฉ. QUENCHING  SHORT  CIRCUIT  AT  Un  50  KA 
  WITHOUT BACKUP FUSE 
  ช. RESPONSE  TIME  (L-PEN)  < 25 NANOSEC/1 MICROSEC 
  ซ. PROTECTION  LEVEL  UP (L-PEN)  <  900  V 
    การติดตั้ง 
    ให้ติดตั้ง  LIGHTNING CURRENT ARRESTER และ SURGE VOLTAGE ARRSTER  
    ขนานระหว่าง L-PEN ที่ MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)  และให้มี  BANK   
    UP  FUSE  ขนาด  125 A 
 20.3 การด าเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามกฏการเดินสาย  และติดตั้งของการไฟฟ้านครหลวง ,  การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค,  หรือมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  (วสท.) 
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21. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟแสดงทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT AND 
EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT SYSTEM) 

 ข้อก าหนดทางเทคนิค  (TECHNICAL SPECIFICATION) 
 21.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจะต้องสามารถให้แสงสว่างได้ในทันทีที่ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ หรือ เครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าของอาคารเกิดขัดข้อง  และสามารถที่จะหยุดท างานได้  เมื่อระบบไฟฟ้ากลับคืนเข้าสู่สภาวะ
ปกติ 

21.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟแสดงทางออก  สามารถให้แสงสว่างในขณะไฟฟ้าขัดข้องได้ไม่ต่ า กว่า 2 
ช่ัวโมง 

 21.3 ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางออก (EXIT SIGN LIGHT) 
  21.3.1 ป้ายท าด้วยพลาสติกมีตัวอักษรภาษาไทย  หรือภาษาอังกฤษ  ที่สามารถสื่อให้เข้าใจและเห็นได้

ชัดเจนด้วยสีเรืองแสง โดยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์มีสีขาวบนพ้ืนสีเขียว (SLIM LINE TYPE) 
21.3.2 ชุดโคมไฟฟ้าท าด้วยเหล็กแผ่นพับ  พ่นด้วยสีป้องกันสนิมอย่างดี  มีช่องส าหรับระบายอากาศและ

มีช่องเสียบแผ่นป้าย (SLOT) เพื่อให้แสงสว่างส่องผ่านท่ีป้าย  
  21.3.3 ภายในชุดโคมไฟฟ้าประกอบด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 10 W. 1 หลอด พร้อมมีบัลลาสต์และ

สตาร์ทเตอร์,  DC/AC CONVERTER SWITCH WITH AUTOMATIC CONTACTOR  เฉพาะที่
ต่อกับชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินท่ีมี  BATTERY  ในตัว 

  21.3.4 ส่องสว่างได้ตลอดเวลาและต้องมี  SWITCH ไว้ส าหรับทดสอบระบบ 
 21.4 ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน  เป็นแบบที่  ใช้หลอดไฟชนิด HALOGEN TYPE  ให้ความส่องสว่างไม่ต่ ากว่า  

35 W ต่อหลอด 
 21.5 ชุด  BATTERY  เป็นแบบ  SEAL LEAD ACID.  TYPE  6, 12  หรือ  24 V.DC. 
 21.6 CHARGER เป็นแบบ AUTOMATIC SOLID STATE  
 21.7 ชุดวงจรป้องกัน 
  21.7.1 มีชุดวงจรป้องกันการใช้งาน BATTERY เกินขนาด 
  21.7.2 มีชุดวงจรป้องกันการเกิดการลัดวงจรจากภายนอก 
  21.7.3 มีชุดวงจรป้องกันไฟ AC. 
  21.7.4 มีชุดวงจรป้องกันการใช้งาน BATTERY ผิดขั้ว 
  21.7.5 มีชุดวงจรป้องกันการใช้ประจุแบตเตอรี่จนหมด (LOW VOLTAGE CUT-OFF) 
 21.8 ชุดแสดงผล 
  21.8.1 มีไฟสัญญาณแสดงระดับของ BATTERY (FULLY) 
  21.8.2 มีไฟแสดงสถานะการ CHARGE ของ BATTERY 
  21.8.3 มีไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานของ BATTERY (READY MODE)  
  21.8.4 มีไฟแสดงสถานะของ AC. INPUT 
 21.9 ชุดควบคุม 
   มีสวิทซ์สามารถควบคุมการเปิด-ปิด และทดสอบการท างานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินได้ 
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 21.10 การติดตั้งสายไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟแสดงทางออก จะต้องติดตั้งในท่อร้อยสาย
เท่านั้น (ดูรายละเอียดหมวดระบบท่อร้อยสาย) และให้ผู้รับจ้างจัดท ารายการค านวณค่า VOLTAGE DROP 
พร้อมหาขนาดสายของแต่ละวงจร   แล้วแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนด าเนินงานติดตั้งอุปกรณ์  

21.11 HOUSING ส าหรับบรรจุแบตเตอรี่ต้องท าด้วยกล่องเหล็กหนาไม่น้อยกว่า1 MM. พร้อมผ่านกรรมวิธีป้องกัน
สนิมและพ่นสีเคลือบด้วย ENAMEL อย่างน้อย 2 ช้ัน 
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22. ระบบควบคุมการเปิด - ปิดไฟแสงสว่าง ระยะไกล (Lighting Control System) 
22.1 ความต้องการทั่วไป 

22.1.1 ข้อจ ากัดนี้ครอบคลุมรายละเอียดการจัดหาและติดตั้งตัวอุปกรณ์ ระบบควบคุมและจัด
การพลังงานเพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

22.1.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะต้องได้มาตรฐานรับรองจาก AS (Australian Standard) หรือ European 
Standard  

22.1.3 ระบบจะต้องสามารถเช่ือมต่อกับระบบอื่นๆ ได้เช่น SCADA, BAS, AMX, Fire Alarm หรือ 
Security System โดยผ่าน Dry Contact Output หรือ Protocol Standard เช่น BACNet, 
ModBus หรือ OPC Server/Client เป็นต้น 

 
22.2  ขอบเขต 

22.2.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตามที่ระบุในแบบและที่ระบุตามข้อก าหนดนี้ 
22.2.2 ผู้รับจ้างต้องทดสอบการใช้งานของระบบดังกล่าวจนสามารถใช้งานได้ตรงตามข้อก าหนดนี้ 
22.2.3 ผู้รับจ้างต้องจัดท าคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบนี้ให้กับผู้ว่าจ้างจ านวน 2 ชุด 
22.2.4 ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมพนักงานผู้ดูแลระบบนี้ของผู้ว่าจ้าง ให้รู้วิธีการใช้งานและการ

บ ารุงรักษา 
 

22.3 ข้อก าหนดทางด้านเทคนิค 
22.3.1 ระบบต้องสามารถควบคุมได้แบบอิสระ คือ ผ่านแผงสวิทช์รวม สวิท ช์ตามจุด หรือ ผ่านทาง

คอมพิวเตอร์  และต้องสามารถสั่งงานจากสวิทช์ตามจุดได้ เมื่อไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือ กรณี
คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง 

22.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ต้องมีคุณสมบัติของเครื่องได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด (โดยอ้างตาม
มาตรฐานของผู้ผลิตระบบควบคุมและจัดการพลังงาน) 

22.3.3 ชุดซอฟแวร์ ต้องสามารถท างานได้อย่างน้อยดังนี้ 
- สามารถแสดงภาพ Floor Plan ในแต่ละช้ัน หรือ พื้นที่ พร้อมสามารถควบคุมและดู

สถานะการเปิด-ปิด ได้ 
- สามารถตั้งโปรแกรมเวลาการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติได้ไม่น้อยกว่า 10 ช่วงเวลา 

ในแต่ละวัน 
- สามารถก าหนดปุ่มเปิด-ปิด ได้ตามต้องการ เช่น 1 ปุ่มให้ท าการเปิด-ปิด 1 วงจร (Individual 

Control) หรือ 1 ปุ่มให้ท าการเปิด-ปิด หลายๆ วงจร (Group Control) 
22.3.4 การตั้ง Address สามารถโปรแกรม หรือ เปลี่ยนแปลงโปรแกรม ได้จากห้องควบคุมหลัก โดย

การโปรแกรมผ่านทาง Computer 
22.3.5 ระบบต้องมีความเช่ือถือได้ โดยอุปกรณ์ทุกตัวต้องมี CPU Built-in อยู่ภายในและถ้าหาก CPU 

ตัวหนึ่งตัวใดเสีย หรือ ขัดข้อง จะต้องไม่ท าให้ระบบมีปัญหา หรือ หยุดท างาน 
22.3.6 หน่วยความจ าที่ใช้ในระบบต้องเป็นแบบ non-volatile memory (EEPROM) เพื่อรองรับกรณีที่

ไฟฟ้าดับ ซึ่งข้อมูลที่ถูกโปรแกรมไว้ในอุปกรณ์จะต้องไม่สูญหาย   
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22.3.7 สวิทช์แต่ละตัวต้องสามารถท าหน้าที่ให้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดได้ เช่น เป็นสวิทช์เปิด -ปิด 
(on/off), สวิทช์หรี่ไฟ (Dimming), สวิทช์เปิด-ปิดเป็นกลุ่ม (Group) หรือ  สวิทช์หน่วงเวลา 
(Delay Time) ภายในตัวเดียวกัน เพื่อความยืดหยุ่นในการออกแบบ ติดตั้ง หรือ ใช้งาน  

22.3.8 ชุดรีเลย์ (Relay Unit) 
- ต้องมีขนาดหน้าสัมผัสทนกระแสไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า 10A. หรือ 20A.  
- รีเลย์ต้องสามารถตั้งเง่ือนไขการท างานเพื่อรองรับกรณีไฟฟ้าดับได้ เช่น กรณีเกิดไฟฟ้าดับ

แล้วกลับมารีเลย์ต้องสามารถก าหนดเง่ือนไขได้ว่าจะให้ เปิด หรือ ปิด หรือ คงสภาวะเดิม 
22.3.9 แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Unit) 
22.3.10 ท าหน้าที่แปลงไฟจาก 220 VAC เป็น 36 VDC (Safety Extra Low Voltage ; SELV) และจ่าย

กระแสไฟให้กับอุปกรณ์ในระบบผ่านทางสาย UTP Cat.5 (โดยลักษณะการต่อขนานลงบน
สายสัญญาณ)   

22.3.11 Power Supply Unit 1 ตัว ต้องสามารถเลี้ยงอุปกรณเ์ฉพาะในสว่น Input Unit ได้ประมาณ 15 
ต ั

22.3.12 สายสัญญาณควบคุมที่ใช้เช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ ให้ใช้สาย UTPCat.6 โดยให้เดินแยกท่อกับ
สายระบบอื่น  

22.3.13 ระยะทางระหว่างอุปกรณ์ ถึง อุปกรณ์ ต้องสามารถเดินได้ไกลถึง 1,000 เมตร (แต่ถ้าเกินจากที่
ก าหนดจะต้องออกแบบให้ใช้ Network Bridge เพื่อเพ่ิมระยะทาง) 

22.3.14 ตู้ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ จะต้องมีขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1 มม. และผ่านกรรมวิธี
ป้องกันสนิม 

 
22.4 อุปกรณ์ในระบบประกอบด้วย 

22.4.1 ชุดศูนย์ควบคุมกลาง (Centralized Control Switch) ประกอบด้วย 
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1 ชุด พร้อมซอฟแวร์อยา่งน้อยดังนี้ 
- ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ส าหรับ Window 8 หรือ Window NT 
- โปรแกรมส าหรับก าหนด Address (C-Bus Installation Software) 
- โปรแกรมส าหรับควบคุมและสั่งการ (Energy Management and Control Software)  
- ชุดติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ (PC Interface) 

22.4.2 แผงควบคุมรีเลย์ และ/หรือ ชุดหรี่ไฟ แต่ละตู้ประกอบด้วย  
- ชุดแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Unit) ถ้าก าหนดให้มี 
- ชุดรีเลย์ (Relay Unit) มีจ านวนตามแบบ 
-  ชุดหรี่ไฟ (Dimmer Unit) มีจ านวนตามแบบ 
- สวิทช์เปิด-ปิดพร้อมหลอด LED (Override Switch with LED)จ านวนตาม Relayซึ่งติดตั้ง

อยู่ด้านในของตู้  
- ตู้ (Panel)  
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    22.4.3 สวิทช์ตามจุด และ/หรือ อุปกรณ์ตรวจจับ 
- สวิทช์ตามจุด (Key Input Unit) จ านวนตามแบบ  
- สวิทช์บรรยากาศ (Scene Switch) ถ้าก าหนดให้มี 
- ตัวตรวจวัดแสง (Light Level Sensor) ถ้าก าหนดให้มี 
- ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว (Occupancy Sensor) ถ้าก าหนดให้มี 

 
22.4 การติดต้ังและทดสอบ 

22.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบนี้ตามค าแนะน าของผู้ผลิต ในกรณีอุปกรณ์ประกอบ หรือ การติดตั้ง
อื่นใดที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด ให้ยึดถือแบบอุปกรณ์ประกอบของระบบเป็น
หลัก 

22.7.2 ระบบสายสัญญาณ ต้องใช้ไม่เกิน 2 คู่  คือ  สายชนิด  UNSHIELDED  TWISTED-PAIR ส าหรับ  
MULTIPLEX SIGNAL   ซึ่งสายสัญญาณนี้ส าหรับอุปกรณ์ทุกชนิดสามารถใช้ร่วมกันโดยไม่ต้อง
แยกสายสัญญาณส าหรับอุปกรณ์แต่ละตัว และยังสามารถส่งก าลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ในระบบที่
ต้องการก าหนดให้ใช้แรงดันไฟฟ้า 15-36 โวลท์ (กระแสตรง)   ขนาดของลวดตัวน าไฟฟ้าต้อง
เป็นไปตามที่ผู้ผลิตแนะน า 

22.7.3  การปิด-เปิด วงจรไฟฟ้า (ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าก าลังให้ใช้ RELAY   มีขนาดทนกระแสไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ (โดยขึ้นอยู่กับโหลดที่ใช้งาน) ที่ 300 โวลท์  (กระแสสลับ)  โดย  
RELAY นี้ต้องเป็นแบบ ELECTRICAL OPERATE-MECHANICAL ใช้ก าลังไฟฟ้าส าหรับการ
ท างานต่ าที่ 36 โวลท์ DC 

22.7.4 การควบคุมให้ RELAY ท างานสามารถกระท าได้โดยการควบคุมทีละตัว (INDIVIDVAL 
CONTROL) โดยใช้ SELECTOR SWITCH และสามารถควบคุมได้เป็นกลุ่ม ๆ ตามก าหนดได้
ภายหลัง โดยใช้ PATTERN OPERATION SWITCH และสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า 100 
รูปแบบ (PATTERN) 

22.7.5 RELAY สามารถก าหนดการท างานเป็นกลุ่มๆ หรือทั้งหมดได้ เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบ
สัญญาณฉุกเฉินหรือจากระบบควบคุม และจัดการพลังงาน  (BAS)  CONTACT INPUT  และ
สามารถต่อพ่วงสัญญาณแสดงสภาพการท างานดังกล่าวไปยังระบบควบคุม และจัดการพลังงาน 
(BAS)  หรือระบบอื่นใดที่ก าหนดไว้  (STATUS-MONITOR) โดยต้องมีอย่างน้อยชนิดละ 16 จุด 

22.7.6 สวิทซ์ควบคุม (SELECTOR SWITCH) ที่ใช้ควบคุม RELAY 1 ตัว ต้องสามารถมีได้ในต าแหน่ง
ต่างๆ กันไม่น้อยกว่า 50 จุด โดยการตั้งรหัส (ADDRESS) ของสวิทซ์ต่าง ๆ ให้ตรงกับรหัสของ 
RELAY ทั้งนี้ให้รวมถึง PATTERN OPERATION SWITCH ด้วย 

22.7.8 สวิทซ์คุม คุมทุกตัว และทุกชนิดต้องมี BUILT-IN INDICATING LAMP สีส้ม หรือ น้ าเงินส้ม เพื่อ
แสดงสถานะการเปิดปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า 

22..7.9 สวิทช์คุมทุกตัวต้องมีหน่วยความจ าแบบไม่เลือนหายและสามารถท างานแบบ Stand alone ได้
ถ้าหากอุปกรณ์ตัวอื่นในระบบมีปัญหา 

22.7.10 สายสัญญาณควบคุมที่ใช้เช่ือมต่อระหว่าง ชุดสวิทช์ ชุดรีเลย์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ของระบบนี้ 
อนุญาตให้ใช้สาย Unshielded Twisted Pairs (UTP) Cat.5 หรือ Cat.6 โดยต้องเดินแยกท่อ
กับสายอื่น 



 

หมวดที่ 5 งานวิศวกรรมไฟฟ้า    5-40/51 

22.7.11 ชุดสวิทช์ควบคุมกลาง (Centralized Control Switch) ให้ดูตามแบบ Single Line Diagram 
หรือ ตาม BOQ. เป็นหลักว่าระบุให้ใช้เป็นแบบชนิดใด 

ทั้งนี้อุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์ประกอบในระบบต้องมีครบถ้วน เพื่อให้มีการท างานได้ตามก าหนดในรายละเอียด
นี้ และต้องไม่น้อยกว่าระบุในแบบ 
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23.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
23.1 ความต้องการทั่วไป (General Requirement) 

23.1.1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็น การรับส่งสัญญาณจากอุปกรณ์เข้าสู่ตู้ควบคุมส่วน 
กลางให้เป็นแบบ Conventional system โดยตู้ควบคุมและอุปกรณ์ต้องผลิตจากโรงงาน
เดียวกัน และได้การรับรองคุณภาพสินค้าจาก UL Listed การเดินสายและการติดตั้งให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน NFPA 70, NFPA 72 

23.1.2 การรับประกันสินค้า 
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี 
- รับประกันการส ารองอะไหล่ส าหรับซ่อมบ ารุงรักษาระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยโรงงานผู้ผลิต

ออกเอกสารให้ส าหรับโครงการที่ขออนุมัติใช้งาน 
23.2 ขอบเขตของงาน (Scope of work) 

23.2.1 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทดสอบระบบ จนสามารถใช้งานได้ตาม
ต าแหน่งและจ านวนที่ปรากฏในแบบ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะต้องประกอบด้วย
อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
- ตู้ควบคุมหลัก Fire Alarm Control Panel c/w Battery Back up and Charger 
- แผงแสดงผลเพลิงไหม้ Graphic Annunciator 
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน  Optical Smoke Detectors 
- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat Detectors  
- อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manual Pull Stations  
- อุปกรณ์แจ้งสญัญาณ Alarm Indicating Device  

23.2.2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการเดินสายร้อยท่อ (Conduit and Wiring System) รวมทั้งประสานงาน
และเดินสายสัญญาณเพื่อรับหรือส่งสัญญาณกับระบบอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 

 
23.3 การท างานของระบบ (System Operation) 

23.3.1 การท างานของระบบ คือเมื่อรับสัญญาณเตือนที่มาจากอุปกรณ์ตรวจจับควัน ตู้ควบคุมจะหน่วง
เวลาเพื่อตรวจ สอบสัญญาณก่อนประมาณ 30 วินาทีจึงจะแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แต่ถ้าไม่ใช่สัญญาณ
เพลิงไหม้ระบบจะกลับสู่สภาวะปกติโดยอัตโนมัติ ถ้าสัญญาณมาจากอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 
หรืออุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือตู้ควบคุมจะแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทันทีที่ตู้ควบคุมจะมี Indicator Lamp 
แสดงสถานะของระบบและจะส่งสัญญาณไปแสดงที่หลอดไฟของตู้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Graphic 
Annunciator) เมื่อมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากอุปกรณ์ตรวจจับ พร้อมทั้งแจ้งสัญญาณเตือนการ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้วยสัญญาณเสียงที่ตู้ควบคุมและที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของ
อาคาร ซึ่งเจ้าหน้าท่ีควบคุมสามารถกดปุ่มตัดเสียง Signal Silence เพื่อหยุดเสียงสัญญาณ เสียง
นั้นได้ เมื่อมีการกดปุ่มตัดเสียงแจ้งเหตุหลอดไฟท่ีแสดงโซนท่ีเกิดเหตุ ที่ตู้ควบคุมและแผงแสดงผล
ต้องยังคงสถานะติดค้างอยู่ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในโซนใหม่สัญญาณเสียงจะกลับมาเตือนอีก
ครั้ง 

23.3.2 เมื่อมีการแจ้งเหตุจากอุปกรณ์ตรวจจับควัน, ตรวจจับความร้อน, อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ ถ้าเกิด
เหตุ  ที่ช้ันใดให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงที่ติดตั้งในบริเวณช้ันนั้นทุกตัวท างานพร้อมกัน และถ้า
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ภายใน 10 นาทีหรือเวลาที่จะก าหนดภายหลัง (5 – 30 นาที) ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มากดปุ่มใดๆ ที่
ตู้ควบคุม อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงทุกตัวภายในอาคารจะต้องท างานพร้อมกันโดยทันที 

 23.3.3 เมื่อเกดิปัญหาในเรื่องของสายสัญญาณเช่นสายขาด, สายวงจรรั่วลงดิน หรือปัญหาของแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าที่จ่ายให้ ระบบเช่น AC Supply ขาด, แรงดันแบตเตอรี่ต่ า หรือ แผงวงจรควบคุมช ารุด ให้
ตู้ควบคุมแสดงสัญญาณ Trouble เป็นไฟสีเหลือง พร้อมทั้งมีเสียงเตือนที่ตู้ควบคุมดังเป็นจังหวะ 
จนกว่าจะมีเจ้าหน้าท่ีกดปุ่มหยุดเสียง Panel Silence ไฟสัญญาณ Trouble สีเหลืองจะติดค้าง
และเสียงสัญญาณจะเงียบลงเจ้าหน้าท่ีจะสามารถทราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากไฟแสดง
บนหน้าตู้ควบคุมในกรณีที่ระบบได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ตู้ควบคุมจะกลับสู่สภาวะ
ปกติอัตโนมัติโดยไม่จ าเป็นต้องกดปุ่ม Reset ที่ตู้ควบคุมหลัก 

 

23.4   วัสดุ (Material) 
23.4.1 ตู้ควบคุมหลัก Fire Alarm Control Panel 

 ประกอบด้วยแผงควบคุม เป็นระบบ Electronic Microprocessor Board การท างาน
ควบคุมด้วย CPU, Power Supply 24Vdc, Battery Charger /Battery Back up ชนิด Seal 
Lead – Acid  สามารถจ่ายไฟได้ในสภาวะปรกติไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นแล้วใน
สภาวะแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่น้อยกว่า 15 นาที โปรแกรมเก็บไว้ใน Memory EPROM ข้อมูลไม่
หายในกรณีที่ไฟดับ แผงควบคุมท้ังหมดบรรจุในกล่องเหล็กประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่ง
ผ่านการป้องกันสนิมและสีเคลือบอย่างดี มีกุญแจล็อคด้านหน้าป้องกันผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
ระบบต้องมีความสามารถอย่างน้อย ดังนี้ 
- ตรวจสอบสายวงจรโซนได้ตลอดเวลา (Supervised Circuit)  
- รองรับการเดินสายสัญญาณได้ทั้งแบบ Class A หรือ Class B ตามที่ก าหนดในโปรแกรม 
- สัญญาณต่อเชื่อมกับแผงแสดงผลเพลิงไหม้เป็นแบบ Multiplex class B 
- มีสัญญาณแจ้ง Alarm, Trouble, Alarm Silence,  AC Power Fail, Battery Trouble 

และ Ground Fault แสดงเป็นแสงและเสียงเตือนท่ีตู้ควบคุม 
- มีปุ่มกด Reset, Alarm Silence, Panel Silence, Drill 
- มี Common Alarm Relay และ Common Trouble Relay 
- ก าหนดให้โซนใดๆท างานเป็นแบบ Verified Zone, Non-verified Zone, Waterflow 

Zone หรือ Supervisory Zone ได้ 
- Control Panel สามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 48 โซน 

23.4.2 แผงแสดงผลเพลิงไหม้ Graphic Annunciator 
เป็นแผนภาพแสดงโซนที่เกิดเหตุ เป็นรูปแบบอาคารและประกอบด้วย 

- หลอดไฟสีเขียวแสดง Power On 
- หลอดไฟสีแดงแสดงโซนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้  
- Test Lamp Switch เพื่อท าการทดสอบการท างานของหลอดไฟทุกดวง 
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23.4.3 อุปกรณ์ตรวจจับ (Automatic Sensor) 
- Optical Smoke Detectors 
  เป็นอุปกรณ์ที่ตรวจจับควันเป็นชนิด Optical มี Response LED ส าหรับแสดง

สภาวะเมื่อตรวจจับได้พื้นที่ตรวจจับไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร Temp range –4 Fo ถึง 
+140 Fo (-20 Co ถึง +60 Co) Humidity rang 20% ถึง 95% RH ซึ่งมี Terminal แบบสก
รูส าหรับเข้าสายสัญญาณและสามารถต่อพ่วง Remote Lamp ได้ที่ฐาน มีหลอดไฟ LED 
แสดงการท างานขณะเกิด Alarm 

- Combination Type Heat Detectors 
  เป็นชนิดที่มีการท างาน 2 ลักษณะคือ ท างานเมื่ออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเกิน 

15 F(9 C)     ต่อนาที (Rate of Rise Temperature) เป็นแบบself-restoring และเมื่อ
อุณหภูมิสูงเกิน 135 F(57 C) (Fixed Temperature)เป็นแบบ non-restorable ใช้งาน
ครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตรหรือระยะห่าง 50 ฟุต (15.2 เมตร) ที่ระดับ
ความสูง 4.8 เมตร การติดตั้งใช้หมุนล็อคบนฐานพลาสติก 

- Fixed Temperature Heat Detector 
  เป็นชนิดที่ท างานตามอุณหภูมิที่ก าหนด โดยเมื่อตรวจจับความร้อน แล้วอุณหภูมิ

ถึงจุดที่ก าหนดแล้ว อุปกรณ์จะท างานทันที (อุณหภูมิที่ก าหนดตามระบุในแบบ) 
- Smoke Beam detector 
  เป็นอุปกรณ์ ตรวจจับควัน แบบแสงติดตั้งในโครงหลังคา อุปกรณ์ประกอบด้วย 

อุปกรณ์ส่งแสงและรับแสง หลักการท างานคือเมื่อมีควันไฟเคลื่อนผ่านล าแสง Beam 
ระหว่างตัวรับและตัวส่ง จะท าให้อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟท างาน ระยะห่างในการตรวจจับ
ระหว่างตัวรับและตัวส่งสามารถติดตั้งห่างกันได้ไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
a) ระยะการตรวจจับ Coverage : 50R range15-160 ft (4.6-48.8m) 100 R range 

160-330 ft    (48.8-100 m.) 
b) ควบคุมการท างานด้วย Microprocessor Controlled 
c) ระบบการท างานแบบ Automatic drift compensation 
d) Simple alignment 
e) Selectable alarm thresholds 
f) แรงดันท่ีใช้ 24 Vdc. operating voltage 
g) Latching or non-latching operation 
h) Low current consumption 
i) Optional Ground level test station 

23.4.4 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manual Pull Stations 
Manual Pull Stations เป็นแบบ Single Action ท าด้วยโลหะอลูมิเนียมพร้อม  

Toggle Switch อยู่ภายในเป็นตัวส่งสัญญาณแจ้งเหตุ ตัวกล่องเป็นสีแดง มีแท่งแก้วด้านหน้า
ป้องกันการดึงได้ง่ายในสภาวะปกติ 

 23.4.5 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแจ้งเหตุ 
Alarm Bell เป็นแบบระฆัง (Bell) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 น้ิว ท างาน 
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ด้วยไฟ DC 24 Volt 
23.5   การติดต้ัง ( Installation ) 

 23.5.1 ให้ติดตั้งแผงควบคุมรวมของระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ พร้อมท้ังแบตเตอรี่และ 
  เครื่องอัดในแผงควบคุมรวมของอาคาร ตามต าแหน่งที่ก าหนดในแบบ 

 23.5.2 สายไฟฟ้าให้ใช้สาย มอก.11 ชนิด 75 องศาเซลเซียส 250 โวลท์ ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตาราง
มิลลิเมตร ส าหรับวงจรสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ และขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร 
ส าหรับวงจร    แจ้งเหตุ สายให้ใช้สายสีตามระบบสีที่เหมาะสม และต้องมีป้ายรหัสติดทุกจุดที่มี
การต่อสายเข้าแผงหรือต่อสายระหว่างทาง สายให้ร้อยในท่อร้อยสายตามที่ก าหนดตลอด เมื่อ
ติดตั้งแล้วต้องมีการทดสอบสายขาด และสายลัดวงจร เพื่อแก้ไขให้ดีก่อนจะเข้าสายที่ตู้ควบคุม
รวม 

 23.5.3 ให้ผู้รับจ้างก าหนดขนาดและจ านวนสายต่างๆตามค าแนะน าของผู้ผลิต สายให้ร้อยในท่อ EMT 
หรือ IMC ตลอด นอกจากก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ขนาดท่อให้ก าหนดตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า 

 23.5.4 ต าแหน่งที่แน่นอนของ Detectors, Manual stations, Bell, อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจมี
การเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง 

 
23.6  การทดสอบระบบ ( Commissioning ) 

 การทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน UL และตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร ผู้รับจ้างต้องท าการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ให้รู้ถึงวิธีการใช้งานระบบและวิธีบ ารุงรักษา รวมทั้งจัดท าคู่มือการ ใช้งาน 
และบ ารุงรักษาให้ด้วย 
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24.ตู้ครอบสวิตซ์ไฟฟ้าแรงสูง (HIGH VOLTGE SWITCHGEAR CUBICLE) 
 ข้อก าหนดทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATION) 
 24.1 เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ (STANDARD PRODUCT) จากโรงงาน ซึ่งผลิตอุปกรณ์นี้เป็นประจ าขั้นตอนการ

ผลิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ NEMA, IEC, VDE 
 24.2 เป็นแบบท่ีใช้งานภายนอกอาคาร (OUTDOOR TYPE) ทนสภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น ความช้ืนฝุ่น ความร้อน

ได้เป็นอย่างดี และออกแบบให้มีการระบายความร้อนของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในอย่างเหมาะสมต้องการ
บ ารุงรักษาน้อยที่สุดหรือไม่ต้องบ ารุงรักษาเลย 

 24.3 ใช้เป็นตู้ครอบสวิตซ์ไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงอุปกรณ์อื่น ที่จ าเป็นต้องติดตั้ง เช่น CABLECLAMP, CABLE 
TERMINAL และ CABLE LADEER เป็นต้น 

 24.4 ตู้ครอบจะต้องมี DEGREE OF PROTECTION ที่ IP 54 ตามมาตรฐาน IEC 
 24.5 จะต้องมีประตูเปิดเข้าถึงแต่ละ COMPARTMENT ประตูของแต่ละ COMPARTMENT จะต้องมีมือจับและ

กุญแจล็อค บานพับสามารถเปิดได้ 180 องศา บานพับและสลักทั้งหมดต้องเป็น STAINLESS STEEL หรือ 
ทองเหลือง 

 24.6 กุญแจที่ใช้ล็อคต้องเป็นกุญแจชนิดใช้งานนอกอาคาร 
 24.7 การต่อ PRIMARY และ SECONDARY CABLE จะต้องร้อยท่อขึ้นจากด้านล่างขนาดและจ านวนของ CABLE 

ให้เป็นไปตามแบบ 
 24.8 เครื่องมือพิเศษที่มีความจ าเป็นส าหรับปลด-สับ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ภายในจะต้องมีที่ส าหรับติดตั้งหรือวาง

เครื่องมือเหล่านั้นในตู้ครอบได้ อาจจะเป็นที่บานประตูหรือท่ีอื่นตามเหมาะสม 
 24.9 จะต้องจัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมในแต่ละ COMPARTMENT STEEL หรือ ELECTRO-GALVANIZED 

SHEET STEEL  ความหนาไม่น้อยกว่า  3  มิลลิเมตร เคลือบด้วยกรรมวิธี  ELECTROSTATIC  PLASTIC 
POWER COATING  หรือ  ELECTROSTATIC  BAKED  ENAMEL  COATING  ชนิดของสีจะต้องเป็นแบบ
ใช้ภายนอก ทนต่อแสง  ULTRAVIOLET 

 24.10 จะต้องมีจุดต่อลงดินอย่างน้อย 2 จุด เพื่อ ENCLOSURE จุดต่อลงดินจะต้องท าด้วยโลหะปลอดสนิม เช่น 
ทองแดงหรือทองเหลือง 

 24.11 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWING พร้อมท้ังส่งตัวอย่าง เพื่ออนุมัติก่อนด าเนินการ 
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25.สวิตช์ไฟฟ้าแรงสูง (MEDIUM VOLTAGE METAL ENCLOSED SWITCHGEAR) 
 SF6  GAS  INSULATED  RING  MAIN  UNIT 
 25.1 ตั วตู้ เ ป็ นแบบประกอบส า เ ร็ จทั้ ง ชุดจากโร งงานผู้ ผลิ ตตามมาตรฐานของ   INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) แบบ SELF SUPPORT, FLOOR   MOUNTED 
 25.2 ตัวสวิทซ์เป็นแบบ  3  POLES  จ านวน  INCOMING  CABLE  FEEDER  และจ านวน TRANSFORMER   

FEEDER   ให้ดูตามแบบ 
 25.3 จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของโรงงานท่ีผลิตเป็นประจ า   และต้องผ่านการอนุมัติจาก การไฟฟ้าฯ 
 25.4 SERVICE  CONDITIONS   ไม่ต่ ากว่ารายละเอียด   ดังนี้ : 

  STANDARDS AND MECHANICAL DATA 
METAL ENCLOSED SWITCHGEAR:    EC 62271-200 
GENERAL PURPOSE SWITCHES:    IEC 60265-1 
DISCONNECTORS AND EARTHING SWITCHES:   IEC 62271-102 
SWITCH FUSE COMBINATION:     IEC 62271-105 
CIRCUIT BREAKERS:     IEC 62271-100 
COMMON CLAUSES:      IEC 60694 
PRESSURE OF SF6 GAS:     1.4 BAR AT 20 C 
CABLE BUSHINGS:      DIN 60694 
TEMPERATURE CLASS:      -25 C -  
DEGREE OF PROTECTION: 
  - SF6 TANK:      IP 67 
  - FUSECANISTERS:      IP 67 
  - FRONT COVER:     IP 2X 
  - CABLE COVER:     IP 3X 
BUSBARS:       240 MM2 CU 
EARTH BAR (EXTERNAL):     120 MM2 CU - BOLT DIMENSION: 
M10 
THICKNESS OF STAINLESS STEEL TANK:    3.0 MM 
COLOURS:  
- FRONT COVER:      RAL 7035 
- SIDE AND CABLE COVER:     RAL 7035  
 
  ELECTRICAL DATA – 24 KV (630A) 
RATED CURRENT FOR BUSBARS: 630 A 
RATED CURRENT FOR CABLE SWITCH DISCONNECTOR: 630 A 
SHORT TIME WITHSTAND CURRENT (3 SEC) CABLE SWITCH DISCONNECTOR: 16 KARMS  
RATED CURRENT FOR TRANSFORMER T-OFF: 200 A 
IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE: 
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- TO EARTH AND BETWEEN PHASES: 125 KV 
INSULATION LEVEL: 
- POWER FREQUENCY 1 MIN: 50 KV 
- APPROXIMATE ALTITUDE 10 METER ABOVE MEAN SEE LEVEL 
- MAX.  TEMPERATURE    40 OC 
- MEAN TEMP. IN ANY ONE YEAR 30 OC 
- MEAN RELATIVE HUMIDITY IN ANY ONE YEAR 79% 
- MEAN MAX.  RELATIVE HUMIDITY IN ANY ONE YEAR 94% 
- OPERATING IN FULL RATINGS WITHOUT AND DERATING FACTORS 

 25.5 RATINGS  AND  FEATURES THE  RING  MAIN  UNIT  SHALL  HAVE  THE  FOLLOWING   
  RATINGS: 

RATED VOL TAGE     24 KV. 
RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE   125 KV. 
RATED POWER FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE 50 KV. 
- FOR  CABLE  FEEDER  
RATED MORMAL CURRENT    630 A. 
RATED SHORT TIME CURRENT (1 SEC.) AT 12/24 KV.        16/8 KA. 
RATED SHORT CIRCUIT MAKING CURRENT AT 12/24 KA.    40/20 KA. 
- FOR  TRANSFORMER  FEEDER                
RATED NORMAL CURRENT                                        200 A. 
RATED BREAKING CAPACITY AT 12/24 KV                  16/8   KA. 

25.6 โครงสร้างตัวตู้ ประกอบด้วย METAL-ENCLOSED HERMETIC SEALED IN SF6 โดยมี CLASS ของ 
PROTECTION ตาม IP65 ตัวตู้ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมอย่างดี และพ่นสีขึ้นสุดท้าย 
- กล่องบรรจุตัว SWITCH เป็นแบบ GASTIGHT  มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงอัดจาก SHORT 

CIRCUIT  CURRENT 
- SWITCH ส าหรับ CABLE FEEDER  ต้องเป็นแบบชนิด ON LOAD SPRINGCHARGE, MAUAL 

OPERATED  พร้อมด้วย MECHANICAL SWITCH POSITION INDICATOR ตัว EARTHING  SWITCH 
จะต้องมี RATED SHORT  CIRCUIT MAKING CURRENT ไม่น้อยกว่า 40 KA PEAK พร้อม 
MECHANICAL POSITION INDICATOR โดยผ่านการตรวจสอบตามข้อ 4 ของ IEC265-1 

- SWITCH ส าหรับ TRANSFORMER FEEDER เป็นแบบ CIRCUIT BREAKERS ชนิด MECHANISM 
STORED ENERGY ฝาตู้จะต้องมี INTERLOCKED กับตัว SWITCH ของ TRANSFORMER FEEDER 

- สวิทซ์ของ CABLE FEEDER, TRANSFORMER FEEDER จะต้องประกอบด้วย                                        
EARTHING SWITCH ทั้ งคู่  และมี  INTERLOKED ส าหรับป้องกันการ CLOSE                                           
ในเวลาพร้อมกัน     

 25.7 มีอุปกรณ์ประกอบดังน้ีคือ 
- FAULT INDICATOR  WITH  AUTOMATIC INDIATION  RESETING ON  EACH PHASE   
- VOLTAGE INDICATOR LAMP FOR EACH PHASE แสดงต าแหน่งเปิด-ปิด ของ SWITCH 
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- FACILITIES TO TEST THE CABLE FEEDERS   
- FACILITIES TO CHECK WEATHER THE GAS CONTAINER 

 25.8 ผู้รับจ้างจะต้องต่อสายดินอย่างน้อย 2 จุด ส าหรับ RING MAIN UNIT แต่ละชุด และอุปกรณ์ต่อสายดินต้อง
เป็นชนิด NONCORROSIVE เช่น COPPER ALOY เป็นต้น 
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26.ตัวอย่างบัญชีรายชื่อบริภัณฑ์หรือเทียบเท่าที่เห็นควรอนุมัติ 
   MAT. & EQUIP. LIST    PRODUCT 
 26.1 MAIN DISTRIBUTION BOARD,   ASEFA, ABB, TIC  
  DISTRIBUTION BOARD 
 26.2 เครื่องมือวัด      AEG, CROMPTON, GE, MITSUBISHI, 
          SCHNAIDER 
 26.3 PANEL BOARD    BTICINO, GE, SCHNAIDER, EATON 
 26.4 CIRCUIT BREAKER     ABB, GE, SCHNAIDER, EATON 
 26.6 ระบบท่อร้อยสาย (CONDUIT SYSTEM)  ARROW PIPE, PANASONIC, PAT, RSI, TAS 
 26.7 สายไฟฟ้า (รวมถึงสายดินและสายล่อฟ้า)  BANGKOK CABLE, MCI, PHELPS  
        DODGE, THAI YAZAKI 
 26.8 โคมไฟฟ้า   
  26.8.1 โคมที่ใช้กับหลอด FLUORESCENT   L&EX-TRABRITE, VCK, MET 
  26.8.2 โคม DOWN LIGHT      L&EX-TRABRITE, VCK, MET  
  26.8.3 โคม HIGH BAY           LITEX, SYLVANIA, PHILIPS, VCK, 
        X-TRABRITE, MET 
  26.8.4 โคม STREET LIGHT     LITEX, SYLVANIA, PHILIPS, VCK, 
        X-TRABRITE, LIGMAN, MET 
  26.8.5 โคมตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร WE-EF, VINIC, LIGHTECH, X-TRABRIT  
        PHILIPS, LIGMAN, LAMPTIPUTE, MET 
  26.8.6 โคมไฟส่องอาคาร (FLOOD LIGHT) PHILIPS, MUSCO, SYLVANIA, LITEX, VCK, 
   และสนามกีฬา   X-TRABRITE, MET 
  26.8.7 ขาหลอดและขา STARTER  BJB, PHILIPS, VOSSLOH 
  26.8.8 STARTER    OSRAM, PHILIPS , SYLVANIA  
  26.8.9 หลอดไฟ    GE, OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA, MUSCO 
  26.8.10 ELECTRONIC BALLAST  ECONO–WATD, DYNO, PHILIPS 
  26.8.11 CAPACITOR   CAMBRIDGE, ELECTRONICON, PED 
 26.9 สวิตซ์และปลั๊ก     BTICINO, CLIPSAL, PANASONIC 
 26.10 CAPACITOR AND CONTROLLER  ABB, FEDERAL, MKS, SIEMENS 
 26.11 CONTACTOR & STARTER   CUTLER HAMMER, FEDERAL, GE,  
        SIEMENS, SQ-D, ABB, EATON 
 26.12 SURGE PROTECTION    CRITECH, MEM, PHOENIX CONTACT,   
        DEHN, SCHNAIDER, EATON 
 26.13 วัสดุป้องกันไฟลาม    3M, ABESCO, HILTI  
     26.14    สายทนไฟ     MCI, BETA FLAM, BANGKOK CABLE  
 26.14 TRANFORMER     เอกรัฐ, เจรญิชัย, QTC 
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 26.15 ระบบควบคมุการเปดิ-ปิดไฟแสงสว่าง ระยะไกล Schneider Electric (Clipsal), Merten 
        Carlo Gavazzi, Dynalite 
     26.16 ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและไฟแสดงทางออกฉุกเฉิน CEE, SUNNY, MAX BRIGHT 
 26.17 ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบสื่อสารภายในและระบบโทรศัพท ์  
   26.17.1 อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร ์  AMP, BTICINO, CISCO, KRONE, LINK,  
         PANASONIC  
         19" GERMANY EXPORT RACK 
   26.17.2 สายระบบคอมพิวเตอร ์   AMP, BELDEN, KRONE, LINK 
   26.17.3 อุปกรณ์ระบบสื่อสารภายใน  AIPHONE, CARECOM, TEKTONE 
   26.17.4 สายระบบสื่อสารภายใน   BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE, THAI  
         YAZAKI  
   26.17.5 ตู้สาขาโทรศัพท ์(PABX)   CISCO, NEC, ERICSSON, SIEMENS 

26.18   ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม ้     
   26.18.1 อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้  EST, MIRTONE, SIMPLEX, SIMEN 
         NOTIFIER, SIWMWNA, SYSTEM SENSOR 
   26.18.2 สายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้  ALCATEL, BANGKOK CABLE, BELDEN,  
         BETAFLAM, HOSIWELL, MCI, PHELPS  
         DODGE, PIRELLI, THAI YAZAKI 
 26.19 ระบบเสียงและภาพ 
   26.19.1 อุปกรณ์ระบบเสียงและระบบภาพ  BENQ, BOSCH, CANNON, DALITE,  
          DATAVIDEO, EV, FRACARRO, JVC,  
          KRAMER, PANASONIC, PHILIPS,  
          SAMART, SAMSUNG, SANYO, SONY,  
          TOA, WISI, YAMAHA, DRAPER 
   26.19.2 สายสญัญาณ    BANGKOK CABLE, BELDEN, CANARE,  
         FRACARRO, INTERLINK, PHELPS DODGE,  
         PHILIPS  
 26.20 ระบบเสียงประกาศ 
   26.20.1 POWER AMPLIFIER,   BOSCH, DYNACORD, PHILIPS, TOA,  
    MIXING AMPLIFIER, PRE-AMPLIFIER YAMAHA 
  
   26.20.2 RADIO TUNER, COMPACT  BOSCH, DENON, PHILIPS, PIONEER, TEAC,  
    DISC PLAYER    TECHNIC, YAMAHA 
   26.20.3 LOUD SPEAKER    BOSCH, BOSE, DYNACORD, JBL, PHILIPS,  
         TOA, YAMAHA 
   26.20.4 MICROPHONE   AKG, BOSCH, CROWN, DYNACORD,  
         PHILIPS, SHURE, TOA 
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   26.20.5 SOUND VOLUME CONTROL   BOSCH, DYNACORD, PHILIPS, TOA  
   26.20.6 อุปกรณ์ระบบชุดประชุม  BOSCH, DIS, PHILIPS, TOA 
   2620.7 สายระบบเสียง   BANGKOK CABLE, BELDEN, CANARE,  
         HOSIWELL, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI 
   26.20.8 ตู้ใส่อุปกรณ ์    CUSTOM MADE 
 26.21 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด    
   26.21.1 อุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  BOSCH, INOX, PELCO, PHILIPS,  
  SAMSUNG, SANYO, SIEMENS, SONY    

2621.2 สายสญัญาณ    BANGKOK CABLE,BELDEN, FRACARRO,  
       HOSIWELL, INTERLINK, PHELPS DODGE,    
       PHILIPS, THAI YAZAKI 

   26.21.3 โต๊ะควบคมุ    CUSTOM MADE 
 26.22 HIGHT VOLTAGE EQUIPMENT    
  26.22.1 UNIT SUBSTATION   ASEFA, PMK, TIC 
  26.22.2 HDPE TUBE    TGG, TAP, IPP (มอก.982-2548) 
  26.22.3 DISCONNECTING SWITCHS  U-TAH, GUNKUL, PRECISE 
  26.22.4 RING MAIN UNIT   ABB, EATON, SCHNEIDER 
 
หมายเหตุ 

ตัวอย่างบัญชีรายช่ือบริภัณฑ์ที่เห็นควรอนุมัติ เป็นตัวอย่างรายช่ือที่ผู้รับจ้างควรเสนอขออนุมัติใช้ โดยมี
รายละเอียดของ บริภัณฑ์แต่ละชนิดตามรายละเอียดข้อก าหนด (Specification) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยอันเนื่อง มาจาก
บริษัทหยุดการผลิตหรอืไม่มตีัวแทนจ าหน่ายแล้ว หรือสาเหตุอื่นใด อันมีผลท าให้ไม่สามารถหาซื้อภายในประเทศหรือสั่งซื้อ
จากต่างประเทศ   ผู้รับจ้างมีสิทธิในการเสนอขออนุมัติเทียบเท่าในบริภัณฑ์นั้น ๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอเหตุผล , 
รายละเอียดทางเทคนิคและราคาโดยครบถ้วน ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณา
เห็นชอบ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบราชการต่อไป 
 



  

หมวดที่ 6  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   6-1/11 

หมวดที่ 6 
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
1.    ข้อก าหนดทั่วไป 

1.1 ขอบเขตของงาน 
 ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบายความร้อนแบบศูนย์รวม ชนิดปรับ
ปริมาณน้้ายาท้าความเย็นอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ และวัสดุปลีกย่อยที่แสดงไว้ในแบบและ
ข้อก้าหนด ท้ังนีต้ัวเครื่องปรับอากาศ วัสดุ และอุปกรณ์ทั้งหมด ท่ีน้ามาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการ
ใช้งานมาก่อนพร้อมทั้งท้าการทดสอบการท้างานของระบบปรับอากาศให้ใช้ งานได้สมบูรณ์ ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของแบบงานและโครงการ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ จะต้องมีศูนย์บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่ใน
พื้นที่ภาคเหนือ โดยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันทั้งงาน รวมทั้งผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการและ
ศูนย์ซ่อมอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานในการบริการหลังการขาย 
รวมถึงผู้เสนอราคาจะต้องไดร้ับการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างเป็นทางการ 
โดยมีเอกสารฉบับจริงมาแสดง ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาพร้อมกับเอกสารขอ
อนุมัติวัสด ุ

 
 1.2 คุณสมบัติของผู้รับจ้างติดต้ังระบบปรับอากาศและผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 
  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1.2.1 แคตตาล็อกตัวจริง หรือรายละเอียดประกอบอื่นๆ ที่แสดงรายละเอียดทางวิศวกรรมของตัวปรับ
อากาศ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ก้าหนดในแบบท้ังหมด 

1.2.2 ก่อนเข้าด้าเนินการติดตั้งให้ผู้รับจ้างเสนอแบบรายละเอียดการติดตั้งที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
 ขออนุมัติ 

 
1.3 การด าเนินงาน 

        ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาต  มาท้าการควบคุมการติดตั้ง หรือว่าจ้างผู้ที่มีความ 
 ช้านาญการติดตั้งมาควบคุมการติดตั้ง ตามแบบแปลนที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง 
 ตัวอย่างวัสดุที่จะใช้งานทุกอย่างมาขออนุมัติการใช้งานกับฝ่ายโครงการก่อนท้าการติดตั้ง 
  

1.4 การรับประกันและการบ ารุงรักษา 
 1.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันระบบปรับอากาศทั้งระบบ ที่ท้าการติดตั้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี 

นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยระบบปรับอากาศจะต้องท้างานได้ถูกต้องทุกประการ 
 1.4.2 ในช่วงการรับประกันนี้ หากระบบปรับอากาศมีข้อขัดข้อง ทางผู้ว่าจ้าง จะต้องแจ้งรายการ

ข้อขัดข้องอย่างละเอียด ต่อผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับจ้างจะต้องส่งช่างเข้า
ตรวจสอบภายใน 7 วัน เมื่อได้รับเอกสารจากทางผู้ว่าจ้าง 
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2. เคร่ืองปรับอากาศระบายความร้อนแบบรวมศูนย์  ชนิดปรับปริมาณน้ ายาอัตโนมัติ (VRF) 
 2.1   ความต้องการทั่วไป 

 ผู้เสนอราคา ต้องจัดหาเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Condensing Unit 1 ชุด ใช้
งานร่วมกับ  Fan Coil Unit ได้หลายชุด ตามที่แสดงในแบบหรือข้อก้าหนด ผู้ผลิตจะต้องมีวิศวกรสามัญ
เครื่องกลเซ็นต์รับรองแบบติดตั้ง 

  2.1.1 เครื่องปรับอากาศ ออกแบบใช้งานกับระบบไฟฟ้า 50 Hz สารท้าความเย็น R410A  
  2.1.2 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอมีขนาดท้าความเย็นไม่น้อยกว่าตามที่ระบุในแบบ หรือข้อก้าหนด 
  2.1.3 เครื่องปรับอากาศที่น้ามาติดตั้งในโครงการ ต้องเป็นยี่ห้อสินค้าจากบริษัทในกลุ่มประเทศยุโรป , 

สหรัฐ อเมริกา หรือญี่ปุ่น  หรือ เกาหลีใต้ ที่มีสินค้าจ้าหน่ายในประเทศไทยมากกว่า 7 ปี 
  2.1.4 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องมี FUNCTION COOLING และ HEATING MODE สภาวะอากาศ

เข้าคอยส์เย็น (Cooling Coil) ปริมาณตามที่ก้าหนดที่ 27”CDB, 19.5”CWB อากาศก่อนเข้า
คอยส์ร้อน (Condenser Coil) ที่อุณหภูมิ 35”CDB 

  2.1.5 รายชื่ออุปกรณร์ะบบปรับอากาศที่อ้างอิง 
- YORK 
- CARRIER (TOSHIBA) 
- SAMSUNG 
- MITSUBISHI  ELECTRIC   

 
 2.2 ข้อก าหนดทางเทคนิค 

 เครื่องระบายความร้อน Condenser Unit แต่ละชุดต้องประกอบและทดสอบเรียบร้อยจากโรงงาน
ผู้ผลิต มีขนาด   ท้าความเย็นในการติดตั้งหรือเป็นแบบชุดเดียว หรือหลายชุดที่สามารถเพิ่มขนาดท้าความ
เย็นโดยการเช่ือมต่อท่อสารท้าความเย็น ท้ังนี้แต่ละ Condensing Unit ประกอบด้วย 

 2.2.1 Casing  ท้าด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือโลหะอื่น ๆ ที่สามารถป้องกันสนิมตามมาตรฐานของ
โรงงานผู้ผลิต   มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้้าหนัก และแรงสั่นสะเทือนจากการท้างานของ
คอมเพรสเซอร์ คอยล์ระบายความร้อน และพัดลม 

 2.2.2 Compressor ส้าหรับ  Condensing Unit ให้เป็นแบบ Dual Digital Inverter (DDI) System 
ทุกๆชุดและมีระบบ Vapor Injection เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้าความเย็น 

 2.2.3 Condenser Coil เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ท้าด้วยทองแดงไม่ต่้ากว่า 2 แถว เพิ่ม
พื้นที่การแลก เปลี่ยนความร้อน และครีบระบายความร้อนท้าด้วยอลูมิเนียม เคลือบ Epoxy              
acrylic และ Acrylic resin ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

 2.2.4 Fan-motor ส้าหรับ Condensing Unit พัดลมเป็นแบบ Propeller  Fan แบบเป่าขึ้นด้านบน 
สามารถปรับเปลี่ยนรอบระบายความร้อนได้ตามโหลดที่เกิดขึ้นจริง ได้ตามโหลดที่เกิดขึ้นจริง 
มอเตอร์ต้องเป็นชนิด BLDC Motor  เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง มีปริมาณลมระบายความ
ร้อนสูงและมีเสียงรบกวนน้อย 

 2.2.5 ระบบน้้ายาส้าหรับ Condensing Unit เป็นแบบท่ีได้รับการปรับสมดุล Oil, Gas, Pressure และ 
Distribution เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต  
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 2.2.6 เครื่องเป่าลมเย็น Fan Coil Unit  ชนิด Cassette Type Round Flow  ฝังฝ้าเพดานกระจาย
ลมรอบทิศทางและสามารถปรับทิศทางการเป่าลมได้โดยใช้พัดลม (Booster Fan) ในการปรับ
ทิศทางแทนใบปรับทิศทางลม (Blade) และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ Condensing Unit ออกแบบ
ให้ใช้งานร่วมกันโดยให้มีชนิด สมรรถนะการท้าความเย็น และจ้านวนตามที่ระบุในแบบหรือ
ข้อก้าหนด  

 2.2.7 Casing ท้าด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือเหล็กด้าพ่นสีอย่างดี ภายในบุด้วย Close Cell หรือ 
Electrometric EPDM หรือ NRB อย่างดี ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต 

 2.2.8 สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่าน Smart Phone  หรือ Tablet โดยจะต้องมีหนังสือรบัรอง
จากผู้ผลิตแนบมาพร้อมเอกสารขออนุมัติวัสด ุ

 2.2.9 Cooling Coil เป็นแบบ Direct Expansion Coil ท้าด้วยทองแดงมีครีบระบายความร้อนท้าด้วย
อลูมิเนียม ชนิด Plate Fin Type เหมาะที่จะใช้กับสารท้าความเย็นตามมาตรฐานของผู้ผลิต
เพื่อท่ีจะให้ความเย็นได้ตามต้องการ 

 2.2.10 Expansion Valve เป็นแบบ  Electronic Expansion Valve 
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3. ระบบท่อน้ ายาและท่อน้ าท้ิง 
3.1 ท่อน้ ายา (Refrigerant Pipe) 

 ท่อน้้ายาใช้ท่อทองแดงชนิด Hard Drawn ตามมาตรฐาน ASTM B88  Type L หรือมีมาตรฐานอื่น     
ที่เทียบเท่า ข้อต่อใช้ชนิด Forged of Wrought Copper, Solder Type รอยต่อเช่ือมด้วย Silver Brazing 
Alloys  ท่อ Suction จะต้องหุ้มฉนวน Closed Cell Foamed Electrometric EPDM หรือ NRB หนาไม่
ต่้ากว่า 3/4 น้ิว (19 มิลลิเมตร) หรือตามที่ระบุในแบบ  
 

 3.2 ท่อน้ าท้ิง (Drain Type) 
ท่อน้้าท้ิงใช้ท่อ PVC แข็ง, Class 8.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17-2524 อุปกรณ์ข้อต่อ

ท่อจะต้องใช้ชนิดที่มีความหนาตามประเภทท่อที่ใช้ และใช้น้้ายาต่อท่อตามค้าแนะน้าของผู้ผลิต ท่อน้้าทิ้ง
จะต้องหุ้มฉนวน Closed Cell Foamed Electrometric EPDM หรือ NRB หนาไม่ต่้ากว่า 1/2 นิ้ว 
(13มิลลิเมตร) หรือตามที่ระบุในแบบ 
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4. การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
 4.1 การติดต้ังชุดระบายความร้อน 
  4.1.1 การติดตั้งบนพ้ืนคอนกรีต ให้ท้าฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 100 มม. จากระดับ

พื้นที่ติดตั้งขนาดมาตรฐานใหญ่กว่าขนาดของคอนกรีตของ Condensing Unit อย่างน้อย 200  
   มม. โดยรอบผิวให้ฉาบปูนขัดให้เรียบ ท่ีฐานต้องรองด้วย Rubber Pad และต้องป้องกันไม่ให้น้้า 
   ขังค้างอยู่ท่ีขาส่วนท่ีเป็นโลหะได้ 
  4.1.2 การติดตั้งบนพื้นดิน ให้ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ตลอดใต้เครื่อง และโตกว่าเครื่องไม่

น้อยกว่า  200 มม. รอบทุกด้านฐานสูงกว่าระดับดินไม่น้อยกว่า  100 มม. ฐานต้องท้าให้
เหมาะสมกับสภาพดิน และสามารถรับน้้าหนักเครื่องโดยไม่ทรุด  

   4.1.3 การติดตั้งบนดาดฟ้าหรือกันสาด ก่อนติดตั้งให้ปรึกษาผู้ว่าจ้างก่อน ถ้าหากพ้ืนดาดฟ้าหรือกันสาด
สามารถรับน้้าหนักได้  โดยไม่ต้องมีโครงเหล็กรับเพื่อเฉลี่ยน้้าหนัก ก็ให้ตั้งเครื่องบนพื้นได้แต่ต้อง
มีเหล็กตัว C ทาสีเพื่อป้องกันสนิมอย่างดี ตัวโครงเหล็กให้ยึดกับพื้นหลังคาหรือกันสาด โดยให้
แผ่นยาง Rubber Pad  รองโดยรอบระหว่างโครงเหล็กกับพื้นหลังคา หรือกันสาด และระหว่าง
ตัวเครื่องกับโครงเหล็กเพื่อลดแรง สั่นสะเทือน 

 
   4.2 การติดต้ังเคร่ืองเป่าลมเย็น 

 การติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งแตกต่างออกไปตามแต่ชนิดและ
ลักษณะของเครื่องเป่าลมเย็น ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นมา และก่อนท้าการติดตั้งผู้
รับจ้างจะต้องเสนอแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อน 
 

 4.3 การเดินท่อน้ ายา 
 การเดินท่อน้้ายาจะต้องเดินในแนวขนาน และ/หรือตั้งฉากไปกับอาคาร ถ้าเดินผ่านทางเท้าที่มีคนเดิน
ลานดิน   และ/หรือถนน ให้ท้ารางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาครอบเพื่อใส่ท่อน้้ายา และท่อร้อยสายไฟฟ้า 
ถ้าอยู่บนถนน  ต้องท้าให้รับน้้าหนักรถยนต์ที่อาจว่ิงผ่านได้ด้วย ในกรณีจ้าเป็นเพื่อรับการขยายตัวของท่อตัว
เข้ากับ Compressor หรือเพื่อป้องกันท่อแตก เพราะการสั่นสะเทือนต้องใช้ Flexible Hoven Metal 
Connector ท่อส่วนที่เจาะทะลุตัวอาคารให้ใส่ Pipe Sleeves ทุกแห่งและอุดช่องว่างด้วยวัสดุกันน้้าท่อ
น้้ายาและท่อสายไฟที่เดินทะลุขึ้นไปบนดาดฟ้า ให้ฝาครอบหรือก่ออิฐช่องที่ทะลุขึ้นไปเพื่อกันฝนท่อน้้ายา 
Suction และ Liquid ให้เดินแยกจากกันโดยมี Clamp รัดทุก ๆ ระยะที่ห่างกัน ตามตาราง 
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ขนาดของท่อ OD ระยะห่างในแนวระดับ (เมตร) ระยะห่างในแนวด่ิง (เมตร) 
3/8 นิ้ว 1.3 1.8 
1/2 นิ้ว 1.3 1.8 
5/8 นิ้ว 1.3 1.8 
3/4 นิ้ว 1.8 2.4 
7/8 นิ้ว 1.8 2.4 

1-1/8 นิ้ว 1.8 2.4 
1-3/8 นิ้ว 2.4 3 
1-5/8 นิ้ว 2.4 3 
2-1/8 นิ้ว 2.7 3 
2-5/8 นิ้ว 3.0 3.6 

    
 ฉนวนหุ้มท่อส่วนท่ีรัด Clamp ให้สอดแผ่นสังกะสีกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร หรือใช้เป็นปลอกท่อ
ท่อ PVC หุ้มรอบฉนวนก่อนรัด Clamp ท่อทั้งหมดที่เดินบนดาดฟ้าให้รองรับด้วยเหล็ก U ขนาดไม่น้อยกว่า 
75 มม.X40 มม.X 5 มม. โดยเหล็กรับดังกล่าวต้องอยู่ห่างกันตามดังกล่าว ครวามยาวของเหล็กรองรับต้องมา
พอที่จะรับ Clamp ท่อทั้งหมดได้ 
 

 4.4 การเดินท่อน้ าทิ้ง 
 ให้ต่อท่อน้้าทิ้งจากถาดรองน้้าของ Fan Coil Unit ไปหาท่อระบายน้้าที่ใกล้ที่สุด ตรงจุดที่ต่อออกจาก
เครื่องต้องมี Trap เพื่อดักผงและเปิดออกท้าความสะอาดได้ง่าย การยึดติดกับผนังให้ใช้ประกับเหล็กอาบ
สังกะสีหรืออลูมิเนียมชนิดส้าหรับใช้รัดท่อ 
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5.  พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan) 
 พัดลมจะต้องสามารถจ่ายลมตามปริมาณที่ก้าหนดไว้ (Specified air quantities) ณ  ความดันที่ก้าหนด 
(Specified pressures)   รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนขณะที่พัดลมท้างาน  (Quiet operation 
and free from objectionable vibration) พัดลมจะต้องมีขนาด (Size) ที่เหมาะสม ที่จะน้าไปติดตั้ง ณ ต้าแหน่ง
ที่ระบุไว้ในแบบโดยไม่จ้าเป็นต้องมีการแก้ไขหรือท้าลายบางส่วนของอาคาร หรือของตัวพัดลม เพื่อน้าพัดลมเข้าไป
ติดตั้ง ณ ต้าแหน่งที่ระบุ จะต้องไม่ท้าการเดินพัดลมไม่ว่าในกรณีใดๆ จนกว่าท่อลม (Duct) ที่ต่อเข้ากับพัดลมจะมี 
การท้าความสะอาดเรียบร้อย       

 5.1 พัดลมชนิดติดกับเพดาน (Ceiling Type Fan)  
  5.1.1 พัดลมจะต้องถูกออกแบบเป็นพิเศษส้าหรับการติดตั้งกับเพดาน (Ceiling mounted)  และ

สามารถถอดออกมาท้าการซ่อมบ้ารุงได้ง่าย  โดยไม่ต้องถอดท่อลมทิ้ง (Exhaust duct) โดยที่
ตัวถังของพัดลมจะมีหน้ากาก (Grille) ประกอบ อยู่ด้วย (Integral grille and housing) โดย
อุปกรณ์ทั้งหมดประกอบส้าเร็จเป็นชุดเดียว   

  5.1.2 มอเตอร์และชุดขับ (Motor and Drive) พัดลมจะถูกขับโดยตรงจากมอเตอร์ (Direct drive) โดย
พัดลมจะประกอบเข้ากับเพลาของมอเตอร์โดยตรง มอเตอร์และพัดลมสามารถถอดออกมาท้า
การซ่อมบ้ารุงได้ง่ายโดยการถอดออกทางด้านหน้ากากลมเข้า  (Intake  grille)  

  5.1.3 ตัวถังพัดลม (Fan housing) มีความสะดวก ในการติดตั้ง รวมทั้งตัวถังของมอเตอร์จะต้อง
ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อท่ีจะสามารถประกอบมอเตอร์, หน้ากากลมเข้า (Intake grille)  และทาง
ลมออก (Discharge collar) เข้าไว้ด้วยกันเป็นชุดเดียวกัน   

  5.1.4 แดมเปอร์กันลมพัดย้อนทาง (Backdraft damper)   พัดลมทุกตัวจะต้องมีแดมเปอร์ ป้องกัน
อากาศไหลย้อนกลับเข้าพัดลมในขณะที่พัดลมหยุดท้างาน 
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6. ระบบการส่งลม 
 6.1 ทั่วไป 

งานท่อลมในที่นี้จะประกอบด้วย ท่อลมจ่าย (Supply air) ท่อลมกลับ (Return air) ท่อลมบริสุทธิ์ 
(Fresh air) และท่อลมระบายอากาศ (Exhaust air)  ส้าหรับเครื่องจ่ายลมเย็น (Air handling unit) และพัด
ลมระบายอากาศ (Exhaust fan) ในแบบท่ีปรากฏไม่จ้าเป็นต้องแสดงรายละเอียดทั้งหมดของงานท่อลม แต่
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์/รายละเอียดที่จ้าเป็นโดยมิได้เพิ่มราคา 

 
 6.2 วัสดุงานท่อลม เป็นท่อส่งลมเย็น แบบ  Pre Insulating Duct 

 ท้าการติดตั้งท่อลมให้เหมาะสมและสวยงาม  ท้าการจัดหา และติดตั้งระบบท่อส่งลมรวมทั้งอุปกรณ์
ประกอบตามที่ก้าหนดไว้ในแบบ และ SHOP DRAWING ที่ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว  มีมาตรฐานของท่อลม
โดยมีรายละเอียดดังนี้   

  6.2.1 ข้อก้าหนดคุณสมบตัิของวัสดุท่อลมเย็นที่ใช้ในระบบปรับอากาศ 
 ท่อลมระบบปรับอากาศ  ที่ใช้เป็นแบบท่ออลูมิเนียมแบบกึ่งส้าเร็จรูป ผลิตจาก ยุโรป หรือ 
อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยต้องมีเอกสารยืนยันประเทศที่ผลิต มา
แสดงพร้อมเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ ได้แก่ยี่ห้อ  FIRST DUCT, PID โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
- วัสดุที่ใช้ท้าฉนวนท่อลม วัสดุฉนวนที่ใช้ต้องไม่มีสารประกอบ CFC และ ไมโครไฟเบอร์ โดย

วัสดุที่ท้าฉนวนต้องเป็นชนิด โพลีไอโซไซยานูเรต โฟม ชนิดที่ไม่เป็นเทอร์โมพลาสตกิ หรือเกิด
การหลอมเหลวเป็นหยดไฟเมือถูกความร้อน โดยไฟสามารถดับได้เองเมื่อติดไฟ เป็น
ผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา หรือ ญี่ปุ่น หรือ ยุโรป หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

   - วัสดุ และ เครื่องมือท่ีใช้ในการประกอบท่อระบบปรับอากาศแบบก่ึงส้าเร็จรูป เช่น กาว, แท่ง
อลูมิเนียมเสริมแรง, PVC ยึดหน้าแปลน, ตัวต่อแบบมือเสือ, อลูมิเนียมเทป   ต้องได้
มาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิตแผ่นท่อลมกึ่งส้าเร็จรูป 

  6.2.2 การผลิตและตดิตั้งท่อลมระบบปรบัอากาศ 
การผลิต และประกอบท่อลมสามารถท้าได้ทั้ง ที่หน้างาน หรือจากโรงงานผู้รับเหมาติดตั้งที่

ได้รับการอบรมอย่างถูกต้อง   ท่อลมที่ผลิตขึ้นทุกช้ินส่วนต้องได้มาตรฐาน และ ท้าตามกรรมวิธีที่
ก้าหนดในตารางของผู้ออกแบบ ส้าหรับท่อลมแบบกึ่งส้าเร็จรูป โดยยึดขนาดท่อลมที่ปรากฏอยู่
ในแบบ   เป็นขนาดภายในท่อลม ส่วนตะเข็บรอยต่อท่ีอยู่ภายในท่อลมตอ้งท้าการอัดซิลโิคน หรือ
วัสดุกันรั่วเพื่อป้องกันการรั่ว 

  6.2.3 การต่อท่อลมแต่ละส่วนเข้าด้วยกนั    
 ในการต่อท่อลมแต่ละท่อเข้าด้วยกันต้องใช้ หน้าแปลน เหล็ก , อลูมิเนียม , หน้าแปลนพีวีซี 
หรือ ตัวต่อแบบมือเสือ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และผู้ออกแบบ โดย
ต้องมีการซีลรอยต่อด้วยปะเก็น ซิลิโคน หรือวัสดุที่ใช้ในการอุดป้องกันการรั่วของท่อลม 

  6.2.4 การเสริมความแข็งแรงของท่อลม    
 กรณีที่ค่าแรงดันสถิตภายในระบบท่อลมสูงๆ  จะต้องมีการเสริมความแข็งแรงของท่อลมโดย
ใช้วัสดุเสริมแรง ซึ่งจะต้องได้มาตรฐานตามข้อก้าหนดของการออกแบบท่อลมทั้งทางด้านท่อส่ง
ลมเย็น และด้านท่อดูดลมกลับ ส้าหรับท่อลมกึ่งส้าเร็จรูปการเสริมแรงต้องได้มาตรฐาน ตาม
ตาราง แสดงความสัมพันธ์ของค่าแรงดันในระบบ กับ ขนาดของท่อลมที่แสดงของบริษัทผู้ผลิต 
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  6.2.5 ท่อแยกสาขา และ ท่อแยกตัวท ี
 ท่อสาขาที่แยกออกมาจากท่อเมน และ ท่อแยกตัวที ต้องผลิตอย่างถูกต้องตามหลัก
พลศาสตร์ ซึ่งได้ก้าหนดไว้ ข้อก้าหนดของผู้ออกแบบ 

  6.2.6 ข้อก้าหนดของคุณสมบัติของวัสด ุ
 วัสดุฉนวนท่ีใช้ในการท้าท่อส่งลมเย็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณสมบัติต่างๆของวัสดุ
ท่อลมจากสถาบันทดสอบที่ได้มาตรฐาน  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการทดสอบ
มาตรฐานของท่อลม จากสถาบันทดสอบที่ได้มาตรฐาน พร้อมเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ 
- การติดไฟ    : UL94  

    มาตรฐานการแพรลุ่กลามไฟ  : UL94 
    มาตรฐานการเกดิหยดไฟ   : “ Rating Class O.” 

- การน้าความร้อน 
   ค่าการน้าความ มีคุณสมบัติค่าการน้าความร้อนไม่เกินกว่า 0.020  w/m k 
ส้าหรับความหนาฉนวน 20  mm    

- ค่าความหนาแน่น 
         วัสดุที่ใช้ท้าฉนวนท่อลมต้อง มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 53+/-2  kg/m3 

- ไม่มสีารประกอบ CFC: 
 วัสดุที่ใช้ท้าท่อลมต้องไม่มีสารประกอบ CFC หรือ ใยแก้วที่เป็นพิษต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 

   6.2.7 ผู้รับจ้างตดิตั้งงานท่อลมระบบปรบัอากาศ 
ผู้รับจ้างติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศแบบท่อลมอลูมิเนียมกึ่งส้าเร็จรูปจะต้องผ่านการ

ฝึกอบรมจากบริษัทผู้แทนจ้าหน่ายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตโดยต้องมีเอกสารแนบมษ
พร้อมกับเอกสารอนุมัติวัสดุ และผู้รับจ้างติดตั้งท่อลมจะต้องท้าการตัดแผ่นท่อลมอลูมิเนียมแบบ
กึ่งส้าเร็จรูป (Pre Insulated Duct : PID) ด้วยเครื่อง CNC M/C โดยจะต้องแนบส้าเนาเอกสาร
เครื่อง CNC M/C ,คู่มือการท้างาน และรูปถ่ายเครื่อง CNC M/C มาพร้อมกับเอกสารขออนุมัติ
วัสดุ 

6.2.8 การผลิตและตดิตั้งท่อลมระบบปรบัอากาศ 
ในการผลิตท่อลมอลูมิเนียมแบบกึ่งส้าเร็จรูป (Pre Insulated Duct : PID) แผ่นท่อลม

จะต้องตัดด้วยเครื่อง CNC M/C โดยผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบขั้นตอนการ
ท้างานในการตัดแผ่นท่อลมของเครื่อง CNC M/C แล้วด้าเนินการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไป
ตามแบบที่ก้าหนด และให้ผู้ควบคุมงานท้าการอนุมัติการใช้เครื่อง CNC M/C ในการตัดแผ่นท่อ
ลมอลูมิเนียมแบบก่ึงส้าเร็จรูปก่อนท่ีจะด้าเนินการตัดแผ่นท่อลมท้าการประกอบและติดตั้งท่อลม 
ต่อไป 

  6.2.9 การแขวนและยึดท่อลม 
ใช้เหล็กเส้น และเหล็กฉากชุบสีกันสนิม RED LEAD OXIDE PRIMER  แขวนยึดท่อลมกับ

โครงสร้างคอนกรีตหรือโครงหลังคา ด้วย   EXPANSION BOLT เป็นระยะดังนี้ 
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    DIMENSION OF DUCT ระยะห่างไม่เกิน   เหล็กเส้น  เหล็กฉาก 
    LONGEST OF DUCT 
    UP TO 24 ”         8 ฟุต  3/8          1 ” x 1/8 ” 
    24 ”  TO 54 ”         6 ฟุต  3/8    1-1/4 ” x  1/8 ” 
    54 ”  AND OVER          4 ฟุต  1/2    1-1/2” x  5/16 ” 
 
 6.3 DAMPER 
   ประกอบด้วย DAMPER ชนิดต่างๆ ดังนี ้
  6.3.1 SPLITTER DAMPER ติดตั้งตามทางแยกท่อลม สามารถปรับแต่งควบคุมปริมาณลมได้โดยใช้    

LOCK NUT แผ่น  SPLITTER ขึ้นรูปอย่างแข็งแรง 
  6.3.2 VOLUME DAMPER  ติดตั้งเพื่อปรับควบคุมการจ่ายลมของหัวจ่ายต่างๆ ให้มีปริมาณตาม

ก้าหนด 
  6.3.3 GRAVITY DAMPER ติดตั้งเพื่อให้ลมผ่านทางเดียว โดยใช้น้้าหนักของ  DAMPER BLADE จะปิด 
   เมื่อพัดลมไม่ท้างาน 
 
 6.4 AIR DEFFUSER & GRILLE 
   ประกอบด้วยประเภทต่างๆ ดังนี้ 
  6.4.1 AIR DIFFUSER หัวจ่ายลมแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาด และจ้านวนตามที่ก้าหนดในแบบท้าด้วย 

ANODIZED EXTRUDED ALUMINIUM ขอบและมุมตัดเรียบติดตั้งแนบผ้าเพดานทุกหัวจ่ายมีใบ
ปรับลม  (DAMPER) และใบควบคุมปริมาณลม (VOLUME DAMPER) ท้าด้วยโลหะชนิดเดียวกัน 
สามารถถอดแยกหัวจ่ายท้าความสะอาดได้ง่าย ขนาดของหัวจ่ายลมใช้ขนาดดังต่อไปนี้ 

    ปริมาณลม (CFM)   ขนาดคอหัวจ่าย 
    0 – 200    10 “ x 10 “ 
    201 – 400    12 ” x 12 “  
    401 – 600   14 “ x 14 “  
    601 – 900   16” x 16” 
  6.4.2 AIR REGISTER หัวจ่ายลมแบบติดเพดานแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด และจ้านวนตามก้าหนดใน

แบบ ท้าด้วย ANODIZED EXTRUDED ALUMINUM สามารถปรับทางลมได้ 4 ทิศทาง มีใบปรับ
ลม  (DAMPER) ท้าด้วยโลหะชนิดเดียวกัน BLADE ของหัว 

  6.4.3 RETURN AIR GRILLE เป็นแบบ ONE WAY 
  6.4.4 ท่อลมชนิด flexible จะต้องออกแบบมาเพื่อรับอุณหภูมิหรือความดันตามที่ก้าหนด และท่อลม

ชนิด flexible จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางคงที่เมื่อติดตั้งใช้งานจริง 
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7. รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า 
  VRF AIR CONDITIONING 
  York,Mitsubishi Electric, Carrier (Toshiba) , Samsung 
 
  VENTILATION FANS 
  Kruger,ILG., Imasu, Panasonic ,Mitsubishi 
 
  COPPER TUBE  
  Totaline , BMI, หรือ เทียบเท่า 
 
  DUCT with INSULATION 
  PID , First Duct 
 
  GRILLES, REGISTERS DIFFUSERS 
  Steam Air, Komfort Flow  , CFM per Cool 
 
  INSULATION for Piping  
  Aeroflex, MaxFlex ,Armaflex หรือ เทียบเท่า 
 
  REFRIGERANT 
  Totaline, Genetron หรือ เทียบเท่า  
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หมวดที่ 7 
งานระบบสุขาภิบาล 

 
1.   ขอบเขตของงาน  สถาบันมาตรฐาน  และ สถาบันการทดสอบ 
 1.1 ขอบเขตของงาน 
  1.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง  ทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง รวมทั้ง   
   อุปกรณ์ทุกชนิดทั้งหมดดังท่ีแสดงไว้ในแบบและรายการประกอบแบบเพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์และ 
   ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิชาการงานระบบสุขาภิบาล 

1.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจและตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนที่จะด าเนินการติดตั้งวัสดุท่อและ
อุปกรณ์ต่างๆ จนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ซึ่งผู้รับจ้างจะใช้ถือเป็นข้ออ้างในการที่ตนไม่ทราบ
ข้อเทจ็จริงหรือข้อมูล เพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้    

  1.1.4 งานระบบสุขาภิบาลโดยทั่วไปจะประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังต่อไปนี ้
- ระบบน้ าประปาและระบบส ารองน้ า 
- ระบบท่อน้ าทิ้ง ท่อน้ าโสโครก และท่ออากาศ 
- ระบบระบายน้ าฝน และระบายน้ าภายในและภายนอกอาคาร 
- ระบบดับเพลิง 
- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่แสดงในแบบ และระบุในรายการประกอบแบบของงานระบบสุขาภิบาล 
 
 1.2 สถาบันมาตรฐาน 
   ถ้ามิได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ให้ยดึถือมาตรฐานคุณภาพทั่วไปของวัสดุ อุปกรณ์ และผลติภณัฑ์  
  รวมทั้งมาตรฐานของระบบสุขาภบิาล ให้ถือตามมาตรฐานของสถาบันท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้
   - กปน.   :   การประปานครหลวง 
   - กปภ.    :  การประปาส่วนภมูิภาค 
   - วสท.  :    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
   - มอก.   :   มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมไทย 
   - E.I.T: THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND 
   - NFPA  :  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
   - FM   :  FACTORY MUTUAL SYSTEM 
   - UL   :  UNDERWRITERS LABORATORIES, INC. 
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 1.3 สถาบันการทดสอบ 
 ในกรณีที่จะต้องมีการทดสอบคุณภาพวัสดุ  และ อุปกรณ์ที่ใช้งานตามสัญญานี้ ให้ทดสอบโดยสถาบัน
ดังต่อไปนี้ 

  1.3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ  หรือ สถาบัน ฯ ที่เทียบเท่า 
  1.3.2 หน่วยงานของทางราชการ หรือ เอกชนท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป 
   ทั้งนี้ให้เสนอสถาบันการทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนด าเนินการโดย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
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2.    แบบ รายการประกอบแบบ และ หนังสือคู่มือ 
 2.1 ระยะ ขนาด และ ต าแหน่งท่ีปรากฏในแบบ 

 ระยะ  ขนาด  และ ต าแหน่งที่ปรากฏในแบบให้ถือตัวเลขที่ระบุเป็นส าคัญ การวัดจากแบบโดยตรง
ส าหรับในส่วนที่ไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขไว้นั้น ให้ถือเป็นการแสดงเพื่อให้ทราบเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นไปได้
โดยประมาณเท่านั้น 

  
 2.2  ข้อขัดแย้งต่างๆ ที่ปรากฏในแบบ และรายการประกอบแบบ 

 ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคลื่อน ขัดแย้ง  หรือ ไม่ชัดเจนในแบบและรายการประกอบแบบรวมทั้ง
เอกสารสัญญาต่างๆ ผู้รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันเพื่อขอรับการวินิจฉัยทันที่ โดยผู้คุมงานจะ
วินิจฉัยโดยถือเอาส่วนท่ีได้ประโยชน์สูงสุด  และ ถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์  หากยังมิได้รับการแจ้งผลการวินิจฉัย  
ห้ามผู้รับจ้างด าเนินการในส่วนน้ัน ซึ่งผู้รับจ้างจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่ม และ ใช้เป็นเหตุผลในการขอต่อสัญญา
ไม่ได้ 

  
 2.3  แบบ และ รายการประกอบแบบ 

 แบบ และ รายการประกอบแบบเป็นเพียงรูปแบบและรายการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทราบเป็นแนวทาง และ 
หลักการในการด าเนินงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลเท่านั้น ในการด าเนินงานก่อสร้างและติดตั้งจริง  ผู้รับ
จ้างจะต้องตรวจสอบงานให้สอดคล้องกับแบบงานสถาปัตยกรรม  งานตกแต่งภายใน  งานโครงสร้าง  และ 
งานระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากจะต้องท าการปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบท่ีได้แสดงไว้โดยที่เห็นว่าเปน็
ความจ าเป็นท่ีจะท าให้งานถูกต้องได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการแล้วผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่ใช้เป็นเหตุผลในการต่อสัญญา 

  
 2.4  แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) 
  2.4.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถูกต้องตามความต้องการใช้งาน โดยวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่

ติดตั้งให้เป็นไปตามตามข้อเสนอแนะของผู้จ าหน่ายหรือผู้ผลิตโดยตรง หรือได้มาตรฐานตรงตาม
หลักวิชาการพร้อมทั้งวิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างลงนามรับรอง และ ลงวันที่ก ากับบนแบบใช้
งานท่ีเสนอขออนุมัติทุกแผ่น 

  2.4.2 ผู้รับจ้างต้องศึกษาท าความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแต่งภายใน แบบโครงสร้างและ งาน
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง เพื่อให้การจัดท า
แบบใช้งานเป็นไปโดยถูกต้อง และ ไม่เกิดอุปสรรคกับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2.4.3 แบบใช้งานต้องมีขนาดและมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญารวมทั้งมีแบบขยายเพื่อแสดง
รายละเอียดที่ชัดเจน  และท าความเข้าใจได้ถูกต้องโดยให้ใช้ขนาดและมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 

  2.4.4 ผู้รับจ้างต้องไม่ด าเนินการใดๆ ก่อนที่แบบใช้งานจะได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน มิฉะนั้น
ค่าใช้จ่าย  และเวลาในการด าเนินงานที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้
เป็นตามแบบใช้งานท่ีได้รับอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
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  2.4.5 การอนุมัติแบบใช้งานของผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบถือเป็นการอนุมัติให้ท างานได้เท่านั้น ดังนั้น 
   แบบใช้งานท่ีได้อนุมัติแล้วยังถือว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  และวิศวกรของผู้รับจ้าง 
   ที่เป็นผู้ลงนามรับรองหากผู้คุมงานตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลังผู้รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขให้ 
   ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเวลาในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
  2.4.6 แบบใช้งานที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอผู้ควบคุมงานอาจแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและส่งคืนโดยที่ไม่มี

การพิจารณาและผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการแก้ไขและจัดส่งแบบดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาใหม่โดยไม่รอช้า 

  2.4.7 แบบใช้งานท่ีเสนอขออนุมัติต้องมีอย่างน้อย 4 ชุด  และผู้ควบคุมงานอาจขอให้ผู้รับจ้างส่งเพิ่มเติม
ได้อีกตามความจ าเป็น 

  
 2.5  แบบก่อสร้างจริง (AS- BUILT  DRAWING) 

2.5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบก่อสร้างจริงเพื่อส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเป็นระยะๆ ก่อนการปิดฝ้า
เพดานและก่อผนังปิดหรือถมดินเพื่อปิดงานในส่วนนั้นๆ  

2.5.2 แบบก่อสร้างจริงต้องมีขนาด และมาตรส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา  รวมทั้งมีแบบขยายอื่นๆ 
อีกตามมาตราส่วนเหมือนกับแบบใช้งานท่ีได้รับอนุมัติ 

  2.5.3 แบบก่อสร้างจริงชุดสมบูรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการลงนามรับรองความถูกต้องโดยวิศวกร
ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้าง และส่งให้ผู้คุมงาน 1 ชุด เพื่อตรวจสอบอย่างน้อย 30 วัน ก่อน
ก าหนดการทดสอบและการทดลองเริ่มใช้งานของระบบ 

  
 2.6  หนังสือคู่มือการใช้งาน  และบ ารุงรักษา 
   หนังสือคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบเป็นเอกสารประกอบการส่งมอบงานซึ่งผู้รับจ้างต้อง

จัดเตรียมเพื่อส่งมอบให้ผู้ควบคุมงานก่อนวันส่งมอบงานอย่างน้อย 7 วัน จะประกอบด้วยรายการต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

  2.6.1 เอกสารรายละเอียดข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งหมดทีไ่ด้ยื่นเสนอและได้รบัการอนุมัต ิ
  2.6.2 แค๊ตตาล็อคของอุปกรณ์พร้อมทั้งเอกสารแนะน าวิธีการติดตั้งซ่อมบ ารุงและการ ด าเนินการใช้งาน

รวมทั้งรายชื่อบริษัทผู้แทนจ าหน่ายเครื่องและอุปกรณ์ 
  2.6.3 รายงานการทดสอบอุปกรณ์และระบบทั้งหมด 
  2.6.4 รายการอุปกรณ์และข้อแนะน าช้ินส่วนท่ีควรมไีว้ขณะใช้งาน 
  2.6.5 รายการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์แตล่ะชนิดตามระยะเวลาที่เหมาะสม  เช่น   

ทุกเดือน  ทุก  3  เดือน  ทุก 6 เดือน หรือทุกปี  เป็นต้น 
  2.6.6 หนังสือคู่มือทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นต้องส่งเสนอผู้คุมงาน  1 ชุด  เพื่อตรวจสอบ  และอนุมัติก่อน

การส่งฉบับจริง 
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3.    ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 3.1  การส ารวจบริเวณก่อสร้าง 

 ผู้รับจ้างต้องส ารวจสอบสถานท่ีก่อสร้างก่อนการติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อศึกษาถึงลักษณะทั่วไป 
ขอบเขตสิ่งก่อสร้าง  และสาธารณูปโภคต่างๆ ที่มีอยู่ให้ความเข้าใจเป็นอย่างดีโดยผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึง
การที่ตนทราบหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้  และหากมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลง โยกย้ายหรือปรับปรุงสถานท่ีก่อสร้างและสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับการก่อสร้าง
และท างานจริงสามารถกระท าได้โดยให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นภาระของผู้รับจ้างด้วย 

  
3.2  การตรวจสอบแบบ  รายการประกอบแบบ  และข้อก าหนด 

 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง  รายการประกอบแบบ  และข้อก าหนดอื่นๆ โดยตรวจสอบ
รายละเอียดจากแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแต่งภายใน แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เพื่อมีข้อสงสัยหรือพบความผิดพลาดให้สอบถามจากผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานโดยตรง 

  
3.3  พนักงาน 

3.3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรผู้รับผิดชอบ  หัวหน้าช่าง  และช่างฝีมือช านาญงานที่มีประสบการณ์
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงานท่ีไดร้ับมอบหมายเข้ามาปฏบิัติงานโดยมีวิธีการบริหารงานและการ
ท างานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีจ านวนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานได้ทันทีให้แล้วเสร็จ
ทันตามก าหนดเวลาที่ระบุในสัญญา 

 3.3.2 วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้เป็นไป
ตามแบบและรายการประกอบแบบ โดยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและด้วยวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่
ยอมรับ 

3.3.3 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานที่เห็นว่าปฏิบัติงานโดยไม่มีประสิทธิภาพ
หรือปฏิบัติงานที่อาจท าให้เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตราย  โดยผู้รับจ้างต้ องจัดหา
พนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีมาท างานแทนโดยทันที 

 3.3.4 ผู้รับจ้างต้องเสนอช่ือ  ประวัติ  และผลงานของวิศวกรผู้รับผิดชอบและหัวหน้าช่างทุกคน  พร้อมทั้ง
ต าแหน่งท่ีในการปฏิบัติในโครงการให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มโครงการ 

  
3.4  ประสานงาน 

3.4.1 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือต่อผู้ควบคุมงานและบุคลากรของฝ่ายผู้ว่าจ้างในการท างานตรวจสอบ 
วัด เทียบ จัดท าตัวอย่าง และ อื่นๆ ตามสมควรแก่กรณี 

3.4.2 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้รับจ้างอื่นๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับโครงการ  
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและความคืบหน้าของโครงการหากเป็นการจงใจละเลยต่อความ
ร่วมมือดังกล่าวที่ท าให้มีผลเสยีหายตอ่โครงการ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะเรียกร้องความเสียหายที่เกิด
จากผู้รับจ้างโดยการร่วมมือประสานงานนี้หมายถึง 

  - การร่วมมือปรึกษาวางแผนความคืบหน้าของงาน  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในอันที่จะท าให้
งานล่าช้าเกินก าหนด 



  

หมวดที่ 7  งานระบบสุขาภิบาล                                                                                                7-6/35 

- การร่วมมือในการใช้เครื่องอ านวยความสะดวกร่วมกันเช่น  นั่งร้าน  การปฐมพยาบาลการ
ดูแลความปลอดภัย 

  - การร่วมมือในการเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ  และอุปกรณ์ต่างๆ  
  - การร่วมมือในการท าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 
  - การร่วมมือในการป้องกันการช ารุดเสียหายกับงานบางส่วนท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอื่นๆ  

3.4.3 หากพ้ืนท่ีใดของอาคารมีงานท่ีเกี่ยวข้องกับการตกแต่งท้ังที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง  หรือทราบว่าจะ
มีการก่อสร้าง  และ/หรือตกแต่งภายหลัง ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับวิศวกร  สถาปนิก มัณฑนา
กร โดยใกล้ชิดเพื่อให้งานเตรียมการเป็นไปโดยถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

  
3.5  การติดต่อและค่าธรรมเนียม 

 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชน  
เกี่ยวกับระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของงาน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อ
ด าเนินงานรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบท้ังสิ้น  ท้ังนี้ยกเว้นค่าประกันอุปกรณ์  เช่น  มิเตอร์น้ า - ไฟ  เป็นต้น 

  
3.6  การจัดหาน  าประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์ ฯลฯ  เพ่ือใช้ระหว่างการก่อสร้าง 

3.6.1 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาน้ าประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

3.6.2 ผู้รับจ้างต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อรวบรวม
และด าเนินการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  หรือเอกชนในการขออนุมัติใช้บริการดังกล่าว 

 
3.7  การท างานนอกเวลาท าการปกติ 
  หากผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะท างานในช่วงเวลาท างานที่เกินเวลา  8 ช่ัวโมงวันท างานปกติ  และ 

ท างานล่วงเวลาในวันอาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์  หรือ วันท่ีทางราชการก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการ  ผู้รับ
จ้างต้องให้ผู้คุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  1 วัน  เพื่อขออนุมัติท างานล่วงเวลา โดยผู้คุมงานจะพิจารณา
อนุมัติตามความเหมาะสมและหากในกรณีที่การท างานนั้นจ าเป็นต้องมีผู้ คุมงานอยู่ควบคุมตลอดเวลาใน
สนามผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาของผู้คุมงานด้วย 

 
3.8  การเสนอรายละเอียด  วัสดุ  อุปกรณ์เพ่ืออนุมัติใช้งาน 

 ผู้รับจ้างต้องจดัท ารายการแสดงรายละเอียดของวัสดุ  อุปกรณ์เสนอต่อผู้ควบคุม  เพื่อขออนุมัติก่อน
ด าเนินการในส่วนน้ันอย่างน้อย  30 วัน  ส าหรับรายการใดที่ยังไมผ่่านการอนุมตัิ  ห้ามมิให้ ผูร้ับจ้างน าเข้า
มายังบริเวณพื้นที่ของโครงการโดยเด็ดขาด รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์แตล่ะอยา่งให้เสนอแยกกันโดยรวบรวม
ข้อมูลเรยีงล าดับใหเ้ข้าใจง่าย  พร้อมท้ังแนบเอกสารสนับสนุน  เช่น แค็ตตาล็อก  และ หรือตัวอย่างจริงตาม
ความต้องการของผู้ควบคมุงาน (หากจ าเป็น) โดยมีเครื่องหมายช้ีบอกรุ่น  ขนาด  และ ความสามารถเพื่อ
ประกอบการพิจารณารวมทั้งต้องประทับตราเครื่องหมายช่ือบริษัทหรือลงช่ือก ากับเอกสารและตัวอยา่งจริง
ทุกช้ินท่ีเสนอเพื่ออนุมัติด้วย 
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3.9  การจัดท าตารางแผนการท างาน 
  ผู้รับจ้างต้องจัดท าตารางแผนการท างานการน าเสนอวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่โครงการ  และการติดตั้ง

พร้อมท้ังจ านวนบุคคลลากรในการท างานโดยจะต้องมีรายละเอียดแสดงเวลาเริ่มงาน  และการแล้วเสร็จของ
งานแต่ละขั้นตอน เพื่อเสนอต่อผู้ควบคุมงานเป็นระยะๆ  และตารางแผนงานนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับปริมาณงานก่อสร้างที่เป็นจริงอยู่เสมอ 

 
3.10  การจัดท ารายงานผลความคืบหน้าของงาน 

3.10.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานปฏิบัติงานประจ าวันและสรุปผลเป็นรายเดือนส่งให้ผู้คุมงาน จ านวน 4 
ชุด  ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงานจนถึงส่งมอบงาน 

 3.10.2 รายงานดังกล่าวประกอบด้วยรายเอียดดังนี้ต่อไปนี้ 
  - จ านวนและต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานท้ังหมดที่เข้าปฏิบัติงาน 
  -  จ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่น าเข้ามายังพื้นที่โครงการ 
  - รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
  - วันท่ีได้รับค าสั่งแก้ไขงานหรือเปลีย่นแปลงการปฏิบัติงานจากผู้ควบคุมงาน 
  - วันท่ีเสนอแบบใช้งานและรับแบบ แก้ไขจากผู้ควบคมุงาน 
  - เหตุการณ์พิเศษอ่ืนๆ เช่น อุบัติเหตุ  ฯลฯ และอื่นๆ  
 
3.11  การประชุมโครงการ 

 ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมโครงการและประชุมในหน่วยงานซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นระยะๆ  โดยผู้คุมงาน
เป็นผู้ก าหนด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจเต็มจากผู้รับจ้าง  และมีอ านาจในการ
ตัดสินใจและทราบรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดี 

 
3.12  รายการแก้ไขงาน 
  ผู้รับจ้างต้องยอมรับและด าเนินการโดยมิชักช้า  เมื่อได้รับรายการให้แก้ไขข้อบกพร่องของงานที่ท าไป

แล้วจากผู้คุมงาน  โดยจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าว 

 
3.13  การทดสอบอุปกรณ์และระบบ 

3.13.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท าตารางแผนงานแสดงก าหนดการทดสอบอุปกรณ์และระบบรวมทั้งจัดเตรียม
เอกสารแนะน าจากผู้ผลิตในการทดสอบ เพื่อเสนอผู้คุมงานก่อนท าการทดสอบอย่างน้อย 30 วัน   

 3.13.2 อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาทั้งหมด 
3.13.3 ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบอุปกรณ์และระบบตามหลักวิชาการโดยมีผู้ควบคุมงานอยู่ร่วมขณะ

ทดสอบด้วย 
3.13.4 ผู้รับจ้างต้องท ารายงานข้อมูลในการทดสอบหลังการทดสอบผู้รับจ้างต้องกรอกข้อมูลตามที่ได้จาก

การทดสอบจริงส่งให้ผู้คุมงาน  จ านวน 4 ชุด 
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3.13.5 ผู้รับจ้างจะต้องเปิดใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ  หรือ 
พร้อมท่ีจะใช้งานได้เต็มความสามารถในช่วงเวลาอย่างน้อย  24 ช่ัวโมงติดต่อกัน  

3.13.6 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้กระแสไฟฟ้า  น้ าประปา  แรงงาน  และอื่นๆ ในระหว่างการทดสอบให้
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

 
3.14  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี 

 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ว่าจ้างให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  15 วันติดต่อกันภายหลัง ส่งมอบ
งาน หรือจนกว่าเจ้าหน้าท่ีควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้เครื่องได้ด้วยตนเอง 

 
3.15  การส่งมอบงาน 

3.15.1 ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบอุปกรณ์และระบบตามที่ผู้ควบคุมงานก าหนดจนกว่าจะได้ผลเป็นที่
น่าพอใจและแน่ใจว่าการท างานของระบบถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

 3.15.2 รายการสิ่งของต่างๆ ท่ีผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน  ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของ 
  การตรวจรับมอบงานด้วยคือ 
  - กระดาษไขแบบก่อสร้างจริง  จ านวน  1 ชุด หรือตามข้อตกลง 
  - พิมพ์เขียวแบบก่อสร้างจริง    จ านวน  4 ชุด หรือตามข้อตกลง 
  - หนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์  จ านวน 4 ชุด หรือตามขอ้ตกลง 
  - อะไหล่ ต่างๆ  และ เครื่องมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรบัแต่งซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่ง 
   โรงงานผู้ผลิตเป็นผู้ใหม้าพร้อมกับเครื่องจักอุปกรณ ์
 3.15.3 การส่งและรับมอบงานต้องกระท าเป็นเอกสารที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
3.16  การรับประกันงาน 

3.16.1 หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ ความสามารถอุปกรณ์และการติดตั้ง
ว่าจะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเป็นเวลา  2 ปี นับจากวันรับมอบงานแล้ว 

3.16.2 ระหว่างเวลารับประกันงาน  หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดน าวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง  หรือ
มีคุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้อง
ด าเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วและไม่เกิน  1 เดือนหลังจากที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

3.16.3 ในกรณีที่เครื่อง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาด
ของผู้ผลิต หรือการติดตั้งในระหว่างเวลารับประกัน  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิมโดยมิชักช้า 

3.16.4 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการโดยทันที่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เปลี่ยนหรือแก้ไข  เครื่องอุปกรณ์ตาม
สัญญาการประกันงาน  มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิที่จะจัดหาผูอ้ื่นมาด าเนินการเอง โดยค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดนั้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
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3.17  การบริการ 
3.17.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบซ่อมแซม  และบ ารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็นประจ าทุกเดือน 3 เดือน, 6 เดือน  หรือตามความเหมาะสม  ตลอด
ระยะเวลาการประกันงาน 

3.17.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์  และการบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวเพื่อเสนอผู้
ว่าจ้างภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบทุกครั้ง 
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4.   การปฏิบัติงาน 
 4.1  ความปลอดภัยและการป้องกัน 

4.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้การปฏิบัติงานมีสภาพที่ปลอดภัยและหมั่นตรวจตราให้มีการป้องกันการสูญเสีย  
บาดเจ็บ  และเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและบุคคลอื่นรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เก็บรักษา และ
สิ่งของในบริเวณก่อสร้างและเคียงข้าง  เช่น  ถนน  ทางเดิน  สิ่งที่ปลูกสร้าง  และสาธารณูปโภค
ต่างๆ ด้วย 

  4.1.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บบุคคลใดๆ ก็ตามอันเนื่องจากผลของการท างานของผู้รับจ้าง  
และส าหรับพ้ืนท่ีภายในสถานท่ีท างานท่ีมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้จะต้องจัดเตรียมให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
เพลิงที่เหมาะสม  เช่น  เครื่องดับเพลิงเคมี  และอื่นๆ เป็นต้น 

  4.1.3 ผู้รับจ้างต้องไม่น าเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณก่อสร้างไปวางกีดขวางการสัญจรของบุคคล
ทั่วไปรวมทั้งไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่ และสาธารณูปโภคอื่นๆ หากเกิดความเสียหาย
ขึ้น ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้คืนสู่สดภาพดีดังเดิมโดยมิชักช้า และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4.1.4 ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงท้ังบนดินและที่อยู่ใต้
ดิน หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้คืนสภาพดีดังเดิมโดยมิชักช้าใน
กรณีที่ผู้คุมงานเห็นว่าการป้องกันที่ผู้รับจ้างได้ท าไว้ไม่ดีพอ ผู้คุมงานอาจมีค าสั่งให้ผู้รับจ้าง
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามที่เห็นสมควร 

  4.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการป้องกันเสียงดังรบกวน และการสั่นสะเทือนในระหว่าง การท างาน
และติดตั้ง ส่วนหลังจากการติดตั้งแล้วให้เลือกใช้วิธีการป้องกันโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการ
สั่นสะเทือนควรจะท าตามค าแนะน าของผู้ผลิตเครื่องจักรที่เหมาะสมกับสภาพการท างานจริงของ
เครื่องจักรนั้นๆ  

4.1.6 บริเวณส านักงานของผู้รับจ้างภายในพื้นที่โครงการต้องจัดให้มีเครื่องเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล  
อุปกรณ์ช่วยชีวิต  ยาสามัญประจ าบ้าน  ซึ่งจัดเก็บไว้ในต าแหน่งท่ีเห็นและหยิบใช้ได้ง่าย 

  
 4.2  รายงานอุบัติเหตุ 

 เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่โครงการไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท  การท า
ร้ายร่างกายหรืออุบัติเหตุ ให้ผู้รับจ้างรีบรายงานเหตุที่เกิดขึ้นให้ผู้คุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที 

 
 4.3  การป้องกันการล่วงล  าเขตที่ 

 ผู้รับจ้างต้องจ ากัดเขตก่อสร้างมิให้เกิดการล่วงล้ าบุกรุกเข้าไปในที่ข้างเคียงนอกบริเวณพื้นที่โครงการ  
และดูแลมิให้พนักงานของตนบุกรุกเข้าในเขตที่ของผู้อื่นด้วย  ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า
ไปในบริเวณก่อสร้างเด็ดขาด ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน 

 
 4.4  วัตถุโบราณและของมีค่า 
   วัตถุโบราณและของมีค่าที่ขุดพบในบริเวณก่อสร้าง หรือเขตที่ดินของผู้ว่าจ้างให้มอบไว้กับผู้ว่าจ้าง  

การกระท าใดๆ อันแสดงเจตนาปกปิดหรือถือเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองให้ด าเนินการตามกฎหมายได้ 
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 4.5  การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
   ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุและสิ่งของเหลือใช้ออกจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวันภายหลังจาก

เลิกปฏิบัติงาน  ณ จุดนั้นๆ แล้ว  และให้น าสิ่งต่างๆ ไม่ต้องการใช้งานดังกล่าวข้างต้นไปทิ้งที่บริเวณรวบรวม
ขยะภายในพ้ืนท่ีโครงการตามที่ผู้ควบคุมงานก าหนด  และให้รวบรวมขนออกจากพ้ืนท่ีโครงการเป็นครั้งคราว
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  และก่อนส่งมอบงานจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราวที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ออกจากบริเวณพื้นที่โครงการ  และท าความสะอาดพื้นท่ีโครงการให้เรียบร้อย 
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5.   วัสดุและอุปกรณ์ 
5.1  วัสดุและอุปกรณ์ 

5.1.1 วัสดุ  และ อุปกรณ์ที่ใช้กับโครงการจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้งานได้จากผู้ควบคุมงานก่อนวัสดุ  และ
อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้งต้องเป็นของใหม่และไม่เคยถูกน าไปใช้งานมาก่อน  ผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะไม่
รับสิ่งที่เห็นว่ามีคุณสมบัตแิละคณุภาพไม่ดีพอหรือไม่เทียบเท่าตามที่อนุมัติให้น ามาใช้ในโครงการใน
กรณีที่ผู้ควบคุมงานต้องการให้มีการทดสอบคุณภาพผู้รับจ้างต้องด าเนินการพร้อมทั้งออกค่าใช้จ่าย
เองโดยมิชักช้า 

 5.1.2 หากมีความจ าเป็นอันกระท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุ  และ อุปกรณ์ตามที่รับอนุมัติให้ใช้
งานได้แล้วจากผู้ควบคุมงาน  ผู้รับจ้างต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นมาทดแทน พร้อมทั้ง ช้ีแจง
เปรียบเทียบรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงาน
โดยมิชักช้า 

 5.1.3 ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ติดตั้ง หรือการทดสอบจะต้องด าเนินการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนให้ใหม่ตามความเห็นของผู้คุมงาน 

  
5.2  เคร่ืองมือ 
  ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องผ่อนแรงที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยส าหรับใช้ใน

การปฏิบัติงาน  โดยต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับการท างาน  และมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน  ซึ่งผู้
ควบคุมงานมีสิทธ์ิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มจ านวนให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 

 
5.3 การขนส่งและการน าวัสดุ  และอปุกรณ์เข้ายังพื นที่โครงการ 
 5.3.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นในการขนส่งวัสดุ  และอุปกรณ์มายัง

หน่วยงานและสถานท่ีติดตั้ง 
 5.3.2 ผู้รับจ้างต้องท าหมายก าหนดการน าวัสดุ  และอุปกรณ์เข้ายังพื้นที่โครงการ  และแจ้งให้ผู้คุมงาน

ทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ส าหรับเก็บรักษาที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลัก
วิชาการส าหรับวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ 

 5.3.3 เมื่อวัสดุและอุปกรณ์มาถึงพื้นที่โครงการแล้วผู้รับจ้างต้องน าเอกสารส่งของมอบให้ผู้คุมงานทราบ
เพื่อท่ีจะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามที่ได้อนุมัติไว้ก่อนท่ีจะน าเข้ายังสถานท่ีเก็บรักษาต่อไป 

 
5.4  การจัดเตรียมสถานที่เก็บพัสด ุ

ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยผู้รับจ้างต้องร่วมปรึกษากับผู้ควบคุม
งาน ในการจัดสร้างโรงเรือนช่ัวคราวส าหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์โดยจะต้องได้รับการป้องกั นความ
เสียหาย  หรือ ป้องกันการเสื่อมสภาพก่อนน าไปใช้งานวัสดุที่วางกองไว้ในที่โล่งต้องมีหลังคาหรือผ้าใบคลุม
กันฝนและแสงแดดส่วนวัสดุประเภทท่อต้องเก็บบนช้ันและห้ามกองไว้บนพื้นดิน 
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5.5  ตัวอย่างวัสดุ  และอุปกรณ์ 
5.5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุและอุปกรณร์วมทั้งเอกสารของผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดทางเทคนคิ 

ขนาด และ รูปร่างท่ีชัดเจนของวัสดุและอุปกรณ์แต่ละชิ้นตามที่ผู้คุมงานต้องการ 
5.5.2 ในกรณีที่ผู้คุมงานมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างแสดงวิธีการติดตั้งเพื่อเป็นตัวอย่างหรือความเหมาะสม

แล้วแต่กรณีผู้รับจ้างต้องแสดงการติดตั้ง  ณ สถานท่ี ติดตั้งตามที่ผู้คุมงานก าหนด  เมื่อวิธีและการ
ติดตั้งนั้นๆ ได้รับอนุมัติแล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป 

 
5.6  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ  รายการประกอบแบบ  วัสดุและอุปกรณ์ 
 5.6.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการประกอบแบบวัสดุและอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อก าหนดและ

เงื่อนไขตามสัญญาด้วยความจ าเป็นหรือความเหมาะสมก็ดี ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนด าเนินการจัดซื้อหรือท าการติดตั้ง 

 5.6.2 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของผู้รบัจ้างมีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้วัสดุและอุปกรณ์ตามรายการที่ผู้ออกแบบ
ก าหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสมหรือไม่ท างานโดยถูกต้องผู้รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้ง
ขอความเห็นชอบผู้คุมงานในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามความประสงค์  โดยช้ีแจงแสดง
เหตุผลและหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต 

 5.6.3 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 
 

5.7  รหัส  ป้ายชื่อ  และเคร่ืองหมายของอุปกรณ์ 
ผู้รับจ้างต้องจัดท ารหัส  ป้ายช่ือ  และ เครื่องหมายอุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาติดตั้งในโครงการเพื่อแสดง

ต าแหน่ง  เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ  และซ่อมแซมบ ารุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ติดตั้ง
มีการปิดมิดชิด 

 
5.8  การป้องกันน  าเข้าอาคาร 

  พื้นที่ภายในอาคารส่วนที่ใกล้กับบริเวณที่มีความช้ืนสูงหรือเช่ือมโยงกับภายนอกอาคารที่อาจท าให้น้ า
เข้าสู่อาคารได้  ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายละเอียดแสดงวิธีการติดตั้งวัสดุเสริมเพิ่มเติมให้ผู้คุมงานอนุมัติก่อน
ด าเนินงานเพื่อให้การป้องกันน้ าเข้าอาคารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

 
5.9  การป้องกันการผุกกร่อน 

  วัสดุ  และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ผ่านการป้องกันการผุกกร่อนและการทาสีมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิตหาก
ตรวจพบว่าการป้องกันผุกกร่อนดังกล่าวไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซมให้เรียบร้อยจนเป็นที่
ยอมรับของผู้คุมงาน 
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6.   ข้อก าหนดทั่วไปเกี่ยวกับการท างาน 
 6.1   ฝีมืองาน 
   ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือท่ีช านาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภทมาปฏิบัติงาน  เพื่อติดตั้งระบบท่อ 

เครื่องสุขภัณฑ์  และอุปกรณ์การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 
  6.1.1 การตัดท่อแต่ละท่อนจะต้องให้ได้ระยะสั้นพอดีตามความต้องการที่จะใช้ ณ จุดนั้นๆ ซึ่งเมื่อต่อท่อ

บรรจบกันแล้วจะได้แนวท่อมี่สม่ าเสมอ ไม่คดโกงและคลาดเคลื่อนจากแนวที่ควรเป็น 
  6.1.2 การวางท่อ จะต้องวางในลักษณะที่ เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วจะไม่ท าให้เกิดการเสียหายขึ้นแก่ตัวท่อเอง หรือแก่สิ่งใกล้เคียง 
  6.1.3 การตัดท่อให้ใช้เครื่องส าหรับตัดท่อโดยเฉพาะและจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ยังติดค้างอยู่ที่

บริเวณปากท่อออกเสียให้หมด หากจะท าเกลียวจะต้องใช้เครื่องท าเกลียวที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ฟัน
เกลียวเรียบและได้ขนาดตามมาตรฐาน 

  6.1.4 ส าหรับจุดที่มีการเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม และมีการเปลี่ยน
ขนาดของท่อให้ใช้ข้อลดเท่าน้ัน 

  
 6.2  การติดตั งท่อ 
   ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบท่อต่างๆ ให้แน่นอนก่อนการติดตั้งระบบท่อเพื่อไม่ให้

ท่อเหล่านั้นกีดขวางซึ่งกันและกัน การติดตั้งและเดินท่อจะต้องกระท าด้วยความประณีต ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยแก่สายตา  การเลี้ยว  การหักมุม  การเปลี่ยนแนว และระดับท่อ จะต้องใช้ข้อต่อที่เหมาะสมให้
กลมกลืนกับลักษณะรูปร่างของอาคารในส่วนน้ัน แนวท่อต้องให้ขนานหรือตั้งฉากกับอาคารโดยมิให้เอียงจาก
แนวอาคารการแขวนท่อจากเพดานหรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ ท่ีมิได้ก าหนดต าแหน่งที่แน่นอนไว้ในแบบ
จะต้องแขวนท่อน้ันชิดด้านบนมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งเพื่อมิให้ท่อนั้นเป็นที่กีดขวางแก่สิ่งที่ติดตั้งที่เพดาน
หรือเหนือศีรษะ  เช่น  โคมไฟ  และท่อลม  ฯลฯ เป็นต้น  และการติดตั้งท่อจะต้องปล่อยให้มีการยึดหยุ่นได้
ส าหรับการขยายตัวและหดตัวโดยไม่เกิดความเสียหายต่อระบบท่อและข้อต่อต่างๆ  

  
 6.3  การวางติดตั งอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ 
   การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อต่างๆ เช่น  วาล์วน้ า มาตรวัดน้ า เกจ์วัดแรงดัน  ฯลฯ  เป็นต้น  

จะต้องติดตั้งให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานงานโดยปกติ  และสามารถถอดซ่อมบ ารุงรักษาหรือ
เปลี่ยนใหม่ได้โดยง่าย 

 
 6.4  ข้อห้ามในการต่อท่อร่วม 
   ระบบท่อน้ าที่ใช้ในการบริโภคนั้นห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครก  และท่อน้ าทิ้งเป็นอันขาดหาก

แนวท่อน้ าท่ีใช้ในการบริโภคจะต้องเดินขนานหรือตัดกับแนวของท่อน้ าโสโครก หรือท่อน้ าทิ้งแล้ว  ท่อน้ าที่ใช้
ในการบริโภคจะต้องอยู่เหนือท่อน้ าโสโครกหรือท่อระบายน้ าทิ้ง 
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 6.5  จุดสิ นสุดของระบบท่อท่ีเตรียมไว้ส าหรับอนาคต 
 หากในแบบปรากฏว่ามีระบบท่อที่จัดเตรียมไว้ส าหรับต่อเติมขยายไปในอนาคต  ผู้รับจ้างจะต้องเดิน
ท่อดังกล่าวออกไปให้พ้นจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร  และที่ปลายท่อให้ใช้ปลั๊กอุดหรือฝาครอบ
เกลียวปิดไว้และหากจ าเป็นต้องกลบดินฝังท่อ ให้ท าการตอกหลักปักป้ายแสดงต าแหน่งจุดสิ้นสุดของปลาย
ท่อไว้ด้วย 

  
 6.6  การป้องกันการช ารุดระหว่างการติดตั ง 
   ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี ้
  6.6.1 ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอุดหรือฝาครอบเกลียวครอบไว้หากจะต้องละจากงานต่อท่อในส่วนนั้น

ไปช่ัวคราว 
  6.6.2 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้หุ้มด้วยวัสดุที่เหมาะสมและมิดชิดเพื่อป้องกันมิให้เกิดการแตกหักบุบ 
   สลายขึ้น 
  6.6.3 วาล์วน้ า  ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ส าหรับการติดตั้งท่อ  ให้ตรวจดูภายในและท าความ

สะอาดภายในให้ทั่วถึงก่อนน ามาประกอบติดตั้ง 
  6.6.4 เมื่อได้กระท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้อตรวจดูความเรียบร้อยและท าความสะอาดเครื่อง

สุขภัณฑ์  และอุปกรณ์เหล่านี้อย่างทั่วถึง เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้ควบคุมงานในสถานที่โดย
ปราศจาก  ต าหนิและข้อบกพร่อง 

 
 6.7  การแขวนโยงท่อและยึดท่อ 
   ท่อที่เดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังดิน จะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่าง

มั่นคงแข็งแรงอย่าให้โยกคลอน  หรือ แกว่งไกวได้ การแขวนโยงท่อที่เดินตามแนวทางให้ใช้เหล็กรัดท่อที่
เหมาะสมตามขนาดของท่อแล้วแขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง  หากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบ  
ขนานกันเป็นแพ อาจใช้ส าหรับรับท่อไว้ทั้งชุดแทนการใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อได้ โดยให้เป็นไปตามที่
ระบุในแบบหรือถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิชาการแขวนท่อ  และหากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นให้การยึด
และแขวนท่อเป็นไปดังต่อไปนี้ 

  6.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ยึด แขวนท่อ ที่เหมาะสมกับโครงสร้างอาคาร โดยอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ
ดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้คุมงานก่อนด าเนินการ 

  6.7.2 ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ยึดแขวน จะต้องเป็นที่รับรองว่าสามารถรับน้ าหนักได้โดยมีค่าความ
ปลอดภัยไม่ต่ ากว่า 3 เท่าของน้ าหนักใช้งาน (SAFFTY  FACTOR = 3) 

  6.7.3 การยึดแขวนกับโครงสร้างอาคาร ต้องแน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างของอาคาร  
หรือกีดขวางของระบบอ่ืนๆ  

  6.7.4 EXPANSION SHIELD AND BOLT ที่ใช้เจาะยึดในคอนกรีตจะต้องเป็นโลหะและได้มาตรฐานสากล  
โดยให้เจาะยึดกับคอนกรีตที่แข็งแรงเต็มที่แล้ว 
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6.7.5 ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง 
- ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อเหล็กด าที่มีขนาดตั้งแต่  3 นิ้วขึ้นไป  ทุกๆ ระยะครึ่งหนึ่งของ

ความยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง หรือจะต้อง
มีที่ยึดหรือรองรับท่อทุกๆ ช้ันของอาคาร 

- ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อเหล็กด าที่มีขนาดตั้งแต่ 2-1/2 นิ้วลงมา  ทุกๆ ระยะไม่ต่ ากว่า   
200 ซม. จะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 

- ท่อพีวีซี,ท่อพีบี ที่มขีนาดตั้งแต่  3 นิ้วข้ึนไป  ทุกๆ ระยะไมเ่กิน  200 ซม. หรือจะต้องมีที่ยึด
หรือรองรับท่อทุกๆ ช้ันของอาคาร 

  6.7.6 ท่อที่ติดตั้งในแนวราบ 
- ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อเหล็กด า ขนาด 1/2” – 1-1/2” ทุก ๆ ระยะไม่เกิน  150 ซม. 

ขนาด 2” – 3” ทุกๆระยะไม่เกิน 250 ซม. และท่อขนาด 4” ขึ้นไปทุกๆระยะไม่เกิน 300 ซม. 
- ท่อพีวีซี ขนาด 1/2” ทุก ๆ ระยะไม่เกิน  75 ซม. ขนาด 3/4” – 1-1/2” ทุกๆ ระยะไม่เกิน 

100 ซม. ขนาด 2” ทุกๆระยะไม่เกิน 120 ซม.ขนาด 2-1/2” – 4” ทุกๆระยะไม่เกิน 150   
ซ.ม. และท่อขนาด 6” ขึ้นไปทุกๆระยะไม่เกิน 200 ซม. 

- ท่อพีบี และ ท่อเอชดีพีอี ขนาด 1/2” – 1-1/2” ทุก ๆ ระยะไม่เกิน  75 ซม. ขนาด 2” – 2-
1/2” ทุกๆ ระยะไม่เกิน 100 ซม. ขนาด 3” ทุกๆระยะไม่เกิน 125 ซม. และขนาด 4 -6” 
ทุกๆระยะไม่เกิน 150 ซม. 

- ท่อทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในดิน จะต้องวางอยู่บนพื้นที่อัดแน่น หรือทรายชุ่มน้ าอัดแน่นตลอดแนว
ความยาวของท่อ  และเมื่อกลบดินแล้ว  จะต้องอัดด้วยทรายชุ่มน้ าอัดแน่นเป็นช้ันๆ หนา ช้ัน
ละไม่เกิน  5 ซม. 

  6.7.7 เหล็กเส้นท่ีใช้แขวนท่อให้มีขนาดดงันี้ 
    ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ         ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหลก็เส้นท่ีแขวนท่อ 
     ½” -   3”      9    มม.   
     4”                            12  มม.  
     6”                15  มม.     
     8” - 12”        19  มม. 
 
 6.8  การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวาง 
   หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวการเดินท่อ  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงานทราบ  

พร้อมกับเสนอวิธีการที่จะตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการตัด  เจาะฝา ผนัง  
พื้น  คาน  ฝ้าเพดาน  หลังคา  หรืออื่นๆ เท่าที่จ าเป็นในการติดตั้งงาน  การตัดเจาะฝา ผนัง  ต่างๆ ต้อง
จัดท าอย่างระมัดระวังและรอบครอบ  เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้าง  และความเรียบร้อยของงาน
สถาปัตยกรรม  ซึ่งการตัดเจาะดังกล่าว   ต้องแจ้งให้ผู้คุมงานทราบที่ และอนุมัติก่อนด าเนินการทุกครั้ง  
ค่าใช้จ่ายในการตัด  เจาะ  สกัด ฯลฯ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง  
และภายหลังจากการตัด  เจาะ และติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมส่วนดังกล่าวให้
อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
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 6.9  ปลอกท่อ (SLEEVES) 
   ท่อที่เดินผ่านฐานรากพ้ืน  ผนัง  ฝากั้น  และเพดาน  จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดที่เหมาะสม  หาก 
  ท่อที่จะผ่านทะลุมีจ านวนหลายท่อด้วยกัน  ให้เจาะพื้นอาคารเป็นช่อง  แทนการใช้ปลอกท่อโดยช่องนี้จะต้อง 
  เสริมความแข็งแรงตามความจ าเป็น และเหมาะสม  การวางปลอกท่อให้อาศัยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  6.9.1 ขนาดของปลอกท่อจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในโตกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

ของท่อ  ไม่น้อยกว่า 1 ซม. หรือ 1 ขนาดท่อ เว้นไว้แต่เมื่อท่อนั้นจะต้องเดินทะลุผ่านฐานรากหรือ
ผนังที่รับน้ าหนัก  ในกรณีเช่นนี้จะต้องให้ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. 

  6.9.2 ชนิดของวัสดุปลอกรองท่อจะต้องเป็นชนิดที่ท าด้วยวัสดดุังต่อไปนี ้
   - ส าหรับฐานรากให้ใช้ปลอกท่อเหลก็ 
   - ส าหรับคาน พื้น และผนัง หรือโครงสร้างที่รับน้ าหนักให้ใช้ปลอกท่อเหล็ก 
   - ส าหรับคาน  พ้ืน และผนัง หรือโครงสร้างที่ไม่ได้รับน้ าหนักให้ ใช้ปลอกท่อพลาสติก เช่น  
    PVC หรือ HDPE ก็ได ้
 
 6.10  การอุดช่องเปิดเพ่ือป้องกันควันและไฟลาม 
   ผู้รับจ้างต้องท าการอุดช่องเปิดของงานในระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง เช่น SLEEVE, SHAFT หรือ 

OPENING เพื่อป้องกันการลามของควันและไฟ โดยวัสดุที่ใช้อุดจะต้องเป็นวัสดุอุดที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ 
และได้มาตรฐานที่สามารถทนต่อเพลิงไหม้ได้อย่างน้อย 2 ช.ม โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
ด าเนินการ 

  
 6.11  แผ่นปิดพื นผนังและเพดานเพ่ือความเรียบร้อยของงาน 
   ต าแหน่งที่ท่อเดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพื้นอาคารที่ตบแต่งผิวหน้าแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง

จัดการปิดพื้นที่บริเวณนั้นๆ ทั้งทางเข้าและทางออกของท่อ ด้วยแผ่นโลหะตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน 
ซึ่งมีขนาดโตพอที่จะปิดช่องรอบรอบท่อได้อย่างมิดชิด และแผ่นโลหะที่ใช้ที่เพดานและผนังจะต้องยึดด้วย  
สกรูที่สามารถถอดเข้า-ออกได้โดยสะดวก 

  
 6.12  การจัดท าแทนเคร่ือง 
  6.12.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดท าแท่น ฐาน และอุปกรณ์รองรับน้ าหนักเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความแข็งแรง สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนขณะใช้
งานได้เป็นอย่างดี 

  6.12.2 ผู้รับจ้างต้องเสนอข้อมูลต่างๆของแท่นเครื่อง เช่น รายละเอียด ขนาด และต าแหน่ง ต่อผู้ควบคุม
งานเพื่อขออนุมัติก่อนการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า 7 วัน การให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนอัน
ก่อให้เกิดผลเสียหาย หรือความล่าช้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเวลาที่
เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
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 6.13  งานติดตั งในห้องเคร่ือง 
   ผู้รับจ้างต้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งแท่นเครื่องต่างๆ เพื่อมิให้เป็น

อุปสรรคต่อการด าเนินงานอ่ืน แผนงาน ข้อมูล และความต้องการตามความจ าเป็น ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน
ทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมการก่อนด าเนินการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ หากผู้รับจ้างละเลยหน้าที่
ดังกล่าว โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบช้าเกินควร ผลเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบท้ังสิ้น 

 
 6.14  ช่องเปิดส าหรับการติดตั ง และซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
   ผู้รับจ้างต้องก าหนดต าแหน่งช่องเปิดส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นจะต้องซ่อมบ ารุงหรือ

ปรับแต่งภายหลัง รวมทั้งต าแหน่งช่องเปิดบนฝ้า  ฝาผนัง  แสะช่องเปิดต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการติดตั้ง โดย
ผู้รับจ้างต้องก าหนดขนาด ต าแหน่ง และระยะให้พอเพียงเหมาะสมกับงานติดตั้งอุปกรณ์นั้นๆ โดยร่วม
ปรึกษากับงานระบบอ่ืนๆที่ต้องปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเดียวกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดหาช่องเปิดต่างๆ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 

 
 6.15  การติดตั งระบบท่อ 
   การติดตั้งท่อน้ าประปา 
  6.15.1 ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามที่ก าหนดไว้ในหมวดมาตรฐานคุณภาพของวัสดุ และผลิตภัณฑ์ 
  6.15.2 ให้ติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ าไว้ท่ีท่อน้ าก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกแห่ง และ ณ ต าแหน่งที่

ได้แสดงไว้ในแบบ โดยก าหนดชนิดของวาล์วไว้ดังน้ี 
   - ให้ใช้วาล์วประตูน้ าในระบบท่อที่ต้องการเปิด –ปิด 
   - ให้ใช้วาล์วผีเสื้อแทนวาล์วประตูน้ าได้ในกรณีที่ต าแหน่งการติดตั้งวาล์วประตูไม่สามารถติดตั้ง

หรือท างานเปิด-ปิดได้สะดวกและเหมาะสม 
   - ให้ใช้โกลบวาล์วในระบบท่อท่ีต้องการเปิด-ปิด และปรับอัตราการไหลของน้ า 
   - ให้ใช้วาล์วกันน้ าย้อนกลับในเส้นท่อท่ีจ าเป็น และไม่ต้องการให้ไหลย้อนกลับ 
   - ให้ติดตั้งยูเนี่ยนไว้ทางด้านใต้น้ าของวาล์วทุกตัว  และก่อนเข้าท่อจะเข้าเครื่องสุขภัณฑ์และ

อุปกรณ์ทั้งหมด  เว้นแต่กรณีที่เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์นั้นๆ ได้มีข้อต่อชนิดที่สามารถถอด
ท่อออกได้ง่ายติดมาด้วยแล้ว โดยการติดตั้งยูเนี่ยนนั้นห้ามติดฝังในก าแพง เพดาน หรือฝากั้น 

  6.15.3 ต าแหน่งและชนิดชองวาล์ว มีข้อก าหนดในการติดตั้งดังนี้ 
   - วาล์วจะต้องติดตั้งตามต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ 
   - ท่อที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทุกๆท่อ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวาล์วประตูน้ าให้ ณ 

บริเวณจุดที่ท่อจะเข้าอาคารแห่งแต่ละตัว ทั้งนี้ไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม 
   - วาล์วทุกตัวจะต้องติดตั้งในต าแหน่ง หรือมีช่องทางที่สะดวกแก่การตรวจสอบ หรือถอดเพื่อ

ซ่อม หรือเปลี่ยน 
   - การติดตั้งวาล์วทุกตัวในก้านวาล์วตั้งอยู่ในแนวดิ่ง และส าหรับในระบบท่อที่เดินในระดับดิน

นั้น จะต้องไม่ให้ก้นวาล์วฝังอยู่ต่ ากว่าระดับดิน 
   - วาล์วทุกตัวจะต้องเป็นชนิดที่ท าขึ้นเพื่อให้ใช้กับความดันปกติภายในท่อเท่ากับ  150 ปอนด์

ต่อตารางนิ้ว  เว้นไว้แต่จะระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบเป็นอย่างอ่ืน 
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   - ท่อน้ าจะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายน้ าทิ้ง  ถ้ามีท่อสาขาแยกออกจากท่อ
เมนซึ่งติดตั้งไว้ในแนวดิ่ง  ก็ให้ต่อท่อสาขานี้เอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ  จุดที่มีระดับต่ าที่สุดใน
ระบบท่อน้ านี้ให้ติดตั้งวาล์วส าหรับเปิดระบายน้ าทิ้งไว้เพื่อจะได้ระบายน้ าจากระบบได้หมด
สิ้น 

   - ท่อสาขาซึ่งแยกจากท่อเมนนั้น  จะแยกจากส่วนบน จากตอนกลาง หรือจากท้องของท่อเมน
ก็ได้ โดยใช้ข้อต่อประกอบให้เหมาะสมตามกรณี 

   - การต่อแบบเกลียวให้พันเฉพาะตัวผู้   แล้วสวมข้อต่อเกลียวเข้าไป เมื่ออัดแน่นแล้วเกลียว
จะต้องเหลือไม่เกิน  2 เกลียวเต็ม  โดยเกลียวท่อนี้จะต้องตัดฟันให้คมเรียวไปทางปลายท่อ
และท่อทุกท่อเมื่อตัดและท าเกลียวเสร็จแล้ว จะต้องคว้านปากในปาดเอาเศษที่ติดรอบๆ ทิ้ง
ให้หมด 

   - ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง AIR  CHAMBER  ไว้ที่ปลายท่อสุดของท่อแยกที่ต่อให้กับเครื่อง
สุขภัณฑ์ที่มีขนาดไม่เล็กกว่าท่อที่แยกเข้าเครื่องสุขภัณฑ์นั้นๆ  แต่จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า  
1/2 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. โดยที่ปลายบนสุดของ AIR CHAMBER ให้ใส่  CAP  อุด 

   - ที่ปลายท่อแนวดิ่งหลัก  (MAIN  RISER)  ให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศอัตโนมัติ    
    (AUTOMATIC  AIR VENT)  พร้อมยูเนียนและวาล์วประตูน้ าขนาด  1/2 น้ิว   ทุกต าแหน่ง 
  6.15.4 การติดตั้งท่อน้ าโสโครก  ท่อน้ าท้ิง  และท่อระบายน้ าอื่นๆ 
    ท่อน้ าโสโครก  ท่อน้ าท้ิง  ที่ฝังใต้ดิน  ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบและใน

หมวดมาตรฐานคณุภาพวัสดุและผลิตภณัฑ์  หรือตามที่ก าหนดไว้ดงัต่อไปนี้ 
   - คันร่องที่ต้องใช้วางท่อ  พื้นร่องต้องเป็นดินแน่นหรือทรายชุ่มน้ าอัดแน่นโดยตลอดแนวท่อ  

และแนวต่อต้องตรงไม่คดไปมา    โดยมีความลาดต้องถูกต้องตามแบบ 
   - รอยต่อของท่อทุกแห่งจะต้องแน่นสนิทน้ าซึมไม่ได้  เมื่อหยุดพักงานจะต้องปิดปากท่อเพื่อ

ป้องกันมิให้น้ า  ทราย ดิน  เข้าไปในท่อ 
   - ท่อที่ต้องเดินผ่านพื้นที่หรือบริเวณที่มีน้ าหนักกดทับ  เช่น  ท่อลอดถนน  จะต้องเดินผ่าน

ปลอกท่อเหล็ก  หรือปลอกท่อ  ค.ล.ส. ตามความเหมาะสม  เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดกับตัวท่อได้ 

   - หากมิได้ระบุในแบบให้เป็นอย่างอื่น  ความลาดเอียงของท่อน้ าโสโครก  และท่อน้ าทิ้งขนาด  
2-1/2  นิ้ว  และเล็กกว่าจะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงไปสู่ปลายท่อไม่น้อยกว่า  1: 50 
และส าหรับท่อท่ีมีขนาดใหญ่กว่า  2-1/2  นิ้ว  จะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงไปสู่ปลาย
ท่อไม่น้อยกว่า 1: 100 

   - การลดขนาดของท่อ  ให้ใช้ข้อต่อลดด้วยขนาดและชนิดของข้อต่อให้เหมาะสม 
   - การหักเลี้ยวท่อ  ให้ใช้ข้อต่อสามทางรูป   Y หรือข้อต่อโค้งเพื่อให้ได้ตามแนวหรืออาจใช้ข้อ

ต่อชนิดอื่นท่ีเหมาะสมถูกต้องตามมาตนฐานการเดินท่อได้  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้
ควบคุมงานก่อน 
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  6.15.5 การติดตั้งอุปกรณด์ักกลิ่นให้มีข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
   - ท่อทุกท่อที่เดินจากเครื่องสุขภัณฑ์  หรืออุปกรณ์ทุกช้ินลงสู่ท่อระบาย  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา  

และติดตั้งอุปกรณ์ดักกลิ่นชนิด   P-TRAP ที่มีช้ันน้ าดักกลิ่น (WATER SEAL) ลึกอย่างน้อย 
7.5 ซม. ให้ด้วย ยกเว้นในกรณีที่มีสุขภัณฑ์  หรืออุปกรณ์นั้นๆ มี่ที่ดักกลิ่นหรืออุปกรณ์อื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการดักกลิ่นประกอบติกอยู่ในตัวแล้ว 

   - อุปกรณ์ดักกลิ่นจะต้องติดตั้งใกล้กับเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
   - เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แต่ละชุด  ห้ามมิให้ติดตั้งอุปกรณ์ดักกลิ่นมากกว่า  1 แห่ง 
   - อุปกรณ์ดักกลิ่นจะต้องติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย  และเหมาะสมในการถอดออกเพื่อ

ท าความสะอาดภายในได้สะดวก 
   - ข้อต่อแบบสวมจะน ามาใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ดักกลิน่ได้ก็เฉพาะเมื่อติดตั้งเหนือท่ีดักกลิ่นข้ึนมา

เท่านั้น 
  6.15.6 การติดตั้งช่องท าความสะอาด (CLEANOUT) ส าหรับท่อน้ าโสโครกและท่อน้ า ตามข้อก าหนด 
   ดังต่อไปนี ้
   - ตดิตั้งช่องท าความสะอาดที่พ้ืนทุกๆ ระยะ  15 เมตร  ส าหรับท่อที่มีขาด ศก. 4 นิ้ว หรือเล็ก

กว่า  และติดตั้งทุกๆ ระยะ 30 เมตร  ส าหรับท่อท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ศก. 4 น้ิว  ข้ึนไป 
   - ติดตั้งช่องท าความสะอาดในต าแหน่งที่เปลี่ยนทิศทางเกินกว่า   45 องศา  และที่ฐานของท่อ

ในแนวดิ่ง 
   - ติดตั้งช่องท าความสะอาดในต าแหน่งที่ใกล้ส่วนตัวระหว่างท่อภายในอาคารและภายนอก

อาคาร 
   - ท่อที่ฝังดิน  หรืออยู่ใต้พื้นที่เข้าถึงไม่ได้จะต้องมีช่องท าความสะอาดต่อขึ้นมาจนถึงระดับดิน

หรือระดับพ้ืนนั้นๆ 
   - ช่องท าความสะอาดจะต้องมีขนาดเท่ากับท่อ และมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกินขนาด 6 น้ิว  
 
 6.16  การติดตั งท่อระบายอากาศ 
   การติดตั้งท่ออากาศ  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
  6.16.1 ท่ออากาศจากระบบท่อน้ าโสโครกและท่อน้ าท้ิง  จะต้องต่อท่อให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคารไม่น้อย

กว่า 0.30 เมตร  และปลายต้องปิดด้วยตะแกรงหรือมุ้งสแตนเลส  หรือพลาสติก  เพื่อกันแมลงเว้น
ไว้แต่ปรากฏในแบบเป็นอย่างอื่น 

  6.16.2 ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งตามแนวดิ่งเหนือเครื่องสุขภัณฑ์หลายเครื่อง  อาจต่อรวมเข้าเป็นท่อ
เดียวกันได้ 

  6.16.3 การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายที่วางตามแนวนอนนั้น  ให้ต่อท่ีด้านบนของท่อระบาย 
  6.16.4 การต่อท่ออากาศในแนวดิ่งเข้ากับท่อน้ าโสโครก  และท่อน้ าทิ้งแนวดิ่ง  ให้ปลายด้านล่างของท่อ

อากาศนั้นต่อให้ลักษณะเฉียงลงมุม  45 องศากับท่อระบายน้ าแนวดิ่ง  เพื่อให้คราบที่อาจเกาะติด
ข้างในท่อสามารถถูกน้ าชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายได้ 
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 6.17  การทดสอบ  ตรวจสอบ  และท าความสะอาดท่อ 
  6.17.1  การทดสอบท่อรั่วของท่อโสโครก  ท่อน้ าทิ้ง  และท่ออากาศให้ปฏิบัติดังนี้ 
   - ใช้ปลั๊กอุดท่อระบายน้ า  และท่อระบายอากาศ  แล้วเติมน้ าให้เข้าเต็มท่อจนกระทั่งระดับน้ า

ขึ้นถึงจุดสูงสุดของท่อในแต่ละชั้นของอาคาร  หรือจุดสูงสุดของท่ออากาศเหนือหลังคา  และ
ทิ้งให้อยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นเวลา 30 นาที  แล้วตรวจระดับน้ า ถ้าระดับน้ าลดต่ าลงมาไม่เกิน  
10 ซม. ก็ถือว่าใช้ได้ 

   - ถ้าทดสอบส่วนใดส่วนหนึ่งก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้ว  เว้นแต่ว่าให้ต่อท่อ
จากส่วนที่จะท าการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งจากระดับที่ท าการทดสอบ  3 เมตร  และเติมน้ า
จนถึงระดับสูงสุดของท่อน้ า  แล้วให้ตรวจระดับน้ าที่ลดต่ าลงมาดังเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

  6.17.2  การทดสอบท่อจ่ายน้ าด้วยแรงดัน  เมื่อได้ท าการติดตั้งวางท่อเสร็จแล้ว  และก่อนที่จะต่อท่อเข้า
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์  หรือก่อนการฉาบปูน  ก่อปิด  หรือกระเบื้อง  ผิวตกแต่ง  ให้ใช้เครื่อง
สูบน้ าเพิ่มความดันท าการสูบอัดน้ าเข้าไประบบท่อหรือเครื่องโยกอัดแรงดันน้ าจนได้ความดันไม่
น้อยกว่า 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และ รักษาความดันนี้ไว้ได้โดยไม่มีการรั่ว  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
2  ช่ัวโมง 

  6.17.3 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีท าความสะอาดระบบบ่อทุกชนิดทั้งหมดต่อผู้ควบคุมงานเพื่อขออนุมัติ
ก่อนด าเนินการ  และจะต้องด าเนินการท าความสะอาดให้เสร็จอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก่อน
ท าการส่งมอบงาน 
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7.    มาตรฐาน  คุณภาพวัสดุ  และอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 
  หากมิได้ระบุในแบบให้เป็นอย่างอื่น  ข้อก าหนด  เกณฑ์  และมาตรฐานคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์  ให้เป็น

ดังต่อไปนี้ 
 7.1  ท่อน  าประปา 
   ให้ใช้ท่อพีบี  (Poly Butylene Pipe) ช้ัน SDR 11 แรงดันใช้งาน  (working pressure) 14 kgf/cm2 

ส าหรับใช้เป็นท่อน้ าประปา ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 910 – 2532  ข้อต่อ  (Fittings) ใช้
การต่อท่อแบบวิธีเช่ือมสอด (Socket Fusion) หรือตามค าแนะน าของผู้ผลิต และให้ใช้ท่อและข้อต่อจาก
ผู้ผลิตรายเดียวกัน 

 
 7.2  ท่อโสโครก ท่อน  าเสีย และ ท่อระบายอากาศ 
   ให้ใช้ท่อ พีวีซี. ชนิดแข็งตาม มอก. 17-2535  ช้ันคุณภาพ 8.5 อุปกรณ์ข้อต่อท่อตามมาตรฐานผู้ผลิต  
 
 7.3  ท่อน  าฝน 
   ให้ใช้ท่อ พีวีซี. ชนิดแข็งตาม มอก. 17-2535 ช้ันคุณภาพ 8.5 อุปกรณ์ข้อต่อท่อตามมาตรฐานผูผ้ลติ  
  
 7.4  ท่อระบายน  าภายนอกอาคาร 
   ให้ใช้ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นรางตาม มอก. 128-2528 หรือ มอก. 128-2549   

ช้ันท่ี 3  ดังรายละเอียดที่แสดงในแบบ หรือ จัดท ารางระบายน้ าแบบเปิดพร้อมฝาปิด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 
 
 7.5  ก๊อกสนาม (HOSE BIB) 
   ให้ใช้ก็อกสนามชนิด BALL BIB  COCK  WITH  HOSE  CONNECTOR  AND  LONG  HANDLE  

หรือตามทีร่ะบุในแบบ 
 
 7.6 ข้อต่อท่อ  พีวีซี  
   ให้ใช้อุปกรณ์  พีวีซี. ส าหรับท่อระบายน้ า  มอก. 94-2517 คุณภาพช้ันตามที่ก าหนดในแบบ ส าหรบั

การต่อท่อให้ใช้น้ ายาต่อท่อของบริษัทผู้ผลติเท่าน้ัน 
 
 7.7  วาล์วประตู (GATE  VALVE) 
  7.7.1 วาล์วเปิด - ปิดน้ าที่ติดตั้งในระบบท่อทั่วไปให้ใช้วาล์วประตูชนิด  Inside  Screw, Non Rising 

Stem, Solid Wedge  Disc ที่สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  200 psi, W.O.G. nonshock 
หรือ 125 psi. saturated steam ส าหรับขนาด  2 นิ้ว และ เล็กกว่าให้ใช้ชนิด Bronze  Gate 
Valve ส่วนขนาดตั้งแต่  2-1/2 นิ้ว  และ ใหญ่กว่าให้ใช้ชนิด Cast Iron Gate Valve  

  7.7.2 วาล์วเปิด - ปิดน้ าที่ใช้กับเครื่องสูบให้ใช้ชนิด  Bolted Bonnet , O.S. and Y ,Rising Stem, 
Solid Wedge Disc ท าด้วย Cast Iron  ที่สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 
psi.W.O.G. non - shock หรือ 125 psi. saturated steam 
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 7.8  วาล์วกันน  าย้อน (CHECK VALVE) 
 ส าหรับติดตั้งกับเครื่องสูบน้ าประปาให้ใช้ชนิด  Diaphragm Check Valve ที่สามารถควบคุมหรือปรับ 
Closing Speed ได้ และสามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 200 psi . W.O.G nonshock หรือ 125 psi. 
saturated steam ส าหรับติดตั้งในระบบท่อประปาทั่วไปให้ใช้ชนิด Non - Slam Closing, Dual Disc 
Check Valve ,ANSI Pressure Rating Class 125 

 
 7.9  มาตรวัดน  า  (WATER  METER ) 
   เป็นมาตรวัดน้ า  ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงได้มาตรฐานโดยมีหนังสือรับรองจากการประปา

ส่วนภูมิภาค  หรือการประปานครหลวง  หรือได้มาตรฐาน  มอก.  และสามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวนอน  
แนวดิ่ง  และแนวเอียงโดยที่ความเที่ยงตรงไม่เปลี่ยนแปลง 

 
 7.10 ข้อต่ออ่อนงานระบายน  า (FLEXIBLE) 

 ใช้ติดตั้งกับระบบท่อระบายน้ าเพื่อป้องกันท่อเสียหายในกรณีที่อาคารทรุดตัวไม่เท่ากันไม่ว่าจะแสดงไว้
ในแบบหรือไม่ก็ตาม ลักษณะเป็นแบบ Flexible Rubber Joint หรือ แบบอ่ืนๆที่สามารถให้ระยะการเคลื่อน
ตัวได้ไม่น้อยกว่า 5 ซม. (Axial Moment) โดยท่อที่ฝังดินให้ใช้เป็นชนิดมีวงแหวนเสริมความแข็งแรง 
(Rainforced Ring) และ สามารถทนแรงกดทับได้ลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยไม่เสียรูป 

 
 7.11  ช่องระบายน  าจากพื น  ( FLOOR  DRAIN ) 
   ตัวเรือนท าด้วยเหล็กหล่อ (Cast iron) มีปีกโดยรอบป้องกันน้ ารั่วจากพื้น ฝาปิดท าด้วยทองเหลืองชุป

โครเมียม หรือ ทองเหลืองขัดมัน และ จะต้องมีเกลียวยาวพอปรับระดับสูง – ต่ าให้เข้ากับพื้นได้ใ ช่องระบาย
น้ าจากพ้ืนต้องต่อเข้ากับ P-Trap เพื่อดักกลิ่นยกเว้นช้ันล่างให้ใช้ชนิดกันกลิ่นรูปถ้วย (Bell Trap)  

 
 7.12  ช่องระบายน  าฝน  ( ROOF  DRAIN ) 
   ตัวเรือนท าด้วยเหล็กหล่อ (Cast iron) มีปีกโดยรอบป้องกันน้ ารั่วจากพื้น มีช่องระบายน้ าท าด้วย

เหล็กหล่อพื้นที่ระบายน้ าตามมาตรฐานของผู้ผลิต การติดตั้งช่องระบายน้ าฝนต้องติดตั้งให้ได้ระดับเรียบร้อย
ถูกต้องก่อนเทคอนกรีตพื้นหรือรางระบายน้ า ในกรณีที่มีความจ าเป็นติดตั้งภายหลังต้องท าการป้องกันการ
รั่วซึมเป็นอย่างดี โดยให้เสนอวิธีการติดตั้งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนเริ่มงาน       

  
 7.13  เคร่ืองสูบน  าประปา  ( COLD  WATER PUMP )  
  7.13.1 เครื่องสูบน้ าประปาที่ใช้ทั้งหมดในโครงการ  จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 
  7.13.2 รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเครื่องสูบน้ าที่ต้องการใช้  จ านวน  และสมรรถนะ  จะต้องเป็นไป

ตามที่ระบุในแบบ 
  7.13.3 ตัวเรือนเครื่องสูบน้ า (CASING) ท าด้วย CAST IRON  หรือโลหะอื่นที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่ามี

คุณภาพสูงกว่า  ที่สามารถรับความดันปกติใช้งานปกติ  (STANDARD  WORKING  PRESSURE)  
โดยใช้ตัวเลข มากกว่าเป็นเกณฑ์ 
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  7.13.4 ถ้าหากจ าเป็น ที่จุดสูงสุดของตัวเรือนเครื่องสูบน้ า  จะต้องมี  AIR  VENT  COCK และจุดต่ าสุด
ของเรือนเครื่องสูบน้ า  จะต้องมี  DRAIN  COCK 

  7.13.5 เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมีท่อระบายน้ าต่อจากท่ีรองรับของซีล (SEAL)รูระบายน้ าทิ้งจากเครื่อง
สูบน้ าไปยังรางระบายน้ า 

  7.13.6 เครื่องสูบน้ าที่ใช้ต้องเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้การบ ารุงรักษาท าได้โดยสะดวก  และใช้เวลาในการ
ถอดซ่อมน้อย 

  7.13.7 เครื่องสูบน้ าจะต้องจัดจ าหน่ายโดยตวัแทนจ าหน่ายที่มีการบริการทางด้านอะไหล่ที่มีช่ือเสียงเช่ือถือ
ได้ภายในประเทศ 

  7.13.8 เครื่องสูบน้ าพร้อมมอเตอร์  จะต้องติดตั้งบนฐานเหล็กหล่อ มี  INERTIA  BOX  และมีอุปกรณ์
ป้องกันการสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพสงูรองรับ นอกจากน้ันอาจจะต้องมีลูกยางหรือสปริงรองรับ
มอเตอร์ 

  7.13.9 ในการเสนอขออนุมัติใช้เครื่องสูบน้ า  ผู้รับจ้างจะต้องแนบ  PERFORMANCE  CURVE  ของเครื่อง
สูบน้ าจากโรงงานของผู้ผลิตมาด้วย  จุดที่เลือกส าหรับการใช้งานควรอยู่บริเวณกลางของ  CURVE  
ซึ่งเป็นจุดที่เครื่องสูบน้ ามีประสิทธิภาพสูง  และมีความยืดหยุ่นเมื่อมีปริมาณน้ าและความดัน
เปลี่ยนแปลง 

  7.13.10 การเลือกขนาดของใบพัดเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ( CENTRIFUGAL  PUMP ) จะต้องเลือก 
   ใบพัดให้มีขนาดใหญ่กว่าใบพัดที่ได้สมรรถนะตามต้องการหนึ่งขนาด  เมื่อติดตั้งและเดินเครื่องสูบ 
   น้ าแล้วจึงเจียร์ใบพัดให้ได้ขนาดพอเหมาะ  โดยดูผลจากปริมาณน้ า  ความดัน  และการใช้ไฟฟ้า 
   ของเครื่องสูบน้ าประกอบ 
  7.13.11 การเลือกขนาดของมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ า  ต้องเลือกขนาดมอเตอร์ให้ใหญ่พอที่จะไม่  

OVERLOAD ตลอดช่วงการท างานของเครื่องสูบน้ า  ขนาดของมอเตอร์ที่ระบุไว้ในแบบนั้นใช้เป็น
แนวทางเท่านั้น  และหลังจากพิจารณา  PERFORMANCE  CURVE   แล้ว  วิศวกรผู้ควบคุมงาน
จะเป็นผู้ตัดสินว่าขนาดของมอเตอร์ที่เหมาะสมนั้นควรจะเป็นเท่าใด 

  7.13.12 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์แผงสวิทซ์  สตาร์ทมอเตอร์  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  ระบบ
สายไฟ  อุปกรณ์ควบคุมและตู้ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ 

  7.13.13 มอเตอร์ต้องเป็นแบบชนิดปกปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (TOTALLY  ENCLOSED FAN  
COOLED  MOTOR) มีความเร็วรอบ  และระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามก าหนด  ขนาดมอเตอร์จะต้องไม่
เล็กกว่า 1.15 เท่าของก าลังไฟฟ้าท่ีต้องการขณะใช้งานสูงสุด 

  7.13.14 เครื่องสูบน้ าจะต้องประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิต 
  7.13.15 เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมีเกจ์วัดความดันทั้งทางด้านดูดและทางด้านส่ง 
  7.13.16 เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมีวาล์วประตู (GATE  VALVE)  และข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE  

CONNECTION) ทั้งทางด้านดูดและทางด้านส่ง  และมีวาล์วกันน้ าย้อน ( CHECK VALVE ) ทาง
ด้านส่ง 
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8.   มาตรฐาน  คุณภาพวัสดุ  และอุปกรณ์ระบบดับเพลิง 
8.1  ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องท าการจัดหา  ติดตั้ง  ทดสอบ  และท าความสะอาดระบบท่อน้ าดับเพลิง  และเครื่อง
สูบน้ าดับเพลิง  และอุปกรณ์ส าหรับระบบดับเพลิงทั้งหมดตามที่ ระบุในแบบ  และรายการประกอบแบบ 
จนกระทั่งให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานของระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

 
8.2 สถาบันมาตรฐาน 

ระบบป้องกันเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ  NFPA (NATIONNAL FIRE PROTECTION   
ASSOCIATION) ดังต่อไปนี ้

  NFPA 14  :  ส าหรับระบบดับเพลิงแบบท่อยืนและสายฉีดน้ าดับเพลิง 
                      (STANPIPE AND HOSE SYSTEM) 
 

8.3  การติดตั งท่อน  าดับเพลิง 
8.3.1 การต่อท่อแบบเช่ือม 
 - การต่อท่อและข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี ชนิดปลายเรียบ ให้ใช้การเช่ือมในรอยต่อทุกแห่ง 

ยกเว้นส่วนที่เป็นยูเนี่ยนหรือหน้าแปลน ซึ่งเตรียมไว้ส าหรับการถอดออกได้ 
 - ท่อที่จะน ามาเช่ือมต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ 35-40 องศา โดยการกลึงก่อนการลบ

ปลาย และต้องใช้ค้อนเคาะออกไซด์ และสะเก็ดโลหะออกพร้อมทั้งตะไบให้เรียบร้อยก่อนการ
เชื่อม 

 - การเช่ือมท่อและข้อต่อท่อจะต้องเชื่อมแบบ BUTT -  WELDING ที่ถูกต้องตามมาตรฐานและ
หลักวิชาการเช่ือม 

 - การเช่ือมท่อต้องเป็นไปอย่างสม่ าเสมอท่ัวท้ังท่อ โดยให้โลหะที่น ามาเชื่อมละลายเข้าหากันได้
อย่างทั่วถึง 

8.3.2 การต่อแบบหน้าแปลน 
 - วาล์วที่ใช้กับท่อนาด 2 –1/2 นิ้วขึ้นไป ให้ใช้การต่อด้วยหน้าแปลน ยกเว้น HOSE GATE 

VALVE ขนาด 2 –1/2 นิ้ว ให้ต่อด้วยเกลียว 
- การยึดจับหน้าแปลนของท่อสองท่อต้องขนานกัน และอยู่ในแนวเดียวกันหน้าแปลนทั้งสอง

ต้องยึดจับแน่นด้วย BOLT และ NUT ที่ท าจากโลหะไร้สนิมหรือไม่เป็นสนิมได้โดยง่าย 
 - หน้าแปลน และยูเนี่ยน จะต้องมีหน้าราบเรียบ ไม่คดเอียง และมีปะเก็นยางสังเคราะห์ หรือ

ปะเก็นแอสเบสตอสสวมสอดอยู่ด้วย 
 - BOLT ที่ใช้ยึดจับหน้าแปลนขันเกลียวร่วมกับ NUT เมื่อขันเกลียวต่อแล้ว ต้องโผล่เกลียว

ออกมาจาก NUT ไม่เกิน 1/4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ BOLT 
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8.4  สายฉีดน  าดับเพลิง และอุปกรณ์ 
 8.4.1   ตู้เก็บสายส่งน้ าดับเพลิง 
   เป็นตู้เหล็กพ่นสีแดงมีรูปร่าง และขนาดตามที่ระบุในแบบ เหล็กแผ่นที่ใช้ประกอบตู้จะต้องมี

ความหนาไม่ต่ ากว่า 16 AWG เมื่อประกอบตู้เสร็จแล้วจะต้องล้างผิวเหล็กด้วยน้ ายาล้างสนิม ท า
ความสะอาดแล้วเคลือบผิวด้วยน้ ายาฟอสเฟตและเมื่อพ่นสีจริงแล้วจะต้องน าไปอบสีที่อุณหภูมิที่
เหมาะสมเพื่อให้สีมีความแข็งทนต่อการขีดข่วน ประตูตู้จะต้องสามารถเปิดได้ 180 องศา การติดตั้ง
ตู้จะต้องสามารถตั้งลอย ฝังผนัง หรือตั้งพื้นตามที่ระบุไว้ในแบบ และอุปกรณ์ประกอบตู้จะต้องมี
ดังต่อไปนี้ 

  - ที่ล็อคประตูพร้อมมือจับ 
  - บานพันประตูแบบซ่อนใน 
  - ช่องส าหรับให้ท่อน้ าเข้าตู้มีขนาดพอเหมาะและมโีอริง (O-ring) ปิดโดยรอบช่อง 
  - ตัวหนังสือแสดงช่ือ และ เลขท่ีตู้อย่างชัดเจน 
 8.4.2  สายส่งน้ าดับเพลิง (FIRE HOSE) และชุดแขวนสายฉีด (FIRE HOSE REEL) 
   สายฉีดยาว 30 ม. (100 ฟุต) ,100%  SYNTHETIC OF POLYESTER, WORKING 

PRESSURE ไม่น้อยกว่า 200 PSI.  RACK ท าด้วย RED ENAMELED STEEL ที่ได้มาตรฐาน UL 
และ/หรือ FM 

 8.4.3  หัวฉีดน้ า 
หัวฉีดน้ าส าหรับสายฉีดน้ าดับเพลิงขนาด 1-1/2 นิ้ว เป็น JET/FOG/SPRAY NOZZIE ท า

ด้วยโลหะชุบโครเมียม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 
8.4.4  หัวรับน้ าดับเพลิง (FIRE DEPARTMENT CONNECTION) 
 - เป็นหัวรับน้ า 2 ทาง มีลิ้นกันน้ ากลับ (CHECK VALVE) และมีฝาครอบโลหะชุบด้วยโครเมี่ยม  

และโซ่คล้องครบชุด 
 - หัวรับน้ าจะต้องท าจากโลหะชุบโครเมียม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM นอกจากนี้

จะต้องมีป้ายขนาดไม่เล็กกว่า 0.25.x0.05 เมตร  พร้อมค าว่า “หัวรับน้ าดับเพลิง” ติดตั้งอยู่ 
ป้ายท าจากแผ่นเหล็กพ่นสีตามกรรมวิธีเช่นเดียวกับตู้เก็บสายส่งน้ าดับเพลิง 

- หัวรับน้ าดับเพลิงแต่ละชุด  จะต้องมีวาล์วกันน้ ากลับ  ( CHECK  VALVE ) ติดตั้งต่างหากอีก  
1 ชุด  ในเส้นท่อทุกเส้นด้วย 

 8.4.5  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  (  PORTABLE  FIRE  EXTINGGUISHER )  
       เป็นเครื่องดับเพลิง เอนกประสงค์แบบสารสะอาด ( CLEAN PORTABLE  FIRE  

EXTINGUISHER )  ขนาด  10  ปอนด์  ตัวถังท าจากเหล็กกล้าพ่นสี  และผงเคมีที่ใช้บรรจุจะต้องมี
จุดประสงค์ที่ใช้บรรจุในเครื่องดับเพลิงเคมีโดยเฉพาะ  และมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง  และ
ผู้จ้างจะต้องรับประกันเครื่องดับเพลิงทุกเครื่องมีก าหนดเวลา  5 ปี 
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8.5  มาตรฐานของคุณภาพ วัสดุ  และผลิตภัณฑ์อืน่ๆ 
8.5.1  ท่อน้ าดับเพลิง  (FIRE  PROTECTION  PIPE) ท่อดับเพลิงโดยทั่วไปให้ใช้ท่อเหล็กด าชนิดไร้ตะเข็บ 

(SEAMLESS  BLACK  STEEL  PIPE) SCHDULE  40 GRADE A ส าหรับท่อดับเพลิงที่จ าเป็นต้อง
ฝังดินให้ใช้ท่อ HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) ช้ันคุณภาพ PN 16 PE.80 ตาม
มาตรฐาน มอก.982-2556 

 8.5.2  ข้อต่อดับเพลิง (FIRE PROTECTION  PIPE  FITTING ) เป็นชนิด FACTORY - MADE  
WROUGHT  CARBON  STEEL  BUTT - WELDING  FITTING  ตามมาตรฐาน  ANSI  B 16.9 

 8.5.3  วาล์วระบบท่อน้ าดับเพลิง  (  FIRE  PROTECTION  PIPE  FITTING ) และอุปกรณ์อื่นๆ 
 GATE  VALVE 
 - ให้ใช้ชนิด  OUTSIDE  SCREW  AND  YOKE  ( O.S.& Y ) 
 - WORKING  PRESSURE  ไม่น้อยกว่า 250  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
 - ได้รับการรับรองจาก UL  และ/หรือ  FM 
 CHECK  VALVE 
 - กรณีที่ใช้กับระบบท่อดับเพลิงท่ัวไป  ให้ใช้ชนิด  SWING  CHECK  VALVE 
 - WORKING  PRESSURE  250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
 - ได้รับการรับรองจาก  UL  และ/หรือ  FM 
  COMBINATION  ANGLE  HOSE & PRESSURE  RESTRICTING  VALVE 
 - สามารถล็อค  และปรับค่าของ OUTLET  PRESSURE  ได้ อย่างน้อย  3 ค่า 
 - ได้รับการรับรองจาก  UL  และ/หรือ  FM 
 AUTOMATIC  AIR  VENT 
 - มาตรฐาน  และคุณภาพเหมือนกับตามที่ระบุใน ข้อ 7 
 - WORKING  PRESSURE  250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
                       

8.6  การทดสอบ 
ระบบท่อน้ าดับเพลิงที่ติดตั้งเสร็จแล้ว  จะต้องได้รับการทดสอบด้วยความดันของน้ าไม่น้อยกว่า  125 

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  เป็นเวลา  2  ช่ัวโมง  โดยไม่มีการรั่วซึม 
 

8.7 การล้างท่อน  า 
8.7.1 ให้ล้างระบบท่อน้ าดับเพลิงที่ติดตั้งเสร็จแล้วเป็นส่วนๆ  โดยก าหนดให้มีการไหลของน้ าตามขนาด

ท่อที่ระบุในข้อ  8.7.2 
8.7.2 อัตราการไหลของน้ าในการล้างทอ่น้ าดับเพลิง 

                                             ขนาดของท่อ                              อัตราการไหลของน้ า 
                                     (นิ้ว)                                      (ยูเอส  แกลลอนต่อนาที) 
                                        4                                                 500                    
                                         6                                                 750  
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 8.7.3 ส าหรับท่อน้ าดับเพลิงส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับน้ าดับเพลิงและเช็ควาล์ว  หลังจากการติดตั้งแล้ว
จะต้องได้รับการล้างท่อด้วยปริมาณน้ าท่ีก าหนดก่อนติดตั้งหัวรับน้ าเข้ากับระบบท่อดับเพลิง 

 
8.8  การป้องกันไฟ  และควันลาม 
 8.8.1 การป้องกันการลุกลามของไฟ  และควันให้เป็นไปตามมาตรฐานของ  NEC  และ ASTM 
 8.8.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหา  และติดตั้งวัสดุหรอือุปกรณป์้องกันการลุกลามของไฟ  และควัน ปิดตามปิดช่อง

เปิดของท่อต่างๆ ซึ่งผ่านผนังห้อง  พื้นห้อง  และฝ้าเพดาน 
 8.8.3 วัสดุหรืออุปกรณ์  ช่ึงใช้ป้องกันการลุกลามของไฟและควัน  ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่  UL  และ/

หรือ  FM  รับรอง 
 8.8.4 วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว  ต้องป้องไฟได้อย่างน้อย  2  ช่ัวโมง 

8.8.5 วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวต้องไม่เป็นพิษในสภาวะปกติและขณะเกิดเพลิงไหม้และต้องสามารถรื้อ
ถอดออกได้ง่ายในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

 8.8.6 ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีและติดตั้งง่าย 
 8.8.7 วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องการลุกลามของไฟและควันต้องมีความแข็งแรงท้ังก่อนและหลังเกิดเพลิงไหม้ 

 8.8.8 การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตวัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควัน
ดังกล่าว 

 8.8.9 ช่องเปิดทุกช่องส าหรับท่อต่างๆ  ท่ีเตรียมไว้ส าหรับอนาคตต้องหุ้มปิดด้วยวัสดุป้องกันไฟและควัน 
  ลามด้วย 
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9.   ระบบบ าบัดน  าเสีย 
9.1 วัตถุประสงค ์

ส าหรับใช้ในการบ าบัดน้ าเสียชุมชน ( DOMESTIC WASTE ) ที่เกิดจากการใช้งานประจ าวันภายใน
อาคาร ได้แก่   น้ าเสียที่เกิดจากส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า รวมทั้งน้ าทิ้งที่ระบายจากพื้นห้องน้ า และจาก
การประกอบอาหาร    ล้างจาน เป็นต้น ยกเว้นน้ าฝนที่สามารถระบายลงรางน้ าระบายได้โดยตรง 

     
9.2 การท างานของระบบบ าบัดน  าเสียชุมชน 

ระบบบ าบดัน้ าเสียเป็นชนิดเลี้ยงเช้ือแบบตะกอนเร่ง (ACTIVATED SLUDGE)  โดยประกอบด้วย 
9.2.1 ส่วนดักขยะและไขมัน ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากครัวและการประกอบอาหารของครัว 
9.2.2 ส่วนเกรอะ  ท าหน้าที่แยกกากและขยะออกจากน้ าเสียเบื้องต้น  ก่อนส่งน้ าเสียผ่านเข้าสู่ส่วน 
9.2.3 ส่วนบ าบัดน้ าเสียเป็นชนิดเติมอากาศ ท าหน้าที่ในการเลี้ยงเช้ือตะกอนจุลินทรีย์ แบบใช้ออกซิเจน

อิสระในการด ารงชีวิต (AEROBIC BACTERIA) เพื่อใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปะปนมากับน้ า 
 เสีย 
9.2.4 ส่วนตกตะกอน ท าหน้าที่ในการแยกน้ าใสออกจากตะกอน เพื่อระบายน้ าใสดังกล่าวลงสู่ล าเหมือง

สาธารณะ ส่วนของตะกอนที่อยู่ที่ก้นบ่อจะถูกสูบกลับไปยังบ่อเติมอากาศ หรือเพื่อน าไปท าการ
ก าจัดต่อไป 

  
9.3 รายละเอียด 
 9.3.1 เป็นถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด ชนิดที่สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยมีหนังสือ

รับรอง การท างานจากบริษัทผู้ผลิต โดยมีความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ 
ในแบบ 

9.3.2 วัสดุที่ใช้ท าตัวถังบ าบัดเป็นไฟเบอร์กลาสเสริมแรงด้วยน้ ายาเรซิน (FIBERGLASS REINFORCED 
PLASTIC, FRP) สามารถรับแรงดนัของดินที่เกิดขึ้นโดยไม่เกดิความเสียหาย  

 9.3.3 ก าหนดให้ผูร้ับจ้าง เสนอผลติภณัฑ์ระบบบ าบดัน้ าเสียส าเรจ็รูปพร้อมรายละเอียด เพื่อให้ผู้ควบคมุ
งานพิจารณาอนุมตัิก่อนด าเนินการติดตั้ง ประกอบด้วย 
- แคตตาล็อค 
- รายละเอียดการท างาน, FLOW DIAGRAM 
- SHOP DRAWING 
- รายการค านวณ 
- รายละเอียดการตดิตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

  
9.4 ต าแหน่งการติดตั ง 

เป็นไปตามที่แสดงในแบบ  และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยการพิจารณาของ
วิศวกรผู้ควบคุมงาน รวมทั้งต าแหน่งการติดตั้งเครื่องเติมอากาศส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการติดตั้งของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติใช้งาน 

 



  

หมวดที่ 7  งานระบบสุขาภิบาล                                                                                                7-30/35 

10.  การทาสีเพื่อป้องกันการผุกร่อนและเพื่อแสดงรหัสสี  สัญลักษณ์ตัวหนังสือ และลูกศรแสดงทิศทาง 
 10.1  ข้อก าหนดทั่วไป 
  10.1.1 ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนน าเข้าไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน 

และ/หรือ การทาสีตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัติตามข้อแนะน า
ของบริษัทฯ ผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใดๆ ที่ได้ผ่านการป้องกันการผุ
กร่อน และทาสีจากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว หากตรวจพบว่ามีรอยถลอก ขูดขีด รอยคราบสนิมจับ 
และอื่นๆ ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซม ขัดถู และทาสีให้เรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ควบคุมงาน 

  10.1.2 ในระหว่างการทาสีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพื้นผนัง และอุปกรณ์
ใกล้เคียงอื่นๆ หากเกิดการหยดเปื้อนต้องท าความสะอาดทันที ผลเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต้องอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

  
 10.2  การเตรียมและท าความสะอาดพื นผิวก่อนทาส ี
  10.2.1  พื้นผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก 
   - ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยเช่ือม และต าหนิต่างๆ จากนั้นใช้แปรงลวด หรือกระดาษทรายขัด

ผิวให้เรียบ และปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทรายเพื่อก าจัดคราบสนิม และเศษวัตถุ
แปลกปลอม จากนั้นจึงท าความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมันหรือน้ ามันเคลือบหลงเหลือ
อยู่ โดยใช้น้ ามันประเภทระเหยไว (VOLATILE SOLVENT) เช่น ทินเนอร์ หรือน้ ามันก๊าด 
เช็ดถู หลายๆ ครั้ง แล้วใช้น้ าสะอาดล้างอีกอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาด พร้อมเก็บเช็ดหรือ
เป่าลมให้แห้งสนิท จึงทาสีรองพื้นตามค าแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

   - ในกรณีที่ผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อน ต้องขูดสีเดิมออกก่อนจึงเริ่มท าตามกรรมวิธีดังกล่าว 
  10.2.2  พื้นผิวโลหะที่ไมม่ีส่วนผสมของเหล็ก 
    ให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยน้ ามันสน ห้ามใช้เครื่องขัด หรือแปรง

ลวดโดยเด็ดขาดแล้วจึงทาสรีองพื้น 
  10.2.3  พื้นผิวสังกะสีและเหล็กท่ีเลือบสังกะส ี
    ให้ใช้น้ ายาเช็ดถูเพื่อขจัดคราบไขมนั และฝุ่นออกก่อนทาสรีองพื้น           
  10.2.4  พื้นผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง 
    ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น้ ายาเช็ดถูก าจัดฝุ่นก่อนทาสีรองพื้น 
 
 10.3   การทาหรือพ่นสี 
  10.3.1 ในการทาสีแตล่ะชั้นต้องให้สีทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีชั้นตอ่ๆ ไปได้ 
  10.3.2 สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วน คือ 
   - สีรองพื้นใช้ส าหรับป้องกันสนมิ และ/หรือเพื่อให้ยึดเกาะระหว่างสีทบัหน้ากับผิวงาน 
   - สีทับหน้าใช้ส าหรบัเป็นสเีคลือบช้ันสุดท้าย และเพื่อใช้เป็นการแสดงรหัสของระบบ 
        10.3.3 ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ให้เป็นไปตามระบุในตารางข้อ 10.4 
  10.3.4 ให้ขออนุมัติใช้ยี่ห้อสีต่อวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนด าเนินการทา หรือพ่นสี 
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  10.3.5 กรรมวิธีการใช้สีต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือค าแนะน าจากเอกสารทางวิชาการ ของผู้ผลิตสีที ่
   ได้รับอนมุัติให้ใช้งานได ้
 
 10.4  ตารางแสดงวิธีการทาสี และประเภทของสีตามชนิดของผิววัสดุในสภาพต่างๆ กัน 
 

ชนิดของผิววัสด ุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื นสูง 
หรือบริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

- BLACK STELL PIPE 
- BLACK STEEL HANGER 
  & SUPPORT 
- BLACK STEEL SHEET 
  (e.g. SWITCHBORD,    
  PANELBOARD ซึ่งท าจาก 
  BLACK STEEL SHEET) 

ช้ันท่ี 1 RED LEAD PRIMER 
 
ช้ันท่ี 2 RED LEAD PRIMER 
 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า ALKYD 

ช้ันท่ี 1 EPOXY RED LEAD 
         PRIMER 
ช้ันท่ี 2 EPOXY RED LEAD 
          PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า EPOXY 

- GALVANIZED STEEL PIPE 
- GALVANIZED STEEL 
  HANGET & SUPPORT 
- GALVANIZED STEEL SHEET 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 ZINC CHROMATE 
           PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า ALKYD 

ช้ันท่ี 1 WASH PROMER 
ช้ันท่ี 2 EPOXY RED LEAD 
          PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า EPOXY 

- PVC PIPE 
- PE PIPE (LPE,HDPE) 
- PB PIPE 
- PP PIPE 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า 
           CHLORINATED 
           RUBBER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า 
           CHLORINATED 
           RUBBER 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า 
          CHLORINATED 
          RUBBER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า 
          CHLORINATED 
          RUBBER 

- CAST IRON PIPE และ 
  ท่อใต้ดินทุกชนิด 

ช้ันท่ี 1 COAL TAR EPOXY 
ช้ันท่ี 2 COAL TAR EXPOXY 

ช้ันท่ี 1 COAL TAR EPOXY 
ช้ันท่ี 2 COAL TAR EPOXY 
          แล้วพันทับด้วยผ้าใบ 
ช้ันท่ี 3  COAL TAR EPOXY 

- CONDUIT CLAMP ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY 

 
   ในกรณีที่มีการซ่อมสี เนื่องจากการเช่ือม การตดัการเจาะ การขัด หรือการท าเกลียว ให้ใช้สีรองพื้น 
  จ าพวก ZINC RICH PRIMER ก่อนลงสีทับหน้า 
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 10.5  รหัสสี สัญลักษณ์ตัวหนังสือ และลกูศรแสดงทิศทาง 
  10.5.1 การทาสีทับหน้าเป็นการแสดงรหสัสีโดยให้ทาสีตลอดทั้งเส้นท่อ ยกเว้นถ้าท่อน้ันๆ มีการหุม้ฉนวน  
   ให้ทาท่อเฉพาะสีรองพื้นเท่านั้น 
  10.5.2 ในระบบไฟฟ้าให้ทาเป็นแถบสีกว้าง 5 เซนติเมตร รอบท่อร้อยสายเพื่อแสดงรหัสสีทุกๆ ช่วง 
   ระยะห่างของ CLAMP ยึดท่อร้อยสาย และฝาครอบกล่องต่อสายเทา่นั้น 
  10.5.3 รหัสสี สัญลักษณ์ ตัวอักษร และสลีูกศรแสดงทิศทาง หากมิได้มีการระบุเป็นอย่างอื่นๆ ให้เป็นไป 
   ดังต่อไปนี ้
 

ชนิดชองท่อ รหัสสี สีของสัญลักษณ์ตัวหนังสือ 
และลกูศรแสดงทิศทาง 

ท่อน้ าประปา 
ท่อน้ าดับเพลิง 
ท่อน้ าโสโครก 
ท่อน้ าท้ิง 
ท่อระบายอากาศ 
ท่น้ าฝน 
ท่อร้อยสายไฟระบบควบคุม 
ท่อร้อยสายไฟระบบดับเพลิง 

ฟ้า 
แดง 
ด า 

น้ าตาล 
เหลือง 
เขียว 

แถบสีน้ าเงิน 
แถบสีแดง 

ขาว 
ขาว 
ขาว 
ขาว 
ขาว 
ขาว 
- 
- 

 
  หมายเหตุ : รหสัสตี่าง ๆ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยให้ผู้ควบคมุงานเป็นผู้พจิารณา 
  10.5.4 ขนาดของสัญลักษณ์ตัวอักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดังตอ่ไปนี้ 
 

ขนาดท่อ ขนาดของสัญลักษณ์ตัวอักษรและลูกศร
แสดงทิศทาง 

1/2” – 1-1/2” 
1-1/2”  -  3” 

4”  -  6” 
ใหญ่กว่า 6” 

½” 
1” 

1-1/2” 
2” 

  
 หมายเหตุ : ขนาดต่าง ๆ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยให้ผู้ควบคมุงานเป็นผู้พจิารณา 
  10.5.5 ระยะของสญัลักษณ์ตัวอักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
   - ทุกๆ ระยะ ไม่เกิน 3 เมตร ของท่อในแนวตรง 
   - ใกล้ต าแหน่งวาล์วทุกตัว 
   - เมื่อมีการเปลีย่นทิศทาง และ/หรอื มีท่อแยก 
   - เมื่อท่อผ่านก าแพงหรือทะลุพื้น 
   - บริเวณช่องเปิดบริการ และซ่อมบ ารุงรักษา 
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11.  ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์มาตรฐาน 
  วัสดุ   และอุปกรณ์ที่เลือกใช้ให้มีคุณสมบัติและมาตรฐานคุณภาพตามที่ไดร้ะบุมาแล้วดังกล่าวข้างต้น ในรายการ 
 ประกอบแบบน้ีหรือเทียบเท่า โดยมีตัวอย่างรายชื่อผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
 
 งานระบบสุขาภิบาล 
 11.1 POLYBUTYLENE PIPE (PB) 
       PBP, Bangkok Piboon , Thai Pipe หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 
 11.2 POLYPOPYLENE-RANDOM PIPE (PPR) 
       PBP, Thai PPR, REHAU หรือคณุภาพเทียบเท่า 
 
 11.3 POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC) 
   SIAM PIPE, THAI PIPE, PAIBOON PIPE หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 
 11.4    POLYVINYL HIDENSITY POLYETHYLENE (HDPE) 
   THAI PIPE, TAP, UHM หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 
 11.5 GATE VALVE 
   NIBCO ,KITZ ,TOYO, WATTS หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 
 11.6 BUTTERFLY VALVE 
   NIBCO ,KITZ ,TOYO, WATTS หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 
 11.7 CHECK VALVE 
   NIBCO ,KITZ ,TOYO, WATTS หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 
 11.8 FLEXBLE CONNECTION FOR CWS 
   MASON, TOZEN, PROCO หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 
 11.9 FLOOR DRIAN, ROOF RAIN, FLOOR CLEANOUT 
   KNACK, CHESS, TCP หรือคุณภาพเทียบเท่า 
  
 11.10 HOSE BIB 
   ENOGAS, HANG, P.S., POSENG หรือคุณภาพเทียบเท่า 
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 11.11 COLD WATER BOOSTER PUMP 
   GRUNDFOS, EBARA, CALPEDA, TERAL หรือคณุภาพเทียบเท่า 
 
 11.12 WATER METER 
   SANWA,  AICO หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 
 11.13 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM 
   BEFIT, BIOTECH, AQUA หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 
 11.14 HANGER 
  KNACK , BSP หรือคุณภาพเทียบเท่า 
  
ระบบดับเพลิง 
       11.15   BLACK STEEL PIPE 

SUMMITOMO, NIPPON STEEL, THAI STEELPIPE 
THAI UNION STEEL PIPE, SAHATHAI STEEL PIPE 
 

        11.16  BUTTERFLY VALVE 
NIBCO, MULLER, KENNEDY, CRANE 
 

        11.17  OUTSIDE SCREW AND YOKE GATE VALVE 
NIBCO, MULLER, KENNEDY, CRANE 
 

        11.18  SWING CHECK VALVE 
NIBCO, KENEDY, CRANE 
 

        11.19   AUTOMATIC AIR VENT 
VAL-MATIC, TERRICE, METRAFLEZ, ARMSTRONG 
 

        11.20  FIRE HOSE REEL, NOZZLE, ANGLE HOSE AND PRESSURE RESTRICTING VALVE 
POWHATAN, POTTER-ROEMER, GIACOMIMI หรือเทียบเท่า 
 

        11.21  FIRE DEPARTMENT CONNECTION 
POWHATAN, POTTER-ROEMER, GIACOMIMI หรือเทียบเท่า 
 

         11.22  FIRE EXTINGUISHER 
BADGER, ANTI-FIRE, WINSTON, KIDDE, SATURN, IMPERIAL 
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         11.23  FIRE STOP 

HILTI, 3M หรือเทียบเท่า 
 
   รายการอื่น ๆ ที่มไิดร้ะบุ คณุภาพวัสดุและอุปกรณ์ให้ยึดถือตามมาตรฐานที่ระบุในรายการประกอบ 
  แบบและใหผู้้รับจ้างเสนอผู้ออกแบบหรือผู้ควบคมุงานพิจารณาอนุมัติก่อนน ามาใช้งานในโครงการ 
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หมวดที่ 8 
งานระบบลิฟต์ 

 
1.    รายละเอียดข้อก าหนดทั่วไป  (GENERAL SPECIFICATION) 

1.1 ขอบเขตของรายละเอียดข้อก าหนด   (SCOPE OF SPECIFICATION)  
1.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบตามแบบแปลน  และตามรายละเอียดข้อก าหนดนี้ 
1.1.2 ค าว่า “อนุมัติแล้วว่าเทียบเท่า” ในรายละเอียดข้อก าหนดหรือในแบบแปลนให้  หมายถึง  การ

อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง  หรือวิศวกรผู้ออกแบบ  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง 
1.1.3 ค าว่า  “วิศวกร”  ในรายละเอียดข้อก าหนดนี้  หมายถึง  วิศวกรผู้ออกแบบหรือวิศวกรผู้ได้รับมอบ

อ านาจจากเจ้าของ หรือผู้ว่าจ้าง 
1.1.4 ในกรณีที่ข้อความ  หรือรายละเอียด  ในรายละเอียดข้อก าหนดนี้ขัดกับแบบแปลน  หรือแตกต่าง

ไปจากแบบแปลน  ให้ถือการวินิจฉัยของวิศวกรเป็นการช้ีขาด 
1.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบแปลน  รายละเอียดข้อก าหนดและรายการประกอบอื่นๆ ของงานที่ใช้

ประกอบในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน  ถ้าหากมีปัญหาหรือขัดข้องใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่า
จ้างทราบก่อนการลงนามในสัญญา  มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างจะถือว่า  ผู้รับจ้างได้ศึกษาแบบแปลนและ
รายละเอียดข้อก าหนด  ตลอดจนรายการประกอบแบบอื่น ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยผู้รับจ้าง
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามสัญญา 

  
1.2 แบบแปลน   (DRAWINGS) 
  ต าแหน่งท่ีตั้งของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดในแบบแปลนเป็นเพียงต าแหน่งโดยประมาณ  ซึ่งอาจ 
 เปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กน้อย  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ  และลักษณะโครงสร้างของอาคาร  ทั้งนี้จะต้อง 
 ได้รับอนุมัติจากวิศวกรเสียก่อน 
 
1.3 วัสดุและอุปกรณ์  (MATERIAL AND EQUIPMENT) 

1.3.1 วัสดุ  และอุปกรณ์ที่ระบุในแบบแปลน  และในรายละเอียดข้อก าหนด  จะต้องเป็นของใหม่ ไม่บุบ
สลาย หรือผ่านการใช้งานมาก่อน  ทั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบใหม่ล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต 

1.3.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุในแบบแปลน  และในรายละเอียดข้อก าหนดที่ผู้รับจ้างจะน ามาใช้ จะต้อง
ส่งตัวอย่างวัสดุ  และอุปกรณ์  หรือแค็ตตาล็อค พร้อมท้ังรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณ์ให้วิศวกร
พิจารณาอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนน าไปสั่งซื้อหรือใช้งาน  หากน าไปใช้ก่อนโดยมิได้รับความ
เห็นชอบจากวิศวกรแล้วปรากฏว่าวัสดุ  หรืออุปกรณ์นั้นๆ ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน  และ
รายละเอียดข้อก าหนด  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการรื้อถอน  เปลี่ยนวัสดุ หรือ
อุปกรณ์นั้นเอง 

1.3.3 บัญชีรายช่ือบริภัณฑ์ที่แนบท้ายเป็นเพียงรายช่ือบริภัณฑ์ที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นควรพิจารณา
อนุมัติ  และมิได้เป็นการจัดอันดับบรภิัณฑ์ท่ีจะได้รบัการอนุมัติก่อนหรือหลัง ผู้รับจ้างสามารถเลือก
เสนอขออนุมัติใช้บริภัณฑ์หนึ่งบริภัณฑ์ใดตามรายช่ือ โดยมีรายละเอียดของบริภัณฑ์ตาม
รายละเอียดข้อก าหนด (SPECIFICATION) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่พิสูจน์ได้จนเป็นที่ยอมรับ  ผู้รับ
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จ้างสามารถเสนอขออนุมัติเทียบเท่าในบริภัณฑ์นั้นๆ  โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอเหตุผล  ตลอดจน
รายละเอียดทางเทคนิค และราคาเปรียบเทียบโดยครบถ้วน ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

1.3.4 ผู้รับจ้าง  ต้องจัดท าแผนงานการส่งตัวอย่างวัสดุ  และอุปกรณ์  ตามข้อ  1.3.2  โดยก าหนดวันส่ง
ขออนุมัติ  และวันที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างทุกรายการ  เพื่อขออนุมัติให้สอดคล้องกับแผนงาน
การด าเนินการก่อสร้าง 
 

1.4 การประสานงาน  (DRAWING CO-ORDINATION) 
  เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างท่ีจะต้องประสานงาน และศึกษาแบบแปลนทางด้านสถาปัตยกรรมประกอบกับ
งานระบบ  เพื่อตรวจสอบว่าส่วนใดของอาคารมีฝ้าเพดานหรือไม่มี  ส่วนใดของผนังเป็นหน้าต่างกระจก หรือ
เป็นผนังลอย   ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง  เพื่อให้การติดตั้งงานระบบสามารถติดตั้งได้สอดคล้องกับ
งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม  ทั้งนี้หากในภายหลังตรวจพบว่าเกิดข้อขัดแย้งขึ้น  เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างในค่าใช้จ่ายที่จะต้องแก้ไขท้ังสิ้น 
 

1.5 การทดสอบระบบและอุปกรณ์   (EQUIPMENT & SYSTEM TEST) 
  หลังจากการติดตั้งระบบแลว้เสรจ็  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการทดสอบระบบ  และอุปกรณ์ของระบบต่อ
หน้าเจ้าของ  และวิศวกร  ตามวิธีการในรายละเอียดที่วิศวกรก าหนดให้  โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการทดสอบทั้งหมด  
 

1.6 การรับประกันคุณภาพ (GUARANTEE) 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด  และคุณภาพของการติดตั้งระบบนี้เป็น
เวลา  2  ปีนับจากวันที่ลงนามตรวจรับงานงวดสุดท้าย  โดยวิศวกรหรือผู้ว่าจ้าง ในระหว่างระยะเวลา
รับประกันดังกล่าว  หากมีวัสดุอุปกรณ์  หรือช้ินส่วนช ารุดใช้งานไม่ได้  หรือท างานไม่สมบูรณ์ อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์ หรือความบกพร่องในการติดตั้ง  ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข  และ/หรือ เปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ช้ินส่วนนั้นๆ โดยไม่คิดราคาจากผู้ว่าจ้าง  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่รีบด าเนินการแก้ไข  ซ่อมแซม  
เปลี่ยนแปลงข้อบกพร่อง  หรือความเสียหายดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างทรงสิทธ์ิไว้ในการที่จะว่าจ้างผู้อื่นมากระท าการ
แทน  โดยคิดค่าใช้จ่ายเอากับผู้รับจ้าง 
 

1.7 แบบรายละเอียดการติดต้ัง  (SHOP DRAWINGS) 
1.7.1 ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแบบรายละเอียดการติดตั้งและการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ  ทุกชนิดที่จ าเป็นหรือ

ตามที่วิศวกรเห็นว่าจ าเป็นเสนอต่อวิศวกร  เพื่ออนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้งไม่น้อยกว่า 21 วัน  
หากมิได้รับการอนุมัติ  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไข และส่งให้ใหม่ภายใน 7 วัน  หลังจากวันที่
ได้รับแจ้ง 

1.7.2 เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดท า SHOP DRAWINGS วิธีการติดตั้ง ขนาดของช่องเปิด   
ส าหรับการซ่อมบ ารุง หรือถอดเปลี่ยนเครื่องได้โดยสะดวก และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับระบบอื่น  ไม่
ว่าจะเป็นส่วนของงานด้านสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานตกแต่งภายใน  และงานระบบอ านวย
ความสะดวกทั้งหมด  เพื่ออนุมัติก่อนการติดตั้งเครื่อง 
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1.8 แผนงานและรายงานความคืบหน้าของงาน    (WORKING  SCHEDULE  AND PROGRESS REPORT) 
  ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานการท างานโดยละเอียดทั้งหมดของระยะเวลาในการติดตั้ง   และรายงาน
ความคืบหน้าของงานทุกๆ  เดือน  ต่อวิศวกร และผู้ควบคุมงานคนละ 1 ชุด  ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกๆ  เดือน 
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
 

1.9 วิศวกรประจ าหน่วยงาน  (SITE ENGINEER) 
  ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพอนุญาต (กว.)ประจ าหน่วยงาน  ตลอดเวลาท างานไม่
น้อยกว่า 1 ท่าน  โดยวิศวกร หรือผู้รับมอบอ านาจ สามารถจะก าหนดตามความจ าเป็นได้จนกว่างานจะได้รับ
มอบโดยผู้ว่าจ้าง 
 

1.10 การตรวจสอบผลงาน   (INSPECTION) 
  ในระหว่างการติดตั้งระบบ  ผู้ว่าจ้างหรือวิศวกรมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบผลงาน โดยผู้รับจ้างจะต้อง
อ านวยความสะดวกตามที่วิศวกรร้องขอ  และมีสิทธ์ิที่จะระงับให้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ทันที  
หากพบว่าผลงานการติดตั้ง  หรือบุคคลดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 

1.11 ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสยีหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน และบุคคลอัน
เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ  หรือความประมาทท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของผู้รับจ้าง   
 

1.12 แบบแปลนที่ติดต้ังจริง (REPRODUCIBLE AS BUILT DRAWINGS) 
  อุปกรณ์หลักทุกตัวหรืออุปกรณ์อื่นๆ  ที่จ าเป็นจะต้องติดตั้งป้ายช่ือ เพื่อระบุความสามารถหน้าที่ และ
ส่วนงานท่ีอุปกรณ์นั้น ท าหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ให้ติดตั้งป้ายช่ือ หรือเลขหมายชนิดคงทนถาวร ท าด้วยทองเหลือง  
ทองแดง  หรือเหล็กไร้สนิมขนาดที่เหมาะสม  ท้ังนี้เป็นอ านาจของวิศวกรที่จะก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการใน
ส่วนน้ีทั้งหมดตามความเหมาะสม 
 

1.13 ป้ายชื่อ (NAME PLATE) 
  อุปกรณ์หลักทุกตัวหรืออุปกรณ์อื่นๆ  ที่จ าเป็นจะต้องติดตั้งป้ายช่ือ  เพื่อระบุความสามารถหน้าท่ี  และ
ส่วนงานที่อุปกรณ์นั้น  ท าหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ให้ติดตั้งป้ายช่ือ  หรือเลขหมายชนิดคงทนถาวร  ท าด้วย
ทองเหลือง  ทองแดง  หรือเหล็กไร้สนิมขนาดที่เหมาะสม  ท้ังนี้เป็นอ านาจของวิศวกรที่จะก าหนดให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการในส่วนน้ีทั้งหมดตามความเหมาะสม 
 

1.14 การทาสี  (PAINTING) 
  ในกรณีที่มีแนวท่อหรือมีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ใดๆ  ในบริเวณที่ไม่มีฝ้าเพดาน  หรือบริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ ผู้รับจ้างจะต้องท าการทาสีวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด รายละเอียดสีและชนิดของสีจะก าหนดให้ภายหลัง 
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1.15 การฝึกอบรม  และค าแนะน าช่างให้กับผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องแนะน า  และฝึกช่างของผู้ว่าจ้างให้มีความสามารถในการใช้  และควบคุมการท างาน  
ตลอดจนบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด  จนเป็นท่ีเข้าใจโดยละเอียด 
  

1.16 คู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา  ( INSTRUCTION  MANUAL  FOR  OPERATING  AND  
MAINTENANCE) 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดมอบหนังสือคู่มือการใช้  การซ่อมบ ารุง และรายการอะไหล่ อุปกรณ์  (PART LIST)  
ของอุปกรณ์หลักท้ังหมดแก่ผู้ว่าจ้างอย่างน้อย  4  ชุด ในวันส่งมอบงาน 
 

1.17 แผนภูมิ และ แผ่นภาพ   
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนภูมิ  และ/หรือ  แผ่นภาพ  แสดงการท างาน  โดยระบุขนาด, ช่ือ และ
ต าแหน่งของอุปกรณ์หลักแต่ละตัวด้วยแผ่นพลาสติก หนา 3 มม. ขนาดเหมาะสม ทั้งนี้แผนภูมิ และ/หรือ   
แผ่นภาพดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรก่อนด าเนินการจัดท า 
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2. มาตรฐานการผลิตและการติดตั้ง  (STANDARD  OF  PRODUCTION  AND  INSTALLATION) 
 อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการออกแบบ  ประกอบ  และทดสอบ  ตลอดจนวิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของ 
 
 JIS  - JAPAN  INDUSTRIAL STANDARD   
 ANSI  - AMERICAN  NATIONAL STANDARD INSTITUTE  
 NEMA - NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION  
 BS  - BRITISH STANDARD 
 IEC  - INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
 NEC  - NATIONAL ELECTRICAL CODE 
 DIN  - DEUTSCHE INDUSTRIE NORM 
 MEA  - METROPOLITAN  ELECTRICITY  AUTHORITY 
 PEA  - PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 
 TISI  - THAI  INDUSTRIAL STANDARD INSTITUTE 
   - มาตรฐานควบคุมการก่อสร้างและติดตั้งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   - SAFETY CODE  ของประเทศผู้ผลิตนั้นๆ  
   - ผลิตจากโรงงานท่ีได้มาตรฐาน  ISO 9000 หรือ  ISO 9001 หรือ  ISO 9002 
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3. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) 
3.1 หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนช่างฝีมือท่ีดี แรงงาน และเครื่องมือ   
 เครื่องใช้ทั้งหมดที่จ าเป็นตามหลักวิชาช่างที่ดี  ติดตั้งระบบท้ังหมดที่ปรากฏในแบบแปลน  และรายละเอียด 

 ข้อก าหนด  ในกรณีที่แบบแปลน  หรือรายละเอียดข้อก าหนดมิได้แสดงไว้  หากเป็นอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น 
 ต่อเนื่องที่จะต้องติดตั้งไว้ด้วยเพื่อให้ระบบสมบูรณ์  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ล่วงหน้าก่อนการเซ็นสัญญาติดตั้งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องนั้นๆ  มิฉะนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและ 
 เป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด 

3.2 เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องประสานงาน โดยศึกษาแบบแปลนของงานสถาปั ตยกรรม  
โครงสร้าง   และระบบอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  ที่ประกอบขึ้น   และรวมอยู่ในโครงการนี้ทั้งหมดให้มีความ
สอดคล้อง  ไม่เกิดการกีดขวางในงานแต่ละระบบซึ่งกันและกัน  ไม่ก่อให้เกิดติดขัดกับงานระบบอื่น  อันมีผล
ท าให้งานระบบอ่ืนมีอุปสรรคและเกิดความล่าช้าได้ 

3.3 การรับประกัน  และการตรวจซ่อม ในกรณีเกิดขัดข้องฉุกเฉิน  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการส่งทีมวิศวกร  
และ/หรือ  ช่างที่มีประสบการณ์ในการท างานระบบลิฟต์ท าการตรวจซ่อมบ ารุงท าความสะอาด  และ
ปรับแต่งเครื่องลิฟต์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  อยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  หรือในกรณีเกิด
เหตุขัดข้องจะต้องท าการแก้ไขระบบลิฟต์นี้ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติภายในเวลา  24  ช่ัวโมง  หลังจาก
ได้รับแจ้งจากเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเป็นเวลา 2 ปีภายหลังรับมอบงาน  พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ส่วนที่
เสียให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า 

3.4 ติดตั้งระบบลิฟต์โดยสาร (PASSENGER LIFT)   
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4. รายละเอียดทั่วไปของลิฟต์โดยสาร  (PASSENGER LIFT) 
 4.1 อาคาร MAIN STADIUM 

  ประเภทและจ านวน (TYPE & UNIT)  ลิฟต์โดยสาร  จ านวน  2 ชุด  (แบบไม่มีห้องเคร่ือง) 
  น้ าหนักบรรทุก (CAPACITY)   น้ าหนักบรรทุก 1,000  กิโลกรัม    
  ความเร็ว (SPEED)    60  เมตรต่อนาที  หรือ  1.00   เมตรต่อวินาที 
  ระบบควบคุม (CONTROL)   SELECTIVE COLLECTIVE MICRO PROCESSOR    
        SIMPLEX CONTROL 
  ขนาดตัวลิฟต์ (CAR DESIGN)   วัดภายในกว้าง  1.60  เมตร  ลึก  1.40  เมตร   
        โดยประมาณ  หรือมีขนาดมาตรฐานตาม 
        บริษัทผู้ผลิต 
  ขนาดประตูลิฟต์ (DOOR OPENING)  ประตูเปิดกว้าง  1.10   เมตร   สูง  2.10  เมตร   
  ขนาดช่องลิฟต์ (HOISTWAY DIMENSIONS) วัดภายในกว้าง  2.40  เมตร  ลึก  2.00  เมตร 

 จ านวนชั้นที่บริการรับ-ส่ง (SERVICE FLOOR) ลิฟต์จะบริการรับ-ส่งจากช้ัน  1  ถึงช้ัน  3   
        รวม  3  ช้ัน  3  ประตู 
  ความสูงที่ลิฟต์วิ่ง (RISE)    ระยะความสูงที่ลิฟต์วิ่ง  ประมาณ  15.00  เมตร 
  ผลิตภัณฑ์ของ     HITACHI, MITSUBISHI, OTIS,  
        SCHINDLER,FUJITEC หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 

 4.2 อาคาร INDOOR STADIUM 1 
 ประเภทและจ านวน (TYPE & UNIT)  ลิฟต์โดยสาร  จ านวน 1 ชุด (แบบไม่มีห้องเครื่อง) 
 น้ าหนักบรรทุก (CAPACITY)   น้ าหนักบรรทุก 1,000  กิโลกรัม    
 ความเร็ว (SPEED)    60  เมตรต่อนาที  หรือ  1.00   เมตรต่อวินาที 
 ระบบควบคุม (CONTROL)   SELECTIVE COLLECTIVE MICRO PROCESSOR    
       SIMPLEX CONTROL 
 ขนาดตัวลิฟต์ (CAR DESIGN)   วัดภายในกว้าง  1.60  เมตร  ลึก  1.40  เมตร   
       โดยประมาณ  หรือมีขนาดมาตรฐานตาม 
       บริษัทผู้ผลิต 
 ขนาดประตูลิฟต์ (DOOR OPENING)  ประตูเปิดกว้าง  1.10   เมตร   สูง  2.10  เมตร   
 ขนาดช่องลิฟต์ (HOISTWAY DIMENSIONS) วัดภายในกว้าง  2.40  เมตร  ลึก  2.00  เมตร 
 จ านวนชั้นที่บริการรับ-ส่ง (SERVICE FLOOR) ลิฟต์จะบริการรับ-ส่งจากช้ัน  1  ถึงช้ัน  4   
       รวม  4  ช้ัน  4  ประตู 
 ความสูงที่ลิฟต์วิ่ง (RISE)    ระยะความสูงที่ลิฟต์วิ่ง  ประมาณ  15.00  เมตร 
 ผลิตภัณฑ์ของ     HITACHI, MITSUBISHI, OTIS,  
       SCHINDLER,FUJITEC หรือคุณภาพเทียบเท่า 
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5. ชุดเครื่องลิฟต์  (MACHINE SET) 
 5.1 เคร่ืองลิฟต์  (MACHINE)   

 ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบขับตรงไม่มีชุดเกียร์ทดรอบติดตั้งบนรางลิฟต์ช่วงบน พัฒนาระบบ
ควบคุมการท างานแบบใหม่ใช้ขนาดบาง ติดที่ผนังภายในช่องลิฟต์ จึงไม่ต้องมีห้องเครื่อง  (MACHINE 
ROOM-LESS SYSTEM) 

 5.2 เคร่ืองกลไกและต าแหน่ง    
 มอเตอร์ขับเครื่องลิฟต์ชนิดไฟฟ้ากระแสสลับแกนแม่เหล็กถาวร (AC.Permanant Magnet Motor) 
ติดรอกขับเคลื่อนโดยตรง ไม่ใช้ชุดเฟืองทดรอบ (Gearless Traction Machine System) และเบรกแบบ
จานคู่ (Dual Break System) ควบคุมการขับเคลื่อน  โดยการปรับเปลี่ยนแรงดันและความถี่ของไฟฟ้า 
(Variable Voltage Variable Frequency Control) มอเตอร์ขับลิฟต์ติดตั้งบนรางลิฟต์ขนาดใหญ่มั่นคง 

 5.3 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ (DRIVE CONTROL) 
   พลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่มอเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนตัวลิฟต์นั้น จะป้อนผ่านชุด  INVERTOR   โดยอาศัย

หลักการท างานของการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า และ ความถี่ไฟฟ้าในการควบคุมแรงบิด และความเร็วของ
ชุดมอเตอร์ ตามสภาวะของโหลดน้ าหนักบรรทุก และจังหวะการท างานของลิฟต์ 
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6. ระบบควบคุม  (CONTROL SYSTEM) 
 6.1 ระบบการท างาน (OPERATION)   
   ระบบการท างานแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีพนักงานควบคุม 
  
 6.2 ตู้ควบคุมการท างาน (CONTROLLER)  

 ชุดควบคุมการท างานเป็นไมโครคอมพิวเตอร์  (MICROCOMPUTER)   สามารถ PROGRAM ตาม
ลักษณะของอาคาร ระบบ FULL COMPUTERIZED VARIABLE  VOLTAGE  VARIABLE FREQUENCY 
(VVVF)  สามารถควบคุมการท างานของลิฟต์ได้ดังนี้ 

  6.2.1  รับค าสั่งจากสัญญาณปุ่มกดภายในตัวลิฟต์ (CAR CALLS) และค าสั่งสัญญาณปุ่มกดที่ชานพัก 
(HALL CALLS)  

  6.2.2  มีระบบควบคุมการท างานของลิฟต์  เช่น การเริ่มท างาน,  การชะลอความเร็วเข้าจอดอย่าง
ราบเรียบ  สม่ าเสมอโดยไม่กระตุก 

  6.2.3  ตรวจสอบ  และควบคุมต าแหน่งของลิฟต์แต่ละตัว และควบคุมความแม่นย าในการจอดตามช้ัน มิ
ใหค้ลาดเคลื่อนเกิน  +  3  มม. 

  6.2.4   ตรวจสอบระบบวงจรการท างานและควบคุมความเร็ว เพื่อให้ลิฟต์สามารถถูกใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 

  6.2.5  ควบคุมปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าและความถี่ตามสภาวะของโหลด และสภาวะการท างานในจังหวะ
ที่ลิฟต์จะเริ่มออกตัวและค่อยๆ เพิ่มความถี่ไฟฟ้า และเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้ตัวลิฟต์เคลื่อนที่ได้
เร็วข้ึนตามอัตราเร่งที่ได้ก าหนดไว้ใน SOFTWARE จนถึงความเร็วคงที่เมื่อลิฟต์ลดความเร็วลง  ชุด
ควบคุมจะคอยลดแรงดันไฟฟ้าและลดความถี่ที่ป้อนเข้าสู่ชุดมอเตอร์ ระบบ GEAR ของ MACHINE 
จะเป็นตัวช่วยท าให้ลิฟต์เคลื่อนที่ช้าลงจนถึง เมื่อใกล้ต าแหน่งที่จอดช้ันจะสั่งการให้ระบบ  BRAKE 
ท างานจอดช้ันตามที่ต้องการ 

  6.2.6  ท าหน้าที่  ในการควบคุมชุดเปิด-ปิดประตู (DOOR  OPERATION)  โดยจะสามารถตั้งเวลาในการ
เปิด-ปิดประตูตามค าสั่งเรียกจากประตูลิฟต์และประตูชานพักไปจอดช้ันตามแผงปุ่มกดในตัวลิฟต์
และความเร็วของการเปิด-ปิดประตูพร้อมกันโดยอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หมวดที่ 8  งานระบบลิฟต ์    8-10/17 

7. ลักษณะการท างานของลิฟต์  (ELEVATOR FEATURES) 
 7.1 เมื่อไม่มีการเรียกลิฟต์ไฟแสงสว่างและพัดลมดูดอากาศภายในตัวลิฟต์จะปิดเองโดยอัตโนมัติและจะเปิดใหม่ 
  เมื่อมีการเรียกลิฟต์ใช้งาน 
 7.2 ในกรณีที่มีการกดปุ่มภายในลิฟต์โดยไม่สัมพันธ์กับจ านวนผู้โดยสารในลิฟต์ ระบบคอมพิวเตอร์จะให้ลิฟต์จอด 
  ในช้ันถัดไปและยกเลิกค าสั่งท่ีเหลือท้ังหมด 
 7.3 ในกรณีที่เกิดการผิดปกติหรือขัดข้องกับระบบควบคุม MICRO COMPUTER ลิฟต์จะไม่ค้างระหว่างช้ันแต่จะ 
  วิ่งไปจอดยังช้ันท่ีใกล้ที่สุด  และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ ลิฟต์จะไม่ท างานอีกจนกว่าจะได้รับการ 
  แก้ไข 
 7.4 ในกรณีที่ตัวลิฟต์บรรทุกน้ าหนักได้เกินมากกว่า 80%ของขนาดน้ าหนักบรรทุกของลิฟต์แล้ว  ลิฟต์จะจอดชั้น 
  ตามค าสั่งปุ่มกดภายในตัวลิฟต์ โดยไม่จอดแวะตามค าสั่งหน้าลิฟต์ประตูชานพัก 
 7.5 ถ้าประตูไม่สามารถเปิดสุดภายในเวลาที่ก าหนด ประตูจะปิดเองและลิฟต์จะวิ่งไปยังช้ันต่อไป และถ้าประตูไม่ 
  สามารถปิดได้สนิท ประตูจะเปิด-ปิดซ้ ากันหลายๆ ครั้ง เพื่อขจัดวัสดุใดๆ  ที่อาจกีดขวางตกค้างในร่องประตู 
 7.6 เมื่อลิฟต์ขัดข้องจะต้องมีทั้งเสียงและดวงไฟเตือน  เป็นไฟกระพริบทั้งภายในและภายนอกห้องลิฟต์  เพื่อให้ผู้ 
  พิการทางการมองเห็น  และการได้ยิน  ได้รับรู้ 
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8. ห้องโดยสาร และอุปกรณ์ประกอบภายใน 
 8.1  ห้องโดยสาร (CAR ENCLOSURE)   
   8.1.1 ผนังห้องโดยสารทั้งหมดเป็นเหล็กแผ่น ผิวท้ังสามด้านชุบ  ด้วย ZINCPHOSPHATE พ่นสีทับด้วยสี 
    กันสนิม พร้อมบุด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE ภายในห้องโดยสารมีรายละเอียดดังนี้ 

- มีเสียงสัญญาณเตือน เมื่อลิฟต์เข้าจอด (CAR ARRIVAL CHIME)  และสัญญาณเสียงบอก
ต าแหน่งลิฟต์  (VOICE SYNTHESIZER) 

- รอยต่อของผนังทุกแห่งตกแต่งด้วยคิ้ว  STAINLESS STEEL 
- ผนังด้านล่างมีคิ้วกันกระแทกโดยรอบ (ALUMINUM KICK PLATE) 
- พื้นปูด้วยกระเบื้องยางม้วนหรือเทียบเท่ามาตรฐานที่สถาปนิกก าหนด 
- มีทางออกฉุกเฉิน บนเพดานด้านบนภายในตัวลิฟต์  (EMERGENCY EXIT CONTACT) 
- มีพัดลมระบายอากาศภายในห้องโดยสาร (FAN) 
- มีไฟแสงสว่าง เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้แสงสว่างตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีไฟแสงสว่างฉุกเฉิน  BATTERY SELF CHARGER  (EMERGENCY LIGHT) ให้แสงสว่างไม่

น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
- มีโทรศัพท์ติดต่อภายในตัวลิฟต์ 1 ชุด บริเวณหน้าลิฟต์ช้ันล่าง 1 ชุด ที่ห้องเครื่องลิฟต์ 1 ชุด  

รวม 3 จุด (INTERPHONE) 
- มีราวกันกระแทก 2 ระดับ แบบ STAINLESS STEEL HAIRLINE ทั้ง 3  ด้าน  โดยราวจับหรือ

ราวกันกระแทกด้านบนจะสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 80 ซม.  ซึ่งด้านปลายของราวจับของด้านข้าง
และด้านหลังต้องมาบรรจบกัน เพื่อให้ผู้โดยสารที่ต้องใช้เก้าอี้เลื่อน (WHEEL CHAIR)  สะดวก
ในการใช้งาน 

  8.1.2 แผงปุ่มกดภายในตัวลิฟต์ เป็นแบบ MICRO STROKE BUTTON  (LED) หรือตามมาตรฐานของ 
   บริษัทผู้ผลิต 

- ปุ่มกดชั้นต่างๆ ตามจ านวนช้ันท่ีจอด  ปุ่มที่กดต้องมีภาษา  BRAILLE  ส าหรับคนตาบอด 
- ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน INTERPHONE  (ALARM) 
- ปุ่มกดเปิดประตู (DOOR OPEN) 
- ปุ่มกดปิดประตู  (DOOR CLOSE) 
- แผงควบคุมลิฟต์กรณีที่มีพนักงานประจ าลิฟต์มีฝาเปิด -ปิด และมีกุญแจล็อคได้  ภายใน

ประกอบด้วย 
ก. สวิตซ์เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง (LIGHT SWITCH) 
ข. สวิตซ์เปิด-ปิดพัดลมดูดอากาศ(FAN SWITCH) 
ค.  สวิตซ์หยุดลิฟต์ฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP) 
ง. สวิตซ์แยกลิฟต์จากกลุ่มท างานโดยอิสระ  ในกรณีฉุกเฉิน EMERGENCY BY PASS 

(INDEPENDENT) 
จ. สวิตซ์ขับเคลื่อนลิฟต์เพื่อบ ารุงรักษา (U-D AUTO/HAND) 

  8.1.3 มีแผงตัวเลขแสดงต าแหน่ง เป็นแบบ  DIGITAL DISPLAY INDICATOR  พร้อมด้วยไฟสัญญาณ
ลูกศรแสดงทิศทางการวิ่งของลิฟต์ “ขึ้น” หรือ “ลง” ติดตั้งอยู่ด้านบนของแผงภายในตัวลิฟต์ 
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8.2 ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY CAR LIGHT)  
 มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินภายในตัวลิฟต์  และห้องเครื่องลิฟต์ ซึ่งจะท างานโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าดับ โดยมี
แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ ากลั่น พร้อมเครื่องชาร์ตไฟอัตโนมัติให้แสงสว่างตามมาตรฐานชนิดไม่ต้อง
บ ารุงรักษา 
 

 8.3 เคร่ืองพูดติดต่อภายใน (INTERPHONE)  
   มีเครื่องพูดติดต่อระหว่างผู้โดยสารภายในตัวลิฟต์  และเจ้าหน้าท่ีของอาคารในกรณีลิฟต์เกิดขัดข้อง 
  ภายในตัวลิฟต์ 1 ชุด บริเวณหน้าลิฟต์ช้ันล่าง (GROUND FLOOR) 1 ชุด  และห้องเครื่องลิฟต์ 1 ชุด    
  รวม 3  ชุด 
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9. แผงปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้าชั้น (HALL BOTTON FIXTURE) 
 9.1 แผงปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้าชานพัก  
   ที่หน้าชานพักทุกช้ันมีแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์ พร้อมไฟ INDICATOR เพื่อแสดงบอกต าแหน่งของตัวลิฟต์

โดยช้ันบนสุด  และช้ันล่างสุดมีปุ่มกดเรียกลิฟต์  “ขึ้น” หรือ “ลง”  ส่วนช้ันระหว่างกลางมีปุ่มกดช้ันละ 2 
ปุ่มส าหรับเรียกลิฟต์  เพื่อจะ  “ขึ้น”  และ/หรือ  “ลง”  ปุ่มเหล่านี้เมื่อถูกกดเรียกจะมีแสงไฟโชว์แสดงการ
บันทึกค าสั่งไม่ต้องกดซ้ า  และไฟสัญญาณลูกศรแสดงทิศทางการวิ่งของลิฟต์ “ขึ้น” หรือ “ลง” 

      
 9.2 กุญแจฉุกเฉินประตูชานพัก (EMERGENCY KEY DEVICE)   

 ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือกระแสไฟฟ้าดับจะมีกุญแจพิเศษเพื่อเปิดบานประตูชานพักจาก
ภายนอกลิฟต์ทุกบานประตู 
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10. ประตูหน้าชั้น  (HOISTWAY  ENTRANCE) 
 10.1 แบบของประต ู(TYPE OF DOOR) 

10.1.1 ประตูลิฟต์และประตูชานพัก   ท างานพร้อมกันโดยอัตโนมัติโดยใช้มอเตอร์ประตูแบบไฟฟ้า
กระแสสลับหรือไฟฟ้ากระแสตรง (AC - VF OR DC MOTOR) ติดตั้งอยู่ส่วนบนของตัวลิฟต์ เพื่อให้
การเปิด-ปิด ประตูลิฟต์ได้อย่างน่ิมนวล  โดยสามารถเร่ง หรือปรับความเร็วได้ 

 10.1.2 ประตูลิฟต์และประตูชานพักเป็นเหล็กแผ่น ผิวทั้งสองด้านชุบด้วย ZINC PHOSPHATE พ่นทับด้วย
สีกันสนิมและบุทับด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE มีลูกยางกันกระแทกเพื่อลดการเสียดสี  
ของบานประตู   บน-ล่าง 

 10.1.3 กรอบประตูชานพักเป็นเหล็กแผ่น ผิวทั้งสองด้านชุบด้วย ZINC PHOSPHATE  พ่นทับด้วยสีกัน
สนิม ชนิดของกรอบประตูเลือกโดยสถาปนิก  และพ่นสีเคลือบ (เลือกสีได้ภายหลัง) 

 10.1.4 ธรณีบานประตูลิฟต์ใน-นอก หล่อท าขึ้นด้วยอลูมิเนียมชนิดแข็งอย่างดีตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิต 

 
 10.2 อุปกรณ์กันกระแทกของประตู (DOOR SAFETY DEVICE)   
   ขอบประตูลิฟต์มีระบบป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร  หรือสิ่งกีดขวางการปิดบาน ประตูแบบ SAFETY  
  SHOE  1  ชุด    และแสง LIGHT RAY 2  ชุด   
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11. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และการป้องกัน (SAFETY DEVICE) 
 11.1 ชุดควบคุมทางไฟฟ้า มีอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันทางไฟฟ้าดังนี้:- 
 11.1.1 MOTOR FAILURE OPERATION  เมื่อชุด  THERMOSTAT ตรวจพบว่าอุณหภูมิของมอเตอร์เพิ่ม

สูงขึ้นจนผิดปกติ จะควบคุมให้ลิฟท์ไปจอดช้ันท่ีใกล้ที่สุดและเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกและจะหยุด
การท างาน  โดยจะรออุณหภูมิของมอเตอร์เย็นลงจนอยู่ในระดับปกติ  เครื่องลิฟต์จึงจะเริ่มท างาน
ตามปกติ 

 11.1.2 CIRCUIT  BREAKER  เป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดการลัดวงจรภายในวงจรลิฟต์ 
 11.1.3 OVERLOAD CURRENT CIRCUIT  ป้องกันกระแสไฟฟ้ามากเกินพิกัดเพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหาย 

11.1.4 VOLTAGE & PHASE  UNBALANCE   PROTECTION ป้องกันกระแสไฟฟ้ากลับเฟส  หรือ
กระแสไฟฟ้าไม่ครบเฟสเมื่อมีความไม่สมดุล 

11.1.5 TOP CAR INSPECTION BOX  แผงควบคุมบนหลังคาลิฟต์ เป็นอุปกรณ์บังคับลิฟต์บนหลังคาลิฟต์  
1 ชุด  เพื่อใช้กับลิฟต์ในกรณีตรวจสอบ  หรือบ ารุงรักษาลิฟต์  

    
 11.2 อุปกรณ์ป้องกันการวิ่งเลยชั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ .- 
 11.2.1 STOP UP & DOWN LIMITED SWITCH  เป็นสวิตซ์อัตโนมัติติดตั้งอยู่ส่วนบนสุด   และล่างสุด

ของช่องบ่อลิฟต์  ลิฟต์จะหยุดวิ่งทันทีในกรณีที่ระบบการจอดช้ันเกิดขัดข้องหรือลิฟต์ไม่สามารถ
จอดช้ันได้ตามปกติ 

11.2.2 FINAL UP & DOWN  LIMTED  SWITCH  ติดตั้งอยู่ส่วนบนสุด และล่างสุดของช่องลิฟต์ สวิตซ์นี้
จะตัดวงจรไฟฟ้าที่เข้าระบบขับเคลื่อนของลิฟต์ท าให้ลิฟต์หยุดวิ่งทันที  เพื่อป้องกันลิฟต์วิ่งเลยช้ัน
บนสุด  และ/หรือ ช้ันล่างสุดของอาคาร 

11.2.3 SPRING BUFFER มีอุปกรณ์รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์และโครงน้ าหนักถ่วงติดตั้งอยู่ส่วนล่าง
ของบ่อลิฟต์แบบ SPRING BUFFER ส าหรับความเร็วการวิ่ง 30 – 60 เมตรต่อนาที   

 
 11.3 อุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ และช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังนี้ .- 
 11.3.1 ถ้าลิฟต์บรรทุกน้ าหนักเต็มเกินพิกัด ลิฟต์จะไม่วิ่งเมื่อปุ่มกดช้ันและมีเสียงสัญญาณแจ้งพร้อมไฟ

เตือนให้ทราบ (OVERLOAD ALARM NON START)  
11.3.2 ระบบเบรกของลิฟต์เป็นแบบจับด้วยสปริงและปล่อยด้วยไฟฟ้า ELECTRO-MAGNETIC TYPE) จะ

หยุดลิฟต์ทันที่กรณีวงจรไฟฟ้าถูกตัด  และเบรกจะหยุดมอเตอร์ลิฟต์พร้อมอุปกรณ์คลายเบรก  
และมือหมุนมอเตอร์ ลิฟต์ให้ขึ้นลงให้ตรงช้ันส าหรับช่วยผู้โดยสารออกจากลิฟต์  ในกรณีลิฟต์เกิด
การขัดข้อง 

 11.3.3 มีระบบควบคุมความเร็วลิฟต์ให้อยู่ในพิกัด โดยใช้ SPEED GOVERNER ถ้าอุปกรณ์ลิฟต์วิ่งด้วย  
  ความเร็วเกินพิกัด  ลวดสลิงหย่อน  หรือขาดอุปกรณ์นิรภัยนี้จะท างานทันที และควบคุมให้  CAR  
  SAFETY CLAMP ซึ่งติดอยู่กับโครงสาแหรกตัวลิฟต์ยึดตัวลิฟต์ให้แน่นกับรางลิฟต์และตัวระบบไฟที่ 
  ป้อนเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนให้หยุดท างานทันที 
 11.3.4 ประตูชานพักจะมีสลักไก และคอนแทคไฟฟ้า (DOOR  INTER  LOCK)  เพื่อป้องกันลิฟต์วิ่งขณะ 
  ประตูเปิดอยู่หรือยังไม่ปิดไม่สนิทและเพื่อล็อคประตูไม่ให้เปิดออกได้ในขณะที่ลิฟต์ไม่ได้อยู่ที่ช้ัน  
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 11.4 รางลิฟต์ และรางน้ าหนักถ่วง  
 เป็นรางเหล็กแบบ T- SECTION RAIL ซึ่งส่งโดยตรงจาก (RAILS) โรงงานผู้ผลิต  ผิวหน้าบางใสเรียบ  
ออกแบบส าหรับใช้กับลิฟต์โดยเฉพาะ มีขนาดมาตรฐาน   สามารถรับน้ าหนัก  บรรทุก และความเร็วของ
ลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย มีที่เก็บน้ ามันติดอยู่กับโครงลิฟท์  และโครงน้ าหนักถ่วงเพื่อให้การหล่อลื่นรางอย่าง
เพียงพอโดยสม่ าเสมอตลอดเวลา 

 
 11.5 โครงตัวถังลิฟต์และอุปกรณ์นิรภัย (CAR FRAME SAFETY)  

 โครงตัวถังลิฟต์ประกอบด้วยโครงเหล็กแข็งแรง  พร้อมชุดอุปกรณ์นิรภัยนี้ท างาน  โดยเครื่องควบคุม
ความเร็วเมื่อลิฟต์วิ่งเร็วกว่าปกติอุปกรณ์นิรภัยจะท างานทันที โดยหนีบโครงตัวถังลิฟต์ให้หยุดติดกับรางลิฟต์ 

 
 11.6 น้ าหนักถ่วง (COUNTER WEIGHT)   
   เป็นเหล็กหล่อเป็นก้อนจะอยู่ในโครงเหล็กท่ีแข็งแรงออกแบบให้รับการถ่วงดุลของน้ าหนักการบรรทุก 
  อย่างดี  เพื่อให้ลิฟต์ท างานได้อย่างนิ่มนวล และประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
 11.7 การป้องกันสนิม  (RUSTING PROTECTION)    
   ช้ินส่วนท่ีเป็นเหล็กท่ีไม่ได้รับการพ่นสี  หรือชุบสี  จะทาสีป้องกันสนิมอย่างดี 
  
 11.8 การต่อลงดิน (EARTHING)    
   ตัวลิฟต์จะมีสายไฟต่อสายดินของอาคาร  (GROUND)  โดยเจ้าของอาคารเป็นผู้จัดเตรียมและเดินสาย 
  ขึ้นไปยังห้องเครื่องลิฟต์เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้โดยสาร 
 
 11.9 ระบบไฟฟ้าลิฟต์    
   กระแสไฟฟ้า A.C 380 โวลท์ 3 เฟส 4  สาย 50 เฮิร์ท 
  กระแสไฟฟ้า A.C 220 โวลท์ 1 เฟส 2  สาย 50 เฮิร์ท 
  กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน +5% หรือ  -10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หมวดที่ 8  งานระบบลิฟต ์    8-17/17 

12. ระบบท างานกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (EMERGENCY POWER OPERATION) 
 12.1 การท างาน  

 ระบบควบคุมลิฟต์ (CONTROLLER) สามารถท างานร่วมกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองของอาคาร 
(STANDBY GENERATOR) ได้ เมื่อไฟฟ้าปกติดับและระบบไฟส ารองของอาคารเริ่มท างานจ่ายก าลังไฟฟ้าขึ้น
ไปถึงห้องเครื่องลิฟต์  ลิฟต์ท างานรับส่งต่อไปโดยใช้ไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  มีระดับการท างาน
ดังนี้ .- 
12.1.1 เมื่อระบบไฟฟ้าปกติของอาคารดับลง  ลิฟต์ที่ก าลังท างานอยู่จะหยุดทันทีภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ และไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะเริ่มท างานเพื่อจ่ายไฟแก่ระบบลิฟต์ และลิฟต์จะ
ท างานรับส่งผู้โดยสารต่อไป โดยอาศัยก าลังไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองของอาคาร 

 12.1.2 เมื่อไฟฟ้าของอาคารท างานเป็นปกติแล้ว  ลิฟต์จะกลับเข้าท างานตามปกติ  โดยใช้ไฟฟ้าปกติของ 
  อาคาร 
 
 12.2 ระบบลิฟต์ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ (INCASE OF FIRE AND FIREMAN SERVICE SWITCH)  

 จะมีสวิตซ์กุญแจติดอยู่ในกล่องกระจกชนิด  BREAKABLE GLASS  ติดตั้งอยู่ใกล้ประตูชานพักช้ันที่
ก าหนดเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคารให้ทุบกล่องกระจกให้แตก และหมุนสวิตซ์หรือกดไปในต าแหน่ง  “ON” ลิฟต์
จะไม่ตอบรับค าสั่งแผงปุ่มกดหน้าช้ัน  และแผงบังคับลิฟต์ภายในตัวลิฟต์ ลิฟต์จะวิ่งตรงมายั งช้ันที่ก าหนด  
และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกหลังจากนั้นการใช้งานจะต้องใช้พนักงานควบคุม   โดยลิฟต์จะท างานตาม
ค าสั่งจากแผงบังคับภายในตัวลิฟต์เท่านั้น  และเมื่อหมุนสวิตซ์กลับมาที่ต าแหน่ง  “OFF” ลิฟต์จะกลับ
ท างานตามปกติ 

 
 12.3 แบตเตอร่ีส ารอง (AUTOMATIC RESCUE DEVICE : A.R.D.)    
   ในกรณีที่โครงการก่อสร้างไม่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินต้องมีชุดแบตเตอรี่ส ารองชนิดไม่ต้อง

เติมน้ ากลั่นพร้อมเครื่องชาร์ตไฟท่ีสามารถชาร์ตไฟได้ในตัวเอง อยู่บนห้องเครื่องลิฟต์จะท างานก็ต่อเมื่อไฟฟ้า
ในอาคารดับ  โดยหน้าที่การท างานจะเคลื่อนลิฟต์โดยสารมาช้ันที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูค้างไว้  เพื่อให้
ผู้โดยสารที่อยู่ภายในตัวลิฟต์ออกมาอย่างปลอดภัย 
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หมวดที่ 9 
งานภูมิสถาปัตยกรรม 

   
1. ข้อก าหนดและขอบเขตของงานทั่วไป 

1.1 ความประสงค์ของงาน 
เจ้าของงานโครงการก่อสร้าง มีจุดประสงค์หลักท่ีจะก่อสร้างงานภูมทิัศน์ ในบริเวณโครงการฯ ตาม

แบบก่อสร้างให้มีความสวยงามเรยีบร้อย และแข็งแรง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาวสัดุอุปกรณ์ คนงาน คน
สวน และช่างฝีมือท่ีมีคณุภาพด ี และได้มาตรฐานเพื่อท างานตามขอบเขตต่างๆ ที่ก าหนดไว้ให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา 
 

1.2  ขอบเขตของงาน 
เนื่องจากเจ้าของงานฯ อาจจะจัดแยกงานเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกตอ่การด าเนินงาน ผู้ออกแบบจึงแบง่

ขอบเขตของงานและสญัญาให้มรีายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1.2.1 งานส ารวจพ้ืนท่ี จัดเตรียมพื้นท่ีท าผัง และปรบัระดับ 
1.2.2 งานพ้ืนดาดแข็ง (HARDSCAPE) 
1.2.3 งานวัสดุพืชพันธุ์ (SOFTSCAPE) 
1.2.4 งานทางวิศวกรรมต่างๆ 
 

1.3  ข้อก าหนดของงาน 
1.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง โดยถี่ถ้วนและไปดูสถานที่

ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของงานก่อนการท าสัญญา โดยการก่อสร้างจะต้อง
เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

 1.3.2 การก าหนดหมุดระดับ และจุดอ้างอิง ผู้รับจ้างจ าจะต้องตรวจสอบจุดหมุดระดับอ้างอิงของ
โครงการฯ จากรายละเอียดของแบบและหน้างานจริงว่าถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้จุดหมุดระดับอ้างอิง
ดังกล่าว อยู่บริเวณหน้าโครงการฯ หรือบริเวณที่แสดงในแบบก่อสร้าง 

1.3.3 ในกรณีที่มีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้างหรือ
สถานท่ีจริง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ภูมิสถาปนิกผู้ออกแบบหรือเจ้าของงานทราบ โดยผู้รับจ้างหรือ
ภูมิสถาปนิกอาจจัดท าแบบขยายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง เพื่อใช้งานในระหว่างการ
ก่อสร้าง ซึ่งแบบก่อสร้างนี้พึงเป็นแบบที่มิได้เป็นการเพิ่มหรือลดงานนั้ นเป็นลายลักษณ์อักษร
เสียก่อน โดยแบบท่ีผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากภูมิสถาปนิกก่อน 

 1.3.4 ในกรณีที่มีงานส่วนหนึ่งที่มิได้แสดงไว้ในแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง แต่ เป็นส่วนที่
จ าเป็นต้องท างานนั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อย เพื่อความสมบูรณ์ของงาน จะต้องกระท าโดยไม่คิดราคา 
เพิ่มจากที่ตกลงไว้ เว้นแต่เป็นรายการส าคัญ ให้ตกลงกับผู้ว่าจ้างเป็นการเพิ่มจากท่ีตกลงไว้ ซึ่งจะได้
ตกลงกับผู้รับจ้างเป็นการเฉพาะต่างหาก ตามกรณีไป 
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  1.3.5 เจ้าของโครงการสงวนสิทธิที่จะเพิม่งาน ลดงานหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างตามสมควรภายใน 
   ขอบเขตของสัญญา โดยจะแจ้งใหผู้้รับจ้างทราบในเวลาอันสมควร ทั้งนี้จะได้ตกลงราคาก่อสร้าง 
   และก าหนดเวลาแล้วเสร็จใหม่กับผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง 
  
 1.4 แบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

1.4.1 แบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  
1.4.2 การอ่านแบบในแบบก่อสร้างให้ถือเอาระยะที่เป็นตัวเลขเป็นส าคัญเว้นแต่ภูมสิถาปนิกจะวินิจฉยั

เป็นอื่น 
 

 1.5 การด าเนินการก่อสร้าง 
1.5.1 ค่าใช้จ่ายในระหว่างด าเนินงาน  เช่น ประปา ไฟฟ้า และการทดสอบอื่นๆ เช่น การทดสอบคุณภาพ

ของไม้ หิน ทราย เหล็ก และคอนกรีต เป็นต้น  เป็นหน้าท่ีของผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  
1.5.2 ผู้แทนผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้แทนที่มีอ านาจเต็มที่ (PROJECT MANAGER) ซึ่งสามารถ

จะรับผิดชอบ และแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ แทนผู้รับจ้างมาประจ าสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 คน 
และมีภูมิสถาปนิกหรือนักภูมิทัศน์ของผู้รับจ้างอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ประจ าหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อเป็นผู้ประสานงานกับผู้ออกแบบฯ ผู้ควบคุมงาน เพื่อความถูกต้อง 
สะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงานก่อสร้าง 

1.5.3 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จะแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ควบคุมงานฯ ผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวก และความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามหน้าท่ี ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานฯพบสิ่งใดที่บกพร่องก็ดี หรือพบการกระท า
ที่อาจเป็นในทางฝ่าฝืนสัญญา หรือไม่สมกับสภาพอันควรแก่การท างานที่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไขภายในก าหนดเวลาอันสมควร มิชักช้า อนึ่งถ้าผู้ควบคุมงานฯ เห็นว่า
ลูกจ้างหรือช่างคนใด ไม่เข้าใจงานดีหรือประพฤติตนไม่ดีหรือฝีมือไม่ดี หรือท างานหยาบสับเพร่า 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนลูกจ้าง ช่าง หรือผู้รับจ้างช่วงผู้นั้นได้ ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้อง
รีบจัดหาผู้ท าการแทน ภายใน 7 วัน 

 1.5.4 การสั่งหยุดงาน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการสั่งหยุดงานช่ัวคราวได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามรูปแบบ หรือรายการก่อสร้างข้อหนึ่งข้อใด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธ์ิที่จะน าไปเป็นข้ออ้างใน
การต่อเวลาในสัญญา 

1.5.5  สิ่งใดที่ได้ก าหนดไว้ในรูปแบบหรือรายละเอียดแล้ว ในทางปฏิบัติงาน สัญญาจ้างไม่อาจระบุไว้ได้
ครบถ้วน หรือในทางปฏิบัติงานจ้างไม่อาจระบุไว้ครบถ้วน  เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตั้ง
รูปร่าง และลักษณะหรือสิ่งปลีกย่อยต่างๆ ตลอดจนภาพขยายรายละเอียด เป็นต้น ผู้ว่าจ้างหรือภูมิ
สถาปนิกจะช้ีแจงอธิบายรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรให้ขณะพาไปดูสถานที่หรือขณะท าการ
ก่อสร้าง การช้ีแจงรายละเอียดนี้ถือเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบตามสัญญาจ้าง 

1.5.6  ก่อนท าการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องท าการศึกษา และค้นหาแนวโครงสร้าง หรือระบบ สาธารณูปโภค
เดิมที่อยู่ใต้ดินทั้งหมด และใช้ความระมัดระวังในการท างานก่อสร้างมิให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ
ต่างๆ เหล่านั้นได้ ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้ท าให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง หรือระบบใดๆ ผู้รับจ้าง
จะต้องท าการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิม หรือสามารถใช้งานได้ดังเดิม โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 
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 1.5.7 การท าความเข้าใจกับแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบฯ ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบ และ
รายการประกอบแบบฯ เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานท่ีจะแล้วเสร็จของภูมิสถาปนิกผู้ออกแบบ
โครงการและเจ้าของโครงการ เพื่อให้ได้งานออกมาสมบูรณ์แล้วเสร็จทันก าหนด ตามกรอบ
ระยะเวลาตามสัญญา 

 
 1.6  การเตรียมวัสดุก่อสร้าง 

1.6.1  สิ่งของที่ปรากฏอยู่ในแบบ และรายการก่อสร้างก็ดี หรือท่ีมิได้ปรากฏในแบบ และรายการก่อสร้าง
ก็ดี อันเป็นส่วนหนึ่ง หรือเครื่องประกอบการก่อสร้างนี้ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างนั้น ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหามารวมอยู่ในงานก่อสร้างนี้ท้ังสิ้น 

1.6.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีให้ครบตามแบบทุกประการ และให้ทันเวลา วัสดุที่
จ าเป็นจะต้องสั่งจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้องรีบสั่งทันที เพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่จะต้องใช้ใน
การก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะอ้างภายหลังว่าจัดหาวัสดุเหล่านั้นมาประกอบการก่อสร้างไม่ทัน หรือใช้
เป็นข้อขอขยายเวลาสัญญาก่อสร้าง มิได้  

 1.6.3 วัสดุก่อสร้างที่ใช้ ต้องเป็นของใหม่คุณภาพดี ไม่เคยใช้งานมาก่อน และถูกต้องตามแบบรายการ
ก่อสร้าง วัสดุที่จะใช้ทุกชนิดจะต้องน าตัวอย่างให้ภูมิสถาปนิก และผู้ควบคุมงานของโครงการฯ 
พิจารณารับรองก่อน จึงจะท าการสั่งซื้อหรือติดตั้งได้ 

1.6.4  หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่า จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ภูมิสถาปนิกหรือตัวแทนเจ้าของโครงการฯ ในการพิจารณาคุณภาพเทียบเท่า 

1.6.5  วัสดุกอ่สร้างต่างๆ ยกเว้นส่วนประกอบของงานคอนกรีต และงานฐานรากใต้ดินให้ผู้รับจ้างท าการ
น าเสนอตัวอย่าง และต้องผ่านการอนุมัติงานผู้ออกแบบก่อนน าเข้าพื้นที่โครงการฯ เพื่อท าการ
ติดตั้งหรือก่อสร้างต่อไป 

1.6.6  การท าผิวส าเร็จต่างๆ  เช่น หินทราย กระเบื้อง ฯลฯ ให้ผู้รับจ้างท าตัวอย่างผิวส าเร็จน าเสนอแก่
ผู้ออกแบบ หรือตัวแทนเจ้าของโครงการฯ อย่างน้อย 3 ชุด เพื่อผ่านการอนุมัติก่อนลงมือท าจริงใน
พื้นที่โครงการฯ 

 
1.7  ความเสียหายและอุปัทวะเหตุ 

1.7.1  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่บริเวณใกล้เคียง และ
อุปัทวะเหตุที่เกิดแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลใด ๆ เนื่องจากงานก่อสร้างสร้างนี้ท้ังสิ้น 

1.7.2  ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการท ารั้วป้องกันอันตราย การติดโคมสว่างและการเฝ้าดูแลสถานที่
ก่อสร้างตลอดจนการว่าจ้างต ารวจหรือยาม เพื่อป้องกันรักษาในกรณีจ าเป็น 

1.8  การจัดสร้างส านักงานสนาม หรือโรงงาน หรือเรือนเพาะช า หรือที่พักคนงานชั่วคราวในบริเวณก่อสร้าง 
การดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน 

และต้องจัดสร้างให้ถูกสุขลักษณะ ผู้รับจ้างต้องจัดหาห้องท างานและห้องประชุมให้กับผู้ควบคุมงานฯ 
ผู้ออกแบบ หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตามค าร้องขอ โดยให้มีขนาดพอเหมาะ มีกระดานด าสั่งงานท่ีติดแบบ รูป 
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ห้องสุขา โดยจะจัดรวมใกล้ที่ท างานของผู้รับจ้างก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการท างาน
ร่วมกัน 
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1.9  การขยายเวลา 
เมื่อเห็นได้ว่างานก่อสร้างล่าช้าไม่รุดหน้าไปอันเนื่องจากสาเหตุใดๆ ผู้รับจ้างต้องส่งค าช้ีแจงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร แจ้งถึงสาเหตุแห่งความล่าช้าแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานฯภายใน 7 วัน หลังจากเกิดสาเหตุ
นั้นๆ ช้ีแจงว่าเป็นเหตุโดยอย่างใด เพื่อให้เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงานหรือภูมิสถาปนิก รับทราบเพื่อ
พิจารณา  
 

1.10 ตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน อย่างน้อยสองสัปดาห์ต่อครั้ง หรือตามค าสั่งการ

ของผู้ควบคุมงานฯ ให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณา 
 

1.11 แบบรายละเอียด ณ ที่ก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบ SHOP DRAWINGS ส าหรับการปรับแบบให้ตรงตามปัญหาสภาพหน้างาน

ก่อสร้างจริงอันอาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการรวมแบบท่ีมีส่วนเกี่ยงข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรม เช่น งานระบบ
ไฟฟ้า ระบบรดน้ าต้นไม้ สุขาภิบาล ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และน าเสนอทางแก้ไขเพื่อให้ภูมิสถาปนิก
ผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาก่อนเริ่มด าเนินงานนั้นๆ  
 

1.12 เส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
ส าหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และบ ารุงรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพเดิม ตลอดระยะการก่อสร้าง หาก

ช ารุดเสียหายเนื่องจากการใช้สอยของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้ างจะต้องซ่อมแซมให้เหมือนเดิม โดยไม่เรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 

1.13 การเก็บกวาดท าความสะอาดขั้นสุดท้าย 
หลังการท างานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราว และเคลื่อนย้ายวัสดุ

อุปกรณ์ตลอดจนเศษสิ่งของต่างๆ ออกจากบริเวณที่ก่อสร้างให้หมดสิ้น และจะต้องท าการซ่อมแซมทรัพย์สิน
หรืออสังหาริมทรัพย์ที่อาจได้รับความเสียหายในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดท าความ
สะอาดบริเวณให้เป็นท่ีเรียบร้อยจนเป็นท่ีพอใจของเจ้าของงานก่อนส่งมอบงาน 
 

1.14 การทดลองระบบการท างานของงานระบบ 
ในการตรวจรับงานผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบงานระบบ หรือแสดงให้เห็นถึงการท างานที่ได้

ประสิทธิภาพ และคุณภาพตามแบบและรายการประกอบแบบฯ พร้อมทั้งท าการส่งรายละเอียดและคู่มือใน
การบ ารุงรักษา ได้แก่ 

   1.14.1 ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง 
  1.14.2 ระบบสบูน้ า กรองน้ า หมุนเวียนน้ า ระบบรดน้ าต้นไม ้
  1.14.3 ระบบอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
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1.15 การเสนอแบบท่ีท าการก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 
ก่อนการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องท าการส่งมอบแบบที่แสดงงานต่าง ๆ ที่ท าการก่อสร้างจริง (AS-

BUILT DRAWINGS) ให้กับผู้ว่าจ้าง 1 ชุด รวมทั้งรายละเอียดหรือคู่มือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ 
ระบบ และการบ ารุงดูแลรักษาด้วย 

 
1.16 การเสนอคู่มือดูแลรักษางาน SOFTSCAPE  

ผู้รับจ้างต้องจัดท าคู่มือดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาภายหลังสิ้นสุด
งานในสัญญา  
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2.  งานโครงสร้างหลัก (HARDSCAPE WORK) 
 2.1 งานเตรียมบริเวณ การปักผัง การปรับระดับ  

2.1.1  การเตรียมบริเวณ 
ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนตอไม้ พุ่มไม้ เศษวัสดุ วัชพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์อื่น ในบริเวณที่จะท า

การก่อสร้าง และน าไปท้ิงภายนอกบริเวณก่อสร้าง ส าหรับไม้ยืนต้นอนุญาตให้ตัด ถอนได้เฉพาะต้น
ที่ก าหนดให้เท่านั้น ส่วนต้นอ่ืนท่ีอยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง ให้ท าการป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย การ
ตัดถอนต้นไม้ใหญ่(ขนาดล าต้นเกิน 4 นิ้ว) จะต้องได้รับอนุญาตจากภูมิสถาปนิก และตัวแทน
เจ้าของโครงการเสียก่อน จึงท าการตัดถอนได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรื้อถอนและโยกย้ายดังกล่าว
เป็นหน้าท่ีของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

  2.1.2 การปักผัง 
ผู้รับจ้างจะต้องปักผัง และตรวจสอบการปักผังให้ถูกต้อง และจะต้องให้ภูมิสถาปนิกหรือ

วิศวกรอนุมัติการปักผังว่าถูกต้องเป็นอันดีแล้วจึงเริ่มงานข้ันต่อไปได้ 
1.1.3  การปรับระดับ 

ให้ถือระดับอ้างอิงตามที่ก าหนดไว้ในแบบ การถ่ายระดับ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามแบบ และรายการโดยเคร่งครัด การแก้ปัญหาและข้อขัดข้องใดๆ ในการตรวจสอบ
ระดับพึงได้รับความเห็นชอบจากภูมิสถาปนิก และวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานฯก่อน เพื่อปรับระดับ
ใหม่ถูกต้องและเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงท าการก่อสร้างต่อไปได้ 

 
2.2  มาตรฐานของวัสดุและกรรมวิธีกอ่สร้าง 

2.2.1  งานคอนกรีตและเหล็กเสริมทั่วไป (ให้ดูรายละเอียดงานวิศวกรรมประกอบ) 
- ซีเมนต์ ใช้ซีเมนต์ตราเสือ หรือตราอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า ส าหรับงานคอนกรีตที่ไม่

 เสริมเหล็ก ส าหรับงานคอนกรีตที่เสริมเหล็กให้ใช้ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ตราช้างหรือเทียบเท่า
ซีเมนต์ที่ใช้ ต้องเป็นซีเมนต์ที่ใหม่อายุไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันออกจากโรงงาน การเก็บ
ต้องยกสูงจากพื้นให้ลมผ่านได้ และไม่ถูกฝนหรือความช้ืน งานพื้นปูกระเบื้อง ใช้ซีเมนต์ขาว
ตราช้างเผือก หรือเทียบเท่า 

- ทราย ใช้ทรายน้ าจืดปราศจากโคลนหรือซากพืช ลักษณะเม็ดคม และมีขนาดไล่เลี่ยสม่ าเสมอ
กัน ไม่โตกว่า 8 ม.ม. 

- หิน ใช้หินโม่ขนาดหินเบอร์ 1 หรือเบอร์ 2 ที่สะอาด ปราศจากดินโคลน หรือสิ่งเจือปน 
- น้ า ใช้น้ าสะอาดเทียบเท่าน้ าประปา 
- ส่วนผสม คอนกรีตทั่วไป ใช้อัตราส่วน 1:2:4 ห้ามใช้คอนกรีตผสมไว้นานเกิน 30 นาที 
- ปูนทราย ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ : ทรายหยาบ 1:4 โดยปริมาตร 

- เหล็กเสริม จะต้องเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานของ ว.ส.ท. และ มอก. ผิวจะต้อง
เรียบ สะอาด ไม่มีสนิมผุกร่อน หรือเปื้อนน้ ามัน 

- ระบบกันซึม ใช้ระบบ Hi Flexible Cementitious Waterproofing ยี่ห้อ Fast Flex หรือ
เทียบเท่า โดยรายละเอียดการติดตั้งและการเตรียมสภาพหน้างานเพื่อติดตั้งให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต 
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- น้ ายาเคลือบผิว   เพื่อให้ผิวของงานก่อสร้างทุกชนิด มีความคงทนสวยงามอยู่ได้นานควร
เคลือบด้วยน้ ายาเคลือบ ซึ่งผิววัสดุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้น้ ายาเคลือบ 
 ผิวให้เหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ น้ ายาเคลือบผิวไม่ระบุ ให้ใช้เทียบเท่าของ THOMPSON’S, 
CHEMGLAZE 

  2.2.2 ข้อก าหนดในการใช้วัสดุ 
  1) การผูกเหล็กเสริม   ผู้รับจ้างจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้แนวระดับตามที่ก าหนดไว้ในรูปแบบ

รายการของวิศวกรโครงสร้าง และเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ถ้าหากว่าไม่ระบุไว้ใน
รายการเป็นอย่างอ่ืน  คือ 
- ลวดผูกเหล็กใช้เบอร์ 18 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 138-2518 
- การดัดงอเหล็กให้ใช้รัศมีโค้งอย่างน้อย 3 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง 
- ตอนปลายให้งอขอ (180 องศา) หรือฉาก (90 องศา) การงอขอจะต้องมี รัศมีอย่างน้อย 

30 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง และเหลือปลายไว้อย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

- การต่อเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางส าหรับ
เหล็กกลม (PLAIN BARS) 

2) แบบหล่อคอนกรีต    แบบหล่อคอนกรีตจะต้องท าด้วยไม้ ไม้อัด หรือโลหะ ส าหรับแบบไม้
จะต้องท าให้แข็งแรงมั่นคงยึดติดกันทุกด้าน ความหนาของไม้ที่น ามาใช้ท าแบบต้องไม่น้อย
กว่า 2.5 ซม. ถ้าใช้ไม้อัดต้องหนาไม่น้อยกว่า 6.0 ม.ม. ไม้คร่าวต่างๆ ส าหรับใช้ค ายันต้อง
แข็งแรงพอ แบบต้องได้ขนาดตามแบบแปลน ก่อนที่จะท าการเทคอนกรีตลงในแบบ จะต้อง
อุดรูตามรอยแตกต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการรั่ว ตลอดทั้งท าความสะอาดแบบด้วย และ
ต้องให้ผู้ควบคุมงานฯตรวจเห็นชอบเสียก่อน จึงจะท าการเทคอนกรีตลงแบบนั้นได้ ส าหรับ
คอนกรีตส าเร็จรูปที่หล่อมาจากนอกพื้นที่ก่อสร้าง (PRE-CAST CONCRETE) ผิวที่ได้ต้อง
เรียบเนียน สวยงามไม่มีโพรง ฟองอากาศ และเม็ดหิน เมื่อติดตั้งควรเคลือบผิวด้วยน้ ายา 
เคลือบผิวของ THOMPSON’S หรือเทียบเท่า 

  3) การผสมคอนกรตี 
- ซีเมนต์ และส่วนต่าง ๆ จะต้องผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่ก าหนดให้ โดยใช้เครื่อง

ผสมคอนกรีต ซึ่งมีความจูไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตร ครั้งแรกให้ใส่น้ าลงไปในถัง
ผสม 1/10 ส่วน ก่อนท่ีจะใส่ซีเมนต์ ทราย หิน ลงไป แล้วจึงใส่น้ าที่เหลือลงไปผสมจน
ครบ การผสมจะต้องด าเนินต่อไป จนกระทั่งคอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกันโดยสม่ าเสมอ 
แล้วเดินเครื่องต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 นาที จึงจะเทออกได้ เมื่อท าการผสมคอนกรีตครั้ง
ต่อไป จะต้องใช้ส่วนผสมเดิมให้หมดเสียก่อน คอนกรีตที่เปียกเกินไป หรือคอนกรีตที่
แข็งตัวแล้วห้ามน ามาใช้ 

- โครงสร้างที่มิได้รับแรงดันของน้ า และ/หรือ ดิน  เช่น เสา คาน พื้น และฐานราก ให้ใช้
ส่วนผสม 1:2:4 ดังนี้ 

ใน 1 ลบ.ม. ของคอนกรีตประกอบด้วย 
ซีเมนต ์  320  กก. 
ทราย  0.45 ลบ.ม. 
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หิน  0.90 ลบ.ม. 
  - โครงสร้างที่รับแรงดันของน้ า และ/หรือ ดิน  เช่น ก าแพงกันดิน ให้ใช้ส่วนผสม 1:1   

1/2:3  ดังนี ้
ใน 1 ลบ.ม. ของคอนกรีตประกอบด้วย 

     ซีเมนต ์  400  กก. 
     ทราย  0.42 ลบ.ม. 
     หิน  0.85 ลบ.ม. 
 - ปริมาณน้ าท้ังหมดที่ใช้ในการผสมต้องไม่มากกว่า 30 ลิตร ต่อ ปูนซีเมนต์ 1 ถุง (50 กก. 

/ ถุง) (อัตราส่วน น้ า / ปูนซีเมนต์ (W/C) > 0.60) 
- การทดลองความยุบ SLUMP TEST ของคอนกรีต (ตามมาตรฐานสากล) จะต้องอยู่

ระหว่าง 10 – 13 ซม. โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การทดสอบ และโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมการก่อสร้าง 

 - ส าหรับ ค.ส.ล. ส่วนใดที่ต้องการไม่ให้น้ าซึมผ่านต้องผสมคอนกรีตด้วยยากันซึมยี่ห้อ 
IMPEREX, IMPERMO, SIKA หรือชนิดที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า และไม่มีสารเป็นพิษเจือ
ปน ซึ่งวิศวกรผูร้ับผิดชอบโครงการ เห็นชอบตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนดไว้ 

 - การยาแนวรอยต่อระหว่าง PRE-CAST CONC. จะต้องยาแนวรอยต่อด้วย 
STRUCTURE SILICONE หรือ POLY SULPHUIDE BASE ตามความเห็นชอบของผู้
ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบ 

  4) การบ ารุงคอนกรีต    
  เมื่อหน้าคอนกรีตหมาดแข็งปราศจากความร้อนแล้ว ต้องปกคลุม มิให้ถูกแดดหรือลม
ร้อน และมิให้ถูกรบกวน โดยเฉพาะภายในระยะ 24 ช่ัวโมงแรก และจะต้องจัดการให้
คอนกรีตเปียกชุ่มน้ า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้พ่นด้วยน้ ายาเคมี แต่ต้องได้รับการ
ตรวจสอบ และเห็นชอบก่อน การบ่มคอนกรีตท าได้หลายวิธี  เช่น การใช้กระสอบคลุมแล้ว
รดน้ าให้ชุ่ม หรือ การคลุมด้วยทราย และรดน้ าให้ชุมตลอดเวลา หรือการกั้นขอบแล้วหล่อน้ า 
ซึ่งท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานฯ 

 5) การแต่งหน้าคอนกรีต     
  เมื่อถอดแบบออกแล้วมีรู หรือขรุขระให้แต่งหน้าให้เรียบร้อย โดยถูหน้าขรุขระที่นูน
ออกเสมอ ผิวหน้าทั่วไป และใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายในอัตราส่วน 1:3 อุดรูโพรงต่างๆ ให้
ผิวหน้าเรียบโดยทั่ว เมื่อต้องการจะถือปูนทับหน้าคอนกรีต ให้เลาะผิวหน้าคอนกรีตเป็นหน้า
ใหม่ตลอดโดยทั่วราดน้ าให้ช้ืนแล้วจึงถือปูน เมื่อถือปูนเสร็จแล้วให้ด าเนินการบ ารุงดังที่
ก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 

2.2.3  งานไม้ 
  1) ชนิดเนื้อไม้จริง 

ไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ไม้แดง หรือไม้เนื้อแข็งที่ผ่านการอบน้ ายา และไม้เนื้อแข็งบางชนิด 
ที่หาง่าย ทนทาน เทียบเท่าไม้แดง ในพ้ืนท่ีการก่อสร้างตามสภาพภูมิอากาศ 
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2) หลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับเนื้อไม้จริง 
- ขนาด  ไม้ที่เลื่อย และไสแล้วยอมให้เสียไม้เป็นคลองเลื่อย และไสกบเล็กกว่าขนาดท่ี 

ระบุได้ แต่เมื่อตกแต่งพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของสิ่งก่อสร้างแล้ว จะต้องมี
ขนาดเหลือไม่เล็กกว่า ดังนี้ 

 
ขนาดที่ระบ ุ 1/2” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 

ขนาดที่ตกแต่งแล้ว 3/8” 13/16” 1-1/16” 1-15/6” 1-3/4” 2-1/4” 2-1/16” 3-5/8” 

 
  ถ้าไม้ขนาดใหญ่กว่า 4 นิ้ว ให้ไสกบออกได้เพียง 1/4 นิ้ว เป็นอย่างมาก ส าหรับไม้พื้น 

และฝาไม้ขนาดกว้างให้เล็กลงจากขนาดที่ก าหนดให้ 1/8 น้ิว เป็นอย่างมาก  
- น้ าหนัก  ห้ามใช้ไม้ที่มีน้ าหนักเบากว่าปกติ เมื่อเทียบกับไม้ชนิดเดียวกันท่ีมีขนาดเท่ากัน

ท าการก่อสร้าง 
- เนื้อไม้  ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ท าการก่อสร้างไม้ท่อนใดเล็กกว่าขนาดที่อนุโลมให้ หรือ ผุ

เพราะเหตุใดๆ ก็ตามหรือกระพี้ ห้ามใช้ในการก่อสร้าง 
 - ความช้ืนและความยืดหด ไม้ขนาดที่น ามาติดตั้งทุกท่อนจะต้องมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 

20 และถ้าภายใน 12 เดือนนับจากวันที่รับมอบงานปรากฏว่าส่วนต่างๆ ของไม้ที่
ประกอบขึ้น แตกหรือหดเกินกว่าธรรมชาติของไม้ที่ผึ่งแห้งดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยน
หรือเพิ่ม และจัดท าให้ใหม่ทันที โดยไม่คิดค่าแรงหรือวัสดุที่เปลี่ยนนั้น 

- ไม้ที่ผลิตขึ้นใช้เฉพาะงาน โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของบริษัทผู้ผลิต กรณี
เป็นไม้ส าเร็จรูปจากโรงงาน 

- ไม้เทียมหรือเทียบเท่า   การประกอบและติดตั้ง การท าสีและการดูแลรักษา ตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต 

3) งานช่างไม้ 
 - การเข้าไม้    ต้องพอดีตรงตามที่ก าหนดให้ การบากไม้ เข้าไม้ ต้องท าให้แนบสนิทเต็ม

หน้าส่วนท่ีประกบกัน และแข็งแรง 
- การต่อไม้   โดยทั่วไปไม่อนุญาตให้ต่อไม้ เว้นแต่มีความจ าเป็นซึ่งผู้ว่าจ้างจะให้

ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณา 
 - การตกแต่งไม้   
  ก. ไม้ส่วนท่ีไม่ต้องไส คือ ส่วนท่ีมีสิ่งอื่นปกคลุมมองไม่เห็น หรือไม่มีผลต่อความเรียบ 
   ตรงของสิ่งที่มาปิด 
 ข. ไม้ส่วนที่ต้องไส  คือส่วนที่สามารถมองเห็นทั้งหมด และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับ

ของพื้นต่างๆ 
  ค. การไสไม้  จะต้องไสตกแต่งจนเรียบตรงไม่เป็นลอน หรือลูกคลื่น หรือเป็นเสี้ยน 

  - การยึดด้วยตะปูและเดือยไม้ต่าง ๆ 
ก. ชนิด และขนาดต้องน ามาใช้ให้เหมาะสม ความยาวของตะปูเกลียวต้องไม่น้อยกว่า  

2.5 เท่า ของความหนาของไม้ที่ถูกยึด 
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ข. การเจาะรูส าหรับตะปูและเดือยไม้ หากจ าเป็นต้องเจาะรูน า เพื่อมิให้ไม้แตกให้
เจาะรูส าหรับตะปูเกลียวได้  แต่ต้องไม่เกิน 0.9 เท่า ของขนาดตะปูเกลียว และโต
ไม่เกิน 0.8 เท่า ส าหรับตะปูธรรมดา กรณีที่ใช้ตะปูเกลียว ห้ามใช้วิธีตอกโดย
เด็ดขาด ให้หมุนเข้าโดยไขควงขนาดที่เหมาะสมกับหัวตะปู 

- งานไม้ต่างๆ   หลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วให้ทาด้วยน้ ายารักษาเนื้อไม้ (WOOD 
PRESERVER) เทียบเท่าของ CUPRINOL หรือเชลล์ไดร์ท ชนิดใส (ป้องกันปลวก) รอง
พื้น 1 เที่ยว แล้วจึงทาน้ ายาย้อม (WOODSTAIN) สีตามที่ระบุในแบบฯ หรือเทียบเท่า 
WOODTECT หรือ RONSEAT ให้ทั่วอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องรอให้แห้ง
สนิทก่อนทาครั้งต่อไป แล้วจึงทาเฉพาะบริเวณหน้าตัดไม้ ผู้รับเหมาจะต้องทาน้ ายาให้
ชุ่มโชก การทาน้ ายาแต่ละครั้งให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด และถือ
ตามข้อก าหนด ดังนี้ 
ก. ตรวจให้แน่ว่าพื้นไม้ที่จะทานั้นแหง้สนิท 
ข. ซ่อมและอดุรูต่าง ๆ 
ค. ขัดเรียบด้วยกระดาษทราย 
ง. ปัดฝุ่นตา่ง ๆ ออกให้หมด 

2.2.4 งานโลหะผิวมัน 
การเตรียมพื้นผิวโลหะ ใช้เช็ดล้างท าความสะอาดด้วยทินเนอร์ ให้ปราศจากฝุ่นผง และคราบ

ไขมัน ระบบสี รองพื้น TOA, JOTAN หรือเทียบเท่า จ านวน 1 เที่ยว ซึ่งเป็นสีอีพ๊อกซี่รองพื้นก่อน
กันสนิมที่สามารถทาทับบนโลหะผิวมันได้ ท้ังไว้ให้แห้งอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง ก่อนทาสีทับ 

  2.2.5 งานสี และงานเคลือบผิวหน้าวัสดุ 
   1) ขอบเขตของงานสี และงานเคลือบ 

ให้ท าสีหรือเคลือบส่วนที่มองเห็นด้วยสายตาทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่ก าหนดไว้ เป็น
อย่างอื่น หรือวัสดุประดับต่างๆ งานสีนี้หมายรวมถึงการพ่น ทา ลงขี้ผึ้ง แชลคแลคเกอร์ ลง
น้ ามัน น้ ายา ตลอดจนตกแต่งอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย 

  2) ข้อปฏิบัติทั่วไป 
- มักจะปรากฏอยู่เสมอว่า ผู้รับจ้างได้พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้สีให้ถูกต้องตาม

รายการ ท าให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ดังนั้นถ้าผู้รับจ้างหรือลูกจ้างที่ไม่ปฏิบัติตาม
รายการงานนี้อย่างเคร่งครัด ถือว่ามีเจตนาที่จะพยายามบิดพลิ้วปลอมแปลง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิ์ที่จะสั่งให้ล้างหรือขูดสีออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพิ่มส่วนเวลาที่ล่าช้า เพราะการนี้และยกเป็นข้ออ้างในการขอต่อสัญญาไม่ได้ 

 - ห้ามมิให้ผู้รับจ้างทาสีในขณะที่มีความช้ืนสูง และผิวพื้นที่จะทาสีได้จะต้องมีความแห้ง
สนิท 

- ใช้สีชนิดและเทียบเท่ายี่ห้อที่ก าหนดให้ใช้ และจะต้องเป็นสีที่ไม่เคยเปิดใช้มาก่อน การ
เทียบเท่าให้ถือปฏิบัติตามรายการ ข้อก าหนดและขอบเขตงานท่ัวไป 

- ให้น าสี และภาชนะบรรจุที่ก าหนดให้ใช้เท่านั้น เข้ามาในบริเวณก่อสร้าง สีและภาชนะสี
อื่นๆ ห้ามน าเข้ามาในบริเวณก่อสร้างโดยเด็ดขาด 
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- การน าสีมาใช้แต่ละงวดจะต้องให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
ก่อนว่าเป็นสีที่ก าหนดให้ใช้ 

- รายละเอียดอื่นๆ  เช่น ความอ่อนแก่ของสี ให้ผู้รับจ้างเสนอขอรับรายละเอียดต่อ
ผู้ออกแบบ ในเวลาอันควร 

- ในการทาสีผู้รับจ้างจะต้องยึดถือปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิตสี อย่างเคร่งครัด เช่น 
การผสมสีพลาสติกอิมัลชัน น้ าที่ผสมจะต้องสะอาด และได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตก าหนด
ไว้  

3) ประเภทของสีที่ใช้ 
ประเภทของสีที่ใช้จะระบุเพิ่มเติมไว้เป็นเฉพาะงาน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่งโดยให้ดู

รายละเอียดในแบบ และยึดถือกรรมวิธีข้ันตอนการเคลือบของผู้ผลิต 
  4) การเตรียมงานและรองพื้น 
   - ปูนฉาบอิฐ คอนกรีต ฯลฯ 
   ก. ผิวพ้ืนใหม่ ท าความสะอาดพื้นท่ีที่จะทาสี โดยปัดฝุ่นออกให้หมด และใช้ผ้าสะอาด

ชุบน้ าเช็ดให้ทั่ว ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ทาสีรองพื้น 
   ข. ผิวพื้นที่ทิ้งไว้นาน และยังไม่ได้ทาสี ท าความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ าเช็ด 

ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง ซ่อมแซมรอยช ารุดต่างๆ รองพื้นด้วยสีรองพื้นบนพื้นที่ค่อนข้าง
หยาบ ให้ใช้สีพลาสติกค่อนข้างข้น ทาเป็นสีช้ันแรก เพื่อปิดรอยหยาบต่างๆ ที่มีอยู ่

ค. ผิวพ้ืนท่ีมีรอยต่อเป็นร่องที่ผิววัสดุ โดยปกปิดด้วย ยิปซั่ม หรือวัสดุอื่นๆ ต้องปฏิบัติ
ตามกรรมวิธีของผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ  

  - ไม้ 
ก. ตรวจให้แน่ว่าพื้นไม้ที่จะทานั้นแห้งสนิท 
ข. ซ่อมและอุดรูต่าง ๆ  
ค. ขัดเรียบด้วยกระดาษทราย 
ง. ปัดฝุ่นต่างๆ ออกให้หมด 
จ. ถ้าไม้นั้นเประน้ ามัน หรือมีความดูดซึมมากเป็นพิเศษ ให้ทาทับหน้าด้วยแชลคก่อน 

1 ครั้ง 
- เหล็กหรือโลหะต่าง ๆ  

ก. ขจัดสนิม หรือเศษผงออกโดยขัดด้วยกระดาษทราย หรือแปรงลวด 
ข. ขจัดรอยเปื้อนน้ ามัน ด้วยน้ ายาโดรโรเอทรีลีน หรือน้ ายาประเภทเดียวกัน 
ค. ล้างด้วยน้ ายาล้างสนิม โดยผสมน้ าสะอาด 2 เท่าตัว ระหว่างล้างห้ามมิให้น้ ามันไป

ถูกเนื้อไม้ที่ประกอบ หรืออยู่ใกล้เคียงกับตัวโลหะ 
ง. ล้างสนิมด้วยน้ ายาล้างสนิมออก ท าความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

จากนั้น ใช้สีรองพื้นเรดอ๊อดไซด์ไพร์เมอร์ ห้ามใช้ชนิดที่มีฝุ่นผสม โดยเด็ดขาด 
- ไม้ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนท์  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตของวัสดุและกรรมวิธีก่อสร้างอื่นๆ 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต ครบตาม
ขั้นตอนทุกประการ และตรวจสอบรายละเอียดตามรายการประกอบแบบ 
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2.2.6 มาตรฐานของวัสดุ และกรรมวิธีก่อสร้าง อ่ืน ๆ  
มาตรฐานของวัสดุและกรรมวิธีก่อสร้างอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยจะต้องปฏิบัติตาม

กรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต ครบตามขั้นตอนทุกประการ และตรวจสอบรายละเอียดตามรายการ
ประกอบแบบ 

 
2.3 งานทางเท้า/ขอบ คสล.  และวัสดุพ้ืนผิวทั่วไป 

2.3.1  ขอบเขตของงาน  
   ผู้ว่าจา้งเป็นผู้จัดหาวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์อื่น ๆ มาท าการก่อสร้างจนงานเสร็จเรียบร้อย 
2.3.2 การถมดิน/ทราย 

1) วัสดุทรายถมที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน มีขนาดลดหลั่นดี มีเปอร์เซ็นต์ผ่าตะแกรงเบอร์ 
200 ไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ มีค่า CBR ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 

 2) ในบริเวณที่เป็นสระน้ าเก่า ที่ลุ่ม หรือบริเวณที่ระดับต่ ากว่าก าหนดให้ถมดิน/ทราย และบด
อัดเป็นช้ันๆ ละไม่เกิน 50 ซ.ม. จนกว่าจะถึงระดับที่ต้องการความหนาแน่นต่ าสุด ในการบด
อัดไม่ต่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ STANDARD MODIFIED PROCTOR 

2.3.3  การวางแนวระดับและปักผัง 
1) ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจดูแนวระยะ และระดับที่ก าหนดในแบบก่อสร้างให้เรียบร้อย

เสียก่อน ตามระดับอ้างอิงต่างๆ ควรได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานฯว่าถูกต้อง
เรียบร้อยจึงลงมือท าการได้ ความโค้งของแบบจะต้องโค้งต่อเนื่องอย่างสวยงามไม่หักงอ หรือ
สะดุ้งจนน่าเกลียด การวางแนวโค้งจะต้องถูกต้องตามแบบและได้รับการตรวจสอบ และ
อนุมัติจากภูมิสถาปนิกเสียก่อนจึงท าการเทคอนกรีตได้ 

2) การตั้งแบบจะต้องท าอย่างแข็งแรงมิให้บิด โค้ง อ่อนตัวขณะเทคอนกรีต ผิวของแบบจะต้อง
สะอาดเรียบร้อย และควรทาน้ ามันก่อนเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องตรวจเช็คหรือเตรียมการ 
ฝั่งท่อน้ า สายไฟ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่พาดหรือลอดผ่านให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนการ 
เทคอนกรีต 

  2.3.4 การบดอัด 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการบดอัดดินที่จะท าทางเท้า และขอบคัน ค.ส.ล. ให้ได้ความแน่นไม่น้อย

กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ STANDARD MODIFIED PROCTOR โดยการใช้เครื่องมือกลเสียก่อนแล้วจึง
ท างานช้ินอ่ืนๆ ต่อไปได้ 

  2.3.5 การท างานพ้ืนผิวดาดแข็งต่างๆ 
ผู้รับจ้างจะต้องท างานพื้นผิวดาดแข็งต่างๆ ให้ตรงตามที่แสดงไว้ให้พื้นที่มีลักษณะเรียบ ไม่

แอ่นโค้งเป็นที่ขังน้ าได้ ทิศทางการเอียงส าหรับระบายน้ าให้เป็นไปตามแสดงในแบบ ส่วนพื้นผิวที่
อยู่ติดกับตัวอาคาร ให้ทิศทางการระบายน้ าไหลออกไปจากตัวอาคารเท่านั้น ทางเดินที่เป็นหิน
ต่างๆ จะต้องไม่มีส่วนท่ีเป็นมุมแหลมคม อยู่บนผิวของทางเดินอันอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้ 
และผู้รับจ้างจะต้องรักษาผิวทางเดินท่ีปูแล้วมิให้เปรอะเปื้อนปูน ทราย ซีเมนต์ หรือสิ่งสกปรกใดๆ  
โดยท าการเคลือบผิวด้วยน้ ายาเคลือบผิว ตามความเหมาะสมของวัสดุแต่ละชนิด หากปรากฏความ
สกปรกดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดให้เรียบร้อยเสมือนผิวปูใหม่ก่อนการส่งมอบงาน 
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2.3.6 พื้นโรยหินเกล็ด 
ใช้หินเกล็ดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนใด ๆ มีขนาดเท่า ๆ กันหนา 15 ซ.ม. สีและขนาดจะ

ระบุในแบบ ถ้าไม่ระบุในแบบให้ใช้สีขาวเทาขนาดเล็กสุดไม่น้อยกว่า 0.50 ซ.ม. โรยบนตาข่ายใน
ล่อน 2 ช้ัน หรือแผ่น GEOTEXTILE ตามที่ระบุในแบบบนทรายบดอัดปรับระดับ 

2.3.7  หินธรรมชาติปูทางเดินหรือลานต่าง ๆ  
ให้ใช้หินแกรนิต หินภูเขา หินทราย หรือหินตามท้องถิ่นนั้นๆ รูปทรงตามธรรมชาติ เว้นแต่จะ

ระบุเป็นอย่างอื่น ซึ่งระบุในแบบก้อนหนาอย่างน้อย 5 ซ.ม. ผิวหน้าค่อนข้างราบ ไม่ขรุขระมาก 
หรือส่วนคมบริเวณผิวหน้า ขนาดของแผ่นหินที่ใช้มีขนาดแตกต่างกันเป็นแบบธรรมชาติ การปูให้ปู 
ดังรายละเอียดที่แสดงในแบบ เว้นช่องห่างกันพองามหรือตามที่ระบุในแบบ โดยแต่ละก้อนจะต้อง
เข้ามุมกันได้อย่างต่อเนื่อง ผู้รับจ้างต้องท าการปูแผ่นหินให้มีความเอียงลาด เมื่อการระบายน้ าตาม
ระดับที่ได้แสดงไว้ในแบบ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไข รื้อ ปูแผ่นหินใหม่ หากเกิดน้ าขัง 

  2.3.8 พื้นผิวถนน ค.ส.ล.  
ถนนส าหรับเดินรถ ก าหนดให้เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวปาดด้วยคราดตะปู @ 1.0 ซ.ม. หรือไม้

กวาด (BROOM FINISHED) ให้เป็นแนวเส้นบนผิวคอนกรีตตามขวางของแนวถนน และต้องท าการ
เซาะร่องรอยต่อ ดูรายละเอียดในแบบวิศวกรโครงสร้าง และจะต้องท าการบ่มพื้นทันที ภายหลัง
จากการเท ค.ส.ล. และท าผิวหยาบแล้วเป็นเวลา 24 ช.ม. โดยการใช้กระสอบชุบน้ าคลุม หรือทา
ด้วยน้ ายาบ่มคอนกรีต 

  2.3.9 พื้นแอสฟัลท ์
ให้ท าการขุดลอก ถม และบดอัดตามข้อก าหนดงานดินทุกประการ และให้ท าการ GRADE 

ตามแบบก่อสร้างถนน ส่วนผสมตอ้งให้ได้มาตรฐานของกรมโยธาหรอืกรมทางหลวงทุกประการ   
2.3.10 มาตรฐานการบุกระเบื้องเซรามิค และ MOSAIC 

การเตรียมพื้นผิวและการปู โดยสกัดผิวที่จะปูกระเบื้องให้ขรุขระหรือสลัดดอก ราดน้ า ท า
ความสะอาดแล้วเทปูนทรายปรับระดับให้ได้ความเอียงลาดตามความต้องการ แล้วให้ขูดผิวหน้าให้
ขรุขระในขณะที่ผิวปูนทรายยังหมาด ๆ เริ่มแห้งตัวแล้วท าการบ่ม หลังเทปูนทรายแล้ว 24 ช.ม. 
การปูให้ราดน้ าท าความสะอาดพื้นให้เรียบร้อย แล้วใช้ปูนทรายเป็นตัวยึดโบกให้ทั่วพื้นแล้วจึงปู
กระเบื้องเซรามิคตามที่ระบุในแบบ จัดแนวและรอยต่อให้เรียบร้อย และได้ระดับแล้วทิ้งไว้ให้ปูน
ทรายแห้ง แผ่นกระเบื้องหรือ MOSAICยึดเกาะเป็นอย่างดี โดยไม่ถูกกระแทกกระเทือนเป็นเวลา 
48 ช.ม. ใช้ปูนยาแนวสีกลมกลืนกับกระเบื้องหรือ MOSAIC หรือท่ีระบุตามแบบ ยาแนวรอยต่อ 
แผ่นให้เรียบร้อย 

  2.3.11 พื้นผิวขัดมันและขัดเรียบ 
การท าพื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบให้ได้ระดับ และความลาดเอียงที่ก าหนดไว้ในแบบโดยใน

ขณะที่เทพื้นคอนกรีตยังไม่แข็งตัวผิวยังหมาด ๆ อยู่ ให้โรยผงซีเมนต์ทับหน้าให้ทั่ว แล้วขัดผิวด้วย
เกรียงเหล็กจนผิวมันเรียบเสมอโดยทั่วกัน ส่วนผิวขัดเรียบให้ขัดด้วยเกรียงไม้ธรรมดาให้เรียบร้อย 
ห้ามผู้รับจ้างท าการเทคอนกรีตพื้นท้ิงไว้ แล้วจึงมาท าการขัดผิว หรือผิวขัดเรียบในภายหลังเป็นอัน
ขาด เมื่อท าการขัดผิวเรียบร้อยแล้วประมาณ 24 ช.ม. ให้ท าการบ่มพื้นด้วยการใช้ผ้ากระสอบชุบน้ า
คลุมให้ท่ัวกัน หรือใช้ดินเหนียวก่อขอบแล้วขังน้ าไว้ การบ่มจะต้องบ่มตลอด 7 วัน 
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  2.3.12 พื้นผิวบุแผ่นหินธรรมชาติ 
   ให้ใช้แผ่นหินแกรนิต หินทราย หรือหินตามท้องถิ่นนั้น ๆ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ตัดแต่ง

หินให้ได้รูปทรงตามแบบ สกัดผิวหน้าเรียบ ขนาด และสี ระบุไว้ในแบบ ผิวหน้าของหินมีลักษณะ
ค่อนข้างเรียบ (ขัดมัน) ไม่ขรุขระมากนัก ขนาดของหินแตกต่างกันเป็นธรรมชาติ การบุให้เว้นร่อง
ห่างกันพอสมควรดังแสดงในแบบ ก่อนใช้งานท าการล้างน้ าให้สะอาดปราศจากฝุ่นและคราบ
สกปรก 

  2.3.13 ระบบกันซึม 
วัสดุที่ใช้จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์เชลล์โค้ช ในงานพ้ืนผิวที่ต้องมีระบบกันซึม โดย

จะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต ครบตามขั้นตอนทุกประการ 
  2.3.14 วัสดุยาแนวรอยต่อ 

วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่นิ่มไม่แข็งตัวเมื่อแห้งแล้ว และมีคุณสมบัติในการกันน้ าเป็นอย่างดี เป็น
พวก SILICONE RUBBER SEALANT หรือพวก POLYSULPHIDE BASE ก็ได้และต้องเป็นชนิดที่
เหมาะสมกับวัสดุผิวนั้นๆ สีผู้ออกแบบจะเป็นผู้ก าหนด 

  2.3.15 พื้นผิววัสดุอื่นๆ   
พื้นผิววัสดุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต ครบตามขั้นตอน
ทุกประการ และตรวจสอบรายละเอียดตามรายการประกอบแบบ 

 
2.4  สิ่งประกอบภมูิทัศน์ต่างๆ 

2.4.1  ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ และอื่น ๆ มาท าการก่อสร้างสิ่งประกอบภูมิทัศน์

ทุกชนิดให้เรียบร้อยตามรูปแบบ และรายการอุปกรณ์ที่ตกแต่งทุกชนิด ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง
ให้เจ้าของ และภูมิสถาปนิกพิจารณาและอนุมัติเสียก่อนจึงจะน าไปด าเนินการก่อสร้างได้ หากผู้
รับจ้างใช้วัสดุตกแต่งใด ๆ ที่ไม่ตรงกับรูปแบบ และรายการหรือมิได้ผา่นการอนุมตัิจากเจ้าของ หรือ
ภูมิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เจ้าของ และภูมิสถาปนิกมีสิทธิที่จะไม่รับงานนั้นๆหรือให้ท า
การสร้างใหม่ให้ถูกต้องตามแบบท่ีก าหนดได้ โดยผู้รับจ้างไม่สามารถคิดมูลค่าได้ 

  2.4.2 โครงสร้างและงานท าผิว 
การก่อสร้างให้ใช้มาตรฐานของวัสดุ และกรรมวิธีก่อสร้างตาม หมวดที่ 2 และมาตรฐาน

พื้นผิว ตามหมวดที่ 3 การติดตั้งและเช่ือมต่อวัสดุต้องให้แข็งแรง และประณีตเรียบร้อย หากผู้
รับจ้างมีรูปแบบ หรือกรรมวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกว่า หรือสะดวกกว่า ให้ท าการน าเสนอแบบ
รายละเอียดการก่อสร้าง (SHOP DRAWING) แก่ภูมิสถาปนิก หรือเจ้าของ เพื่ออนุมัติก่อน
ด าเนินการก่อสร้าง 

  2.4.3 หินประดับ  
1) หินท่ีน ามาใช้ในงานภูมิทัศน์ ผู้รับจ้างต้องพยายามเลือกสรรหินธรรมชาติที่มีขนาดรูปร่างให้

คล้ายคลึง และใกล้เคียงกับที่เขียนแสดงไว้ในแบบให้มากที่สุด หินที่ใช้ต้องเป็นหินแกรนิต 
หินทราย หินทะเล หรือหินตามท้องถิ่นนั้น ๆ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ รูปทรง
ธรรมชาติเกลี้ยง  ไม่พรุนหรือโพรง สีตามระบุในแบบ ไม่มีแง่มุมที่แหลมคมเป็นอันตราย 
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2) การติดตั้งต้องมีฐานท่ีมั่นคงไม่สามารถหลุดร่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหินที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่
เป็นโครงสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งขนาดน้ าหนัก รูปร่างของหินให้วิศวกรผู้รับผิดชอบทราบก่อน 
เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างสามารถรับน้ าหนักได้ และการยึดติดกับฐานต้องไม่สามารถขยับ
เขยื้อนได้เป็นอันขาด เพื่อมิให้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้พื้นที่ในบริเวณนี้ 

2.4.4 สิ่งประกอบภูมิทัศน์ (LANDSCAPE ELEMENTS) 
สิ่งที่ประกอบภูมิทัศน์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในแบบ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถจัดท าได้ให้ผู้รับจ้างแจ้งแก่

ภูมิสถาปนิก และเสนอตัวอย่างทดแทนในราคาที่ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบสัญญา 
 

2.5  งานไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก 
  2.5.1 ขอบเขตของงาน (ให้ดูรายละเอียดงานวิศวกรรมประกอบ) 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
โดยต้องเป็นแบบป้องกันน้ าและความช้ืน (WEATHER PROOF) เพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์ และ
ถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า  

  2.5.2 วัสดุอุปกรณ์ และดวงโคม  
ชนิด และประเภทของดวงโคม หลอดไฟ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง ขนาดสาย การ

เดินสาย การติดตั้ง ระบบควบคุม ให้ดูแบบวิศวกรไฟฟ้า โดยถือต าแหน่งตามแบบ 
 

2.6  งานระบบรดน้ าต้นไม้  
2.6.1  ขอบเขตของงาน 

1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ระบบรดน้ าตามแบบ และรายละเอียดที่ก าหนดให้
แล้วเสร็จ สามารถใช้การได้ดีและถูกต้องตามาตรฐานที่ก าหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องใช้
ช่างฝีมือที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญทางระบบรดน้ าต้นไม้โดยเฉพาะมา
ด าเนินการ  การออกแบบนี้ก าหนดแนวท่อ และระบบสูบจ่ายน้ าไว้โดยคร่าว ให้ผู้รับจ้างท า
แบบรายละเอียดการก่อสร้าง (SHOP DRAWING) เสนอให้ภูมิสถาปนิก และวิศวกรเป็นผู้
พิจารณาก่อนด าเนินการ 

2) ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานฯ เพื่อทราบข้อมูลการและท าการเช่ือมต่อระบบ
จากบ่อเก็บน้ าใต้ดินเดิมหรือถังเก็บน้ า น ามาใช้ในการรดน้ า 
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3. งานวัสดุพืชพรรณ (SOFTSCAPE WORK) 
3.1  หมวดทั่วไป 

3.1.1  ขอบเขตของงาน 
ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบ ในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ตามสัญญาต่อไป เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) หลังจากท่ีคณะกรรมการไดต้รวจรับงานงวดสดุท้ายในระหว่าง
เวลาแห่งช่วงสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การดูแลไม้ต้นใหญ่ 
2) การดูแลปาล์มชนิดต่าง ๆ และต้นไม้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
3) การดูแลต้นไม้พุ่ม 
4) การดูแลสนามหญ้า 

3.1.2  การส่งตัวอย่างวัสดุและส่งผลทดสอบ 
 1) ตัวอย่างดิน ถุงละ 1 กก. 3 ถุง และให้ส่งใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดินภายใน 30 วัน แก่ภูมิ

สถาปนิกเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงน าดินเข้าบริเวณได้ ภูมิสถาปนิก หรือเจ้าของงานจะท า
การตรวจสอบดินอีกครั้งหนึ่ง หากไม่เป็นไปตามตัวอย่างที่อนุมัติผู้รับจ้างต้องขนดินออกไป
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

  2) ปุ๋ย ถุงละ 250 กรัง ชนิดละ 3 ถุง 
  3) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักถุงละ 1 กก. ชนิดละ 3 ถุง 
  4) วัสดุปรุงดิน ถุงละ 1 กก. ส าหรับเลือกถั่ว ถุงละ 1 กก. ส าหรับอิฐหัก และทรายหยาบ 
 5) การติดชื่อ ผู้รับจ้างต้องติดช่ือของวัสดุและแหล่งที่มา และวันท่ี ท่ีได้รับมาโดยชัดเจนทั้งในถุง

และในรายการส่งวัสดุ ตัวอย่างถุงควรใช้ถุงพลาสติกใสชนิดหนา หากตัวอย่างวัสดุไม่ได้
คุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 3.3  และหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกและ/หรือเจ้าของ
โครงการแล้ว มิให้ผู้รับจ้างน าวัสดุดังกล่าวไปใช้ในโรงการโดยเด็ดขาด 

3.1.3 การรับประกันงานและคุณภาพวัสดุ 
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานเป็นเวลา 120 วัน หลังจากส่งมอบงานขั้นสุดท้ายแล้ว ให้มี

คุณสมบัติของงานดังน้ี 
1) ปาล์ม, ไม้ยืนต้น, ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ต้องมีการเจริญเติบโตและสมบูรณ์แข็งแรงตามสภาพ

ธรรมชาติ ช่วงเวลานี้ที่ได้ดูแลรักษาใบไม่ให้แห้งเฉา ใบร่วงหมดหรือเกือบหมด ต้นไม่ฟื้นตัว
จากสภาพเดิม เมื่อปลูกกิ่งแห้งด าถูกท าลายหรือติดเช้ือโรค และแมลงตาย 

2) สนามหญ้าต้องมีลักษณะสมบูรณ์ ใบเขียวขจีราบเรียบเป็นผืนเดียวกัน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มี
บริเวณใดที่เหลืองตายและไม่มีวัชพืชขึ้นปะปน 

3) วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบในงานส่วนนี้ต้องยังคงอยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือเสื่อมสลายไปจน
ท าให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้าง หรือตามความเห็นของภูมิสถาปนิกและ/หรือ
เจ้าของโครงการ 
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3.2  ดินและวัสดุปลกู 
3.2.1  หน้าดิน ดินที่น ามาจากแหล่งภายนอกบริเวณ จะต้องเป็นดินผิวส่วนบนจากท้องนาหนาไม่เกิน 40  
  ซม. สวนหรือเชิงเขาความลึกไม่เกิน 40 ซม. ต้องเป็นดินร่วนไม่เหนียวจัด ไม่มีเกลือหรือเคมีอื่นใด 
  เจือปนเกินกว่าอัตราทีก่ าหนด ปราศจากเศษวัชพืชเศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก ไม้ แก้วแตก  
  พลาสติก ถุงพลาสติก โลหะ ตลอดจนวัชพืชใด ๆ เจือปน มีความช้ืนพอเหมาะ ไม่เหลวเละหรือแห้ง 
  สนิทหรือป่นเป็นผง 

1) แหล่งดิน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแหล่งดินว่าได้มาจากท่ีใดเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับการ
อนุมัติจากภูมิสถาปนิกเสียก่อนจึงจะน าดินเข้ามายังบริเวณได้ 

2) การทดสอบดินและการแก้ไขคืน ก่อนการตกลงซื้อดินผู้รับจ้างควรตรวจสอบคุณสมบัติของดิน
ที่บ่อดินเสียก่อน โดยดินที่น าเข้ามาปลูกต้นไม้ในบริเวณจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

     ค่าไฮโดรเจนไอออน (ph)    6.5-7.0 ph 
     ค่าอินทรียวัตถุโดยน้ าหนักไม่น้อยกว่า   3% (110 C) ขึ้นไป 
     ค่าของเกลือไมเ่กิน (EC  1:5 ที่ 25 C)   075 มิลลิโมห ์
     ฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่า    15 ppm. 
     โปแตสเซียมไม่น้อยกว่า    60 ppm. 

 3.2.2 ดินและเครื่องปรุงดิน 
1) ปุ๋ยเคม ี

- ปุ๋ยยูเรีย ใช้ปุ๋ยเกล็ดผงสีขาวที่สะอาดแห้ง บรรจุในถุงหรือภาชนะสภาพที่มีสภาพดี
ไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 46 เปอร์เซ็นต์ 

- ปุ๋ยเม็ด ใช้ปุ๋ยเมล็ดนวลหรือสีเทา ตามท้องตลาดทั่วไป สูตร N-P-K  15-15-15 เมล็ด
ปุ๋ยจะต้องแห้งปราศจากสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ และบรรจุหรือภาชนะที่เหมาะสม 

- ปุ๋ยละลายช้า (OSMOCOAT)ใช้ปุ๋ยเม็ดเคลือบสารละลายช้าสูตร N-P-K 13- 13-13 
ออสโมคอด หรือเทียบเท่าท่ีได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิก 

  2) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมัก  
- ปุ๋ยคอกมูลสัตว์  เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ต้องเป็นปุ๋ยที่เก่ากองหมักทิ้งไว้ แล้วไม่

น้อยกว่า 6 เดือน สะอาดปราศจากเศษอิฐ หิน ไม้ ดิน แก้ว โลหะ ฯลฯ  ตลอดจนเศษ
ถุงพลาสติก หญ้า ฟาง มูลโค กระบือ อนุญาตให้มีเศษฟางเจือปนได้ไม่เกิน 10%โดย
ปริมาณมูลสุกร เป็ด-ไก่ มีแกลบเจือปนได้ไม่เกิน 30% โดยปริมาตร 

- ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ปุ๋ย กทม เบอร์ 901 ชนิดละเอียด 
- ปุ๋ยหมัก ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอินทรีย์วัตถุใด ๆ ก็ได้ ที่มีการหมักโดยวิธีแอโรบิค

(AEROBIC) โดยมีอัตราส่วน C/N ไม่เกินกว่า 30/1  
- อินทรียวัตถุอื่น ๆ ต้องเป็นชนิดที่ได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร 

3) วัสดุปรุงดินอื่น ๆ    
- เปลือกถั่ว ใช้เปลือกถั่วลิสงเก่าที่กองหมักไว้แล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน ปราศจากโรค และ 
 แมลง 

   - แกลบด า ใช้แกลบด าจากเปลือกข้าวเผาใหม่ สะอาดหยาบไม่ป่นเป็นผงละเอียด  
  - ขุยมะพร้าว ใช้ขุยมะพร้าวท่ีสะอาดใหม่ ซึ่งเป็นวัตถุท่ีใช้ในการอุตสาหกรรม  
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  - อิฐหัก ใช้อิฐหักท่ีป่นใหม่ขนาดที่ผ่าตะแกรง ½ นิ้ว และไม่ผ่าตะแกรง 1/8 น้ิว ไม่มีเศษ 
    ปูนฉาบ ปูนก่อ หรือคอนกรีตติดอิฐต้องแกร่งไม่ยุ่ยเมื่อถูกน้ า 
  - ทราย ใช้ทรายหยาบน้ าจืดที่สะอาดเสมอ กับทรายผสมคอนกรีต 

- วัสดุปรุงดินอื่นๆ ต้องเป็นวัสดุที่ได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร  
 

3.3  วัสดุพืชพันธ ์
3.3.1  ปริมาณขนาด 

1) ปริมาณ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาต้นไม้ให้ครบพอเพียงแก่งาน ปริมาณของต้นไม้ที่แสดงใน
ตารางต้นไม้เป็นแต่เพียง ตัวเลขสังเขปที่เตรียมขึ้น เพื่อความสะดวกของผู้รับจ้างเท่านั้น 
จ านวนต้นไม้ในแปลนต้นไม้ถือว่าถูกต้องเหนือกว่า จ านวนท่ีบอกไว้ในตารางต้นไม้ 

2) ขนาดต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ถือนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น โดยเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นให้ 
วัดจากระดับคอดินโคนต้นสูงประมาณ 0.90-1.00 ม. ขนาดความสูงอาจผันแปรได้ตามความ
เหมาะสม แต่ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในตารางต้นไม้เกินกว่าร้อยละ 20% ขนาดของไม้พุ่มถือ
ความสูงและระยะไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือระบุในรายการต้นไม้ ขนาดของต้นไม้ต่ าสุดจะ
วัดหลังจากท าการตัดแต่งก่อนท าการปลูก 

3.3.2  ช่ือของต้นไม้ 
ถือตามช่ือทางวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ ช่ือสามัญถือตามทะเบียนพรรณไม้ประดับของสมาคม

ไม้ประดับแห่งประเทศไทย และ/หรือ ช่ือพรรณไม้ในเมืองไทย พ.ศ. 2525 โดย ดร. สะอาด  บุญ
เกิด และคณะ การค้านกับช่ือหากมีขึ้นผู้รับจ้างจะต้องปรึกษาหารือกับภูมสิถาปนิกจนได้ข้อยุต ิเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนจึงน ามาปลูกได้ การตรวจชนิดของพันธุ์ไม้ อาจท าภายหลังการปลูกและก่อน
การตรวจรับงาน หากตรวจพบว่าผู้รับจ้างน าต้นไม้ผิดชนิดมาปลูกจะต้องขนย้ายออก และน าชนิดที่
ถูกต้องมาปลูกใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

3.3.3  เงื่อนไขอื่น ๆ  
1) ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้คลุมดินทุกชนิด  จะต้องงาม แข็งแรงและขึ้นตามสภาวะ

ธรรมชาติ ปราศจากโรคแมลง 
2) การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ จะวัดจากโคนหรือระดับดินธรรมชาติ 1.00 ม. 
 3) ต้นไม้ที่วัดได้ขนาดตามก าหนด แต่มีรูปทรงไม่สมดุล ระหว่างระยะแผ่ และความสูง หรือบิด

งอจนน่าเกลียด หรือแตกก่ิงเป็นมุมแหลมจะถูกคัดออก 
3) ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าก าหนดในแบบอาจน ามาใช้ได้ แต่ผู้รับจ้างจะคิดราคาเพิ่มขึ้นจากที่

เสนอไว้เดิมไม่ได้ 
5) ผู้รับจ้างจะถือเอาความสูงที่เกินก าหนด มาชดเชยกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าไม่ได้ 
6) ต้นไม้ที่น ามาปลูกจะต้องเจริญงอกงามในกระถาง ห้ามมิให้ใช้ต้นไม้ขนาดเล็กเปลี่ยนใส่

กระถางใหญ่ โดยที่รากยังไม่เจริญเต็มที่ในดินใหม่ 
7) ขนาดของตุ้มดินของต้นไม้ที่ขุดยาก จะต้องมีขนาดใหญ่เป็น 6 (หก) เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง

ล าต้น และความสูงของตุ้มดินจะต้องเป็นสองในสามของความกว้างต้นไม้ที่ย้ายมา โดยมี
ขนาดตุ้มดินเล็กกว่าก าหนด หรือตุ้มดินแตกรากได้รับความเสียหายจะถูกคัดออก 
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ตารางแสดง ขนาดของหลุมปลูกและปริมาณดินปลูกที่เหมาะสมขนาดของล าต้นไม้ยืนตน้และปาลม์ 
 

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น(นิ้ว) ตุ้มดิน หลุมปลูก ปริมาณดินปลูก 
>10" Min 1.25 M. 150 CM. X 120 CM. 1.70 CU.M. 
6"-8" 85 CM. 120 CM. X 100 CM. 0.80 CU.M. 
5"-6" 75 CM. 110 CM. X 100 CM. 0.70 CU.M. 
4"-5" 65 CM. 100 CM. X 100 CM. 0.80 CU.M. 
3"-4" 55 CM. 100 CM. X 90 CM. 0.74 CU.M. 
2"-3" 45 CM. 100 CM. X 80 CM. 0.70 CU.M. 
1"-2" 40 CM. 80 CM. X 60 CM. 0.30 CU.M. 
<1" 30 CM. 60 CM. X 60 CM. 0.20 CU.M. 

 
 8) ต้นไม้หรือไม้พุ่มท่ีไม่แข็งแรง โอนเอน ยืนต้นโดยปราศจากไม้ค้ ายันไม่ได้จะถูกคัดออก 
 9) ต้นไม้ใหญ่จะต้องมีล าต้นตรง มีรูปทรงงาม ปราศจากความเสียหายจากการหักของกิ่งก้าน

ยอด (LEADER) ต้องไม่หัก ยอดที่มีอยู่จะต้องเป็นยอดเดี่ยว เว้นแต่จะก าหนดให้มีหลายยอด
ได้ ต้นไม้ที่เปลือกฉีกขาดเป็นปุ่มปม มีรอยเสียดสีหรือกิ่งหักที่ไม่ได้รับการตัดแต่งและทาสี 
หรือไม่มีเปลือกหุ้มไม่มิดจะถูกตัดออก 

 10) ต้นไม้ที่ขยายพันธุ์โดยการปักช า จะต้องงามมีราก เจริญงอกงามดี 
 11) ต้นไม้ที่น ามาปลูกทุกชนิดต้องได้รับการฝึกให้คุ้นกับสภาวะของแสงมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 (หก) 

สัปดาห์ ต้นไม้ที่น ามาปลูกในร่มหากทิ้งใบหรือต้นไม้ที่น าไปปลูกกลางแจ้งแล้วใบแห้งเฉาจะ
ถูกคัดออก  

 12) การเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่ไม่ได้ขนาด หรือรูปทรงตามที่ระบุในแบบแปลนให้กระท าภายใน 6 
(หก) สัปดาห์ ต้นไม้ที่น ามาปลูกในร่มหากทิ้งใบ หรือต้นไม้ที่น าไปปลูกกลางแจ้งแล้วใน 15 
วัน หลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับการแจ้งจากเจ้าของหรือภูมิสถาปนิก ไม้พุ่มและไม้คลุมดินควร
เปลี่ยนภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการแจ้ง 

 
3.4 การด าเนินงานก่อสร้าง 

3.4.1 การปรับระดับดิน 
1) การปรับระดับให้ใช้ดินที่มีคุณภาพตามรายละเอียด หมวดที่ 1 แล้วปรับระดับให้เป็นไปตาม

แบบ   
2) เมื่อปรับระดับเสร็จแล้ว จะต้องให้ภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบถึงความถูกต้อง 

และเหมาะสมก่อนด าเนินการขั้นต่อไป 
4) เมื่อภูมิสถาปนิกได้ตรวจสอบการปรับระดับและอนุมัติแล้ว ให้ผู้รับจ้างท าการปักหมุด 

ต าแหน่งและ/หรือโรยปูนขาวแสดงต าแหน่งแนวของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามแบบเพื่อให้
สถาปนิกตรวจสอบก่อนด าเนินการขั้นต่อไป 
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4) เมื่อภูมิสถาปนิกได้ตรวจสอบการปรับระดับและอนุมัติแล้ว ให้ผู้รับจ้างท าการปักหมุด ต า
แน่งต้นไม้ใหญ่ตามแบบ และโรยปูนขาวแสดงต าแหน่งและรูปของแปลปลูกตามแบบ ปลูกไม้
พุ่มและไม้คลุมดิน เพื่อให้ภูมิสถาปนิกตรวจสอบก่อนด าเนินการขั้นต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                              

3.4.2 การเตรียมดินแปลงปลูก 
  1) การเตรียมดินปลูก การเตรียมแปลงปลูกในบริเวณที่เป็นแปลงปลูกต้นไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 

ให้ท าการสับดินเพื่อท าการเก็บเศษวัสดุ และรากหญ้าออกให้หมดก่อนแล้วท าการหว่านปุ๋ย
อินทรีย์และเปลือกถั่วในอัตราอย่างละ 50 ลิตร/ตร.ม. ส าหรับไม้พุ่มและ 30 ลิตร/ตร.ม.
ส าหรับไม้คุลมดินเมื่อหว่านปุ๋ยและเปลือกถัวครบตามอัตราส่วนแล้วให้ท าการไถพรวน หรือ
ใช้จอบสับดินเป็นการคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากับดินลึก 0.40 ม. ส าหรับไม้พุ่มและ ลึก 0.30 ม. 
ส าหรับไม้คลุมดิน โดยให้ดินมีขนาดก้อนไม่โตกว่า 5 ซ.ม. แล้วจึงเกลี่ยให้เรียบได้รูปแบบ 
ส่วนของแปลงปลูกที่ติดกับสนามหญ้าจะต้องท าร่องดินสับรูปตัววี เพื่อเป็นการแยกสนามกับ
แปลงปลูก เพื่อความสะดวกในการตัดหญ้าและรักษาแนวไม้คลุมดินให้เรียบอยู่เสมอ ร่องดิน
สับควรกว้างประมาณ 15 ซม. และลึก 10 ซม. 

 2) การเตรียมดินปลูกหญ้าในบริเวณที่ปลูกหญ้า ให้เตรียมการโดยการไถพรวนหรือขุดด้วยจอบ
ลึก 15 ซม. พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดุขยะมูลฝอยรวมทั้งวัชพืชออกให้หมดก่อนท าการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ในอัตรา 20 ลิตร/ตร.ม. พรวนให้ละเอียดและคลุกเคล้าปุ๋ยให้ทั่วก่อนท าการบดอัด
ด้วยลูกกลิ้งให้ได้ความแน่นระหว่าง 50-60% STANDARD PROCTOR การปรับระดับสนาม
อาจใช้ทรายละเอียดโรยเป็นการปรับให้เรียบแต่ไม่ควรหนาเกิน 2 ซม. 

 3) ผู้รับจ้างอาจเตรียมดินปลูกจากนอกสถานท่ีได้หากสะดวกกว่า โดยเฉพาะกรณีที่มีฝนตกหนัก 
หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างมีอุปกรณ์การผสมดินพร้อมอยู่นอกสถานที่ ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งแก่ภูมิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งตัวอย่างดินที่ผสมแล้วตามสูตรที่
ก าหนดให้ 3 ถุง ๆ ละ 500 กรัม หากปรากฏในภายหลังว่าการผสมดินดังกล่าว ไม่เป็นไป
ตามสูตรในข้อ 3.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องขนดินออกจากบริเวณโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ส่วนผสมพิเศษ ในกรณีที่ต้นไม้แต่ละชนิดต้องการเครื่องปลูกที่แตกต่างกัน การเพิ่มส่วนของ
อินทรียวัตถุปุ๋ยวัสดุปรับปรุงดิน ให้ผู้รับจ้างท าเฉพาะดินปลูกช้ันบน โดยการควบคุมของผู้
ควบคุมงาน 

3.4.3 การปลูก 
1) การปลูกต้นไม้ใหญ่ ปาลม์ มะพร้าว และต้นไม้เล็ก 
 - หลุมปลูก ผู้รับจ้างต้องท าการขุดหลุมปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้ได้ขนาดหลุดตามที่ก าหนดใน

แบบแปลน โดยให้ท าการขุดหลุมหลังจากปรับดินแล้วดินที่น าขึ้นมาจากส่วนบนของ
หลุมที่เป็นดินดีให้กองไว้ที่ปากหลุมได้ ดินก้นหลุมที่ปะปนเศษวัสดุก่อสร้างให้ขนไปทิ้ง
นอกบริเวณ 

 - ดินปลูกและการปลูก 
ดินปลูก ให้ใช้ดินผสมตามสูตรข้างล่าง ตามจ านวนท่ีก าหนดในรายละเอียดผสมกับ 

ดินที่ขุดมา ส่วนผสมใช้สูตรผสมดิน ดังนี้ 
ส่วนผสม ดินบน (pH) 6.5   3 ส่วน 

     ปุ๋ย กทม.901 หรือมูลวัว   1 ส่วน 
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     เปลือกถั่ว หรือแกลบไมเ่ผา   1 ส่วน 
- ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังอย่างสูง ในการยกต้นไม้ออกจากกระถาง ภาชนะหรือที่ปลูก

ชนิดอื่นๆ  เช่น เข่ง ลังไม้ เพื่อมิให้ระบบรากของต้นไม้เสียหาย การแกะกระสอบหุ้มตุ้ม
ดิน จะต้องกระท าการด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ที่จะมิให้ดินหลุดจากตุ้ม ผู้ รับจ้าง
ควรวัดความสูงของตุ้มดินก่อนท าการเตรียมความลึกของก้นหลุมให้พอดีกับขนาดของ
ตุ้มดิน แล้วจึงท าการยกต้นไม้ลงหลุม ตั้งต้นไม้ตรงได้แนวใช้มือหรือเท้ากดพอแน่นแล้ว
จึงเติมดินลงไปอีก ครั้งละ 15 ซ.ม. บดอัดแล้วกดพอแน่น ท าตามนี้จนถึงระดับที่
ก าหนดแล้วให้รดน้ าให้ชุ่มโชก และทิ้งไว้ไม่รดน้ าเป็นเวลา 3 วัน 

- การแต่งผิวหน้าหลุมปลูก หลังจากการปลูกแล้วผู้รับจ้างจะต้องท าการเก็บกวาดสิ่ง
สกปรก ดินปลูก เศษวัสดุหุ้มตุ้มดิน เชือก กระทง ฯลฯ ออกไปให้หมด เมื่อรดน้ าทิ้งไว้
ครบ 3 วัน แล้วให้ท าการแต่งพรวนหรือเสริมขอบของหลุมปลูกให ้

- การค้ ายันต้นไม้ จะต้องกระท าทันทีหลังการปลูก และหลังจากการใส่ไม้ค้ ายันแล้ว 
ต้นไม้จะต้องตั้งตรงแผ่กิ่งก้านได้ตามปกติ ไม้ค้ ายันจะต้องเรียบแข็ง ไม่ผุกร่อน ขนาด
ของไม้ และกรรมวิธีการในการปักไม้ค้ ายัน ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในแบบแปลนทุก
ประการ 

2) การปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 
- การท าแปลงปลูก ให้เป็นไปตามข้อ 3.4.2  
- การปลูก ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการยกต้นไม้ออกจากภาชนะปลูก เพื่อมิ

ให้ระบบรากของต้นไม้เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิให้ดินหลุดจากตุ้ม ก าหนดต าแหน่ง
หลุมปลูกให้ได้ระยะปลูกตามที่ก าหนดในแบบ และมีรูปร่างแปลงปลูกตามแบบ เตรียม
ความลึกของก้นหลุมให้พอดีขนาดของตุ้มดินแล้วจึงท าการยกต้นไม้ลงหลุมตั้งให้ต้นไม้
ตรงได้ตามแนวเดิมดินจนถึงระดับที่ก าหนดแล้วใช้มือหรือเท้าพอกดแน่นแล้วรดน้ าให้
ชุ่ม 

3) การปลูกหญ้า 
- ชนิดของหญ้า หญ้าที่ใช้ปลูกในบริเวณ ให้เป็นไปตามก าหนดในแบบแปลน 
- ก่อนท าการปลูก จะต้องปรับผิวดินให้เรียบและรดน้ าให้ชุ่มช่ืนแต่ไม่เละ ผิวดินที่

เสียหายหรือถูกชะโดยฝนหรือน้ าจะต้องได้รับการปรับผิวหน้าใหม่เสียก่อน 
- การปูใช้วิธีปูเป็นแผ่น แผ่นหญ้าจะต้องมีขนาด 50x100 ซม.หญ้ามีความเขียวสดชุ่มช่ืน 

ไม่ขาดริมโหว่กลาง ดินที่ติดมากับหญ้าจะต้องมีความสม่ าเสมอ หญ้าที่เหลืองแห้ง หรือ 
ไม่สมบูรณ์ ขาด แหว่ง จะถูกคัดออก ผู้รับจ้างควรเตรียมดินสนามให้พร้อมที่จะปูได้จึง
น าหญ้าเข้ามาในบริเวณ หญ้าที่น ามากองไว้เกิน 3 วันจะถูกคัดออก การปูหญ้าจะต้องปู
ให้รอยขอบต่อแผ่นดินชิดสนิทและเรียบเสมอกัน ขอบเข้ามุมหรือโงจะต้องตัดให้เรียบ
คม ด้วยมีดหรือกรรไกรที่เหมาะสม เมื่อปูเสร็จแล้วให้รดน้ าให้ชุ่มแล้วใช้ลูกกลิ้งบดให้
แผ่นหญ้าแนบแน่นกับผิวดินเดิม  
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3.5 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์และสนามหญ้า 

3.5.1 การดูแลต้นไม้ใหญ ่
1) รดน้ าและให้ปุ๋ยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
2) ตัดแต่งและรักษาโรคแมลงตามความจ าเป็น 
3) เปลี่ยนต้นไม้ทีต่ายหรือไมเ่จรญิ 
4) ปรับปรุงซ่อมแซมการค้ ายันต้นไม้ พรวนดิน ถอนวัชพืช แต่งขอบ 
5) ระยะเวลาในการดูแลรักษาตามสญัญา เป็นเวลา 120 วัน 

  3.5.2 การดูแลปาลม์ชนิดต่าง ๆ และต้นไม้ที่ต้องการดูแลเป็นพเิศษ 
  1) รดน้ าและให้ปุ๋ยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
  2) ตัดแต่งก่ิงแห้งและรักษาโรคแมลงตามความจ าเป็น 
  3) ปรับปรุงซ่อมแซมค้ ายันต้นไม้ พรวนดิน ถอนวัชพืช แต่งขอบ 
  4) ใช้น้ าฉีดพ่นที่ยอดเพื่อรักษาความช้ืน และลดการคลายน้ าของต้นปาล์มทั่วท้ังต้นทุก ๆ 1  
   ช่ัวโมง /20 นาที เป็นระยะเวลา 15 วัน และทุกวันช่วงบ่ายเป็นเวลา 30 นาที 30 วัน 
  5) เปลี่ยนต้นไม้ทีต่ายหรือไมเ่จรญิ 
  6) ระยะเวลาในการดูแลรักษาตามสญัญา เป็นเวลา 120 วัน 
  3.5.3 การดูแลรักษาสนามหญ้าในระหวา่งความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง 
 1) ระยะเวลาการดูแลรักษาตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาสนามหญ้าหลังจากส่งมอบ

งานขั้นสุดท้ายเป็นเวลา 120 วัน 
 2) การรดน้ า หลังจากการปูหญ้าแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรดน้ าสนามหญ้าในปริมาณที่เหมาะสม

ตลอดเวลาเพื่อควบคุมความช้ืน และควบคุมการคลายน้ าของหญ้าจนกว่าหญ้าในสนาม
สามารถตั้งตัวได้ หลังจากนั้นให้รดน้ า เช้า กลางวัน และเย็น ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นเวลา 
2 สัปดาห์ หลัง 2 สัปดาห์ไปแล้วให้ท าการรดน้ าในช่วงเช้าให้ชุ่ม วันละ 1 ครั้งเป็นเวลา 1 
สัปดาห์ เมื่อครบก าหนดแล้วให้หยุดรดน้ า 2 วัน ท าการตัดหญ้าใส่ปุ๋ย แล้วจึงเริ่มการรดน้ า
ต่อไปในสัปดาห์ที่ 3 ให้รดน้ าชุ่มโชก 2 วันต่อครั้ง จนถึงวันส่งงาน การรดน้ าจะต้องรดด้วย
หัวฉีดฝอย ไม่รดน้ ามากและเร็วจนน้ าไหลไปตามผิวดิน ควรใช้หัวฉีดน้ าแบบฝอยหมุนด้วย
แรงน้ า และควรใช้แก้วน้ ารองวัดน้ าให้ได้รวมแล้วสัปดาห์ละ 120 มม.ผู้รับจ้างอาจงดการรด
น้ าในวันฝนตกมากตามความเหมาะสมในสัปดาห์ที่ 3 หลังการปูหญ้าแล้วให้ใส่ปุ๋ยยูเรียใน
อัตรา 1 กก./400 ตร.ม. และตัดหญ้าทุก 1 เดือน 

 3) การถอนวัชพืช ผู้รับจ้างจะต้องท าการถอนวัชพืชออกทันทีตลอดระยะเวลาที่ท าการดูแล
รักษาซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา 

 4) การบดด้วยลูกกลิ้ง หลังจากการบดด้วยลูกกลิ้งครั้งแรกแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผู้รับจ้าง
จะต้องน าลูกกลิ้งมาบดสนามที่ไม่เรียบร้อยอีกครั้ง หลังจากนั้นให้ท าการบดสนามทุกๆ 30 
วัน จนกว่าจะหมดสัญญาการดูแลรักษา ก่อนการบดควรรดน้ าให้ดินฟูเสียก่อน 

 5) ในกรณีที่มีการยุบของดินเกิดขึ้น และไม่สามารถแก้ได้ด้วยการบดลูกกลิ้ง ผู้รับจ้างจะต้องใช้
ปุ๋ย กทม.901 ผสมกับทรายละเอียดอัตราส่วน 1:1 ร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวด แล้วน ามาโรย
ตามรอยยุบของสนามทุกครั้งท่ีท าการ ตัดหญ้าและบดลูกกลิ้งให้ได้ระดับตามแบบ 
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3.5.4 อุปกรณ์ในการดูแลรักษา 

1) ผู้รับจ้างเป็นผู้รับเหมาและจัดก าลังคนมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับข้อสัญญาที่
ก าหนดไว้ในสัญญาเจ้าของงาน  ภูมิสถาปนิกมีสิทธิ์ที่จะเสนอให้ผู้รับจ้างเพิ่มอุปกรณ์และ
จ านวนคนงานได้ หากเห็นว่าผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพในการท างาน ท าการละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา  เจ้าของงานมีสิทธิในการริบเงินงวดสุดท้ายของผู้รับจ้าง และสามารถว่าจ้างคน
อื่นมาท างานแทนได้ 

2) เครื่องมือท่ีผู้รับจ้างควรมี นอกเหนือไปจากเครื่องมือ และวสัดุธรรมดา มีดังนี้ 
- รถตัดหญ้า แบบโรตารี่ที่มีใบมีดคม เสียงค่อย 
- เครื่องพ่นปุ๋ย และยา ขนาด 18 ลติร เครื่องยนต์เบนซิน 
- เครื่องตัดหญ้าชนิดดา้มยาว สะพายบ่า 
- เครื่องมือตัดแต่งกิ่งต้นไมค้รบชุด พร้อมสีทาแผลต้นไม้ 

 3) การดูแลหลังจากส่งมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างไม่ต้องจ่ายค่าน้ าค่าไฟ ส่วนค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถ
ตัดหญ้าและเครื่องพ่นหญ้าเป็นของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างพึงก าชับคนในบังคับของผู้ว่าจ้างมิให้ส่ง
เสียงดัง แต่งกายสุภาพหรือแสดงกิริยาไม่ดีระหว่างปฏิบัติงาน 
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หมวดที่ 10 
งานระบบสาธารณูปโภค 

 

1.  การขุดถมบดอัดและแต่งระดับลาดดิน 
1.1 ทั่วไป 

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้น ามาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
 

1.2 ขอบเขตของงาน 
งานในหมวดนี้เป็นการขุดดินเดิม ถมและบดอัดดิน การปรับแต่งลาดดิน การเคลื่อนย้ายและ

ด าเนินงานอ่ืนๆ ของงานคันดินถนน งานปรับแต่งลาดดิน งานขุดดินเพื่อวางท่อและฐานรากอาคาร และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดินเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการ 

 
1.3 ฝีมือการท างาน 

งานท่ีเกี่ยวข้องกับงานดินทั้งหมดจะต้องกระท าด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ต้องมีวิศวกรที่มี
ประสบการณ์งานดินเป็นผูค้วบคุม ก่อนลงมือปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมแนวและระดับตา่งๆให้เรียบร้อยการ
ใช้เครื่องมือในการขุดดินหรือบดอัดดินจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังโดยการตรวจสอบที่ระดับผิวดิน
หรือระดับของลาดดินให้ได้ตามรูปแบบและรายการ 

 
1.4 การป้องกัน 

1.4.1 อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่วางตัวอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่จะท าการขุดหรือจะท าการบดอัดดิน ผู้รับ
จ้างจะต้องป้องกันและระมัดระวังการเคลื่อนย้ายและการทรุดตัวของอาคารโดยจัดหาและติดตั้งค้ า
ยันหรือกรรมวิธีต่างๆเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับงานดินผู้
รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีในการป้องกันให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติก่อนจึงด าเนินการได้ 

1.4.2 ในระหว่างการขุดดิน  ตัดดิน หรือบดอัดดิน เมื่อเจอกับส่วนต่างๆ ของอาคารเดิมหรือเจอกับระบบ
สาธารณูปโภคเดิมที่มีอุปสรรค์ท าให้งานดินไม่สามารถกระท าต่อได้ ให้ผู้รับจ้างแจ้งแก่ผู้ควบคุมงาน
ทราบและเสนอแนวทางแก้ไขก่อนท าการโยกย้าย โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโยกย้าย ผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

 
1.5 การขุดดิน 

1.5.1 การขุดดินท่ัวไป 
ระยะและระดับในการขุดดินต้องตรงกับที่ระบุไว้ในรูปแบบระดับก้นหลุมของงานขุดดิน

ต้องอยู่ในระดับที่ถูกต้องแน่นอน 
1.5.1.1 งานขุดดินส าหรับการก่อสร้างอาคารหมายรวมถึงการขุดมวลวัสดุที่ปะปนอยู่ในดินตาม

ธรรมชาติของดินทั่วไป 
1.5.1.2 มวลวัสดุที่ต้องการขุดทั้งหมดส าหรับการแต่งช้ันดินรอบอาคารต้องตรงตามข้อก าหนด 
1.5.1.3 มวลวัสดุที่ขุดขึ้นมาถ้าวิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมส าหรับการถม

ดินผู้รับจ้างต้องจัดการขนย้ายออกจากสถานที่ก่อสร้าง 
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1.5.2 การขุดดินฐานราก 
1.5.2.1 ต้องจัดการหล่อฐานรากทันทีที่การขุดดินส าหรับฐานรากได้เสร็จเรียบร้อยเมื่อหล่อฐาน

รากเรียบร้อยแล้วการถมดินกลับฐานรากเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้รับจ้าง 
1.5.2.2 ในกรณีที่ขุดพบโบราณวัตถุผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีและโบราณวัตถุที่ขุด

ได้จะต้องตกเป็นสมบัติของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
1.5.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียบสูบน้ าออกจากบริเวณก่อสร้างฐานรากตลอดเวลาและต้องไม่ท าให้

คอนกรีตที่ก าลังเทอยู่เสียหาย 
1.5.3 การขุดร่องหรือค ู

ในการขุดร่องคูระบายน้ า หรือขุดเพื่อวางแนวท่อและบ่อพัก ถ้าจุดที่ขุดอยู่ใกล้กับอาคาร
เดิมจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังไม่ท าให้ฐานรากของอาคารเกิดความเสียหายได้ 

1.5.4 การขุดดินและการตัดดิน ส าหรับงานถนน 
ต้องขูดลอกหน้าดินที่มีความอ่อนออกให้หมดจนได้ระดับตามรูปแบบและรายการ การขุด

ต้องกระท าโดยเครื่องจักรด้วยความระมัดระวังและมีผู้คุมงานอยู่ที่หน้างานตลอดเวลา 
1.5.5 การปรับแต่งลาดดิน 

 ต้องกระท าจากระดับด้านบนลงมาด้านล่าง ระยะและองศาต้องได้ตามรูปแบบและ
รายการ การขุดต้องกระท าโดยเครื่องจักรด้วยความระมัดระวังและมีผู้คุมงานอยู่ที่หน้างาน
ตลอดเวลา 

 
1.6 การถมดินและการกลบเกลี่ยดิน 

การถมดินจะต้องได้ระดับท่ีเหมาะสมเพื่อการทรุดและทรงตัวของมวลดินผู้รับจ้างต้องจัดการให้ได้
ระดับสุดท้ายตรงตามรูปแบบและรายการ 
1.6.1 วัสดุ 

วัสดุที่ใช้ถมและกลบเกลี่ยต้องประกอบด้วยดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในกรณีที่ใช้ดินที่
ขุดจากบริเวณสถานท่ีก่อสร้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรก่อน และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการน าดินจากท่ีอื่นมาถมแทน 

1.6.2 การปรับระดับ 
ก่อนการถมดินและการกลบเกลี่ยดินพื้นที่ในบริเวณนั้นต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยได้

ระดับตามแนวนอนและใช้เครื่องมืออัดแน่นตามที่ได้ระบุไว้แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างอื่น
หรือส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้เคียง 

 
1.7 การถมด้วยหินกรวดหรือทราย 

1.7.1 การถมประกอบด้วยทรายกรวดและหินตามรายละเอียดในหมวดที่ว่าด้วยคอนกรีต 
1.7.2 การถมด้วยหินกรวดหรือทรายต้องเตรียมและจัดท าตามขนาดและความหนาที่ได้ระบุไว้ในรูปแบบ 
1.7.3 มวลวัสดุที่ใช้ถมดินต้องมีคุณสมบัติในการควบคุมความช้ืนของฐานรากได้พอเหมาะด้วยต้องมี

กรรมวิธีตามค าแนะน าของบริษัทท่ีปรึกษาโดยค านึงถึงความหนาและรูปร่างของมวลที่ใช้ถม 
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1.8 การบดอัดแน่น 
1.8.1  งานบดอัดดินส าหรับโครงสร้างทั่วไป 

การถมดินและกลบเกลี่ยดินทั้งหมดต้องมีความช้ืนที่พอเหมาะแล้วท าการอัดแน่นตามจ านวน
เปอร์เซนต์ของความหนาแน่นมากที่สุดในสภาพความช้ืนนั้นและต้องไม่น้อยกว่า 2% หรือไม่
มากกว่า 5% ของความช้ืนท่ีดีที่สุดตามมาตรฐานของ AASHTO 
 

Material Percent of Max. Density 
Fill 85% 
Fill (Supporting Footing) 90% 
Backfill 90% 
Fill and Backfill (Top Inches Beneath Slab on Grade) 95% 
Granular Fill 95% 

 
1.8.2  งานบดอัดดินส าหรับงานถนนหรืองานลาดดิน 

งานบดอัดถนนต้องบดอัดให้ได้ไม่ต่ ากว่า 95% Modified Compaction และส าหรับงานถมหลัง
ก าแพงหรืองานบดอัดลาดดินต้องบดอัดไม่ต่ ากว่า 95% Standard Proctor งานบดอัดถนนจะ
กล่าวอย่างละเอียดในหมวดงานถนน 

 
1.9 การทดสอบ 

การทดสอบเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของการถมและกลบเกลีย่ดินเพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีดีโดยวิศวกรผู้
ควบคุมงานเป็นผู้เลือกสถานท่ีปฏิบัติการทดสอบ 
1.9.1 ความหนาแน่นสูงสุด 

การทดสอบต้องใช้ตัวอย่าง 2 ส่วนที่แยกกันเพื่อตัดสินความหนาแน่นสูงสุดในสภาพความช้ืนที่
เหมาะสมวิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้จัดเลือกเก็บจากสถานท่ีที่ต้องการ 

1.9.2 การทดสอบการอัดแน่น 
ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบการอัดแน่นทุก 200 ลูกบาศก์เมตรและทุกความลึก 
0.30 เมตรของการถมดิน 
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2. งานถนน 
2.1 การขุดดินเพ่ือการสร้างถนน 

ผู้รับจ้างจะต้องท าการขุดดินแต่งพ้ืนในเขตถนนเพื่อให้ไดแ้นวทางและระดับตามก าหนดในแบบและ
ท าการเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆที่ไม่พึงประสงค์จากบริเวณก่อสร้างโดยจะต้องด าเนินการตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
2.1.1  วัสดุต่างๆที่ขุดออกและอยู่ในเกณฑ์ที่จะใช้ในงานต่อไปได้ให้น าไปเก็บกองไว้ณที่ๆก าหนดให้หรือ

บริเวณที่จะท าการถมดิน 
2.1.2 การขุดดินจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีระบุไว้ท้ังรูปร่างและระดับ โดยพิจารณาแบบแปลน รูปตัดถนน

ตามขวาง และรูปตัดถนนตามยาวเป็นส าคัญ 
2.1.3 ในระหว่างการด าเนินงานการขุดดินช้ันดินเดิม (Subgrade) ของถนน จะต้องตกแต่งลาดให้อยู่ใน

ลักษณะที่ระบายน้ าได้ตลอดเวลาและต้องขุดร่องระบายน้ าทั้งสองข้างของถนน 
2.1.4 การขุดดินจะต้องอยู่ในเขตซึ่งก าหนดในแบบห้ามขุดเกินกว่าท่ีก าหนดนอกจากจะได้รับอนุญาตจาก

ผู้ควบคุมงาน และการตกแต่งลาดต้องด าเนินการให้ได้ตามแบบ 
2.1.5 เมื่อขุดดินถึงระดับที่ก าหนดให้ในแบบแล้วปรากฏว่าดินชั้นนั้นๆไม่เหมาะสมหรือไม่มีเสถียรภาพเพียง

พอที่จะเป็นช้ันดินคันทาง (Subgrade) ของถนนให้ขุดออกไม่น้อยกว่า 50 ซม. และน าวัสดุที่
เหมาะสมมาใส่แทน 

2.1.6 เมื่อขุดดินถึงระดับที่ก าหนดให้แล้วจึงจะด าเนินการตกแต่งและสร้างพื้นช้ันล่างของถนนต่อไปได้ 
 

2.2 การถมดินเพ่ือสร้างถนนชั้นคันทาง 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการถมดินซึ่งใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามก าหนดบดอัดแน่นให้ได้ระดับแนวทางที่

ก าหนดไว้ในแบบโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.2.1 ในบริเวณที่ท าการถมดิน จะต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเสียก่อนว่าได้ท าการ

ตระเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วหรือไม่ในเรื่องการปรับพ้ืน 
2.2.2 ในกรณีที่จะท าการถมบนถนนเดิม จะต้องขุดผิวถนนเดิมนั้นออกย่อยเป็นก้อนเล็กเพื่อให้มีการยึด

เหนี่ยวระหว่างวัสดุเดิมและวัสดุใหม่ 
2.2.3 วัสดุดินคันทางจะต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสมจากบริเวณที่ก่อสร้าง หรือจากบริเวณอื่นที่ได้รับการ

อนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน โดยวัสดุดังกล่าวต้องมีค่าเปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่เกิน 
20 เปอร์เซ็นต์และวัสดุต้องปราศจากวัชพืชเศษขยะหินอิฐกรวดหรือสารเคมีเจือปน 

2.2.4 การถมดินคันทางจะต้องเกลี่ยเป็นช้ันๆให้กว้างเต็มบริเวณที่จะท าการถมแต่ละช้ันหนาไม่เกิน 30
ซม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) นอกจากในกรณีที่ถมในคลองเดิมให้ถมเป็นช้ันๆแต่ละช้ันหนา
เพียงให้พยุงเครื่องมือที่ใช้บดอัดได้และบดอัดแน่นตามเกณฑ์ที่ก าหนดทีละช้ันแล้วจึงเกลี่ยใส่วัสดุ
และบดอัดชั้นต่อๆไปได้ทั้งนี้วิศวกรอาจจะอนุญาตให้ท าการถมบดอัดดินแต่ละช้ันหนากว่าก าหนด
ดังกล่าวได้หากผู้รับจ้างใช้เครื่องบดอัดที่มีCompactive  Effortสูงกว่าปกติโดยให้วินิจฉัยด้วยการ
ทดสอบเป็นหลักการ 

2.2.5 การถมดินแต่ละชั้นจะต้องแต่งลาดให้อยู่ในลักษณะที่จะระบายน้ าได้ตลอดเวลา 
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2.2.6 แต่ละช้ันของดินถมจะต้องบดอัดให้มีความแน่นและควบคุมความชุ่มช้ืนให้สม่ าเสมอกันด้วย
เครื่องมือกลที่วิศวกรเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทของดินนั้นๆในระหว่างการบดอัดดินจะต้องมี
ความช้ืนใกล้เคียงกับผลทดลองการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการดินถมแต่ละช้ันต้องบดอัดให้แน่นได้
ความแน่นของดินในสนามไม่น้อยกว่า 95%Modified Compaction หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 

2.2.7 ในบริเวณซึ่งรถบดไม่สามารถเข้าท าการบดอัดไดใ้ห้ถมดินบดอัดด้วยเครื่องกระทุ้งเป็นช้ันๆแต่ละชั้น
หนาไม่เกิน 10 ซม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) และจะต้องบดอัดให้ได้ความแน่นสัมพัทธ์ของ
ดินในสนามไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนดในข้อ 2.6 

2.2.8 ในการถมดินและบดอัดผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในข้อเสียหายต่างๆอันเกิดจากการใช้เครื่องมือใน
การขนย้ายเกลี่ยใส่วัตถุและเครื่องมือบดอัดต่อทรัพย์สินต่างๆในบริเวณที่ท าการก่อสร้างและ
บริเวณใกล้เคียง 

2.2.9 เมื่อถมดินช้ันคันทางของถนน (Subgrade) จะต้องตกแต่งให้ได้รูปร่างลักษณะโค้งลาดตามที่
ก าหนดในแบบยอมให้มีการคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 1 ซม. 

2.2.10 ในการทดสอบผู้รับจ้างเป็นผู้จัดเตรียมแรงงานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และอื่นๆที่ใช้ในการ
ทดสอบความแน่นสัมพัทธ์ 1 จุดต่อพื้นที่ 300 ตารางเมตรหรือ 1 จุดต่อระยะ 50 เมตรตามความ
ยาวของถนนโดยถือจ านวนจุดซึ่งจะต้องทดสอบที่ให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์การบดอัดแต่ละช้ันถ้าผล
การทดสอบไม่ได้ความแน่นสัมพัทธ์ตามที่ก าหนดไว้ผู้รับจ้างจะต้องท าการบดอัดจนกระทั่งได้ความ
แน่นสัมพัทธ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบหรือตามข้อก าหนดนี้ 

 
2.3 การสร้างชั้นพ้ืนฐานของถนน 

ผู้รับจ้างจะต้องสร้างช้ันพื้นฐาน (Base Course) และช้ันรองพื้นฐาน (Subbase Course)ของถนน
คอนกรีตที่จอดรถถนนแอสฟัลต์ผสมร้อนคันหินและอื่นๆตามที่ก าหนดในแบบบนพื้นช้ันคันทางของถนน 
(Subgrade) ที่ได้เตรียมไว้แล้วโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.3.1 ก่อนที่จะลงมือท าการสร้างช้ันรองพื้นฐานของถนนพื้นช้ันล่างที่ได้เตรียมไว้แล้วจะต้องได้รับการ

ตรวจว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยได้บดอัดแน่นด้วยวัสดุที่ก าหนดให้ได้ระดับแนวทางตามก าหนดใน
แบบและรายการมาตรฐานว่าด้วยงานดินและได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน 

2.3.2 วัสดุที่ใช้เป็นช้ันพ้ืนฐานและรองพื้นฐานของถนนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ 
2.3.2.1 ปราศจากอินทรีย์วัตถุเช่นใบไม้รากไม้หญ้าขยะและสิ่งปฏิกูลอื่น 
2.3.2.2 จะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุผสมที่ส่วนคละของขนาดเมล็ดดังนี้คือ 

ขนาดตะแกรงร่อน 
%  ของขนาดเมล็ดท่ีผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ 
A B C D 

2” 
1” 
3/8” 
No. 4 
No. 10 
No. 40 
No. 200 

100 
- 
30-65 
25-55 
15-40 
8-20 
2-8 

100 
75-95 
40-75 
30-60 
20-45 
15-30 
5-20 

- 
100 
50-85 
35-65 
25-50 
15-30 
5-15 

- 
100 
60-100 
50-85 
40-70 
25-40 
5-20 
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2.3.2.3 จะต้องมีจุดเหลวตัว (Liquid Limit) ไม่เกิน 25% ดัชนีของความเหนียว (Plasticity 
Index) ไม่เกิน 6% 

2.3.2.4 จะต้องมีค่าความต้านทานรับน้ าหนักโดยมีค่าCBR  ไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ในแบบ 
2.3.3 วัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นช้ันพื้นฐานและรองพื้นฐานของถนนจะต้องน ามาเทบนพื้นช้ันล่างซึ่ง

เตรียมไว้แล้วเกลี่ยเป็นช้ันๆตามความหนาที่แสดงไว้ในแบบการเกลี่ยต้องเกลี่ยเป็นแนวและเป็นช้ัน
สม่ าเสมอกันแต่ละช้ันต้องหนาไม่เกิน 15 ซม. และบดอัดให้แน่นตามก าหนดทีละช้ันให้เรียบร้อย
ก่อนจึงเกลี่ยวัสดุและบดอัดช้ันต่อๆไปตามล าดับ 

2.3.4 ให้บดอัดช้ันพื้นฐานและรองพื้นฐานของถนนซึ่งเกลี่ยใส่ไว้เรียบร้อยและบดอัดแต่ละช้ันด้วย
เครื่องมือกลที่เหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรถ้าใช้รถบดจะต้องวิ่งด้วยอัตราไม่เกิน 
10 ก.ม. ต่อช่ัวโมงในระหว่างการบดอัดจะต้องมีความชื้นถูกต้องตามที่ก าหนดให้จากผลการทดลอง
การบดอัดดินด้วยวิธีการมาตรฐานในห้องปฏิบัติการทดลองดินช้ันพื้นฐานและรองพื้นฐานของถนน
แต่ละชั้นต้องบดอัดแน่นให้มีความแน่นสัมพัทธ์ไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ในแบบ 

2.3.5  ในบริเวณซึ่งรถบดไม่สามารถเข้าบดอัดได้ให้เกลี่ยใส่วัสดุชั้นพ้ืนฐานและรองพื้นของถนนและบดอัด
เป็นช้ันๆแต่ละช้ันหนาไม่เกิน 10 ซม. และจะต้องได้ความแน่นสัมพัทธ์ไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้   ใน
แบบ 

2.3.6 ในระหว่างการเกลี่ยใส่วัสดุและบดอัด ช้ันรองพื้นฐานของถนนแต่ละช้ันดังกล่าวแล้วอาจมีอุปสรรค
เกิดขึ้นและท าให้งานชะงักเป็นการช่ัวคราวผู้รับจ้างจะต้องแต่งดินเป็นลาดเพื่อจัดเตรียมไว้ให้
สะดวกต่อการระบายน้ าอยู่ตลอดเวลา 

2.3.7 ผิวหน้าของพื้นฐานของถนนจะต้องได้รับการตกแต่งให้มีรูปลักษณะตามที่ปรากฎในแบบด้วยรถบด
ล้อเรียบ  (Smooth - Steel Roller)   ขนาด 8-10 ตันในแนวยาวของถนนผิวหน้าต้องได้ระดับ
ลาดโค้งตามที่ก าหนดตลอดโดยอนุโลมให้ผิดได้ไม่เกิน 1 ซม. 

2.3.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมการสร้างช้ันพื้นฐานของถนนให้แล้วเสร็จเป็นการล่วงหน้ามีความยาว
พอควรก่อนที่จะสร้างผิวถนนซึ่งวิศวกรอาจสั่งให้หยุดงานได้ถ้าเห็นว่าผู้รับจ้างมิได้เตรียมการไว้
เป็นการล่วงหน้าดังกล่าวแล้ว 

2.3.9 ในการทดสอบผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัเตรียมแรงงานอุปกรณเ์ครือ่งใช้และอื่นๆที่ใช้ในการทดสอบที่
วิศวกรเห็นว่าจ าเป็นและการทดสอบความแน่นสัมพัทธ์ 1 จุดต่อ 300 ตาราง-เมตรหรือ 1 จุดต่อ
ระยะ 50 เมตรของความยาวถนนโดยถือจ านวนจุดซึ่งจะต้องทดสอบที่ให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์ของ
การบดอัดแต่ละชั้นถ้าผลการทดสอบไม่ได้ความแน่นสัมพัทธ์ตามที่ก าหนดไว้ผู้รับจ้างจะต้องท าการ
บดอัดจนกระทั่งได้ความแน่นสัมพัทธ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบ 

2.3.10 Prime Coat ส าหรับพื้นฐานถนนแอสฟัลต์เมื่อท าการบดอัดและตรวจสอบความแน่นความ
เรียบร้อยความสม่ าเสมอและระดับลาดโค้งได้ตามแบบแล้วต้องท าความสะอาดโดยการกวาดหรือ
วิธีอื่นที่เหมาะสมถ้าหากวิศวกรเห็นเป็นความจ าเป็นอาจจะให้พรมน้ าบางๆบนผิวหน้าก่อนที่จะท า
การพ่นยางได้การพ่นยางให้ใช้ Medium Curing Cut Back Asphalt  Type MC-1  อัตราระหว่าง 

0.50 ถึง 1.5 ลิตรต่อตารางเมตรและที่อุณหภูมิระหว่าง 135F  ถึง 160F  (57C  ถึง 71C) 
หรือวิศวกรอาจเปลี่ยนแปลงเกรดของยางตามความหยาบของผิวพ้ืนบนพื้นฐานที่สะอาดด้วยเครื่อง
พ่นที่เหมาะสมโดยสม่ าเสมอภายใต้ความดันที่ต้องการผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือที่จ าเป็นใน
การวัดอุณหภูมิของยางทั้งในเตา และในรถต้มยางการหาอัตราของยางที่ใช้เครื่องพ่นจะต้องผ่ าน
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การเห็นชอบของวิศวกรเสียก่อนหลังจากการพ่นยางครั้งแรกแล้วหากปรากฏว่าปริมาณยางที่พ่น
มายังมีข้อผิดพลาดจะต้องแก้ไขเครื่องพ่นยางให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงด าเนินการต่อไปได้ถ้าไม่มีทาง
ส ารองส าหรับการจราจรให้ลาดยางทีละครึ่งของความกว้างของถนนตามที่วิศวกรก าหนดให้เมื่อพ่น
ยางแล้วจะต้องท้ิงไว้ให้ยางบ่มตัวไม่น้อยกว่าก าหนด ของประเภทยางนั้นหรือจนกว่าจะแห้งและใน
ระหว่างบ่มต้องคอยระวังรักษาตลอดแนวที่พ่นยางไว้ห้ามรถผ่านด้วยในกรณีที่จ าเป็นให้รถผ่านให้
ใช้ทรายสะอาดลาดทับหน้าก่อน 

 
2.4 การสร้างผิวถนนคอนกรีตและลานจอดรถ 

  ผิวถนนหมายถึงส่วนท่ีถัดจากช้ันรองพื้นฐานข้ึนมาของถนนคอนกรีตลานจอดรถและคันหิน 
2.4.1 วัสดุ 

คอนกรีตและเหล็กเสริมจะต้องเป็นไปตามหมวดงานคอนกรีตและหมวดเหล็กเสริมการ
ก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็กก าลังต้านทานแรงอัดคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
แบบ 

2.4.2 การก่อสร้าง 
2.4.2.1 ช้ันรองพื้นฐานซึ่งมีความหนาการบดอัดและคุณภาพวัสดุถูกต้องตามแบบและข้อก าหนด

นี้โดยมีความลาดความโค้งระดับถูกต้องตามแบบถ้าทิ้งไว้นานหรือฝนตกหรือเปิดให้รถวิ่ง
ผ่านจะต้องแต่งและบดอัดก่อนเทคอนกรีตให้เรียบได้ระดับตามแบบอีกครั้ง 

2.4.2.2 Formwork ให้ใช้ Formwork ที่ท าด้วยเหล็กหรือแบบไม้ที่หนาไม่น้อยกว่า 1/4และ
ได้รับการเสริมให้แข็งแรงไม่คดงอก่อนน าเข้าที่จะต้องขูดผิวหน้าแบบให้สะอาดทาน้ ามัน
แล้วยึดตรึงเข้าที่มิให้ขยับเขยื้อนได้ง่ายระดับผิวบนของแบบจะผิดได้ไม่เกิน 0.5 ซม.  ใน
ระยะ 10 ม.ส่วนแนวด้านข้างจะคดงอได้ไม่เกิน 1 ซม.  ใน 6 ม. 

2.4.2.3 การเสริมเหล็กเหล็กเสริมจะต้องได้ขนาดและระยะตามปรากฏในแบบแผงเหล็กเสริม
จะต้องผูกแน่นมีเหล็กหรือก้อนคอนกรีตหนุนไว้ให้ถูกระดับที่ก าหนดไว้ในแบบเหล็กเส้น
ริมสุดจะห่างจากขอบคอนกรีตหรือรอยต่อได้ไม่เกิน 7.5 ซม.  และปลายทั้งสองข้างของ
เหล็กเสริมจะห่างจากขอบคอนกรีตหรือรอยต่อได้ไม่เกิน 5 ซม. 

2.4.2.4 เหล็กเดือยระหว่างแผ่น  (Dowel Bars หรือ Tie Bars)   จะต้องยึดให้มั่นคงมิให้เคลื่อนที่
ได้ในขณะเทคอนกรีตมีระดับแนวและต าแหน่งถูกต้องตามก าหนดในแบบถ้าหากว่าใน
แบบระบุให้ทาแอสฟัลต์หรือวัสดุอยา่งอื่นที่ป้องกันมิให้คอนกรีตจับผวิเหลก็ก็ต้องทาให้ทั่ว
อย่างบางที่สุดเหล็ก Tie Bars ที่เช่ือมระหว่างแผงเมื่อเทคอนกรีตแล้วห้ามถอดออกโดย
เด็ดขาด 

2.4.2.5 ก่อนการเทคอนกรีตผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรทราบล่วงหน้าเสียก่อนเพื่อที่จะได้ตรวจ 
Formwork เหล็กเสริมและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเทคอนกรีตว่าอยู่ในสภาพ
เรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ดีการเทคอนกรีตควรเทให้เสร็จแผงหนึ่งๆภายใน 15 นาที
การเกลี่ยการกระทุ้งแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้กระท าด้วยเครื่องมือกลและวิศวกรอาจจะให้
ใช้บรรทัดไม้หรือเหล็กซึ่งมีเครื่องสั่นสะเทือนจังหวะไม่น้อยกว่า 3,000 ครั้งต่อนาทีในการ
ปาดหน้าคอนกรีตก็ได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของงาน 
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2.4.2.6 การแต่งผิวหน้าคอนกรีตเมื่อเทคอนกรีตได้ระดับแล้วจะต้องแต่งให้เรียบร้อยอีกครั้งเพื่อ
ปาดเอาปูนทรายที่ติดผิวหน้าคอนกรีตออกและลบรอยคลื่นท่ีเกิดจากการเทคอนกรีตด้วย
และเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวแล้วจะต้องใช้ไม้กวาด (Broom)  กวาดผิวคอนกรีตไม้กวาดนี้
ต้องเป็นที่วิศวกรเห็นชอบให้ใช้แล้วการกวาดให้กวาดจากริมหนึ่งไปยังอีกริมหนึ่งใน
แนวตั้งฉากกับศูนย์กลางของถนนการกวาดแต่ละครั้งให้กวาดทับแนวรอยกวาดครั้งก่อน
ส่วนหน่ึงด้วยและจะต้องระมัดระวังมิให้รอยกวาดลึกกว่า  1/4 ซม.  เพียงแต่ให้ผิวหยาบ
เท่านั้นผิวคอนกรีตเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่มีรูหรือโพรงขรุขระเป็นหลุมหรือเป็น
ก้อนหรือมีกรวดหินหยาบโผล่อยู่ท่ีผิว 

2.4.2.7 การบ่มคอนกรีตคอนกรีตเมื่อได้รับการแต่งผิวหน้าเรียบร้อยแล้ว 24 ชม.  จะต้องได้รับ
การบ่มเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ต่อไปนี ้
- ใช้กระสอบคลุมสลับกันเป็นสองช้ันโดยให้เหลื่อมกันอย่างน้อย 15 ซม.แล้วรดน้ าให้

ชุ่มอยู่ตลอดเวลา 
- ใช้ดินเหนียวกั้นเป็นขอบโดยรอบแล้วใช้น้ าแข็งขังให้เต็มผิวหน้าคอนกรีต 
- ใช้ทรายเทคลุมผิวหน้าคอนกรีตแล้วรดน้ าให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา 
- ใช้น้ ายาบ่มคอนกรีตตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตก าหนดไว้แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากวิศวกรเสียก่อน 
2.4.2.8 การถอดแบบแบบจะถอดได้เมื่อเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. และได้รับ

ความเห็นชอบจากวิศวกรเสียก่อนการถอดแบบจะต้องท าด้วยความระมัดระวังมิให้ส่วน
หนึ่งส่วนใดของคอนกรีตช ารุดเสียหายถ้าหากว่าการถอดแบบท าให้เกิดการเสียหายขึ้นผู้
รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขให้ดีเหมือนเดิมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกร 

2.4.2.9 รอยต่อต่างๆต้องสร้างให้ได้รูปลักษณะการเสริมเหล็กDowel  Barsและ Tie Bars  
ถูกต้องตามแบบการยาแนวต้องท าด้วยความประณีตใช้วัสดุตามที่ก าหนดไว้ในแบบโดย
จะต้องด าเนินการ 

 - รอยต่อจะต้องท าให้แห้งปราศจากฝุ่นละอองสิ่งสกปรกและน้ ามันเสียก่อน 
 - ในการยาแนวอาจจะต้องทารองพื้นด้วยโดยใช้วัสดุที่เหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ยาแล้ว

ตามก าหนดในแบบและด าเนินการตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
 - วัสดุที่ใช้ยาแนวจะต้องต้มด้วยเครื่องต้มที่เหมาะสมสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตาม

กรรมวิธีท่ีผู้ผลิตก าหนดไว้ 

 - อุณหภูมิของวัสดุยาแนวที่เทรอยต่อจะต้องอยู่ในระหว่าง 338 – 374 F หรือตาม
วิธีการใช้วัสดุนั้นๆ 

 - การตัดแนวรอยต่อด้วยเครื่องตัด (Joint Cutter) ให้ตัดเมื่อคอนกรีตมีอายุไม่น้อย
กว่า 6 ช่ัวโมง 
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2.5 ความต้องการอื่นๆ 
2.5.1 ความหนาของพื้นถนนคอนกรีตที่หล่อเรียบร้อยแล้วจะมีความหนาน้อยกว่าในแบบได้ไม่เกิน  0.5 

ซม.  แต่เมื่อถัวเฉลี่ยกันแล้วจาก 10 จุดจะต้องหนาไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบ 
2.5.2 การเปิดการจราจรการเปิดการจราจรของถนนคอนกรีตจะต้องเปิดหลังจากหล่อพื้นถนนเสร็จแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันยกเว้นในกรณีพิเศษซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรเสียก่อน 
2.5.3 ในกรณีที่ถนนคอนกรีตถูกสร้างอยู่ในท่ีแคบหรือในบริเวณที่ไม่มีทางเหลือให้เดินได้ผู้รับจ้างจะต้องปู

แผ่นไม้เป็นทางเดินช่ัวคราวให้บุคคลเดินได้สะดวกเพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตที่ยังไม่ได้อายุได้รับ
ความกระทบกระเทือน 

2.5.4 การเช่ือมต่อกับถนนเดิมเมื่อผู้รับจ้างสร้างพื้นถนนคอนกรีตเสร็จแล้วจะต้องด าเนินการปรับพื้นถนน
ใหม่กับถนนเดิมให้กลมกลืนกันโดยให้แอสฟัลต์ผสมรวมเสริมบนถนนเดิมบริเวณต่อเช่ือมทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของวิศวกร 
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3.   งานทางเท้า 
3.1 วัสดุ 

3.1.1 การบดอัดดินเดิมต้องไม่ต่ ากว่า 95% Standard Compaction และค่า CBR ไม่ต่ ากว่า 4% 
3.1.2 ทรายรองพื้นปรับระดับเป็นทรายหยาบโดยมีความหนาไม่ต่ ากว่า 5 ซม. 
3.1.3 คอนกรีตทางเท้าต้องมีค่าก าลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 250 ksc. (แบบลูกบาศก์) โดยมีความหนา

ของคอนกรีตทางเท้าไม่น้อยกว่า 10 ซม. 
 

3.2 การก่อสร้าง 
3.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องขุดดินถมดินและปรับแต่งพ้ืนในเขตทางเท้าให้ได้ระดับทางลาดรูปตัดและความแน่น

ตามที่ก าหนดในแบบและในข้อก าหนดงานขุดและงานถมวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีเสถียรภาพ
เพียงพอท่ีจะใช้เป็นพื้นช้ันล่าง (Subgrade) ของทางเท้าจะต้องขุดออกและน าวัสดุที่เหมาะสมมาใส่
แทน 

3.2.2  ปรับระดับด้วยทรายหยาบอัดแน่นความหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 
3.2.3 วางเหล็กตะแกรง wire mesh ตามแบบที่ระบุ จากนั้นเทคอนกรีตพื้นผิวทางเท้าให้มีความหนาไม่

น้อยกว่า 10 ซม. 
3.2.4 เมื่อปูนเริ่มหมาดให้ปั่นลงฟองน้ าจนพ้ืนผิวเรียบเนียน 
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4.  งานท่อระบายน้ าและบ่อพักค.ส.ล. 
4.1 ขอบเขต 

   งานท่อระบายน้ าและบ่อพักประกอบด้วยวัสดุใช้งานการขุดดินการวางท่อต่อท่อบ่อพักตลอดจน
การท าความสะอาดท่อและบ่อพักท่อระบายน้ าหมายถึงท่อระบายน้ าคอนกรีตข้างถนนและท่อระบายน้ า
คอนกรีตลอดผ่านถนนบ่อพักหมายถึงบ่อพักค.ส.ล. ของท่อระบายน้ าข้างถนน 

 
4.2 วัสดุ 

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีมาตรฐาน มอก. 128-2549 คุณภาพช้ัน 3 ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ แบบ
ปากลิ้นราง ซึ่งผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตท่อทุกชนิดต้องผลิตโดยเครื่องจักรซึ่งทั้งนี้ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งช่ือผู้ผลิตให้วิศวกรพิจารณาอนุมัติท่อคอนกรีตจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในตามที่ก าหนดไว้มี
ความยาวท่อนละ 1.0 ม. ความหนาและปริมาณเหล็กเสริมในท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของมอก. และต้อง
เป็นท่อที่สามารถต้านแรงกดโดยวิธี Three Edge Bearing Test  ได้ตามเกณฑ์ก าหนดดังต่อไปนี้ 

 4.2.1 ท่อระบายน้ าคอนกรีตข้างถนน 
 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 
(เมตร) 

แรงกดต่ าสุด (กก./ม.) ที่ท าให้เกิด 
รอยแตกร้าว 0.025 ซม. 

0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.80 
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ในกรณีที่วิศวกรไม่แน่ใจว่าท่อท่ีน ามาใช้นั้นมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก าหนดหรือไม่วิศวกรมี

สิทธิที่จะเลือกท่อท่อนใดก็ได้ในสนามโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง 1 ท่อนในจ านวน 100 ท่อนเพื่อน าไปท า
การทดสอบโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

4.2.2 บ่อพักค.ส.ล. (MANHOLE)  หล่อกับที่หรือหล่อส าเร็จตามแบบก่อสร้าง โดยติดตั้งตามต าแหน่งที่
ระบุในแบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจหน้างานจริง พร้อมจัดท าแบบแปลนและ 
HYDRAULIC PROFILE เสนอผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขออนุมัติก่อน
ด าเนินการ 
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4.3 การขุดดิน/วางท่อ/บ่อพัก 
ให้ผู้รับจ้างขุดดินตรงท่ีจะวางท่อให้มีความลึกและความกว้างตามที่ระบุไว้ในแบบหรือตามที่วิศวกร

ก าหนด ให้ห้ามผู้รับจ้างขุดร่องดินเป็นระยะยาวท้ิงไว้ไม่เกิน 7 วันโดยมิได้ท าการก่อสร้างแต่อย่างใดหากกรณี
ขุดร่องดินลึกเกิน 2 ม. ผู้รับจ้างต้องท าการค้ ายันร่องดินให้มั่นคงเพื่อป้องกันดินพังทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ
แสดงวิธีการค้ ายันมาให้วิศวกรตรวจสอบและอนุมัติก่อนและผู้รับจ้างจะลงมือขุดร่องดินก็ต่อเมื่อวิศวกรได้
อนุมัติแล้วและถ้าเกิดการเสียหายเช่นค้ ายันไม่แข็งแรงพอผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองการเตรียมพื้น
ฐานรองรับท่อให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบเมื่อขุดถึงระดับตามแบบแล้วให้ท าการกระทุ้งบดอัดพื้นให้แน่นแต่ถ้า
พื้นเป็นดินเลนหรือโคลนจะต้องขุดทิ้งแล้วใส่ทรายรองพื้นท่อให้ได้ระดับตามแบบการยาแนวให้ใช้ปูนทรายยา
แนวภายนอกตามขนาดดังนี้ 

-  ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ถึง 0.50 ให้ยาแนวขนาด 0.10 x 0.05 ม. 
-  ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ถึง 0.80 ให้ยาแนวขนาด 0.15 x 0.10 ม. 
-  ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ถึง 1.20 ให้ยาแนวขนาด 0.20 x 0.10ม. 
-  ส าหรับท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ถึง 1.20 ม. ต้องยาแนวด้านในและปาดให้เรียบร้อยด้วย 
เมื่อแต่งพ้ืนฐานและวางท่อลงไปตามที่ก าหนดไว้ในแบบแล้วให้ถมทรายเป็นช้ันๆฉีดน้ าและกระทุ้ง

ให้แน่นสูงกว่าผิวท่อด้านบนไม่น้อยกว่า 20 ซม. จากนั้นให้ถมดินหรือทรายแล้วแต่กรณีตามที่ก าหนดในแบบ
เป็นช้ันๆช้ันหนึ่งไม่เกิน 20 ซม. แต่ละช้ันให้บดทับด้วย MECHANICAL TAMPERS หรือ VIBRATOR 
COMPACTORS  ให้ท าการก่อสร้างบ่อพักค.ส.ล. ตามที่ก าหนดไว้ในแบบเหล็กและคอนกรีตที่น ามาใช้ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดงานเทหล่อคอนกรีตโครงสร้างการก่อสร้างท าเช่นเดียวกับการก่อสร้างท่อระบายน้ าตรง
ด้านหน้าให้สร้างช่องรับน้ าจากถนนลงบ่อพักตามแบบในกรณีที่มีท่อน้ าทิ้งจากอาคารมาลงบ่อพักด้าน หลังผู้
รับจ้างจะต้องเจาะช่องให้มีขนาดพอเหมาะกับท่อท่ีมาต่อเช่ือมงานบ่อพักค.ส.ล. นี้ผู้รับจ้างอาจหล่อกับที่หรือ
หล่อส าเร็จมาใช้ก็ได้ผิวของบ่อพักทั้งภายในและภายนอกไม่ต้องฉาบปูน 

 
4.4 การท าความสะอาดท่อระบายน้ าและบ่อพัก 

ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อการอุดตันของท่อระบายน้ าและบ่อพักถ้ามีการอุดตันให้ท าการแก้ไขและท า
ความสะอาดภายในท่อระบายน้ าและบ่อพักให้การระบายน้ าเป็นไปโดยสะดวกในขณะท าการก่อสร้าง
จนกระทั่งตรวจรับงาน 
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5. งานสีพื้นผิวจราจรและขอบคัน 
5.1 วัสดุ 

5.1.1 สีบนพ้ืนผิวจราจรเป็นสีชนิดเทอร์โมพลาสติกและใช้เครื่องในการตีเส้นจราจรเท่านั้น วัสดุสีต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของงานผ่านผู้ควบคุมงานก่อนการใช้งานการตีเส้นจารจรให้ยึดตาม 
แบบท่ีระบุไว้ 

5.1.2 สีทาขอบคันถนนเป็นสีทาถนนชนิดสะท้อนแสงมาตรฐาน มอก. และต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
เจ้าของงานผ่านผู้ควบคุมงานก่อนการใช้งาน 
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6. งานระบบไฟฟ้าภายนอก 
 6.1 ขอบเขตของงาน 
  6.1.1 รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
 ระบบนี้ มาท าการติดตั้งตามแบบและรายการนี้ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทดลองจนเสร็จ 
 เรียบร้อยใช้งานได้ 
- งานขยายเขตเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมต่างๆทุก

ชนิด(ถ้ามี) ตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นภาระหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง 

- งานติดตั้ง,หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา
และติดตั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าฯ เพื่อให้งานทั้งหมดแล้ว
เสร็จตามสัญญา 

- งานระบบโทรศัพท์ให้ผู้รับจ้างเตรียมสายไว้ในตู้ OTC ส าหรับเช่ือมต่อสายเมนโทรศัพท์
ภายนอกอาคารจากองค์การโทรศัพท์ หรือ ทีทีแอนด์ที โดยค่าธรรมเนียมในการขอขยายเลข
หมายโทรศัพท์และการเช่ือมต่อระบบโทรศัพท์ภายนอกเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างลักษณะการ
เดินสายแบ่งออกได้ ดังนี้ 
1) ระบบสายเมนป้อนแผงต่างฯ เช่น MDB & LC  ให้เดินสายไฟฟ้าร้อยในท่อ CONDUIT, 

WIRE WAYS  หรือตามแบบก าหนด 
2) ต าแหน่งและระดับต่างๆ ที่ระบุในแบบ เป็นเพียงต าแหน่งคร่าวๆ ที่อาจมีการย้าย

ต าแหน่งเพื่อความเหมาะสม ดังนั้นให้ผู้รับจ้างท า SHOP DRAWING  เสนอวิศวกร
ผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้ง 

6.1.2 กฎข้อบังคับ 
วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนการติดตั้งระบบไฟฟ้า ถ้าไม่มีก าหนดไว้ในแบบหรือที่หนึ่งที่ใดจะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งต่อไป: 

 กฟภ(PEA)   - กฎของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 กฟผ(EGAT)  - มาตรฐานประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
    ประเทศไทย 
 วสท(EIT)  - มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่ง 
    ประเทศไทย 
 มอก(TIS)         - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 สฟสท(TIEA)    - สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
 IEC                  - International Electrotechnical Commission  
 NEC                - National Electrical Code 
 UL                  - Underwriter’ Laboratories Inc. 
 ANSI              - American National Standard Institute 
 VDE             - Verband Deutscher Elektrotechniker 
 JIS               - Japan Industrial Standard  
 DIN              - Deutsches Institute Normung 
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 BS               - British Standdard 
6.1.3 รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ 

   ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในงานติดตั้งในโครงการ 
นี้แก่วิศวกรผู้ออกแบบ  เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบก่อนท่ีจะด าเนินการใดๆ  

6.1.4 ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ 
   วัสดุและอุปกรณ์ ทุกชนิดที่ระบุไว้ในแบบและรายการนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

วิศวกรผู้ออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนท่ีจะท าการติดตั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ 
หรืออุปกรณ์ พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณ์ ให้วิศวกรผู้ออกแบบตรวจสอบก่อนท่ีจะ 
ด าเนินการติดตั้ง หากผู้รับจ้างน าวัสดุหรืออุปกรณ์ไปใช้งานโดยมิได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร 
ผู้ออกแบบ แล้วปรากฎว่า วัสดุหรืออุปกรณ์นั้นไม่ถูกต้องตามแบบและรายละเอียดข้อก าหนด   
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการรื้อถอนเปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณ์นั่นเอง 

6.1.5 วัสดุอุปกรณ์และการด าเนินงาน 
- วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆที่น ามาติดตั้ง จะต้องเป็นของใหม่  ไม่บุบสลายหรือผ่านการให้งานมา 
 ก่อน 
- วัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูงให้ผู้รับจ้าง เสนอใช้ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- การติดตั้งจะต้องด าเนินการโดยช่างผู้มีความช านาญ และมีฝีมือดีในงานแต่ละส่วนเป็นผู้ติดตั้ง 
การติดตั้งจะต้องใช้หลักวิชาการทางวิศวกรรมเทคนิคและวิธีการสมัยใหม่  และเป็นไปตามกฎ
และมาตรฐานต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปหรือตามที่ก าหนดให้ใช้เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเรียบร้อยท่ีสุด 

- วัสดุและอุปกรณ์ปลีกย่อยบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือรายการก็ตาม แต่
เพื่อให้งานนี้ด าเนินไปโดยถูกต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์  ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องด าเนินการให้
ครบถ้วนทุกประการ  โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกไม่ได้ 

- วัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่จะต้องใช้เวลาในการผลิตขนส่ง  ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง  
ที่จะต้องจัดท าตารางแสดงหมายก าหนดการในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์นั่น ๆ เพื่อขออนุมัติ
ความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบและผู้จ้างไม่เป็นไปตามหมายก าหนดการ ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ไม่สามารถด าเนินกิจการได้ตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาตารางแสดงหมายการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
ก าหนดการจัดส่งรายละเอียดทางเทคนิคของวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบ
ก าหนดเวลา การน าเข้า ก าหนดเวลาวัสดุหรืออุปกรณ์ถึงท่าเรือ ก าหนดเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง 

- การจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ ก็ตามของผู้รับจ้างจากผู้จ าหน่าย  ถ้าหากพิจารณาแล้วว่า  
จะมีผลท าให้เกิดความบกพร่องต่อการบริการหลังจากการขายของผู้จ าหน่ายนั้นๆ ให้ถือเป็น
สิทธิ์ของผู้ว่าจ้างที่จะเลือกให้ผู้รับจ้างหาวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ จากตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับ
สิทธ์ิโดยถูกต้องจากผู้ผลิต และมีขีดความสามารถให้บริการหลังการขายเป็นไปด้วยดีการขาย
บริการหลังการขายให้ถือกฎเกณฑ์ต่อไปนี้เป็นส าคัญ 

1) ความพร้อมในการบริการด้านอะไหล่ 
2) ความพร้อมในการบริการให้ค าปรึกษา 

3) ความพร้อมในการบริการด้านการบ ารุงรักษา 
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6.1.6 แบบรายละเอียดติดตั้ง  (Shop Drawing) 
   ก่อนท่ีผู้รับจ้างจะด าเนินการติดตั้งวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบ 

ที่แสดงรายละเอียดการติดตั้งวัสดุ  และ/หรืออุปกรณ์นั้นๆ เสนอต่อวิศวกรเพื่อขอรับความ 
เห็นชอบก่อนท่ีจะด าเนินการติดตั้ง   การด าเนินการติดตั้งใดๆ    โดยที่ไม่มีแบบที่อนุมัติให้ใช้งาน
ได้    หากปรากฎว่าการติดตั้งนั้นไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสมหรือบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง สิ่ งที่ติดตั้งไปนั้นให้ถูกต้องเหมาะสม  โดยที่จะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  
เพิ่มเติมไม่ได้ แบบที่จะเสนอเพื่อขออนุมัติอย่างน้อยจะต้องจัดส่ง 2 ชุด และก่อนที่จะด าเนินการ
ติดตั้ง 15 วัน 

6.1.7 แบบติดตั้งจริง (As Built Drawing) 
   ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบติดตั้งจริงให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายโดยแบบ 

ติดตั้งจริงท่ีส่งมอบดังกล่าวจะต้องเป็นแบบท่ีถ่ายจากแบบต้นฉบับ  ของผู้รับจ้างลงในกระดาษฟิล์ม
ไมร่า (MIRA FILM)  จ านวน 1 ชุด  พร้อมแบบท่ีถ่ายเป็นกระดาษพิมพ์เขียว จ านวน 3 ชุด 

6.1.8 ผู้ควบคุมการติดตั้งของผู้รับจ้าง 
   ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีโฟร์แมนที่มีความรู้  และประสบการณ์การติดตัง้งานไฟฟ้าเป็นอย่างดี 

มีอ านาจในการตัดสินใน  อยู่ประจ า ณ สถานท่ีที่ท าการติดตั้งตลอดเวลาที่มีการติดตั้งงานไฟฟ้า   
เพื่อท่ีวิศวกรจะได้ติดต่อได้ตลอดเวลา  ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายช่ือโฟร์แมนพร้อมทั้งประสบการณ์ต่อ
วิศวกรผู้ออกแบบ เพื่อขอรับความเห็นชอบ 

6.1.9 การตรวจสอบ 
   ในกรณีที่จ าเป็นต้องให้การไฟฟ้าฯ มาตรวจสอบการติดตั้ง  ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบให้ 

การตรวจสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย  และเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบท่ีการไฟฟ้าฯเรียก 
เก็บทั้งสิ้น 

6.1.10 ป้ายช่ือ 
   ตู้ทุกตู้ต้องมีป้ายเพื่อแสดงช่ือของอุปกรณ์และการใช้งาน  โดยใช้ ภาษาไทย(หรือ 

ภาษาอังกฤษ) และ/หรือ ตามที่ก าหนดในแบบ  หลอดไฟสัญญาณ สวิทซ์ต่างๆ เครื่องวัดและอื่นๆ 
ต้องมีป้ายชื่อให้ครบ ป้ายชื่อให้ท าด้วยพลาสติกแกะสลัก ซึ่งเห็นตัวอักษรชัด ยึดติดกับตู้อย่างถาวร 

6.1.11 การเคลื่อนย้ายวัสดุ และอุปกรณ์ 
   ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังต าแหน่งที่จะติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้อง 

รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายดังกล่าว  ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่วัสดุ และอุปกรณ์นั้นๆ หรืองานใน 
ระบบอ่ืนๆ หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมแก้ไข 
ความเสียหายดังกล่าว โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกไม่ได้ 

6.1.12 การตรวจสอบแบบและรายการประกอบแบบ 
 - ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบระบบไฟฟ้า  รายการประกอบแบบระบบไฟฟ้าตลอดจนแบบของ 
  ระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นท่ีเข้าใจโดยแจ้งชัดโดยแจ้งชัด  ถ้าหากผู้รับจ้างด าเนินการใดๆ  
  ไปโดยที่ไม่เข้าใจในแบบและรายการประกอบแบบ  โดยแจ้งชัดก่อนแล้วก่อให้เกิดความ 
  ผิดพลาดหรือความเสียหายต่องานไฟฟ้า หรืองานในระบบอ่ืนๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 
  ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้นท่ีเกิดจากความผิดพลาดและเสียหายดังกล่าว 
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 - ในกรณีที่แบบ และ/หรือรายการประกอบแบบ มีความขัดแย้งกันในส่วนของแบบ หรือ 
  รายการประกอบแบบเอง หรือแบบมีความขัดแย้งกับรายการประกอบแบบให้ถือว่าการ 
  ตีความใดๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กว่า ถูกต้องกว่าและดีกว่าเป็นความถูกต้อง ถ้าหากผู้รับจ้าง 
  ด าเนินการใดๆ โดยไม่ยึดถือกฎเกณฑ์ ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ  
  ทั้งสิ้น ในการท าให้เกิดประโยชน์กว่า ถูกต้องกว่า และดีกว่าสิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว 
6.1.13 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข แบบและวัสดุอุปกรณ์ 
 - การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดๆ  ก็ตามก็ต้อง 
  ด าเนินการไปโดยความเห็นชอบของวิศวกรผู้ออกแบบและจะต้อง เป็นลายลักษณ์อักษรการ 
  เปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆที่ด าเนินการไปโดยพลการ ถ้าหากเกิดความผิดพลาด ความไม่ 
  เหมาะสม ความเสียหาย และความไม่ถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ   
  ทั้งสิ้นท่ีเกิดขึ้นตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ  ทังสิ้นท่ีเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่ 
  ด าเนินการไปแล้วให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้อง 
 - ข้อก าหนดคุณสมบัติวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีก าหนดไว้ในแบบ และ/หรือ รายการประกอบ 
  นี้  ให้ถือเป็นนัยส าคัญที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ถ้าหากวัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาติดตั้งไม่ 
  เป็นไปตามข้อก าหนด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ใน 
  การเปลี่ยนแปลงวัสดุและอุปกรณ์นั้นๆ   ให้ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบ 
6.1.14 การทดสอบ 

   ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ  และระบบต่างๆ  ท่ีติดตั้ง 
ภายในโครงการนี้ทั้งหมด  โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่เหมาะสมส าหรับทดสอบ   
อุปกรณ์และระบบนั้นๆ  และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้นตลอดจนความเสียหายที่ 
เกิดขึ้นจากการทดสอบนั้นๆ   ผู้รับจ้างจะต้อง  จัดท ารายละเอียดแสดงวิธีการทดสอบ  เพื่อขอ 
อนุมัติความเห็นชอบต่อวิศวกรผู้ออกแบบก่อนการด าเนินการทดสอบจริงอย่างน้อย  15  วัน 

6.1.15 ขอบเขตของรายการประกอบแบบ 
   รายการประกอบแบบนี้   ให้มีผลบังคับครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์ใดๆ  ท่ีติดตั้งเพิ่มเติม 

นอกเหนือแบบนี้ด้วย 
 

6.2 รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ 
6.2.1 สายไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า 

- สายไฟฟ้าแรงสูง 
  1) ทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ สายไฟฟ้าแรงสูงและการติดตั้ง ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของ 
   การไฟฟ้าฯ 
 2) ขอบเขต 
   -  ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดหาและติดตั้งสายแรงสูง 22 kV 3 เฟส 3สาย 50 Hz  
  ตามจุดที่ก าหนดไว้ในแบบ ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบการเดินสายแรงสูง 
  -  ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ด าเนินการติดต่อให้การไฟฟ้าฯ มาตรวจสายการติดตั้งสายแรงสูง 
  และทดสอบสายแรงสูงดังกล่าวในข้อ 6.1 และ ติดตั้งมิเตอร์แรงสูงให้จนเป็นที่ 
  เรียบร้อย 
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  -  การทดสอบ ผู้รับจ้างต้องให้การไฟฟ้าฯ ทดสอบอุปกรณ์แรงสูงต่าง ๆ รวมทั้งตรวจวัด 
  ค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าฯ ที่ยอมรับได้ 

- หม้อแปลงไฟฟ้า 
  1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ก าหนดในแบบแปลน หม้อแปลง  
   ไฟฟ้าเป็นหม้อแปลงน้ ามัน (Oil-Immersed Type) ชนิด HERMETICALLY SEAL  
   ส าหรับใช้ภายนอกอาคาร ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) 384 2525 และ IEC  
   60076 มี CABLE BOX ครอบ Bushing หม้อแปลง 
  2) หม้อแปลงไฟฟ้า   มีพิกัดดังนี ้
  -  ขนาด    ตามที่ระบุในแบบ 

-  เฟส    3 
  -  ความถี ่   50 Hz 
  -  แรงดันด้านแรงสูง  22 KV + 2x2.5% TAP 
  -  แรงดันด้านแรงต่ า  400/230 V. 3 Ph. 4 W 
  -  กลุ่มเวคเตอร์   Dyn11 
  -  แรงดันอิมพีแดนซ์  6% 
  -  อุณหภูมิเพิ่มด้านแรงสูง  80K 
  -  อุณหภูมิเพิ่มด้านแรงต่ า  80K 
  -  ก าลังสูญเสียขณะมีโหลด  ให้ระบุในใบเสนอราคา 
  -  ก าลังสูญเสียขณะไม่มีโหลด ให้ระบุในใบเสนอราคา 
  -  แรงดันอิมพัลล์   125KV                              

3) อุปกรณ์ประกอบ มีดังน้ี 
 -  HI. BUSHING WITH TERMINAL CONNECTOR AND COVAR                         

WITH BIRD GUARD  
-  LT. BUSHING WITH TERMINAL CONNECTOR 
-  OIL LEVEL GAUGE 
-  TAP CHANGER 
-  OIL CHECK VALVE 
-  OIL DRAIN PLUG 
-  GROUND TERMINAL  

4) การทดสอบ 

-  หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผ่านการทดสอบที่โรงงาน และต้องมีหนังสือรับรองผลการ 

ทดสอบออกโดยโรงงาน 

-  ผู้รับจ้างต้องท าการด าเนินการขออนุมัติใช้หม้อแปลงไฟฟ้าจากทางการไฟฟ้า  หาก 

การไฟฟ้าไม่ยอมให้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวผู้รับจ้างจะต้องหาหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ที่ 
ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  เพิ่มขึ้นท้ังสิ้น 
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6.2.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
   ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ   ต้องเป็นไปตามก าหนดในแบบ     

- การติดตั้งดวงโคม 

การติดตั้งดวงโคมต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในแบบและ / หรือข้อก าหนดต่อไปนี้ 
1) การติดตั้งดวงโคมให้ผู้รับจ้างจัดท าแบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งเสนอต่อวิศวกร 
 เพื่อให้ความเห็นชอบ 
2) การติดตั้งดวงโคมทั้งหมดต้องท าให้ได้แนวท้ังแนวดิ่งและแนวระดับ 
3) การต่อสายไฟฟ้าเข้าดวงโคมทุกแบบ   ต้องท าภายในดวงโคมหรือภายในกล่องต่อสายที่ 

ยึดติดกับดวงโคมเท่านั้น 
4) น๊อต  สกรู    และสลักเกลียว ที่ใช้ในการติดตั้งดวงโคมต้องเป็นชนิดเหล็กอาบสังกะสี  

6.3 รายชื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้ในโครงการนี้ 
รายชื่อและอุปกรณ์ที่แสดงไว้ข้างใต้นี้   เป็นรายชื่อวัสดุและอุปกรณ์อนุมัติให้ใช้ช่ือท่ีก าหนดไว้   ผู้รับจ้าง 

จะต้องแสดงรายละเอียดต่างๆ ของวัสดุและอุปกรณ์นั้นๆ ว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับวัสดุ  และ/หรือ  อุปกรณ์ 
ที่ก าหนดไว้  และมีคุณภาพถูกต้องหรือเป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายการประกอบแบบ  และ/ 
หรือ  แบบแปลน 
6.3.1 สายไฟฟ้า  :  Bangkok Cable, Thai Yazaki,  Phelps Dodge, MCI, จรุงไทย 
6.3.2 ท่อ PVC     :ท่อน้ าไทย, ตราช้าง, ตราเสือ 
6.3.3 ท่อHDPE   :  มาตรฐาน มอก.982-2548 
6.3.4 หม้อแปลงไฟฟ้า   : เอกรัฐ, เจริญชัย, ยูเนี่ยนไทย, ไทยแมกซ์เวล, QTC, ไทยทราโฟ, CC 
6.3.5 แผงไฟฟ้าแรงต่ า   :    NIC, Schneider,  TIC, EMAC, SMD 
6.3.6 สวิทซ์เกียร์ไฟฟ้าแรงต่ า   :  Schneider ,  GE  ,  MG 
6.3.7 อุปกรณ์ประกอบแผงไฟฟ้า ,มิเตอร์   :  FUJI, MITSUBISHI, TELEMECANIQUE 
6.3.8 แผงสวิตซ์ย่อย   Schneider ,  GE  ,  MG 
6.3.9 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
 - โคมไฟฟ้า :  DELIGHT, PHILIPS, LUSO,  EYE, PEMCO, LIGMAN, TEI   
 - หลอดไฟฟ้า :  GE, OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA, TOSHIBA    
 - บัลลาสต์ :  PHILIPS, OSRAM, EYE, DELIGHT    
 - สตาร์ทเตอร์ :  PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA    
 - ขาหลอด :  BJB, PHILIPS, DELIGHT, VOSSLOH   
 - คาปาซิเตอร์:  ELECTRONICAL, DNA, FACON 
6.3.10 สวิทซ์ ,เต้ารับไฟฟ้า,  เต้ารับโทรศัพท์  :  bticino, Panasonic, CLIPSAL, HACO 
 
 

 
 




