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เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

รายการประกอบแบบงานครุภัณฑจัดซื้อ 

 

ขอกําหนดทั่วไปและขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 

1. ขอกําหนดท่ัวไป 

1.1 งานครุภัณฑจัดซื้อ เฟอรนิเจอรลอยตัว เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงถึงมาตรฐานของสินคาและหรือ

การบริการ ผูยื่นขอเสนอตองเสนอผลิตภัณฑหรือครุภัณฑเฟอรนิเจอรลอยตัว ที่เปนบริษัทผูผลิตในประเทศไทย ซึ่งมี

โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประเภทกิจการเครื่องเรือนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม และไดรับมาตรฐาน ISO9001:2015 ไมนอยกวา 5 ป นับจากวันที่ไดรับถึงวันที่ประกาศ

ประกวดราคาจาง ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ และไดรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO14001:2015 ดวย เพื่อเปนหลักฐาน

วา เฟอรนิเจอรที่เสนอเปนผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน เปนผลิตภัณฑใหมและยังอยูในสายการผลิต มีการดูแลดาน

คุณภาพและการใชงาน และมีการรับประกันคุณภาพและการบริการหลังการขาย และเปนประโยชนโดยตรงกับทาง

ราชการที่จะไดรบัผลิตภัณฑจากผูผลิตที่มีคณุภาพมาตรฐาน 

1.2 งานครุภัณฑจัดซื้อ  งานเกาอี้อัฒจันทรพับเก็บได  งานระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm 

System)  งานระบบโทรทัศนวงจรปด (IP Closed Circuit TV System)  งานระบบรักษาความปลอดภัย (Security 

System)  และงานระบบโสตทัศนูปกรณ  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสาร ดังนี้ 

(1) ผูยื่นขอเสนอตองเสนอรายการผลิตภัณฑหรือครุภัณฑและอุปกรณ  โดยยื่นเอกสารแคตตาล็อก

หรือเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครภุณัฑและอุปกรณครบถวนตามที่กําหนด  โดยรายการครุภัณฑ

และอุปกรณ ที่เสนอ ตองระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑและอุปกรณที่มี

ขอมูลครบถวนตามที่กําหนด  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2) เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงถึงมาตรฐานของสินคาและหรือการบริการ  ผูยื่นขอเสนอตองเสนอ

ผลิตภัณฑหรือครุภัณฑและอุปกรณ ที่มีบริษัทตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิต  

โดยยื่นหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายของบริษัทดังกลาวในการยื่นขอเสนอ สําหรับครุภัณฑและอุปกรณหลักที่

กําหนด  เพื่อเปนหลักฐานวาครุภัณฑและอุปกรณที่เสนอเปนอุปกรณใหมและยังอยูในสายการผลิต  มีการสนับสนุน

ดานเทคนิค และมีตัวแทนที่ไดรับรบัการแตงตัวจากผูผลิตเปนผูดูแลดานคุณภาพและการใชงาน  และมีการรับประกัน

คุณภาพและการบริการหลังการขาย  

(3) ผูยื่นขอเสนอ จะตองจัดทําเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑและอุปกรณที่ทาง

ราชการกําหนดเปนรายขอทุกขอ เปรียบเทียบกับ ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑและอุปกรณที่ผูยื่น

ขอเสนอ นําเสนอเปนรายขอทุกขอ (Statement of Compliance)  โดยใชตัวอยางแบบฟอรมการเปรียบเทียบตาม

ตารางตอไปนี้ ในการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของครภุณัฑและอุปกรณตามขอกําหนด  หามคัดลอกรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑและอุปกรณที่ทางราชการกําหนด (ในชองที่ 2) มาแสดงในตารางขอกําหนดครุภัณฑ

และอุปกรณผูยื่นขอเสนอนําเสนอ (ในชองที่ 3)  โดยคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑและอุปกรณที่นําเสนอจะตอง
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เปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑในเอกสารแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑและอุปกรณของผูยื่นขอเสนอที่นําเสนอ และผูยื่นขอเสนอจะตองระบุหนาของเอกสารและขอความที่ตองการ

อางอิง ในตารางเปรียบเทียบและในเอกสารแคตตาล็อกใหชัดเจน รวมทั้งใหขีดเสนใตหรือระบายสีพรอมเขียนหัวขอ

กํากับไว เพื่อใหสามารถตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่นําเสนอกับที่ทางราชการกําหนดไดอยางถูกตอง 

หากผูยื่นขอเสนอไมดําเนินการตามที่กําหนดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาขอสงวนสิทธิในการไม

พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ  

ตารางขอเปรียบเทียบคณุลักษณะเฉพาะของครภุัณฑ 

 

ขอ 

(ชองที่ 1) 

ขอกาํหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑที่ทางราชการ

กําหนด (ชองที่ 2) 

รายละเอียดคณุ

ลักษณะเฉพาะของ

อุปกรณที่เสนอ  

(ชองที่ 3) 

 

เปรียบเทียบ 

 

เอกสารอางอิง 

ระบุหัวขอใหตรง

กับหัวขอที่กําหนด

ในขอกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะ

ของครภุณัฑ 

รายละเอียดคุณ 

ลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑที่ทางราชการ

กําหนด 

รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑที่ผูยื่นขอเสนอ

นําเสนอในครั้งนี ้

เปรียบเทียบตรงตาม

คุณลักษณะของ

ครุภัณฑที่ทาง

ราชการกําหนด

หรือไม 

ระบุเอกสาร 

อางอิงและ

หมายเลขหนาของ

เอกสาร อางอิง 

 

2.  ขอกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของครภุัณฑ 

2.1 งานเกาอี้อัฒจันทรพับเก็บได 

1. งานเกาอี้อัฒจันทรพับเก็บได (อาคารสนามฟุตซอล)  มีคุณสมบัตติามที่กําหนดดังนี ้

1.1 โครงสรางเหล็กเปนเหล็กรับแรงดึงดูดสูง (High-Tensile Steel Boxed Channel)  

1.2 โครงสรางเหล็กแผนและเหล็กกลอง เปนเหล็กเกรด ASTM A36 

1.3 อุปกรณเหล็กอ่ืนที่มิใชชิ้นสวนของโครงสรางหลัก เปนเหล็กเกรด ASTM A1011 ประเภท Hot Roll Strip/Steel 

1.4 ชิ้นสวนที่เปนโครงสรางหลัก เหล็กเกรด ASTM A1011 Grade 33,40,45 หรือ 50 ประเภท Hot Roll Strip/Steel 

1.5 ชิ้นสวนที่ชุปดวยกัลวาไนซ ตองชุบดวยกรรมวธิี Hot Dip Process 

1.6 คุณสมบัติของเหล็กที่ใชในการผลิต เหล็กแผนเกรด ASTM เหล็กโครงสราง ASTM A653 Grade 40 เหล็ก

กลอง เกรด ASTM A 500 Grade B หรือ Grade B และ C และเหล็กเคลือบกันสนิม 2 ขั้นตอนดวยระบบสีพน

และอบดวยความรอน 

1.7 ราวกันตกดานขางทําดวยเหล็กกลองเหนียว ทํา Powder Coat สีดํา 

1.8 ลูกลอเปนเหล็กหลอระบบตลับลูกปนคูหลอทับดวยยาง Non Marring Soft Rubber 
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1.9 เสาหลักเปนระบบ Slant Frames พรอมระบบยึดชุดดานบนและชุดดานลางของแตละเสาเขาดวยกัน 

1.10 ระบบโครงสรางชุดลาง (Lower Track) เปนระบบแกนนําอยูดานบนกลองลูกลอยาวตลอด โดยมีระบบราง 

interlock ระหวางเสาหลักเขาดวยกัน และคลายล็อคแถวอัตโนมัติติดตั้งในตัว 

1.11 พื้นทางเดนิ วัสดุเปนไมอัดมีความหนาไมนอยกวา 16 มม. 

1.12 ขนาดความสูงของอัฒจันทร แตละขั้นสูงไมนอยกวา 240 มม. 

1.13 ขนาดความกวางของอัฒจันทร แตละแถวกวางไมนอยกวา 650 มม. 

1.14 ชองทางเดินขึ้นลง กวางไมต่ํากวา 914 มม. พรอมขั้นบันไดขนาดครึ่งความสูงของข้ันอัฒจันทร 

1.15 ขับเคลื่อนดวยระบบ Manual ในการกางอัฒจันทรและการพับเก็บ 

1.16 มานั่ง ทาํดวย HPDE ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดยีว รุน Courtside XC10 Bench ขนาดของเกาอี้กวางไมนอยกวา 450 มม. 

ความลึกไมนอยกวา 250 มม. 

1.17 งานเกาอ้ีอัฒจันทรพับเก็บได สําหรับอาคารสนามฟุตชอล เปนเกาอ้ีอัฒจันทรพับเก็บได แบบยึดติดกับพ้ืน

คอนกรีตของอาคาร  ผูยื่นขอเสนอตองเสนอเอกสาร รูปแบบแปลนดานหนา และแบบแปลนรูปตัดดานขาง ซึ่ง

อยางนอยตองแสดงขอมูล ระยะการกางและพับเก็บอัฒจันทร  แสดงตําแหนงระยะการมองเห็นของผูชมกีฬา  

แสดงการคํานวณการรับน้ําหนักของลอในกรณีอัฒจันทรกลางออกโดยไมมีผูชมนั่งอยู ซึ่งการรับน้ําหนักตอลอ

โดยเฉลี่ยไมเกินกวา 44 kgs. และการคํานวณการรับน้ําหนักของลอในกรณีมีผูชมนั่งอยู สามารถรับน้ําหนักตอ

ลอโดยเฉลี่ยไมนอยกวา 300 kgs. แตไมเกินกวา 310 kgs. 

1.18 มีคุณสมบัติตามมาตราฐานการออกแบบ ADA Requirement ของสหรัฐอเมริกาวาดวยเร่ืองคนพิการ  

1.19 เกาอี้ชมกีฬาที่นํามาติดตั้งบนอัฒจันทรพับเก็บได ตองไดรับมาตราฐาน Fire Resistant (FR) BS 5852 Source 

0,1 จากสถาบัน TUV SUD PSB Pte. Ltd. 

1.20 มาตรฐานของเหล็กกลองที่ใชในการผลิต เหล็กกลองเกรด ASTM A 500 Grade B หรือ Grade B และ C ตอง

มีคาความแข็งแรงของเหล็กไมนอยกวา 345 MPa หรือ 50 Ksi ความหยุนตัวไมนอยกวา 427 Mpa หรือ 62 

Ksi  โดยยื่นแสดงเอกสารตามที่กําหนดดวย 

1.21 มาตรฐานของเหล็กแผนที่ใชในการผลิต เหล็กแผนเกรด ASTM A653 SS Grade 40 หรือ ASTM A653 Grade 

40 ตองมีคาความแข็งแรงของเหล็กไมนอยกวา 250 MPa หรือ 44 Ksi ความหยุนตัวไมนอยกวา 400 Mpa 

หรือ 58.2 Ksi  โดยยื่นแสดงเอกสารตามที่กําหนดดวย 

1.22 มาตรฐานของเหล็กของงานโครงสรางหลัก เหล็กเกรด ASTM A1011 Grade 33,40,45 หรือ 50  ตองมีคา

ความแข็งแรงของเหล็กไมนอยกวา 310 MPa หรือ 51.5 Ksi ความหยุนตัวไมนอยกวา 410 Mpa หรือ 70.9 

Ksi โดยยื่นแสดงเอกสารตามที่กําหนดดวย 

 

2. งานเกาอี้อัฒจันทรพับเก็บได (อาคารศูนยกีฬาในรม)  มีคุณสมบัตติามที่กําหนดดังนี ้

2.1 โครงสรางอัฒจันทรไมยดึติดกับพื้นคอนกรีตของอาคาร สามารถเคลื่อนยายเก็บไดในหองเก็บของได 

2.2 ขับเคลื่อนดวยระบบ Manual ในการกางอัฒจนัทรและการพับเก็บ 
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2.3 ขนาดความสูงของอัฒจันทร แตละขั้นสงูไมนอยกวา 135 มม. 

2.4 ขนาดความกวางของอัฒจันทร แตละแถวกวางไมนอยกวา 630 มม.  

2.5 โครงสรางอัฒจันทรทาํจากอลูมเินียม 

2.6 เกาอี้นั่ง ทําดวย HPDE ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว รุน Courtside XC10 Bench ขนาดของเกาอี้กวางไมนอยกวา 450 มม. 

ความลึกไมนอยกวา 250 มม. 

2.7 โครงสรางอัฒจันทร สามารถเคลื่อนยายได ไมยึดติดกับพื้นคอนกรีตของอาคาร  โดยมีแบบแปลนรูปดานหนา 

และรูปตัดดานขาง แสดงระยะการกางไมเกิน 1,570 มม. และระยะพับเก็บอัฒจันทรไมเกิน 755 มม.  

2.8 เกาอี้ชมกีฬาที่นํามาติดตั้งบนอัฒจันทรพับเก็บได แบบเคลื่อนยายได ตองไดรับมาตราฐาน Fire Resistant (FR) 

BS 5852 Source 0,1 จากสถาบัน TUV SUD PSB Pte. Ltd. 

 

3. มาตรฐานผูผลิตสินคาและตัวแทนจํานวนในประเทศไทย  

3.1 บริษัทผูผลิตเกาอี้อัฒจันทรพบัเก็บได ตองมีประสบการณในการผลิตอัฒจันทรพับเก็บไดไมนอยกวา 40 ป  

3.2 บริษัทผูผลิตอัฒจันทรพับเก็บไดตองเปนบริษัททีผ่านการรับรองการเชื่อมเหล็กจาก American Welding Society 

หรือผานการรับรองจากหนวยงานที่ยอมรับไดในระบบสากล โดยยื่นแสดงเอกสารตามที่กําหนดดวย 

3.3 ตัวแทนจําหนายในประเทศไทยตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต และบริษัทตัวแทนจําหนายตอง

ไดรับการรับรองบริหารการจัดการคุณภาพ มาตราฐาน ISO 9001:2015 โดยยื่นแสดงเอกสารตามที่กําหนดดวย 

3.4 บริษัทตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต ตองมีความพรอมดานบุคลากร โดยมีบุคลากรที่ผานการอบรม

ดานการติดตั้งเกาอ้ีอัฒจันทรพับเก็บไดจากบริษัทผูผลิต  โดยแสดงหลักฐานการผานการอบรมจากบริษัทผูผลิตมา

แสดงดวย  

3.5 เปนผลิตภัณฑของ Hussey หรือ Audience หรือ Jezet หรือเทียบเทา  
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2.2 งานระบบสัญญาณแจงเหตเุพลิงไหม  (Fire Alarm System) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 รายการประกอบแบบนี้ไดจัดเตรียมเพื่อใหเปนไปตามความตองการของระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Integrated 

Life Safety & Fire) โดยใหจัดหาและติดตั้งอุปกรณวัสดุ แรงงาน และสวนประกอบอ่ืน ๆ รวมทั้งงานเอกสาร

เพ่ือใหระบบสามารถติดตั้งและใหงานไดอยางสมบูรณ 

1.2 การติดตั้งระบบ Fire Alarm ใหติดตั้งตามแบบ  

1.3 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมจะตองสามารถทํางานรวม (Synergy System) กับระบบรักษาความปลอดภัย

อ่ืน ๆ (Life Safety Systems) ได อาทิเชน ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV System) ระบบควบคุมการเขา

ออก (Access Control System) โดยการตอรวมนั้นระบบจะตองสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางสมบูรณ 

ภายใต ระบบบริหารจัดการขอมูลที่ใชงานรวมกันได  (Integrated Security Management)  

1.4 ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑจะตองมีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑรวมทั้งมี

หนังสือรับรองการสํารองอะไหลจากเจาของผลิตภัณฑอยางนอย 5 ป  

1.5 วัสดุและอุปกรณทั้งหมดตองเปนผลิตภณัฑรุนลาสุดและไดรับการทดสอบรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวของวา สามารถ

ใ ช ง าน ในระบบ  Protected Premises Protective Signaling ( Fire Alarm)  System, Smoke Control 

System ได โดยมีตัวแทนของผูผลิตรวมตรวจสอบในการติดตั้งเพื่อใหระบบสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ 

บริษัทผูผลิตที่จะใชงานระบบนี้ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9000 ใหผูรับจางจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ

ทั้งหมดใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอกําหนดนี้เทานั้น  

1.6 วัสดุและอุปกรณที่นํามาใชจะตองสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณเดิมที่อาคารสํานักงาน  

1.7 สวนประกอบของระบบ (System Configuration)  

- สวนประกอบทั่วไป (General)   ระบบตามขอกําหนดนี้ตองสามารถตอเชื่อมระหวางตูควบคุมไปตูควบคุมแบบ 

Direct Wired, Multi- Priority Peer To Peer Network แต ล ะตู ค วบคุ ม ใน ระบบ  Network ส ามา รถ

ประมวลผลและทํางานไดแมวาตูควบคุมอื่นในระบบไมสามารถเชื่อมตอกันได อุปกรณในระบบทั้งหมดควรถูก

ออกแบบมาเพื่อใชตรวจจับเพลิงไหมไดรวดเร็ว สามารถแจงอพยพผูที่อยูในอาคารควบคุม การทํางานของ

ระบบปรับอากาศและระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเพื่อควบคุมควันลาม โดยใหถือวาสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมมี

ความสําคัญอันดับแรก (Highest Priority) 

- แหลงจายไฟ (Power Supply-Audio)   แหลงจายไฟเปนระบบไฟที่มีไฟสํารอง ในกรณีที่มีเหตุไฟฟาหลักดับ

แหลงจายไฟตองสามารถสลับไปใชไฟจากไฟฟาหลักไปใชไฟสํารองแบตเตอรี่ที่เตรียมไวไดโดยอัตโนมัติ ขนาด

แบตเตอรี่ตองสามารถจายไฟไดนาน 24 ชั่วโมงขณะปกติและนาน 15 นาทีในขณะแจงเหตุทั้งระบบ ระบบ

จะตองสามารถอัดประจุแบตเตอรี่คืนไดโดยอัตโนมัติ และสามารถปรับกระแสอัดประจุไดชดเชยตามอุณหภูมิ

ของแบตเตอรี ่

- จอแสดงผล (Display)  จอแสดงผลบนตูควบคุมสามารถแสดงไดทั้งขอความแรกสุดและหลังสุดบนจอเดียวกัน 

โดยมีปุมกดเลื่อนอานขอความได 1 ใน 4 สภาวะโดยไมทําใหสับสนและมีปุมกดอานรายละเอียดเพ่ิมได 
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- วงจรเริ่มสัญญาณ (Initiating Device Circuits)   วงจรเริ่มสัญญาณใชรองรับอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ และ

อุปกรณแจงเหตุดวยมือ อุปกรณตอรวมกับระบบดับเพลิงใหเดินสายแบบ Class B (Style A or B) 

- วงจรแจงเหตุ (Notification Appliance Circuits)   วงจรแจงสัญญาณใชรองรับอุปกรณแจงสัญญาณทั้งเสียง

และแสงใหเดินสายแบบ Class B (Style Y) โดยรองรับสัญญาณไดขนาด 2 amps @ 24 Vdc หรือ 50 watts 

@ 25V, 35 watts @ 70V 

- วงจรสายสญัญาณ (Signaling Line Circuits)   วงจรสายสญัญาณใชรองรับระหวางตูควบคุม และแผงแสดงผล

เพลิงไหมในระบบ ใหเดินสายแบบ Class A (Style 7) โดยใชสายประเภททองแดงหรือ Fiber optic ตามที่

ระบุ ในแบบระหวางตูควบคุมและอุปกรณ  module ให เ ดินสายแบบ Class A (Style 6 or 7)  วงจร

สายสญัญาณเสียงประกาศฉุกเฉินระหวางตูควบคุมและเครื่องขยายเสียงใหเดนิสายแบบ Class A (Style 6) 

- การเดินสายในระบบ (Network Wiring)   ระบบตามขอกําหนดนี้ตองสามารถตอเชื่อมระหวางตูควบคุมไป

ตูควบคุมแบบ Direct Wired Multi-Priority Peer To Peer Network แตละตูควบคุมในระบบ Network 

สามารถประมวลผลและทํางานไดแมวาตูควบคุมอื่นในระบบไมสามารถเชื่อมตอกันไดและสามารถควบคุมโดย

ตูควบคุมใดๆ ก็ไดใน Network การเดินสายเปนแบบ Class A โดยที่ในระบบถามีปญหาสายขาดหรือสายช็อต 

ระบบจะตัดสายชวงนั้นออกเพ่ือใหระบบที่เหลือสามารถใชงานไดตามปกติ โดยแตละตูควบคุมในกลุมนั้น ๆ ที่

สื่อสารกันไดยงัคงควบคุมกันไดตามปกต ิ

1.8 ผลิตภัณฑบริษัทผูผลิตในสวนเกี่ยวของกับขั้นตอนออกแบบ ผลิตและจําหนายอุปกรณที่ใชในระบบนี้ตองไดรับการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000  

1.9 วัสดุอุปกรณที่ใชใหเปนผลิตภัณฑเดียวกันทั้งหมด ตูควบคุมและอุปกรณประกอบควรจะถูกออกแบบมาเพื่อใช

เฉพาะระบบนี ้  

1.10 ตูควบคุมและอุปกรณประกอบควรจะผลิตโดยบริษัทเดียวกันและไดรับการทดสอบเพื่อยนืยันถึงการใชงานไดอยาง

สมบูรณ ระบบที่ใชภายในขอกําหนดนี้ใหเปนระบบ Microprocessor-Based Direct Wired, Multi-Priority 

Peer-To-Peer Networked System โดยแตละอุปกรณ Smoke Detectors, Heat Detectors Manual Station 

ที่ติดต้ังใหเปนไปตามขอกําหนด 

      

2. คุณสมบัติทางเทคนิค 

2.1 ตูควบคุมระบบ (Fire Alarm Control Panel with PC Workstation & Software) 

2.1.1 ตูควบคุมเปนระบบ Multi-Processor Based Networked System ที่ถูกออกแบบเพื่อใชกับระบบแจง

เหตุเพลิงไหม โดยใหเปนไปตามที่กําหนดทั่วไปตูควบคุมประกอบไปดวยอุปกรณ Hardware และ 

Software เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ ตูควบคุมระบบตองถูกออกแบบเพื่อใชงานจาก

ผูผลิตรายเดียวรวมทั้งในการพัฒนาดานโปรแกรม เพื่อใหไดระบบระบบ Integrate Life Safety System 

ที่สมบูรณตูควบคุมมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี ้      

- รองรับอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุได 2500 Analog Addressable Points  

- รองรับระบบ Network โดยตอเชื่อมไดทั้งระบบ 64 จุด โดยนับรวมทั้งตูควบคุมและตูแสดงผล  

- สามารถบันทึกเหตุการณไดถึง 1740 Chronological Events  
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2.1.2 ตูควบคุมในระบบ Network มีคุณสมบัติอยางนอยดงัตอไปนี้ 

- สามารถปอนโปรแกรมการใชงานจากเครื่องคอมพิวเตอรลงในระบบที่ตูควบคุมใด ๆ ก็ได 

- กําหนดตําแหนงของอุปกรณ Module ดวย Electronic Address 

- ผูใชงานสามารถควบคุมการใชงานไดทั้งการสั่งงานและแสดงผล  

- มีเสียงเตือนดวยรูปแบบที่สามารถโปรแกรมใหแตกตางกันระหวางเกิดเหตุประเภทตาง ๆ คือ Alarm, 

Supervisory, Trouble และ Monitor Conditions  

- มีปุมกดควบคุมการทํางานตาง ๆ บนตูควบคุม คือ Reset, Alarm-Silence, Panel Silence, Drill 

Switch, Previous Message Switch, Next Message Switch และ Details Switch 

- สามารถรายงานขอมูลสภาวะตาง ๆ ในระบบไดทั้งบนจอหรือพิมพรายงานทางเครื่องพิมพ 

- สามารถใหผูใชงานเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานไดเชน วัน-เวลา รหัสผานวันหยุดสั่งเครื่องเริ่มทํางานลบ

ขอมูล ประวัติเหตุการณเดิม 

- สั่งใหเริ่มทํางานในรูปแบบกําลังทดสอบระบบไดเฉพาะเจาหนาที่ที่กําหนดไว 

- ตูควบคุมจะตองรองรับการทํางานไดตลอดเวลาแมวาแหลงจายไฟหลักดับ โดยใชแหลงจายไฟสํารอง

แทนโดยอัตโนมัติ ระบบตองมีวงจรชารจไฟแบตเตอรี่คืนโดยอัตโนมัติเม่ือแหลงจายไฟหลักกลับคืนสู

สภาวะปกต ิ

2.2 จอแสดงผลแจงเหตุ (Software Graphic Annunciator) 

2.2.1 ชุดควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรติดตั้งในหองควบคุม รวมตามที่ระบุในแบบประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร

จอเดียวเพ่ือแสดงระบบทั้งหมด และมีคุณสมบัติสามารถทํางานควบคุมและแสดงผลตามรายการประกอบ

แบบดังนี้ 

- การตรวจจับเพลิงไหม    

- การดับเพลิง    

- การทํางานของปมดับเพลิง    

- การทํางานระบบควบคุมควันไฟ    

- การประกาศสัญญาณฉุกเฉิน    

- สภาวะของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง    

2.2.2 Color Graphic Workstation      

Graphical Command Workstation จะแสดงขอความและผังบริเวณท่ีเกิดเหตุดวยสีที่แตกตางกันตาม

ประเภทของสัญญาณท่ีเกิดเหตุ โดยบนจอยังประกอบไปดวยชองแสดงสวนอ่ืนๆ คือ รายงานเหตุการณท่ีเกิด 

(System Event Views, System Event Display) ภาพอุปกรณท่ีแจงเหตุหรือตรวจจับ (Graphic Diagram 

Display, Event Video)  ขอความรายละเอียดเพ่ิมเติม (Detailed Event Message / Instructions) ประวัติ

เหตุการณท่ีเก็บบันทึกไว (User Event Log) อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชอยางนอยควรจะเปนคอมพิวเตอรท่ี

จัดซื้อไดในประเทศ มีคุณสมบัติอยางนอย คือ Intel Quad Corei7 ขึ้นไป, RAM 8 GB, HDD 1TB, SSD 500 

GB, 20 LED Monitor โปรแกรมท่ีใชเปนระบบ Multitasking Type ซึ่งใชงานบน 64-bit Operating System 

เชน Windows 10 Pro  ซึ่งสามารถทํางานพรอมกันไดหลาย ๆ งาน 
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2.2.3 การใชงานของ Graphic Workstation     

จอภาพที่แสดงสามารถแบงออกเปน 4 ชอง และแสดงผลทั้ง 4 ชองไดเมื่อเกิดเหตุการณขึ้น คือ  

2.2.3.1 ชองแสดงรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดคือประเภทเวลา และมีสีแตกตางกันแตละเหตุการณ 

2.2.3.2 ชองแสดงแผนผังบริเวณที่เกิดเหตุและแสดงกรอบดวยสีแยกตามลักษณะเหตุการณที่เกิด  

2.2.3.3 ชองสําหรับใหผูใชงานสามารถพิมพขอความรายงานเพิ่มเติมขณะรับทราบเหตุการณ และมี

ประวัติเก็บไวสามารถเรียกดูไดภายหลัง Graphical Workstation มีความสามารถควบคุมระบบ

ไดหลายระบบ โดยไมตองจําเปนตองมี Workstation หลายเครื่องเพ่ือควบคุมแตละระบบดังนี้

การควบคุมการทํางานของระบบเพลิงไหม คือ 

- สามารถกดรับทราบเหตุการณที่เกิดขึ้น หยุดเสียงสัญญาณแจงเหตใุนอาคารและแจงระบบให

กลับสูสภาวะปกต ิ

- สามารถสั่งงานหรือหยุดทํางาน ใชงานหรือไมใชงานชั่วคราวในอุปกรณหรือโซนที่ตองการได 

- สามารถรายงานสภาวะในระบบ คาการตรวจจับที่ตั้งไวของอุปกรณที่ตองการได 

- เม่ือเกิดเหตุจะมีเสียงสัญญาณแจงเตอืนที่เครื่องคอมพิวเตอรตามไฟลเสียง .WAV ที่ตั้งคาไว 

2.3 แผงแสดงผลแจงเหตุ (Graphic Annunciator (Stainless Mirror)) 

 แผงแสดงผังบริเวณ (LED Mimic panel) ใชแบบที่ไดรับการอนุมัติจากผูวาจาง แผงทําจากวัสดุ Anodized 

Aluminum และยึดติดลอยบนผนังตามตําแหนงที่ระบุในแบบ สวนแผง LED Drivers ใหเปนอุปกรณผลิตจาก

โรงงานผูผลิต และไดรับการรับรองจาก UL Listed นอกจากนี้ใหจัดเตรียมวงจรจายหลอดไฟสํารองไดในอนาคต 

ถาเพ่ิมเติมอีกจํานวนอยางนอย 25% ของทั้งระบบ   

2.4 อุปกรณรับสัญญาณ  (Monitor Module)    

 ใหจัดเตรียมอุปกรณ Input Module ใชเพ่ือรับสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับ อุปกรณแจงเหตุดวยมือในระบบโดย

ทํางานตามที่โปรแกรมไว มีไฟ LED แสดงการทํางานของโมดูลสีเขียวและสีแดง   

2.5 อุปกรณสงสัญญาณ  (Control Module)      

 ใหจัดเตรียมอุปกรณ Control Relay Module แบบหนาสัมผัส Form C ขนาด 24Vdc@ 2 amps ใชเพื่อสง

สัญญาณหนาสัมผัสไปควบคุมระบบหรืออุปกรณอื่นในระบบ โดยทํางานตามที่โปรแกรมไว มีไฟ LED แสดงการ

ทํางานของโมดูลสีเขียวและสีแดง    

2.6 อุปกรณ เพื่อแยกวงจรสัญญาณ (Isolator Module)     

 ใหจัดเตรียมอุปกรณ Isolator Module เพ่ือแยกวงจรสัญญาณที่สายลัดวงจรออกจากระบบ ทําใหระบบที่เหลือ

ยังคงใชงานไดตามปกติ มีไฟ LED แสดงการทํางานของโมดูลสีเขียว มีจํานวนไมนอยกวาที่ระบุตามมาตรฐาน วสท. 

2.7 อุปกรณตรวจจับควนั (Addressable Smoke Detector) 

 อุปกรณตรวจจับควัน (Addressable Smoke Detector-Photoelectric Smoke Detector เปนอุปกรณที่

ตรวจจับควันโดยอาศัยการสะทอนของลําแสงระหวางตัวรับและตัวสง (Light-Scattering Optical Sensor) ไดรับ

มาตรฐาน UL268 ระดับการทํางานที่แรงดัน 8.5-33 VDC กระแสขณะ Standby 70uA ขณะ Alarm กระแสไม

เกิน 60 mA คาการตรวจจับที่ 2.85%, +0.37%, -1.00% มี LED กระพริบแสดงสภาวะการทํางาน อุปกรณ

ตรวจจับควันเปนแบบหมุนล็อคบนฐานซึ่งมี Terminal แบบสกรูสําหรับเขาสายสัญญาณ 
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2.8 อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector)      

 อุปกรณตรวจจับควัน Smoke Detector-Photoelectric Smoke Detector เปนอุปกรณที่ตรวจจับควันโดยอาศยั

การสะทอนของลําแสงระหวางตัวรับและตัวสง (Light-Scattering Optical Sensor) ไดรับมาตรฐาน UL268 

ระดับการทํางานที่แรงดัน 8.5-33 VDC กระแสขณะ Standby 70uA ขณะ Alarm กระแสไมเกิน 60 mA คาการ

ตรวจจับที่ 2.85%, +0.37%, -1.00% มี LED กระพริบแสดงสภาวะการทํางาน อุปกรณตรวจจับควันเปนแบบ

หมุนล็อคบนฐานซึ่งมี Terminal แบบสกรูสําหรับเขาสายสัญญาณ 

2.9 อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector)     

 เปนชนิดที่มีการทํางาน 2 ลักษณะคือ ทํางานเมื่ออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเกิน 15oF (9oC) ตอนาที (Rate of 

Rise Temperature) เปนแบบ Self-Restoring และเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 135oF (57oC) (Fixed Temperature) 

เปนแบบ Non-Restorable ใชงานครอบคลุมพื้นที่ไดไมนอยกวา 232 ตารางเมตร หรือระยะหาง 50 ฟุต (15.2 

เมตร) ไดรับมาตรฐาน UL การตดิตั้งใชหมุนล็อคบนฐานพลาสติก  

2.10 อุปกรณตรวจจับควันแบบลําแสงระยะไกล (Beam Detector)   

 อุปกรณตรวจจับควันแบบลําแสงระยะไกลใหติดต้ังตามตําแหนงที่ระบุในแบบ อุปกรณนี้ประกอบไปดวยชุดรับ-สง

สัญญาณ และแผนสะทอน Reflector โดยตั้งระยะหางไดตั้งแต 15-160 ฟุต หรือ 160-300 ฟุต ตามความ

เหมาะสม พื้นที่ ติดต้ังเปนแบบ Microprocessor Control และมีวงจร Automatic Gain Control เพื่อปรับ

คาชดเชยความสกปรกของหนาเลนสเนื่องจากฝุนละออง  

2.11 อุปกรณ ติดตอสื่อสารทางโทรศพัท (Fire Phone Hand Set)  

 ใหจัดเตรียมจํานวน 3 ชุด สําหรับติดตอสื่อสารกับ Remote Telephone Jack ที่ติดต้ังตามจุดตาง ๆ ในอาคาร 

โดยแบงเปนโซนตามแบบการเสียบสายของโทรศัพทเขากับ Remote Telephone Jack ตามโซนตางๆ จะทําให

เกิดสัญญาณแสง และเสียงขึ้นที่  Command Panel การติดตอสื่อสารทางโทรศัพท เปนแบบ 2 Way 

Communication 

2.12 Fire Phone Outlet 

 เปนอุปกรณ Outlet สําหรับชุดการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท (Fire Phone Hand Set) 

2.13 อุปกรณแจงเหตุดวยมือ (Manual Station (Double Action))   

 เปนแบบ Double Action ไดรับมาตรฐาน UL  (เสนอขออนุมัติจากผูออกแบบ)  

2.14 อุปกรณแจงเหตุเตือนภยั (Speaker with Strobe Light)  

2.14.1 ลําโพงใหใชชนิด Low Profile มีความสูงไมเกิน 1" จากพื้นผนังประกอบดวยสวิทซเลื่อนเพ่ือเลือกระดับ

เสียงที่ตองการคือ 2W(90dBA), 1W(87dBA), 1/2W(84dBA), 1/4W(81dBA) ที่ระยะ 10 ฟุต ได

มาตรฐาน UL-464  

2.14.2 สัญญาณแสดงกระพริบสามารถเลื่อนสวิทซเลือกระดับความสวางของแสงได คือ 15cd, 30cd, 75cd, 

95cd, 110cd ระดับเสียงและความสวางที่ตั้งคาไวสามารถสังเกตไดเมื่อปดฝาครอบลง อุปกรณนี้สามารถ

ติดต้ังไดบนกลองตอสายขนาด 4" x 2 1/8" 
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2.15 เคร่ืองพิมพ (24-Pin Dot Matrix Printer)      

เครื่องพิมพเปนชนิด 24-pin, Dot Matrix Printer อัตราการพิมพอยางนอย 300 ตัวอักษรตอวินาที การตอเชื่อม

สามารถเลือกไดทั้งแบบ Serial หรือ Parallel Communications Protocol ความเร็วของการเชื่อมตอ ตั้งแต 

300 ถึง 9600 Baud  รายงานที่พิมพจะแสดงวัน เวลา และขอความของแตละเหตุการณที่เกิดขึ้น  

2.16 แหลงจายไฟ (Terminal Box/Wiring)      

- แหลงจายไฟเปนระบบไฟ 24 VDC Output Circuits ในกรณีที่มีเหตุไฟฟาหลักดับ แหลงจายไฟตอง

สามารถสลับไปใชไฟสํารองที่เตรียมไวไดโดยอัตโนมัติแหลงจายไฟตองมีการตรวจสอบสภาวะของตัวเอง 

และแจงสาเหตุของอาการที่ขัดของได  

- แบตเตอรี่สํารองจะถูกตรวจสอบสภาวะโดยแผงแหลงจายไฟในกรณีถาหากแรงดันไฟของแบตเตอรี่ต่ํา

เกินไป หรือมีการปลดข้ัวแบตเตอรี่ออก ระบบจะตองสามารถอัดประจุแบตเตอรี่คืนไดโดยอัตโนมัติ และ

สามารถอัดประจุจนเต็มไดภายใน 48 ชั่วโมง ขนาดของแบตเตอรี่เมื่อจายไฟสูงสุดจะจายไฟไดนาน 3 ชม. 

ระบบตองถูกออกแบบเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน NFPA 72 และสายไฟที่จายในระบบใหเดินในทอ

ไฟฟา ในกรณีที่ปลดวงจรไฟฟาหลักใหแสดงปาย (Fire Alarm Circuit Control) ใหเห็นชัดเจนดวยสีแดง

         

3. การติดตั้ง       

ผูรับจางตองมีวิศวกรและบุคลากรที่มีประสบการณและสามารถบริหารโครงการใหเปนไปตามความ

ตองการของโครงการไดโดยมีเจาหนาที่ตัวแทนจําหนายของบริษัทผูผลิตรวมในการกําหนดรายละเอียด จัดเตรียม

เอกสาร ตรวจสอบและทดสอบระบบเพ่ือใหไดคุณภาพและระบบที่ใชงานไดอยางสมบูรณ 

       

4. การทดสอบระบบ (Test & Inspection)       

4.1 การเดินสายทั้งระบบตองมีการทดสอบสายทั้งหมดกอนเชื่อมตอระบบ เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการทดสอบ

เปนหนาที่ของผูรับเหมาติดตั้ง     

4.2 การทดสอบระบบใหมีบุคลากรของผูวาจางรวมในการทดสอบ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว ในกรณีที่

ผลการทดสอบยังไมไดตามขอกําหนดที่ตองการใหถือวายังไมสมบูรณ ใหดําเนินการทดสอบใหมอีกครั้งจนกวา

จะไดผลเปนที่ยอมรับจากผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง 

4.3 การทดสอบระบบในครั้งสุดทายใหมีบุคลากรที่เปนตัวแทนหรือเจาหนาที่ของโรงงานผูผลิตรวมในการทดสอบ

เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว    

4.4 กําหนดใหจัดเตรียมเอกสารรับรองผลการทดสอบของระบบทั้งอุปกรณ วัสดุและโปรแกรมไดตามมาตรฐานและ

ขอกําหนดจากตัวแทนผูผลิต รวมทั้งยืนยันวาระบบสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ 

4.5 ผูรับจางตองทําการฝกอบรมเจาหนาที่ของผูวาจางอยางนอย 8 ชั่วโมง โดยบุคลากรที่ไดรับการอบรมโดยตรง

จากโรงงานผูผลิต ใหรูถึงวิธีการใชงานระบบและวิธีบํารุงรักษาจนเปนที่เขาใจรวมทั้งจัดทําคูมือการใชงานและ

การบํารุงรักษาใหดวย 
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2.3 งานระบบโทรทัศนวงจรปด  (IP Closed Circuit TV System) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ระบบโทรทัศนวงจรปดเปนระบบ Network HD IP Camera แบบ Day/Night โดยสมบูรณต้ังแตตัวกลองจนถึงระบบ

บันทึกภาพ (NVR System) ดูภาพเลนกลับ (Playback) และดูภาพปจจุบัน (Live Viewer) โดยมีระบบการเชื่อมตอ

ขอมูลเปนเครือขาย และ Workstation ในระบบสามารถที่จะดูภาพจากกลองใดของระบบก็ได 

1.2 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเปนชนิดติดตั้งภายในและนอกอาคาร มีระบบการแสดงภาพขณะเวลาจริง (Live View) 

และนําภาพที่บันทึกไวมาแสดง (Playback)  โดยสามารถแสดงภาพไดทีละภาพ, ทีละ 4 ภาพ และครั้งละหลายภาพ

พรอมกัน ระบบการบันทึกภาพตองมีความสามารถบันทึกไดทุกภาพพรอมกัน โดยไมมีกลองหนึ่งกลองใดหายไป และ

ระบบมีการเชื่อมตอกันดวย Fiber Optic Cable/ UTP CAT6 โดยรวมสัญญาณภาพของกลองทุกกลอง ที่อยูภายใน 

Network Backbone เดียวกัน สงไปบันทึกยัง NVR Storage โดยตรง 

1.3 นอกจากนั้นระบบจะตองมีความสามารถรองรับการติดต้ังกลองท่ีจะมีเพิ่มในอนาคตไดโดยใช Network Backbone 

รวมกันไดพรอมกันนี้กลองแบบ Fixed, Fixed dome และ PTZ dome รวมถึงชุดบันทึกภาพตองสามารถเชื่อมตอ

แบบ High level ไปยัง Software รวมศูนย ระบบ Security Management System ได โดยระบบตองจัดเตรียม 

Software เชื่ อมตอ หรือ Gate way สําหรับนําขอมูลภาพสง ไปแสดงผลแบบรวมศูนยที่ ร ะบบ Security 

Management System ได 

1.4 ระบบ CCTV ที่เสนอนี้จะตองเปนระบบที่ควบคุมสัญญาณภาพสามารถแสดงภาพ ดูภาพ และบันทึกภาพไดพรอมกัน

โดยที่ไมมีขอมูลสวนใดสูญหาย เปนอุปกรณที่ทํางานไดตอเนื่องตลอดเวลา คุณภาพของภาพที่ปรากฏที่จอมอนิเตอร

จะตองคมชัดไมมีสัญญาณรบกวน ซอฟตแวรบริหารจัดการระบบ CCTV ในระบบจะตองเปนอุปกรณที่ผลิตภายใต

เครื่องหมายการคาเดียวกันจากยุโรป อเมริกา โดยอุปกรณ Hardware ดังกลาวขางตนตองไดการรับรองมาตรฐานของ

อุปกรณจาก CE (Cone Emission), FCC (The Federal Communications Commission) หรือ UL – Listed 

(Underwriters Laboratories Inc) อยางใดอยางหนึ่งเปนอยางนอย โดยอุปกรณดังกลาวตองมี Website ใหบริการ

เกี่ยวกับการ Download คูมือ หรือ Firmware Upgrade ไดตลอดเวลา 

1.5 ชุดอุปกรณหลักจะตองมีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากสํานักงานบริษัทผูผลิตในประเทศไทยผาน 

Authorized Distributor ที่มีอาคารที่ทําการเปนของตนเองถาวรและเปดทําการมาไมนอยกวา 10 ปที่มีผลงานการ

ติดต้ังระบบ CCTV แบบ IP ที่มีมูลคาโครงการไมนอยกวาหนึ่งลานบาทตอหนึ่งสัญญา ยื่นมาพรอมกับเอกสารขออนุมัติ

ใชอุปกรณ (พรอมแสดงเอกสาร) 

1.6 ระบบบันทึกภาพตองมี Host Interface แบบ 10/100/1000 Mbps อยางนอย 1 Port 

 

2. คุณสมบัติทางเทคนิค 

2.1 ชุดเก็บบันทึกภาพแบบเครือขาย (Network Video Recorder 35TB) 

- เปนอุปกรณที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ 

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน H.265 หรือ H.264 หรือดีกวา 

- รองรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 2 ชอง 

- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 12 Megapixels และ

สามารถถอดรหัสไดไมนอยกวา 12 ชองพรอมกันที่ความละเอียด 2 Megapixels 

- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ไดเปนอยางนอย 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ไมนอยกวา 4 ชอง 

ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 16 TB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- ตองมี Software หรืออุปกรณสําหรับเชื่อมตอสงสัญญาณภาพไปยังระบบ Security Management System ได  

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

2.2 ซอฟตแวรบริหารจัดการระบบโทรทัศนวงจรปด (IP Camera Software Licenses) 

- เปน Software แบบ Professional ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional 

และ Windows10 64 Bitได 

- สามารถใชงานรวมกับชุดเขารหัสสัญญาณภาพและกลองแบบ H.265 และแบบ H.264 และชุดถอดรหัสสัญญาณ

ภาพ และกลองแบบ SD & HD (High Definition) ที่ความละเอียด 1080p ไดทั้งหมด โดยทั้งโครงการใหเปน 

Software ตัวเดียวกันสําหรับควบคุมทุกอุปกรณและเปน Software ที่แยกตางหากจากอุปกรณเครื่องบันทึกภาพ 

- สามารถบริหารจัดการการบันทึกภาพ และ Playback ภาพ เสียง และขอมูลบนโครงขาย Network ได 

- สามารถตอใชงานรวมกับกลองและชุดถอดรหัสสัญญาณภาพไดทั้งหมดของโครงการโดยใช Software ตัวเดียว 

และสามารถขยายได 

- สามารถตอใชงานรวมกับเครื่องลูกขายคอมพิวเตอร (Client) ไดไมนอยกวา 3 เครื่อง  และขยายไดไมนอยกวา 

20 เครื่อง ทั้งนี้สามารถดูภาพจากกลองเดียวกันในเวลาเดยีวกันจากเครื่องคอมพิวเตอรไดไมนอยกวา 5 เครื่อง 

- สามารถตอใชงานรวมกับ Keyboard แบบ Joystick ไดไมนอยกวา 2 ชุดและขยายได 

- รองรับการเพ่ิมชุดบันทึกภาพสํารองผานเครือขาย Network (Failover) ในอนาคตได 

- สามารถใชงานรวมกับชุดบันทึกภาพแบบ NVR  และสามารถขยายเพิ่มไดโดยรองรับกลองไดถึง 64 กลอง ตอ 

1 ชุดบันทึกภาพ 

- สามารถบริหารจัดการ-ตั้งคาเครื่องลูกขายและอุปกรณ IP ในระบบไดแบบอัตโนมัติ 

- สามารถ Upgrade Firmware ของกลอง IP เปนกลุมไดจากสวนกลางไดพรอมกันทั้งหมด 

- สามารถเชื่อมตอและซูมภาพในแผนที ่(Sitemap) ในรูปแบบของ BMP หรือ JPG พรอมทั้งเชื่อมตอกับอุปกรณ

ตาง ๆ ในระบบไดทุกตัว 

- สามารถใชงานรวมกับจอแสดงภาพไดสูงสุด 3 จอพรอมกันอิสระตอเครื่องลูกขาย (PC) 1เครื่อง 

- สามารถเชื่อมตอกับ CCTV Keyboard (Joystick Keyboard) ไดโดยตรงไปยังเครื่องคอมพิวเตอรปลายทาง/

อุปกรณถอดรหัสสัญญาณภาพได 
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- ในขณะดูภาพ Live ของกลองใด ๆ อยูสามารถปรับเปลี่ยนไปดูภาพ Playback แบบทันทีไดเลยโดยไมตอง

เสียเวลาคนหา (Instant Playback) และสามารถทํางานในโหมดดังกลาวไดพรอมกันหลายกลอง 

- สามารถจัดแสดงตําแหนงแสดงภาพและขนาดของหนาตางแสดงภาพของกลองใด ๆ ไดโดยบันทึกไวเปน

รูปแบบเฉพาะของแตละผูใชงานได 

- สามารถ Export Clip ออกไปยังเครื่องบันทึก DVD / USB /Network ได 

- มีแถบแสดงรูปแบบการบันทึกภาพแยกสีระหวาง การบันทึกภาพแบบธรรมดา, การบันทึกภาพจาก Alarm, 

การบันทึกภาพจากการเคลื่อนไหว, การบันทึกภาพดวยการปองกันการลบได 

- มีแจงเตือนกรณีการเชื่อมตอของเครือขายขาดหาย, ภาพไมมา รวมถึงการปรับกลอง 

- สามารถตั้งคาการบันทึกลวงหนาไดไมนอยกวา 10 รูปแบบโดยกําหนดวันหยุดพิเศษไดในแตละกลองอยางอิสระ 

- สามารถตั้งอัตราการบันทึกภาพ, คุณภาพของภาพปจจุบัน (Live) ไดอิสระทุกกลอง 

- สามารถบริหารจัดการ Alarm ในแตละกลองไดอยางอิสระ 

- สามารถจัดลําดับความสําคัญของ Alarm ได 

- สามารถเลอืกใหแสดง Alarm แบบอัตโนมัติได (Pop-up) 

- สามารถตั้งคาใหสง Email หรือ SMS ไดเม่ือมี Alarm 

- สามารถกําหนดกลุมของผูเขาใชงานใหหรือไมกระทําการใด ๆ ได เชน ลบภาพที่บันทึกไว, สําเนา (Export) 

ภาพออกไป, Print ภาพ ได 

- มีระบบเก็บบันทึกประวัติของผูเขาใชงานแตละครั้งเก็บไว 

- สามารถจัดลําดับใหผูใชงานบางคนควบคุมหรือไมใหควบคุมกลองแตละตัวไดอยางอิสระ 

- สามารถจัดลําดับใหผูใชงานบางคนดูภาพ, Playback ภาพจากกลองใด ๆ ไดอยางอิสระ 

- มีระบบการควบคุมเขาใชงานพรอมกัน 1 Users ตอการล็อคอินในระบบเทานั้น 

- มีระบบเฝาระวังและแจงเตือนความบกพรองตลอดเวลาเกี่ยวกับระบบของเครื่อง เชน กลอง, คอมพิวเตอร, 

ซอฟตแวร และอุปกรณตาง ๆ ในเครือขาย 

- สามารถคนหาสีของรถยนตสีตาง ๆ ที่กําหนดที่เขาออกบริเวณที่กําหนดได 

- สามารถสื่อสารแบบสองทางไดสําหรับกลองที่มี Audio In และAudio Out 

- รูปแบบการแสดงภาพเลอืกไดทั้งแบบ 4: 3 และ 16 : 9 

- การแสดงภาพบนหนาจอ ณ เวลาเดียวกันสามารถแสดงไดทั้งภาพสด ภาพเลนกลับ แผนที่และ Text 

Document ได 

- สามารถตอใชงานรวมกับอุปกรณถอดรหัสสัญญาณภาพเพื่อแสดงภาพเปน Monitor Wallได 

- สามารถเลอืกดูภาพจากสัญญาณลักษณกลองทุกตัวในแผนที่ไดโดยตรง 

- สามารถเลอืก Audio File ใหเหมาะสมกับแตละ Alarm ไดพรอมทั้งม ีWorkflow สาํหรับใหคําแนะนําเม่ือเกิด 

Alarm ขึ้นมาแกผูใชงานได 

- สามารถใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษไดทันที 

- มีโปรแกรมที่ถูกตองตามลิขสิทธิ ์

- รองรับการดูภาพสดและเลนกลับสําหรับ Mobile Video Client 

- มีคําสั่งสําหรับใชงานแบบคนหาตามประเภทของการตรวจจับ Video Analytics ไดเชน การตรวจจับวัตถุยอน

ทิศทางที่กําหนด, การตรวจจับวัตถุที่เขามาในพื้นที่ เปนตน 
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- สามารถใชงานไดกับกลองที่มีรูปแบบการวิเคราะหภาพแบบ Video Analytics (เชน การตรวจจับวัตถุยอน 

ทิศทางทีก่ําหนด, การตรวจจับวัตถุที่มีอยูแลวหายไป, การตรวจจับวัตถุที่เขามาในพื้นที่, ตรวจนับวัตถุเขา-ออก

และสรุปผลตาง เปนตน) 

- รองรับการขยายกลองเพิ่มเติมในอนาคตไดโดย Server ที่มีอยูไดตอระบบไมนอยกวา 2,000 กลอง 

- รองรับการทํา Multisite ไดไมนอยกวา 10,000 กลอง 

- เปนผลิตภณัฑตราสินคาเดียวกันกับกลองโทรทัศนวงจรปด 

- มีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจากบริษัทผูผลิต สําหรับการใหการจําหนายและใหบริการหลังการขาย 

- มี Website ของผูผลิตใหบริการ Online เก่ียวกับผลิตภัณฑดังกลาวตลอด 24 ชั่วโมง 

2.3 ชุดคอมพิวเตอรสําหรับควบคุม PC Workstation  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เปนชนิด Intel® Core i5 ความเร็วไมนอยกวา 3.2 GHz 

- มีหนวยความจํา RAM ไมนอยกวา 4 GB 

- มี Hard Disk Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 500GB SATA 7200 rpm Ethernet Network แบบ 10/100/1000 

Mbps, มี Port เชื่อมตอกับระบบเครอืขายแบบ RJ-45 

- ม ีDVD +/- RW ติดต้ังมาภายในเครื่อง 

- มีหนวยความจําของภาคแสดงผลไมนอยกวา 6 GB โดยมีจุตอภาพออกไมนอยกวา 2 จุดอิสระตอกันแบบ 

HDMI หรือ DP หรือ DVI หรือ VGA 

- มี Power Supply ขนาดไมต่ํากวา 240 Watts 

- ม ีWindows 10 แบบ 64 Bit ที่ถูกตองตามกฎหมาย 

- ม ีMouse และ Keyboard เปนผลิตภณัฑเดียวกันกับตวัเครื่อง 

- ม ีWebsite ของผูผลิตใหบริการ On line เกี่ยวกับผลิตภัณฑดงักลาว 

- มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว 

2.4 ชุดจอแสดงผล (LED Monitor 20" (For Client)) 

- เปนจอภาพสําหรับแสดงผลขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

- มีความละเอียดแบบ Full HD 1920 x 1080 IPS 

- มีคาความสวาง (Brightness) ไมนอยกวา 250 cd/m2  

- มีพอรตเชื่อมตอ HDMI อยางนอย 1 ชุด 

- มีคาความเขมแสง (Contrast Ratio) 1000:1  

2.5 จอแสดงภาพ (55” LED Monitor & Wall Mount (For Video Wall)) 

- เปนจอแสดงภาพ Full HD LED สําหรับระบบ CCTV โดยเฉพาะโดยเปนแบบ Professional ขนาดของจอที่

แสดงภาพไดมากกวา 55 นิ้ว ซึ่ง ไมใชการนําเครือ่งรับโทรทศันมาเปนจอแสดงภาพระบบ CCTV 

- สามารถแสดงสไีดไมนอยกวา 16 ลานสี 

- สามารถแสดงภาพในอัตราสวน 16 : 9 

- ความละเอียดไมดอยกวา 4K หรือ 3840 x 2160 pixels 

- ความเขมแสง (Contrast Ratio Typical) เทากับ 1000 : 1 หรือดกีวา 

- ความสวางไมดอยกวา 350 cd/ตารางเมตร typical 
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- ขนาดจุดภาพไมเกิน 0.35 mm x 0.35 mm ทั้งแนวต้ังและแนวนอน 

- มีจุดตอใชงานอยางนอยดังนี้คือ 1xVGA, 1xHDMI, 1 Audio In และ 1 Audio Out 

- มุมมองภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอนไมนอยกวา 178 องศา 

- ชวงการตอบสนองเวลาไมเกนิ 8 ms 

- มีหนังสือแตงต้ังใหเปนตัวแทนจากบริษัทผูผลิต สําหรับการใหการจําหนายและใหบริการหลังการขายสําหรับ

โครงการ โดยเฉพาะมีจุดตอไฟเขาเครื่องจากภายนอกเปนไฟแบบ 220 VAC ได 

- ขณะเครื่องทํางานกินไฟไมเกิน 200 วัตตอุณหภูมิในการทํางานปกติ (Operating Temperature) ตั้งแต 5 ถึง 

40 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพัทธไมนอยกวา 85% 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

2.6 ตูแร็คสําหรบัหองควบคุม (Main Network Rack (42U) & Accessories @Engineer Room) 

- มีความสูงไมนอยกวา 42 U ลึกไมนอยกวา 90 cm. 

- มีรางไฟที่ผลิตจาก Galvanized  ปองกันสนิม 100 %  โดยทนกระแสไดไมนอยกวา 14 A และมีจํานวน Outlet 

เพียงพอสําหรับอุปกรณทั้งหมด 

- มีพัดลมชนิด Heavy-Duty อยางนอย 2 ชุด 

- ตัวตูเปนแบบ Knock-Down สามารถถอดประกอบได 

- ฐานตูทําจาก Galvanized Steel หนาไมนอยกวา 3 มม. และโครงตูหนาไมนอยกวา 2 มม. 

- ประตูดานหนาเปน Acrylic หนาไมนอยกวา 5 มม. 

- มีลอเลื่อนที่รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 100 kg. 

2.7 แผงกระจายสัญญาณ (UTP Patch Panel) 

- แผงกระจายสัญญาณมีเหล็กจัดสาย ขนาด 1 U 

- สามารถติดปายชื่อได 

- วัสดุทําจาก Aluminium 

- ใชไดกับสาย CAT6 ขนาด 22 AWG-26AWG 

- ติดต้ังใน Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ไดโดยตรง 

2.8 อุปกรณระบบเครือขายปลายทาง (HUB Switch) 

- เปนอุปกรณที่สามารถทํางานไดในระดับ Layer 2 เปนอยางนอย 

- รองรับการทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.3, IEEE 802.3u และ IEEE 802.3z ได 

- มีพอรตแบบ 10/100 RJ-45 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24 พอรตแบบ PoE รองรับ802.1af และ 802.1at 

จายไฟไดสูงสุด 30 วัตตตอพอรต โดยตองสามารถจายไฟโดยรวมไดไมนอยกวา 350W 

- มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 RJ-45 จํานวน 2 พอรต พรอม Combo Port 

- มีพอรต Mini-GBIC (SFP) สําหรับ Gigabit Ethernet แบบ 1000 Base T  ไมนอยกวา 2 พอรต สําหรับการ

เชื่อมตอดวย Fiber Optic 
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- สามารถรองรับ Mac Address ไดไมต่ํากวา 8,000 Mac Address 

- ติดต้ังใน Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ไดโดยตรง 

2.9 อุปกรณระบบเครือขายสวนกลาง (Core Switch) 

- มีอัตราความเร็วของชองทางการสื่อสารโดยรวม (Switching capacity/Switch fabric) ไดไมนอยกวา 120 Gbps 

และตองทํา Forwarding Rate โดยรวมไดไมนอยกวา 90 Mpps 

- สามารถรองรับโปรโตคอล Rapid Spanning Tree Protocol 802.1w ได 

- สามารถทํา IPv4 และ IPv6 Routing ไดเปนอยางนอย 

- มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000Base-T 24 พอรต มีพอรต SFP ไมนอยกวา 2 พอรต หรือ

เพียงพอตอการเชื่อมตอกับ Edge Switch ทั้งหมด 

- รองรับจํานวน MAC Address ไดไมนอยกวา 16,000 MAC Address 

- สนับสนุนการทํา VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ไดไมนอยกวา 4,000 Active VLAN 

- ติดต้ังใน Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ไดโดยตรง 

2.10 กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิด IP Fixed Dome Day / Night Color Wide Angle Lens Ceiling Type 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

- มี Frame Rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (Frame Per Second) 

- ใชเทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการบนัทึกภาพไดทั้งกลางวันและ

กลางคืนโดยอัตโนมัต ิ

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.018 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 

- มีผลตางคาความยาวโฟกัส ต่ําสดุกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัต ิ(Motion Detection) ได 

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 

Dynamic Range) ได 

- สามารถสงสญัญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 

- สามารถสงสญัญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.265 เปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาและสามารถทํางานได 

2.11 กลองโทรทัศนวงจรปด ชนดิ IP Fixed Type Day / Night Color Camera (WP) 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

- มี Frame Rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (Frame Per Second) 

- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้ง กลางวัน

และกลางคืนโดยอัตโนมัต ิ

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.018 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) 
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 

- มีผลตางคาความยาวโฟกัสตํ่าสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลเิมตร 

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super  

Dynamic Range) ได 

- สามารถสงสญัญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 

- สามารถสงสญัญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.265 เปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาและ สามารถทํางานได

ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ได 

- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย 

- มีชองสาํหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ Micro SD Card ได 

- ตองมีSoftware Development Kit (SDK) หรือApplication Programming Interface (API) ในรูปแบบแผน 

CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภยัตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

2.12 ตูแร็คสําหรบัอุปกรณเครือขาย (Network Rack 19” (15U) with Accessories) 

- มีความสูงไมนอยกวา 12 U 

- มีรางไฟที่ผลิตจาก Galvanized  ปองกันสนิม 100 %  โดยทนกระแสไดไมนอยกวา 14 A และมีจํานวน Outlet 

เพียงพอสําหรับอุปกรณทั้งหมด 

- มีพัดลมชนิด Heavy-Duty อยางนอย 1 ชุด 

- ตัวตูเปนแบบ Knock-Down สามารถถอดประกอบได 

- ประตูดานหนาเปน Acrylic หนาไมนอยกวา 5 มม. 

2.13 เครื่องสํารองกระแสไฟฟา UPS 

- เปนชนิด True Online Multi- Microprocessor Control ขนาดไมนอยกวา 10 kVA. 

- แรงดันเขา 220 Vac. +/-25% ความถี5่0 Hz +/- 10% หรือดีกวา 

- แรงดันออกแบบ Pure Sine Wave ชนิด Single Phase 220 Vac. +/-1% ความถี่ 50 Hz +/- 0.1% หรือดีกวา 

- ความเพี้ยนนอยกวา 3 % at Linear Load 

- การสํารองไฟไมนอยกวา 15 นาท ี

- Transfer Time เทากับ 0 mS. 

- แบตเตอรี่แบบ Sealed, Maintenance Free Lead Acid 

- ความดังเสียงขณะทํางานนอยกวา 50 dBA (วัดที่ระยะหาง 1 m.) 
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- มาตรฐาน มอก. รับรอง และผลิตภายใตมาตรฐาน ISO 9001 

- มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD และแจงเตือนการใชงานเกี่ยวกับ แรงดันและความถี่เขา, แรงดันออก กําลังของ

อุปกรณเปนตน 

2.14 สาย Patch Cord UTP CAT6 RJ45 

-  รองรับความเรว็ 10Gbps Ethernet 

-  ขนาดความยาวไมนอยกวา 1 เมตร  

-  ผลติจากโรงงานคณุภาพสูง 

-  ภายในใชสายฝอย Strain Wire  

-  ใชกับหัว RJ45 

 

3. การติดตั้ง 

3.1 ระบบโทรทัศนวงจรปด จะติดตั้งตามชั้นตาง ๆ โดยผูติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดจะตองเชื่อมโยงใหสามารถ

ทํางานได ตามขอกําหนด ในกรณีที่ตองการอุปกรณฮารดแวรหรือซอฟทแวรอ่ืนใดนอกเหนือจากระบุไวใน

ขอกําหนดนี้เพื่อใหระบบโทรทัศนวงจรปดทํางานไดตามความตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2 ผูติดตั้งตองจัดการเตรียมทอรอยสายและเดินสายตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบ โดยสายทุกเสนตองมีปาย 

(Label) ที่ปลายทั้งสองและระบุจุดเชื่อมโยงอยางชัดเจน 

3.3 ผูติดตั้งจะตองรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการติดตั้งรางรอยสาย การวางสายและการติดตั้ง

อุปกรณตาง ๆ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน และตองดําเนินการซอมแซมใหอยูใน

สภาพเดิมโดยเรว็ 

3.4 ผูรับจางตองทําการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดโดยสมบูรณตามหลักวิชาการทางดานงานวิศวกรรม 

โดยสายสัญญาณโดยตลอดตองรอยอยูในทอหรือรางโลหะแยกกับสายไฟฟาโดยตลอดจนถึงตัวกลอง ในกรณีที่

ติดตั้งภายนอกอาคารจะตองมีมาตรฐานในการปองกันน้ําและฝุนไดโดยรอบทิศทางไมนอยกวา IP66 

3.5 การติดตั้งชุดบันทึกภาพ จะตองติดตั้งใหเหลือที่วางทั้งดานบน ดานลาง และดานหลังอยางเหมาะสม โดยตูใส

อุปกรณจะตองมีพัดลมระบายอากาศ 

3.6 สายสัญญาณที่ใชในกรณีที่ติดตั้งภายในอาคารใหใชสายสัญญาณแบบ UTP CAT6 ทั้งนี้ผูรับจางตองสงเอกสาร

ของอุปกรณทุกชิ้นเพ่ือขออนุมัติกอนดําเนินการ 

3.7 ทั้งนี้ในการ Terminate สาย Fiber Optic ในทําการ Fusion Splice ทุกหัว ทุก Core ไวบน Fiber Patch 

Panel ใหเรียบรอย และเชื่อมโยงการตอใชงานจาก Local Switch ใหสามารถสงมายังชุด Core Switch มายัง

ชุดบันทึกภาพไดโดยสมบูรณ    
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2.4 งานระบบรักษาความปลอดภัย  (Security System) 

1. ขอกาํหนดทั่วไป 

ผูรับจางตองจัดหาและทําการติดตั้งระบบควบคุมประตูรวมทั้งอุปกรณประกอบตาง ๆ ทั้งหมด

เพ่ือใหการใชงานสมบูรณครบถวน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้รายละเอียดวัสดุอุปกรณ 

 

2. คุณสมบัติทางเทคนิค 

2.1 ชุดควบคุมประตู แบบ STAND ALONE ACCESS CONTROL WITH LICENSE AND PC WORKSTATION 

เปนอุปกรณที่ใชระบบ Microprocessor ที่ติดตั้งในแตละประตูของระบบ Security สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ 

Door Sensor, Key Switch, Strobe with Buzzer ในการแจงสถานะ Alarm ตลอดจนถึงอุปกรณ Door Holder 

ในกรณีที่ใชประตูนั้นเปนทางสัญจร และสามารถทํางานแบบ Stand Alone โดยมีคุณสมบัติดังนี ้

2.1.1 สามารถทํางานแบบ Stand Alone ได รวมถึง สามารถเชื่อมตอแบบ High Level ไปยัง Software 

รวมศูนย ระบบ Security Management System ได โดยระบบตองจัดเตรียม Software เชื่อมตอ 

หรือ Gate Way สําหรับ นําขอมูล ภาพของระบบ CCTV ขอมูลการแจงเตือนจากระบบ Fire Alarm 

มาแสดงผลแบบ รวมศูนยที่ระบบ Security Management System ได  

2.1.2 มีชุด Inputs ไมต่ํากวา 3 Inputs ซึ่งแตละ Input สามารถเชื่อมตออุปกรณไดดังนี้ 

- อุปกรณ Door Sensor  

- อุปกรณ Key Switch (สามารถใช Key Switch ไดทั้งในการ Arm/Disarm และใชในการปดสัญญาณ 

Alarm ณ ประตูนั้นๆได 

- สามารถเชื่อมตอกับ General Alarm Free Contact  ของระบบ Fire Alarm เพ่ือใชในการปลด 

Door Holder  (ในกรณีที่เปนประตูใชในการสัญจร) เพ่ือทําการปดประตูหนีไฟโดยอัตโนมัติในกรณี

ที่เกิดเพลิงไหม) 

2.1.3 มีชุด Output เปนแบบ Contact Relay ไมต่ํากวา 3 ชุด ซึ่งแตละชุด สามารถเชื่อมตออุปกรณไดดังนี ้

- เชื่อมตอกับอุปกรณสงสัญญาณ Local Alarm  (Buzzer with Strobe Light) 

- เชื่อมตอกับอุปกรณ Door Holder  (ในกรณีที่ใชประตูนั้นๆเปนประตูสัญจร) 

- เชื่อมตอกับอุปกรณ Annunciator  เพื่อแสดงผลในหอง Security Control Room 

2.1.4 มีชุดอุปกรณที่ใชควบคุมการเขา-ออกของประตู ผานชุดอุปกรณ Access Controller ที่ติดตั้งอยูที่หนา

ประตูที่ตองการควบคุมการเขา-และออก  โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

- สามารถเชื่อมตอแบบ High Level ไปยัง Software รวมศูนย ระบบ Security Management 

System ได โดยระบบตองจัดเตรียม Software เชื่อมตอ หรือ Gate Way สําหรับ นําขอมูลภาพ

ของระบบ CCTV  ขอมูลการแจงเตือนจากระบบ Fire Alarm มาแสดงผลแบบรวมศูนยที่ระบบ 

Security Management System ได  

- เปนชุด Access Controller รองรับการใชวานการอานขอมูลชนิด Fingerprint และ Card 

- มีไฟ LED แสดงผลใหกับผูใชงานได 
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- สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณอานบัตร Reader, Door Sensor, ชุดล็อคประตูไฟฟา (Electric Door 

Lick)  ปุมกดออก (Exit Button), Emergency Bread Glass 

- รองรับการเชื่อมตอเปนระบบ Network ไดผาน TCP/IP 

- สามารถเลือกระดับ Security ในการกําหนดการเขา-ออกไดโดยใช  แบบลายนิ้วมือพรอมบัตร, ใช

บัตรอยางเดียว หรือใชลายนิ้วมืออยางเดียวได 

- รองรับผูใชงานในสวนที่เปนลายนิ้วมือไมต่ํากวา 3,000 ลายนิ้วมือ 

- รองรับผูใชงานในสวนที่เปนบัตรไดไมต่ํากวา 5,000ใบ 

- สามารถกําหนดเพ่ิมหรือยกเลิกผูใชงานระบบไดจากโปรแกรมควบคุมการจัดการระบบ 

- สามารถบันทึกเหตุการณในระบบไดไมต่ํากวา 30,000 เหตุการณ 

- รองรับการรับ/สงสัญญาณจากอุปกรณ Access Controller ในรปูแบบ Wiegand 

- รองรับการใชงานในโหมด Anti-Pass back 

- สามารถกําหนดวันหยุดนักขัตฤกษลวงหนาได 

2.1.5 ตองจัดเตรียม 220VAC/12VDC หรือ 220VAC/24VDC Switching Power Supply ซึ่งมีขนาดพอเพียง

เพื่อใชเปนแหลงจายไฟใหกับอุปกรณ Stand Alone Door Control Module  และอุปกรณ Strobe 

Light/Buzzer  ณ ประตูนั้น ๆ 

2.1.6 ชุดคอมพิวเตอรสําหรับควบคุม (PC WORKSTATION) 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เปนชนิด Intel® Core I7 ความเร็วไมนอยกวา 3.0 GHz 

- หนวยความจํา RAM ไมนอยกวา 8 GB 

- มี Hard Disk Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB และมีSSD ไมนอยกวา 512 GB SATA 

- มี Ethernet Network แบบ 10/100/1000 Mbps, มี Port เชื่อมตอกับระบบเครอืขายแบบ RJ-45 

- มี DVD +/- RW ติดตั้งมาภายในเครื่อง 

- มีหนวยความจําของภาคแสดงผลไมนอยกวา 6 GB. โดยมีจุตอภาพออกไมนอยกวา 2 จุดอิสระตอ

กันแบบ HDMI หรือ DP หรือ DVI หรือ VGA 

- มี Power Supply ขนาดไมต่ํากวา 200 Watts 

- มี Windows 10 แบบ 64 Bit ที่ถูกตองตามกฎหมาย 

- มี Mouse และ Keyboard เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับตัวเครื่อง 

- มี Website ของผูผลิตใหบริการ On line เก่ียวกับผลิตภณัฑดังกลาว 

- มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว 

2.2 อุปกรณล็อคไฟฟาแบบแมเหล็ก (ELECTRO MAGNETIC LOCK ) 

- ใชกับประตูไม, บานอลูมิเนียมหรือประตูบานเหล็กเปด ปดไมเกิน 90 องศา มีแรงดูดไมนอยกวา 600 ปอนด 

ตอตารางนิ้วเปนแบบชนิด Fail Safe ซึ่งจะตองปลดลอ็คโดยอัตโนมัติในกรณีที่แหลงจายไฟ ขาดหาย 

2.3 DOOR SENSOR 

- เปนอุปกรณเช็คสถานการณการเปด-ปดประตู สามารถใชรวมกับ Electro Magnetic Lock ได 
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2.4 ALARM BUZZER 

อุปกรณ Alarm Annunciator เปนอุปกรณที่ติดตั้งที่หอง Security Control Room เพื่อใชในการแสดง

สถานะของประตูที่เกิด Alarm โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

- จะตองใชเปนแบบวัสดุ Aluminium ที่มีการสกรีนรูปแบบคารในลักษณะ Riser หรือ Floor Plan เพื่อบอก

ตําแหนงประตูของระบบ Security 

- จะตองมีไฟ LED สีแดง เพ่ือแสดงผลในกรณีที่ประตูนั้น ๆ เกิด Alarm (ไฟ LED 1 ชุดจะแสดงผลการแจง

เตือนตอ 1 บันไดหนีไฟ) 

- จะตองมี Buzzer เพื่อแจงผูใชงานในรูปแบบของเสียงในกรณีที่เกิด Alarm 

- จะตองมีปุม Acknowledge / Reset Push Button เพื่อดับเสียง Alarm และ Reset ระบบ 

2.5 สวิทซกดออก (EXIT PUSH BUTTON) 

- เลือกใชเปนแบบ Aluminium หรือ Stainless เพื่อความทนทานในการใชงานมี Contact แบบ No/NC 

สามารถใชกับไฟฟาที่แรงดันไมต่ํากวา 12/24VDC ได 

2.6 สวิทซปลดล็อคฉุกเฉิน (EMERGENCY BREAK GLASS) 

- เลือกใชเปนแบบทุบกระจกเพื่อปลดล็อคเพ่ือใชดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มี Contact แบบ No/NC สามารถ

ใชกับไฟฟาที่แรงดันไมต่ํากวา 12/24VDC ได 

2.7 POWER SUPPLY W / BACK UP BATTERY 

แหลงจายไฟฟาทั้งหมดของระบบ Security ใหจัดเตรียมดังนี ้

- แหลงจายไฟใหกับอุปกรณระบบ Security ที่ถูกติดตั้งประตูตาง ๆ ใหจัดเตรียมเปนไฟ ขนาด 220VAC 

จาก Emergency Line 

- แหลงจายไฟใหกับอุปกรณ Alarm Annunciator ที่ติดตั้งหอง Security Control Room ใหจัดเตรียม 

UPS (Uninterrupted Power Supply) โดยมีขนาดไมต่ํากวา 1 KVA และมี Back Up Battery ซึ่งสามารถ 

Back Up ระบบไดไมนอยกวา 30 นาทีขณะที่ไฟฟาดับ 

2.8 บัตร MIFARE CARD 

จะตองเปนบัตรที่ผลิตดวยสาร PVC หรือ Polyester ที่มีคุณภาพสุงเพื่อความคงทนตอสภาพการใชงาน โดยมี

ขนาดเทากับบัตรเครดิตใหเปนบัตร MIFARE CARD ซึ่งคุณสมบัติของบัตรจะตองมีรหัสไมซ้ํากันไดถึง 137 

Billion โดยแตละบัตรจะมีหมายเลขแสดงซึ่งหมายเลขนี้จะไมเกี่ยวกับขอมูลที่ Encode ในบัตร 

- ขอมูลที่ Encode ในบัตรจะตองมีการ Encrypt รหัสเพื่อปองกันการลอกเลียนขอมูลในบัตร และจะตองใช

เทคโนโลยีที่เชื่อถือไดในการปองกันการปลอมแปลงบัตร โดยขอมูลในบัตรจะตองไมสามารถอานไดดวย

เครื่องอานบัตรทั่วไป และไมสามารถทําการคัดลอก (Copy) ไดโดยเคร่ืองอานบัตรทั่วไป 

- ผูรับจางจะตองจัดหาบัตรใหแกผูวาจางไมนอยกวา 100 ใบ 

2.9 สวิทซฉุกเฉินแบบมือดึง (EMERGENCY PULL CORD SWITCH) 

- เปนอุปกรณสวิทซฉุกเฉินแบบมือดึง 
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2.10 STROBE LIGHT / W SIREN 

- เปนอุปกรณที่ถูกติดตั้งที่ประตูนั้น ๆ เพ่ือแจงสถานะ Alarm ในรูปแบบของแสงและเสียงจะตองเปนแบบ 

Flashing LED สีน้ําเงิน  และจะตองมีความสวางเพียงพอเพ่ืองายตอการสังเกต ุ

2.11 SWITCHING POWER SUPPLY 

- เปนอุปกรณจายไฟฟาแบบ Switching Power Supply ใชงานรวมกับ Power Supply W/ Back Up 

Battery ได 

 

3. การทดสอบระบบ (TEST & COMMISSIONING)      

3.1 การเดินสายทั้งระบบตองมีการทดสอบสายทั้งหมดกอนเชื่อมตอระบบ เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการทดสอบ

เปนหนาที่ของผูรับเหมาติดตั้ง 

3.2 การทดสอบระบบใหมีบุคลากรของผูวาจางรวมในการทดสอบ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว ในกรณีที่

ผลการทดสอบยังไมไดตามขอกําหนดที่ตองการใหถือวายังไมสมบูรณ ใหดําเนินการทดสอบใหมอีกครั้งจนกวา

จะไดผลเปนที่ยอมรับจากผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง 

3.3 การทดสอบระบบในครั้งสุดทายใหมีบุคลากรที่เปนตัวแทนหรือเจาหนาที่ของโรงงานผูผลิตรวมในการทดสอบ

เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว    

3.4 กําหนดใหจัดเตรียมเอกสารรับรองผลการทดสอบของระบบทั้งอุปกรณ วัสดุและโปรแกรมไดตามมาตรฐานและ

ขอกําหนดจากตัวแทนผูผลิต รวมทั้งยืนยันวาระบบสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ 

3.5 ผูรับจางตองทําการฝกอบรมเจาหนาที่ของผูวาจางอยางนอย 8 ชั่วโมง โดยบุคลากรที่ไดรับการอบรมโดยตรง

จากโรงงานผูผลิต ใหรูถึงวิธีการใชงานระบบและวิธีบํารุงรักษาจนเปนที่เขาใจรวมทั้งจัดทําคูมือการใชงานและ

การบํารุงรักษาใหดวย 
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2.5 งานระบบโสตทัศนปูกรณ 

1. คุณสมบัติทางเทคนิคระบบเสียง 

1.1 ไมโครโฟนสายแบบตั้งโตะสําหรับผูบรรยาย 

- กานไมโครโฟนยาวไมนอยกวา 18 นิ้ว 

- เปนไมโครโฟนชนิด Condenser 

- มีมุมการรับเสียงแบบ Hypercardioid  หรือดีกวา 

- มีฐานไมโครโฟน 

- ตอบสนองความถี่ในชวง 80 Hz – 20kHz  หรือดีกวา 

- มีสวิทซ เปด/ปด แบบ Flat, Roll-Off 

1.2 ไมโครโฟนมือถือแบบสาย 

- เปนไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Dynamic  

- มุมรับเสียงแบบ Hypercardioid หรือดีกวา 

- สามารถตอบสนองตอความถี่ชวง 40 Hz – 16 kHz  หรือดีกวา 

- Open Circuit Sensitivity เทากับ -55dB  หรือดีกวา 

- มีคาความตานทาน 300 โอหม  หรือดีกวา 

1.3 ไมโครโฟนไรสายแบบ มือถือ แบบคู 

- เปนชุดไมโครโฟนไรสายประกอบดวย เครื่องรับ 1 เครื่อง ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ 2 ตัว 

- เปนไมโครโฟนไรสายยานความถี่ DIGITAL 2.4 GHz ISM band  

- เครื่องรับสามารถรับสัญญาณแบบ Diversity  

- เสารับสัญญาณสามารถถอดไปติดตั้งภายนอกได ผานสาย Lan 

- ที่ตัวไมโครโฟนมีสวิทช On/Off  

- มีระบบ Automatic Frequency Selection  

- สามารถปรับเลือกความถี่ใชงานไดไมนอยกวา 8 ชองความถี ่

- ตอบสนองความถี่ 20Hz – 20kHz  หรือดีกวา 

ตัวสงสัญญาณ  

- เปนไมโครโฟนชนิด Handheld 

- มุมรับเสียงแบบ Crdioid  หรือดีกวา 

- ใชแบตเตอรี่ขนาด AA 2 กอน  

- กําลังสง 10 mW 

- ตัวรับสัญญาณ  

- หนาเครื่องมี  ID Display แสดงชัดเจน 

- ขั้วตอ Audio Output แบบ ¼” และ XLR 

1.4 ไมโครโฟนไรสายแบบเกี่ยวห ู

- เปนชุดไมโครโฟนไรสายประกอบดวย เครื่องรับ 1 เครื่อง ไมโครโฟนไรสายแบบเกี่ยวหู 1 ตัว 

- เปนไมโครโฟนไรสายยานความถี่ DIGITAL 2.4 GHz ISM band  
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- เครื่องรับสามารถรับสัญญาณแบบ Diversity   

- ที่ตัวไมโครโฟนมีสวิทช On/Off  

- มีระบบ Automatic Frequency Selection  

- สามารถปรับเลือกความถี่ใชงานไดไมนอยกวา 8 ชองความถี ่

- ตอบสนองความถี่ 20Hz – 20kHz  หรือดีกวา 

ตัวสงสัญญาณ  

- ไมโครโฟนเปนชนิด เกี่ยวหู 

ตัวรับสัญญาณ  

- หนาเครื่องม ีID Display แสดงชัดเจน 

- ขั้วตอ Audio Output แบบ ¼” และ XLR 

1.5 เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล  

- เปนเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล  ขนาดไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ  

- มีชองตอสัญญาณเขาแบบ Microphone (XLR) / Line  ไมนอยกวา 12 ชองสัญญาณ 

- มีชองตอสัญญาณเขาแบบสเตอริโอ  ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ  

- มีปุมปรับเสยีง EQ ไมนอยกวา 4 BAND parametric EQ 

- มีปุมปรับเสยีง GEQ ทุกชองสัญญาณขาออก 

- มีชองตอสัญญาณออก 6 AUX 

- มีชองตอสัญญาณออก ST L,R                                             

- มีจอ LCD TOUCH SCREEN ขนาด 6x3นิ้ว ควบคุมการทํางาน 

- มีชองตอสัญญาออกแบบ TALK BLACK            

- ตอบสนองความถี่ 20Hz-20kHz  หรือดีกวา           

- ไดนามิคสเรนท ไมนอยกวา 105dB 

- ผูยื่นขอเสนอตองเสนอเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ที่มีบริษัทตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจาก

ผูผลิต  โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา  

1.6 เคร่ืองปรับแตงสัญญาณเสียงแบบดิจติอล 

- เปนเครื่องปรับแตงสัญญาณระบบดิจิตอลขนาด 8 input / 8 output  

- มีระบบประมวลผลแบบ 24-bit/AD/DA Converters 

- สามารถเชื่อมตอ Audio USB ได 

- สามารถปรับแตงเสียงและควบคมุการทํางานดวยคอมพิวเตอรไดโดยผานชอง RS-232 และเชื่อมตอผานทาง 

Ethernet เพื่อการควบคุมได 

- สามารถปรับรวบรวมผสมสัญญาณการทํางาน Mixers , Equalizers , Filters , Crossovers , Dynamics , 

Routers , Delays , Control , Meters , Generators ได 

- มี GPIO 16x16 Pin  

- ผูยื่นขอเสนอตองเสนอเครื่องปรับแตงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ที่มีบริษัทตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้ง

จากผูผลิต  โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา  
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1.7 เคร่ืองขยายเสียงแบบ 2 ชองสัญญาณ 300 วัตต 

- เปนเครื่องขยายเสียงสเตอริโอแบบ 100 โวลท และ 70 โวลท 

- ทํางานแบบสเตอริโอกําลังขยายเสียงปกติขางละไมนอยกวา 185 วัตต ที่ 8 โอหม 

- กําลังขยายเสียงปกติขางละไมนอยกวา 300 วัตต  ที่ 70 และ 100 โวลท 

- ตอบสนองความถี่ไดตั้งแต 65Hz ถึง 20kHz  หรือดีกวา 

- อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 100dB 

- มีคาความเพ้ียนของสัญญาณรวม (THD)  นอยกวา 0.5% 

- มีวอลุมปรับระดับเสียงอยูดานหลังเครื่อง 

- มีพัดลมระบายความรอน 

- มีระบบ  PROTECTION  ปองกันความเสียหายของเครื่อง 

1.8 เคร่ืองขยายเสียงแบบ 2 ชองสัญญาณ 500 วัตต 

- เปนเครื่องขยายเสียงสเตอริโอแบบ 100 โวลท และ 70 โวลท 

- ทํางานแบบสเตอริโอกําลังขยายเสียงปกติขางละไมนอยกวา 250 วัตต ที่ 8 โอหม 

- กําลังขยายเสียงปกติขางละไมนอยกวา 500 วัตต  ที่ 70 และ 100 โวลท 

- ตอบสนองความถี่ไดตั้งแต 20Hz ถึง 20kHz  หรือดีกวา 

- อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน  ไมนอยกวา 100dB 

- มีคาความเพ้ียนของสัญญาณรวม (THD)  นอยกวา 0.05% 

- มีวอลุมปรับระดับเสียงอยูดานหลังเครื่องหรือหนาเครื่อง 

- มีพัดลมระบายความรอน 

- มีระบบ  PROTECTION  ปองกันความเสียหายของเครื่อง 

1.9 เคร่ืองขยายเสียงสเตอริโอขนาด 800 วัตต 

- เปนเครื่องขยายเสียงทีมี Digital Signal Processing ในตัว ขนาด 2 ชองสัญญาณ 

- มีกําลังขยายไมนอยกวา  800 วัตต ที่  8 โอหม ตอ 1 ชองสัญญาณ 

- มีอัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณเสียงรบกวนไมนอยกวา 100 dB 

- มีคาความเพ้ียน THD ไมนอยกวา 1%  

- ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา  20Hz - 20kHz 

- มีคาความตานทานทางอินพุทไมนอยกวา  20  กิโลโอหม  

- มีคา Damping Factor ไมนอยกวา 100  

- มีสวิทซปด-เปดอยูดานหนาเครื่องพรอมมีไฟแสดงสถานการทํางานของเครื่อง 

- มีระบบ  PROTECTION  ปองกันความเสียหายของเครื่อง 

1.10 เคร่ืองขยายเสียงแบบ 4 ชองสัญญาณ 200 วัตต 

- เปนเครื่องขยายเสียง ขนาด 4 ชองสัญญาณ 

- มีกําลังขยายไมนอยกวา  200 วัตต ที่  ตอ 1 ชองสัญญาณ 

- มีคาความเพ้ียน THD ไมนอยกวา 0.01%  

- ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา  20Hz - 20kHz 
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- มีคาความตานทานทางอินพุทไมนอยกวา  5  กิโลโอหม  

- มีคา Damping Factor ไมนอยกวา 100  

- มีสวิทซปด-เปดอยูดานหนาเครื่องพรอมมีไฟแสดงสถานการทํางานของเครื่อง 

- มีระบบ  PROTECTION  ปองกันความเสียหายของเครื่อง 

1.11 ลําโพง Column Array 

- เปนลําโพงชนิดมีเครื่องขยายในตวั  

- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว จํานวน 16 ตัว  

- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว  จํานวน 16 ตัว    

- ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 130Hz - 20,000Hz 

- มีคาความดังสงูสุด Max. SPL ไมนอยกวา 100 dB ที่ 30 เมตร 

- มุมกระจายเสียง Horizontal ไมนอยกวา 120 องศา 

- มีภาคขยายเสียงอยูในตูขนาดไมนอยกวา 500 วัตต 

1.12 ลําโพงเพดานขนาด 4" 

- เปนลําโพงติดเพดาน 

- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว จํานวน 1 ดอก 

- มีดอกลําโพงเสยีงแหลมขนาดไมนอยกวา 0.75 นิ้ว จํานวน 1 ดอก 

- ตอบสนองความถีไ่มนอยกวา 80 Hz – 19 kHz 

- มีคาความดัง (SPL) ไมนอยกวา 107 dB 

- มีมุมกระจายเสียงไมนอยกวา 90 องศา 

- มีคาความไวในการรับสัญญาณเสียงไมนอยกวา  87 dB 

- ความตานทาน 6 หรือ 8 โอหม  

- สามารถปรับเลือกการใชงานแบบ 70V กับ 100V 

1.13 ลําโพงเพดานขนาด 6" 

- เปนลําโพงติดเพดาน 

- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว จํานวน 1 ดอก 

- มีดอกลําโพงเสยีงแหลมขนาดไมนอยกวา 0.75 นิ้ว จํานวน 1 ดอก 

- ตอบสนองความถีไ่มนอยกวา 80 Hz – 19 kHz 

- มีคาความดัง (SPL) ไมนอยกวา 115 dB 

- มีมุมกระจายเสียงไมนอยกวา 90 องศา 

- มีคาความไวในการรับสัญญาณเสียงไมนอยกวา  90 dB 

- ความตานทาน 6 หรือ 8 โอหม  

- สามารถปรับเลือกการใชงานแบบ 70V กับ 100V 

1.14 ลําโพงแบบสองทาง แบบที่ 1 

- เปนลําโพงชนิดติดผนัง แบบสองทาง 

- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 6.5 นิ้ว จํานวน  1  ตัว  
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- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน  1  ตัว  

- ตอบสนองความถี ่ไมนอยกวา 60Hz - 20kHz 

- มีคาความดัง SPL ไมนอยกวา 115 dB 

- มีคา sensitivity ไมนอยกวา 88 dB SPL   

- ความตานทาน Rated impedance 8 โอหม 

- สามารถปรับเลือกการใชงานแบบ 70V กับ 100V ได 

1.15 ลําโพงแบบสองทาง แบบที่ 2 

- เปนลําโพงชนิดติดผนัง แบบสองทาง 

- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว จํานวน  1  ตัว  

- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน  1  ตัว  

- ตอบสนองความถี ่ไมนอยกวา 60Hz - 20kHz 

- มีคาความดัง SPL ไมนอยกวา 122 dB 

- มีคา sensitivity ไมนอยกวา 90 dB SPL   

- ความตานทาน Rated impedance 8 โอหม 

- สามารถปรับเลือกการใชงานแบบ 70V กับ 100V ได 

1.16 ลําโพงหลัก พรอมเครื่องขยายเสียงในตัว 

- เปนลําโพงพรอมเคร่ืองขยายเสียงในตัว 

- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว จํานวน  1  ตัว  

- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน  6  ตัว  

- ตอบสนองความถี ่ไมนอยกวา 80Hz - 18kHz 

- มีคาความดัง SPL ไมนอยกวา 127 dB 

- มีมุมกระจายเสียงในแนวนอนไมนอยกวา 120 องศา 

- มีเครื่องขยายเสียงภายในแบบ 8 ชอง , ชองละไมนอยกวา 100 วัตต 

- ผูยื่นขอเสนอตองเสนอลําโพงหลัก พรอมเครื่องขยายเสียงในตัว ที่มีบริษัทตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้ง

จากผูผลิต โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา  

1.17 ลําโพงเสียงต่ําขนาด 18 นิ้ว  พรอมเครื่องขยายในตัว 

- เปนลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียงในตัว 

- ลําโพงเสียงทุม  ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน  1  ตัว  

- ตอบสนองความถี ่ ไมนอยกวา 34Hz - 110kHz 

- มีคาความดัง SPL  ไมนอยกวา 134 dB 

- มีชองตอสัญญาณ Etnernet  อยางนอย 1 ชอง 

- มีเครื่องขยายเสียงภายใน  ไมนอยกวา 700 วัตต 

1.18 เคร่ืองบันทึกเสียงแบบ Solid State 

- เปนเครื่องบันทึกเสียงแบบ SD cards,USB Memory 

- มีชองบันทึกเสียงแบบ USB Memory ไมนอยกวา 1 ชอง  
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- สามารถเลอืกบันทึกไฟล แบบ MP3  

- สามารถเลอืกบันทึกไฟล แบบ  

- มีชองตอสัญญาณ Input Balanced ชนิด XLR ไมนอยกวา 1 ชอง 

- ความตานทานขาเขา 22 กิโลโอหม 

- มีชองตอสัญญาณ Output Balanced ชนิด XLR ไมนอยกวา 1 ชอง 

- ความตานทานขาออก 200 โอหม 

- มีชองสญัญาณเสียง Digital Input / Output ไมนอยกวา 1 ชอง ชนิด RCA 

- มี RS-232C D-sub 9-pin  ไมนอยกวา 1 ชอง 

- ตอบสนองความถี่ 20Hz - 20kHz หรือดีกวา 

- มีอัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณเสียงรบกวนไมนอยกวา 95dB 

- มีคาความเพ้ียน  0.005%  

1.19 ลําโพงมอนเิตอรหองควบคุม 

- ลําโพงเสียงทุม  ขนาดไมนอยกวา  5 นิ้ว  จํานวน  1  ตัว 

- ลําโพงเสียงแหลม  ขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว  จํานวน  1  ตัว  

- ตอบสนองความถี ่ ไมนอยกวา 49 Hz-43 kHz 

- มีคา Maximum SPL  ไมนอยกวา 108 dB   

- มีคาความเพ้ียน THD  นอยกวา  0.7%  

- มีคา Input Sensitivity 0.775V  RMS 

- มีชอง Input ชนิด Balanced XLR : 20 กิโลโอหม 

- ใชไดกับไฟฟา 200-240V , 50-60Hz 

1.20 เคร่ืองเลน CD+MP3 

- เปนเครื่องเลนแผน CD , CD-R , CD-RW , SD และ USB  

- สามารถเลน File  CD-DA , MP2 , MP3 , WAV ไดหรือดีกวา 

- มีชองเสียบสําหรับหูฟงและมีปุมปรับเพิ่ม-ลดระดับเสียงของหูฟงได 

- ความตานทานขาออก 200 โอหม 

- มีชองสญัญาณเสียง Digital output ไมนอยกวา 1 ชอง ชนิด RCA 

- ตอบสนองความถี่ 20Hz - 20kHz หรือดีกวา 

- มีอัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณเสียงรบกวนไมนอยกวา 90dB 

- มีคาความเพ้ียน  0.01%  

- มคีา Dynamic range 90dB 

- มีคา Channel Separation 90dB 

1.21 เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงและขยายเสียงขนาด 120 วัตต  

- เปนเครื่องผสมสัญญาณเสียงพรอมขยายเสียง กําลังขยายเสียงไมนอยกวา 120 วัตต 

- มีชองสญัญาณขาเขา 5 ชอง (Phone Jack + RCA) หรือ ดีกวา 

- มีวอลุมปรับระดับเสียง 
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- สามารถจายไฟ Phantom Power +21V DC ได 

- สามารถใชงานไดทั้งแบบ 100V Line High Impedance หรือ 4Ω low Impedance 

- มี 1 ชองสัญญาณขาออกเพื่อบันทึก (Rec Out) อยางนอย 1 ชอง 

 

2. คุณสมบัติทางเทคนิคระบบภาพ 

2.1 จอ LED Wall ขนาด 6.5 x 3.7 เมตร P.2  

- เปนจอส ีLED แบบติดตั้งภายใน ขนาดพิชไมเกิน 2 มิลลิเมตร (P.2) 

- ขนาดของจอ LED เม่ือนํามาตอกันตองไมนอยกวา 6.5 x 3.7 เมตร 

- เปนหลอด  แบบ 3in1 SMD  

- จอภาพเปนแบบ Front & Rear Service 

- Module Size (W x H) ขนาด 256*128 มม. หรือนํามาตอกันแลวไมนอยกวาที่กําหนด 

- Module Weight ไมเกิน 0.57 kg. 

- น้ําหนักจอไมเกิน 45 kg. ตอตารางเมตร 

- LED Lamp  ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง 

- Refresh Rate ไมนอยกวา 4,000 Hz  

- Brightness uniformity ไมนอยกวา 97% สามารถปรับแสงสวางตามชวงเวลาได 

- สามารถปรับ Color Temperature  ในชวง 4,500-8,500  

- มีคา Color Uniformity  ไมเกิน +/- 0.05Cx, Cy 

- มีคาความสวาง 900 ซีด ี/ ตร.ม.  หรือดีกวา 

- มีคาอัตราความคมชัด 5,000 / 1  หรือดีกวา 

- มีคาเฉดสี ไมนอยกวา 16 ลานส ี หรือดีกวา 

- มีมุมมองในการมองภาพกวาง ไมนอยกวา 140 องศา  หรือดีกวา 

2.2 เคร่ืองควบคุม LED DISPLAY 

- ชุดควบคุมตองรองรับการควบคุมระบบจอแสดงผลปาย LED Full Color ทั้งในและนอกอาคาร 

- รองรับการแสดงผลของตัวปายเต็มพื้นที่จอแสดงผล  

- สามารถรองรับการรับการเชือ่มตอสัญญาณในระบบ Composite, S-Video, HDMI, Display Port, DVI, VGA, SDI 

และมีความสามารถในการ เชื่อมตอแบบ Montage Funtion โดยการเชื่อมตอ แบบ DVI Loop เพื่อรองรับการขยาย

ความละเอียดของหนาจอในอนาคต 

- รับสัญญาณจากกลองหรือจากเครื่องเลน  VDO  VCD 

- สามารถรองรับการเชื่อมตอ Fiber Optic ชนิด Single Mode  

- ควบคุมผานชองสัญญาณ USB หรือ RS232 หรือดีกวา  

- มีระบบ Test Mode เพื่อแสดงผลหนาจอ RED GREEN BLUE WHITE สําหรับการตรวจสอบ DEAD Pixels 

จากคอนโทรลเลอรโดยตรง 

- มีระบบปรับคาแสงสวางจากคอนโทรลเลอรไดโดยตรง 
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- สามารถกําหนดคา ความละเอียดหนาจอ ไดสูงสุด 1920X1080 Pixels ที่ 60 Hz หรือปรบัคาไดตามขนาด

หนาจอจริงเพ่ือ ใหไดความละเอยีดหนาจอที่เปน Native Resolution 

- สามารถกําหนดการต้ังคาไดไมนอยกวา 10 รูปแบบ ทั่งในโหมดปกติ และในโหมด PIP ได โดยสามารถบันทึกการต้ังคา

ไดไมนอยกวา 10 คา และสามารถเรียกใชคาการตัง้คาไดจากคอนโทรลเลอร 

- ระบบไฟฟาเครื่องคอนโทรลตองเปนระบบ กระแสสลับ 220 โวลตโดยมีกินไฟเฉลี่ยไมเกิน 25 วัตต และสามารถ

ทํางานไดปกติในชวงอุณหภูมิ -20 ถึง 60 องศาเซลเซียล 

คุณลักษณะของ Software  

- สามารถปรับแสงของ LED แตละ LED Module ใหเขากันได โดยสั่งจากคอมพิวเตอร 

- สามารถแสดงภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวไดโดยสามารถแสดง ไฟลนามสกุล  avi , mpg, swf,  vob,  jpeg  

และ  bmp  หรือดีกวาได 

- สามารถแยกสวนแสดงผลของ  file Media และ file jpeg, bmp ไดโดย file ที่ใชแสดงภาพนิ่งสามารถแบงแยก

สวนแสดงผลไดไมนอยกวา 3 ชอง และ File Media สามารถแบงแยกสวนแสดงผลไดไมนอยกวา 2 ชอง 

- สราง List การเลน file โดยเลนตามลําดับหรือสุมเลนได 

- รับสัญญาณ Input จากกลอง  หรือ จากเครื่องเลน VDO หรือ VCD หรือ DVD ได 

- รองรับสัญญาณภาพ Pal , NTSC  

- มีระบบตรวจสอบผล (Preview) กอนอนุมัติการแสดงผลจริงบนจอภาพ 

- Software  ที่ใชควบคุมระบบตองเปน Software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย   

- ชุดควบคุมมีชองสัญญาณขาเขาแบบ HDMI, DP Port, DVI และ SDI หรือดีกวา 

- ชุดควบคุมรองรับการควบคุม LED ชองสัญญาณขาออก ไดอยางนอย 4 ชอง หรือดีกวา 

- ชุดควบคุมรองรับความละเอียดภาพไมนอยกวา 1920 x 1200 หรือดีกวา 

- ควบคุมรองรับฟงกชั่นภาพการทํา Scale และ PIP หรอืดีกวา 

- ชุดควบคุม สามารถควบคุมการทํางานผานทาง Ethernet 

2.3 ปายสกอรบอรดแบบดิจติอล Outdoor สําหรับสระวายน้ํา 

- ปายสกอรบอรด LED สามารถตดิตั้งภายนอก ขนาดพิชไมเกิน 8 มิลลิเมตร (P.8) 

- ขนาดของจอ LED เม่ือนํามาตอกันตองไมนอยกวา 5.3 x 3 เมตร 

- เปนหลอด  แบบ 3in1 SMD  

- จอภาพเปนแบบ Front & Rear Service 

- Module Size (W x H) ขนาด 320*160 มม.หรือนํามาตอกันแลวไมนอยกวาที่กําหนด 

- Module Weight ไมเกิน 0.57 kg. 

- น้ําหนักจอไมเกิน 45 kg. ตอตารางเมตร 

- Pixel Density ไมตํ่ากวา 14,675 Pixels ตอตารางเมตร 

- LED Lamp  ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง 

- Refresh Rate ไมนอยกวา 4,000 Hz  

- Brightness uniformity ไมนอยกวา 97% สามารถปรับแสงสวางตามชวงเวลาได 

- สามารถปรับ Color Temperature  ในชวง 4,500-8,500  
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- มีคา Color Uniformity  ไมเกิน +/- 0.05Cx, Cy 

- มีคาความสวาง 900 ซีด ี/ ตร.ม. หรือดีกวา 

- มีคาอัตราความคมชัด 3,000 / 1 หรือดีกวา 

- มีคาเฉดสี ไมนอยกวา 16 ลานส ีหรือดีกวา 

- มีมุมมองในการมองภาพกวาง ไมนอยกวา 120 องศา หรือดีกวา 

- LED  สามารถกันน้ําไดตามมาตรฐาน IP65 

2.4 Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Outdoor สําหรับสระวายน้ํา 

- มีชุดควบคุม Score Broad Console 

 เปนเครื่องควบคุมการใหคะแนนและการปรับตั้งคาการแขงขัน 

 สามารถปรับการต้ังคาผานระบบ Software Computer และระบบ Console Manual ได 

 มีพอรต LAN อยางนอย 1 ชอง และรองรับ Wlan 

 อุปกรณรองรับกระแสไฟ แบบกระแสสลับ 100V-240V AC 

 มีหนาจอ Display ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว 

 ไดรับมาตรฐานผลิตภณัฑ CE  

- รองรับการเชื่อมตออุปกรณแบบพกพา สําหรับกรรมการในการใหคะแนน 

- รองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณ Display ภายนอกได ไมนอยกวา 4 จอ 

- สามารถรองรับ Port For Buzzer 

- Softwaer ตองรองรับการทํางานดังนี ้

 การควบคุมเวลา 

 การควบคุมการหยุดเวลา 

 การควบคุมการใหคะแนนของแตละทีม 

 การควบคุมคะแนนของผูเลน 

 การควบคุมการฟาลวของแตละทีม 

 การควบคุมการฟาลวของผูเลน 

 การควบคุมการขอเวลานอก (Timeout Contro) และรองรับการ Control แบบ Handheld ที่สามารถ 

Matching กับระบบ Timer ของ Score Broad Console และ ระบบ Shot Clock ได 

 การควบคุมการเปลี่ยนตัวผูเลน 

 สามารถใสชื่อผูแขงขัน, ชื่อทีม, โลโกทีม และสามารถสงภาพของจอปายสกอรบอรด LED ได 

- Software ตองรองรับ Match การแขงขันอยางนอยดังนี ้

 Ball : basketball, soccer, volley-ball, tennis, table-tennis, badminton, handball, beach-handball, 

baseball, softball, futsal, cricket, rugby football, american football, aussise-rules football, 

hockey, netball, lawn bowls 

 Combat : boxing, wrestling, wushu, judo, taekwondo 

 Athletics : track, field 
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 Gymnastics : gymnastics, health-fitness 

 Aquatic : swmimming, water-polo, synchronized swimming, diving 

2.5 ปายสกอรบอรดแบบดิจติอล Indoor สําหรับ Basketball 

- ปายสกอรบอรด LED สามารถตดิตั้งภายใน ขนาดพิชไมเกิน 10.667 มิลลิเมตร (P.10.667) 

- ขนาดของจอ LED เม่ือนํามาตอกันตองไมนอยกวา 4.4 x 2.5 เมตร จํานวน 2 จอ (ฝงละ 1 จอ) 

- เปนหลอด  แบบ 3in1 SMD  

- จอภาพเปนแบบ Front & Rear Service 

- Module Size (W x H) ขนาด 320*160 มม.หรือนํามาตอกันแลวไมนอยกวาที่กําหนด 

- Module Weight ไมเกิน 0.57 kg. 

- น้ําหนักจอไมเกิน 45 kg. ตอตารางเมตร 

- Pixel Density ไมตํ่ากวา 8,789 Pixels ตอตารางเมตร 

- LED Lamp  ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง 

- Refresh Rate ไมนอยกวา 4,000 Hz  

- Brightness Uniformity ไมนอยกวา 97% สามารถปรับแสงสวางตามชวงเวลาได 

- สามารถปรับ Color Temperature  ในชวง 4,500-8,500  

- มีคา Color Uniformity  ไมเกิน +/- 0.05Cx, Cy 

- มีคาความสวาง 900 ซีด ี/ ตร.ม. หรือดีกวา 

- มีคาอัตราความคมชัด 3,000 / 1 หรือดีกวา 

- มีคาเฉดสี ไมนอยกวา 16 ลานส ีหรือดีกวา 

- มีมุมมองในการมองภาพกวาง ไมนอยกวา 120 องศา หรือดีกวา 

2.6 Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับ Basketball 

- มีชุดควบคุม Score Broad Console 

 เปนเครื่องควบคุมการใหคะแนนและการปรับตั้งคาการแขงขัน 

 สามารถปรับการต้ังคาผานระบบ Software Computer และระบบ Console Manual ได 

 มีพอรต LAN อยางนอย 1 ชอง และรองรับ Wlan 

 อุปกรณรองรับกระแสไฟ แบบกระแสสลับ 100V-240V AC 

 มีหนาจอ Display ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว 

 ไดรับมาตรฐานผลิตภณัฑ CE  

- รองรับการเชื่อมตออุปกรณแบบพกพา สําหรับกรรมการในการใหคะแนน 

- รองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณ Display ภายนอกได ไมนอยกวา 4 จอ  

- รองรับการการเชื่อมตอ จอ Timer 24s Shot Clock Display 

- รองรับการเชื่อมตอ Posssession Display เพื่อสามารถแสดงทิศทางการบุกตามกดิกาของบาสเก็สบอลได 

- สามารถรองรับ Port For Buzzer 

- Softwaer ตองรองรับการทํางานดังนี ้

 การควบคุมเวลา 
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 การควบคุมการหยุดเวลาแบบ Shot Clock Control สําหรับกีฬาบาสเก็ตบอล 24S Shot Clock 

 การควบคุมการใหคะแนนของแตละทีม 

 การควบคุมคะแนนของผูเลน 

 การควบคุมการฟาลวของแตละทีม 

 การควบคุมการฟาลวของผูเลน 

 การควบคุมการขอเวลานอก (Timeout Control) และรองรับการ Control แบบ Handheld ที่สามารถ

Matching กับระบบ Timer ของ Score broad Console และ ระบบ shot Clock ได 

 การควบคุมการเปลี่ยนตัวผูเลน 

 สามารถใสชื่อผูแขงขัน, ชื่อทีม, โลโกทีม และสามารถสงภาพออกจอปายสกอรบอรด LED ได 

- Software ตองรองรับ match การแขงขันอยางนอยดังนี ้

 Ball : basketball, soccer, volley-ball, tennis, table-tennis, badminton, handball, beach-handball, 

baseball, softball, futsal, cricket, rugby football, american football, aussise-rules football, 

hockey, netball, lawn bowls 

 Combat : boxing, wrestling, wushu, judo, taekwondo 

 Athletics : track, field 

 Gymnastics : gymnastics, health-fitness 

 Aquatic : swmimming, water-polo, synchronized swimming, diving 

2.7 ปายสกอรบอรดแบบดิจติอล Indoor สําหรับ Badmintion 

- ปายสกอรบอรด LED สามารถตดิตั้งภายใน ขนาดพิชไมเกิน 10.667 มิลลิเมตร (P.10.667) 

- ขนาดของจอ LED เม่ือนํามาตอกันตองไมนอยกวา 4.4 x 6.7 เมตร 

- เปนหลอด  แบบ 3in1 SMD  

- จอภาพเปนแบบ Front & Rear Service 

- Module Size (W x H) ขนาด 320*160 มม. หรือนํามาตอกันแลวไมนอยกวาที่กําหนด 

- Module Weight ไมเกิน 0.57 kg. 

- น้ําหนักจอไมเกิน 45 kg. ตอตารางเมตร 

- Pixel Density ไมตํ่ากวา 8,789 Pixels ตอตารางเมตร 

- LED Lamp  ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง 

- Refresh Rate ไมนอยกวา 4,000 Hz  

- Brightness uniformity ไมนอยกวา 97% สามารถปรับแสงสวางตามชวงเวลาได 

- สามารถปรับ Color Temperature  ในชวง 4,500-8,500  

- มีคา Color Uniformity  ไมเกิน +/- 0.05Cx, Cy 

- มีคาความสวาง 900 ซีด ี/ ตร.ม. หรือดีกวา 

- มีคาอัตราความคมชัด 3,000 / 1 หรือดีกวา 
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- มีคาเฉดสี ไมนอยกวา 16 ลานส ีหรือดีกวา 

- มีมุมมองในการมองภาพกวาง ไมนอยกวา 120 องศา หรือดีกวา 

2.8 Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับ Badmintion 

- มีชุดควบคุม Score Broad Console 

 เปนเครื่องควบคุมการใหคะแนนและการปรับตั้งคาการแขงขัน 

 สามารถปรบัการตั้งคาผานระบบ Software Computer และระบบ Console Manual ได 

 มีพอรต LAN อยางนอย 1 ชอง และรองรับ Wlan 

 อุปกรณรองรบักระแสไฟ แบบกระแสสลับ 100V-240V AC 

 มีหนาจอ Display ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว 

 ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ CE  

- รองรับการเชื่อมตออุปกรณแบบพกพา สําหรับกรรมการในการใหคะแนนแบบไรสาย หรือแบบมีสาย 

บริเวณรอบสระวายน้ําเพ่ือใหสามารถสอดคลองกับการแขงขันกีฬาวายน้ํา ไมนอยกวา 8 จุด 

- รองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณ Display ภายนอกได 

- Softwaer ตองรองรับการทํางานดังนี้ 

 การควบคุมเวลา 

 การควบคุมการหยุดเวลา 

 การควบคุมการใหคะแนนของแตละทีม 

 การควบคุมคะแนนของผูเลน 

 การควบคุมการฟาลวของแตละทีม 

 การควบคุมการฟาลวของผูเลน 

 การควบคุมการขอเวลานอก ( Timeout Control ) 

 การควบคุมการเปลี่ยนตัวผูเลน 

 สามารถใสชื่อผูแขงขัน, ชื่อทีม, โลโกทีม และสามารถสงภาพออกจอปายสกอรบอรด LED ได 

 สามารถสรุปผลการแชงขันการวายน้ํา และสามารถจัดอับดับนักกีฬาผูเขาแขงขันพรอมกับแสดงเวลาที่

นักกีฬาเขาแตะขอบสระ ไดอยางแมนยําถูกตอง 

- Software ตองรองรับ match การแขงขันอยางนอยดังนี้ 

 Ball : basketball, soccer, volley-ball, tennis, table-tennis, badminton, handball, beach-

handball, baseball, softball, futsal, cricket, rugby football, american football, aussise-rules 

football, hockey, netball, lawn bowls 

 Combat : boxing, wrestling, wushu, judo, taekwondo 

 Athletics : track, field 

 Gymnastics : gymnastics, health-fitness 

 Aquatic : swmimming, water-polo, synchronized swimming, diving 
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2.9 ปายสกอรบอรดแบบดิจติอล Indoor สําหรับสนามฟุตซอล 

- ปายสกอรบอรด LED สามารถติดตั้งภายใน ขนาดพิชไมเกิน 8 มิลลิเมตร (P.8) 

- ขนาดของจอ LED เมื่อนํามาตอกันตองไมนอยกวา 5.3 x 3 เมตร 

- เปนหลอด  แบบ 3in1 SMD  

- จอภาพเปนแบบ Front & Rear Service 

- Module Size (W x H) ขนาด 320*160 มม.หรือนํามาตอกันแลวไมนอยกวาที่กําหนด 

- Module Weight ไมเกิน 0.57 kg. 

- น้ําหนักจอไมเกิน 45 kg. ตอตารางเมตร 

- Pixel Density ไมต่ํากวา 14,675 Pixels ตอตารางเมตร 

- LED Lamp  ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง 

- Refresh Rate ไมนอยกวา 4,000 Hz  

- Brightness uniformity ไมนอยกวา 97% สามารถปรับแสงสวางตามชวงเวลาได 

- สามารถปรบั Color Temperature  ในชวง 4,500-8,500  

- มีคา Color Uniformity  ไมเกิน +/- 0.05Cx, Cy 

- มีคาความสวาง 900 ซีดี / ตร.ม. หรือดีกวา 

- มีคาอัตราความคมชัด 3,000 / 1 หรือดีกวา 

- มีคาเฉดสี ไมนอยกวา 16 ลานสี หรือดีกวา 

- มีมุมมองในการมองภาพกวาง ไมนอยกวา 120 องศา หรือดีกวา 

2.10 Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับสนามฟุตซอล 

- ชุดควบคุม Score Broad Console 

 เปนเครื่องควบคุมการใหคะแนนและการปรับตั้งคาการแขงขัน 

 สามารถปรบัการตั้งคาผานระบบ Software Computer และระบบ Console Manual ได 

 มีพอรต LAN อยางนอย 1 ชอง และรองรับ Wlan 

 อุปกรณรองรบักระแสไฟ แบบกระแสสลับ 100V-240V AC 

 มีหนาจอ Display ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว 

 ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ CE  

- รองรับการเชื่อมตออุปกรณแบบพกพา สําหรับกรรมการในการใหคะแนน 

- รองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณ Display ภายนอกได 

- Softwaer ตองรองรับการทํางานดังนี ้

 การควบคุมเวลา 

 การควบคุมการหยุดเวลา 

 การควบคุมการใหคะแนนของแตละทีม 

 การควบคุมคะแนนของผูเลน 
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 การควบคุมการฟาลวของแตละทีม 

 การควบคุมการฟาลวของผูเลน 

 การควบคุมการขอเวลานอก ( Timeout Control ) 

 การควบคุมการเปลี่ยนตัวผูเลน 

 สามารถใสรายชื่อผูแขงขัน, ชื่อทีม, โลโกทีม และสามารถสงภาพออกจอปายสกอรบอรด LED ได 

 สามารถ รองรับภาพ effect การทําประตู เม่ือมีผูเลนสามารถทําประตูในการแขงขันได 

- Software ตองรองรับ match การแขงขันอยางนอยดังนี ้

 Ball : basketball, soccer, volley-ball, tennis, table-tennis, badminton, handball, beach-handball, 

baseball, softball, futsal, cricket, rugby football, american football, aussise-rules football, 

hockey, netball, lawn bowls 

 Combat : boxing, wrestling, wushu, judo, taekwondo 

 Athletics : track, field 

 Gymnastics : gymnastics, health-fitness 

 Aquatic : swmimming, water-polo, synchronized swimming, diving 

2.11 จอ LED Wall Outdoor ขนาด 7.7 x 4.3 เมตร P.10 

- เปนจอส ีLED แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาดพิชไมเกิน 10.667 มิลลิเมตร (P.10.667) 

- ขนาดของจอ LED เม่ือนํามาตอกันตองไมนอยกวา 7.7 x 4.3 เมตร 

- มีระบบเก็บขอมูล Brightness  และ Color Calibration data Chip on Module 

- มีคาความสวางทีแ่ตกตางกันแตละ Module (Deviation Of Led Luminance , After Calibration) ไมเกิน 3% 

- จอภาพเปนแบบ Rear Service ชองเซอรวิส  ดานหลัง  

- เปนหลอด LED แบบ SMD Nation Star Pitch ขนาด 10 มม. 

- Cabinet Size (W x H) เทากับ 960 * 960 มม.  

- Module Size (W x H) ขนาด 320*320 มม. หรือนํามาตอกันแลวไมนอยกวาที่กําหนด 

- Cabinet Weight ไมเกิน 45 kg. 

- Pixel Density ไมตํ่ากวา 8,789 Pixels ตอตารางเมตร 

- LED Lamp  ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง 

- LED Module  ดานหนา มีแผนปกปองกันการกระแทก  Fin Plate Protection 

- LED  สามารถกันน้ําไดตามมาตรฐาน IP65 

- Refresh Rate ไมนอยกวา 4,000 Hz 

- Brightness uniformity ไมนอยกวา 97% สามารถปรับแสงสวางตามชวงเวลาได 

- มีระบบ Brightness Sensor Auto Adjust 

- จอแสดงภาพมีคาความสวาง 6000 NITs (แคนเดลาตอตารางเมตร) after Calibration 

- Contrast Ratio ไมนอยกวา 4000:1 และ Grayscale ไมนอยกวา 16 bit 

- มีระบบ Pixel by Pixel Brightness Calibration 

- สามารถปรับ Color Temperature  ในชวง 3000-8,000 K  
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- มี Horizontal View Angle ไมนอยกวา 120 องศา Vertical View Angle ไมนอยกวา 120 องศา 

- มีคา Color Uniformity  ไมเกิน +/- 0.05Cx, Cy 

- จอภาพใชพลังงานไฟฟาสูงสุดไมเกิน 700 วัตตตอตารางเมตร เฉลี่ยนไมเกิน 245 วัตตตอตารางเมตร 

- มีระบบตัดตอซอนภาพ สามารถรองรับสัญญาณเขาไดไมนอยกวา 2 ชองทาง 

2.12 เน็ตเวิคสวิตชขนาด 24 Ports 

- มีพอรตแบบ 10 Gigabit Base-T ไมนอยกวา จํานวน 22 พอรต (RJ-45) 

- รองรับการทํางานในระดับ Layer 2 และ Layer 3 ได 

2.13 เคร่ืองสงสัญญาณภาพดิจิตอล (Encode) ผาน Network 10G 

- เปนเครื่องสงสัญญาณภาพผาน Network (Over IP) 

- มีชองสญัญาณขาเขาแบบดิจิตอล  HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง   

- มีชองสญัญาณขาออกแบบ Ethernet RJ-45 ไมนอยกวา 1 ชอง 

- รองรับความละเอียดสัญญาณภาพไดถึง 4K 

- มีชองสญัญาณเสียงขาเขาไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอ LAN 1 x 10 Gigabit RJ45 

- มี Port RS-232 หรือ Port IR 

- คา LATENCY ตองนอยกวา 9 ms. 

- ผูยื่นขอเสนอตองเสนอเครื่องสงสัญญาณภาพดิจิตอล (Encode) ผาน Network 10G ที่มีบริษัทตัวแทน

จําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต  โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา  

2.14 เคร่ืองรับสัญญาณภาพดิจิตอล (Decode) ผาน Network 10G 

- เปนเครื่องรับสัญญาณภาพผาน Network (Over IP) 

- มีชองสญัญาณขาออกแบบดิจิตอล  HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง   

- มีชองสญัญาณขาเขาแบบ Ethernet RJ-45 ไมนอยกวา 1 ชอง 

- รองรับความละเอียดสัญญาณภาพไดถึง 4K 

- มีชองเชื่อมตอ LAN 1 x 10 Gigabit RJ45 

- มี Port RS-232 หรือ Port IR 

- ผูยื่นขอเสนอตองเสนอเครื่องสงสัญญาณภาพดิจิตอล (Decode) ผาน Network 10G ที่มีบริษัทตัวแทน

จําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต  โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา  

2.15 กลอง Pan / Tilt / Zoom 20X Full HD 

- เปนกลองวงจรปดชนิด HD คุณภาพสูง ใหความละเอียดของภาพไมนอยกวา 2 ลาน พิกเซล 

- มีพอรตควบคุม RS-232 

- สามารถตั้งโปรแกรม หาจุดตําแหนงไดไมนอยกวา 100 โปรแกรม 

- สามารถ Pan-Tilt ได 300 องศาในแนวนอน (H) และ 90 องศาในแนวตั้ง (V) หรือ ดีกวา 

- มีระบบ Auto Focus, Auto/ Manual Pan, Whit Balance 

- มีเลนสซูมที่สามารถขยายภาพไดไมนอยกวา 20 เทา  

- มีพอรตสัญญาณขาออกแบบ DVI หรือ HDMI 
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2.16 รีโมทควบคมุกลอง 

- เปนรีโมทสําหรับควบคุมกลอง Pan/ Tilt / Zoom 

- สามารถควบคุมกลองไดไมนอยกวา 5 ตัว 

- รองรับ Protocal VISCA 

2.17 จอ 23.5 นิว้ แอลอีด ี

- เปนจอ มอนิเตอร ขนาดไมนอยกวา 19.5 นิ้ว หรือตามมาตฐานผูผลิต 

- มีความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 

- มีชองรับสัญญาณแบบ HDMI หรือ DVI อยางนอย 1 ชอง  

2.18 จอ 80 นิ้ว แอลอดี ี

- เปนจอ แอลอีดีทีว ีขนาดไมนอยกวา 80 นิ้ว หรือตามมาตฐานผูผลิต 

- มีความละเอียดไมนอยกวา 4K 

- รองรับการทํางาน Smart TV 

- มีชองรับสัญญาณแบบ HDMI อยางนอย 2 ชอง  

2.19 จอ 55 นิ้ว แอลอดี ี

- เปนจอ แอลอีดีทีว ีขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว หรือตามมาตฐานผูผลิต 

- มีความละเอียดไมนอยกวา 4K 

- รองรับการทํางาน Smart TV 

- มีชองรบัสัญญาณแบบ HDMI อยางนอย 2 ชอง  

2.20 เคร่ืองบันทึกภาพ HDMI 

- รองรับการบันทึกภาพลงในหนวยบันทึกขอมูลผาน USB ได 

- มีชองตอ USB สําหรับการบันทึกขอมูลภายนอกได 

- มีชองตอสัญญาณขาเขาแบบ HDMI  ไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองตอสัยญาณขาออกแบบ HDMI  ไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองสําหรับตอ Keyboard และ Muse ภายนอกได 

- มีชองเชื่อมตอ RS-232 สําหรับเชื่อมตอกับการควบคุมภายนอก 

- มีชอง Ethernet Switch แบบ 10/100/1000  ไมนอยกวา 1 ชอง 

2.21 แผงสงสัญญาณ HDMI + VGA ผานสาย TWISTED PAIR ระยะไกล 

- มีชองตอสําหรับสัญญาณภาพขาเขาแบบ HDMI ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 

- มีชองตอสําหรับสัญญาณภาพขาเขาแบบ VGA ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 

- มีชองตอสําหรับสัญญาณเสียงขาเขาแบบ Stereo Mini Jack  ขนาด 3.5 มม. 

- มีชองตอสําหรับสัญญาณภาพและเสียงขาออกแบบ LAN  ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 

- มีปุมกดเลือกสัญญาณ (Input Select) ที่ดานหนาอุปกรณ 

- มีระดับสัญญาณ BANDWIDTH  ไมนอยกวา 6.75 Gbps 

- สามารถเดินสายสญัญาณ Cat6a/7  ไดระยะไกลไมนอยกวา 70 เมตร  

- รองรับสัญญาณ Video Resolution ไมนอยกวา 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 
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2.22 ชุดรับสัญญาณ HDMI + VGA ผานสาย TWISTED PAIR ระยะไกล 

- มีชองตอสําหรับสัญญาณภาพและเสียงขาเขาแบบ LAN  ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 

- มีชองตอสําหรับสัญญาณภาพขาออกแบบ HDMI  ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 

- มีชองตอสําหรับสัญญาณเสียงขาออกแบบ Stereo  ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 

- มีชองตอสําหรับควบคุม RS-232 ได 

- มีระดับสัญญาณ BANDWIDTH  ไมนอยกวา 6.75 Gbps 

- สามารถเดินสายสัญญาณ CAT6a/7  ไดระยะไกลไมนอยกวา 70 เมตร  

- รองรับสัญญาณ Video Resolution  ไมนอยกวา 1080p@23/24/25/29/30/50/59/60Hz 

 

3. คุณสมบัติทางเทคนิคระบบควบคุม 

3.1 เคร่ืองประมวลผลกลางสําหรับควบคมุระบบ 

- เปนชุดควบคุมอัตโนมัต ิ

- RS232/422/485  จํานวน 2 ชองสัญญาณ 

- RS232  จํานวน 4 ชองสัญญาณ 

- Relay  จํานวน 8 ชองสัญญาณ 

- IR (Infrared)  จํานวน 8 ชองสัญญาณ 

- ชองรบัและสงสัญญาณ I/O Ports  จํานวน 8 ชองสัญญาณ 

- ชองเชื่อมตอเครอืขายภายใน (LAN) Ethernet 10/100  จํานวน 1 ชองสัญญาณ 

3.2 แผงควบคุมแบบ หนาจอสัมพัสไรสาย 

- หนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 9 นิ้ว แบบ LED-Backlit Glossy Widescreen Multi-Touch พรอม 

เทคโนโลยี IPS 

- หนาจอขนาด 2048 x 1536 pixel ที่ความละเอียด 264 pixels per inch (ppi) 

- หนาจอแบบ Oleophobic Coating ปองกันรอยนิ้วมือ  

- รองรับการแสดงผลหลายภาษา  

- แบตเตอรี่ Built-in แบบ Rechargeable Lithium 

- ขนาดความจุของเครื่อง 32 GB  หรือดีกวา 

- มี Application สําหรับควบคุมชุดควบคุมอัตโนมัติผานทางหนาจอระบบสัมผัส 

3.3 เคร่ืองกระจายสัญญาณไรสาย 

- เปนอุปกรณ Access Point ที่สามารถทํางานรวมกับ WLAN Controller ที่เสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถรับสงขอมูลที่ยานความถี่ 2.4 GHz หรือยานความถี่ 5 GHz ได 

- มีพอรต Fast Ethernet 10/100 Mbps 

- สนับสนนุการทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n โดยรองรับการถายโอนขอมูลสงูสดุที่ 300 Mbps 

หรือดีกวา 
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รายละเอียดผลิตภัณฑ 

ระบบเสียง ผลิตภัณฑ 

1.1 ไมโครโฟนสายแบบตัง้โตะสําหรบัผูบรรยาย SHURE, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA 

1.2 ไมโครโฟนแบบมสีาย  SHURE, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA 

1.3 ไมโครโฟนไรสายแบบ มือถือ แบบคู SHURE, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA 

1.4 ไมโครโฟนไรสายแบบเก่ียวหู SHURE, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA 

1.5 เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดจิิตอล  MIDAS , YAMAHA , QSC 

1.6 เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล SYMATRIX , BIAMP, QSC 

1.7 เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ชองสญัญาณ 300 วัตต CROWN, QSC, LAB GRUPPEN 

1.8 เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ชองสญัญาณ 500 วัตต CROWN, QSC, LAB GRUPPEN 

1.9 เครื่องขยายเสียงสเตอริโอขนาด 800 วัตต CROWN, QSC, LAB GRUPPEN 

1.10 เครื่องขยายเสียงแบบ 4 ชองสัญญาณ 200 วัตต CROWN, QSC, LAB GRUPPEN 

1.11 ลําโพง Column Array BOSE, RENKUS HEINZ,TANNOY 

1.12 ลําโพงเพดานขนาด 4" JBL, QSC, TANNOY, EV 

1.13 ลําโพงเพดานขนาด 6" JBL, QSC, TANNOY, EV 

1.14 ลําโพงหลักแบสองทาง แบบที่ 1 BOSE, QSC,TANNOY 

1.15 ลําโพงหลักแบสองทาง แบบที่ 2 BOSE, QSC,TANNOY 

1.16 ลําโพงหลักพรอมเครื่องขยายเสียงในตัว BOSE, QSC, RENKUS HEINZ 

1.17 ลําโพงเสียงต่าํขนาด 18 นิ้ว  พรอมเครื่องขยายในตัว BOSE, QSC, RENKUS HEINZ 

1.18 เครื่องบันทึกเสียงแบบ Solid State TASCAM, 

1.19 ลําโพงมอนิเตอรหองควบคุม YAMAHA, TANNOY, JBL 

1.20 เครื่องเลน CD/SD/USB TASCAM, SONY 

1.21 เครื่องผสมสัญญาณเสียงและขยายเสียงขนาด 120 วัตต TOA, YAMAHA, LAB GRUPPEN 

 

ระบบภาพ ผลิตภัณฑ 

2.1 จอ LED Wall ขนาด 6.5 x 3.7 เมตร P.2 MP STAR, UNILUMENS, Absen 

2.2 เครื่องควบคุม LED DISPLAY NOVA STAR, LINSN, VDO-Wall 

2.3 ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Outdoor สําหรับสระวายน้าํ  LG, MP STAR, Samsung 

2.4 Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Outdoor สําหรับสระวายน้ํา  Kazo Vision, ScoreBroad Syetem 

2.5 ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล indoor สําหรับ Basketball LG, MP STAR, Samsung 

2.6 Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับ Basketball  Kazo Vision, ScoreBroad Syetem 

2.7 ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับ Badmintion LG, MP STAR, Samsung 

2.8 Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับ Badmintion  Kazo Vision, ScoreBroad Syetem 
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2.9 ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับสนามฟตุซอล LG, MP STAR, Samsung 

2.10 Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับสนามฟุตซอล Kazo Vision, ScoreBroad Syetem 

2.11 จอ LED Wall Outdoor ขนาด 7.7 x 4.3 เมตร P.10  MP STAR, UNILUMENS, Absen 

2.12 เน็ตเวิคสวิตชขนาด 24 Ports  NETGEAR, CISCO 

2.13 เครื่องสงสัญญาณภาพดิจิตอล (Encode) ผาน Network 10G EXTRON, AMX, IMAG 

2.14 เครื่องรับสัญญาณภาพดิจิตอล (Decode) ผาน Network 10G EXTRON, AMX, IMAG 

2.15 กลอง Pan / Tilt / Zoom 20X Full HD SONY, LUMENS, PANASONIC 

2.16 รีโมทควบคุมกลอง SONY, LUMENS, PANASONIC 

2.17 จอ 23.5 นิ้ว แอลอีดี LG, SAMSUNG, PHILIPH, SONY 

2.18 จอ 80 นิ้ว แอลอีดี LG, SAMSUNG, PHILIPH, SONY 

2.19 จอ 55 นิ้ว แอลอีดี LG, SAMSUNG, PHILIPH, SONY 

2.20 เครื่องบันทึกภาพ HDMI EXTRON 

2.21 แผงสงสญัญาณ HDMI + VGA ผานสาย TWISTED PAIR ระยะไกล  EXTRON, AMX, ATLONA 

2.22 ชุดรบัสัญญาณ HDMI + VGA ผานสาย TWISTED PAIR ระยะไกล EXTRON, AMX, ATLONA 

 

ระบบควบคุม ผลิตภัณฑ 

3.1 เครื่องประมวลผลกลางสาํหรับควบคุมระบบ AMX, CRASTRON 

3.2 หนาจอสัมผัสแบบไรสายขนาด 9 นิ้วพรอมซอฟตแวร AMX, CRASTRON, APPLE 

3.3 เครื่องรับ-สงสัญญาณแบบไรสาย TP LINK, CISCO, LINKSYS 
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                      รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้างและโยธา 
อาคารสนามกีฬาสําหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั"วไป 

เทศบาลนครปากเกร็ด 
หมวด  1 

งานรื(อถอนอาคาร 
 
1. ขอบเขตของงาน 
 

ก. ผูร้บัจา้งตอ้งศกึษารายละเอียดโครงสรา้งของอาคารที�จะรื  อถอนรวมทั งสภาพแวดลอ้มดว้ยความ
รอบคอบ และตอ้งควบคมุการปฏิบตังิานใหเ้ป็นไปตามขั นตอน วิธีการ และมีความปลอดภยัใน
การรื  อถอนอาคารตามที�ไดร้บัอนญุาตถา้ปฏิบตัไิมถ่กูตอ้งตามขั นตอน วิธีการ หรืออาจก่อใหเ้กิด
ภยนัตรายตอ่สขุภาพ ชีวิต รา่งกาย หรือทรพัยส์ิน ผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือให้
มีความปลอดภยั 

ข. ก่อนการรื  อถอนอาคารสว่นใดสว่นหนึ�ง ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบและหาวิธีการปอ้งกนัสิ�งบรกิาร
สาธารณะ เชน่ ไฟฟ้า โทรศพัท ์ประปาหรือทอ่ก๊าซ เป็นตน้ และสว่นตา่ง ๆ ของอาคารที�อาจตก
หลน่ เพื�อมิใหเ้กิดภยนัตรายตอ่สขุภาพ ชีวิต รา่งกาย หรือทรพัยส์ินในขณะที�รื  อถอนอาคารสว่น
นั น 

ค. ในระหวา่งการรื  อถอนอาคาร ผูร้บัจา้งตอ้งตดิตั งปา้ยเตือนอนัตราย และตอ้งแสดงขอบเขตการ
รื  อถอนอาคารพรอ้มดว้ยไฟสญัญาณสีแดงกระพรบิเตือนอนัตรายจาํนวนพอสมควรไวร้อบ
บรเิวณที�จะรื  อถอน เพื�อเตือนไมใ่หบ้คุคลซึ�งไมมี่หนา้ที�เกี�ยวขอ้งเขา้ไปในบรเิวณนั น และตอ้งจดั
ใหมี้พนกังานสาํหรบัหา้มบคุคลซึ�งไมมี่หนา้ที�เกี�ยวขอ้งเขา้ไปในบรเิวณดงักลา่ว รวมทั งดแูล
ความเรียบรอ้ยของปา้ยเตือนอนัตรายและไฟสญัญาณดว้ย 

 
การรื  อถอนอาคาร ผูร้บัจา้งจะกระทาํไดเ้ฉพาะในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข์ึ  นถึงพระอาทิตยต์ก 
ถา้จะกระทาํในเวลาระหวา่งพระอาทิตยต์กถึงพระอาทิตยข์ึ  นตอ้งไดร้บัอนญุาตเป็นหนงัสือจาก
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นและตอ้งจดัใหมี้แสงสวา่งเพียงพอดว้ย 

ง. การรื  อถอนอาคารที�ใกลห้รือตดิตอ่กบัที�สาธารณะ อาคารอื�น หรือที�ดนิตา่งเจา้ของหรือผู้
ครอบครองนอ้ยกวา่ 2.00 เมตร ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้การปอ้งกนัฝุ่ นละอองและเศษวสัดรุว่งหลน่
ที�อาจเป็นภยนัตรายตอ่สขุภาพ ชีวิต รา่งกายหรือทรพัยส์ิน 
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จ. การรื  อถอนอาคารที�มีความสงูเกิน 15.00 เมตร และอยูห่า่งจากทางหรือที�สาธารณะตาม
แนวราบนอ้ยกวา่ 4.50 เมตร ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้สิ�งปอ้งกนัวสัดทีุ�อาจรว่งหลน่คลมุทางหรือที�
สาธารณะนั น ถา้มีทางเดนิเทา้ตามแนวทางหรือที�สาธารณะ ผูร้บัจา้งตอ้งสรา้งหลงัคาที�มั�นคง
แข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอที�จะปอ้งกนัเศษวสัดทีุ�อาจรว่งหลน่เป็นภยนัตรายตอ่สขุภาพ 
ชีวิต รา่งกาย หรือทรพัยส์ินตลอดแนวของอาคารที�จะรื  อถอนนั นดว้ย 

 
 

 ฉ. การรื  อถอนผนงัอาคารดา้นนอกที�สงูจากพื  นดนิเกิน 8.00 เมตรและอยูห่า่งจากอาคารอื�น ทาง 
หรือที�สาธารณะตามแนวราบนอ้ยกวา่ความสงูของอาคาร ผูร้บัจา้งการจดัใหมี้แผงรบัวสัดทีุ�
อาจรว่งหลน่จากการรื  อถอนตลอดแนวดา้นนอกของผนงัของอาคารดา้นนั น แผงรบัวสัดุ
ดงักลา่วตอ้งมีความมั�นคงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอที�จะสามารถรองรบัวสัดทีุ�รว่งหลน่
ได ้ และตอ้งตดิตั งใหเ้อียงลาดเพื�อปอ้งวสัดทีุ�รว่งหลน่กระเดน็ออกมานอกแผงหรือกองคา้งอยู่
ในแผงรบันั น 

 
 ช. การขนถ่ายวสัดทีุ�รื  อถอนลงจากที�สงูมาสูที่�ต ํ�า ผูร้บัจา้งตอ้งกระทาํโดยใชร้างหรือสายพาน

เลื�อนที�มีความลาดเหมาะสมและปลอดภยัจากการตกหลน่ สาํหรบัการขนถ่ายวสัดโุดยลิฟต์
สง่ของ หรือปั นจั�น หรือโยนหรือทิ  ง เป็นตน้ ผูร้บัจา้งจะกระทาํไดต้อ่เมื�อไดจ้ดัใหมี้การปอ้งกนั
ภยนัตรายตอ่สขุภาพ ชีวิต รา่งกาย หรือทรพัยส์ินแลว้ หา้มผูร้บัจา้งกองวสัดทีุ�รื  อถอนไวบ้นพื  น
หรือสว่นของอาคารที�สงูกวา่พื  นดนิ 

 
 ซ. ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวิศวกรโยธาที�เชี�ยวชาญการทาํงานรื  อถอนอาคารมาประจาํการ ณ ที�ทาํการ

รื  อถอน และตอ้งแสดงขั นตอน , วิธีการทาํงานตา่ง ๆ       ใหผู้ว้า่จา้งและหรือผูแ้ทนผูว้า่จา้ง
พิจารณาเห็นชอบก่อนดาํเนินการ 
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หมวด  2 
งานดินและปรับปรุงบริเวณ 

 
1. ขอบเขตของงาน 
 ก. ขอ้กาํหนดนี ควบคมุงานดนิและงานปรบัปรุงบรเิวณของโครงการ ซึ�งประกอบดว้ย 
  (1) งานปรบัพื  นที�เดมิของสถานที�ก่อสรา้ง 
  (2) งานถมที� 
  (3) งานขดุและงานถมสาํหรบัการก่อสรา้ง 
  (4) งานถนน 
  (5) ทางเดนิเทา้ 
 ข. ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายและเงื�อนไขตามสญัญา เกี�ยวกบัการปอ้งกนัความ

เสียหาย ซึ�งอาจจะเกิดขึ  นกบัอสงัหารมิทรพัยใ์กลเ้คียงพื  นที�บรเิวณที�ก่อสรา้ง และตอ้ง
รบัผิดชอบชดใชค้า่เสียหาย ที�อาจเกิดขึ  นตอ่ระบบสาธารณปูโภค เชน่ ถนน ทางระบายนํ า 
สนามหญา้ ตน้ไมใ้กลเ้คียง อนัเนื�องมาจากการดาํเนินงานของผูร้บัจา้ง 

 ค. ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการขนยา้ยวสัดทีุ�ไมมี่ประโยชน ์ ออกนอกบรเิวณก่อสรา้ง รวมถึง
สถานที� ๆ จะทิ  งวสัดกุลา่ว 

 
2. การปรับพื(นที"เดิมของสถานที"ก่อสร้าง 
 งานปรบัพื  นที�บรเิวณพื นที�ก่อสรา้ง จะมีขอบเขตของพื  นที�ตามที�แสดงในแบบงานปรบัพื  นที�ซึ�งรวมถึง

การถางหญา้ ขดุตอ เก็บเศษหิน กากปนู ขยะ และวชัพืชอื�น ๆ ออกไปทิ  งนอกบรเิวณก่อสรา้ง 
นอกจากนั นยงัรวมถึงการรื  อถอนสิ�งปลกูสรา้งที�มีอยูเ่ดมิในพื  นที� ๆ จะทาํการก่อสรา้ง เชน่ อาคาร รั ว 
ทอ่คอนกรีต บอ่พกั ฯลฯ ซึ�งแสดงไวใ้นแบบหรือไมแ่สดงไวแ้ตเ่ป็นความประสงคข์องวิศวกรผูค้วบคมุ
งาน 

 ก. การรื  อถอน 
  (1) ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการรื  อออก ถอน หรือยา้ยออกสิ�งปลกูสรา้งทกุอยา่งที�อยูเ่หนือดนิ 

เชน่ รั ว อาคาร รวมทั งฐานรากและสิ�งที�อยูใ่ตด้นิ เชน่ ทอ่ระบายนํ า และทอ่พกัเดมิ
รวมทั งการตดักิ�งไมภ้ายในบรเิวณพื นที� จะก่อสรา้ง    เวน้แตวิ่ศวกรผูค้วบคมุงานจะสั�ง
ใหป้ลอ่ยไวต้ามสภาพเดมิ 

  (2) หลมุหรือชอ่งวา่งที�เกิดจากการรื  อถอนสิ�งที�อยูใ่ตด้นิออกไป จะตอ้งทาํการถม และบดอดั
ใหแ้นน่ดว้ยวสัดถุม และวิธีการที�กาํหนดในขอ้กาํหนดนี  
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(3) ตน้ไมยื้นตน้ที�อยูบ่รเิวณที� ๆ จะก่อสรา้งจะตอ้งรกัษาใหค้งอยูใ่นสภาพเดมิ นอกจาก
วิศวกรผูค้วบคมุงานสั�งใหต้ดัทิ  ง 

 
 
 ข. วสัดทีุ�ไดจ้ากการรื  อถอน 
  (1) หากมีสิ�งก่อสรา้งใด ๆ ซึ�งวิศวกรผูค้วบคมุงานพิจารณาแลว้เห็นสมควรนาํไปใชที้�อื�นไดผู้้

รบัจา้งจะตอ้งทาํการรื  อถอนออกดว้ยความระมดัระวงั พรอ้มกบัทาํเครื�องหมายสาํหรบั
นาํไปประกอบหรือตดิตั งในที�ใหมไ่ดโ้ดยง่าย 

  (2) สิ�งก่อสรา้งอื�น ๆ ซึ�งวิศวกรผูค้วบคมุงานพิจารณาแลว้วา่ไมมี่ประโยชนใ์หผู้ร้บัจา้งรื  อ
ถอน และยา้ยออกจากพื  นที�บรเิวณก่อสรา้งได ้

 
3. การถมที" 
 ก. วสัดถุมที�ใชจ้ะตอ้งเป็นวสัดทีุ�เหมาะสม เชน่ ดนิหรือทรายถมที�อยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือปนกนั

และเป็นวสัดทีุ�ไดร้บัอนมุตัจิากวิศวกรผูค้วบคมุงานตามหลกัเกณฑเ์ปอรเ์ซ็นตม์ากที�สดุของ
วสัดผุา่นตะแกรงรอ่นเบอร ์ 200 ได ้ 25% วสัดถุมที�จะตอ้งปราศจากวชัพืช เศษขยะ หิน อิฐ 
กรวด หรือสารเคมีเจือปน 

 ข. ในบรเิวณที� ๆ มีนํ าใตด้นิอยูตื่  นมาก ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการระบายนํ าออกเสียก่อนทาํการถมที�
การระบายนํ าออกอาจจะกระทาํได ้ โดยการขดุรอ่งระบายนํ า หรือก่อสรา้งบอ่พกันํ าใหน้ ํ าไหล
ลงไปแลว้ทาํการสบูออก 

 ค. วิธีดาํเนินการ 
  (1) ถา้วสัดถุมที�เป็นดนิทรายหรือดนิปนทรายจะตอ้งทาํการถมเป็นชั น ๆ โดยแตล่ะชั น

จะตอ้งมีความหนาไมเ่กิน 30 ซม. บดอดัทกุชั นดว้ยเครื�องกระทุง้ หรือลกูกลิ  งหรือรถบด
ที�มีแรงกดไมน่อ้ยกวา่ 90% ตามมาตรฐานของ AASHTO T - 99 

  (2) ในการถมที� ไมว่า่จะถมสว่นลา่งดว้ยดนิหรือทรายก็ตาม ผิวชั นบนสดุจะตอ้งเป็นดนิ ความ
หนาของเนื  อดนิที�ผิวบนจะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 30 ซม. และทาํการปรบัผิวดว้ยการเกลี�ยดนิ 
แลว้บดอดัใหแ้นน่ (เมื�อแหง้) ไมน่อ้ยกวา่ 90% ตามมาตรฐานของ AASHTO T - 99 ดว้ย
เครื�องกระทุง้ ลกูกลิ  งหรือรถบดที�มีแรงกดไมน่อ้ยกวา่ 3 ตนั ระดบัดนิเมื�อบดอดัเรียบรอ้ย
แลว้ จะตอ้งสงูกวา่ระดบัดนิที�กาํหนดใหป้ระมาณ 5 ซม. ทกุจดุ 

  (3) การถมที�ในบรเิวณที�จะทาํการก่อสรา้งถนน จะตอ้งทาํการบดอดัแนน่ตามที�ระบไุวใ้น
หวัขอ้งานถนน 
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 ง. การทดสอบ  ใหผู้ร้บัจา้งจดัหาเครื�องมือ  อปุกรณอื์�น ๆ สาํหรบัทาํการทดสอบความแนน่ของ
ดนิของแตล่ะชั นที�ไดบ้ดอดัเรียบรอ้ยแลว้ 1 จดุตอ่พื  นที�ไมเ่กิน 500 ตารางเมตร ตามมาตรฐาน
การทดสอบของ  AASHTO  TEST  T - 147 หรือ  ASTM D - 1556 

 
4. การขุดและการถมสําหรับการก่อสร้าง 
 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมคนงานและเครื�องมือที�เหมาะสมกบังานขดุ   และงานถม    สาํหรบัการ

ก่อสรา้งฐานรากของอาคารหอ้งใตด้นิ ฯลฯ ตลอดจนการสรา้งคํ ายนัผนงักนัดนิ การสบูนํ าออกจาก
หลมุที�ขดุ การถมดนิกลบหลงัจากการก่อสรา้งดงักลา่วแลว้เสรจ็ และการนาํวสัดทีุ�ขดุขึ  นมาซึ�งใช้
ประโยชนต์อ่ไปไมไ่ดอ้อกไปทิ  งนอกสถานที�ก่อสรา้ง 

 ก. การขดุ 
  (1) ก่อนทาํการขดุ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้วิศวกรผูค้วบคมุงานก่อนลว่งหนา้ในเวลาพอสมควร

เพื�อทาํการตรวจสอบตาํแหนง่ที�จะทาํการขดุใหถ้กูตอ้ง 
  (2) ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหา และจดัทาํคํ ายนั นั�งรา้น ผนงักนัดนิ สาํหรบัการขดุทกุชนิดเพื�อ

ปอ้งกนัมิใหห้ลมุขดุเกิดการพงัทะลายขึ  น ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอแบบแสดงวิธีการคํ ายนั 
นั�งรา้นผนงักนัดนิ ที�จะใชง้านใหวิ้ศวกรผูค้วบคมุงานเห็นชอบก่อนดาํเนินงาน อยา่งไรก็
ตามผูร้บัจา้งจะยงัคงรบัผิดชอบในความมั�นคง   แข็งแรงของคํ ายนั นั�งรา้น ผนงักนัดนิที�
ไดอ้อกแบบ และเสนอมาหากมีอบุตัเิหตหุรืออนัตรายเกิดขึ  นกบับคุคลในบรเิวณพื นที�
ก่อสรา้ง 

  (3) พื  นดนิบรเิวณที�ตดิกบัโครงสรา้ง       ไมค่วรไดร้บัความกระทบกระเทือนใหเ้สีย
คณุสมบตั ิของดนิเดมินอกจากจะไดร้บัความยินยอมจากวิศวกรผูค้วบคมุงานเสียก่อน 

  (4) การสบูนํ าออกจากหลมุขดุสาํหรบัฐานรากหรือโครงสรา้งใด ๆ จะตอ้งกระทาํในลกัษณะ
ที�การไหลของนํ า จะไมเ่ซาะขอบของคอนกรีตที�จะหลอ่ลงไปก่อนการเทคอนกรีตหรือใน
ระหวา่งการเทคอนกรีตกน้หลมุของโครงสรา้ง จะตอ้งสบูนํ าออกใหแ้หง้มากที�สดุเทา่ที�
ทาํได ้

  (5) หลงัจากการขดุแตล่ะงานเสรจ็สิ  นลง   ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้วิศวกรผูค้วบคมุงานเพื�อทาํ
การตรวจสอบและอนมุตั ิรูปรา่ง   ความลกึและลกัษณะของดนิที�กน้หลมุเสียก่อน จงึจะ
ดาํเนินการอยา่งอื�นตอ่ไปได ้
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  (6) ในการขดุหลมุเพื�อการก่อสรา้งฐานรากของอาคาร จะตอ้งระมดัระวงัไมใ่หด้นิกน้หลมุ
ถกูกระทบกระเทือนมากนกั ถา้พบวา่ลกัษณะดนิกน้หลมุออ่นเกินไป ใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจ
ของวิศวกรผูค้วบคมุงานที�สั�งใหข้ดุดนิออ่นออกไป แลว้ถมกลบัดว้ยวสัดทีุ�เหมาะสม 
จนถึงระดบัที�จะก่อสรา้งฐานราก โดยทาํการบดอดัแนน่ วสัดทีุ�ถมเป็นชั น ๆ มีความหนา
ชั นละ 15 ซม.    ความแนน่ของการบดอดัจะกาํหนดโดยวิศวกรผูค้วบคมุงาน 

  (7) ถา้วสัดทีุ�ขดุขึ  นมามีความเหมาะสมที�จะนาํไปใชถ้มที�       หรือถมทาํคนัดนิที�ถนนผู้
รบัจา้งจะตอ้งขนวสัดนุั นไปกองไวใ้นบรเิวณที�จดัไวใ้หเ้รียบรอ้ย วสัดทีุ�ไมมี่ประโยชน์
จะตอ้งนาํออกไปทิ  งนอกบรเิวณก่อสรา้ง 

 ข. การถม 
  (1) วสัดทีุ�ใชถ้มจะตอ้งเป็นดนิเหนียว หรือดนิรว่น หรือทราย ซึ�งสามารถทาํการบดอดัแนน่

ได ้และจะตอ้งไมมี่เศษขยะ หิน อิฐ กรวด วชัพืช หรือสารเคมี 
  (2) ชอ่งวา่งที�มีภายในหลมุขดุ หลงัจากทาํการก่อสรา้งฐานราก หรือโครงสรา้งอื�น ๆ แลว้

เสรจ็ ผูร้บัจา้งจะตอ้งถมชอ่งวา่งนั นดว้ยวสัดตุามที�กลา่วขา้งตน้ 
  (3) การถมซึ�งมิไดเ้ป็นการถมทาํฐานรบัถนน ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการถมดว้ยวสัดถุมและบด

อดัแนน่เป็นชั น ๆ โดยแตล่ะชั นจะตอ้งมีความหนาไมเ่กิน 25 ซม. (วดัเมื�อยงัไมไ่ดท้าํการ
บดอดัแนน่) เมื�อทาํการบดอดัแนน่แลว้ จะตอ้งมีความแนน่ของดนิเดมิที�อยูใ่กลเ้คียง 
หรือที�กาํหนดไวใ้นแบบ 

  (4) การบดอดัแนน่ของวสัดถุมในแตล่ะชั น จะตอ้งใหมี้ความชื  นโดยการรดนํ าใหส้มํ�าเสมอ
การบดอดัแนน่ดว้ยมือจะกระทาํได ้ ตอ่เมื�อวิศวกรผูค้วบคมุงานอนมุตัใิหท้าํไดเ้ทา่นั น
หา้มใชน้ ํ าฉีดหรือวิธีการบดอดัอื�น ๆ ดว้ยแรงดนัของนํ า การบดอดัใกลฐ้านรากหรือ
โครงสรา้งตอ้งระวงัไมไ่ดแ้รงบดอดัมากเกินไป 

  (5) การถมดนิรอบอาคาร จะตอ้งถมดนิจากขอบทางเทา้ หรือรางระบายนํ ารอบอาคารเอียง
ลาด 1 ตอ่ 2 (แนวดิ�ง 1 สว่นตอ่แนวนอน 2 สว่น) ลงสูร่ะดบัดนิพรอ้มตกแตง่ และบดอดั
จนเรียบ 

  (6) การถมดนิหลงัทอ่และการบดอดั 
   (I) สาํหรบัทอ่ที�อยูใ่นผิวจราจร ใหถ้มหลงัทอ่ดว้ยทรายถมที�สะอาดมีขนาดเมล็ดผา่น

ตะแกรงเบอร ์ 3/8” ได ้ 100% และมีสว่นเมล็ดผา่นตะแกรงเบอร ์ 200 ไดไ้มเ่กิน 
20% เป็นชั น ๆ แตล่ะชั นหนาไมเ่กิน 15 ซม. (ความหนาหลวมตวัก่อนบดอดั) 
ตามความยาวของทอ่ และบดอดัดว้ยเครื�องมือที�เหมาะสมใหมี้ความหนาแนน่ 
(เมื�อแหง้) ไมน่อ้ยกวา่ 95% ตามมาตรฐาน  AASHTO  T - 99  จนถึงระดบัที�จะ
ทาํพื  นฐาน 
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   (II) สาํหรบัทอ่ที�อยูใ่นทางเทา้หรือที�อื�น ๆ ใหถ้มขา้งทอ่ และหลงัทอ่ดว้ยทรายถมตาม
มาตรฐานจนเหนือหลงัทอ่ขึ  นมาไมน่อ้ยกวา่ 30 ซม. หรือตามสภาพแลว้จงึถม
ดว้ยทรายเป็นชั น ๆ ตามความยาวของทอ่บดอดัแนน่ไมน่อ้ยกวา่ 90% ตาม
มาตรฐาน AASHTO T- 99 เป็นชั น ๆ ดว้ยเครื�องกระทุง้หรือรถบด จนถึงระดบัที�
จะใสพื่  นฐานของทางเทา้ 

 
5. งานถนน 
 ก. การขดุดนิเพื�อการสรา้งถนน 
  ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการขดุดนิแตง่พื  นในเขตถนน เพื�อใหไ้ดแ้นวทางและระดบัตามกาํหนดใน

แบบและทาํการเคลื�อนยา้ยวสัดตุา่ง ๆ    ที�ไมพ่งึประสงคจ์ากบรเิวณก่อสรา้งโดยจะตอ้ง
ดาํเนินการตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี   

  (1) วสัดตุา่ง ๆ ที�ขดุออกและอยูใ่นเกณฑที์�จะใชง้านตอ่ไปไดใ้หน้าํไปกองไว ้ ณ ที� ๆ 
กาํหนดใหห้รือในบรเิวณที�จะทาํการถมดนิ 

  (2) การขดุดนิจะตอ้งใหไ้ดรู้ปรา่งตามรูปตดั และไดแ้นวทางตามกาํหนดในแบบ 
  (3) ในระหวา่งการดาํเนินการขดุดนิพื  นชั นลา่ง (SUBGRADE) ของถนนตอ้งตกแตง่ลาดให้

อยูใ่นลกัษณะที�ระบายนํ าไดต้ลอดเวลาหรืออาจขดุเป็นรางนํ าหรือรอ่งนํ าก็ได ้
  (4) การขดุดนิถึงระดบัที�กาํหนดใหใ้นแบบ หา้มขดุเกินกวา่ที�กาํหนด นอกจากจะไดร้บั

อนญุาตจากวิศวกรผูค้วบคมุงาน และการตกแตง่ลาดตอ้งดาํเนินการใหไ้ดรู้ปรา่ง ตาม
รูปตดั 

  (5) เมื�อขดุดนิถึงระดบัที�กาํหนดใหใ้นแบบแลว้ ปรากฏวา่ดนิชั นนั น ๆ ไมเ่หมาะสมหรือไมมี่
เสถียรภาพเพียงพอที�จะเป็นพื  นชั นลา่ง (SUBGRADE) ของถนนใหข้ดุออกไมน่อ้ยกวา่ 
50 ซม. และนาํวสัดทีุ�เหมาะสมมาใสแ่ทน 

  (6) เมื�อขดุดนิถึงระดบัที�กาํหนดใหแ้ลว้ จงึจะดาํเนินการตกแตง่ และสรา้งพื  นชั นลา่งของ
ถนนตอ่ไปได ้

 ข. การถมดนิเพื�อการก่อสรา้งถนน 
  ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการถมดนิซึ�งใชว้สัดทีุ�มีคณุสมบตัติามกาํหนด บดอดัแนน่ใหไ้ดร้ะดบั

แนวทางที�กาํหนดไวใ้นแบบโดยดาํเนินการดงัตอ่ไปนี   
  (1) ในบรเิวณที�ทาํการถมดนิ จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบจากวิศวกรผูค้วบคมุงานเสียก่อน

วา่ไดท้าํการตระเตรียมไวอ้ยา่งเรียบรอ้ยแลว้หรือไมใ่นเรื�องการปรบัพื  น 
  (2) ในกรณีที�จะทาํการถมบนถนนเดมิ จะตอ้งขดุผิวถนนเดมินั น ออกยอ่ยเป็นกอ้นเล็ก 

เพื�อใหมี้การยดึเหนี�ยวระหวา่งวสัดเุดมิและวสัดใุหม ่
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  (3) วสัดทีุ�ใชถ้มจะตอ้งเป็นวสัดทีุ�เหมาะสมจากบรเิวณที�ก่อสรา้ง หรือจากบรเิวณอื�นที�ไดร้บั
การอนมุตัจิากวิศวกรผูค้วบคมุงาน ตามหลกัเกณฑเ์ปอรเ์ซ็นตม์ากที�สดุของวสัดผุา่น
ตะแกรงเบอร ์ 200 ได ้ 20 เปอรเ์ซ็นต ์ และวสัดตุอ้งปราศจากวชัพืช เศษขยะ หิน อิฐ 
กรวด หรือสารเคมีเจือปน 

  (4) การถมดนิจะตอ้งเกลี�ยเป็นชั น ๆ ใหก้วา้งเตม็บรเิวณที�จะทาํการถมแตล่ะชั นหนาไมเ่กิน 
15 ซม. (ความหนาหลวมตวัก่อนบดอดั) นอกจากในกรณีที�ถมในคลองเดมิใหถ้มเป็นชั น 
ๆ แตล่ะชั นหนาเพียงใหพ้ยงุเครื�องมือที�ใชบ้ดอดัได ้ และบดอดัชั นตอ่ ๆ ไปได ้ ทั งนี  
วิศวกรผูค้วบคมุงานอาจจะอนญุาตใหท้าํการถมบดอดัดนิ แตล่ะชั นหนากวา่กาํหนด
ดงักลา่วได ้ หากผูร้บัจา้งใชเ้ครื�องบดอดัที�มี COMPACTIVE EFFORT สงูกวา่ปกตโิดย
ใหวิ้นิจฉยัดว้ยการทดสอบเป็นหลกัการ 

  (5) การถมดนิแตล่ะชั น จะตอ้งแตง่ลาดใหอ้ยูใ่นลกัษณะที�จะระบายนํ าไดต้ลอดเวลา 
  (6) แตล่ะชั นของดนิถมจะตอ้งบดอดัใหมี้ความแนน่และควบคมุความชุม่ชื  นใหส้มํ�าเสมอ

กนัดว้ย เครื�องมือกลที�วิศวกรผูค้วบคมุงานเห็นวา่ เหมาะสมกบัประเภทของดนินั น ๆ ใน
ระหวา่งการบดอดัดนิจะตอ้งมีความใกลเ้คียงกบัผลการทดลอง การบดอดัดนิใน
หอ้งปฏิบตักิารทดลองดนิถมแตล่ะชั นตอ้งบดอดัใหแ้นน่ไดค้วามแนน่ของดนิในสนามไม่
นอ้ยกวา่ 95% ตามมาตรฐานหรือตามที�กาํหนดไวใ้นแบบ 

  (7) ในบรเิวณซึ�งรถบดไมส่ามารถเขา้ทาํการบดอดัได ้ ใหถ้มดนิบดดว้ยเครื�องกระทุง้เป็นชั น 
ๆ แตล่ะชั นหนาไมเ่กิน 10 ซม. (ความหนาหลวมตวัก่อนบดอดั) และจะตอ้งบดอดัใหไ้ด้
ความแนน่สมัพทัธข์องดนิในสนามไมต่ ํ�ากวา่ที�กาํหนดใน (6) 

  (8) ในการถมดนิและบดอดั ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในขอ้เสียหายตา่ง ๆ อนัเกิดจากการ
ใชเ้ครื�องมือในการขนยา้ย เกลี�ยวตัถแุละเครื�องมือบดอดัตอ่ทรพัยส์ินตา่ง ๆ ในบรเิวณที�
ทาํการก่อสรา้งและบรเิวณใกลเ้คียง 

  (9) เมื�อถมดนิพื  นชั นลา่งของถนน (SUBGRADE) จะตอ้งตกแตง่ใหไ้ดรู้ปรา่งลกัษณะโคง้
ลาดตามที�กาํหนดในแบบ ยอมใหมี้การคลาดเคลื�อนไดไ้มเ่กิน 1 ซม. 

  (10) ในการทดสอบ ผูร้บัจา้งเป็นผูจ้ดัเตรียมแรงงาน อปุกรณ ์เครื�องมือ เครื�องใชแ้ละ อื�น ๆ ที�
ใชใ้นการทดสอบความแนน่สมัพทัธ ์1 จดุตอ่พื  นที�ไมเ่กิน 300 ตารางเมตรหรือ 1 จดุตอ่
ระยะไมเ่กิน 30 เมตร ตามความยาวของถนน โดยถือจาํนวนจดุซึ�งจะตอ้งทดสอบที�ให้
คา่มากกวา่เป็นเกณฑข์องการบดอดัแตล่ะชั น ถา้ผลการทดสอบไมไ่ดค้วามแนน่
สมัพทัธต์ามที�กาํหนดไว ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการบดอดัจะกระทั�งไดค้วามแนน่สมัพทัธ ์
ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นแบบหรือตามขอ้กาํหนดนี  

 ค. การสรา้งชั นพื  นฐานของถนน 
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  ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งชั นพื  นฐาน (BASE COURSE) ของถนนคอนกรีตและที�จอดรถ คนัหิน
และอื�น ๆ ตามที�กาํหนดในแบบบนพื นชั นลา่งของถนน (SUBGRADE) ที�ไดเ้ตรียมไวแ้ลว้ โดย
ดาํเนินการดงัตอ่ไปนี   

  (1) ก่อนที�จะลงมือทาํการสรา้งชั นพื  นฐานของถนน พื  นชั นลา่งที�ไดเ้ตรียมไวแ้ลว้จะตอ้ง
ไดร้บัการตรวจสอบวา่อยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยโดยไดบ้ดอดัแนน่ดว้ยวสัดทีุ�กาํหนดใหไ้ด้
ระดบัแนวทางตามที�กาํหนดในแบบและรายการมาตรฐานวา่ดว้ยงานดนิและไดร้บั
ความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้วบคมุงานก่อน 

  (2) วสัดทีุ�ใชเ้ป็นชั นพื  นฐานของถนนจะตอ้งมีคณุสมบตัติามที�กาํหนดไวใ้นแบบและมี
คณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี   

   (I) ปราศจากอินทรียว์ตัถ ุเชน่ ใบไม ้รากไม ้หญา้ ขยะ และสิ�งปฏิกลู อื�น ๆ  
(II) จะตอ้งเป็นวสัดธุรรมชาต ิหรือวสัดผุสมที�สว่นคละของขนาดเล็กดงันี  คือ 

 
 

 
                           (III) จะตอ้งมีจดุความเหลวตวั (LIQUID LIMIT) ไมเ่กิน 25% ดชันีของความเหนียว     
(PLASTICITY INDEX) ไมเ่กิน 6%  
   (IV) จะตอ้งมีคา่ความตา้นทานรบันํ าหนกัโดยมีคา่ CBR ไมต่ ํ�ากวา่ที�กาํหนดไวใ้นแบบ 
  (3) วสัดทีุ�ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชเ้ป็นชั นพื  นฐาน จะตอ้งนาํมาเทบนพื นชั นลา่งซึ�งเตรียมไวแ้ลว้

เกลี�ยเป็นชั น ๆ ตามความหนาที�แสดงไวใ้นแบบการเกลี�ยตอ้งเกลี�ยเป็นแนวและเป็นชั น
สมํ�าเสมอกนั แตล่ะชั นตอ้งหนาไมเ่กิน 15 ซม. และบดอดัใหแ้นน่ตามกาํหนดทีละชั นให้
เรียบรอ้ย 

  (4) ใหบ้ดอดัชั นพื  นฐานของถนน ซึ�งเกลี�ยใสไ่วเ้รียบรอ้ยและแตล่ะชั นดว้ยเครื�องมือกลที�
เหมาะสมและไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้วบคมุงาน ถา้ใชร้ถบดจะตอ้งวิ�งดว้ย

ขนาดของตะแกรงรอ่น % ของขนาดเมล็ดที�ผา่นตะแกรงขนาดตา่ง ๆ 

 A B C D 

2” 100 100 - - 
1” - - 100 100 

3/8” 30 - 56 40 - 75 50 - 85 60 - 100 
NO. 10 15 - 40 20 - 45 25 - 50 40 - 70 
NO. 40 8 - 20 15 - 30 15 - 30 25 - 40 
NO. 200 2 - 8 5 - 20 5 - 15 5 - 20 
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อตัราไมเ่กิน 10 กม. ตอ่ชั�วโมง ในระหวา่งการบดอดัจะตอ้งมีความชื  นถกูตอ้งตามที�
กาํหนดใหจ้ากผลการทดลองการบดอดัดนิดว้ยวิธีการมาตรฐานในหอ้งปฏิบตักิาร
ทดลองดนิชั นพื  นฐานและรองพื  นฐานของถนนแตล่ะชั นตอ้งบดอดัแนน่ใหมี้ความแนน่
สมัพทัธไ์มต่ ํ�ากวา่ที�กาํหนดในแบบ 

  (5) ในบรเิวณซึ�งรถบดไมส่ามารถเขา้บดอดัได ้ ใหเ้กลี�ยใสว่สัดชุั นพื  นฐานถนนและบดอดั
เป็นชั น ๆ แตล่ะชั นหนาไมเ่กิน 10 ซม. และจะตอ้งไดค้วามแนน่สมัพทัธไ์มต่ ํ�ากวา่ที�
กาํหนดไวใ้นแบบ 

  (6) ในระหวา่งการเกลี�ยใสว่สัดแุละบดอดัชั นพื  นฐานของถนนแตล่ะชั นดงักลา่วแลว้ อาจมี
อปุสรรคเกิดขึ  น และทาํใหง้านชะงกัเป็นการชั�วคราวผูร้บัจา้งจะตอ้งแตง่ดนิเป็นแนว
ลาด เพื�อจดัเตรียมไวใ้หส้ะดวกตอ่การระบายนํ า อยูต่ลอดเวลา 

  (7) ผิวหนา้ของพื  นฐานของถนน จะตอ้งไดร้บัการตกแตง่ใหมี้รูปลกัษณะตามที�ปรากฏใน
แบบดว้ยรถบดลอ้เรียบ (SMOOTH - STEEL ROLLER) ขนาด 8 - 10 ตนัในแนวยาว
ของถนนผิวหนา้จะตอ้งไดร้ะดบัลาดโคง้ตามที�กาํหนดตลอด โดยอนโุลมใหผ้ิดไดไ้มเ่กิน 
1 ซม. 

  (8) ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมการสรา้งชั นพื  นฐานของถนนใหแ้ลว้เสรจ็เป็นการลว่งหนา้ มี
ความยาวพอควร ก่อนที�จะสรา้งผิวถนน ซึ�งวิศวกรผูค้วบคมุงานอาจสั�งใหห้ยดุงานไดถ้า้
เห็นผูร้บัจา้งมิไดเ้ตรียมการไวล้ว่งหนา้ดงักลา่วแลว้ 

  (9) ในการทดสอบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมแรงงาน อปุกรณเ์ครื�องมือ เครื�องใชแ้ละ
อื�น ๆ ที�ใชใ้นการทดสอบที�วิศวกรผูค้วบคมุงานเห็นวา่จาํเป็น และการทดสอบความแนน่
สมัพทัธต์ามที�ไดก้าํหนดไวใ้นแบบ 
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หมวด  3 
งานเตรียมฐานราก 

 
1. ขอบเขตของงาน 
 ก. ผูร้บัจา้งก่อสรา้งตอ้งเป็นผูว้างแนว  และกาํหนดระดบัอา้งอิงของโครงการ  แนวถนน  

 อาคารประกอบที�เกี�ยวขอ้ง  แนวรั วรอบบรเิวณและจดัทาํแบบผงัโครงอาคารขา้งตน้  
 เพื�อเสนอผูแ้ทนผูว้า่จา้งพิจารณาและดาํเนินการขั นตอนตอ่ไป 

 ข. ในกรณีที�มีการแยกงานระหวา่งสว่นโครงสรา้งอาคาร และงานเสาเข็มอาคาร ผูร้บัจา้งก่อสรา้ง  
จะตอ้งตรวจสอบแนว และระดบัอา้งอิงตา่ง ๆ รว่มกบัผูร้บัจา้งตอกเสาเข็มอาคาร และสาํรวจ
ตาํแหนง่เสาเข็มจากสภาพจรงิ โดยจดัทาํเป็นแบบก่อสรา้ง  เสนอใหผู้แ้ทนผูว้า่จา้งเพื�อ
พิจารณาอนมุตั ิ พรอ้มกบังานเปิดฐานรากอาคาร 

 ค. ผูร้บัจา้งก่อสรา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ อปุกรณ ์ ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงานและสิ�ง
อื�นใดที�จาํเป็นสาํหรบังานเตรียมฐานราก รั วชั�วคราว และปา้ยปิดประกาศแสดงขอบ เขตพื  นที�
สาํหรบัการทาํงานก่อสรา้ง 

 ง. ผูร้บัจา้งก่อสรา้งจะตอ้งรบัผิดชอบตอ่งานขดุดนิ การปอ้งกนัดนิ ปอ้งกนันํ า การถมปรบัระดบั
พื  นที� 

 
2. ทั"วไป 
 ก. ผูร้บัจา้งก่อสรา้งจะตอ้งระมดัระวงัในการทาํงาน การทาํ SHEET PILE ที�ตดิกบัอาคาร

ขา้งเคียง การขดุเปิดงานดนิที�จะมีผลตอ่ตาํแหนง่เสาเข็ม หรือฐานรากวางบนดนิความ
เสียหายที�เกิดขึ  นจากเหตทีุ�ผูร้บัจา้งก่อสรา้งขาดประสบการณ ์  หรือใชอ้ปุกรณที์�ไมเ่หมาะสม
ทาํงาน ผูร้บัจา้งก่อสรา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ขเพื�อใหไ้ดค้วามแข็งแรงตามที�ออกแบบ 

ข. การเตรียมงานดนิในระดบัหวัเสาเข็ม หรือพื  นฐานราก การเทคอนกรีตหยาบ การทาํงาน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก ตอ้งเสนอแผนงานใหผู้แ้ทนผูว้า่จา้ง พิจารณาเห็นชอบก่อนดาํเนินการจรงิ 

 
3. การสกัดหัวเสาเข็ม 
 ก. ผูร้บัจา้งจะตอ้งตดัคอนกรีตหวัเสาเข็ม และจดัเหล็กเสรมิฝังในคอนกรีตฐานรากใหไ้ดต้ามแบบ

ที�แสดง 
 ข. กรณีที�หวัเสาเข็มอยูต่ ํ�ากวา่ระดบัที�กาํหนด ผูร้บัจา้งก่อสรา้ง จะตอ้งทาํการหลอ่เสาเข็ม

เพิ�มเตมิตามรายละเอียดที�ผูแ้ทนผูว้า่จา้งเห็นชอบ หรือสกดัหวัเสาเข็มของฐานรากเดียวกนัให้
ไดร้ะดบั 
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 ค. คา่ใชจ้า่ยในการตดั  และขนยา้ยเสาเข็มออกจากบรเิวณก่อสรา้ง ไปยงัตาํแหนง่ที�ตวัแทนผู้
วา่จา้งเห็นชอบ  เป็นของผูร้บัจา้งก่อสรา้ง 

ฉ. หวัเสาเข็มที�ปรบัแตง่จะตอ้งไดร้ะดบั และคอนกรีตมีคณุภาพที�ดี ซึ�งจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูแ้ทนผูว้า่จา้ง ก่อนดาํเนินการก่อสรา้งในขั นตอนตอ่ไป 

 
4. การเตรียมงานฐานราก 
 ก. การเททรายหยาบปรบัพื  นที� เพื�อเทคอนกรีตหยาบ จะตอ้งปอ้งกนันํ า ใหพื้  นที�บรเิวณที�จะ

ก่อสรา้งเหมาะสมสาํหรบัการทาํงาน 
 ข. การเทคอนกรีตหยาบ จะตอ้งปอ้งกนันํ ามิใหเ้ขา้มาในฐานราก ความหนาของคอนกรีตหยาบ

ตอ้งถกูตอ้งตามแบบ การเสรมิเหล็กพิเศษ เพื�อปอ้งกนัการแตกของแผน่คอนกรีต เป็นภาระ
และหนา้ที�ของผูร้บัจา้งก่อสรา้ง จะตอ้งปฏิบตั ิ หากผูแ้ทนผูว้า่จา้งเห็นสมควรใหท้าํเมื�อ
พิจารณาจากแผนงานที�เสนอ 

 ค. การจดัเหล็กเสรมิและไมแ้บบ จะตอ้งมั�นคงแข็งแรงตอ่แรงกระแทกของคอนกรีต สว่นของเหล็ก
เสรมิที�ตดิกบัพื  นคอนกรีตหยาบ หรือแบบจะตอ้งมีลกูปนูยดึเป็นระยะที�เหมาะสม      หรือใช้
วสัดอุปุกรณที์�ตวัแทนผูว้า่จา้งเห็นชอบ 

 ง. การเทคอนกรีตฐานรากที�มีความหนามากกวา่ 2.00 ม. จะตอ้งแบง่การเทคอนกรีตฐานราก
เป็น 2 ชั น เป็นอยา่งนอ้ย และมีการเสรมิเหล็กพิเศษสาํหรบัรอยตอ่คอนกรีตแตล่ะชั น ซึ�งผูร้บั
จา้งก่อสรา้ง จะตอ้งเสนอแบบวิธีการทาํงานใหผู้ว้า่จา้งพิจารณาอนมุตัก่ิอนก่อสรา้ง กรณีที�
พิเศษกวา่ที�กาํหนด ใหผู้ร้บัจา้งก่อสรา้งเสนอวิธีการทาํงานตอ่ผูแ้ทนผูว้า่จา้งก่อนเริ�มงานดนิ 

 จ. คณุสมบตัขิองคอนกรีต เหล็กเสรมิ และการทาํไมแ้บบ   จะตอ้งสอดคลอ้งกบังานหมวด
ดงักลา่ว 
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หมวด  4 
งานแบบหล่อและคํ(ายัน 

 
1. ขอบเขตของงาน 
 ก. ผูร้บัจา้งก่อสรา้ง จะตอ้งเป็นผูจ้ดัหา วสัด ุ อปุกรณ ์ ผูเ้ชี�ยวชาญ ชา่งฝีมือเฉพาะงานมา

ปฏิบตังิาน  เพื�อใหบ้รรลเุปา้หมายของงานตามที�กาํหนดไว ้
 ข. วสัดแุละอปุกรณที์�นาํมาใชง้าน จะตอ้งเป็นของใหมไ่มเ่คยใชง้านมาก่อน มีคณุภาพดี ยกเวน้

ถา้ในกรณีที�จะนาํวสัดแุละอปุกรณเ์ก่ามาใช ้ วสัดอุปุกรณที์�นาํมาตอ้งไมส่กึหรอ ผกุรอ่น บดิ 
โคง้ โก่ง งอ หรือมีสิ�งที�ไมต่อ้งการตดิมา โดยผูแ้ทนผูว้า่จา้งเห็นชอบแลว้ 

 ค. ไมแ้บบหลอ่คอนกรีตของงานโครงสรา้ง สถาปัตยกรรม สขุาภิบาล ไฟฟ้า และปรบัอากาศ ตอ้ง
ปฏิบตัติามหมวดนี  

 ง. ผูร้บัจา้งก่อสรา้ง จะตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายควบคมุที�ระบถึุง หรือเกี�ยวขอ้งกบัแบบหลอ่และ
คํ ายนัสาํหรบังานก่อสรา้ง 

 จ. ระบบหรือวิธีการทาํแบบหลอ่ หรือคํ ายนัที�นอกเหนือจากที�ระบทุา้ยนี   ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ขอ
อนมุตัจิากผูแ้ทนผูว้า่จา้งก่อนนาํมาใชง้าน 

 
2. การคํานวณออกแบบ 
 ก. การวิเคราะห ์
  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นฝ่ายคาํนวณออกแบบงานหลอ่  โดยตอ้งคาํนงึถึงการโก่งตวัขององคอ์าคาร

ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวงัและตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากวิศวกรผูค้วบคมุงานก่อน จงึจะนาํไปใช้
ก่อสรา้งได ้

 ข. ค ํ ายนั 
  (1) เมื�อใชค้ ํ ายนั การตอ่หรือวิธีการคํ ายนัซึ�งมีการจดทะเบียนสิทธิบตัรไว ้จะตอ้งปฏิบตัติาม

ขอ้แนะนาํของผูผ้ลิตเกี�ยวกบัความสามารถในการรบันํ าหนกัอยา่งเครง่ครดั และผู้
คาํนวณออกแบบก็จะตอ้งปฏิบตัติามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิตในเรื�องการยดึโยง และ
นํ าหนกับรรทกุปลอดภยั สาํหรบัชว่งความยาวตา่ง ๆ ระหวา่งที�ยดึของคํ ายนั 

  (2)  หา้มใชก้ารตอ่คํ ายนัแบบทาบในสนามเกินกวา่อนัสลบัอนัสาํหรบัคํ ายนัใตแ้ผน่พื  น   
หรือไมเ่กินทกุ ๆ สามอนัสาํหรบัคํ ายนัใตค้าน และไมค่วรตอ่คํ ายนัเกินกวา่หนึ�งแหง่
นอกจากจะมีการยดึทะแยงที�จดุตอ่ทกุ ๆ แหง่ การตอ่คํ ายนัดงักลา่วจะตอ้งกระจายให้
สมํ�าเสมอทั�วไปเทา่ที�จะทาํได ้ รอยตอ่จะตอ้งไมอ่ยูใ่กลก้บักึ�งกลางของตวัคํ ายนัโดยไม่
มีที�ยดึดา้นขา้ง หรือกึ�งกลางระหวา่งจดุยดึดา้นขา้งทั งนี  เพื�อปอ้งกนัการโก่ง 
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  (3) จะตอ้งคาํนวณออกแบบรอยตอ่ใหส้ามารถตา้นทานการโก่งและการดดั เชน่เดียวกบั
องคอ์าคารที�รบัแรงอดัอื�น ๆ สาํหรบัคํ ายนัที�ทาํดว้ยไม ้ วสัดทีุ�ใชต้อ่ค ํ ายนัจะตอ้งไมส่ั น
กวา่หนึ�งเมตร 

 ค. การยดึทะแยง 
  ระบบแบบหลอ่จะตอ้งคาํนวณออกแบบใหถ่้ายแรงทางขา้งลงสูพื่  นดนิในลกัษณะที�ปลอดภยั

ตลอดเวลาจะตอ้งจดัใหมี้การยดึทะแยงทั งในระนาบดิ�งและระนาบราบตามตอ้งการ เพื�อใหมี้
สตฟิเนสสงู และเพื�อปอ้งกนัการโก่งไมใ่หม้ากเกินไป 

 ง. ฐานสาํหรบังานแบบหลอ่ 
  จะตอ้งคาํนวณออกแบบฐาน ซึ�งจะเป็นชนิดวางบนโครงสรา้งบนดนิ ฐานแผห่รือมีเสาเข็ม

รองรบัใหถ้กูตอ้งและเหมาะสม 
 จ. การทรุดตวั 
  แบบหลอ่จะตอ้งสรา้งใหส้ามารถปรบัระดบัทางแนวดิ�งได ้ เพื�อใหส้ามารถชดเชยกบัการทรุด

ตวัที�อาจเกิดขึ  น ทั งนี  เพื�อใหเ้กิดการทรุดตวันอ้ยที�สดุเมื�อรบันํ าหนกัเตม็ที� ในกรณีที�ใชไ้มต้อ้ง
พยายามใหมี้จาํนวนรอยตอ่ทางแนวราบนอ้ยที�สดุ โดยเฉพาะจาํนวนรอยตอ่ซึ�งแนวเสี  ยน
บรรจบบนแนวเสี  ยนดา้นขา้ง   ซึ�งอาจใชล้ิ�มสอดที�ยอดหรือปลายดา้นลา่งของคํ ายนัแหง่ใด
แหง่หนึ�ง แตจ่ะใชท้ั งสองปลายไมไ่ด ้ทั งนี  เพื�อใหส้ามารถปรบัแกก้ารทรุดตวัที�ไมส่มํ�าเสมอทาง
แนวดิ�งได ้หรือเพื�อสะดวกในการถอดแบบ 

 
3. รูปแบบ 
 ก. การอนมุตัโิดยวิศวกรผูค้วบคมุงาน 
  ในกรณีที�กาํหนดไวก่้อนที�จะลงมือสรา้งแบบหลอ่ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รูปแบบแสดงรายละเอียด

ของงานแบบหลอ่เพื�อใหวิ้ศวกรผูค้วบคมุงานอนมุตัก่ิอน หากผูค้วบคมุงานเห็นวา่แบบ
ดงักลา่วยงัไมแ่ข็งแรงพอหรือยงัมีขอ้บกพรอ่ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัการแกไ้ขตามที�วิศวกรผู้
ควบคมุงานแนะนาํจนเสรจ็ก่อนที�จะเริ�มงาน และการที�วิศวกรผูค้วบคมุงานอนมุตัใินแบบที�
เสนอหรือที�แกไ้ขมาแลว้ มิไดห้มายความวา่ ผูร้บัจา้งจะหมดความรบัผิดชอบที�จะตอ้งทาํการ
ก่อสรา้งใหดี้และดแูลรกัษาใหแ้บบหลอ่อยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดดี้ตลอดเวลา 

 ข. สมมตฐิานในการคาํนวณออกแบบ 
  ในรูปแบบสาํหรบัแบบหลอ่จะตอ้งแสดงคา่ตา่ง ๆ ที�สาํคญั ตลอดจนสภาพการบรรทกุนํ าหนกั

รวมทั งนํ าหนกับรรทกุจร อตัราการบรรทกุ ความสงูของคอนกรีตที�จะปลอ่ยลงมา นํ าหนกั
อปุกรณเ์คลื�อนที�ซึ�งอาจตอ้งทาํงานบนแบบหลอ่ แรงดนัฐาน หนว่ยแรงตา่ง ๆ  ที�ใชใ้นการ
คาํนวณออกแบบและขอ้มลูที�สาํคญัอื�น ๆ 
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 ค. รายการตา่ง ๆ ที�ตอ้งปรากฏในรูปแบบ 
  รูปแบบสาํหรบังานแบบหลอ่จะตอ้งมีรายละเอียดตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี   
  (1) สมอ คํ ายนัและการยดึโยง 
  (2) การปรบัแบบหลอ่ในที�ระหวา่งเทคอนกรีต 
  (3) แผน่กั นนํ า รอ่งลิ  น และสิ�งที�จะตอ้งสอดไว ้
  (4) นั�งรา้น 
  (5) รูนํ าตา หรือรูที�เจาะไวส้าํหรบัเครื�องจี   
  (6) ชอ่งสาํหรบัทาํความสะอาด 
  (7) รอยตอ่ระหวา่งก่อสรา้ง และรอยตอ่เผื�อการขยายตวั ตามที�ระบใุนแบบ 
  (8) แถบมนสาํหรบัมมุที�ไมฉ่าบ (เปลือย) 
  (9) การยกทอ้งคานและพื  นกนัแอน่ 
  (10) การเคลือบผิวแบบหลอ่ 
  (11) รายละเอียดในการคํ ายนั 
 
4. การก่อสร้าง  
 ก. ทั�วไป 
  (1) แบบหลอ่จะตอ้งไดร้บัการตรวจและอนมุตัก่ิอนจงึจะเรียงเหล็กเสรมิได ้
  (2) แบบหลอ่จะตอ้งแนน่เพียงพอที�จะปอ้งกนัไมใ่หม้อรต์า้จากคอนกรีตไหลออกมา 
  (3) แบบหลอ่จะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น มอรต์า้ และสิ�งแปลกปลอมอื�น ๆ ในกรณีที�ไม่

สามารถเขา้ถึงกน้แบบจากภายในไดจ้ะตอ้งจดัชอ่งเปิดไวเ้พื�อใหส้ามารถขจดัสิ�งที�ไม่
ตอ้งการตา่ง ๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 

  (4) หา้มนาํแบบหลอ่ที�ชาํรุดจากการใชง้านครั งหลงัสดุ จนถึงขั นที�อาจทาํลายผิวหนา้หรือ
คณุภาพคอนกรีตไดม้าใชอี้ก 

  (5) ใหห้ลีกเลี�ยงการบรรทกุนํ าหนกั เชน่ การกองวสัด ุหา้มโยนของหนกั ๆ เชน่ มวลรวม ไม้
กระดาน เหล็กเสรมิ หรืออื�น ๆ ลงบนคอนกรีตที�เทใหม ่ๆ และยงัไมมี่กาํลงัสงูพอ 

  (6) หา้มโยนหรือกองวสัดกุ่อสรา้งแบบหลอ่ ในลกัษณะที�จะทาํใหแ้บบหลอ่นั นชาํรุดหรือ
เป็นการเพิ�มนํ าหนกัมากเกินไป 

 ข. ฝีมือ 
  ใหร้ะมดัระวงัเป็นพิเศษในขอ้ตอ่ไปนี   เพื�อใหแ้นใ่จวา่จะไดง้านที�ฝีมือดี 
  (1) รอยตอ่ของคํ ายนั 
  (2) การสลบัรอยตอ่ในแผน่ไมอ้ดัและการยดึโยง 
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  (3) การรองรบัคํ ายนัที�ถกูตอ้ง 
  (4) จาํนวนเหล็กเสน้สาํหรบัยดึ หรือที�จบัและตาํแหนง่ที�เหมาะสม 
  (5) การขนัเหล็กเสน้สาํหรบัยดึ หรือที�จบัใหต้งึพอดี 
  (6) ในกรณีที�วางคํ ายนับนดนิออ่น แรงแบกทานใตช้ั นดนิออ่นนั นจะตอ้งสงูพอ 
  (7) การตอ่คํ ายนักบัจดุรว่มจะตอ้งแข็งแรงพอที�จะตา้นแรงยกหรือแรงบดิ ณ จดุรว่มนั น ๆ ได ้
  (8) การเคลือบผิวแบบหลอ่จะตอ้งกระทาํก่อนเรียงเหล็กเสรมิและจะตอ้งไมใ่ชใ้นปรมิาณ

มากเกินไปจนทาํใหเ้หล็กเปรอะเปื อน 
  (9) รายละเอียดของรอยตอ่สาํหรบัควบคมุ และรอยตอ่ระหวา่งก่อสรา้ง 
 ค. ความคลาดเคลื�อนที�ยอมให ้
  (1) ความคลาดเคลื�อนจากแนวสายดิ�ง 
   ในแตล่ะชั น   10 มม. 
  (2) ความคลาดเคลื�อนจากระดบัหรือจากความลาดที�ระบใุนแบบ 
   ในชว่ง 10 เมตร   15 มม. 
  (3) ความคลาดเคลื�อนของแนวอาคารจากแนวที�กาํหนดในแบบและตาํแหนง่เสาผนงัและ

ฝาประจนัที�เกี�ยวขอ้ง 
   ในชว่ง 10 เมตร   20 มม. 
  (4) ความคลาดเคลื�อนของขนาดของหนา้ตดัเสา และคาน และความหนาของแผน่พื  นและ

ผนงั 
   ลด    5 มม. 
   เพิ�ม    10 มม. 
  (5) ฐานราก 
   (I) ความคลาดเคลื�อนจากขนาดในแบบ 
    ลด   20 มม. 
    เพิ�ม   50 มม. 
   (II) ตาํแหนง่ผิวหรือระยะเฉศนูย ์  50 มม. 
   (III) ความคลาดเคลื�อนในความหนา 
    ลด   25 มม. 
    เพิ�ม   100 มม. 
  (6) ความคลาดเคลื�อนของขั นบนัได 
   ลกูตั ง   2.5 มม. 
   ลกูนอน   5 มม. 
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 ง. งานปรบัแบบหลอ่ 
  (1) ก่อนเทคอนกรีต 
   (I) จะตอ้งตดิตั งอปุกรณส์าํหรบัใชใ้นการปรบัการเคลื�อนตวัของแบบหลอ่ขณะเท

คอนกรีตไวที้�แบบสว่นที�มีที�รองรบั 
   (II) หลงัจากตรวจสอบขั นสดุทา้ยก่อนเทคอนกรีต จะตอ้งยดึลิ�มที�ใชใ้นการจดัแบบ

หลอ่ใหไ้ดที้�แนน่หนา 
   (III) จะตอ้งยดึแบบหลอ่กบัคํ ายนัขา้งใตใ้หแ้นน่หนาพอที�จะไมเ่กิดการเคลื�อนตวัทั ง

ทางดา้นขา้ง และดา้นขึ  นลงของสว่นหนึ�งสว่นใดของแบบหลอ่ทั งหมดขณะเท
คอนกรีต 

   (IV) จะตอ้งเผื�อระดบัและมมุมนไวส้าํหรบัรอยตอ่ตา่ง ๆ ของแบบหลอ่ การทรุดตวั 
การหดตวัของไม ้ การแอน่เนื�องจากนํ าหนกับรรทกุคงที�และการหดตวัทางอีลา
สตดิขององคอ์าคารในแบบหลอ่ ตลอดจนการยกทอ้งคานและพื  นซึ�งกาํหนดไวใ้น
แบบก่อสรา้ง 

   (V) จะตอ้งจดัเตรียมวิธีปรบัระดบั หรือแนวของคํ ายนัในกรณีที�เกิดการทรุดตวัมาก
เกินไป เชน่ ใชล้ิ�มหรือแมแ่รง 

   (VI) ควรจดัทาํทางเดนิสาํหรบัเคลื�อนยา้ยอปุกรณต์า่ง ๆ ที�เคลื�อนที�ได ้ โดยทาํขา
รองรบัตามแตจ่ะตอ้งการ และตอ้งวางบนแบบหลอ่หรือองคอ์าคารที�เป็น
โครงสรา้งโดยตรง ไมค่วรวางบนเหล็กเสรมิ นอกจากจะทาํที�รองรบัเหล็กนั นเป็น
พิเศษ แบบหลอ่จะตอ้งแข็งแรงพอเหมาะกบัที�รองรบัของทางเดนิดงักลา่วโดย
ยอมใหเ้กิดการแอน่ ความคลาดเคลื�อนหรือการเคลื�อนตวัทางขา้งไมเ่กินคา่ที�ยอม
ให ้

  (2)  ระหวา่งและหลงัการเทคอนกรีต 
   (I) ในระหวา่งและภายหลงัการเทคอนกรีต  จะตอ้งตรวจสอบระดบัการยกทอ้งคาน 

พื  น และการไดด้ิ�งของระบบแบบหลอ่ โดยใชอ้ปุกรณต์ามขอ้ (1)  (I) หากจาํเป็น
ใหรี้บดาํเนินการแกไ้ขทนัที ในระหวา่งการก่อสรา้งหากปรากฏวา่แบบหลอ่เริ�มไม่
แข็งแรง และแสดงใหเ้ห็นวา่เกิดการทรุดตวัมากเกินไป หรือเกิดการโก่งบดิเบี  ยว
แลว้ใหห้ยดุงานทนัทีหากเห็นวา่สว่นใดจะชาํรุดตลอดไปก็ใหรื้  อออกและเสรมิ
แบบหลอ่ใหแ้ข็งแรงยิ�งขึ  น 

   (II) จะตอ้งมีผูค้อยเฝา้สงัเกตแบบหลอ่อยูต่ลอดเวลา เพื�อที�เมื�อเห็นวา่สมควรจะแกไ้ข
สว่นใดจะไดด้าํเนินการไดท้นัที ผูที้�ทาํหนา้ที�นี  ตอ้งปฏิบตังิานโดยถือความ
ปลอดภยัเป็นหลกัสาํคญั 
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   (III) การถอดแบบหลอ่และที�รองรบัจะตอ้งคงที�รองรบัไวก้บัที�เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ที�
กาํหนดขา้งลา่งนี   โดยนบัจากเวลาที�เทคอนกรีตแลว้เสรจ็ ในกรณีที�ใชป้นูซิเมนต์
ชนิดใหก้าํลงัสงูเรว็หรือใชวิ้ธีบม่พิเศษอาจลดระยะเวลาดงักลา่วลงไดต้ามความ
เห็นชอบของวิศวกรผูอ้อกแบบ 

    ค ํ ายนัใตค้าน 21 วนั 
    ค ํ ายนัใตแ้ผน่พื  น 21 วนั 
    ผนงั 24 ชั�วโมง 
    เสา 24 ชั�วโมง 
    ขา้งคานและสว่นอื�น ๆ 24 ชั�วโมง 
   ในกรณีที�ผูร้บัเหมาใชค้อนกรีตที�ใหก้าํลงัสงูเรว็ (HIGH-EARLY-STRENGTH 

CONCRETE) หรือโดยวิธีบม่พิเศษหรืออยา่งอื�น และตอ้งการที�จะถอดแบบก่อนที�
กาํหนดไว ้ ใหท้าํขอ้เสนอตอ่วิศวกรผูอ้อกแบบเพื�ออนมุตัโิดยการหลอ่ลกูปนูเพิ�มขึ  นจาก
เดมิและ ทดสอบหากาํลงัอดัก่อนที�จะถอดแบบ อยา่งไรก็ดี วิศวกรผูค้วบคมุงานอาจสั�ง
ใหยื้ดเวลาการถอดแบบออกไปอีกไดห้ากเห็นเป็นการสมควร ถา้ปรากฏวา่มีสว่นหนึ�ง
สว่นใดของงานเกิดชาํรุดเนื�องจากถอดแบบเรว็กวา่กาํหนด ผูร้บัเหมาอาจตอ้งทบุสว่น
นั นทิ  งและสรา้งขึ  นใหมแ่ทนทั งหมด 

 
 
 
 
5. วัสดุสําหรับงานแบบหล่อ 
 ผูร้บัเหมาอาจเลือกใชว้สัดใุดก็ไดที้�เหมาะสมในการทาํแบบหลอ่ แตผ่ิวคอนกรีตที�ไดจ้ะตอ้งตรงตาม

ขอ้ 6 วา่ดว้ยการแตง่ผิวคอนกรีตทกุประการ 
 
6. การแต่งผิวคอนกรีต 
 ก. คอนกรีตสาํหรบัอาคาร 
  (1) การสรา้งแบบหลอ่ จะตอ้งมั�นคงพอที�เมื�อคอนกรีตแข็งตวัแลว้ จะอยูใ่นตาํแหนง่ที�

ถกูตอ้งมีขนาดและลกัษณะผิวตรงตามที�ระบ ุทั งในขอ้กาํหนดและรูปแบบทางวิศวกรรม
และหรือสถาปัตยกรรม 

  (2) สาํหรบัแผน่พื  นหลงัคารวมทั งกนัสาดและดาดฟ้า หา้มขดัมนัผิวเป็นอนัขาด นอกจากใน
แบบจะระบไุว ้
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 ข. การแตง่ผิวถนนในบรเิวณอาคาร 
  การแตง่ผิวถนนคอนกรีตอาจใชเ้ครื�องมือ หรือเครื�องจกัรกลก็ไดใ้นทนัทีที�แตง่ผิวเสรจ็ ให้

ตรวจสอบระดบัดว้ยไมต้รงยาวประมาณ 3 เมตร สว่นที�เวา้ใหเ้ตมิดว้ยคอนกรีตที�มีสว่นผสม
เดียวกนั สาํหรบัสว่นที�โคง้นนูใหต้ดัออกแลว้แตง่ผิวใหมใ่นขณะที�คอนกรีตยงัไมแ่ข็งตวั 

 
7. การแก้ไขผิวที"ไม่เรียบร้อย 
 ก. ทนัทีที�ถอดแบบหลอ่จะตอ้งทาํการตรวจแบบ หากพบวา่ผิวคอนกรีตไมเ่รียบรอ้ยจะตอ้งแจง้ให้

วิศวกรผูค้วบคมุงานทราบทนัที พรอ้มทั งเสนอวิธีแกไ้ขเมื�อวิศวกรผูค้วบคมุงานใหค้วาม
เห็นชอบวิธีการแกไ้ขแลว้ผูร้บัเหมาตอ้งดาํเนินการซอ่มในทนัที 

ข. หากปรากฏวา่มีการซอ่มแซมผิวคอนกรีตก่อนไดร้บัการตรวจสอบโดยวิศวกรผูค้วบคมุงาน 
คอนกรีตสว่นนั นอาจถือเป็นคอนกรีตเสียก็ได ้

 
8. งานนั"งร้าน 
 เพื�อความปลอดภยัผูร้บัเหมาควรปฏิบตัติาม “ขอ้กาํหนดนั�งรา้นงานก่อสรา้งอาคาร” ในมาตรฐาน

ความปลอดภยัของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ และตอ้งปฏิบตัติามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื�องความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งโดยเครง่ครดั 
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หมวด  5 
เหล็กเสริมคอนกรีต 

 
1. ขอบเขตของงาน 
 ก. ผูร้บัจา้งก่อสรา้ง จะตอ้งเป็นผูจ้ดัหา วสัด ุอปุกรณ ์ชา่งผูช้าํนาญงาน คนงาน โรงงาน และสิ�งที�

จาํเป็นสาํหรบังานเหล็กเสรมิคอนกรีต 
 ข. เหล็กเสรมิคอนกรีตทั งปวงที�ระบ ุ หมายถึง งานปอ้งกนัสนิมดว้ยวิธีการที�เหมาะสม และมี

คณุสมบตัเิหมาะสมกบัการใชง้านของผูว้า่จา้ง 
 ค. ผูร้บัจา้งก่อสรา้ง จะตอ้งจดัสง่ตวัอยา่งเหล็ก ขอ้มลูทางเทคนิค ของผูผ้ลิต  ผลการทดสอบจาก

สถาบนัที�รฐัรบัรอง  ใหผู้แ้ทนผูว้า่จา้งเพื�อตรวจสอบ 
 ง. ผูร้บัจา้งก่อสรา้ง จะตอ้งจดัทาํแบบขยาย  เพื�อแสดงรายละเอียด  ตามที�ผูแ้ทนผูว้า่จา้งแนะนาํ  

เพื�อใหก้ารทาํงาน และควบคมุคณุภาพถกูตอ้ง และไมผ่ิดพลาด 
 จ. ผูร้บัจา้งก่อสรา้ง จะตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบคณุภาพงาน การทดสอบ  หากพบภายหลงัวา่

ผลงานที�ก่อสรา้งอาจไมม่ั�นคง  หรือมีขอ้บกพรอ่ง  อนัเนื�องมาจากวสัดทีุ�ใชห้รือวิธีการ
ปฏิบตังิานไมเ่หมาะสม  ผูร้บัจา้งยงัตอ้งรบัผิดชอบแกไ้ขงานสว่นนั น ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพดี 
ปลอดภยั  โดยไมมี่คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิแตอ่ยา่งใด 

 ฉ. ขอ้กาํหนดในหมวดนี คลมุถึงงานทั�วไปเกี�ยวกบัการจดัหา การตดั การดดั และการเรียงเหล็ก
เสรมิ ตามชนิดและชั นที�ระบไุวใ้นแบบและในบทกาํหนดนี  งานที�ทาํจะตอ้งตรงตาม แบบทท
กาํหนดและตามคาํแนะนาํของวิศวกรผูค้วบคมุงานอยา่งเครง่ครดั 

 ช. รายละเอียดเกี�ยวกบักบัเหล็กเสรมิคอนกรีต ซึ�งมิไดร้ะบใุนแบบและบทกาํหนดนี ใหถื้อปฏิบตัิ
ตาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคารคอนกรีตเสรมิคอนกรีต” ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
ที� 1007-34 ทกุประการ 

 
2. วัสดุ 
 คณุภาพของเหล็กที�ใชเ้สรมิคอนกรีตจะตอ้งตรงตามเกณฑก์าํหนดของมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมไทยทั ง ขนาด นํ าหนกั และคณุสมบตัอืิ�น ๆ สาํหรบัพื  นที�หนา้ตดัของเหล็ก
เสรมิโดยเฉลี�ยแลว้จะตอ้งเทา่กบัที�คาํนวณไดจ้ากเสน้ผา่ศนูยก์ลางที�กาํหนดในแบบจรงิ ๆ เชน่ ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 12 มม. จะตอ้งมีพื  นที�หนา้ตดัเฉลี�ยไมน่อ้ยกวา่ 113.1 ตร.มม. แตเ่สน้ผา่ศนูยก์ลาง
ยอมใหค้ลาดเคลื�อนไดต้ามมาตรฐาน มอก. ฉะนั นหากผูร้บัจา้งประสงคจ์ะนาํเหล็กที�มีพื  นที�หนา้ตดั
ที�เล็กกวา่ที�เป็นจรงิ จะตอ้งเพิ�มปรมิาณจนไดพื้  นที�หนา้ตดัที�กาํหนดโดยจะเรียกเงินเพิ�มเตมิมิได ้ ผูร้บั
จา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอยา่งเหล็กเสรมิไปทดสอบยงัสถาบนัที�เชื�อถือได ้ และผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อก
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คา่ใชจ้า่ยทั งหมดในการทดสอบและอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รายงานผลการทดสอบใหจ้ดัสง่ตน้ฉบบัพรอ้ม
สง่สาํเนารวม 3 ชดุ   ใหท้าํการทดสอบทกุ ๆ 200 ตนั      ของเหล็กแตล่ะขนาดเป็นอยา่งนอ้ยหรือ
เมื�อผูค้วบคมุงานเห็นสมควร 

 
3. การเก็บรักษาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
 จะตอ้งเก็บเหล็กเสน้เสรมิคอนกรีตไวเ้หนือพื  นดนิและอยูใ่นอาคารหรือทาํหลงัคาคลมุ และตอ้งเก็บ

ไวใ้นลกัษณะที�เหล็กเสน้จะไมถ่กูดดัจนงอไปจากเดมิ เมื�อจดัเรียงเหล็กเสน้เขา้ที�พรอ้มจะเทคอนกรีต
แลว้ เหล็กนั นจะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น นํ ามนั สี สนิมขมุ หรือสะเก็ด หรือสิ�งแปลกปลอมอื�น ๆ 

 
4. วิธีการก่อสร้าง 
 ก. การดดัและประกอบ 
  (1) เหล็กเสรมิจะตอ้งมีขนาดและรูปรา่งตรงตามที�กาํหนดในแบบ และในการดดัจะตอ้งไม่

ทาํใหเ้หล็กชาํรุดเสียหาย 
  (2) ของอ 
   หากในแบบไมไ่ดร้ะบถึุงรศัมีของการงอเหล็ก ใหง้อตามเกณฑก์าํหนดตอ่ไปนี   
   1. สว่นที�งอเป็นครึ�งวงกลมใหมี้สว่นที�ยื�นตอ่ออกไปอีกอยา่งนอ้ย 4 เทา่ของขนาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กนั น แตร่ะยะยื�นนี  ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 6 มม. 
   2. สว่นที�งอเป็นมมุฉากใหมี้สว่นยื�นตอ่ออกไปถึงปลายสดุของเหล็กอีกอยา่งนอ้ย 12 

เทา่ของขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กนั น 
   3. เหล็กลกูตั งและเหล็กปลอก 
    (I) เหล็กขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 16 มม. และเล็กกวา่ใหง้อ 90 องศา โดยมี

สว่นที�ยื�นถึงปลายของออีกอยา่งนอ้ย 6 เทา่ ของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็ก
แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 60 มม. หรือ 

    (II) เหล็กขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 20 มม. และ 25 มม. ใหง้อ 90 องศา โดยมี
สว่นที�ยื�นถึงปลายของออีกอยา่งนอ้ย 12 เทา่ ของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของ
เหล็ก หรือ 

    (III) เหล็กขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 25 มม. และใหญ่กวา่ใหง้อ 135 องศา โดยมี
สว่นที�ยื�นถึงปลายของออีกอยา่งนอ้ย 6 เทา่ของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็ก 

  (3) ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางที�เล็กที�สดุสาํหรบัของอ เสน้ผา่ศนูยก์ลางของการงอเหล็ก
ใหว้ดัดา้นในของเหล็กที�งอ สาํหรบัของอมาตรฐานขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางที�ใช้
ตอ้งไมเ่ล็ก กวา่คา่ที�ใหไ้วใ้นตารางขา้งลา่งนี   
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ตารางที� 1 
ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางที�เล็กที�สดุสาํหรบัของอเหล็กขอ้ออ้ย 

 
ขนาดของเหล็ก ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางที�เล็กที�สดุ 

สาํหรบัของอเหล็กขอ้ออ้ย 
9 ถึง 16 มม. 
20 ถึง 25 มม. 
28 ถึง 36 มม. 

5 เทา่ของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กนั น 
6 เทา่ของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กนั น 
8 เทา่ของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กนั น 

 
 
 ข. การเรียงเหล็กเสรมิ 
  (1) ก่อนเรียงเขา้ที�จะตอ้งทาํความสะอาดเหล็กมิใหมี้สนิมขมุ สะเก็ดและวสัดเุคลือบตา่ง ๆ 

ที�จะทาํใหก้ารยดึหนว่งเสียไป 
  (2) จะตอ้งเรียงเหล็กเสรมิอยา่งประณีตใหอ้ยูใ่นตาํแหนง่ที�ถกูตอ้งพอดี และผกูยดึใหแ้นน่

หนาระหวา่งเทคอนกรีต หากจาํเป็นก็อาจใชเ้หล็กเสรมิพิเศษชว่ยในการตดิตั งได ้
  (3) ที�จดุตดักนัของเหล็กเสน้ทกุแหง่ จะตอ้งผกูใหแ้นน่ดว้ยลวดเหล็กเบอร ์ 18 S.W.G. 

(ANNEALED - IRON WIRE) โดยพนัสองรอบและพบัปลายลวดเขา้ในสว่นที�จะเป็น
เนื  อคอนกรีตภายใน 

  (4) ใหร้กัษาระยะหา่งระหวา่งแบบกบัเหล็กเสรมิใหถ้กูตอ้งโดยใชเ้หล็กแขวน กอ้นมอรต์า้ 
เหล็กยดึ หรือวิธีอื�นใดซึ�งวิศวกรผูค้วบคมุงานใหค้วามเห็นชอบแลว้ กอ้นมอรต์า้ใหใ้ช้
สว่นผสมปนูซีเมนต ์1 สว่นตอ่ทรายที�ใชผ้สมคอนกรีต 1 สว่น 

  (5) หลงัจากผกูเหล็กแลว้จะตอ้งใหวิ้ศวกรผูค้วบคมุงานตรวจก่อนเททกุครั ง หากผกูทิ  งไว้
นานเกินควรจะตอ้งทาํความสะอาดและใหวิ้ศวกรผูค้วบคมุงานตรวจอีกครั งก่อนเท
คอนกรีต 
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5. การต่อเหล็กเสริม 
 ก. ในกรณีที�มีความจาํเป็นตอ้งตอ่เหล็กเสรมินอกจดุที�กาํหนดในแบบ หรือที�ระบใุนตาราง 2 ทั ง

ตาํแหนง่และวิธีตอ่จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรผูอ้อกแบบเสียก่อน 
 ข. การตอ่เหล็กในเสา 
  (1) การตอ่โดยวิธีทาบ ใหร้ะยะทาบไมน่อ้ยกวา่ 48 เทา่ของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กเสน้

ในกรณีของเหล็กเสน้กลมธรรมดา และ 36 เทา่สาํหรบัเหล็กขอ้ออ้ย SD 40 และ 45 เทา่ 
สาํหรบัเหล็กขอ้ออ้ย SD 50 แลว้ใหผ้กูมดัดว้ยลวดผกูเหล็กเบอร ์18 S.W.G. 

  (2) การตอ่โดยวิธีเชื�อม ใหเ้ชื�อมดว้ยวิธีเหลาปลายเหล็กทอ่นบน และตอ่เชื�อมดว้ยไฟฟ้า 
(ELECTRIC ARC WELDING) หรือวิธี GAS PRESSURE WELDING ก็ได ้

  (3) เหล็ก SD 50 หา้มตอ่โดยวิธีเชื�อม 
  (4) ตาํแหนง่ของรอยตอ่ใหอ้ยูเ่หนือระดบัพื  น 1 เมตรจนถึงระดบั 1 เมตร ใตพื้  นชั นบน 
  (5) ณ หนา้ตดัใด ๆ จะมีรอยตอ่ของเหล็กเสรมิเกินรอ้ยละ 50 ของจาํนวนเหล็กเสรมิทั งหมด

ไมไ่ด ้
 ค. การตอ่เหล็กรบัแรงดงึ 
  (1) หา้มตอ่เหล็กเสรมิ ณ จดุที�เกิดแรงดงึสงูสดุ 
  (2) ณ หนา้ตดัใด ๆ จะมีรอยตอ่ของเหล็กเสรมิเกินรอ้ยละ 25 ของจาํนวนเหล็กเสรมิทั งหมด

ไมไ่ด ้

  (3) การตอ่โดยวิธีทาบ ระยะทาบสาํหรบัเหล็กเสน้กลมตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 48 เทา่ของ
เสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กเสน้และ 40 เทา่สาํหรบัเหล็กขอ้ออ้ย SD 40 ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลางเล็กกวา่ 28 มม. สว่นเหล็กขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 28 , 32 มม. 
นั นใหใ้ชร้ะยะทาบ 45 และ 50 เทา่ของเสน้ผา่ศนูยก์ลางเหล็กตามลาํดบั ในการตอ่ทาบ
เหล็กทกุขนาดตอ้งผกูมดัดว้ยลวดผกูเหล็กเบอร ์ 18 S.W.G. ใหแ้นน่หนา สาํหรบัเหล็ก
ขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางใหญ่กวา่ 32 มม. หา้มตอ่โดยวิธีทาบเฉย ๆ แตใ่หใ้ชวิ้ธี
เชื�อม 

  (4) การตอ่โดยวิธีเชื�อมมี 2 วิธีคือ ตอ่เชื�อมและทาบเชื�อม วิธีตอ่เชื�อมนั นใหเ้ชื�อมดว้ยวิธี
เหลาปลายเหล็กชนปลายและตอ่เชื�อมดว้ยไฟฟ้า (ELECTRIC ARC WELDING) สว่น
วิธีทาบเชื�อมนั นใหท้าบเป็นระยะ 36 เทา่เสน้ผา่ศนูยก์ลางเหล็กแลว้เชื�อมที�ชว่งปลาย 2 
ขา้ง และตรงกลางของระยะทาบโดยรอยเชื�อมแตล่ะตาํแหนง่ยาวไมน่อ้ยกวา่  100  มม. 

  (5) การทาบเหล็กในฐานรากแผ ่ (MAT FOUNDATION) เหล็กขอ้ออ้ยขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลางเล็กกวา่ 32 มม. ใหใ้ชร้ะยะทาบเหมือนขอ้  (3)  หรือใชวิ้ธีตอ่โดยการ
เชื�อมเหมือนขอ้ (4) สว่นเหล็กขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 32 มม. ขึ  นไป เหล็กลา่งให้
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ใชร้ะยะทาบ 50 เทา่ ของเสน้ผา่ศนูยก์ลาง และเหล็กบนใหใ้ชร้ะยะทาบ 65 เทา่ ของ
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง หรือใชวิ้ธีตอ่โดยการเชื�อมเหมือนขอ้ (4) 

 ง. สาํหรบัเหล็กเสรมิที�โผลทิ่  งไวเ้พื�อจะเชื�อมตอ่กบัเหล็กของสว่นที�จะตอ่เตมิภายหลงั จะตอ้งทาํ
การปอ้งกนัมิใหเ้สียหายและผกุรอ่น 

 จ. การตอ่เหล็กเสรมิโดยวิธีเชื�อม จะตอ้งใหก้าํลงัของรอยเชื�อมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 125 ของกาํลงั
ของเหล็กเสรมินั น ก่อนเริ�มงานเหล็กเสรมิจะตอ้งทาํการทดสอบกาํลงัของรอยตอ่เชื�อมโดย
สถาบนัที�เชื�อถือไดแ้ละผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งสาํเนาผลการทดสอบ
อยา่งนอ้ย 3 ชดุไปยงัวิศวกรผูค้วบคมุงาน 

 ฉ. ณ หนา้ตดัใด ๆ จะมีรอยตอ่ของเหล็กเสรมิรบัแรงดงึเกินรอ้ยละ 25 ของจาํนวนเหล็กเสรมิที�รบั
แรงดงึทั งหมดไมไ่ด ้

 ช. รอยตอ่ทกุแหง่จะตอ้งไดร้บัการตรวจและอนมุตัโิดยวิศวกรผูค้วบคมุงานก่อนเทคอนกรีต 
รอยตอ่ซึ�งไมไ่ดร้บัการอนมุตัใิหถื้อวา่เป็นรอยตอ่เสียอาจถกูหา้มใชก็้ได ้

 
 
6. คุณสมบัติของเหล็กเสริม 
 6.1 เหล็กเสน้กลมธรรมดา ใหใ้ชเ้หล็กที�มีมาตรฐาน SR 24 ของมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

และตอ้งมีคณุสมบตัติอ่ไปนี   
1) แรงเคน้ที�จดุยืน (YIELD STRESS) ตอ้งมีคา่ไมน่อ้ยกวา่  2,400 กก./ตร.ซม. 
2) ความยืด (ELONGATION) ตอ้งมีคา่ไมน่อ้ยกวา่ 21% ในชว่งความยาว 5 เทา่ของขนาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กเสน้นั น 
3) คณุสมบตัอืิ�นๆ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก. 20-2527 หรือ 

ASTM 15-625 
 6.2 เหล็กเสน้ขอ้ออ้ย ใหใ้ชเ้หล็กที�มีมาตรฐาน SD 40 ของมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม และ

ตอ้งมีคณุสมบตัติอ่ไปนี   
1) แรงเคน้ที�จดุยืน (YIELD STRESS) ตอ้งมีคา่ไมน่อ้ยกวา่  4,000 กก./ตร.ซม. 
2) ความยืด (ELONGATION) ตอ้งมีคา่ไมน่อ้ยกวา่ 17% ในชว่งความยาว 5 เทา่ของขนาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กเสน้นั น 
3) คณุสมบตัอืิ�นๆ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก. 24-2527 
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 6.3 ความคลาดเคลื�อนของเหล็กเสรมิที�ยอมให ้ใหย้ดึถือตามที�ระบใุนตารางดงันี   
 

                                                       ตารางท ี� 2 

ความคลาดเคลื�อนของเหล็กเสร ิมท ี�ยอมให้ 
 

ขนาดเหล็ก มวลต่อเมตร 

(กิโลกร ัม/เมตร) 

เกณฑค์วามคลาดเคลื�อนสาํหร ับมวล

ต่อเมตร 

  เฉลี�ยร ้อยละ แต่ละเส้นร ้อยละ 

RB 6 0.222 + 5.0 + 10.0 
RB 9 0.499 + 3.5 + 6.0 

DB 12 0.888 + 3.5 + 6.0 
DB 16 1.578 + 3.5 + 6.0 
DB 20 2.466 + 3.5 + 6.0 
DB 25 3.853 + 3.5 + 6.0 
DB 28 4.834 + 3.5 + 6.0 
DB 32 6.313 + 3.5 + 6.0 

หมายเหต ุ   RB   -  ROUND  BAR 
        DB   -  DEFORMED BAR 
 
 
7 การเก็บตัวอย่างเหล็กเส้นเพื"อการทดสอบ 
 7.1 ในการเก็บตวัอยา่งผูร้บัจา้งจะตอ้งตดัเหล็กเสน้ทกุขนาด ขนาดหนึ�งไมน่อ้ยกวา่ 5 ทอ่น ยาวทอ่น

ละไมน่อ้ยกวา่ 1.20 ม. 
 7.2 การเก็บเหล็กเสน้ตวัอยา่งจะตอ้งเก็บจากกองเหล็กที�อยูใ่นสถานที�ก่อสรา้ง และจะตอ้งเก็บ

เหล็กเสน้ตวัอยา่งตอ่หนา้ผูค้วบคมุงานของผูว้า่จา้ง 
 7.3 ในการเก็บเหล็กเสน้ตวัอยา่งใหเ้ก็บจากเหล็กเสน้หนึ�งเสน้ ตอ่จาํนวนเหล็กทกุๆ 100 เสน้ เศษ

ของรอ้ยเสน้ใหถื้อเป็นรอ้ยเสน้ 
 7.4 เมื�อเก็บตวัอยา่งไดเ้รียบรอ้ยแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํมาสง่ยงัวิศวกรของผูว้า่จา้งเพื�อเตรียมการ

ทดสอบคณุสมบตัติา่งๆ ซึ�งวิศวกรของผูว้า่จา้งจะเป็นผูพ้ิจารณาวา่จะใหส้ว่นราชการ          หรือ
บรษัิทเอกชนใดเป็นผูท้ดสอบ โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในขั นตอนการทดสอบทั งหมด 
สาํหรบัรายการงานผลการทดสอบใหจ้ดัสง่สาํเนารวม 3 ชดุ 
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 7.5 คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการนาํสง่และทดสอบคณุภาพของเหล็กเสน้ ตวัอยา่งตลอดจนคา่ธรรมเนียม
ตา่งๆ ผูร้บัจา้งเป็นผูร้บัผิดชอบทั งหมด 

 7.6 ถา้ปรากฏวา่เหล็กเสน้ตวัอยา่งที�นาํไปทดสอบนั น มีคณุภาพตํ�ากวา่เหล็กเสน้ที�ระบไุวใ้นขอ้ 6.1 
และ 6.2 การที�จะนาํเหล็กเสน้กองที�เก็บเหล็กเสน้ตวัอยา่งนั นมาใชง้านไดห้รือไมอ่ยา่งไรนั น
ขึ  นอยูก่บัดลุยพินิจของวิศวกรผูว้า่จา้งที�จะใหผู้ร้บัจา้งจดัหาเหล็กที�มีคณุภาพไดต้ามขอ้กาํหนด
มาเปลี�ยนใหใ้หม ่หรือเพิ�มจาํนวนเหล็กเสรมิใหม้ากขึ  นโดยที�ผูร้บัจา้งจะคดิเงินเพิ�มมิได ้

ตารางที�  3 
รอยตอ่ในเหล็กเสรมิ 

 
ชนิดขององคอ์าคาร ชนิดของรอยตอ่ ตาํแหนง่ของรอยตอ่ 

คาน แผน่พื  น 
 
 
 
เสา ผนงั 
 
ฐานราก 

ตอ่ทาบ, ตอ่เชื�อม (สาํหรบั
เหล็กเสน้ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง
มากกวา่  32  มิลลิเมตร) 
 
ตอ่ทาบหรือตอ่เชื�อม 
 
สาํหรบัดา้นที�สั นกวา่ความยาว
ของเหล็ก 1 เสน้หา้มตอ่ 
 

ตามที�ไดร้บัอนมุตั ิ สาํหรบัคาน
เหล็กบนใหต้อ่ที�บรเิวณกลางคาน 
เหล็กลา่งตอ่ที�หนา้เสาถึงระยะ 
L/5 จากศนูยก์ลางเสาเหนือระดบั
พื  น 1 เมตร จนถึงระดบั 1 เมตร 
ใตพื้  นชั นบน 
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หมวด  6 
งานคอนกรีต 

 
1. ขอบเขตของงาน 

 ก. ผูร้บัจา้งก่อสรา้ง   จะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาวสัด ุอปุกรณ ์ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะงาน แรงงาน      และ
สิ�งจาํเป็นสาํหรบังานคอนกรีต 

 ข. ผูร้บัจา้งก่อสรา้ง จะตอ้งตรวจสอบรายละเอียดของงานระบบ ขั นตอนการก่อสรา้ง แนว
ทางแกไ้ขปัญหาที�อาจจะเกิดขึ  นจากแบบก่อสรา้งที�ไมช่ดัเจน การใชเ้ทคโนโลยีและวสัดชุนิด
พิเศษ หรือนาํมาจากตา่งประเทศ โดยยงัไมเ่คยมีหรือใชม้าก่อนภายในประเทศ และมีผลงาน
ภายในประเทศมาก่อน จะตอ้งมีเอกสารจากสถาบนัที�รฐัรบัรองและเป็นที�ยอมรบัคณุภาพ 
หรือวิธีการจากผูอ้อกแบบ 

 ค. งานคอนกรีตที�เทในที�ทั งสิ  น ที�ปรากฏในแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสรา้ง และสขุาภิบาล 
เป็นงานที�ควบคมุคณุภาพงานหมวดนี  

 ง. งานคอนกรีตในที�นี  หมายรวมถึงงานคอนกรีตสาํหรบัโครงสรา้ง ซึ�งตอ้งเสรจ็สมบรูณแ์ละเป็นไป
ตามแบบและบทกาํหนดอยา่งเครง่ครคั และเป็นไปตามขอ้กาํหนดและสภาวะตา่ง ๆ ของสญัญา 

 จ. หากมิไดร้ะบใุนแบบและ/หรือบทกาํหนดนี  รายละเอียดตา่ง ๆ เกี�ยวกบัองคอ์าคารคอนกรีต
เสรมิเหล็กและงานคอนกรีตทั งหมดใหเ้ป็นไปตาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคารคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ ที� 1007-34 ทกุประการ 

 
2. วัสดุ 
 วสัดตุา่ง ๆ ที�เป็นสว่นผสมของคอนกรีต หากมิไดร้ะบเุป็นอยา่งอื�นจะตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามเกณฑ์

กาํหนดของมาตรฐาน  ASTM 
 ก. ปนูซิเมนตจ์ะตอ้งเป็นปนูซิเมนตป์อรต์แลนดต์ามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที�  มอก. 15 

เลม่ 1-2532 ชนิดที�เหมาะสมกบังานและตอ้งเป็นปนูซิเมนตที์�แหง้สนิทไมจ่บัตวัเป็นกอ้น
สาํหรบัคอนกรีตที�ตอ้งสมัผสัดนิและอยูใ่ตด้นิใหใ้ชป้นูซิเมนตช์นิดทนซลัเฟตไดส้งู (SULFATE 
- RESISTANT PORTLAND CEMENT) เป็นสว่นผสม 

 ข. นํ าที�ใชผ้สมคอนกรีตจะตอ้งสะอาด ใชดื้�มได ้ในกรณีที�สงสยัจะตอ้งทาํการทดสอบ 
ค. มวลรวม 

  (1) มวลรวมที�ใชส้าํหรบัคอนกรีตจะตอ้งแข็งแกรง่   มีความคงตวั เฉื�อย   ไมท่าํปฏิกิรยิากบั
ดา่งในปนูซีเมนต ์
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  (2) มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ใหถื้อเป็นวสัดคุนละอยา่ง มวลรวมหยาบแตล่ะ
ขนาดหรือหลายขนาดผสมกนั จะตอ้งมีสว่นขนาดคละตรงตามเกณฑก์าํหนดของ
ขอ้กาํหนด ASTM ที�เหมาะสม 

 ง. สารผสมเพิ�ม สาํหรบัคอนกรีตสว่นที�มิใชฐ่านรากทั งหมด ใหใ้ช ้WORKABILITY AGENT สว่น
ที�เป็นโครงสรา้งหอ้งใตด้นิทั งหมด ใหผ้สมตวัยากนันํ าซมึชนิดทนแรงและกนันํ าได ้ โดยใชต้าม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิตอยา่งเครง่ครดั สาํหรบัคอนกรีตที�มีมวลใหญ่มาก ๆ เชน่ฐานรากหนาเกิน 
1.00 ม. หากไมก่าํหนดเป็นอยา่งอื�นใหใ้ชส้ารผสมเพิ�มประเภท SUPER PLASTICIZER เพื�อ
ลดการแตกรา้วในคอนกรีต นอกจากที�กลา่วนี  หา้มใชส้ารผสมเพิ�มชนิดอื�น หรือปนูซีเมนตที์�
ผสมสารเหลา่นั น นอกจากจะไดร้บัอนมุตัจิากวิศวกรผูค้วบคมุงานก่อน 

 จ. การเก็บวสัด ุ
  (1) ใหเ้ก็บปนูซีเมนตไ์วใ้นอาคาร ถงัเก็บหรือไซโลที�ปอ้งกนัความชื  นและความสกปรกได้

และในการขนสง่ใหส้ง่ในปรมิาณเพียงพอที�จะไมท่าํใหง้านคอนกรีตตอ้งชะงกัหรือลา่ชา้
ไมว่า่กรณีใดจะตอ้งแยกวสัดทีุ�สง่มาแตล่ะครั งใหเ้ป็นสดัสว่นไมป่ะปนกนั 

  (2) การสง่มวลรวมหยาบ ใหส้ง่แยกขนาดไปยงัสถานที�ก่อสรา้ง นอกจากจะไดร้บัอนมุตัิ
จากวิศวกรผูค้วบคมุงานใหเ้ป็นไปอยา่งอื�น 

ตารางที�  1 
การแบง่ประเภทคอนกรีตและเกณฑก์าํหนดเกี�ยวกบักาํลงัอดั 

 
ชนิดของการก่อสรา้ง ประเภท คา่ตํ�าสดุของกาํลงัอดัของแทง่กระบอก

คอนกรีตหลงัเทแลว้ 28 วนั ,(กก./ซม2) 
- ฐานราก และเสาโครงสรา้ง 
- คาน คานซอยผนงัคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
     ที�ใชร้บันํ าหนกัหนาตั งแต ่ 100 มม.  
     ขึ  นไป แผน่พื  น และถงัเก็บนํ า 
-    ผนงัคอนกรีตเสรมิเหล็กที�บางกวา่ 100  มม. 
     ที�ไมไ่ดร้บันํ าหนกัและครีบ คสล. 
-     คอนกรีตหยาบ 

ก 
ก 
 
 

ก 
 
 
 

(320) 
                            (280) 

 
 

                            (280) 
 

                            (180) 
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การยบุของคอนกรีตซึ�งมีนํ าหนกัปกต ิ ซึ�งหาโดย วิธีทดสอบคา่การยบุคอนกรีตซึ�งใชป้นูซีเมนตป์อรต์แลนด ์
(ASTM C 143) จะตอ้งเป็นไปตามคา่ที�ใหไ้วใ้นตารางที� 2 ขา้งลา่งนี   
                                                                      ตารางที�  2 

คา่การยบุสาํหรบังานก่อสรา้งชนิดตา่ง ๆ 
ชนิดของงานก่อสรา้ง คา่การยบุ มม. 

 สงูสดุ ต ํ�าสดุ 
ฐานราก , โครงสรา้งที�สมัผสัดนิ (ใตด้นิ) 
แผน่พื  น คาน ผนงั คสล. ทั�วไป 
เสา (ที�ไมส่มัผสัดนิ) 
ครีบ คสล. และผนงับาง ๆ 

50 
70 
70 
100 

20 
40 
50 
55 

 
  (3) การกองมวลรวม จะตอ้งกองในลกัษณะที�จะปอ้งกนัมิใหป้ะปนกบัมวลรวมกองอื�น ซึ�งมี

ขนาดตา่งกนั เพื�อใหเ้ป็นไปตามนี อาจจะตอ้งทาํการทดสอบวา่สว่นขนาดคละ ตลอดจน
ความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑก์าํหนดหรือไม ่ โดยเก็บตวัอยา่ง ณ โรงผสม
คอนกรีต 

  (4) ในการเก็บสารผสมเพิ�ม ตอ้งระวงัอยา่ใหเ้กิดการแปดเปื อน การระเหย หรือเสื�อม
คณุภาพ สาํหรบัสารผสมเพิ�มชนิดที�อยูใ่นรูปสารลอยตวัหรือสารละลายที�ไมค่งตวั 
จะตอ้งจดัหาอปุกรณส์าํหรบักวนเพื�อใหต้วัยากระจายโดยสมํ�าเสมอ ถา้เป็นสารผสม
เพิ�มชนิดเหลว จะตอ้งปอ้งกนัมิใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงอณุหภมูิมากนกั เพราะจะทาํให้
คณุสมบตัขิองสารนั นเปลี�ยนแปลงได ้

 
3. คุณสมบัติของคอนกรีต 
 ก. องคป์ระกอบคอนกรีตตอ้งประกอบดว้ยปนูซิเมนต ์ทราย มวลรวมหยาบ นํ า และสารผสมเพิ�ม

ตามแตจ่ะกาํหนด ผสมใหเ้ขา้กนัอยา่งดีโดยมีความขน้เหลวที�พอเหมาะ 
 ข. ความขน้เหลว คอนกรีตที�จะใชก้บัทกุสว่นของงานจะตอ้งผสมใหเ้ขา้เป็นเนื  อเดียวกนั โดยมี

ความขน้เหลวที�พอเหมาะที�จะสามารถทาํใหแ้นน่ได ้ ภายในแบบหลอ่และรอบเหล็กเสรมิ
หลงัจากอดัแนน่โดยการกระทุง้ดว้ยมือ หรือโดยวิธีสั�นที�ไดร้บัการเห็นชอบแลว้ จะตอ้งไมมี่นํ า
ที�ผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะตอ้งมีผิวหนา้เรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน เมื�อ
แข็งตวัแลว้จะตอ้งมีกาํลงัตามที�ตอ้งการตลอดจนความทนทานตอ่การแตกสลาย ความคงทน 
ความทนตอ่การขดัสี ความสามารถในการกนันํ ารูปลกัษณะและคณุสมบตัอืิ�น ๆ ตามที�
กาํหนด 
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 ง. ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบ ขนาดระบใุหญ่สดุของมวลรวมหยาบ จะตอ้งเป็นไปตาม
ตารางที�  3  ขา้งลา่งนี   

                                                                    ตารางที�  3 
ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบที�ใชก้บัคอนกรีต 

ชนิดของงานก่อสรา้ง ขนาดใหญ่สดุ มม. 
ฐานราก เสา และคาน 
ผนงั คสล. หนาตั งแต ่150 มม. ขึ  นไป 
ผนงั คสล. หนาตั งแต ่100 มม. ลงมา 
แผน่พื  น ครีบ คสล. 

40 
40 
20 
20 

 
4. การคํานวณออกแบบส่วนผสม 
 ก. หา้มมิใหน้าํคอนกรีตมาเทสว่นที�เป็นโครงสรา้งใด ๆ จนกวา่สว่นผสมของคอนกรีตที�จะ

นาํมาใชน้ั นไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรผูอ้อกแบบแลว้ 
 ข. ก่อนเทคอนกรีตอยา่งนอ้ย 30 วนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมสว่นผสมคอนกรีตตา่ง ๆ และทดลอง

ในหอ้งปฏิบตักิารเพื�อใหวิ้ศวกรผูอ้อกแบบตรวจใหค้วามเห็นชอบก่อน 
 ค. การที�วิศวกรผูอ้อกแบบใหค้วามเห็นชอบตอ่สว่นผสมที�เสนอมาหรือแกไ้ข (หากมี) นั น มิได้

หมายความวา่ จะลดความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งที�มีตอ่คณุสมบตัขิองคอนกรีตที�ไดจ้าก
สว่นผสมนั น 

 ง. การจดัปฏิบตัภิาคสว่นผสม 
  (1) จะตอ้งหาอตัราสว่น นํ า : ปนูซิเมนตที์�เหมาะสม โดยการทดลองขั นตอนตามวิธีการ

ตอ่ไปนี   
   (I) จะตอ้งทดลองทาํสว่นผสมคอนกรีต ที�มีอตัราสว่น และความขน้เหลวที�เหมาะสม

กบังานโดยเปลี�ยนอตัราสว่นนํ า : ปนูซิเมนตอ์ยา่งนอ้ย 3 คา่ซึ�งจะใหก้าํลงัตา่ง ๆ 
กนั โดยอยูใ่นขอบขา่ยของคา่ที�กาํหนดสาํหรบังานนี  และจะตอ้งคาํนวณออกแบบ
สาํหรบัคา่การยบุสงูสดุเทา่ที�ยอมให ้

   (II) จากนั นใหห้าปฏิภาคของวสัดผุสมแลว้ทาํการทดสอบตามหลกัและวิธีการที�ใหไ้ว้
ในเรื�อง “ขอ้แนะนาํวิธีการเลือกปฏิภาคสว่นผสมสาํหรบัคอนกรีต” (ACI 211) 

   (III) สาํหรบัอตัราสว่นผสม นํ า : ปนูซิเมนตแ์ตล่ะคา่ใหห้ลอ่ชิ  นตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 3 
ชิ  นสาํหรบัแตล่ะอายเุพื�อนาํไปทดสอบ โดยเตรียมและบม่ตวัอยา่งตาม “วิธีทาํ
และบม่ชิ  นตวัอยา่งคอนกรีตสาํหรบัใชท้ดสอบแรงอดัและแรงดดั” (ASTM C 192) 
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และทดสอบที�อาย ุ7 และ 28 วนั การทดสอบใหป้ฏิบตัติาม “วิธีทดสอบกาํลงัอดั
ของแทง่กระบอกคอนกรีต (ASTM C 39) 

   (IV) ใหน้าํผลที�ไดจ้ากการทดสอบไปเขียนเป็นกร๊าฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
    อตัราสว่น  นํ า : ปนูซิเมนต ์กบัคา่กาํลงัอดัของแทง่กระบอกคอนกรีต 

    อตัราสว่น  นํ า : ปนูซิเมนต ์สงูสดุที�ยอมให ้จะตอ้งไดม้าจากคา่ที�แสดงโดย กร๊าฟ
ที�ใหค้า่กาํลงัตํ�าสดุ ซึ�งมีคา่เกินรอ้ยละ 10 ของกาํลงัที�กาํหนด 

   (V) สาํหรบัคอนกรีตโครงสรา้งทั�วไป ปรมิาณปนูซิเมนตจ์ะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 350 
กิโลกรมั/ลกูบาศกเ์มตรของคอนกรีต 

  (2) การใชอ้ตัราสว่น นํ า : ปนูซิเมนต ์ คา่ที�ต ํ�าสดุเทา่ที�จะทาํได ้ ในกรณีที�ใชม้วลรวมหยาบ
ชนิดเม็ดเล็กเชน่ในผนงัเบา ๆ หรือในที�ที�เหล็กแนน่มาก ๆ จะตอ้งพยายามรกัษาคา่
อตัราสว่น นํ า : ปนูซิเมนตใ์หค้งที� เมื�อเลือกอตัราสว่น นํ า : ปนูซิเมนตที์�เหมาะสมไดแ้ลว้
ใหห้าปฏิภาคสว่นผสมของคอนกรีตตามวิธีในขอ้ 4 ง. เรื�อง “การหาปฏิภาคของวสัดุ
ผสม” ดงัอธิบายขา้งบน 

 
5. การผสมคอนกรีต 
 ก. คอนกรีตผสมเสรจ็ 
  การผสมและการขนสง่คอนกรีตผสมเสรจ็ใหป้ฏิบตัติาม “บทกาํหนดสาํหรบัคอนกรีต

ผสมเสรจ็” (ASTM C 94) 
 ข. การผสมดว้ยเครื�อง ณ สถานที�ก่อสรา้ง 

  (1) การผสมคอนกรีตตอ้งใชเ้ครื�องผสมชนิดที�ไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้วบคมุงาน
แลว้ ที�เครื�องผสมจะตอ้งมีแผน่ปา้ยแสดงความจแุละจาํนวนรอบตอ่นาทีที�เหมาะสม 
และผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัติามขอ้แนะนาํเหลา่นี  ทกุประการ เครื�องผสมจะตอ้งสามารถ
ผสมมวลรวมปนูซิเมนตแ์ละนํ าใหเ้ขา้กนัโดยทั�วถึงภายในเวลาที�กาํหนด และตอ้ง
สามารถปลอ่ยคอนกรีตออกไดโ้ดยไมเ่กิดการแยกแยะ 

  (2) ในการบรรจวุสัดผุสมเขา้เครื�อง จะตอ้งบรรจนุ ํ าสว่นหนึ�งเขา้เครื�องก่อน ปนูซิเมนตแ์ละ
มวลรวมแลว้คอ่ย ๆ เตมินํ าสว่นที�เหลือเมื�อผสมไปแลว้ประมาณหนึ�งในสี�ของเวลาผสม
กาํหนด จะตอ้งมีที�ควบคมุมิใหป้ลอ่ยคอนกรีตก่อนจะถึงเวลาที�กาํหนด และจะตอ้ง
สามารถปลอ่ยคอนกรีตออกใหห้มดก่อนที�จะบรรจวุสัดใุหม ่

  (3) เวลาที�ใชใ้นการผสมคอนกรีตซึ�งมีปรมิาณตั งแต ่ 1 ลกูบาศกเ์มตรลงมา จะตอ้งไมน่อ้ย
กวา่ 2 นาที และใหเ้พิ�มอีก 20 วินาทีสาํหรบัทกุ ๆ 1 ลกูบาศกเ์มตรหรือสว่นของ
ลกูบาศกเ์มตรที�เพิ�มขึ  น 
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6. การผสมต่อ 
 ก. ใหผ้สมคอนกรีตเฉพาะเทา่ที�ตอ้งการใชเ้ทา่นั น หา้มนาํคอนกรีตที�ก่อตวัแลว้มาผสมตอ่เป็นอนั

ขาดแตใ่หทิ้  งไป 
 ข. หา้มมิใหเ้ตมินํ าเพื�อเพิ�มคา่การยบุเป็นอนัขาด การเตมินํ าจะกระทาํได ้ณ สถานที�ก่อสรา้งหรือ

ที�โรงผสมคอนกรีตกลาง โดยความเห็นชอบของวิศวกรผูค้วบคมุงานเทา่นั น แตไ่มว่า่ในกรณีใด
จะเตมินํ าในระหวา่งการขนสง่ไมไ่ด ้

 
 
7. การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 
 ในกรณีที�จะเทคอนกรีตในอากาศรอ้นจดั หรือจะเทองคอ์าคารขนาดใหญ่ เชน่คานขนาดใหญ่ ฐาน

รากหนา ๆ จะตอ้งหาวิธีลดอณุหภมูิของคอนกรีตสดใหต้ ํ�าที�สดุเทา่ที�จะทาํได ้อาทิ ทาํหลงัคาคลมุโม่
ผสมคอนกรีต กองวสัด ุและถงัเก็บนํ า ในบางกรณีอาจจะตอ้งใชน้ ํ าแข็งหรือสารผสมเพิ�มชว่ย ซึ�งหาก
ไมมี่กาํหนดเป็นอยา่งอื�นวิศวกรผูค้วบคมุงานจะเป็นผูพ้ิจารณา 

 
8. การขนส่งและการเท 
 ก. การเตรียมการก่อนเท 
  (1) จะตอ้งขจดัคอนกรีตที�แข็งตวัแลว้และวสัดแุปลกปลอมอื�น ๆ ออกจากดา้นในของ

อปุกรณที์�ใชใ้นการลาํเลียงออกใหห้มด 
  (2) แบบหลอ่จะตอ้งเสรจ็เรียบรอ้ย จะตอ้งขจดันํ าสว่นที�เกินและวสัดแุปลกปลอมใด ๆ ออก

ใหห้มดเหล็กเสรมิผกูเขา้ที�เสรจ็เรียบรอ้ย วสัดตุา่ง ๆ ที�จะฝังในคอนกรีตตอ้งเขา้ที�
เรียบรอ้ย   และการเตรียมการตา่ง ๆ ทั งหมดไดร้บัความเห็นชอบแลว้จงึจะดาํเนินการ
เทคอนกรีตได ้

 ข. การลาํเลียง วิธีการขนสง่และการเทคอนกรีต จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้วบคมุ
งานก่อนในการขนสง่คอนกรีตจากเครื�องผสมจะตอ้งระมดัระวงัมิใหเ้กิดการแยกแยะหรือการ
สญูเสียของวสัดผุสม และตอ้งกระทาํในลกัษณะที�จะทาํใหไ้ดค้อนกรีตที�มีคณุสมบตัติามที�
กาํหนด 

 ค. การเท 
  (1) ผูร้บัจา้งจะเทคอนกรีตสว่นหนึ�งสว่นใดของโครงสรา้งยงัมิไดจ้นกวา่จะไดร้บัอนมุตัจิาก

วิศวกรผูค้วบคมุงานเรียบรอ้ยแลว้ และเมื�อไดร้บัอนมุตัแิลว้หากผูร้บัจา้งยงัไมเ่ริ�มเท
คอนกรีตภายใน 48 ชั�วโมงจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากวิศวกรผูค้วบคมุงานอีกครั งจงึจะเทได ้
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  (2) การเทคอนกรีตจะตอ้งกระทาํตอ่เนื�องกนัตลอดทั งพื  นที�รอยตอ่ระหวา่งก่อสรา้งจะตอ้ง
อยูที่�ตาํแหนง่ที�กาํหนดไวใ้นแบบ หรือไดร้บัความเห็นชอบแลว้ การเทคอนกรีตตอ่เนื�อง
กบัคอนกรีตที�เทไปแลว้จะตอ้งยงัคงสภาพเหลวพอที�จะเทตอ่กนัไดห้รือกลา่วอีกนยัหนึ�ง 
หา้มมิใหเ้ทคอนกรีตตอ่กบัคอนกรีตซึ�งเทไวแ้ลว้เกิน 30 นาที มิฉะนั นตอ้งทิ  งไวป้ระมาณ 
20 ชั�วโมงจงึจะเทตอ่ได ้

  (3) หา้มมิใหน้าํคอนกรีตที�ก่อตวับา้งแลว้บางสว่น หรือแข็งตวัทั งหมด หรือที�มีวสัดุ
แปลกปลอมมาเทปะปนกนัเป็นอนัขาด 

  (4) เมื�อเทคอนกรีตลงในแบบหลอ่แลว้จะตอ้งอดัคอนกรีตนั นใหแ้นน่ภายในเวลา 30 นาที
นบัตั งแตป่ลอ่ยคอนกรีตออกจากเครื�องผสม นอกจากจะมีเครื�องกวนพิเศษสาํหรบัการนี  
โดยเฉาพะ หรือมีเครื�องผสมตดิรถซึ�งจะกวนอยูต่ลอดเวลา ในกรณีเชน่นั นใหเ้พิ�มเวลา
ไดเ้ป็น 1 1/2 ชั�วโมงนบัตั งแตบ่รรจปุนูซิเมนตเ์ขา้เครื�องผสม ยกเวน้ในกรณีที�ใชส้าร
หนว่ง (RETARDER) และตอ้งเทภายใน 30 นาที นบัตั งแตป่ลอ่ยคอนกรีตออกจาก
เครื�องกวน 

  (5) จะตอ้งเทคอนกรีตใหใ้กลต้าํแหนง่สดุทา้ยมากที�สดุเทา่ที�จะทาํได ้ เพื�อหลีกเลี�ยงการเกิด
การแยกแยะ อนัเนื�องจากการโยกยา้ยและการไหลตวัของคอนกรีต ตอ้งระวงัอยา่ใช้
วิธีการใด ๆ ที�จะทาํใหค้อนกรีตเกิดการแยกแยะ หา้มปลอ่ยคอนกรีตเขา้ที�จากระยะสงู
เกินกวา่ 2 เมตรนอกจากจะไดร้บัอนมุตัจิากวิศวกรผูค้วบคมุงาน 

  (6) ในกรณีที�ใชค้อนกรีตเปลือยโดยมีมอรต์า้เป็นผิว จะตอ้งใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสมดนัหิน
ใหอ้อกจากขา้งแบบเพื�อใหม้อรต์า้ออกมาอยูที่�ผิวใหเ้ตม็โดยไมเ่ป็นโพรงเมื�อถอดแบบ 
การทาํใหค้อนกรีตแนน่ใหใ้ชวิ้ธีสั�นดว้ยเครื�อง หรือกระทุง้เพื�อใหค้อนกรีตหุม้เหล็กเสรมิ
และสิ�งที�ฝังจนทั�วและเขา้ไปอดัตามมมุตา่ง ๆ จนเตม็โดยขจดักระเปาะอากาศและ
กระเปาะหิน อนัจะทาํใหค้อนกรีตเป็นโพรงเป็นหลมุบอ่ หรือเกิดระนาบที�ไมแ่ข็งแรงออก
ใหห้มดสิ  น เครื�องสั�นจะตอ้งมีความถี�อยา่งนอ้ย 7000 รอบตอ่นาที และผูใ้ชง้านจะตอ้ง
มีความชาํนาญเพียงพอ หา้มมิใหท้าํการสั�นคอนกรีตเกินขนาด หรือ ใชเ้ครื�องสั�นเป็นตวั
เขยื  อนคอนกรีตใหเ้คลื�อนที�จากตาํแหนง่หนึ�งไปยงัอีกตาํแหนง่หนึ�งภายในแบบหลอ่เป็น
อนัขาด ใหจุ้ม่และถอนเครื�องสั�นขึ  นลงตรง ๆ ที�หลาย ๆ จดุหา่งกนัประมาณ 500 
มิลลิเมตร ในการจุม่แตล่ะครั งตอ้งใชเ้วลาใหเ้พียงพอที�จะทาํใหค้อนกรีตแนน่ตวัแตต่อ้ง
ไมน่านเกินไปจนเป็นเหตใุหเ้กิดการแยกแยะ โดยปกตจิดุหนึ�ง ๆ ควรจุม่อยูร่ะหวา่ง 5-
15 วินาที ในกรณีที�หนา้ตดัของคอนกรีตบางเกินไปจนไมอ่าจแหยเ่ครื�องสั�นลงไปไดก็้ให้
เครื�องสั�นนั นแนบกบัขา้งแบบ หรือใชวิ้ธีอื�นที�ไดร้บัการเห็นชอบแลว้ สาํหรบัองคอ์าคาร
สงู ๆ และหนา้ตดักวา้ง เชน่ เสาขนาดใหญ่ควรใชเ้ครื�องสั�นชนิดเกาะตดิกบัขา้งแบบแต่
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ทั งนี  แบบหลอ่ตอ้งแข็งแรงพอที�จะสามารถรบัความสั�นไดโ้ดยไมท่าํใหรู้ปรา่งขององค์
อาคารผิดไปจากที�กาํหนด จะตอ้งมีเครื�องสั�นคอนกรีตสาํรองอยา่งนอ้ย 1 เครื�องประจาํ 
ณ สถานที�ก่อสรา้งเสมอในระหวา่งเทคอนกรีต 

  (7) การเทคอนกรีตโดยใชเ้ครื�องสบูคอนกรีต จะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากวิศวกรผูค้วบคมุงาน
ก่อน 

  (8) เมื�อกาํลงัอดัคอนกรีตที�ใชใ้นเสาสงูกวา่ 1.4 เทา่ของกาํลงัอดัคอนกรีตที�ใชใ้นระบบพื น 
การถ่ายนํ าหนกัเสาผา่นทางระบบพื นนั นจะตอ้งใชวิ้ธีใดวิธีหนึ�งดงัตอ่ไปนี   

   (I) คอนกรีตในเสาซึ�งกาํลงัอดัสงูกวา่ จะตอ้งเทบนพื  นตามตาํแหนง่เสานั น โดยที�ผิว
ของคอนกรีตในเสาจะตอ้งขยายออกไปในพื  นจากขอบเสาไมน่อ้ยกวา่  600 มม. 
และคอนกรีตในเสาที�เทนอกขอบเสาออกมานั นจะตอ้งผสมเขา้กบัคอนกรีตในพื  น
อยา่งทั�วถึง 

   (II) กาํลงัอดัคอนกรีตในเสาซึ�งถ่ายผา่นระบบพื นนั น สามารถใชต้ามคา่กาํลงัอดัของ
คอนกรีตในระบบพื นซึ�งนอ้ยกวา่นี  ได ้โดยเพิ�มเหล็กเสรมิตามคา่นํ าหนกัที�ตอ้งการ 

   (III) สาํหรบัเสาซึ�งมีที�รองรบัดา้นขา้งทั ง 4 ดา้นโดยคานที�มีความลกึใกลเ้คียงกนัหรือ
โดยแผน่พื  นกาํลงัอดัของคอนกรีตในเสาใหค้ดิเทา่กบั 75% ของกาํลงัอดัคอนกรีต
ในเสาบวกกบั 35% ของกาํลงัอดัคอนกรีตในแผน่พื  นนั น 

 
 
9. รอยต่อและสิ"งที"ฝังในคอนกรีต 
 ก. รอยตอ่ระหวา่งก่อสรา้ง (CONSTRUCTION  JOINT) ของอาคาร 
  (1) ในกรณีมิไดร้ะบตุาํแหนง่และรายละเอียดของรอยตอ่นี  ในแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ

และวางรอยตอ่ในตาํแหนง่ ซึ�งจะทาํใหโ้ครงสรา้งเสียความแข็งแรงนอ้ยที�สดุ และ
ปอ้งกนัมิใหเ้กิดรอยรา้วเนื�องจากการหดตวั และจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกร
ผูค้วบคมุงานก่อน 

  (2) ผิวบนของผนงัและเสาคอนกรีตจะตอ้งอยูใ่นแนวราบ คอนกรีตซึ�งเททบัเหนือรอยตอ่
ระหวา่งก่อสรา้ง (CONSTRUCTION JOINT) ที�อยูใ่นแนวราบจะตอ้งไมใ่ชค้อนกรีต
สว่นแรกที�ออกจากเครื�องผสมและจะตอ้งอดัแนน่ใหท้ั�วโดยอดัใหเ้ขา้กบัคอนกรีตที�เทไว้
ก่อนแลว้ 

  (3) ในกรณีของผิวทางแนวตั งใหใ้ชป้นูทรายในอตัราสว่น 1 : 1 ผสมนํ าใหข้น้ ไลที้�ผิวใหท้ั�ว
ก่อนที�จะเทคอนกรีตใหมล่งไป 
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  (4) สาํหรบัรอยตอ่ในผนงัทั งหมดและระหวา่งผนงักบัแผน่พื  นหรือฐานราก หากมิไดร้ะบใุน
แบบเป็นอยา่งอื�นใหเ้ดนิเหล็กเสรมิตอ่เนื�องผา่นรอยตอ่ไปและจะตอ้งใสส่ลกัและเดือย
เอียง ตามแตวิ่ศวกรผูค้วบคมุงานจะเห็นสมควร โดยจะตอ้งมีสลกัตามยาวลกึอยา่งนอ้ย 
50 มิลิเมตร 

  (5) ในกรณีที�เทคอนกรีตเป็นชั น ๆ จะตอ้งยดึเหล็กที�โผลเ่หนือแตล่ะชั นใหแ้นน่หนา เพื�อ
ปอ้งกนัการเคลื�อนตวัของเหล็กเสรมิขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตกาํลงัก่อตวั 

  (6) ในขณะคอนกรีตยงัไมก่่อตวัใหข้จดัฝา้นํ าปนูและวสัดทีุ�หลดุรว่งออกใหห้มด โดยไม่
จาํเป็นตอ้งทาํใหผ้ิวหยาบอีก แตห่ากไมส่ามารถปฏิบตัติามนี  ไดก็้ใหข้จดัออกโดยใช้
เครื�องมือที�เหมาะสมหลงัจากเทคอนกรีตแลว้ 24 ชั�วโมง แลว้ใหล้า้งผิวที�แข็งตวัแลว้ดว้ย
นํ าสะอาดทนัทีก่อนที�จะเทคอนกรีตใหมใ่หพ้รมนํ าผิวคอนกรีตที�รอยตอ่ทกุแหง่ใหชื้  นแต่
ไมใ่หเ้ปียกโชก 

  (7) หากไดร้บัความเห็นชอบอาจเพิ�มความยดึหนว่งไดต้ามวิธีตอ่ไปนี   
   (I) ใชส้ารผสมเพิ�มที�ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ 
   (II) ใชส้ารหนว่งซึ�งไดร้บัความเห็นชอบแลว้ เพื�อทาํใหก้ารก่อตวัของมอรต์า้ที�ผิวชา้ลง

แตห่า้มใสม่ากจนไมก่่อตวัเลย 
   (III) ทาํผิวคอนกรีตใหห้ยาบตามวิธีที�ไดร้บัการเห็นชอบแลว้ โดยวิธีนี  จะทาํใหม้วลรวม

โผลโ่ดยสมํ�าเสมอปราศจากฝา้นํ าปนู หรือเม็ดมวลรวมที�หลดุรว่งหรือผิวคอนกรีต
ที�ชาํรุด 

 ข. วสัดฝัุงในคอนกรีต 
  (1) ก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งฝังปลอก ไส ้ สมอ และวสัดฝัุงอื�น ๆ ที�จะตอ้งทาํงานตอ่ใน

ภายหลงัใหเ้รียบรอ้ย 
  (2) ผูร้บัจา้งที�ทาํงานเกี�ยวขอ้งกบังานคอนกรีตจะตอ้งไดร้บัแจง้ลว่งหนา้ เพื�อใหมี้โอกาสที�

จะจดัวางและยดึสิ�งที�จะฝังไดท้นัก่อนเทคอนกรีต 
  (3) จะตอ้งตดิตั งแผน่กนันํ า ทอ่รอ้ยสายไฟและสิ�งที�จะฝังอื�น ๆ เขา้ที�ใหถ้กูตาํแหนง่อยา่ง

แนน่อนและยดึใหแ้นน่เพื�อมิใหเ้กิดการเคลื�อนตวั สาํหรบัชอ่งวา่งในปลอก ไส ้รอ่ง สมอ 
จะตอ้งอดุดว้ยวสัดทีุ�จะเอาออกไดง้่ายเป็นการชั�วคราวเพื�อปอ้งกนัมิใหค้อนกรีตไหลเขา้
ไปในชอ่งวา่งนั น 

 ค. รอยตอ่สาํหรบัพื  นถนน 
  รอยตอ่ทางยาวตลอดจนรอยตอ่สาํหรบัการยืดหดตวั จะตอ้งอยูใ่นตาํแหนง่ที�กาํหนดไวใ้นแบบ 

ในกรณีที�ไมส่ามารถเทคอนกรีตไดเ้ตม็ชว่งจะตอ้งทาํรอยตอ่ระหวา่งก่อสรา้งขึ  น ในชว่งหนึ�ง ๆ 
จะมีรอยตอ่ระหวา่งก่อสรา้งเกินหนึ�งรอยไมไ่ด ้ และรอยตอ่ดงักลา่วจะตอ้งอยูภ่ายในชว่งกลาง
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แบง่สามสว่นของชว่งความคลาดเคลื�อนที�ยอมใหส้าํหรบัรอยตอ่ตา่ง ๆ จะยอมใหมี้ความ
ผิดพลาดมากที�สดุไดไ้มเ่กินคา่ตอ่ไปนี   

    ระยะทางแนวราบ 6 มิลลิเมตร 
    ระยะทางแนวดิ�ง 3 มิลลิเมตร 
 
10. การซ่อมผิวที"ชํารุด 
 ก. หา้มปะซอ่มรูรอ้ยเหล็กยดึและเนื  อที�ชาํรุดทั งหมดก่อนที�วิศวกรผูค้วบคมุงานจะไดต้รวจสอบ

แลว้ 
 ข. สาํหรบัคอนกรีตที�เป็นรูพรุนเล็ก ๆ และชาํรุดเล็กนอ้ย หากวิศวกรผูค้วบคมุงานลงความเห็นวา่ 

พอที�จะซอ่มแซมใหดี้ได ้ จะตอ้งสกดัคอนกรีตที�ชาํรุดออกใหห้มดจนถึงคอนกรีตดี เพื�อปอ้งกนัมิ
ใหน้ ํ าในมอรต์า้ที�จะปะซอ่มนั นถกูดดูซมึไป จะตอ้งทาํความสะอาดคอนกรีตบรเิวณที�จะปะซอ่ม
และเนื  อที�บรเิวณโดยรอบเป็นระยะออกไปอยา่งนอ้ย 150 มิลลิเมตร มอรต์า้ที�ใชเ้ป็นตวัประสาน
จะตอ้งประกอบดว้ย สว่นผสมของปนูซิเมนต ์ 1 สว่นตอ่ทรายละเอียดซึ�งผา่นตะแกรงเบอร ์ 30 
แลว้ 1 สว่นใหล้ะเลงมอรต์า้นี  ใหท้ั�วพื  นที�ผิว 

 ค. สว่นผสมสาํหรบัใชอ้ดุใหป้ระกอบดว้ยปนูซิเมนต ์ 1 สว่นตอ่ทรายที�ใชผ้สมคอนกรีต 2.5 สว่น
โดยปรมิาตรชื  นและหลวม สาํหรบัคอนกรีตเปลือยภายนอกใหผ้สมปนูซิเมนตข์าวเขา้กบัปนูซิ
เมนตธ์รรมดา 2 สว่นเพื�อใหส้ว่นผสมที�ปะซอ่มมีสีกลมกลืนกบัสีของคอนกรีตขา้งเคียง ทั งนี  
โดยใชวิ้ธีทดลองหาสว่นผสมเอาเอง 

 ง. ใหจ้าํกดัปรมิาณของนํ าใหพ้อดีเทา่ที�จาํเป็นในการยกยา้ยและการปะซอ่มเทา่นั น 
 จ. หลงัจากที�น ํ าซึ�งคา้งบนผิวไดร้ะเหยออกจากพื  นที�ที�จะปะซอ่มหมดแลว้ ใหล้ะเลงชั นยดึหนว่ง

ลงบนผิวนั นใหท้ั�ว เมื�อชั นยดึหนว่งนี  เริ�มเสียนํ าใหฉ้าบมอรต์า้ที�ใชป้ะซอ่มทนัที ใหอ้ดัมอรต์า้ให้
แนน่โดยทั�วถึงและปาดออกใหเ้นื  อนนูกวา่คอนกรีตโดยรอบเล็กนอ้ย และจะตอ้งทิ  งไวเ้ฉย ๆ 
อยา่งนอ้ย 1 ชั�วโมงเพื�อใหเ้กิดการหดตวัขั นตน้ก่อนที�จะตกแตง่ขั นสดุทา้ยบรเิวณที�ปะซอ่ม
แลว้ใหร้กัษาใหชื้  นอยา่งนอ้ย 7 วนัสาํหรบัคอนกรีตเปลือยที�ตอ้งการรกัษาลายไมแ้บบหา้มใช้
เครื�องมือที�เป็นโลหะฉาบเป็นอนัขาด 

 ฉ. ในกรณีที�รูพรุนนั นกวา้งมากหรือลกึจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรผูค้วบคมุงานลง
ความเห็นวา่ อยูใ่นวิสยัที�จะซอ่มแซมไดก็้ใหป้ะซอ่มได ้ โดยใชม้อรต์า้ชนิดที�ผสมตวัยากนัการ
หดตวั (NON-SHRINK MORTAR) เป็นวสัดแุทนปนูทรายธรรมดา หากคอนกรีตที�เหลือเป็น
คอนกรีตดีแตมี่รูพรุนมากใหใ้ช ้ PRESSURIZED EPOXY GROUTING ชั นหนึ�งก่อนที�จะปะ
ซอ่ม ทั งนี  ใหป้ฏิบตัติามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั 
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 ช. ในกรณีที�โพรงใหญ่และลกึมากหรือเกิดขอ้เสียหายใด ๆ เชน่ คอนกรีตมีกาํลงัตํ�ากวา่กาํหนด
และวิศวกรผูค้วบคมุงานมีความเห็นวา่ อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายตอ่ผูใ้ชอ้าคารได ้ ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งเหลา่นั นตามวิธีที�วิศวกรผูค้วบคมุงานไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้
หรือหากวิศวกรผูค้วบคมุงานเห็นวา่การชาํรุดมากจนไมอ่าจแกไ้ขใหไ้ดดี้ อาจสั�งทบุทิ  งแลว้
สรา้งขึ  นใหมโ่ดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในการนี  ทั งสิ  น 

 
11. การบ่มและการป้องกัน 
 หลงัจากไดเ้ทคอนกรีตแลว้และอยูใ่นระยะกาํลงัก่อตวั จะตอ้งปอ้งกนัคอนกรีตนั นจากอนัตรายที�อาจ

เกิดจากแสงแดด ลมแหง้ ฝน นํ าไหล การเสียดสีและจากการบรรทกุนํ าหนกัเกินสมควร สาํหรบั
คอนกรีตซึ�งใชป้นูซิเมนตช์นิดที� 1 จะตอ้งรกัษาใหชื้  นตอ่เนื�องกนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 วนั โดยวิธีคลมุ
ดว้ยกระสอบหรือผา้ใบเปียก หรือขงั หรือพน่นํ า หรือโดยวิธีที�เหมาะสมอื�น ๆ ตามที�วิศวกรผูค้วบคมุ
งานเห็นชอบสาํหรบัผิวคอนกรีตในแนวตั ง เชน่ เสา ผนงั และดา้นขา้งของคานใหหุ้ม้กระสอบหรือผา้ใบ
ใหเ้หลื�อมซอ้นกนัและรกัษาใหชื้  นโดยใหส้ิ�งที�คลมุนี  แนบตดิกบัคอนกรีต ในกรณีที�ใชป้นูซิเมนตช์นิดให้
กาํลงัสงูเรว็ ระยะเวลาการบม่ชื  นใหอ้ยูใ่นวินิจฉยัของวิศวกรผูค้วบคมุงาน 

 
12. การทดสอบ 
 ก. การทดสอบแทง่กระบอกคอนกรีต 
  ชิ  นตวัอยา่งสาํหรบัการทดสอบอาจนาํมาจากทกุ ๆ รถ หรือตามที�วิศวกรผูค้วบคมุงานจะ

กาํหนด ทกุวนัจะตอ้งเก็บชิ  นตวัอยา่งไมน่อ้ยกวา่ 6 ชิ  น สาํหรบัทดสอบ 7 วนั 3 กอ้น และ 28 
วนั 3 กอ้น สาํหรบัระยะเวลาผูค้วบคมุงานอาจกาํหนดเป็นอยา่งอื�นตามความเหมาะสม วิธี
เก็บ เตรียม บม่ และทดสอบชิ  นตวัอยา่งใหเ้ป็นไปตาม “วิธีทดสอบสาํหรบักาํลงัอดัของแทง่
กระบอกคอนกรีต (ASTM C 39) ตามลาํดบั 

 ข. รายงาน 
  ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รายงานผลการทดสอบกาํลงัอดัคอนกรีตรวม 3 ชดุ สาํหรบัผูแ้ทนผูว้า่จา้ง 1 

ชดุ และสาํนกังานวิศวกรผูค้วบคมุงานและผูอ้อกแบบ 2 ชดุ 
    
  รายงานจะตอ้งรวบรวมขอ้มลูตา่ง ๆ ดงันี   
   (1) วนัที�หลอ่ 
   (2) วนัที�ทดสอบ 
   (3) ประเภทของคอนกรีต 
   (4) คา่การยบุ 
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   (5) สว่นผสม 
   (6) หนว่ยนํ าหนกั 

(7) กาํลงัอดัสงูสดุ 
 
 
 ค. การทดสอบแนว ระดบั ความลาดและความไมส่มํ�าเสมอของพื  นถนนคอนกรีตในบรเิวณ

อาคาร เมื�อคอนกรีตพื  นถนนแข็งตวัแลว้จะตอ้งทาํการตรวจสอบแนว ความลาด ตลอดจน
ความไมส่มํ�าเสมอตา่ง ๆ อีกครั งหนึ�ง หาก ณ จดุใดผิวถนนสงูกวา่บรเิวณขา้งเคียงกนั 3 
มิลลิเมตรจะตอ้งขดัออก แตถ่า้สงูมากกวา่นั นผูร้บัจา้งจะตอ้งทบุพื  นชว่งนั นออกแลว้หลอ่ใหม่
โดยตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยทั งหมด 

 ง. การทดสอบความหนาของพื  นถนนคอนกรีตในบรเิวณอาคาร 
  วิศวกรผูค้วบคมุงานอาจกาํหนดใหมี้การทดสอบความหนาของพื  นถนนคอนกรีต โดยวิธีเจาะ

เอาแก่นไปตรวจตามวิธีของ ASTM C 174 ก็ได ้ หากปรากฏวา่ความหนาเฉลี�ยนอ้ยกวา่ที�
กาํหนดเกิน 3 มิลลิเมตร วิศวกรผูอ้อกแบบจะเป็นผูต้ดัสินวา่ถนนนั นมีกาํลงัพอจะรบันํ าหนกั
บรรทกุตามที�คาํนวณออกแบบไวไ้ดห้รือไม ่ หากวิศวกรผูอ้อกแบบลงความเห็นวา่ พื  นถนนนั น
ไมแ่ข็งแรงพอที�จะรบันํ าหนกับรรทกุที�คาํนวณออกแบบไวไ้ดผู้ร้บัจา้งจะตอ้งทบุออกแลว้เท
คอนกรีตใหมโ่ดยจะเรียกเงินเพิ�มจากผูว้า่จา้งมิได ้

 
13. การประเมินผลการทดสอบกําลังอัด 
 ก. คา่เฉลี�ยของผลการทดสอบชิ  นตวัอยา่งสามชิ  นหรือมากกวา่ ซึ�งบม่ในหอ้งปฏิบตักิารจะตอ้งไม่

ต ํ�ากวา่คา่ที�กาํหนด และจะตอ้งไมมี่คา่ใดตํ�ากวา่รอ้ยละ 80 ของคา่กาํลงัอดัที�กาํหนด 
 ข. หากกาํลงัอดัมีคา่ตํ�ากวา่ที�กาํหนด ก็อาจจาํเป็นตอ้งเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปทาํการทดสอบ 
 ค. การทดสอบแก่นคอนกรีตจะตอ้งปฏิบตัติาม วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตที�เจาะและคาน

คอนกรีตที�เลื�อยตดัมา (ASTM C 24) การทดสอบแก่นคอนกรีตตอ้งกระทาํในสภาพผึ�งแหง้ใน
อากาศ 

 ง. องคอ์าคารหรือพื  นที�คอนกรีตสว่นใดที�วิศวกรผูค้วบคมุงานพิจารณาเห็นวา่ไมแ่ข็งแรงพอ ให้
เจาะแก่นอยา่งนอ้ยสองกอ้นจากแตล่ะองคอ์าคารหรือพื  นที�นั น ๆ ตาํแหนง่ที�จะเจาะแก่นให้
วิศวกรผูค้วบคมุงานเป็นผูก้าํหนด 

 จ. กาํลงัของแก่นที�ไดจ้ากแตล่ะองคอ์าคารหรือพื  นที� จะตอ้งมีคา่เฉลี�ยเทา่กบัหรือสงูกวา่รอ้ยละ 
90 ของกาํลงัที�กาํหนดจงึจะถือวา่ใชไ้ด ้ และจะตอ้งไมมี่คา่ใดตํ�ากวา่รอ้ยละ 80 ของคา่กาํลงั
อดัที�กาํหนด 
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 ฉ. จะตอ้งอดุรูซึ�งเจาะเอาแก่นออกมาตามวิธีในขอ้ 10 ใหเ้รียบรอ้ยดว้ย NON-SHRINK 
MORTAR 

 ช. หากผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่ คอนกรีตมีความแข็งแรงไมพ่อ จะตอ้งทบุคอนกรีตนั นทิ  ง
แลว้หลอ่ใหมโ่ดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยทั งสิ  น 

 ซ. ชิ  นตวัอยา่งแทง่กระบอกคอนกรีตอาจใชล้กูบาศกข์นาด 150 มม. x 150 มม. x 150 มม. แทน
ได ้โดยใหเ้ปรียบเทียบคา่กาํลงัอดัตามมาตรฐานสาํหรบัอาคารคอนกรีตเสรมิเหล็กของ ว.ส.ท. 
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หมวด  7 
งานโลหะ และเหล็กรูปพรรณ 

 
1. ขอบเขตของงาน 
 ก. ผูร้บัจา้งก่อสรา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหา วสัด ุ อปุกรณ ์ ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงาน 

โรงงาน การตดิตั ง เคลื�อนยา้ย และสิ�งที�จาํเป็นสาํหรบังานโครงสรา้งเหล็กรูปพรรณ 
 ข. เหล็กรูปพรรณทั งปวงที�ระบใุนแบบรวมหมายถึง งานปอ้งกนัสนิม ดว้ยกรรมวิธีที�เหมาะสม 
 ค. ผูร้บัจา้งก่อสรา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอยา่งเหล็ก และวสัดปุระกอบงานเหล็กอื�น ๆ ที�ใชง้าน พรอ้ม

ทั งขอ้มลูทางเทคนิคของผูผ้ลิต พรอ้มผลการทดสอบจากสถาบนัที�รฐัรบัรองใหผู้แ้ทนผูว้า่จา้ง  
เพื�อตรวจสอบ และควบคมุคณุภาพ 

 ง. ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแบบขยาย เพื�อแสดงรายละเอียดและวิธีการทาํงานตามที�ผูแ้ทนผูว้า่จา้ง
แนะนาํ  เพื�อใหก้ารทาํงานและควบคมุงานถกูตอ้ง 

 จ. ผูร้บัจา้งก่อสรา้งจะตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบ  คณุภาพงาน และทดสอบ หากพบภายหลงัวา่
ผลงานก่อสรา้งไมม่ั�นคง  หรือมีขอ้บกพรอ่ง 

 ฉ. บทกาํหนดหมวดนี คลมุถึงเหล็กรูปพรรณ ทอ่กลม ทอ่เหลี�ยม (STEEL TUBING) ทกุชนิด 
 ช. รายละเอียดเกี�ยวกบัเหล็กรูปพรรณ ซึ�งมิไดร้ะบใุนแบบและบทกาํหนดนี  ใหถื้อปฏิบตัติาม 

“มาตรฐานสาํหรบัอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ ทกุประการ 
 
2. วัสดุ 
 เหล็กรูปพรรณทั งหมดจะตอ้งมีคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที� 

มอก.116-2517 หรือ ASTM หรือ JIS ที�เหมาะสม ในกรณีที�มิไดร้ะบใุนแบบใหถื้อวา่เป็นเหล็กชนิด
เทียบเทา่ A 36 หรือ SS 41 

 
3. การกองเก็บวัสดุ 
 เหล็กรูปพรรณทั งที�ประกอบแลว้และยงัไมไ่ดป้ระกอบจะตอ้งเก็บไวบ้นยกพื  นเหนือพื  นดนิ จะตอ้ง

รกัษาเหล็กใหป้ราศจากฝุ่ น ไขมนั หรือสิ�งแปลกปลอมอื�น ๆ และตอ้งระวงัรกัษาอยา่ใหเ้หล็กเป็นสนิม 
ในกรณีที�ใชเ้หล็กที�มีคณุสมบตัติา่งกนัหลายชนิดตอ้งแยกเก็บและทาํเครื�องหมาย เชน่โดยการทาสี
แบง่แยกใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
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4. การจัดทาํ  SHOP  DRAWING 

 ก่อนที�จะทาํการประกอบเหล็กรูปพรรณทกุชิ  น ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ SHOP DRAWING สง่ตอ่
วิศวกรผูค้วบคมุงานเพื�อรบัความเห็นชอบ โดย SHOP DRAWING นั น จะตอ้งประกอบดว้ย 

 ก. แบบที�สมบรูณแ์สดงรายละเอียดเกี�ยวกบัการตดัตอ่ การประกอบ และการตดิตั ง รูสลกัเกลียว 
รอยเชื�อม และรอยตอ่ที�กระทาํในโรงงาน 

 ข. สญัลกัษณต์า่ง ๆ ที�ใชจ้ะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ค. จะตอ้งมีสาํเนาเอกสารแสดงบญัชีวสัด ุและวิธีการยกตดิตั ง ตลอดจนการยดึโดยชั�วคราว 
 
5. การดัด 
 การดดัตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัเพื�อมิใหเ้กิดการบดิเบี  ยว หรือเกิดเป็นริ  วลกูคลื�น การดดัแผน่

เหล็กที�อณุหภมูิปกตจิะตอ้งใชร้ศัมีของการดดัไมน่อ้ยกวา่ 2 เทา่ของความหนาของแผน่เหล็กนั น ใน
กรณีที�ทาํการดดัที�อณุหภมูิสงูหา้มทาํใหเ้ย็นตวัลงโดยเรว็ สาํหรบัเหล็กกาํลงัสงู (HIGH-STRENGTH 
STEEL) ใหท้าํการดดัที�อณุหภมูิสงูเทา่นั น 

 
6. รูและช่องเปิด 
 การเจาะ หรือตดั หรือกดทะลใุหเ้ป็นรู ตอ้งกระทาํตั งฉากกบัผิวของเหล็กนอกจากจะระบเุป็นอยา่ง

อื�น หา้มใชวิ้ธีเจาะรูดว้ยไฟ หากรูที�เจาะไวไ้มถ่กูตอ้งจะตอ้งอดุใหเ้ตม็ดว้ยวิธีเชื�อมและเจาะรูใหมใ่ห้
ถกูตาํแหนง่ ในเสาที�เป็นเหล็กรูปพรรณซึ�งตอ่กบัคาน คสล. จะตอ้งเจาะรูไวเ้พื�อใหเ้หล็กเสรมิในคาน
คอนกรีตสามารถลอดได ้ รูจะตอ้งเรียบรอ้ยปราศจากรอยขาดหรือแหวง่ ขอบรูซึ�งคมและยื�นเล็กนอ้ย
อนัเกิดจากการเจาะดว้ยสวา่นใหข้จดัออกใหห้มดดว้ยเครื�องมือที�เหมาะสมโดยลบมมุ 2 มิลลิเมตร 
ชอ่งเปิดอื�น ๆ นอกเหนือจากรูสลกัเกลียวจะตอ้งเสรมิแหวนเหล็กซึ�งมีความหนาไมน่อ้ยกวา่ความ
หนาขององคอ์าคารที�เสรมิ รูหรือชอ่งเปิดภายในของแหวนจะตอ้งเทา่กบัชอ่งเปิดขององคอ์าคารที�
เสรมินั น 

 
7. การประกอบและยกติดตั(ง 
 ก. ใหพ้ยายามประกอบที�โรงงานใหม้ากที�สดุเทา่ที�จะได ้
 ข. การตดัเฉือน ตดัดว้ยไฟ สกดั และกดทะล ุตอ้งกระทาํอยา่งละเอียดประณีต 
 ค. องคอ์าคารที�วางทาบกนัจะตอ้งวางใหแ้นบสนิทเตม็หนา้ 

 ง. การตดิตวัเสรมิกาํลงัและองคอ์าคารยดึโยงใหก้ระทาํอยา่งประณีต สาํหรบัตวัเสรมิกาํลงัที�ตดิ
แบบอดัแนน่ตอ้งอดัใหส้นิทจรงิ ๆ 

 จ. รายละเอียดใหเ้ป็นไปตาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานที�แหง่
ประเทศไทยฯ ที� 1003-18 ทกุประการ 
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 ฉ. ไฟที�ใชต้ดัควรมีเครื�องมือกลเป็นตวันาํ 
 
8. การเชื"อม 
 ก. ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  AWS สาํหรบัการเชื�อมในงานก่อสรา้งอาคาร 
 ข. ผิวหนา้ที�จะทาํการเชื�อมจะตอ้งสะอาดปราศจากสะเก็ด ตะกรนั สนิม ไขมนั สีและวสัดุ

แปลกปลอมอื�น ๆ ที�จะทาํใหเ้กิดผลเสียตอ่การเชื�อมได ้
 ค. ในระหวา่งการเชื�อมจะตอ้งยดึชิ  นสว่นที�จะเชื�อมตดิกนัใหแ้นน่ เพื�อใหผ้ิวแนบสนิทสามารถทาสี

อดุไดโ้ดยง่าย 
 ง. หากสามารถปฏิบตัไิด ้ใหพ้ยายามเชื�อมในตาํแหนง่ราบ 
 จ. ใหว้างลาํดบัการเชื�อมใหดี้ เพื�อหลีกเลี�ยงการบดิเบี  ยวและหนว่ยแรงตกคา้งในระหวา่ง

กระบวนการเชื�อม 
 ฉ. ในการเชื�อมแบบชนจะตอ้งเชื�อมในลกัษณะที�จะใหไ้ด ้ PENETRATION โดยสมบรูณ ์ โดยมิให้

กระเปาะตะกรนัขงัอยู ่ในกรณีนี  อาจใชวิ้ธีลบมมุตามขอบหรือ BACKING PLATES ก็ได ้
 ช. ชิ  นสว่นที�จะตอ้งเชื�อมแบบทาบจะตอ้งวางใหช้ิดกนัที�สดุเทา่ที�จะมากได ้ และไมว่า่กรณีใด

จะตอ้งหา่งกนัไมเ่กิน 6 มิลลิเมตร 

 ฎ. ชา่งเชื�อมจะตอ้งมีความชาํนาญในเรื�องการเชื�อมเป็นอยา่งดี โดยชา่งเชื�อมทกุคนจะตอ้งมี
หนงัสือรบัรองวา่ผา่นการทดสอบจากสถาบนัที�เชื�อถือได ้เชน่กรมพฒันาฝีมือแรงงาน เป็นตน้ 

 ฏ. สาํหรบัเหล็กหนาตั งแต ่ 25 มม. ขึ  นไปตอ้ง PREHEAT ก่อนเชื�อมโดยใหผู้ร้บัจา้งเสนอวิธีการ
ตอ่วิศวกรผูค้วบคมุงานเพื�อรบัความเห็นชอบ 

 ฐ. สาํหรบัเหล็กหนา 50 มม. ขึ  นไป ใหเ้ชื�อมแบบ  SUBMERGED ARC WELDING 
 
9. การตรวจสอบรอยเชื"อม 
 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการตรวจสอบความสมบรูณข์องรอยเชื�อมในตาํแหนง่ที�วิศวกรผูอ้อกแบบ หรือ 

 วิศวกรผูค้วบคมุงานเป็นผูก้าํหนด ลกัษณะของรอยเชื�อมที�ยอมรบัไดจ้ะตอ้งมีพื  นผิวที�เรียบ ไมมี่มมุ
แหลมคมไดข้นาดตามที�กาํหนดในแบบและจะตอ้งไมมี่รอยแตกรา้ว         โดยใชวิ้ธีการตรวจสอบ
ดงัตอ่ไปนี   

  ก. ในกรณีการเชื�อมแบบผอก (FILLET WELD) 
   ใหท้ดสอบโดยการใช ้ DYE PENETRANT ซึ�งรายละเอียดการทดสอบใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐาน ASTM E 165 หรือทดสอบโดยการใช ้ MAGNETIC PARTICLE ซึ�ง
รายละเอียดการทดสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 709  

  ข. ในกรณีการเชื�อมแบบตอ่ชน (BUTT JOINT WITH FILLEY WELD) 
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   (1) เมื�อแผน่เหล็กที�นาํมาตอ่เชื�อมมีความหนาไมเ่กิน 40 มม. ใหท้าํการตรวจสอบ
รอยเชื�อมโดยใชวิ้ธีเอกซเรย ์ (X-RAY) รายละเอียดการทดสอบใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน ASTM E 94 และ ASTM E 142 

   (2) เมื�อแผน่เหล็กที�นาํมาตอ่เชื�อมความหนาเกิน 40 มม. ใหท้าํการตรวจสอบรอย
เชื�อมโดยใชวิ้ธีรงัสีแกมมา (GAMMA-RAY) หรือทดสอบโดยใชอ้ลุตราโซนิค 
(ULTRASONIC) 

  ทั งนี  ผลการทดสอบจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูเ้ชี�ยวชาญจากสถาบนัที�เชื�อถือได ้
รายละเอียดเกี�ยวกบัการตรวจสอบรอยเชื�อมนอกเหนือจากที�กาํหนดในขอ้กาํหนดนี ใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐาน AWS 

 
10. การซ่อมแซมรอยเชื"อม 
 ก. บรเิวณที�ไดร้บัการตรวจสอบรอยเชื�อมแลว้พบวา่มีปัญหา จะตอ้งทาํการขจดัทิ  งและทาํการ

เชื�อมแลว้ตรวจสอบใหม ่
 ข. ในบรเิวณโลหะเชื�อมที�มีรอยแตกจะตอ้งขจดัรอยเชื�อมออกวดัจากปลายรอยแตกไมน่อ้ยกวา่ 

50 มม. และทาํการเชื�อมใหม ่

 ค. หากองคอ์าคารเกิดการเปลี�ยนแปลงรูปรา่งขึ  นจากการเชื�อมจะตอ้งทาํการแกไ้ขใหไ้ดรู้ปทรงที�
ถกูตอ้งหรือเสรมิความแข็งแรงใหม้ากกวา่หรือเทียบเทา่กบัรูปทรงที�เกิดจากการเชื�อมที�ถกูตอ้ง 

 
11. งานสลักเกลียว 
 สลักเกลียวที"ใช้ ใช้สลักเกลียวชนิด 
 ก. การตอกสลกัเกลียวจะตอ้งกระทาํดว้ยความประณีตโดยไมท่าํใหเ้กลียวเสียหาย 
 ข. ตอ้งแนใ่จวา่ผิวรอยตอ่เรียบและผิวที�รองรบัจะตอ้งสมัผสักนัเตม็หนา้ก่อนจะทาํการขนัเกลียว 
 ค. ขนัรอยตอ่ดว้ยสลกัเกลียวทกุแหง่ใหแ้นน่โดยใชก้ญุแจปากตายที�ถกูขนาด 
 ง. ใหข้นัสลกัเกลียวใหแ้นน่โดยมีเกลียวโผลจ่ากสลกัเกลียวไมน่อ้ยกวา่ 3 เกลียว หลงัจากนั นให้

ทบุปลายเกลียวเพื�อปอ้งกนัมิใหส้ลกัเกลียวคลายตวั 
 
 
12. การต่อและประกอบในสนาม 
 ก. ใหป้ฏิบตัติามที�ระบใุนแบบขยายและคาํแนะนาํในการยกตดิตั งโดยเครง่ครดั 
 ข. คา่ผิดพลาดที�ยอมให ้ใหถื้อปฏิบตัติามมาตรฐานสากล 
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 ค. จะตอ้งทาํนั�งรา้น คํ ายนั ยดึโยง ฯลฯ ใหพ้อเพียง เพื�อยดึโครงสรา้งใหแ้นน่อยูใ่นแนวและ
ตาํแหนง่ที�ตอ้งการเพื�อความปลอดภยัตอ่ผูป้ฏิบตังิานจนกวา่งานประกอบจะเสรจ็เรียบรอ้ย
และแข็งแรงดีแลว้ 

 ง. หมดุ (RIVET) ใหใ้ชส้าํหรบัยดึชิ  นสว่นตา่ง ๆ เขา้หากนัโดยไมใ่หเ้หล็ก (โลหะ) เกิดการบดิเบี  ยว
ชาํรุดเทา่นั น 

 จ. หา้มใชวิ้ธีตดัดว้ยแก๊สเป็นอนัขาด นอกจากจะไดร้บัอนมุตัจิากวิศวกรผูค้วบคมุงาน 
 ฉ. สลกัเกลียวยดึและสมอใหต้ดิตั งโดยใชแ้บบนาํเทา่นั น 
 ช. แผน่รอง (BASE PLATE) 
  (1) ใชต้ามที�กาํหนดในแบบขยาย 
  (2) ใหร้องรบัและปรบัแนวดว้ยลิ�มเหล็ก 
  (3) หลงัจากไดย้กตดิตั งเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ใหอ้ดัมอรต์า้ชนิดที�ไมห่ดตวั (NON-SHRINK 

MORTAR) ใตแ้ผน่รองใหแ้นน่แลว้ตดัขอบลิ�มใหเ้สมอกบัขอบแผน่รองโดยทิ  งสว่นที�
เหลือไวใ้นที� 

  (4) ในกรณีทีใช ้ANCHOR BOLT จะตอ้งฝัง ANCHOR BOLT ใหไ้ดต้าํแหนง่และความสงู
ที�ถกูตอ้งและระวงัไมใ่หห้วัเกลียวบดิ งอ เสียรูปหรือขึ  นสนิม และถา้ไมมี่การระบใุนแบบ
ใหย้ดึขนักบัแผน่รองโดยใช ้DOUBLE NUTS 

 
13. การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 
 ก. เกณฑก์าํหนดทั�วไป 
  งานนี  หมายรวมถึง การทาสีและการปอ้งกนัการผกุรอ่นของงานเหล็กใหต้รงตามบทกาํหนด

และแบบและใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสญัญานี ทกุประการ 
 ข. ผิวที�จะทาสี 
  (1) การทาํความสะอาด 
   (I) ก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเวน้ผิวที�อาบโลหะจะตอ้งขดัผิวใหส้ะอาดโดยใช้

เครื�องมือขดั เชน่ จานคารบ์อรนัดมั หรือเครื�องมือชนิดอื�นที�เหมาะสม จากนั นให้
ขดัดว้ยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทรายเพื�อขจดัเศษโลหะที�หลดุรอ่นออกให้
หมด แตต่อ้งพยายามหลีกเลี�ยงการใชเ้ครื�องขดัดว้ยลวดเป็นระยะเวลานาน
เพราะอาจทาํใหเ้นื  อโลหะไหมไ้ด ้

   (II) สาํหรบัรอยเชื�อมและผิวเหล็กที�ไดร้บัความกระทบกระเทือนจากการเชื�อมจะตอ้ง
เตรียมผิวสาํหรบัทาสีใหมเ่ชน่เดียวกบัผิวทั�วไปตามวิธีในขอ้ (I) 
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   (III) ทนัทีก่อนที�จะทาสีครั งตอ่ไปใหท้าํความสะอาดผิวซึ�งทาสีไวก่้อน หรือผิวที�ฉาบไว้
จะตอ้งขจดัสีที�รอ่นหลดุและสนิมออกใหห้มดและจะตอ้งทาํความสะอาดพื  นที�
สว่นถกูนํ ามนัและไขมนัตา่ง ๆ แลว้ปลอ่ยใหแ้หง้สนิทก่อนจะทาสีทบั 

  (2) สีรองพื  น 
   หากมิไดร้ะบเุป็นอยา่งอื�น งานเหล็กรูปพรรณทั งหมดใหท้าสีชนิด EPOXY PAINTED 

กรรมวิธีการทาใหย้ดึถือตามผูผ้ลิตวสัดสีุ ซึ�งจะตอ้งสง่ขออนมุตัจิากวิศวกรผูค้มุงานก่อน 
ในกรณีที�เหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีตไมต่อ้งการทาสีทั งหมดแตจ่ะตอ้งขดัผิวใหส้ะอาด
ก่อนเทคอนกรีตหุม้ 

 
14. การป้องกันไฟ 
 ชิ  นสว่นเหล็กรูปพรรณสว่นที�เป็นโครงสรา้ง ยกเวน้โครงเหล็กดกั จะตอ้งใหมี้การปอ้งกนัไฟโดยใหถื้อ

ปฏิบตัติาม “มาตรฐานปอ้งกนัอคัคีภยั” ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ ที� 0001-26 
และ ASTM E 119 ทกุประการ สว่นวิธีการที�ใชผู้ร้บัจา้งจะตอ้งเสนอวิธีการดงักลา่วใหแ้ก่ผูอ้อกแบบ
พิจารณาอีกครั ง 
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หมวด  8 
งานเสาเขม็เจาะ 

 
1.  รายละเอียดทั"วไป 
 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการเจาะดนิและหลอ่เสาเข็มคอนกรีตกบัที� เพื�อที�จะทาํเสาเข็มเจาะระบบเจาะ
แหง้ โดยกาํนดใหเ้สาเข็มเจาะที�มีขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 0.60 เมตร มีกาํลงัรบันํ าหนกัปลอดภยัไดไ้มน่อ้ย
กวา่ 60.0 ตนั/ตน้ ทั งนี  ความยยาวของเสาเข็มขึ  นอยูก่ารคาํนวณการรบันํ าหนกัของดนิ จากรายงานการ
ตรวจสอบดนิ(SOIL REPORT) โดยที�ทางผูร้บัจา้งตอ้งทาํการยืนยนักาํลงันํ าหนกัและระดบัความลกึปลาย
เสาเข็มก่อนที�จะทาํการก่อสรา้ง และจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเจาะเสาเข็มเพิ�มเตมิ รวมทั ง
คา่ใชจ้า่ยการขยายฐานราก ในกรณีที�ผลการทดสอบเสาเข็ม แสดงวา่กาํลงัรบันํ าหนกัของเสาเข็มไมไ่ด้
ตามที�ออกแบบไวเ้พื�อรองรบัฐานรากของอาคารโครงการนี    
 

2.  วัสดุเสาเข็มเจาะ 
 ก. คอนกรีต 
  - กาํลงัอดัประลยั 210  กก./ตร.ซม. ของแทง่คอนกรีตทรงกระบอก  
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 15  ซม.x30ซม. อาย ุ28 วนั 

  - คอนกรีตที�ใชใ้นงานเสาเข็มเจาะ  ตอ้งใสส่ารเคมีเพื�อหนว่งเวลาการแข็งตวัของ
  คอนกรีต  โดยคอนกรีตจะตอ้งไมแ่ข็งตวัก่อน 4 ชม.  และตอ้งเหมาะสมกบัระยะเวลา 
  เทคอนกรีต 
  - สารเคมีผสมในคอนกรีตเพื�อหนว่งเวลาการแข็งตวัของคอนกรีต    ตอ้งเสนอผล
  ทดสอบใหวิ้ศวกรผูว้า่จา้งพิจารณาก่อนนาํมาใช ้   

ข. เหล็กเสรมิ ใชเ้หล็กเสน้ มาตรฐาน SD30 โดยกาํหนดให ้
-       เสรมิเหล็ก 6DB12 ยาวตลอดตน้ พรอ้มเหล็กปลอกเกลียว RB6@0.20 
สาํหรบัเสาเข็มเจาะเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 0.35 เมตร 
-           เสรมิเหล็ก 8DB16 ยาวตลอดตน้ พรอ้มเหล็กปลอกเกลียว RB9@0.20                 
สาํหรบัเสาเข็มเจาะเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 0.60 เมตร 

 
3. กรรมวิธีในการทาํเสาเข็มเจาะหล่อในที"ระบบแห้ง  

q.r   รูเจาะ  
(1) ผนงัภายในของรูเจาะจะตอ้งผนกึแนน่ จะปลอ่ยใหว้สัดรุว่งหลดุลงไปกน้รูไมไ่ด ้ 
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(2) กน้รูเจาะจะตอ้งแหง้ สะอาด แน่น และปราศจากวสัดทีุ�รว่น หรือวสัดทีุ�ทาํใหอ้่อนตวัจน
มีกาํลงัเฉือนตํ�ากว่าค่าของตวัอย่างซึ�งเป็นค่าที�ใชใ้นการคาํนวณหาความลึกของรูที�เจาะ กน้รูจะตอ้งได้
ระดบัพอสมควร  

(3) จะตอ้งความสะอาดกน้รูเจาะดว้ยวิธีใดๆ ก็ตามที�ไดร้บัอนมุตัิแลว้ และตอ้งไดร้บัการ
ตรวจและเห็นชอบจากผูแ้ทนผูว้า่จา้งเสียก่อน จงึจะไดร้บัอนญุาตใหเ้ทคอนกรีตได ้ 

(4) ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาอปุกรณเ์กี�ยวกบัความปลอดภยัทกุชนิด  ตลอดจนอปุกรณอ์าํนวย
ความสะดวกตา่งๆ เพื�อใหผู้แ้ทนผูว้า่จา้ง หรือผูแ้ทน สามารถเขา้ไปตรวจงานดว้ยความปลอดภยั  

q.s  คอนกรีตในเสาเข็ม  
(1) คอนกรีตที�ใชใ้นเสาเข็มจะตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยคอนกรีต และ

นอกเหนือจากเกณฑก์าํหนดตา่งๆ สาํหรบัคอนกรีตธรรมดาแลว้ คอนกรีตในเสาเข็มจะตอ้งสอดคลอ้งตาม
ขอ้ตา่งๆ ตอ่ไปนี  ดว้ยคือ  

ก กน้รูจะตอ้งแหง้สนิทเมื�อจะเทคอนกรีต 
ข หลังจากที�รูเจาะไดร้บัการตรวจสอบและอนุมตัิแลว้ และทนัทีที�จะเทคอนกรีต 

จะตอ้งเทมอรต์า้ปนูทรายในอตัราส่วน 1 : 1.5 โดยนํ าหนกัลงในรูเจาะจนไดค้วามลึกไม่นอ้ยกว่า 30 
เซ็นตเิมตร  

ค การเทคอนกรีตในรูเจาะ ใหก้ระทาํโดยวิธีใชก้รวยที�มีท่อปล่อยที�ขนาดพอเหมาะ 
และยาวไมน่อ้ยกวา่ 2 เมตร หรือใชป้ลอ่ง หรือวิธีอื�น โดยตอ้งระวงั อยา่งยิ�งที�จะไม่ใหเ้กิดการแยกแยะขึ  น 
หา้มมิใหป้ลอ่ย คอนกรีตจากปากรูเจาะโดยตรงเป็นอนัขาด 

ง ขณะเทคอนกรีตเสาเข็มหรือขณะถอนปลอก หา้มมิใหน้ ํ าผิวดนิหรือเศษสิ�งของใดๆ
หลน่เขา้ไปในรูเจาะไดต้อ้งระวงันํ าใตด้นิมิใหไ้หลเขา้ไปในรูเจาะดว้ย 

จ เมื�อรูเจาะไดร้บัการตรวจและอนมุตัิแลว้ใหด้าํเนินการเทคอนกรีตทนัที และไม่ว่า
กรณีใดตอ้งเทภายใน 2 ชั�วโมง หากปรากฏว่าเกิดการล่าชา้จนเป็นเหตใุหรู้เจาะอ่อนตวัหรือเสียหาย ผูร้บั
จา้งจะตอ้งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในงานต่างๆที�จะเกิดขึ  นเนื�องจากการล่าช้านี  ตามแต่ผู้แทนผูว้่าจ้างจะ
เห็นสมควรใหแ้กไ้ข 

ฉ การเทคอนกรีตเสาเข็มนี    แตล่ะตน้จะตอ้งเทตอ่เนื�องกนัจะหยดุชะงกัไมไ่ด ้
ช คอนกรีตเสาเข็มจะตอ้งใชส้่วนผสมที�ถกูตอ้ง โดยมีคา่การยบุระหว่าง 10 + 2.5 

เซนตเิมตร 
ซ จะตอ้งเสริมกรงเหล็กในคอนกรีตตามแบบที�ไดร้ับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้

วา่จา้งก่อน 
ฌ จะตอ้งยึดกรงเหล็กดงักล่าวใหอ้ยู่ตรงกลางรูเจาะ และยึดใหแ้น่นหนา เพื�อที�ขณะ

เทคอนกรีต กรงเหล็กจะไดไ้มข่ยบัเขยื  อน 
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ญ จะตอ้งอดัคอนกรีตเสาเข็มช่วงที�เสริมเหล็กใหแ้น่นโดยใชเ้ครื�องเขย่า ชนิดจุ่มที�มี
ขนาดใหญ่เพียงพอ 

ฎ ในระหว่างการทาํเสาเข็มหรือเมื�อเสาเข็มเสร็จแลว้ ผูแ้ทนผูว้่าจา้งอาจจะเลือก
เสาเข็มใชง้าน 6 ตน้ หรือมากกว่านั น หากปรากฏจากระเบียนว่าเสาเข็มมีประวตัิที�แสดงว่าเสาเข็มนั นๆ 
อาจมีความสามารถในการรบันํ าหนกัตํ�ากว่าที�กาํหนด ซึ�งวิศวกรผูอ้อกแบบจะเป็นผูชี้  ขาดใหผู้ร้บัจา้งเจาะ
เอาแก่นคอนกรีตขนาดผ่าศนูยก์ลาง 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ  ว) เพื�อนาํไปทดสอบ โดยเริ�มที�ระดบัหวัเสาเข็ม
เจาะลงไปจนสดุความลกึของแก่น จากนั นผูร้บัจา้งจะตอ้งอดุรูที�เจาะนั นดว้ยนํ าซีเมนตอ์ดั(Grout) หรือวสัดุ
อื�นที�มีคณุภาพเทียบเทา่โดยใชแ้รงดนัชว่ย ผูแ้ทนผูว้า่จา้งจะเป็นผูเ้ลือกชิ  นตวัอย่างขนาดยาว 7.62 ซม.  (3 
นิ  ว) 2 ชิ  น จากเสาเข็มแตล่ะตน้เพื�อนาํไปทดสอบ Unconfined Compressive Strength ณ. หอ้งปฏิบตักิาร

ที�ไดร้บัการรบัรองแลว้ และชิ  นตวัอย่างแตล่ะชิ  น จะตอ้งมีกาํลงัอดัเสรีไม่นอ้ยกว่า 210 กก. /ซม.2 เสาเข็ม
ตน้ใดที�มีคา่ Recovery  ของแก่นนอ้ยกว่ารอ้ยละ 100 หรือแก่นที�มี Unconfined Compressive Strength 

นอ้ย  กว่า 210 กก./ซม.2 จะถือว่าเสาเข็มนั นไดท้าํขึ  นโดยไม่ถกูตอ้ง และจะตอ้งทิ  งไปหรือซ่อมแซมตาม
ขอ้แนะนาํของผูว้า่จา้ง  ทั งนี  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการนี  ทั งหมด ยิ�งกว่านั นผูร้บัจา้งจะตอ้ง
เจาะเอาแก่นจากเสาเข็มอีก 2 ตน้ แลว้นาํไปทดสอบตามที�กาํหนดขา้งตน้โดยคาํแนะนาํของผูแ้ทนผูว้่าจา้ง 
คา่ใชจ้า่ยทั งหมดตกเป็นของผูร้บัจา้งแตฝ่่ายเดียวสาํหรบัขนาดแก่นอาจใชข้นาดใหญ่กว่านี  ก็ได ้แตจ่ะตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัจิากผูแ้ทนผูว้า่จา้งก่อน  

3.3   ปลอก  
(1) เสาเข็มซึ�งหลอ่ในชั นดนิที�มีนํ ามากพอที�จะกระทบกระเทือนตอ่การเจาะรูหรือตอ่ความ

มั�นคงของรูที�เจาะ หรือเจาะในชั นดินที�เป็นเม็ดโตๆ หรือดินเหนียวที�ไม่คงตวั จะตอ้งใชป้ลอก (Casing) 
ชั�วคราว ตอกใหล้ึกพอที�จะป้องกันนํ าในดินหรือเพื�อใหเ้ป็นที�รองรบัดา้นขา้งป้องกนัการทะลายของผนงั
รูเจาะ และเพื�อใหก้ารเจาะดาํเนินไปดว้ยความสะดวก  

(2) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบต่อการป้องกันการพังทลายของดินส่วนที�ขุดก่อนที�จะเท
คอนกรีต และก่อนที�คอนกรีตจะก่อตวั และไม่มีการชดเชยเงินใหใ้นกรณีที�ตอ้งว่าจา้งการตอกปลอก
ชั�วคราว และ/หรือถาวร ที�จาํเป็นในการนี   หรือการอื�นใด หรือปลอกเหล็กที�ตอ้งทิ  งไวใ้นดิน ไม่ว่าดว้ยเหตใุด
ก็ตาม 

(3) ไม่ว่าจะเหตผุลใดก็ตาม หากปรากฏว่ามีความจาํเป็นที�จะตอ้งใชป้ลอกชั�วคราว ซึ�งมี
ขนาดใหญ่กว่าที�กาํหนดไว ้ จะตอ้งเทคอนกรีตในปลอกนั น จนเต็มพื  นที�หนา้ตดัของปลอกชั�วคราวนั น แต่
การจา่ยเงินจะถือจากขนาดที�กาํหนดเดมิเป็นเกณฑ ์

(4) ในกรณีที�ดินขา้งใตเ้กิดพงัทลายลงบางส่วนหรือทั งหมดในรูเจาะ ส่วนที�ไม่ไดใ้ชป้ลอก
เหล็กในระหว่างการขดุ หรือเมื�อขดุเสร็จแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้แ้ทนผูว้่าจา้งทนัที และจะตอ้งปฏิบตัิ
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ตามขอ้แนะนาํของผูแ้ทนผูว้า่จา้งในการซอ่มแซมแกไ้ขคา่ใชจ้่ายใดๆที�เกิดจากการพงัทลาย ดงักล่าวจะตก
อยูก่บัผูร้บัจา้งแตผู่เ้ดียว 
 
K.   ระเบียนสําหรับเสาเข็มหล่อในที"ระบบแห้ง 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํระเบียนของเสาเข็มทกุตน้ และจะตอ้งจดัทาํใหผู้แ้ทนผูว้า่จา้ง 2 ชดุ ภายหลงังานเสาเข็ม
นั นเสร็จไม่เกิน 48 ชั�วโมง ในการทาํระเบียนจะตอ้งใชแ้บบฟอรม์ที�ไดร้บัอนมุตัิใหใ้ชไ้ดเ้ท่านั น และจะตอ้ง
บนัทกึขอ้มลูตา่งๆ ของเสาเข็มแตล่ะตน้ดงัตอ่ไปนี    

(1) วนัเดือนปี  
(2) หมายเลขกาํกบัเสาเข็ม  
(3) ระดบัดนิ  
(4) ระดบัตดัเสาเข็ม  
(5) ระดบัของดนิทรายแนน่  
(6) ระดบัปลายของรูเจาะหรือสว่นลา่งสดุที�ผายออก  
(7) เสน้ผา่ศนูยก์ลางของรูเจาะ  
(8) ความเบี�ยงเบนที�ระดบัตดัเสาเข็ม และระดบัก้นของฐานรากของศูนยก์ลาง

เสาเข็มจากตาํแหนง่ที�ถกูตอ้ง  
(9) ความยาวของปลอก  
(10) ระดบัดนิขา้งเคียงก่อนและหลงัการถอนปลอก  
(11) ปมูแสดงระดบันํ าใตด้นิและรายละเอียดของชั นดนิที�เจาะลงไป  
(12) รายละเอียดของอปุสรรคและความลา่ชา้  
(13) ผลการทดสอบใดๆ ของดนิในรูเจาะ (ถา้มี)  
(14) รายละเอียดของปรากฏการณใ์ดๆ ที�ผิดปกตใินระหวา่งงานทาํเสาเข็ม  
(15) ขอ้มลูอื�นๆ ซึ�งทางผูแ้ทนผูว้า่จา้งตอ้งการ  

 

5.   การทดสอบการรับนํ(าหนักของเสาเข็ม 
 ใหผู้ร้บัจา้งทาํการทดสอบเสาเข็มที�ทาํการเจาะโดยใชวิ้ธี SONIC INTEGRITY TEST เพื�อ

ตรวจสอบความสมบรูณข์องเสาเข็มทกุตน้ ก่อนทาํการทดสอบการรบันํ าหนกัของเสาเข็มโดยใชวิ้ธี 
DYNAMIC PILE LOAD TEST ตามมาตรฐาน ASTM D-4945-89 จาํนวน 2 ตน้สาํหรบัเสาเข็ม
เจาะเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 0.60 เมตร  โดยผูร้บัจา้งตอ้งจดัสง่เอกสารแบบการตดิตั งเครื�องมือ         
การทดสอบและรายละเอียดการทดสอบมาใหวิ้ศวกรผูว้า่จา้งพิจารณาอนมุตัก่ิอน 
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 5.1   การรายงานผลการทดสอบการร ับน ํ.าหนักของเสาเข ็ม 

 หลงัจากที�การทดสอบฯ    ไดเ้สรจ็สิ  นลงแลว้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รายงานผลการทดสอบเสาเข็มนั น
ตอ่ผูว้า่จา้งภายใน 5 วนั โดยมีรายละเอียดดงันี   
 1. ตารางแสดงคา่นํ าหนกับรรทกุและการทรุดตวั 
 2. กราฟแสดงผลการทดสอบในรูปของเวลา-นํ าหนกั-การทรุดตวั 
 3. หมายเหตเุกี�ยวกบัสิ�งผิดปกตทีิ�เกิดขึ  นในระหวา่งการทดสอบการบรรทกุนํ าหนกัของ
เสาเข็ม 
 4. สรุปรายงานผลการทดสอบฯ จะตอ้งไดร้บัการลงนามรบัรองโดยวิศวกรของผูร้บัจา้ง 
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                                                  หมวด  9 

                                       งานคอนกรีตอัดแรง 

 

ข ้อกาํหนดของงานคอนกร ีตอ ัดแรง 

�.   บทกาํหนด 
    งานคอนกรีตอดัแรงคือ การก่อสรา้งโครงสรา้ง หรือสว่นของโครงสรา้งซึ�งเป็นคอนกรีตชนิดปอรต์แลนด์

ซีเมนตอ์ดัแรงดว้ยเหล็กแรงดงึสงู  และเสรมิดว้ยเหล็กเสรมิคอนกรีตเฉพาะแหง่ ตามรายละเอียด  และ
ขอ้กาํหนดในแบบ และตามขอ้กาํหนดที�เพิ�มเตมิโดยวิศวกรผูอ้อกแบบคอนกรีตชนิดปอรต์แลนดซี์เมนต์
ประกอบไปดว้ยสว่นผสมของปอรต์แลนดซี์เมนตน์ํ0า,  มวลหยาบ  และมวลละเอียด  โดยจะมีสว่นผสม
ของนํ0ายาผสมคอนกรีตดว้ยก็ได ้ แลว้แตค่วามจาํเป็นของการทาํงาน 

 
3.  วัสดุการก่อสร้าง 

     3.�    ขอ้กาํหนดคณุภาพคอนกรีต 
          3.�.�  ปอรต์แลนดซี์เมนต ์      ปนูซีเมนตจ์ะตอ้งมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมไทย  มอก.��-3��;  ประเภทที�หนึ�ง    (ปนูซีเมนตป์อรต์แลนดธ์รรมดา) หรือประเภท
ที� ?  (ปนูซีเมนตป์อรต์แลนด ์ประเภทเกิดแรงสงูเรว็) 
         3.�.3  นํ0าน ํ0าที�ใชใ้นการผสมคอนกรีต   จะตอ้งเป็นนํ0าสะอาด   ปราศจากสาร ประเภทเกลือ,  กรด
หรือ    นํ0ามนั, วชัพืด หรือสารใดๆ ก็ตาม  ที�ยงัผลเสียหายตอ่คอนกรีต 
         3.�.?  น ํ0ายาผสมคอนกรีต  น ํ0ายาผสมคอนกรีต  จะใชต้อ่เมื�อไดร้บัอนมุตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษร
จาก       วิศวกรผูอ้อกแบบเทา่นั0น นํ0ายาผสมคอนกรีตที�จะใชผ้สมคอนกรีตไดน้ั0น   ตอ้งมีคณุสมบตัติรง ตาม
ขอ้กาํหนดของ AASHTO STANDARD SPECIFICATION M 194. 

            3.�.;     มวลหยาบ     มวลหยาบที�ใชใ้นการผสมคอนกรีตจะตอ้งประกอบมีความแข็งแรง  และ
ทนทาน และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ AASHTO STANDARD SPECIFICATION M 80 สว่นคละ ของมวล
หยาบจะตอ้งเป็นไปตาม ตารางที� � ใน  AASHTO M 80 

          3.�.�  มวลละเอียด   มวลละเอียดจะตอ้งเป็นทรายธรรมชาต ิ และเป็นไปตามขอ้ กาํหนดของ  
AASHTO STANDARD SPECIFICATION M 6  สว่นคละของมวลละเอียดจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ V.� AASHTO M6 

          3.�.V   สว่นผสมของคอนกรีต   
                 3.�.V.�  ชนิดของคอนกรีต      คอนกรีตสาํหรบังานแผน่พื 0นจะมีรายละเอียดเบื 0องตน้ดงันี 0 
                          กาํลงัอดัคอนกรีตที� 3W วนั  =    ?3Y กก./ซม.3 (cylinder) 
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                          ปรมิาณขั0นตํ�าของปนูซีเมนต ์    3cY กก./ลบ.ม. 
                          ประเภทของปนูซีเมนต ์          � หรือ ? 
                          ชว่งขนาดของมวลหยาบ            ;-3� มม. 
                3.�.V.3  สว่นผสมของคอนกรีต    จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก
วิศวกรผูอ้อกแบบ จงึจะนาํไปใชง้านได ้
         3.�.c   การควบคมุคณุภาพคอนกรีต 
                3.�.c.� เรื�องทั�วไป   ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่คณุภาพของคอนกรีตใหเ้ป็นไป

ตามขอ้กาํหนด และความรบัผิดชอบนี0  จะไมส่ิ 0นสดุลงแมว้า่ผลจากการทดลอง
ตวัอยา่งคอนกรีตจะออกมาในรูปใดก็ตาม ผูร้บัเหมาก่อสรา้งตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียม
ขบวนการ และ แผนการทดลองสุม่ตวัอยา่งคอนกรีตเพื�อเสนอตอ่วิศวกรผูว้า่จา้ง
เห็นชอบ 

               3.�.c.3  คอนกรีตเปียก  การทดสอบการยบุตวั (SLUMP) ควรจะมีการทาํอยา่งสมํ�าเสมอ
ตามกาํหนดของวิศวกร โดยจะตอ้งทดสอบทกุๆ 3� ลบ.ม.ของคอนกรีตที�เท  และ
ทกุครั0งของการเก็บตวัอยา่งทรงกระบอกเพื�อการทดสอบกาํลงัอดั 

                 3.�.c.? การควบคมุกาํลงัอดัคอนกรีต   
        ก. การสุม่ตวัอยา่งและการทดสอบผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการเก็บ

ตวัอยา่ง คอนกรีตเพื�อการทดสอบกาํลงัอดัจาํนวนตวัอยา่ง,ความถี�,และ
บรเิวณที�ตอ้งการเก็บตวัอยา่งคอนกรีตจะตอ้งถกูกาํหนดโดยความ
เห็นชอบของวิศวกรผูว้า่จา้ง 

                          ข.   กาํลงัอดัคอนกรีตผลการทดลองตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของBUILDING 

CODE REQUIREMENTS FOR REINFORCED CONCRETE(ACI318-cc)  ใน
กรณีที�ผลการทดลองตวัอยา่งคอนกรีตไมผ่่านขอ้กาํหนดดงัที�กลา่วไว้
เบื 0องตน้แลว้ใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของวิศวกรผูว้า่จา้งในการยอมรบัคอนกรีต                            
สว่นนั0นซึ�งมีขอ้บกพรอ่งในเรื�องกาํลงัอดัเพียงเล็กนอ้ยหรือปฏิเสธการ
ยอมรบั คอนกรีตที�มีความบกพรอ่งมากและสั�งใหท้บุสว่นนั0นทิ 0งไปวิศวกร
ผูอ้อกแบบสามารถที�จะใหผู้ร้บัจา้งเจาะคอนกรีตในโครงสรา้งที�เท
คอนกรีตไปแลว้เพื�อนาํคอนกรีตนั0นไปทาํการทดสอบกาํลงัอดัตามวิธีการ
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ที�วิศวกรผูว้า่จา้งเห็นชอบ  ซึ�งทั0งหมดใหอ้ยูใ่นความรบัผิดชอบของผู้
รบัจา้ง 

 3.3  ขอ้กาํหนดคณุภาพของเหล็กแรงดงึสงูและอปุกรณก์ารอดัแรง 
  3.3.� ลวดเหล็กแรงดงึสงู  (HIGH TENSILE STRENGTH STEEL STRANDS) 
   ลวดเหล็กแรงดงึสงูตอ้งเป็นชนิด   SEVEN-WIRE   STRESS-RELIEVED STRAND 
   มีคณุสมบตัติามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน มอก. ;3Y-3�?; ประเภท LOW  
    RELAXATION ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางระบ ุ�3.c ม.  (ครึ�งนิ 0ว) GRADE 270 มีแรงดงึ
               ประลยัไมต่ ํ�ากวา่เสน้ละ �W.c? ตนั 
                  3.3.3 ระบบการอดัแรง ตอ้งเป็นระบบ BONDED SYSTEM   
  3.3.? สมอยดึเหล็กเสรมิอดัแรง สมอยดึเหล็กเสรมิอดัแรง เป็นชนิด  BONDED  SYSTEM 

    ANCHORAGE  ซึ�งจะตอ้งมีคณุสมบตัคิือ            
 -มีความสามารถรบัแรงไดไ้มน่อ้ยกวา่ qY%  ของแรงดงึประลยั   ระบขุองเหล็ก 
  เสรมิอดัแรง  โดยมีระยะรูดกลบัไมเ่กินกาํหนด  เมื�อทดสอบในภาวะ ไมย่ดึ    
   หนว่ง (UNBONDED STATE) 

 3.3.;    ทอ่รอ้ยเหล็กเสรมิอดัแรง  ทอ่รอ้ยเหล็กเสรมิอดัแรงแบบ CORRUGATE จะตอ้งทาํ
จากโลหะซึ�งไมมี่ปฏิกิรยิากบัคอนกรีต  (GALVANIZED  STEEL)  และมีความ
แข็งแรงเพียงพอที�จะรกัษารูปทรงและทนทานตอ่การใชง้านในระหวา่งการทาํงาน
โดยไมเ่สียหายสามารถปอ้งกนัการไหลเขา้ของนํ0าปนูไดเ้ป็นอยา่งดี และจะตอ้งมี
พื 0นที�หนา้ตดัมากกวา่สองเทา่ ของพื 0นที�หนา้ตดัสทุธิของเหล็กเสรมิอดัแรง 

 3.3.� นํ0าปนูอดั  นํ0าปนูอดัจะตอ้งเป็นสว่นผสมของนํ0า ปนูซิเมนตป์อรต์แลนด ์  และ 
นํ0ายาผสมคอนกรีต อตัราสว่นของนํ0าตอ่ปนูซีเมนตโ์ดยนํ0าหนกัไมต่ ํ�ากว่า   Y.?� 
และไมม่ากกวา่Y.;�นํ0ายาผสมคอนกรีตจะตอ้งเป็นชนิดที�ไมมี่สว่นผสมของ  
CALCIUM  CHLORIDE  โดยเดด็ขาด และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากวิศวกรผูว้า่จา้ง
ก่อนการใชง้าน 

 3.?  ขอ้กาํหนดคณุภาพของเหล็กเสรมิคอนกรีต 
  ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดที�ใชก้บัโครงสรา้งคอนกรีตเสรมิเหล็กชนิดอื�นๆ ในโครงการนี 0 
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�.  วิธ ีการก่อสร ้าง 

 

 �.� งานคอนกร ีต 
 ?.�.� งานคอนกรีตโดยทั�วๆ ไปผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํเสนอวิธีก่อสรา้งและแผนการก่อสรา้งตอ่  ผู้

ควบคมุงานผูว้า่จา้ง ในระยะเวลาที�กาํหนดไวว้ิธีและแผนก่อสรา้งจะตอ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจาก  ผูค้วบคมุงานผูว้า่จา้งก่อนการทาํงานจรงิผูร้บัจา้งจะตอ้งมีผูค้วบคมุงาน 
และหวัหนา้คนงานที�มีความรูแ้ละประสบการณใ์นงานคอนกรีตอยา่งเพียงพอตอ่การ
ควบคมุการทาํงาน 

 ?.�.3 ค ํ0ายนัและแบบหลอ่คอนกรีต 
 ?.�.3.� ค ํ0ายนั แบบรายละเอียดและรายการคาํนวณ  แสดงความแข็งแรงของโครงสรา้ง

ของคํ0ายนัจะตอ้งเสนอเพื�อขออนมุตัติอ่วิศวกรผูว้า่จา้งก่อนใชง้านไดเ้ทา่นั0นสว่นความ
รบัผิดชอบในเรื�องนี 0ยงัคงเป็นของผูร้บัจา้งทั0งหมด  ค ํ0ายนัจะตอ้งออกแบบใหแ้ข็งแรง
เพียงพอตอ่การนํ0าหนกัที�เกิดจากขบวนการ ก่อสรา้งทั0งหมดโดยไมก่่อใหเ้กิดการแอ่นตวัใน
โครงสรา้งโดยเดด็ขาด ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมอปุกรณบ์างอยา่งเพื�อการแกไ้ขหากมีการทรุด
ตวัหรือแอน่ตวั  เนื�องจากคํ0ายนั  เชน่ แมแ่รง หรือลิ�มเพื�อการแกไ้ขหากมีสิ�ง ดงักลา่วเกิดขึ 0น
ใน ระหวา่งเทคอนกรีตคํ0ายนัที�ตั0งอยู่บนแผน่พื 0นที�หลอ่คอนกรีตเรียบรอ้ยแลว้     เป็นกรณีที�
ผูร้บัจา้งจะตอ้งแสดงรายการคาํนวณของนํ0าหนกัที�จะถ่ายลงสูแ่ผน่ พื 0นแตล่ะชั0น   เพื�อขอ
อนมุตัจิากวิศวกร  วิศวกรจะเป็นผูพ้ิจารณาถึงความ เหมาะสมของการจดัรูปแบบคํ0ายนัที�
เกิดขั0น  และจะอนมุตัใิหด้าํเนินการไดด้ว้ยลายลกัษณอ์กัษรการถอดคํ0ายนัออกจะทาํได้
ตอ่เมื�อการอดัแรงคอนกรีตใน แผน่พื 0นไดก้ระทาํไปเรียบรอ้ยแลว้และไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม
จะมีนํ0าหนกับรรทกุบนแผน่พื 0นมากกวา่นํ0าหนกับรรทกุจรที�ออกแบบไวไ้มไ่ดใ้นกรณีที�
คอนกรีตยงัมีอายไุมถ่ึง 3W วนั การถอดคํ0ายนัออกจะยินยอมใหก็้เพื�อการถอดไมแ้บบออก
เทา่นั0นและจะตอ้งใสค่ ํ0ายนักลบัตามเดมิโดยเรว็ที�สดุเวน้แตจ่ะแสดงใหเ้ห็นวา่คอนกรีตใน
แผ่นพื 0นมีกาํลงัอดัสงูกวา่คา่กาํลงัที�กาํหนดไวที้� 3W วนั               

          ?.�.3.3    แบบหลอ่คอนกรีต  
                         แบบหลอ่จะตอ้งมีความแข็งแรงเพียงพอที�ใหค้อนกรีตคงสภาพอยูไ่ดใ้นขณะทาํงานทกุ

ขั0นตอนตั0งแตก่ารเท,  การเขยา่ และการแข็งตวั  แบบหลอ่จะตอ้งมีรอยตอ่ที�แนบสนิท  และ
ปอ้งกนัการรั�วซมึของนํ0าปนูได ้ เป็นอยา่งดีแบบหลอ่จะเป็นไมห้รือเหล็กก็ไดแ้ตจ่ะตอ้งมีผิว
ที�เรียบ  และ  ไมมี่การโก่งตวัใดๆ ทั0งสิ 0น หากเป็นแบบเหล็ก  ผิวจะตอ้งปราศจากสนิม หรือ  
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สิ�งอื�นใดที�อาจจะทาํใหผ้ิวคอนกรีตที�ออกมามีลกัษณะไม่สวยงามแบบหลอ่จะตอ้งตดิตั0ง
อยา่งมั�นคงตลอดระยะเวลาการทาํงานตั0งแตเ่ริ�มการเทคอนกรีตไป จนกระทั�งคอนกรีต
แข็งตวั   การถอดแบบหล่อ  ออกจากดา้นลา่งของแผน่พื 0น จะกระทาํไดต้อ่เมื�อการอดัแรง
คอนกรีตในแผน่พื 0นไดก้ระทาํไปเรียบรอ้ยแลว้ก่อนการเทคอนกรีตทกุครั0งแบบหลอ่จะตอ้ง
ไดร้บัการทาํความสะอาดกระทั�ง ไม่มีสิ�งสกปรกตดิคา้งอยูแ่บบหล่อ และจะตอ้งทาํใหแ้บบ
หลอ่เปียกชุม่ดว้ยนํ0า เสียก่อน   หรือจะใชน้ํ0ามนัทาแบบแทนวิธีการใชน้ ํ0าก็ได ้   แตช่นิด
นํ0ามนัทาแบบ   จะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากวิศวกรผูว้า่จา้งก่อนการใชง้าน 

 ?.�.? การเทคอนกรีต 
 คอนกรีตจะตอ้งขนสง่มาและเทลงแบบหลอ่ในลกัษณะที�ปราศจากการแยกตวั ของ มวล

คละ (SEGREGATION) และจะตอ้งไมท่าํใหเ้หล็กเสรมิทกุชนิดเกิดการเคลื�อนตวัไปจาก
ตาํแหนง่ที�วางไวโ้ดยเดด็ขาด วิธีการลาํเลียงคอนกรีต และวิธีการเทคอนกรีตจะ   ตอ้งไดร้บั
การเห็นชอบจากวิศวกรผูค้วบคมุงานก่อนการเทคอนกรีต  คอนกรีตที� เทลงแบบ
หลอ่แลว้จะตอ้งไดร้บัการเขยา่เพื�อทาํใหเ้นื 0อคอนกรีตแนน่ดว้ยเครื�องเขยา่ ซึ�งมี
ประสิทธิภาพ   และจาํนวนที�พอเหมาะตอ่การทาํงาน     การเขยา่คอนกรีตจะตอ้งทาํอยา่ง
ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ หวัเขยา่จะ ตอ้งแหยเ่ขา้ไปในบรเิวณคอนกรีตที�เทใหม่ๆ  และดงึ
ออกอยา่งชา้ๆ การเขยา่จะตอ้งเป็นไปทั�วทกุบรเิวณและมีระยะเวลาที�เพียงพอ  แตต่อ้งไม่
ยาวนานจนเกิดการแยกตวัของมวลคละ  (SEGREGATION)   การเทคอนกรีตจะตอ้งเทให้
เสรจ็เรียบรอ้ยตามแผนที�กาํหนดไวใ้นการเทแตล่ะครั0ง CONSTRUCTION JOINT จะมีเฉพาะ
เทา่ที�กาํหนดไวใ้นแบบเทา่นั0น  หากมีการตดิขดัในระหวา่งการเทคอนกรีตกระทั�งไมอ่าจจะ
เทคอนกรีตไดค้รบบรเิวณตามที�กาํหนดไวไ้ด ้ ลกัษณะและบรเิวณที�จะหยดุการเทคอนกรีต
จะตอ้งเป็นไปตามที�กาํหนดไวไ้ดล้กัษณะ  และบรเิวณที�จะหยดุการเทคอนกรีตจะ ตอ้ง
เป็นไปตามที�มีการตกลงกนัลว่งหนา้กบัผูค้วบคมุงานผูว้า่จา้งเทา่นั0น 

 
 �.� การอ ัดแรงคอนกร ีต 
 ?.3.� งานอดัแรงคอนกรีตทั�วไป 
 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาเครื�องมือ และอปุกรณป์ระกอบการอดัแรงคอนกรีตโดยพรอ้มมลูการ

อดัแรงจะตอ้งทาํโดยแมแ่รงที�ไดร้บัการอนมุตัแิลว้จากวิศวกรผูอ้อกแบบ  หากเป็นแม ่ แรง
ชนิด HYDRAULIC  จะตอ้งมีสว่นประกอบของ PRESSURE GUAGE ที�อา่นไดล้ะเอียดและ
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ถกูตอ้งความสมัพนัธข์องแมแ่รงกบั PRESSURE  GUAGE จะตอ้งแสดงไดด้ว้ย 
CALIBRATION CHART ซึ�งไดร้บัอนมุตัจิากวิศวกรผูว้า่จา้งแลว้ 

 
 ?.3.3 การกองเก็บวสัด ุ
  ลวดแรงดงึสงูชนิดไรแ้รงยดึเหนี�ยว  (UNBONDED TENDON)  จะตอ้งกองเก็บในลกัษณะ
ของการมว้นเป็นขด และวางราบกบัพื 0นที�ยกสงูกว่าระดบัพื 0นดนิ  เพื�อปอ้งกนัการเปียกชื 0นและความสกปรก
อื�นๆ 
 ?.3.? การวาง TENDONS 

  การวาง TENDONS ตอ้งวางในลกัษณะที�แสดงไวใ้นแบบทั0งตาํแหนง่และระยะโดยยอมให้
มีความคลาดเคลื�อนไปจากตาํแหนง่ที�ระบไุวใ้นแบบไมเ่กินดงันี 0 
                     แนวราบ   :   +  3Y มม. 
                                            แนวดิ�ง     :   +   ; มม. 
  TENDONS ตอ้งวางบน SUPPORTING CHAIR มีความแข็งแรงเพียงพอที�จะคงอยูใ่นตาํแหนง่
  เดมิตลอดระยะเวลาการทาํงาน 
 ?.3.; การวางและตดิตั0ง ANCHORAGE 
  ANCHORAGE ตอ้งวางตรงตามตาํแหน่งที�ระบไุวใ้นแบบรายละเอียด   โดยยดึตดิแนน่อยู่

กบัที�ไมเ่คลื�อนที�ไปทางใดในระหวา่งการเทและการเขยา่คอนกรีตสาํหรบั STRESSING 
END ANCHORAGE จะตอ้งมี END RECESS  ในเนื 0อคอนกรีตสาํหรบัใหเ้ป็นชอ่งวา่งใหแ้ม่
แรงยื�นเขา้ไปจบั TENDON และ  ยนักบั ANCHORAGE ได ้END RECESS นี 0 จะตอ้งเกิดจาก
การผงั PLASTIC  FORMER ไวก่้อนการเทคอนกรีต  และถอดออกเมื�อคอนกรีตแข็งตวั
เพียงพอตอ่การทาํการอดัแรง 

 
 ?.3.� การอดัแรงคอนกรีต 
 การอดัแรงคอนกรีตจะกระทาํไดต้อ่เมื�อคอนกรีตกาํลงัอดัประลยัไมต่ ํ�ากวา่ 3;Y กก./ ซม3

เมื�อทดสอบดว้ยกอ้นตวัอยา่งรูปทรงกระบอก   และผูที้�จะทาํการอดัแรงจะตอ้ง เป็น
ผูที้�มี ความรูแ้ละประสบการณม์าอยา่งเพียงพอ  ก่อนการทาํการอดัแรงผูร้บัเหมา
จะตอ้งเสนอแผนการอดัแรง  ลาํดบัของการทาํงาน    แรงดงึของแมแ่รงที�ตอ้งการ และ
ระยะยืดของลวดเหล็กแรงดงึสงู       ใหว้ิศวกรผูว้า่จา้งเพื�อการตรวจสอบอนมุตัใินระหวา่ง
การอดัแรง ผูร้บัเหมาจะตอ้งบนัทกึขอ้มลูของการอดัแรงตา่งๆ เชน่ แรงดงึในแมแ่รง ระยะ
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ยืดของลวดเหล็กแรงดงึสงู  เป็นตน้  เพื�อเสนอใหว้ิศวกรผูว้า่จา้งดาํเนินการตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง หลงัการอดัแรงที�ไดร้บัการตรวจสอบความถกูตอ้งจากวิศวกรแลว้ปลายลวดเหล็ก
แรงดงึสงูจะตอ้งตดัออกดว้ยใบตดั หา้มใชค้วามรอ้นสงูในการตดัเดด็ขาด 

 ?.3.V การอดุปิด END RECESS 
  การอดุปิดนี 0ใหท้าํดว้ยปนูทรายที�มีสว่นผสมที�ไดร้บัการอนมุตัจิากวิศวกรผูค้วบคมุงานแลว้   
  ก่อนการอดุปิด END RECESS ตอ้งทาหรือพน่  ANCHORAGE ในสว่นที�ยงัไมไ่ดหุ้ม้ 
  ดว้ยคอนกรีตดว้ยสีกนัสนิมก่อน 
 
�.�  งานเสร ิมเหล็กคอนกร ีต 

 ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดที�ใชก้บัโครงสรา้งคอนกรีตเสรมิเหล็กอื�นๆ ในโครงการนี 0 
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3-12 ระบบทอรอยสายไฟ (CONDUIT SYSTEM) ME-3-12/1 - ME-3-12/2

3-13 สายไฟ (CONDUCTOR) ME-3-13/1 - ME-3-13/2

สวนที่ 4 การจัดทํา COMMISSIONING, TESTING

4. การจัดทํา COMMISSIONING, TESTING, ME-4/1 - ME-4/7

TRAINING & MAINTENANCE, OPERATING

MANUAL, GUARANTEE และ SERVICE

สวนที่ 5 รายการวัสดุและอุปกรณที่อนุมัติใหใช

5 . รายการวัสดุและอุปกรณที่อนุมัติใหใช ME-5/1 - ME-5/7
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รายละเอียดขอกําหนดระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

1. รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป (GENERAL SPECIFICATION)

1.1 คําจํากัดความ (DEFINITION)

1.1.1 "ผูวาจาง" หมายถึง เจาของโครงการ ที่ไดลงนามในสัญญา

1.1.2 "วิศวกร" หมายถึง วิศวกรผูออกแบบหรือวิศวกรผูที่ไดรับมอบอํานาจในการ

ดูแลงานออกแบบจากผูวาจาง

1.1.3 "ผูควบคุมงาน" หมายถึง วิศวกรหรือนายชางผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง

ใหทําหนาที่ควบคุมการดําเนินงานของผูรับจางใหเปนไปตามแบบและ

รายละเอียดขอกําหนด

1.1.4 "ผูรับจาง" หมายถึง นิติบุคคลและตัวแทนหรือลูกจางของนิติบุคคลที่ลงนาม

เปนคูสัญญากับเจาของโครงการ

1.1.5 "แบบประกอบสัญญา" หมายถึง แบบที่ใชในการติดตั้งทั้งหมดที่ใชประกอบใน

การทําสัญญาวาจาง รวมทั้งแบบที่ใชในการติดตั้งที่มีการเปล่ียนแปลงแกไข

และ/หรือเพิ่มเติม โดยผานความเห็นชอบของผูวาจาง วิศวกร และผูควบคุม-

งานแลว

1.1.6 "รายละเอียดขอกําหนด" หมายถึง ขอความที่ใชกําหนดและควบคุมงานติดตั้ง

วัสดุและอุปกรณ วิธีการทํางานฝมือการทํางานและขอตกลงตางๆ ท่ีเก่ียวกับ

งานติดตั้งที่มีปรากฎ หรือไมมีปรากฎในแบบที่ใชในการติดตั้งตามสัญญานี้

1.1.7 "การอนุมัต"ิ หมายถึง การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางวิศวกรหรือ

ผูมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ

1.2 ขอบเขตของรายละเอียดขอกําหนด (SCOPE OF SPECIFICATION)

ผูรับจางจะตองจัดหาติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และการบริการ

ดูแลการทํางานของเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อให

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศเสร็จเรียบรอยสมบูรณดังแสดงไวในแบบประกอบ

สัญญา และ/หรือรายละเอียดขอกําหนด (SPECIFICATION) นี้ทุกประการ เพื่อใหงาน
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สําเร็จลุลวงตามความประสงคของผูวาจางอยางเรียบรอย และเปนที่พอใจของผูวาจาง ใน

กรณีที่ขอความหรือรายละเอียดในขอกําหนดนี้มีขอขัดแยงกัน และหรือแตกตางไปจาก

แบบประกอบสัญญา ใหผูรับจางแจงเปนลายลักษณอักษรใหวิศวกร หรือผูควบคุมงาน

ทราบในทันที โดยระบุขอขัดแยงหรือขอแตกตางใหเปนที่ชัดเจน และใหถือการวินิจฉัย

ของวิศวกรเปนการชี้ขาด ทั้งนี้ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น

หากกระทําไปผิดจากการวินิจฉัยของวิศวกร

1.3 แบบประกอบสัญญา

แบบประกอบสัญญาจางเหมา เปนเพียงแผนผังและหลักการแสดงการทํางานของระบบ

ตามความประสงคของผูวาจางเทานั้น ในการติดตั้งจริง ผูรับจางตองตรวจสอบกับแบบ

สถาปตยกรรม แบบโครงสรางและแบบงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของประกอบกันไปดวย

กรณีที่จําเปนตองแกไขปรับปรุงงานบางสวนจากแบบเดิมที่กําหนดไว เพื่อใหการตดิตั้ง

งานระบบถูกตองไดคุณภาพตามความตองการแลว ผูรับจางจะตองเสนอเพื่อการขออนุมัติ

เปนลายลักษณอักษรจากวิศวกรกอนการแกไข และจะตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจาย

เพิ่มเติม

1.4 มาตรฐาน และขอบังคับ (STANDARD AND CODE)

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ใหเปนไปตามมาตรฐานและขอบังคับดังตอไปนี้

1.4.1 ASHRAE - AMERICAN  SOCIETY  OF  HEATING,

REFRIGERATING,  AND AIR CONDITIONING ENGINEER

1.4.2 AMCA - AIR  MOVEMENT  AND  CONTROL ASSOCIATION

1.4.3 ASTM - AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS

1.4.4 ARI - AIR  CONDITIONING  AND  REFRIGERATION INSTITUTE

1.4.5 ASA - AMERICAN STANDARD ASSOCIATION

1.4.6 ASME - AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEER

1.4.7 API - AMERICAN PETROLIUM INSTITUTE

1.4.8 JIS - JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

1.4.9 MSS - MATERIAL STANDARD SOCIETY

1.4.10 MEA - METROPOLITAN  ELECTRICITY  AUTHORITY

1.4.11 NEC - NATIONAL ELECTRIC CODE

1.4.12 NEMA - NATIONAL  ELECTRICAL  MANUFACTURERS ASSOCIATION

1.4.13 SMACNA - SHEET  METAL  AND  AIR  CONDITIONING

CONTRACTORS  NATIONAL  ASSOCIATION

1.4.14 TIS (มอก.) - THAI INDUSTRIAL STANDARD

1.4.15 UL - UNDERWRITERS' LABORATORIES
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1.4.16 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1.4.17 กฎกระทรวงฉบับที่ 50 และ 55

1.4.18 พระราชบัญญัติการสงเสรมิการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535

1.4.19 อื่นๆ ที่ระบุ

1.5 วัสดุและอุปกรณ (MATERIALS AND EQUIPMENT)

1.5.1 วัสดุและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการติดตั้งงานนี้จะตองไดมาตรฐานตามที่ไดระบุ

ไวในรายละเอียดขอกําหนดนี้ และผลิตจากโรงงานที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

ของวิศวกร

1.5.2 วัสดุและอุปกรณที่ใชในงานติดตั้งนี้จะตองมีคุณภาพดี ประสิทธิภาพการทํางาน

และอายุการใชงานสูง วัสดุที่ใชทั้งหมดจะตองเปนของใหมไมเคยใชงานหรือถูก

ระงับการใชจากหนวยงานอื่นมากอนและไมมีการชํารุดบกพรองใดๆโดยเฉพาะ

อยางยิ่งจะตองไมมีคุณภาพต่ํากวาที่ไดกําหนดไว กรณีที่วัสดุและอุปกรณชํารุด

หรือเสียหาย ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการติดตั้ง หรือทดสอบจะตองไดรับการ

ซอมแซม หรือเปลี่ยนใหมใหอยูในสภาพที่ใชงานได

1.5.3 ในการเสนอราคาวัสดุและอุปกรณตางๆ ที่กําหนดไวในรายการเสนอราคา จะ

ตองระบุชื่อผูผลิต, ประเทศที่ผลิต, ชื่อทางการคาและแคตตาล็อคอางอิง โดย

ระบุ, รุน, ขนาด และขอกําหนดทางเทคนิคใหชัดเจน ซึ่งจัดเตรียมโดย

ผูเสนอราคาภายใตเงื่อนไขการเสนอราคา ในกรณีที่มีการกําหนดชื่อของวัสดุ

หรืออุปกรณตั้งแตสองชื่อขึ้นไป ผูเสนอราคาสามารถเลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง

ตามที่ระบุไวได

1.5.4 วัสดุและอุปกรณที่ระบุไวในแบบและในรายละเอียดขอกําหนดที่ผูรับจางจะนํา

มาใชจะตองสงตัวอยาง วัสดุและอุปกรณหรือแคตตาล็อคพรอมทั้งรายละเอียด

คุณสมบัติที่สมบูรณ ใหวิศวกรพิจารณาอนุมัติเปนลายลักษณอักษรกอนนําไป

สั่งซื้อหรือใชงาน ถาผูรับจางสั่งซื้อและ/หรือนําวัสดุหรืออุปกรณไปใชงาน โดย

มิไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรแลว ปรากฏวาวัสดุหรืออุปกรณนั้นๆ ไม

ถูกตองตามแบบ และรายละเอียดขอกําหนด ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ

ในการรื้อถอน เพื่อเปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณนั้นเอง ทั้งนี้ตัวอยางวัสดุและ

อุปกรณ ทั้งหมดที่ผานการอนุมัติจากวิศวกรแลวจะใชเปนมาตรฐานสําหรับ

เปรียบเทียบกับวัสดุและอุปกรณที่จะติดตั้งตอไป

1.5.5 ขอกําหนดรายละเอียด หรือแบบท่ีเขียนไวท่ีไมไดแสดงรายละเอียดของวัสดุ

และอุปกรณทุกชนิด หรือแสดงการติดตั้งแตอยางใด เปนหนาที่ของผูรับจาง
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จะตองคํานึงถึงวัสดุและอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับงานติดตั้งแตละชิ้น

น้ันๆ ใหเสร็จสมบูรณ วัสดุและอุปกรณใดๆ ก็ตามที่แสดงไวในแบบแตไมได

กําหนดหรือชี้บงไวในรายละเอียด และไมไดแสดงไวในแบบ ถาจําเปนท่ีจะตอง

ใชเพื่อใหงานแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามมาตรฐานการออกแบบ ผูรับจางจะ

ตองจัดหามาใหโดยตลอด

1.5.6 เครื่องมือ เครื่องใชและเครื่องชวยผอนแรง ที่ผูรับจางนํามาใชในงานนี ้ตองมี

ประสิทธิภาพ   ความปลอดภัย  และเปนชนิดที่เหมาะสมรวมทั้งตองมีจํานวน

เพียงพอกับปริมาณงาน ทั้งนี้ผูวาจาง และ/หรือ ผูที่ผูวาจางมอบหมายมีสิทธิ์ที่จะ

ขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลง  หรือ เพิ่มเติม จํานวนใหเหมาะสมกับการใชงาน

1.5.7 คุณภาพฝมือ

ก. วัสดุอุปกรณทุกชนิดจะตองผลิตดวยความประณีตและใชมาตรฐานการผลิตสูง

ข. เหล็กแผน และเหล็กรูปตัด

เหล็กแผน และเหล็กรูปตัด จะตองมีความเรียบและตรง ถาหากจะตัด

ตองใหตรง จะตองหลีกเลี่ยงการใชคอนทุบใหมากที่สุด หลังจากที่ตัด

ช้ินงานเหล็กแลวปลายท่ี ถูกตัดจะตองอยูในสภาพเกลี้ยง และสะอาด

ปราศจากรอยขรุขระในกรณีที่เปนชิ้นสวนที่มีขนาดใหญ จําเปนที่จะตอง

ตัดดวยไฟแกส จะตองคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได และสวน

ปลายที่ตัดตองทําความสะอาดหรือเจียรใหเรียบ

ค. การเชื่อมโลหะ (Welding)

ขบวนการเช่ือมโลหะ จะตองเชื่อมติดตลอดผิวหนาของรอยตอโดย

ปราศจากจุดบกพรองทั้งภายในและภายนอก ปลายที่จะนํามาตอเชื่อม

จะตองเตรียมใหเหมาะสม ละเอียดและมีผิวหนาที่สะอาดเพียงพอในการ

กอสราง วิธีการเชื่อมโลหะและผูเชื่อมจะตองมีการทดสอบและได

ประกาศนียบัตรจากสถาบันฝมือแรงงาน

1.6 การตรวจสอบ และรายละเอียดขอกําหนด

1.6.1 ผูรับจางตองตรวจสอบแบบและรายละเอียดขอกําหนดตางๆ จนแนใจวาเขาใจ

ถึงขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ อยางชัดเจน

1.6.2 เมื่อมีขอสงสัยขัดแยงระหวางแบบ และรายละเอียดขอกําหนดหรือขอสงสัย

หรือขอผิดพลาดเกี่ยวกับแบบ และรายละเอียดขอกําหนดตางๆ ใหสอบถาม

จากผูควบคุมงานโดยตรง และการตีความในขอขัดแยงใดๆ ใหตีความไปใน
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แนวทางที่ดีกวาถูกตองกวาการใชวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพดีกวาและครบถวน

กวา

1.6.3 การคลาดเคลื่อน การตกหลน หรือความผิดพลาดอื่น เนื่องมาจากแบบแปลน

หรือรายละเอียดขอกําหนด จะตองถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจางที่จะ

ติดตอสอบถามวิศวกรผูออกแบบ เพื่อชี้แจงแกไขแบบแปลนใหถูกตองกอนที่

จะลงมือทําการกอสราง หรือติดตั้งอุปกรณในระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศ ทั้งนี้หากจะตองทําการปรับปรุงงานบางสวน จากแบบที่ไดแสดงไว

โดยที่เห็นวาเปนความจําเปนที่ที่จะทําใหการติดตั้งงานระบบถูกตองไดคุณภาพ

ตามความตองการแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม

1.6.4 ผูรับจางจะตองศึกษารายละเอียดการติดตั้ง จากแบบสถาปตยกรรม และ

โครงสรางพรอมๆ กันไปกับแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล (ปรับอากาศและ

ระบายอากาศ และสุขาภิบาล) และระบบไฟฟากอนดําเนินการติดตั้งเสมอ

1.7 แผนงานและรายงานความคืบหนาของงาน

(WORKING SCHEDULE AND PROGRESS REPORT)

1.7.1 ผูรับจางตองกําหนดตารางแผนงาน และรายละเอียดประกอบการประสานงาน

ทั้งทางดานชาง การขนสงของ การติดตั้งและการแลวเสร็จแตละขั้นตอน เพื่อ

ปองกันอุปสรรคและความลาชาตางๆ อันอาจเปนผลกระทบกระเทือนตอการ

แลวเสร็จสมบูรณของงานทั้งหมดสงตอเจาของโครงการและผูควบคุมงานเปน

ระยะๆ การจัดทําตารางแผนงานนี้ จะตองไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย

สอดคลองกับแผนงานกอสรางอยูเสมอ

1.7.2 ผูรับจางจะตองสงแผนงานในการทํางาน ระยะเวลาในการติดตั้งและรายงาน

ความคืบหนาของงานทุกๆ เดือนตอวิศวกร และผูควบคุมงานคนละ 1 ชุด

ในเวลาที่กําหนดโดยผูควบคุมงานจนกวางานจะแลวเสร็จ

1.7.3 ผูรับจางจะตองแจงจํานวนวิศวกร ชาง และพนักงานอื่นๆ ที่จะเขาทํางานใน

สถานท่ีใหผูวาจางทราบ เพื่อขออนุญาตกอนเขางานอยางนอย 1 วัน กอน

ทํางาน

1.7.4 ผูรับจางจะตองใหรายละเอียดการทําแผนงาน การทํารายงานและรายละเอียด

อื่นๆ ตามที่ผูควบคุมงานกําหนดให
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1.8 แบบรายละเอียดการติดตั้ง (SHOP DRAWING)

1.8.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการเตรียม Shop  Drawings สําหรับงาน

ติดตั้งวัสดุและอุปกรณที่จะใชในการติดตั้งหรือตามความตองการของวิศวกร

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการติดตั้งวัสดุและอุปกรณทุกชิ้น โดยจะตอง

ทําการวัดสถานที่จริงเทียบกับแบบแปลนกอสราง รายละเอียดการติดตั้ง

และรวมมือกับงานโครงสรางและงานระบบอื่นๆ ในการสงแบบแปลนให

ผูควบคุมงาน เพื่อขออนุมัติจากผูควบคุมงานและจะตองไมทําการติดตั้งวัสดุ

และอุปกรณใดๆ จากโรงงานจนกวาจะไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานเปน

ลายลักษณอักษร

1.8.2 ผูรับจางจะตองจัดสงแบบรายละเอียดการติดตั้ง และการจัดเรียงอุปกรณตางๆ

ทุกชนิดที่จําเปน หรือตามที่ผูควบคุมงานเห็นวาจําเปนเสนอตอผูควบคุมงาน

โดยตองมีวิศวกรผูรับผดิชอบของผูรับจางทําการตรวจสอบแบบรายละเอียด

การติดตั้งใหถูกตองตามความตองการใชงาน และการติดตั้งตามขอแนะนําของ

ผูผลิต พรอมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่กํากับบนแบบที่เสนอขออนุมัติ

ทุกแผนจํานวน 5 ชุด เพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการติดตั้งไมนอยกวา 15 วัน

โดยวิศวกรจะตรวจสอบและแจงตอผูรับจางภายใน 7 วัน หากมิไดรับการ

อนุมัติผูรับจางจะตองแกไข และสงใหใหมภายใน 7 วันหลังจากที่ไดรับแจง

1.8.3 ผูรับจางจะตองศึกษาทําความเขาใจแบบสถาปตยกรรม, แบบโครงสราง, แบบ

ตกแตงภายใน และแบบงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของประกอบกันรวมทั้ง

ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง เพื่อใหการจัดทําแบบรายละเอียดการติดตั้งเปน

ไปโดยถูกตองและไมเกิดอุปสรรคกับผูรับจางอื่นๆ จนเปนสาเหตุใหกําหนด-

การของโครงการตองลาชา

1.8.4 แบบรายละเอียดการติดตั้งจะตองแสดง PLAN VIEW, ELEVATION VIEW

และ SECTION ตามความจําเปน และมีมาตราสวนตามที่ผูควบคุมงาน

กําหนด โดยแสดงรายละเอียดการติดตั้ง การประกอบ การเสริม การสราง

การยึดจับขนาดของชิ้นสวนตางๆ ตลอดจนแสดงการสัมพันธกับงานระบบ

อื่นๆ อยางสมบูรณผูควบคุมงานมีอํานาจและหนาที่สั่งการใหผูรับจาง

จัดเตรียมแบบขยายแสดงการติดตั้งสวนหนึ่งสวนใดของงานระบบที่เห็นจําเปน

เพิ่มเติมได และในกรณีแบบรายละเอียด การติดตั้งของผูรับจางแตกตางไป

จากแบบประกอบสัญญา ผูรับจางตองจัดทําสารบัญรายการที่แตกตางและใส

เครื่องหมายแสดงการเปลี่ยนแปลงกํากับทุกครั้ง พรอมทั้งลงนามรับรอง และ

ลงวันที่ในการแกไขครั้งนั้นกํากับ
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1.8.5 ในการดําเนินการติดตั้ง ผูรับจางจะตองดําเนินการตามแบบรายละเอยีด

การติดตั้งที่ผานการอนุมัติแลวเทานั้น งานสวนใด็ตามที่กระทําไปกอนไดรับ

การอนุมัติเปนลายลักษณอักษร ใหถือเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง โดย

วิศวกรสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกรองใหผูรับจางเพิ่มเติมงานบางสวน และ/หรือให

ผูรับจางเปลี่ยนแปลงงานสวนที่ไดติดตั้งไปแลวใหสอดคลองกับแบบและ

ขอกําหนด โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

1.8.6 วิศวกรและผูควบคุมงาน ไมใชเปนบุคคลที่ทําหนาที่ตรวจแบบใหผูรับจาง การ

อนุมัติ Shop Drawings เพื่อใหสามารถทํางานในขั้นตอนตอไปได การอนุมัตินี้

จะไมทําใหผูรับจางพนสภาพจากการรับผิดชอบตอการติดตั้งและการบริการ

ตางๆ เพื่อใหงานเสร็จตรงกับจุดประสงคของขอกําหนดและแบบแปลน

1.8.7 การอนุมัติรูปแบบและเอกสารตางๆ จากวิศวกรและผูควบคุมงาน จะตองไม

ถือวาเปนการตรวจที่เสร็จสมบูรณ งานตางๆ ที่ไดกระทําลงไปก็ยังคงถือวาอยู

ในความรับผิดชอบของผูรับจางทั้งสิ้น หากผูควบคุมงานตรวจพบขอผิดพลาด

ในภายหลัง ผูรับจางตองดําเนินการแกไขใหมใหถูกตอง

1.9 แบบที่ติดตั้งจริง (REPRODUCIBLE AS BUILT DRAWING)

ในระหวางดําเนินการติดตั้งระบบ ผูรับจางตองทําแบบตามที่ติดตั้งจริง แสดงตําแหนง

ของวัสดุและอุปกรณรวมทั้งการแกไขอื่นๆ ที่ปรากฎในงานระหวางการติดตั้งโดยมี

มาตราสวน 1:100 สําหรับแบบแปลนและใชมาตราสวน 1:25 สําหรับแบบขยาย

รายละเอียดการติดตั้งจํานวน 1 ชุดเสนอตอผูควบคุมงานเพื่อตรวจสอบเปนระยะๆ หรือ

ทุกครั้งตามที่ผูควบคุมงานจะรองขอใหผูรับจางทําสง ทั้งนี้ผูรับจางตองจัดทําแบบที่ติดตั้ง

จริงใหเสร็จกอนการปดผาเพดาน การกอผนังปดหรือถมดิน และภายหลังจากที่งานติดตั้ง

ทั้ง ระบบแลวเสร็จ ผูรับจางจะตองสงมอบแบบที่ติดตั้งจริงที่ลงนามรับรองความถูกตอง

โดยผูรับจางและที่ผูควบคุมงานไดตรวจสอบแลวดังกลาวรวมถึง OPERATION   AND

MAINTENANCE MANUAL ที่ให ENGINEERING DATA และ PARTS LIST ของ

อุปกรณในระบบทุกชิ้นแกผูวาจางจํานวน 5 ชุด พิมพเขียวพับเลม พรอมทั้งตนฉบับ

กระดาษไข 1 ชุด และ FILE ลง CD 1 แผนของแบบที่ติดตั้งจริงในวันสงมอบงาน

1.10 การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายละเอียดขอกําหนดและวัสดุอุปกรณ

1.10.1 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแบบและรายละเอียดขอกําหนด

อันเนื่องมาจากความจําเปนในการปฏิบัติงานหรือดวยเหตุอื่นใดก็ตาม ผูรับจาง

ตองแจงใหผูควบคุมงานรับทราบ เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบกอนดําเนินการ
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1.10.2 ในกรณีที่ผลิตภัณฑของผูรับจางมีลักษณะคุณสมบัติ อันเปนเหตุใหอุปกรณ

รายการที่กําหนดไว เกิดความไมเหมาะสมหรือไมทํางานโดยถูกตอง ผูรับจาง

ตองไมเพิกเฉยละเลยที่จะแจงขอความเห็นชอบจากผูคุมงานในการแกไข

เปลี่ยนแปลงใหถูกตองโดยชี้แจงแสดงหลักฐานจากบริษัทผูผลิต มิฉะนั้นตอง

เปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแตเพียงผูเดียว

1.10.3 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นในกรณีดังกลาวขางตน ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง

ทั้งสิ้น

1.10.4 ในกรณีที่มีการแกไขและเปลี่ยนแปลงแบบจากวิศวกรและ/หรือผูวาจาง และ/

หรือมีแบบแกไขและเปลี่ยนแปลงจากวิศวกรและ/หรือผูวาจาง กอนที่ผูรับจาง

จะปฏิบัติงานและติดตั้ง ผูรับจางจะตองตรวจสอบถึงผลกระทบตองานที่

เกี่ยวของ และที่อาจดําเนินการไปแลว พรอมทั้งแจงผลดังกลาว (หากม)ี ให

วิศวกรผูวาจาง หรือผูควบคุมงานทราบทันที มิฉะนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จะเปนภาระของผูรับจาง

1.10.5 ในกรณีที่มีการแกไข หรือเปลี่ยนแปลงแบบจากวิศวกร หรือผูรับจาง เพื่อให

งานติดตั้งระบบเหมาะสมกับสภาพหรือสถานที่กอสราง และ/หรือเปนการ

แกไขในรายละเอียดปลีกยอย ใหผูรับจางสามารถจัดทําเปนแบบ SHOP

DRAWING เสนอเพื่อการอนุมัติและติดตั้งตอไปได

1.11 งานที่เกี่ยวเนื่องตอสิ่งกอสราง

1.11.1 ในตําแหนงที่ทอน้ํา, ทอลม, ทอรอยสายไฟฟาและชิ้นสวนของอุปกรณตางๆ

จะตองผานคาน กําแพง พื้นคอนกรีต หรือสิ่งกอสรางอื่นๆ ผูรับจางจะตอง

เปนผูรับผิดชอบ และกําหนดตําแหนงที่ทอตางๆ จะผานและจัดเตรียมวางทอ

ปลอก (SLEEVE) หรือกรอบโลหะสี่เหลี่ยม (BLOCK  OUT) โดยประสานงาน

กับผูรับจางกอสรางในการวางทอ, ปลอกและกรอบสี่เหลี่ยม

สําหรับชองตางๆ ที่ตองการไวกอนที่งานกอสรางจะไปถึง

1.11.2 ผูรับจางตองเปนผูดําเนินการปดชองทอ และชองเปดตางๆ ซึ่งทางโครงสราง

เตรียมไวใหสําหรับติดตั้งอุปกรณงานระบบหลังจากไดทําการติดตั้งอุปกรณ

และทอของงานระบบแลว ผูรับจางตองดําเนินการปดชองดังกลาวใหเรียบรอย

โดยใชเหล็กฉากโครงสรางหนาไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร จัดทําเปนวงกบปด

ชองเปดโดยรอบ ตามความเห็นชอบของผูวาจาง หรือผูที่ผูวาจางมอบหมาย

ชองวางระหวางอุปกรณ และทอกันทางโครงสรางอาคารที่เปนผนังกันไฟ ตอง

อุดแนนดวยวัสดุที่สามารถทนไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
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1.11.3 ผูรับจางจะตองประสานงานในการจัดทําแทนเครื่อง และอุปกรณรองรับ

น้ําหนักเครื่องจกัรและอุปกรณตางๆ ตามหลักวิชาการ และใหมีความ

แข็งแรงสามารถรับน้ําหนัก และทนการสั่นสะเทือน ขณะเปดใชงานไดเปน

อยางดี และตองจัดทํารายละเอียดเสนอ ผูคุมงานพรอมใหขอมูลรายละเอียด

ตางๆ ของแทนเครื่องเชน ขนาด นํ้าหนัก และตําแหนง แกวิศวกรและผูรับจาง

กอสรางอาคารทราบลวงหนา กอนการจัดทําแทนเครื่องไมนอยกวา 10 วัน การ

ใหขอมูลผิดพลาดหรือไมครบถวน อันกอใหเกิดผลเสียหายหรือความลาชา

ของงานกอสราง ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

1.11.4 ในการติดตั้งอุปกรณใดๆ หามผูรับจางตัดหรือเจาะสวนหนึ่ง สวนใดของ

โครงสราง หรือสวนตกแตงของอาคารกอนที่จะไดรับความเห็นชอบจาก

ผูควบคุมงาน

1.11.5 ในกรณีที่ผูรับจางมิไดกําหนดตําแหนงที่ทอผานโครงสรางไวหรือกําหนดไวผิด

ที่และตองทําการเจาะหรือตกแตงสิ่งกอสรางใหมไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะ

ตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายในสวนน้ีทั้งหมด

1.11.6 สําหรับทอปลอก (SLEEVE) ที่ผานกําแพงภายในนั้น ใหใชทอเหล็กอาบสังกะสี

(GALVANIZED STEEL PIPE)  SCHEDULE  40 หรือ BS 1387 CLASS

MEDIUM โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางภายในใหญกวาเสนผาศูนยกลางภาย

นอกของทอ   ที่ไมมีฉนวนความรอน   หรือใหญกวาเสนผาศูนยกลางของทอ

เมื่อรวมฉนวนความรอนแลว 1 ขนาดทอ  และ ทําการอุดชองวางที่ทอกลม

(SLEEVE) ดวยทอปลอกที่ทะลุองคอาคารที่ทนไฟ  จะตองอุดชองวางโดยรอบ

ทั้งผิวนอกและผิวในทอปลอกดวยวัสดุอุดทนไฟอยางนอย 2 ชั่วโมง

1.11.7 ทอตางๆ ที่ผานผนังและพื้นที่กันน้ําซึมจะตองติดตั้งใหกันน้ําซึม ในกรณีของ

ทอเขาออกบอเก็บกักน้ํา อนุญาตใหใชทอ STAINLESS STEEL SCH.40 ที่มี

แผงสกัดน้ํา (WATER STOP) ตามแบบฝงไวในผนังและใชเปนสวนของทอได

1.11.8 Flashing สําหรับพื้นและหลังคาจะตองใช Flashing Rings และจะตองไดรับ

การอนุมัติจากวิศวกร

1.11.9 ผูรับจางจะทําการตัด ปะ และ Flashing เพื่อติดตั้งทอและตะแกรงระบายน้ํา

ใหเปนไปตามแบบ Shop Drawings ที่ไดรับอนุมัติแลวเทานั้น หามทําการตัด

ปะ และ Flashing โครงสรางที่เสร็จเรียบรอยแลว หากจะกระทําตองไดรับ

ความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอนเทานั้น
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1.11.10 เมื่อมีทอตางๆ ที่โผลหรือทะลุผานฝาผนัง พื้นหรือแผงกั้นหองที่มองเห็นตอง

จะตองอุดชองวางระหวางทอหรืออุปกรณ และโครงสรางและตองครอบดวย

Escuteheons ที่ทําดวยแผนเหล็กชุบโครเมี่ยม หรือทาสีใหเขากับพื้นผิวบริเวณ

น้ันๆ โดยใหมีขนาดใหญเพียงพอที่จะปดชองรอบๆ ทอไดอยางมิดชิดและ

เมื่อติดตั้งแลวตองแลดูสวยงามเรียบรอยปราศจากรอยชํารุดใดๆ

1.11.11 ผูรับจางจะตองจัดทํา ACCESS  DOOR หรือชองทางเขาถึงเครื่องจักรและ

อุปกรณ เพื่อใหทําการซอมบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ไดโดยสะดวก

1.11.12 ผูรับจางระบบปรับอากาศจะตองเปนผูทําการขุดดินและตกแตงดินหลังจากการ

ขุดในงานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ

1.12 การประสานงานรวมกับผูรับจางงานระบบอื่นๆ

ผูรับจางจะตองประสานงานกับผูรับจางงานระบบอื่นๆ เพื่อใหงานดําเนินไปโดยเรียบรอย

โดยจะตองใหความรวมมือในการใหขอมูล และความสะดวกตางๆ แกผูรับจางงานระบบ

อื่นๆ ตามความจําเปน หากมีผลเสียหายตอโครงการ อันเนื่องมาจากการจงใจละเลยตอ

ความรวมมือดังกลาว ผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกรองความเสียหายที่เกิดขึ้นตอผูรับจาง

1.13 การใชพลังงานไฟฟา และอุปกรณอื่นๆ ระหวางการกอสราง

1.13.1 ผูรับจางจะตองดําเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจาย ในการตอสายไฟฟา

สายโทรศัพท ทอน้ําประปาและทอน้ําอื่นๆ รวมทั้งมาตรวัดตางๆ ชั่วคราว

คาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายขณะใชงานดวย

1.13.2 คาใชจายตางๆ ในขอ 1.13.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตั้งแตวันเริ่ม

เตรียมการระหวางการกอสราง จนกระทั่งวันสงมอบงานเรียบรอยแลว

1.13.3 การรื้อถอนวัสดุและอุปกรณที่ตองใชงานชั่วคราว จะตองกระทําใหอยูในสภาพ

ดีเชนเดิมภายหลังจากการสงมอบงานแลว ถาหากมีสิ่งใดบกพรองเสียหายขณะ

รื้อถอนยังคงอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางเชนกัน

1.13.4 ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราว สําหรับแสงสวาง และ

อุปกรณอื่นๆ ตามจุดตางๆ ภายในอาคาร ซึ่งมีความจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงาน หรือการตรวจสอบของผูควบคุมงาน คาใชจายในการติดตั้งดวงโคม

สําหรับแสงสวางชั่วคราวนี้ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ

1.13.5 ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณดับเพลิงติดตั้งในบริเวณตางๆ ที่ผูรับจางปฏิบัติ
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งานอยางเพียงพอ

1.14 การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ

ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณที่ใชในการติดตั้ง

ภายในบริเวณสถานที่กอสรางอาคาร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณดังกลาว จะยังคงเปน

กรรมสิทธิ์ของผูรับจางทั้งหมด ซึ่งผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการสูญหาย เส่ือมสภาพ

หรือถูกทําลาย จนกวาจะไดติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณและสงมอบงานแลว

1.15 ปายเครื่องมือของวัสดุ และอุปกรณ

1.15.1 ผูรับจางจะตองจัดหา ปายช่ือ สีพนเปนตัวหนังสือ และเครื่องหมายแสดง

ตางๆ เพื่อแสดงชื่อและขนาดของอุปกรณและการใชงานโดยใชภาษาไทย

และ/หรือภาษาอังกฤษ

1.15.2 ปายชื่อใหทําดวยแผนพลาสติกพื้นสีดํา และแกะสลักตัวอักษรสีขาวขนาดโต

อยางนอย 10 มิลลิเมตร และเคลือบพลาสติกอีกชั้นหนึ่งปายตองยึดติดให

มั่นคงถาวร

1.15.3 สีที่ใชพนตัวหนังสือ และเครื่องหมายใหเปนสีแบบ ACRYLIC ที่มีคุณภาพดี

1.15.4 วัสดุ และอุปกรณตางๆ เมื่อติดตั้งแลวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน จะ

ตองแสดงเครื่องหมาย และอักษรยอหรือขอความที่สั้นงายตอการเขาใจ

1.16 การสกัดเจาะและอื่นๆ

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการตัดเจาะในบริเวณที่จําเปน ที่ติดตั้งอุปกรณระบบ เชน

การเจาะผนัง พื้น และฝาเพดานเปนตน โดยการตัดเจาะตางๆ จะตองจัดทําอยาง

ระมัดระวังอยางรอบคอบ เพื่อไมใหเกิดผลเสียหายตอโครงสรางอาคาร และไมทําให

ความเรียบรอยของอาคารตองเสียไป ทั้งนี้จะตองแจงและจัดทําแบบ เสนอใหผูควบคุม

งานทราบกอนการดําเนินการตัดเจาะ สวนที่ตัดเจาะนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการ

ซอมแซมใหเหมือนเดิมทุกประการ
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1.17 ตัวแทนของผูรับจาง หรือวิศวกรประจําหนวยงาน

1.17.1 ผูรับจางตองแตงตั้งตัวแทนผูมีอํานาจเปนผูแทนประจําหนวยงาน โดยตองเปน

วิศวกรที่มีคุณวุฒิและความสามารถในสายงาน และตองมีใบรับรองจาก กว. วา

เปนวิศวกรระดับสามัญวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวของและมีประสบการณไมต่ํากวา

3 ป

1.17.2 วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการและควบคุมการ

ติดตั้งงานระบบใหถูกตอง เปนไปตามแบบรายการขอกําหนด กฎหมายและ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยตองเปนผูลงนาม

และเซ็นชื่อเปนผูควบคุมงานระบบที่เกี่ยวของเพื่อยื่นตอราชการดวย

1.17.3 วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง วิศวกร หัวหนาชาง และชางชํานาญงานที่มี

ประสบการณ ความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมายจากผูรับจาง

ใหมาประจําหนวยงาน ตองสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามหลักวิชาการและ

มีจํานวนมากเพียงพอสําหรับปฏิบัติงานใหแลวเสร็จทันตามหมายกําหนดการ

ของโครงการ

1.17.4 ผูวาจางสงวนสิทธิในการออกคําสั่งใหผูรับจางเปลี่ยนพนักงาน หรือตัวแทน

ผูรับจางที่เห็นวาไมมีความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสานงานกับผูอื่น

ไดดีพอ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายกับโครงการได ผูรับจางจะตอง

ดําเนินการเปลี่ยนพนักงานใหม โดยใหความสามารถเพียงพอมาปฏิบัติงาน

แทนทันที ทั้งนี้คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นผูรับจางเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น

1.18 การตรวจสอบผลงาน (INSPECTION)

วิศวกร หรือผูควบคุมงานมีอํานาจสั่งใหผูรับจางเปด หรือรื้องานสวนใดๆ ที่ไมอาจ

ตรวจสอบจากภายนอกได เพื่อตรวจสอบหรือสั่งใหผูรับจางดําเนินการทดสอบวัสดุหรือ

ส่ิงของใดๆ หรืองานสวนใดๆ ที่ไดทําไปแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยมิชักชาเมื่อ

ไดรับรายการคําสั่ง โดยผูรับจางจะตองเปนผูเสียคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมด เพือ่

การตรวจสอบหรือใชงานดังกลาว รวมทั้งคาใชจายในการแกไขใหคืนสภาพ ถาผลการ

ตรวจสอบหรือทดสอบปรากฏวางานดังกลาวไมมีคุณสมบัติเพียงพอ ผูรับจางตองยอมรับ

และดําเนินการแกไขโดยมิชักชา เมื่อไดรับรายการใหแกไขขอบกพรองในการติดตั้งและ

การปฏิบัติงานจากผูควบคุมงาน เพื่อใหเปนไป ตามขอกําหนดในสัญญาและถูกตองตาม

หลักวิชา โดยจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายในการแกไข เนื่องจากความบกพรองตางๆ

ทั้งสิ้น แตทั้งนี้จะตองไมเปนการกระทําที่ปราศจากเหตุอันควร
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1.19 การทดสอบและการปรับแตงระบบ

1.19.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการทดสอบและปรับแตงระบบ และจะตองแกไข

ปรับปรุงระบบตามความจําเปน เพื่อใหระบบสามารถใชงานไดตามแบบ และ

ขอกําหนดทุกประการ

1.19.2 ผูรับจางตองจัดทําตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครื่องและระบบ

รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารแนะนําจากผูผลิตในการใชงาน (OPERATION

MANUAL) เสนอผูควบคุมงานกอนทําการทดสอบอยางนอย 15 วัน

1.19.3 ผูรับจางตองทําการทดสอบเครื่องและระบบตามหลักวิชา และขอกําหนด โดย

อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ ผูรับจางตองเปนผูจัดหาทั้งหมด

และขณะทดสอบตองมีผูแทนของผูวาจาง และ/หรือวิศวกรอยูรวมขณะ

ทดสอบดวย รายงานขอมูลในการทดสอบใหทําเปนแบบฟอรมเสนออนุมัติตอ

ผูควบคุมงานกอนทําการทดสอบหลังการทดสอบผูรับจางตองกรอกขอมูลตาม

ที่ไดจากการทดสอบจริงสงใหผูควบคุมงาน จํานวน 4 ชุด

1.19.4 คาใชจายในการทดสอบ เชน คากระแสไฟฟา นํ้าประปา แรงงาน ฯลฯ

ในระหวางการทดสอบเครื่องและระบบอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางเอง

ทั้งสิ้น

1.19.5 ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองทําความสะอาด

เพื่อกําจัดฝุนและสิ่งสกปรก ซึ่งอาจกอความเสียหายกับระบบใหเรียบรอย และ

ตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรกอนทําการสงมอบงาน

1.20 หนังสือคูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ

1.20.1 ผูรับจางจะตองจัดทํารายละเอียดของอุปกรณที่ใช วิธีการใชงานและรายการ

รายละเอียดของการบํารุงรักษา รายการอะไหลและอื่นๆ เปนภาษาไทย และ/

หรือภาษาอังกฤษ โดยจะตองสงมอบใหผูวาจางในวันสงมอบงาน จํานวน 5 ชุด

1.20.2 หนังสือคูมือทั้งหมดตามขอ 1.20.1 ผูรับจางจะตองสงรางเสนอใหผูควบคุม-

งาน 1 ชุด เพื่อทําการตรวจสอบและอนุมัติกอนการจัดทําจริง

1.20.3 บทความโฆษณาของผูผลิตหรือแคตตาล็อค ไมถือวาเปนหนังสือคูมือการใช

งานและบํารุงรักษา
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1.20.4 รายละเอียดภายในหนังสือคูมือ ใหประกอบดวยรายละเอียดเปนหมวดๆ

ไมนอยกวาดังตอไปนี้

ก. หมวดที่ 1 ประกอบดวย รายละเอียดและอุปกรณของระบบ

ข. หมวดที่ 2 ประกอบดวย  การทํางานของระบบ และวิธีการใชงาน

ค. หมวดที่ 3 ประกอบดวย ขอมูลทางเทคนิค และแคตตาล็อคของ

อุปกรณในระบบ พรอมรายชื่อบริษัท

ตัวแทนจําหนาย ชื่อผูติดตอที่อยู หมายเลข

โทรศัพท

ง. หมวดที่ 4 ประกอบดวย รายงานผลการทดสอบระบบ

จ. หมวดที่ 5 ประกอบดวย รายละเอียดของรายการ การตรวจสอบการ

ใชงาน การซอมบํารุงรักษา

ฉ. หมวดที่ 6 ประกอบดวย สาเหตุการชํารุด บกพรอง หรือใชงานไมได

และการแกไขของอุปกรณในระบบเบื้องตน

1.21 การสงมอบงาน

ผูรับจางตองเปดใชงานเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเต็มที่ หรือ

พรอมที่จะใชงานไดเต็มที่เปนเวลา 24 ชั่วโมง ติดตอกัน หรือไมนอยกวา 1 วัน และจะ

ตองทําการทดสอบเครื่องมือวัสดุ และอุปกรณตามที่ผูควบคุมงานจะกําหนดใหทดสอบ

จนกวาจะไดผลเปนที่พอใจและจนแนใจของผูควบคุมงานวาเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ

เหลานั้นสามารถทํางานไดดีถูกตองตามขอกําหนดทุกประการ รายการสิ่งของตางๆ ตอไป

น้ี ผูรับจางจะตองสงมอบใหแกผูวาจางในวันสง มอบงานและถือเปนสวนหนึ่งของการ

ตรวจรับมอบงานดวย มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. แบบที่ติดตั้งจริง

2. หนังสือคูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ

3. เครื่องมือพิเศษสําหรับใชในการปรับแตง ซอมบํารุงเครื่องมือ และอุปกรณซึ่งทาง

โรงงานผูผลิตสงมาใหดวย

4. อะไหลตางๆ

สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้นในการทดสอบเครื่อง และตรวจรับมอบงานจะอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจางทั้งสิ้น

การสงมอบงาน มิไดหมายถึง การพนความรับผิดชอบของผูรับจาง หากตรวจพบ

ภายหลังจากการสงมอบงานแลว ปรากฏวาวัสดุและอุปกรณที่ผูรับจางนํามาใชงาน และ

ติดตั้งในระบบปรับอากาศและระบายอากาศไมเปนไปตามรายละเอียดขอกําหนดของ

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และหรือไมไดรับการอนุมัติใหนําไปใชงาน ผูรับจางจะ

ตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงและแกไขใหถูกตอง และเปนไปตามขอกําหนดนี้ทุกประการ

ทันทีที่ไดรับแจงจากเจาของโครงการ โดยจะเรียกรองคาใชจายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น
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1.22 การรับประกันและการซอมบํารุงรักษา

1.22.1 ผูรับจางจะตองรับประกันและรับผิดชอบ หากมีขอบกพรองใดๆ ปรากฏข้ึนใน

งานตามขอกําหนดนี้ หรือหากปรากฏวาระบบหรืออุปกรณใดๆ ไมสามารถ

ทํางานไดสมบูรณตามแบบและขอกําหนด หรือทําใหทรัพยสินของผูวาจาง

เสียหายไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา 2 ป นับจาก

วันที่ผูวาจางออกใบรับรองแสดงการเสร็จเรียบรอยของงาน (CERTIFICATE

OF  COMPLETION) ผูรับจางจะตองจัดการแกไขใหเรียบรอยสมบูรณโดย

ดวน โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายทั้งสิ้น หากผูรับจาง

ไมจัดการแกไขใหแลวเสร็จสมบูรณภายในเวลาอันสมควรตามที่วิศวกรของฝาย

ผูวาจางเปนผูกําหนด ผูวาจางอาจจัดใหผูอื่นทําการแกไขแทนผูรับจาง โดยที่

ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งสิ้นที่เกิดจากการแกไขนั้น

1.22.2 ในชวงเวลา 2 ป นับจากวันที่ผูวาจางออกใบรับรองแสดงการเสร็จเรียบรอย

ของงาน ผูรับจางจะตองมาตรวจบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ตามที่ระบุในขอบ

เขตงานอาทิ เชนการอัดจารบี, เติมน้ํามันหลอลื่น, ลางแผนกรองอากาศ,

เติมสารทําความเย็น, การปรับความตึงสายพาน เปนตน

1.23 การฝกอบรมชาง

ผูรับจางจะตองแนะนําและฝกอบรมชางของผูวาจางใหสามารถใชงาน และบํารุงรักษา

ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพภายใน 30 วัน หลังจากไดรับการตรวจรับมอบงานแลว

1.24 เสียงและความสั่นสะเทือน

งาน และอุปกรณทุกประเภทของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เมื่อทํางานใน

ทุกสภาวะ จะตองปราศจากความสั่นสะเทือนและเสียงมายังโครงสรางและหองขางเคียง

เกินกวาระดับที่ยอมรับได โดยวิศวกรเปนผูวินิจฉัย (ระดับความดังของเสียงไมควรเกิน

NC45) ความสั่นสะเทือนและเสียงที่เกิดขึ้นเกินกวาที่วิศวกรยอมรับไดจะตองไดรับการ

แกไขอยางถูกวิธี และเปนไปตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องปองกันความสั่น

สะเทือน โดยความรับผิดชอบของผูรับจาง
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1.25 ความตองการพิเศษสําหรับโครงการ และคุณสมบัติของผูทํางาน

1.25.1 ผูรับจางที่ทํางานในโครงการจะตองเคยผาน และทํางานระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ ในโครงการที่เปนลักษณะเดียวกันกับงานในขอกําหนดนี้ ตั้งแต

เริ่มตนจนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณและสงมอบงานได

1.25.2 ผูรับจางจะตองจัดใหมีวิศวกรควบคุม สาขาเครื่องกล ประเภทสามัญ เซ็นช่ือ

ควบคุมงานและทํางานควบคุมตามที่กฎกระทรวงหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ

กําหนดไวตลอดระยะเวลาทํางานของโครงการ

1.26 การจัดเตรียมงานที่สถานที่กอสราง

1.26.1 ผูรับจางมีหนาที่สํารวจและตรวจสอบสถานที่กอสราง โดยตองศึกษาและเขาใจ

ถึงลักษณะ และสภาพของสถานที่ที่จะกอสรางรวมทั้งสาธารณูปโภคตางๆ ที่

เกี่ยวของเปนอยางดี หากเกิดปญหาระหวางการกอสรางและติดตั้งระบบอัน

เนื่องมาจากขอมูลดังกลาว ผูรับจางจะยกขออางถึงการที่ตนไมทราบขอเท็จจริง

หรือขอมูลดังกลาวไมได

1.26.2 ผูรับจางตองจัดใหมีเวรยามระมัดระวังรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอัคคีภัยที่

เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งปวง

1.26.3 ผูรับจางตองรับผิดชอบเต็มที่ เมื่อเกิดความเสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติงาน การติดตั้งและทดลองเครื่อง

1.26.4 ผูรับจางตองดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน ที่พักชั่วคราว ที่เก็บของตางๆ ใหสะอาด

เรียบรอย และอยูในสภาพปลอดภัยตลอดเวลา

1.26.5 ผูรับจางตองพยายามทํางานใหเกิดเสียงรบกวน และสั่นสะเทือนนอยที่สุดเทาที่

สามารถจะทําได เพื่อมิใหเกิดความเดือดรอนและมีผลกระทบกระเทือนตอคน

หรืองานอื่นๆ ที่อยูใกลสถานที่ติดตั้ง

1.26.6 เมื่อผูรับจางไดทําการติดตั้งสมบูรณแลว ตองขนยายเครื่องมือเครื่องใช

ตลอดจนรื้อถอนอาคารชั่วคราว ซึ่งผูรับจางไดปลูกสรางขึ้นสําหรับงานนี้

ออกไปใหพนจากสถานที่กอสราง สิ่งใดที่ตองสงคืนใหแกผูวาจางก็ตองจัดการ

สงคืนใหเรียบรอยเสร็จสิ้นไปกอนที่จะสงมอบงาน
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1.26.7 ผูรับจางตองจํากัดขอบเขตสถานที่กอสราง ไมใหเกิดการลวงล้ํา หรือบุกรุก

เขาไปในสถานที่ขางเคียงนอกบริเวณกอสรางไมนําอุปกรณ วัสดุ เครื่องมือ

ตางๆ ไปกีดขวางทางสัญจรไปมาของบุคคลทั่วไป และดูแลปองกันไมให

พนักงานของตนบุกรุกเขาไปในเขตที่ของผูอื่น ขณะเดียวกันปองกันไมใหผูที่

ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณกอสรางเด็ดขาด ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน

รวมทั้งไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถานที่สาธารณะ และสาธารณูปโภค หาก

เกิดความเสียหายข้ึน ผูรับจางตองซอมแซมใหคืนสภาพเดิมกอนเสียหาย รวม

ทั้งเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายทั้งหมด

1.27 การขนสง

1.27.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการขนสงเครื่องวัสดุอุปกรณมายังสถานที่กอสราง

รวมทั้งการยกเขาไปยังที่ติดตั้ง คาใชจายทั้งหมดเปนของผูรับจางเองทั้งสิ้น

1.27.2 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย อันเกิดจากการขนสงวัสดุอุปกรณ

หรือเครื่องมือตางๆ มายังสถานที่ติดตั้ง

1.27.3 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความลาชา ในการขนสงวัสดุ อุปกรณหรือ

เครื่องมือตางๆ มายังสภาพที่ติดตั้ง

1.28 การควบคุมและดูแลคนงาน

ผูรับจางจะตองใหคําแนะนําแกคนงานในการกอสราง และติดตั้งวัสดุเครื่องมืออุปกรณ

ตางๆ อยางสมํ่าเสมอ ตั้งแตตนจนงานแลวเสร็จสมบูรณโดยเปนหนาที่ของผูรับจาง

ผูรับจางจะตองใชผูควบคุมงานและคนงานชุดเดิมตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ โดยที่

หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรชุดเดิม จะตองไดรับการอนุมัติจากวิศวกรและผูแทนของ

ผูวาจางกอนที่จะดําเนินการ

1.29 การติดตอประสานงาน และ คาดําเนินการ

กรณียังมิไดกําหนดเปนอยางอื่น ผูรับจาง มีหนาที่ติดตอประสานงาน กับหนวยงานราชการ

หรือเอกชนที่เกี่ยวของกับระบบที่ผูรับจางรับผิดชอบอยู  เพื่อใหไดมาซึ่งความสมบูรณของ

ระบบที่ใชในโครงการ โดยคาใชจายตางๆ  ในการติดตอดําเนินการที่เรียกเก็บโดยหนวย

งานราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวของ  ยกเวน คาธรรมเนียมและคาประกันมิเตอรถาวรใหผูรับ

จางเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น
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2. ขอบเขตของงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศทั่วไป

(GENERAL SCOPE OF WORK)

2.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณตลอดจนชางฝมือ แรงงาน และเครื่องมือสําหรับการ

ติดตั้ง ตามหลักวิชาชางที่ดี เพื่อติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ตามที่ปรากฏในแบบและรายละเอียดขอกําหนด ดังมีรายละเอียดของระบบตางๆ ไม

นอยกวาที่กําหนดไวตอไปนี้ จนกระทั่งระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถ

ใชงานไดดี

2.1.1 เครื่องทําน้ําเย็น แบบระบายความรอนดวยอากาศ

2.1.2 เครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น (PRECISION

AIR CONDITIONER, CRAC)

2.1.3 เคร่ืองสงลมเย็น

2.1.4 เคร่ืองจายลมเย็น

2.1.5 ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

2.1.6 เคร่ืองสูบนํ้าเย็น

2.1.7 ถังนํ้าขยายตัว

2.1.8 ระบบทอน้ําและอุปกรณ

2.1.9 ระบบบําบัดน้ําหลอเย็นและน้ําเย็น

2.1.10 ระบบทอลมและ DAMPER ตางๆ

2.1.11 พัดลมระบายอากาศและระบบระบายอากาศ

2.1.12 ระบบ Split type air conditioner

2.1.13 ระบบไฟฟา, ระบบไฟฟาควบคุม และระบบ SUPERVISORY

2.1.14 ระบบปองกันการสั่นสะเทือน

2.1.15 ระบบจัดการเครื่องทําน้ําเย็นอัตโนมัติ
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2.1.16 อื่นๆ ที่กําหนดไว

2.2 ในกรณีที่แบบและรายละเอียดขอกําหนดมิไดแสดงไว หากเปนอุปกรณที่มีความจําเปน

ตอเนื่องที่จะตองติดตั้งไวดวย เพื่อใหระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถทํางาน

ไดสมบูรณ ผูรับจางจะตองแจงตอวิศวกรกอนการเสนอราคา และใหถือการวินิจฉัยของ

วิศวกรเปนการช้ีขาด   หากมิฉะนั้นแลวความรับผิดชอบทั้งสิ้นจะตองเปนของผูรับจาง

2.3 ชางฝมือที่ผูรับจางจัดหาเพื่อทํางานติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบายอากาศโดยเฉพาะ

อยางยิ่งงานเชื่อมทอน้ํา, ทอสารทําความเย็น, งานทอลม, งานติดตั้งเครื่องตางๆ และงาน

ระบบไฟฟา เปนตน จะตองเคยผานงานและไดใบรับรองจากสถาบันฝกฝมือแรงงาน

และหรือมิฉะนั้น จะตองมีประสบการณ และเคยผานงานที่เกี่ยวของมาเปนเวลานาน

พอสมควร ผูรับจางจะตองจัดใหมีการทดสอบฝมือของชางฝมือดังกลาวกอนการเริ่ม

ดําเนินการทํางาน

2.4 รายการรับประกันวัสดุอุปกรณเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่ผูวาจางออกใบรับรอง

แสดงการเสร็จเรียบรอยของงาน (CERTIFICATE OF COMPLETION) นั้น จะตอง

ออกใบรับประกันเปนลายลักษณอักษรจากผูรับจาง หรือตัวแทนจําหนาย และหรือจาก

ผูผลิตโดยตรง ตามรายการดังตอไปนี้

1. เครื่องทําน้ําเย็น โดยรับประกันทุกช้ินสวน และตามขอ 3-1.5

2. เคร่ืองสูบนํ้า โดยรับประกันทุกชิ้นสวน

3. เครื่อง CRAC โดยรับประกันทุกชิ้นสวน

4. เครื่องสงลมเย็นและเครื่องจายลมเย็น โดยรับประกันทุกชิ้นสวน

5. พัดลมระบายอากาศ โดยรับประกันชิ้นทุกช้ินสวน

6. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน โดยรับประกันทุกช้ินสวน

7. ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยรับประกนัทุกชิ้นสวน

สําหรับการรับประกันชิ้นสวนตางๆ น้ัน กรณีเกิดความเสียหาย ผูรับจางจะตองเปลี่ยนชิ้นสวน

ใหใหม โดยไมคิดคาของและคาแรง

2.5 รายการ SPARE PART (อุปกรณที่สํารองไวเปลี่ยนตามชวงระยะเวลาใชงานที่ผูผลิต

กําหนด) ที่ผูรับจางจะตองสงมอบใหทางโครงการ พรอมกับการสงมอบงานงวดสุดทาย

โดยจะตองจัดทําเปนตารางรายการ SPARE PART ซึ่งระบุรายละเอียดเบื้องตนไมนอย

กวาดังน้ี

- ชื่อยี่หอ, ชื่อรุน ที่ติดตั้งใชในปจจุบัน
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- ชื่อยี่หอ, ชื่อรุนที่สามารถเทียบเทาใชทดแทนได

- ชื่อตัวแทนจําหนายหรือผูผลิต พรอมที่อยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอ

โดยรายการ SPARE PART ที่ผูรับจางจะตองเสนอ จํานวน, ราคาคาของตอหนวย (ไม

คิดคาแรง) เน่ืองจากจะตองมีการเปลี่ยนตามขอกําหนดของผูผลิตภายในชวงเวลา 2 ป

จะตองประกอบดวยรายการอยางนอยตามที่ระบุ หรือตามที่ผูผลิตแนะนํา ดังนี้ (ถาผู

รับจางไมชี้แจงหรือไมเสนอราคาไวใหโครงการรับทราบ จะถือวาอยูในความรับผิดชอบ

ของผูรับจางทั้งหมด)

- สายพานและ Filter จํานวน 10% ของแตละขนาดที่ใชในโครงการ, สําหรับเครื่องสง

ลมเย็น, เคร่ืองจายลมเย็น, พัดลมระบายอากาศ, หอผึ่งน้ํา (กรณีใชสายพาน)

- ปริมาณสารเคมีสําหรับระบบปรับสภาพน้ําดาน Chilled Water

2.6 ผูรับจางจะตองเสนอราคาโดยประมาณ ณ วันท่ีเสนอราคา สําหรับคาวัสดุสิ้นเปลืองที่

จะตองใชสําหรับเครื่องจักรอุปกรณในชวงระยะเวลารับประกัน 2 ป ดังกลาว โดยจะตอง

เสนอ จํานวน, ราคาคาของตอหนวย (ไมคิดคาแรง) โดยประกอบดวยรายการอยางนอย

ดังนี้

- REFRIGERANT

- OIL

- SOLUTION สําหรับลางทําความสะอาด

- และอื่นๆ ที่จําเปนตองใชทั้งหมดตามที่ผูผลิตกําหนด

ท้ังน้ี ถาผูรับจางไมชี้แจงหรือไมเสนอราคาไวใหโครงการรับทราบ จะถือวาอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจางทั้งหมด

2.7 รายการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ ที่ผูรับจางจะตองเขามาใหบริการในชวงระยะเวลา

2 ป หรือตามที่ผูผลิตกําหนดไว จะตองประกอบดวยรายการอยางนอยดังนี้

1. ตรวจสอบและเติมปริมาณสารทําความเย็น สําหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

2. ตรวจสอบเปล่ียน Refrigerant Drier สําหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

3. ตรวจสอบและถายน้ํามันหลอลื่นของคอมเพรสเซอร สําหรับเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวน

4. ลางทําความสะอาด Cooling Coil และ condenser Coil, Air Filter สําหรับ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนดวยสารเคมีที่สามารถลดการกอตัวของเชื้อจุลินทรีย

5. ตรวจสอบและตรวจเติมจาระบี, เคร่ืองสงลมเย็น, เครื่องจายลมเย็น, พัดลมระบาย

อากาศ, หอผึ่งน้ํา, เคร่ืองสูบนํ้า ฯลฯ

6. ลางทําความสะอาด Cooling Coil, Air Filter สําหรับเครื่อง CRAC, เคร่ืองสงลม

เย็น, เครื่องจายลมเย็นดวยสารเคมีที่สามารถลดการกอตัวของเชื้อจุลินทรีย (กรณีที่

ตองดําเนินการ)
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7. ปรับตั้งความตึงของสายพาน สําหรับเครื่องสงลมเย็น, เคร่ืองจายลมเย็น, พัดลม

ระบายอากาศ, หอผึ่งน้ํา

8. ตรวจสอบและกวดขันขั้วตอของชุด Starter, Control และ Circuit Breaker ของ

ระบบไฟฟา

9. ตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ําและเติมสารเคมีของระบบปรับสภาพน้ําดาน Chilled

Water

10. ลางทําความสะอาดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรอนเชน Filler, Louver ฯลฯ

11. ตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ เชน Thermostat, Firestat, Control

Valve ฯลฯ

12. และอื่นๆตามที่ผูผลิตวัสดุอุปกรณกําหนดไว

ทั้งนี้ผูรับจางจะตองจัดทําแผนตารางรายการบํารุงรักษาอุปกรณขางตน ประกอบการเสนอ

ราคาตอทางโครงการดวยโดยระบุจํานวนครั้งหรือชวงเวลาบํารุงรักษาอุปกรณภายใน

ระยะเวลา 2 ป มีดังนี้

1. เครื่องทําน้ําเย็น ทุก 3 เดือนรวมจํานวน 8 ครั้ง

2. เคร่ืองสูบนํ้า  ทุก 3 เดือนรวมจํานวน 8 ครั้ง

3. เครื่อง CRAC ทุก 1 เดือน รวม 24 ครั้ง

4. เครื่องสงลมเย็น เครื่องจายลมเย็นแบบใชนํ้าเย็น และเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน  ทุก 1 เดือนรวมจํานวน 24 ครั้ง

5. พัดลม  ทุก 3 เดือนรวมจํานวน 8 ครั้ง

6. อุปกรณไฟฟา  อุปกรณควบคุม  และตูไฟฟาควบคุม  ทุก 6 เดือนรวมจํานวน 4

ครั้ง

7. ปรับปริมาณลมและปริมาณน้ํา  ทุก 1 ปรวมจํานวน 2 ครั้ง

8. และอื่นๆ ตามที่ผูผลิตวัสดุอุปกรณกําหนดไว

โดยผูรับจางตองสงรายงานการบํารุงรักษาภายหลังที่เขาดําเนินการการบํารุงรักษาในแต

ละคร้ัง จํานวน 2 ชุด ภายใน 2 สัปดาหที่เขาทําการบํารุงรักษาใหกบเจาของโครงการ

2.8 มาตรวัดสําหรับการ START UP & COMMISSIONING ที่ผูรับจางจะตองมีเอกสาร

รับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากสถาบันฯ รับรองที่เชื่อถือได

เสนอตอทางโครงการกอนดําเนินการ เพื่อใชเปนมาตรวัดอางอิง คือ

- Pressure gauge

- Thermometer

- เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ

- เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความเร็วลม
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- Water flow meter

- Ampmeter, Voltmeter

2.9 ผูรับจางจะตองติดตั้ง Socket พรอม Cap สําหรับติดตั้งมาตรวดัหรือเครื่องมือตรวจวัด

ตางๆ ไดในตําแหนงและจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ ตามขอแนะนําของผูผลิตเครื่องมือ

วัด อาทิเชน

- Socket สําหรับ Thermometer และ Pressure gauge ที่ทอน้ําเขา-ออก AHU และ

FCU (ยกเวน AHU ทอน้ํา ใหติดตั้ง Socket พรอมมาตรวัด)

- Socket ที่ทอลมจาย Main ของ AHU

2.10 ผูรับจางระบบปรับอากาศ จะตองจัดทําฐานคอนกรีต รองรับแทนเครื่องจักรอุปกรณ

ทั้งหมด โดยเสนอ Shop Drawing ใหผูควบคุมงานตรวจสอบกอนดําเนินการใดๆ

2.11 ในกรณีที่ผูรับจาง จําเปนตองเลือกมอเตอรที่ใชกับอุปกรณเครื่องสูบน้ํา, เคร่ืองสงลม

เย็น, เคร่ืองจายลมเย็น, พัดลมและอื่นๆ ซึ่งเปนมอเตอรที่มีขนาดแรงมาและประเภท

ของระบบไฟฟาที่มอเตอรตองใช เชน เฟสหรือแรงดันไฟฟา ที่ไมสอดคลองตรงกับที่ระบุ

ไวในแบบและรายละเอียดขอกําหนด ผูรับจางจะตองตรวจสอบและแจงตอวิศวกรกอน

การเสนอราคา และใหถือการวนิิจฉัยของวิศวกรเปนการชี้ขาด หากมิฉะนั้นแลวความ

รับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับคาใชจายและการสูญเสียเวลาที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสราง

ซึ่งมีผลกระทบตอเจาของโครงการ หรือผูรับจางรายอื่นๆ จะตองเปนของผูรับจางงาน

ระบบปรับอากาศ

2.12 ในการเลือกเครื่องสงลมเย็น และพัดลมระบายอากาศ ผูรับจางจะตองใหผูผลิตหรือผูขาย

จัดสงเอกสารแนบทายประกอบการเสนอขออนุมัติใหครบถวน มิฉะนั้นจะไมพิจารณา

อนุมัติโดยมีรายการตอไปนี้

- Catalog & Technical Specification

- Performance Fan and Pump Curve ที่แสดงจุดหรือขอบเขตโดยระบุไวใน Curve

ของ

: จุดใชงานตามขอกําหนด

: จุดหรือขอบเขตสภาวะที่ไมเสถียร

- Technical Selection ตามขอกําหนด

- ประเภทและขนาดของมอเตอร,

- ขนาด Pulley ของพัดลมและมอเตอร, ประเภทและขนาดของสายพานที่เลือกใช

- Sound Power Level แตละ Octave ของพัดลม
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- ผูรับจางจะตองแสดงรายการคํานวณระดับเสียง Sound Pressure Level แตละ

Octave พรอมเลือกอุปกรณลดเสียง (Sound Absorber) เพื่อใหไดระดับ Noise

Criteria ตามมาตรฐานหรือที่กําหนด

- กอนเลือกซื้อพัดลมของเครื่องสงลมเย็นหรือพัดลมระบายอากาศ ผูรับจางจะตอง

แสดงรายการ Recalculation โดยอางอิงขอมูลทางเทคนิคอุปกรณของผูผลิตหรือ

ผูขายที่จะเลือกใชจริง รวมถึงขนาดและแนวทอลมที่จะติดตั้งจริง เพื่อคํานวณหา

: Internal Static Pressure ของ Cooling coil, พัดลม และ Casing

: External Static Pressure ของ Plenum, ทอลม, Diffuser, Grille, Sound

Absorber, Filter และอื่นๆ ถามี

: Total Static Pressure คือผลรวมของ Internal และ External Static Pressure

- หลังการติดตั้งพัดลมของเครื่องสงลมเย็นหรือพัดลมระบายอากาศ ผูรับจางจะตอง

ตรวจสอบรายการ Recalculation อีกครั้งเพื่อปรับรอบหรือ Commissioning ใหได

ตามขอกําหนดโดยเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น

2.13 ผูรับจางจะตองติดตั้ง Hook หรือ H-Beam สําหรับงานติดตั้งและซอมบํารุง Chiller และ

Pump
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3-1 เครื่องปรับอากาศแบบ VARIABLE REFRIGERANT FLOW (VRF)

เครื่องปรับอากาศเปนแบบขยายตัวรับความรอนโดยตรง ระบบรวมแยกสวนระบายความรอนดวย

อากาศ (DIRECT EXPANSION AIR-COOLED SPLIT SYSTEM) ซึ่งคอนเดนซิ่งยูนิต 1 ชุด

สามารถตอกับเครื่องเปาลมเย็นไดหลายชุด ใชสารทําความเย็น R-410A หรือเทียบเทา มีสมรรถนะ

ตามที่กําหนดในแบบ และมีรายละเอียดขอกําหนดของตัวเครื่องปรับอากาศ ดังตอไปนี้

3-1.1 คอนเด็นซิ่งยูนิต  ( CONDENSING UNIT ) ระบายความรอนดวยอากาศ   ประกอบเรียบรอยทั้งชุด

มา จากโรงงานผูผลิตใน ประเทศไทย , ญี่ปุน, สหรัฐอเมริกา  หรือยุโรป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) สวนโครงภายนอก (CASING , CARBINET) ทําดวยแผนเหล็กที่ผานกระบวนการกันสนิม

และกระบวนการเคลือบอบ/สี  หรือวัสดุที่ทนตอการเปนสนิม  เชน  ไฟเบอรกลาส  หรือ

พลาสติกอัดแข็งท่ีเหมาะสําหรับการติดต้ังกลางแจง  ตัวโครงจะตองม่ันคงแข็งแรง  ไม

สั่นสะเทือน   หรือเกิดเสียงดังเมื่อใชงาน

2) คอมเพรสเซอร (COMPRESSOR) เปนแบบกนหอย,มอเตอรหุมปด (HERMETIC

SCROLL TYPE) โดยมีชุด INVERTER แบบ IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR

TRANSISTER) ควบคุมการเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร  ระบายความรอนดวยน้ํายา

และที่มอเตอรมีอุปกรณปองกันในกรณีที่เกิดความรอนสูงเกินเกณฑ  ในกรณีที่คอนเดนซิ่งยูนิต

มีขนาดทําความเย็นเกินกวา 72,000 Btu/hr ใหมีจํานวนคอมเพรสเซอรตั้งแต 2 ชุดขึ้นไป

3) คอยลของคอนเด็นเซอร (CONDENSER COIL) เปนทอทองแดงท่ีถูกอัดเขากับครีบ

อลูมเินียมท่ีเคลือบสาร PE ปองกันการกัดกรอนซึ่งจะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนน

กับทอทองแดง  และผานการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผลิต

4) พัดลมของคอนเด็นเซอร  เปนแบบใบพัดแฉก (PROPELLER) ไดรับการถวงสมดุลมา

เรียบรอยมาจากโรงงานผูผลิต  ขับเคล่ือนโดยตรงจากมอเตอร  มีตะแกรงโปรงปองกัน

อุบัติเหตุ

5) มอเตอรพัดลม  เปนแบบหุมปดมิดชิด  มีอุปกรณปองกันการเกิดความรอนสูงเกินเกณฑ  มี

ระบบรองลื่น  แบบตลับลูกปน  หรือแบบปลอก  ที่มีการหลอลื่นระยะยาว

6) ระบบควบคุม  มีแมกเนติกคอนแทรคเตอร , เครื่องปองกันเม่ือความดันสูงเกินเกณฑ

( HIGH  PRESSURE CUT OUT ) และมีฟวสปองกันวงจรควบคุม

7) ระบบไฟฟา 380 V / 3 Ø / 50 Hz
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3-1.2 เคร่ืองสงลมเย็น (FAN COIL UNIT) ประกอบเรียบรอยทั้งชุดมาจากโรงงานผูผลิตในประเทศไทย ,

ญ่ีปุน , สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป  และ เปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกับคอนเด็นซิ่งยูนิต  โดยมี

รายละเอียดดังน้ี

1) สวนโครงภายนอก  เปนแบบที่ตกแตงเสร็จ  ทําดวยแผนเหล็กที่ผานกระบวนการเคลือบและ

อบสีหรือวัสดุที่ทนตอการเปนสนิม  เชน  ไฟเบอรกลาส  พลาสติกอัดแรง  ภายในบริเวณที่

จําเปนใหบุดวยฉนวนยางหรือฟองน้ําหรือวัสดุเทียบเทา  มีถาดน้ําทิ้งที่หุมดวยฉนวนดังกลาว

ในการใชงานปกติจะตองไมเกิดหยดน้ําเกาะที่ภายนอกของตัวโครง  และถาเปนชนิดเปาลมเย็น

โดยตรง (FREE BLOW) ตองมีหนากากจายลม   สามารถปรับทิศทางการจายลมได

2) พัดลมสงลมเย็น  เปนพัดลมแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL, TURBO FAN) หรือแบบ

ใบพัดยาว (CROSS FLOW FAN) ขับเคล่ือนโดยตรงหรือผานสายพานดวยมอเตอร  ซึ่ง

สามารถปรับความเร็วได  ไมนอยกวา 2 อัตรา

3) มอเตอร  เปนชนิด INDUCTION HOLD IC CONTROL หรือ SPLIT CAPACITOR ที่มี

อุปกรณภายใน  ปองกันความรอนสูงเกินเกณฑ

4) คอยลเย็น (EVAPORATOR COIL) เปนทอทองแดงที่ถูกอัดเขากับครีบอลูมิเนียม  ซึ่ง

จะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดง  และผานการทดสอบรอยรั่วจาก

โรงงานผูผลิต

5) อุปกรณจายสารทําความเย็นเปนแบบอิเล็กทรอนิกสเอ็กแปนช่ันวาลว (ELECTRONIC

EXPANSION VALVE)

6) ระบบควบคุม  มีสวิทช เปด ปด เครื่องและปรับความเร็วรอบพัดลม พรอมทั้งสวิตชเทอร

โมสแตต อยูที่เครื่อง หรือเปนแบบตั้งแยก (REMOTE TYPE)ที่ตอสายสงสัญญานควบคุม

การทํางาน ระหวางเคร่ืองสงลมเย็นกับชุดควบคุมการทํางาน (CONTROLLER) เปนแบบ

NON  POLARITYดวยสาย 2 แกน

7) แผงกรองอากาศเปนแบบอลูมิเนียม , ใยสังเคราะห หรอื RESIN NET ที่สามารถถอดลางทํา

ความสะอาดได

8) ระบบไฟฟา 220 V / 1 Ø / 50 Hz
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3-1.3 ทอสารทําความเย็น, ฉนวน และอุปกรณ

1) ทอสารทําความเย็นใชทอทองแดง HARD DRAWN TYPE “L” และใช PIPE FITTING

ในการเชื่อมตอ ทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นกลับ (SUCTION LINE) ใหหุมรอบดวย

FLEXIBLE, CLOSED CELL, ELASTOMERIC THERMAL INSULATION ชนิดไมลาม

ไฟ ที่มีความหนาไมนอยกวา 3/4" หรือตามที่กําหนดไวในแบบ

2) ทอน้ําทิ้งขนาดไมเล็กกวา 25 มม. เปนทอพี.วี.ซ ีชั้น 8.5 ตาม มอก.17 ทอสวนที่อยูภายใน

ฝาเพดาน หรือทอสวนที่อยูภายในอาคารที่ไมอยูในบริเวณปรับอากาศ ใหหุมดวยฉนวน

เชน เดียวกับทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นกลับ หนาไมนอยกวา 1/2"

3) การติดตั้งทอสารทําความเย็น  จะตองเดินใหขนานหรือไดฉากกับตัวอาคาร  หรือตามแนวใน

แบบ  ในสวนท่ีผานคาน  กําแพง  หรือพื้น จะตองมีการวางปลอก (SLEEVE) ถาปลอก

ติดตั้งในสวนที่ติดกับดานนอกของอาคาร  จะตองอุดชองวางระหวางทอสารทําความเย็นและ

ปลอกดวยวัสดุยาง  หรือวัสดุอื่นที่เทียบเทา  พรอมทั้งตกแตงอยางเรียบรอย  และทอสารทํา

ความเย็นตองยึดอยูกับอุปกรณรองรับอยางมั่นคง  ทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นกลับจะตอง

สามารถใหน้ํามันหลอลื่นกลบัไปท่ีคอมเพรสเซอรไดสะดวกในทุกภาวะของการทํางาน  โดยไม

ตองตดิตั้ง OIL TRAP ทอสารทําความเย็นตองมีขนาดพอเหมาะคือ  ใหคาความดนัตกในทอ

ไมเกินกวาคาที่ทําใหอุณหภูมิควบแนนเปลี่ยนไปเกินกวา 1 – 2
o
c หรือมีขนาดตามที่กําหนด

ในแบบ

4) ทอสารทําความเย็นทั้งหมด  จะตองติดตั้งอยูบนอุปกรณรองรับ (SUPPORT, HANGER)

โดยใชประกบกับเหล็กอาบสังกะสี หรืออลูมิเนียมรัดตัวทอเขากับอุปกรณรองรับอยางมั่นคงทุก

ระยะไมเกิน 1.5 เมตร  สําหรับทอสารทําความเย็นเหลว (LIQUID LINE) หรือ  ทอสาร

กาซอัดรอน (DISCHARGE LINE) นั้น  จะตองมีวัสดุยางหรือเทียบเทาคั่นกลางไวบริเวณที่

รองรับ  เพื่อปองกันไมใหทอทองแดงสัมผัสกับอุปกรณรองรับโดยตรง  สําหรับทอสารทําความ

เย็นดานกาซเย็นกลับซ่ึงหุมฉนวน ณ จุดที่วางบนอุปกรณรองรับ (SUPPORT, HANGER)

ตองปองกันไมใหน้ําหนักทอกดทับฉนวน ณ จุดรองรับจนเสียหาย  โดยอาจใชฉนวนชนิดแข็ง

ณ จุดนั้น หรือวิธีอื่น ที่ผูวาจางเห็นชอบ  แลวใชทอ พี.วี.ซี. ผาครึ่งตามยาว  หรือแผนเหล็ก

อาบสังกะสีไมบางกวาเบอร 22 B.W.G. ยาวไมนอยกวา 20 ซม.ประกบ  หรือหุมโดยรอบ

5) ภายหลังการเช่ือมระบบทอสารทําความเย็นแลว  ใหทําการทดสอบหารอยร่ัวดวยกาซ

ไนโตรเจนที่มีความดันไมตํ่ากวา 28 กก./ซม.
2

เปนเวลาอยางนอย 24 ชม. โดยที่ความดัน

อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป (0.1
o
C / 1 กก./ซม.

2
) แลวจึงทําการดูด

ความชื้นออก และทําใหเปนสญูญากาศ  ดวยปมดูดสูญญากาศ (VACUUM PUMP) จนมี

ความดันประมาณ 2.1 กก./ซม.
2
อยางนอย 1 ช่ัวโมง  แลวจึงเติมสารทําความเย็นเพ่ิม
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3-1.4 CENTRALIZED CONTROL SYSTEM

ใหมีชุด CENTRALIZED CONTROL SYSTEM แบบ LED TOUCH SCREEN หรือเทียบเทาใน

หองที่กําหนดไวตามแบบ โดยใหติดตั้งอุปกรณ INTERFACED ทั้งหมด GATEWAY, หรืออุปกรณ

ที่จําเปนทั้งหมดสายสงสัญญาณไปยังระบบ EMS ของระบบไฟฟาเพื่อตอเชื่อมสงขอมูลใหกับระบบ

EMS ไดอยางสมบูรณ
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3-2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (SPLIT TYPE AIR CONDITIONER)

3-2.1 เคร่ืองจายลมเย็น (FAN COIL UNIT)

จะตองเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกับ AIR COOLED CONDENSING  UNIT ใชสารทําความเย็น

R410 หรือเทียบเทา และประกอบสําเร็จจากโรงงานผูผลิตภายใตการรับรอง และไดรับอนุญาต

จากบริษัทผูผลิตจากตางประเทศ ผูรับจางจะตองจัดหา TECHNICAL  SELECTION แสดง

รายละเอียดการเลือก FAN COIL UNIT ใหพิจารณากอนการดําเนินการโดยใหมีคาการใช

พลังงาน EER ≥ 11 FAN COIL UNIT ใหประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้

ก. ตัวถัง (METAL HOUSING) ประกอบขึ้นจากแผนเหล็กอาบสังกะสีความหนาไมนอยกวา

1.3 มิลลิเมตร พนเคลือบดวยสีอยางดหีรือเปนพลาสติกขึ้นรูปตามผูผลิต ภายในจะตองกรุ

ดวยฉนวน CLOSED CELL INSULATION DRAIN PAN จะตองจัดวางและใหมีขนาด

ใหญเพียงพอสําหรับน้ํา CONDENSATE ของ COIL และกรุดวยฉนวนเพื่อปองกันการเกิด

หยดน้ําจากถาด

ข. พัดลมและมอเตอร (FAN AND MOTOR) พัดลมเปนแบบ FORWARD CURVE แบบ

DOUBLE WIDTH, DOUBLE INLET CENTRIFUGAL TYPE ติดตั้งอยูบนเพลาพัดลม

จะตองไดรับการสมดุลยอยางดี ทั้ง STATIC และ DYNAMIC เพื่อไมใหเกิดการสั่นสะเทือน

และเสียงดังขณะทํางาน BEARING ใหเปนแบบ SELF-ALIGNING และสามารถถอด

เปลี่ยนไดในการซอมบํารุงมอเตอรเปนแบบ SPLIT  CAPACITOR และออกแบบให

สามารถขับพัดลมได ในชวง LOW SPEED มอเตอรใหเปนชนิด 3 ความเร็ว คือ LOW,

MEDIUM และ HIGH SPEED และมีอุปกรณ THERMAL OVERLOAD อยูภายในตัว

ค. ขดทอทองแดง (COOLING COIL) ใหเปนทอทองแดงมี ALUMINUM FINS ยึดติดแนน

กับทอทองแดงโดยเชิงกล ขดทอทองแดงจะตองออกแบบใหมีประสิทธิภาพการถายเทความ

รอนสูง และความเร็วลมไหลผานขดทอทองแดงไมมากกวา 400 ฟุต/นาที ขดทอทองแดง

จะตองผานการทดสอบแรงดันจากโรงงานผูผลิต

ง. EXPANSION VALVE และหรือ CAPILLARY TUBE สําหรับควบคุมการไหลของสารทํา

ความเย็นที่จะเขาขดทอทองแดง โดยจะตองสามารถปรับอัตราการไหลของสารทําความเย็น

เพื่อให FAN COILUNIT สามารถปรับความเย็นไดตามอุณหภูมิที่ตองการ

จ. ทอน้ําทิ้งจาก FAN COIL UNIT ใหใชทอ PVC. CLASS 8.5 จะตองมี TRAP สําหรับทอน้ํา

ทิ้งจาก FAN COIL UNIT ทุกเครื่อง ทอน้ําทิ้งจะตองเอียงพอที่น้ําจะไหลไดสะดวกที่แขวน

และรองรับทอจะตองมีระยะหางไมเกิน 4 ฟุต และใหหุมทอน้ําทิ้งดวยฉนวน PREFOAMED

TUBE หนา 1/2 นิ้ว

ฉ. FAN  SPEED  CONTROL  SWITCH ใหเปนแบบที่ประกอบดวย FAN SPEED

CONTROL  SWITCH (HIGH, MEDIUM, LOW และ OFF) พรอมทั้งมี ROOM
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THERMOSTAT ในชุดเดียวกัน ในตําแหนง OFF ที่ตัว SWITCH ใหสามารถหยุดการ

ทํางานของพัดลมและ COMPRESSOR ได

ช. AIR DUCT SMOKE DETECTOR

จะตองจัดใหมี AIR DUCT SMOKE DETECTOR เพื่อทําหนาที่ตัดวงจรควบคุมการ

ทํางานของพัดลมที่เครื่องสงลมเย็น ที่มีปริมาณลมหมุนเวียนตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตรตอนาที

หรือเครื่องที่มีขนาด 4.5 TON ข้ึนไป ในกรณีเกิดเพลิงไหม AIR DUCT SMOKE

DETECTOR ใหมีชวงอุณหภูมิการทํางาน 32-131
o
F และเปนแบบแรงเคลื่อนไฟฟาต่ํา

12-24 VDC หรือตามมาตรฐานผูผลิต ติดตั้งอยูทีท่อลมกลับ และในกรณีที่ระบบการนํา

ลมกลับเขาเครื่องสงลมเย็น เปนชนิดที่ไมมีการติดตั้งทอลมกลับเขาเครื่องสงลมเย็น ใหติดตั้ง

SMOKE DETECTOR ระหวางคอยล และ FILTER ของเครื่อง AHU

เครื่องจายลมเย็นชนิดแขวนในฝาเพดาน และสามารถตอทอสงลมเย็นได แบบ CEILING

CONCEALED  DUCT  MOUNTED  TYPE   WITH  PLENUM พรอม CLEANABLE

ALUMINUM  AIR  FILTER หนา 1 นิ้ว การเลือกรุนจะตองใหปริมาณลมเปนไปตามขอกําหนด

ที่ MEDIUM CFM และ MEDIUM STATIC PRESSURE ชุดควบคุมอุณหภูมิใหเปนชนิดที่

สามารถปรับความเร็วของพัดลมได และจะตองเปนรุนลาสุดที่ผลิตออกมาขาย

เครื่องจายลมเย็นชนิดแขวนใตฝาเพดานหรือตั้งพื้น แบบ FREE  FLOW CEILING  MOUNTED

TYPE ใหตัวถังพนเคลือบสีใหดูสวยงาม ชองปรับลมและหนากากลม ควรเปนแบบปรับการ

กระจายลมได 4 ทิศทาง การเลือกรุนจะตองใหปริมาณลมเปนไปตามตามขอกําหนดที่

MEDIUM CFM ชุดควบคุมอุณหภูมิใหเปนแบบ WIRE หรือ WIRELESS REMOTE

CONTROL และ สามารถปรับความเร็วของพัดลมได และจะตองเปนรุนลาสุดที่ผลิตออกมาขาย

เครื่องจายลมเย็นชนิดติดผนัง แบบ WALL MOUNTED TYPE รูปแบบใหเปนไปตามมาตรฐาน

บริษัทผูผลิต ชุดควบคุมอุณหภูมิใหเปนแบบ WIRE หรือ WIRELESS  REMOTE  CONTROL

และสามารถปรับความเร็วของพัดลมได เคร่ืองจายลมเย็นชนิดฝงเพดาน แบบ CASSETTE

TYPE รูปแบบใหเปนไปตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต ชุดควบคุมอุณหภูมิใหเปนแบบ

WIRELESS  REMOTE  CONTROL และสามารถปรับความเร็วของพัดลมได และจะตองเปนรุน

ลาสุดที่ผลิตออกมาขาย

3-2.2 เคร่ืองสงลมเย็น (AIR HANDLING UNITS)

ก. ทั่วไป (GENERAL)

เครื่องสงลมเย็นจะตองเปนผลิตภัณฑเดียวกับ AIR COOLED CONDENSING  UNIT

และประกอบสําเร็จจากโรงงานผูผลิต ในกรณีที่ประกอบจากโรงงานผูผลิตภายในประเทศ

จะตองไดรับการอนุญาต และรับรองจากบริษัทผูผลิตจากตางประเทศโดยตรงเปนชนิดที่ใชกับ
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ระบบ DIRECT  EXPANSION โดยเฉพาะใชไดกับระบบไฟฟา 380  VOLT 3 PHASE

50 Hz. หรือ 220 VOLT 1 PHASE 50 Hz. ผูรับจางจะตองจัดทํา TECHNICAL

SELECTION แสดงรายละเอียดการเลือกเครื่องสงลมเย็นใหสอดคลองกับ AIR COOLED

CONDENSING  UNIT มาพิจารณาประกอบในการเสนอราคาดวย และกอนการสั่งซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่กําหนดเปนเครื่องสงลมเย็น (AIR HANDLING UNITS) ใหหมายถึง

เครื่องปรับอากาศที่มีชุดขับพัดลมและมอเตอรเปนแบบสายพาน และไมสามารถปรับความเร็ว

รอบไดดวยสวิทซพัดลมเครื่องสงลมเย็น ใหเปนแบบ VERTICAL DRAW THRU ยกเวน

กําหนดไวเปนอยางอื่น โดยจะตองมีชุดขับพัดลมเปนแบบ BELT DRIVE และประกอบดวย

อุปกรณดังตอไปนี้

1. ตัวถัง (METAL HOUSING)

2. พัดลม (FAN)

3. มอเตอรและชุดขับ (MOTOR AND DRIVE)

4. ขดทอทองแดง (COOLING COIL)

5. ถาดรองน้ําทิ้ง (DRAIN PAN)

6. แผนกรองอากาศ (AIR FILTER)

7. AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL & EQUIPMENT

8. SMOKE DETECTOR

9. DISCHARGE DAMPER

10. RETURN AIR PLENUM (ถาม)ี

เครื่องสงลมเย็นที่มีขนาดทําความเย็น 120,000 BTU/HR และใหญกวาใหตัวถังเปน

DOUBLE SKIN กรุภายในดวยฉนวนใยแกว ความหนาเปน 2 ปอนดตอลบ.ฟุต หรือฉนวน

ประเภทอื่นที่เทียบเทากัน

ข. ตัวถัง (METAL HOUSING)

METAL HOUSING ประกอบขึ้นจากแผนเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL

SHEET) ชนิดหนา มีลักษณะเปนสวนๆ ถอดแยกชี้นได (MODULAR OR

COMPARTMENT) ยึดติดกับโครงสรางเหล็กอยางดีเรียบสนิทโดยไมเกิดความสั่นสะเทือน

และรั่วมีชองเปดอยางเพียงพอสําหรับใชในการตรวจและซอมบํารุงรักษาภายใน METEL

HOUSING ใหบุดวยฉนวน CLOSE CELL RUBBER ความหนา 1" หรืออนุมัติเทียบเทา ถาด

รองน้ําทิ้ง ใหเปนแผนเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนาและกรุดวยฉนวน CLOSE CELL RUBBER

หนา 1/2"
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ค. พัดลม (FAN)

พัดลมเปนแบบ FORWARD   CURVED,     BACKWARD หรือ AIRFOIL  BLADE

CENTRIFUGAL  TYPE,   SLOW SPEED TYPE CLASS  1  FAN HOUSING เปน

แผนเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนาขึ้นรูปอยางดี เพื่อใหลมที่ปากทางเขาไมเกิดการไหลวนและ

กระแทกใบพัดติดตั้งอยูบนเพลาเหลก็ตันและจะตองไดรับการสมดุลยอยางถูกตองทั้ง STATIC

และ DYNAMIC สมรรถนะของพัดลมจะตองเปนไปตามมาตรฐานของ AMCA หรือที่

อนุมัติเทียบเทา การเลือกขนาดตองใหมีประสิทธิภาพในการทํางานไมนอยกวา 60% และ

ความเร็วรอบของพัดลมไมเกิน 900 รอบตอนาทีหรือที่วิศวกรพิจารณาเทียบเทา BEARING

ใหเปนแบบ SELFALIGNING และเลือกใหชั่วโมงการใชงานมากกวา100,000 ชั่วโมง

ง. มอเตอรและชุดขับ (MOTOR AND DRIVE)

มอเตอรใหเปนแบบ TOTALLY  ENCLOSED FAN COOLED  TYPE ความเร็วรอบ

ประมาณ 1,450  RPM. เปนชนิดที่ออกแบบใหมีประสิทธิภาพการทํางานสูง มอเตอร

ขนาด 0.75 แรงมา และใหญกวาใหเปน 380 V, 3 PHASE และ 50 Hz. ชุดขับใหเปน

แบบ VARIABLE PITCH PULLEYS และสมดุลยอยางถูกตอง โดยไมสั่นสะเทือนและเกิด

เสียงดังขณะทํางาน ขนาดของมอเตอรจะตองเลือกใหมีขนาดใหญเพียงพอไมทําใหเกิด

OVERLOAD สายพานใหเปนแบบ OIL  RESISTANT และเลือกขนาดใหญไมนอยกวา

150% ของแรงมามอเตอรสําหรับเครื่องสงลมเย็นที่มีมอเตอรและชุดขับอยูขางนอกใหมี

กระบังสายพานปดใหมิดชิด

จ. ขดทอทองแดง (COOLING COIL)

COOLING COIL ใหเปนแบบทอทองแดง มี ALUMINUM FINS ยึดติดอยูกับทอทองแดง

และประกอบอยูบนโครงเหล็กชุบสังกะสีอยางดี COOLING COIL จะตองออกแบบใหมี

ประสิทธิภาพการถายเทความรอนสูงและความเร็วลมไหลผาน COOLING COIL ไมมากกวา

500 ฟุตตอนาที COIL จะตองไดรับการทดสอบแรงดันที่ 450 PSIG หรือแรงดันตามที่

บริษัทผูผลิตกําหนดจากโรงงานผูผลิต

ฉ. แผนกรองอากาศ (AIR FILTER)

แผนกรองอากาศสําหรับเครื่องสงลมเย็นใหเปนชนิด PRE FILTER TYPE ติดตั้งที่ดานลมกลับ

FILTER เปนแบบ CLEANABLE ALUMINIUM ใหมีความหนาไมต่ํากวา 1"
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ช.  AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL

จะตองจัดใหมีระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ (AUTOMATIC TEMPERATURE

CONTROL) เพื่อสามารถควบคุมการทํางานของ EXPANSION  VALVE ในการปรับอัตรา

การไหลของสารทําความเย็นและการทํางานของ COMPRESSOR เพื่อใหไดอุณหภูมิตามที่

ตองการในกรณีที่เครื่องปรับอากาศจัดใหมี COMPRESSOR มากกวา 1 ชุด จะตองจัดหา

ชุดควบคุมอุณหภูมิใหสอดคลอง

ซ. AIR DUCT SMOKE DETECTOR

จะตองจัดใหมี AIR DUCT SMOKE DETECTOR เพื่อทําหนาที่ตัดวงจรควบคุมการทํางาน

ของพัดลมที่เครื่องสงลมเย็น ที่มีปริมาณลมหมุนเวียนตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตรตอนาที หรือ

เครื่องที่มีขนาด 4.5 TON ข้ึนไป ในกรณีเกิดเพลิงไหม AIR DUCT SMOKE DETECTOR

ใหมีชวงอุณหภูมิการทํางาน 32-131
o
F และเปนแบบแรงเคลื่อนไฟฟาต่ํา 12-24 VDC

หรือตามมาตรฐานผูผลิต ติดตั้งอยูทีท่อลมกลับ และในกรณีที่ระบบการนําลมกลับเขาเครื่องสง

ลมเย็น เปนชนิดที่ไมมีการติดตั้งทอลมกลับเขาเครื่องสงลมเย็น ใหติดตั้ง SMOKE

DETECTOR ระหวงคอยล และ FILTER ของเครื่อง AHU

ฌ. DISCHARGE DAMPER

จะตองจัดใหมี DISCHARGE DAMPER ที่ปรากฏทางออกของเครื่องสงลมเย็นทุกเครื่อง

เพือ่ใชในการควบคุมปริมาณลมจากเครื่อง DISCHARGE DAMPER ใหเปนแบบ MULTI-

LEAVES BLADE มี CASING และ BLADE ประกอบและขึ้นรูปโดยใชแผนเหล็กชุบสังกะสี

เบอร 16 USSG แกนใบและจุดหมุนใหเปนวัสดุที่มีผิวเรียบเปนมัน ออกแบบและติดตั้งใหมี

ความเสียดทานนอยท่ีสุด โดยไมจําเปนตองใชน้ํามันหลอลื่นหรือจาระบี กานชักปรับแกนใบ

ใหเปนแบบตั้งตําแหนงและลอคได

3-2.3 AIR COOLED CONDENSING UNIT

จะตองประกอบสําเร็จจากโรงงานผูผลิต ในกรณีที่ประกอบจากโรงงานผูผลิตภายในประเทศจะตอง

อยูภายใตการรับรอง และไดรับอนุญาตจากบริษัทผูผลิต ผูรับจางจะตองจัดหา TECHNICAL

SELECTION แสดงรายละเอียดในการเลือก AIR COOLED CONDENSING UNIT ที่มีความ

สามารถในการทําความเย็นไดไมนอยกวาที่กําหนดไว และติดตั้งในตําแหนงตามแบบ โดยจะตอง

จัดวางใหการถายเทของอากาศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่จะตองใหมี HOOD ผูรับจาง

จะตองจัดดําเนินการหากจําเปน
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AIR COOLED CONDENSING UNIT ที่ใชจะตองมีรายละเอียดของอุปกรณดังนี้

ก. เปนชนิดที่ใชสารทําความเย็น R-410A หรือที่พิจารณาเทียบเทา

ข. ตัวถังตองทําดวยแผนเหล็กอาบสังกะสีและทาสีอยางดีเพื่อใชงานกลางแจง

ค. ขดทอระบายความรอน (CONDENSER COIL) ทําดวยทอทองแดงไรตะเข็บมีครีบ

อะลูมินั่ม หรือทองแดงยึดติดกับทอทองแดงโดยเชิงกล

ง. พัดลม และมอเตอร พัดลมเปนแบบใบพัด (PROPELLER TYPE FAN) ทําดวย

อะลูมินั่มหรือ เหล็กพนสีกันสนิมอยางดี มอเตอรของพัดลมจะตองใชกับระบบไฟฟา

380V 3PHASE 50Hz. หรือ 220V 1PHASE 50Hz. เทาน้ัน ควรเปนชนิด CLASS B,

MOTOR  INSULATION มีอุปกรณปองกันมอเตอรไหมอยูภายใน และเปนแบบที่หลอ

ล่ืนถาวร

จ. COMPRESSOR ใหเปนแบบ ROTARY, SCROLL และหรือ RECIPROCATING

โดยหากระยะหางระหวางชดุ CONDENSING UNIT กับ FAN COIL UNIT เกินกวา 12

เมตร จะตองเพิ่มขนาดการทําความเย็นของเครื่องชดเชยกับการสูญเสีย เน่ืองจากความ

เสียดทาน และหากระยะหางระหวางชุด CONDENSING UNIT กับ FAN COIL UNIT

เกินกวาระยะที่ COMPRESSOR แบบ ROTARY หรือ SCROLL จะใชได ใหใช

COMPRESSOR เปนแบบ RECIPROCATING ทั้งนี้ใหการเลือกชนิดของ

COMPRESSOR เปนไปตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิต RECIPROCATING

COMPRESSOR ที่มีขนาด 10 HP. ข้ึนไป ใหเปนแบบ SEMI-HERMATIC ใหจัด

VIBRATION ISOLATOR เพื่อปองกันการสั่นสะเทือน

ฉ. อุปกรณควบคุมที่จะตองติดตั้ง จะตองมีอุปกรณดังนี้

- HIGH  AND  LOW  PRESSURE   STATS  WITH  MANUAL RESET สําหรับ

เครื่องปรับอากาศที่มีภาระการทําความเย็นตั้งแต 36,000 BTU/ HR ข้ึนไป

- STARTER WITH COMPRESSOR OVERLOAD DEVICES

- TIME DELAY RELAY

- OIL PRESSURE SWITCH WITH MANUAL RESET สําหรับเครื่องปรับอากาศที่

มีขนาดการทําความเย็นตั้งแต 7 ตันขึ้นไป

- CIRCUIT BREAKERS WITH CONTROL DEVICES

- EXPANSION  VALVE  WITH  PROPORTIONAL THERMOSTAT สําหรับ

เครื่องปรับอากาศที่มีภาระการทําความเย็นตั้งแต 36,000 BTU/HR ข้ึนไป

- OIL TRAP

- FILTER/DRIER, SIGHT GLASS/INDICATOR พรอมทั้ง SERVICE  VALVE ที่

ทางเขาและทางออก
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3-2.4 ทอสารทําความเย็น, ฉนวนหุมทอสารทําความเย็นและอุปกรณ

ก. ทอสารทําความเย็นใหเปน HARD DRAWN  TYPE  L ขนาดที่ใชใหเปนไปตามขอแนะนํา

ของบริษัทผูผลิต หรือตามที่ระบุไวในแบบ

ข. ทอสารทําความเย็นใหเปนทอเสนเดียวโดยตลอดไมมีรอยตอ ยกเวนจุดที่ตอเขาอุปกรณและ

การโคงงอ การโคงงอของทอจะตองใช FITTING มาตรฐาน หรือสําหรับทอที่มีขนาดเล็กให

ใช BENDER ชวยในการโคงงอได หามใชมือหรือเครื่องมือประเภทอื่นในการดัดทอโดย

เด็ดขาด การเชื่อมทอสารทําความเย็น ใหใชลวดเชื่อมเฉพาะที่ใชกับการเชื่อมทอทองแดง

อุปกรณที่เลือกใชในงานทอสารทําความเย็นใหเปนแบบ FLARE TYPE หรือ SWEAT

TYPE ทอสารทําความเย็นเมื่อติดตั้งเสร็จแลวจะตองทดสอบการรั่ว และ VACUUM ระบบ

กอนเติมสารทําความเย็น

ค. ฉนวนหุมทอสารทําความเย็นใหเปนแบบ CLOSED CELL  FLEXIBLE RUBBER  FOAM

แบบ PREFORM TUBE หนา 3/4 นิ้ว สวนที่อยูภายนอกอาคาร ใหหุมทับฉนวนดวย

ALUMINUM  SHEET ความหนา 24 USSG ทับอีกชั้นหนึ่ง

ง. ใหติดตั้งอุปกรณ FILTER/DRIER,   SIGHT  GLASS,  SERVICE VALVE,  HIGH &

LOW PRESSURE STAT ตามที่ระบุในขอกําหนด

จ. ทอน้ําทิ้งของระบบปรับอากาศ   ใหเปนทอ PVC. ชนิด 8.5 ขนาดเสนผาศูนยกลางไม

นอยกวา 1 นิ้วตอเครื่อง พรอมหุมดวยฉนวนแบบ CLOSED CELL FLEXIBLE

RUBBER FOAM หนา 1/2 น้ิว  โดยทอ น้ําทิ้งใหติดตั้งไปยังจุดรับน้ําทิ้งที่ใกลที่สุดโดย

จะตองจัดใหมีความลาดเอียง เพียงพอที่จะทําใหน้ําไหลโดยสะดวก และจัดใหมี TRAP

อยางนอย 1 จุด

ฉ. ในกรณีที่ทอสารทําความเย็นและทอ DRAIN ผานพื้นที่หองไฟฟา เชน หอง

TRANSFORMER, MDB, UPS, BATTERY และเหนืออุปกรณทางไฟฟาใหผูรับจางจัดทํา

DRAIN PAN รองรับตลอดแนวทอและใตเครื่อง FAN COIL / AIR HANDLING UNIT

โดยมีความกวางของ DRAIN PAN มากกวา แนวทอขางละ 2” ยกขอบสูง 1” โดยใหตอทอ

ระบายไปยัง CONDENSATE DRAIN ระบายน้ําที่ใกลที่สุด
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3-2.5 DRAIN PAN (ใหติดตั้งเพิ่มเติมจากชุดปกติที่เครื่อง)

ใหจัดทํา DRAIN PAN เพิ่มเติมทําดวย GALVANIZED STEEL SHEET #18 USSG ขนาดความ

กวาง, โดยรอบใหญกวาเครื่องสงลมเย็นโดยรอบประมาณ 4”, ยกขอบสูง 2” กรุดวยฉนวนดานนอก

ถาดดวย CLOSED CELL INSULATION หนา ½” ตอทอ DRAIN เชื่อมเขากับ CONDENSATE

DRAIN ของเครื่องสงลมเย็น DRAIN PAN เพิ่มเติมนี้ใหติดตั้งที่เครื่องจายลมเย็นทุกเครื่องที่ติดตั้ง

ในพื้นที่หองไฟฟา หรือเหนืออุปกรณทางไฟฟา เชน หอง TRANSFORMER, MDB, UPS, BATTERY

ยกเวนเครื่องแบบ CASSETTE TYPE
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3-3 พัดลมระบายอากาศ

3-3.1 ทั่วไป

ก. ใหติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ตามที่กําหนดในแบบโดยใหมี CAPACITY และ

STATIC  PRESSURE ไมนอยกวาที่กําหนดในแบบ

ข. พัดลมจะตองไดรับการสมดุลยอยางถูกตองและตองทํางานโดยไมเกิดเสียงดังรบกวน

หรือสั่นสะเทือนเสียงดงัรบกวนหรือความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนอกหองพัดลมจะตอง

ไดรับการแกไข จนเปนที่ยอมรับจากวิศวกร โดยใหอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

ค. สายพานขับ สําหรับพัดลมแบบ CENTRIFUGAL จะตองเลือกโดยใหมีคามากกวา

แรงมาปกติ (RATED HORSE-POWER) 1.4 เทา

ง. จะตองมี BELT GUARD สําหรับพัดลมปดมอเตอรและชุดขับ

จ. ที่ทอลมทางออกของพัดลมระบายอากาศกอนจะตอเชื่อมกับทอลมระบายอากาศหลัก

ใหจัดเตรียม GRAVITY  DAMPER ไวที่ตัวพัดลมระบายอากาศดวย เพื่อปองกัน

ลมไหลยอนกลับ

ฉ. จะตองจัดใหมีชองเปดที่ฝาเพดาน เพือ่ใหสามารถซอมแซมบํารุงรักษาพัดลมระบาย

อากาศได

ช. จะตองจัดใหมี DISCONNECTED  SWITCH หรือ EMERGENCY PUSH OFF

(สวิทชหัวเห็ดสีแดง) ในตูกันน้ํา สําหรับตัวมอเตอรพัดลม เพื่อการซอมแซม และ

บํารุงรักษา

ซ. สําหรับพัดลมระบายอากาศแบบตั้งพื้นจะตองจัดทําแทนเครื่องพัดลมระบายอากาศ

(INERTIA BLOCK) ทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไมนอยกวา 15

เซนติเมตร ขนาดความกวาง และความยาวตามความเหมาะสม แตจะตองไมนอย

กวา 20 เซนติเมตร โดยรอบตัวเครื่องพัดลมระบายอากาศ และมอเตอรที่ติด

ตั้งอยูบน BASE  PLATE INERTIA BLOCK จะตองมีน้ําหนักมากกวาชุดพัดลม

ระบายอากาศและมอเตอรไมนอยกวา 1.5 เทา และจะตองจัดทําแทนพื้นโครงสรางทํา

ดวยคอนกรีตเสริมเหล็กความหนาไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ขนาดความกวางและ

ความยาวเหมาะสมเพื่อใชเปนที่ติดตั้ง INERTIA  BLOCK และอุปกรณตางๆ ณ

พัดลมชุดที่ไมมีการตอทอลมที่ทางดานดูด หรือทางดานสง ใหติด WIRE  GUARD

เพื่อปองกันเศษวัสดุเขาไปในตัวเรือนและปองกันอันตรายได

ฌ. การเลือกชวงการใชงานของพัดลมจะตองใหมี SOUND POWER LEVEL ไมเกิน 85

db A ยกเวนที่กําหนดใหเปนคาอื่น

ญ. มอเตอรสําหรับพัดลมระบายอากาศใหเปนแบบประสิทธิภาพสูงตามขอกําหนด



สวนที่ 3 ME-3-3/2

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\ME\VACSPEC\VACSPC03-03 PAKKRET SPORT CENTER.doc

MITR TECHNICAL CONSULTANT

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

3-3.2 พัดลมระบายอากาศแบบ CENTRIFUGAL

ก. สมรรถนะ และโครงสรางของพัดลมระบายอากาศแบบ CENTRIFUGAL ใหเปนไป

ตามมาตรฐาน AMCA

ข. หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่น พัดลมระบายอากาศแบบ CENTRIFUGAL ใหเปน

BACKWARD CURVE BLADE TYPE  SINGLE INLET หรือ DOUBLE INLET

ค. พัดลมระบายอากาศแบบ CENTRIFUGAL ที่มี STATIC  PRESSURE มากกวา

3" ใหเปน AIR FOIL  BLADE  TYPE

ง. จะตองจัดเตรียมใหมี ACCESS PANEL สําหรับพัดลมที่แขวนอยูในฝาเพดาน โดย

จะตองประสานงานกับสถาปนิกและผูรับเหมางานฝาเพดาน ทั้งนี้ใหอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจาง

จ. พัดลมระบายอากาศแบบ CENTRIFUGAL จะตองเลือกขนาดใหมีประสิทธิภาพการ

ทํางานไมนอยกวา 60% และรอบของพัดลมไมเกิน 900 รอบ/นาที หรือที่วิศวกร

พิจารณาเทียบเทามอเตอรที่ขับจะตองเลือกใหมีขนาดเพียงพอไมทําใหเกิด

OVERLOAD

ฉ. BEARING ของพัดลมใหเปนแบบ SELF ALIGNING BALL หรือ ROLLER

TYPE

3-3.3 พัดลมระบายอากาศแบบ PROPELLER

ก. พัดลมระบายอากาศแบบ PROPELLER ใหเปนแบบ LOW NOISE COMMER-

CIAL TYPE

ข. มอเตอรที่ใชขับพัดลม ใหเปนแบบ DIRECT DRIVE และติดตั้งสําเร็จมาจากโรงงาน

ผูผลิต โดยไดรับการสมดุลยอยางถูกตอง

ค. จะตองจัดเตรียมกรอบวงกบเหล็ก หรืออลูมิเนียมขนาดใหเปนไปตามที่โรงงาน

ผูผลิตแนะนํา

ง. จะตองมี AUTOMATIC SHUTTER ที่ทางดานออกและ WIRE GUARD ที่ทางดาน

ดูดของพัดลม

จ. กรณีติดตั้งพัดลมที่ผนังดานนอกอาคารตองจัดใหมี RAIN HOOD และตะแกรงกัน

แมลง
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3-3.4 พัดลมระบายอากาศแบบ MINI-SIROCCO

ก. พัดลมระบายอากาศแบบ MINI-SIROCCO ใหเปนแบบ LOW NOISE TYPE

ข. มอเตอรที่ใชขับพัดลมใหเปนแบบ MOISTURE-PROOF, DUST PROOF และ

TOTALLY ENCLOSED  DIRECT DRIVE ติดตั้งสําเร็จจากโรงงานผูผลิต โดย

ไดรับการสมดุลยอยางถูกตอง

3-3.5 พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน

ก. พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน ใหเปนแบบ LOW NOISE  TYPE และ

สามารถติดตั้งทอลมที่ DISCHARGE OUTLET ได

ข. CASING ของพัดลมใหเปนเหล็กแผนชนิดหนา และพนสีกันสนิมอยางดี

3-3.6 พัดลมระบายอากาศ แบบ AXIAL FLOW

ก. สมรรถนะ และโครงสรางพัดลม ใหเปนไปตามมาตรฐานของ AMCA

ข. AXIAL FLOW ใหเลือกใชเปนรุน LOW NOISE และ COMMERCIAL TYPE

ค. ชุดขับ ใหเปนแบบ DIRECT DRIVE หรือ BELT DRIVE โดยใชสายพานตัว V

และมอเตอรใหเปนแบบ TOTALLY  ENCLOSED  FAN COOLED ความเร็วรอบ

1,450 รอบตอนาที

3-3.7 พัดลมระบายควัน (SMOKE  EXHAUST  FAN)

ก. พัดลมเปนชนิด CENTRIFUGAL หรือ AXIAL ตามที่ระบุไวในตารางอุปกรณ

ข. ตองมีความสามารถระบายควัน โดยมีอุณหภูมิไมนอยกวา 250
o
C ไมนอยกวา 2

ชั่วโมง ตามมาตรฐาน BS7346 PART2, BS EN12101-3, AMCA212

ค. หากเปนพัดลมชนิดขับตรง มอเตอรของพัดลมจะตองเลือกชนิดที่มีอุณหภูมิใชงานไม

นอยกวา 250
o
C เปนเวลาไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง

3-3.8 พัดลม EXPLOSION PROOF (สําหรับหอง BATTERY, หองเก็บเชื้อเพลิง)

ก. พัดลมและอุปกรณประกอบทั้งชุดมอเตอรและอุปกรณไฟฟาตางๆตองเปนชนิด

EXPLOSION PROOF, NON SPARKING FAN WHEELS
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3-3.9 พัดลมระบายอากาศทิ้งสําหรับครัว (KITCHEN  AIR  FAN)

ก. พัดลมระบายอากาศทิ้งสําหรับครัวใหเปนแบบ BACKWARD   CURVE BLADE

TYPE  SINGLE   INLET  SINGLE  WIDTH  OVERHUNG TYPE

ข. วัสดุอุปกรณ และโครงสรางของพัดลมระบายอากาศใหทําจากวัสดุที่ทนตอการกัด

กรอนของภูมิอากาศรอนชื้นไดดีเหมาะกับการใชงานภายนอกอาคาร

ค. มอเตอรที่ใชขับพัดลมใหเปนแบบ WHETHER PROOF, DUST PROOF และ

TOTALLY ENCLOSED TYPE ติดตั้งสําเร็จจากโรงงานผูผลิต โดยไดรับการ

สมดุลยอยางถูกตอง ชุดขับเปนสายพานแบบ OIL RESISTANT อยูขางนอก โดยมี

กระบังสายพานปดใหมิดชิด

ง. จะตองมี FLEXIBLE  CONNECTION ระหวางตัวพัดลมกับทอลม เพื่อปองกันการ

สั่นสะเทือนทําดวยวัสดุทนตอการกัดกรอนของสารเคมี
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3-4 ทอลม

3-4.1 ทั่วไป

ก. ทอลมจะตองทําดวยแผนเหล็กอาบสังกะสี     ความหนาของแผนเหล็กที่ใชจะตองไม

นอยกวาที่กําหนดในแบบ วิธีการประกอบงานทอลม และอุปกรณตางๆ  ใหเปนไป

ตามมาตรฐานของ ASHRAE และ SMACNA โดยสามารถประกอบสําเร็จจากโรงงาน

ผูผลิต หรือพบัประกอบขึ้นรูปที่หนวยงานกอสราง ใหผูรับจางเสนอวิธีการจัดทํา

ตัวอยางงานและ SHOP DRAWING ใหวิศวกรพิจารณาอนุมัติกอนการเริ่ม

ดําเนินการ ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น ทอลมอาจตัดและพับที่หนวยงานกอสราง ให

ผูรับจางจัดทําขอกําหนดความหนาของแผน รายละเอียดการประกอบและการขึ้นรูป

พรอมทั้งสงตัวอยางตางๆ ใหวิศวกรพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ

ข. แบบงานทอลม  มิไดจัดแสดงแนวหลบหลีกกับงานกอสรางอื่นๆ ผูรับจางจะตองจัดทํา

SHOP DRAWING งานติดตั้งจริงและแสดงแนวหลบหลีก โดยใหเปนความ

รับผิดชอบของผูรับจาง

ค. ขนาดที่กําหนดในแบบงานทอลมจะบอกขนาดของทอลมในแนวนอนเปนตัวแรกแลว

จึงเปนขนาดทอลมในแนวตั้ง

ง. ที่ทอลมทางเขาและออกของเครื่องสงลมเย็น,  FAN COIL UNIT และพัดลมจะตอง

มี FLEXIBLE CONNECTION ตามรายละเอียดในแบบ

จ. ที่ทอลมแยกจากทอลมหลักทุกจุดจะตองมี SPLITTER DAMPER เพื่อใหสามารถ

ปรับปริมาณลมในงานทอลมได  ตามรายละเอียดในแบบ

ฉ. สําหรับทอลมกลับเขาหองเครื่องสงลมเย็นใหติดตั้ง VOLUME DAMPER ที่หอง

เครื่องสงลมเย็นดวย

ช. ปะเก็นหนาแปลนทอลมใหใชปะเก็นเปนแบบ CLOSE CELL FOAM.

ซ. รอยตอตะเข็บของทอลมทั้งหมดใหอุดรอยรั่วตลอดแนวดวย SILICONE SEALANT

แบบ NONTOXIC AND NONFLAMABLE SEALANT แลวทิ้งใหแหง กอนที่จะทา

ทอลมทั้งหมดใหทั่วดวย ACRYLIC DUCT SEALANT แบบ WATER BASE

จากนั้นจึงนําฉนวนใยแกวมาหุมทอลม

ฌ. อุปกรณที่ใชในงานทอลมจะตองเปนชนิดไมติดไฟหรือลามไฟ และในกรณีที่ทอลม

จะตองผานผนังกันไฟ ใหติดตั้ง FIRE DAMPER เพื่อปองกันการลามไฟ โดยอัตรา

การทนไฟไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือตามที่กฎกระทรวงกําหนดไว

ญ. ทอลมที่ผานแนวของผนัง จะตองเตรียมชองไวโดยใชกรอบวงกบเหล็ก  โดยขนาดที่ใช

ไมเลก็กวา 4" x 2" และขนาดกรอบวงกบจะตองไมเล็กขนาดทอลมที่หุมฉนวนแลว

และอุดชองดวยวัสดุทนไฟทั้งสองดานสําหรับทอลมที่ผานผนังทนไฟ



สวนที่ 3 ME-3-4/2

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\ME\VACSPEC\VACSPC03-04 PAKKRET SPORT CENTER.doc

MITR TECHNICAL CONSULTANT

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

ฎ. ทอลมที่อยูในชองเปด  ในสวนที่ผานพื้นของทุกๆ ช้ัน  ใหปดชองวางดวย FIRE

STOP และ FIRE BARRIER ชนิดทนไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ยกเวนในกรณีที่ทอ

ลมมีการปองกันชองทอดวยวัสดุทนไฟ

3-4.2 FLEXIBLE AIR DUCT

ก. ที่ทอลมแยกไปตอเขาหนากากลมเย็นทุกชุด ใหเปน FLEXIBLE AIR DUCT ยาวไม

นอยกวา 1.5 เมตร และไมมากกวา 4 เมตรเพื่อความสะดวกในการโยกยายหนากาก

ลมเย็นในภายหลัง การตอ FLEXIBLE  AIR  DUCT เขาที่หนากากลมเย็น   ให

จัดทํา TRANSFER  BOX ทําดวยเหล็กอาบสังกะส ีความหนา #22 ความกวางและ

ความยาวใหเหมาะสมกับคอของหนากากลมเย็น  โดยสามารถเชื่อมเขากับ

FLEXIBLE ROUND DUCT ไดความสูงประมาณ 30 ซ.ม. หุมภายนอกดวย

ฉนวน กันความรอนแบบเดียวกับงานทอลม

ข. FLEXIBLE ROUND AIR DUCT ใหเปน SPIRAL WIRE REINFORCED

ALUMINIUM AIR DUCT ชนิด DOUBLE PLY แบบไมติดไฟ ขนาด

เสนผาศูนยกลางตามที่ระบุไวในแบบหุมฉนวนกันความรอนแบบเดียวกับงานทอลม

อัดแนนติดกับทอลมดวยเข็มขัดรัดทอเพื่อปองกันลมรั่ว การหุมฉนวนใหหุมสําเร็จมา

จากโรงงานผูผลิต

3-4.3 ฉนวนหุมทอลม

ก. ทอลม SUPPLY และ RETURN จะตองหุมดวยฉนวนกันความรอน และฉนวนท่ีหุม

จะตองไมวัดตัดพอดีหรือขาด ทั้งนี้ เพื่อมิใหฉนวนตึงจนเกินไป

ข. ฉนวนหุมทอลม ใหเปน FIBRE GLASS ความหนาแนน 1.5 lb/cu.ft. หนา 1 นิ้ว

พรอมทั้ง VAPOR  BARRIER ทําดวย REINFORCED ALUMINUM FOIL

หุมอยูภายนอกโดยรอบ ALUMINUM  FOIL จะตองเปนชนิด FIRE

RETARDANT TYPE (FOIL-SCRIM-FOIL-FACING) และจะตองไมฉีกขาด

เปนรอยหลังการติดตั้ง

ค. ใหใช SILICONE SEALANT อุดตามแนวตะเข็บของทอลมทั้งหมด แลวทิ้งไวใหแหง

ทาทอลมทั้งหมดดวย ACRYLIC  DUCT SEALANT แบบ WATER BASE ใหทั่ว

ทอลม แลวจึงนําแผนฉนวนหุมทอลมหุมลงบนทอลม

ง. ใหปดทับรอยตอฉนวนหุมทอลมดวย ACRYLIC ALUMINIUM  TAPE กวางไม

นอยกวา 2" กอนปด TAPE ฉนวนจะตองสะอาด, แหงและไมมีไขมัน

จ. ฉนวนหุมทอลมใหมีการยึดเสริมปองกันการ SAGGING และติดแนบกับทอลม

โดยรอบดวย MECHANICAL FASTENER ซึ่งประกอบดวย PIN และ

LOCKING  WASHER ยึดติดกับทอลมดวย SYNTHETIC ELASTROMER
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ADHESIVE ชนิด FIRE RESISTANT TYPE ระยะหางระหวาง PIN ตอ PIN

จะตองไมมากกวา 12" หรือปฏิบัติตามที่บริษัทผูผลิตแนะนํา

ฉ. ใหรัดฉนวนหุมทอลมโดยรอบ ดวย ALUMINIUM  SHEET ความกวาง 3/4"-1"

ทุกระยะ 1 เมตร หรือรัดที่ระยะกึ่งกลางทอลมกรณีที่เปนการตอทอลมแบบ TDC-1

ทั้งหมด

3-4.4 ทอลมสําหรับระบบระบายอากาศ

ทอลมสําหรับระบบระบายอากาศใหเปนแผนเหล็กอาบสังกะสี    ความหนาของ แผนเหล็ก

วิธีการประกอบและอุปกรณตางๆ ใหเปนแบบเดียวกับงานทอลม SUPPLY และ RETURN

โดยไมตองหุมฉนวนกันความรอน และ FLEXIBLE ROUND AIR DUCT ใหเปน SPIRAL

WIRE REINFORCED ALUMINUM AIR DUCT โดยไมตองหุมฉนวน    และท่ีปลาย

หรือทางออกของทอลมใหใสตะแกรงกันแมลง

3-4.5 ทอลมสําหรับเติมอากาศครัว (MAKE UP AIR DUCT)

ก. ใหเปนแผนเหล็กอาบสังกะสีวิธีการประกอบและอุปกรณตางๆ ใหเปนแบบเดียวกับ

งานทอลม SUPPLY และ RETURN แตใหเพิ่มความหนามากขึ้น 1 STEP โดยไม

ตองหุมฉนวนกันความรอน  และที่ปลายหรือทางออกของทอลมใหใสตะแกรงกัน

แมลง  สําหรับที่ทอทางดูดเขาพัดลมใหติด CLEANABLE ALUMINUM FILTER

หนา 2” โดยมีพื้นที่หนาตัดเพียงพอใหความเร็วลมที่ไหล ผานไมเกิน 500 ฟุตตอ

นาทีและตองมีขนาดและตําแหนงที่ติดตั้งที่สามารถซอมบํารุงไดสะดวก

ข. ใหแสดงเครื่องหมายที่ทอเติมอากาศครัว (MAKE UP AIR DUCT) พรอมลูกศร

และตัวอักษร KFAD สีฟา

3-4.6 ทอลมระบายอากาศครัว  (KITCHEN AIR DUCT)

ก. ทอดูดควันจากครัว ใหเปน Black steel sheet ความหนาไมต่ํากวา 2.0 มิลลิเมตรทาสี

รองพื้นดวยสีรองพื้นแบบ Zinc chromate ทั้งหมด

ข. การตอทอดูดควัน ใหใชการตอดวยการเชื่อมไฟฟา (Electric Welded) ลวดเช่ือม

ไฟฟาใหเปนขนาด 3.2 มิลลิเมตร หรือเล็กกวาแบบ E-72xx หรือที่พิจารณา

เทียบเทา  รอยตอเชื่อมชนของทอดูดควันจะตองสนิทไมเกิดการรั่วซึม และทาสี

รอยตอเชื่อมชนดวยสีรองพื้นแบบ Zinc chromate

ค. การติดตั้งทอดูดควันในแนวนอน  จะตองจัดใหทอดูดควันลาดเอียงเขาหา HOOD

หรือมิฉะนั้นจะตองจัดเตรียม Access door ที่จุดต่ําสุดเพื่อความสะดวกในการซอม

บํารุงรักษา

ง. การติดตั้งทอดูดควันในแนวตั้ง ใหจัดเตรียม Access door ไวที่จุดต่ําสุด  เพื่อความ

สะดวกในการซอมบํารุงรักษา
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จ. ทอดูดควันที่ติดตั้งในแนวนอน  จะตองจัดใหมี Access door ทุกๆ 4 เมตร หรือตาม

ระยะที่พิจารณาเทียบเทา และติดตั้งใหลาดเอียงไปยังจุดที่สามารถ DRAIN นํ้ามันท่ี

คางอยูในทอได พรอมกับติดตั้ง OIL BASIN พรอม BALL VALVE ขนาด DIA. 1”

ฉ. Flexible collar ระหวางทอดูดควันและพัดลม ใหเปนผาใบชนิดทนไฟ หรือวัสดุ

สังเคราะหอื่นๆ ท่ีทนไฟ   การตอใหเปนแบบหนาแปลนพรอมปะเก็น ชนิดทนความ

รอนไดไมนอยกวา 250
O
F , ไมดูดซับน้ํามัน และ Non Asbestos

ช. ที่ปลายทอดูดควัน  กอนจะพนควันออกสูนอกอาคาร ใหจัดเตรียม Wire mech

Protection ขนาดตาราง 1” x 1” ใชลวดขนาด 1/16” ทําดวย สเตนเลสยึดติดกับ

ปลายทอดูดควันดวย Bolt and nut หรือที่พิจารณาเห็นเหมาะสม

ซ. ทอลมครัวที่อยูภายในอาคารใหหุมดวยฉนวนใยแกว HiTemp “ตราชาง”หรือ

เทียบเทา

ความหนาแนน 38 kg/m
3
หนา 2” โดยติดตั้งตามขอแนะนําของผูผลิต

ฌ. ใหแสดงเครื่องหมายที่ทอระบายอากาศครัว พรอมลูกศร และตัวอักษร KEAD สีแดง

3-4.7 SMOKE EXHAUST DUCT

ก. ทอดูดควัน ใหเปน Black steel sheet ความหนาตาม DW144 และ BS476 part 24

DUCT TYPE B TESTED 120 min STABILITY, INTEGRITY, INSULATION

และทาสีขาว ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได

ข. Flexible collar ระหวางทอดูดควันและพัดลม ใหเปนผาใบชนิดทนไฟ หรือวัสดุ

สังเคราะหอื่นๆ ที่ทนไฟ การตอทอใหเปนแบบหนาแปลนพรอมปะเก็น ชนิดทนความ

รอนไดไมนอยกวา 200
O
F

ค. หุมทอฉนวนทอลมดวย MINERAL WOOL HIGH DENSITY 50 mm มาตรฐาน

BS476 part 24 DUCT TYPE B TESTED

3-4.8 AIR PLENUM BOX

AIR PLENUM BOX ใหเปนแผนเหล็กอาบสังกะสี ขนาดความกวาง ความยาว และ

ความสูงใหเปนไปตามที่กําหนดในแบบ   หรือตามความเหมาะสม    ความหนาของ

แผนเหล็กอาบสังกะส ีไมนอยกวา #18 หรือ ใหเปนไปตามที่กําหนดในแบบ ภายใน

AIR PLENUM BOX ใหบุดวยฉนวน ELASTROMERIC CLOSED CELL หนา

3/4" การติดตั้งใหเปนไปตามที่กําหนดไวในงานหุมฉนวนทอน้ํา
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3-4.9 หนากากลม (DIFFUSER,  SLOT DIFFUSER, REGISTER และ GRILLE)

ก. หนากากลม DIFFUSER, SLOT DIFFUSER, REGISTER และ GRILLE ทั้งหมด

ใหเปนแบบ ANODIZED  EXTRUDED ALUMINUM ขนาดตําแหนงเปนไป

ตามที่กําหนดในแบบขนาดที่กําหนดของหนากากลมเปนขนาด NECK SIZE ยกเวน

จะมีระบุใหใชเปนอยางอื่น

ข. SUPPLY AIR DIFFUSER ใหเปนแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผาตามแตจะ

กําหนดในแบบ และตองจัดใหมี OPPOSED  BLADES  VOLUME  DAMPER ทํา

ดวย EXTRUDED ALUMINUM

ค. SLOT  DIFFUSER ใหมีขนาดรู SLOT ไมนอยกวา 3/4 น้ิว และใหมีจํานวน SLOT

เปนไปตามที่กําหนดในแบบ มีแผนปรับลมตลอดแนว SLOT ทําดวย EXTRUDED

ALUMINUM แผนปรับใหเปนแบบ SINGLE LEAF หรือ DOUBLE LEAF

DAMPER

ง. REGISTER เปนแบบ 4 WAY  ADJUSTABLE  DOUBLE  DEFLECTION

TYPE จัดเปน 2 แถว  ตามแนวนอน  และแนวตั้ง  ปรับไดอยางอิสระใหมี

OPPOSED  BLADES  VOLUME  DAMPER ทําดวย EXTRUDED

ALUMINUM

จ. EXHAUST AIR GRILLE ใหเปนแบบ ONE WAY DEFLECTION TYPE ทํา

มุมเอียงประมาณ 45 องศา   และคลุมทับดวย INSECT SCREEN ตรงทางออก

ฉ. FRESH  AIR  GRILLE ใหเปนชนิด ONE DEFLECTION TYPE ทํามุมเอียง

ประมาณ 45 องศา ทําดวย EXTRUDED ALUMINUM และคลุมทับดวย

INSECTSCREENS

ช. RETURN  AIR  GRILLE ใหเปนแบบ DOUBLE  FRAME มี PIVOT HINGE

สามารถถอดชุด GRILLE ไดโดยไมทําใหฝาเพดานเสียหาย RETURN AIR

GRILLE ใหเปนแบบ ONE WAY DEFLECTION  TYPE ทํามุมเอียงประมาณ 45

องศา สําหรับ RETURN AIR GRILLE ชุดที่อยูใต FAN  COIL  UNIT หรือ

เครื่องสงลมเย็นใหมี ALUMINIUM  AIR FILTER อยูที่ตัว GRILLE

ซ. หนากากลมที่ติดอยูผนังภายนอกอาคาร  ใหใชเปนแบบที่กันน้ํากระเซ็นเขามาใช

พรอมกับติดตะแกรงกันแมลง

3-4.10 FIRE AND/OR SMOKE DAMPER

ก. ใหจัดหาและติดตั้ง FIRE AND/OR SMOKE DAMPER กับงานทอลมทุกระบบที่

ตองติดตั้งผานผนังทนไฟ พื้นโครงสราง บันไดหนีไฟ ชองทางหนีไฟ และอื่นๆ ที่

กําหนดใหติดตั้งตามแบบ โดยจะตองมีความสามารถในการทนไฟ ไม นอยกวา

ความสามารถในการทนไฟของผนัง หรือ พื้นที่ทอลมนั้นๆ ผาน
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ข. FIRE AND/OR SMOKE DAMPER จะตองประกอบใหเปนไปตามมาตรฐาน UL-

555 และ/หรือ UL555S หรือที่พิจารณาเทียบเทาออกแบบใหสามารถทนไฟไดไม

นอยกวา 1½ ชั่วโมง ตามมาตรฐานของ UL และตองไมนอยกวาความสามารถในการ

ทนไฟของผนังหรือพื้นที่ติดตั้ง

ค. ตัวกรอบและชุด BLADE ของ FIRE AND/OR SMOKE DAMPER ใหเปนเหล็ก

แผนชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL SHEET) เบอร 20 USSG หรือพิจารณา

เทียบเทาของผูผลิตที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานของ UL ชุด BLADE ใหเปน

MULTILEAVES BLADE หรือ SINGLE  BLADE และหรือที่พิจารณาเทียบเทา

ชุด FUSIBLE LINK กําหนด อุณหภูมิที่ 165
o
F (74

o
C) เปนมาตรฐาน และเปน

ชนิด PRELOAD SPRING

ง. การติดตั้ง FIRE AND SMOKE DAMPER ในแนวต้ังหรือแนวนอนตามลักษณะการ

ติดตัง้

โดยจะตองจัดใหมี SERVICE  ACCESS DOOR หรือ OPENNING เพื่อให

สามารถทําการตรวจสอบและซอมบํารุงได
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3-5 การทาสี

3-5.1 สีตางๆ ที่นํามาใชจะตองเปนสีที่มีคุณภาพดี และไดรบัอนุมัติกอนจะนํามาทาตารางเวลาท่ีเหมาะสม

สําหรับการทาสีใหไดผลดีนั้น   จะตองปลอยใหสีชั้นแรกแหงสนิท   และแข็งตัวกอน จึงจะลงมือทาสีช้ัน

ที่สองอีกครั้งหนึ่ง  กรรมวิธีการทาสีเปนดังน้ี

กรรมวิธีการทาสีเปนดังนี้

รายการ การเตรียมผิว การรองพื้น สีสําเร็จ

ทอเหล็กดํารวมที่แขวน

ที่รองรับวาลว

(ภายในอาคาร)

ทอเหล็กดํารวมที่แขวน

ที่รองรับวาลว

(ภายนอกอาคารและ

บริเวณท่ีมีความช้ืนสูง)

ทอเหล็กชุบสังกะสีรวม

ท่ีแขวน, ที่รองรับวาลว

(ภายในอาคาร)

Near White metal

Brushing

Near White metal

Brushing

Near White metal

Brushing

รองพื้นดวยสีรองพื้น  ชนิด

Red lead Primer หนาไม

นอยกวา 35-40 ไมครอนตอ

ช้ัน จํานวน 2 ชั้น

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด

Epoxy Anticorrosive Primer

หนาไมนอยกวา 35-40

ไมครอนตอชั้น จํานวน 2 ชั้น

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด

Wash Primer หนาไมนอยกวา

10 ไมครอน จํานวน 1 ชั้น

และทาทับดวยสีรองพื้นชนิด

Zinc Chromate Primer

หนาไมนอยกวา 35-40

ไมครอนตอชั้น จํานวน 1 ชั้น

ทาดวยสี Alkyd Enamel

หนาไมนอยกวา 30-35

ไมครอนตอชั้น จํานวน

2 ชั้น

ทาดวยสี Polyurethane

ชนิด 2-pack หนาไม

นอยกวา 30-35

ไมครอนตอชั้น จํานวน

2 ชั้น

ทาดวยสี Alkyd

หนาไมนอยกวา

125 ไมครอนตอ

ช้ัน จํานวน 2 ชั้น

ทอเหล็กชุบสังกะสีรวม

ท่ีแขวน, ที่รองรับวาลว

(ภายนอกอาคารและ

บริเวณท่ีมีความช้ืนสูง)

Near White metal

Brushing

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด

Wash Primer หนาไมนอยกวา

10 ไมครอนตอชั้น จํานวน 1

ชั้นและทาทับดวยสีรองพื้น

ชนิด Epoxy Anticorrosive

Primer หนาไมนอยกวา 55

ไมครอนตอชั้น จํานวน 1 ชั้น

ทาดวยสี Polyurethane

ชนิด 2-pack หนาไม

นอยกวา 30-35

ไมครอนตอชั้น จํานวน

2 ชั้น
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รายการ การเตรียมผิว การรองพื้น สีสําเร็จ

ทอพลาสติกทุกประเภท

ทอเหล็กทุกประเภทรวมที่

แขวน, ที่รองรับวาลว (ฝง

ใตดิน)

ใชน้ําและผงซักฟอก

ทําความสะอาดแลว

เรงแหงดวยลม

Near White metal

Brushing

รองพื้นดวยสีรองพื้นชนิด

Wash Primer หนาไมนอย

กวา 10 ไมครอนตอชั้น

จํานวน 1 ชั้น

รองพื้นดวยสี Coal Tar

Epoxy หนาไมนอยกวา 30

ไมครอนตอชั้น จํานวน 1 ชั้น

ทาดวยสี Chlorinated

Rubber หนาไมนอยกวา

45 ไมครอนตอชั้น

จํานวน 2 ชั้น

ทาดวยสี Coal Tar

Epoxy หนาไมนอยกวา

80 ไมครอนตอชั้น

จํานวน 1 ชั้น

3-5.2 ทอนํ้าเย็น เมื่อทาสีรองพื้น ติดตั้งทอและหุมฉนวนเปนที่เรียบรอยแลว สวนของ ทอที่ติดตั้งภายใน

หองเครื่องทําน้ําเย็น หองเครื่องสงลมเย็น และบริเวณที่มองเห็นไดโดยไมมีงานตกแตงปดบัง

ใหทาสีที่ผิวฉนวนดวยสีทีบ่ริษัทผูผลิตฉนวนแนะนํา

3-5.3 ใหแสดงเครื่องหมายที่ทอน้ํา ดังตอไปนี้

ก. ทอน้ําเย็นจาย ใหใชอักษร CHS สีเหลือง พรอมลูกศร

ข. ทอน้ําเย็นกลับ ใหใชอักษร CHR สีขาว พรอมลูกศร

ค. ทอน้ําหลอเย็นไปหอผึ่งน้ํา ใหใชอักษร CDR สีแดง พรอมลูกศร

ง. ทอน้ําหลอเย็นกลับจากหอผึ่งน้ํา  ใหใชอักษร CDS สีสม พรอมลูกศร

จ. ทอน้ําทิ้ง ใหใชอักษร D สีนํ้าตาล พรอมลูกศร

ฉ. ทอน้ําเติมที่หอผึ่งน้ํา  ใหใชอักษร MWP สีเขียว พรอมลูกศร

ช. ทอน้ําสมดุลย ใหใชอักษร EQ สีเทา

เครื่องหมายบนทอน้ําใหเปนแผนสติกเกอรใสกวางประมาณ 7-9 เซนติเมตร

ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ    ขนาดประมาณ 5

เซนติเมตร   การติดเครื่องหมายใหมีจํานวนตามความเหมาะสม  และใหติดกับ

ระบบทอน้ําทั้งที่มองเห็นไดและที่ปดบัง
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3-5.4 สีทาทอ หากไมไดระบุใหเปนอื่น ใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ก. ทอน้ําเย็นจาย ใหใช สีฟา

ข. ทอน้ําเย็นกลับ ใหใช สีน้ําเงิน

ค. ทอน้ําหลอเย็นไปหอผึ่งน้ํา ใหใช สีเทาออน

ง. ทอน้ําหลอเย็นจากหอผึ่งน้ํา ใหใช สีเทาเขม

จ. ทอนํ้าสมดุลย ใหใช สีขาว

ระบบทอน้ําทิ้ง และระบบทอน้ําเติม ไมตองทาสี

3-5.5 ทอนํ้าท่ีเปนเหล็กรวมถึงที่แขวนและรองรับทอตางๆที่เปนเหล็กบริเวณพื้นที่ตั้ง COOLING

TOWER ใหทาดวยระบบสีชนิดสังกะสีเหลว (ZINC COATING SYSTEM) ทั้งนี้ผูรับจางตอง

แสดงรายละเอียดการทาอยางละเอียดใหพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ

- การเตรียมพื้นผิวงาน ความสะอาด, ความหยาบของพ้ืนผิว

- กรรมวิธีการทา, พน, หรือชุบตามที่ผูผลิตแนะนํา

- จํานวนเที่ยวของชั้นตางๆ, TOP COATING

- สภาวะแวดลอมในการดําเนินการเปนตน
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3-6 ทอนํ้า และอุปกรณ (PIPING AND ACCESSORIES)

3-6.1 ทั่วไป (GENERAL)

ก. ทอน้ํา และอุปกรณจะตองมีคุณสมบัติไดตามขอกําหนดมาตรฐานของ ASTM, JIS, API และ

ASA

ข. การใชขอตอ (FITTINGS) สําหรับอุปกรณตางๆ ในระบบทอน้ําสําหรับงานระบบทอน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลางต่ํากวา 2 1/2" ใหใชแบบเกลียวและทอน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 1/2"

และใหญกวาใหใชหนาแปลน เวนแตจะกําหนดใหเปนอยางอื่น หรือที่พิจารณาอนุมัติเทียบเทา

ค. ทอน้ํา และอุปกรณที่จะนํามาใชในการติดตั้งจะตองเปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน

และไดรับการทดสอบแรงดัน (PRESSURE  TEST) ตามกรรมวิธีและขบวนการจากโรงงาน

ผูผลิตแลว สําหรับทอเหล็กดําจะตองไมเปนสนิม และจะตองทาสีรองพื้น ZINC

CHROMATE PRIMER ทันทีท่ีนําเขาหนวยงาน

ง. กรรมวิธีการตอทอน้ํา และมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณในงานทอน้ําใหเปนไปตาม

มาตรฐานของอเมริกา เชน ASME,  ASTM,   ASA และ SAE เปนตน

3-6.2 วัสดุที่ใชทําทอน้ํา (PIPING  MATERIAL)

ก. ทอน้ําทิ้ง

ทอน้ําทิ้งของระบบปรับอากาศ ใหเปนทอ PVC GRADE 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17-2523

ในกรณีที่ทอน้ําทิ้งตองติดตั้งในระดับพื้นที่สามารถถูกเหยียบทับไดหรือตองติดตั้งผานพื้นหรือ

ผนังกันไฟใหใชเปนทอเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL PIPE) ตามมาตรฐานของ

BS 1387/1967 GRADE MEDIUM

3-6.3 ขอตอตางๆ (FITTINGS)

ก. ขอตอแบบเชื่อมใหเปนชนิดที่ทนความดันไดไมนอยกวาทอน้ําที่ใชโดยใหมีมาตรฐาน

เปนไปตาม ASA B-16.9 และ ASTM A-234 ใหใชของอ (WELDED  ELBOW)

สําหรับการเปลี่ยนทิศทางของทอน้ํา และใหใชขอตอแบบมาตรฐาน (STANDARD FITTING)

สําหรับการตอทอน้ําแยกจากทอน้ําหลัก ยกเวนจะมีระบุใหใชเปนอยางอื่น หรือที่วิศวกรอนุมัติ

แลวเทียบเทา

ข. ขอตอแบบเกลียวใหเปนแบบเหล็กเหนียวหลอเกลียวที่ใชใหไดตามมาตรฐาน NPT และเปน

ชนิดที่ทนความดันได แบบ STANDARD WEIGHT มาตรฐาน ASA  B-16.4 และแบบ

EXTRA  HEAVY  WEIGHT ในสวนที่ระบุใหใชเปนกรณีพิเศษสวนของทอน้ําที่เปนเหล็กอาบ

สังกะสี (GALVANIZED STEEL PIPE) ใหใชขอตอเกลียวเปนชนิดอาบสังกะสี

(GALVANIZED   FITTING) ตามมาตรฐานของ BS 1387/1967 GRADE MEDIUM



สวนที่ 3 ME-3-6/2

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\ME\VACSPEC\VACSPCŘś-ŘŞ PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

ค. ใหใชขอตอลดแบบ ECCENTRIC   REDUCER ในการลดขนาดของทอน้ําสําหรับทอน้ําใน

แนวนอน

3-6.4 หนาแปลน (FLANGES)

ก. หนาแปลนแบบเกลียว  สําหรับทอน้ําที่ตอแบบเกลียวใหใชหนาแปลนแบบเกลียวชนิดเหล็กหลอ

STANDARD  WEIGHT ตามมาตรฐาน ASA B-16.1 และใช EXTRA HEAVY WEIGHT

ตามมาตรฐาน ASA  B-16b ในกรณีที่ระบุใหใชเปนพิเศษ

ข. หนาแปลนแบบเชื่อม  สําหรับทอน้ําที่ตอแบบเชื่อมใหใชหนาแปลนแบบเชื่อมชนิด STEEL

WELDED NECK หรือ SLIP ON TYPE ตามมาตรฐาน ASA B-16.5, ASTM A-18

GRADE 1

ค. หนาแปลนจะตองเปนชนิดที่มีแรงดันใชงาน ไมนอยกวาในงานระบบทอน้ํา

ง. สลักเกลียว นอตและแหวนรองที่ใชกับหนาแปลนของงาน  ทอภายในอาคารใหเปน HIGH

TENSILE  STEEL มาตรฐานเกลียวเปนมาตรฐาน ISO (THE INTERNATIONAL FOR

STANDARD ORGANIZATION) มีหัวเปนรูปหกเหลี่ยม  ความยาวของสลักเกลียวใหยาว

พอเหมาะ  และเมื่อติดตั้งเสร็จแลว จะตองมีเกลียวเหลือที่ปลายพอประมาณ  สําหรับสลัก

เกลียว นอต และแหวนรอง ที่ใชกับหนาแปลนของงาน ทอภายนอกอาคารใหเปนแบบชุบ

GALVANIZED หรือ STAINLESS STEEL

จ. ปะเก็น (GASKET) ใหเปน NEOPRENE  RUBBER ตัดสําเร็จรูปจากโรงงานและใหเปน

ชิ้นเดียวเต็มตลอดหนาแปลน ปะเก็นที่มีความหนา 1/8" ใหใชกับทอน้ําที่มีเสนผาศูนยกลาง

ถึง 8" ปะเก็นที่มีความหนา 3/16" ใหใชกับทอน้ําที่มีเสนผาศูนยกลาง 10" ถึง 24"

3-6.5 ที่แขวนและรองรับทอน้ํา (HANGER AND SUPPORT)

ก. ใหติดตั้งที่แขวนและรองรับทอน้ํา โดยใหมีระยะหางระหวางที่แขวนและรองรับตามที่กําหนดไว

ในแบบ แตจะตองไมเกินกวา 10 ฟุต

ข. ตองจัดใหที่แขวน และรองรับนี้ อยูใกลกับสวนของอุปกรณทอน้ํา เชน VALVE,

STRAINER และอื่นๆ มากที่สุด หากจําเปนใหเพิ่มที่แขวนรองรับได

ค. ตองเผื่อระยะการปรับที่แขวนและรองรับนี้ไวประมาณ 2" ตามแนวดิ่ง

ง. ในบางกรณี จําเปนตองจัดทําโครงสรางเหล็กชวย (TRANSFER HANGER) สําหรับการ

ติดตั้งที่แขวนและรองรับ

จ. ที่แขวนและรองรับของทอน้ําในบริเวณหองเครื่องทําน้ําเย็น และชองทอใหเปนแบบ SPRING

HANGER  OR  SPRING  SUPPORT โดยจะตองคํานวณเลือกขนาดของชุด SPRING มาให

วิศวกรอนุมัติกอนดําเนินการ
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ฉ. ฉนวนหุมทอน้ําที่แขวนและรองรับใหเปน RIGID INSULATION ความยาวไมนอยกวา 1 เทา

ของเสนผาศูนยกลางทอน้ํานั้น RIGID INSULATION ใหเปนผลิตภัณฑจาก NEOPRENE

RUBBER ความหนาตามขนาดความหนาของฉนวนงานหุมทอน้ํา 2 ชิ้น ประกอบเขาหากัน

มีรองบากเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสและความแข็งแรง RIGID INSULATION จะตองมีคณุสมบัติใน

การเปนฉนวนท่ีดี ไมทําใหเกิด CONDENSATION ที่แขวนและรองรับ หรือบริเวณผิวของ

ฉนวนและตองทนตอสภาพการที่แขวน และรองรับใหมี INSULATION   SHIELD ทําจาก

แผนเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL SHEET) เปน ARC ไมต่ํากวา 180

องศา ขนาดและความยาวของแผนเหล็กอาบสังกะสี ดังตารางขางลางน้ี

ขนาดทอน้ํา (นิ้ว) ความยาว (น้ิว) INSULATION SHIELD

ความหนา

1/2" ถึง 3" 6 18 USSG

4" ถึง 6" 12 16 USSG

4" ถึง 6" 12 16 USSG

8" ข้ึนไป 12 14 USSG
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3-7 การติดตั้งทอน้ํา (PIPING INSTALLATION)

3-7.1 ทั่วไป

ก. การติดตั้งทอน้ําจะตองวางใหขนาน หรือไดฉากไปตามกําแพงหรือผนังรูปตึกของอาคาร และ

จะตองอยูในแนวตรงเรียบรอยแข็งแรง

ข. ระยะหางของที่แขวน และรองรับทอน้ําใหเปนไปตามที่ระบุในแบบ และขอกําหนดนี้ ยกเวนจะ

กําหนดใหเปนอยางอื่น

ค. ทอน้ําในแนวตั้งจะตองยึดใหสามารถรับน้ําหนักของทอน้ํา และน้ําในทอได โดยไมกอใหเกิด

ความเคนกับทอน้ํา, เคร่ืองสูบนํ้า, เครื่องทําน้ําเย็น และอุปกรณอื่นๆ

ง. จุดรองรับของทอน้ําในแนวตั้ง จะตองมีอยางนอย 1 จุด ตอชั้นของอาคารที่ทอน้ําผานทอน้ําใน

แนวนอนจะตองวางใหมีความลาดเอียง เพื่อใหน้ําในทอไหลไดสะดวก และเพื่อการ DRAIN

ได โดยใหมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:500

จ. การลดขนาดของทอน้ําในแนวนอนใหใชขอตอลดแบบ ECCENTRIC REDUCER เทาน้ัน

ฉ. ทอน้ําและทอน้ําที่หุมฉนวนที่วางคูขนานกันจะตองจัดใหมีระยะหางระหวางผิวทอ หรือผิวทอ

ฉนวนไมนอยกวา 6"

ช. ทอน้ําจะตองใชใหความยาวตอเนื่องใหมากที่สุด และหลีกเลี่ยงรอยตอใหมากที่สุด

ซ. ทอน้ําที่หุมฉนวน จะตองผานการทดสอบแรงดันที่รอยตอใหเรียบรอยกอนการหุมฉนวน

ฌ. การตอทอน้ําแยกจากทอน้ําหลักใหใชขอตอมาตรฐาน (STANDARD FITTING) เทาน้ัน ยกเวน

บริเวณที่กําหนดใหเปนอยางอื่น หามใช MITER JOINT ในระบบทอน้ํา

ญ. การตอทอน้ําเขากับอุปกรณตางๆ เชน VALVE และอื่น จะตองจัดใหมีที่สามารถซอมแซม หรือ

เปลี่ยนตัวอุปกรณตางๆ ได โดยใหใช UNION สําหรับทอน้ําที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน

2" และใชหนาแปลน (FLANGES) สําหรับทอน้ําที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 1/2" และใหญ

กวาในการตอทอน้ําเขากับอุปกรณตางๆ

ฎ. ในการติดตั้งทอน้ําจะตองระมัดระวังไมใหการยืดตัว หรือหดตัวของระบบทอน้ําไปทําความ

เสียหายใหกับสิ่งกอสราง หรืออุปกรณตางๆ ของระบบปรับอากาศ หากจําเปนหรือหลีกเลี่ยง

ไมไดแลวใหใชขอตอแบบ FLEXIBLE ชนิด NEOPRENE RUBBER โดยจะตองใหมีคาการ

ยืดตัว, การหดตัว และการเคลื่อนตัวหนีศูนยกลาง (LATERAL  MOVEMENT)เพียงพอ

ฏ. การติดตั้งทอน้ําจะตองหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความเสียหายโกงงอ เนื่องจากการทรุดตัวของอาคาร,

จุดรองรับหากมีความจําเปนใหใชขอตอแบบFLEXIBLE ได

ฐ. ทอน้ําที่ผานกําแพง, พื้น, หลังคา หรือสวนหนึ่งสวนใดของสิ่งกอสรางจะตองจัดเตรียมวางทอ

กลม (SLEEVE) ทําดวย GALVANIZED  STEEL PIPE GRADE MEDIUM SLEEVE ที่ฝง

ในงานคอนกรีตจะตองจับยึดใหเรียบรอย และแข็งแรง กอนการเทคอนกรีต SLEEVE ที่ผาน

กําแพง และมองเห็นไดจะตองมีแผนประกับ (ESCUTCHEONS) ปดหัวและทายทําดวยแผน

เหล็กชุบโครเมี่ยมมีปะเก็นรองกันรั่วจะตองอุดกันรั่วซึมที่ SLEEVE ดวย SILICONE สําหรับ

SLEEVE ที่วางในบริเวณที่อาจเกิดการรั่วซึมของน้ําและฝนได
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ฑ. จะตองมี TRAP สําหรับทอน้ําทิ้งจากเครื่องสงลมเย็น (AIR HANDLING UNIT) และเครื่อง

จายลมเย็น (FAN COIL UNIT) ทุกเครื่อง ทอน้ําทิ้งจะตองเอียงใหมากที่สุด เพื่อใหน้ําทิ้งจาก

เครื่องไหลไดสะดวก โดยตองไมนอยกวา 1:100

ฒ. จะตองจัดเตรียม MANUAL AIR VENT ไว เพื่อสําหรับไลอากาศออกจากระบบทอน้ํา

ในขณะเติมน้ําเขาระบบทอน้ํา

ณ. จะตองจัดเตรียม PLUG TYPE DRAIN COCK แบบ GATE VALVE หรือ BALL VALVE

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1" ที่จุดต่ําสุดของทอน้ําแนวตั้ง (RISER) ทั้งทอน้ํา SUPPLY และ

RETURN และที่เครื่องสงลมเย็นแบบตั้งพื้นทุกตัว โดยตอทอจาก VALVE ไปยังจุดรับน้ําทิ้งที่

ใกลที่สุด หรือที่วิศวกร หรือผูควบคุมงานระบุ

ด. จะตองทําการ FLUSH ลางระบบทอน้ํา จนน้ําในทอมีความสะอาดเพียงพอกอนทําการปรับแตง

การทํางานของระบบ

ต. ทอน้ําที่หุมฉนวน และอยูภายนอกอาคารจะตองหุม ALUMINIUM SHEET ความหนา #26

USSG

ถ. ที่จุดสูงสุดของทอน้ําแนวตั้ง ใหจัดเตรียม AUTOMATIC  AIR VENT

ท. หากโครงสรางของอาคารมีการแยกโครงสราง (EXPANSION JOINT) ใหจัดเตรียมขอตอแบบ

FLEXIBLE โดยจะตองใหมีคาการยืดตัว หดตัว และการเคลื่อนตัวหนีศูนยกลางเพียงพอ

ธ. ชองทําความสะอาดทอ, ชองระบายน้ํา และที่ดักกลิ่น ชองทําความสะอาดสําหรับทอเหล็กหลอ

จะตองเปนชนิดมีเกลียวมาตรฐานอัดเขากับทอหรืออุปกรณของทอเหล็กหลอและสกรูเทเปอร

ทําดวยทองเหลือง มีหัวนอตชนิดหกเหลี่ยมตัน ชองทําความสะอาดสําหรับทอเหล็กจะตองมี

หัวนอตทองเหลืองตันอุดไว จะตองติดตั้งชองทําความสะอาด พรอมจุกอุดตรงฐานของทอระบาย

แนวดิ่งหรือบนทอราบที่ตอจากฐานทอดิ่งนี้ไปตามทิศทางการไหล ในระยะไมหางเกินกวา 2 ม.

ถาทอดิ่งระบายลงบอพักสามารถถือบอพักนั้นเปน CLEANOUT ได ทอระบายแนวราบตองมี

CLEANOUT ทุกๆ ระยะ 15 ม. สําหรับทอขนาด 4" ลงมา โดยขนาดของ CLEANOUT

ตองเทากับขนาดของทอระบายนํ้าน้ัน และทุกๆ ไมเกิน 30 ม. สําหรับทอขนาดเกิน 4" ข้ึนไป

โดยขนาดของ CLEANOUT ตองมีขนาดไมนอยกวา 4” ทอแนวราบที่เปลี่ยนทิศทางการไหลเปน

มุมเล้ียวมากกวา 45
o
ตองติด CLEANOUT ดวย โถสวมและที่ดักกลิ่นของสุขภัณฑที่สามารถถอด

ไดสะดวกอาจถือวาเปน CLEANOUT ตัวหนึ่งได

3-7.2 การตอทอน้ําเขากับอุปกรณ

ก. แบบใชเกลียว (THREADED JOINT)

- ใหใชไดกับทอน้ําและอุปกรณที่มีขนาดจนถึงเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว

- เกลียวทอใหเปนไปตามมาตรฐานของ NATIONAL PIPE THREAD หรือมาตรฐาน

อุตสาหกรรม มอก.281

- เกลียวทอท่ีทําเกลียวแลว จะตองทําความสะอาดโดยรอบ กอนนําไปทําการติดตั้ง
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- การตอทอแบบเกลียวใหใช TEFLON  TAPE หรือ GRAPHITE COMPOUND พัน

รอบเกลียว และเมื่อติดตั้งเรียบรอยแลว ควรใหมีเกลียวทอเหลือไวพอประมาณ

ข. แบบใชหนาแปลน (FLANGED JOINT

- ใหใชไดกับทอน้ํา และอุปกรณทุกขนาด หรือทอน้ําที่มีเสนผาศูนยกลาง 2 1/2 นิ้ว และ

ใหญกวา

- มาตรฐานของหนาแปลนใหเปนมาตรฐานเดียวกับอุปกรณที่นํามาติดตั้ง และใหใชหนาแปลน

แบบเชื่อม เวนแตใชกับทอน้ําที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 น้ิว และเล็กกวา

- สลักเกลียว นอต (BOLT &  NUT) และแหวนรอง (WASHER) ที่ ใชกับหนาแปลนใหเปน

HIGH TENSILE STEEL มาตรฐานเกลียวเปนมาตรฐาน ISO

- การตอทอแบบใชหนาแปลน จะตองใหแนวหนาแปลนขนานกันและหนาสัมผัสเต็มหนา โดย

ไมคลาดเคลื่อนเมื่อติดตั้งเสร็จแลวสลักเกลียวจะตองไมบิดเอียงและควรมีเกลียวเหลือที่สลัก

เกลียวพอประมาณ

ค. แบบเชื่อม (WELDED JOINT)

- การเชื่อมทอน้ํา ใหใชกรรมวิธี METAL ARC WELDING โดยเครื่อง เชื่อมไฟฟาชนิดใช

กระแสสลับ หรือกระแสตรงลวดเชื่อมไฟฟาใหมี ขนาด และคุณสมบัติทางเทคนิคตาม

มาตรฐาน AMERICAN WELDING SOCIETY หรือเทียบเทา ลวดเชื่อมไฟฟาที่ใชงานให

เปนแบบ LOW-HYDROGEN HIGH  STRENGTH CARBON STEEL เชน E60XX หรือ

E70XX เปนตน

- ทอน้ํากอนการเชื่อมจะตองวางแนวใหขนานกัน และไดระดับอยางถูกตอง ระยะหางระหวาง

ปลายทอที่เชื่อมและรอง "V"  BEVEL จะตองไดมาตรฐานและสอดคลองกับขนาดของทอน้ําที่

จะเช่ือม นอกจากนี้รอง "V" จะตองสะอาดและปราศจากไขมันใหทําการ TACK WELDING

ที่ทอกอนการเชื่อมแนว การเชื่อมจะตองเลือกขนาดของลวดเชื่อม กระแสไฟฟาที่ใช และทํา

ที่ใชในการเชื่อมใหเหมาะสมกับงานเชื่อมและชิ้นงาน การเชื่อมจะตองให BASE   METAL

และ WELD METAL ละลายประสานซึมลึกตลอดแนวเช่ือมอยางสมํ่าเสมอ รอยเชื่อมที่

เรียบรอยและสมบูรณจะตองนูนตามแนวเชื่อมพอสมควร ในกรณีที่ตองเชื่อมหลายๆ เที่ยว

ในแนวเชื่อมเดียวกันจะตองเคาะSLASH และสะเก็ดโลหะออกกอนเชื่อมในเทีย่วตอไป

- ชางเชื่อมแนว จะตองผานการทดสอบรอยเชื่อมในทอตางๆ จากวิศวกร และผูควบคุมงาน

หรือจะตองไดรับการรับรองจากสถาบันฝกฝมือแรงงาน

ง. การตอทอ PVC. การติดตั้งทอ PVC. จะตองเปนไปตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิต
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3-7.3 การทดสอบ

ก. ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องสูบน้ํา, มาตรวัด (PRESSURE   GAUGE) อุปกรณ และแรงงาน

ตลอดจนการดําเนินการทดสอบทอน้ําทั้งหมดของระบบปรับอากาศและจะตอง DRAIN นํ้าท้ิง

หลังจากการทดสอบแลวเสร็จ

ข. เวนแตจะกําหนดเปนอยางอื่น การทดสอบทอน้ําจะตองใหความดัน (HYDROSTATIC) เทากับ

150 % ของ OPERATING  PRESSURE แตทุกๆ สวนของทอน้ําจะตองผานการทดสอบ

ความดันไมนอยกวา 100 PSIG. จะตองใหทอน้ําไดรับความดันอยูไมนอยกวา 4 ชั่วโมง หรือ

ยกเวนจะระบุเปนอยางอื่น ถามีน้ํารั่วไหลจากระบบทอน้ําในระหวางทดสอบใหถือวาระบบทอน้ํา

ไมผานการทดสอบ ในกรณีนี้จะตอง DRAIN น้ําและทําการแกไขแลวทดสอบใหม หามทําการ

แกไขรอยรั่วหรืออื่นๆ ในระหวางการทดสอบ

ค. รอยตอของทอน้ําที่ยังไมผานการทดสอบแรงดันหามหุมฉนวน โดยเด็ดขาด

ง. การทดสอบทอ PVC. ใหทําการทดสอบโดยการกรอกน้ําใหสงูจากระดับทอน้ําทิ้งสูง 3 เมตร

เวนแตระบุเปนอยางอื่น

จ. ทอน้ําที่ผานการทดสอบแรงดัน มิใชพนความรับผิดชอบของผูรับจาง ผูรับจางจะยังคงตอง

รับผิดชอบในการแกไข หรือซอมแซมหากตรวจพบที่ชํารุดหรือรอยรั่ว
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3-8 แผนกรองอากาศ (AIR FILTER)

3-8.1 ทั่วไป (GENERAL)

ก. ใหผูรับจางจัดหา และติดตั้ง AIR FILTER แบบชนิดตามที่ระบุไวในแบบและ

ขอกําหนดของเครื่องจักรแตละชนิด

ข. AIR  FILTER ที่ใชจะตองเปนชนิด ขนาดมาตรฐาน ถอดลางทําความสะอาดได

และจะตองเลือกโดยใหความเร็วลมผาน AIR FILTER ไมมากกวา 500 ฟุตตอนาที

ค. ประสิทธิภาพของ AIR FILTER ที่ใช และที่ระบุไวในแบบและขอกําหนด จะตอง

เปนไปตามมาตรฐานของ ASHRAE 52.1 หรือ ASHRAE 52.2 ฉบับลาสุด

ง. ใหผูรับจางจัดหา AIR FILTER ชั่วคราวมาใชในขณะที่ทดสอบเครื่อง และหรือยัง

ไมไดสงมอบงาน

จ. ผูรับจางตองแสดงรายละเอียดทางเทคนิคของ FILTER และนําไปใชในการเลือกขนาด

ของมอเตอรพัดลม, ขนาดและรูปแบบการติดตั้งเขากับเครื่องสงลม, เครื่องจายลม

เย็น, ทอลมและชอง SERVICE ตางๆ

3-8.2 ALUMINUM AIR FILTER (สําหรับชอง FRESH AIR INTAKE เทาน้ัน)

ก. จะตองเปนชนิดประกอบสําเร็จรูปไดมาตรฐานของโรงงานผูผลิตขนาดความหนา

เปนไปตามที่ระบุและไมนอยกวา 1 นิ้ว มีขอบโดยรอบเพื่อสะดวกในการถอดประกอบ

ข. ALUMIINUM  AIR FILTER ใหติดตั้งที่ที่ระบุไวในแบบ

ค. ALUMINUM  AIR  FILTER ใหมี INITIAL  RESISTANCE ไมเกิน 0.20 นิ้ว

ของน้ํา และ FINAL  RESISTANCE ไมเกิน 0.50 นิ้วของน้ําที่ความเร็วลม 500

FPM
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3-9 VARIABLE SPEED DRIVE (VSD)

1. มาตรฐานอางอิง

- ANSI/NFPA 70 : National Electrical Code

- IEC 146.1 : Semiconductor Converters – General Requirements and Line

Commutated Converters Part 1-1: Specifications of Basic Requirements

- IEC 529 : Degrees of protection Provided by Enclosure

- IEC 1800 : Adjustable speed Electrical power drive systems

- NEMA ICS7 : Industrial Control and Systems Variable Speed Drives

2. คุณสมบัติทางสภาพแวดลอม

· ไดรับมาตรฐาน EMC immunity standards:

- IEC 1000-4-2 / EN 61000-4-2 level 3

- IEC 1000-4-3 / EN 61000-4-3 level 3

- IEC 1000-4-4 / EN 61000-4-4 level 4

- IEC 1000-4-5 / EN 61000-4-5 level 3

- IEC 1800-3 / EN 61800-3, environment 1 and 2

· ไดติดตั้ง class A RFI filters ไวภายในจนถึงขนาด 75 kW และเปนอุปกรณ

เพิ่มเติมสําหรับติดตั้งภายนอกตั้งแต 90 kW จนถึงขนาด 315 kW

· ไดติดตั้ง line choke เปนมาตรฐานไวภายในเครื่อง สําหรับขนาดตั้งแต 18.5

จนถึง 75kW และเปนอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับติดตั้งภายนอก สําหรับขนาดท่ีสูง

กวา 75 kW

· คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

- สามารถใชงานไดในที่มีอุณหภูมิแวดลอมตั้งแต –10°C ถึง 40°C (14°F

ถึง 104°F) และสามารถใชงานที่อุณหภูมิแวดลอม 60°C โดยสามารถ

ติดตั้ง Fan Kit เพิ่มเติมได

- สามารถเก็บไวในที่มีอุณหภูมิ –25°C ถึง 65°C (-13°F ถึง 158°F)

· ทนความชื้นสัมพัทธ ไดสงูสุด 95% โดยที่ไมมีการเกาะตัวเปนหยดน้ํา

· สามารถใชงานไดในระดับที่มีความสูงจากพื้นดินจนถึง 1000 เมตร (3300 ฟุต)

สําหรับการใชงานในระดับที่สูงกวา 1000 เมตร (3300 ฟุต) จะตองลดระดับ

คากระแสสูงสุดของเครื่องลง 1% ทุก 100 เมตร (330 ฟุต) ที่เพิ่มขึ้น

· ไดรับมาตรฐาน IEC 60068-2-6 operational vibration specification

· IP 54
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3. คุณสมบัติทางไฟฟา

· ใชงานไดกับขนาดแรงดันไฟฟา 3 เฟส ตั้งแต 380 ถึง 460 Vac +10% หรือ

480 Vac + 5%

· ใชงานไดกับระบบไฟฟาที่มีชวงความถี่ตั้งแต 47.5 ถึง 63 Hz

· คาเพาเวอรแฟคเตอรที่ไดไมนอยกวา 0.95 lagging ภายใตทุกๆ ความเร็วหรือ

สภาวะของโหลด

· คาประสิทธิภาพที่ 100% ของความเร็วและสภาวะของโหลด มีคาไมนอยกวา

96%

· สามารถใหแรงบิดไดสูงสุดถึง 110% ของแรงบิดพิกัดของมอเตอร เปนเวลา 1

นาที

· สามารถปรับคาความถี่สวิตชิ่งไดตั้งแต 0.5, 1, 2, 4, 8, 12 หรือ 16 kHz และ

สามารถปรับคาความถี่ไดอัตโนมัติเมื่อเครื่องมีความรอนสูงขึ้น เพ่ือลดเสียง

รบกวนของมอเตอร

· ในกรณีที่อุณหภูมิของ Heatsink สูงถึง 72°C คาความถี่สวิตซชิ่งสามารถปรับคา

ลงไดอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการทริป ซึ่งจะยังคงรักษาความเร็วรอบของ

มอเตอรตามคาความเร็วอางอิงได

4. การปองกัน

· เมื่อจายไฟเขาระบบ ตัวเครื่องจะทําการตรวจสอบการทํางานของหนวยความจํา,

อนาล็อกอินพุต, ระบบติดตอสื่อสาร, ระบบจายไฟ DC และระบบควบคุมอยาง

อัตโนมัติ

· สามารถใชงานกับระบบที่ทนกระแสลัดวงจรไดสูงสุด 22,000 A rms

· สามารถปองกันการลัดวงจร(short circuits) ระหวางเฟสเอาตพุต และระหวางเฟส

กับกราวนดได

· สามารถปองกันมอเตอร ในกรณีที่เกิดเฟสของมอเตอรหาย (motor phase loss)ได

· สามารถตั้งฟงกชั่น Auto Restart ซึ่งจะ restart ไดหลังจากเกิด fault ภายในเวลา

30 วินาที และสามารถ restart ไดสูงสุดเปนจํานวน 6 ครั้ง

· มีฟงกชั่นที่สามารถบังคับใหทํางาน (forced running) ในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิด

fault ขึ้น สําหรับงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ไมตองการหยุดการทํางาน เชน

พัดลมระบายอากาศในอุโมงคใตดิน

· กรณีที่สัญญาณอางอิงอนาล็อกหายไป สามารถที่จะตั้งโปรแกรมใหแสดงเปน

fault เกิดขึ้นได
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· มีการปองกัน Overload Class 20 โดยการคํานวณคา I2t ตามมาตรฐาน IEC

60947 และสามารถปรับคากระแส overload ของมอเตอรไดตั้งแต 0.25 ถึง

1.1 เทา ซึ่งคาสภาวะความรอนของมอเตอรจะถูกเก็บไวในหนวยความจํา และจะ

ลดลงไดเมื่อมีการ OFF ระบบไฟ

· สามารถตอกับ PTC probes เพื่อปองกันปญหาความรอนที่เกิดกับมอเตอร โดย

ตอผานทาง I/O extension card with analog input

· มีการตรวจสอบอุณหภูมิภายในตัวเครื่อง ดวยการวัดอุณหภูมิที่ heatsink

ดวย thermistor ซึ่งเมื่อมีอุณหภูมิ สูงเกินก็จะเกิด fault ขึ้น

· สามารถปองกันปญหาระบบไฟอินพุตหาย (mains phase loss)ได

· มีชวงความถี่ขามได 3 ชวง ซึ่งสามารถโปรแกรมคาความถี่ได และมีชวงแบน

วิดธ + 2.5 Hz เพื่อแกไขปญหาเครื่องจักรสั่นจาก ความถี่ resonance ทางกล

ที่อาจเกิดขึ้นได

5. การปรับคา

· สามารถตั้งคาความเร็วของมอเตอรไดตั้งแต 0.1 Hz ถึง 50 Hz

· คาอัตราเรงและอัตราลดความเร็วสามารถตั้งคาไดตั้งแต 0.05 ถึง 999.9

วินาที และสามารถปรับได 3 รูปแบบคือ linear, S shape, U shape

· สามารถเกบ็คา fault ที่เกิดขึ้นกอนหนาไดถึง 8 คา

· ในโปรแกรมควบคุมเปนแบบVariable torque(110 % Tn) ซึ่งตองมีฟงกชั่น

ประหยัดพลังงาน (energy saving) ภายในโดยจะทําการปรับคาแรงดันของ

มอเตอรสําหรับโหลดแบบแรงบิดแปรผันอยางอัตโนมัติ โดยที่ยังมีแรงบิด

เพียงพอกับโหลด และยังคงรักษาอัตราสวน Volts/Hz ในชวงเรงความเร็วไว

· มีฟงกชั่นในปรับคาอัตราหนวงความเร็วอยางอัตโนมัติ โดยการยืดระยะเวลาใน

การลดความเร็วออกไป เมื่ออุปกรณทางกลมีความฝดมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยง

ปญหาการทริปได

· สามารถควบคุมการหยุดของมอเตอรได ในขณะทีเ่กิดไฟฟาดับขึ้น

6. การแสดงผล

· มี keypad display ที่สามารถใชงานในการแสดงคาทางไฟฟา, ปรับ

คาพารามิเตอร, กําหนด I/O, แสดง faults, ควบคุมแบบ local และสามารถ

เก็บคาการปรับตั้งเปน file ไดไมนอยกวา 4 file

· สามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ keypad display ที่หนาตูคอนโทรล (remote) ได

· สามารถปองกันการปรับคาพารามิเตอรไดดวยการใส password

· สามารถที่จะเก็บคาพารามิเตอรของผูใชงานไดถึง 4 ชุด
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· มีไฟ LED 2 ดวงติดตั้งหนาเครื่อง เพื่อแสดงสถานะการทํางาน ซึ่งมีไฟสี

เขียวแสดงวามีไฟเขาระบบ และไฟสีแดงแสดงถึงความผิดปกติ (fault)

7. การควบคุมและเชื่อมตอ

· แหลงจายไฟภายใน (power supply) สามารถปองกันการตอผิดหรือ short ได

และ transistor logic outputs มีวงจรลิมิต กระแสซึ่งจะไมเกิดความเสียหาย

เมื่อมีการ short ขึ้น

· มี relay output 230 V ภายใน 2 ตัว: contact ที่ 1 จะแสดงสถานะของเครื่อง

(fault), contact ที่ 2 จะแสดงสถานะขณะ run ซึ่งสามารถเลือกโปรแกรม

(programmable)ได

· มี analog input ที่สามารถโปรแกรมเลือกคาตางๆ ในการแสดงผลได:

- Voltage input สามารถกําหนดรูปแบบการทํางานในชวงความเร็วต่ํา

(LSP) ได ในรูปแบบของ pedestal หรือ dead band ได

- Current input สามารถโปรแกรมชวงกระแสใชงานได (X-Y mA) และ

มีการปองกันเมื่อเกิดกระแสหายได (fault)

· มี analog output เปนคากระแสที่สามารถโปรแกรมได (X-Y mA)

· มี PI regulator รวมไวภายในตัวเครื่อง

· สามารถใชงานฟงกชั่น reference switching เพื่อสลับแหลงอินพุตอางอิง

และ automatic / manual เมื่ออยูในโหมด PI regulator ได

· สามารถกําหนดชวงเวลาการทํางานในชวงความเร็วต่ําสุด (LSP)ได ซึ่ง

มอเตอรจะหยุดเองเมื่อทํางานเปนเวลานานเกินกวาเวลาที่ตั้งไว (sleep

mode) และมอเตอรจะหมุนไดอีกครั้งเมื่อคาความเร็วอางอิงมากกวาคา

ความเร็วตํ่าสุด (LSP)

· มีระบบสื่อสารแบบ RS485 multi-drop และเปน Modbus protocol เปน

มาตรฐานในตัวเครื่อง

· สําหรับระบบสื่อสารแบบอื่นๆ จะตองใชอุปกรณสื่อสารเพิ่มเติม ซึ่งระบบที่

รองรับมีดังนี้

- Ethernet TCP/IP - CAN Open

- Modbus Plus - FIPIO

- Device Net - Lonworks

- Profibus DP - Johnson control N2

- INTERBUS-S - AS-interface

- Uni-Telway , Modbus ASCII , Modbus RTU/Jbus
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· สําหรับระบบที่ตองการการใชงานแบบพิเศษจะตองสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ

ซึ่งรองรับระบบที่มีดังนี้

- Card with analogue input - Card with encoder input

- Pump switching card - Multi motor card

- Multi parameter card
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3-10. ระบบไฟฟาสําหรับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

3-10.1 ขอบเขตของงาน

3-10.1.1 ผูรับจางระบบปรับอากาศจะตองจัดเตรียมแผงไฟฟา ของระบบปรับ

อากาศ, อุปกรณตัดตอน และควบคุมไฟฟาของระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ ทอรอยสายไฟ สายไฟ แผงไฟฟาควบคุม และอื่นๆ สําหรับ

อุปกรณในระบบปรับอากาศและระบายอากาศใหครบถวนตามแบบและ

ขอกําหนด

3-10.1.2 แผงไฟฟาของระบบปรับอากาศ แผงไฟฟาควบคุมของเครื่องปรับอากาศ

และ ระบายอากาศแตละเครื่อง ใหติดตั้งภายในหองเครื่องหรือที่ระบุใน

แบบ

3-10.1.3 ผูรับจางระบบไฟฟาไดจัดเตรียมสายไฟฟา และทอรอยสายไฟหลัก

(MAIN FEEDER) สําหรับเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศไว

ตามตําแหนงในแบบ ผูรับจางระบบปรับอากาศจะตองจัดเตรียมและติดตั้ง

แผงไฟฟาควบคุมของอุปกรณในระบบปรับอากาศ เชน ชุด A/C SWITCH

BOARD สายไฟฟา และทอรอยสายไฟฟาตอจากผูรับจางระบบไฟฟาไปยัง

อุปกรณในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบควบคุม และอุปกรณ

อื่นๆ ที่จําเปน

3-10.1.4 เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทําความเย็นเกินกวา 60,000 BTU/HR จะตอง

จัดใหมีแผงไฟฟาควบคุม

3-10.2 แผงไฟฟาของระบบปรับอากาศ (A/C SWITCH BOARD)

3-10.2.1 เปนตูซึ่งสามารถผลิตและประกอบขึ้นภายในประเทศ แผนเหล็กที่ใช

ประกอบ เปนตัวตูตองเปนแบบ STEEL  SHEET ความหนาของแผน

เหล็กไมนอยกวา 1.6 มม. โดยพนสีปองกันสนิมกอนหนึ่งชั้นแลวจึงพนสี

ทับภายนอกอีกสองชั้น ดวยสีงาชาง

3-10.2.2 ลักษณะโครงสรางของตูใหใชหลักปฏิบัติตามมาตรฐานของ NEMA และ

NEC. เปนมาตรฐานในการประกอบ
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3-10.2.3 อุปกรณทุกชิ้นที่ใชสําหรับตูจะตองเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานของ

NEMA, UL และ IEC

3-10.2.4 BUS  BAR จะตองประกอบและยึดใหแข็งแรงมีขนาด DIMENSION

ของ BUS  BARS ไมเล็กกวา 1,000  AMPACITY ตอพื้นที่หนาตัดของ

ทองแดงหนึ่งตารางนิ้ว มี AMPACITY ไมนอยกวา 125 % ของ

คากระแส FULL LOAD ทั้งหมด หามมิใหลดขนาดชวงใดชวงหนึ่ง

ตลอดความยาวของ MAIN BUS BAR

3-10.2.5 CIRCUIT BREAKER ใหใช MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER รุน

ROTARY และมี HANDLE LOCK ซึ่งสามารถ LOCK ดวยกุญแจได

3-10.2.6 ขนาด INTERRUPTING RATING ของ CIRCUIT BREAKER ให

เปนไปตามที่กําหนดไวในแบบระบบไฟฟา

3-10.2.7 แผงไฟฟาควบคุมของอุปกรณประกอบดวย STARTER พรอม

OVERLOAD, PUSH BUTTON ON และ OFF, PILOT LAMP และอื่นๆ

ตามรายละเอียดที่มีระบุไวในแบบ

3-10.2.8 ใหมปีายชื่อแสดงหมายเลขของอุปกรณ และหมายเลขของแผงควบคุมที่

แผงไฟฟา

3-10.3 แผงไฟฟาควบคุมของเครื่องปรับอากาศ (A/C CONTROL SWITCH BOARD)

3-10.3.1 เปนตูซึ่งสามารถผลิตและประกอบขึ้นภายในประเทศใชแผนเหล็กแบบ

STEEL SHEET ความหนาของแผนเหล็กไมนอยกวา 1.6 มม. ขึ้นไปพนสี

กันสนิมหนึ่งชั้นกอนพนสีทับภายนอกอีกสองชั้นดวยสีงาชาง

3-10.3.2 ลักษณะโครงสรางของตู ใหถือหลักปฏิบัติตามมาตรฐาน NEMA และ

NEC. เปนมาตรฐานในการประกอบรายละเอียด ใหดูตู MDB ระบบไฟฟา

3-10.3.3 อุปกรณไฟฟาที่ใชใหเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานของ NEMA, UL และ

ASA
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3-10.3.4 แผงไฟฟาควบคุมของเครื่องปรับอากาศประกอบดวย STARTER พรอม

OVERLOAD, PUSH BUTTON ON และ OFF, PILOT  LAMP และ

อื่นๆ ตามรายละเอียดที่มีระบุไวในแบบ

3-10.3.5 ใหมีปายชื่อแสดงหมายเลขของเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศแตละ

ชุดที่แผงไฟฟาควบคุม

3-10.4 REMOTE ON/OFF CONTROL PANEL

3-10.4.1 เปนตูซึ่งผลิต และประกอบขึ้นภายในประเทศ ใชแผนเหล็กแบบ

STEEL SHEET ความหนาของแผนเหล็กไมนอยกวา 1.2 - 1.6 มม.

(ตามเหมาะสม) ข้ึนไปพนสีกันสนิมหนึ่งชั้น กอนพนสีทับภายนอกอีก

สองชั้นดวยสีงาชางติดตั้งที่ CONTROL ROOM ชั้น 3 หรือตามที่

กําหนดไวในแบบ

3-10.4.2 ลักษณะโครงสรางของตูใหยึดถือหลักปฏิบัติตามมาตรฐาน NEMA และ

IEC เปนมาตรฐานในการประกอบ

3-10.4.3 อุปกรณไฟฟาที่ใชใหเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานของ NEMA, UL หรือ

IEC

3-10.4.4 REMOTE CONTROL PANEL ใหประกอบดวย PUSH BUTTON

ON และ OFF,  PILOT  LAMP และปายชื่อแสดงหมายเลขของ

เครื่องปรับอากาศแตละชุดและอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไวในแบบ

3-20.4.5 อุปกรณที่ตองการใหจัดทําการ REMOTE คือ หอผึ่งน้ํา, เครื่องสูบ

หลอเย็น, เคร่ืองสูบนํ้าเย็น, เครื่องสงลมเย็นทุกชุด, พัดลมระบายอากาศ

ชุดที่มีแผงไฟฟาควบคุม และอื่น ๆ ที่กําหนดในแบบ สําหรับเครื่องทําน้ํา

เย็นใหทําการ REMOTE เฉพาะ PILOT LAMP

3-10.4.6 REMOTE   TEMPERATURE ของเครื่องทําน้ําเย็นที่ CHILLED

WATER SUPPLY HEADER และ CHILLED WATER RETURN

HEADER และที่อื่น ๆ ที่ติดตั้ง REMOTE TEMPERATURE

3-10.4.7 REMOTE FLOW METER ตามทอแยกแตละ RISER ตามที่ระบุในแบบ
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3-10.5 ระบบ 2-WIRE REMOTE & SUPERVISORY

ใหผูรับจางเสนอระบบ 2-WIRE REMOTE ON/OFF และ 2-WIRE SUPERVISORY

สําหรับขอ 3-10.4 โดยใชระบบ MULTIPLEX และมีอุปกรณไมนอยกวาดังนี้

1. LED 42” สําหรับ A/C SUPERVISORY 2 จอ

2. เครื่อง COMPUTER เพ่ือการ OPERATED REMOTE ON/OFF

3. PRINTER เพื่อพิมพแสดงสถานะการทํางาน
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3-11. มอเตอร (MOTOR)

3-11.1 ทั่วไป (GENERAL)

ผูรับจางจะตองจัดหา และติดตั้งมอเตอรทุกตัวที่ใชกับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

ตามที่กําหนดในแบบ มอเตอรจะตองเปนชนิดใชงานตลอดเวลา (CONTINUOUS

DUTY) ที่ FULL   LOAD ได ขณะที่ใชงานอุณหภูมิของมอเตอรจะสูงขึ้น

(TEMPERATURE RISE) ไมเกิน 40 องศาเซลเซียส และจะตองสามารถใชงาน

50%  OVERLOAD ไดชั่วคราว โดยมอเตอร ไม OVERHEAT และไมทําใหเกิดความ

เสียหาย มอเตอรขนาดตั้งแต 0.75 Hp. ข้ึนไป จะตองเปนแบบ 3PHASE, 380V.,

50HZ เวนระบุใหเปนอยางอื่น มอเตอรขนาดเล็กกวา 0.75 Hp. ลงมาจะตองเปน

แบบ 1 PHASE, 220V, 50HZ เวนระบุใหเปนอยางอื่น มอเตอรที่ใชงานในระบบ

ปรับอากาศและระบายอากาศจะตองไดรับการสมดุลยอยางดี เพื่อไมใหเกิดเสียงดัง

ขณะใชงานความดังของเสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเกินกวาระดับที่วิศวกรหรือผู

ควบคุมงานยอมรับไดจะตองไดรับการแกไขจนเปนที่ยอมรับได โดยคาใชจายตางๆ ที่

เกิดขึ้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบทั้งหมด

3-11.2 MOTOR STARTER AND OVERLOAD PROTECTION

3-11.2.1 MOTOR ทุกตัวจะตองประกอบดวย COMBINATION  MAGNETIC

STARTER WITH CIRCUIT BREAKER

3-11.2.2 OVERLOAD PROTECTION ที่ใชตองมีขนาดไมเกิน 115-125% ของ

FULL LOAD CURRENT ของ MOTOR น้ันๆ หรือที่โรงงานผูผลิต

แนะนํา

3-11.2.3 MOTOR ขนาดตํ่ากวา 7.5 Hp. ลงมาใหใชแบบ DIRECT-ON-LINE

เวนแตระบุ ใหเปนแบบอื่น

3-11.2.4 MOTOR ขนาดตั้งแต 7.5 Hp. ขึ้นไป ใหใช STARTER แบบ STAR-

DELTA เวนแตระบุใหเปนแบบอื่น

3-11.2.5 STARTER ทุกตัวตองไดขนาดตาม NEMA  SIZE , มาตรฐาน UL

หรือพิจารณาเลือกใชวัสดุ อุปกรณ  ตามมาตรฐานยุโรป (IEC

STANDARD) ได แตจะตองเทียบขนาดใหเปนไปตามมาตรฐาน NEMA

SIZE และจะตองเปนแบบ HEAVY DUTY โดยประสิทธิภาพใหเปนไป

ตามมาตรฐาน IEC

3-11.2.6 MOTOR ที่ใชในเครื่องสงลมเยน็, เครื่องสูบน้ําเย็น,เครื่องสูบน้ําหลอเย็น,

พัดลมระบายอากาศทุกชุดที่มีขนาดมากกวา 0.75 kW ใหเปน MOTOR

ประสิทธิภาพสูง (ยกเวน MOTOR ที่ใชกับพัดลมอัดอากาศ, พัดลม

ระบายควันไฟ)



สวนที่ 3 ME-3-11/2

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\ME\VACSPEC\VACSPC03-11 PAKKRET SPORT CENTER.doc

MITR TECHNICAL CONSULTANT

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

3-11.3 คาประสิทธิภาพของมอเตอรประสิทธิภาพสูงตองมีคาไมนอยกวาคาที่ระบุในตาราง

มอเตอรช์นิดหุม้ปิด (Enclosed Motor) V Hz

ขนาดของ
ประสิทธิภาพปกติ (%) ของมอเตอรป์ระสิทธิภาพสูง

ประสิทธิภาพปกติ

มอเตอร์
ชนิดหุม้ปิดทีเต็มภาระพิกดั (Full Load)

ของมอเตอร์

(กิโลวตัต)์ ชนิด 2 ขวั ชนิด 4 ขวั ชนิด 6 ขวั ชนิด 8 ขวั ธรรมดา (%)

3,000 RPM 1,500 RPM 1,000 RPM 1,000 RPM

0.75 75.5 82.5 80 71

1.1 82.5 84 85.5 75.2 75

1.5 84 84 86.5 77.0 77

2.2 85.5 87.5 87.5 82.5 80

3.7 87.5 87.5 87.5 84.0 82

5.5 88.5 89.5 89.5 85.5 84.5

7.5 89.5 89.5 89.5 85.5 85.6

11 90.2 91 90.2 88.5 87.4

15 90.2 91 90.2 88.5 88.3

18.5 91 92.4 91.7 89.5 88.9

22 91 92.4 91.7 89.5 89.8

30 91.7 93 93 91.0 90.4

37 92.4 93 93 91.0 91

45 93 93.6 93.6 91.0 91.5

55 93 94.1 93.6 91.7 92

75 93.6 94.5 94.1 93.0 92

90 94.5 94.5 94.1 93.0 92.2

110 94.5 95 95 93.0 92.8
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3-12. ระบบทอรอยสายไฟ (CONDUIT SYSTEM)

3-12.1 ทอรอยสายไฟทุกแบบที่ใชในระบบไฟฟานี้มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวาครึ่งนิ้ว

3-12.2 เวนแตจะระบุเปนอยางอื่น ทอรอยสายไฟซึ่งฝงในคอนกรีต ในพื้น (FLOOR-

SLAB) และที่ติดตั้งในทีแ่จง หรือในสถานที่ๆ จําเปนตองมีระบบกันน้ํา ตองใช

ทอรอยสายไฟชนิด INTERMEDIATE METALLIC CONDUIT (IMC)

3-12.3 เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น ทอรอยสายไฟซึ่งแอบไวในฝาเพดาน หรือในฝาผนังที่

ไมไดเทดวยคอนกรีต ใหใชทอ ELECTRIC METALLIC TUBING (EMT) ได

3-12.4 เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่นการตอทอรอยสายไฟเขากับอุปกรณเครื่องจักรตางๆ ที่มี

ความสั่นสะเทือนใหใช FLEXIBLE CONDUIT ความยาวไมต่ํากวา 1 ฟุตแตไมเกิน 3

ฟุตเปนชวงสุดทายเสมอไป

3-12.5 FLEXIBLE  CONDUIT จะตองเปนชนิดกันน้ําได ถาอยูในบริเวณที่มีความชื้นสูง

หรือมีโอกาสถูกน้ํา

3-12.6 การงอทอรอยสายไฟตองระวังมิใหทอชํารุดและจะตองไมเปนผลใหเสนผาศูนยกลาง

ภายในของทอเปลี่ยนแปลงไป รัศมีการโคงงอตองเปนไปตามกฎของ NEC.

เครื่องมือที่ ใชในการงอทอรอยสายไฟตองเปนเครื่องมือ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อใชปฏิบัติงาน

นี้โดยเฉพาะหามงอทอรอยสายไฟขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้วหรือมากกวา ในกรณี

ดังกลาวใหใช CAST-IRON ANGLE-BENDS และ FITTINGS

3-12.7 หามงอทอรอยสายไฟเกิน 4 ครั้งในแตละชวงระหวาง OUTLET, JUNCTION หรือ

PULL  BOXES หากจําเปนตองทําเชนนั้นตองใส JUNCTION BOX หรือคอนดู

เล็ทเพิ่มจากที่ไดกําหนดไวในแบบ

3-12.8 ติดตั้งทอรอยสายไฟโดยใหมีรอยตอนอยที่สุด เมื่อจะตอทอรอยสายไฟแบบ IMC

ใหใชCOUPLINGS หรือ FITTINGS ชนิดเกลียวใช RED LEAD หรือวัสดุทําเกลียว

ตัวผูเพื่อกันน้ําที่มี ELECTRICAL  CONTINUITY การตอตองใหปลายทอแตละ

ขางชนกันแนบ สนิท และตองตะไบหรือฝนปลายทอใหเรียบเสียกอน

3-12.9 ตอทอ EMT ดวย COUPLING และ CONNECTOR แบบ "RAINTIGHT" เฉพาะ

บริเวณ พื้น TOPPING, ผนัง และเสาเอ็น
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3-12.10 ความโคงของทอรอยสายไฟ (ซึ่งติดตั้งภายนอกหรือที่ซอนอยูในฝาเพดานที่สามารถ

เปดซอมได หรือฝาผนังที่ไมไดเทดวยคอนกรีต) ที่หักมากๆ จะตองใชคอนดูเล็ท

(CONDULET)

3-12.11 ตองยึดทอรอยสายไฟเขากับ BOXES ตางๆ และ PANEL BOARD โดยใช LOCK

NUT 2 ตัว พรอมดวย BUSHING ถารู KNOCK  OUT ใหญกวาทอ  รอย

สายไฟจะตองใช REDUCING WASHER เพื่อไมใหมีชองวางระหวางทอและฝาของ

BOXES ฯลฯ สวนรูวางที่ไมไดใชงานใหปดใหเรียบรอย

3-12.12 การตอทอรอยสายไฟทุกชนิด ใหตรวจดูวาขอตอมี ELECTRICAL  CONTINUITY

อยางดี ทั้งนี้เพราะตองการใชระบบรอยสายไฟเปน GROUND-PATH ของระบบ

ไฟฟาของอาคาร

3-12.13 ผูรับจางตองตรวจดูอยางรอบคอบวาการตอเชื่อม FLEXIBLE  CONDUIT และทอ

FLEXIBLE CONDUIT เอง มี ELECTRICAL CONTINUITY อยางดีโดยตลอด

มิฉะนั้นจะตองรอยสายดินหุมฉนวนแบบเดียวกับของ PHASE WIRE และมีขนาด

เทากับ PHASE WIRE

3-12.14 การฝงทอรอยสายไฟในดินตองหุมทอรอยสายไฟดวยคอนกรีตหนาอยางนอย 2" โดยรอบทอ

3-12.15 ทอรอยสายไฟทุกแบบตองถูกยึดหรือตรึงไวอยางแข็งแรง ทุกระยะไมเกิน 10 ฟุต และ

ไมเกิน 1 ฟุตจาก BOXES หรือ PANEL BOARD โดยอุปกรณ ซึ่งสรางขึ้น เพื่อทํา

หนาท่ีน้ีโดยเฉพาะ และ/หรือโดยวิธีซึ่งไดรับอนุมัติจากวิศวกร

3-12.16 ทอรอยสายไฟที่เดินซอนอยูบนฝาเพดานจะตองติดตั้งและยึดแนบอยูในพื้น SLAB

หามเดินโดยวางอยูบนฝาเพดานหรือหอยอยูกับพื้น SLAB

3-12.17 เมื่อวางทอรอยสายไฟเสร็จ แตยังปฏิบัติงานขั้นตอไปกับทอรอยสายไฟนั้นไม ไดให

เคลือบสวนของทอที่ไดตาปเกลียวไวดวยสี ENAMEL เพื่อกันสนิมและปดปากทอ

ดวยปลั๊กหรือฝาเกลียวใหมิดชิด

3-12.18 หามใช ทอ EMT ในบริเวณที่เปน HAZARDOUS LOCATION

3-12.19 ขนาดของทอรอยสายไฟที่ใชจะตองมีสายไฟคิดตามพื้นที่หนาตัดแลวไมเกิน 40% ของ

พื้นที่หนาตัดทอ (ในกรณีสาย 4 เสนข้ึนไป)
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3-13. สายไฟ (CONDUCTOR)

3-13.1 สายไฟตองเปนสายทองแดง และตองมีสวนผสมที่มีทองแดงไมต่ํากวา 98%

3-13.2 สายไฟตองเปนมาตรฐานของ ม.อ.ก. 11-2553

3-13.3 สายไฟตองเปนสายเดี่ยว (SINGLE CONDUCTOR) มีฉนวนหุมตามที่กําหนด

ขนาดไวใน LOAD SCHEDULE ฉนวนตองทนแรงดันไฟฟาไมต่ํากวา 750V

และติดตั้งตามมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

3-13.4 หามใชสายไฟเล็กกวาขนาด 2.5 mm2 ยกเวนสาย CONTROL ใหใชตามความ

เหมาะสม

3-13.5 หากมิไดกําหนดเปนอยางอื่น ขนาดสายไฟที่กําหนดไวเปนขนาด mm2  และเปน

ชนิด IEC01 สําหรับการติดตั้งในที่แหงและสายไฟฟาชนิด NYY-G สําหรับ จาย

ในบริเวณดานนอกอาคารที่ชื้น

3-13.6 สายไฟจะตองเปนเสนเดียวตลอด โดยไมมีการตัดตอระหวางแผงไฟ (PANEL

BOARD) จนถึง OUTLET หรือระหวาง OUTLET หรือ SWITCH BOARD

ถึงแผงไฟ การตัดตอสาย (SPLICING) สําหรับ BRANCH CIRCUIT ใหกระทํา

ไดตอเมื่อจําเปนจริงๆ และ ตองตัดตอเฉพาะใน JUNCTION หรือ OUTLET

BOX ซึ่งอยูในบริเวณที่สามารถเขาไปตรวจและ/หรือซอมบํารุงไดโดยงายเทานั้น

3-13.7 ใหใชเฉพาะที่ตอสายแบบ COMPRESSION,  BOLT หรือ SCREW TYPE

หรือ WIRE NUT เทาน้ัน  หามใชที่ตอสายแบบ TWISTED WIRE SPLICE

หามตอสายไฟเกิน 4 เสน ณ แตละจุดที่ตอสาย  การตอปลายสายใหใช

SOLDERLESS LUG

3-13.8 หามใชการบัดกรีในการตอสายไฟ

3-13.9 ใหใช LUBRICANT ชนิดที่ไดรบัการอนุมัติจากวิศวกรแลวเทานั้น ในการดึงสาย

3-13.10 ตองใชสีเปนรหัส (COLOR-CODING) ในการเดินสายไฟ โดยใชเฟส A สี

นํ้าตาล เฟส B สีดํา และเฟส C สีเทาสําหรับสาย PHASE (HOT) ท้ังสาม สวนสี
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ฟาสําหรับสาย NEUTRAL และสีเขียวหรือเขียวคาดเหลืองสําหรับสาย

GROUND

3-13.11 สายไฟตองเดินในทอรอยสายไฟทั้งหมด โดยไมมีสวนหนึ่งสวนใดปรากฏใหเห็น

ภายนอก

3-13.12 ใหติดหมายเลขวงจรดวย WIRE  MARKER ชนิดถาวรสําหรับสาย FEEDER

ใน PULL BOX ตางๆ ดวย

3-13.13 ยกเวนแตไดรับอนุมัติจากวิศวกรเปนกรณีๆ ไป หามมิใหดึงสายไฟในคอนดุท

จนกวาจะไดวางระบบทอรอยสายไฟเสร็จเรียบรอยทั้งหมดกอน และไดรับการ

ตรวจรับแลว

3-13.14 ภายหลังการติดตั้งสายภายในคอนดุทแลว  ผูรับจางจะตอง TEST

INSULATION ดวย MEGGER วัดคาความตานทานของ PHASE TO PHASE,

PHASE TO NEUTRALและPHASE TO GROUND ของทุก CIRCUIT ตั้งแต

PANEL BOARD ถึงปลาย LOAD จุดสุดทายโดยผูรับจางจะตองบันทึกคาของ

การตรวจสอบนั้นทุกจุด  ใหผูควบคุมงาน 2 ชุด กอนที่จะมีการติดตั้งอุปกรณทุก

ชนิด

3-13.15 สายไฟจะตองมีขนาดใหญเพียงพอ เพื่อไมให VOLTAGE DROP มีคาเกินกวา

3% นับ จาก POWER PANEL BOARD ที่สายไฟเขาไปตอจนถึง FAN COIL,

EXHAUST FAN หรือ AIR HANDLING UNIT
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สวนที่ 4 การจัดทํา COMMISSIONING, TESTING, TRAINING & MAINTENANCE ,

OPERATING MANUAL ,GARUNTEE และ SERVICE

4-1 การจัดทํา COMMISSIONING และ ACCEPTANCE TESTING

4-1.1 ทั่วไป

ก. การจัดทํา COMMISSIONING ถือเปนงานสวนหนึ่งในความรับผิดชอบของผูรับจาง การ

ทํา COMMISSIONING ใหรวมถึงการทดสอบและปรับแตงการทํางานของอุปกรณใน

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศใหทํางานไดตามวัตถุประสงคของแบบ และ

รายละเอียดขอกําหนดกอนที่ผูรับจางจะสงมอบงาน

ข. การจัดทํา COMMISSIONING ใหรวมถึงการปรับแตงการกระจายลมการปรับปริมาณการ

ไหลของน้ําในระบบ การตรวจวัดคาทางไฟฟา จดบันทึกขอมูลตางๆ ของอุปกรณ ตรวจ

การทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติและตรวจวัดระดับของเสียงและความ

สั่นสะเทือนของอุปกรณในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ค. ผูรับจาง จะตองจัดเตรียมเครื่องมือแรงงานและสิ่งที่จําเปนเพื่อใชในการจัดทํา

COMMISSIONING เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ทั้งนี้ถึงแมสิ่งเหลานี้จะไมไดกําหนด

ไวในแบบ และรายละเอียดขอกําหนดก็ตาม

ง. กอนการจัดทํา COMMISSIONING ผูรับจางจะตองเตรียมการดานเอกสาร เชน แบบ

ติดตั้ง คูมือการติดตั้ง และใชงาน และแบบฟอรมการกรอกขอมูล เปนตน ดานการ

ตรวจสอบงานติดตั้งอุปกรณทั้งหมดในระบบใหเปนที่เรียบรอยกอน หลังจากนั้นให

ทดลองการทํางานของอุปกรณปรับแตงปริมาณการไหล และการกระจายลมจดขอมูลทาง

เทคนิคและสรุปเปนรายงาน

จ. งานระบบทอลม ทอน้ํา ไฟฟา สําหรับอุปกรณ และอื่นๆ ของงานระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ จะตองไดรับการทดสอบในรายละเอียดที่เกี่ยวของใหผานตั้งแตในระหวาง

การติดตั้งกอนที่จะเริ่มทํางาน COMMISSIONING

ฉ. อุปกรณหลัก เชน เคร่ืองทํานํ้าเย็น เคร่ืองสูบนํ้า เครื่องปรับอากาศตางๆ และระบบ

ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ จะตองดําเนินการทดสอบตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิต

ซึ่งรวมถึงงานซอมบํารุงและการใหบริการตามเงื่อนไขการใหประกันของบริษัทผูผลิต
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ช. ผูรับจางจะตองจัดเตรียมบุคลากรที่มีประสบการณและความรูเพื่อประสานงานในการ

ติดตั้งอุปกรณของหองคอมพิวเตอร และอื่น ๆ ในหองคอมพิวเตอร เชน การตอ

วงจรไฟฟา งานทอน้ําและการเขาสายสัญญาณ เปนตน

ซ. รายละเอียดดังกลาวขางตน พรอมกําหนดระยะเวลาในการจัดทําจะตองจัดเตรียมลวงหนาไม

นอยกวา 8 สัปดาห กอนเริ่มงาน COMMISSIONING และใหสงรายละเอียดขางตน

ดังกลาว ใหวิศวกรหรือตัวแทนผูวาจางอนุมัติกอนดําเนินการ วิธีการจัดทํา

COMMISSIONING ใหใชขอแนะนําของ ASHRAE STANDARD APPLICATION เปน

แนวทาง

ฌ. ผูรับจางจะตองจัดหาผูเชี่ยวชาญเขามาดําเนินการในการจัดทํา COMMISSIONING โดย

คาใชจายที่เกิดขึ้น จะอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางทั้งสิ้น

ญ. ผูรับจางจะตองเขามา COMMISSIONING ปละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง

4-1.2 การปรับแตงการกระจายลม

ก. เครื่องมือวัดที่จําเปนตองจัดหาเพื่อการปรับแตงการกระจายลมใหมีไมนอยกวาตาม

กําหนดตอไปนี้

- MANOMETER

- PITOT TUBE

- TACHOMETER

- CLAMP-ON AMPMETER

- ANEMOMETER

- THERMOMETER

ข. รายงานผลการตรวจวัด ใหมีรายละเอียดไมนอยกวา ดังตอไปนี้

- ปริมาณลมทั้งหมด

- ความดันสถิตย

- กําลังมอเตอร

- ปริมาณอากาศบริสุทธิ์

- ปริมาณอากาศที่ระบายออก

- รอบของพัดลม

- ชื่อบริษัทผูผลิตอุปกรณทั้งหมด

- ขนาดและรุนของอุปกรณ

- การจัดเครื่องปรับอากาศ



สวนที่ 4 ME-4/3

Commissioning, Test การรับประกันผลงาน

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\ME\VACSPEC\VACSPC4 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

- CLASS ของพัดลม

- NAME PLATE ของมอเตอร

- ชนิดและจํานวนของ PULLEY สายพาน ลูกปน

- ชนิดของเพลาขับ

- ระบบการกรองอากาศ

- ความเร็วของลมที่ไหลผาน COOLING COIL

4-1.3 การปรับปริมาณการไหลของน้ํา

ก. เครื่องมือวัดมาตรวัดและ VALVE ปรับปริมาณการไหลตาง ๆ ที่ตองจัดเตรียมไวทั้งใน

ระหวางการติดตั้งและการปรับแตงระบบประกอบดวยรายละเอียดไมนอยกวาดังตอไปนี้

- FLOW METER อาจเปนแบบ VENTURI, ORIFICE  PLATE หรือ PITOT TUBE

- BALANCING VALVE

- MANOMETER  PORTABLE  FLOW & PRESSURE  DROP METER

- PRESSURE GAUGE

- THERMOMETER

- DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE

ข. รายงานผลการตรวจวัดใหแสดงผลในแบบ โดยมีรายละเอียดของปริมาณการไหล ขนาด

ของ

อุปกรณขนาดของทอความดันสถิตย และตําแหนงของ VALVE ที่ปรับปริมาณการไหล

ค. การปรับปริมาณน้ําเย็นที่เขาเครื่องสงลมเย็นและเครื่องจายลมเย็น ใหปรับตามสัดสวนของ

ปริมาณน้ําเย็นจากระบบทําน้ําเย็นทั้งหมด

ง. ใหผูรับจางจัด FLOW METER ใหโครงการ 1 ชุด

4-1.4 การตรวจการทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

ก. การตรวจการทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัตินั้นผูรับจางจะตองประสานงาน

อยางใกลชิดกับบริษัทผูผลิตอุปกรณ เพื่อใหการทํางานของระบบสอดคลองกับความเปน

จริงตลอดในการใชงานโดยไมตองทําการปรับแตงคาที่อุปกรณของระบบควบคุมอุณหภูมิ

โดยอัตโนมัติแตอยางใด เครื่องมือวัดที่ใชในการตรวจการทํางาน มีรายละเอียดไมนอยกวา

ดังตอไปนี้
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- เทอรโมมิเตอร

- SLING PSYCHROMETRIC

ข. รายงานผลการตรวจการทํางานใหเปนผลจากคาการตรวจวัดอุณหภูมิตําแหนงของ

VALVE

ควบคุมอุณหภูมิในขณะใดขณะหนึ่ง

4-1.5 การตรวจวัดระดับของเสียงและความสั่นสะเทือนของอุปกรณ

ก. วิธีการตรวจวัดระดับของเสียงและความสั่นสะเทือนของอุปกรณในขณะที่มีสภาพการใชงาน

จริงใหเปนไปตามขอแนะนําของ ASHRAE STANDARD APPLICATION 1991

ข. เครื่องมอืวัดที่ใชในการตรวจวัดคาใหใช SOUND  LEVEL  METER และอื่น ๆ ที่จําเปน

ค. ผลของการตรวจวัดใหรายงานเปนคา SOUND LEVEL และ DEFLECTION

4-2 การฝกอบรม

ก. ผูรับจางจะตองจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ของโครงการเรื่องการใชงานและการ

บํารุงรักษาอุปกรณกอนที่จะมีการสงมอบงาน

ข. หัวขอในการฝกอบรมตาง ๆ ที่ผูรับจางจัดเตรียมจะตองประสานงานกับบริษัทผูผลิตและ

ดําเนินการฝกอบรมโดยตัวแทนของบริษัทผูผลิต

ค. การฝกอบรมใหทําทุกหัวขอและระบบที่จะตองใชงาน และบํารุงรักษา โดยใหปรากฏ

รายละเอียดอยางชัดเจนในคูมือการใชงาน และบํารุงรักษา

ง. รายละเอียดของการฝกอบรมและกําหนดเวลาจะตองจัดสงใหวิศวกร หรือตัวแทนของ

ผูวาจางเพื่อขออนุมัติไมนอยกวา 4 สัปดาห กอนการฝกอบรม
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4-3 CLEANING & HANDOVER

ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองทําความสะอาด เพื่อกําจัดฝุน

และสิ่งสกปรกตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายกับระบบใหเรียบรอย และตองไดรับความ

เห็นชอบจาก วิศวกรกอนทําการสงมอบงานดังกลาวกอนที่จะสงมอบงานใหแกผูวาจาง

4-4 คูมือการใชงานและการบํารุงรักษา

ก. ผูรับจางจะตองจัดเตรียมคูมือการใชงานและการบํารุงรักษา ซึ่งรวมถึงแบบติดตั้งจริง

(AS  BUILT  DRAWING) จํานวน 5 ชุด (พับเลม), ตนฉบับกระดาษไข 1 ชุด

และ FILE ลง CD 1 ชุด เพื่อใหวิศวกรหรือตัวแทนของผูวาจางอนุมัติ โดยจะตองสง

ใหพิจารณากอนการ COMMISSIONING ไมนอยกวา 4 สัปดาห

คูมือการใชงานและบํารุงรักษา ใหจัดเตรียมเปนรูปเลมโดยใชโปรแกรมภาษาที่ใชกัน

โดยทั่วไปของเครื่องคอมพิวเตอร (PERSONAL COMPUTER) พรอมบันทึกลงแผน

CD 2 ชุด เพื่อสงมอบใหผูวาจางตอไป สวนแบบติดตั้งจริง (AS  BUILT RAWING)

ใหจัดทําโดยวิธีโปรแกรมสําเร็จรูป AUTO CAD พรอมบันทึกลงแผน CD เปน 2 ชุด

ใชงาน 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ข. คูมือการใชงานและการบํารุงรักษา จะตองประกอบดวยรายละเอียด ไมนอยกวาดงัตอไปนี้

- ชื่อโครงการ หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร ที่ใชสําหรับติดตอผูวาจาง

บริษัทผูผลิตอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ทั้งกรณีปกติและกรณี

ฉุกเฉิน วันเดือนปของการเริ่มตนและสิ้นสุด ระยะเวลาการใหบริการงานบํารุงรักษา

- สารบัญ ภาคผนวกและดรรชนีทายเลมเพื่อใหความสะดวกในการคนหาเอกสารและ

ขอมูลตางๆ

- ขอมูลแกรายละเอียดทั่วไปสําหรับงานติดตั้งระบบตางๆ และหนาที่การทํางานใน

ระบบ

- รายละเอียด และขอมูลของอุปกรณหลักทั้งหมดทีใ่ชงานในระบบ เชน ยี่หอ รุนและ

รายละเอียดตางๆ ตามปายชื่ออุปกรณ (NAME PLATE) วันที่เริ่มติดตั้ง วันที่ตอง

ซอมบํารุง วันที่หมด อายุการใชงาน ชื่อตัวแทนผูผลิต และรายละเอียดของงาน

ทดสอบตรวจวัดตางๆ เปนตน

- วิธีการใชงานอยางถูกวธิีในการเปดปดอุปกรณ การบํารุงรักษา การปรับแตงอุปกรณ

ควบคุมตางๆ และวิธีใชงานในกรณีไมปกติ หรือฉุกเฉิน นอกจากนี้จะตองมีขอมูล

และรายละเอียด เมื่ออุปกรณทํางานตามสภาวะปกติ เชน กระแสไฟฟาที่ใชแรงดัน

ตางๆ และตั้งคาของอุปกรณเพื่อความปลอดภัย เปนตน วิธี การใชงานนี้ใหจัด
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รวมเปนรูปเลมรวมกัน โดยจะตองใหสะดวกตอการนําเอกสาร ออกไปใชงานที่

เกี่ยวของแกไขหรือเพิ่มเติมได

- รายละเอียดของวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณของระบบ ตามกําหนดเวลาเปนวันสัปดาห

เดือน และป ซึ่งจะตองจัดเตรียมใหเปนไปตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิต

- คูมือ และรายละเอียดทางดานเทคนิคของอุปกรณจากบริษัทผูผลิต ที่ระบุถึง การ

บํารุงรักษา การซอมของอุปกรณ และการปรับแตงคาตาง ๆ ของอุปกรณควบคุมและ

เครื่องมือ

- แบบติดตั้งจริง (AS BUILT DRAWINGS) ซึ่งรวบรวมรายละเอียดของอุปกรณใน

ระบบ เชน เครื่องทําน้ําเย็น งานทอลม งานทอน้ํา งานระบบไฟฟา งานระบบไฟฟา

ควบคุม ตาราง VALVE และตําแหนงของอุปกรณปรับปริมาณการไหลของงานทอ

น้ํา และทอลม เปนตน

แบบติดตั้งจริงที่จัดรวมไวในคูมือใหลดมาตราสวน เพื่อใหสามารถบันทึกไดในกระดาษ

ขนาด A3 พรอมตนสําเนากระดาษไขของแบบติดตั้งจริงทั้งหมดจํานวน 1 ชุด

แบบติดตั้งจริงใหจัดเขียนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป AUTO CAD พรอมบันทึก

ขอมูลลงบนแผนบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร โดยจัดทําเปน 2 ชุด ชุดใชงานและชุดสําเนา

- ภาพถาย และแบบขยายรายละเอียดของงานซอมบํารุงอุปกรณที่อยูในสวนที่ถูกปดบัง

ซึ่งตองทําการซอมและบํารุงรักษา

- รายละเอียดและขอมูลของชิ้นสวนและอุปกรณ (SPARE PART) ของระบบทั้งหมด

ซึ่งจะตองทําการเปลี่ยนเมื่อหมดอายุการใชงาน

- ผูรับจางจะตองถายรูปและบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับตําแหนงชองเปดเพื่อ SERVICE

ตางๆ พรอมทั้งบันทึกเกี่ยวกับการ OPERATING และบํารุงรักษาอุปกรณของอาคาร

ลงในเทป VHS ความยาวประมาณ 90 นาที โดยจะตองมีการบันทึกเสียงบรรยาย

ประกอบตลอดเวลา ผูรับจางจะตองสงเทปตนฉบับ 1 ชุด, ชุดสําเนา 1 ชุด ใหผูวา

จาง หลังจากสงมอบงานไมเกิน 30 วัน

- ผูรับจางจะตองจัดทํา SPARE  PART SCHEDULE ของอุปกรณตาง ๆ ที่ระบุใน

ขอกําหนด และ SPARE  PART จะตองจัดเก็บบรรจุลงในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อใช

เปนสวนหนึ่งของการสงมอบงาน
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4-5 GUARANTEE

ผูรับจางจะตองทําการรับประกันอุปกรณและงานติดตั้งเปนเวลา 2 ป (ยกเวนที่ระบุมากกวา 2

ป) หลังจากรับมอบงาน

4-6 SERVICE

ผูรับจางจะตองทําการบริการอุปกรณหลังจากสงมอบงานเปนเวลา 2 ป ตามขอผูกพัน

รับประกัน ตามที่ระบุในขอบเขตของงาน

4-7 เอกสารในการอนุมัติวัสดุ

4-7.1 วัสดุเหลานี้จะตองขออนุมัติตอผูออกแบบเทานั้น ไดแก

- CHILLER, CHILLED WATER PUMP

- AIR HANDLING UNIT และ FAN COIL UNIT

- AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL

- FAN

- VRF, SPLIT TYPE

- VSD

4-7.2 วัสดุตามขอ 4-7.1 นั้น จะตองมีรูปแบบการเสนอดังนี้

1. ใหมีการ COMPARE SPEC ทุกหัวขอในดานเทคนิค

2. จะตองมีใบสรุป MODEL, รุน แยกตางหากจากเอกสาร และสงจํานวน 4 ชุด

4-7.3 เอกสาร SHOP DRAWING และ AS-BUILT DRAWING ที่ควรจะสําเนาใหผูออกแบบทราบ

เชน

งาน MAIN อุปกรณ และ ROUTING ของอุปกรณหลัก

1. SHOP DRAWING แสดง SINGLE LINE, RISER DIAGRAM, LAY OUT หองเครื่อง

และ MAIN ROUTING PLAN

2. แบบ AS-BUILT DRAWING ขนาด A3 ใหผูออกแบบเมื่อเสร็จงาน 1 ชุด พรอม FILE

CAD 1 แผน
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5-1 รายการอุปกรณวัสดุ และอุปกรณที่อนุมัติใหใช

รายการวัสดุ และอุปกรณที่อนุมัติใหใชตามหัวขอขางลางนี้เปนเพียงแนวทางประกอบการเลือกวัสดุและ

อุปกรณในโครงการ ผูรับจางจะตองเสนอวัสดุและอุปกรณอื่นๆ ตามที่ระบุในหัวขอขางลางนี้ได โดย

จะตองเปนไปตามขอกําหนด และจะตองสงรายละเอียดทางเทคนิค แคตตาลอค พรอมทั้งระบุรุน

และขนาดของอุปกรณนั้นใหชัดเจน และจะตองเสนอขออนุมัติกอนการดําเนินการจัดซื้อ

5-2 คําจํากัดความ

- อุปกรณจากประเทศผูผลิตหลัก หมายถึง อุปกรณที่ผลิตจากประเทศที่ระบุเทานั้น

- REGIONAL ASSEMBLY UNDER LICENSE หมายถึง เฉพาะการประกอบอุปกรณที่ตางประเทศ

โดยโรงงานจะตองแสดงใบรับรองการประกอบจากประเทศผูผลิตหลัก

- OR REGIONAL UNDER LICENSE หมายถึง อุปกรณที่ผลิตในภูมิภาคนี้ หรือภายในประเทศ

โดยประเทศผูผลิตหลัก เปนผูลงทุนและผลิต และตองใหการรับรองผลิตภัณฑโดยการออกหนังสือ

จากประเทศผูผลิตหลัก

ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

1.1 CENTRIFUGAL FAN, AXIAL FLOW FAN

PANASONIC JAPAN or  Regional Under License

KRUGER SWITZERLAND or  Regional Under License

GREENHECK USA or  Regional Under License

WOLTER GERMANY or  Regional Under License

1.2 PROPELLER FAN

PANASONIC JAPAN or  Regional Under License

MITSUBISHI JAPAN or  Regional Under License

KRUGER SWITZERLAND or  Regional Under License

GREENHECK USA or  Regional Under License

WOLTER GERMANY or  Regional Under License

1.3 CEILING MOUNTED FAN

PANASONIC JAPAN or  Regional Under License

MITSUBISHI JAPAN or  Regional Under License
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

1.4 SPLIT TYPE AIR CONDITIONER

YORK USA or Regional Under License

TRANE USA or Regional Under License

DAIKIN JAPAN or Regional Under License

MITSUBISHI (HEAVY IND.) JAPAN or Regional Under License

MITSUBISHI (ELECTRIC) JAPAN or Regional Under License

CARRIER/TOSHIBA USA/JAPAN or Regional Under License

1.5 BLACK STEEL PIPE  & GALVANIZED STEEL PIPE

COTCO THAILAND -

FIRST STEEL THAILAND -

SAHA THAI STEEL PIPE THAILAND -

SAMCHAI STEEL PIPE THAILAND -

PACIFIC  PIPE THAILAND -

MITR STEEL PIPE THAILAND -

HYUNDAI                                        KOREA or  Regional Under License

SEAH KOREA or  Regional Under License

KLM (COTCO) THAILAND -

BENTELER GERMANY or  Regional Under License

1.6 MALLEABLE IRON FITTINGS

SIAM FITTINGS THAILAND -

SANHA GERMANY or  Regional Under License

CRANE UK or  Regional Under License

BIS THAILAND -

1.7 PRESSURE GAUGE & THERMOMETER

TRERICE USA or  Regional Under License

WEKSLER USA or  Regional Under License

WEISS USA or  Regional Under License

WGTC USA or  Regional Under License
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

1.8 FLEXIBLE AIR DUCT

AERODUCT THAILAND -

DUCT EXCEL THAILAND -

AS&D THAILAND

1.9 DIFFUSER, REGISTER, GRILLE AND DAMPER

TITUS USA or Regional Under License

KOMFORT FLOW THAILAND -

FLOTHRU THAILAND -

ESCOFLOW THAILAND -

STREAM AIR THAILAND -

AS&D THAILAND -

1.10 MOTORIZED DAMPER ACTUATOR (SPRING RETURN)

BELIMO SWITZERLAND or  Regional Under License

HONEYWELL USA or  Regional Under License

JOHNSON CONTROL USA or  Regional Under License

AZBIL JAPAN or Regional Under License

1.11 FIBREGLASS INSULATION

MICRO-FIBER THAILAND -

SIAM FIBERGLASS THAILAND -

1.12 CLOSED CELL ELASTOMERIC INSULATION

AEROFLEX THAILAND -

ARMACELL THAILAND -

MAXFLEX THAILAND -

K-FLEX ITALY or  Regional Under License
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

1.13 MOTOR

BROOK UK or  Regional Under License

ABB GERMANY or  Regional Under License

SIEMENS GERMANY or  Regional Under License

HITACHI JAPAN or  Regional Under License

MITSUBISHI JAPAN or  Regional Under License

1.14 ISOLATOR

MASON USA or  Regional Under License

KINETIC USA or  Regional Under License

TOZEN JAPAN or  Regional Under License

1.15 FIRE STOP AND BARRIER

3M USA or  Regional Under License

KBS GERMANY or  Regional Under License

NELSON USA or  Regional Under License

HILTI GERMANY or  Regional Under License

ABESCO UK or  Regional Under License

FIREPRO UK or  Regional Under License

BIOFIRE SHIELD UK or  Regional Under License

1.16 FIRE DAMPER / SMOKE DAMPER

RUSKIN USA or  Regional Under License

GREENHECK USA or  Regional Under License

POTTORFF USA or  Regional Under License
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1.17 AIR  FILTER

AIR GUARD USA or  Regional Under License

CAMFIL SWEDEN or  Regional Under License

AAF USA or  Regional Under License

CAMBRIDGE USA or  Regional Under License

1.18 VARIABLE SPEED DRIVES

DANFOSS DENMARK or  Regional Under License

ABB SWEDEN or  Regional Under License

SIEMENS GERMANY or  Regional Under License

JOHNSON CONTROL USA or  Regional Under License

FUJI JAPAN or  Regional Under License

1.19 COPPER PIPE & FITTINGS

MUELLER USA or  Regional Under License

CAMBRIDGE UK or  Regional Under License

KEMBLA AUSTRALIA or  Regional Under License

KLM KOREA or  Regional Under License

NIBCO USA or  Regional Under License

K-FITTING KOREA or  Regional Under License

1.20 POLYVINYL CHLORIDE (PVC) PIPE

THAI PIPE THAILAND -

SCG(ELEPHANT) THAILAND -

1.21 HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PIPE

THAI ASIA P.E. PIPE THAILAND -

PB PIPE-SUPER TUBE (UHM) THAILAND -

WIIK & HOEGLUND THAILAND -
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

1.22 GALVANIZED STEEL SHEET

SINGHA THAILAND -

TRUZINC THAILAND -

RSM THAILAND -

1.23 HV CABLE & LV CABLE

(ใหใชรายการวัสดุที่อนุมัติใหใชของระบบไฟฟา)

1.24 SWITCH BOARD

(ใหใชรายการวัสดุที่อนุมัติใหใชของระบบไฟฟา)

1.25 PANEL BOARD

(ใหใชรายการวัสดุที่อนุมัติใหใชของระบบไฟฟา)

1.26 ELECTRICAL CONDUCTOR CABLE TRAY / LADDER / WIREWAY

(ใหใชรายการวัสดุที่อนุมัติใหใชของระบบไฟฟา)

1.27 ELECTRICAL CONDUIT

(ใหใชรายการวัสดุที่อนุมัติใหใชของระบบไฟฟา)

1.28 SAFETY SWITCH & DISCONNECTING SWITCH

(ใหใชรายการวัสดุที่อนุมัติใหใชของระบบไฟฟา)

1.29 LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER  :  AIR AND MOLDED CASE CB

(ใหใชรายการวัสดุที่อนุมัติใหใชของระบบไฟฟา)
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1.30 CONTACTOR, STARTER

(ใหใชรายการวัสดุที่อนุมัติใหใชของระบบไฟฟา)

1.31 MAGNETIC STARTER (กรณีใช IEC STANDARD ตอง UP SIZE ขึ้น 1 รุน โดยใชรุน LONG LIFE)

(ใหใชรายการวัสดุที่อนุมัติใหใชของระบบไฟฟา)

1.32 METERING & RELAY

(ใหใชรายการวัสดุที่อนุมัติใหใชของระบบไฟฟา)

1.33 VARIABLE REFRIGERANT VOLUME  (VRF)  DX  AIR CONDITIONER

DAIKIN JAPAN or Regional Under License

MITSUBISHI (HEAVY IND.) JAPAN or Regional Under License

MITSUBISHI (ELECTRIC) JAPAN or Regional Under License



อาคารสนามกีฬาสําหรับผู้สูงอาย ุเยาวชน

และประชาชนทวัไป
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สารบัญ 

 

หัวข้อ          เรื่อง                                               หน้า 

  

ส่วนที ่1 รายละเอียดข้อก าหนดทั่วไป (GENERAL SPECIFICATION)  E-1/1 - E-1/17 

        

ส่วนที ่2   ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)                  E-2/1 – E-2/2 

        

ส่วนที ่3   รายการข้อก าหนดทางเทคนิค 

 

3-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (POWER –TRANSFORMER) E-3-1/1 – E-3-1/4 

 

3-2 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (EMERGENCY GENERATOR) E-3-2/1 – E-3-2/8 

 

3-3 MAIN DISTRIBUTION BOARD                         E-3-3/1 – E-3-3/19 

         

3-4 ระบบกระจายสายแรงต่ า   E-3-4/1 – E-3-4/16 

 (LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM)   

 

3-5 ระบบต่อลงดิน (GROUNDING SYSTEM)      E-3-5/1 – E-3-5/5 

 

3-6 โคมไฟและโคมแสงสว่างฉุกเฉิน E-3-6/1 – E-3-6/5 

 

3-7 สวิทช์ไฟ (SWITCH), ปลั๊ก (RECEPTACLE)  E-3-7/1 

          

3-8 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า E-3-8/1 – E-3-8/4  

 

3-9 ระบบโทรศัพท์ E-3-9/1 – E-3-9/5 

 

3-10 ระบบ FIRE ALARM SYSTEM E-3-10/1 - E-3-10/20 

 

3-11 ระบบเสียง (Public Address System) E-3-11/1 – E-3-11/11 

 

3-12 ระบบสายอากาศโทรทัศน์รวม (MATV SYSTEM) E-3-12/1 – E-3-12/11 

 

3-13 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) E-3-13/1 - E-3-13/15 



   E-2 

                          

                          

    

REVISION………….. 
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC00. PAKKRET SPORT CENTER.doc 

MITR TECHNICAL CONSULTANT 

สนามกีฬาส าหรับผู้สูงอายุฯ ปากเกร็ด 
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3-14 ระบบ SECURITY                                                             E-3-14/1 - E-3-14/5 

 

3-15 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง  E-3-15/1 – E-3-15/7 

           Uninterruptible Power Suppler (UPS) 

 

3-16 อุปกรณ์ Surge Protection Devices ส าหรับระบบสื่อสาร                E-3-16/1 - E-3-16/7  

 

3-17    ระบบ Computer และสายสัญญาณ                                          E-3-17/1 – E-3-17/9 

   (Computer & Cabling System)    

 

3-18     ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ                                      E-3-18/1 – E-3-18/6 

 

3-19 ระบบ Solar Cell               E-3-19/1 – E-3-19/10

  

 

ส่วนที ่4 การจัดท า COMMISSIONING, TEST, SPARE PART, E-4/1 – E-4/10 

 GUARANTEE & SERVICE ของระบบไฟฟ้าและส่ือสาร 

 

ส่วนที ่5 รายการอุปกรณ์วัสดุ และอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้ E-5/1 – E-5/11 

 

ส่วนที่ 6   ภาคผนวก  
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ภาคผนวก B. LIGHTING FIXTURE 
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1-1 คําจํากัดความ (DEFINITION)

1-1.1 "ผูวาจาง" หมายถึง เจาของโครงการที่ไดลงนามในสัญญาจางเหมางานระบบวิศวกรรม

1-1.2 "วิศวกร" หมายถึง วิศวกรผูออกแบบ หรือวิศวกรผูที่ไดรับมอบอํานาจในการดูแลงาน

ออกแบบจากผูวาจาง

1-1.3 "ผูควบคุมงาน" หมายถึง วิศวกร หรือนายชางผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาจางใหทําหนาที่

ควบคุมการดําเนินงานของผูรับจาง ใหเปนไปตามแบบประกอบสัญญาและรายละเอียด

ขอกําหนด

1-1.4 "ผูรับจาง" หมายถึง นิติบุคคลและตัวแทนหรือลูกจางของนิติบุคคลที่ลงนามเปนคูสัญญากับ

เจาของโครงการ

1-1.5 "แบบประกอบสัญญา" หมายถึง แบบที่ใชในการติดตั้งทั้งหมด ที่ใชประกอบในการทําสัญญา

จางเหมางานระบบวิศวกรรม รวมทั้งแบบที่ใชในการติดตั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขและ/

หรือเพิ่มเติม โดยผานความเห็นชอบของผูวาจาง วิศวกรและผูควบคุมงานแลว

1-1.6 "รายละเอียดขอกําหนด" หมายถึง ขอความที่ใชกําหนด และควบคุมงานติดตั้งวัสดุ อุปกรณ

วิธีการทํางาน ฝมือการทํางาน และขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวกับงานติดตั้งที่มีปรากฏ หรือไมมี

ปรากฏในแบบประกอบสัญญาที่ใชในการติดตั้งตามสัญญาจางเหมางานระบบวิศวกรรมนี้

1-1.7 "การอนุมัติ" หมายถึง การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง วิศวกร หรือผูมีอํานาจ

หนาที่ในการอนุมัติ

1-2 ขอบเขตของรายละเอียดขอกําหนด (SCOPE OF SPECIFICATION)

ผูรับจางจะตองจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และการบริการดูแล

การทํางานของเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณพรอมทั้งอํานวยความสะดวกอื่นๆที่จําเปนเพื่อให

งานระบบไฟฟา และสื่อสารเสร็จเรียบรอยสมบูรณ ดังแสดงไวในแบบประกอบประกอบสัญญา

และ/หรือรายละเอียดขอกําหนด (SPECIFICATION) นี้ทุกประการ และเพื่อใหงานสําเร็จ

ลุลวงตามความมุงหมายของผูวาจางอยางเรยีบรอยและเปนที่พอใจของผูวาจาง ในกรณีที่

ขอความหรือรายละเอียดในรายละเอียดขอกําหนดนี้ มีขอขัดแยงกัน และ/หรือแตกตางไป

จากแบบประกอบสัญญา ใหผูรับจางแจงเปนลายลักษณอักษรใหวิศวกร หรือผูควบคุมงาน

ทราบในทันที โดยระบุขอขัดแยงหรือขอแตกตางใหเปนทีช่ัดเจนและใหถือการวินิจฉัยของ

วิศวกรเปนการช้ีขาด ทั้งนี้ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นหากกระทํา

ไปผิดจากการวินิจฉัยของวิศวกร
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1-3 แบบประกอบสัญญา (DRAWINGS)

แบบประกอบสัญญาจางเหมาระบบวิศวกรรม เปนเพียงแผนผังและหลักการแสดงการทํางาน

ของระบบตามความประสงคของผูวาจางเทานั้น ในการติดตั้งจริงผูรับจางตองตรวจสอบกับ

แบบสถาปตยกรรม แบบโครงสราง และแบบงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของประกอบกันไปดวย

กรณีที่จําเปนตองแกไขปรับปรุงงานบางสวนจากแบบเดิมที่กําหนดไว เพื่อใหการติดตั้งงาน

ระบบถูกตองไดคุณภาพตามความตองการแลว ผูรับจางจะตองเสนอเพื่อการขออนุมัติเปน

ลายลักษณอักษรจากวิศวกรกอนการแกไข และจะตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม

1-4 มาตรฐาน และขอบังคับ (STANDARD AND CODE)

1-4.1 "ขอกําหนดทั่วไป" หรือ "เง่ือนไขท่ัวไป" ของรายละเอียดประกอบแบบสถาปตยกรรม ถือวา

ครอบคลุมถึงงานในสัญญานี้ดวย

1-4.2 กรณี มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ขอกําหนด และมาตรฐานทั่วไปของงานระบบไฟฟา และ

ส่ือสาร ใหถือตามมาตรฐานของสถาบันที่เกี่ยวของดังตอไป

· MEA METROPOLITAN ELECTRICIT YAUTHORITY

· NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

· IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSIONS

· TIS (ม.อ.ก.) THAI INDUSTRIAL

· อื่นๆที่ระบุ

1.4.3 กรณีที่ตองทดสอบคุณภาพ วัสดุอุปกรณที่ใชงานตามสัญญานี้ ใหทดสอบในสถาบันดังตอไปนี้

· กรมวิทยาศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

· คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

· มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลา ธนบุรี

· สถาบันอ่ืนๆ ที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง

1-5 วัสดุและอุปกรณ (MATERIALS AND EQUIPMENT)

1-5.1 วัสดุและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการติดตั้งงานนี้ จะตองไดมาตรฐานตามที่ไดระบุไวในรายละเอียด

ขอกําหนดนี้  และผลิตจากโรงงานที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของวิศวกร

1-5.2 วัสดุและอุปกรณที่ใชในงานติดตั้งนี้ จะตองมีคุณภาพดี ประสิทธิภาพการทํางาน และอายุใช

งานสูง วัสดุที่ใชทั้งหมดจะตองเปนของใหม ไมเคยใชงานหรือถูกระงับการใชจากหนวยงาน

อื่นมากอนและไมมีการชํารุดบกพรองใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองไมมีคุณภาพต่ํากวาที่ได
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กําหนดไว กรณีที่วัสดุและอุปกรณชํารุด หรือเสียหายซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการติดตั้งหรือ

ทดสอบจะตองไดรับการซอมแซม หรือเปลี่ยนใหมใหอยูในสภาพที่ใชงานได

1-5.3 ในการเสนอราคาวัสดุ และ อุปกรณตางๆ ที่กําหนดไวในรายการเสนอราคา จะตองระบุชื่อ

ผูผลิต ประเทศที่ผลิต ชื่อทางการคา และแคตตาล็อคอางอิงโดยระบุรุน, ขนาด และ

ขอกําหนดทางเทคนิคใหชัดเจน ซึ่งจัดเตรียมโดยผูเสนอราคา ภายใตเงื่อนไขการเสนอราคา

ในกรณีที่มีการกําหนดชื่อของวัสดุ หรืออุปกรณตั้งแตสองชื่อขึ้นไป ผูเสนอราคาสามารถ

เลือกใชอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไวได ในกรณีที่มีขอขัดแยงในการเลือกใชวัสดุและอุปกรณ

ระหวางผูวาจาง และผูรับจาง ใหถือวาคําวินิจฉัยของผูวาจาง และวิศวกรเปนการช้ีขาด

1-5.4 วัสดุและอุปกรณที่ระบุไวในแบบ และในรายละเอียดขอกําหนดที่ผูรับจางจะนํามาใชจะตองสง

ตัวอยางวัสดุและอุปกรณ หรือแคตตาล็อคพรอมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณใหวิศวกร

พิจารณาอนุมัติเปนลายลักษณอักษรกอนนําไปสั่งซื้อหรือใชงาน ถาผูรับจางสั่งซื้อและ/หรือ

นําวัสดุ หรืออุปกรณไปใชงาน โดยมิไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรแลว ปรากฏวาวัสดุหรือ

อุปกรณนั้นๆไมถูกตองตามแบบและรายละเอียดขอกําหนด ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ

ในการรื้อถอนเพื่อเปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณนั้นเอง ทั้งนี้ตัวอยางวัสดุอุปกรณทั้งหมด ที่ผาน

การอนุมัติจากวิศวกรแลว จะใชเปนมาตรฐานสําหรับเปรียบเทียบกับวัสดุและอุปกรณ ที่จะ

ติดตั้งตอไป

1-5.5 ขอกําหนดรายละเอียดหรือแบบประกอบสัญญาที่เขียนไว สําหรับงานที่ไมไดแสดง

รายละเอียดของวัสดุและอุปกรณทุกชนิด หรือแสดงการติดตั้งแตอยางใด เปนหนาที่ของผู

รับจางจะตองคํานึงถึง วัสดุและอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับงานติดตั้งแตละชิ้นนั้นๆ ให

เสร็จสมบูรณ วัสดุและอุปกรณใดๆก็ตามที่แสดงไวในแบบประกอบสัญญา แตไมไดกําหนด

หรือชี้บงไวในรายละเอียดขอกําหนด และไมไดแสดงไวในแบบประกอบสัญญา ถาจําเปนท่ี

จะตองใชเพื่อใหงานแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามมาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งทั่วไป และ

ใหไดคุณภาพแลว ผูรับจางจะตองจัดหามาใหโดยตลอดโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม

1-5.6 เครื่องมือ เครื่องใชและเครื่องชวยผอนแรง ที่ผูรับจางนํามาใชในงานน้ี ตองมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย และเปนชนิดที่เหมาะสมรวมทั้งตองมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน ทั้งนี้ผู

วาจางมีสิทธิ์ที่จะขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมจํานวนใหเหมาะสมกับการใชงาน

1-6 การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ

ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาสถานที่เก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณที่ใชในการติดตั้ง

ภายในบริเวณสถานที่กอสรางอาคาร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณดังกลาว จะยังคงเปน

กรรมสิทธิ์ของผูรับจางทั้งหมด ซึ่งผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการสูญหาย เส่ือมสภาพ

หรือถูกทําลาย จนกวาจะไดติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณและสงมอบงานแลว
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1-7 การตรวจสอบแบบ และรายละเอียดขอกําหนด

1-7.1 ผูรับจางตองตรวจสอบแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนดตางๆ จนแนใจวาเขาใจ

ถึงขอกําหนด และเงื่อนไขตางๆ อยางชัดเจน

1-7.2 เมื่อมีขอสงสัยขดัแยงหรือขอผิดพลาดระหวางแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนด

ตางๆ ใหสอบถามจากวิศวกร หรือผูควบคุมงาน และการตีความในขอขัดแยงใดๆใหตีความ

ไปในแนวทางที่ดีกวาถูกตองกวา การใชวัสดุและอุปกรณที่มีคุณภาพดีกวา และครบถวนกวา

1-7.3 การคลาดเคลื่อน การตกหลน หรือความผิดพลาดอื่นเนื่องมาจากแบบแปลนหรือ

รายละเอียดขอกําหนด จะตองถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจางที่จะติดตอสอบถาม

วิศวกร เพื่อชี้แจงแกไขแบบแปลนใหถูกตองกอนที่จะลงมือทําการกอสราง หรือติดตั้ง

อุปกรณ ทั้งนี้หากจะตองทําการปรับปรุงงานบางสวน จากแบบที่ไดแสดงไว โดยที่เห็นวา

เปนความจําเปนที่จะตองใชเพื่อใหงานแลวเสร็จสมบูรณ ถูกตองตามมาตรฐานการออกแบบ

การติดตั้งทั่วไป และใหไดคุณภาพตามตองการแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยไมคิด

คาใชจายเพิ่มเติม

1-7.4 ผูรับจางจะตองศึกษารายละเอียดการติดตั้งจากแบบสถาปตยกรรมและโครงสราง พรอมๆ กัน

ไปกับแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและ

ปองกันอัคคีภัย) และระบบไฟฟากอนดําเนินการติดตั้งเสมอ

1-8 แผนงานและรายงานความคืบหนาของงาน

(WORKING SCHEDULE AND PROGRESS REPORT)

1-8.1 ผูรับจางจะตองกําหนดตารางแผนงานและรายละเอียดประกอบการประสานงานทั้ง

ทางดานชาง การขนสงของ การติดตั้ง และการแลวเสร็จแตละขั้นตอน เพื่อปองกันอุปสรรค

และความลาชาตางๆ อันอาจเปนผลกระทบกระเทือนตอการแลวเสร็จสมบูรณของงาน

ทั้งหมดสงตอผูวาจาง และผูควบคุมงานเปนระยะๆ การจัดทําตารางแผนงานนี้จะตอง

ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยสอดคลองกับแผนงานกอสรางอยูเสมอ

1-8.2 ผูรับจางจะตองสงแผนงานในการทํางาน ระยะเวลาในการติดตั้ง และรายงานความคืบหนา

ของงานทุกๆ เดือนตอผูวาจาง และผูควบคุมงานคนละ 1 ชุด ในเวลาที่กําหนดโดยผูควบคุม

งาน จนกวางานจะแลวเสร็จ

1-8.3 ผูรับจางจะตองแจงจํานวนวิศวกร ชาง และพนักงานอื่นๆ ที่จะเขาทํางานในสถานที่ใหผูวา

จาง และผูควบคุมงานทราบ เพื่อขออนุญาตกอนเขาทํางานอยางนอย 1 วัน กอนทํางาน
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1-8.4 ผูรับจางจะตองใหรายละเอียดการทําแผนงาน การทํารายงานและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ผู

ควบคุมงานกําหนดให

1-9 แบบรายละเอียดการติดตั้ง (SHOP DRAWINGS)

1-9.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการเตรียม SHOP DRAWINGS สําหรับงานติดตั้งวัสดุ และ

อุปกรณที่จะใชในการติดตั้ง หรอืตามความตองการของวิศวกร และผูควบคุมงาน ผูรับจาง

จะตองรับผิดชอบตอการติดตั้งวัสดุและอุปกรณทุกชิ้น โดยจะตองทําการวัดสถานที่จริงเทียบ

กับแบบแปลนกอสราง เพื่อนําขอมูลมาใชในการทําแบบรายละเอียดการติดตั้ง และรวมมือกับ

งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน และงานระบบอ่ืนๆ ในการสงแบบ

แปลนใหผูควบคุมงานเพื่อขออนุมัติจากผูควบคุมงาน และจะตองไมทําการติดตั้งวัสดุและ

อุปกรณใดๆ จนกวาจะไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานเปนลายลักษณอักษร

1-9.2 ผูรับจางจะตองจัดสงแบบรายละเอียดการติดตั้ง และ การจัดเรียงอุปกรณตางๆ ทุกชนิด

หรือตามที่ผูควบคุมงานเห็นวาจําเปนเสนอตอผูควบคุมงานโดยตองมีวิศวกรผูรับผิดชอบของผู

รับจางทําการตรวจสอบแบบรายละเอียด การติดตั้งใหถูกตองตามความตองการใชงาน

และการติดตั้งตามขอแนะนําของผูผลิตพรอมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่กํากับบนแบบที่

เสนอขออนุมัติทุกแผนจํานวน 5 ชุด เพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการติดตั้ง ไมนอยกวา 15 วัน

โดยผูควบคุมงานจะตรวจสอบ และแจงตอผูรับจางภายใน 7 วัน หากมิไดรับการอนุมัติ ผูรับ

จางจะตองแกไข และสงใหใหมภายใน 7 วัน หลังจากหลังจากที่ไดรับแจง

1-9.3 ผูรับจางจะตองศึกษาทําความเขาใจ แบบสถาปตยกรรม แบบโครงสราง แบบตกแตงภายใน

และแบบงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของประกอบกัน รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง เพื่อให

การจัดทําแบบรายละเอียดการติดตั้ง เปนไปโดยถูกตองและไมเกิดอุปสรรคกับผูรับจางอื่นๆ

จนเปนสาเหตุใหกําหนดการของโครงการตองลาชา

1-9.4 แบบรายละเอียดการติดตั้ง จะตองแสดง PLAN VIEW, ELEVATION VIEW และ

SECTION ตามความจําเปน และมีมาตราสวนตามที่ผูควบคุมงานกําหนด โดยแสดง

รายละเอียดการติดตั้ง การประกอบ การเสริม การสราง การยึดจับขนาดของชิ้นสวนตางๆ

ตลอดจนแสดงการสัมพันธกับงานระบบอื่นๆ อยางสมบูรณ ผูควบคุมงานมีอํานาจและหนาที่

สั่งการใหผูรับจางจัดเตรียมแบบขยายแสดงการติดตั้งสวนหนึ่งสวนใด ของงานระบบที่เห็น

จําเปนเพิ่มเติมได และในกรณีแบบรายละเอียดการติดตั้งของผูรับจางแตกตางไปจากแบบ

ประกอบสัญญา ผูรับจางตองจัดทําสารบัญรายการที่แตกตาง และใสเครื่องหมายแสดงการ

เปลี่ยนแปลงกํากับทุกครั้ง พรอมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่ในการแกไขครั้งนั้นกํากับ
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1-9.5 ในการดําเนินการติดตั้ง ผูรับจางจะตองดําเนินการตามแบบรายละเอียดการติดตั้งที่ผานการ

อนุมัติแลวเทานั้น งานสวนใดก็ตามที่กระทําไปกอนไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรใหถือ

เปนความรับผิดชอบของผูรับจาง โดยวิศวกร และผูควบคุมงานสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกรองให

ผูรับจางเพิ่มเติมงานบางสวน และ/หรือ ใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงงานสวนที่ไดติดตั้งไปแลว

ใหสอดคลองกบัแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนดโดยผูรับจางตองเปนผูออก

คาใชจายเองทั้งสิ้น

1-9.6 วิศวกร และผูควบคุมงาน ไมใชเปนบุคคลที่ทําหนาที่ตรวจแบบใหผูรับจาง การอนุมัติ SHOP

DRAWINGS เพื่อใหสามารถทํางานในขั้นตอนตอไปได การอนุมัตินี้จะไมทําใหผูรับจางพน

สภาพจากการรับผิดชอบตอการติดตั้ง และการบริการตางๆ เพื่อใหงานเสร็จตรงกับ

จุดประสงคของรายละเอียดขอกําหนดและแบบประกอบสัญญา

1-9.7 การอนุมัติรูปแบบและเอกสารตางๆ จากวิศวกร และผูควบคุมงาน จะตองไมถือวาเปนการ

ตรวจที่เสร็จสมบูรณ งานตางๆ ที่ไดกระทําลงไปก็ยังคงถือวาอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจางทั้งสิ้น หากผูควบคุมงานตรวจพบขอผิดพลาดในภายหลัง ผูรับจางตองดําเนินการแกไข

ใหมใหถูกตอง

1-10 แบบที่ติดตั้งจริง (REPRODUCIBLE AS BUILT DRAWING)

ในระหวางดําเนินการติดตั้งระบบ ผูรับจางตองทําแบบตามที่ติดตั้งจริงแสดงตําแหนงของ

วัสดุ และ อุปกรณ รวมทั้งการแกไขอื่นๆ ที่ปรากฏในงานระหวางการติดตั้งโดยมีมาตรา

สวน 1:100 สําหรับแบบแปลนและใชมาตราสวน 1:25 สําหรับแบบขยายรายละเอียดการ

ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เสนอตอผูควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบเปนระยะๆ หรือทุกครั้งตามที่ผู

ควบคุมงานจะรองขอใหผูรับจางทําสง ทั้งนี้ผูรับจางตองจัดทําแบบที่ติดตั้งจริง ใหเสร็จกอน

การปดผาเพดาน การกอผนังปดหรือถมดิน และภายหลังจากที่งานติดตั้งทั้งระบบแลวเสร็จ

ผูรับจางจะตองสงมอบแบบที่ติดตั้งจริงที่ลงนามรับรองความถูกตองโดยผูรับจาง และที่ผู

ควบคุมงานไดตรวจสอบแลวดังกลาว โดยมีรายละเอียดการทาํสําเนาดังน้ี

· ตนฉบับของแบบที่ติดตั้งจริง สําหรับผูวาจาง 1 ชุด

· แบบกระดาษขาว A-3 ของแบบที่ติดตั้งจริงสําหรับวิศวกรผูออกแบบ 1 ชุด (ขนาด A-1

พับเปน A-2 จํานวน 5 ชุด)

· ELECTRONIC FILES (จัดทําโดยโปรแกรม AUTO CAD VERSION 2017 เปนอยาง

นอย) สําหรับผูวาจาง 1 ชุด ,ผูออกแบบ 1 ชุด และผูควบคุมงาน 1 ชุด สงมอบเปน

DVD ในวันท่ีสงมอบ
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1-11 การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายละเอียดขอกําหนดและวัสดุอุปกรณ

1-11.1 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนด

อันเนื่องมาจากความจําเปนในการปฏิบัติงานหรือดวยเหตุอื่นใดก็ตาม ผูรับจางตองแจงใหผู

ควบคุมงานรับทราบ เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบกอนดําเนินการ

1-11.2 ในกรณีที่ผลิตภัณฑของผูรับจางมีลักษณะคุณสมบัติ อันเปนเหตุใหอุปกรณรายการที่กําหนดไว

เกิดความไมเหมาะสมหรือทํางานไมถูกตอง ผูรับจางตองไมเพิกเฉยละเลยที่จะแจงขอความ

เห็นชอบจากผูคุมงานในการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง โดยชี้แจงแสดงหลักฐานจาก

บริษัทผูผลิต มิฉะนั้นผูรับจางตอง เปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแตเพียง

ผูเดียว

1-11.3 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นในกรณีดังกลาวขางตน ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

1-11.4 ในกรณีที่มีการแกไข และเปลี่ยนแปลงแบบจากผูวาจาง และ/หรือวิศวกรและ/หรือ ผูควบคุม

งาน กอนที่ผูรับจางจะปฏิบัติงานและติดตั้ง ผูรับจางจะตองตรวจสอบถึงผลกระทบตองานที่

เกี่ยวของ และที่อาจดําเนินการไปแลว พรอมทั้งแจงผลดังกลาว (หากม)ี ใหผูวาจาง วิศวกร

หรือผูควบคุมงานทราบทันที มิฉะนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะเปนภาระของผูรับจาง

1-11.5 ในกรณีที่มีการแกไข หรือเปลี่ยนแปลงแบบจากผูวาจาง และ/หรือวิศวกรและ/หรือ ผูควบคุม

งาน เพื่อใหงานติดตั้งระบบเหมาะสมกับสภาพหรือสถานที่กอสราง และ/หรือ เปนการแกไข

ในรายละเอียดปลีกยอย ใหผูรับจางสามารถจัดทําเปนแบบ SHOP DRAWINGS เสนอเพ่ือ

การอนุมัติและติดตั้งตอไปได

1-12 การใชพลังงานไฟฟา และอุปกรณอื่นๆระหวางการกอสราง

1-12.1 ผูรับจางจะตองดําเนินการ และรับผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจายในการตอสายไฟฟา สายโทรศัพท

ทอนํ้าประปา และทอน้ําอื่นๆ รวมทั้งมาตรวัดตางๆ ชั่วคราว คาใชจายในการดําเนินการ และ

คาใชจายขณะใชงานดวย

1-12.2 คาใชจายตางๆ ในขอ 1-12.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตั้งแตวันเริ่มเตรียมการระหวางการ

กอสราง จนกระทั่งวันสงมอบงานเรียบรอยแลว

1-12.3 การรื้อถอนวัสดุ และอุปกรณที่ตองใชงานชั่วคราว จะตองกระทําใหอยูในสภาพดีเชนเดิมภาย

หลังจากการสงมอบงานแลว ถาหากมีสิ่งใดบกพรองเสียหายขณะรือ้ถอนยังคงอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจางเชนกัน
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1-12.4 ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวสําหรับแสงสวางและอุปกรณอื่นๆตามจุด

ตางๆภายในอาคาร ซึ่งมีความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบของผูควบคุม

งาน คาใชจายในการติดตั้งดวงโคมสําหรับแสงสวางชั่วคราวนี้ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ

ทั้งสิ้น

1-12.5 ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณดับเพลิง ติดตั้งในบริเวณตางๆ ที่ผูรับจางปฏิบัติงานอยาง

เพียงพอ

1-13 การตรวจสอบผลงาน (INSPECTION)

วิศวกร หรอืผูควบคุมงานมีอํานาจสั่งใหผูรับจางเปด หรือรื้องานสวนใดๆ ที่ไมอาจตรวจสอบ

จากภายนอกไดเพื่อตรวจสอบ หรือสั่งใหผูรับจางดําเนินการทดสอบวัสดุหรือสิ่งของใดๆ

หรืองานสวนใดๆ ที่ไดทําไปแลวได ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยมิชักชาเมื่อไดรับรายการ

คําสั่ง โดยผูรับจางจะตองเปนผูเสียคาใชจาย ในการดําเนินการทั้งหมด เพื่อการตรวจสอบ

หรือใชงานดังกลาว รวมทั้งคาใชจายในการแกไขใหคืนสภาพ ถาผลการตรวจสอบหรือ

ทดสอบ ปรากฏวางานดังกลาวไมมีคุณสมบัติเพียงพอ ผูรับจางตองยอมรับ และดําเนินการ

แกไข โดยมิชักชาเมื่อไดรับรายการ ใหแกไขขอบกพรองในการติดตั้ง และการปฏิบัติงานจาก

ผูควบคุมงาน เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา และถูกตองตามหลักวิชา โดยจะตอง

รับผิดชอบตอคาใชจายในการแกไข เนื่องจากความบกพรองตางๆ ทั้งสิ้นแตทั้งนี้จะตองไม

เปนการกระทําที่ปราศจากเหตุอันควร

1-14 การทดสอบและการปรับแตงระบบ

1-14.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการทดสอบและปรับแตงระบบและจะตองแกไขปรับปรุงระบบ

ตามความจําเปน เพื่อใหระบบสามารถใชงานไดตามแบบประกอบสัญญา และรายละเอียด

ขอกําหนดทุกประการ

1-14.2 ผูรับจางตองจัดทําตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครื่องและระบบรวมทั้งจัดเตรียม

เอกสารแนะนําจากผูผลิตในการใชงาน (OPERATION MANUAL) เสนอผูควบคุมงาน กอน

ทําการทดสอบอยางนอย 15 วัน

1-14.3 ผูรับจางตองทําการทดสอบเครื่อง และระบบตามหลักวิชา และขอกําหนด โดยอุปกรณและ

เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ ผูรับจางตองเปนผูจัดหาทั้งหมด และขณะทดสอบตองมีผูแทน

ของผูวาจาง และ/หรือวิศวกร และ/หรือผูควบคุมงาน อยูรวมขณะทดสอบดวย รายงาน

ขอมูลในการทดสอบใหทําเปนแบบฟอรมเสนออนุมัติตอผูควบคุมงาน ทั้งนี้กอนทําการ
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ทดสอบ และหลังการทดสอบผูรับจางจะตองกรอกขอมูลตามที่ไดจากการทดสอบจริงสงใหผู

ควบคุมงาน จํานวน 4 ชุด

1-14.4 คาใชจายในการทดสอบ เชน คากระแสไฟฟา นํ้าประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหวางการ

ทดสอบเครื่องและระบบอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางเองทั้งสิ้น

1-14.5 ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองทําความสะอาดเพื่อกําจัดฝุน

และส่ิงสกปรก ซึ่งอาจกอความเสียหายกับระบบใหเรียบรอย และตองไดรับความเห็นชอบจาก

วิศวกร และผูควบคุมงานกอนทําการสงมอบงาน

1-15 คูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ

1-15.1 ผูรับจางจะตองจัดทําคูมือรายละเอียดของอุปกรณที่ใช วิธีการใชงานและรายการรายละเอียด

ของการบํารุงรักษา รายการอะไหล และอื่นๆ ในลักษณะเลมหนังสือ (และอาจเปนแบบ

แผนขอมูลอิเล็กทรอนิคสดวย) เปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ โดยจะตองสงมอบให

ผูวาจางในวันสงมอบงาน จํานวน 4 ชุด สําหรับวิศวกร จํานวน 1 ชุด และสําหรับผูควบคุมงาน

จํานวน 1 ชุด

1-15.2 คูมือทั้งหมดตามขอ 1-15.1 ผูรับจางจะตองสงรางเสนอใหผูควบคุมงาน 1 ชุดเพื่อทําการ

ตรวจสอบและอนุมัติกอนการจัดทําจริง

1-15.3 บทความโฆษณาของผูผลิต หรือแคตตาล็อค ไมถือวาเปนคูมือการใชงานและบํารุงรักษา

1-15.4 รายละเอียดภายในคูมือ ใหประกอบดวยรายละเอียดเปนหมวดๆ ไมนอยกวาดังตอไปนี้

· หมวดที่ 1 ประกอบดวย รายละเอียดอุปกรณทั้งหมดของระบบ

· หมวดที่ 2 ประกอบดวย การทํางานของระบบ และวิธีการใชงาน

· หมวดที่ 3 ประกอบดวย ขอมูลทางเทคนิค และแคตตาล็อคของ

อุปกรณทั้งหมดในระบบ พรอมรายชื่อบริษัท

ตัวแทนจําหนาย ชื่อผูติดตอ ที่อยู หมายเลข

โทรศัพท

· หมวดที่ 4 ประกอบดวย รายงานผลการทดสอบระบบ

· หมวดที่ 5 ประกอบดวย รายละเอียดของการติดตั้ง การตรวจสอบ

ระหวางการใชงาน การซอมบํารุงรักษา

· หมวดที่ 6 ประกอบดวย สาเหตุการชํารุด บกพรอง หรือใชงานไมได

และการแกไขของอุปกรณในระบบเบื้องตน
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1-16 การสงมอบงาน

ผูรับจางตองเปดใชงานเครื่องมือและอุปกรณตางๆใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเต็มที่ หรือพรอม

ที่จะใชงานไดเต็มท่ีเปนเวลา 24 ชั่วโมงติดตอกัน หรือไมนอยกวา 1 วัน และจะตองทําการ

ทดสอบเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณตามที่ผูควบคุมงานจะกําหนดใหทดสอบจนกวาจะไดผล

เปนที่พอใจและแนใจของผูควบคุมงานวาเครื่องมือ และอุปกรณตางๆเหลานั้นสามารถ

ทํางานไดดี ถูกตองตามแบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนดทุกประการ รายการ

สิ่งของตางๆ ตอไปนี้ ผูรับจางจะตองสงมอบใหแกผูวาจางในวันสงมอบงานและถือเปนสวน

หนึ่งของการตรวจรับมอบงานดวย มีรายละเอียดดังตอไปนี้

· แบบที่ติดตั้งจริง ตามรายละเอียดในหัวขอ 1-10

· คูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ ตามรายละเอียดในหัวขอ 1-15

· เครื่องมือพิเศษสําหรับใชในการปรับแตง ซอมบํารุงเครื่องมือและอุปกรณ ซึ่งทาง

โรงงานผูผลิตสงมาใหดวย

· อะไหลตางๆ สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น ในการทดสอบเครื่องและตรวจรับมอบงาน จะ

อยูในความรับผิดชอบของผูรับจางทั้งสิ้น

การสงมอบงาน มิไดหมายถึง การพนความรับผิดชอบของผูรับจาง หากตรวจพบภายหลังจาก

การสงมอบงานแลว ปรากฏวาวัสดุและอุปกรณ ที่ผูรับจางนํามาใชงาน และติดตั้งในระบบ

ไฟฟา และสื่อสาร ไมเปนไปตามแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนดของระบบ

ไฟฟา และสื่อสาร และ/หรือไมไดรับการอนุมัติใหนําไปใชงาน ผูรับจางจะตองดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงและแกไขใหถูกตองและเปนไปตามแบบประกอบสัญญา และรายละเอียด

ขอกําหนดนี้ทุกประการทันทีที่ไดรับแจงจากผูวาจาง โดยผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายใดๆ

ไมไดทั้งสิ้น

1-17 การรับประกันและการซอมบํารุงรักษา

1-17.1 ผูรับจางจะตองรับประกันและรับผิดชอบ หากมีขอบกพรองใดๆ ปรากฏขึ้นในงานตามขอ

รายละเอียดกําหนดนี้ หรือหากปรากฏวาระบบหรืออุปกรณใดๆ ไมสามารถทํางานได

สมบูรณตามแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนด หรือทําใหทรัพยสินของผูวาจาง

เสียหาย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่ผูควบคุม

งานออกใบรับรองแสดงการเสร็จเรียบรอยของงาน (CERTIFICATE OF PRACTICAL

COMPLETION) ผูรับจางจะตองจัดการแกไขใหเรียบรอยสมบูรณโดยดวน โดยผูรับจาง

จะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายทั้งสิ้น หากผูรับจางไมจัดการแกไขใหแลวเสร็จสมบูรณ

ภายในเวลาอันสมควร ตามท่ีวิศวกร และผูควบคุมงานของฝายผูวาจางเปนผูกําหนด ผูวาจาง
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อาจจัดใหผูอื่นทําการแกไขแทนผูรับจาง โดยที่ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งสิ้น

ที่เกิดจากการแกไขนั้น

1-17.2 ในชวงเวลา 2 ป นับจากวันที่ผูวาจางออกใบรับรองแสดงการเสร็จเรียบรอยของงาน ผูรับจาง

จะตองมาตรวจบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ทุกเดือนอาทิเชน การตรวจวัดกําลังไฟฟา ปริมาณ

การใชไฟฟา และการตรวจความสมบูรณของรอยตอสําคัญของระบบไฟฟาที่สําคัญ เชน

BUSDUCT และ BUSBAR ตามระยะเวลาที่ผูผลิตแนะนํา เปนตน

1-18 การฝกอบรมชางของผูผลิตอุปกรณนั้นๆ

ผูรับจางจะตองแนะนําและฝกอบรมชางของผูวาจางใหสามารถใชงาน และบํารุงรักษาระบบได

อยางมีประสิทธิภาพ ภายใน 30 วัน หลังจากไดรับการตรวจรับมอบงานแลว

1-19 งานที่เกี่ยวเนื่องตอสิ่งกอสราง

1-19.1 ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ และกําหนดตําแหนงที่ในงานระบบทอน้ํา ทอลม ทอรอย

สายไฟฟา และชิ้นสวนของอุปกรณตางๆ ที่จะตองผานคานกําแพง พื้นคอนกรีต หรือ

สิ่งกอสรางอื่นๆ และจัดเตรียมวางทอปลอก (SLEEVE) หรือกรอบสี่เหลี่ยม (BLOCK

OUT) รวมถึงงานกอสรางในการวางทอปลอก และกรอบสี่เหลี่ยม สําหรับชองตางๆ ที่

ตองการไวกอนที่งานกอสรางจะไปถึง

1-19.2 ผูรับจางตองเปนผูดําเนินการปดชองทอและชองเปดตางๆ ซึ่งทางโครงสรางเตรียมไวให

สําหรับติดตั้งอุปกรณงานระบบ หลังจากไดทําการติดตั้งอุปกรณ และทอแลว ผูรับจางตอง

ดําเนินการปดชองทอดังกลาวใหเรียบรอย ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน ชองวาง

ระหวางอุปกรณ หรือทอกับทอปลอกหรือกรอบสี่เหลี่ยม ที่อยูในโครงสรางอาคารที่เปนผนังกัน

ไฟตองอุดแนนดวยวัสดุที่สามารถทนไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง

1-19.3 ผูรับจางจะตองจัดทําแทนเครื่อง และอุปกรณรองรับน้ําหนักเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ

ตามหลักวิชาการ และ ใหมีความแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักและทนการสั่นสะเทือนขณะเปด

ใชงานไดเปนอยางดี โดยคาใชจายในการดําเนินการจัดทําแทนเครื่อง อยูในความรับผิดชอบ

ของผูรับจาง และตองจัดทํารายละเอียดตางๆ ของแทนเครื่องเชน ขนาด นํ้าหนัก และตําแหนง

เปนตน เสนอผูควบคุมงานทราบลวงหนา กอนการจัดทําแทนเครื่อง ไมนอยกวา 10 วัน การ

ใหขอมูลผิดพลาดหรือไมครบถวน อันกอใหเกิดผลเสียหาย หรือความลาชาของงานกอสราง

ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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1-19.4 ในการติดตั้งอุปกรณใดๆ หามผูรับจางตัดหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของโครงสราง หรือสวน

ตกแตงของอาคารกอนที่จะไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน

1-19.5 ในกรณีที่ผูรับจางมิไดกําหนดตําแหนงที่ทอผานโครงสรางไว หรือกําหนดไวผิดที่ และตองทํา

การเจาะหรือตกแตงสิ่งกอสรางใหม ไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอ

คาใชจายในสวนนี้ทั้งหมด

1-19.6 สําหรับทอปลอก (SLEEVE) ที่ผานกําแพงภายในนั้น ใหใชทอเหล็กอาบสังกะสี

(GALVANIZED STEEL PIPE)  SCHEDULE  40 หรือ BS 1387 CLASS  MEDIUM

โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางภายในใหญกวาเสนผาศูนยกลางภายนอกของทอ ที่ไมมีฉนวน

ความรอน หรือใหญกวาเสนผาศูนยกลางของทอ เมื่อรวมฉนวนความรอนแลว 1 ขนาดทอ

และ ทําการอุดชองวางระหวางทอกับทอปลอก (SLEEVE) ดวยวัสดุที่สามารถทนไฟอยางนอย

2 ชั่วโมง

1-19.7 ทอตางๆ ที่ผานผนังและพื้นที่กันน้ําซึม รวมกรณีของทอเขาออกบอเก็บกักน้ําใหใชทอ

STAINLESS STEEL SCH. 40 ที่มีแผงสกัดน้ํา (WATER STOP) ตามแบบฝงไวในผนัง

หรือพื้น และใชเปนสวนของทอได

1-19.8 FLUSHING สําหรับพื้นและหลังคาจะตองใช FLUSHING RINGS และจะตองไดรับการ

อนุมัติจากวิศวกร และผูควบคุมงาน

1-19.9 ผูรับจางจะทําการตัด ปะ โครงสราง เพื่อติดตั้งทอ และอุปกรณงานระบบใหเปนไปตามแบบ

SHOP DRAWINGS ที่ไดรับอนุมัติแลวเทานั้น หามทําการตัด ปะ โครงสรางที่เสร็จ

เรียบรอยแลว หากจะกระทําตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอนเทานั้น

1-19.10 เมื่อมีทอตางๆ ที่โผลหรือทะลุผานฝาผนัง พื้น หรือแผงกั้นหอง ที่มองเห็นจะตองอุด

ชองวางระหวางทอ หรืออุปกรณกับทอปลอก และตองครอบดวย ESCUTEHEONS

PLATES ที่ทําดวยแผนเหล็กชุบโครเมี่ยม หรือทาสี ใหเขากับพื้นผิวบริเวณ นั้นๆ โดยใหมี

ขนาดใหญเพียงพอที่จะปดชองรอบๆ ทอไดอยางมิดชิด และ เมื่อติดตั้งแลวตองแลดู

สวยงาม เรียบรอยปราศจากรอยชํารุดใดๆ

1-19.11 ผูรับจางจะตองจัดทํา ACCESS  DOOR หรือชองทางเขาถึงเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อให

ทําการซอมบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ไดโดยสะดวก

1-19.12 ผูรับจางระบบไฟฟา และสื่อสาร จะตองเปนผูทําการขุดดิน และตบแตงดินหลังจากการขุดใน

งานเกี่ยวกับระบบไฟฟา และสื่อสาร
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1-19.13 งานทอตางๆ ที่ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ CARPARK ซุมหลังคา และบริเวณอื่นๆ ที่งาน

สถาปตยกรรมกําหนดใหทาสีสอดคลองกับงานสถาปตยกรรมนั้น ผูรับจางจะตองเปน

ผูดําเนินการทาสีใหทั้งหมด โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

1-19.14 ถามิไดระบุไวเปนอยางอื่น งานทอรอยสายไฟฟาที่ปรากฏอยูบนผนัง ใหผูรับจางทําการฝงผนัง

ทั้งหมด ไมมีการติดตั้งลอย

1-20 ความรับผิดชอบ ณ สถานที่ติดตั้ง

1-20.1 ผูรับจางมีหนาที่สํารวจและตรวจสอบสถานที่กอสราง โดยตองศึกษา และเขาใจถงึลักษณะและ

สภาพของสถานที่ที่จะกอสราง รวมทั้งสาธารณูปโภคตางๆ ที่เกี่ยวของเปนอยางดี หากเกิด

ปญหาระหวางการกอสรางและติดตั้งระบบอันเนื่องมาจากขอมูลดังกลาว ผูรับจางจะยกขออาง

ถึงการที่ตนไมทราบขอเท็จจริงหรือขอมูลดังกลาวไมได

1-20.2 ผูรับจางตองระมัดระวังรักษาความปลอดภัยรวมทั้งอัคคีภัยเกี่ยวกับทรัพยสินทั้งปวง

1-20.3 ผูรับจางตองรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุเสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การ

ติดตั้งและทดลองเครื่อง

1-20.4 ผูรับจางตองดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน ที่พักชั่วคราว ที่เก็บของตางๆ ใหสะอาดเรียบรอย และ

อยูในสภาพปลอดภัยตลอดเวลา

1-20.5 ผูรับจางตองพยายามทํางานใหเงียบ และสั่นสะเทือนนอยที่สุดเทาที่สามารถจะทําได เพื่อมิให

เกิดความเดือดรอน และมีผลกระทบกระเทือนตอคน หรืองานอื่นๆ ที่อยูใกลสถานที่ติดตั้ง

1-20.6 เมื่อผูรับจาง ไดทําการติดตั้งสมบูรณแลว ตองขนยายเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนรื้อถอน

อาคารชั่วคราว ซึ่งผูรับจางไดปลูกสรางขึ้นสําหรับงานนี้ออกไปใหพนจากสถานที่จนสิ้นเชิง ส่ิง

ใดที่ตองสงคืนใหแกผูวาจางก็ตองจัดการสงใหเรียบรอยเสร็จสิ้นไปกอนที่จะสงมอบงาน

1-20.7 ผูรับจางตองจํากัดขอบเขตสถานที่กอสราง ไมใหเกิดการลวงล้ํา หรือบุกรุกเขาไปในสถานที่

ขางเคียงนอกบริเวณกอสราง ไมนําอุปกรณ วัสดุ เครื่องมือตางๆ ไปกีดขวางทางสัญจรไปมา

ของบุคคลทั่วไป และดูแลปองกันไมใหพนักงานของตนบุกรุกเขาไปในเขตที่ของผูอื่น

ขณะเดียวกันปองกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณกอสรางเด็ดขาดทั้งในและนอกเวลา

ปฏิบัติงาน รวมทั้งไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถานที่สาธารณะและสาธารณูปโภค หากเกิด

ความเสียหายขึ้นผูรับจางตองซอมแซมใหคืนสภาพเดิมกอนเสียหาย รวมทั้งเปนผูรับผิดชอบ

ตอคาใชจายทั้งหมด
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1-20.8 มาตรการความปลอดภัย และมาตรการปองกันอัคคีภัย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครง

คัด ผูรับจางจะตองใชความระมัดระวังอยางยิ่งในการใชงานวัสดุที่มีความไวไฟ การทํางานที่

เกี่ยวของกับประกายไฟ และวัสดุมีพิษจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน

1-21 การสกัดเจาะและอ่ืนๆ

ผูรับจาง ตองรับผิดชอบในการตัดเจาะในบริเวณที่จําเปน ที่ติดตั้งอุปกรณงานระบบ เชนการ

เจาะผนัง พื้น และฝาเพดานเปนตน โดยการตัดเจาะตางๆ จะตองจัดทําอยางระมัดระวังอยาง

รอบคอบ เพื่อไมใหเกิดผลเสียหายตอโครงสรางอาคาร ความเรียบรอยของงาน

สถาปตยกรรม และไมทําใหความเรียบรอยของอาคารตองเสียไป ทั้งนี้จะตองแจงและจัดทํา

แบบเสนอใหผูควบคุมงานทราบ กอนการดําเนินการตัดเจาะทุกครั้ง คาใชจายในการตัดเจาะ

สกัด ฯลฯ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานของผูรับจางอื่น ใหอยูในความรับผิดชอบ

ของผูรับจาง สวนที่ตัดเจาะนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการซอมแซมใหเหมือนเดิมทุก

ประการ

1-22 การควบคุม และดูแลคนงาน

ผูรับจางจะตองใหคําแนะนําแกคนงานในการกอสราง และติดตั้งวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณตางๆ

อยางสมํ่าเสมอ ตั้งแตตนจนงานแลวเสร็จสมบูรณ โดยเปนหนาที่ของผูรับจางหรือโดยการ

แนะนําของผูสาจาง และผูควบคุมงาน ผูรับจางจะตองใชผูควบคุมงานและคนงานชุดเดิม

ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรชุดเดิม จะตองไดรับการ

อนุมัติจากผูวาจาง และผูควบคุมงานกอนที่จะดําเนินการ

1-23 การประสานงานรวมกับผูรับจางงานระบบอื่นๆ

1-23.1 ผูรับจางจะตองประสานงานกับผูรับจางงานระบบอื่นๆ (ถาม)ีเพื่อใหงานดําเนินไปโดย

เรียบรอย และตามแผนงานที่ทางโครงการกําหนด โดยจะตองใหความรวมมือในการใหขอมูล

และความสะดวกตางๆ แกผูรับจางงานระบบอื่นๆ (ถาม)ีตามความจําเปน

1-23.2 ผูรับจางจะตองใหความรวมมือในการกําหนดแผนงาน และการปฏิบัติงานตางๆ ให

สอดคลองกับผูรับจางรายอื่นๆ (ถาม)ีการไมใหความรวมมือของผูรับจางที่ทําใหเกิดความ

เสียหายขึ้นกับโครงการ ผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกรองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูรับจาง

1-23.3 ผูรับจางจะตองขนยายขยะ สิ่งปฏิกูลตางๆ ออกจากพื้นที่ที่ผูรับจางปฏิบัติงานทุกวัน เพื่อมิให

รบกวนการทํางานของผูรับจางรายอื่น คาใชจายในการขนยายขยะและส่ิงปฏกูิล เปนความ

รับผิดชอบของผูรับจางทั้งสิ้น
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1-24 ตัวแทนของผูรับจาง หรือวิศวกรประจําหนวยงาน

1-24.1 ผูรับจางตองแตงตั้งตัวแทนผูมีอํานาจ เปนผูแทนประจําหนวยงาน โดยตองเปนวิศวกร ที่มี

คุณวุฒิ และความสามารถในสายงาน และตองมีใบรับรองจาก กว.วาเปนวิศวกรระดับสามัญ

วิศวกรในสาขาท่ีเก่ียวของ และมีประสบการณไมต่ํากวา 5 ป

1-24.2 วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการและควบคุมการติดตั้งงาน

ระบบใหถูกตอง เปนไปตามแบบประกอบสัญญา และรายการขอกําหนด กฎหมายและ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยตองเปนผูลงนามควบคุมงาน

ระบบที่เกี่ยวของเพื่อยื่นตอราชการดวย

1-24.3 วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง วิศวกร หัวหนาชางและชางชํานาญงานท่ีมีประสบการณ

ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน ที่ไดรับมอบหมายจากผูรับจางใหมาประจําหนวยงานตอง

สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามหลักวิชาการ และมีจํานวนมากเพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน

ใหแลวเสร็จทันตามหมายกําหนดการของโครงการ

1-24.4 วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง มีหนาที่ตองเขารวมประชุมโครงการ และประชุมในหนวยงาน

ซึ่งจัดขึ้นโดยผูรับจางงานอาคาร หรือผูควบคุมงาน โดยผูเขารวมประชุมตองมีอํานาจในการ

ตัดสินใจสั่งการ และ ทราบรายละเอียดของโครงการเปนอยางดี

1-24.5 ผูวาจางสงวนสิทธิในการออกคําสั่งใหผูรับจางเปลี่ยนพนักงาน หรือตัวแทนผูรับจาง ที่เห็น

วาไมมีความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสานงานกับผูอื่นไดดีพอซึ่งอาจกอใหเกิด

ความเสียหายกับโครงการได ผูรับจางจะตองดําเนินการเปลี่ยนพนักงานใหมโดยให

ความสามารถเพียงพอมาปฏิบัติงานแทนทันทีทั้งนี้คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น ผูรับจางเปน

ผูรับผิดชอบทั้งสิ้น

1-25 การติดตอประสานงาน และ คาดําเนินการ

1-25.1 กรณียังมิไดกําหนดเปนอยางอื่น ผูรับจาง มีหนาที่ติดตอประสานงาน กับหนวยงานราชการ

หรือเอกชนที่เกี่ยวของกับระบบที่ผูรับจางรับผิดชอบอยู เพื่อใหไดมาซึ่งความสมบูรณของระบบ

ที่ใชในโครงการ โดยคาใชจายตาง ๆ ในการติดตอดําเนินการรวมถึงคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ

โดยหนวยงานราชการ หรือเอกชนที่เกี่ยวของ ยกเวน คาประกันมิเตอรถาวร ใหผูรับจางเปน

ผูรับผิดชอบทั้งสิ้น
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1-25.2 ใหรวมการขออนุญาตการไฟฟา โดยผูรับจางมีหนาที่ในการเซ็นรับรองเปนผูออกแบบแทน

รวมทั้งทํารายการคํานวณและทําแบบแปลนขออนุญาตตอการไฟฟา

1.25.3 ในการควบคุมงานกอสรางผูรับจางจะตองมีหนาที่ในการเซ็นรับรองเปนผูควบคุมงานแทน

ผูออกแบบ

1-26 ปายเครื่องมือของวัสดุและอุปกรณ

1-26.1 ผูรับจางจะตองจัดหา ปายช่ือ สีพน เปนตัวหนังสือ และเครื่องหมายแสดงตางๆ เพื่อแสดงชื่อ

และขนาดของอุปกรณและการใชงานโดยใชภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ

1-26.2 ปายชื่อใหทําดวยแผนพลาสติกพื้นสีดํา และแกะสลักตัวอักษรสีขาว ขนาดโตอยางนอย 10

มิลลิเมตร และเคลือบพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ปายตองยึดติดใหมั่นคงถาวร

1-26.3 สีที่ใชพนตัวหนังสือ และเครื่องหมายใหเปนสีแบบ ACRYLIC ที่มีคุณภาพดี

1-26.4 วัสดุ และอุปกรณตางๆเมื่อติดตั้งแลวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน จะตองแสดง

เครื่องหมาย และอักษรยอหรือขอความที่สั้นงายตอการเขาใจ

1-26.5 ผูรับจางจะตองจัดทําปายเตือนตางๆตามที่ผูควบคุมงานกําหนด โดยแสดงถึงปายเตือนวามี

กระแสไฟฟา บริเวณหนาหองหมอแปลง บริเวณตูไฟฟาทุกๆตู โดยรูปแบบใหเสนอผูควบคุม

งานอนุมัติ รางไฟฟาทุกรางใหติดสติ๊กเกอร หรือพนสีแจงวาเปนรางระบบอะไร

1-27 เสียงและความสั่นสะเทือน

งานและอุปกรณทุกประเภทของระบบไฟฟา และสื่อสาร เมื่อทํางานในทุกสภาวะ จะตอง

ปราศจากความสั่นสะเทือน และเสียง มายังโครงสราง และหองขางเคียงเกินกวาระดับที่

ยอมรับไดโดยวิศวกรเปนผูวินิจฉัย (ระดับความดังของเสียงไมควรเกิน NC45) ความ

ส่ันสะเทือน และเสียงที่เกิดขึ้นเกินกวาที่วิศวกร และผูควบคุมงานยอมรับไดจะตองไดรับการ

แกไขอยางถูกวิธี และ เปนไปตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องปองกันความสั่นสะเทือน

โดยความรับผิดชอบเปนของผูรับจาง

1.28 การขนสง

1-28.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการขนสงเครื่องวัสดุอุปกรณมายังสถานที่กอสราง

รวมทั้งการยกเขาไปยังที่ติดตั้ง คาใชจายทั้งหมดเปนของผูรับจางเองทั้งสิ้น
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1-28.2 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย อันเกิดจากการขนสงวัสดุอุปกรณ

หรือเครื่องมือตางๆ มายังสถานที่ติดตั้ง

1-28.3 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความลาชา ในการขนสงวัสดุ อุปกรณหรือ เครื่องมอืตางๆ มายัง

สภาพที่ติดตั้ง

1-29 ความตองการพิเศษสําหรับโครงการ และคุณสมบัติของผูรับจาง

1-29.1 ผูรับจางงานไฟฟา และสื่อสาร จะตองเลือกและอนุมัติโดยวิศวกร และผูวาจาง

1-29.2 ผูรับจางงานไฟฟา และสื่อสาร จะตองสงประวัติและรายละเอียดผลงานดานไฟฟา และสื่อสาร

มาใหผูวาจาง และวิศวกรพิจารณา

1-29.3 ผูรับจางงานไฟฟา และสื่อสาร จะตองมีประสบการณเกี่ยวกับงานติดตั้งในขอบขาย ของงาน

ระบบไฟฟา และสื่อสาร ทุกดานตามที่ไดระบุไว ในรายละเอียดขอกําหนดของระบบไฟฟา และ

ส่ือสาร และระบบอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ ประสบการณของผูรับจางจะตองไดรับอนุมัติ และเปน

ที่พอใจของผูวาจาง และวิศวกร ผูรับจางจะตองมีประกาศนียบัตรใบรับรองผลงานที่ผานมา

โดยที่ผูรับจางจะตองมีผลงาน ระบบไฟฟา และสื่อสาร ที่เสร็จเรียบรอยสมบูรณแลว ไมต่ํากวา

80 ลานบาท

1-29.4 ผูรับจางงานระบบไฟฟา และสื่อสาร จะตองไมมีชื่อในบัญชีละทิ้งงาน หรือมีผลงานที่ไมดีใน

งานระบบไฟฟา และสื่อสารที่ผานมา

1-29.5 ผูรับจางงานระบบไฟฟา และสื่อสาร จะตองจดทะเบียนเปนบริษัท หางหุนสวนจํากัดหรือ

ลักษณะเดียวกัน โดยจะตองจดทะเบียนจากกรมพาณิชย กระทรวงพาณิชย และจะตองจด

ทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมาย และมีจุดประสงคสําหรับทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง

1-30 ผูรับจางจะตองตรวจสอบโครงสรางที่เจาะกอนดําเนินการและตองจัดหาวิศวกรโครงสรางมา

ดําเนินการตรวจสอบ ออกแบบคาน และเซ็นรับรองการแกไข หรือหากจําเปนตองมีการติดตั้ง

โครงสรางเพิ่มเติมใหทางผูรับจางคดิอยูในขอบเขตงานดวย ไมสามารถคิดเปนงานเพิ่มเติมได
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2-1 ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)

2-1.1 หากมิได้ระบุเป็นอย่างอนื ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนช่างฝีมือทดีี แรงงาน

และเครอืงมือเครอืงใช้ทงัหมดทจีาํเป็นตามหลักวิชาช่างทดีี ติดตังระบบไฟฟ้า-สอืสารทงัหมด

ทปีรากฏในแบบแปลนและรายละเอียดข้อกาํหนด ในกรณีทแีบบแปลนหรือรายละเอียด

ข้อกาํหนดขัดแย้งหรือมิได้แสดงไว้ หรือขัดแย้งหากแต่เป็นอุปกรณ์ทจีาํเป็น ต่อเนืองทจีะต้อง

ติดตังเพอืให้ระบบไฟฟ้า-สอืสารสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้เจ้าของหรือวิศวกรทราบ

ล่วงหน้าก่อนเสนอราคามิฉะนันผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดาํเนินการเองทังหมด

2-1.2 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดาํเนินการยนืเรอืงราวติดต่อและประสานงานกับการไฟฟ้าท้องถิน ใน

ส่วนงานทจีะต้องเกียวข้องกับการไฟฟ้าฯทงัหมด โดยผู้ ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทังหมด

ให้แก่ การไฟฟ้าฯ โดยถือค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จรับเงินของการไฟฟ้าฯ ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายในส่วนของการ ตรวจสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารทงัหมดให้เป็น

ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

2-1.3 กรณีมีการเปลยีนงานการเพิมงานหรือลดงาน ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิสังเปลียนงานเพิมงานหรือลด

งานตามสัญญาได้ โดยเปลียนราคาไปตามราคาต่อหน่วยทผีู้รับจ้างได้เสนอไว้แล้ว ในกรณีที

ไม่มีราคาต่อหน่วยจะคิดโดยวิธีตกลงราคากับผู้ ว่าจ้าง การเปลยีนงานเพมิงานหรือลดงานจะ

ทาํได้กต่็อเมือได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านัน และถ้ามีความจาํเป็นต้องเปลียน

ระยะเวลาการทาํงานให้ผู้รับจ้างแจ้งกับผู้ ว่าจ้าง เพอืทาํความตกลงกันต่อไป

2-1.4 ขอบเขตทวัไปของงานระบบไฟฟ้า-สอืสารกับผู้รับจ้างอืนมีดังนี

2-1.4.1 การติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงูส่วนนอกโครงการ เช่น เสาไฟฟ้า เครอืงมือ วัสดุอุปกรณ์ยึด

สายโดยการไฟฟ้าฯ ทางผู้รับจ้างไฟฟ้าเดินท่อร้อยสายไฟและสายไฟแรงสูง บ่อพักสายไป

จนถึงเสาไฟฟ้าแรงสงู ส่วนการต่อสายแรงสงูเป็นหน้าทขีองการไฟฟ้าฯ ทงันีผู้รับจ้างจะต้อง

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับการไฟฟ้าฯ

2-1.4.2 ผู้รับจ้างไฟฟ้าเดินท่อและสายไฟหรือแท่งนาํไฟ (BUS  DUCT) ไปยังแผงควบคุมระบบ

ปรับอากาศและแผงควบคุมสขุาภิบาล โดยผู้รับจ้างไฟฟ้าเป็นผู้ต่อสายไฟกับอุปกรณ์ของแผง

ควบคุมระบบปรับอากาศ และสขุาภิบาล

2-1.4.3 ผู้รับจ้างไฟฟ้าเดินสายไฟสาํหรับเครืองเป่าลมเยน็ พัดลมดูดอากาศ พัดลมอัดอากาศ หรือ

อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ หรือสขุาภิบาลทรีะบุในแบบให้จบงานไฟฟ้า โดยผู้รับจ้าง

ไฟฟ้าเดินไปจนถึงตู้ CONTROL ของระบบดังกล่าวในกรณีทแีบบระบุให้จบที JUNCTION

BOX จะต้องจบงานที JUNCTION  BOX
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- . . ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียม และติดตงัตู้ GRIO INVERTER (IP54) สาํหรับระบบ SOLAR

พร้อมแท่นวางทชีนัหลังคา พร้อม หลังคา สาํหรับบังแดดของตู้นด้ีวย โดยให้อยู้ในขอบเขต

งานของผู้รับเหมางานระบบ

2-1.5 รายละเอียดการเสนอราคา

2-1.5.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา โดยชแีจงรายละเอียดตามแบบสรุปในใบเสนอราคา และระบุ

บริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทุกประเภท และประเทศผู้ผลิต

2-1.5.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอ Vendor list ของแต่ละอุปกรณ์ โดยแต่ละอุปกรณ์จะต้องมี Vendor

อย่างน้อย 3 ราย ประกอบกบัใบเสนอราคาในวันเสนอราคา

2-1.5.3 ผู้เสนอราคาต้องส่งประวัติผลงานการติดตัง และวัสดุอุปกรณ์ทเีคยติดตงัไว้ ณ สถานทใีดแล้ว

บ้าง

2-1.5.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งรายละเอียดแสดงระบบการทาํงานเป็นขันตอนของอปุกรณ์แต่ละชนิด

มีรายละเอียดการบาํรุงรักษา

2-1.5.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอประเภท และจาํนวนของอุปกรณ์ อะไหล่ (SPARE PARTS)

เครอืงมือ (TOOL) และเครืองทดสอบทจีาํเป็นตามข้อแนะนาํของโรงงานผู้ผลิต

2-1.5.6 ผู้เสนอราคาควรเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ทเีป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานเดียวกันทงัระบบ

2-1.6 ผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ตามทรีะบุไว้ ในรายการวัสดุอุปกรณ์ที

อนุมัติให้ ใช้เท่านนั ผู้ เสนอราคาทเีสนอวัสดุและอุปกรณ์อืนนอกเหนือจากทรีะบุไว้ดังกล่าว

อาจถูกพิจารณา ตัดสิทธใินการเสนอราคา นอกจากนีในการทาํงานผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุ

อุปกรณ์ตามทรีะบุไว้ในรายการวัสดุและอุปกรณ์หรือในสญัญาเท่านนั
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3-1 หมอแปลงไฟฟา (POWER-TRANSFORMER)

3-1.1 โดยทั่วไปขอกําหนดนี้คลอบคลุมรายละเอียดการจัดหา และการติดตั้งของหมอแปลงไฟฟาประเภทใช

งานภายนอกอาคาร และใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาทองถิ่น และ ANSI หรือ IEC.

3-1.2 ขอบเขต ผูรับจางจะตองจัดหา, ออกแบบ และติดตั้งหมอแปลงไฟฟา OIL IMMERSE

HERMETICALLY SEALED ในพื้นที่นอกอาคารตามที่ไดกําหนดไว โดยผูรับจางไฟฟาตองศึกษา

รายละเอียด และความเหมาะสมกับสถานที่ เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากวิศวกร หรือผูแทน

เจาของ หรือการไฟฟาทองถิ่น และจะตองจัดหาสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร เพื่อขออนุญาติไฟฟา ตอ

การไฟฟาทองถิ่น

3-1.3 หมอแปลงจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

- KVA RATING ตามที่กําหนดในแบบ

- RATE PRIMARY VOLTAGE ตามที่กําหนดในแบบ

- RATE SECONDARY VOLTAGE 400/230 OR 416/240 V., 3 PHASE, WIRES(Y)

- GROUNDED ตามาตรฐานการไฟฟา

- HIGH VOLT NO-LOAD TAP CHANGING + 2x2.5% OR -4x2.5% ตามมาตรฐานการไฟฟา

- RATE BASIC IMPULSE LEVEL (22/24 kV = 145 kV, 33 kV = 170 kV)

- RATE FREQUENCY 50 HZ.

- SHORT CIRCUIT IMPEDANCE ระบุในแบบ

- RATE NOLOAD LOSS Standard Loss

- VECTOR GROUP DYN 11

- COOLING OIL COOLED, SELF-COOLED

- PROTECTION TEMPERATURE SENSOR

- ใหมี HIGH-VOLT AND LOW VOLT CABLE BOXES

- ตอสายจาก TEMPERATURE SENSOR ไปสั่งตัด MAIN ACB

3-1.4 โรงงานผูผลิตจะตองเปนผลิตภัณฑมาตรฐาน (STANDARD PRODUCT) ของโรงงานซึ่งผลิตอุปกรณ

น้ีเปนประจํา ผูรับจางจะตองปรึกษาและรวมมือกับการไฟฟาทองถิ่น ในวิธีการที่จะตอหมอแปลงเขากับ

ACCESSORY ตาง ๆ เพื่อใหหมอแปลงและ ACCESSORIES ตอเขาไดเรียบรอย โดยความเห็นชอบ

ของวิศวกร หากมีคาใชจายเพิ่มเติมดังกลาว ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ

3-1.5 มาตรฐานการผลิต อุปกรณจะตองออกแบบผานการทดสอบ และประกอบโดยโรงงานผูผลิต

มาตรฐานของ NEMA, ANSI, NEC, BIS & VDE โดยจะตองมีลักษณะการออกแบบโครงสรางดังนี้
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3-1.5.1 TANK และ COVER ตองทําจากแผนเหล็ก และประกอบขึ้นอยางแข็งแรง สามารถทนตอแรงดันของ

น้ํามันที่บรรจุอยูภายในได โดยไมมีการรั่วซึมหรือบุบสลาย ตัว COVER ตองยึดแนนกับตัว TANK ดวย

BOLT อยางแนนหนา และมี SEALING GASKET ชนิด HOT OIL PROOF REUSABLE TYPE เพื่อ

ปองกันความชื้นและการรั่วซึม ตัว TANK แตละดานที่เปน CORRUGATED FINS จะตองประกอบขึ้น

จากแผนเหล็กแผนเดียวกัน ท้ังน้ี TANK และ COVER จะตองผานกรรมวิธีทําความสะอาด และชุบ

เคลือบปองกันสนิมกอนทําการทาสีดวย EPOXY

3-1.5.2 IRON CORE สรางข้ึนดวย HIGH GRADE NONAGING GRAINED ORIENTED SILICON STEEL

LAMINATION ซึ่ง MAGNETIC PERMEABILITY สูง และให HYSTERESIS และ EDDY

CURRENT LOSS ต่ํา IRON CORE นี้ตองถูกยึดแนนไวอยางแข็งแรงเพื่อไมใหเกิดการหลุดเล่ือนหรือ

เคลื่อนตัวของ STEEL LAMINATE SHEET

3-1.5.3 WINDING ตองเปนโลหะทองแดงเคลือบหรือหุมดวยฉนวน ซึ่งสามารถทนตอ INSULATION LEVEL

และ TEMPARATURE RISE ที่กําหนด การออกแบบสรางตองสามารถทนตอ MECHANICAL

STRENGTH หรือ THERMAL EFFECT อันอาจเกิดจากการ SHORT CIRCUIT ที่เกิดขึ้นได

ตัว CORE และ WINDING เมื่อประกอบเขาดวยกัน จะตองผานกรรมวิธีอบแหงในสูญญากาศ เพื่อกําจัด

อากาศและความข้ืน กอนจะประกอบเขากับ OIL TANK เพื่อบรรจุน้ํามันทันทีหลังจากผานกรรมวิธี

อบแหงในสูญญากาศ

3-1.5.4 BUSHING และ TERMINAL หมอแปลงไฟฟาตองมี BUSHING ทั้งทางดาน PRIMARY และ

SECONDARY เปนแบบ TANK COVER BUSHING หรือ SIDE-WALL BUSHING โดยมี

คุณสมบัติทางไฟฟาดังนี้

ระดับแรงดัน (โวลท) BASIC IMPULSE INSULATION LEVEL (KV)

33,000 170

24,000 145

ทั้งนี้ NEUTRAL BUSHING ใหมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ PHASE BUSHING TERMINAL ตองเปน

แบบ SOLDERLESS TIN PLATED CONNECTORS เหมาะสมสําหรับการติดตั้ง ใชการไดกับ

สายไฟฟาหรือ BUSBAR หรือ BUSDUCT ตามขนาดที่ระบุในแบบ

3-1.5.5 CABLE BOXES

CABLE BOXES ทางดานแรงสูงและแรงต่ํา จะตองทําจาก GALVANIZE STEEL SHEET ผาน

ขบวนการ วิธีปองกันการกัดกรอนอยางดี, แข็งแรง และจะตองสามารถถอดได และจะตองจัดเตรียม

GROUND TERMINAL ไวตอเพื่อปองกันไฟฟารั่วโดยตรง ดานลางของกลอง CABLE BOXES ที่ตอ

ทอหรือสายเขาหมอแปลงจะตองใชวัสดุที่ไมทําใหเกิดการเหนี่ยวนําสนามแมเหล็กไฟฟา
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3-1.5.6 อุปกรณประกอบ (ACCESSORIES) ตองประกอบดวยอุปกรณอยางนอยดังตอไปนี้

- DIAL TYPE THERMOMETER WITH MAXIMUM TEPM. POINTER ซึ่งตองมีอยางนอย 2

CHANGE OVER CONTACTS โดยมี SET POINTS WITH SEPARATE ADJUSTMENT

สําหรับกําหนดคาอุณหภูมิ หรือ ALARM และ TRIP เมื่อเกิด OVER TEMPERATURE ในตัวหมอ

แปลง (อุณหภูมิที่ ALARM และ TRIP ใหกําหนดตามคําแนะนําของผูผลิตหมอแปลง)

- DUAL VOLTAGE SWITCH

- ARCING HORN

- LIFTING LUGS

- OIL LEVEL GAUGE

- OIL DRAIN VAVLE และ PLUG

- OIL FILLING CAP

- OIL CONSERVATOR TANK

- SLUDGE DRAIN PIPE และ PLUG

- PRESURE RELIEF VENT

- OFF-LOAD TAP CHANGER

- EARTH TEMINAL

- NAME PLATE แสดงรายละเอียดของหมอแปลงนั้นๆ

- อุปกรณอื่นๆ ตามมาตรฐานของผูผลิต

3-1.6 การจัดเรยีงอุปกรณ และ ENCLOSURE ผูรับจางจะตองจัดทํา SHOP DRAWING ในการจัดเรียง

อุปกรณตาง ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานที่เพ่ือขอความเห็นชอบ และอนุมัติจากวิศวกร หรือผูแทน

เจาของ หรือการไฟฟาทองถิ่น

3-1.7 NAME  PLATE ชิ้นสวนอุปกรณที่สําคัญจะตองติด NAME PLATE ทําดวยโลหะแสดงขนาด และ

หนาที่ของอุปกรณนั้น ๆ

3-1.8 รายงานการทดสอบจากโรงงาน ผูรับจางจะตองจัดสงรายการทดสอบคุณสมบตัิตาง ๆ ของอุปกรณ

รวมทั้ง IMPULSE TEST ของหมอแปลงจากโรงงานผูผลิตใหแกผูวาจาง รายงานดังกลาวจะตองมีคํา

รับรองจากสถาบันทดลองที่เชื่อถือได

3-1.9 การทดสอบ เมื่อจายไฟเขาหมอแปลงไฟฟาแลว ผูรับจางตองทดสอบวาแรงดันทางดานแรงต่ํามีคา

ตามที่กําหนด ถายงัไมไดตามท่ีกําหนดตองเปลี่ยน TAP เพื่อเปลี่ยนแรงดันใหไดกอน จึงจะจายไฟไปสู

วงจรภายนอกได (ทางโครงการ ตองการแรงดันที่ MDB ในชวง 390-395 โวลท)

3-1.9.1 น้ํามันฉนวนหมอแปลง จะตองเปนชนิดที่ กฟภ. หรือ กฟน. อนุมัติใหใชได
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3-1.10 การเสนอรายละเอียดของหมอแปลงไฟฟา ผูรับจางจะตองเสนอรายละเอียดของหมอแปลง ให

วิศวกรและหรือการไฟฟาทองถิ่นพิจารณาเห็น ชอบ โดยการเสนอรายละเอียดจะตองแสดงขอมูลให

พิจารณาอยางนอย ดังนี้

3-1.10.1 RATE KVA, CURRENT, VOLTAGE ทั้งดานแรงสูง และแรงต่ํา

3-1.10.2 คาความสูญเสียทั้งขณะไมมีโหลด และขณะมีโหลดเต็มที่

3-1.10.3 รายละเอียดของขดลวดแรงสูง และแรงต่ํา

3-1.10.4 PERCENT IMPEDANCE

3-1.10.5 VECTOR GROUP

3-1.10.6 TEMPERATURE RISE

3-1.10.7 PERCENT EFFICIENCY

3-1.10.8 BASIC IMPULSE LEVEL สําหรับขดลวดแรงสูงและแรงต่ํา

3-1.10.9 SOUND LEVEL IN DB.

3-1.10.10 DIMENSION & WEIGHT

3-1.10.11 PRECENT REGULATION AT 100% PF. AND 80% PF.

3-1.11 กอนที่จะทําการสงหมอแปลงเขาโครงการ ทางโรงงานผูผลิตจะตองทําการทดสอบ ROUTINE TEST โดย

จะตองเชิญวิศวกรผูเกี่ยวของเขารวมการทดสอบดวย โดยจะตองทําการทดสอบดังนี้

o MEASUREMENT OF WINDING RESISTANCE

o MEASUREMENT OF VOLTAGE RATIO AND CHECKED OF PHASE DISPLACEMENT

o MEASUREMENT OF INSULATION RESISTANCE

o OIL-DIELECTRIC STRENGTH TEST

o SEPARATE-SOURCE VOLTAGE WITH STAND TEST

o INDUCE OVER VOLTAGE WITH STAND TEST

o MEASUREMENT OF SHORT CIRCUIT IMPEDANCE AND LOAD LOSS

o MEASUREMENT OF NO-LOAD LOSS AND EXCITING CURRENT

o TRANSFORMER OIL LEAKAGE TEST
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3-2 เครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน และ SOUND PROOF (EMERGENCY GENERATOR)

3-2.1 เครื่องยนต DIESEL แบบ VERTICAL IN LINE   4 STROKE WATER COOLED หรือ AIR

COOLED แบบลาสุดจากโรงงานผูผลิต และจะตองประกอบสําเร็จจากโรงงานผูผลิตตางประเทศ

ที่มี ASSEMBLY LICENSE เทาน้ัน

3-2.2 ENGINE   SPECIFICATION เปนแบบ COMPRESSION  IGNITION ประกอบรายละเอียด

ดังตอไปนี้

3-2.2.1 ASPIRATION เปนแบบ NATURALLY หรือ TURBOCHARGED

3-2.2.2 BRAKE HORSE POWER AVAILABLE ขนาดตามโรงงานผูผลิตแนะนําและสงรายการ

คํานวณเพื่อเลือกขนาดเครื่องยนตเพื่อขออนุมัติตอผูออกแบบ

3-2.2.3 GOVERNOR สําหรับควบคุม SPEED ของเครื่องยนตใหคงที่จาก NO LOAD ถึง FULL  LOAD

ตองไมเกิน + 3%

3-2.2.4 FUEL SYSTEM จะตองเปนแบบที่โรงงานผูผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟาทั่วไปนิยมใชและตอง

ประกอบดวย FUEL FLOAT TANK, โดย MAIN FUEL TANK มีขนาดเพียงพอที่จะใชงานในขณะ

FULL  LOAD ไมนอยกวา 8 ชั่วโมง พรอมที่มี SIDE GLASS, FILTER, FLEXIBLE PIPE และ

FUEL PIPE ตอเขากับระบบน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต และผูรับจางตองเติมน้ํามันใหมีปริมาณ

เพียงพอที่จะใชงานในขณะ Full Load ได ไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ภายหลังจากการทดสอบเพื่อสงมอบ

งานแลวเสร็จ

3-2.2.5 LUBRICATION จะตองเปนแบบ GEAR  TYPE  LUBRICATION โดยผาน OILFILTER

อัดจายน้ํามันสําหรับหลอลื่นชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องยนต

3-2.2.6 AIR CLEANERS เปนชนิด OIL BATH AIR CLEANER หรือ DRY AIR CLEANER

3-2.2.7 ระบบติดเครื่องยนตใชแบตเตอรี่ขนาด 12 หรือ 24 โวลท   สามารถเลือกสตารทไดแบบอัตโนมัติ

หรือแบบ MANUAL แบตเตอรี่เปนแบบ SEAL LEAD ACID ที่จัดหาไดงาย  ขนาดA-H

สามารถสตารทเครื่องยนตไดไมนอยกวา 4 ครั้ง ที่ FULL LOAD โดยไมตองประจุไฟใหม ระบบ

ประจุไฟแบตเตอรี่ ใหใชระบบอัตโนมัติวงจรเปนชนิด SOLID STATE ชนิดประจุดวยแรงดันคงที่

ประกอบดวยโวลทมิเตอร  แอมมิเตอร  สวิทซ  และฟวสเพ่ือใหแบตเตอร่ีเต็มอยูเสมอ

3-2.2.8 ENGINE  INSTRUMENT ซึ่งยึดติดอยูกับ ENGINE จะตองประกอบดวย เครื่องมือวัดตาง ๆ อยาง

นอยดังตอไปนี้
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ก. ENGINE WATER TEMPERATURE

ข. ENGINE LUBE OIL PRESSURE

ค. ENGINE LUBE OIL TEMPERATURE

ง. TACHOMETER WITH RUNNING HOURMETER

3-2.2.9 EXHAUST SYSTEM ประกอบดวย FLEXIBLE EXHAUST PIPE AND EXHAUST

SILENCER ติดตั้งตามแบบและ/หรือคําแนะนําของโรงงานผูผลิต และมี INSULATION หุมทอ

ไอเสียสวนที่อยูภายในอาคารไมใหความรอนที่ผิวทอไอเสียเกิน 65 องศาเซลเซียส

3-2.2.10 COOLING ประกอบดวย RADIATOR และ CORROSION RESISTOR ในกรณีท่ีเปน WATER

COOLED โดยสามารถ MAINTAIN  SAFE  OPERATION ที่ 40 องศาเซลเซียส

3-2.2.11 SAFETY CONTROLS ประกอบดวย AUTOMATIC SAFETY CONTROLS ในกรณีท่ีเปน

HIGH TEMPERATURE, OVER SPEED,LOW WATER LOW OIL PRESSURE

3-2.2.12 ทอไอเสียตองทําจาก BLACK  STEEL PIPE และสวนที่อยูในอาคารทั้งหมด ตองหุมฉนวน

ความรอนพวก CALCIUM  CILICATE มีความหนาไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร แลวหุมดวยแผน

อลูมิเนียม (ALUMINIUM JACKET) หนาไมต่ํากวา # 22 อีกชั้นหนึ่ง ขนาดทอไอเสีย ตองมี

ขนาดใหญพอที่จะไมทําประสิทธิภาพการระบายไอเสียลดลงเมื่อติดตั้งตามที่กําหนดให ผูรับจาง

จะตองแสดงรายการคํานวณเพื่อแสดงขนาดทอไอเสียโดยไมทําใหประสิทธิภาพลดลง

3-2.2.13 การลดเสียงจากไอเสียใหมี SILENCER ชนิด RESIDENTIAL TYPE พรอมทั้งมี FLEXIBLE

EXHAUST  PIPE มีความยาวไมนอยกวา 24 น้ิว    เปนตัวตอเชื่อมระหวางเครื่องยนตกับ

SILENCER

3-2.2.14 การลดเสียงเครื่องยนต (NOISE REDUCTION)(ถามีกําหนดในแบบ)

ชองลมเขาและออก(AIR INLET  &  AIR OUTLET) ของหองเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินตอง

ติดตั้ง SOUND ABSORBER หรือ SOUND ATTENUATOR (ตาม DETAIL) เพ่ือลดเสียงจาก

พัดลมและเครื่องยนตออกสูภายนอกหอง โดยใชวัสดุที่สามารถลดเสียงลงหรือไมเกิน 80 dB(A)

เมื่อวัดที่ระยะ 1,000 มม.จาก AIR GRILL และวัสดุดังกลาวไมทําใหประสิทธิภาพการระบาย

ความรอนของเครื่องยนตลดลงแตอยางไร จะตองแสดงรายการคํานวณเพื่อพิสูจนวาเมื่อติดตั้ง

SOUND  ABSORBER (ใหคิดวามี FREE   AREA ประมาณ 70% ของ GRILLED

AREA) แลวอุปกรณ GENERATOR จะตองทํางาน FULL LOAD ไดตลอด 8 ชั่วโมง และ

จะตองรักษาอุณหภูมิภายในหอง GENERATOR ไมใหเกิน 50
o
C ตลอดระยะเวลาทํางานโดย

อุปกรณ SOUND ABSORBER ควรมีความหนาไมนอยกวา 1000 มม. ทั้ง INLET และ

OUTLET และกําหนดใหมีการตีฝาเรียบ และกรุฉนวนที่ฝาเพดานในระดับ 3.00 ม.
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3-2.3 GENERATOR SPECIFICATION

3-2.3.1 เปนแบบ BRUSHLESS,  REVOLVING  FIELD ตอตรงกับ ENGINE FLY WHEEL โดยมี

FLEXIBLE DRIVING DISC

3-2.3.2 เปนแบบ HEAVY DUTY มีขนาดกระทัดรัด

3-2.3.3 INSULATION ของ GENERATOR เปนแบบ NEMA CLASS H

3-2.3.4 VOLTAGE   REGULATION จะตองมี VOLTAGE  ADJUSTABLE  RHEOSTAT สําหรับ

ปรับแตง VOLTAGE ได + 5% และ VOLTAGE REGULATION จาก NO-LOAD ถึง

FULL LOAD จะตองอยูใน + 2%

3-2.3.5 RATING GENERATOR ขนาดกําลังวัตตตามระบุในแบบ, ที่ 0.8 POWER  FACTOR

231/400 VOLTS, 3 PHASES, 4 WIRES, 50 HZ.

3-2.3.6 ใหใช GOVERNER เปนชนิด ELECTRONIC GOVERNER

3-2.4 CONTROL GENERATOR PANEL

3-2.4.1 แผงควบคุมประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต เปนแบบต้ังพื้นแยกจากตัวเครื่องยนตมีประตู

เปดปดเพื่อสะดวกในการบํารุงรักษา มีระบบระบายความรอนที่เพียงพอ โครงสรางประกอบจาก

เหล็กแผนหนาเคลือบดวย EPOXY   RESIN ลงสีรองพื้นกันสนิมอยางนอย 1 ครั้ง และพนสีใช

งานไมนอยกวา 2 ครั้ง

3-2.4.2 เครื่องวัด และอุปกรณควบคุมอยูบนแผง SWITCH  BORAD ประกอบดวยอุปกรณอยางนอย

ดังตอไปนี้

· โวลทมิเตอรพรอมกับสวิทชเลือกสําหรับวัดแรงดันไฟฟาทั้งจาก PHASES และจาก

LINES

· แอมมิเตอรพรอมกับสวิทชเลือก สําหรับวัดกระแสไฟฟาทั้ง 3 PHASE

· ฟรีเควนซี่มิเตอร

· วัตตมิเตอร

· แบตเตอรี่โวลท/แอมมิเตอร

· MOLDED  CASE CIRCUIT  BREAKER พรอมกับ OVERLOAD และ SHORT

CIRCUIT PROTECTION
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· สวิทชเลือก MODE การทํางานแบบ OFF,  MANUAL,  AUTOMATIC, TEST

· PUSH BUTTON สําหรับ START และ STOP เครื่องยนตแบบ MANUAL สวิทชควบคุม

สัญญาณเตือน

· ไฟสัญญาณเตือน พรอมกับสัญญาณเสียง ในกรณีตอไปนี้

· LOW LUBE OIL PRESSURE.

· HIGH WATER TEMPERATURE.

· ENGINE OVERSPEED

· ENGINE FAILE TO START

· ไฟแสดงสถานะการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา สถานะของ MAINS และ สถานะของ

TRANSFER SWITCH

3-2.5 AUTOMATIC START-STOP SYSTEM

3-2.5.1 เครื่องกําเนิดไฟฟาจะเริ่ม START ที่ AUTOMATIC TRANSFER SWITCH กอน โดยการตอ

CONTACT หลังจากนั้น ENGINE  STARTING  PANEL จะเปนตัว START เครื่องให

CRANK 4 ครั้ง และหยุด 3 ครั้งโดยอัตโนมัติ

3-2.5.2 CONTROL SWITCH จะตองมี 4 ตําแหนงดังนี้

· "ENG OFF" เครื่องกําเนิดไฟฟาจะไมทํางาน ไมวากรณีใด

· "AUTO" ระบบจะทํางานโดยอัตโนมัติตามปกติ

· "TEST WITH TRANSFER" สําหรับทดสอบระบบการทํางาน โดยสมมุติวาไฟปกติเสีย

และสวิทชจะทํางานเหมือนกับจังหวะ "AUTO" ทุกประการ

· "TEST  WITHOUT TRANSFER" สําหรับทดสอบระบบการทํางาน โดยสมมุติวาไฟปกติ

เสีย และสวิทชจะไมมีการสับเปลี่ยน

3-2.5.3 ALARM LIGHT ซึ่งระยะ SAFETY CONTROL จะตองเปนตัวติด หรือดับ คือ จะติดเมื่อ

เครื่องยนต START ไมติดหลังจากที่ ENGINE CRANK ครั้งที่ 4 แลว นอกจากนั้นจะตองติดตัง้

ระบบ AUDIBLE  ALARM ซึ่ง AUTOMATIC STARTING PANEL จะเปนตัวทําใหดังใน

กรณีที่ START CONTROL ทําการหยุด ENGINE หรือ ENGINE เกิด OVER CRANK

3-2.5.4 GENERATOR  FOUNDATION ใหปฏิบัติตามขอแนะนําของโรงงานผูผลิตเครื่องนั้นๆ โดย

ผูรับจางเปนผูออกคาใชจาย

3-2.6 การติดตั้ง, การใชงาน
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3-2.6.1 กอนการติดตั้ง ใหผูรับจางสงใบรับรองการทดสอบจากโรงงานผูผลิตใหแกผูวาจาง และหลังจาก

การติดตั้งเสร็จเรียบรอย ผูรับจางตองทดสอบชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาตามรายละเอียดการติดตั้ง

ของโรงงานผูผลิต

3-2.6.2 GENERATOR  FOUNDATION ใหปฏิบัติตามขอแนะนําของโรงงานผูผลิตเครื่องนั้นๆ โดยผูรับ

จางเปนผูออกคาใชจาย

3-2.6.3 ฐานเครื่องกําเนิดไฟฟาควรเปนฐานโครงเหล็ก หรือชนิดที่สามารถติดตั้งบนฐานคอนกรีตพรอมที่

รองปองกันการสั่นสะเทือนแบบสปริง ในขณะเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสวนใดๆ ของเครื่องกําเนิด

ไฟฟาที่ยึดติดกับตัวอาคารมีการสั่นสะเทือนผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ หรือวิธีการ เพื่อลดความ

สั่นสะเทือนจนถึงระดับที่ยอมรับได

3-2.6.4 ในการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา ผูรับจางจะตองสํารวจตําแหนงที่ตั้ง เพือ่ประสานงานกับทาง

เจาหนาที่ของอาคารในการออกแบบ และการติดตั้งที่ปลอดภัย และถูกตองตามหลักวิชาการ โดย

ผูรับจางเปนผูออกคาใชจายในสวนนี้

3-2.6.5 การทดสอบ ผูรับจางจะเปนผูจัดหาและรับผิดชอบคาใชจายสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น

น้ํา แรงงาน เครื่องมือ อุปกรณหรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อใชในการทดสอบและบันทึกขอมูลทุก 10 นาที

ในชวงการทดสอบดังนี้

· กิโลวัตต

· แรงดันไฟ

· ความเร็วของเครื่องยนต

· อุณหภูมิของน้ํามันหลอลื่น องศา C

· อุณหภูมิของน้ําเขาและออก องศา C

· อุณหภูมิของหอง องศา C

การเดินเครื่องเพื่อทดสอบใหทําตามลําดับติดตอกันไปดังนี้

· เดินเครื่องโดยจาย LOAD 20% ของ RATE LOAD จํานวน 20 นาที

· เดินเครื่องโดยจาย LOAD 50% ของ RATE LOAD จํานวน 20 นาที

· เดินเครื่องโดยจายไฟ 100% ของ RATE LOAD จํานวน 60 นาที

· เดินเครื่องโดยจายไฟเปน STEP จาก 0% เปน 70% และจดคา VOLTAGE,

RECOVERY  TIME

3-2.6.6 การขออนุญาตใชเครื่องกําเนิดไฟฟา ผูรับจางจะตองเปนผูขออนุญาตการใชไฟสํารองจากหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ และจะตองดําเนินการเชิญเจาหนาที่ของมาตรวจสอบจนผาน โดยคาใชจายทั้งหมดเปน

ของผูรับจาง
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3-2.7 การติดตั้งอุปกรณประกอบ

3-2.7.1 ถังน้ํามันทุกชนิดที่กําหนดใหใช ตองสามารถบรรจุน้ํามันดีเซลได ตามปริมาณที่กําหนดที่อุณหภูมิ

40
o
C   (ถาไมระบุในแบบใหสามารถเก็บน้ํามันไวใชงานไดไมนอยกวา 8 ชั่งโมงที่ FULL LOAD)

และตองมีปริมาณถังเหลือพอสําหรับการขยายตัวของน้ํามันทุกระดับอุณหภูมิที่อาจเกิดขึ้นได

3-2.7.2 ถังน้ํามันใตดิน (กรณีที่ระบุใหมี) ในการทําถังใหทําความสะอาดดวยวิธีพนพรายกอนการพนสีรอง

พื้น และพนสีอีปอกซี่ทั้งดานในและดานนอกถังและฐานคอนกรีต ใหทําตามมาตรฐานของการ

ปโตรเลียมแหงประเทศไทย

3-2.7.3 ถังน้ํามันภายนอกและภายในอาคารตองทําความสะอาด และทําการพนสี และใหติดตั้งเครื่องสูบ

น้ํามันทั้งแบบใชมือหมุนหรือโยก และแบบใชไฟฟากรณีระบุ

3-2.7.4 ใหทําฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดหนาไมนอยกวา 100 มม. ซึ่งสามารถรับน้ําหนัก และความ

ส่ันสะเทือนไดเพียงพอ สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเครื่องยนต หมอน้ํา เครื่องสูบน้ํามัน ถัง

นํ้ามัน และแผงควบคุม (ถาเปนแบบตั้งปม) ฐานใหทาสีชนิดกันน้ํามัน

3-2.7.5 เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง และเครื่องยนต ตองติดกับฐานคอนกรีตผานวัสดุปองกันการ

ส่ันสะเทือน

3-2.7.6 ใหเติมน้ํามันตามขนาด DAY TANK หลังจากมอบงาน

3-2.7.7 การบํารุงรักษา ผูรับจางตองสงหนังสือคูมือการใชงาน และการบํารุงรักษาจํานวน 2 ชุดแกผูวาจาง

และจัดเครื่องมือที่ตองใชในการบํารุงรักษา 1 ชุด หนังสือคูมือตองกลาวถึงรายละเอียดอยางนอย

ดังนี้

· แบบและวงจรไฟฟา

· ขอมูลและคาบรรยาย

· คําแนะนําในการใช

· การบํารุงรักษา

· คําแนะนําเมื่อเครื่องเสีย

3-2.7.8 การรับประกัน ผูรับจางตองรับประกันเครื่องกําเนิดไฟฟาไมนอยกวา 2 ป และรับประกันการติดตั้ง

เปนเวลา 2 ป นับจากวันที่รับมอบเครื่องกําเนิดไฟฟารวมถึงการบํารุงรักษาตามมาตรฐานของ

เครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมอะไหล หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผูรับจางตองรีบดําเนินการแกไขโดย

ไมคิดคาจาง จากทางผูวาจาง

3-2.8 AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

3-2.8.1 ทั่วไปทําหนาที่สับเปลี่ยนไฟจากการไฟฟาฯ ไปยังเครื่องกําเนดิไฟฟา เมื่อไฟฟาของการไฟฟาฯ

ดับ และสับเปลี่ยนไปจากเครื่องกําเนิดไฟฟาไปยังไฟของการไฟฟาฯ เมื่อกลับคืนสูสภาพปกติโดย

อัตโนมัติ

3-2.8.2 การทํางานเมื่อไฟฟาจากการไฟฟาฯ ดับหรือ VOLTAGE ในเฟสหนึ่งเฟสใดต่ํากวา 70% เปน

เวลา 3 วินาที TRANSFER  SWITCH จะ PILOT  CONTACT สําหรับ START เครื่องกําเนิด
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ไฟฟาในระยะระหวางเวลา 1-3 วินาที TRANSFER  SWITCH จะยังอยูในตําแหนง LOAD

ของการไฟฟาฯ หลังจากเครื่องกําเนิดไฟฟา START แลว และสามารถจาย VOLTAGE และ

FREQUENCY ไมต่ํากวา 90% ของ RATING  TRANSFER SWITCH จึงจะสับเปลี่ยน

LOAD ไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟา

3-2.8.3 การทํางานเมื่อการไฟฟาฯจายไฟคืนสูสภาพปกติ จะตองรอเวลา 5-10 วินาที TRANSFER

SWITCH จึงจะสับเปล่ียน LOAD ไปยังวงจรของการไฟฟาฯ แตเครื่องยนตยังคงจะตองเดิน

ตอไปอีกเปนเวลา 5 นาทีจึงจะหยุดเครื่องได แตหากเครื่องกําเนิดไฟฟาขัดของไมสามารถจาย

กระแสไฟฟาได TRANSFER SWITCH จะตองสับเปล่ียน LOAD ใหตอเขากับวงจรของการ

ไฟฟา ฯ ทันทีที่ไฟฟาจากการไฟฟาฯ กลับคืนสูสภาพปกติ

3-2.8.4 TIME DELAY นับตั้งแตไฟฟาจากการไฟฟาฯดับ จนกระทั่งเครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถจาย

กระแสไฟฟาใหแก LOAD (FULL LOAD) จะตองไมนานเกิน 12 วินาที

3-2.8.4.1 AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES (ATS) ทํางานโดยใชหลักการของมอเตอรเดี่ยว

ขับเคลื่อนกลไกโยกตัดตอนวงจร และถูกออกแบบติดตั้งรวมเปนชุดสําเร็จรูป (compact unit) จาก

โรงงานผูผลิต ATS จะตองสามารถตัดตอเลือกแหลงจายไฟในวงจรขณะมี Load ตออยูและมีการ

จายไฟไดเหมือนกับ On load break switches (LBS)

3-2.8.4.2 ATS จะตองสามารถทํางานในแบบหมุนดวยมือ (Manual) ได โดยจะตองมีสวิทชกุญแจที่ถูกติดตั้ง

ในตัว ATS เพื่อเลือกวาจะใช ATS ทํางานในแบบอัตโนมัติ (Automatic) หรือดวยมือ (Manual)

และจะตองมีหนาสัมผัสชวย (Pre-break auxiliary Contacts) ติดตั้งประจําตําแหนงไฟฟาหลัก และ

ไฟฟาฉุกเฉิน อยางนอยจุดละ 1 ชุด หัวตอสายหรือจุดเขาสายกําลัง (Power Terminals) จะตองทํา

จากทองแดงผสม และเคลือบดวยเงิน (Silver)

3-2.8.4.3 คุณสมบัติเชิงกลและไฟฟาของ ATS จะตองเปนไปตามมาตรฐาน IEC 947-3 หรือ EN60947-

3, BS-EN60947-3 ในกรณีที่ตอวงจร (making) และตัดวงจร (Breaking) ความสามารถในการ

นํากระแสไฟฟาที่แรงดัน 400 volt จะตองมีคุณลักษณะที่สามารถใชงานกับ Load ในกลุม

AC/DC23 ไดเปนอยางดี

3-2.9 SOUND PROOF SYSTEM สําหรับหองเครื่องกําเนิดไฟฟา

3-2.9.1 หองเครื่องกําเนิดไฟฟา จะตองมีการควบคุมความดังของเสียง (Sound Reduction) โดยใหมี

ความดังของเสียงไมเกิน 80 dB (ตามระบุในแบบ) วัดท่ีระยะ 1 เมตร จากนอกหองเครื่องกําเนิด

ไฟฟา ไมวาจะวัดจากดานใดระบบระบายอากาศตองติดพัดลมพรอม Sound attenuator ขนาดไม

เล็กกวาที่ระบุในแบบ แตตองทําใหสามารถระบายอากาศไดเพียงพอ เพื่อรักษาอุณหภูมิในหองขณะ

ใชงานโดยปกติ ไมใหเกินประมาณ 40 องศาเซลเซียสหรือดีกวา
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3-2.9.2 ผนังดานใดทุกดานใหบุดวยวัสดุ Rock Wool ความหนาไมนอยกวา 2 นิ้ว แลวกรุทับดวยยิปซั่ม

บอรดกันชื้นขนาดความหนาไมนอยกวา 9 มม. พรอมฉาบผิวเรียบ ทาสีนํ้ามันสีขาวเทา และติดตั้ง

บัวพ้ืนขนาด 10 ซม. โดยรอบหอง

3-2.9.3 เพดานดานใน ใหทําเหมือนผนัง ดังขอ 2 เพียงแตเปลี่ยนสีน้ํามันเปนสีพลาสตกิ

3-2.9.4 ติดตั้ง Ail Inlet and Outlet Sound Attenuators ที่ชองลมเขา ชองลมออกของเครื่องยนต และชอง

ลมออกของพัดลมระบายอากาศ Attnuators ที่ใช ตองเปนชนิดที่ทําไดมาตรฐานสากล เหมาะสมกับ

เครื่องยนตที่ใช

3-2.9.5 ประตูกันเสียง (Acoustic Door) กรอบประตู ใหใชกรอบเหล็กอาบสังกะสีพนสีอบความรอน บาน

ประตูเหล็กอาบสังกะสีพนสีอบความรอน แผนเหล็กมีความหนาเพียงพอ ในบานประตูระหวางแผน

เหล็กทั้งสองดาน ใสใยหินชนิดแข็ง ชนิดเดียวกันกับขอ 2 เพ่ือกันเสียง ที่กรอบบานประตูดานในใส

ยางรอบ เพื่อกันเสียงออก ธรณีประตูใหใชเปนธรณี ชนิดทําดวย Stainless Steel

3-2.9.6 แผนใยหินใหใชผลิตภัณฑ ชนิดทนตอความรอนไดตามมาตรฐาน ASTM C665 หรือเทียบเทา เชน

ของ Roxul AFB, Kimm Co Fiber เปนตน

3-2.9.7 ผูขายและติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาตองเปนผูจัดทําระบบควบคุมความดังของเสียงรวมทั้งประตูและ

ระบบระบายอากาศภายในหองเครื่องกําเนิดไฟฟา ตามที่ระบุในแบบ ใหสามารถระบายอากาศได

เพียงพอขณะเดินเครื่อง ตองรับประกันทําใหอุปกรณทั้งชุดทํางานไดดีสมบูรณ และปองกันเสียง

ออกไดตามที่ระบุ โดยจะตองจัดทําเพิ่มเติมใหดีพอโดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพิ่ม
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3-3 MAIN DISTRIBUTION BOARD

3-3.1 ความตองการทั่วไป

3-3.1.1 ขอกําหนดนี้ครอบคลุมถึงความตองการดานออกแบบ และสรางแผงสวิตซไฟฟาแรงต่ํา

ซึ่งประกอบดวยแผงสวิตซไฟฟาแรงต่ําซึ่งประกอบดวยแผงสวิตซไฟฟาประธานปกติ

(Main Distribution Board. MDB) แผงสวิตซไฟฟาฉุกเฉิน (Emergency Distribution

Board EMDB) และแผงสวิตซไฟฟารองทั่วไป (Sub Distribution Board SDB or

Distribution Board)

3-3.1.2 ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งแผงสวิตซฯ พรอมอุปกรณตางๆ ไวในหอง และ/หรือ

สถานที่ที่จัดเตรียมไว

3-3.1.3 การจัดสรางแผงสวิตซฯ ที่ประกอบในประเทศไทย ผูทําตองมีประสบการณผานงาน

ดานการทําแผงสวิตซฯ มาแลวไมนอยกวา 5 ป สามารถประกอบได หรือเทียบเทา

มาตรฐานตามที่ผูวาจางยอมรับผูทําตองมีวิศวกรไฟฟาแขนงไฟฟากําลังเปนผูควบคุม

รับผิดชอบการผลิต และการติดตั้งแผงสวิตซฯ

3-3.1.4 การจัดสรางแผงสวิตซฯ ตองทําดวยฝมือชางที่ดี วัสดุที่ใชตองมีคุณสมบัติเทากับหรือ

ดกีวา คุณสมบัติที่จะกลาวในขอกําหนดนี้ อุปกรณท่ีใหในแผงสวิตซฯ ตองมีคุณสมบัติ

ใชไดตามมาตรฐานนั้นๆ ที่ระบุใหเลือกใชในขอกําหนดนี้

3-3.1.5 สวิตซตัดตอนอัตโนมตัิหรือ Moulded  Case Circuit Breaker ทุกตัวที่ใชในแผงสวิตซฯ

จะตองผลิตโดยผูผลิตรายเดียวกันกับ Main Circuit Breaker ยกเวน Automatic

Transfer  Switch (ATS) ใหใชจากผูผลิตรายอื่นๆได แตตองไดรับความยินยอมจาก

ผูวาจาง

3-3.1.6 กอนสั่งซื้อหรือจดัสรางแผงสวิตซฯ ผูรับจางตองสง Shop Drawing และรายละเอียด

ของวัสดุอุปกรณที่จะใชทุกชนิดตามรายงการ ใหผูวาจางพิจารณาใหความยินยอมกอน

3-3.1.7 ขนาดของแผงสวิตซฯ ใหใชตามที่กําหนดในแบบ และ/หรือในรายการ ใหถือเปนขนาด

ขั้นต่ํา แตถาหากสวิตซตัดตอน และอุปกรณอื่นที่ใชมีขนาดใหญกวาใหขยายขนาดแผง

สวิตซใหใหญขึ้น โดยถือรวมอยูในงานเปนราคาเหมาะจะไมมีการเพิ่มราคาจากราคา

ท่ีเสนอไว
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3-3.2 พิกัดของแผงสวิตซฯ

3-3.2.1 ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหแผงสวิตซฯ ที่กลาวถึง รวมทั้งวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของ

มีการออกแบบสรางตาม NEMA, IEC และมาตรฐานอื่นๆ ที่ผูวาจางกําหนดไว แตตอง

ไมขัดตอระเบียบและมาตรฐานการไฟฟานครหลวงหรือภูมิภาคที่กําหนดไว แผงสวิตซฯ

ตองมีคุณสมบัติใชไดตามความตองการของ NEC CODE ขอ 384 โดยมีคุณสมบัติทาง

เทคนิคอยางนอยดังตอไปนี้

RATED SYSTEM VOLTAGE : 416/240 VOLT.

SYSTEM WIRING : 3-PHASE. 4-WIRE.

SOLIDLY GROUND.

RATED FREQUENCY : 50 HZ.

RATED CURRENT : ตามระบุในแบบ

RATED SHORT-TIME WITHSTAND : ไมนอยกวา RATED SHORT-

CIRCUIT ระบุในแบบ

RATED PEAK WITHSTAND : 1,000 VOLT.

CONTROL VOLTAGE : 220-240 VAC.

TEMPERATURE RISE : 30 C   AT AMBIENT

TEMPERA TURE 40 C.

FINISHING : ELECTRO-

GALVANIZED and EPOXY-

POLYESTER POWDER PAINT

COATING.

TYPICAL FORMS : FORM 2B, FACTORY TEST

IP : IP 54 FOR OUTDOOR

IP 44 FOR PUMP ROOM

IP 31 FOR OTHER AREA

3-3.3 ลักษณะโครงสรางและการจัดสรางแผงสวิตซฯ

3-3.3.1 แผงสวิตซที่ใชเปนแบบตั้งพื้น (Floor Standing) ชนิด Dead-Front โครงสรางของแผง

สวิตซฯ ตองเปนแบบ Modularized design system, Self-Standing Metal Structure

โดยโครงสรางรอบนอกที่เปนสวนเสริมความแข็งแรงทําดวยเหล็กหนาอยางนอย 2.0

มม. เชื่อมติดกัน หรือยึดติดกันดวยสลัก และแปนเกลียวถาแผงสวิตซฯ มีหลายสวน
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3-3.3.2 ลักษณะของแผงสวิตซ ฯ ตองจัดแบงออกเปนสวนฯ (Verticle Section) อยางสมบูรณ

สามารถแยกจากกันเปนอิสระไดโดยงาย แตละสวนตองมีขนาดอยูในชวงที่กําหนดดังนี้

ความสูง : ไมเกิน 2,200 มม.

ความกวาง : ระหวาง 300-1,000 มม.

ความลึก : ระหวาง 600-1,000 มม.

3-3.3.3 ภายในของแผงสวิตซฯ แตละสวนตองจัดแบงภายในออกเปนชอง (Compartment)

อยางนอย 3 ชอง ดังนี้

3-3.3.3.1 Circuit Breaker Compartment สําหรับติดตั้งอุปกรณตัดวงจรไฟฟา

ตางๆ

3-3.3.3.2 Metering & Control Compartment สําหรับติดตั้งอุปกรณเครือ่งวัดฯ

อุปกรณปองกันรวมทั้ง Terminal Block สําหรับ ตอสายระบบควบคุม

และสัญญาณเตือน โดยปกติชองนี้ใหจัดไวที่สวน บนของแผงสวิตซฯ

3-3.3.3.3 Busbars & Cable Compartment เปนชองสําหรับติดตั้ง Busbars ทั้ง

Horizontal และ Verticle Busbars ปกติใหจัดอยูในสวนหลังของแผง

สวิตซฯ และจัดเตรียม Cable  Ladder สําหรับรองรับสายไฟ

3-3.3.3.4 ฝาดานหนาเปนแผนเหล็กพับขึ้นขอบ โดยมีดานหนึ่งยึดดวย Removable

Pin Hidden Hinges สวนอีกดานหนึ่งใหเปน Screw Lock หรือ Key

Lock เพื่อความสะดวกในการเปด/ปด ถอดฝาไดงาย บานประตูตอง

แข็งแรงไมบิดงอได ฝาสําหรับ Metering and Control Compartment ให

แยกเปนอีกฝาหนึ่ง

3-3.3.3.5 ฝาปดดานหลังทั้งหมด ใหใชแบบถอดได ยึดดวยสปริง (Snap-On lid)

หรือแบบอื่นที่สามารถถอดฝาเปด/ปดไดงายโดยตองไดรับพิจารณาให

ความยินยอมจากวิศวกรกอน และใหเจาะรูระบายอากาศ (Drip-proof

Louver) โดยมีแผนเหล็กชนิดรูพรุน (Pertorated Sheet Metal) ติดดาน

ในที่ฝาปดชวงลางดานหนา และท่ีฝาปดชวงบน ดานหลัง

3-3.3.3.6 ฝาดานขางริมนอกทั้ง 2 ดาน ใหเปนแผนเหล็กเรียบหรือพับขึ้นขอบรูป

ดานละ 1 ชิ้น ยึดติดกับโครงสรางแผงสวติซฯ ดวยสกรู หรือสลักและ

แปนเกลียว ขนาด และจํานวนที่เหมาะสมใหมีความแข็งแรง แตในกรณีที่

ตองใชแผงสวิตซฯ หลายสวน (Verticle Section) เรียงตอกันใหใชฝากั้น

ระหวางสวน (Sheet Metal Safety Partition) ตองเปนแผนเหล็กเรียบ

หนาไมนอยกวา 1.6 มม. โดยมีชองเจาะทะลุถึงกันเพียงพอตามตองการ
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3-3.3.3.7 ฝาดานบน ใหเปนแผนเหล็กพับขึ้นขอบ แบงอยางนอยเปน 2 ชิ้น โดย

ชิ้นหนึ่งเปนฝาปดเฉพาะสวน Cable Compartment ยึดติดกับโครงสราง

แผงสวิตซฯ ดวยสกรู หรือ สลัก และแปนเกลียว ขนาด และจํานวน

เหมาะสม ใหมีความแข็งแรง

3-3.3.3.8 สวนฝาทุกดาน รวมทั้งแผนกั้นชองตองเปนแผนเหล็กหนาไมนอยกวา

2 มม. และฝาของแผงสวิตซฯ ทุกดานตองมีสายดินของบริภัณฑ โดยใช

ทองแดงชุบแบบถักตอลงดินที่โครงการของแผงสวิตซฯ

3-3.3.3.9 การประกอบการแผงสวิตซฯ ตองคํานึงถึงกรรมวิธีระบายความรอนที่

เกิดขึ้นจากอุปกรณภายใน โดยวิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ

ทั้งนี้ใหเจาะเกร็ดระบายอากาศท่ีฝาอยางเพียงพอ พรอมติดตั้งตะแกรง

กันแมลง (Insect Screen)

3-3.3.3.10 การปองกันสนิมและทาสี ใหเหล็กและแผนเหล็กทุกชิ้นที่ใชเปนเหล็กชุบ

(Electrogalvanized Steel) หรือชุบปองกันสนิทดวยวิธีอื่น ที่เทียบเทา

หรือดีกวา

3-3.3.3.11 กรรมวธีิปองกันสนิม และการพนสีโลหะชิ้นสวนที่เปนเหล็กทุกชิ้น ตอง

ผานกรรมวิธีปองกันสนิม แลวพนสีทับตามวิธีขางลาง

3-3.3.3.12 ชิ้นสวนที่เปนอลูมิเนียมและโลหะไมเปนสนิมชนิดอื่น ถากําหนดไวใหพน

สีก็ใหใชวิธีการเดียวกันกับที่กําหนดแตไมตองลางดวยน้ํายากันสนิม

3-3.3.3.13 วิธีทําความสะอาดโลหะ

ก. ทําการขัดผิวโลหะใหเรียบและสะอาด

ข. ทําการลางแผนโลหะเพ่ือลางไขมัน หรือน้ํามันออกจากแผนโลหะ

สะอาด (Degreasing)

ค. เฉพาะแผนเหล็ก ถามีรองรอยของการมีสนิม และไมใชแผนเหล็ก

ใหม ตองลางดวยนํ้ายากันสนิมเพื่อใหสนิมที่เหลืออยูหลังการขัด

หลุดออกทั้งหมดน้ํายาลางสนิมใหใชของ ICI หรือเทียบเทา

3-3.3.3.14 การเคลือบผิวชั้นแรก ใหใชวิธีชุบสังกะสี โดยวิธีชุบดวยไฟฟา หรือ

ELECTRO-GALVANIZED ความหนาสังกะสี 25 ไมครอน

3-3.3.3.15 การพนสีชั้นนอกใหใชสีผงอีพ็อกซี่/โพลีเอสเตอรอยางดีพนใหทั่วอยาง

นอยความหนาสี 60 ไมครอน แลวอบดวยความรอน 200 องศา

3-3.4 บัสบารและการติดตั้งแผงสวิตซฯ

3-3.4.1 บัสบารตองเปนทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ไมนอยกวา 98% ที่ผลิตขึ้นสําหรับใชกับงาน

ไฟฟาโดยเฉพาะ โดยผลิตตามมาตรฐานที่ผูวาจางยอมรับ
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3-3.4.2 บัสบารมีขนาดตามที่กําหนดในแบบ และมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟาตาม

มาตรฐาน DIN 43671 หรือ IEC 439-1 โดยใหคิดแบบ พนสี (Coated) และไดรับ

การยอมรับตามมาตรฐานที่การไฟฟานครหลวงกําหนดตัวนํา (CONDUCTOR) ทํา

ดวยทองแดงทนกระแสไฟฟาไดไมนอยกวาขนาด CIRCUIT BREAKER ที่กําหนดใน

แบบ โดยทาสีแสดงเฟสเปนชวงๆ ชวงละประมาณ 10 ซม. โดยกําหนดสีดังนี้

PHASE R สีนํ้าตาล

PHASE Y สีดํา

PHASE B สีเทา

NEUTRAL สีฟา

GROUND สีเขียว หรือเขียวคาดเหลือง

3-3.4.3 ขนาดของบัสบาร เสนศูนยใหมีขนาดเทากับเสนเฟส หรือตามที่กําหนดขนาดของบัส

บารเสนดิน (Ground Bus) ใหใชทองแดงที่มีความสามารถรับกระแสไดไมนอยกวา

25% ของเสนเฟสแตทั้งนี้ MAIN BUSBARS ท้ังเสนเฟสเสนศูนยและเสนดิน ตองมี

ขนาดไมเล็กกวา 120 ตารางมิลลิเมตร สําหรับแผงสวิตซฯ ที่ใช Main Breaker มี

ขนาดเกิน 800 แอมแปร

3-3.4.4 การติดตั้งเมนบัสบารใหใชแบบนอน และพีดเดอรบัสบารใหใชแบบตั้ง การจัด Busbars

ทั้ง Phase-to Phase และ Phase-to-Ground ตองจัดใหสวนที่เปนตัวนําไฟฟา (Live

Part) มีระยะหางกันไดไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีไมสามารถจัดระยะตามที่

กาํหนดน้ีไดใหหุมดวยฉนวนไฟฟาท่ีถกูออกแบบใหใชหุมบัสบารโดยเฉพาะ และมีสี

ของฉนวนตรงตามรหัสสีของบัสบารที่กําหนด ทั้งน้ีตองคํานึงถึงความสามารถในการรับ

กระแสไฟฟาของบัสบารที่อาจลดลง

3-3.4.5 การจัดเรียงบัสบารในแผงสวิตซฯ ใหจัดเรียงตามเฟสเอ. เฟสบ.ี และเฟสซี. โดยเม่ือ

มองเขามาดานหนาของแผงสวิตซฯ ใหมีลักษณะเรียงจากหนาไปหลังหรือจากดานบน

ลงมาดานลาง หรือ จากซายมือไปขวามือ อยางใดอยางหนึ่ง

3-3.4.6 บัสบารที่ติดตั้งตามแนวนอน (รวมทั้ง Neutral Bus และ Ground Bus) ตองมีความยาว

ตลอดเทาความกวางของแผงสวิตซฯ ทั้งชุด

3-3.4.7 บัสบารเสนดินตองตอกับโครงของแผงสวิตซทุกสวนๆ และตองมีความตอเนื่องทาง

ไฟฟาที่มั่นคงถาวร บัสบารเสนดิน และเสนศูนยตองมีพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวก

เตรียมไวสําหรับตอสายดินของบริภัณฑ
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3-3.4.8 Busbar Holders ตองเปนวัสดุประเภท Fiberglass Reinforced Polyester หรือ

Epoxyresin แบบสองชิ้นประกอบ Busbar โดยยึดวย Bolt และ Nut หุม Spacer ท่ีเปน

ฉนวนไฟฟา หามใชวัสดุในตระกูล Bakelite หรือตระกูล Phenolics เปนหรือแทน

ฉนวนไฟฟาโดยเด็ดขาด

3-3.4.9 Busbar และ Holders ตองมีขอมูลทางเทคนิคและผลการคํานวณเพื่อแสดงวาสามารถ

ทนตอแรงใดๆ ที่เกิดจากกระแสไฟฟาลัดวงจรไดไมนอยกวา 50  KA. โดยไมเกิดการ

เสียหายใดๆ รวมทั้ง Bolts และ Nuts ตองทนตอแรงเหลานั้นไดดวยเชนกัน

3-3.5 สายไฟฟาสําหรับภายในแผงสวิตซฯ

3-3.5.1 สายไฟฟาสําหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหวางอุปกรณไฟฟากับ

อุปกรณไฟฟา และอุปกรณไฟฟากับ Terminal Block ใหใชสายชนิด Flexible

Annealed ใหใชชนิดทนแรงดันไฟฟาได 750 โวลทฉนวนทนความรอนได 70 องศ

เซลเซียส สายไฟฟาหลายเสนท่ีเดินไปดวยกันใหสีตางกัน เพื่อความสะดวกในการ

บํารุงรักษาโยกยายตองระบุไวในแบบ (As Built Drawing) ขนาดของสายไฟฟาตอง

สามารถนํากระแสไฟฟาไดตามตองการ แตไมเล็กกวากําหนดดังนี้

CURRENT CIRCUIT : 4 ตารางมิลลิเมตร

VOLTAGE CIRCUIT : 2.5 ตารางมิลลิเมตร

CONTROL CIRCUIT : 1.5 ตารางมิลลิเมตร

GROUND สําหรับบานประตู : 10 ตารางมิลลิเมตร

สายไฟฟาสําหรับควบคุมการตัดของวงจรของ Breaker จะตองใชแนวปองกันการ

เหนี่ยวนําของกระแสที่เกิดจากสนามแมเหล็กเทานั้น

3-3.5.2 การตอวงจรเพื่อการกําลัง การตอวงจรเพื่อการกําลังในแผงจายไฟ เชน ระหวางบัสบาร

กับสวิตซตัดตอนเปนตน ใหตอดวยสายไฟฟาหุมฉนวนชนิดทนแรงดันได 750 โวลท

และทนความรอนไดไมนอยกวา 75 องศาเซลเซียส หรือตอดวยบสับารทองแดงหุม

ฉนวนแบบหดตัวดวยความรอน (Heat Shrinkable Tubing) ซึ่งมีคุณสมบัติไมต่ํากวา

ฉนวนของสายไฟฟาขนาดของสายไฟฟา หรือบัสบารตองโตเพียงพอที่จะรับ

กระแสไฟฟาไดไมนอยกวาขนาดเฟรม (Frame Size) ที่ 40 องศาเซลเซียส ของ

อุปกรณไฟฟาที่ตอเขาหา หรือขนาดตามที่กําหนดในแบบ

3-3.5.3 การเดินสายไฟฟาภายในแผงสวิตซฯ ใหเดินในทอรอยสายหรือรางพลาสติกชวงที่ตอ

เขาอุปกรณใหรอยในทอพลาสติกกอน การตอสายไฟฟาเขาอุปกรณใหตอผานขั้วตอ

สายชนดิสองดานหามตอตรงกับอุปกรณ ถามีสายไฟฟาสวนที่ตองเดินอยูนอกใหใช

สายไฟฟาชนิดหลายแกนมีฉนวน และเปลือกนอก
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3-3.5.4 สายไฟฟาทุกเสนท่ีปลายท้ัง 2 ดาน ตองมีหมายเลขกํากับ (Wire Mark) เปนแบบ

ปลอกสวมยากแกการลอกหลุดหาย

3-3.5.5 ข้ัวตอสาย (Terminal) ใหใชแบบใชเครื่องมือกลบีบ ขั้วตอสายไฟฟาเปนชนิดที่ใชกับ

สายทองแดง

3-3.5.6 สลักเกลียว แปนเกลียวและแหวน (Bolte. Nut&Washer) สําหรับตอบัสบารใหใชชนิด

High-Tensile, Eletro-Galvanized or Chrome-Plated) ใหใชจํานวนสลักและแปน

เกลียวใหเพียงพอแลวขันดวย Torque wrench ใหเพียงพอตามที่กําหนดไว

3-3.5.7 การตอสายไฟเขากับบัสบารตองตอผานขั้วตอสาย การตอขั้วสายกับบัสบารหรือตอบัส

บารกับบัสบาร ใหใชสลักและแปนเกลียวพรอมแหวนสปริงกอนตอตองทําความสะอาด

บริเวณผิวสัมผัสดวยแปรงโลหะ

3-3.6 Mimic Bus และ Nameplate

แผงสวิตซฯ ตองมีขอมูลขั้นตอนแสดงไว เพื่อความสะดวกในการใชงานและบํารุงรักษาอยางนอย

ดังนี้

3-3.6.1 ที่หนาแผงสวิตซฯ ตองมี Mimic Bus เพื่อแสดงการจายกระแสไฟฟาเขา และออกทํา

ดวยแผนพลาสติกดําสําหรับแผงสวิตซฯ ระบบไฟฟาปกติ และสีแดงสําหรับแผงสวิตซฯ

ระบบไฟฟาฉุกเฉินหรือสีที่ผูวาจางเห็นชอบมีความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร  และ

กวางไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร ยึดแนนกับแผงสวิตซฯ ดวยสกรูอยางแนนหนา

3-3.6.2 ใหมี Nameplate เพื่อแสดงวาอุปกรณตัดวงจรไฟฟาใด จายหรือควบคุมอุปกรณไฟฟาใด

หรือกลุมใดเปนแผนพลาสติกพื้นสีเชนเดียวกับ Mimic bus แกะเปนอักษรสีขาวโดย

ความสูงของอักษรตองไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร

3-3.6.3 ปายแสดงชื่อและสถานที่ติดตอของผูผลิต เปนปายท่ีทนทานไมลบเลือนไดงายติดไวที่

แผงสวิตซฯ ดานนอกตรงที่ๆ เห็นไดงายหลังการติดตั้งแลว

3-3.6.4 Mimic ทั้งหมดจะตองทําการยึดดวย Livet ยึดติดกับตูใหหนาแนน
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3-3.7 การติดตั้ง

3-3.7.1 แผงสวิตซฯ ที่ติดตั้งในสถานที่ใชงานจริง ตองยึดติดกับฐานที่ตั้งดวยนอตจํานวนไมนอย

กวา 4 จุด ตามมุมทั้งสี่อยางแนนหนา

3-3.7.2 ในกรณีที่เปนพื้นคอนกรีต นอตที่ใชตองเปนแบบ Expansion bolt

3-3.8 การทดสอบ

3-3.8.1 การทดสอบประจําโรงงานผูผลิต (Routine Test) ตามมาตรฐาน IEC 439-1 จะตอง

ทําการทดสอบดังตอไปนี้

3-3.8.1.1 ตรวจสอบการทํางานตามวงจรควบคุมทางดานไฟฟา

(Wiring, Electrical Operation)

3-3.8.1.2 ตรวจสอบคาความเปนฉนวนไฟฟา (Dielectric test)

3-3.8.1.3 ตรวจสอบการปองกันทางดานไฟฟา (Protective measures)

3-3.8.1.4 ตรวจสอบ คาความตานทานฉนวนไฟฟา (Insulation resistance)

3-3.8.2 นอกจากการทดสอบที่โรงงานผูผลิตตามความเห็นชอบของผูวาจาง เมื่อมีการติดตั้งใน

สถานท่ีใชงานแลว ตองตรวจทดสอบอยางนอยดังนี้

3-3.8.2.1 ตรวจสอบคาความเปนฉนวนไฟฟาของอุปกรณภายในแผงสวิตซฯ ทั้งหมด

3-3.8.2.2 ตรวจสอบคาความเปนฉนวนไฟฟาของสายปอน (Feeder) ตางๆ ที่ออก

จากแผงสวิตซฯ

3-3.8.2.3 ตรวจสอบระบบการทํางานของอุปกรณตางๆ เพื่อทดสอบความถูกตอง

ในข้ันตอนการตรวจสอบจะตองใหผูควบคุมงานรวมตรวจสอบที่โรงงาน

และเห็นชอบพรอมอนุมัติผลการตรวจสอบ

3-3.9 เครื่องมือบํารุงรักษา

3-3.9.1 ที่ขางแผงสวิตซฯ แตละชุด ใหติดตั้งเครื่องมือสําหรับเปดบานประตูดานหนา 1 (หนึ่ง)

อัน โดยมีประกบติดรัดไวกับแผงสวิตซฯ ใหสูงประมาณ 1.80 ม.

3-3.9.2 ใหจัดชุดเครื่องมือบํารุงรักษา ประกอบดวยเครื่องเปดบานประตูดานหนา (หนึ่ง) อัน

ไขควงสําหรับถอดสกรูยึดแผนโลหะ 1 (หนึ่ง) อัน Torque Wrench ขนาดท่ีเหมาะสม

1 (หนึ่ง) อัน พรอมหัวสําหรับขันสลักและแปนเกลียวที่ใชยึดบัสบารและสวิตซตัดตอน

ฯ ครบทุกขนาดที่ตองใช 1 (หนึ่ง) ชุด และกลองโลหะสําหรับใสเครื่องมือทั้งหมด ชุด

เครื่องมือบํารุงรักษานี้ ใหจัดใหตามจํานวนที่กําหนดในรายการ
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3-3.10 AIR CIRCUIT BREAKER (ใชสําหรับที่มี RATE CURENT ≥ 1,000 A)

3-3.10.1 ขอกําหนดทั่วไป (General)

- Air Circuit Breaker ที่นํามาใชทั้งหมดตองผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน

IEC 947-1 และ TEC 947-2 , และเปนเบรคเกอร Category B

- การติดตั้ง สามารถติดตั้งไดทั้งแบบ Fixed หรือ Drawout ตามที่แบบกําหนด

3-3.10.2 โครงสรางและสวนประกอบ (Construction)

- Main Contacts ตองเปนแบบ Free maintenance ภายใตการใชงานปกติ และตองมี

เครื่องหมาย แสดงถึงความเสียหายของหนาคอนแทค โดยสามารถมองเห็นดวยตา

เปลาได (Visual wear indicator) เมื่อถอด Arc Chutes ออกแลว

- Arc Shutes หรือชุดดับอารค ตองสามารถถอด – ประกอบ ที่หนางานไดสะดวก

และที่ Arc Shutes ตองประกอบดวยตะแกรงโลหะสานละเอียด (metal Filters) ที่ทํา

จาก Stainless Steel เพื่อลดความเสียหายภายนอกเมื่อเกิด Fault

- กรณีที่เปนชนิด Draw Out Type ในการเลื่อนเบรคเกอร เขา – ออก จะตองมี 3

ตําแหนงคือ Connect – Test – Disconnect โดยแตละตําแหนงจะตองมีปุมกด เพื่อ

ปลด ในการเปลี่ยนตําแหนงดังกลาว (Release Button ) ที่ดานหนาของ เบรคเกอร

- Air Circuit Breaker ตองเปนชนิดฉนวน 2 ชั้น (Double Insulation)

- Rate current 100% continuous

- อุปกรณชวยเพิ่มเติม (Electrical Auxiliaries)

- Undervoltage Release ตองเปนชนิดหนวงเวลาได (Time delay) โดยปรับได

ตั้งแต 0.5 – 3 วินาที

- Undervoltage ,Shunt Trip ,Closing Coil, Motor operated ,Auxiliary Contact

สามารถใชรวมกันไดทุกรุน (Common Auxiliaries) คือตั้งแต 800 – 6300 A

เพื่อความสะดวกในเรื่อง Spare part

- Built in ground fault

- Phase protection w/shunt trip

- Closing coil motor operted

- Aux conatact

3-3.10.3 ทริปยูนิต (trip units)

-ขอกําหนดทัว่ไปของทริปยูนิต (General)

- CT ที่ทําหนาที่ในการตรวจวัดระดับกระแสไฟ ภายในตัวเบรคเกอร ตองเปน

แบบ Air CT เพื่อใหความแมนยํา(accuracy) ในการวัดคากระแส
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- ทริปยูนิตตองวัดคากระแสในแบบ true RMS

- ทริปยูนิตตองประกอบดวย thermal memory เพื่อเก็บสะสมคาอุณหภูมิเดิมที่

เพิ่มขึ้นไวในหนวยความจําในกรณีทริปเนื่องจากโอเวอรโหลดหลายครั้งติดๆกัน

-ฟงกชั่นการปองกันกระแสเกิน (overcurrent protection)

TRIP UNIT ของ Main Circuit Breaker จะตองเปน Solid State Type

ประกอบดวยการทํางานดังตอไปนี้

1. Long time protection (LT) สามารถปรับตั้งกระแสตั้งแต 0.4 – 1 ของRated

Current (In) และปรับคาหนวงเวลา long time delay ได

2. Short time protection (ST) สามารถปรับตั้งคาไดต้ังแต 1.5 – 10 เทา และ

สามารถปรับ

3. หนวงเวลาไดตั้งแต 0.1 – 0.4 วินาที

4. Instantaneous Trip (INST) ปรับคากระแส pick-up ได และสามารถ OFF ได

5. Ground Fault Protection สามารถปรับตั้งหนวงเวลาตั้งแต 0.1 – 0.4 วินาที

- มี LED แสดงผลของชนิด Fault (LT, ST, GF)

- คากระแส pick-up และการหนวงเวลาที่ผูใชปรับตั้ง จะตองสามารถแสดงที่หนา

จอแสดงผล ในหนวย แอมแปร และวินาท่ี เพื่องายตอการอานคา

- ฟงกชั่นพ้ืนฐานการวัดคาทางไฟฟา (basic measurements function)

- แอมมิเตอรพรอมจอแบบดิจติอล แสดงคา RMS ของกระแสของแตละเฟส

- bar graph แบบLEDหรือ LCD(ตองมี backlight) แสดงคากระแส 3 เฟส

พรอมๆกัน

- มี maximeter เก็บคากระแสRMS สูงสุดของแตละเฟส ไวในหนวยความจํา

ภายใน และสามารถแสดงคาทางจอแสดงผลของ trip unit ได

3-3.11 MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

3-3.11.1 Molded Case Circuit Breaker ที่นํามาใชทั้งหมดตองผลิตตามมาตราฐาน IEC 947-2

CAT B

3-3.11.2 Drives เปนชนิด Toggle Operating Mechanism ทํางานดวยระบบ Trip Free มี Trip

Indication แสดงที่ Handle Position

3-3.11.3 TRIP UNIT ของ MCCB ขนาด 100 AF ถึง 250 AF จะตองเปน THERMAL-

MAGNETIC TRIP สามารถปรับคากระแส THERMAL ไดตั้งแต 0.8 – 1.0 ของ

Rated Current (In)

3-3.11.4 TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตั้งแต 400 AF ขึ้นไป จะตองเปน ELECTRONIC

TRIP สามารถปรับคากระแส OVERLOAD CURRENT ไดระหวาง 0.4 – 1.0 ของ
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Rated Current (In) และสามารถปรับคากระแส SHORT CIRCUIT CURRENT ได

ระหวาง 2 – 10 เทา

3-3.11.5 TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตั้งแต 400 AF ขึ้นไปเมื่อ Load current มีคาตั้งแต

95 % ขึ้นไปจะมี LED แสดงเปนสัญญาณสวางตลอดเวลา และถามีคาตั้งแต 105 %

ขึ้นไปจะมี LED แสดงเปนสัญญาณกระพริบตลอดเวลา

3-3.11.6 MCCB ขนาดตั้งแต 100 – 630 AF

คา Service breaking capacity (Ics) ตองมีคาเทากับ Ultimate breaking capacity (Icu)

คือ Ics  =  100% Icu

3-3.11.7 เพื่อความปลอดภัย MCCB ทุกตัวตองเปนฉนวน 2 ชั้น ( Double Insulation )

3-3.11.8 Rate current 100% continuous

3-3.12 CIRCUIT BREAKER ที่มีขนาดมากกวา 225 A.ใหใช TERMINAL เปน BUS BAR

CONNECTION TYPE. ขนาดเล็กกวาใหใช FEEDER

3-3.13 ขนาดของ MINIATURE CB ที่ระบุในแบบ PANEL SCHEDULE ขนาด 100 AF. สามารถใช

อุปกรณที่ 63 AF แทนได แตคา KAIC เปนไปตามท่ีระบุ

3-3-14 AUTOMATIC CAPACITOR BANK

3-3-14.1 เครื่องแกเพาเวอรเฟคเตอร (AUTOMATIC  CAPACITOR  BANK) สําหรับปรับคา

เพาเวอรแฟคเตอรอยางอัตโนมัติ

3-3-14.2 พิกัดของ AUTOMATIC  CAPACITOR BANK ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

· TYPE INDOOR (NONFLAMMABLE DRY TYPE POLYPROPYLENE FILM OR

METALLIZED POLY PROPYLENE IMPREGNATED WITH NON-PCB LIQUID,

SELF  HEALING

· NUMBER OF PHASE 3 เฟส 220/380 V

· RATED  VOLTAGE 440 V

· RATED  FREQUENCY 50  Hz.

· RATED  OUTPUT ตามที่ระบุไวในแบบ

· SWITCHING  STEPS CYCLIC  OPERATION (ตามที่ระบุไวในแบบ)

· POWER  LOSS ไมเกิน 0.5 W/KVAR

· OPERATING - 25/+55 Degree C.
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3-3-14.3 CAPACITOR BANK ตองเปนชนิดประกอบดวย CAPACITOR ยอยหลายๆ ตัวยึดรวมกัน

เขาบนแผนโลหะพรอมดวยอุปกรณควบคุม และประกอบกันเปนชุดติดตั้งภายในตูเหล็กกัน

สนิมมีการระบายอากาศอยางดี(แผนเหล็กเจาะรูพรุน) และการตอลงดินเปนอยางดี อุปกรณ

ควบคุมประกอบดวย

· FUSE PROTECTION ทุก STEP ของ CAPACITOR  BANK ขนาด FUSE และ

CONTACTOR ตองมีขนาดไมนอยกวา 1.6 เทาของ CAPACITOR และมีพิกัดกระแส

ลัดวงจรไมนอยกวาจุดที่ติดตั้ง และมีชุดลดกระแสพุงเขา (ชนิด RESISTANCE) ที่

FUSE แตละชุดจะมีระบบอตัโนมัติที่จะตัดทั้ง 3 FUSE เมื่อเกิด FUSE เสียหายเพียง 1

ชุด

· CONTACTOR ตองเปนชนิด HEAVY DUTY TYPE และมีชุดลดกระแสพุงเขา (ชนิด

RESISTANCE)

· DISCHARGE RESISTANCE (หรือเปนแบบ BUILT IN ใน CAPACITOR)

· KVAR CONTROLLER เปนแบบ ELECTRONIC CONTROL 220 V., CYCLIC

OPERATION.

· POWER FACTOR METER.

· INDICATING LAMP

· AUTOMATIC AND MANUAL SWITCH

· TARGET P.F. ADJUSTABLE

· STARTING CURRENT SETTING(C/K)

3-3-14.4 อุปกรณควบคุมตองติดตั้งอยูสวนบนของแตละ UNIT, CAPACITOR BANK ตองเปนแบบที่

สามารถดัดแปลงและตอเติมไดโดยไมมีผลตอการทํางานของตัวอื่นๆ AUTOMATIC

CAPACITOR BANK ตองประกอบสําเร็จและทดสอบคุณสมบัติ และการทํางานมาแลวจาก

โรงงานกอนนํามาติดตั้งเขากับระบบการติดตั้งผูรับจางตองติดตั้ง AUTOMATIC

CAPACITOR BANK ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต และดังแสดงไวในแบบทุกประการ

ผูรับจางตองทําการทดสอบการใชงานของเครื่อง AUTOMATIC CAPACITOR BANK ทั้ง

ระบบตามหลักวิชาการ โดยมีผูวาจางรวมในการทดสอบดวย

3-3-15 อุปกรณปองกันไฟกระชาก (SURGE PROTECTIVE DEVICE)

3-3-15.1 SPD (Surge Current Protection for MDB) เปน Surge Arrester สําหรับปองกันในระบบ

Power Supply เพื่อปองกันความเสียหายของระบบ Power Supply และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ภายใน อันเน่ืองมาจาก Current และ Switching Surge โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคเปนชุด

Surge Current Arrester class B+C ชนิด Combine บรรจุอยูในกลองเดียวกัน ติดตั้งใกลกับ

อุปกรณที่ตองการปองกันดาน Power Line โดยสามารถปองกันกระแสฟาผาที่รูปคลื่น
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10/350 ms. และในแตละ class ของการปองกัน B และ C จะตองทํางานเปนลําดับตน เพ่ือ

การปองกันที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน DIN VDE 0675-6-11 A1 หรือ IEC 61643-3

ป 2005-03 โดยถูกทดสอบดวย Surge Current ที่รูปคลื่น 10/350 ms. โดยสถาบันทดสอบ

ที่เชื่อถือไดในตางประเทศ โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคดังนี้

- สมบัติของ SPD Class B+C

· Rated voltage 50/60 Hz. 230/400 V.

· Max. operating voltage 50/60 Hz. 350 V.

· Protection voltage level £ 2.5 kV.

· Response time £ 50 ns.

· Nominal impulse discharge current at 10/350 ms. £50 kA.

· For lightning current equipotential bonding and equipment protection against

line-induced overvoltage

· Max. Permissible line resp. Backup fuse £125-160 A.

· Base on isolating spark gap technology หรือเทียบเทา

· Single pole device or multipage

· Protection level IP20

· Mounting 35 mm. DIN-Rail

· มี Indicator สําหรับแสดงสถานะของ SPD,

· มี SURGE COUNTER ที่ SENSITIVITY ที่ 250 A.

การติดตั้ง ใหติดตั้ง Surge Current Arrester ระหวาง L-PE, และ N-PE ที่ตําแหนงแผง

เมนไฟฟา Main Distribution Board (MDB) โดยตอแบบขนานในทางไฟฟา

3-3-15.2 SPD (Surge Current Protection for DB, SDB) เปน Surge Arrester สําหรับปองกันในระบบ

Power Supply เพื่อปองกันความเสียหายของระบบ Power Supply และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ภายใน อันเน่ืองมาจาก Current และ Switching Surge โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคเปนชุด

Surge Current Arrester class B+C ชนิด Combine บรรจุอยูในกลองเดียวกัน ติดตั้งใกลกับ

อุปกรณที่ตองการปองกันดาน Power Line โดยสามารถปองกันกระแสฟาผาที่รูปคลื่น 8/20

ms. และในแตละ class ของการปองกัน C และ D จะตองทํางานเปนลําดับตน เพื่อการปองกัน

ที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน DIN VDE 0675-6-11 A1 หรือ IEC 61643-3 ป 2005-

03 โดยถูกทดสอบดวย Surge Current ที่รูปคลื่น 8/20 ms. โดยสถาบันทดสอบที่เชื่อถือไดใน

ตางประเทศ โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคดังนี้

- สมบัติของ SPD Class B+C
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· Rated voltage 50/60 Hz. 230/400 V.

· Max. operating voltage 50/60 Hz. 275 V.

· Protection voltage level £ 1.0 kV.

· Response time £ 25 ns.

· Nominal impulse discharge current at 10/350 ms. £ 40 kA.

· For lightning current equipotential bonding and equipment protection against

line-induced overvoltage

· Max. Permissible line resp. Backup fuse £ 100 A.

· Base on isolating spark gap technology หรือเทียบเทา

· Single pole device or multipage

· Protection level IP20

· Mounting 35 mm. DIN-Rail

· มี Indicator สําหรับแสดงสถานะของ SPD,

การติดตั้ง ใหติดตั้ง Surge Curent Arrester ระหวาง L-PE, และ N-PE ที่ตําแหนงแผง

Distribution Board (DB) โดยตอแบบขนานในทางไฟฟา

3-3.16 อุปกรณ Digital Meter

· รายละเอียดขอกําหนดของ Digital meter นี้ใหใชกับ Main ของตู MDB, EMDB และตู

DB, EDB และตู MCC-AC รวมถึง Office, Retail, Restaurant

· หากมิไดกําหนดเปนอยางอืน่ Digital meter ในสวน MDB, EMDB, DB, MCC-AC ให

เชื่อมเขากับระบบ BAS สวน Digital มิเตอรของสํานักงานเชาตางๆ และเคร่ือง AHU ให

เชื่อมกับระบบ RMS และ BAS

คุณสมบัติทั่วไป (Digital Metering System)

เครื่องวัดตองเปนแบบ 3 เฟส 4 สาย เพื่อใชติดตั้งในสวน MDB และ EMDB โดยสามารถวัด

คาทางไฟฟาและมีการแสดงผลเปนแบบดิจิตอลในลักษณะ LCD ซึ่งตองเปนผลิตภัณทที่ได

ตามมาตราฐาน UL LISTED (หรือเทียบเทา) พรอมสามารถติดตอสื่อสารโดยใช Protocal ที่

เปนมาตรฐานโดยทั่วไปได

3-3.16.1 Digital Meter สําหรับ Main ของตู MDB, EMDB และ ACSWB

1. ความตองการทั่วไป
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เครื่องมือวัดตองมีประสิทธิภาพพรอมกับสามารถตรวจเช็คและบันทึกผลคาคุณภาพไฟฟา

ไดทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟส ตองสามารถทํางานไดเปนอยางดีตามมาตรฐาน IEC 61557-12

(Performance metering & monitoring devices)พรอมแนบ Certificate และเครื่องมือวัด

จะตองเปนชนิดแสดงผลหนาตู (Panel Mount) เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล สามารถทาํงาน

ไดเปนอยางดี ใชสําหรับวัดและแสดงผลทางไฟฟาไดตามที่กําหนด ทั้งระบบ 3เฟส 4สาย

และ 3เฟส 3สาย หรือ 1 เฟส ในสภาวะ Balance และ Unbalance load ได

2. เครื่องมือวดัแบบดิจิตอลสําหรับแผงเมนประธานสวิตชจายไฟ ( MDB/EMDB )

เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลที่เลือกใช สําหรับตูเมนประธานตองสามารถรองรับไดทั้งในระบบ

แรงต่ํา และแรงสูงไดรวมกับ VT โดยสามารถปรับตั้งคาไดทั้ง Primary และ Secondary ที่

หนาจอไดเลย

เครือ่งมือวัดมีตัวชวยการกําหนดคาที่แนะนําผูใชงานทีละข้ันตอนทําใหงายและสะดวกใน

การปรับกําหนดคานอกจากนี้ยังตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดการกําหนดคาไดอยางงาย

ซึ่งระบบตองมีการเชื่อมตอเปนแบบ Plug & Play, สามารถตรวจจับประเภทของเครือขาย

โดยอัตโนมัติ

2.1เคร่ืองมือวัดแบบดิจิตอลท่ีใชสําหรับแผงเมนประธานสวิตชจายไฟควรมีและคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้:

- หนาจอ High-resolution screen 350x160 pixel

- การวัดคาแรงดัน 87…520V L-L, 50… 300V L-N

- ตอผาน VT Primary up to 400kV

Secondary can be set 60, 100, 110, 173 และ 190VAC

- ความถี่ 45…65 Hz

- อุณหภูมิใชงาน -10 … + 70 °C

- ความชื้นสัมพัทธขณะใชงาน 97 %

- Harmonic Individual Harmonic Voltage and Current up to

63rd

- Auxiliary Supply 110 … 400 VAC หรือ 120 … 350 VDC

Consumption ≤ 5VA

หนวยความจํา บันทึกคายอนหลังไดสูงสุด 130 วัน

คาความเท่ียงตรง

Current & Voltage : Class 0.2

Power Factor : Class 0.5

Power & Energy : Class 0.2 for digital meter (accordance with IEC

61557-12)

2.2เครื่องมือวัดตองสามารถแสดงคาทางไฟฟาไดตามที่กําหนด ดังตอไปนี:้

- สามารถแสดงคากระแส (I1, I2, I3, and In), Current unbalance.
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- แสดงคาแรงดัน (phase to phase and phase to neutral), Voltage unbalance.

- คากําลังไฟฟาจริงแยกเฟสและผลรวม (3P, ΣP )

- คากําลังไฟฟารีแอคตีฟแยกเฟสและผลรวม (3Q, ΣQ )

- คากําลังไฟฟาปรากฎแยกเฟสและผลรวม (3S, ΣS )

- คาตวัประกอบกําลังไฟฟาแยกเฟสและผลรวม (3PF, ΣPF )

- ความถี(่Hz)

- พลังงานไฟฟาจริง (Active energy: +/- kWh)

- พลังงานไฟฟา รีแอคตีฟ (Reactive energy : +/- kvarh)

- พลังงานไฟฟาปรากฏ (Apparent energy : kVAh)

- คา K-Factor, Crest Factor, Load rate

- ช่ัวโมงการทํางาน (Hours Run)

- คาฮารโมนิกสรวม(THD%) และฮารโมนิกสแยกลําดับของกระแสและแรงดันไดไมนอย

วา 63 ลําดับ

- Predictive power & Load curves

- คาแรงดันและความถี่ที่เปลี่ยนแปลงพรอมบันทึกวันเวลาที่เกิดขึ้น

- Events in accordance with EN 50160 (voltage sags/dips, voltage swells and

voltage interruptions)

- การบันทึกคาพารามิเตอรทางไฟฟาสูงสุด/ต่ําสุดพรอมบันทึกชวงเวลาที่เกิดขึ้น

- Multi-tariff (8 tariffs maximum)

2.3เครื่องวัดทางไฟฟาจะตองมีคุณสมบัติในการติดตอสื่อสาร และความสามารถในการ

ควบคุมดังนี้

- การติดตอส่ือสารเปนชนิด Modbus RTU protocol ความเร็วไมต่ํากวา 115,200

bauds และตองสามารถ Configuration มิเตอรผาน USB โดยใช Free software ได

- มี 3 digital inputs - 2 digital outputs เพื่อรับคําสั่งจากภายนอกและสั่งงานโดย

Program ได

3. เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลสําหรับแผงเมนประธานสวิตชจายไฟ ( DB/EDB/PP/EP )

3.1 เคร่ืองมอืวัดแบบดิจิตอลท่ีใชสําหรับแผงเมนประธานสวิตชจายไฟควรมีและคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้:

- Display 96x96 with Backlit LCD screen

Percent Current Bar-Graph.

- Current Input 1A or 5A programmable

- Permanent Overload 6A

- Voltage Input 500 VAC L-L, 280 VAC L-N

- Voltage VT Primary up to 500kV
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Secondary can be set 60, 100, 110, 173 และ 190VAC

- Frequency 45…65 Hz

- Harmonic Individual Harmonic Voltage and Current up to

63rd

- Power Supply 110 … 400 VAC ± 10 %

Consumption ≤ 10 VA

Operating Temperature -10 … + 55 °C

Humidity Rating 95 %

Memory/Data logger 60 days Demand every 15 minute with

10 hour-dated last alarms

Accuracy :

Voltage & Current 0.2% or Better

Power Factor 0.5% or Better

Frequency 0.1% or Better

Power 0.5% or Better

Active Energy Class 0.5 S (according to IEC 62053-22) or

Better

Reactive Energy Class 2 (according to IEC 62053-23) or Better

3.2เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลตองสามารถแสดงคาทางไฟฟาได ตามที่กําหนด ดังตอไปนี้:

- คากระแส (instantaneous: I1, I2, I3, In , average/maximum average: I1, I2, I3,

In)

- คาแรงดัน (U1, U2, U3, U12, U23, U31, average/maximum average: U1, U2,

U3, U12, U23, U31)

- คากําลังงานไฟฟา 3P, ΣP, 3Q, ΣQ, 3S, ΣS, average/maximum average:ΣP,

ΣQ, ΣS, predictive: (ΣP), (ΣQ), (ΣS)

- คาประกอบกําลังไฟฟา 3PF, ΣPF, average/maximum average: ΣPF

- ความถี ่(Hz)

- คาพลังงานไฟฟาจริง (Active energy: +/- kWh)

- คาพลังงานไฟฟา รีแอคตีฟ (Reactive energy : +/- kvarh)

- คาพลังงานไฟฟาปรากฏ (Apparent energy : kVAh)

- ช่ัวโมงการทํางาน (Hours Run)

- คาฮารโมนิกสแยกลําดับไดไมนอยวา 63 ลําดับ ( Individual Harmonic up to 63rd

order of current and voltage )

- K-Factor

- Predictive power
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3.3เคร่ืองมอืวดัแบบดิจิตอลจะตองมีคุณสมบัติในการติดตอสื่อสาร และความสามารถในการ

ควบคมุดังนี้

a) การติดตอสื่อสารเปนชนิด JBUS/MODBUS ความเร็วไมต่ํากวา 38,400 bauds

b) เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลตองสามารถเพิ่ม Option (Plug-in module) ไดดังนี้

• 2 inputs - 2 output เพื่อรับคําสั่งจากภายนอกและส่ังงานโดย Program หรือ

Analog (0/4-20 mA) Outputs เพ่ือสงสัญญาณไปยังภายนอก

• Temperature Function สามารถรบัคาอุณหภูมิภายในแผงไฟฟา จากเซ็นเซอร

ภายในตัวอุปกรณเอง (Built -In Sensor) และเซ็นเซอรภายนอก (External

sensor) ได

4. เครื่องมือวัดสําหรับแผงยอยสวิตชจายไฟ Retail unit

4.1มาตรวัดแบบดิจิตอลที่ใชสําหรับแผงยอยสวิตชจายไฟควรมีและคุณสมบัติดังตอไปนี้ :

- Display Backlit LCD screen

- Installation DIN Rail

- Current Input 5A (Permanent Overload 6A)

- Voltage Input L-L 50…500VAC, L-N 28… 289VAC

- Frequency 45…65 Hz

- Harmonic THD u, THD i … up to 51st

- Power Supply 110 … 277 VAC ± 15 %

- Consumption < 3VA

- Operating Temperature -10 … + 55 °C

- Humidity Rating 85 %

- Accuracy :

• Voltage & Current 0.2% or Better

• Power Factor 0.5% or Better

• Frequency 0.1% or Better

• Power 0.5% or Better

• Active Energy Class 0.5 S (according to IEC 62053-22) or

Better

• Reactive Energy Class 2 (according to IEC 62053-23) or Better

4.2เครื่องมือวัดตองสามารถแสดงคาทางไฟฟาได ตามที่กําหนด ดังตอไปนี:้

- คากระแส (I1, I2, I3 and In)

- คาแรงดัน (V1, V2, V3, U12, U23, U31)

- คากําลังงานไฟฟา (instantaneous: 3P, ΣP, 3Q, ΣQ, 3S, ΣS, Maximum average:

ΣP, ΣQ, ΣS)
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- คาประกอบกําลังไฟฟา (3PF, ΣPF)

- ความถี ่(Hz)

- คาพลังงานไฟฟาจริง (Active energy: ±kWh)

- คาพลังงานไฟฟา รีแอคตีฟ (Reactive energy : ±kVarh)

- ช่ัวโมงการทํางาน (Hours Run)

- มีตัววัดอุณภูมิภายในตัวของมิเตอร (Built-in)

- มี Dual Tariff Function สําหรับคาหนวยไฟฟา

4.3เครื่องวัดทางไฟฟาจะตองมีคุณสมบัติในการติดตอสื่อสาร และความสามารถในการ

ควบคุมดังนี้

- การติดตอสื่อสารเปนชนิด JBUS/MODBUS (Built-in) ความเร็วไมต่ํากวา 38,400

bauds

- รองรับการสงคาออกสูภายนอกได 1outputs เลือกเปน Pulse หรือ On/Off (Built-in)

5. เคร่ืองวัดท้ังระบบตองมฟีงกชั่น Detects wiring errors และสามารถแกไขไดที่หนาตัว

มิเตอร หากมีการเขาสาย CT ผิด

6. เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลท่ีใชในระบบท้ังหมดใหใชจากผูผลิตเดียวกัน ยกเวนแตมีการ

กําหนดไวในแบบ

7. โรงงานผูผลิตเครื่องมือวัดตองไดรับการรองรับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO

50001

8. เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลตองเปนเครื่องมือวัดมาตรฐานที่ถูกผลิตในยุโรปหรืออเมริกา และ

บริษัทผูแทนจําหนายจะตองเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากเจาของ

ผลิตภัณฑมาแลวไมนอยกวา 5 ป
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3-4 ระบบกระจายสายแรงต่ํา (LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM)

3-4.1 PANEL BOARD, SAFETY SWITCH, CIRCUIT BREAKER BOX

3-4.1.1 PANEL BOARD

1. PANEL BOARD ทุกแผงจะตองเปนแบบ PLUG-IN หรือ BOLT-ON เปนผลิตภัณฑที่ผลิต

ข้ึนจาก โรงงานที่ผลิต CIRCUIT BREAKER โดยเฉพาะ

2. PANEL BOARD ที่ระบุกระแส SHORT CIRCUIT มากกวา หรือเทียบเทากับ 25 KAIC ให

เปนชนิดที่ผลิตภายในประเทศไทยได แตผูรับจางจะตองสงแบบตูการจัดวาง CIRCUIT

BREAKER, BUS BAR ใหวิศวกรผูออกแบบตรวจอนุมัติกอนจึงจะดําเนินการติดตั้งได

3. ขนาด AMPERE TRIP,  AMPERE  FRAME,  MAIN LUGS หรือ MAIN CIRCUIT

BREAKER และ INTERRUPTING  CAPACITY ของแตละแผงตองมีคุณสมบัติรายละเอียด

ขอกําหนดตามแบบแปลนและ LOAD SCHEDULE

4. ตัวตู PANEL  BOARD และ CIRCUIT   BREAKER จะตองเปน STANDARD

PRODUCT จากโรงงานผูผลิต และผลิตตามมาตรฐานของ UL หรือ NEMA หรือ IEC

STANDARD หรือเทียบเทา

5. จะตองติดตั้งตารางหรือผังวงจรเพื่อ แสดงรายละเอียดหนาที่ของ CIRCUIT BREAKER แต

ละตัวดานในประตูตู

6. CIRCUIT BREAKER ทุกตัวและสายไฟที่ตอเขากับ CIRCUIT BREAKER ทุกเสน จะตอง

ติดตั้งหมายเลขชนิดถาวรใหตรงกับ CIRCUIT น้ันๆ

7. NAME PLATE แผงสวิทชตองบงบอกดวย NAME PLATE, NAME PLATE ตองทําดวย

แผนพลาสติกสองชั้น ช้ันนอกเปนสีดําและช้ันในเปนสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือกระทําบนแผ

นพลาสติคสีดํา

8. การติดตั้ง ใหติดตั้งกับผนังดวย EXPANSION  BOLT ท่ีเหมาะสม และติดตั้งบน

SUPPORTING ท่ีเหมาะสม โดยระดับสูง 1.80 เมตร จากพื้นถึงระดับบนของแผงสวิทซตาม

ตําแหนงที่แสดงในแบบ (ใหติดตั้งบน Support เทานั้น)
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3-4.1.2 DISCONNECTING SWITCH หรือ SAFETY SWITCH

1. DISCONNECTING  SWITCH หรือ SAFETY  SWITCH ตองผลิตขึ้นตามมาตรฐาน

NEMA หรือ IEC เปนชนิด HEAVY DUTY TYPE

2. SWITCH ตัดวงจรไฟฟาเปนแบบ BLADE ทํางานแบบ QUICK-MAKE,  QUICK-

BREAK สามารถมองเห็นสวิทซไดชัดเจน เมื่อเปดประตูดานหนา

3. ENCLOSURE ตามมาตรฐาน NEMA1, IEC พับขึ้นรูปจากแผนเหล็ก พนเคลือบดวยสี

GRAY-BAKED  ENAMEL สําหรับใชภายในอาคารทั่วไป และตาม NEMA 3R พับจากแผน

เหล็กชุบ GALVANIZED พนเคลือบดวยสี GRAY - BAKED ENAMEL สําหรับใช

ภายนอกอาคาร ใหมีบานประตูเปดดานหนา ซึ่ง INTER-LOCK กับ SWITCH

BLADE โดยสามารถเปดประตูไดเมื่อ BLADE อยูในตําแหนง OFF เทาน้ัน

4. ขนาด AMPERE RATING จํานวนขั้วสายและจํานวน PHASE ใหเปนไปตามระบุในแบบหรือ

ตามขนาด PROTECTING EQUIPMENT ที่ตนทาง

5. การติดตั้ง ใหติดตั้งกับผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึง

ระดับบนของสวิทซ ในกรณีบริเวณติดตั้งไมมีผนัง หรือกําแพง ใหติดตั้งบนขายึดโครงเหล็ก

ที่แข็งแรง ใหสวิทซสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.00 เมตร ถึงระดับบนของสวิทซ

3-4.1.3 CIRCUIT BREAKER BOX (ENCLOSED CIRCUIT BREAKER)

1. ใหใช MOLDED  CASE  CIRCUIT   BREAKER ที่มี AMPERE  TRIP  RATING,

จํานวน POLE ตามระบุในแบบ

2. ENCLOSURE เปนไปตามมาตรฐาน NEMA, IEC โดยที่

- NEMA 1, IEC พับจาก SHEET  STEEL WITH  GRAY-BAKED  ENAMEL

FINISH สําหรับใชงานติดตั้งภายในอาคารทั่วๆไป

- NEMA 3 R, IEC พับจาก ZINC COATED  STEEL WITH GRAY-BAKED

ENAMEL FINISH สําหรับใชงานติดตั้งภายนอกอาคาร

- การติดตั้ง ใหเปนไปตามกําหนดในแบบโดยเปนแบบ FLUSH  MOUNTING สําหรับใน

อาคาร และ SURFACE MOUNTED สําหรับภายนอกอาคาร โดยสูงจากพ้ืน 1.80 เมตร

ถึงระดับบนสุด
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3-4.2 ระบบทอรอยสายไฟ (CONDUIT SYSTEM)

3-4.2.1 แนวทอรอยสายตามที่แสดงในแบบเปนเพียงภาพวาด เพื่อใหสะดวกในการเขาใจและมองเห็นได

ชัดเจน การติดตั้งทอรอยสายจริงตองใหเหมาะสมกับสภาพของสถานที่ติดตั้ง

3-4.2.2 แนววางทอรอยสายรวมทั้งการตัดสินใจวาชวงใดของทอรอยสายควรฝงในพื้นชวงใดใหเดินลอยหรือ

แอบในเพดาน ฯลฯ ไดออกแบบไวโดยพิจารณาดานประหยัด ความสะดวกในการติดตั้ง และความ

สวยงามตามแบบของสถาปนิก แตใหเปนความรับผิดชอบของผูรับจางที่จะตองติดตามการ

เปล่ียนแปลงดานสถาปนิก และดานการกอสราง เพื่อสามารถติดตั้งระบบทอรอยสายใหไดเหมาะสม

ดวยเทคนิคทีด่ีที่สุดตามสภาพของสถานที่ติดตั้ง

3-4.2.3 ทอรอยสายทุกแบบที่ใชในระบบไฟฟานี้มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 1/2 นิ้ว

3-4.2.4 เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น ทอรอยสายซึ่งฝงเฉพาะในคอนกรีต ในพื้นกอสราง(FLOOR SLAB)

และที่ติดตั้งในที่แจงหรือในสถานที่ๆ จําเปนตองมีระบบกันน้ําตองใชทอรอยสายชนิด

INTERMEDIATE METALLIC CONDUIT (IMC)

3-4.2.5 เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น ทอรอยสายซึ่งแอบไวในฝาเพดาน หรือในฝาผนังที่ไมไดเทดวย

คอนกรีตใหใช ELECTRIC METALLIC TUBING (EMT) ได

3-4.2.6 มิใหใชทอ EMT ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน 2" ทอใหญกวา 2" ใหใชแบบ IMC

3-4.2.7 เมื่อไมไดระบุไวเปนอยางอื่น การตอทอรอยสายเขากับอุปกรณหรือดวงโคมหรือเครื่องมือ

เครื่องจักรตางๆที่มีความสั่นสะเทือนใหใช FLEXIBLE CONDUIT ความยาวไมตํ่ากวา 1 ฟุต แต

ไมเกิน 3 ฟุต เปนชวงสุดทายเสมอไป

3-4.2.8 FLEXIBLE CONDUIT จะตองเปนชนิดที่กันน้ําได ถาอยูในบริเวณท่ีมีความช้ืนสูง หรือมีโอกาสถูก

น้ํา

3-4.2.9 การงอทอรอยสายตองระวังมิใหทอชํารุด และจะตองไมเปนผลใหเสนผาศูนยกลางภายในของทอ

เปล่ียนแปลงไป รัศมีการโคงงอตองเปนไปตามกฎของ NEC. เครื่องมือที่ใชในการงอทอรอยสาย

ตองเปนเครื่องมือซึ่งสรางขึ้น เพื่อใชปฏิบัติงานนี้โดยเฉพาะ หามงอทอรอยสายขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 3" หรือมากกวาในกรณีดังกลาว ใหใช CAST-IRON ANGLE BENDS และ FITTINGS

3-4.2.10 หามงอทอรอยสายเกิน 2 ครั้งในแตละชวง ระหวาง OUTLET, JUNCTION หรือ PULL BOXES

หากจําเปนตองใส JUNCTION BOX หรือคอนดูเล็ท เพิ่มจากที่ไดกําหนดไวในแบบ
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3-4.2.11 ติดตั้งทอรอยสายโดยใหมีรอยตอนอยที่สุด เมื่อจะตอทอรอยสายแบบ IMC ใหใช COUPLINGS

หรือ FITTINGS ชนิดเกลียวใช RED  LEADหรือวัสดุทาเกลียวตัวผู เพื่อกันน้ําที่มี

ELECTRICAL  CONTINUITY การตอตองใหปลายทอแตละขางชนกันแนบสนิท และตองตะไบ

หรือฝนปลายทอใหเรียบเสียกอน

3-4.2.12 ตอทอ EMT ดวย COUPLING และ CONNECTOR แบบ "RAINTIGHT" สําหรับระบบไฟฟา

ในพื้นที่เปยก เชน ฝงในผนัง, เสาเอ็น, พื้น TOPPING, หอง AHU, หอง PUMP, หอง CHILLER

สวน PUMP และอ่ืนๆ สวนการฝงในเสา, พื้นโครงสรางเสริมเหล็กยังคงใชเปนทอ IMC

3-4.2.13 ใหใช EXPANSION COUPLING และ/หรือ EXPANSION FITTING ในการวางทอรอยสาย ซึ่งมี

ระยะยาวกวา 150 ฟุต และ/หรือทอรอยสายซึ่งผาน EXPANSION  JOINTS ของโครงสราง

ของอาคารและ/หรือทอรอยสายซึ่งวางจากโครงสรางหนึ่งไปยังอีกโครงสรางหนึ่งที่ไมตอกัน

EXPANSION FITTINGS ทุกชนิดตองมี BONDING  JUMPERS

3-4.2.14 ความโคงของทอรอยสาย (ซึ่งติดตั้งภายนอกหรือที่ซอนอยูในฝาเพดานที่สามารถเปดซอมได หรือฝา

ผนังที่ไมไดเทดวยคอนกรีต) ที่หักมากๆ จะตองใชคอนดูเล็ท (CONDULET)

3-4.2.15 ตองยึดทอรอยสายเขากับ BOXES ตางๆ และ PANEL BOARD โดยใช LOCK NUT  2 ตัว

พรอมดวย BUSHING ถารู KNOCK OUT ใหญกวาทอรอยสาย จะตองใช REDUCING

WASHER เพื่อไมใหมีชองโหวระหวางทอ และฝาของ BOXES ฯลฯ สวนรูวางที่ไมไดใชงานใหปด

ดวย

3-4.2.16 การตอทอรอยสายทุกชนิดใหตรวจดูวาขอตอมี ELECTRICAL CONTINUITY อยางดี ทั้งนี้เพราะ

ตองการใชระบบทอรอยสายเปน GROUND-PATH ของระบบไฟฟาของอาคาร

3-4.2.17 ผูรับจางตองตรวจดูอยางรอบคอบวาการตอเชื่อม FLEXIBLE  CONDUIT และทอ FLEXIBLE

CONDUIT เองมี ELECTRICAL CONTINUITY อยางดีโดยตลอด มิฉะนั้นจะตองรอยสายดินหุม

ฉนวน

3-4.2.18 การฝงทอรอยสายในดินตองหุมทอรอยสายดวยคอนกรีตหนาอยางนอย 2" โดยรอบทอ

3-4.2.19 ทอรอยสายทุกแบบตองถูกยึดหรือตรึงไวอยางแข็งแรง ทุกระยะไมเกิน 10 ฟุต และไมเกิน 1 ฟุต

จาก BOXES หรือ PANEL BOARD โดยอุปกรณซึ่งสรางขึ้น เพื่อทําหนาที่นี้โดยเฉพาะและ/หรือ

โดยวิธีซึ่งไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูควบคุมงาน

3-4.2.20 ระหวางการกอสราง และเทคอนกรีตทอรอยสายที่วางเพื่อใหฝงอยูในคอนกรีตตองถูกกระชับใหมั่น

โดยวิธีเหมาะสมและไมกอปญหาใหแกผูรับจางดานกอสราง เมื่อมี STUB-UPS เหลานั้นไวใหแนบ
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ระยะหางระหวาง STUB-UPS ตองใหพอดีกับการที่จะสวมปลาย STUB-UPS เขารูดานขางของ

OUTLET, JUNCTION หรือ PULL BOX โดยไมตองงอหรือบีบรัด STUB-UPS ในภายหลัง

3-4.2.21 ทอรอยสายที่เดินซอนอยูบนฝาเพดานจะตองติดตั้งและยึดแนบอยูในพื้น SLAB หามเดินโดยวาง

อยูกับฝาเพดาน หรือหอยอยูกบัพื้น SLAB

3-4.2.22 เมื่อวางทอรอยสายเสร็จ แตยังปฏิบัติงานขั้นตอไปกับทอรอยสายนั้นไมได ใหเคลือบสวนของทอที่

ไดตาปเกลียวไวดวยสี ENAMEL เพื่อกันสนิมและปดปากทอดวยปลั๊กหรือฝาเกลียวใหมิดชิด

3-4.2.23 ภายหลังจากที่ไดติดตั้งทอรอยสายเรียบรอยแลว ใหตรวจดูวาทอไมตัน หากมีทอใดตัน ใหแกไข

ทันที โดยผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดเอง

3-4.2.24 ใหใชทอ IMC บริเวณที่ เปน HAZARDOUS  LOCATION

3-4.2.25 ขนาดของทอรอยสายที่ใชจะตองมีสายไฟคิดตามพื้นที่หนาตัดแลวไมเกิน 40% ของพื้นที่หนาตัด

ของทอ (ในกรณีชนิด 3 PHASE, 4 WIRE, GROUND) แตในกรณีมีสายไฟนอยกวา 4 เสน จะคิด

ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
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ตารางท่ี 3-4.2 แสดงจํานวนสายสูงสุดรอยในทอรอยสาย

ขนาดสายไฟ

(mm
2
)

จํานวนสายสูงสุดของสายไฟฟาตารางที่ 4 ในทอรอยสาย

1.5 8 14 22 37 - - - - - - - -

2.5 5 10 15 25 39 - - - - - - -

4 4 7 11 19 30 - - - - - - -

6 3 5 9 15 23 37 - - - - - -

10 1 3 5 9 14 22 37 - - - - -

16 1 2 4 6 10 16 27 42 - - - -

25 1 1 2 4 8 10 17 27 34 - - -

35 1 1 1 3 6 8 14 21 27 33 - -

50 - 1 1 1 4 6 10 15 19 24 38 -

70 - - 1 1 3 4 7 12 15 18 29 42

95 - - 1 1 2 3 5 8 11 13 21 30

120 - - - 1 1 2 4 7 9 11 17 25

150 - - - 1 1 1 3 5 7 9 14 20

185 - - - 1 1 1 3 4 6 7 11 16

240 - - - - 1 1 1 3 4 5 8 12

300 - - - - - 1 1 2 3 4 7 10

400 - - - - - 1 1 1 2 3 5 8

เสนผาน

ศูนยกลาง

ของทอรอย

สายไฟ

15

½”

20

¾”

25

1”

32

1 ¼”

40

1 ½”

50

2”

65

2 ½”

80

3”

90

3 ½”

100

4”

125

5”

150

6”

3-4.3 กลองและตูตอสายไฟ WIRE WAY, CABLE TRAY (JUNCTION, OUTLET, PULL

BOXES, WIRE WAY)

3-4.3.1 เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหใช JUNCTION  BOX และ RECEPTACLE  OUTLET

BOX ขนาด 4x4 นิ้ว มีความลึกที่เหมาะสมกับจํานวน และขนาดของสายไฟ ซึ่งรอยอยูภายใน

ตามขอ 370-6 ของ NEC. แตไมตื้นกวา 1 1/2" และเปนชนิด ซึ่งสรางดวย GALVANIZED

SHEET - STEEL     (GALVANIZED ทั้งดานในและดานนอก) ขนาดไมต่ํากวา 1.00 มม. มี

KNOCK-OUTS ขนาด จํานวน และตําแหนงทางดานขางและดานหลังของ BOX ที่เหมาะสมกับ

งานที่ใช
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3-4.3.2 เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหใช BOX ส่ีเหล่ียมขนาด 4" x 4" x 1 1/2" (และมี

คุณลักษณะอื่นตามขอกําหนดในขอ 1) สําหรับโคมไฟ

3-4.3.3 เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหใช BOX ส่ีเหล่ียมขนาด 4" x 2" x 1 1/2"   (และมี

คุณลักษณะอื่นตามขอกําหนดในขอ 1) สําหรับสวิทชไฟฟา

3-4.3.4 สําหรับแผงสวิทชรวม ซึ่งมีสวิทชไฟฟาจํานวนมากในบริเวณเดียวกัน ใหผูรับจางทําแบบ ROUGH-

IN แสดงแบบของ BOX(ES) และวิธีการติดตั้งใหวิศวกรบริษัทพิจารณาและดําเนินการเพื่ออนุมัติ

กอนการติดตั้ง

3-4.3.5 เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น PULL BOXES จะตองสรางดวย GALVANIZED STEEL

ขนาดไมต่ํากวา 5 เทาของปริมาตรรวมของสายไฟภายในทั้งหมด แตไมต่ํากวา 100 คิวบิคนิ้ว ยึดฝา

ปดดวยสกรูและตองไมมีรูนอกจากที่ทอรอยสายไฟถูกยึดติดอยูเทานั้น

3-4.3.6 PULL BOXES ตามที่กลาวถึงในขอ 3-2.2.5 ใหใชไดเฉพาะในการดึงสายไฟภายในเทานั้น หากจะ

มีอุปกรณอื่น เชน สวิทช CUT-OUT ฯลฯ ภายใน PULL BOX ดวย ตองเสนอแบบของ BOX

ตลอดจนรายละเอียดการติดตั้งภายในและการติดตั้ง BOX ใหวิศวกรบริษัทไดพิจารณาและอนุมัติ

กอน

3-4.3.7 FLOOR BOX สําหรับปลั๊กไฟฟา ฯลฯ ซึ่งฝงอยูในพื้นตองใช BOX แบบที่เหมาะสม และทั้งชุด

ตองสามารถกันน้ําได การติดตั้งใหฝงในพื้นโดยใหฝาเรียบกับพื้น

3-4.3.8 BOXES ทั้งหลายที่ติดตั้งกลางแจง หรือในบริเวณที่มีความชื้นในอากาศสูง หรือ BOXES ซึ่ง

กําหนดใหเปนแบบที่กันน้ําไดจะตองเปนชนิด GALVANIZED  CAST IRON มีหัวตอ (กับทอ

รอยสายไฟ) แบบเกลียวและใชปะเก็น ในการปดฝาใหแนนสนิทดวยสกรทูองเหลือง

3-4.3.9 BOXES ทุกตัวตองติดตั้งภายในฝาเพดาน ในผนัง ในเพดาน หรือในพื้นใหพนสายตา หากมีความ

จําเปนตองติดตั้งภายนอกบนเพดาน ผนัง ฯลฯ ตองไดรับความเห็นชอบของวิศวกรบริษัทหรือ

สถาปนิกกอนแตตองใชชนิด GALVANIZED CAST-IRON

3-4.3.10 ใหใช RAISED COVER ตามความเหมาะสม

3-4.3.11 รู KNOCK-OUT ที่ไมใชงานตองปดใหเรียบรอยดวยอุปกรณซึ่งสรางขึ้น เพื่อทําหนาที่นี้โดยเฉพาะ

หรือเปลี่ยน BOX เสียใหม

3-4.3.12 BOXES ทั้งหลายจะตองถูกยึดตรึงอยางแข็งแรง โดยไมตองอาศัยทอรอยสายไฟเปนตัวรับน้ําหนัก

ของตวัเอง และอุปกรณอื่นที่หอย แขวนหรือตั้งติดกับ B0X นั้นๆ ได หากที่ยึดทําดวยโลหะจะตอง

เปนชนิดกันสนิมไดและมีขนาดที่เหมาะสม
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3-4.3.13 ผูรับจางตองรับผิดชอบในการซอมแซมผนัง เพดาน ฝา พื้น ฯลฯ ที่ชํารุด เพราะการติดตั้ง BOXES

ตางๆ เอง

3-4.3.14 JUNCTION, OUTLET และ PULL BOX ทุกตัวจะตองติดตั้งในที่ซึ่งสามารถเขาไป ดําเนินการ

ตรวจซอมแซมตัว BOX เองหรือสายไฟฟาภายในไดทุกขณะภายหลังจากงานนี้เสร็จสิ้นลงแลว โดย

ไมตองกระทบกระเทือนงานดานสถาปตยกรรม

3-4.3.15 ตําแหนงของ BOXES และอุปกรณตามที่แสดงในแบบเปนตําแหนงโดยประมาณเทาน้ัน ผูรับจาง

ตองรับผิดชอบในการศึกษารายละเอียดและติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบของสถาปนิก

และแบบ ROUGH-IN ของบริษัทผูสรางอุปกรณไฟฟาตางๆ โดยละเอียด เพื่อสามารถกําหนด

ตําแหนง BOXES ไดถูกตอง

3-4.3.16 ผูออกแบบและ/หรือเจาของมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงตําแหนงของ BOXES ตางๆ ภายในรัศมี 1

เมตรจากตําแหนงเดิมกอนการติดตั้ง BOX เหลานั้นไดโดยไมตองเพิ่มคาติดตั้งใหแกผูรับจาง

3-4.3.17 การติดตั้ง BOX ใหระมัดระวังอยาใหติดกับทอน้ํา ทอสงลมเย็นของระบบปรับอากาศ หรือสิ่งกีด

ขวางอื่นใด

3-4.3.18 ผูรับจางจะตองทาสี BOX ทั้งภายนอกและภายในทุกจุด และที่รัดสายโดยรหัสสีเปนไปดังนี้

· ระบบไฟฟาแสงสวาง ใชสี ชมพู และท่ีฝา BOX กํากับอักษร LTG

· ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ใชสี สม และที่ฝา BOX กํากับอักษร E

· ระบบไฟฟากําลัง (เตารับ) ใชสี เขียว และท่ีฝา BOX กํากับอักษร P

· ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ใชสี แดง และท่ีฝา BOX กํากับอักษร FA

· ระบบสัญญาณเสียง ใชสี ขาว และท่ีฝา BOX กํากับอักษร S

· ระบบ MATV ใชสี มวง และท่ีฝา BOX กํากับอักษร TV

· ระบบแอร ใชสี เทา และท่ีฝา BOX กํากับอักษร AC

· ระบบโทรศัพท ใชสี เหลือง และท่ีฝา BOX กํากับอักษร T

· ระบบ SECURITY ใชสี นํ้าเงิน และท่ีฝา BOX กํากับอักษร SE

· ระบบ BAS ใชสี นํ้าตาลและท่ีฝา BOX กํากับอักษร BAS

· ระบบคอมพิวเตอร ใชสี ฟา และท่ีฝา BOX กํากับอักษร COM

3-4.3.19 WIRE WAY

3-4.3.19.1 WIRE WAY และ SUPPORT ใชเหล็กพนสีเมื่อติดตั้งในอาคาร และ HOT DIP GALVANIZED

เมื่อติดตั้งนอกอาคาร, CAR PARK และจะตองติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. ของ โดยมีแผนเหล็กมี

ความหนาไมนอยกวา 1.20 มม. สําหรับขนาดเล็กลงกวา 20 ซม. และหนา 1.60 มม. สําหรับ

ขนาด 20-50 ซม. และหนา 2.00 มม. สําหรับขนาด 60 ซม. ข้ึนไป โดยมีการพับขอบขางพรอม
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ฝาปดชนิด BOLT-ON มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักสายเมื่อทํา SUPPORT รองรับทุกๆ

ระยะ 1.5 ถึง 2.4 เมตร และสกรูตอรางตองเปนชนิดมีแหวนจักรในการจิกผิวส ี เพื่อความ

ตอเนื่องของ Ground Path

3-4.3.19.2 WIRE WAY จะตองเปนระบบสมบูรณโดยมีอุปกรณประกอบที่เหมาะสม ไดแก

- COUPLING

- BELOW HORIZONTAL OR VERTTCAL

- T-JOINT OR CROSSING JOINT

- SUPPORT

3-4.3.19.3 การเปล่ียนจากทอเปน WIREWAY จะตองติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟาป 2556 และหาม

ติดตั้งสายเกิน 30 เสนตัวนํา

3-4.3.20 CABLE TRAY, CABLE LADDER

3-4.3.20.1 กฎและวิธีการ การติดตั้งรางเดินสาย และจํานวนสาย ใหใชตามที่กําหนดใน NE CODE,

ARTICLE 318 และตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

3-4.3.20.2 ถาไมมีกําหนดไวเปนอยางอื่น CABLE TRAY พรอมฝาปดรางและ CABLE LADDER ใหใช

เปนชนิด HOT DIP GALVANIZED มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักสายไดเต็มที่โดยไมบิด

เบี้ยวโดยมีความหนาไมนอยกวา 1.60 มม. ขอบขางราง (หนา 2.00 มม.) และชั้นของราง

จะตองเรียบโดยไมมีความคมของขอบเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสายเคเบิ้ล อัน

เนื่องจากการลากสายติดตั้ง ตัวรางประกอบพรอมฝาปดพรอมสกรู

3-4.3.20.3 การตอเนื่องถึงกัน (BONDING) การใชรางเดินสาย สําหรับวางสายไฟฟา โดยรางเปนโลหะ

จะตองระวังเกี่ยวกับการตอเนื่องถึงกันตลอดของเสนทางตอลงดิน ไมใหมีการขาดตอนได ขอตอ

ระหวางรางเดินสายแตละชวงจะตองแนนสนิท หรือมีสายทองแดงขนาดตาม NEC เชื่อมราง

เดินสายจะตองมีความตานทานกระแสต่ําตลอดระยะทาง และตองรับปริมาณกระแสไฟฟาอัน

เกิดจากการลัดวงจรไดอยางปลอดภัย

3-4.3.21 การเดินสายในรางเดินสาย

3-4.3.21.1 เมื่อตองการตอสายไฟในชวงที่เดินในรางเดินสาย ตองตอสายและพันเทปปดขอตอดวยวิธีที่

ยอมรับสวนที่ตอสายจะตองไมสูงพนของกนของรางเดินสายขึ้นมา จุดที่ตอสายตองอยูตรงที่ๆ

เขาถึงเพื่อการตรวจตรา หรือบํารุงรักษาไดงาย

3-4.3.21.2 การเดินสายในรางเดินสายที่ไมไดอยูในแนวนอน จะตองยึดสายที่เดินไปกับพื้นรางใหมั่นคง
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3-4.3.21.3 ถามีสายไฟที่ใชงานแบบวงจรตอขนานเดินในรางเดินสายตองจัดสาย สําหรับวงจรตอขนานนั้นรวม

เปนชุดๆ โดยแตละชุดมีสายของไฟแตละเฟสสายศูนยไมเกิน 1 เสน และสายดิน (หากม)ี

ครบถวนในแตละชุด หามเดินเรียงเฟสเดียวกันหลายๆ ชุด เชน RRR, SSS, TTT, NNN

3-4.3.21.4 จํานวนสายที่จะเดินไดในรางเดินสายแตละขนาด และการจัดวางสายในรางเดินสายตองเปนไป

ตามมาตรฐานของการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย ป 2556

3-4.4 สายไฟแรงต่ํา (LOW VOLTAGE) และการปดชอง SHAFT

3-4.4.1 ความตองการทั่วไป

ขอกําหนดนี้ไดระบุครอบคลุมถึงคุณสมบัติ และการติดตั้งใชงานสําหรับสายไฟฟาแรงต่ํา

3-4.4.1.1 สายไฟตองเปนสายทองแดง และตองมีสวนผสมที่มีทองแดงไมต่ํากวา 98%

3-4.4.1.2 สายไฟตองเปนมาตรฐานของ มอก. 11-2553

3-4.4.1.3 สายไฟตองเปนแบบสายเดี่ยว ( SINGLE  CONDUCTOR ) มีฉนวนหุมตามที่กําหนดขนาด

ไวใน LOAD SCHEDULE ฉนวนตองทนแรงดันไฟฟาไมต่ํากวา 750 V.

3-4.4.1.4 หามใชสายไฟเล็กกวาขนาด 2.5 mm
2
ยกเวนสาย CONTROL ใหใชตามความเหมาะสม

3-4.4.1.5 คา VOLTAGE  DROP จาก MAIN  MDB ไป LOAD สุดทายจะตองมีคา VOLTAGE

DROP รวมไมเกิน 5%

3-4.4.2 ชนิดของสายไฟ

3-4.4.2.1 โดยทั่วไปใหสายไฟฟาแรงต่ํามีตัวนําเปนทองแดงหุมดวยฉนวน POLYVINYL CHLORIDE

(PVC) สามารถทนแรงดันไฟฟาได 750 โวลท และทนอุณหภูมิไดไมนอยกวา 70 องศา

เซลเซียสตาม มอก. 11-2553

3-4.4.2.2 สายไฟฟาที่มีขนาดใหญกวา 6 ตารางมิลลิเมตร ตองเปนชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (STRANDED

WIRE)

3-4.4.2.3 สายไฟฟาที่ใชรอยในทอโลหะ หรือ WIRE WAY หรือ CABLE TRAY (เฉพาะขนาดสายตั้งแต

50 mm
2
ข้ึนไป) โดยทั่วไปกําหนดใหเปนสายไฟฟาตัวนําแกนเดียว (SINGLE-CORE) ตาม

มอก. 11-2553
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3-4.4.2.4 สายไฟฟาที่กําหนดใหใชฝงดินโดยตรง หรือเดินในราง CABLE TRAY ใตพื้น ACCESS

FLOOR ทั้งแบบตัวนําแกนเดียว และตัวนําหลายแกน (MULTI-CORE) ตองเปนสาย

ไฟฟาที่หุมดวยฉนวน PVC อยางนอย 2 ชั้น ตาม มอก. 11-2553, NYY-N หรือ NYY-

GRD แลวแตกรณี

3-4.4.2.5 สายไฟฟาที่ใชกับเครื่องจักรถาวรที่มีการเคลื่อนที่เปนประจํา เชน รอกไฟฟา เครื่องจักรที่มีการ

ส่ันสะเทือน หรือกรณีที่ผูคุมงานเห็นชอบใหใชสายไฟฟาชนิด FLEXIBLE CABLE หุมฉนวน

PVC สองชั้นตาม มอก. 11-2533

3-4.4.2.6 สําหรับสายไฟฟาภายในดวงโคมที่มีความรอนเกิดขึ้นสูงเชน โคมที่ใชหลอดไส

(INCANDESCENT LAMP) , HIGH  INTENSITY  DISCHARGE  LAMP เปนตน ใหใช

สายชนิดทนความรอนสูง

3-4.4.2.7 สายไฟฟาตัวนําทองแดงหุมฉนวนครอสลิงกคพอลีเอทิลีน ในกรณีติดตั้งในทอใชฉนวนชนิดทั่วไป

ได แตในกรณีติดตั้งในรางจะตองใชชนิดเปลือกนอกของสายมีคุณสมบัติตานทานเปลวเพลิงตาม

IEC 60332-3 CATEGORY C (FLAME RETARDANT)

3-4.4.3 ลักษณะและวิธีการติดตั้ง

3-4.4.3.1 สายไฟจะตองเปนเสนเดียวตลอด โดยไมมีการตัดตอระหวางแผงไฟ(PANELBOARD) จนถึง

OUTLET หรือระหวาง OUTLET หรือ SWITCH BOARD ถึงแผงไฟ การตัดตอสาย

(SPLICING) สําหรับ BRANCH CIRCUIT ใหกระทําไดตอเมื่อจําเปนจริงๆ และตองตัดตอ

เฉพาะใน JUNCTION หรือ OUTLET BOX ซึ่งอยูในระหวางที่สามารถเขาไปตรวจ และ/

หรือซอมบํารุงไดโดยงายเทานั้น

3-4.4.3.2 ใหใชเฉพาะที่ตอสายแบบ COMPRESSION,  BOLT หรือ SCREW TYPE หรือ WIRE NUT

เทานั้นขั้วตอสายที่ไมมีฉนวน เมื่อตอสายแลวตองพันดวยเทปฉนวนทับกันประมาณ 50%  3

ชั้น มีความหนาไมนอยกวาความหนาของฉนวนสายไฟฟานั้นเทปที่ใชพันสายตองเปน VINYL

เทปทนอุณหภูมิตอเนื่องไดไมนอยกวา 105
o
C หนา 7 MILS. ทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา

600 โวลท การตอสายที่อยูในที่เปยกชื้นหรือใตดินจะตองใชเสริมเรซินหลอหลอมหุมไวดวยเรซิน

ตองเปนของที่ใชงานเชนนี้ไดดี หามใชที่ตอสายแบบ TWISTED WIRE  SPLICE หามตอ

สายไฟเกิน 4 เสน ณ แตละจุดที่ตอสาย

3-4.4.3.3 หามใชการบัดกรีในการตอสายไฟ

3-4.4.3.4 ใหใช LUBRICANT เปนชนิดที่ไดรับการอนุมัติจากวิศวกรแลวเทานั้นในการดึงสาย
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3-4.4.3.5 ตองใชสีเปนรหัส (COLOUR-CODING) ในการเดินสายไฟโดยใช เฟส A สีนํ้าตาล เฟส B สีดํา

และเฟส C สีเทาสําหรับสาย PHASE (HOT) ท้ังสาม และใหใชสฟีาสําหรับสาย NEUTRAL

และ สีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลืองสําหรับสาย GROUND

3-4.4.3.6 สายไฟตองเดินในทอรอยสายไฟทั้งหมด โดยไมมีสวนหนึ่งสวนใดปรากฏใหเห็นภายนอก

3-4.4.3.7 ใหติดหมายเลขวงจรดวย WIRE MARKER ชนิดถาวรสําหรับสาย FEEDER ใน PULL BOX

ตางๆ ดวย

3-4.4.3.8 ยกเวนแตไดรับอนุมัติจากวิศวกรเปนกรณีๆ ไป หามมิใหดึงสายไฟในทอรอยสายไฟจนกวาจะได

วางระบบทอรอยสายไฟเสร็จเรียบรอยทั้งหมดกอน และไดรับการตรวจรับแลว

3-4.4.3.9 ภายหลังการติดตั้งสายภายในคอนดุทแลว ผูรับจางจะตองทําการ TEST  INSULATION ของ

สายไฟดวย MEGGER วัดคาความตานทานของสายระหวาง PHASE  TO PHASE, PHASE

TO NEUTRAL และ PHASE TO GROUND ของทุก CIRCUIT ตั้งแต PANEL BOARD ถึง

ปลาย LOAD จุดสุดทาย และจาก MDB ถึง PANEL BOARD ทุกๆ แผง โดยผูรับจางจะตอง

บันทึกคาของการตรวจสอบนั้นทุกจุดใหผูคุมงาน 2 ชุด กอนที่จะมีการติดตั้งอุปกรณทุกชนิด

เอกสารการ TEST ใหรวบรวมเปนเอกสารสงมอบงานในงวดสุดทาย

3-4.4.3.10 สายไฟที่มีจํานวนหลายชุดใน 1 วงจรที่เดินในราง CABLE TRAY หรือ LADDER จะตองเรียง

ตามลําดับเฟสเชน R, S, T, N หามวางเรียง PHASE เดียวกันเปนกลุมเดียวกัน

3-4.4.4 สายไฟฟาแรงต่ําชนิดทนไฟ (FIRE RESISTANT CABLE ชนิด)(ถามีระบุในแบบ)

3-4.4.4.1 ความตองการทั่วไป

ในขณะที่เกิดเพลิงไหม สายนําไฟฟาจะตองยังคงรักษาสภาพการนําไฟฟาที่แรงดันและกระแสใน

สภาวะที่ปกติ และวัสดุที่ใชทําสายไฟฟา จะตองไมเอื้ออํานวยตอการติดไฟ และสายไฟจะตองไม

กอกําเนิดปริมาณควันที่อาจเปนอันตราย หรือแกสพิษและกรดแกสจากธาตุในหมู HALOGEN

3-4.4.4.2 ลักษณะของสายไฟ

สายไฟชนิดออนและติดตั้งไดสะดวก จะตองมีตัวนําไสทองแดงที่พันหุมดวยเทปใยแกว พรอม

ไมกาเปนฉนวนกันไฟภายใน และหุมดวยฉนวนและเปลือกนอกดวยคลอสลิงคของ สายแรฉนวน

ออนตัว และไมละลาย เมื่อเกิดอุณหภูมิสูง หรืออยูภายในเพลิง สายไฟจะตองมีรัศมีดัดโคงไมเกิน

8 เทาของรัศมีความโตของสายไฟนั้น ฉนวนหุมสายไฟและวัสดุที่เปนเปลือกขั้นนอก จะตองไม

แปรสภาพใดๆ เมื่อตัวนําไฟฟาภายในตองนําไฟฟาที่อุณหภูมิสูง 90
o

C อยางตอเนื่องตาม

มาตรฐาน IEC  216 และสายไฟทั้งหมดจะตองผานการทดสอบตามมาตรฐานสากลดังนี้
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· สามารถนําไฟฟาอยางตอเนื่องไดเปนปกติในขณะเกิดเพลิงไหมตามมาตรฐาน BS  6387

C.W.Z.  (โดยจะตองเปน STANDARD  TEST)

- ขอกําหนด C ที่อุณหภูมิ 950o C เปนเวลา 3 ชั่วโมง

- ขอกําหนด W ใหรับความรอนที่อุณหภูมิ 650o C เปนเวลา 15 นาที แลวพนอีกดวย

น้ําที่อุณหภูมิเดียวกันเปนเวลา 15 นาที

- ขอกําหนด Z สายไฟยังตองสามารถนําไฟฟาไดเปนปกติขณะที่ถูกกระทําดวยพลังงาน

กลจากภายนอก ที่อุณหภูมิ 950o C เปนเวลา 15 นาที

- สายไฟตองมี RATE VOLTAGE 0.6/1 KV สําหรับสาย Power

- สายไฟตองมี Rate Voltage 300/500 V. สําหรับสาย Twisted pair w/shield ระบบ

Fire alarm

· สายไฟจะตองผานการทดสอบที่แสดงวาไมเอื้ออํานวยตอการติดไฟตามมาตรฐาน IEC

332-3

· ปริมาณควันที่ขึ้นเมื่อสายไฟถูกเผาไหมโดยตรงวัดตามมาตรฐาน IEC 1034-2 ควันที่

เกิดขึ้นจะตองยอมให ปริมาณแสงผานไดไมนอยกวา 70%

· ปริมาณสาย HALOGEN แกสพิษและแกสกัดกรอนสายไฟจะตองปลอดจากสาร

HALOGEN และไมกอเกิดแกสที่กัดกรอนเมื่อถูกไฟ สายไฟจะตองมีคุณสมบัติตาม

มาตรฐาน IEC 754 ขอความท่ี 2

· ปริมาณเชื้อเพลิงของวัสดุที่ใชทําสายไฟไมชวยใหเกิดความรอนเมื่อไหมไฟวัสดุที่ใชทํา

ฉนวนของสายไฟ และวัสดุที่เปนเปลือกนอกจะตองไมใหความรอนเมื่อเกิดการเผาไหม

· การทนทานตอการลัดวงจร และความตานทานตอการใชกระแสเกินพิกัดสายไฟ จะตอง

ทนทานตออุณหภูมิอันเนื่องจากกระแสลัดวงจรไดที่ 250° C เปนเวลา 5 วินาที

· การควบคุมคุณภาพ บริษัทผูผลิตสายไฟเหลานี้ จะตองไดรับการยอมรับตามมาตรฐาน

ประกันคุณภาพ ISO 9001

3-4.4.4.3 การติดตั้ง

สายไฟชนิดทนไฟ ใหติดตั้งบนรางเดินสาย CABLE TRAY หรือ WIRE  WAY หรือเดินในทอ

โลหะ การจัดวางจะตองไมทําใหเกิดการนํากระแสไฟฟาลดลงแตอยางไร กรณีเดินในรางจะตอง

รัดสายดวยสายรัดชนิด STAINLESS การจัดวางสายและระยะหางของสายเปนไปตาม

ขอกําหนดของผูผลิตอยางเครงครัด

3-4.4.4.3.1 สายไฟแรงต่ําชนิดทนไฟ (MI  CABLE และอุปกรณประกอบ) อนุญาติใหเทียบเทาไดโดยไม

ตองมีทอรอยสาย

3-4.4.4.3.2 ระบบไฟฟา ตองสามารถใชงานไดดีกับระบบไฟฟา 400/230 โวลต 3 เฟส 4 สาย 50

เฮิรตซ ของการไฟฟานครหลวง
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3-4.4.4.3.3 มาตรฐานอางอิงตองผลิตและทดสอบตามมาตรฐานฉบับลาสุด ดังตอไปนี้

· BS 6387  Performance requirements for cables  required  to maintain circuit integrity

under  fire  conditions,  BS  6207  Copper  sheathed cables  with copper conductors,

BS 6081 Specification for termination for mineral insulated cables.

· IEC 702 Mineral insulated cables with rated voltage not exceeding 750 V.,IEC 331

Fire resistant characteristics of electric cables.

3-4.4.4.3.4 วัสดุตองประกอบดวย Seamless  copper  sheath,  magnesium  oxide insulant และ Solid

copper conductor

3-4.4.4.3.5 การทนไฟ ตองไมทําใหเกิดการกระจายของเปลวไฟ และไมเกิดควันไฟขึ้น พรอมทั้งไม

กอใหเกิด toxic และกรดกาซในขณะที่เกิดเพลิงไหม จุดหลอมเหลวของ Copper  sheath ตองไม

ต่ํากวา 1080
o
C สวน Magnesium oxide insulant ตองไมต่ํากวา 2700

o
C

3-4.4.4.3.6 อุณหภูมิการทํางาน ตองทนอุณหภูมิขณะทํางานที่ตอเนื่องไดถึง 250
o
C สําหรับการใชงานใน

ระบบไฟฟาทั่วไป ในกรณี Emergency ตองสามารถทํางานในชวงสั้นๆ ไดที่อุณหภูมิไมต่ํากวา

1080
o
C

3-4.4.4.3.7 การทนนํ้า ตองทํางานไดอยางตอเนื่องสมบูรณแบบเมื่อ MI  Cable จุมอยูในน้ํา ยกเวนสวนท่ี

เปน Fitting ตางๆ ของ MI Cable

3-4.4.4.3.8 การทนของแรงกระทบทางกล ตองทนทานตอแรงกระทําทางกลไดดี โดยไมทําใหการทํางาน

ดานไฟฟาเสื่อมคุณภาพลงไป

3-4.4.4.3.9 การเปนตัวนําลงดิน Copper sheath จะตองมีความตานทานต่ํา สามารถทําหนาที่เปนตัวนําลงดิน

ได

3-4.4.4.3.10 การกันการรบกวน ตองปองกันการรบกวน เน่ืองจาก Electro magnetic pulses ไดดี

3-4.4.4.3.11 หัวสาย (Termination set) ตองประกอบดวยอุปกรณตางๆ ดังตอไปนี้ Gland Back nut,

Compression Ring, Gland Body, Brass Pot. Pot Closure. Conductor Sleeve และ

สวนประกอบอื่นที่จําเปนใหเหมาะสมกับขนาด MI Cable แตละขนาด เพื่อประกอบหัวสายให

เปนไปตามมาตรฐานของผูผลิตจนครบถวนและใชงานไดดี
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3-4.4.4.3.12 เครื่องมือ ผูขายตองเตรียมคูมือการติดตั้ง และเครื่องมือใชงานเฉพาะ เชน STRIPPER,

POTTER STRAIGHTENER,  CRIMPING เปนตน และเครื่องมือใชงานเฉพาะอื่นๆ ที่จําเปน

เพื่อใชในการติดตั้งและเดินสาย MI Cable ใหเปนไปตามาตรฐานของผูผลิต

3-4.4.4.3.13 ตารางขนาดกระแสของสายไฟฟา ชนิด MI เปนไปตามตารางที่ทาง กฟน. อนุมัติ

3-4.4.5. สายไฟแรงต่ําชนิด Low smoke, Zero Halogen

ขอกําหนดที่ใชสําหรับอาคารสาธารณะใตผิวดินที่ใชสําหรับระบบความปลอดภัยปกติซึ่งสายและ

อุปกรณจะตองมีคุณสมบัติดังนี้

· อุปกรณที่ใชประกอบการเดินสายไฟเชน Conduit Box Enclosure Support ตองทนได 500

องศาเซสเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง

· ฉนวนสายทนไฟใชชนิดไมต่ํากวา 90 องศาเซสเซียส

· สายเคเบิลตองเปนชนิด Low Smoke, Zero halogen ตามมาตรฐาน BS 7211

· สายตองรอยอยูในทอ IMC หรือ RSC และมีการซีลกันไฟลาม

3-4.4.6 การปองกันไฟและควันลาม

· ความตองการทั่วไป

เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกบุคคลที่อยูภายในอาคาร อันเนื่องมาจากการเกิดเพลิง

หรือควันลุกลามจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง โดยอาศัยชองทางเดินสายไฟฟาและ

สายสัญญาณ จึงกําหนดใหใชวัสดุปองกันไฟ และควันลามตามกําหนดใน NEC ARTICLE

300-21 และ ASTM

· คุณสมบัติของวัสดุ

- อุปกรณหรือวัสดุซึ่งใชปองกันไฟและควันลาม ตองเปนอุปกรณหรือวัสดุที่ได ASTM E-

814 และไดมาตรฐาน UL 1479

- วัสดุสามารถขยายตัวไดอยางรวดเร็วเมื่อไดรับความรอนสูง

- อุปกรณวัสดุดังกลาว ตองปองกันไฟ โดยทนความรอนไดอยางนอย 2 ชั่วโมง

- อุปกรณหรือวัสดุดังกลาวตองไมเปนพิษ ไมไอระเหยที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ขณะ

ติดตั้งและขณะเกิดเพลิงไหม

- ในชองเปดที่มีการขยายในอนาคตใหใชวัสดุที่สามารถถอดออกไดงายในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงแกไข

- วัสดุตองทนตอการสั่นสะเทือนไดดี

- วิธีการติดตั้งใหสามารถใชเครื่องมือทั่วไปเพื่อติดตั้งไดงาย

- อุปกรณหรือวัสดุปองกันไฟและควันลาม ตองมีความแข็งแรงไมวากอนหรือหลังเพลิง

ไหม

- อุปกรณหรือวัสดุที่จะนํามาใช ตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน
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· การติดตั้ง

- ใหติดตั้งอุปกรณหรอืวัสดุปองกันไฟและควันลามตามตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้

ก. ชองเปดทุกชองไมวาจะอยูที่ใดของผนัง พื้น หรือคาน ซึ่งไดเตรียมไวสําหรับการใช

งานติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ

ข. ชองเปดหรือชองลอด (Sleeve) สวนที่ผานผนังทนไฟที่เตรียมการไวสําหรับติดตัง

ระบบไฟฟาและระบบสื่อสารในอนาคต

ค. ชองเปดหรือชองลอด (Sleeve) สวนที่ผานผนังทนไฟ ที่ใชสายไฟฟาหรือทอรอย

สายไฟฟาที่มีชองวางอยู

ง. ภายในทอรอยสายไฟฟาที่วางทะลุพื้นคอนกรีต ผนังคอนกรีต ซึ่งเปนผนังทนไฟ

เพอปองกันไฟ และควันลามตามทอรอยสายไฟ

จ. ชองวางระหวางพื้นและผนังอาคารชนิด Curtain Wall

· กรรมวิธีการติดตั้ง ตองทําตามคําแนะนําของผูผลิตโดยเครงครัด โดยผูรับจางตองเสนอ

วิธีการ และวัสดุที่ใชเพื่อขออนุมัติตอผูควบคุมงานกอน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก

ความผิดพลาดของผูรับจาง และ/หรือ ไมไดทําตามคําแนะนะของผูผลิต ผูรับจางจะตอง

แกไขใหถูกตองโดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

· วัสดุที่นํามาติดตั้งตองผานการทดสอบในรูปแบบการใชงานจริงหรือใกลเคียงหรือตามที่

ผูออกแบบกําหนด โดยการทดสอบจากสถาบันทดสอบระบบปองกันไฟจากในประเทศหรือ

ตางประเทศ
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3-5 ระบบตอลงดิน (GROUNDING SYSTEM)

3-5.1 ความตองการทั่วไป

ระบบตอลงดิน (GROUNDING SYSTEM) ประกอบดวยการตอลงดินของระบบไฟฟา

(SYSTEM GROUNDING) และการตอลงดินของอุปกรณไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟา

(EQUIPMENT GROUNDING SYSTEM) ที่เปนโลหะอันอาจมีกระแสไฟฟา เนื่องจากการ

เหนี่ยวนําทางไฟฟา เชน ทอรอยสายไฟฟา รางวางสายไฟฟา ฯลฯ โดยการตอลงดินนี้ถามิได

กําหนดไวเปนอยางอื่นใหถือตามมาตรฐานตอไปนี้

· ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา "หมวด 6 สายดินและการ

ตอลงดิน"

· มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาสํานักงานพลังงานแหงชาติ "TSES, 24-1984การ

ตอลงดิน"

· NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) NO.78

· NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) ARTICLE 250

· มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

3-5.2 มาตรฐานหลักดินและสิ่งที่ใชแทนหลักดิน

3-5.2.1 แทงเหล็กหุมดวยทองแดง (Copper-clad steel) หรือแทงทองแดง (solid copper) หรือแทง

เหล็กอาบสังกะสี (hot-dip galvanized steel) ตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 5/8

นิ้ว (ขนาดทางการคารายละเอียดใหดูหมายเหตุ) ยาวไมนอยกวา 3.00 เมตร หรือตามที่

กําหนดในแบบ

· เหล็กที่ใชเปนแกนใหทําจาก low carbon steel ที่มี tensile strength ขนาดไมนอยกวา

600 นิวตันตอ ตร.มม.

· ทองแดงที่ใชหุมมีความบริสุทธิ์ 99.9% และหุมอยางแนบสนิทแบบ molecularly

bonded กับแกนเหล็ก ความหนาของทองแดงที่หุมที่จุดใดๆ ตองไมนอยกวา 0.25 มม.

· ตองผานการทดสอบการยึดแนนและความคงทนของทองแดงที่หุมดวยวิธี Jacket

Adherence Test และ Bending Test ตามมาตรฐาน UL-467

· กรณีแทงเหล็กอาบสังกะสีตองมีความหนาของสังกะสีไมนอยกวา 80 ไมโครเมตร

(0.075 มม.)

3-5.2.2 แผนตัวนําชนิดปองกันการผุกรอนที่มีพื้นผิวสัมผัสกับดินไมนอยกวา 0.18 ตร.เมตร ในกรณีที่

เปนเหล็กอาบโลหะชนิดกันการผุกรอนตองหนาไมนอยกวา 6 มม. หากเปนโลหะการผุกรอน

ชนิดอื่นที่ไมใชเหล็กตองหนาไมนอยกวา 1.50 มม.

3-5.2.3 หามใชวัสดุที่ทําดวยอะลูมิเนียมหรือโลหะผสมของอะลูมิเนียม เปนหลักดินหรือสิ่งที่ใชแทน

หลักดิน
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3-5.2.4 ยอมใหใชอาคารที่เปนโลหะและมีการตอลงดินอยางถูกตอง โดยมีคาความตานทานของการตอ

ลงดินไมเกิน 5 โอหม

3-5.2.5 หลักดินชนิดอื่นๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานและผูออกแบบกอน

หมายเหตุ แทงหลักดินขนาด 5/8 นิ้ว หมายถึงขนาดโดยประมาณ 0.560 นิ้ว หรือ

14.20 มม. สําหรับแทงเหล็กหุมดวยทองแดง และ 0.625 นิ้ว หรือ 15.87

มม. สําหรับแทงเหล็กอาบสังกะสี

3-5.3 สายตอหลักดิน

3-5.3.1 สายตอหลักดินตองเปนตัวนําทองแดง เปนชนิดตัวนําเดี่ยวหรือตัวนําตีเกลียวหุมฉนวนหรือไม

หุมฉนวนก็ได และตองเปนตัวนําเสนเดียวยาวตลอดโดยไมมีการตอ

3-5.3.2 ถึงแมจะมิไดกําหนดหรือแสดงในแบบไวก็ตาม ระบบไฟฟาของโครงการนี้ ตองมีระบบตอลง

ดินสําหรับอุปกรณไฟฟา (EQUIPMENT GROUND) โดยใหดําเนินการดังนี้

ก. โครงโลหะรอบนอกของอุปกรณไฟฟาตลอดจนทอรอยสายไฟฟาและ/หรือ รางวาง

สายไฟฟาที่เปนโลหะตองถูกตอลงดินดวยตัวนําลงดิน

ข. วงจรสายปอน (FEEDER CIRCUIT) และวงจรยอย (BRANCH CIRCUIT) สําหรับ

ไฟฟากําลังและเตารับไฟฟาตองมีสายตัวนําลงดิน (GROUND CONDUCTOR) ควบคู

ไปดวย

ค. วงจรยอยสําหรับไฟฟาแสงสวาง ยอมใหใชทอรอยสายไฟฟา และ/หรือ รางวาง

สายไฟฟาที่เปนโลหะเปนตัวนําลงดินได ทั้งนี้ตองมั่นใจไดวา ทอรอยสายไฟฟา และ/

หรือ รางวางสายไฟฟานั้นถูกตอลงดินอยางตอเนื่องทางไฟฟา

ง. ขนาดของสายตัวนําลงดินใหขึ้นอยูกับขนาดของอุปกรณปองกันของวงจรนั้นๆตามตาราง

ที่ 1

3-5.3.3 ขนาดสายตอหลักดินของระบบไฟฟากระแสสลับ ตองมีขนาดไมเล็กกวาที่กําหนดไวใน

ตารางท่ี 1 ขนาดต่ําสุดของสายตอหลักดินของระบบไฟฟากระแสสลับ

ขนาดสายเมนเขาอาคาร

(ตัวนําทองแดง) (ตร.มม.)

ขนาดต่ําสุดของสายตอหลักดิน

(ตัวนําทองแดง) (ตร.มม.)

ไมเกิน 35

เกิน 35 แตไมเกิน 50

เกิน 50 แตไมเกิน 95

เกิน 95 แตไมเกิน 185

เกิน 185 แตไมเกิน 300

เกิน 300 แตไมเกิน 500

เกิน 500

10*

16

25

35

50

70

95
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หมายเหตุ * ตองติดตั้งในทอ RSC, IMC, EMT หรือตามที่ระบุในแบบ

* ขนาดสายตอกับหลักดินใหยึดถือตามที่กําหนดในแบบเปนหลัก

3-5.4 สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา

3-5.4.1 สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟาที่เดินสายรวมไปกับสายของวงจรใหใชตัวนําทองแดงหุมฉนวน

3-5.4.2 สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา ตองมีขนาดไมเล็กกวาที่ไดกําหนดไวในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ขนาดต่ําสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ

เครื่องปองกันกระแสเกินไมเกิน

(แอมแปร)

ขนาดต่ําสุดของสายดินของ

เครื่องอุปกรณไฟฟา

(ตัวนําทองแดง) (ตร.มม.)

20

40

70

100

200

400

500

800

1000

1250

2000

2500

4000

6000

2.5*

4*

6*

10

16

25

35

50

70

95

120

185

240

400

หมายเหตุ * ขนาดต่ําสุดของสายดินของอุปกรณไฟฟา ใชสําหรับที่อยูอาศัยหรืออาคารของผูใช

ไฟฟาอยูหางจากหมอแปลงระบบจําหนายระยะไมเกิน 30 เมตร ในกรณีที่เกิน 30

เมตร จะตองพิจารณาคา Earth fault loop impedance ของวงจรตองไมเกินตามที่

การไฟฟากําหนด ถาเกินจะตองใชขนาดของสายดินเทากับขนาดของสายเฟส
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3-5.5 ระบบตอลงดินแยกอิสระ (ISOLATED GROUND)

3-5.5.1 ระบบตอลงดินสําหรับอุปกรณพิเศษ เชน อุปกรณอิเลคทรอนิคส ใหมีหลักสายดินและสายดิน

แยกจากสายดินทั่วไปตามที่กลาวในขอ 3 โดยความตานทานการตอลงดินที่หลักสายดิน ตอง

ไมเกิน 1.0 โอหม

3-5.5.2 สายดินที่ใชในกรณีนี้ ใหใชสายตัวนําทองแดงหุมฉนวน พีวีซี ขนาดตามที่ระบุในตารางที่ 2

แลวแตกรณี สายดินนี้ใหตอเขากับหลักสายดินโดยตรง และสามารถใชรวมกับหลักสายดินของ

ระบบไฟฟาทั่วไป หรือจัดทําขึ้นใหมได

3-5.6 การติดตั้งและการตรวจสอบ

3-5.6.1 การปกหลักสายดินใหมีจํานวนตั้งแต 3 หลักขึ้นไป โดยใหแตละหลักหางขางเคียงสองหลัก

ประมาณ 3.00 เมตรเทาๆกัน โดยหลักสายดินนี้ใหเชื่อมตอถึงกันดวยตัวนําทองแดง ขนาด

พื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 70 ตารางมิลลิเมตร และผังลึกไมนอยกวา 0.5 เมตร หางจากอาคาร

ไมนอยกวา 0.6 เมตร หรือตามที่ระบุในแบบ (ท้ังขนาดสาย, ระยะ, ความลึก, ระยะหาง

อาคาร) และการเชื่อมทั้งหมดใหใชวิธี EXOTHERMIC WELDING, และจะตองติดตั้งหลัก

ดินพรอมกลองทดสอบที่จะใชสําหรับทดสอบระบบคาความตานทานของระบบตอไปในอนาคต

อยางนอย 2 ชุด หรือตามที่ระบุในแบบ

3-5.6.2 ความตานทานระหวางหลักดินกันดิน (RESISTANCE TO GROUND) ตองไมเกิน 5 โอหม

โดยการวัดดวย Earth Testing-Meter หรือตามที่ระบุไวในแบบ หากไมสามารถติดตั้งใหได

ตามที่ระบุไวในแบบ ผูรับจางจะตองดําเนินการเพิ่มเติมอุปกรณหรืออื่นๆที่ใชเพื่อลดความ

ตานทานลง โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน โดยไมมีคาใชจายใดๆเพิ่มเติม

3-5.6.3 หลักสายดินในระบบตอไปนี้ใหแยกจากกัน

- ระบบปองกันฟาผา

- ระบบโทรศัพทและสื่อสาร

- ระบบคอมพิวเตอรหรือตามที่ระบุไวในแบบ

3-5.6.4 การตอสายตอหลักดิน (เขากับหลักดิน) ตองใชวิธี EXOTHERMIC WELDING อุปกรณที่ใช

ตอตองเหมาะสมกับวัสดุที่ใหกับหลักดิน และสายตอหลักดินหามตอสายตอหลักดินมากกวา 1

เสน เขากับหลักดิน นอกจากอุปกรณที่ใชในการตอเปนชนิดที่ออกแบบใหตอสายไดมากกวา 1

เสน

3-5.6.5 หามใชทอรอยสายเปนสายดิน เวนแตจะมีการใชทอรอยสายและอุปกรณตอทอตางๆ มีขั้วตอ

สายดินใหแนใจไดวาทอรอยสายนั้นมีความตอเนื่องทางไฟฟาไดอยางถาวร และไดรับการ

ยินยอมจากผูคุมงาน

3-5.6.6 การเดินสายดิน ใหรอยในทอรอยสายเดียวกับสายวงจรไฟฟานั้นๆ แตในบางกรณี เชน สายดิน

ที่อยูในชองชาฟท สายดินที่เปนสายประธาน (MAIN) สําหรับการตอแยกสายดินสายดินที่วาง

ในรางสายไฟฟา ฯลฯ ใหวางลอยได
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3-5.6.7 สายดินที่ไมไดรอยในทอ ตองยึดติดกับรางวางสายไฟฟาที่เปนโลหะทุกๆ ระยะไมเกิน 2.40

เมตร

3-5.6.8 เกลียวและหนาสัมผัสของอุปกรณไฟฟาที่จะตอลงดิน ตองขูดสิ่งเคลือบที่ไมเปนตัวนํา เชน สี

หรือแลคเกอรออก เพื่อใหเปนที่แนใจวามีความตอเนื่องทางไฟฟาอยู

3-5.6.9 ทอที่ใชหุมสายดิน จะตองมีความตอเนื่องทางไฟฟาตั้งแตจุดที่ตอกับตูหรืออุปกรณไฟฟาจนถึง

หลักดิน

3-5.6.10 ในกรณีเดินสายหลายวงจรในทอสายเดียวกัน แตใชสายดินของอุปกรณไฟฟารวมกันในทอสาย

นั้น ใหคํานวณขนาดสายดินจากพิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องปองกันกระแสเกินที่ใหญ

ที่สุดที่ปองกันสายในทอสายนั้น

3-5.6.11 การตอขั้วตอสายดินของเตารับเขากับกลองโลหะ ตองใชสายตอฝากตอระหวางขั้วตอสายดิน

ของเตารับชนิดมีสายดินกับกลองโลหะที่มีการตอลงดินไวแลว

3-5.6.12 สวนที่เปนโลหะซึ่งไมไดเปนทางเดินของกระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา ตอไปนี้ตองมีการตอ

ฝากถึงกัน เพื่อใหมีความแนใจวามีความตอเนื่องทางไฟฟาอยู

3-5.6.12.1 ทอสาย รางเคเบิล และเปลือกนอกที่เปนโลหะของตัวนํา

3-5.6.12.2 เครื่องหอหุมของอุปกรณ

3-5.6.12.3 ทอสายโลหะของสายตอหลักดิน

3-5.6.13 การตรวจสอบ ใหกระทําตามความเห็นชอบของผูคุมงาน เพื่อพิสูจนใหไดวาระบบตอลงดินมี

ความสมบูรณและถูกตองตามมาตรฐานอางอิง
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3-6 โคมไฟและโคมแสงสวางฉุกเฉิน

3-6.1 ลักษณะและชนิดของดวงโคม ใหดูจากรายละเอียดจากแบบ และ/หรือ LIGHTING  FIXTURE

SCHEDULE ในกรณีท่ีเปนหลอด LED ใหเสนอรุนลาสุด และเม็ด LED ใหใชตามรายการช่ือ

ผลิตภัณฑที่อนุมัติใหใชเทานั้น

3-6.2 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ตัวดวงโคมที่ทําดวยเหล็กจะตองมีความหนาของแผนเหล็กไมต่ํา

กวา 0.8 มม. พนสีกันสนิมหนึ่งครั้ง แลวจึงอบเคลือบดวยสีภายนอกอีกครั้งหนึ่ง

3-6.3 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น แผนกรองแสงตองเปนแผน PRISMATIC หนาไมนอยกวา 4 มม.

ชนิดและสีตองไดรับการอนุมัติจากวิศวกร

3-6.4 ขั้วหลอดและสวนประกอบโคม FLUORESCENT ควรเปนแบบ SPRING LOCK ชนิดบิด

เปนไปตามมาตรฐาน IEC, VDE หรือ JIS หรือ NEMA

3-6.5 ถามิไดระบุเปนอยางอ่ืนหลอด LED T8 FLUORESCENT ใชสี COOL WHITE ชนิด 18 W,

หลอด LED BULB ใชตามมอก. 4 ข้ัวหลอดชนิด E 27 เปนหลอดใสขนาดกําลังไฟฟาระบใุนแบบ

หลอด LEDT8 FLUORESCENT โดยปกติใช COOL WHITE ยกเวนในชองหลืบฝาเพดานใช

หลอด WARM WHITE และใน OFFICE ใช DAY LIGHT โดยสีของหลอดตางๆ ท้ังหมดที่ใช

ภายในโครงการ ตองไดรับการอนุมัติจากวิศวกร กอนดําเนินการจัดซื้อทั้งหมด

3-6.6 ผูรับจางจะตองเสนอแบบและวิธีการติดตั้งดวงโคม เพื่อเสนอวิศวกรอนุมตัิกอนดําเนินการติดตั้ง

ในกรณีที่เปนแบบฝงในฝาเพดาน ผูรับจางตองแสดงรายละเอียดขนาดความกวางยาวของชองเจาะ

เพดานใหผูรับจางกอสรางทราบลวงหนากอนที่จะทําฝา 30 วัน เพื่อวางแผนงานรวมกับงานระบบ

อื่น ในกรณีที่การติดตั้งดวงโคมเปนชนิดหอยอยูกับใตพื้นคอนกรีต หามมิใหใชลวดเปนตัวหอยดวง

โคมโดยเด็ดขาด ใหใชเหล็กเพลา ตาปเกลียวหัวทายและมีท่ีปรับแตงระดับของดวงโคมเปน

HANGER

3-6.7 เสาไฟภายนอกอาคาร

3-6.7.1 เสาไฟตองตอลงดิน โดยมีหลักดินและสายดิน ตอเขากับฐานของเสาไฟอยางแข็งแรง

3-6.7.2 ฐานรากของเสาไฟใหใชฐานคอนกรีต ซึ่งสามารถรับน้ําหนัก และแรงลมได โดยไมมีการทรุดหรือ

เอียง
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3-6.7.3 ตัวฐานโคมไฟสวนที่เหนือจากพื้นจะตองมีชองตอสาย มีฝาปด/เปดได ภายในติดตั้งฟวสกระปุก

และมีขั้วตอสายที่เหมาะสม รวมทั้งขั้วตอสายดินติดไวสําหรับตอสายเขา และพวงออกไปตนอื่นๆ

ไดสะดวก

3-6.7.4 ทอเหล็กเสาไฟ ความหนาของเหล็กตองเปนไปตามมาตรฐาน JIS.SS41 หรือมาตรฐานของการ

ไฟฟา ผานการชุบสังกะสีตลอดทั้งดานในและดานนอก หากกําหนดใหพนสีทับตองใชสีสําหรับ

พนสังกะสี โดยเฉพาะไมใหหลุดลอกไดงาย

3-6.8 โคมไฟแสงสวางฉุกเฉินยอย (SELF CONTAIN BATTERY UNIT)

3-6.8.1 ไฟเขา 220 VAC./50 Hz., 1 เฟส, จายแสงสวางฉุกเฉินเฉพาะชวงเวลาไฟ AC LINE ดับ

3-6.8.2 ควบคุมการชารจไฟและคายไฟออกจากแบตเตอรี่อยางแมนยํา ชวยยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

3-6.8.3 ใชแบตเตอรี่แหง ขนาด 12V. ไมตองเติมนํ้าเฉลี่ยตลอดอายุการใชงานมาตรฐาน ISO 9001, ISO

14001, UL, CE

3-6.8.4 ใชหลอดชนิด SMD LED 2x12 WATT, โคมไฟผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

3-6.8.5 ควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติดวยระบบ Computer ขนาด 8 Bit ซึ่งมีฟงกชั่นพิเศษ ดังตอไปนี้

· สามารถโปรแกรมการทดสอบตัวเอง ( AUTO-TEST) เพื่อทดสอบตัวเองไดทุกๆสัปดาห และ

สามารถตั้งโปรแกรมใหทดสอบทุก 4 สัปดาห หรือ 8 สัปดาห ไดตามความเหมาะ

· สามารถตั้งโปรแกรมระยะเวลาในการทดสอบตัวเองได 3 ระดับ คือ ครึ่งช่ัวโมง, 1 ชั่วโมง และ

1 ชั่วโมงครึง่ : เมื่อถึงกาํหนดเวลาในการทดสอบตัวเอง ระบบฯ จะเริ่มทํางานตามเวลาที่ต้ังไว

(มาตรฐานของเครื่องจะทดสอบตัวเอง 2 ชั่งโมง) หลังจากนั้นระบบจะ Reset ตัวเอง และเริ่ม

ชารตไฟเขาแบตเตอร่ี ในทันทโีดยอัตโนมัติ ซึ่งจะชวยปองกนัการเส่ือมของแบตเตอร่ี อัน

เนื่องมาจากการลืมเสียบปลั๊กไฟคืนหลังการทดสอบ

· สามารถโปรแรมเวลาในการหนวงใหระบบยังคงทํางานภายหลังจากไฟมาไดนานถึง 10 นาที

· สามารถบันทึกและแสดงระยะเวลาการสํารองไฟของแบตเตอรี่ (Backup time)

· มีสวิชใชปดหลอดไฟในตอนที่ไฟฟาดับ เพ่ือเปนการประหยัดไฟจากแบตเตอร่ีในยามท่ีไม

จําเปน

· สามารถส่ังงานระบบฯ ไดดวยรีโมท แบบอินฟราเรด

· ปรับแสงสวางฉุกเฉินได 4 ระดับตามความตองการ

3-6.8.6 กําลังสองสวางไดนานกวา 2 ชั่วโมง

3-6.8.7 ระยะเวลาในการอัดไฟ 14 ชั่วโมง

3-6.8.8 ตัวถังเปนเหล็ก ELECTO-GALVANIZED หนา 1 มม. เคลือบสีอยางดี มีความคงทนนานถึง 10

ป

3-6.8.9 ขนาดตัวเครื่อง กวาง 140 มม. x ยาว 360 มม. X สูง 200 มม. (สูงถึงโคม 310 มม.)

3-6.8.10 รับประกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 3 ป แบตเตอรี่ 2 ป

3-6.8.11 RECESS EMERGENCY LIGHT



สวนที่ 3 E-3-6/3

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION......

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-6.PAKKRET SPORT CENTER.doc

MITR TECHNICAL CONSULTANT

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

· โคมไฟผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป มี HEAT SINK ภายในระบายความรอนดวยอากาศ

· ระบบวงจรควบคุมแบบ AUTOMATIC SOLID STATE SYSTEM

· CONSTANT VOLTAGE CHARGE 10-12 ชั่วโมง

· 12 VDC RECHARGEABLE

· REMOTE INFARED TEST

· 2x9 WATT SMD LED, สามารถหมุนปรับทิศทางได 1800

· 2 HOURS DURATION

3-6.8.12 CEILING-EMERGENCY LIGHT (RECESS TYPE)

· AC 220 โวลท 50 Hz 1 PHASE

· SMD LED 9 WATT

· BATTERY ชนิดนิกเกิล, เมทัลไฮไดรด มีความทนทานสูง ไมตองเติมน้ํากลั่นตลอดการใชงาน

· 15-20 ชั่วโมง CHARGER

· REMOTE INFRARED TEST

· กลองผลิตจาก ELECTRO GALVANIZED STEEL หนา 0.7 มม. มายึดวงจร ผลิตจาก ABS ชนิด

FRAME-RETERDANT UL 9Y-O

· 2 HOURS DURATION

3-6.8.13 BATTERY PACK EMERGENCY LIGHT (GUEST ROOM)

· AC 220 โวลท 50 Hz, 1 PHASE

· AUTOMATIC SOLID STATE SYSTEM

· BATTERY 6 VDC (NICKLE-METAL HYDRIDE)

· 9 WATT SMD LED

· 2 HOURS DURATION

3-8.9 ไฟปายทางออก, ทางหนีไฟ (EXIT SIGN)

3-6.9.1 เปนชนิด SLIMLINE หรอืกลองเหลก็ ELECTRO GALVANIZED ทําดวยเหล็กพนสี, แผนปาย

ชนิดอะครีลิคแบบนําแสง มีคุณสมบัติในการกระจายแสงและใหแสงสวางดี

3-6.9.2 ไฟเขา 220 VAC./50 Hz.

3-6.9.3 ใชหลอด SMD 1x10 WATT LED

· ในภาวะที่ไฟฟามาปกติ : สามารถปรับระดับความสวางตามที่ตองการได

· ในภาวะที่ไฟฟาดับ : High Efficiency Converter จะทําหนาที่จายไฟแรงสูงใหกับบัลลาสต และ

หลอดซึ่งจะใหแสงสวางไดมากเหมือนขณะที่ไฟฟามาตามปกติ



สวนที่ 3 E-3-6/4

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION......

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-6.PAKKRET SPORT CENTER.doc

MITR TECHNICAL CONSULTANT

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

3-6.9.4 ใชแบตเตอรี่แหง ขนาด 12 V. ขนาดไมต่ํากวา 2.2 AH

3-6.9.5 ควบคุมการชารจไฟและคายไฟออกจากแบตเตอรี่อยางแมนยํา ชวยยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

3-6.9.6 ฟงกชั่นควบคุมการทํางานพิเศษ :-

· กดปุม Test เมื่อตองการทดสอบการทํางานของระบบฯ จนแรงดันของแบตฯ ลดลงเหลือ 10.5

VDC. ระบบฯ จะหยุดจายไฟใหหลอด และทําการชารจไฟใหแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ การทดสอบ

วิธีนี้จะชวยลดโอกาสที่ทําใหแบตเตอรี่เสื่อมอันเนื่องจากการลือมเสียบปลั๊กคืนหลังจากทดสอบการ

จายไฟจริงของแบตเตอรี่

· กดปุม Reset เมื่อตองการยกเลิก Function ของปุม Test

3-6.9.7 Boost Charge Voltage : 15.5 VDC. Float Charge Voltage : 13.8 VDC.

Load Cut-off Voltage : 10.5 VDC.

3-6.9.8 กําลังสองสวางไดนานกวา 3 ชั่วโมง, ระยะเวลาในการอัดไฟ 10-12 ชั่วโมง

3-6.9.9 ตัวถังเปนเหล็ก ELECTRO GALVANIZED หนา 1 มม. เคลือบสีอยางดี มีความคงทนนานถึง 10

ป

3-6.9.10 รับประกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนานถึง 5 ป แบตเตอรี่ 2 ป

3-6.9.11 ขนาด กวาง 60 มม., ยาว 390 มม., สูง 220 มม.

3-6.9.12 ใชรีโมทคอนโทรลในการควบคุมได

3-6.9.13 มีคาความสวางไมนอยกวาที ่วสท. กําหนด

3-6.9.14 ตองไดมาตรฐาน : TIS 1955-2551, 1102-2538, 2430-2552 และ วสท. 2004-54

3-6.10 ขอกําหนดระบบ CENTRAL BATTERY

3-6.10.1 INPUT VOLTAGE : SINGLE PHASE 220 VAC+ 10% OR 3-PHASE

OUTPUT VOLTAGE : 220 VAC. MAINTAINED MODE

3-6.10.2 ใชแบตเตอรี่แหง ขนาด 12 V ตออนุกรมกัน

3-6.10.3 ใชไดกับหลอดฟลูออเรสเซนต, หลอดคอมแพคฯ, หลอดไฟธรรมดา (Incandescent) และ หลอด

ฮาโรเจน

3-6.10.4 สามารถเปดและปดหลอดไฟไดในภาวะที่มีไฟมาตามปกติ และจะทํางานทันทีเมื่อไฟดับ ไมวาสวิ

ตขอยูในตําแหนงปด หรือเปด

3-6.10.5 การชารจไฟออกแบบพิเศษ 2 จังหวะ คือ BOOST CHARGE และ FLOAT CHARGE ซึ่งชวย

ปองกันไมใหเกิดภายะ OVER CHARGE หรือ UNDER CHARGE

3-6.10.6 มีไฟ LED แสดงความพรอมของแบตเตอรี่ทั้งหมด

3-6.10.7 มีปุมทดสอบการใชงาน 2 ปุม

- System Test ใชทดสอบการทํางานระยะยาว เมื่อกดปุมน้ีโคมไฟฉุกเฉินจะทํางาน เมื่อแรงดัน

แบตเตอรี่ลดลงต่ํากวา 180 VDC. ระบบฯ จะ Reset ตัวเอง และเริ่มชารจไฟเขาแบตเตอรี่

ในทันที โดยอัตโนมัติซ่ึงจะชวยปองกันการเสื่อมของแบตเตอรี่ อันเน่ืองมาจากการลืมยก

Breaker on หลังทดสอบ

- Reset ใชยกเลิกการทํางานของปุม System Test
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3-6.10.8 ที่แบตเตอรี่บางลูกเสื่อมหรือสูญหาย ระบบยังสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ แตแรงดันแบตเตอรี่

ตองไมต่ํากวา 175 VDC. ในกรณีที่จําเปนจริงๆ สามารถใชปุม Manual Override ชวย ระบบฯจะ

จายไฟใหจนแรงดันเหลือ 110 VDC. ระบบฯ จะหยุดการทํางานโดยสิ้นเชิง

3-6.10.9 ตัวถังเปนเหล็ก ELECTRO GALVANIZED หนา 1 มม. เคลือบสีอยางดี มีความทนทานนานถึง

10 ป

3-6.10.10 มีบัลลาสทอิเล็กทรอนิกส (สาํหรบัหลอดฟลูออเรสเซนต) หรืออิเล็กทรอนิกสทรานฟอรเมอร

(สําหรับหลอดฮาโลเจน) ที่ใชไดทั้งไฟ AC และ DC

3-6.10.11 อายุการใชงานนานกวา 10 ป

3-6.10.12 รับประกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 3 ป

3-6.10.13 REMOTE LAMP LED สําหรับ CENTRAL BATT ใหดูจากแบบโดยทั่วไปมีดังนี้

- DOWNLIGHT MR 16 LED 9 WATT

- RECESS 2x9 WATT LED

- RECESS 7x9 WATT LED

- หรือตามที่ LIGHTING DESIGN หรือ INTERIOR DESIGN กําหนด
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3-7 สวิทชไฟ (SWITCH),ปลั๊ก (RECEPTACLE)

3-7.1 สวิทชไฟฟาสําหรับแสงสวางและปลั๊กทุกตัวจะตองติดตั้งอยูภายใน OUTLET BOX เทาน้ัน

3-7.2 สวิทชไฟฟาที่ติดตั้งรวมกันเปนแผงเกินกวา 3 ตัวขึ้นไปที่ติดตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน ผูรับจาง

จะตองแสดงรายละเอียดการติดตั้งเสนอวิศวกรอนุมัติกอนดําเนินการ

3-7.3 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น สวิทชทุกตัวตองมีขนาดทนกระแสไฟฟาไมนอยกวา 16A.

250V. หรือมีขนาดทนกระแสไฟไมนอยกวา LOAD วงจรนั้นๆ ที่สวิทชนั้นควบคุมอยู และ

ติดตั้งไวที่ขนาดความสูงจากพื้นตามที่สถาปนิกกําหนด

3-7.4 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ปลั๊กที่ติดอยูกับผนังทุกตัวจะตองทนกระแสไฟฟาไดไมนอย

กวา 16 A. 250V. เปนแบบเสียบไดทั้งขากลมและขาแบนมีมานนิรภัย และมีรูที่ 3 สําหรับ

สายดินอุปกรณ Cover plate ทําจาก Stainless steel หรือ Aluminum anodize สําหรับใน

บรเิวณหองเครื่องและหองไฟฟา, สําหรับในบริเวณสํานักงานใช Cover Plate ทําจาก PUC

โดยสีและรุนตามที่งาน Interior กําหนด

3-7.5 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ปลั๊กที่ติดตั้งฝงอยูกับพื้นเปนแบบ DUPLEX ตามมาตรฐาน

ผูผลิตเชน PANASONIC

3-7.6 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ปลั๊กกันน้ําหรือปลั๊กที่ติดตั้งอยูภายนอกอาคารเปนแบบซึ่งมีฝา

ปดกันน้ําชนิด DUPLEX ตัวปลั๊กมีขนาดและชนิดเดียวกับขอ 3-7.4

3-7.7 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ปลั๊กที่ติดตั้งอยูผนังสําหรับไฟปาย, ไฟแสงสวางฉุกเฉิน ใหใช

ปล๊ักชนิด Simplex
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3-8 ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา

3-8.1 ความตองการทั่วไป

· ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ชนิด Faraday case

(ระบบ Early Streamer เปนระบบเสริม) มีรัศมีการปองกันไมนอยกวาที่ระบุในแบบ

ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาตองเปนระบบที่สามารถรับประจุที่เกิดจากฟาผา แลวนําสู

พื้นดินอยางรวดเร็วและปลอดภัย ไมมีชิ้นสวนที่เคลื่อนไหว และไมตองใชแหลงจายไฟใดๆ

ทั้งสิ้น

· ทําการตรวจสอบคา Soil Resistivity พรอมทําการติดตั้งระบบกราวนพรอมอุปกรณตามที่

ระบุในแบบ

3-8.2 ระบบ EARLY STREAMER EMISSTON (ESE)(หากมีการกําหนดในแบบ)

3-8.2.1 หัวลอฟา (Air  Terminal) เปนชนิดที่สามารถทําใหอากาศบริเวณโดยรอบเกิดการ ionization

โดยอาศัยพลังงานจากสนามไฟฟาในบรรยากาศ หัวลอฟาประกอบดวยสวนสําคัญ คือ

· Pick-Up Point เปนแทงโลหะกลมปลายแหลมทําดวย chromium  plate copper หรือ

Stainless Steel ทําหนาที่รับประจุที่เกิดจากฟาผา แลวถายเทสูพื้นดิน

· Electric  Ionizing  Unit บรรจุอยูใน Stainless  Steel Housing ทําหนาท่ีเก็บสะสม

พลังงานในสภาวะปกติ และปลอยพลังงานออกในขณะที่เกิดฟาผามี Electrode 2 ชุด

สําหรับ energy collection และ sparks emission

3-8.2.2 เสา (Mast) ทําดวย Galvanized Steel หรือวัสดุชนิดอื่นตามที่กําหนดในแบบความสูงไมนอย

กวา 6 เมตร หรือตามที่กําหนดในแบบ

3-8.2.3 สายนําลงดิน (Down  Conductor) ถาไมไดระบุในแบบ เปนชนิดที่มีตัวนํา 2 ชั้น

(Coaxial Cable) ชั้นที่เปน Main Conductor ตองมีขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 50 มม
2

ตัวนําชั้นนอกมีพื้นที่หนาตัดรวมไมนอยกวา 80 มม
2
สายนําลงดินตองเปนเสนเดียวกันตลอด

ไมมีรอยตอใดๆ

3-8.2.4 ระบบดิน (Grounding System) ใช Copper Clad Steel Rod ขนาด DIA 5/8 นิ้วx10 ฟุต

อยางนอย 3 แทง ปกลึกลงในดินอยางนอย 50 ซม. ตามตําแหนงที่กําหนดในแบบและตรวจ

คา OHM-RESISTANCE นอยกวา 5 OHM.

3-8.2.5 STROKE COUNTER ใหติดตั้งที่ชั้นลางสุดติดตั้งบนฝาเพดานหรือติดใตคาน
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3-8.2.6 การติดตั้ง

หัวลอฟา, เสา, สายนําลงดิน และระบบดิน ตองติดตั้งตามตําแหนงที่กําหนดในแบบ ซึ่ง

เปนตําแหนงโดยประมาณ ตําแหนงที่แนนอน ทางผูวาจางจะเปนผูกําหนดใหกอนการติดตั้ง

3-8.2.6.1 ตัวนําลอฟา ตองจับยึดอยางแข็งแรงและติดตั้งตามสวนที่สูงสุดของอาคาร โดยที่ตัวดจับยึดตัว

ลอฟา (Air Terminal Support) ตองมีความแข็งแรงและทนตอสภาพดินฟาอากาศไดดี สวนท่ี

ผานทะลุหลังคาตองปองกันไมใหน้ําซึมลงไปตามสายลอฟาได ตําแหนงของตัวลอฟาไดแสดงไว

ในแบบ

3-8.2.6.2 ตัวนําลงดินตองจับยึดทุกๆ ชวงอยางนอย 1.00 ม.

3-8.2.6.3 การเดินสายตัวนําลงดิน ใหพยายามเลี่ยงากรหักงอสายลอฟาใหมากที่สุด การหักเลี้ยวตองมี

รัศมีไมนอยกวา 0.20 เมตร และมุมการหักเลี้ยวตองไมเปน 90 องศา

3-8.2.6.4 การตอเชื่อมทุกจุดของตัวนําลอฟา กับตัวนําลงดินหรือแทงรากสายดิน ใหใชวิธีการเชื่อมตอ

แบบ Exothermic Welding เทาน้ัน

3-8.2.6.5 ตัวนําลงดิน ตองไมมีการตอตลอดความยาวสาย นอกจากที่ระบุไวในแบบ

3-8.2.6.6 สายและขอตอตางๆ ตองทนตอ Mechanical Strength ไดดี

3-8.2.6.7 แทงรากสายดิน ตองฝงลงดินใหยอดของแทงอยูกต่ํากวาระดับดิน อยางนอย 0.50 เมตร ทอ

โลหะโครงเหล็กอื่นๆ เชน ทอนํ้า โครงเหล็กของลิฟต ฯลฯ ใหตอสายทองแดงขนาดไมเล็กกวา

50 ตร.ม ไปลงที่หลักสายดินดวย

3-8.2.6.8 ความตานทานของดิน ตองไมเกิน 5 โอหม ถาหากมีความตานทานสูงกวาที่กําหนดใหเพิ่มแทง

รากสายดิน ผูรับจางตองทํา Show Drawing แสดงรายละเอียดของระบบปองกันฟาผาใหผูวา

จางอนุมัติกอนดําเนินการติดตั้ง

3-8.3 ระบบ CONVENTIONAL TYPE

3-8.3.1 ความตองการทั่วไป

ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารในโครงการนี ้ใหใชระบบ

ดั้งเดิม (Conventional system) โดยอุปกรณและการติดตั้งระบบบ ตองเปนไปตามรายละเอียด

และตามท่ีระบุในแบบ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานอางอิงดังตอไปนี้

- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา “หมวด 7 การติดตั้ง

สายลอฟา”

- มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟา สํานักงานพลังงานแหงชาติ “TESE 12-1980

มาตรฐานระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคาร และสิ่งปลูกสรางประกอบอาคาร”

- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) No.78
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- มาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง EIT STANDARD 2003-43

3-8.3.2 ความตองการดานเทคนิค

· หลักสายดิน (GROUND ROD) ใหใช COPPER CLAD STEEL GROUND ROD ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 5/8 น้ิว ยาว 10 ฟุต จํานวนตั้งแต 3 ตนขึ้นไป จนกวาจะไดคาความ

ตานทานของการตอลงดินไมเกิน 5 โอหม ในแตละจุด

- เหล็กที่ใชเปนแกนใหทําจาก Low carbon steel ที่มี Tensile strength ขนาดตองไม

นอยกวา 600 นิวตันตอตร.มม.

- ทองแดงที่ใชหุมมีความบริสุทธิ ์99.9% และหุมแบบสนิท แบบ molecularly bonded

กับแกนเหล็กความหนาของทองแดงที่หุมที่จุดใดๆ ตองไมนอยกวา 0.25 มม.

- ตองผานการทดสอบการยึดแนนและความคงทนของทองแดงที่หุมดวยวิธี Jacket

Adherence Test และ Bending test ตามมาตรฐรน UL-467

· ตัวนําลงดิน (DOWN CONDUCTOR) ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหใชสายตัวนํา

ทองแดงขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 50 ตารางมิลลิเมตร ในกรณีที่เปนอลูมิเนียมตอง

ไมเล็กกวา 70 ตารางมิลลิเมตร เปนตัวนําลงดินในแตละจุดที่กําหนด

· ตัวนําบนหลังคา (ROOF CONDUCTOR) ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตัวนําบน

หลังคา ซึ่งเปนตัวนําสําหรับเชื่อมตอหลักลอฟาใหตอเนื่องกันทางไฟฟาถึงกันทั้งหมด เปน

ตัวนําทองแดงขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 50 ตารางมิลลิเมตร ในกรณีท่ีตัวนําบน

หลังคาเปนชนิด TAPE ใหเปน ANNEALED BARE COPPER TAPE ขนาดหนาตัดไม

นอยกวา 50 ตารางมิลลิเมตร

· หลักลอฟา (AIR TERMINAL) โดยทั่วไปใหใชหลักลอฟาเปนแทงทองแดง (SOLID

COPPER) ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3/4 น้ิว ยาว 2 ฟุต ติดตั้งที่สูงสุดของ

อาคารหรือระบุในแบบ

· ตัวนําชวยกระจายประจุไฟฟา เปนตัวนําไฟฟาที่ใชเชื่อมตอระหวางตัวนําลงดินแตละแนว

ใหมีความตอเนื่องทางไฟฟา โดยปกติใหใชตัวนําทองแดงขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา

50 ตารางมิลลิเมตร  หรืออลูมิเนียมตองไมเล็กกวา 70 ตารางมิลลิเมตร ตามแนวและ

ระดับที่กําหนดในแบบ

· การเชื่อม (WELDING) การเชื่อมตอโลหะ ใหมีความตอเนื่องทางไฟฟา มีวิธีการตางๆ

ขึ้นอยูกับชนิดของโลหะ และสภาพของงาน โดยการเชื่อมตอระหวางตัวนําทองแดงกับ

ตัวนําทองแดง หรือตัวนําทองแดงกับเหล็ก เชื่อมดวยวิธี EXOTHERMIC WELDING

เวนแตในกรณีจําเปน ใหใชวิธีเชื่อมดวยทองเหลืองโดยใชแกส
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· อุปกรณอื่นๆ ที่เปนโลหะ เชน ทอน้ํา บันไดเหล็ก เปนตน ติดตั้งอยูใกลระบบปองกันฟาผา

จะตองเชื่อมเขาระบบดวย

3-8.3.3 การติดตั้ง

เปนไปตามมาตรฐานอางอิงขางตน โดยตองบันทึกการวัดคาความตานทานของการตอลงดินทุก

จุดเสนอตอผูควบคุมงาน โดยตองติดตั้งตามหลักการไมนอยกวา

3-8.3.3.1 ตัวนําลอฟา ตองจับยึดอยางแข็งแรงและติดตั้งตามสวนที่สูงสุดของอาคาร โดยที่ตัวดจับยึดตัว

ลอฟา (Air Terminal Support) ตองมีความแข็งแรงและทนตอสภาพดินฟาอากาศไดดี สวนท่ี

ผานทะลุหลังคาตองปองกันไมใหน้ําซึมลงไปตามสายลอฟาได ตําแหนงของตัวลอฟาไดแสดงไว

ในแบบ

3-8.3.3.2 ตัวนําลงดินตองจับยึดทุกๆ ชวงอยางนอย 1.00 ม.

3-8.3.3.3 การเดินสายตัวนําลงดิน ใหพยายามเลี่ยงากรหักงอสายลอฟาใหมากที่สุด การหักเลี้ยวตองมี

รัศมีไมนอยกวา 0.20 เมตร และมุมการหักเลี้ยวตองไมเปน 90 องศา

3-8.3.3.4 การตอเชื่อมทุกจุดของตัวนําลอฟา กับตัวนําลงดินหรือแทงรากสายดิน ใหใชวิธีการเชื่อมตอ

แบบ Exothermic Welding เทาน้ัน

3-8.3.3.5 ตัวนําลงดิน ตองไมมีการตอตลอดความยาวสาย นอกจากที่ระบุไวในแบบ

3-8.3.3.6 สายและขอตอตางๆ ตองทนตอ Mechanical Strength ไดดี

3-8.3.3.7 แทงรากสายดิน ตองฝงลงดินใหยอดของแทงอยูต่ํากวาระดับดิน อยางนอย 0.50 เมตร ทอ

โลหะโครงเหล็กอื่นๆ เชน ทอนํ้า โครงเหล็กของลิฟต ฯลฯ ใหตอสายทองแดงขนาดไมเล็กกวา

50 ตร.ม ไปลงที่หลักสายดินดวย

3-8.3.3.8 ความตานทานของดิน ตองไมเกิน 5 โอหม ถาหากมีความตานทานสูงกวาที่กําหนดใหเพิ่มแทง

รากสายดิน ผูรับจางตองทํา Show Drawing แสดงรายละเอียดของระบบปองกันฟาผาใหผูวา

จางอนุมัติกอนดําเนินการติดตั้ง

3-8.3.3.9 งานใดๆที่ตองดําเนินการเพื่อการติดตั้งงานระบบใหไดตามวัตถุประสงคของแบบจะตอง

ดําเนินการใหแลวเสร็จและประบปรุงจนคงสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม
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3-9 ระบบโทรศัพท และระบบคอมพิวเตอร

3-9.1 ความตองการทั่วไป

งานติดตั้งระบบโทรศัพท-ส่ือสารภายใน (TELEPHONE  SYSTEM) ทั้งหมด เปนงานสวน

หนึ่งที่จัดทําโดยผูรับจางงานระบบไฟฟาของอาคาร ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้ง และจัดหา

อุปกรณทั้งหมดที่ประกอบขึ้น เพือ่ใหระบบโทรศัพททํางานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพใช

งานไดดี ผูรับจางจะตองสงรายการวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชงานกับระบบโทรศัพทใหวิศวกร

ฝายผูวาจางอนุมัติ กอนดําเนินการติดตั้งภายในระยะเวลาอันสมควร รูปแบบเปนภาพวาด

แสดงตําแหนงอุปกรณระบบโทรศัพทพอสังเขปเทาน้ัน ในกรณีที่รูปแบบรายการขอกําหนด

และสถานที่งานกอสรางขัดแยงกัน ใหถือคําชี้แจงของวิศวกรเปนขอยุติ ทั้งนี้ผูรับจางจะถือ

สาเหตุ คิดราคาคาวัสดุอุปกรณ และคา

แรงงานเปนงานเพิ่มมิได ขอบเขตของงานทั่วไป มีดังนี้

3-9.1.1 อุปกรณระบบโทรศัพททั้งหมด จะตองเปนผลิตภัณฑที่ประกอบสําเร็จจากโรงงานผูผลิต

ตางประเทศโดยเฉพาะ และตามมาตรฐานขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยรับรองใชงาน

รวมกับระบบโทรศัพทขององคการฯ ไดทั่วไป อุปกรณจะตองเปนของใหมลาสุดไมเคยทําการ

ติดตั้งใชงานมากอน อุปกรณทั้งหมดจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณพรอมที่จะใชงานไมชํารุด

บุบสลายมากอน

3-9.1.2 ผูรับจางจะตองจัดหาชางเทคนิค, วิศวกรผูมีความชํานาญงานติดตั้ง มาดําเนินการ

โดยเฉพาะ และปฏิบัติงานควบคุมอยางใกลชิด ทั้งนี้เพื่อใหปฏิบัติงานไดถูกตองและสมบูรณ

3-9.1.3 ผูรับจางจะตองทําการทดสอบการใชงานระบบโทรศัพทตอหนาวิศวกรฝายผูวาจาง ใหระบบ

สามารถใชงานไดดีและสมบูรณกอนเวลาที่ผูวาจางจะเปดอาคารใชงานระบบ โทรศัพท ทั้งนี้ผู

วาจางจะทําการแจงกําหนดระยะเวลาการใชงานใหผูรับจางทราบภายหลังเปนลายลักษณอักษร

3-9.1.4 ผูรับจางจะตองรับประกันผลงานการใชงานของระบบโทรศัพท พรอมทําการแกไขขอขัดของ

ของระบบใหใชการไดปกติแกผูวาจางฟรีภายในกําหนดระยะเวลา 2 ป ภายหลังจากการ

ตรวจรับมอบงานครั้งสุดทาย และผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขขอขัดของตางๆ ใหเสร็จ

เรียบรอยภายในระยะเวลาไมเกิน 2 วัน หรือตามระยะเวลาที่ผูวาจางกําหนด ในกรณีที่ผู

รับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือทําการซอมแซมอุปกรณสวนที่ใชงานระบบโทรศัพทลาชา

กวากําหนด ผูวาจางมีสิทธิที่จะดําเนินการวาจางผูรับจางรายอื่นมาปฏิบัติงานแทน ทั้งนี้ผู

รับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการนั้นๆ

3-9.1.5 ในกรณีที่ผูรับจางตองทําการซอมแซม หรือแกไขงานระบบโทรศัพทภายหลัง การติดตั้งใชงาน

ซึ่งอยูภายในกําหนดระยะเวลาที่ประกันไวกับผูวาจาง อันจะมีผลทําใหอาคาร, วัสดุอุปกรณ
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อื่นๆ ที่ใชงานประกอบ ซึง่พิสูจนไดวาชํารุด หรือเสียหายจากสภาพเดิม ผูรับจางจะตอง

ซอมแซม แกไข หรือเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุดนั้นๆ ใหแกผูวาจางทันที หรือภายในระยะเวลา

ที่ผูวาจางกําหนด

3-9.1.6 ผูรับจางจะตองจัดทํา SHOP DRAWING แสดงตําแหนงการติดตั้งระบบโทรศัพทอยาง

ละเอียดใหวิศวกรหรือผูคุมงานของผูวาจางเห็นชอบกอนปฏิบัติการติดตั้ง ในกรณีที่ผูรับจาง

ไมจัดสง SHOP DRAWING ใหวิศวกรหรือผูคุมงานของผูวาจางทราบลวงหนา ผูรับจาง

จะตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการแกไขเปลี่ยนแปลงของงานกอสรางที่พึงมี

เกิดขึน้ภายหลัง

3-9.1.7 ผูรับจางจะตองสํารวจและจัดทํา AS  BUILT  DRAWING แสดงตําแหนงการติดตั้งงาน

ระบบโทรศัพทตามสภาพจริงอยางละเอียดทุกขั้นตอน ใหแกผูวาจาง พรอมตนฉบับกอน

ปรับปรุงและ ภายหลังที่งานเสร็จเรียบรอย กอนที่คณะกรรมการจะทําการตรวจรับมอบงาน

ครั้งสุดทาย

3-9.1.8 ในกรณีที่ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตอประสานงานกับองคการโทรศัพทในการที่จะขอติดตั้ง

งานระบบโทรศัพทที่ใชงานของอาคาร อันประกอบดวยเลขหมายภายใน, เลขหมายสายตรง,

เลขหมายโทรศัพทสาธารณะที่จะใชงานของอาคาร ใหแกผูวาจางใชงาน ตาม

หมายกําหนดการที่จะเปดอาคารใชงาน ทั้งนี้ผูวาจางจะดําเนินการออกคาใชจายเฉพาะ

คาธรรมเนียมที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงิน หรือพันธบัตร ขององคการโทรศัพทเทานั้น

3-9.1.9 ผูรับจางจะตองจัดอบรมพนักงานผูปฏิบัติงานของผูวาจาง อาทิเชน พนักงานรับสาย

โทรศัพท, ชางเทคนิค ใหมีความสามารถที่จะใชงาน และแกไขขอขัดของเฉพาะหนา ไดอยาง

ถูกตอง กอนที่อาคารจะเปดทําการ

3-9.2 ขอกําหนดทางเทคนิคของอุปกรณระบบโทรศัพท

3-9.2.1 TELEPHONE OUTLET

เตารับโทรศัพททั่วไปจะตองเปนชนิดติดฝงผนังโดยเฉพาะซึ่งออกแบบ PLUG และSOCKET

สําหรับใชงานระบบโทรศัพท ติดตั้งอยูในกลองโลหะมีฝาปดเรียบรอย ผูรับจางจะตองสง

ตัวอยาง ขนาด สีของ COVER PLATE ใหสถาปนิกฝายผูวาจางอนุมัติกอนทําการติดตั้ง

3-9.2.2 TELEPHONE TERMINATING BLOCK

TELEPHONE  TERMINATING  BLOCK ตางๆ ที่ใชงานของระบบโทรศัพท จะตองเปน

อุปกรณที่ผลิตขึ้น เพื่อใชงานกับระบบโทรศัพทเทานั้น (QUICK CONNECTED TYPE)

TERMINATING  BLOCK จะตองติดตั้งบนฐานรองรับอยูในกลองตอสายโดยเฉพาะ (ขนาด
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และจํานวน คูสายดูรายละเอียดจากแบบ) ในกรณีที่กลองตอสายมีขนาดใหญจะตองมี WIRE

RETAINER และ WIRE  GUIDE เพื่อจัดหมวดหมูของสายใหเรียบรอยการตอ

สายโทรศัพท ณ ที่ TERMINALS จะตองสามารถจัดทําดวยเชิงกล โดยเครื่องมือตอสาย

โดยเฉพาะเทาน้ัน

3-9.2.3 MAIN DISTRIBUTION FRAME (M.D.F.)

จะตองมีขนาดเพียงพอสําหรับสายโทรศัพทขนาดตามที่ระบุในแบบ (ชนิด CROSS

CONNCET) และจะตองตอวงจรไฟฟาลงดินดวยแทง GROUND ROD ขนาด 5/8" x 10

ฟุต (ยาว) ตามมาตรฐานขององคการโทรศัพท โดยใชขนาดสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน

PVC มีพื้นที่หนาตัดไมต่ํากวา 35 ตร.มม. หรือตามระบุในแบบ เดินในทอรอยสายฝงดินให

เรียบรอย M.D.F. ที่ติดตั้งที่ตนทางใหมี LIGHTNING ARRESTOR ติดตั้งไวเทากับจํานวน

คูสายเขาขนาดตูของ MDF จะตองพียงพอในการพักสาย 1 รอบและมีพื้นที่ทํางาน

เพียงพอตองเสนอขออนุมัติกอน

3-9.2.4 MAIN CABLE

สายโทรศัพท สําหรับใชงานเชื่อมโยงระหวาง M.D.F. กับภายนอกอาคารจะตองเปนแบบ

ALPETH  SHEATHED  CABLE  (AP) มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา 0.65 ม.ม

จํานวนคูสายไมต่ํากวาที่ระบุในแบบ และในกรณีที่มีชางติดตั้งใตดินใหใชสาย AP FIGURE 8

เทาน้ัน

3-9.2.5 DISTRIBUTION CABLE

สายโทรศัพทที่ใชงาน DISTRIBUTION CABLE จะตองเปนแบบ TPEV POLYETHYLENE

INSULATED  AND PVC. SHEATHED  TERMINATING  CABLE ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา 0.65 มม. จัดทําใน WIRE WAY โดยมี CABLE SUPPORT

รองรับอยางแข็งแรงมีขนาดและจํานวนคูสายตามระบุไวในแบบสายที่เดินภายนอกอาคาร

หรือในทอรอยสายฝงดินใหใชสาย DOUBLE SHEATHED  ALPETH  CABLE

3-9.2.6 TELEPHONE WIRE

สายโทรศัพท สําหรับใชงานกับเครื่องรับโทรศัพทภายในอาคาร จะตองเปนประเภท TIEV, 2

PRS มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา 0.65 มม. มี RESISTANCE/K. ไมเกิน 95

OHM ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สายโทรศัพททั้งหมด หามทําการตัดตอ ณ. จุดที่ไมใช

TERMINATING  BLOCK

3-9.2.7 WIRE  WAY

WIRE  WAY ที่ใชงานของระบบโทรศัพทภายในอาคารจะตองทําดวยแผนเหล็กพนสี ความ

หนาไมต่ํากวา 1.20 มม. พับรูปสี่เหลี่ยมพรอมฝาปดชนิดลอคไดดวยสกรู พนสีกันสนิมรอง
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พื้นแลวพนทับดวยสีเทาอบแหงแขวนยึดดวยแทงเหล็กขนาด 3/8" ทุกๆ ระยะ 2.4 เมตร

(แนวการจัดทํา WIRE  WAY ระบุอยูในแบบระบบโทรศัพท) ที่บริเวณทุกรอยตอ หรือ

ทางแยกของ WIRE WAY จะตองไมมีรอยคมของแผนโลหะ และมีแผนยางรองรับติดตั้งอยู

กับที่ เพื่อปองกันสายไฟฟาชํารุดรอยตอของ WIRE WAY จะตองย้ําติดกันดวยแรงกลอยาง

แข็งแรง WIRE WAY ทุกทอนจะตองสามารถทําหนาที่ CONTINUITY  GROUND ไดโดย

ตอวงจรรวมกับสายดิน

3-9.2.8 กลองตอสาย และทอรอยสาย (JUNCTION BOXES & CONDUIT) ใหดูรายละเอียด

ขอกําหนด ระบบไฟฟาประกอบ

3-9.2.9 TELEPHONE CABINET   (TC) ประกอบดวยกลองเหล็ก (STEEL  BOX) มีฝาปดแบบ

บานพับพรอมมือจับ สามารถปดล็อคไดโดยใชกุญแจ ภายในบรรจุ TERMINAL STRIPS

ขนาดชุดละ 10  PAIRS จํานวนตามที่ระบุในแบบ ที่ตัวกลองมี KNOCK OUT เตรียมไว

สําหรับเจาะติดตั้งทอรอยสายไฟได
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3-9.2.10 จํานวนสายและขนาดทอของระบบโทรศัพท

MAXIMUM NUMBER OF TELEPHONE CABLES IN CONDUITS (40%)

CONDUIT(") 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4

TIEV

2C-0.65 mm. 5 12 22 34 50 89 139 200

3C-0.65 mm. 4 11 19 31 44 79 124 179

4C-0.65 mm. 4 9 16 26 38 67 106 152

5C-0.65 mm. 3 8 14 22 32 58 91 131

6C-0.65 mm. 3 6 12 19 27 48 76 109

TPEV 0.65 mm.

NO.OF PAIRS

3 1 3 5 8 12 21 33 48 66 86

4 1 2 4 6 9 16 25 37 50 66

5 - 2 3 5 8 14 22 32 43 57

6 - 1 3 5 7 13 20 29 40 53

8 - 1 2 4 6 11 17 25 35 45

10 - 1 2 4 5 10 16 23 32 42

11 - 1 2 3 5 9 15 22 30 39

12 - 1 2 3 5 9 14 21 28 37

15 - 1 1 3 4 7 12 17 23 31

16 - 1 1 2 4 7 11 16 22 29

20 - - 1 2 3 5 9 13 17 23

21 - - 1 2 3 5 8 12 17 22

25 - - 1 1 2 4 7 11 15 19

30 - - 1 1 2 4 6 9 12 16

40 - - - 1 1 3 5 7 10 13

50 - - - 1 1 2 4 5 8 10
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3-10 ระบบ FIRE ALARM SYSTEM

3-10.1 ความตองการ (Summary)

3-10.1.1 ความตองการทั่วไป (Summary)

· รายการประกอบแบบนี้ไดจัดเตรียมเพื่อใหเปนไปตามความตองการของระบบแจงเหตุ

เพลิงไหม (Integrated Life Safety & Fire) โดยใหจัดหาและติดตั้งอุปกรณวัสดุ

แรงงาน และสวนประกอบอื่นๆ รวมทั้งงานเอกสารเพื่อใหระบบสามารถติดตั้งและใช

งานไดอยางสมบูรณ

· กาติดตั้งระบบ FIRE ALARM ใหติดตั้งตามแบบ

3-10.1.2 ผลิตภัณฑ (Manufacturer)

· วัสดุและอุปกรณทั้งหมดตองเปนผลิตภัณฑรุนลาสุดและไดรับการทดสอบรับรองจาก

สถาบันที่เกี่ยวของวาสามารถใชงานในระบบ Protected Premises Protective

Signaling (Fire alarm) system, smoke control system ได โดยมีตัวแทนจําหนาย

ของผูผลิตรวมตรวจสอบในการติดตั้งเพื่อใหระบบสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ

บริษัทผูผลิตที่จะใชงานระบบนี้ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 ใหผูรับจาง

จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณทั้งหมดใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอกําหนดนี้เทานั้น

· วัสดุและอุปกรณที่นํามาใชจะตองสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณเดิมที่อาคารสํานักงาน

3-10.2 กฎ ขอบังคับ และมาตรฐาน (References)

3-10.2.1 มาตรฐาน (Codes)

- มาตรฐาน (Codes – Fire)

วัสดุอุปกรณและการติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานดังตอไปนี้

· NFPA 70 - 2002 National Electric Code

· NFPA 72 - 1999 National Fire Alarm Code

· NFPA 92A - 2000 Smoke Control Systems

· NFPA 92B - 2000 Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large Areas

· NFPA 101- 2000 Life Safety Code

· UL 268 - Smoke Detectors for Fire Protective Signaling Systems
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· UL 268A - Smoke Detectors for Duct Applications.

· UL 217- Single and Multiple Station Smoke Alarms

· UL 521 - Heat Detectors for Fire Protective Signaling Systems

· UL 464 - Audible Signaling Appliances

· UL 1711 - Amplifiers for Fire Protective Signaling Systems

· Local Codes and Regulations (มาตรฐานสัญญาณเตือนอัคคีภัยของ วสท.)

3-10.3 ขอบเขตของงาน (System Description)

3-10.3.1 ขอบเขตทั่วไป (General)

- ขอบเขตทั่วไป

ผูรับจางตองดําเนินงานติดตั้งและสามารถใชงานระบบแจงเหตุเพลิงไหมไดอยางสมบูรณ

ตามกฎและมาตรฐานที่ระบุไวในขอกําหนด ตามคําแนะนําของผูผลิตและไดตาม

มาตรฐาน UL Listed รวมทั้งตองจัดเตรียมเอกสารสงมอบใหกับผูวาจางดังนี้

- แบบแสดงการติดตั้งตามจริง Asbuilt Drawing

- คูมือการใชงานและบํารุงรักษาระบบ Maintenance and Troubleshooting

- เอกสารบันทึกคาของผลการทดสอบระบบ

3-10.3.2 รายละเอียดงาน (Description)

- รายละเอียดท่ัวไป

ผูรับจางตองจัดเตรียมและติดตั้งระบบ Fire System ซึ่งประกอบดวย

· ตูควบคุมระบบ Fire command center ตามที่ระบุในแบบ

· แผงแสดงผลแจงเหตุ LED annunciator ตามที่ระบุในแบบ

· อุปกรณประกาศเรียกฉุกเฉิน Multi-channel one-way voice communication

ตามที่ระบุในแบบ

· จอแสดงผลแจงเหตุ Color graphic workstation และ Printer ตามที่ระบุในแบบ

· ตูควบคุมระบบระยะไกล Remote control panel ตามที่ระบุในแบบ

· อุปกรณแจงเหตุดวยมือ Manual pull stations ตามที่ระบุในแบบ

· อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมอัตโนมัติ Smoke, Heat, Beam smoke, Duct smoke

ตามที่ระบุในแบบ

· อุปกรณสื่อสาร 2 ทาง (TWO – WAY COMMUNICATION)
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· แจงสภาวะอุปกรณในระบบดับเพลิง Waterflow, Valve supervisory ตามที่ระบุในแบบ

· แจงสภาวะอุปกรณในระบบดับเพลิง Standalone suppression system ตามทีร่ะบุในแบบ

· อุปกรณแจงเหตุเตือนภัย Audible appliances/ Synchronized visual appliances

ตามที่ระบุในแบบ

· ควบคุมการสั่งปดพัดลมระบายอากาศ Fan shutdown ตามที่ระบุในแบบ

· เชื่อมตอกับระบบ BMS ตามที่ระบุในแบบ

· ควบคุมการทํางานระบบลิฟทขณะเกิดเพลิงไหม ตามที่ระบุในแบบ

3-10.3.3 การทํางานของระบบ (Operations)

3-10.3.3.1 ขั้นตอนการทํางาน (Sequence of Operation) ใหดูจาก Flow diagram
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CONCEPTUAL FLOW DIAGRAM FOR FIRE COMMAND CENTER
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- เหตุเพลิงไหมและระบบประกาศ (General – Audio)

เมื่อมีการแจงเหตุเพลิงไหมจากระบบในอาคารคือจากอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ

อุปกรณแจงเหตุดวยมือ อุปกรณตรวจจับการไหลของน้ําในระบบดับเพลิง ใหระบบ

ทํางานดังตอไปนี้

· มีเสียงออดดังเตือนที่ตูควบคุม Fire Control Panel (FACP)

· แสดงเหตุการณที่เกิดเหตุบนจอ Color Graphic Workstation

· แสดงขอความบนจอ LCD โดยแจงรายละเอียดของ Zone, Device Type, Device

Location และ Time/Date ของเหตุการณที่เกิดขึ้น

· เหตุการณและรายละเอียดที่เกิดขึ้นใหพิมพรายงานบน Printer

· หลอดไฟ LED บนตู Remote หรือ Local annunciator ติดขึ้นเพื่อแสดงตําแหนง

บริเวณที่เกิดเหตุ

· มีเสียงประกาศแจงในโซนที่เกิดเหตุหรือกําหนดโดยผูวาจาง ขอความที่ประกาศคือ

ใหอพยพออกจากพื้นที่โดยทันทีดวยภาษาทั้งไทยและอังกฤษ (Evacuation

message)

· สัญญาณแสง Strobe แจงเตือนจะกระพริบในโซนที่เกิดเหตุหรือกําหนดโดยผูวาจาง

และ สัญญาณแสง Strobe จะหยุดกระพริบเมื่อระบบกลับสูสภาวะปกติ

· ในพื้นที่อื่นๆใหมีประกาศแจงเตือนใหเตรียมพรอมรอการเคลื่อนยาย (Alert

message)

· ในพื้นที่บันไดหนีไฟใหมีประกาศแจงใหอพยพออกไปจากอาคารอยางรวดเร็วและ

ระมัดระวัง

· ในหองโดยสารลิฟทใหมีประกาศแจงใหผูโดยสารในลิฟทวา จะเลื่อนลงไปจอดใน

ชั้นลางสุดและใหอพยพออกจากอาคารไปอยางรวดเร็ว

· ในพื้นที่หองโถงใหมีประกาศแจงใหอพยพออกไปยังพื้นที่อื่นที่ปลอดภัย และให

เตรียมกันพื้นที่รอการปฏิบัติการณดับเพลิงจากเจาหนาที่ดับเพลิง

· ในพื้นที่ Corridor ใหมีประกาศแจงไมใหเคลื่อนยายคนเขาไปในพื้นที่หองโถงที่เกิด

เหตุ

· ในการประกาศขอความฉุกเฉิน ใหสามารถเลือกโซนที่จะประกาศไดถาตองการโดย

จะไมทําใหการประกาศขางตนหยุดชะงัก

· ใหสงสัญญาณไปที่ระบบ BAS

· ใหระบบควบคุมควันทํางานตามที่ตั้งไว

· และรวมทั้งเหตุการณอื่นๆทํางานตามที่ไดโปรแกรมไว

· ใหคลายลอคทุกประตูทางออกและบันไดหนีไฟ

· ใหปลดประตูกั้นเพลิงไหมและควันลาม เพื่อปดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ
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- เหตุเพลิงไหมจากอุปกรณตรวจจับควันในชองลม (Duct Smoke Activation)

เมื่อมีการแจงเหตุเพลิงไหมจากอุปกรณตรวจจับควันในชองลมใหระบบทํางานดังตอไปนี้

· มีเสียงออดดังเตือนที่ตูควบคุม Fire Control Panel (FACP)

· แสดงเหตุการณที่เกิดเหตุบนจอ Color Graphic Workstation

· แสดงขอความบนจอ LCD โดยแจงรายละเอียดของ Zone, Device Type, Device

Location และ Time/Date ของเหตุการณที่เกิดขึ้น

· เหตุการณและรายละเอียดที่เกิดขึ้นใหพิมพรายงานบน Printer

· หลอดไฟ LED บนตู Remote หรือ Local annunciator ติดขึ้นเพื่อแสดงตําแหนง

บริเวณที่เกิดเหตุ

· ใหสงสัญญาณไปที่ระบบ BAS

· สั่งใหระบบปรับอากาศหยุดทํางาน

· และรวมทั้งเหตุการณอื่นๆทํางานตามที่ไดโปรแกรมไว

- สัญญาณแจงสภาวะวาลวระบบดับเพลิง (Supervisory Operation)

เมื่อมีการแจงเสภาวะวาลวระบบดับเพลิงใหระบบทํางานดังตอไปนี้

· มีเสียงออดดังเตือนที่ตูควบคุม Fire Control Panel (FACP)

· แสดงเหตุการณที่เกิดเหตุบนจอ Color Graphic Workstation

· แสดงขอความบนจอ LCD โดยแจงรายละเอียดของ Zone, Device Type, Device

Location และ Time/Date ของเหตุการณที่เกิดขึ้น

· เหตุการณและรายละเอียดที่เกิดขึ้นใหพิมพรายงานบน Printer

· หลอดไฟ LED บนตู Remote หรือ Local annunciator ติดขึ้นเพื่อแสดงตําแหนง

บริเวณที่เกิดเหตุ

- สัญญาณแจงสภาวะระบบขัดของ (Trouble Operation)

เมื่อมีการแจงเหตุสภาวะระบบขัดของใหระบบทํางานดังตอไปนี้

· มีเสียงออดดังเตือนที่ตูควบคุม Fire Control Panel (FACP)

· แสดงเหตุการณที่เกิดเหตุบนจอ Color Graphic Workstation

· แสดงขอความบนจอ LCD โดยแจงรายละเอียดของ Zone, Device Type, Device

Location และ Time/Date ของเหตุการณที่เกิดขึ้น

· เหตุการณและรายละเอียดที่เกิดขึ้นใหพิมพรายงานบน Printer
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- สัญญาณแจงสภาวะการทํางานทั่วไป (Monitor Operation)

เมื่อมีการแจงสภาวะการทํางานทั่วไปใหระบบทํางานดังตอไปนี้

· มีเสียงออดดังเตือนที่ตูควบคุม Fire Control Panel (FACP)

· แสดงเหตุการณที่เกิดเหตุบนจอ Color Graphic Workstation

· แสดงขอความบนจอ LCD โดยแจงรายละเอียดของ Zone, Device Type, Device

Location และ Time/Date ของเหตุการณที่เกิดขึ้น

· เหตุการณและรายละเอียดที่เกิดขึ้นใหพิมพรายงานบน Printer

· หลอดไฟ LED บนตู Remote หรือ Local annunciator ติดขึ้นเพื่อแสดงตําแหนง

บริเวณที่เกิดเหตุ

- Graphic Workstation

การทํางานของ Graphic Workstation

· แสดงรายละเอียดและตําแหนงของอุปกรณที่เกิดเหตุ โดยแสดงดวยการเปลี่ยนสีบน

จอมอนิเตอรของบริเวณที่เกิดเหตุ และสามารถแสดงรายละเอียดอื่นๆโดยอัตโนมัติ

บนชองที่เหลืออีก 3 ชองของจอมอนิเตอร

· การแสดงบริเวณที่เกิดเหตุสามารถ Zoom Down ลงในรายละเอียดยอยของพื้นที่ที่

เกิดเหตุได

· แสดงคําสั่งและบันทึกของผูใชงานบนชองที่เหลือได

· สามารถเรียกดูบันทึกประวัติของเหตุการณที่เกิดขึ้นยอนหลังได

· สามารถบันทึกเหตุการณทั้งหมดทั้งวันเวลาทีผู่ใชงานไดกระทําไวในขณะเกิดเหตุ

เพื่อตรวจสอบไดภายหลัง

· สามารถแจงรายงานสภาวะ Maintenance และ Sensitivity ของ Fire Alarm

Component

· มีเสียงเตือนท่ี Color Graphic Workstation ในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น

3-10.3.4 สวนประกอบของระบบ (System Configuration)

- สวนประกอบทั่วไป (General)

ระบบตามขอกําหนดนี้ตองสามารถตอเชื่อมระหวางตูควบคุมไปตูควบคุม แบบ direct

wired, multi-priority peer to peer network แตละตูควบคุมในระบบ network สามารถ

ประมวลผลและทํางานไดแมวาตูควบคุมอื่นในระบบไมสามารถเชื่อมตอกันได

อุปกรณในระบบทั้งหมดควรถูกออกแบบมาเพื่อใชตรวจจับเพลิงไหมไดรวดเร็ว สามารถ

แจงอพยพผูที่อยูในอาคาร ควบคุมการทํางานของระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆที่

เกี่ยวของ เพื่อควบคุมควันลาม โดยใหถือวาสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมมีความสําคัญ
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อันดับแรก (highest priority)

- แหลงจายไฟ (Power Supply – Audio)

แหลงจายไฟเปนระบบไฟที่มีไฟสํารอง ในกรณีที่มีเหตุไฟฟาหลักดับ แหลงจายไฟตอง

สามารถสลับไปใชไฟจากไฟฟาหลักไปใชไฟสํารองแบตเตอรี่ที่เตรียมไวไดโดยอัตโนมัติ

ขนาดแบตเตอรี่ตองสามารถจายไฟไดนาน 24 ชั่วโมงขณะปกติและนาน 15 นาทีในขณะ

แจงเหตุทั้งระบบ ระบบจะตองสามารถอัดประจุแบตเตอรี่คืนไดโดยอัตโนมัติ และ

สามารถปรับกระแสอัดประจุไดชดเชยตามอุณหภูมิของแบตเตอรี่

- จอแสดงผล (Display)

จอแสดงผลบนตูควบคุมสามารถแสดงไดทั้งขอความแรกสุดและหลังสุดบนจอเดียวกัน

โดยมีปุมกดเลื่อนอานขอความได 1 ใน 4 สภาวะโดยไมทําใหสับสน และมีปุมกดอาน

รายละเอียดเพิ่มได

- วงจรเร่ิมสัญญาณ (Initiating Device Circuits)

วงจรเริ่มสัญญาณใชรองรับอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ และอุปกรณแจงเหตุดวยมือ

อุปกรณตอรวมกับระบบดับเพลิง ใหเดินสายแบบ Class B (Style A or B)

- วงจรแจงเหตุ (Notification Appliance Circuits)

วงจรแจงสัญญาณใชรองรับอุปกรณแจงสัญญาณทั้งเสียงและแสง ใหเดินสายแบบ Class

B (Style Y) โดยรองรับสัญญาณไดขนาด 2 amps @ 24vdc หรือ 50 watts @ 25V,

35 watts @ 70V.

- วงจรสายสัญญาณ (Signaling Line Circuits)

วงจรสายสัญญาณใชรองรับระหวางตูควบคุม และแผงแสดงผลเพลิงไหมในระบบ ให

เดินสายแบบ Class A (Style 7) โดยใชสายประเภททองแดงหรือ Fiber optic ตามที่

ระบุในแบบ ระหวางตูควบคุมและอุปกรณ module ใหเดินสายแบบ Class A (Style 6

or 7) วงจรสายสัญญาณเสียงประกาศฉุกเฉินระหวางตูควบคุมและเครื่องขยายเสียง ให

เดินสายแบบ Class A (Style 6)

- การเดินสายในระบบ (Network Wiring)

ระบบตามขอกําหนดนี้ตองสามารถตอเชื่อมระหวางตูควบคุมไปตูควบคุม แบบ direct

wired multi-priority peer-to-peer network แตละตูควบคุมในระบบ network สามารถ

ประมวลผลและทํางานไดแมวาตูควบคุมอื่นในระบบไมสามารถเชื่อมตอกันไดและ

สามารถควบคุมโดยตูควบคุมใดๆก็ไดใน network

การเดินสายเปนแบบ Class A โดยที่ในระบบถามีปญหาสายขาดหรือสายช็อต ระบบจะ

ตัดสายชวงนั้นออกเพื่อใหระบบที่เหลือสามารถใชงานไดตามปกติ โดยแตละตูควบคุม

ในกลุมนั้นๆที่สื่อสารกันไดยังคงควบคุมกันไดตามปกติ
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- ตูควบคุม (Network Nodes)

ตูควบคุมแตละตูมาระบุในรายการประกอบนี้อยางนอยตองประกอบไปดวย

· ปุมกดและจอแสดงผล LCD ตัวอักษรขนาด 168 ตัวอักษร

· แหลงจายไฟฟาหลักและไฟฟาสํารอง

· วงจรตรวจจับ

· วงจรประกาศสัญญาณเสียง

· วงจรแจงเหตุ

· วงจรสงสัญญาณไประบบอื่นๆที่เกี่ยวของ

3-10.4 การยื่นขออนุมัติ (Submittal)

3-10.4.1โครงการ (Project)

ผูวาจางตองขอยื่นเอกสารเพื่อขออนุมัติวัสดุอุปกรณตอผูวาจางกอนดําเนินการสั่งซื้อ

โดยอุปกรณที่จะใชตองเปนไปตามที่ระบุในรายละเอียดประกอบแบบนี้ และใหยื่น

เอกสารจํานวนเอกสารและสํานวนรวม 3 ชุดและยื่นขออนุมัติลวงหนาเปนระยะเวลา

อยางนอย 30 วันกอนดําเนินการสั่งซื้อ

แบบกอสรางที่ใชใหมีระบุชื่อผูรับจาง ที่อยู วันที่แกไขแบบและหัวขอที่แกไข

เอกสารอุปกรณ

- เอกสารท่ีย่ืนเปนเอกสารที่มีระบุยี่หอของอุปกรณทุกหนาบนเอกสาร และ

ประกอบดวยรายละเอียดดานเทคนิค รุนหรือขนาดตรงตามที่ระบุในรายการ

ประกอบแบบ

แบบกอสราง

ผูรับจางตองจัดทําแบบที่จะใชกอสรางขออนุมัติกอนดําเนินการกอสราง โดย

แบบที่ใชเปนประกอบดวยอยางนอยดังนี้

- แบบการเดินสายในตูควบคุม

- แบบ riser diagram

- การเดินสายในอาคารแตละชั้นรวมทั้งตําแหนงอุปกรณ ขนาดทอหรือรางเดินสาย

จุดพักสาย ขนาดสาย จํานวนและรหัสสีของสายที่ใช

- รายละเอียดการใชงานของระบบ

- รายการอุปกรณที่ใชทั้งระบบ

- เอกสารใบรับรองประกอบการยื่นขออนุมัติอุปกรณ ตัวแทนจําหนายระบบตอง

เปนบริษัทที่ไดมาตรฐานสูงและมีเจาหนาที่บริษัทที่ไดรับการอบรมจากโรงงาน

ผูผลิต มีใบรับรองการอบรมในสินคารุนที่ใชในโครงการนี้

- รายการคําณวน ประกอบดวยเอกสารคําณวนของระบบดังนี้

- คําณวนขนาดแหลงจายไฟ
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- คําณวนขนาดแบตเตอรี่

- ขนาดอุปกรณแจงสัญญาณในแตละวงจร

- ขนาดวงจรอื่นที่ใชไฟจากแหลงจายไฟในระบบ

3-10.4.2 สงมอบงาน (Close Out)

เอกสารสงมอบงานใหเตรียมจํานวน 2 ชุด โดยประกอบดวย

- คูมือการใชงานระบบ รายละเอียดอุปกรณที่ใช การติดตั้งอุปกรณ รวมทั้ง

เอกสารอื่นๆที่ผูวาจางตองการ

- แบบกอสรางจริง ระบุตําแหนงอุปกรณ แนวการเดินทอสาย ขนาด จํานวนและ

รหัสสีที่ใช เลขที่ตําแหนงของอุปกรณที่ระบุตําแหนงไดรวมทั้งคาการตรวจจับที่

ไดตั้งไว

- แบบที่ยื่นสงมอบงานเปน Computer file

- โปรแกรมของระบบที่ติดตั้งสมบูรณแลวในแผน disk สําเนา hard copy และ

รหัสผานทั้งหมด

- จัดเตรียมชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพทของตัวแทนจําหนายที่ติดตอได

3-10.5 การรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

3-10.5.1 การรับรองของผูรับจาง (Qualification of Contractor)

- การรับรองของผูรับจางระบบ Fire- Security- Access Control

ผูรับจางตองมีบุคลากรที่เปนวิศวกรและมีความสามารถที่จะบริหารจัดการโครงการทั้งหมด

ใหดําเนินไปและสมบูรณตามที่ตองการ โดยมีเจาหนาที่ของตัวแทนผูผลิตใหคําแนะนําและ

รวมตรวจสอบระบบที่ไดรับการติดตั้งแลว รวมทั้งออกใบรับรองระบบที่ติดตั้ง

3-10.5.2 แผนการกอสราง (Pre-installation Meetings)

แผนการกอสราง (Pre-installation Requirements)

ผูรับจางตองวางแผนการกอสรางตั้งแตเริ่มตนจนจบโครงการ โดยแสดงรายละเอียดขอมูล

อยางนอยดังนี้

· ขั้นตอนการกอสราง

· โครงสรางการบริหารโครงการ

· แผนการนําเขาอุปกรณ

· แผนงานการติดตั้งโครงการ

· แผนการทดสอบระบบ

· ประวัติบุคลากร
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· ตัวอยางเอกสารที่ใชในโครงการ

· วัสดุอุปกรณที่ใชตองติดตั้งใหถูกตองตามมาตรฐานและคําแนะนําของผูผลิต โดยศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารคูมือกอนดําเนินการติดตั้งและใหเปนไปตามที่ระบุในแบบ

3-10.6 เงื่อนไขทั่วไป (Project Conditions)

ความรับผิดชอบของผูเขาประมูลใหครอบคลุมถึงการตรวจสอบสภาพหนางานและงานอื่นที่

เกี่ยวของ ในการตรวจสอบใหรวมกับผูวาจางหรือตัวแทนโดยนัดหมายลวงหนา

ใหผูเขาประมูลตองเขารวมประชุมการชี้แจงแบบ หากรายใดไมไดเขารวมการประชุม ทางผูวา

จางมีสิทธิตัดรายชื่อออกจากการพิจารณาได โดยการชี้แจงแบบจะมีการแจงนัดหมายลวงหนา

เวลาการทํางานที่มีผลกระทบกับงานประจําของผูวาจางที่มีในพื้นที่การทํางานของผูรับจางให

อนุญาตทํางานไดหลังเวลาเลิกงานคือ 18:00- 6:00 น. วันจันทรถึงศุกร และถามีคาใชจายการ

ทํางานลวงเวลาในสวนที่ตองมีเจาหนาที่ของผูวาจางอยูรวมใหรวมในราคาที่ผูรับจางเสนอมา

3-10.7 การรับประกัน (Warranty and Maintenance)

3-10.7.1 การรับประกัน (Warranty)

ผูรับจางตองรับประกันระบบเปนเวลา 2 ปนับจากวันสงมอบงาน (ถาไมมีระบุเปนอยางอ่ืน)

และตองมีสําเนาใบรับประกันจากบริษัทตัวแทนจําหนายผูผลิตประกอบในเอกสารสงมอบงาน

ดวย บริษัทตัวแทนจําหนายในประเทศตองมีสินคาคงคลังที่บริษัทหรือพื้นที่ไมไกลจากโครงการ

อยูในรัศมี 100 กิโลเมตร และสามารถสงอุปกรณอะไหลที่ตองใชในการซอมแซมระบบไดใน

24 ชั่วโมง

3-10.8 การฝกอบรม (Training)

บริษัทตัวแทนจําหนายตองเตรียมการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของผูวาจางเปนเวลาอยางนอย

8 ชั่วโมง วิทยากรที่ฝกอบรมควรจะไดรับฝกการอบรมจากผูผลิต

รายละเอียดที่ฝกอบรมนอกจากการใชงานระบบแลว ใหมีรายละเอียดการบํารุงรักษาระบบ

ตามที่ระบุใน NFPA 72 หรือตามที่ผูผลิตแนะนํา

3-10.9 วัสดุและอุปกรณ (Products)

3-10.9.1 ผลิตภัณฑ

- บริษัทผูผลิตในสวนเกี่ยวของกับขั้นตอนออกแบบ ผลิต และจําหนายอุปกรณที่ใชในระบบ

นี้ตองไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000

- วัสดุอุปกรณทีใ่ชใหเปนผลิตภัณฑเดียวกันทั้งหมด ตูควบคุมและอุปกรณประกอบควรจะ

ถูกออกแบบมาเพื่อใชเฉพาะระบบนี้

- ตูควบคุมและอุปกรณประกอบควรจะผลิตโดยบริษัทเดียวกันและไดรับการทดสอบเพื่อ
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ยืนยันถึงการใชงานไดอยางสมบูรณ ระบบที่ใชภายในขอกําหนดนี้ใหเปนระบบ

microprocessor-based direct wired, multi-priority peer-to-peer networked system

โดยแตละอุปกรณ smoke detectors, heat detectors manual station ที่ติดตั้งใหเปนไปตาม

ขอกําหนดดังตอไปนี้

3-10.9.2 วัสดุอุปกรณ (Panel Components & Functions)

ความตองการทั่วไป (General)

- ความตองการทั่วไป (General- Fire alarm)

ตูควบคุมเปนระบบ multi-processor based networked system ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช

กับระบบแจงเหตุเพลิงไหม โดยใหเปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดทั่วไป

ตูควบคุมประกอบไปดวยอุปกรณ hardware และ software เพื่อใหระบบสามารถทํางานได

อยางสมบูรณ ตูควบคุมตองถูกออกแบบเพื่อใชงานจากผูผลิตรายเดียวรวมทั้งในการ

พัฒนาดานโปรแกรม เพื่อใหไดระบบ Integrate life safety system ที่สมบูรณ

ตูควบคุมมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้:

· รองรับอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุได 2500 analog addressable points

· รองรับระบบ network โดยตอเชื่อมไดทั้งระบบ 64 จุด โดยนับรวมทั้งตูควบคุมและตู

แสดงผล

· สามารถบันทึกเหตุการณไดถึง 1740 chronological events

ตูควบคุมในระบบ network มีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้:

· สามารถปอนโปรแกรมการใชงานจากเครื่องคอมพิวเตอรลงในระบบที่ตูควบคุมใดๆ ก็ได

· กําหนดตําแหนงของอุปกรณ module ดวย electronic address

· ผูใชงานสามารถควบคุมการใชงานไดทั้งการสั่งงานและแสดงผล

· มีเสียงเตือนดวยรูปแบบที่สามารถโปรแกรมใหแตกตางกันระหวางเกิดเหตุประเภท

ตางๆคือ alarm, supervisory, trouble และ monitor conditions

· มีปุมกดควบคุมการทํางานตางๆบนตูควบคุม คือ reset, alarm silence, panel silence,

drill switch, previous message switch, next message switch และ details switch

· สามารถรายงานขอมูลสภาวะตางๆในระบบไดทั้งบนจอหรือพิมพรายงานทาง

เครื่องพิมพ

· สามารถใหผูใชงานเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานไดเชน วัน-เวลา รหัสผาน วันหยุด ส่ัง

เครื่องเริ่มทํางาน ลบขอมูลประวัติเหตุการณเดิม

· สั่งใหเริ่มทํางานในรูปแบบกําลังทดสอบระบบไดเฉพาะเจาหนาที่ที่กําหนดไว

· ตูควบคุมจะตองรองรับการทํางานไดตลอดเวลาแมวาแหลงจายไฟหลักดับ โดยใช
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แหลงจายไฟสํารองแทนโดยอัตโนมัติ ระบบตองมีวงจรชารทไฟแบตเตอรี่คืนโดย

อัตโนมัติเมื่อแหลงจายไฟหลักกลับคืนสูสภาวะปกติ

การใชงาน (Operator’s Interface)

- การแสดงผลและแจงสัญญาณ (Annunciation- Audio)

ระบบจะตองถูกออกแบบเพื่อรองรับสัญญาณการแจงเหตุจากอุปกรณและวงจรที่ติดตั้งใน

อาคารรวมทั้งอาคารอื่นๆไดดวย หลอดไฟที่ใชแสดงแจงเหตุการณที่เกิดขึ้นแยกตาม

ประเภทของเหตุการณและแสดงขอความชัดเจน เมื่อมีเหตุการณ Alarm, และ

Supervisory แจงสัญญาณเขามา

ตู annunciator มีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้:

แผงแสดงผังบริเวณ (LED Mimic panel) ใชแบบที่ไดรับการอนุมัติจากผูวาจาง แผงทํา

จากวัสดุ Anodized Aluminum และยึดติดลอยบนผนังตามตําแหนงที่ระบุในแบบ สวน

แผง LED drivers ใหเปนอุปกรณผลิตจากโรงงานผูผลิต และไดรับการรับรองจาก UL

listed นอกจากนี้ใหจัดเตรียมวงจรจายหลอดไฟสํารองไดในอนาคตถามีเพิ่มเติมอีก

จํานวนอยางนอย 25% ของทั้งระบบ

แหลงจายสัญญาณเสียง (Audio)

ระบบตองสามารถสงสัญญาณเสียงไดดวยขอความประกาศลักษณะ Multi-channel ดวย

สายไฟทองแดงหรือสาย Fiber-optic ขอความที่ประกาศสามารถอัดไวลวงหนาลักษณะ

เสียงแบบดิจดตอล และประกาศในโซนที่ถูกกําหนดไวตามโปรแกรม ระบบตองรองรับการ

กระจายของตูแหลงจายสัญญาณตามแบบได

ระบบประกาศประกอบดวยสวิทชควบคุมการทํางานดังนี้

· All Call ใชเพื่อสงสัญญาณประกาศทุกโซน

· Page to Evacuation Area ใชเพื่อสงสัญญาณประกาศอพยพสําหรับโซนทีต่องการ

อพยพ

· Page to Alert Area ใชเพื่อสงสัญญาณประกาศใหโซนที่เหลือเตรียมพรอม

· Page to Balance Building ใชเพื่อสงสัญญาณประกาศไปยังโซนที่ไมใชโซนอพยพและ

เตรียมพรอม

· Page by Phone ใชเพื่อสงสัญญาณประกาศโดยรับสัญญาณจากเครื่องโทรศัพท

ดับเพลิง

แผงขยายสัญญาณเสียง ใหเตรียมขนาดของแผงขยายสัญญาณ 20 หรือ 40 หรือ 95

วัตตตอโซนตามคําแนะนําของผูผลืต และสามารถกําเนิดเสียงสัญญาณ 3-3-3, 1kHz

เองไดในกรณีที่ระบบเชื่อมตอกับตูควบคุมไมไดดวย วงจรขยายเสียงมีการปองกันการ

ลัดวงจร สัญญาณเสียงท่ีใชสามารถเลือกไดชนิด 25 หรอื 70 Vrms ใหจัดเตรียมแผง

ขยายเสียงสํารองอยางนอยจํานวน 1 แผง โดยสามารถทํางานแทนแผงขยายเสียงหลัก

ไดโดยอัตโนมัติในกรณีแผงหลักไมทํางาน
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แหลงจายไฟ (Power Supply)

แหลงจายไฟเปนระบบไฟ 24 VDC output circuits ในกรณีที่มีเหตุไฟฟาหลักดับ

แหลงจายไฟตองสามารถสลับไปใชไฟจากไฟสํารองที่เตรียมไวไดโดยอัติโนมัติ

แหลงจายไฟตองมีการตรวจสอบสภาวะของตัวเอง และแจงสาเหตุของอาการที่ขัดของ

ได

แบตเตอรี่สํารองจะถูกตรวจสอบสภาวะโดยแผงแหลงจายไฟ ในกรณีถาหากแรงดันไฟ

ของแบตเตอรี่ต่ําเกินไปหรือมีการปลดขั้วแบตเตอรี่ออก ระบบจะตองสามารถอัดประจุ

แบตเตอรี่คืนไดโดยอัตโนมัติ และสามารถอัดประจุจนเต็มไดภายใน 48 ช่ัวโมงขนาด

ของแบตเตอรี่เมื่อจายไฟสูงสุดจะจายไฟไดนาน 3 ชม.

ระบบตองถูกออกแบบเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน NFPA 72 และสายไฟท่ีจาย

ใหระบบใหเดินในทอไฟฟา ในกรณีที่ปลดวงจรไฟฟาหลักใหแสดงปาย [FIRE

ALARM CIRCUIT CONTROL] ใหเห็นชัดเจนดวยสีแดง

รายงาน (Reports)

ระบบตองสามารถแสดงผลของเหตุการณที่บันทึกไวไดเพื่อตรวจสอบและบํารุงรักษา

ระบบ โดยเลือกแสดงไดทั้งบนจอ LCD หรือเครื่องพิมพ

ระบบยังสามารถแสดงเหตุการณที่เก็บไวไดถึงอยางนอย 1740 เหตุการณ

ระบบสามารถแสดง firmware revision listings ไดทั้งระบบของตูควบคุมตูใดตูหนึ่งก็

ไดที่ตอเชื่อมกันใน network

เครื่องพิมพ (System Printer)

เครื่องพิมพเปนชนิด 24-pin, dot matrix printer อัตราการพิมพอยางนอย 300

ตัวอักษรตอวินาที การตอเชื่อมสามารถเลือกไดทั้งแบบ serial หรือ parallel

communications protocol ความเร็วของการเชื่อมตอตั้งแต 300 ถึง 9600 Baud

รายงานที่พิมพจะแสดงวัน เวลา และขอความของแตละเหตุการณที่เกิดขึ้น

3-10.9.3 Graphic Command Workstation

ความตองการชุดควบคุม Fire- Alarm System

- ความตองการทั่วไป (General)

ชุดควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรติดตั้งในหองควบคุมรวมตามที่ระบุในแบบ ประกอบดวย

เครื่องคอมพิวเตอรจอเดียวเพื่อแสดงระบบทั้งหมด และมีคุณสมบัติสามารถทํางาน

ควบคุมและแสดงผลตามรายการประกอบแบบดังนี้

· การตรวจจับเพลิงไหม
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· การดับเพลิง

· การทํางานของปมดับเพลิง

· การทํางานระบบควบคุมควันไฟ

· การประกาศสัญญาณฉุกเฉิน

· สภาวะของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง

- Color Graphic Workstation

Graphical command workstation จะแสดงขอความและผังบริเวณที่เกิดเหตุดวยสีที่

แตกตางกันตามประเภทของสัญญาณที่เกิดเหตุ โดยบนจอยังประกอบไปดวยชองแสดง

สวนอื่นๆคือ รายงานเหตุการณที่เกิด (System event views,  System event display)

ภาพอุปกรณที่แจงเหตุหรือตรวจจับ (Graphical diagram display, Event video)

ขอความรายละเอียดเพิ่มเติม (Detailed event message/instructions) ประวัติเหตุการณ

ที่เก็บบันทึกไว (User event log) อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชอยางนอยควรจะเปน

คอมพิวเตอรที่จัดซื้อไดในประเทศ มีคุณสมบัติอยางนอยคือ Intel Quad Corei7 ข้ึนไป

RAM 8GB, HDD 1TB, SSD 500 GB, 20 LED Monitor (ใหนําเสนอ รุนลาสุด ณ

วันที่ทําการขออนุมัติ) โปรแกรมที่ใชเปนระบบ multitasking type ซึ่งใชงานบน 64-

bit operating system เชน Windows 10 Pro ซึ่งสามารถทํางานพรอมกันไดหลายๆงาน

การใชงานของ Graphic Workstation

จอภาพที่แสดงสามารถแบงเปน 4 ชองและแสดงผลทั้ง 4 ชองไดเมื่อเกิดเหตุการณขึ้น

คือ

· ชองแสดงรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดคือประเภท เวลา และมีสีแตกตางกัน

แตละเหตุการณ

· ชองแสดงแผนผังบริเวณที่เกิดเหตุและแสดงกรอบดวยสีแยกตามลักษณะ

เหตุการณที่เกิด

· ชองสําหรับใหผูใชงานสามารถพิมพขอความรายงานเพิ่มเติมขณะรับทราบ

เหตุการณ และมีประวัติเก็บไวสามารถเรียกดูไดภายหลัง

Graphical workstation มีความสามารถควบคุมระบบไดหลายระบบ โดยไม

จําเปนตองมwีorkstation หลายเครื่องเพื่อควบคุมแตละระบบดังนี้

การควบคุมการทํางานของระบบเพลิงไหม คือ

· สามารถกดรับทราบเหตุการณที่เกิดขึ้น หยุดเสียงสัญญาณแจงเหตุในอาคาร

และแจงระบบใหกลับสูสภาวะปกติ

· สามารถสั่งงานหรือหยุดทํางาน ใชงานหรือไมใชงานชั่วคราวในอุปกรณหรือโซน

ที่ตองการได

· สามารถรายงานสภาวะในระบบ คาการตรวจจับที่ตั้งไวของอุปกรณที่ตองการได

· เมื่อเกิดเหตุจะมีเสียงสัญญาณแจงเตือนที่เครื่องคอมพิวเตอรตามไฟลเสียง

.WAV ที่ตั้งคาไว
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3-10.9.4 อุปกรณ (Field Mounted System Components)

อุปกรณตรวจจับเพลิงไหม (Fire Initiating Devices)

- อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detectors)

· อุปกรณตรวจจับควัน Smoke Detector-Photoelectric Smoke Detector

เปนอุปกรณที่ตรวจจับควันโดยอาศัยการสะทอนของลําแสงระหวางตัวรับและตัวสง

(light-scattering optical sensor) ไดรับมาตรฐาน UL268 ระดับการทํางานที่

แรงดัน 8.5-33 VDC กระแสขณะSTANDBY 70µA ขณะ ALARM กระแสไม

เกิน60 mA คาการตรวจจับที่ 2.85%, +0.37%, -1.00% มี LED กระพริบแสดง

สภาวะการทํางาน อุปกรณตรวจจับควันเปนแบบ หมุนล็อคบนฐานซึ่งมี Terminal

แบบสกรูสําหรับเขาสายสัญญาณ

· อุปกรณตรวจจับควันแบบลําแสงระยะไกล (Beam Smoke Detector)

อุปกรณตรวจจับควันแบบลําแสงระยะไกลใหติดตั้งตามตําแหนงที่ระบุในแบบ

อุปกรณนี้ประกอบไปดวยชุดรับ-สงสัญญาณ และแผนสะทอน Reflector โดยตั้ง

ระยะหางไดตั้งแต 15-160 ฟุต หรือ 160-300 ฟุตตามความหมาะสมพื้นที่ติดตั้ง

เปนแบบ microprocessor control และมีวงจร automatic gain control เพื่อปรับ

คาชดเชยความสกปรกของหนาเลนสเนื่องจากฝุนละออง

· อุปกรณตรวจจับควันในทอลม (Duct Detector Housing)

Duct Smoke Detector เปนแบบ 2-Wire ตัวควบคุมเปนกลองใสเครื่องจับควัน

แบบ PCB mounted Photoelectric Detector คาการตรวจจับ smoke sensitivity ที่

0.79%-2.46% obscuration/ft. ความเร็วลมท่ี 100 ft./min -4,000 ft./min

ติดตั้งที่ชองลมกลับหรือชองเขาของเครื่องเปาลม มี Sampling Tube เปนทอยาว

ตามขนาดเครื่อง มีรีเลยสําหรับตัดไฟระบบปรับอากาศ HVAC มีหลอดไฟ LED on

Board แสดงสัญญาณเพลิงไหม สัญญาณเหตุขัดของ และสกปรก อุปกรณ Duct

Smoke Detector สามารถทดสอบอุปกรณไดโดย Magnetic Activated Test Switch

- อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detectors)

· อุปกรณตรวจจับความรอน Heat Detector

Combination Type Heat Detector

เปนชนิดที่มีการทํางาน 2 ลักษณะคือ ทํางานเมื่ออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเกิน

15°F (9°C)ตอนาที (Rate of Rise Temperature)เปนแบบ self-restoring และ

เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 135°F (57°C)  (Fixed Temperature)เปนแบบ non-

restorable ใชงานครอบคลุมพื้นที่ไดไมนอยกวา 232 ตารางเมตรหรือระยะหาง 50
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ฟุต(15.2เมตร) ไดรับมาตรฐาน UL การติดตั้งใชหมุนล็อคบนฐานพลาสติก

Fixed Temperature Heat Detectors

ทํางานเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 135°F (57°C) หรือ 194°F (90°C) ตามที่ปรากฏใน

แบบ non-restorable ใชงานครอบคลุมพื้นที่ไดไมนอยกวา 232 ตารางเมตรหรือ

ระยะหาง 50ฟุต(15.2เมตร)ไดรับมาตรฐาน UL การติดตั้งใชหมุนลอคบนฐาน

พลาสติก

- Telephone Jack

เปนชนิดติดตั้งแบบ SEMI-FLUSH MOUNTED ใชสําหรับติดตอกับ FIRE ALARM

CONTROL PANEL และสายไฟที่ใชขนาด 1.5 MM
2
., TIEV FRC

- Telephone Handset ใหจัดเตรียมจํานวน 3 ชุด สําหรับติดตอสื่อสารกับ REMOTE

TELEPHON JACK ที่ติดตั้งตามจุดตางๆ ในอาคาร โดยแบงเปนโซนตามแบบการเสียบ

สายของโทรศัพทเขากับ REMOTE TELEPHONE JACK ตามโซนตางๆ จะทําใหเกิด

สัญญาณแสง และเสียงขึ้นที่ COMMAND PANEL การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทเปน

แบบ 2 WAY COMMUNICATION

- อุปกรณแจงเหตุดวยมือ (Manual Stations)

· อุปกรณแจงเหตุดวยมือ Manual Pull Station

เปนแบบ Double Action ไดรับมาตรฐาน UL (เสนอขออนุมัติจากผูออกแบบ)

- อุปกรณแจงสัญญาณ (Notification Appliances)

· (Low Profile Speaker- Wall Mount)

ลําโพงใหใชชนิด Low profile ติดตั้งบนผนัง มีความสูงไมเกิน 1” จากพื้นผนัง

ประกอบดวยสวิทชเลื่อนเพื่อเลือกระดับเสียงที่ตองการคือ 2W(90dBA),

1W(87dBA), 1/2W(84dBA), 1/4W(81dBA) ที่ระยะ 10 ฟุต ไดมาตรฐาน

UL-464

ระดับเสียงที่ตั้งคาไวสามารถสังเกตไดเมื่อปดฝาครอบลง อุปกรณนี้สามารถติดตั้งได

บนกลองตอสายขนาด 4”x2 1/8”

· (Low Profile Speaker- Ceiling Mount)

ลําโพงใหใชชนิด Low profile ติดตั้งบนฝาเพดาน มีความสูงไมเกิน 1” จากพื้น

เพดาน ประกอบดวยสวิทชเลื่อนเพื่อเลือกระดับเสียงที่ตองการคือ 2W(90dBA),

1W(87dBA), 1/2W(84dBA), 1/4W(81dBA) ที่ระยะ 10 ฟุต ไดมาตรฐาน

UL-464
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ระดับเสียงที่ตั้งคาไวสามารถสังเกตไดเมื่อปดฝาครอบลง อุปกรณนี้สามารถติดตั้งได

บนกลองตอสายขนาด 4”x2 1/8”

- Strobe (Ceiling Type)

Strobe เปนชนิด 24Vdc  Listed Strobe หลักการกระจายของแสง Light Distribution

เปนแบบ Full Light Technology ขนาด 15/30/75/95 cd. ฝาครอบเปนวัสดุ

Textured UV Stabilized, Color Impregnated Engineered Plastic อุปกรณไดรับ

มาตรฐาน UL1971

- (Speaker-Strobe)

· (Low Profile Speaker- Strobe Wall Mount)

ลําโพงใหใชชนิด Low profile ติดตั้งบนผนัง มีความสูงไมเกิน 1” จากพื้นผนัง

ประกอบดวยสวิทชเลื่อนเพื่อเลือกระดับเสียงที่ตองการคือ 2W(90dBA),

1W(87dBA), 1/2W(84dBA), 1/4W(81dBA) ที่ระยะ 10 ฟุต ไดมาตรฐาน

UL-464

สัญญาณแสงกระพริบสามารถเลื่อนสวิทชเลือกระดับความสวางของแสงไดคือ

15cd, 30cd, 75cd, 110cd ระดับเสียงและความสวางที่ตั้งคาไวสามารถสังเกตได

เมื่อปดฝาครอบลง อุปกรณนี้สามารถติดตั้งไดบนกลองตอสายขนาด 4”x2 1/8”

· (Low Profile Speaker- Strobe Ceiling Mount)

ลําโพงใหใชชนิด Low profile ติดตั้งบนฝาเพดาน มีความสูงไมเกิน 1” จากพื้น

เพดาน ประกอบดวยสวิทชเลื่อนเพื่อเลือกระดับเสียงที่ตองการคือ 2W(90dBA),

1W(87dBA), 1/2W(81dBA), 1/4W(81dBA) ที่ระยะ 10 ฟุต ไดมาตรฐาน

UL-464

สัญญาณแสงกระพริบสามารถเลื่อนสวิทชเลือกระดับความสวางของแสงไดคือ

15cd, 30cd, 75cd, 95cd ระดับเสียงและความสวางที่ตั้งคาไวสามารถสังเกตได

เมื่อปดฝาครอบลง อุปกรณนี้สามารถติดตั้งไดบนกลองตอสายขนาด 4”x2 1/8”

- อุปกรณรับ-สงสัญญาณ (Intelligent Input & Output Devices)

· (Input Module)

ใหจัดเตรียมอุปกรณ Input Module ใชเพื่อรับสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับ

อุปกรณแจงเหตุดวยมือในระบบ โดยทํางานตามที่โปรแกรมไว มีไฟ led แสดง

การทํางานของโมดูลสีเขียวและสีแดง

· (Signal Module)

ใหจัดเตรียมอุปกรณ Signal Module แบบวงจรสัญญาณแจงเหตุ 1 วงจร ขนาด

24Vdc@ 2 amps หรือสัญญาณเสียงขนาด 25 Vrms@ 50 watts หรือ 70
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Vrms@ 35 watts โดยทํางานตามที่โปรแกรมไว  มีไฟ led แสดงการทํางานของ

โมดูลสีเขียวและสีแดง

· (Control Relay Module)

ใหจัดเตรียมอุปกรณ Control Relay Module แบบหนาสัมผสั Form C ขนาด

24Vdc@ 2 amps ใชเพื่อสงสัญญาณหนาสัมผัสไปควบคุมระบบหรืออุปกรณอื่น

ในระบบ โดยทํางานตามที่โปรแกรมไว มีไฟ led แสดงการทํางานของโมดูลสี

เขียวและสีแดง

· (Isolator Module)

ใหจัดเตรียมอุปกรณ Isolator Module เพื่อแยกวงจรสัญญาณที่สายลัดวงจรออก

จากระบบ ทําใหระบบที่เหลือยังคงใชงานไดตามปกติ มีไฟ led แสดงการทํางาน

ของโมดูลสีเขียว มีจํานวนไมนอยกวาที่ระบุตามมาตรฐาน วสท.

3-10.10 การทดสอบและอบรม (Execution)

3-10.10.1 การติดตั้งระบบ (Installation)

- การติดตั้งระบบ (Installation)

ผูรับจางตองมีวิศวกรและบุคลากรที่มีประสบการณและสามารถบริหารโครงการใหเปนไป

ตามความตองการของโครงการได โดยมีเจาหนาที่ตัวแทนจําหนายของบริษัทผูผลิตรวม

ในการกําหนดรายละเอียด จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบและทดสอบระบบ เพื่อใหได

คุณภาพและระบบที่ใชงานไดอยางสมบูรณ

3-10.11 การสงมอบงาน (Field Quality Control)

3-10.11.1 การทดสอบระบบ (Test & Inspection)

· การเดินสายทั้งระบบตองมีการทดสอบสายทั้งหมดกอนเชื่อมตอระบบ เครื่องมือและ

อุปกรณที่ใชในการทดสอบเปนหนาที่ของผูรับเหมาติดตั้ง

· การทดสอบระบบใหมีบุคลากรของผูวาจางรวมในการทดสอบ เพื่อใหเปนไปตาม

ขอกําหนดที่ระบุไว ในกรณีที่ผลการทดสอบยังไมไดตามขอกําหนดที่ตองการใหถือวายังไม

สมบูรณ ใหดําเนินการทดสอบใหมอีกครั้งจนกวาจะไดผลเปนที่ยอมรับจากผูวาจางหรือ

ตัวแทนผูวาจาง

· การทดสอบระบบในครั้งสุดทายใหมีบุคลากรที่เปนตัวแทนหรือเจาหนาที่ของโรงงานผูผลิต

รวมในการทดสอบ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว

· กําหนดใหจัดเตรียมเอกสารรับรองผลการทดสอบของระบบทั้งอุปกรณ วัสดุและโปรแกรม

ไดตามมาตรฐานและขอกําหนดจากตัวแทนผูผลิต รวมทั้งยืนยันวาระบบสามารถใชงานได

อยางสมบูรณ
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· ผูรับจางตองทําการฝกอบรมเจาหนาที่ของผูวาจางอยางนอย 8 ชั่วโมงโดยบุคลากรที่ไดรับ

การอบรมโดยตรงจากโรงงานผูผลิต ใหรูถึงวิธีการใชงานระบบและวิธีบํารุงรักษาจนเปนที่

เขาใจ รวมทั้งจัดทําคูมือการใชงานและการบํารุงรักษาใหดวย
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3-11. ระบบเสียง (Public Address System)

- . ความต้องการทัวไป

- . . ระบบเสียงตามแผนผังทแีสดงในแบบแสดงชนิด และจาํนวนขนัตาํของอุปกรณ์ระบบ

เสียงและเป็นเพียงแนวทาง เพือกาํหนดวิธีการในการออกแบบเท่านนั ส่วน

รายละเอียด และการเลือกอุปกรณ์ เพอืการเสนอราคา ผู้ เสนอราคาจะต้อง

ออกแบบรายละเอียด แสดงรายการอุปกรณ์ทังหมดทใีช้ส่งพร้อมใบเสนอราคา ใน

กรณีทข้ีอความ หรือรายละเอียดในรายละเอียดข้อกาํหนด (SPECIFICATION)

ขัดกับแบบแปลนหรือแตกต่างจากแบบแปลนให้ถือการวินิจฉัยของวิศวกรฝ่ายผู้ ว่าจ้าง

เป็นการชีขาด โดยผู้รับจ้างจะถือเป็นสาเหตุเพมิราคาไม่ได้

- . . ตาํแหน่งทตีังของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทแีสดงในแบบแปลนเป็นเพียงตาํแหน่งโดยประมาณ

อาจเปลยีนแปลงได้เลก็น้อย เพือให้เหมาะสมกบัสภาพและลักษณะงานก่อสร้างของ

อาคาร ทงันีจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรฝ่ายผู้ ว่าจ้าง

- . . วัสดุและอุปกรณ์ทรีะบุในแบบแปลน และรายละเอียดข้อกาํหนดจะต้องเป็นของใหม่

ไม่บุบสลาย หรือผ่านการใช้งานมาก่อนทงัต้องเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของโรงงาน

- . . วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดทรีะบุในรายละเอียดข้อกาํหนด (SPECIFICATION) และใน

แบบแปลนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรฝ่ายผู้ ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

ก่อน นาํไปใช้งานหรือสงัซือ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์ หรือ

แคตตาล๊อคพร้อมทงัรายละเอียดคุณสมบัติทสีมบูรณ์ให้วิศวกรฝ่ายผู้ ว่าจ้างพิจารณา

หากผู้รับจ้างสังซอือุปกรณ์ และ/หรือนําอุปกรณ์หรือวัสดุไปใช้งานโดยมิได้รับความ

เห็นชอบจากวิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้างแล้วปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์นัน ๆ ไม่ถูกต้องตาม

รายละเอียดข้อกาํหนด (SPECIFICATION) และแบบแปลนผู้รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบค่าเสยีหายในการรอืถอนถอดเปลียนอุปกรณ์หรือวัสดุนันเอง

- . . หลังจากการติดตังระบบเสียงทังหมดให้เห็นว่า ระบบทงัหมดมีการทาํงานอย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นทแีน่นอนต่อหน้าผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนผู้ ว่าจ้าง และวิศวกรฝ่ายผู้

ว่าจ้าง ตามวิธีการและรายละเอียดทวีิศวกรกาํหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ทจีาํเป็นในการดาํเนินการทดสอบดังกล่าวเอง

- . . ผู้รับจ้างจะต้องรับประกนัคุณภาพของอุปกรณเ์สียง และวัสดุทุกชนิดตลอดจน

คุณภาพของการติดตังระบบเสียงเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันตรวจรับงาน ในระหว่าง

ระยะเวลารับประกันดังกล่าว หากมีอุปกรณ์หรือชินส่วน หรือวัสดุใดชาํรุดใช้งาน



สวนที่ 3 E-3-11/2

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION........

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-11.PAKKRET SPORT CENTER.doc

MITR TECHNICAL CONSULTANT

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

ไม่ได้ หรอืทาํงานไม่สมบูรณ์อันเนอืงมาจากความบกพร่องของอุปกรณ์วัสดุ หรือ

ความบกพร่องในการติดตัง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขและ/หรือเปลยีนอุปกรณ์ชนิส่วน

หรือวัสดุนันโดยไม่คิดราคาจากผู้ ว่าจ้าง

- . . ให้ผู้รับจ้างจัดส่ง SHOP DRAWING ในการติดตังจัดเรียงอุปกรณ์ต่าง ๆ เสนอต่อ

วิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้าง เพอือนุมัติก่อนดาํเนินการติดตงั ในกรณีที SHOP DRAWING

ไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องส่ง SHOP DRAWING ใหม่ ผู้รับจ้างจะต้อง

แสดงรายการคาํนวณระดับค่าสัญญาณเสียงอย่างน้อย ชันละ 2 จุด ประกอบแสดง

ใน SHOP DRAWING ให้ชัดเจน

- . ระบบเสียงส่วนกลาง

เป็นระบบประกาศข้อความ-ข่าวสาร และเปิดเสียงเพลงเป็น Background Music จาก

อปุกรณร์ะบบเสยีงประกาศ ( Public Address System ) ซึงอุปกรณ์หลักจะต้อง

ประกอบด้วยเครืองกาํเนิดสญัญาณเสยีงอาทิเช่น เครืองเล่นแผ่นซีดีแบบมี USB

เครืองรับสัญญาณวิทยุ FM และไมโครโฟนสาํหรับการประกาศชนิดตังโต๊ะ การเลือก

โซนในการประกาศสามารถเลือกได้จากฐานไมโครโฟนโดยตรง โดยทีฐานของ

ไมโครโฟนจะต้องสามารถเลือกโซนในการประกาศได้ทุกโซนอย่างอิสระ รวมทัง

สามารถเลือก Music Player ใดๆ ให้ดังออกไปยังโซนต่างๆ ได้อิสระ รวมทังสามารถ

ปรับเพิม-ลดความดังของเสยีงในแต่ละพืนทไีด้จากฐานไมโครโฟนแต่ละตัว (แสดง

ตามแบบ) โดยโดยอิสระโดยมีชุดควบคุมกลางระบบเสยีงแบบแมททริกช์ชนิด 68 in x

68 out เพือเป็นตัวควบคุมการทาํงาน ซงึผู้ติดตงัจะต้องจัดเตรียมเครืองขยายเสียง

ชนิด VOLT-LINE ให้มีขนาดเหมาะสม (ตามแสดงในแบบ)ในการรองรับลาํโพง

ทงัหมดในแต่ละโซน

ในขณะการใช้งานปกติจะมีเสยีงเพลงไปดังในพืนทีกระจายเสยีง และเมือผู้ควบคุม

ระบบต้องการประกาศข้อความ-ข่าวสาร ต้องสามารถเลือกประกาศครังละโซนหรือ

หลายโซนพร้อมกัน หรือทุกโซนพร้อมกันได้จากโดยตรง ซงึก่อนการประกาศจะต้องมี

เสียงระฆังอิเล็คทรอนิคส์เตือนก่อนการประกาศเพือดึงดูดความสนใจ จากนันชุด

ควบคุมกลางระบบเสียงจะทาํการตัดเสียงเพลงทเีปิดบรรเลงเป็น Background Music

ในโซนทถีูกเลือกประกาศข่าวสาร แล้วจะมีเสียงประกาศข้อความหรือข่าวสารแทรกเข้า

ไปแทน โดยโซนทไีม่ถูกประกาศข่าวสาร เสียงเพลงทเีปิดบรรเลงจะต้องยังคงอยู่

ระบบชุดควบคุมกลางระบบเสยีงต้องสามารถรองรับสญัญาณ ALARM และ

RECORD MESSAGE ได้ นอกจากนีระบบต้องมีความสามารถในการกาํหนดให้เปิด-

ปิด Background Music ได้อย่างอิสระ ในแต่ละโซนสามารถกาํหนดเสียงเพลงให้
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แตกต่างกันในเวลาเดียวกนัได้อย่างอสิระ สามารถกาํหนดความดังเสยีงในแต่ละโซน

ให้แตกต่างกันได้ โดยระบบต้องสามารถเลือกโซนได้ทุก โซน อิสระ ทงันีผู้รับจ้างมี

หน้าทใีนการจัดหาอุปกรณ์ให้ตรงตามความต้องการทรีะบุใน TOR นทีุกประการอย่าง

เคร่งครัด

การประกาศข้อความ-ข่าวสาร ต้องสามารถทาํการประกาศได้ไม่น้อยกว่า 1 จุด (ตาม

แสดงในแบบ) พร้อมทงัมีไฟแสดงสถานะการใช้งานของไมโครโฟนแสดงทฐีาน

ไมโครโฟนด้วย โดยจาํนวนคาํสงัใช้งานในการประกาศข่าวสารทไีมโครโฟนตามทรีะบุ

ในแบบ ทงันีผู้รับจ้างต้องมีหนังสือรับรองการสนับสนุนโครงการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

ระบบเสียงประกาศทมีีสาํนักงานในประเทศไทยผ่านทางตวัแทนจาํหน่ายทไีด้รับการ

แต่งตังอย่างเป็นทางการทมีีสาํนักงานเป็นทตีังถาวรเป็นของตัวเองและเปิดทาํการ

มาแล้วไม่น้อยกว่า ปี แนบมากับเอกสารทางเทคนิค และเอกสารอนุมัติใช้อุปกรณ์

ด้วย

3-11.3 ขอกําหนดทางเทคนิคของอุปกรณระบบเสียง

3-11.3.1 เครื่องควบคุมระบบเสียง (Sound Controller)

3-11.3.1.1 เปนเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบเลือกสัญญาณออกได 6 โซนอิสระ (และจัดหา Alarm

router แบบ 6 โซน ตอพวงเพื่อทํางานรวมใหครบจํานวนโซนตามแสดงในแบบในกรณีใน

แบบระบุมากกวา 6 โซน)

3-11.3.1.2 มีชวงการตอบสนองความถี่เสียง 60Hz – 18 kHz (ที่ -3 dB) หรือดีกวา

3-11.3.1.3 มีปุมปรับเสียงทุมและแหลมแยกอิสระโดยปรับไดตั้งแต -8 ถึง + 18 dB

3-11.3.1.4 มีชองตอสําหรับ Call station แบบ RJ-45 อยางนอย 2 ชอง และไมโครโฟนแบบ XLR อีก

อยางนอย 1 ชอง

3-11.3.1.5 มีอัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 75 dB.

3-11.3.1.6 รองรับการตอใชงาน Call Station ไดไมนอยกวา 8 ตัว

3-11.3.1.7 มีชองตอ Music เขาไมนอยกวา 2 ชองพรอมปุมควบคุมดานหนา

3-11.3.1.8 มีความเพ้ียนนอยกวา 1 % ที่ความถี่ 1 kHz

3-11.3.1.9 มีชองตอ VOX Trigger เขาขนาด 100mV โดยมีวงจร Limiter แบบอัตโนมัติ

3-11.3.1.10 มีจุดตอใชงานสําหรับ PC พรอมชองตอ USB

3-11.3.1.11 อุณหภูมิใชงาน +5 ถึง + 55 องศาเซลเซียส หรือดีกวา

3-11.3.1.12 มีหูยึดกับตูแร็คขนาดมาตรฐาน 19 นิ้วไดโดยตรง

3-11.3.1.13 มีจุดตอจายไปออกแบบ 24 VDC ในตัว

3-11.3.1.14 มี Flash ROM อยูภายในขนาด 16 MB ที่สามารถบันทึกขอความไดไมนอยกวา 250

ขอความ โดยรองรับ WAV file ที่บันทึกไดนานไมนอยกวา 1000 วินาท ีโดยเก็บขอมูลได

นานไมนอยกวา 10 ป

3-11.3.1.15 มีกําลังขับไมนอยกวา 240 วัตต พรอมวงจรกรองเสียงพูด

3-11.3.1.16 มีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากสํานักงานบริษัทผูผลิตที่ตั้งอยูในประเทศไทย

แนบมาพรอมกับเอกสารขออนุมัติใชอุปกรณ
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3-11.3.2 เครื่องผสมสัญญาณและขยายเสียง

3-11.3.2.1 มีชองสัญญาณเขาสําหรับไมโครโฟนแบบ XLR ไมนอยกวา 5 ชอง และ 3 ชอง Stereo

3-11.3.2.2 มีชองสัญญาณแบบ AUX แบบ Post และ Pre

3-11.3.2.3 ชวงการตอบสนองความถี่เสียงจากทุกชองสัญญาณเขาสงผานออกภาคผสมสัญญาณไดตั้งแต

15 Hz- 22 kHz ที่ -3 dB หรือดีกวา

3-11.3.2.4 ชวงการตอบสนองความถี่เสียงจากทุกชองสัญญาณเขาสงผานออกลําโพงไดต้ังแต 20 Hz-

22 kHz ที่ -3 dB หรือดีกวา

3-11.3.2.5 สามารถขับลําโพงท่ี 100Vrms ไดจากตัวเครื่องโดยตรง โดยมีกําลังไมนอยกวา 680 วัตต

3-11.3.2.6 มีความเพี้ยนรวมนอยกวา 0.015% ที่ความถี่ 1kHz

3-11.3.2.7 กําลังขับที่ 8 โอหมไมนอยกวา 2x270 วัตต และ ที่ 4 โอหมไมนอยกวา 2x450 วัตต (วัดที่

1kHz ความเพี้ยนรวมไมเกิน 1%)

3-11.3.2.8 กําลังขับที่ 8 โอหมไมนอยกวา 2x240 วัตต และ ที่ 4 โอหมไมนอยกวา 2x400 วัตต (วัดที่

ตลอดความถี่ 20Hz-20 kHz ความเพ้ียนรวมนอยกวา 0.5%)

3-11.3.2.9 กําลังขับที่ 8 โอหมไมนอยกวา 2x240 วัตต และ ที่ 4 โอหมไมนอยกวา 2x400 วัตต (วัดที่

ตลอดความถี่ 20Hz-20 kHz ความเพ้ียนรวมนอยกวา 0.5%)

3-11.3.2.10 กําลังขับที่ 8 โอหมไมนอยกวา 2x340 วัตต และ ที่ 4 โอหมไมนอยกวา 2x640 วัตต (วัดที่

Dynamic headroom, IHF-A)

3-11.3.2.11 กําลังขับที่ 1 ชองสัญญาณออกที่ 8 โอหมไมนอยกวา 350 วัตต และ ที่ 4 โอหมไมนอยกวา

640 วัตต (วัดที ่ตลอดความถี่ 20Hz-20 kHz ความเพี้ยนรวมนอยกวา 0.5% )

3-11.3.2.12 กําลังขับตอเนื่องที่ 1 ชองสัญญาณออกที่ 8 โอหมไมนอยกวา 280 วัตต และ ที่ 4 โอหมไม

นอยกวา 500 วัตต (วัดที่ 1kHz ความเพี้ยนรวมไมเกิน 1%)

3-11.3.2.13 ความตานทานขาเขาสําหรับ MIC ไมนอยกวา 2 กิโลโอหม , สําหรับ CD ไมนอยกวา 10

กิโลโอหม และชองสัญญาณอื่นๆ มากกวา 10 กิโลโอหม

3-11.3.2.14 ความตานทานขาออกสําหรับ Phone ไมเกิน 47 โอหม และชองสัญญาณอ่ืนๆ ไมเกิน 150

โอหม

3-11.3.2.15 ใชวงจรขยายแบบ Class D และมีอัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 104 dB.

3-11.3.2.16 สามารถปรับ Equalizer สําหรับเสียงตํ่าท่ี 60Hz ไดไมนอยกวา +/-15 dB , สําหรับเสียงสูงที่

12kHz ไดไมนอยกวา +/-15 dB และเสียงกลางที่ 2.4 kHz ไดไมนอยกวา +/-12 dB

3-11.3.2.17 มี Master Equalizer ที่มีคา Q ที่ 1.5 สําหรับความถี่ 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1kHz,

2.5kHz,6 kHz และ 12kHz โดยสามารถปรับไดไมนอยกวา +/-10 dB.

3-11.3.2.18 มีระบบประมวลผลลําโพงแบบ LPN โดยสามารถกําหนดการ Delay ของเสียงไดตั้งแต 0-

145ms เพื่อกําหนดการเดินทางของเสียงไดตั้งแต 0-50 เมตร

3-11.3.2.19 มี Effect ความละเอียด 48 บิท จํานวน 32 คาในตัวที่ปรับตั้งคามาจากผูผลิตโดยผูใช

สามารถปรับแกได ทั้งนี้สามารถควบคุมจาก Foot switch ได

3-11.3.2.20 มีจอแสดงผลแบบ LCD ที่ความละเอียดไมนอยกวา 128 x 64 จุดที่ดานหนาเครื่อง

3-11.3.2.21 มี Onboard MP3 Audio (USB) เวอรชั่น 2.0 สําหรับเลนเพลงที่ดานหนาเครื่องในรูปแบบ

ของ MP3 และ WAV โดยมีวงจรปองกันการ Shot วงจรในตัว
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3-11.3.2.22 มีชองตอ USB สําหรับ PC ที่ดานหลังเครื่องสําหรับ Digital audio แบบ 2 ชองเขาและออก

โดยมีวงจรแปลง Digital-Analog แบบ Delta-Sigma ที่มีอัตราการสุมสัญญาณไมนอยกวา

48 kHz

3-11.3.2.23 มีวงจรปองกัน แบบ Peak limiter, Audio limiter, High temp, DC, HF , Shot circuit,

Peak current limiter, Turn on delay และ Back EMF

3-11.3.2.24 มีวงจรปองกันภาคจายไฟสําหรับ Over/Under voltage, Over current, High temp และ

Inrush current limiter,

3-11.3.2.25 มีพัดลมระบายอากาศที่มีการควบคุมความเร็วได

3-11.3.2.26 มี Phantom power แบบ 48 VDC โดยตัวสินคาผลิตในประเทศเยอรมัน

3-11.3.2.27 มีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากสํานักงานหรือตัวแทนผูผลิตในประเทศไทยผาน

Distributer ที่เปนศูนยบริการที่มีที่ทําการถาวรเปนของตัวเอง

3-11.3.2.28 สามารถใชงานกับแหลงจายไฟ 100-240 Vac ที่ความถี่ 50-60 Hz ไดตอเนื่อง

3-11.3.2.29 สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ 5-40 องศาเซลเซียสไดตอเนื่อง

3-11.3.2.30 สามารถติดตั้งกับตูแร็คขนาดมาตรฐานได

- . ไมโครโฟนประกาศ

. เป็นไมโครโฟนแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ (มีA/D และD/A อยู่ภายในตัวเครือง )

. มีจุดต่อแบบ Fiber Network ไม่น้อยกว่า  ช่อง โดยสามารถต่อใช้งานแบบ

Redundant ได้

. มี Processor และ DSP อยู่ภายในตัวเครือง

. มี LED แสดงผลการทาํงานอย่างน้อย  ชุด ดังนี คือ แสดง Power และ Error ,

แสดงสถานการณ์ใช้งานของไมโครโฟนและแสดงสถานะของ Network

. มีช่องต่อหูฟังไม่น้อยกว่า  ช่อง

. มีลําโพงในตัวโดยมีความดังไม่น้อยกว่า dB

. สามารถปรับความไว โดยมีวงจรจัดการคุณภาพเสียงแบบ Limiter และ

Parametric Equalizer ในตัว

. ช่วงการตอบสนองความถเีหมาะกับเสียงพูดคือตังแต ่ Hz-14 kHz หรือ

ดีกว่า

. สามารถรับสัญญาณเสียงทมีีความดังตังแต่  ถึง dB ได้

. มี Keypad ต่อพ่วงการทาํงานเพือเลือกโซน , เปิด-ปิด เลือกเสียงเพลง ควบคุม

ความดังเสียงในแต่ละพืนที ได้เป็นอย่างน้อย โดยมีจํานวน Key ตามแสดงใน

แบบ

. มาตรฐานรับรอง CE และ TUV

. เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับชุดควบคุมกลางระบบเสียง
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- . อุปกรณ์เชือมต่อสายสัญญาณ Fiber Optic

. ทาํหน้าทใีนการเชอืมต่อสัญญาณจากระหว่าง glass optical fiber และ plastic

optical fiber

. มีไฟแสดงการเปิดใช้งานและกรณีเกิดความบกพร่องไม่น้อยกว่า 2 ชุด

. ช่วงอุณหภูมิการทาํงาน –5 องศาเซลเซียส ถึง +45 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า

. ระบบทงัหมดทอ้ีางอิงถึงกันในชุดควบคุมกลางระบบเสียงข้างต้นต้องเชือมต่อ

กันด้วย Fiber optic ชนิดไม่น้อยกว่า 2 Core และในกรณีทรีะยะทางมากกว่า 50

เมตรจะต้องเดินสายเป็นชนิด Multi Mode glass optical fiber พร้อมจัดหา Fiber

Interface และอุปกรร์ต่อพ่วงเพือให้ระบบสามารถต่อใช้งานร่วมกันได้โดย

สมบูรณ์

- . เครืองเล่น CD

. สามารถเล่นแผ่น CD และ MP-3 ได้ โดยมีถาดใส่แผ่นได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า

5 แผน

. มีช่องเสยีบ USB ทด้ีานหน้าเครือง โดยสามารถใช้งานร่วมกับ iPOD ได้

. มีอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 105 dB.

. มีความเพียนไม่เกิน 0.003%

. ช่วงการตอบสนองความถี 20 Hz-20kHz หรือดีกว่า

. มีหน้าจอแสดงผล

. มีชุดควบคุมการทาํงานแบบไร้สาย

- . เครืองรับสัญญาณวิทยุ

. เป็นเครืองรับสัญญาณวิทยุ FM และมีช่องเสียบ SD Card พร้อม USB ในตัว

เดียวกัน โดยให้ Output ออกแยกกันได้อิสระสาํหรับ FM และ SD Card ได้ โดย

สามารถเลือกใช้ช่องสัญญาณแบบรวมกันได้

. เป็นชนิด 1U ออกแบบมาติดตังกับตู้แรค็ขนาดมาตรฐานได้โดยตรง

. มีหน้าจอแสดงผลทด้ีานหน้าเครืองอย่างน้อย 2 จอแสดงผล

. ช่อง SD Card และ USBสามารถรองรับเพลงได้อย่างน้อย 2,000 เพลง

. มีช่องเสยีบ USB ทด้ีานหน้าและด้านหลังเครือง โดยรองรับการต่อ USB Hard

disk ได้

. ช่วงการตอบสนองความถี 50Hz-20kHz โดยมีความเพียนน้อยกว่า 0.1%

. สามารถใช้งานได้กับแหล่งจ่ายไฟตังแต่ 115-230 VAC ได้
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. มีชุดควบคุมการทาํงานแบบไร้สาย

. สามารถใช้งานได้ทอีุณหภูมิ -25 ถึง + 45 องศาเซลเซียสได้

. เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับชุดควบคุมกลางระบบเสียง

3-11.8 TWO-WAY CEILING LOUDSPEAKER (Type L1)

1. ชวงการตอบสนองความถี่ 50 Hz ถึง 20kHz หรือดีกวา

2. มุมกระจายเสียงไมนอยกวา 110 องศา

3. กําลังขับปกติไมนอยกวา 100 วัตต และสูงสุดไมนอยกวา 400 วัตต ที่ 8 โอหม

4. ความดังเสียงที่ 1 วัตต 1 เมตร ไมนอยกวา 91 dB และสูงสุดไมนอยกวา 117

dB

5. ความตานทาน 8 โอหม

6. มีวงจรปองกันลําโพงแบบ 12 dB/Octave ท่ีความถ่ี 2.6 kHz

7. มีลําโพงเสียงต่ําขนาด 8 นิ้ว ทําจากวัสดุ Polypropylene

8. มีลําโพงสียงต่ําขนาด 1 นิ้ว ทําจากวัสดุ Ti Mylar Laminate

9. มี Transformer ที่สามารเลือกตอใชงานไดดังนี้ คือ ตอใชงานที่ 70 V โดยเลือก

ไดท่ี 30,15,7.5,3.75 และ 1.88 วัตต , ตอใชงานที่ 100 V โดยเลือกไดที่

30,15,7.5 และ 3.75 วัตต ได, ตอใชงานที่ 8 โอหม

10. ขอบหนาลําโพงทําจากวัสดุ ABS โดยมีเหล็กชุบสังกะสีหุมดานหลังลําโพงทั้งใบ

11. มีตะแกรงดานหนาเปนโลหะ

12. เปนลําโพงแบบ Two-Way

13. มีปุมปรับการเลือกใชงานที่คากําลังวัตตตางๆ ของลําโพงที่ดานหนาโดยไมตอง

ถอดลําโพงมาตอสายใหม

14. ไดมาตรฐานในการปองกันไฟแบบ UL94V-0

15. เปนผลิตภัณฑเดียวกับเครื่องขยายเสียง

16. เปนผลิตภัณฑของกลุมประเทศยุโรป หรือ อเมริกา

17. ผลิตภัณฑอางอิง EV รุน C8.2 หรือเทียบเทาคุณสมบัติขางตน

3-11.9 WATER PROOF CEILING LOUDSPEAKER (Type L2)

1. ชวงการตอบสนองความถี่ 60 Hz ถึง 18 kHz หรือดกีวา

2. มุมกระจายเสียงไมนอยกวา 170 องศา

3. ระดับแรงดันเขา 100 V

4. ความดังเสียงที่ 1 วัตต 1 เมตร/1 kHz ไมนอยกวา 88 dB

5. มี Transformer ที่สามารถเลือกตอใชงานไดที่ 100 V โดยเลือกไดที่ 6,3,1.5

และ 0.75 วัตต ได
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6. มีตะแกรงดานหนาเปนโลหะพรอม ABS Plastic ทนไฟตามมาตรฐาน ULV0

7. เปนลําโพงที่ออกแบบมาสําหรับติดตั้งในหองน้ํา ,Sauna และพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

8. มาตรฐานในการปองกันน้ําและฝุน IPx4

9. อุณหภูมิการทํางานปกติ -25 ถึง +55 องศาเซลเซียสหรือดีกวา

3-11.10 CEILING LOUDSPEAKER (Type L)

. กาํลังขับไม่น้อยกว่า 6 วัตต์ ( เลือกแทปได้ 6/3/1.5 วัตต์ ) ซงึสามารถทนกาํลังขับ

สูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 9 วัตต์

. ความดังของเสียงที 1 วัตต์/เมตร/1,000 เฮิร์ท 92 dB สูงสุดไม่น้อยกว่า 100 dB

. ตอบสนองความถี 60 – 20,000 เฮิร์ท

. มุมการกระจายเสียง ( ที 1,000 kHz /-6 dB ) ไม่น้อยกว่า 170 องศา

. อัตราทนแรงดันขับ 100 โวลท์

. ต้องได้รับมาตรฐาน UL

. เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับตัวปรับระดับสัญญาณเสียง

3-11.11 HORN LOUDSPEAKER (Type H)

. อุปกรณ์ห่อหุ้มลาํโพงผลิตจากวัสดุ ABS

. มีขายึดลาํโพงกับเสาหรือผนังแบบ 6 รู โดยเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 5 ซม.

เพือความแขง็แรง

. จุดต่อสายลาํโพงเป็นห้องต่อสายแบบกรูโดยต่อสายผ่าน Cable Grand

. มาตรฐานในการป้องกันนาํและฝุ่ นIP56 หรือสูงกว่า

. อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 900 C หรือสูงกว่า

. อุณหภูมิใช้งานตาํสุด-400 C หรือตาํกว่า

. กาํลังขับปกติ 50 วัตต ์หรือมากกว่า

. กาํลังขับสูงสุด 70 วัตต ์หรือมากกว่า

. สามารถเลือกการต่อใช้งานผ่าน 100V Transformer ได้ที 50 วัตต,์ 25 วัตต์, 12.5

วัตต,์ 9 วัตต์ , 4.5 วัตต ์และ 3 วัตต ์ได้ โดยสายต่อใช้งานแยกสีบอกเอกลักษณ์

. ความดังเสียงที 1 วัตต์ 1 เมตร > 98 ดีบี

. ความดังเสียงสูงสุด > 115 ดีบี

. ช่วงการตอบสนองความถี 90 Hz – 20,000Hz หรือดีกว่า
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. มาตรฐานรับรอง CE

. ตัวสินค้าต้องเป็นของแท้ทปัีมชอืรุ่น ยีห้อและประเทศผู้ผลิตบนตัวสินค้าชัดเจน

. ตัวตู้ลาํโพงเป็นทรงครึงวงกลมเพือการกระจายเสียงทีครอบคลุม

3-11.12 SOUND PROJECTOR LOUDSPEAKER (Type P)

.กาํลังขับปกติ :     10 วัตต์ (3 STEP TAPPING)

.ช่วงการตอบสนองความถี :     140 – 13,000 Hz.

.ความดังเสียง :     92 dB/1 W / 1 M. AND 102 dB MAX.

.แรงดันต่อใช้งาน :    100 VOLTS

.วัสดุตัวห่อหุ้มลาํโพง :     ABS WITH   CE    APPROVE

.ระดับการป้องกันําและฝุ่ น :     IP63

3-11.13 TWO-WAY CABINET ARRAY SPEAKER (Type S)

. เป็นลาํโพงชนิด Line Array สามารถใช้งานได้ทังภายในและภายนอกอาคารทมีี

จุดตัดความถีท ี . kHz

. มีวงจรป้องกันการ Overload

. ช่วงการตอบสนองความถ ี Hz –20kHz หรือดีกว่า

. ความดังเสียงท ี  วัตต ์  เมตร ไม่น้อยกว่า dB สูงสุดไม่น้อยกว่า dB.

. มุมการกระจายเสียงแนวนอนและแนวตังไม่น้อยกว่า  และ  องศา

ตามลําดับ

. มีลําโพงเสียงตาํขนาดไม่เลก็กว่า  นิว จาํนวนไม่น้อยกว่า  ตัว/ตู้

. มีลาํโพงเสียงสูงแบบ Neodymium ขนาดไม่เลก็กว่า  นิวพร้อม Waveguide ใน

การช่วยกระจายเสียง

. ตัวตู้ทาํจากวัสดุชนิด ABS ทป้ีองกันไอเคม็ ป้องกันรังสี UV พร้อมมาตรฐาน Mil

Spec 810 และ IEC529 IP34 หรือดีกว่า

. สามารถต่อใช้งานได้ทังแบบ 70V และ V โดยสามารถเลือกต่อใช้งานได้ที

.  /15 W และ W (ปกติให้ต่อใช้งานไว้ที 30 วัตต)์

.มีขายึดทสีามารถปรับทศิทางลาํโพงให้ส่ายได้ไม่น้อยกว่า 9  องศา และสามารถ

ปรับหมุนลาํโพงได้ไม่น้อยกว่า  องศา มาพร้อมกับลําโพง

. สามารถต่อใช้งานได้ท ี  โอห์ม โดยมีกาํลังขับปกติต่อเนือง  วัตต์ และ สูงสุด

 วัตต์ หรือมากกว่า

. มี Shield สาํหรับป้องกันแม่เหลก็จากตัวลาํโพง
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.มีวงจร Passive Limiter วงจรกรองความถีสูง (HPF) และวงจรกรองความถีตาํ

(LPF) อยู่ภายในตัวเครือง

- . ชุดปรับระดับความดังเสียง (VOLUME CONTROL)

. สามารถต่อ SUPPLYสาํหรับการOVERRIDE ได้ในกรณีทผีู้ใช้ปิดการใช้งานอยู่

. มีขนาด 12 วัตต์ หรือ  วัตต์ หรือ  วัตต์ ตามแสดงในแบบและรองรับ

กาํลัง LOAD ทังหมดทต้ีอใช้งานได้

. สามารถปรับระดับความดังของเสียงเป็นขันๆ  ได้ไม่น้อยกว่า ขันๆละ 3 ดีบี

. สามารถใช้ได้กับงานเสียงประกาศในระบบ volt Line(100 volt)

. ช่วงการตอบสนองความถ ี Hz-20 kHz หรือดีกว่า

. ความเพียนน้อยกว่า . %

3-11.15 POWER SUPPLY

. ต่อจากวงจร Emergency (Generator)

. ผู้รับจ้างต้องตังลูก Circuit สาํหรับตู้ sound rack ต่างหาก แยกจากเต้าจ่ายไฟ

ปกติทัวไป

- . เครืองปรับแต่งสัญญารเสียง (Stereo Graphic EQ)

. มีช่องสัญญาณเข้าและออกไม่น้อยกว่า  ช่อง แบบ electronic Balance แบบ

XLR และ ¼ TRS Jack

. ความต้านทานขาเข้าไม่น้อยกว่า  กิโลโอห์ม

. ความต้านทานขาออกน้อยกว่า โอห์ม

. ระดับสัญญาณออกสงูสุดไม่น้อยกว่า + dB

. ความเพียนน้อยกว่า . % ทคีวามถี kHz, +4 dB

. อัตราการขยายปรับได้ถึง + dB. หรือมากกว่า

. สามารถปรับแต่งความถีได้  ความถี ได้ที +/- dB หรือดีกว่า

. มีวงจรกรองความถีสูงและความถตีาํผ่าน dB/Octave หรือดีกว่า

. สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้า - Vac.บนการเปลียนแปลงที +/-10 %

ได้
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- . ตู้แรค็สาํหรับจัดวางอุปกรณ์

. ขนาดมาตรฐาน 19 นิว เป็นแบบ Knock-Down

. ออกแบบสาํหรับจัดวางอุปกรณ์ระบบเสียงทังหมดอย่างเหมาะสม

. มีรางไฟสาํหรับอุปกรณ์ทุกชิน

. มีฝาหน้าเป็น Acrylic ใส และมีล้ออย่างน้อย  ล้อ

. มีพัดลมระบายอากาศทาํงานด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า  ,  รอบ/นาท ีอย่าง

น้อย  ตัว

3-11.18 การติดตงั

- . . ตาํแหน่งของอุปกรณ์ทงัหมดทแีสดงในแบบ เป็นเพียงการแสดงตาํแหน่งทตีิดตงั

โดยประมาณเท่านัน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาํแบบ SHOP  DRAWING แสดงตาํแหน่ง

ติดตังอุปกรณ์ทังหมดอย่างละเอียด โดยกาํหนดตาํแหน่งร่วมกับอุปกรณอ์ืน ๆ บนฝ้าเพดาน

ให้มีความสัมพันธ์กันรวมทงักาํหนดแนวเดินท่อร้อยสายไฟ และรายละเอยีดต่าง ๆโดย

ยึดถือตามรูปแบบการทาํงานของระบบในแบบ RISER DIAGRAM, ข้อกาํหนด และอืน ๆ

ทรีะบุ

3-11.18.2 สายระบบเสียงทงัหมดให้เดินในท่อร้อยสาย หรือ WIRE WAY เท่านัน

- . . สายไฟทใีช้กับระบบเสยีงให้ใช้สาย VTF โดยสายเมนใช้ขนาด 4 mm
2 และใช้สายย่อยขนาด

2.5 mm2 ส่วนสายทีแยกเข้าลาํโพงใช้ VCT 1.5 mm2

- . . ท่อร้อยสายไฟระบบเสียง ให้ดูจากข้อกาํหนดระบบไฟฟ้าประกอบ

- . . ทจุีดแยกสายไฟใน RISER ไปยังกลุ่มของลาํโพงในแต่ละชัน จะต้องมีสวิทช์ 2  POLE

สาํหรับตัดตอนกลุ่มของลาํโพงในชนันนั ออกจากระบบรวม (JS)

- . . ลาํโพงทติีดตังฝังฝ้าเพดานต้องเป็นชนิดมีกล่องครอบ Matching transformer, โคนลาํโพง

เพอืกันฝุ่ นและแมลง

- . . ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณา และป้องกันเกียวกับสัญญาณรบกวนอันเนอืงมาจากระบบอนืทเีดิน

มาด้วยกัน หรือสญัญาณรบกวนภายนอก ในกรณีทมีีสญัญาณรบกวนผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข

ให้ปราศจากสัญญาณรบกวน

- . . ผู้รับจ้างต้องจัดหาแผงสวิตซ์สาํหรับ Override ชุดปรับความดังเสียง (Volume

Control) โดยสามารถกาํหนดการ Override เพือการอพยพฉุกเฉินแยกแต่ละชันได้
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3-12. ระบบสายอากาศโทรทัศนรวม (MATV SYSTEM)

3-12.1 ความตองการทั่วไป

งานติดตั้งระบบสายอากาศโทรทัศนรวมทั้งหมดเปนสวนหนึ่งที่จัดทําโดยผูรับเหมางานระบบไฟฟา

ของอาคาร ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้ง  และจัดหาอุปกรณทั้งหมดที่ประกอบขึ้น  เพื่อใหระบบ

สายอากาศ โทรทัศนรวมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่แสดงในแบบและมีคุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนดนี้ทุกประการ   ผูรับจางจะตองจัดสงรายการวัสดุอุปกรณตาง ๆ   ที่ประกอบขึ้นใชงานกับ

ระบบสายอากาศโทรทัศนรวมใหวิศวกรฝายผูวาจางอนุมัติกอนดําเนินการติดตั้งภายในระยะเวลาอัน

สมควร    ในกรณีที่รูปแบบขอกําหนดและสถานที่งานกอสรางขัดแยงกัน  ใหถือคําชี้ขาดของวิศวกร

ฝายผูวาจางเปนขอยุต ิทั้งนี้ผูรับจางจะคิดราคาคาวัสดุอุปกรณ คาแรงงานเปนงานเพิ่มมิได ทั้งนี้ผู

รับจางตองปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุ โดยเครงครัด

3-12.1.1 อุปกรณระบบสายอากาศโทรทัศนรวมทั้งหมด   จะตองเปนผลิตภัณฑที่ประกอบสําเร็จจากโรงงาน

ผูผลิตโดยเฉพาะ  โดยผลิตจากกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกาทั้งนี้ จะตองเปนของใหมลาสุดไมเคย

ถูกติดตั้งและใชงานมากอน  อุปกรณทั้งหมดจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณ  พรอมที่จะใชงาน ไม

ชํารุดบุบสลายมากอน และใหใชผลิตภัณฑเดียวกันทั้งระบบ โดยอุปกรณจะตองสามารถตรวจสอบ

คุณสมบัติทางดานเทคนิคจาก Website ของโรงงานผูผลิตไดตลอดเวลา

3-12.1.2 ผูรับจางจะตองจัดหาชางเทคนิคผูมีความชํานาญงานการติดตั้งมาดําเนินการ    โดยเฉพาะผูรับจาง

จะตองจัดหาวิศวกรผูควบคุมงานปฏิบัติการติดตั้งอยางใกลชิด ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานไดถูกตอง

สมบูรณ

3-12.1.3 ผูรับจางจะตองทําการทดสอบการใชงานระบบสายอากาศโทรทัศนรวม ตอหนาวิศวกรฝายผูวาจาง

ใหระบบสามารถใชการไดดี  และถูกตองสมบูรณกอนเวลาท่ีผูวาจางจะใชงานระบบสายอากาศ

โทรทัศนรวม ทั้งนี้ผูวาจางจะทําการแจงกําหนดระยะเวลาการใชงานใหผูรับจางทราบเปนลายลักษณ

อักษร

3-12.1.4 ผูรับจางจะตองรับประกันการใชงานของระบบสายอากาศโทรทัศนรวม และแกไขขอขัดของของ

ระบบใหใชการไดปกติแกผูวาจางฟรีภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป    ภายหลังจากการตรวจรับมอบ

งานครั้งสุดทาย    และผูรับจางจะดําเนินการแกไขขอขัดของตาง ๆ   ใหเสร็จเรียบรอย

3-12.1.5 ในกรณีที่ผูรับจางตองทําการแกไขหรือซอมแซมงานระบบสายอากาศโทรทัศนรวม  ภายหลังการ

ติดตั้งใชงานซึ่งอยูภายในกําหนดระยะเวลาที่ประกันไวกับผูวาจางอันจะมีผลทําใหอาคาร  วัสดุ

อุปกรณอื่นๆ ที่ใชงานประกอบที่พิสูจนไดวาชํารุด    หรือเสื่อมสภาพจากเดิมผูรับจางตองทําการ

ซอมแซม แกไข  หรือเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุดนั้น ๆ   ใหแกผูวาจางทันทีภายในระยะเวลาที่ผูวาจาง

กําหนด
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3-12.1.6 ผูรับจางจะตองจัดทํา SHOP  DRAWING แสดงตําแหนงการติดตั้งระบบอยางละเอียด  ให

วิศวกรควบคุมงานผูวาจางเห็นชอบกอนปฏิบัติการติดตั้ง ในกรณีที่ผูรับจางไมจัดสง SHOP

DRAWING ใหวิศวกรควบคุมงานของผูวาจางทราบลวงหนา   ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจาย

ใดๆ  อันเกิดจากการแกไขเปลี่ยนแปลงลวงหนา   ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆ  อันเกิด

จากการแกไข เปลี่ยนแปลงของงานกอสรางที่พึงมีเกิดขึ้นภายหลัง

3-12.1.7 ผูรับจางจะตองจัดทํา AS  BUILT  DRAWING แสดงตําแหนงการติดตั้งงานระบบตามสภาพ

จริงอยางละเอียดทุกขั้นตอนใหแกผูวาจางจํานวน 4 ชุด    พรอมตนฉบับภายหลังที่งานเสร็จ

เรียบรอย   กอนที่คณะกรรมการจะทําการตรวจรับมอบงานครั้งสุดทาย

3-12.1.8 ผูรับจางจะตองมีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากโรงงานผูผลิตจากตางประเทศและ

สนับสนุนโครงการ (ระบุชื่อโครงการ) รวมทั้งการสํารองอะไหลไมนอยกวา 3 ปแนบมาพรอมกับ

เอกสารขออนุมัติใชอุปกรณ

3-12.1.9 ผูรับจางตองแสดงสําเนา Certificate วามีวิศวกรจากบริษัทตัวแทนจําหนายของยี่หอผลิตภัณฑที่

เสนอในประเทศไทยที่มีความรูความเชี่ยวชาญในระบบทีน่ําเสนอแนบมาพรอมกับเอกสารขออนุมัติ

ใชอุปกรณ

3-12.2 ขอกําหนดทางเทคนิคของอุปกรณระบบสายอากาศโทรทัศนรวม (MATV SYSTEM)

อุปกรณระบบสายอากาศโทรทัศนรวมที่เสนอราคาติดตั้งใชงาน     ตองเปนผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐาน

ออกแบบใชงานกับระบบไฟฟา 220-250 V.AC.50 HZ ผูรบัจางจะตองติดตั้งอุปกรณตางๆ ตามที่ระบุ

ในแบบรวมทั้งอุปกรณอ่ืน ๆ    ที่มิไดระบุในแบบแตมีความจําเปนที่จะตองติดตั้ง   เพื่อใหสัญญาณ

ระบบสายอากาศโทรทัศนรวมมีคุณภาพที่ดี และระดับความเขมของสัญญาณที่เหมาะสม โดยระบบเสา

อากาศรวมของโครงการตองประกอบไปดวยจานรับสัญญาณ แบบ Aluminum ยานความถี่ KU-Band

พรอมอุปกรณประกอบ (LNB , ขาตั้งจานแบบ Zinc plate), Digital Channel Amp, Digital Boss tech

antenna, Power supply, Splitter, Coaxial surge protection, Terminal load, Satellite outlet และ

Multi switch สําหรับกระจายสัญญาณดาวเทียมและสัญญาณ RF ตองเปนผลิตภัณฑดียวกัน โดยสง

สัญญาณ IF & RF ไปยังยังตําแหนงตาง ๆ  โดยมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม(จัดหาโดย User ใน

ภายหลัง) ติดตั้งที่ตําแหนงปลายทางในแตละตําแหนงตามแบบ ทั้งนี้โทรทัศนแตละเครื่องสามารถเลือก

ดูชองรายการตางๆ ไดอยางอิสระ ทั้งชองรายการจากจานดาวเทียมทุกดวงและ Digital TV ตามแบบ

รายการอุปกรณ ดังตอไปนี้ (รายการจํานวนตามระบุในแบบ)

1. สายอากาศแบบ Digital

2. สายอากาศวิทยุ FM

3. จานรับสัญญาณดาวเทียม KU-Band พรอมอุปกรณประกอบ

4. จานรับสัญญาณดาวเทียม C-Band พรอมอุปกรณประกอบ
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5. ชุดประมวลผลสัญญาณแบบ Digital ชนิดชองคู

6. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบดิจิตอล COFDM

7. แหลงจายไฟสําหรับชุดประมวลผลสัญญาณแบบ Digital

8. แหลงจายไฟสําหรับ Channel amplifier

9. Rack mount สําหรับยึดอุปกรณ

10. Coaxial Surge protection

11. Multi switch แบบ 5x8 ชนิด Standalone

12. เครื่องขยายสัญญาณแบบ Multiband amplifier

13. Multi switch แบบ 17x17x24

14. Multi switch แบบ 17x17x16

15. Multi switch Amplifier แบบ 17x17

16. แหลงจายไฟสําหรับ Multi Switch

17. ชุดขยายสัญญาณดาวเทียมแบบชองเดี่ยว

18. ตูแร็คใสอุปกรณ

19. เตาจายสัญญาณดาวเทียม/โทรทัศน

20. Terminal load

21. ตูใสอุปกรณ

22. สายสัญญาณ

23. งานติดตั้งพรอมอุปกรณประกอบ

ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณโดยมีขอกําหนดขั้นต่ํา ดังน้ี

3-12.2.1 สายอากาศแบบ Digital

3-12.2.1.1 มี Boom อยางนอย 3 กาน

3-12.2.1.2 เปนชนิด Digital Antenna terrestrial แบบ High Definition

3-12.2.1.3 เปนชนิด Automatic mode signal balanced

3-12.2.1.4 ใชงานไดกับความถี่แบบ UHF ตั้งแตชอง 21 ถึง 69 โดยมีอัตราการขยายไมนอยกวา 32 dB

3-12.2.1.5 มี Noise figure ไมเกิน 2 dB

3-12.2.1.6 ใชไดกับไฟฟาตั้งแต 12-24 V ไดตอเนื่อง

3-12.2.1.7 มีมมุการรับสัญญาณไมเกิน 30 องศา

3-12.2.1.8 สามารถทนตอแรงลมไดไมนอยกวา 150 km/ ชั่วโมง

3-12.2.1.9 สามารถปองกันสัญญารรบกวนจากดานบนและดานลางของสายอากาศได

3-12.2.1.10 มีแผงวงจรแบบ Multiple layer พรอม Enclosure ปองกัน

3-12.2.1.11 เปนสายอากาศท่ีรับสัญญาณในระยะไกลได

3-12.2.1.12 มีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากโรงงานผูผลิต
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3-12.2.2 สายอากาศ FM

3-12.2.2.1 ผลิตจากวัสดุ Stainless Aluminum

3-12.2.1.2 เปนชนิดรับสัญญาณแบบ Omni

3-12.2.1.3 อัตราการขยาย 1 dBi

3-12.2.1.4 อัตราสวนการรับสัญญาณหนา /หลัง = 0

3-12.2.1.5 เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับสายอากาศแบบ Digital

3-12.2.3 จานรับสัญญาณดาวเทียม KU-Band พรอมอุปกรณประกอบ

3-12.2.3.1 วัสดุตัวจาน : Aluminium แบบทึบคุณภาพสูง

3-12.2.3.2 วัสดุของขาตั้งจาน : Zinc

3-12.2.3.3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง : > 950 mm.

3-12.2.3.4 อัตราการขยาย : > 39.5 dB

3-12.2.3.5 ความถี่ใชงานของตัวจาน : 10.7-12.75 GHz.

3-12.2.3.6 ชนิดของจาน : Off-Set > 25 องศา

3-12.2.3.7 ความหนาของจาน : > 1.6 mm.

3-12.2.3.8 มุมเงยปรับได : 10-60 องศา

3-12.2.3.9 ความสามารถในการทนแรงลม : > 150 km/ ชั่วโมง

3-12.2.3.10 มาตรฐานรับรอง TUV

3-12.2.3.11 โรงงานผูผลิตตองไดมาตรฐานรับรอง ISO 9001 พรอมแสดงเอกสาร

3-12.2.3.12 มีขายึดชนิดติดตั้งกับผนังหรือพื้นเปนผลิตภัณฑเดียวกันโดยมี Zinc Plate ปองกันการกัด

กรอน

3-12.2.3.13 ผลิตในกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3-12.2.3.14 ในกรณีที่แบบระบุใหมีจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ KU-Band ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้ง

เฉพาะจาน ขาตั้ง และ LNB พรอมสายสัญญาณในสัญญาเดียวกันนี้ใหครบถวน (ทั้ง True

vision or other) แตไมรวมถึง Receiver และคาบริการที่ไมรวมในสัญญา

3-12.2.3.15 มี LNB ที่เปนผลิตภัณฑเดียวกัน โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังน้ี

- ความถี่ออก : 950/1950-1100/2150  MHz.

- จํานวนชองตอสัญญาณออก : > 1

- ชนิดของชองสัญญาณออก : H/V

- อัตราการขยายสัญญาณ : > 51 dB.

- อัตราสวนสัญญาณ/สัญญาณรบกวนเขาตอออก : 0.5 หรือดีกวา

- ความถี่ Local Oscillator : 9.75/10.6

- สามารถใชไดกับแรงดันฟา : 12 ถึง 20 Vdc

- อุณหภูมิการทํางานปกติ : -30 ถึง + 60 องศาเซลเซียส
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3-12.2.4 จานรับสัญญาณดาวเทียม C-Band พรอมอุปกรณประกอบ

3-12.2.4.1 วัสดุตัวจาน : Aluminium แบบตาขาย

3-12.2.4.2 ขนาดเสนผานศูนยกลาง : > 10 ft

3-12.2.4.3 อัตราการขยาย : > 41 dB

3-12.2.4.4 มี LNB แบบ 2 แกนสําหรับใชงานพรอมขาตั้งจาน

3-12.2.5 ชุดประมวลผลสัญญาณแบบ Digital ชนิดชองคู

3-12.2.5.1 เปนชนิดประมวลผล 2 ชองรายการ / 1 ตัว ทํางานไดทั้งโหมด Analog และ Digital

3-12.2.5.2 สามารถปรับ Equalizing สําหรับ DTT Multiplex ได

3-12.2.5.3 ความถี่สัญญาณเขาและออก A/D ไดตั้งแต 47-862 MHz.

3-12.2.5.4 ลําดับความถี่ Digital แบบ 125 kHz และ 166 kHz ท้ังสัญญาณเขาและออก

3-12.2.5.5 ลําดับความถี่ Analog แบบ 250 kHz ท้ังสัญญาณเขาและออก

3-12.2.5.6 ระดับสัญญาณออก 80 dBuV โดยสามารถปรับไดมากกวา 15 dB

3-12.2.5.7 มี Supurious level มากกวา 60 dB

3-12.2.5.8 สามารถกําหนด Bandwidth ไดทั้ง 6,7 และ 8 MHz

3-12.2.5.9 สามารถจายไฟใหอุปกรณในระบบไดแบบ 24, 12 และ 0 Vdc ได

3-12.2.5.10 มีชองตอ Programming/PC แบบ RJ-45

3-12.2.5.11 มีชองตอ RF เขาและออกอยางละ 2 ชองหรือมากกวา

3-12.2.5.12 เปนผลิตภณัฑเดียวกับสายอากาศแบบ Digital

3-12.2.5.13 มาตรฐานปองกันน้ําและฝุนไมดอยกวา IP20

3-12.2.5.14 ผลิตในกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3-12.2.5.15 มีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากโรงงานผูผลิต

3-12.2.6 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบดิจิตอล COFDM

3-12.2.6.1 มีรูปแบบการรับสัญญาณเขา : แบบ DVB-S/S2 แบบ 3 Transponder

ในตัวเดียวกัน พรอมทั้งรองรับ CI module

3-12.2.6.2 มีรูปแบบการรับสัญญาณออก : แบบ COFDM ทั้ง VHFและUHF พรอม

SID Control แบบ 2 Multiplex ในตัวเดียวกัน

3-12.2.6.3 มีคุณสมบัติของภาถรับสัญญาณดาวเทียม

3-12.2.6.3.1 สามารถจายไฟเล้ียง LNB ได : 13 & 17 Vdc./ 22kHz/ OFF

3-12.2.6.3.2 คาการสูญเสียของสัญญาณเขา : < 1.5 dB.ที่ความถี่ 2150 MHz

3-12.2.6.3.3 ความถ่ีขาเขา : 950 ถึง 2150 MHz

3-12.2.6.3.4 Frequency Step : < 1 MHz

3-12.2.6.3.5 ระดับสัญญาณเขา : 49 ถึง 90 dBuV

3-12.2.6.3.6 Symbol Rate ของสัญญาณเขา : 2 ถึง 42.5 Mbaud
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3-12.2.6.3.7 มีคา FEC Inner code แบบ LDPC : 1/2,1/3,1/4,2/3,2/5,3/4,3/5,

4/5,5/6,8/9 และ 9/10

3-12.2.6.3.8 รูปแบบสัญญาณท่ีรับ : DVB-S & DVB-S2 โดยมีคา FEC

Outer code แบบ RS และ BCH

3-12.2.6.3.9 Roll off factor : 20%,25% & 35%

3-12.2.6.4 คุณสมบัติของชองสัญญาณออกแบบ COFDM ชนิด Digital (DTT)

3-12.2.6.4.1 รูปแบบการผสมสัญญาณ : COFDM ทั้งแบบ QPSK, 16 QAM

และ 64 QAM เปนอยางนอย และมีคา FFT ไมนอยกวา 8K

3-12.2.6.4.2 คาเวลา Guard interval : แบบ 1/4,1/8,1/16 และ 1/32

3-12.2.6.4.3 Scrambling & Interleaving : แบบ DVB ตามมาตรฐาน EN300744

3-12.2.6.4.4 มีฟงคชั่นอยางนอยดังนี้คือ : Network ID, Original Network ID, Cell ID,

Transponder (TS) ID, PCR Correction และ Service deleting เปนอยางนอย

3-12.2.6.4.5 ขนาดความกวางชองสัญญาณ : 8 MHz

3-12.2.6.4.6 คา FEC : 1/2,2/3,3/4,5/6 และ 7/8

3-12.2.6.4.7 Spectral Inversion : Normal & Inverted

3-12.2.6.5 คุณสมบัติของชองสัญญาณออกแบบ RF ชนิด Digital (DTT)

3-12.2.6.5.1 ความถี่ขาออก : 45 ถึง 862 MHz.

3-12.2.6.5.2 Frequency Step : < 166 kHz

3-12.2.6.5.3 ระดับสัญญาณออก : 80 dBuV

3-12.2.6.5.4 มีคาอัตราแรงดันยอนกลับ : 10dB. ที่ 75 โอหม

3-12.2.6.5.5 คาการลดทอนชองสัญญาณออก : < 1.5 dB.

3-12.2.2.5.6 ผลิตในกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกาโดยไดมาตรฐานรับรอง CE และโรงงานผูผลิต

ไดมาตรฐาน ISO9001

3-12.2.6.6 รองรับ HDTV

3-12.2.6.7 ใชไดกับไฟ 24Vdcแบบติดตั้งนอกตัวเครื่องโดยมีมาตรฐานปองกันน้ําและฝุนแบบ IP20

หรือสูงกวา

3-12.2.6.7 มี Website ของผูผลิตใหบริการ Online ตลอดเวลาและสามารถตรวจสอบคุณสมบัติขางตนได

3-12.2.6.8 เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับสายอากาศแบบ Digital

3-12.2.6.9 มีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากโรงงานผูผลิต

3-12.2.7 แหลงจายไฟสําหรับสําหรับชุดประมวลผลสัญญาณแบบ Digital และสําหรับเครื่องรับสัญญาณ

ดาวเทียมแบบดิจิตอล COFDM

3-12.2.7.1 สามารถจายแรงดันไฟฟาออกแบบ 24 Vdc ไดไมนอยกวา 5 A.

3-12.2.7.2 เปนชนิด Switching Power supply แบบ 2 ลําดับคือ Primary & secondary power supply ที่

สามารถตรวจสอบและกําหนด feedback ไปยัง power supply สวนแรกได

3-12.2.7.3 เปนชนิด Module ติดตั้งบน Rack mount
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3-12.2.7.4 มีชองตอแรงดันไฟออกอยางนอย 2 ชอง โดยจายกระแสไฟฟาไดไมนอยกวา 4 A ตอชอง

พรอม LED แสดงผล

3-12.2.7.5 มีวงจรปองกันสําหรับ Overload/ Shot circuit

3-12.2.7.6 มีประสิทธิภาพมากกวา 85 %

3-12.2.7.7 มาตรฐานปองกันน้ําและฝุนไมดอยกวา IP20

3-12.2.7.8 แรงดันไฟฟาเขาสามารถทํางานไดตั้งแต 195-264 โวลทไดแบบตอเนื่อง

3-12.2.7.9 ผลิตในกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3-12.2.8 RACK MOUNT สําหรับยึดอุปกรณ

3-12.2.8.1 สามารถติดตั้งกับตูแร็คขนาดมาตรฐาน 19 น้ิวได

3-12.2.8.2 ผลิตจากวัสดุ Aluminum ทั้งชิ้น

3-12.2.8.3 มีความสูงไมนอยกวา 5U โดยสามารถติดตั้ง Channel Amplifier ไดไมนอยกวา 10 ตัวพรอม

แหลงจายไฟ

3-12.2.8.4 เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับเครื่องขยายสัญญาณแบบชองเดี่ยว (Channel Amp) ชนิด Digital

3-12.2.8.5 ผลิตในกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3-12.2.9 เครื่องขยายสัญญาณแบบ Multi band amplifier

3-12.2.9.1 ชองสัญญาณเขา : 4 ชอง (FM,BIII,2xUHF)

3-12.2.9.2 อัตราสวนสัญญารตอสัญญาณรบกวนเขาตอออก: < 8.5 ที่ UHF

3-12.2.9.3 อัตราการขยาย : > 39 dB ที่ UHF

3-12.2.9.4 ระดับสัญญาณออก : > 126 dBuV ที่ UHF

3-12.2.9.5 สามารถปรับอัตราการขยายได : แยก band

3-12.2.9.6 แรงดันไฟที่ใช : 230 Vac.

3-12.2.9.7 ระดับแรงดันไฟจายขาออกสําหรับอุปกรณ Digital : ไมนอยกวา 12 VDC. ไมนอยกวา 2 ชอง โดย

สามารถจายสายอากาศแบบ DVB ได

3-12.2.9.8 ผลิตในกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3-12.2.10 COAXIAL SURGE PROTECTION

3-12.2.10.1 มีความถี่ใชงาน : DC-3GHz ตลอดทั้งชวง

3-12.2.10.2 มีคาการสูญเสีย : < 0.1 dB.

3-12.2.10.3 มีอัตราการทนแรงดัน : > 90 VDC

3-12.2.10.4 ความตานทาน 75 โอหม

3-12.2.10.5 ผลิตในกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3-12.2.10.6 เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับ Channel amplifier
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3-12.2.11 Multi switch แบบ 17x17x24

3-12.2.11.1 สามารถใชงานไดกับความถี่ดาวเทียมขาเขา: ตั้งแต 950 ถึง 2400 MHz ได

3-12.2.11.2 สามารถใชงานไดกับความถี่ภาคพื้นขาเขา : ตั้งแต 88 ถึง 862 MHz ได

3-12.2.11.3 ระดับสัญญาณเขาสําหรับสัญญาณดาวเทียม: 112 dBuV

3-12.2.11.4 ระดับสัญญาณเขาสําหรับสัญญาณภาคพื้น : 90 dBuV

3-12.2.11.5 คา Through loss สําหรับสัญญาณดาวเทียมและภาคพื้น : อยูระหวาง 6-15 และ

6 dB. ตามลําดับ

3-12.2.11.6 คา Tap loss สําหรับสัญญาณดาวเทียม : อยูระหวาง 3-10 dB.

3-12.2.11.7 คา Tap loss สําหรับสัญญาณภาคพื้น : ไมเกิน 4-8 dB.

3-12.2.11.8 คา Isolate ระหวางสัญญาณ H/V มากกวา 30 dB. และระหวาง User มากกวา 25 dB.

3-12.2.11.9 ใชไดกับแหลงจายไฟ 12 Vdc

3-12.2.11.10 มาตรฐานในการปองกันน้ําและฝุนไมนอยกวา IP20

3-12.2.11.11 เปนชนิด Cascade multi switch

3-12.2.11.12 มีชองสัญญาณเขาสําหรับดาวเทียมแบบ VH และ VL และ HH และ HL รวมไมนอยกวา 16

ชอง และมีชองสัญญาณเขาสําหรับ Terrestrial ไมนอยกวา 1 ชองในตัวเดียวกัน

3-12.2.11.13 มี tap output ไมนอยกวา 24 ชอง

3-12.2.11.14 เปนผลิตภัณฑเดียวกับ Channel Amplifier

3-12.2.11.15 มีหนังสือรับรองการสนับสนุนโครงการจากโรงงานผูผลิตแนบมาพรอมกับเอกสารทางเทคนิค

เพื่อขออนุมัติใชอุปกรณ

3-12.2.11.16 โรงงานผูผลิตตองไดมาตรฐานรับรอง ISO 9001 พรอมแสดงเอกสาร

3-12.2.12 Multi switch แบบ 17x17x16

3-12.2.12.1 สามารถใชงานไดกับความถี่ดาวเทียมขาเขา: ตั้งแต 950 ถึง 2400 MHz ได

3-12.2.12.2 สามารถใชงานไดกับความถี่ภาคพื้นขาเขา : ตั้งแต 88 ถึง 862 MHz ได

3-12.2.12.3 ระดับสัญญาณเขาสําหรับสัญญาณดาวเทียม: 112 dBuV

3-12.2.12.4 ระดับสัญญาณเขาสําหรับสัญญาณภาคพื้น : 90 dBuV

3-12.2.12.5 คา Through loss สําหรับสัญญาณดาวเทียมและภาคพื้น : อยูระหวาง 3.5-10

และ 4 dB. ตามลําดับ

3-12.2.12.6 คา Tap loss สําหรับสัญญาณดาวเทียม : อยูระหวาง 3-6 dB.

3-12.2.12.7 คา Tap loss สําหรับสัญญาณภาคพื้น : ไมเกิน 4-6 dB.

3-12.2.12.8 คา Isolate ระหวางสัญญาณ H/V มากกวา 30 dB. และระหวาง User มากกวา 25 dB.

3-12.2.12.9 ใชไดกับแหลงจายไฟ 12 Vdc

3-12.2.12.10 มาตรฐานในการปองกันน้ําและฝุนไมนอยกวา IP20

3-12.2.12.11 เปนชนิด Cascade multi switch

3-12.2.12.12 มีชองสัญญาณเขาสําหรับดาวเทียมแบบ VH และ VL และ HH และ HL รวมไมนอยกวา 16

ชอง และมีชองสัญญาณเขาสําหรับ Terrestrial ไมนอยกวา 1 ชองในตัวเดียวกัน
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3-12.2.12.13 มี tap output ไมนอยกวา 16 ชอง

3-12.2.12.14 เปนผลิตภัณฑเดียวกับ Channel Amplifier

3-12.2.12.15 โรงงานผูผลิตตองไดมาตรฐานรับรอง ISO 9001 พรอมแสดงเอกสาร

3-12.2.13 Multi switch Amplifier แบบ17x17

3-12.2.13.1 สามารถใชงานไดกับความถ่ีดาวเทียมขาเขา: ตั้งแต 950 ถึง 2400 MHz ได

3-12.2.13.2 สามารถใชงานไดกับความถี่ภาคพื้นขาเขา : ตั้งแต 47 ถึง 862 MHz ได

3-12.2.13.3 มีชวงความถี่ return ตั้งแต 5-65 MHz ได

3-12.2.13.4 ระดับสัญญาณเขา : 75 dBuV

3-12.2.13.5 ระดับสัญญาณออก : 105 dBuV

3-12.2.13.6 อัตราการขยายสัญญาณดาวเทียม : 27 dB หรือมากกวา และสามารถปรับลด

ไดไมนอยกวา 17 dB.

3-12.2.13.7 อัตราการขยายสัญญาณภาคพื้น : 30 dB หรือมากกวา และสามารถปรับลด

ไดไมนอยกวา 20 dB.

3-12.2.13.8 ใชไดกับแหลงจายไฟ 12 Vdc

3-12.2.13.9 มาตรฐานในการปองกันน้ําและฝุนไมนอยกวา IP20

3-12.2.13.10 เปนชนิด Amplifier multi switch ที่รองรับ Return path

3-12.2.13.11 มีชองสัญญาณเขาและออกสําหรับดาวเทียมแบบ VH และ VL และ HH และ HL รวมไมนอย

กวา 16 ชอง และมีชองสัญญาณเขาและออกสําหรับ Terrestrial ไมนอยกวา 1 ชองในตัว

เดียวกัน

3-12.2.13.12 เปนผลิตภัณฑเดียวกับ Channel Amplifier

3-12.2.13.13 โรงงานผูผลิตตองไดมาตรฐานรับรอง ISO 9001 พรอมแสดงเอกสาร

3-12.2.14 แหลงจายไฟสําหรับ Multi Switch

3-12.2.14.1 สามารถใชงานไดกับแรงดันไฟฟาขาเขา : ตั้งแต 180 ถึง 264 Vacได

ตอเนื่อง

3-12.2.14.2 สามารถใชงานไดกับความถี่ไฟฟาขาเขา : ตั้งแต 47 ถึง 63 Vacได

ตอเนื่อง

3-12.2.14.3 สามารถจายแรงดันไฟฟาออกแบบ 12 Vdc ไดไมนอยกวา 3 A.

3-12.2.14.4 เปนผลิตภัณฑเดียวกับ Channel Amplifier และ Multi Switch

3-12.2.14.5 โรงงานผูผลิตตองไดมาตรฐานรับรอง ISO 9001 พรอมแสดงเอกสาร

3-12.2.15 ตูแร็คใสอุปกรณ

3-12.2.15.1 ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว เปนแบบ Knock-Down

3-12.2.15.2 ออกแบบสําหรับจัดวางอุปกรณระบบเสียงทั้งหมดอยางเหมาะสม

3-12.2.15.3 มีรางไฟสําหรับอุปกรณทุกชิ้น

3-12.2.15.4 มีฝาหนาเปน Acrylic ใส และมีลออยางนอย 4 ลอ
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3-12.2.15.5 มีพัดลมระบายอากาศทํางานดวยความเร็วไมนอยกวา  2,550 รอบ/นาท ีอยางนอย 2 ตัว

3-12.2.16 เตาจายสัญญาณดาวเทียม

3-12.2.16.1 เปนชนิด Diplexer สําหรับ TV/FM ดวยกัน และ Satellite รวมกัน 2 จุดตอในเตาเดียวกัน

3-12.2.16.2 มี DC Bypass ไดไมนอยกวา 350mA

3-12.2.16.3 มีคาการสูญเสียที่ความถี่ 2150 GHz ไมเกิน 5 dB.

3-12.2.16.4 เปนผลิตภัณฑเดียวกัน Multi switch

3-12.2.16.5 สามารถใชงานไดตั้งแตความถี่ 5-2150 MHz ได

3-12.2.16.6 รองรับการใชงานสําหรับ Return, Fm, VHF, UHF และ IF Satellite

3-12.2.16.7 มี Face Plate เปนผลิตภัณฑเดียวกัน

3-12.2.16.8 ผลิตในกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3-12.2.17 TERMINAL LOAD

3-12.2.17.1 เปนชนิด dc Block หรือ Non DC Block ขึ้นอยูกับการใชงาน

3-12.2.17.2 มีความตานทาน 75 โอหม

3-12.2.17.3 เปนผลิตภัณฑเดียวกัน Multi switch

3-12.2.17.4 ผลิตในกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3-12.2.17.5 ใหทําการติดตั้ง Terminal load สําหรับอุปกรณ Multi Switch ทุก Port ที่ไมไดตอใชงาน

3-12.2.18 ตูใสอุปกรณ Multi Switch

3-12.2.18.1 เปนตูเหล็กพนเคลือบสีที่มีฝาเปดไดจากดานหนา

3-12.2.18.2 แผน Plate ดานในสําหรับจับยึดอุปกรณพรอมจุดตอสําหรับไฟฟาใชงาน

3-12.2.18.3 มีชองระบายอากาศพรอมพัดลมภายใน

3-12.2.18.4 สําหรับบรรจุ Multi Switch พรอมแหลงจายไฟ

3-12.2.19 สายสัญญาณแบบแบบ Coaxial

3-12.2.19.1 วัสดุตัวนําเปนทองแดงทั้งหมด โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเล็กกวา 1.65 มม.

3-12.2.19.2 เปนชนิด RG-11 ทั้งระบบ

3-12.2.19.3 มี Shield แบบ Braid ทําจากวัสดุทองแดงทั้งหมด

3-12.2.19.4 มี Overlap shield Foil แบบ Aluminum + Polyester + Aluminum

3-12.2.19.5 มี Jacket ผลิตจากวัสดุ PE และมีเสนผานศูนยกลางไมเล็กกวา 10 มม.

3-12.2.19.6 มีคา Loss m ความถี่ 2.3 GHz ไมเกิน 22 dB.

3-12.3 การติดตั้ง

3-12.3.1 ตําแหนงของอุปกรณทั้งหมดที่แสดงในแบบเปนเพียงการแสดงตําแหนงที่ติดตั้ง        โดยประมาณ

เทานั้น   ผูรับจางจะตองทํารายการคํานวณแสดงตําแหนงติดตั้งอุปกรณทั้งหมดอยางละเอียด โดย

กําหนดตําแหนงรวมกับอุปกรณอื่น ๆ บนฝาเพดาน  ใหมีความสัมพันธกันรวมทั้งกําหนดแนวเดิน
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ทอรอยสายไฟ  และรายละเอียดตาง ๆ โดยยึดถือตามรูปแบบการทํางานของระบบในแบบ RISER

DIAGRAM, ขอกําหนด และอ่ืน ๆ ท่ีระบุ

3-12.3.2 สาย COAXIAL ของระบบ MATV จะตองรอยอยูภายในทอรอยสายไฟ  หรือ WIRE  WAY

เทาน้ัน  จํานวนสาย COAXIAL ที่รอยใน CONDUIT จะตองไมเกิน 30% (พื้นที่หนาตัดสายตอ

พื้นที่หนาตัดทอ)

3-12.3.3 การติดตั้งทอรอยสายใหดูจากระบบไฟฟาประกอบ  และตองระวังไมใหติดตั้งในที่ที่มีความชื้นหรือ

อุณหภูมิสูง

3-12.3.4 SPLITTER และ TAP OFF จะตองติดตั้งภายในกลองโลหะมีฝาปดมิดชิดเทานั้น  กลองโลหะตอง

มีขนาดใหญพอโดยไมทําใหสาย COAXIAL โคงงอมากเกินไป

3-12.3.5 AMPLIFIER จะตองติดตั้งอยูในตูแร็คแบบ Knock Down ขนาดมาตรฐาน 19 น้ิวเทาน้ัน

(ประกอบดวยปลั๊กไฟแบบมี GND พรอมพัดลมคูความเร็วไมนอยกวา 2,550 รอบ/นาที โดยตัวตู

เปนแบบแยก 3 ชิ้นคือฝาหนาพรอม Acrylic ใส, ตัวตู และฐานตู โดยสามารถเปดจากดานขางได)

ผูรับจางจะตองจัดหา POWER  SOURCE 2 x 4 MM
2

220 VAC จากวงจร EMERGENCY

พรอมทั้งสายดินเพื่อจายใหกับ CHANNEL  AMPLIFIER และจะตองมีระบบระบายความรอนที่

เหมาะสมที่กลองโลหะ

3-12.3.6 ในการติดตั้งอุปกรณตางๆ ของระบบ MATV ผูรับจางจะตองเตรียมการปองกันและแกไขในกรณีที่

มีสัญญาณรบกวนตาง ๆ จากภายนอกระบบที่จะสามารถเขามารบกวนสัญญาณระบบ MATV ได

รวมถึงจัดหาอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหระบบทํางานไดสมบูรณเพิ่มเติมแมไมไดกลาวถึงใน

ขอกําหนดนี้ก็ตาม
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3-13 ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV SYSTEM)

3-13.1 ความตองการทั่วไป

ระบบโทรทัศนวงจรปดเปนระบบ Network HD IP Camera แบบ Day/Night โดยสมบูรณตั้งแต

ตัวกลองจนถึงระบบบันทึกภาพ (NVR System) ดูภาพเลนกลับ (Playback) และดูภาพปจจุบัน

(Live Viewer) โดยมีระบบการเชื่อมตอขอมูลเปนเครือขายความเร็วสูง 1 Gbps. และ

Workstation ในระบบสามารถที่จะดูภาพจากกลองใดของระบบก็ได

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเปนชนิดติดตั้งภายในและนอกอาคาร มีระบบการแสดงภาพขณะ

เวลาจริง ( LIVE VIEW ) และนําภาพที่บันทึกไวมาแสดง ( PLAYBACK) โดยสามารถแสดง

ภาพไดทีละภาพ , ทีละ 4 ภาพ และครั้งละหลายภาพ พรอมกัน  ระบบการบันทึกภาพตองมี

ความสามารถบันทึกไดทุกภาพพรอมกัน โดยไมมีกลองหนึ่งกลองใดหายไป และระบบมีการ

เชื่อมตอกันดวย Fiber Optic Cable/ UTP CAT-6 โดยรวมสัญญาณภาพของกลองทุกกลอง ท่ี

อยูภายใน Network Back Bone เดียวกัน สงไปบันทึกยัง Storage Server โดยตรง

นอกจากนั้นระบบจะตองมีความสามารถรองรับการติดตั้งกลองที่จะมีเพิ่มในอนาคตไดโดยใช

Network Backbone รวมกันได พรอมกันนี้กลองแบบ Fixed , fixed dome และ PTZ dome ทุก

ตัว ตองมี Video Analyses คือ สามารถในการวิเคราะหภาพ เชน ทิศทางตามที่กําหนด เขาพื้นที่

หวงหาม วัตถุหายจากภาพ เปนตน

ระบบ CCTV ท่ีเสนอน้ี จะตองเปนระบบที่ควบคุมสัญญาณภาพสามารถแสดงภาพ  ดูภาพ และ

บันทึกภาพไดพรอมกันโดยที่ไมมีขอมูลสวนใดสูญหาย เปนอุปกรณที่ใชในวงการอุตสาหกรรม

ทํางานไดตอเนื่องตลอดเวลา คุณภาพของภาพที่ปรากฏที่จอมอนิเตอรจะตองคมชัดไมมีสัญญาณ

รบกวน ระบบตองรองรับการวิเคราะหภาพในอนาคตโดยกําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ความเร็ว และขนาดได อุปกรณหลักประกอบไปดวย ตัวกลองกลอง  เลนส ชุดหอหุมกลอง  ขา

ยึด ชุดบันทึกภาพ  จอแสดงภาพ  ชุดถอดรหัสสัญญาณภาพ และซอรฟแวรบริหารจัดการระบบ

CCTV ในระบบจะตองเปนอุปกรณที่ผลิตภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันจากยุโรป โดย

อุปกรณ Hardware ดังกลาวขางตนตองไดการรับรองมาตรฐานของอุปกรณจาก CE (Cone

Emission), FCC (The Federal Communications Commission) หรือ UL – Listed

(Underwriters Laboratories Inc) อยางใดอยางหนึ่งเปนอยางนอย โดยอุปกรณดังกลาวตองมี

Website ใหบริการเกี่ยวกับการ Download คูมือ หรือ Firmware  Upgrade ไดตลอดเวลา

ชุดอุปกรณหลักจะตองมีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากสํานักงานบริษัทผูผลิตใน

ประเทศไทยผาน Authorized Distributor ที่มีอาคารที่ทําการเปนของตนเองถาวรและเปดทําการ

มาไมนอยกวา 10 ปที่มีผลงานการติดตั้งระบบ CCTV แบบ IP ที่มีมูลคาโครงการไมนอยกวา

หนึ่งลานบาทตอหนึ่งสัญญา ยื่นมาพรอมกับเอกสารขออนุมัติใชอุปกรณ (พรอมแสดงเอกสาร)



MITR TECHNICAL CONSULTANT

สวนที่ 3 E-3-13/2

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-13 PAKKRET SPORT CENTER.docx

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

ระบบบันทึกภาพตองมี Host Interface แบบ 10/100/1000 Mbps อยางนอย 1 Port

3-13.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

3-13.2.1 กลองสี IP แบบ HD Day/Night ชนิด FIXED

1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา

2,073,600 pixel

2. มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)

3. ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการ

บันทึกภาพไดทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

4. มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.005 LUX สําาหรับการแสดงภาพสี (Color)

5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว

6. มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร

7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได

8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range

หรือ Super Dynamic Range) ได

9. สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง

10. ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

11. สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.265 เปนอยางนอย

12. สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได

13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา

และ สามารถ   ท างานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power

over Ethernet) ได

14. สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ,

IEEE802.1X ไดเปน อยางนอย

15. มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card ได

16. ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface

(API) ใน รูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จาก

เว็บไซตผูผลิต

17. ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน

18. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

19. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3-13.2.2 กลองโทรทัศนแบบหมุนสาย ซาย-ขวาและกมเงย IP แบบ HD Day/Night ชนิด Indoor

1 สามารถทําการหมุน (Pan) ไดไมนอยกวา 360 องศา การกมเงย (Tilt) กับระนาบ

(Horizontal) ไดไม นอยกวา 90 องศา และ การยอขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom

ไดไมนอยกวา 25 เทา
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2 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 4K หรือไมนอยกวา 4,096x2,160 pixels

3 มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)

4 มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.005 LUX สําาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

มากกวา 0.0005 LUX สําาหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)

5 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 2/3 นิ้วสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว

อัตโนมัติ (Motion Detection) ได

6 สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง

7 ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

8 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.265 เปนอยางนอย

9 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได

10 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา

และ สามารถ   ท างานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power

over Ethernet) หรือ Hi-PoE ได

11 ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําาหรับหุมกลอง (Housing) ที่ได

มาตรฐาน IP66 หรือดีกวา

12 สามารถท างานไดที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เปนอยางนอย

13 สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ,

IEEE802.1X ได เปนอยางนอย

14 มีชองสําาหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card

15 ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface

(API) ใน รูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จาก

เว็บไซตผูผลิต

16 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน

17 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

18 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3-13.2.3 กลองโทรทัศนแบบหมุนสาย ซาย-ขวาและกมเงย IP แบบ Day/Night ชนิด Outdoor

1. สามารถทําการหมุน (Pan) ไดไมนอยกวา 360 องศา การกมเงย (Tilt) กับระนาบ

(Horizontal) ไดไม นอยกวา 90 องศา และ การยอขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom

ไดไมนอยกวา 20 เทา

2. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 4K หรือไมนอยกวา 4,096x2,160 pixel

3. มี frame rateไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)

4. มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.005 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

มากกวา 0.0005 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)

5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 2/3 นิ้ว

6. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ Motion Detection ได
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1. สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง

2. ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

3. สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.265 เปนอยางนอย

4. สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได

5. - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา

และ สามารถ   ท างานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power

over Ethernet) หรือ Hi-PoE ได

6. ตัวกลองไดมาตรฐาน IP67 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ได

มาตรฐาน IP67 หรือดีกวา

7. สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 60 °C เปนอยางนอย

8. สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ,

IEEE802.1X ได เปนอยางนอย

9. มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card ได

10. ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface

(API) ใน รูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จาก

เว็บไซตผูผลิต

11. ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน

12. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

13. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3-13.2.4 กลองสี IP แบบ HD Day/Night ชนิด FIXED DOME

1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา

2,073,600 pixel

2. มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)

3. ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําาหรับการ

บันทึกภาพไดทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

4. มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.005 LUX สําาหรับการแสดงภาพสี (Color)

5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว

6. มีผลตางคาความยาวโฟกัสต าสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร

7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได

8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range

หรือ Super Dynamic Range) ได

9. สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง

10. ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

11. สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.265 เปนอยางนอย

12. สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
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13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา

และ สามารถ   ท างานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power

over Ethernet) ได

14. สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ,

IEEE802.1X ไดเปน อยางนอย

15. มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card ได

16. ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface

(API) ใน รูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จาก

เว็บไซตผูผลิต

17. ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน

18. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

19. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3-13.2.5 กลองสี IP แบบ HD Day/Night ชนิด FIXED DOME  (สําหรับพ้ืนท่ีใน Lift)

1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา

2,073,600 pixel

2. มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)

3. ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําาหรับการ

บันทึกภาพไดทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

4. มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.005 LUX สําาหรับการแสดงภาพสี (Color)

5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว

6. มีคาความยาวโฟกัสไมมากกวา 2.8 มิลลิเมตร

7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได

8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range

หรือ Super Dynamic Range) ได

9. สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง

10. ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

11. สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.265 เปนอยางนอย

12. สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได

13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา

และ สามารถ   ท างานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power

over Ethernet) ในชองเดียวกันได

14. สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ,

IEEE802.1X ไดเปน อยางนอย

15. มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ

Mini SD Card
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16. ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface

(API) ใน รูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จาก

เว็บไซตผูผลิต

17. ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน

18. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

19. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3-13.2.6 กลอง IP แบบ HD Day/Night ชนิดตรวจจับใบหนา

1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา

2,073,600 pixel

2. มี frame rate ไมนอยกวา 30 ภาพตอวินาที (frame per second)

3. ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําาหรับการ

บันทึกภาพไดทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

4. มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.005 LUX สําาหรับการแสดงภาพสี (Color)

5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว

6. มีผลตางคาความยาวโฟกัสต าสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร

7. สามารถตรวจจับใบหนาอัตโนมัติ (Face Detection) และเปรียบเทียบใบหนาในฐานขอมูล

ได

8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range

หรือ Super Dynamic Range) ได

9. สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง

10. ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

11. สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.265 เปนอยางนอย

12. สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได

13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา

และ สามารถ   ท างานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power

over Ethernet) ในชองเดียวกันได

14. ตัวกลองไดมาตรฐาน IP67 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ได

มาตรฐาน IP67 หรือดีกวา

15. สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ,

IEEE802.1X ไดเปน อยางนอย

16. มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card ได

17. ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface

(API) ใน รูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จาก

เว็บไซตผูผลิต

18. ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน

19. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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20. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3-13.2.7 กลอง IP ชนิดนับจํานวนคนเขา-ออก (People Counting)

1. มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)

2. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว ชนิด 2 เลนส

3. มีคาความยาวโฟกัสแบบคงที่ 2.0, 2.8 หรือ 4.0 มิลลิเมตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่

ติดตั้ง

4. สามารถนับจํานวนคนเขา-ออก (People Counting) ไดอยางแมนยํา

5. สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง

6. สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 หรือ H.265 เปนอยางนอย

7. สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได

8. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา

และ สามารถ   ท างานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power

over Ethernet) ในชองเดียวกันได

9. สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ,

IEEE802.1X ไดเปน อยางนอย

10. ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface

(API) ใน รูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จาก

เว็บไซตผูผลิต

11. ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน

12. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

13. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3-13.2.8 ชุดถอดรหัสสัญญาณ (Decoder)

1. สามารถอดรหัสสัญญาณภาพที่ความละเอียด 1080p ไดทั้งแบบ H.265 และ H.264

2. สามารถถอดรหัสสัญญาณภาพแบบ H.265 ท่ีความละเอียด 1080p 25FPS หรือดีกวา

ไดพรอมกันไมนอยกวา 16 ชอง

3. สามารถถอนรหัส H.265, H.264, MPEG4 and MJPEG ไดทั้งหมด

4. มีชองตอสัญญาณภาพแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนอยางละ 1 ชองเปนอยางนอย

5. มีชองตอสัญญาณเครือขายแบบ Gigabit Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 Mbps

จํานวนอยางนอย 1 ชอง

6. ใชไฟ 12 VDC หรือ 220 VAC ได

7. ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน

8. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

9. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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3-13.2.9 ชุดหอหุมกลอง (หากจําเปนตองใชสําหรับกลองภายในอาคาร)

1. ประกอบดวย Sunshield, Heater, และ Blower

2. โครงสรางทําจากวัสดุ Aluminum ที่มีความแข็งแรงทนทานไมเปนสนิม

3. อุณหภูมิทํางาน -10 ถึง +50 องศาเซลเซียสําหรือดีกวา

4. มาตรฐานปองกันน้ําและฝุน IP66 หรือสูงกวา

5. เปนผลิตภัณฑเดียวกับกลองโทรทัศนวงจรปด

3-13.2.10 ขายึดชุดหอหุมกลอง (หากจําเปนตองใชสําหรับกลองภายในอาคาร)

1. เปนขายึดชุดหอหุมกลองกับผนังโดยทําจากวัสดุ Aluminum ไมเปนสนิม

2. สามารถปรับซายขวาไดไมนอยกวา 180 องศา

3. สามารถปรับกมเงยไดไมนอยกวา 60 องศา

4. เปนชนิดรอยสายสัญญาณผานดานในทอ (Feed through) เพื่อปองกันการตัดสาย

5. เปนผลิตภัณฑเดียวกับกลองโทรทัศนวงจรปด

3-13.2.11 ชุดเก็บบันทึกภาพแบบเครือขาย Network Video Recorder

1. เปนอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ

2. สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน H.265 หรือ H.264 หรือดีกวา

3. รองรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

4. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอย กวา 2 ชอง

5. สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 12

Megapixels และสามารถถอดรหัสไดไมนอยกวา 12 ชองพรอมกันที่ความละเอียด 2

Megapixels

6. สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ไดเปน

อยางนอย

7. มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด

SATA ไมนอยกวา 4 ชอง ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 16 TB

8. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง

9. สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได

10. ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface

(API) ใน รูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสทิธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จาก

เว็บไซตผูผลิต

11. สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได

12. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3-13.2.12 จอแสดงภาพสําหรับระบบ CCTV
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1. เปนจอแสดงภาพ Full HD LED สําหรับระบบ CCTV โดยเฉพาะโดยเปนแบบ

Professional ขนาดของจอที่แสดงภาพไดมากกวา 55 นิ้ว ซึ่ง ไมใชการนําเครื่องรับ

โทรทัศนมาเปนจอแสดงภาพระบบ CCTV

2. สามารถแสดงสีไดไมนอยกวา 16 ลานสี

3. สามารถแสดงภาพในอัตราสวน 16 : 9

4. ความละเอียดไมดอยกวา 4K หรือ 3840 x 2160 pixels

5. ความเขมแสง (Contrast Ratio typical) เทากับ 1000 : 1 หรือดีกวา

6. ความสวางไมดอยกวา 350 cd/ตารางเมตร typical

7. ขนาดจุดภาพไมเกิน 0.35 mm x 0.35 mm ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

8. มีจุดตอใชงานอยางนอยดังนี้คือ 1xVGA, 1xHDMI, 1 Audio In และ 1 Audio Out

9. มุมมองภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอนไมนอยกวา 178 องศา

10. ชวงการตอบสนองเวลาไมเกิน 8 ms

11. มีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจากบริษัทผูผลิต สําหรับการใหการจําหนายและใหบริการ

หลังการขาย สําหรับโครงการโดยเฉพาะมีจุดตอไฟเขาเครื่องจากภายนอกเปนไฟแบบ

220 VAC ได

12. ขณะเครื่องทํางานกินไฟไมเกิน 200 วัตต อุณหภูมิในการทํางานปกติ (Operating

Temperature) ตั้งแต 5 ถึง 40 องศาเซลเซียสที่ความชื้นสัมพัทธไมนอยกวา 85%

13. ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน

14. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

15. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3-13.2.13 ชุดคอมพิวเตอรสําหรับควบคุม (Workstation)

1. มีหนวยประมวลผลกลาง ( CPU) เปนชนิด Intel
®

Core I7 ความเร็วไมนอยกวา 3.0

GHz

2. หนวยความจํา RAM ไมนอยกวา 8 GB

3. มี Hard Disk  Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB และมี SSD ไมนอยกวา 512 GB

SATA

4. มี Ethernet  Network แบบ 10/100/1000  Mbps, มี Port เชื่อมตอกับระบบ

เครือขายแบบ RJ-45

5. มี DVD +/- RW ติดตั้งมาภายในเครื่อง

6. มีหนวยความจําของภาคแสดงผลไมนอยกวา 6 GB. โดยมีจุตอภาพออกไมนอยกวา 2 จุด

อิสระตอกันแบบ HDMI หรือ DP หรือ DVI หรือ VGA

7. มี Power  Supply ขนาดไมต่ํากวา 200  Watts

8. มี Windows 10 แบบ 64 Bit ที่ถูกตองตามกฎหมาย

9. มี Mouse และ Keyboard เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับตัวเครื่อง

10. มี Website ของผูผลิตใหบริการ Online เกี่ยวกับผลิตภัณฑดังกลาว

11. มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว
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3-13.2.14 ชุดควบคุมแบบคันโยก (Joystick Keyboard)

1. มีคําสั่งและเมนูใหเลือกใชงานเปนลําดับขั้นตอนโดยไมตองใหผูใชจดจําคําสั่ง

2. มีปุมกดเรืองแสงสามารถใชงานไดในที่มืด

3. เปนชนิด Plug & Play คือตอใชงานไดทันที เชนกรณีสายตอหลุด ก็สามารถเสียบและใช

งานไดเลย

4. มีหนาจอแสดงผลอยางนอย 1 จอ

5. มีคันโยกที่สามารถควบคุมการ หมุน สาย ซูมภาพของกลองได

6. มีจุดตอแบบ RJ45 หรือ RS485 ได

7. อุณหภูมิการทํางานปกติ (Operating) 0 ถึง 50 องศาเซลเซียสที่ความชื้นสัมพัทธ 90 %

8. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

9. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภา

10. เปนผลิตภัณฑเดียวกับกลองโทรทัศนวงจรปด

3-13.2.15 ตูแร็คติดผนังสําหรับอุปกรณเครือขายปลายทาง

1. มีความสูงไมนอยกวา 12 U

2. มีรางไฟที่ผลิตจาก Galvanized ปองกันสนิม 100 % โดยทนกระแสไดไมนอยกวา 14 A

และมีจํานวน Outlet เพียงพอสําหรับอุปกรณทั้งหมด

3. มีพัดลมชนิด Heavy-Duty อยางนอย 2 ชุดที่

4. ตัวตูเปนแบบ Knock-Down สามารถถอดประกอบได

5. ประตูดานหนาเปน Acrylic หนาไมนอยกวา 5 มม.

3-13.2.16 ตูแร็คสําหรับหองควบคุมกลาง

1. มีความสูงไมนอยกวา 42 U ลึกไมนอยกวา 90 cm.

2. มีรางไฟที่ผลิตจาก Galvanized ปองกันสนิม 100 % โดยทนกระแสไดไมนอยกวา 14 A

และมีจํานวน Outlet เพียงพอสําหรับอุปกรณทั้งหมด

3. มีพัดลมชนิด Heavy-Duty อยางนอย 2 ชุด

4. ตัวตูเปนแบบ Knock-Down สามารถถอดประกอบได

5. ฐานตูทําจาก Galvanized Steel หนาไมนอยกวา 3 มม. และโครงตูหนาไมนอยกวา 2 มม.

6. ประตูดานหนาเปน Acrylic หนาไมนอยกวา 5 มม.

7. มีลอเลื่อนที่รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 100 kg.

3-13.2.17 เครื่องสํารองกระแสไฟฟาแบบ UPS

1. เปนชนิด True online Multi- Microprocessor Control ขนาดไมนอยกวา 10 kVA.

2. แรงดันเขา 220 Vac. +/-25% ความถี่ 50 Hz +/- 10% หรือดีกวา

3. แรงดันออกแบบ Pure Sine Wave ชนิด Single Phase 220 Vac. +/-1% ความถี่ 50 Hz

+/- 0.1% หรือดีกวา

4. ความเพ้ียน นอยกวา 3 % at Linear Load
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5. การสํารองไฟไมนอยกวา 15 นาที

6. Transfer Time เทากับ 0 mS.

7. แบตเตอรี่แบบ Sealed, Maintenance Free lead acid

8. ความดังเสียงขณะทํางานนอยกวา 50 dBA (วัดท่ีระยะหาง 1 m.)

9. มาตรฐาน มอก. รับรอง และผลิตภายใตมาตรฐาน ISO 9001

10. มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD และแจงเตือนการใชงานเกี่ยวกับ แรงดันและความถี่เขา,

แรงดันออก กําลังของอุปกรณ เปนตน

3-13.2.18 ซอรฟแวรบริหารจัดการระบบโทรทัศนวงจรปด (Video Management system)

1. เปน Software แบบ Professional ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการ

Windows XP Professional และ Windows10  64 Bitได

2. สามารถใชงานรวมกับชุดเขารหัสสัญญาณภาพและกลองแบบ H.265 และแบบ H.264

และ ชุดถอดรหัสสัญญาณภาพ และกลองแบบ SD & HD (High Definition) ที่ความ

ละเอียด 1080p ไดทั้งหมด โดยทั้งโครงการใหเปน Software ตัวเดียวกันสําหรับควบคุม

ทุกอุปกรณและเปน Software ที่แยกตางหากจากอุปกรณเครื่องบันทึกภาพ

3. สามารถบริหารจัดการการบันทึกภาพและ Playback ภาพ เสียง และขอมูลบนโครงขาย

Network ได

4. สามารถตอใชงานรวมกับกลองและชุดถอดรหัสสัญญาณภาพไดทั้งหมดของโครงการโดย

ใช Software ตัวเดียวและสามารถขยายได

5. สามารถตอใชงานรวมกับเครื่องลูกขายคอมพิวเตอร(Client) ไดไมนอยกวา 3 เครื่องและ

ขยายไดไมนอยกวา 20 เครื่องทั้งนี้สามารถดูภาพจากกลองเดียวกันในเวลาเดียวกันจาก

เครื่องคอมพิวเตอรไดไมนอยกวา 5 เครื่อง

6. สามารถตอใชงานรวมกับ Keyboard แบบ Joystick ไดไมนอยกวา 2 ชุดและขยายได

7. รองรับการเพิ่มชุดบันทึกภาพสํารองผานเครือขาย Network (Failover) ในอนาคตได

8. สามารถใชงานรวมกับชุดบันทึกภาพแบบ NVR และสามารถขยายเพิ่มได โดยรองรับ

กลองไดถึง 64 กลองตอ 1 ชุดบันทึกภาพ

9. สามารถบริหารจัดการ-ตั้งคาเครื่องลูกขายและอุปกรณ IP ในระบบไดแบบอัตโนมัติ

10. สามารถ Upgrade Firmware ของกลอง IP เปนกลุมไดจากสวนกลางไดพรอมกันทั้งหมด

11. สามารเชื่อมตอและซูมภาพในแผนที่(Sitemap) ในรูปแบบของ BMP หรือ JPG พรอมทั้ง

เชื่อมตอกับอุปกรณ ตางๆในระบบไดทุกตัว

12. สามารถใชงานรวมกับจอแสดงภาพไดสูงสุด 3 จอพรอมกันอิสระตอเครื่องลูกขาย (PC) 1

เครื่อง

13. สามารถเชื่อมตอกับ CCTV Keyboard (Joystick keyboard) ไดโดยตรงไปยังเครื่อง

คอมพิวเตอรปลายทาง/อุปกรณถอดรหัสสัญญาณภาพได

14. ในขณะดูภาพ Live ของกลองใดๆ อยูสามารถปรับเปลี่ยนไปดูภาพ Playback แบบทันที

ไดเลยโดยไมตองเสียเวลาคนหา (Instant playback) และสามารถทํางานในโหมดดังกลาว

ไดพรอมกันหลายกลอง
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15. สามารถจัดแสดงตําแหนงแสดงภาพและขนาดของหนาตางแสดงภาพของกลองใดๆ ได

โดยบันทึกไวเปนรูปแบบเฉพาะของแตละผูใชงานได

16. สามารถ Export Clip ออกไปยังเครื่องบันทึก DVD / USB /Network ได

17. มีแถบแสดงรูปแบบการบันทึกภาพแยกสีระหวาง การบันทึกภาพแบบธรรมดา, การ

บันทึกภาพจาก Alarm , การบันทึกภาพจากการเคลื่อนไหว, การบันทึกภาพดวยการ

ปองกันการลบได

18. มีแจงเตือนกรณีการเชื่อมตอของเครือขายขาดหาย, ภาพไมมา รวมถึงการปรับกลอง

19. สามารถตั้งคาการบันทึกลวงหนาไดไมนอยกวา 10 รูปแบบโดยกําหนดวันหยุดพิเศษไดใน

แตละกลองอยางอิสระ

20. สามารถตั้งอัตราการบันทึกภาพ ,คุณภาพของภาพปจจุบัน (Live) ไดอิสระทุกกลอง

21. สามารถบริหารจัดการ Alarm ในแตละกลองไดอยางอิสระ

22. สามารถจัดลําดับความสําคัญของ Alarm ได

23. สามารถเลือกใหแสดง Alarm แบบอัตโนมัติได (Pop-up)

24. สามารถตั้งคาใหสง Email หรือ SMS ไดเมื่อมี Alarm

25. สามารถกําหนดกลุมของผูเขาใชงานใหหรือไมกระทําการใดๆ ไดเชน ลบภาพที่บันทึกไว ,

สําเนา (Export) ภาพออกไป ,  Print ภาพ  ได

26. มีระบบเก็บบันทึกประวัติของผูเขาใชงานแตละครั้งเก็บไว

27. สามารถจัดลําดับใหผูใชงานบางคนควบคุมหรือไมใหควบคุมกลองแตละตัวไดอยางอิสระ

28. สามารถจัดลําดับใหผูใชงานบางคนดูภาพ ,Playback ภาพจากกลองใดๆไดอยางอิสระ

29. มีระบบการควบคุมเขาใชงานพรอมกัน 1 Users ตอการล็อคอินในระบบเทานั้น

30. มีระบบเฝาระวังและแจงเตือนความบกพรองตลอดเวลาเกี่ยวกับระบบของเครื่อง เชน

กลอง , คอมพิวเตอร , ซอรฟแวร และอุปกรณตางในเครือขาย

31. สามารถคนหารสีของรถยนตสีตางๆ ที่กําหนดที่เขาออกบริเวณที่กําหนดได

32. สามารถสื่อสารแบบสองทางไดสําหรับกลองที่มี Audio In และAudio Out

33. รูปแบบการแสดงภาพเลือกไดทั้งแบบ 4: 3 และ 16 : 9

34. การแสดงภาพบนหนาจอ ณ เวลาเดียวกันสามารถแสดงไดทั้งภาพสด ภาพเลนกลับ แผน

ที ่และ text Document ได

35. สามารถตอใชงานรวมกับอุปกรณถอดรหัสสัญญาณภาพเพื่อแสดงภาพเปน Monitor Wall

ได

36. สามารถเลือกดูภาพจากสัญญาณลักษณกลองทุกตัวในแผนที่ไดโดยตรง

37. สามารถเลือก Audio File ใหเหมาะสมกับแตละ Alarm ไดพรอมทั้งมี Workflow สําหรับ

ใหคําแนะนําเมื่อเกิด Alarm ขึ้นมาแกผูใชงานได

38. สามารถใชงานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ไดทันที

39. มีโปรแกรมที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์

40. รองรับการดูภาพสดและเลนกลับสําหรับ mobile Video Client

41. มีคําสั่งสําหรับใชงานแบบคนหาตามประเภทของการตรวจจับ Video Analytics ไดเชน

การตรวจจับวัถุยอนทิศทางที่กําหนด , การตรวจจับวัถุที่เขามาในพื้นที ่เปนตน
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42. สามารถใชงานไดกับกลองที่มีรูปแบบการวิเคราะหภาพแบบ Video Analytics (เชน การ

ตรวจจับวัถุยอนทิศทางที่กําหนด , การตรวจจับวัตถุที่มีอยูแลวหายไป, การตรวจจับวัถุที่

เขามาในพื้นที่ , ตรวจนับวัตถุเขา-ออกและสรุปผลตาง  เปนตน)

43. รองรับการขยายกลองเพิ่มเติมในอนาคตไดโดย Server ที่มีอยูไดตอระบบไมนอยกวา 2,000

กลอง

44. รองรับการทํา Multi site ไดไมนอยกวา 10,000 กลอง

45. เปนผลิตภัณฑตราสินคาเดียวกับกลองโทรทัศนวงจรปด

46. มีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจากบริษัทผูผลิต สําหรับการใหการจําหนายและใหบริการ

หลังการขาย

47. มี Website ของผูผลติใหบริการ Online เกี่ยวกับผลิตภัณฑดังกลาวตลอด 24 ชั่วโมง

3-13.2.19 อุปกรณระบบเครือขายสวนกลาง (Core Switch)

1. มีอัตราความเร็วของชองทางการสื่อสารโดยรวม (Switching capacity/Switch fabric) ได

ไมนอยกวา 120 Gbps และตองทํา Forwarding Rate โดยรวมไดไมนอยกวา 90 Mpps

2. สามารถรองรับโปรโตคอล Rapid Spanning Tree Protocal 802.1w ได

3. สามารถทํา IPv4 และ IPv6 Routingได เปนอยางนอย

4. มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000Base-T 24 พอรต มีพอรต SFP ไมนอย

กวา 2 พอรท หรือเพียงพอตอการเชื่อมตอกับ Edge Switch ทั้งหมด

5. รองรับจํานวน MAC Addressไดไมนอยกวา 16,000 MAC Address

6. สนับสนุนการทํา VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ไดไมนอยกวา 4,000 Active

VLAN

3-13.2.20 อุปกรณระบบเครือขายปลายทาง (สําหรับชั้นภายในอาคาร) จํานวนดูตาม Riser diagram

1. เปนอุปกรณที่สามารถทํางานไดในระดับ Layer 2 เปนอยางนอย

2. รองรับการทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.3, IEEE 802.3u และ IEEE 802.3z ได

3. มีพอรตแบบ 10/100 RJ-45 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24 พอรตแบบ PoE รองรับ

802.1af และ 802.1at จายไฟไดสูงสุด 30 วัตตตอพอรต โดยตองสามารถจายไฟ

โดยรวมไดไมนอยกวา 350W

5. มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 RJ-45 จํานวน 2 พอรต พรอม

Combo Port

6. มีพอรต Mini-GBIC (SFP) สําหรับ Gigabit Ethernet แบบ 1000 Base T ไมนอยกวา 2

พอรตสําหรับการเชื่อมตอดวย Fiber Optic

7. สามารถรองรับ Mac Address ไดไมต่ํากวา 8,000 Mac Address

8. ติดตั้งใน Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ไดโดยตรง

3-13.2.21 เลนสแบบ HD สําหรับกลองแบบ Fixed
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1. เปนเลนส ที่ออกแบบมาสําหรับกลองแบบ HD โดยสามารถปรับระยะการรับภาพ

(Varifocal lens) ไดตั้งแต 2.8-12 มม. หรือดีกวา

2. มีการปรับรูรับแสงแบบอัตโนมัติ

3. มีความละเอียดไมนอยกวา 2 ลานจุดภาพ

4. เปนผลิตภัณฑเดียวกับกลองโทรทัศนวงจรปด

5. สามารถใชงานไดที่อุณหภูมิการทํางานปกติ (Operating Temperature) ตั้งแต -10 ถึง +

50 องศาเซลเซียสที่ความชื้น 93 % หรือดีกวา

6. มาตรฐานรับรอง CE

7. มีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากสํานักงานของผูผลิตในประเทศไทยสนับสนุนโครงการ

8. มี Website ของผูผลิตใหบริการ Online เกี่ยวกับผลิตภัณฑดังกลาวตลอด 24 ชั่วโมงโดยผู

เสนอราคาตองแจง URL มาดวย

3-13.2.22 VMS Server

1. ตัวเครื่องออกแบบมาสําหรับติดตั้งในตู Rack โดยตรงขนาด 1 U

2. มีหนวยประมวลผลกลาง Intel Processor แบบ Intel Xeon หรือ Core i7 จํานวนไมต่ํากวา

1 หนวย

3. เปนสถาปตยกรรมแบบ Six-core หรือ Quad-core ความเร็วไมนอยกวา 3 Ghz

4. มีหนวยความจําแคช ขนาดไมต่ํากวา 8 MB

5. มีหนวยความจําไมนอยกวา 8GB โดยสามารถขยายไดไมนอยกวา 32 GB

5. รองรับการติดตั้งมีฮารดดิสกแบบภายใน (Hard Disk Drive) ชนิด SAS, SSD, SATA

โดยตองติดตั้งฮารดดิสกอยางใดอยางหนึ่งมาอยางนอย 1 ลูกความจุรวมไมนอยกวา 1 TB

6. มีเครื่องอานแผน DVD-ROM ไดอยางนอย 1 เครื่อง

7. รับ-สงขอมูลผานระบบเครือขายดวยความเร็ว Gigabit โดยมีชองสําหรับ เชื่อมระบบ

เครือขาย อยางนอย 1 ชอง

8. มีแหลงจายไฟ Power Supply ไมนอยกวา 250 วัตต

9. ใช Chipset แบบ Intel

10. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

11. ตองสามารถติดตั้งไดแบบตั้งโตะ หรือยึดแร็ค

12. มี LED แสดงผลสถานะการทํางาน

13. มี Website ของผูผลิตใหบริการ Online เกี่ยวกับผลิตภัณฑดังกลาว

3-13.3 การติดตั้ง

ระบบโทรทัศนวงจรปด จะติดตั้งตามชั้นตางๆ โดยผูติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดจะตองเชื่อมโยง

ใหสามารถทํางานได ตามขอกําหนด ในกรณีที่ตองการอุปกรณฮารดแวรหรือซอฟทแวรอื่นใด

นอกเหนือจากระบุไวในขอกําหนดนี้ เพื่อใหระบบโทรทัศนวงจรปดทํางานไดตามความตองการ

อยางมีประสิทธิภาพ
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ผูติดตั้งตองจัดการเตรียมทอรอยสายและเดินสายตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบโดยสายทุกเสน

ตองมีปาย (label) ที่ปลายทั้งสองและระบุจุดเชื่อมโยงอยางชัดเจน

ผูติดตั้งจะตองรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดตั้งรางรอยสาย การวางสายและ

การติดตั้งอุปกรณตางๆ หรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน และตอง

ดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพเดิมโดยเร็ว

ผูรับจางตองทําการติดตั้งอุปกรณตางๆ ใหสามารถใชงานไดโดยสมบูรณตามหลักวิชาการทางดาน

งานวิศวกรรม โดยสายสัญญาณโดยตลอดตองรอยอยูในทอหรือรางโลหะแยกกับสายไฟฟาโดย

ตลอดจนถึงตัวกลอง ในกรณีที่ตองรอยสาย สัญญาณเขาไปยัง Housing ของกลอง ผูรับจาง

จะตองรอยสายสัญญาณทั้งหมดไวใน Bracket แบบ Feed through เขาไปใน Housingโดยไมมีจุด

ลอแหลมใหผูไมประสงคดีสามารตัดสายสัญญาณหรือสายไฟฟาไดชุดหอหุมกลอง (Housing)ใน

กรณีที่ติดตั้งภายนอกอาคารจะตองมีมาตรฐานในการปองกันน้ําและฝุนไดโดยรอบทิศทางไมนอย

กวา IP66

การติดตั้งชุดบันทึกภาพ จะตองติดตั้งใหเหลือที่วางทั้งดานบน ดานลาง และ ดานหลังอยาง

เหมาะสม โดยตูใสอุปกรณจะตองมีพัดลมระบายอากาศ

สายสัญญาณที่ใชในกรณีที่ติดตั้งภายในอาคารใหใชสายสัญญาณแบบ UTP CAT6 ทั้งนี้ผูรับจาง

ตองสงเอกสารของอุปกรณทุกชิ้นเพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการ

ทั้งนี้ในการ terminate สาย Fiber  Optic ในทําการ Fusion Splice ทุกหัว ทุก Core ไวบน Fiber

Patch Panel ใหเรียบรอย และเชื่อมญงการตอใชงานจากLocal Switch ใหสามารถสงมายังชุด

Core Switch มายังชุดบันทึกภาพไดโดยสมบูรณ

ในกรณีที่ผูออกแบบเปนผูรองขอเพื่อใหผูรับจางสงระยะการติดตั้งกลองโดยระบุความสูงของจุด

ติดตั้ง ระยะหางของจุดติดตั้ง รูปแบบเลนสที่ใชระยะ Focal Lens ที่ใช (ในกรณีที่เปนเลนสแบบ

ปรับระยะได จะตองคํานวณทั้งระยะไกลสุดและใกลสุดดวย) มุมมองภาพทั้งแนว Vertical และ

Horizontal รวมถึงภาพที่ปรากฏที่จอแสดงภาพ (Monitor) โดยทั้งหมดอางอิงจากขนาดและ

ความสูงของวัตถุเปาหมายที่ตองการจับภาพจริง โดยคํานวณมาเปนเอกสารจาก Software ที่

เชื่อถือไดของงานระบบ CCTV โดยเฉพาะ  ผูรับจางตองดําเนินการใหโดยไมคิดคาใชจาย

เพิ่มเติม

ในกรณีที่ตองติดตั้งกลองบนเสา ผูรับจางตองติดตั้งบนเสาแบบ Galvanized โดยมีขนาดและ

ความสูงที่เหมาะสม โดยกลองตองติดตั้งอยูจุดบนสุดของหัวเสา มาสารถปรับหมุนไดทุกทิศทาง

ฐานเสาจะตองมีความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งอยูบนฐาน Concrete ยึดใหมั่นคงแข็งแรงดวยน็อต

Stainless หรือ Galvanized nut
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3-14 ระบบ SECURITY

ขอกําหนดทั่วไป

ผูรับจางตองจัดหา และทําการติดตั้งระบบควบคุมประตูรวมทั้งอุปกรณประกอบตางๆ

ทั้งหมดเพื่อใหการใชงานสมบูรณควบถวน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ

3-14.1 ระบบ Stand Alone Fire Door Monitoring System

ระบบ Security System จะตองประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้

- ชุดควบคุมประตูแบบ Stand Alone  (Stand Alone Door Control Module)

- Door Sensor

- Key Switch

- Strobe Light with Buzzer

- Electric Door Holder (ใชเฉพาะประตูที่ถูกใชงานเปนทางสัญจร)

- Weekly Timer (ใชรวมกับ Electric Door Holder)

- แผง Annunciator ในการแสดงสถานะของประตู

- Power Supply

3-14.1.1 ชุดควบคุมประตูแบบ Stand Alone  (Stand Alone Door Control Module)

เปนอุปกรณที่ใชระบบ Microprocessor ที่ติดตั้งในแตละประตูของระบบ Security สามารถ

เชื่อมตอกับอุปกรณ Door Sensor, Key Switch, Strobe with Buzzer ในการแจงสถานะ

Alarm ตลอดจนถึงอุปกรณ Door Holder ในกรณีที่ใชประตูนั้นเปนทางสัญจร และสามารถ

ทํางานแบบ Stand Alone โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. สามารถทํางานแบบ Stand Alone ได

2. มีชุด Inputs ไมต่ํากวา 3 Inputs ซึ่งแตละ Input สามารถเชื่อมตออุปกรณไดดังนี้

- อุปกรณ Door Sensor

- อุปกรณ Key Switch (สามารถใช Key Switch ไดทั้งในการ Arm/Disarm

และใชในการปดสัญญาณ Alarm ณ ประตูนั้นๆได)

- สามารถเชื่อมตอกับ General Alarm Free Contact ของระบบ Fire Alarm เพื่อ

ใชในการปลด Door Holder (ในกรณีที่เปนประตูใชในการสัญจร) เพ่ือทําการ

ปดประตูหนีไฟโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเพลิงไหม)
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3 มีชุด Output เปนแบบ Contact Relay ไมต่ํากวา 3 ชุด ซึ่งแตละชุด สามารถเชื่อมตอ

อุปกรณไดดังนี้

- เชิ่อมตอกับอุปกรณสงสัญญาณ Local Alarm (Buzzer with Strobe Light)

- เชื่อมตอกับอุปกรณ Door Holder (ในกรณีที่ใชประตูนั้นๆเปนประตูสัญจร)

- เชื่อมตอกับอุปกรณ Annunciator เพื่อแสดงผลในหอง Security Control Room

4     ตองจัดเตรียม 220VAC/12VDC หรือ 220VAC/24VDC Switching Power

Supply ซึ่งมีขนาดพอเพียงเพื่อใชเปนแหลงจายไฟใหกับอุปกรณ Stand Alone Door

Control  Module และอุปกรณ Strobe Light/Buzzer ณ ประตูนั้นๆ

3-14.1.2 Door Sensor

อุปกรณ Door Sensor ซึ่งใชในการบอกสถานะการเปด-ปดของประตู จะตองใชเปนแบบ

Heavy Duty Magnetic Door Contact ซ่ึงทําดวยวัสดุ Alloy เพื่อทนทานตอการใชงาน

3-14.1.3 Key Switch

อุปกรณ Key Switch เปนอุปกรณที่ติดตั้งที่ประตูของระบบ Security ซึ่งสามารถใชในการ

Arm/Disarm ตลอดจนถึงการดับสัญญาณ Alarm ที่ Strobe Light/Buzzer ของประตูน้ันๆ

ซึง่จะตองมีคุณสมบัติดังนี้

1. อุปกรณทําดวย Stainless Steel เพื่อความคงทนตอการใชงาน

2. เปนแบบ Momentary Type

3. มีไฟ LED 2 ชุด สีแดงและสีเขียว (สีแดงเพื่อแสดงสถานะเมื่อระบบถูกตั้งที่ Arm

Mode และสีเขียวแสดงสถานะ Disarm Mode)

3-14.1.4 Strobe Light with Buzzer

เปนอุปกรณที่ถูกติดตั้งที่ประตูนั้นๆเพื่อแจงสถานะ Alarm ในรูปแบบของแสงและเสียง

จะตองเปนแบบ Flashing LED สีนํ้าเงิน และจะตองมีความสวางเพียงพอเพื่องายตอการ

สังเกตุ

3-14.1.5 Electric Door Holder (ใชเฉพาะประตูที่ถูกใชงานเปนทางสัญจร)

อุปกรณ Electric Door Holder เปนอุปกรณที่ติดตั้งสําหรับประตูที่ใชเปนทางสัญจรซึ่งจะ

ทําหนาที่ล็อคหรือปลดล็อคประตู  ขึ้นอยูกับอุปกรณตั้งเวลา (Weekly Timer) แตถาใน

กรณีที่แหลงจายไฟขาดหายไปหรือในกรณีที่เกิดเพลิงไหม Electric Door Holder จะตอง

ปลดลอคโดยอัตโนมัติ
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3-14.1.6 Weekly Timer (ใชรวมกับอุปกรณ Door Holder)

อุปกรณ Weekly Timer เปนอุปกรณที่ใชรวมกับ Electric Door Holder เพื่อใชในการตั้ง

เวลาใหอุปกรณ Electric Door Holder ทําการลอคหรือปลดล็อคประตูตามที่กําหนดไว

3-14.1.7 Alarm Annunciator

อุปกรณ Alarm Annunciator เปนอุปกรณที่ติดตั้งที่หอง Security Control Room เพื่อใช

ในการแสดงสถานะของประตูที่เกิด Alarm โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้

1. จะตองใชเปนแบบวัสดุ Aluminium ที่มีการสกรีนรูปแบบอาคารในลักษณะ Riser

หรือ Floor Plan เพื่อบอกตําแหนงประตูของระบบ Security

2. จะตองมีไฟ LED สีแดง เพื่อแสดงผลในกรณีที่ประตูนั้นๆเกิด Alarm (ไฟ LED 1

ชุดจะ แสดงผลการแจงเตือนตอ 1 บันไดหนีไฟ)

3. จะตองมี Buzzer เพื่อแจงผูใชงานในรูปแบบของเสียงในกรณีที่เกิด Alarm

4. จะตองมีปุม Acknowledge/Reset Push Button เพ่ือดับเสียง Alarm และ Reset

ระบบ

3-14.1.8 Power Supply

แหลงจายไฟใหกับระบบ Security ใหจัดเตรียมดังนี้

1. แหลงจายไฟใหกับอุปกรณระบบ Security ที่ถูกติดตั้งที่ประตูตางๆใหจัดเตรียม

เปนไฟ ขนาด 220VAC จาก Emergency Line

2. แหลงจายไฟใหกับอุปกรณ Alarm Annunciator ที่ติดตั้งที่หอง Security Control

Room ใหจัดเตรียม UPS (Uninterrupted Power Supply) โดยมีขนาดไมต่ํากวา 1

KVA และมี Back Up Battery ซึ่งสามารถ Back Up ระบบไดไมนอยกวา 30 นาที

ขณะที่ไฟฟาดับ

3-14.2 ระบบ Standalone Access Control System

3-14.2.1 Access Controller

เปนชุดอุปกรณที่ใชควบคุมการเขา-ออกของประต ูผานชุดอุปกรณ Access Controller ที่

ติดตั้งอยูที่หนาประตูที่ตองการควบคุมการเขา-และออก โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

- เปนชุด Access Controller รองรับการใชงานการอานขอมูลชนิด Fingerprint และ

Card

- มีหนาจอแสดงผลใหกับผูใชงาน

- มี Realtime Clock ในตัว
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- สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณอานบัตร Reader, Door Sensor, ชุดล็อคประตูไฟฟา

(Electric Door Lock), ปุมกดออก (Exit Button), Emergency Break Glass

- รองรับการเชื่อมตอเปนระบบ Netwaork ไดผาน TCP/IP

- สามารถเลือกระดับ Security ในการกําหนดการเขา-ออกไดโดยใช  แบบลายนิ้วมือ

พรอมบัตร, ใช บัตรอยางเดียว หรือใชลายนิ้วมืออยางเดียวได

- รองรับผูใชงานในสวนที่เปนลายนิ้วมือ ไมต่ํากวา 3,000 ลายนิ้วมือ

- รองรับผูใชงานในสวนที่เปนบัตรได ไมต่ํากวา 5,000 ใบ

- สามารถกําหนดเพิ่มหรือยกเลิกผูใชงานระบบไดจากตัวเครื่องอานลายนิ้วมือและหรือ

โปรแกรมควบคุมการจัดการระบบ

- สามารถบันทึกเหตุการณในระบบไดไมต่ํากวา 30,000 เหตุการณ

- รองรับการรับ/สงสัญญาณจากอุปกรณ Access Controller ในรูปแบบ Wiegand

- รองรับการใชงานในโหมด Anti-Passback

- สามารถกําหนดวันหยุดนักขัตฤกษลวงหนาได

3-14.2.2 Door Sensor

อุปกรณ Door Sensor ซึ่งใชในการบอกสถานะการเปด-ปดของประตู จะตองใชเปนแบบ

Heavy Duty Magnetic Door Contact ซ่ึงทําดวยวัสดุ Alloy เพื่อทนทานตอการใชงาน

3-14.2.3 อุปกรณล็อคไฟฟาแบบแมเหล็ก (Electro Magnetic Lock)

ใชกับประตูไม, บานอลูมิเนียมหรือประตูบานเหล็กเปด ปดไมเกิน 90 องศา มีแรงดูดไม

นอยกวา 600 ปอนด ตอ ตารางนิ้วและเปนแบบชนิด Fail Safe ซึ่งจะตองปลดล็อคโดย

อัตโนมัติในกรณีที่แหลงจายไฟ ขาดหาย

3-14.2.4 อุปกรณล็อคไฟฟาแบบ Drop Bolt  (Drop Bolt Lock)

ที่ใชกับประตูไม, บานอลูมิเนียม หรือประตูบานกระจกเปลือยไมมีเฟรม ที่ตองการ เปด

ปดสองทางสามารถเปด-ปดได180 องศา เปนแบบชนิด Fail Safe ซึ่งจะตองปลดล็อคโดย

อัตโนมัติในกรณีที่แหลงจายไฟขาดหาย

3-14.2.5 สวิชปลดล็อคฉุกเฉิน  (Emergency Glassbreak)

เลือกใชเปนแบบทุบกระจกเพื่อปลดล็อคเพื่อใชในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มี Contact แบบ

NO/NC สามารถใชกับไฟที่แรงดันไมต่ํากวา 12/24 VDC ได

3-14.2.6 สวิทชกดออก (Exit Push Button)

เลือกใชเปนแบบ Aluminium หรือ Stainless เพื่อความทนทานในการใชงาน มี Contact

แบบ NO/NC สามารถใชกับไฟที่แรงดันไมต่ํากวา 12/24 VDC ได



ส่วนที 3 E-3-14/5

รายการข้อกาํหนดทางเทคนิค

REVISION………

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-14  PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

3-14.3 บัตร MIFARE CARD

จะตองเปนบัตรที่ผลิตดวยสาร PVC หรือ POLYESTER ที่มีคุณภาพสูงเพื่อความคงทนตอ

สภาพการใชงาน โดยมีขนาดเทากับบัตรเครดิตใหเปนบัตร MIFARE CARD ซึ่งคุณสมบัติของ

บัตรจะตองมีรหัสไมซ้ํากันไดถึง 137 billion โดยแตละบัตรจะมีหมายเลยแสดงซึ่งหมายเลยนี้

จะไมเกี่ยวกับขอมูลที่ ENCODE ในบัตร

- ขอมูลที่ ENCODE ในบัตรจะตองมีการ ENCRYPT รหัสเพื่อปองกันการลอกเลียนขอมูล

ในบัตร และจะตองใชเทคโนโลยีที่เชื่อถือไดในการปองกันการปลอมแปลงบัตร โดยขอมูล

ในบัตรจะตองไมสามารถอานไดดวยเครื่องอานบัตรทั่วไป และไมสามารถทําการคัดลอก

(Copy) ไดโดยเครื่องอานบัตรทั่วไป

- ผูรับจางจะตองจัดหาบัตรใหแกผูวาจางไมนอยกวา 100 ใบ
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3-15 เครื่องจายกระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง Uninterruptible Power Supply ( UPS)

ขอบเขตและขอกําหนดการจัดหาเครื่องจายกระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง Uninterruptible Power

Supply ( UPS)

3-15.1 ขอบเขตงานทั่วไป

1.1 จัดหา, รื้อถอน, ติดตั้ง, ทดสอบ, รวม Integrate Test, Training, อุปกรณ UPS ขนาด

ตามที่ระบุรวมถึงงานแทนเครื่องโครงเหล็กสูงเทา Raise Floor หรือแทนเครื่องหนา

10 ซ.ม. และสายไฟจาก Battery ไปยังเครื่อง UPS และชุด Battery Monitory

1.2 มีการทดสอบ Full Load Test 100% จํานวน 1 ชุด จาก 2 ชุด ณ สถานที่ติดตั้งจริง

และใช Dummy Load Test

1.3 รวมทดสอบ System Integrated Test ในสวนที่ระบบ UPS รับผิดชอบพรอมกับจัดทํา

รายงานในสวนที่เกี่ยวของ

1.4 จัดสงเจาหนาที่ประสานงานการติดตั้ง, แบบ Shop Drawing, Asbuilt drawing

1.5 ผูทําการเสนอราคาใหทําการซื้อเครื่อง UPS เดิม และหรือ Battery และอุปกรณ

ประกอบอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบและขอบเขตงาน

3-15.2 ความตองการทั่วไป

2.1 ขอกําหนดนี้ครอบคลุมรายละเอียด คุณสมบัติ และการติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟา

ฉุกเฉิน UPS , อุปกรณควบคุม BYPASS SWITCH ตลอดจน BATTERY

BACKUP

2.2 เครื่อง UPS เปนแบบ Online UPS witch Parallel Redundancy Configuration ใช

สําหรับจายกระแสไฟฟาฉุกเฉินใหแกอุปกรณไฟฟาที่จําเปนโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟา

เกิดขัดของ โดยขนาดกําลังไฟฟาตองไมนอยกวาที่กําหนดในแบบ เพื่อจายโหลดที่

Power Factor 0.9 Lagging, 380/220V, 3-Phase, 4-Wire, 50 Hz. โดยสามารถ

จายกระแสไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ีที่ Full Load

2.3 เครื่อง UPS และอุปกรณประกอบ ตองผลิตและทดสอบตามมาตรฐานอยางนอยขอใด

ขอหนึ่งดังตอไปนี้

- EN /IEC62040-1, EN/IEC62040-1-2, EN/IEC62040-2,

EN/IEC60950-1-1, EN/IEC 60950-1-2 หรือเทียบเทา

- ISO9001, 14001, CE MARKED

2.4 เครื่อง UPS จะตองทําการทดสอบรายละเอียดตางๆ ของ UPS ตามขอกําหนด ณ

โรงงานผูผลิตกอนการจัดสงพรอมดวยรายงานการทดสอบซึ่งไดรับการรับรอง

2.5 ผูรับจางจําเปนตองดําเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณที่จําเปน ถึงแมวาจะไมระบุไวใน

แบบหรือขอกําหนดก็ตามเพื่อใหเครื่อง UPS ทํางานไดสมบูรณตามความตองการของ

เจาของโครงการ
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2.6 ผูเสนอราคาที่เสนอผลิตภัณฑนี้ในโครงการ ตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย

จากโรงงานผูผลิต หรือบริษัทสาขาของผูผลิต หรือผูแทนจําหนายหลักประจําประเทศ

ไทยโดยมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันย่ืนซองประกวดราคาดวย

3-15.3 ขอกําหนดโดยทั่วไปของเครื่อง UPS

เครื่อง UPS จะตองเปนชนิด SOLID-STATE แบบ TRUE ONLINE DOUBLE

CONVERSION (VFI CLASSIFIED) ตรงตามมาตรฐาน IEC 62040-3 ทํางานที่ความถี่สูง

(HIGH FREQUENCY SWITCHING) โดยใชเทคโนโลยี PWM TECHNOLOGY ซึ่งควบคุม

การทํางานดวย ระบบ DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING) และ โดยที่เครื่องยูพีเอส

สามารถสํารองไฟฟาตอเนื่องไดเปนเวลา 15 นาที ที่พิกัดโหลด ขนาด ตามที่กําหนดในแบบ ที่

คาประกอบกําลังไมนอยกวา p.f. = 0.9 โดยที่สวนประกอบภายในเครื่องยูพีเอส จะตอง

ประกอบดวยอุปกรณหลัก ๆ ดังตอไปนี้

- ชุด RECTIFIER/CHARGER เปนชนิด PFC RECTIFIER TECHNOLOGY ซึ่ง

ประกอบดวยอุปกรณ IGBT เซมิคอนดักเตอร

- ชุด INVERTER เปนชนิด IGBT เซมิคอนดักเตอรและเปนเทคโนโลยีแบบไรหมอแปลง

(Transformerless) เพื่อประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบ

- ชุดสเตติกสวิตซบายพาส (STATIC SWITCH BYPASS)

- เครื่องยูพีเอสจะตองสามารถตอขนานกันไดเปนจํานวนไมนอยกวา 2 เครื่อง

- อุปกรณยูพีเอสจะตองสามารถทํางานในลักษณะ DUAL SOURCE ระหวางระบบยูพีเอส 2

ระบบที่รับไฟจากแหลงจายตางกัน โดยผูรับจางจะตองจัดหาชุดซิงโครไนซ ระหวางยูพีเอส

ในกรณีที่ทางผูใชงานมีความตองการปรับปรุงระบบยูพีเอสใหเปนแบบ DUAL SOURCE

เพ่ือจายใหกับโหลดในอนาคต โดยเปนแบบสําเร็จอยูในเคร่ืองยูพีเอสหรือแบบแยกจาก

เคร่ืองยูเอสพีเอสก็ได เพ่ือใหผูวาจางสามารถใชงานไดโดยไมตองเพิ่มเติมอุปกรณอีกใน

อนาคต

- ประสิทธิภาพการทํางาน( On Line Mode ) ไมนอยกวา 94% (หรือตามมาตรฐานผูผลิต)

ที่ 100 % Linear Load และไมนอยกวา 92% ที่ 50% Linear Load

3-15.4 คุณสมบัติทางไฟฟาของเครื่อง UPS

4.1 ทางดานขาเขา (INPUT RECTIFIER CHARACTERISTIC)

- แรงดันไฟฟา (VOLTAGE) : 380/400/415 Vac+ 10 %, 3 เฟส 4 สาย

- ความถี่ไฟฟา (FREQUENCY) : 50 Hz+10%

- ตัวประกอบกําลังทางดานขาเขา (POWER FACTOR) : >0.99 lagging (From

40 to 100% load)

- ความผิดเพี้ยนของกระแสฮารโมนิกส (THDI) : <4.5% ที่ 100% NON

LINEAR LOAD ที่ FULL LOAD

4.2 คุณสมบัติของภาคประจุกระแสแบตเตอรี่ (CHARGER) และแบตเตอรี่

- RECHARGING TIME เวลาท่ีใชในการประจุ BATTERY ตองสามารถเลือกได
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- มีระบบการชารจ และจัดการกับแบตเตอรี่ที่สามารถชวยยืดอายุการใชงาน

แบตเตอรี่

4.3 ชุด Battery

- ชุด Battery ตองสามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาทีที่ Full Load,

Power Factor 0.9 (ในการคํานวณเลือก Battery ใหใชคา End of discharge

voltage ของ Battery เทากับ 1.75V/cell)

- แบตเตอรี่ เปนชนิดตะกั่วกรด แบบควบคุมแรงดันดวยวาลว (Valve Regulated

lead-acid, VRLA) และเปนแบบ Maintenance free ถูกออกแบบมาใหใชงานกับ

UPS ในลักษณะที่มีความสามารถในการคายประจุสูง (High Discharge Rate)

- แรงดัน Nominal ตอลูก : 6 หรือ 12 โวลต

- อุณหภูมิในการออกแบบใชงาน : 25 องศาเซลเซียส

- อายุในการออกแบบ (Design life): ไมนอยกวา 10 ป

- วัสดุทําตัวถังและฝาปด ตองทําจากวัสดุ Durable Polypropylene หรือ ABS ตอง

เปนชนิดไมเปนเชื้อเพลิง หรือเรียกวา Flame Retardant เปนตามมาตรฐาน UL

หรือ IEC

- ขั้วตอ (Terminal) ตองเปนชนิดขั้วฝง (Insert Terminal) หรือตามมาตรฐาน

ผูผลิต และสามารถรองรับอัตราการคายประจุสูงไดเปนอยางดี

- รูระบายอากาศ ทุก ๆ เซลสภายในแบตเตอรี่ตองมีรูสําหรับระบายอากาศพรอม

วัสดุปองกันการระเบิดจากประกายไฟภายนอกมายังดานในของแบตเตอรี่

- แผนกั้นระหวางแผนธาตุ (Separator) ตองเปนชนิดใยแกวท่ีเรียกวา Absorbent

Glass Mat (AGM) technology

- มาตรฐาน ผูผลิตแบตเตอรี่จะตองใชสวนประกอบที่ไดรับมาตรฐานรับรองตาม

ISO 9001 , UL 1778 , EUROBAT, IEC60896-21/-22 หรือ เทียบเทา

- ตองเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป หรือญี่ปุน

เทาน้ัน

4.4 ทางดานขาออก (OUTPUT CHARACTERISTIC)

- แรงดันไฟฟาในสภาวะปกติ (STEADY STATE VOLTAGE) : 400 V +1%

3 เฟส 4 สาย

- ความถี่ไฟฟาในสภาวะซิงโครไนซ (STEADY STATE FREQUENCY) : 50

Hz +1% (SELECTABLE )

- ความถี่ไฟฟาในสภาวะไมซิงโครไนซ (FREE RUNNING MODE

FREQUENCY) : 50 Hz +0.2%

- แรงดันไฟฟาในสภาวะ UNBALANCE LOAD : +2% ที่ UNBALANCE

LOAD 100%

- แรงดันไฟฟาในสภาวะ DYNAMIC LOAD : +10% (From 10-90% Load Step)

- PHASE IMBALANCE: 120
O

+2
O

(ที่ UNBALANCE LOAD 100%)
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- คาความผิดเพี้ยนของแรงดันไฟฟา THDU 2% LINEAR LOAD, 5%

NONLINEAR LOAD ที่ 100% โหลด

- สามารถจายโหลดที่มีคา CREST FACTOR 2.5:1 (100% โหลด)

- เครื่องยูพีเอสจะตองสามารถจายโหลดที่มีคา POWER FACTOR ตั้งแต 0.7

LAGGING ถึง 0.8 LEADING โดยไมมีการ DE-RATED ของคา KW เพื่อให

สามารถรองรับโหลดในปจจุบันที่มีคา POWER FACTOR สูงข้ึน

4.5 คุณสมบัติของความสามารถในการรับกระแสเกิน (OVERLOAD CAPACITY)

- ความสามารถในการรับกระแสเกินของภาคอินเวอร เตอร (INVERTER

OVERLOAD CAPACITY) ตามมาตรฐานผูผลิต

4.6 สภาวะแวดลอมในการทํางาน

- อุณหภูมิ ในการทํางานขณะจายโหลดเต็มพิกัดตอเนื่องที่ 40 C
O
, ความชื้น

สัมพัทธที่ 5-95%

4.7 ระบบการควบคุมและแสดงผล (OPERATOR CONTROL AND DISPLAY PANEL)

มีระบบการควบคุมและแสดงผลที่เปน LCD DISPLAY & MENU KEYS โดยมี

รายละเอียดตอไปดังนี้

- แสดงการทํางานของภาค RECTIFIER, INVERTER, STATIC SWITCH,

BATTERY, OUTPUT และ ALARM

- มีการแสดงผลผานจอแสดงผล LCD ในสวนของการวัดคาจะแสดงผลเปนคา

RMS หรือตามมาตรฐานผูผลิต

- การแสดงสัญญาณเตือน และการแสดงสภาวะการทํางานของสวนตาง ๆ ของ

UPS ทั้งหมด จะตองแสดงผลที่แผงดานหนาของตัวเครื่อง

4.8 ระบบ SOFTWARE  MONITOR และ OS SHUTDOWN

เครื่องยูพีเอสมีพอรทสื่อสารชนิด RS232 , DRY CONTACT เปนอุปกรณมาตรฐาน

สามารถ MONITOR ติดตอผาน SOFTWARE สามารถทําไดผาน SNMP หรือ

MODBUS/JBUS ใหเชื่อมได

4.9 ระบบยูพีเอสตองออกแบบตามมาตรฐาน อยางนอยขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้

- EN 62040-1, EN62040-1-2, EN 62040-2, EN 60950-1-1, EN

60950-1-2 หรือเทียบเทา

- ISO9001, 14001, CE MARKED

4.10 การตอลงดิน AC OUTPUT NEUTRAL ของ UPS ตอง ISOLATE แยกจาก

EQUIPMENT GROUND ของ UPS

4.11 การเดินสายไฟฟา ใหเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย ป

พ.ศ. 2556 และ IEC STANDARD

4.12 ตู UPS และแผงควบคุมตองมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ และมี ALARM กรณี

อุณหภูมิภายในตูสูงเกินที่กําหนดไว การระบายอากาศตองระบายอากาศดวยพัดลม

4.13 เฉพาะอุปกรณ UPS ผูรับจางจะตองเสนอราคาที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ และเสนอราคา PM

ปที่ 3-7 (5 ป) รวมอะไหล และแบบไมรวมอะไหล โดยแนบรายการราคาอะไหล
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พรอมยืนราคาก่ีป และรายการตารางแสดงอายุการใชงานของชิ้นสวนตางภายในเครื่อง

ที่สมควรเปลี่ยนเมื่อครบกําหนด

4.14 ติดตั้งระบบ Battery Monitoring เพื่อใหสามารถตารวจสอบสถานะแบตเตอรี่ไดตลอด

อายุการใชงานโดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ใหผูเสนอ UPS เสนอระบบการแจงเตือน ALARM และระยะเวลาการบันทึก

คา ALARM ตางๆ

- สามารถวัดแรงดันของ Battery แตละลูกที่เสนอไดแบบ Real time และสง

ขอมูลของแบตเตอรี่แตละลูกไปยังชุดแสดงผล

- มีความถูกตองในการวัดแรงดัน (Voltage Measurement Accuracy) ผิดพลาด

ไมเกิน 0.5%

- มีความละเอียดในการวัดแรงดัน (Voltage Measurement Resolution)

ผิดพลาดไมเกิน 0.1V

- สามารถวัดกระแสของแตละแถวได

- สามารถใชกับระบบที่มีจํานวนแบตเตอรี่รวมทั้งหมดไดไมนอยกวา 250 ลูก

- ความถูกตองในการวัดกระแส (Current Measurement Accuracy) ผิดพลาดไม

เกินกวา 3%

- สามารถวัดอุณหภูมิหองไดอยางนอย 1 จุด

- สามารถวัดอุณหภูมิไดตั้งแต 0 ถึง 100 องศาเซสเซียส

- ความถูกตองในการวัดอุณหภูมิ(Temperature Measurement Accuracy)

ผิดพลาดไมเกิน 1%

- แสดงผลและสภาวะการทํางานดวย LCD Color Touch Screen หรือตาม

มาตรฐานผูผลิต

- มีหนาสัมผัส Dry Contact เพื่อสงสัญญาณควบคุมอุปกรณภายนอกอยางนอย

1 วงจร กรณีเกิดเหตุผิดปกติ

- สามารถตรวจสอบสภาวะของ Battery แตละลูก โดยแสดงผลจาก Web

browser ผานระบบเครือขาย Ethernet ได

- สามารถเก็บประวัติความผิดปกติ (Event log) ของ Battery ไวภายในจุด

ควบคุม โดยสามารถเรียกดูในภายหลังไดไมนอยกวา 200 เหตุการณ

- สามารถเก็บประวัติขอมูล (Data log) ของ Battery แตละลูกไวภายในชุด

ควบคุม โดยสามารถเรียกดูในภายหลังไดไมนอยกวา 400 ขอมูล

- สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเพื่อทําการถายขอมูลไปบันทึกไวในฐานขอมูล

สวนกลางได



สวนที่ 3 E-3-15/6

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-15 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

3-15.5. การ COMMISSIONING, INDIVIDUAL TEST, SYSTEM INTEGRATE TEST

5.1 การทดสอบรายละเอียดตางๆ เชน Function การทํางาน โดยเปนการทดสอบกอนสง

มอบ พรอมใบรับรองจากโรงงานผูผลิต

5.2 การทดสอบ Load ที่หนวยงานตองทดสอบการจายภาะไฟฟาจาก UPS ที ่100% จาก

ภาระปกติ 15 นาท ีและภาระไฟดับ 15 นาท ี(ไมมี Generator Backup) โดยทดสอบ

เพียง 1 ชุด จาก 2 ชุด

5.3 การ Commissioning, Individual Test และ System Integrate test

· การ Commissioning ตามมาตรฐานผูผลิตเสนอขออนุมัติตัวแทนเจาของโครงการ

· Individual test เปนไปตามที่ระบุแตจะตองทดสอบ Function การทํางานตางๆ

ของ UPS ทุกสภาวะการที่นาจะเกิดขึ้น โดยผูรับจางเสนอแผนและวิธีการทดสอบ

เพื่อขออนุมัติตอตัวแทนเจาของโครงการ

· System Integrate test ใหผูรับจางตรวจสอบการเช่ือมตอและแจง Alarm ของ

ระบบ UPS ที่เชื่อมกับอุปกรณอี่นๆ พรอมเสนอแผนและวิธีการทดสอบเพื่อขอ

อนุมัติตอตัวแทนเจาของโครงการ

3-15.6 การบริการ

6.1 จัดเตรียมหนังสือคูมือการบํารุงรักษา และรายละเอียดของแบบติดตั้งและแบบคูมือ

อุปกรณ พรอมทั้ง Component จํานวน 2 ชุด

6.2 จัดเตรียมชุดบํารุงรักษาแบตเตอรี่ และคูมือการบํารุงรักษาแบตเตอรี่ จํานวน 4 ชุด

6.3 จัดสงผูเชี่ยวชาญของบริษัทผูผลิตมาฝกอบรมชางเทคนิค หรือตัวแทนของผูวาจาง/

เจาของโครงการจนสามารถที่จะทําการตรวจซอม และบํารุงรักษาไดอยางถูกตอง และ

ในกรณีเครื่อง UPS ขัดของตองจัดสงผูเชี่ยวชาญเขาทําการตรวจเช็คทันที่ภายในเวลา

ไมเกิน 3 ชั่วโมง หลังจากที่ไดรับแจง

6.4 จัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่อง UPS ทุกๆ 3 เดือน และแบตเตอรี่อยางตอเนื่องใน

ระยะเวลาประกัน 2 ป ใหกับผูวาจาง/เจาของโครงการเพื่อพิจารณา โดยเขา

บํารุงรักษาทุกๆ 3 เดือน

6.5 จัดสงรายช่ือ และหนังสือรับรองซึ่งแสดงวาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการบํารุงรักษาไดเคย

รับการอบรมเกี่ยวกับการบํารุงรักษาจากผูผลิตในตางประเทศ

6.6 รับประกันแบตเตอรี่ที่เสนอมาอยางนอย 2 ป

3-15.7 คุณสมบัติดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกเจาของโครงการ กําหนดให UPS แตละผลิตภัณฑ

เสนอความสามารถพิเศษเฉพาะและเสนอตอเจาของโครงการ

7.1 ความสามารถในการเพิ่มความนาเชื่อถือ (Reliability) ของระบบ เชน  การทํางานเปน

แบบ Internal Modular หรอื การลด Single point of failure ที่เกิดจากการเชื่อมตอ

สายสัญญาณตางๆ เปนตน
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7.2 ความสามารถในการประหยัดพลังงาน เชน มีระบบจัดการการจายไฟสําหรับ UPS

แตละเครื่อง เพื่อใหไดคาประสิทธิภาพสูงสุด หรือ การมีฟงคชั่นในการชวยประหยัด

พลังงาน หรือ มีระบบการจําลองการทดสอบโหลดไดโดยไมจําเปนตองตอโหลดจริง

เปนตน

7.3 ความสามารถในการเพ่ิมเติมระบบไดในอนาคต (Scalability) โดยใหเกิดความคุม

คาสูงสุดในการลงทุน เชน สามารถขยายไดเปนเฟสๆ เปนตน

7.4 ความสามารถในการประหยัด พื้นที่ติดตั้ง รวมถึงนํ้าหนักของอุปกรณ เพื่อใหสามารถ

รองรับการขยายตัว และอุปกรณเพิ่มเติมไดในอนาคต

3-15.8 รายช่ืออุปกรณที่อนุมัติใหใช

ประเทศหลัก ประเทศใน

ภูมิภาค

·UPS

- EATON : FINLAND or Regional Under License (China)

- EMERSON/LIEBERT : USA or Regional Under License (China)

- APC : FRANCE or Regional Under License (India)

- SOCOMEC : FRANCE or Regional Under License

- FUJI : JAPAN or Regional Under License

· BATTERY

- C&D Technologics : USA or Regional Under License (China)

- Exide : GERMANY, UK or Regional Under License

- FIAMM : ITALY or Regional Under License

- Hoppecka : GERMANY or Regional Under License

3-15.9. เอกสารที่จะตองใชยื่นในขอ “ ขอเสนอทางเทคนิค”

9.1 แผนและวิธีการทํางานติดตั้ง

9.2 ผลงาน, ประสบการณ

9.3 บุคลากรคุมงานติดตั้ง (แนบประวัติ)

9.4 การบริการหลังการขาย และทีมบริการกี่คน, วุฒิอะไร

9.5 ฐานะทางการเงิน

9.6 ขอกําหนดอุปกรณเปนตารางเปรียบเทียบ และประเทศผูผลิต
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3-16 อุปกรณ Surge Protection Devices สําหรับระบบส่ือสาร

3-16.1 ทั่วไป

อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจเปนอุปกรณที่ใชในการปองกันกระแสฟาผาและแรงดันเสิรจ

เนื่องจากฟาผาและการสวิทชชิ่ง เปนอุปกรณแตละแบบขึ้นกับลักษณะการติดตั้งดังนี้

3-16.2 ขอบเขต

ผูรบัจางตองจัดหาและติดตั้ง อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจจากฟาผา พรอมอุปกรณประกอบ

ตางๆ ตามที่แสดงในแบบ และระบุในขอกําหนดนี้ทุกประการ  โดยตองไดรับมาตรฐาน

IEC 61643-1 , IEC60529 , VDE0675-6 และ UL 94

3-16.3 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจสําหรับดาน Power ของระบบสื่อสาร

เปนการปองกันระบบไฟฟา ที่อุปกรณ สําหรับ Telephone System, Public Address System,

Fire Alarm System, BAS, CCTV System, Security System หรืออื่นๆ, อุปกรณปองกัน

จะตองมีการปองกันทั้ง Common Mode และ Normal Mode การเลือกใชอุปกรณใหเปนไป

ตามลักษณะ ดังนี้

1. อุปกรณที่มี Power Supply ดานเขา 12VDC, 24VDC, 24VAC

Technical Data

Arrester Class III/D

Max. operating Voltage (Umax) 40VDC/29VAC

Max. operation current (Imax) 6A

Max Surge discharge Current (8/20ms) 40kA

Protection level (L-L/L-PE,N-PE) ≤200V/≤700V

Response time (ta) ≤25ns

Operating/Fault indicator LED signal on/off

Operating temperature range -20 to 80
0
C

Installation Din Rail 35mm

2. อุปกรณที่มี Power Supply ดานเขา 230VAC

Technical Data

Arrester Class III/D

Rated Voltage (Un) 230VAC

Max. operation current (Imax) 16A

Max Surge discharge Current (8/20ms) 5kA
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Protection level (Up) ≤1200V

Response time (ta) ≤25ns

Operating/Fault indicator LED signal on/off

Operating temperature range -20 to 80
0
C

Installation Schuko-type connector

3-16.4 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจสําหรับระบบ Communication

3-16.4.1 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจสําหรับสัญญาณโทรศัพท

ขอกําหนดท่ัวไป

อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจจากฟาผาสําหรับสัญญาณโทรศัพท การทํางานแบงออกเปน 2

ขั้นตอน คือ

1) ขั้นตอนการปองกันระดับสนาม (Coarse Protection) เปนการปองกันกระแสฟาผา

(Lightning Current) โดยใช GAS-filled Arrester

2) ขั้นตอนการปองกันระดับกลางและละเอียด (Medium and fine protection) เปนการ

ปองกันแรงดันเสิรจ สวนที่เหลือจากขั้นตอนแรกและการปองกันแรงดันเสิรจจากอุปกรณ

สวิทชชิ่งภายในโดยใช Suppressor Diode

1. Coarse Protection

ใหมีการติดตั้ง 3 Way Gas-filled Arrester ขนาด 5kA (8/20) ที่ดานติดตอกับ

ภายนอก (LPZ0-LPZ1) โดยตรง

2. Medium and Fine Protection

ใหมีการติดตั้ง Surge Arrester ที่ MDF (LPZ1-LPZ2/3) โดยมีรายละเอียดของ

อุปกรณดังนี ้คือ

Technical Data

Arrester Class III/D

Max Perm. Operating Voltage Uc 180VDC or 110VAC

Max. operating current In <140mA

Nominal impulse discharge Surge Current (8/20ms) 10kA

Kind of ptotection Over Voltage/Over Current

Impulse spark over voltage at 1KV/ms ≤600V

Connection LSA Plus (Disconnect Strips)
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3-16.4.2 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจสําหรับระบบ PA (Public Address System)

ขอกําหนดท่ัวไป

เปนอุปกรณปองกันแรงดันเสิรจจากฟาผาสําหรับระบบ เสียงประกาศ (Public Address

System) การปองกัน จะตองปองกันทั้งดาน Power Supply ของอุปกรณ (Controller) และ

ทางดานสายลําโพงที่ตอออกจาก Controller

1. Surge Voltage Arrester สําหรับ Power Supply ดานเขา 1 Phase 230VAC

Technical Data

Arrester Class III/D

Rated Voltage (Un) 230VAC

Max. operation current (Imax) 16A

Max Surge discharge Current (8/20ms) 5kA

Protection level (Up) ≤1200V

Response time (ta) ≤25ns

Operating/Fault indicator LED signal on/off

Operating temperature range -20 to 80
0
C

Installation Schuko-type connector

2. Surge Voltage Arrester สําหรับสายสัญญาณลําโพง

Technical Data

Arrester Class III/D

Max. operating Voltage (Umax) 28VDC/20VAC

Max. operation current (Imax) 0.5A

Max impulse discharge Current (8/20ms) 30kA

Protection level (L-PE) <40V

Operating temperature range -20 to 80
0
C

Installation Din Rail 35mm

3-16.4.3 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจสําหรับระบบ Fire Alarm System

ขอกําหนดท่ัวไป

เปนอุปกรณปองกันแรงดันเสิรจจากฟาผาสําหรับระบบ Fire Alarm System การปองกัน

จะตองปองกันทั้งดาน Power Supply ของตูควบคุม และทางดานสายสัญญาณ Loop
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1. Surge Voltage Arrester สําหรับ Power Supply ดานเขา 1 Phase 230VAC

Technical Data

Arrester Class III/D

Rated Voltage (Un) 230VAC

Max. operation current (Imax) 16A

Max Surge discharge Current (8/20ms) 5kA

Protection level (Up) ≤1200V

Response time (ta) ≤25ns

Operating/Fault indicator LED signal on/off

Operating temperature range -20 to 80
0
C

Installation Schuko-type connector

2. Surge Voltage Arrester สําหรับ สายสัญญาณ Loop (ใหติดตั้งทั้ง Input และ

Output)

Technical Data

Arrester Class III/D

Max. operating Voltage (Umax) 28VDC/20VAC

Max. operation current (Imax) 0.5A

Max impulse discharge Current (8/20ms) 30kA

Protection level (L-PE) <40V

Operating temperature range -20 to 80
0
C

Installation Din Rail 35mm

3-16.4.4 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจ สําหรับระบบ BAS (Building Automation System)

ขอกําหนดท่ัวไป

เปนอุปกรณปองกันแรงดันเสิรจจากฟาผาสําหรับระบบ BAS (Building Automation

System) การปองกัน จะตองปองกันทั้งทางดาน Power Supply ของอุปกรณ (Controller)

และทางดาน สายสัญญาณ RS-485

1. Surge Voltage Arrester สําหรับ Power Supply ดานเขา  1 Phase  230  VAC

Technical Data

Arrester Class III/D

Rated Voltage (Un) 230VAC

Max. operation current (Imax) 16A

Max Surge discharge Current (8/20ms) 5kA
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Protection level (Up) ≤1200V

Response time (ta) ≤25ns

Operating/Fault indicator LED signal on/off

Operating temperature range -20 to 80
0
C

Installation Schuko-type connector

2. Surge Voltage Arrester สําหรับ สายสัญญาณ RS-485

Technical Data

Arrester Class III/D

Max. operating Voltage (Umax) 6VDC/4VAC

Max. operation current (Imax) 0.5A

Normal impulse discharge Current (8/20ms) 20kA

Protection level (L-L/L-PE) ≤10V/≤600V

Response time (ta) ≤1ns

Operating temperature range -20 to 80
0
C

Installation Din Rail 35mm

3-16.4.5 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจ  สําหรับระบบ CCTV System

ขอกําหนดท่ัวไป

เปนอุปกรณปองกันแรงดันเสิรจจากฟาผาสําหรับระบบ CCTV System.

1. Surge Voltage Arrester สําหรับ Power Supply DVR (Enerpro 220 Zw)

Technical Data

Arrester Class III/D

Rated Voltage (Un) 230VAC

Max. operation current (Imax) 16A

Max Surge discharge Current (8/20ms) 5kA

Protection level (Up) ≤1200V

Response time (ta) ≤25ns

Operating/Fault indicator LED signal on/off

Operating temperature range -20 to 80
0
C

Installation Schuko-type connector



สวนที ่3 E-3-16/6

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-16 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

สนามกีฬาสําหรับผูสงูอายุฯ ปากเกร็ด

2. Surge Voltage Arrester สําหรับ สายสัญญาณ CCTV  Coaxial Cable (ใหติดตั้งทั้ง

กอนเขาเครื่อง DVR และกอนเขากลอง CCTV)

Technical Data

Max. operating voltage (Umax) 8 V.

Max. capacity (Pmax) 0.7 W

Frequency f(MHz) 60

Wave resistance Z (W ) 50

Protection level wire-ground at 1KV/msand Isn £ 20 V.

Nominal Impulse discharge Current Isn  (8/20 ms) 10 kA

Operating temperature range  (t ) -25 to 65
0
C

Connection BNC(f)-BNC(m)

3. Surge Arrester สายสัญญาณควบคุม Pan Tile Zoom

Technical Data

Arrester Class III/D

Max. operating Voltage (Umax) 40VDC/29VAC

Max. operation current (Imax) 6A

Max Surge discharge Current (8/20ms) 40kA

Protection level (L-L/L-PE,N-PE) ≤200V/≤700V

Response time (ta) ≤25ns

Operating/Fault indicator LED signal on/off

Operating temperature range -20 to 80
0
C

Installation Din Rail 35mm

3-16.4.6 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจ สําหรับระบบ MATV  System.(DataPro SAT)

ขอกําหนดท่ัวไป

เปนอุปกรณปองกันแรงดันเสิรจจากฟาผาสําหรับระบบ MATV System.

Technical Data

Max. continuous operating voltage (Uc) 75Vdc

Nominal discharge surge current  (8/20ms) 10kA

Protection level ≤600V

Impedance 75Ω
Frequency Range <2.5 GHz

Response time (ta) ≤100ns

Operating temperature range -20 to 80
0
C
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3-16.4.7 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจ สําหรับระบบ Security  System

ขอกําหนดท่ัวไป

เปนอุปกรณปองกันแรงดันเสิรจจากฟาผาสําหรับระบบ Security System การปองกัน จะตอง

ปองกันทั้งทางดาน Power Supply ของอุปกรณ (Controller) และทางดาน สายสัญญาณ RS-

485

1. Surge Voltage Arrester สําหรับ Power Supply ดานเขา 1 Phase 230VAC

Technical Data

Arrester Class III/D

Rated Voltage (Un) 230VAC

Max. operation current (Imax) 16A

Max Surge discharge Current (8/20ms) 5kA

Protection level (Up) ≤1200V

Response time (ta) ≤25ns

Operating/Fault indicator LED signal on/off

Operating temperature range -20 to 80
0
C

Installation Schuko-type connector

3. Surge Voltage Arrester สําหรับ สายสัญญาณ RS-485

Technical Data

Arrester Class III/D

Max. operating Voltage (Umax) 6VDC/4VAC

Max. operation current (Imax) 0.5A

Normal impulse discharge Current (8/20ms) 20kA

Protection level (L-L/L-PE) ≤10V/≤600V

Response time (ta) ≤1ns

Operating temperature range -20 to 80
0
C

Installation Din Rail 35mm

3-16.4.8 การติดตั้ง Surge Arrester สําหรับระบบ Power Supply and communications

ตองติดตั้งตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต และตามที่ไดแสดงไวในแบบทุกประการ
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3-17 ระบบ Computer และสายสัญญาณ (Computer & Cabling System)

3-17.1 รายละเอียดท่ัวไป

3-17.1.1 ใหผูรับจางจัดหาและติดตั้งสายทองแดงคูบิดเกลียว ( UTP Distribution ) สําหรบั

รองรับอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย, อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และ

อุปกรณเครือขายรวมทั้งตู Rack ภายในศูนยคอมพิวเตอรและสํานักงาน

3-17.1.2 ใหผูรับจางจัดหาและติดตั้งสาย Fiber Optic สําหรับรองรับอุปกรณเครื่อง

คอมพิวเตอรภายในศูนยคอมพิวเตอรการติดตั้งสายสัญญาณทั้งหมดนี้ใหรวมถึงการ

ติดตั้งและจัดหาอุปกรณตนทาง และอุปกรณปลายทางอื่นๆ ที่จําเปนในจํานวนที่

เหมาะสม เชน Jack Connector, Patch Panel, Patch Cord Cable (ที่ประกอบ

สําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต) ใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน

3-17.1.3 สายสัญญาณที่ใชในการติดตั้งตองมีความยาวตอเนื่อง และไมมีการเชื่อมตอระหวาง

ทางการเดินสายสัญญาณ และสายไฟฟา ตองเดินสายรอยในทอ หรือรางเดินสายแยก

จากกัน

3-17.1.4 ตองดําเนินการทดสอบสายทองแดงคูบิดเกลียวทั้งหมดที่ติดตั้งโดยใชอุปกรณทดสอบ

สายที่มีคุณสมบัติ Category 6 และจัดสงรายงานผลการทดสอบสายทุกเสนเพื่อเปน

หลักฐาน

3-17.2 สายทองแดงคูบิดเกลียว (Unshielded Twisted Pair : UTP) มีขอกําหนดคุณลักษณะดังนี้

3-17.2.1 เปนสายทองแดงคูบิดเกลียวแบบ 4 คูสาย

3-17.4.2 มีคุณสมบัติสอดคลองตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6

3-17.4.3 ปลายสายดานปลายทาง เขาปลายสายดวยเตารับคอมพิวเตอร (Modular Jack

Connector) หรือ แผงพักสายทองแดงคูบิดเกลียว (UTP Patch Panel)

3-17.4.4 ปลายสายดานตนทาง เขาปลายสายที่แผงพักสายทองแดงคูบิดเกลียว (UTP Patch

Panel)

3-17.3 เตารับคอมพิวเตอร (UTP Outlet) มีขอกําหนดคุณลักษณะดังนี้

3-17.3.1 เตารบัเปนชนิด Modular Jack Connector ที่ออกแบบสําหรับสาย UTP

3-17.3.2 มีคุณสมบัติสอดคลองตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6

3-17.3.3 ทุกเตารับมี Face Plate สําหรับติดตั้ง Modular Jack Connector ใหเรียบรอย พรอมมี

หมายเลขระบุ

3-17.4 แผงพักสายทองแดงคูบิดเกลียว (UTP Patch Panel) มีขอกําหนดคุณลักษณะดังนี้

3-17.4.1 เปนชนิดติดตั้งกับตู Rack ขนาด 19 น้ิว และมีจํานวน Port อยางนอย 24 ports

3-17.4.2 มีคุณสมบัติสอดคลองตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6

3-17.4.3 สายทองแดงคูบิดเกลียวเชื่อมตอ (UTP Patch Cord) มีขอกําหนดคุณลักษณะดังนี้

มีคุณสมบัติสอดคลองตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6

ปลายสายทั้งสองดานเขาหัวตอชนิด RJ-45 Modular Plug Connector และ Boot
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3-17.5 คุณลักษณะของสายใยแกวนําแสงและอุปกรณประกอบ

3-17.5.1 สายใยแกวนําแสงชนิดติดตั้งภายในอาคารแบบ SingleMode

- สายใยแกวนําแสงที่ใชติดตั้งภายในอาคาร มีฉนวนเปลือกนอกเปนแบบ LSZH

flame rated jacket ตามมาตราฐาน IEC 60332-1,IEC 61034 และ IEC

60754-2 (Compliant Safety)

- เปนสายใยแกวนําแสงชนิด Singlemode ขนาดของเสนใยนําแสงแตละเสนจะตอง

เปนแบบ 9/125 ไมโครเมตร ตามมาตรฐาน โดยมีจํานวนใยแกว 6 Cores หรือ

มากกวา

- สายสัญญาณใยแกวนําแสงจะตองผานมาตราฐาน RoHS Compliant

- สาย Fiber Optic จะตองเปนเสนเดียวกันตลอดท้ังเสน ไมมีจุดเชื่อมตอระหวาง

กลาง

3-17.5.2 Fiber Optic Connector

- ชนิดของ Connector เปนแบบชนิด SC  Connecttor

- การเชื่อมตอเปนแบบ Fusion Splice

- ชนิดของ Ferrule เปนแบบ Zirconia Ceramic,Pre-Radiused

- คา Return Loss มีคาดีกวา 20 dB(Multimode)หรือ 40dB(Singlemode)

3-17.5.3 Optical Fiber Patch Panel

- เปน Patch Panel แบบ Single-mode/Multi-mode Duplex SC หรือ ST

สามารถยึดติดบน Rack 19” มาตรฐาน มีฝาปดมิดชิดเพื่อปองกันฝุน แมลงและ

หนู

- ตองมีถาดรองรับการเก็บสายใหเรียบรอย

- Patch Panel 1 ชุดสามารถรองรับ SC Connector สูงสุดไดไมนอยกวา 36 Fibers

หรือ ST  Connector สูงสุดไมต่ํากวา 24 Fibers บน Patch Panel ขนาด 1U

- Patch Panel และ SC หรือ ST Adapter Plate จะตองสามารถแยกออกจากกันได

เพ่ือ สามารถดัดแปลงในการใชงานในอนาคตไดโดยไมจําเปนตองจัดหา Patch

Panel ใหม

- บริษัทผูผลิตอุปกรณจะตองไดรับมาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 14001

3-17.5.4 แผงจัดระเบียบสาย Fiber Optic (Cable Management) ตองมีคุณสมบัตอยางนอย

ดังนี้

- เปนอุปกรณเฉพาะที่แยกตางหากกับแผงพักสาย Fiber Optic
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- สามารถติดตั้งบนตูสื่อสารขนาดมาตรฐาน 19 น้ิวได โดยมีขนาดความสูงเทากับ

1 U

- แผงจัดระเบียบสาย Fiber Optic ตองมีจํานวนที่สอดคลอง และเหมาะสมกับ

จํานวนสาย Fiber Optic

3-17.5.5 สาย Optical Fiber Patch Cord

- เปนสายชนิด SC-LC Duplex,SC-SC Duplex หรือดีกวา มีความยาวไมนอย

กวา 3 เมตร

- บริษัทผูผลิตอุปกรณจะตองไดรับมาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 14001

3-17.6 สายใยแกวนําแสงชนิดติดตัง้ภายในอาคารแบบ MultiMode

- สายใยแกวนําแสงที่ใชติดตั้งภายในอาคาร มีฉนวนเปลือกนอก (Outer Jacket) เปน OFNR

ตามมาตราฐาน UL1666 (Compliant Safety)

- เปนสายใยแกวนําแสงชนิด Multimode ขนาดของเสนใยนําแสงแตละเสนจะตองเปนแบบ

50/125 ไมโครเมตร ตามมาตรฐาน โดยมีจํานวนใยแกว 6 Cores หรือมากกวา

- สายสัญญาณใยแกวนําแสงจะตองผานมาตราฐาน RoHS Compliant

- สาย Fiber Optic จะตองเปนเสนเดียวกันตลอดทั้งเสน ไมมีจุดเชื่อมตอระหวางกลาง

3-17.6.1 Fiber Optic Connector

- ชนิดของ Connector เปนแบบชนิด SC  Connector

- การเชื่อมตอเปนแบบ Fusion Splice

- ชนิดของ Ferrule เปนแบบ Zirconia Ceramic,Pre-Radiused

- คา Return Loss มีคาดีกวา 20 dB(Multimode)หรือ 40dB(Singlemode)

3-17.6.2 Optical Fiber Patch Panel

- เปน Patch Panel แบบ Single-mode/Multi-mode Duplex SC หรือ ST

สามารถยึดติดบน Rack 19” มาตรฐาน มีฝาปดมิดชิดเพื่อปองกันฝุน แมลงและ

หนู

- ตองมีถาดรองรับการเก็บสายใหเรียบรอย

- Patch Panel 1 ชุดสามารถรองรับ SC Connector สูงสุดไดไมนอยกวา 36 Fibers

หรือ ST  Connector สูงสุดไมต่ํากวา 24 Fibers บน Patch Panel ขนาด 1U

- Patch Panel และ SC หรือ ST Adapter Plate จะตองสามารถแยกออกจากกันได

เพ่ือ สามารถดัดแปลงในการใชงานในอนาคตไดโดยไมจําเปนตองจัดหา Patch

Panel ใหม
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- บริษัทผูผลิตอุปกรณจะตองไดรับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

3-17.6.3 แผงจัดระเบียบสาย Fiber Optic (Cable Management) ตองมีคุณสมบัตอยาง

นอยดังนี้

- เปนอุปกรณเฉพาะที่แยกตางหากกับแผงพักสาย Fiber Optic

- สามารถติดตั้งบนตูสื่อสารขนาดมาตรฐาน 19 น้ิวได โดยมีขนาดความสูงเทากับ

1 U

- แผงจัดระเบียบสาย Fiber Optic ตองมีจํานวนที่สอดคลอง และเหมาะสมกับ

จํานวนสาย Fiber Optic

3-17.6.4 สาย Optical Fiber Patch Cord

- เปนสายชนิด SC-LC Duplex,SC-SC Duplex หรือดีกวา มีความยาวไมนอยกวา 3 เมตร

- บริษัทผูผลิตอุปกรณจะตองไดรับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

3-17.6.5 Rack

- Rack ขนาด 42U สําหรับ Server

- มีขนาดกวาง x ยาว ไมนอยกวา 80x100 ซม.

- ประตูดานหนาเปนแบบบานเปดเดี่ยว และดานหลังเปนแบบบานเปดคู โดยท้ัง

ประตูหนาและประตูหลังเปนแบบรูพรุนทั้งบาน

- พัดลมระบายอากาศไมนอยกวา 3 ชุดตอ Rack

- มีเตารับไมนอยกวา 8 เตารับ ตอ Rack

3-17.7 Distribution Switch

1. อุปกรณรองรับการทํางานในระดับ Layer 3 และ Layer 2

2. มีพอรต 1/10 Gbps แบบ SFP จํานวนไมนอยกวา 24 พอรท และ พอรต Uplink

40 Gbps แบบ QSFP+

3. อุปกรณมีความสามารถรองรับ Ethernet Jumbo Frame

4. อุปกรณมีแหลงจายไฟ (Power Supply) ในลักษณะของ Redundant Power Supply

5. อุปกรณสามารถตอเชื่อมเพื่อขยายจํานวนพอรทในลักษณะ Stack Switch

6. อุปกรณสามารถทํา Link Aggregation ในลักษณะของ Cross-Stack หรือ Link

Aggregation ระหวางพอรตบนอุปกรณมากกวา 1 ตัว ในลักษณะของ Virtual

Chassis หรือ Multi Chassis Link Aggregation Group (MC-LAG) หรือ Cluster

Link Aggregation หรือ เทียบเทา

7. อุปกรณสามารถทํางานในระดับของ Layer 3 โดยรองรับการทํางาน IPv4 and IPv6

Routing, OSPF with Graceful Restart ตามมาตรฐาน RFC 3623, BGP with
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Graceful Restart ตามมาตรฐาน RFC 4724, ISIS with Graceful Restart ตาม

มาตรฐาน RFC 5306

8. อุปกรณสามารถทํางานในระดับของ Layer 2 โดยรองรับการทํางาน Link

Aggregation Control Protocol (LACP), Rapid Spanning Tree Protocol

(RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) และ Jumbo Frames

9. อุปกรณสามารถใชงาน Multicast โดยรองรับการทํางาน IPv4/IPv6 Multicast

routes, Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2/v3, IGMP

Snooping, Protocol Independent Multicast (PIM-SM, PIM-SSM)

10. อุปกรณสามารถใชงาน Quality of Service (QoS) โดยรองรับการทํางาน Weighted

Random Early Detection (WRED), Weighted Round-Robin (WRR) หรือ

Weighted Fair Queue (WFQ) และ Priority Queuing (PQ)

11. อุปกรณสามารถทํา Virtual Gateway โดยใช Virtual Router Redundancy Protocol

(VRRP)

12. อุปกรณสามารถใชงาน Network Segmentation โดยใช VRF, VXLAN และ MPLS

13. อุปกรณสามารถรับการเชื่อม Layer 2 Switch ในลักษณะ Ring โดยใช G.8032

Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) หรือ Resilient Ethernet Protocol

(REP)

14. อุปกรณมีคุณสมบัติรองรับการบริหารจัดการผาน SDN Controller

3-17.8 Access Switch (Indoor)

1. รองรับการทํางานในระดับ Layer 3 และ Layer 2

2. อุปกรณมีพอรตที่ทํางานในลักษณะ Auto Sensing/Auto Negotiating ความเร็วไม

นอยกวา 10/100/1000 Mbps จาํนวนไมนอยกวา 24 พอรต และมีพอรต uplink

ความเร็วไมนอยกวา 10 Gbps แบบ SFP+

3. อุปกรณสามารถทํางานในระดับของ Layer 2 โดยรองรับการทํางาน Link

Aggregation Control Protocol (LACP), Rapid Spanning Tree Protocol

(RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) และ Jumbo Frames

4. อุปกรณสามารถตอเชื่อมเพื่อขยายจํานวนพอรทในลักษณะ Stack Switch โดยติดตั้ง

อุปกรณ หรือ โมดูล สําหรับ Stack กับ Access Switch ตัวอื่นได

5. อุปกรณมีความสามารถรองรับจํานวน VLAN ไดไมนอยกวา 1,000 VLAN

6. อุปกรณมีความสามารถรองรับ Ethernet Jumbo Frame

7. อุปกรณมีความสามารถจายกระแสไฟฟาผานสายสัญญาณไปยังอุปกรณปลายทาง

ตามมาตรฐาน IEEE802.3at โดยสามารถจายไฟขนาดไมนอยกวา 30W

8. อุปกรณรองรับการทํางาน Spanning Tree ในลักษณะ Per-VLAN Spanning Tree
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9. อุปกรณมีความสามารถในการทํา Port-based Access Control List, VLAN Access

Control List, Loopguard หรือเทียบเทา, Unidirection Link Detection (UDLD)

หรือเทียบเทา และ DHCP snooping หรือเทียบเทา

10. อุปกรณตองสามารถบริหารจัดการผานวิธีการดังตอไปน้ีได เปนอยางนอย

Command Line Interface, Telnet, SSH, SNMPv2, SNMPv3 และ HTTPS

11. อุปกรณสามารถทํางานกับกระแสไฟฟาแรงดัน 220-240 VAC ความถี่ 50 Hz

12. อุปกรณสามารถทํางานไดที่อุณหภูมิระหวา 0 – 40 C

13. อปุกรณตองผานการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยดังตอไปน้ีเปนอยางนอย UL

60950 หรือ EN 60950 หรือ IEC 60950

14. อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานทางแมเหล็กไฟฟาดังตอไปน้ีเปนอยางนอย

FCC Part15 Class A หรือ VCCI Class A หรือ EN55022 Class A

3-17.9 Access Switch (Outdoor)

1. อุปกรณรองรับการทํางานในระดับ Layer 3 และ Layer 2

2. อุปกรณมีพอรตที่ทํางานในลักษณะ Auto Sensing/Auto Negotiating ความเร็วไม

นอยกวา 10/100/1000 Mbps จาํนวนไมนอยกวา 24 พอรต และมีพอรต uplink

ความเร็วไมนอยกวา 10 Gbps แบบ SFP+ โดยติดตั้ง SFP Module แบบ LR

จํานวนไมนอยกวา 1 Module

3. อุปกรณสามารถทํางานในระดับของ Layer 2 โดยรองรับการทํางาน Link

Aggregation Control Protocol (LACP), Rapid Spanning Tree Protocol

(RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) และ Jumbo Frames

4. อุปกรณมีความสามารถรองรับจํานวน VLAN ไดไมนอยกวา 1,000 VLAN

5. อุปกรณมีความสามารถรองรับ Ethernet Jumbo Frame

6. อุปกรณมีความสามารถจายกระแสไฟฟาผานสายสัญญาณไปยังอุปกรณปลายทาง

ตามมาตรฐาน IEEE802.3at โดยสามารถจายไฟขนาดไมนอยกวา 30W

7. อุปกรณรองรับการทํางาน Spanning Tree ในลักษณะ Per-VLAN Spanning Tree

8. อุปกรณมีความสามารถในการทํา Port-based Access Control List, VLAN Access

Control List, Loopguard หรือเทียบเทา, Unidirection Link Detection (UDLD)

หรือเทียบเทา และ DHCP snooping หรือเทียบเทา

9. อุปกรณตองสามารถบริหารจัดการผานวิธีการดังตอไปน้ีได เปนอยางนอย

Command Line Interface, Telnet, SSH, SNMPv2, SNMPv3 และ HTTPS

10. อุปกรณสามารถทํางานกับกระแสไฟฟาแรงดัน 220-240 VAC ความถี่ 50 Hz

11. อุปกรณสามารถทํางานไดที่อุณหภูมิระหวา 0 – 60 C
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12. อปุกรณตองผานการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยดังตอไปน้ีเปนอยางนอย UL

60950 หรือ EN 60950 หรือ IEC 60950

13. อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานทางแมเหล็กไฟฟาดังตอไปน้ีเปนอยางนอย

FCC Part15 Class A หรือ VCCI Class A หรือ EN55022 Class A

3-17.10 Wireless Access Point (Outdoor)

1. กระจายสัญญาณเปนอุปกรณที่ทํางานรวมกับอุปกรณ Wireless Controller

2. อุปกรณสามารถรองรับการรับสงขอมูลที่ยานความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ไดพรอม

กัน

3. อปุกรณตองมาพรอมกบัเสาอากาศสําหรับยานความท่ีทั้งสอง โดยมีเสาอากาศแบบ

internal

4. มีพอรท 100/1000/2500/5000 Ethernet ที่รองรับการจายไฟจากอุปกรณ

Access Switch ตามมาตรฐาน IEEE 802.3at

5. มี Slot สําหรับเพิ่มอุปกรณรองรับ BLE หรอื IoT

6. อุปกรณตองรองรับมาตรฐานอุปกรณไรสายดังตอไปนี้ เปนอยางนอย IEEE

802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Wave 2, IEEE 802.11ax (WIFI6)

7. อุปกรณรองรับการรับสงสัญญาณในลักษณะ Multiple-Input Multiple-Output

(MIMO) 2x2 สําหรับ 2.4 GHz และ 4x4 สําหรับ 5 GHz

8. อุปกรณมีชองสัญญาณความถี่มาตรฐานตามที่ กสทช. สําหรับความถี่ 2.4 GHz และ

GHz

9. สามารถรองรับความกวางของชองสัญญาณ (Bandwidth) ที่ 20 MHz, 40 MHz,

80 MHz สําหรับความถี่ 5 GHz

10. อุปกรณสามารถทํางานแบบ Multiple SSID ไดไมนอยกวา 16 SSID

11. อุปกรณตองสามารถสงผานขอมูลผูใชดวยการสงแบบรวมศูนยไปยังอุปกรณ

Wireless Controller

12. อุปกรณสามารถทํางานไดที่อุณหภูมิในชวง 0 – 40 C

13. อุปกรณรองรับมาตรฐานความปลอดภัย ดังตอไปนี้เปนอยางนอย UL 60950 หรือ

IEC 60950 หรือ EN 60950

14. อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานทางแมเหล็กไฟฟาดังตอไปน้ีเปนอยางนอย

FCC Part15 Class A หรือ VCCI Class A หรือ EN55022 Class A
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3-17.11 Outdoor POE Power Injector

1. อุปกรณตองสามารถจากไฟจากพอรท Ethernet ในลักษณะ POE โดยรองรับ

มาตรฐาน IEEE 802.3af, IEEE 802.3at และ IEEE 802.3bt โดยสามารถรองรับ

การจายไฟฟาใหกับอุปกรณไมนอยกวา 60W

2. อุปกรณรองรับแรงดันไฟฟา Input Voltage ระหวาง 120V – 240V

3. อุปกรณสามารถทํางานไดที่อุณหภูมิในชวง 0 – 60 C

4. อุปกรณออกแบบมาสําหรับติดตั้งายนอกอาคาร โดยผานเกณฑ Environmental

Rating IP67

5. อุปกรณรองรับมาตรฐานความปลอดภัย ดังตอไปนี้เปนอยางนอย UL 60950 หรือ

IEC 60950 หรือ EN 60950

6. อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานทางแมเหล็กไฟฟาดังตอไปน้ีเปนอยางนอย

FCC หรือ VCCI หรือ EN55022

3-17.12 Wireless Controller

1. อุปกรณตองออกแบบมาเพื่อเปนอุปกรณทําหนาท่ี Wireless Lan Controller

โดยเฉพาะ (Wireless Lan Controller Appliance)

2. อุปกรณมีพอรทสําหรับเชื่อมตอไปยัง Campus Core Switch ที่ความเร็ว 10 Gbps

แบบ 10GBaseSR จํานวนอยางนอย 2 พอรท

3. พอรทท่ีเช่ือมตอไปยัง Campus Distribution Switch ตองรองรับการทํางานใน

ลักษณะ Link Aggregation

4. อุปกรณสามารถควบคุม Access Point ไดจํานวน 30 Access Point เปนอยางนอย

5. สามารถตรวจสอบและปรบัเปล่ียนชองสัญญาณ (Channel) ของอุปกรณกระจาย

สัญญาณโดยอัตโนมัติ ตามสภาพแวดลอมการใชงาน

6. สามารถตรวจนับการรบกวนของสัญญาณและสามารถปรับเปลี่ยนกําลังสงสัญญาณ

ของอุปกรณกระจายสัญญาณ เพื่อใหประสิทธิภาพการรับสงสัญญาณดี ข้ึน

(Interference Detection & Avoidance) หรือ RF-Auto Tuning

7. สามารถควบคุมระดับความแรงในการสงสัญญาณของอุปกรณกระจายสัญญาณแต

ละตัวได

8. สามารถกระจายผูใชงานระหวางอุปกรณกระจายสัญญาณท่ีอยูโดยรอบไดโดย

อัตโนมัติ (Client Load Balancing)

9. สามารถทําการตรวจจับและปองกันอุปกรณกระจายสัญญาณท่ีแปลกปลอมเขามา

(Rogue Detection and Containment)

10. การสามารถจัดการ QoS Policies ตาม Access Point, SSID และ Radio
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11. รองรับการทํา Roaming ระหวาง ตัวกระจายสัญญาณทั้งในระดับ Layer 2 และ

Layer 3

12. สามารถรองรับการทํา Authentication, Authorization และ Accounting (AAA)

ตามมาตรฐานดังตอไปนี้เปนอยางนอย RFC 2716 PPP EAP-TLS, RFC 2865

RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, RFC 2869

RADIUS Extension, Web-based Authentication

13. อุปกรณตองสามารถบริหารจัดการผานวิธีการดังตอไปน้ีได เปนอยางนอย

Command Line Interface, Telnet, SSH, SNMPv2, SNMPv3 และ HTTPS

14. สามารถทํางานรวมกับ Campus Network Controller

15. อุปกรณตองสามารถติดตั้งในตูอุปกรณมาตรฐานขนาดกวาง 19 นิ้ว

16. อุปกรณสามารถทํางานกับกระแสไฟฟาแรงดัน 220-240 VAC ความถี่ 50 Hz

17. อปุกรณตองผานการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยดังตอไปน้ีเปนอยางนอย UL

60950 หรือ EN 60950 หรือ IEC 60950

18. อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานทางแมเหล็กไฟฟาดังตอไปน้ีเปนอยางนอย

FCC Part15 Class A หรือ VCCI Class A หรือ EN55022 Class A
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3-18 ระบบควบคุมการเปด-ปดไฟอัตโนมัติ

3-18.1 ความตองการทั่วไป

· ขอจาํกัดน้ีครอบคมุรายละเอียดการจัดหาและติดตั้งตัวอุปกรณ ระบบควบคุมการเปด-ปดไฟ

อัตโนมัติ เพื่อใหใชงานไดสมบูรณตามความตองการของผูวาจาง

· ผลิตภัณฑทีใ่ชจะตองไดมาตรฐานรับรองจาก Australian Standard หรือ European Standard

หรือ Japaness Standard

3-18.2 ขอบเขต

· ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณประกอบตามที่ระบุในแบบและ/หรือที่ระบุตามขอกําหนดนี้

· ผูรับจางตองทดสอบการใชงานของระบบดังกลาวจนสามารถใชงานไดตรงตามขอกําหนดนี้

· ผูรับจางตองจัดทําคูมือการใชงานอุปกรณตางๆ ของระบบนี้ใหกับผูวาจางจํานวน 2 ชุด

· ผูรับจางตองจัดการฝกอบรมพนักงานผูดูแลระบบนี้ของผูวาจาง ใหรูวิธีการใชงานและการ

บํารุงรักษา

3-18.3 ขอกําหนดทางดานเทคนิค

3-18.3.1 ระบบตองสามารถควบคุมไดหลายชองทางเพื่อความสะดวกและเปนแบบอิสระไดอยางนอยดังนี้

- ผานแผงสวิทชรวม (Central Selector Switch or Touch Screen )

- สวิทชตามจุดตางๆ (Local Switch) เชน ตามทางเดิน หรือ ในหองตางๆ

- ผานทางคอมพิวเตอร (Work Station)

หมายเหตุ : ระบบตองสามารถส่ังงานไดอยางอิสระจากสวิทชตามจุดตางๆ ไดเม่ือไมมี

คอมพิวเตอร หรือ กรณีทีค่อมพิวเตอรเกิดขัดของ

3-18.3.2 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ตองมีคุณสมบัติของเครื่องอยางนอยดังนี้

- CPU Corei7 โดยมีความเร็วที่ 3.0 GHz หรือสูงกวา

- HDD 1 TB

- RAM 8GB

- DVD RW+/- HP หรือ เทียบเทา

- Main Board HP หรือเทียบเทา

- Fax Modem HP หรือเทียบเทา

- Keyboard HP หรือเทียบเทา

- Mouse แบบ Optical
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- Monitor 23 นิ้ว LED

3-18.3.3 ชุดซอฟแวร ตองสามารถทํางานไดอยางนอยดังนี้

- สามารถแสดงภาพแผนผังของอาคาร (Floor Plan) ในแตละชั้น หรือ ในแตละพื้นที่ พรอมทั้ง

สามารถควบคุมและดูสถานะการเปด-ปด บนแผนผังได

- สามารถตั้งโปรแกรมเวลาการเปด-ปด อุปกรณไฟฟาแบบอัตโนมัติไดไมนอยกวา 10 ชวงเวลา

ในแตละวัน

- สามารถกําหนดปุมสําหรับใชในการเปด-ปด อุปกรณไดตามตองการ เชน 1 ปุมใหทําการ

เปด-ปด 1 วงจร (Individual Control) หรือ 1 ปุมใหทําการเปด-ปด หลายๆ วงจร (Group

Control)

- สามารถคลิกไปบนแผนผังของอาคารหลัก เพื่อทําการซูม (Zoom) ไปยังพื้นที่ตางๆ ได

3-18.3.4 การกําหนดรหัส (Address) ตองสามารถทําการโปรแกรม หรือ เปล่ียนแปลงโปรแกรม ไดจาก

หองควบคุมหลัก โดยการโปรแกรมผานทางคอมพิวเตอร (Computer) ได

3-18.3.5 ระบบตองมีความเช่ือถือได โดยอุปกรณทุกตัวตองมีหนวยประมวลผลติดตั้งอยูภายใน (CPU

Built-in) ในอุปกรณของระบบทุกตัว เพื่อรองรับในกรณีที่หนวยประมวล (CPU) ตัวหนึ่งตัวใด

เสีย หรือ ขัดของ จะตองไมทําใหระบบมีปญหา หรือ หยุดทํางาน

3-18.3.6 หนวยความจําที่ใชในระบบตองเปนแบบ non-volatile memory (EEPROM) เพื่อรองรับกรณีที่

ไฟฟาดับ ซึ่งขอมูลที่ถูกโปรแกรมไวในอุปกรณนั้นๆ จะตองไมสูญหาย

3-18.3.7 ระยะทางระหวางอปุกรณตนทาง ถึง อุปกรณปลายทาง ตองมีระยะทางไดไกลถงึ 1,000 เมตร

(ในกรณีที่ระยะทางเกินจากที่กําหนดจะตองออกแบบใหใชอุปกรณขยายสัญญาณเพ่ือเพิ่ม

ระยะทาง)

3-18.4 รายละเอียดของอุปกรณแตละชนิดมีดังนี้

3-18.4.1 สวิทช (Switch Input Unit) เปนอุปกรณทางดานอินพุต (Input) เปนสวิทชอิเล็กทรอนิกส โดยใน

สวิทชแตละตัวตองสามารถทําหนาที่อยางหนึ่งอยางใดภายในตัวเดียวกัน เพ่ือความยืดหยุนในการ

ออกแบบ ติดตั้ง หรือ ใชงาน ไดอยางนอยดังนี้

- สวิทชสําหรับเปด-ปด (on/off)

- สวิทชสําหรับหรี่ไฟ (Dimming)

- สวิทชสําหรับเปด-ปดแบบเปนกลุม (Group) หรือ แบบเปนโซน (Zone)

- สวิทชสําหรับหนวงเวลาปด (Delay Time)
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3-18.4.2 อุปกรณตรวจวัดความเขมของแสง (Light Level Sensor) มีทั้งแบบ Indoo Type และ Outdoor

Type เปนอุปกรณทางดานอินพุต (Input)โดยท่ีทําหนาท่ีเหมือนกับสวิทชแสงแดด (Photo

Electric Sensor) ตองสามารถกําหนดระดับการวัดความเขมของแสงในชวงตั้งแต 20-3000 lux

และตองสามารถกําหนดการควบคุมความเขมของแสงในชวง 40-1600 lux เชน กรณีที่แสงสวาง

จากพระอาทิตยมีความสวางนอยกวาที่กําหนดไว ระบบก็จะสั่งเปดไฟ หรือ ถามีแสงสวางมากกวา

ที่กําหนดไวก็จะสั่งปดไฟ ซึ่งเปนไปในรูปแบบอัตโนมัติ หรือ สามารถทําการรักษาระดับความสวาง

ของหลอดไฟใหไดแสงสวางตามที่ตองการได

3-18.4.3 ชุดตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Occupancy Sensor) หรือ Motion Detector เปนอุปกรณ

ทางดานอินพุต (Input) ทําหนาท่ีตรวจจับการเคลื่อนไหวแลวประมวลผลกับขอมูลท่ีไดโปรแกรม

ไวหลังจากนั้นจะสงขอมูลที่ไดไปควบคุมอุปกรณทางดาน Output Unit ในการเปด-ปด ซึ่งตองมี

รุนใหเลือกในการติดตั้งใชงานใหเหมาะสมกับพื้นที่อยางนอยดังนี้

· รุนสําหรับใชติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Type) ตองสามารถครอบคลุมพ้ืนที่ไดอยางนอย

6 ม.x 6 ม.

· รุนสําหรับใชติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Type) ตองสามารถครอบคลุมพื้นที่ไดอยางนอย

18 ม.

3-18.4.4 ชุดตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบรอบทิศทาง (360 Degree Indoor Motion Sensor) เปนอุปกรณ

ทางดานอินพุต (Input) ทําหนาท่ีสืบหาการเคลื่อนไหวโดยรอบ 360 องศา  โดยการวัดจาก

อุณหภูมิความรอนจากการเคลื่อนไหวของรางกาย  เมื่อการเคลื่อนไหวถูกตรวจพบ  อุปกรณจะสง

คําสั่งจาก C-Bus network ไปควบคุมอุปกรณทางดาน C-Bus Output อุปกรณตรวจจับ

ดังกลาวจะตองสามารถควบคุมแสงสวางในระยะทางต่ําสุดที่สามารถตรวจพบไดตองมีระยะทางไม

นอยกวา 5 เมตรและสามารถตองสามารถติดตั้งสูงจากพื้นไดไมนอยกวา 2.4 เมตร

3-18.4.5 อุปกรณสําหรับส่ังงานเปด-ปดไฟ โดยการสัมผัสหนาจอ (Touch Screen) เปนอุปกรณทางดาน

อินพุต (Input) โดยจอมีขนาดเล็กและสวยงาม สามารถใชแทน Computer หรือ Dimmer Plates

ที่มีขนาดใหญ และตองสามารถทําใหเหมาะสมกับความตองการของผูวาจาง โดยใช Application

บน Window Software ในการกําหนดการควบคุมตางๆ อปุกรณสามารถใชไฟเลี้ยงจาก C-Bus

Network โดยไมใชไฟเลี้ยงจากภายนอกและตองสามารถทําฟงคชั่นไดอยางนอยดังนี้

- สามารถควบคุมสั่งงาน Touch Screen ไดจากชุด Remote Control

- สามารถตั้งเวลาในการสั่งงานในลักษณะของ Real Time Clock และตองมี Battery Backup

ไดนานถึง 12 ชั่วโมงในตัวเพื่อรองรับกรณีที่ไฟดับ

- สามารถกําหนด Soft Key ใน Touch Screen ไดถึง 100 Key สําหรับใชในการสั่งงาน

- ตองสามารถกําหนดรูปแบบตางๆ ที่จะแสดงบนหนาจอไดดังตอไปนี้ของปุมกด (Buttons)

ตัวหนังสือ (Text) รูปภาพ (Images) รูปทรงตางๆ (Shapes) ปุมสไลดสําหรับหร่ีไฟ

(Sliders) การโชววันและเวลา (Clock Display) และการแสดงคาเปนเปอรเซ็นต (Percent )

- สามารถกําหนดรหัสผาน (Password) ไวในแตละหนาได
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- มีเสียงแจงเวลาสัมผัสบนจอภาพ

3-18.4.6 ชุดรีเลย (Relay Unit) เปนอุปกรณทางดานเอาตพุต (Output) ที่ทําหนาที่ควบคุมการเปด-ปด

ตองมีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้

- ตองมีขนาดหนาสัมผัสที่สามารถทนกระแสไฟฟาไดไมต่ํากวา 10A. หรือ 20A.

- รีเลยตองสามารถตั้งเงื่อนไขการทํางานเพื่อรองรับกรณีไฟฟาดับได เชน กรณีเกิดไฟฟาดับแลว

กลับมารีเลยตองสามารถกําหนดเงื่อนไขไดวาจะให เปด หรือ ปด หรือ คงสภาวะเดิม

- ดานบนของชุดหรี่ไฟตองมีสวิทชสําหรับทดสอบการทํางาน (Override Switch) พรอม

สัญญาณไฟ (LED) เพื่อใชบอกสถานะการเปด-ปด ของชุดหรี่ไฟในแตละวงจร

- ใชแรงดันในการทํางานขนาด 192-264 VAC, 50-60 Hz

3-18.4.7 ชุดหรี่ไฟ (Dimmer Unit)l) เปนอุปกรณทางดานเอาตพุต (Output) ที่ทําหนาท่ีควบคุมการ

เปด-ปด และ หรี่ไฟ ตองมีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้

- ตองมีขนาดใหเลือกตามความตองการใชงานอยางนอยดังนี้ ขนาด 1 แอมป (1A.) 2.5 แอมป

(2.5A.) 5 แอมป (5A.) 10 แอมป (10A.) และ 20 แอมป (20A.)

- ดานบนของชุดหรี่ไฟตองมีสวิทชสําหรับทดสอบการทํางาน (Override Switch) พรอม

สัญญาณไฟ (LED) เพื่อใชบอกสถานะการเปด-ปด ของชุดหรี่ไฟในแตละวงจร

3-18.4.8 ชุดหรี่ไฟ 0-10 Vdc. (Analogue Output, 0-10V) เปนอุปกรณทางดานเอาตพุต (Output)

ทําหนาท่ีในการเปลี่ยนสัญญาณจาก Digital ที่สงมาจาก C-Bus Network ใหเปนสัญญาณ

Analog  (สามารถกําหนดแบบใหเปนแบบ Source หรือ Sink ได) เพื่อไปควบคุมอุปกรณ

ไฟฟาในบางประเภท  เชน Dimmable Electronic Ballast สําหรับใชในการหรี่หลอด  โดยจะ

รับคาสัญญาณทางดาน Input เฉพาะสัญญาณที่เปนแบบ Analog เทาน้ัน (โดยมีระดับแรงดัน

มาตรฐาน ท่ี 0-10 VDC.)

3-18.4.9 ชุดสําหรับใหสื่อสารกับคอมพิวเตอร (PC Interface Unit) ทําหนาที่เชื่อมตอ (interface) ผาน

ทาง USB- Port ระหวาง Network กับ Personal Computer (PC) , Modem

3-18.4.10 ชุดสําหรับแยกเครือขายเน็ตเวอรคในระบบ (Network Bridge) อุปกรณตัวนี้จะมีอยู 2 หนาที ่คือ

1) ทําหนาที่เชื่อมตอขอมูลระหวางเครือขาย (Network) กับ เครือขาย (Network)

2) เพ่ือใชทวนสัญญาณในกรณีท่ีระยะทางของสายภายในเครือขายมีระยะทางเกิน 1,000

เมตร
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3-18.4.11 ชุดแหลงจายไฟ (Power Supply Unit)

- ทําหนาที่แปลงไฟจาก 220 VAC เปน 36 VDC (Safety Extra Low Voltage ; SELV) และ

จายกระแสไฟใหกับอุปกรณในระบบผานทางสาย UTP Cat.5 (โดยลักษณะการตอขนานลงบน

สายสัญญาณ)

- 1 ชุดแหลงจายไฟตองสามารถเลี้ยงอุปกรณเฉพาะในสวน C-Bus Input Unit ไดประมาณ 15

ตัว และสามารถเพ่ิม Power Supply ไดโดยการตอขนานเขาไปในระบบเดิม โดยไมกระทบการ

ทํางานของระบบเดิม

3-18.4.12 สายสัญญาณควบคุมที่ใชเชื่อมตอระหวางอุปกรณ ใหใชสาย 4 Pairs, Unshielded Twisted Pairs

(UTP) Category 6 โดยใหเดินแยกทอกับสายของระบบอื่น ในกรณทีี่การติดตั้งสาย สั ญ ญ า ณ

ตองเดินภายนอกอาคารตองใชสายสัญญาณ UTP ชนิดเดินภายนอกอาคาร (UTP Outdoor Type)

3-18.4.13 ตูสําหรับติดตั้งอุปกรณ (Panel) จะตองเปนตูสําหรับติดตั้งที่ผนัง ทําจากแผนเหล็กไมนอยกวา

1.2 มม. ผานกรรมวิธีปองกันสนิมและพนดวยสีอบอยางนอย 2 ชั้น ขางตูตองมีชองสําหรับระบาย

อากาศไมนอยกวา 5 ชอง ฝาตูตองมี Key Lock ภายในตูตองมีรางสําหรับรอยสายไฟ (Wire

Duct) พรอมเทอรมินอล (Terminal) สําหรับเขาสายไฟ โดยใหมีจํานวนเพียงพอกับ จํ านวนของ

สายวงจรของระบบ

3-18.5 อุปกรณในระบบประกอบดวย

3-18.5.1 ชุดศูนยควบคุมกลาง (Centralized Control Switch) ประกอบดวย

- คอมพิวเตอรสวนบุคคล 1 ชุด (ถามี) พรอมซอฟแวรอยางนอยดังนี้

- ระบบปฏิบัติการ (Operating System) สําหรับ Window 10

- โปรแกรมสําหรับกําหนด Address (C-Bus Installation Software)

- โปรแกรมสําหรับควบคุมและสั่งการ (Energy Management and Control Software)

- ชุดติดตอสื่อสารกับคอมพิวเตอร (PC Interface)

3-18.5.2 แผงควบคุมรีเลย และ/หรือ ชุดหรี่ไฟ แตละตูประกอบดวย

- ชุดแหลงจายไฟ (Power Supply Unit) ถากําหนดใหมี

- ชุดสําหรับแยกเครือขาย (Network Bridge)

- ชุดรีเลย (Relay Unit) มีจํานวนตามแบบ

- ชุดหรี่ไฟ (Dimmer Unit) ถากําหนดใหม ีโดยดูจํานวนตามแบบ

- สวิทชสําหรับทดสอบการทํางานพรอมหลอด LED (Override Switch with LED) มีจํานวน

ตาม Relay ซึ่งติดตั้งอยูดานในของตู

- ตู (Panel)
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3-18.5.3 สวิทชตามจุด และ/หรือ อุปกรณตรวจจับ

- สวิทชตามจุด (Key Input Unit) จํานวนตามแบบ

- ตัวตรวจวัดแสง (Light Level Sensor) ถากําหนดใหมี

- ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว (Occupancy Sensor) ถากําหนดใหมี

3-18.5.4 สายสัญญาณ (Unshielded Twisted Pairs) มีจํานวนตามแบบ

3-18.6 การติดตั้งและทดสอบ

3-18.6.1 ผูรับจางจะตองติดตั้งระบบนี้ตามคําแนะนําของผูผลิต ในกรณีอุปกรณประกอบ หรือ การติดตั้งอื่น

ใดที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในรายละเอียด ใหยึดถือแบบอุปกรณประกอบของระบบเปนหลัก
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4.1 การจัดทํา COMMISSIONING, TEST

· ผูรับจางจะตองเสนอวิธีการ COMMISSIONING และ TEST ระบบ โดยคําแนะนําของ

ผูผลิตซึ่งจะตองเตรียมเอกสาร, คูมือและเครื่องมือในการปรับแตง   และทดสอบดังกลาว

ลวงหนากอนสงมอบงานซึ่งจะตองมีการปรับแตง   และทดสอบไมนอยกวาที่กําหนดใน

ขอกําหนดนี้ดังนี้

· ขอบเขตงานการไฟฟาใหผูรับจางรวมทดสอบและรวบรวมขอมูลใหรวมอยูในชุดงานระบบ

ไฟฟา

4-1.1 อุปกรณ HIGH VOLTAGE SWITCH GEAR (ขอบเขตงานการไฟฟา)

· ทําการตรวจเช็คอุปกรณ HV. ตาม TECHNICAL ที่ผูผลิตแนะนํา

· ทําการปรับแตงคา OVER CURRENT RELAY ตาม RATE ของหมอแปลง

· ใหทําการ TEST ระบบ PROTECTION ตางๆ เชน SHUNT TRIP ระบบ

SPRING, ON LOAD, OFF  LOAD

· ทําการ TEST ระบบ INTERLOCK ระหวาง CB

4-1.2 อุปกรณ TRANSFORMER (ขอบเขตงานการไฟฟา)

· ทําการตรวจเช็คอุปกรณ TRANSFORMER ตาม DATA REPORT ที่ผูผลิตแนะนํา

· ทําการปรับแตงอุณหภูมิการทํางานของพัดลมตามขอกําหนด

· ทําการ TEST ระบบ ALARM , การเปดพัดลมระบายอากาศ, ตรวจสอบการทํางาน

ของพัดลม  กรณี AUTO และ MANUAL

· ขอผลและวิเคราะหการ TEST จากโรงงานผูผลิตเพื่อประกอบการจายไฟ

· ใหทําการ TEST การรับภาระของหมอแปลงท่ี 0-100% (ทดสอบเพียง 1 ชุด) โดยให

ทําการ TEST ที่หนวยงานหรือที่โรงงานผลิตโดยมีขั้นตอนดังนี้

· ทําการ TIE  CIRCUIT BREAKER แลวทําการเพิ่มภาระไฟฟาทีละขั้นจาก 0-

100% โดยใชภาระไฟฟาภายในอาคารเอง  และหรือใชภาระของน้ําเกลือเพิ่มเติม

· ใหทําการบันทึกคาอุณหภูมิของ COIL เมื่อพัดลมเริ่มทํางาน  และคิดเปนกี่

เปอรเซ็นต ของภาระไฟฟา และทํา DATA เสนอผลการทดสอบ

4-1.3 อุปกรณเครื่องกําเนิดไฟฟา

· ทําการตรวจเช็คอุปกรณเครื่องกําเนิดไฟฟาตาม TECHNICAL REPORT ปรับแตงและทดสอบ

· ทําการ TEST ระบบปองกันทั้งหมดที่มีอยู

· อุปกรณ ที่ใชในการ TEST มีดังนี้

· ถังน้ําเกลือหรือ FAN HEATER DUMMY LOAD ขนาดเพียงพอกับเครื่อง

กําเนิดไฟฟา (ที่โรงงาน)
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· CB สําหรับตัด-ตอตอง LOAD กรณี TEST 80% SHOCK LOAD

· การวัดความดังของเสียงทั้งภายนอกและภายในหอง

· เครื่องมือวัดความเร็วของชองลมออกและชองลมเขา

· ทําการ TEST การเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาโดย TEST ณ สถานที่ติดตั้งและมีสภาวะ

แวดลอม เหมือนการใชงานจริง

· ทดสอบระบบการ START ตัวเองและ Control ของระบบ ATS และระบบของ

เครื่องกําเนิดไฟฟา ตามขอกําหนด LOGIC DIAGRAM โดยไมจาย LOAD

· ทําการลด LOAD ลง   และดู FUNCTION ตามขอกําหนด

· ทดสอบการรับภาระของเครื่องกําเนิดไฟฟาแตละตัวที่หนวยงานหรือที่โรงงาน

· ทดสอบที่ 25% LOAD, 20 นาที หรือตามที่วิศวกรเห็นสมควร

· ทดสอบที่ 50% LOAD, 20 นาที หรือตามที่วิศวกรเห็นสมควร

· ทดสอบที่ 100% LOAD, 20 นาที หรือตามที่วิศวกรเห็นสมควร

· ทดสอบที่ 80% LOAD (STEP SHOCK LOAD), 1 ครั้ง

· ทดสอบการจายภาระไฟฟาจริงแกระบบ    ในแตละชวงของการทดสอบ   ให

วิศวกรผูควบคุมเปนผูกําหนดชวงเวลาในการทดสอบ   และใหทําการบันทึกคา

ตางๆ ดังนี้

- คา VOLTS, AMP, PF, RPM, FREQUENCY METER คาอุณหภูมิภายใน

หอง, ไฟ DC, อัตราการใชเชื้อเพลิง ความเร็วลมเขาภายในหอง, และ

ความเร็วลมออกจากเครื่อง

· ทําการปรับแตงและทดสอบการตั้งเวลาการทํางานเชน

· WEEKLY START

· LEVEL VOLTAGE FOR START

· TIME DELAY AFTER MEA POWER COME IN

· ทําการปรับแตงและ TEST ระบบการเติมน้ํามันจากทอภายนอก ไปยัง DAY TANK

· ทําการปรับแตงและ TEST ระบบ CONTROL, INTERRACE รวมกับระบบอื่นๆ เชน

ระบบ FIRE DETECTOR, ระบบ BAS

· การบํารุงรักษาอุปกรณ ใหทําการบํารุงรักษาตามมาตรฐานและเปล่ียนอุปกรณอะไหล

ตามท่ีจําเปน ตามระยะเวลาที่กําหนดในเวลา 2 ป หลังมอบงาน
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4-1.4 อุปกรณ MAIN CIRCUIT BREAKER และตู MAIN SWITCH BOARD (MDB, EMDB)

· ทําการตรวจสอบการผลิตตูจากโรงงานโดยตรง  ที่โรงงานผูผลิต  โดยจะทําการตรวจเช็ค

ดังนี้

· ขนาด BUS BAR และสีของ BUSBAR

· FRAMING ของ MDB และ SUPPORT ของ BUS BAR

· มาตรฐานของตูตามรายการขอกําหนด

· อุปกรณ AIR CIRCUIT BREAKER , METERING SET

· ทําการทดสอบระบบ TIE ของ ACB ตาม FUNCTION ใหมีการ INTERLOCK ได

· ทําการปรับคาตางๆ ของ ACB,CB ดังนี้ใหเหมาะสม และสัมพันธกับทั้งระบบสงมอบ

งาน

· UNDERVOLTAGE PROTECTION หรือ PHASE PROTECTION SYSTEM

· OVER CURRENT SETTING

· INSTANTANEOUS TRIP (LOW-HIGH)

· GROUND FAULT PROTECTION

· ทํากราฟ Coordination เพื่อปรับคาตางๆของระบบ

4-1.5 WIRING, FEEDER

· ทําการตรวจเช็ค INSULATION RESISTANCE ของสายไฟตาม TECHNICAL REPORT

· ในการตรวจสอบสายไฟใหทําการทดสอบกอนตอเขาอุปกรณไฟฟาทั้งหมดรวมทั้ง

CIRCUIT BREAKER

· คาของ INSULATION RESISTANCE ของ WIRING และ FEEDER ที่วัดไดตองไมต่ํา

กวา 100 MEGA OHM สวนคา INSULATION RESISTANCE ของ BUS  DUCT

จะตองไมต่ํากวาคาที่ผูผลิตแนะนํา (GROUND WIRE ใหทําการ MEGGER ที่หลัก

GROUND  ROD และใหมีคาไมเกิน 25 OHMS สําหรับ POWER และไมเกิน 10

OHMS สําหรับระบบส่ือสาร

· ตรวจสอบการตอสาย MAIN  FEEDER ใหเปนไปตามขอกําหนดและอยูในบริเวณที่

เขาถึงได (ปกติไมควรมีการตอสาย MAIN FEEDER)

4-1.6 CONDUIT CABLE TRAY & WIRE WAY

· ตรวจสอบขนาด, ชนิดของ CONDUIT หรือ CABLE TRAY ใหถกูตองตามแบบและ

ขอกําหนด

· ตรวจสอบการจับยึด  หรือ SUPPORT ใหอยูในสภาพที่แข็งแรง  การดัดทอใหไดรัศมี

ความโคงตามกฏ NEC บริเวณโคงของทอตองไมมีรอยบุบ, หักและไมทําให รัศมีของ

ทอเปล่ียนไป
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· ตรวจสอบการกําหนด CODE สีที่ทอ  หรือ BOX หรือ STRAP ใหเปนไปตาม

ขอกําหนด

· บริเวณรอยตอของ CABLE TRAY บริเวณที่หักเลี้ยวจะตองไมมีรอยคม  และจะตองมี

ความตอเนื่องทางไฟฟาทุกๆ รอยตอของ CABLE TRAY

4-1.7 DISTRIBUTION BOARD (DB, EDB) & PANEL BOARD(PP, LP, EP)

· ทําการตรวจเช็คอุปกรณตู DB,  PP,  LP,  EP วาทําตามมาตรฐานที่กําหนดตาม LOAD

SCHEDULE หรือไม

· ตรวจสอบตําแหนงที่ติดตั้งใหอยูในตําแหนงที่ปลอดภัยจากนํ้าและอื่นๆตําแหนงของ

DISTRIBUTION BOARD & PANEL BOARD จะตองเขาถึงไดโดยสะดวก

· การปรับแตงและทดสอบระบบ CONTROL และ PROTECTION เชน  ระบบ

SHORT CIRCUIT PROTECTION

· พิมพกระดาษ A4 แสดงชื่อใน LOAD SCHEDULE และใสในซองพลาสติกหนาตู แตละ

PANEL

4-1.8 AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLER

· ตรวจสอบตู AUTOMATIC   POWER   FACTOR  CONTROLLER ตาม

TECHNICAL DATA

· ปรับแตงและตรวจสอบอุปกรณ POWER   FACTOR CONTROLLER ที่คา POWER

FACTOR ตางๆ ในแตละ STEP และบันทึกคา POWER  FACTOR ที่ LAGGING

ตาง  ลงในตาราง

4-1.9 LIGHTING FIXTURE , SWITCH

· ตรวจสอบสภาพภายนอกของโคมไฟใหอยูในสภาพที่สมบูรณ, สะอาด

· ตรวจสอบอุปกรณประกอบภายในโคมไฟ เชน หลอดไฟ, BALLAST,STARTER ขา

หลอด,  CAPACITOR,  GRILLE,  DIFFUSER ใหมีขนาดและยี่หอเปนไปที่อนุมัติ

· ตรวจสอบการติดตั้งโคมไฟใหอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง    และพิจารณาถึงการ

บํารุงรักษาโคมในภายหลัง   ในกรณีที่อาจจะตองทําการเปลี่ยนหรือยายโคมไฟใหสามารถ

ทําได โดยไมตองยุงเกี่ยวกับงานฝา หรืองานอ่ืนๆ

· ในกรณีที่เปนโคมไฟภายนอกอาคาร ใหตรวจสอบการตอลงดินของโคมไฟดวย

· ตรวจสอบการติดตั้งสวิทซไฟใหมีการจัดเรียงลําดับของสวิทชตามกลุมของโคมไฟที่เปด

อยางเหมาะสม

· ตรวจสอบระดับ ระยะของสวิทซไฟใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
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4-1.10 RECEPTACLE OUTLET

· ตรวจสอบ ระดับ ระยะของ RECEPTACLE ใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

· ตรวจสอบ ระดับแรงดันไฟฟาที่ RECEPTACLE ใหได 220 โวลท หรือตามที่ไดออกแบบ

ไว

· ตรวจสอบ การเขาสาย HOT  LINE และ NUTRAL ที่ขั้ว RECEPTACLE ให

เหมือนกับทุกจุด      และตรวจสอบขั้วสายดินวาลงดินจริง     และสายดินกับสาย

NEUTRAL ไมตอสลับกัน

· ตรวจสอบการเขาสายของ RECEPTALCE ใหตรงกับวงจรที่ระบุในแบบโดยการสุม

CHECK ใหไดขอมูลมากที่สุด (ถาเปนไปไดควรตรวจสอบทั้งหมด) และจะมีปาย

NAME  PLATE อยางงายๆ บอกขนาด VOLTAGE และวงจรที่   กินจากแผง PANEL

BOARD

· วัดคาความสวางของพื้นที่ตางๆกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุงพรอมทํารายงานตางๆให

เปนไปตามมาตรฐานของเจาของโครงการ

4-1.11 EMERGENCY LIGHT AND REMOTE HEAD LAMP

· ตรวจสอบขนาดของ LAMP และ  ขนาดความจุ (AMPRERE HOUSE) ของ

BATTERY และเปดเพื่อทดสอบวาทํางานไดนานตามขอกําหนดหรือไม

· ตรวจสอบสภาพภายนอกของโคมไฟฉุกเฉินและโคมไฟ REMOTE ใหอยูในสภาพที่

สมบูรณ สะอาด

· ตรวจสอบอุปกรณประกอบภายในโคมไฟ เชน BATTERY, หลอดไฟ ใหถูกตองที่ไดขอ

อนุมัติ

· ตรวจสอบ FUNCTION ของโคมไฟฉุกเฉินใหมีใหครบถวนตาม SPEC.

· ตรวจสอบความสามารถในการจายไฟจาก BATTERY ไปยังหลอดไฟทั้งหมดใหได

เวลาตามที่กําหนดใน SPEC.

· ตรวจสอบ CHARGE ไฟของวงจร CHARGER ใหทํางานถูกตอง และอยูภายในเวลาที่

ระบุในขอกําหนด

4-1.12 GROUNDING & LIGHTNING PROTECTION SYSTEM

· ตรวจสอบการตอก GROUND  ROD ใหไดจํานวน     และความลึกตามทีแ่บบกําหนด

และตรวจสอบระบบเชื่อม EXOTHERMIC  WELD สายทองแดงกับ GROUND ROD

ใหเชื่อมตอกันอยางสมบูรณ (โดยจะตองตรวจสอบอยางใกล-ชิด เนื่องจากเปนระบบที่มี

ความสําคัญมาก)

· วัดคา GROUNDING  RESISTANCE ของ GROUND ROD ที่ตอกไวอยางละเอียดทุก

จุดใหไดคาตามที่ DESIGN ไว ถาไมไดใหตอกเพิ่ม (คาที่วัดไดไมควรเกิน 5 โอหม)
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· ตรวจสอบการยึดสาย GROUND เขากับ BUSBAR หรือ TERMINAL อื่นๆ ใหอยู

ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงอุปกรณจับยึด  เชน BOLT หรือ CLAMP ใชวัสดุที่ทนตอการกัด

กรอนสูง

· ตรวจสอบการ EXOTHERMIC  WELD ทุกจุดใหอยูในสภาพที่สมบูรณ   ไมมีตามด

หรือรูของทองแดงอันอาจทําใหการเชื่อมตอไมสมบูรณ

· ตรวจสอบการจับยึดสายทองแดง (LOOP) ของระบบลอฟาใหมีระยะหางตามที่กําหนด

ในแบบ  การติดตัว AIR  TERMINAL  TYPE ตางๆ ใหอยูในสภาพทีม่ีความมั่นคง

แข็งแรง  รวมทั้งการขัน BOLT อัดระหวาง AIR TERMINAL กับสายทองแดง (LOOP)

และการขัน AIR TERMINAL กับ BASE

· ตรวจสอบแนวทางการเดินสายตัวนําลงดินของระบบลอฟาไมใหเกิด SIDE FLASHING

· ตรวจสอบระบบ EQUIPMENT GROUND กับ COMPUTER GROUND วาท้ัง 2 ระบบ

จะตองแยกออกจากกันอยางเด็ดขาดโดยการทดสอบที่ OUTLET ทั้ง 2 ระบบ วัดความ

ตานทานของสาย GROUND ทั้ง 2 ชนิดและบันทึกสงผูออกแบบพิจารณา

4-1.13 SOUND & PAGING SYSTEM

· ตรวจสอบขนาด และชนิดของทอรอยสายไฟ   และสายไฟใหเปนไปตามที่กําหนดในแบบ

· ตรวจสอบการติดตั้งลําโพงกับฝาเพดาน ใหอยูในสภาพที่แข็งแรง  บริเวณ CONE และ

MATCHING TRANSFORMER จะตองมีถุงคลุมกันฝุนหรือแมลง

· ตรวจสอบการติดตั้งและทดสอบอุปกรณระบบเสียง    เชน POWER  AMP., TUNER,

TAPE และอื่นๆ ใหอยูในที่ที่สามารถระบายอากาศไดดี หรือมีพัดลมชวย และไมติด

ตั้งอยูใตทอน้ําระบบอื่น

· ตรวจสอบความดังของลําโพงทุกตัวที่ตําแหนงตางๆ และทดลองการปรับ VOLUME

CONTROL ทุกตัว

4-1.14 TELEPHONE SYSTEM

· ตรวจสอบขนาดและชนิดของทอรอยสายไฟ    และสายโทรศัพทใหเปนไปตามที่กําหนดใน

แบบ

· ตรวจสอบการเขาสายโทรศัพทที่ OUTLET และที่ TERMINATOR, BLOCK, MDF

ใหเปนไปตามรหัสสีมาตรฐาน

· ทดสอบความตอเนื่องของสายโทรศัพทจาก OUTLET ไปยัง MDF ดวย PABX ถาไม

สามารถทดสอบกับ PABX ไดอาจใชวิธี SHORT ปลายสายแลววัด RESISTANCE ที่

ตนสาย

· ตรวจสอบระบบ PABX GROUND และ GROUND ROD
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4-1.15 MATV SYSTEM

· ตรวจสอบขนาดและชนิดของทอรอยสายไฟ และสาย COAXIAL ใหเปนไปตามที่

กําหนดในแบบ   และไมควรใหมีการตัดตอสาย COAXIAL

· ตรวจสอบตําแหนงของการติดตั้งอุปกรณแยกสัญญาณ TV วาอยูในตําแหนงที่สามารถ

เขา SERVICE ภายหลังไดงายหรือไม   ไมควรติดตั้งในฝาแบบปดตาย หรืออยูเหนือทอ

ของงานระบบอื่น

· ตรวจสอบการติดตั้ง เสาอากาศรับสัญญาณ TV ใหหันไปในทิศทางที่รับสัญญาณจาก

สถานีสงมากท่ีสุด      โดยมีสัญญาณรบกวนนอยที่สุด   ความแข็งแรงของเสาอากาศ  และ

ระบบปองกันฟาผา   จะตองสามารถปองกันเสาอากาศได

· ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณ TV ทุกจุด ใหอยูในคาที่เหมาะสม   และทดลอง

ตอเขากับเครื่องรับโทรทัศน โดยสุมตัวอยางของ OUTLET บางจุด เพื่อดูสัญญาณภาพวา

มีภาพซอนหรือสัญญาณรบกวนอื่นๆ หรือไม

· ตรวจสอบอุปกรณกระจายสัญญาณ (TAP OFF หรือ SPITER) ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในแบบ)

4-1.16 FIRE ALARM SYSTEM

· ตรวจสอบขนาด และชนิดของทอรอยสายไฟ และสายสัญญาณตางๆ ใหเปนไปตามที่

กําหนดในแบบ

· ตรวจสอบตําแหนงที่ติดตั้ง CONTROL  PANEL และอุปกรณประกอบอื่นๆ พยายาม

ไมใหอยูใตทอน้ําระบบอื่นๆ

· ทดสอบการทํางานของหัว DETECTOR ทุก ZONE, MANUAL STATION,  BELL,

และอื่นๆ รวมทั้งการรับสัญญาณ และการเขาสัญญาณใหครบทุก FUNCTION ตามที่ระบุ

ใน SPEC.

· ตรวจสอบชนิดสายใหเปนไปตาม SPEC และทดสอบการแจง TROUBLE ของการ

DISCONNECT  CIRCUIT หรือการ SHORT  CIRCUIT โดยการสุมตัวอยางบาง

LOOP ของวงจรตางๆ เพือ่ทดสอบโดยการใช OHM-METER ตรวจสอบการ LOOP

ของวงจรโดยคาที่ไดจะตองเทากับคาความตานทาน END OF LINE

· ตรวจสอบการเชื่อมตอระบบกับระบบ Fire Alarm เดิมกับระบบ Fire Alarm ใหมที่หอง

CCR

4-1.17 ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา

· ตรวจสอบและทดสอบระบบ TEST GROUND ROD และ COUNTER TEST
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4-1.18 ตรวจสอบและบันทึกระบบ THERMAL GRAPHIC SCAN ซึ่งตองการใหทํากับอุปกรณที่

ระบุเมื่อเปดดําเนินการได 3 เดือนและบันทึกในวันที่มีภาระ LOAD สูงสุดอุปกรณที่ตองการ

ตรวจสอบและมีการบันทึกดังนี้

· TRANSFORMER

· ตู MDB, ACB, MCCB

· BUS DUCT

· ตู DB

โดยสงผลรายงานและขอแนะนําใหเจาของโครงการจํานวน 3 ชุด

4-2 อุปกรณ SPARE PART สําหรับโครงการ

ผูรับจางจะตองจัดเตรียมอุปกรณ SPARE PART ใหแกเจาของดังนี้

4-2.1 อุปกรณ HV. FUSE จํานวน 6 ชุด

4-2.2 รายการ SPARE PART ของอุปกรณระบบ GENERATOR (ในกรณเีปลี่ยนใหม)

- TOOL SET 1 ชุด

- BATTERY CHARGER 1 ชุด

- LUBE OIL 2 ชุด

-ไสกรองอากาศ 4 ชุด

4-2.3 อุปกรณสวิทซ และ OUTLET ทุกชนิด จํานวน 20 ชุดตออุปกรณ และ QUICK CONNECT

โทรศัพท 2 ชุด

4-2.4 เตรียมอุปกรณของโคมไฟดังตอไปนี้

· TYPE F01, F02, F03, F04, F05, F06, FO7 จํานวนชนิดละ 10 ชุด

· 18 W LED T8 FLUORESCENT, 4000K จํานวน 40 หลอด

· 9 W LED T8 FLUORESCENT, 4000K จํานวน 10 หลอด

4-2.5 SMOKE DETECTOR 20 ชุด, HEAT DETECTOR 20 ชุด, MANUAL STATION 3 ชุด

, TELEHONE JACK 3 ชุด, SPEAKER W/STROBE LIGHT WALL MOUNT 3 ชุด และ

SPEAKER W/STROBE LIGHT CEILING MOUNT 3 ชุด

4-2.6 CEILING LOUD SPEAKER จํานวน 10 ชุด
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4-2.7 LOW VOLTAGE FUSE และ PILOT LAMP จํานวน 10 ชุด

4-3 GUARUNTEE

ผูรับจางจะตองทําการรับประกันผลงาน ทั้งในสวนอุปกรณและงานติดตั้งเปนเวลา  2 ป

หลังจากรับมอบงาน

4-4 SERVICE

ผูรับจางจะตองทําการบริการอุปกรณหลังจากสงมอบงานเปนเวลา 2 ป ตามขอผูกพัน

รับประกัน โดยในขอบเขตของงานบริการดังนี้

4-4.1 อุปกรณ HV SWITCH GEAR และหมอแปลงไฟฟา ใหมาตรวจสอบอุปกรณตามมาตรฐาน

ผูผลิตทุก 6 เดือน

4-4.2 อุปกรณ GENERATOR ใหมาตรวจสอบอุปกรณ, ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง, เปล่ียนหรือลาง

หมอกรองอากาศ และตรวจสอบระบบ ALARM ตางๆ โดยมีระยะเวลาบริการทุกๆ 3 เดือน

4-4.3 อุปกรณ FIRE ALARM, BAS ใหมาทําการตรวจสอบอุปกรณตางๆ ของตู CONTROL และ

SET คาตางๆ ทุกๆ 3 เดือน

4-5 เอกสารในการอนุมัติวัสดุ

4-5.1 วัสดุเหลานี้จะตองขออนุมัติตอผูออกแบบเทานั้น ไดแก

· ACB, MCB, PANEL, CAPACITY BANK, CABLE TRAY

· GENERATOR

· METERING SYSTEM, SURGE PROTECTION

· LIGHTNING PROTECTION

· FIRE RESISTANCE CABLE

· ระบบ TELEPHONE

· ระบบ SOUND & PAGING

· ระบบ FIRE ALARM

· ระบบ BAS

4-5.2 วัสดุตามขอ 4-5.1 นั้น จะตองมีรูปแบบการเสนอดังนี้

· ใหมีการ COMPARE SPEC ทุกหัวขอในดานเทคนิค
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· จะตองมีใบสรุป MODEL, รุน แยกตางหากจากเอกสาร และสงจํานวน 4 ชุด

ใหใชตาม Model ที่ Update ลาสุด

4-5.3 เอกสาร SHOP DRAWING และ AS-BUILT DRAWING ที่ควรจะสําเนาใหผูออกแบบ

ทราบ เชน งาน MAIN อุปกรณและ ROUTING ของอุปกรณหลัก

· SHOP DRAWING แสดง SINGLE LINE , RISER DIAGRAM , LAY OUT หอง

เครื่อง , MAIN ROUTING เขาอาคาร  และ MAIN ROUTING PLAN

· แบบ AS-BUILT DRAWING+FILE CD ใหผูออกแบบเมื่อเสร็จงาน 1 ชุด
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5-1 รายการอุปกรณวัสดุ และอุปกรณที่อนุมัติใหใช

รายการวัสดุ และอุปกรณที่อนุมัติใหใชตามหัวขอขางลางนี้เปนเพียงแนวทางประกอบการเลือกวัสดุและอุปกรณ

ของระบบไฟฟา ผูรับจางจะตองเสนอวัสดุและอุปกรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในหัวขอขางลางนี้ได โดยจะตองเปนไป

ตามขอกําหนดของน้ี และจะตองสงรายละเอียดทางเทคนิค แคตตาลอค พรอมทั้งระบุรุน และขนาดของ

อุปกรณนั้นใหชัดเจน และจะตองเสนอขออนุมัติกอนการดําเนินการจัดซื้อ

5-2 คําจํากัดความ

- อุปกรณจากประเทศผูผลิต หมายถึง อุปกรณที่ผลิตจากประเทศที่ระบุเทานั้น

- REGIONAL ASSEMBLY UNDER LICENSE หมายถึง เฉพาะการประกอบอุปกรณที่ภูมิภาคนี้ โดย

โรงงานจะตองแสดงใบรับรองการประกอบจากประเทศผูผลิตเดิมมาแสดง

- REGIONAL UNDER LICENSE หมายถึง อุปกรณที่ผลิตในภูมิภาคนี้ โดยผูขายอุปกรณจะตองแสดง

เอกสารโรงงานที่ผลิตจะตองไดรับการรับรองผลิตภัณฑจากประเทศผูผลิตเดิมมาแสดง

ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิต ประเทศในภูมิภาค

1. HV SWITCH GEAR

ABB NORWAY/SWEDEN or Regional Under License

SCHNEIDER - ELECTRIC FRANCE/GERMANY or Regional Under License

SIEMENS GERMANY or Regional Under License

EATON GERMANY or Regional Under License

AREVA (ALSTOM) ITALY or Regional Under License

2. OIL TYPE  TRANSFORMER

CHAROENCHAI THAILAND

EKARAT THAILAND

THAI TRAFO THAILAND

THAI MAXWELL THAILAND

QTC THAILAND

3. LV SWITCHBOARD

ASEFA THAILAND

ESI THAILAND

PMK THAILAND
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิต ประเทศในภูมิภาค

4. LV CIRCUIT BREAKER

ABB ITALY or Regional Under License

SCHNEIDER ELECTRIC USA, FRANCE or Regional Under License

SIEMENS GERMANY or Regional Under License

EATON GERMANY/USA or Regional Under License

5. PANEL BOARD, LOAD CENTER

SCHNEIDER ELECTRIC USA or Regional Under License

SIEMENS GERMANY or Regional Under License

ABB ITALY or Regional Under License

EATON GERMANY/USA or Regional Under License

6. BUSDUCT

SCHNEIDER ELECTRIC USA or Regional Under License

SIEMENS GERMANY or Regional Under License

ABB ITALY or Regional Under License

7. CAPACITOR BANK & CONTROLLER

ABB GERMANY or Regional Under License

NOKIAN FINLAND or Regional Under License

EPCOS GERMANY or Regional Under License

SCHNEIDER ELECTRIC (MKS) FRANCE or Regional Under License

8. AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS)

ASCO USA or Regional Under License

ABB ITALY or Regional Under License

SOCOMEC FRANCE or Regional Under License

GE USA or Regional Under License

SCHNEIDER ELECTRIC GERMANY or Regional Under License
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9. SAFETY SWITCH/ DISCONNECTING SWITCH

ABB EU or Regional Under License

GE USA or Regional Under License

SCHNEIDER ELECTRIC USA or Regional Under License

SOCOMEC FRANCE or Regional Under License

10. MAGNETIC  CONTACTOR

ABB THAILAND

SIEMENS GERMANY or Regional Under License

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE or Regional Under License

AEG UK or Regional Under License

11. CURRENT TRANSFORMER & POTENTIAL TRANSFORMER

CROMPTON UK or Regional Under License

SACI SPAIN or Regional Under License

MITSUBISHI JAPAN or Regional Under License

CIRCUTOR SPAIN or Regional Under License

12. METERING EQUIPMENT

CROMPTON UK or Regional Under License

CIRCUTOR SPAIN or Regional Under License

SOCOMEC FRANCE or Regional Under License

ABB GERMANY or Regional Under License

SACI SPAIN or Regional Under License

CROMPTON UK or Regional Under License

SACI SPAIN or Regional Under License

MITSUBISHI JAPAN or Regional Under License

CIRCUTOR SPAIN or Regional Under License
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิต ประเทศในภูมิภาค

13. DIGITAL MULTI METER

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE or Regional Under License

SOCOMEC FRANCE or Regional Under License

JANITZA GERMANY or Regional Under License

ABB ITALY or Regional Under License

CIRCUTOR SPAIN or Regional Under License

14. PROTECTION & CONTROL RELAYS

ABB SWEDEN or Regional Under License

CROMPTON UK or Regional Under License

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE or Regional Under License

SOCOMEC FRANCE or Regional Under License

15. SWITCH & RECEPTACLE

PANASONIC JAPAN or Regional Under License

BTICINO ITALY or Regional Under License

SCHNEIDER ELECTRIC USA or Regional Under License

SIEMENS GERMANY or Regional Under License

16. GENERAL LUMIAIRES (FLUORESCENT HOUSING & DOWN LIGHT & INDOOR DECORATIVE)

PHILIPS THAILAND

DELIGHT THAILAND

ENDO THAILAND

LUSO (L&E) THAILAND

MKP THAILAND

LUMITRON THAILAND

17. EXPLOSION PROOF EQUIPMENT

CROUSE–HINDS USA or Regional Under License

HUBBELL USA or Regional Under License

GE USA or Regional Under License
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิต ประเทศในภูมิภาค

EYE JAPAN or Regional Under License

PHILLIPS NETHERLANDS or Regional Under License

ABB SWITZERLAND or Regional Under License

LEGRAND FRANCE or Regional Under License

HOLOPHANE USA or Regional Under License

18. EMERGENCY LIGHT,EXIT SIGN AND CENTRAL BATTERY

DYNO THAILAND

SUNNY THAILAND

CTL THAILAND

19. LAMP

L&E THAILAND

OSRAM GERMANY or Regional Under License

PHILIPS NETHERLAND or Regional Under License

TOSHIBA JAPAN or Regional Under License

GE USA or Regional Under License

SYLVANIA FRANCE or Regional Under License

20. DRIVER FOR LED LAMP (กําหนดคา THD ไมเกิน 10%)

OSRAM GERMANY or Regional Under License

PHILIPS NETHERLAND or Regional Under License

DYNO THAILAND

L&E THAILAND

21. LIGHTING CONTROL / 2-WIRE REMOTE SYSTEM

PANASONIC JAPAN or Regional Under License

LUTRON USA or Regional Under License

INTELLIGENT THAILAND

SIEMENS GERMANY or Regional Under License

SCHNEIDER ELECTRIC (CLIPSAL) FRANCE or Regional Under License
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิต ประเทศในภูมิภาค

22. HV CABLE & LV CABLE, LSZH

PHELPS DODGE THAILAND

THAI YAZAKI THAILAND

BANGKOK CABLE THAILAND

CTW THAILAND

SUPER THAILAND

23. FIRE RESISTANCE CABLE (FRC)

PRYSMIAN ENGLAND or Regional Under License

RADOX SWITZERLAND or Regional Under License

STUDER SWITZERLAND or Regional Under License

24. CABLE TRAY / LADDER / WIREWAY

ASEFA THAILAND

SCI THAILAND

BSM THAILAND

UI THAILAND

25. CONDUIT (METAL)

PANASONIC THAILAND

RSI THAILAND

BSM THAILAND

ARROW THAILAND

UI THAILAND

26. CONDUIT (UPVC)

HACO THAILAND

CLIPSAL AUSTRALIA/VIETNAM

ELEPHANT THAILAND
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27. DIESEL GENERATOR

CATERPILLAR USA or Regional Assembly Under License

KOHLER USA or Regional Assembly Under License

CUMMINS-ONAN UK(DIETHELM ONLY)or Regional Assembly Under License

FG WILSON UK or Regional Assembly Under License

28. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)

SCHNEIDER ELECTRIC (APC) FRANCE or Regional Under License (India)

SOCOMEC FRANCE or Regional Under License

EMERSON USA or Regional Under License

EATON FINLAND or Regional Under License

29. FIRE ALARM SYSTEM (UL LISTED)

EDWARD (EST) USA/CANADA or Regional Under License

NOTIFIER USA or Regional Under License

JOHNSON CONTROLS USA or Regional Under License

SIMPLEX USA or Regional Under License

30. MATV

FRACCARO ITALY or Regional Under License

TELEVES SPAIN or Regional Under License

HIRSCHMANN GERMANY or Regional Under License

WISI GERMANY or Regional Under License

31. CCTV (IP SYSTEM)

AXIS SWEDEN or Regional Under License

BOSCH NETHERLAND or Regional Under License

PELCO USA or Regional Under License

GE USA or Regional Under License
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิต ประเทศในภูมิภาค

32. PUBILC ADDRESS SYSTEM (SOUND SYSTEM)

EV USA or Regional Under License

BOSCH NETHERLAND or Regional Under License

TOA JAPAN or Regional Under License

DYNACORD GERMANY or Regional Under License

JBL USA or Regional Under License

QSC USA or Regional Under License

33. SECURITY SYSTEM & ACCESS CONTROL SYSTEM

SCHNEIDER ELECTRIC EU or Regional Under License

GE USA or Regional Under License

CHUBB USA or Regional Under License

BOSCH NETHERLAND or Regional Under License

INTELLIGENT THAILAND

JOHNSON CONTROLS USA or Regional Under License

34. PABX

ALCATEL AUSTRIA or Regional Under License

NEC JAPAN or Regional Under License

SIEMENS GERMANY or Regional Under License

ERICSSON SWEDEN or Regional Under License

PANASONIC JAPAN or Regional Under License

35. TELEPHONE TERMINAL

3M USA or Regional Under License

KRONE GERMANY or Regional Under License

POUYET FRANCE or Regional Under License

36. DATA OUTLET (TELEPHONE & COMPUTER OUTLET)

BTICINO FRANCE or Regional Under License
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BELDEN USA or Regional Under License

POUYET FRANCE or Regional Under License

AVAYA USA or Regional Under License

COMMSCOPE USA or Regional Under License

SCHNEIDER ELECTRIC EU or Regional Under License

PANASONIC JAPAN or Regional Under License

SIEMENS EU or Regional Under License

37. DATA & COMMUNICATION CABLE (COMPUTER CABLE/TWISTED PAIRS

W/SHEILD CABLE)

COMMSCOPE USA or Regional Under License

BELDEN USA or Regional Under License

AVAYA USA or Regional Under License

LINK USA or Regional Under License

38. TELEPHONE CABLE

PHELDS DODGE THAILAND

THAI YAZAKI THAILAND

BANGKOK CABLE THAILAND

CTW THAILAND

SUPER THAILAND

39. COAXIAL CABLE

BELDEN USA or Regional Under License

COMMSCOPE USA or Regional Under License

HIRSCHMAN GERMANY or Regional Under License

LINK CHINA or Regional Under License

40. LIGHTNING PROTECTION SYSTEM (FARADAY)

ERICO THAILAND

CADWELD THAILAND

KUMWELL THAILAND
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41. LIGHTNING PROTECTION SYSTEM (ESE)

PREVECTRON FRANCE or Regional Under License

ERICO (LPI) FRANCE or Regional Under License

หรือเทียบเทา

42. SURGE PROTECTION DEVICE

MCG USA or Regional Under License

LEUTRON GERMANY or Regional Under License

PHEONIX CONTACT UK or Regional Under License

DEHN USA or Regional Under License

43. FIRE BARRIER

3M USA or Regional Under License

HILTI USA or Regional Under License

KBS GERMANY or Regional Under License

NELSON USA or Regional Under License

ABESCO UK or Regional Under License

BIO FIRESHIELD USA or Regional Under License

44. CONDUIT FITTING (METAL)

SC THAILAND

SCC THAILAND

UI THAILAND

SEC THAILAND

45. CONDUIT (HDPE, EFLEX)

BTC THAILAND

TAP THAILAND

TGG THAILAND

52. EMERGENCY CALL SYSTEM (DISABLED TOILET)

CARECOM JAPAN or Regional Under License
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EDWARDS USA or Regional Under License

ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิต ประเทศในภูมิภาค

LIGHTCOM AUSTRALIA or Regional Under License

AIPHONE JAPAN or Regional Under License

INTELLIGENT THAILAND

53. SOLAR CELL

SHARP JAPAN or Regional Under License

LG JAPAN or Regional Under License

CANADIAN SOLAR CANADA or Regional Under License

OR EQUIVALENT (TIER 1, Q3: 2020 LISTED)
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สวนที่ 1 รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป (GENERAL SPECIFICATION)

1. คําจํากัดความ (DEFINITION)

1.1 "วิศวกร" หมายถึงวิศวกรผูออกแบบหรือวิศวกรผูไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง

1.2 "ผูควบคุมงาน" หมายถึง วิศวกร หรือนายชางผูไดรับมอบอํานาจจากผูวาจางใหทําหนาที่

ควบคุมการดําเนินงานของผูรับจางใหเปนไปตามแบบและขอกําหนด

1.3 "อนุมัติแลววาเทียบเทา" หมายถึง การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง หรือวิศวกรผู

ไดัรับมอบอํานาจ

2. ขอบเขตของรายละเอียดขอกําหนด (SCOPE OF SPECIFICATION)

ผูรับจางจะตองติดตั้งระบบลิฟต บันไดเล่ือน ใหเปนไปตามรายละเอียดขอกําหนด (SPECIFICATION)

นี้ทุกประการ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามความมุงหมายของผูวาจางอยางเรียบรอย และเปนที่พอใจของผู

วาจางในกรณีที่ขอความ หรือรายละเอียดในรายละเอียดขอกําหนดนี้มีขอขัดแยงหรือไมชัดเจน ใหผูรับ

จางแจงเปนลายลักษณอักษรใหวิศวกรทราบในทันที โดยระบุขอขัดแยงหรือขอแตกตางใหเปนที่ชัดเจน

และใหถือการวินิจฉัยของวิศวกรเปนการชี้ขาด ทั้งนี้ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่อาจ

เกิดขึ้น หากกระทําไปผิดจากการวินิจฉัยของวิศวกร

3. มาตรฐาน และขอบังคับ (STANDARD AND CODE)

วัสดุ อุปกรณ และมาตรฐานการติดตั้งระบบลิฟต ใหเปนไปตามมาตรฐานและขอบังคับดังตอไปนี้

1.   ANSI - AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

2.   JIS - JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS

3.   NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE

4.   DIN - DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG

5.   BS - BRITISH STANDARDS

6.   IEC - INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

7.   TIS (มอก) - THAI INDUSTRIAL STANDARD

8.   UL - UNDERWRITERS' LABORATORIES

9.   ASME - AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS

10. EIT - THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND UNDER H.M. THE

KING’S PATRONAGE

11. อื่นๆ ที่ระบุ
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4. วัสดุและอุปกรณ (MATERIALS AND EQUIPMENT)

4.1 วัสดุและอุปกรณจะตองอยูในชนิด และมาตรฐานตามที่ไดระบุไวในรายละเอียดขอกําหนดนี้

4.2 วัสดุและอุปกรณที่ระบุในรายละเอียดขอกําหนด จะตองเปนของใหมไมบุบสลาย หรือผานการ

ใชงานมากอน ทั้งนี้จะตองเปนผลิตภัณฑแบบใหมลาสุดของโรงงานผูผลิต

4.3 ในการเสนอราคาวัสดุและอุปกรณตางๆ ที่กําหนดไวในรายการเสนอราคาจะตองระบุชื่อผูผลิต

ประเทศที่ผลิต ชื่อทางการคาและแคตตาล็อคอางอิงโดยระบุรุน, ขนาดและขอกําหนดทาง

เทคนิคใหชัดเจน ซึ่งจัดเตรียมโดยผูเสนอราคาภายใตเงื่อนไขการเสนอราคา ในกรณีที่มีการ

กําหนดชื่อของวัสดุ หรืออุปกรณตั้งแตสองชื่อขึ้นไป ผูเสนอราคาสามารถเลือกใชอยางใด

อยางหนึ่งตามที่ระบุไวได

4.4 วัสดุและอุปกรณที่ระบุไวในรายละเอียดขอกําหนดที่ผูรับจางจะนํามาใช จะตองสงแคตตา-

ล็อค พรอมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณใหวิศวกรพิจารณาอนุมัติเปนลายลักษณอักษร

กอนนําไปสั่งซื้อหรือใชงาน ถาผูรับจางสั่งซื้อและ/หรือนําวัสดุหรืออุปกรณไปใชงาน โดยมิได

รับความเห็นชอบจากวิศวกรแลว ปรากฎวาวัสดุหรืออุปกรณนั้นๆ ไมถูกตองตามรายละเอียด

ขอกําหนด ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในการรื้อถอนเพื่อเปลี่ยนวัสดุ หรืออุปกรณนั้นเอง

ทั้งนี้ตัวอยางวัสดุอุปกรณทั้งหมดที่ผานการอนุมัติจากวิศวกรแลว จะใชเปนมาตรฐานสําหรับ

เปรียบเทียบกับวัสดุและอุปกรณ ที่จะติดตั้งตอไป

5. การตรวจสอบ และรายละเอียดขอกําหนด

5.1 ผูรับจางตองตรวจสอบรายละเอียดขอกําหนดตางๆ จนแนใจวาเขาใจถึงขอกําหนด และเงื่อนไข

ตางๆ อยางชัดเจน

5.2 เมื่อมีขอสงสัยขัดแยงหรือขอสงสัยหรือขอผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดขอกําหนดตางๆ ให

สอบถามจากผูควบคุมงานโดยตรงและการตีความในขอขัดแยงใดๆ ใหตีความไปในแนวทาง

ที่ดีกวาถูกตองกวาการใชวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพดีกวา และครบถวนกวา

5.3 ผูรับจางจะตองศึกษารายละเอียดการติดตั้งของระบบโดยยึดถือและอางอิงจากแบบ

สถาปตยกรรม และโครงสรางพรอมๆกันไป
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6. แผนงานและรายงานความคืบหนาของงาน

(WORKING SCHEDULE AND PROGRESS REPORT)

6.1 ผูรับจางตองกําหนดตารางแผนงานและรายละเอียดประกอบการประสานงาน ทั้งทางดานชาง

การขนสงของ การติดตั้ง และการแลวเสร็จแตละขั้นตอน เพื่อปองกันอุปสรรคและความลาชา

ตางๆ อันอาจเปนผลกระทบกระเทือนตอการแลวเสร็จสมบูรณของงานทั้งหมดสงตอเจาของ

โครงการ และผูควบคุมงานเปนระยะๆ การจัดทําตารางแผนงานนี้จะตองไดรับการ

ปรับปรุงใหทันสมัยสอดคลองกับแผนงานกอสรางอยูเสมอ

6.2 ผูรับจางจะตองสงแผนงานในการทํางาน ระยะเวลาในการติดตั้ง และรายงานความคืบหนา

ของงานทุกๆ เดือนตอวิศวกร และผูควบคุมงานคนละ 1 ชุด ในเวลาที่กําหนดโดยผูควบคุม

งาน จนกวางานจะแลวเสร็จ

6.3 ผูรับจางจะตองแจงจํานวนวิศวกร ชาง และพนักงานอื่นๆ ที่จะเขาทํางานในสถานที่ใหผูวาจาง

ทราบ เพื่อขออนุญาตกอนเขาทํางานอยางนอย 1 วัน กอนทํางาน

6.4 ผูรับจางจะตองใหรายละเอียดการทําแผนงาน การทํารายงาน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ผู

ควบคุมงานกําหนดให

7. แบบรายละเอียดการติดตั้ง (SHOP DRAWING)

7.1 ผูรับจางจะตองจัดสงแบบรายละเอียดการติดตั้งและการจัดเรียงอุปกรณตางๆ ทุกชนิดที่จําเปน

หรือตามที่วิศวกรเห็นวาจําเปนเสนอตอวิศวกรจํานวน 5 ชุด เพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการสั่งซื้อ

ไมนอยกวา 15 วัน โดยวิศวกรจะตรวจสอบ และแจงตอผูรับจางภายใน 7 วัน หากมิไดรับการ

อนุมัติ ผูรับจางจะตองแกไขและสงใหใหมภายใน 7 วัน หลังจากที่ไดรับแจง

7.2 แบบรายละเอียดแสดงการติดตั้ง ผูรบัจางจะตองดําเนินการตามแบบสถาปตยกรรม และแบบ

โครงสรางของอาคาร โดยแบบจะตองระบุถึงความตองการสําหรับชองเปดตางๆ ที่ผูรับจาง

ตองการใหจัดเตรียมไวสําหรับงานติดตั้งระบบ

7.3 แบบรายละเอียดการติดตั้ง จะตองแสดง PLAN VIEW, ELEVATION VIEW และ

SECTION ตามความจําเปน และมีมาตราสวนตามที่ผูควบคุมงานกําหนด โดยแสดง

รายละเอียดการติดตั้ง การประกอบ การเสริม การสราง การยึดจับขนาดของชิ้นสวนตางๆ

ตลอดจนแสดงการสัมพันธกับงานระบบอื่นๆ อยางสมบูรณ
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7.4 ในการดําเนินการติดตั้ง ผูรับจางจะตองดําเนินการตามแบบรายละเอียดการติดตั้งที่ผานการ

อนุมัติของวิศวกร งานสวนใดก็ตามที่กระทําไปกอนไดรับการอนุมัติจากวิศวกรเปนลายลักษณ

อักษร ใหถือเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง โดยวิศวกรสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกรองใหผูรับจาง

เพิ่มเติมงานบางสวน และ/หรือใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงงานสวนที่ไดติดตั้งไปแลว ให

สอดคลองกับแบบ และขอกําหนด โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

8. แบบที่ติดตั้งจริง (REPRODUCIBLE AS BUILT DRAWING)

ภายหลังจากการติดตั้งระบบแลวเสร็จในแตละสวนของงาน ผูรับจางจะตองทําสําเนาแบบที่ติดตั้งจริง มี

มาตราสวน 1:100 จํานวน 1 ชุด เสนอตอวิศวกร เพื่อตรวจสอบทุกครั้งตามที่วิศวกรจะรองขอใหผู

รับจางทําสง ทั้งนี้ภายหลังจากที่งานติดตั้งทั้งระบบแลวเสร็จ ผูรับจางจะตองสงมอบแบบที่ติดตั้งจริงที่

วิศวกรไดตรวจสอบแลวดังกลาว รวมถึง OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL ที่ให

ENGINEERING DATA และ PARTS LIST ของอุปกรณในระบบทุกชิ้นแกผูวาจางจํานวน 3 ชุด

พรอมทั้งตนฉบับของแบบที่ติดตั้งจริงภายใน 30 วัน หลังจากไดรับการตรวจรับมอบงาน

9. การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายละเอียดขอกําหนดและวัสดุอุปกรณ

9.1 การเปลีย่นแปลงการปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแบบ และรายละเอียดขอกําหนดอันเนื่องมาจาก

ความจําเปนในการปฏิบัติงานหรือดวยเหตุอื่นใดก็ตาม ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงาน

รับทราบ เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบกอนดําเนินการ

9.2 ในกรณีที่ผลิตภัณฑของผูรับจางมีลักษณะคุณสมบัติ อันเปนเหตุใหอุปกรณรายการที่กําหนดไว

เกิดความไมเหมาะสมหรือไมทํางานโดยถูกตอง ผูรับจางตองไมเพิกเฉยละเลยที่จะแจงขอความ

เห็นชอบจากผูคุมงานในการแกไข เปลี่ยนแปลงใหถูกตอง โดยชี้แจงแสดงหลักฐานจาก

บริษัทผูผลิต มิฉะนั้นตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นแตเพียงผูเดียว

9.3 ในกรณีที่มีการแกไข และเปลี่ยนแปลงแบบจากวิศวกรและหรือผูวาจาง และหรือมีแบบแกไข

และเปลี่ยนแปลงจากวิศวกรและหรือผูวาจาง กอนที่ผูรับจางจะปฏิบัติงานและติดตั้ง ผูรับจาง

จะตองตรวจสอบถึงผลกระทบตองานที่เกี่ยวของ และที่อาจดําเนินการไปแลว พรอมทั้งแจงผล

ดังกลาว (หากม)ี ใหวิศวกรผูวาจางหรือผูควบคุมงานทราบทันที มิฉะนั้นผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจะเปนภาระของผูรับจาง

9.4 ในกรณีที่มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบจากวิศวกรหรือผูรับจาง เพื่อใหงานติดตั้งระบบ

เหมาะสมกับสภาพหรือสถานที่กอสรางและหรือเปนการแกไขในรายละเอียดปลีกยอยใหผูรับ

จางสามารถจัดทําเปนแบบ SHOP DRAWING เสนอเพื่อการอนุมัติและติดตั้งตอไปได
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10. งานที่เกี่ยวเนื่องตอสิ่งกอสราง

10.1 ในตําแหนงที่ทอรอยสายไฟฟา และชิ้นสวนของอุปกรณตางๆ จะตองผานคานกําแพง พื้น

คอนกรีต หรือสิ่งกอสรางอื่นๆ ผูรับจางจะตองกําหนดตําแหนงตางๆ ที่จะตองใหผูรับจาง

งานโครงสรางจัดเตรียมใหลวงหนา มาพรอมกับการขออนุมัติแบบรายละเอียดการติดตั้ง

เพื่อใหผูควบคุมงานพิจารณา แตทั้งนี้ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการประสานงานกับผูรับจาง

กอสรางในการวางตําแหนงสําหรับชองตางๆที่ตองการไวกอนที่งานกอสรางจะไปถึง

10.2 ผูรับจางจะตองจัดทําแทนเครื่องสําหรับอุปกรณตางๆ โดยประสานงานกับผูรับจางกอสรางและ

ไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน

10.3 ในการติดตั้งอุปกรณใดๆ ผูรับจางหามตัดหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของโครงสรางหรือสวน

ตกแตงของอาคารกอนที่จะไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน

10.4 ในกรณีที่ผูรับจางมิไดกําหนดตําแหนงที่ทอผานโครงสรางไว หรือกําหนดไวผิดที่ และตองทํา

การเจาะหรือตกแตงสิ่งกอสรางใหมไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอ

คาใชจายในสวนนี้ทั้งหมด

10.5 สําหรับทอกลม (SLEEVE) นั้น ใหใชทอเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL PIPE)

SCHEDULE 40 หรือ BS 1387 CLASS M โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญกวา

เสนผาศูนยกลางของทอ ที่ไมมีฉนวนความรอน 2 น้ิวเปนอยางนอย หรือใหญกวา

เสนผาศูนยกลางของทอ เมื่อมีฉนวนความรอนแลว 2 น้ิวเปนอยางนอย และทําการปด

ชองวางที่ทอกลม (SLEEVE) ดวย SILICONE

11. การประสานงานรวมกับผูรับจางงานอื่น ๆ

ผูรับจางจะตองประสานงานกับผูรับจางงานอื่นๆ เพื่อใหงานดําเนินไปโดยเรียบรอย โดยจะตองใหความ

รวมมือในการใหขอมูล และความสะดวกตางๆ แกผูรับจางงานอื่นๆ ตามความจําเปน

12. การใชพลังงานไฟฟา และอุปกรณอื่น ๆ ระหวางการกอสราง

12.1 ผูรับจางจะตองดําเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจายในการตอสายไฟฟา สายโทรศัพท ทอ

น้ําประปาและทอน้ําอื่นๆ รวมทั้งมาตรวัดตางๆ ชั่วคราว คาใชจายในการดําเนินการ และ

คาใชจายขณะใชงานดวย

12.2 คาใชจายตางๆในขอ12.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตั้งแตวนัเริ่มเตรียมการระหวางการ

กอสราง จนกระทั่งวันสงมอบงานเรียบรอยแลว
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12.3 การรื้อถอนวัสดุ และอุปกรณที่ตองใชงานชั่วคราว จะตองกระทําใหอยูในสภาพดีเชนเดิมภาย

หลังจากการสงมอบงานแลว ถาหากมีสิ่งใดบกพรองเสียหายขณะรือ้ถอนยังคงอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจางเชนกัน

12.4 ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวสําหรับแสงสวางและอุปกรณอื่นๆ ตามจุด

ตางๆ ภายในอาคาร ซึ่งมีความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน หรือการตรวจสอบของผูควบคุม

งานคาใชจายในการติดตั้งดวงโคม สําหรับแสงสวางชั่วคราวนี้ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ

13. การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ

ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาสถานที่เก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณที่ใชในการติดตั้งภายในและ

หรือภายนอกบริเวณสถานที่กอสรางอาคาร เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณดังกลาว จะยังคงเปนกรรมสิทธิ์

ของผูรับจางทั้งหมด ซึ่งผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการสูญหาย เส่ือมสภาพ หรือถูกทําลาย จนกวาจะ

ไดติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณและสงมอบงานแลว

14. ปายเครื่องมือของวัสดุ และอุปกรณ

14.1 ผูรับจางจะตองจัดหา ปายช่ือ สีพนเปนตัวหนังสือ และเครือ่งหมายแสดงตางๆ เพื่อแสดงชื่อ

และขนาดของอุปกรณและการใชงาน โดยใชภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ

14.2 ปายชื่อใหทําดวยแผนพลาสติกพื้นสีดําแกะสลักตัวอักษรสีขาวขนาดโตอยางนอย 10 มิลลิเมตร

และเคลือบพลาสติกอีกชั้นหนึ่งปายตองยึดติดใหมั่นคงถาวร

14.3 สีที่ใชพนตัวหนังสือ และเครื่องหมายใหเปนสีแบบ ACRYLIC ที่มีคุณภาพดี

14.4 วัสดุและอุปกรณตางๆ เมื่อติดตั้งแลวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจะตองแสดงเครื่องหมาย

และอักษรยอ หรือขอความที่สั้นงายตอการเขาใจ

15. การสกัดเจาะและอื่นๆ

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการตัดเจาะในบริเวณที่จําเปนที่ติดตั้งอุปกรณระบบ เชน การเจาะผนัง

พื้น และฝาเพดานเปนตน โดยการตัดเจาะตางๆ จะตองจัดทําอยางระมัดระวังอยางรอบคอบ เพื่อไมให

เกิดผลเสียหายตอโครงสรางอาคาร และไมทําใหความเรียบรอยของอาคารตองเสียไป ทั้งนี้จะตองแจง

และจัดทําแบบ เสนอใหผูควบคุมงานทราบกอนการดําเนินการตัดเจาะ สวนที่ตัดเจาะนั้นผูรับจาง

จะตองรับผิดชอบในการซอมแซมใหเหมือนเดิมทุกประการ



สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด รายละเอียดขอกําหนดระบบลิฟต L-1/7

สวนที่ 1 รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

REVISION……………

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\ME\Lift\Spec Lift\LIFT SPEC01.doc

MITR TECHNICAL CONSULTANT

16. ตัวแทนของผูรับจาง หรือวิศวกรประจําหนวยงาน

16.1 ผูรับจางจะตองแตงตั้งตัวแทนผูมีอํานาจเปนผูแทนประจําหนวยงานตลอดเวลาจนกวางานจะ

ไดรับมอบโดยผูวาจาง

16.2 ตัวแทนผูรับจาง หรือวิศวกรประจําหนวยงานจะตองเปนผูมีคุณวุฒิและความสามารถในสาย

งาน โดยผูรับจางจะตองจัดใหมีจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดของงาน

17. การตรวจสอบผลงาน (INSPECTION)

วิศวกร หรือผูควบคุมงานอาจจะสั่งใหผูรับจางเปด หรือรื้องานสวนใดๆ ที่ไมอาจตรวจสอบจากภายนอก

ได เพื่อตรวจสอบหรือสั่งใหผูรับจางดําเนินการทดสอบวัสดุหรือสิ่งของใดๆ หรืองานสวนใดๆ ที่ไดทํา

ไปแลวได ผูรับจางจะตองเปนผูเสียคาใชจายในการดําเนินการ เพื่อการตรวจสอบหรือทดสอบดังกลาว

รวมทั้งคาใชจายในการแกไขใหคืนสภาพ ถาผลการตรวจสอบหรือทดสอบปรากฏวางานดังกลาวไมมี

คุณสมบัติเพียงพอ แตทั้งนี้จะตองไมเปนการกระทําที่ปราศจากเหตุอันควร

18. การทดสอบและการปรับแตงระบบ

18.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการทดสอบและปรับแตงระบบและจะตองแกไขปรับปรุงระบบ

ตามความจําเปน เพื่อใหระบบสามารถใชงานไดตามแบบ และขอกําหนดทุกประการ

18.2 วิธีการทดสอบระบบใหดําเนินตามมาตรฐานที่ปฏิบัติกัน โดยผูรับจางจะตองใหรายละเอียดและ

ขออนุมัติตอวิศวกรกอนการทดสอบทุกครั้ง และตองจัดทํารายงานผลการทดสอบแจงตอ

วิศวกร เปนรายงานมีลักษณะเปนรูปเลม คาใชจายในการทดสอบ และปรับแตงทั้งสิ้นเปนความ

รับผิดชอบของผูรับจาง

18.3 ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองทําความสะอาด เพื่อกําจัดฝุน

และส่ิงสกปรก ซึ่งอาจกอความเสียหายกับระบบใหเรียบรอย และตองไดรับความเห็นชอบจาก

วิศวกรกอนทําการสงมอบงาน

19. หนังสือคูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ

19.1 ผูรับจางจะตองจัดทํารายละเอียดของอุปกรณที่ใช วิธีการใชงานและรายการรายละเอียดของการ

บํารุงรักษา รายการอะไหล และอืน่ๆ เปนภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ โดยจะตองสง

มอบใหผูวาจางในวันสงมอบงาน
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19.2 หนังสือคูมือทั้งหมดตามขอ 19.1 ผูรับจางจะตองสงรางเสนอใหผูควบคุมงาน 1 ชุด เพื่อทํา

การตรวจสอบและอนุมัติกอนการจัดทําจริง

19.3 บทความโฆษณาของผูผลิตหรือแคตตาล็อค ไมถือวาเปนหนังสือคูมือการใชงานและบํารุงรักษา

19.4 รายละเอียดภายในหนังสือคูมือ ใหประกอบดวยรายละเอียดเปนหมวดๆ ไมนอยกวาดังตอไปนี้

ก. หมวดที่ 1 ประกอบดวย รายละเอียดและอุปกรณของระบบ

ข. หมวดที่ 2 ประกอบดวย การทํางานของระบบ และวิธีการใชงาน

ค. หมวดที่ 3 ประกอบดวย ขอมูลทางเทคนิค และแคตตาล็อคของอุปกรณ

ในระบบ พรอมรายชื่อบริษัท ตัวแทนจําหนาย ชื่อผูติดตอ

ที่อยู หมายเลขโทรศัพท

ง. หมวดที่ 4 ประกอบดวย รายงานผลการทดสอบระบบ

จ. หมวดที่ 5 ประกอบดวย รายละเอียดของรายการ การตรวจสอบการใชงาน

การซอมบํารุงรักษา

ฉ. หมวดที่ 6 ประกอบดวย สาเหตุการชํารุด บกพรอง หรือใชงานไมได และ

การแกไขของอุปกรณในระบบเบื้องตน

20. การสงมอบงาน

ผูรับจางตองเปดใชงานเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเต็มที่หรือพรอมที่จะใช

งานไดเต็มที่เปนเวลา 24 ชั่วโมงติดตอกัน หรือไมนอยกวา 1 วัน และจะตองทําการทดสอบเครื่องมือ

วัสดุและอุปกรณตามที่ผูควบคุมงานจะกําหนดใหทดสอบจนกวาจะไดผลเปนที่พอใจ และจนแนใจของผู

ควบคุมงานวาเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ เหลานั้นสามารถทํางานไดดี ถูกตองตามขอกําหนดทุก

ประการ รายการสิ่งของตางๆ ตอไปนี้ ผูรับจางจะตองสงมอบใหแกผูวาจางในวันสงมอบงาน และถือเปน

สวนหนึ่งของการตรวจรับมอบงานดวย มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. แบบที่ติดตั้งจริง

2. หนังสือคูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ

3. เครื่องมือพิเศษสําหรับใชในการปรับแตง และการซอมบํารุง รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณซึ่งทาง

โรงงานผูผลิตสงมาให

4. อะไหลตางๆ

5. ผูรับจางจะตองจัดสงรายการ SPARE PART ทั้งหมดของลิฟต บันไดเล่ือน ราคาตอหนวย

โดยประมาณ โดยยึดคาเงิน ณ วันท่ีทําสัญญา รวมถึงอายุการใชงานของชิ้นสวนตางๆที่จําเปนตอง

เปล่ียนหรือบํารุงรกัษาในชวงเวลาตางๆ รายละเอียดในการบํารุงรักษาตลอดอายุการใชงานของ

เครื่องจักร และอุปกรณ
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สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น ในการทดสอบเครื่องและตรวจรับมอบงานใหอยูในความรับผดิชอบของผู

รับจางทั้งสิ้น

การสงมอบงาน มิไดหมายถึง การพนความรับผิดชอบของผูรับจาง หากตรวจพบภายหลังจากการสง

มอบงานแลว ปรากฏวาวัสดุและอุปกรณที่ผูรับจางนํามาใชงาน และติดตั้งในระบบลิฟต บันไดเลื่อน

ไมเปนไปตามรายละเอียดขอกําหนด และหรือไมไดรับการอนุมัติใหนําไปใชงาน ผูรับจางจะตอง

ดําเนินการเปลี่ยนแปลงและแกไขใหถูกตอง และเปนไปตามขอกําหนดนี้ทุกประการทันทีที่ไดรับแจงจาก

เจาของโครงการ โดยจะเรียกรองคาใชจายใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น

21. การรับประกันและการซอมบํารุงรักษา

21.1 ผูรับจางจะตองรับประกันและรับผิดชอบ ทุกชิ้นสวน และองคประกอบ โดยไมมีคาใชจาย

เพิ่มเติม หากมีขอบกพรองใดๆ ปรากฎขึ้นในงานตามขอกําหนดนี้ หรือหากปรากฏวาระบบ

หรืออุปกรณใดๆ ไมสามารถทํางานไดสมบูรณตามแบบและขอกําหนดหรือทําใหทรัพยสิน

ของผูวาจางเสียหาย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันท่ี

ผูรับจางสงมอบงานใหกับผูบริหารอาคาร และ/หรือ ตัวแทนของเจาของโครงการ ผูรับจาง

จะตองจัดการแกไขใหเรียบรอยสมบูรณโดยดวน โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบใน

คาใชจายทั้งสิ้น หากผูรับจางไมจัดการแกไขใหแลวเสร็จสมบูรณภายในเวลาอันสมควร ตามที่

วิศวกรของฝายผูวาจางเปนผูกําหนดผูวาจางอาจจัดใหผูอื่นทําการแกไขแทนผูรับจางโดยที่ผู

รับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งสิ้นที่เกิดจากการแกไขนั้น

21.2 ในชวงเวลา 2 ป นับจากวันท่ีผูรับจางสงมอบงาน ผูรับจางจะตองมาตรวจบํารุงรักษาอุปกรณ

ทุกช้ินสวน และองคประกอบตางๆ ทุกเดือน อาทิเชน การอัดจารบ,ี เติมน้ํามันหลอลื่น,

ตรวจสอบระบบความปลอดภัย เปนตน

21.3 ใหผูรับจาง เสนอราคา การบํารุงรักษารายป เปนระยะเวลา 10 ป ภายหลังจากระยะเวลา

รับประกันปกติ ทั้งนี ้ การบํารุงรักษาตองครอบคลุม การซอมบํารุงทุกชิ้นสวน, การเปลี่ยน

อะไหล และคาวัสดุสิ้นเปลืองดวย

22. การฝกอบรมชาง

ผูรับจางจะตองแนะนําและฝกอบรมชางของผูวาจางใหสามารถใชงาน และบํารุงรักษาระบบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการตรวจรับมอบงานแลวเสร็จสมบูรณ และจัดชาง

STAND BY ตลอดเวลาทําการอยางนอย 15 วัน นับจากวันเปดการใชของอาคาร
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23. เสียงและความส่ันสะเทือน

งานและอุปกรณทุกประเภทของระบบลิฟต บันไดเล่ือน เมื่อทํางานในทุกสภาวะ จะตองปราศจากความ

ส่ันสะเทือน และเสียง มายังโครงสราง และหองขางเคียงเกินกวาระดับที่ยอมรับไดโดยวิศวกรเปนผู

วินิจฉัย (ระดับความดังของเสียงไมควรเกิน NC-35) ความส่ันสะเทือน และเสียงที่เกิดขึ้นเกินกวาที่

วิศวกรยอมรับไดจะตองไดรับการแกไขอยางถูกวิธี และเปนไปตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่อง

ปองกันความสั่นสะเทือนโดยความรับผิดชอบของผูรับจาง

24. ความตองการพิเศษสําหรับโครงการ และคุณสมบัติของผูทํางาน

24.1 ผูรับจางที่ทํางานในโครงการจะตองเคยผานและทํางานระบบลิฟต บันไดเล่ือน ในโครงการที่เปน

ลักษณะเดียวกันกับงานในขอกําหนดนี้ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณและสงมอบงาน

ได

24.2 ผูรับจางจะตองเสนอชื่อจัดใหมีวิศวกรควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบ สาขาเครื่องกล

ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป เพื่อดําเนินการยื่นขออนุญาตควบคุมงานติดตั้ง และทํางาน

ควบคุมตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ไวตลอดระยะเวลาทํางานของโครงการ
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สวนที่ 2 ขอบเขตของงาน (GENERAL SCOPE OF WORK)

1. ทั่วไป (General)

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ  ตลอดจนชางฝมือ แรงงาน และเครื่องมือ สําหรับการติดตั้ง ตาม

หลักวิชาชางที่ดี  เพื่อติดตั้งงานระบบลิฟต บันไดเล่ือน ตามที่ปรากฏในรายละเอียดขอกําหนด จนกระทั่ง

ระบบลิฟต บันไดเล่ือน สามารถใชงานไดดี

1.2 ในกรณีที่รายละเอียดขอกําหนดมิไดแสดงไว หากเปนอุปกรณที่มีความจําเปนตอเนื่องที่จะตองติดตั้ง

ไวดวย เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดสมบูรณ ผูรับจางจะตองแจงตอวิศวกรกอนการเสนอราคา

และใหถือการวินจิฉัยของวิศวกรเปนการชี้ขาด หากมิฉะนั้นแลวความรับผิดชอบทั้งสิ้นจะตองเปน

ของผูรับจาง

1.3 ชางฝมือที่ผูรับจางจัดหาเพื่อทํางานติดตั้ง จะตองเคยผานงานและไดใบรับรองจากสถาบันฝกฝมือ

แรงงาน และหรือมิฉะนั้นจะตองมีประสบการณ และเคยผานงานที่เกี่ยวของมาเปนเวลานาน

พอสมควร  ผูรับจางจะตองจัดใหมีการทดสอบฝมือของชางฝมือดังกลาวกอนการเริ่มดําเนินการ

ทํางาน

2. งานที่จัดดําเนินการโดยผูรับจางหลัก

2.1 การทําชองลิฟต, บอลิฟต, หองเครื่อง, บอบันไดเลื่อน และชองเปดตาง ๆ สําหรับประตู, ปุมกด,

พื้นหองเครื่อง ฯลฯ  ทั้งนี้ทางผูเสนอราคาจะตองจัดทําแบบเพื่อขออนุมัติ

2.2 จัดหาและติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  เตาเสียบในหองเครื่องลิฟต

2.3 จัดหาและเดินสายไฟฟากําลัง   และแสงสวาง รวมทั้งสวิทชที่ตัดตอนอัตโนมัติ จนถึงหองเครื่องลิฟต

2.4 จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, สายสัญญาณจากระบบ MATV,

สายสัญญาณระบบเสียง และสายสัญญาณระบบโทรทัศนวงจรปดไวจนถึงหองเครื่องลิฟต

2.5 จัดหาและติดตั้งอุปกรณระบบเสียง, ระบบ MATV และระบบโทรทัศนวงจรปดภายในตัวลิฟตทุกตัว

2.6 จัดหา และติดตั้งระบบปรับอากาศ  และ/หรือ ระบบระบายอากาศสําหรับหองเครื่องลิฟต  โดยผูรับ

จางจะตองใหรายละเอียดแกวิศวกรผูออกแบบ  เพื่อจัดเตรียมใหสอดคลองกับความตองการของ

ระบบลิฟต
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2.7 บันไดลงบอลิฟต

2.8 จัดหาบริเวณสําหรับใหผูรับจาง  เพื่อเปนสถานที่เก็บรักษาเครื่องอุปกรณลิฟต เมื่อขนสงถึงสถานที่

ติดตั้ง

3. งานที่จะตองดําเนินการโดยผูรับจางระบบลิฟต บันไดเลื่อน

งานติดตั้งระบบลิฟต บันไดเลื่อน ใหเปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดขอกําหนด  พรอมอุปกรณควบคุม

และจัดเตรียมเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชงาน พรอมทั้งทดสอบการทํางานใหสมบูรณ ทั้งนี้ใหรวมถึงการ

รับผิดชอบ ดังตอไปนี้

- การติดตั้ง SEPERATE BEAM และ SILL SUPPORT

- HOOK หรือ H-BEAM สําหรับการติดตั้งลิฟตในหองเครื่อง

- รับผิดชอบในการขนยายวัสดุ และอุปกรณเขาสูสถานที่ติดตั้ง

- รับผิดชอบในการจัดหาและเชื่อมตอกระแสไฟฟา   สําหรับใชในการติดตั้งทดสอบระบบลิฟต บันไดเล่ือน

- รับผิดชอบ จัดหาและเชื่อมตอสายสัญญาณระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยจากจุดเชื่อมตอภายในหองเครื่อง

ลิฟตมายังตูควบคุมลิฟต

- รับผิดชอบ จัดหาและติดตั้งสาย TRAVELING CABLE สําหรับ ระบบเสียงประกาศ รวมถงึ

ลําโพงภายในลิฟต ระบบ CCTV, ระบบสื่อโฆษณา รวมถึงติดตั้ง LED MONITOR แบบ BUILT-IN เขา

กับตัวลิฟต, ระบบสายคอมพิวเตอรที่จะใชในหองผูโดยสารสําหรับระบบลิฟต โดยใหจัดสายใหเหมาะสม

และจัดเตรียมจุดตอของแตละระบบไวบนหองเครื่องลิฟต

- รับผิดชอบ จัดหาและเชื่อมตอสายสัญญาณจากหอง FIRE COMMAND / ENGINEERING CONTROL

มายังตูควบคุมลิฟต / บันไดเลื่อน สําหรับลิฟตและบันไดเลื่อน สวนโรงแรม

- รับผิดชอบ จัดหาและเชื่อมตอสายสัญญาณจากเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉินในหองเครื่องลิฟต มายัง

ตูควบคุมลิฟต สําหรับลิฟตพนักงานดับเพลิง

- รับผิดชอบในการประสานงานกับผูรับเหมาหลักของโครงการ , คาสาธารณูปโภคตาง ๆ , คาขนสงและคา

ติดตั้งตาง ๆ
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- รับผิดชอบจัดหาและติดตั้งบันไดขึ้นแทนเครื่อง (บันไดลงบอลิฟต) สําหรับลิฟต

- รับผิดชอบจัดหาและติดตั้งแสงสวางภายในปลองลิฟต บอลิฟต

- รับผิดชอบจัดหาเตารับไฟฟา ภายในปลองลิฟต บอลิฟต บอบันไดเลื่อน

- อื่น ๆ ตามความจําเปน เพื่อใหระบบลิฟต ทํางานไดอยางสมบูรณ

4. งานที่จะตองดําเนินการโดยผูเสนอราคาและเปนเอกสารประกอบการพิจารณาทางเทคนิค

4.1 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดขอกําหนด ของลิฟต

4.2 ตารางผลคํานวณ TRAFFIC

4.3 ตารางระบุประเทศผูผลิต สําหรับอุปกรณตาง ๆ ที่นํามาใชในโครงการ

4.4 ตารางแสดงผลงานการติดตั้ง

4.5 ในกรณีที่เสนอราคาโดยใช PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR (PM MOTOR)

ใหผูเสนอราคาสงเอกสารรับประกันคุณภาพของแมเหล็กถาวร ตลอดอายุการใชงาน (ไมนอยกวา 20

ป) มาพรอมกับการเสนอราคา

โดยการดําเนินการดังกลาวขางตน (4.1-4.4) ใหใชแบบฟอรมในเอกสารแนบทายเอกสารการ

เสนอราคา
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สวนที่ 4 รายการวัสดุและอุปกรณที่อนุมัติใหใช

4-1 รายการวัสดุและอุปกรณที่อนุมัติใหใช

รายการวัสดุและอุปกรณที่อนุมัติใหใชตามรายละเอียดตอไปนี้เปนแนวทางสําหรับการเลือกวัสดุและ

อุปกรณในโครงการ ในการเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคา  โดยเลือกวัสดุและอุปกรณตาม

รายละเอียดที่กําหนดให   พรอมทั้งแนบแคตตาล็อคระบุรุนที่ใชขอมูลทางเทคนิคและรายละเอียดประกอบ

ใหชัดเจน

4-2 คําจํากัดความ

- อุปกรณจากประเทศผูผลิต หมายถึง อุปกรณที่ผลิตจากประเทศที่ระบุเทานั้น

- REGIONAL ASSEMBLY UNDER LICENSE หมายถึง เฉพาะการประกอบอุปกรณที่ภูมิภาคนี้

โดยโรงงานจะตองแสดงใบรับรองการประกอบจากประเทศผูผลิตเดิมมาแสดง

- REGIONAL UNDER LICENSE หมายถึง อุปกรณที่ผลิตในภูมิภาคนี ้ โดยผูขายอุปกรณจะตอง

แสดงเอกสารโรงงานที่ผลิตจะตองไดรับการรับรองผลิตภัณฑจากประเทศผูผลิตเดิมมาแสดง

4-3 รายการอุปกรณและประเทศผูผลิตที่อนุมัติใหใช

ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิต

SCHINDLER : SWITZERLAND, or REGIONAL ASSEMBLY UNDER LICENSE

MITSUBISHI : JAPAN, or REGIONAL ASSEMBLY UNDER LICENSE

OTIS : USA, or REGIONAL ASSEMBLY UNDER LICENSE

HITACHI : JAPAN, or REGIONAL ASSEMBLY UNDER LICENSE
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PROJECT : สนามกฬีาส าหรบัผูส้งูอายเุยาวชนและประชาชนท ัว่ไป ปากเกร็ด

PASSANGER LIFT PASSANGER LIFT 

( L-01, L-02 ) ( L-03, L-04 )

GENERAL

1 Type Passenger Lift Passenger Lift

2 Quantity (Set) 2 2

3 Minimum Capacity (kgs.) 1,000 1,000

4 Minimum Speed m/s, (m/min) 1.75 (105) 1.75 (105)

5 Opened Floor (Floors) 5 5

6 Machine Room Type Machine Roomless Machine Roomless

7 Travelling Height (m.) 18.85 18.85

TECHNICAL

8 Machine Type AC Gearless AC Gearless

9 Lift Driving System ACVVVF ACVVVF

10 Operation Fully-Computerized Fully-Computerized

11 Control system

11.1   Group Controller
2-Cars Group

Conventional

2-Cars Group

Conventional

12 Power Supply

12.1 Phase/Voltage/Frequency 3P, 380/220 VAC, 50 HZ 3P, 380/220 VAC, 50 HZ

12.2 Power Consumption (kW)

(Please Specify)

DIMENSION

13 Hoistway

13.1   Width (mm.) 5250 / 2 SETS 5250 / 2 SETS

13.2   Depth (mm.) 2,200 2,200

13.3   Overhead (mm.) 4,500 4,500

13.4   Pit (mm.) 1,700 1,700

13.5   Lighting / Stair in Lift Pit By Lift Contractor By Lift Contractor

13.6   Separate Beam By Lift Contractor By Lift Contractor

13.7   Machine Room Height (mm.) - -

14 Car Size

14.1   Width (mm.) 1,600 1,600

14.2   Depth (mm.) 1,400 1,400

14.3   Height (Structure) (mm.) 2,600 2,600

15 Door

15.1   Type of Opening Centre-Opening Centre-Opening

15.2   Width (mm.) 1,100 1,100

15.3   Height (mm.) 2,100 2,100

FIXTURE

16 Car Operation Panel (Interior)

16.1   Quantility (set)
1 SET / CAR 1 SET / CAR 

16.2   Car Position Display Type LED LED

16.3   Intercom Require Require

16.4   Car Direction Lantern Require Require

16.5   Floor Bottons Require Require

16.6   Open/Close Push Button Require Require

16.7   Alarm Push Button Require Require

16.8   Emergency Push Button Not Require Not Require

16.9   Exclusive Key Switch Require Require

16.10   Service Switch Require Require

16.11   Fire Service Switch Not Require Not Require

16.12   Sliding Cover for Supervisory Maintenance Control Require Require

SUBJECT : LIFT REQUIREMENTS

ITEM DESCRIPTION

DATE : 28/9/2020

ก - 1
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PROJECT : สนามกฬีาส าหรบัผูส้งูอายเุยาวชนและประชาชนท ัว่ไป ปากเกร็ด

PASSANGER LIFT PASSANGER LIFT 

( L-01, L-02 ) ( L-03, L-04 )

SUBJECT : LIFT REQUIREMENTS

ITEM DESCRIPTION

DATE : 28/9/2020

17 Hall Operating Panel (Exterior)

17.1   Hall Position Indicator & Call Buttons 1 SET 1 SET

17.2   Type of Face Plate SS Mirror Finished SS Mirror Finished

17.3   Car Position Display Type LED LED

17.4   Arriving Gong Require Require

18 BMS to Control Room Not Require Not Require

19 Fire Service

19.1   Recall Fire Service Control Switch Not Require Not Require

19.2   Car Fire Service Control Switch Not Require Not Require

20 Communication Facility

20.1   Lift Car Communication Require Require

20.2   CCTV,TVV Travelling Cable RG59

ใหเ้สนอชนดิสาย ตามเทคโนโลยขีองผูผ้ลติ

โดยใหพ้จิารณาถงึ Loss จากความยาวสาย

ดว้ย

ใหเ้สนอชนดิสาย ตามเทคโนโลยขีองผูผ้ลติ

โดยใหพ้จิารณาถงึ Loss จากความยาวสาย

ดว้ย

20.3   Access Control Interface & Cable (RFID Support) Cat6 Require Require

21 Handicap Feature

21.1   Car & Floor Push Button for Wheelchair Handicap Require 1 SET Require 1 SET

21.2   Voice Message Thai & English Thai & English

21.3   Floor Push Button for Visually Impaired Embossed Arabic Numerals Embossed Arabic Numerals

22 Control Operation

22.1  Overload Holding stop Require Require

22.2   Car Excess False Calls Cancellation Automatic Require Require

FINISHING

23 Main Entrance at Lobby Floor

23.1   Jamb SS Mirror Finished SS Mirror Finished

23.2   Type Jamb Narrow Jamb / SS Mirror Narrow Jamb / SS Mirror

23.3   Door SS Mirror Finished SS Mirror Finished

24 Other Floor

24.1   Jamb SS Mirror Finished SS Mirror Finished

24.2   Type Jamb Narrow Jamb / SS Mirror Narrow Jamb / SS Mirror

24.3   Door SS Mirror Finished SS Mirror Finished

25 Car

25.1   Side Wall by Interior by Interior

25.2   Back Wall by Interior by Interior

25.3   Ceiling by Interior by Interior

25.4   Door & Front Return SS Mirror Finished SS Mirror Finished

25.5   Floor by Interior by Interior

25.6   Kick Plate by Interior by Interior

25.7   Hand Rail by Interior by Interior

26 Weight Allowance For Decoration & Finishing (kgs.) 200 200

SAFETY FUNCTION

27 Battery Backup Require Require

28 Overload Holding Stop Require Require

29 Emergency Power Automatic Rescue Device Require Require

30 Emergency Lighting / Fan Require Require

31 Automatic Brake Require Require

32 Fire Alarm / Power Failure Interface Require Require

33 Infrared Light Ray Require Require

34 Automatic Turn ON/OFF Fan Require Require

35 Terminal Buffer Require Require

ก - 2
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SUBJECT : LIFT REQUIREMENTS

ITEM DESCRIPTION

DATE : 28/9/2020

36 Overspeed Require Require

37 Emergency exit Require Require

38 Car safty governer Require Require

39 Phase failure protection Require Require

40 Over & Under Voltage protection Require Require

41 Frequency error protection Require Require

42 Elevator Recall Lobby / 2nd Exit Require Require

REMARK

1.  THE FOLLOWING ITEMS WILL BE DESIGNATED LATER

-   FLOOR BUTTONS AT LIFT LOBBY, INSIDE LIFT CARS

-   LIFT HALL FINISHING, LIFT CAR INTERIOR FINISHING

2.  THE CONTRACTOR SHALL QUOTE FOR THE 10-YEARS  MAINTENANCE CONTRACT (ADDITIONAL TO 2-YEARS WARRANTY PERIOD)

     ; THE MAINTENANCE SHOULD INCLUDE SPARE PART

ก - 3
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PROJECT :สนามกฬีาสาํหรบัผูส้งูอายุเยาวชนและประชาชนทวัไป ปากเกร็ด
SUBJECT : SERVICE FLOOR SCHEDULE FOR LIFT DATE : 15/10/2020

(m.) (m.) L-01, L-02 L-03, L-04

ROOF

OH OH

• •
3 5.00 12.50 • •
2 5.00 7.50 • •
1 6.00 1.50 • •

B1 2.85 -1.35 • •
PIT PIT

5 5

REMARK:

• =    Landing Floors

x =    Non-Landing Floors

[1] =    Emergency Door is required on this floor.

F =    Front Door Opening.

R =    Rear Door Opening.

Fl-Fl.
Height Elevation PASSENGER LIFT

Total Landing Floors (รวมจํานวนชนัจอด)

Floor

6 4.50 17.50

ข-1



PROJECT : Dragon Retail DATE: 10/09/2019

SUBJECT : SERVICE FLOOR SCHEDULE FOR LIFT

(m.) (m.) LZ1 - LZ8 MZ1 - MZ8 HZ1 - HZ4 PU1 - PU2 RL1 SL1/FL1 SL2

200.00 OH

ROOF 2 4.40 195.60 M/C • M/C M/C

MEZZANINE 5.20 190.40 M/C OH • OH OH

ROOF 1 3.80 186.60 OH • • • •
40 4.40 182.20 • x PIT • •
39 4.20 178.00 • x [1] • •
38 4.20 173.80 • x • •
37 4.20 169.60 • x [1] • •
36 4.20 165.40 • x • •
35 4.20 161.20 M/C • x [1] • •
34 4.20 157.00 OH • x • •
33 4.20 152.80 • x • • •
32 4.40 148.40 • x [1] x • •
31 4.20 144.20 • x x [1] • •
30 4.20 140.00 • x [1] x • •
29 4.20 135.80 • x x [1] • •
28 4.20 131.60 • x [1] x • •
27 4.20 127.40 • x x [1] • •
26 4.20 123.20 • x [1] x • •
25 4.20 119.00 • x x [1] • •
24 4.20 114.80 • x [1] x • •
23 4.20 110.60 M/C • x x [1] • •
22 4.20 106.40 OH • x [1] x • •
21 4.40 102.00 • x x • • •
20 4.20 97.80 • x [1] x [1] x • •
19 4.20 93.60 • x x x [1] • •
18 4.20 89.40 • x [1] x [1] x • •
17 4.20 85.20 • x x x [1] • •
16 4.20 81.00 • x [1] x [1] x • •
15 4.20 76.80 • x x x [1] • •
14 4.20 72.60 • x [1] x [1] x • •
13 4.20 68.40 • x x x [1] • •
12 4.20 64.20 • x [1] x [1] x • •
11 4.20 60.00 • x x x [1] • •
10 4.20 55.80 • x [1] x [1] x • •
9 4.20 51.60 • x x x [1] • •
8 4.20 47.40 • x [1] x [1] x • •
7 4.20 43.20 • x x x [1] • •
6 6.10 37.10 • • • • • •
5 6.40 30.70 • x [1] x [1] x [1] • •
4 5.60 25.10 • x [1] x [1] x [1] • •
3 5.60 19.50 • x [1] x [1] x [1] • •
2 5.60 13.90 • x [1] x [1] x [1] • •
1 6.00 7.90 • x [1] x [1] x [1] • •
G 6.40 1.50 • • • • • •

LG 5.10 -3.60 PIT PIT PIT PIT • •
B1 4.00 -7.60 • •
B2 3.20 -10.80 • •
B3 3.20 -14.00 • •

PIT PIT

22 14 9 5 3 46 46

REMARK:

• =    Landing Floors

x =    Non-Landing Floors

★ =    Hotel Fireman Lift (HS3-F) will land on office floors only when fire alarm is activated.

[1] =    Emergency Door is required on this floor.

ROOF
LIFT

SERVICE/
FIREMAN LIFT

SERVICE
LIFT

Total Landing Floors (รวมจํานวนชนัจอด)

OFFICE LIFT PUBLIC LIFT SERVICE LIFT

Floor
Fl-Fl.

Height Elevation LOW ZONE
LIFT

MEDIUM ZONE
LIFT

HIGH ZONE
LIFT

PUBLIC
LIFT
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สารบัญ

หัวขอ เรื่อง หนา

สวนที่ 1 รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป SN-1/1 - SN-1/17

(GENERAL SPECIFICATION)

สวนที่ 2 ขอบเขตของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง SN-2/1 - SN-2/2

(SCOPE OF WORK)

สวนที่ 3 รายการขอกําหนดทางดานเทคนิค

3-1 งานทอประปา SN-3-1/1 - SN-3-1/10

3-2 ระบบระบายน้ํา SN-3-2/1 - SN-3-2/10

3-3 งานระบบสุขาภิบาลเพื่อการติดตั้งสุขภัณฑ SN-3-3/1

3-4 ระบบดับเพลิง SN-3-4/1 - SN-3-4/7

3-5 ประตูน้ําระบบสุขาภิบาล SN-3-5/1 - SN-3-5/5

3-6 อุปกรณประกอบทอน้ําสุขาภิบาล SN-3-6/1 - SN-3-6/3

3-7 เครื่องสูบน้ําแบบ VERTICAL MULTISTAGE PUMP SN-3-7/1

3-8 เคร่ืองสูบนํ้าเสีย และน้ําทิ้งแบบแช (SUBMERSIBLE PUMP) SN-3-8/1- SN-3-8/2

3-9 เครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน (PACKAGE BOOSTER PUMP SET) SN-3-9/1 - SN-3-9/2

และ VERTICAL MULTISTAGE PUMP (VSD)

3-10 เครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน (PACKAGE BOOSTER PUMP SET) SN-3-10/1 - SN-3-10/3

3-11 เครื่องเติมอากาศแบบแช (SUBMERSIBLE ARRATOR) SN-3-11/1 - SN-3-11/2

3-12 ถังกรองน้ําดวยทราย SN-3-12/1

3-13 เครื่องกรองน้ําดวยถานกัมมันต SN-3-13/1

3-14 ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป SN-3-14/1

3-15 การทดสอบและทําความสะอาด SN-3-15/1- SN-3-15/2

3-16 งานไฟฟา SN-3-16/1- SN-3-16/10

3-17 งานเบ็ดเตล็ด SN-3-17/1- SN-3-17/5

3-18 เครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟาชนิดผานรอน SN-3-18/1 - SN-3-18/2

ELECTRIC WATER HEATER (INSTANTANEOUS  TYPE)

3-19 ระบบสระวายน้ํา SN-3-19/1 - SN-3-19/3
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สารบัญ (ตอ)

หัวขอ เรื่อง หนา

สวนที่ 4 การ COMMISSIONING ,TEST, TOOLS, SPARE PARTS SN-4/1 - SN-4/6

และการรับประกัน,TOOLS, SPARE PARTS AND INSTRUCTION

สวนที่ 5 รายการวัสดุและอุปกรณที่อนุมัติใหใช SN-5/1 - SN-5/20
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1-1 คําจํากัดความ (DEFINITION)

1-1.1 "ผูวาจาง" หมายถึง เจาของโครงการที่ไดลงนามในสัญญาจางเหมางานระบบวิศวกรรม

1-1.2 "วิศวกร" หมายถึง วิศวกรผูออกแบบ หรือวิศวกรผูที่ไดรับมอบอํานาจในการดูแลงานออกแบบ

จากผูวาจาง

1-1.3 "ผูควบคุมงาน" หมายถึง วิศวกร หรือนายชางผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาจางใหทําหนาที่ควบคุม

การดําเนินงานของผูรับจาง ใหเปนไปตามแบบประกอบสัญญาและรายละเอียดขอกําหนด

1-1.4 "ผูรับจาง" หมายถึง นิติบุคคลและตัวแทนหรือลูกจางของนิติบุคคลที่ลงนามเปนคูสัญญากับ

เจาของโครงการ

1-1.5 "แบบประกอบสัญญา" หมายถึง แบบที่ใชในการติดตั้งทั้งหมด ที่ใชประกอบในการทําสัญญาจาง

เหมางานระบบวิศวกรรม รวมทั้งแบบที่ใชในการติดตั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขและ/หรือ

เพิ่มเติม โดยผานความเห็นชอบของผูวาจาง วิศวกรและผูควบคุมงานแลว

1-1.6 "รายละเอียดขอกําหนด" หมายถึง ขอความที่ใชกําหนด และควบคุมงานติดตั้งวัสดุ อุปกรณ

วิธีการทํางาน ฝมือการทํางาน และขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวกับงานติดตั้งที่มีปรากฏ หรือไมมี

ปรากฏในแบบประกอบสัญญาที่ใชในการติดตั้งตามสัญญาจางเหมางานระบบวิศวกรรมนี้

1-1.7 "การอนุมัติ" หมายถึง การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง วิศวกร หรือผูมีอํานาจหนาที่ใน

การอนุมัติ

1-2 ขอบเขตของรายละเอียดขอกําหนด (SCOPE OF SPECIFICATION)

ผูรับจางจะตองจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และการบริการดูแลการ

ทํางานของเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณพรอมทั้งอํานวยความสะดวกอื่นๆที่จําเปนเพื่อใหงานระบบ

สุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัยเสร็จเรียบรอยสมบูรณ ดังแสดงไวในแบบประกอบประกอบสัญญา

และ/หรือรายละเอียดขอกําหนด (SPECIFICATION) นี้ทุกประการ และเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง

ตามความมุงหมายของผูวาจางอยางเรียบรอยและเปนที่พอใจของผูวาจาง ในกรณีที่ขอความหรือ

รายละเอียดในรายละเอียดขอกาํหนดน้ี มีขอขัดแยงกัน และ/หรือแตกตางไปจากแบบประกอบ

สัญญา ใหผูรับจางแจงเปนลายลักษณอักษรใหวิศวกร หรือผูควบคุมงานทราบในทันที โดยระบุขอ

ขัดแยงหรือขอแตกตางใหเปนที่ชัดเจนและใหถือการวินิจฉัยของวิศวกรเปนการชี้ขาด ทั้งนี้ผูรับจาง

จะตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นหากกระทําไปผิดจากการวินิจฉัยของวิศวกร
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1-3 แบบประกอบสัญญา (DRAWINGS)

แบบประกอบสัญญาจางเหมาระบบวิศวกรรม เปนเพียงแผนผังและหลักการแสดงการทํางานของ

ระบบตามความประสงคของผูวาจางเทานั้น ในการติดตั้งจริงผูรับจางตองตรวจสอบกับแบบ

สถาปตยกรรม แบบโครงสราง และแบบงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของประกอบกันไปดวยกรณีที่

จําเปนตองแกไขปรับปรุงงานบางสวนจากแบบเดิมที่กําหนดไว เพื่อใหการติดตั้งงานระบบถูกตอง

ไดคุณภาพตามความตองการแลว ผูรับจางจะตองเสนอเพื่อการขออนุมัติเปนลายลักษณอักษรจาก

วิศวกรกอนการแกไข และจะตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม

1-4 มาตรฐาน และขอบังคับ (STANDARD AND CODE)

1-4.1 "ขอกําหนดทั่วไป" หรือ "เง่ือนไขทั่วไป" ของรายละเอียดประกอบแบบสถาปตยกรรม ถือวา

ครอบคลุมถึงงานในสัญญานี้ดวย

1-4.2 กรณี มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ขอกําหนด และมาตรฐานทั่วไปของงานระบบสุขาภิบาล และ

ปองกันอัคคีภัย ใหถือตามมาตรฐานของสถาบันที่เกี่ยวของดังตอไป

· EIT STANDARDS STANDARDS OF THE ENGINEERING

INSTITUTE OF THAILAND

· TIS (ม.อ.ก.) THAI INDUSTRIAL STANDARDS

· BMA BANGKOK METROPOLITAN ADMINSTRATION

· MWA METROPOLITAN WATER WORK AUTHORITY

· ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

· AWS AMERICAN WELDING SOCIETY

· ASME AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS

· ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

· ASCE AMERICAN SOCIETY OF CIVILL ENGINEERS

· AISI AMERICAN IRON ANS SHEET INSTITUTE

· AWWA AMERICAN WATER WORKS OF ASSOCIATION

· BS BRITISH STANDARDS

· LPC LOSS PREVENTION COMMITTEE

· DIN DEUTSHER NORMENAUSSCHSS

· NFC NATIONAL FIRE CODE

· NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

· UL UNDERWRITERS LOBORATORIES, INC., U.S.A.

· FM FACTORY MUTUAL
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· ASHRAE AMERICAN SOCIETY OF HEATING

REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS,

INC.

· MEA METROPOLITAN ELECTRICAL AUTHORITY

· NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE

· NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURING ASSOCIATION

· IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

· อื่นๆที่ระบุ

1.4.3 กรณีที่ตองทดสอบคุณภาพ วัสดุอุปกรณที่ใชงานตามสัญญานี ้   ใหทดสอบในสถาบันดังตอไปนี้

· กรมวิทยาศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

· คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

· มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลา ธนบุรี

· สถาบันอ่ืนๆ ที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง

1-5 วัสดุและอุปกรณ (MATERIALS AND EQUIPMENT)

1-5.1 วัสดุและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการติดตั้งงานนี้ จะตองไดมาตรฐานตามที่ไดระบุไวในรายละเอียด

ขอกําหนดนี้  และผลิตจากโรงงานที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของวิศวกร

1-5.2 วัสดุและอุปกรณที่ใชในงานติดตั้งนี้ จะตองมีคุณภาพดี ประสิทธิภาพการทํางาน และอายุใชงาน

สูง วัสดุที่ใชทั้งหมดจะตองเปนของใหม ไมเคยใชงานหรือถูกระงับการใชจากหนวยงานอื่นมากอน

และไมมีการชํารุดบกพรองใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองไมมีคุณภาพต่ํากวาที่ไดกําหนดไว กรณี

ที่วัสดุและอุปกรณชํารุด หรือเสียหายซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการติดตั้งหรือทดสอบจะตองไดรับการ

ซอมแซม หรือเปลี่ยนใหมใหอยูในสภาพที่ใชงานได

1-5.3 ในการเสนอราคาวัสดุ และ อุปกรณตางๆ ที่กําหนดไวในรายการเสนอราคา จะตองระบุชื่อผูผลิต

ประเทศที่ผลิต ชื่อทางการคา และแคตตาล็อคอางอิงโดยระบุรุน, ขนาด และขอกําหนดทางเทคนิค

ใหชัดเจน ซึ่งจัดเตรียมโดยผูเสนอราคาภายใตเงื่อนไขการเสนอราคา ในกรณีที่มีการกําหนดชื่อของ

วัสดุ หรืออุปกรณตั้งแตสองชื่อขึ้นไป ผูเสนอราคาสามารถเลือกใชอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไว

ได ในกรณีที่มีขอขัดแยงในการเลือกใชวัสดุและอุปกรณ ระหวางผูวาจาง และผูรับจาง ใหถือวาคํา

วินิจฉัยของผูวาจาง และวิศวกรเปนการชี้ขาด

1-5.4 วัสดุและอุปกรณที่ระบุไวในแบบ และในรายละเอียดขอกําหนดที่ผูรับจางจะนํามาใชจะตองสง

ตัวอยางวัสดุและอุปกรณ หรือแคตตาล็อคพรอมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณใหวิศวกร

พิจารณาอนุมัติเปนลายลักษณอักษรกอนนําไปสั่งซื้อหรือใชงาน ถาผูรับจางสั่งซื้อและ/หรือ นําวัสดุ
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หรืออุปกรณไปใชงาน โดยมิไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรแลว ปรากฏวาวัสดุหรืออุปกรณนั้นๆ

ไมถูกตองตามแบบและรายละเอียดขอกําหนด ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในการรื้อถอนเพื่อ

เปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณนั้นเอง ทั้งนี้ตัวอยางวัสดุอุปกรณทั้งหมด ที่ผานการอนุมัติจากวิศวกรแลว

จะใชเปนมาตรฐานสําหรับเปรียบเทียบกับวัสดุและอุปกรณ ที่จะติดตั้งตอไป

1-5.5 ขอกําหนดรายละเอียดหรือแบบประกอบสัญญาที่เขียนไว สําหรับงานที่ไมไดแสดงรายละเอียดของ

วัสดุและอุปกรณทุกชนิด หรอืแสดงการติดตั้งแตอยางใด เปนหนาที่ของผูรับจางจะตองคํานึงถึง

วัสดุและอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับงานติดตั้งแตละชิ้นนั้นๆ ใหเสร็จสมบูรณ วัสดุและอุปกรณ

ใดๆก็ตามที่แสดงไวในแบบประกอบสัญญา แตไมไดกําหนด หรือชี้บงไวในรายละเอียดขอกําหนด

และไมไดแสดงไวในแบบประกอบสัญญา ถาจําเปนที่จะตองใชเพื่อใหงานแลวเสร็จสมบูรณถูกตอง

ตามมาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งทั่วไป และใหไดคุณภาพแลว ผูรับจางจะตองจัดหามาใหโดย

ตลอดโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม

1-5.6 เครื่องมือ เครื่องใชและเครื่องชวยผอนแรง ที่ผูรับจางนํามาใชในงานนี้ ตองมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย และเปนชนิดที่เหมาะสมรวมทั้งตองมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน ทั้งนี้ผูวาจาง

มีสิทธิ์ที่จะขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมจํานวนใหเหมาะสมกับการใชงาน

1-6 การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ

ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาสถานที่เก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณที่ใชในการติดตั้งภายใน

บริเวณสถานที่กอสรางอาคาร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณดังกลาว จะยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผู

รับจางทั้งหมด ซึ่งผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการสูญหาย เส่ือมสภาพหรือถูกทําลาย จนกวาจะ

ไดติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณและสงมอบงานแลว

1-7 การตรวจสอบแบบ และรายละเอียดขอกําหนด

1-7.1 ผูรับจางตองตรวจสอบแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนดตางๆ จนแนใจวาเขาใจถึง

ขอกําหนด และเงื่อนไขตางๆ อยางชัดเจน

1-7.2 เมื่อมีขอสงสัยขัดแยงหรือขอผิดพลาดระหวางแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนด

ตางๆ ใหสอบถามจากวิศวกร หรือผูควบคุมงาน และการตีความในขอขัดแยงใดๆ ใหตีความไป

ในแนวทางที่ดีกวาถูกตองกวา การใชวัสดุและอุปกรณที่มีคุณภาพดีกวา และครบถวนกวา

1-7.3 การคลาดเคลื่อน การตกหลน หรือความผิดพลาดอื่นเนื่องมาจากแบบแปลนหรือ รายละเอียด

ขอกําหนด จะตองถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจางที่จะติดตอสอบถามวิศวกร เพื่อชี้แจง

แกไขแบบแปลนใหถูกตองกอนที่จะลงมือทําการกอสราง หรือติดตั้งอุปกรณ ทั้งนี้หากจะตองทํา

การปรับปรุงงานบางสวน จากแบบที่ไดแสดงไว โดยที่เห็นวาเปนความจําเปนที่จะตองใชเพื่อให
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งานแลวเสร็จสมบูรณ ถูกตองตามมาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งทั่วไป และใหไดคุณภาพตาม

ตองการแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม

1-7.4 ผูรับจางจะตองศึกษารายละเอียดการติดตั้งจากแบบสถาปตยกรรมและโครงสราง พรอมๆ กันไป

กับแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาล และ

ปองกันอัคคีภัย) และระบบไฟฟากอนดําเนินการติดตั้งเสมอ

1-8 แผนงานและรายงานความคืบหนาของงาน

(WORKING SCHEDULE AND PROGRESS REPORT)

1-8.1 ผูรับจางจะตองกําหนดตารางแผนงานและรายละเอียดประกอบการประสานงานทั้ง

ทางดานชาง การขนสงของ การติดตั้ง และการแลวเสร็จแตละขั้นตอน เพื่อปองกันอุปสรรคและความลาชาตางๆ

อันอาจเปนผลกระทบกระเทือนตอการแลวเสร็จสมบูรณของงานทั้งหมดสงตอผูวาจาง และผู

ควบคุมงานเปนระยะๆ การจัดทําตารางแผนงานนี้จะตองไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยสอดคลอง

กับแผนงานกอสรางอยูเสมอ

1-8.2 ผูรับจางจะตองสงแผนงานในการทํางาน ระยะเวลาในการติดตั้ง และรายงานความคืบหนาของ

งานทุกๆ เดือนตอผูวาจาง และผูควบคุมงานคนละ 1 ชุด ในเวลาที่กําหนดโดยผูควบคุมงาน

จนกวางานจะแลวเสร็จ

1-8.3 ผูรับจางจะตองแจงจํานวนวิศวกร ชาง และพนักงานอื่นๆ ที่จะเขาทํางานในสถานที่ใหผูวาจาง

และผูควบคุมงานทราบ เพื่อขออนุญาตกอนเขาทํางานอยางนอย 1 วัน กอนทํางาน

1-8.4 ผูรับจางจะตองใหรายละเอียดการทําแผนงาน การทํารายงานและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ผูควบคุม

งานกําหนดให

1-9 แบบรายละเอียดการติดตั้ง (SHOP DRAWINGS)

1-9.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการเตรียม SHOP DRAWINGS สําหรับงานติดตั้งวัสดุ และอุปกรณที่

จะใชในการติดตั้ง หรือตามความตองการของวิศวกร และผูควบคุมงาน ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ

ตอการติดตั้งวัสดุและอุปกรณทุกชิ้น โดยจะตองทําการวัดสถานที่จริงเทียบกับแบบแปลนกอสราง

เพื่อนําขอมูลมาใชในการทําแบบรายละเอียดการติดตั้ง และรวมมือกับงานโครงสราง งาน

สถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน และงานระบบอ่ืนๆ ในการสงแบบแปลนใหผูควบคุมงานเพื่อ

ขออนุมัติจากผูควบคุมงาน และจะตองไมทําการติดตั้งวัสดุและอุปกรณใดๆ จนกวาจะไดรับอนุมัติ

จากผูควบคุมงานเปนลายลักษณอักษร
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1-9.2 ผูรับจางจะตองจัดสงแบบรายละเอียดการติดตั้ง และ การจัดเรียงอุปกรณตางๆ ทุกชนิด หรือ

ตามที่ผูควบคุมงานเห็นวาจําเปนเสนอตอผูควบคุมงานโดยตองมีวิศวกรผูรับผิดชอบของผูรับจางทํา

การตรวจสอบแบบรายละเอียดการติดตั้งใหถูกตองตามความตองการใชงาน และการติดตั้ง ตาม

ขอแนะนําของผูผลิตพรอมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่กํากับบนแบบที่เสนอขออนุมัติทุกแผน

จํานวน 5 ชุด เพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการติดตั้ง ไมนอยกวา 15 วัน โดยผูควบคุมงานจะ

ตรวจสอบ และแจงตอผูรับจางภายใน 7 วัน หากมิไดรับการอนุมัติ ผูรับจางจะตองแกไข และสง

ใหใหมภายใน 7 วัน หลังจากหลังจากที่ไดรับแจง

1-9.3 ผูรับจางจะตองศึกษาทําความเขาใจ แบบสถาปตยกรรม แบบโครงสราง แบบตกแตงภายใน และ

แบบงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของประกอบกัน รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง เพื่อใหการจัดทํา

แบบรายละเอียดการติดตั้ง เปนไปโดยถูกตองและไมเกิดอุปสรรคกับผูรับจางอื่นๆ จนเปนสาเหตุ

ใหกําหนดการของโครงการตองลาชา

1-9.4 แบบรายละเอียดการติดตั้ง จะตองแสดง PLAN VIEW, ELEVATION VIEW และ SECTION

ตามความจําเปน และมีมาตราสวนตามที่ผูควบคุมงานกําหนด โดยแสดงรายละเอียดการติดตั้ง

การประกอบ การเสริม การสราง การยึดจับขนาดของชิ้นสวนตางๆ ตลอดจนแสดงการสัมพันธ

กับงานระบบอื่นๆ อยางสมบูรณ ผูควบคุมงานมีอํานาจและหนาที่สั่งการใหผูรับจางจัดเตรียมแบบ

ขยายแสดงการติดตั้งสวนหนึ่งสวนใด ของงานระบบที่เห็นจําเปนเพิ่มเติมได และในกรณีแบบ

รายละเอียดการติดตั้งของผูรับจางแตกตางไปจากแบบประกอบสัญญา ผูรับจางตองจัดทําสารบัญ

รายการที่แตกตาง และใสเครื่องหมายแสดงการเปลี่ยนแปลงกํากับทุกครั้ง พรอมทั้งลงนามรับรอง

และลงวันที่ในการแกไขครั้งนั้นกํากับ

1-9.5 ในการดําเนินการติดตั้ง ผูรับจางจะตองดําเนินการตามแบบรายละเอียดการติดตั้งที่ผานการอนุมัติ

แลวเทาน้ัน งานสวนใดก็ตามที่กระทําไปกอนไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรใหถือเปนความ

รับผิดชอบของผูรับจาง โดยวิศวกร และผูควบคุมงานสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกรองใหผูรับจางเพิ่มเติม

งานบางสวน และ/หรือ ใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงงานสวนที่ไดติดตั้งไปแลว ใหสอดคลองกับแบบ

ประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนดโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

1-9.6 วิศวกร และผูควบคุมงาน ไมใชเปนบุคคลที่ทําหนาที่ตรวจแบบใหผูรับจาง การอนุมัติ SHOP

DRAWINGS เพื่อใหสามารถทํางานในขั้นตอนตอไปได การอนุมัตินี้จะไมทําใหผูรับจางพนสภาพ

จากการรับผิดชอบตอการติดตั้ง และการบริการตางๆ เพื่อใหงานเสร็จตรงกับจุดประสงคของ

รายละเอียดขอกําหนดและแบบประกอบสัญญา

1-9.7 การอนุมัติรูปแบบและเอกสารตางๆ จากวิศวกร และผูควบคุมงาน จะตองไมถือวาเปนการตรวจที่

เสร็จสมบูรณ งานตางๆ ที่ไดกระทําลงไปก็ยังคงถือวาอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางทั้งสิ้น

หากผูควบคุมงานตรวจพบขอผิดพลาดในภายหลัง ผูรับจางตองดําเนนิการแกไขใหมใหถูกตอง
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1-10 แบบที่ติดตั้งจริง (REPRODUCIBLE AS BUILT DRAWING)

ในระหวางดําเนินการติดตั้งระบบ ผูรับจางตองทําแบบตามที่ติดตั้งจริงแสดงตําแหนงของวัสดุ และ

อุปกรณ รวมทั้งการแกไขอื่นๆ ที่ปรากฏในงานระหวางการติดตั้งโดยมีมาตราสวน 1:100

สําหรับแบบแปลนและใชมาตราสวน 1:25 สําหรับแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

เสนอตอผูควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบเปนระยะๆ หรือทุกครั้งตามที่ผูควบคุมงานจะรองขอใหผู

รับจางทําสง ทั้งนี้ผูรับจางตองจัดทําแบบที่ติดตั้งจริง ใหเสร็จกอนการปดผาเพดาน การกอผนัง

ปดหรือถมดิน และภายหลังจากที่งานติดตั้งทั้งระบบแลวเสร็จ ผูรับจางจะตองสงมอบแบบที่ติดตั้ง

จริงที่ลงนามรับรองความถูกตองโดยผูรับจาง และที่ผูควบคุมงานไดตรวจสอบแลวดังกลาว โดยมี

รายละเอียดการทําสําเนาดังน้ี

· ตนฉบับของแบบที่ติดตั้งจริง สําหรับผูวาจาง 1 ชุด

· แบบพิมพเขียวของแบบที่ติดตั้งจริง สําหรับผูวาจาง 3 ชุด สําหรับวิศวกร 1 ชุด และสําหรับผู

ควบคุมงาน 1 ชุด

· ELECTRONIC FILES (จัดทําโดยโปรแกรม AUTOCAD VERSION 2000 เปนอยางนอย)

สําหรับผูวาจาง 1 ชุด สําหรับวิศวกร 1 ชุด และสําหรับผูควบคุมงาน 1 ชุด

1-11 การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายละเอียดขอกําหนดและวัสดุอุปกรณ

1-11.1 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนด อัน

เนื่องมาจากความจําเปนในการปฏิบัติงานหรือดวยเหตุอื่นใดก็ตาม ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุม

งานรับทราบ เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบกอนดําเนินการ

1-11.2 ในกรณีที่ผลิตภัณฑของผูรับจางมีลักษณะคุณสมบัติ อันเปนเหตุใหอุปกรณรายการที่กําหนดไว

เกิดความไมเหมาะสมหรือทํางานไมถูกตอง ผูรับจางตองไมเพิกเฉยละเลยที่จะแจงขอความเห็น

ชอบจากผูคุมงานในการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง โดยชี้แจงแสดงหลักฐานจากบริษัทผูผลิต

มิฉะนั้นผูรับจางตอง เปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแตเพียงผูเดียว

1-11.3 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นในกรณีดังกลาวขางตน ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

1-11.4 ในกรณีที่มีการแกไข และเปลี่ยนแปลงแบบจากผูวาจาง และ/หรือ วิศวกร และ/หรือ ผูควบคุมงาน

กอนที่ผูรับจางจะปฏิบัติงานและติดตั้ง ผูรับจางจะตองตรวจสอบถึงผลกระทบตองานที่เกี่ยวของ

และที่อาจดําเนินการไปแลว พรอมทั้งแจงผลดังกลาว (หากม)ี ใหผูวาจาง วิศวกร หรือผูควบคุม

งานทราบทันที มิฉะนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะเปนภาระของผูรับจาง

1-11.5 ในกรณีที่มีการแกไข หรือเปลี่ยนแปลงแบบจากวิศวกรหรือผูรับจาง เพือ่ใหงานติดตั้งระบบ

เหมาะสมกับสภาพหรือสถานที่กอสราง และ/หรือ เปนการแกไขในรายละเอียดปลีกยอย ใหผูรับ

จางสามารถจัดทําเปนแบบ SHOP DRAWINGS เสนอเพื่อการอนุมัติและติดตั้งตอไปได
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1-12 การใชพลังงานไฟฟา และอุปกรณอื่นๆระหวางการกอสราง

1-12.1 ผูรับจางจะตองดําเนินการ และรับผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจายในการตอสายไฟฟา สายโทรศัพท ทอ

นํ้าประปา และทอน้ําอื่นๆ รวมทั้งมาตรวัดตางๆ ชั่วคราว คาใชจายในการดําเนินการ และคาใช จาย

ขณะใชงานดวย

1-12.2 คาใชจายตางๆ ในขอ 1-12.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตั้งแตวนัเริ่มเตรียมการระหวางการ

กอสราง จนกระทั่งวันสงมอบงานเรียบรอยแลว

1-12.3 การรื้อถอนวัสดุ และอุปกรณที่ตองใชงานชั่วคราว จะตองกระทําใหอยูในสภาพดีเชนเดิมภายหลัง

จากการสงมอบงานแลว ถาหากมีสิ่งใดบกพรองเสียหายขณะรือ้ถอนยังคงอยูในความรบัผิดชอบของ

ผูรับจางเชนกัน

1-12.4 ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวสําหรับแสงสวางและอุปกรณอื่นๆตามจุดตางๆ

ภายในอาคาร ซึ่งมีความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบของผูควบคุมงาน คาใชจาย

ในการติดตั้งดวงโคมสําหรับแสงสวางชั่วคราวนี้ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น

1-12.5 ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณดับเพลิง ติดตั้งในบริเวณตางๆ ที่ผูรับจางปฏิบัติงานอยางเพียงพอ

1-13 การตรวจสอบผลงาน (INSPECTION)

วิศวกร หรือผูควบคุมงานมีอํานาจสั่งใหผูรับจางเปด หรือรื้องานสวนใดๆ ที่ไมอาจตรวจสอบจาก

ภายนอกไดเพื่อตรวจสอบ หรือสั่งใหผูรับจางดําเนินการทดสอบวัสดุหรือสิ่งของใดๆ หรืองานสวน

ใดๆ ที่ไดทําไปแลวได ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยมิชักชาเมื่อไดรับรายการคําสั่ง โดยผูรับจาง

จะตองเปนผูเสียคาใชจาย ในการดําเนินการทั้งหมด เพื่อการตรวจสอบ หรือใชงานดังกลาว

รวมทั้งคาใชจายในการแกไขใหคืนสภาพ ถาผลการตรวจสอบหรือทดสอบ ปรากฏวางานดังกลาว

ไมมีคุณสมบัติเพียงพอ ผูรับจางตองยอมรับ และดําเนินการแกไข โดยมิชักชาเมื่อไดรับรายการ

ใหแกไขขอบกพรองในการติดตั้ง และการปฏิบัติงานจากผูควบคุมงาน เพื่อใหเปนไปตาม

ขอกําหนดในสัญญา และถูกตองตามหลักวิชา โดยจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายในการแกไข

เนื่องจากความบกพรองตางๆ ทั้งสิ้นแตทั้งนี้จะตองไมเปนการกระทําที่ปราศจากเหตุอันควร

1-14 การทดสอบและการปรับแตงระบบ

1-14.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการทดสอบ และปรับแตงระบบ และจะตองแกไขปรับปรุงระบบตาม

ความจําเปน เพื่อใหระบบสามารถใชงานไดตามแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนด

ทุกประการ
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1-14.2 ผูรับจางตองจัดทําตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครื่องและระบบรวมทั้งจัดเตรียม

เอกสารแนะนําจากผูผลิตในการใชงาน (OPERATION MANUAL) เสนอผูควบคุมงาน กอนทํา

การทดสอบอยางนอย 15 วัน

1-14.3 ผูรับจางตองทําการทดสอบเครื่อง และระบบตามหลักวิชา และขอกําหนด โดยอุปกรณ และ

เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ ผูรับจางตองเปนผูจัดหาทั้งหมด และขณะทดสอบตองมีผูแทนของผู

วาจาง และ/หรือวิศวกร และ/หรือผูควบคุมงาน อยูรวมขณะทดสอบดวย รายงานขอมูลในการ

ทดสอบใหทําเปนแบบฟอรมเสนออนุมัติตอผูควบคุมงาน ทั้งนี้กอนทําการทดสอบ และหลังการ

ทดสอบผูรับจางจะตองกรอกขอมูลตามที่ไดจากการทดสอบจริงสงใหผูควบคุมงาน จํานวน 4 ชุด

1-14.4 คาใชจายในการทดสอบ เชน คากระแสไฟฟา นํ้าประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหวางการทดสอบ

เครื่องและระบบอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางเองทั้งสิ้น

1-14.5 ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองทําความสะอาดเพื่อกําจัดฝุน และสิ่ง

สกปรก ซึ่งอาจกอความเสียหายกับระบบใหเรียบรอย และตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกร และ

ผูควบคุมงานกอนทําการสงมอบงาน

1-15 คูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ

1-15.1 ผูรับจางจะตองจัดทําคูมือรายละเอียดของอุปกรณที่ใช วิธีการใชงานและรายการรายละเอียดของ

การบํารุงรักษา รายการอะไหล และอื่นๆ ในลักษณะเลมหนังสือ (และอาจเปนแบบแผนขอมูล

อิเล็กทรอนิคสดวย) เปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ โดยจะตองสงมอบใหผูวาจางในวันสง

มอบงาน จํานวน 4 ชุด สําหรับวิศวกร จํานวน 1 ชุด และสําหรับผูควบคุมงาน จํานวน 1 ชุด

1-15.2 คูมือทั้งหมดตามขอ 1-15.1 ผูรับจางจะตองสงรางเสนอใหผูควบคุมงาน 1 ชุดเพื่อทําการ

ตรวจสอบและอนุมัติกอนการจัดทําจริง

1-15.3 บทความโฆษณาของผูผลิต หรือแคตตาล็อค ไมถือวาเปนคูมือการใชงานและบํารุงรักษา

1-15.4 รายละเอียดภายในคูมือ ใหประกอบดวยรายละเอียดเปนหมวดๆ ไมนอยกวาดังตอไปนี้

· หมวดที่ 1 ประกอบดวย รายละเอียดอุปกรณทั้งหมดของระบบ

· หมวดที่ 2 ประกอบดวย การทํางานของระบบ และวิธีการใชงาน

· หมวดที่ 3 ประกอบดวย ขอมูลทางเทคนิค และแคตตาล็อคของ

อุปกรณทั้งหมดในระบบ พรอมรายชื่อบริษัทตัวแทน

จําหนาย ชื่อผูติดตอ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท
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· หมวดที่ 4 ประกอบดวย รายงานผลการทดสอบระบบ

· หมวดที่ 5 ประกอบดวย รายละเอียดของการติดตั้ง การตรวจสอบ

ระหวางการใชงาน การซอมบํารุงรักษา

· หมวดที่ 6 ประกอบดวย สาเหตุการชํารุด บกพรอง หรือใชงานไมได

และการแกไขของอุปกรณในระบบเบื้องตน

1-16 การสงมอบงาน

ผูรับจางตองเปดใชงานเครื่องมือและอุปกรณตางๆใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเต็มที่ หรือพรอมที่จะ

ใชงานไดเต็มที่เปนเวลา 24 ชั่วโมงติดตอกัน หรือไมนอยกวา 1 วัน และจะตองทําการทดสอบ

เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณตามที่ผูควบคุมงานจะกําหนดใหทดสอบจนกวาจะไดผลเปนที่พอใจ

และแนใจของผูควบคุมงานวาเครื่องมือ และอุปกรณตางๆเหลานั้นสามารถทํางานไดดี ถูกตองตาม

แบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนดทุกประการ รายการสิ่งของตางๆ ตอไปนี้ ผูรับจาง

จะตองสงมอบใหแกผูวาจางในวันสงมอบงานและถือเปนสวนหนึ่งของการตรวจรับมอบงานดวย มี

รายละเอียดดังตอไปนี้

· แบบที่ติดตั้งจริง ตามรายละเอียดในหัวขอ 1-10

· คูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ ตามรายละเอียดในหัวขอ 1-15

· เครื่องมือพิเศษสําหรับใชในการปรับแตง ซอมบํารุงเครื่องมือและอุปกรณ ซึ่งทางโรงงาน

ผูผลิตสงมาใหดวย

· อะไหลตางๆ สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น ในการทดสอบเครื่องและตรวจรับมอบงาน จะอยูใน

ความรับผิดชอบของผูรับจางทั้งสิ้น

การสงมอบงาน มิไดหมายถึง การพนความรับผิดชอบของผูรับจาง หากตรวจพบภายหลังจากการ

สงมอบงานแลว ปรากฏวาวัสดุและอุปกรณ ที่ผูรับจางนํามาใชงาน และติดตั้งในระบบสุขาภิบาล

และปองกันอัคคีภัย ไมเปนไปตามแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนดของระบบ

สุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย และ/หรือไมไดรับการอนุมัติใหนําไปใชงาน ผูรบัจางจะตอง

ดําเนินการเปลี่ยนแปลงและแกไขใหถูกตองและเปนไปตามแบบประกอบสัญญา และรายละเอียด

ขอกําหนดนี้ทุกประการทันทีที่ไดรับแจงจากผูวาจาง โดยผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายใดๆ ไมได

ทั้งสิ้น

1-17 การรับประกันและการซอมบํารุงรักษา

1-17.1 ผูรับจางจะตองรับประกันและรับผิดชอบ หากมีขอบกพรองใดๆ ปรากฏขึ้นในงานตามขอ

รายละเอียดกําหนดนี้ หรือหากปรากฏวาระบบหรืออุปกรณใดๆ ไมสามารถทํางานไดสมบูรณ

ตามแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนด หรือทําใหทรัพยสินของผูวาจางเสียหาย ไมวา

โดยทางตรงหรือทางออมที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่ผูควบคุมงานออกใบรับรอง
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แสดงการเสร็จเรียบรอยของงาน (CERTIFICATE OF PRACTICAL COMPLETION) ผูรับจาง

จะตองจัดการแกไขใหเรียบรอยสมบูรณโดยดวน โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจาย

ทั้งสิ้น หากผูรับจางไมจัดการแกไขใหแลวเสร็จสมบูรณภายในเวลาอันสมควร ตามท่ีวิศวกร และผู

ควบคุมงานของฝายผูวาจางเปนผูกําหนด ผูวาจางอาจจัดใหผูอื่นทําการแกไขแทนผูรับจาง โดยที่ผู

รับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งสิ้นที่เกิดจากการแกไขนั้น

1-17.2 ในชวงเวลา 2 ป นับจากวันที่ผูวาจางออกใบรับรองแสดงการเสร็จเรียบรอยของงาน ผูรับจางจะตอง

มาตรวจบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ทุกเดือนอาทิเชน การอัดจารบ,ี เติมน้ํามันหลอลื่น, การปรับ

ความตึงสายพานและบํารุงรักษาตามคูมือเปนตน

1-18 การฝกอบรมชางของผูผลิตอุปกรณนั้นๆ

ผูรบัจางจะตองแนะนําและฝกอบรมชางของผูวาจางใหสามารถใชงาน และบํารุงรักษาระบบไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ภายใน 30 วัน หลังจากไดรับการตรวจรับมอบงานแลว

1-19 งานที่เกี่ยวเนื่องตอสิ่งกอสราง

1-19.1 ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ และกําหนดตําแหนงที่ในงานระบบทอน้ํา ทอลม ทอรอย

สายไฟฟา และชิ้นสวนของอุปกรณตางๆ ที่จะตองผานคานกําแพง พื้นคอนกรีต หรือ

สิ่งกอสรางอื่นๆ และจัดเตรียมวางทอปลอก (SLEEVE) หรือกรอบสี่เหลี่ยม (BLOCK OUT)

โดยประสานงานกับผูรับจางกอสรางในการวางทอปลอกและกรอบสี่เหลี่ยม สําหรับชองตางๆ ที่

ตองการไวกอนที่งานกอสรางจะไปถึง

1-19.2 ผูรับจางตองเปนผูดําเนินการปดชองทอและชองเปดตางๆ ซึ่งทางโครงสรางเตรียมไวใหสําหรับ

ติดตั้งอุปกรณงานระบบ หลังจากไดทําการติดตั้งอุปกรณ และทอแลว ผูรับจางตองดําเนินการปด

ชองทอดังกลาวใหเรยีบรอย ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน ชองวางระหวางอุปกรณ หรือทอ

กับทอปลอกหรือกรอบสี่เหลี่ยม ที่อยูในโครงสรางอาคารที่เปนผนังกันไฟตองอุดแนนดวยวัสดุที่

สามารถทนไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง

1-19.3 ผูรับจางจะตองจัดทําแทนเครื่อง และอุปกรณรองรับน้ําหนักเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ตาม

หลักวิชาการ และ ใหมีความแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักและทนการสั่นสะเทือนขณะเปดใชงานได

เปนอยางดี โดยคาใชจายในการดําเนินการจัดทําแทนเครื่อง อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

และตองจัดทํารายละเอียดตางๆ ของแทนเครื่องเชน ขนาด นํ้าหนัก และตําแหนง เปนตน เสนอผู

ควบคุมงาน และผูรับจางกอสรางอาคารทราบลวงหนา กอนการจัดทําแทนเครื่อง ไมนอยกวา 10

วัน การใหขอมูลผิดพลาดหรือไมครบถวน อันกอใหเกิดผลเสียหาย หรือความลาชาของงาน

กอสราง ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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1-19.4 ในการติดตั้งอุปกรณใดๆ หามผูรับจางตัดหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของโครงสราง หรือสวน

ตกแตงของอาคารกอนที่จะไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน

1-19.5 ในกรณีที่ผูรับจางมิไดกําหนดตําแหนงที่ทอผานโครงสรางไว หรือกําหนดไวผิดที่ และตองทําการ

เจาะหรือตกแตงสิ่งกอสรางใหม ไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายใน

สวนนี้ทั้งหมด

1-19.6 สําหรับทอปลอก (SLEEVE) ที่ผานกําแพงภายในนั้น ใหใชทอเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED

STEEL PIPE)  SCHEDULE  40 หรือ BS 1387 CLASS  MEDIUM โดยมีขนาด

เสนผาศูนยกลางภายในใหญกวาเสนผาศูนยกลางภายนอกของทอ ที่ไมมีฉนวนความรอน หรือ

ใหญกวาเสนผาศูนยกลางของทอ เมื่อรวมฉนวนความรอนแลว 1 ขนาดทอ และ ทําการอุด

ชองวางระหวางทอกับทอปลอก (SLEEVE) ดวยวัสดุท่ีสามารถทนไฟอยางนอย 2 ชั่วโมง

1-19.7 ทอตางๆ ที่ผานผนังและพื้นที่กันน้ําซึม รวมกรณีของทอเขาออกบอเก็บกักน้ําใหใชทอ

STAINLESS STEEL SCH. 40 ที่มีแผงสกัดน้ํา (WATER STOP) ตามแบบฝงไวในผนังหรือ

พื้น และใชเปนสวนของทอได

1-19.8 FLASHING สําหรับพื้นและหลังคาจะตองใช FLASHING RINGS และจะตองไดรับการอนุมัติจาก

วิศวกร และผูควบคุมงาน

1-19.9 ผูรับจางจะทําการตัด ปะ โครงสราง เพื่อติดตั้งทอ และอุปกรณงานระบบใหเปนไปตามแบบ SHOP

DRAWINGS ที่ไดรับอนุมัติแลวเทานั้น หามทําการตัด ปะ โครงสรางที่เสร็จเรยีบรอยแลว หาก

จะกระทําตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอนเทานั้น

1-19.10 เมื่อมีทอตางๆ ที่โผลหรือทะลุผานฝาผนัง พื้น หรือแผงกั้นหอง ที่มองเห็นจะตองอุดชองวาง

ระหวางทอ หรืออุปกรณกับทอปลอก และตองครอบดวย ESCUTCHEON PLATES ที่ทําดวย

แผนเหล็กชุบโครเมี่ยม หรือทาสี ใหเขากับพื้นผิวบริเวณ น้ันๆ โดยใหมีขนาดใหญเพียงพอที่จะปด

ชองรอบๆ ทอไดอยางมิดชิด และ เมื่อติดตั้งแลวตองแลดูสวยงาม เรียบรอยปราศจากรอยชํารุด

ใดๆ

1-19.11 ผูรับจางจะตองจัดทํา ACCESS  DOOR หรือชองทางเขาถึงเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อใหทําการ

ซอมบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ไดโดยสะดวก

1-19.12 ผูรับจางระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย จะตองเปนผูทําการขุดดิน และตบแตงดินหลังจากการ

ขุดในงานเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย
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1-19.13 งานทอตางๆ ที่ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ CARPARK ซุมหลังคา และบริเวณอื่นๆ ที่งานสถาปตยกรรม

กําหนดใหทาสีสอดคลองกับงานสถาปตยกรรมนั้น ผูรับจางจะตองเปนผูดําเนินการทาสีใหทั้งหมด

โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

1-19.14 ถามิไดระบุไวเปนอยางอื่น งานทอรอยสายไฟฟาที่ปรากฏอยูบนผนัง ใหผูรับจางทําการฝงผนัง

ทั้งหมด ไมมีการติดตั้งลอย

1-20 ความรับผิดชอบ ณ สถานที่ติดตั้ง

1-20.1 ผูรับจางมีหนาที่สํารวจและตรวจสอบสถานที่กอสราง โดยตองศึกษา และเขาใจถึงลักษณะ และ

สภาพของสถานที่ที่จะกอสราง รวมทั้งสาธารณูปโภคตางๆ ที่เกี่ยวของเปนอยางดี หากเกิดปญหา

ระหวางการกอสรางและติดตั้งระบบอันเนื่องมาจากขอมูลดังกลาว ผูรับจางจะยกขออางถึงการที่ตน

ไมทราบขอเท็จจริงหรือขอมูลดังกลาวไมได

1-20.2 ผูรับจางตองระมัดระวังรักษาความปลอดภัยรวมทั้งอัคคีภัยเกี่ยวกับทรัพยสินทั้งปวง

1-20.3 ผูรับจางตองรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุเสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การติดตั้ง

และทดลองเครื่อง

1-20.4 ผูรับจางตองดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน ที่พักชั่วคราว ที่เก็บของตางๆ ใหสะอาดเรียบรอย และอยูใน

สภาพปลอดภัยตลอดเวลา

1-20.5 ผูรับจางตองพยายามทํางานใหเงียบ และสั่นสะเทือนนอยที่สุดเทาที่สามารถจะทําได เพื่อมิใหเกิด

ความเดือดรอน และมีผลกระทบกระเทือนตอคน หรืองานอื่นๆ ที่อยูใกลสถานที่ติดตั้ง

1-20.6 เมื่อผูรับจาง ไดทําการติดตั้งสมบูรณแลว ตองขนยายเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนรื้อถอนอาคาร

ชั่วคราว ซึ่งผูรับจางไดปลูกสรางขึ้นสําหรับงานนี้ออกไปใหพนจากสถานที่จนสิ้นเชิง สิ่งใดที่ตอง

สงคืนใหแกผูวาจางก็ตองจัดการสงใหเรียบรอยเสร็จสิ้นไปกอนที่จะสงมอบงาน

1-20.7 ผูรับจางตองจํากัดขอบเขตสถานที่กอสราง ไมใหเกิดการลวงล้ํา หรือบุกรุกเขาไปในสถานที่ขางเคียง

นอกบริเวณกอสราง ไมนําอุปกรณ วัสดุ เครื่องมือตางๆ ไปกีดขวางทางสัญจรไปมาของบุคคล

ทั่วไป และดูแลปองกันไมใหพนักงานของตนบุกรุกเขาไปในเขตที่ของผูอื่น ขณะเดียวกันปองกัน

ไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณกอสรางเด็ดขาดทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้งไม

กอใหเกิดความเสียหายแกสถานที่สาธารณะและสาธารณูปโภค หากเกิดความเสียหายขึ้นผูรับจาง

ตองซอมแซมใหคืนสภาพเดิมกอนเสียหาย รวมทั้งเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายทั้งหมด
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1-20.8 มาตรการความปลอดภัย และมาตรการปองกันอัคคีภัย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงคัด

ผูรับจางจะตองใชความระมัดระวังอยางยิ่งในการใชงานวัสดุที่มีความไวไฟ การทํางานที่เกี่ยวของกับ

ประกายไฟ และวัสดุมีพิษจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน

1-21 การสกัดเจาะ และอื่นๆ

ผูรับจาง ตองรับผิดชอบในการตัดเจาะในบริเวณที่จําเปน ที่ติดตั้งอุปกรณงานระบบ เชนการเจาะ

ผนัง พื้น และฝาเพดานเปนตน โดยการตัดเจาะตางๆ จะตองจัดทําอยางระมัดระวังอยางรอบคอบ

เพื่อไมใหเกิดผลเสียหายตอโครงสรางอาคาร ความเรียบรอยของงานสถาปตยกรรม และไมทํา

ใหความเรียบรอยของอาคารตองเสียไป ทั้งนี้จะตองแจงและจัดทําแบบเสนอใหผูควบคุมงานทราบ

กอนการดําเนินการตัดเจาะทุกครั้ง คาใชจายในการตัดเจาะสกัด ฯลฯ รวมทั้งความเสียหายที่เกิด

ขึ้นกับงานของผูรับจางอื่น ใหอยูในความรับผิดชอบของผูรบัจาง สวนที่ตัดเจาะนั้นผูรับจาง

จะตองรับผิดชอบในการซอมแซมใหเหมือนเดิมทุกประการ

1-22 การควบคุม และดูแลคนงาน

ผูรับจางจะตองใหคําแนะนําแกคนงานในการกอสราง และติดตั้งวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณตางๆ

อยางสมํ่าเสมอ ตั้งแตตนจนงานแลวเสร็จสมบูรณ โดยเปนหนาที่ของผูรับจางหรือโดยการแนะนํา

ของผูวาจาง และผูควบคุมงาน ผูรับจางจะตองใชผูควบคุมงานและคนงานชุดเดิมตั้งแตเริ่มตนจน

เสร็จสมบูรณ โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรชุดเดิม จะตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจาง และ

ผูควบคุมงานกอนที่จะดําเนินการ

1-23 การประสานงานรวมกับผูรับจางงานระบบอื่นๆ

1-23.1 ผูรบัจางจะตองประสานงานกับผูรับจางงานระบบอื่นๆ เพื่อใหงานดําเนินไปโดยเรียบรอย และตาม

แผนงานที่ทางโครงการกําหนด โดยจะตองใหความรวมมือในการใหขอมูล และความสะดวกตางๆ

แกผูรับจางงานระบบอื่นๆ ตามความจําเปน

1-23.2 ผูรับจางจะตองใหความรวมมือในการกําหนดแผนงาน และการปฏิบัติงานตางๆ ใหสอดคลองกับผู

รับจางรายอื่นๆ การไมใหความรวมมือของผูรับจางที่ทําใหเกิดความเสียหายขึ้นกับโครงการ ผูวา

จางสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกรองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูรับจาง

1-23.3 ผูรับจางจะตองขนยายขยะ สิ่งปฏิกูลตางๆ ออกจากพื้นทีท่ี่ผูรับจางปฏิบัติงานทุกวัน เพื่อมิให

รบกวนการทํางานของผูรับจางรายอื่น คาใชจายในการขนยายขยะและส่ิงปฏกูิล เปนความ

รับผิดชอบของผูรับจางทั้งสิ้น
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1-24 ตัวแทนของผูรับจาง หรือวิศวกรประจําหนวยงาน

1-24.1 ผูรับจางตองแตงตั้งตัวแทนผูมีอํานาจ เปนผูแทนประจําหนวยงาน โดยตองเปนวิศวกร ที่มีคุณวุฒิ

และความสามารถในสายงาน และตองมีใบรับรองจาก กว. วาเปนวิศวกรระดับสามัญวิศวกรใน

สาขาท่ีเก่ียวของ และมีประสบการณไมต่ํากวา 3 ป

1-24.2 วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการและควบคุมการติดตั้งงานระบบให

ถูกตอง เปนไปตามแบบประกอบสัญญา และรายการขอกําหนด กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่

เกี่ยวของและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยตองเปนผูลงนามควบคุมงานระบบที่เกี่ยวของเพื่อยื่นตอ

ราชการดวย

1-24.3 วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง วิศวกร หัวหนาชาง และชางชํานาญงานท่ีมีประสบการณความสามารถท่ี

เหมาะสมกับงาน ที่ไดรับมอบหมายจากผูรับจางใหมาประจําหนวยงานตองสามารถปฏิบัติงานได

ถูกตองตามหลักวิชาการ และมีจํานวนมากเพียงพอสําหรับปฏิบัติงานใหแลวเสร็จทันตามหมาย

กําหนดการของโครงการ

1-24.4 วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง มีหนาที่ตองเขารวมประชุมโครงการ และประชุมในหนวยงาน ซึ่งจัด

ขึ้นโดยผูรับจางงานอาคาร หรือผูควบคุมงาน โดยผูเขารวมประชุมตองมีอํานาจในการตัดสินใจสั่ง

การ และ ทราบรายละเอียดของโครงการเปนอยางดี

1-24.5 ผูวาจางสงวนสิทธิในการออกคําสั่งใหผูรับจางเปล่ียนพนักงาน หรือตัวแทนผูรับจาง ที่เห็นวาไมมี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสานงานกับผูอื่นไดดีพอซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายกับ

โครงการได ผูรับจางจะตองดําเนินการเปลี่ยนพนักงานใหมโดยใหความสามารถเพียงพอมา

ปฏิบัติงานแทนทันทีทั้งนี้คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น

1-25 การติดตอประสานงาน และ คาดําเนินการ

กรณียังมิไดกําหนดเปนอยางอื่น ผูรับจาง มีหนาที่ติดตอประสานงาน กับหนวยงานราชการหรือ

เอกชนที่เกี่ยวของกับระบบที่ผูรับจางรับผิดชอบอยู เพื่อใหไดมาซึ่งความสมบูรณ ของระบบ ที่ใชใน

โครงการ โดยคาใชจายตางๆ ในการติดตอดําเนินการ รวมถึงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย

หนวยงานราชการ หรือเอกชนที่เกี่ยวของ ยกเวนคาประกันมิเตอรถาวร ใหผูรับจางเปน

ผูรับผิดชอบทั้งสิ้น

1-26 ปายเครื่องมือของวัสดุและอุปกรณ

1-26.1 เมื่องานติดตั้งเสร็จสมบูรณ ผูรับจางจะตองติดปายบอกชื่อขนาด ตําแหนง ชนิดและลักษณะการใช

งานของอุปกรณ วาลวตางๆ และวาลวสําหรับทอตั้งของระบบปองกันอัคคีภัย ท้ังน้ียกเวนวาลว
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ที่มากับสุขภัณฑ ปายจะตองทําดวยทองเหลือง ขนาดกวาง 2 นิ้ว ส่ีเหล่ียม ซึ่งจะตองจารึกชนิด

และลักษณะการใชงานของวาลว ตลอดจนตัวเลขขนาด 3/4" ดวยสีดํา

1-26.2 ปายบอกช่ือวาลว สําหรับทอปองกันอัคคีภัย ใหใชปายทองเหลือง ขนาด 3 นิ้วสี่เหลี่ยมซึ่งจะตอง

จารึกชนิด และลักษณะการใชงานตลอดจนตัวเลขขนาด 3/4 นิ้ว พ้ืนปายทองเหลืองจะตองทาดวยสี

แดง

1-26.3 ระบบที่ใชระบุ และตัวเลขบนแผนปายจะตองบงแสดงถึงความแตกตางของชนิด และการใชงาน

1-26.4 ปายบอกช่ือวาลว จะตองผูกใหแนนหนาเขากับมอืจับ หรือมือหมุนของวาลวโดยใชโซทองเหลือง

ขนาดพอเหมาะ

1-26.5 ผูรับจางตองจัดทําแผนภูม,ิ ไดอะแกรม และรายการตางๆ ใสกรอบกระจกขนาดอานไดสะดวก

ชัดเจน โดยจะตองระบุจํานวน ตําแหนงและลักษณะการใชงานของวาลว ตลอดจนขนาดของทอ

และอื่นๆ สําหรับวงจร ระบบทอประปา, ดับเพลิง, ระบายน้ํา และบําบัดนํ้าเสีย รวมทั้งวงจรไฟฟา

แสดงสถานะ และสัญญาณเตือน ในระบบ โดยติดตัง้ที่หอง ควบคุมของอาคาร, หองชาง และหอง

เครื่อง

1-27 เสียงและความสั่นสะเทือน

งานและอุปกรณทุกประเภทของระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย เมื่อทํางานในทุกสภาวะ

จะตองปราศจากความสั่นสะเทือน และเสียง มายังโครงสราง และหองขางเคียงเกินกวาระดับที่

ยอมรับไดโดยวิศวกรเปนผูวินิจฉัย (ระดับความดังของเสียงไมควรเกิน NC45) ความส่ันสะเทือน

และเสียงที่เกิดขึ้นเกินกวาที่วิศวกร และผูควบคุมงานยอมรับไดจะตองไดรับการแกไขอยางถูกวิธี

และ เปนไปตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องปองกันความสั่นสะเทือน โดยความรับผิดชอบ

เปนของผูรับจาง

1.28 การขนสง

1-28.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการขนสงเครื่องวัสดุอุปกรณมายังสถานที่กอสรางรวมทั้งการยกเขาไป

ยังที่ติดตั้ง คาใชจายทั้งหมดเปนของผูรับจางเองทั้งสิ้น

1-28.2 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย อันเกิดจากการขนสงวัสดุอุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ

มายังสถานที่ติดตั้ง

1-28.3 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความลาชา ในการขนสงวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ

มายังสภาพที่ติดตั้ง
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1.29 ความตองการพิเศษสําหรับโครงการ และคุณสมบัติของผูรับจาง

1-29.1 ผูรับจางงานสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย จะตองเลือกและอนุมัติโดยวิศวกร และผูวาจาง

1-29.2 ผูรับจางงานสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย จะตองสงประวัติและรายละเอียดผลงานดานสุขาภิบาล

มาใหผูวาจาง และวิศวกรพิจารณา

1-29.3 ผูรับจางงานสุขาภิบาล และปองกันอัคคภีัย จะตองมีประสบการณเกี่ยวกับงานติดตั้งในขอบขาย

ของงานระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย ทุกดานตามที่ไดระบุไว ในรายละเอียดขอกําหนดของ

ระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย เชน งานเก่ียวกับระบบนํ้าประปา ระบบบําบัดน้ําโสโครก

ระบบระบายน้ําฝน ระบบระบายน้ําโสโครก ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ

ประสบการณของผูรับจางจะตองไดรับอนุมัติ และเปนที่พอใจของผูวาจาง และวิศวกร ผูรับจาง

จะตองมีประกาศนียบัตรใบรับรองผลงานที่ผานมาโดยที่ผูรับจางจะตองมีผลงาน ระบบสุขาภิบาล

และปองกันอัคคีภัย ที่เสร็จเรียบรอยสมบูรณแลว ไมต่ํากวา10 ลานบาท

1-29.4 ผูรับจางงานระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย จะตองไมมีชื่อในบัญชีละทิ้งงาน หรือมีผลงานที่

ไมดีในงานระบบสุขาภิบาลที่ผานมา

1-29.5 ผูรับจางงานระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย จะตองจดทะเบียนเปนบริษัท หางหุนสวนจํากัด

หรือลักษณะเดียวกัน โดยจะตองจดทะเบียนจากกรมพาณิชย กระทรวงพาณิชย และจะตองจด

ทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมาย และมีจุดประสงคสําหรับทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง
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2 ขอบเขตของงานระบบสุขาภิบาล และ ดับเพลิง (SCOPE OF WORK)

2-1 ผูรับจางจะตองจัดหา ติดตั้ง ทดสอบและตรวจสอบรับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และการบริการ

ดูแลการทํางานของ เครื่องจักรอุปกรณ และอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อใหงานกอสราง

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงเสร็จเรียบรอยสมบูรณและใชงานไดเปนตามความตองการของผูวาจาง

ดังแสดงและชี้นําไวในแบบประกอบสัญญาและ/หรือรายละเอียดขอกําหนด (SPECIFICATION)

ในที่นี้ดังตอไปนี้

2-1.1 ระบบประปาทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร

2-1.2 ระบบระบายน้ําเสียรวมทั้งระบายกาซ (VENT) ของอาคาร

2-1.3 ระบบระบายน้ําฝนของอาคาร และบริเวณรอบอาคาร

2-1.4 ระบบดับเพลิงภายในอาคาร

2-1.5 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณของเครื่องสุขภัณฑ (ตามระบุในแบบ)

2-1.6 ติดตั้งงานระบบในบอบําบัดน้ําเสีย

2-1.7 ระบบทอรดน้ําตนไม และระบายนํ้า PLANTER BOX (ตามระบุในแบบ)

2-1.8 ระบบทออื่นๆ ท่ีเก่ียวของ

2-1.9 ระบบไฟฟาที่เกี่ยวของกับระบบสุขาภิบาล เชน เคร่ืองสูบนํ้า, เครื่องเติมอากาศ, สูบนํ้าเสีย, ระบบ

สปริงเกลอร, รวมถึงแผงรีโมทแสดงสถานะการทํางานของเครื่องจักรทุกชุด

2-1.10 งานจัดหาและติดตั้งฝาบอบําบัดน้ําเสีย, บอสูบนํ้าเสีย, บอสูบน้ําทิ้งและตามระบุในแบบ

2-1.11 ซอมแซมสวนของอาคารที่ชํารุดหรือ หนาดิน, สนามหญาท่ีเสียหาย เนื่องจากการติดตั้งระบบเหลานี้

ใหอยูในสภาพดี เหมือนเดิม

2-1.12 ประสานงานกับผูรับเหมางานโครงสรางที่เปนผูติดตั้งทอจริง, SLEEVE ผานผนังโครงสราง, คาน

เพื่องานระบบสุขาภิบาลใหเหมาะสมตามการติดตั้งจริง

2-2 ในกรณีที่แบบ และรายละเอียดขอกําหนดมิไดแสดงไว หากเปนอุปกรณที่มีความจําเปนตอเนื่อง

ที่จะตองติดตั้งไวดวย เพื่อใหระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงสามารถทํางานไดสมบูรณ ผูรับจางจะตอง

แจงตอวิศวกรกอนการเสนอราคาและใหถือการวินิจฉัยของวิศวกร เปนการชี้ขาดหากมิฉะนั้นแลว

ความรับผิดชอบทั้งสิ้นจะตองเปนของผูรับจาง

2-3 ชางฝมือที่ผูรับจางจัดหา เพื่อทํางานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงโดยเฉพาะอยางยิ่งงานเชื่อม

ทอเหล็ก , งานติดตั้งเครื่องตางๆ และงานระบบไฟฟา เปนตน จะตองเคยผานงาน และได

ใบรับรอง จากสถาบันฝกฝมือแรงงาน และหรือมิฉะนั้นจะตองมีประสบการณ และเคยผานงานท่ี

เก่ียวของมาเปนเวลานานพอสมควร ผูรับจางจะตองจัดใหมีการทดสอบฝมือของชางฝมือดังกลาว

กอนการเริ่มดําเนินการทํางาน
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2-4 ผูรับจางจะตองตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ EXPANSION JOINTS เพื่อปองกันความเสียหายที่

จะเกิดกับทอทุกชนิดที่ติดตั้งผานแนว EXPANSION JOINTS ของโครงสรางอาคารนี้

2-5 ผูเสนอราคาหรือผูรับจางจะตองใชวัสดุและอุปกรณตามที่ระบุไวในรายการวัสดุอุปกรณที่อนุมัติให

ใชเทานั้น ผูเสนอราคาที่เสนอวัสดุและอุปกรณอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวดังกลาว จะถูกพิจารณา

ตัดสิทธิ์ในการเสนอราคา นอกจากนี้ในการทํางานผูรับจางจะตองใชวัสดุอุปกรณตามที่ระบุไวใน

รายการวัสดุและอุปกรณหรือในสัญญาเทานั้น

2-6 รายละเอียดการเสนอราคา

2-6.1 ผูเสนอราคาตองเสนอราคา โดยชี้แจงรายละเอียดตามแบบสรุปในใบเสนอราคา และระบุ

บริษัทผูผลิตวัสดุอุปกรณทุกประเภท และประเทศผูผลิต

2-6.2 ผูเสนอราคาตองเสนอ Vendor list ของแตละอุปกรณ โดยแตละอุปกรณจะตองมี Vendor อยาง

นอย 3 ราย ประกอบกับใบเสนอราคาในวันเสนอราคา

2-6.3 ผูเสนอราคาตองสงประวัติผลงานการติดตั้ง และวัสดุอุปกรณที่เคยติดตั้งไว ณ สถานที่ใดแลวบาง

2-6.4 ผูเสนอราคาจะตองจัดสงรายละเอียดแสดงระบบการทํางานเปนขั้นตอนของอุปกรณแตละชนิด มี

รายละเอียดการบํารุงรักษา

2-6.5 ผูเสนอราคาจะตองเสนอประเภท และจํานวนของอุปกรณ อะไหล (SPACE  PARTS)

เครื่องมือ (TOOL) และเครื่องทดสอบที่จําเปนตามขอแนะนําของโรงงานผูผลิต

2-6.6 ผูเสนอราคาควรเสนอราคาวัสดุอุปกรณที่เปนผลิตภัณฑจากโรงงานเดียวกันทั้งระบบ

2-7 ผูเสนอราคาหรือผูรับจาง จะตองใชวัสดุและอุปกรณตามที่ระบุไว ในรายการวัสดุอุปกรณที่ อนุมัติ

ใหใชเทานั้น ผูเสนอราคาที่เสนอวัสดุและอุปกรณอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวดังกลาว อาจถูก

พิจารณาตัดสิทธิ์ในการเสนอราคา นอกจากนี้ในการทํางานผูรับจางจะตองใชวัสดุอุปกรณตามที่ระบุ

ไวในรายการวัสดุและอุปกรณหรือในสัญญาเทานั้น
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3-1 งานทอประปา

3-1.1 วัสดุ

ดูรายการงานทอ (PIPE SCHEDULE) ในแบบกอสราง

3-1.2 การติดตั้งทอ

3-1.2.1 การตัดตอทอตองใชเครื่องมือเฉพาะ กระทําดวยความประณีต ทอตองปราศจากสนิม คราบ

สกปรก ปลายทอที่จะทําการตอตองแตงทําความสะอาดเอาเศษขุยวัสดุซึ่งอาจมีติดอยูออกใหหมด

3-1.2.2 การเดินทอใหเดินใตพื้นหรือกลองซอนทอ หรือฝงในผนัง ใหพยายามหลีกเลี่ยงการฝงในพื้นหรือ

คาน ทอที่เดินใตพื้นตองใชที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับทอ การเดินทอจะตองจัดเรียงแนวทอให

เรียบรอย พรอมทั้งการหุมซอนทอ และการเปดชองสําหรับตรวจซอมได กับใหมีบานประตูติด

บานพับปด-เปดไดตามความเหมาะสม ถึงแมในรูปแบบจะไมระบุไว วัสดุและอุปกรณที่ใชในการ

ติดตั้งตองเปนของใหมและผลิตโดยโรงงานที่เปนที่เชื่อถือได อุปกรณที่บกพรองหรือเสียหาย

ในขณะติดตั้ง หรือขณะทดสอบจะตองเปลี่ยนใหม และหรือแกไขซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดี

ทั้งนี้ตองไดรับการรับรองจากวิศวกร หรือผูควบคุมงาน

3-1.2.3 การเดินทอตองใหเปนแนวเสนตรงที่สุดเทาที่จะทําได โดยทั่วไปใหเดินทอทํามุมฉากหรือขนานกับ

ผนัง หรือกําแพง หรือเขาแนวกันกับทออื่นๆ เวนระยะหางกันอยางสมํ่าเสมอ ทอในแนวดิ่งตอง

ไดดิ่งจริงๆสวนทอในแนวนอนตองมีระดับลาดเอียงและเมื่อติดตั้งแลวเสร็จตองไดแนวทอที่

สมํ่าเสมอ แลดูเปนระเบียบเรียบรอยแกสายตา รวมทั้งแนวทอที่ติดตั้งตองไมกีดขวางตอการ

ติดตั้งระบบทอ และอุปกรณ ของระบบอื่นใด

3-1.2.4 การเดินทอฝงใตดิน หลังจากที่ไดทําการขดุรองดินจนไดความลึกตามที่กําหนดแลว หากปรากฏวา

พื้นรองดินที่ขุดเปนชั้นของดินออน ไมสามารถรับน้ําหนักได ใหผูรับจางทําการขุดลอกชั้นดินออน

นั้นตอไปจนหมดหรือลึกไมนอยกวา 1.0 ม. แลวใชทรายหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมมาถมแทน จนถึง

ระดับความลึกของรองดินที่กําหนด หลังจากนั้นจึงรองพื้นรองดินดวยทรายบดอัด และเกลี่ยให

เรียบตลอดความยาว เพื่อใชเปนพื้นฐานรองทอ ความหนาของชั้นทรายที่รองพื้นจากทองทอถึงพื้น

ฐานรองใหเปนไปตามแบบแปลนมาตรฐาน และการบดอัดพื้นฐานรองทอใหใชเครื่องมือบดอัด

ชนิดตีนชาง (Tamping Bar) หรือเครื่องมืออื่นที่เหมาะสม จนไดความหนาแนนตามที่แบบระบุ

และเปนที่ยอมรับไดของผูควบคุมงาน ทอและอุปกรณทอที่จะนํามาติดตั้งจะตองทําความสะอาด

เสียกอน โดยเฉพาะภายในทอและทอที่วางในแนวรอง จะตองปดปลายทอดวยการอุดปลั๊กกันน้ําไว

ตลอดเวลา การเปดปลายทอที่ปดไวจะกระทําไดตอเมื่อผูรับจางพรอมที่จะประกอบทอทอนตอไป

เขาดวยกันแลวเทาน้ัน การวางทอพลาสติกผานถนนหรือทางแยก ตองวางในทอปลอกเหล็กอาบ
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สังกะสี หรือเคลือบกันสนิม ถึงแมไมไดแสดงไวในแบบก็ตาม การติดตั้งประตูน้ําเขากับทอดังกลาว

ตองติดตั้งอยูใน VALVE BOX เทาน้ัน โดยกลองใสประตูน้ําดังกลาวตองมีขนาดใหญเพียง

พอที่จะสามารถเปดฝาเพื่อซอมแซมหรือเปลี่ยนประตูน้ําได การกลบและบดอัดวัสดุกลบหลังทอ

โดยทั่วไปวัสดุที่ใชกลบหลังทอตองเปนทราย หลังจากทําการวางทอแลวเสร็จ จะตองกลบหลังทอ

โดยทันที แลวบดอัดดวย Mechanical Tamper หรือ Vibrator Compactors ตามที่ผูควบคุมงาน

เห็นชอบเปนช้ันๆ จนถึงระดับที่ระบุไวในแบบแปลน โดยใหเวนการกลบฝงบริเวณรอยตอทอและ

บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณประกอบ เพื่อตรวจสอบหาการรั่วซึม ดวยวิธีทดสอบความดันน้ํา หากตรวจ

พบรอยรั่วซึมเกิดขึ้น ใหทําการแกไขและทดสอบใหเสร็จสิ้นกอนดําเนินการกลบและบดอัดวัสดุ

หลังทอตอไป

3-1.2.5 ทอที่ติดตั้งอยูใตระดับน้ําในบอเก็บกักน้ําประปาตองเปนทอสเตนเลส ASTM A312 TYPE No.

304 SCH.40 ตอดวยขอตอชนิดหนาแปลน ANSI 150 psi   bolt และ nut ทําดวย STAINLESS

STEEL

3-1.2.6 จะตองเผื่อใหมีการขยายตัวและหดตัวของทอตางๆตรงจุดที่มีการตอทอแยกไมวาจะเปนน้ําประปา

ทอนํ้าข้ึนลง หรือทอเขาอุปกรณใดๆ ก็ตาม จะตองมี expansion device เผื่อไวใหเพียงพอ

สําหรับการยืดและหดตัวของทอประธาน ทอขึ้นลงและทอตรงที่ที่จําเปน ถึงแมจะไมไดแสดง

ตําแหนงไวในแบบแปลนก็ตาม

3-1.2.7 การตอทอจากทอประธานมายังทอน้ําขึ้น และจากทอจายน้ําประธานไปยังทอแยกจะตองมี

expansion  devices สําหรับการยืดและหดของทอ expansion device อาจประกอบขึ้นจากของอ

เปน swing elbow

3-1.2.8 จะตองมีที่ยึดติดตั้งบนทุกเสนทอ เพื่อควบคุมการขยายตัวของทอ ตามที่กําหนดไวในแบบ และตาม

ความจําเปนของการใชงาน ที่ยึดจะตองเปนชนิดที่ทําขึ้นเพื่อใชยึดติดตั้งทอโดยเฉพาะ หามมิใหนํา

วัสดุมาดัดแปลงเพื่อติดตั้งแทน และตองเปนแบบที่ไดรับอนุมัติจากวิศวกร

3-1.2.9 วาลวตางๆ ที่ใชในการควบคุมระบบน้ําประปาในทอประธาน ทอน้ําขึ้นลงและทอแยกตองเปนไป

ตามแบบและรายการที่กําหนดไว ทอแยกทุกทอ และสําหรับทอน้ําทุกชนิดที่ตอไปยังเครื่อง

สุขภัณฑ หรือกลุมของสุขภัณฑและอุปกรณทุกชนิดจะตองมีวาลว วาลวเหลาน้ีจะตองจัด

รวมกลุมเขาดวยกันและติดตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวก เพื่อควบคุมการไหลของน้ําและสะดวกตอ

การตรวจสอบ และการปดเพื่อเปลี่ยน หรือซอมแซม และจะตองมียูเนียนหรือหนาจานประกอบ

วาลว เพื่อความสะดวกในการตัดตอนและถอด

3-1.2.10 การตอทอเขากับอุปกรณตางๆ ตองใชหนาจาน ยูเนียนหรือขอออนแลวแตกรณี หามติดตั้ง

ยูเนียน หรือ หนาจานผังในกําแพงผนัง หรือ เพดาน
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3-1.2.11 ถาไมสามารถเดินทอตางๆ ตามแบบแปลนและรายการ เนื่องจากอุปสรรคทางดานตางๆ ผูรับจาง

เดินทอตางไปจากแบบแปลนและรายการไดโดยเมื่อเปรียบเทียบกับแบบแปลนและรายการเดิมแลว

ผูวาจางจะตองไมเสียประโยชน และตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรหรือผูควบคุมงานเปนลายลักษณ

อักษร

3-1.2.12 ถาแบบแปลนและรายการเดินทอไมแสดงแนวทอและขนาดทอของสุขภัณฑใด หรือแนวทอ และ

ขนาดทอไมชัดเจน ใหถือวาแนวทอและขนาดทอของสุขภัณฑนั้นปฏิบัติตามรายการทั่วไปประกอบ

แบบกอสรางนี้

3-1.2.13 ในกรณีที่ระบุหรือมีความจําเปนตองเดินทอผานคาน เสา หรือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จะตอง

เดินทอเหลานั้นใหเรียบรอยกอนเทคอนกรีตหรืออาจจะใสปลอกทอเหล็กฝงไวกอนก็ได กอนเท

คอนกรีตจะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบลวงหนา เพื่อตรวจสอบใหถูกตอง

3-1.2.14 ผูรับจางสามารถจะสกัดหรือตกแตงสวนตางๆ เพื่อทําใหเหมาะสมตอการติดตั้งวางทอได แตการ

สกัดหรือตกแตงสวนตางๆ ของโครงสรางตัวอาคารจะกระทําไดตอเมื่อไดรับการอนุญาตจากวิศวกร

โครงสราง

3-1.2.15 ทอที่ยังติดตั้งเดินทอไมแลวเสร็จจะตองอุดปลายทอเหลานั้นไวเพื่อปองกันมิใหสิ่งสกปรกเขาไปอุด

หรือตกคางในทอได

3-1.2.16 การเปลี่ยนขนาดทอในแนวราบใหใชขอลดเยื้องศูนย สวนในแนวดิ่งใหใชขอลดตรงศูนย

3-1.2.17 ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้ง drip pans ชนิดกันน้ําซึม ทําดวยแผนทองแดงขนาด 20 เอานซ

เสริมดวยทองเหลืองฉากติดตั้งไวใตทอน้ํา หรือทอระบายน้ําทุกชนิดที่วิ่งเหนือเครื่องมือ

เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ใชทอระบายขนาด 1½" สําหรับระบายน้ําบน drip pans มาลงอาง หรือ

ตะแกรงระบายน้ําพื้นที่ใกลที่สุด

3-1.3 ขอตอ และการตอทอ

3-1.3.1 ขอตอระหวางทอทอนตางๆ และขอตอระหวางงานทอกับอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ

จะตองตอโดยไมใหมีลมหรือน้ํารั่วได กอนที่จะใชงานใหมีการเผื่อสําหรับการยืดหยุนระหวางทอ

ตางๆ และระหวางงานทอและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ

ก) ทอเหล็กดํา

ทอเหล็กดําขนาด Æ4" ลงไปตอดวยเกลียวหรือเชื่อมชน สําหรับทอใหญกวาÆ4" ตอแบบ

เชื่อมหนาแปลน
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ข) ทอเหล็กอาบสังกะสี

ทอเหล็กที่มีขนาดÆ4" ลงไปอาจตอโดยใชขอตอแบบเกลียวตามมาตรฐาน มอก. 231-

2521 หรือ BS 21 สําหรับทอขนาดใหญกวาÆ4" อาจตอโดยใชขอตอแบบเชื่อมหนา

แปลนตามมาตรฐาน มอก. หรือการประปานครหลวง หรือ BS 10  and BS4504:1967

ค) ทอทองแดง

การตอทออาจใชขอตอแบบ FLARE  JOINT หรือ แบบ CAPILLARY  TIN-SILVER

BRAZING ตามระบุในแบบ

ง) การตอทอ พีวีซี

ใชขอตอและน้ํายาประสานของผูผลิตทอ โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการตอทอที่ผูผลิตแนะนํา

โดยเครงครัด

จ) การตอทอพีอี

การตอทอใชการตอชนิดเชื่อมชน โดยอุปกรณที่ใชในการเชื่อม และวิธีการเชื่อมตองเปนไป

ตามมาตรฐานของผูผลิตทอ และผูดําเนินการเชื่อมตอทอตองไดรับคําแนะนําอยางใกลชิด

จากผูเชี่ยวชาญของผูผลิตทอ หรือใหผูผลิตทอเปนผูดําเนินการเชื่อมตอให

ฉ) การใชขอตอ และการตอแบบอื่นๆ ตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูออกแบบกอน

3-1.3.2 การตอทอแบบเกลียว

จะตองตอดวยสารประกอบที่ไดรับอนุมัต ิหรือใชตะกั่วแดง หรือตะกั่วขาว ผสมน้ํามันที่มีคุณภาพดี

ใชตามขอแนะนําของผูผลิตและอาจใชรวมกับเชือกปอเล็กนอยเมื่อจําเปน โดยตองทาบนเกลียวของ

ทอ เกลียวของทอจะตองตัดใหเรียบ ไมมีรอยขุยเหล็ก และไดขนาดความยาวเกลียวที่แนนอน

เกลียวของทอจะตองมีการเกลาขุยเหล็กออกใหเรียบ จะตองขันเกลียวทอใหแนนเขากับอุปกรณทอ

โดยที่ไมทําใหหนาตัดของทอลดนอยลงไป  เกลียวของทอที่เหลืออยูดานนอกตองทากันสนิม  และ

ในกรณีฝงดินตองหุมดวย BITUMINOUS COMPOUND

3-1.3.3 การตอทอดวยการเชื่อม (WELDED JOINT)

ก) ชางเชื่อมตองเปนชางที่มีประสบการณและฝมือดีอยางสม่ําเสมอถึงลาสุด ไดรับการทดสอบ

ฝมือตามมาตรฐานของ American  Welding   Society หรือเทียบเทาจากหองทดลองหรือ

สถาบันที่เชื่อถือได

ข) ผูรับจางจะตองสงรายชื่อของชางเชื่อมที่จะประจํางานที่สัญญา พรอมดวยใบรับรองฝมือการ

เชื่อมใหวิศวกรผูควบคุมพิจารณาอนุมัติ
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ค) งานการเชื่อมซึ่งประกอบดวย end-preparation, การประกอบ,  tacking, preheat, เชื่อม,

postheat treatment, การตรวจสอบระยะ การขัดทําความสะอาดรอยเชื่อม จะตองกระทํา

ดวยฝมือประณีต

ง) ขอตอและอุปกรณทอ ตลอดจนขอตอแยกเปนชนิดใชแบบเชื่อม

จ) การเชื่อมทอควรกระทําเปน shop weld โดยแยกเปน section ตางๆ แลวจึงนําไปประกอบ

ข้ันสุดทาย ณ. จุดติดตั้งดวยขอตอแบบเชื่อมหนาจานขันนอต

ฉ) End-preparation กระทําโดยใช machine  tool หรือ oxyacetylene cutting

ช) ลวดเช่ือม (กรณีแบบ shielded metal-arc- welding) ที่ใชโดยทั่วไปควรเปน ชนิด EXX

10 หรือ EXX 18 ขนาดÆ 1/8" และÆ 5/32"

ซ) รอยเชื่อมแตละชั้นตองขัดใหสะอาด ดวยแปรงขัดไฟฟากอนเชื่อมชั้นตอไป  ผิวหนาที่ไม

เรียบรอยตองเจียรออก

ฌ) การเชือ่มทอเหล็กอาบสังกะสีจะเกิดไอซึ่งเปนพิษ ดังนั้นควรเชื่อมทอและ/หรืออุปกรณทอ

ขอตอ ขอแยก เหล็กดําใหเสร็จเรียบรอยกอน จึงทําการอาบชุบสังกะสี ในกรณีทําไมไดให

ทําการขจัดสังกะสีที่อาบทอและ/หรืออุปกรณทอตรงจุดที่จะเชื่อมออกไปเปนระยะหาง

ประมาณ 1/4" และขณะเชื่อมควรจัดใหมีการถายเทอากาศที่ดี เมื่อเชื่อมเสร็จเรียบรอย

รอยเชื่อมใหทากันสนิมดวยสี Zinc-rich paint จํานวน 2 ชั้น

ญ) ผูรับจางตองเสนอ shop drawing งานเชื่อมที่จะทํา, ตัวอยางอุปกรณทอแบบเชื่อม,

ตัวอยางลวดเชื่อมและรายละเอียดทางเทคนิค, ตัวอยาง end-preparation และรอยเชื่อมมา

ใหวิศวกรผูควบคุมพิจารณาอนุมัติ

3-1.3.4 การตอทอแบบหนาแปลน (FLANGED JOINT)

ก) หนาแปลนเปนแบบเชื่อมกับทอปลายเรียบโดยใช flange แบบ slip-on

ข) การประกบระหวางขอตอหนาแปลน    หนาแปลนตองเรียบแนบกันสนิทมี bolt และ nut

เปนชนิด GALVANIZED  OR CHROME  PLATED STEEL กรณีติดตั้งในอาคาร  และ

เปนชนิด STAINLESS STEEL กรณีติดตั้งภายนอกอาคารหรือฝงดิน  โดยมีจํานวนและ

ขนาดที่จะใหการยึดที่แข็งแรงแนนหนาพอเพียงและมีปะเก็น(gasket) คั่นระหวางหนาแปลน

ทั้งสอง

ค) ปะเก็นตองมีหนาเรียบ ความหนาอยางนอย 1.5 มม. ทําดวยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน

คุณภาพดี เชน ยาง,  fibre board หรือ corrugated   non-corrosive alloy กอนประกบ

ทาดวย Graphite paste บางๆ

3-1.3.5 การตอทอทองแดง

ก) อาจตอแบบเกลียวดวยขอตอ copper-alloy แบบเกลียว หรือเชื่อมแบบ capillary tin-

silver brazing
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ข) การเชื่อมแบบ capillary ปลายทอและภายใน socket ของ fitting จะตองขัดใหสะอาดแลว

flux ดวย non-corrosive flux สวมตอกันแลวเปาดวยไฟใหรอนกวาจุดหลอมเหลวของลวด

เชื่อม จากนั้นหยอดลวดเชื่อม (solder) ใหไหลเขาไปเต็มชองวางระหวางทอกับ socket

ค) อาจตอแบบ autogenous weld หรือ bronze weld โดยใชขอตอแบบเชื่อมแตตองทําโดย

ชางฝมือที่ชํานาญมากเทานั้น

ง) support และ hanger ของทอทองแดงตองเปน copper alloy เทาน้ัน

3-1.3.6 การตอทอที่วัสดุตางชนิดกัน

การตอทอโลหะตางชนิดเขาดวยกัน   ตองคั่นดวยขอตอชนิด dielectric ซ่ึงทําจากโลหะผสม

ระหวางโลหะสองชนิดนั้น

3-1.4 ท่ีแขวน และยึดทอ

3-1.4.1 ท่ีแขวน ที่ยึดทอ และขอรัดทอจะตองมีขนาดเหมาะสมและแข็งแรงเพื่อรองรับน้ําหนักอันเกิดจาก

ทอ เครื่องมืออุปกรณและของเหลวในทอ ที่แขวนยึดทอและที่รัดทอจะตองเปนแบบที่ใชสําหรับ

การนี้โดยเฉพาะ หามนําวัสดุมาดัดแปลง เพื่อแกปญหาเฉพาะหนา โดยจะตองไดรับอนุมัติจาก

ผูควบคุมงาน และผลิตจากโรงงานโดยตรง

3-1.4.2 ท่ีแขวน ที่ยึดทอ และขอรัดทอ กรณีติดตั้งภายในอาคารตองทําดวยเหลก็ผานกรรมวิธีปองกันสนิม

และทาสีจริง bolt และ nut ทําดวย CHROME-PLATED STEEL

3-1.4.3 ท่ีแขวน ที่ยึดทอ และขอรัดทอ กรณีติดตั้งภายนอกอาคาร และอยูระดับเหนือพื้นดินตองทําดวย

HOT-DIP GALVANIZED STEEL โดยถามีการตัดเจาะอุปกรณดังกลาวจนเปนเหตุให

GALVANIZE ที่เคลือบอยูหลุดออก หรือฉีกขาด ตองทาบริเวณดังกลาวดวย ZINC - RICH

PAINT จํานวน 2 ชั้น bolt และ nut ทําดวย STAINLESS STEEL

3-1.4.4 ท่ีแขวน ที่ยึดทอ ขอรัดทอ ที่รองรับ bolt และ nut กรณีติดตั้งฝงดินหรืออยูใตระดับน้ํา ตองทํา

ดวย STAINLESS  STEEL

3-1.4.5 ทอเหนือเพดานในแนวระดับจะตองมีที่รองรับทอทําดวยเหล็กชนิดหนาปรับระดับได และมีขาฝง

อยูในแผนพื้นคอนกรีต หรือโครงสรางของอาคารอยางแข็งแรง ทอใกลผนังหรือพื้น จะตองรองรับ

ดวยที่รองรับเหล็กหลอ หรือใชแบรคเก็ตติดเขากับผนัง ทอที่เดินในแนวระดับหลายทอเปนแพ

อาจรองรับดวยที่รองรับแบบ trapeze ซ่ึงทําดวยเหล็ก ตัว "U" พรอมดวยเหล็กเสนเปนขารองรับ

ฝงเขาไปในคอนกรีต
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3-1.4.6 เหล็กเสนที่เปนขารองรับ ตองมีขนาดไมต่ํากวาขนาดดังตอไปนี้

ทอเล็กกวา หรือเทากับ 1 1/2" เหล็กเสนขนาด ผา ศก. 3/8"

ทอ 2" - 3" เหล็กเสนขนาด ผา ศก. 1/2"

ทอ 4" - 5" เหล็กเสนขนาด ผา ศก. 5/8"

ทอ 6" เหล็กเสนขนาด ผา ศก. 3/4"

ทอ 8" ,10" และ 12" เหล็กเสนขนาด ผา ศก.   1"

3-1.4.7 ทอในแนวดิ่งจะตองมีที่รองรับ clamp ทําขึ้นโดยเฉพาะ มีขนาดเหมาะสมกับทอนั้นๆ ในแตละชั้น

ของอาคาร และจะตองติดตั้ง clamp ดังกลาวตรงฐานของทอในแนวดิ่งของทอ

3-1.4.8 จะตองไมทําการแขวนทอบนทอ หรือเครื่องมืออุปกรณอื่นๆ

3-1.4.9 ทุกๆ ขอตอและจุดเปลี่ยนแนวทอ, จุดติดตั้งประตูน้ําตองมีที่แขวนหรือที่ยึดทอ

3-1.4.10 งานทําแทนคอนกรีต และงานเกี่ยวกับโครงสรางอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับติดตั้งที่ยึดทอแขวนทอตาง

อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง
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3-1.4.11 ระยะระหวางที่รองรับทอในแนวระดับ และแนวดิ่งตองมีระยะตามตารางตอไปนี้

** ตาราง แสดงระยะระหวางจุดรองรับทอ

ชนิดของทอ ขนาดทอ ระยะหางในแนวระดับ ระยะหางในแนวดิ่ง

(Nominal Pipe (m.) (m.)

diameter) inch.

1/2² 1.3 1.8

3/4² 1.8 2.4

1² 1.8 2.4

1 1/4² 2.4 3.0

ทอทองแดง 1 1/2² 2.4 3.0

(Copper Tube) 2² 2.7 3.0

2 1/2² 3.0 3.6

3² 3.0 3.6

4² 3.0 3.6

6² 3.6 4.2

ทอ PPR 20 มม. – 25 มม. 0.60 0.7

32 มม. – 50 มม. 1.00 1.20

63 มม. – 90 มม. 1.50 1.80

110 มม. – 200 มม. 2.00 2.40

1/2² 1.8 2.4

3/4² 2.4 3.0

1² 2.4 3.0

ทอเหล็กอาบสังกะสี 1 1/4² 2.7 3.0

(Galvanized Steel 1 1/2² 3.0 3.6

Pipe) 2² 3.0 3.6

หรือ 2 1/2² 3.6 4.5

ทอเหล็กดํา 3² 3.6 4.5

(Black Steel Pipe) 4² 4.0 4.5

6² 4.5 5.5

8² 6.0 5.5

10² 6.0 5.5

12² 6.0 5.5
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ชนิดของทอ ขนาดทอ ระยะหางในแนวระดับ ระยะหางในแนวดิ่ง

(Nominal Pipe (m.) (m.)

diameter) inch.

ทอโพลีเอธีลีน 1/2² - 1² 12 เทาของเสนผา 24 เทาของเสนผา

(High Density ศูนยกลางทอ ศูนยกลางทอ

Polyethylene Tube) หรือ

ทอโพลีบิวทีลีน มากกวา 1² 8 เทาของเสนผา 24 เทาของเสนผา

(Polybutylene Tube) ศูนยกลางทอ ศูนยกลางทอ

ทอ พี วี ซี 1/2² 0.9 1.8

(Unplasticized 3/4² 0.9 1.8

Polyvinyl Chloride 1² 0.9 1.8

Pipe) 1 1/4² 1.3 2.1

1 1/2² 1.3 2.1

2² 1.3 2.1

2 1/2² 1.3 2.1

3² 1.3 2.4

4² 1.8 2.4

6² 1.8 3

8² 1.8 3

10² 1.8 3

3-1.5 ประตูน้ํา

3-1.5.1 ผูรับจางตองจัดหา และ ติดตั้งประตูน้ํา และกอกตามที่แสดงในแบบ หรือระบุในรายการประกอบ

แบบนี้

3-1.5.2 ประตูน้ํา และกอกทุกตัวตองเหมาะสมใชไดกับความดันใชงานของระบบโดยตองสามารถทนแรงดัน

ใชงานไดไมนอยกวา 1.5 เทา ของแรงดันสูงสุดของระบบ หรือ ตามที่กําหนดไวในรายการ

ประกอบแบบ โดยใชคาที่สูงกวาเปนเกณฑ

3-1.5.3 ประตูน้ําโดยทั่วไปเปนแบบ GATE VALVE เวนแตจะระบุเปนชนิดอื่น



สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด สวนที่ 3 SN-3-1/10

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-1 PAKKRET SPORT CENTER.doc

MITR TECHNICAL CONSULTANT

3-1.5.4 ประตูน้ําโดยทั่วไป ใหมีขนาดเทากับ ทอน้ําที่ติดตั้ง เวนแตประตูน้ําที่ใชควบคุมปริมาณการไหล ให

เลือกขนาด ใหเหมาะสมกับปริมาณการไหลนั้น

3-1.5.5 ในระบบทอที่ตองการปรับความดันและปริมาณการไหลของน้ํา ใหติดตั้งประตูน้ําชนิด GLOBE

VALVE

3-1.5.6 ลิ้นกันน้ําไหลกลับ (CHECK VALVE) กรณีติดตั้งในระบบทอน้ําทั่วไปเปนแบบ SILENT TYPE

สําหรับ CHECK VALVE หนาเครื่องสูบน้ําขึ้นถังน้ําดาดฟาหรือหอถังสูง ตองเปนแบบ SLOW

CLOSING  PILOT  CONTROL  DIAPHRAGM ACTUATED

3-1.5.7 ในจุดที่มีการใชน้ํา ถาการไหลกลับของน้ําอาจดูดสิ่งสกปรกเขาสูระบบทอน้ํา ใหติดตั้งอุปกรณ

VACUUM BREAKER ไวดวย

3-1.5.8 ประตูน้ําที่ใชสําหรับปด-เปดที่มีความจําเปน เชน ทอแยกจากทอนํ้าในแนวด่ิง ทอน้ําที่เขาอาคารทุก

ชนิด ฯลฯ ซึ่งทําใหระบบสมบูรณยิ่งขึ้น ถึงแมไมไดแสดงไวในแบบ ผูรับจางตองจัดหามาติดตั้งให

ดวย

3-1.5.9 ประตูน้ําที่ติดตั้งสูงจากพื้นตั้งแต 1.80 เมตรขึ้นไป ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งโซที่พวงมาลัย

ประตูน้ํา เพื่อใชสําหรับ เปด-ปดประตูน้ํานั้น พรอมหวงกันโซหลุดและที่คลองเก็บโซในตําแหนงที่

เหมาะสม โดยขณะใชงานใหปลายโซอยูสูงจากพื้น ประมาณ 1 เมตร

3-1.5.10 ประตูน้ําที่ถูกระบุในแบบใหเปนชนิดเปด–ปดดวยระบบควบคุมกลหรือไฟฟา ทั้งอัตโนมัติและ

กึ่งอัตโนมัติ ใหผูรับจางจัดหาและติดตั้งอุปกรณประกอบและแหลงพลังงานที่ใชควบคุม เพื่อให

ระบบทํางานไดอยางสมบูรณถึงแมในแบบจะมิไดระบุ
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3-2 ระบบระบายน้ํา

3-2.1 วัสดุ

ดูรายการงานทอ (PIPE SCHEDULE) ในแบบกอสราง

3-2.2 การติดตั้งทอ

3-2.2.1 การตัดตอทอตองใชเครื่องมือเฉพาะ กระทําดวยความประณีต ทอตองปราศจากสนิมคราบสกปรก

ปลายทอที่จะทําการตอตองแตงทําความสะอาด เอาเศษขุย วัสดุซ่ึงอาจมีติดอยูออกใหหมด

3-2.2.2 การเดินทอใหเดินใตพื้นหรือกลองซอนทอ หรือฝงในผนัง ใหพยายามหลีกเลี่ยงการฝงในพื้นหรือ

เพดาน ทอที่เดินใตพื้นตองใชที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับทอ การเดินทอจะตองจัดเรียงแนวทอให

เรียบรอย พรอมทั้งการหุมซอนทอและการเปดชองสําหรับตรวจซอมได กับใหมีบานประตูติดบาน

พับปด-เปดไดตามความเหมาะสมถึงแมในรูปแบบจะไมระบุไว วัสดุและอุปกรณที่ใชในการติดตั้ง

ตองเปนของใหมและผลิตโดยโรงงานที่เปนที่เชื่อถือได อุปกรณที่บกพรอง หรือเสียหายในขณะ

ติดตั้งหรือขณะทดสอบจะตองเปลี่ยนใหม และหรือแกไข ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดี ทั้งนี้ตอง

ไดรับการรับรองจากวิศวกร หรือผูควบคุมงาน

3-2.2.3 การเดินทอตองใหเปนแนวเสนตรงที่สุดเทาที่จะทําได โดยทั่วไปใหเดินทอทํามุมฉาก  หรือขนานกับ

ผนัง หรือกําแพงหรือเขาแนวกันกับทออื่นๆ เวนระยะหางกันอยางสมํ่าเสมอ ทอในแนวดิ่งตองได

ดิ่งจริงๆ สวนทอในแนวนอนตองมีระดับลาดเอียงและเมื่อติดตั้งแลวเสร็จ   ตองไดแนวทอที่

สม่ําเสมอ แลดูเปนระเบียบเรียบรอยแกสายตา รวมทั้งแนวทอทีติดตั้งตองไมกีดขวางตอการติดตั้ง

ระบบทอ และอุปกรณ ของระบบอื่นใด

3-2.2.4 จะตองเผื่อใหมีการขยายตัว หดตัว และการเยื้องศูนยของแนวทอ บริเวณจุดที่ทอผานแนวที่เผื่อ

การขยายตัวของอาคาร (expansion joint) หรือชวงตอระหวางอาคาร หรือโครงสราง ซึ่งอาจแยก

ออกจากกัน หรือเกิดการทรุดตัวได จะตองมี expansion devices หรือ flexible  connector เผือ่ไว

ใหเพียงพอ สําหรับการขยายตัว หดตัว และ การเยื้องศูนยของแนวทอ ถึงแมจะไมไดแสดงตําแหนง

ไวในแบบแปลนก็ตาม

3-2.2.5 จะตองมีที่ยึดติดตั้งบนทุกเสนทอ เพื่อควบคุมการขยายตัวของทอ ตามที่กําหนดไวในแบบและตาม

ความจําเปนของการใชงาน ที่ยึดจะตองเปนชนิดที่ทําขึ้นเพื่อใชยึดติดตั้งทอโดยเฉพาะ หามมิใหนํา

วัสดุมาดัดแปลงเพื่อติดตั้งแทน และตองเปนแบบที่ไดรับอนุมัติจากวิศวกร

3-2.2.6 ถาไมสามารถเดินทอตางๆ ตามแบบแปลนและรายการ เนื่องจากอุปสรรคทางดานตางๆ ผูรับจาง

เดินทอตางไปจากแบบแปลนและรายการไดโดยเมื่อเปรียบเทียบกับแบบแปลนและรายการเดิมแลว
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ผูวาจางจะตองไมเสียประโยชน และตองไดรับอนุมัติจากวิศวกร หรือผูควบคุมงานเปนลายลักษณ

อักษร

3-2.2.7 ถาแบบแปลนและรายการเดินทอไมแสดงแนวทอ และขนาดทอของสุขภัณฑใด หรือแนวทอ และ

ขนาดทอไมชัดเจน ใหถือวาแนวทอและขนาดทอของสุขภัณฑนั้นปฏิบัติตามรายการทั่วไป ประกอบ

แบบกอสรางนี้

3-2.2.8 ในกรณีที่ระบุหรือ มีความจําเปนตองเดินทอผานคาน เสา หรือ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จะตองเดิน

ทอเหลานั้นใหเรียบรอยกอนเทคอนกรีตหรืออาจจะใสปลอกทอเหล็กฝงไวกอนก็ไดกอนเทคอนกรีต

จะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบลวงหนาเพื่อตรวจสอบใหถูกตอง

3-2.2.9 ผูรับจางสามารถจะสกัดหรือตบแตงสวนตางๆ เพื่อทําใหเหมาะสมตอการติดตั้งวางทอได แตการ

สกัดหรือตบแตงสวนตางๆของโครงสรางตัวอาคารจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากวิศวกร

โครงสราง

3-2.2.10 ทอที่ยังติดตั้งเดินทอไมแลวเสร็จจะตองอุดปลายทอเหลานั้นไวเพื่อปองกันมิใหสิ่งสกปรกเขาไปอุด

หรือ ตกคางในทอได

3-2.2.11 การเปลี่ยนขนาดทอในแนวนอนใหใชขอลดเยื้องศูนย สวนในแนวดิ่งใหใชขอลดตรงศูนย

3-2.2.12 ทอสวม ทอปสสาวะ หรือทอน้ําทิง้ที่จะตองเปลี่ยนทิศทางหรือการบรรจบตอทอแนวนอนกับแนวตั้ง

ใหตอดวยขอตอตัว "Y" หรือขอโคง หามใชของอฉากโดยเด็ดขาด

3-2.2.13 ทอในแนวระดับขนาด 3" และเล็กกวาจะตองเดินใหไดระดับลาดเอียงอยางสม่ําเสมอ 1 ตอ 50 ถา

เปนไปได แตจะตองไมใหลาดเอียงนอยกวา 1 ตอ 100

3-2.2.14 การบรรจบทอสวมเขากับสุขภัณฑใหใชสารประกอบ Butyl หรือเทียบเทา

3-2.2.15 ทอระบายอากาศที่ติดตั้งในแนวระดับ ตองติดตั้งใหมีความลาดเอียงขึ้น ไปทางตําแหนงบรรจบทอ

ในแนวด่ิงเสมอ

3-2.2.16 การบรรจบทอระบายอากาศเขากับทอสวมและทอน้ําทิ้งในแนวระดับ ใหบรรจบทอระบายอากาศที่

ดานบนของทอสวมและทอน้ําทิ้ง และใหแนวทอระบายอากาศอยูสูงกวาแนวทอระบายน้ํานั้นเสมอ

3-2.2.17 การบรรจบทอระบายอากาศ เขากับทอสวมและทอน้ําทิ้ง ตองติดตั้งในลักษณะที่ไมกอเกิด คราบ

หรือสิ่งปฏิกูลเขาไป อุดตันทอระบายอากาศได
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3-2.2.18 ทอระบายอากาศจากทอสวม และทอน้ําทิ้ง ตองตอทอออกสูภายนอกอาคาร โดยตองติดตั้งให

ปลายทอระบายอากาศ อยูในตําแหนงที่ไมกอใหเกิดการพัดพากลิ่นโดยลมกลับเขามาในอาคารได

กรณีติดตั้งปลายทอระบายอากาศบนหลังคาตองติดตั้งใหปลายทอระบายอากาศอยูสูงกวาหลังคา

เปนระยะไมนอยกวา 20 ซม.

3-2.2.19 ปลายทอระบายอากาศตองติดตั้ง อุปกรณระบายอากาศ ตามแบบกอสราง โดยอุปกรณระบาย

อากาศตองสามารถปองกันไมใหน้ําฝนไหลยอนกลับเขาไปในทอได และตองติดตั้งตะแกรง

ปองกันแมลง เขาไปในทอระบายอากาศอีกดวย

3-2.2.20 ทอทุกทอที่วิ่งทะลุหลังคา จะตองใชขอตอผานแบบเหล็กหลออาบสงักะสี อุปกรณระบายอากาศชั้น

หลังคา จะตองเปนแบบเหล็กหลออาบสังกะสี และไดรับอนุมัติจากผูออกแบบกอน โดยปลอกกันน้ํา

ร่ัวเปน STAINLESS  STEEL พรอมแผนสกัดน้ํา (WATER STOP)

3-2.2.21 กรณีติดตั้งทอฝงใตดิน การขุดรองดินเพื่อวางทอระบายน้ํา จะตองมีขนาดเหมาะสมกับทอนั้นๆ

และตองไดแนวตรง ไมคดไปมา เมื่อขุดถึงระดับที่จะวางทอตามแบบแลว ใหทําการกระทุง บด

อัดพื้นใหแนน แตถาพื้นเปนดินเลน หรือโคลน จะตองขุดออกทิ้งใหหมดหรือเปนระยะลกึไม

นอยกวา 1.0 ม.แลวใสทรายหรือวัสดุที่เหมาะสมรองพื้นแทนใหไดระดับตามแบบ เมื่อแตงพื้นฐาน

และวางทอลงไปตามที่กําหนดไวในแบบแลว ใหถมทรายเปนชั้นๆ ฉีดน้ําและกระทุงใหแนน จน

สูงกวาผิวทอดานบนไมนอยกวา 20 เซ็นติเมตร จากนัน้ใหถมดินหรือทราย แลวแตกรณีตามที่

กําหนดในแบบเปนชั้นๆ ชั้นหนึ่งไมเกิน 20 เซ็นติเมตร แตละชั้นใหบดอัดดวย Mechanical

Tampers หรือ Vibrator Compactors

3-2.2.22 ใหทําการกอสราง บอพัก คสล. สําหรับระบายนํ้าเสีย ตามที่กําหนดไวในแบบโดยตองกอสรางรอง

ระบายน้ําเสียภายในบอพักอยางประณีต ไมเปนเหตุใหสิ่งปฏิกูลติดคางภายในบอได เหล็กและ

คอนกรีตที่นํามาใชใหเปนไปตามที่กําหนด งานบอพัก คลส.น้ี ผูรับจางอาจหลอกับที่ หรือหลอ

สําเร็จมาใชก็ได

3-2.2.23 กรณีติดตั้งทอระบายน้าํเสีย ลอดถนน ตองติดตั้งทอปลอกทําจากทอเหล็กอาบสังกะสีหรือผาน

กรรมวิธีเคลือบปองกันสนิม หุม ทอระบายน้ําเสียตลอดแนวที่ลอดถนน หรือ เทหุมทอระบายน้ํา

เสียดวยคอนกรีตเสริมเหล็กกันแตก หนาไมนอยกวา 10 เซ็นติเมตร กอนการฝงกลบ

3-2.3 ขอตอและการตอทอ

3-2.3.1 ขอตอระหวางทอ และขอตอระหวางงานทอกับอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ จะตองตอโดย

ไมใหมีลมหรือน้ํารั่วได กอนที่จะใชงานใหมีการเผื่อสําหรับการยืดหยุนระหวางทอตางๆ และ

ระหวางงานทอและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ
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ก) ทอเหล็กอาบสังกะสี

ทอเหล็กที่มีขนาดÆ4" ลงไปอาจตอโดยใชขอตอแบบเกลียวตามมาตรฐาน มอก. 231-

2521 หรือ BS 21 สําหรับทอขนาดใหญกวาÆ4" อาจตอโดยใชขอตอแบบเชื่อมหนา

แปลนตามมาตรฐาน มอก. หรือการประปานครหลวงหรือ BS 10 and BS4504:1967

ข) ทอเหล็กหลอ

การตอทอใชขอตอแบบ LEAD CAULKING หรือ NO HUB ตามระบุในแบบ

ค) การตอทอ พีวีซี

ใชขอตอและน้ํายาประสานของผูผลิตทอ โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการตอทอที่ผูผลิตแนะนํา

โดยเครงครัด

ง) การตอทอพีอี

การตอทอใชการตอชนิดเชื่อมชน โดยอุปกรณที่ใชในการเชื่อม และวิธีการเชื่อมตองเปนไป

ตามมาตรฐานของผูผลิตทอ และผูดําเนินการเชื่อมตอทอตองไดรับคําแนะนําอยางใกลชิด

จากผูเชี่ยวชาญของผูผลิตทอ หรือใหผูผลิตทอเปนผูดําเนินการเชื่อมตอให

จ) การใชขอตอ และ การตอแบบอื่นๆ ตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูออกแบบกอน

3-2.3.2 การตอทอแบบเกลียว

จะตองตอดวยสารประกอบทีไ่ดรับอนุมัติ หรือใชตะกั่วแดง หรือตะกั่วขาวผสมน้ํามันที่มีคุณภาพดี

ใชตามขอแนะนําของผูผลิตและรวมกับเชือกปอเล็กนอยเมื่อจําเปน  โดยตองทาบนเกลียวของทอ

เกลียวของทอจะตองตัดใหเรียบ ไมมีรอยขุยเหล็ก   และไดขนาดความยาวเกลียวท่ีแนนอน  เกลียว

ของทอจะตองมีการเกลาขุยเหล็กออกใหเรียบ     จะตองขันเกลียวทอใหแนนเขากับอุปกรณทอโดย

ที่ไมทําใหหนาตัดของทอลดนอยลงไป   เกลียวของทอที่เหลืออยูดานนอกตองทากันสนิม  และใน

กรณีฝงดินตองหุมดวย BITUMINOUS COMPOUND

3-2.3.3 การตอทอดวยการเชื่อม (WELDED JOINT)

ก) ชางเชื่อมตองเปนชางที่มีประสบการณ และฝมือดีอยางสม่ําเสมอถึงลาสุด ไดรับการทดสอบ

ฝมือตามมาตรฐานของ American  Welding  Societyหรือเทียบเทาจากหองทดลองหรือ

สถาบันที่เชื่อถือได

ข) ผูรับจางจะตองสงรายชื่อของชางเชื่อมที่จะประจํางานที่สัญญา พรอมดวยใบรับรองฝมือการ

เชื่อมใหวิศวกรผูควบคุมพิจารณาอนุมัติ

ค) งานการเชื่อมซึ่งประกอบดวย end-preparation, การประกอบ,  tacking, preheat, เชื่อม,

postheat treatment, การตรวจสอบระยะ การขัดทําความสะอาดรอยเชื่อม จะตองกระทําดวย

ฝมือประณีต

ง) ขอตอ และอุปกรณทอตลอดจน ขอตอแยกเปนชนิดใชแบบเชือ่ม

จ) การเชื่อมทอควรกระทําเปน shop weld โดยแยกเปน section ตางๆ แลวจึงนําไปประกอบ

ข้ันสุดทาย ณ. จุดติดตั้งดวยขอตอแบบเชื่อมหนาจานขันนอต
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ฉ) End-preparation กระทําโดยใช machine  tool หรือ oxyacetylene cutting

ช) ลวดเช่ือม (กรณีแบบ shielded metal-arc- welding) ที่ใชโดยทั่วไปควรเปน ชนิด EXX

10 หรือ EXX 18 ขนาดÆ 1/8" และÆ 5/32"

ซ) รอยเชื่อมแตละชั้นตองขัดใหสะอาดดวยแปรงขัดไฟฟากอนเชือ่มชั้นตอไป ผิวหนาท่ีไม

เรียบรอยตองเจียรออก

ฌ) การเชื่อมทอเหลก็อาบสังกะสีจะเกิดไอซึ่งเปนพิษ ดังนั้นควรเชื่อมทอและ/หรืออุปกรณทอ

ขอตอ ขอแยก เหล็กดํา ใหเสร็จเรียบรอยกอนจึงทําการอาบชุบสังกะสี ในกรณีทําไมไดให

ทําการขจัดสังกะสีที่อาบทอและ/หรืออุปกรณทอตรงจุดที่จะเชื่อมออกไปเปนระยะหาง

ประมาณ 1/4" และขณะเชื่อมควรจัดใหมีการถายเทอากาศที่ดี เมื่อเชื่อมเสร็จเรียบรอยรอย

เชื่อมใหทากันสนิมดวยสี Zinc-rich paint จํานวน 2 ชั้น

ญ) ผูรับจางตองเสนอ shop drawing งานเชื่อมที่จะทํา, ตัวอยางอุปกรณทอแบบเชื่อม,

ตัวอยางลวดเชื่อมและรายละเอียดทางเท็คนิค, ตัวอยาง end-preparation และรอยเชื่อมมา

ใหวิศวกรผูควบคุมพิจารณาอนุมัติ

3-2.3.4 การตอทอแบบหนาแปลน (FLANGED JOINT)

ก) หนาแปลนอาจเปน threaded companion flange ซึ่งตอแบบเกลียว หรือแบบเชื่อมกับทอ

ปลายเรียบโดยใช flange แบบ slip-on, welding-neck หรือ socket welding

ข) การประกบระหวางขอตอหนาแปลน หนาแปลนตองเรียบแนบกันสนิทมี bolt และ nut

เปนชนิด GALVANIZED OR  CHROME  PLATED STEEL กรณีติดตั้งในอาคาร และ

เปน STAINLESS  STEEL สําหรับกรณีอยูภายนอกอาคารหรือฝงดิน โดยมีจํานวนและ

ขนาดที่จะใหการยึดที่แข็งแรงแนนหนาพอเพียงและมีปะเก็น (gasket)คั่นระหวางหนาแปลน

ทั้งสอง

ค) ปะเก็นตองมีหนาเรียบ ความหนาอยางนอย 1.5 มม. ทําดวยวัสดุที่แข็งแรงทนทานคุณภาพ

ดี เชน ยาง,  fibre board หรือ corrugated  non-corrosive alloy กอนประกบทาดวย

Graphite paste บางๆ

3-2.3.5 การตอทอแบบอัดหมันตะกั่ว (LEAD CAULKING)

ก) ขอตอตองยัดไสในโดยอัดอยางแนนหนาดวยปาน OAKUM จากนั้นหยอดตะกั่วบริสุทธิ์

หลอมเหลวทับเขาไปเมื่อตะกั่วแข็งตัวแลวทําการอัดใหแนนสม่ําเสมอดวยเหล็กอัดตะกั่ว

ตะกั่วตองมีลึกไมนอยกวา 1" และเต็มรองหยักภายในปากระฆังแตไมเลยพนขอบปากระฆัง

ข) อาจใช cold lead ในลักษณะขดเสนแทนตะกั่วหลอมเหลวก็ได

3-2.3.6 การตอทอเหลก็หลอแบบ NO HUB

ใหใชปลอกรัดสเตนเลสรองดวย ยางนีโอเพรน ยึดแนนดวยการขันโบลต ตามมาตรฐานผูผลิต
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3-2.3.7 การตอทอที่วัสดุตางชนิดกัน

ก) การตอทอโลหะตางชนิดเขาดวยกัน ตองคั่นดวยขอตอชนิด dielectric ซ่ึงทําจากโลหะผสม

ระหวางโลหะสองชนิดนั้น

ข) การตอทอพีวีซีเขากับทอเหล็กหลออาจใชจิโบลต หรือ asbestos  based cold caulking

compound อัดหมันใหแนนหนา

3-2.4 ท่ีแขวน และยึดทอ

3-2.4.1 ท่ีแขวน ที่ยึดทอ และขอรัดทอจะตองมีขนาดเหมาะสมและแข็งแรงเพื่อรองรับน้ําหนักอันเกิดจาก

ทอ เครื่องมืออุปกรณและของเหลวในทอ ที่แขวนยึดทอและที่รัดทอจะตองเปนแบบที่ใชสําหรับการ

น้ีโดยเฉพาะ หามนําวัสดุมาดัดแปลง เพื่อแกปญหาเฉพาะหนา โดยจะตองไดรับอนุมัติจากผู

ควบคุมงานและผลิตจากโรงงานโดยตรง

3-2.4.2 ท่ีแขวน ที่ยึดทอ และขอรัดทอ กรณีติดตั้งภายในอาคารตองทําดวยเหล็กผานกรรมวิธีปองกันสนิม

และทาสีจริง bolt และ nut ทําดวย GALVANIZED OR CHROME-PLATED STEEL

3-2.4.3 ท่ีแขวน ที่ยึดทอ และขอรดัทอ กรณีติดตั้งภายนอกอาคาร และอยูระดับเหนือพื้นดิน ตองทําดวย

HOT - DIP GALVANIZED STEEL โดยถามีการตัดเจาะอุปกรณดังกลาวจนเปนเหตุให GAL-

VANIZED ที่เคลือบอยูหลุดออก หรือฉีกขาด ตองทาบริเวณดังกลาวดวย ZINC - RICH PAINT

จํานวน 2 ชั้น bolt และ nut ทําดวย STAINLESS STEEL

3-2.4.4 ท่ีแขวน ที่ยึดทอ ขอรัดทอ ที่รองรับ bolt และ nut กรณีติดตั้งอยูใตดิน ตองทําดวย STAINLESS

STEEL

3-2.4.5 ทอเหนือเพดานในแนวระดับจะตองมีที่รองรับทําดวยเหล็กชนิดหนาปรับระดับได และมีขาฝงอยูใน

แผนพื้นคอนกรีต ทอใกลผนังหรือพื้นจะตองรองรับดวยที่รองรับเหล็กหลอ หรือใชแบรคเก็ตติด

เขากับผนัง ทอที่เดินในแนวระดับหลายทอเปนแพอาจรองรับดวยที่รองรับแบบ trapeze ซึ่งทําดวย

เหล็กตัว "U" พรอมดวยเหล็กเสนเปนขารองรับฝงเขาไปในคอนกรีต

3-2.4.6 เหล็กเสนที่เปนขารองรับ ตองมีขนาดไมต่ํากวาขนาดดังตอไปนี้

ทอเล็กกวา หรือเทากับ 1 1/2" เหล็กเสนขนาด ผา ศก. 3/8"

ทอ 2" - 3" เหล็กเสนขนาด ผา ศก. 1/2"

ทอ 4" - 5" เหล็กเสนขนาด ผา ศก. 5/8"

ทอ 6" เหล็กเสนขนาด ผา ศก. 3/4"

ทอ 8" ,10" และ 12" เหล็กเสนขนาด ผา ศก.   1"
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3-2.4.7 ทอในแนวดิ่งจะตองมีที่รองรับ clamp ทําขึ้นโดยเฉพาะ มีขนาดเหมาะสมกับทอนั้นๆ ในแตละ

ช้ันของอาคาร และจะตองติดตั้ง clamp ดังกลาวตรงฐานของทอในแนวดิ่งของทอ

3-2.4.8 จะตองไมทําการแขวนทอบนทอ หรือเครื่องมืออุปกรณอื่นๆ

3-2.4.9 ทุกๆ ขอตอและจุดเปลี่ยนแนวทอ, จุดติดตั้งประตูน้ําตองมีที่แขวนหรือที่ยึดทอ

3-2.10 งานทําแทนคอนกรีต และงานเกี่ยวกับโครงสราง อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับติดตั้งที่ยึดทอ แขวนทอตาง

อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

3-2.11 ระยะระหวางที่รองรับทอตองมีระยะตามตารางตอไปนี้
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** ตาราง แสดงระยะระหวางจุดรองรับทอ

ชนิดของทอ ขนาดทอ ระยะหางสําหรับทอแนว ระยะหางสําหรับทอดิ่ง

(Nominal Pipe ระดับ (m.) (m.)

diameter) inch.

2² 1.0 1.8

2 1/2² 1.8 1.8

3² 2.5 2.7

ทอเหล็กหลอ 4² 2.5 2.7

(Cast Iron) 6² 3.0 3.6

8² 3.0 3.6

10² 3.0 3.6

12² 3.0 3.6

ทอโพลีเอธีลีน 1/2² - 1² 12 เทาของเสนผา 24 เทาของเสนผา

(High Density ศูนยกลางทอ ศูนยกลางทอ

Polyethylence Tube)

หรือ

ทอโพลีบิวทีลีน มากกวา 1² 8 เทาของเสนผา 24 เทาของเสนผา

(Polybutylence Tube) ศูนยกลางทอ ศูนยกลางทอ

1/2² 0.9 1.8

3/4² 0.9 1.8

1² 0.9 1.8

1 1/4² 1.3 2.1

ทอ พี วี ซี 1 1/2² 1.3 2.1

(Unplasticized 2² 1.3 2.1

Polyvinyl Chloride 2 1/2² 1.3 2.1

Pipe) 3² 1.3 2.4

4² 1.8 2.4

6² 1.8 3.0

8² 1.8 3.0

10² 1.8 3.0
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3-2.5 ชองทําความสะอาดทอ, ชองระบายน้ํา และที่ดักกลิ่น

3-2.5.1 ชองทําความสะอาดทอ (CLEANOUT)

ชองทําความสะอาดสําหรับทอเหล็กหลอจะตองเปนชนิดมีเกลียวมาตรฐานอัดเขากับทอหรืออุปกรณ

ของทอเหล็กหลอและสกรูเทเปอร ทําดวยทองเหลือง มีหัวนอตชนิดหกเหลี่ยมตัน ชองทําความ

สะอาดสําหรับทอเหล็กจะตองมีหัวนอตทองเหลืองตันอุดไว จะตองติดตั้งชองทําความสะอาด

พรอมจุกอุดตรงฐานของทอระบายแนวดิ่งหรือบนทอราบที่ตอจากฐานทอดิ่งนี้ไปตามทิศทางการ

ไหล ในระยะไมหางเกินกวา 2 ม. ถาทอดิ่งระบายลงบอพักสามารถถือบอพักนัน้เปน CLEANOUT

ได ทอระบายแนวราบตองมี CLEANOUT ทุกๆ ระยะ 15 ม. สําหรับทอขนาด 4" ลงมา โดย

ขนาดของ CLEANOUT ตองเทากับขนาดของทอระบายน้ํานั้น และทุกๆ ไมเกิน 30 ม. สําหรับ

ทอขนาดเกิน 4" ข้ึนไป โดยขนาดของ CLEANOUT ตองมีขนาดไมนอยกวา 4" ทอแนวราบที่

เปล่ียนทิศทางการไหลเปนมุมเล้ียวมากกวา 45
o

ตองติด CLEANOUTดวย โถสวมและที่ดักกลิ่น

ของสุขภัณฑที่สามารถถอดไดสะดวกอาจถือวาเปน CLEANOUT ตัวหนึ่งได

3-2.5.2 ที่ดักกลิ่น (TRAP)

ที่ดักกลิ่นตองทําดวยทองเหลืองหลอ เหล็กหลอและ/หรือเหล็กหลออาบสังกะสี หรือพีวีซี (ดู

รายการสถาปนิกประกอบดวย) ทําเปนชิ้นเดียวกันตลอด ดักกลิ่นดวยน้ํามีความลึกของน้ําสวนที่ทํา

หนาที่ดักกลิ่นไมต่ํากวา 50 มม. แตไมเกิน 100 มม. มีชองทําความสะอาดหรือสามารถถอดมา

ทําความสะอาดไดโดยสะดวก

3-2.5.3 ชองระบายน้ํา (DRAINS)

ชองระบายน้ําจะตองทําดวยโลหะชั้นดี แข็งแรงและเหนียว การหลอจะตองไดเนื้อโลหะทีด่ี ไมมีรู

พรุนหรือแข็งเปนจุดแตกราวหรือขอบกพรองอื่นใด จะตองเกลาใหเรียบ เหล็กหลอตองไมเปน

ชนิดที่นํามาตบแตงรูพรุนเพื่อทําใหอยูในลักษณะดีขึ้น ความหนาของเหล็กหลอตองไมนอยกวา

1/4" ขนาดของทอระบายน้ําใหเปนไปตามที่ระบุไวในแบบ flashing ทําดวยทองแดงหรือตะกั่ว

ขนาด 2 ฟุตส่ีเหล่ียม จะตองรัดหรือเชื่อมเขากับตัวชองระบายน้ําเพื่อที่จะกันน้ําซึมหรือรั่ว หรือ

อาจเปนแบบ flashing หลอมาในตัวก็ได

ก) ชองระบายน้ําพื้น (FLOOR DRAIN)

ชองระบายน้ําพื้น จะตองเปนเหล็กหลอทั้งตัว โดยที่สวนบนเปนทองเหลืองขัดมัน double

drainage flange and weep-holes ตะกราที่ดักผงถอดได และตะแกรงลาดเอียง เมื่อใช

ติดตั้งกันน้ําซึมจะตองใช Flashing clamp

ข) ชองระบายน้ําพื้นจากฝกบัว (SHOWER DRAIN)

ชองระบายน้ําพื้นจากฝกบัวจะตองเปนแบบราบกับพื้นพรอมทั้ง flashing ring และฝา

ตะแกรงมีรูทําดวยบรอนซชุบดวยโครเมี่ยมปรับได

ค) ชองระบายน้ําพื้นในหองเครื่องจายลมเย็น (AHU. DRAIN)
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ชองระบายน้ําพื้นในหองเครื่องจายลมเย็นจะตองเปนเหล็กหลอพรอมทั้งflashing ring ที่ฝา

ตะแกรงมีกรวยรับน้ํา (funnel floor drain)

ง) ชองระบายนํ้าฝน (ROOF DRAIN)

ชองระบายน้ําฝนจะตองเปนเหล็กหลอพรอมดวย locking  beehive ชนิดถอดได clamp

สําหรับ flashing เปนชิ้นเดียวกันกับที่กันกรวด

จ) ชองระบายน้ําแบบไมตอตรง (INDIRECT DRAIN)

ชองระบายน้ํา แบบไมตอตรง ทําดวยเหล็กหลอแบบเดียวกับ ชองระบายน้ําพื้น double

drainage flange  and  weep-holes ทอออกเปนเกลียวตัวเมียมีที่กรองผงเปนกรวย

ทองเหลืองปรับระดับได

3-2.5.4 ชองทําความสะอาดทอ และชองระบายน้ําทั้งหมดจะตองทําเครื่องหมาย เพื่อใหสังเกตไดชัดเจน

3-2.5.5 ประตูน้ํา

ก) ผูรับจางตองจัดหา และ ติดตั้งประตูน้ํา และ กอกตามที่แสดงในแบบ หรือระบุในรายการ

ประกอบแบบนี้

ข) ประตูน้ํา และกอกทุกตัวตองเหมาะสมใชไดกับความดันใชงานของระบบโดยตองสามารถ

ทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 1.5 เทา ของแรงดันสูงสุดของระบบ หรือ ตามที่กําหนดไว

ในรายการประกอบแบบ โดยใชคาที่สูงกวาเปนเกณฑ

ค) ประตูน้ําโดยทั่วไปเปนแบบ GATE VALVE เวนแตจะระบุเปนชนิดอื่น

ง) ประตูน้ําโดยทั่วไปใหมีขนาดเทากับทอน้ําที่ติดตั้ง เวนแตประตูน้ําที่ใชควบคุมปริมาณการ

ไหล ใหเลือกขนาด ใหเหมาะสมกับปริมาณการไหลนั้น

จ) ลิ้นกันน้ําไหลกลับ (CHECK   VALVE) เปนแบบ BALL   CHECK VALVE

ฉ) ประตูน้ําที่ถูกระบุในแบบใหเปนชนิดเปด-ปดดวยระบบควบคุมกลหรือไฟฟา ทั้งอัตโนมัติ

และกึ่งอัตโนมัติ ใหผูรับจางจัดหาและติดตั้งอุปกรณประกอบ และแหลงพลังงานที่ใชควบคุม

เพื่อใหระบบทํางานไดอยางสมบูรณ ถึงแมในแบบจะมิไดระบุ



สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด สวนท่ี 3 SN-3-3/1

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-3 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

3-3. งานระบบสุขาภิบาลเพื่อการติดตั้งสุขภัณฑ

3-3.1 วัสดุ สุขภัณฑ ทอ และอุปกรณอื่นที่เดินลอยใหเห็น ใหเปนตามชนิดและรายการที่ระบุไวในแบบ

แปลนสถาปตยกรรม เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอื่น

3-3.2 ในระหวางที่ดําเนินการติดตั้งยังไมแลวเสร็จ เครื่องสุขภัณฑ ตลอดจนอุปกรณที่ติดตั้งแลวจะตอง

มีสิ่งปกคลุมไว และใชจาระบี เคลือบสวนที่เปนทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

3-3.3 เมื่องานเสร็จเรียบรอยแลว และกอนสงมอบงานใหแกเจาของงาน ผูรับจางจะตองทําความสะอาด

อุปกรณทุกชิ้นที่เกี่ยวของ แกะปายตางๆ และเช็ดถูสวนที่ชุบโครเมี่ยมดวยผาสะอาดจนเปนเงางาม

3-3.4 กอกน้ําตางๆ STOP VALVES , FLUSH VALVESจะตองไดรับการตรวจตรา และปรับตาม

ความจําเปน เพื่อใหทํางานใหเหมาะสมกับสุขภัณฑตางๆ และโดยไมเสียน้ําโดยใชเหตุ

3-3.5 ผูรับจางตองเตรียมตําแหนง ระยะหางตางๆ ตลอดจนความยาวเผื่อ (ของทอ) ในการติดตั้ง

สุขภัณฑ ทอระบายน้ํา ทอจายน้ําที่พื้นหรือผนังใหถูกตองเหมาะสมตามรายละเอียด หรือการ

แนะนําของผูผลิตของสุขภัณฑชนิดนั้นๆ ตองมีการทดสอบระยะตางๆกอนติดตั้งทุกครั้ง งานที่

ระบุใหเสนอแบบติดตั้ง (SHOP  DRAWING) จะตองเสนอแบบมาใหพิจารณาดวย

3-3.6 เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณตองยึดติดใหเขาที่อยางมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ไดระดับตามขอแนะนํา

ของผูผลิต และ/หรือการออกแบบของผูออกแบบ บรรจบทอทางใหเรียบรอยไมรั่วซึมและไมอุด

ตัน ตลอดจนไมเกิดความเครียดขึ้นกับทอ, สุขภัณฑ, อุปกรณ ตลอดจนอาคาร รอยหรือผิวหนา

สัมผัสระหวางเครื่องสุขภัณฑกับพื้น หรือผนังตองแนบเรียบสนิทโดยตลอด ที่รองรับ ที่ยึด

สุขภัณฑ วัสดุยาแนว ใหเปนตามชนิดและรายการที่ระบุไวในแบบแปลนสถาปตยกรรม
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3-4. ระบบดับเพลิง

3-4.1 ขอบเขตของงาน

งานในหมวดนี้ครอบคลุมถึงการจัดหา, ติดตั้ง และทดสอบระบบ และอุปกรณดับเพลิงดังตอไปนี้

· ระบบทอยืน (STAND PIPE) ในอาคารพรอมสายสูบ/ฉีดน้ํา (ขนาด 1", 2 1/2")

· ระบบ AUTOMATIC WATER SPRINKLER

· เครื่องดับเพลิง แบบหิ้ว (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER)

· ระบบดับเพลิงพิเศษ ตามระบุในแบบ

3-4.2 ขนาดและที่ตั้ง

อาคารใดและพื้นที่ใด จะใชระบบดับเพลิงชนิดใด   ตลอดจนตําแหนงติดตั้งอุปกรณดับเพลิงชนิด

ตางๆ และขนาด จะแสดงอยูในแบบแปลนกอสราง

3-4.3 SHOP DRAWINGS และมาตรฐานอางอิง

3-4.3.1 แบบกอสรางนี้ถือเปนเพียงแนวทาง (GUIDE  LINE) ผูรับจางจะตองเสนอ SHOP DRAWINGS

ตอวิศวกรผูออกแบบเพื่ออนุมัติ โดยคํานึงถึงสถานที่ ตัวอาคาร ตลอดจนการจัดวางสิ่งที่จะตอง

ปองกันเพลิงไหมในการติดตั้งจริงในสนาม ซึ่งอาจมีผลใหตองเปลี่ยนเพิ่มหรือลด การจัดวาง

อุปกรณตรวจวัดควบคุมและดับเพลิง แตกตางไปจากแบบกอสรางเพื่อใหระบบปองกันมี

ประสิทธิผลเต็มที่

3-4.3.2 ระบบและอุปกรณดับเพลิงตองมีลักษณะ, สมรรถนะ, การติดตั้งและการรับรองตามระบุใน

มาตรฐานของ NATIONAL FIRE CODE โดยเฉพาะอยางยิ่งบทตอไปนี้ คือ.-

NFPA 10 STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

NFPA  13 STANDARD FOR THE INSTALLATION OF SPRINKLER SYSTEMS

NFPA 14 STAND PIPE  AND HOSE SYSTEMS

3-4.4 อุปกรณในระบบดับเพลิง

3-4.4.1 อุปกรณทุกอยางตองเปนของใหมจากโรงงาน ยังไมผานการใช และมีใบรับรองจากโรงงานผูผลิต
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3-4.4.2 อุปกรณ (ยกเวน ทอ, สายไฟฟา) เชน ประตูน้ํา, สวิทช, เครื่องตรวจจับเพลิงไหม, ระบบ

ควบคุม, หัวฉีดน้ําฝอย, HOSE VALVE, สายสูบ อาทิ จะตองเปนชนิดได UL LISTED/FM

APPROVED

3-4.5 สายสูบนํ้าดับเพลิงพับ (FIRE HOSE)

เปนสายผาใบหรือสารสังเคราะห ขนาด 1 1/2" ยาว 30 ม. และ/หรือ 2 1/2"ยาว 30 ม. ตาม

แบบกําหนด มีลักษณะตามที่กําหนดใน NFPA 1961  "STANDARD  FOR  FIRE  HOSE" ได

UL LISTED และ FM APPROVED ทนแรงดัน BURSTING PRESSURE ไดไมต่ํากวา 750

ปอนด/ตร.นิ้ว   และทนแรงดันทดสอบยอมรับ (ACCEPTANCE TEST PRESSURE) ไดไมต่ํากวา

500 ปอนด/ตร.น้ิว  โดยไมร่ัวซึม พรอมขอตอชนิดสวมเร็วและหัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิด SPRAY และ

ปรับไดติดมากับสาย เก็บบรรจุอยูในลักษณะเปนพับหรือมวนสะดวกที่จะหิ้วไปตอกับหัวจายน้ํา

ดับเพลิง (HOSE VALVE)

3-4.6 สายฉีดน้ําดับเพลิงทอแข็ง (HOSE REEL)

เปนสายฉีดน้ําชวยดับเพลิงสําหรับผูไมไดผานการฝกใชสายสูบใหญ (FIRST AID FIRE

ATTACK) ตองไดมาตรฐาน BS STANDARD (BS EN 671-1:1995) ฉบับลาสุดที่ใชใน

ปจจุบันของอังกฤษ เปนสายยางขนาด 1” (25 มม.) ยาว 100 ฟุต (30 เมตร) เสริมใหแข็งแรง

ดวยโครงสรางเสนใยถักชั้นนอกหุมดวย RED THERMOPLASTIC POLYMER ไดมาตรฐาน EN

694 ทําใหไมหักงอ ทนความดันทดสอบ (PROOF TEST PRESSURE) และความดันต่ําสุดที่ทําให

ทอระเบิด (BURSTING PRESSURE) ไดไมต่ํากวา 260 ปอนด/ตร.นิ้ว และ 430 ปอนด/ตร.นิ้ว

ตามลําดับ อุปกรณตางๆมีดังนี้คือ

· หัวฉีดนํ้าพลาสติก แบบ SPRAY

· วาลวควบคุมแบบอัตโนมัติ ทําจากโลหะผสมที่แข็งแรง

· ขดมวนสายทําจากแผนเหล็กขึ้นรูปพนสีแดง เชนเดียวกับตูเก็บสายสงน้ําดับเพลิงที่กลางขดทํา

ดวยโลหะไมเปนสนิม มีโบลยึดกับผนังพรอมติดตั้งแบบ SWING หมุนออกมาใหลากสายได

สะดวกเมื่อตองการใช

3-4.7 หัวจายน้ําดับเพลิง (HOSE VALVE)

เปน ANGLE  VALVE หรือ GATE  VALVE ขนาด 2 1/2" ทําดวยเหล็กหลอแตงบรอนซ

กรณีตําแหนงที่ติดตั้งมีแรงดันในทอน้ําเกิน 100 ปอนด/ตร.น้ิว จะตองเปนชนิด PRESSURE

RESTRICTING TYPE เพื่อลดแรงดันใหคงที่ไมเกิน 65 ปอนด/ตร.น้ิว  ขณะมีการไหลของนํ้า

ได UL LISTED/FM APPROVED สําหรับใชกับงานดับเพลิง ปลายแบบ QUICK COUPLING

ใชไดกับดับเพลิงของไทย
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3-4.8 เครื่องดับเพลิงหิ้ว

3-4.8.1 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี (DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER)

เปนชนิดผงเคมีอเนกประสงค RATING  6A-20B ได มาตรฐาน มอก. 332 น้ําหนักบรรจุ 10

ปอนด บรรจุอยูในกระบอกเหล็กกลาชนิด HEAVY DUTY มี RUGGED METAL  VALVE

AND  SIPHON  TUBE,   REPLACABLE  MOLDED VALVE STEM, ที่ปองกันสลักนิรภัยถูก

กระแทก และ SQUEEZE GRIP ทาสีอีพอกซี่กันสนิมพนสีแดง สามารถทนแรงดันทดสอบ

(HYDRO-STATIC TEST PRESSURE) ไดไมต่ํากวา 350 ปอนด/ตร.นิ้ว ใชกาซซึ่งอัดใน

CARTRIDGE เปนตัวขับดันผงเคมี

3-4.8.2 เครื่องดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด (CARBONDIOXIDE  PORTABLE FIRE

EXTINGUISHER)

เปนชนิดกาซคารบอนไดออกไซด UL RATING  10 B:C ไดมาตรฐาน มอก.881 หรือ UL

LISTED น้ําหนักบรรจุ 10 ปอนด บรรจุอยูในกระบอกอลูมินัมอัลลอยด มี VERTICLE

PLUNGER ACTUATION ที่ปองกันสลักนิรภัยถูกกระแทก และ SQUEEZE GRIP ทาสีอีพอกซี่

กันสนิมพนสีแดง สามารถทนแรงดันทดสอบ (HYDRO-STATIC TEST PRESSURE) ไดไมต่ํา

กวา 3000 ปอนด/ตร.นิ้ว ใชสําหรับดับเพลิงในหองเครื่องไฟฟาหลักและหองเครื่องไฟฟายอย

ทุกหองหองเครื่องปรับอากาศ หองชาง หองควบคุม และบริเวณตางๆ ที่กําหนด

3-4.9 ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง

เปนตูเหล็กพนสีแดง มีรูปรางและขนาดตามแบบ และพอเหมาะสมที่จะบรรจุสายฉีดน้ํา และ

อุปกรณตางๆ ตามที่กําหนด สะดวกกับการใชงาน เหล็กประกอบตูจะตองมีความหนาไมต่ํากวา

เหล็ก 16 B.W.G. เมื่อประกอบตูเสร็จแลว กอนพนสีจริงจะตองลางผิวเหล็กดวยนํ้ายาลางสนิม

ทําความสะอาดแลวเคลือบผิวดวยน้ํายาฟอสเฟตและเมื่อพนสีจริงแลวจะตองนําไปอบสีที่อุณหภูมิที่

เหมาะสมเพื่อใหมีความแข็งทนตอการขีดขวน ประตูตูจะตองสามารถเปดได 180
o

การติดตั้ง

จะตองตั้งลอย หรือฝงผนังตามที่ระบุไวในแบบอุปกรณ ประกอบตูอื่นๆ มีดังนี้คือ.-

· ที่ลอคประตูพรอมมือจับ

· บานพับประตูซอนใน

· ชองกระจก  สําหรับตูเก็บสายสงน้ํา  กระจกเปนชนิด SAFETY  GLASS และตองสามารถ

ถอดเปลี่ยนไดงาย ในกรณีที่ถูกทุบแตกแลว

· ชองสําหรับใหทอน้ําเขาตู จะตองมีขนาดพอเหมาะและมีโอริงโดยรอบชอง

· ตัวหนังสือ แสดงชื่อ และเลขที่ตูอยางชัดเจนและถาวร
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3-4.10 หัวรับน้ําดับเพลิง (SIAMESE  CONNECTION หรือ FIRE DEPARTMENT CONNECTION)

เปนหัวรับนํ้าเขา 2 ทาง ออก 1 ทาง มีล้ินกันกลับ (CHECK  VALVE) พรอมในตัวและมีฝา

ครอบชุบโครเมี่ยมพรอมโซคลองครบชุด หัวรับน้ําจะตองทําจากวัสดุอลูมิเนี่ยมผสมทองเหลือง

หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความคงทน แข็งแรง สามารถทนแรงดันขณะใชงาน (WORKING PRESSURE)

ไดไมต่ํากวา 150 ปอนด/ตร.นิ้ว นอกจากนี้จะตองมีปายขนาดไมเล็กกวา 0.15 X 0.30 ม.

ติดตั้งอยูเขียนวา "หัวรับนํ้าดับเพลิง" ดวยปายทําจากแผนเหล็กพนสีตามกรรมวิธีเชนเดียวกับการ

ทําตูเก็บสายสงนํ้า หัวรับน้ําดับเพลิงทุกชุดจะตองมีวาลวกันกลับ (CHECK VALVE) ติดตั้ง

ตางหากในเสนทอดวยหัวรับน้ําดับเพลิงตองได UL  LISTED/FM APPROVED และปลาย

ดานรับน้ําติด ADAPTOR แบบ QUICK  COUPLING ใหใชไดกับดับเพลิงของไทย

3-4.11 SUPERVISORY SWITCH

เปนอุปกรณ MICRO  SWITCH สําหรับติดตั้งกับประตูน้ํา เพื่อตรวจสอบสถานะการเปด-ปด

ของประตูน้ําดังแสดงไวในแบบ เพ่ือสงสัญญาณไปยัง CONTROL PANEL ในหองควบคุมแจง

สถานะการเปด-ปดของประตูน้ํานั้น ดังน้ันการเดนิสายไฟสวนน้ีจึงอยูในสัญญาดวย และอุปกรณ

ดังกลาวตองสามารถใชรวมกับระบบ FIRE ALARM ไดดวย

3-4.12 ระบบสปริงเกลอรอัตโนมัติ (AUTOMATIC WATER SPRINKLER)

3-4.12.1 ลักษณะของระบบ

ก) ระบบประกอบดวยทอแบบมีน้ําอัดครอบคลุมบริเวณตางๆ ดังแสดงไวในแบบ ซึ่งรวมถึง

การเดินทอ การติดตั้งหัวสปริงเกอร ตูควบคุมตางๆ สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณทํางาน

ดวยนํ้า การเดินสายไฟสัญญาณ FLOW SWITCH, PRESSURE SWITCH,

SUPERVISORY SWITCH,  PRESSURE GAUGES,   FITTINGS ตางๆ VALVES,

TEST AND DRAIN, ที่รองรับและที่แขวนทอ ผังไดอะแกรม และอื่นๆ ตามความจําเปน

SIAMESE CONNECTIONS สําหรับทอสปริงเกลอรตําแหนง และขนาดของทอตางๆ ดัง

แสดงไวในแบบ

ข) ประตูน้ําควบคุมสปริงเกลอรประกอบดวย MAIN STOP VALVE, ALARM  CHECK

VALVE, มาตรวัดความดัน, TEST VALVE, DRAIN VALVE, ORIFICE PLATE, SIGHT

GLASS , FLOOR CONTROL VALVES และระบบทอ ซึ่งตองเปนไปตามกฎของ NFPA

13 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการจัดหา และติดตั้งวัสดุอุปกรณตามกฎ NFPA 13 และ

ตํารวจดับเพลิงตองการ ตองสงแบบแสดงรายละเอียดเพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการ



สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด สวนที่ 3 SN-3-4/5

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-4 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

ค) สวิทชทํางานดวยการไหลของน้ํา (FLOW SWITCH)

ตองจัดหา และติดตั้งสวิทชดังกลาว เขากับระบบทอสปริงเกลอร ดังแสดงไวในแบบ เพ่ือสง

สัญญาณไปยัง CONTROL  PANEL ในหองควบคุมแจงวา สวนใดของระบบกําลังทํางานอยู

ดังนั้นการเดินสายไฟสวนนี้จึงอยูในสัญญาดวย และอุปกรณดังกลาวตองสามารถใชรวมกับ

ระบบ FIRE ALARM ไดดวย ชนิดและแบบของสวิทชดังกลาวนี้ จะตองเปนแบบที่ UL/FM

ใหความเห็นชอบ

3-4.12.2 หัวสปริงเกลอร (SPRINKLER HEAD)

ตองเปนแบบกระเปราะแกวตามแบบระบุ ไดรับการรับรองจาก UL, FM หรอื LPC อุณหภูมิ

ทํางาน 57
o
-77

o
ซ. สําหรับติดตั้งใตฝาหรือเหนอืฝา ปรกติทั่วไป อุณหภูมิทํางาน 79

o
-107

o
ซ.

สําหรับติดตั้งในหองครัวและบริเวณที่อุณหภูมิฝาสูงกวา 38
o
ซ. โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ก) UPRIGHT   SPRINKLER   HEAD ใชสําหรับติดตั้งในบริเวณที่ไมมีฝา เหนือฝา หรือบริเวณ

อื่นๆ ตามที่แบบกําหนด โดยหัวสปริงเกลอรตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

· ORDINARY HAZARD CLASS

· NOMINAL  ORIFICE  SIZE 1/2"  DIA. (STANDARD ORIFICE TYPE)

· คา K FACTOR ระหวาง 5.3-5.8

· ทําดวยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

ข) PENDENT SPRINKLER HEAD ใชสําหรับติดตั้งใตฝาทั่วไป หรือบริเวณอื่นๆ ตามที่แบบ

กําหนด โดยหัวสปริงเกลอรตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

· ORDINARY HAZARD CLASS

· NOMINAL  ORIFICE  SIZE  1/2" DIA. (STANDARD ORIFICE TYPE)

· คา K FACTOR ระหวาง 5.3-5.8

· ทําดวยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

· RECESS  ADJUSTABLE   ESCUTCHEON ทําดวยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม สําหรับ

หัวที่ติดตั้งใตฝาทั่วไป

· RECESSED  ESCUTCHEON และ COVER  FINISHED PLATE ทําดวยทองเหลือง

เคลือบดวยสีหรือโครเมี่ยม สําหรับหัวที่ติดตั้งแบบซอน (CONCEALED PENDENT

SPRINKLER)

ค) หัวสปริงเกลอรที่ติดตั้งอยูในบริเวณที่อาจเสียหายจากการกระแทก โดยเครื่องมือหรือ

ยานพาหนะ เชน ในลานจอดรถ พื้นที่สวน STOCK สินคา ฯลฯ ผูรับจางตองดําเนนิการติดตั้ง

วัสดุปองกันการเสียหายจากการกระแทกที่หัวสปริงเกลอรไวดวย (โดยวัสดุปองกันนี้จะตอง

ไดรับการรับรองจาก UL LISTED)



สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด สวนที่ 3 SN-3-4/6

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-4 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

3-4.12.3 Valves และอุปกรณตางๆ ของระบบสปริงเกลอร

ก) Alarm Check Valve

UL Listed/LPC approved ทําดวย ductile iron ชั้นแรงดันใชงาน 300 ปอนด/ตร.นิ้ว วัสดุ

ไดตามมาตรฐาน ASTM A 126  class  B and ASTM A 48 class 30 B เชนหรือคลายกับ

ของ Viking Corporation Model J 1

ข) Retarding Chamber

UL  Listed/LPC  approved, ทําดวยเหล็กหลอ ASTM A 126 class B เชนหรือคลายแบบ

ของ Viking Corp. Model C 1

ค) Water Motor Alarm

UL Listed/FM approved dia. 8" gong water motor stainless steel construction and

plastic  cover เชนหรือคลายแบบของ Viking Corp. Model F 2

ง. Pressure Switch

U Listed/FM approved 400 psi pressure rating,  actuation valve 0.2-2.0 psi,

adjustable  range 5-15 psi ไดอะแฟรมทําดวย BUNA `N` metal housing water tight

NEMA 4,  220 V AC 10 Amp. 50 Hz

จ) Water flow indicator

MICRO  SWITCH แบบใบพายสอดอยูในทอน้ําได UL Listed/FM approved 450 psi

pressure rating 15.0 amp. 250 V  AC ใบพาย (PADDLE) ทําดวย polyethylene,  body

ทําดวย cast metal พรอมดวย cover ทําดวย plastic และอุปกรณดังกลาวตองสามารถตอ

รวมกับระบบ FIRE  ALARM ไดดวย แบบของ Viking Corp Model VSR-F หรือ

เทียบเทา

ฉ) SUPERVISORY SWITCH

เปนอุปกรณ MICRO SWITCH แบบกาน สําหรับติดตั้งกับกานประตูน้ํา เพื่อตรวจสอบ

ตําแหนงการเปด-ปด ของประตูน้ําดังแสดงไวในแบบ เพ่ือสงสัญญาณไปยัง CONTROL

PANEL ในหองควบคุมแจงสถานะการเปด-ปดของประตูน้ํานั้น ดังนั้นการเดินสายไฟสวนนี้

จึงอยูในสัญญาดวย และอุปกรณดังกลาวตองสามารถใชรวมกับระบบ FIRE ALARM ได

ดวย
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ช) มาตรวัดความดัน

ผูรับจางจะตองจัดหา และติดตั้งมาตรความดัน 1 ตัว ดานทายนํ้าของวาลวเตือนอคัคีภัยแตละ

ชุด เพื่อบอกความดันน้ําในระบบ และอีก 1 ตัว สําหรับ valve manifold เพื่อบอกความดัน

ทางดานจาย มาตรวัดความดันจะตองมีขนาดพอเหมาะ และเปนแบบที่รับอนุมัติจาก

วิศวกร

3-4.12.4 วาลว

ก) วาลวสําหรับระบบทอเปยกทั้งหมด อุปกรณทอ, ขอตอ, ที่รองรับ จะตองทําการติดตั้งที่

ตําแหนงที่สะดวกตอการหมุน และซอมแซมวาลวสําหรับปด วาลวเตือน, วาลวกันการไหล

กลับ วาลวสําหรับระบายนํ้าและหัวระบายอากาศ จะตองเปนมาตรฐาน และรับรองโดย UL

และ FM

ข) ประตูน้ํา และกอกทุกตัวตองเหมาะสมใชไดกับความดันใชงานของระบบ โดยตองสามารถ

ทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 1.5 เทา ของแรงดันสูงสุดของระบบหรือ ตามที่กําหนดไวใน

รายการประกอบแบบ

ค) ประตูน้ําโดยทั่วไป ใหมีขนาดเทากับ ทอน้ําที่ติดตั้ง เวนแตประตูน้ําที่ใชควบคุมปริมาณการ

ไหล ใหเลือกขนาด ใหเหมาะสมกับปริมาณการไหลนั้น

ง) ประตูน้ําที่ติดตั้งสูงจากพื้นตั้งแต 1.80 เมตรขึ้นไป ผูรับจางตองจัดหา และติดตั้งโซที่

พวงมาลัยประตูนํ้า เพื่อใชสําหรับ เปด - ปด ประตูนํ้าน้ัน พรอมหวงกันโซหลุด และที่คลอง

เก็บโซในตําแหนงที่เหมาะสม โดยขณะใชงานใหปลายโซอยูสูงจากพ้ืนประมาณ 1 เมตร

จ) ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณ SUPERVISORY SWITCH เขากับประตูน้ําที่ใช

สําหรับเปด-ปด ซึ่งในแบบกําหนดใหติดตั้งอุปกรณดังกลาว เพ่ือสงสัญญาณไปยัง

INDICATING PANEL ในหองควบคุมแจงตําแหนงเปด-ปด ของประตูน้ํานั้นๆ ดังนั้นการ

เดินสายไฟ สวนน้ีจึงอยูในสัญญาดวย ชนิดและแบบของอุปกรณดังกลาว ตองไดรับการ

รับรองจาก UL ดวย

3-4.13 ทอ, ขอตอและงานทอระบบดับเพลิง

ก) ดูรายการงานทอ

ข) การติดตั้งทอ, ขอตอ และการตอทอ, ที่แขวนและยึดทอ ใหดูใน "หัวขอ 3-1 งานทอ

ประปา" เปนบรรทัดฐานในการทํางาน



สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด สวนที่ 3 SN-3-5/1

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-5 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

3-5. ประตูน้ําระบบสุขาภิบาล

3-5.1 ทั่วไป

3-5.1.1 ผูรับจางตองจัดหาประตูน้ําจํานวน และขนาดตามที่ระบุไวในแบบ

3-5.1.2 ประตูน้ําตองสามารถทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 1.5 เทาของแรงดันใชงานสูงสุดในระบบ หรือ

ทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 250 ปอนดตอตารางนิ้ว หรือ 17 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร

(NON SHOCK W.O.G.) โดยใหถือคามากกวาเปนเกณฑ

3-5.2 ประตูน้ํา

3-5.2.1 GATE VALVE

ก. GATE VALVE ขนาดระบุตั้งแต 2 นิ้ว (50 มม.) ลงไปตอดวยเกลียว  ตัวเรือนทําดวย

บรอนซ  มีรายละเอียดประกอบดังน้ี

· FULL WAY SOLID WEDGE DISC

· NON RISING STEM

· SCREWED BONNET

· NONE ASBESTOS PACKING

ข. GATE VALVE ขนาดระบ ุตั้งแต 2 ½ นิ้ว (65 มม.) ขึ้นไปตอแบบหนาจาน ตัวเรือนทํา

ดวยเหล็กหลอแตงบรอนซ (BRONZE  TRIMMED) สําหรับงานนํ้าดี และเหล็กหลอแตง

สเตนเลส (STAINLESS TRIMMED) สําหรบังานนํ้าเสีย และมีรายละเอียดประกอบดังนี้

· FULL WAY SOLID WEDGE DISC.

· RISING STEM, OUT SIDE SCREW AND YOKE

· BOLTED TYPE BONNET

· NONE ASBESTOS PACKING

3-5.2.2 GLOBE VALVE

ก. GLOBE VALVE ขนาดระบุตั้งแต 2 นิ้ว (50 มม.) ลงไปตอดวยเกลียว ตัวเรือนทําดวย

บรอนซ  และมีรายละเอียดประกอบดังนี้
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- METAL DISK

- SCREWED BONNET

- NONE ASBESTOS PACKING

ข. GLOBE VALVE ขนาดระบ ุตั้งแต 2 ½ นิ้ว (65 มม.) ขึ้นไปตอแบบหนาจาน ตัวเรือนทํา

ดวยเหล็กหลอแตงบรอนซ (BRONZE TRIMMED) และมีรายละเอียดประกอบดังนี้

- RENEWABLE METAL DISK AND BODY SEAT

- BOLTED TYPE BONNET

- NONE ASBESTOS PACKING

3-5.2.3 BUTTERFLY VALVE

กําหนดใหใช BUTTERFLY VALVE ติดตั้งกับทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว (100 มม.)

ขึ้นไปตามระบุในแบบ  ตัวเรือนทําดวย DUCTILE IRON หรือ CAST IRON ทั่วไปกําหนดใหตัว

เรือนเปนชนิด “WAFER STYLE BODY” ยกเวนติดตั้งที่จุดปลายทอที่ตองการปดไว เปนชนิด

“LUG STYLE BODY” ขนาดระบุตั้งแต 4 นิ้ว (100 มม.) ลงไปเปนชนิด “LEVER-LOCK

OPERATED VALVE” และขนาดระบุตั้งแต 6 นิ้ว (150 มม.) ข้ึนไป  เปนชนิด “GEAR

OPERATED VALVE WITH POSITION INDICATOR” และมีรายละเอียดดังนี้

· STAINLESS STEEL STEM

· ALUMINUM BRONZE DISC

· MOLDED-IN SEAT RING (BUNA-N RUBBER FOR COLD WATER & EPDM

RUBBER FOR HOT WATER)

· EPDM RUBBER STEM SEAL

3-5.2.4 BALL VALVE

BALL VALVE ตอดวยเกลียว ตัวเรือนทําดวยบรอนซเปนชนิด TWO-PIECE BODY,

BLOWOUT-PROOF STEM และมีรายละเอียดประกอบดังนี้

· STAINLESS STEEL STEM

· NICKEL AND CHROMIUM PLATED

· TFE SEAT RING

· TFE OR NON-ASBESTOS PACKING

· ZINC DICHROMATE PLATED STEEL AND PLASTISOL COATED HANDLE
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3-5.2.5 SILENT CHECK VALVE

ก. SILENT CHECK VALVE ขนาดระบุตั้งแต 2 นิ้ว (50 มม.) ลงไปตอดวยเกลียว ตัวเรือน

ทําดวยบรอนซ DISC แบบ CENTER GUIDE โดยมี SPRING เปนตัวดันใหปด ติดตั้งได

ทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง ทนแรงดันใชงานสูงสุดไดไมนอยกวา 200 ปอนดตอตารางนิ้ว (NON

SHOCK W.O.G) และมีรายละเอียดดังนี้

· BRONZE DISC

· STAINLESS STEEL SPRING

· BUNA-N SEAT

ข. SILENT  CHECK  VALVE ขนาดระบุตั้งแต 2 นิ้ว (65 มม.) ขึ้นไปตอดวยหนาจาน ตัว

เรือนทําดวยเหล็กหลอ เปนชนิด WAFER STYLE BODY ลักษณะของ DISC จะเปน

CENTER GUIDED หรือ DOUBLE DISC โดยมี SPRING เปนตัวดันใหปด ติดตั้งไดทั้ง

แนวนอนและแนวดิ่ง กรณีติดตั้ง CHECK VALVE ชนิด DOUBLE DISC WAFER TYPE

ในแนวนอน ตองให DISC HING PIN อยูในแนวดิ่งเสมอ และมีรายละเอียดดังนี้

· BRONZE DISC

· STAINLESS STEEL SPRING

· STAINLESS STEEL DISC HINGE PIN AND DISC STOP PIN

· BUNA-N SEAT

3-5.2.6 BALL CHECK VALVE (สําหรับงานนํ้าเสีย)

กําหนดใหใช BALL CHECK VALVE ติดตั้งที่หนาเครื่องสูบน้ําทิ้งหรือน้ําเสีย ตัวเรือนทําดวย

เหล็กหลอตอแบบหนาจาน ติดตั้งไดทั้งแนวนอนและแนวดิ่งทนแรงดันใชงานสูงสุดไดไมนอยกวา

140 ปอนดตอตารางนิ้ว และมีรายละเอียดดังนี้

· CAST IRON BALL WITH NATURAL RUBBER COATING

· CAST IRON COVER WITH NITRILE RUBBER SEAL

3-5.2.7 MODULATING CHECK VALVE

กําหนดใหใช MODULATING  CHECK  VALVE ติดตั้งที่หนาเครื่องสูบน้ํา หลักการทํางาน

ของประตูน้ําเปนชนิด “HYDRAULICALLY OPERATED NON-SLAM  CHECK  VALVE”

พรอมอุปกรณประกอบสามารถควบคุม อัตราการเปด-ปดลิ้นประตูน้ําได ขนาดระบุตั้งแต 2 นิ้ว

(50 มม.) ลงไป ตัวเรือนทําดวยบรอนซตอดวยเกลียว และขนาดระบุตั้งแต 2 ½ นิ้ว (65 มม.)



สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด สวนที่ 3 SN-3-5/4

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-5 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

ขึ้นไปทําดวยเหล็กหลอหรือเหล็กหลอเหนียว (CAST IRON OR DUCTILE  IRON) แตงบรอนซ

(BRONZE TRIMMED) ตอแบบหนาจาน และมีรายละเอียดประกอบดังนี้

· BRONZE DISC RETAINER AND DIAPHRAGM WASHER

· BUNA N RUBBER DISC

· NYLON REINFORCED BUNA N RUBBER DIAPHRAGM

· STAINLESS STEEL STEM, NUT AND SPRING

3-5.2.8 FLOAT VALVE

หลักการทํางานของFLOAT VALVEเปนชนิด “ON-OFF NON-MODULATING

HYDRAULICALLY OPERATED,DIAPHRAGM VALVE WITH THE PILOT CONTROL

AND  FLOAT MECHANISM” มี “INTER MEDIATE CHAMBER” และใชแรงดันจากทอดาน

สูบสงของเครื่องสูบน้ํา เปนแรงดันในการควบคุมการเปดปดของประตูน้ํา เฉพาะสวนลูกลอยควบคุม

สามารถแยกไปติดตั้งในถังเก็บน้ํา โดยติดตั้งอยูใน STILLING WELL ทําดวยสเตนเลสสตีล ความ

หนา 1 มม. ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 8 นิ้ว FLOAT VALVE ขนาดระบุตั้งแต 2 นิ้ว

(50 มม.) ลงไป ตัวเรือนทําดวยบรอนซตอดวยเกลียว และขนาดระบุตั้งแต 2 ½ นิ้ว (65 มม.)

ขึ้นไปทําดวยเหล็กหลอแตงบรอนซ (BRONZE TRIMMED) ตอแบบหนาจาน และมีรายละเอียด

ประกอบดังนี้

· BRONZE DISC RETAINER AND DIAPHRAGM WASHER

· BUNA N RUBBER DISC

· NYLON REINFORCED BUNA N RUBBER DIAPHRAGM

· STAINLESS STEEL STEM NUT AND SPRING

3-5.2.9 PRESSURE REDUCING VALVE

หลักการทํางานของ PRESSURE REDUCING VALVE เปนชนิด “MODULATING

HYDRAULICALLY OPERATED ADJUSTABLE PILOT CONTROL, DIAPHRAGM

VALVE” ทําหนาที่ลดแรงดันขาออกของประตูน้ําใหคงที่ (ใหติดตั้งอยูตรงทอเมน RISER ของ

ระบบน้ําประปาที่ออกจากชุด PUMP ไมวาแบบจะระบุหรือไมก็ตาม) ไมวาแรงดันขาเขาของ

ประตูน้ําจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตามกรณีแรงดันดานขาออกของประตูน้ํามีคามากกวาที่ตั้งไว

PILOT CONTROL VALVE และ DIAPHRAGM VALVE ตองปดไดสนิท ขนาดระบุตั้งแต 2

นิ้ว (50 มม.) ลงไป ตัวเรือนทําดวยบรอนซตอดวยเกลียว และขนาดระบุตั้งแต 2 ½ นิ้ว (65

มม.) ขึ้นไปทําดวยเหล็กหลอเหนียว (DUCTILE IRON) แตงบรอนซ (BRONZE TRIMMED)

ตอแบบหนาจาน และมีรายละเอียดดังนี้

· BRONZE DISC RETAINER AND DIAPHRAGM WASHER



สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด สวนที่ 3 SN-3-5/5

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-5 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

· BUNA N RUBBER DISC

· NYLON REINFORCED BUNA N RUBBER DIAPHRAGM

· STAINLESS STEEL STEM NUT AND SPRING

3-5.2.10 PRESSURE RELIEF VALVE

หลักการทํางานของ PRESSURE RELIEF VALVE เปนชนิด “MODULATING

HYDRAULICALLY OPERATED,ADJUSTABLE PILOT CONTROL, DIAPHRAGM

VALVE” ทําหนาที่รักษาแรงดันในระบบใหคงที่อยูในคาพิกัดตลอดเวลา กรณีแรงดันในระบบเกิน

กวาคาพิกัด ประตูน้ําตองเปดอยางรวดเร็วเพื่อระบายแรงดันสวนเกิน และปดชาเมื่อแรงดันในระบบ

ลดลง โดยการทํางานของประตูน้ําตองทํางานโดยอัตโนมัติ ขนาดระบุตั้งแต 2 นิ้ว (50 มม.) ลงไป

ตัวเรือนทําดวยบรอนซตอดวยเกลียว และขนาดระบุตั้งแต 2 ½ นิ้ว (65 มม.) ข้ึนไป ทําดวย

เหล็กหลอเหนียว (DUCTILE IRON) แตงบรอนซ (BRONZE TRIMMED) ตอแบบหนาจาน

และมีรายละเอียดประกอบดังนี้

· BRONZE DISC RETAINER AND DIAPHRAGM WASHER

· BUNA N RUBBER DISC

· NYLON REINFORCED BUNA N RUBBER DIAPHAGM

· STAINLESS STEEL STEM, NUT AND SPRING

3-5.2.11 FOOT VALVE

กําหนดใหใช FOOT   VALVE ติดตั้งไวที่ปลายทอดูดของเครื่องสูบน้ํา กรณีติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

อยูสูงกวาระดับน้ําที่จะดูด หรือตามระบุในแบบ  ขนาดระบุตั้งแต 2 นิ้ว (50 มม.) ลงไป ตัวเรือน

ทําดวยบรอนซตอดวยเกลียว   และขนาดระบุตั้งแต 2 ½ นิ้ว (65 มม.) ขึ้นไปทําดวยเหล็กหลอ

ล้ินวาลวใชวัสดุชนิดเดยีวกับตัวเรือน  แตมีรายละเอียดประกอบดังนี้

· NITRILE RUBBER SEAL

· STAINLESS STEEL STRAINER

· GALVANISED STEEL PLATE STRAINER
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3-6. อุปกรณประกอบระบบทองานสุขาภิบาล

3-6.1 ทั่วไป

3-6.1.1 ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณประกอบทอ จํานวนและขนาดตามที่ระบุไวในแบบ

3-6.1.2 อุปกรณประกอบทอตางๆ ที่มีความจําเปนและทําใหระบบใชงานไดสมบูรณขึ้นผูรับจางจะตองจัดหา

และติดตั้งใหดวย

3-6.1.3 อุปกรณประกอบทอตองมีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสม สําหรับของเหลวแตละประเภทใน

ระบบนั้นๆ

3-6.1.4 อุปกรณประกอบทอตองสามารถทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 1.5 เทา ของแรงดันใชงานสูงสุด

ในระบบน้ันๆ

3-6.1.5 อุปกรณประกอบทอตองติดตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสมกับประเภทการใชงานและสามารถดูแล

บํารุงรักษาไดงาย

3-6.2 STRAINERS

3-6.2.1 กําหนดใหใช STRAINERS ติดตั้งที่ทอดานสูบของเครื่องสูบน้ํา หรือตามแบบระบุโดยเปนชนิด Y-

PATTERN BODY

3-6.2.2 ขนาดระบุตั้งแต 2 นิ้ว (50 มม.) ลงไป ตัวเรือนทําดวยบรอนซตอดวยเกลียว มีตะแกรงดักผงทํา

ดวย STAINLESS STEEL สามารถถอดลางได

3-6.2.3 ขนาดระบุตั้งแต 2 ½ นิ้ว (65 มม.) ข้ึนไป ตัวเรือนทําดวยเหล็กหลอตอแบบหนาจาน และตอง

ติดตั้งวาลวสําหรับระบายตะกอนทิ้งขนาดไมนอย ½ นิ้ว (15 มม.) พรอมทั้งติดตั้งฝาครอบปดที่

ปลายทอระบายตะกอนไวดวย

3-6.3 FLEXIBLE CONNECTOR

3-6.3.1 กําหนดใหใช FLEXIBLE CONNECTOR ติดตั้งที่ปลายสูบและปลายสงของเครื่องสูบน้ําหรือที่

อื่นๆ ตามระบุในแบบ

3-6.3.2 ขนาดระบุตั้งแต 2 นิ้ว (50 มม.) ลงไป ใหตอดวยเกลียว
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3-6.3.3 ขนาดระบุตั้งแต 2 ½ นิ้ว (65 มม.) ข้ึนไป ใหตอดวยหนาแปลน และมี GUIDE และ STOPPER

ประกอบอยูดวย

3-6.3.4 กรณีติดตั้งที่ปลายสูบและปลายสงของเครื่องสูบน้ําใหเปนชนิด REINFORCED NEOPRENE

RUBBER (BELLOW TYPE) มีอุปกรณปองกันการยุบตัวของผนัง กรณีติดตั้งที่ปลายสูบ

3-6.3.5 กรณีติดตั้งในบริเวณที่อาจมีการเคลื่อนตัวของบออันเนื่องมาจากสาเหตุการทรุดตัวที่ไมเทากันของ

อาคาร ใหเปนชนิด STAINLESS STEEL TYPE

3-6.3.6 กรณีติดตั้งฝงดินใหเปนชนิดที่ใชกับงานประเภทฝงใตดินโดยเฉพาะ โดยผูรับจางตองนําเสนอขอ

อนุมัติกอนติดตั้ง

3-6.4 AUTOMATIC AIR VENT

3-6.4.1 กําหนดใหใช AUTOMATIC AIR VENT ติดตั้งที่ปลายบนสุดของทอและในตําแหนงที่มีการสะสม

ของอากาศในระบบทอ หรือตามระบุในแบบ ตัวเรือนทําดวยเหล็กหลอ อุปกรณควบคุมเปนชนิด

DIRECT FLOAT TYPE

3-6.4.2 อุปกรณที่จะตองประกอบกับ AUTOMATIC AIR VENT มีดังนี้

· SHUT OFF VALVE

· ระบบทอระบายน้ําเพื่อรับน้ําที่อาจมีหลุดมาจากสวนระบายอากาศ และเดินทอไปทิ้งยังจุด

ระบายนํ้าท่ีเหมาะสม

3-6.5 PRESSURE GAUGES

3-6.5.1 กําหนดใหใช PRESSURE GAUGES ติดตั้งที่ทอดานดูดและดานสงของเครื่องสูบน้ําทุกเครื่อง (ยกเวน

เครื่องสูบน้ําแบบแช) เปนชนิด LIQUID BATH BOURDON TYPE ตัวเรือนทําดวย STAINLESS

STEEL มีขนาดเสนผาศูนยกลางหนาปทมไมนอย 4 นิ้ว (100 มม.) โดยแรงดันสูงสุดที่จะใชวัดตองมี

คาไมมากกวา 2 ใน 3 สวนของระยะสเกลทั้งหมด

3-6.5.2 มีคลาดเคลื่อนไมเกิน 1% และมีอุปกรณปรับคาเพื่อปรับแตงใหคาความดันที่วัดไดถูกตอง

3-6.5.3 คาความดันที่อานไดใหอยูในหนวย (bar) หรือ (ksc) และ (psig) กรณีวัดความดันต่ํากวา

บรรยากาศใหอยูในหนวย (mm Hg)



สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด สวนที่ 3 SN-3-6/3

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-6 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

3-6.5.4 อุปกรณประกอบชุด PRESSURE GAUGES ตองมีประตูน้ําทําดวยบรอนซพรอมทอไซฟอน หรือ

อุปกรณประกอบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการใชงานอยูดวย

3-6.6 WATER METER

3-6.6.1 WATER METER เปนชนิดที่ไดมาตรฐานของการประปาภูมิภาคและผานการทดสอบความ

เที่ยงตรงโดยมีหนังสือรับรองจากการประปาภูมิภาคหรือนครหลวง และสามารถติดตั้งไดทั้ง

แนวนอนและแนวตั้ง

3-6.7 WATER HAMMER ARRESTOR

3-6.7.1 กําหนดใหใช WATER HAMMER ARRESTOR ติดตั้งในระบบทอน้ําในตําแหนงที่เหมาะสม หรือ

ตามที่แบบกําหนดเพื่อลดกําจัดการกระแทกของน้ําในระบบทอ ตัวเรือนทําดวยทองแดง ภายใน

MOVING PART เพื่อแยกสวนระหวางสวนที่อัดอากาศไวกับสวนที่สัมผัสกับน้ําปองกันการละลาย

ของอากาศเขาไปในน้ํา

3-6.7.2 การตออุปกรณ WATER HAMMER ARRESTOR เขากับทอน้ําตองมีวัสดุตัวกลางเปน

DIELECTRIC ซึ่งทําจากโลหะผสมระหวางโลหะทั้งสองชนิดนั้นมาคั่นกลาง



สวนที่ 3 SN-3-7/1

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-7 PAKKRET SPORT CENTER.doc

สนามกีฬาสาํหรับผูสู้งอายุฯ ปากเกร็ด

MITR TECHNICAL CONSULTANT

3-7 เคร่ืองสูบนํ้าแบบ VERTICAL MULTISTAGE PUMP

ก. ทั่วไป

เปนเครื่องสูบน้ําแบบ VERTICAL MULTI STAGE CENTRIFUGAL PUMP มีอัตรา

การสูบน้ํา ความเร็วรอบ และความดันทอสงตามระบุในรายการ เคร่ืองสูบนํ้า (PUMP

SCHEDULE)

ข. เรือนสูบ (CASING)

ทําดวย STAINLESS STEEL

ค ใบพัด (IMPELLER)

ทําดวย STAINLESS STEEL เปนแบบ MULTI-VANED TURBINE IMPELLER

ง เพลา (SHAFT)

ทําดวย STAINLESS STEEL

จ SHAFT SLEVE

ทําดวยบรอนซ

ฉ BEARINGS

เปนชนิด SELF-LUBRICATING

ช SEAL

เปนแบบ MECHANICAL SEAL ผิวหนาของ SEAL ทําดวย TUNGSTEN CARBIDE
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3-8. เครื่องสูบน้ําเสียและน้ําทิ้งแบบแช (SUBMERSIBLE PUMP)

3-8.1 ทั่วไป

เปนเครื่องสูบน้ําหอยโขง   แบบแชน้ําไดรวมทั้งมอเตอร   ควบคุมดวยสวิทชลูกลอยอัตโนมัติและ

กดปุมมีอัตราสูบน้ําที่ความดันน้ํา และความเร็วรอบ  ตามระบุในรายการเครื่องสูบน้ํา

3-8.2 ลักษณะและสวนประกอบ

ก) เรือนสูบ (CASING) ทําดวยเหล็กหลอหรือสเตนเลสขึ้นรูป

ข) ใบพัดทําดวยเหล็กหลอ หรือสเตนเลสแบบ NON-CLOGสําหรับสูบระบายนํ้า ใบพัดแบบ

CUTTER หรือ VORTEX สําหรับน้ําเสียตามระบุในแบบ

ค)      JUNCTION BOXของเครื่องสูบน้ํา จะตองผนึกสนิทจากน้ําภายนอกและจากมอเตอร

ง) BEARING เปนแบบ AXIAL และ RADIAL GROOVED BALL BEARINGS

PERMANENTLY GREASED

จ) สวนปองกันน้ําซึมเขามอเตอร ประกอบดวย OIL CHAMBER และ SILICON  CARBIDE

MECHANICAL SEALS

ฉ) เพลาทําดวย STAINLESS STEEL

ช) BOLT และ NUT เปน STAINLESS STEEL

ซ) เครื่องสูบน้ําทิ้งใหมี STRAINER ทําดวย GREY IRON CASTING หรือ STAINLESS

STEEL

ณ) สําหรับ สูบน้ําปฎิกูล (SEWAGE  PUMP) ผิวโลหะที่ไมใชสเตนเลส และตองสัมผัสน้ําให

ทาสี EPOXY โดยตลอด จํานวน 3 ชั้น

3-8.3 มอเตอร

ก) มอเตอรตองหุมอยู ภายในเรือนเหล็กหลอทนทานการกัดกรอนกันน้ํา แชในน้ําได

ข) CLASS F INSULATION

ค) มีวงจรตัดตอนและตั้งกลับ อัตโนมัติ (AUTO-CUT & RESET) เมื่อมอเตอรมีอุณหภูมิ

สูงมาก และสงสัญญาณแจงสถานะไปที่ตูควบคุม
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ง) มี SEAL MONITOR ใน OIL CHAMBER เพ่ือสงสัญญาณแจงใหทราบเมื่อมีน้ํารั่วเขา OIL

CHAMBER กรณีขนาดเครื่องสูบน้ําตั้งแต 3.7 KW ข้ึนไป

3-8.4 การควบคุมมอเตอร

ก) เครื่องสูบน้ําควบคุมดวย สวิทชกดปุม (MANUAL SWITCH) และอัตโนมัติ (AUTO)

ควบคุมดวยลูกลอย

ข) ลูกลอยสามารถหยุด-เดินปมปและสลับปมปทํางาน, ทํางานพรอมกันและสงสัญญาณ เมื่อ

ระดับนํ้าสูงมากเปนสัญญาณไฟสวาง และกระดิ่งดัง และ MANUAL  RESET

ค) ตูควบคุมเปนชนิดติดตั้งภายในอาคารเคลือบชั้นนอกดวยฟอสเฟต และโพลีเอสเตอร หรือ

แผนชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร (WATER PROOF) ตามแบบกําหนด

ง) เครื่องสูบน้ําแตละเครื่องตองประกอบดวยสายไฟ แบบสามยกพรอมสายดิน ความยาว 8 ม.

พรอมมากับเครื่องสูบน้ํา

3-8.5 การติดตั้ง

ติดตั้งแบบ FREE STANDING หรือแบบมี GUIDE  RAIL ตามระบุในตารางเครื่องจักร การ

ติดตั้งแบบบนกานนํา (GUIDE  RAIL) ตองมีฐานตีนเปดฝงติดกับกนบอ กานทําดวยทอสเตน

เลส 316 ยึดติดกับสวนบนของบอ ขอตอ DISCHARGE CONNECTION อยูกนบอตอแบบสนิท

กับปลายสงออกของเครื่องสูบน้ําและลอคติดกัน โดยอาศัยน้ําหนักของเครื่องสูบน้ําเอง และ

สามารถดึงเครื่องสูบน้ําไดดวยโซสเตนเลส ซึ่งติดประจําอยูกับหูหิ้วตัวปมเพื่อการซอมแซม

บํารุงรักษาและหยอนกลับลงไปไดโดยสะดวก และในกรณีที่เครื่องสูบน้ําติดตั้งอยูภายในอาคารมี

หลังคาคลุม ผูรับจางตองหาขอเกี่ยวเหล็กยึดติดตั้งกับโครงสรางอาคาร สําหรับติดตั้งรอก เพื่อดึง

เครื่องสูบน้ําขึ้นจากบอสูบไดโดยสะดวก การตดิตั้งแบบ FREE STANDING จะตองมี FLEXIBLE

CONNECTOR ติดตั้งในตําแหนงที่สามารถถอดเพื่อดึงปมขึ้นมาซอมไดสะดวก
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3-9 เครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน (PACKAGE BOOSTER PUMP SET) และ VERTICAL

MULTISTAGE PUMP

3-9.1. ทั่วไป

เปนชุดเครื่องสูบน้ําแบบ VARIABLE SPEED VERTICAL MULTISTAGE  CENTRIFUGAL

PUMP ประกอบกับถังอัด อากาศแบบไดอะแฟรม ซึ่งอัดกาซไวที่สวนบนที่ความดันระหวาง 1-

5 bar มีขนาดความจุของถัง และอัตราการสูบน้ําไดตามระบุในรายการเครื่องสูบน้ําสามารถปรับ

แรงดันน้ําที่จายออกมาใหคงที่ตลอดทุกชวงอัตราการไหล

3-9.2 ลักษณะและสวนประกอบ

3-9.2.1 ชิ้นสวนตางๆ ของระบบประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังนี้

3-9.2.1.1 จํานวนเคร่ืองสูบน้ําตามระบุในแบบโดย

- ชุดเครื่องสูบน้ําทํางานตั้งแต1-2 เครื่องพรอมกันโดยสามารถตั้ง

โปรแกรมควบคุมใหสลับการทํางานเพื่อใหอายุการใชงานใกลเคียงกัน

3-9.2.1.2 เครื่องสูบน้ําทุกเครื่องสามารถทํางานแบบ VARIABLE SPEED ได

3-9.2.1.3 ถังอัดอากาศแบบของ MEYER, AMPTOL, CIMM จํานวนตามระบุในแบบ

(ตารางเครื่องจักร)

3-9.2.1.4 SHUT-OFF VALVE ดานสง-ดานจายของแตละเครื่องสูบน้ํา

3-9.2.1.5 SLOW CLOSING CHECK VALVE ติดตั้งดานจายของแตละเครื่องสูบน้ํา

3-9.2.1.6 แผงควบคุมการทํางานเปนแบบ PLC พรอม BACK UP BATTERY โดย

สามารถตอเชื่อมกับระบบ EMS และแสดงผลสัญญาณแจงเตือนของระบบประ

ประไดตามระบุในแบบ

3-9.2.1.7 ตองมี MANUAL OVERRIDE เพื่อใหสามารถสั่งใหเครื่องทํางานตามตองการได

3-9.3 VERTICAL MALTISTAGE PUMP

ก) ทั่วไป

เปนเครื่องสูบน้ําแบบ VERTICAL MULTI STAGE CENTRIFUGAL PUMP มีอัตราการ

สูบน้ํา ความเร็วรอบ และความดันทอสงตามระบุในรายการ เคร่ืองสูบนํ้า (PUMP

SCHEDULE)

ข) เรือนสูบ (CASING)

สวนฐาน (PUMP BASE) และสวนบน (PUMP HEAD) ทําดวยเหล็กหลอ สวนอัดนํ้า

(PUMP CHAMBE AND PUMP OUTER SLEEVE) ทําดวย STAINLESS STEEL
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ค) ใบพัด (IMPELLER)

ทําดวย STAINLESS STEEL หรือ BRONZE เปนแบบ MULTI-VANED TURBINE

IMPELLER

ง) เพลา (SHAFT)

ทําดวย STAINLESS STEEL

จ) SHAFT SLEVE

ทําดวยบรอนซ

ฉ) BEARINGS

เปนชนิด SELF-LUBRICATING

ช) SEAL

เปนแบบ MECHANICAL SEAL ผิวหนาของ SEAL ทําดวย TUNGSTEN CARBIDE
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3-10. เครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน (PACKAGE BOOSTER PUMP SET)

3-10.1. ทั่วไป

เปนชุดเครื่องสูบน้ําแบบ END-SUCTION OR VERTICAL MULTISTAGE  CENTRIFUGAL

PUMP ตามระบุในรายการเครื่องสูบน้ํา ประกอบกับถังอัดอากาศแบบไดอะแฟรม ซึ่งอัดกาซไวที่

สวนบนที่ความดันระหวาง 1-5 bar มีขนาดความจุของถังและอัตราการสูบน้ําไดตามระบุใน

รายการเครื่องสูบน้ํา

BOOSTER PUMP SET ชนิดแรงดันสงออกคงที่สามารถปรับแรงดันน้ําที่จายออกมาใหคงที่ตลอด

ทุกชวงอัตราการไหล โดยการปรับรอบหมุนของมอเตอรเครื่องสูบน้ํา โดยอัตโนมัติ ตามอัตราการ

ไหลของน้ํา ควบคุมดวยชุดควบคุมอิเลคโทรนิกส Solid Stateซึ่งมีหนาจอแสดงผลที่เขาใจงาย

โดยมี PRESSURE TRANSMITTER เปนตัวตรวจวัดแรงดันในระบบ แลวสงสัญญาณไปยังชุด

ควบคุม อิเลคโทรนิกสและ FREQUENCY CONVERTERS เพ่ือประมวลผลและสงสัญญาณไป

ควบคุมการปรับความเร็วรอบ ใหเหมาะสมเพื่อใหแรงดันในระบบถูกรักษาใหคงที่ตลอดเวลา

ในขณะที่มีปริมาณการใชน้ําแตกตางกันตามความตองการ  ปมนํ้า ตูควบคุมและชุดควบคุมอิเลค

โทรนิกส เปนผลิตภัณฑภายใตบริษัทเดียวกัน และตองจัดซื้อจากบริษัทผูแทนจําหนายโดยตรงเพื่อ

งายตอการติดตอและดูแลรักษาทั้งชดุประกอบเสร็จมาจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายเครื่องสูบน้ํา

BOOSTER PUMP SET ชนิดแรงดันสงออกไมคงที่สั่ง PUMP ทํางานหรือหยุดดวย PRESSURE

SWITCH

3-10.2 ลักษณะ และสวนประกอบ

ชิ้นสวนตางๆ ของระบบประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังนี้

3-10.2.1 จํานวนเครื่องสูบน้ําตามระบุในแบบโดย

- ชุดเครื่องสูบน้ํา 2-3 เคร่ือง ตามระบุในแบบ และทํางานตั้งแต 1-2 เครื่องชวยกัน กรณีมี 3

เครื่อง เครื่องที่ 3 ทําหนาที่ STAND BY และสลับเขาทํางานแทนที ่และใหเครื่องที่ทํางาน

แลวไปอยูในสถานะ STAND BY แทน 1 เครื่อง ในการ START ครั้งตอไป และหมุนเวียน

สลับกันไป โดยมีวงจรควบคุมใหสลับการทํางาน เพื่อใหอายุการใชงานใกลเคียงกัน
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- การควบคุมแรงดันน้ําสงออกใหคงที่ทําโดยควบคุมการปรับความเร็วรอบมอเตอรเคร่ืองสูบนํ้า

อัตโนมัติ 1 ตัว และเมื่อเดินเครื่องจายน้ําเต็มอัตรา 100% แลว ใหปลดการควบคุมความเร็ว

โดยปลอยใหทํางานเต็มที่แลวยายไปควบคุมรอบเครื่องสูบน้ําตัวถัดไปแทน

3-10.2.2 ถังอัดอากาศแบบของ MEYER, AMPTOL, CIMM จํานวนตามระบุในแบบ (ตารางเครื่องจักร)

3-10.2.3 SHUT-OFF VALVE ดานสง-จายของแตละเครื่องสูบน้ํา

3-10.2.4 SLOW CLOSING CHECK VALVE ติดตั้งดานจายของแตละเครื่องสูบน้ํา

3-10.2.5 ตูควบคุม (CONTROL PANEL) สําหรับ VARIABLE SPEED CONTROLLER

1. ประกอบดวย ชุดRELAYS, TERMINAL BLOCKS และชุดปรับเปลี่ยนความถี่เพื่อปรับ

ความเร็วรอบมอเตอร (FREQUENCY CONVERTERS) และชุดรับสงขอมูลและเชื่อมตอ

อุปกรณตางๆ เขาดวยกัน (IO351 Module) พรอมทั้งมีชุดรับคําสั่งและควบคุมเพื่อประมวลผล

เคร่ืองสูบนํ้า (MICROPROCESSOR) ติดตั้งที่หนาตูควบคุม ใหสะดวกในการใชงาน และ

สามารถแสดงผลและปรับเปลี่ยนตั้งคาตางๆ ทางหนาปดที่อยูหนาตูได

2. ชุดตัวรับคําสั่งควบคุมและประมวลผล (MICROPROCESSOR) ออกแบบมาใหใชงานไดดี

กับระบบเครื่องสูบน้ํา ซึ่งสามารถรับคําสั่งและเปลี่ยนแปลงการทํางานพรอมประมวลผลและ

แสดงขอมูลสภาวะการทํางานของระบบและความเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  มีจอแสดงผลแบบ

VGA ขนาด 240 x 320 ตัวอักษรได และสามารถแสดงผลการทํางานไดหลายลักษณะเชน

- แสดงจํานวนชั่วโมงการทํางานของมอเตอรแตละตัว

- แสดงตําแหนงของปมน้ํา หรือมอเตอรที่เสีย พรอมสาเหตุที่เกิดขึ้น

- แสดงคาขอมูลที่ตั้ง หรือโปรแกรมไวในระบบทั้งหมด

- แสดงคาแรงดันในระบบขณะทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับคาที่ตองการได

3. ชุดควบคุมมีความสามารถในการ :-

- สามารถตั้งคาแรงดันคงที่ได 10 คาอิสระ(Clock Program) โดยกําหนดวัน เวลาได

- สามารถติดตั้งเซ็นเซอรสํารองในกรณีที่เซ็นเซอรหลักเสียหายได

- สามารถปรับต้ัง การชดเชยคาความสูญเสียแรงดัน (Proportional pressure) ของระบบได
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- มีโหมดการทํางานแบบ Stop Function โดยสั่งใหปมหยุดการทํางาน ในขณะที่มีการใชน้ํา

ในปริมาณนอย (Low flow cut-off) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานในชวง

การใชน้ํานอย ๆ

- สามารถสั่งใหปมสลับเปลี่ยนการทํางานอัตโนมัติโดยเปลี่ยนตําแหนงของ

ปมตัวที่สตารททุกครั้ง และสามารถกําหนดระดับความสําคัญ (priority) ของเครื่องสูบน้ํา

แตละตัวไดรวมทั้งสามารถกําหนด Standby pump ได

- สามารถตัดการทํางานในกรณีที่แรงดันของระบบสูงกวาคาที่ตั้งไว

- สามารถสั่งใหปมทํางานไดในกรณีที่ชุดควบคุมอิเลคโทรนิคสเกิดความเสียหายไดโดย

สามารถสื่อสารกับระบบควบคุมกลาง (Building Management System-BMS) ไดโดยใช

อุปกรณเสริม

3-10.2.6 ตองมี manual override เพื่อใหสามารถสั่งใหเครื่องทํางานตามตองการได

3-10.3 อุปกรณและการติดตั้ง

ผลิตภัณฑนี้จะตองจัดจําหนายโดยตรงโดยบริษัท ฯ ผูเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยของ

โรงงานผูผลิตและตองเปนตัวแทนจําหนายเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป  โดยจะตองมีการรับประกัน

สินคา 2 ป และมีการใหบริการหลังการขายไดอยางพรอมมูล รวมทั้งอุปกรณอะไหลครบหาไดงาย
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3-11. เครื่องเตมิอากาศแบบแช (SUBMERSIBLE AERATOR)

3-11.1 รายละเอียดท่ัวไป

ก. เครื่องเติมอากาศใตน้ํา  ติดตั้งในบอเติมอากาศ (AERATION TANK)ของระบบบําบัดน้ํา

เสีย  จํานวนและขนาดตามแบบ   เปนชนิดขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาชนิดแชอยูในน้ําได

ตลอดเวลา  ความเปนฉนวนมีคุณสมบัติไมต่ํากวา CLASS E ความเร็วรอบ 1500 รอบตอ

นาท ี   ใชกับระบบไฟฟา 380 โวลท 3 เฟส 50 เฮิรทซ   ตัวมอเตอรจะตองประกอบเปน

หนวยเดียวกันกับสวนเติมอากาศ  โดยมีอุปกรณปองกันน้ําซึมเขามอเตอร 2 ชั้น คือ OIL

CHAMBER พรอมดวย DOUBLE  SILICON CARBIDE MECHANICAL SEAL

ข. อัตราการเติมออกซิเจนไมต่ํากวา 1.0 กก./กิโลวัตต.ชม. ที่ STANDARD  CONDITIONS

และมีความลึกน้ํา 3 เมตร ใบพัด (IMPELLER) ชนิด NON-CLOG และมี SUCTION

COVER กันการอุดตันของเศษผา และเศษขยะตางๆ ได

3-11.2 ลักษณะโครงสราง

ก. ใบพัด (IMPELLER) ทําดวย STAINLESS IRON CASTING ใบพัดจะตองทําการถวงทั้ง

สถิตยศาสตร และจลศาสตร (STATIC AND DYNAMIC  BALANCE) มาจากโรงงาน

ผูผลิต

ข. SUCTION COVER ทําดวย STAINLESS IRON CASTING มีลักษณะโคงเพื่อเพิ่มระยะหาง

จากใบพัด กันการอุดตนัของเศษผาและเศษขยะตางๆ ได

ค. MECHANICAL  SEAL ทําดวย SILICON CARBIDE หลอลื่นดวย TURBINE OIL

ภายใน OIL CHAMBER

ง. AIR  CHAMBER  OR  AIR  PASSAGE ทําดวย GRAY IRON CASTING โดยสวนของ

AIR CHAMBER น้ี จะตองอยูระหวาง OIL CHAMBER กับสวนเติมอากาศเพื่อทําหนาที่

ปองกันไมใหน้ําเขาไปในสวนของมอเตอรได

จ. เพลา (SHAFT) จะตองเปนเพลาเดียวยาวตลอด ทําดวย STAINLESS STEEL

ฉ. ลูกปน (BEARINGS) เปนชนิด BALL BEARINGS

ช. สกรู (SCREW) ทุกตัวตองเปน STAINLESS  STEEL
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ซ. มอเตอรจะตองติดตั้งอุปกรณปองกัน OVER HEAT ดวย MOTOR  PROTECT แบบ

MINIATURE พรอมท้ังสายสัญญาณสงผานไปยัง MAGNETIC STARTER เพื่อปองกัน

มอเตอรไหม

3-11.3 อุปกรณประกอบ (ACCESSORIES)

ก. อุปกรณกรองเสียง (SILENCER) ทําดวย P.V.C.

ข. วาลวปรับปริมาณลม (VALVE SET)

ค. โซ (LIFTING CHAIN) เปน STAINLESS STEEL ขนาดความยาวไมนอยกวา 6 เมตร

3-11.4 การควบคุมการทํางานของเครื่องเติมอากาศใตน้ํา

ก. การควบคุมการทํางานใหใชระบบ TIMER ชนิด 24 HR. CYCLE ปดและเปดตามเวลาที่จะ

กําหนดในภายหลัง และควบคุมดวยระบบ MANUALไดดวย

ข. แผงควบคุม ประกอบดวย PILOT LAMP, HAND - OFF - AUTOMATIC  SWITCH,

RUNNING PERIOD TIMER,  ON - OFF BUTTON ฯลฯ
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สนามกีฬาสาํหรบัผู้สูงอายุฯ ปากเกรด็

3-12 ถังกรองน้ําดวยทราย (Pressure sand filter)

ก. เครื่องกรองน้ําจะตองเปนชนิดกรองดวยทรายคัดในถังอัดความดัน(Pressure Sand Filter)

และเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมอุปกรณกรองน้ํามา 10

ปเปนอยางนอย

ข. ขนาดของเครื่องกรองนํ้า อัตรากรอง และจํานวน ตามระบุในแบบ

ค. ตัวถังเครื่องกรองน้ําทําดวยเหล็กเชื่อม รูปทรงกระบอก ปลาย 2 ขางโคง  ผานการทดสอบ

ความทนทานตอความดันไดถึง 140 psi. (10 bar ) ไดโดยไมรั่วซึม  บนตัวถังมีชองเปดให

คนเขาไดและ มีจุดตอเขากับทอตางๆอยางครบครัน ทั้งภายนอกและภายในของตัวถังตอง

ทาสีอีพอคซีกันสนิม

ง. สวนรับน้ํากนถัง (underdrain) เปนชนิดจานสองช้ัน (double-dish) ทําดวยเหล็กกลาพรอม

ดวยตะแกรงกันผงทําจากพลาสติก และโบลต ซึ่งทําดวยเหล็กปลอดสนิม หรืออาจเปนระบบ

ทอกางปลาก็ได  มีจํานวนและอยูในตําแหนงที่จะกระจายน้ําเพื่อการลางยอนกลับ (back

wash) ไปยังชั้นตัวกรองที่ตันไดอยางทั่วถึง

จ. ตัวกรอง (media) เปน Silica sand ความถวงจําเพาะ2.65 effective size 0.5 mm.

Uniformity Coefficient 1.49 ความหนาชั้นกรองไมนอยกวา 0.30 ม. และ Anthrcite coal

ความถวงจําเพาะ 1.5 effective size 1.0 mm. Uniformity Coefficient 1.6 ความหนาชั้น

กรองไมนอยกวา 0.70 ม.

ฉ. ประตูนํ้าควบคุม เปนแบบ rotary disc multiport valve ปด-เปดดวยมือ หรืออาจเปน

ประตูน้ําแยกตัวก็ได

ช. อุปกรณประกอบ ประกอบดวยเกจอานความดัน สําหรับเครื่องกรองแตละเครื่องพรอมดวย

กอกไขชักน้ําตัวอยาง  ฝาครอบชองเปดสําหรับใหคนเขา (man hole) ขาตั้งรองรับตัวถัง

มาตรอานปริมาณน้ําไหลที่ทางเขาเครื่องกรอง และมาตรปริมาณสะสม  และประตูนํ้า

สําหรับปรับน้ําลางยอนตัวกรอง  สวิทชความดนัและ timer สําหรับตัง้ระบบลางยอนถังกรอง

อัตโนมัติครั้งละ 1 ถัง และ resetถังที่ลางยอนแลวกลับเขาวงจรกรองน้ําตามเดิม  ระบบลาง

ยอนใหสามารถตั้งเปนแบบอัตโนมัติหรือเลือกเปนแบบ manual ได
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3-13 เครื่องกรองน้ําดวยถานกัมมันต (Activated Carbon filter)

ก. เครื่องกรองน้ําจะตองเปนชนิดกรองดวยถานกัมมันตชนิดเกร็ด(Granular Activated

Carbon) ในถังอัดความดัน(Pressure Filter) และเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตที่มี

ประสบการณในอุตสาหกรรมอุปกรณกรองนํ้ามา 10 ปเปนอยางนอย

ข. ขนาดของเครื่องกรองน้ํา อัตรากรอง และจํานวน ตามระบุในแบบ

ค. ตัวถังเครื่องกรองน้ําทําดวยเหล็กเชื่อม รูปทรงกระบอก ปลาย 2 ขางโคง  ผานการทดสอบ

ความทนทานตอความดันไดถึง 85 psi. (6 bar ) ไดโดยไมรั่วซึม  บนตัวถังมีชองเปดให

คน เขาได และมีจุดตอเขากับทอตางๆอยางครบครัน  ทั้งภายนอกและภายในของตัวถัง

ตองทาสอีีพอคซีกันสนิม

ง. สวนรับน้ํากนถัง (underdrain) เปนชนิดจานสองช้ัน (double-dish) ทําดวยเหล็กกลา

พรอมดวยตะแกรงกันผงทําจากพลาสติก และโบลต ซึ่งทําดวยเหล็กปลอดสนิม หรืออาจ

เปนระบบทอกางปลาก็ได  มีจํานวนและอยูในตําแหนงที่จะกระจายน้ําเพื่อการลางยอนกลับ

(back wash) ไปยังชั้นตัวกรองที่ตันไดอยางทั่วถึง

จ. ตัวกรอง (media) เปน Activated Carbon ชนิดเกร็ด ความหนาแนนเมื่อชื้น1.3 กรัม/

ลูกบาศกเซ็นติเมตร มีคา Iodine absorbtion 1000 mg/L effective size 0.8 - 0.9 mm.

Uniformity Coefficient 1.8หรือนอยกวา ความหนาชั้นกรองไมนอยกวา 0.60 ม.

ฉ. ประตูนํ้าควบคุม เปนแบบ rotary disc multiport valve ปด-เปดดวยมือ หรืออาจเปน

ประตูน้ําแยกตัวก็ได

ช. อุปกรณประกอบ ประกอบดวยเกจอานความดัน สําหรับเครื่องกรองแตละเครื่องพรอมดวย

กอกไขชักน้ําตัวอยาง  ฝาครอบชองเปดสําหรับใหคนเขา (man hole) ขาตั้งรองรับตัวถัง

มาตรอานปริมาณน้ําไหลที่ทางเขาเครื่องกรอง และมาตรปริมาณสะสม  และประตูนํ้า

สําหรับปรับน้ําลางยอนตัวกรอง  สวิทชความดนัและ timer สําหรับตั้งระบบลางยอนถัง

กรองอัตโนมัติครั้งละ 1 ถังและ resetถังที่ลางยอนแลวกลับเขาวงจรกรองน้ําตามเดิม

ระบบลางยอนใหสามารถตั้งเปนแบบอัตโนมัติหรือเลือกเปนแบบ manual ได
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3-14 ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป

3-14.1 ทั่วไป

เปนถังบําบัดน้ําเสียผลิตสําเร็จรูปมาจากโรงงาน มีขนาดสามารถบําบัดน้ําเสียชุมชนในอัตราตอวัน

ตามระบุในแบบ โดยนํ้าเสียเขามีคา บีโอดี ประมาณ 250 มก./ล. และน้ําบําบัดแลวที่ระบาย

ออกมีลักษณะสมบัติไดตามเกณฑคุณภาพน้ําระบายออกของทางการ

3-14.2 วัสดุตัวถัง

ทําดวยไฟเบอรกลาส

3-14.3 ขบวนการบําบัด ประกอบดวย

3-14.3.1 บอดักไขมัน ระยะเวลาเก็บกักน้ําไมต่ํากวา 6 ช่ัวโมง

3-14.3.2 บอแยกกากปฏิกูล ระยะเวลาเก็บกักนํ้าไมตํ่ากวา 8 ชม.

3-14.3.3 ตะแกรงดักกากปฏิกูล (สําหรับระบบขนาด 40 ลบ.ม./วันขึ้นไป)

3-14.3.4 บอเติมอากาศเลี้ยงตะกอน ACTIVATED  SLUDGE ระยะเวลาเก็บกักนํ้าไมตํ่ากวา 8 ชม.

3-14.3.5 อุปกรณเติมอากาศ ที่มีขนาดเพียงพอในการใหออกซิเจนและกวนน้ําในบอเติมอากาศ

อยางทั่วถึงโดยไมกอเสียงดังรบกวนบริเวณขางเคียง เสียงจากเครื่องตองดังไมเกิน 80 dbA

3-14.3.6 บอแยกตะกอน ACTIVATED  SLUDGE โดยการตกตะกอน หรืออาศัยตัวกลางดักตะกอนไว

(IMMOBILISED  CONTACT  MEDIA)

3-14.3.7 ในกรณีใชบอตกตะกอนมาแยก ACTIVATED  SLUDGE บอตกตะกอนตองมีระยะเวลาเก็บกัก

นํ้านานไมตํ่ากวา 3.5 ชม. มีพื้นที่ผิวมากพอที่จะใหอัตราไหลลนไมเกิน 0.7 ม./ชม. นอกจาก

จะใช PLATE  SETTLER ชวยตกตะกอน จึงจะใชอัตราไหลลนสูงกวานี้ได ตอง มีอุปกรณ

ลําเลียงตะกอนที่ตกลงกนบอกลับไปยังบอเติมอากาศ และบอเก็บกักตะกอนสวนเกิน



สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด สวนที่ 3 SN-3-15/1

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-15 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

3-15. การทดสอบและทําความสะอาด

3-15.1 ผูรับจางจะตองจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ เครื่องใชที่จําเปนเพื่อการทดสอบและทําความ

สะอาดระบบทอที่แสดงในแบบแปลน และระบุไวในที่นี้ จนงานเสร็จเรียบรอยสมบูรณใชงานได น้ํา

ที่ใชทดสอบตองมีคุณภาพไดมาตรฐานน้ําประปา

3-15.2 ระบบทั้งหมดที่เปนสวนของงานระบบสุขาภิบาลจะตองทําการทดสอบ โดยมีผูแทนของผูวาจางรวม

อยูดวย กอนที่จะทําการกลบ ถมหรือสรางสิ่งอื่นทับหรือปดบัง

3-15.3 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการเสียหายหรือขอบกพรองเนื่องมาจากการทดสอบ

3-15.4 ทอนํ้าฝน ทอน้ําโสโครก ทอน้ําทิ้ง ทออากาศและทอระบายในแนวนอน ตลอดจนทอแยกตางๆ

จะตองทําการทดสอบ โดยเติมน้ําใหลนจากระดับหลังคา หรือมีแรงดันน้ําทดสอบไมนอยกวา 3 ม.

การทดสอบเปนชวงๆ ใหเติมน้ําจนลนตรงจุดที่สูงกวาสวนที่ทดสอบ กักน้ําไวเปนเวลาไมนอยกวา

15 นาที แลวจึงเริ่มสํารวจหารอยรั่ว หากไมพบวามีรอยรั่วซึมใดๆ จึงจะถือวาใชได

3-15.5 ทอน้ําประปาทั้งหมดจะตองทําการทดสอบภายใตแรงดันน้ําไมต่ํากวา 150 % ของความดันใชงาน

สูงสุด และจะตองทิ้งไวโดยไมมีการรั่ว เปนระยะเวลาตอเน่ืองกนัตลอด 6 ชั่วโมง

3-15.6 ทอดับเพลิงดวยน้ําแบบทอเปยก จะตองทําการทดสอบที่แรงดันน้ําไมต่าํกวา 150 % ของความดัน

ใชงานสูงสุด ถึงจุดปลายสูงสุดและทอระหวาง check valve ที่อยูตรงหัวตอสายดับเพลิงและทอ

แยกภายนอกอาคารเปนเวลาตอเนื่องกัน 6 ชั่วโมง แรงดันจะตองไมตกตลอดระยะเวลาที่ทดสอบ

3-15.7 การทดสอบหลังจากติดตั้งสุขภัณฑแลว ใหเติมน้ําลงในที่ดักกลิ่นทั้งหมดที่มีอยู แลวพนควันจาก

เครื่องพนควันเขาสูระบบ จนกระทั่งควันลอยขึ้นตรงปลายทอบนหลังคา จึงปดปากทอแลวอัดควัน

จนไดความดันเทากับความดันของน้ําสูง 2.5 ซ.ม. ความดันนี้จะตองไมลดลงในชวงเวลาไมนอยกวา

15 นาที จึงจะถือวาไมมีรอยรั่ว

3-15.8 เครื่องสูบน้ําตางๆ ตองทําการทดสอบ จนถูกตองตามรายละเอียดขอกําหนดที่ระบุไว

3-15.9 เครื่องมืออุปกรณอื่นๆ อุปกรณควบคุม จะตองทําการทดสอบ ตามกฎและตามมาตรฐานที่ได

ออกแบบไว

3-15.10 เมื่อทําการทดสอบจนเปนที่พอใจของผูวาจาง ผูรับจางจะตองทําความสะอาดทอ เครื่องมืออุปกรณ

ตางๆ ทั้งหมด ตามคําแนะนําของวิศวกรผูออกแบบ หรือผูแทนของผูวาจาง
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3-15.11 การทําความสะอาดระบบประปากระทําโดยเติมคลอรีนลงในระบบ หรือสวนของระบบที่มีน้ําอยูเต็ม

ใหมีความเขมขนประมาณ 50 สวนในนํ้าลานสวน แลวแชทิ้งไว 24 ชม. หรือถาเติมคลอรีนให

เขมขนถึง 200 สวนในนํ้าลานสวน ก็ใหลดเวลาแชทิ้งไวใหเหลือเพียง 1 ชม. จึงถายน้ําทิ้งไวหมด

แลวจึงลางดวยนํ้าสะอาด จึงจะใชระบบประปาได

3-15.12 สําหรับถังเก็บน้ําใหทําความสะอาดโดยลางผิวภายในของถังดวยสารละลายคลอรีนท่ีมีความเขมขน

200 สวน ในนํ้าลานสวนและท้ิงไว 2 ชั่วโมง แลวลางดวยน้ําสะอาดจึงใชงานได

3-15.13 การทดสอบการทํางาน (OPERATING TEST)

ก) ผูรับจางจะตองทําการทดสอบการทํางานของเครื่องจักร, อุปกรณวา

· เครื่องจักรอุปกรณ ทุกชิ้นมีความแข็งแรง ทนทาน

· มีสมรรถนะการทํางานไดตามหนาที่ๆ ระบุ

· ประตูน้ํา, สวิทช, อุปกรณควบคุม ทําหนาที่อยางถูกตอง

· ประตูน้ําสามารถเปดไดสุด และปดไดสนิทไมรั่วซึม

· เครื่องจักรกลตางๆ ทํางานดวยเสียงไมดังเกินกวาปรกติ

· เครื่องวัดตางๆ ถูกตั้งไวอยางถูกตอง และอานคาไดอยางถูกตอง

ข) หากมีสวนใดในระบบไมสามารถผานการทดสอบการทํางาน ผูรับจางจะตองปรับ, แกไขหรือ

เปลี่ยนใหม หากจําเปน เพื่อใหทํางานไดตามที่ระบุไว โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูวาจาง

เพิ่มเติม

3-15.14 เอกสารคูมืออุปกรณ

ผูรับจางจะตองจัดหาเอกสารคูมือการใชการดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม อุปกรณและเครื่องจักรกล

ตางๆ จากโรงงานผูผลิต ถาหากตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองมีเอกสารคําแปลขอความสวน

สําคัญโดยสังเขปเปนภาษาไทยประกอบใหดวย

3-15.15 การแนะนํา, ฝก พนักงานจากฝายผูวาจาง

ผูรับจางจะตองจัดหาชางผูมีความชํานาญในเครื่องจักรกลอุปกรณตางๆ ที่ติดตั้งเพื่อใหการฝก

แนะนํา  พนักงานจากฝายผูวาจาง การฝกและแนะนํานี้จะกระทําระหวางเวลาทํางานปรกติเปนเวลา

1 เดือน ในระหวางชวงเวลารับประกันอุปกรณ
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3-16. งานไฟฟา

3-16.1 ขอบเขตของงาน

จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับงาน

· ศูนยควบคุมมอเตอร

· แผงควบคุมไฟฟา

· แผง ALARM INDICATING PANELS

· การเดินสายไฟทั้งหมด

· เคร่ืองสูบนํ้า

สําหรับระบบตอไปนี้คือ

· เคร่ืองสูบนํ้า

· เคร่ืองสูบนํ้าเสีย เครื่องเติมอากาศ

· ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (สปริงเกลอร)

3-16.2 กฎ, ขอบังคับ, และมาตรฐาน

การติดตั้งและทดสอบตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับ และมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ

นครหลวง ซึ่งรับผิดชอบสาธารณูปโภคดานไฟฟาในทองที่นั้น และตามกฎของ NATIONAL

ELECTRICAL CODE อีกดวย อยางเครงครัด

3-16.3 SHOP DRAWINGS

ผูรับจางตองเสนอ SHOP DRAWINGS ทั้งหมดของระบบไฟฟาแสดงการเดินไฟ ทอรอย

สายไฟ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตอวิศวกรผูออกแบบเพื่อขออนุมัติกอนการติดตั้งงานแตละชวง

3-16.4 มอเตอรไฟฟา

มอเตอรทั้งหมดจะตองเปนแบบที่ทํางานเงียบเมื่อติดตั้งเสร็จสามารถทํางาน โดยไมกอเสียงดังเกิน

ระดับ NC 70 จะตองเปนแบบที่ออกแบบสําหรับใชงานตอเนื่องหุมฉนวน CLASS F และมี

DESIGN TEMPERATURE  RISE  CLASS B เปนแบบใชกับเขตศูนยสูตร และกันเชื้อรา

มอเตอรขนาด 1 แรง และใหญกวาจะตองทํางานโดยใชไฟ 380 โวลท 3 ยก 50 HZ มอเตอรเล็ก

กวา 1 แรงมา ใชไฟฟา 220 โวลท 1 เฟส

3-16.5 มอเตอร สตารทเตอร

การใชสตารทเตอรแบบ MAGNETIC  STAR-DELTA  OR  ACROSS THE LINE  STARTERS

ใหเปนไปตามกฎเกณฑของ NEC และการไฟฟา
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3-16.6 ระบบควบคุมมอเตอร

3-16.6.1 ตูจะตองสรางดวยเหล็กแผนเบอร 17 พรอมโครงสรางที่แข็งแรง และพนสี

3-16.6.2 BUS BAR จะตองมีขนาดไมเล็กกวาขนาดของ FEEDER และรองรับอยางมั่นคงบนโครงของกลอง

3-16.6.3 มอเตอร สตารทเตอรจะตองสมบูรณพรอมดวย MOTOR OVERLOAD PROTECTION ON

ALL PHASES พรอมทั้ง TRIP SETTING AND RESET แบบปรับหรือสลับกันได

3-16.6.4 มาตรวัดกระแสไฟฟาจะตองเปนแบบ 4"x4" ส่ีเหล่ียม มีชวงสเกลเพียงพอกับสายไฟตอน full

load และตอนเริ่มสตารท

3-16.6.5 CIRCUIT BREAKER จะตองเปนแบบ MOLDED CASE-BOLT-IN

3-16.6.6 การเดินสายไฟฟาจะตองเดินโดยความประณีต สะอาดและงายตอการ TRACED TERMINAL

CONNECTORS จะตองทําหมายเลขเพื่อบงบอกหมายเลขวงจรของไฟฟา

3-16.7 การเดินสายไฟฟา

3-16.7.1 สายไฟตองเปนแบบทองแดง 750 V, IEC01 เดินในทอเหล็กอาบสังกะสี หรือแบบวางบนแคร

(OPEN CABLE RACK) สายขนาดเล็กสุดสําหรับ FEEDERS ตองเปนสาย 2.5 IEC01 และ

เบอร 1.5 IEC01 สําหรับสาย CONTROLS

3-16.7.2 การตอสายไฟฟาเขาดวยกันยอมใหทําไดโดยใช JUNCTION  BOXES หรืออุปกรณคลายคลึงกัน

ที่สามารถตรวจได

3-16.7.3 มอเตอร อุปกรณควบคุมมอเตอร  และงานโลหะที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟา  ซึ่งไมไดเปนสวน

หน่ึงของ PHASE หรือ NEUTRAL CIRCUIT จะตองยึดติดกัน  และ GROUND ตาม NEC

3-14.7.4 สายไฟฟาทั้งหมดที่ติดตั้ง ในระบบจะตอง บอกหมายเลขพรอมกับติดปายอยางถาวรที่สายไฟ โดย

ใหสอดคลองหมายเลขที่ระบุไวในแบบ SHOP DRAWINGS และ ใหใช CODE สีดังตอไปนี้

NEUTRAL - ฟา

PHASE A - นํ้าตาล

PHASE B - ดํา

PHASE C - เทา

GROUND - เขียว หรือเขียวคาดเหลือง

สําหรับสายปอนที่ขนาดใหญ สายไฟฟาจะมีฉนวนเปนสีดํา ใหติดเทปดวย MARKER สีตาม CODE

ดานบน และตองจัดหาทอแบบยืดหยุนที่กันน้ําซึมได สําหรับการตอเขามอเตอร และอุปกรณ

ทั้งหมดที่เกิดความสั่นสะเทือน
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- การติดตั้งสายไฟฟาใหเปนไปตาม มอก.11-2553 และการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้ง

ระบบไฟฟาแหงประเทศไทย 2556 หรือฉบับปรับปรุงลาสุด

3-16.8 แผง REMOTE และ ALARM INDICATING ของระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

ใหผูรับจางจัดหา และติดตั้งแผงควบคุมสวนกลาง เพื่อทําหนาที่แสดงสัญญาณการทํางานตางๆ

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมด โดยแยกออกเปนแตละระบบ แผนภูมิแสดง แนวการ

เชื่อมโยงทอและอุปกรณในระบบ และถังเก็บน้ํา เพื่อใหทราบความสัมพันธกันภายในระบบ และ

ระบุขนาดดวย

3-16.8.1 อุปกรณที่ตองมีสัญญาณแสดงที่แผงควบคุมสวนกลางซึ่งติดตั้งในหอง CONTROL ROOM ซึ่ง

จะตองประกอบดวย

ระบบประปา

ถังเก็บน้ําประปาแตละถัง ประกอบดวย

· ระดับน้ําต่ําผิดปกติ ระดับที่ 2  (หลอดสีแดงพรอมเสียงเตือน)

· ระดับน้ําต่ําผิดปกติ ระดับที่ 1  (หลอดสีเหลอืงพรอมเสียงเตือน)

· ระดับน้ําเต็มปกติ

· ระดับน้ําสูงผิดปกติ ระดับที่ 1  (หลอดสีเหลืองพรอมเสียงเตือน)

· ระดับน้ําสูงผิดปกติ ระดับที่ 2  (หลอดสีแดงพรอมเสียงเตือน)

ปมน้ําประปาแตละเครื่อง

· กําลังทํางาน (ภาวะปกติหลอด LED สีเขียว)

· หยุดทํางาน (ภาวะปกติหลอด LED สีแดง)

ระบบระบายน้ําทิ้ง, น้ําเสียและบําบัดน้ําเสีย

บอสูบน้ําเสียแตละบอ ประกอบดวย

· ระดับน้ําสูงผิดปกติ (หลอดสีเหลืองพรอมเสียงเตือน)

ปมสูบน้ําทิ้ง, น้ําเสียและปมอัดอากาศแตละเครื่อง

· กําลังทํางาน (ภาวะปกติหลอด LED สีเขียว)

· หยุดทํางาน (ภาวะปกติหลอด LED สีแดง)

ระบบปองกันเพลิงไหม (ใหแยกตูนี้ออกจากระบบน้ําประปาและน้ําเสีย)

ปมสูบน้ําดับเพลิงแตละเครื่อง

· กําลังทํางาน (ภาวะปกติหลอด LED สีเขียว)

· หยุดทํางาน (ภาวะปกติหลอด LED สีแดง)

SUPERVISORY  VALVE

· สภาวะปด VALVE (หลอด LED สีแดงทํางานพรอมเสียงเตือน)
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FLOW  SWITCH

· สภาวะผิดปกติมีน้ําไหล (หลอด LED สีแดงทํางานพรอมเสียงเตือน)

ALARM  VALVE  &  GONG

· สภาวะผิดปกติมีน้ําไหล (หลอด LED สีแดงทํางานพรอมเสียงเตือน)

แผง REMOTE มีปุมทดสอบสัญญาณแสงและเสียงที่แผงเมื่อกดปุมนี้แลวไฟทุกดวงจะตองสวาง

และ BUZZER จะตองดังพรอมมีสวิทชกด RESET เสียง BUZZER จะหยุดแตไฟแสดงผิดปกติจะ

ทํางานอยูสีของไฟ LAMP แบงออกเปน สีเขียว แสดงภาวะปกติ, สีแดง แสดงภาวะผิดปกติหรือสี

เหลืองแสดงภาวะเตือน

3-16.8.2 แผงควบคุมดังกลาว จะตองทําดวย STAINLESS HALIRE จัดอยูในโครงตูที่ระบบไฟฟาเตรียม

ไวใหที่หอง CONTROL โดยมีสวนแสดงสัญญาณ (LED  LAMP ชนิดมีขอบโลหะขนาด

พอสมควร) ซึ่งแสดงความหมายของสัญญาณเปนขอความอธิบายและกระดิ่งเตือน (BUZZER

BELL)ขนาดของแผงจะตองเหมาะสมกับโครงตู ไฟสัญญาณตางๆ จะตองถอดเปลี่ยนไดสะดวก

แผงควบคุมนี้ติดตั้งที่หอง CONTROL ROOM แผงควบคุมจะตองแสดงสถานะเหมือนแผง

LOCAL PANEL

3-16.8.3 กระดิ่งเตือนจะตองมีเสนผาศูนยกลาง 4" แบบใชงานตอเนื่องกันหรือใช BUZZER

3-16.8.4 INDICATION LIGHT จะตองเปนแบบชนิดทนตอการใชงานหนัก NON SOLDERING SOCKET

และหลอดตองมีอายกุารใชงานนาน CODE ของสีตองเปนดังนี้

สีเขียว - กําลังทํางาน

สีเหลือง - เตือน

สีแดง - ขัดของหรือ overloaded trip

3-16.8.5 จะตองสงตัวอยางหรือแคตตาลอคของสวิทชความดัน   สวิทชลูกลอย   และอุปกรณควบคุมมาเพื่อ

ขออนุมัติจากวิศวกรผูออกแบบกอนการติดตั้ง

3-16.8.6 ผลิตภัณฑไฟฟาทั้งหมดจะตองเปนผลิตภัณฑ ที่ทางโรงงานผลิตออกมาเปนปกติและสามารถหาได

ในทองตลาด

3-16.9 เครื่องควบคุมระดับสําหรับการทํางานของ SUBMERSIBLE PUMPS

ก) เปน MERCURY SWITCH บรรจุอยูใน CASING รูปลูกแพรทําดวย POLY-

PROPYLENE พรอมสายเคเบ้ิล ทําดวย PVC-NITRILE INSULATION สามารถควบคุม

การเดินการหยุด เครื่องสูบทําโดยอัตโนมัต ิ   และสงสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ําแหง    หรือ

สูงกวาปกติ    ทํางานดวยไฟฟาแรงดันต่ํา 24 โวลท

ข) REGULATOR ตองเปนแบบสําหรับใชกับของเหลวที่มีความถวงจําเพาะระหวาง 0.65-

1.50  (งานที่จะใชเปนน้ําทิ้งและน้ําโสโครก) แบบของ FLYGT ENG-10 หรือเทียบเทา
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ซึ่งอยูในตูแบบ EM 2 V สามารถควบคุมใหเครื่องสูบน้ําเดินทีละเครื่องหรือ 2 เครื่อง

พรอมกัน และสามารถเลือกใชเครื่องหนึ่งเครื่องใดกอนหลังสลับกันก็ได

ค) สําหรับการทํางานแบบ DUPLEX จะมี REGULATOR อยางนอย 4 ตัว ตอ 2 ตัว  สําหรับ

สั่งใหเครื่องทํางาน 1-2 ตัว  สลับ/พรอมกัน, หยุด  และอีก 1 ตัว  สําหรับสงสัญญาณ

เตือนท้ังเสียง และแสง ในแตละตูจะตองมี OVER RIDING BUTTON สําหรับเดินเครื่อง

เพื่อทดสอบหรือเพื่อสูบใหไดระดับต่ําเปนพิเศษ มี RESET BUTTON สําหรับเปน

OVERLOAD  RELAY ประตูปดมีกุญแจล็อคไดดวย

3-16.10 การติดปายชื่อ

สวิทช,เครื่องมืออุปกรณเครื่องจักรกลจะตองติดปายชื่อเพื่อระบุชื่อและหมายเลขของเครื่องมือ

อุปกรณ

3-16.11 การตอสายไฟฟา

ก) จะตองเปนระเบียบเรียบรอย ไมสลับซับซอนและงายตอการตรวจสอบแลดูสวยงามและ

เปนไปตามที่ระบุไวในแบบ

ข) งานติดตั้งอุปกรณไฟฟาทั้งหมดจะตองดําเนินการโดยใชชางที่มีความชํานาญ และมีความรู

ดานไฟฟาเปนอยางดี และจะตองมีวิศวกรไฟฟาที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประกอบ

วิชาวิศวกรมควบคุมงานอยางนอย 1 คน ผูรับจางจะตองรับประกันคุณภาพอุปกรณที่นําไป

ติดตั้งใชงานทุกชนิดรวมทั้งฝมือเปนเวลา 2 ปนับจากวันรับมอบงาน หากมีอุปกรณสวนใด

เสียหายอันเกิดจากการใชงานตามปกติ เมื่อวินิจฉัยแลวไมใชความ ผิดของวิศวกร ผูรับ

จางจะตองซอมแซมแกไข หรือนําไปเปลี่ยนใหใหมจนใชงานไดตามปกติอยางเรงดวนโดยไม

คิดมูลคา

ค) การเดินสายไฟในทอ IMC หรือ EMT สายไฟที่ใชตองเปนชนิดแกนเดียว หุมฉนวนดวย

THW  750 โวลท สายไฟขนาดเล็กกวา 6 ตร.มม. ใหใชฉนวนหุมดวย THWสายไฟขนาด

10 ตร.มม. ขึ้นไปใหใชฉนวนหุม THW สายไฟที่เดินในทอโลหะฝงใตดินใหใชสายที่หุม

ดวยฉนวน NYY 70  ํC

ง) สายเดินลอยตามผนังหรือฝาเพดานสายไฟที่ใชตองเปนชนิด 2 แกน หุมฉนวน พีวีซี 250

โวลทจ) สายไฟเดินลอยตามผนังหรือฝาเพดาน (OPEN WIRE) จะตองยึดดวยเข็มขัด

อลูมิเนียมขนาดที่เหมาะสม และยึดติดกับอาคารอยางมั่นคงแข็งแรงไมหลุดงาย ทุกระยะไม

เกิน 10 ซม. สายที่เดินจะตองขนานหรือตั้งฉากกับผนัง และใหชิดกับสวนตอระหวางผนัง

กับฝาเพดานมากที่สุด การเดินสายไฟผานสิ่งกอสราง เชน กําแพง คาน เปนตน ใหใช

ทอพีวีซีขนาดที่เหมาะสมเปนทางใหสายผานใหเดินสายในอาคารกอนการทาสีอาคาร

ฉ) สายไฟเดินในทอ IMC หรือ EMT จะตองยึดกับอาคารอยางมั่นคงแข็งแรงโดยใช

CONDUIT STRAP ขนาดท่ีเหมาะสม ยึดกับอาคารดวย MACHINE BOLT หรือ BOLT

เกลียวปลอยสําหรับโครงสรางที่เปนเหล็กหรือยึดดวย EXPANSION  BOLT สําหรับ

โครงสรางที่กออิฐทุกระยะไมเกิน 2.50 เมตร ทอที่เดินลอยจะตองขนานหรือตั้งฉากกับ



สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด สวนที่ 3 SN-3-16/6

รายการขอกําหนดทางเทคนิค

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-16 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

ผนัง หรือโครงสรางของอาคารใหชิดแนบกับสวนตอระหวางผนังกับฝาเพดานมากที่สุด

ทอที่ตองเดินซอนกับผนังหรือฝาเพดานใหซอนอยางมิดชิด ทอที่ใชเดินจะตองไมเสียรูป

การเดินทอจะตองระมัดระวังไมใหมีสิ่งสกปรกเขาไปในทอได ทอจะตองยึดกับกลองตอ

สายหรือกลองแผงสวิทซดวย LOCKNUT และมีบุชชิ่งที่ปลายทอทุกแหง ทอที่เดินฝงใน

CONCRETE SLAB ตองฝงลึกไมนอยกวา 2 นิ้ว สวนทอที่ฝงในดินจะตองลึกไมนอย

กวา 60 ซม. และจะตองเปนทอ IMC เทาน้ัน ทอที่ใชเดินในบริเวณที่อาจมีอันตรายตอ

การจุดระเบิดของกาซเชน ภายในบอนํ้าเสีย จะตองใชขอตอชนิดที่มีเกลียวเปน TAPER

การตอทอเขากับอุปกรณหรือกลองตอสายที่เปนชนิด EXPLOSION PROOF จะตองตอ

ผาน CONDUIT  SEAL ทุกแหงพรอมทั้งใช SEALING COMPOUND ท่ีเหมาะสมดวย

ช) การตอสายไฟใหตอสายไฟในกลองตอสายของแผงสวิทซ  สวิทชปล๊ักเทาน้ัน   หามตอ

สายในทอรอยสายไฟ   การตอใหใช CONNECTOR ตอสายท่ีเหมาะสม (หามใชวิธีพัน

สายไฟดวยกัน) แลว  พันทับดวยเทปพลาสติกทุกจุดตอสายดวย

ซ) การตอสายดินจากอุปกรณไฟฟาจะตองตอสายลงดินของสวนที่เปนโลหะ และสายเสนศูนย

การตอสายลงดินใหตอที่แผงสวิทซใหญหรือตูเบรคเกอร  โดยใชสายทองแดงเปลือยขนาด

ตามที่ระบุไวในแบบ หรือไมเล็กกวา 10 ตร.มม. รอยในทอโลหะสายดินของอุปกรณไฟฟา

กับสายเสนศูนยใหตอรวมกันท่ีแผงสวิทชใหญ

ฌ) ตําแหนงที่ติดตั้งอุปกรณไฟฟาที่แสดงไวในแบบแสดงการตอเชื่อมของสายไฟฟาและ ทอ

รอยสายไฟฟาเทาน้ัน ผูรับจางจะตองศึกษาลักษณะของตัวอาคาร และโครงสราง เพื่อให

การติดตั้งอุปกรณไฟฟาอยูในตําแหนงที่เหมาะสม และสามารถตรวจซอมไดงายและดู

สวยงาม หากมีอุปกรณบางแหงที่จําเปนตองยายตําแหนงการติดตั้งผูรับจาง จะตองแจง

รายละเอียดเหตุผล ใหวิศวกรผูควบคุมงานอนุมัติกอนทุกครั้ง

ญ) อุปกรณไฟฟาทุกชนิดที่ผูรับจางจะตองจัดหา ผูรับจางจะตองจัดหาตัวอยางผลิตภัณฑ

รวมทั้งแคตตาล็อก รายละเอียดของผลิตภัณฑ วงจรไฟฟาควบคุม หรือรายละเอียดอื่นๆ

หากมี สงใหวิศวกรอนุมัติภายใน 30 วันกอนนําไปติดตั้ง หากมีอุปกรณที่จะตองใชตดิตั้ง

แบบพิเศษ ผูรับจางจะตองเขียนแบบแสดงการติดตั้งใหวิศวกรอนุมัติกอนดวย

ฎ) การติดตั้งอุปกรณไฟฟาทั้งระบบไฟฟาแรงสูง และแรงต่ําจะตองเปนไปตามมาตรฐานการ

ติดตั้งของการไฟฟานครหลวงทุกประการ ยกเวนเฉพาะที่ไดระบุไวในแบบ

ฏ) อุปกรณไฟฟาที่ใชนอกอาคารทุกชนิดตองเปนชนิดกันน้ํา

ฐ) การตอสายดิน  อุปกรณไฟฟาที่เปนโลหะ   จะตองตอสายดินทุกแหง  โดยใชสายดินเช่ือม

กับอาคาร ฯลฯ  โดยใชวิธี CADWELD และ เชื่อมตอกับ GROUND ROD"

3-16.12 รายละเอียดอุปกรณระบบไฟฟา

ก) WATT/HR.METER:

ชื่อ/เครื่องหมายการคา MITSUBISHI,  WESTINGHOUSE,  GE,  SIEMENS หรือ

เทียบเทา
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ข) สายดิน:เปนสายทองแดงเปลือย ขนาดพื้นที่หนาตัดไมเล็กกวา 10 ตร.มม. หรือขนาดตาม

ที่ระบุไวในแบบ

ค) GROUND ROD เปนแทงเหล็กกลมหุมทองแดง ขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 5/8"

ยาวไมนอยกวา 3.00 ม.

ง) สายไฟฟาแรงต่ํา

(1) ชนิดตัวนําทองแดง หุมฉนวน PVC 60  ํC 250V. 2 แกน

(2) ชนิดตัวนําทองแดง หุมฉนวน THW. 70  ํC 750V. แกนเดียว

(3) ชนิดตัวนําทองแดง หุมฉนวน NYY. 70  ํC 750V. มาตรฐาน มอก. 11-2556

จ) ทอรอยสายไฟ

(1) ทอ IMC. และขอตอ

คุณสมบัติ : จะตองเปนทอเหล็กอาบสังกะสีหรือทออลูมิเนียมผสมเหล็กขนาดได

ตามมาตรฐาน มอก. แตเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 1/2" จะตองไมมี

รอยตะเข็บ ทนตอการผุกรอน อาบดวยสังกะสี (HOT-DIPPED

GALVANIZED หรือ ELECTRO-GALVANIZED) ผิวภายใน

จะตองเคลือบน้ํายา

(2) ทอ EMT. และขอตอ

คุณสมบัติ : เปนชนิดเหล็กอาบสังกะสี ไมมีรอยตะเข็บ ทนตอการผุกรอน ขนาด

ไดตามมาตรฐาน มอก. มีเสนผาศูนยกลางไมโตกวา 2"

ฉ) รางวางสายไฟ (CABLE TRAY)

ทําดวยเหล็กหรืออลูมิเนียมชนิดขั้นบันได หากเปนชนิดที่ทําดวยเหล็กจะตองอาบดวย

สังกะสี รางวางสายไฟจะตองแข็งแรงพอสําหรับรับ น้ําหนักของสายไฟได โดยไมเสียรูป

รวมทั้งขอตอและยึดโยงของรางวางสายไฟ ดวยขนาดตามที่ระบุไวในแบบ

ช) กลองตอสายไฟ

(1) SHEET METAL BOX พรอมอุปกรณยึดผนัง

ขอบเขต : ใหใชทุกแหงที่มีการตอสายหรือดึงสายใชยึดในผนังหรือยึดกับผนัง

คุณสมบัติ : กลองจะตองเปนเหล็ก #12 U.S. GAUGE STEEL อาบสังกะสี

หรือแคดเมียม หรืออลูมิเนียมกดในแบบหลอใหเปนรูปเหลี่ยมพรอมมีรู

KNOCK OUT ตามขนาดท่ีตองการ ฝาปดจะตองยึดดวยตะปูควง

KNOCK OUT ที่ไมใชงานจะตองปดไวขนาดตองไมเล็กกวา 4"x4"

ลึก1 1/2"

การติดตั้ง : การยึดกลองใหยึดโดยตรงกับอาคาร หรือโครงสราง ถาจะยึดกับทอ

ที่ตอกับกลองตอสายก็ทําไดแตตองยึดทอกับอาคารอยางแข็งแรง

ทุกระยะหางไมเกิน 50 ซม.ทั้งสองดานของทอที่ตอกับ กลองตอสาย

(2) CAST METAL BOX พรอมอุปกรณยึดผนัง ฝาปดและปะเก็น

ขอบเขต : ใหใชทุกแหงที่มีการตอสาย หรือดึงสายนอกอาคาร

คุณสมบัติ : CAST  METAL  BOX จะตองเปนชนิดเหล็กออน (MALLEABLE

IRON) ชุบสังกะสีหรืออลูมิเนียมผสม (ALUMINUM ALLOY)

หลอหรอืฉีดอัดเปนรูป ฝาปดเปนแบบหมุนเกลียว หรือแบบใช
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ตะปูควงยึดก็ได มีปะเก็นรองมีขอตอเปนเกลียวสําหรับตอเขากับทอ

รอยสายไฟและเปนแบบWEATHERPROOF สําหรับกลองตอ

สายไฟที่ใชใน บริเวณอันตราย (HAZARDOUS AREA) จะตอง

เปนชนิด CAST IRON หรือALUMINIUM ALLOY และเปน

อุปกรณ ที่ผลิตขึ้นเพื่อใชสําหรับการนี้โดยเฉพาะ

การติดตั้ง : เชนเดียวกับ SHEET METAL BOX พรอมอุปกรณยึดผนัง

ซ) เตาเสียบ และสวิทช

(1) เตาเสียบ เปนเตาเสียบชนิดคูมีขนาดไมเล็กกวา 15 AMP.250 V. รูเสียบปล๊ักเปน

แบบมาตรฐานสามารถเสียบไดทั้งปลั๊กกลมและปลั๊กแบนเปนชนิดที่ติดตั้งในกลอง

โลหะ (UTILITY BOX) อาบสังกะสี ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผาติดตั้งในแนวตั้งมีฝาปด

(DEVICE PLATE) ทําดวยโลหะที่เหมาะสมยึดดวยสกรูแบบหัวฝงจํานวน 4 ตัว

(2) สวิทช เปนชนิดเดียวกับเตาเสียบ ขนาดไมเล็กกวา 20 Amp.250 V.

การติดตั้ง : เชนเดียวกับเตาเสียบเตาเสียบ และสวิทชที่ติดตั้งนอกอาคารจะตอง

ติดตั้งในกลองโลหะ ชนิดโลหะหลอฝาปดจะตองเปนโลหะหลอ มีประตูสปริงปด

เตาเสียบไวดวยสําหรับท่ีติดต้ังในบริเวณอันตราย (HAZARDOUS LOCATIONS)

จะตองเปนไปตามแบบพรอมมีปลั๊กตัวผูไวดวย

ฌ) แผง SWITCH BOARD (ดูรายละเอียดขอกําหนดระบบไฟฟา)

คุณสมบัติ : เปนกลองโลหะที่ฝาปด-เปดและประแจลอกปองกันอันตรายตาม

มาตรฐานสากลสวิทชและเมนเปนแบบ MANUAL  THERMAL-

MAGNETIC  MOLDED-CASE  CIRCUIT BREAKER ตามขนาด

และจํานวนที่ระบุไวในแบบเมนเปนชนิด SOLID NEUTRAL กลองทํา

ดวยเหล็กพนสีกันสนิมและพนทับดวยสีเทาเรียบรอย

ญ) สวิทชตัดตอน (SAFETY SWITCH)

คุณสมบัติ : เปนชนิดกลองเหล็ก มีฝาปดปองกันอันตรายแบบใชใบมีดมีคันโยกปด-

เปดภายนอก ขนาดตามที่ระบุในแบบ

ฎ) SANITARY SWITCH BOARD

คุณสมบัติ : เปนชนิด METAL ENCLOSED, FREE STANDING, DEAD FRONT

ติดตั้งบนพื้น สวิทชเปนแบบ MANUALLY OPERATED  AIR

CIRCUIT BREAKER สามารถเปล่ียน OVERLOAD TRIP ได สวน

BRANCH  CIRCUIT BREAKER เปนแบบ MANUAL

THERMALMAGNETIC  MOLDED-CASE CIRCUIT BREAKER

แผงสวิทชทําดวยเหล็ก หนา 1.6 MM. ขนาดตามความเหมาะสมกับ

อุปกรณไฟฟาที่บรรจุตามที่ระบุไวในแบบโดยใชสกรู (หามเชื่อม)

ดานหลังมีชองระบายความรอน พนสีกันสนิมและพนทับดวยสีเทาทั้ง

ภายใน และภายนอกสามารถทนกระแสลัดวงจรไดไมนอยกวา 50KA

ASYMMETRICAL ที่ 415 V.
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Main Bus ทําดวยบารทองแดงขนาดตองทนอุณหภูมิ (TEMPERATURE RISE) ได

ไมนอยกวา 50OC เหนืออุณหภูมิ ปรกติ 40OC การตอ BUS ประกับบาร ทองแดงจะตอง

ตอดวยBOLT ชนิดไมเปนสนิม SWITCH BOARD ทุกสวนจะตองเขาถึงไดงายตอการ

บํารุงรักษาและตอเติมภายหลัง

สวิทชตัดตอนอัตโนมัติในแผงจายไฟยอยสามารถทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา240

โวลท สําหรับชนิด 1 สาย และ 415 โวลท สําหรับชนิด 3 สาย ขนาด 50 แอมแปร มี

INTERRUPTING CAPACITY ไมต่ํากวาที่กําหนดในแบบ ASYMMETRICAL ที่ 415

โวลท ที่อุณหภูมิภายนอกแผง 40OC

เมนสวิทชตัดตอนอัตโนมัติ ถาไมกําหนดไวในแบบใหใชชนิด MOLDED  CASE

ขนาด FRAME ไมเล็กกวา 100 แอมแปร และตามที่กําหนดในแบบทนแรงดันไดไมต่ํา

กวา 415 โวลท มี INTERRUPTING CAPACITY ไมต่ํากวาที่ระบุในแบบ

ASYMMETRICAL ที่ 415 โวลท ที่อุณหภูมิภายนอก 40OC โดยทั่วไป สวิทชตัด

ตอนอัตโนมัติในแผงจายไฟยอย จะตองมีลักษณะสมบัติดังตอไปนี้

ARC INTERRUPTING DEVICE.

TOGGLE ACTION QUICK MAKE AND BREAK.

OPERATE IN ANY POSITION

INVERSE TIME LIMIT CHARACTERISTICS.

TRIP FREE HANDLE.

VISUAL INDICATION WHEN IN TRIPPED POSITION.

OPERATION MECHANISM TO BE CORROSION RESISTING.

CONTACTS TO BE NON-TAMPERABLE.

MECHANISM TO BE NON-TAMPERABLE.

UNIFORMITY OF STYLE AND CONSTRUCTION IN ALL SIZES.

THERMAL-MAGNETIC TRIPPING MECHANISM.

ฎ) MOTOR CONTROLLER

(1) AC. MANUAL STARTING SWITCH

ประกอบดวยสวิทชปด-เปด บรรจุอยูในกลองที่เหมาะสมกับตําแหนงที่ติดตั้งพรอม

ทั้งมี OVERLOAD และ SHORT CIRCUIT PROTECTION,  RESET  SWITCH และ

INDICATING LIGHT

(2) MAGNETIC TYPE MOTOR CONTROLLER

เปนชนิดที่ใชกับ MOMENTARY-CONTACT PUSH-BUTTON พรอมทั้งมี

UNDERVOLTAGE PROTECTION,  OVERLOAD และ SHORT  CIRCUIT

PROTECTION และ RESET SWITCH และ HAND-OFF  AUTOMATIC

SELECTOR SWITCH และ INDICATING LIGHT

(3) COMBINATION MAGNETIC STARTER
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ประกอบดวย MOLDED-CASE  CIRCUIT  BREAKER หรือ DISCONNECT

SWITCH และ MAGNETIC  STARTER ตามขอ (2) อยูในกลองเดียวกัน   และ

เปนชนิดที่เหมาะสมกับตําแหนงที่ติดตั้ง ยกเวนตามที่ระบุไวในแบบ

ก) MOTOR STARTER สําหรับ MOTOR ชนิด 1 PHASE 220 V. ชนิดไมเกิน 5

แรงมา หรือ MOTOR ชนิด 3 PHASE 380 V. ขนาดไมเกิน 7.5 แรงมา หรือระบุ

ในแบบจะตองเปนชนิด MAGNETICALLY  FULL VOLTAGE  ACROSS  THE

LINE ปุมสวิทช ปด-เปด พรอมในกลองเดียวกัน

ข) MOTOR  STARTER สําหรับ MOTOR ชนิด 3 PHASE 380 V. ขนาดใหญ

ตั้งแต 7.5 แรงมาข้ึนไป หรือระบบในแบบจะตองเปนชนิด ENCLOSED

MAGNETIC, DEAD-FRONT  REDUCED VOLTAGE WYE-DELTA  TYPE

พรอมดวย AUTOMATIC CLOSEDCIRCUIT  TRANSITION ดวย TIME

RELAY ท่ีเหมาะสม
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3-17. งานเบ็ดเตล็ด

3-17.1 การทาสีปองกัน

3-17.1.1 การปองกันการกัดกรอนของโลหะระหวางการขนสง

จะตองทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณทั้งหมดกอนการขนสงเพื่อขจัดฝุนสนิมและคราบไขมัน

และรอยขรุขระในการเชื่อม และเศษโลหะ ผิวเครื่องมือที่ทําจากโลหะจะตองทําการทาสี การ

ทาสีจะตองสามารถปองกันอากาศที่มีไอเกลือ และจะตองลอกออกไดเมื่อมาถึงบริเวณผิวเหล็ก

ทุกชนิดจะตองทาดวยสีกันสนิม 2 ชั้น

3-17.1.2 การทาสีที่บริเวณกอสราง

ก) การปองกันสนิม

ทอ, อุปกรณทอ, ประตูน้ํา ตลอดจนอุปกรณในระบบที่อาจขึ้นสนิมไดเมื่อทิ้งไว เชน

ผิวเหล็กหลอ, เหล็กดํา, หนาจาน, น็อต, เหล็กดําจะตองรีบทาสีเคลือบปองกันสนิมไวกอน

ทันที ทอและอุปกรณที่ติดตั้งไปแลวระหวางกอสรางที่อาจถูกน้ําปูน, คอนกรีต เชน ทอใน

ชองทอ ซึ่งจะทําใหทอสกปรก และขึ้นสนิมจะตองหาสิ่งมาหอคลุมผิวตามเหมาะสม

ข) การทําความสะอาด

ผิวของโลหะทุกชนิดที่จะทาสีตองทําความสะอาด เพื่อกําจัดสนิมออกไซด ขลุย รอยขรุขระ

จากการเชื่อม ความไมเรียบของผิวคราบไขมันและน้ํามันที่ปกคลุมผิวโลหะ จะตองลางดวย

ตัวละลาย หรือผงซักฟอกและเปาใหสะอาดดวยลม ถาไมสามารถทําความสะอาดผิวของ

โลหะดวยกรรมวิธีเครื่องมือกล อาจใชกรรมวิธีเคมี โดยใชน้ํายาหรือตัวละลายที่ใชสําหรับ

ทําความสะอาด เมื่อทําความสะอาดผิวโลหะแลว หาที่ตั้งโลหะใหดี เพื่อทาสีจะตองทาสีชั้น

แรกใหเร็วที่สุดหลังจากการลางครั้งสุดทาย แลววิศวกรจะทําการตรวจผิวของโลหะกอนที่จะ

ใหทาสีตอไป

ง) การทาสี

สีตางๆ ที่นํามาใชจะตองเปนสีที่มีคุณภาพดี และไดรับอนุมัติกอนจะนํามาทาตารางเวลาที่

เหมาะสมสําหรับการทาสีใหไดผลดีนั้น   จะตองปลอยใหสีชั้นแรกแหงสนิท   และแข็งตัวกอน จึง

จะลงมือทาสีชั้นที่สองอีกครั้งหนึ่ง  กรรมวิธีการทาสีเปนดังนี้
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กรรมวิธีการทาสีเปนดังนี้

รายการ การเตรียมผิว การรองพื้น สีสําเร็จ

ทอเหล็กดํารวมที่แขวน

ที่รองรับวาลว

(ภายในอาคาร)

ทอเหล็กดํารวมที่แขวน

ที่รองรับวาลว

(ภายนอกอาคารและ

บริเวณท่ีมีความช้ืนสูง)

ทอเหล็กชุบสังกะสีรวม

ท่ีแขวน, ที่รองรับวาลว

(ภายในอาคาร)

ทอเหล็กชุบสังกะสีรวม

ท่ีแขวน, ที่รองรับวาลว

(ภายนอกอาคารและ

บริเวณท่ีมีความช้ืนสูง)

Near White metal

Brushing

Near White metal

Brushing

Near White metal

Brushing

Near White metal

Brushing

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด

Red lead Primer หนาไม

นอยกวา 36-40 ไมครอนตอ

ชั้น จํานวน 2 ชั้น

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด

Epoxy Anticorrosve Primer

หนาไมนอยกวา 35-40

ไมครอนตอชั้น จํานวน 2 ชั้น

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด

Wash Primer หนาไมนอยกวา

10 ไมครอน จํานวน 1 ชั้น

และทาทับดวยสีรองพื้นชนิด

Zinc Chromate Primer

หนาไมนอยกวา 35-40

ไมครอนตอชั้น จํานวน 1 ชั้น

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด

Wash Primer หนาไมนอยกวา

10 ไมครอนตอชั้น จํานวน 1

ชั้นและทาทับดวยสีรองพื้น

ชนิด Epoxy Anticorrosive

Primer หนาไมนอยกวา 55

ไมครอนตอชั้น จํานวน 1 ชั้น

ทาดวยสี Alkyd Enamel

หนาไมนอยกวา 30-35

ไมครอนตอชั้น จํานวน 2

ชั้น

ทาดวยสี Polyurethane

ชนิด 2-pack หนาไมนอย

กวา 30-35ไมครอนตอชั้น

จํานวน 2 ชั้น

ทาดวยสี Alkyd

หนาไมนอยกวา

125 ไมครอนตอ

ชั้น จํานวน 2 ชั้น

ทาดวยสี Polyurethane

ชนิด 2-pack หนาไมนอย

กวา 30-35ไมครอนตอชั้น

จํานวน 2 ชั้น
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รายการ การเตรียมผิว การรองพื้น สีสําเร็จ

ทอพลาสติกทุกประเภท ใชน้ําและผงซักฟอก รองพื้นดวยสีรองพื้นชนิด

Wash Primer หนาไมนอย

กวา 10 ไมครอนตอชั้น

จํานวน 1 ชั้น

ทาดวยสี Chlorinated

ทําความสะอาดแลวเรง

แหงดวยลม

Rubber หนาไมนอยกวา

45 ไมครอนตอชั้น

จํานวน 2 ชั้น

ทอเหล็กทุกประเภทรวม

ท่ีแขวน, ที่รองรับวาลว

(ฝงใตดิน)

Near White metal

Brushing

รองพื้นดวยสี Coal Tar

Epoxy หนาไมนอยกวา 80

ไมครอนตอชั้น จํานวน 1

ชัน้

ทาดวยสี Coal Tar

Epoxy หนาไมนอยกวา

80ไมครอนตอชั้น

จํานวน 1 ชั้น

การทาสีทอตางๆ จะตองเปนไปดังนี้

ทอประปา สีนํ้าเงิน

ทอน้ําทิ้ง สีนํ้าตาล

ทอน้ําโสโครก สีดํา

ทออากาศ สีขาว

ทอดับเพลิง สีแดง

3-17.2 แทนเครื่อง (INERTIA BLOCK)

เครื่องสูบน้ําจะตองตั้งบนแทนเครื่องโครงเหล็กเติมคอนกรีต (CONCRETE FIL LED STEEL

BASE FRAME) ซึ่งรองรับดวยอุปกรณแยกการสั่นสะเทือน (VIBRATION ISOLATOR) ซึ่ง

ติดตั้งบนรองพื้นคอนกรีต (CONCRETE PAD)

3-17.3 อื่นๆ

ก. เครื่องสูบน้ําจะตองติดตั้งกอกระบายอากาศ (AIR-COCK) และปล๊ักระบายนํ้า (DRAIN

PLUG)

ข. เครื่องสูบน้ําตองประกอบดวยอุปกรณควบคุมพรอมกับเดินสายไฟ สําหรับการเปด-หยุด

เครื่องสูบน้ําทั้งแบบ อัตโนมัติและแบบใชมือกดปุมได

ค. เพลาที่สัมผัสอากาศภายนอก, COUPLING และสวนที่มีการเคลื่อนที่ของเครื่องสูบน้ํา

จะตองมีตะแกรงเหล็กอาบสังกะสีคลมุปองกันอยางแข็งแรงและถอดไดงาย
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ง. ทอดูดและทอสงจะตองจัดใหน้ําไหลไดสะดวก และไมกอใหเกิดการสึกกรอนโดยไมสมควร

เนื่องจากน้ําไหลไมสะดวก และไมกอใหเกิดฟองอากาศ (AIR  POCKET) ขึ้นในระบบ

ช. เครื่องสูบน้ําทุกตัวตองมีกราฟและสมรรถนะของปมให และชี้แสดงจุดที่ใชงานอยาง

ชัดเจน

ฉ. เคร่ืองสูบนํ้าจะตองติดตั้งใหทํางานโดยไมกอใหเกิดเสียงดังมาก ทั้งนี้โดยตองไมเกิน NC

70 สําหรับภายในหองเครื่อง, NC 50 สําหรับชั้นใตดิน และดาดฟาหรือ NC 40 สําหรับ

ชั้นทั่วไปของอาคาร

3-17.4 การทาสี

ก. ผูรับจางจะตองตระเตรียมสําหรับการทาสีอุปกรณ เชน มอเตอร, ปมป, ทอที่แขวน, ทอ,

ค้ํายัน, ที่ยึด, ฯลฯ ซึ่งอยูในสัญญานี้และตองการการทาสี

ข) ผิวโลหะกอนทาสีตองขัดดวยแปรงเหล็ก (นอกจากทอเหล็กอาบสังกะส)ี และขจัดสนิม

, สะเก็ดตะกรัน คราบสกปรกหรือไขมันออกหมดจนผิวสะอาด จากนั้นทาดวยสีรองพื้น

(PRIMING  PAINT) สีตะกั่วแดงอยางดีอยางนอย 1 ชั้น เมื่อแหงแลว ทาสีนํ้ามัน

(OIL PAINT) ทับอีก 2 ชั้น แตละชั้นทิ้งชวงเวลาใหแหงสนิทกอน จากนั้นทาทับอีก ชั้น

บนสุดทาดวย HIGH GLOSS FINISHING COAT

ค) ชนิดและสีที่จะใชจะตองเสนอเพื่อการพิจารณาอนุมัติกอนที่จะใชได รายการและสถานที่ตั้ง

ตางกันจะใชสีแตกตางกัน

3-17.5 ปายกํากับ

ก) อยางนอย รายการตอไปนี้จะตองมีปายกํากับ

- ประตูน้ํา

- มอเตอรสตารทเตอร

- แผงไฟ

- เคร่ืองสูบนํ้า

- สวิทช

ข) เครื่องจักรกลและอุปกรณประกอบจะตองมีปายกํากับบอกหนาที่ โซนที่ติดตั้งและชั้น ซึ่ง

จะตองสอดคลองกับ SCHEDULEหรือไดอะแกรมซึ่งใหเปนสวนหนึ่งของแบบกอสรางจริง

ง) ปายกํากับ แผง, อุปกรณควบคุม, แผงไฟฟา จะตองบอกสิ่งที่ถูกควบคุมบอกเฟสของ

กระแสไฟฟา และหมายเลขของวงจร
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ช) ปายกํากับประตูน้ําจะผูกติดกับพวงมาลัย หรือคนั ปด-เปด ประตูน้ํา หรือผูกติดกับทอที่

ตอจากประตูน้ําดวยแถบโลหะบาง

ซ) ปายเปนแผนทองเหลือง ตัวเลขหรืออักษร สลักบนปายและลงสีขาวขนาดใหญอานไดชัดเจน

3-17.6 การปดพื้นชองทอ

ผูรับจางจะตองทําการปดชองเปดในชองทอที่ทะลุพื้น  หรือผนังทุกชั้น โดยหลอคอนกรีตหรือติด

ตั้งพื้นเหล็กแผนความหนาไมนอยกวา 4 mm. โดยรอยตอระหวางทอและชองทอกับวัสดุปดชอง

ทอตองยาแนวดวยวัสดุที่ทนไฟไหมไดไมต่ํากวา 2 ช่ัวโมง สําหรับผนังใหกออิฐฉาบปูน โดยใหมี

อัตราทนไฟเทากับพื้นหรือผนังนั้น   กรณีที่ทอเดินทะลุผานผนัง ฝาก้ัน เพดาน และพื้นอาคาร

ซึ่งตกแตงผิวหนาแลว กับบริเวณที่บุคคลทั่วไปสามารถเห็นได   ใหผูรับจางทําการปดชองทั้งทางเขา

และออกของทอดวยแผนเหล็กชุบโครเมี่ยมหรือทาสีใหเขากับพื้นผิวบริเวณนั้นๆ โดยใหมีขนาด

ใหญเพียงพอที่จะปดชองรอบๆ ทอไดอยางมิดชิด   และเมื่อติดตั้งแลว ตองแลดูสวยงาม  เรียบ

รอยปราศจากรอยชํารุดใดๆ

3-17.7 เอกสารในการอนุมัติวัสดุ

3-17.7.1 วัสดุเหลานี้จะตองขออนุมัติตอผูออกแบบเทานั้น ไดแก

- PACKAGE BOOSTER PUMPS

- SEWAGE PUMP

- WWTP EQUIPMENT

- FIRE PUMP

- JOCKEY PUMP

- ฝาบอบําบัดน้ําเสีย

3-17.7.2 วัสดุตามขอ 3-17.7.1 นั้น จะตองมีรูปแบบการเสนอดังนี้

3-17.7.2.1 ใหมีการ COMPARE SPEC ทุกหัวขอในดานเทคนิค

3-17.7.2.2 จะตองมีใบสรุป MODEL รุน แยกตางๆหากจากเอกสาร และสงจํานวน 4 ชุด

3-17.7.3 เอกสาร SHOP DRAWING และ AS-BUILT DRAWING ที่ควรจะสําเนาใหผูออกแบบทราบ เชน

หองเครื่องระบบประปา และบําบัดนํ้าเสีย, การติดตั้งทอ, ชองเปดชองปดตางๆ บอเก็บน้ําประปา

และบําบัดนํ้าเสีย

3-17.7.4 แบบ AS-BUILT DRAWING ใหผูออกแบบเมื่อเสร็จงาน 1 ชุด พรอมแผน CD ROM
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3-18 เครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟาชนิดผานรอน ELECTRIC WATER HEATER

(INSTANTANEOUS TYPE)

3-18.1 ทั่วไป

เปนเครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟาชนิดผานรอน ผลิตน้ํารอนทันทีแบบตอเนื่อง สามารถจายนํ้ารอน

ใหหลายจุดใชงาน( multi points) ประกอบดวย ขดทองแดงทําความรอนดวยไฟฟา หมอตมน้ํา

อุปกรณปรับระดับของอุณหภูมิสําหรับควบคุมการทํางานของขดทองแดงทําความรอน( heater

ไฟฟา ) จุดตอทอน้ําเขาและทอน้ําออก มีระบบความปลอดภัย สามารถผลิตน้ํารอนไดตามระบุ

ในตารางอุปกรณในแบบประกอบ ไดรับมาตรฐาน IEC( GB-4708-11-1997) หรือลาสุด

และ มอก. 16993

3-18.2 ขนาดกําลังการผลิตน้ํารอน

- heater มีกําลังไฟฟาตั้งแต 6 kW ขึ้นไป ที่แรงเคลื่อนไฟฟา 220 V 1 phase 50 Hertz

หรือ 380 V 3 phase 50 Hertz ตามแบบระบุ

- มีอัตราการผลิตน้ํารอน 0.48 ลิตร/นาท/ีkW ที่อุณหภูมิเพิ่ม 10 องศาเซลเซียส

- สามารถเลือกตั้งระดับกําลังไฟฟาที่จะใชงานไดหลายระดับจากนอยสุดถึงเต็มพิกัด โดย

สามารถควบคุมอุณหภูมิน้ําออกไดอยางคงที่

3-18.3 ลักษณะการติดตั้ง

หมอตมน้ํารอนติดตั้งแขวนผนัง ใตเคานเตอร หรือแขวนลอย หรือซอนเหนือฝา ตามแบบระบุ

3-18.4 ตัวถัง

- ตัวถังทําดวยทองแดงแบบหลอเต็มใบ ไรตะเข็บรอยตอ

- ทอน้ําเย็นเขาและทอน้ํารอนออกเปนทองแดง ออกไดทั้งดานหลังและดานขางหรือดานบน

หรือดานลาง ตามลักษณะการติดตั้งที่แบบตองการ

- ออกแบบและประกอบใหปองกันน้ําเขาเครื่องแลวทําใหไฟฟาลัดวงจรไดไมนอยกวา

มาตรฐาน IP24 และ IP25

3-18.5 อุปกรณประกอบและการใชงาน

- เปด/ปดการทํางานของเครื่องดวยการไหลของน้ํา โดยเครื่องจะทํางานเมื่อมีน้ําไหลผาน

- สามารถทํางานไดแมความดันต่ําเพียง 1 บาร
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- เครื่องจะหยุดทํางานเมื่อแรงดันน้ําไมพอ ดวย pressure switch

- ดานทอเขามี filter กรองตะกอนจากน้ําเขา

- มีระบบสายดิน

- มีระบบตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติเมื่อมีไฟฟารั่วหรือไฟฟาเกิน

- มี thermostat ตัดการทํางานของเครื่องโดยอัตโนมัติถาน้ํารอนเกิน 60 องศาเซลเซียสและ

auto reset และถาเปนกรณีน้ํารอนเกิน 85 องศาเซลเซียสก็จะตองเปน manual reset

- มีไฟแสดงสถานะทํางานปกติ และกรณีน้ํารอนเกิน 85 องศาเซลเซียส
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3-19 ระบบสระวายนํ้า

3-19.1 ทั่วไป

ประกอบดวย ถังกรอง, เครื่องสูบน้ําหมุนเวียน, ระบบทอหมุนเวียนน้ําในสระและอุปกรณประกอบ

ระบบทอ ระบบเติมคลอรีนและอุปกรณเติมเคมี

3-19.2 เครื่องกรองน้ํา

ก) เครื่องกรองน้ําจะตองเปนชนิด high rate sand filter และเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตที่มี

ประสบการณในอุตสาหกรรมอุปกรณกรองน้ํามา 10 ปเปนอยางนอย

ข) ขนาดของเครื่องกรองน้ํา รวมแลวจะตองใหญพอที่จะกรองน้ําปริมาณเทากับความจุของสระ

วายนํ้าไดในเวลา 6 ชม.

ค) ตัวถังเครื่องกรองน้ําทําดวย molded polymeric thermoplastic รูปทรงกระบอก ปลาย 2 ขาง

โคง  ทนแรงดันใชงานไดไมต่ํากวา 1.5 bars ผานการทดสอบความทนทานตอความดันไดถึง

60 psi. (4.0 bar ) ไดโดยไมรั่วซึม  ตัวถังสามารถเปดใหเปลี่ยนตัวกรองได และมีจุดตอเขา

กับทอตางๆอยางครบครัน

ง) สวนกระจายนํ้าเขาและสวนรับนํ้ากนถงั (underdrain) เปนระบบทอกางปลาทําจากพลาสติก  มี

จํานวนและอยูในตําแหนงที่จะกระจายน้ําเพื่อการกรองและการลางยอนกลับ (back wash) ไป

ยังชั้นตัวกรองไดอยางทั่วถึง

จ) ตัวกรอง (media) เปน No.20 Silica Sand effective size 0.45 – 0.55 mm. Uniformity

Coefficient 1.4 – 1.7

ฉ) ประตูนํ้าควบคุม เปนแบบ lever action handle rotary  multiport valve ปด-เปดดวยมือ

ติดตั้งดานบนของถังกรอง

ช) อุปกรณประกอบ ประกอบดวยเกจอานความดัน สําหรับเครื่องกรองแตละเครื่องพรอมดวย

กอกไขชักน้ําตัวอยาง  วาลวไลลม ขาตั้งรองรับตัวถัง   มาตรอานปริมาณน้ําไหลที่ทางเขา

เครื่อง

3-19.3 เครื่องสูบน้ําหมุนเวียน

ก) ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําหมุนเวียนขนาด อัตรา และจํานวนตามแบบ

ข) เครื่องสูบน้ําเปนแบบหอยโขง  ดูดนํ้าทางปลายและสงน้ําออกดานขางหรือดานบน  ใบพัดและ

เรือนสูบเปนวัสดุ thermoplastic หรือเปนสเตนเลสหรือบรอนซลวนก็ได  เพลาทําดวยเหล็ก

ปลอดสนิม สรางแบบถอดออกขางหลัง (back-pull out) และมีแทนเครื่องเหล็กรองรับสูบ

น้ําและมอเตอร พรอมตัวแยกการสั่นสะเทือน
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ค) มอเตอร เปนแบบ TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED สามารถเดินเครื่องไดตอเนื่อง

โดยไมเกิดความรอนสูง หรือไฟลัดวงจรหรือการเกินภาระ temperature rise class B

มอเตอรนี้ตองมีการปองกันการเกินภาระ (over load) และปองกันแรงเคลื่อนต่ํา

(undervoltage)

3-19.4 ระบบเติมคลอรีน

ใชระบบผลิตคลอรีนจากเกลือ NaCl ดวยกระแสไฟฟา ขนาดเพียงพอกับสระวายน้ํา สามารถรักษา

ใหมี residual chlorine ในสระวายนํ้าไมตํ่ากวา 1.5 มก/ล และอัตราการผลิตสามารถปรับได

หรือตามแบบระบุ

3-19.5 อุปกรณเติมเคมี

ผูรับจางตองจัดเตรียมอุปกรณเติมเคมี  จํานวน 2 ชุด เพื่อใชเติมสารละลายกรดและดาง  แตละชุด

ประกอบดวยถังโพลีเอธิลีน  ขนาดจุ 200 ลิตร และความสูงของถังไมเกิน 1.20 ม. 1 ใบ พรอม

ดวยแทนตั้งเครื่องกวนน้ํากับปมปสารเคมี, เครื่องกวนน้ําแบบใบพาย 2 ใบ  พื้นที่รวมไมนอยกวา

100 ตร.ซม. ใบพายและเพลาเปนเหล็กปลอดสนิม และมอเตอรกระแสตรง ขนาด 1/8 แรงมา

ความเร็วรอบ 60 รอบ/นาที 1 เครื่อง และปมปสารเคมีแบบ 2 หัว ขนาด 1/8 แรงมา   อัตรา ปรับ

ไดจาก 0-20 ลิตร/ชม. 1 เครื่อง หรือตามแบบระบุ

3-19.6 เครื่องวัดและควบคุมความเปนกรด-ดางและคลอรีนเหลือ (pH  and  Chlorine Controller)

ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งเครื่องมือซึ่งสามารถวัดคาความเปนกรด-ดาง และคลอรีนเหลือของน้ํา

ในเสนทอ  และสงสัญญาณไฟ  เปด-ปด  ระบบเติมคลอรีน และระบบเติมสารปรับความเปนกรด-

ดาง ไดโดยอัตโนมัติ

3-19.7 ตะแกรงดักผง (Hair Catcher)

ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งตะแกรงพิเศษทําจากวัสดุที่ไมถูกกัดกรอนงายที่ปลายดูดของเครื่อง

สูบนํ้าหมุนเวียน  ตัวเรือนทําดวยเหล็กหลอ  กานอยูบนในลักษณะทําความสะอาดไดงาย ตะแกรงทํา

ดวยบรอนซหรือวัสดุอื่นใดที่ไมถูกกัดกรอนไดงายจากคลอรีนหรือดาง

3-19.8 ชุดเคมีวิเคราะหน้ํา

ผูรับจางตองจัดหาชุดเคมีวิเคราะหน้ํา ซ่ึงเปนกลองไวนิล สีดําถือหิ้วได  ภายในมีแทนตั้งหลอดแกว

ทดสอบจํานวนพอสมควร   และมีหลอดสารละลายสีมาตรฐานสําหรับเทียบหาคาของคลอรีน และ
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ความเปนกรด-ดางตั้งอยูบนแทนอยางมั่นคง  และขวดใสสารเคมีทดสอบ  และท่ีหยดสารเคมี

พรอมทั้งเอกสารแนะนําการใชกันน้ํา

3-19.9 ระบบทอหมุนเวียนน้ําในสระและอุปกรณประกอบ

ประกอบดวยทอระบายน้ําจากรางน้ําลนไป surge tank ทอดูดน้ําจาก surge tank ไปถังกรอง ทอดูด

หรือระบายน้ํากนสระ ทอดูด vacuum ทอหมุนเวียนน้ําที่กรองแลวกลับไปเขาสระ รายละเอียดตาม

แสดงในแบบ  อุปกรณประกอบระบบทอไดแก main drain , vacuum fittings , wall inlets , floor

inlets วัสดุทําดวย ABS หรือ Cycolac

3-19.10 Vendor list

- S.NAPA

- WAY FIT

- JD. POOL

- ASTRAL POOL
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4-1. รายการทีกําหนดใหมี้ในการ COMMISSIONING, TEST, การรบัประกนั

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการ COMMISSIONING และ TEST ระบบ  โดยคาํแนะนาํของผู้ผลิต

ซงึจะต้องเตรียมเอกสาร, คู่มือและเครืองมือในการปรับแต่งและทดสอบดังกล่าวล่วงหน้าก่อนส่ง

มอบงาน  ซงึจะต้องมีการปรับแต่งและทดสอบไม่น้อยกว่าทกีาํหนดในข้อกาํหนดน ีดังนี

4-1.1 ระบบประปา ถังเกบ็นาํและเครืองสบูนาํ

4-1.1.1 ทาํการตรวจอุปกรณ์ เครอืงสูบนาํ ตาม DATA REPORT

4-1.1.2 ให้ทาํการทดสอบและบันทกึผลตามขันตอนการทาํงานของ เครอืงสูบนาํ

4-1.1.3 ทาํการทดสอบ  และบันทึกผลการทาํงาน เครอืงสูบนาํ กรณีใช้ไฟฟ้าฉุกเฉิน

4-1.1.4 ทาํการทดสอบและบันทกึผลระบบ BY-PASS (MANUAL) (ถ้ามี)

4-1.1.5 ปรับแต่ง และบันทกึผลแรงดันนาํประปาทุกจุด โดย PRESSURE REDUCING VALVE  (PRV),

GLOBE  VALVE (GLV) ให้ช่วงแรงดันนาํประปาอยู่ในช่วงระหว่าง 45-60 PSI หรือตามความ

เหมาะสม

4-1.1.6 ทาํการทดสอบ และบันทกึผล SHUT OFF VALVE ทุกจุดครอบคลุมพืนทตีามการออกแบบ

4-1.1.7 บันทกึค่า FLOW RATE และ HEAD และค่ากระแสไฟฟ้าของปัมบ์ทุกตัวว่าได้ตาม

PERFORMANCE CURVE ณ.จุดใช้งาน, จุดใกล้ SHUT OFF  HEAD และจุดใกล้ปลาย

CURVE FLOW RATE อาจใช้การจับเวลาคาํนวณจากปริมาตรบ่อ, HEAD ปัมบ์ดูจาก

PRESSURE GUAGE และการใช้ไฟฟ้าดูจากมาตรทตีู้ CONTROL หรือใช้ AMP.METER วัด

4-1.1.8 ทาํการทดสอบและบันทกึผลสญัญาณเตือนต่าง ๆ  ได้แก่ SUPERVISED VALVES, สวิทซ์แสดง

ระดับนาํในบ่อสาํรองนาํ

4-1.2 ระบบดับเพลิง ดูการทดสอบการทาํงานของระบบดับเพลิง  ประกอบด้วยเครอืงสบูนาํ (ENGINE

FIRE PUMP, JOCKEY PUMP) ระบบสปริงเกลอร์ ตลอดจนสญัญาณเตือนต่างๆ ในระบบ

4-1.2.1 ทาํการตรวจความครบถ้วนอุปกรณ์  และการติดตัง EFP, JP, ระบบท่อ

4-1.2.2 ทาํการปรับแต่งแรงดันที RELIEF VALVE ให้ทาํงานทแีรงดันสงูกว่าแรงดันที JOCKEY  PUMP

ทาํงาน 5-10 PSI
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4-1.2.3 ทาํการปรับแต่งแรงดันทเีรมิการทาํงานของอุปกรณ์ เรียงลําดับ ดังนี

- JOCKEY PUMP          (แรงดัน ณ จุดทาํงานตามระบุในตารางอุปกรณ์หลัก)

- ENGINE FIRE PUMP   (แรงดัน ณ จุดทาํงานตามระบุในตารางอุปกรณ์หลัก)

4-1.2.4 การทดสอบเครืองสบูนาํระบบดับเพลิง  มีอย่างน้อยทีสุด 4 ขนัตอนดังนี

- ขันตอนที 1 SHUTOFF HEAD โดยเริมเดินเครืองสบูนํา และทาํการปิดประตูนาํด้านออก

จากเครอืงสูบนาํจนสนิท บันทึกผลแรงดัน (จะต้องไม่เกิน 120%-140% ของความดันระบุ

ใช้งาน)

- ขันตอนที 2 OVERLOAD โดยเรมิเดินเครืองสบูนาํ   และทาํการหรีประตูนาํด้าน BY-

PASS จนกระทงัอ่านค่าอัตราการไหลได้ 150% (จะต้องอ่านค่าแรงดันได้ไม่ตาํกว่า 65%

ของความดันระบุใช้งาน)

- ขันตอนที 3 จุดใช้งาน (ระบุในตารางอุปกรณ์หลัก) จะต้องปรับแต่งแรงดันให้เป็นตาม

แรงดันระบุใช้งาน และบันทึกอัตราการไหล (จาก FLOW METER)

- ขันตอนที 4 การทดสอบ และบันทกึผลการทาํงานของเครอืงสบูนาํดับเพลิงโดยอัตโนมัติ

4-1.2.4.1 ระบบท่อยืนและตู้ดับเพลิงโดยการเปิดประตูนาํทดลองใช้งานสายฉีดดับเพลิงขนาด 1 1/2"  FIRE

HOSE, ขนาด 2 1/2" HOSE  VALVE ตามจุดต่าง ๆ  บันทึกขนัตอนลาํดับการเริมและหยุด

ทาํงานของ JP, EFP

4-1.2.4.2 ระบบท่อสปริงเกลอร์ ทงัระบบท่อเปียกและท่อแห้งโดยการเปิด TEST VALVE ทปีรากฏในแบบ

ระบบสปริงเกลอร์ บันทึกขันตอนลาํดับการเริม  และหยุดทาํงานของ JP

4-1.2.5 ทดสอบสญัญาณเตือนต่าง ๆ ในระบบสปริงเกลอร์ ทุก ๆ  จุดในระบบให้ทาํการทดสอบและบันทกึ

ผลการทาํงานของรายการดังต่อไปนี

- FLOOR  CONTROL VALVE  (WITH SUPERVISORY SWITCH), เปิด - ปิด การ

แสดงสถานะที SUPERVISORY  PANEL

- FLOW SWITCH ทาํงานตาม FLOOR CONTROL VALVE การแสดงสถานะที

SUPERVISORY PANEL

4-1.3 บ่อเกบ็นาํ (บ่อนาํด,ี บ่อนาํเสีย, บ่อดักไขมัน

4-1.3.1 ตรวจสอบการรัวซึม โดยระบายนาํในบ่อออกให้แห้งจนผนังบ่อแห้ง  ผนังบ่อและพืนบ่อทุกด้านต้อง

แห้งไม่มีรอยรัวซึม

4-1.3.2 ตรวจสอบ ช่องเปิด ฝาเปิด :

- ความครบถ้วน
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- ความสะดวกในการเข้าถึง

- ความสะดวกในการเปิด-ปิด

- ความเรียบร้อยของงาน

- ความแขง็แรง

- ความสามารถในการกันสงิของตกลงในบ่อ,กันกลิน,แมลง,สัตว์ต่าง ๆ  เช่น หนู

4-1.3.3 ตรวจสอบ ท่อทตี่อเข้าบ่อ :

- ความครบถ้วน

- ความเรียบร้อย

- การป้องกนัสนิม

- ท่อนาํเข้า ความถูกต้องของตาํแหน่ง, ระดับท้องท่อ

- ท่อนาํออก ความถูกต้องของตาํแหน่ง, ระดับท้องท่อ

- ท่อสบูนาํ ความถูกต้องของตาํแหน่ง, ระดับท้องท่อ

- ท่อระบายอากาศ ความถูกต้องของตาํแหน่ง, ระดับท้องท่อ

- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ความถูกต้องของตาํแหน่ง, ระดับท้องท่อ

- ท่อต่อระหว่างบ่อ ความถูกต้องของตาํแหน่ง, ระดับท้องท่อ

- ท่อถ่ายเทอากาศ ความถูกต้องของตาํแหน่ง, ระดับท้องท่อ

ระหว่างบ่อ

- สันนาํล้น ความถูกต้องของตาํแหน่ง, ระดับนาํล้น ในการแต่งสันนาํล้นควรจะใช้ระดับนาํ

เช็คให้ได้ระดับและเรียบมากทสีุด

- การควบคุม ปรับวาล์วต่างๆ ในบ่อ

- FLEXIBLE ระหว่าง ท่อกับ PUMP และท่อกับบ่อ ทีสาํหรับชักรอก PUMP ขึนจากบ่อ

4-1.4 เครืองสบูนาํเสีย

4-1.4.1 ทาํการตรวจความครบถ้วนของอุปกรณ์และการติดตัง (บ่อทเีกยีวข้องควรจะแห้ง เพอืให้มองเห็น

งานทตีิดตังได้ทงัหมด)

4-1.4.2 ให้ทาํการทดสอบ และบันทกึ :

- MANUAL ON/OFF ของ ปัมแต่ละตัว

- การสตาร์ทอัตโนมัติ ด้วยสวิทช์ระดับนาํ

- การสตาร์ทอัตโนมัติ ด้วยนาฬิกา

- การสลับลาํดับการสตาร์ทตามแบบระบบ

- สังเกตการไหลเพือดูว่า ปัมอุดตันบ้างหรือไม่

- การควบคุมปรับวาล์ว ให้ดูว่าทาํได้สะดวกหรือไม่

- ALARM, วงจรป้องกัน PUMP ทาํงานตัวเปล่าในขณะนาํแห้งบ่อ
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ในการทดสอบต้องเติมนาํเข้าบ่อในปริมาณเพียงพอ  ควรใช้นาํประปาหรือจะใช้นาํเสียจริงกไ็ด้  โดย

แจ้งให้วิศวกรทราบ   ผู้รับเหมาควรมีปัมนาํของตนเอง เพือใช้หมุนเวียนนาํทใีช้ทดสอบไปยังบ่อที

ต้องการ เพอืมิให้ต้องสญูเสียนํามาก หรือมิให้ต้องระบายนาํเสียทีมิได้บาํบัดออกทางนาํสาธารณะไป

4-1.4.3 แสงสว่างของห้องเครอืง

4-1.4.4 การระบายอากาศของห้องเครือง

4-1.4.5 การระบายนาํเสียออกจากห้องเครือง

4-1.4.6 กอ๊กนาํดี

4-1.5 การรับประกัน

การตรวจบาํรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระยะเวลา 2 ปี อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี

4-1.5.1 ปัมทุกชุดจะต้อง

4-1.5.1.1 ทุก 3 เดือน

- เติมนาํมันหรือจารบีให้กับอุปกรณ์รองลืนทุกตัว

- ตรวจรอยรัวทางด้านท่อดูด

- ตรวจความดันด้านดูด, ด้านจ่ายและภาระไฟฟ้า

4-1.5.1.2 ทุก 6 เดือน

- การปรับศูนย์ระหว่างปัมและมอเตอร์

- เติมนาํมันหรือจารบีให้กับอุปกรณ์รองลืนทุกชนิด

- ตรวจรอยรัวทางด้านท่อดูด

- ปรับความตึงสายพาน

4-1.5.1.3 ทุก 1 ปี

- เปลียนนาํมันหล่อลืน และจารบีรองลืน

- ตรวจรอยรัวตามเพลาและซ่อมบาํรุงกันรัว

- ตรวจการสกึของปลอกเพลา

- ตรวจช่องว่างระหว่างใบพัดและแหวนกันสกึ

- ตรวจความดันด้านดูด ด้านจ่ายและภาระไฟฟ้า

- ตรวจระดับเสยีงและการสันสะเทือน

4-2 . เครื่องมือ อะไหล และคูมือ

4-2.1 เครื่องมือ และอะไหล
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สนามกีฬาสาํหรบัผู้สูงอายุฯ ปากเกรด็

4-2.1.1 ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือชางคุณภาพดีที่จําเปน สําหรบัการกรวดขันปรับแตงเครื่องจักร อุปกรณ

ตางๆ เชน ปรับโบลต, นอต, มูเล, แบริ่ง ฯลฯ ขนาดตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกการดูแล

รักษาเครื่องจักร อุปกรณตางๆ ของผูวาจางตอไป เครื่องมือเหลาน้ีตองบรรจุอยูในกลองหรือตูล็อค

ได

4-2.1.2 ผูรับจางตองจัดหาอะไหลดังรายการตอไปนี้

รายการอะไหล

Part Description Unit Quantity

Water storage tank Float controlled valves Nos 2

Adjusting Tools Special lockable steel box Set 1

Open ended spanners Nos 4

Screw drivers Nos 2

Screw drivers for cross Nos 2

recessed head screws

Hexagon wrench keys Nos 3

Monkey wrench Nos 2

Branch shut off valve Valve Nos dia 1 ½” gv-1

(water supply) dia 2” gv-1

dia 2 ½” gv-1

dia 3” gv-1

dia 4” gv-1

installation tool

Pump seal Seal Set drainage pump = 8

sewage pump = 8

cold water pump = 2

booster pump = 10

Pressure regulating Valve Nos dia 1” =1

Valve (LPG)

4-2.2 คูมือเครื่องจักรอุปกรณ

กอนงานตามสัญญาแลวเสร็จ :
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สนามกีฬาสาํหรบัผู้สูงอายุฯ ปากเกรด็

4-2.2.1 ผูรับจางตองจัดหา และติดตั้งแผงตูแสดงผังแปลนแนวทอระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิงใน

หองควบคุมระบบอาคาร

4-2.2.2 แผงตูตองมีกรอบ โครงตูที่ทําจากวัสดุที่คงทน หนาตูเปนกระจกนิรภัยใส สามารถถอดออกได หนา

ตูติดบานพับเปด และปดได ตูมีขนาดโดยประมาณ 80 ซม. X 50 ซม.

4-2.2.3 ผูรับจางตองจัดทํารายการอะไหล, คูมือเครื่องจักร  อุปกรณที่ไดรวมคูมือจากผูผลิตเอาไวดวย

โดยครบถวน สําหรับเครื่องจักรอุปกรณที่ผูรับจางเปนผูจัดหาตามสัญญา ใหแกผูวาจางจํานวน 3

ชุด แตละชุดเปนเอกสารเย็บเขาเลมติดปกแข็งอยางเรียบรอย

อุปกรณเครื่องจักรที่ตองมีเอกสารคูมือ :

- Water pump

- Fire pump

- Jockey pump

- Sump pump

- Fire pump controller

- Sewage & Drainage pump

- Air blower

- Pressure regulating valves.

- Automatic sprinkler system.
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5-1 รายการอุปกรณวัสดุ และอุปกรณที่อนุมัติใหใช

รายการวัสดุ และอุปกรณที่อนุมัติใหใชตามหัวขอขางลางนี้เปนเพียงแนวทางประกอบการเลือกวัสดุและ

อุปกรณในโครงการ ผูรับจางจะตองเสนอวัสดุและอุปกรณอื่นๆ  ตามที่ระบุในหัวขอขางลางนี้ได  โดยจะตอง

เปนไปตามขอกําหนด    และจะตองสงรายละเอียดทางเทคนิค แคตตาลอค   พรอมทั้งระบุรุน  และขนาด

ของอุปกรณนั้นใหชัดเจน และจะตองเสนอขออนุมัติกอนการดําเนินการจัดซื้อ

5-2 คําจํากัดความ

- อุปกรณจากประเทศผูผลิตหลัก หมายถึง อุปกรณที่ผลิตจากประเทศที่ระบุเทานั้น

- REGIONAL ASSEMBLY UNDER LICENSE หมายถึง เฉพาะการประกอบอุปกรณที่ตางประเทศ

โดยโรงงานจะตองแสดงใบรับรองการประกอบจากประเทศผูผลิตหลัก

- REGIONAL UNDER LICENSE หมายถึง อุปกรณที่ผลิตในภูมิภาคหรือภายในประเทศ โดย

ประเทศผูผลิตหลัก เปนผูลงทุนและผลิต และตองใหการรับรองผลิตภัณฑโดยการออกหนังสือจาก

ประเทศผูผลิตหลัก

ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

5-2.1 PUMP & PACKAGE BOOSTER PUMP

KAWAMOTO JAPAN or   Regional Under License

AURORA USA or   Regional Under License

PEERLESS USA or   Regional Under License

GRUNDFOS DENMARK or   Regional Under License

ITT USA or   Regional Under License

WILO GERMANY or   Regional Under License

SPP UK or   Regional Under License

FORAS ITALY or Regional Under License

AMERICAN MARSCH USA or   Regional Under License

STAC ITALY or   Regional Under License

5-2.2 SEWAGE  PUMP, DRAINAGE  PUMP & SELF PRIMING PUMP

KAWAMOTO JAPAN or   Regional Under License

STAC ITALY or   Regional Under License

SHINMAYWA JAPAN or   Regional Under License

TSURUMI JAPAN or   Regional Under License

GORMAN RUPP USA or   Regional Under License

HYDROMATIC USA or   Regional Under License

GRUNDFOS DENMARK or   Regional Under License



สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด สวนที่ 5 SN-5/2

รายการวัสดุและอุปกรณ อุปกรณที่อนุมัติใหใช

REVISION ……….

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC05-PAKKRET SPORT CENTER.doc

MITR TECHNICAL CONSULTANT

ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

5-2.3 FIRE  PUMP

AURORA USA

PEERLESS USA

PATTERSON USA

A-C FIRE PUMP USA

SPP UK

5-2.4 FIRE JOCKEY PUMP

MTH USA or   Regional Under License

GRUNDFOS DENMARK or   Regional Under License

AURORA USA or   Regional Under License

5-2.5 PORTABLE FIRE PUMPS

ANGUS ENGLAND or   Regional Under License

SHIBAURA JAPAN or   Regional Under License

TOHATSU JAPAN or   Regional Under License

AUSSIE PUMPS AUSTRALIA or   Regional Under License

5-2.6 ENGINE FOR FIRE PUMP

CLARKE USA or   Regional Under License

CATERPILLA USA or   Regional Under License

CUMMINS USA or   Regional Under License

DEUTZ GERMANY or   Regional Under License

VOLVO SWEDEN or   Regional Under License

5-2.7 FIRE PUMP CONTROL PANEL

JOSLYN CLARK USA

FIRE TROL USA

CUTLER HAMMER USA

METRON USA
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

5-2.8 BLACK STEEL PIPE  & GALVANIZED STEEL PIPE (LESS THAN 8 INCH DIAMETER)

COTCO THAILAND

FIRST STEEL PIPE THAILAND

SAHA THAI STEEL PIPE THAILAND

SAM CHAI STEEL PIPE THAILAND

PACIFIC  PIPE THAILAND

MITR STEEL PIPE THAILAND

SPS THAILAND

5-2.9 BLACK STEEL PIPE  & GALVANIZED STEEL PIPE (8 INCH DIAMETER & MORE THAN)

HYUNDAI KOREA or   Regional Under License

SUMITOMO JAPAN or   Regional Under License

COTCO THAILAND

PACIFIC  PIPE THAILAND

SAM CHAI STEEL PIPE THAILAND

MITR STEEL PIPE THAILAND

SPS THAILAND

5-2.10 SEAMLESS  STEEL  PIPE

MANNESSMANN GERMANY or   Regional Under License

NIPPON STEEL and SUMITOMO METAL (NSSMC)JAPAN or   Regional Under License

HYUNDAI                                      KOREA or   Regional Under License

BENTELER GERMANY or  Regional Under License

5-2.11 MALLEABLE  IRON  FITTINGS (FITTINGS ใชกับทอ GSP)

CRANE UK or   Regional Under License

SIAM  FITTINGS THAILAND

BIS THAILAND

SANHA GERMANY or   Regional Under License
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

5-2.12 MECHANICAL GROOVED COUPLING

VIROTEC GERMANY or   Regional Under License

S.P.T. TAIWAN or   Regional Under License

VICTAULIC USA or   Regional Under License

ANVIL USA or Regional Under License

TYCO USA or   Regional Under License

GRINNELL USA or Regional Under License

5-2.13 COPPER PIPE & FITTINGS

MUELLER USA or   Regional Under License

CAMBRIDGE UK or   Regional Under License

KEMBLA AUSTRALIA or   Regional Under License

NIBCO USA or    Regional Under License

KLM KOREA or   Regional Under License

VALOR THAILAND

5-2.14 CAST IRON PIPE , FITTINGS & DRAINAGE PRODUCTS

TCP THAILAND

WENCO THAILAND

KNACK THAILAND

5-2.15 HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE & FITTINGS

THAI ASIA P.E. PIPE THAILAND

WIIK & HOEGLUND THAILAND

TGG PIPE THAILAND

UHM THAILAND

THAI PATTANA PE PIPES THAILAND
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

5-2.16 POLYBUTYLENE PIPE & FITTINGS

PB PIPE-SUPER TUBE (UHM) THAILAND

HEPWORTH PB PIPE THAILAND

5-2.17 POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC)

THAI PIPE THAILAND

SCG THAILAND

BANGKOK PIBOOL PIPE THAILAND

5-2.18 PP-R PIPE  (ใหตรวจสอบที่ตารางวาผูออกแบบตองการขอ (1.) หรือ (2.))

(1). PP-R PIPE (GERMANY BRAND)

FUSIOTHERM GERMANY

WEFATHERM GERMANY

KELEN GERMANY

BANNINGER GERMANY

(2). PP-R PIPE (REGIONAL BRAND)

GEORGE FISHER MALAYSIA

SCG THAILAND

THAI PPR CHINA

DEKKO 25 VIETNAM

ARROW PP-R THAILAND

SLYM THAILAND

5-2.19 POLYPROPYLENE PIPE (PP)

PBP THAILAND

SLYM THAILAND

REHAU GERMANY

GEORGE FISCHER (HAKAN) TURKEY
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

5-2.20 VALVES & STRAINER

TOYO JAPAN or   Regional Under License

KITZ JAPAN or   Regional Under License

TOZEN JAPAN or   Regional Under License

MUELLER USA or   Regional Under License

METRAFLEX USA or   Regional Under License

NIBCO USA or   Regional Under License

WATTS USA or   Regional Under License

HONEYWELL USA or   Regional Under License

KENNEDY USA or   Regional Under License

STOCKHAM USA or   Regional Under License

TYCO USA or   Regional Under License

GRINNELL USA or   Regional Under License

CRANE USA / UK or   Regional Under License

PEGLER UK or   Regional Under License

SIAM CAST IRON THAILAND

WEFLO UK or   Regional Under License

VALOR THAILAND

5-2.21 BUTTERFLY VALVE

BV VALVE BELGIUM or   Regional Under License

EBRO GERMANY or   Regional Under License

KEYSTONE / TYCO USA or   Regional Under License

GRINNELL USA or Regional Under License

NIBCO USA or   Regional Under License

WATTS USA or   Regional Under License

MUELLER USA or   Regional Under License

KENNEDY USA or   Regional Under License

METRAFLEX USA or   Regional Under License

VICTAULIC USA or   Regional Under License

HONEYWELL USA or   Regional Under License

OKM JAPAN or   Regional Under License

TOYO JAPAN or   Regional Under License

TOZEN JAPAN or   Regional Under License

CRANE USA or   Regional Under License

WEFLO UK or   Regional Under License

BELVEN USA or   Regional Under License

VALOR THAILAND
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

5-2.22 PRESSURE RELIEF VALVE ,PRESSURE  REDUCING VALVE, FLOAT VALVE,

NON SLAM CHECK VALVE & BOOSTER PUMP CONTROL VALVE

CLAVAL USA

MUESCO USA

OCV USA

WATTS USA

SINGER CANADA

BERMAD ISAREL or   Regional Under License

5-2.23 CHECK VALVE (SILENT TYPE)

CHECK RITE CANADA or   Regional Under License

VALMATIC USA or   Regional Under License

DUO CHECK / CRANE USA or   Regional Under License

NIBCO USA or   Regional Under License

METRAFLEX USA or   Regional Under License

CRANE UK / USA or   Regional Under License

BERMAD ISAREL or   Regional Under License

5-2.24 FOOT VALVE, SEWAGE CHECK VALVE & VACUUM BREAKER

VALMATIC USA or   Regional Under License

SOCLA / DANFOSS FRANCE or   Regional Under License

หรือเทียบเทา

5-2.25 AUTOMATIC AIR VENT

VALMATIC USA

METRAFLEX USA

BELL & GOSSETT USA

ARMSTRONG USA

CRISPIN USA

VENN JAPAN
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

5-2.26 WATER HAMMER ARRESTOR

HYDRA – RESTER USA

PPP USA

JOSAM USA

ZURN USA

5-2.27 ELECTRODE

HITROL JAPAN or   Regional Under License

NOHKEN JAPAN or   Regional Under License

OMRON JAPAN or   Regional Under License

DWYER USA or   Regional Under License

5-2.28 FLOAT SWITCH

TSURUMI JAPAN or   Regional Under License

SHINMAYWA JAPAN or   Regional Under License

GRUNDFOS DENMARK or   Regional Under License

KAWAMOTO JAPAN or   Regional Under License

STAC JAPAN or   Regional Under License

DWYER USA or   Regional Under License

5-2.29 FIRE PROTECTION VALVE

AVK DENMARK or   Regional Under License

SAPAG FRANCE or   Regional Under License

GIACOMINI ITALY or   Regional Under License

GRINNELL/ TYCO USA or   Regional Under License

KENNEDY USA or   Regional Under License

MUELLER USA or   Regional Under License

NIBCO USA or   Regional Under License

FIVALCO USA or   Regional Under License

VICTAULIC USA or   Regional Under License
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5-2.30 HOSE VALVE & FIRE HOSE

GIACOMINI ITALY

NIEDNER CANADA

FLEXLINE USA

POWHATAN USA

POTTER – ROEMER USA

NATIONAL FIRE HOSE USA

NORTH AMERICAN FIRE HOSE USA

5Elem USA

5-2.31 HOSE REEL (BS STANDARD)

MOYNE IRELAND or   Regional Under License

ANGUS UK or   Regional Under License

ARDENOAK UK or   Regional Under License

MACRON FIRE UK or   Regional Under License

TOTAL FIRE MALAYSIA

SRI MALAYSIA

SPARK MALAYSIA

ZERO-FIRE MALAYSIA or   Regional Under License

5-2.32 SIAMESE CONNECTION

POTTER ROEMER USA or   Regional Under License

POWHATAN USA or   Regional Under License

GIACOMINI ITALY or   Regional Under License

5-2.33 SUPERVISORY SWITCH & FLOW SWITCH

POTTER ELECTRIC USA or   Regional Under License

SYSTEM SENSOR USA or   Regional Under License

VICTAULIC USA or   Regional Under License
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ชื่ออุปกรณ ประเทศผูผลิตหลัก ประเทศในภูมิภาค

5-2.34 SPRINKLER HEAD & ALARM CHECK VALVE

RELIABLE USA or   Regional Under License

VIKING USA or   Regional Under License

GEM USA or   Regional Under License

VICTAULIC USA or   Regional Under License

CENTRAL USA or   Regional Under License

TYCO USA or   Regional Under License

GRINNELL USA or   Regional Under License

5-2.35 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

(CO
2

, FOAM , HALOTRON-1 , WET CHEMICAL , WATER MIST)

BADGER USA

ANSUL USA

POTTER – ROEMER USA

KIDDE USA

AMEREX USA

5-2.36 DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISER

IMPERIAL THAILAND

SENTRY THAILAND

ANTI-FIRE THAILAND

SATURN THAILAND

NIPPON THAILAND

ZERO FIRE THAILAND

GUARDIAN THAILAND

TOTAL FIRE THAILAND

5-2.37 CO2 FIRE SUPPRESSION SYSTE

KIDDE USA

JANUS USA

SIEMENS GERMANY

CHEMETRON USA

SIEX-RG SPAIN
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5-2.38 FM200 FIRE SUPPRESSION SYSTEM

KIDDE USA

JANUS USA

SIEMENS GERMANY

CHEMETRON USA

HYGOOD UK

SIEX SPAIN

VIKING USA or    Regional Under License

NOHMI

5-2.39 NOVEC 1230 FIRE SUPPRESSION SYSTEM

KIDDE USA

JANUS USA

HYGOOD UK

CHEMETRON USA

SIEX SPAIN

VIKING USA or    Regional Under License

NOHMI

5-2.40 NITROGEN FIRE SUPPRESSION SYSTEM

LPG SPAIN

SIEX-RG SPAIN

WAGNER GERMANY

NOHMI

5-2.41 WATER MIST FIRE SUPPRESSION SYSTEM

TYCO USA or    Regional Under License

SIEX-RG SPAIN or    Regional Under License

LPG - AQUAFOG SPAIN or   Regional Under License

FOGTEC GERMANY or   Regional Under License

HIFOG FINLAND or   Regional Under License
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5-2.42 WET CHEMICAL FIRE SUPPRESSION SYSTEM

ANSUL USA

SIEX SPAIN

PYROCHEM USA

KIDDE USA

5-2.43 FOAM SYSTEM

CHEMGUARD USA

SKUM SWEDEN

SIEX SPAIN

BUCKEYE USA

5-2.44 FLEXIBLE CONNECTOR & EXPANSION JOINT

METRAFLEX USA or   Regional Under License

MASON USA or   Regional Under License

HYSPAN USA or   Regional Under License

TOZEN JAPAN or   Regional Under License

5-2.45 ISOLATOR

MASON USA or   Regional Under License

KINETIC USA or   Regional Under License

TOZEN JAPAN or   Regional Under License

5-2.46 PRESSURE  GAUGE

ASHCROFT USA or   Regional Under License

TRERICE USA or   Regional Under License

WEKSLER USA or   Regional Under License

WEISS GERMANY or   Regional Under License

WGTC USA or   Regional Under License

ROCKK KOREA or   Regional Under License
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NUOVA FIMA ITALY or   Regional Under License

MANROS USA or   Regional Under License

DWYER USA or   Regional Under License

5-2.47 CAST IRON COVER, DUCTILE IRON COVER & GRATING, STEEL GRATING

McH&H Engineering FRANCE or   Regional Under License

WEBFORGE AUSTRALIA or   Regional Under License

TCP THAILAND

KNACK THAILAND

WENCO THAILAND

SSG THAILAND

5-2.48 CLOSED  CELL  FOAM  INSULATION

AEROFLEX THAILAND

ARMACELL THAILAND

MAXFLEX THAILAND

K-FLEX THAILAND

5-2.49 WATER  METER

KENT / ELSTER UK or   Regional Under License

SCHLUMBERGER / ACTALIS USA or   Regional Under License

ITRON FRANCE or   Regional Under License

ASAHI JAPAN or   Regional Under License

THAI AICHI THAILAND

DWYER USA or   Regional Under License

AZBIL JAPAN or   Regional Under License

5-2.50 SUBMERSIBLE AERATOR

SHINMAYWA JAPAN or   Regional Under License

TSURUMI JAPAN or   Regional Under License

FLYMARATOR THAILAND

OXIDIZER THAILAND

KAWAMOTO JAPAN or   Regional Under License
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5-2.51 AIR BLOWER

TSURUMI JAPAN or   Regional Under License

SHINMAYWA JAPAN or   Regional Under License

ANLET JAPAN or   Regional Under License

TAIKO JAPAN or   Regional Under License

ROOTS USA or   Regional Under License

TUTHILL USA or   Regional Under License

ATLAS COPCO SWEDEN or   Regional Under License

5-2.52 HOT WATER HEATER (INSTANTANEOUS)

ARISTON ITALY or   Regional Under License

AEG GERMANY or   Regional Under License

SIEMENS GERMANY or   Regional Under License

STIEBEL ELTRON GERMANY or   Regional Under License

ZANKER GERMANY or   Regional Under License

NORTHSTAR GERMANY or   Regional Under License

EVERHOT AUSTRALIA or   Regional Under License

DUX AUSTRALIA or   Regional Under License

RED RING UK or   Regional Under License

BRADFORD WHITE USA or   Regional Under License

RHEEM USA or   Regional Under License

MAZUMA THAILAND

TURBORA THAILAND

PANASONIC JAPAN

MITSUBISHI JAPAN

5-2.53 HOT WATER HEATER (STORAGE TYPE)

ARISTON ITALY or   Regional Under License

EVERHOT AUSTRALIA or   Regional Under License

STIEBEL ELTRON GERMANY or   Regional Under License

DUX AUSTRALIA or   Regional Under License
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RHEEM USA or   Regional Under License

5-2.54 HEAT PUMP

STIEBEL ELTRON GERMANY or   Regional Under License

BIG RED THAILAND

ECOTECH THAILAND

ENERGY MASTER THAILAND

FORBEST THAILAND

NS THAILAND

HEISMANN THAILAND

TRANE USA or   Regional Under License

HEAT THAILAND

HEAT TECH THAILAND

5-2.55 CHEMICALS RESISTANT VALVE

GEORGE FISCHER AUSTRIA or   Regional Under License

SAUNDER AUSTRIA or   Regional Under License

FIP ITALY or   Regional Under License

5-2.56 CHEMICALS METERING PUMP

IWAKI JAPAN or   Regional Under License

ADVANCE USA or   Regional Under License

MILTON ROY USA or   Regional Under License

PROMINENT GERMANY or   Regional Under License

GRUNDFOS DENMARK or   Regional Under License

5-2.57 LPG  PRESSURE  REGULATING  VALVE

FISHER USA

REGO USA

ITO KOKI JAPAN
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5-2.58 GAS DETECTOR (EXPLOSION PROOF)

TOKA JAPAN or   Regional Under License

GASPO JAPAN or   Regional Under License

RIKEN JAPAN or   Regional Under License

CECO THAILAND

5-2.59 GAS DETECTOR (HOME USE TYPE)

GUARD KOREA or   Regional Under License

SHINWOO KOREA or   Regional Under License

BEST THAILAND

E-WOO KOREA or   Regional Under License

5-2.60 VALVE  FOR  LPG  SYSTEM

HAMAI JAPAN or   Regional Under License

MIYAIRI JAPAN or   Regional Under License

HITACHI JAPAN or   Regional Under License

FISHER USA or   Regional Under License

REGO USA or   Regional Under License

NIBCO USA or   Regional Under License

MS KOREA or   Regional Under License

RUB ITALY or   Regional Under License

ALPHA USA or   Regional Under License

5-2.61 LPG  GAS  METER

EMAIL GAS/AMPY AUSTRALIA or   Regional Under License

TOYO JAPAN or   Regional Under License

ELSTER GERMANY / USA or   Regional Under License

LANDIS&GYR USA or   Regional Under License

CLESSE FRANCE or   Regional Under License
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5-2.62 LPG VAPORIZER

KAGLA JAPAN or   Regional Under License

ITO KOKI JAPAN or   Regional Under License

ALGAS USA or   Regional Under License

5-2.63 MOTOR

BROOK UK or Regional Under License

ABB GERMANY or   Regional Under License

SIEMENS GERMANY or   Regional Under License

HITACHI JAPAN or   Regional Under License

MITSUBISHI JAPAN or   Regional Under License

5-2.64 FIRE STOP AND BARRIER

3M USA or   Regional Under License

HILTI GERMANY or   Regional Under License

ABESCO UK

FIREPRO UK or   Regional Under License

STI USA or   Regional Under License

5-2.65 FLOW METER

FUJI JAPAN or   Regional Under License

KOBOLD GERMANY or   Regional Under License

SIEMENS GERMANY or   Regional Under License

ASAHI JAPAN or   Regional Under License

AZBIL JAPAN or   Regional Under License

DWYER USA or   Regional Under License

5-2.66 VARIABLE SPEED DRIVES (VSD)

DANFOSS DENMARK

ABB FINLAND

SIEMENS GERMANY

FUJI JAPAN

SCHNEIDER GERMANY
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5-2.67 PACKAGE WASTE TREATMENT PLANT, WATER TANK

CLEAN PRODUCTS THAILAND

AQUA NISHIHARA THAILAND

PREMIER PRODUCTS (PP) THAILAND

BIO-SAN THAILAND

DOS THAILAND

SAN-TECH THAILAND

COTTO THAILAND

SAN-PAC THAILAND

BIOCLEAN THAILAND

SCG THAILAND

5-2.68 MECHANICAL SCREEN

SAM McCOY MALAYSIA

ANDRITZ SPAIN

SAN-TECH THAILAND

5-2.69 DAF

PURAC USA or Regional Under License

SEPA AUSTRALIA or Regional Under License

ECONOWATT THAILAND

5-2.70 SLUDGE BELT PRESS

ANDRITZ FRANCE

5-2.71 DEC SYSTEM

A-PLUS THAILAND
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5-2.72 HELIXOR

POLCON ITALY

5-2.73 AEROSOL FIRE SUPPRESSION SYSTEM

STAT-X USA

FIRE PRO CYPRUS

PYROGEN MALAYSIA

5-68 CIRCUIT BREAKER, PANEL BOARD & SAFETY SWITCH

SCHNEIDER ELECTRICAL FRANCE or   Regional Under License

MERLIN GERIN FRANCE or   Regional Under License

ABB ITALY or   Regional Under License

SIEMENS GERMANY or   Regional Under License

5-2.60 CONTACTOR, STARTER

SQUARE-D USA or   Regional Under License

ALLEN-BRADLEY USA or   Regional Under License

AEG GERMANY or   Regional Under License

ABB GERMANY or   Regional Under License

SIEMENS GERMANY or   Regional Under License

MOELLER GERMANY or   Regional Under License

5-2.61 ELECTRICAL CONDUCTOR

PHELPS DODGE THAILAND

THAI YAZAKI THAILAND

BANGKOK CABLE THAILAND

MCI - DRAKA THAILAND

CTW THAILAND
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5-2.62 ELECTRICAL CONDUIT

PANASONIC THAILAND

RSI THAILAND

UI THAILAND

DAIWA THAILAND

BSM THAILAND

5-2.63 CONTROL EQUIPMENTS

JOHNSON CONTROLS USA or   Regional Under License

HONEYWELL USA or   Regional Under License

TOUR & ANDERSSON SWEDEN or   Regional Under License

5-2.64 METERING & RELAY

CROMPTON                                      UK or   Regional Under License

MITSUBISHI                                      JAPAN or   Regional Under License

TELEMECANIQUE FRANCE or   Regional Under License

ABB                                                 GERMANY or   Regional Under License

SIEMENS                                          GERMANY or   Regional Under License

5-2.65 ELECTRICAL SWITCHBOARD

ASEFA THAILAND

PMK THAILAND

ABB THAILAND

SIEMENS THAILAND

SMD THAILAND

5-2.66 WIRE WAY, CABLE TRAY

UI THAILAND

ASEFA THAILAND

BSM THAILAND

COSTA THAILAND
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ข้อกาํหนด และการดาํเนินการทัวไป 

 

1. คาํจาํกัดความ และความหมาย 

คาํต่าง ๆ ทีจะมีปรากฏในเอกสารสญัญานีรวมถงึเอกสารประกอบสญัญาทกุฉบบัใหมี้ความหมายตามทีกาํหนดไวด้งันี 

1.1 “เจา้ของหรอืผูว้่าจา้ง”  หมายถงึ  โครงการสนามกีฬาสาํหรบัผูส้งูอายุ เยาวชนและประชาชนทวัไปของ เทศบาล

นครปากเกรด็ หรือ ตวัแทนผูว่้าจา้ง 

1.2 “สถานทีก่อสรา้ง” หมายถงึ  สนามกีฬาสาํหรบัผูสู้งอาย ุเยาวชนและประชาชนทวัไปของ เทศบาลนครปากเกรด็ 

ทีดินเทศบาล ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกรด็ ฝังตรงขา้มศนูยบ์รกิารสาธารณสขุบางหวา้ จงัหวดันนทบุรี   

1.3 “ตวัแทนผูว่้าจา้ง”  หมายถงึ  ผูที้ไดร้บัมอบหมายจากผูว่้าจา้งในการประสานงานใหค้วบคมุดแูลงานก่อสรา้ง 

1.4 “งาน”  หมายถงึ  งานก่อสรา้งตามขอบเขตของงานตามสญัญา  ซงึรวมถงึแรงงานหรือวสัดุหรอืทงัสองอย่าง 

อปุกรณเ์ครืองมือ  การขนส่ง   และสิงอาํนวยความสะดวกอืน ๆ ทีจาํเป็นสาํหรบัการดาํเนินงานใหเ้สรจ็

เรียบรอ้ยตามสญัญา 

1.5  สถาปนิกผูอ้อกแบบ  หมายถงึ  บรษัิท ดีไซน+์ดีเวลลอป จาํกดั 

 ผูอ้อกแบบงานวิศวกรโครงสรา้ง หมายถึง  บริษทั ซี เอ คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

 ผูอ้อกแบบงานวิศวกรงานระบบ และสาธารณปูโภค หมายถงึ บริษัท มิตรเทคนิคลัคอนซลัแทน้ท ์จาํกดั 

   ผูอ้อกแบบงานภูมิทศัน ์บรษิัท ดบัเบิลยเูอม็ คอนเซ็ปโต ้จาํกดั 

1.6 สถาปนิกโครงการ หมายถงึ สถาปนิกตวัแทนผูว้่าจา้งทังนีขณะก่อสรา้ง การขอความเห็นชอบในขอ้ขดัแยง้ใน

แบบ และรายการทงัหมด รวมถงึการขออนมุตัิจากผูว่้าจา้ง จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากสถาปนิกโครงการจาก 

ผูว่้าจา้งเท่านนั เพือใหรู้ปแบบตรงกนัการใชง้านจรงิของผูว้า่จา้ง 

1.7 “ผูค้วบคมุงาน”   หมายถงึ   บรษัิท ควบคมุงาน บุคคลหรอืคณะบคุคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากผูว้า่จา้งเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษร 

1.8 “ผูร้บัจา้ง”  หมายถงึ  นิติบุคคล หรือตวัแทนนิติบุคคล ทีปรากฏชือเป็นคู่สญัญากบัผูว้่าจา้ง 

1.9 “คณะกรรมการตรวจการจา้ง”  หมายถงึ   คณะกรรมการทีผูว่้าจา้งแต่งตงัขึนในคราวเดียวหรือเป็นครงัคราว  ให้

เป็นผูแ้ทนควบคมุดูแลในขณะระหว่างการทาํการก่อสรา้ง ใหก้ารก่อสรา้งดาํเนินไปตามเงือนไขแห่งสญัญาแทน

ผูว่้าจา้ง 

1.10 “อนมุตั”ิ  หมายถงึ   การอนุมตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษร จากตวัแทนผูว้่าจา้ง 

1.11 “คาํสงั” หมายถงึ  การสงัการใหป้ฏิบตัิตามจดุประสงคที์ตอ้งการของผูว้า่จา้งทีเป็นลายลกัษณอ์กัษร  และให้

รวมความถงึคาํบอกกล่าวทีเป็นวาจา  ซงึมีผลบงัคบัใชแ้ทนคาํสงั โดยจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามมาใน

ภายหลงั  บุคคลผูมี้อาํนาจในการออกคาํสงั ตามลาํดบัดงันี 

- เจา้ของงานหรือผูว่้าจา้ง  หรือตวัแทนผูว้่าจา้ง 

- คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

- เจา้หนา้ทีประสานงานโครงการ / สถาปนกิโครงการ 

- สถาปนิก / วิศวกร  ผูอ้อกแบบ 

- ผูค้วบคมุงาน 
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1.12 “แบบรูป”  หรือ “รูปแบบ” หรือ “แบบก่อสรา้ง” หมายถงึ  แบบทีรวมอยู่ในเอกสาร ประกอบสญัญา และ ให ้

รวมความถงึผูบ้รหิารโครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ ช่วยพิจารณาอาํนาจหนา้ทีในเรอืงการพิจารณา

รูปแบบ, รายการ และความคลาดเคลือนของรูปแบบ  หมายถงึแบบแปลนทีออกเพมิเติมโดยผูว่้าจา้ง 

1.13 รายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง หรือรายละเอียดประกอบแบบ   หรือรายการประกอบ แบบ หรือ

“Specification” หมายถงึ ขอ้กาํหนดรายละเอียดเกียวกบังานก่อสรา้งถือว่า  เป็นส่วนหนึงของสญัญา 

1.14 “คุณภาพเทียบเท่า  หรือเทียบเท่า” หมายถงึ การอนญุาตใหใ้ชว้สัดหุรืออปุกรณใ์นงานก่อสรา้งนอกเหนือจาก

รายชือวสัดุอปุกรณที์ไดก้าํหนดไวใ้นรายการประกอบแบบ  หรือในแบบรูป  การเทียบเท่าใหเ้ทียบเท่าโดยยดึถือ

คณุภาพเท่ากนั หรือดีกว่า ในราคาเท่ากนัหรือสงูกวา่   แต่ทงันีจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการกาํหนด

คณุภาพเทียบเท่าจากตวัแทนผูว่้าจา้ง 

1.15 “สญัญา”  หมายถงึ  เอกสารต่าง ๆ ทีประกอบกนัเป็นสญัญา อนัไดแ้ก ่

- เอกสารสญัญาว่าจา้ง 

- เอกสารประกวดราคา 

- รายการประกอบแบบ (Specifications) 

- รูปแบบ 

- เงอืนไขขอ้กาํหนดต่าง ๆ 

- เอกสารเพมิเติมอืน ๆ  (ถา้มี) 

1.16 “ผูแ้ทนทมีีอาํนาจเต็ม”  หมายถงึ  ผูแ้ทนทีไดร้บัมอบหมายใหก้ระทาํการใด ๆ แทนโดยมีหลกัฐานการ 

มอบอาํนาจอย่างถกูตอ้ง สามารถตรวจสอบได ้

1.17 คาํวา่ “จะตอ้ง”   ใหห้มายถงึ คาํสงัใหป้ฏบิตัิตามจดุประสงคที์ตอ้งการของผูว่้าจา้งคาํว่า  “ควร” ใหห้มายถงึ  

คาํแนะนาํวิธีปฏิบตัิของผูว่้าจา้ง 

1.18 ราคางานก่อสรา้ง ใหร้วมความถึง 

- งานเตรียมการ เตรียมสถานทีจะลงก่อสรา้งได ้, ทีพกัคนงาน 

- ค่าดาํเนินการขอมิเตอรน์าํประปา , ไฟฟ้าชวัคราว 

- ค่านาํ-ค่าไฟ ตลอดจนโครงการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และมีการรบัมอบอาคารจากผูว่้าจา้ง 

- ค่าวสัด,ุ แรงงาน, เครอืงมือ, ค่าขนส่ง, ค่าติดตงั และค่าทาํความสะอาดก่อนส่งมอบอาคาร 

- ค่าประสานงานกบัส่วนอนื ๆ 

- ค่ารอืถอน พรอ้มขนยา้ยวสัดุ และเตรียมพืนทีในการก่อสรา้ง อาคารทีอยู่ในบรเิวณก่อสรา้งทงัหมด ทงันี

 วสัด-ุอปุกรณ ์และครุภณัฑ ์ในอาคารทีรอืถอนผูร้บัจา้งตอ้งจดันาํส่งผูว่้าจา้ง เพือดาํเนินการต่อไป 

- ค่าดาํเนินการเกียวกบัเทคนิคการก่อสรา้ง การปอ้งกนัความเสียหายทีจะเกิดแก่บุคคลและทรพัยสิ์น ทงัใน

 และนอกสถานทีก่อสรา้งตลอดจนค่าดาํเนินการอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ทีผูร้บัจา้งตอ้งกระทาํเพอืใหไ้ด้

 งานทีสาํเรจ็สมบรูณ ์

- ค่ากาํไร 

- ภาษีอากรต่าง ๆ ทีผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัิใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และเทศบญัญตัิโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

- ค่าประกนัภยัตามสญัญา 

- ค่าก่อสรา้งสาํนกังานสนาม พรอ้มอปุกรณค์รุภณัฑข์องผูร้บัจา้ง ผูว่้าจา้ง และผูค้วบคมุงาน 
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- การดาํเนินงานดา้นเอกสาร อาทิเช่น  การจดัทาํ  Shop  Drawing,  As  Built  Drawing  เอกสารรายงาน

 ประจาํเดือน เป็นตน้ 

- ค่าใชจ้่ายอนื ๆ ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดในสญัญา 

- ค่าทดสอบวสัดตุ่าง ๆ ตาม Specifications และเมือกรรมการตรวจการจา้ง มีความประสงคใ์หท้ดลองวสัดุ

 นอกเหนือจาก Specifications 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัหาและการติดตงัมิเตอรไ์ฟฟ้าและมิเตอรป์ระปา ใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง

 ทงัหมด 

2. การตรวจสอบสถานทีก่อสร้าง 

 ก่อนยืนซองประกวดราคา ผูยื้นซองประกวดราคา จะตอ้งไปตรวจสอบสถานทีทจีะทาํการก่อสรา้งดว้ยตนเอง หรือ 

มอบหมายผูแ้ทนทีมีอาํนาจเต็ม ตามวนั เวลา ทผีูว่้าจา้งกาํหนด หากผูยื้นซองประกวดราคารายใด มิไดไ้ปดสูถานที

ตาม วนั เวลาทีผูว่้าจา้งกาํหนดให ้  ถือว่าผูร้บัจา้งรบัทราบและยอมรบัในรายละเอยีด คาํชีแจงและเงือนไขอืนทีอาจมี

การเพมิเติมในระหว่างการตรวจสอบสถานทีก่อสรา้ง 

3. การชแีจงและคาํแนะนาํเกียวกับแบบรูป  และรายการละเอยีดประกอบแบบก่อสร้าง 

 ผูว่้าจา้งจะเป็นผูก้าํหนดเวลาและสถานที โดยผูอ้อกแบบจะเป็นผูร้ว่มใหค้าํแนะนาํและชีแจง เกียวกบัแบบรูปและ

รายการประกอบการก่อสรา้งเกียวกบังานก่อสรา้ง เงือนไข สญัญา หรืออืน ๆ ตลอดจนตอบคาํถามขอ้สงสยัต่าง ๆ    ที

ผูเ้ขา้รว่มประกวดราคาเสนอคาํถามมา โดยจะถือว่าคาํชีแจงและคาํแนะนาํเหล่านนัเป็นส่วนหนึงของเอกสารประกอบ

สญัญาในระหวา่งการก่อสรา้ง  มิใหผู้ร้บัจา้งทาํงานโดยปราศจากแบบก่อสรา้งและคาํแนะนาํทีเหมาะสม   ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งรบัผิดชอบต่องานทงัหมดรวมทงัแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง  หา้มผูร้บัจา้งกระทาํไปโดยพลการ 

4. ความคลาดเคลือนหรอืขาดตกบกพร่อง ในรูปแบบหรอืรายการ 

4.1 งานส่วนทวัไป และส่วนประกอบของงาน ซงึมิไดร้ะบแุละเป็นส่วนทีจะทาํใหก้ารก่อสรา้งสาํเรจ็สมบรูณ ์ 

ตามหลกัวิชาช่างทีดี ใหอ้ยูใ่นความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งทังสนิ 

4.2 สิงใดทีปรากฏในแบบรูป หรอืรายการละเอียดประกอบแบบก่อสรา้งขดัแยง้กนั  หรือมิไดร้ะบลุงใหแ้น่นอน ใหถ้ือ

ตามคาํวินิจฉยัของผูค้วบคมุงานหากมีขอ้ขดัแยง้ทีไม่สามารถตดัสินใจได ้ ใหถื้อคาํวินิจฉยัของผูอ้อกแบบเป็นอนั

สินสดุ 

4.3 การอา่นแบบ 

การอา่นแบบใหถื้อความสาํคญัลาํดบัต่อไปนี 

- แบบรูป 

- ระยะทีเป็นตวัเลข 

- อกัษรทีปรากฏอยู่ในแบบรูป 

- แบบขยาย  และแบบขยายทีเพิมเติม 

- แบบขยายทีไดร้บัการอนุมตั ิ

หากผูร้บัจา้งยงัความสงสยัอยู ่จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบก่อนลงมือทาํการก่อสรา้งหา้มทาํไปโดยพลการ 

5. ลาํดับสาํคัญของเอกสารสัญญาว่าจ้าง 

เวน้แต่มีการระบเุป็นอย่างอนืลาํดบัความสาํคญัของเอกสารสญัญาใหถื้อตามรายการทีกาํหนด ดงัต่อไปนี 

5.1 สญัญาว่าจา้ง ซงึไดล้งนามระหว่างผูว่้าจา้งกับผูร้บัจา้ง โดยมพียานรบัรูท้งันีรวมถงึ เอกสารแนบทา้ยสญัญาทกุฉบบั 
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5.2 รายการละเอียดประกอบแบบก่อสรา้งทีไดย้อมรบัในขนัเซน็สญัญา และเอกสารรายการเปลียนแปลง ตลอด

ระยะเวลาการก่อสรา้ง ทงันีขึนอยู่กบัการเปลียนแปลงแต่ละครงัไดร้บัความเห็นชอบจากคู่สญัญาเป็นคราว ๆ ไป 

5.3 แบบรูปและรายการเปลียนแปลงแบบรูปตลอดโครงการ 

แบบรูปทวั ๆ ไป 

แบบรูปทีมีระยะเป็นตวัเลข และอกัษรกาํกบั 

แบบรูปทีเป็นแบบขยาย 

แบบรูปทีไดต้กลง โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงาน 

5.4 ราคาค่าก่อสรา้ง และรายการละเอียดเกียวกบัราคาทีเป็นทียอมรบัของผูว่้าจา้งและผูร้บัจา้ง 

5.5 ขอ้ตกลงระหว่างผูว่้าจา้ง และผูร้บัจา้งอนื ๆ ในภายหลงั (ถา้มี) 

5.6 บรรดาคาํสงัของสถาปนิกและหรือวิศวกร ทีออกโดยผูว่้าจา้ง ใหผู้ร้บัจา้งปฏบิตัิตาม 

6. วัตถุสงิของหรอืของมคี่าอืน ๆ  ในบรเิวณงานก่อสร้าง 

6.1 บรรดาทรพัยส์ินต่าง ๆ  บนผิวดิน ผูว่้าจา้งจะเป็นผูก้าํหนดใหผู้ร้บัจา้งปฏิบตัิตาม   เช่น การอนรุกัษ์   หรือการ

เคลือนยา้ย  เพอือนรุกัษบ์รรดาทรพัยส์ินเหล่านนัไปยงัจุดหนงึ หรอืเคลือนยา้ยออกนอกบรเิวณโดยถือว่า  

บรรดาทรพัยส์ินเหล่านนั เป็นของผูว่้าจา้ง 

6.2 บรรดาทรพัยส์ินของมีค่าต่าง ๆ ในดินบริเวณงานก่อสรา้งไดร้บัความเห็นชอบ ในกรณีทีผูร้บั จา้งขดุดินบรเิวณ

ก่อสรา้งพบวตัถโุบราณ หรือบรรดาของมีค่าอืน ๆ  ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ ้  ควบคมุงานและผูว่้าจา้งทราบ

ตามลาํดบัโดยไม่ทาํการขดุต่อ โดยถือว่าบรรดาทรพัยส์ินเหล่า นนัเป็นของผูว่้าจา้ง 

7. การประสานงาน 

 เพือใหก้ารดาํเนินการก่อสรา้งเป็นไปดว้ยดี  การประสานงานระหว่างผูร้บัจา้งงานโครงสรา้งกบัผูร้บัจา้งชว่ง  หรือ 

ผูร้บัจา้ง งานก่อสรา้งแต่ละแขนง นอกจากระบเุป็นอย่างอืนในสญัญาใหถ้ือว่า  ผูร้บัจา้งงานโครงสรา้งจะตอ้งเป็น 

ผูป้ระสานงานกบัส่วนอืน ๆ ทงัหมดใหห้มายรวมถงึการประสานงานขันวางแผนขนัการดาํเนินการ และขนับาํรุงรกัษา 

ผูร้บัจา้งงานโครงสรา้งจะตอ้งเป็นตวัแทนแต่เพียงผูเ้ดียวกบัผูว้า่จา้งความผิดพลาดทเีกิดขึนทงัหมดจากการดาํเนินงาน

ในส่วนที งานแขนงอืน ๆ  มาประกอบหรือใชส้่วนใดส่วนหนึงของงานโครงสรา้ง  ไม่ว่าจะเกิดจากงานแขนงใด ๆ ก็ตาม

ผูร้บัจา้งงานโครงสรา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายเกียวกบัการซอ่มแซมเปลียนแปลงเปลียนใหม ่    เพือใหไ้ด้

ผลงานทีดีจนเป็นทีพอใจของผูว่้าจา้ง และสถาปนิก / วิศวกรผูอ้อกแบบ 

8. ข้อกาํหนดทวัไป 

 ใหผู้ร้บัจา้งปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดทวัไปในแต่ละหมวดทีระบไุวใ้นเอกสารรายการละเอียดประกอบแบบก่อสรา้งหากมี 

ความขดัแยง้กนั ใหถื้อเอาส่วนทีมีเนือหาครอบคลมุการปฏิบตัิงานทีดีกว่า โดยถือเอาคาํตดัสินของสถาปนิก /วิศวกร 

เป็นอนัสินสดุ 

9. สงิอาํนวยความสะดวกชวัคราว 

9.1  สาํนกังานชวัคราว 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสรา้งสาํนกังานชวัคราว ในบรเิวณทีก่อสรา้งสาํหรบัเป็นทีทาํงานของฝ่ายผูร้บัจา้งและของ

ตวัแทนฝ่ายผูว่้าจา้งหรือผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง  โดยจดัแยกเป็นสดัส่วน  โดยจะตอ้งมีเนือทีทีเหมาะสมในการตงั

โต๊ะทาํงานมีหอ้งนาํ เฟอรน์ิเจอร ์สิงอาํนวยความสะดวกทีจาํเป็นพรอ้มติดตงัโทรศพัท,์ FAX ,COMPUTER และ 

PRINTER 
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9.2 ทีพกัอาศยั 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งทีพกัอาศยัชวัคราวสาํหรบัคนงานและเจา้หนา้ทีทีจะเป็นของผูร้บัจา้งในบรเิวณทีผูว้า่จา้ง

กาํหนดให ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งดแูล  เรอืงความปลอดภยั  ความสะอาด และความเรียบรอ้ย ตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้งในกรณีทีบริเวณทีผูว้่าจา้งกาํหนดไวใ้หไ้ม่เพียงพอ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาเพมิเติมดว้ยตนเอง 

9.3 นาํใชร้ะหว่างการก่อสรา้ง 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการขออนุญาตติดตงัมิเตอรน์าํใชช้วัคราวค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตลอดจนค่าใชน้าํประจาํเดือน  

ตงัแต่เรมิดาํเนินการก่อสรา้งจนแลว้เสรจ็เป็นของผูร้บัจา้งทงัสิน 

9.4 ไฟฟ้าชวัคราวระหว่างก่อสรา้ง 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการขออนุญาตติดตงัมิเตอรไ์ฟฟา้ชวัคราว ใหมี้ขนาดเพียงพอกบัการใชง้าน ค่าใชจ้่าย  

ต่าง ๆ ตลอดจนค่าไฟฟ้าประจาํเดือนตงัแต่เริมดาํเนินการจนแลว้เสรจ็เป็นของผูร้บัจา้งทงัสนิ หอ้งนาํ – สว้ม 

ชวัคราว ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งหอ้งนาํชวัคราวสาํหรบัคนงานและเจา้หนา้ทีใหพ้อเพยีง หอ้งนาํ-สว้ม ชวัคราว  

จะตอ้งถกูตอ้งสขุลกัษณะตาํแหน่งทีตงั จะตอ้งขออนมุตัิจากผูค้วบคมุงานเสียก่อน จึงจะทาํการก่อสรา้งได ้

หอ้งนาํ – สว้ม สาํหรบัสาํนกังานชวัคราว ผูร้บัจา้งจะตอ้งดแูลรกัษาหอ้งนาํ – หอ้งสว้มทงัหมดใหส้ะอาดอยู่เสมอ 

10. อาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบ 

10.1 ผูค้วบคมุงาน 

 มีหนา้ทีควบคมุและตรวจสอบ ทาํการทดสอบและวเิคราะหผ์ลการทาํงานของผูร้บัจา้ง 

10.1.1 ผูค้วบคุมงานมีอาํนาจออกคาํสงั คาํแนะนาํ หรือการอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยถือว่าเป็นขอ้

ผกูมดัผูร้บัจา้งเหมือนคาํสงัของสถาปนิก / วิศวกร เอง 

10.1.2 ผูค้วบคุมงานไม่มีอาํนาจทีจะยกเวน้ความรบัผิดชอบใด ๆ ของผูร้บัจา้งตามสญัญา และไม่มีอาํนาจ

เกียวกบัการเพมิราคาค่าก่อสรา้ง หรือทาํใหง้านเปลียนรูป 

10.1.3 การทีผูค้วบคมุงานไม่คดัคา้นการทาํงานใด ๆ ทีผูร้บัจา้งกระทาํไปโดยพลการไม่อาจ ลบลา้ง อาํนาจของ

ผูว่้าจา้งหรือสถาปนิก / วิศวกรทีไม่เห็นชอบกบังานหรอืสิงของนนั ๆ ได ้

10.2 สถาปนิก / วิศวกร 

10.2.1 สถาปนิก / วิศวกร มีอาํนาจทีออกคาํสงัเพมิเติมไดอี้ก ในระหว่างงานกาํลงัดาํเนินอยู่ ในเมอื

สถาปนิก / วิศวกร  เห็นสมควร  เช่น   วิธีการใชว้สัดทุีถกูตอ้ง หรือการดาํเนินการส่วนใดควรจะทาํ

ก่อนหรือหลงั เพือมิใหเ้กิดการเสียหายกบังานส่วนอืน ๆ  (ทงันีไม่หมายถงึการทาํใหร้าคาเพิมหรือ

ตาํลง) ในขณะก่อสรา้งหรอืภายหลงั ไดผู้ร้บัจา้งจะตอ้งทาํตาม และยอมรบัคาํสงันนั ๆ ในขณะ

ก่อสรา้ง 

10.2.2 สถาปนิก/วิศวกร หรือผูใ้ดทีไดร้บัมอบอาํนาจจากผูว่้าจา้ง มีสิทธิเขา้ไปในบรเิวณหน่วยงาน/โรงงาน

ทกุ ๆ แห่งทีมีการเตรยีมงาน หรือแหล่งผลิตเก็บรกัษาวสัดสุิงของทีจะนาํมาใชใ้นการก่อสรา้งผูร้บั

จา้งมีหนา้ทีคอยใหค้วามสะดวกในการนาํเขา้ไปในสถานทีต่าง ๆ เหล่านนั 

10.2.3 สถาปนิก / วิศวกร มีอาํนาจในการเปลียนแปลงแบบรูป และรายการละเอยีดประกอบแบบตาม

ความเห็นชอบของผูว้า่จา้งเพือทีจะใหค้วามมนัคงแข็งแรงหรือทาํประโยชนใ์นการใชส้อยดีขึน โดย

ไม่ทาํใหร้าคาค่าก่อสรา้งเพมิขนึหรอืลดลง ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัิตาม 
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10.3 ผูร้บัจา้ง 

10.3.1 หากผูร้บัจา้งไม่เขา้ใจในแบบ หรือรายการกอ่สรา้ง หรือจะเป็นวสัดุทีใช ้หรือวิธีการทาํก็ตามผูร้บัจา้ง

ตอ้งแจง้ใหส้ถาปนิก / วิศวกรทราบแต่เนิน ๆ สถาปนิก / วิศวกรจะเป็นผูชี้แจงขอ้สงสยันนั ๆ เป็น

ลายลกัษณอ์กัษร หรือใหร้ายละเอียดเป็นแบบเพิมเติม หา้มมใิหผู้ร้บัจา้งตดัสินใจทาํอย่างหนึงอย่าง

ใดเอง  ผลเสียทีเกิดขนึผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบทงัหมด 

10.3.2 ผูร้บัจา้ง จะตอ้งแต่งตงัตวัแทนทีเป็นสถาปนิก หรือวิศวกรทีมีประสบการณเ์หมาะสมกบังานก่อสรา้ง 

และมีอาํนาจเต็มประจาํสถานทีก่อสรา้งอยา่งนอ้ย 1 คน หรือตามทีผูว้า่จา้งระบุ ทงันี จะตอ้งทาํ

หนงัสือแต่งตงัประวตัิการทาํงานพรอ้มรูปถ่ายจาํนวน 2 ใบ ต่อหนงึคน ขอรบัรองจากผูว้่าจา้ง

เสียก่อนครบถว้นตามขอ้กาํหนด และผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งตงัผูค้วบคุมงานตามวฒุ ิ และจาํนวนตาม

ระเบียบ กฎหมายและเทศบญัญตัิ  ระบุ แจง้ต่อหน่วยราชการทีเกียวขอ้งดว้ย 

10.3.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งว่าจา้งช่างฝีมือแต่ละประเภทของงาน ผูว่้าจา้งมีอาํนาจทีจะใหผู้ร้บัจา้งถอนผูห้นงึ

ผูใ้ดทีผูร้บัจา้งจา้ง ออกจากงานทนัทีในเมือผูว้่าจา้งเห็นว่า ผูน้นัประพฤติมิชอบหรือไรส้มรรถภาพ 

หรือปล่อยปละละเลยและทิงงานผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาผูมี้ความสามารถมาเปลียนโดยทนัที 

10.3.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการจดัวางผงัการก่อสรา้งใหถ้กูตอ้งตามแบบรูป ตลอดจนการแกไ้ข

ทีตงัระดบั  ขนาด และแนวต่าง ๆ ของงาน จดัหาเครืองมืออปุกรณแ์ละแรงงานใหเ้พียงพอ    หากมี

การวางผงัผิดพลาด จะตอ้งแกไ้ขใหม่ใหเ้ป็นทีเรียบรอ้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งบาํรุงรกัษาหลกัฐานแนว

หมดุเครอืงหมายต่าง ๆ ทีใชใ้นการวางผงัใหค้งสภาพเรียบรอ้ยอยู่เสมอ 

10.3.5 ใหถื้อว่าผูร้บัจา้งเป็นผูช้าํนาญการก่อสรา้งและฝีมือดี โดยวิศวกรคอยควบคมุอยู่อย่างใกลชิ้ด ฉะนนั 

ความผิดพลาดต่าง ๆ ทีวิศวกร หรอืผูค้วบคมุงานตรวจแบบอาจจะพบชา้หรือเรว็ก็ตามมิได้

หมายความว่า วิศวกรหรือผูค้วบคมุงานบกพรอ่งในหนา้ที และหากมีการผิดพลาดเกิดขึนเนืองจาก

กรณีใดก็ตาม เวลาทีตอ้งเสียไปโดยเปล่าประโยชน ์ ผูร้บัจา้งจะนาํเป็นขอ้อา้งใหร้ว่มรบัผิดชอบมไิด้

เป็นอนัขนาด 

10.3.6 ผูร้บัจา้งจะตอ้งบาํรุงรกัษาซ่อมแซมถนน หรือสะพาน หรือเขือนทีใชผ้่านไปยงัสถานทีก่อสรา้งเพือ

หลีกเลียงผลเสียหาย ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกเสน้ทางทีเหมาะสมกบัยานพาหนะทีจะตอ้งผ่าน เมือมีขอ้

กล่าวหาว่าผูร้บัจ้างทาํสะพาน หรือถนน หรือเขือนเสียหาย ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการซอ่มแซมแก่ไข 

หรือทาํใหม่ใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมทนัที 

10.3.7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัิแรงงานทุกประการ ตลอดจนกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ

ทอ้งที 

10.3.8 บรรดาวสัดุสิงของทีใชใ้นการก่อสรา้งทุกชนิดทีปรากฏในแบบรูปและรายการละเอยีดประกอบแบบ

ก่อสรา้ง หรือไมไ่ดร้ะบแุต่จาํเป็นตอ้งนาํมาประกอบงานก่อสรา้ง จะมีในทอ้งตลาดหรือขาดตลาด 

หรือมีไม่พอเป็นหนา้ทีของผูร้บัจา้ง จะตอ้งเตรียมการเอาไวล้่วงหนา้ ทงัวสัดทีุมีชือระบุในแบบรูป 

และรายการละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง หรือวสัดเุทียบเท่าเพืออนมุตั ิ ผูร้บัจา้งจะอา้งว่า ไมมี่ใน

ทอ้งตลาด หรือขาดตลาดหรือตอ้งสงัจากต่างประเทศ หรือตอ้งสงัทาํ หรือตอ้งรอใหค้รบอายกุารใช้

งาน และนาํเหตผุลเหล่านนัไปเป็นเหตุใหก้ารก่อสรา้งตอ้งชะงกั หรือล่าชา้ไม่ทนักาํหนดสญัญา และ

ขอต่ออายสุญัญาไม่ได ้ เป็นหนา้ทีโดยตรงของผูร้บัจา้งทีจะวางแผนงานใหร้อบคอบก่อนลงมือ

ดาํเนินการก่อสรา้ง 
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10.3.9 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบในการจดัส่งตวัอย่าง เพอือนมุตัิและสงัซอืเวลาอนัเหมาะสม 

10.3.10 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการทดสอบคุณภาพวสัดสุิงของ เพือใหไ้ดค้ณุภาพตามทีระบใุนรายการ 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดเป็นของผูร้บัจา้ง 

10.3.11 วสัดสุิงของทงัหมดทผีูร้บัจา้งสงัเขา้มายงัหน่วยงาน จะตอ้งเป็นของใหมไ่ม่เคยผ่านการใชง้านมา

ก่อน ตอ้งบรรจลุงในหีบห่อเรียบรอ้ยจากโรงงาน หรือมีใบส่งของจากโรงงานกาํกบัและจะตอ้งเป็น

วสัดสุิงของทีมีคณุภาพ ชนั 1 ถกูตอ้ง และมีจาํนวนเพียงพอ วสัดสุิงของทีไมไ่ดคุ้ณภาพมาตรฐาน  

ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํออกนอกบรเิวณงานทนัที 

10.3.12 ผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการฝึกอบรมเจา้หนา้ทีควบคมุ  และบาํรุงรกัษาเครืองจกัรกลของโครงการ ฯ  ให้

มีความรู ้  ความสามารถในการใชง้าน  และการบาํรุงรกัษาเครืองเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 15 วนั 

ติดต่อกนัภายหลงัส่งมอบงาน  หรือจนกวา่เจา้หนา้ทีควบคุมเครืองของโครงการ ฯ สามารถใชเ้ครอืง

ไดด้ว้ยตนเอง 

10.3.13 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัเตรียมช่างผูช้าํนาญไวส้าํหรบัตรวจสอบ   ซอ่มแซม   และบาํรุงรกัษาเครืองจกัรกล 

ใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านไดด้ี หลงัจากรบัมอบงานแลว้ทุก ๆ 3 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี แลว้จดัทาํ

รายงานผลการตรวจสอบเสนอผูว่้าจา้งภายใน 7 วนั นบัจากวนัตรวจสอบทกุครงั 

10.3.14 เพอืใหก้ารดาํเนินการก่อสรา้งบรรลเุปา้หมายโดยเรียบรอ้ยและปลอดภยั  ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติั

ตาม กฎกระทรวงมหาดไทย เรอืงความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งและคาํสังของผูค้วบคมุงาน

โดยไมม่ีเงือนไขหรือขอ้เรยีกรอ้งอืนใด 

10.3.15 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัสถาปนิก และวิศวกร เพือเซ็นเป็นผูค้วบคมุงานตามระเบียบและขอ้บงัคบัของ

กรุงเทพมหานครฯ  ของเทศบาลเมืองฯ หรือของสุขาภิบาลอาํเภอ ฯลฯ 

11. การจัดทาํและการอนุมัตแิบบ SHOPDRAWINGSและแบบ AS BUILT DRAWINGS 

11.1 การจดัทาํ  SHOP DRAWING     และ AS BUILT DRAWINGS  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดั ทาํ SHOP DRAWINGS 

เสนอผูค้วบคมุงานเพือตรวจสอบและเสนอขออนมุตัิต่อคณะ กรรมการตรวจการจา้งตลอด ระยะเวลากอ่สรา้ง 

แบบ SHOP DRAWINGS ทีไดร้บัอนมุตัิแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเขียนแบบ  AS BUILT DRAWINGS ใน   ทกุ ๆ 

จดุ ใหเ้ขียนลงกระดาษไข จาํนวน 1 ชดุ ตามขนาดทีสถาปนิกสงั  พรอ้มพิมพส์าํเนา  (พมิพเ์ขียว)  จาํนวน 4  

ชดุ  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรวบรวมตน้ฉบบัแบบ    SHOP DRAWINGS, AS  BUILT  DRAWINGS  ทงัหมด ส่งมอบ

ใหแ้ก่ผูว้า่จา้งโดยจดัทาํเป็นรูปเล่มใน วนัสุดทา้ยของการรบัมอบงาน 

11.2 การอนุมตัิแบบ  SHOP DRAWINGS,  AS BUILT DRAWINGS    ผูร้บัจา้งจะต้องจดัส่งแบบ SHOP 

DRAWINGS  และแบบ    AS BUILT DRAWINGS  ในระยะเวลาทีเหมาะสม ทีผูค้วบคุมงานและ / หรือ 

สถาปนิก / วิศวกร จะตรวจสอบและเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการตรวจการจา้งไดท้นัต่อการดาํเนินการ โดย

อย่างตาํไม่นอ้ยกว่า 15 วัน การทีผูร้บัจา้งจัดทาํแบบ SHOP DRAWINGS  ล่าชา้และ/ หรือมีระยะเวลา

ตรวจสอบไม่เพียงพอจะถือเอาเป็นสาเหตุในการเรียกรอ้งเวลาโดยอา้งว่าเป็นปัญหาความล่าชา้ในการก่อสรา้ง

ไม่ได ้การอนุมัติ SHOP DRAWINGS ไม่ไดห้มายถึงว่าผูร้บัจา้งไดร้บัการยกเว้น  ความรบัผิดชอบในการ

ก่อสรา้งส่วนนัน ๆ ผูร้ับจา้งยังคงตอ้งรบัผิดชอบการก่อสรา้งในส่วนนัน ๆ ในกรณีทีมีปัญหาและจะต้อง

รบัผิดชอบในการแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ยสมบรูณ ์

12. การจัดส่งตัวอย่างวัสดุอปุกรณ์ ในการอนุมัต ิ

12.1 วสัด ุขนาดของตวัอย่าง 
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หินขดั หรือกรวดลา้ง หรือทรายลา้งตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

กระเบืองปพืูนทกุชนิด ขนาดแผ่นมาตรฐานตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

กระเบืองบผุนงัทกุชนิด ขนาดแผ่นมาตรฐานตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

กระจกทกุชนิดตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

ประตู-หนา้ต่างไมต้ามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

ประตู-หนา้ต่าง อลมูเินียมตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

อปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างทุกชนิดตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

ฝา้เพดานและแผ่นกนัความรอ้นตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

โครงเครา่ / ผนงัโลหะตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

เครอืงสุขภณัฑแ์ละอปุกรณท์กุชนิดตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

หินอ่อนขนาดแผ่นมาตรฐานตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

จมูกบนัได , เสน้ทองเหลือง หรือ PVC ตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

แบง่หินขดัตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

วสัดกุนัซมึทกุชนดิตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

เหล็กเสรมิคอนกรีตทกุชนิดตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

เหล็กรูปพรรณอืน ๆ ตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

อปุกรณร์ะบบไฟฟ้าและสือสารทกุชนิดตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

อปุกรณร์ะบบสขุาภิบาลตามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

อปุกรณร์ะบบปอ้งกนัเพลิงไหมต้ามคาํสงัผูค้วบคมุงาน 

ทงันีเพือนาํเสนอขออนมุตัิ ต่อคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

12.2 การจดัส่งตัวอย่าง 

12.2.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัส่งวสัดแุละอปุกรณที์ระบใุนแบบรูปรายการประกอบ    แบบใหผู้ค้วบคมุงานเสนอเพือ

ออกคาํสงัอนมุตัิก่อนจงึจะทาํการสงัซอื หรือนาํเขา้ไปในบรเิวณงานก่อสรา้งได ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่ง

ตวัอย่างเหล่านนั ขออนมุตัิก่อนการใชง้านจรงิ 30 วนั 

12.2.2 วสัดุอปุกรณต์วัอย่างทีจดัส่งขออนมุติัจะตอ้งอยู่ในสภาพเรียบรอ้ยไดค้ณุภาพมาตรฐานตรงตามที

ระบไุวใ้นแบบรูป และ รายละเอียดประกอบแบบ 

12.2.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งตวัอย่าง เพืออนมุติัในเวลาอนัสมควรจะอา้งเหตุผลในการอนมุตัิตวัอย่างในการ

ต่อสญัญาก่อสรา้งไมไ่ด ้

12.2.4 ตวัอย่างวสัดอุุปกรณท์กุชนิดตอ้งติดแผ่นปา้ยบอกชือวสัด ุและอปุกรณ ์วนั เดือน ปี ทีส่งและขอ้มลู

ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

12.2.5 ในกรณีทีรายการละเอียดระบวิุธีใช ้ และกรรมวิธีในการปฏิบตัิตลอดจนคณุสมบตัิของวสัดจุาก

บริษัทผูผ้ลิต    ผูร้บัจา้งจะตอ้งแนบรายละเอียดของวสัดุอปุกรณแ์ละบรษัิทผูผ้ลิตไปดว้ยทกุครงั 

12.2.6 ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการจดัส่งตวัอยา่งเพือขออนมุตัิ 

12.2.7 วสัดแุละอปุกรณที์ไมไ่ดก้าํหนดไวใ้นตารางขา้งตน้ แต่ระบุไวใ้นแบบรูป หรือในรายการละเอียด

ประกอบใหผู้ร้บัจา้งจดัส่งตวัอย่างเพืออนุมตัิดว้ยหรือเมือสถาปนิก/วิศวกร หรอืผูค้วบคมุงานรอ้งขอ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างใหพ้ิจารณาอนุมตัิทกุรายการ 
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12.2.8 วสัดแุละอปุกรณต์วัอย่างทีไดร้บัการอนมุตัิ ผูค้วบคมุควรจะเก็บไวเ้พือเป็นหลกัฐานเปรียบเทียบกบั

วสัด ุอปุกรณท์ีติดตงัใชง้านจรงิ 

12.2.9 การตรวจสอบวสัดทีุขออนมุตัินนั สถาปนิก /วิศวกร หรือผูค้วบคมุงานจะตรวจสอบเฉพาะเท่าที

จาํเป็น ส่วนทีเหลือทีไมส่ามารถตรวจสอบได ้ใหถื้อว่าผูร้บัจา้งรบัผิดชอบเสนอสิงทีถกูตอ้งเหมาะสม 

หากปรากฏภายหลงัว่า รายละเอียดดงักล่าวมีปัญหาในการใชง้าน ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ 

13. การเทยีบเท่าวัสดุ / อุปกรณ ์

13.1 การขอเทียบเท่าวสัดุ 

ผูร้บัจา้งมีสิทธิขอเทียบเท่าวสัด ุ เพืออนมุตัิเลือกใชว้สัดทีุมีชือแตกต่างจากทีระบไุวใ้นแบบรูปหรือ รายละเอียด

ประกอบแบบไดใ้นหลกัคณุภาพเท่ากนัหรอืดีกว่า และราคาเท่ากนัหรอืแพงกวา่ ผูร้บัจา้งจะขอเทียบเท่าไดใ้น

กรณีดงัต่อไปนี 

13.1.1 วสัดใุนทอ้งตลาดมีไมพ่อ หรอืขาดตลาด หรือบรษิัทผูผ้ลิตเลิกผลิต หรือผลิตไมท่นั ทงันี ผูว่้าจา้งขอ

สงวนสิทธิในการอนมุตัิวสัดุรายการเทียบเท่า 

13.1.2 มีระบุในรายละเอยีดประกอบแบบว่า “หรือคณุภาพเทียบเท่า” หรอื “หรือเทียบเท่า” 

13.2 การจดัส่งตวัอย่างขอเทียบเท่า 

13.2.1 ผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการจดัส่งวสัด ุ อปุกรณ ์เพอืขออนมุตัิตามหวัขอ้ 12.2 

13.2.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่ง CATALOG พรอ้มทงัรายการละเอียดรบัรองคุณภาพหลกัฐานจากหน่วยงาน

ตรวจสอบทีไดร้บัอนมุตั ิ

13.2.3 หากจาํเป็น ผูร้บัจา้งจะตอ้งอาํนวยความสะดวกต่อผูว่้าจา้งหรือตวัแทนผูว้า่จา้ง หรือสถาปนิก/

วิศวกร หรือผูค้วบคมุงาน ในการตรวจสอบโรงงานผูผ้ลิตวสัดอุปุกรณข์อเทียบเท่า โดยค่าใชจ่้ายเป็น

ของผูร้บัจา้ง 

14. หน่วยงานตรวจสอบทเีป็นทยีอมรับ 

14.1 มอก. กระทรวงอตุสาหกรรม 

14.2  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์

14.3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

14.4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

14.5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้  วิทยาเขตธนบุรี 

14.6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้  วิทยาเขตเจา้คณุทหารลาดกระบงั 

14.7 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

14.8 สาํนกังานโยธาจงัหวดั ฯ 

14.9 หน่วยงานทีรบัรองโดย ผูว่้าจา้ง 

14.10 หน่วยงานเอกชนทีรฐับาลรบัรอง 

มาตรฐานทนีาํมาใช้ 

วิศวกรรมโครงสร้างและโยธา 

1. ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIAL, 1961, BSJIS, DIN, ISO, AAMA, AUSTRALIAN 

STANDARD 

2. มอก. มาตรฐานสินคา้ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ของสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมประเทศไทย 
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3. มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

งานระบบปรับอากาศ 

1. ARIAir – Conditioning  and  Refrigeration  Institute 

2. ASA American Standard Association 

3. ASHRAEAmerican Society of Heating, Refrigerating and Air – Conditioning   Engineers 

4. SMACNASheet Metal and air-conditioning Contractors National Association  Inc. 

5. NEMA National Electrical Manufacturer Association 

6. UL Underwriters’ Laboratories Inc. 

7. ASTM American Society of Testing Material 

8. MEA Metropolitan Electricity Authority 

9. TIS Thai  Industrial  Standard 

10. NEC National Electrical Code 

11. IEC International Electromechanical Commission 

12. API American Petroleum Industry 

13. AWS American Welding Society 

14. BS British Standard 

15. ANSI American National Standard Institute 

งานระบบป้องกันเพลิงไหม ้

1. กฎขอ้บงัคบัของกองดบัเพลิง  กรมตาํรวจ 

2. NFPANational  Fire  Protection  Association 

3. UL Underwriter  Laboratory 

4. FM 200 

งานระบบปรับปรุงคุณภาพนาํ , ประปา ,  และสุขาภิบาล 

1. ของการประปานครหลวง 

2. พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารและกฎกระทรวง 

3. ASPEThe American  Society  of  Plumbing  Engineers 

4. ASSEAmerican  Society  of  Sanitary  Engineering 

5. BOCABuilding  Officials  &  Code  Administrators 

6. International  Inc.Plumbing  code 

งานระบบพลังแสงอาทติย ์

1. ASHRAEAmerican  Society  of  Heating , Refrigerating  and  Air –Conditioning  Engineer 

งานระบบไฟฟ้าและสือสาร 

1. MEA  Metropolitan  Electriity  Authority 

2. EIT The  Engineering  Institute  of  Thailand 

3. TISI Thai  Industrial  Standard  Institute 

4. NEC National  Electrical  Code 
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5. NESC National  Electrical  Safety  Code 

6. UL Underwriters’  Laboratories  Inc. 

7. NEMA National  Electrical  Manufacturer  Association 

8. NFPA National  Fire  Protection  Association 

9. พระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 

หมายเหตุ 

มาตรฐานและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีอา้งถงึครอบคลุมถงึฉบบัล่าสุดทีปรากฏใหมี้ผลบงัคบัใชจ้นถงึวนัทีทาํการติดตงัดว้ย  

โดยผูว้า่จา้งจะตอ้งจดัหาเอกสารนนั ๆ ประกอบเพือเสนอเรืองใหพิ้จารณาต่อผูค้วบคมุงานหรือผูว่้าจา้ง 

15. การประชุม 

 หมายถงึ  การพบปะปรกึษาหารือระหว่างผูร้บัจา้ง  กบัผูค้วบคมุงานหรือผูร้บัจา้งกบัผูค้วบคมุงาน สถาปนิก/วิศวกร 

 และผูแ้ทนผูว้า่จา้ง เพอืใหก้ารทาํงานก่อสรา้งดาํเนินไปตามแบบรูปและรายการ และใหก้ารทาํงานทนักาํหนดเวลา

 ขนัตอนทีไดว้างไว ้ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดผูแ้ทนผูมี้อาํนาจเต็มเขา้รว่มประชมุดว้ยทุกครงัการกาํหนดระยะเวลาในการ

 จดัประชมุ 

15.1. ประชมุทกุ 7 วนั ระหว่างผูแ้ทนผูว่้าจา้ง ผูค้วบคมุงานและผูร้บัจา้งตลอดระยะเวลาทาํการก่อสรา้ง 

15.2. ประชมุทกุ 30 วนั ระหวา่งผูแ้ทนผูว้่าจา้ง สถาปนิก/วศิวกร ผูค้วบคุมงาน และผูร้บัจา้งตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 

15.3. เมือผูค้วบคุมงานหรือผูร้บัจา้งเห็นสมควร 

15.4. เมือสถาปนิก / วิศวกร เห็นสมควร 

16. การรายงาน 

 เพือตรวจสอบวธีิการและความกา้วหนา้ของการทาํงาน เป็นหลกัฐานประกอบการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่ง

เอกสารตามกาํหนดเวลาทีผูร้บัจา้ง หรือสถาปนิก / วิศวกร หรือผูค้วบคมุงานเป็นผูก้าํหนด 

16.1 ตารางแสดงขนัตอนการก่อสรา้งภายในกาํหนดเวลา 7 วนั ภายหลงัจากวนัเซน็สญัญา 

16.2 รายงานแสดงความกา้วหนา้ของงาน (PROGRESSIVE  REPORT) จดัส่งทกุ 15 วนั 

16.3  รูปถ่าย (CONSTRUCTION  PHOTOGRAPHYS)แสดงใหเ้ห็นผลงานและความคืบหนา้ทกุ ๆ  15 วนั 

16.4 จดัทาํรายงานประจาํเดือนสรุปการดาํเนินงาน และผลความคืบหนา้ในการก่อ  สรา้งในรอบเดือน  เปรยีบเทียบ

กบัแผนทีวางไวพ้รอ้มรูปถ่ายเสนอต่อผูว่้าจา้ง  ภายใน 15 วนั ของเดือนถดัไปตามจาํนวนชดุซงึผูว่้าจา้งกาํหนด 

16.5 รายงานอนื ๆ ตามทีผูค้วบคมุงานตอ้งการ 

17. การคาํประกัน 

 การคาํประกนัผลงานก่อสรา้งผู้รบัจา้งจะตอ้งรบัประกันผลงานเป็นเวลา  24 เดือน  นบัจากวนัทีผูว้่าจา้งตรวจรบัมอบ

งานงวดสุดทา้ยแลว้   กรณีทีผูว่้าจา้งเขา้ครอบครองทาํประโยชนบ์างส่วนหรือทังหมดของงาน ซงึอยู่ในระยะเวลาของ

การคาํประกันระยะเวลาของการคาํประกนังานก่อสรา้งจะแยกย่อยตามส่วนนนั ๆ เช่นเดียวกัน หากมีการเสียหาย

เกิดขนึแก่ส่วนใดส่วนหนึงของสิงก่อสรา้ง  ในระยะเวลาของการคาํประกัน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งวัสดุอุปกรณต์ลอดจน

ช่างฝีมือมาดาํเนินการซอ่มแซมเปลียนแปลงแกไ้ขสรา้งใหม่ หากผูร้บัจา้งไม่มาดาํเนินการตามทีผูว้า่จา้งแจง้ใหผู้ร้บัจา้ง

ทราบตามกาํหนด ผูว่้าจา้งมีสิทธิจะหารือจัดหาบุคคลอืนมาดาํเนินการแทน ผูร้บัจา้งยินดีทีจะใหผู้ว้่าจา้งหกัเงินจาก

ยอดเงินคาํประกนัผลงานเพือใช้จ่ายในกิจการนนั ๆ ตามความเห็นชอบของผูว่้าจา้งโดยไม่มีขอ้แมใ้ด ๆ ทงัสินการ

ซ่อมแซมงานทีอยู่ในระยะเวลาคาํประกันเป็นงานทีเกิดจากความเสียหายทีเกิดขึนจากความบกพร่อง หรือความ

ประมาทเลินเล่อในการก่อสรา้งของผูร้บัจา้งเป็นผูก้ระทาํ   โดยถือคาํวินิจฉัยของสถาปนิก / วิศวกร ผูอ้อกแบบเป็นอนั
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สินสุด  เมือสินสุดระยะเวลาคาํประกัน สถาปนิก/วิศวกร ผูอ้อกแบบจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองผลงานใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํหลกัฐานใบรบัรองผลงานนีแสดงต่อผูว้า่จา้งเพือขอหนงัสือคาํประกนัผลงานก่อสรา้งจากผูว้า่จา้ง 

18. การจัดเบิกจ่ายเงนิงวด 

 รบัจา้งจะตอ้งหาตารางการเบกิเงินงวด   โดยระบุปริมาณงานและกาํหนดระยะแต่ละงวดพรอ้มจาํนวนเงินเสนอใหผู้ว้า่

จา้งอนมุตัิก่อนลงนามในสญัญา  ผูว่้าจา้งมีสิทธิในการตรวจสอบและแกไ้ขตารางการเบกิเงนิงวดเพือความเหมาะสม 

การแกไ้ข  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเงนิงวดใหม่  ผูว่้าจา้งมีสิทธิทีจะไม่จ่ายเงนิงวดในเมือผูว้่าจา้ง เห็นวา่หากมี 

18.1 ปรมิาณและคณุภาพงานไม่เป็นไปตามทีไดร้ะบุไวใ้นราคาเบิกเงนิงวด 

18.2 ระยะการเบิกเงนิงวดไม่ตรงกบัทีไดร้ะบุไวใ้นงวดตารางเบิกยกเวน้กรณีทีไดม้ีการตกลงกนัระหว่างผูร้บัจา้งกบั

 ผูว้่าจา้งเป็นลายลักษณอ์กัษรหลกัฐานต่าง ๆ ทีผูร้บัจา้งจะตอ้งแนบมาพรอ้มกบัเอกสารเบกิเงินงวด 

18.3 ตารางการเบิกเงนิงวดทีไดร้บัอนมุตัิพรอ้มแสดงเครืองหมายงวดงานทีตอ้งการเบกิ พรอ้มตารางแสดงผลงานทีทาํได ้

18.4 หลกัฐานอนืทีผูค้วบคมุงานกาํหนด 

18.5 หลกัฐานเพมิเติมอนื ๆ ทผีูว่้าจา้งรอ้งขอ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย    เป็นไปตามเอกสารการประกวดราคา 

19. การส่งมอบงาน  ใหเ้ป็นไปตามเอกสารการประกวดราคา 

19.1 การส่งมอบอปุกรณแ์ละรายการเอกสารผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งมอบอปุกรณแ์ละรายการ ดงัต่อไปนี 

19.1.1 กุญแจทงัหมดทใีชใ้นอาคารชดุละ 5 ดอก หรอืตามสถาปนิกกาํหนด 

19.1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการจดัหาวทิยากร ผูช้าํนาญงานของบรษัิทผูผ้ลติอปุกรณที์นาํมาติดตงั

อาคารมาอบรม หรอืแนะนาํใหบุ้คลากรของอาคาร ซงึไดร้บัมอบหมายรบัทราบเกียวกบัการดแูล

รกัษา การใชง้าน หรือการซอ่มบาํรุงเบืองตน้จนกว่าจะมีความเขา้ใจ สามารถปฏิบติังานได ้

19.1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งมอบเครืองมือและชนิส่วนอะไหล่ทีมีมากบัอปุกรณใ์หก้บัเจา้ของอาคารเก็บรกัษา

ทงัหมด 

19.1.4 แบบก่อสรา้งจริง (AS BUILT DRAWINGS)  จดัเป็นรูปเล่ม รวมตน้ฉบบักระดาษไข 1 ชดุ และแบบ

ก่อสรา้งจรงิ พิมพเ์ขียว จาํนวน  5 ชุด แบบก่อสรา้งจรงิจะตอ้งมีขนาดเท่ากบัแบบก่อสรา้ง   และใช้

มาตราส่วนเดียวกนัในการเขียนแบบแสดงส่วนที  เปลียนแปลงไปจากแบบก่อสรา้งเดิมอย่างชดัเจน 

19.1.5 หนงัสือรบัประกนัคุณภาพจากบรษัิทผูผ้ลิต หรือตวัแทน หรือผูต้ิดตงัสาํหรบัเครืองกลและอปุกรณ์

ทกุชนิดโดยมีกาํหนดระยะเวลารบัประกนัอย่างนอ้ยเท่ากบัระยะเวลาบาํรุงรกัษาตามสัญญก่อสรา้ง 

19.1.6 คู่มือสาํหรบัการดแูลรกัษา ผูร้บัจา้งจะตอ้งรวบรวมคู่มือและขอ้แนะนาํของบรษัิทผูผ้ลิตสาํหรบัวสัดุ

และอปุกรณท์ุกชนิดทีนาํมาติดตงัในอาคารนี 

19.1.7 ผูร้บัจา้งจะต้องจดัเตรียมวสัดุ และ / หรืออุปกรณง์านตกแต่งสถาปัตยกรรมเพือสาํรองในการ

บาํรุงรกัษาอาคารหลังการรบัมอบงานภายในปรมิาณทีเหมาะสม  ตามรายการทีผูว่้าจา้งกาํหนด 

พรอ้มกบัการ 

19.1.8 ส่งมอบอาคาร ทังนี รวมถึงตามข้อกาํหนดเฉพาะงานในแต่ละระบบด้วย ในส่วนของงาน

สถาปัตยกรรมใหส้าํรองวสัดตุามรายการต่าง ๆ ดงันี 

 วัสดุจาํนวนร้อยละของปริมาณวัสดุทังหมด,ปัดเศษขึน 

 กระเบืองในประเทศ 2 

 กระเบืองต่างประเทศ 2 
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20. การนาํเข้าวัสดุอุปกรณต์า่งประเทศ 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการเกียวกับการนาํเขา้วสัดจุากต่างประเทศ ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งสงัวสัดอุปุกรณ ์ โดยให้

ปฏบิตัิตามระเบียบของทางราชการทีเกียวขอ้งกบัการนาํเขา้วสัดอุปุกรณต์่าง ๆ โดยไมม่ีการยกเวน้ ถา้วสัดอุปุกรณห์รอื

สิงของใด ๆ ทีผูร้บัจา้งนาํมาเพือประกอบหรือผลิต หรือเป็นของสาํหรบัใชส้อยหรืออาํนวยความสะดวกแก่การทาํงาน 

จะตอ้งสงัหรือนาํเขา้มาจากต่างประเทศ และสิงของต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้นนั ตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีมี

เรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกบั เรือไทยเดินอยู่และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

คมนาคมประกาศกาํหนด ผูร้บัจา้งตอ้งจดัการใหส้ิงของต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้บรรทกุโดยเรอืไทย หรือเรือทีมีสิทธิ

เช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน คณะกรรมการส่งเสรมิการ

พาณิชยน์าวีก่อนบรรทกุสิงของต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ลงเรอือนืทีมิใช่เรือไทยหรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย หรือ

สิงของดงักล่าวขา้งตน้ไดร้บัการยกเวน้โดยประกาศของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมใหบ้รรทกุโดยเรอือืนได ้ ทงันี 

ไม่ว่าการสงัสิงของดงักล่าวขา้งตน้จากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟ.โอ.บี/ซ ี แอนด ์ เอฟ หรือ ซ.ีไอ.เอฟ ในการส่งมอบ

งานใหแ้ก่ผูว้่าจา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Landing) หรือสาํเนาใบตราส่งสาํหรบัสิงของต่าง ๆ ซงึ

แสดงว่าไดบ้รรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรอืไทยใหก้บัผูว่้าจา้ง พรอ้มกบัการส่งมอบงานดว้ย ในกรณี

ทีสิงของดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ไดบ้รรทกุจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย โดยเรือไทยหรอืเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย  

ผูร้บัจา้งตอ้งส่งมอบหลกัฐานแสดงว่า   ไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิพาณิชยน์าวีใหบ้รรทกุโดย

เรืออนืไดห้รือหลกัฐานซงึแสดงว่าไดช้าํระค่าธรรมเนียมพิเศษ  เนืองจากการไม่บรรทกุสิงของดงักล่าว โดยเรือไทยหรอื

เรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าวี แลว้อย่างใดอย่างหนึงใหแ้ก่ผูว่้าจา้ง

ดว้ย ในกรณีทผีูร้บัจา้งมอบหลกัฐานอย่างใดอย่างหนึงใหแ้ก่ผูว่้าจา้งดว้ย ในกรณีทผีูร้บัจา้งมอบหลกัฐานอย่างใดอย่าง

หนงึดงักล่าวในสองวรรคขา้งตน้ใหแ้ก่ผูว้่าจา้งแต่อาจส่งมอบงานใหแ้ก่ผูว่้าจา้งก่อน  โดยยงัไมร่บัชาํระค่าจา้งผูว้่าจา้งมี

สิทธิรบัมอบงานดงักล่าวไวก้่อน และจะชาํระเงนิค่างานใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง  เมอืผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งครบถว้นดงักล่าว

แลว้หลกัฐานต่าง ๆ ทีผูร้บัจา้งตอ้งการจากผูว่้าจา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการเสียแต่เนิน ๆ ผูร้บัจา้งไม่มีสิทธิทีจะอา้ง

เหตุผลใด ๆ   ในการต่อสญัญาการก่อสรา้งออกไป  หากการนาํเขา้วสัดอุปุกรณเ์หล่านนัล่าชา้ไมท่นักาํหนดระยะเวลา

ในการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบต่อผลเสียหายทีเกิดขนึทงัหมด ผูว่้าจา้งจะถือว่าวสัดอุปุกรณที์ส่งมายงั

หน่วยงานจะตอ้งอยู่ในสภาพดีสามารถติดตงัและใชส้อยไดท้นัที 
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งานรือถอน (Building Demolition) 

 

1. การรอืถอน สิงปลูกสร้างเดมิและสงิกีดขวางอนื ๆ 

 ในทนัทีทีผูร้บัจา้งไดเ้ขา้ครอบครองสถานทีทีจะทาํการก่อสรา้ง ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการรือถอน สิงปลกูสรา้งเดิมและสิงกีด

 ขวางอืน ๆ ทีมีอยูใ่นบรเิวณนนั ซงึผูร้บัจา้งตอ้งใชค้วามระมดัระวงัต่อท่อประปา และสายไฟฟ้าทีอาจมีอยูไ่มใ่ห้

 กระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใด ๆ ทีอาจเกิดขนึจากการรอืถอน สิงปลกูสรา้งเดิมและสิงกีดขวางอืน ๆ  

2. วิธีการรอืถอน สงิปลกูสร้างเดมิและสงิกีดขวางอืน ๆ 

 หา้มผูร้บัจา้งใชว้ิธีการรอืถอน สิงปลูกสรา้งเดิม  และสิงกีดขวางอืน ๆ โดยวิธีทีจะก่อใหเ้กิดอนัตรายใด ๆ หรือเป็นเหตใุห้

 เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทาํดงักล่าวแก่ผูอ้ยู่ขา้งเคียง เช่น การเผาไฟ การสมุไฟ ฯลฯ 

3. กรรมสิทธิในวัสดุสงิของ  

 วสัดสุิงของทีไดจ้ากการรือถอนสงิปลกูสรา้งขา้งตน้นีใหต้กเป็นของผูร้บัจา้ง ยกเวน้วสัด ุสิงของทีไดร้ะบุไวเ้ป็นพิเศษใหส้่ง

 มอบแก่เจา้ของโครงการ และผูร้บัจา้งตอ้งขนยา้ยวสัดสุงิของทีผูร้บัจา้งไดม้าจาก การรือถอนนีออกไปจากบรเิวณก่อสรา้ง 

 ทงันีถา้เป็นการรือถอนอาคาร ใหร้วมถงึฐานราก และส่วนของอาคาร หรือสิงปลกูสรา้งทีอยู่ใตดิ้น หลมุสว้ม บ่อเก่า ราก

 ไม ้และสิงกีดขวางอืน ๆ ทงัทีอยู่บนดินและใตด้ิน ในบรเิวณก่อสรา้งทังหมด 
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การปรับปรุงบรเิวณกอ่สร้าง Site Clearing  

1. การเตรียมงาน 

 1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบสาํรวจบรเิวณทีจะทาํการก่อสรา้งใหรู้ส้ภาพต่าง ๆ ของสถานทีก่อสรา้ง   

เพือทีจะไดเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาในการทาํงาน SITEWORK ต่าง ๆ และลู่ทางสาํหรบัการขนส่งวัสดกุ่อสรา้ง 

 1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งวดัสถานทีก่อสรา้ง วางผงั จดัทาํระดบั แนว และระยะต่าง ๆ ตรวจสอบความถกูตอ้ง และจดัทาํ

รายงานถึงความถูกตอ้ง หรอืความคลาดเคลือน หรือความไม่แน่นอน แตกต่างไปจากแบบก่อสรา้งเป็นลายลกัษณอ์กัษร        

ใหผู้อ้อกแบบ, วิศวกร ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนดาํเนินงานขนัต่อไป 

 1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมวสัด ุอปุกรณ ์เครอืงมือ เครืองใช ้ช่างฝีมือดี และแรงงานทีเหมาะสมให ้เพยีงพอ และ

พรอ้มเพรยีง เพือปฏบิตัิงานก่อสรา้งใหด้าํเนินงานไปดว้ยความรวดเรว็ เรียบรอ้ย มีประสิทธิภาพ และไดผ้ลงานทีถกูตอ้ง

สมบรูณต์ามแบบและรายการประกอบแบบทกุประการ โดยเป็นผลงานทีมีคณุภาพและ มาตรฐานทีดี 

 1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัิ และรบัผิดชอบในการทาํงาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแรงงาน หรือเทศบญัญตัิรวมทัง 

ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพือใหก้ารปฏิบตัิงานก่อสรา้งครงันีเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย และถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งหาวิธีปอ้งกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดขึนกบัทรพัยส์ินของผูอื้นและสาธารณปูโภค     ขา้งเคียง 

และตอ้งประกนัอบุตัิเหตุอนัอาจจะเกิดขึนต่อทรพัยส์ิน สวสัดิภาพของคนงาน และบุคคลอืนอนัสืบเนืองมาจากการปฏิบตัิงาน

ก่อสรา้ง หากมีความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขนึ ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํ ของผูร้บั จา้ง หรือบรวิาร หรือผูอื้นซงึปฏิบตัิงานก่อสรา้งใน

งานนี ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ และ  เป็นผูช้ดใชค้่าเสียหายทงัสิน 

2. งานปรบัพนืที 

 หลงัจากดาํเนินการรือถอนสิงปลูกสรา้ง และสิงกีดขวางอืน ๆ และขนยา้ยออกจากบรเิวณก่อสรา้งแลว้ ใหด้าํเนินการ 

ปรบัระดบัพืนใหเ้รียบเสมอกัน พรอ้มทีจะดาํเนินการ วางผงังานก่อสรา้ง กาํหนดแนว และระดบัเริมตน้ก่อสรา้ง ตามทีกาํหนด

ในแบบและรายการประกอบแบบตามสญัญาต่อไป
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2.1 งานผนัง 

 

คอนกรตีมวลเบา   (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE) 

1.   ขอบเขตของงาน 

งานก่อผนงัตามทีระบไุวใ้นแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตวัอย่างในส่วนต่าง ๆ 

เพอืขออนมุตัิและตรวจสอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบก่อนทาํการติดตัง 

2. วัสดุ  (Material) 

2.1 อฐิมวลเบา    เป็นวสัดุก่อผนงัมวลเบา   ทีมีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอย่างสมาํเสมอในเนือคอนกรีต 

กอ้นตนัไมม่ีรูกลวง และทาํใหแ้ข็งดว้ยการอบไอนาํ ใชง้านดว้ยวิธีก่อบางรว่มกบัปนูก่อบาง 2-3 มม. มีชือ

ทางการว่า “ชนิส่วนคอนกรตีมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอนาํ” (AAC : Autoclaved Aerated 

Concrete)   ผลิตภณัฑไ์ดร้บัอนญุาตแสดงเครืองหมายมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม เลขที มอก.1505-

2541   จากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ใบอนญุาตเลขที (1) 3421-2/1505 และขนาด

มาตรฐานสูง 20 ซม. ยาว  60  ซม. และความหนาตงัแต่  7.5,  10,  12.5,  15,  20 และ 25 ซม. ตาม

กาํหนดโดยมีรายละเอยีดของผลิตภณัฑที์ไดร้บัอนญุาตชนัคณุภาพ 2 และมีคุณสมบตัิทีสาํคญั ดงันี 

1.1.1 ความหนาแน่นแหง้ (Dry Density) ไม่เกิน 410-500 กโิลกรมั/ลกูบาศกเ์มตร 

1.1.2 ค่ากาํลงัรบัแรงอดั (Compressive Strength,f/c) ไม่นอ้ยกว่า 20 กก./ตร.ซม. 

1.1.3 ค่าโมดลูสัยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity,E) ไม่นอ้ยกว่า 15,000 กก./ตร.ซม. 

1.1.4 อตัราการทนไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ตาํกวา่ 4 ชวัโมง ทีความหนา 7.5 ซม. 

1.1.5 อตัราการดูดกลืนนาํ (Water Absorption) ไม่เกิน 50 % โดยปริมาตร 

1.1.6 ค่าการนาํความรอ้น (Thermal Conductivity) ไม่เกิน 0.13 วตัต/์เมตร-เคลวนิ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

ตรา คิว-คอน (Q-CON),  Smart Block, Diamond Block  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2.2 ปนูก่อสาํเรจ็รูป (Thin Bed Adhesive Mortar) เป็นปนูก่อบางหรือปนูกาว  สาํหรบังานก่อผนงัคอนกรีตมวล

เบาโดยเฉพาะ   ใชง้านไดท้นัทีเมือผสมนาํสะอาดตามสดัส่วนทีกาํหนดผสมเสรจ็ โดยไม่ตอ้งผสมสารเคม ี

ใด  ๆ อีก (ปนูก่อ  1  ถงุ นาํหนกั 50 ก.ก. ก่อ Block หนา 10 ซม. ไดพื้นทีประมาณ 25 ตารางเมตรดว้ย

ความหนาปนู 2-3 ม.ม.) มคี่ากาํลงัรบัแรงอดัที 28 วนั ไม่ตาํกว่า 100 กก./ตร.ซม. ค่าแรงยดึเหนียวไม่นอ้ย

กว่า 1.50 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน  ASTM C109 และ C952 ปนูก่อตอ้งมีแรงยึดเหนียวสูงเนือละเอียด

รบัแรงไดเ้รว็ ไม่รว่น หรือหลุดงา่ย ใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งราดนาํ Block ก่อนก่อ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ ตรา คิว-

คอน    (Q-CON) , Smart Block, Diamond Block  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

2.3 ปนูฉาบสาํเรจ็รูป (Rendering Mortar) เป็นปนูฉาบทีผลิตขึนสาํหรบังานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ

สามารถใช ้  งานไดท้นัทีเมือผสมนาํ ผสมเสรจ็โดยไม่ตอ้งมีสว่นผสมเพมิใดอีก   มีค่ากาํลงัรบัแรงอดัไม่เกนิ 

50 กก./ตร.ซม.และมีค่าแรง ยดึเหนียวไม่นอ้ยกว่า  1.10  กก./ตร.ซม.  ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ 

C952  เนือละเอียด เหนียวลืน ฉาบง่าย ไม่ยอ้ยตวั สามารถฉาบไดบ้างทีความหนา  0.5-1.0 ซม. หลงัจาก

ราดนาํทีผนงัไดโ้ดยไม่แตกรา้ว  (ปนูฉาบ 1 ถงุ นาํหนกั 50 กิโลกรมั  ฉาบไดพื้นทีประมาณ 2.8 ตารางเมตร 

ทีความหนา 1.0 ซม.) ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ ตรา คิว-คอน (Q-CON), Smart Block, Diamond Block  หรอื

คณุภาพเทียบเท่า 
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2.4 คานทบัหลงัสาํเรจ็รูป  (Lintel) ผลติภณัฑค์อนกรีตมวลเบา ทาํการเสรมิเหล็ก 2 ชนั เพือใหส้ามารถรบัแรง

ดดัหรือแรงเฉือนไดม้ากขึน ใชว้างลงบนผนงั  BLOCK  เหนือชอ่งเปิดประต ู หรือหนา้ต่างทดแทนการหล่อ

เสาเอ็น หรือทบัหลงั ค.ส.ล.  โดยมีระยะนงัของปลายคานทงัสองขา้งไม่นอ้ยกว่า 15  ซม.  มีความหนา

เท่ากบัผนงั ใชไ้ดส้าํหรบักรณีทีใชผ้นงั BLOCK หนา 7.5 ซม. ขึนไป ช่วยใหท้าํงานไดร้วดเรว็ภายใน 1 วนั 

โดยไมต่อ้งรอทาํเอน็ คสล. ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ ตรา คิว-คอน (Q-CON) , Smart Block, Diamond Block  

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3. การผสมปูนเพอืใช้งาน  (Mortar Mixing) 

3.1 ผสมปนูก่อสาํเรจ็รูป  ในสดัส่วน1 ถงุ ต่อนาํสะอาดประมาณ 12-14  ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเหล็กกวนปนูที

ต่อเขา้กบัสว่านไฟฟ้าเวลา 2-3 นาที ใหส้่วนผสมเขา้กนัไดดี้ ก่อนนาํไปใชง้าน 

3.2 ผสมปนูฉาบสาํเรจ็รูป ในสดัส่วน 1 ถงุต่อนาํประมาณ 10-12 ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเหล็กกวนปนูจนเนือ

เขา้กนัดี 

3.3 ปนูปกูระเบือง ใหใ้ชป้นูกาวหรือปนูก่อสาํเรจ็รูป  (Thin Bed Mortar) ป้ายลงบนผนงัโดยตรงดว้ยเกรียงปู

กระเบืองแลว้กดติดกระเบืองทบัลงไป เคาะใหไ้ดแ้นวและระดบั โดยไม่จาํเป็นตอ้งฉาบก่อน หากผนงัได้

แนวดิงฉากแลว้ 

3.4 ปนูทีผสมไวเ้กิน 3 ชวัโมง ควรทิงไปและไม่ควรนาํมาผสมใหม่เพือนาํกลบัมาใชใ้หม่อกี 

4. วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา  (How To Work with) 

4.1 ทาํความสะอาดบริเวณทีจะทาํการก่อผนงัคอนกรตีมวลเบา แลว้กาํหนดระยะตีเสน้แนวก่อใหถู้กตอ้ง และ

ขึงแนวเสน้เอน็ เพือช่วยใหก้่อไดง่้ายขนึ 

4.2 เรมิก่อโดยการใชป้นูทรายทวัไป   วางลงไปตามแนวทีจะก่อเพือช่วยปรบัระดบัพืนใหไ้ดแ้นวระนาบเดียวกนั 

ความสงูประมาณ 4-5 ซม. จากนนัป้ายปนูกอ่ทีไดผ้สมไวแ้ลว้ดว้ยเกรยีงก่อหนาประมาณ 2-3 มม. ตลอด

แนว  ดา้นล่างล็อคกอ้นแรกวางกอ้นบล็อคลงไปบนปนูทราย ใชค้อ้นยางและระดบันาํช่วยจดัใหไ้ดแ้นวและ

ระดบัทีถูกตอ้ง 

4.3 เรมิก่อ Block กอ้นที 2 โดยปา้ยปนูก่อ บรเิวณดา้นขา้งของกอ้นแรกแลว้วางบล็อคกอ้นที 2 ลงไปใหช้ิดกบั

กอ้นแรก  ใชค้อ้นยางเคาะใหชิ้ดกนั ตรวจเช็คระดบันาํทุกครงั ทาํเช่นนีกบักอ้นที 3,4 ไปจนก่อจบชนันี 

4.4 เมือจาํเป็นตอ้งตดักอ้นบล็อคใหว้ดัระยะใหพ้อดี  แลว้ใชเ้ลือยตดับล็อคตดัใหไ้ดแ้นวดิงฉากบล็อคชนัที 2 ให้

ก่อดว้ยวิธีสลบัแนวระหว่างแถวชนัล่างโดยใหใ้หแ้นวเหลือมกนัครงึกอ้น หรอือย่างนอ้ย 10 ซม. ก่อใหไ้ดแ้นว

ทงัแนวตงัและแนวนอน โดยปา้ยปนูก่อบางทีดา้นขา้งของกอ้นแถวนนั และดา้นบนของกอ้นแถวล่าง ดว้ย

เกรียงก่อ ปนูก่อจะไม่หกลน้ออกดา้นขา้ง และจะตอ้งป้ายปนูก่อใหต้่อเนืองตลอดแนวไม่มชี่องว่าง โดยไม่

ตอ้งตอกแผ่นเหล็กใด ๆ เพือยดึกอ้น Block อีก 

4.5 ปลายกอ้นทีก่อชนเสาโครงสรา้งหรอืเสาเอน็จะตอ้งยดึดว้ยเหล็กเสน้ 6 มม. ความยาวไม่นอ้ยกว่า 15 ซม. 

โดยฝังลกึลงในเสาโครงสรา้งไม่นอ้ยกว่า 5 ซม. หรือใชแ้ผ่นเหล็กยึด (Metal Strap) ความยาวประมาณ 22 

มม.ยดึดว้ยพกุสกรูทกุระยะ 2 ชนั ของแนวก่อ Block 

4.6 หากพืนทีของผนงัมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานทีกาํหนดไวใ้นตาราง จะตอ้งมีเสาเอน็  หรือคานเอ็น ค.ส.ล. 

ขนาดประมาณ 10 ซม. โดยใชเ้หล็กเสรมิ 2 เสน้ เสน้ผ่าศนูยก์ลางอย่างนอ้ย 6 มม. และมีเหล็กปลอก

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 มม. ทุกระยะ 20 ซม. ปลายของเหล็กจะตอ้งฝังลกึในพืน หรอืคานทีเป็นโครงสรา้งหลกั 

4.7 บรเิวณมมุผนงัทกี่อมาบรรจบกนั อาจก่อประสานเขา้มมุ  (Interlocking)  ไดแ้ต่ทงันีผนงัตอ้งมีระยะไม่เกินที

ตารางกาํหนดโดยคิดคาํนวณพืนทีต่อเนืองกนั หากพืนทีรวมเกินกาํหนดใหท้าํเสาเอ็น และ/หรือคานเอน็    
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ค.ส.ล. หรอืใชเ้สาเอ็นสาํเรจ็รูปทกุมมุผนงั และทุกขนาดพืนทีก่อไมเ่กิน 10 ตร.ม. หรือตามทีระบุในตาราง 

แลว้แต่ขนาดความหนาของ Block  

4.8 สาํหรบัผนงัความหนาตงัแต่  7.5 ซม.  ขึนไป เหนือช่องประตหูนา้ต่างหรือช่องเปิดอืน ๆ  อาจเลือกใชท้บั

หลงัสาํเรจ็รูป (Lintel) วางลงบนช่องเปิดใหมี้ระยะนงับนผนงัทงั 2 ดา้นไมน่อ้ยกว่า15 ซม.ขนึไป แทนการ

หล่อเสาและคานเอน็ ค.ส.ล. 

4.9 การยดึวงกบเขา้กบัผนงั สามารถทาํไดห้ลายวิธีอาจใชแ้ผ่นเหล็ก Metal Strap ยดึดว้ยตะปเูขา้กบัวงกบไม้

ทกุชนัของรอยต่อระหว่างชนั Block แลว้ป้ายทบัดว้ยปนูก่อ ก่อนวาง Block ทบัลงไป แลว้อดุแนวรอยต่อขา้

งวงกบใหแ้น่นดว้ยปนูก่อ กรณีใชผ้นงั Block หนา 7.5 ซม. ตอ้งทาํเสา/คานเอ็น ค.ส.ล. โดยรอบ หรือใชเ้สา

เอน็สาํเรจ็รูปของผูผ้ลิต ตงัยึดเขา้กบัวงกบทงัสองขา้ง และใชค้านทบัหลงัวางเหนือช่องเปิด ตามคาํแนะนาํ

ของผูผ้ลิต  

4.10 การก่อผนงัใหก้อ่ชนทอ้งคานหรอืทอ้งพืนทุกแห่ง โดยเวน้ช่องไวป้ระมาณ 2-3 ซม. แลว้อดุใหแ้นน่ดว้ยปนู

ทรายตลอดแนว และจะตอ้งยดึแผ่นเหลก็ Metal Strap ทีทอ้งพืนหรอืทอ้งคานไวท้กุระยะไม่เกิน 120 ซม.  

ผนงัทีก่อสูงไม่ชนทอ้งคานหรือพืน (ก่อลอย) จะตอ้งทาํทบัหลงั ค.ส.ล. ขนาดไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตลอดแนว 

4.11 การก่อผนงัทีชนกบัทอ้งพืนโครงสรา้งอาคารซงึอาจมีการแอ่นตวัมากเป็นพเิศษ เช่น พืนระบบ  Post 

Tensioned หรือโครงสรา้งเหล็ก  จะตอ้งเวน้ช่องว่างดา้นบนไวป้ระมาณ  2-4 ซม.  แลว้เสรมิวสัดทีุมีความ

ยืดหยุ่นตวัได ้  เช่น โฟม หรือ Fibre  Glass และหลีกเลียงการฉาบชนทอ้งพืน แต่หากจาํเป็นใหเ้ซาะรอ่งไว้

ตามแนวรอยต่อ 

4.12 การวางฝังท่อสายไฟและท่อนาํในผนงัสามารถใชเ้หล็กเซาะรอ่งขูดออกตามแนว หรอืเครืองตดัไฟฟ้า เป็น

รอ่งแนวลกึ 2 แนว แลว้สกดัออก ทงันีไม่ควรลกึเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนงั จากนนัอดุปนูทรายให้

แน่นเต็ม แลว้ปิดทบัดว้ยตาข่าย กวา้ง 20 ซม. ตลอดแนวก่อนฉาบปนูทบั 

4.13 กรณีทีทาํการติดตงัท่อรอ้ยสายไฟและท่อนาํไวก้่อน ใหก้่อผนงัห่างจากแนวท่อเล็กนอ้ย แลว้อดุดว้ยปนู

ทราย, กรณีทีช่องใหญ่กว่า 2 นวิ ใหเ้ทคอนกรีตตลอดแนวท่อ หากเป็นท่อขนาดเล็กใหใ้ชวิ้ธีบากกอ้น แลว้

ติดทบั  ดว้ยลวดตาข่ายขนาดกวา้งไม่ นอ้ยกวา่ 20 ซม. ตลอดแนวก่อนทาํการฉาบ 

5. การฉาบปูน  (How To Render) 

5.1 การเตรียมพืนผิว 

5.1.1 ใชแ้ปรงตีนาํหรอืไมก้วาดปาดเศษผงทีติดอยู่บนผนงัออกใหห้มด 

5.1.2 หากมีรอยแตกบนิของผนงัใหอ้ดุซ่อมก่อนดว้ยปนูซอ่มโดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบาจากการตดั

เขา้กบัปนูก่อและนาํผสมใหเ้ขา้กันดี แลว้นาํไปปา้ยอดุจุดทีตอ้งซ่อม ทงิไวใ้หแ้หง้ก่อนฉาบอย่างนอ้ย 

1 วนั 

5.1.3 ราดนาํทีผนงัก่อนฉาบ เช่นเดียวกบัผนงัก่อทวัไป  

5.1.4 รอใหผ้ิวผนงัดดูซบันาํจนแหง้เล็กนอ้ย จึงเรมิลงมือฉาบ 

5.2 วิธีฉาบปนู 

5.2.1 ความหนาปนูฉาบทีแนะนาํ 0.5-1.0 ซม. โดยทาํการฉาบเป็น 2 ชนั ชนัละประมาณครงึหนึง ของ

ความหนาทงัหมด 
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5.2.2 เมือฉาบชนัแรก แลว้ทิงไวใ้หผ้ิวหนา้แหง้หมาดบางส่วนจะเกิดรอยแตกเป็นปกติ จากการหดตวัของ

ปนู ปนูทีฉาบตอ้งผสมไม่เหลวจนเกินไป เพราะจะทาํใหเ้กิดการยอ้ยตวัของปนูเสียเวลารอใหห้มาด

นาน และเป็นสาเหตุของการแตกรา้ว 

5.2.3 ฉาบปนูชันทีสองใหไ้ดค้วามหนาทีตอ้งการ ปาดหนา้ใหเ้รียบแลว้ทิงไวใ้หผ้ิวหนา้แหง้หมาดมาก ๆ 

5.2.4 ตีนาํดว้ยแปรงใหท้วั พอดีกบัการปันหนา้ กดเกรียงแรง ๆ แลว้ขดัผวิหนา้ใหเ้รียบก่อนลงฟอง 

5.2.5 การฉาบปนูโดยฉาบเป็นชนัเดียวแลว้ตีนาํเลยนนั  ทาํไดเ้ฉพาะกรณีฉาบหนาไม่เกิน 1.5 ซม. เท่านนั 

5.2.6 การฉาบปนูหนากว่า 2 ซม. ตอ้งแบ่งฉาบเป็นชนัๆ ละประมาณ 1-2 ซม. และติดลวดตาข่ายระหว่าง

ชนัปนู เพือปอ้งกนัการแตกรา้ว กรณีหนากว่า 4 ซม. ขึนไป 

5.3 ขอ้แนะนาํอนื ๆ  

5.3.1 หากผนงัเปียกชุ่มนาํมากเนืองจากฝนตก ต่อเนืองควรทิงไวใ้หแ้หง้ไมน่อ้ยกว่า 1 สปัดาห ์ 

5.3.2 ก่อนฉาบใหท้าํการติดลวดตาข่าย ตามคาํแนะนาํ เชน่ มุมวงกบประตู,หนา้ต่าง, รอยต่อเสาคาน 

5.3.3 ปนูฉาบสามารถใชร้ว่มกบัเครืองผสม และเครืองพน่ปนูฉาบได ้ 

5.3.4 ไม่ควรใชป้นูฉาบชนดิอนื ฉาบบนผนงัคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปนูทรายผสมเองหนา้งานเพราะ

มีโอกาสหลดุรอ่นและแตกรา้วสูง เพราะไม่มีคุณสมบตัยิึดเหนียวและสารอุม้นาํเพียงพอ 

5.3.5 ควรปอ้งกนัไม่ใหผ้ิวฉาบใหม่ สมัผสักบัแดดจดั หรือลมแรงโดยตรง 

6. การทาํความสะอาด 

ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งทีเกียวขอ้งหลงัจากการติดตงัดว้ยความประณีต สะอาดเรียบรอ้ย ปราศจาก

คราบนาํปนู คราบไคล หรือรอยเปรอะเปือนต่าง ๆ ก่อนขออนมุตัติรวจสอบจากผูอ้อกแบบและส่งมอบงาน 

7. การรับประกันผลงาน 

ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัคณุภาพของวสัดแุละการก่อหากเกิดชาํรุดเสียหายอนัเนืองมาจากคุณสมบตัิของวสัด ุ และการ

ก่อ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลียนใหใ้หม่หรอืซอ่มแซม ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบรูณต์ามจดุประสงคข์องผูอ้อกแบบ โดยไม่คิดมลูค่าใด ๆ 

ทงัสิน 
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งานผนังก่ออิฐ    

 

ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุ แรงงาน และอปุกรณท์ีจาํเป็น   เพือการก่อสรา้งงานก่อผนงัอิฐใหถ้กูตอ้งตามแบบ และ

รายการก่อสรา้ง 

วัสดุ 

- นอกจากระบุเป็นอย่างอืนในแบบ อิฐทีใชส้าํหรบังานก่อผนงัอิฐเป็นอฐิมอญหรืออฐิบล็อก คุณภาพ เทียบเท่า

ผลิตภณัฑซี์แพค  ของ บรษิัท ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั หรอื DTK หรือ APK อปก.ขนาดอฐิก่อสรา้งขนาดทีผลิต

ทัว  ๆ ไปตามทอ้งตลาด มอก. 77-2545 อฐิบล็อก สาํหรบัอฐิก่อครงึแผ่นใหใ้ชข้นาดความหนาประมาณ 3" 

สาํหรบัอฐิก่อเต็มแผ่นใหใ้ชข้นาดความหนาประมาณ 6" อฐิ หรือ BLOCK  อนื ๆ ตามทีระบใุนแบบ 

- ปนูก่อ มีส่วนผสมดงันี 

- ปนูซีเมนต ์  ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่าปนูซีเมนตต์ราเสือของ บรษิัท ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน)

หรือตรานกอนิทรียข์อง  บรษัิท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) หรือ ตรางเูห่า ของ บริษัท ชลประทาน

ซีเมนต ์(มหาชน) จาํกดั หรือ ตราทีพีไอ ของบรษิทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

- ทราย จะตอ้งเป็นทรายนาํจืดทีสะอาด คมและแข็ง โดยมีคณุสมบตัิดงันี 

 ผ่านตะแกรงรอ่น  เบอร ์      8            100% 

 ผ่านตะแกรงรอ่น  เบอร ์    50            15 - 40% 

 ผ่านตะแกรงรอ่น             เบอร ์  100             0 - 10% 

- นาํจะตอ้งใชน้าํทีสะอาด ปราศจากนาํมนั  กรด  ด่าง  เกลือ   หรอืพฤกษชาติต่าง ๆ ในกรณีทีนาํในบรเิวณ

ก่อสรา้งมีคณุภาพไม่ดีพอ  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหานาํจากแหล่งอนืมาใช ้

- เสาเอ็น  คานทบัหลงัเป็นคอนกรีตเสรมิเหล็ก ใหใ้ชหิ้นเกล็ดผสมได ้

กรรมวิธีก่อ 

- ทีมมุผนงัอฐิก่อ  หรือผนงัอิฐก่อทีหยุดลอย ๆ  โดยไม่ติดเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือตรงทีผนังอิฐก่อติดกับ

วงกบประต-ูหนา้ต่าง จะตอ้งมีเสาเอน็และคานทับหลังเสาเอ็นและคานทบัหลงัตอ้งไม่เล็กกว่า  10  ซม.   และ

มีความกวา้งเท่ากบัแผ่นอฐิการเสรมิเหล็ก  เสริมดว้ยเหล็ก  2   1/4"  และมีเหล็กปลอกลูกโซ่ 1/4"  ทุกระยะ 

20 ซม. เหล็กเสรมิเสาเอ็นจะตอ้งฝังลกึลงในพืนหรอืคานคอนกรีตเสรมิเหล็กทงัสองดา้น  หรือต่อเชือมกบัเหล็ก

ทีเสียบเตรียมเอาไวใ้นทีทีไม่ได้ระบุไวใ้นแบบ ผนังอิฐก่อทุก ๆ ความยาว 3 เมตร จะตอ้งมีเสาเอ็นและทุก ๆ 

ความสงู 2.50 เมตร จะตอ้งมีคานทบัหลงั  ระยะความยาวของคานทบัหลงัจะตอ้งไม่เกิน 3 เมตร ในแต่ละช่วง 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํช่องเตรียมไวใ้นขณะก่อสรา้งงานผนงัก่ออิฐ สาํหรบังานระบบอืน ๆ เช่น งานระบบไฟฟา้ 

งานระบบปรบัอากาศ ฯลฯ หรอืตามทีผูค้วบคมุงานสงัการเจาะช่องตอ้งทาํดว้ยความประณีต 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมเสียบเหล็กสาํหรบังานอฐิก่อ  หากไม่แน่ใจตาํแหน่งจะตอ้งปรกึษาผูค้วบคมุงานเสียกอ่น  

ระยะตามดิงไม่เกิน 30 ซม.  ปลายใน ค.ส.ล.  จะตอ้งงอขอใหเ้รียบรอ้ย  ส่วนทียืนนอกโครงสรา้งตอ้งไม่นอ้ย

กว่า  30  ซม.หากจาํเป็นผูร้บัจา้งจะตอ้งสกดัเสา หรือส่วนของโครงสรา้งนนั ๆ ใหเ้ห็นเหล็กเสรมิ  แลว้เชือม

เหล็กเสรมิกบัเหล็กเสาเอ็นทีเตรียมเอาไวโ้ดยจะตอ้งเทเสาเอน็นัน ๆ ก่อนแลว้คอ่ยเสียบเหล็กสาํหรบัก่ออิฐ 

- การก่อจะตอ้งไดแ้นวและระดบั การก่อในครงัเดียว  จะตอ้งมีความสงูไม่เกินกว่า 1 เมตร   โดยจะตอ้งทิงไว้

อย่างนอ้ย 3 ชวัโมง  จงึก่อเสรมิไดก้ารก่อผนงัอฐิชนคานผูร้บัจา้งจะตอ้งก่ออิฐทิงระยะไม่นอ้ยกวา่  15  ซม.
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ตลอดแนวคาน ทิงไวอ้ย่างนอ้ย 24 ชวัโมง  จงึทาํการก่อพอกชนคานได ้  กรณีทีก่ออิฐพอกนีตามนอนไมไ่ด ้

อนญุาตใหก้่อตามเฉียงได ้ความหนาของปนูก่อจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1  ซม.  ปนูก่อจะตอ้งเต็มหนา้แผ่นอฐิ 

- การก่อผนงัอฐิโชวแ์นว ผูร้บัจา้งจะตอ้งคดัแผ่นอฐิทีไดม้าตรฐานทกุ ๆ แผ่น การก่อจะตอ้งไดร้ะดบัทงัแนวนอน 

และดิง การก่อในแตล่ะชนัจะตอ้งขึงเอน็หวัทา้ย  กรรมวิธีก่อใหป้ฏิบตัิตาม  ขอ้ 3.4 ก่อนทีปูนก่อจะแหง้สนิท 

จะตอ้งเซาะรอยตามแนวปนูกอ่ใหเ้ป็นรอ่งลกึประมาณ 1 ซม.อฐิทกุแผ่นตอ้งชาํระสิงสกปรกจากคราบปนูหรือ

วสัดอืุน ๆ ก่อนทีคราบสกปรกนนัจะแหง้จนยากแก่การทาํความสะอาด  การยาแนวรอ่งผนงัอฐิโชวแ์นว   ใช้

ปนูซีเมนตผ์สมทรายละเอียดหลงัจากผนงัอฐิก่อโชวแ์นวแหง้สนิทแลว้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งกระทาํจากส่วนบนลงมา

ขา้งล่าง หากไม่ระบไุวใ้นแบบใหเ้ซาะรอ่งดว้ยรูปตวัย ูการเซาะรอ่งตอ้งกระทาํไปพรอ้มการทาํความสะอาดผนงั 

- ส่วนผสมของปนูก่อ ส่วนผสมของปนูซีเมนตต์่อทรายหยาบ ใหใ้ชอ้ตัราส่วน 1:4 นอกจากระบุเป็นอย่างอืนจาก

ผูค้วบคมุงาน การผสมจะตอ้งผสมปนูซีเมนตก์บัทรายใหค้ลุกเคลา้กนัดีเสียก่อนจึงผสมนาํปนูก่อทีผสมนาํแลว้

นานเกินกว่า 1.5 ชวัโมง หา้มนาํมาใช ้

การก่ออิฐบลอ็ก (คอนกรีตบล็อก) 

กรรมวิธีก่อใหย้ดึถือตามขอ้ 3 ในกรณีทีก่อคอนกรีตบล็อกแนวตามดงิตรงกนัทกุ ๆ 5  กอ้น จะตอ้งเสียบเหล็ก  9 มม. 

อย่างนอ้ย 2 เสน้   ตลอดความสงูผนงัหรอืตามทีผูค้วบคมุงานสงั  ช่อง ทีเสียบเหล็กจะตอ้งเทคอนกรีตใหเ้ต็มช่องเศษหวัทา้ย  

จะตอ้งใชค้อนกรีตบล็อกตดัแต่งใหไ้ดข้นาดทีเหมาะสม การตดัแต่งจะตอ้งกระทาํดว้ยความประณีต โดยใชไ้ฟเบอรต์ัด 

การรักษาความสะอาด 

เศษปนู เศษอิฐ ทกุชนัจะตอ้งเก็บใหเ้รียบรอ้ยก่อนทีเศษปนูจะแหง้กรงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งรกัษาผนงัใหส้ะอาดปราศจาก

รอยขีดเขียนต่าง ๆ จนกว่าจะรบัมอบงาน 
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งานฉาบปูน 

 

ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ แรงงาน และอปุกรณที์จาํเป็นในการก่อสรา้งงานฉาบปนูใหถ้กูตอ้งตามระบใุนแบบและ

รายการ  งานฉาบปนู  หากไม่ระบใุนแบบ ส่วนทีเป็นผนงั คาน เสา และเพดาน ค.ส.ล. และทกุส่วนทีมองเห็นดว้ยตา                 

จากภายนอกใหต้กแต่งผิวด้วยปนูฉาบ  

วัสดุ 

 - ปนูซีเมนตใ์หใ้ชป้นูซีเมนตต์ราเสือ มอก.1776-2542 ของบรษัิท ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) หรือตรา           

นกอนิทรีย ์ของ บริษทั ปนูซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) หรือตรางเูห่า ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต ์จาํกดั 

(มหาชน) หรอื ตราทีพีไอ ของ บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) หรอืคุณภาพเทียบเท่า 

 - ทรายจะตอ้งเป็นทรายนาํจืดทีสะอาด  คมและแข็ง ปราศจากวสัดอืุนเจือปน โดยมคีณุสมบติัดงันี 

 ผ่านตะแกรงรอ่น   เบอร ์  4                       100% 

ผ่านตะแกรงรอ่น                        เบอร ์ 16                      60 - 90% 

ผ่านตะแกรงรอ่น                         เบอร ์ 50                      10 - 30% 

ผ่านตะแกรงรอ่น                         เบอร ์100                       0 - 10% 

- ปนูขาวหรือนาํยาผสมปนูฉาบ  ใหใ้ชป้นูขาวหรือนาํยาผสมปนูฉาบ ตามคาํแนะนาํของผูค้วบคมุงาน 

กรรมวิธีฉาบ 

ก่อนทาํการฉาบปนูตกแต่งผูร้บัจา้งจะตอ้งจบัเซียมจบัปุ่ มใหท้วับรเิวณทีจะฉาบทิงไวใ้หแ้หง้แลว้รดนาํใหชุ้่มพอประมาณ

จงึลงมือฉาบปนูตกแต่งได ้   การฉาบปนูใหแ้บง่กรรมวิธีการฉาบเป็น  2 ช่วง  คือฉาบรองพืน  และทงิใหป้นูฉาบรองพืน             

เรมิแข็งตวัจงึลงมือฉาบตกแต่งได ้ สาํหรบัผิวปนูฉาบธรรมดาใหต้กแต่งผิวดว้ยฟองนาํ  แลว้ใชไ้มก้วาดดอกหญา้แต่งผิวอีกครงั  

สาํหรบัผิวซีเมนตข์ดัมนัผิวจะตอ้งขูดใหข้รุขระหลงัจากแต่งผิวแลว้ เตรียมสาํหรบัฉาบขดัมนัหรือจะฉาบขัดมนัพรอ้มกนัเลย 

ขณะผิวปนูฉาบยงัไม่แหง้ก็ได ้สาํหรบัผิวบุผนงักระเบอืงหรอืผนงับผิุวดว้ยสีพ่นเม็ดทราย หรือสีพ่นระเบิด เมือฉาบไดร้ะดบัแลว้

ไม่ตอ้งแต่งผิวขันละเอียด ผิวของปนูฉาบตอ้งหนาไม่นอ้ยกว่า 1.5 ซม. สาํหรบัผิวปนูฉาบทีจาํเป็นตอ้งฉาบปนูหนากวา่ 4 ซม. 

จะตอ้งแบง่ฉาบปนูทรายรองพืนเป็นสองครงั ครงัแรกเรมิแข็งตัวจะตอ้งกรุดว้ยลวดกรงไก่ แลว้ฉาบรองพืนครงัทีสอง การฉาบ

ตกแตง่ใหถื้อตามกรรมวิธีขา้งตน้ การฉาบปนูส่วนทีผนงัติดกบัโครงสรา้ง ค.ส.ล. ใหป้้องกนัการแตกรา้ว โดยใชแ้ผ่นลวดกรงไก่

ขนาด #3/4" กวา้งประมาณ30 ซม.  ยืดยาวตลอดรอยต่อ แลว้จงึฉาบรองพืนได ้

สว่นผสมของปูนฉาบ 

- ปนูฉาบ  ใหใ้ชส้่วนผสมดงันี 

ปนูซีเมนต ์1 ส่วน 

ทราย 3 ส่วน 

 ปนูขาวหรือนาํยาผสมปนูฉาบ ตามคาํแนะนาํของผูค้วบคมุงาน 

การเตรียมพนืผิว 

สาํหรบัผนงัอิฐก่อจะตอ้งทาํความสะอาดสิงสกปรกและคราบนาํมนัใหห้มดเสียก่อน รดนาํใหชุ้่มพอประมาณสาํหรบั        

ผิวคอนกรีตเสรมิเหล็กก่อนฉาบปนูจะตอ้งทาํผิวสลดัปนูเสียก่อน ทิงใหป้นูสลดัยดึเกาะกบัผนังก่อนฉาบตอ้งรดนาํใหท้วับรเิวณ

จงึฉาบปนูทบัผิวได ้
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การทาํความสะอาดและบาํรุงรักษา 

หลงัจากฉาบปนูตกแต่งแลว้ทิงไวอ้ย่างนอ้ย  24 ชวัโมง  ผูร้บัจา้งตอ้งบม่ผิวปนูฉาบติดต่อกนัอย่างนอ้ย  3 วนั   โดยฉีด

นาํใหท้วัหรือคลุมดว้ยกระสอบป่าน  รอยสกปรกทีเกิดจากเศษปนู  ตอ้งทิงใหผ้ิวปนูฉาบแหง้สนิทก่อน จงึขดูออกได ้

การซ่อมแซม 

ผิวปนูฉาบจะตอ้งแน่นตลอดผิว ทีใดมีเสียงเคาะดงัโปรง่หรือมีรอยแตกรา้ว จะตอ้งทาํการซอ่มแซม โดยสกดัออกเป็น

บรเิวณรอบรอยรา้ว หรือบริเวณดงัโปรง่นนัไม่นอ้ยกว่า 10 ซม. ทาํความสะอาดดว้ยนาํพอประมาณ แลว้จึงฉาบซอ่มแซม  โดย

ผสมนาํยาประเภท  BONDING AGENT ผิวของปูนฉาบใหม่กบัปนูฉาบเก่าจะตอ้งเป็นเนือเดียวกนั   ในกรณีทีมีการซ่อมแซม

งานคอนกรีตเกียวกบัโครงสรา้งโดยวิธีฉาบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการซอ่มแซมส่วนนนัตามคาํสงัของผูค้วบคมุงานหรือวศิวกร

ผูอ้อกแบบ   ผูค้วบคุมงาน  หรือวิศวกรผูอ้อกแบบจะเป็นผูก้าํหนดกรรมวิธีตลอดจนการเลือกใชว้สัด ุ  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็น

ผูร้บัผิดชอบเสียค่าใชจ่้ายในการซอ่มแซมทงัหมด 

การกองเก็บ 

จะตอ้งกองเก็บไวภ้ายใตห้ลงัคาหรือสิงปกคลมุใหพ้น้ฝน ควรกองเก็บในพืนทีเรียบแหง้และไม่มีความเปียกชืน แข็งแรง 

พอทีจะรบันาํหนกัปนูซีเมนตไ์ด ้ โดยใชไ้ม่เนือแข็งขนาดไมต่าํกว่า 1 ½” x3”  จาํนวน 2 ท่อน วางรองรบัหัวทา้ยปนูซีเมนต ์   

ลกึจากปลายขา้งละประมาณ 10 ซม. อายกุารเก็บประมาณ 2 เดือน 
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งานผนังเบา 

 

ขอบเขตของงาน 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณใ์นการติดตังผนงัเบา ตามระบใุนรายการทวัไป 

วัสดุ 

- แผ่นไฟเบอรซี์เมนตบ์อรด์ 

ผลิตภณัฑค์ุณภาพเทียบเท่า มอก.1427-2540 หรอืบรษัิท กระเบืองกระดาษไทย จาํกดั หรอื บรษิัท วิบลูย ์    

วฒันอตุสาหกรรม จาํกดั หรือ บรษัิท คอนวดู จาํกดั ขนาดประมาณ 1.20 x 2.40 ม. ความหนาไม่นอ้ยกว่า       

8 มม.  ขอบลาด 2 ดา้น หรือตามทีระบุในแบบ 

วัสดุแผ่นยปิซัม 

- สาํหรบัฝา้พืนทีทวัไปในโรงพยาบาล หรือหอ้งทีตอ้งการการกนัรา ใชแ้ผ่นยิปซมักนัรา หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อ

เรียบ ผลิตตามมาตรฐาน  มอก. 219-2552 เนือแผ่นผสมสารปอ้งกนัเชือรา มีคณุสมบตัิปอ้งกนัเชือราจาก

ภายนอกถงึเนือใน ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง ตราชา้ง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคณุภาพเทียบเท่า 

- แผ่นยิปซมัปอ้งกนัรงัสีเอก็ซเ์รย ์ไรส้ารตะกวั ขอบลาด หนามากกว่าหรือเท่ากบั 13 มม. จาํนวนชนัของแผ่นตาม

มาตราฐานผูผ้ลิต  ติดตงัพรอ้มระบบโครงครา่วเบอร ์24 ความหนาเหล็กมากกวา่ 0.50 มม. โครงครา่วเหล็กชบุ

สงักะสี ติดตงัแผ่นยิปซมัป้องกนัรงัสีเอ็กซเ์รยที์ความสงูถงึ 2.4 เมตร ผนงัส่วนทีเหนือกว่า 2.4 เมตรใหใ้ชแ้ผ่น

ยิปซมัมาตราฐาน ชนิดขอบลาด หนา 12 มม. ติดตงัตามมาตราฐานผูผ้ลิต และฉาบรอยต่อดว้ยปนูฉาบปอ้งกนั

รงัสีเอ็กซเ์รย ์ โดยใหใ้ช ้ X-Bloc ตราชา้ง หรือ Knauf Safeboard หรือ Gramlock หรอืคุณภาพเทียบเท่า 

- แผ่นยิปซมั ขนาด  1200x2400 มม. ความหนา 9 มม. หรอื 12 มม. แบบขอบลาด 4 ดา้น หรือ 2 ดา้น ชนิด

ธรรมดา , ชนิดทนชืน , ชนิดบฟุอยลป์อ้งกนัความรอ้น ตามระบใุนแบบ ผลิตตามมาตรฐาน  มอก. 219-2552 

เนือแผ่นผสมสารป้องกนัเชือรา มีคณุสมบตัิป้องกนัเชือราจากภายนอกถึงเนือใน ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง ตราชา้ง 

หรือ Gyproc หรือ Knauf  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

- แผ่นยิปซมัทีมีคุณสมบตัิทนทานต่อแรงกระแทกสูง ตามมาตรฐาน BS 5234 PART 2 (SEVERE DUTY 

GRADE) และมีคณุสมบตัิป้องกนัเสียง 41-50 เดซเิบล ตามมาตรฐาน ASTM E90-04 ชนิดขอบลาด ความหนา

แผ่น 15-16 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  สาํหรบัผนงัทีตอ้งการการกนัเสียงเป็นพิเศษ เช่น หอ้งประชุม หรือ

หอ้งทีผูอ้อกแบบกาํหนด ในส่วนหอ้งทีตอ้งการค่าการกนัเสียงสูงใหใ้ชฉ้นวนกันเสียงชนิดใยแก้วแบบแผ่นแข็ง 

หุม้รอบดา้นดว้ยพลาสติก ฉนวนมีความหนาแน่นไม่นอ้ยกว่า 24 กก./ม.3ความหนา 50 มม. มีคุณภาพตาม 

มอก. 486 และ 487 หรือระบบทีมีค่า ASTC 56 การติดตงั และดูแลรกัษา เป็นไปตามมาตราฐานของผูผ้ลิต โดย

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง ระบบMuiltiWall ตราชา้ง หรือ Duraline ของ Gyproc หรือ DenseShield ของ Knauf  หรือ

คณุภาพเทียบเท่า 

- แผ่นยิปซมับอรด์สาํหรบัฝ้าชายคา ภายนอก ชนิดขอบลาด  ขนาด  1200x2400 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า       

9 มม. คุณสมบตัิเด่นในการทนละอองนาํ ทนชืน ดูดซมึนาํไม่เกิน  3% ไม่เกิดเชือราและคราบดาํ ติดตงัฉาบเรียบ

ไรร้อยต่อ โดยใหใ้ช ้ตราชา้ง หรือ Gyproc หรือ Knauf  หรือคณุภาพเทียบเท่า 
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- แผ่นยิปซมัทนไฟ ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 15 มม.   ชนิดขอบลาด  ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-

2552, ASTM EI 19, BS 476 สาํหรบัผนงัทีตอ้งการอตัราการทนไฟตามทีกาํหนด หรือตามทีระบุในแบบ โดยให้

ใช ้FireBloc ตราชา้ง หรือ Fire Stop ของ Gyproc หรอื Fireshield ของ Knauf  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

- แผ่นยิปซมัสาํหรบัดดัโคง้ ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 6 มม. หรือตามแบบทีผูอ้อกแบบกาํหนด แผ่นมี

ส่วนผสมของเสน้ใยพิเศษเพือช่วยเสรมิการยึดเกาะ และประกบดว้ยกระดาษอดัแน่นพิเศษ ทีมีความแข็งแรงสูง 

สามารถดดัโคง้ไดใ้นรศัมีทีแคบและมีความคงทน แข็งแรง ดดัโคง้ไดง่้าย โดยไม่ตอ้งใชน้าํ หรือ เครืองมืออืนช่วย 

เป็นชนิดขอบลาด หากเป็นผนงัโคง้ใหใ้ชแ้ผ่นยิปซมัสาํหรบัดดัโคง้ ความหนา 6 มม.ซอ้นกนั 2 ชนั โดยใหใ้ช ้ตรา

ชา้ง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรอืคณุภาพเทียบเท่า 

- ฝา้เพดานยิปซมั T-Bar ทาํสีสาํเร็จจากโรงงาน ชนิดทนชืน หรือชนิดมาตราฐาน รุ่นขอบเรียบ ขนาด 600x1200 

มม. ความหนา 12 มม. หรือ ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม. ผ่านมอก. 219-2552 โดยใหใ้ช ้ตราชา้ง 

หรือ Gyproc หรือ Knauf หรอืคณุภาพเทียบเท่า 

- ฝ้าเพดานอะคูสติกชนิดขอบบงัใบเล็ก วางบนโครงคร่าวที-บาร ์ หนา้กวา้งไม่นอ้ยกว่า 14 มม. หรือบงัใบใหญ่ 

โครงคร่าวที-บาร ์หนา้กวา้งไม่นอ้ยกว่า 24 มม. ใหใ้ชย้ีหอ้ USG ของบริษัท สยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สระบุรี) 

จาํกดั หรือ Armstrong ของ B F M Company Limited หรือ Daiken ของ บริษัท วิสแพค จาํกดั ขนาด 

600X1200 ความหนา 16 มม. โดยผลิตภณัฑต์อ้งทาํมาจากวสัดุใยแร่ MINERAL FIBER ซงึมีคุณสมบตัิในการ

ดดูซบัเสียงไดดี้และเป็นฉนวนกนัความรอ้นโดยไม่เป็นพิษปราศจากแรใ่ยหิน (ASBESTOS) และไม่เกิดควนัพิษ

เมือเวลาไฟไหม ้ไดม้าตรฐาน US Class : CLASS A แผ่นฝ้าเพดาน ACOUSTICAL BOARD ถา้ไม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง ตอ้งมีคุณสมบตัิ ดงันี  

-  ค่าดดูซบัเสียง NOISE  REDUCTION  COEFFICIENT (NRC) : 0.50 – 0.6 

-  ค่าการกนัเสียง Ceiling Attenuation Class (CAC)  : 33 – 39 เดซเิบล  

-  ค่าการสะทอ้นแสง Light Reflectance (LR)          :  ไม่นอ้ยกว่า 84 % 

-  การปอ้งกนัการลุกลามของไฟ FLAME SPREAD  :  ผ่าน CLASS A (0-25)  

-  การกนัความรอ้น (THERMAL RESISTANCE) “R”  ≥ 1.5  

-  มีการรบัประกนัการไม่แอน่ตวั 10 ปีจากผูผ้ลิต ภายใตค้วามชืนสมัพทัธใ์นอากาศไม่เกิน 99% และอณุหภูมิ

ใชง้านไม่เกิน 49˚c  

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

- ฝ้าเพดานอะคูสติกชนิดพืนผิวหนา้เรียบ วสัดุจาก Stone Wool ชนิดปลอดภยั ไรส้าร ASBESTOS และไม่เกิด

ควนัพิษเมือเวลาไฟไหม ้ผ่านคุณสมบตัิการกนัไฟ ตามมาตรฐาน ISO 5660 Part 1 & 2 ใหใ้ช ้Skyrock ของ 

บรษัิท สยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สระบรีุ) จาํกดั หรือ Rockfon หรือ หรอื Gyproc ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี  

-  ผิวหนา้แผ่นเรียบ สีขาวดา้น 

-  ค่าดดูซบัเสียงไดส้งู ค่า NRC 0.85-1.00 

-  ค่าสะทอ้นแสงได ้85% 
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-  มีคณุสมบตัิยบัยงัการเจรญิเติบโตของรา 

-  ความหนาแผ่น 15-40 มม. 

-  สามารถคงรูปและทนไฟไดสู้ง ทีจดุหลอมเหลว 1000°C 

-  มีการรับประกันการไม่แอ่นตัว 10 ปี จากผู้ผลิตภายใต้ความชืนสัมพัทธ์ไม่เกิน  99% และอุณหภูมิ            

ไม่เกิน 49°C 

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

- ฝา้เล่นระดบั ฝา้เล่นระดบัซอ้นไฟ รางม่าน ใหใ้ชย้ิปซมัชินงานสาํเร็จรูปทีขึนรูปดว้ยการพบั ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ตราชา้ง หรอื Gyproc หรือ Knauf หรือคณุภาพเทียบเท่า 

ช่องเซอรวิ์สสาํเรจ็รูป 

- ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งเตรียมช่องสาํหรบัเปิดฝ้าเพดาน ใหใ้ชช่้องเปิดสาํเร็จรูป ชนิดทนชืน ขนาด 600x600 มม. 

ความหนาไม่นอ้ยกว่า 9 มม. หรือตามแบบทีผูอ้อกแบบกาํหนด สาํหรบัซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคาร 

หรือซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตงัใหแ้ข็งแรงและเรียบรอ้ย ตามกาํหนดในแบบ หรือตาม

วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ โดยใหใ้ชผ้ลิตภัณฑข์อง ZERVEBoard ตราชา้ง หรือ ProServe ของ Gyproc หรือ 

Knauf K Service หรือคณุภาพเทียบเท่า 

วัสดุโครงคร่าว 

- โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ ใชเ้บอร ์24 ขนาดหนา้ตดั 37x15 มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตาํกว่า 0.50 

มิลลิเมตร ผลิตและไดคุ้ณสมบตัิตามมาตรฐาน มอก.863-2532  พรอ้มอปุกรณย์ดึแขวนต่าง ๆ และชดุปรบัชนิด

สปริงสแตนเลสตามมาตรฐานผูผ้ลิต ให้ใช้ผลิตภัณฑข์อง ตราชา้ง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพ

เทียบเท่า 

- โครงคร่าวทีบาร ์ระบบเมตรกิ สาํหรบัฝ้าอะคสูติก ชนิดเหล็กชุบสงักะสี ความสูงสันโครง 38 มม. (1.5 นิว ) หนา้

โครงกวา้ง 24 มม. หนา 0.35 มม. พับขึนรูป 2 ชนัเป็นรูปตัวที เคลือบสีหนา้โครงดว้ย Epoxy Primer และ 

Polyester สีขาวดา้น ผ่านมาตรฐาน ASTM C635 พรอ้มอปุกรณป์ระกอบตามมาตรฐานผูผ้ลิต ใหใ้ช้ผลิตภณัฑ์

ของ ตราชา้ง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคณุภาพเทียบเท่า 

- โครงคร่าวทีบาร ์ระบบยิปซมั สาํหรับฝ้ายิปซมัทีบารเ์คลือบสีสาํเร็จ ใช้โครงคร่าวทีบารช์นิดเหล็กชุบสังกะสี 

ความสงูสนัโครง 38 มม. (1.5 นวิ ) หนา้โครงกวา้ง 24 มม. หนา 0.35 มม. พบัขึนรูป 2 ชนัเป็นรูปตัวที เคลือบสี

หนา้โครงดว้ย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวดา้น ผ่านมาตรฐาน ASTM C635  พรอ้มอุปกรณป์ระกอบ

ตามมาตรฐานผูผ้ลิต ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง ตราชา้ง หรือ Gyproc หรอื Knauf หรือคณุภาพเทียบเท่า 

- โครงคร่าวผนงั โลหะเหล็กชุบสงักะสี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตาํกว่า 0.50 มิลลิเมตร ขนาด 64 x 34(36) x 

3000 มม. หรือ 74 x 34(36) x 3000 มม. หรอืขนาดตามผูอ้อกแบบระบใุนแบบ ผลิตตามมาตราฐาน มอก.863-

2532 และการชุบสงักะสีความหนาชันเคลือบตามมาตรฐาน มอก.50-2561 และ JIS G 3302 โดยสาํหรบังาน

ผนงัใชโ้ครงหนา้กวา้งไม่นอ้ยกว่า 50 มม. โดยระยะห่างของโครงเคร่าตงัทุก 600 มิลลิเมตร ใหใ้ชข้อง ตราชา้ง 

หรือ Gyproc หรือ Knauf หรอืคณุภาพเทียบเท่า 
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การตดิตัง 

-  การติดตงัผนงัแผ่นไฟเบอรซ์ีเมนตบ์อรด์ เครา่โลหะทีใชจ้ะตอ้งแข็งแรงและยดึติดกบัโครงสรา้งดว้ยความประณีต  

ส่วนทีระบใุหใ้ชร้อยต่อของแผ่นแบบเวน้รอ่งรอยต่อของเคร่าจะตอ้งสนิทและเรียบรอ้ย เวน้รอ่งระหวา่งแผ่นไม่

นอ้ยกว่า 3-5 มม. รอยต่อของแผ่นกบัผนงัหรือเสาหรือตรงส่วนทีเปลียนระดบัใหป้ฏิบตัิตามแบบขยายแบบ

ก่อสรา้ง  หากไม่ระบใุหจ้ดัทาํแบบขยายใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิก่อนการติดตงัเครา่ส่วนทีติดผนงัหรือฝา้เพดาน

ฉาบปนู จะตอ้งดาํเนินการฉาบปนูส่วนนนั ๆ เรียบรอ้ยแลว้จงึติดตงัโครงเครา่ไดก้ารยึดจะตอ้งเหมาะกบัโครง

เครา่และแข็งแรงเรียบรอ้ยพรอ้มทีจะทาํการตกแต่งงานอืนไดท้นัทีเศษของแผ่นไฟเบอรซี์เมนตบ์อรด์ ในหอ้ง

จะตอ้งเท่ากนัทงั 2 ดา้น 

-  ก่อนการตกแต่งผิวควรทาํความสะอาดผิวใหเ้รียบรอ้ยโดยใชก้ระดาษทรายเบอร ์ 60-80 ลูบแลว้เช็ดดว้ย               

ผา้สะอาดการทาสีใหใ้ชสี้นาํอะครลิิค  โดยตอ้งรองพืนปนูก่อน  โดยใชล้กูกลิง  แปรงทาสี  หรือเครืองพน่สี          

หากใชสี้นาํมนั  สีเมทาลิค  สีอีพ๊อกซี  ตอ้งปฏบิตัิการกรรมวิธีของผูผ้ลิต การเคลือบผิวสีพืน  ใหใ้ชโ้พลียรีูเทน

ชนิดใสผิวมนัหรอืผิวดา้น  แลคเกอรใ์ส    อพ๊ีอกซีใส  และระหว่างการติดตงัควรระมดัระวงัความสะอาด อยา่ให้

สิงสกปรกเปือนผิวแผ่น 

-  ผนงัป้องกนัเสียง ผนงักรุยิปซมับอรด์ หนา 12 มม. ฉาบเรียบทาสีภายใน ติดตงัโครงเครา่ซอ้น 2 ชนัภายใน        

โครงกรุแผ่นผนงัอะคสูติก Cylence รุ่น Zound Bolck S060 ขนาด 0.60x1.20 ความหนาแผ่นอะคสูติก 60 มม.  

หรือคณุภาพเทียบเท่า ติดตงัตามกรรมวิธีผูผ้ลิต 

-  การติดตงัผนงัเบาอืน ๆ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างพรอ้มรายละเอียดในการติดตงัใหผู้ค้วบคุมงานอนมุตัิก่อนการส่งวสัดมุายงั

หน่วยงาน 

การทาํความสะอาด 

ผนงัทีติดตงัแลว้จะตอ้งไดร้ะดบัทงัแนวตงัและแนวนอนไดฉ้ากกบัพืนผนงัหอ้งและจะตอ้งทาํความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย
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งานผนังหอ้งนาํสาํเร็จรูป ANTI-BACTERIA   

 ผนงัหอ้งนาํสาํเรจ็รูป แผ่นเสา แผ่นประตู และแผงกนั ทาํจากแผ่น MFF (Melamine Face Foam board) โดยนาํแผ่น 

HPL (High Pressure Laminates) ความหนา 0.8 มม. มาประกบกนัทาํการฉีด PU FOAM (Polyurethane Foam) เขา้ไปใน

เนือระหว่างกลางแผ่น HPL ดว้ยความหนาแน่น  350  กิโลกรมั/ลกูบาศกเ์มตร เนือโฟมทีใชเ้ป็นชนิดปราศจากสาร 

Chlorofluorocarbon การฉีดโฟมจะกระทาํไปพรอ้ม ๆ กบัการประกบแผ่น HPL โดยไม่ใชก้าวใด ๆ  ในการผลิต ความหนา

ทงัสิน 30 มม. บานพบัใชแ้กนหมนุฝังลงในอลูมิเนียมขอบบานประตูดา้นบนและดา้นล่าง   ขาตงั เป็นแบบกลอ่งอลมิูเนียมอลั

ลอย รีดขึนรูป สงู 10 Cm ขอบแผ่นผนงัปิดทบัดว้ย PVC  ทงัสีดา้น ดว้ยระบบกาวรอ้นที 220 องศาเซลเซียส แผ่นผนงัหอ้งนาํ

สาํเรจ็รูปสามารถกนันาํได ้และสามารถกนักรด–ด่างไดเ้ป็นอย่างดี ไม่เป็นสือลามไฟ และไม่เป็นสือนาํไฟฟ้า แผ่นเสา แผ่น

ประต ูและแผ่นกนัตอ้งไม่ตดิไฟ ไม่บวมนาํ ไม่ผกุรอ่นจากความชืน ไม่เป็นทีเพาะเชือโรค แมลงและปลวกไม่กดักิน 

ผนงัหอ้งนาํสาํเรจ็รูป ควบคมุการผลิตทกุขันตอนดว้ยมาตรฐาน  ISO 9001:2015    

อุปกรณย์ดึจับผนังห้องนาํสาํเร็จรูป   

 -  กลอนประตู ทาํจาก Stainless Steel SUS 304 ชนิดฝังในบานประตู (Concealed lock design) โดยไมมี่น็อตหรือ 

สกรูยดึดา้นนอกบานประต ูกลอนประตรููปแบบทรงสีเหลียมพรอ้มดีไซนห์นา้กลอนลึกแบบสามมติิ  ระบบล๊อกเขา้เสาโดยไม่

ตอ้งใชต้วัรบักลอน พรอ้มกบัการออกแบบไรต้วัสกรูยึดใหเ้ห็น (Concealed Lock Design) กลอนประตทูาํจาก Stainless 

Steel SUS 304 ส่วนตวัระบบล๊อกทาํจาก Nylon เพือรองรบัความทนทานต่อแรงเสียดสีและการใชง้านทีหนกัหน่วง 

 -  บารบ์นยดึอยู่ดา้นบนสุดระหว่างแผ่นเสาทาํจากอลูมิเนียมอลัลอยรดีขึนเป็นรูปทรงโคง้ ความหนาไม่นอ้ยกว่า     

1.5 มม. ชบุอโนไดซ ์    

 -  ประตู ขอบเป็นอลมิูเนียมอลัลอย ทรงโคง้นอก ตลอดแนวประตูทงัซา้ยและขวา  โดยไมต่อ้งมีสกัหราดบงัช่อง 

ระหว่างประตกูบัเสา ซงึเสาก็มีอลมิูเนียมอลัลอย ทรงโคง้ใน เพือรบักบัขอบประตู ทาํใหม้องไม่เห็นช่องระหว่างเสากบัประตู 

โดยไมต่อ้งมีสกัหราด   

 -  บานพบัทาํจาก Stainless Steel SUS 304 ระบบ GRAVITY HINGE  ตวับนยดึติดกบัดา้นบนของเสาข้าง โดยฝัง

แกนบานพบัลงในอลมิูเนียมอลัลอยขอบบานประตซูงึออกแบบมาโดยเฉพาะ   บานพบัตวัดา้นล่างยึดติดกบักล่องขาตงั

อลูมิเนียมอลัลอย ซงึออกแบบมาเพือยดึบานพบัตวัล่างโดยเฉพาะ  โดยฝังแกนบานพบัลงในอลมิูเนียมอลัลอยขอบบานประต ู  

 -  ขาตงัเป็นแบบกล่อง  Aluminium Alloy  รีดขนึรูป มีเขียวสาํหรบัล๊อคบานพบัตวัล่าง หนา 30 มม. สงู 10 Cm.  

 -  สกรู ทีใชส้าํหรบัการติดตงัทกุชนิเป็น Stainless Steel SUS 304 แบบพิเศษ   

 -  ประตู ใช ้Aluminium Alloy  รีดขนึรูปทรงโคง้ออกนอก ติดทีขอบประตู เพือใส่บานพบัตวับน และตวัล่าง 

 -  เสาหนา้ใช ้ Aluminium Alloy รีดขนึรูปทรงโคง้เขา้ใน ติดทีเสาหนา้ทงัซา้ยและขวา เพือโคง้รบักบัขอบประตู 

เพือบงัช่องระหว่างเสากบัประต ูโดยไม่ตอ้งใชข้นสกัหราด 

 -  แผ่นผนงัดา้นขา้งแผ่นสุดทา้ยใช ้ Aluminium Alloy รีดขนึรูปทรงโคง้  ยดึตดิกบัเสาหนา้แนวตงัยาวถงึพืน ทาํให้

มองเห็นมมุหอ้งมีความโคง้มนบรเิวณมมุเสาและมมุบนบรเิวณบารบ์นดา้นหนา้และดา้นขา้งทีบารบ์นมาบรรจบกนั ดว้ยแค

ปรูปทรงโคง้มน  

อุปกรณม์าตราฐานของผนังห้องนาํสาํเร็จรูป  

 -  บานพบัทาํจาก Stainless Steel SUS 304 ระบบ GRAVITY HINGE  ดา้นบนยดึติดกบัเสาดา้นบนโดยฝังแกนบาน

พบัลงในบานประตู  บานพบัดา้นล่างยึดติดกบักล่องขาตงัและฝังแกนบานพบัทีบานประตู  

 -  กนัชน STOPPER    ติดตงัทีดา้นบนสนัประตู                                                                            

 -  กลอนประตู ทาํจาก Stainless Steel SUS 304 ชนิดฝังในบานประตู (Concealed lock design) โดยไมมี่น็อตหรือ 

สกรูยดึดา้นนอกบานประต ูดา้นในเป็นแบบเลือนสไลดล์๊อค  



              โครงการ สนามกีฬาสาํหรบัผูส้งูอาย ุเยาวชนและประชาชนทวัไปของ เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี          หมวดงานสถาปัตยกรรม

และสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน 
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 -  อลูมิเนียมอลัลอยทรงโคง้นอก  ยาวตลอดแนวประตทูงัซา้ยและขวา                                             

 -  อลูมิเนียมอลัลอยทรงโคง้ใน     ยาวตลอดแนวเสาทงัซา้ยและขวาเขา้กบัขอบประตู                      

 -  บารบ์นยดึอยู่ดา้นบนสุดระหว่างแผ่นเสาทาํจากอลูมิเนียมอลัลอยรดีขึนเป็นรูปทรงโคง้ หนาไมน่อ้ยกว่า 1.5 มม.       

ชบุอโนไดซ ์                                                                                           

 -  ขาตงั Aluminium Alloy รีดขนึรูปทรงสีเหลียม สงู 10 cm.                                                        

 -  ขอแขวนผา้ ทาํจาก Stainless Steel SUS 304                                                  

 -  ทีใส่กระดาษชาํระทาํจาก Stainless Steel SUS 304 จาํนวน 1 ชุด  จดุเด่นของ การติดตงั ผนงัหอ้งนาํสาํเรจ็รูป                           

 -  แผ่นผนงัทียึดติดกบัผนงัปนู จะมองไม่เห็น หวัสกรู 

 -  ไม่ตอ้งใชข้นสกัหลาด บงัช่องวา่งระหว่างประตูกบัเสาหนา้  อลูมิเนียม อลัลอย สีพเิศษ  มีขนัตอนในการทาํสี ดงันี 

 -  พ่นสี 3 ชนั ความหนาไม่ตาํกว่า 40 ไมครอนส ์

 -  อบสี อกี 2 ครงั เพือความสวยงามและทนทาน ต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วน 
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งานผนัง – บุหนิแกรนิต 

 

ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหา วสัดุ แรงงาน และอปุกรณที์จาํเป็นในการบ ุและปผูนงัตามระบใุนแบบ และรายการ 

วัสดุ 

ใหใ้ชห้ินแกรนิต ขนาดตามทีระบใุนแบบรูป ความหนาไม่นอ้ยกว่า 1.8  ซม. หรือตามระบใุนแบบผูร้บัจา้งจะตอ้ง

จดัส่งตวัอย่างของหินแกรนิต ขนาดเท่าของจรงิ ใหผู้ว่้าจา้งอนมุตัิก่อนการสงัซือ 

กรรมวิธีในการตดิตัง 

- ส่วนทีเป็นพืนใหใ้ชป้นูทราย 

- ส่วนทีเป็นผนงัภายในขนาดสงูไมเ่กิน 2.40 ม. ใหใ้ชป้นูทรายและดา้นหลงัของแผ่นหินใหใ้ชข้อสแตนเลส         

ยดึติดกบัหินดว้ยกาวอีพ๊อกซี จาํนวนขอสแตนเลสขึนอยู่กบัขนาดของหิน ใหผู้ร้บัจา้งเสนอใหผู้ค้วบคมุงาน

อนมุตัิก่อนการติดตงั 

- ส่วนทีเป็นผนงัภายนอกและผนงัภายในทีสงูเกิน 2.40 ม. ตอ้งใชห้มดุ  หรือฉากสแตนเลสยดึกบัหินดว้ย        

กาวอีพ๊อกซี  และยดึติดส่วนทีเป็นโครงสรา้งดว้ย EXPANSION BOLT ชนิดสแตนเเลส ขนาดของหมดุฉาก 

และ EXPANSION BOLT ใหเ้สนอผูค้วบคมุงานอนมุตัิก่อนการติดตงัรอยต่อของหินใหย้าแนวดว้ย 

SILICONE ชนิด NON STAINING กวา้ง 6 มม.  (ใช ้BACKER ROD รองก่อนการยาแนว) 

- ผูร้บัจา้งตอ้งเสนอแบบการติดตงั การต่อลาย การเขา้มมุ ใหผู้ค้วบคมุงานหรือผูว่้าจา้งอนมุติั  เมือปแูลว้

เสรจ็รอยต่อของแผ่นหิน ตอ้งไมก่ระเดิด หรอื บดิ โก่ง ถา้รอยต่อไม่ดีผูร้บัจา้งตอ้งนาํเครืองเขา้ขดัใหไ้ดร้ะดบั 

และลงเคลือบผิวใหมโ่ดยจะคิดราคาเพิมเติมไม่ได ้

- ก่อนการบุหินแกรนิต , แผ่นหินแกรนิต ทีไดต้ดัเขา้รูปกบัขนาดทีจะป ู จะตอ้งไดร้บัการเคลือบโดยรอบ         

ทงั 6 ดา้น ดว้ยนาํยาเคลือบผิวเพอืปอ้งกนัรอยชาํนาํ และคราบขาวตามกรรมวธีิของผูผ้ลิต/ผูจ้าํหน่าย 

ผลิตภณัฑด์งักล่าว 

การทาํความสะอาด 

เมือทาํการติดตงับผุนงัหรือปพืูนแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งขดัผิวตกแต่ง และทาํความสะอาดผิวหนา้ของหินแกรนิตให ้    

คงสภาพมนัเงาตลอดเวลาจนกว่าจะรบัมอบงาน  หา้มใชเ้ป็นทีสญัจรไปมา และจะตอ้งมีมาตรการในการปอ้งกนัผิวของ

หินแกรนิต โดยการปแูผ่นไมอ้ดัหรือกระดาษอดัใหเ้ต็มทวับริเวณ จนกว่าจะถึงวนัส่งงาน 



              โครงการ สนามกีฬาสาํหรบัผูส้งูอาย ุเยาวชนและประชาชนทวัไปของ เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี          หมวดงานสถาปัตยกรรม

และสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน 

 

หมวดที 2                                                                                                       36/169                                                                                                 งานผนงับุกระเบือง 

งานผนัง-บุกระเบอืง 

 

ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณอื์น ๆ ทีจาํเป็นในการปกูระเบือง ตามระบใุนแบบรูปและรายกายรวมถงึการทาํ

ความสะอาดป้องกนัมิใหส้่วนทีทาํการตกแต่งแลว้ชาํรุดเสียหาย 

วัสดุ 

- กระเบืองเคลือบ เกรด  A  ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสรา้ง ผูร้บัจ้างจะตอ้งจัดส่งตัวอย่างใหผู้ค้วบคุมงาน 

อนมุตัิก่อนการสงัซือ 

- กระเบืองโมเสค เกรด  A  ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสรา้ง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งตวัอย่างใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิ

ก่อนการสงัซอื 

- กระเบืองเซรามิค เกรด A ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดส่งตวัอย่างใหผู้ค้วบคมุงาน

อนมุตัิก่อนการสงัซือ 

- กระเบืองแกรนิต (Granito) เกรด A ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสรา้งผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตัวอย่าง ใหผู้้

ควบคมุงานอนมุตัิก่อนการสงัซือ 

ตัวอย่าง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่าง กระเบืองเคลือบ กระเบืองโมเสค กระเบืองเซรามิค และกระเบืองแกรนิต (GRANITO) 

ใหผู้ค้วบคมุงานคดัเลือกคุณภาพ และ สีก่อนจงึจะทาํการสงัซอืได ้

การบุ 

 - การป ู

  - การบภุายในอาคาร 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งฉาบปนูทรายหยาบอตัราส่วน 1:2 ใหไ้ดร้ะดบัเสียก่อน เมือผิวปนูฉาบเรมิ SET ตวัใหบ้กุระเบอืง  

ไดเ้ลย การบใุหบ้ทีุละแผ่น แผ่นกระเบืองจะตอ้งแน่น ไม่เป็นโพรงเมือบุเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ในกรณีทีเป็นโพรง 

จะตอ้งรอืออกและทาํการบุใหม่กระเบืองทีบุเสรจ็แลว้จะตอ้งเรียบไดแ้นวและระดบัส่วนทีชนกบัผนงัหรือขอบ  

ต่าง ๆ จะตอ้งตดัใหเ้รียบรอ้ยสมาํเสมอพืนทีทีบุกระเบืองแลว้ จะตอ้งทิงใหแ้หง้โดยไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็น 

เวลา 48 ซม. จงึลา้งทาํความสะอาดและอดุรอยต่อของกระเบืองดว้ยวสัดสุาํหรบัยาแนวกระเบืองชนิดสาํเรจ็รูป 

ให ้ใชย้าแนวทีมีคณุสมบตัิดูดซมึนาํตาํหรือผสมสารทีช่วยปอ้งกนัเชือราหรือตะไครน่าํหรือตามคาํสงัของผูค้วบคมุงาน 

- การบภุายนอกอาคาร 

   ผูร้บัจา้งจะตอ้งฉาบปนูทรายผนงัทีจะบกุระเบืองภายนอกอาคารเสรจ็แลว้ไมต่าํกว่า 48 ชวัโมง  ทาํความ 

   สะอาดผิวใหป้ราศจากฝุ่ น นาํมนั สารอืน ๆ การบุกระเบืองใหใ้ชส้ารสาํหรบัยึดแผ่นกระเบืองโดยเฉพาะ การ 

   ใชต้ามกรรมวิธีของบริษัทผูผ้ลิต ภายใตก้ารควบคมุงานของผูค้วบคมุงาน แลว้ปล่อยทิงไวเ้ป็นเวลา 48  

   ชวัโมง จงึลา้งทาํความสะอาด  และอดุรอยต่อของกระเบืองดว้ยวสัดสุาํหรบัยาแนวกระเบืองชนิดสาํเรจ็รูป  

   หรือตามคาํสงัของผูค้วบคุมงาน 

การทาํความสะอาด 

ภายหลงับกุระเบือง ปกูระเบอืงเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งทาํความสะอาดคราบปนูทีติดบนแผ่นกระเบืองใหห้มดแลว้

ขดัดว้ย WAX 2 ครงั 

หมายเหตุ :  การทาํปนูทรายบนผนงัส่วนทีบกุระเบอืงหรือโมเสคภายนอกอาคารใหท้าํการกรุลวดตาข่ายขนาดตาราง 

     ประมาณ 1/2" x 1/2" ตลอดพืนทีก่อนฉาบปนู
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งานผนังโครงสร้าง- โครงคร่าวไม้ 

 
1. ข้อกาํหนดทวัไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายพรอ้มจัดหาวสัดุ แรงงานทีชาํนาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณที์จาํเป็น   ในการ

โครงเครา่ไมข้องส่วนต่าง ๆ ของอาคาร  ส่วนประกอบหรือโครงสรา้งตามทีระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายละเอียด ขอ้กาํหนดคุณสมบตัิของผลิตภณัฑท์ีใช ้ขอ้มลูทางเทคนิค ขอ้แนะนาํการติดตัง และ

ขอ้มลูอนื ๆ ทีเกียวกบัสินคา้ของตนตามทีผูค้วบคุมงานตอ้งการเพือพิจารณาตรวจสอบ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพือใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1.3.1 แบบแปลน หรือรูปดา้นของผนงั  แสดงตาํแหน่งของโครงเคร่าทุกจุด 

1.3.2 แบบขยายการติดตงับรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ จดุจบ การชนมมุผนงัของโครงเครา่ไม ้

1.3.3 แบบรายละเอียดการยดึยัน หอ้ยแขวนกบัโครงสรา้งอาคาร หรือผนงัส่วนต่าง ๆ 

1.3.4 แบบขยายอืน ทีเกียวขอ้งหรือจาํเป็นตามทีผูค้วบคุมงานตอ้งการ อาทิ ตาํแหน่งติดตังอุปกรณง์านระบบที

เกียวขอ้ง เช่น  สวิทช ์ ปลกั  หรือช่องซ่อมบาํรุงต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.4 ผูร้บัจา้งจะต้องตรวจสอบแบบก่อสรา้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ และระบบอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบังานผนัง 

เพอืเตรียมโครงสรา้งสาํหรบังานระบบต่าง ๆ และประสานงานกบังานส่วนอืน ๆ ใหท้าํงานไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

2. วิธีการดาํเนนิงาน 

2.1 การติดตงัโครงครา่ว 

2.1.1 ติดตงัโครงครา่วขอบเดินแนวรอบบริเวณกนัผนงัโดยยดึกบัโครงสรา้งดว้ยสกรูเกลียวปล่อย ฝังพุกระยะห่าง

ไม่เกิน 60 ซม. ใหแ้ข็งแรง   

2.1.2 ติดตงัโครงครา่วหลกัแนวดิงระยะห่างทุก 60 ซม. โดยหนัโครงครา่วไปในทิศทางเดียวกนัยดึดว้ยตะป ู 

2.1.3 ติดตงัโครงครา่วซอยทกุระยะ 60 ซม. วดัจากศนูยก์ลางโครงครา่วยดึดว้ยตะปใูหเ้รียบรอ้ย  

2.2 การติดตงัแผ่นยิปซมับอรด์ 

2.2.1 การติดตงัแผ่นยิปซมับอรด์ ใหติ้ดตงัโดยยกแผ่นยิปซมับอรด์ใหสู้งจากพืน 1 ซม. ยึดแผ่นยิปซมับอรด์กบั

โครงคร่าวโลหะดว้ยตะปเูกลียวระยะไม่เกิน 30 ซ.ม. ขนัส่งหัวตะปเูกลียวใหจ้มลงในแผ่นยิปซมับอรด์

เล็กนอ้ย มมุผนงัใหต้ิด Corner Bead ทกุมมุ  

2.2.2 เมือติดตังแผ่นยิปซัมบอรด์ เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ให้ทาํการฉาบอุดรอยหัวตะปูและติดเทปฉาบแนวรอยต่อ

แผ่นยิปซมับอรด์ทกุแนวใหเ้รียบรอ้ยตามกรรมวิธีผูผ้ลิต จากนันจงึตกแต่งผิวตามรายการ 

2.2.3 ในส่วนทีกาํหนดใหท้าสีใหด้าํเนินงานตามรายละเอยีดทีกาํหนดไวใ้นหมวดงานสี โดยเครง่ครดั  

2.3 การติดตงัแผ่น MDF Board 

2.3.1 ทาวสัดุกันซมึบนผิวแผ่นและขอบแผ่น ตามชนิดและผลิตภณัฑที์ผูผ้ลิตแนะนาํ โดยขออนมุตัิจาก         ผูคุ้ม

งานก่อน 

2.3.2 ทาสีรองพืนชนักลางประเภท Under Coat อีก 2 ครงั ในอตัราปกคลุมไม่ตาํกว่า 30 ตารางเมตรต่อ      1 

USG. ต่อ 1 ครงั เพืออดุรูพรุนและปอ้งกนัมิใหด้ดูสารละลายจากสีทบัหนา้มากเกินไป 

2.3.3 เมือแผ่นผนงัแหง้สนิท ใหน้าํขนึติดตงักบัโครงครา่วทีเตรียมไวโ้ดยจดัแต่งแนวระยะต่าง ๆ ใหต้รง หรือตามที

แสดงในแบบ ยึดติดดว้ยตะปเูกลียวระยะไม่เกิน 30 ซม. ฝังหวัตะปเูกลียวเขา้ในแผ่นเล็กนอ้ยแลว้อดุดว้ย 

Wood Sealer ขดัใหเ้รียบ การยึดบรเิวณขอบแผ่นตอ้งไมน่อ้ยกว่า 25 มม. และการยดึบริเวณมมุแผ่นไม่นอ้ยกวา่ 

70 มม. 
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2.3.4 รายละเอียดต่าง ๆ ทีมิได้กล่าวถึงให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิต ซึงได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก 

ผูค้มุงานแลว้ และขอ้กาํหนดในรายการประกอบแบบทีเกียวขอ้ง 

2.4 การติดตงัแผ่นบอรด์ ใชต้ะปยูดึติดกบัโครงครา่วไม ้หรือใชส้กรูเกลียวปล่อย แลว้ฉาบเรียบฝังหวัเพือความเรียบรอ้ย

สวยงาม เวน้ร่องระหว่างแผ่น 5-10 มม.อุดด้วยสารยืดหยุ่นประเภท โพลียูริเทน หรือ ซิลิโคน ขัดแต่งผิวทาํความ

สะอาดผิวไมใ้หเ้รียบรอ้ยก่อนก่อนทาํสีทบัหนา้ ตามตวัอย่าง 

2.5 การติดตงัแผ่นไมอ้ดัสกั ใชต้ะปยูึดติดกบัโครงคร่าวไม ้ส่งหวัตะปเูขา้ไปในเนือไมไ้ม่ใหเ้ห็นหวัตะปจูากภายนอก อดุ

รอยตะป ู ขัดแต่งผิวทาํความสะอาดผิวไมใ้หเ้รียบรอ้ยกอ่นก่อนยอ้มสีทบัหนา้ ตามตวัอย่าง 

2.6 การติดตังแผ่นไมอ้ัดปิดผิววีเนียร ์ใช้ตะปูยึดติดกับโครงคร่าวไม ้ส่งหัวตะปูเข้าไปในเนือไม้ไม่ใหเ้ห็นหัวตะปูจาก

ภายนอก อดุรอยตะป ู ขดัแต่งผิวทาํความสะอาดผิวไมใ้หเ้รียบรอ้ยก่อนก่อนยอ้มสีทบัหนา้ ตามตวัอย่าง 

3. รายละเอียดวัสดุ 

3.1 โครงคร่าวไมโ้ครงภายในหรือส่วนทีมองไม่เห็นจากภายนอกใหใ้ชไ้มย้างอบและอาบนาํยากนัปลวก CCA ของ      

อ.อ.ป. ( องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมแ้ห่งประเทศไทย ) และตอ้งเป็นไมที้ไม่บิดงอ  โคง้  หรือแตกรา้ว  ขนาดไม ้1 1/2 

นวิ x 3 นวิ หรือตามทีระบใุนแบบการติดตงัใหตี้โครงครา่วระยะ #  @ 0.60 ม. x 0.60 ม. 

3.2  แผ่นยิปซมับอรด์ ใหใ้ชข้นาด 1.20 x 2.40 ม. ขอบลาด ความหนาไม่ตาํกว่า 12 มม. มีคุณสมบตัิตาม มอก.       

219-2524 พรอ้มอปุกรณป์ระกอบสาํหรบัฉาบเรียบทงัหมด  

3.3 แผ่น MDF ใหท้าํมาจากแผ่นเสน้ใยไมอ้ดัชนิดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard) โดยทวัไป

ความหนาแน่นระหว่าง 660-860 กก. / ตารางเมตร  ขนาดแผ่น 4 นิว x 8 นิว  หนาไม่ตาํกว่า 12 มิลลิเมตร  มี

คณุสมบตัิดงัต่อไปนี 

- Internal Bond0.65N / mm.2   หรือ  Sq.mm. 

- Modulus of Elasticity2500N / mm.2  หรอื  Sq.mm. 

- Thickness Tolerance+ 0.2Sq.mm. 

3.4 แผ่นบอรด์ ใหท้าํมาจาก ไม้สกัดย่อย ซิเมนตป์อรต์แลนดแ์ละสารทีไม่เป็นอนัตราย อดัดว้ยแรงดันสูงมีคุณสมบตัิ

ตาม มอก. 878-2537 ขนาด 1.20 x 2.40 ม.ความหนาไม่ตาํกว่า 12 มม.           

3.5 แผ่นไมอ้ดัสกั ขนาด 1.20 x 2.40 ม.ความหนาไม่ตาํกว่า 6 มม.  คุณสมบตัิเทียบเท่าไมอ้ดัมาตรฐานอตุสาหกรรม 

3.6    แผ่นไมอ้ดัปิดผิววีเนียร ์ขนาด 1.20 x 2.40 ม.ความหนาไม่ตาํกว่า 6 มม. ตอ้งมีผิวเรียบตลอดทงัแผ่นไม่    

    แต่งลายงาไม่ว่าจะเป็นบรเิวณสนัขอบมมุไม่ปิดโคง้งอ หรือมีรอยชาํรุดเสียหาย 
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งานผนังตกแต่ง – โครงคร่าวไม้ 

 

1. ข้อกาํหนดทัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายพรอ้มจดัหาวสัดุ แรงงานทีชาํนาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณที์จาํเป็นในการ

 ทาํผนงัตกแต่งต่าง ๆ ของอาคารส่วนประกอบ หรือโครงสรา้งตามทีระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายละเอยีด ขอ้กาํหนดคณุสมบตัิของผลิตภณัฑที์ใช ้ขอ้มลูทางเทคนิค ขอ้แนะนาํการติดตงั และ

 ขอ้มลูอนื ๆ ทีเกียวกบัสินคา้ของตนตามทีผูค้วบคมุงานตอ้งการเพือพิจารณาตรวจสอบ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพือใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1.3.1 แบบแปลน หรือรูปดา้นของผนงั แสดงตาํแหน่งของโครงเคร่าทกุจดุ 

1.3.2 แบบขยายการติดตงับรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ จดุจบ การชนมมุผนงัของผนงัตกแต่ง 

1.3.3 แบบรายละเอียดการยดึยัน หอ้ยแขวนกบัโครงสรา้งอาคาร หรือผนงัส่วนต่าง ๆ 

1.3.4 แบบขยายอืน ทีเกียวขอ้งหรือจาํเป็นตามทีผูค้วบคุมงานตอ้งการ อาทิ ตาํแหน่งติดตังอุปกรณง์านระบบที

เกียวขอ้ง เช่น  สวิทช ์ ปลกั หรือ ช่องซ่อมบาํรุงต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.4 ผูร้บัจา้งจะต้องตรวจสอบแบบก่อสรา้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ และระบบอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบังานผนัง

ตกแต่ง เพือเตรียมโครงสรา้งสาํหรับระบบต่าง ๆ และประสานงานกับงานส่วนอืน ๆ ให้ทาํงานไปด้วยความ

เรียบรอ้ย 

2. วิธีการดาํเนนิงาน/รายละเอียดวัสดุ 

2.1 โครงเครา่ไม ้

โครงภายในหรือส่วนทีมองไม่เห็นจากภายนอกใหใ้ชไ้มย้างไทย หรือไมย้มหิน อบและอาบนาํยากันปลวก CCA ของ 

อ.อ.ป. (องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมแ้ห่งประเทศไทย)  และตอ้งเป็นไมท้ีอบแหง้สนิท ไม่ บิด งอ โคง้ หรือแตกรา้ว 

ขนาดไม ้ 1 ” x 2 ” ตามทีระบใุนแบบ การติดตงัใหตี้โครงครา่วระยะ # @ 0.60 ม. x 0.60 ม.  

2.2 กรุแผ่นยิปซมับอรด์ 

2.2.1 การติดตงัแผ่นยิปซมับอรด์จะตอ้งส่งหัวตะปูใหจ้มลงในแผ่น แลว้ฉาบอดุรอยหัวตะป ูติดผา้เทป ฉาบแนว

รอยต่อแผ่นใหเ้รียบรอ้ย ตกแต่งผิวตามรายการ 

2.2.2 แผ่นยิปซมับอรด์ ใหใ้ชข้นาด 1.20 x 2.40 ม. หนาไม่ตาํกว่า 12 มม. ขอบลาด มีคุณสมบตัิตาม มอก. 219  

หรือเทียบเท่า พรอ้มอปุกรณป์ระกอบสาํหรบัฉาบเรียบทงัหมด 

2.3 กรุแผ่นMDF 

2.3.1 การติดตงัแผ่น  MDF Board ใหย้ดึดว้ยตะปเูกลียวยดึติดกบัโครงคร่าวไม ้ระยะไม่เกิน 25 ซม. โดยขนัส่งหวั

ตะปเูกลียวใหจ้มลงในแผ่นเล็กนอ้ย เมือกรุเสรจ็เรยีบรอ้ยใหท้าํการอดุรอยหวัตะปใูหเ้รียบรอ้ยก่อนทาํสีตาม

ตวัอย่าง 

2.3.2 แผ่น MDF Board รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ความหนา สี และลวดลายตามทีระบใุนแบบ 

2.3.3 แผ่น MDF Board ทีนาํมากรุตอ้งไมโ่คง้งอ หรือมีรอยชาํรุดเสียหาย 

2.4 กรุไมเ้นือแข็ง 

2.4.1 การติดตงัไมเ้นือแข็ง ใชต้ะปยูดึติดกบัโครงครา่วไม ้ส่งหวัตะปเูขา้ไปในเนือไมไ้ม่ใหเ้ห็นหวัตะปจูากภายนอก

อดุ รอยตะป ู ขดัแต่งผิวทาํความสะอาดผิวไมใ้หเ้รยีบรอ้ยก่อนทาํสียอ้มตามตวัอย่าง 

2.4.2 ไมจ้รงิ รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ความหนา สี และลวดลายตามทีระบใุนแบบ 

2.4.3 ไมจ้รงิทีนาํมากรุจะตอ้งเป็นไมจ้รงิเกรดเอ คดัลายคณุภาพไดม้าตรฐาน มอก. 178-2519  
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2.5 กรุไมอ้ดัสกั 

2.5.1 การติดตังแผ่นไม้อัดสัก ใช้ตะปูยึดติดกับโครงคร่าวไม้ ส่งหัวตะปูเข้าไปในเนือไมไ้ม่ให้เห็นหัวตะปูจาก

ภายนอก อดุรอยตะป ู ขัดแต่งผิวทาํความสะอาดผิวไมใ้หเ้รียบรอ้ยก่อนก่อนยอ้มสีทบัหนา้ ตามตวัอย่าง 

2.5.2 แผ่นไมอ้ดัสกัรายละเอียด รูปแบบ ชนิด ความหนา สี และลวดลายตามทีระบใุนแบบ 

2.6 กรุไมอ้ดัปิดผิววีเนียร ์

2.6.1 การติดตงัแผ่นไมอ้ดัปิดผิววีเนียร ์ใช้ตะปยูึดติดกับโครงคร่าวไม ้ส่งหวัตะปูเขา้ไปในเนือไมไ้ม่ใหเ้ห็นหวัตะปู

จากภายนอก อุดรอยตะปู  ขัดแต่งผิวทาํความสะอาดผิวไม้ให้ เรียบรอ้ยก่อนก่อนย้อมสีทับหน้า ตาม

ตวัอย่าง 

2.6.2 แผ่นไมอ้ดัปิดผิววีเนียร ์รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ความหนา สี และลวดลายตามทีระบใุนแบบ 

2.6.3  แผ่นไมอ้ดัปิดผิววีเนียร ์ตอ้งมีผิวเรียบตลอดทงัแผ่นไม่แตกลายงาไม่ว่าจะเป็นบริเวณสนัขอบมุมไม่ปิดโคง้

งอ หรอืมีรอยชาํรุดเสียหาย  

2.7 กรุแผ่นพลาสติกลามิเนต 

2.7.1 กรุไมอ้ดัยางหนา 6 มม. หรือตามทีระบใุนแบบ.โดยใชต้ะปเูป็นตวัยึด ส่งหวัตะปใูหจ้มลงไปในเนือไม ้   แนว

รอยต่อแผ่นไมอ้ดัยาง (ถา้มี) จะตอ้งเรียบสนิท ปิดโครงเคร่าไมใ้หเ้รียบรอ้ย ผนงัทีกรุไมอ้ดัแลว้จะตอ้งเรียบได้

ดิงตลอดแนว  ก่อนกรุแผ่นพลาสติกลามเินต ใหท้าํความสะอาดผนงัไมอ้ดัใหส้ะอาดปราศจากฝุ่ นผง และสิง

สกปรกอืน ๆ 

2.7.2 การกรุใหใ้ชก้าวยางเป็นตวัยึดเกาะ แผ่นพลาสติกลามิเนต  ทีจะนาํมากรุตอ้งตดัแต่งใหไ้ดข้นาด การติดให้

อดัติดแน่น อย่าใหม้ีฟองอากาศหรือเป็นคลืน หลงัจากนนัใหท้าํความสะอาดผิวใหเ้รียบรอ้ย 

2.7.3 แผ่นพลาสติกลามิเนต  รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ความหนา สี และลวดลายตามทีระบใุนแบบ 

2.8 กรุแผ่นสแตนเลส 

2.8.1 กรุไมอ้ดัยางหนา 6 มม. หรือตามทีระบุในแบบโดยใช้ตะปเูป็นตวัยึด ส่งหวัตะปใูห้จมลงไปในเนือไม ้  แนว

รอยต่อแผ่นไมอ้ดัยาง (ถา้มี) จะตอ้งเรียบสนิท ปิดโครงเคร่าไมใ้หเ้รียบรอ้ย ผนงัทีกรุไมอ้ดัแลว้จะตอ้งเรียบ

ไดด้ิงตลอดแนว  ก่อนกรุแผ่นสแตนเลสให้ทาํความสะอาดผนงัไมอ้ดัใหส้ะอาดปราศจากฝุ่ นผง และสิง

สกปรกอืน ๆ   

2.8.2 การกรุใหใ้ชก้าวแดงเป็นตัวยึดเกาะ  เมือกรุเสร็จแลว้ผิวของแผ่นสแตนเลสจะตอ้งเรียบ ไม่มีรอยบุบใด ๆ 

ทงัสิน  หลังจากนนัใหท้าํความสะอาดผิวใหเ้รียบรอ้ย 

2.8.3 แผ่นสแตนเลสใหใ้ชค้วามหนาไม่ตาํกว่า 1.2 มม. หรือ รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ความหนา สี และลวดลาย

ตามทรีะบใุนแบบ 

2.9 กรุกระจกเงา 

2.9.1 กรุไมอ้ดัยางหนา 6 มม.หรือตามทีระบุในแบบโดยใชต้ะปเูป็นตัวยึด ส่งหวัตะปูใหจ้มลงไปในเนือไมแ้นว

รอยต่อแผ่นไมอ้ดัยาง (ถา้มี) จะตอ้งเรียบสนิท  ผนงัทีกรุไมอ้ดัแลว้จะตอ้งเรียบไดด้ิงตลอดแนว  ก่อนกรุ

กระจกเงาใหท้าํความสะอาดผนงัไมอ้ดัใหส้ะอาดปราศจากฝุ่ นผง และสิงสกปรกอืน ๆ 

2.9.2 การติดตงักระจกเงาใหใ้ชก้าว Epoxy ชนิดไม่ทาํอนัตรายต่อสารเคลือบกระจกเงาเป็นตวัยึด เช่น เมือติดตงั

กระจกเสร็จแลว้จะตอ้งทาํความสะอาด และยาแนวในส่วนรอยต่อระหว่างวสัดุดว้ยซิลิโคนตามขอ้กาํหนด

ของผูผ้ลิต หรือเทียบเท่าใหเ้รยีบรอ้ยและจะตอ้งไม่มีรอยขดูขีด บิน หรือรา้ว 
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2.9.3 กระจกเงาใหใ้ชค้วามหนาไม่ตาํกว่า 6 มม. คุณภาพเทียบเท่า หรือรายละเอียด รูปแบบ ชนิด  สี ความหนา 

และลวดลายตามทีระบใุนแบบ 

2.10 กรุผา้หรือหนงั 

2.10.1 กรุไมอ้ดัยางหนา 6 มม. หรือตามทีระบใุนแบบโดยใชต้ะปเูป็นตวัยึด ส่งหวัตะปใูหจ้มลงไปในเนือไมแ้นว

รอยต่อแผ่นไมอ้ดัยาง (ถา้มี) จะตอ้งเรียบสนิท  ผนงัทีกรุไมอ้ดัแลว้จะตอ้งเรียบไดด้ิงตลอดแนว  ก่อนกรุ

ผา้ใหท้าํความสะอาดผนงัไมอ้ดัใหส้ะอาดปราศจากฝุ่ นผง และสิงสกปรกอนื ๆ   

2.10.2 ใหบ้ฟุองนาํอย่างดีหนา 2 นิว หรือตามระบุในแบบบนไมอ้ดัยาง 6 มม. แลว้หุม้ดว้ยผา้ดา้ยดิบ หุม้ผา้บุ

ตามรายการ โดยจะตอ้งดึงใหเ้รียบตึงไม่มีรอยย่น ถา้เป็นผา้ทีมีลวดลายจะตอ้งต่อลวดลายผ้าแต่ละ

แผ่นใหต่้อเนืองดเูป็นผืนเดียวกนั 

2.10.3 ก่อนทาํการบุจรงิตอ้งเสนอตวัอย่างผา้ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิก่อน เมือติดตงัเสรจ็แลว้จะตอ้งเคลือบผิวดว้ย

นาํรกัษาเนือผา้แลว้ใชพ้ลาสติกปิดคลมุไวจ้นกว่าจะส่งมอบงาน  

2.10.4 ถา้มีคราบสกปรก หรือรอยตาํหนิเกิดขึนก่อนการส่งมอบงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการเปลียนผา้บใุหม่ โดย

เป็นค่าใชจ่้ายของผูร้บัจา้งเองทงัสิน 

  2.10.5 ผา้บรุายละเอียด รูปแบบ ชนิด  สี ความหนา และลวดลายตามทีระบใุนแบบ 
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งานผนังเลือนสาํเร็จรูป 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอรายละเอยีด ขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑ ์ขอ้มลูทางเทคนิค รายละเอียดขันตอนการติดตงั 

 การบาํรุงรกัษา การรบัประกนัผลการทดสอบ และขอ้มลูอืน ๆ ตามทีผูค้มุงานตอ้งการ 

1.2  ตวัอย่างวสัดอุปุกรณป์ระกอบการติดตงัทีจะใชจ้รงิ 

1.3  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawings อย่างนอ้ย 5 ชดุ โดยแสดงรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

   - ตาํแหน่ง ขนาด ระยะ แนวการเลือนเกบ็ และประตปิูดหอ้งเก็บผนงั 

   - โครงสรา้งแผ่นผนงัเลือน, รอยตอ่บนล่างและดา้นขา้งเพอืการปอ้งกนัเสียงและบงัคบับานใหแ้น่น 

   - รายละเอียดการติดตงั รอยตอ่แผ่น การยึดรางเลือน ระบบการปอ้งกนัเสียง ประตผู่าน (Pass Door) รวมทงั 

 จดุบรรจบของวสัด ุหรอืผนงัใกลเ้คียง ฯลฯ 

2. การดาํเนินงาน 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการประกอบและติดตงัผนงัเลือนสาํเรจ็รูปทงัหมดดว้ยช่างทีมีฝีมือดี มคีวามชาํนาญงาน

โดยเฉพาะ และใหเ้ป็นไปตาม Shop Drawings ทีไดร้บัการพจิารณาอนมุตัิจากผูค้มุงานแลว้ การติดตงัจะตอ้ง

ระมดัระวงัการใชข้องมีคม ซงึจะขูดขีดผิวหนา้วสัดุ แผ่นผนงัเลือนทงัหมดจะตอ้งทาํสาํเร็จรูปเรียบรอ้ยมาจาก

โรงงาน ความเสียหาย  ใด ๆ ทีเกิดจากการติดตงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลียนใหใ้หม่ โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง

เอง และจะถือเป็นขอ้อา้งในการขอต่ออายสุญัญาไม่ได ้

3. รายละเอียดวสัด ุ

 ผนงัเลือนสาํเรจ็รูป กาํหนดใหเ้ป็นผลิตภณัฑข์องต่างประเทศ หรือคุณภาพเทียบเท่า แบง่เป็นแผ่น ๆ ตามความ 

 เหมาะสมกบัความยาวของแต่ละพืนทีตามตาํแหน่งทีแสดงในแบบ ความหนาของแผ่นผนงั 100 มม. ประกอบ 

 สาํเร็จรูปเรียบรอ้ยมาจากโรงงาน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 - Acoustic Rating : S.T.C.46-47 พรอ้มใบทดสอบจากสถาบนักลางของต่างประเทศ หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 - Operation : Manual 

 - ระบบลอ้เลือน :  Ball Bearing หมนุได ้360 องศา เคลือนทีเบาไม่มีเสียง เมือรบันาํหนกัแผ่นและถกูเลือน 

 - ช่องประตู (Pass Door) : ตามมาตรฐานผูผ้ลติ  พรอ้มบานพบั กญุแจและระบบการป้องกนัเสียง 

 - โครงสรา้งแผ่นผนงั : เป็นโครงโลหะ หรืออลูมิเนียม ปิดดว้ยชิปบอรด์อดัติดแน่นดว้ยแผ่นโลหะปลอดสนิมผิวกรุ  

    Vinyl (ซงึจะเลือกสีภายหลงั)  ทาํสาํเร็จเรียบรอ้ยมาจากโรงงาน 

 - นาํหนกัแผ่น:ไม่เกิน 44 กิโลกรมัต่อตารางเมตร 

 - รอยต่อแผ่น:  Mechanical Vinyl A Coustic Seal โดยใช ้Crank Handle เป็นตวัหมนุบงัคบัและสามารถถอดเก็บได้ 

 - อปุกรณป์ระกอบอืน ๆ : ตามมาตรฐานผูผ้ลิต ซงึไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิแลว้ 

 - ผลิตภณัฑ ์  : Hufcor  หรือ Panelfold  หรือ Huppe หรือ Hafele  หรือ Wattana หรือคณุภาพเทียบเท่า 
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2.2  งานพืน 

 

งานพืน - ปูกระเบอืง 

ขอบเขตของงาน 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณอื์น ๆ ทีจาํเป็นในการปกูระเบือง ตามระบใุนแบบรูป  และรายการรวมถงึการทาํ

ความสะอาดป้องกนัมิใหส้่วน  ทีทาํการตกแต่งแลว้ชาํรุดเสียหาย 

วัสดุ 

- กระเบืองเคลือบ เกรด A  ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างใหผู้ค้วบคุมงาน 

อนมุตัิก่อนการสงัซือ 

- กระเบืองโมเสค เกรด A  ขนาดและสีตามระบใุนแบบก่อสรา้ง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งตวัอย่างใหผู้ค้วบคมุงาน

อนมุตัิก่อนการสงัซือ 

- กระเบืองเซรามิค เกรด A ขนาดและสีตามระบใุนแบบก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างใหผู้ค้วบคมุงาน

อนมุตัิก่อนการสงัซือ 

- กระเบืองแกรนิต (Granito) 

ตัวอยา่ง 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่าง กระเบืองเคลือบ กระเบืองโมเสค และกระเบืองเซรามิค ใหผู้ค้วบคมุงานคัดเลือก

คณุภาพ และสีก่อนจงึจะทาํการสงัซือได ้

การปู  

ก่อนป ูผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํระดบัปนูทรายเสียก่อน การทาํระดบัจะตอ้งใหมี้ความลาดเอียงตาม  ระบใุนแบบปนูทราย

ทีใชท้าํระดบั จะตอ้งมีส่วนผสมของซีเมนต ์1 ส่วนต่อทรายหยาบ 2 ส่วน ภายหลงัปนูเรมิ SET ตวั ใหป้กูระเบอืง กระเบืองที

ใชป้จูะตอ้งแช่นาํใหอิ้มตวัเสียก่อน ปนูทรายทีทาํระดบั จะตอ้งหนาไม่นอ้ยกว่า 2 ซม. ในกรณีทีเป็นโพรงเคาะมีเสียง จะตอ้ง

ทาํการรอืออกและทาํการปใูหม่ กระเบืองทีปเูสรจ็แลว้ จะตอ้งเรียบไดแ้นวและระดบั และมีความลาดเอียงตามระบไุวใ้นแบบ 

กระเบืองทีชนกบัผนงั ฝาครอบท่อระบายนาํ หรือขอบต่าง ๆ จะตอ้งตดัใหเ้รียบสมาํเสมอ พืนทีปเูรยีบรอ้ยแลว้จะตอ้งทิงให้

แหง้ โดยไม่ถกูกระทบกระเทือนหรอืรบันาํหนกัเป็นเวลา 48 ชวัโมง จึงลา้งทาํความสะอาด  และอดุรอยต่อของกระเบอืงดว้ย

วสัดสุาํหรบัยาแนวกระเบืองชนิดสาํเรจ็รูปหรือตามคาํสงัของผูค้วบคมุงาน 

การทาํความสะอาด 

 ภายหลงับุกระเบือง ปกูระเบอืงเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งทาํความสะอาดคราบปูนทีติดบนแผ่นกระเบืองใหห้มดแลว้

ขดัดว้ย WAX 2 ครงั 

 

หมายเหตุ : การทาํปนูทรายบนผนงัส่วนทีบุกระเบอืงหรือโมเสคภายนอกอาคาร ใหท้าํการกรุลวดตาข่ายขนาดตาราง

ประมาณ 1" x 1" ตลอดพืนทีก่อนฉาบปนู 
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งานปูพนืกระเบอืงไวนิล ชนิดม้วน (Vinyl Sheet Flooring) สาํหรับพนืททีวัไป 

 

ขอบเขตของงาน 

งานกระเบือง Vinyl ชนิดมว้น ตามทีระบไุวใ้นแบบก่อสรา้งทงัหมด ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรยีมทาํแบบ shop drawing พรอ้มทงั 

sample material และแนบรายละเอียดต่าง ๆ ในการตดิตงัตามแบบก่อสรา้งและวตัถุประสงคข์องสถาปนิกเพือขออนมุติัและ

ตรวจสอบ 

วัสดุ  

- วสัดทีุใชเ้ป็นกระเบือง Vinyl ทีไมมี่ส่วนผสมของใยหิน (Non-Asbestos)   มีความทนทานต่อการใชง้าน ทนรอย

ขดูขีด มีผลทดสอบการรบัแรงกด Static Load 

- ความหนาของกระเบือง Vinyl หากไม่ไดร้ะบใุนแบบใหมี้ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.0 mm. ผลิตดว้ยกรรมวิธี 

Homogeneous ลวดลายทะลแุผ่น (Through Pattern) เป็นเนือเดียวกนัตลอดความหนา   

- มี Polyurethane (PUR) เคลือบผิววสัดุ    

- การใชส้อยเหมาะกบัพืนทีอาคารประเภทอาคารพาณิชยแ์ละโรงงานอตุสาหกรรมมีการสญัจรหนกัไดต้าม

มาตรฐาน EN685 : Class B3, A3 ทนทานต่อรอยขีดข่วนได ้ตามมาตรฐาน EN 660-2 Group T 

- มีคณุสมบติัการยบัยงัเชือแบคทีเรยี 

- ทนทานต่อการใชง้านลอ้เลือน (Caster Utair) ตามมาตรฐาน EN425 

- บวัเชิงผนงัเป็นวสัดุ PVC หนาไม่นอ้ยกว่า 1.5 mm. หรอืเป็นวสัดชุนดิเดียวกนักบัพืน หนาไม่นอ้ยกว่า 2.0 mm. 

สงูประมาณ 10 cm.  ลวดลายและเฉดสีสถาปนิกกาํหนดขณะก่อสรา้ง 

- การรบัประกนัสินคา้ 5 ปี  ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งเชือมรอยต่อดว้ยเสน้เชือม PVC โดยวธีิการเชือมรอ้นโดยเสน้เชือมจะตอ้งเป็นยีหอ้เดียวกนักบั

ผูผ้ลติตามสีของกระเบือง Vinyl ทีระบ ุ

ตัวอย่างวัสดุ 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาตัวอย่างวสัดุทีจะใชแ้ต่ละชนิดไม่นอ้ยกว่า 2 ตวัอย่าง และส่งใหส้ถาปนิกเห็นชอบก่อน จึงจะ

นาํไปใชง้านได ้ตวัอย่างดงักล่าวใหร้วมถงึวสัดุประกอบอย่างอืนทีจาํเป็นตอ้งใชด้ว้ย เช่น ขอบควิ หรือมุมต่าง ๆ เป็นตน้ 

การตดิตัง 

ผูร้บัจา้งตอ้งส่งแบบการติดตงัแนวปกูระเบืองและทาํ Pattern เศษสูญเสีย จดัหาช่างฝีมือทีดี มีความชาํนาญในการป ู

โดยการปตูามแนวราบ แนวตงัและแนวนอน จะตอ้งไดฉ้ากแนวระดบัเท่ากนัสมาํเสมอหรือลวดลายตามสถาปนิกกาํหนดให้

ดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย 

- การเตรียมพืนผิว 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งแบบ (Shop Drawing) การติดตงั แนวปกูระเบืองเพือขออนมุตัิกอ่นปแูละจดัหาช่างฝีมือทีดี มี

ความชาํนาญในการป ู

- พืนคอนกรีต 

พืนทีจะติดตงัดว้ยกระเบืองยางชนิดมว้น จะตอ้งเป็นพืนทีไดร้ะดบัและผิวขดัมนั เรียบ เทปนูปรบัระดบัพนื

ชนิดไหลตวัได ้ Self-Leveling ผิวของพืนทีจะปจูะตอ้งไมเ่ป็นคลืนโดยเด็ดขายและปราศจากเศษปนู นาํมนั 

เศษฝุ่ นต่าง ๆ ตลอดจนไม่มีปัญหาเรืองความชืน 

- พืนไม ้
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จะตอ้งเป็นพืนทีเรียบ รอยต่อตอ้งสนิท และสมาํเสมอกนัตอ้งสะอาดปราศจากความชืน แหง้สนิท ไมม่ี

ปัญหาเรืองการหลดุรอ่น 

- ในกรณีทีพืนไม่เรียบจะตอ้งทาํการปรบัพืนดว้ยปนูปรบัระดบั 

- การปรบัพืนดว้ยปนูปรบัระดบั 

- วสัดุจะตอ้งมีค่า Compressive Strength ที 28 วนั ไม่ตาํกว่า 30N//mm2 ตามมาตรฐาน DIN1164 

- ปนูปรบัระดบั 1 ถงุ (25kg) ทาํงานไดไ้ม่ตาํกว่า 5.55 ตร.ม. ทีความหนา 2 mm. 

- ใหใ้ช ้ปนูปรบัระดบัใหเ้รียบรอ้ยก่อนทาํการป ู

- รองพืนดว้ยนาํยาประสานคอนกรีต ชนิด Acrylic Latex Bonding Agent ทีมีปรมิาณเนือสาร 46±2%  

- ผสมปนูปรบัระดบั 25 กิโลกรมั : นาํ 6 ลติร ปันใหเ้ขา้กนัดว้ยสว่าน ทีความเร็ว 750 รอบ/นาที 

- เทส่วนผสมลงบนพืน แลว้ใชเ้กรียงขดัมนัปาดเพือให ้ Self-Leveling กระจายตวั อย่างสมาํเสมอ แลว้กลงิ

ทบัดว้ยลกูกลงิหนามเพือไล่ฟองอากาศ 

- การติดตงักระเบืองยาง จะตอ้งติดตงัภายหลงังานอืนทีอาจจะมีผลเสียหายต่อกระเบืองยาง ผูร้บัจา้งควรจะ

จดัเตรียมกระเบืองยางสาํรองใหแ้ก่เจา้ของงานทกุสีและลวดลายของการใชใ้นอตัราสว่น 1% ของปรมิาณ

กระเบืองยางทีติดตงั 

- กาวทีใชใ้นการติดตงักระเบืองยางจะตอ้งทนความชืนไดห้ลังการติดตงัแลว้เสรจ็ ซงึเป็นกาว Water Base 

กลุ่มอะครลิิค ไม่มสี่วนผสมของสารทาํลายประเภททินเนอร ์ มีค่า ph 6.5-7.5 เมือแหง้แลว้ตอ้งใสและ

จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากสถาปนิกก่อน 

- การทาจะตอ้งจดัหาเกรียงปาดกาวทีไดม้าตรฐาน รอ่งฟันเกรียงตอ้งเป็นไปตามคาํแนะนาํ ของผูผ้ลิต 

- จะตอ้งทาํความสะอาดพืนผิวดว้ยการกวาดและเช็ดผิวพืนดว้ยนาํ รอจนแหง้และมนัใจว่า สะอาดก่อนการ

ปาดกาว ระยะเวลาทียอมใหป้กูระเบือง จะตอ้งแหง้ตาม เวลาทีผูผ้ลิต กาํหนด คือไม่เกิน 30 นาที ก่อนป ู

หากกาวไม่แหง้ตามกาํหนดใหแ้จง้ ผูค้วบคมุงาน เพราะสนันิษฐานว่าพืนมีความชืน 

- การปผููร้บัจา้งจะตอ้งปตูามแนวทีกาํหนดในแบบก่อสรา้ง หรือตามอนุมตัใิน SHOP DRAWING ทงันีการปู

ตอ้งชดิสนิทกนั และทาํการเชือมรอยต่อดว้ยเสน้ PVC ทีใชก้รรมวิธีเชือมรอ้น 

- การปจูะตอ้งมอีปุกรณ ์ลกูกลิงนาํหนกัประมาณ 50 กิโลกรมั บดทบักลิงทบัทนัที หลงัปู และลงกาวใหม่ ๆ 

ภายใน 1 ชวัโมง เพือไม่ใหเ้กิดรอยฟันเกียง และใหก้ระเบืองยางติดกบัพืน 

- การจัดหาวสัดแุละช่างติดตงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดจุากโรงงานผูผ้ลิตหรือตวัแทนผูน้าํเขา้เท่านนั และ

ประกอบธรุกิจ หรือเป็นตวัแทนจาํหน่าย และไมเ่คยเป็นผูล้ะทิงงาน หรือถกูเพิกถอนจากหน่วยงานของราชการ 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหารายชือหน่วยงาน หรือผลงานพรอ้มรูปถ่ายจากหน่วยงานประเภทเดียวกนักบัผูว่้าจา้งเพือ

ใชป้ระกอบการพิจารณาในการว่าจา้ง 

การป้องกันพืนผิวหลังการตดิตัง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาด ดว้ยนาํยาทาํความสะอาดกระเบืองยางหลงัการติดตงัทนัที ผิวบนของกระเบืองยาง

จะตอ้งปราศจากคราบของกาวทีซมึขนึมา ไม่มีรอยรา้วแตกบินหรอืมีตาํหนิหลดุล่อนใด ๆ ทาเคลือบดว้ย Wax ทีมี Solid 

Content 23% จาํนวน 1 เทียว 

การทาํความสะอาดหลังการตดิตังเพือสง่มอบพนืท ี

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมอปุกรณ ์และเครืองมือ ไดแ้ก่ ไมก้วาด ไมม๊้อบเก็บฝุ่ น รวมถงึผา้ม๊อบ ถงัม๊อบ เครืองขดั

พืน เกรียง ป้ายเตือน และผลิตภณัฑล์า้งลอกแว๊กซใ์หเ้รียบรอ้ย 
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- ทาํการลอก Wax ทีเคลือบผิวหลงัการติดตงัเพือกนัฝุ่ นออกดว้ยนาํยา Stripper (นาํยาลอก Wax) ตามมาตรฐาน

การทาํความสะอาดพืนกระเบืองยาง 

- หลงัจากนาํรองพนืดว้ย Sealer (นาํยารองพืนก่อนการเคลือบเงา) โดยไมต่อ้งผสมนาํ โดยกวาดม๊อบเป็นรูปเลข

แปดแนวนอน ขณะกวาดม๊อบ โดยกวาดทบัแนวเดิมครงึหนงึออกมาจากดา้นใน 

- ทงินาํยาไว ้ 30 นาที (ในสภาพอากาศถ่ายเทไดดี้) แลว้ลง Wax ทีมี Solid Content 23% ไม่นอ้ยกวา่ 3 เทียว 

โดยทิงระยะเวลาให ้Wax ทีลงแตล่ะครงัแหง้สนิท หรือตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

การรับประกันผลงาน 

ผูร้บัจา้งตอ้งออกหนังสือรบัประกนัวสัดุและรบัประกนัการติดตงัคุณภาพของวสัดแุละการติดตงัจากผูผ้ลิต หรอื

ตวัแทนผูน้าํเขา้ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี สาํหรบัวัสด ุและ 5 ปี สาํหรบัการติดตงั หลงัการการติดตงัแลว้

ตอ้งแข็งแรงมนัคงปราศจากตาํหนิต่าง ๆ หากเกิดตาํหนิต่าง ๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลียนใหใ้หม่หรอืซอ่มแซมแกไ้ขใหอ้ยู่ในสภาพ

สมบูรณต์ามจดุประสงคข์องสถาปนิกโดยไม่คิดมลูค่าใด ๆ ทงัสิน 
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งานปูพนืกระเบอืงไวนิล ชนิดมว้น (Vinyl Sheet Flooring) รุ่นทมีีการดูดซับเสียง (Acoustic Type) 

 

ขอบเขตของงาน 

งานกระเบือง Vinyl ชนิดมว้น ตามทีระบไุวใ้นแบบก่อสรา้งทงัหมด ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํแบบ shop drawing พรอ้มทงั 

sample material และแนบรายละเอยีดต่าง ๆ ในการติดตังตามแบบก่อสรา้งและวตัถปุระสงคข์องสถาปนิกเพือขออนุมตัิและ

ตรวจสอบวสัด ุ

กระเบืองยางชนิดมว้น หนา้กวา้งไม่นอ้ยกว่า 1.80  เมตร หรือตามมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มีการเคลือบผิวหนา้เพือปอ้งกนัรอยขดู

ขีด ผลิตจาก PVC  Vinyl  

วัสดุ  

- กรณีวสัดทีุใชเ้ป็นกระเบือง Vinyl ใหเ้ป็นประเภท ทีไมมี่ส่วนผสมของใยหิน(Non-Asbestos) และปราศจากสาร 

 Phthalate มีความทนทานต่อการใชง้าน ทนรอยขูด ขีด ทดสอบโดยใชเ้หรียญขดูเนือวสัดไุม่เป็นขุย 

ความหนาของกระเบือง Vinyl หากไม่ไดร้ะบใุนแบบใหมี้ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.5 mm. ผลิตดว้ยกรรมวิธี 

Homogeneous เพมิกรณีเป็น Vinyl แบบ Heterogeneous ใหมี้คุณสมบตัิดงันี ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.5 mm. 

ความหนา Wear Layer 0.55 mm. มีค่า Impact Sound Reduction ไม่นอ้ยกว่า 15 db มาตรฐานการทนไฟ 

BFIS1 ตามมาตรฐาน GB 8624-2012 ทนทานต่อสารเคมีไดเ้ป็นอย่างดี ตามมาตรฐาน ISO 26987 ผลิตจาก 

PVC  กรณีเป็น Vinyl หรือ คุณภาพเทียบเท่า 

ตัวอย่างวัสดุ 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาตวัอย่างวสัดทีุจะใชแ้ต่ละชนิดไม่นอ้ยกว่า 2 ตวัอย่าง และส่งใหส้ถาปนิกเห็นชอบก่อน จึงจะนาํไปใชง้านได ้

ตวัอย่างดงักล่าวใหร้วมถึงวสัดปุระกอบอย่างอืนทีจาํเป็นตอ้งใชด้ว้ย เช่น ขอบคิว หรือมมุต่าง ๆ เป็นตน้ 

การตดิตัง 

ผูร้บัจา้งตอ้งส่งแบบการติดตงัแนวปกูระเบืองและทาํ Pattern เศษสญูเสีย จดัหาช่างฝีมือทีดี มีความชาํนาญในการป ู โดยการ

ปตูามแนวราบ แนวตงัและแนวนอน จะตอ้งไดฉ้ากแนวระดบัเท่ากนัสมาํเสมอหรือลวดลายตามสถาปนิกกาํหนดใหด้ว้ยความ

ประณีตเรียบรอ้ย 

-  การเตรียมพืนผิว 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งแบบ (Shop Drawing) การติดตงัแนวปกูระเบืองเพือขออนมุตัิก่อนปแูละจดัหา  

  ช่างฝีมือทีดี มีความชาํนาญ ในการป ู

 -   พืนคอนกรตี 

 พืนทีจะติดตงัดว้ยกระเบืองยางชนิดมว้น จะตอ้งเป็นพืนทีไดร้ะดบัและผิวขดัมนั เรียบ เทปนูปรบัระดบัพืน ชนิด

 ไหลตวัได ้Self-Leveling ผิวของพืนทีจะปจูะตอ้งไม่เป็นคลืนโดยเด็ดขายและปราศจากเศษปนู นาํมนั เศษฝุ่ น

 ต่าง ๆ ตลอดจนไม่มีปัญหาเรืองความชืน 

 -   พืนไม ้

 จะตอ้งเป็นพืนทีเรียบ รอยต่อตอ้งสนิท และสมาํเสมอกนัตอ้งสะอาดปราศจากความชืน แหง้สนิท ไมมี่ปัญหา

 เรอืงการหลดุรอ่น 

- ในกรณีทีพืนไม่เรียบจะตอ้งทาํการปรบัพืนดว้ยปนูปรบัระดบั 

- การปรบัพืนดว้ยปนูปรบัระดบั 

- วสัดจุะตอ้งมีค่า Compressive Strength ที  วนั ไม่ตาํกว่า 30N//mm2 ตามมาตรฐาน DIN1164 

 -   ปนูปรบัระดบั 1 ถงุ (25kg) ทาํงานไดไ้มต่าํกว่า 5.55 ตร.ม. ทีความหนา 2 mm. 
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 -   ใหใ้ช ้ปนูปรบัระดบัใหเ้รียบรอ้ยก่อนทาํการป ู

 -   รองพืนดว้ยนาํยาประสานคอนกรีต ชนิด Acrylic Latex Bonding Agent ทีมีปรมิาณเนือสาร 46±2%  

 -   ผสมปนูปรบัระดบั 25 กิโลกรมั : นาํ 6 ลิตร ปันใหเ้ขา้กนัดว้ยสว่าน ทีความเร็ว 750 รอบ/นาที 

  - เทส่วนผสมลงบนพืน แลว้ใชเ้กรียงขดัมนัปาดเพือให ้Self-Leveling กระจายตวั อย่างสมาํเสมอ แลว้กลิงทบั 

  ดว้ยลูกกลิงหนามเพือไล่ฟองอากาศ 

 - การติดตงักระเบืองยาง จะตอ้งติดตงัภายหลงังานอืนทีอาจจะมีผลเสียหายต่อกระเบืองยาง ผูร้บัจา้งควรจะ 

  จดัเตรียมกระเบืองยางสาํรองใหแ้ก่เจา้ของงานทกุสีและลวดลายของการใชใ้นอตัราสว่น 1% ของปรมิาณ  

  กระเบืองยางทีติดตงั 

 -     กาวทีใชใ้นการติดตงักระเบืองยางจะตอ้งทนความชืนไดห้ลงัการติดตงัแลว้เสรจ็ ซงึเป็นกาว Water Base กลุ่ม 

  อะครลิิค ไมมี่ส่วนผสมของสารทาํลายประเภททินเนอร ์มีค่า ph 6.5-7.5 เมือแหง้แลว้ตอ้งใสและจะตอ้งไดร้บั

 การอนมุตัิจากสถาปนิกก่อน 

 -   การทาจะตอ้งจดัหาเกรียงปาดกาวทีไดม้าตรฐาน รอ่งฟันเกรียงตอ้งเป็นไปตามคาํแนะนาํ ของผูผ้ลิต 

 -   จะตอ้งทาํความสะอาดพืนผิวดว้ยการกวาดและเช็ดผิวพืนดว้ยนาํ รอจนแหง้และมนัใจว่า สะอาดก่อนการ ปาด 

  กาว ระยะเวลาทียอมใหป้กูระเบือง จะตอ้งแหง้ตาม เวลาทีผูผ้ลิต กาํหนด คือไม่เกิน 30 นาที ก่อนป ู หากกาวไม่ 

  แหง้ตามกาํหนดใหแ้จง้ ผูค้วบคมุงาน เพราะสนันิษฐานว่าพืนมีความชืน 

 -    การปผููร้บัจา้งจะตอ้งปตูามแนวทีกาํหนดในแบบก่อสรา้ง หรือตามอนมุตัใิน SHOP DRAWING ทงันีการปตูอ้ง  

  ชิดสนิทกนั และทาํการเชือมรอยต่อดว้ยเสน้ PVC ทีใชก้รรมวิธีเชือมรอ้น 

 - การปจูะตอ้งมีอปุกรณ ์ลกูกลิงนาํหนกัประมาณ 50 กิโลกรมั บดทบักลิงทบัทันที หลงัปู และลงกาวใหม่ ๆ  

  ภายใน 1 ชวัโมง เพือไม่ใหเ้กิดรอยฟันเกียง และใหก้ระเบืองยางติดกบัพืน 

 - การจดัหาวสัดุและช่างติดตงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดจุากโรงงานผูผ้ลติหรอืตวัแทนผูน้าํเขา้เท่านัน และ 

  ประกอบธรุกิจ หรือเป็นตวัแทนจาํหน่าย และไมเ่คยเป็นผูล้ะทิงงาน หรือถูกเพิกถอนจากหน่วยงานของ ราชการ 

 - ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหารายชือหน่วยงาน หรือผลงานพรอ้มรูปถ่ายจากหน่วยงานประเภทเดียวกนักบัผูว้่าจา้งเพือ 

  ใชป้ระกอบการพิจารณาในการว่าจา้ง 

การป้องกันพืนผิวหลงัการติดตัง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาด ดว้ยนาํยาทาํความสะอาดกระเบอืงยางหลงัการติดตงัทนัที ผิวบนของ

กระเบืองยางจะตอ้งปราศจากคราบของกาวทีซมึขึนมา ไม่มรีอยรา้วแตกบนิหรือมีตาํหนิหลดุล่อนใด ๆ ทาเคลือบ

ดว้ย Wax ทีมี Solid Content 23% จาํนวน 1 เทียว หรือตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

การทาํความสะอาดหลังการตดิตังเพอืสง่มอบพนืท ี

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมอปุกรณ ์และเครืองมือ ไดแ้ก่ ไมก้วาด ไมม๊้อบเก็บฝุ่ น รวมถงึผา้ม๊อบ ถงัม๊อบ 

เครอืงขดัพืน เกรียง ปา้ยเตือน และผลิตภณัฑล์า้งลอกแว๊กซใ์หเ้รยีบรอ้ย 

- ทาํการลอก Wax ทีเคลือบผิวหลงัการติดตงัเพือกนัฝุ่ นออกดว้ยนาํยา Stripper (นาํยาลอก Wax) ตาม

มาตรฐานการทาํความสะอาดพืนกระเบืองยาง 

- หลงัจากนาํรองพนืดว้ย Sealer (นาํยารองพืนก่อนการเคลือบเงา) โดยไมต่อ้งผสมนาํ โดยกวาดม๊อบ

เป็นรูปเลขแปดแนวนอน ขณะกวาดม๊อบ โดยกวาดทบัแนวเดิมครงึหนงึออกมาจากดา้นใน 

- ทงินาํยาไว ้30 นาที (ในสภาพอากาศถ่ายเทไดดี้) แลว้ลง Wax ทีมี Solid Content 23% ไม่นอ้ยกว่า 3 

เทียว โดยทิงระยะเวลาให ้Wax ทลีงแตล่ะครงัแหง้สนิท 
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การรับประกันผลงาน 

  ผูร้บัจา้งตอ้งออกหนงัสือรบัประกนัวสัดุและรบัประกนัการติดตงัคุณภาพของวัสดแุละการติดตงัจาก

ผูผ้ลติ หรือตวัแทนผูน้าํเขา้ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี สาํหรบัวสัดแุละ 5 ปี สาํหรบัการติดตงั หลงัการการ

ติดตงัแลว้ตอ้งแข็งแรงมนัคงปราศจาก ตาํหนิต่าง ๆ หากเกิดตาํหนิต่าง ๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลียนใหใ้หมห่รือซอ่มแซมแกไ้ขใหอ้ยู่

ในสภาพสมบรูณต์ามจดุประสงคข์องสถาปนิกโดยไมค่ิดมูลค่าใด ๆ ทงัสนิ 
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งานพืนผิวซีเมนตขั์ดมัน/ขัดมันผสมส ี

 

ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหา วสัด ุแรงงาน และอปุกรณใ์นการก่อสรา้งซีเมนตข์ดัมนั/ขดัมนัผสมสี 

วัสดุ 

- ปนูซีเมนตใ์หใ้ชป้นูซีเมนตข์าว มอก.133-2518 ผลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่า ปนูซีเมนตต์ราเสือ ของบรษัิท 

ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) หรือ ตรานกอนิทรีย ์ของบรษัิท นครหลวง จาํกดั (มหาชน)  หรือตรางเูห่า 

ของบรษัิทชลประทานซีเมนต ์จาํกดั (มหาชน) หรือ ตรา ทีพีไอ ของบรษิทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

- สี ใชสี้ฝุ่ นผสมสีอย่างดี ผสมไม่เกนิ 8% โดยปริมาตร 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํแผ่นตวัอย่างการทาํผิวขัดมนัขนาด 1 ตารางฟุต ใหส้ถาปนิกตรวจสอบก่อนลงมือทาํงาน 

กรรมวิธีทาํ 

พืนทีทีจะทาํผิวซีเมนตข์ดัมนัจะตอ้งปรบัผิวใหเ้รียบรอ้ยดว้ยปนูทรายส่วนผสมปูน 1 ส่วนต่อทราย 3 ส่วน แลว้ขดัผิวใหม้นั

เรียบดว้ยปนูซีเมนตด์งักล่าวขา้งตน้  ในกรณีทีระบใุหเ้ป็นผิวซีเมนตข์ัดมนัผสมสี ใหผ้สมสีฝุ่ นลงขณะผสมซีเมนตซ์งึจะตอ้งทาํ

ตวัอย่างใหส้ถาปนกิเห็นชอบเสียก่อน 

การทาํความสะอาด 

ภายหลงัจากขดัมนัพืนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  จะตอ้งปอ้งกันคน สตัว ์ หรือสิงอืน ๆ ทีจะทาํใหผ้ิวขดัมนัสกปรก หรือเสียหาย

จนกว่าจะแหง้สนิทและหลงัจากแหง้สนิทแลว้จะตอ้งทาํความสะอาดฝุ่ นละออง ดว้ยนาํสะอาดแลว้ทิงใหแ้หง้ 
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งานพืนสนามกีฬา 

 

งานพืนยาง PVC สนามกีฬา (VYNYL SPORT FLOORING) 

ขอบเขตของงานและความต้องการทัวไป   

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอปุกรณที์มีคณุภาพ แรงงานทีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ ทีดีสาํหรบั

งานพืนสนามกีฬาในรม่ ตามระบุในแบบและรายการก่อสรา้ง รวมถงึการทาํความสะอาดปอ้งกนัไม่ใหส้ว่นที ทาํการตกแต่ง

แลว้ชาํรุดเสียหาย  

ผูร้บจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอยา่งพืนสนามกีฬาในรม่ ตามชนิด ทีกาํหนด ขนาดประมาณ  200x200  มม.   พรอ้มอปุกรณ ์

อนื ๆ ใหผู้ค้วบคมุงานและ/หรือผูอ้อกแบบคดัเลือก     

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพือใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตงั ดงันี   

-  แบบแปลนของการปพืูนทงัหมด ระบสีุ และรุน่ของพืนแต่ละส่วนใหช้ดัเจน   

-  แบบขยายการติดตงับรเิวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวรอยต่อของพืนสนามกบัวสัดอืุน   

-  แบบขยายอืน ทีเกียวขอ้ง หรอืจาํเป็นตามทีผูค้วบคมุงานตอ้งการ   

พืนทีหรือบรเิวณทีใชต้ามระบใุนแบบ เช่น พืนยาง SPORT FLOOR 

ผูร้บัจา้ง (ตวัแทนจาํหน่ายตอ้งไดร้บัการรบัรองการบรหิารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:20015 

คุณลักษณะข้อกาํหนดพืนยางพวีีซี 

- พืนยางสนามกีฬา ความหนารวมไม่นอ้ยกว่า 4.50 มม. หนา้กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.80 ม. ยาว 15 เมตร 

-   วสัดชุนิดทาํมาจาก  

- ชนับนสดุ Tech Surface มีคณุสมบตัิในเรอืงความทนทานและบาํรุงรกัษาพืนไดอ้ย่างงา่ยดาย  

  ไมลื่น ไม่สะทอ้นแสง ทาํใหยื้ดเวลาในการใชง้านใหย้าวนาน ตามมาตรฐาน EN 426 และ EN 428 

-  ชนักลาง Glass Fiber Reinforcement 

-  ชนัล่างสดุ Combined double Foam Backing 

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  มีความเรียบเสมอกนัตลอด มีความทนทาน และช่วยเพิมการรองรบัการกระจายนาํหนกัไดดี้ รองรบัแรงกดกระแทก 

(SHOCK ABSORPTION) ลดปัญหาการบาดเจ็บของขอ้ต่อต่างๆ ของรา่งกาย เป็นไปตามมาตรฐาน FIBA 

- มีคณุสมบติัในเรืองของการไมล่ามไฟ ตามมาตรฐาน California 013  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

ผลิตภัณฑไ์ด้รับมาตรฐาน  

-  ระบบซบัเสียง (Impact sound insulation) 21 dB ตามมาตรฐาน EN ISO717-2  

-  การทนไฟ (Reaction to fire) Cfl -S1 ตามมาตรฐาน EN 13501 

-  แรงเสียดทาน (Friction) 80-110 ตามมาตรฐาน EN 13036-4  

-  การดดูซบัแรงกระแทก (Shock absorption) 31% ตามมาตรฐาน EN 14808  

-  ค่าการกระดอนของลูกบอล 98% ตามมาตรฐาน EN 12235   

-  ค่าความสะทอ้น <30% ตามมาตรฐาน EN 2813   

-  ความเสถียร ± 0.2% ตามมาตรฐาน EN ISO 23999   

-  ค่าตา้นทานการรบันาํหนกัเคลือนทบั 1500 N ตามมาตรฐาน EN 1569   

-  ค่าทนทานต่อการสีซีด ตามมาตรฐาน ISO 105 B02   
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-  ความทนทานต่อสารเคมี ตามมาตรฐาน EN ISO 26987   

-  ไดร้บัรองมาตรฐาน FIBA สาํหรบักีฬาบาสเกตบอล 

-  ไดผ้่านการรบัรองในเรืองประหยดัพลงังาน Green Product  

-  ไดผ้่านการรบัรอง Recommendation สาํหรบัใชเ้ล่นกีฬาวอลเล่ยบ์อล จากสมาคมวอลเล่ยบ์อลแห่งประเทศฮงัการี 

-  ไดผ้่านการรบัรอง Declaration จากสมาคม STD สาํหรบัใชเ้ล่นกีฬาฟตุซอล ตามมาตรฐาน EN 14904 

-  ไดผ้่านการรบัรองจาก สมาคม BWF สาํหรบักีฬาแบดมินตนั 

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

เป็นผลิตภณัฑข์อง Groboplast โดย บรษัิท เกรทดีล จาํกดั หรือ Limonta หรือ Gerflor  หรอืคณุภาพเทียบเท่า 

การเตรียมผิวพืนก่อนติดตังพืนพีวีซี   

- ติดตงับนพืนคอนกรตีขดัมนั ในรศัมี 1 เมตร ± ความเรียบของพืนไม่เกิน 3 มม. โดยก่อนการปตูอ้งขดัมนัเรียบไมมี่

แอ่งหรือคลืนขรุขระ  

การตดิตังพืน พวีีซ ี 

- ทาํความสะอาดพืน ตรวจเช็คระดบัและความชืนของพืนคอนกรีต พืนตอ้งแหง้สนิทไม่มีความชืนหรอืนาํรวัซมึ  

- คลีพืนพีวีซีทีมว้นอยู่ใหค้ลายตวัไม่โก่งงอในระยะเฉลียประมาณ 1-2 วนั   

- จดัวางแผ่นจดัลายรอยต่อแผ่นไม่ใหต้รงแนว (สลบัแนวรอยต่อ)  

- ทากาวสาํหรบัปพืูนลงบนพืนปนูปาดเรียบทงัทีผิวปนูและแผ่นพีวีซี ปตูามลายทีจดัไว ้ 

- รอกาวแหง้สนิท 1 วนั จากนนัจึงเชือมประสานรอ้นดว้ยเสน้เชือมขนาด เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 4-6 มม. ดว้ยเครืองเชือม

รอยต่อ 

-  ปาดแต่งเสน้เชือมมทีปดูนนูใหเ้รียบเสนอแผ่นพีวีซ ี

- เก็บขอบขา้งทีชิดกาํแพง (พนงั) ดว้ยซลิโิคนสีเดียวกบัพืนพีวีซีใหเ้รียบสนิทไมมี่ช่องวา่ง 

- ทาํสีตีเสน้สนามได ้หลงัจากปเูสรจ็ 1 วนั 
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2.3 งานฝ้าเพดาน 

 

ขอบเขตของงาน 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงานและอปุกรณใ์นการทาํฝา้เพดาน  ตามระบใุนแบบรูป และรายการ 

รายการทวัไป 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบกอ่สรา้ง  งานระบบไฟฟ้า  ระบบปรบัอากาศ และระบบอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบังาน 

ฝา้เพดาน เพือเตรียมโครงสรา้งสาํหรบัยดึดวงโคม หวัจ่ายระบบปรบัอากาศและประสานงานกับงานส่วนอืน ๆ 

ใหท้าํงานไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

- ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งเตรียมช่องสาํหรบัเปิดฝ้าเพดาน สาํหรบัซอ่มแซมส่วนต่าง ๆ ของอาคารทีซอ่นในฝา้เพดาน 

ในภายหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํช่องสาํเรจ็รูปสาํหรบัเปิดดว้ยแผ่นยิปซมัทนชืน  สาํหรบัช่องเซอรว์ิส ขนาดไม่เล็ก

กว่า 60 x 60 ซม. ใหแ้ข็งแรง และเรียบรอ้ยตามกาํหนด  ในแบบก่อสรา้งหรือเสนอแบบ   SHOP  DRAWING  

ใหส้ถาปนิกอนมุตัิ   ค่าใชจ่้ายสาํหรบัช่องเปิดทีจาํเป็นนี ใหร้วมอยู่ในราคาของการทาํฝา้ เพดาน ผูร้บัเหมาจะ

เรียกรอ้งค่าใชจ้่ายเพมิเติมจากผูว้่าจา้งมิได ้

- ความสงูของฝา้เพดานใหถื้อตามระบใุนแบบ แต่อาจเปลียนแปลงไดเ้ล็กนอ้ยตามคาํแนะนาํของสถาปนิก 

วัสดุ หากมิไดร้ะบใุนแบบใหใ้ชฝ้า้เพดานฉาบรอยต่อเรียบ 

- โลหะ 

- โครงเครา่โลหะสาํหรบัฝ้าเพดานแบบฉาบรอยต่อ ผลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่าไทยผลิตภณัฑย์ิปซมั หรือ        

ปนูซเิมนตไ์ทย หรือ  Arcon Type หรือ KNAUF หากในแบบรูปไม่ไดร้ะบ ุใหติ้ดตงัโครงเครา่โลหะขนาด ตาราง 

@ 0.60 x 0.60 ม. โดยตลอด ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างพรอ้มอปุกรณใ์นการยดึเหนียวและติดตงัพรอ้ม 

SHOP DRAWING ใหส้ถาปนิกผูอ้อกแบบอนมุตัิ 

- เสน้ลวดยดึใหใ้ชช้นดิปรบัระดบัได ้ โดยกรรมวธีิปรบัน๊อตสกรูหา้มยึดลวดกบัส่วนทีไมใ่ช่โครงสรา้ง เช่น ท่อนาํ 

หรือ SUPPORT  ของท่อแอร ์   ในกรณีทีใชปื้นยิงพกุคอนกรีตตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างพรอ้มกรรมวิธีการติดตงัใหส้ถาปนิกอนมุตัิและ ตรวจสอบก่อน  การนาํวสัดเุขา้

มายงัหน่วยงาน 

- แผ่นไฟเบอรซี์เมนต ์

 ในส่วนทีระบใุหใ้ช ้ ขนาดประมาณ 1.20 x 2.40 ม. ความหนา 9 มม. ไม่นอ้ยกว่า แผ่นไฟเบอรซี์เมนต ์ชนิดทน

ความชืน หรือตามระบุในแบบก่อสรา้งฉาบรอยต่อเรยีบดว้ยปนูฉาบ ตามกรรมวธีิของผูผ้ลิตแนะนาํ 

- วสัดอุนื ๆ ทีระบใุนแบบ 

การติดตัง 

- การติดตงัโครงเคร่าโลหะชบุสงักะสีจะตอ้งไดแ้นวและระดบั ก่อนวางแผ่นฝา้จะตอ้งตรวจสอบความแข็งแรง และ

ความเรียบรอ้ยเสียก่อน หลงัจากวาง  แผ่นฝา้เพดานแลว้ ฝา้เพดานจะตอ้งไดร้ะดบัความสงูตามทีระบใุนแบบ 

- ฝา้เพดานทีติดตงัแลว้จะตอ้งไดร้ะดบัและความสงูระบุในแบบ รอยต่อจะตอ้งไดแ้นวไดฉ้าก และไดร้ะดบัและ

เรียบรอ้ยแลว้ 

              การติดตงัผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งตวัอย่าง พรอ้มรายละเอียดในการติดตัง เพือขออนมุตัิจากสถาปนิกกอ่นการสงัวสัดเุขา้

มายงัหน่วยงาน 
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งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ, ฝ้าเพดานโครงเคร่า T-BAR 

 

1. ขอบเขตของงาน 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอปุกรณที์มีคณุภาพ แรงงานทีมีฝีมือและความชาํนาญ มีระบบควบคุมคณุภาพทีดี ใน

การติดตงังานยิปซมับอรด์ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบกอ่สรา้งและประสานงานกบัผูต้ิดตงังานระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ และระบบ

อืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบังานฝา้เพดานยิปซมับอรด์ เช่น งานเตรียม โครงเหล็กในฝา้สาํหรบัยดึลวดแขวนโครงเคร่าฝา้

เพดาน, ยดึดวงโคม, ยดึท่อลมของระบบปรบัอากาศ เป็นตน้ เพือใหง้านยิปซมับอรด์แข็งแรง และเรียบรอ้ย

สวยงาม 

- ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งเตรียมช่องสาํหรบัเปิดฝ้าเพดาน ใหใ้ชแ้ผ่นยิปซมัสาํเรจ็รูป สาํหรบัช่องเซอรวิ์สแผ่นยิปซมั

ชนิดทนชืน ขนาดช่องประมาณ 600x600 มม. ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 9 มม.  สาํหรบัซอ่มแซมงานระบบต่าง ๆ 

ของอาคารหรอืซอ่มแซมหลงัคาในภายหลัง ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตงัใหแ้ข็งแรงและเรียบรอ้ย ตามทีกาํหนดในแบบ 

หรือตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ 

- ระดบัความสงูของฝ้าเพดาน ใหถื้อตามระบุในแบบ แต่อาจเปลียนแปลงไดเ้ล็กนอ้ย ตามความเห็นชอบของผู ้

ควบคมุงาน 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งตวัอย่างพรอ้มรายละเอียด วสัด ุและขนัตอนการติดตงั งานยิปซมับอรด์ เช่น แผ่นยิปซมั โครง

เครา่ฝา้เพดาน พรอ้มอปุกรณต์่าง ๆ ใหส้ถาปนิกพิจารณาอนมุตัิกอ่นการสงัซอื 

- ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพือใหส้ถาปนิกพิจารณาอนุมตักิ่อนการติดตงั ดงันี 

- แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงเครา่ระยะและตาํแหน่ง ปลัก ดวงโคม หวัจ่ายลม 

หวัดบัเพลิงและอืน ๆ ใหค้รบถว้นทกุระบบ 

- แบบขยายการติดตงับรเิวณ ขอบ มุม รอยต่อ การชนผนงัและโครงสรา้งของอาคาร 

- แบบรายละเอียดการยดึ หอ้ยแขวนกบัโครงสรา้งอาคาร หรอืโครงหลงัคา  

- แบบขยายอืน ทีเกียวขอ้งหรือจาํเป็น เช่น การติดตงัท่อรอ้ยสายไฟ ท่อนาํทิงของระบบปรบัอากาศ สวทิช ์

ปลกัช่องซอ่มบาํรุง เป็นตน้ 

วัสดุ 

- แผ่นยิปซมัหนาประมาณ 9 มิลลิเมตร หรอืประมาณ 12 มิลลิเมตร หรือตามระบใุนแบบ ชนิดธรรมดา, ทนชืน, 

บุฟอยลป์อ้งกนัความรอ้น หรือทนไฟดดัโคง้ ตามระบใุนแบบ ขนาดประมาณ 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาด

สาํหรบัผนงัหรือฝา้ฉาบเรยีบรอยต่อ และขอบเรียบสาํหรบัฝ้า T-Bar  

- โครงเครา่ฝา้เพดานฉาบเรียบรอยต่อ ใหใ้ชเ้หล็กชุบสงักะสี ขนาดไม่เล็กกวา่ 14x37 มิลลิเมตร ความหนาของ

แผ่นเหล็กไมต่าํกว่า 0.50 มิลลิเมตร ระยะห่างของโครงเครา่หลกั (วางตงั) ทกุระยะ 1.00 เมตร โครงเครา่รอง 

(วางนอน) ทกุระยะ 400 มิลลิเมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทกุระยะ 1.00x1.20 เมตร พรอ้มสปรงิ

ปรบัระดบัทาํดว้ยสแตนเลสรูปปีกผีเสือ ใหใ้ชเ้ทียบเท่า โปร-ลายน ์  ตราชา้ง  หรือ  Casoline  Gyproc หรือ 

KNAUF หรือคุณภาพเทียบเท่า 

- โครงเครา่ฝา้เพดาน T-Bar ใหใ้ชเ้หล็กชุบสงักะสีเคลือบสี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตาํกว่า 0.35 มิลลิเมตร พบั

ขนึรูป 2 ชนั โครงเครา่หลกัสงูไม่นอ้ยกว่า 38 มิลลิเมตร ระยะห่างทกุ 600 มิลลิเมตร โครงเคร่าซอยสูงไมน่อ้ย
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กว่า 28 มิลลิเมตร ระยะห่างทกุ 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.20x1.20 เมตร พรอ้ม

สปรงิปรบัระดบัทาํดว้ยสแตนเลส ใหใ้ช ้ตราชา้ง หรือ Gyproc  หรือ KNAUF หรือคุณภาพเทียบเท่า 

- คิวเขา้มมุต่าง ๆ สาํหรบัผนงัและฝา้เพดานยิปซมั ใหใ้ชค้ิวสาํเร็จรูป เทียบเท่า ตราชา้ง หรือ Gyproc หรือ 

KNAUF หรือคุณภาพเทียบเท่า 

ช่องเซอรวิ์สสาํเรจ็รูป 

- ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งเตรียมช่องสาํหรบัเปิดฝ้าเพดาน ใหใ้ชช่้องเปิดสาํเรจ็รูป ชนิดทนชืน ขนาด 600x600 มม. 

 ความหนาไม่นอ้ยกว่า 9 มม. หรือตามแบบทีผูอ้อกแบบกาํหนด สาํหรบัซอ่มแซมงานระบบต่างๆ ของอาคาร 

 หรือซอ่มแซมหลงัคาในภายหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตงัใหแ้ข็งแรงและเรียบรอ้ย ตามกาํหนดในแบบ หรอืตาม

 วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ โดยใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง ZERVEBoard ตราชา้ง หรือ ProServe ของ Gyproc หรือ 

 Knauf K Service หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  สาํหรบัฝา้พืนทีทวัไปในโรงพยาบาล หรอืหอ้งทีตอ้งการการกนัรา ใชแ้ผ่นยิปซมักนัรา หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ 

 ผลติตามมาตรฐาน  มอก. 219-2552 เนือแผ่นผสมสารปอ้งกนัเชือรา มีคุณสมบตัิปอ้งกนัเชือราจากภายนอกถงึเนือ

 ใน ติดตงัพรอ้มระบบโครงครา่วเบอร ์24 ความหนาเหล็กมากกว่า 0.50 มม. โครงครา่วเหล็กชุบสงักะสี ติดตงัตาม

 มาตราฐานผูผ้ลิต ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง ตราชา้ง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า 

-  แผ่นยิปซมั ขนาด  1200x2400 มม. ความหนา 9 มม. หรือ 12 มม. แบบขอบลาด 4 ดา้น หรือ 2 ดา้น ชนิด

 ธรรมดา , ชนิดทนชืน , ชนิดบฟุอยลป์อ้งกนัความรอ้น ตามระบใุนแบบ ผลติตามมาตรฐาน  มอก. 219-2552 

 เนือแผ่นผสมสารปอ้งกนัเชือรา มีคณุสมบตัิปอ้งกนัเชือราจากภายนอกถึงเนือใน ติดตงัพรอ้มระบบโครงครา่ว

 เบอร ์24 ความหนาเหล็กมากกว่า 0.50 มม. โครงครา่วเหล็กชุบสงักะสี ติดตงัตามมาตราฐานผูผ้ลิต ใหใ้ช้

 ผลติภณัฑข์อง ตราชา้ง หรือ Gyproc หรือ Knauf  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  แผ่นยิปซมับอรด์สาํหรบัฝา้ชายคา ภายนอก ชนิดขอบลาด  ขนาด  1200x2400 มม. ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 9 

มม. คุณสมบตัิเด่นในการทนนาํ ดดูซมึนาํไม่เกิน 3% ไม่เกิดเชือราและคราบดาํ ติดตงัฉาบเรียบไรร้อยต่อ โดย

ใหใ้ช ้ตราชา้ง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า 

- ฝา้เพดานยิปซมั T-Bar ทาํสีสาํเรจ็ ชนิดทนชืน หรือชนิดมาตราฐาน รุน่ขอบเรียบ ขนาด 600x1200 มม. ความ

 หนา 12 มม. หรอื ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม. ผ่านมอก. 219-2552 โดยใหใ้ช ้ตราชา้ง หรือ Gyproc 

 หรือ Knauf หรือคณุภาพเทียบเท่า 

- ฝา้เพดานอะคสูติกชนิดขอบบงัใบเล็ก วางบนโครงครา่วที-บาร ์ หนา้กวา้ง 14-15 มม.  ใหใ้ชยี้หอ้ USG ของ

 บริษัท สยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สระบรีุ) จาํกดั หรอื Armstrong ของ B F M Company Limited หรือ Daiken 

 ของ บรษัิท วิสแพค จาํกดั TRANDAR AMF หรือคณุภาพเทียบเท่า ขนาด 600X1200 ความหนา 16 มม. โดย

 ผลติภณัฑต์อ้งทาํมาจากวสัดใุยแร ่ MINERAL FIBER ซงึมีคณุสมบติัในการดดูซบัเสียงไดดี้และเป็นฉนวนกนั

 ความรอ้นโดยไม่เป็นพิษปราศจากแรใ่ยหิน (ASBESTOS) และไม่เกิดควนัพษิเมือเวลาไฟไหม ้ ไดม้าตรฐาน US 

 Class : CLASS A แผ่นฝ้าเพดาน ACOUSTICAL BOARD ถา้ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการแบบก่อสรา้ง ตอ้งมี

 คณุสมบตัิ ดงันี  

- ค่าดูดซบัเสียง NOISE  REDUCTION  COEFFICIENT (NRC) : 0.50 – 0.6 

- ค่าการกนัเสียง Ceiling Attenuation Class (CAC)  :33 – 39 เดซเิบล  

- ค่าการสะทอ้นแสง Light Reflectance (LR)          : ไม่นอ้ยกว่า 84 % 
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- การป้องกนัการลกุลามของไฟ FLAME SPREAD  : ผ่าน CLASS A (0-25)  

- การกนัความรอ้น (THERMAL RESISTANCE) “R”  ≥ 1.5  

- มีการรบัประกนัการไม่แอน่ตวั 10 ปีจากผูผ้ลิต ภายใตค้วามชืนสมัพทัธใ์นอากาศไม่เกิน 99% และ 

 อณุหภมูใิชง้านไม่เกิน 49˚c  

- ฝา้เพดานอะคสูติกชนิดพืนผิวหนา้เรียบ วสัดุแรใ่ยหิน ชนิดปลอดภยั ไรส้าร ASBESTOS และไม่เกิดควนัพษิเมือ 

 เวลาไฟไหม ้ผ่านคุณสมบตัิการกนัไฟ ตามมาตรฐาน ISO 5660 Part 1 & 2 ใหใ้ช ้SkyRock ของ บรษัิท สยาม

 อตุสาหกรรมยิปซมั (สระบุร)ี จาํกดั หรอืEchophone หรือ Rockfon TRANDAR AMF หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 ตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี  

- ผิวหนา้แผ่นเรียบ สีขาวดา้น 

- ค่าดูดซบัเสียงไดส้งู ค่า NRC 0.85-1.00 

- ค่าสะทอ้นแสงได ้85% 

- มีคณุสมบติัยบัยงัการเจรญิเติบโตของรา 

- ความหนาแผ่น 15-40 มม. 

- สามารถคงรูปและทนไฟไดส้งู ทีจดุหลอมเหลว 1000°C 

- มีการรบัประกนัการไม่แอน่ตวั 10 ปีจากผูผ้ลิต ภายใตค้วามชืนสมัพทัธไ์ม่เกิน 99% และอณุหภมูไิม่เกิน 49°C 

การตดิตัง 

- การติดตงัโครงเคร่าฝ้าฉาบเรียบรอยต่อและแผ่นยปิซัม 

- ยดึฉากรมิฝ้าฉาบเรียบกบัผนงัโดยรอบใหม้นัคงแข็งแรง ไดแ้นวและระดบัทีตอ้งการ ยดึฉากเหล็ก 2 รู เขา้กบัใตท้อ้ง

พืนอาคารชนัถดัไปทีระยะ 1.00x1.20 เมตร ดว้ยพกุเหล็ก 6 มิลลิเมตร (1.00 เมตร คือระยะห่างของโครงเคร่าหลกั) 

ใหเ้สรมิโครงเครา่หลกัชดุแรกห่างจากผนงั 150 มิลลิเมตร 

- วัดระยะความสูงจากฉากรมิถงึทอ้งพืนชนัถดัไป เพือตดัลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบชดุหิวโครง โดยใชส้ปรงิปรบั

ระดบั และงอปลายดา้นหนงึของลวด 4 มิลลิเมตร เป็นขอไว ้ (หรืออาจใชฉ้ากรมิแทน ในกรณีมีชอ่งว่างระหว่างฝ้า

เพดานและใตท้อ้งพืนนอ้ยกว่า 200 มิลลิเมตร) 

- นาํชดุหิวโครงทีประกอบไวข้นึแขวนกบัฉากเหล็ก 2 รู ทีติดตงัไวท้งัหมด 

- นาํโครงเครา่หลกัขึนวางลงในขอของชดุหิวโครงจนเต็มพืนทีติดตงั จะไดโ้ครงเคร่าหลกัทกุระยะห่าง 1.00 เมตร 

- นาํโครงเครา่ซอยขึนยดึติดกบัโครงเครา่หลกั โดยใชต้วัล็อคโครง ติดตังโครงเครา่ซอยทกุระยะ 400 มิลลิเมตร 

- ปรบัระดบัโครงเครา่ทงัหมดอย่างละเอียดทีสปรงิปรบัระดบั กอ่นยกแผ่นยปิซมัขนึติดตงั 

- นาํแผ่นยิปซมัขอบลาดขึนติดตงักบัโครงเครา่ซอย ใหด้า้นยาว (2.40 เมตร) ตงัฉากกบัแนวโครงเครา่ซอย ปลายของ

แผ่นดา้น 1.20 เมตร จะตอ้งสลบัแนวกนั 1.20 เมตร ยดึโดยใชส้กรูยิปซมั ขนาด 25 มิลลิเมตร ควรเรมิยิงสกรูจาก

หวัหรือทา้ยแผ่น ไล่ไปดา้นทีเหลือ ใหห่้างจากขอบแผ่นประมาณ 10 มิลลิเมตร การยดึสกรูใหย้ดึตามแนวโครงเครา่

ซอยห่าง 240 มิลลิเมตร และยึดบรเิวณขอบแผ่นดา้น 1.20 เมตร ห่าง 150 มิลลิเมตร 

- ติดตงัคิวเขา้มมุ สาํหรบัทกุขอบ ทกุมมุ เพือความเรียบรอ้ยและสวยงาม 

- ใชเ้กรียงโป๊วฉาบปนูลงบนรอยต่อและคิวเขา้มมุของแผ่นยิปซมั นาํเทปปิดทบักงึกลางแนวรอยต่อ แลว้ฉาบปนูทบั

ใหเ้ป็นเนือเดียวกนั เมือปนูแหง้สนิท ใชเ้กรียงฉาบ ฉาบปนูทบัดว้ยปนูฉาบรอยต่อตามแนวเดิมอีกครงั ปาดใหเ้รยีบ 



              โครงการ สนามกีฬาสาํหรบัผูส้งูอาย ุเยาวชนและประชาชนทวัไปของ เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี          หมวดงานสถาปัตยกรรม

และสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน 

 

หมวดที 2                                                                                        57/169                                                                              ฉาบเรียบ, ฝ้าเพดานโครงเครา่ T-BAR 

ทงิไวใ้หแ้หง้ หลงัจากนนัใชก้ระดาษทรายเบอร ์4 ขดัแต่งใหเ้รียบ ใหไ้ดร้ะดบัและฉากดว้ยอปุกรณว์ดัระดบัและฉาก 

ใชป้นูฉาบทบัหวัสกรู และขดัแต่งดว้ยกระดาษทรายอีกครงัใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาสีหรือตกแต่งฝ้ายิปซมัต่อไป 

- การตดิตงัโครงเคร่าฝ้า T-Bar และแผ่นยปิซัม 

-  ยดึฉากรมิ T-Bar กบัผนงัโดยรอบใหไ้ดร้ะดบัทีตอ้งการ และยดึฉากเหล็ก 2 รู เขา้กบัใตท้อ้งพืนอาคารชนัถดัไป ที

ระยะ 1.20x1.20 เมตร ดว้ยพกุเหล็ก 6 มิลลิเมตร 

- วดัระยะความสูงจากฉากรมิ T-Bar ถงึทอ้งพืนชนัถดัไป เพือตดัลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบเขา้กบัขอหิว T-Bar 

โดยใชส้ปรงิปรบัระดบัทาํดว้ยสแตนเลสรูปปีกผีเสือ งอปลายดา้นหนึงของลวด 4 มิลลิเมตร เป็นขอไว ้

- นาํชดุแขวนทีประกอบไวข้นึแขวนกบัฉากเหล็ก 2 รู ทีเตรียมไวท้งัหมด 

- นาํโครงเครา่หลกัขึนเกียวกบัชดุแขวนทีเตรยีมไว ้ โดยเกียวขอหวิเขา้ในรูบนสนัของโครงเครา่หลักจนเต็มพืนทีติดตงั 

ใหไ้ดโ้ครงเคร่าหลกัทกุระยะห่าง 1.20 เมตร ใหข้นานหรอืตงัฉากกบัผนงัหอ้ง 

- สอดโครงเครา่ซอย 1.20 เมตร เขา้ในรูเจาะของโครงเครา่หลกัทุกระยะ 600 มลิลิเมตร โดยวางใหไ้ดฉ้ากกบัโครง

เครา่หลกั วางโครงเครา่ขนาด 0.60x1.20 เมตร หากตอ้งการขนาดโครงเคร่า 0.60x0.60 เมตร ใหเ้พิมโครงเครา่ซอย 

600 มิลลิเมตร เสียบลงในช่องระหว่างกลางของโครงเครา่ซอย 1.20 เมตร 

-  ปรบัระดบัโครงเครา่ทงัหมดอย่างละเอียดทีสปรงิปรบัระดบั ก่อนวางแผ่นฝา้เพดานทีทาสีหรือตกแต่งเรียบรอ้ยแลว้

ขนาด 595x595 มิลลิเมตร หรือ 595x1195 มิลลิเมตร ตามตอ้งการ 

การบาํรุงรักษา 

งานยิปซมับอรด์ฉาบเรียบทีติดตงัเสรจ็แลว้ จะตอ้งไดแ้นวระดบัและแนวฉากทีเรียบรอ้ยสวยงาม งานฝา้เพดาน   T-Bar 

จะตอ้งไดแ้นวของ T-Bar ทีตรง ไม่คดเคียว ไดแ้นวระดับและแนวฉากทีเรียบรอ้ยสวยงาม งานทาสีใหป้ฏิบตัิตามทีระบไุวใ้น

หมวดงานทาสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งป้องกนัไม่ใหง้านยิปซมับอรด์สกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
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2.4  งานหลังคาเหล็ก  (Metal Sheet) 

 

ขอบเขตของงาน 

 ขอบเขตของงานในส่วนนี  ไดแ้ก ่ การจดัซอื  การขนส่ง  และการติดตงัหลงัคาเหล็ก (Metal Sheet) และอปุกรณป์ระกอบ

ทงัหมดตามทีระบใุนแบบก่อสรา้งและรายการ 

ทัวไป 

- ผูร้บัจา้ง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ  อปุกรณ ์  ช่างควบคมุงาน  และแรงงานฝีมือเพือจดัทาํหลงัคาโลหะ  ตามแบบและ

รายละเอียดในการติดตงั  ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลติอย่างเคร่งครดั 

- แบบจากบรษิัทผูผ้ลิต 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาแบบรายละเอียดในการติดตงั ซงึแสดงวิธีการติดตงั  อปุกรณ ์  และรายละเอียดอืน ๆ ซงึ

บริษัทผูผ้ลิตไดท้าํไวเ้ป็นจาํนวน  2 ชดุ  มาเสนอแก่สถาปนิกเพือพิจารณาก่อนการติดตงั 

- ตวัอย่าง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอยา่งวสัดแุละอปุกรณใ์นการตดิตงัมาเสนอแก่สถาปนิกเพือพิจารณาเห็นชอบก่อนการ

ติดตงั ในการตรวจรบัมอบงานจะยอมรบัรองเฉพาะวสัดทีุมีมาตรฐานเท่ากบัตวัอย่างทีไดน้าํเสนอไวแ้ลว้เท่านนั 

วัสดุ 

เป็นแผ่นเหล็กชบุโลหะผสมอลูมเินียม – สงักะสี หรอืแผ่นเหล็กชบุโลหะผสมอลมูเินียม – สงักะสีเคลือบสี มีรูปลอนที

แข็งแรง  และความต่อเนืองตลอดช่องหลงัคาไดค้ณุภาพมาตรฐาน  JIS  3312  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

- ความหนาของแผ่นเหล็กก่อนเคลือบผิว (Standard Nominal Thickness) 

0.4 มม. 0.5  มม. ความคลาดเคลือนไม่เกิน – 0.06  มม. 

0.6 มม. 0.8  มม. ความคลาดเคลือนไม่เกิน – 0.09  มม. 

- ปรมิาณโลหะผสมอลูมเินียม – สงักะสีทีเคลือบ  150  กรมั/ตารางเมตร  (AZ 150) 

-  สีเคลือบเป็นสีรองพืนหนาไม่ตาํกว่า 5 Micron เคลือบทบัดว้ยโพลีเอสเตอรด์า้นบน (Polyester Resin Paint) หนา

ไม่ตาํกว่า  20  Micron โดยผูอ้อกแบบจะพจิารณาเลือกเฉดสี ขณะก่อสรา้ง 

-  ประสิทธิภาพตา้นทานการกดักรอ่นผิวบน ผ่านขอ้กาํหนดทดสอบพน่นาํเกลือแบบต่อเนือง (Continuous Salt 

Spark Test) ตาม JIS Z 2371 ไม่ตาํกว่า  500 ซม. ผิวล่างไม่ตาํกว่า  150  ซม. 

- คุณสมบตัิดา้นกายภาพ (Physical Properties) และกลสมบตัิ (Mechanical Properties) อนื ๆ ไดต้ามมาตรฐาน   

 กาํหนดของ JIS  3312 

- มาตรฐาน ระยะกวา้งของแผ่นวสัดกุ่อนขึนลอ่นไมต่าํกว่า  760  มม. 

-  ผลติภณัฑถ์า้ไม่ไดร้ะบใุนแบบรูป ใหใ้ชT้rimdek คณุภาพเทียบเท่า บรษัิท บลูสโคปไลสาจท ์(ประเทศไทย) หรือ 

บริษัท  โปรไลฟ์ จาํกดั หรือบริษัท สยามสตีล เซอรวิ์สเซน็เตอร ์จาํกดั, บริษัท เฟลทเชอร ์จาํกดั 

การติดตงั 

- ความยาวแผ่น 

ความยาวของแผ่นหลงัคาทีนาํขึนติดตงัจะตอ้งยาวตลอดตงัแต่มมุจวัจนถึงชายคา (ตามแบบ) ใหเ้กิด

รอยต่อนอ้ยทีสุด หรือไมม่ีรอยต่อเพือปอ้งกนัการรวัซมึของรอยต่อ 

- การติดตงั 

- การติดตงัจะตอ้งใชอ้ปุกรณแ์ละเครืองมือติดตงัตามทีผูผ้ลิตกาํหนด 
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- ส่วนประกอบของการยึดมุง จะตอ้งไม่เป็นสนิมมีความแข็งแรง และทาํใหก้ารขึนรูปทรงไดส้ดัส่วนที

เหมาะสม 

- ไม่อนญุาตใหมี้การต่อแผ่น หากมีความจาํเป็นใหต้่อแผ่นตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต และขออนมุตัิต่อ

ผูอ้อกแบบกอ่นดาํเนินงาน 

- รายละเอียดของการทาํงาน (Detail) บางตาํแหน่งซงึมิไดแ้สดงไวใ้นแบบก่อสรา้งผูค้วบคมุงานมี

สิทธิเรียกผูท้าํการติดตงัมาพจิารณาอนมุตัิก่อนดาํเนินการ 

- กาํหนดใหต้ิดตงัฉนวนกนัความรอ้น  โดยตดิตงัฉนวนกนัความรอ้น ฉนวนหินภเูขาไฟ ความหนา   

50 มม. ความหนาแน่น 40 กก./ลบ.ม. ชนิดมีอลูมิเนียมฟอลย์ 1 ดา้นติดกบัหลงัคา Metal Sheet ใตห้ลงัคา Metal 

Sheet และบรเิวณใตห้ลงัคา คสล. ใหต้ิดตงัฉนวนกนัความรอ้นใตห้ลงัคาฟอยส ์ 1 ดา้น ดา้นใตใ้หต้ิดตาข่ายกรงไก่

เสรมิแรง หรือตามระบใุนแบบ ติดตงัตามมาตรฐานผูผ้ลติ   ชนับนสดุเพือปอ้งกนัความรอ้นเขา้สู่อาคาร ติดตงัตาม

กรรมวิธีทีผูผ้ลิต กาํหนดส่ง Shop Dwg. ใหส้ถาปนิกอนมุตัิก่อนดาํเนินการติดตั
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2.5 งานประตู-หน้าต่างไม้  กระจกประตูและวงกบเหล็ก 

 

ขอบเขตของงาน 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหา วสัด ุแรงงาน และอปุกรณส์าํหรบัการติดตงัประตูหนา้ต่างไม ้ใหถ้กูตอ้งตามระบใุนแบบและรายการ

ก่อสรา้ง 

วัสดุ 

- วงกบเหล็กผลติจากเหล็กแผ่นซิงค ์กาววาไนซ ์ (ZINC GALVANIZE STEEL) ความหนาไม่นอ้ยกว่า 1.6 ม. ประกอบ

เชือมเป็นวงสาํเรจ็ โดยวิธีเขา้มมุ 45๐ พรอ้มฐานบานพบัสาํเร็จในตวั ตามมาตรฐานโรงงาน ผ่านกระบวนการพ่นสี

ผงอบความรอ้น  200 องศาเซลเซียส (POLYESTER POWDER COATING) ไมมี่การไปตดัต่อหรอืไปประกอบทีหนา้

งาน ใชผ้ลิตภณัฑป์ระกอบในประเทศคณุภาพเทียบเท่า  MERCANSTEEL หรือ WINCO หรือ LESCO หรือ 

SECCOLOR หรือ A.U.M. หรือ Diamond Door 

- บานประตไูมแ้ละบานหนา้ต่างไมท้ีทาํสีโชวเ์นือไม ้ จะตอ้งประกอบขนึจากไมส้กัทอง และจะตอ้งประกอบมาจาก

โรงงานใหเ้รียบรอ้ย  การบากและการเขา้ไมจ้ะตอ้งแน่นและสนิท  และมีขนาดตามระบใุนแบบ 

- ประตูไมอ้ดั ประตูทกุบานจะตอ้งมคีวามหนาไม่นอ้ยกว่า 35  มม. หรือตามระบุในแบบ ประตูไมอ้ดัทีใชท้งัหมดใหใ้ช้

ประตไูมอ้ดัชนิดกนันาํ (MARINE PLYWOOD DOORS) มีคณุสมบติัตาม มอก.192-2549 รายละเอยีดบานประตไูมอ้ดั

ใหด้ใูนแบบก่อสรา้ง  

- มุง้ลวด ในกรณีทีระบใุหต้ิดมุง้ลวด 

-  มุง้ลวดหนา้ต่างใหต้ิดหนา้ต่างมุง้ลวดไฟเบอร ์กรอบอลมิูเนียม หรือระบุในแบบเป็นอย่างอืน 

-  มุง้ลวดติดตายใหติ้ดบานมุง้ลวดไฟเบอร ์ ชนิดถอดออกทาํความสะอาดได ้ หรือระบุในแบบการติดตงัมุง้ลวดตอ้งได้

ระดบัและยึดใหต้ิดตงั 4 ดา้น 

การส่ง การเกบ็และการรักษาวัสดุ 

 วสัดจุะตอ้งส่งมายงัสถานทีก่อสรา้งในสภาพแหง้   และตอ้งเก็บใหค้งสภาพอยู่เสมอของทงัหมดตอ้งขนยา้ยดว้ยความ

ระมดัระวงั  ทงัระหว่างการขนส่งและทงัในสถานทีก่อสรา้งจะตอ้งเก็บไวใ้นลกัษณะทีของนนัจะไม่ฉีกแตกหกัเสียหายไดไ้ม่ว่า

ประการใด ๆ  วางประตใูนทางตงั  และเก็บชินส่วนทีเป็นไมไ้วใ้นทีแหง้  มีสิงปกคลมุภายหลงัการติดตงัยงัตอ้งป้องกนัความ

เสียหายในระหว่างการก่อสรา้งดว้ย  ผูว่้าจา้งและผูค้วบคมุงานจะไม่ยอมรบังานทีเสียหาย ทงันีผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํทดแทนใหม่

ใหเ้รียบรอ้ย 

การตดิตัง 

- การติดตงัวงกบ ตามมาตรฐานผูผ้ลิตวงกบเหล็ก 

- ประตแูละวงกบเหล็ก  

-  ก่อนการติดตงัผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจดคูวามเรียบรอ้ยถกูตอ้งของวงกบประตเูสียก่อนถา้เกิดความ  

ผิดพลาด เนืองจากการคดโก่งของวงกบ หรือการชาํรุดอืน ๆ  ซงึอาจเป็นผลเสียหายแก่ประตู

ภายหลงั  ผูร้บัจา้งตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบ และ/หรือ รายงานต่อผูค้วบคมุงานทนัที  เพือทาํ

การแกไ้ขซอ่มแซมใหเ้รยีบรอ้ยแลว้จึงทาํการติดตงัประตูต่อไปได ้

- การติดตงับาน  อาจตอ้งมีการตดัแต่งบา้งเล็กนอ้ย  เพือใหพ้อดีกบัวงกบประตูและสะดวกในการปิด

เปิด และสอดคลอ้งกนักบัการทาํงานของช่างสีผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงั  โดยถือระยะ

เหล่านีเป็นพืนฐาน คือ 
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   ดา้นบนควรจะห่างจากวงกบประมาณ  2 มม. 

ดา้นขา้งควรจะห่างจากวงกบประมาณ  2 มม. 

ดา้นล่างควรจะห่างจากวงกบประมาณ  5 มม. 

- การติดตงัอปุกรณ ์ เช่น กญุแจ  ลกูบิด  ขอรบั  ขอสบั ฯลฯ   ผูร้บัจา้งจะตอ้งใช ้  TEMPLATE 

กาํหนดทีทีจะเจาะประตูก่อนแลว้จงึทาํการเจาะเพือไม่ใหเ้กิดการผิดพลาดขนึได ้ หลงัจากการ

ติดตงัอปุกรณต์่าง ๆ และไดท้ดสอบการใชง้านเรียบรอ้ยแลว้  ใหถ้อดอปุกรณต์่าง ๆ ออกใหห้มด 

(ยกเวน้บานพบั) แลว้นาํเก็บลงในกล่องบรรจุเดิมทงันี   เพือใหช่้างทาสีทาํงานไดโ้ดยสะดวก  และ

เมือสีทีทาประตูหรือวงกบแหง้สนิทแลว้  จึงทาํการติดตังอปุกรณเ์หล่านนัใหมแ่ละทดสอบจนใช้

การไดดี้ดงัเดิม อปุกรณต์่าง  ๆ เช่น กญุแจ  ลกูบิด บานพบั  ถา้ปรากฏเป็นรอย อนัเนืองมาจาก

การติดตงั หรือจากการขนส่งอืน ๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลียนใหมใ่หท้นัที 

การทาส ี

บานประตไูมอ้ดัยาง/ยาง และไมปิ้ดเหนือช่องประต ูใหท้าดว้ยสีนาํมนัทงัหมด หรือระบเุป็นอย่างอืนในหมวดงานทาสี 

หรือในแบบบานประตูไมส้กั/สกั มะปิน/มะปิน และบานประตไูมอ้ดัสกั  ใหท้าเคมเกรซ หรือยรีูเทน หรอืระบุเป็นอย่างอืนในแบบ  

การทาสีบานประตไูมอ้ดัยาง/ยางใหใ้ชก้ระดาษทรายขดัพรอ้มลงแป้ง  เพือไม่ใหเ้ห็นรอยเสียนไมใ้หผู้ร้บัเหมาทาํ ตัวอย่างเพือ

ขออนมุตั ิ
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ขอบเขตของงาน 

 งานในส่วนนีหมายความถึง งานประตหูนา้ต่างโลหะทงัหมดทีนอกเหนือจากประตหูนา้ต่างอลมิูเนียม ทีปรากฏในรูปแบบ

ก่อสรา้งและรายการ  รวมทงัส่วนประกอบต่าง ๆ ทีประกอบขึนเป็นงานทีระบไุวใ้น  แบบก่อสรา้งและกาํหนดไวใ้นทีนี 

เหล็ก 

 ตอ้งเป็นเหล็กเหนียวผลิตรอ้น มปีรมิาณคารบ์อนอยู่ไม่เกินระหว่าง 0.15-0.25 หรือตามขอ้กาํหนด 

ประตูเหล็กกันไฟ 

มีใบรบัรองและผ่านการทดสอบ การทนไฟไม่นอ้ยกว่า 2 ชวัโมงจากสถาบนัทีเชือถือได ้ประตเูหล็กกนัแผ่นพบัมีความหนา

ของตวับานไม่นอ้ยกว่า 44 มม. แผ่นเหล็กตัวบานเป็นประตเูหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET  เบอร ์16 ใชเ้หล็กหนาไม่

นอ้ยกว่า 1.6 มม. พรอ้มวงกบเหล็กขนาดตามแบบ  มีช่องแสงตามระบุในแบบรูป  บานประตจูะตอ้งผ่านกระบวนการปอ้งกนั

สนิมดว้ยวิธีการ ZINC PHOSPHATE  COATING  และกรุดว้ยใยหิน (Rock Wool)  ซงึมีความหนาไม่นอ้ยกว่า110 KG/m3  

ทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ชวัโมงทีความรอ้น  1,000 องศาเซลเซียส ภายนอกเคลือบดว้ยสีผง POLYESTER POWDER 

COATING ดว้ยความรอ้น 200  องศาเซลเซียสสาํเรจ็จากโรงงาน พรอ้มมียางกนัควนัโดยรอบอปุกรณบ์านพบั สแตนเลส 

ขนาดประมาณ 5” x 4” หนาไมน่อ้ยกว่า 3 มม. ติดตงั 3 ชดุ/1บาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่ง SHOP DRAWING ใหผู้ค้วบคมุงาน

ตรวจสอบกอ่นการติดตงั ใชผ้ลติภณัฑป์ระกอบในประเทศเทียบเท่า MERCAN STEEL หรือ WINCO หรือ LESCO หรอื 

SECCOLOR หรือ A.U.M. หรือประตูเหล็กไทย (Diamond Door) อปุกรณป์ระกอบ เช่น บารผ์ลกั, โช๊คอพั, ลกูบดิ ใช้

มาตรฐานผูผ้ลติ  

กญุแจล็อค 

กญุแจล็อคทงัหมด  ใหจ้ัดทาํ  MASTER KEY , SUB MASTER KEY  และ ENGINEERING KEY โดยใหผู้ร้บัจา้งงาน

อลูมินมัประสานงานกบัผูร้บัจา้งงานอาคารและผูค้วบคมุงาน   เพือเลือกใชผ้ลิตภณัฑใ์หต้รงกนั อนัจะเป็นการลดปัญหาในการ

จดัทาํ MASTER KEY , SUB MASTER KEY และ  ENGINEERING KEY 

การรับประกัน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํเอกสารรบัประกนัคณุภาพวสัด ุอปุกรณที์นาํมาติดตงั อย่างนอ้ย 2 ปีนบัจากวนัส่งมอบอาคาร แก่ผู้

ว่าจา้ง 
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งานประตูอลูมิเนียม-หน้าต่างอลูมิเนียมภายใน และภายนอก (ALUMINIUM DOOR AND WINDOW) 

 

1. ข้อกาํหนดทวัไป   

วงกบประต-ูหนา้ต่างอลมูเินียม จะตอ้งเป็นระบบของ ผูร้บัเหมาติดตงังานอลมูิเนียมกระจก ทีมีรายชืออยู่ในรายชือ

ผูผ้ลติและติดตงั (VENDER LISTS) ซงึมีหนา้ตดั SECTION คลา้ยกนั หรือใกลเ้คียงกบัทีระบไุวใ้นแบบงาน

สถาปัตยกรรม  หรือเป็นระบบของบรษัิทชนันาํในต่างประเทศ จากยุโรป อเมรกิา ทีผ่านรบัรองจาก ASTM หรือ  BS 

EN  STANDARD และจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากสถาปนิกเป็นลายลกัษณอ์กัษรเสียก่อน 

โดยรายชือผูผ้ลิตและติดตงั ทีอนญุาตสาํหรบัโครงการนี ไดแ้ก่  

1. บริษัท นวกิจอลมูินมั แอนด ์กลาส (2009) จาํกดั 

2. บริษัท กิมหยูเส็ง คา้กระจก จาํกดั 

3. บริษัท เอม็ พลสั จี ฟาซาด จาํกดั 

4. บริษัท ซี.เอน็. โปรเกรส อนิเตอรก์รุ๊ป จาํกดั 

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2. วัสดุ 

ขนาดความหนา และนาํหนกัของ SECTION ทกุอนัจะตอ้งไมเ่ลก็หรือบางกว่าทีระบุเอาไวใ้นแบบสถาปัตยกรรม 

สาํหรบังานประตหูนา้ต่างอลมูเินียมชนิดภายในและภายนอก โดยรายชือผูผ้ลิตอลมูเินียมเสน้หนา้ตดั มาตรฐานผูผ้ลิต เชน่ 

บริษัท เมืองทองอตุสาหกรรมอลูมิเนียม จาํกดั, บริษัท ซิมเมอรเ์มตลั สแตนดารด์ จาํกดั, บรษัิท แม่นาํมิทอลซพัพลาย จาํกดั 

หรือคณุภาพเทียบเท่า ใหย้ดึถืออย่างเคร่งครดั 

2.1 ALUMINIUM EXTRUSION 

เนือของอลมูเินียมจะตอ้งเป็น ALLOY ชนิด 6063-T5 หรือ 50S-T5  ซงึมีคณุสมบตัิตามมาตรฐาน ม.อ.ก. 

หรือ  AA STANDARD ดงันี 

ULTIMATE TENSILE STRENGTH 22,000  PSI  (Min.) 

YIELD 16,000  PSI  (Min.) 

SHEAR 9,000  PSI 

YOUNG’S MODULUS 10,000,000  PSI 

อลูมิเนียมทีใช ้ ทกุ Section ตอ้งถกูตามขนาด รูปรา่ง และความหนาตามรายละเอียดประกอบแบบ หรือตามขนาด

มาตรฐานบรษัิทผูผ้ลิตความหนาของอลูมิเนียมจะตอ้งไม่นอ้ยกว่าทีกาํหนด ดงันี 

อลูมิเนียมชดุวงกบ  หนา 1.6  มม. 

กรอบบานเลือน  หนา 2.0  มม. 

อลูมิเนียม ชดุช่องแสงทวัไป  หนา 2.0  มม. 

อลูมิเนียม ชดุประตสูวิง  หนา 2.3  มม. 

อลูมิเนียม ชดุรางแขวน  หนา 2.3  มม. 

อลูมิเนียม ชดุบานกระทุง้  หนา 2.1 -2.5  มม. 

อลูมิเนียมส่วนประกอบทวัไป  หนา 1.1  มม.  

โดยกรณีทีหากจาํเป็นตอ้งเสรมิความแข็งแรง ใหก้บั MEMBER ต่าง ๆ เพือความเหมาะสมกบัการใชง้านในสภาวะที

แรงลมต่างกนันนั ใหย้ดึถือรายการคาํนวณเป็นหลกั โดยจะตอ้งทาํรายการคาํนวณชีแจง และจดัทาํแบบแสดงรายละเอียดให้

ถกูตอ้งชดัเจนก่อนเพือขออนมุตักิ่อนดาํเนินการ 



              โครงการ สนามกีฬาสาํหรบัผูส้งูอาย ุเยาวชนและประชาชนทวัไปของ เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี          หมวดงานสถาปัตยกรรม

และสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน 

 

หมวดที 2                                                                                        64/169                                                                 งานประตอูลมูเินียม-หนา้ต่างอลมิูเนียมภายใน 

 

2.2 ALUMINIUM SHEET 

ความหนาของอลูมิเนียมแผ่น จะตอ้งหนาไม่นอ้ยกวา่ 1.5 มม. จะตอ้งเรียบและ ปราศจากรอยขูดขีดทีเห็นได้

ชัด ความหนาของอลูมิเนียมแผ่นจะต้องเรียบและปราศจากรอยขูดขีดทีเห็นได้ชัด โดยความหนาที 

กาํหนดใหใ้ช ้ดงันี 

3  ม.ม.  ในส่วนทีรบันาํหนกั หรือเป็น STRUCTURE  

2  ม.ม.   ในส่วนทีไม่รบันาํหนกั EXPOSED FLASHING, COVER 

1.2  ม.ม.  ในส่วนทีเป็น CONSEALED FLASHING   

โดยกาํหนดใหอ้ลูมิเนียมส่วนทีมองเห็น ทาํสีระบบเดียวกนักบัวงกบประต-ู หนา้ต่างและส่วนทีมองไม่เห็นอนุญาตให้

เป็น MILL FINISHED 

3. ผิวของอลูมิเนียม 

ใชต้ามทีระบไุวใ้นแบบสถาปัตยกรรม โดยมคีวามหนาของฟิลม์หรอืชันของสี ตามรายละเอียดของ ขอ้กาํหนดในการ

ผลติในการทาํผิวอลมูเินียมเสน้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

3.1 กรณีเป็นระบบเคลอืบส ี FLUOROCARBON FINISHED ตามทีกาํหนดมาตรฐาน AAMA 2605 ผวิ

อลูมิเนียมในส่วนทีมองเห็น (EXPOSED SURFACE) ตอ้งเป็นสีผลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่าระบบ 

DURANAR XL 3 COAT SYSTEM ของ PPG INDUSTRIES INC., U.S.A. หรือ DNT ของ DAI NIPPON 

TOKYO ., JAPAN หรอื AKZO NOBEL หรือเทียบเท่า ส่วนผิวของอลมูิเนียมในส่วนทีมองไมเ่ห็นใหเ้ป็น 

MILL FINISHED ความหนาของฟิลม์สีตอ้งไม่นอ้ยกว่า 35 MICRON การเคลือบและการเตรียมผิวก่อน

เคลือบสี ใหด้าํเนินการตามกรรมวิธีทีไดก้าํหนดในกาํหนดมาตรฐานเลขที ASTM D-1730-67, TYPE B, 

METHOD 7 และ ASTM B-449-67(1972) ผูเ้คลือบสีตอ้งมีเอกสารรบัรองมาตรฐานของขบวนการทาํสีเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร(Authorized Applicator) จากบรษิทัผูผ้ลิตสีขา้งตน้ และตอ้งรบัประกนัคุณภาพของสีวา่

ฟิลม์สีจะไม่หลดุรอ่นแตกและชอลค์กิงภายในเวลา 10 ปี  นบัจากวนัเคลือบและรบัรองการซีดจางของสีตอ้ง

ไม่เกิน 5 UNIT (MBS)  

3.2 กรณีเป็นระบบเคลือบส ีPOWDER COATED FINISHED ตามทีกาํหนดมาตรฐาน  

AAMA 2603 ผิวอลมูิเนียมส่วนทีมองเห็น ตอ้งเป็นสีผลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่า CORRO-COAT PE-F 

ของ JOTUN หรือ SERIES PA ของ CORNEL หรือ AKZO NOBEL ความหนาของฟิลม์จะตอ้งไมน่อ้ยกว่า 

60-85 ไมครอน  การเคลือบและการเตรียมผิวก่อน การเคลือบสี ใหด้าํเนินการตามกรรมวิธีของ JOTUN 

POWDER COATING หรือ CORNEL POLYMER โรงพ่นสีตอ้งมีเอกสารรบัรองมาตรฐานของขบวนการทาํ

สีเป็นลายลกัษณอ์กัษร (Authorized Applicator) เป็นลายลกัษณอ์กัษร จากผูผ้ลติสีขา้งตน้ และรบัประกนั

คณุภาพของฟิลม์สีทีจะไม่หลุดรอ่นแตกรา้ว ซีด จาง ภายในระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเคลือบ 

3.3 กรณีเป็น ANODIZED FINISHING  - ผิวของอลูมเินียมจะเป็นสี NATURAL  

ANODIZED NA-1 ความหนาของผิวชบุ (ANODIC FILM) จะตอ้งไม่ตาํกว่า 15 ไมครอน ความคลาด

เคลือนทียอมให ้(ALLOWABLE TOLERANCE)  2 MICRONS และจะตอ้งมีหนงัสือรบัรองความหนา

ของ ANODIC FILM  และ ระบบชบุเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากโรงงานผูผ้ลติ 

4. แบบและเอกสารประกอบการพิจารณาประตู-หน้าต่าง อลูมเินียม 

สาํหรบัประตูและหนา้ต่างอลมูเินียมทวัไป ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งรายละเอียด ดงันี 
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4.1 แบบประกอบการพจิารณา 

ก. แบบรายละเอียดประตู-หนา้ต่างทวัไป 

ข. แบบรายละเอียดสาํหรบัแบบประกอบการเสนอราคาดงักล่าวขา้งตน้นนั จะตอ้งแสดงรายละเอียด

ของขนาด SECTION, การยดึ (FIXING), ระบบกนันาํ โดยละเอยีด 

4.2 รายการคาํนวณขนาด SECTION 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูค้าํนวณออกแบบหนา้ตดั และความหนาของงานอลูมเินียมทังโครงการโดยใชข้อ้มลูที

กาํหนดไดด้งัต่อไปนี 

4.2.1 ความสามารถในการตา้นทานต่อแรงลม ใหใ้ชด้งัต่อไปนี 

งานอลูมิเนียมสาํหรบัความสงูของอาคาร ตงัแต่ 10 เมตรแรกจากพืนเท่ากบั 50 กก/ตรม. 

งานอลูมิเนียมสาํหรบัความสูงของอาคาร ตงัแต่ 10 –20 เมตร  เท่ากบั 80 กก/ตรม. 

งานอลูมิเนียมสาํหรบัความสงูของอาคาร ตงัแต่ 20-40 เมตร เท่ากบั 120 กก/ตรม. 

งานอลูมิเนียมสาํหรบัความสงูของอาคาร ตงัแต่ 40-80 เมตร เท่ากบั 160 กก/ตรม. 

งานอลูมิเนียมสาํหรบัความสงูของอาคาร ตงัแต่ 80 เมตรขึนไป เท่ากบั 200 กก/ตรม. 

4.2.2 ค่า ALLOWABLE DEFLECTION ตอ้งไม่เกิน L/175 ของความยาวจาก SUPPORT แรกถึง 

SUPPORT ถดัไป (เมือ L คือความยาวของ MEMBER) ความหนาของอลูมิเนียมทีกาํหนดใหใ้ช้

ในรายการก่อสรา้งนีเป็นความหนาขนัตาํทียอมให ้  ในกรณีทีผูร้บัจา้งคาํนวณแลว้ผลการคาํนวณ

แสดงใหเ้ห็นว่าความหนาของอลมูเินียมจะตอ้งหนามากกว่าทีกาํหนดใหใ้ช ้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งใช้

ความหนาตามผลการคาํนวณ  หรือในกรณีทีผลการคาํนวณแสดงใหเ้ห็นว่าความหนาของ

อลูมิเนียมสามารถใชบ้างกว่าทีกาํหนดใหไ้ด ้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชค้วามหนาตามทีกาํหนดใหไ้วใ้น

รายการก่อสรา้งนีโดยเครง่ครดั 

4.2.3 สาํหรบัประตูหนา้ต่างภายในอาคาร (ส่วนทีไมใ่ชผ่นงัภายนอกอาคาร)  ซงึไม่ตอ้งรบัแรงให้

คาํนวณโดยใชแ้รงขนัตาํ 50 กก./ตรม. 

5. การรับประกัน 

ผูเ้สนอราคาจะตอ้งรบัประกนัความเสียหายทีเกิดขึนจากการตดิตงั และใชง้านปกติของประต-ูหนา้ต่างอลมูิเนียม 

เป็นระยะเวลา 5 ปีสาํหรบัระบบ สาํหรบัอปุกรณข์นึอยู่กบัการรบัประกนัจากทางผูผ้ลติ แต่ขันตาํตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. แบบประกอบการตดิตงั (SHOP DRAWING) 

หลงัจากทีสถาปนิกตกลงหลกัการเบืองตน้ ผูที้ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูท้าํการติดตงัวงกบประตู-หนา้ต่างอลูมิเนียมจะตอ้ง

เขียนแบบประกอบการติดตงั (SHOP DRAWING)  มาเสนอต่อทางสถาปนิกก่อน  จะตอ้งแสดงรายละเอียดการติดตงั แบบ

ประกอบการติดตงั (INSTALLATION) การยดึ (FIXING)  การกนันาํ (WATER TIGHT) และจะตอ้งแสดงระยะต่าง ๆ ตลอดจน 

TOLERANCE โดยละเอียดใหถ้กูตอ้งตามแบบสถาปัตยกรรมและการใชง้านทีดี 
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7. อุปกรณป์ระอุปกรณป์ระต ู– หน้าต่างอลูมเินียมและกระจก 

Item Type Specification BRAND 

7.1 ช่องแสงตดิตายวงกบอลมิูเนียม 

  ขนาดและความหนาของวงกบขึนอยู่กบัรายการคาํนวณหนา้

ตดัทีเหมาะสมต่อแรงลม ณ บรเิวณทีใชง้าน การติดตงั

จะตอ้งซอ่น สกรูทีขนัยดึติดกบัวงกบไมใ่หม้องเห็น และ

จะตอ้งมีขอบของอลมูิเนียมเพียงพอทีจะรองรบัเสน้ 

POLYETHERENE (โฟมเสน้)  JOINT BACKING  และ 

SILICONE SEALANT ในงานส่วนทีแนบติดกบัปนูฉาบ

คอนกรีต หา้มใช ้RIVET (เม็ดยาํ) หรือสกรูเหลก็ชุบซิงค ์ใน

การยดึ และประกอบโครงวงกบ และบานอลูมิเนียม  โดย

เด็ดขาด 

 

7.2 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดสองทาง  (DOUBLE ACTION) 

 1. Door Closer ใหใ้ชช้นิดซ่อนในวงกบเหนือประต ูแบบเปิดเขา้-ออก ไดส้อง

ทาง  (DOUBLE ACTION)  และจะตอ้งเป็นผลิตภณัฑที์ได้

ผ่านการทดสอบ และรบัรองคุณภาพจาก 

UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL) ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา และผูผ้ลิตจะตอ้งไดร้บัประกนัคุณภาพอย่าง

นอ้ย 30 เดือน นบัจากวนัทีทาํการติดตงั 

HAFELE, OVERSEA, 

DORMA , BRITON, 

FALCON หรือคณุภาพ

เทียบเท่า 

 2.  DEAD LOCK เป็นชนิด MORTISE DEAD LOCK HAFELE,YALE, DORMA, 

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 3. FLUSH BOLT จะตอ้งเป็นชนิด ZINC DIECAST แบบ ROUND FRONT 

และ EXTENSION ROD ตอ้งมีเสน้ผ่าศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 

6.00 มม. 

INTERLOCK, NAKANISHI, 

GA หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 4. HANDLE ชนิด STAINLESS STEEL 2 ตวั ต่อ บาน Cenza, GA, VR                                    

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

7.3 ประตูบานเปิดอลูมิเนียมกันนาํ สาํหรับเปิดสู่ภายนอกอาคาร  (SINGLE ACTION) 

 1. HINGE ติดตงับานพบั HINGE,  ทีทาํมาก Aluminium Extrusion 

หรือ Aluminium Die Cast 

DORMA,CENZA,GIESSE 

NEWSTARS  หรือคณุภาพ

เทียบเท่า 

 2. DOOR STOP   ชนิด BODY เป็น STAINLESS STEEL   HAFELE, CENZA, 

GA,GIESSE 

หรือคณุภาพเทียบเท่า 
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Item Type Specification BRAND 

 3. HANDLE เป็นแบบ LEVER HANDLE HAFELE,DORMA,CENZA,GIESSE 

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 4. KEY LATCH LOCK W/DEAD BOLT แบบภายนอกใช้

กญุแจ และภายในใชกุ้ญแจ THUMB TURN 

HAFELE, CENZA ,GIESSE, 

DORMA, หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 5. DOOR CLOSER ใช ้CONCEALED DOOR CLOSER แบบฝังซอ่น

ในสนับาน 

HAFELE  HS3000 , DORMA ITS 

96, OVERSEA , หรือคุณภาพ

เทียบเท่า 

7.4 ประตูบานเลือนอลูมิเนียม 

 1. ROLLER ชนิด DOUBLE ROLLER โดยอาจตอ้งเสรมิชุดลอ้

รางแขวน ทงันีขึนอยู่กบัรายการคาํนวณ , 

WINDLOAD และนาํหนกับานเป็นสาํคญั 

CENZA. ANTONY BARRING, 

HENDERSON  

DAIKEN, หรือคณุภาพเทียบเท่า  

 2. FLUSH PULL 

HANDLE W/LOCK 

มือจบัฝัง HAFELE, GA,GIEESE 

,ADAMSLITE,หรอืคณุภาพเทียบเท่า 

 3. LOCK SET สาํหรบัประตบูานเลือน ใหใ้ช ้MORTISE DEAD 

LOCK  เฉพาะประตูบานเลือนอลมูเินียม ทีใชเ้ป็น

ทางเขา้(ENTRANCE)  ใหมี้ระบบล็อคภายนอกใช้

กญุแจ และภายในเป็น THUMB TURN สาํหรบั

ประตูทีเป็นทางเขา้ออก เป็นชนิด FLUSH 

LOCKSETS 

HAFELE, CENZA, GIEESE ,YALE 

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

7.5 ประตูกระจกนิรภัย (TEMPERED GLASS DOOR) 

  ประตูและกระจกติดตายทีเกียวขอ้งกนัจะตอ้งเป็น

กระจกนิรภยัชนิดใส (CLEAR TEMPERED 

GLASS) ความหนาไม่นอ้ยกว่า 12 มม. ดงัรูปแบบ

ทีแสดงในแบบ 

 

 1. FLOOR SPRING โช็คอพัชนิดฝังพืน HAFFELE,DORMA,AXIM, ASSA 

ABLOY, CENZA , 

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 2. PATCH FITTING อปุกรณห์นีบกระจก สาํหรบักระจกหนา 12 mm HAFFELE,DORMA,AXIM , ASSA 

ABLOY , KINGLONG,               

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 3.  CORNER 

LOCK+CYLINDER 

ชดุกุญแจลอ็คพืน   HAFFELE,DORMA,AXIM,ASSA 

ABLOY, หรือคณุภาพเทียบเท่า 
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 4.  PULL HANDLE มือจบัเป็นชนิด STAINLESS STEEL Cenza, GA, VR,  

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

Item Type Specification BRAND 

7.6 หน้าต่างบานเลือนอลูมิเนียม 

 1. ROLLER การใช ้SINGLE OR DOUBLE ROLLER ขนึอยู่กบั

รายการคาํนวณ และนาํหนกับานบานเป็นสาํคญั 

CENZA. ANTONY BARRING, 

HENDERSON ,  

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 2. FLUSH PULL 

HANDLE W/LOCK 

มือจบัฝัง HAFELE, 

GA,GIEESE,ADAMSARITE,  

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

7.7 หน้าต่างบานเปิดอลูมเินียม  ขนาดประมาณไม่เกิน 0.95 x 1.50m 

 1. CAM HANDLE 

w/ LOCK 

 INTERLOCK, GU, CENZA,   

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 2. 4 BAR HINGES  GA , INTERLOCK (NEW 

ZEALAND) TRUTH  จาก U.S.A.,

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

7.8 หน้าต่างบานเปิดขนาดใหญ่ (LARGE SIZE CASEMENT WINDOW)  ขนาดประมาณไม่เกิน 0.95 x 2.00m  

 1. CAM HANDLE 

w/ LOCK 

 INTERLOCK, GU, GIEESE   

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 2. 4 BAR HINGES  GA , INTERLOCK (NEW 

ZEALAND) TRUTH  จาก U.S.A. 

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

7.9 หน้าต่างบานกระทุ้ง (PROJECT WINDOW หรอื AWNING WINDOW) ขนาดประมาณไม่เกิน 1.20 x 1.50m 

 1. HINGE บานพบัซอ่นในกรอบบานดา้นบน EXTRUDED ALUMINIUM ในตวั

หรือ  GA , INTERLOCK (NEW 

ZEALAND) TRUTH  จาก U.S.A. 

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 2. SUPPORTING 

ARM W/LIMITED 

OPENING DEVICE 

 GA,INTERLOCK, GIESSE , 

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 3. SECURITY CAM 

LOCK 

 GIESSE ,INTERLOCK, 

FERGO, GU, หรือคณุภาพเทียบเท่า 
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7.10 หน้าต่างบานกระทุ้งขนาดใหญ่ (LARGE SIZE PROJECT WINDOW หรอื AWNING WINDOW) ขนาด

ประมาณไม่เกิน 1.20 x (1.50-2.50m) 

 1. HINGE บานพบัซอ่นในกรอบบานดา้นบน  (รบันาํหนกัสูงสดุ 

180kg) 

EXTRUDED ALUMINIUM ในตวัหรือ 

HINGE GA , INTERLOCK (NEW 

ZEALAND) TRUTH  จาก U.S.A. 

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 2. SUPPORTING 

ARM W/LIMITED 

OPENING DEVICE 

 GA หรือ INTERLOCK, GIESSE ,  

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 3. SECURITY CAM 

LOCK 

 GU, INTERLOCK,FERCO,GIESSE, 

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

  กรณีเป็นหนา้ต่างทีมีพืนทีเกินกว่า 1 SQM. ใหใ้ช้

ระบบ GEAR MULTI-POINT ของ GU, FERCO 

หรือ GIESSE อย่างนอ้ยบานละ 2 จดุ หรือมากกว่า 

ตามรายการคาํนวณทีป้องกนัไมใ่หบ้านโก่งตวัออก

จากวงกบ หรือเกิดเสียงลมสอดแทรกเขา้มาใน

อาคาร 

 

7.11 หน้าต่างบานหมุน (PIVOT WINDOW) 

 1. PIVOT HINGE Plate S.S. GA,DORMA, CENZA,VVP, 

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 2.  FLUSH LOCK มือจบัฝัง GA หรือ INTERLOCK,  CENZA ,  

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

7.12 หน้าต่างบานเกล็ด หรอืผนังเกล็ดตามระบุ 

 1. บานเกล็ดกระจก

ติดตาย 

  

 2. บานเกล็ดกระจก

ปรบัมมุ 

ใชข้าบานเล็ก พรอ้มมือหมนุบานเกล็ด สามศร, บาร ์โก ้หรือ PENTACO, 

 หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 3. บานเกล็ด

อลูมิเนียม 

ใชต้วั Z ความหนาไม่นอ้ยกว่า 1.3 มม. ไมใ่หเ้ห็นสก

รู หรือ RIVET จากภายนอก มีโครงสรา้งอลมูิเนียม

ยดึดา้นหลงัทกุระยะ SPAN 1.20 เมตร และบาง

รายการตอ้งติดตงัตะแกรงเหล็กกนันก  ขนาดช่อง 1“ 

x 1”   หรือหนา้ต่างมุง้ลวดปอ้งกันแมลง ตาม

รายละเอียดทีสถาปนิกระบุให ้
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7.13 กุญแจประตูอลูมิเนียม และกุญแจประตูทังหมดให้ทาํ MASTER KEY เข้าชุดกับประตูอืน ๆ ของอาคาร  โดย

มีรายละเอียดดังนี (กรณีทรีะบุไว้ในรายการชุดอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง) 

  กญุแจและลูกบิดประตูทุกบานใหจ้ดัทาํกญุแจเฉพาะ

แต่ละลกูบดิจาํนวนลกูบดิละ  5  ดอก 

 

  กญุแจลกูบดิแตล่ะชนัใหท้าํ SUB MASTER KEY 

สาํหรบัลกูบดิแตล่ะชนั จาํนวนชนัละ  3ดอก 

 

  กญุแจและลูกบิดประตูทุกบานใหจ้ดัทาํกญุแจ 

GRAND MASTER KEY จาํนวนรวม  1 ดอก 

 

 

8. การป้องกันประตูหน้าต่างอลูมิเนียมขณะกาํลังก่อสร้าง 

เมอืติดตงัวงกบประต/ูหนา้ต่างเสร็จแลว้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งพน่ STRIPABLE P.V.C. COATING หรือ 

ติด PLASTIC TAPE เพือปอ้งกนัผิวของวสัดเุอาไวใ้หป้ลอดภยัจากนาํปนู หรอืจากสิงอนืใด  อนัอาจจะทาํการเสียหายกบัวงกบ

ประต/ูหนา้ต่างได ้ หา้มใชน้าํมนัเครอืงหรือนาํมนัอนื ๆ ทาผิวเพือป้องกนันาํปนูเป็นอนัขาด 

9. การทาํความสะอาด (CLEANING) 

ผูร้ับจ้างจะต้องทาํความสะอาดผิวส่วนทีเป็นอลูมิเนียมของบานประตู/หนา้ต่าง ทังด้านนอกและด้านในใหส้ะอาด 

ปราศจากคราบปนู สี หรือสงิอนืใด  เพือใหด้เูรียบรอ้ยไม่กีดขวางการยาแนวของ SEALANT และการทาํงานของอปุกรณป์ระตู/

หนา้ต่าง  ผูร้บัจา้งตอ้งไมใ่ชเ้ครืองมือทาํความสะอาดทีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สิงตกแต่งผิวบานได ้

10 การรบัประกันผลงานการป้องกันประตู-หน้าต่างขณะกาํลังก่อสร้าง 

วงกบและกรอบบานประตู-หนา้ต่างอลมิูเนียม เมือติดตงัแลว้เสรจ็ ผูร้บัจา้งจะตอ้งติด PLASTIC TAPE ปอ้งกนัผิวของ

วสัดุเอาไว ้เพือใหป้ลอดภยัจากนาํปนูหรือสิงอืนใดทีอาจจะทาํความเสียหายกบัวงกบ และกรอบบาน หา้มใชน้าํมนัเครอืง หรือ

นาํมนัทาผิวอลูมิเนียม เพือปอ้งกนันาํปนูเป็นอนัขาด 

11. การรับประกันผลงาน 

ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัคณุภาพของประต/ูหนา้ต่าง  รวมถงึวสัดตุา่ง ๆ ทีใชใ้นการติดตงัทงัหมดเป็นเวลา 5 ปี หากเกิด

ขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ จากการใชง้านปกติ อนัเนืองมาจากคณุสมบตัขิองวสัดแุละการติดตงั  หลงัจากการติดตงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งมา

ติดตงัใหใ้หม่และซอ่มแซมใหอ้ยู่ในสภาพทีดี ดว้ยความประณีตเรียบรอ้ยตามจุดประสงคข์องผูอ้อกแบบ  โดยไม่คิดมลูค่าใด ๆ 

ทงัสิน 
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งานหน้าต่างภายนอก และ CURTAIN WALL 

 

1.     ขอบเขตของงาน 

ภาคนีจะกล่าวถงึงานหนา้ต่างภายนอก และ CURTAIN WALL ทีระบไุวใ้นแบบก่อสรา้งทงัหมด ขอบเขตของผูร้บัจา้ง 

ครอบคลมุการออกแบบ จดัหาวสัด ุแรงงาน อปุกรณที์เกียวขอ้ง และติดตงัใหเ้ป็นทีเรียบรอ้ย      ตามแบบสถาปัตยกรรม และ

หลกัวิชาการก่อสรา้งทีดี รวมถึงการประสานงานกบัผู้รบัเหมาหลกั และผูร้บัเหมางานอืน ๆ ทีมีส่วนเกียวขอ้ง ระบบการติดตงั

และผลิตภณัฑจ์ะตอ้งเป็นของบรษิัท ผูร้บัเหมาติดตงังานอลูมิเนียม-กระจกและ Curtain Wall System ทีมีความเชียวชาญ ทีมี

ผลงานการติดตงัมาแลว้อย่างนอ้ย 2 โครงการมลูค่าไม่ตาํกว่าโครงการละ 50 ลา้นบาทและมีหนงัสือรบัรองผลงานจากเจา้ของ

โครงการ หรือไดแ้ก่ บรษัิท กิมหยูเส็ง คา้กระจก จาํกัด, บริษัท นวกิจอลูมินมั แอนด ์กลาส (2009) จาํกดั, บริษัท ซี.เอ็น.โปรเก

รสอินเตอรก์รุ๊ป จาํกดั, บริษัท เอ็ม พลสั จี ฟาซาด จาํกดั  หรือคุณภาพเทียบเท่า ทงันีใหร้วมถึงงานประตูอลูมิเนียมภายใน

อาคารดว้ย 

2.      แบบก่อสร้าง 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตงัพรอ้มรายการคาํนวณ เพือเสนออนมุตัิตอ่ผูอ้อกแบบก่อนการติดตงั  

ซงึแบบก่อสรา้งนีจะตอ้งแสดงถงึรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งทวัไป รวมถึงรูปดา้น รูปหนา้ตดั ความหนาวสัด ุ

รายละเอียดการติดตงั การยดึ ระบบการปอ้งกนัการรวัซมึของนาํ ระบบ PRESSURE EQUALIZATION และแสดงระยะต่าง ๆ 

ตลอดจนความคลาดเคลือนโดยละเอียด 

3.      ข้อกาํหนดในการออกแบบ 

ระบบหนา้ต่างและ CURTAIN WALL จะตอ้งเป็นระบบ ตามแบบรูปรายการ ซงึผลิต ประกอบ ติดตงักระจกและ 

แผ่น COMPOSITE พรอ้มตรวจเช็คคณุภาพจากโรงงานเป็นทีเรียบรอ้ยก่อนการนาํส่งไปติดตงัยังหน่วยงาน โดยระบบจะตอ้ง

ไดร้บัการออกแบบจากผูเ้ชียวชาญทีเชือถือได ้เท่านนั โดยมีขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี 

 3.1 การรบัแรงลม 

  ระบบจะตอ้งรบัแรงลมไดไ้ม่นอ้ยกว่าขอ้กาํหนดต่อไปนี 

   อาคารทีระดบั 

ความสงูตงัแต่   0 - 10 เมตร รบัแรงลมไดไ้ม่นอ้ยกว่า  50  กก./ตร.ม. 

ความสงูตงัแต่  11 - 20 เมตร รบัแรงลมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 80  กก./ตร.ม. 

ความสงูตงัแต่  20 - 40 เมตร รบัแรงลมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 120 กก./ตร.ม. 

ความสงูตงัแต่  40  -80 เมตร รบัแรงลมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 160 กก./ตร.ม. 

ความสงูตงัแต่  80 เมตรขึนไป รบัแรงลมไดไ้ม่นอ้ยกว่า 200 กก./ตร.ม. 

 3.2   ความโก่งงอ  (ALLOWABLE DEFLECTION) 

   การโก่งงอของระบบเมือทดสอบตาม DESIGN WIND LOAD จะตอ้งมีค่าไม่เกิน  ดงันี 

-  อลูมิเนียมและส่วนประกอบโครงสรา้ง ไม่มากกวา่ L/175  หรือ 20 มม. 

-  กระจก ไม่มากกวา่ L/90  หรือ 20 มม.  และจะไม่ทาํใหพ้นืทียึดกระจก 

   (GLASS  BITE ) ลดลงไปเกินกว่า 25%  

 3.3  ความเคน้  (STRESS) 

  โครงสรา้งและตวัยดึต่าง ๆ ในระบบจะตอ้งสามารถรบัแรงไดไ้มน่อ้ยกว่า 1.5 เท่าของ DESIGN WIND LOAD   

  โดยไม่เกิด OVER STRESS ค่า STRESS ทีเกิดขนึจะตอ้งอยู่ในขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานของ ASTM /  

  AAMA และ ANSI 
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 3.4 รายการคาํนวณ  

  ใหเ้สนอรายการคาํนวณความสามารถในการรบัแรงลม และการรบันาํหนกั   DEAD LOAD  ของระบบและจดุยดึ  

  (FIXED BRACKET SYSTEM) ตาม ASTM E 330 

 3.5 การรบันาํหนกั LIVE LOADS 

  ในส่วนทีจะตอ้งใชใ้นการซอ่มบาํรุงจะตอ้งรบันาํหนกัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0.75 KPA ส่วนจดุยดึหรอืแขวนเพือเป็น  

  SAFETY LINE จะตอ้งรบันาํหนกัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.50 KN ในทกุทิศ  

 3.6 AIR INFILTRATION  

  การรวัซมึของอากาศสาํหรบับานกระจกติดตายจะตอ้งไม่เกิน 1.0 L/SQ.M./SEC. เมอืทาํการทดสอบดว้ย  

  STATIC PRESSURE ที 300 PA 

 3.7 STATIC WATER PENETRATION  

  จะตอ้งไม่มีการรวัซมึปรากฏเมอืทดสอบดว้ย STATIC PRESSURE ตามมาตรฐาน ASTM E 331 ท ี 

  DIFFERENTIAL TEST PRESSURE เท่ากบั 0.70 KPA สาํหรบับานติดตาย หรือ 20% ของ DESIGN WIND  

  PRESSURE สาํหรบับานเปิด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.3 KPA 

 3.8   การกนัไฟระหว่างชนั 

  ใหมี้ระบบกนัไฟ   (FIRE  STOP)  ในส่วน INTER FLOOR  ในตาํแหน่งทีเหมาะสม และสามารถทนไฟได ้2,000  

  องศาฟาเรนไฮด ์   อตัราการลามของไฟทีผิวไม่เกนิ   0-15 การเกิดควนัไฟไม่เกิน 10 และป้องกนัไฟไดน้าน (FIRE 

  RATING) 2 ชม.  และเป็นระบบต่อเนืองทีกนัความรอ้นและไฟเขา้มาในอาคาร หรือลามไปยงัชันอนื ๆ ของอาคาร 

 3.9 ค่าความคลาดเคลือนของโครงสรา้ง 

  ผูร้บัจา้งจะตอ้งออกแบบระบบใหส้ามารถรองรบัความคลาดเคลือนของงานก่อสรา้งจากแบบดงัต่อไปนี  

STRUCTURE  

SLAB EGDE ON PLAN 30 mm. 

SLAB LEVEL 20 mm. 

VERTICALITYH / 500 

SIDE FACE OF COLUMN 12.5 mm.      

FINISHED FLOOR AND CEILING  

LEVEL 5 mm 

POSITION FROM GRID 5 mm. 

WALL FINISHES 

POSITION FROM GRID 20 mm. 

EXTERNAL FINISHES 

LEVEL 20 mm. 

 3.10 การปอ้งกนัการสมัผสัของอลูมิเนียมกบัโลหะต่างชนิดกนั  

  เมือผิวอลูมิเนียมจะตอ้งยดึหรือสมัผสักบัโลหะต่างชนิดกนัทีไม่ใช่สเตนเลสหรือเหล็กชุบสงักะสี ใหป้อ้งกนัการ 

  สัมผสักนัดว้ยการทาสี BITUMINIOUS PAINTS หรือวสัดุเคลือบผวิอืน ๆ ทีสามารถปอ้งกนั ELECTROLYTIC ได ้

 3.11 THERMAL BREAKAGE 

  ระบบทีผูร้บัจา้งจดัหาจะตอ้งเป็นระบบทีสามารถปอ้งกนักระจกแตก อนัเนืองมาจาก THERMAL BREAKAGE  
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  และ THERMAL SHOCK 

 3.12 การรองรบัการเคลือนตวัและความคลาดเคลือน 

  ระบบจะตอ้งมี MOVABLE JOINTS ไวส้าํหรบัรองรบั 

ก. ความคลาดเคลือนต่าง ๆ ทีเกิดจากการผลิตหรือจากการก่อสรา้ง 

ข. การขยายตวัของระบบจากความรอ้น 

ค. การเคลือนตวัของพืนหรอืคานเนืองจากนาํหนกั 

4. วัสดุ 

 4.1   อลมูเินียม EXTRUSION 

  เนือของอลมูเินียมจะตอ้งเป็น  ALLOY ชนิด 6063-T5 หรอื 50S-T5 ซงึมีคณุสมบติัตามมาตรฐานของ มอก. หรือ  

  ASTM ดงันี 

ULTIMATE TENSILE STRENGTH 22,000 PSI (Min) 

YIELD 16,000 PSI (Min) 

SHEAR 9,000 PSI 

ELASTIC MODULUS      10,000,000 PSI 

  โดยจะตอ้งผลิตจากโรงงานเทียบเท่า  บรษัิท ซมิเมอร ์เมตลัสแตนดารด์ จาํกดั (SMS) หรือ บรษัิท แม่นาํมิทอล 

ซพัพลาย จํากัด หรือ บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรม อาลูมีเนียม จาํกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า หรือ โรงรีดทีได้มาตรฐาน        

ISO 9001 และสามารถออกหนงัสือรบัรองการตรวจสอบคณุสมบติัขา้งตน้ 

 4.2  อลมิูเนียมแผ่น 

  จะตอ้งเป็น ALLOY ชนิด 3003 - H14 หรือ 5005 - H14  โดยมคีวามหนาอย่างนอ้ย 

     3  ม.ม.     ในส่วนทีรบันาํหนกั หรือเป็น STRUCTURE 

    2  ม.ม.     ในส่วนทีไม่รบันาํหนกั 

    1.2  ม.ม.  ในส่วนทีเป็น FLASHING  หรือ  BACK PAN 

 4.3   ผิวของอลูมเินียม (MATERIAL FINISHES) 

  ผิวของอลูมเินียมในโครงการจะตอ้งเป็นระบบเคลือบสี ชนดิ PVDF หรอื Fluorocar Bon ความหนาของผิวจะตอ้ง 

  ไม่ตาํกว่า 35 MICRON (3 coated 1 baked) โดยมคีวามคลาดเคลือนทียอมได ้+/- 2 MICRON และจะตอ้งได ้

  มาตรฐานตามขอ้กาํหนดของ ASTM D-1730-67 TYPE B, METHOD7 และ ASTM B-449-67(1972)  

  4.4 SILICONE SEALANT 

 จะตอ้งเป็นผลติภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่าวสัดุยาแนวชนิดไม่ก่อใหเ้กิดคราบ (NON STAINING SILICONE 

 SEALANT) ของ DOW CORNING หรือ GENERAL ELECTRIC หรือ SIKA หรือ TREMCO โดยมรีายละเอียด

 ดงันี 

4.4.1 STRUCTURAL SILICONE ตอ้งเป็นชนิด TWO PART เพอืติดตงักระจกในโรงงาน โดยจะตอ้งมีการ

ทดสอบ COMPATIBILITY TEST และ DEGLAZING TEST ตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลิตโดยผูร้บัจา้ง

จะตอ้งส่งรายงานการตรวจสอบนีใหแ้ก่เจา้ของงาน ONE PART SILICONE จะอนโุลมใหใ้ชเ้ฉพาะใน

งานซ่อมหรือในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นเท่านนั Two part Silicone ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่า Dow 

Corning No.983 หรือ GE Ultra glaze SSG4400 หรือ Sika SG-500 และใช ้One Part Silicone 

ผลิตภณัฑค์ุณภาพเทียบเท่า DC 795 หรือ GE Ultra glass SSG 4000 หรือ SIKA SG-18  หรือ TREMCO  
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4.4.2 WEATHER SEAL ตอ้งเป็นชนิด LOW หรือ MEDIUM MODULAR ชนิด NON-STAINING โดยจะตอ้ง

มีการทดสอบว่า สามารถใชร้ว่มกบัวสัดตุ่าง ๆ ทีจะตอ้งยดึติดใหใ้ชผ้ลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่า  Dow 

Corning No.977, GE Ultraproof II SCS2900 หรือ Sika WS -305 หรอื TREMCO 

4.5 ฉนวนกนัความรอ้น 

 ใหใ้ช ้ EXPANDED POLYSTYRENE FOAM ชนิดกนัไฟลาม CLASS B1-DIN 4102 หนาไม่นอ้ยกว่า 4 นวิ 

 ความหนาแน่นอย่างนอ้ย 16 กก./ลบ.ม. (หากระบใุนแบบ) 

4.6 ฉนวนกนัไฟ 

 ใหใ้ชช้นิด ROCK WOOL หรือ GLASS WOOL ชนิดไม่เป็น Toxic  โดยมคีุณสมบตัิป้องกนัไฟไดต้ามทีกาํหนดใน 

  ขอ้กาํหนดการออกแบบ  (หากระบใุนแบบ) 

4.7 FIXING BRACKET 

 ในส่วนทีเป็นเหล็กจะตอ้งชบุผิวดว้ย HOT DIP GALVANIZED เพือปอ้งกนัการเกิดสนิม  ในกรณีทจีะตอ้งฝังเขา้ 

 กบัโครงสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหา BRACKET สลกั หรอืตวัยึดต่าง ๆ  ใหแ้ก่ผูร้บัเหมาหลกัเป็นผูต้ิดตงั โดย

 ผูร้บัจา้งอลมูิเนียมจะตอ้งกาํหนดตาํแหน่ง รูปแบบ ใหแ้ก่ผูร้บัเหมาหลกัในแบบ 

 4.8    ตวัอย่างวสัด ุ

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํเสนอตวัอย่างต่อไปนีเพอืขออนมุตัิก่อนการดาํเนินงานหรอืติดตงั โดยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ จะตอ้ง 

 รวมไวใ้นการเสนอราคา 

 4.8.1     ตวัอย่างอลูมิเนียมและผิวสียาว 300 มม.   แผ่นอลมูิเนียมและแผ่น  

    COMPOSITE  ขนาด 300 x 300 มม. อย่างละ 3 ชดุ เพือใหส้ถาปนิกพจิารณาเรืองสี 

 4.8.2  ตวัอย่างกระจกทกุชนิดทีใชใ้นอาคารนีขนาด 300 x  300 มม. อยา่งละ 3 แผ่น 

  4.8.3  ตวัอย่างอปุกรณต์่าง ๆ (HARDWARE)  รวมถึง SILICONE ฉนวนกนัความรอ้น ฉนวนกนัไฟ ที   ใชใ้น

 อาคารนี 

  4.8.4      สถาปนิกสามารถขอใหผู้ร้บัจา้งจดัทาํแผงตวัอย่างจริงทีหนว่ยงานเพือพิจารณาก่อนการทาํการ    

 ประกอบจรงิสาํหรบัโครงการ 

   4.9     การติดตงั 

   ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือทีดี มีความชาํนาญเฉพาะระบบติดตงั เช่น  ในการติดตงัใหเ้ป็นไปตามแบบขยาย  

 รายละเอยีดต่าง ๆ   ตาม SHOP DRAWING ซงึจดัทาํโดยบรษัิทผูผ้ลิต ได ้ มาตรฐานทางวิชาการก่อสรา้ง และ 

 สถาปัตยกรรมทีดีโดยเครง่ครดั และตามทีไดร้บัอนมุตัิเห็นชอบจากสถาปนิก 

 4.9.1   ผูร้บัจา้งตอ้งมีการประสานงานร่วมกบัผูร้บัจา้งหลกั    เพือกาํหนดตาํแหน่งของโครงสรา้งต่าง ๆ ที

เกียวขอ้งในการติดตงั CURTAIN WALL เชน่ กาํหนดตาํแหน่งและเตรียมการฝังเหล็กยดึโครงเครา่ของ 

CURTAIN WALL  ในโครงสรา้ง   และตรวจสอบสถานทีทีก่อสรา้งทุกแห่งทีจะมีการติดตงัใหส้มบรูณ์

เรียบรอ้ย ถา้มีขอ้บกพรอ่งใด ๆ ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งก่อนจะมีการติดตงั 

 4.9.2   ก่อนการติดตงั  CURTAIN  WALL ผูร้บัจา้งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัเิห็นชอบในรายละเอยีดของแบบจาก 

  ผูอ้อกแบบกอ่นดาํเนินการติดตงั 

 4.9.3  ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่พยายามติดตงัหรือแกไ้ขระยะของแผงหากพบความผิดพลาดของโครงสรา้งเกินกว่าค่า

คลาดเคลือนทียอมใหไ้ดต้ามทีระบใุนขอ้กาํหนดจนกว่าจะไดร้บัความยินยอมจากสถาปนิก หรือวิศวกร

ประจาํโครงการ 
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 4.9.4 จุดยึดต่าง ๆ ในแผงจะตอ้งยดึแน่นดว้ยน๊อต หรือการเชือม หรือวสัดอืุน ๆ ทีสามารถป้องกนัการคลายตวั 

4.10  การทาํความสะอาด 

 ผูร้บัจา้งจะต้องทาํความสะอาด   CURTAIN  WALL  และในส่วนทีเกียวขอ้งต่าง ๆ ทกุแห่ง  ทงัดา้นนอก และดา้น 

 ในดว้ยความประณีต สะอาดเรียบรอ้ย ปราศจากรอยขีดข่วน   ยางยาแนวและสิงเปรอะเปือน  ตาํหนิต่าง ๆ  ก่อน 

 ขออนมุัติการตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและผูที้เกียวขอ้งและส่งมอบงาน 

4.11 เอกสารประกอบการยืนเสนอราคา 

  ผูร้บัจา้งจะตอ้งระบชุือบรษัิทผูผ้ลิต ประกอบ และติดตงั CURTAIN WALL พรอ้มทงัจดัเตรียมเอกสารเพือ 

  ประกอบการพิจารณาคณุสมบตัิมาพรอ้มซองประมลูงานก่อสรา้งตามรายการขา้งล่างนี รายละเอียดและ  

  คณุสมบตัิจะตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด ผูช้นะการประมลูจะไม่สามารถเปลียนแปลงรายละเอยีดในภายหลงั  ยกเวน้  

  ในกรณีทีมีขอ้ตกลงในชว่งประมูลงาน หรือการเปลียนแปลงทีไดร้บัความเห็นชอบจากผูว้่าจา้ง สถาปนิก ผู ้

  ควบคมุงาน และผูเ้กียวขอ้งเสียกอ่น 

4.11.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอแบบขนัตน้ (TYPICAL DETAIL) ของระบบทีจะใชส้าํหรบัส่วนทวั ๆ ไปของอาคาร  

4.11.2    รายการคาํนวณเบืองตน้ของระบบ 

4.11.3    แผนและระยะเวลาในการทาํงาน 

4.11.4    ขนัตอนการทาํงานซงึรวมถงึขนัตอนการประกอบในโรงงาน การติดตงั การป้องกนั   ความเสียหาย การ

ตรวจสอบคณุภาพ และขนัตอนการป้องกนัอบุติัเหตุ 

4.11.5    ผลงานทีผ่านมาซงึจะตอ้งมีโครงการภายในประเทศทีมีมลูค่าไม่ตาํกว่า 50 ลา้นบาท  รวมอยู่ดว้ยอย่าง

นอ้ย  2 โครงการ พรอ้มหนงัสือรบัรองจากเจา้ของโครงการ 

4.12 เอกสารทีตอ้งนาํเสนอหลงัจากไดร้บัการคดัเลือกแลว้ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํเสนอเอกสารดงัต่อไปนีเพือประกอบการ

พิจารณาและอนมุตัิก่อนการดาํเนินการผลติและติดตัง 

4.12.1 แบบ SHOP  DRAWING  และ DETAILED DRAWING แสดงรูปแบบ จาํนวน และรายละเอยีดของ

ระบบ ซงึประกอบดว้ย  EXPANSION JOINT, PRESSURE EQUALIZATION SYSTEM, BRACKET 

FIXING DETAIL, FIRE STOP SYSTEM ระบบการระบายนาํ การประสานกบัระบบอืน ๆ เช่น รางม่าน 

ฝา้เพดาน และระบบพืน เป็นตน้  

  4.13.2    รายการคาํนวณการรบัแรงลม และแรงกระทาํต่าง ๆ โดยละเอยีด 

   4.13.3     หนงัสือรบัรองรายงานผลการทดสอบของระบบ CURTAIN WALL ทีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 

   4.13.4    ขนัตอนการตรวจสอบระหวา่งการติดตงั  

   4.13.5    หลงัการตรวจรบังาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งหนงัสือการยินยอม การรบัประกนัคณุภาพวสัด ุการติดตงั และ 

    ระบบตามทีระบไุวใ้นหมวดการรบัประกนัคุณภาพ 

4.13 การรบัประกนัคณุภาพ  

ผูเ้สนอราคาจะตอ้งรบัประกนัการเสียหายทีเกิดขนึจากระบบ  CURTAIN WALL เป็นระยะเวลา 10 ปี 
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งานประตูเหล็กทัวไป (STEEL DOORS AND FRAMES) 

 

ขอบเขตของงาน 

 บานประตูเหล็กและวงกบเหล็กทวัไปทีไดร้ะบไุวใ้นแบบก่อสรา้งทงัหมด ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณ ์แรงงานและ

เตรียมเขียนแบบประกอบการติดตงั SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งทวั ๆ ไป ซงึจะตอ้งแสดงรายละเอยีดการ

ติดตงั (INSTALLATION) การยดึอปุกรณ ์(FIXED) ระยะต่าง ๆ ใหถ้กูตอ้งตามแบบสถาปัตยกรรม และหลกัวชิาการทีดี 

วัสดุ 

 ประตเูหล็กและวงกบเหล็กทวัไป  ทีนาํมาใชง้านจะตอ้งมีคณุสมบตัดิงัต่อไปนี 

ประตเูหล็กจะตอ้งมีความหนาของบานไม่นอ้ยกว่า 40 มม. โดยผลิตจากเหล็กแผ่น ZINC ELECTRO GALVANIZED ความ

หนาของเหล็กแผ่นไม่นอ้ยกว่า 1.2 มม. การประกอบตวับานใชเ้หล็กแผ่นพบัขึนรูป 2 ชนิประกบเชือมยดึโดยไมเ่ห็นรอยเชือม

จากภายนอกและสนัของบานประตูเหล็กปราศจากรอยตะเข็บ(SEAMLESS EDGE) ภายในบานประตูจะตอ้งเสรมิโครงสรา้ง 

VERTICAL STEEL STIFFENERS ระยะห่างจะตอ้งไม่เกิน 20 ซม. จะตอ้งทาํจากเหล็กแผ่น ZINC ELECTRO GALVANIZED จดุ

รองรบัอปุกรณป์ระตูทงัหมดเสรมิดว้ยเหล็กแผ่นชบุสงักะสีความหนาไม่นอ้ยกว่า 1.6 มม. และภายในตวับานฉีดดว้ยฉนวน 

POLYURETHANE FOAM เต็มบาน 

- วงกบชนิดบงัใบเดียวหรือชนิดบงัใบคู่ โดยวงกบจะตอ้งเขา้มมุ 45 องศา ผลติจากเหลก็แผ่น ZINC ELECTRO 

GALVANIZED ความหนาของเหล็กแผ่นไม่นอ้ยกว่า 1.6 มม. ขนาด 2"x4" หรือตามระบุในแบบ 

- ประตเูหล็กและวงกบเหล็ก ตอ้งเคลือบสีผง (POLYESTER POWER COATING) หนา 60 – 80  ไมครอน 

เรียบรอ้ยแลว้จากโรงงานผูผ้ลิตกอ่นนาํมาทีสถานทีก่อสรา้ง 

- ประตบูานเปิดเหล็กพรอ้มวงกบทวัไป  ใหใ้ชอ้ปุกรณแ์ละส่วนประกอบต่าง ๆ ครบชดุตามมาตรฐานเทียบเท่า 

ของยีหอ้ “SCL” ของบรษัิท เกรทดีล จาํกดั ยีหอ้ “BPI” ของบริษัท บี.พี สตีลอตุสาหกรรม จาํกดั ยีหอ้ “A.U.M.” 

ของบรษัิท เอ.ย.ูเอม็ จาํกดั หรือ SMC หรือประตเูหล็กไทย (Diamond Door) หรอืคณุภาพเทียบเท่าหรือตามที

ผูอ้อกแบบระบุรายละเอยีดในรายการแบบ 

- HARDWARE ตามทีระบไุวใ้นแบบก่อสรา้ง ตอ้งเป็นของใหม ่ คณุภาพดี ขนาดเหมาะสมกบัการใช ้  และติดตัง

ดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย 

ตัวอย่างวัสดุ 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุทีจะใชแ้ต่ละชนิดไม่นอ้ยกวา่ 2 ตวัอย่าง เพือขออนมุตัิ และตรวจสอบตามความ

ตอ้งการของผูอ้อกแบบ ก่อนทีจะนาํไปติดตงั เช่น 

- ตวัอย่างของประตูทีจะใชง้านก่อสรา้ง แสดงถงึ  สี  และ FINISHING 

- รายละเอียดประกอบตัวอย่าง (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดงถึงการทดสอบคุณภาพของ

ประตแูละส่วนต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาอปุกรณ ์ (HARDWARE) ทีจะใชม้าดว้ย เพือพิจารณาประกอบการติดตงัและไดร้บัความ

เห็นชอบจากผูอ้อกแบบ 

การตดิตัง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือทีดี  มีความชาํนาญในการติดตงั  ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดของ SHOP DRAWING และ

ไดม้าตรฐานทางวิชาการก่อสรา้งทีดี 
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- ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบสถานทีทีมีการตดิตงัใหส้มบรูณเ์รียบรอ้ย  ถา้มีขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ  ให้แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง  

ก่อนจะมีการติดตงั 

- การติดตงัตอ้งมีความมนัคง  แข็งแรง  เปิด-ปิดไดส้ะดวก  เมือปิดจะตอ้งมีขอยึดหรืออปุกรณร์องรบั  มิใหเ้กิด

ความเสียหายกบัประตูหรือผนงั 

- การติดตงัวงกบ  จะตอ้งไดด้ิงและฉาบถูกตอ้งตามหลกัวิชาช่างทีดี  การยดึทกุจดุตอ้งมนัคงแข็งแรง 

- รอยต่อรอบ ๆ วงกบประตทูงัภายในและภายนอก  ส่วนทีแนบติดกบัปนูฉาบคอนกรตีไม ้ หรือวสัดอืุนใดจะตอ้ง

อดุดว้ย  SILICONE SEALANT “SILPRUF 2000” ของ G.E. หรือ  “791-P”  ของ  DOW CORNING  หรือ 

TREMCO ตามทีผูอ้อกแบบกาํหนด  หรอืเทียบเท่าดว้ยความประณีตเรียบรอ้ยก่อนทาํการอดุ จะตอ้งทาํความ

สะอาดรอยต่อใหป้ราศจากฝุ่ น  คราบนาํมนั  สิงเปรอะเปือน  สกปรกต่าง ๆ  และจะตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํ

ของบรษัิทผูผ้ลติ  SILICONE SEALANT  โดยเครง่ครดั 

- การปรบัระดบั  ภายหลงัการติดตงัประตแูลว้  อปุกรณท์งัหมดจะตอ้งไดร้บัการปรบัใหอ้ยู่ในลกัษณะทีเปิด-ปิดได้

สะดวก 

- ช่องเปิดสาํหรบัการติดตงั  ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่พยายามใส่บานประตูเขา้กบัช่องเปิดทีไม่ไดฉ้าก  หรือขนาดเล็ก

เกินไป  ช่องเปิดจะตอ้งมีระยะเวน้เพือการติดตงัโดยรอบ  ประมาณดา้นละ 10  มม.  เป็นอย่างนอ้ย 

การทาํความสะอาด 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดในส่วนทีเกียวขอ้งใหเ้รยีบรอ้ยทุกแห่ง  ผิวส่วนทีเป็นเหล็กของประตจูะตอ้งสะอาด 

ปราศจากคราบนาํปนู  รอยขีดข่วน  หรือตาํหนิต่าง ๆ ก่อนขออนมุตัิตรวจสอบจากผูอ้อกแบบ  

การรับรอง 

ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัคุณภาพของประต ู รวมถงึวสัดตุ่าง ๆ ทีใชใ้นการติดตงัทงัหมด  หากเกิดขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ  อนั

เนืองมาจากคณุสมบตัิของวสัด ุ  และการติดตงั  หลงัจากการติดตงัผูร้บัจา้งจะตอ้งมาติดตงัใหใ้หม่  และซ่อมแซมใหอ้ยู่ใน

สภาพทีดี  ดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย  ตามจดุประสงคข์องผูอ้อกแบบ  โดยไมค่ิดมลูค่าใด ๆ ทงัสิน 
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งานอุปกรณป์ระต-ูหน้าต่าง DOOR AND WINDOW HARDWARE 

 

ขอบเขตของงาน 

อปุกรณป์ระต ู ทีไดร้ะบุไวใ้นแบบก่อสรา้งทงัหมดและในหมวดอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง ถา้ไดร้ะบุไวใ้นหมวดอืน ๆ แลว้ แต่ไม่

สมบูรณใ์หใ้ชห้มวดนีประกอบดว้ย ถา้มีความบกพร่องระหว่างหมวดนีแบบก่อสรา้งและหมวดอืน ๆ ทีเกียวขอ้งผูร้บัจา้งตอ้ง

แจง้ใหผู้อ้อกแบบรบัรูท้นัทีกอ่นการติดตงั 

วัสดุ 

นอกจากระบไุวเ้ป็นอย่างอนืในแบบกอ่สรา้งและหมวดอืน ๆ แลว้ ใหใ้ชว้สัดทีุมคีณุสมบติัและคณุภาพตามความมุ่ง

หมายของผูอ้อกแบบและตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูอ้อกแบบก่อนการติดตงั  

- บานพบั (BUTT HINGE) 

- บานพบัประตูบานเปิดไมอ้ดัทวัไป เป็นชนิดวงแหวนลกูปืน (BALL BEARING) ทาํจากสเตนเลส เกรด 

SUS304 ขนาด 4”x3” ความหนา 2.5 มม. 2BB SS FT จาํนวน 3 ตวัต่อบานประตู 

- บานพบัประตูบานเปิดเหล็กทวัไป เป็นชนิดวงแหวนลูกปืน (BALL BEARING) ทาํจากสเตนเลส เกรด 

SUS304 ขนาด 4 ½”x4 ½” ความหนา 3.4 มม. 2BB SS FT จาํนวน 3 ตวัต่อบานประตู 

- บานพบัประตูบานเปิดเหล็กทนไฟใหใ้ชต้ามมาตรฐานผูผ้ลิต โดยกาํหนดใหเ้ป็นชนิดวงแหวนลกูปืน (BALL 

BEARING) เกรด SUS304 ขนาด 4 ½”x4 ½” ความหนา 3.4 มม. 2BB SS FT จาํนวน 3 ตวัต่อบานประตู 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง SCL, ARCH, HAFELE หรือคุณภาพเทียบเท่า 

-  หรือตามการคาํนวณนาํหนกัประตู 

- กญุแจชนดิกา้นโยก (MORTISE LOCK WITH LEVER HANDLE) 

- ขอ้กาํหนดทวัไป 

- เป็นชนิด MORTISE LOCK ยกเวน้ระบเุป็นอย่างอนื 

- มือจบัสเตนเลสแบบกา้นโยกหรอืเขาควาย (LEVER HANDLE) 

- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EUROPEAN STANDARD BS EN 12209 and EN 179 

- ชดุตวัถังกญุแจ (LOCKCASE)  

- เป็นชนิด HEAVY DUTY MORTISE LOCK 

- ผ่านการทดสอบ LATCH DURABILITY – 200,000 CYCLES 

- ผ่านการทดสอบ DEADBOLT DURABILITY – 50,000 CYCLES 

- ระยะของ BACKSET: 60 มม. 

- LATCH ทาํจากวสัด ุCHROME PLATED STEEL FOR CORROSION RESISTANCE 

- DEADBOLT ทาํจากวสัด ุCHROME PLATED STEEL FOR CORROSION RESISTANCE 

AND DRILL RESISTANT HEAVY DUTY HARDEENED DEADBOLT  

- LOCK FUNCTION: DEADLOCK, SASHLOCK, BATHROOM LOCK, LATCH, 

NIGHTLATCH AND ESCPAE LOCK 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง BRITON, CISA, SCHLAGE, YALE, HAFELE หรือคุณภาพเทียบเท่า 

- มือจบักา้นโยกหรือเขาควาย (LEVER HANDLE) 

- ชนิด TUBE หรือ SOLID และตอ้งผลิตจากสเตนเลส เกรด SUS304 แปน้กลม (ROSE) มี

กลไกสปรงิบงัคบัใหมื้อจบัอยู่ในแนวนอนเสมอ 
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- ความยาวของมือจบัไมต่าํกว่า 140 ซม. 

- เสน้ผ่าศูนยก์ลาง Dia. ของมือจบัตอ้งไม่ตาํกว่า 19 มม. 

- เสน้ผ่าศูนยก์ลาง Dia. ของ ROSE ตอ้งไม่ตาํกว่า 52 มม. 

- แกน SPINDLE: 8 มม. 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง SCHLAGE, SKULTHAI, YALE, HAFELE, MIWA หรอืคุณภาพ

เทียบเท่า 

- ไสก้ญุแจ (CYLINDER) 

- ตอ้งผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EUROPEAN STANDARD BS EN 1303: 2006 

- ไสก้ญุแจทาํจากวสัดทุองเหลือง 

- ขนาดไสก้ญุแจ: 68 มม. หรอืมากกว่าและตอ้งเป็นระบบลูกปืน (PIN) ไมต่าํกว่า 6 PIN 

- ไสก้ญุแจมีใหเ้ลือกหลายแบบ เช่น ชนิดไขทางเดียว, ชนิดไข 2 ทาง และชนิดไขดา้นนอก 

ส่วนดา้นในเป็นหางปลาบิด 

- สามารถจดัระบบมาสเตอรคี์ยไ์ดไ้ม่ตาํกว่า 4 ระดบั 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง CISA, SCHLAGE, YALE, HAFELE, MIWA หรือคณุภาพเทียบเท่า 

- กญุแจลกูบดิ (LOCKSET) 

- ตอ้งไดม้าตรฐาน ANSI/BHMA A156.2 SERIES 4000 GRADE 2, UL LISTED 

- เป็นชนิด CYLINDRICAL LOCK HOUSING, โครงสรา้ง COLD-ROLLED STEEL 

- ไสก้ญุแจทาํจาก SOLID BRASS และตอ้งเป็นระบบลกูปืน (PIN) ไม่ตาํกว่า 6 PIN 

- ระยะ BACKSET: 60 มม. หรือ 70 มม.  

- ลินของกญุแจ  (LATCH) ตอ้งยืนออกมา ½” (13 มม.) 

- ดอกไขกญุแจตอ้งทาํจาก NICKEL SILVER 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง SCHLAGE, YALE 5300 SERIES, FALCON, MIWA หรือคณุภาพ

เทียบเท่า 

- กญุแจ  DEADBOLT 

- ตอ้งไดม้าตรฐาน ANSI. A156.5 GRADE 2, UL LISTED 

- ไสก้ญุแจทาํจาก SOLID BRASS และตอ้งเป็นระบบลกูปืน (PIN) ไม่ตาํกว่า 6 PIN 

- ระยะ BACKSET: 60 มม. หรือ 70 มม. โดยสามารถปรบัได ้

- ลินของกญุแจ  (LATCH) ตอ้งยนืออกมา 1” (25 มม.) และเป็นแบบ CONCEALED 

HARDENED STEEL ROLLER เพือปอ้งกนัการตดั หรือเลือยลินกญุแจ 

- ดอกไขกญุแจตอ้งทาํจาก NICKEL SILVER 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง SCHLAGE, YALE 3500 SERIES, FALCON, MIWA หรือคณุภาพ

เทียบเท่า 

- ลกูกญุแจและระบบมาสเตอรคี์ย ์

- กุญแจประตูทกุบาน ใหจ้ดัทาํดอกไขกุญแจประจาํชดุของแตล่ะชดุ จาํนวน  3  ดอกต่อชดุ 

- กุญแจประตูของแต่ละชนั ใหจ้ดัทาํกญุแจ “ FLOOR MASTER KEY” สาํหรบักญุแจในแต่ละชนั 
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- กุญแจประตูของแต่ละกลุม่ ใหจ้ดัทาํกุญแจ “GROUP MASTER KEY” สาํหรบักญุแจที

ตอ้งการใหอ้ยู่ในกลุ่มเดียวกนั อาจจะอยู่ในหลายชันก็ได ้

- กุญแจประตทูงัหมด (ประตไูม,้ ประตเูหล็กทวัไป, ประตเูหล็กทนไฟ และประตอูลมูเินียม) ให้

จดัทาํกญุแจ “GRAND MASTER KEY” สาํหรบัควบคมุกญุแจทงัหมดของแต่ละอาคาร  

- จาํนวนดอกไขกุญแจของ “FLOOR MASTER KEY” จดัทาํใหก้บัโครงการ จาํนวน 3 ดอกไข

ต่อหนงึกรุ๊ป 

- จาํนวนดอกไขกุญแจของ “GROUP MASTER KEY” จดัทาํใหก้บัโครงการ จาํนวน 3 ดอกไข

ต่อหนงึกรุ๊ป 

- จาํนวนดอกไขกุญแจของ “GRAND MASTER KEY” จดัทาํใหก้บัโครงการ จาํนวน 1 ดอกไข

ต่อหนงึกรุ๊ป 

- การส่งมอบดอกไข “FLOOR MASTER KEY, GROUP MASTER KEY และ GRAND 

MASTER KEY” กาํหนดใหบ้รษิทัผูจ้ดัทาํระบบมาสเตอรคี์ยส์่งมอบดอกไขดงักล่าวใหก้บัตวั

แทนทีแต่งตงัจากเจา้ของโครงการเป็นผูร้บัแทนหรือส่งใหก้บัเจา้ของโครงการโดยตรง โดยไม่

ตอ้งผ่านทางผูร้บัเหมาโครงการ 

- กลอน (BOLT) 

- กลอนทีใชต้ดิประตไูมบ้านเปิดคู่ ใหใ้ชก้ลอน STAINLESS STEEL ชนิดฝังเรยีบในขอบบาน

ประต ูขนาด 6” สาํหรบัติดดา้นล่างและขนาด 12” สาํหรบัติดดา้นบน เฉพาะบานทีเป็น 

 INACTIVE DOOR เท่านนั 

- กลอนทีใชต้ดิประตเูหล็กบานเปิดคู่ ใหใ้ชก้ลอน STAINLESS STEEL ชนิดฝังเรยีบในขอบ

บานประต ู ขนาด 12” สาํหรบัดา้นล่างและดา้นบน  กรณีบานประตูเหล็กทีมีความสงูเกิน 

2.10 เมตร ดา้นบนใหใ้ชก้ลอนฝังบาน ขนาด 18” 

- ใหต้ิดอปุกรณร์บักลอนฝังบานทีพืนเพือป้องกนัฝุ่ น (DUST PROOF STRIKE) ทีจะส่งผลตอ่

การทาํงานของกลอนฝังบาน 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง SCL, ARCH, RYOBI, BEST, MIWA หรือคณุภาพเทียบเท่า 

- อปุกรณเ์ปิดประตูฉุกเฉิน (EXIT DEVICE) 

- ตอ้งไดม้าตรฐาน ANSI. A156.3 GRADE 1, UL LISTED 

- ลินของ PANIC DEVICE เป็นชนิด DEADLOCKING, ¾” (19 มม.) THROW 

- ใชก้บัประตทูนไฟไดเ้พราะผ่านการรบัรองมาตรฐาน UL 3 ชวัโมง 

- กรณีใชก้บัประตทูนไฟควรเลือกชนิด FIRE EXIT HARDWARE 

- สามารถเลือกใชมื้อจบัภายนอกไดเ้พือใชเ้ปิดผ่านระหว่างชนัได ้

-  ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง VON DUPRIN, FALCON, YALE 7000 SERIES, MIWA หรือคุณภา

เทียบเท่า 

- โช๊คอพั (DOOR CLOSER) 

- โช๊คอพัชนิดติดผิวบาน (SURFACE MOUNTED) 

- ตอ้งผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI.A156.4-2000 GRADE 1 หรือมาตรฐาน BS 

EN1154 และผ่านการรบัรองมาตรฐาน UL 3 ชวัโมง 
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- เป็นระบบ FULL RACK AND PINION HYDRAULIC ACTION 

- ตวัถงัทาํจากเหล็กหล่อ (CAST IRON CYLINDER) หรืออลูมเินียมหล่อ (CAST 

ALUMINIUM) 

- ตอ้งปรบั (ADJUSTABLE SPRING POWER) เบอรส์ปรงิของโช๊คอพัได ้

- ตอ้งปรบั ADJUSTABLE CLOSING SPEED ได ้

- ตอ้งปรบั ADJUSTABLE LATCHING SPEED ได ้

- ตอ้งปรบั ADJUSTABLE HYDRAULIC BACKCHECK ได ้

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง LCN, BRITON, DORMA, GEZE หรือคุณภาพเทียบเท่า  

- โช๊คอพัชนิดซอ่นในวงกบอลมูเินียม (TRANSOM CONCEALED) 

- ตวัถงัทาํจากเหล็กหล่อ (CAST IRON) 

- ปรบัสปรงิได ้(POWER) เบอร ์1 – 3 หรอืเบอร ์3 - 5 เพือใหเ้หมาะสมกบัความกวา้งของประต ู

- การติดตงัเป็นลกัษณะ SIDELOAD 

- ตอ้งปรบั (ADJUSTABLE SPRING POWER) เบอรส์ปรงิของโช๊คอพัได ้

- ตอ้งปรบั ADJUSTABLE CLOSING SPEED ได ้

- ตอ้งปรบั ADJUSTABLE LATCHING SPEED ได ้

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง FALCON, DORMA, GEZE , MIWA หรือคณุภาพเทียบเท่า  

- โช๊คอพัชนดิฝังพืน (FLOOR DOOR CLOSER) 

- ตอ้งผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS EN1154 

- ผ่านการทดสอบ – 500,000 CYCLES 

- ตวัถงัทาํจากเหล็กหล่อ (CAST IRON) 

- ขนาดของโช๊คอพั 306 (LENGTH) x 108 (WIDTH) x 40 (HEIGHT) มม. 

- ตอ้งปรบั ADJUSTABLE CLOSING SPEED ได ้

- ตอ้งปรบั ADJUSTABLE LATCHING SPEED ได ้

- ตงัคา้งที 90 องศา 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง BRITON, DORMA, GEZE , MIWA หรือคณุภาพเทียบเท่า  

- อปุกรณด์งึประตรูะบบแม่เหล็กไฟฟา้ (ELETROMAGNETIC DOOR HOLDER) 

- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI.A156.15-2006 และ UL RATED หรือ BS EN 1155 

และ CE MARKED 

- ติดตงักบัประตกูนัไฟหรอืกนัควนั ทีระบใุนแบบ กาํหนดใหเ้ปิดตงัคา้งและดงึดว้ยระบบ

แม่เหล็กไฟฟ้า 

- อปุกรณป์ระกอบดว้ย แมเ่หล็กและแปน้จบั (MAGNET AND DOOR ARMATURE) 

- แปน้จบั  (DOOR ARMATURE) สามารถปรบัมมุได ้

- เชือมกบัระบบตรวจจบัไฟ (FIRE ALARM SYSTEM), ระบบตรวจจบัควนั (SMOKE 

DETECTOR SYSTEM) และจะตดัไฟฟา้อตัโนมตัิ ในกรณีทีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง LCN, BRITON, DORMA , MIWA หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  อปุกรณป์ระสานปิดประตูก่อน-หลงั (CO-ORDINATOR) 
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- สาํหรบัประตูบานเปิดคู่ ทีมีบงัใบและติดตงัโช๊คอพัทงั 2 บาน กาํหนดใหใ้ชอ้ปุกรณป์ระสาน

การปิดประตกู่อน-หลงั เป็นชนิด BAR โดยติดตงัทีใตว้งกบดา้นบน (TOP JAMB) 

- กรณีทีใชอ้ปุกรณป์ระสานการปิดประตกู่อน-หลงักบัประตเูหล็กทนไฟ จะตอ้งผ่านการ

ทดสอบการทนไฟดว้ย 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง IVES, SKULTHAI, DORMA, MIWA หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  อปุกรณก์นักระแทกประตูและผนงั (DOOR AND WALL BUMPER) 

- ประตบูานเปิดทกุบานกาํหนดใหต้ิดตงัทีกนักระแทก (DOOR BUMPER) ทาํดว้ยยางกนั

กระแทกและกรอบสเตนเลส โดยติดตงัทีพืนหรอืผนงั 

- ประตบูานเปิดสาํหรบัหอ้งสว้มในหอ้งนาํรวม (PUBLIC TOILET ROOM) หรือหอ้งนาํเดียว 

ใหต้ิดตงักนักระแทกชนิดมีตะขอแขวนในตวั ทาํจากสเตนเลสพรอ้มยางกนักระแทก 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง SCL, ARCH, RYOBI , MIWA หรือคณุภาพเทียบเท่า 

- มือจบัและแปน้ผลกั (HANDLE AND PUSH & PULL PLATE) 

- สาํหรบัประตูทีไม่ไดต้ิดตงักุญแจลกูบิดหรือกญุแจชนิดกา้นโยก 

- มือจบัประต ูขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 19 มม. ยาวไม่ตาํกว่า 200 มม. พรอ้มแปน้ 

STAINLESS STEEL เกรด SUS304 ขนาดไม่ตาํกว่า 100x300x1.5 มม. 

- แปน้ผลกัประต ู (PUSH PLATE) ทาํจาก STAINLESS STEEL เกรด SUS304 ขนาดไม่ตาํ

กว่า 100x300x1.5 มม. 

- มือจบัฝังเรยีบ ทาํจาก STAINLESS STEEL เกรด SUS304 ขนาดไม่ตาํกว่า 80x125 มม. 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง SCL, ARCH, HAFELE , MIWA หรือคณุภาพเทียบเท่า 

- อปุกรณร์างเลือน (SLIDING DOOR ACCESSORIES) 

- อปุกรณร์างเลือนเป็นชนิดรางอลูมิเนียม (ALUMINIUM) หรือเหล็กกาวาไนซ ์ (galvanized 

Steel) แขวนบนพรอ้มอปุกรณย์ดึราง ไม่มีรอ่งหรือธรณีประต ู(ยกเวน้ประตบูานเลือนทีติดตงั

ออกสู่ภายนอกอาคารหรือทีตอ้งรบันาํหนกัมาก ใหมี้ธรณีพรอ้มระบบป้องกนันาํซมึผ่าน) 

- อปุกรณล์กูลอ้ เป็นชนิด NYLON มีแกนลกูปืน, ตวัหยดุบาน (STOPPER), ไกดล์่าง 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง HENDERSON, HAWA, DORMA, MIWA หรือคุณภาพเทียบเท่า 

- ขอรบั-ขอสบั 

- ทาํจากวสัดเุหล็กหรอื BRASS และ ZINC DIECAST ชบุทาํสีโครเมียมดา้น, ทองเหลืองรม

ดาํและทองแดงรมดาํ ขนาด 4”, 6” หรือ 8” 

- สาํหรบับานหนา้ต่างทีติดตงับานพบัธรรมดา (BUTT HINGE) 

- ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง SCL, ARCH, BEST, MIWA หรือคุณภาพเทียบเท่า 

การดาํเนินงาน 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งหาวสัดทุีจะใชแ้ต่ละชนิดไม่นอ้ยกว่า 2 ตวัอย่าง เพือขออนมุตัิและตรวจสอบ ตามความตอ้งการของ  

ผูอ้อกแบบ ก่อนทีจะนาํไปติดตงั เช่น 

- ตวัอย่างของ HARDWARE ทีจะใชใ้นงานก่อสรา้งแสดงถงึ ขนาด ลวดลาย สี และ 

FINISHING 
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- รายละเอยีดประกอบตวัอย่างของ HARDWARE แสดงถึง ระบบกญุแจ (KEY SYSTEM), 

FUNCTION และ SPECIFICATION แสดงถึงคณุสมบติัและขอ้แนะนาํในการติดตงัจาก

บริษัทผูผ้ลิต 

- ผูร้บัจา้งตอ้งส่งรายละเอียดแสดงระยะ ตาํแหน่ง การติดตงัของ HARDWARE ใหผู้อ้อกแบบ 

ไดร้บัรูแ้ละอนมุตัิก่อนการติดตงั HARDWARE 

- ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาช่างฝีมือทีดีมคีวามชาํนาญในการติดตงั ทกุส่วนทีติดตงัแลว้จะตอ้งไดร้ะดบัในแนวตงัและ

แนวนอน ดว้ยความประณีตเรียบรอ้ยถกูตอ้งตามหลกัวิชาช่างทีดี 

- ผูร้บัจา้งตอ้งมีการประสานงานร่วมกับผูร้บัเหมาหลกั เพือกาํหนดตาํแหน่งต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งในการติดตงั 

HARDWARE รวมถึงงานประต-ูหนา้ต่าง ทีจะมีการติดตงัใหส้มบรูณเ์รยีบรอ้ย ถา้มีขอ้บกพรอ่งใด ๆ ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งก่อนจะ

มีการติดตงั 

- HARDWARE ทีติดตงัแลว้จะตอ้งมีความมนัคงแข็งแรง มีอายใุช ้เปิด-ปิดไดส้ะดวก เมือเปิดปิดจะตอ้งมีอปุกรณ ์

รองรบัมิใหเ้กิดความเสียหายกับประตู-หนา้ต่างหรอืผนงั และสิงเกียวขอ้งต่าง ๆ 

- ตะปคูวง หรือตะปเูกลียว ทกุตวัทีขนัติดกบัไม ้ทีเป็นโลหะ ผนงั ค.ส.ล. กาํแพงก่ออิฐฉาบปนู  จะตอ้งใชร้ว่มกบัพกุ

พลาสตกิทีแข็งแรง ทาํดว้ย NYLON หรือคุณภาพเทียบเท่า และใชถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาช่างทีดีการยดึทกุจดุตอ้งมนัคงแข็งแรง

ประณีตเรียบรอ้ย ตะปคูวงหรอืตะปเูกลียวทีแสดงหวัใหใ้ชแ้บบหวัฝังเรียบ  (PHILIPS HEAD) ทงัหมด 

- จะตอ้งเตรียมกญุแจ MASTER KEY, GRAND MASTER KEY ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูอ้อกแบบและนายจา้ง 

หรือระบเุป็นอย่างอืน 

- จะตอ้งมีกญุแจทีใชร้ะหว่างการก่อสรา้ง (CONSTRUCTION LOCKS) เป็นกญุแจชวัคราวเท่านนั และใหย้กเลิก

กญุแจชวัคราวหลงัจากโครงการไดเ้สรจ็เรียบรอ้ยแลว้ และใหใ้ชก้ญุแจจรงิ จาํนวนกุญแจจรงิ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

ผูอ้อกแบบหรือผูว่้าจา้ง  

- ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งทีเกียวขอ้งหลงัจากการติดตงั โดยปราศจากรอยขูดขีดหรือมีตาํหนิต่าง ๆ และ

ตอ้งไม่เปรอะเปือน ก่อนขออนมุตัิการตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและส่งมอบงาน 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัประกนัคณุภาพคุณสมบตัิของวสัดแุละการติดตงั หลงัจากการติดตงัแลว้ตอ้งแข็งแรงปราศจาก

ตาํหนิต่าง ๆ หากเกิดตาํหนิต่าง ๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลียนใหใ้หมห่รอืซ่อมแซมแกไ้ขใหอ้ยู่ในสภาพสมบรูณ ์ตามจุดประสงคข์อง

ผูอ้อกแบบ โดยไมค่ิดมลูค่าใด ๆ  ทงัสิน 
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งาน HARDWARE ประตู-หน้าต่าง 

- ผูร้บัจา้งตอ้งส่งรายละเอียดและตวัอย่างของอปุกรณป์ระตหูนา้ต่างทังหมดในคราวเดียวกนัใหส้ถาปนิกพิจารณา

อนุมตัิก่อนการสงัซือโดยจะตอ้งเผือระยะเวลาในการใชข้องและสงัของล่วงหนา้ เพือใหท้นัต่อเวลาใชง้านโดยเป็น

ค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทงัหมด ผูร้บัจา้งจะถือเป็นขอ้อา้งในการสงัของไม่ทนัเพือเป็นประโยชนใ์ด ๆ ของตนมไิด ้

- อปุกรณป์ระต ู หนา้ต่าง รายการใดทีมไิดร้ะบผุิวสาํเรจ็ไว ้ ใหใ้ชผ้ิวสาํเรจ็เช่นเดียวกบัอปุกรณป์ระตู-หนา้ต่างทีใช้

ใกลเ้คียง  หรอื  ตามทีสถาปนิกพจิารณาอนมุตัิ โดยไมถ่ือเป็นค่าใชจ่้ายเพิม 

- อปุกรณป์ระต ูหนา้ต่าง รายการใดก็ตาม เมือติดตงัแลว้ไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน เช่น กลอนอยู่สูงกว่าจะเอือมถึงเป็น

ตน้ ใหผู้ร้บัจา้งรบัผิดชอบในการดดัแปลงเพือใหเ้หมาะสมกับการใชง้าน  โดยตอ้งปรกึษาผูค้วบคมุงานก่อนดาํเนินการ

ติดตงัการดดัแปลงอปุกรณป์ระต ูหนา้ต่างจะตอ้งยดึหลกัความแข็งแรงสวยงาม และเป็นค่าใชจ่้ายของผูร้บัจา้งทังหมด 

- กญุแจล็อคทงัหมดใหจ้ดัทาํโดยใหผู้ร้บัจา้งงานประตปูระสานงานกบัผูร้บัจา้งงานอาคารและผูค้วบคมุงาน เพือเลือกใช้

ผลติภณัฑใ์หต้รงกนัอนัจะเป็นการลดปัญหาในการจดัทาํกญุแจ 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งมีกญุแจชวัคราวทีใชร้ะหว่างการก่อสรา้ง (CONSTRUCTION LOCKSET) โดยใหเ้ปลียนกุญแจ

ชวัคราวเป็นกุญแจจริง ใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยก่อนส่งมอบงานงวดสดุทา้ย 

- กญุแจล็อคทงัหมด  ใหจ้ดัทาํ MASTER KEY ดงันี 

- กญุแจประตไูม,้ ประตเูหล็ก, ประตอูลมูเินียม และกญุแจประตูทงัหมดใหจ้ดัทาํแผนผัง MASTER KEY ใหก้บั

 ผูอ้อกแบบอนมุตัิก่อนนาํไปใชง้านกบัประตูอืน ๆ ของอาคาร โดยมรีายละเอียดดงันี 

- กญุแจประตทูกุบานใหจ้ดัทาํดอกไขกุญแจประจาํชดุ จาํนวน 3 ดอกไขต่อหนงึชดุ 

- กญุแจประตูทกุบานแต่ละชนัใหจ้ดัทาํ MASTER KEY สาํหรบัแต่ละชนั จาํนวน 3 ดอกต่อชนั 

- กญุแจประตทูกุบานใหจ้ัดทาํกญุแจ GRAND MASTER KEY จาํนวน 1 ดอกต่ออาคาร 

- กรณีตอ้งตดัดอกไขเพิมตามรายการกญุแจ จะตอ้งมีหนงัสือจากผูมี้อาํนาจไมน่อ้ยกว่า 2 ท่านเซน็อนุมตัิ 

เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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งานแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ชนิดไส้กลางทนไฟ (Fire Resistant Aluminium Composite Material) 

 

 ข้อกาํหนดทวัไป 

1. ผูร้บัจา้งจะต้องจดัหาวสัดุอุปกรณที์มีคุณภาพ  แรงงานทีมีฝีมือ  และความชาํนาญ  มีระบบควบคุมคุณภาพ เพือ

ดาํเนินการติดตงัประกอบขึนเป็นแผ่นผนงั อลูมิเนียมคอมโพสิต พรอ้มดว้ยโครงคร่าวตามทีกาํหนดเพือการยึดแผ่น

อลมูเินียมคอมโพสิต รวมทงัอปุกรณอื์นๆ และวสัดุ ยาแนว  เพือเป็นการป้องกนัการรวัซึมของนาํ  และการรบัแรงลม  

ในพืนทีทีกาํหนดตามทีระบไุวใ้นแบบ ก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็สมบูรณ ์ และเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตงัตามทีระบุ

ในแบบ  และรายการประกอบแบบ 

2. หมวดงานนีประกอบดว้ย แผ่นอลมูเินียมคอมโพสติทีใชใ้นการประกอบเป็นผนงัอาคารทงัภายใน และ ภายนอก และ/

หรือองคป์ระกอบอืน ๆ ของอาคารทีไดท้าํการระบไุวใ้นแบบก่อสรา้ง 

3. ผูร้บัจา้งจะจัดหาตัวอย่างแผ่นผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต และวสัดุทีใชใ้นการติดตงั พรอ้มรายละเอียดการติดตงัและ 

Shop drawing ใหผู้ค้วบคมุงานอนุมตัิก่อนการติดตัง ชินงานตวัอย่าง จะตอ้งแสดงรอยต่อ การยาแนว  มุมยึดต่างๆ 

การติดตงักบัผนงัอาคาร รางระบายนาํ และเทคนิคการติดตงัทีจาํเป็นต่อการทาํงาน  

4. มาตรฐานอา้งองิ 

4.1  มาตรฐานพืนผิวอลมูเินียม 

- AAMA (American Architectural Manufacturer Association) หรือ ECCA (European Coil Coating 

Association) 

- ASTM D 2244 – Calculation of Color Differences from Instrumentally Measured Color 

Coordinates หรือ EN   13523-3 Coil coated metals. Test methods. Color difference.  

 Instrumental comparison 

- ASTM  D  523  -  Standard  Test  Method  for Specular Gloss  หรือ  EN  13523-2  Coil Coated 

metals. Test methods. Specular gloss                                                                                                             

- ASTM  D 4214 – Standard  Test Methods for Evaluating the Degree of Chalking of Exterior Paint 

Films หรือ EN  13523-14 Coil  coated  metals. Test methods. Chalking (Helmen  method) 

-  ASTM  D  3359  - Standard Test Methods for Measuring  Adhesion  by Tape Test หรือ   

EN   13523-6  Coil  coated  metals. Test methods. Adhesion after indentation (cupping test) 

- ASTM  D  3363  - Standard  Test  Methods for  Film Hardness  by Pencil  Test หรือ  

   EN 13523-4  Coil  coated  metals. Test methods. Pencil hardness. 

- ASTM  D  968  - Standard Test  Methods  for  Abrasion  Resistance of  Organic Coatings by 

Falling Abrasive หรือ EN 13523-12 Coil coated metals. Test methods Resistance to scratching. 

- ASTM  D  2247  - Standard  Practice  for Testing  Water Resistance of Coatings in 100% Relative 

Humidity หรอื EN   13523-25  Coil  coated  metals . Test methods. Resistance to humidity. 

4.2  มาตรฐานทดสอบวสัดไุสก้ลางประเภทหน่วงไฟ หรือ มาตรฐานเทียบเท่า  

- UBC 26-9 or NFPA285 (Intermediate Scale Multi – story apparatus  Test)     Passed 

- UBC 26-3  (Room Corner test )           Passed 

- ASTM E-108 (For Roof Covering)        Passed 
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- ASTM E-119 (Fire Rating Test) 2 Hours 

- ASTM E-84 (Steiner Tunnel  Test) Class A 

- DIN4102 Part 1 (Reaction to Fire test) Class B1 

- UL-94 (Horizontal Burning Test) V-0 

- ISO – TR 9122 -3  (Toxicity Test)                        Lower than IDHL value limits 

- BS476 Part 7 (Surface Spread of Flame) Class 1 

- BS476 Part 6 (Test for Fire Propagation) Class 0 

- BS 476 Part 5 (Test to Determine Ignitability) Passed 

ผลิตภัณฑ ์

1.   แผ่นผนงัคอมโพสิต ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์แผ่นอลมูเินียมคอมโพสติ  (Aluminum Composite Material: ACM)   

 -  AATIS NOVELIS/fr            จดัจาํหน่ายโดย บรษัิท เอม็ เอ็น ไชย คอรป์อเรชนั จาํกดั  

-  ALUBOBOND  ALUCOBOND BLUS/fr  จดัจาํหน่าย บรษัิท จีคอน จาํกดั  

-  Alpolic/fr       จดัจาํหน่ายโดย บรษัิท บีเอฟเอม็ จาํกดั 

 2.  รายละเอียดวสัด ุ

2.1  ขนาดมิติ (Dimension )  

- ความหนาของแผ่นมาตราฐาน           4 มม. 

- ความกวา้งของแผ่นมาตราฐาน         1250 มม. หรือตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

- ความยาวของแผ่นมาตราฐาน           2440, 3200 มม. 

   (สงูสดุไม่เกิน 7000 มม.) 

2.2  พืนผิวของแผ่นอลมิูเนียม 

-    ผลิตขึนตามมาตราฐานของบรษิัทผูผ้ลิต โดยอลมูเินียมอลัลอย  ชนิด Alloy Series 3003/H16,  

3105/H16 , AA3005/H42 หรือ Alloy Series  5005/H42  มีความหนา 0.5 มม.  

-   คณุสมบตัิของผิวอลมิูเนียมอลัลอย  ทงัดา้นหนา้  และดา้นหลงั ใหเ้ป็นไปตามคุณสมบตัิของ บรษิัทผูผ้ลิต 

 (ASTM  B209)  

2.3  กระบวนการผลิต 

- อลูมิเนียมความหนา  0.5 มม.  ประกบอยู่ทงั 2 ดา้น โดยกระบวนการอดัฉีดรว่ม ทีมีกาวเป็นตวัประสาร 

 ระหว่างชนั (Co – Extrusion Process) 

-   ผ่านทดสอบ Bond Integrity ASTM D1781 Standard  Test Method for Climbing Drum Peel for  

 Adhesives 

-  Peel Strength before boiling (average) ≥ 349.3 N mm/mm 

-  Peel Strength after Boiling (average) ≥ 262.1 N mm/mm 
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2.4 คณุลกัษณะของแผ่นอลมิูเนียมคอมโพสิท 

-  ความถ่วงจาํเพาะ (Specific Gravity)1.90 

-  นาํหนกัแผ่น (Panel  Weight)     7.6 kg/mm2 

-  การยืดหยุ่นของแผ่นเมือโดนความรอ้น  

     (Thermal Expansion 95°C - 110°C : ASTM  D-696)0.4 mm/m°C 

- Deflection  temperature ( ASTM  D-648) 120°C 

2.5 คณุสมบตัิทางกลของแผ่นอลมิูเนียมคอมโพสิท  ไส ้FR 

- Tensile  strength ASTM E8            ≥ 4.8 kg/mm2 

- Yield strength  ASTM  E8                 ≥ 4.26 kg/mm2 

- Elongation  ASTM  E8                            11 % 

- Sound  transmission  loss  ASTM  E413      ≤ 29 STC 

- Shear Strenght by Punching Tool  ASTM D73233.09 (MPa) 

2.6  คณุสมบตัิแผ่นหลงัการเจาะรู Punching Shear Resistance ( ASTM D732 ) โดยแผ่นเจาะรู  จะตอ้งเจาะรู 

 ไม่เกิน 40-50 % ของพืนผิวแผ่น  

-  Maximum Shear Load (25 มม.) ไมต่าํกว่า 1,000 kg. 

-  ASTM D1781 Drum Peel for Adhesives ไม่ตาํกว่า 30.6 mm. kg/mm. 

 โดยแผ่นทีนาํมาเจาะรู เมือนาํมาติดตงัตอ้งไม่เกดิ Delaminated  

 ผูอ้อกแบบ กาํหนด รูปแบบการเจาะรู ภายหลงั (พืนที เจาะรูไม่นอ้ยกว่า 15-50 % ของพืนทีผิว) 

2.7  สารไสก้ลางระหว่างแผ่นอลูมิเนียม 

 วสัดไุสก้ลาง ประกอบดว้ยวสัดุประเภทหน่วงไฟ ไม่ลามไฟ และไม่ก่อใหเ้กิดสารพิษ MAGNESIUM  

  HYDROXIDE: FLAME RATE RETARDENT Class B1 หรือเทียบเท่า 

2.8 แผ่นฟิลม์ปอ้งกนัความเสียหาย (Protective Film) บนแผ่นอลมูเินียมคอมโพสิต เป็นชนิด Rubber Base  

 ตอ้งพสิูจนไ์ดว่้า  จะคงสภาพอยู่บนอลมูิเนียมคอมโพสติ   ตอ้งมอีายุใชง้านไม่ตาํกว่า 4 เดือน หลงั ติดตงัแผ่น 

 3. การเคลือบสีพนืผิววสัด ุ

 3.1 ดา้นหนา้เคลือบสีระบบ PolyVinyliDene Fluoride (PVDF) Kynar500®/Hylar5000® ชนิดมสี่วนประสม  

 70/30 ขนึไป หรือ Fluorinated Ethylene Vinyl Ether (FEVE )หรือ Anodize Color   

-  ชนิด Metallic Color ระบบเคลือบ 3 ครงั อบ 3 ครงั โดยมีความหนาของสีเคลือบ 35 ไมครอน (+/- 3ไมครอน )  

-  ชนิด Solid Color ระบบเคลือบ 2 ครงั อบ 2 ครงั โดยมีความหนาของสีเคลือบ  25 ไมครอน(+/- 3ไมครอน) 

-  ชนิด  Anodize Color Process ความหนาชนัสีระหว่าง 3 – 20 ไมครอน  

3.2 ดา้นหลงัแผ่นตอ้งมี Service Coating เคลือบสีดว้ยระบบ Polyester  Coating หรือ Epoxy Coating เพือ 

 ป้องกนัการสกึกรอ่น  จากปฏิกิรยิา  Oxidation 

3.3 การเคลือบสีพืนผิววสัดุตอ้งผ่านมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ โดย สถาบนั  AAMA  หรือ ECCA เท่านนั 
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 4.  อปุกรณที์ใชใ้นการติดตงั 

  4.1 วสัดุสาํหรบัการยาแนว  กาํหนดใหเ้ป็นซลิิโคน ยาแนว ชนิดไม่ก่อใหเ้กิดคราบ (Non  Staining Sealant) ที 

   ผ่านมาตรฐาน (ASTM C1248) Tremco - Spectrem 2 หรือ Dow Corning - DC977, GE - SCS 9000 

4.2  สกรู  หรือ สลกัเกลียว และแหวน ตอ้งเป็นไปตามทีแบบก่อสรา้งกาํหนด และ/หรือตามรายการ 

 ประกอบแบบ 

4.3 โครงครา่วย่อยตอ้งเป็นไปตามทีแบบก่อสรา้งกาํหนด  และ/หรือตามรายการประกอบแบบ โดยใหเ้ป็นไป 

 ตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลติดว้ย 

4.4 การเสรมิกาํลงัแผ่น ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลิต 

การรับประกันผลงาน    

ผูร้บัจา้งจะต้องรบัประกนัคุณภาพของระบบเคลือบสีของแผ่นผนงัอลูมิเนียมคอมโพสิต เป็นระยะเวลา 10 ปี การ

ติดตงัเป็นเวลา 2 ปี หากเกิดความชาํรุดเสียหายอนัเนืองมาจากคณุสมบตัิของวสัด ุ  และ/หรอืการติดตงั  ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตงั

ใหใ้หม่  หรือ ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพทีดีตามจดุประสงคข์องผูอ้อกแบบ 

การดาํเนินการ 

1  การตรวจสอบ 

     1.1   ผูร้บัจา้งจะตอ้งประสานงานกบัผูร้บัจา้งหลกั  เพือกาํหนดตาํแหน่งของโครงสรา้งต่างๆ  ที เกียวขอ้งในการ

ติดตงั   เพือกาํหนดตาํแหน่งโครงครา่ว  และตรวจสอบสถานทีก่อสรา้งทุกแห่งทีจะมีการติดตังใหส้มบูรณ์

เรียบรอ้ย  ถา้มีขอ้บกพรอ่งใด ๆ ใหแ้กปั้ญหาใหถ้กูตอ้งก่อนทีจะมีการติดตงั 

      1.2 ระบบโครงคร่าวทีใช้ในการติดตังจะต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีความถูกต้อง แข็งแรง ได้ระดับและ

เสน้แนวตรงเรียบรอ้ย  หรือลวดลายได้ฉากแห้ง  สะอาด และปราศจากข้อเสียหาย  ตามทีผู้ออกแบบ 

กาํหนดดว้ยความประณีตเรยีบรอ้ย 

2  การติดตงั 

2.1    ผูร้บัจา้งตอ้งติดตงัแผ่นผนังคอมโพสิต ใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีแนะนาํจากผูผ้ลิตแผ่น  

2.2 งานทุกส่วนทีติดตังจะต้องได้ระดับ และเสน้แนวตรงเรียบร้อย  หรือลวดลายไดฉ้าก  ตามทีผูอ้อกแบบ

กาํหนดดว้ยความประณีตเรยีบรอ้ย   

2.3   ผูร้บัจา้งตอ้งติดตงัแผ่นผนงัคอมโพสิต ตามShop Drawingทีทางผูอ้อกแบบอนุมติัใหไ้ดแ้นวและระนาบ 

2.4  ระยะรอยต่อของแผ่น  แต่ละแผ่นตอ้งไดแ้นวเท่ากนัตลอดและตอ้งเสริมโฟม (Backer Rod) ก่อนยาแนว

ดว้ยซลิิโคนทีกาํหนด 

2.5  กรณีทีติดตงัแผ่นผนงัคอมโพสิตเป็นผนงัโคง้  แผ่นอลมูเินียมนนัจะตอ้งดดัโคง้   โดยใชแ้ท่นลกูกลิงและให้

ทาํในขณะทีมีแผ่นฟิลม์ปอ้งกนัความเสียหายติดตงัอยู่เท่านนั 

 3  การทาํความสะอาด 

3.1   ผูร้บัจา้งจะลอกวสัดฟิุลม์ทีบนแผ่นอลมูิเนียมคอมโพสิต หลงัจากติดตงัเสรจ็ ตามระยะเวลาทีทางผูผ้ลติ

กาํหนดไว ้

3.2   ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งหลงัจากติดตงั  ผิวของวสัดุตอ้งปราศจากรอย  ขูดขีดหรือ    

แตกรา้วของสี  รอยด่าง  หรือมีตาํหนิ  และตอ้งไม่เปรอะเปือน  ก่อนอนุมติัตรวจสอบจากผูอ้อกแบบ  และ

ก่อนการส่งมอบงาน 
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งานกระจก  (GLASS AND GLAZING) 

 

1. ข้อกาํหนดทวัไป 

กระจกทงัหมดทีกาํหนดชนิดและความหนาไว ้ จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ  หรือคาํนวณจนพิสจูนท์ราบไดว่้าสามารถทน

ต่อแรงภายนอกทีกระทาํ และมีค่า DEFLECTION ไม่เกนิ L/90 และตอ้งไม่เกิน  20 มม. และไมส่นัไหวจนน่ากลวัเมือใช้

งาน หากมีความเสียงทางวิชาการทีกระจกจะแตกเกินกว่าค่ามาตรฐาน ระหว่างประเทศทียอมรบัไดเ้นืองจากการรบัภาระ

กรรมจากแรงลม หรือความรอ้น หรอื SHADING ใหเ้พมิความหนา หรือ HEAT TREAT กระจก จนสามารถพิสจูนค์วาม

ปลอดภยัไดแ้นช่ดัทางวิชาการ 

- กระจกทีไม่มีขอบหรือวงกบจะตอ้งดาํเนินการอบ (Tempered  glass) ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ก่อนประกอบ หรือ ตามรายละเอียดในแบบ 

- ตอ้งนาํเสนอตวัอย่างกระจก ขออนุมตัิดาํเนินการก่อนดาํเนินการเสมอ 

- ขอบกระจกตอ้งถกูลบความคมกอ่นดาํเนินการเสมอ 

- ขอบกระจกตอ้งถกูลบความคมกอ่นเพือปอ้งกนัอนัตรายในการใชส้อย 

- แบบกระจกตดัแสงสีเขียว กระจกใสติดตงัภายนอกอาคาร ตอ้งเป็นกระจกอนิซูเลท หรอืกระจกลามเินท,      

กระจกโลวอ์ี หรือตามระบใุนแบบ หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2. วัสดุ 

2.1 กระจกโฟลตใส (FLOAT GLASS) ตอ้งไดม้าตรฐาน มอก. 880-2547 และเขา้กนัไดก้บัมาตรฐาน JIS 

R3202 ความหนาเป็นไปตามรายการคาํนวณหรือตามทีระบไุวใ้นแบบสถาปัตยกรรม แต่ไม่นอ้ยกวา่  

6 มม. สาํหรบัภายนอกอาคาร 

2.2 กระจกโฟลตสีตดัแสง (TINTED GLASS) ใหใ้ชก้ระจกชนิด Green Tinted ทีไดม้าตรฐาน  มอก. 1344-

2541 และเขา้กนัไดก้บัมาตรฐาน JIS R3202 ความหนาเป็นไปตามรายการคาํนวณหรอืทีระบไุวใ้นแบบ

สถาปัตยกรรม   

2.3 กระจกนิรภยัเทมเปอร ์(TEMPERED GLASS) ใหมี้ความหนาตามรายการคาํนวณ หรือตามทีระบใุนแบบ

สถาปัตยกรรม แตถ่า้ใชส้าํหรบัประตูหรือผนงัเปลือยใหมี้ความหนาไม่นอ้ยกว่า 12 มม. ซงึจะตอ้งได้

มาตรฐาน มอก. 965-2537 และเขา้กนัไดเ้ขา้กบัมาตรฐาน JIS R3206 ซงึกระจกนิรภยัเทมเปอร ์ ตอ้ง

ผ่านกระบวนการอบดว้ยความรอ้น ทาํใหท้นแรงอดัไดม้ากกวา่กระจกธรรมดาประมาณ 3-5 เท่า   ซงึจะ

ใชก้บับานประตกูระจกเปลือย หรือส่วนต่าง ๆ ทีตอ้งการความแข็งแรงและปลอดภยั เป็นผลิตภณัฑข์อง 

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั หรือ บรษัิท ไทย-เยอรมนั สเปเชียลตี กลาส จาํกดั หรือ  บรษัิท กระจกพ ี

ไดมอนดก์ลาส จาํกดั  หรือ BGF หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2.4 กระจกนิรภยัหลายชนั (LAMINATED GLASS) ใหใ้ชก้ระจก 2 ชนั ทีไดม้าตรฐาน มอก. 1222-2539 และ

เขา้กนัไดก้บัมาตรฐาน JIS R3205 ถา้ไม่ระบรุายละเอียดไวใ้นแบบใหใ้ชค้วามหนาของกระจกประกอบ

ขนัตาํใหท้าํดงัต่อไปนี 

2.4.1 กระจกแผ่นแรกดา้นนอกอาคารตอ้งมีความหนาเท่ากบักระจกทวัไปทีใชภ้ายนอกอาคาร 

รวมถึงสีของกระจกดว้ย 

2.4.2 ความหนาของกระจกแผ่นหลงัขนึอยู่กบัรายการคาํนวณตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดทวัไปและเทศบญัญตัิเป็นกระจกนิรภยัทีประกอบดว้ยกระจกตงัแต่ 2 ชนิขึนไป ยึด

ติดดว้ยฟิลม์ชนิด POLYVINYL BUTYRAL (PVB) อดัดว้ยความดนัและความรอ้นสงู ความ
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หนา และจาํนวนชนัของกระจก ถา้ไม่ไดร้ะบุในแบบใหใ้ชเ้ป็นผลิตภณัฑข์อง บรษิัท กระจก

ไทยอาซาฮี จาํกดั หรือบรษัิท ไทย-เยอรมนั สเปเชียลตีกลาส จาํกดั หรือ   บรษัิท กระจก        

พีเอ็มเค ไดมอนดก์ลาส จาํกดั หรอื BGF หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2.5 ในส่วนทีใชต้ิดตงับนแผงทียดึกระจก โดยระบบ STRUCTURAL SILICONE GLAZING นนั SEALANT 

ทียดึกระจกแผ่นนอกและในจะตอ้งเป็น STRUCTURAL SEALANT ซงึผ่านการตรวจสอบแลว้วา่ 

COMPATIBLE กบั SILICONE ของระบบอลมิูเนียม 

2.6 กระจกสะทอ้นแสง (REFLECTIVE GLASS) 

       REFLECTIVE GLASS กาํหนดใหผ้ลติโดยวิธี MAGNETIC SPUTTERING   

เคลือบกระจกดา้นใน (SOFT COAT) บนกระจกสีตดัแสง  เป็นกระจกประเภท HEAT 

STRENGTHENED REFLECTIVE GLASS ทงัหมด ความหนาตามรายการคาํนวณ แต่ไม่ตาํกว่า 6 มม. 

อตัราการสะทอ้นไมเ่กินทีกฎหมายกาํหนด  สีใหเ้ป็นไปตามทีสถาปนิกเลือกไว ้ตอ้งเขา้กนัไดก้บั

มาตรฐาน JIS R3221 และเป็นผลิตภณัฑข์อง บรษัิท กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั หรอื บรษัิท ไทย-เยอรมนั 

สเปเชียลตี กลาส จาํกดั หรือ  บรษัิท กระจกพีเอม็เค ไดมอนดก์ลาส จาํกดั  หรือ BGF หรือคณุภาพ

เทียบเท่า 

2.7 HEAT-STRENGTHENED GLASS 

   เป็นกระจกทีมีความแข็งเป็น 2 เท่าของกระจกธรรมดา (FLOAT GLASS) ตอ้งเขา้กนัไดก้บัมาตรฐาน JIS 

R3222 หากมิไดร้ะบใุนแบบกระจกสาํหรบังานภายนอกอาคาร ใหย้ดึถือค่า HEAT ABSORBTANT รวม

ของกระจก เป็นหลกัในการพิจารณา โดยหากเกินกวา่ 70% ใหใ้ชเ้ป็นชนิด HEAT-STRENGTHENED 

GLASS แทน  เป็นผลิตภณัฑข์องบรษิัท กระจกไทย   อาซาฮี จาํกดั หรอื บรษัิท ไทย-เยอรมนั สเปเชียลตี 

กลาส จาํกดั หรือ  บรษิัท กระจกพีเอ็มเค ไดมอนดก์ลาส จาํกดั หรือ BGF หรือคณุภาพเทียบเท่า และให้

ส่งรายการคาํนวณความ สามารถการรบัแรงลม ใหผู้อ้อกแบบประกอบการพิจารณาอนมุติั 

2.8 SPANDREL GLASS 

 กรณีแบบมิไดร้ะบใุนแบบ กระจกทีปิดบรเิวณหนา้คาน ( SPANDREL GLASS) ใหเ้ป็นชนิด LAMINATE 

HEAT-STRENGTHENED GLASS ทีไดม้าตรฐาน มอก. 1222-2539 และเขา้กนัไดก้บัมาตรฐาน JIS 

R3205และJIS R3222 โดยทีจะตอ้งมีความทบึแสง (LIGHT TRANSMISSION VALUE นอ้ยกวา่ 10%) 

ถา้ยืนห่างระยะประมาณ 3 เมตร จะตอ้งมองไม่เห็นความไม่เรียบของสี และความสมาํเสมอของแสงที

ผ่านเขา้มา 

2.9 กระจก Coating Glass กระจกเคลือบสี (Coating Glass) หากมิไดร้ะบใุนแบบใหใ้ชก้ระจก Clear Float 

Glass ชนิดของสีตอ้งเป็นโพลียลีูเทน ผสมสารเกาะกระจก กระจกติดฟิลม์ฝา้ หากมิไดร้ะบุในแบบชนิด

ของกระจกใหใ้ชก้ระจก Clear Float Glass ฟิลม์ทีใชติ้ดรบัประกนั 10 ปี ลายและรูปแบบสถาปนิก

กาํหนดขณะก่อสรา้ง 

- กระจกเคลือบสี 

- ชนิดของสีตอ้งมคีณุสมบตัิเป็นสีชนิดโพลียรีูเทน ผสมสารเกาะกระจก โดยผ่านกรรมวิธีการเคลือบที

ไดม้าตรฐาน 

- ความหนาของสีประมาณ 40-80 ไมครอน มีความแข็งแรงไม่นอ้ยกวา่ 2H (Astm D3363) และผ่าน

มาตรฐานการทดสอบการยดึเกาะของสี Cross cut test (BS3900) 
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2.10 กระจกฝา้ดา้นทีเคลือบสีตอ้งมีคณุสมบตัิทนทานต่อความชืน และสามารถทนต่อรงัสียวีูใน บรรยากาศ 

ในกรณีทีระบใุหใ้ชก้ระจกฝา้ ของบรษัิท กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั หรือ บรษิัท กระจกสยามการเ์ดียน 

จาํกดั หรือ BGF หรือคณุภาพเทียบเท่า  ขนาดและความหนาตามทีระบใุนรูปแบบ 

2.11 กระจกเงา (MIRROR) 

 กระจกเงา ใหท้าํมาจากกระจกโฟลทใส โดยมีความหนาไม่ตาํกว่า 6 มิลลิเมตร ทาํเป็นกระจกเงาโดยการ

 เคลือบ 4 ชนั คือ เคลือบวสัดุเงิน เคลือบวสัดทุองแดงบรสิทุธิ และเคลือบสีโดยเฉพาะอีก 2 ชนั ใหใ้ช้

 ผลติภณัฑ ์MIRROTAG หรือ GUARDIAN หรือคุณภาพเทียบเท่า 

2.12  กระจกเสริมลวด (WIRE GLASS) 

 กระจกเสรมิลวด (WIRE GLASS) ใหใ้ชห้นาไม่ตาํกวา่ 6 มม. ขนาดช่องของเสน้ลวดลายในกระจกห่าง

กนัไม่เกิน 18 x 18 มม. ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์องกระจก THAI-ASAHIหรือ PILKINGTON หรือ GLAVERBEL 

หรอืคณุภาพเทียบเท่า 

2.13 กระจกฉนวน (INSULATED GLASS) 

กระจกฉนวน (INSULATING GLASS UNIT) ตอ้งเขา้กนัไดก้บัมาตรฐาน JIS R3209 ชนิดของกระจกที

นาํมาประกอบใหเ้ป็นไปตามแบบ และมีคณุสมบตัิตามทีระบใุนรายการประกอบแบบนี ความหนาของ

กระจกใหเ้ป็นไปตามรายการคาํนวณ  แต่ไม่นอ้ยกว่าทีระบใุนแบบ / AIR SPACE 12 มม. อดุยาขอบ

โดยรอบดว้ย STRUCTURAL SILICONE SEALANT เป็นผลิตภณัฑข์อง บรษิัท กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั 

หรอื บรษิทั ไทย-เยอรมนั สเปเชียลตีกลาส จาํกดั หรือ บรษิัท กระจกพีเอม็เค ไดมอนดก์ลาส จาํกดั หรือ 

BGF หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2.14 กระจกปอ้งกนัไฟ 

  กระจกปอ้งกนัไฟ จะตอ้งมีคณุสมบตัิเทียบเท่ามาตรฐาน CLASS A BS6206 และ BS476 PART 22 เป็น  

กระจกนิรภยั  สามารถทนไฟฟ้าไม่ตาํกว่า 120 นาที  ความหนาของกระจกใหเ้ป็นไปตามรายการคาํนวณ 

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ SCHOTT PYRAN หรือ PMC หรือ   PYROBEL หรือ SAINT-GOBAIN หรอืคุณภาพ

เทียบเท่า 

2.15 กระจกพ่นเซรามิค (CERAMIC COATED GLASS) 

3. ตัวอย่างวัสด ุ

           ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดุขนาด 30 x 30 ซม. ทีจะใชแ้ต่ละชนิดไม่นอ้ยกว่า 2 ตวัอย่าง เพือขออนมุตัิตรวจสอบตาม   

ความตอ้งการของผูอ้อกแบบ ก่อนทีจะนาํติดตงั เช่น  

3.1 ตวัอย่างกระจกแต่ละชนิด, GASKET, SEALANT  ทีจะใชใ้นงานก่อสรา้ง แสดงถงึ 

ลวดลาย สี และ FINISHING 

3.2 รายละเอียดประกอบตวัอยา่งกระจกจากบริษัทผูผ้ลิตกระจก (MANUFACTURE’S  

SPECIFICATIONS) แสดงถึงการทดสอบคณุภาพของกระจกแต่ละชนิด รวมถงึการทดสอบของยางอดั

กระจก (GASKET), ยางรองรบักระจก, SEALANT 

3.3 รายการคาํนวณแสดงความสามารถในการรบัแรงลม กรณีทีใชใ้นอาคารสงูหรือขนาดของกระจกใหญ่กวา่   

20 ตารางฟตุ ค่า DEFLECTION ของแผ่นกระจกไม่เกินกว่า L/180 หรอืเกินกว่าความหนาของแผ่นกระจก  

เมือรบัแรงลม 80 กก./ต.ร.ม. และ/หรือตามบญัญตัิ RESISTANCE FACTOR ของกระจก ANNEAL ตาม 

 FEDERAL SPECIFICATION DD –6-00451 เท่ากบั 2.5 กระจกชนิดอืนใหใ้ชต้าม RELATIVE 



              โครงการ สนามกีฬาสาํหรบัผูส้งูอาย ุเยาวชนและประชาชนทวัไปของ เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี          หมวดงานสถาปัตยกรรม

และสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน 

 

หมวดที 2                                                                                        92/169                                                                                                                   งานกระจก   

 RESISTANCE FACTOR  ความหนา ชนิดกระจกและ THERMAL SAFETY ของกระจกจะตอ้งวิเคราะหเ์ชิง

 คาํนวณ โดยใชผ้ลการทดสอบขอ้มลูจากบรษัิทผูผ้ลิตหรือจากมาตรฐานอืน ๆ ทีผูอ้อกแบบยอมรบัในกรณีที

 ผูร้บัจา้งคาํนวณแลว้ ผลการคาํนวณแสดงใหเ้ห็นว่าความหนาของกระจกจาํเป็นตอ้งหนากว่าทีกาํหนดให ้ 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชค้วามหนาตามทีคาํนวณได ้ หรือในกรณีทีผลการคาํนวณแสดงใหเ้ห็นว่า ความหนาของ

 กระจกสามารถใชบ้างกว่าทีกาํหนดได ้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชค้วามหนาตามทีกาํหนดใหไ้วใ้นรายการประกอบ

 แบบอย่างเครง่ครดั (ยกเวน้ระบุในแบบก่อสรา้งใหเ้ป็นอย่างอืน) ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีเพมิขนึจากการ

 เปลียนแปลงความหนา  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว และจะถือเป็นขอ้อา้งในการขอต่อเวลา

 ตามสญัญาไม่ได ้

3.4 SHOP DRAWING 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ SHOP DRAWING อย่างนอ้ย 5 ชดุ  เพือตรวจสอบและพจิารณาอนมุติั  โดยแสดง

รายละเอียดดงัต่อไปนี 

  - การแบ่งขนาดช่องของกระจก 

  - การประกอบกระจกเขา้กบักรอบบาน 

  - การปอ้งกนันาํ 

  - กรรมวิธีในการติดตงักระจกและจดุยดึต่าง ๆ 

  - การยาแนวรอยต่อต่าง ๆ 

  - การหนนุยางรองกระจก 

  - รายละเอียดอืน ๆ ทีผูค้วบคมุงาน และสถาปนิกผูอ้อกแบบตอ้งการ 

4. การติดตัง 

4.1 ใหย้ดึถือระบบติดตงัทีระบไุวใ้นรายละเอียดของแบบประกอบในแบบสถาปัตยกรรม 

เป็นหลกัรวมถงึขนาดพิกดัทีระบไุวอ้ย่างเครง่ครดั โดยผูอ้อกแบบสามารถขอตรวจสอบรายการคาํนวณของ

ระบบในทกุส่วนทีนาํมาใชเ้ป็นโครงรบักระจกได ้ โดยหากพบว่ามีความแข็งแรงและปลอดภยัไม่พียงพอ 

ผูร้บัจะตอ้งเสนอแบบรายละเอียดในการติดตงั รวมถึงอปุกรณต์่าง ๆ ทีเกียวขอ้งอย่างละเอียดเสนอให้

ผูอ้อกแบบ และไดร้บัอนมุติัก่อนทาํการติดตงั 

4.2 รายละเอียดการติดตงัอนื ๆ ทีไม่ไดก้ล่าวถงึ  ใหป้ฏิบติัตามกรรมวธีิของผูผ้ลิต และคู่มือ 

การติดตงักระจก FGMA-GLAZING MANUAL ซงึไดร้บัการพิจารณาอนุมตัิจากผูค้วบคมุงานแลว้ 

4.2.1  ใหมี้การประสานงานร่วมกนัระหว่างผูร้บัจา้งหลกักบับริษัทผูต้ดิตงัหนา้ต่างระบบ ALUMINIUM 

CURTAIN WALL เพอืดาํเนินการเตรียมงานก่อสรา้งในส่วนทีเกียวขอ้งทงัหมด 

4.2.2  ตรวจสอบสถานทีทีจะมีการติดตงัใหส้มบูรณเ์รียบรอ้ย ถา้มขีอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้ง

ก่อนจะมีการติดตงั เช่น ทาํความสะอาดรอ่งวงกบ โดยปราศจากสิงสกปรกต่าง ๆ 

4.2.3  การติดตงักระจกตอ้งติดแน่นไม่สนัสะเทือน ป้องกนัมิใหน้าํไหลซมึเขา้ไปภายในได ้

 -  กรอบอลมูิเนียม ใชย้างรองรบักระจก (NEOPRENE) ค่าความแข็งแรง (HARDNESS)    80+5 

DUROMETER หรือไดร้ะบุไวอ้ยา่งอืนจากผูอ้อกแบบ 

 -    กรอบเหล็กยดึดว้ยคลิปอลูมิเนียม และยาแนวดว้ยความประณีต 

4.2.4  ช่องเวน้สาํหรบัการติดตงั 
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 ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของบรษัิทผูผ้ลิต การติดตงัจะตอ้งแน่น ไม่สนัสะเทือนกนันาํมิใหไ้หลซมึ

เขา้ไปภายในไดก้ารตดักระจก ตอ้งเป็นลกัษณะตดัแลว้ไดข้นาดเลย ไม่อนุญาตใหมี้การใชคี้ม

หนีบเป็นฟันเลือย เพราะจะทาํใหก้ระจกเสียคณุภาพ 

 

4.2.5  ขอบกระจก 

 ทงัหมดตอ้งขดัเรียบ จะมีส่วนแหลมคมอยูไ่มไ่ด ้ เพราะจะเป็นสาเหตใุหเ้กิดแรงกดรวมกนัทีขอบ

ส่วนนนัทาํใหก้ระจกแตกในทีสดุ 

4.2.6  รอ่งใส่กระจก 

 รอ่งใส่กระจกจะตอ้งแหง้สะอาดปราศจากสิงสกปรก ผงเศษวสัดุทีหลดุออก กาว สนิม นาํมนั หรือ

คราบ  สาํหรบักรอบอลูมิเนียมตอ้งมียางอดักระจก (GASKET) ชนิด EPDM หรือ SILICONE 

SEALANT วสัดรุองกระจก (GLASS SETTING BLOCK) ชนิด EPDM ทีระยะ 2/4 ของความ

กวา้งกระจก แต่ตอ้งห่างจากมมุไม่นอ้ยกว่า 150 มม. 

4.2.7  ยางอดักระจก ตอ้งไดม้าตรฐานกรรมวิธีจากบรษัิทผูผ้ลิต 

 HARDNESS :  (SHOREA) 50+ 5 DUROMETER 

 TENSILE STRENGTH:  800 PSI (MIN) 

 ELONGATION:  300 % MIN 

 TEAR, DIE B:  65 PSI (MIN) 

 โดยใชย้างอดักระจกของ DORDAN หรือ KING WAI หรอืคณุภาพเทียบเท่า 

4.2.8  การปอ้งกนัการรวัซมึ เมือประกอบและติดตงัเสรจ็แลว้จะตอ้งสามารถกนันาํฝนรวัซมึเขา้มาในตวั

อาคารไดเ้ป็นอย่างดี 

 การอดุรอยรวั (SEALANT) 

ก. ระหว่างกระจกกบัโครงสรา้งอลูมเินียมใช ้SEALANT ขอบ DOW CORNING หรือ G.E. หรือ  

 ELASTOSIL  หรือ  SIKA หรือ TREMPO (TREMFLEX 25) หรอืคณุภาพเทียบเท่า 

ข. ระหว่างโครงสรา้งอลมิูเนียมกบัคอนกรตี ชนิด POLYURETHANE SEALANT สามารถทาสี

 ทบัได ้ใช ้METAL SEALANT ของ DOW CORNING   หรือ G.E. หรือ ELASTOSIL หรือ 

 SIKA หรือ TREMPO (TREMFLEX 25)  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4.2.9   กระจกทกุแผ่นทีนาํมาติดตงั จะตอ้งมีฉลากชือพิมพต์ิดมาจากโรงงาน  ระบถุงึบรษิัทผูผ้ลติ ชนิด

ของกระจก และความหนา  อีกทงัจะตอ้งติดไวท้กีระจกจนกระทงัติดตงักระจกเสร็จเรียบรอ้ย และ

ไดร้บัการอนมุตัจิากผูค้วบคมุงาน 

4.2.10  การตดักระจก ลบมมุขอบกระจก ยาแนว รวมถงึกรรมวิธีทดสอบควบคมุคณุภาพ ตอ้งเป็นไปตาม

กรรมวิธีมาตรฐานของบริษัทผูผ้ลติกระจก และไดร้บัความเห็นชอบจากผูอ้อกแบบ 

4.2.11  กระจกทีติดตงัแลว้ หา้มทาํใหเ้กิดการสะเทือน หรือโยกยา้ยส่วนทีติดกระจกแลว้ รวมทงัหา้มเปิด

บานประตหูนา้ต่างทีเป็นบานเปิดจนกว่าวสัดยุดึกระจกจะแหง้ดีแลว้ 

4.2.12   งานกระจกทีไมส่มบูรณ ์ กระจกทีติดตงัแลว้หากมีรอยแตกรา้วหรือมีรอยขูดขีด ผูร้บัจา้งจะตอ้ง

จดัการเปลียนใหใ้หมโ่ดยไม่คิดมลูค่า ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดและปิดกระจกใหเ้รียบรอ้ยทงั

สองดา้น 
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5. การเสนอรายละเอียด 

รายการผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการออกแบบ และคาํนวณความหนาของกระจกทกุชนิด โดยสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการทีแสดงในแบบก่อสรา้ง โดยใชข้อ้มลูการคาํนวณตามทีระบไุว ้  ความหนาของกระจกทีกาํหนดไวท้งัในแบบและ

รายการประกอบแบบเป็นความหนาขันตาํทียอมให ้  ในกรณีทีผูร้บัจา้งคาํนวณแลว้ผลการคาํนวณแสดงใหเ้ห็นว่าความ

หนาของกระจกจาํเป็นตอ้งหนากว่าทีกาํหนดให ้   ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชค้วามหนาตามทีคาํนวณได ้  หรือในกรณีทีผลการ

คาํนวณแสดงใหเ้ห็นว่าความหนาของกระจกสามารถใชบ้างกว่าทีกาํหนดไว ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชค้วามหนาตามทีกาํหนด 

ใหไ้วใ้นรายการก่อสรา้งอย่างเคร่งครดั ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเพิมขึนจาการเปลียนแปลงความหนา ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิด 

ชอบแต่เพียงผูเ้ดียวและจะถือว่าเป็นขอ้อา้งในการขอต่อเวลาในสญัญาไม่ได ้

6. การติดตัง 

6.1 กระจกทกุชนิดก่อนนาํมาติดตงั จะตอ้งไดร้บัการแต่งขอบใหป้ราศจากความคม และมีความเรียบสมาํเสมอ 

6.2 การประกอบกระจกเขา้กรอบบาน จะตอ้งฝังลกึเขา้ไปในกรอบงาน/วงกบ ไม่นอ้ยกว่า 

ความหนาของกระจก และจะตอ้งมียางรองรบักระจกเสมอ อย่างนอ้ย 2 กอ้น โดยใชย้างดนัประเภทนีโอพรีน 

ความแข็งประมาณ 80-90 Shore A และจดัวางโดยมีระยะ L/4  (เมือ L คือความกวา้งกระจก)  ทงั 2 มมุ แต่

จะตอ้งห่างจากมมุไมน่อ้ยกว่า 50 มม. 

6.3 ตรวจสอบสถานทีทีจะมีการติดตงัใหส้มบรูณเ์รยีบรอ้ย  ถา้มีขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ใหแ้กไ้ข 

ใหถ้กูตอ้งก่อนจะมีการตดิตงั  เช่น ทาํความสะอาดรอ่งวงกบ  โดยปราศจากสิงสกปรกต่าง ๆ   

6.4 หา้มถอดป้าย  เครืองหมาย  แสดงชนิดของกระจกออกจากผิวของกระจก  จนกว่าจะ 

ไดร้บัอนมุตัจิากผูอ้อกแบบ 

6.5 ตรวจสอบคณุภาพของกระจกทกุแผ่นก่อนเรมิการติดตงัทกุครงั  หา้มติดตงักระจกขอบ 

กระจกรา้ว  แตก  หรือมีรอยขีดข่วน  ถา้พบสิงบกพรอ่งต่าง ๆ ตอ้งแกไ้ขก่อนการตดิตงั 

6.6 รายละเอียดการติดตงัอนื ๆ ทีไมไ่ดก้ล่าวถงึ ใหป้ฏบิติัตามกรรมวิธีของผูผ้ลิต ซึงไดร้บัการ 

พิจารณาอนุมตัิจากผูค้วบคมุงานแลว้ 

7. การทาํความสะอาด 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาด   และขดักระจกใหส้ะอาดเรียบรอ้ยทกุแห่งผิวของ 

กระจกและวงกบตอ้งปราศจากรอยขีดข่วน  หรือมีตาํหนิ  ก่อนขออนุมตัิการตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและส่งมอบงาน 

8. การรับรอง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัประกนัคณุภาพของกระจกในระยะเวลา  5  ปี หากเกิดการแตกรา้ว     

อนัเนืองมาจากคณุสมบตัิของวสัด ุ และการติดตงัผูร้บัจา้งจะตอ้งมาติดตงัใหใ้หม่หรอืซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพดีตามจดุประสงค์

ของผูอ้อกแบบ  โดยไม่คดิมลูค่าใด ๆ ทงัสิน 

9. MOCK UP (กรณีระบุไว้ในทาํการทดสอบ) 

ใหท้าํการทดสอบ MOCK UP รว่มกบัระบบการติดตงัของอลมูเินียม (ALUMINIUM FRAME) หรือ รว่มกบัระบบการ 

ติดตงั CURTAIN WALL 
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งานกาวซีเมนต ์และ ยาแนว  (Cementitious  Adhessive and Grout Work) 

 

ข้อกาํหนดทวัไป 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายละเอยีด  ขอ้กาํหนดคณุสมบตัิของผลิตภณัฑที์ใช ้ ขอ้มลูทางเทคนคิ  ขอ้แนะนาํการติดตงั  

และ  ขอ้มูลอนื ๆ ทีเกียวขอ้งตามทีผูค้วบคมุงานตอ้งการเพือพิจารณาตรวจสอบ 

- ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํการวัด  และตรวจสอบสถานทีจรงิบรเิวณทีจะบ/ุปกูระเบืองก่อน  เพือความถกูตอ้งของขนาด

และระยะตามจรงิ 

- ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ  Shop Drawing  เพือใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 -  แปลนและรูปดา้นของการปกูระเบืองทงัหมด  ระบุรุน่ของกระเบืองแต่ละรุน่ใหช้ัดเจน 

 -  แบบขยายการติดตงับรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ จุดจบ ตาํแหน่งของเสน้แบง่แนว  หรอื เสน้ขอบ PVC และเศษ 

 ของ กระเบืองทกุส่วน 

 -  อตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนาํของพืนแต่ละส่วน 

 -  แบบขยายอืน  ทีเกียวขอ้งหรือจาํเป็นตามทีควบคมุงานตอ้งการ  อาทิ  ตาํแหน่งติดตงัอปุกรณง์านระบบที 

  เกียวขอ้ง  เช่น สวิทซ ์ปลกั ท่อระบายนาํทีพืน หรือ ช่องซ่อมบาํรุงต่าง ๆ เป็นตน้ 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างกระเบืองตามชนิดสี  และลายทีกาํหนด  ขนาดเท่ากบัวสัดุจริงไม่นอ้ยกว่า  2  

ตวัอย่าง  เพอืควบคมุงานและผูอ้อกแบบอนมุตัิก่อนการสงัซอื 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายและจดัหาวสัดุ  แรงฝีมือดี  อปุกรณเ์ครืองมือ และสิงอาํนวยความสะดวก

ต่าง ๆ ทีจาํเป็น  รวมถึงการจดัหา  กาว/วสัดยุาแนวทงัหลาย 

วัสดุ 

 - วสัดทีุนาํมาใช ้ ตอ้งเป็นวสัดใุหมที่ไดม้าตรฐานนานาชาติ   EN 12004 : 2001 และ  ISO 13007   

 - กรณีปกูระเบืองภายในหอ้งนาํ หรือบรเิวณทีตอ้งแช่นาํมีนาํไหลผ่านตลอด  ใหท้าํระบบกนัซมึก่อนทาํการป ู

  กระเบือง 

- สาํหรบักระเบืองทวัไป  ทีมีอตัราการดดูซึมนาํปกต ิ   เช่น  กระเบืองเซรามคิ, ดินเผา  จะตอ้งมีแรงยดึติดไม่ตาํ

กว่า 0.5 N/mm2  ทงัในทีแหง้และทีเปียก  ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่า Weber, Mapei, Wraker , จระเข ้

- สาํหรบักระเบืองขนาดใหญ่ ทีมีอตัราการดดูซมึนาํตาํ เช่น  กระเบืองแกรนิตโต ้,พอรช์เลน, หินออ่น หรอื แกรนติ 

เป็นตน้ จะตอ้งมีแรงยึดติดไมต่าํกว่า 1 N/mm2  ทงัในทีแหง้และทีเปียก  ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑก์าวซีเมนตค์ุณภาพสงู

ติดกระเบือง  Weber, Mapei, Wraker, จระเข ้ผลิตภณัฑค์ุณภาพเทียบเท่า 

 - กรณีปกูระเบืองภายนอกอาคาร  พืน/ผนงั  ใหเ้ลือกใชผ้ลิตภณัฑก์าวซีเมนตค์ณุภาพสงูชนิดยืดหยุ่นติดกระเบือง 

  ผลติภณัฑค์ุณภาพเทียบเท่า Weber, Mapei, Wraker , จระเข้ 

 - วสัดเุพือการยาแนว ประเภทกนัเชือรา  ตามมาตรฐานนานาชาติ  EN 13888 : 2002  และ ISO 13007  

  ผลติภณัฑค์ุณภาพเทียบเท่า Weber, Maper, Wraker, จระเข ้ กรณีเวน้รอ่งยาแนว  ตงัแต่ 1-6 มม. ใหใ้ช ้

   ยาแนวปอ้งกนัราดาํและคราบสกปรก กรณีเวน้รอ่งยาแนว  ตังแต่  6 มม. ขนึไป  ใหใ้ชย้าแนวรอ่งกวา้ง กรณีใช ้

   ในหอ้งปฏิบตัิการทางเคมี หรือ งานสระว่ายนาํ  ใหใ้ชย้าแนวทีมีคณุสมบติัทนต่อสารเคมี ,กรดเขม้ขน้สูง และทน 

   ต่ออณุหภมูิสูงและตาํได ้ ประเภทกลุ่ม Reaction  Resin, จระเข้ 

- วสัดกุนัความชืนชนิด Cement Base ชนิดตกผลกึกรณีปกูระเบือง บรเิวณทีอาจมี   ความชืนซมึผ่านพืนผนงั เชน่ 

ภายในหอ้งนาํ และระเบียง ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่า Weber, Trepax , Radcon, จระเข ้
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วธีิการดาํเนินงาน 

 การเตรียมผิว 

-  ทาํความสะอาดพืนผิวทีจะปกูระเบอืงใหส้ะอาดปราศจากฝุ่ นผงคราบไขมนั  และสกดั เศษปนูทรายทีเกาะอยู่      

นอกใหห้มด  ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนาํ 

-  เทปนูทรายหรือฉาบปนูรองพืน  เพือปรบัระดบัใหไ้ดด้ิง ไดฉ้าก ไดแ้นว ไดค้วามลาดเอียงตามขอ้กาํหนดที ระบุ

ไวใ้นงานฉาบปนู  ขูดขีดผิวใหเ้ป็นรอยหยาบตลอดพืนทีขณะทีปนูทรายยงัหมาด ๆ อยู ่

-  หลงัจากเทปนูทรายหรือฉาบปนูรองพืนแลว้  24  ชวัโมง  ใหท้าํการบ่มตลอด  3  วนั  แลว้จงึเริมดาํเนินการปู

กระเบือง 

-  การเตรียมแผ่นกระเบือง    กระเบืองทีใชป้ดูว้ยกาวซีเมนต ์ ไมจ่าํเป็นตอ้งนาํไปแช่นาํ 

 การเตรียมกาวซีเมนต ์

-  ใส่นาํ 5 ลิตร (สาํหรบักาวซีเมนต ์20 กก.) หรือ ใส่นาํ 6.25 ลิตร (สาํหรบักาวซีเมนต ์  25  กก.) อณุหภมิูของ 

นาํปกติ (ไม่ใช่นาํอุน่หรือนาํรอ้น) ลงในถงัทีเตรียมไว ้

-  ค่อย ๆ ใส่กาวซีเมนตใ์นอตัราส่วน คือ นาํ 1 ส่วน : กาวซีเมนต ์ 4 ส่วนโดยนาํหนกั หรือ นาํ 1 ส่วน : กาว

ซีเมนต ์ 3 ส่วนโดยปรมิาตร ลงในนาํ ขณะเดียวกนัใชเ้ครืองปัน ปันใหท้วัจนเป็นเนือเดียวกนั 

-  หลงัจากผสมกาวซีเมนตใ์หเ้ขา้กนัไดดี้แลว้  ควรทิงไว ้ 3-4  นาที  ก่อนใชง้านเพือใหส้ารเคมีในกาวซีเมนตท์าํ

ปฏกิิรยิากบันาํ 

 การปูกระเบือง 

- ปาดกาวซีเมนตบ์างส่วนลงบนพืนผิวและใชเ้กรียงหวีทีมีขนาดเหมาะสมตามขนาดกระเบืองตามทีผูผ้ลิต

แนะนาํปาดกาวซีเมนตใ์หเ้ป็นทางยาวบนพืนผิว 1 ถงึ 2 ตร.ม. แลว้เกลียใหท้วั ความหนาตามรอ่งของเกรียง

หวีทีใช ้เป็นการควบคุมปรมิาณกาวซีเมนตที์ใชใ้หส้มาํเสมอ (ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป) 

-  ในกรณีปกูระเบืองขนาดใหญ่กว่า 25 x 25 ซม. (10 x 10 นวิ) ควรปาดกาวซีเมนตล์งบนหลงักระเบืองใหท้วั

เล็กนอ้ย เพอืแน่ใจว่าไดป้าดกาวซีเมนตล์งพืนผิวอย่างทวัถึงและไม่มีช่องอากาศวา่งเหลืออยู่เมือปกูระเบือง

เสรจ็ 

-  ปกูระเบืองลงบนกาวซีเมนตแ์ละกดใหแ้น่น  หรือใชค้อ้นยางเคาะบนกระเบืองใหท้วั   

เพือใหร้อ่งของกาวซีเมนตที์แผ่นกระเบืองกดทบัประสานกนัอย่างทวัถงึเวน้ชอ่งว่างระหว่างกระเบืองแต่ละ

แผ่น เพือใหเ้ป็นรอ่งยาแนว (อย่างนอ้ย 2 มม.)  

-  หากตอ้งการจดัหรือปรบัตาํแหน่งกระเบืองเมือปเูสร็จดว้ยกาวซีเมนต ์  สามารถปรบั ตกแต่งกระเบืองแต่ละ

แผ่นภายใน 15 นาที ก่อนกาวซีเมนตจ์ะแหง้ 

-   ทงิใหก้าวซีเมนตแ์หง้ประมาณ 24 ชวัโมง ก่อนการยาแนว 

 การเตรียมยาแนว 

-  ใส่นาํสะอาด  อณุหภมูขิองนาํปกติ (ไมใ่ช่นาํอุน่หรือนาํรอ้น) ลงในถงันาํทีเตรียมไว ้(กรณีใชย้าแนวคุณภาพสงู 

ทีมีส่วนผสมอีพ๊อกซี  ใหผ้สมส่วนผสม  2 ส่วนเขา้ดว้ยกนัอตัราส่วน ดา้นบน : ดา้นล่าง เป็น 1 : 3 โดยไม่ 

ตอ้งผสมนาํ  คนใหท้วัจนเขา้กนัเป็นเนือ เดียวกนั) 

-  ค่อย ๆ เทยาแนว ลงในนาํ  ขณะเดียวกนัคนใหท้ัวจนเขา้เป็นเนือเดียวกนั  โดยสดัส่วน 

การผสมคือ 1  : 3 โดยนาํหนกั (นาํ  1  ส่วน  ยาแนว  3  ส่วนหรือนาํ  1  ส่วน  ยาแนว  2.5  ส่วนโดยปรมิาตร) 

-  หลงัจากผสมยาแนวใหเ้ขา้กนัดีแลว้ควรทิงไว ้ 3  ถงึ  4  นาที  ก่อนใชง้านเพือใหส้าร 
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เคมีในยาแนวทาํปฏิกิรยิากบันาํ 

   การยาแนว 

-    สาํหรบัผนงั   ใชเ้กรียงยาง  หรือแผ่นยางตกัยาแนวทีผสมไดที้แลว้  ปาดยาแนวใหเ้ฉียงกบัรอ่งกระเบือง   

เพือใหย้าแนวเต็มร่องทีเตรียมไว ้

-    สาํหรบัพืน     เพือความรวดเร็ว  ป้ายยาแนวทีผสมไดที้แลว้  ลงบนพืนทีประมาณ  1  ตร.ม. แลว้ใชเ้กรียง

ปาดยาแนวใหเ้ฉียงกบัรอ่งกระเบือง  เพือใหย้าแนวเต็มรอ่งทีเตรียมไว ้

-    เช็ดยาแนวส่วนทีเกินออกจากแผ่นกระเบืองดว้ยฟองนาํหมาด ๆ ก่อนทียาแนวจะแหง้สนิทกรณีใชย้าแนว 

คณุภาพสงูทีมีส่วนผสมของอีพอีกซ ี ควรเช็ดยาแนวส่วนทีเกินออกจากแผ่นกระเบืองดว้ยฟองนาํเสน้ใยแข็งที

 ชบุนาํอุน่หมาด ๆ หลงัยาแนวเสรจ็ประมาณ  15  ถงึ  20  นาที (พืนทีประมาณ  1 ตร.ม.) 

-   ปล่อยทงิไวใ้หแ้หง้ประมาณ  2  ชม.  แลว้ทาํความสะอาดกระเบืองดว้ยผา้สะอาด 

-   เพือการยดึเกาะทีดีของยาแนว  ควรทิงเอาไวใ้หแ้หง้ประมาณ  24   ชม.   ก่อนการใชง้าน 

 การทาํความสะอาด 

 ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งทีเกียวขอ้งหลงัจากการปกูระเบืองดว้ยความประณีตสะอาด เรียบรอ้ย

ปราศจากคราบนาํปนู คราบไคล หรือรอยเปือนต่าง ๆ ก่อนขออนุมตัิตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและส่งมอบงาน 

การซ่อมแซม 

พืนผิวกระเบืองใหท้าํการใชเ้หรียญหรือโลหะเคาะทีกระเบือง  เพือเชค็ว่ามีเสียงเคาะดงัโปรง่หรือไม่  หากมีเสียง

ดงักล่าว ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการรือโดยสกดักาวซีเมนตบ์างส่วนออกและทาํความสะอาด  ปราศจาก  ฝุ่ นผง 

จากนนัทาํการปกูระเบืองอีกครงั  โดยปาดกาวซีเมนตด์า้นหลงักระเบืองและใชเ้กรียงหวีปกูาวซีเมนตที์ผิว

ตามปกติ  รอใหแ้หง้และยาแนวอีกครงั ผูค้วบคมุงานหรือผูอ้อกแบบจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดกรรมวิธีตลอดจนการ

เลือกใชว้สัด ุ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเสียค่าใชจ่้ายในการซอ่มแซมทังหมด 
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งานวัสดุอุดยาแนว  ( SEALANT ) 

ผูร้บัเหมางานประตู-หนา้ต่าง จะตอ้งจดัหาซลิโิคนทีเหมาะสมกบัการยาแนว เพือป้องกนัการรวัซมึของอากาศฝน และ

อนื ๆ ตามทีแบบกาํหนด  รวมทงัรอยต่อใดทีตอ้งยาแนวแต่มิได ้กาํหนดในแบบ  ผูร้บัเหมาจะตอ้งยาแนวรอยต่อนันใหเ้รียบรอ้ย 

วสัดุอดุยาแนวทงัหมดทีใชใ้นโครงการนี  ใหใ้ชช้นิด SILICONE  SEALANT  ชนิดทีไมมี่อนัตรายหรือสรา้งความเสียหายแกผ่ิว

วสัดุทีจะอดุรอยต่อสาํหรบัอดุเพือปอ้งกนัการรวัซมึ  กาํหนดใหไ้ม่เล็กกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม. โดยม ี CLOSED CELL 

POLYETHLELENE FOAM BACKER ROD หนนุรองเสมอ ส่วนรอยต่อสาํหรบังาน CURTAINWALL และส่วนทีตอ้งการความ

แข็งแรงในการจบัยดึ ใหเ้ป็นไปตามรายการคาํนวณ วสัดุอดุยาแนวใหใ้ชผ้ลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่า DOW CORNING หรอื 

GE หรือ Sika หรือ TREMCO  โดยใชรุ้น่ทีเหมาะสมกับผิววสัดทีุจะอดุดงัต่อไปนี ส่วน สีของวสัดยุาแนว สถาปนิกจะเป็นผู้

กาํหนดสีทีใช ้  ผูร้บัเหมาจะตอ้งส่งตวัอย่างซิลิโคนยาแนวแต่ละชนิด  แต่ละสีทีจะใชอ้ย่างละ 1 หลอด (30 มิลลลิิตร) เพือขอ

อนมุตัิก่อนนาํไปใชง้าน 

1. ซลิโิคนทีทาํหนา้ทีในการยดึกระจกสาํหรบังานอาคารสงู เช่น ใชใ้นส่วน CURTAIN WALL ใหใ้ชซิ้ลโิคนประเภท 

Silicone Sealant  วสัดยุาแนว ชนิดไม่ก่อใหเ้กิดคราบ (Non Staining Silicone Sealant) จะตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์

คณุภาพเทียบเท่าของ Dow Corning หรือ General Electric หรือ SIKA หรือ TREMCO โดยมีรายละเอียดดงันี 

- Structural Silicone ตอ้งเป็นชนิด Two Part เพอืติดตงักระจกในโรงงาน โดยจะตอ้งมีการทดสอบ Compatibilty 

Test และ Deglazing Test ตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลติโดยผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายงานการตรวจสอบนีใหแ้ก่

เจา้ของงาน One Part Silicine จะอนุโลมใหใ้ชเ้ฉพาะในงานซอ่มหรอืในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นเท่านนั Two Part 

Silicone ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่า Dow Corning No.983 หรือ GE Ultra glass SSG4400 หรือ SIKA 

SG-500  หรือ TREMCO และใช ้One Part Silicone ผลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่า DC795 หรือ GE Ultra glaze 

SSG4000 หรอื SIKA SG-18 หรือ TREMCO  

- Weather Seal ตอ้งเป็นชนิด Low หรอื Medium Modulus โดยจะตอ้งมีการทดสอบว่า สามารถใชร้ว่มกบัวสัดุ

ต่าง ๆ ทีจะตอ้งยดึติดใหใ้ชผ้ลิตภณัฑค์ุณภาพเทียบเท่า Dow Corning 791, GE Ultraproof II SCS2900 หรือ 

SIKA WS-305 หรือ Tremsil 600 

- ซลิโิคนสาํหรบัอดุยาแนวผิวอลมูิเนียมกบัผิวปนูเพือป้องกนันาํซมึ ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑค์ณุภาพเทียบเท่า DOW 

CORNING NO.791 หรือ GE Ultra Prof11 Scs2900 SILPRUF  หรือ Sika WS-305 หรือ Tremsil 600 

- ซลิโิคนสาํหรบัอดุยาแนวกระจกโฟลทกบักระจกโฟลท   ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑค์ุณภาพเทียบเท่า DOW CORNING 

NO. 791 หรือ GE Ultra Prof11 Scs2900 หรือ Sika GS-621 หรือ Tremsil 600  ในกรณีทีตอ้งใชส้ีใส่ และกนั

รวัซมึ DC688/793-T หรอื Tremsil 200 

2. ผิววสัดุอนื ๆ ทีไม่ไดก้ล่าวถึง  ใหผู้ร้บัจา้งขออนมุตัิสถาปนิกก่อนดาํเนินการใด ๆ 

3. ผูร้บัจา้งตอ้งส่งผลการทดสอบซลิโิคนยาแนวงานโครงสรา้งกบัวสัดทีุจะยาแนว จากหอ้งปฏิบติัการของผูผ้ลิตซลิโิคน

ยาแนวทีผูค้วบคมุงานรบัรองก่อนทีจะเรมิดาํเนินการ  ผลการทดสอบขนัตาํตอ้ง  ประกอบดว้ย 

3.1  การทดสอบเขา้กนัได ้ (COMPATABILITY TEST ) ของวสัดทุงัหมดทีใชร้ว่มกนั  ไดแ้ก่  กระจก อลมูเินียม 

โฟมหนนุ (BACKER ROD) (ถา้มี)  ยางหนนุ (SETTING BLOCK) ( ถา้มี ) เทปโฟม (SPACER) กบัซลิโิคน

ยาแนวทีใช ้

3.2 การทดสอบการยดึเกาะ (ADHESION-IN-PEEL TEST)  ตามมาตรฐาน ASTM C 794 บนผิวกระจก และ

อลูมิเนียมทีใชง้านจรงิสาํหรบัโครงการนี 
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3.3       ขอ้แนะนาํจากหอ้งปฏิบตัิการเกียวกบัความจาํเป็นในการใชส้ารรองพนื (PRIMER)  ชนิดของสารรองพืน 

 และขอ้แนะนาํ  ชนิดของสารละลายในการทาํความสะอาด 

4. ซลิโิคนทีใชจ้ะตอ้งบรรจใุนกล่องทีแข็งแรงเพยีงพอต่อการขนส่ง มปีา้ยบอกชือผูผ้ลิต ชนิดของผลติภณัฑแ์ละ

หมายเลขการผลิต  จะตอ้งจดัเก็บซิลิโคนยาแนวตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 

5. การยาแนว 

5.1 ผิวงานทีจะยาแนวจะตอ้งสะอาด  แหง้  ปราศจากฝุ่ น ไขมนั  แลคเกอร ์และความชืน 

5.2 ตอ้งเช็ดทาํความสะอาดงานผิวงานดว้ยสารละลายทีผูผ้ลติซลิโิคนแนะนาํ  ผา้ทีใชจ้ะตอ้งเป็นผา้ฝ้าย 100% สี

ขาว ใชผ้า้ผืนแรกชบุสารละลายเช็ดทีผิวงาน แลว้ใชผ้า้ผืนทีสองเช็ดตามเพือเป็นการดดูซบัสิงทีสกปรกและ

ไขมนัทนัทีก่อนทีสารละลายจะระเหย 

5.3 ในกรณีทีจาํเป็นใหท้าสารรองพืนเพียงบาง ๆ ดว้ยผา้ฝ้าย 100 %  สีขาว หากสารรองพืนมากเกินไปจนเหน็

เป็นฝา้ขาว  ใหใ้ชผ้า้สะอาดเช็ดออกใหห้มดรอยฝา้ 

5.4 ติดเทปโฟม ( SPACER )  ยางหนนุ ( SETTING BLOCK )   โฟมหนนุ ( BACKER ROD ) และ

ส่วนประกอบ อืน ๆ ตาม  SHOP DRAWING 

5.5 ฉีดซลิิโคนยาแนวโดยใชช่้างทีมีประสบการณเ์พียงพอ ในการฉีดซลิโิคนยาแนวไดอ้ย่างประณีต  และไม่มี

ฟองอากาศ  การฉีดซิลิโคนยาแนวอาจฉีดแบบมือบีบหรือแบบใชแ้รงลมอดักไ็ด ้ และปาดตบแต่งซลิิโคนยา

แนวดว้ยแท่งปาดก่อนซลิิโคนเรมิแข็งตวั ภายใน 10 นาที  หลงัจากฉีดซลิโิคนยาแนวแลว้ลอกเทปกระดาษ

ออกทนัที 

5.6  ไม่เคลือนยา้ยแผงกระจกจนกว่าซลิิโคนยาแนวจะแข็งตวัเต็มที ระยะเวลาขึนอยู่กบัคาํแนะนาํของผูผ้ลิต

ซลิิโคนทีใช ้

5.7 แผงกระจกทีรอเวลาแข็งตวัตอ้งเก็บไวใ้นทีรม่  ไม่มีฝุ่ น  มีการระบายอากาศไดดี้ 

5.8 งานประต ู  หนา้ต่าง  ทีอยู่ภายนอกอาคารและตอ้งรบัลม ฝน โดยตรงจะตอ้งยาแนวดว้ยระบบ DUAL 

DEFENCE WET & DRY GLAZING SYSTEM  ซงึเป็นการยาแนวรอยต่อกระจก กบัขอบอลมูิเนียมส่วน

ดา้นนอกดว้ยซลิโิคน ส่วนดา้นในใชย้างอดัชนิด  EPDM ตามความเหมาะสมรอ่งกระจกกบัขอบอลูมเินียมที

จะยาแนวจะตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1/6 นวิ และจะตอ้งมีวสัดปุระเภท CLOSED CELL  POLYETHELENE 

FOAM ROD / TAPE  หรือ SPACER  รองรบัเสมอ  

6. การควบคุมคุณภาพการทาํงานของวัสดุอุดยาแนว 

6.1 ใหมี้ระบบการบนัทกึการหมนุเวียนของซิลิโคนยาแนว  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

วนัทีทีรบัของ 

ชือและหมายเลขผลิตภณัฑ ์

หมายเลขการผลิต 

วนัทีเบิกของไปใช ้

ชืองานทนีาํไปใช ้

6.2        ใหมี้การกรีดแนวซลิิโคนยาแนว (DEGLAZING) เพือตรวจสอบความเต็มของแนวยา  ความกวา้งของยาแนว 

(STRUCTURAL BITE)  และการยดึเกาะ (ADHESION)  ระหว่างซลิิโคนยาแนวกบัผิวงานปรมิาณการกรีด

แนวมีดงันี 

 50 แผงแรกตรวจสอบ  1  แผ่น 
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 ทกุ ๆ 100 แผงต่อไปตรวจสอบ  1  แผ่น 

 ทกุ ๆ ชุดการผลิตจะตอ้งมีหมายเลขประจาํแผง เพือใหส้ามารถตรวจสอบได ้ หากพบขอ้บกพรอ่งภายหลงั

ผลการทดสอบการกรีดแนวจะตอ้งส่งใหผู้ค้มุงานเพือตรวจสอบ 

6.3 จดัใหมี้การรบัประกนัผลงานซิลโิคนยาแนวเป็นเวลา 10 ปี โดยผูผ้ลิตซิลโิคนยาแนว 

7. การป้องกันผิววัสดุ 

งานอลูมิเนียมทงัหมดเมือทาํการติดตงัเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งพ่นวสัดปุกคลมุผิว  หรือติด  PLASTIC 

TAPE  เพอืปอ้งกนัผิวของวสัดไุวใ้หป้ลอดภยัจากนาํปนู   หรือสิงสกปรกอืนใดทีอาจทาํความเสียหายใหก้บังาน อลูมิเนียม 

8. การทาํความสะอาด 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดผิวของงานอลมิูเนียมและกระจก ทงัดา้นนอกและดา้นในใหส้ะอาดปราศจากคราบ

นาํมนั  คราบนาํปนู สี รอยดินสอ  หรอืสิงสกปรกอืนใดก่อนส่งมอบงาน  โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่ใชเ้ครืองมือและสารละลายใด ๆ 

ทาํความสะอาด อนัอาจเกิดความเสียหายแก่งานอลมูิเนียมและกระจกได ้

9. การรับประกัน 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํเอกสารรบัประกนัคณุภาพวสัดอุปุกรณที์นาํมาติดตงัและคณุลกัษณะผลงานอลมิูเนียม CURTAIN 

WALL และกระจกว่าถกูตอ้งสมบูรณไ์ม่รวัซมึ และยงัคงสภาพการใชง้านไดดี้อย่างนอ้ย 10 ปี  นบัจากวนัส่งมอบงาน ความ

เสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนก่อนการรบัมอบงาน หรือภายในระยะเวลาของการรบัประกนั อนัมีผลเนืองมาจากการผลิต การขนส่ง 

การติดตงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งชดใชโ้ดยถอดออกและติดตงัดว้ยของใหม่ทีมีคณุภาพชนิดและขนาดเดียวกนั  โดยเป็นค่าใชจ้่ายของ

ผูร้บัจา้งทงัสินผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัคณุภาพคุณสมบตัิของวสัดแุละการติดตงัตามมาตรฐานของบรษิัทผูผ้ลิต เมือติดตงัแลว้

ตอ้งไม่มกีารหลุดรอ่นหรือมีขอ้บกพรอ่งใด ๆ หากเกิดการดงักล่าวผูร้บัจา้งตอ้งทาํการซอ่มแซมใหอ้ยู่ในสภาพดีโดยไมค่ิดมลูค่า

ใด ๆ ทงัสินโดยมีระยะเวลาการรบัประกนัไม่ตาํกว่า 2 ปีสาํหรบัวสัดุยาแนวในงานโครงสรา้ง (Structural Sealant) ผูร้บัจา้งตอ้ง

ส่งใบรบัประกนัคณุภาพงานจากผูผ้ลติวสัดยุาแนว โดยมีระยะเวลาการรบัประกนัไม่ตาํกว่า 10 ปี การรบัประกนัตอ้งครอบคลมุ

ถงึการรบัประกนัการยดึติดของซลิิโคนยาแนวงานโครงสรา้งกบัวสัด ุ (Structural Warranty (In Factory or On Site) สาํหรบั

วสัดุยาแนวในงานกนัการรวัซมึ (Weatherseal Sealant) ผูร้บัจา้งตอ้งส่งใบรบัประกนัคุณภาพงานจากผูผ้ลิตวสัดยุาแนว โดยมี

ระยะเวลาการรบัประกันไม่ตาํกว่า 10 ปี การรบัประกนัตอ้งครอบคลุมถึงการรบัประกนัการยดึติดของซิลิโคนยาแนวกบัวสัด ุไม่

เกิดการรวัซมึของนาํและอากาศ (Weatherseal Warranty) 
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2.6  งานไม้ 

 

ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ แรงงาน และอปุกรณที์จาํเป็นสาํหรบัการก่อสรา้งเกียวกบัไมท้งัหมดทีระบใุนแบบและ

รายการก่อสรา้งรวมถงึการเก็บรกัษาไมใ้หมี้คุณภาพดีก่อนนาํมาใชง้าน  งานประกอบไมแ้บบไดร้ะบุไวแ้ลว้ในหมวดไม้

แบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

มาตรฐาน 

ใหใ้ชม้าตรฐานของกรมป่าไม ้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ หรือตามมาตรฐาน มอก.423 และมอก.424 ส่วนไมส้กัให้

ยดึถือตาม มอก.422 โดยไมท้งัหมดก่อนนาํมาใชง้านใหอ้ดันาํยาปอ้งกนัปลวกและแมลงต่าง ๆ ตาม มอก. 516 

วัสดุ 

ไมจ้ะตอ้งเป็นไมป้ราศจากรอยตาํหนิทีทาํใหก้ารรบักาํลงัของไมเ้สียไป  ไมจ้ะตอ้งแหง้ไมผ่ ุ หรือเป็นกระพี  ไม่มีรอย

แตกรา้ว จะตอ้งตรง ไม่คดงอ นอกจากจะระบเุป็นอย่างอืน 

- ไมเ้นือแข็ง 

ไมท้ีจะนาํมาใชใ้นการก่อสรา้ง ส่วนทีระบเุป็นไมเ้นือแข็งจะตอ้งเป็นไมเ้นือแข็งตามมาตรฐานกรมป่าไมฯ้ ผูร้บั

จา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างพรอ้มผลการทดสอบจากกรมป่าไมฯ้ กาํกบัมาดว้ย 

- ไมเ้นือออ่น 

ใชส้าํหรบังานประกอบไมแ้บบส่วนทีทาํเป็นไมเ้ครา่หรือเคร่าฝ้าเพดาน อนญุาตใหใ้ชไ้มย้างไดแ้ต่ตอ้งผ่านการอดั

นาํยามาแลว้ ไมต้กแต่งประกอบเฟอรน์ิเจอร ์   นอกจากระบุเป็นอยา่งอืนในแบบใหใ้ชไ้มส้กัทอง การอดันาํยา

จะตอ้งมีคุณภาพไม่นอ้ยกว่าการอดันาํยาของโรงงานอดันาํยาไมข้ององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้   คือก่อนอดั

นาํยาจะตอ้งอบไมใ้หแ้หง้เหลือปริมาณไอนาํในเนือไมป้ระมาณ 30% แลว้จงึทาํการอดันาํยา โดยใชน้าํยาแหง้

ครงึปอนด ์ ต่อไม ้ 1 ลกูบาศกฟ์ตุ  ไมส้าํหรบัทาํเคร่าฝา้และเคร่าเพดาน  จะตอ้งไสเรียบมาจากโรงงานทังหมด 

หา้มใชเ้ศษไมที้ประกอบแบบคอนกรีตทาํการก่อสรา้งเด็ดขาด 

- ไมว้งกบ 

ในกรณีทีระบใุหท้าํสีทบึแบบกึงมนั กึงดา้น  ใหใ้ชว้งกบไมเ้นือแข็ง  กรณีทีระบใุหล้งแชล็คโชวเ์นือไมใ้หใ้ชว้งกบ

ไมส้กัขนาดของไมว้งกบดรูายละเอียดในแบบก่อสรา้ง 

- ไมอ้ดั 

ไมอ้ดัทงัหมดใหใ้ชไ้มอ้ดัเกรดเอ  ขนาดและความหนาของไมอ้ดัตามระบใุนแบบจะตอ้งเป็นไมอ้ดั ชนิด Marine 

Plywood แผ่นไมอ้ัด มีคุณสมบตัติาม มอก. 178 

- พืนระแนงไมส้าํเรจ็รูป   

พืนระแนงไมส้าํเรจ็รูป  ขนาด 47 x 47 ซม.  หนา้กวา้งของแผ่น 2 “ ตวัไมต้อ้งผ่านการอบแหง้ผลติภณัฑค์ุณภาพ

เทียบเท่า LEODECK , ลีโอวูด้  อนิเตอรเ์ทรด  

การประกอบและการติดตัง 

- รอยบากไมก้ดี็ หนา้ไมที้ประกอบกนัก็ดีจะตอ้งขีดเสน้จากวดัมมุใหถ้กูตอ้งจงึเลือยเจาะไสตกแต่งใหห้นา้ไมส้นิท

เต็มหนา้ทีประกบกนัการติดตงัโครงไมที้ประกอบไวแ้ลว้จะตอ้งทาํการติดตงัอย่างระมดัระวงัและใชเ้ครืองมือที

เหมาะสม   โดยมิใหโ้ครงไมน้นั ๆ เกิดชาํรุดเสียหายไดถ้า้เกิดการชาํรุดเสียหายขนึผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขหรือ

เปลียนตวัไมใ้หใ้หมค่่าใชจ้่ายในการนีจะตอ้งเป็นของผูร้บัจา้งทงัสินอปุกรณอ์ย่างหยาบ รวมทงัการตอกตะป ู 

เดือย  ตะปคูวง  สลกัเกลียว  เครืองหนีบ วงแหวน  LAG  SCREW,  EXPANSION  BOLTS  และ ARCHOR 
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BOLTS  และรายการอปุกรณอื์น ๆ ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  FINISH  HARDWARE และสิงซงึจาํเป็นอืน ๆ เพือ

ยึดใหโ้ครงแข็งแรงอย่างถาวรกบัที  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูท้าํทงัสิน  บานประต ู  ผูร้บัจา้ง จะตอ้งติดตงัแขวนและ

ตกแต่งตามทีระบแุละแสดงในรูปแบบและจะตอ้งมีช่องว่างระหว่างดา้นขา้ง  2  มม.  และขอบของบานไม่เกิน  

5 มม. เหนือพืน  นอกจากจะไดร้ะบเุป็นอย่างอืนในแบบช่องประตทีูไม่มีธรณี จะมีช่องว่างไม่เกิน 5 เหนือพืน 

ลกูบิดมือจบัส่วนทีเป็นมาตรฐานจะตอ้งติดในระดบัความสงูเดียวกนัมือจบัลกูบดิจะตอ้งอยู่สูงจากพืนทีตกแต่ง

แลว้ 96 ซม.ถงึกงึกลางตวัลูกบดิหรอืตามระบใุนแบบขยาย 

- งานพืนระแนงไมส้าํเรจ็รูป  การติดตังใหต้ิดตงัตามกรรมวิธีของผูผ้ลิต 

งานไม้ตกแต่งภายใน 

-  งานไมต้กแต่ง จะตอ้งมีการขดัแต่งลงกระดาษทราย  จนกระทังรอยอนัเกิดจากเครืองจกัรเครืองมือหมดไป ไม่มี 

 RAISED GRAIN  หรือส่วนเสียหายอืน ๆ ทีผิวอนัปรากฏใหเ้ห็นดว้ยสายตาในงานแต่งผิวนนั 

-  งานไมต้อ้งทาํโครงเครา่อย่างดี  อดุติดแน่น  และติดตงัในแนว  และระดบัทีตอ้งการ และจะตอ้งยดึติดอย่าง

มนัคง แข็งแรงกบัที 

-  ตวัเคานเ์ตอร ์จะตอ้งทาํใหถ้กูตอ้งพอดี ดงัแสดงในรูปแบบ 

ขนาดของไม ้

ไมส้าํหรบัก่อสรา้งทงัหมด (ยกเวน้ไมส้กั) ยอมใหเ้นือไมเ้ป็นคลองเลือย  โดยใหมี้ขนาดเล็กกวา่ทีระบใุนแบบได ้ 

แต่เมือตกแต่งพรอ้มทีจะประกอบเขา้เป็นส่วนของอาคาร  จะตอ้งมีขนาดเหลือไมน้อ้ยกว่าทีระบดุงัต่อไปนี 

ไมข้นาดไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกว่า 

  1/2 นวิ    3/8      นวิ 
 1 นวิ 1   3/16     นิว 
 1 1/2 นวิ 1   5/16  นวิ 
 2 นวิ 1   13/16     นวิ 
 3 นวิ 2   13/16     นิว 
 4 นวิ 3   13/16     นิว 
 5 นวิ 4   13/16     นวิ 
 6 นวิ 5   13/16     นวิ 

8 นวิ 7   13/16     นวิ 
งานฝีมอืและวิธทีาํ 

- รายการไมท้งัหมดทีใชท้าํโครงสรา้งถาวร จะตอ้งใชช่้างฝีมือชนัดีทีประณีต มีประสบการณก์บังานประเภทนี 

- ตอ้งจดัเตรียมกรอบไมแ้นวตะปพูุกหรือรายการอืน ๆ ทาํนองเดียวกนันีในทีทีจาํเป็นเตรยีมสาํหรบัการยดึ                 

การประกอบทีถกูตอ้งหรือการประกอบติดตงัของงาน จะตอ้งสรา้งกับทีโดยวิธีการทีไดร้บัการอนมุตัิแลว้ 

งานไม้  สาํหรับการตกแต่งภายใน 

ข้อกาํหนดทวัไป 

 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาตัวอย่างวสัดดุงัต่อไปนี เพือขออนมุตัิจากสถาปนิกก่อนการดาํเนินการ 

- ตวัอย่างสี Laminate 

- Hardware ของงานตู,้ ประตู, Built in, Joinery 

- ตวัอย่างสีพน่ หรือ สีทา 
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- ผูร้บัจา้งตอ้งแจง้ผูค้วบคมุงานล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า  2 วนั  เพอืทาํการตรวจสอบ Joinery  ทีโรงงานก่อนการติดตงัที

หนา้งาน 

 

การจัดเตรยีมวัสดุ 

- วสัดทีุใชต้อ้งเป็นไมเ้กรดดีและไดม้าตรฐาน 

- ความต่างของไมต้อ้งไมต่่างจากกนัเกินกว่า  3 % 

- ไมจ้ะตอ้งไมมี่รอยขีดข่วน,รอยประทบัโรงงาน , รอยเลือน, รอยวอลก์ โดยรอบ 

- ไมจ้ะตอ้งไดร้บัการเคลือบดว้ยสารป้องกนัแมลง, มอด, ปลวก ก่อนดาํเนินการ 

- กาวทีใชต้อ้งเหมาะสมกบัไมช้นิดนนั ๆ 

- ไมอ้ดัตอ้งเป็นไมอ้ดักนันาํ 

- Particle Board ตอ้งเป็นวสัดกุนันาํ  และใชใ้นพืนทีไมเ่ปียกนาํเท่านนั 

- MDF Board ตอ้งมีความหนาแน่นที  700 kg/m2 หากเคลือบดว้ย  Melamine  ตอ้งเคลือบทงั  2 ดา้น 

- Laminated plastic sheet ตอ้งเป็นแบบกนัไฟ MDF และกาวใชต้อ้งเป็น PVAC ภายใตค้วามรอ้น  120 C การ

ต่อแผ่นของไม ้ Veneer ตอ้งต่อใหไ้ดต้ามแนวของลายไม ้

การตดิตังงานไม้ 

- งานไมใ้หเ้ป็นงานทีรวมถงึการติดตงั วงกบ, บวั, การต่อของวสัดไุม ้และวสัดอุืน ฯลฯ 

- การติดตงัตอ้งใชแ้ผ่นเต็มเสมอ และมีรอยตอ่นอ้ยทีสดุถงึไม่มีเลย  รอยต่อของไมใ้หเ้ป็นไปตามรายละเอียดของแบบ 

- การเก็บขอบตอ้งใช ้Finishing เดียวกนักบัหนา้ไมใ้หญ่ หรือตามทีกาํหนดในแบบ 

การตดิตังงาน Joinery 

- ถา้งานตอ้งมีการตอกตะป ู  หวัตะปตูอ้งจมกว่าหนา้ ไมแ้ละฉาบเรียบดว้ย filler และทาํสีตามตวั อย่าง หรือ

เทียบเท่าสีไม ้ Finishing  

- งานไม ้Joinery ตอ้งไดแ้นวตรงฉาก ไม่บดิงอตามขอ้กาํหนดต่อไปนี 

- 1.0 mm in 800 mm for plumb and level (รวมถึง bench tops) 
- 0.5 mm maximum offsets ในกรณีมีรอยต่อทีมองเห็นทีพืนผิว 
- 2.0 mm maximum offsets  ในกรณีรอยต่อทีมองเห็นทีพืนผิว 

        -  + 2.0 mm maximum offsets ในกรณีมีการบดิตวัของไม ้
งานไม้และวัสดุและประกอบต่างๆ 

- ไมย้มหอมสาํหรบัโครงภายในเฟอรน์ิเจอรท์ังหมดตอ้งเป็นไมที้อบแหง้สนิทไดข้นาดไม่บิด เบียว  ไม่มีตาํหนิ

ปราศจากมอดและแมลงกินเนือไม ้

- ไมส้กัสาํหรบัไมป้ระณีตทงัหมดทีระบใุนแบบ  ตอ้งเป็นไมที้อบแหง้สนิท  ไม่บดิงอ  ไม่มี ตาํหนิไม่มีเสียนไม้

ปราศจากแมงกนิเนือไมป้ราศจากแมงกินเนือไม ้

- ไมอ้ืนทีระบุถา้มีตอ้งเป็นไมที้อบแหง้สนิท  ไม่บิดงอ  ไม่มีตาํหนิ  ไม่มีเสียนไมป้ราศจากแมงกินเนือไมป้ราศจาก

แมงกินเนือไม ้

- ไมอ้ดัสัก เป็นไมอ้ดัสกัคณุภาพตามมาตรฐาน  ม.อ.ก.  178 – 2519  เกรดเอ  คดัลายขนาดความหนาตามแบบ 

- ไมอ้ดัยางคุณภาพมาตรฐาน  ม.อ.ก. 178 – 2519 ใชส้าํหรบัทีมองไม่เห็นจากภายนอกทีไม่ตอ้งการโชวเ์สียนไม้

หรือสาํหรบัการกรุกระจก, กรุพลาสติกลามิเนท 
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- พลาสตกิลามิเนตเป็น HPL  ความหนาไม่นอ้ยกว่า 0.7 มม.  สีและคุณภาพตามตวัอย่างของสถาปนิก ขนาด

และ รอยต่อทาํตามแบบ  การติดตงัทาํตามคาํแนะนาํของบริษัทผูผ้ลิตหรือ ผูแ้ทนจาํหน่ายอย่างเครง่ครดั 
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2.7  งานโลหะ 

 

ทัวไป 

- “กรณีทวัไปและกรณีพิเศษ” ทีระบไุวใ้นภาคอืน ใหน้าํมาใชก้บัหมวดนีดว้ย 

- บทกาํหนดส่วนนีคลมุถงึเหลก็รูปพรรณทุกชนิด 

- รายละเอียดเกียวกบัเหล็กรูปพรรณ ซงึมิไดร้ะบใุนแบบและบทกาํหนดนี ใหถ้ือปฏิบตัิตาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคาร

เหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทกุประการ 

วัสดุ 

เหล็กรูปพรรณทงัหมด จะตอ้งมีคุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที มอก.116-2715  หรือ ASTM. หรอื  

JIS ทีเหมาะสม 

การกองเก็บวัสดุ 

การเก็บเหล็กรูปพรรณทงัทีประกอบแลว้ และยงัไม่ไดป้ระกอบ จะตอ้งเก็บไวบ้นยกพืนเหนือพืนดิน จะตอ้งรกัษาเหล็กให้

ปราศจากฝุ่ น ไขมนั หรอืสิงแปลกปลอมอืน ๆ และตอ้งระวงัรกัษาอย่าใหเ้หล็กเป็นสนิม 

การต่อ 

รายละเอียดในการต่อใหเ้ป็นตามทีระบใุนแบบผูร้บัจา้งจะตอ้งเขียน SHOP DRAWING แสดงวิธีการต่อใหส้ถาปนิกอนุมตัิก่อน

ดาํเนินการ 

รูและช่องเปิด 

การเจาะหรอืตดั หรือกดทะลใุหเ้ป็นรู ตอ้งกระทาํตงัฉากกบัผิวของเหล็ก และหา้มขยายรูดว้ยความรอ้นเป็นอนัขาดในเสาทีเป็น

เหล็กรูปพรรณ ซงึต่อกบัคาน ค.ส.ล. จะตอ้งเจาะรูไว ้ เพือใหเ้หล็กเสรมิในคานคอนกรีตสามารถลอดได ้ รูจะตอ้งเรยีบรอ้ย 

ปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง ขอบรูซึงคมและยืนเล็กนอ้ย อนัเกดิจากการเจาะดว้ยสว่านใหข้จดัออกใหห้มดดว้ยเครืองมือโดย

ลบมมุ 2 มลิลิเมตร ช่องเปิดอืน  ๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียว จะตอ้งเสริมเหล็กซงึมีความหนาไม่นอ้ยกว่า ความหนาขององค์

อาคารทีเสรมินนั รูหรือช่องเปิดภายในแหวน จะตอ้งเท่ากบัช่องเปิดขององคอ์าคารทีเสรมินนั 

การประกอบและการยกติดตัง 

- แบบขยายก่อนจะทาํการประกอบเหล็กรูปพรรณทกุชนั ผูร้บัเหมาจะตอ้งส่งแบบขยายต่อผูแ้ทนผูว่้าจา้ง  เพือรบัความ

เห็นชอบ 

- จะตอ้งจดัทาํแบบทีสมบูรณแ์สดงรายละเอียดเกียวกบัการตดัต่อประกอบและ การติดตงัรูสลกัเกลียวรอยเชือมและ

รอยต่อทีจะกระทาํในโรงงาน 

- สญัลกัษณต์่าง ๆ ทีใชจ้ะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

- จะตอ้งมีสาํเนาเอกสารแสดงบญัชีพสัดุและวิธีการยกติดตงัตลอดจนการยึดโยงชวัคราว 

- การประกอบและการยกติดตงั 

- ใหพ้ยายามประกอบทีโรงงานใหม้ากทีสดุเท่าทีจะทาํได ้

- การตดัเฉือน ตดัดว้ยไฟสกดั และกดทะล ุตอ้งกระทาํอย่างละเอียดประณีต 

- องคอ์าคารทีวางทาบกนั จะตอ้งวางใหแ้นบสนิทเต็มหนา้ 

- การติดตวัเสรมิกาํลงั และองคอ์าคารยดึโยงใหก้ระทาํอย่างประณีตสาํหรบัตวัเสริมกาํลงัทีติดตงัแบบอดัแน่น ตอ้ง

อดัใหส้นิทจรงิ ๆ 

- รายละเอยีดใหเ้ป็นไปตาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที 

1003-18 ทกุประการ 
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- หา้มใชว้ธีิเจาะรูดว้ยไฟจะตอ้งแกแ้นวต่าง ๆ ใหต้รงตามแบบ รูทีเจาะไวไ้ม่ถกูตอ้ง ฯลฯ จะตอ้งอุดใหเ้ต็มดว้ยวธีิ

เชือม และเจาะรูใหม่ใหถ้กูตาํแหน่ง 

- ไฟทีใชต้ดัควรมีเครอืงมอืกลเป็นตวันาํ 

- การเชือมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AWS สาํหรบัการเชือมในงานก่อสรา้งอาคาร ผิวหนา้ทีจะทาํการเชือม จะตอ้ง

สะอาดปราศจากสะเก็ด รอ่นตะกรนั สนิม ไขมนั สี และวสัดุแปลกปลอมอืน ๆ  ทีจะทาํใหเ้กิดผลเสียต่อการเชือม

ไดใ้นระหว่างการเชือมจะตอ้งยึดชนิส่วนทีจะเชือมติดต่อกนัไดแ้นน่ เพือใหผ้ิวแนบสนิทสามารถทาสีอดุไดโ้ดยงา่ย

หากสามารถปฏิบตัิไดใ้หพ้ยายามเชือมในตาํแหน่งราบ  และใหว้างระดบัการเชือมใหดี้เพือหลีกเลียงการบิดเบียว

ในระหว่างกระบวนการเชือม ในการเชือมแบบชนจะตอ้งเชือมในลกัษณะทีจะใหไ้ดก้าร Penetration โดยสมบรูณ์

โดยมใิหมี้การกระเปาะตะกรนัขงัอยู่ในกรณีนี อาจใชวิ้ธีลบมมุตามขอบหรือ Backing Plates ก็ได ้ ชินส่วนที

จะตอ้งต่อเชือมแนบทาบ จะตอ้งวางใหชิ้ดกนัทีสดุเท่าทีจะมากไดแ้ละไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งห่างกนัไม่เกิน 6 

มิลลิเมตร ช่างเชือมจะตอ้งใชช่้างเชือมทีมีความชาํนาญเท่านนั และเพอืเป็นการพสิจูนถ์งึความสามารถ  จะมีการ

ทดสอบความชาํนาญของช่างเชือมทุก ๆ คน 

งานสลักเกลียว 

-  การตอกสลกัเกลียว จะตอ้งกระทาํดว้ยความประณีต โดยไม่ทาํใหเ้กลียวเสียหาย 

-  ตอ้งแนใ่จว่า ผิวรอยต่อเรยีบ และผิวทีรองรบัจะตอ้งสมัผสักนัเต็มหนา้ ก่อนจะทาํการขนัเกลียว 

-  ขนัรอยต่อดว้ยสลกัเกลียวทุกแห่งใหแ้น่น โดยใชก้ญุแจปากตายทีถูกขนาด 

-  เมือขนัสลกัเกลียวแน่นแลว้ ใหท้บุปลายเกลียว เพือมิใหแ้ปน้สลักเกลียวคลายตวั 

การต่อและประกอบในสนาม 

-  ใหป้ฏิบตัิตามทีระบใุนแบบขยาย และคาํแนะนาํในการยกติดตงัโดยเครง่ครดั 

-  ค่าผิดพลาดทียอมให ้ใหถื้อปฏบิตัิตามมาตรฐานสากล 

-   จะตอ้งทาํนังรา้นคาํยนั ยดึโยง ฯลฯ ใหพ้อเพียง เพือยึดโครงสรา้งใหแ้น่นหนาอยู่ในแนวและตาํแหน่งทีตอ้งการ

เพอืความปลอดภยัต่อผูป้ฏบิติังานจนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบรอ้ยและแข็งแรงดีแลว้ 

-  หมุด ใหใ้ชส้าํหรบัยดึชนิส่วนต่าง ๆ เขา้หากนั โดยไม่ใหโ้ครงเหล็ก (โลหะ) เกิดการบดิเบียวชาํรุด 

-  หา้มใชว้ธีิตดัดว้ยแก็สเป็นอนัขาด นอกจากจะไดร้บัอนมุตัิจากวิศวกร 

-  สลกัเกลียวยดึและสมอ ใหต้งัโดยใชแ้บบนาํเท่านนั 

-  แผ่นรองรบั 

-  ใหต้ามทีกาํหนดในแบบขยาย 

- ใหร้องรบัและปรบัแนวดว้ยลิมเหล็ก 

-  หลงัจากไดย้กตดิตงัเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ใหอ้ดัมอรต์า้ชนิดทีไม่หดตวั และใช ้

-  ผงเหล็กเป็นมวลรวมใตแ้ผ่นรองรบัใหแ้น่นแลว้ตดัขอบลิมใหเ้สมอกบัขอบของแผ่นรองรบัโดยทิงส่วนทีเหลือไวใ้นที 

การป้องกันเหลก็มิใหผุ้กร่อน 

- เกณฑก์าํหนดทวัไป 

 งานนีหมายรวมถงึการทาสีและการป้องกนัการผุกรอ่นของงานเหล็กใหต้รงตามกาํหนดและแบบ และใหเ้ป็นไป

 ตามขอ้กาํหนดของสญัญานีทกุประการ 

- ผิวทีจะทาสี 

-  การทาํความสะอาดก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเวน้ผิวทีอาบโลหะจะตอ้งขดัผิวใหส้ะอาด โดยใชเ้ครืองมือขดั เช่น  
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- จานคารบ์อรนัดมั หรือเครืองมือชนิดอนืทีเหมาะสมจากนนั ใหข้ดัดว้ยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทรายเพือขจดั

เศษโลหะทีหลดุร่อนออกใหห้มดแต่ตอ้งพยายามหลีกเลียงการใชเ้ครอืงขดัดว้ยลวดเป็นระยะเวลานานเพราะอาจ

ทาํใหเ้นือโลหะไหมไ้ดส้าํหรบัรอยเชือมและผิวเหล็กทีไดร้บัความกระทบกระเทือนจากการเชือม จะตอ้งเตรียมผิว

สาํหรบัทาสีใหม่ เช่นเดียวกบัผิวทวัไปตามวิธีในขนัตน้ทนัทีก่อนทีจะทาสีครงัต่อไป ใหท้าํความสะอาดผิวซงึทาสีไว้

ก่อน หรือผิวทีฉาบไวจ้ะตอ้งขจดัสีทีรอ่นหลดุและสนิมออกใหห้มด  และจะตอ้งทาํความสะอาดพืนทีส่วนทีถกูนาํมนั 

และไขมนัต่าง ๆ แลว้ปล่อยใหแ้หง้สนิทก่อนจะทาสีทบั 

- สีรองพืน 

หากมิไดร้ะบเุป็นอย่างอนื งานเหล็กรูปพรรณทงัหมดใหท้าสีรองพืนดว้ยสีกนัสนิมตามรายละเอยีดหมวดงานทาสี 

แลว้ทาสีกนัสนิมทบัอีกสองชนั ในกรณีทีเหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีตไม่ตอ้งทาสี  แต่จะตอ้งขดัผิวใหส้ะอาดก่อนเท

คอนกรีต 

 



              โครงการ สนามกีฬาสาํหรบัผูส้งูอาย ุเยาวชนและประชาชนทวัไปของ เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี          หมวดงานสถาปัตยกรรม

และสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน 

 

หมวดที 2                                                                                                 108/169                                                                                                                      งานทาสี 

2.8 งานทาส ี

 

ขอบเขตของงาน 

- ผูร้บัจา้ง จะตอ้งจดัหาวสัดแุรงงาน และอุปกรณที์จาํเป็นสาํหรบัการทาสีอาคารทงัหมดทีระบใุนแบบ และรายการ

ก่อสรา้ง 

- การนาํเขา้และนาํออกสีและภาชนะบรรจุจะตอ้งรบัการตรวจรบัรองจากผูค้วบคุมงานการจดัวางวสัดตุอ้งอยู่ในสภาพที

สามารถตรวจสอบไดโ้ดยสะดวก 

- ผูค้วบคุมงานสงวนสิทธิทีจะไม่อนญุาตใหม้ีการนาํภาชนะบรรจทีุใชแ้ลว้ออกนอกโครงการ รวมถงึการไม่อนญุาตใหน้าํ

สินคา้เขา้โครงการในช่วงเวลาอนัไม่เหมาะสม เช่นยามวิกาล หรอืช่วงหยุดงาน 

- หา้มนาํสีเก่าทีเหลือจากงานอืนมาใช ้ หรอืนาํเข้ามาในบรเิวณก่อสรา้ง รวมทงักระป๋องสีเปล่าอืน ๆ กระป๋องภาชนะทีใส่

สีนนั ตอ้งอยู่ในสภาพเรียบรอ้ย ไม่บบุ ชาํรุด ฝาปิดตอ้งไมม่ีรอยเปิดมาก่อน และเป็นของใหม่ทียงัไม่ถกูใชง้านมาก่อน 

- หา้มนาํสินคา้และภาชนะบรรจทีุไม่อยู่ในรายการทีระบไุวใ้นแบบ เขา้มาในโครงการ 

รายการทวัไป 

สีทีใช ้และสีรองพืน จะตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของบริษัทผูผ้ลิตหรอืตามเอกสารเผยแพร ่(Catalogue) ของบรษัิทผูผ้ลิตสีโดย

เครง่ครดั หรือใหด้าํเนินการโดยบรษิทัผูผ้ลิต หรือภายใตก้ารแนะนาํ การตรวจสอบและควบคมุในทกุขันตอนของผูช้าํนาญงาน

จากบรษิัทผูผ้ลิต และใหแ้จง้ปรมิาณการใชผ้ลิตภณัฑ ์พรอ้มทงัใบรบัประกนัคณุภาพสีทีใชใ้นงานไมต่าํกว่า 10 ปี 

- ช่างทาสี ตอ้งเป็นช่างทาสีทีมีความชาํนาญมีผูค้มุงานคอยดูแลตลอดเวลา และหา้มการทาสีขณะทีฝนตกอากาศชืนจดั 

หรือบนพืนผิวทียงัไม่แหง้สนิท 

- งานทาสีทงัหมด จะตอ้งเรียบรอ้ยสมาํเสมอ ไมมี่รอยแปรง รอยหยดสี และขอ้บกพรอ่งอืนใด ตอ้งทาํความสะอาดรอย

เปือนสีบนกระจก พืน ฯลฯ งานทาสีจะตอ้งไดร้บัการตรวจตรา และรบัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงาน 

- พืนทีไม่ตอ้งทาสี โดยทวัไปสีทีทาทงัภายนอก และภายใน จะทาผนงักาํแพงผิวคอนกรีต ผิวท่อโลหะโครงต่าง ๆ  

  หรือทีกาํหนดไวใ้นแบบ สาํหรบัสงิทีไม่ตอ้งการทาสีนนั มีขอ้กาํหนด ดงันี  

-   ผิวพนืคอนกรีตขดัมนั 

-   ผิวบนัไดคอนกรีตทงัลกูตงั, ลกูนอน 

-   ผิวกระเบืองทีมีสีในตวั ฝ้า Acoustic Material, กระเบืองมุงหลงัคา 

-   ผิววสัดุทีผ่านวิธีกนัสนิม 

-   สแตนเลสสตีล 

-   ผิวภายในรางนาํ 

-   โคมไฟ 

-   อปุกรณส์าํเรจ็รูป 

-   ส่วนของอาคาร หรือโครงสรา้ง ซงึซอ่นอยู่ภายใน ไม่สามารถมองเห็นได ้

- งานฝีมือ สีทีจะทาตอ้งทาํดว้ยความประณีตตามกรรมวิธีการของผลิตภณัฑ ์ การผสมสี และเก็บรกัษาจะตอ้งรดักมุ 

ไมใ่หมี้วสัดอืุนปน หรือชืน สีทีคา้งจากการทา จะตอ้งนาํไปทาํลายทนัที นอกบรเิวณก่อสรา้ง 

วัสดุ 

- สีชนิดทาภายนอกอาคารรบัประกนั 15 ปี ปอ้งกนัเชือรา และตะไครน้าํไม่ผสมสารตะกวั และปรอทผลิตภณัฑสี์ประเภท 

100 % Pure Acrylic ชนิดทนสภาวะอากาศ (Premium Grade for Exterior)  สีรองพนื  ใหใ้ชสี้รองพืนปนูใหม่กนัด่าง ที
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เหมาะสมกบัสีทบัหนา้ ของบริษัทผูผ้ลติเดียวกนัทา 1 เทียว และทาทบัดว้ยสีทบัหนา้ 2 เทียว หรือ หนา้ ตามกรรมวิธี

ของบรษัิทผูผ้ลิตทีระบใุน Cataloque อย่างเครง่ครดั 

- สีชนิดทาภายในอาคารรบัประกนั 10 ปี สามารถเช็ดลา้งทาํความสะอาดได ้ 100% ชนิดเช็ดลา้งทาํความสะอาดได้

Premium Grade for Exterior สาํหรบั ผลิตภณัฑส์ีประเภท  Acrylic  สีรองพืน ใหใ้ชสี้รองพืนปนูใหม่กนัด่างของบรษิทั 

ผูผ้ลติเดียวกนั กบัสีทาทบัหนา้ตามกรรมวิธีของบรษัิทผูผ้ลิตนนั ๆ 

- สียอ้มไม ้(Wood Stain) สาํหรบัผิวทีตอ้งการโชวผ์ิวไม ้ไมผ่สมสารตะกวั และปรอท ไม่ตอ้งผสม ทินเนอรท์า 3 เทียว 

- สีเคลือบเงา ( Alkyd Enamel ) สาํหรบัผิวโลหะ และผิวไม ้ ( Steel Surface Paint ) สีรองพืนใหใ้ชข้องบรษัิทผูผ้ลติ

เดียวกนั กับสีทาทบัหนา้ตามกรรมวิธีของบริษัทผูผ้ลิตนนั ๆ 

- สีทาถนนเทอรโ์มพลาสติก หรือ Hot Paint เพอืงานจราจร  ( Traffic Paint ) ชนิดสะทอ้นแสง Reflextive ) ผลิตภณัฑ ์ 

ตาม มอก. เลขที 542-2549 

- ระบบงานพนืคุณภาพทนทานสงูใชอี้พ็อกซีชนดิปรบัพืนผิวไดใ้นตวั ( Epoxy  Floor- Self Leveling ) ความหนาตงัแต่

1000 ไมครอน ขนึไป สีรองพืนใหใ้ชข้องบรษิทัผูผ้ลิตเดียวกนักบัสีทาทบัหนา้ ตามกรรมวิธีของบรษัิทผูผ้ลติ 

วิธีการทาสี   ตามกรรมวิธีของบรษัิทผูผ้ลิตสี หรือ 

- การทาสีสาํหรบัอาคารปนู หรือคอนกรตี 

ก. การเตรียมพืนผิว และการรองพืนปนูฉาบ อิฐ และคอนกรีต การเตรียมพืน ผิวก่อนทาสี จะตอ้งสะอาด       

ปราศจากฝุ่ น หรือสิงสกปรก 

ข.      กรณีผิวปนูใหม่                                                                                        

-     ปล่อยใหผ้ิวปนูฉาบหรือคอนกรีตนนับ่มตวัไดที้และแหง้สนิท โดยทวัไปในสภาพอากาศปกติ (นอกฤดฝูน) 

ผิวปนูควรจะมีอายอุย่างตาํ 21 วนั หรือ  3  สปัดาห ์

-     ลา้งหรอืปัดฝุ่ นทรายทีเกาะติดบนผนัง และทิงใหแ้หง้ซงึไม่เกิน 1 หรือ 2 วนั 

-     ขดัลา้งคราบนาํมนัจากนาํมนัทาแบบหล่อคอนกรตี หรอืคราบจากนาํยาต่าง   ๆ  ในหน่วยงานและ ทงิให้

แหง้สนิท 

-     ถา้เกิดรอยแตกลายงา (HAIR CRACK) ใหต้รวจสอบสภาพปนูฉาบทีแตกรา้วดว้ยการเคาะ ถา้จดุใดผิวปนู

ฉาบไมต่ิดสนิทกบัวสัดจุะเกิดเสียงกอ้ง ใหก้ะเทาะปนูฉาบบรเิวณนันออกแลว้ฉาบใหม่ก่อนทาสีแต่ถา้เป็น

เพียงรอยรา้วและไม่ขยายแนวตอ่เนืองอีกใหอ้ดุแนวเหล่านนัดว้ยวสัดสุาํหรบั อดุโดยเฉพาะ แต่งปาดให้

เรียบและทาํสีทบัให ้กรณีผิวคอนกรีตเสรมิ  เหล็กทีเป็นโพรงหรือรูพรุนตอ้งอดุแต่งดว้ยปนูฉาบชนิดมีความ

แข็งแกรง่ ใหอ้ยู่ในสภาพเรียบรอ้ยก่อนงานทาํสี และถา้ผิวคอนกรีตเสรมิเหล็กมีรอยแตกรา้ว ใหต้รวจสอบ

ผลทางโครงสรา้งก่อนวา่ผิดปกติหรือไม ่

ค. กรณีทีเคยทาสีมาแลว้ หากสีเดิมยงัอยู่ในสภาพเรียบรอ้ย และมีการยดึเกาะดีใหข้จดั 

ฝุ่ นดว้ยผา้แหง้ หยาบ ๆ 1 ครงั เชด็ดว้ยผา้เปียกอกี 1 ครงั ทิงใหแ้หง้แลว้ทาทบับรเิวณทีมีการซอ่มแซมดว้ยสี

ของพืนเดียวกบัพืนปนู หรือ รองพืนดว้ยสี 1 ครงั ถา้สีเดิมอยูใ่นสภาพชาํรุดมาก เช่น สีซีด สีเสือมสภาพเป็นฝุ่ น 

ไม่เกาะติดผนงัปนูรอ่นเป็นแผ่นควรลอกสีออกใหห้มด ดว้ยเครืองมืออดันาํแรงดนัสูง (water jet) ทแีรงดนั

ประมาณ 200 BAR ขนึไปในการใชแ้ปรงขัดหา้มใชแ้ปรงโลหะเด็ดขาดเพราะอาจทาํใหเ้กิดคราบสนิมใน

ภายหลงั ใหเ้กรยีงแซะออกจนถึงผิวเดิม สกดัรอยแตกรา้วใหก้วา้งขึน แลว้แต่งปนูใหเ้รียบรอ้ย ทิงไวใ้หแ้หง้ รอง

พืนดว้ยสีรองพืนปนู หรือรองพืนปูนชนิด  Contact Primer 1 ครงั 
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-     ชินงาน GRC จะตอ้งทาดว้ยสารกนันาํ เช่น COAL Tar Epoxy ทาดา้นใน  หรือ ดา้นตรงขา้มทีจะทาสี ก่อน

การติดตงั 

-     หรือ รอยแตกบนผิวคอนกรตีทีมีขนาดใหญ่ เกิน 1 mm ใหท้าํการอดุและยาแนว ดว้ย  Acrylic Sealant  

และขดัใหมี้ความหยาบกลมกลืนกบัผิวปกตกิ่อนการทาสี 

-    ผนงัหรือฝา้ทีทาํดว้ย ยิปซมับอรด์ หากมีการฉาบดว้ยยิปซมั หรือ รอยยา แนวยิปซมัตอ้งเรียบสมาํเสมอ

สะอาดก่อนทีจะทาสี แลว้ใหท้าดว้ยสีรองพนืปนูเก่า  Contact Primer ก่อน 1 รอบ ก่อนการทาสีทบัหนา้ 

ง. กรณีผิวปนูเก่าผสมใหม ่

- ใหข้ดูลา้งผิวสีเดิมของผิวปนูเก่าออกก่อนงานฉาบปนูใหม่เพือใหร้อยต่อผิวปนูเสมอกนัพอดี 

- ตรวจสอบผิวเดิมตามระบบของผิวปนูเก่า 

-  ปล่อยใหผิ้วปนูฉาบใหม่บม่ตวัจนไดที้ประมาณ  21 วนั และสงัเกตดูแนวต่อปนูใหม่ และปนูเก่าว่ามีรอย

แยกหรือไม่ ถา้มีใหอ้ดุดว้ยวสัดอุดุโดยเฉพาะ แต่ถา้เป็นการแยกตวัในลกัษณะรอยชนของอาคารเก่าและ

อาคารใหม่ ใหแ้กไ้ขดว้ยวิธีการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ทังนีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูอ้อกแบบ

และ/หรือผูค้วบคมุงาน 

- สีรองพืนปนู  การทา ทาดว้ยแปรง ระยะเวลาแหง้ หรือการทาทบั ทิงระยะเวลาไว ้2 ชวัโมง 

- สีพลาสติก    การทา ทาดว้ยแปรง หรือลกูกลิง การทาทบั ทิงระยะเวลาไว ้2 ชวัโมง 

- การทาสีสาํหรบัผิวโลหะ 

 การเตรียมพืนผิว 

พนืผิวเหล็ก หรอืโลหะทมีีส่วนผสมของเหล็ก 

 - พืนผิวโลหะ ทีไม่เคยทาสีมาก่อน 

- ขจดัคราบนาํมนัดว้ยทินเนอร ์หรือนาํมนัก๊าด 

- ขจดัสนิม หรอืเศษผงออก ดว้ยการขดักระดาษทราย หรือแปรงลวด 

- ทาํความสะอาดดว้ยนาํยา แลว้ลา้งใหส้ะอาดดว้ยนาํ 

- เช็ดดว้ยเศษผา้ แลว้ทิงไวใ้หแ้หง้สนิท (ไม่ควรเกิน 3 ชวัโมง) 

- รองพืนดว้ย สีรองพืนกนัสนิมตามทีระบใุนรายการประกอบแบบ จาํนวน 2 รอบ 

- ทาทบั ชนัแรกดว้ย สีนาํมนั ตามทีระบ ุทิงไวใ้หแ้หง้ 

- ทาทบั ชนัสุดทา้ยดว้ย สีนาํมนั ตามทีระบ ุ

- พืนผิวเหล็กซงึเคยทาสีมาก่อนแลว้ 

 - ทาํความสะอาด กาํจดัคราบนาํมนั และฝุ่ น 

 - ขดัสีทีลอกออก หรือสีเสียออกใหห้มด       

 - ขจดัสนิมดว้ยการขูด หรือขดัดว้ยแปรงลวดจนหมด ดว้ยวิธีการใด ๆ  ดงัต่อไปนี 

- Sand Blast ตามมาตรฐาน SB 2.5 หรือ สงูกว่าในงานทีตอ้งการมาตรฐานการทาํงานสงู 

  - หรือ Wet Blast (Ultra High Pressure Water Jet) ในกรณีทดแทนการใช ้Sand Blast ทีมาตรฐาน

เดียวกนั 

  - หรือ Mechanical Tool Cleaning ในกรณีทีสนิมมาก 

  - หรือ Hand Tool Cleaning เฉพาะงานโครงสรา้งเหล็กหลงัคา 
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 - หรือ ใชสี้รองพืนพิเศษ  1 ชนั หลงัจากทาํการขัดถูสนมิดว้ยวธีิ  Hand Tool Cleaning ซงึกรณีนี       

ไม่จาํเป็นตอ้งทาสีรองพืนอนื ๆ ทบัทาสีรองพนื 2 ชนั ตามรายการสีทีระบุ ทิงไวใ้หแ้หง้ 

- ทาสีทบัหนา้ 2 ชนั ตามรายการสีทีระบพืุนผิวโลหะทีไมมี่ส่วนผสมของเหล็กอลมูิเนียม 

ในสภาพการใชป้กติ 

- ทาํความสะอาดพืนผิวดว้ยกระดาษทราบแกว้เบอร ์360 ใชน้าํมนัก๊าดเป็นตวัหล่อลืน 

- แลว้เช็ดออกดว้ยนาํมนั 

- ทาํความสะอาดดว้ยนาํยา และลา้งใหส้ะอาดดว้ยนาํ 

- เช็ดดว้ยเศษผา้ และทิงไวใ้หแ้หง้ (ไม่เกิน 3 ชวัโมง) 

- ทาทบัดว้ยสีรองพืนหนงึครงัพืนผิวเหล็ก และ เหล็กทีเคลือบสงักะสี 

- ขจดัคราบไขมนั และฝุ่ นดว้ยนาํยา ทาทิงไว ้5 นาที แลว้ลา้งดว้ยนาํ สะอาด 

- เช็ดดว้ยเศษผา้ ทิงไวใ้หแ้หง้ 

- ทาํสีรองพนื Wash Primer 1 ครงัพืนผิวทองแดง และตะกวั 

- ขดัดว้ยกระดาษทราบเบอร ์280 หรือ เบอร ์330 

- เช็ดฝุ่ นออกดว้ยผา้ชบุนาํมนัก๊าด 

- ทาํความสะอาดดว้ยนาํยา แลว้ลา้งใหส้ะอาดดว้ยนาํ 

- ทาสีทบัหนา้ไดเ้ลย ไม่ตอ้งใชสี้รองพืนสีรองพนืโลหะกนัสนิม 

- ทาผิวโลหะทีมีเหล็กปน หรือโลหะอืน ๆ   

- การทา ใชแ้ปรง หรือลกูกลิง หากจะพ่นใหผ้สมดว้ยทินเนอร ์1 ส่วน ต่อสี 8 ส่วน  ทาทบั 

 เวน้ระยะ 6 ชวัโมง 

การเตรียมพนืผิว 

พืนผิวเหล็ก ควรทาํความสะอาดดว้ยวิธีใชท้รายก่อน เพือขจดัสนิมออกใหห้มด หรือใชแ้รงลวดไฟฟ้า ขดัสะอาด หากไมมี่

เครืองมือดงักล่าว อาจใชแ้ปรงลวดขดัสนิมออกก็ได ้และควรทาสีรองพืนทนัทีทีทาํความสะอาดเสรจ็ 

วิธีทาํ 

ใชแ้ปรงหรอืใชพ้่นโดยไม่ตอ้งผสม ไมค่วรใชวิ้ธีพ่น การทาทบัเวน้ระยะห่าง 6 ชวัโมง 

- การเตรียมพืนคอนกรีต 

เนืองจากพืนคอนกรตีจะตอ้งสมัผสักบัคราบสกปรกแทบทกุประเภท ดงันนัการเตรียมพืนผิวเป็น

ขนัตอนทีสาํคญัทีเป็นปัจจยัทีทาํใหส้ีทีทาคงทนยาวนานปรกติพืนคอนกรตีควรทิงใหบ้ม่ตวัแหง้สนิทอย่าง

นอ้ย 28 วนั ก่อนเรมิการทาสี กรณีพืนคอนกรีตขัดมนั การเตรียมพืนผิวแนะนาํใหท้าํการกดัผิวหนา้ดว้ยกรด

สาํหรบังานพืนคอนกรีตใหม่บางครงัอาจมีการบ่มผิวดว้ยนาํยาบม่ผิวปนู หรือมีการเติมสารพิเศษทีทาํให้

ผิวหนา้แกรง่ พืนคอนกรตีทีมกีารดาํเนินการลกัษณะนี โดยปกติมกัมีความทนต่อกรดทีเจือจางการเตรียม

พืนผิวตอ้งการเครืองมือในการทาํใหผิ้วหนา้หยาบขึนหรอืดว้ยการยิงทราย 

สาํหรบัพืนคอนกรีตตอ้งทาํการตรวจสอบความชืนก่อนการทาํงานสี ในกรณีทีเป็นพืนคอนกรตี

ใหม่การทดสอบควรดาํเนินการหลังจากระยะเวลานอ้ยทีสดุในการบม่ตวัของคอนกรีตทีแนะนาํ  

พืนผิวคอนกรตีทกุประเภท ตอ้งทาํการตรวจสอบความชืนของพืนผิวก่อนการทาํงานสี กรณีพืน

คอนกรีตใหม่ใหต้รวจสอบความชืนหลงัจากทงิใหค้อนกรตีบ่มตวัตามระยะเวลาทีกาํหนดกรณีพืนคอนกรีต

ติดดิน  (SLAB ON GROUND) จะมีปัญหาการซมึจากนาํในดินขนึมายงัผิวดา้นบนของคอนกรีตการปแูผ่น
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พลาสตกิก่อนเทคอนกรตี หรือการผสมนาํยาบางชนิดทีเรียกว่านาํยากนัซมึ ไมส่ามารถปอ้งกนัปัญหานีได ้

จะตอ้งทาํการปรบัสภาพผิวดา้นบนของคอนกรตี เพือใหค้อนกรีตเกิดสภาพทบึนาํ ก่อนการทาสี 

กรณีพืนคอนกรีตตดิดิน (SLAB ON GROUND) เก่าทีมีปัญหาการซมึจากนาํในดินขึนมาดา้นบน

ของคอนกรีตหากไมมี่การทาสีมาก่อนและพืนผิวไม่มีการสะสมคราบนาํมนัใหท้าํการเพมิสภาพด่างของ

พืนผิวดว้ยนาํยาก่อนการใช ้ 

CRYSTALCRETE หากพนืทีนนัมสีีเดิมอยู่ใหล้อกออกจนถงึเนือคอนกรตี และทาํการซอ่มตามวิธีทีแสดงไว ้

กรณีพืนนนัมีคราบนาํมนัอยู่ ตอ้งทาํการขดัฟอกคราบนาํมนัออกใหห้มด กะเทาะผิวหนา้ของพืน

ออกประมาณ 2-3 มม. ฉาบแตง่ผิวใหม่ดว้ยซีเมนตด์ดัแปลงพเิศษ ดว้ยการใชป้อรต์แลนดซ์เิมนตรผ์สมกบั  

WATERPROOF RESIN ตามวิธีใชท้ีระบโุดยผูผ้ลิต หนาประมาณ 5-8 มม. ก่อนการทาสีตรวจสอบ

ความชืนใหอ้ยู่ในเกณฑไ์ม่เกิน 15 % อย่างไรก็ตามการแกไ้ขดว้ยวิธีเหล่านีอาจจะไดผ้ลไม่เต็มที เนืองจาก

การเตรียมพืนผิว อาจจะไม่สามารถทาํไดอ้ย่างสมบรูณ ์                                                                                                                                   

- การเตรียมพืนผิวไม ้

- ทาํความสะอาดพืนผิว  

กรณีไมมี้คราบสกปรก คราบไข ใหล้า้งทาํความสะอาดดว้ยนาํมนัสน  เพอืขจดัสิงสกปรก ฝุ่ น คราบไข 

เชือราและตะไครน่าํ หยากไย่ ใยแมงมมุ และคราบสกปรกอืน ๆ ออกใหห้มด แลว้ลา้งตามดว้ยทินเนอร ์

ของทงิใหแ้หง้สนิท ทาํการขัดผิวไมใ้หท้วั ควรใช ้ SANDING SEALER เพอืขจดัพืนผิวหนา้ของไมที้ไม่

สวยและลบเสียนไม ้ ทาํใหไ้มเ้รียบขึน การขดัดว้ยกระดาษทรายใหข้ดัตามลายไม ้ อย่าขดัขวางลายไม ้

สาํหรบังาน 

- พืนไมค้วรใชเ้ครืองมือขดั ซงึจะทาํใหพื้นผิวเรียบสมาํเสมอกว่าการขดัดว้ยมือ หลงัจากการขดัใหก้าํจดั

เศษฝุ่ นจากการขัดออกใหห้มด 

 ขอ้แนะนาํเพมิเติม 

-  ไมท้กุชินรวมถงึไมโ้ครงสรา้ง ก่อนการนาํไมเ้ข้าประกอบติดตงัใหท้าผิวไมท้กุดา้นดว้ยวานิช ยกเวน้ดา้น

 ทีจะทาํพืนผิวเป็นพิเศษ 

-  ไมท้จีะทาํการเคลือบผิว ไมค่วรมีความชืนเกนิ 18 % 

-  ใหท้าํการอดุโป๊วรอยแตกของไมห้ลงัจากทาํการรองพืนผิวแลว้ 

- การทาสีรองพืนไมที้ไมต่อ้งการโชวล์ายทาสีรองพืน WOOD PRIMER   จาํนวน 1 เทียว ทิงใหแ้หง้ 8-10 

 ชวัโมง และใหเ้ช็คทาํความสะอาดผงอะลมูเินียมส่วนเกินบนฟิลม์สีดว้ยผา้ชบุนาํมนัสนก่อนการทาสี 

 แลว้ทาสีรองพืนเพือเพิมการปิดบงัพืนผิวและสามารถขดัตบแต่งได ้ จาํนวน 1 เทียว ทิงใหแ้หง้ 4-6 

 ชวัโมง 

- การอดุรูไมห้รือตาไม ้อดุโป๊วรูหวัตะป ู รอยแตกของไม ้ACRYLIC FILLER ตามคาํแนะนาํการใชง้าน

 ของผูผ้ลิตและทาํการทาสีรองพืนบรเิวณทีอดุโป๊วดว้ยการอดุรูไมห้รอืตาไมใ้นกรณีทีมีขนาดใหญ่    ควร

 ทาํเป็นพกุไมอ้ดัเขา้ไป ไมค่วรใชว้สัดุอดุโป๊วซงึอาจหลุดกะเทาะได ้ ทงันีเพีอใหเ้กิดความสวยงามของ

 ชินงาน 

-  การเตรียมพืนผิวอนื ๆ  

 - แผ่นไมฝ้าเทียม 

  แผ่นไมฝ้าเทียมเป็นวสัดุทีผลิตจากซเีมนตแ์ละแรใ่ยหินจงึมีคณุสมบตัิในการดูดซมึนาํไดดี้และส่งผลให ้
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  เกิดคราบเกลือปนูบนฟิลม์สีทีทาทบัไดโ้ดยง่ายแผ่นวสัดชุนิดทีมีการทาสีจากโรงงานอาจจะมีคราบไข 

  เคลือบอยู่ซงึจะทาํใหสี้ททีาทบัใหม่อีกครงั เกิดการหลดุล่อนไดก้่อนการติดตงัควรพิจารณาใช ้  

  CONTACT PRIMER ทาตามบรเิวณหนา้ตดัและจดุทีจะเปิดรบันาํ เพือปอ้งกนัการดูดซมึนาํหลงัจาก 

  ติดตงัแลว้ตามบรเิวณรอยตดัรอยบาก  และรอยชน  ควรยาแนวอีกชนัหนงึดว้ย  ACRYLIC SEALANT  

  ทีสามารถกนันาํและทาสีทบัไดห้ากผิวมีคราบไขเคลือบอยู่ จะตอ้งขัดออกดว้ยกระดาษทราย หรือเช็ด 

  ลา้งดว้ยนาํมนัผสมสีเคลือบ กอ่นทาํการทาสี 

 - คอนกรีตมวลเบา 

  คอนกรีตมวลเบา ควรทาํการก่อและฉาบดว้ยซเิมนตด์ดัแปลงโดยใชว้สัดุ WATERPROOF RESIN เป็น 

  ตวัดดัแปลงซเิมนต ์เนืองจากซเิมนตที์ผ่านการผสมดว้ย  WATERPROOF RESIN จะมีคณุสมบตัิเหนียว  

  ยดึเกาะผิวไดแ้น่น การก่อและฉาบใหใ้ชเ้พียงบาง ๆ และจดัแนวใหไ้ดร้ะนาบมากทสีดุเพือการฉาบ ให ้

  ฉาบหนาเพียง 2 - 3 มม. (SKIM COAT) เท่านนั      

  - การทาสีบนพืนผิวพลาสตกิ ท่อพีวีซี 

1. ใชก้ระดาษทรายลบู หรือขดัใหเ้กิดความหยาบบนพืนผิว 

    2. ทาํความสะอาดผิวหนา้ไมใ้หมี้ไขมนั ฝุ่ นละออง หรือสิงสกปรกอนื ๆ จบั 

   3. การทาสีใหป้ฏบิตัิตามระบบการทา 

  - การทาสีบนพืนผิวทีเป็นไฟเบอรก์ลาส 

  1. ใชก้ระดาษทรายลบู หรือขดัใหเ้กิดความหยาบบนพืนผิว 

2. ทาํความสะอาดผิวหนา้ไม่ใหมี้ไขมนั ฝุ่ นละอองหรือสิงสกปรกอืน ๆ จบั 

3. การทาสีใหป้ฏบิตัิตามระบบการทาสี 

 - นาํยาทาเคลือบผนงัป้องกนัคราบตะไครแ่ละกนัซมึใชส้าํหรบังานผนงัก่ออฐิ, กระเบืองดินเผา , กรวด 

  ลา้ง , ทรายลา้ง, หินลา้ง และหินกาบ 

การเตรียมพนืผิว 

ก. ซอ่มแซมรอยแตกรา้วต่าง ๆ 

ข. ปัดฝุ่ นเชด็ละอองใหห้มด 

วิธีทาํ 

ใชพ่้นหรือทา (แปรงหรือลกูกลิง) ถา้พ่นควรใชเ้ครืองพ่นแบบมีแรงดนัตาํ เนืองจากทาํใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ

การทาํงานทีดีกว่า ทิงใหแ้หง้ประมาณ 1-2 ชวัโมง ทาํการทาซาํอีกครงัหนงึ แลว้ทงิไวใ้หแ้หง้ 

- การทาแลกเกอร ์วานิช ฯลฯ 

ทาพนืผิวไมภ้ายในอาคาร ส่วนทีตอ้งการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนือไม ้ เช่น วงกบ ชนั และราว

บนัได , หนา้ต่างดา้นใน , เฟอรน์ิเจอร ์เป็นตน้ 

ก. นาํมนัวานิชชนิดเงา และดา้น และอนื ๆ                                                                          

 การเตรยีมพืนผิวดูรายละเอียดจากการเตรียมไม ้การทาบนพืนผิวไมใ้หม ่เพือความคงทนใหท้านาํมนัวา 

 นิช 3 ครงั ครงัแรกผสมทินเนอรร์อ้ยละ 10 ครงัต่อไปไมจ่าํเป็น การทาบนพืนทีมีวานิชเก่าทาแลว้  

 สาํหรบัพืนเก่าทีอยู่ในสภาพเรียบรอ้ย ใหท้านาํมนัวานิชทีไม่ผสมทนิเนอร ์2 ครงั 

ข. ขอ้พงึระวงั  ระยะเวลาสีแหง้ 

 -   แหง้ทาทบัได ้ 4-6 ชวัโมง 

 -   แหง้สนิทอย่างนอ้ย 16 ชวัโมง 
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ถา้จะใชน้าํมนัวานิชนีทาพนืเก่าทีมีนาํมนัวานิชอยู่แลว้ ใหล้า้งดว้ยนาํยาซกัฟอกอย่างอ่อนก่อน เช่น  

ลิชชปอล เอน็ โซลซนั จากนนั ใชก้ระดาษทรายขดัเรียบ แลว้จงึทาดว้ยนาํมนัวานิช ถา้นาํมนัวานิชเก่าอยู่ 

ในสภาพไม่ดี ใหข้ดูนาํมนัวานิชเก่าออกใหห้มด 

- นาํมนัทีค ออยล ์

ผิวพืนทจีะทา ใหท้าบนไมเ้ฉพาะในกรณีทีระบใุหใ้ชเ้ท่านนั 

 

ก. การเตรียมพืนผิวซอ่มแซมส่วนทีชาํรุด โดยปะดว้ยวสัดุชนิดเดียวกนั ใหม้ีลายไมก้ลมกลืน และสนิท 

 เรียบรอ้ยขดัเรียบดว้ยกระดาษทราย ขดัฝุ่ นผงต่าง ๆ ออกใหห้มดดว้ยทีคออยล ์

ข. การทาทีค ออยล ์

 ขดัดว้ยผา้สะอาดทีชบุดว้ยทีค ออย ์เวลาขดัอย่าใหผ้า้แหง้ หรือชุ่มเกินไป ปล่อยใหแ้หง้ 4-6 ชวัโมง  

 แลว้ทาซาํอกี รวมแลว้ตอ้งทาไม่นอ้ยกวา่ 2 ครงั ครงัสดุทา้ยเมือทาแหง้สนิทดีแลว้ จะตอ้งขดัใหท้วัดว้ย 

 ผา้แหง้สะอาดอีกครงั            

ค.    ขอ้พงึระวงั 

  นาํมนัชนิดนีไมค่วรทาทบักบัผนงัภายนอกอาคาร หรือสถานทีทีตอ้งการความตา้นทานของนาํยาเคมีต่าง ๆ 

  มาตรฐานช่างสี 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือดี มีประสบการณแ์ละความชาํนาญงานมาทาํงาน โดยจะตอ้งมีหวัหนา้

ควบคมุดแูลอย่างใกลชิ้ด  ช่างสีตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํในการใชสี้หรือผสมสีของบรษัิทผูผ้ลิตสี และช่าง

สีจะตอ้งทาสีใหเ้รียบสมาํเสมอกนัตลอด ปราศจากรอยต่อ ช่องวา่ง ไม่มรีอยหยดหรือรอยแปรง และตอ้ง

แน่ใจวา่สีแตล่ะชนัจะตอ้งแหง้สนิทดีแลว้ หรอืทิงไวต้ามระยะเวลาทีบรษิทัผูผ้ลิตสีกาํหนดไว ้ จึงจะลงมือ

ทาสีชนัต่อไป 

- ผูร้บัจา้ง จะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาอปุกรณต์่าง ๆ รวมทงับนัได  นงัรา้นสาํหรบัทาสี ผา้ วสัดอืุนใดทีใชป้กคลมุพืนที

หรือส่วนอนืของอาคาร เพือปอ้งกันการสกปรก เปรอะเปือนเลอะเทอะ ซงึอาจเกิดขนึไดใ้นงานทาสี 

- การตดัเสน้ขอบต่าง ๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกนัจะตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นอยา่งดี 

ปราศจากรอยทบักนัระหว่างสี และจะตอ้งระวงัอย่าใหส้ีสกปรก เลอะเทอะตามอปุกรณป์ระต ูหนา้ต่าง  

- ผูร้บัจา้ง จะตอ้งปฏิบตัิตามรายการก่อสรา้งงานสีอย่างเครง่ครดั หากส่อเจตนาทีจะพยายามบิดพริว ปลอม

แปลงผูค้มุงานมีสิทธิจะใหท้าํการเตรียมพืนผิวใหมใ่หถ้กูตอ้งตามกาํหนด โดยผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อก

ค่าใชจ่้ายเอง ส่วนเวลาทีล่าชา้ในกรณีนี จะยกเป็นขอ้อา้งในการต่อสญัญาไมไ่ด ้

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัในความเสียหายต่อทรพัยส์นิและชีวติของผูเ้กียวขอ้งและบคุคลทีสาม 

ในวงเงินทีเหมาะสม 

  การแจ้งเพืออนุมัตใินการใช้สี 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํแคตตาล็อคตวัอยา่งสีมาใหส้ถาปนิกอนมุตัิ ทังนีสถาปนิกสามารถเลือกเฉดสีจาก  และ

จะตอ้งทาสีทีเลือกแลว้ลงบนแผ่นตวัอย่าง เพือเปรียบเทียบสีทีทาจรงิกบัสีตามแคตตาล็อคใหถ้กูตอ้งตาม

ความประสงคข์องสถาปนิก 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ชนิด จาํนวนของสีทีจะใชท้งัหมดใหส้ถาปนิกและผูค้มุงาน ตลอดจนกรรมวิธีในการ

ทาํงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรทราบเสียก่อนทีจะเรมิงาน 
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- หา้มผูร้บัจา้ง ลงมือทาสีใด ๆ รวมทงัสีรองพืนก่อนสถาปนิกจะอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษร หากผูร้บัจา้ง

ดาํเนินการทาสีใดกต็ามก่อนทีจะไดร้บัอนมุตัิ สถาปนิก ผูค้มุงานสงวนสิทธิทีจะใหผู้ร้บัจา้งทาํการลอกสี 

หรือลา้งสีทงัหมดออก ดว้ยกรรมวธีิเครืองมือและนาํยาเคมี โดยคา่ใชจ่้ายจะเป็นของผูร้บัจา้งทงัสิน 

- ถา้หากมีส่วนใดส่วนหนึงสงสยั หรือไมส่ามารถทาสีไดต้ามขอ้กาํหนดผูร้บัจา้งจะตอ้งรีบแจง้ใหส้ถาปนิก

ทราบทนัที เพือทีสถาปนิกจะไดพิ้จารณาแกไ้ข หากผูร้บัจา้งละเลยไม่แจง้ใหส้ถาปนิกทราบ และผูร้บัจา้งยงั

ทาํงานต่อไปโดยตดัสินใจเอง ผลเสียหายทีเกิดขึน ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบและแกไ้ขจนเป็นทีน่าพอใจแก่

สถาปนิก และผูว้า่จา้ง โดยผูร้บัจา้งรบัผิดชอบในค่าใชจ่้ายทีเกิดขนึ 

การทาํความสะอาด และการรับประกันคุณภาพส ี

- การทาํความสะอาดขนัสุดทา้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาด เช็ดลา้งสีส่วนเกิน และรอยเปรอะเปือน

ตามทตี่าง ๆ จนสะอาดเรยีบรอ้ย ผลเสียหายอืน ๆ อนัเนืองมาจากการทาสีใหอ้ยูใ่นความรบัผิดชอบของผู้

รบัจา้งทงัสิน 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํเอกสารการรบัประกนัผลงาน เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยนบัจากวนัทีส่งมอบ 

- ในระหว่างทีผูร้บัจา้งดาํเนินการทาสีจะตอ้งยินยอมใหเ้จา้หนา้ทีฝ่ายเทคนิคของบรษัิทผูผ้ลิตสีเขา้ไป

ดาํเนินการตรวจสอบคณุภาพสี และขนัตอนการทาสีไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือทีจะใหผู้ผ้ลิต

ออกใบรบัรองคณุภาพสีตามประเภทของสีทีผูผ้ลิตสีระบไุวไ้ด ้ 

  การจัดเก็บ 

         ควรเก็บสินคา้ในทีเย็น และมีอากาศถ่ายเททีดี ควรปิดฝาใหแ้น่นตลอดเวลา ไมค่วรเก็บในทีรอ้นและไม่ใหถ้กู  

แสงแดดโดยตรง ระหว่างการขนยา้ยดว้ยความระมดัระวงั คนสีใหเ้ขา้กนัก่อนนาํไปใช ้
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2.9  งานสุขภัณฑแ์ละอุปกรณป์ระกอบสุขภัณฑ ์

 

ขอบเขตของงาน 

งานสุขภณัฑแ์ละอปุกรณป์ระกอบสขุภณัฑที์ใชใ้นหอ้งนาํดรูายละเอียดจากแบบขยายและรายการประกอบแบบ      

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตัง SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ซงึตอ้งแสดง

ถงึรายละเอยีดของการติดตัง (INSTALLATION) การยดึ (FIXING) การใชก้าวยาแนว (SEALANT)  ระยะต่าง ๆ โดย

ละเอียดเพือขออนมุตัิ และตรวจสอบตามความตอ้งการของสถาปนิก 

วัสดุ 

วสัดุทีทาํมาใชง้านตอ้งเป็นวสัดใุหม่ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากรอยรา้วหรือตาํหนิใด ชนิด ขนาด สี ตามความประสงคข์อง

สถาปนิกกาํหนดรายการเครืองสุขภณัฑ ์อปุกรณ ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ตามทีระบใุนแบบแต่ละอาคาร 

ตัวอย่างวัสดุ 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดุทีจะใชแ้ตล่ะชนิดไม่นอ้ยกวา่ 2 ตวัอย่าง เพอืขออนมุตัิและตรวจสอบตามความตอ้งการของสถาปนิก

ก่อนทีจะนาํไปติดตงั เช่น  

3.1 ตวัอย่างของสุขภณัฑ ์ก๊อกนาํ หรืออปุกรณป์ระกอบอืน ๆ ทีจะใชใ้นงานก่อสรา้งแสดงถงึชนิดสีและรุน่ 

3.2 รายละเอียดประกอบตัวอย่าง (MAUFACTURE SPECIFICATIONS) 

การตดิตัง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งหาช่างฝีมือทีดีมคีวามชาํนาญในการติดตังใหเ้ป็นไปตามรายละเอียด SHOP  

  DARWING และไดม้าตรฐานทางวิชาการก่อสรา้งทีดี 

- ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบสถานทีทีมีการตดิตงัใหส้มบรูณเ์รียบรอ้ย ถา้มีขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ใหแ้ก้ไขใหถ้กูตอ้งก่อน

จะมีการติดตงั 

- ผูร้บัจา้งตอ้งศกึษารายละเอียดและขนัตอนการติดตงั จากคูมื่อของสขุภณัฑแ์ละอปุกรณป์ระกอบต่าง ๆ ทีใช้

ติดตงั รวมทงัตรวจสอบระยะต่าง ๆ และระบบสุขาภบิาลหรือระบบทีเกียวขอ้งอืน ๆ ก่อนการติดตงั 

- การทดสอบ เมอืทาํการติดตงัเรียบรอ้ยแลว้ ใหผู้ร้บัจา้งทาํการทดสอบการใชง้านของสุขภณัฑ ์ และอปุกรณต์่าง ๆ 

ทีเกียวขอ้งทงัหมด ใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านทีดี ในกรณีทีใชง้านขดัขอ้งผูร้บัจา้งจะดาํเนินการแกไ้ขใหเ้ป็นทีเรียบรอ้ย

ก่อนส่งมอบงาน ในกรณี เช่น  นีผูร้บัจา้งจะคิดค่าใชจ่้ายเพิมเติมมิได ้

การทาํความสะอาด 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดสุขภณัฑแ์ละอปุกรณต์่าง ๆ หลงัจากการติดตงั โดยปราศจากรอยรา้วก่อนขออนุมตักิาร

ตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและกอ่นส่งมอบงาน 

การรับรอง, รับประกัน 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัประกนัคณุภาพโดยไมค่ิดมลูค่าใด ๆ ทงัสิน 
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2.10 งานระบบวัสดุกันซึม และงานปิดรอยต่ออาคาร 

 

1. ขอบเขตของงาน 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ แรงงาน  และอปุกรณที์จาํเป็นในการก่อสรา้ง งานระบบปอ้งกนัความชืนตามระบใุนแบบ

และรายการก่อสรา้ง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งใบรบัรองผลการทดสอบคณุภาพวสัด ุ จากหน่วยงานทีไดก้าํหนดไวพ้รอ้ม

กบัหลกัฐานอืนเพือขออนมุตั ิ

2. วัสดุ 

 2.1  นาํยาผสมคอนกรีตกนัซมึในส่วนของโครงสรา้งทีระบใุนแบบหรอืตามคาํสงัของผูค้วบคมุงานการผสมคอนกรีต

จะตอ้งผสมนาํยากนัซมึในอตัราส่วนทีผูค้วบคมุงานเป็นผูเ้ห็นชอบนาํยาทีผสมจะตอ้งเป็นชนิดทีหน่วงการเซ็ทตวัของ

คอนกรีต  ลดการซมึผ่านของนาํ  ลดความพรุน  ชว่ยลดการยุบตวัของคอนกรตี 

 2.2 วสัดุกนัซมึตามรอยตอ่ดว้ย SILICONE บรเิวณรอยต่อโครงเคร่าใหใ้ชซ้ลิินโคนชนิด POLYURETHANE   หรือ

คณุภาพเทียบเท่า  การเตรียมผิวก่อนการยาแนวซิลิโคน ใหป้ฏบิตัิตามคาํแนะนาํ ของบรษัิทผูผ้ลติ  และภายใตก้าร

ควบคมุของผูค้วบคมุงาน 

3. การก่อสร้าง 

 3.1 คอนกรีตทีตอ้งผสมนาํยากนัซมึใหผ้สมนาํยากนัซมึภายใตก้ารควบคมุของวิศวกร  หรอืผูค้วบคมุงาน 

 3.2 การทาํระบบกนัซมึ  ใหต้ดิตงัภายใตก้ารควบคุมของวิศวกร  หรือผูค้วบคุมงาน 

 3.3 การอดุรอยต่อต่าง ๆ ใหต้ิดตงัภายใตก้ารควบคมุของผูค้วบคมุงาน 

 3.4 วสัดุฉาบผิวการเตรียมผิวใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํของบริษัทผูผ้ลติ และภายใตก้ารควบคมุของวิศวกร หรือผู้

 ควบคมุงาน
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งานระบบป้องกันความชืนและนาํซึมผ่าน  (WATERPROOFING SYSTEM) 

 
ขอบเขตของงาน 

 

-  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดแุรงงานและอปุกรณที์จาํเป็นในการทาํการกนัซมึ  และงานระบบปอ้งกันความชืนของส่วนต่าง ๆ  

ของอาคาร  ส่วนประกอบหรือโครงสรา้งตามระบใุนแบบและรายการก่อสรา้ง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอยา่งรายละเอยีดพรอ้ม

ใบรบัรองผลการทดสอบคณุภาพวสัดจุากหน่วยงานทีไดก้าํหนดไว ้ (รายละเอยีดตามการนาํเสนอคณะกรรมการฯ)  พรอ้ม

หลกัฐานยืนตามที สถาปนิก/วศิวกร หรือผูค้วบคมุงานตอ้งการเพือขออนมุตัิก่อนจะนาํไปใชง้าน 

- การติดตงัระบบปอ้งกนัความชืนและนาํซมึผ่าน  ใหเ้ป็นลกัษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ ทงัวสัดุ/อปุกรณแ์ละการติดตงั 

โดยบรษิัทผูร้บัจา้งติดตงัทีมีความเชียวชาญในเรืองของการติดตงัระบบนีโดยเฉพาะ  และเป็นตวัแทนจาํหน่ายวสัดอุปุกรณข์อง 

ระบบดงักล่าว  หา้มมิใหผู้ร้บัจา้งเหมาหลกั (MAIN CONTRACTOR) ซือหรอืจดัหาวสัด/ุอปุกรณม์าดาํเนินการติดตงัเองโดยเด็ดขาด 

- คอนกรีตทีตอ้งผสมนาํยากนัซมึใหผ้สมนาํยากนัซมึภายใตก้ารควบคมุของวิศวกร  หรือ ผูค้วบคมุงาน การทาํระบบกนั 

ซมึใตด้ินใหต้ดิตงัภายใตก้ารควบคุมของวิศวกร  หรือผูค้วบคมุงาน  การอดุรอยต่อต่าง ๆ  ใหต้ิดตงั ภายใตก้ารควบคมุ ของผู้

ควบคมุงาน วสัดุฉาบผิว การเตรียมผิว  ใหป้ฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต  และภายใตก้ารควบคมุของวิศวกรหรือผูค้วบคมุงาน 

วัสดุ / อุปกรณ ์

 นาํยาผสมคอนกรตีกนัซมึในส่วนของโครงสรา้งทีระบใุนแบบหรอืตามคาํสงัของผูค้วบคมุงานการผสมคอนกรีต จะตอ้งผสม

นาํยากันซมึในอตัราส่วนทีผูค้วบคมุงาน  เป็นผูเ้ห็นชอบนาํยาทีผสมจะตอ้งเป็นชนิดทีหน่วงการเซท็ตวัของคอนกรีตลดการซึม

ผ่านของนาํ ลดความพรุน  ช่วยลดการยบุตวัของคอนกรีต 

- ชนิดของระบบ (TYPE OF WATERPROOFING SYSTEM) 

 

A ระบบหลัก (CONCRETE-IN-DEPTH) 

A1. กันซึมใต้ดิน – พืน/ผนงัโครงสรา้งใตด้ินทีสมัผสักบัดินโดยตรง  ตอ้งการกนันาํถาวร  ไดแ้ก่ พืน ค.ส.ล. 

ชนัใตด้ินชนัล่างสดุ และ ผนงั/ กาํแพงกนัดิน 

  ในส่วนพืนและผนงัภายนอกชนัใตด้ินใหใ้ชว้สัดกุนัซมึ Crystallization งานชนัใตด้ิน ผนงัภายนอกใช ้Cement  

ชนิดตกผลกึ (Crystallization) ทา 2 รอบ  ผนงัภายในอาคารชนัใตด้ิน เปลือยผิว แต่งผิวใหเ้รยีบรอ้ย ทาํระบบกนัซมึ  

(Crystallization) พืนชนัใตด้ิน ใชโ้รยผง (Crystallization)ไม่นอ้ยกว่า 1 kg. ต่อ ตร.ม. (ตามมาตรฐานผูผ้ลิต)  

ระบบกนัซมึช่องเจาะ เช่นหลมุ King Post (รายละเอียดกาํหนดภายหลงั) 

ระบบกันซึมใต้ดิน 

 พืน/ผนงัทีอยู่ตาํกวา่ระดบัดินตอ้งการกนันาํถาวรบริเวณทีสมัผสักบัดินโดยตรง   

 1 พืน ค.ส.ล.ชนัใตด้ิน ชนัล่างสุด  

 2 ผนงักาํแพงดิน และช่องเจาะหลมุ King Post 

 3 รอยต่อระหว่างพืน – ผนงั และ ผนงั – ผนงั   

การเตรียมพนืผิวและดาํเนินการ 

ใหป้ฏบิตัิตามกรรมวิธี และขนัตอนทีระบอุย่างเคร่งคดั ตามขนัตอนการทาํงานดงันี 

สาํหรบัพนืภายนอกของชนัใตด้ิน 

1.  หลงัจากเท Lean Concrete เรียบรอ้ยแลว้ ใหท้าํความสะอาดพืนผิวก่อน และทิงไวใ้หแ้หง้ 

2.  ติดตงัระบบกนัซมึระบบ Crystallization  
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3.  ทาํการเตรียมเหล็กและเทพืนคอนกรตีจรงิต่อไป 

สาํหรบัผนงัภายนอกของชนัใตดิ้น      

 1. ส่วนงานผนงัภายนอก ใหใ้ชร้ะบบ Crystallization แบบทา 2 รอบ (ปรมิาณการใช ้ 0.5 กิโลกรมั ต่อตารางเมตร) 

สดัส่วนแบบผง 1 กิโลกรมัต่อตารางเมตร  

 2. ส่วนงานผนงัภายใน ใหใ้ชร้ะบบ Crystallization แบบทา 2 รอบ (ปริมาณการใช ้ 0.5 กิโลกรมั ต่อตารางเมตร) 

สดัส่วนแบบผง 1 กิโลกรมัต่อตารางเมตร  

 ใหใ้ชร้ะบบกนัซมึทาหรอืพน่ลงพืนผิวคอนกรีตทีแข็งตวัแลว้มาในรูปแบบผงซีเมนตแ์บบแหง้ประเภทการทาํกนัซมึดว้ย

ระบบการตกผลกึ (CONCRETE WATERPROOFING BY CRYSTALLIZATION) โดยผลกึทีไดต้อ้งมีลกัษณะทบึนาํตกผลกึได้

ลกึเขา้ไปอดุรูพรุนและรอยแตกขนาดเล็ก ทาํใหน้าํหรือของเหลวอืนใดไมส่ามารถซมึผ่านไดอี้กทงัยงัตอ้งส่งผลในเรือง การยืด

อายคุอนกรตีและปกปอ้งคอนกรตีจากการเกิดสนมิ สารเคมี และสามารถทาํงานไดห้ากคอนกรีตเปียกชืน (ตามมาตรฐาน

ผูผ้ลติ) 

  ลกัษณะของเคมีในผลิตภณัฑ ์ เป็นสารเรง่ปฏิกิรยิาในการสรา้งผลึกแบบทวีคณู (MULTIPLICATIVE 

CRYSTALLINE) ระหว่างความชืนและสารเคมี ทีไดจ้ากปฏิกิรยิาไฮเดรชนั (CHEMICAL BY-PRODUCT OF 

CEMENTHYDRATION) เช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด ์(CALCIUM HYDROXIDE),เกลือแรต่่างๆ (VERIOUS MINERAL SALT), 

โปรแตสเซียม (POTASSIUM), รวมถึงซีเมนตที์คงเหลือจากปฏิกิรยิาไฮเดรชนั โดยสารเรง่การตกผลกึนีจะตอ้งสามารถทาํ

ปฏิกิรยิาการตกผลกึไดต้ลอดไปตราบเท่าทีคอนกรีตนนั ๆ สมัผสักบันาํ 

  ลกัษณะของผลิตภณัฑค์วรจะผ่านมาตรฐานจากสถาบนัทดสอบกลางทีไดร้บัความเชือถือ 

 1.  มาตรฐาน EN 1504-2:2004 

 2. มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการซ่อมแซมตวัเองและปิดรอยรา้วขนาดเล็ก (SEALING CRACKS) 

 3. มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการกนัซมึ (WATER PERMEABILITY TEST) เมือทาํการตกผลึกแลว้ 

  คอนกรีตควรกนัซมึได ้EN 1062-3 หรือมาตรฐานเทียบเท่า 

 4. การทดสอบการสมัผสัโดยตรงต่อนาํดืม (POTABLE WATER EXPOSURE) ตาม NSF61 หรือ BS6920 หรือ  

  Czech approval for direct contact with drinking water หรือมาตรฐานเทียบเท่า 

 5. มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการยดึเกาะ (ADHESIVE STRENGTH) ตาม CSA A23.2-6B หรือ  

  EN1542 หรอื ESN73 2577 หรือมาตรฐานเทียบเท่า 

นอกจากมาตรฐานเบอืงตน้แลว้ลกัษณะเพมิเติมของผลิตภณัฑค์วรเป็น 

1. ประสิทธิภาพของกระบวนการเกิดผลึกตอ้งไม่ขึนอยูก่บัสดัส่วนของเถา้ลอย (FLY ASH) หรือสารผสมเพิมพิเศษอนื ๆ ที

 ผสมในคอนกรีต 

2. ผลติภณัฑค์วรจะมีความสามารถในการตกผลึกและแทรกซมึเขา้ในคอนกรีตได ้

3. ผลติภณัฑเ์มือทาํการตกผลกึแลว้ตอ้งช่วยใหค้อนกรีตมคีวามสามารถทนต่อการรบัแรงกด Compressive Strength 

 และ Flexural Strength ได ้

4. ผลกึทีไดต้อ้งมีขีดความสามารถในการอดุรอยแตกขนาดเลก็ไดสู้งสุดถงึ 0.4 มิลลิเมตร โดยไมต่อ้งทาํการซอ่มแซม

 เพมิเติมและสามารถตกผลกึซาํไดอี้ก เมือมคีวามชืนตลอดอายุการใชง้านของคอนกรีต 

5. ผลติภณัฑที์ใชต้อ้งติดตงัไดบ้นคอนกรีตทีเปียกชืนและสามารถตกผลกึไดไ้มว่่าจะติดตงัดา้นทีสมัผสันาํหรอืดา้นตรงขา้ม 

 A.2 กันซึมเหนือดนิ – พืน/ผนงัส่วนโครงสรา้งเหนือดิน หรือส่วนทีไมไ่ดส้มัผสักบัดินโดยตรง มีความเสียงในการรวัซมึ

หรือนาํขงั เช่น หอ้งนาํ-สว้ม สระนาํ กนัสาดทีมีการใชง้านภายในอาคารดา้นล่าง เป็นตน้ (ตามมาตรฐานผูผ้ลิต) 
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ลักษณะการตดิตัง 

1 ทางผูร้บัเหมาหลกั (MAIN CONTRACTOR) จะตอ้งจดัเตรียมพืนผิวทีพรอ้มสาํหรบัการติดตงัระบบกนัซมึคือ

 พืนผิวจะตอ้งสะอาด ปราศจากดิน,ฝุ่ น,นาํมนั และเศษปนูมอรต์ารบ์นพืนผิว การติดตงัระบบกนัซึมประเภทนี

 จะตอ้งติดตงัในโครงสรา้งคอนกรีตหลกั (MAIN STRUCTURE) เท่านนั หา้มติดตงัระบบกนัซมึประเภทนีบนปูน

 ทรายปรบัระดบั (CONCRETE TOPPING) โดยเด็ดขาด 

2  ทางผูร้บัจา้งติดตงัระบบจะตอ้งทาํการสาํรวจ ตรวจสอบโครงสรา้งคอนกรีตก่อนการทาํระบบกนัซมึ ถา้พบรอย

แตกรา้วในโครงสรา้งคอนกรีต หรือจดุบกพรอ่งหรือไม่เป็นไป ตามมาตรฐานทีดีในงานก่อสรา้งหรือไม่เป็นไป

ตามทีระบุในแบบรูปหรือในขอ้กาํหนด อนัจะเป็นสาเหตุใหเ้กิดการรวัซมึ หรอืปัญหาอืน ๆ ในภายหลงั ทางผูร้บั

จา้งติดตงัระบบจะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูค้วบคมุงานหรือตวัแทนผูว้า่จา้ง เพือทีจะไดห้าแนวทางในการ

ซอ่มแซมตามกรรมวิธีทีถกูตอ้ง ก่อนการติดตงัระบบกนัซึม ในส่วนของรอยต่อโครงสรา้งคอนกรีตต่าง ๆ เช่น 

รอยต่อการก่อสรา้ง, รอยต่อการขยายตวัของคอนกรตี และรอยการวางท่อทะลพืุนคอนกรตี (CONSTRUCTION 

JOINT, EXPANSION JOIN, PIPE PENETRATION) จะตอ้งมีการวางระบบกนัซมึพเิศษตามทีกาํหนด เช่น การ

วางแผ่นหยดุนาํ (WATER STOP) หรือยางบวมนาํ (WATER SWELLING) หรืออนื ๆ ตามทีกาํหนดไว ้ โดย

ค่าใชจ้่ายทงัหมดเป็นของผูร้บัเหมาหลกั (MAIN CONTRACTOR) 

3  รายละเอยีดอืน ๆ ทีไม่ไดก้ล่าวถงึและมีความเหมาะสมในการดาํเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามกรรมวิธีของผูร้บัจา้ง

ติดตงัระบบ และไดร้บัพจิารณาเห็นชอบจากสถาปนิกแลว้ ใหใ้ชร้ะบบกนัซมึใชท้าลงพืนผิวคอนกรตีทีแข็งตวัแลว้ 

หลงัจากเตรียมพืนผิวทีจะติดตงัระบบกนัซึมใหส้ะอาดแลว้ ใหฉ้าบหรือทาซีเมนตม์อรต์า้รช์นิด 2 ส่วนผสม ซงึมี

ส่วนผสมของซีเมนตเ์นือละเอียดและนาํยาโพลิเมอรด์ดัแปลง (Polymer Modified) โดยทาํการฉาบหรอืทาวสัดุ

กนัซมึ ทีบรเิวณพืน และผนงัภายใน จากดา้นล่างขึนสู่ดา้นบนกอ่น จาํนวน 2-3 ชนั ขณะทีผิวพืนเดิมยงัเปียกอยู่ 

หลงัจากนนัจงึเรมิฉาบหรือทาทีพืน 2-3 ชนั เช่นกนั โดยแนะนาํปรมิาณการใช ้2 กิโลกรมั ต่อ ตารางเมตร ต่อชนั 

(ทาํอย่างนอ้ย 2 ชนั) 

   รายละเอียดวสัด ุ วสัดกุนัซมึชนิดฉาบหรือทา ประเภทซีเมนตม์อรต์า้รช์นิด 2 ส่วนผสม ตอ้งมี

ส่วนผสมของซีเมนตเ์นือละเอียดและนาํยาโพลิเมอรด์ดัแปลง (Polymer modified) โดยมคีุณสมบตัิค่ารบักาํลงั

อดั (Compressive Strength) ไม่นอ้ยกวา่ 35 N/mm2, ค่ารบัแรงอดั (Flexural Strength) ไม่นอ้ยกว่า 

10N/mm2,ค่าแรงยดึเกาะ (Bond Strength) ประมาณ 2 N/mm2 ทดสอบทีอาย ุ28 วนั ตา้นการซมึผ่านของนาํ

ไดต้ามมาตรฐาน JIS 1404 และสามารถใชก้บัถงันาํดืมได ้โดยปราศจากสารพษิ ผ่านการรบัรองและทดสอบโดย

กองควบคุมคุณภาพนาํ การประปาส่วนภมิูภาค 

 A.2.1  กันซึมเหนือดนิ – พืน/ผนงั ส่วนโครงสรา้งเหนือดิน หรือส่วนทีไม่ไดส้มัผสักบัดินโดยตรง มีความเสียง

ในการรวัซมึ หรือนาํขงั เช่น พืน ค.ส.ล. ดาดฟ้า กระบะตน้ไม ้กนัสาดทีมีการใชง้านภายในอาคารดา้นล่าง เป็นตน้ ใหท้าเคลือบ

ดว้ยวสัดุกนัซมึประเทภสารโพลียเูรีย ส่วนพืน คสล.ดาดฟ้า หรือตามระบใุนแบบ หรือวสัดุกนัซมึยืดหยุ่น ประเภทโพลียรีูเทน 

(Polyurethane) ส่วนผสมเดียว พรอ้มใชง้าน โดยทาํการทาชนัแรกลงบนพืนคอนกรีตทีเตรียมผิวเรียบรอ้ยแลว้ ทาํการทาวสัดุ

กนัซมึทงัหมด 2 ชนั โดยมคีวามหนาทงัระบบประมาณ 1.4-2.3 มิลลิเมตร (Dry film thickness) ปรมิาณการใชว้สัดกุนัซมึ 2 

ลิตร การทาํงานใหป้ฏิบตัิตามคาํแนะนาํมาตรฐานผูผ้ลิตอย่างเคร่งครดั 

 ใหใ้ชว้สัดุกนัซมึยืดหยุ่น แบบผสมเสรจ็ประเภทโพลียรีูเทน (Polyurethane) โดยมีการยดึเกาะในตวัเอง เป็นเนือเดียว

ตลอด ไม่มีรอยต่อ ตอ้งมีค่าความยืดหยุ่นตวั (Elongation) 100% ตามมาตรฐาน (ASTM 412), มีส่วนประกอบของแข็งใน
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ส่วนผสม (Solid Content) 80% โดยนาํหนกั และมีคณุสมบตัิรบัแรงดึง (Tensile strength) ประมาณ 6 N/MM2 ตาม

มาตรฐาน (EN ISO527-3) มีคา่ความถ่วงจาํเพาะ ประมาณ 1.42  กิโลกรมั ต่อลิตร ตามมาตรฐาน (EN ISO 2811-1) 

สามารถใชร้ว่มกบัเสน้ใยโพลีเอสเตอร ์ 120 กรมัต่อตารางเมตร (100% Polyester (PES) Cross) เพือเพิมความแข็งแรงของ

วสัดุกนัซมึ 

B.  ระบบนาํยาเคลือบผิว (IMPREGNATOR) 

 -  เป็นนาํยาเคลือบพืนผิวหินธรรมชาติหินขดั หรือคอนกรีตชนิดเขา้ไปทาํปฏิกิรยิาในเนือวตัถ ุ (WATER REPELLENT 

AND CONSOLIDANT) 

 -  ใชพ่้นหรือทาบนพืนผิว เมือแหง้แลว้ไม่ทาํใหพ้นืผิวเปลียนสี หรือเป็นเงามนั (NON-GLOSSY) และกนันาํได ้100% 

 -  หยดุการซมึ ความชืน เชือรา และฝุ่ นละอองของพืนผิวปคูอนกรีต 

 -  หยดุการขยายตวัของรอยแตกรา้ว,อดุรูพรุนเล็ก ๆ และทาํใหผ้ิวคอนกรีตไม่เกิดฝุ่ น 

 -  พืนผิวทีกาํหนดใหมี้การเคลือบผิว ไดแ้ก่ ผิวคอนกรตีเปลือย (ไม่ทาสี),ผิวหินธรรมชาติ,ผิวหินขดัและผิวพืนทีอนื ๆ ที 

  ระบใุนแบบรูป ในกรณีทีเป็นหินอ่อนหรือหินแกรนิตใหท้านาํยาฯ ใหท้วัทงัแผ่นทงั 6 ดา้นก่อนป ู

 -  การติดตงัและขนัตอนการทาํงานใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด ในเอกสารเผยแพร ่(CATALOG) ของบรษิัทผูผ้ลิตทกุ 

  ประการ และไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากตัวแทนผูว่้าจา้งแลว้ 

C. แผ่น TAPE ปิดแนวรอยต่อโครงสร้าง ( WATERPROOFING JOINT TAPE) 

 ( ในกรณีทีไม่ไดร้ะบใุนแบบวิศวกรรมโครงสรา้ง) 

- เป็นแผ่นผา้สงเคราะห ์มีความยืดหยุ่นสงู (ELASTOMERIC MEMBRANE EMBEDDED IN BACKING FABRIC)  

 ความกวา้งของแผ่นประมาณ 100-200 มม. 

- ยดึติดกบัพืนผิวคอนกรีตดว้ยนาํยาเคมีกนัซมึชนดิเหลว (CEMENTITOUS LIQUID MEMBRANE) 

- ใชปิ้ดทบัรอยต่อโครงสรา้ง (CONSTRUCTION JOINT OR COLD JOINT) 

- รายละเอยีด 

- เป็นวสัดปุระเภท THERMOPLASTIC ELASTOMER TAPE หรือคุณภาพเทียบเท่า 

- ความหนา  : ประมาณ 0.6 มม. 

- ELONGATION  : 300 – 600 % 

- TEAR RESISTANCE : ไม่ตาํกวา่ 100 N/mm 

- Water Tightness : 3 bar 

- ALKALI RESISTANCE 

- WEATHERING RESISTANCE 

- UV RESISTANCE 

- DECOMPOSITION RESISTANCE 

- การติดตงั 

- ใหใ้ชง้านรว่มกบันาํยากนัซมึชนิดเหลวประเภท FLEXIBLE CEMENTITIOUS WETERPROOFING เพือยดึติด 

 พืนผิว 

- ขนัตอนการทาํงานใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานของบรษิทัผูผ้ลิตทกุประการ และไดร้บัการพิจารณา

เห็นชอบจากตวัแทนผูว่้าจา้งแลว้ 
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D. ยางสังเคราะหค์ันรอยต่อโครงสร้าง (WATER STOP) (กรณีทีไมไ่ดร้ะบใุนแบบวศิวกรรมโครงสรา้ง) 

 - ใชส้าํหรบัคนัรอยต่อในส่วนของโครงสรา้งคอนกรีตระหว่าง พืน/ผนงั หรือ ผนงั/ผนงั หรือ พืน/พนื หรือในส่วนต่อไปนี 

 1. รอยต่อในส่วนโครงสรา้งทีตอ้งรบัแรงดนันาํ เช่น ผนงั/พนืชนัใตด้ิน, ถงัเก็บนาํ, สระนาํ ฯลฯ 

  2. ทกุตาํแหน่งทีมกีารหยดุเทคอนกรตี 

  3. โดยรอบท่อ (PIPE) ทีฝังทะลพืุนหรือผนงั 

  4. ตามระบใุนแบบรูป หรอืโดยตาํสงัของผูว่้าจา้ง 

 - วสัด ุWATER STOP จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรและผูค้วบคมุงานก่อนจงึจะนาํมาใชง้านได ้

  โดยมรีายละเอียดดงันี 

แผ่นยางกันซึม P.V.C 

 เป็นวสัดปุระเภท HIGH GRADE POLYVINYL CHLORIDE ใชค้นัรอยต่อทงัในแนวตงัและแนวนอน หรือคุณภาพ

เทียบเท่า โดยแบง่เป็นชนิดตามการใชง้านดงันี 

  1. EXTERNAL TYPE 

  2. CENTRALLY PLACED TYPE 

 - ขนาดของแผ่นยาง P.V.C จะตอ้งมีความกวา้งไม่มากกว่าความหนาของคอนกรีต ส่วนทีบางทีสดุ ณ.   

  ตาํแหน่งทีติดตงั 

 - คณุสมบตั ิ

 -TENSILE STRENGTH  : ไม่ตาํกว่า 12 N/mm 

 - ELONGATION AT BREAK  : ไม่ตาํกว่า 300% 

 - WATER ABSORPTION  : 0.04% 

  At 23 C (BS EN ISO 62:1999) 

 - Chemical Resistance Permanent : Seawater, sewage 

 - Shore A Hardness 

 - การติดตงั รอยต่อระหว่างแผ่นกนัซมึ P.V.C. ใหใ้ชวิ้ธีเชือมเท่านนั หา้มใชว้ิธีต่อทาบ กรรมวิธีการติดตงัให ้

  เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบรษัิทผูผ้ลิต 

ขดยางกันซึมนาํแบบบวมตัว (SWELLING WATERBAR) 

- เป็นวสัดปุระเภท COMPOSITE โดยมสี่วนประกอบระหว่าง HYDROPHILIC RUBBER และ CHLOROPRENE  

 RUBBER ซงึจะบวมตวัขนึทีละนอ้ยเมือสมัผสักบันาํ 

- ใชที้คนัรอยต่อทงัในแนวตงัและแนวนอน 

- ใชค้นัรอบท่อ (PIPE) หรือรอบวสัด/ุอปุกรณ ์ทีติดตงัทะลผุ่านพืนหรอืผนงัคอนกรีต 

- ขนาด 25 มม. X 7 มม. 

คุณสมบัต ิ

- SWELLING RATE  : ไม่ตาํกว่า 90% 

- HARDNESS   : 45 -55 

- TENSILE STRENGTH  : ไม่ตาํกว่า 37 kgf/cm 

- ELONGATION   : ไม่ตาํกว่า 400% 
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 การตดิตัง 

- การติดตงักบัพืนผิว ใหใ้ชส้าร ADHESIVE ทรีะบวุ่าใชก้บั WATER STOP ชนิดนีโดยเฉพาะ 

การต่อ : ใหใ้ชว้ธีิต่อชน (BUTTED JOINT) ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

E. นาํยากันซึม (WATER-REPELLENT ADMIXTURE) 

 -  เป็นนาํยาเคมีทีใชผ้สมในปนูทรายปรบัระดบั (TOPPING) หรือในคอนกรตีโครงสรา้งทีระบใุนแบบ หรือตามคาํสงั

ของสถาปนิก และผูค้วบคมุงาน การผสมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทัผูผ้ลติ (ในกรณีทีคอนกรีตผสมนาํยา เพือหน่วงการ

ก่อตวัแลว้ ไมต่อ้งผสมนาํยากนัซมึ) 

-  หนา้ทีและความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งติดตงัก่อนดาํเนินงาน 

-  เนืองจากการดาํเนินงานเป็นงานลกัษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสรจ็ ผูร้บัจา้งติดตงัระบบฯ ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบและ 

รบัประกนัผลงานภายหลงัจากการติดตงั โดยไม่มีเงือนไขขอ้แม ้ดงันนัก่อนดาํเนินการ ใหผู้ร้บัจา้งฯ ตรวจสอบสภาพหนา้งาน 

จรงิทงัหมด หากมีจุดบกพรอ่งหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีดีในงานก่อสรา้ง หรือไม่เป็นไปตามระบใุนแบบรูปหรือใน 

ขอ้กาํหนด อนัจะเป็นสาเหตใุหเ้กิดการรวัซมึ หรือปัญหาอืน ๆ ในภายหลงักาํหนดใหผู้ร้บัจา้งฯ โดยการประสานงานและ 

เห็นชอบจากทีปรกึษาควบคมุงาน สามารถทีจะกระทาํการอย่างหนงึอย่างใดไดด้งันี 

-  ผูร้บัจา้งฯ ทาํการแกไ้ขซ่อมแซมพืนผิวทีมีปัญหาดว้ยตนเองจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ ์โดยค่าใชจ่้ายทงัหมดเป็นของผู ้

รบัจา้งเหมาหลกั (MAIN CONTRACTOR) 

หมายเหต ุ :  ใหผู้ร้บัจา้งฯ ประมาณการค่าใชจ่้ายละแจง้ล่วงหนา้ โดยผูค้วบคมุงานเป็นผูพ้จิารณาอนมุตัิ 

-  ผูร้บัจา้งฯ กาํหนดแนวทางวิธีการแกไ้ขซอ่มแซม โดยใหผู้ร้บัจา้งเหมาหลกั (MAIN CONTRACTOR) เป็นผูร้บัผิดชอบ 

ดาํเนินการจนเสรจ็เรียบรอ้ยสมบูรณ ์ 

-  แนวทางวิธีการแกไ้ขซ่อมแซม หากไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรูปแบบหรือขอ้กาํหนดแลว้ ใหก้าํหนดวิธีการโดยผูค้วบคมุงานและ 

วิศวกรตวัแทนผูว้่าจา้ง/วิศวกรโครงการ 

-  หากมีขอ้ขดัแยง้ ใหผู้ค้วบคมุงานและวิศวกรตวัแทนผูว้่าจา้ง/วิศวกรโครงการเป็นผูว้นิิจฉยั 

การเสนอรายละเอยีด 

-  ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายละเอยีด ขอ้กาํหนดคณุสมบตัิของผลิตภณัฑที์ใช ้ขอ้มลูทางเทคนิค ขอ้แนะนาํการติดตงั และ 

ขอ้มลูประกอบอืน ๆ ทีจาํเป็นสาํหรบัการก่อสรา้งงานระบบปอ้งกันความชืน ตามทีผูค้วบคมุงานตอ้งการเพือพิจารณา 

ตรวจสอบ 

-  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ SHOP DRAWINGS เพือใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบก่อนทาํงานระบบปอ้งกนัความชืน โดยแสดง 

รายละเอียดดงัต่อไปนี 

-  ตาํแหน่งการติดตงัระบบกนัซมึในแต่ละส่วนของงาน 

-  แบบขยายการติดตงัระบบกนัซมึในแตล่ะส่วน เช่น ขอบ มุม รอยต่อ จดุสินสดุระบบกนัซมึ การซอ้นทบั ฯลฯ 

-  การทาํ FLASHING และการอดุยาแนวในแต่ละส่วนของงาน 

-  แบบขยายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งหรอืจาํเป็นตามทีผูค้วบคมุงานตอ้งการ 

-  การทดสอบ 

-  ภายหลงัการติดตงั กาํหนดใหมี้การทดสอบการรวัซมึโดยผูร้บัจา้งฯ เสนอวิธีการทดสอบในทกุพืนทีทีสาํคญั โดยวธีิการ 

ทเีหมาะสม เช่น การขังนาํบนดาดฟา้ หรือในสระนาํ ฯลฯ และตอ้งรบัการอนมุตัิจากทีปรกึษาควบคมุงาน โดยเป็นค่าใชจ่้าย 

ของผูร้บัจา้งเอง 
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-  ภายหลงัการติดตงั หา้มมิใหท้าํการเจาะหรือสกดั หรือทาํใหพื้นผิวเกิดความเสียหายโดยเด็ดขาด หากมีการกระทาํใด ๆ  

อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อพืนผิว ใหผู้ร้บัจา้งติดตงัระบบฯเป็นผูก้าํหนดวธีิการซอ่มแซม โดยคา่ใชจ้่ายในการซอ่มแซม  

ผูร้บัเหมาหลกั (MAIN CONTRACTOR) เป็นผูร้บัผิดชอบทงัสินโดยไม่มเีงือนไข 

การรบัประกนั 

-  เนืองจากการดาํเนินงานเป็นลกัษณะเหมารวมเบ็ดเสรจ็ ผูร้บัจา้งติดตังระบบฯ ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบและรบัประกนั 

ผลงาน ภายหลงัจากการติดตงัโดยไมมี่เงือนไขขอ้แม ้

-  ใหผู้ร้บัจา้งติดตงัระบบปอ้งกนัความชืนและนาํซมึผ่าน ซงึเป็นตวัแทนจาํหน่ายวสัด/ุอปุกรณด์งักล่าว  รว่มกบั 

บริษัทผูผ้ลิตฯ แสดงเอกสารยืนยนัการรบัประกนัระบบฯ ซงึหมายรวมถึงวสัดุ/อปุกรณ/์ช่างฝีมือ แรงงาน รวมถงึการใชง้านเป็น 

ระยะเวลาดงันี 

  - ระบบกนัซมึโครงสรา้งใตด้ิน   ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 

  - ระบบกนัซมึโครงสรา้งเหนือดิน  ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 

-  ในกรณีทีเกิดปัญหาการรวัซมึขึน ผูร้บัจา้งฯ ตอ้งดาํเนินการซ่อมแซมแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ย โดยไม่มเีงอืนไข ขอ้แม ้และไม ่

สามารถคิดค่าใชจ่้ายเพิมแต่อย่างใด 

- ในกรณีพืนทีมีการติดตงัระบบฯมากกว่า 1 ระบบ และเกิดปัญหาการรวัซมึ ใหผู้ร้บัจา้งฯ ในระบบทีเกียวขอ้งทงัหมด  

เป็นผูร้บัผิดชอบการดาํเนินการแกไ้ข 

-  ในการติดตงัระบบฯ มีผูร้บัจา้งฯระบบละไม่เกิน 1 ราย ในส่วนทีมีความเกียวเนืองกนั ยกเวน้ส่วนทีสามารถแยกความ 

รบัผิดชอบได ้เพือความชดัเจนในความรบัผิดชอบ และในเงือนไขของการรบัประกนั จะกาํหนดโดยสถาปนิกหรือวิศวกร 

โครงสรา้งขณะก่อสรา้ง   
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2.11  งานระบบป้องกันความร้อน และระบบป้องกันไฟ 

  

1.  ความต้องการทัวไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอปุกรณที์มีคณุภาพ แรงงานทีมีฝีมือ และความชาํนาญ โดยมีระบบควบคมุคณุภาพที

ดีในการก่อสรา้งงานปอ้งกนัความรอ้น ตามทีระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการรบัประกนั

คณุภาพ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่าง วิธีการติดตงั และ Shop Drawing เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนุมตัิก่อนการ

สงัซอื 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอขนัตอนการตรวจสอบ การติดตงังานปอ้งกนัความรอ้น การปอ้งกนัความเสียหายต่องาน

ก่อสรา้งอนื พรอ้มการทาํความสะอาดหลงัการตดิตงั 

1.4 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชว้สัดุ และวิธีการปอ้งกนัความรอ้นไดดี้ สามารถรบัประกนัคุณภาพไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 5 ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 งานหลังคากระเบืองคอนกรีต ใหใ้ชฉ้นวนกนัความรอ้นฉนวนหินภเูขาไฟ เป็นวสัดไุมต่ิดไฟตามมาตรฐาน EN 

13501-1 Class A1 ชนิดมีค่าการดูดซบันาํ 0.06 กก./ตร.ม ตามมาตรฐาน EN 1609.97 และไมก่อ่ใหเ้กิดเชือรา 

ตามมาตรฐาน ASTM C1338 หนา 50 ,75 ,100 มม. ความหนาแน่น 40 ,60 ,80 ,100 กก./ลบ.ม. ปิดผิวหนา้

ดว้ยอะลมิูเนียมฟอลย์อย่างนอ้ย 1 ดา้น ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง บรษัิท รอ็ควูล(ประเทศไทย) จาํกดั รุ่น 

Cool’n’Comfort RL/SL 920, 940, 950, 960 หรือคณุภาพเทียบเท่า ติดตงัใตแ้ป โดยปตูามขวางเหนือตะแกรง

กรงไก่หรอืลวด Wire Meh ตามคาํแนะนาํของผูต้ิดตงั ทยีดึติดกบัโครงสรา้งหลงัคา 

2.2 งานใตห้ลงัคา ค.ส.ล ใหใ้ชฉ้นวนหินภเูขาไฟ เป็นวสัดุไม่ตดิไฟตามมาตรฐาน EN 13501-1 Class A1 ชนิดมคี่า

การดดูซบันาํ 0.06 กก./ตร.ม ตามมาตรฐาน  EN 1609.97 และไม่กอ่ใหเ้กิดเชือรา ตามมาตรฐาน ASTM 

C1338 หนา 50 ,75 ,100 มม. ความหนาแน่น 40 ,60 ,80 ,100 กก./ลบ.ม. ค่าการนาํความรอ้น (k) ไม่เกิน 

0.036 วตัต/์เมตร-เคลวนิ ตามมาตรฐาน ASTM C518 ปิดผิวหนา้ดว้ยอะลูมิเนียมฟอลย์อย่างนอ้ย 1 ดา้น ใหใ้ช้

ผลติภณัฑข์อง บรษัิท รอ็ควลู(ประเทศไทย) จาํกดั รุ่น Cool’n’Comfort SL 920, 940, 950, 960  หรือ ตามระบุ

ในแบบ หรือคุณภาพเทียบเท่า ติดตงับนลวดขึงเป็นรูปกากบาทโดยการยดึดว้ยตะปูเกลียว และพกุพลาสติก

ระยะ 600x600 มม. เลือกใชห้วัสกรูทีมคีวามยาวมากกวา่ความหนาฉนวน แลว้ใชล้วดทีชุบกลัวาไนซเ์บอร ์16-

18 ขึง และไขวที้หวัตะปเูป็นรูปกากบาท เพือยึดฉนวนหินภูเขาไฟใหแ้นบใตห้ลงัคา ค.ส.ล 

2.3 งานหลงัคาโลหะรีดลอน ใหต้ิดฉนวนหินภูเขาไฟ เป็นวสัดุไม่ติดไฟตามมาตรฐาน EN 13501-1 Class A1 ชนิดมี

ค่าการดดูซบันาํ 0.06 กก./ตร.ม ตามมาตรฐาน  EN 1609.97 และไม่กอ่ใหเ้กิดเชือรา ตามมาตรฐาน ASTM 

C1338 หนา 50 ,75 ,100 มม. ความหนาแน่น 40 ,60 ,80 ,100 กก./ลบ.ม. ค่าการนาํความรอ้น (k) ไม่เกิน 

0.036 วตัต/์เมตร-เคลวนิ ตามมาตรฐาน ASTM C518 ปิดผิวหนา้ดว้ยอะลูมิเนียมฟอลย์อย่างนอ้ย 1 ดา้น ใหใ้ช้

ผลติภณัฑข์อง บรษัิท รอ็ควลู(ประเทศไทย) จาํกดั รุ่น Cool’n’Comfort RL/SL 920, 940, 950, 960 หรือ

คณุภาพเทียบเท่า ติดตงัฉนวนใตแ้ผ่นโลหะรีดลอน โดยปตูามขวางเหนือตะแกรงกรงไก่หรือลวด Wire Mesh 

ตามคาํแนะนาํของผูต้ิดตงั ทีเชือมติดกบัโครงสรา้งหลงัคา 
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2.4 งานฝ้าเพดานชนับนสุดใหต้ิดตงัฉนวนหินภเูขาไฟ เป็นวสัดไุมต่ิดไฟตามมาตรฐาน EN 13501-1 Class A1 ชนิด

มีค่าการดูดซบันาํ 1.00 กก./ตร.ม ตามมาตรฐาน  EN 1609.97 และไม่กอ่ใหเ้กิดเชือรา ตามมาตรฐาน ASTM 

C1338 หนา 50 ,75 ,100 มม. ความหนาแน่น 40 ,60 ,80 กก./ลบ.ม. ค่าการนาํความรอ้น (k) ไม่เกิน 0.036 

วตัต/์เมตร-เคลวนิ ตามมาตรฐาน ASTM C518 ปิดผิวหนา้ดว้ยอะลมูเินียมฟอลย์อย่างนอ้ย 1 ดา้น ใหใ้ช้

ผลติภณัฑข์อง บรษัิท รอ็ควลู(ประเทศไทย) จาํกดั รุ่น Safe’n’Silent Pro 330, 350, 370, 380 หรอืคณุภาพ

เทียบเท่า วางบนแผ่นฝ้าเพดาน 

2.5 งานผนงัเบาใหติ้ดตงัฉนวนหินภูเขาไฟ เป็นวสัดไุม่ตดิไฟตามมาตรฐาน EN 13501-1 Class A1 ชนิดมีค่าการดดู

ซบันาํ 1.00 กก./ตร.ม ตามมาตรฐาน  EN 1609.97 และไมก่อ่ใหเ้กิดเชือรา ตามมาตรฐาน ASTM C1338 หนา 

50 ,75 ,100 มม. ความหนาแน่น 40 ,60 ,80 กก./ลบ.ม. ค่าการนาํความรอ้น (k) ไม่เกิน 0.036 วตัต/์เมตร-เคล

วิน ตามมาตรฐาน ASTM C518  มีค่าการดดูซบัเสียง (NRC) 1.0 ตามมาตรฐาน EN ISO 354 / ASTM C423-

01 และผ่านการทดสอบงานกนัไฟในระบบผนงั BS 476 Part20 / BS 476 Part22 ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง บรษัิท 

รอ็ควลู (ประเทศไทย) จาํกดั รุน่ Safe’n’Silent Pro 330, 350, 370, 380 หรือคณุภาพเทียบเท่า การติดตงัใหว้าง

ฉนวนแนวดงิในช่องโครงครา่วโลหะ (C-65, C-75) หรือโครงครา่วไม ้หลงัจากนันปิดผิวดว้ยแผ่นยปิซมั หรอื วสัดุ

อืน ตามแต่ผูอ้อกแบบจะระบุ 

3. การตดิตงั 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลติวสัดปุอ้งกนัความรอ้น โดยไดร้บัการอนมุตัจิากผูค้วบคมุงานก่อน 

ขนัตอนในการติดตงัจะตอ้งประสานงานกบังานส่วนอืน ๆ เช่น งานติดตงัแป,งานติดตงัท่อรอ้ยสายไฟ, โคมไฟเพดาน, 

งานติดตงัท่อนาํยา และเครอืงปรบัอากาศใตห้ลงัคา ค.ส.ล, งานติดตงั Sleeveและรูระบายนาํต่าง ๆ ของงานระบบ

สขุาภิบาล เป็นตน้ การติดตงัวัสดกุนัความรอ้น ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการปอ้งกนังานส่วนอืนของอาคาร ไมใ่หเ้กิดความ

สกปรกหรือเสียหาย จะตอ้งจดัทาํขนัตอนและแผนปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกนักบังานส่วนอืน ๆ หากมีปัญหาในการ

ติดตงั จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบเพือพิจารณาแกไ้ขปัญหาในทนัที 

4. การทาํความสะอาด 

เมือทาํการติดตงังานป้องกนัความรอ้นแลว้เสรจ็ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดสิงสกปรกทีเกิดขนึจากการติดตงังาน

ป้องกนัความรอ้นใหเ้รียบรอ้ย และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหส้กปรก หรอืเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
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2.12  งานระบบเคลือบพืนผิว Epoxy Self-Leveling 

1. ความต้องการทัวไป 

 1.1 ขอบเขตงาน 

   1.1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดุและอปุกรณ ์ ทีมีคณุภาพ แรงงานทีมีฝีมือและชาํนาญ  มีระบบคณุภาพทีดี  สาํหรบั 

   งานระบบพนือีพ็อกซ ีSelf-Leveling  ตามทีระบใุนแนบและรายการประกอบแบบ  

   1.1.2 การผสมวสัดโุพลียรีูเทน  และขนัตอนการติดตงั  จะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั  โดย 

   ไดร้บัอนมุตัจิากผูค้วบคมุงาน 

 1.2  การรบัประกนัคณุภาพ 

   ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัการเสือมสภาพของสี  และผิวพืนอพีอ็กซ ี Self – leveling เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  5 ปี   

   ใหก้บัผูว้่าจา้งในความบกพรอ่งของวสัดุ 

 1.3   เอกสารและวสัดทีุตอ้งยืนอนุมตัิ 

   ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งแค็ตตาล็อกสี  และตวัอย่างการติดตงัระบบพืน  Epoxy Self – Leveling  ใหใ้ชใ้นโครงการใหผู้้

 ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบก่อนดาํเนินการ 

2. ผลิตภัณฑ ์

 2.1   คณุสมบตัิวสัดุ 

   - วสัดชุนดิ 2  ส่วนผสม  Self smoothing 

   - วสัดุทีนาํมาใชต้อ้งมีผลงานการติดตงัในประเทศไทยมาไม่ตาํกว่า  10  ปี  และเป็นวสัดทีุผลติขึนในประเทศไทย  

 หรือเป็นสินคา้นาํเขา้มีแหล่งการผลติทีชดัเจน 

   - วัสดทีุนาํมาใชต้อ้งมีลกัษณะการบม่ตวัสนั  สามารถใชง้านไดภ้ายใน  24  ชวัโมง  หลงัจากตดิตงัแลว้เสรจ็  ไม่มี

 กลินเหม็นฉนุ  เพืองา่ยต่อการบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซม 

   - วสัดุทีใชต้อ้งทนต่อการกดักรอ่นของสารเคม ีและทนต่อแรงดนันาํความดนัสงูทีใชใ้นการทาํความสะอาด 

   - ระบบเคลือบพืน Epoxy Self – Leveling มีความหนา 2 มิลลเิมตร สาํหรบับรเิวณพืนทีทีมีการใชง้านเบาหรือปาน

 กลางทนทานต่อสารเคมี ทนต่อการขดัสีไดดี้ 

3. การดาํเนินการ 

 3.1  การประกอบการติดตงั 

           3.1.1  การเตรียมพืนผิวคอนกรตี 

  -    คอนกรีตตอ้งมีพนืผิวเรียบ  และใหค้่าการรบักาํลงัอดัทีพอเพียง (ตาํสุด  25  นิวตนั/ตร.มม.) 

  -    ค่ารบัรองดงึทีผิวตาํสดุ  1.5 นิวตนั/ตร.มม. 

  -    คอนกรีตตอ้งมีอายุอย่างนอ้ยไม่ตาํกว่า  28  วนั 

  -    พืนผิวตอ้งแหง้ปราศจากคราบนาํมนั , จาระบี , สีเก่า 

         3.1.2   การติดตงั 

  -    คอนกรีตตอ้งเตรียมพืนผิวดว้ยเครือง  Shot Blast  หรอื เครอืงขดู เพือจดัเศษฝุ่ น และผิวทีเสียหายออกก่อน  และ

 เพมิค่าการยดึเกาะของวสัดกุบัผวิพืน 

  -    ทาํการเคลือบชนั  Topcoat  ดว้ยวดัส ุEpoxy Leveling  ดว้ยลกูกลิงหนามความหนา 2 มิลลิเมตร หรือใชว้สัด ุ 1.9 

 กก./ตรม.ต่อเทียว หรือคุณภาพเทียบเท่า 

  -    ทาํการกลิงไล่ฟองอากาศและช่วยในการปรบัตวัของวสัดุดว้ยลกูกลิงหนาม  ทิงไวใ้หแ้หง้ 
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        3.1.3  ระยะเวลาการบม่ตวั 

 -    8  ชวัโมงหลงัจากติดตงัเสรจ็สามารถเดินเขา้พืนทีได ้

 -    24  ชวัโมงหลงัจากการติดตงัเสรจ็สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

 -   3-5 วนัหลงัจากตดิตงัเสรจ็สามารถรองรบัการใชง้านไดเ้ต็มทีตามคณุสมบตัิของวสัดุทีระบใุน Technical Datasheet 

 และสามารถลา้งทาํความสะอาดดว้ยนาํหรอืนาํยาลา้งพืนได ้

3.2  การทาํความสะอาด 

 งานระบบพืน  Epoxy Self – Leveling  ทงัหมด  จะตอ้งเรียบรอ้ยสมาํเสมอ  ไม่มีรอยด่าง  หรอืขอ้บกพรอ่งอืนใด  และ 

 จะตอ้งทาํความสะอาดรอยสีเปือนส่วนอืน ๆ ของอาคาร 
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2.13  พนืเคลือบทาํให้ผิวแกร่ง (Liquid Floor Hardener) 

1. ขอบเขตของงาน 

 งานเคลือบพืนเพือทาํใหผ้ิวแกรง่ LIQUID FLOOR HARDENER  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํพืนคอนกรีตโดยใชว้สัดุทีสามารถ 

ทาพนืผิวคอนกรตีมคีวามแกรง่ในบรเิวณพืนทีกาํหนด  รวมหมายถงึส่วนทีทีตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งหรือสมัพนัธก์บังาน 

พืนผิวแกรง่  เชน่ บริเวณลาดจอดรถ  พืนหอ้งเครืองทีตอ้งการการปอ้งกนัการเกิดฝุ่ น  เพือการใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคข์อง 

แบบและรายการประกอบแบบ 

2. วัสดุ 

 2.1 เป็นเคมีภณัฑช์นิดใสประกอบดว้ยไซลีนซิลิเกตอนภุาคเล็กและส่วนผสมพิเศษทีเพมิคุณสมบตัิสรา้งความ

 แข็งแกรง่ใหก้บัผิวคอนกรตีทนทานต่อแรงขดูขีดและแรงกระแทกเป็นเนือเดียวกนักบัคอนกรตี 

 2.2 ใชท้าหลงัจากอายคุอนกรตีไม่ตาํกว่า 28  วนั สีตามทีสถาปนกิผูอ้อกแบบกาํหนด 

 2.3 วสัดทีุไดม้าตรฐานและผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน  ASTM C4118 หรือคณุภาพเทียบเท่า 

  HARDNESS (MOHS’ SCALE)              =   7-8  ชนิดมีสี/ใส 

 ตัวอย่างวัสดุ 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตัวอย่างวสัดทีุใช ้  ซงึแสดงใหเ้ห็นสี  ขนาด 30 x 30 ซม.  ไม่นอ้ยกว่า  2 ตวัอย่าง  และส่งให้

ผูอ้อกแบบใหค้วามเห็นชอบและพิจารณาอนมุตัิจากผูว้า่จา้งและ/หรือตวัแทนผูว้า่จา้งก่อนจึงจะนาํไปใชง้านได ้

3. การติดตงั 

 3.1 ในขนัทาวสัดุทาํผิวแกรง่  พืนทีจะติดตงัตอ้งเป็นพืนคอนกรตีทีมีอายอุย่างนอ้ย  28  วนั และตอ้งมีความแข็งแรง  

หรือมีค่า Compressive Strength  ไม่นอ้ยกว่า 240KSC  ขดัมนัเรยีบไดร้ะดบักรณีพนืผิวไม่เรียบใหใ้ชผ้ลติภณัฑโ์พลียู

รีเทนมอรต์า้ปรบัระดบัก่อน  และไม่มีรอยแตกรา้ว ถา้มีพืนเดิมทีเสียหายจะตอ้งซ่อมดว้ยอีพ๊อกซีมอรต์า้ก่อน  ผิวงาน

ตอ้งใหส้ะอาดทีสุดปราศจากคราบนาํมนัและสิงสกปรก ค่าความชืนของพืนคอนกรตีตอ้งนอ้ยกว่า 5%  ถา้มีความชืน

ใหด้าํเนินการ Block ความชืนดว้ย เสียก่อน 

 3.2 ใหท้านาํยา LIQUID FLOOR HARDENER 2 เทียวแต่ละเทียวทิงไว ้1-2 ชวัโมง 

 3.3 ทงิไวอ้ยา่งนอ้ย 24 ชวัโมงก่อนการใชง้าน 

4. การทาํความสะอาด 

 ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งหลงัจากการติดตงัแลว้เสรจ็ ผิวของวสัดุตอ้งปราศจากรอยแตกรา้ว แตกบิน มี

ตาํหนิ หลุดล่อน และไม่เปรอะเปือน ก่อนขอความเห็นชอบของการตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและ/หรือผูค้วบคุมงาน

และก่อนส่งมอบงาน 

5. การรับประกันผลงาน 

 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัคณุภาพของวสัดุและการติดตงั  5  ปี หากเกิดการชาํรุดเสียหายอนัเนืองมาจากคุณสมบตัิของ

วสัดแุละการติดตงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลียนใหใ้หม่หรอืซอ่มแซม ใหอ้ยู่ในสภาพสมบรูณต์ามจดุประสงคข์องผูว้่าจา้ง

และ/หรือตวัแทนผูว่้าจา้ง โดยไมค่ิดมลูค่าใด ๆ ทงัสนิ
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2.14 งานระบบเคลือบพืนผิวโพลียูรีเทนสกรดี 

1. ความตอ้งการทวัไป 

 1.1 ขอบเขตงาน 

  1.1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดุและอปุกรณ ์ ทีมีคณุภาพ แรงงานทีมฝีีมือและความชาํนาญ มีระบบคณุภาพทีดี 

 สาํหรบังานระบบพืนโพลียรีูเทน ตามทีระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

  1.1.2 การผสมวสัดโุพลียรีูเทน และขนัตอนการติดตงั จะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั  โดย

 ไดร้บัอนมุตัจิากผูค้วบคมุงาน 

 1.2 มาตรฐานอา้งองิ 

  EN – 196 , ASTM D-4060-01 , ASTM D-696 , ISO 11359 , EN1542  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

  1.3 การรบัประกนัคณุภาพ 

  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัประกนัการเสือมสภาพของสี และผิวพืนโพลียรีูเทน เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ใหก้บัผู้

 ว่าจา้งในความบกพรอ่งของวสัด ุ

 1.4     เอกสารและวสัดุทีตอ้งยืนอนุมตั ิ

  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัส่งแค็ตตาล็อกสี และตวัอย่างการติดตงัระบบพืนโพลียรีูเทนทีใชใ้นโครงการใหผู้ค้วบคุมงาน

 พิจารณาอนมุตัิตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบก่อนดาํเนินการ 

2. ผลิตภณัฑ ์

 2.1 คณุสมบตัิวสัด ุ

  - วสัดมีุ 3 ส่วน มีนาํเป็นองคป์ระกอบ มีความแข็งแรงสาํหรบัการใชง้านหนกัปานกลางเป็นวสัดปุระเภท

 โพลียรีูเทนสกรดี มีสีในตวัพืนผิวเรียบ 

  - วสัดผุา่นการทดสอบการสมัผสักบัอาหาร ตรงตามมาตรฐาน EN 1186 EN 13130 , และมาตรฐานของ 

 prCEN / TS 14234 และพระราชกฤษฎีกาเกียวกบัเครืองอปุโภค-บรโิภค, 89/109/EEC 90/128/EEC และ 

 /2002/72/EC ใบรบัรองจาก ISEGA , ทะเบียนเลขที 19550 U04 , ลงวนัที 14 มกราคม 2547 หรือคณุภาพ

 เทียบเท่า 

  - วสัดทีุนาํมาใชต้อ้งมีผลงานการติดตงัในประเทศไทยไมต่าํกว่า 10 ปี และเป็นวสัดทีุผลติขนึในประเทศ

 ไทย หรือเป็นสินคา้นาํเขา้มีแหล่งการผลิตทีชดัเจน 

  - วสัดทีุนาํมาใชต้อ้งมีระยะเวลาการบ่มตวัสนั สามารถใชง้านไดภ้ายใน 24 ชวัโมง หลังจากติดตงัแลว้

 เสรจ็ ไมมี่กลินเหม็นฉนุ เพือง่ายต่อการบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซม 

  - วสัดทีุนาํมาใชต้อ้งทนต่อการกดักรอ่นของสารเคมี และทนต่อแรงดนันาํความดนัสงูทีใชใ้นการทาํความ

 สะอาด 

  - ระบบเคลือบพืนโพลียรีูเทนสกรดีความหนา 4 มิลลิเมตร สาํหรบับรเิวณพืนทีทีมีการใชง้านปานกลาง 

 ทนทานต่อสารเคมี ทนต่อการขดัสีไดดี้   

3. การดาํเนินการ 

 3.1  การประกอบการติดตงั 

  3.1.1  การเตรียมพืนผิวคอนกรีต 

-  คอนกรีตตอ้งมีพืนผิวเรียบ และใหค้่าการรบักาํลงัอดัทีพอเพียง (ตาํสดุ 25 นิวตนั/ตร.มม) 

-  ค่ารบัแรงดงึทีผิวตาํสดุ 1.5 นิวตนั/ตร.มม 
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-  คอนกรีตตอ้งมีอายุอย่างนอ้ยไม่ตาํกว่า 28 วนั 

-  พืนผิวตอ้งแหง้ปราศจากคราบนาํมนั , จาระบี , สีเก่า 

  3.1.2  การติดตงั 

-  คอนกรีตตอ้งเตรียมพืนผิวดว้ยเครือง Shot Blast หรือ เครอืงขดู เพือขจดัเศษฝุ่ น และผิวทีเสียหายออกก่อน 

 และเพมิค่าการยดึเกาะของวสัดกุบัผิวพืน 

-  ทาํการเคลือบชนัรองพืนดว้ย epoxy primer ชนิดทีไมมี่ส่วนผสมของตวัทาํลายดว้ยลูกกลิง โดยใชว้สัดุ 0.3-

 0.5 กก./ตรม. ทงิไวใ้หแ้หง้ 

-  ทาํการเคลือบชนั Topcoat ดว้ยวสัด ุPolyurethane ดว้ยเกรยีงหวีใหไ้ดค้วามหนา 4 มิลลิเมตร หรือใชว้สัด ุ

 7.3-8.0 กก./ตรม. 

-  ทาํการกลิงไล่ฟองอากาศและช่วยในการปรบัตวัของวสัดุดว้ยลูกกลิงหนาม ทิงไวใ้หแ้หง้ 

  3.1.3  ระยะการบ่มตวั 

-  8 ชวัโมงหลงัจากตดิตงัเสรจ็สามารถเดินเขา้พืนทีได ้

-  24 ชวัโมงหลงัจากติดตงัเสรจ็สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

-  3-5 วนัหลงัจากการติดตงัเสรจ็สามารถรองรบัการใชง้านไดเ้ต็มทีตามคณุสมบตัิของวสัดทุีระบใุน Technical 

 Datasheet และสามารถลา้งทาํความสะอาดดว้ยนาํหรือนาํยาลา้งพืนได ้

 3.2  การทดสอบ 

  เมือทาํการติดตงัระบบพืนโพลียรีูเทนเรยีบรอ้ยแลว้จะตอ้งได ้ ระดบัทีใกลเ้คียงกบัค่าทีระดบัทีกาํหนดไว ้ โดยไม่

 มากกว่าหรือนอ้ยกวา่ค่าระดบัทีกาํหนดไวใ้นแบบเกิน 4 มม. โดยการสุ่มตรวจสอบ 1 จดุ ต่อพืนที ประมาณ 25 

 ตารางเมตร 

 3.3  การทาํความสะอาด 

  งานระบบพืนโพลียรีูเทนทงัหมด จะตอ้งเรียบรอ้ยสมาํเสมอ ไมมี่รอยด่าง หรือขอ้บกพรอ่งอืนใด และจะตอ้งทาํ

 ความสะอาดรอยสีเปือนส่วนอนื ๆ ของอาคาร 
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2.15    แผงระบายอากาศกันนํา (Weather Louver) 

1. ข้อกาํหนดทวัไป 

 1.1  ขอบเขตของงาน 

  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดแุละอปุกรณที์มีคุณภาพ ของแผงระบายอากาศกนันาํ ตามรายละเอียดทีระบไุวใ้น

 แบบก่อสรา้ง และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง โดยมาตรฐานงาน จะตอ้งเป็นไปตามหลกัวิชาช่างทีดี  

 1.2 แบบขยาย 

  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแบบขยายและ Shop Drawing แสดงวสัดแุละรายละเอียดต่าง ๆ ของแผงระบายอากาศ

 กนันาํ ตามแบบและรายการประกอบแบบก่อสรา้ง ตามวตัถปุระสงคข์องสถาปนิกโดยใหผู้ค้วบคมุงานและสถาปนิก

 ตรวจสอบ เพือการพิจารณาอนมุตัิก่อนดาํเนินการต่อไป 

 1.3  ตวัอย่าง 

  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างวัสดแุผงระบายอากาศกนันาํ ทีไดแ้สดงใหท้ราบถงึสภาพพืนผิว สี และขนาด ตาม

 สภาพจรงิ พรอ้มทงัวสัดปุระกอบในการติดตงัใหผู้ค้วบคมุงานและสถาปนิกตรวจสอบ เพือการพิจารณาอนมุตัิก่อน

 ดาํเนินการต่อไป 

2. มาตรฐานอ้างอิง 

 สาํหรบัใชเ้ป็นมาตรฐานอา้งอิงทีเกียวขอ้งกบังานเกล็ดระบายอากาศกนันาํทีระบไุวใ้นแบบและรายการก่อสรา้ง เช่น 

 ASTM, BS, EN, BSRIA หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3.   ข้อกาํหนดวัสดุ 

 แผงระบายอากาศกนันาํแบบใบสามชนั กาํหนดใหผ้ลิตมาจากอลมิูเนียมแบบรดีขึนรูป (Extruded Aluminum Alloy) 

ตามมาตรฐานชนิด 6063-T5 โดยแผงชดุหลงัดา้นในผิวสีชบุอโนไดซ ์ สีธรรมชาติความหนาไม่ตาํกว่า 10 ไมครอน แผงใบ

ดา้นหนา้กาํหนดใหใ้ชเ้ป็นระบบเคลือบสี TITANIUM finish หรือ Powder Coat ตามทีผูอ้อกแบบกาํหนด ไม่อนุญาตใหใ้ช้

อลูมิเนียมแบบพบั (Sheet or coil Aluminum Alloy) มาผลิตยกเวน้ส่วนประกอบทีเป็น flashing เท่านนั 

4.  ข้อกาํหนดประสิทธิภาพ 

 4.1  แผงระบายอากาศกนันาํตอ้งผ่านการทดสอบเพือวิเคราะหห์าขอ้มลูระดบัการกนันาํฝน (rainwater  

 penetration or rain defense) แรงกดอากาศ (pressure drop) และสมัประสิทธิแรงตา้นอากาศ (airflow coefficient) 

 โดยใชม้าตรฐานการทดสอบอา้งองิตาม EN 13030:2001 หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 4.2  แผงระบายอากาศกนันาํตอ้งผ่านการทดสอบเต็มรูปแบบในอุโมงคล์มโดยสถาบนัทดสอบเป็นกลางทีไดร้บัการ

 รบัรองมาตรฐานและมีความน่าเชือถือในอตุสาหกรรม ตามทีระบุในหวัขอ้ที 2 มาตรฐานอา้งองิ 

 ผลการทดสอบทีไดจ้ากการทดสอบเองของโรงงานหรือสถาบนัทีไม่ไดม้าตรฐานไม่รบัพจิารณาและอนมุตัิใหใ้ช ้

 4.3   แผงระบายอากาศกนันาํ ตอ้งไดผ้ลการทดสอบตามค่าทีกาํหนดหรือดีกว่าดงัต่อไปนี 

  4.3.1  ประสิทธิภาพการป้องกนันาํฝน rain defense class A: 100% effectiveness สาํหรบัรุน่ใบสามชนั ที 

    ปรมิาณการไหลผ่านของอากาศ ventilation rate วดัค่าที 0 – 1.5 ลูกบาศกเ์มตร ต่อ วินาที  

  4.3.2  ประมาณการผ่านของนาํฝน rain water penetration เท่ากบั 0 ลิตรต่อชวัโมง สาํหรบัรุน่ใบสามชนั 

    ทีปรมิาณการไหลผ่านของอากาศ ventilation rate วดัค่าที 0 – 1.5 เมตร ต่อ วินาที  

  4.3.3  แรงกดอากาศ pressure drop ตอ้งไม่เกิน 60 ปาสคาล สาํหรบัรุ่นใบสามชนั ทีปรมิาณการไหลผ่านของ 

    อากาศ face velocity วดัค่าที 1.5 เมตร ต่อ วินาที 
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  4.3.4  สมัประสิทธิแรงตา้นอากาศ  airflow coefficient of entry and discharge: Class 4 หรือดีกว่าสาํหรบั 

    รุน่ใบสามชนัแผงระบายอากาศแบบใบสามชนัประสิทธิภาพการป้องกนันาํฝน ปรมิาณนาํฝนทียอมให ้

    ผ่านเขา้ Ventilation rate 0-1.5 m/sClass A: 100% 0 ลิตรต่อชวัโมง 

    แผงระบายอากาศแบบใบสามชนัแรงกดอากาศสงูสดุทียอมใหส้มัประสิทธิแรงตา้นอากาศ 

    Ventilation rate 0-1.5 m/sไม่เกิน 60 ปาสคาลคลาส 4 หรือดีกว่า 

5. การขออนุมัต ิ

 ผูร้บัจา้งตอ้งเสนอเอกสารและตวัอย่างตามรายการต่อไปนีเพือขออนมุตัิจากผูมี้อาํนาจอนมุตั ิ

 5.1  เอกสารผลการทดสอบแผงระบายอากาศกนันาํโดยสถาบนัทดสอบเป็นกลางทีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานและมี

 ความนา่เชือถือในอตุสาหกรรมตามทีระบอุยู่ในหวัขอ้ 2 มาตรฐานอา้งอิง 

 (ผลการทดสอบทีไดจ้ากการทดสอบเองของโรงงานหรือสถาบนัทีไม่ไดม้าตรฐานไม่รบัพจิารณาหรืออนุมติัใหใ้ชไ้ด)้ 

 5.2  ตวัอย่างแผงระบายอากาศกนันาํรุน่ทีผลิตใชจ้ริง 

6. ผลิตภัณฑ ์

 6.1  Metalforce  

 6.2 Colt 

 6.3 Fameline 

 6.4 Innivate 

  หรอืคณุภาพเทียบเท่า 

7. ทมีาของผลติภณัฑ ์

 ใหผู้ร้บัจา้งจดัหาบรษัิททีมีประสบการณก์ารออกแบบแผงระบายอากาศกนันาํในประเทศไทยทีมีคณุสมบติัเหมาะสม

สาํหรบังานแผงระบายอากาศชนิดกนันาํทีระบไุวใ้นแบบและรายการก่อสรา้ง  
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2.16  งานพรมดักฝุ่นทางเข้าอาคาร  (Entrance Matting System)  

 

1.        ขอบเขตของงาน  และการควบคุมคุณภาพ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ แรงงาน และอปุกรณ ์ สาํหรบัการติดตงัพรมดักฝุ่ นทางเขา้อาคารทงัหมดทีระบไุวใ้นแบบ

และรายการก่อสรา้ง โดยงานติดตงัพรมดกัฝุ่ นทางเขา้อาคารทงัหมดถือว่าผูร้บัจา้งเป็นผูจ้ดัหาบรษัิทผูผ้ลิตทีมคีวาม

ชาํนาญและประสบการณต์ามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี 

1.1   ผูผ้ลิตตอ้งเป็นบรษิัททีไดร้บัรองมาตรฐานควบคมุคณุภาพการผลิตตามมาตรฐาน สากล ISO 9001 

              1.2  ผูผ้ลติตอ้งมีประสบการณใ์นการผลิตพรมดกัฝุ่ นทางเขา้อาคารตามทีระบไุวใ้นแบบและรายการก่อสรา้ง  

2.   การขออนุมัต ิ

  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอรายละเอียดขอ้มลูของพรมดกัฝุ่ นทางเขา้อาคารใหส้ถาปนิกอนมุตัิดงัต่อไปนี 

2.1 คณุสมบตัิของประสิทธิภาพพรมดกัฝุ่ นทางเขา้อาคาร 

2.2 คณุสมบตัิของอลูมิเนียมและส่วนประกอบต่าง ๆ  

2.3 ตวัอย่างวสัดุตามสถาปนิกระบุ 

2.4 แบบขยาย FABRICATION DRAWINGS และอืน ๆ 

3.  ข้อกาํหนดด้านประสิทธิภาพ 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอเอกสารประกอบ เพือยืนยนัถึงประสิทธิภาพของพรมดกัฝุ่ นทางเขา้อาคารโดยอา้งอิง 

 ตามมาตรฐานสากลดงัต่อไปนี 

3.1 ประสิทธิภาพดา้นการลามไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E 648-06A , CLASS 1  

3.2 ประสิทธิภาพดา้นการรบันาํหนกั ตอ้งรองรบันาํหนกัไดไ้ม่ตาํกว่า 250  กิโลกรมั / ลอ้ 

4. คุณสมบัตขิองอลูมเินียมและส่วนประกอบต่าง ๆ 

พรมดกัฝุ่ นทางเขา้อาคารจะตอ้งมีคณุสมบตัิ และส่วนประกอบสาํคญัดงัต่อไปนี 

4.1 รางสาํหรบัสอดแถบพรมดกัฝุ่ นทาํจากอลูมิเนียมรีดขึนรูป  ALLOY บรสิทุธิ โดยมคีวามกวา้งไม่นอ้ยกว่า  30   

           มิลลิเมตร และเชือมต่อกนัดว้ยแถบยาง PVC  

4.2 แถบยาง PVC ตามหวัขอ้ 4.1 จะตอ้งมีการเจาะรูเป็นระยะเพือใหส้งิสกปรกผ่านลงรูและถกูเก็บไวด้า้นใต ้

ผืนพรมดกัฝุ่ นทางเขา้อาคาร 

4.3  แถบพรมดกัฝุ่ นจะตอ้งใชพ้รมแบบ HEAVY DUTY เสน้ใย NYLON 6.6   หรือ แบบขนแปรงทีทาํจาก NYLON    

        6.6  สามารถทนความรอ้นได ้900C ถงึ -500C หรือ เป็นแบบ Rubber    เฉดสี  สถาปนิกระบุขณะก่อสรา้ง 

             4.4  ตวัเก็บขอบพรมดกัฝุ่ นทางเขา้อาคาร (BASE FRAME) ทาํจากอลมูเินียมรีดขนึรูปALLOY บรสิทุธิ โดยมีความ 

 ลึกไม่เกิน 17 มิลลิเมตร  

4.5  พรมดกัฝุ่ นทางเขา้อาคาร มีความลึกโดยรวมไม่เกิน 25 มิลลิเมตร  

4.6  ชินส่วนทังหมดของพรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคารต้องผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตแห่งเดียว (SINGLE 

SOURCE  RESPONSIBILITY )  

 หรือคณุภาพเทียบเท่า 
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5.   ผู้ผลิต 

    พรมดกัฝุ่ นทางเขา้อาคาร ตามทีระบไุวใ้นแบบและรายการก่อสรา้ง ผลิตโดย 

5.1    ABI Entrance Mating รุน่  Aluflex  ของบรษัิท วสิแพคจาํกดั หรือ  

5.2   C/S Pedisystems หรือเทียบเท่า 

5.3   บรษัิท 3 เอม็ ประเทศไทย จาํกดั 

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

6.   การรับประกัน 

           ใหบ้รษิัทผูผ้ลิตรบัประกนัคณุภาพ ของวสัด ุและบรกิารซอ่มโดยไม่คิดมลูค่าในกรณีทีมีการชาํรุด บกพรอ่ง อนั    

           เนืองมาจากการผลิตจากโรงงานเป็นระยะเวลา  2 ปี  
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2.17  งานป้องกันและกาํจัดปลวก   (PIPE TREATMENT SYSTEM) 

 

ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุ แรงงาน และอปุกรณที์จาํเป็นในการก่อสรา้งงานป้องกนัปลวก สาํหรบัอาคารตามทีระบใุนแบบ

รูปและรายการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งใบรบัรองผลการทดสอบคณุภาพวสัดจุากหน่วยงานทีไดก้าํหนดไวพ้รอ้มกบั

หลกัฐานอืนเพือขออนมุตั ิ

วัสดุ 

-  สารเคมีทีใชก้าํจดัปลวกและปอ้งกนัปลวก จะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั  หรือให ้

ดาํเนินการโดยบรษัิทผูผ้ลิตหรอืภายใตค้าํแนะนาํ   และตรวจสอบของผูช้าํนาญงานจากบริษัทผูผ้ลิตและใหแ้จง้ปรมิาณ การใช้ 

ผลิตภณัฑพ์รอ้มทงัใบรบัประกนัคณุภาพ อยู่ในระดบัความปลอดภยัทีกาํหนด โดยกองควบคุมวตัถมีุพิษ สาํนกังาน 

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ คณุภาพสารเคมีทีใชก้าํจดัและปอ้งกนัปลวกใตดิ้นทีใชใ้นงานไม่ตาํกว่า 5  ปี   

และตอ้งผ่านกรรมวธีิการทดสอบประสิทธิภาพและคณุภาพของส่วนวิจยัและพฒันาผลิตผลป่าไม ้สาํนกัวิชาการป่าไม ้กรมป่าไม ้  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ซงึจะตอ้งมีมาตรฐานความปลอดภยั  LD50    ทางปาก       (หนู)       2000 มก. / กก.  

LD50     ทางผิวหนา้  (หน)ู       2000 มก. / กก. 

- วสัดทุีใช ้ กาํหนดใชท้่อ PVC. , ท่อ PE สีดาํ  Ø 1/2” หวัฉีดพ่นนาํยาวสัด ุPVC. แคม้ยึด ท่อใชว้สัดุ PVC. หรือ 

อลูมิเนียมชบุ (ตะปสูแตนเลส หรอืเหล็กเคลือบดว้ยสงักะสี ทนต่อการกดักรอ่นใน CLSSS II) นาํยาเคมีทีใช ้คือ นาํยาประเภท  

ALPHACYPERMETHRIN หรือ IMIDACLOPRID. หรอื BIFENTHRIN หรือคณุภาพเทียบเท่า โดยการรบัรองจาก 

คณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสขุ เท่านนั อตัราส่วนผสมนาํยาเคมี และนาํตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

กรรมวิธี 

 ผูร้บัจา้งตอ้งเตรียมงาน ประสานงานกบัฝ่ายก่อสรา้ง เพือกาํหนดแผนงานกรรมวิธีการติดตงั ระยะเวลาดาํเนินงาน การ 

เตรียมพืนทีก่อสรา้ง  ก่อนการอดันาํยากาํจดัปลวก ใหฝ่้ายก่อสรา้งเก็บเศษไม ้รากไม ้ไมแ้บบก่อสรา้ง และสิงปฏิกลูอืน ๆ  

ออกจากพืนทีก่อสรา้งใหห้มด ปรบัสภาพพืนดินใหเ้รียบรอ้ย ไม่นาํดิน หรือทราย เข้า-ออก หลงัจากอดันาํยากาํจดัปลวก 

 - การติดตงัจะตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของบรษิัทผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั   ภายใตก้ารควบคมุของผูค้วบคมุงานขันตอนใน

การติดตงั การติดตงัสาํหรบัอาคารทีก่อสรา้งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งเจาะรูทีพืนอาคารและพืนคอนกรีต โดยรอบใหห้่างกนัจดุละ

ประมาณ 20-30 ซม. แลว้จงึทาํการอดันาํยา ทีไดจ้ากการผสมแลว้ตามอตัราส่วนทีระบลุงไปใตพื้นคอนกรตี นาํยาเคมีทีใช ้ คือ 

นาํยาเคมีประเภท  FIPRONIL หรือ ALPHACY PERMETRIN หรือคุณภาพเทียบเท่า อตัราส่วนผสมนาํยาเคมีและนาํตาม

มาตรฐานผูผ้ลติโดยเครง่ครดั 

- การดาํเนินการ การออกแบบ (SHOP DRAWING) ผูร้บัจา้งตอ้งออกแบบแสดงแนวท่อนาํยากาํจดัปลวก  

(CHEMICAL PIPE) กาํหนดแนวท่อ โดยคาํนงึถงึโครงสรา้งของอาคาร ตาํแหน่งความเสียงทีปลวกจะเขา้สู่ อาคารได้ เช่น 

หอ้งนาํ หอ้งเก็บของ ท่อชารป์ เป็นตน้ วสัดทีุใชต้กแต่งจดุอดันาํยาภายนอกอาคาร ระยะความยาวท่อของแต่ละเสน้ระยะหวัฉีด

พ่นนาํยาตามแนวท่อ นาํยาเคมีทีใช ้ ตารางคาํนวณแรงดนัทีใชอ้ดัเขา้ท่อ, ปรมิาณนาํยาทีใชก้ารอดัเขา้ท่อ, เวลาทีใชใ้นการอดั

นาํยาเขา้ทอ่ ตอ้งระบไุวใ้นแบบอย่างชดัเจนเพอืใหผู้ใ้ชอ้าคารตรวจสอบหลงันาํยาหมดอายุแลว้ และแบบแปลนตอ้งมีขนาดไม่

เล็กกว่า 1:100  ใหน้าํเสนอผูอ้อกแบบ ผูค้วบคมุงานอนมุติัรายการก่อนติดตังงานระบบ ระบบติดตงัท่อ คือ การนาํนาํยาเคมี  

ผ่านทางท่อ  (CHEMICAL PIPE)  ใตอ้าคาร และอดันาํยาผ่านทางท่อ โดยใชเ้ครืองอดัแรงดนัสงู (HIGHT PRESSURE INJECTOR) 

ฉีด และพ่นนาํยาเคลือบผิวดินใตอ้าคาร โดยคาํนงึถงึเมืออาคารก่อสรา้งแลว้เสรจ็ เป็นทีเรียบรอ้ย สามารถป้องกนัปลวกไดโ้ดย

เติมนาํยาเขา้ท่อทีติดตงัไว ้เพือหลีกเลียงการเจาะพืนภายในอาคาร หลงัจากประสิทธิภาพของนาํยา หมดอาย ุ
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- หลงัจากฝ่ายก่อสรา้งไดเ้ทคานคอดิน ถอดแบบคานเรียบรอ้ยแลว้ ผูร้บัจา้งกาํจดัปลวกดาํเนินงานติดตังท่อ นาํยาตาม 

แบบทีไดอ้นมุติั  (SHOP  DRAWING)  อยา่งเครง่ครดั 

- การอดันาํยา ปรบัพืนดิน หรือทราย ครงัสุดทา้ยจนแน่นเรียบรอ้ยแลว้ แต่ยงัไม่ตอ้งเทพืนคอนกรตี ใหอ้ดันาํยาเคมีลง 

ดินการอดันาํยาเคมีลงดินตามแนวคานคอดินดา้นใน ใชห้วัอดันาํยาเคมี (SUB-SOIL PRESSURE INJECTOR)  อดันาํยาลง

ใตพื้นดินใหห่้างจากแนวคานคอดินดา้นใน 20 ซม.  โดยทิงระยะห่างกนัประมาณ 50 ซม. ถึง 1 เมตรต่อจดุ ตามแนวยาวของ

คานคอดินดา้นใน โดยเนน้หนกับรเิวณทีมคีวามชืนสงู เช่น หอ้งนาํ หอ้งสว้ม ปล่องหุม้ท่อนาํทงิ  ท่อระบายนาํ และท่อประปา 

เป็นตน้  โดยใชน้าํยาเคมีทีผสมเสรจ็แลว้ในปรมิาณ 9 ลิตร ต่อทุก ๆ 3 เมตร 

 -    การฉีด และพน่เคลือบพืนผิวภายในคานคอดินทงัหมดใชห้วัฉีดนาํยาเคม ี(SURFACE SPRAYER)   

ฉีดและพ่นเคลือบพืนผิวดินภายในคานคอดินแบบปพูรมทกุ ๆ ตารางเมตร เพือใหน้าํยาเคมีซมึลงไปประสานกบันาํยาเคมีทีอดั

ไวใ้นชนัใตด้ินระดบัคานคอดินทงัหมด โดยใชน้าํยาเคมีทีผสมเสรจ็แลว้ในปรมิาณ 6 ลิตร ต่อ ทุก ๆ 3 เมตร 

 - หลงัจากปรบัพืนทีรอบนอกอาคาร และจดัสวน ผูร้บัจา้งจะตอ้งอดันาํยาลงดิน (SUB – SOIL PRESSURE INJECTOR)  

รอบอาคารทงั 4 ดา้น  การอดั และพน่นาํยาเคมีตามแนวคานคอดินดา้นนอก ใชห้วัอดันาํยาเคมี (SUB – SOIL PRESSURE 

INJECTOR)  อดั นาํยาลา้งใตพื้นดินใหห้่างจากคานคอดินดา้นนอก 20 ซม.  โดยทิงระยะห่างกนั 50 ซม. ถงึ 1 เมตร ต่อจุด 

ตามแนวความยาวของคานคอดินดา้นนอก โดยใชน้าํยาเคมผีสมเสรจ็แลว้ในปรมิาณ 9 ลิตร ต่อ ทกุ ๆ 3 เมตร 

 - การฉีด และพน่เคลือบพืนผิวรอบนอกอาคาร ใชห้วัฉีดนาํยาเคม ี (SURFACE SPRAYER) ฉีด และพ่นนาํยา เคลือบ

พืนผวิดินแบบปพูรมทกุ ๆ ตารางเมตร ตลอดแนวขอบ 50 ซม. ถึง 1 เมตร  โดยรอบตวัอาคาร โดยใชน้าํยาเคมีผสมเสรจ็แลว้ใน

ปรมิาณ 6 ลิตร ต่อ พนืที 3 ตารางเมตร 

 - ผูร้บัจา้งตอ้งปอ้งกนัผลกระทบจากการใชส้ารเคมีขา้งตน้ต่อทรพัยสิ์น หรือ บคุคลภายนอกทีอยูใ่กลเ้คียง ผลกระทบ 

และความเสียหายทเีกิดขนึถือเป็นความรบัผิดชอบโดยตรงของผูร้บัจา้ง 

 - ผูร้บัจา้งตอ้งแสดงหนงัสืออนญุาตการรบัจา้งกาํจดัปลวก ซงึออกโดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีผลงานทีผ่าน

มาแสดงต่อผูอ้อกแบบ และตอ้งเปิดดาํเนินการมาแลว้ไม่ตาํกว่า 5 ปี นาํเสนอต่อผูอ้อกแบบเพือขออนมุตั ิ

 - รบัรองผลงาน 3 ปี เต็ม วิธีการปฏิบตัิงานของระบบท่อ CHEMICAL PIPE TREAMENT SYSTEM หากมปีลวกเกิดขนึ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งใหผู้เ้ชียวชาญไปทาํการกาํจดัใหโ้ดยเรว็ หลงัไดร้บัแจง้ภายใน 10 วนั  โดยค่าใชจ่้ายทงัหมดอยู่ในความ

รบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง 
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2.18 งานเฟอรนิ์เจอร ์

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาช่างทีมีความชาํนาญในการทาํงานเฟอรน์ิเจอร ์

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดทีุมีคณุภาพไดม้าตรฐาน และถูกตอ้งตามรายละเอียดที  ผูอ้อกแบบกาํหนด 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอตวัอย่างวสัด ุอปุกรณ ์ใหผู้อ้อกแบบอนมุติัก่อนดาํเนินงาน 

1.4 ผูร้ับจา้งต้องเสนอตัวอย่างชินงาน เช่น คิว บัว เฟอรน์ิเจอรล์อยตัว หรือชินงานทีผู้ออกแบบกาํหนด  ส่งให้

ผูอ้อกแบบอนุมตัิก่อนทาํจรงิ 

1.5 ผูร้บัจา้งตอ้งเสนอตวัอย่างวสัดุทาํผิวตามทีระบุในแบบหรือตามทีผูอ้อกแบบกาํหนดใหภ้ายหลงั  ส่งใหผู้อ้อกแบบ

อนมุตัิก่อนทาํจรงิ 

2. ข้อกาํหนดงานเฟอรนิ์เจอร ์

2.1 งานไม ้

2.1.1 คุณภาพของไม ้

ไมที้นาํมาใชใ้นงานตกแต่งตอ้งคดัแลว้ ไม่มีรอยบิน แตกรา้ว บดิงอ ไม่มีตาไม ้หรือกระพีไม ้หรือตาํหนิอืน ๆ 

และตอ้งเป็นไมที้ผ่านการอบหรือผึงใหแ้หง้สนิท ไม่เกิดปัญหาจากการยืดหด บดิงอ ในภายหลงั 

2.1.2 ชนิดของไม ้

โครงเฟอรนิ์เจอรท์วัไป ใชไ้มข้นาด 1” x 2” ยกเวน้ทีระบุเป็นอย่างอืน ในส่วนทีเป็นโครงภายนอก หรือ

สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก ใหใ้ชไ้มส้ักหรือไมเ้นือแข็งชนิดอืน ๆ ตามทีระบุ  และไมที้ใชต้อ้งสามารถ

ยอ้มสีใหเ้ป็นสีเดียวกนัได ้ยกเวน้ทีระบุเป็นอย่างอืน ในส่วนทีเป็นโครงภายใน หรือไม่สามารถมองเห็นไป

จากภายนอก หรือไมเ้นือแข็ง ใหใ้ชไ้ม ้ยมหอมหรือไม้ตะเคียนทอง วสัดุทีกรุในส่วนภายนอกหรือสามารถ

มองเห็นไดช้ดัใหใ้ชไ้มอ้ดัสกัหนา 4 มม. ส่วนทีรบันาํหนกัหนา 6 มม. หรือทีระบุเป็นอย่างอืน  ส่วนการกรุไม้

ภายในตู ้หรอืส่วนทีไมส่ามารถมองเห็นใหใ้ชไ้มอ้ดัยางหนา 4 มม. ในส่วนทีตอ้งรับนาํหนกัใหใ้ชห้นา 6 มม. 

หรือทีระบเุป็นอย่างอืน ๆ 

2.1.3 ขนาดของไม ้

ขนาดทีระบุไวใ้นรูปแบบและรายการประกอบแบบ คือ ขนาดของไมที้ยังไม่ไดไ้สเรียบและการนาํไมที้ไส

เรียบทงัหมดมาใช ้ ขนาดตอ้งไม่เล็กกว่าทีระบเุกิน 4 มม. หรือตามขอ้กาํหนดงานไม ้ไมท่้อนใดทีมีนาํหนกั

เบาหรือเปราะหา้มนาํมาใชเ้ด็ดขาด 

2.2 งานประกอบ ยดึ หรือติดตงัโครงไม ้

การติดตงัโครงไมท้งัหมดนนั ตอ้งตงัแนวใหไ้ดร้ะดบัและฉาก ทงัแนวตังและแนวนอนตามทีกาํหนด ระยะห่างของ

โครงไม ้ไม่เกินกว่า 0.40 ม. นอกจากระบุเป็นอย่างอืน การเขา้ไมต้อ้งเขา้เดือยเข้ามุมหา้มใชวิ้ธีตีชนเป็นอนัขาด 

กรณีทีจะตอ้งต่อไมใ้หต้่อทีแนวแบ่งช่วง หา้มต่อในส่วนกลางของการแบ่ง นอกจากการต่อแบบบงัใบ และเขา้มุม

รอยต่อสนิทเป็นผิวเดียวกนั สาํหรบักรณีทีตอ้งติดตงัชิดผนงัใหใ้ชเ้ชือกขึงทดสอบความเรียบรอ้ยของผนงั และควร

ปรบัแนวของผนงัใหเ้รียบรอ้ยก่อนยึดโครงกบัผนงัปนู หรือผนงัคอนกรีต ระยะห่างไม่เกินกว่า 0.40 ม. ก่อนตอกให้

เจาะรูก่อนทีจะตอกและส่งหวัตะปใูหส้นิทไดร้ะดบักบัผิวไมย้กเวน้ทีระบุไวเ้ป็นอย่างอืน 

2.3 การแบ่งชว่งหรอืระยะต่าง ๆ 

ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการตรวจสอบระยะต่าง ๆ ของสถานทีติดตงั หรือเครอืงใชที้จะตอ้งติดตงัในงานเฟอรน์ิเจอรก์่อนเริม

ดาํเนินการประกอบ และติดตังการแบ่งช่วงโครงแนวตังของเฟอรนิ์เจอรใ์หย้ึดถือระยะทีไดต้รวจสอบจากสถานที
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และเครืองใชต่้าง ๆ ในแนวในการแบ่ง หากถกูตอ้งตรงกบัช่วงทีกาํหนดในแบบและรายการ และสามารถบรรจุหรือ

ติดตงัเครืองใชที้กาํหนดได ้ผูร้บัจา้งสามารถดาํเนินการต่อไปได ้ในกรณีทีไม่สามารถแบง่ช่วงไดต้ามแบบเนืองจาก

ติดปัญหาอันเกียวเนืองกับงานอืนๆ เช่นงานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ ให้ปรึกษากับผู ้ออกแบบก่อน

ดาํเนินงาน หากมีขอ้บกพรอ่ง หรือเสียหายอนัเนืองมาจากการทีไม่ไดต้รวจสอบขนาดดงักล่าว ผูร้บัจา้งตอ้งยินดีที

จะแกไ้ขจนกระทงัเป็นทีพอใจของผูอ้อกแบบและเจา้ของโครงการ โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ มิได ้

2.4 การเขา้มมุและการเขา้เดือยต่าง ๆ 

การเขา้ไมห้รือเขา้มมุต่าง ๆ ของการตกแต่งตอ้งสนิทและไดฉ้าก หรือไดร้ะดบัแนวดิงและแนวตงั การเขา้ไมห้รือเขา้

เดือยเขา้มมุตอ้งดาํเนินการอย่างประณีตทกุจดุ ตอ้งอดัแน่นดว้ยกาวทีใชก้บังานไมโ้ดยเฉพาะ  หา้มเจือปนสารอืน

ทีทาํใหป้ระสิทธิภาพของกาวเจือจาง เชน่ นาํ หรือนาํมนัต่างๆ การเขา้เดือยทุกอนัตอ้งมีขนาดไม่ตาํกว่า 3 / 8” หรือ

ครงึหนงึของหนา้ตดัไมอ้ดัดว้ยกาวลาเท็กซไ์วจ้นกว่ากาวจะแหง้สนิท การตอกตะปทีูมีความยาวกว่า 1” ใหใ้ชส้ว่าน

เจาะนาํก่อนและต้องตอกด้วยตะปูตัด หรือทุบหัว และส่งให้จมในเนือไมก้่อนทีจะอุดหัวตะปู การตอกอย่าให้

ปรากฏรอยคอ้นทีพืนผิวได ้

2.5 การกรุผิวหนา้ 

2.5.1 ไมอ้ดั/ไมอ้ดัผิววีเนียร ์

- ไมอ้ดัทีใชใ้หมี้คณุภาพมาตรฐาน มอก. 178-2538 แผ่นไมอ้ดั เกรดเอคดัลาย   

- การกรุผิวหนา้งานเฟอรน์ิเจอรด์ว้ยไมอ้ดั การเข้าไมใ้หใ้ช้กาวทาทีโครงและส่วนทีจะยึดติดก่อนดว้ย

ตะป ูหรือตดัหวัและส่งใหล้ึกลงไปในเนือไม ้การตอกตะปตูอ้งทาํดว้ยความประณีต ไม่มีรอยหัวคอ้น

ปรากฏทีผิวระยะตอกตะปู ตอ้งห่างไม่เกิน 20 ซม. และต้องอดัแนวต่อไวจ้นกว่ากาวจะแหง้สนิท ใน

กรณีทีตอ้งทาํการต่อไมอ้ดัตามแนวยาวเกินกว่า2.40เมตร ใหก้รุไมโ้ดยวางลายขวางตามความหนา

ของตู ้

2.5.2 MDF Board 

- MDF Board ใหใ้ชต้ามทีระบใุนแบบ มีคณุภาพตามมาตรฐานผูผ้ลิต  

- การกรุผิวดว้ย MDF Board ใหใ้ชก้าวทาทีโครงและส่วนทีจะยึดติดก่อนดว้ยตะป ูหรือตดัหัวและส่งให้

ลกึลงไปในเนือไม ้การตอกตะปตูอ้งทาํดว้ยความประณีต ไม่มีรอยหัวคอ้นปรากฏทีผิวระยะตอกตะป ู

ตอ้งห่างไม่เกิน 20 ซม. และตอ้งอดัแนวต่อไวจ้นกว่ากาวจะแหง้สนิท  

2.5.3 แผ่นพลาสติกลามิเนต 

- แผ่นพลาสติกลามิเนต ใช้ความหนาไม่ตาํกว่า 0.7 มม. ผิว  สีและลายตามทีผู้ออกแบบกาํหนด  

ผลิตภณัฑ ์Formica  หรือ Wilsonart  หรือ Lamitak  หรือ Greenlem หรือ Perstop หรือคุณภาพ

เทียบเท่า หรือตามทีระบใุนแบบ 

- ก่อนดาํเนินการใหต้รวจสอบส่วนทีจะกรุและตัดแต่งแผ่นพลาสติกลามิเนตใหไ้ดข้นาด แลว้ทาํความ

สะอาดส่วนทีจะกรุ ปัดเศษฝุ่ นผงตามซอกมมุออกใหห้มดก่อนทีจะทากาวยางทีผิวส่วนทีประกบติดกนั 

และอดัติดแน่น อย่าใหม้ีฟองอากาศหรือเป็นคลืน และอดัดว้ยแม่แรง สงิกดทบัอืนๆ จนกาวแหง้สนิท 

และแต่งขอบลบมุมเล็กนอ้ย ในกรณีทีมีการเขา้มุมใหส้่วนทีอยู่ดา้นบนทับส่วนทีอยู่ดา้นล่าง และอัด

ขอบใหแ้น่นจนกาวแหง้สนิท แลว้จึงแต่งมมุสาํหรบัรอยต่อของแผ่นพลาสติกทีมีความยาวเกิน 2.40 ม. 
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 ใหต้่อทีส่วนกลางของตูห้รอืแบง่ส่วนเป็นตู ้3 ส่วน 4 ส่วน หรือตามแนวกึงกลางของการแบ่งช่วงตู ้และ

การต่อตอ้งตรงกนัทงัส่วนบนและส่วนล่าง 

2.5.4 แผ่น Stainless Steel  

- สเตนเลส เกรด 304 ความหนาไม่ตาํกว่า 1 มม. หรือตามทีระบุในแบบผิว  สี  และลายตามที

ผูอ้อกแบบกาํหนด 

- แผ่น Stainless Steel ทีใชจ้ะตอ้งราบเรียบสมาํเสมอก่อนติดตงัตอ้งปรบัแต่งส่วนทีจะทาํการกรุผิว ให้

ลบมุมส่วนทีเป็นเหลียม ส่วนวิธีการติดตังใหพ้ับซ่อนขอบแผ่น Stainless Steel ใหเ้รียบรอ้ย ผิว 

Stainless Steel ตอ้งเรยีบไม่เป็นคลืน แนว สนัตอ้งตรงรอยเชือมต่อต่าง ๆ ใหข้ดัหรือปัดใหเ้รียบเป็นผิว

เดียวกนั 

2.5.5 เหล็ก 

- ความหนาและหนา้ตดัของเหล็กทีใชใ้หเ้ทียบเคียงขนาดทีระบ ุและปรบัไดต้ามขนาดเหล็กในทอ้งตลาด

ทีมีขนาดเทียบเท่า หรือใกลเ้คียงกนัทีสดุ และส่งตวัอย่างใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิก่อนดาํเนินการ 

- การเชือมต่อช่างเชือมจะตอ้งใชช้่างทีมีความชาํนาญ ผิวหนา้ทีจะเชือมตอ้งสะอาดปราศจากตะกรนั 

สนิมไขมนั สีและวสัดุแปลกปลอมอืน ๆ ทีจะทาํใหเ้กิดผลเสียหายต่อการเชือม และภายหลงัการเชือม

แลว้จะตอ้งทาํการตกแต่งจดุเชือมใหเ้รียบรอ้ยไดผิ้วเรียบเนียนไม่เป็นตามด 

2.5.6 กระจก 

- ใชก้ระจกผลิตภายในประเทศ  มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน  มอก. 54-2516  ผลิตภณัฑ ์กระจกไทยอา

ซาฮี, TGSG หรือเทียบเท่า 

- สาํหรบับานเปิดและบานเลือนทวัไปใชค้วามหนา 3/16 นิว  หรือตามทีระบุในแบบ  ขดัแต่งขอบหรือ

เจียรปรีใหเ้รียบรอ้ยตลอดตามทีระบใุนแบบ 

- สาํหรบัชนัปรบัระดบัทวัไปใชค้วามหนา 3/8 นวิ หรือตามทีระบใุนแบบ เจียรขอบโดยรอบใหเ้รียบรอ้ย 

2.5.7 หินออ่น/ หินแกรนิต 

- ใชค้วามหนาไม่ตาํกว่า 18 มม. หรือตามทีระบใุนแบบผิว สี และลายตามทีผูอ้อกแบบกาํหนดและให้

ส่งตวัอย่างเพือขออนมุตัิจากผูอ้อกแบบก่อนดาํเนินงาน 

- การกรุผิวดว้ยหินอ่อน / หินแกรนิต แผ่นหินทีจะนาํไปใชจ้ะตอ้งทาํความสะอาด แลว้ทาดว้ยนาํยา เคมี

กันซึมทุกดา้น แต่ไม่ทาํให้ผิวของหินเปลียนสี การกรุจะต้องใชก้าวพิเศษโดยเฉพาะตามมาตรฐาน 

จากนนัใหท้าํความสะอาดผิวหิน แลว้ลง Wax ใหท้วั 1 ครงั 

2.6 บานเปิด บานเลือน และลินชกัต่าง ๆ 

กรอบบานเปิด บานเลือน และหนา้ลินชกัทีมองเห็นจากภายนอกทงัหมด ถา้ไม่ไดร้ะบุไวใ้นแบบ ใหใ้ชไ้มอ้ดัสกัหรือ

ไมก้รุขนาดตามทีระบใุนแบบและรายการ ไมพื้นลนิชกัเป็นไมอ้ดัยางความหนาอย่างนอ้ย 6 มม. ตูบ้านเปิดทุกตูต้ิด

มือจบับานและกลอนลินชกัรางเลือนตามแบบและรายการ บานเลือนใชอ้ปุกรณร์างเลือน ลอ้เลือน กญุแจล็อคตาม

แบบและรายการ 

2.7 การดาํเนินการติดตงัเฟอรน์ิเจอรต์ิดผนงั 

ในการประกอบเฟอรน์ิเจอรต์ิดผนงัทีโรงงานช่วงระยะต่าง ๆ ผูร้บัจา้งตอ้งเตรียมเผือการตดัเขา้มุมกับสถานทีก่อนที

จะติดตงั หากเฟอรน์ิเจอรที์จะติดตงับงัอปุกรณไ์ฟฟ้า หรือตอ้งติดตงัอปุกรณใ์ด ๆ ผูร้บัจา้งตอ้งเคลือนย้ายหรือปรบั
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อปุกรณต์่าง ๆ ไวบ้นเฟอรน์ิเจอรต์ิดผนงัในตาํแหน่งทีเหมาะสม ใหผู้ร้บัจา้งปรกึษาผูอ้อกแบบก่อนการดาํเนินการ

ประกอบงานเฟอรนิ์เจอรท์งัหมด 

2.8 งานไฟฟ้าและโทรศพัทใ์นเฟอรน์ิเจอร ์

การเดินสายไฟฟ้า และ/หรือ สายโทรศพัทใ์นเฟอรน์ิเจอรใ์หดู้รายละเอียดในแบบงานระบบและปรกึษาผูอ้อกแบบ

ก่อนดาํเนินการประกอบงานเฟอรน์ิเจอรท์งัหมด 
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2.19 งานสีและการทาํผิวเฟอรนิ์เจอร ์

  

1. ขอบเขตของงาน 

งานสีและการทาํผิวหมายถงึ การพน่ การลงขีผงึ การทาแชลแลค การยอ้มสี การทานาํมนัต่าง ๆ ตลอดจนงานตกแต่งอืน

ทีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัยกเวน้ส่วนทีกาํหนดใหเ้ป็นวสัดุอนื 

1.1 ประเภทของสี 

1.1.1 สีนาํมนัทาหรือพ่นผิวไมห้รือโลหะต่าง ๆ 

1.1.2 แชลแลคและนาํมนัททีาหรือพน่บนผิวไม ้

1.1.3 สีอนื ๆ จะระบุเพิมเติมไวเ้ฉพาะงานหรือเป็นพเิศษเฉพาะแห่ง 

1.2 การเตรียมงานและรองพืน 

1.2.1 งานไม ้/ ไมอ้ดั / MDF Board 

ส่วนทีเป็นไมจ้ะตอ้งใหแ้หง้สนิท ปัดฝุ่ นผงเศษวสัดุต่าง ๆ ใหป้ราศจากรอยสกปรกหรือคราบนาํมนั ยาํหัว 

ตะปใูหจ้มลงไปในเนือไมแ้ละอดุรูรอยต่อต่าง ๆ ใหเ้รียบรอ้ยใชก้ระดาษทรายขัดผิวไมใ้หเ้รียบรอ้ยก่อนลงสี

รองพืน ถา้เป็นเฟอรน์ิเจอรที์ทาํสาํเร็จจากโรงงานตอ้งทาํสีรองพืนหรือทาํสีในชนัแรกก่อนทีจะนาํมาติดตงัที

หน่วยงาน 

1.2.2 งานโลหะ 

จะตอ้งทาํความสะอาดผิวโลหะใหป้ราศจากสนิม ฝุ่ นละอองต่าง ๆ หรือสิงสกปรกต่าง ๆ โดยใชก้ระดาษ

ทรายหรือแปรงลวดขัดและลา้งดว้ยนาํยากันสนิมเช็ดใหแ้หง้ ดว้ยผา้สะอาดก่อนทีจะทาสีรองพืนเรดอ๊อก

ไซดห์รอืดาํเนินการทาํสีหรือแต่งผิวตามทีระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

2. การดาํเนินงาน 

การดาํเนินงานสีหรอืทาํผิวทวัไป ใหป้ฏิบตัิตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

2.1 สภาพดินฟ้าอากาศทีไม่เหมาะในการทาํสี 

ผูร้บัจา้งจะต้องไม่ทาํสีหรือผิวในขณะทีมีดินฟ้าอากาศไม่เหมาะ เช่น ในวนัทีอากาศชืนหรือมีฝนตก  หา้มทาํสีใน

บริเวณทีความเปียกชืน  หรือฝุ่ นละอองจับ  เมือมีการทาํสีครงั ที 2  หรือในการทาํสีแต่ละครงัตอ้งรอใหสี้เดิมแหง้

สนิทเสียก่อน 

2.2 ก่อนทาํสีทกุครงัผูร้บัจา้งจะตอ้งปิดบรเิวณทีไม่ไดท้าํสีอืนใหเ้รียบรอ้ยดว้ยเทปกาวและแกะออกเมือทาํสีหรือผิวเสร็จ

แล้ว ผูร้ับจา้งตอ้งเสนอตัวอย่างสีจริงครงัสุดทา้ยให้ผูอ้อกแบบพิจารณาก่อนโดยทาบนพืนผิวนันๆ เป็นเนือที

ประมาณ 1 ตร.ม. สาํหรบัทุก ๆ ผิวพืนทีจะตอ้งทาํสี หากผูร้บัจ้างดาํเนินการไปโดยพลการผลเสียหายทีเกิดขึนผู ้

รบัจา้งตอ้งรบัผิดชอบในการแกไ้ขจนเป็นทีพอใจแก่ผูว้า่จา้งและผูอ้อกแบบ โดยเป็นค่าใชจ่้ายของผูร้บัจา้งเองทงัสิน

และจะขอต่ออายสุญัญาไม่ได ้

2.3 การเก็บรกัษาสี 

การเก็บรกัษาสีจะตอ้งเก็บในทีไม่อบชืน สีทกุสีทีกาํหนดตอ้งจดัแยกแต่ละชนิดอย่าใหป้นกนั 

3. การย้อมส,ี พ่นสีไม้ และพ่นสีโลหะ 

หลกัการยอ้มสีและพ่นสีไมโ้ดยทวัไปมีดงันี 

3.1 การยอ้มสีไม ้

3.1.1 ยาํหวัตะปตูา่ง ๆ ใหจ้มลงในเนือไม ้

3.1.2 อดุรอยต่อหวัตะป ูมุมต่าง ๆ ดว้ย Putty หรือดินสอพองผสมแชลแลค 
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3.1.3 ขดัผิวใหเ้รียบดว้ยกระดาษทรายหยาบเหมอืนครงัแรก 

3.1.4 ปิดเทปกาวกนัแนวส่วนทีไม่ไดย้อ้มสี 

3.1.5 ลงฝุ่ นจีนยอ้มผิวและขัดผิวใหเ้รียบ ตามสีทีตอ้งการ (เฉพาะการทาํสีโอ๊ค) 

3.1.6 ทานาํมนัหรือสีจรงิครงัที 1 หากมีรอยขนแปรงหรือผิวไม่เรียบใหข้ดัดว้ยกระดาษทรายละเอียดแต่งลายและ

รอยต่อต่าง ๆ ใหเ้รยีบรอ้ย 

3.1.7 ทานาํมนัหรือสีจรงิครงัที 2 หากมีรอยขนแปรงใหข้ดัใหเ้รียบแลว้ลงลูกประคบแต่งสีและลายไมใ้หเ้รยีบรอ้ย 

3.1.8 ทานาํมนัหรือสีจริงครงัสุดทา้ยก่อนลงลูกประคบ และแต่งสีครงัสุดทา้ยก่อนทีจะ เคลือบดว้ยนาํมนั เคลือบ

ผิวอีกครงั 

3.2 การพน่สีไม ้/ ไมอ้ดั 

การพน่สีบนผิวทีสามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอกใหป้ฏบิตัิดังนี 

3.2.1 ยาํหวัตะปตู่าง ๆ ใหจ้มลงในเนือไม ้

3.2.2 อดุหวัตะปแูละโป๊วดว้ยสีโป๊วใหท้วับรเิวณทีจะพ่นสี ขดัผิวแต่งใหเ้รียบรอ้ย 

3.2.3 หากมีรอยขรุขระใหโ้ป๊วแต่ง และขดัดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบ ทงิใหสี้โป๊วแหง้สนิท จงึพ่นดว้ยสีจริง ครงัที 1 

ขดัและแต่งผิวใหเ้รียบจงึพ่นดว้ยสีจรงิครงัที 2 

3.2.4 หากมีรอยหรือผิวไม่เรียบใหข้ดัดว้ยกระดาษทราย และแต่งผิวใหเ้รียบรอ้ยก่อนทาํการพ่นสีจรงิครงัสุดทา้ย 

3.3 การทานาํมนัหรือสี 

การทานาํมนัหรือสีในส่วนทีไม่สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอกตู ้ใหด้าํเนินการดงันี 

3.3.1 ยาํหวัตะปแูละอดุดว้ย Putty  ขดัผิวและปัดฝุ่ นละอองใหเ้รียบรอ้ย และปิดเทปกาวกนัส่วนทีไม่ตอ้งการ 

3.3.2 ทานาํมนัหรือสีจรงิครงัที 1  และขดัผิวใหเ้รยีบก่อนทีจะทาสีจรงิครงัสดุทา้ย 

3.4 การพน่สีโลหะ 

3.4.1 ขดัแต่งผิวโลหะใหส้ะอาดปราศจากฝุ่ น คราบสกปรก ไขมนั 

3.4.2 พ่นสีรองพืนทีช่วยในการยึดเกาะของสีทบัหนา้ และสีรองพืนกนัสนิม ทิงใหแ้หง้สนิท ขดัแต่งผิวใหเ้รียบ 

3.4.3 พ่นสีทบัหนา้อย่างนอ้ย 2 เทียว โดยแต่ละเทียวจะตอ้งใหสี้แหง้สนิทก่อนจงึพ่นสีทบัได ้

3.4.4 สีพ่นทับหนา้ใหใ้ช้สีนาํมันชนิดกึงเงากึงด้าน หรือสีตามทีผูอ้อกแบบกาํหนด ผลิตภัณฑ ์Pammastic หรือ 

Jotun หรือ  TOA หรือ Beger หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3.5 การพน่สี MDF Board 

3.5.1 ทาวัสดุกันซึมบนผิวแผ่นและขอบแผ่น ตามชนิดและผลิตภัณฑ์ทีผู้ผลิตแนะนํา โดยขออนุมัติจาก               

ผูค้มุงานก่อน 

3.5.2 ทาสีรองพนืชนักลางประเภท Under Coat อกี 2 ครงั ในอตัราปกคลุมไม่ตาํกว่า 30 ตารางเมตรต่อ 1 USG. 

ต่อ 1 ครงั เพืออดุรูพรุนและปอ้งกนัมิใหด้ดูสารละลายจากสีทับหนา้มากเกินไป 

3.5.3 เมือแผ่นผนงัแหง้สนิท ใหน้าํขนึติดตงักบัโครงครา่วทีเตรียมไวโ้ดยจดัแต่งแนวระยะต่าง ๆ ใหต้รง หรือตามที

แสดงในแบบ ยึดติดดว้ยตะปเูกลียวระยะไม่เกิน 30 ซม. ฝังหวัตะปูเกลียวเขา้ในแผ่นเล็กนอ้ยแลว้อดุดว้ย 

Wood Sealer ขดัใหเ้รียบ การยึดบริเวณขอบแผ่นตอ้งไม่นอ้ยกว่า 25 มม. และการยึดบริเวณมุมแผ่นไม่

นอ้ยกว่า 70 มม. 
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3.5.4 ทาํความสะอาดผิวแผ่นแลว้พน่ทบัดว้ยสีนาํมนัตามทีระบใุนแบบอีก 2 ครงั 

 3.5.5 รายละเอียดต่าง ๆ ทีมิไดก้ล่าวถงึใหป้ฏิบตัิตามกรรมวิธีของผูผ้ลิต ซงึไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิจาก 

  ผูค้มุงานแลว้ และขอ้กาํหนดในรายการประกอบแบบทีเกียวขอ้ง 
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2.20 งานอุปกรณส์าํหรับเฟอรนิ์เจอร ์

  

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาช่างทีมีความชาํนาญในการติดตงัอปุกรณเ์ฟอรนิ์เจอร ์

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาอปุกรณที์มคีุณภาพไดม้าตรฐานและถกูตอ้งตามรายละเอียดทีผูอ้อกแบบกาํหนด 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอตวัอย่างอปุกรณใ์หผู้อ้อกแบบอนมุตัิก่อนดาํเนินงาน 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาอปุกรณต่์าง ๆ ใหท้นักาํหนดการใช้งาน จะใชข้อ้อา้งการสงัของไม่ทนัมาขอต่ออายุสัญญา

ไม่ได ้

1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเช็คตาํแหน่งทีจะติดตงัอปุกรณ ์จากผูอ้อกแบบก่อนทาํการติดตงั 

2. อุปกรณเ์ฟอรนิ์เจอร ์

2.1 บานพบั สาํหรบับานทวัไปใชบ้านพบัถว้ย 

2.1.1 บานพบัถว้ย ฝาโลหะชุบนิเกิล มีปีก มีสปรงิ เปิดไดไ้ม่ตาํกว่า 100 องศา 

2.1.2 ขนาดและลกัษณะการใชง้านตอ้งเหมาะสมกบับานเปิดตามแบบ 

2.1.3 ผลิตภณัฑ ์Hettich รุ่น Intermat  หรอื BLUM รุ่น Clip  หรือ Mepla  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2.2 รางลินชกั สาํหรบัลินชกัทวัไปใชร้างรบัใต ้

2.2.1 รางลินชักรบัใต ้โลหะเคลือบอิพ็อกซีสีขาวหรือสีครีม ลูกลอ้พลาสติกอย่างดี รบันาํหนกัไดอ้ย่างตาํ  25 

กิโลกรมั เวลาเปิด-ปิดจะตอ้งไม่มีเสียงดงัหรือตามระบใุนแบบ 

2.2.2 ขนาดตอ้งเหมาะสมกบัความลึกของลินชกัตามแบบ 

2.2.3 ผลิตภณัฑข์อง Hettich  หรือ Blum  หรือ Mepla  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2.3 กญุแจล็อค 

2.3.1 กญุแจล็อค โลหะชบุนิเกิล หรอืโลหะชุบสีทอง (ใชต้ามทีผูอ้อกแบบกาํหนด) 

2.3.2 รุน่กญุแจทีใชจ้ะตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านของบานเปิด บานเลือน และลินชกั 

2.3.3 ผลิตภณัฑข์อง Huwil  หรือ Hafele  หรือ Star-Lock หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2.4 กลอน 

2.4.1 กลอนโลหะชุบนิเกิล 

2.4.2 ผลิตภณัฑข์อง  Siso หรือ  Hafele หรอื SCL หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2.5 ปุ่ มรบัชนัปรบัระดบั 

2.5.1 ปุ่ มรบัชนัไม ้โลหะชบุนิเกิล แบบเกลียวขนั 

2.5.2 ปุ่ มรบัชนักระจก โลหะชบุนิเกิล แบบเกลียวขัน พรอ้มห่วงยางกนัลืน 

2.5.3       ผลิตภณัฑข์อง Hettich หรือ  Hafele หรือ SCL หรอืคณุภาพเทียบเท่า 

2.6 มือจบัเฟอรนิ์เจอร ์

 ถา้ไม่ไดร้ะบใุนแบบ หรือในรายการประกอบแบบ ใหใ้ชมื้อจบัราคาไม่เกินอนัละ 200 บาท 
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2.21  งานเก้าอีอฒัจันทรพ์ับเก็บได้  

 

คุณลักษณะรายละเอียดด้านเทคนิคอัฒจันทรพ์ับเก็บได้  

โครงสรา้งเหล็กเป็นเหล็กรบัแรงดึงดดูสงู (High-Tensile Steel Boxed Channel) 

เหล็กทีใชท้าํตอ้งผ่านมาตรฐาน :  

โครงสร้างหลัก (Frames) เหลก็กลอ่ง ASTM A500 Grade B and C  

- มาตรฐาน : ASTM A500 

- Strength yield: Minimum 345 MPa 

- Flexibility yield: [Tensile strength]: minimum 427 MPa 

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

จมูกบันได้ (NOSE) Steel material spec: ASTM A653 SS Grade 40 

- มาตรฐาน : ASTM A653 

- ความแข็งแรงของเหล็ก Strength yield: Minimum 250 MPa 

- ความหยุ่นตวัของเหล็ก Flexibility yield: [Tensile strength]: minimum 400 MPa 

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

ลกูตังอัฒจันทร ์(RISER) Steel material spec: ASTM A653 SS Grade 40 

- มาตรฐาน : Test standard on steel: ASTM A653 

- ความแข็งแรงของเหล็ก Strength yield: Minimum 250 MPa 

-  ความหยุ่นตวัของเหล็ก Flexibility yield: [Tensile strength]: minimum 400 MPa 

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

โครงสร้างเหล็ก กรอบของลูกนอนอัฒจันทร ์DECK STABILIZERS Steel material spec:  

- ASTM A1011 SS Grade 45 Type 1 

- มาตรฐาน : Test standard on steel: ASTM A1011 

- ความแข็งแรงของเหล็ก Strength yield: Minimum 310 MPa 

- ความหยุ่นตวัของเหล็ก Flexibility yield: [Tensile strength]: minimum 410 MPa 

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  อปุกรณเ์หล็กอนืทีมใิช่ชินส่วนของโครงสรา้งหลกั ASTM A1011 ประเภท Hot roll strip, ชนิส่วนเหล็กโครงสรา้งหลกั 

 ASTM A1011 Grade 33,40,45 หรอื 50 ประเภท Hot roll strip, ชินส่วนกลัป์วาไนซ ์ชบุดว้ยวกรรมวิธี hot dip process 

 เหล็กแผ่น ASTM โครงสรา้ง ASTM A 653 Grade 40 เหล็กกล่อง ASTM 500 เกรด B ขนึรูปโดย Cold – Formed 

 หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  เหล็กเคลือบกนัสนิม 2 ขนัตอนดว้ยระบบสีพ่นอบดว้ยความรอ้น 

- เสาหลกัเป็นระบบ slant frames ขนาดไม่ตาํกว่า 1.6" x 4" พรอ้มระบบยดึชุดดา้นบนและชุดดา้นล่างของแต่ละเสาเขา้

 ดว้ยกนั 

- การเชือมเสาโครงสรา้ง structure frame กบั wheel channel ฐานลอ้ ใหเ้ชือมจดุต่อโดยรอบพืนผวิสมัผสัของสองชินส่วน 

 หรือ full perimeter weld เพือความแข็งแรงของโครงสรา้ง  ไม่สามารถใชพุ้๊กหรือ เชือมบางส่วน ในการยดึชินส่วนทงัสอง

 เขา้ดว้ยกนั 
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- ระบบโครงสรา้งชุดล่าง (Lower Track) เป็นระบบแกนนาํอยู่ดา้นบนกล่องลกูลอ้ยาวตลอด พรอ้มชดุล็อด    และคลายล็อค

 แถวอตัโนมตัิติดตงัในตวั 

- ระบบโครงสรา้งชุดบน (Upper Track) เป็นระบบลกูลอ้แนวนอนแกนลูกลอ้ตงัรบัชดุรางบน เพือบงัคบัแนวอฒัจนัทรใ์หก้าง

 ออกและพบัเก็บในแนวตรง 

- แขนรบัขนัอฒัจนัทร ์แตล่ะขนั (Deck Support) ตอ้งมีระยะห่างกันตามมาตรฐานผูผ้ลติ 

-  พืนทางเดิน วสัดเุป็นไมอ้ดัมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 19 มม. และไมพื้นแตล่ะแผ่นของลูกนอนใหใ้ชเ้ป็นระบบเขา้ลินเซาะรอ่ง

 เพือเพมิความแข็งแรงของลกูนอน 

- ขนาดความกวา้งของขนัอฒัจนัทร ์แต่ละขนัสงูประมาณ 24.4 ซม. 

- ขนาดความกวา้งของขนัอฒัจนัทร ์แต่ละแถวกวา้งประมาณ 66 ซม 

- ช่องทางเดินขนึลง กวา้งไม่ตาํกว่า 914 มม. พรอ้มขนับนัไดขนาดครงึความสูงของขนัอฒัจันทร ์ 

- ราวกนัตกดา้นขา้งทาํดว้ยเหล็กกล่องเหนียว (Tubular Steel Supports) ขนาดไม่ตาํกว่า 1.5"x1.5" โดยมีช่องระหว่างเหล็ก 

 ประมาณ 3.9"  

- เสาโครงสรา้งมีการเชือมโดยรอบกบัรางลอ้ทีมีระบบ Interlock ทีเชือมเกียวเสาโครงสรา้งของแต่ละชนัเขา้ดว้ยกนัเพอืเป็น

 ระบบนาํรอ่ง หรอื alignment ใหเ้สาขบัเคลือนไปในแนวเดียวกนั โดยไมจ่าํเป็นตอ้งใชส้ารหล่อลืนในระบบการขบัเคลือนให้

 เป็นแนวเดียวกนั เพือปอ้งกนัการเก็บฝุ่ นจากสารหล่อลืนของระบบนาํรอ่ง 

- ลกูลอ้ลอ้ทีใชใ้นการขบัเคลือนตอ้งมีขนาดอย่างนอ้ย 120 มม x 30 มม ไมน่อ้ยกว่า 3 ลอ้ ต่อเสาโครงสรา้ง เพือให้

 หนา้สมัผสัของผิวลอ้กับพืนมีจดุสมัผสัทีกวา้งและสามารถสรา้งแรงเสียดทานหรอื friction ในการขบัเคลือนไดดี้ โดน

 แกนกลางลอ้ใหผ้ลติจากโลหะหรือเหล็กเท่านนัเพือความแข็งแรงทนทานในการใชง้าน  

- มา้นงั ทาํดว้ย HPDE ฉีดขึนรูปชนิเดียว รุน่ Courtside XC10 Bench ขนาดของเกา้อกีวา้งไม่นอ้ยกว่า 457 มม. ความลกึ

 ไม่นอ้ยกว่า 254 มม. 

- ขบัเคลือนดว้ยระบบ Manual ในการกางอฒัจนัทรแ์ละการพบัเก็บ 

- โครงสรา้งอฒัจนัทรย์ดึติดกบัพืนคอนกรตีของอาคาร (สาํหรบัอฒัจนัทรใ์นสนามกีฬาฟุตซอล ในรม่)  

- โครงสรา้งอฒัจนัทรไ์ม่ยดึติดกบัพืนคอนกรีตของอาคาร สามารถเคลือนยา้ยเก็บไดใ้นหอ้งเก็บของ (สาํหรบัอฒัจนัทร์

 บริเวณสระว่ายนาํ)  

มาตรฐานผลิตภัณฑ ์

- มีคณุสมบตัติามมารตราฐานการออกแบบ ADA Requirement ของสหรฐัอเมรกิาว่าดว้ยเรืองคนพิการ 

-  เกา้อีชมกีฬาทีนาํมาติดตงับนอฒัจนัทรพ์บัเก็บได ้ตอ้งไดร้บัมาตรฐาน Fire Resistant (FR)  

- CAL TB117 

- BS 5852 Source 0,1 

- BS 5852 Source 5 (Optional) 

- CAL TB 133 (Optional) 

- มีผลทดสอบการรบันาํหนกัไม่นอ้ยกว่า 30 ชนั ของโครงสรา้ง   

- สินคา้มีการทดสอบ uniform Live load ไม่นอ้ยกว่า 200% ของอฒัจันทร ์30 ชนัที 9.6 kN/m2 จากค่ามาตรฐานที 100 

 lb/ft2 หรือ 4.79 kN/m2 โดยบรษิัท วิศวกรอสิระ พรอ้มแสดง test report ทีใหเ้ห็นว่ามีการทดสอบของอฒัจนัทรจ์รงิ ไมใ่ช่

 แค่การใชก้ารคาํนวณหรือ computer analysis ในการทดสอบ  
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- เหล็กทีนาํมาประกอบอฒัจนัทรพ์บัเก็บได ้ตอ้งนาํเอกสารมาประกอบตามทีไดร้ะบุมาตรฐานไวข้า้งตน้ ตามหวัขอ้

 คณุสมบตัผิลติภณัฑ ์

- เป็นผลิตภณัฑข์อง Hussey หรือ Audience หรือ Jezet หรือคณุภาพเทียบเท่า 

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตสินค้า 

- โรงงานผูผ้ลติอฒัจนัทรพ์บัเก็บได ้ตอ้งมีประสบการณเ์กียวกบัเหล็กไม่นอ้ยกว่า 50 ปีขนึไป 

- ตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย ตอ้งไดร้บัการรบัรองบริหารการจัดการคณุภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015 นาํเอกสารมา

 ประกอบ 

- บริษัทผูผ้ลิตสินคา้และเจา้หนา้ที ๆ ทาํการเชือมเหล็ก ตอ้งผ่านการรบัรองของ American   Welding Society หรือผ่านการ

 รบัรองจากหน่วยงานทียอมรบัไดใ้นระดับสากล พรอ้มนาํ  เอกสารมาแสดง ซงึถือเป็นส่วนหนึงในการประกอบขอการอนมุติั

 ใชผ้ลิตภณัฑ ์   

- การติดตงัอฒัจนัทรพ์บัเก็บไดต้อ้งมีการควบคมุจาก Certified installer จากโรงงานผูผ้ลติ    พรอ้มนาํเอกสารมาเป็น

 ส่วนประกอบขออนมุตัิ   
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2.22 งานม่านและม่านปรับแสง  

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาช่างทีมีความชาํนาญในการทาํงานม่าน 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดทีุมีคณุภาพดีไดม้าตรฐาน และถกูตอ้งตามรายละเอียดทีผูอ้อกแบบกาํหนด 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอตวัอย่างวสัดุใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิก่อนทาํการติดตงั 

1.4 ผูร้บัจา้งจะต้องจัดหาวสัดุ อุปกรณต์่าง ๆ ให้ทันกาํหนดการใช้งาน จะใชข้้ออา้งการสังของไม่ทันมาขอต่ออายุ

สญัญาไม่ได ้

2. การดาํเนนิงาน 

2.1 ตาํแหน่งทีตอ้งยดึสกรูรางม่าน ใหเ้สรมิโครงครา่วไมเ้นือแข็ง หรือฝังพกุไม ้หรือพกุพลาสติก สาํหรบัยดึสกรู 

2.2 ในการติดตงัใบม่าน ผูร้บัจา้งจะตอ้งระมดัระวงัไม่ใหใ้บม่านเสียหาย ไม่ใหมี้รอยเปรอะเปือนใด ๆ เกิดขนึ 

2.3 เมือติดตงัเสรจ็แลว้จะตอ้งทดสอบการเปิด ปิด จนแน่ใจว่าใชก้ารไดดี้ไม่ติดขัด ถา้เป็นม่านผา้เมือติดตงัเสร็จแลว้

จะตอ้งรีดใหเ้รยีบ และถา้เป็นม่านแบบมีจีบจะตอ้งรีดจบัจีบใหส้วยงาม 

3. รายละเอียดวัสดุ 

3.1 ม่านปรบัแสงใบตามนอน (Slimline Blinds) 

3.1.1 ใชข้นาดใบกวา้ง 25 ม.ม. ยกเวน้ถา้ระบไุวเ้ป็นอย่างอืน 

3.1.2 ใบอลมูเินียมอลัลอยดห์นาไม่ตาํกว่า 0.22 ม.ม. เคลือบอบสีอย่างนอ้ย 2 ชนั สีตามทีผูอ้อกแบบกาํหนด 

3.1.3 เชือกดึงทาํจากโพลีเอสเตอร ์หรือตามผลิตภณัฑ ์สีกลมกลืนกบัแผ่นใบ 

3.1.4 รางผลิตจากซนิคาลัม (Zincalume) ขอบรางสงู 19 ม.ม. หรือตามผลิตภณัฑ ์

3.2 ม่านมว้น  (Roller Blinds) 

3.2.1 เปิด ปิด ดว้ยโซบ่อลพลาสติก หรือตามผลิตภณัฑ ์

3.2.2 แกนหมนุอลมูเินียม ติดแถบยดึผา้ สามารถถอดผา้ออกซกัได ้หรือตามผลิตภณัฑ ์

3.2.3 ผา้ลายและสีตามทีผูอ้อกแบบกาํหนด 

3.3 ม่านรูดแยกกลาง และม่านรูดดา้นเดียว 

3.3.1 รา่งม่านอลมูเินียม ผลิตภณัฑ ์Toso  หรือเทียบเท่า 

3.3.2 เปิด ปิด ดว้ยเชือกดงึ 

3.3.3      ผา้ลายและสีตามทีผูอ้อกแบบกาํหนด
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งานผนัง                   

1. หินออ่น, หินแกรนติ (Granite & Marble) หินออ่น,หินแกรนติ หนาไมน่อ้ยกว่า 18  มม. บริษัท บุญถาวรหินออ่น จาํกดั 

 (ตามระบใุนแบบ หากมิไดร้ะบใุชหิ้น  บริษัท รชัดาหินออ่น จาํกดั 

 ภายในประเทศ)  บริษัท เอม็ไพร ์แกรนิต จาํกดั 

 2. กระเบืองเคลือบ ขนาด 4” x  4”  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

  L – THAI  

  อ.ป.ก.  

  กระเบือง T TOUCH  

  มุ่ยฟ้า  MUIFAH  

  KERA หรือคณุภาพเทียบเท่า 

   

3.  นาํยาเคลือบผิว STRONG 2000, BELLINZONI  

     (IMPREGNATOR) PRO SOIV 11  

  XANDER TOP SEALER 112  

  NITOCOTE SN502  

 PROSEAL 22  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4. ผนงัหอ้งนาํสาํเร็จรูปสาํหรบักันหอ้ง WILLY บริษัท เวลคราฟท ์โปรดคัส ์จาํกดั 

   และอปุกรณ ์ ELITE บริษัท อีลิท ทอยเล็ท พาติชนั จาํกดั 

  T-BLOCK บริษัท ที-บล๊อค จาํกดั 

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

5.  แผ่นอลมูิเนียมคอมโพสิทไสก้ลางทนไฟ (fr) AATIS NOVELIS/fr บจก. เอ็ม เอน็ ไชย คอรป์อเรชนั  

(ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING) ALPOLIC/fr บริษัท บี เอฟ เอม็ จาํกดั 

ความหนา 4 มม. ALUCOBOND PLUS /fr บริษัท จีคอนส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

6. ผนงักนัหอ้งกนัเสียง เคลือนยา้ยได ้ PANEFOLD  

 ( MOVABLE WALL SYSTEMS ) WATTANA บริษัท วรรธนะ จาํกัด 

 HAFELE บริษัท ฮาฟาเล่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

   งานผนังอฐิมอญ, คอนครตีมวลเบา   

1.อฐิมอญ (MASONRY) อฐิก่อ บ.ป.ก. บริษัท 79 เจรญิการคา้  

  วสัดุก่อสรา้ง จาํกดั 

 อ.ป.ก. (A.P.K.) บริษัท อิฐแดง 2009 จาํกดั 

 C-CON BLOCK  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 
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2. งานคอนกรีตบล็อก (CONCRETE BLOCK) DETAC  

 วงกลม  

 SCG  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3. คอนกรีตมวลเบา  ( AUTOCLAVED AERATED Q-CON  

    CONCRETE ) SMART BLOCK  

  DIAMOND ตราเพชร  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4. ผนงัคอนกรีตสาํเรจ็รูป (PRECAST CONCRETE C-POST  

  WALL PANEL) GEL  

 SCG  

 PRECAST ENGINEERING  

 CPANEL  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 งานฉาบปูน, งานฉาบปูนสาํเร็จรูป Q-CON  

 SMART BLOCK  

 DIAMOND ตราเพชร  

 ตราเสือ  บมจ.ปนูซีเมนตไ์ทย  

 ตรานกอนิทรยี ์  บมจ. ปนูซีเมนตน์ครหลวง  

 ตรางเูห่า บริษทั ชลประทานซีเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

 ตราทีพีไอ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 คานทบัหลังสาํเร็จรูป Q-CON  

 SMART BLOCK  

 DIAMOND ตราเพชร  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 งานผนังเบา   ไฟเบอรซี์เมนตบ์อรด์ บริษัท กระเบืองกระดาษไทย  

   บรษัิท วิบลูยว์ฒันอตุสาหกรรม  

  บริษัท คอนวดู จาํกดั 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

งานผนังตกแต่ง-โครงเครา่ไม ้แผ่นยปิซัมบอรด์ ตราชา้ง  

 ตราบา้น  

 ตราคนอฟ  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

งานพนื   
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1. ปนูซีเมนตข์าว ตราเสือ  บมจ. ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั 

  ตรานกอนิทรยี ์ บมจ.ปนูซีเมนตน์ครหลวง   

  ตรางเูห่า บริษทั ชลประทานซีเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

  ตราทีพีไอ บมจ.ทีพีไอ โพลีน   

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2. ปนูเทปรบัพืน SIKA LEVELING MORTAR  

 คุณสมบตัิ Self Leveling ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม. ตราเสือคู ่  

  CONLITE  

  CROCODILE  

 UZINNC 150  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3.  งานพืนคอนกรีตเสรมิความแกรง่  SIKAFLOOR-2 SYNTOP  

    (Concrete Floor Hardenner) NITOFLOR EMERITOP  

  ABC NON-METALLIC   

  CROCODILE  

  XANDER CEM FLOOR NM 610  

 ULTECH  

 RADCON  

 PRO-ACT  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

  4.กระเบืองพอรซ์เลน (PORCELAIN TILING) WORLD CERAMICS  

 HACO  

 GRAND STONE  

 CASA ROCCA  

 THAI SUNG  

 CERGRES  

 DP CERAMIC  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

   5.กระเบืองเซรามิค (CERAMIC TILE) UMI  

 HACO  

 RCI  

 DURAGRESS  

 CAMPANA  

 COTTO  

 SCG  
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หมวดที 3                                                                                                    154/169                                                                                                รายละเอียด วสัด ุอปุกรณ์ 

งาน ชอืผลิตภัณฑ ์ ชอืผู้ผลิตหรอืผู้แทนจาํหน่าย 

 DP CERAMIC  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

  6.พืนผิวต่างสมัผสักระเบืองเซรามิก สาํหรบัผูพิ้การ BEZEN  

  ทางสายตา KENZAI  

 SCG  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

7. กระเบืองยาง (PVC HOMOGENEOUS) SIMPURITY, ARMSTRONG บริษัท วิสแพค จาํกดั 

สาํหรบัปพืูนทวัไป (ชนิดมว้น)  PRIMO PREMIUM, TARKETT บริษัท คาซา รอคคา จาํกดั 

 MIPOLAM AMBIANCE ULTRA,  บริษัท ยเูนียนปรอพเพอรตี์ จาํกดั  

 GERFLOR  

 FORBO บริษัท เตียวฮงสีลม จาํกดั 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

ชนิดมว้น PVC – ชนิดดดูซบัเสียง   LINOCULAR, ARMSTRONG บริษัท วิสแพค จาํกดั 

    GRANIT ACOUSTIC, TARKETT บริษัท คาซา รอคคา จาํกดั 

 TARALAYUNI COMFORT, GERFLOR บริษัท ยเูนียนปรอพเพอรตี์ จาํกดั  

 FORBO บริษัท เตียวฮงสีลม จาํกดั 

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

งานฝ้าเพดาน (ใต้หลังคา)     

1. งานฉนวนป้องกนัความรอ้นและเสียงประเภท STAY COOL ตราชา้ง  

   ใยแกว้, ใยหิน (FIBER GLASS, ROCKWOOL CELLUMAX  

 INSULATION) MICRO FIBER  

 3D INTER PRODUCT  

  ROCKWOOL 
 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2. งานยิปซมับอรด์ (GYPSUM BOARD) ตราชา้ง , SCG  

  และ T - BAR GYPFRAME   

  KNAUF  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3. แผ่นฝ้าอะคสูติกซบัเสียงชนิด ขอบบงัใบเล็ก          NITTOBO  

โครงหนา้แคบ (ACOUSTICAL PANEL CEILINGS) ARMSTRONG  

 (หนา้กวา้งโครงไม่นอ้ยกวา่ 14 มม.) OWA  

  ยเูอสจี (USG)  

  DAIKEN  

  AMF  

 GYPROC  
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 ROCKFORD  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4. งานแผ่นฝา้อลมิูเนียม ALUMINIUM GRID , FAME LINE  

  ALUMINIUM STRIP, ALUMINIUM SCREEN LUXALON  

CEILING OCEAN NEWLINE  

 EUREKA  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

5. แผ่น ไฟเบอรซ์ีเมนต ์ SMART BOARD  

(FIBER CEMENT BOARD) SHERA FLEXYBOARD    

  CONWOOD BOARD  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

6. งานฉนวนกนัเสียง / ใยหิน MINERAL FIBER , LOXLEY CSR  

  ROCK WOOL INSULATION ROCKWOOL  

  CSR BRADFORD  

 AMF  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

งานหลังคา 
 

 

1.งานผนงัและหลงัคาโลหะ ZIPDEK STANDING SEAM บจก.เอน็เอส บลสูโคป (ประเทศไทย) 

 (METAL PANELS&ROOF) SPIRIT STANDING SEAM บริษัท เฟลทเชอร ์จาํกดั 

  KAWA รุน่ KZ400 บริษัท โปรไลฟ์ จาํกดั 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2. วสัดกุนัไฟโครงสรา้งเหล็ก FIREKOTE 599, FIRECUT 100  

  PROTHERM STEEL, MONOKOTE  

 DIORITE FIRE PROTECTION  

 TOA FIRE SHIELD  

 PRO-ACT  

   หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3.งานสีปอ้งกันไฟโครงหลงัคาเหล็ก BITEC  

   (INTUMESLENT MASTIC FIRE PROOFING) FIRETEX  

 INTERCHAR  

 TOA FIRE SHIELD  

 PRO-ACT  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

งานกระจก (GLAZING)   

1. กระจกฝา้/ใส AGC  
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  (FLOAT GLASS) DIAMOND  

  TGSG  

  GUARDIAN  

  SCG TRADING  

 พีเอ็มเค-DIAMOND GLASS  

 BGF  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2. TEMPERED GLASS/ AGC  

   LAMINATED GLASS/ HEAT STRENGTHENED  TGSG  

   GLASS TEMPERSAFE  

  SCG TRADING   

 GUARDIAN  

 BGF  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3. REFLECTIVE GLASS SOLARTAG 
 

  TGSG  

  DIAMOND  

  SCG TRADING  

 GUARDIAN  

 AGC  

 BGF  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4. COLORED GLASS MIRROR SAFE  

    (กระจกเคลือบสี) COLORKOTE  

  COLOR COATED GLASS  

  SCG TRADING  

 GUARDIAN  

 AGC  

 BGF  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

งานประตู   

1. ประตูเหล็กกนัเสียง   SCL  

  BP  

  A.U.M.  

  DIAMOND DOOR  
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  MASON  

  SMC  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2.ประตเูหล็กกนัไฟ อย่างนอ้ย 2 ชวัโมง A.U.M.  

 DIAMOND DOOR  

 SCL  

 BP  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3. งานประตูเหล็กมว้น (OVERHEAD COILING SUN METAL BSP 

     DOORS) THAI ROLLING SHUTTERS  

 บางกอกชัตเตอร ์  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4.  งานวสัดุยาแนว STRUCTURAL,  SIKASIL  

WEATHERSEAL SILICONE  SEALANT DOW CORNING  

(NON STAIN), (JOINT SEALANTS) GE  

  TREMCO  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

5. งานประตไูม ้(WOOD DOORS) C PLUS  

  LEO WOOD  

 DORIC  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

  อุปกรณป์ระตู (DOOR HARDWARE) SCL   

  1.วสัดุอปุกรณป์ระตเูหล็กและประตไูม ้ STANLEY  

-  บานพบัสแตนเลส (BUTT HINGE) YALE  

 CENZA  

 ASSA ABLOY  

 HAFELE  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  กญุแจ (LOCK SET ) , มอืจบักา้นโยก SKULTHAI  

 SCHLAGE  

 YALE  

 SCL  

 HAFELE  

 ASSA ABLOY  

 MIWA  



              โครงการ สนามกีฬาสาํหรบัผูส้งูอาย ุเยาวชนและประชาชนทวัไปของ เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี          หมวดงานสถาปัตยกรรมและ

สถาปัตยกรรมตกแตง่ภายใน 
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  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  มือผลกั , มือดงึและมือจับประต ู SCL  

     (PUSH, PULL & DOOR HANDLE) ALLOY   

 HAFELE  

 WINMA  

 ASSA ABLOY  

 MIWA  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  กลอนฝังบาน (FLUSHBOLT) SCL   

 RYOBI  

 ASSA ABLOY  

 MIWA  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  โช๊คอพั (DOOR CLOSER) DORMA  

 GEZE  

 ARMOR  

 LCN  

 ASSA ABLOY  

 MIWA  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  อปุกรณท์างออกหนีไฟ THASE  

     (PANIC DEVICE) VON DUPLIN  

 YALE  

 HAGER  

 JORTON  

 ASSA ABLOY  

 SKULTHAI  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  MAGNATIC DOOR HOLDER &  DORMA   

       ELECTROMAGNETIC LOCK VANGURD  

โดยเชือมต่อเขา้ระบบ FIRE ALARM ระบบ BRITON  

SECURITY และระบบ ELECTRICAL SUPPLY PEGASUS  

ของอาคาร    

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  อปุกรณบ์งัคบัประตูเปิดก่อนหลงั THASE  
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สถาปัตยกรรมตกแตง่ภายใน 
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      (DOOR CO-ORDINATOR) GLUTZ  

 DORMA  

 HEFELE  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  ประตอูตัโนมติั DREAM  

      AUTOMATIC SLIDING DOOR) DORMA  

โดยเชือมเขา้ ELECTRICAL SUPPLY KABA  

และ ACCESS CONTROL ของอาคาร TGD  

 HEFELE  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2. อปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่าง อลมูเินียม NAKANISHI  

2.1 ประตบูานเปิดทางเดียวและสองทาง BEST   

-  บานพบั PIVOTED HINGE  DORMA  

 GIESSE DEMINA  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  LOCK ชนิด MORTISE LOCK ADAMS RITE   

 SKULTHAI   

 SCHLAGE  

 YALE  

 HAFELE  

 ASSA ABLOY  

 MIWA  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  มือจบั STAINLESS STEEL HAFELE   

 GA  

 DORMA  

 ALLOY  

 VBH  

 WINMA  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  DOOR CLOSER ชนิดซ่อนในกรอบวงกบ DORMA  

       หรือฝังพืน HAFELE  

 ARMOR  

 ASSA ABLOY  

 WINMA  
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สถาปัตยกรรมตกแตง่ภายใน 
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  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  LOCK ชนิด DEADLOCK YALE   

 SKULTHAI  

 DORMA  

 ADAMS RITE  

 HAFELE  

 ASSA ABLOY  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  FLUSH BOLT ชนิด ZINC DIECAST CEBZAM RYOBI  

 GIEESSE  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 2.2 ประตบูานเปิดอลูมิเนียมกนันาํ   

-  บานพบั PIVOTED HINGE NAKANISHI  

 VBH  

 GU  

 DORMA  

 GIESSE  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  กญุแจ LATCH LOCK W/DEAD BOLT GU   

 YALE  

 BRITON  

 ASSA ABLOY  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  DOOR CLOSER ใช ้FLOOR SPRING DORMA  

       TYPE หรือ CONCEALED CAM-ACTION GEZE  

 ARMOR  

 ASSA ABLOY  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 2.3 ประตบูานเลือนอลมิูเนียม   

-  ROLLER ชนิด DOUBLE ROLLER GIESSE   

 HILLANDIUM  

 CENZA  

 HAFELE  

 HENDERSON  

 DAIKEN  
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สถาปัตยกรรมตกแตง่ภายใน 
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  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  FLUSH PULL HANDLER W/LOCK GU  

 GIESSE  

 VBH  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  LOCK SET ใช ้MORTISE DEAD LOCK YALE  

 SKULTHAI  

 GU  

 ADAMS RITE  

 VBH  

 ASSA ABLOY  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 2.4 หนา้ต่างบานเลือนอลมิูเนียม   

-  ROLLER GU   

 VBH  

 GIESSE  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  FLUSH PULL HANDLER W/LOCK ADAMSRITE   

 GU  

 GIESSE  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 2.5 หนา้ต่างบานเปิดอลูมเินียม   

-  CAM HANDLE W/LOCK GU  

 INTER LOCK  

 GIESSE  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  4 BAR HINGES GU  

 GIESSE  

 TRUTH  

 ANDER BURG  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 2.6 หนา้ต่างบานกระทุง้อลมูเินียม   

-  SUPPORTING ARM W/LOCK OPENING GU   

       DEVICE INTER LOCK  

 GIESSE  
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สถาปัตยกรรมตกแตง่ภายใน 
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 VHB  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  SECURITY CAM LOCK TRUTH  

 GU  

 GIESSE  

 VBH  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

-  ระบบ GEAR MULTI-POINT FERCO  

 GU  

 GIESSE  

 VBH  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 2.7 ประตบูานเลือนอตัโนมตั ิ   

-  MICROCOMPUTER CONTROLLED DREAM  

     AUTOMATIC DOOR OPENATOR DORMA  

โดยเชือมกบั SECURITY ระบบ FIRE ALARM KABA  

ระบบ ELECTRICAL SUPPLY ของอาคาร TGD  

 HOKUYO  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

งานสี (PAINTING)     

1. สีทาภายนอก (EXTERIOR)    PAMMACRYLIC SHIELD บริษัท บรติิช เพน้ทส์ จาํกดั 

   รบัประกนั 15 ปี JOTASHIELD  ANTIFADE COLOURS บริษัท โจตนัไทย จาํกดั 

  สีนาํ ACRYLIC  DULUX  WEATHER SHIELD บริษัท อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์  

(SHEEN, SEMI-GLOSS) 

 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

  BEGER COOL UV SHIELD  บริษัท เบเยอร ์จาํกดั 

 EXTRA SHIELD  บมจ. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  

 COLOUR SHIELD PLUS บจก.นิปปอน เพนต ์(ประเทศไทย) 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2. สีทาภายใน  (INTERIOR) VINYL MATT บริษัท บรติิช เพน้ทส์ จาํกดั 

    รบัประกนั 10 ปี MAJESTIC TRUE BEAUTY บริษัท โจตนัไทย จาํกดั 

    สีนาํ ARCRYLIC PENTALITE SHIELD บริษัท อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์  

( MATT)  (ประเทศไทย) จาํกดั 

 BAGER SYNOTEX SHIELD บริษัท เบเยอร ์จาํกดั 

 SHIELD -1 NANO INT. บมจ. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  

 HEATH CARE บจก.นิปปอน เพนต ์(ประเทศไทย) 



              โครงการ สนามกีฬาสาํหรบัผูส้งูอาย ุเยาวชนและประชาชนทวัไปของ เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี          หมวดงานสถาปัตยกรรมและ

สถาปัตยกรรมตกแตง่ภายใน 
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  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3. สีทาฝ้าเพดาน  VINYL MATT บริษัท บรติิช เพน้ทส์ จาํกดั 

    สีนาํ ARCRYLIC (MATT) MAJESTIC TRUE BEAUTY บริษัท โจตนัไทย จาํกดั 

  PENTALITE SHIELD บริษัท อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์  

   (ประเทศไทย) จาํกดั 

 BAGER SYNOTEX SHIELD บริษัท เบเยอร ์จาํกดั 

 SHIELD -1 NANO INT. บมจ. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  

 HEATH CARE บจก.นิปปอน เพนต ์(ประเทศไทย) 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4. สียอ้มไมแ้ละรกัษาเนือไม ้(WOOD STAIN)  PAMMASTIC DECK STAIN บริษัท บรติิช เพน้ทส์ จาํกดั 

   แบบเงาหรือกงึเงา ตามระบใุนแบบ WOODSHIELD DECK บริษัท โจตนัไทย จาํกดั 

    สาํหรบัผิวทีตอ้งการโชวผ์ิวไม ้ CUPRINOL DECKING  STAIN บริษัท อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์ 

   (ประเทศไทย) จาํกดั 

 DECKING STAIN บมจ. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

 BEGER  DECK STAIN บริษัท เบเยอร ์จาํกดั 

 TIMBER FINISH บจก.นิปปอน เพนต ์(ประเทศไทย) 

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

5. สีนาํมนั (ENAMEL PAINT)  SUPER GLOSS ENAMEL บริษัท บรติิช เพน้ทส์ จาํกดั 

    สาํหรบัผิวโลหะ, ผิวไม ้ DULUX GLOSS FINISH บริษัท อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์ 

   (ประเทศไทย) จาํกดั 

  GARDEX ENAMEL บริษัท โจตนัไทย จาํกดั 

 BEGER SHILE SUPER GLOSS ENAMEL บริษัท เบเยอร ์จาํกดั 

 GLIPTON SUPER GLOSS ENAMEL บมจ. ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

  ULTRA  GLOSS บจก.นิปปอน เพนต ์(ประเทศไทย) 

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

6. สีจราจร (TRAFFIC PAINT)  บริษัท อนกุูล ทราฟฟิค จาํกดั 

สาํหรบัทาํเครืองหมายบนผิวทาง  ,   บริษัท คลีโนสซอล ทราฟฟิค 

สีเทอรโ์มพลาสตกิ (THERMOPLASTIC) ,   (ประเทศไทย) จาํกดั 

สีชนิดรอ้น (HOT PAINT) หรือ    บริษัท เอน็ วาย เอน็ แอนด ์จี  

ตามทีผูอ้อกแบบกาํหนด  เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั 

  บริษัท อาคเนย ์ทร๊าฟฟิค จาํกดั 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

7. สี EPOXY  สาํหรบังานพืน NITOFLOR  SL2000  

   สามารถปรบัระดบัไดเ้อง XANDER EPO FLOOR LEVELING 720  

 

KONNIX SL1000   
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สถาปัตยกรรมตกแตง่ภายใน 
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  FLOOR COATING 1000  

  FLOOR GUARD 1000 SL  

  BEGER FLOORA GUARD 41  

 JOTUN  

  AKZO NOBLE (ICI)   

 CHUGOKU PAINTS  

   หรือคณุภาพเทียบเท่า 

งานสุขภัณฑแ์ละอุปกรณป์ระกอบสขุภัณฑ ์   

(COMMERCIAL PLUMBING FIXTURES)   

1. สขุภณัฑ ์ AMERICAN STANDARD  

- โถสว้ม, โถปัสสาวะ, อปุกรณ ์FLUSH VALVE COTTO   

  KOHLER  

 TOTO  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2. อปุกรณส์ขุภณัฑ ์ IDEAL STANDARD  

- ก๊อกนาํอา่งลา้งหนา้, ก๊อกลา้งมือ,  COTTO   

      ก๊อกอ่างเอนกประสงค ์ GROHE  

  KOHLER   

  SLONE     

 TOTO  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3.  อปุกรณค์วบคุมนาํอตัโนมตั ิ IDEAL STANDARD  

    (AUTOMATIC ระบบSENSOR) GROHE  

    (ก๊อกนาํอตัโนมตั,ิ FLUSH VALVE) COTTO  

  SANA  

 KOHLER  

 TOTO  

 SLOAN  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

งานป้องกนัความชืน และงานปิดรอยต่ออาคาร     

1.วสัดุซลีแลนทร์อยต่อ DOW CORNING  

ประเภท SILICONE SEALANT GENERAL ELECTRIC  

 SIKASIL  

 TREMCO  

 NITOSEAL MS 100  
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  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

ประเภท POLYURETHANE SEALANT SONNEBORN  

 SIKAFLEX  

 TREMCO  

 XANDER FLEX BUILD 401  

 NITOSEAL PU 40  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

ประเภท HYPALON สาํหรบั Expansion Joint SIKADUR COMBIFLEX  

 XANDER FLEX BUILD 401  

 EXPOBAN H45  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2.แผ่นยางกนัซมึสาํหรบั Construction Joint REHAU  

ประเภท PVC WATER STOP FOSBAR PVC  

(หากมิไดร้ะบุในแบบวิศวกรรมโครงสรา้ง) SIKA WATERBARS  

รบัประกนัวัสดแุละการติดตงัไม่นอ้ยกว่า 10 ปี SUPERCAST HYDROFOIL  

 PRO-ACT  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

ประเภท HYDROPHILLIC WATERSTOP HYDROSWELL WATERSTOP  

(หากมิไดร้ะบุในแบบวิศวกรรมโครงสรา้ง) SUPERCAST SW  

รบัประกนัวัสดแุละการติดตงัไม่นอ้ยกว่า 10 ปี SIKA SWELL S2  

 SUPERCAST SWX  

 PRO-ACT  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3. ระบบกนัซมึใตด้ิน   

(หากมิไดร้ะบุในแบบวิศวกรรมโครงสรา้ง)    

3.1 ระบบหลกั พืน/ผนงั ดา้นในทีสมัผสักบัดิน XANDER CRYSTALLIZEP 110   

โดยตรง ระบบ CRYATALLIZATION  EVERCRETE  

 BRUSHBOND TGP  

 PRO-ACT  

 Advance Material Service (AMS)  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4. วสัดกุนัซมึบรเิวณเหนือดิน   

4.1 ระบบหลกั ทาบนโครงสรา้ง วสัดกุนัซมึ  Sika (POLYUREA)  

ระบบโพลียูรเีทน  ไดแ้ก่ หลงัคา ค.ส.ล. ดาดฟา้ XANDER URETHANE 195  

 PRO-ACT  
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 AMS  

 VISTA INNO  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4.2 ระบบ LIQUID MEMBRANE ไดแ้ก ่ Aquakote PS  

กนัสาด ระเบียง กระบะตน้ไม ้กระถางตน้ไม ้ SikaLastic 612  

 Xander Urethane Seal 195  

 NITOPROOF   

 GOO+REFLECTACOAT  

 PRO-ACT  

 VISTA INNO  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4.3 ระบบ CEMENT BASE ไดแ้ก่ หอ้งนาํ, สระนาํ, Aquacemplus  

พนืทเีสียงต่อนาํขงั Sika Topseal 107  

 XANDER CEM SEAL 168  

 BRUSHBOND GREY  

 PRO-ACT  

 AMS  

 VISTA INNO  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4.4 ระบบกนัซมึสาํหรบับอ่นาํดี ไดแ้ก่ แท็งคน์าํ Chembloc EP  

 Sikagard 62  

 XANDER EPO Floor Enamel W711  

 NITOCOTE EP 405  

 PRO-ACT  

 AMS  

 VISTA INNO  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4.5 ระบบกนัซมึสาํหรบับ่อบาํบดันาํเสีย Chembloc EP  

 Sika Poxitar F  

 XANDER EPO Coaltar 715  

 NITOCOTE EP 403  

 PRO-ACT  

 AMS  

 VISA INNO  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 
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5.  งานวสัดุยาแนว STRUCTURAL,  SIKASIL   

WEATHERSEAL SILICONE  SEALANT  DOW CORNING  

(NON STAIN)  (JOINT SEALANTS) GE  

  TREMCO  

    หรือคณุภาพเทียบเท่า 

6.  งานระบบเคลือบพนืผิว TERRA FLOOR-SL1 VISTA INNO CO.,LTD 

( EPOXY SELF-LEVERING)  บริษัท วิสแพค จาํกดั 

  SIKA (THAILAND) CO.,LTD 

  PRO-ACT MARKETING GROUP CO.,LTD 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

7.  พืนเคลือบทาํใหผ้ิวแกรง่ INNOFLOOR-PD VISTA INNO CO.,LDT 

(LIGUID FLOOR HARDENER) LK 243 LANKO 

  จระเข ้

  บริษัท วิสแพค จาํกดั 

  SIKA (THAILAND) CO.,LTD 

  PRO-ACT MARKETING GROUP CO.,LTD 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

8.  งานระบบเคลือบผิว INNOFLOOR-MF VISTA INNO CO.,LTD 

โพลียรีูเทนสกรีด (PU-POLYURETHANE 4 มม.)  บริษัท วิสแพค จาํกดั 

  FLOWCRETE 

  SIKA (THAILAND) CO.,LTD 

  PRO-ACT MARKETING GROUP CO.,LTD 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

รายละเอียดงานอืน ๆ     

1.พรมดกัฝุ่ นทางเขา้อาคาร C/S PEDISMART  

    (ENTRANCE  MATING SYSTEM) PEDISMART  

  ABI ENTRANCE  MATTING  

  METAL FORCE 
 

  3M 
 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2.จมกูบนัไดอลมิูเนียม  IDEAL PRODUCTS  

    (ALUMINIUM STAIR NOSINGS) APACE  

    อลมิูเนียม, ทองเหลือง, PVC KOENIG   

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3.งานฉนวนซีเมนตป์อ้งกนัไฟโครงสรา้ง BITEC  
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(CEMENTATIONS FIRE PROOFING) MONO KOTE  

 PYROLITE  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

4.  ม่านอาคาร  บริษัท ทรงกิจ โฮมโปรดกัส ์จาํกดั 

  บริษัท โอเชียน นิวไลน ์จาํกดั 

  บริษัท มิสเตอร ์เคอรเ์ท่น  

  (ประเทศไทย ) จาํกดั 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

5. ระบบถนน และทีจอดรถสีเขียว GRASS GRID ON SLAB WITH บริษัท กรีนอินสโ์ปรด ์จาํกดั 

 GRASS COVER  

 GRASS GRID บริษัท เอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 

 GRASS PAVE บริษัท ลีฟ อะราวด ์จาํกดั 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

ระบบ CEMENT BASE บรเิวณกนัสาด, ระเบียง, XANDER CEM SEAL 168  

หอ้งนาํ ARDEX WPM 103  

 DURACHEM WPC  

 PRO-ACT  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

ระบบ LIQUID MEMBRANE บรเิวณ ดาดฟ้า XANDER URETHANE SEAL 195  

 ARDEX WPM 950  

 PU-S1  

 PRO-ACT  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

ระบบ CRYSTALLIZATION บรเิวณ ชนัใตด้ิน XANDER CRYSTALLIZE P110  

 QUICSEAL 111  

 DURACHEM CRYSTALLINE 2  

 PRO-ACT  

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

เฟอรน์ิเจอรล์อยตวั PRACTIKA บริษัท แพรคติกา จาํกดั 

 MODERNFORM บริษัท โมเดอรน์ ฟอรม์กรุ๊ป จาํกดั 

 ROCKWORTH บริษัท รอ้กเวิธ จาํกดั (มหาชน) 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

เกา้อี อฒัจนัทร ์พบัเก็บได ้ HUSSEY  

 AUDIENCE  

 JEZET  



              โครงการ สนามกีฬาสาํหรบัผูส้งูอาย ุเยาวชนและประชาชนทวัไปของ เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี          หมวดงานสถาปัตยกรรมและ

สถาปัตยกรรมตกแตง่ภายใน 

 

หมวดที 3                                                                                                    169/169                                                                                                รายละเอียด วสัด ุอปุกรณ์ 

งาน ชอืผลิตภัณฑ ์ ชอืผู้ผลิตหรอืผู้แทนจาํหน่าย 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

หินสงัเคราะห ์ SOLITAIRE บริษัท ทิฟฟานี เดคคอร ์จาํกดั 

 QUARELLA บริษัท ควอเรลล่า (ประเทศไทย) จาํกดั 

 INTEL INTER บริษัท อินเทล อนิเตอร ์มารเ์ก็ตติง จาํกดั 

 LG HAUSYS บริษัท เอม็ดี โมเดิรน ์สตูดิโอ จาํกดั 

 O2E O2E CO.,LTD. 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

วสัดปิุดผิวลามิเนต   LAMITAK บจก.ทีเอเค โพรดคัส ์แอนด ์เซอรว์ิสเชส 

( LAMINATED WALL COVERING) FORMICA บริษัท ฟอรไ์มกา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 WILSONART บริษัท วิลสนัอารท์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 GREENLEM บจก.กรีนแลม เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 

ป้ายและสญัญาลกัษณ ์   DEMATECO CO.,LTD. 

  หจก. พอเพียง ไซน ์โปรดกัชนั 

  บริษัท บางกอกไอเดีย จาํกดั 

  หรือคณุภาพเทียบเท่า 
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