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เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายการประกอบแบบงานครุภัณฑจัดซื้อ
ขอกําหนดทั่วไปและขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ
1. ขอกําหนดทั่วไป
1.1 งานครุภัณฑจัดซื้อ เฟอรนิเจอรลอยตัว เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงถึงมาตรฐานของสินคาและหรือ
การบริการ ผูยื่นขอเสนอตองเสนอผลิตภัณฑหรือครุภัณฑเฟอรนิเจอรลอยตัว ที่เปนบริษัทผูผลิตในประเทศไทย ซึ่งมี
โรงงานที่ไดรับ อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประเภทกิ จการเครื่ อ งเรื อ นของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และได รับมาตรฐาน ISO9001:2015 ไม น อ ยกวา 5 ป นั บ จากวั น ที่ไ ด รับ ถึ งวัน ที่ ป ระกาศ
ประกวดราคาจาง ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ และไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 ดวย เพื่อเปนหลักฐาน
วา เฟอรนิเจอรที่เสนอเปนผลิตที่มี คุณภาพมาตรฐาน เปนผลิตภัณฑใหมและยังอยูในสายการผลิต มีการดูแลด าน
คุณภาพและการใชงาน และมีการรับประกันคุณภาพและการบริการหลังการขาย และเปนประโยชนโดยตรงกับทาง
ราชการที่จะไดรบั ผลิตภัณฑจากผูผลิตที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
1.2 งานครุภัณฑจัดซื้อ งานเกาอี้อัฒจันทรพับเก็บได งานระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm
System) งานระบบโทรทัศนวงจรปด (IP Closed Circuit TV System) งานระบบรักษาความปลอดภัย (Security
System) และงานระบบโสตทัศนูปกรณ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสาร ดังนี้
(1) ผูยื่นขอเสนอตองเสนอรายการผลิตภัณฑหรือครุภัณฑและอุปกรณ โดยยื่นเอกสารแคตตาล็อก
หรือเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภณ
ั ฑและอุปกรณครบถวนตามที่กําหนด โดยรายการครุภัณฑ
และอุปกรณ ที่เสนอ ตองระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑและอุปกรณที่มี
ขอมูลครบถวนตามที่กําหนด เพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงถึงมาตรฐานของสินคาและหรือการบริการ ผูยื่นขอเสนอตองเสนอ
ผลิตภัณฑหรือครุภัณฑและอุปกรณ ที่มีบริษัทตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิต
โดยยื่นหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายของบริษัทดังกลาวในการยื่นขอเสนอ สําหรับครุภัณฑและอุปกรณ หลั กที่
กําหนด เพื่อเปนหลักฐานวาครุภัณฑและอุปกรณที่เสนอเปนอุปกรณใหมและยังอยูในสายการผลิต มีการสนับสนุน
ดานเทคนิค และมีตัวแทนที่ไดรับรับการแตงตัวจากผูผลิตเปนผูดูแลดานคุณภาพและการใชงาน และมีการรับประกัน
คุณภาพและการบริการหลังการขาย
(3) ผูยื่นขอเสนอ จะตองจัดทําเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑและอุปกรณที่ทาง
ราชการกํา หนดเปนรายข อทุก ขอ เปรียบเทียบกับ ข อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุ ภัณฑ และอุป กรณ ที่ ผู ยื่ น
ขอเสนอ นําเสนอเปนรายขอทุกขอ (Statement of Compliance) โดยใชตัวอยางแบบฟอรมการเปรียบเทียบตาม
ตารางตอไปนี้ ในการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของครุภณ
ั ฑและอุปกรณตามขอกําหนด หามคัดลอกรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑและอุปกรณที่ทางราชการกําหนด (ในชองที่ 2) มาแสดงในตารางขอกําหนดครุภัณฑ
และอุปกรณผูยื่นขอเสนอนําเสนอ (ในชองที่ 3) โดยคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑและอุปกรณที่นําเสนอจะตอง
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เปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑในเอกสารแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑและอุปกรณของผูยื่นขอเสนอที่นําเสนอ และผูยื่นขอเสนอจะตองระบุหนาของเอกสารและขอความที่ตองการ
อางอิง ในตารางเปรียบเทียบและในเอกสารแคตตาล็อกใหชัดเจน รวมทั้งใหขีดเสนใตหรือระบายสีพรอมเขียนหัวขอ
กํากับไว เพื่อใหสามารถตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่นําเสนอกับที่ทางราชการกําหนดไดอยางถูกตอง
หากผูยื่นขอเสนอไมดําเนินการตามที่กําหนดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาขอสงวนสิทธิในการไม
พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
ตารางขอเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ
ขอ
(ชองที่ 1)
ระบุหัวขอใหตรง
กับหัวขอที่กําหนด
ในขอกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภณ
ั ฑ

ขอกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑที่ทางราชการ
กําหนด (ชองที่ 2)

รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณที่เสนอ
(ชองที่ 3)

รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑที่ทางราชการ
กําหนด

รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑที่ผูยื่นขอเสนอ
นําเสนอในครั้งนี้

เปรียบเทียบ

เอกสารอางอิง

เปรียบเทียบตรงตาม
คุณลักษณะของ
ครุภัณฑที่ทาง
ราชการกําหนด
หรือไม

ระบุเอกสาร
อางอิงและ
หมายเลขหนาของ
เอกสาร อางอิง

2. ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ
2.1 งานเกาอี้อัฒจันทรพับเก็บได
1. งานเกาอี้อัฒจันทรพับเก็บได (อาคารสนามฟุตซอล) มีคุณสมบัตติ ามที่กาํ หนดดังนี้
1.1

โครงสรางเหล็กเปนเหล็กรับแรงดึงดูดสูง (High-Tensile Steel Boxed Channel)

1.2

โครงสรางเหล็กแผนและเหล็กกลอง เปนเหล็กเกรด ASTM A36

1.3

อุปกรณเหล็กอื่นที่มิใชชิ้นสวนของโครงสรางหลัก 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 ตองชุบดวยกรรมวิธี 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 พื้นทางเดิน วัสดุเปนไมอัดมีความหนาไมนอยกวา 16 มม.
1.12 ขนาดความสูงของอัฒจันทร แตละขั้นสูงไมนอยกวา 240 มม.
1.13 ขนาดความกวางของอัฒจันทร แตละแถวกวางไมนอยกวา 650 มม.
1.14 ชองทางเดินขึ้นลง กวางไมต่ํากวา 914 มม. พรอมขั้นบันไดขนาดครึ่งความสูงของขั้นอัฒจันทร
1.15 ขับเคลื่อนดวยระบบ Manual ในการกางอัฒจันทรและการพับเก็บ
1.16 มานั่ง ทําดวย HPDE ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว รุน Courtside XC10 Bench ขนาดของเกาอี้กวางไมนอยกวา 450 มม.
ความลึกไมนอยกวา 250 มม.
1.17 งานเกาอี้ อัฒจันทรพั บเก็บได สําหรับ อาคารสนามฟุตชอล เปน เกา อี้อัฒจั นทรพับเก็บได แบบยึดติดกับพื้น
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 ของสหรัฐอเมริกาวาดวยเรื่องคนพิการ
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) มีคุณสมบัตติ ามที่กาํ หนดดังนี้
2.1

โครงสรางอัฒจันทรไมยดึ ติดกับพื้นคอนกรีตของอาคาร สามารถเคลื่อนยายเก็บไดในหองเก็บของได

2.2

ขับเคลื่อนดวยระบบ Manual ในการกางอัฒจันทรและการพับเก็บ
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2.3

ขนาดความสูงของอัฒจันทร แตละขั้นสูงไมนอยกวา 135 มม.

2.4

ขนาดความกวางของอัฒจันทร แตละแถวกวางไมนอยกวา 630 มม.

2.5

โครงสรางอัฒจันทรทาํ จากอลูมเิ นียม

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

บริษัทผูผลิตเกาอี้อัฒจันทรพบั เก็บได ตองมีประสบการณในการผลิตอัฒจันทรพับเก็บไดไมนอยกวา 40 ป

3.2

บริษัทผูผลิตอัฒจันทรพับเก็บไดตองเปนบริษัททีผ่ านการรับรองการเชื่อมเหล็กจาก American Welding Society
หรือผานการรับรองจากหนวยงานที่ยอมรับไดในระบบสากล โดยยื่นแสดงเอกสารตามที่กําหนดดวย

3.3

ตัวแทนจําหนายในประเทศไทยตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต และบริษัทตัวแทนจําหนายตอง
ไดรับการรับรองบริหารการจัดการคุณภาพ มาตราฐาน ISO 9001:2015 โดยยื่นแสดงเอกสารตามที่กําหนดดวย

3.4

บริษัทตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต ตองมีความพรอมดานบุคลากร โดยมีบุคลากรที่ผานการอบรม
ดานการติดตั้งเกาอี้อัฒจันทรพับเก็บไดจากบริษัทผูผลิต โดยแสดงหลักฐานการผานการอบรมจากบริษัทผูผลิตมา
แสดงดวย

3.5

เปนผลิตภัณฑของ Hussey หรือ Audience หรือ Jezet หรือเทียบเทา
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2.2 งานระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System)
1. ความตองการทั่วไป
1.1

รายการประกอบแบบนี้ไดจัดเตรียมเพื่อใหเปนไปตามความตองการของระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Integrated
Life Safety & Fire) โดยใหจัดหาและติดตั้งอุปกรณวัสดุ แรงงาน และสวนประกอบอื่น ๆ รวมทั้งงานเอกสาร
เพื่อใหระบบสามารถติดตั้งและใหงานไดอยางสมบูรณ

1.2

การติดตั้งระบบ Fire Alarm ใหติดตั้งตามแบบ

1.3

ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมจะตองสามารถทํางานรวม (Synergy System) กับระบบรักษาความปลอดภัย
อื่น ๆ (Life Safety Systems) ได อาทิเชน ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV System) ระบบควบคุมการเข า
ออก (Access Control System) โดยการตอรวมนั้น ระบบจะตองสามารถติดต อสื่อสารกันไดอยางสมบูรณ
ภายใต ระบบบริหารจัดการขอมูลที่ใชงานรวมกันได (Integrated Security Management)

1.4

ตัวแทนจํา หนา ยผลิตภัณฑจะตองมีหนังสือแต งตั้งการเปน ตัวแทนจํา หนายจากเจ าของผลิ ตภัณฑรวมทั้งมี
หนังสือรับรองการสํารองอะไหลจากเจาของผลิตภัณฑอยางนอย 5 ป

1.5

วัสดุและอุปกรณทั้งหมดตองเปนผลิตภัณฑรุนลาสุดและไดรับการทดสอบรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวของวา สามารถ
ใช งานในระบ บ 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 แ ต ล ะ ตู ค ว บ คุ ม ใน ระบ บ Network สามา รถ
ประมวลผลและทํางานไดแมวาตูควบคุมอื่นในระบบไมสามารถเชื่อมตอกันได อุปกรณในระบบทั้งหมดควรถูก
ออกแบบมาเพื่อใชตรวจจับเพลิงไหมไดรวดเร็ว สามารถแจงอพยพผูที่อยูในอาคารควบคุม การทํางานของ
ระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อควบคุมควันลาม โดยใหถือวาสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมมี
ความสําคัญอันดับแรก (Highest Priority)
- แหลงจายไฟ (Power Supply-Audio) แหลงจายไฟเปนระบบไฟที่มีไฟสํารอง ในกรณีที่มีเหตุไฟฟาหลักดับ
แหลงจายไฟตองสามารถสลับไปใชไฟจากไฟฟาหลักไปใชไฟสํารองแบตเตอรี่ที่เตรียมไวไดโดยอัตโนมัติ ขนาด
แบตเตอรี่ตองสามารถจายไฟไดนาน 24 ชั่วโมงขณะปกติและนาน 15 นาทีในขณะแจงเหตุทั้งระบบ ระบบ
จะตองสามารถอัดประจุแบตเตอรี่คืนไดโดยอัตโนมัติ และสามารถปรับกระแสอัดประจุไดชดเชยตามอุณหภูมิ
ของแบตเตอรี่
- จอแสดงผล (Display) จอแสดงผลบนตูควบคุมสามารถแสดงไดทั้งขอความแรกสุดและหลังสุดบนจอเดียวกัน
โดยมีปุมกดเลื่อนอานขอความได 1 ใน 4 สภาวะโดยไมทําใหสับสนและมีปมุ กดอานรายละเอียดเพิ่มได
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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
- วงจรสายสัญญาณ (Signaling Line Circuits) วงจรสายสัญญาณใชรองรับระหวางตูควบคุม และแผงแสดงผล
เพลิงไหมในระบบ ใหเดินสายแบบ Class A (Style 7) โดยใชสายประเภททองแดงหรือ Fiber optic ตามที่
ระบุ ใ นแบบระหว า งตู ค วบคุ ม และอุ ป กรณ module ให เ ดิ น สายแบบ Class A (Style 6 or 7) วงจร
สายสัญญาณเสียงประกาศฉุกเฉินระหวางตูควบคุมและเครื่องขยายเสียงใหเดินสายแบบ Class A (Style 6)
- การเดินสายในระบบ (Network Wiring) ระบบตามขอกําหนดนี้ตองสามารถตอเชื่อมระหวางตูควบคุมไป
ตู ค วบคุ ม แบบ Direct Wired Multi-Priority Peer To Peer Network แต ล ะตู ค วบคุ ม ในระบบ Network
สามารถประมวลผลและทํางานไดแมวาตูควบคุมอื่นในระบบไมสามารถเชื่อมตอกันไดและสามารถควบคุมโดย
ตูควบคุมใดๆ ก็ไดใน Network การเดินสายเปนแบบ Class A โดยที่ในระบบถามีปญหาสายขาดหรือสายช็อต
ระบบจะตัดสายชวงนั้นออกเพื่อใหระบบที่เหลือสามารถใชงานไดตามปกติ โดยแตละตูควบคุมในกลุมนั้น ๆ ที่
สื่อสารกันไดยงั คงควบคุมกันไดตามปกติ
1.8

ผลิตภัณฑบริษัทผูผลิตในสวนเกี่ยวของกับขั้นตอนออกแบบ ผลิตและจําหนายอุปกรณที่ใชในระบบนี้ตองไดรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000

1.9

วัสดุอุปกรณที่ใชใหเปนผลิตภัณฑเดียวกันทั้งหมด ตูควบคุมและอุปกรณประกอบควรจะถูกออกแบบมาเพื่อ ใช
เฉพาะระบบนี้

1.10 ตูควบคุมและอุปกรณประกอบควรจะผลิตโดยบริษัทเดียวกันและไดรับการทดสอบเพื่อยืนยันถึงการใชงานไดอยาง
สมบู ร ณ ระบบที่ ใ ช ภ ายในข อ กํ า หนดนี้ใ ห เ ป น ระบบ Microprocessor-Based Direct Wired, Multi-Priority
Peer-To-Peer Networked System โดยแตละอุปกรณ Smoke Detectors, Heat Detectors Manual Station
ที่ติดตั้งใหเปนไปตามขอกําหนด

2. คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1

ตูควบคุมระบบ (Fire Alarm Control Panel with PC Workstation & Software)
2.1.1 ตูควบคุมเปน ระบบ Multi-Processor Based Networked System ที่ถู กออกแบบเพื่อ ใช กับ ระบบแจง
เหตุ เ พลิ ง ไหม โดยให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดทั่ ว ไปตู ค วบคุ ม ประกอบไปด ว ยอุ ป กรณ Hardware และ
Software เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดอ ยางสมบู รณ ตูควบคุมระบบตองถูกออกแบบเพื่อใชงานจาก
ผูผลิตรายเดียวรวมทั้งในการพัฒนาดานโปรแกรม เพื่อใหไดระบบระบบ Integrate Life Safety System
ที่สมบูรณตูควบคุมมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้
- รองรับอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุได 2500 Analog Addressable Points
- รองรับระบบ Network โดยตอเชื่อมไดทั้งระบบ 64 จุด โดยนับรวมทั้งตูควบคุมและตูแสดงผล
- สามารถบันทึกเหตุการณไดถึง 1740 Chronological Events
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2.1.2 ตูควบคุมในระบบ Network มีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้
- สามารถปอนโปรแกรมการใชงานจากเครื่องคอมพิวเตอรลงในระบบที่ตูควบคุมใด ๆ ก็ได
- กําหนดตําแหนงของอุปกรณ Module ดวย Electronic Address
- ผูใชงานสามารถควบคุมการใชงานไดทั้งการสั่งงานและแสดงผล
- มีเสียงเตือนดวยรูปแบบที่สามารถโปรแกรมใหแตกตางกันระหวางเกิดเหตุประเภทตาง ๆ คือ Alarm,
Supervisory, Trouble และ Monitor Conditions
- มีปุมกดควบคุมการทํ างานตาง ๆ บนตูค วบคุม 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 ระบบตองมีวงจรชารจไฟแบตเตอรี่คืนโดยอัตโนมัติเมื่อแหลงจายไฟหลักกลับคืนสู
สภาวะปกติ
2.2

จอแสดงผลแจงเหตุ (Software Graphic Annunciator)
2.2.1 ชุดควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรติดตั้งในหองควบคุม รวมตามที่ระบุในแบบประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร
จอเดียวเพื่อแสดงระบบทั้งหมด และมีคุณสมบัติสามารถทํางานควบคุมและแสดงผลตามรายการประกอบ
แบบดังนี้
- การตรวจจับเพลิงไหม
- การดับเพลิง
- การทํางานของปมดับเพลิง
- การทํางานระบบควบคุมควันไฟ
- การประกาศสัญญาณฉุกเฉิน
- สภาวะของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
2.2.2 Color Graphic Workstation
Graphical Command Workstation จะแสดงข อ ความและผัง บริเ วณที่ เ กิ ด เหตุ ดว ยสีที่ แ ตกตา งกั น ตาม
ประเภทของสัญญาณที่เกิดเหตุ โดยบนจอยังประกอบไปดวยชองแสดงสวนอื่นๆ คือ รายงานเหตุการณที่เกิด
(System Event Views, System Event Display) ภาพอุปกรณที่แจงเหตุหรือตรวจจับ (Graphic Diagram
Display, Event Video) ขอความรายละเอียดเพิ่มเติม (Detailed Event Message / Instructions) ประวัติ
เหตุการณที่เก็บบันทึกไว (User Event Log) อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชอยางนอยควรจะเปนคอมพิวเตอรที่
จัดซื้อไดในประเทศ มีคุณสมบัติอยางนอย คือ Intel Quad Corei7 ขึ้นไป, RAM 8 GB, HDD 1TB, SSD 500
GB, 20 LED Monitor โปรแกรมที่ใชเปนระบบ 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 ชอ งสําหรับ ใหผูใชง านสามารถพิ มพข อความรายงานเพิ่ มเติ มขณะรั บทราบเหตุก ารณ และมี
ประวัติเก็บไวสามารถเรียกดูไดภายหลัง Graphical Workstation มีความสามารถควบคุมระบบ
ไดหลายระบบ โดยไมตองจําเปนตองมี Workstation หลายเครื่องเพื่อควบคุมแตละระบบดังนี้
การควบคุมการทํางานของระบบเพลิงไหม คือ
- สามารถกดรับทราบเหตุการณที่เกิดขึ้น หยุดเสียงสัญญาณแจงเหตุในอาคารและแจงระบบให
กลับสูสภาวะปกติ
- สามารถสั่งงานหรือหยุดทํางาน ใชงานหรือไมใชงานชั่วคราวในอุปกรณหรือโซนที่ตองการได
- สามารถรายงานสภาวะในระบบ คาการตรวจจับที่ตั้งไวของอุปกรณที่ตองการได
- เมื่อเกิดเหตุจะมีเสียงสัญญาณแจงเตือนที่เครื่องคอมพิวเตอรตามไฟลเสียง .WAV ที่ตั้งคาไว
2.3

แผงแสดงผลแจงเหตุ (Graphic Annunciator (Stainless Mirror))
แผงแสดงผั ง บริ เ วณ (LED Mimic panel) ใชแ บบที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติจ ากผู ว า จ าง แผงทํ าจากวั สดุ Anodized
Aluminum และยึดติดลอยบนผนังตามตําแหนงที่ระบุในแบบ ส วนแผง LED Drivers ให เปน อุ ปกรณผลิตจาก
โรงงานผูผลิต และไดรับการรับรองจาก UL Listed นอกจากนี้ใหจัดเตรียมวงจรจายหลอดไฟสํารองไดในอนาคต
ถาเพิ่มเติมอีกจํานวนอยางนอย 25% ของทั้งระบบ

2.4

อุปกรณรับสัญญาณ (Monitor Module)
ใหจัดเตรียมอุปกรณ Input Module ใชเพื่อรับสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับ อุปกรณแจงเหตุดว ยมือในระบบโดย
ทํางานตามที่โปรแกรมไว มีไฟ LED แสดงการทํางานของโมดูลสีเขียวและสีแดง

2.5

อุปกรณสงสัญญาณ (Control Module)
ให จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ Control Relay Module แบบหน า สั ม ผั ส Form C ขนาด 24Vdc@ 2 amps ใช เ พื่ อ ส ง
สัญญาณหนาสัมผัสไปควบคุมระบบหรืออุปกรณอื่นในระบบ โดยทํางานตามที่โปรแกรมไว มีไฟ LED แสดงการ
ทํางานของโมดูลสีเขียวและสีแดง

2.6

อุปกรณ เพื่อแยกวงจรสัญญาณ (Isolator Module)
ใหจัดเตรียมอุปกรณ Isolator Module เพื่อแยกวงจรสัญญาณที่สายลัดวงจรออกจากระบบ ทําใหระบบที่เหลือ
ยังคงใชงานไดตามปกติ มีไฟ LED แสดงการทํางานของโมดูลสีเขียว มีจํานวนไมนอยกวาที่ระบุตามมาตรฐาน วสท.

2.7

อุปกรณตรวจจับควัน (Addressable Smoke Detector)
อุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น (Addressable Smoke Detector-Photoelectric Smoke Detector เป น อุ ป กรณ ที่
ตรวจจับควันโดยอาศัยการสะทอนของลําแสงระหวางตัวรับและตัวสง (Light-Scattering Optical Sensor) ไดรับ
มาตรฐาน UL268 ระดับการทํางานที่แรงดัน 8.5-33 VDC กระแสขณะ Standby 70uA ขณะ Alarm กระแสไม
เกิ น 60 mA ค า การตรวจจับ ที่ 2.85%, +0.37%, -1.00% มี LED กระพริ บ แสดงสภาวะการทํ า งาน อุ ป กรณ
ตรวจจับควันเปนแบบหมุนล็อคบนฐานซึ่งมี Terminal แบบสกรูสําหรับเขาสายสัญญาณ

8

โครงการ อาคารสนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป

2.8

อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector)
อุปกรณตรวจจับควัน Smoke Detector-Photoelectric Smoke Detector เปนอุปกรณที่ตรวจจับควันโดยอาศัย
การสะท อ นของลํ า แสงระหวา งตัวรับ และตั ว สง (Light-Scattering Optical Sensor) ได รั บ มาตรฐาน 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 การติดตั้งใชหมุนล็อคบนฐานพลาสติก

2.10 อุปกรณตรวจจับควันแบบลําแสงระยะไกล (Beam Detector)
อุปกรณตรวจจับควันแบบลําแสงระยะไกลใหติดตั้งตามตําแหนงที่ระบุในแบบ อุปกรณนี้ประกอบไปดวยชุดรับ-สง
สั ญ ญาณ และแผ น สะทอ น Reflector โดยตั้ ง ระยะห า งได ตั้ง แต 15-160 ฟุ ต หรื อ 160-300 ฟุ ต ตามความ
เหมาะสม พื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง เป น แบบ Microprocessor Control และมี ว งจร Automatic Gain Control เพื่ อ ปรั บ
คาชดเชยความสกปรกของหนาเลนสเนื่องจากฝุนละออง
2.11 อุปกรณ ติดตอสื่อสารทางโทรศัพท (Fire Phone Hand Set)
ใหจัดเตรียมจํานวน 3 ชุด สําหรับติดตอสื่อสารกับ Remote Telephone Jack ที่ติดตั้งตามจุดตาง ๆ ในอาคาร
โดยแบงเปนโซนตามแบบการเสียบสายของโทรศัพทเขากับ Remote Telephone Jack ตามโซนตางๆ จะทําให
เกิ ด สั ญ ญาณแสง และเสี ย งขึ้ น ที่ Command Panel การติ ด ต อ สื่ อ สารทางโทรศั พ ท เ ป น แบบ 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 อุปกรณแจงเหตุเตือนภัย (Speaker with Strobe Light)
2.14.1 ลําโพงใหใชชนิด Low Profile มีความสูงไมเกิน 1" จากพื้นผนังประกอบดวยสวิทซเลื่อนเพื่อเลือกระดับ
เสี ย งที่ ต อ งการคื อ 2W(90dBA), 1W(87dBA), 1/2W(84dBA), 1/4W(81dBA) ที่ ร ะยะ 10 ฟุ ต ได
มาตรฐาน UL-464
2.14.2 สัญญาณแสดงกระพริบสามารถเลื่อนสวิทซเลือกระดับความสวางของแสงได คือ 15cd, 30cd, 75cd,
95cd, 110cd ระดับเสียงและความสวางที่ตั้งคาไวสามารถสังเกตไดเมื่อปดฝาครอบลง อุปกรณนี้สามารถ
ติดตั้งไดบนกลองตอสายขนาด 4" x 2 1/8"
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2.15 เครื่องพิมพ (24-Pin Dot Matrix Printer)
เครื่องพิมพเปนชนิด 24-pin, Dot Matrix Printer อัตราการพิมพอยางนอย 300 ตัวอักษรตอวินาที การตอเชื่อม
สามารถเลือกไดทั้งแบบ Serial หรือ Parallel Communications Protocol ความเร็ว ของการเชื่อ มตอ ตั้ง แต
300 ถึง 9600 Baud รายงานที่พิมพจะแสดงวัน เวลา และขอความของแตละเหตุการณที่เกิดขึ้น
2.16 แหลงจายไฟ (Terminal Box/Wiring)
- แหล ง จ า ยไฟเป น ระบบไฟ 24 VDC Output Circuits ในกรณี ที่ มี เ หตุ ไ ฟฟ า หลั ก ดั บ แหล ง จ า ยไฟต อง
สามารถสลับไปใชไฟสํารองที่เตรียมไวไดโดยอัตโนมัติแหลงจายไฟตองมีการตรวจสอบสภาวะของตัวเอง
และแจงสาเหตุของอาการที่ขัดของได
- แบตเตอรี่สํารองจะถูกตรวจสอบสภาวะโดยแผงแหลงจายไฟในกรณี ถาหากแรงดันไฟของแบตเตอรี่ต่ํา
เกินไป หรือมีการปลดขั้วแบตเตอรี่ออก 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 ตรวจสอบและทดสอบระบบเพื่อใหไดคุณภาพและระบบที่ใชงานไดอยางสมบูรณ
4. การทดสอบระบบ (Test & Inspection)
4.1

การเดินสายทั้งระบบตองมีการทดสอบสายทั้งหมดกอนเชื่อมตอระบบ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดสอบ
เปนหนาที่ของผูรับเหมาติดตั้ง

4.2

การทดสอบระบบใหมีบุคลากรของผูวาจางรวมในการทดสอบ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว ในกรณีที่
ผลการทดสอบยังไมไดตามขอกําหนดที่ตองการใหถือวายังไมสมบูรณ ใหดําเนินการทดสอบใหมอีกครั้งจนกวา
จะไดผลเปนที่ยอมรับจากผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง

4.3

การทดสอบระบบในครั้งสุดทายใหมีบุคลากรที่เปนตัวแทนหรือเจาหนาที่ของโรงงานผูผลิตรวมในการทดสอบ
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว

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)
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1. ความตองการทั่วไป
ระบบโทรทัศนวงจรปดเปนระบบ Network HD IP Camera แบบ Day/Night โดยสมบูรณตั้งแตตัวกลองจนถึงระบบ
บันทึกภาพ (NVR System) ดูภาพเลนกลับ (Playback) และดูภาพปจจุบัน (Live Viewer) โดยมีระบบการเชื่อมตอ
ขอมูลเปนเครือขาย และ Workstation ในระบบสามารถที่จะดูภาพจากกลองใดของระบบก็ได
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
นอกจากนั้นระบบจะตองมีความสามารถรองรับการติดตั้งกลองที่จะมีเพิ่มในอนาคตไดโดยใช Network Backbone
รวมกันไดพรอมกันนี้กลองแบบ Fixed, Fixed dome และ PTZ dome รวมถึงชุดบันทึกภาพตองสามารถเชื่อมตอ
แบบ High level ไปยัง Software รวมศูนย ระบบ Security Management System ได โดยระบบต องจัดเตรี ยม
Software เชื่ อ มต อ หรื อ Gate way สํ า หรั บ นํ า ข อ มู ล ภาพส ง ไปแสดงผลแบบรวมศู น ย ที่ ร ะบบ Security
Management System ได
ระบบ CCTV ที่เสนอนี้จะตองเปนระบบที่ควบคุมสัญญาณภาพสามารถแสดงภาพ ดูภาพ และบันทึกภาพไดพรอมกัน
โดยที่ไมมีขอมูลสวนใดสูญหาย เปนอุปกรณที่ทํางานไดตอเนื่องตลอดเวลา คุณภาพของภาพที่ปรากฏที่จอมอนิเตอร
จะตองคมชัดไมมีสัญญาณรบกวน ซอฟตแวรบริหารจัดการระบบ CCTV ในระบบจะตองเปนอุปกรณที่ผลิตภายใต
เครื่องหมายการคาเดียวกันจากยุโรป อเมริกา โดยอุปกรณ Hardware ดังกลาวขางตนตองไดการรับรองมาตรฐานของ
อุ ป กรณ จ าก CE (Cone Emission), FCC (The Federal Communications Commission) หรื อ UL – Listed
(Underwriters Laboratories Inc) อยางใดอยางหนึ่งเปนอยางนอย โดยอุปกรณดังกลาวตองมี Website ใหบริการ
เกี่ยวกับการ Download คูมือ หรือ Firmware Upgrade ไดตลอดเวลา
ชุ ด อุ ป กรณ ห ลั ก จะต อ งมี ห นั ง สื อ แต ง ตั้ ง ให เ ป น ตั ว แทนจํ า หน า ยจากสํ า นั ก งานบริ ษั ท ผู ผลิ ต ในประเทศไทยผ า น
Authorized Distributor ที่มีอาคารที่ทําการเปนของตนเองถาวรและเปดทําการมาไมนอยกวา 10 ปที่มีผลงานการ
ติดตั้งระบบ CCTV แบบ IP ที่มีมูลคาโครงการไมนอยกวาหนึ่งลานบาทตอหนึ่งสัญญา ยื่นมาพรอมกับเอกสารขออนุมัติ
ใชอุปกรณ (พรอมแสดงเอกสาร)
ระบบบันทึกภาพตองมี Host Interface แบบ 10/100/1000 Mbps อยางนอย 1 Port
2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1

ชุดเก็บบันทึกภาพแบบเครือขาย (Network Video Recorder 35TB)
- เปนอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ
- 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) ที่ความละเอี ยด 1080p ไดทั้ง หมด โดยทั้งโครงการให เป น
Software ตัวเดียวกันสําหรับควบคุมทุกอุปกรณและเปน Software ที่แยกตางหากจากอุปกรณเครื่องบันทึกภาพ
- สามารถบริหารจัดการการบันทึกภาพ และ Playback ภาพ เสียง และขอมูลบนโครงขาย Network ได
- สามารถตอใชงานรวมกับกลองและชุดถอดรหัสสัญญาณภาพไดทั้งหมดของโครงการโดยใช Software ตัวเดียว
และสามารถขยายได
- สามารถตอใชงานรวมกับเครื่องลูกขายคอมพิวเตอร (Client) ไดไมนอยกวา 3 เครื่อง และขยายไดไมนอยกวา
20 เครื่อง ทั้งนี้สามารถดูภาพจากกลองเดียวกันในเวลาเดียวกันจากเครื่องคอมพิวเตอรไดไมนอยกวา 5 เครื่อง
- สามารถตอใชงานรวมกับ Keyboard แบบ Joystick ไดไมนอยกวา 2 ชุดและขยายได
- รองรับการเพิ่มชุดบันทึกภาพสํารองผานเครือขาย Network (Failover) ในอนาคตได
- สามารถใชงานรวมกับชุดบันทึกภาพแบบ NVR และสามารถขยายเพิ่มไดโดยรองรับกลองไดถึง 64 กลอง ตอ
1 ชุดบันทึกภาพ
- สามารถบริหารจัดการ-ตั้งคาเครื่องลูกขายและอุปกรณ IP ในระบบไดแบบอัตโนมัติ
- สามารถ Upgrade Firmware ของกลอง IP เปนกลุมไดจากสวนกลางไดพรอมกันทั้งหมด
- สามารถเชื่อมตอและซูมภาพในแผนที่ (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
- สามารถจัดแสดงตํ าแหนงแสดงภาพและขนาดของหน าตางแสดงภาพของกลองใด ๆ ไดโดยบั น ทึกไวเปน
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
- สามารถเลือกใหแสดง Alarm แบบอัตโนมัติได (Pop-up)
- สามารถตั้งคาใหสง Email หรือ SMS ไดเมื่อมี 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
- รูปแบบการแสดงภาพเลือกไดทั้งแบบ 4: 3 และ 16 : 9
- การแสดงภาพบนหน า จอ ณ เวลาเดี ย วกั น สามารถแสดงได ทั้ ง ภาพสด ภาพเล น กลั บ แผนที่ แ ละ Text
Document ได
- สามารถตอใชงานรวมกับอุปกรณถอดรหัสสัญญาณภาพเพื่อแสดงภาพเปน Monitor Wallได
- สามารถเลือกดูภาพจากสัญญาณลักษณกลองทุกตัวในแผนที่ไดโดยตรง
- สามารถเลือก Audio File ใหเหมาะสมกับแตละ Alarm ไดพรอมทั้งมี Workflow สําหรับใหคําแนะนําเมื่อเกิด
Alarm ขึ้นมาแกผใู ชงานได
- สามารถใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษไดทันที
- มีโปรแกรมที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์
- รองรับการดูภาพสดและเลนกลับสําหรับ Mobile Video Client
- มีคําสั่งสําหรับใชงานแบบคนหาตามประเภทของการตรวจจับ Video Analytics ไดเชน การตรวจจับวัตถุยอ น
ทิศทางที่กําหนด, การตรวจจับวัตถุที่เขามาในพื้นที่ เปนตน
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- สามารถใชงานไดกับกลองที่มีรูปแบบการวิเคราะหภาพแบบ Video Analytics (เชน การตรวจจับวัตถุยอน
ทิศทางทีก่ ําหนด, การตรวจจับวัตถุที่มีอยูแลวหายไป, การตรวจจับวัตถุที่เขามาในพื้นที่, ตรวจนับวัตถุเขา-ออก
และสรุปผลตาง เปนตน)
- รองรับการขยายกลองเพิ่มเติมในอนาคตไดโดย Server ที่มีอยูไดตอระบบไมนอยกวา 2,000 กลอง
- รองรับการทํา Multisite ไดไมนอยกวา 10,000 กลอง
- เปนผลิตภัณฑตราสินคาเดียวกันกับกลองโทรทัศนวงจรปด
- มีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจากบริษัทผูผลิต สําหรับการใหการจําหนายและใหบริการหลังการขาย
- มี Website ของผูผลิตใหบริการ Online เกี่ยวกับผลิตภัณฑดังกลาวตลอด 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 เชื่อมตอกับระบบเครือขายแบบ RJ-45
- มี DVD +/- RW ติดตั้งมาภายในเครื่อง
- มีห นว ยความจํ าของภาคแสดงผลไม นอ ยกวา 6 GB โดยมีจุตอภาพออกไมนอยกว า 2 จุดอิ สระตอ กันแบบ
HDMI หรือ DP หรือ DVI หรือ VGA
- มี Power Supply ขนาดไมต่ํากวา 240 Watts
- มี Windows 10 แบบ 64 Bit ที่ถูกตองตามกฎหมาย
- มี Mouse และ Keyboard เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับตัวเครื่อง
- มี Website ของผูผลิตใหบริการ On line เกี่ยวกับผลิตภัณฑดงั กลาว
- 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 ไมใชการนําเครือ่ งรับโทรทัศนมาเปนจอแสดงภาพระบบ CCTV
- สามารถแสดงสีไดไมนอยกวา 16 ลานสี
- สามารถแสดงภาพในอัตราสวน 16 : 9
- ความละเอียดไมดอยกวา 4K หรือ 3840 x 2160 pixels
- ความเขมแสง (Contrast Ratio Typical) เทากับ 1000 : 1 หรือดีกวา
- ความสวางไมดอยกวา 350 cd/ตารางเมตร typical
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-

ขนาดจุดภาพไมเกิน 0.35 mm x 0.35 mm ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
มีจุดตอใชงานอยางนอยดังนี้คือ 1xVGA, 1xHDMI, 1 Audio In และ 1 Audio Out
มุมมองภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอนไมนอยกวา 178 องศา
ชวงการตอบสนองเวลาไมเกิน 8 ms
มีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจากบริษัทผูผลิต สําหรับการใหการจําหนายและใหบริการหลังการขายสําหรับ
โครงการ โดยเฉพาะมีจุดตอไฟเขาเครื่องจากภายนอกเปนไฟแบบ 220 VAC ได
ขณะเครื่องทํางานกินไฟไมเกิน 200 วัตตอุณหภูมิในการทํางานปกติ (Operating Temperature) ตั้งแต 5 ถึง
40 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพัทธไมนอยกวา 85%
ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2.6

ตูแร็คสําหรับหองควบคุม (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
- ติดตั้งใน 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

15

โครงการ อาคารสนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป

- สามารถรองรับ Mac Address ไดไมต่ํากวา 8,000 Mac Address
- ติดตั้งใน 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 มี พอร ต SFP ไม น อยกวา 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
- ติดตั้งใน 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)
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.018 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
- มีผลตางคาความยาวโฟกัส ต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.265 เปนอยางนอย
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาและสามารถทํางานได
2.11 กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิด 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
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.018 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color)
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-

มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได
สามารถแสดงรายละเอี ยดของภาพที่ มีค วามแตกต างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรื อ Super
Dynamic Range) ได
สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน 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
มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ Micro SD Card ได
ตองมีSoftware Development Kit (SDK) หรือApplication Programming Interface (API) ในรูปแบบแผน
CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต
ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2.12 ตูแร็คสําหรับอุปกรณเครือขาย (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% ความถี5่ 0 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 นาที
- 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
- รองรับความเร็ว 10Gbps Ethernet
- ขนาดความยาวไมนอยกวา 1 เมตร
- ผลิตจากโรงงานคุณภาพสูง
- ภายในใชสายฝอย Strain Wire
- ใชกับหัว RJ45

3. การติดตั้ง
3.1

ระบบโทรทัศนวงจรปด จะติดตั้งตามชั้นตาง ๆ โดยผูติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดจะตองเชื่อมโยงใหสามารถ
ทํางานได ตามขอกําหนด ในกรณีที่ตองการอุป กรณฮารดแวรหรื อซอฟทแวร อื่นใดนอกเหนื อจากระบุไว ใน
ขอกําหนดนี้เพื่อใหระบบโทรทัศนวงจรปดทํางานไดตามความตองการอยางมีประสิทธิภาพ

3.2

ผูติดตั้งตองจัดการเตรียมทอรอยสายและเดินสายตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบ โดยสายทุกเสนตองมีปาย
(Label) ที่ปลายทั้งสองและระบุจุดเชื่อมโยงอยางชัดเจน

3.3

ผูติดตั้งจะตองรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดตั้งรางรอยสาย การวางสายและการติดตั้ง
อุปกรณตาง ๆ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน และตองดําเนินการซอมแซมใหอยูใน
สภาพเดิมโดยเร็ว

3.4

ผูรับจางตองทําการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดโดยสมบูรณตามหลักวิชาการทางดานงานวิศวกรรม
โดยสายสัญญาณโดยตลอดตองรอยอยูในทอหรือรางโลหะแยกกับสายไฟฟาโดยตลอดจนถึงตัวกลอง ในกรณีที่
ติดตั้งภายนอกอาคารจะตองมีมาตรฐานในการปองกันน้ําและฝุนไดโดยรอบทิศทางไมนอยกวา IP66

3.5

การติดตั้งชุดบันทึกภาพ จะตองติดตั้งใหเหลือที่วางทั้งดานบน ดานลาง และดานหลังอยางเหมาะสม โดยตูใส
อุปกรณจะตองมีพัดลมระบายอากาศ

3.6

สายสัญญาณที่ใชในกรณีที่ติดตั้งภายในอาคารใหใชสายสัญญาณแบบ UTP CAT6 ทั้งนี้ผูรับจางตองสงเอกสาร
ของอุปกรณทุกชิ้นเพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการ

3.7

ทั้งนี้ในการ Terminate สาย Fiber Optic ในทําการ Fusion Splice ทุกหั ว ทุก Core ไวบ น Fiber Patch
Panel ใหเรียบรอย และเชื่อมโยงการตอใชงานจาก Local Switch ใหสามารถสงมายังชุด Core Switch มายัง
ชุดบันทึกภาพไดโดยสมบูรณ
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2.4 งานระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)
1. ขอกําหนดทั่วไป
ผูรับจ างตองจัดหาและทําการติดตั้งระบบควบคุม ประตูรวมทั้ งอุ ปกรณป ระกอบตา ง ๆ ทั้งหมด
เพื่อใหการใชงานสมบูรณครบถวน 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 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
2.1.1 สามารถทํางานแบบ Stand Alone ได รวมถึง สามารถเชื่ อมตอแบบ High Level ไปยัง Software
รวมศูนย ระบบ Security Management System ได โดยระบบตองจั ดเตรี ยม Software เชื่อมต อ
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 เพื่ อใช ในการปลด
Door Holder (ในกรณีที่เปนประตูใชในการสัญจร) เพื่อทําการปดประตูหนีไฟโดยอัตโนมัติในกรณี
ที่เกิดเพลิงไหม)
2.1.3 มีชุด Output เปนแบบ Contact Relay ไมต่ํากวา 3 ชุด ซึ่งแตละชุด สามารถเชื่อมตออุปกรณไดดังนี้
- 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 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- สามารถเชื่ อ มต อ แบบ High Level ไปยั ง Software รวมศู น ย ระบบ Security Management
System ได โดยระบบตองจัดเตรียม Software เชื่อมตอ หรือ Gate Way สําหรับ นําขอมูลภาพ
ของระบบ CCTV ขอมู ลการแจงเตือนจากระบบ 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
- สามารถกําหนดเพิ่มหรือยกเลิกผูใชงานระบบไดจากโปรแกรมควบคุมการจัดการระบบ
- สามารถบันทึกเหตุการณในระบบไดไมต่ํากวา 30,000 เหตุการณ
- รองรับการรับ/สงสัญญาณจากอุปกรณ Access Controller ในรูปแบบ Wiegand
- รองรับการใชงานในโหมด Anti-Pass back
- สามารถกําหนดวันหยุดนักขัตฤกษลวงหนาได
2.1.5 ตองจัดเตรียม 220VAC/12VDC หรือ 220VAC/24VDC Switching Power Supply ซึ่งมีขนาดพอเพียง
เพื่อ ใช เป นแหลงจ า ยไฟใหกั บ อุป กรณ Stand Alone Door Control Module และอุ ป กรณ 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 เชื่อมตอกับระบบเครือขายแบบ 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 เกี่ยวกับผลิตภัณฑดังกลาว
- มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว
2.2 อุปกรณล็อคไฟฟาแบบแมเหล็ก (ELECTRO MAGNETIC LOCK )
- ใชกับประตูไม, บานอลูมิเนียมหรือประตูบานเหล็กเปด ปดไมเกิน 90 องศา มีแรงดูดไมนอยกวา 600 ปอนด
ตอตารางนิ้วเปนแบบชนิด Fail Safe ซึ่งจะตองปลดล็อคโดยอัตโนมัติในกรณีที่แหลงจายไฟ ขาดหาย
2.3 DOOR SENSOR
- เปนอุปกรณเช็คสถานการณการเปด-ปดประตู สามารถใชรวมกับ Electro Magnetic Lock ได
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2.4 ALARM BUZZER
อุ ป กรณ Alarm Annunciator เป น อุ ป กรณ ที่ ติ ด ตั้ ง ที่ ห อ ง Security Control Room เพื่ อ ใช ใ นการแสดง
สถานะของประตูที่เกิด Alarm โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
- จะตองใชเปนแบบวัสดุ Aluminium ที่มีการสกรีนรูปแบบคารในลักษณะ Riser หรือ Floor Plan เพื่อบอก
ตําแหนงประตูของระบบ Security
- จะตองมีไฟ LED สีแดง เพื่อแสดงผลในกรณีที่ประตูนั้น 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)
- เลือกใชเปนแบบทุบกระจกเพื่อปลดล็อคเพื่อใชดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มี Contact แบบ No/NC สามารถ
ใชกับไฟฟาที่แรงดันไมต่ํากวา 12/24VDC ได
2.7 POWER SUPPLY W / BACK UP BATTERY
แหลงจายไฟฟาทั้งหมดของระบบ Security ใหจัดเตรียมดังนี้
- แหลงจายไฟใหกับอุปกรณระบบ Security ที่ ถูกติดตั้งประตูตาง ๆ ให จัดเตรี ยมเปนไฟ ขนาด 220VAC
จาก Emergency Line
- แหลง จ า ยไฟให กับ อุป กรณ Alarm Annunciator ที่ติ ดตั้ง ห อ ง Security Control Room ให จั ด เตรี ย ม
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
ขนาดเทากับ บั ตรเครดิ ตใหเป นบัตร MIFARE CARD ซึ่งคุณสมบัติของบั ตรจะตองมีรหั สไมซ้ํา กั นไดถึง 137
Billion โดยแตละบัตรจะมีหมายเลขแสดงซึ่งหมายเลขนี้จะไมเกี่ยวกับขอมูลที่ Encode ในบัตร
- ขอมูลที่ Encode ในบัตรจะตองมีการ Encrypt รหัสเพื่อปองกันการลอกเลียนขอมูลในบัตร และจะตองใช
เทคโนโลยีที่เชื่อถือไดในการปองกันการปลอมแปลงบัตร โดยขอมูลในบัตรจะตองไมสามารถอานไดดวย
เครื่องอานบัตรทั่วไป และไมสามารถทําการคัดลอก (Copy) ไดโดยเครื่องอานบัตรทั่วไป
- ผูรับจางจะตองจัดหาบัตรใหแกผูวาจางไมนอยกวา 100 ใบ
2.9 สวิทซฉุกเฉินแบบมือดึง (EMERGENCY PULL CORD SWITCH)
- เปนอุปกรณสวิทซฉุกเฉินแบบมือดึง
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2.10 STROBE LIGHT / W SIREN
- เปนอุปกรณที่ถูกติดตั้งที่ประตูนั้น ๆ เพื่อแจงสถานะ Alarm ในรูปแบบของแสงและเสียงจะตองเปนแบบ
Flashing LED สีน้ําเงิน และจะตองมีความสวางเพียงพอเพื่องายตอการสังเกตุ
2.11 SWITCHING POWER SUPPLY
- เปนอุปกรณจายไฟฟาแบบ Switching Power Supply ใชงานรวมกับ Power Supply W/ Back Up
Battery ได
3. การทดสอบระบบ (TEST & COMMISSIONING)
3.1

การเดินสายทั้งระบบตองมีการทดสอบสายทั้งหมดกอนเชื่อมตอระบบ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดสอบ
เปนหนาที่ของผูรับเหมาติดตั้ง

3.2

การทดสอบระบบใหมีบุคลากรของผูวาจางรวมในการทดสอบ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว ในกรณีที่
ผลการทดสอบยังไมไดตามขอกําหนดที่ตองการใหถือวายังไมสมบูรณ ใหดําเนินการทดสอบใหมอีกครั้งจนกวา
จะไดผลเปนที่ยอมรับจากผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง

3.3

การทดสอบระบบในครั้งสุดทายใหมีบุคลากรที่เปนตัวแทนหรือเจาหนาที่ของโรงงานผูผลิตรวมในการทดสอบ
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว

3.4

กําหนดใหจัดเตรียมเอกสารรับรองผลการทดสอบของระบบทั้งอุปกรณ วัสดุและโปรแกรมไดตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดจากตัวแทนผูผลิต รวมทั้งยืนยันวาระบบสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ

3.5

ผูรับจางตองทําการฝกอบรมเจาหนาที่ของผูวาจางอยางนอย 8 ชั่วโมง โดยบุคลากรที่ไดรับการอบรมโดยตรง
จากโรงงานผูผลิต ใหรูถึงวิธีการใชงานระบบและวิธีบํารุงรักษาจนเปนที่เขาใจรวมทั้งจัดทําคูมือการใชงานและ
การบํารุงรักษาใหดวย
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2.5 งานระบบโสตทัศนูปกรณ
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 ชองความถี่
- 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 ไมโครโฟนไรสายแบบเกี่ยวหู
- 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 ชองความถี่
- ตอบสนองความถี่ 20Hz – 20kHz หรือดีกวา
ตัวสงสัญญาณ
- ไมโครโฟนเปนชนิด เกี่ยวหู
ตัวรับสัญญาณ
- หนาเครื่องมี ID Display แสดงชัดเจน
- ขั้วตอ Audio Output แบบ ¼” และ XLR
1.5 เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล
- เปนเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ
- มีชองตอสัญญาณเขาแบบ Microphone (XLR) / Line ไมนอยกวา 12 ชองสัญญาณ
- มีชองตอสัญญาณเขาแบบสเตอริโอ ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ
- มีปุมปรับเสียง EQ ไมนอยกวา 4 BAND parametric EQ
- มีปุมปรับเสียง 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
- ผูย่นื ขอเสนอตองเสนอเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ที่มีบริษัทตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ผูผลิต โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา
1.6 เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียงแบบดิจติ อล
- เปนเครื่องปรับแตงสัญญาณระบบดิจิตอลขนาด 8 input / 8 output
- มีระบบประมวลผลแบบ 24-bit/AD/DA Converters
- สามารถเชื่อมตอ Audio USB ได
- สามารถปรับแตงเสียงและควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอรไดโดยผานชอง RS-232 และเชื่อมตอผานทาง
Ethernet เพื่อการควบคุมได
- สามารถปรับรวบรวมผสมสัญญาณการทํางาน Mixers , Equalizers , Filters , Crossovers , Dynamics ,
Routers , Delays , Control , Meters , Generators ได
- มี GPIO 16x16 Pin
- ผูย่นื ขอเสนอตองเสนอเครื่องปรับแตงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ที่มีบริษัทตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้ง
จากผูผลิต โดยใหย่นื ขณะเขาเสนอราคา
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1.7 เครื่องขยายเสียงแบบ 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
- มีคาความเพี้ยนของสัญญาณรวม (THD) นอยกวา 0.5%
- มีวอลุมปรับระดับเสียงอยูดานหลังเครื่อง
- มีพัดลมระบายความรอน
- มีระบบ PROTECTION ปองกันความเสียหายของเครื่อง
1.8 เครื่องขยายเสียงแบบ 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
- มีคาความเพี้ยนของสัญญาณรวม (THD) นอยกวา 0.05%
- มีวอลุมปรับระดับเสียงอยูดานหลังเครื่องหรือหนาเครื่อง
- มีพัดลมระบายความรอน
- มีระบบ PROTECTION ปองกันความเสียหายของเครื่อง
1.9 เครื่องขยายเสียงสเตอริโอขนาด 800 วัตต
- เปนเครื่องขยายเสียงทีมี Digital Signal Processing ในตัว ขนาด 2 ชองสัญญาณ
- มีกําลังขยายไมนอยกวา 800 วัตต ที่ 8 โอหม ตอ 1 ชองสัญญาณ
- มีอัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณเสียงรบกวนไมนอยกวา 100 dB
- มีคาความเพี้ยน THD ไมนอยกวา 1%
- ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 20Hz - 20kHz
- มีคาความตานทานทางอินพุทไมนอยกวา 20 กิโลโอหม
- มีคา Damping Factor ไมนอยกวา 100
- มีสวิทซปด-เปดอยูดานหนาเครื่องพรอมมีไฟแสดงสถานการทํางานของเครื่อง
- มีระบบ PROTECTION ปองกันความเสียหายของเครื่อง
1.10 เครื่องขยายเสียงแบบ 4 ชองสัญญาณ 200 วัตต
- เปนเครื่องขยายเสียง ขนาด 4 ชองสัญญาณ
- มีกําลังขยายไมนอยกวา 200 วัตต ที่ ตอ 1 ชองสัญญาณ
- มีคาความเพี้ยน THD ไมนอยกวา 0.01%
- ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 20Hz - 20kHz
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1.11

1.12

1.13

1.14

- มีคาความตานทานทางอินพุทไมนอยกวา 5 กิโลโอหม
- มีคา Damping Factor ไมนอยกวา 100
- มีสวิทซปด-เปดอยูดานหนาเครื่องพรอมมีไฟแสดงสถานการทํางานของเครื่อง
- มีระบบ PROTECTION ปองกันความเสียหายของเครื่อง
ลําโพง Column Array
- เปนลําโพงชนิดมีเครื่องขยายในตัว
- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว จํานวน 16 ตัว
- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน 16 ตัว
- ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 130Hz - 20,000Hz
- มีคาความดังสูงสุด Max. SPL ไมนอยกวา 100 dB ที่ 30 เมตร
- มุมกระจายเสียง Horizontal ไมนอยกวา 120 องศา
- มีภาคขยายเสียงอยูในตูขนาดไมนอยกวา 500 วัตต
ลําโพงเพดานขนาด 4"
- เปนลําโพงติดเพดาน
- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว จํานวน 1 ดอก
- มีดอกลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 0.75 นิ้ว จํานวน 1 ดอก
- ตอบสนองความถีไ่ มนอยกวา 80 Hz – 19 kHz
- มีคาความดัง (SPL) ไมนอยกวา 107 dB
- มีมุมกระจายเสียงไมนอยกวา 90 องศา
- มีคาความไวในการรับสัญญาณเสียงไมนอยกวา 87 dB
- ความตานทาน 6 หรือ 8 โอหม
- สามารถปรับเลือกการใชงานแบบ 70V กับ 100V
ลําโพงเพดานขนาด 6"
- เปนลําโพงติดเพดาน
- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว จํานวน 1 ดอก
- มีดอกลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 0.75 นิ้ว จํานวน 1 ดอก
- ตอบสนองความถีไ่ มนอยกวา 80 Hz – 19 kHz
- มีคาความดัง (SPL) ไมนอยกวา 115 dB
- มีมุมกระจายเสียงไมนอยกวา 90 องศา
- มีคาความไวในการรับสัญญาณเสียงไมนอยกวา 90 dB
- ความตานทาน 6 หรือ 8 โอหม
- สามารถปรับเลือกการใชงานแบบ 70V กับ 100V
ลําโพงแบบสองทาง แบบที่ 1
- เปนลําโพงชนิดติดผนัง แบบสองทาง
- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 6.5 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
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1.15

1.16

1.17

1.18

- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
- ตอบสนองความถี่ ไมนอยกวา 60Hz - 20kHz
- มีคาความดัง SPL ไมนอยกวา 115 dB
- มีคา sensitivity ไมนอยกวา 88 dB SPL
- ความตานทาน Rated impedance 8 โอหม
- สามารถปรับเลือกการใชงานแบบ 70V กับ 100V ได
ลําโพงแบบสองทาง แบบที่ 2
- เปนลําโพงชนิดติดผนัง แบบสองทาง
- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
- ตอบสนองความถี่ ไมนอยกวา 60Hz - 20kHz
- มีคาความดัง SPL ไมนอยกวา 122 dB
- มีคา sensitivity ไมนอยกวา 90 dB SPL
- ความตานทาน Rated impedance 8 โอหม
- สามารถปรับเลือกการใชงานแบบ 70V กับ 100V ได
ลําโพงหลัก พรอมเครื่องขยายเสียงในตัว
- เปนลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียงในตัว
- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน 6 ตัว
- ตอบสนองความถี่ ไมนอยกวา 80Hz - 18kHz
- มีคาความดัง SPL ไมนอยกวา 127 dB
- มีมุมกระจายเสียงในแนวนอนไมนอยกวา 120 องศา
- มีเครื่องขยายเสียงภายในแบบ 8 ชอง , ชองละไมนอยกวา 100 วัตต
- ผูย่นื ขอเสนอตองเสนอลําโพงหลัก พรอมเครื่องขยายเสียงในตัว ที่มีบริษัทตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้ง
จากผูผลิต โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา
ลําโพงเสียงต่ําขนาด 18 นิ้ว พรอมเครื่องขยายในตัว
- เปนลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียงในตัว
- ลําโพงเสียงทุม ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
- ตอบสนองความถี่ ไมนอยกวา 34Hz - 110kHz
- มีคาความดัง SPL ไมนอยกวา 134 dB
- มีชองตอสัญญาณ Etnernet อยางนอย 1 ชอง
- มีเครื่องขยายเสียงภายใน ไมนอยกวา 700 วัตต
เครื่องบันทึกเสียงแบบ Solid State
- เปนเครื่องบันทึกเสียงแบบ SD cards,USB Memory
- มีชองบันทึกเสียงแบบ USB Memory ไมนอยกวา 1 ชอง
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- สามารถเลือกบันทึกไฟล แบบ MP3
- สามารถเลือกบันทึกไฟล แบบ
- มีชองตอสัญญาณ Input Balanced ชนิด XLR ไมนอยกวา 1 ชอง
- ความตานทานขาเขา 22 กิโลโอหม
- มีชองตอสัญญาณ Output Balanced ชนิด XLR ไมนอยกวา 1 ชอง
- ความตานทานขาออก 200 โอหม
- มีชองสัญญาณเสียง Digital Input / Output ไมนอยกวา 1 ชอง ชนิด RCA
- มี RS-232C D-sub 9-pin ไมนอยกวา 1 ชอง
- ตอบสนองความถี่ 20Hz - 20kHz หรือดีกวา
- มีอัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณเสียงรบกวนไมนอยกวา 95dB
- มีคาความเพี้ยน 0.005%
1.19 ลําโพงมอนิเตอรหองควบคุม
- ลําโพงเสียงทุม ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
- ลําโพงเสียงแหลม ขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
- ตอบสนองความถี่ ไมนอยกวา 49 Hz-43 kHz
- มีคา Maximum SPL ไมนอยกวา 108 dB
- มีคาความเพี้ยน THD นอยกวา 0.7%
- มีคา Input Sensitivity 0.775V RMS
- มีชอง Input ชนิด Balanced XLR : 20 กิโลโอหม
- ใชไดกับไฟฟา 200-240V , 50-60Hz
1.20 เครื่องเลน CD+MP3
- เปนเครื่องเลนแผน CD , CD-R , CD-RW , SD และ USB
- สามารถเลน File CD-DA , MP2 , MP3 , WAV ไดหรือดีกวา
- มีชองเสียบสําหรับหูฟงและมีปุมปรับเพิ่ม-ลดระดับเสียงของหูฟงได
- ความตานทานขาออก 200 โอหม
- มีชองสัญญาณเสียง Digital output ไมนอยกวา 1 ชอง ชนิด RCA
- ตอบสนองความถี่ 20Hz - 20kHz หรือดีกวา
- มีอัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณเสียงรบกวนไมนอยกวา 90dB
- มีคาความเพี้ยน 0.01%
- มีคา Dynamic range 90dB
- มีคา Channel Separation 90dB
1.21 เครื่องผสมสัญญาณเสียงและขยายเสียงขนาด 120 วัตต
- เปนเครื่องผสมสัญญาณเสียงพรอมขยายเสียง กําลังขยายเสียงไมนอยกวา 120 วัตต
- มีชองสัญญาณขาเขา 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
- เปนจอสี LED แบบติดตั้งภายใน ขนาดพิชไมเกิน 2 มิลลิเมตร (P.2)
- ขนาดของจอ LED เมื่อนํามาตอกันตองไมนอยกวา 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 ซีดี / ตร.ม. หรือดีกวา
- มีคาอัตราความคมชัด 5,000 / 1 หรือดีกวา
- มีคาเฉดสี ไมนอยกวา 16 ลานสี หรือดีกวา
- มีมุมมองในการมองภาพกวาง ไมนอยกวา 140 องศา หรือดีกวา
2.2 เครื่องควบคุม LED DISPLAY
- ชุดควบคุมตองรองรับการควบคุมระบบจอแสดงผลปาย LED Full Color ทั้งในและนอกอาคาร
- รองรับการแสดงผลของตัวปายเต็มพื้นที่จอแสดงผล
- สามารถรองรับการรับการเชือ่ มตอสัญญาณในระบบ 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 หรือปรับคาไดตามขนาด
หนาจอจริงเพื่อ ใหไดความละเอียดหนาจอที่เปน Native Resolution
- สามารถกําหนดการตั้งคาไดไมนอ ยกวา 10 รูปแบบ ทั่งในโหมดปกติ และในโหมด PIP ได โดยสามารถบันทึกการตั้งคา
ไดไมนอยกวา 10 คา และสามารถเรียกใชคาการตัง้ คาไดจากคอนโทรลเลอร
- 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 หรือดีกวา
- ชุดควบคุม สามารถควบคุมการทํางานผานทาง Ethernet
2.3 ปายสกอรบอรดแบบดิจติ อล Outdoor สําหรับสระวายน้ํา
- ปายสกอรบอรด LED สามารถติดตั้งภายนอก 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
- สามารถปรับ Color Temperature ในชวง 4,500-8,500
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- 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
- LED สามารถกันน้ําไดตามมาตรฐาน IP65
2.4 Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Outdoor สําหรับสระวายน้ํา
- มีชุดควบคุม Score Broad Console
 เปนเครื่องควบคุมการใหคะแนนและการปรับตั้งคาการแขงขัน
 สามารถปรับการตั้งคาผานระบบ Software Computer และระบบ Console Manual ได
 มีพอรต LAN อยางนอย 1 ชอง และรองรับ Wlan
 อุปกรณรองรับกระแสไฟ แบบกระแสสลับ 100V-240V AC
 มีหนาจอ Display ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว
 ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ CE
- รองรับการเชื่อมตออุปกรณแบบพกพา สําหรับกรรมการในการใหคะแนน
- รองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณ Display ภายนอกได ไมนอยกวา 4 จอ
- สามารถรองรับ Port For Buzzer
- Softwaer ตองรองรับการทํางานดังนี้
 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 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
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 Gymnastics : gymnastics, health-fitness

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

2.5 ปายสกอรบอรดแบบดิจติ อล Indoor สําหรับ Basketball
- ปายสกอรบอรด LED สามารถติดตั้งภายใน ขนาดพิชไมเกิน 10.667 มิลลิเมตร (P.10.667)
- ขนาดของจอ LED เมื่อนํามาตอกันตองไมนอยกวา 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 ไมต่ํากวา 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 ซีดี / ตร.ม. หรือดีกวา
- มีคาอัตราความคมชัด 3,000 / 1 หรือดีกวา
- มีคาเฉดสี ไมนอยกวา 16 ลานสี หรือดีกวา
- มีมุมมองในการมองภาพกวาง ไมนอยกวา 120 องศา หรือดีกวา
2.6 Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับ Basketball
- มีชุดควบคุม Score Broad Console
 เปนเครื่องควบคุมการใหคะแนนและการปรับตั้งคาการแขงขัน
 สามารถปรับการตั้งคาผานระบบ Software Computer และระบบ Console Manual ได
 มีพอรต LAN อยางนอย 1 ชอง และรองรับ Wlan
 อุปกรณรองรับกระแสไฟ แบบกระแสสลับ 100V-240V AC
 มีหนาจอ Display ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว
 ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ 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 ตองรองรับการทํางานดังนี้
 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 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
2.7 ปายสกอรบอรดแบบดิจติ อล Indoor สําหรับ Badmintion
- ปายสกอรบอรด LED สามารถติดตั้งภายใน ขนาดพิชไมเกิน 10.667 มิลลิเมตร (P.10.667)
- ขนาดของจอ LED เมื่อนํามาตอกันตองไมนอยกวา 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 ไมต่ํากวา 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 ซีดี / ตร.ม. หรือดีกวา
- มีคาอัตราความคมชัด 3,000 / 1 หรือดีกวา
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- มีคาเฉดสี ไมนอยกวา 16 ลานสี หรือดีกวา
- มีมุมมองในการมองภาพกวาง ไมนอยกวา 120 องศา หรือดีกวา
2.8 Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับ Badmintion
- มีชุดควบคุม Score Broad Console
 เปนเครื่องควบคุมการใหคะแนนและการปรับตั้งคาการแขงขัน
 สามารถปรับการตั้งคาผานระบบ Software Computer และระบบ Console Manual ได
 มีพอรต LAN อยางนอย 1 ชอง และรองรับ Wlan
 อุปกรณรองรับกระแสไฟ แบบกระแสสลับ 100V-240V AC
 มีหนาจอ Display ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว
 ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ CE
- รองรับ การเชื่ อมตออุป กรณแบบพกพา สําหรับ กรรมการในการให คะแนนแบบไร สาย หรือแบบมีสาย
บริเวณรอบสระวายน้ําเพื่อใหสามารถสอดคลองกับการแขงขันกีฬาวายน้ํา 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, beachhandball, 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 ปายสกอรบอรดแบบดิจติ อล 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
- สามารถปรับ 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
 สามารถปรับการตั้งคาผานระบบ Software Computer และระบบ Console Manual ได
 มีพอรต LAN อยางนอย 1 ชอง และรองรับ Wlan
 อุปกรณรองรับกระแสไฟ แบบกระแสสลับ 100V-240V AC
 มีหนาจอ Display ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว
 ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ CE
- รองรับการเชื่อมตออุปกรณแบบพกพา สําหรับกรรมการในการใหคะแนน
- รองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณ Display ภายนอกได
- Softwaer ตองรองรับการทํางานดังนี้
 การควบคุมเวลา
 การควบคุมการหยุดเวลา
 การควบคุมการใหคะแนนของแตละทีม
 การควบคุมคะแนนของผูเลน
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 การควบคุมการฟาลวของแตละทีม
 การควบคุมการฟาลวของผูเลน

 การควบคุมการขอเวลานอก ( Timeout Control )
 การควบคุมการเปลี่ยนตัวผูเลน

 สามารถใสรายชื่อผูแขงขัน, ชื่อทีม, โลโกทีม และสามารถสงภาพออกจอปายสกอรบอรด LED ได
 สามารถ รองรับภาพ effect การทําประตู เมื่อมีผูเลนสามารถทําประตูในการแขงขันได

- 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
2.11 จอ LED Wall Outdoor ขนาด 7.7 x 4.3 เมตร P.10
- เปนจอสี LED แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาดพิชไมเกิน 10.667 มิลลิเมตร (P.10.667)
- ขนาดของจอ LED เมื่อนํามาตอกันตองไมนอยกวา 7.7 x 4.3 เมตร
- มีระบบเก็บขอมูล Brightness และ Color Calibration data Chip on Module
- มีคาความสวางทีแ่ ตกตางกันแตละ 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 ไมต่ํากวา 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
36

โครงการ อาคารสนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป

2.12

2.13

2.14

2.15

- มี Horizontal View Angle ไมนอยกวา 120 องศา Vertical View Angle ไมนอยกวา 120 องศา
- มีคา Color Uniformity ไมเกิน +/- 0.05Cx, Cy
- จอภาพใชพลังงานไฟฟาสูงสุดไมเกิน 700 วัตตตอ ตารางเมตร เฉลี่ยนไมเกิน 245 วัตตตอตารางเมตร
- มีระบบตัดตอซอนภาพ สามารถรองรับสัญญาณเขาไดไมนอยกวา 2 ชองทาง
เน็ตเวิคสวิตชขนาด 24 Ports
- มีพอรตแบบ 10 Gigabit Base-T ไมนอยกวา จํานวน 22 พอรต (RJ-45)
- รองรับการทํางานในระดับ Layer 2 และ Layer 3 ได
เครื่องสงสัญญาณภาพดิจิตอล (Encode) ผาน Network 10G
- เปนเครื่องสงสัญญาณภาพผาน Network (Over IP)
- มีชองสัญญาณขาเขาแบบดิจิตอล HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองสัญญาณขาออกแบบ Ethernet RJ-45 ไมนอยกวา 1 ชอง
- รองรับความละเอียดสัญญาณภาพไดถึง 4K
- มีชองสัญญาณเสียงขาเขาไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ LAN 1 x 10 Gigabit RJ45
- มี Port RS-232 หรือ Port IR
- คา LATENCY ตองนอยกวา 9 ms.
- ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งเสนอเครื่อ งสง สั ญ ญาณภาพดิ จิ ต อล (Encode) ผ า น Network 10G ที่ มี บ ริ ษั ท ตั ว แทน
จําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา
เครื่องรับสัญญาณภาพดิจิตอล (Decode) ผาน Network 10G
- เปนเครื่องรับสัญญาณภาพผาน Network (Over IP)
- มีชองสัญญาณขาออกแบบดิจิตอล HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองสัญญาณขาเขาแบบ Ethernet RJ-45 ไมนอยกวา 1 ชอง
- รองรับความละเอียดสัญญาณภาพไดถึง 4K
- มีชองเชื่อมตอ LAN 1 x 10 Gigabit RJ45
- มี Port RS-232 หรือ Port IR
- ผูยื่น ขอ เสนอตอ งเสนอเครื่ อ งสง สัญ ญาณภาพดิ จิ ต อล (Decode) ผ าน Network 10G ที่ มีบ ริษั ทตัว แทน
จําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา
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 รีโมทควบคุมกลอง
- เปนรีโมทสําหรับควบคุมกลอง Pan/ Tilt / Zoom
- สามารถควบคุมกลองไดไมนอยกวา 5 ตัว
- รองรับ Protocal VISCA
2.17 จอ 23.5 นิว้ แอลอีดี
- เปนจอ มอนิเตอร ขนาดไมนอยกวา 19.5 นิ้ว หรือตามมาตฐานผูผลิต
- มีความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768
- มีชองรับสัญญาณแบบ HDMI หรือ DVI อยางนอย 1 ชอง
2.18 จอ 80 นิ้ว แอลอีดี
- เปนจอ แอลอีดีทีวี ขนาดไมนอยกวา 80 นิ้ว หรือตามมาตฐานผูผลิต
- มีความละเอียดไมนอยกวา 4K
- รองรับการทํางาน Smart TV
- มีชองรับสัญญาณแบบ HDMI อยางนอย 2 ชอง
2.19 จอ 55 นิ้ว แอลอีดี
- เปนจอ แอลอีดีทีวี ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว หรือตามมาตฐานผูผลิต
- มีความละเอียดไมนอยกวา 4K
- รองรับการทํางาน Smart TV
- มีชองรับสัญญาณแบบ HDMI อยางนอย 2 ชอง
2.20 เครื่องบันทึกภาพ 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
- สามารถเดินสายสัญญาณ 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 เครื่องประมวลผลกลางสําหรับควบคุมระบบ
- เปนชุดควบคุมอัตโนมัติ
- RS232/422/485 จํานวน 2 ชองสัญญาณ
- RS232 จํานวน 4 ชองสัญญาณ
- Relay จํานวน 8 ชองสัญญาณ
- IR (Infrared) จํานวน 8 ชองสัญญาณ
- ชองรับและสงสัญญาณ I/O Ports จํานวน 8 ชองสัญญาณ
- ชองเชื่อมตอเครือขายภายใน (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 เครื่องกระจายสัญญาณไรสาย
- เปนอุปกรณ Access Point ที่สามารถทํางานรวมกับ WLAN Controller ที่เสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถรับสงขอมูลที่ยานความถี่ 2.4 GHz หรือยานความถี่ 5 GHz ได
- มีพอรต Fast Ethernet 10/100 Mbps
- สนับสนุนการทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n โดยรองรับการถายโอนขอมูลสูงสุดที่ 300 Mbps
หรือดีกวา
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รายละเอียดผลิตภัณฑ
ระบบเสียง

ผลิตภัณฑ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

SHURE, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA
SHURE, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA
SHURE, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA
SHURE, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA
MIDAS , YAMAHA , QSC
SYMATRIX , BIAMP, QSC

ไมโครโฟนสายแบบตัง้ โตะสําหรับผูบรรยาย
ไมโครโฟนแบบมีสาย
ไมโครโฟนไรสายแบบ มือถือ แบบคู
ไมโครโฟนไรสายแบบเกี่ยวหู
เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล
เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล
เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ชองสัญญาณ 300 วัตต
เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ชองสัญญาณ 500 วัตต
เครื่องขยายเสียงสเตอริโอขนาด 800 วัตต
เครื่องขยายเสียงแบบ 4 ชองสัญญาณ 200 วัตต
ลําโพง Column Array
ลําโพงเพดานขนาด 4"
ลําโพงเพดานขนาด 6"
ลําโพงหลักแบสองทาง แบบที่ 1
ลําโพงหลักแบสองทาง แบบที่ 2
ลําโพงหลักพรอมเครื่องขยายเสียงในตัว
ลําโพงเสียงต่าํ ขนาด 18 นิ้ว พรอมเครื่องขยายในตัว
เครื่องบันทึกเสียงแบบ Solid State
ลําโพงมอนิเตอรหองควบคุม
เครื่องเลน CD/SD/USB
เครื่องผสมสัญญาณเสียงและขยายเสียงขนาด 120 วัตต

CROWN, QSC, LAB GRUPPEN
CROWN, QSC, LAB GRUPPEN
CROWN, QSC, LAB GRUPPEN
CROWN, QSC, LAB GRUPPEN
BOSE, RENKUS HEINZ,TANNOY
JBL, QSC, TANNOY, EV
JBL, QSC, TANNOY, EV
BOSE, QSC,TANNOY
BOSE, QSC,TANNOY
BOSE, QSC, RENKUS HEINZ
BOSE, QSC, RENKUS HEINZ
TASCAM,
YAMAHA, TANNOY, JBL
TASCAM, SONY
TOA, YAMAHA, LAB GRUPPEN

ระบบภาพ

ผลิตภัณฑ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

MP STAR, UNILUMENS, Absen
NOVA STAR, LINSN, VDO-Wall
LG, MP STAR, Samsung
Kazo Vision, ScoreBroad Syetem
LG, MP STAR, Samsung
Kazo Vision, ScoreBroad Syetem
LG, MP STAR, Samsung
Kazo Vision, ScoreBroad Syetem

จอ LED Wall ขนาด 6.5 x 3.7 เมตร P.2
เครื่องควบคุม LED DISPLAY
ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Outdoor สําหรับสระวายน้าํ
Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Outdoor สําหรับสระวายน้ํา
ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล indoor สําหรับ Basketball
Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับ Basketball
ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับ Badmintion
Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับ Badmintion
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2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับสนามฟุตซอล
Software ปายสกอรบอรดแบบดิจิตอล Indoor สําหรับสนามฟุตซอล
จอ LED Wall Outdoor ขนาด 7.7 x 4.3 เมตร P.10
เน็ตเวิคสวิตชขนาด 24 Ports
เครื่องสงสัญญาณภาพดิจิตอล (Encode) ผาน Network 10G
เครื่องรับสัญญาณภาพดิจิตอล (Decode) ผาน Network 10G
กลอง Pan / Tilt / Zoom 20X Full HD
รีโมทควบคุมกลอง
จอ 23.5 นิ้ว แอลอีดี
จอ 80 นิ้ว แอลอีดี
จอ 55 นิ้ว แอลอีดี
เครื่องบันทึกภาพ HDMI
แผงสงสัญญาณ HDMI + VGA ผานสาย TWISTED PAIR ระยะไกล
ชุดรับสัญญาณ HDMI + VGA ผานสาย TWISTED PAIR ระยะไกล

LG, MP STAR, Samsung
Kazo Vision, ScoreBroad Syetem
MP STAR, UNILUMENS, Absen
NETGEAR, CISCO
EXTRON, AMX, IMAG
EXTRON, AMX, IMAG
SONY, LUMENS, PANASONIC
SONY, LUMENS, PANASONIC
LG, SAMSUNG, PHILIPH, SONY
LG, SAMSUNG, PHILIPH, SONY
LG, SAMSUNG, PHILIPH, SONY
EXTRON
EXTRON, AMX, ATLONA
EXTRON, AMX, ATLONA

ระบบควบคุม

ผลิตภัณฑ

3.1
3.2
3.3

AMX, CRASTRON
AMX, CRASTRON, APPLE
TP LINK, CISCO, LINKSYS

เครื่องประมวลผลกลางสําหรับควบคุมระบบ
หนาจอสัมผัสแบบไรสายขนาด 9 นิ้วพรอมซอฟตแวร
เครื่องรับ-สงสัญญาณแบบไรสาย
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หมวด 1
งานรือ( ถอนอาคาร
1.

ขอบเขตของงาน
ก. ผูร้ บั จ้างต้องศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารทีจะรือถอนรวมทังสภาพแวดล้อมด้วยความ
รอบคอบ และต้องควบคุมการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามขันตอน วิธีการ และมีความปลอดภัยใน
การรือถอนอาคารตามทีได้รบั อนุญาตถ้าปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามขันตอน วิธีการ หรืออาจก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ผูร้ บั จ้างต้องดําเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องหรือให้
มีความปลอดภัย
ข. ก่อนการรือถอนอาคารส่วนใดส่วนหนึง ผูร้ บั จ้างต้องตรวจสอบและหาวิธีการป้องกันสิงบริการ
สาธารณะ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปาหรือท่อก๊าซ เป็ นต้น และส่วนต่าง ๆ ของอาคารทีอาจตก
หล่น เพือมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินในขณะทีรือถอนอาคารส่วน
นัน
ค. ในระหว่างการรือถอนอาคาร ผูร้ บั จ้างต้องติดตังป้ายเตือนอันตราย และต้องแสดงขอบเขตการ
รือถอนอาคารพร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจํานวนพอสมควรไว้รอบ
บริเวณทีจะรือถอน เพือเตือนไม่ให้บคุ คลซึงไม่มีหน้าทีเกียวข้องเข้าไปในบริเวณนัน และต้องจัด
ให้มีพนักงานสําหรับห้ามบุคคลซึงไม่มีหน้าทีเกียวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว
รวมทังดูแล
ความเรียบร้อยของป้ายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณด้วย
การรือถอนอาคาร ผูร้ บั จ้างจะกระทําได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนถึ
ึ งพระอาทิตย์ตก
ถ้าจะกระทําในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขนต้
ึ องได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจาก
เจ้าพนักงานท้องถินและต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอด้วย
ง. การรือถอนอาคารทีใกล้หรือติดต่อกับทีสาธารณะ อาคารอืน หรือทีดินต่างเจ้าของหรือผู้
ครอบครองน้อยกว่า 2.00 เมตร ผูร้ บั จ้างต้องจัดให้มีการป้องกันฝุ่ นละอองและเศษวัสดุรว่ งหล่น
ทีอาจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน

1

จ. การรือถอนอาคารทีมีความสูงเกิน 15.00 เมตร และอยูห่ า่ งจากทางหรือทีสาธารณะตาม
แนวราบน้อยกว่า 4.50 เมตร ผูร้ บั จ้างต้องจัดให้มีสิงป้องกันวัสดุทีอาจร่วงหล่นคลุมทางหรือที
สาธารณะนัน ถ้ามีทางเดินเท้าตามแนวทางหรือทีสาธารณะ ผูร้ บั จ้างต้องสร้างหลังคาทีมันคง
แข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอทีจะป้องกันเศษวัสดุทีอาจร่วงหล่นเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินตลอดแนวของอาคารทีจะรือถอนนันด้วย

ฉ.

การรือถอนผนังอาคารด้านนอกทีสูงจากพืนดินเกิน 8.00 เมตรและอยูห่ า่ งจากอาคารอืน ทาง
หรือทีสาธารณะตามแนวราบน้อยกว่าความสูงของอาคาร ผูร้ บั จ้างการจัดให้มีแผงรับวัสดุที
อาจร่วงหล่นจากการรือถอนตลอดแนวด้านนอกของผนังของอาคารด้านนัน
แผงรับวัสดุ
ดังกล่าวต้องมีความมันคงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอทีจะสามารถรองรับวัสดุทีร่วงหล่น
ได้ และต้องติดตังให้เอียงลาดเพือป้องวัสดุทีร่วงหล่นกระเด็นออกมานอกแผงหรือกองค้างอยู่
ในแผงรับนัน

ช.

การขนถ่ายวัสดุทีรือถอนลงจากทีสูงมาสูท่ ีตํา
ผูร้ บั จ้างต้องกระทําโดยใช้รางหรือสายพาน
เลือนทีมีความลาดเหมาะสมและปลอดภัยจากการตกหล่น สําหรับการขนถ่ายวัสดุโดยลิฟต์
ส่งของ หรือปั นจัน หรือโยนหรือทิง เป็ นต้น ผูร้ บั จ้างจะกระทําได้ตอ่ เมือได้จดั ให้มีการป้องกัน
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้ว ห้ามผูร้ บั จ้างกองวัสดุทีรือถอนไว้บนพืน
หรือส่วนของอาคารทีสูงกว่าพืนดิน

ซ.

ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาวิศวกรโยธาทีเชียวชาญการทํางานรือถอนอาคารมาประจําการ ณ ทีทําการ
รือถอน และต้องแสดงขันตอน , วิธีการทํางานต่าง ๆ
ให้ผวู้ า่ จ้างและหรือผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้าง
พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการ
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หมวด 2
งานดินและปรับปรุ งบริเวณ
1.

ขอบเขตของงาน
ก. ข้อกําหนดนีควบคุมงานดินและงานปรับปรุงบริเวณของโครงการ ซึงประกอบด้วย
(1) งานปรับพืนทีเดิมของสถานทีก่อสร้าง
(2) งานถมที
(3) งานขุดและงานถมสําหรับการก่อสร้าง
(4) งานถนน
(5) ทางเดินเท้า
ข. ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการตามกฎหมายและเงือนไขตามสัญญา เกียวกับการป้องกันความ
เสียหาย ซึงอาจจะเกิดขึนกับอสังหาริมทรัพย์ใกล้เคียงพืนทีบริเวณทีก่อสร้าง และต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหาย ทีอาจเกิดขึนต่อระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางระบายนํา
สนามหญ้า ต้นไม้ใกล้เคียง อันเนืองมาจากการดําเนินงานของผูร้ บั จ้าง
ค. ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนย้ายวัสดุทีไม่มีประโยชน์ ออกนอกบริเวณก่อสร้าง รวมถึง
สถานที ๆ จะทิงวัสดุกล่าว

2.

การปรับพืน( ทีเ" ดิมของสถานทีก" ่อสร้ าง
งานปรับพืนทีบริเวณพืนทีก่อสร้าง จะมีขอบเขตของพืนทีตามทีแสดงในแบบงานปรับพืนทีซึงรวมถึง
การถางหญ้า ขุดตอ เก็บเศษหิน กากปูน ขยะ และวัชพืชอืน ๆ ออกไปทิงนอกบริเวณก่อสร้าง
นอกจากนันยังรวมถึงการรือถอนสิงปลูกสร้างทีมีอยูเ่ ดิมในพืนที ๆ จะทําการก่อสร้าง เช่น อาคาร รัว
ท่อคอนกรีต บ่อพัก ฯลฯ ซึงแสดงไว้ในแบบหรือไม่แสดงไว้แต่เป็ นความประสงค์ของวิศวกรผูค้ วบคุม
งาน
ก. การรือถอน
(1) ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการรือออก ถอน หรือย้ายออกสิงปลูกสร้างทุกอย่างทีอยูเ่ หนือดิน
เช่น รัว อาคาร รวมทังฐานรากและสิงทีอยูใ่ ต้ดนิ เช่น ท่อระบายนํา และท่อพักเดิม
รวมทังการตัดกิงไม้ภายในบริเวณพืนที จะก่อสร้าง เว้นแต่วิศวกรผูค้ วบคุมงานจะสัง
ให้ปล่อยไว้ตามสภาพเดิม
(2) หลุมหรือช่องว่างทีเกิดจากการรือถอนสิงทีอยูใ่ ต้ดนิ ออกไป จะต้องทําการถม และบดอัด
ให้แน่นด้วยวัสดุถม และวิธีการทีกําหนดในข้อกําหนดนี
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(3) ต้นไม้ยืนต้นทีอยูบ่ ริเวณที ๆ จะก่อสร้างจะต้องรักษาให้คงอยูใ่ นสภาพเดิม นอกจาก
วิศวกรผูค้ วบคุมงานสังให้ตดั ทิง

ข.

3.

วัสดุทีได้จากการรือถอน
(1) หากมีสิงก่อสร้างใด ๆ ซึงวิศวกรผูค้ วบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นสมควรนําไปใช้ทีอืนได้ผู้
รับจ้างจะต้องทําการรือถอนออกด้วยความระมัดระวัง พร้อมกับทําเครืองหมายสําหรับ
นําไปประกอบหรือติดตังในทีใหม่ได้โดยง่าย
(2) สิงก่อสร้างอืน ๆ ซึงวิศวกรผูค้ วบคุมงานพิจารณาแล้วว่าไม่มีประโยชน์ให้ผรู้ บั จ้างรือ
ถอน และย้ายออกจากพืนทีบริเวณก่อสร้างได้

การถมที"
ก. วัสดุถมทีใช้จะต้องเป็ นวัสดุทีเหมาะสม เช่น ดินหรือทรายถมทีอย่างใดอย่างหนึง หรือปนกัน
และเป็ นวัสดุทีได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรผูค้ วบคุมงานตามหลักเกณฑ์เปอร์เซ็นต์มากทีสุดของ
วัสดุผา่ นตะแกรงร่อนเบอร์ 200 ได้ 25% วัสดุถมทีจะต้องปราศจากวัชพืช เศษขยะ หิน อิฐ
กรวด หรือสารเคมีเจือปน
ข. ในบริเวณที ๆ มีนาใต้
ํ ดนิ อยูต่ ืนมาก ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการระบายนําออกเสียก่อนทําการถมที
การระบายนําออกอาจจะกระทําได้ โดยการขุดร่องระบายนํา หรือก่อสร้างบ่อพักนําให้นาไหล
ํ
ลงไปแล้วทําการสูบออก
ค. วิธีดาํ เนินการ
(1) ถ้าวัสดุถมทีเป็ นดินทรายหรือดินปนทรายจะต้องทําการถมเป็ นชัน ๆ โดยแต่ละชัน
จะต้องมีความหนาไม่เกิน 30 ซม. บดอัดทุกชันด้วยเครืองกระทุง้ หรือลูกกลิงหรือรถบด
ทีมีแรงกดไม่นอ้ ยกว่า 90% ตามมาตรฐานของ AASHTO T - 99
(2) ในการถมที ไม่วา่ จะถมส่วนล่างด้วยดินหรือทรายก็ตาม ผิวชันบนสุดจะต้องเป็ นดิน ความ
หนาของเนือดินทีผิวบนจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 30 ซม. และทําการปรับผิวด้วยการเกลียดิน
แล้วบดอัดให้แน่น (เมือแห้ง) ไม่นอ้ ยกว่า 90% ตามมาตรฐานของ AASHTO T - 99 ด้วย
เครืองกระทุง้ ลูกกลิงหรือรถบดทีมีแรงกดไม่นอ้ ยกว่า 3 ตัน ระดับดินเมือบดอัดเรียบร้อย
แล้ว จะต้องสูงกว่าระดับดินทีกําหนดให้ประมาณ 5 ซม. ทุกจุด
(3) การถมทีในบริเวณทีจะทําการก่อสร้างถนน จะต้องทําการบดอัดแน่นตามทีระบุไว้ใน
หัวข้องานถนน
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การทดสอบ ให้ผรู้ บั จ้างจัดหาเครืองมือ อุปกรณ์อืน ๆ สําหรับทําการทดสอบความแน่นของ
ดินของแต่ละชันทีได้บดอัดเรียบร้อยแล้ว 1 จุดต่อพืนทีไม่เกิน 500 ตารางเมตร ตามมาตรฐาน
การทดสอบของ AASHTO TEST T - 147 หรือ ASTM D - 1556

การขุดและการถมสําหรับการก่อสร้ าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องเตรียมคนงานและเครืองมือทีเหมาะสมกับงานขุด และงานถม
สําหรับการ
ก่อสร้างฐานรากของอาคารห้องใต้ดนิ ฯลฯ ตลอดจนการสร้างคํายันผนังกันดิน การสูบนําออกจาก
หลุมทีขุด การถมดินกลบหลังจากการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ และการนําวัสดุทีขุดขึนมาซึงใช้
ประโยชน์ตอ่ ไปไม่ได้ออกไปทิงนอกสถานทีก่อสร้าง
ก. การขุด
(1) ก่อนทําการขุด ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งวิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อนล่วงหน้าในเวลาพอสมควร
เพือทําการตรวจสอบตําแหน่งทีจะทําการขุดให้ถกู ต้อง
(2) ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหา และจัดทําคํายัน นังร้าน ผนังกันดิน สําหรับการขุดทุกชนิดเพือ
ป้องกันมิให้หลุมขุดเกิดการพังทะลายขึน ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอแบบแสดงวิธีการคํายัน
นังร้านผนังกันดิน ทีจะใช้งานให้วิศวกรผูค้ วบคุมงานเห็นชอบก่อนดําเนินงาน อย่างไรก็
ตามผูร้ บั จ้างจะยังคงรับผิดชอบในความมันคง แข็งแรงของคํายัน นังร้าน ผนังกันดินที
ได้ออกแบบ และเสนอมาหากมีอบุ ตั เิ หตุหรืออันตรายเกิดขึนกับบุคคลในบริเวณพืนที
ก่อสร้าง
(3) พืนดินบริเวณทีติดกับโครงสร้าง
ไม่ควรได้รบั ความกระทบกระเทือนให้เสีย
คุณสมบัติ ของดินเดิมนอกจากจะได้รบั ความยินยอมจากวิศวกรผูค้ วบคุมงานเสียก่อน
(4) การสูบนําออกจากหลุมขุดสําหรับฐานรากหรือโครงสร้างใด ๆ จะต้องกระทําในลักษณะ
ทีการไหลของนํา จะไม่เซาะขอบของคอนกรีตทีจะหล่อลงไปก่อนการเทคอนกรีตหรือใน
ระหว่างการเทคอนกรีตก้นหลุมของโครงสร้าง จะต้องสูบนําออกให้แห้งมากทีสุดเท่าที
ทําได้
(5) หลังจากการขุดแต่ละงานเสร็จสินลง ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งวิศวกรผูค้ วบคุมงานเพือทํา
การตรวจสอบและอนุมตั ิ รูปร่าง ความลึกและลักษณะของดินทีก้นหลุมเสียก่อน จึงจะ
ดําเนินการอย่างอืนต่อไปได้
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(6) ในการขุดหลุมเพือการก่อสร้างฐานรากของอาคาร จะต้องระมัดระวังไม่ให้ดนิ ก้นหลุม
ถูกกระทบกระเทือนมากนัก ถ้าพบว่าลักษณะดินก้นหลุมอ่อนเกินไป ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของวิศวกรผูค้ วบคุมงานทีสังให้ขดุ ดินอ่อนออกไป แล้วถมกลับด้วยวัสดุทีเหมาะสม
จนถึงระดับทีจะก่อสร้างฐานราก โดยทําการบดอัดแน่น วัสดุทีถมเป็ นชัน ๆ มีความหนา
ชันละ 15 ซม. ความแน่นของการบดอัดจะกําหนดโดยวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
(7) ถ้าวัสดุทีขุดขึนมามีความเหมาะสมทีจะนําไปใช้ถมที
หรือถมทําคันดินทีถนนผู้
รับจ้างจะต้องขนวัสดุนนไปกองไว้
ั
ในบริเวณทีจัดไว้ให้เรียบร้อย วัสดุทีไม่มีประโยชน์
จะต้องนําออกไปทิงนอกบริเวณก่อสร้าง
การถม
(1) วัสดุทีใช้ถมจะต้องเป็ นดินเหนียว หรือดินร่วน หรือทราย ซึงสามารถทําการบดอัดแน่น
ได้ และจะต้องไม่มีเศษขยะ หิน อิฐ กรวด วัชพืช หรือสารเคมี
(2) ช่องว่างทีมีภายในหลุมขุด หลังจากทําการก่อสร้างฐานราก หรือโครงสร้างอืน ๆ แล้ว
เสร็จ ผูร้ บั จ้างจะต้องถมช่องว่างนันด้วยวัสดุตามทีกล่าวข้างต้น
(3) การถมซึงมิได้เป็ นการถมทําฐานรับถนน ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการถมด้วยวัสดุถมและบด
อัดแน่นเป็ นชัน ๆ โดยแต่ละชันจะต้องมีความหนาไม่เกิน 25 ซม. (วัดเมือยังไม่ได้ทาํ การ
บดอัดแน่น) เมือทําการบดอัดแน่นแล้ว จะต้องมีความแน่นของดินเดิมทีอยูใ่ กล้เคียง
หรือทีกําหนดไว้ในแบบ
(4) การบดอัดแน่นของวัสดุถมในแต่ละชัน จะต้องให้มีความชืนโดยการรดนําให้สมําเสมอ
การบดอัดแน่นด้วยมือจะกระทําได้ ต่อเมือวิศวกรผูค้ วบคุมงานอนุมตั ใิ ห้ทาํ ได้เท่านัน
ห้ามใช้นาฉี
ํ ดหรือวิธีการบดอัดอืน ๆ ด้วยแรงดันของนํา การบดอัดใกล้ฐานรากหรือ
โครงสร้างต้องระวังไม่ได้แรงบดอัดมากเกินไป
(5) การถมดินรอบอาคาร จะต้องถมดินจากขอบทางเท้า หรือรางระบายนํารอบอาคารเอียง
ลาด 1 ต่อ 2 (แนวดิง 1 ส่วนต่อแนวนอน 2 ส่วน) ลงสูร่ ะดับดินพร้อมตกแต่ง และบดอัด
จนเรียบ
(6) การถมดินหลังท่อและการบดอัด
(I) สําหรับท่อทีอยูใ่ นผิวจราจร ให้ถมหลังท่อด้วยทรายถมทีสะอาดมีขนาดเมล็ดผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 3/8” ได้ 100% และมีสว่ นเมล็ดผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ได้ไม่เกิน
20% เป็ นชัน ๆ แต่ละชันหนาไม่เกิน 15 ซม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด)
ตามความยาวของท่อ และบดอัดด้วยเครืองมือทีเหมาะสมให้มีความหนาแน่น
(เมือแห้ง) ไม่นอ้ ยกว่า 95% ตามมาตรฐาน AASHTO T - 99 จนถึงระดับทีจะ
ทําพืนฐาน
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(II) สําหรับท่อทีอยูใ่ นทางเท้าหรือทีอืน ๆ ให้ถมข้างท่อ และหลังท่อด้วยทรายถมตาม
มาตรฐานจนเหนือหลังท่อขึนมาไม่นอ้ ยกว่า 30 ซม. หรือตามสภาพแล้วจึงถม
ด้วยทรายเป็ นชัน ๆ ตามความยาวของท่อบดอัดแน่นไม่นอ้ ยกว่า 90% ตาม
มาตรฐาน AASHTO T- 99 เป็ นชัน ๆ ด้วยเครืองกระทุง้ หรือรถบด จนถึงระดับที
จะใส่พืนฐานของทางเท้า
5.

งานถนน
ก. การขุดดินเพือการสร้างถนน
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการขุดดินแต่งพืนในเขตถนน เพือให้ได้แนวทางและระดับตามกําหนดใน
แบบและทําการเคลือนย้ายวัสดุตา่ ง ๆ
ทีไม่พงึ ประสงค์จากบริเวณก่อสร้างโดยจะต้อง
ดําเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) วัสดุตา่ ง ๆ ทีขุดออกและอยูใ่ นเกณฑ์ทีจะใช้งานต่อไปได้ให้นาํ ไปกองไว้ ณ ที ๆ
กําหนดให้หรือในบริเวณทีจะทําการถมดิน
(2) การขุดดินจะต้องให้ได้รูปร่างตามรูปตัด และได้แนวทางตามกําหนดในแบบ
(3) ในระหว่างการดําเนินการขุดดินพืนชันล่าง (SUBGRADE) ของถนนต้องตกแต่งลาดให้
อยูใ่ นลักษณะทีระบายนําได้ตลอดเวลาหรืออาจขุดเป็ นรางนําหรือร่องนําก็ได้
(4) การขุดดินถึงระดับทีกําหนดให้ในแบบ ห้ามขุดเกินกว่าทีกําหนด นอกจากจะได้รบั
อนุญาตจากวิศวกรผูค้ วบคุมงาน และการตกแต่งลาดต้องดําเนินการให้ได้รูปร่าง ตาม
รูปตัด
(5) เมือขุดดินถึงระดับทีกําหนดให้ในแบบแล้ว ปรากฏว่าดินชันนัน ๆ ไม่เหมาะสมหรือไม่มี
เสถียรภาพเพียงพอทีจะเป็ นพืนชันล่าง (SUBGRADE) ของถนนให้ขดุ ออกไม่นอ้ ยกว่า
50 ซม. และนําวัสดุทีเหมาะสมมาใส่แทน
(6) เมือขุดดินถึงระดับทีกําหนดให้แล้ว จึงจะดําเนินการตกแต่ง และสร้างพืนชันล่างของ
ถนนต่อไปได้
ข. การถมดินเพือการก่อสร้างถนน
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการถมดินซึงใช้วสั ดุทีมีคณ
ุ สมบัตติ ามกําหนด
บดอัดแน่นให้ได้ระดับ
แนวทางทีกําหนดไว้ในแบบโดยดําเนินการดังต่อไปนี
(1) ในบริเวณทีทําการถมดิน จะต้องได้รบั การตรวจสอบจากวิศวกรผูค้ วบคุมงานเสียก่อน
ว่าได้ทาํ การตระเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วหรือไม่ในเรืองการปรับพืน
(2) ในกรณีทีจะทําการถมบนถนนเดิม จะต้องขุดผิวถนนเดิมนัน ออกย่อยเป็ นก้อนเล็ก
เพือให้มีการยึดเหนียวระหว่างวัสดุเดิมและวัสดุใหม่
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(3) วัสดุทีใช้ถมจะต้องเป็ นวัสดุทีเหมาะสมจากบริเวณทีก่อสร้าง หรือจากบริเวณอืนทีได้รบั
การอนุมตั จิ ากวิศวกรผูค้ วบคุมงาน ตามหลักเกณฑ์เปอร์เซ็นต์มากทีสุดของวัสดุผา่ น
ตะแกรงเบอร์ 200 ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ และวัสดุตอ้ งปราศจากวัชพืช เศษขยะ หิน อิฐ
กรวด หรือสารเคมีเจือปน
(4) การถมดินจะต้องเกลียเป็ นชัน ๆ ให้กว้างเต็มบริเวณทีจะทําการถมแต่ละชันหนาไม่เกิน
15 ซม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) นอกจากในกรณีทีถมในคลองเดิมให้ถมเป็ นชัน
ๆ แต่ละชันหนาเพียงให้พยุงเครืองมือทีใช้บดอัดได้ และบดอัดชันต่อ ๆ ไปได้ ทังนี
วิศวกรผูค้ วบคุมงานอาจจะอนุญาตให้ทาํ การถมบดอัดดิน แต่ละชันหนากว่ากําหนด
ดังกล่าวได้ หากผูร้ บั จ้างใช้เครืองบดอัดทีมี COMPACTIVE EFFORT สูงกว่าปกติโดย
ให้วินิจฉัยด้วยการทดสอบเป็ นหลักการ
(5) การถมดินแต่ละชัน จะต้องแต่งลาดให้อยูใ่ นลักษณะทีจะระบายนําได้ตลอดเวลา
(6) แต่ละชันของดินถมจะต้องบดอัดให้มีความแน่นและควบคุมความชุม่ ชืนให้สมําเสมอ
กันด้วย เครืองมือกลทีวิศวกรผูค้ วบคุมงานเห็นว่า เหมาะสมกับประเภทของดินนัน ๆ ใน
ระหว่างการบดอัดดินจะต้องมีความใกล้เคียงกับผลการทดลอง
การบดอัดดินใน
ห้องปฏิบตั กิ ารทดลองดินถมแต่ละชันต้องบดอัดให้แน่นได้ความแน่นของดินในสนามไม่
น้อยกว่า 95% ตามมาตรฐานหรือตามทีกําหนดไว้ในแบบ
(7) ในบริเวณซึงรถบดไม่สามารถเข้าทําการบดอัดได้ ให้ถมดินบดด้วยเครืองกระทุง้ เป็ นชัน
ๆ แต่ละชันหนาไม่เกิน 10 ซม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) และจะต้องบดอัดให้ได้
ความแน่นสัมพัทธ์ของดินในสนามไม่ตากว่
ํ าทีกําหนดใน (6)
(8) ในการถมดินและบดอัด ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบในข้อเสียหายต่าง ๆ อันเกิดจากการ
ใช้เครืองมือในการขนย้าย เกลียวัตถุและเครืองมือบดอัดต่อทรัพย์สินต่าง ๆ ในบริเวณที
ทําการก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง
(9) เมือถมดินพืนชันล่างของถนน (SUBGRADE) จะต้องตกแต่งให้ได้รูปร่างลักษณะโค้ง
ลาดตามทีกําหนดในแบบ ยอมให้มีการคลาดเคลือนได้ไม่เกิน 1 ซม.
(10) ในการทดสอบ ผูร้ บั จ้างเป็ นผูจ้ ดั เตรียมแรงงาน อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้และ อืน ๆ ที
ใช้ในการทดสอบความแน่นสัมพัทธ์ 1 จุดต่อพืนทีไม่เกิน 300 ตารางเมตรหรือ 1 จุดต่อ
ระยะไม่เกิน 30 เมตร ตามความยาวของถนน โดยถือจํานวนจุดซึงจะต้องทดสอบทีให้
ค่ามากกว่าเป็ นเกณฑ์ของการบดอัดแต่ละชัน
ถ้าผลการทดสอบไม่ได้ความแน่น
สัมพัทธ์ตามทีกําหนดไว้ ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการบดอัดจะกระทังได้ความแน่นสัมพัทธ์
ตามทีได้กาํ หนดไว้ในแบบหรือตามข้อกําหนดนี
การสร้างชันพืนฐานของถนน
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ผูร้ บั จ้างจะต้องสร้างชันพืนฐาน (BASE COURSE) ของถนนคอนกรีตและทีจอดรถ คันหิน
และอืน ๆ ตามทีกําหนดในแบบบนพืนชันล่างของถนน (SUBGRADE) ทีได้เตรียมไว้แล้ว โดย
ดําเนินการดังต่อไปนี
(1) ก่อนทีจะลงมือทําการสร้างชันพืนฐานของถนน
พืนชันล่างทีได้เตรียมไว้แล้วจะต้อง
ได้รบั การตรวจสอบว่าอยูใ่ นสภาพเรียบร้อยโดยได้บดอัดแน่นด้วยวัสดุทีกําหนดให้ได้
ระดับแนวทางตามทีกําหนดในแบบและรายการมาตรฐานว่าด้วยงานดินและได้รบั
ความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อน
(2) วัสดุทีใช้เป็ นชันพืนฐานของถนนจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีกําหนดไว้ในแบบและมี
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี
(I) ปราศจากอินทรียว์ ตั ถุ เช่น ใบไม้ รากไม้ หญ้า ขยะ และสิงปฏิกลู อืน ๆ
(II) จะต้องเป็ นวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุผสมทีส่วนคละของขนาดเล็กดังนีคือ

ขนาดของตะแกรงร่อน
2”
1”
3/8”
NO. 10
NO. 40
NO. 200

A
100
30 - 56
15 - 40
8 - 20
2-8

% ของขนาดเมล็ดทีผ่านตะแกรงขนาดต่าง ๆ
B
C
100
100
40 - 75
50 - 85
20 - 45
25 - 50
15 - 30
15 - 30
5 - 20
5 - 15

D
100
60 - 100
40 - 70
25 - 40
5 - 20

(III) จะต้องมีจดุ ความเหลวตัว (LIQUID LIMIT) ไม่เกิน 25% ดัชนีของความเหนียว
(PLASTICITY INDEX) ไม่เกิน 6%
(IV) จะต้องมีคา่ ความต้านทานรับนําหนักโดยมีคา่ CBR ไม่ตากว่
ํ าทีกําหนดไว้ในแบบ
(3) วัสดุทีได้รบั อนุญาตให้ใช้เป็ นชันพืนฐาน จะต้องนํามาเทบนพืนชันล่างซึงเตรียมไว้แล้ว
เกลียเป็ นชัน ๆ ตามความหนาทีแสดงไว้ในแบบการเกลียต้องเกลียเป็ นแนวและเป็ นชัน
สมําเสมอกัน แต่ละชันต้องหนาไม่เกิน 15 ซม. และบดอัดให้แน่นตามกําหนดทีละชันให้
เรียบร้อย
(4) ให้บดอัดชันพืนฐานของถนน ซึงเกลียใส่ไว้เรียบร้อยและแต่ละชันด้วยเครืองมือกลที
เหมาะสมและได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุมงาน ถ้าใช้รถบดจะต้องวิงด้วย
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

อัตราไม่เกิน 10 กม. ต่อชัวโมง ในระหว่างการบดอัดจะต้องมีความชืนถูกต้องตามที
กําหนดให้จากผลการทดลองการบดอัดดินด้วยวิธีการมาตรฐานในห้องปฏิบตั กิ าร
ทดลองดินชันพืนฐานและรองพืนฐานของถนนแต่ละชันต้องบดอัดแน่นให้มีความแน่น
สัมพัทธ์ไม่ตากว่
ํ าทีกําหนดในแบบ
ในบริเวณซึงรถบดไม่สามารถเข้าบดอัดได้ ให้เกลียใส่วสั ดุชนพื
ั นฐานถนนและบดอัด
เป็ นชัน ๆ แต่ละชันหนาไม่เกิน 10 ซม. และจะต้องได้ความแน่นสัมพัทธ์ไม่ตากว่
ํ าที
กําหนดไว้ในแบบ
ในระหว่างการเกลียใส่วสั ดุและบดอัดชันพืนฐานของถนนแต่ละชันดังกล่าวแล้ว อาจมี
อุปสรรคเกิดขึน และทําให้งานชะงักเป็ นการชัวคราวผูร้ บั จ้างจะต้องแต่งดินเป็ นแนว
ลาด เพือจัดเตรียมไว้ให้สะดวกต่อการระบายนํา อยูต่ ลอดเวลา
ผิวหน้าของพืนฐานของถนน จะต้องได้รบั การตกแต่งให้มีรูปลักษณะตามทีปรากฏใน
แบบด้วยรถบดล้อเรียบ (SMOOTH - STEEL ROLLER) ขนาด 8 - 10 ตันในแนวยาว
ของถนนผิวหน้าจะต้องได้ระดับลาดโค้งตามทีกําหนดตลอด โดยอนุโลมให้ผิดได้ไม่เกิน
1 ซม.
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเตรียมการสร้างชันพืนฐานของถนนให้แล้วเสร็จเป็ นการล่วงหน้า มี
ความยาวพอควร ก่อนทีจะสร้างผิวถนน ซึงวิศวกรผูค้ วบคุมงานอาจสังให้หยุดงานได้ถา้
เห็นผูร้ บั จ้างมิได้เตรียมการไว้ลว่ งหน้าดังกล่าวแล้ว
ในการทดสอบ ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรียมแรงงาน อุปกรณ์เครืองมือ เครืองใช้และ
อืน ๆ ทีใช้ในการทดสอบทีวิศวกรผูค้ วบคุมงานเห็นว่าจําเป็ น และการทดสอบความแน่น
สัมพัทธ์ตามทีได้กาํ หนดไว้ในแบบ
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หมวด 3
งานเตรียมฐานราก
1.

ขอบเขตของงาน
ก. ผูร้ บั จ้างก่อสร้างต้องเป็ นผูว้ างแนว
และกําหนดระดับอ้างอิงของโครงการ
แนวถนน
อาคารประกอบทีเกียวข้อง
แนวรัวรอบบริเวณและจัดทําแบบผังโครงอาคารข้างต้น
เพือเสนอผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างพิจารณาและดําเนินการขันตอนต่อไป
ข. ในกรณีทีมีการแยกงานระหว่างส่วนโครงสร้างอาคาร และงานเสาเข็มอาคาร ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง
จะต้องตรวจสอบแนว และระดับอ้างอิงต่าง ๆ ร่วมกับผูร้ บั จ้างตอกเสาเข็มอาคาร และสํารวจ
ตําแหน่งเสาเข็มจากสภาพจริง โดยจัดทําเป็ นแบบก่อสร้าง
เสนอให้ผแู้ ทนผูว้ า่ จ้างเพือ
พิจารณาอนุมตั ิ พร้อมกับงานเปิ ดฐานรากอาคาร
ค. ผูร้ บั จ้างก่อสร้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงานและสิง
อืนใดทีจําเป็ นสําหรับงานเตรียมฐานราก รัวชัวคราว และป้ายปิ ดประกาศแสดงขอบ เขตพืนที
สําหรับการทํางานก่อสร้าง
ง. ผูร้ บั จ้างก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบต่องานขุดดิน การป้องกันดิน ป้องกันนํา การถมปรับระดับ
พืนที

2.

ทั"วไป
ก. ผูร้ บั จ้างก่อสร้างจะต้องระมัดระวังในการทํางาน การทํา SHEET PILE ทีติดกับอาคาร
ข้างเคียง การขุดเปิ ดงานดินทีจะมีผลต่อตําแหน่งเสาเข็ม หรือฐานรากวางบนดินความ
เสียหายทีเกิดขึนจากเหตุทีผูร้ บั จ้างก่อสร้างขาดประสบการณ์ หรือใช้อปุ กรณ์ทีไม่เหมาะสม
ทํางาน ผูร้ บั จ้างก่อสร้างจะต้องทําการแก้ไขเพือให้ได้ความแข็งแรงตามทีออกแบบ
ข. การเตรียมงานดินในระดับหัวเสาเข็ม หรือพืนฐานราก การเทคอนกรีตหยาบ การทํางาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องเสนอแผนงานให้ผแู้ ทนผูว้ า่ จ้าง พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการจริง

3.

การสกัดหัวเสาเข็ม
ก. ผูร้ บั จ้างจะต้องตัดคอนกรีตหัวเสาเข็ม และจัดเหล็กเสริมฝั งในคอนกรีตฐานรากให้ได้ตามแบบ
ทีแสดง
ข. กรณีทีหัวเสาเข็มอยูต่ ากว่
ํ าระดับทีกําหนด ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง จะต้องทําการหล่อเสาเข็ม
เพิมเติมตามรายละเอียดทีผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างเห็นชอบ หรือสกัดหัวเสาเข็มของฐานรากเดียวกันให้
ได้ระดับ
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ค.

ค่าใช้จา่ ยในการตัด และขนย้ายเสาเข็มออกจากบริเวณก่อสร้าง ไปยังตําแหน่งทีตัวแทนผู้
ว่าจ้างเห็นชอบ เป็ นของผูร้ บั จ้างก่อสร้าง
ฉ. หัวเสาเข็มทีปรับแต่งจะต้องได้ระดับ และคอนกรีตมีคณ
ุ ภาพทีดี ซึงจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้าง ก่อนดําเนินการก่อสร้างในขันตอนต่อไป

4.

การเตรียมงานฐานราก
ก. การเททรายหยาบปรับพืนที เพือเทคอนกรีตหยาบ จะต้องป้องกันนํา ให้พืนทีบริเวณทีจะ
ก่อสร้างเหมาะสมสําหรับการทํางาน
ข. การเทคอนกรีตหยาบ จะต้องป้องกันนํามิให้เข้ามาในฐานราก ความหนาของคอนกรีตหยาบ
ต้องถูกต้องตามแบบ การเสริมเหล็กพิเศษ เพือป้องกันการแตกของแผ่นคอนกรีต เป็ นภาระ
และหน้าทีของผูร้ บั จ้างก่อสร้าง จะต้องปฏิบตั ิ หากผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างเห็นสมควรให้ทาํ เมือ
พิจารณาจากแผนงานทีเสนอ
ค. การจัดเหล็กเสริมและไม้แบบ จะต้องมันคงแข็งแรงต่อแรงกระแทกของคอนกรีต ส่วนของเหล็ก
เสริมทีติดกับพืนคอนกรีตหยาบ หรือแบบจะต้องมีลกู ปูนยึดเป็ นระยะทีเหมาะสม
หรือใช้
วัสดุอปุ กรณ์ทีตัวแทนผูว้ า่ จ้างเห็นชอบ
ง. การเทคอนกรีตฐานรากทีมีความหนามากกว่า 2.00 ม. จะต้องแบ่งการเทคอนกรีตฐานราก
เป็ น 2 ชัน เป็ นอย่างน้อย และมีการเสริมเหล็กพิเศษสําหรับรอยต่อคอนกรีตแต่ละชัน ซึงผูร้ บั
จ้างก่อสร้าง จะต้องเสนอแบบวิธีการทํางานให้ผวู้ า่ จ้างพิจารณาอนุมตั กิ ่อนก่อสร้าง กรณีที
พิเศษกว่าทีกําหนด ให้ผรู้ บั จ้างก่อสร้างเสนอวิธีการทํางานต่อผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างก่อนเริมงานดิน
จ. คุณสมบัตขิ องคอนกรีต เหล็กเสริม และการทําไม้แบบ
จะต้องสอดคล้องกับงานหมวด
ดังกล่าว
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หมวด 4
งานแบบหล่อและคํา( ยัน
1.

ขอบเขตของงาน
ก. ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง จะต้องเป็ นผูจ้ ดั หา วัสดุ อุปกรณ์ ผูเ้ ชียวชาญ ช่างฝี มือเฉพาะงานมา
ปฏิบตั งิ าน เพือให้บรรลุเป้าหมายของงานตามทีกําหนดไว้
ข. วัสดุและอุปกรณ์ทีนํามาใช้งาน จะต้องเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคณ
ุ ภาพดี ยกเว้น
ถ้าในกรณีทีจะนําวัสดุและอุปกรณ์เก่ามาใช้ วัสดุอปุ กรณ์ทีนํามาต้องไม่สกึ หรอ ผุกร่อน บิด
โค้ง โก่ง งอ หรือมีสิงทีไม่ตอ้ งการติดมา โดยผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างเห็นชอบแล้ว
ค. ไม้แบบหล่อคอนกรีตของงานโครงสร้าง สถาปั ตยกรรม สุขาภิบาล ไฟฟ้า และปรับอากาศ ต้อง
ปฏิบตั ติ ามหมวดนี
ง. ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุมทีระบุถึง หรือเกียวข้องกับแบบหล่อและ
คํายันสําหรับงานก่อสร้าง
จ. ระบบหรือวิธีการทําแบบหล่อ หรือคํายันทีนอกเหนือจากทีระบุทา้ ยนี ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งขอ
อนุมตั จิ ากผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างก่อนนํามาใช้งาน

2.

การคํานวณออกแบบ
ก. การวิเคราะห์
ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นฝ่ ายคํานวณออกแบบงานหล่อ โดยต้องคํานึงถึงการโก่งตัวขององค์อาคาร
ต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและต้องได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อน จึงจะนําไปใช้
ก่อสร้างได้
ข. คํายัน
(1) เมือใช้คายั
ํ น การต่อหรือวิธีการคํายันซึงมีการจดทะเบียนสิทธิบตั รไว้ จะต้องปฏิบตั ติ าม
ข้อแนะนําของผูผ้ ลิตเกียวกับความสามารถในการรับนําหนักอย่างเคร่งครัด
และผู้
คํานวณออกแบบก็จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อแนะนําของผูผ้ ลิตในเรืองการยึดโยง
และ
นําหนักบรรทุกปลอดภัย สําหรับช่วงความยาวต่าง ๆ ระหว่างทียึดของคํายัน
(2) ห้ามใช้การต่อคํายันแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอันสําหรับคํายันใต้แผ่นพืน
หรือไม่เกินทุก ๆ สามอันสําหรับคํายันใต้คาน และไม่ควรต่อคํายันเกินกว่าหนึงแห่ง
นอกจากจะมีการยึดทะแยงทีจุดต่อทุก ๆ แห่ง การต่อคํายันดังกล่าวจะต้องกระจายให้
สมําเสมอทัวไปเท่าทีจะทําได้ รอยต่อจะต้องไม่อยูใ่ กล้กบั กึงกลางของตัวคํายันโดยไม่
มีทียึดด้านข้าง หรือกึงกลางระหว่างจุดยึดด้านข้างทังนีเพือป้องกันการโก่ง
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ง.

จ.

3.

(3) จะต้องคํานวณออกแบบรอยต่อให้สามารถต้านทานการโก่งและการดัด เช่นเดียวกับ
องค์อาคารทีรับแรงอัดอืน ๆ สําหรับคํายันทีทําด้วยไม้ วัสดุทีใช้ตอ่ คํายันจะต้องไม่สนั
กว่าหนึงเมตร
การยึดทะแยง
ระบบแบบหล่อจะต้องคํานวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสูพ่ ืนดินในลักษณะทีปลอดภัย
ตลอดเวลาจะต้องจัดให้มีการยึดทะแยงทังในระนาบดิงและระนาบราบตามต้องการ เพือให้มี
สติฟเนสสูง และเพือป้องกันการโก่งไม่ให้มากเกินไป
ฐานสําหรับงานแบบหล่อ
จะต้องคํานวณออกแบบฐาน ซึงจะเป็ นชนิดวางบนโครงสร้างบนดิน ฐานแผ่หรือมีเสาเข็ม
รองรับให้ถกู ต้องและเหมาะสม
การทรุดตัว
แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิงได้ เพือให้สามารถชดเชยกับการทรุด
ตัวทีอาจเกิดขึน ทังนีเพือให้เกิดการทรุดตัวน้อยทีสุดเมือรับนําหนักเต็มที ในกรณีทีใช้ไม้ตอ้ ง
พยายามให้มีจาํ นวนรอยต่อทางแนวราบน้อยทีสุด
โดยเฉพาะจํานวนรอยต่อซึงแนวเสียน
บรรจบบนแนวเสียนด้านข้าง
ซึงอาจใช้ลิมสอดทียอดหรือปลายด้านล่างของคํายันแห่งใด
แห่งหนึง แต่จะใช้ทงสองปลายไม่
ั
ได้ ทังนีเพือให้สามารถปรับแก้การทรุดตัวทีไม่สมําเสมอทาง
แนวดิงได้ หรือเพือสะดวกในการถอดแบบ

รู ปแบบ
ก. การอนุมตั โิ ดยวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
ในกรณีทีกําหนดไว้ก่อนทีจะลงมือสร้างแบบหล่อผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรูปแบบแสดงรายละเอียด
ของงานแบบหล่อเพือให้วิศวกรผูค้ วบคุมงานอนุมตั กิ ่อน
หากผูค้ วบคุมงานเห็นว่าแบบ
ดังกล่าวยังไม่แข็งแรงพอหรือยังมีขอ้ บกพร่อง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดการแก้ไขตามทีวิศวกรผู้
ควบคุมงานแนะนําจนเสร็จก่อนทีจะเริมงาน และการทีวิศวกรผูค้ วบคุมงานอนุมตั ใิ นแบบที
เสนอหรือทีแก้ไขมาแล้ว มิได้หมายความว่า ผูร้ บั จ้างจะหมดความรับผิดชอบทีจะต้องทําการ
ก่อสร้างให้ดีและดูแลรักษาให้แบบหล่ออยูใ่ นสภาพทีใช้งานได้ดีตลอดเวลา
ข. สมมติฐานในการคํานวณออกแบบ
ในรูปแบบสําหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่าง ๆ ทีสําคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุกนําหนัก
รวมทังนําหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตทีจะปล่อยลงมา นําหนัก
อุปกรณ์เคลือนทีซึงอาจต้องทํางานบนแบบหล่อ แรงดันฐาน หน่วยแรงต่าง ๆ ทีใช้ในการ
คํานวณออกแบบและข้อมูลทีสําคัญอืน ๆ
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รายการต่าง ๆ ทีต้องปรากฏในรูปแบบ
รูปแบบสําหรับงานแบบหล่อจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี
(1) สมอ คํายันและการยึดโยง
(2) การปรับแบบหล่อในทีระหว่างเทคอนกรีต
(3) แผ่นกันนํา ร่องลิน และสิงทีจะต้องสอดไว้
(4) นังร้าน
(5) รูนาตา
ํ หรือรูทีเจาะไว้สาํ หรับเครืองจี
(6) ช่องสําหรับทําความสะอาด
(7) รอยต่อระหว่างก่อสร้าง และรอยต่อเผือการขยายตัว ตามทีระบุในแบบ
(8) แถบมนสําหรับมุมทีไม่ฉาบ (เปลือย)
(9) การยกท้องคานและพืนกันแอ่น
(10) การเคลือบผิวแบบหล่อ
(11) รายละเอียดในการคํายัน

การก่อสร้ าง
ก. ทัวไป
(1) แบบหล่อจะต้องได้รบั การตรวจและอนุมตั กิ ่อนจึงจะเรียงเหล็กเสริมได้
(2) แบบหล่อจะต้องแน่นเพียงพอทีจะป้องกันไม่ให้มอร์ตา้ จากคอนกรีตไหลออกมา
(3) แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่ น มอร์ตา้ และสิงแปลกปลอมอืน ๆ ในกรณีทีไม่
สามารถเข้าถึงก้นแบบจากภายในได้จะต้องจัดช่องเปิ ดไว้เพือให้สามารถขจัดสิงทีไม่
ต้องการต่าง ๆ ออกก่อนเทคอนกรีต
(4) ห้ามนําแบบหล่อทีชํารุดจากการใช้งานครังหลังสุด จนถึงขันทีอาจทําลายผิวหน้าหรือ
คุณภาพคอนกรีตได้มาใช้อีก
(5) ให้หลีกเลียงการบรรทุกนําหนัก เช่น การกองวัสดุ ห้ามโยนของหนัก ๆ เช่น มวลรวม ไม้
กระดาน เหล็กเสริม หรืออืน ๆ ลงบนคอนกรีตทีเทใหม่ ๆ และยังไม่มีกาํ ลังสูงพอ
(6) ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างแบบหล่อ ในลักษณะทีจะทําให้แบบหล่อนันชํารุดหรือ
เป็ นการเพิมนําหนักมากเกินไป
ข. ฝี มือ
ให้ระมัดระวังเป็ นพิเศษในข้อต่อไปนี เพือให้แน่ใจว่าจะได้งานทีฝี มือดี
(1) รอยต่อของคํายัน
(2) การสลับรอยต่อในแผ่นไม้อดั และการยึดโยง

15

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ค.

การรองรับคํายันทีถูกต้อง
จํานวนเหล็กเส้นสําหรับยึด หรือทีจับและตําแหน่งทีเหมาะสม
การขันเหล็กเส้นสําหรับยึด หรือทีจับให้ตงึ พอดี
ในกรณีทีวางคํายันบนดินอ่อน แรงแบกทานใต้ชนดิ
ั นอ่อนนันจะต้องสูงพอ
การต่อคํายันกับจุดร่วมจะต้องแข็งแรงพอทีจะต้านแรงยกหรือแรงบิด ณ จุดร่วมนัน ๆ ได้
การเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระทําก่อนเรียงเหล็กเสริมและจะต้องไม่ใช้ในปริมาณ
มากเกินไปจนทําให้เหล็กเปรอะเปื อน
(9) รายละเอียดของรอยต่อสําหรับควบคุม และรอยต่อระหว่างก่อสร้าง
ความคลาดเคลือนทียอมให้
(1) ความคลาดเคลือนจากแนวสายดิง
ในแต่ละชัน
10 มม.
(2) ความคลาดเคลือนจากระดับหรือจากความลาดทีระบุในแบบ
ในช่วง 10 เมตร
15 มม.
(3) ความคลาดเคลือนของแนวอาคารจากแนวทีกําหนดในแบบและตําแหน่งเสาผนังและ
ฝาประจันทีเกียวข้อง
ในช่วง 10 เมตร
20 มม.
(4) ความคลาดเคลือนของขนาดของหน้าตัดเสา และคาน และความหนาของแผ่นพืนและ
ผนัง
ลด
5 มม.
เพิม
10 มม.
(5) ฐานราก
(I) ความคลาดเคลือนจากขนาดในแบบ
ลด
20 มม.
เพิม
50 มม.
(II) ตําแหน่งผิวหรือระยะเฉศูนย์
50 มม.
(III) ความคลาดเคลือนในความหนา
ลด
25 มม.
เพิม
100 มม.
(6) ความคลาดเคลือนของขันบันได
ลูกตัง
2.5 มม.
ลูกนอน
5 มม.
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งานปรับแบบหล่อ
(1) ก่อนเทคอนกรีต
(I) จะต้องติดตังอุปกรณ์สาํ หรับใช้ในการปรับการเคลือนตัวของแบบหล่อขณะเท
คอนกรีตไว้ทีแบบส่วนทีมีทีรองรับ
(II) หลังจากตรวจสอบขันสุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดลิมทีใช้ในการจัดแบบ
หล่อให้ได้ทีแน่นหนา
(III) จะต้องยึดแบบหล่อกับคํายันข้างใต้ให้แน่นหนาพอทีจะไม่เกิดการเคลือนตัวทัง
ทางด้านข้าง และด้านขึนลงของส่วนหนึงส่วนใดของแบบหล่อทังหมดขณะเท
คอนกรีต
(IV) จะต้องเผือระดับและมุมมนไว้สาํ หรับรอยต่อต่าง ๆ ของแบบหล่อ การทรุดตัว
การหดตัวของไม้ การแอ่นเนืองจากนําหนักบรรทุกคงทีและการหดตัวทางอีลา
สติดขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกท้องคานและพืนซึงกําหนดไว้ใน
แบบก่อสร้าง
(V) จะต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับ หรือแนวของคํายันในกรณีทีเกิดการทรุดตัวมาก
เกินไป เช่น ใช้ลิมหรือแม่แรง
(VI) ควรจัดทําทางเดินสําหรับเคลือนย้ายอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีเคลือนทีได้ โดยทําขา
รองรับตามแต่จะต้องการ
และต้องวางบนแบบหล่อหรือองค์อาคารทีเป็ น
โครงสร้างโดยตรง ไม่ควรวางบนเหล็กเสริม นอกจากจะทําทีรองรับเหล็กนันเป็ น
พิเศษ แบบหล่อจะต้องแข็งแรงพอเหมาะกับทีรองรับของทางเดินดังกล่าวโดย
ยอมให้เกิดการแอ่น ความคลาดเคลือนหรือการเคลือนตัวทางข้างไม่เกินค่าทียอม
ให้
(2) ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต
(I) ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดับการยกท้องคาน
พืน และการได้ดงของระบบแบบหล่
ิ
อ โดยใช้อปุ กรณ์ตามข้อ (1) (I) หากจําเป็ น
ให้รีบดําเนินการแก้ไขทันที ในระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบหล่อเริมไม่
แข็งแรง และแสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุดตัวมากเกินไป หรือเกิดการโก่งบิดเบียว
แล้วให้หยุดงานทันทีหากเห็นว่าส่วนใดจะชํารุดตลอดไปก็ให้รือออกและเสริม
แบบหล่อให้แข็งแรงยิงขึน
(II) จะต้องมีผคู้ อยเฝ้าสังเกตแบบหล่ออยูต่ ลอดเวลา เพือทีเมือเห็นว่าสมควรจะแก้ไข
ส่วนใดจะได้ดาํ เนินการได้ทนั ที
ผูท้ ีทําหน้าทีนีต้องปฏิบตั งิ านโดยถือความ
ปลอดภัยเป็ นหลักสําคัญ
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(III) การถอดแบบหล่อและทีรองรับจะต้องคงทีรองรับไว้กบั ทีเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าที
กําหนดข้างล่างนี โดยนับจากเวลาทีเทคอนกรีตแล้วเสร็จ ในกรณีทีใช้ปนู ซิเมนต์
ชนิดให้กาํ ลังสูงเร็วหรือใช้วิธีบม่ พิเศษอาจลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้ตามความ
เห็นชอบของวิศวกรผูอ้ อกแบบ
คํายันใต้คาน
21
วัน
คํายันใต้แผ่นพืน
21
วัน
ผนัง
24
ชัวโมง
เสา
24
ชัวโมง
ข้างคานและส่วนอืน ๆ
24
ชัวโมง
ในกรณีทีผูร้ บั เหมาใช้คอนกรีตทีให้กาํ ลังสูงเร็ว
(HIGH-EARLY-STRENGTH
CONCRETE) หรือโดยวิธีบม่ พิเศษหรืออย่างอืน และต้องการทีจะถอดแบบก่อนที
กําหนดไว้ ให้ทาํ ข้อเสนอต่อวิศวกรผูอ้ อกแบบเพืออนุมตั โิ ดยการหล่อลูกปูนเพิมขึนจาก
เดิมและ ทดสอบหากําลังอัดก่อนทีจะถอดแบบ อย่างไรก็ดี วิศวกรผูค้ วบคุมงานอาจสัง
ให้ยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกได้หากเห็นเป็ นการสมควร ถ้าปรากฏว่ามีสว่ นหนึง
ส่วนใดของงานเกิดชํารุดเนืองจากถอดแบบเร็วกว่ากําหนด ผูร้ บั เหมาอาจต้องทุบส่วน
นันทิงและสร้างขึนใหม่แทนทังหมด

5.

วัสดุสําหรับงานแบบหล่อ
ผูร้ บั เหมาอาจเลือกใช้วสั ดุใดก็ได้ทีเหมาะสมในการทําแบบหล่อ แต่ผิวคอนกรีตทีได้จะต้องตรงตาม
ข้อ 6 ว่าด้วยการแต่งผิวคอนกรีตทุกประการ

6.

การแต่งผิวคอนกรีต
ก. คอนกรีตสําหรับอาคาร
(1) การสร้างแบบหล่อ จะต้องมันคงพอทีเมือคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะอยูใ่ นตําแหน่งที
ถูกต้องมีขนาดและลักษณะผิวตรงตามทีระบุ ทังในข้อกําหนดและรูปแบบทางวิศวกรรม
และหรือสถาปั ตยกรรม
(2) สําหรับแผ่นพืนหลังคารวมทังกันสาดและดาดฟ้า ห้ามขัดมันผิวเป็ นอันขาด นอกจากใน
แบบจะระบุไว้
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ข.

การแต่งผิวถนนในบริเวณอาคาร
การแต่งผิวถนนคอนกรีตอาจใช้เครืองมือ หรือเครืองจักรกลก็ได้ในทันทีทีแต่งผิวเสร็จ ให้
ตรวจสอบระดับด้วยไม้ตรงยาวประมาณ 3 เมตร ส่วนทีเว้าให้เติมด้วยคอนกรีตทีมีสว่ นผสม
เดียวกัน สําหรับส่วนทีโค้งนูนให้ตดั ออกแล้วแต่งผิวใหม่ในขณะทีคอนกรีตยังไม่แข็งตัว

7.

การแก้ ไขผิวทีไ" ม่เรียบร้ อย
ก. ทันทีทีถอดแบบหล่อจะต้องทําการตรวจแบบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้
วิศวกรผูค้ วบคุมงานทราบทันที
พร้อมทังเสนอวิธีแก้ไขเมือวิศวกรผูค้ วบคุมงานให้ความ
เห็นชอบวิธีการแก้ไขแล้วผูร้ บั เหมาต้องดําเนินการซ่อมในทันที
ข. หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รบั การตรวจสอบโดยวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
คอนกรีตส่วนนันอาจถือเป็ นคอนกรีตเสียก็ได้

8.

งานนั"งร้ าน
เพือความปลอดภัยผูร้ บั เหมาควรปฏิบตั ติ าม “ข้อกําหนดนังร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐาน
ความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
และต้องปฏิบตั ติ ามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรืองความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างโดยเคร่งครัด
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หมวด 5
เหล็กเสริมคอนกรีต
1.

ขอบเขตของงาน
ก. ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง จะต้องเป็ นผูจ้ ดั หา วัสดุ อุปกรณ์ ช่างผูช้ าํ นาญงาน คนงาน โรงงาน และสิงที
จําเป็ นสําหรับงานเหล็กเสริมคอนกรีต
ข. เหล็กเสริมคอนกรีตทังปวงทีระบุ หมายถึง งานป้องกันสนิมด้วยวิธีการทีเหมาะสม และมี
คุณสมบัตเิ หมาะสมกับการใช้งานของผูว้ า่ จ้าง
ค. ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง จะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็ก ข้อมูลทางเทคนิค ของผูผ้ ลิต ผลการทดสอบจาก
สถาบันทีรัฐรับรอง ให้ผแู้ ทนผูว้ า่ จ้างเพือตรวจสอบ
ง. ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง จะต้องจัดทําแบบขยาย เพือแสดงรายละเอียด ตามทีผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างแนะนํา
เพือให้การทํางาน และควบคุมคุณภาพถูกต้อง และไม่ผิดพลาด
จ. ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพงาน การทดสอบ หากพบภายหลังว่า
ผลงานทีก่อสร้างอาจไม่มนคง
ั
หรือมีขอ้ บกพร่อง
อันเนืองมาจากวัสดุทีใช้หรือวิธีการ
ปฏิบตั งิ านไม่เหมาะสม ผูร้ บั จ้างยังต้องรับผิดชอบแก้ไขงานส่วนนัน ๆ ให้อยูใ่ นสภาพดี
ปลอดภัย โดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ยเพิมเติมแต่อย่างใด
ฉ. ข้อกําหนดในหมวดนีคลุมถึงงานทัวไปเกียวกับการจัดหา การตัด การดัด และการเรียงเหล็ก
เสริม ตามชนิดและชันทีระบุไว้ในแบบและในบทกําหนดนี งานทีทําจะต้องตรงตาม แบบทท
กําหนดและตามคําแนะนําของวิศวกรผูค้ วบคุมงานอย่างเคร่งครัด
ช. รายละเอียดเกียวกับกับเหล็กเสริมคอนกรีต ซึงมิได้ระบุในแบบและบทกําหนดนีให้ถือปฏิบตั ิ
ตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมคอนกรีต” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ที 1007-34 ทุกประการ

2.

วัสดุ
คุณภาพของเหล็กทีใช้เสริมคอนกรีตจะต้องตรงตามเกณฑ์กาํ หนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมไทยทัง ขนาด นําหนัก และคุณสมบัตอิ ืน ๆ สําหรับพืนทีหน้าตัดของเหล็ก
เสริมโดยเฉลียแล้วจะต้องเท่ากับทีคํานวณได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางทีกําหนดในแบบจริง ๆ เช่น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. จะต้องมีพืนทีหน้าตัดเฉลียไม่นอ้ ยกว่า 113.1 ตร.มม. แต่เส้นผ่าศูนย์กลาง
ยอมให้คลาดเคลือนได้ตามมาตรฐาน มอก. ฉะนันหากผูร้ บั จ้างประสงค์จะนําเหล็กทีมีพืนทีหน้าตัด
ทีเล็กกว่าทีเป็ นจริง จะต้องเพิมปริมาณจนได้พืนทีหน้าตัดทีกําหนดโดยจะเรียกเงินเพิมเติมมิได้ ผูร้ บั
จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็กเสริมไปทดสอบยังสถาบันทีเชือถือได้ และผูร้ บั จ้างต้องเป็ นผูอ้ อก
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ค่าใช้จา่ ยทังหมดในการทดสอบและอืน ๆ ทีเกียวข้อง รายงานผลการทดสอบให้จดั ส่งต้นฉบับพร้อม
ส่งสําเนารวม 3 ชุด ให้ทาํ การทดสอบทุก ๆ 200 ตัน ของเหล็กแต่ละขนาดเป็ นอย่างน้อยหรือ
เมือผูค้ วบคุมงานเห็นสมควร
3.

การเก็บรักษาเหล็กเส้ นเสริมคอนกรีต
จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพืนดินและอยูใ่ นอาคารหรือทําหลังคาคลุม และต้องเก็บ
ไว้ในลักษณะทีเหล็กเส้นจะไม่ถกู ดัดจนงอไปจากเดิม เมือจัดเรียงเหล็กเส้นเข้าทีพร้อมจะเทคอนกรีต
แล้ว เหล็กนันจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่ น นํามัน สี สนิมขุม หรือสะเก็ด หรือสิงแปลกปลอมอืน ๆ

4.

วิธีการก่อสร้ าง
ก. การดัดและประกอบ
(1) เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดและรูปร่างตรงตามทีกําหนดในแบบ และในการดัดจะต้องไม่
ทําให้เหล็กชํารุดเสียหาย
(2) ของอ
หากในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ให้งอตามเกณฑ์กาํ หนดต่อไปนี
1. ส่วนทีงอเป็ นครึงวงกลมให้มีสว่ นทียืนต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่าของขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน แต่ระยะยืนนีต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 มม.
2. ส่วนทีงอเป็ นมุมฉากให้มีสว่ นยืนต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอย่างน้อย 12
เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน
3. เหล็กลูกตังและเหล็กปลอก
(I) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่าให้งอ 90 องศา โดยมี
ส่วนทียืนถึงปลายของออีกอย่างน้อย 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 60 มม. หรือ
(II) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. และ 25 มม. ให้งอ 90 องศา โดยมี
ส่วนทียืนถึงปลายของออีกอย่างน้อย 12 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็ก หรือ
(III) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. และใหญ่กว่าให้งอ 135 องศา โดยมี
ส่วนทียืนถึงปลายของออีกอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก
(3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทีเล็กทีสุดสําหรับของอ เส้นผ่าศูนย์กลางของการงอเหล็ก
ให้วดั ด้านในของเหล็กทีงอ สําหรับของอมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทีใช้
ต้องไม่เล็ก กว่าค่าทีให้ไว้ในตารางข้างล่างนี
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ตารางที 1
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทีเล็กทีสุดสําหรับของอเหล็กข้ออ้อย
ขนาดของเหล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทีเล็กทีสุด
สําหรับของอเหล็กข้ออ้อย
5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน
6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน
8 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน

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

ข.

การเรียงเหล็กเสริม
(1) ก่อนเรียงเข้าทีจะต้องทําความสะอาดเหล็กมิให้มีสนิมขุม สะเก็ดและวัสดุเคลือบต่าง ๆ
ทีจะทําให้การยึดหน่วงเสียไป
(2) จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีตให้อยูใ่ นตําแหน่งทีถูกต้องพอดี และผูกยึดให้แน่น
หนาระหว่างเทคอนกรีต หากจําเป็ นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการติดตังได้
(3) ทีจุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่ง จะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหล็กเบอร์ 18 S.W.G.
(ANNEALED - IRON WIRE) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนทีจะเป็ น
เนือคอนกรีตภายใน
(4) ให้รกั ษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถกู ต้องโดยใช้เหล็กแขวน ก้อนมอร์ตา้
เหล็กยึด หรือวิธีอืนใดซึงวิศวกรผูค้ วบคุมงานให้ความเห็นชอบแล้ว ก้อนมอร์ตา้ ให้ใช้
ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายทีใช้ผสมคอนกรีต 1 ส่วน
(5) หลังจากผูกเหล็กแล้วจะต้องให้วิศวกรผูค้ วบคุมงานตรวจก่อนเททุกครัง หากผูกทิงไว้
นานเกินควรจะต้องทําความสะอาดและให้วิศวกรผูค้ วบคุมงานตรวจอีกครังก่อนเท
คอนกรีต
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5.

การต่อเหล็กเสริม
ก. ในกรณีทีมีความจําเป็ นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดทีกําหนดในแบบ หรือทีระบุในตาราง 2 ทัง
ตําแหน่งและวิธีตอ่ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรผูอ้ อกแบบเสียก่อน
ข. การต่อเหล็กในเสา
(1) การต่อโดยวิธีทาบ ให้ระยะทาบไม่นอ้ ยกว่า 48 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น
ในกรณีของเหล็กเส้นกลมธรรมดา และ 36 เท่าสําหรับเหล็กข้ออ้อย SD 40 และ 45 เท่า
สําหรับเหล็กข้ออ้อย SD 50 แล้วให้ผกู มัดด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 S.W.G.
(2) การต่อโดยวิธีเชือม ให้เชือมด้วยวิธีเหลาปลายเหล็กท่อนบน และต่อเชือมด้วยไฟฟ้า
(ELECTRIC ARC WELDING) หรือวิธี GAS PRESSURE WELDING ก็ได้
(3) เหล็ก SD 50 ห้ามต่อโดยวิธีเชือม
(4) ตําแหน่งของรอยต่อให้อยูเ่ หนือระดับพืน 1 เมตรจนถึงระดับ 1 เมตร ใต้พืนชันบน
(5) ณ หน้าตัดใด ๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 50 ของจํานวนเหล็กเสริมทังหมด
ไม่ได้
ค. การต่อเหล็กรับแรงดึง
(1) ห้ามต่อเหล็กเสริม ณ จุดทีเกิดแรงดึงสูงสุด
(2) ณ หน้าตัดใด ๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 25 ของจํานวนเหล็กเสริมทังหมด
ไม่ได้
(3) การต่อโดยวิธีทาบ ระยะทาบสําหรับเหล็กเส้นกลมต้องไม่นอ้ ยกว่า 48 เท่าของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นและ 40 เท่าสําหรับเหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 28 มม. ส่วนเหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 , 32 มม.
นันให้ใช้ระยะทาบ 45 และ 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กตามลําดับ ในการต่อทาบ
เหล็กทุกขนาดต้องผูกมัดด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 S.W.G. ให้แน่นหนา สําหรับเหล็ก
ข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 32 มม. ห้ามต่อโดยวิธีทาบเฉย ๆ แต่ให้ใช้วิธี
เชือม
(4) การต่อโดยวิธีเชือมมี 2 วิธีคือ ต่อเชือมและทาบเชือม วิธีตอ่ เชือมนันให้เชือมด้วยวิธี
เหลาปลายเหล็กชนปลายและต่อเชือมด้วยไฟฟ้า (ELECTRIC ARC WELDING) ส่วน
วิธีทาบเชือมนันให้ทาบเป็ นระยะ 36 เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กแล้วเชือมทีช่วงปลาย 2
ข้าง และตรงกลางของระยะทาบโดยรอยเชือมแต่ละตําแหน่งยาวไม่นอ้ ยกว่า 100 มม.
(5) การทาบเหล็กในฐานรากแผ่
(MAT
FOUNDATION)
เหล็กข้ออ้อยขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 32 มม. ให้ใช้ระยะทาบเหมือนข้อ (3) หรือใช้วิธีตอ่ โดยการ
เชือมเหมือนข้อ (4) ส่วนเหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ขึนไป เหล็กล่างให้
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ง.
จ.

ฉ.
ช.

6.

ใช้ระยะทาบ 50 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลาง และเหล็กบนให้ใช้ระยะทาบ 65 เท่า ของ
เส้นผ่าศูนย์กลาง หรือใช้วิธีตอ่ โดยการเชือมเหมือนข้อ (4)
สําหรับเหล็กเสริมทีโผล่ทิงไว้เพือจะเชือมต่อกับเหล็กของส่วนทีจะต่อเติมภายหลัง จะต้องทํา
การป้องกันมิให้เสียหายและผุกร่อน
การต่อเหล็กเสริมโดยวิธีเชือม จะต้องให้กาํ ลังของรอยเชือมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 125 ของกําลัง
ของเหล็กเสริมนัน ก่อนเริมงานเหล็กเสริมจะต้องทําการทดสอบกําลังของรอยต่อเชือมโดย
สถาบันทีเชือถือได้และผูร้ บั จ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย
ผูร้ บั จ้างจะต้องสําเนาผลการทดสอบ
อย่างน้อย 3 ชุดไปยังวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
ณ หน้าตัดใด ๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมรับแรงดึงเกินร้อยละ 25 ของจํานวนเหล็กเสริมทีรับ
แรงดึงทังหมดไม่ได้
รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รบั การตรวจและอนุมตั โิ ดยวิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อนเทคอนกรีต
รอยต่อซึงไม่ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ถือว่าเป็ นรอยต่อเสียอาจถูกห้ามใช้ก็ได้

คุณสมบัติของเหล็กเสริม
6.1 เหล็กเส้นกลมธรรมดา ให้ใช้เหล็กทีมีมาตรฐาน SR 24 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
และต้องมีคณ
ุ สมบัตติ อ่ ไปนี
1) แรงเค้นทีจุดยืน (YIELD STRESS) ต้องมีคา่ ไม่นอ้ ยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม.
2) ความยืด (ELONGATION) ต้องมีคา่ ไม่นอ้ ยกว่า 21% ในช่วงความยาว 5 เท่าของขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นนัน
3) คุณสมบัตอิ ืนๆ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 20-2527 หรือ
ASTM 15-625
6.2 เหล็กเส้นข้ออ้อย ให้ใช้เหล็กทีมีมาตรฐาน SD 40 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม และ
ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ อ่ ไปนี
1) แรงเค้นทีจุดยืน (YIELD STRESS) ต้องมีคา่ ไม่นอ้ ยกว่า 4,000 กก./ตร.ซม.
2) ความยืด (ELONGATION) ต้องมีคา่ ไม่นอ้ ยกว่า 17% ในช่วงความยาว 5 เท่าของขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นนัน
3) คุณสมบัตอิ ืนๆ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 24-2527
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6.3 ความคลาดเคลือนของเหล็กเสริมทียอมให้ ให้ยดึ ถือตามทีระบุในตารางดังนี
ตารางที 2
ความคลาดเคลือนของเหล็ก เสริม ทียอมให้
ขนาดเหล็ก

มวลต่อ เมตร
(กิโลกรัม /เมตร)

RB 6
0.222
RB 9
0.499
DB 12
0.888
DB 16
1.578
DB 20
2.466
DB 25
3.853
DB 28
4.834
DB 32
6.313
หมายเหตุ RB - ROUND BAR
DB - DEFORMED BAR

เกณฑ์ค วามคลาดเคลือนสําหรับ มวล
ต่อ เมตร
เฉลียร้อ ยละ
แต่ล ะเส้น ร้อ ยละ
+ 5.0
+ 10.0
+ 3.5
+ 6.0
+ 3.5
+ 6.0
+ 3.5
+ 6.0
+ 3.5
+ 6.0
+ 3.5
+ 6.0
+ 3.5
+ 6.0
+ 3.5
+ 6.0

7 การเก็บตัวอย่างเหล็กเส้ นเพื"อการทดสอบ
7.1 ในการเก็บตัวอย่างผูร้ บั จ้างจะต้องตัดเหล็กเส้นทุกขนาด ขนาดหนึงไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่อน ยาวท่อน
ละไม่นอ้ ยกว่า 1.20 ม.
7.2 การเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างจะต้องเก็บจากกองเหล็กทีอยูใ่ นสถานทีก่อสร้าง และจะต้องเก็บ
เหล็กเส้นตัวอย่างต่อหน้าผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้าง
7.3 ในการเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างให้เก็บจากเหล็กเส้นหนึงเส้น ต่อจํานวนเหล็กทุกๆ 100 เส้น เศษ
ของร้อยเส้นให้ถือเป็ นร้อยเส้น
7.4 เมือเก็บตัวอย่างได้เรียบร้อยแล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องนํามาส่งยังวิศวกรของผูว้ า่ จ้างเพือเตรียมการ
ทดสอบคุณสมบัตติ า่ งๆ ซึงวิศวกรของผูว้ า่ จ้างจะเป็ นผูพ้ ิจารณาว่าจะให้สว่ นราชการ
หรือ
บริษัทเอกชนใดเป็ นผูท้ ดสอบ โดยผูร้ บั จ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยในขันตอนการทดสอบทังหมด
สําหรับรายการงานผลการทดสอบให้จดั ส่งสําเนารวม 3 ชุด
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7.5 ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการนําส่งและทดสอบคุณภาพของเหล็กเส้น ตัวอย่างตลอดจนค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ผูร้ บั จ้างเป็ นผูร้ บั ผิดชอบทังหมด
7.6 ถ้าปรากฏว่าเหล็กเส้นตัวอย่างทีนําไปทดสอบนัน มีคณ
ุ ภาพตํากว่าเหล็กเส้นทีระบุไว้ในข้อ 6.1
และ 6.2 การทีจะนําเหล็กเส้นกองทีเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างนันมาใช้งานได้หรือไม่อย่างไรนัน
ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของวิศวกรผูว้ า่ จ้างทีจะให้ผรู้ บั จ้างจัดหาเหล็กทีมีคณ
ุ ภาพได้ตามข้อกําหนด
มาเปลียนให้ใหม่ หรือเพิมจํานวนเหล็กเสริมให้มากขึนโดยทีผูร้ บั จ้างจะคิดเงินเพิมมิได้
ตารางที 3
รอยต่อในเหล็กเสริม
ชนิดขององค์อาคาร
คาน แผ่นพืน

เสา ผนัง
ฐานราก

ชนิดของรอยต่อ
ตําแหน่งของรอยต่อ
ต่อทาบ, ต่อเชือม (สําหรับ ตามทีได้รบั อนุมตั ิ สําหรับคาน
เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กบนให้ตอ่ ทีบริเวณกลางคาน
มากกว่า 32 มิลลิเมตร)
เหล็กล่างต่อทีหน้าเสาถึงระยะ
L/5 จากศูนย์กลางเสาเหนือระดับ
ต่อทาบหรือต่อเชือม
พืน 1 เมตร จนถึงระดับ 1 เมตร
ใต้พืนชันบน
สําหรับด้านทีสันกว่าความยาว
ของเหล็ก 1 เส้นห้ามต่อ
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หมวด 6
งานคอนกรีต
1.

ขอบเขตของงาน
ก. ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง จะต้องเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุ อุปกรณ์ ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะงาน แรงงาน และ
สิงจําเป็ นสําหรับงานคอนกรีต
ข. ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง จะต้องตรวจสอบรายละเอียดของงานระบบ ขันตอนการก่อสร้าง แนว
ทางแก้ไขปั ญหาทีอาจจะเกิดขึนจากแบบก่อสร้างทีไม่ชดั เจน การใช้เทคโนโลยีและวัสดุชนิด
พิเศษ หรือนํามาจากต่างประเทศ โดยยังไม่เคยมีหรือใช้มาก่อนภายในประเทศ และมีผลงาน
ภายในประเทศมาก่อน จะต้องมีเอกสารจากสถาบันทีรัฐรับรองและเป็ นทียอมรับคุณภาพ
หรือวิธีการจากผูอ้ อกแบบ
ค. งานคอนกรีตทีเทในทีทังสิน ทีปรากฏในแบบสถาปั ตยกรรม แบบโครงสร้าง และสุขาภิบาล
เป็ นงานทีควบคุมคุณภาพงานหมวดนี
ง. งานคอนกรีตในทีนีหมายรวมถึงงานคอนกรีตสําหรับโครงสร้าง ซึงต้องเสร็จสมบูรณ์และเป็ นไป
ตามแบบและบทกําหนดอย่างเคร่งครัค และเป็ นไปตามข้อกําหนดและสภาวะต่าง ๆ ของสัญญา
จ. หากมิได้ระบุในแบบและ/หรือบทกําหนดนี รายละเอียดต่าง ๆ เกียวกับองค์อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กและงานคอนกรีตทังหมดให้เป็ นไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที 1007-34 ทุกประการ

2.

วัสดุ
วัสดุตา่ ง ๆ ทีเป็ นส่วนผสมของคอนกรีต หากมิได้ระบุเป็ นอย่างอืนจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์
กําหนดของมาตรฐาน ASTM
ก. ปูนซิเมนต์จะต้องเป็ นปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที มอก. 15
เล่ม 1-2532 ชนิดทีเหมาะสมกับงานและต้องเป็ นปูนซิเมนต์ทีแห้งสนิทไม่จบั ตัวเป็ นก้อน
สําหรับคอนกรีตทีต้องสัมผัสดินและอยูใ่ ต้ดนิ ให้ใช้ปนู ซิเมนต์ชนิดทนซัลเฟตได้สงู (SULFATE
- RESISTANT PORTLAND CEMENT) เป็ นส่วนผสม
ข. นําทีใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาด ใช้ดืมได้ ในกรณีทีสงสัยจะต้องทําการทดสอบ
ค. มวลรวม
(1) มวลรวมทีใช้สาํ หรับคอนกรีตจะต้องแข็งแกร่ง มีความคงตัว เฉือย ไม่ทาํ ปฏิกิรยิ ากับ
ด่างในปูนซีเมนต์
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(2) มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ให้ถือเป็ นวัสดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบแต่ละ
ขนาดหรือหลายขนาดผสมกัน
จะต้องมีสว่ นขนาดคละตรงตามเกณฑ์กาํ หนดของ
ข้อกําหนด ASTM ทีเหมาะสม
สารผสมเพิม สําหรับคอนกรีตส่วนทีมิใช่ฐานรากทังหมด ให้ใช้ WORKABILITY AGENT ส่วน
ทีเป็ นโครงสร้างห้องใต้ดนิ ทังหมด ให้ผสมตัวยากันนําซึมชนิดทนแรงและกันนําได้ โดยใช้ตาม
คําแนะนําของผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัด สําหรับคอนกรีตทีมีมวลใหญ่มาก ๆ เช่นฐานรากหนาเกิน
1.00 ม. หากไม่กาํ หนดเป็ นอย่างอืนให้ใช้สารผสมเพิมประเภท SUPER PLASTICIZER เพือ
ลดการแตกร้าวในคอนกรีต นอกจากทีกล่าวนีห้ามใช้สารผสมเพิมชนิดอืน หรือปูนซีเมนต์ที
ผสมสารเหล่านัน นอกจากจะได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อน
การเก็บวัสดุ
(1) ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังเก็บหรือไซโลทีป้องกันความชืนและความสกปรกได้
และในการขนส่งให้สง่ ในปริมาณเพียงพอทีจะไม่ทาํ ให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือล่าช้า
ไม่วา่ กรณีใดจะต้องแยกวัสดุทีส่งมาแต่ละครังให้เป็ นสัดส่วนไม่ปะปนกัน
(2) การส่งมวลรวมหยาบ ให้สง่ แยกขนาดไปยังสถานทีก่อสร้าง นอกจากจะได้รบั อนุมตั ิ
จากวิศวกรผูค้ วบคุมงานให้เป็ นไปอย่างอืน
ตารางที 1
การแบ่งประเภทคอนกรีตและเกณฑ์กาํ หนดเกียวกับกําลังอัด
ชนิดของการก่อสร้าง

- ฐานราก และเสาโครงสร้าง
- คาน คานซอยผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทีใช้รบั นําหนักหนาตังแต่ 100 มม.
ขึนไป แผ่นพืน และถังเก็บนํา
- ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กทีบางกว่า 100 มม.
ทีไม่ได้รบั นําหนักและครีบ คสล.
- คอนกรีตหยาบ

ประเภท ค่าตําสุดของกําลังอัดของแท่งกระบอก
คอนกรีตหลังเทแล้ว 28 วัน ,(กก./ซม2)
ก
(320)
ก
(280)

ก

(280)
(180)
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การยุบของคอนกรีตซึงมีนาหนั
ํ กปกติ ซึงหาโดย วิธีทดสอบค่าการยุบคอนกรีตซึงใช้ปนู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
(ASTM C 143) จะต้องเป็ นไปตามค่าทีให้ไว้ในตารางที 2 ข้างล่างนี
ตารางที 2
ค่าการยุบสําหรับงานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ
ชนิดของงานก่อสร้าง
ค่าการยุบ มม.
สูงสุด
ตําสุด
ฐานราก , โครงสร้างทีสัมผัสดิน (ใต้ดนิ )
50
20
70
40
แผ่นพืน คาน ผนัง คสล. ทัวไป
เสา (ทีไม่สมั ผัสดิน)
70
50
ครีบ คสล. และผนังบาง ๆ
100
55
(3) การกองมวลรวม จะต้องกองในลักษณะทีจะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอืน ซึงมี
ขนาดต่างกัน เพือให้เป็ นไปตามนีอาจจะต้องทําการทดสอบว่าส่วนขนาดคละ ตลอดจน
ความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑ์กาํ หนดหรือไม่ โดยเก็บตัวอย่าง ณ โรงผสม
คอนกรีต
(4) ในการเก็บสารผสมเพิม ต้องระวังอย่าให้เกิดการแปดเปื อน การระเหย หรือเสือม
คุณภาพ
สําหรับสารผสมเพิมชนิดทีอยูใ่ นรูปสารลอยตัวหรือสารละลายทีไม่คงตัว
จะต้องจัดหาอุปกรณ์สาํ หรับกวนเพือให้ตวั ยากระจายโดยสมําเสมอ ถ้าเป็ นสารผสม
เพิมชนิดเหลว จะต้องป้องกันมิให้เกิดการเปลียนแปลงอุณหภูมิมากนัก เพราะจะทําให้
คุณสมบัตขิ องสารนันเปลียนแปลงได้
3.

คุณสมบัติของคอนกรีต
ก. องค์ประกอบคอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซิเมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ นํา และสารผสมเพิม
ตามแต่จะกําหนด ผสมให้เข้ากันอย่างดีโดยมีความข้นเหลวทีพอเหมาะ
ข. ความข้นเหลว คอนกรีตทีจะใช้กบั ทุกส่วนของงานจะต้องผสมให้เข้าเป็ นเนือเดียวกัน โดยมี
ความข้นเหลวทีพอเหมาะทีจะสามารถทําให้แน่นได้
ภายในแบบหล่อและรอบเหล็กเสริม
หลังจากอัดแน่นโดยการกระทุง้ ด้วยมือ หรือโดยวิธีสนที
ั ได้รบั การเห็นชอบแล้ว จะต้องไม่มีนาํ
ทีผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะต้องมีผิวหน้าเรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน เมือ
แข็งตัวแล้วจะต้องมีกาํ ลังตามทีต้องการตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทน
ความทนต่อการขัดสี ความสามารถในการกันนํารูปลักษณะและคุณสมบัตอิ ืน ๆ ตามที
กําหนด
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ขนาดใหญ่สดุ ของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สดุ ของมวลรวมหยาบ จะต้องเป็ นไปตาม
ตารางที 3 ข้างล่างนี
ตารางที 3
ขนาดใหญ่สดุ ของมวลรวมหยาบทีใช้กบั คอนกรีต
ชนิดของงานก่อสร้าง
ขนาดใหญ่สดุ มม.
ฐานราก เสา และคาน
40
ผนัง คสล. หนาตังแต่ 150 มม. ขึนไป
40
ผนัง คสล. หนาตังแต่ 100 มม. ลงมา
20
แผ่นพืน ครีบ คสล.
20
4.

การคํานวณออกแบบส่วนผสม
ก. ห้ามมิให้นาํ คอนกรีตมาเทส่วนทีเป็ นโครงสร้างใด ๆ จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตทีจะ
นํามาใช้นนได้
ั รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรผูอ้ อกแบบแล้ว
ข. ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วัน ผูร้ บั จ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่าง ๆ และทดลอง
ในห้องปฏิบตั กิ ารเพือให้วิศวกรผูอ้ อกแบบตรวจให้ความเห็นชอบก่อน
ค. การทีวิศวกรผูอ้ อกแบบให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมทีเสนอมาหรือแก้ไข (หากมี) นัน มิได้
หมายความว่า
จะลดความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้างทีมีตอ่ คุณสมบัตขิ องคอนกรีตทีได้จาก
ส่วนผสมนัน
ง. การจัดปฏิบตั ภิ าคส่วนผสม
(1) จะต้องหาอัตราส่วน นํา : ปูนซิเมนต์ทีเหมาะสม โดยการทดลองขันตอนตามวิธีการ
ต่อไปนี
(I) จะต้องทดลองทําส่วนผสมคอนกรีต ทีมีอตั ราส่วน และความข้นเหลวทีเหมาะสม
กับงานโดยเปลียนอัตราส่วนนํา : ปูนซิเมนต์อย่างน้อย 3 ค่าซึงจะให้กาํ ลังต่าง ๆ
กัน โดยอยูใ่ นขอบข่ายของค่าทีกําหนดสําหรับงานนีและจะต้องคํานวณออกแบบ
สําหรับค่าการยุบสูงสุดเท่าทียอมให้
(II) จากนันให้หาปฏิภาคของวัสดุผสมแล้วทําการทดสอบตามหลักและวิธีการทีให้ไว้
ในเรือง “ข้อแนะนําวิธีการเลือกปฏิภาคส่วนผสมสําหรับคอนกรีต” (ACI 211)
(III) สําหรับอัตราส่วนผสม นํา : ปูนซิเมนต์แต่ละค่าให้หล่อชินตัวอย่าง อย่างน้อย 3
ชินสําหรับแต่ละอายุเพือนําไปทดสอบ โดยเตรียมและบ่มตัวอย่างตาม “วิธีทาํ
และบ่มชินตัวอย่างคอนกรีตสําหรับใช้ทดสอบแรงอัดและแรงดัด” (ASTM C 192)
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และทดสอบทีอายุ 7 และ 28 วัน การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม “วิธีทดสอบกําลังอัด
ของแท่งกระบอกคอนกรีต (ASTM C 39)
(IV) ให้นาํ ผลทีได้จากการทดสอบไปเขียนเป็ นกร๊าฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วน นํา : ปูนซิเมนต์ กับค่ากําลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต
อัตราส่วน นํา : ปูนซิเมนต์ สูงสุดทียอมให้ จะต้องได้มาจากค่าทีแสดงโดย กร๊าฟ
ทีให้คา่ กําลังตําสุด ซึงมีคา่ เกินร้อยละ 10 ของกําลังทีกําหนด
(V) สําหรับคอนกรีตโครงสร้างทัวไป ปริมาณปูนซิเมนต์จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 350
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตรของคอนกรีต
(2) การใช้อตั ราส่วน นํา : ปูนซิเมนต์ ค่าทีตําสุดเท่าทีจะทําได้ ในกรณีทีใช้มวลรวมหยาบ
ชนิดเม็ดเล็กเช่นในผนังเบา ๆ หรือในทีทีเหล็กแน่นมาก ๆ จะต้องพยายามรักษาค่า
อัตราส่วน นํา : ปูนซิเมนต์ให้คงที เมือเลือกอัตราส่วน นํา : ปูนซิเมนต์ทีเหมาะสมได้แล้ว
ให้หาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตตามวิธีในข้อ 4 ง. เรือง “การหาปฏิภาคของวัสดุ
ผสม” ดังอธิบายข้างบน
5.

การผสมคอนกรีต
ก. คอนกรีตผสมเสร็จ
การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบตั ติ าม
“บทกําหนดสําหรับคอนกรีต
ผสมเสร็จ” (ASTM C 94)
ข. การผสมด้วยเครือง ณ สถานทีก่อสร้าง
(1) การผสมคอนกรีตต้องใช้เครืองผสมชนิดทีได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
แล้ว ทีเครืองผสมจะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจุและจํานวนรอบต่อนาทีทีเหมาะสม
และผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อแนะนําเหล่านีทุกประการ เครืองผสมจะต้องสามารถ
ผสมมวลรวมปูนซิเมนต์และนําให้เข้ากันโดยทัวถึงภายในเวลาทีกําหนด
และต้อง
สามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการแยกแยะ
(2) ในการบรรจุวสั ดุผสมเข้าเครือง จะต้องบรรจุนาส่
ํ วนหนึงเข้าเครืองก่อน ปูนซิเมนต์และ
มวลรวมแล้วค่อย ๆ เติมนําส่วนทีเหลือเมือผสมไปแล้วประมาณหนึงในสีของเวลาผสม
กําหนด จะต้องมีทีควบคุมมิให้ปล่อยคอนกรีตก่อนจะถึงเวลาทีกําหนด และจะต้อง
สามารถปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนทีจะบรรจุวสั ดุใหม่
(3) เวลาทีใช้ในการผสมคอนกรีตซึงมีปริมาณตังแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรลงมา จะต้องไม่นอ้ ย
กว่า 2 นาที และให้เพิมอีก 20 วินาทีสาํ หรับทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือส่วนของ
ลูกบาศก์เมตรทีเพิมขึน
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6.

การผสมต่อ
ก. ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าทีต้องการใช้เท่านัน ห้ามนําคอนกรีตทีก่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็ นอัน
ขาดแต่ให้ทิงไป
ข. ห้ามมิให้เติมนําเพือเพิมค่าการยุบเป็ นอันขาด การเติมนําจะกระทําได้ ณ สถานทีก่อสร้างหรือ
ทีโรงผสมคอนกรีตกลาง โดยความเห็นชอบของวิศวกรผูค้ วบคุมงานเท่านัน แต่ไม่วา่ ในกรณีใด
จะเติมนําในระหว่างการขนส่งไม่ได้

7.

การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้ อน
ในกรณีทีจะเทคอนกรีตในอากาศร้อนจัด หรือจะเทองค์อาคารขนาดใหญ่ เช่นคานขนาดใหญ่ ฐาน
รากหนา ๆ จะต้องหาวิธีลดอุณหภูมิของคอนกรีตสดให้ตาที
ํ สุดเท่าทีจะทําได้ อาทิ ทําหลังคาคลุมโม่
ผสมคอนกรีต กองวัสดุ และถังเก็บนํา ในบางกรณีอาจจะต้องใช้นาแข็
ํ งหรือสารผสมเพิมช่วย ซึงหาก
ไม่มีกาํ หนดเป็ นอย่างอืนวิศวกรผูค้ วบคุมงานจะเป็ นผูพ้ ิจารณา

8.

การขนส่งและการเท
ก. การเตรียมการก่อนเท
(1) จะต้องขจัดคอนกรีตทีแข็งตัวแล้วและวัสดุแปลกปลอมอืน ๆ ออกจากด้านในของ
อุปกรณ์ทีใช้ในการลําเลียงออกให้หมด
(2) แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อย จะต้องขจัดนําส่วนทีเกินและวัสดุแปลกปลอมใด ๆ ออก
ให้หมดเหล็กเสริมผูกเข้าทีเสร็จเรียบร้อย วัสดุตา่ ง ๆ ทีจะฝั งในคอนกรีตต้องเข้าที
เรียบร้อย และการเตรียมการต่าง ๆ ทังหมดได้รบั ความเห็นชอบแล้วจึงจะดําเนินการ
เทคอนกรีตได้
ข. การลําเลียง วิธีการขนส่งและการเทคอนกรีต จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุม
งานก่อนในการขนส่งคอนกรีตจากเครืองผสมจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการแยกแยะหรือการ
สูญเสียของวัสดุผสม และต้องกระทําในลักษณะทีจะทําให้ได้คอนกรีตทีมีคณ
ุ สมบัตติ ามที
กําหนด
ค. การเท
(1) ผูร้ บั จ้างจะเทคอนกรีตส่วนหนึงส่วนใดของโครงสร้างยังมิได้จนกว่าจะได้รบั อนุมตั จิ าก
วิศวกรผูค้ วบคุมงานเรียบร้อยแล้ว และเมือได้รบั อนุมตั แิ ล้วหากผูร้ บั จ้างยังไม่เริมเท
คอนกรีตภายใน 48 ชัวโมงจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรผูค้ วบคุมงานอีกครังจึงจะเทได้
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(2) การเทคอนกรีตจะต้องกระทําต่อเนืองกันตลอดทังพืนทีรอยต่อระหว่างก่อสร้างจะต้อง
อยูท่ ีตําแหน่งทีกําหนดไว้ในแบบ หรือได้รบั ความเห็นชอบแล้ว การเทคอนกรีตต่อเนือง
กับคอนกรีตทีเทไปแล้วจะต้องยังคงสภาพเหลวพอทีจะเทต่อกันได้หรือกล่าวอีกนัยหนึง
ห้ามมิให้เทคอนกรีตต่อกับคอนกรีตซึงเทไว้แล้วเกิน 30 นาที มิฉะนันต้องทิงไว้ประมาณ
20 ชัวโมงจึงจะเทต่อได้
(3) ห้ามมิให้นาํ คอนกรีตทีก่อตัวบ้างแล้วบางส่วน หรือแข็งตัวทังหมด หรือทีมีวสั ดุ
แปลกปลอมมาเทปะปนกันเป็ นอันขาด
(4) เมือเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้วจะต้องอัดคอนกรีตนันให้แน่นภายในเวลา 30 นาที
นับตังแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครืองผสม นอกจากจะมีเครืองกวนพิเศษสําหรับการนี
โดยเฉาพะ หรือมีเครืองผสมติดรถซึงจะกวนอยูต่ ลอดเวลา ในกรณีเช่นนันให้เพิมเวลา
ได้เป็ น 1 1/2 ชัวโมงนับตังแต่บรรจุปนู ซิเมนต์เข้าเครืองผสม ยกเว้นในกรณีทีใช้สาร
หน่วง (RETARDER) และต้องเทภายใน 30 นาที นับตังแต่ปล่อยคอนกรีตออกจาก
เครืองกวน
(5) จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ตาํ แหน่งสุดท้ายมากทีสุดเท่าทีจะทําได้ เพือหลีกเลียงการเกิด
การแยกแยะ อันเนืองจากการโยกย้ายและการไหลตัวของคอนกรีต ต้องระวังอย่าใช้
วิธีการใด ๆ ทีจะทําให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าทีจากระยะสูง
เกินกว่า 2 เมตรนอกจากจะได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
(6) ในกรณีทีใช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ตา้ เป็ นผิว จะต้องใช้เครืองมือทีเหมาะสมดันหิน
ให้ออกจากข้างแบบเพือให้มอร์ตา้ ออกมาอยูท่ ีผิวให้เต็มโดยไม่เป็ นโพรงเมือถอดแบบ
การทําให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสนด้
ั วยเครือง หรือกระทุง้ เพือให้คอนกรีตหุม้ เหล็กเสริม
และสิงทีฝั งจนทัวและเข้าไปอัดตามมุมต่าง ๆ จนเต็มโดยขจัดกระเปาะอากาศและ
กระเปาะหิน อันจะทําให้คอนกรีตเป็ นโพรงเป็ นหลุมบ่อ หรือเกิดระนาบทีไม่แข็งแรงออก
ให้หมดสิน เครืองสันจะต้องมีความถีอย่างน้อย 7000 รอบต่อนาที และผูใ้ ช้งานจะต้อง
มีความชํานาญเพียงพอ ห้ามมิให้ทาํ การสันคอนกรีตเกินขนาด หรือ ใช้เครืองสันเป็ นตัว
เขยือนคอนกรีตให้เคลือนทีจากตําแหน่งหนึงไปยังอีกตําแหน่งหนึงภายในแบบหล่อเป็ น
อันขาด ให้จมุ่ และถอนเครืองสันขึนลงตรง ๆ ทีหลาย ๆ จุดห่างกันประมาณ 500
มิลลิเมตร ในการจุม่ แต่ละครังต้องใช้เวลาให้เพียงพอทีจะทําให้คอนกรีตแน่นตัวแต่ตอ้ ง
ไม่นานเกินไปจนเป็ นเหตุให้เกิดการแยกแยะ โดยปกติจดุ หนึง ๆ ควรจุม่ อยูร่ ะหว่าง 515 วินาที ในกรณีทีหน้าตัดของคอนกรีตบางเกินไปจนไม่อาจแหย่เครืองสันลงไปได้ก็ให้
เครืองสันนันแนบกับข้างแบบ หรือใช้วิธีอืนทีได้รบั การเห็นชอบแล้ว สําหรับองค์อาคาร
สูง ๆ และหน้าตัดกว้าง เช่น เสาขนาดใหญ่ควรใช้เครืองสันชนิดเกาะติดกับข้างแบบแต่
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ทังนีแบบหล่อต้องแข็งแรงพอทีจะสามารถรับความสันได้โดยไม่ทาํ ให้รูปร่างขององค์
อาคารผิดไปจากทีกําหนด จะต้องมีเครืองสันคอนกรีตสํารองอย่างน้อย 1 เครืองประจํา
ณ สถานทีก่อสร้างเสมอในระหว่างเทคอนกรีต
(7) การเทคอนกรีตโดยใช้เครืองสูบคอนกรีต จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
ก่อน
(8) เมือกําลังอัดคอนกรีตทีใช้ในเสาสูงกว่า 1.4 เท่าของกําลังอัดคอนกรีตทีใช้ในระบบพืน
การถ่ายนําหนักเสาผ่านทางระบบพืนนันจะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึงดังต่อไปนี
(I) คอนกรีตในเสาซึงกําลังอัดสูงกว่า จะต้องเทบนพืนตามตําแหน่งเสานัน โดยทีผิว
ของคอนกรีตในเสาจะต้องขยายออกไปในพืนจากขอบเสาไม่นอ้ ยกว่า 600 มม.
และคอนกรีตในเสาทีเทนอกขอบเสาออกมานันจะต้องผสมเข้ากับคอนกรีตในพืน
อย่างทัวถึง
(II) กําลังอัดคอนกรีตในเสาซึงถ่ายผ่านระบบพืนนัน สามารถใช้ตามค่ากําลังอัดของ
คอนกรีตในระบบพืนซึงน้อยกว่านีได้ โดยเพิมเหล็กเสริมตามค่านําหนักทีต้องการ
(III) สําหรับเสาซึงมีทีรองรับด้านข้างทัง 4 ด้านโดยคานทีมีความลึกใกล้เคียงกันหรือ
โดยแผ่นพืนกําลังอัดของคอนกรีตในเสาให้คดิ เท่ากับ 75% ของกําลังอัดคอนกรีต
ในเสาบวกกับ 35% ของกําลังอัดคอนกรีตในแผ่นพืนนัน

9.

รอยต่อและสิ"งทีฝ" ั งในคอนกรีต
ก. รอยต่อระหว่างก่อสร้าง (CONSTRUCTION JOINT) ของอาคาร
(1) ในกรณีมิได้ระบุตาํ แหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนีในแบบ ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดทํา
และวางรอยต่อในตําแหน่ง ซึงจะทําให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยทีสุด และ
ป้องกันมิให้เกิดรอยร้าวเนืองจากการหดตัว และจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกร
ผูค้ วบคุมงานก่อน
(2) ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยูใ่ นแนวราบ คอนกรีตซึงเททับเหนือรอยต่อ
ระหว่างก่อสร้าง (CONSTRUCTION JOINT) ทีอยูใ่ นแนวราบจะต้องไม่ใช้คอนกรีต
ส่วนแรกทีออกจากเครืองผสมและจะต้องอัดแน่นให้ทวโดยอั
ั
ดให้เข้ากับคอนกรีตทีเทไว้
ก่อนแล้ว
(3) ในกรณีของผิวทางแนวตังให้ใช้ปนู ทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมนําให้ขน้ ไล้ทีผิวให้ทวั
ก่อนทีจะเทคอนกรีตใหม่ลงไป
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ค.

(4) สําหรับรอยต่อในผนังทังหมดและระหว่างผนังกับแผ่นพืนหรือฐานราก หากมิได้ระบุใน
แบบเป็ นอย่างอืนให้เดินเหล็กเสริมต่อเนืองผ่านรอยต่อไปและจะต้องใส่สลักและเดือย
เอียง ตามแต่วิศวกรผูค้ วบคุมงานจะเห็นสมควร โดยจะต้องมีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย
50 มิลิเมตร
(5) ในกรณีทีเทคอนกรีตเป็ นชัน ๆ จะต้องยึดเหล็กทีโผล่เหนือแต่ละชันให้แน่นหนา เพือ
ป้องกันการเคลือนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตกําลังก่อตัว
(6) ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้านําปูนและวัสดุทีหลุดร่วงออกให้หมด
โดยไม่
จําเป็ นต้องทําให้ผิวหยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามนีได้ก็ให้ขจัดออกโดยใช้
เครืองมือทีเหมาะสมหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ชัวโมง แล้วให้ลา้ งผิวทีแข็งตัวแล้วด้วย
นําสะอาดทันทีก่อนทีจะเทคอนกรีตใหม่ให้พรมนําผิวคอนกรีตทีรอยต่อทุกแห่งให้ชืนแต่
ไม่ให้เปี ยกโชก
(7) หากได้รบั ความเห็นชอบอาจเพิมความยึดหน่วงได้ตามวิธีตอ่ ไปนี
(I) ใช้สารผสมเพิมทีได้รบั ความเห็นชอบแล้ว
(II) ใช้สารหน่วงซึงได้รบั ความเห็นชอบแล้ว เพือทําให้การก่อตัวของมอร์ตา้ ทีผิวช้าลง
แต่หา้ มใส่มากจนไม่ก่อตัวเลย
(III) ทําผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีทีได้รบั การเห็นชอบแล้ว โดยวิธีนีจะทําให้มวลรวม
โผล่โดยสมําเสมอปราศจากฝ้านําปูน หรือเม็ดมวลรวมทีหลุดร่วงหรือผิวคอนกรีต
ทีชํารุด
วัสดุฝังในคอนกรีต
(1) ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝั งปลอก ไส้ สมอ และวัสดุฝังอืน ๆ ทีจะต้องทํางานต่อใน
ภายหลังให้เรียบร้อย
(2) ผูร้ บั จ้างทีทํางานเกียวข้องกับงานคอนกรีตจะต้องได้รบั แจ้งล่วงหน้า เพือให้มีโอกาสที
จะจัดวางและยึดสิงทีจะฝั งได้ทนั ก่อนเทคอนกรีต
(3) จะต้องติดตังแผ่นกันนํา ท่อร้อยสายไฟและสิงทีจะฝั งอืน ๆ เข้าทีให้ถกู ตําแหน่งอย่าง
แน่นอนและยึดให้แน่นเพือมิให้เกิดการเคลือนตัว สําหรับช่องว่างในปลอก ไส้ ร่อง สมอ
จะต้องอุดด้วยวัสดุทีจะเอาออกได้ง่ายเป็ นการชัวคราวเพือป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้า
ไปในช่องว่างนัน
รอยต่อสําหรับพืนถนน
รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อสําหรับการยืดหดตัว จะต้องอยูใ่ นตําแหน่งทีกําหนดไว้ในแบบ
ในกรณีทีไม่สามารถเทคอนกรีตได้เต็มช่วงจะต้องทํารอยต่อระหว่างก่อสร้างขึน ในช่วงหนึง ๆ
จะมีรอยต่อระหว่างก่อสร้างเกินหนึงรอยไม่ได้ และรอยต่อดังกล่าวจะต้องอยูภ่ ายในช่วงกลาง
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แบ่งสามส่วนของช่วงความคลาดเคลือนทียอมให้สาํ หรับรอยต่อต่าง ๆ จะยอมให้มีความ
ผิดพลาดมากทีสุดได้ไม่เกินค่าต่อไปนี
ระยะทางแนวราบ
6
มิลลิเมตร
ระยะทางแนวดิง 3
มิลลิเมตร
10. การซ่อมผิวทีช" ํารุ ด
ก. ห้ามปะซ่อมรูรอ้ ยเหล็กยึดและเนือทีชํารุดทังหมดก่อนทีวิศวกรผูค้ วบคุมงานจะได้ตรวจสอบ
แล้ว
ข. สําหรับคอนกรีตทีเป็ นรูพรุนเล็ก ๆ และชํารุดเล็กน้อย หากวิศวกรผูค้ วบคุมงานลงความเห็นว่า
พอทีจะซ่อมแซมให้ดีได้ จะต้องสกัดคอนกรีตทีชํารุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี เพือป้องกันมิ
ให้นาในมอร์
ํ
ตา้ ทีจะปะซ่อมนันถูกดูดซึมไป จะต้องทําความสะอาดคอนกรีตบริเวณทีจะปะซ่อม
และเนือทีบริเวณโดยรอบเป็ นระยะออกไปอย่างน้อย 150 มิลลิเมตร มอร์ตา้ ทีใช้เป็ นตัวประสาน
จะต้องประกอบด้วย ส่วนผสมของปูนซิเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายละเอียดซึงผ่านตะแกรงเบอร์ 30
แล้ว 1 ส่วนให้ละเลงมอร์ตา้ นีให้ทวพื
ั นทีผิว
ค. ส่วนผสมสําหรับใช้อดุ ให้ประกอบด้วยปูนซิเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายทีใช้ผสมคอนกรีต 2.5 ส่วน
โดยปริมาตรชืนและหลวม สําหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมปูนซิเมนต์ขาวเข้ากับปูนซิ
เมนต์ธรรมดา 2 ส่วนเพือให้สว่ นผสมทีปะซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้างเคียง ทังนี
โดยใช้วิธีทดลองหาส่วนผสมเอาเอง
ง. ให้จาํ กัดปริมาณของนําให้พอดีเท่าทีจําเป็ นในการยกย้ายและการปะซ่อมเท่านัน
จ. หลังจากทีนําซึงค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพืนทีทีจะปะซ่อมหมดแล้ว ให้ละเลงชันยึดหน่วง
ลงบนผิวนันให้ทวั เมือชันยึดหน่วงนีเริมเสียนําให้ฉาบมอร์ตา้ ทีใช้ปะซ่อมทันที ให้อดั มอร์ตา้ ให้
แน่นโดยทัวถึงและปาดออกให้เนือนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย และจะต้องทิงไว้เฉย ๆ
อย่างน้อย 1 ชัวโมงเพือให้เกิดการหดตัวขันต้นก่อนทีจะตกแต่งขันสุดท้ายบริเวณทีปะซ่อม
แล้วให้รกั ษาให้ชืนอย่างน้อย 7 วันสําหรับคอนกรีตเปลือยทีต้องการรักษาลายไม้แบบห้ามใช้
เครืองมือทีเป็ นโลหะฉาบเป็ นอันขาด
ฉ. ในกรณีทีรูพรุนนันกว้างมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก
และหากวิศวกรผูค้ วบคุมงานลง
ความเห็นว่า อยูใ่ นวิสยั ทีจะซ่อมแซมได้ก็ให้ปะซ่อมได้ โดยใช้มอร์ตา้ ชนิดทีผสมตัวยากันการ
หดตัว (NON-SHRINK MORTAR) เป็ นวัสดุแทนปูนทรายธรรมดา หากคอนกรีตทีเหลือเป็ น
คอนกรีตดีแต่มีรูพรุนมากให้ใช้ PRESSURIZED EPOXY GROUTING ชันหนึงก่อนทีจะปะ
ซ่อม ทังนีให้ปฏิบตั ติ ามข้อแนะนําของผูผ้ ลิตโดยเคร่งครัด
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ช.

ในกรณีทีโพรงใหญ่และลึกมากหรือเกิดข้อเสียหายใด ๆ เช่น คอนกรีตมีกาํ ลังตํากว่ากําหนด
และวิศวกรผูค้ วบคุมงานมีความเห็นว่า อาจทําให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้อาคารได้ ผูร้ บั จ้าง
จะต้องดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านันตามวิธีทีวิศวกรผูค้ วบคุมงานได้เห็นชอบด้วยแล้ว
หรือหากวิศวกรผูค้ วบคุมงานเห็นว่าการชํารุดมากจนไม่อาจแก้ไขให้ได้ดี อาจสังทุบทิงแล้ว
สร้างขึนใหม่โดยผูร้ บั จ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยในการนีทังสิน

11. การบ่มและการป้ องกัน
หลังจากได้เทคอนกรีตแล้วและอยูใ่ นระยะกําลังก่อตัว จะต้องป้องกันคอนกรีตนันจากอันตรายทีอาจ
เกิดจากแสงแดด ลมแห้ง ฝน นําไหล การเสียดสีและจากการบรรทุกนําหนักเกินสมควร สําหรับ
คอนกรีตซึงใช้ปนู ซิเมนต์ชนิดที 1 จะต้องรักษาให้ชืนต่อเนืองกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 7 วัน โดยวิธีคลุม
ด้วยกระสอบหรือผ้าใบเปี ยก หรือขัง หรือพ่นนํา หรือโดยวิธีทีเหมาะสมอืน ๆ ตามทีวิศวกรผูค้ วบคุม
งานเห็นชอบสําหรับผิวคอนกรีตในแนวตัง เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของคานให้หมุ้ กระสอบหรือผ้าใบ
ให้เหลือมซ้อนกันและรักษาให้ชืนโดยให้สิงทีคลุมนีแนบติดกับคอนกรีต ในกรณีทีใช้ปนู ซิเมนต์ชนิดให้
กําลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบ่มชืนให้อยูใ่ นวินิจฉัยของวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
12. การทดสอบ
ก. การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต
ชินตัวอย่างสําหรับการทดสอบอาจนํามาจากทุก ๆ รถ หรือตามทีวิศวกรผูค้ วบคุมงานจะ
กําหนด ทุกวันจะต้องเก็บชินตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 6 ชิน สําหรับทดสอบ 7 วัน 3 ก้อน และ 28
วัน 3 ก้อน สําหรับระยะเวลาผูค้ วบคุมงานอาจกําหนดเป็ นอย่างอืนตามความเหมาะสม วิธี
เก็บ เตรียม บ่ม และทดสอบชินตัวอย่างให้เป็ นไปตาม “วิธีทดสอบสําหรับกําลังอัดของแท่ง
กระบอกคอนกรีต (ASTM C 39) ตามลําดับ
ข. รายงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบกําลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด สําหรับผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้าง 1
ชุด และสํานักงานวิศวกรผูค้ วบคุมงานและผูอ้ อกแบบ 2 ชุด
รายงานจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังนี
(1) วันทีหล่อ
(2) วันทีทดสอบ
(3) ประเภทของคอนกรีต
(4) ค่าการยุบ
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(5) ส่วนผสม
(6) หน่วยนําหนัก
(7) กําลังอัดสูงสุด

ค.

ง.

การทดสอบแนว ระดับ ความลาดและความไม่สมําเสมอของพืนถนนคอนกรีตในบริเวณ
อาคาร เมือคอนกรีตพืนถนนแข็งตัวแล้วจะต้องทําการตรวจสอบแนว ความลาด ตลอดจน
ความไม่สมําเสมอต่าง ๆ อีกครังหนึง หาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกว่าบริเวณข้างเคียงกัน 3
มิลลิเมตรจะต้องขัดออก แต่ถา้ สูงมากกว่านันผูร้ บั จ้างจะต้องทุบพืนช่วงนันออกแล้วหล่อใหม่
โดยต้องออกค่าใช้จา่ ยทังหมด
การทดสอบความหนาของพืนถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร
วิศวกรผูค้ วบคุมงานอาจกําหนดให้มีการทดสอบความหนาของพืนถนนคอนกรีต โดยวิธีเจาะ
เอาแก่นไปตรวจตามวิธีของ ASTM C 174 ก็ได้ หากปรากฏว่าความหนาเฉลียน้อยกว่าที
กําหนดเกิน 3 มิลลิเมตร วิศวกรผูอ้ อกแบบจะเป็ นผูต้ ดั สินว่าถนนนันมีกาํ ลังพอจะรับนําหนัก
บรรทุกตามทีคํานวณออกแบบไว้ได้หรือไม่ หากวิศวกรผูอ้ อกแบบลงความเห็นว่า พืนถนนนัน
ไม่แข็งแรงพอทีจะรับนําหนักบรรทุกทีคํานวณออกแบบไว้ได้ผรู้ บั จ้างจะต้องทุบออกแล้วเท
คอนกรีตใหม่โดยจะเรียกเงินเพิมจากผูว้ า่ จ้างมิได้

13. การประเมินผลการทดสอบกําลังอัด
ก. ค่าเฉลียของผลการทดสอบชินตัวอย่างสามชินหรือมากกว่า ซึงบ่มในห้องปฏิบตั กิ ารจะต้องไม่
ตํากว่าค่าทีกําหนด และจะต้องไม่มีคา่ ใดตํากว่าร้อยละ 80 ของค่ากําลังอัดทีกําหนด
ข. หากกําลังอัดมีคา่ ตํากว่าทีกําหนด ก็อาจจําเป็ นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปทําการทดสอบ
ค. การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบตั ติ าม วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตทีเจาะและคาน
คอนกรีตทีเลือยตัดมา (ASTM C 24) การทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระทําในสภาพผึงแห้งใน
อากาศ
ง. องค์อาคารหรือพืนทีคอนกรีตส่วนใดทีวิศวกรผูค้ วบคุมงานพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอ ให้
เจาะแก่นอย่างน้อยสองก้อนจากแต่ละองค์อาคารหรือพืนทีนัน ๆ ตําแหน่งทีจะเจาะแก่นให้
วิศวกรผูค้ วบคุมงานเป็ นผูก้ าํ หนด
จ. กําลังของแก่นทีได้จากแต่ละองค์อาคารหรือพืนที จะต้องมีคา่ เฉลียเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ
90 ของกําลังทีกําหนดจึงจะถือว่าใช้ได้ และจะต้องไม่มีคา่ ใดตํากว่าร้อยละ 80 ของค่ากําลัง
อัดทีกําหนด
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ฉ.
ช.
ซ.

จะต้องอุดรูซงเจาะเอาแก่
ึ
นออกมาตามวิธีในข้อ 10 ให้เรียบร้อยด้วย NON-SHRINK
MORTAR
หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า คอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอ จะต้องทุบคอนกรีตนันทิง
แล้วหล่อใหม่โดยผูร้ บั จ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยทังสิน
ชินตัวอย่างแท่งกระบอกคอนกรีตอาจใช้ลกู บาศก์ขนาด 150 มม. x 150 มม. x 150 มม. แทน
ได้ โดยให้เปรียบเทียบค่ากําลังอัดตามมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ ว.ส.ท.
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หมวด 7
งานโลหะ และเหล็กรู ปพรรณ
1.

ขอบเขตของงาน
ก. ผูร้ บั จ้างก่อสร้างจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หา วัสดุ อุปกรณ์ ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงาน
โรงงาน การติดตัง เคลือนย้าย และสิงทีจําเป็ นสําหรับงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
ข. เหล็กรูปพรรณทังปวงทีระบุในแบบรวมหมายถึง งานป้องกันสนิม ด้วยกรรมวิธีทีเหมาะสม
ค. ผูร้ บั จ้างก่อสร้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็ก และวัสดุประกอบงานเหล็กอืน ๆ ทีใช้งาน พร้อม
ทังข้อมูลทางเทคนิคของผูผ้ ลิต พร้อมผลการทดสอบจากสถาบันทีรัฐรับรองให้ผแู้ ทนผูว้ า่ จ้าง
เพือตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ
ง. ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดทําแบบขยาย เพือแสดงรายละเอียดและวิธีการทํางานตามทีผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้าง
แนะนํา เพือให้การทํางานและควบคุมงานถูกต้อง
จ. ผูร้ บั จ้างก่อสร้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบ คุณภาพงาน และทดสอบ หากพบภายหลังว่า
ผลงานก่อสร้างไม่มนคง
ั หรือมีขอ้ บกพร่อง
ฉ. บทกําหนดหมวดนีคลุมถึงเหล็กรูปพรรณ ท่อกลม ท่อเหลียม (STEEL TUBING) ทุกชนิด
ช. รายละเอียดเกียวกับเหล็กรูปพรรณ ซึงมิได้ระบุในแบบและบทกําหนดนี ให้ถือปฏิบตั ติ าม
“มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ

2.

วัสดุ
เหล็กรูปพรรณทังหมดจะต้องมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที
มอก.116-2517 หรือ ASTM หรือ JIS ทีเหมาะสม ในกรณีทีมิได้ระบุในแบบให้ถือว่าเป็ นเหล็กชนิด
เทียบเท่า A 36 หรือ SS 41

3.

การกองเก็บวัสดุ
เหล็กรูปพรรณทังทีประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบจะต้องเก็บไว้บนยกพืนเหนือพืนดิน จะต้อง
รักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่ น ไขมัน หรือสิงแปลกปลอมอืน ๆ และต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็ นสนิม
ในกรณีทีใช้เหล็กทีมีคณ
ุ สมบัตติ า่ งกันหลายชนิดต้องแยกเก็บและทําเครืองหมาย เช่นโดยการทาสี
แบ่งแยกให้เห็นอย่างชัดเจน
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4.

การจัดทํา SHOP DRAWING
ก่อนทีจะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิน ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดทํา SHOP DRAWING ส่งต่อ
วิศวกรผูค้ วบคุมงานเพือรับความเห็นชอบ โดย SHOP DRAWING นัน จะต้องประกอบด้วย
ก. แบบทีสมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกียวกับการตัดต่อ การประกอบ และการติดตัง รูสลักเกลียว
รอยเชือม และรอยต่อทีกระทําในโรงงาน
ข. สัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ทีใช้จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ค. จะต้องมีสาํ เนาเอกสารแสดงบัญชีวสั ดุ และวิธีการยกติดตัง ตลอดจนการยึดโดยชัวคราว

5.

การดัด
การดัดต้องทําด้วยความระมัดระวังเพือมิให้เกิดการบิดเบียว หรือเกิดเป็ นริวลูกคลืน การดัดแผ่น
เหล็กทีอุณหภูมิปกติจะต้องใช้รศั มีของการดัดไม่นอ้ ยกว่า 2 เท่าของความหนาของแผ่นเหล็กนัน ใน
กรณีทีทําการดัดทีอุณหภูมิสงู ห้ามทําให้เย็นตัวลงโดยเร็ว สําหรับเหล็กกําลังสูง (HIGH-STRENGTH
STEEL) ให้ทาํ การดัดทีอุณหภูมิสงู เท่านัน

6.

รู และช่องเปิ ด
การเจาะ หรือตัด หรือกดทะลุให้เป็ นรู ต้องกระทําตังฉากกับผิวของเหล็กนอกจากจะระบุเป็ นอย่าง
อืน ห้ามใช้วิธีเจาะรูดว้ ยไฟ หากรูทีเจาะไว้ไม่ถกู ต้องจะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเชือมและเจาะรูใหม่ให้
ถูกตําแหน่ง ในเสาทีเป็ นเหล็กรูปพรรณซึงต่อกับคาน คสล. จะต้องเจาะรูไว้เพือให้เหล็กเสริมในคาน
คอนกรีตสามารถลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง ขอบรูซงคมและยื
ึ
นเล็กน้อย
อันเกิดจากการเจาะด้วยสว่านให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครืองมือทีเหมาะสมโดยลบมุม 2 มิลลิเมตร
ช่องเปิ ดอืน ๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซึงมีความหนาไม่นอ้ ยกว่าความ
หนาขององค์อาคารทีเสริม รูหรือช่องเปิ ดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิ ดขององค์อาคารที
เสริมนัน

7.

การประกอบและยกติดตัง(
ก. ให้พยายามประกอบทีโรงงานให้มากทีสุดเท่าทีจะได้
ข. การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต้องกระทําอย่างละเอียดประณีต
ค. องค์อาคารทีวางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า
ง. การติดตัวเสริมกําลังและองค์อาคารยึดโยงให้กระทําอย่างประณีต สําหรับตัวเสริมกําลังทีติด
แบบอัดแน่นต้องอัดให้สนิทจริง ๆ
จ. รายละเอียดให้เป็ นไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานทีแห่ง
ประเทศไทยฯ ที 1003-18 ทุกประการ
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ฉ.

ไฟทีใช้ตดั ควรมีเครืองมือกลเป็ นตัวนํา

8.

การเชื"อม
ก. ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน AWS สําหรับการเชือมในงานก่อสร้างอาคาร
ข. ผิวหน้าทีจะทําการเชือมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ด ตะกรัน สนิม ไขมัน สีและวัสดุ
แปลกปลอมอืน ๆ ทีจะทําให้เกิดผลเสียต่อการเชือมได้
ค. ในระหว่างการเชือมจะต้องยึดชินส่วนทีจะเชือมติดกันให้แน่น เพือให้ผิวแนบสนิทสามารถทาสี
อุดได้โดยง่าย
ง. หากสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้พยายามเชือมในตําแหน่งราบ
จ. ให้วางลําดับการเชือมให้ดี
เพือหลีกเลียงการบิดเบียวและหน่วยแรงตกค้างในระหว่าง
กระบวนการเชือม
ฉ. ในการเชือมแบบชนจะต้องเชือมในลักษณะทีจะให้ได้ PENETRATION โดยสมบูรณ์ โดยมิให้
กระเปาะตะกรันขังอยู่ ในกรณีนีอาจใช้วิธีลบมุมตามขอบหรือ BACKING PLATES ก็ได้
ช. ชินส่วนทีจะต้องเชือมแบบทาบจะต้องวางให้ชิดกันทีสุดเท่าทีจะมากได้
และไม่วา่ กรณีใด
จะต้องห่างกันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร
ฎ. ช่างเชือมจะต้องมีความชํานาญในเรืองการเชือมเป็ นอย่างดี
โดยช่างเชือมทุกคนจะต้องมี
หนังสือรับรองว่าผ่านการทดสอบจากสถาบันทีเชือถือได้ เช่นกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เป็ นต้น
ฏ. สําหรับเหล็กหนาตังแต่ 25 มม. ขึนไปต้อง PREHEAT ก่อนเชือมโดยให้ผรู้ บั จ้างเสนอวิธีการ
ต่อวิศวกรผูค้ วบคุมงานเพือรับความเห็นชอบ
ฐ. สําหรับเหล็กหนา 50 มม. ขึนไป ให้เชือมแบบ SUBMERGED ARC WELDING

9.

การตรวจสอบรอยเชื"อม
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชือมในตําแหน่งทีวิศวกรผูอ้ อกแบบ หรือ
วิศวกรผูค้ วบคุมงานเป็ นผูก้ าํ หนด ลักษณะของรอยเชือมทียอมรับได้จะต้องมีพืนผิวทีเรียบ ไม่มีมมุ
แหลมคมได้ขนาดตามทีกําหนดในแบบและจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว
โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
ดังต่อไปนี
ก. ในกรณีการเชือมแบบผอก (FILLET WELD)
ให้ทดสอบโดยการใช้ DYE PENETRANT ซึงรายละเอียดการทดสอบให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ASTM E 165 หรือทดสอบโดยการใช้ MAGNETIC PARTICLE ซึง
รายละเอียดการทดสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM E 709
ข. ในกรณีการเชือมแบบต่อชน (BUTT JOINT WITH FILLEY WELD)
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(1) เมือแผ่นเหล็กทีนํามาต่อเชือมมีความหนาไม่เกิน 40 มม. ให้ทาํ การตรวจสอบ
รอยเชือมโดยใช้วิธีเอกซเรย์ (X-RAY) รายละเอียดการทดสอบให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ASTM E 94 และ ASTM E 142
(2) เมือแผ่นเหล็กทีนํามาต่อเชือมความหนาเกิน 40 มม. ให้ทาํ การตรวจสอบรอย
เชือมโดยใช้วิธีรงั สีแกมมา (GAMMA-RAY) หรือทดสอบโดยใช้อลุ ตราโซนิค
(ULTRASONIC)
ทังนีผลการทดสอบจะต้องได้รบั การรับรองจากผูเ้ ชียวชาญจากสถาบันทีเชือถือได้
รายละเอียดเกียวกับการตรวจสอบรอยเชือมนอกเหนือจากทีกําหนดในข้อกําหนดนีให้เป็ นไป
ตามมาตรฐาน AWS
10. การซ่อมแซมรอยเชื"อม
ก. บริเวณทีได้รบั การตรวจสอบรอยเชือมแล้วพบว่ามีปัญหา จะต้องทําการขจัดทิงและทําการ
เชือมแล้วตรวจสอบใหม่
ข. ในบริเวณโลหะเชือมทีมีรอยแตกจะต้องขจัดรอยเชือมออกวัดจากปลายรอยแตกไม่นอ้ ยกว่า
50 มม. และทําการเชือมใหม่
ค. หากองค์อาคารเกิดการเปลียนแปลงรูปร่างขึนจากการเชือมจะต้องทําการแก้ไขให้ได้รูปทรงที
ถูกต้องหรือเสริมความแข็งแรงให้มากกว่าหรือเทียบเท่ากับรูปทรงทีเกิดจากการเชือมทีถูกต้อง
11. งานสลักเกลียว
สลักเกลียวทีใ" ช้ ใช้ สลักเกลียวชนิด
ก. การตอกสลักเกลียวจะต้องกระทําด้วยความประณีตโดยไม่ทาํ ให้เกลียวเสียหาย
ข. ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบและผิวทีรองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะทําการขันเกลียว
ค. ขันรอยต่อด้วยสลักเกลียวทุกแห่งให้แน่นโดยใช้กญ
ุ แจปากตายทีถูกขนาด
ง. ให้ขนั สลักเกลียวให้แน่นโดยมีเกลียวโผล่จากสลักเกลียวไม่นอ้ ยกว่า 3 เกลียว หลังจากนันให้
ทุบปลายเกลียวเพือป้องกันมิให้สลักเกลียวคลายตัว

12. การต่อและประกอบในสนาม
ก. ให้ปฏิบตั ติ ามทีระบุในแบบขยายและคําแนะนําในการยกติดตังโดยเคร่งครัด
ข. ค่าผิดพลาดทียอมให้ ให้ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล
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ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.

จะต้องทํานังร้าน คํายัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียง เพือยึดโครงสร้างให้แน่นอยูใ่ นแนวและ
ตําแหน่งทีต้องการเพือความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ านจนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบร้อย
และแข็งแรงดีแล้ว
หมุด (RIVET) ให้ใช้สาํ หรับยึดชินส่วนต่าง ๆ เข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบียว
ชํารุดเท่านัน
ห้ามใช้วิธีตดั ด้วยแก๊สเป็ นอันขาด นอกจากจะได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
สลักเกลียวยึดและสมอให้ตดิ ตังโดยใช้แบบนําเท่านัน
แผ่นรอง (BASE PLATE)
(1) ใช้ตามทีกําหนดในแบบขยาย
(2) ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิมเหล็ก
(3) หลังจากได้ยกติดตังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อดั มอร์ตา้ ชนิดทีไม่หดตัว (NON-SHRINK
MORTAR) ใต้แผ่นรองให้แน่นแล้วตัดขอบลิมให้เสมอกับขอบแผ่นรองโดยทิงส่วนที
เหลือไว้ในที
(4) ในกรณีทีใช้ ANCHOR BOLT จะต้องฝั ง ANCHOR BOLT ให้ได้ตาํ แหน่งและความสูง
ทีถูกต้องและระวังไม่ให้หวั เกลียวบิด งอ เสียรูปหรือขึนสนิม และถ้าไม่มีการระบุในแบบ
ให้ยดึ ขันกับแผ่นรองโดยใช้ DOUBLE NUTS

13. การป้ องกันเหล็กมิให้ ผุกร่อน
ก. เกณฑ์กาํ หนดทัวไป
งานนีหมายรวมถึง การทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตามบทกําหนด
และแบบและให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสัญญานีทุกประการ
ข. ผิวทีจะทาสี
(1) การทําความสะอาด
(I) ก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเว้นผิวทีอาบโลหะจะต้องขัดผิวให้สะอาดโดยใช้
เครืองมือขัด เช่น จานคาร์บอรันดัม หรือเครืองมือชนิดอืนทีเหมาะสม จากนันให้
ขัดด้วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทรายเพือขจัดเศษโลหะทีหลุดร่อนออกให้
หมด
แต่ตอ้ งพยายามหลีกเลียงการใช้เครืองขัดด้วยลวดเป็ นระยะเวลานาน
เพราะอาจทําให้เนือโลหะไหม้ได้
(II) สําหรับรอยเชือมและผิวเหล็กทีได้รบั ความกระทบกระเทือนจากการเชือมจะต้อง
เตรียมผิวสําหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวทัวไปตามวิธีในข้อ (I)
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(III) ทันทีก่อนทีจะทาสีครังต่อไปให้ทาํ ความสะอาดผิวซึงทาสีไว้ก่อน หรือผิวทีฉาบไว้
จะต้องขจัดสีทีร่อนหลุดและสนิมออกให้หมดและจะต้องทําความสะอาดพืนที
ส่วนถูกนํามันและไขมันต่าง ๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทบั
(2) สีรองพืน
หากมิได้ระบุเป็ นอย่างอืน งานเหล็กรูปพรรณทังหมดให้ทาสีชนิด EPOXY PAINTED
กรรมวิธีการทาให้ยดึ ถือตามผูผ้ ลิตวัสดุสี ซึงจะต้องส่งขออนุมตั จิ ากวิศวกรผูค้ มุ งานก่อน
ในกรณีทีเหล็กรูปพรรณฝั งในคอนกรีตไม่ตอ้ งการทาสีทงหมดแต่
ั
จะต้องขัดผิวให้สะอาด
ก่อนเทคอนกรีตหุม้
14. การป้ องกันไฟ
ชินส่วนเหล็กรูปพรรณส่วนทีเป็ นโครงสร้าง ยกเว้นโครงเหล็กดัก จะต้องให้มีการป้องกันไฟโดยให้ถือ
ปฏิบตั ติ าม “มาตรฐานป้องกันอัคคีภยั ” ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที 0001-26
และ ASTM E 119 ทุกประการ ส่วนวิธีการทีใช้ผรู้ บั จ้างจะต้องเสนอวิธีการดังกล่าวให้แก่ผอู้ อกแบบ
พิจารณาอีกครัง
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หมวด 8
งานเสาเข็มเจาะ
1. รายละเอียดทั"วไป
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการเจาะดินและหล่อเสาเข็มคอนกรีตกับที เพือทีจะทําเสาเข็มเจาะระบบเจาะ
แห้ง โดยกํานดให้เสาเข็มเจาะทีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร มีกาํ ลังรับนําหนักปลอดภัยได้ไม่นอ้ ย
กว่า 60.0 ตัน/ต้น ทังนีความยยาวของเสาเข็มขึนอยูก่ ารคํานวณการรับนําหนักของดิน จากรายงานการ
ตรวจสอบดิน(SOIL REPORT) โดยทีทางผูร้ บั จ้างต้องทําการยืนยันกําลังนําหนักและระดับความลึกปลาย
เสาเข็มก่อนทีจะทําการก่อสร้าง และจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเจาะเสาเข็มเพิมเติม รวมทัง
ค่าใช้จา่ ยการขยายฐานราก ในกรณีทีผลการทดสอบเสาเข็ม แสดงว่ากําลังรับนําหนักของเสาเข็มไม่ได้
ตามทีออกแบบไว้เพือรองรับฐานรากของอาคารโครงการนี
2. วัสดุเสาเข็มเจาะ
ก.
คอนกรีต
กําลังอัดประลัย 210
กก./ตร.ซม. ของแท่งคอนกรีตทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม.x30ซม. อายุ 28 วัน
คอนกรีตทีใช้ในงานเสาเข็มเจาะ ต้องใส่สารเคมีเพือหน่วงเวลาการแข็งตัวของ
คอนกรีต โดยคอนกรีตจะต้องไม่แข็งตัวก่อน 4 ชม. และต้องเหมาะสมกับระยะเวลา
เทคอนกรีต
สารเคมีผสมในคอนกรีตเพือหน่วงเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต ต้องเสนอผล
ทดสอบให้วิศวกรผูว้ า่ จ้างพิจารณาก่อนนํามาใช้
ข.
เหล็กเสริม ใช้เหล็กเส้น มาตรฐาน SD30 โดยกําหนดให้
เสริมเหล็ก 6DB12 ยาวตลอดต้น พร้อมเหล็กปลอกเกลียว RB6@0.20
สําหรับเสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 เมตร
เสริมเหล็ก 8DB16 ยาวตลอดต้น พร้อมเหล็กปลอกเกลียว RB9@0.20
สําหรับเสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
3. กรรมวิธีในการทําเสาเข็มเจาะหล่อในทีร" ะบบแห้ ง
q.r รูเจาะ
(1)ผนังภายในของรูเจาะจะต้องผนึกแน่น จะปล่อยให้วสั ดุรว่ งหลุดลงไปก้นรูไม่ได้
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(2)ก้นรูเจาะจะต้องแห้ง สะอาด แน่น และปราศจากวัสดุทีร่วน หรือวัสดุทีทําให้อ่อนตัวจน

มีกาํ ลังเฉื อนตํากว่าค่าของตัวอย่างซึงเป็ นค่าทีใช้ในการคํานวณหาความลึกของรู ทีเจาะ ก้นรู จะต้องได้
ระดับพอสมควร
(3)จะต้องความสะอาดก้นรู เจาะด้วยวิธีใดๆ ก็ตามทีได้รบั อนุมตั ิแล้ว และต้องได้รบั การ
ตรวจและเห็นชอบจากผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างเสียก่อน จึงจะได้รบั อนุญาตให้เทคอนกรีตได้
(4)ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์เกียวกับความปลอดภัยทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์อาํ นวย
ความสะดวกต่างๆ เพือให้ผแู้ ทนผูว้ า่ จ้าง หรือผูแ้ ทน สามารถเข้าไปตรวจงานด้วยความปลอดภัย
q.s คอนกรีตในเสาเข็ม
(1)คอนกรีตที ใช้ในเสาเข็มจะต้องมี คุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดว่าด้วยคอนกรีต และ
นอกเหนือจากเกณฑ์กาํ หนดต่างๆ สําหรับคอนกรีตธรรมดาแล้ว คอนกรีตในเสาเข็มจะต้องสอดคล้องตาม
ข้อต่างๆ ต่อไปนีด้วยคือ
ก ก้นรูจะต้องแห้งสนิทเมือจะเทคอนกรีต
ข หลังจากทีรู เจาะได้รบั การตรวจสอบและอนุมตั ิแล้ว และทันที ทีจะเทคอนกรีต
จะต้องเทมอร์ตา้ ปูนทรายในอัตราส่วน 1 : 1.5 โดยนําหนักลงในรู เจาะจนได้ความลึกไม่นอ้ ยกว่า 30
เซ็นติเมตร
ค การเทคอนกรีตในรู เจาะ ให้กระทําโดยวิธีใช้กรวยทีมีท่อปล่อยทีขนาดพอเหมาะ
และยาวไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร หรือใช้ปล่อง หรือวิธีอืน โดยต้องระวัง อย่างยิงทีจะไม่ให้เกิดการแยกแยะขึน
ห้ามมิให้ปล่อย คอนกรีตจากปากรูเจาะโดยตรงเป็ นอันขาด
ง ขณะเทคอนกรีตเสาเข็มหรือขณะถอนปลอก ห้ามมิให้นาผิ
ํ วดินหรือเศษสิงของใดๆ
หล่นเข้าไปในรูเจาะได้ตอ้ งระวังนําใต้ดนิ มิให้ไหลเข้าไปในรูเจาะด้วย
จ เมือรู เจาะได้รบั การตรวจและอนุมตั ิแล้วให้ดาํ เนินการเทคอนกรีตทันที และไม่ว่า
กรณีใดต้องเทภายใน 2 ชัวโมง หากปรากฏว่าเกิดการล่าช้าจนเป็ นเหตุให้รูเจาะอ่อนตัวหรือเสียหาย ผูร้ บั
จ้างจะต้องเป็ นผู้เสี ยค่าใช้จ่ายในงานต่างๆที จะเกิ ดขึนเนื องจากการล่าช้านี ตามแต่ผู้แ ทนผูว้ ่าจ้างจะ
เห็นสมควรให้แก้ไข
ฉ การเทคอนกรีตเสาเข็มนี แต่ละต้นจะต้องเทต่อเนืองกันจะหยุดชะงักไม่ได้
ช คอนกรีตเสาเข็มจะต้องใช้ส่วนผสมทีถูกต้อง โดยมีคา่ การยุบระหว่าง 10 + 2.5
เซนติเมตร
ซ จะต้อ งเสริ ม กรงเหล็ กในคอนกรี ตตามแบบที ได้รับความเห็ นชอบจากผู้แ ทนผู้
ว่าจ้างก่อน
ฌ จะต้องยึดกรงเหล็กดังกล่าวให้อยู่ตรงกลางรู เจาะ และยึดให้แน่นหนา เพือทีขณะ
เทคอนกรีต กรงเหล็กจะได้ไม่ขยับเขยือน
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ญ จะต้องอัดคอนกรีตเสาเข็มช่วงทีเสริมเหล็กให้แน่นโดยใช้เครืองเขย่า ชนิดจุ่มทีมี
ขนาดใหญ่เพียงพอ
ฎ ในระหว่างการทําเสาเข็มหรือเมือเสาเข็มเสร็จแล้ว ผูแ้ ทนผูว้ ่าจ้างอาจจะเลือก
เสาเข็มใช้งาน 6 ต้น หรือมากกว่านัน หากปรากฏจากระเบียนว่าเสาเข็มมีประวัติทีแสดงว่าเสาเข็มนันๆ
อาจมีความสามารถในการรับนําหนักตํากว่าทีกําหนด ซึงวิศวกรผูอ้ อกแบบจะเป็ นผูช้ ีขาดให้ผรู้ บั จ้างเจาะ
เอาแก่นคอนกรีตขนาดผ่าศูนย์กลาง 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิว) เพือนําไปทดสอบ โดยเริมทีระดับหัวเสาเข็ม
เจาะลงไปจนสุดความลึกของแก่น จากนันผูร้ บั จ้างจะต้องอุดรูทีเจาะนันด้วยนําซีเมนต์อดั (Grout) หรือวัสดุ
อืนทีมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่าโดยใช้แรงดันช่วย ผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างจะเป็ นผูเ้ ลือกชินตัวอย่างขนาดยาว 7.62 ซม. (3
นิว) 2 ชิน จากเสาเข็มแต่ละต้นเพือนําไปทดสอบ Unconfined Compressive Strength ณ. ห้องปฏิบตั กิ าร
ทีได้รบั การรับรองแล้ว และชินตัวอย่างแต่ละชิน จะต้องมีกาํ ลังอัดเสรีไม่นอ้ ยกว่า 210 กก. /ซม.2 เสาเข็ม
ต้นใดทีมีคา่ Recovery ของแก่นน้อยกว่าร้อยละ 100 หรือแก่นทีมี Unconfined Compressive Strength
น้อย กว่า 210 กก./ซม.2 จะถือว่าเสาเข็มนันได้ทาํ ขึนโดยไม่ถกู ต้อง และจะต้องทิงไปหรือซ่อมแซมตาม
ข้อแนะนําของผูว้ า่ จ้าง ทังนีผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการนีทังหมด ยิงกว่านันผูร้ บั จ้างจะต้อง
เจาะเอาแก่นจากเสาเข็มอีก 2 ต้น แล้วนําไปทดสอบตามทีกําหนดข้างต้นโดยคําแนะนําของผูแ้ ทนผูว้ ่าจ้าง
ค่าใช้จา่ ยทังหมดตกเป็ นของผูร้ บั จ้างแต่ฝ่ายเดียวสําหรับขนาดแก่นอาจใช้ขนาดใหญ่กว่านีก็ได้ แต่จะต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ากผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างก่อน
3.3 ปลอก
(1) เสาเข็มซึงหล่อในชันดินทีมีนามากพอที
ํ
จะกระทบกระเทือนต่อการเจาะรู หรือต่อความ
มันคงของรู ทีเจาะ หรือเจาะในชันดินทีเป็ นเม็ดโตๆ หรือดินเหนียวทีไม่คงตัว จะต้องใช้ปลอก (Casing)
ชัวคราว ตอกให้ลึกพอทีจะป้องกันนําในดินหรือเพือให้เป็ นทีรองรับด้านข้างป้องกันการทะลายของผนัง
รูเจาะ และเพือให้การเจาะดําเนินไปด้วยความสะดวก
(2) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการป้องกันการพังทลายของดินส่วนที ขุดก่ อนที จะเท
คอนกรีต และก่อนที คอนกรีตจะก่อตัว และไม่มีการชดเชยเงิ นให้ในกรณี ทีต้องว่าจ้างการตอกปลอก
ชัวคราว และ/หรือถาวร ทีจําเป็ นในการนี หรือการอืนใด หรือปลอกเหล็กทีต้องทิงไว้ในดิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด
ก็ตาม
(3) ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม หากปรากฏว่ามีความจําเป็ นทีจะต้องใช้ปลอกชัวคราว ซึงมี
ขนาดใหญ่กว่าทีกําหนดไว้ จะต้องเทคอนกรีตในปลอกนัน จนเต็มพืนทีหน้าตัดของปลอกชัวคราวนัน แต่
การจ่ายเงินจะถือจากขนาดทีกําหนดเดิมเป็ นเกณฑ์
(4) ในกรณีทีดินข้างใต้เกิดพังทลายลงบางส่วนหรือทังหมดในรู เจาะ ส่วนทีไม่ได้ใช้ปลอก
เหล็กในระหว่างการขุด หรือเมือขุดเสร็จแล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งให้ผแู้ ทนผูว้ ่าจ้างทันที และจะต้องปฏิบตั ิ
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ตามข้อแนะนําของผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างในการซ่อมแซมแก้ไขค่าใช้จ่ายใดๆทีเกิดจากการพังทลาย ดังกล่าวจะตก
อยูก่ บั ผูร้ บั จ้างแต่ผเู้ ดียว
K. ระเบียนสําหรับเสาเข็มหล่อในทีร" ะบบแห้ ง
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําระเบียนของเสาเข็มทุกต้น และจะต้องจัดทําให้ผแู้ ทนผูว้ า่ จ้าง 2 ชุด ภายหลังงานเสาเข็ม
นันเสร็จไม่เกิน 48 ชัวโมง ในการทําระเบียนจะต้องใช้แบบฟอร์มทีได้รบั อนุมตั ิให้ใช้ได้เท่านัน และจะต้อง
บันทึกข้อมูลต่างๆ ของเสาเข็มแต่ละต้นดังต่อไปนี
(1)
วันเดือนปี
(2)
หมายเลขกํากับเสาเข็ม
(3)
ระดับดิน
(4)
ระดับตัดเสาเข็ม
(5)
ระดับของดินทรายแน่น
(6)
ระดับปลายของรูเจาะหรือส่วนล่างสุดทีผายออก
(7)
เส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะ
(8)
ความเบี ยงเบนที ระดับตัดเสาเข็ม และระดับก้น ของฐานรากของศูนย์กลาง
เสาเข็มจากตําแหน่งทีถูกต้อง
(9)
ความยาวของปลอก
(10) ระดับดินข้างเคียงก่อนและหลังการถอนปลอก
(11) ปูมแสดงระดับนําใต้ดนิ และรายละเอียดของชันดินทีเจาะลงไป
(12) รายละเอียดของอุปสรรคและความล่าช้า
(13) ผลการทดสอบใดๆ ของดินในรูเจาะ (ถ้ามี)
(14) รายละเอียดของปรากฏการณ์ใดๆ ทีผิดปกติในระหว่างงานทําเสาเข็ม
(15) ข้อมูลอืนๆ ซึงทางผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างต้องการ
5. การทดสอบการรับนํ(าหนักของเสาเข็ม
ให้ผรู้ บั จ้างทําการทดสอบเสาเข็มทีทําการเจาะโดยใช้วิธี SONIC INTEGRITY TEST เพือ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุกต้น ก่อนทําการทดสอบการรับนําหนักของเสาเข็มโดยใช้วิธี
DYNAMIC PILE LOAD TEST ตามมาตรฐาน ASTM D-4945-89 จํานวน 2 ต้นสําหรับเสาเข็ม
เจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
โดยผูร้ บั จ้างต้องจัดส่งเอกสารแบบการติดตังเครืองมือ
การทดสอบและรายละเอียดการทดสอบมาให้วิศวกรผูว้ า่ จ้างพิจารณาอนุมตั กิ ่อน
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5.1 การรายงานผลการทดสอบการรับ นํา. หนัก ของเสาเข็ม
หลังจากทีการทดสอบฯ ได้เสร็จสินลงแล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบเสาเข็มนัน
ต่อผูว้ า่ จ้างภายใน 5 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี
1.
ตารางแสดงค่านําหนักบรรทุกและการทรุดตัว
2.
กราฟแสดงผลการทดสอบในรูปของเวลา-นําหนัก-การทรุดตัว
3.
หมายเหตุเกียวกับสิงผิดปกติทีเกิดขึนในระหว่างการทดสอบการบรรทุกนําหนักของ
เสาเข็ม
4.
สรุปรายงานผลการทดสอบฯ จะต้องได้รบั การลงนามรับรองโดยวิศวกรของผูร้ บั จ้าง
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หมวด 9
งานคอนกรีตอัดแรง
ข้อ กําหนดของงานคอนกรีต อัด แรง
. บทกําหนด
งานคอนกรีตอัดแรงคือ การก่อสร้างโครงสร้าง หรือส่วนของโครงสร้างซึงเป็ นคอนกรีตชนิดปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์อดั แรงด้วยเหล็กแรงดึงสูง และเสริมด้วยเหล็กเสริมคอนกรีตเฉพาะแห่ง ตามรายละเอียด และ
ข้อกําหนดในแบบ และตามข้อกําหนดทีเพิมเติมโดยวิศวกรผูอ้ อกแบบคอนกรีตชนิดปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
ประกอบไปด้วยส่วนผสมของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์นาํ0 , มวลหยาบ และมวลละเอียด โดยจะมีสว่ นผสม
ของนํา0 ยาผสมคอนกรีตด้วยก็ได้ แล้วแต่ความจําเป็ นของการทํางาน
3. วัส ดุก ารก่อ สร้าง
3. ข้อกําหนดคุณภาพคอนกรีต
3. . ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
ปูนซีเมนต์จะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมไทย มอก. -3 ; ประเภททีหนึง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา) หรือประเภท
ที ? (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทเกิดแรงสูงเร็ว)
3. .3 นํา0 นํา0 ทีใช้ในการผสมคอนกรีต จะต้องเป็ นนํา0 สะอาด ปราศจากสาร ประเภทเกลือ, กรด
หรือ นํา0 มัน, วัชพืด หรือสารใดๆ ก็ตาม ทียังผลเสียหายต่อคอนกรีต
3. .? นํา0 ยาผสมคอนกรีต นํา0 ยาผสมคอนกรีต จะใช้ตอ่ เมือได้รบั อนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จาก วิศวกรผูอ้ อกแบบเท่านัน0 นํา0 ยาผสมคอนกรีตทีจะใช้ผสมคอนกรีตได้นนั0 ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ รง ตาม
ข้อกําหนดของ AASHTO STANDARD SPECIFICATION M 194.
3. .; มวลหยาบ มวลหยาบทีใช้ในการผสมคอนกรีตจะต้องประกอบมีความแข็งแรง และ
ทนทาน และเป็ นไปตามข้อกําหนดของ AASHTO STANDARD SPECIFICATION M 80 ส่วนคละ ของมวล
หยาบจะต้องเป็ นไปตาม ตารางที ใน AASHTO M 80
3. . มวลละเอียด มวลละเอียดจะต้องเป็ นทรายธรรมชาติ และเป็ นไปตามข้อ กําหนดของ
AASHTO STANDARD SPECIFICATION M 6 ส่วนคละของมวลละเอียดจะต้องเป็ นไปตามข้อ V. AASHTO M6
3. .V ส่วนผสมของคอนกรีต
3. .V. ชนิดของคอนกรีต คอนกรีตสําหรับงานแผ่นพืน0 จะมีรายละเอียดเบือ0 งต้นดังนี 0
กําลังอัดคอนกรีตที 3W วัน = ?3Y กก./ซม.3 (cylinder)

ปริมาณขัน0 ตําของปูนซีเมนต์ 3cY กก./ลบ.ม.
ประเภทของปูนซีเมนต์
หรือ ?
ช่วงขนาดของมวลหยาบ
;-3 มม.
3. .V.3 ส่วนผสมของคอนกรีต จะต้องได้รบั การอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
วิศวกรผูอ้ อกแบบ จึงจะนําไปใช้งานได้
3. .c การควบคุมคุณภาพคอนกรีต
3. .c. เรืองทัวไป ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อคุณภาพของคอนกรีตให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนด และความรับผิดชอบนี 0 จะไม่สิน0 สุดลงแม้วา่ ผลจากการทดลอง
ตัวอย่างคอนกรีตจะออกมาในรูปใดก็ตาม ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรียม
ขบวนการ และ แผนการทดลองสุม่ ตัวอย่างคอนกรีตเพือเสนอต่อวิศวกรผูว้ า่ จ้าง
เห็นชอบ
3. .c.3 คอนกรีตเปี ยก การทดสอบการยุบตัว (SLUMP) ควรจะมีการทําอย่างสมําเสมอ
ตามกําหนดของวิศวกร โดยจะต้องทดสอบทุกๆ 3 ลบ.ม.ของคอนกรีตทีเท และ
ทุกครัง0 ของการเก็บตัวอย่างทรงกระบอกเพือการทดสอบกําลังอัด
3. .c.? การควบคุมกําลังอัดคอนกรีต
ก.
การสุม่ ตัวอย่างและการทดสอบผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการเก็บ
ตัวอย่าง คอนกรีตเพือการทดสอบกําลังอัดจํานวนตัวอย่าง,ความถี,และ
บริเวณทีต้องการเก็บตัวอย่างคอนกรีตจะต้องถูกกําหนดโดยความ
เห็นชอบของวิศวกรผูว้ า่ จ้าง
ข.
กําลังอัดคอนกรีตผลการทดลองต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของBUILDING
CODE REQUIREMENTS FOR REINFORCED CONCRETE(ACI318-cc) ใน
กรณีทีผลการทดลองตัวอย่างคอนกรีตไม่ผ่านข้อกําหนดดังทีกล่าวไว้
เบือ0 งต้นแล้วให้อยูใ่ นดุลยพินิจของวิศวกรผูว้ า่ จ้างในการยอมรับคอนกรีต
ส่วนนัน0 ซึงมีขอ้ บกพร่องในเรืองกําลังอัดเพียงเล็กน้อยหรือปฏิเสธการ
ยอมรับ คอนกรีตทีมีความบกพร่องมากและสังให้ทบุ ส่วนนัน0 ทิง0 ไปวิศวกร
ผูอ้ อกแบบสามารถทีจะให้ผรู้ บั จ้างเจาะคอนกรีตในโครงสร้างทีเท
คอนกรีตไปแล้วเพือนําคอนกรีตนัน0 ไปทําการทดสอบกําลังอัดตามวิธีการ
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3.3

3.?

ทีวิศวกรผูว้ า่ จ้างเห็นชอบ
ซึงทัง0 หมดให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง
ข้อกําหนดคุณภาพของเหล็กแรงดึงสูงและอุปกรณ์การอัดแรง
3.3. ลวดเหล็กแรงดึงสูง (HIGH TENSILE STRENGTH STEEL STRANDS)
ลวดเหล็กแรงดึงสูงต้องเป็ นชนิด SEVEN-WIRE STRESS-RELIEVED STRAND
มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อกําหนดของมาตรฐาน มอก. ;3Y-3 ?; ประเภท LOW
RELAXATION ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 3.c ม. (ครึงนิว0 ) GRADE 270 มีแรงดึง
ประลัยไม่ตากว่
ํ าเส้นละ W.c? ตัน
3.3.3 ระบบการอัดแรง ต้องเป็ นระบบ BONDED SYSTEM
3.3.? สมอยึดเหล็กเสริมอัดแรง สมอยึดเหล็กเสริมอัดแรง เป็ นชนิด BONDED SYSTEM
ANCHORAGE ซึงจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ ือ
-มีความสามารถรับแรงได้ไม่นอ้ ยกว่า qY% ของแรงดึงประลัย ระบุของเหล็ก
เสริมอัดแรง โดยมีระยะรูดกลับไม่เกินกําหนด เมือทดสอบในภาวะ ไม่ยดึ
หน่วง (UNBONDED STATE)
3.3.; ท่อร้อยเหล็กเสริมอัดแรง ท่อร้อยเหล็กเสริมอัดแรงแบบ CORRUGATE จะต้องทํา
จากโลหะซึงไม่มีปฏิกิรยิ ากับคอนกรีต (GALVANIZED STEEL) และมีความ
แข็งแรงเพียงพอทีจะรักษารูปทรงและทนทานต่อการใช้งานในระหว่างการทํางาน
โดยไม่เสียหายสามารถป้องกันการไหลเข้าของนํา0 ปูนได้เป็ นอย่างดี และจะต้องมี
พืน0 ทีหน้าตัดมากกว่าสองเท่า ของพืน0 ทีหน้าตัดสุทธิของเหล็กเสริมอัดแรง
3.3. นํา0 ปูนอัด นํา0 ปูนอัดจะต้องเป็ นส่วนผสมของนํา0 ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ
นํา0 ยาผสมคอนกรีต อัตราส่วนของนํา0 ต่อปูนซีเมนต์โดยนํา0 หนักไม่ตากว่
ํ า Y.?
และไม่มากกว่าY.; นํา0 ยาผสมคอนกรีตจะต้องเป็ นชนิดทีไม่มีสว่ นผสมของ
CALCIUM CHLORIDE โดยเด็ดขาด และจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรผูว้ า่ จ้าง
ก่อนการใช้งาน
ข้อกําหนดคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีต
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดทีใช้กบั โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดอืนๆ ในโครงการนี 0

?

. วิธ ีก ารก่อ สร้าง
. งานคอนกรีต
?. . งานคอนกรีตโดยทัวๆ ไปผูร้ บั จ้างจะต้องนําเสนอวิธีก่อสร้างและแผนการก่อสร้างต่อ ผู้
ควบคุมงานผูว้ า่ จ้าง
ในระยะเวลาทีกําหนดไว้วิธีและแผนก่อสร้างจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจาก
ผูค้ วบคุมงานผูว้ า่ จ้างก่อนการทํางานจริงผูร้ บั จ้างจะต้องมีผคู้ วบคุมงาน
และหัวหน้าคนงานทีมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในงานคอนกรีตอย่างเพียงพอต่อการ
ควบคุมการทํางาน
?. .3 คํา0 ยันและแบบหล่อคอนกรีต
?. .3. คํา0 ยัน แบบรายละเอียดและรายการคํานวณ แสดงความแข็งแรงของโครงสร้าง
ของคํา0 ยันจะต้องเสนอเพือขออนุมตั ติ อ่ วิศวกรผูว้ า่ จ้างก่อนใช้งานได้เท่านัน0 ส่วนความ
รับผิดชอบในเรืองนีย0 งั คงเป็ นของผูร้ บั จ้างทัง0 หมด
คํา0 ยันจะต้องออกแบบให้แข็งแรง
เพียงพอต่อการนํา0 หนักทีเกิดจากขบวนการ ก่อสร้างทัง0 หมดโดยไม่ก่อให้เกิดการแอ่นตัวใน
โครงสร้างโดยเด็ดขาด ผูร้ บั จ้างจะต้องเตรียมอุปกรณ์บางอย่างเพือการแก้ไขหากมีการทรุด
ตัวหรือแอ่นตัว เนืองจากคํา0 ยัน เช่น แม่แรง หรือลิมเพือการแก้ไขหากมีสิง ดังกล่าวเกิดขึน0
ใน ระหว่างเทคอนกรีตคํา0 ยันทีตัง0 อยู่บนแผ่นพืน0 ทีหล่อคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว เป็ นกรณีที
ผูร้ บั จ้างจะต้องแสดงรายการคํานวณของนํา0 หนักทีจะถ่ายลงสูแ่ ผ่น พืน0 แต่ละชัน0 เพือขอ
อนุมตั จิ ากวิศวกร วิศวกรจะเป็ นผูพ้ ิจารณาถึงความ เหมาะสมของการจัดรูปแบบคํา0 ยันที
เกิดขัน0
และจะอนุมตั ใิ ห้ดาํ เนินการได้ดว้ ยลายลักษณ์อกั ษรการถอดคํา0 ยันออกจะทําได้
ต่อเมือการอัดแรงคอนกรีตใน แผ่นพืน0 ได้กระทําไปเรียบร้อยแล้วและไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
จะมีนาํ0 หนักบรรทุกบนแผ่นพืน0 มากกว่านํา0 หนักบรรทุกจรทีออกแบบไว้ไม่ได้ในกรณีที
คอนกรีตยังมีอายุไม่ถึง 3W วัน การถอดคํา0 ยันออกจะยินยอมให้ก็เพือการถอดไม้แบบออก
เท่านัน0 และจะต้องใส่คาํ0 ยันกลับตามเดิมโดยเร็วทีสุดเว้นแต่จะแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตใน
แผ่นพืน0 มีกาํ ลังอัดสูงกว่าค่ากําลังทีกําหนดไว้ที 3W วัน
?. .3.3 แบบหล่อคอนกรีต
แบบหล่อจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอทีให้คอนกรีตคงสภาพอยูไ่ ด้ในขณะทํางานทุก
ขัน0 ตอนตัง0 แต่การเท, การเขย่า และการแข็งตัว แบบหล่อจะต้องมีรอยต่อทีแนบสนิท และ
ป้องกันการรัวซึมของนํา0 ปูนได้ เป็ นอย่างดีแบบหล่อจะเป็ นไม้หรือเหล็กก็ได้แต่จะต้องมีผิว
ทีเรียบ และ ไม่มีการโก่งตัวใดๆ ทัง0 สิน0 หากเป็ นแบบเหล็ก ผิวจะต้องปราศจากสนิม หรือ

;

สิงอืนใดทีอาจจะทําให้ผิวคอนกรีตทีออกมามีลกั ษณะไม่สวยงามแบบหล่อจะต้องติดตัง0
อย่างมันคงตลอดระยะเวลาการทํางานตัง0 แต่เริมการเทคอนกรีตไป จนกระทังคอนกรีต
แข็งตัว การถอดแบบหล่อ ออกจากด้านล่างของแผ่นพืน0 จะกระทําได้ตอ่ เมือการอัดแรง
คอนกรีตในแผ่นพืน0 ได้กระทําไปเรียบร้อยแล้วก่อนการเทคอนกรีตทุกครัง0 แบบหล่อจะต้อง
ได้รบั การทําความสะอาดกระทัง ไม่มีสิงสกปรกติดค้างอยูแ่ บบหล่อ และจะต้องทําให้แบบ
หล่อเปี ยกชุม่ ด้วยนํา0 เสียก่อน หรือจะใช้นาํ0 มันทาแบบแทนวิธีการใช้นาํ0 ก็ได้ แต่ชนิด
นํา0 มันทาแบบ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรผูว้ า่ จ้างก่อนการใช้งาน
?. .? การเทคอนกรีต
คอนกรีตจะต้องขนส่งมาและเทลงแบบหล่อในลักษณะทีปราศจากการแยกตัว ของ มวล
คละ (SEGREGATION) และจะต้องไม่ทาํ ให้เหล็กเสริมทุกชนิดเกิดการเคลือนตัวไปจาก
ตําแหน่งทีวางไว้โดยเด็ดขาด วิธีการลําเลียงคอนกรีต และวิธีการเทคอนกรีตจะ ต้องได้รบั
การเห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อนการเทคอนกรีต คอนกรีตที
เทลงแบบ
หล่อแล้วจะต้องได้รบั การเขย่าเพือทําให้เนือ0 คอนกรีตแน่นด้วยเครืองเขย่า
ซึงมี
ประสิทธิภาพ และจํานวนทีพอเหมาะต่อการทํางาน การเขย่าคอนกรีตจะต้องทําอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ หัวเขย่าจะ ต้องแหย่เข้าไปในบริเวณคอนกรีตทีเทใหม่ๆ และดึง
ออกอย่างช้าๆ การเขย่าจะต้องเป็ นไปทัวทุกบริเวณและมีระยะเวลาทีเพียงพอ แต่ตอ้ งไม่
ยาวนานจนเกิดการแยกตัวของมวลคละ (SEGREGATION) การเทคอนกรีตจะต้องเทให้
เสร็จเรียบร้อยตามแผนทีกําหนดไว้ในการเทแต่ละครัง0 CONSTRUCTION JOINT จะมีเฉพาะ
เท่าทีกําหนดไว้ในแบบเท่านัน0 หากมีการติดขัดในระหว่างการเทคอนกรีตกระทังไม่อาจจะ
เทคอนกรีตได้ครบบริเวณตามทีกําหนดไว้ได้ ลักษณะและบริเวณทีจะหยุดการเทคอนกรีต
จะต้องเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ได้ลกั ษณะ และบริเวณทีจะหยุดการเทคอนกรีตจะ ต้อง
เป็ นไปตามทีมีการตกลงกันล่วงหน้ากับผูค้ วบคุมงานผูว้ า่ จ้างเท่านัน0
. การอัด แรงคอนกรีต
?.3. งานอัดแรงคอนกรีตทัวไป
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาเครืองมือ และอุปกรณ์ประกอบการอัดแรงคอนกรีตโดยพร้อมมูลการ
อัดแรงจะต้องทําโดยแม่แรงทีได้รบั การอนุมตั แิ ล้วจากวิศวกรผูอ้ อกแบบ หากเป็ นแม่ แรง
ชนิด HYDRAULIC จะต้องมีสว่ นประกอบของ PRESSURE GUAGE ทีอ่านได้ละเอียดและ

ถูกต้องความสัมพันธ์ของแม่แรงกับ PRESSURE
GUAGE
CALIBRATION CHART ซึงได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรผูว้ า่ จ้างแล้ว

จะต้องแสดงได้ดว้ ย

?.3.3 การกองเก็บวัสดุ
ลวดแรงดึงสูงชนิดไร้แรงยึดเหนียว (UNBONDED TENDON) จะต้องกองเก็บในลักษณะ
ของการม้วนเป็ นขด และวางราบกับพืน0 ทียกสูงกว่าระดับพืน0 ดิน เพือป้องกันการเปี ยกชืน0 และความสกปรก
อืนๆ
?.3.? การวาง TENDONS
การวาง TENDONS ต้องวางในลักษณะทีแสดงไว้ในแบบทัง0 ตําแหน่งและระยะโดยยอมให้
มีความคลาดเคลือนไปจากตําแหน่งทีระบุไว้ในแบบไม่เกินดังนี 0
แนวราบ : + 3Y มม.
แนวดิง : + ; มม.
TENDONS ต้องวางบน SUPPORTING CHAIR มีความแข็งแรงเพียงพอทีจะคงอยูใ่ นตําแหน่ง
เดิมตลอดระยะเวลาการทํางาน
?.3.; การวางและติดตัง0 ANCHORAGE
ANCHORAGE ต้องวางตรงตามตําแหน่งทีระบุไว้ในแบบรายละเอียด โดยยึดติดแน่นอยู่
กับทีไม่เคลือนทีไปทางใดในระหว่างการเทและการเขย่าคอนกรีตสําหรับ STRESSING
END ANCHORAGE จะต้องมี END RECESS ในเนือ0 คอนกรีตสําหรับให้เป็ นช่องว่างให้แม่
แรงยืนเข้าไปจับ TENDON และ ยันกับ ANCHORAGE ได้ END RECESS นี 0 จะต้องเกิดจาก
การผัง PLASTIC FORMER ไว้ก่อนการเทคอนกรีต และถอดออกเมือคอนกรีตแข็งตัว
เพียงพอต่อการทําการอัดแรง
?.3.

การอัดแรงคอนกรีต
การอัดแรงคอนกรีตจะกระทําได้ตอ่ เมือคอนกรีตกําลังอัดประลัยไม่ตากว่
ํ า 3;Y กก./ ซม3
เมือทดสอบด้วยก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอก และผูท้ ีจะทําการอัดแรงจะต้อง
เป็ น
ผูท้ ีมี ความรูแ้ ละประสบการณ์มาอย่างเพียงพอ
ก่อนการทําการอัดแรงผูร้ บั เหมา
จะต้องเสนอแผนการอัดแรง ลําดับของการทํางาน แรงดึงของแม่แรงทีต้องการ และ
ระยะยืดของลวดเหล็กแรงดึงสูง
ให้วิศวกรผูว้ า่ จ้างเพือการตรวจสอบอนุมตั ใิ นระหว่าง
การอัดแรง ผูร้ บั เหมาจะต้องบันทึกข้อมูลของการอัดแรงต่างๆ เช่น แรงดึงในแม่แรง ระยะ

V

ยืดของลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็ นต้น เพือเสนอให้วิศวกรผูว้ า่ จ้างดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้อง หลังการอัดแรงทีได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องจากวิศวกรแล้วปลายลวดเหล็ก
แรงดึงสูงจะต้องตัดออกด้วยใบตัด ห้ามใช้ความร้อนสูงในการตัดเด็ดขาด
?.3.V การอุดปิ ด END RECESS
การอุดปิ ดนีใ0 ห้ทาํ ด้วยปูนทรายทีมีสว่ นผสมทีได้รบั การอนุมตั จิ ากวิศวกรผูค้ วบคุมงานแล้ว
ก่อนการอุดปิ ด END RECESS ต้องทาหรือพ่น ANCHORAGE ในส่วนทียังไม่ได้หมุ้
ด้วยคอนกรีตด้วยสีกนั สนิมก่อน
. งานเสริม เหล็ก คอนกรีต
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดทีใช้กบั โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอืนๆ ในโครงการนี 0

c
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สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

ME-1/1

รายละเอียดขอกําหนดระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1.

รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป (GENERAL SPECIFICATION)
1.1

1.2

คําจํากัดความ (DEFINITION)
1.1.1

"ผูว า จาง" 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 รวมทั้งแบบที่ใชในการติดตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไข
และ/หรือเพิ่มเติม โดยผานความเห็นชอบของผูวาจาง วิศวกร และผูควบคุมงานแลว

1.1.6

"รายละเอียดขอกําหนด" หมายถึง ขอความที่ใชกําหนดและควบคุมงานติดตั้ง
วัสดุและอุปกรณ วิธีการทํางานฝมือการทํางานและขอตกลงตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
งานติดตั้งที่มีปรากฎ หรือไมมีปรากฎในแบบที่ใชในการติดตั้งตามสัญญานี้

1.1.7

"การอนุมัต"ิ หมายถึง การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางวิศวกรหรือ
ผูมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ

ขอบเขตของรายละเอียดขอกําหนด (SCOPE OF SPECIFICATION)
ผูรับจางจะตองจัดหาติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และการบริการ
ดูแลการทํางานของเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อให
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศเสร็จเรียบรอยสมบูรณดังแสดงไวในแบบประกอบ
สัญญา และ/หรือรายละเอียดขอกําหนด (SPECIFICATION) นี้ทุกประการ เพื่อใหงาน
MITR TECHNICAL CONSULTANT
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สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

ME-1/2

สําเร็จลุลวงตามความประสงคของผูวาจางอยางเรียบรอย และเปนที่พอใจของผูวา จาง ใน
กรณีที่ขอความหรือรายละเอียดในขอกําหนดนี้มีขอขัดแยงกัน และหรือแตกตางไปจาก
แบบประกอบสัญญา ใหผูรับจางแจงเปนลายลักษณอักษรใหวิศวกร หรือผูควบคุมงาน
ทราบในทันที โดยระบุขอขัดแยงหรือขอแตกตางใหเปนที่ชัดเจน และใหถือการวินิจฉัย
ของวิศวกรเปนการชี้ขาด ทั้งนี้ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น
หากกระทําไปผิดจากการวินิจฉัยของวิศวกร
1.3

แบบประกอบสัญญา
แบบประกอบสัญญาจางเหมา เปนเพียงแผนผังและหลักการแสดงการทํางานของระบบ
ตามความประสงคของผูวาจางเทานั้น ในการติดตั้งจริง ผูรับจางตองตรวจสอบกับแบบ
สถาปตยกรรม แบบโครงสรางและแบบงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของประกอบกันไปดวย
กรณีที่จําเปนตองแกไขปรับปรุงงานบางสวนจากแบบเดิมที่กําหนดไว เพื่อใหการติดตั้ง
งานระบบถูกตองไดคุณภาพตามความตองการแลว ผูรับจางจะตองเสนอเพื่อการขออนุมัติ
เปนลายลักษณอักษรจากวิศวกรกอนการแกไข และจะตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจาย
เพิ่มเติม

1.4

มาตรฐาน และขอบังคับ (STANDARD AND CODE)
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ใหเปนไปตามมาตรฐานและขอบังคับดังตอไปนี้
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.14
1.4.15

ASHRAE

- AMERICAN SOCIETY OF HEATING,
REFRIGERATING, AND AIR CONDITIONING ENGINEER
AMCA
- AIR MOVEMENT AND CONTROL ASSOCIATION
ASTM
- AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS
ARI
- AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTITUTE
ASA
- AMERICAN STANDARD ASSOCIATION
ASME
- AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEER
API
- AMERICAN PETROLIUM INSTITUTE
JIS
- JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD
MSS
- MATERIAL STANDARD SOCIETY
MEA
- METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY
NEC
- NATIONAL ELECTRIC CODE
NEMA
- NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION
SMACNA - SHEET METAL AND AIR CONDITIONING
CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATION
TIS (มอก.) - THAI INDUSTRIAL STANDARD
UL
- UNDERWRITERS' LABORATORIES

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\ME\VACSPEC\VACSPC01-PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

ME-1/3

1.4.16 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1.4.17 กฎกระทรวงฉบับที่ 50 และ 55
1.4.18 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 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 หรือแบบทีเ่ ขียนไวทไ่ี มไดแสดงรายละเอียดของวัสดุ
และอุปกรณทุกชนิด หรือแสดงการติดตั้งแตอยางใด เปนหนาที่ของผูรับจาง
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จะตองคํานึงถึงวัสดุและอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับงานติดตั้งแตละชิ้น
นัน้ ๆ ใหเสร็จสมบูรณ วัสดุและอุปกรณใดๆ ก็ตามที่แสดงไวในแบบแตไมได
กําหนดหรือชี้บงไวในรายละเอียด และไมไดแสดงไวในแบบ ถาจําเปนทีจ่ ะตอง
ใชเพื่อใหงานแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามมาตรฐานการออกแบบ ผูรับจางจะ
ตองจัดหามาใหโดยตลอด
1.5.6

เครื่องมือ เครื่องใชและเครื่องชวยผอนแรง ที่ผูรับจางนํามาใชในงานนี้ 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
ชิน้ งานเหล็กแลวปลายที่ ถูกตัดจะตองอยูในสภาพเกลี้ยง และสะอาด
ปราศจากรอยขรุขระในกรณีที่เปนชิ้นสวนที่มีขนาดใหญ จําเปนที่จะตอง
ตัดดวยไฟแกส จะตองคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได และสวน
ปลายที่ตัดตองทําความสะอาดหรือเจียรใหเรียบ
ค. การเชื่อมโลหะ (Welding)
ขบวนการเชือ่ มโลหะ 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

1.7

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

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
สถานที่ใหผูวาจางทราบ เพื่อขออนุญาตกอนเขางานอยางนอย 1 วัน กอน
ทํางาน

1.7.4

ผูรับจางจะตองใหรายละเอียดการทําแผนงาน การทํารายงานและรายละเอียด
อื่นๆ ตามที่ผูควบคุมงานกําหนดให
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แบบรายละเอียดการติดตั้ง (SHOP DRAWING)
1.8.1

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการเตรียม Shop Drawings สําหรับงาน
ติดตั้งวัสดุและอุปกรณที่จะใชในการติดตั้งหรือตามความตองการของวิศวกร
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการติดตั้งวัสดุและอุปกรณทุกชิ้น โดยจะตอง
ทําการวัดสถานที่จริงเทียบกับแบบแปลนกอสราง รายละเอียดการติดตั้ง
และรวมมือกับงานโครงสรางและงานระบบอื่นๆ ในการสงแบบแปลนให
ผูควบคุมงาน เพื่อขออนุมัติจากผูควบคุมงานและจะตองไมทําการติดตั้งวัสดุ
และอุปกรณใดๆ จากโรงงานจนกวาจะไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานเปน
ลายลักษณอกั ษร

1.8.2

ผูรับจางจะตองจัดสงแบบรายละเอียดการติดตั้ง และการจัดเรียงอุปกรณตางๆ
ทุกชนิดที่จําเปน หรือตามที่ผูควบคุมงานเห็นวาจําเปนเสนอตอผูควบคุมงาน
โดยตองมีวิศวกรผูรับผิดชอบของผูรับจางทําการตรวจสอบแบบรายละเอียด
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 จนเปนสาเหตุใหกําหนดการของโครงการตองลาชา

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 ผูรับจางจะตองดําเนินการตามแบบรายละเอียด
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

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 (หากมี) ให
วิศวกรผูว า จาง 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 หรือผูที่ผูว า จางมอบหมาย
ชองวางระหวางอุปกรณ และทอกันทางโครงสรางอาคารที่เปนผนังกันไฟ ตอง
อุดแนนดวยวัสดุที่สามารถทนไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
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1.11.3 ผูรับจางจะตองประสานงานในการจัดทําแทนเครื่อง และอุปกรณรองรับ
น้ําหนักเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ตามหลักวิชาการ และใหมีความ
แข็งแรงสามารถรับน้ําหนัก และทนการสั่นสะเทือน ขณะเปดใชงานไดเปน
อยางดี และตองจัดทํารายละเอียดเสนอ ผูคุมงานพรอมใหขอมูลรายละเอียด
ตางๆ ของแทนเครื่องเชน ขนาด น้าํ หนัก และตําแหนง แกวิศวกรและผูร ับจาง
กอสรางอาคารทราบลวงหนา กอนการจัดทําแทนเครื่องไมนอยกวา 10 วัน การ
ใหขอมูลผิดพลาดหรือไมครบถวน
อันกอใหเกิดผลเสียหายหรือความลาชา
ของงานกอสราง ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
1.11.4 ในการติดตั้งอุปกรณใดๆ หามผูรับจางตัดหรือเจาะสวนหนึ่ง สวนใดของ
โครงสราง หรือสวนตกแตงของอาคารกอนที่จะไดรับความเห็นชอบจาก
ผูควบคุมงาน
1.11.5 ในกรณีที่ผูรับจางมิไดกําหนดตําแหนงที่ทอผานโครงสรางไวหรือกําหนดไวผิด
ที่และตองทําการเจาะหรือตกแตงสิ่งกอสรางใหมไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะ
ตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายในสวนนี้ทั้งหมด
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
นัน้ ๆ 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 เสือ่ มสภาพ
หรือถูกทําลาย จนกวาจะไดติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณและสงมอบงานแลว
1.15 ปายเครื่องมือของวัสดุ และอุปกรณ
1.15.1 ผูรับจางจะตองจัดหา ปายชือ่ สีพน เปนตัวหนังสือ 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 ผูว า จางสงวนสิทธิในการออกคําสั่งใหผูรับจางเปลี่ยนพนักงาน หรือตัวแทน
ผูรับจางที่เห็นวาไมมีความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสานงานกับผูอื่น
ไดดีพอ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายกับโครงการได ผูรับจางจะตอง
ดําเนินการเปลี่ยนพนักงานใหม โดยใหความสามารถเพียงพอมาปฏิบัติงาน
แทนทันที ทั้งนี้คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นผูรับจางเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น
1.18 การตรวจสอบผลงาน (INSPECTION)
วิศวกร หรือผูควบคุมงานมีอํานาจสั่งใหผูรับจางเปด หรือรื้องานสวนใดๆ ที่ไมอาจ
ตรวจสอบจากภายนอกได เพื่อตรวจสอบหรือสั่งใหผูรับจางดําเนินการทดสอบวัสดุหรือ
สิง่ ของใดๆ 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 น้าํ ประปา 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 ผูรับจางจะตองสงรางเสนอใหผูควบคุมงาน 1 ชุด เพื่อทําการตรวจสอบและอนุมัติกอนการจัดทําจริง
1.20.3 บทความโฆษณาของผูผลิตหรือแคตตาล็อค ไมถือวาเปนหนังสือคูมือการใช
งานและบํารุงรักษา
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1.20.4 รายละเอียดภายในหนังสือคูมือ
ไมนอยกวาดังตอไปนี้
ก. หมวดที่ 1 ประกอบดวย
ข. หมวดที่ 2 ประกอบดวย
ค. หมวดที่ 3 ประกอบดวย

ง. หมวดที่ 4
จ. หมวดที่ 5
ฉ. หมวดที่ 6
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ใหประกอบดวยรายละเอียดเปนหมวดๆ

รายละเอียดและอุปกรณของระบบ
การทํางานของระบบ และวิธกี ารใชงาน
ขอมูลทางเทคนิค และแคตตาล็อคของ
อุปกรณในระบบ
พรอมรายชื่อบริษัท
ตัวแทนจําหนาย ชื่อผูติดตอที่อยู หมายเลข
โทรศัพท
ประกอบดวย รายงานผลการทดสอบระบบ
ประกอบดวย รายละเอียดของรายการ การตรวจสอบการ
ใชงาน การซอมบํารุงรักษา
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
นี้ ผูรับจางจะตองสงมอบใหแกผูวาจางในวันสง มอบงานและถือเปนสวนหนึ่งของการ
ตรวจรับมอบงานดวย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

แบบที่ติดตั้งจริง
หนังสือคูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องมือพิเศษสําหรับใชในการปรับแตง ซอมบํารุงเครื่องมือ และอุปกรณซึ่งทาง
โรงงานผูผลิตสงมาใหดวย
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 ปรากฏขึน้ ใน
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 เซ็นชือ่
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
เกิดความเสียหายขึน้ 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 อยางสม่าํ เสมอ ตั้งแตตน จนงานแลวเสร็จสมบูรณโดยเปนหนาที่ของผูรับจาง
ผูรับจางจะตองใชผูควบคุมงานและคนงานชุดเดิมตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ โดยที่
หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรชุดเดิม จะตองไดรับการอนุมัติจากวิศวกรและผูแทนของ
ผูวาจางกอนที่จะดําเนินการ
1.29 การติดตอประสานงาน และ คาดําเนินการ
กรณียังมิไดกําหนดเปนอยางอื่น ผูร บั จาง มีหนาที่ติดตอประสานงาน กับหนวยงานราชการ
หรือเอกชนที่เกี่ยวของกับระบบที่ผูรับจางรับผิดชอบอยู เพื่อใหไดมาซึ่งความสมบูรณของ
ระบบที่ใชในโครงการ โดยคาใชจายตางๆ ในการติดตอดําเนินการที่เรียกเก็บโดยหนวย
งานราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวของ ยกเวน คาธรรมเนียมและคาประกันมิเตอรถาวรใหผูรับ
จางเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น
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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

เครือ่ งสงลมเย็น

2.1.4

เครือ่ งจายลมเย็น

2.1.5

ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

2.1.6

เครือ่ งสูบน้าํ เย็น

2.1.7

ถังน้าํ ขยายตัว

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
วิศวกรเปนการชีข้ าด 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 โดยรับประกันทุกชิน้ สวน และตามขอ 3-1.5
2. เครือ่ งสูบน้าํ โดยรับประกันทุกชิ้นสวน
3. เครื่อง CRAC โดยรับประกันทุกชิ้นสวน
4. เครื่องสงลมเย็นและเครื่องจายลมเย็น โดยรับประกันทุกชิ้นสวน
5. พัดลมระบายอากาศ โดยรับประกันชิ้นทุกชิน้ สวน
6. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน โดยรับประกันทุกชิน้ สวน
7. ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยรับประกันทุกชิ้นสวน
สําหรับการรับประกันชิ้นสวนตางๆ นัน้ กรณีเกิดความเสียหาย ผูรับจางจะตองเปลี่ยนชิ้นสวน
ใหใหม โดยไมคิดคาของและคาแรง

2.5

รายการ SPARE PART (อุปกรณที่สํารองไวเปลี่ยนตามชวงระยะเวลาใชงานที่ผูผลิต
กําหนด) ที่ผูรับจางจะตองสงมอบใหทางโครงการ พรอมกับการสงมอบงานงวดสุดทาย
โดยจะตองจัดทําเปนตารางรายการ SPARE PART ซึ่งระบุรายละเอียดเบื้องตนไมนอย
กวาดังนี้
- ชื่อยี่หอ, ชื่อรุน ที่ติดตั้งใชในปจจุบัน
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- ชื่อยี่หอ, ชื่อรุนที่สามารถเทียบเทาใชทดแทนได
- ชือ่ ตัวแทนจําหนายหรือผูผลิต พรอมที่อยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอ

2.6

2.7

โดยรายการ SPARE PART ที่ผูรับจางจะตองเสนอ จํานวน, ราคาคาของตอหนวย (ไม
คิดคาแรง) เนือ่ งจากจะตองมีการเปลี่ยนตามขอกําหนดของผูผลิตภายในชวงเวลา 2 ป
จะตองประกอบดวยรายการอยางนอยตามที่ระบุ หรือตามที่ผูผลิตแนะนํา ดังนี้ (ถาผู
รับจางไมชี้แจงหรือไมเสนอราคาไวใหโครงการรับทราบ จะถือวาอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจางทั้งหมด)
- สายพานและ Filter จํานวน 10% ของแตละขนาดที่ใชในโครงการ, สําหรับเครื่องสง
ลมเย็น, เครือ่ งจายลมเย็น, พัดลมระบายอากาศ, หอผึ่งน้ํา (กรณีใชสายพาน)
- ปริมาณสารเคมีสําหรับระบบปรับสภาพน้ําดาน Chilled Water
ผูรับจางจะตองเสนอราคาโดยประมาณ ณ วันทีเ่ สนอราคา สําหรับคาวัสดุสิ้นเปลืองที่
จะตองใชสําหรับเครื่องจักรอุปกรณในชวงระยะเวลารับประกัน 2 ป ดังกลาว โดยจะตอง
เสนอ จํานวน, ราคาคาของตอหนวย (ไมคิดคาแรง) โดยประกอบดวยรายการอยางนอย
ดังนี้
- REFRIGERANT
- OIL
- SOLUTION สําหรับลางทําความสะอาด
- และอื่นๆ ที่จําเปนตองใชทั้งหมดตามที่ผูผลิตกําหนด
ทัง้ นี้ ถาผูรับจางไมชี้แจงหรือไมเสนอราคาไวใหโครงการรับทราบ จะถือวาอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจางทั้งหมด
รายการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ ที่ผูรับจางจะตองเขามาใหบริการในชวงระยะเวลา
2 ป หรือตามที่ผูผลิตกําหนดไว จะตองประกอบดวยรายการอยางนอยดังนี้
1. ตรวจสอบและเติมปริมาณสารทําความเย็น สําหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
2. ตรวจสอบเปลีย่ น Refrigerant Drier สําหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
3. ตรวจสอบและถายน้ํามันหลอลื่นของคอมเพรสเซอร สําหรับเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน
4. ลางทําความสะอาด Cooling Coil และ condenser Coil, Air Filter สําหรับ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนดวยสารเคมีที่สามารถลดการกอตัวของเชื้อจุลินทรีย
5. ตรวจสอบและตรวจเติมจาระบี, เครือ่ งสงลมเย็น, เครื่องจายลมเย็น, พัดลมระบาย
อากาศ, หอผึ่งน้ํา, เครือ่ งสูบน้าํ ฯลฯ
6. ลางทําความสะอาด Cooling Coil, Air Filter สําหรับเครื่อง CRAC, เครือ่ งสงลม
เย็น, เครื่องจายลมเย็นดวยสารเคมีที่สามารถลดการกอตัวของเชื้อจุลินทรีย (กรณีที่
ตองดําเนินการ)
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7. ปรับตั้งความตึงของสายพาน สําหรับเครื่องสงลมเย็น, เครือ่ งจายลมเย็น, 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.
2.
3.
4.

เครื่องทําน้ําเย็น ทุก 3 เดือนรวมจํานวน 8 ครั้ง
เครือ่ งสูบน้าํ ทุก 3 เดือนรวมจํานวน 8 ครั้ง
เครื่อง CRAC ทุก 1 เดือน รวม 24 ครั้ง
เครื่องสงลมเย็น เครื่องจายลมเย็นแบบใชนาํ้ เย็น 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
ละครัง้ 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 สําหรับติดตั้งมาตรวัดหรือเครื่องมือตรวจวัด
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, เครือ่ งสงลม
เย็น, เครือ่ งจายลมเย็น, พัดลมและอื่นๆ ซึ่งเปนมอเตอรที่มีขนาดแรงมาและประเภท
ของระบบไฟฟาที่มอเตอรตองใช เชน เฟสหรือแรงดันไฟฟา ที่ไมสอดคลองตรงกับที่ระบุ
ไวในแบบและรายละเอียดขอกําหนด ผูรับจางจะตองตรวจสอบและแจงตอวิศวกรกอน
การเสนอราคา และใหถือการวินิจฉัยของวิศวกรเปนการชี้ขาด 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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สวนที่ 2
รายการกําหนดทัว่ ไป

ME-2/6

- 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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

ME-3-1/1

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
พลาสติ ก อั ด แข็ ง ที่ เ หมาะสํ า หรั บ การติ ด ตั้ ง กลางแจ ง ตั ว โครงจะต อ งมั่ น คงแข็ ง แรง ไม
สั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเมื่อใชงาน
2) คอมเพรสเซอร (COMPRESSOR) เป น แบบก น หอย,มอเตอร หุ ม ป ด (HERMETIC
SCROLL TYPE) โดยมีชุด INVERTER แบบ IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR
TRANSISTER) ควบคุมการเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร ระบายความรอนดวยน้ํายา
และที่มอเตอรมีอุปกรณปองกันในกรณีที่เกิดความรอนสูงเกินเกณฑ ในกรณีที่คอนเดนซิ่งยูนิต
มีขนาดทําความเย็นเกินกวา 72,000 Btu/hr ใหมีจํานวนคอมเพรสเซอรตั้งแต 2 ชุดขึ้นไป
3) คอยล ข องคอนเด็ น เซอร (CONDENSER COIL) เป น ท อ ทองแดงที่ ถู ก อั ด เข า กั บ ครี บ
อลูมเิ นียมที่เคลือบสาร PE ปองกันการกัดกรอนซึ่งจะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนน
กับทอทองแดง และผานการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผลิต
4) พัดลมของคอนเด็นเซอร เปนแบบใบพัดแฉก (PROPELLER) ไดรับการถวงสมดุลมา
เรี ยบร อ ยมาจากโรงงานผู ผ ลิ ต ขั บ เคลื่ อ นโดยตรงจากมอเตอร มี ต ะแกรงโปร ง ป อ งกั น
อุบัติเหตุ
5) มอเตอรพัดลม เปนแบบหุมปดมิดชิด มีอุปกรณปองกันการเกิดความรอนสูงเกินเกณฑ มี
ระบบรองลื่น แบบตลับลูกปน หรือแบบปลอก ที่มีการหลอลื่นระยะยาว
6) ระบบควบคุ ม มี แ มกเนติ ก คอนแทรคเตอร , เครื่ อ งป อ งกั น เมื่ อ ความดั น สู ง เกิ น เกณฑ
( HIGH PRESSURE CUT OUT ) และมีฟวสปองกันวงจรควบคุม
7) ระบบไฟฟา 380 V / 3 Ø / 50 Hz
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

ME-3-1/2

เครือ่ งสงลมเย็น (FAN COIL UNIT) ประกอบเรียบรอยทั้งชุดมาจากโรงงานผูผลิตในประเทศไทย ,
ญีป่ นุ , สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป และ เปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกับคอนเด็นซิ่งยูนิต โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) สวนโครงภายนอก เปนแบบที่ตกแตงเสร็จ ทําดวยแผนเหล็กที่ผานกระบวนการเคลือบและ
อบสีหรือวัสดุท่ีทนตอการเปนสนิม เชน ไฟเบอรกลาส พลาสติกอัดแรง ภายในบริเวณที่
จําเปนใหบุดวยฉนวนยางหรือฟองน้ําหรือวัสดุเทียบเทา มีถาดน้ําทิ้งที่หุม ดวยฉนวนดังกลาว
ในการใชงานปกติจะตองไมเกิดหยดน้ําเกาะที่ภายนอกของตัวโครง และถาเปนชนิดเปาลมเย็น
โดยตรง (FREE BLOW) ตองมีหนากากจายลม สามารถปรับทิศทางการจายลมได
2) พัดลมสงลมเย็น เปนพัดลมแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL, TURBO FAN) หรือแบบ
ใบพัดยาว (CROSS FLOW FAN) ขับเคลื่อนโดยตรงหรือผานสายพานดวยมอเตอร ซึ่ง
สามารถปรับความเร็วได ไมนอยกวา 2 อัตรา
3) มอเตอร เปนชนิด INDUCTION HOLD IC CONTROL หรือ SPLIT CAPACITOR ที่มี
อุปกรณภายใน ปองกันความรอนสูงเกินเกณฑ
4) คอยลเย็น (EVAPORATOR COIL) เปนทอทองแดงที่ถูกอัดเขากับครีบอลูมิเนียม ซึ่ ง
จะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดง และผานการทดสอบรอยรั่วจาก
โรงงานผูผลิต
5) อุ ป กรณ จ า ยสารทํ า ความเย็ น เป น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ อ็ ก แปนชั่ น วาล ว (ELECTRONIC
EXPANSION VALVE)
6) ระบบควบคุม มีสวิทช เปด ปด เครื่องและปรับความเร็วรอบพัดลม พรอมทั้งสวิตชเทอร
โมสแตต อยูที่เครื่อง หรือเปนแบบตั้งแยก (REMOTE TYPE)ที่ตอสายสงสัญญานควบคุม
การทํางาน ระหวางเครื่องสงลมเย็นกับชุดควบคุมการทํางาน (CONTROLLER) เปนแบบ
NON POLARITYดวยสาย 2 แกน
7) แผงกรองอากาศเปนแบบอลูมิเนียม , ใยสังเคราะห หรือ RESIN NET ที่สามารถถอดลางทํา
ความสะอาดได
8) ระบบไฟฟา 220 V / 1 Ø / 50 Hz
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3-1.3

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

ME-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.ซี ชั้น 8.5 ตาม มอก.17 ทอสวนที่อยูภายใน
ฝาเพดาน หรือทอสวนที่อยูภายในอาคารที่ไมอยูในบริเวณปรับอากาศ ใหหุมดวยฉนวน
เชน เดียวกับทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นกลับ หนาไมนอยกวา 1/2"
3) การติดตั้งทอสารทําความเย็น จะตองเดินใหขนานหรือไดฉากกับตัวอาคาร หรือตามแนวใน
แบบ ในสวนที่ผานคาน กําแพง หรือพื้น จะตองมีการวางปลอก (SLEEVE) ถาปลอก
ติดตั้งในสวนที่ติดกับดานนอกของอาคาร จะตองอุดชองวางระหวางทอสารทําความเย็นและ
ปลอกดวยวัสดุยาง หรือวัสดุอื่นที่เทียบเทา พรอมทั้งตกแตงอยางเรียบรอย และทอสารทํา
ความเย็นตองยึดอยูกับอุปกรณรองรับอยางมั่นคง ทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นกลับจะตอง
สามารถใหนํา้ มันหลอลื่นกลับไปที่คอมเพรสเซอรไดสะดวกในทุกภาวะของการทํางาน โดยไม
ตองติดตั้ง OIL TRAP ทอสารทําความเย็นตองมีขนาดพอเหมาะคือ ใหคาความดันตกในทอ
ไมเกินกวาคาที่ทําใหอุณหภูมิควบแนนเปลี่ยนไปเกินกวา 1 – 2 oc 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
เย็นดานกาซเย็นกลับซึ่งหุมฉนวน ณ จุดที่วางบนอุปกรณรองรับ (SUPPORT, HANGER)
ตองปองกันไมใหนํา้ หนักทอกดทับฉนวน ณ จุดรองรับจนเสียหาย โดยอาจใชฉนวนชนิดแข็ง
ณ จุดนั้น หรือวิธีอื่น ที่ผูวาจางเห็นชอบ แลวใชทอ พี.วี.ซี. ผาครึ่งตามยาว หรือแผนเหล็ก
อาบสังกะสีไมบางกวาเบอร 22 B.W.G. ยาวไมนอ ยกวา 20 ซม.ประกบ หรือหุมโดยรอบ
5) ภายหลั ง การเชื่ อ มระบบท อ สารทํ า ความเย็ น แล ว ให ทํ า การทดสอบหารอยรั่ ว ด ว ยก า ซ
ไนโตรเจนที่มีความดันไมต่ํากวา 28 กก./ซม.2 เปนเวลาอยางนอย 24 ชม. โดยที่ความดัน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามอุณหภูมิท่เี ปลี่ยนไป (0.1 oC / 1 กก./ซม.2) แลวจึงทําการดูด
ความชื้นออก และทําใหเปนสูญญากาศ ดวยปมดูดสูญญากาศ (VACUUM PUMP) จนมี
ความดันประมาณ 2.1 กก./ซม.2 อยางนอย 1 ชัว่ โมง แลวจึงเติมสารทําความเย็นเพิม่
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3-1.4

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

ME-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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

3-2

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (SPLIT TYPE AIR CONDITIONER)

3-2.1

เครือ่ งจายลมเย็น (FAN COIL UNIT)

ME-3-2/1

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 พนเคลือบดวยสีอยางดีหรือเปนพลาสติกขึ้นรูปตามผูผลิต 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 ขึน้ ไป ในกรณีเกิดเพลิงไหม AIR DUCT SMOKE
DETECTOR ใหมีชวงอุณหภูมิการทํางาน 32-131o F และเปนแบบแรงเคลื่อนไฟฟาต่ํา
12-24 VDC หรือตามมาตรฐานผูผลิต ติดตั้งอยูทที่ อลมกลับ 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
และสามารถปรับ ความเร็วของพัดลมได เครือ่ งจายลมเย็นชนิดฝงเพดาน แบบ CASSETTE
TYPE รูปแบบใหเปนไปตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต ชุดควบคุมอุณหภูมิใหเปนแบบ
WIRELESS REMOTE CONTROL และสามารถปรับความเร็วของพัดลมได และจะตองเปนรุน
ลาสุดที่ผลิตออกมาขาย
3-2.2

เครือ่ งสงลมเย็น (AIR HANDLING UNITS)
ก. ทั่วไป (GENERAL)
เครื่องสงลมเย็นจะตองเปนผลิตภัณฑเดียวกับ AIR COOLED CONDENSING UNIT
และประกอบสําเร็จจากโรงงานผูผลิต ในกรณีที่ประกอบจากโรงงานผูผลิตภายในประเทศ
จะตองไดรับการอนุญาต และรับรองจากบริษัทผูผลิตจากตางประเทศโดยตรงเปนชนิดที่ใชกับ

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\ME\VACSPEC\VACSPC03-02 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

ME-3-2/3

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตัวถัง (METAL HOUSING)
พัดลม (FAN)
มอเตอรและชุดขับ (MOTOR AND DRIVE)
ขดทอทองแดง (COOLING COIL)
ถาดรองน้ําทิ้ง (DRAIN PAN)
แผนกรองอากาศ (AIR FILTER)
AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL & EQUIPMENT
SMOKE DETECTOR
DISCHARGE DAMPER
RETURN AIR PLENUM (ถามี)

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 มีลกั ษณะเปนสวนๆ 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
กระแทกใบพัดติดตั้งอยูบนเพลาเหล็กตันและจะตองไดรับการสมดุลยอยางถูกตองทั้ง 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 ขึน้ ไป ในกรณีเกิดเพลิงไหม AIR DUCT SMOKE DETECTOR
ใหมีชวงอุณหภูมิการทํางาน 32-131o F และเปนแบบแรงเคลื่อนไฟฟาต่ํา 12-24 VDC
หรือตามมาตรฐานผูผลิต ติดตั้งอยูทที่ อลมกลับ และในกรณีที่ระบบการนําลมกลับเขาเครื่องสง
ลมเย็น เปนชนิดที่ไมมีการติดตั้งทอลมกลับเขาเครื่องสงลมเย็น ใหติดตั้ง SMOKE
DETECTOR ระหวงคอยล และ FILTER ของเครื่อง AHU
ฌ. DISCHARGE DAMPER
จะตองจัดใหมี DISCHARGE DAMPER ที่ปรากฏทางออกของเครื่องสงลมเย็นทุกเครื่อง
เพือ่ ใชในการควบคุมปริมาณลมจากเครื่อง DISCHARGE DAMPER ใหเปนแบบ MULTILEAVES BLADE มี CASING และ BLADE ประกอบและขึ้นรูปโดยใชแผนเหล็กชุบสังกะสี
เบอร 16 USSG แกนใบและจุดหมุนใหเปนวัสดุที่มีผิวเรียบเปนมัน ออกแบบและติดตั้งใหมี
ความเสียดทานนอยทีส่ ดุ 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. เทานัน้ ควรเปนชนิด CLASS B,
MOTOR INSULATION มีอุปกรณปองกันมอเตอรไหมอยูภายใน และเปนแบบที่หลอ
ลืน่ ถาวร
จ. COMPRESSOR ใหเปนแบบ ROTARY, SCROLL และหรือ RECIPROCATING
โดยหากระยะหางระหวางชุด CONDENSING UNIT กับ FAN COIL UNIT เกินกวา 12
เมตร จะตองเพิ่มขนาดการทําความเย็นของเครื่องชดเชยกับการสูญเสีย เนือ่ งจากความ
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. ขึน้ ไป ใหเปนแบบ SEMI-HERMATIC ใหจัด
VIBRATION ISOLATOR เพื่อปองกันการสั่นสะเทือน
ฉ. อุปกรณควบคุมที่จะตองติดตั้ง จะตองมีอุปกรณดังนี้
- HIGH AND LOW PRESSURE STATS WITH MANUAL RESET สําหรับ
เครื่องปรับอากาศที่มีภาระการทําความเย็นตั้งแต 36,000 BTU/ HR ขึน้ ไป
- 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 ขึน้ ไป
- OIL TRAP
- FILTER/DRIER, SIGHT GLASS/INDICATOR พรอมทั้ง SERVICE VALVE ที่
ทางเขาและทางออก
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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 นิว้ 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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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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\ME\VACSPEC\VACSPC03-02 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สวนที่ 3

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

ME-3-3/1
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3-3

พัดลมระบายอากาศ

3-3.1

ทั่วไป
ก.
ข.

ค.
ง.
จ.

ฉ.
ช.

ซ.

ฌ.
ญ.

ใหติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ตามที่กําหนดในแบบโดยใหมี CAPACITY และ
STATIC PRESSURE ไมนอยกวาที่กําหนดในแบบ
พัดลมจะตองไดรับการสมดุลยอยางถูกตองและตองทํางานโดยไมเกิดเสียงดังรบกวน
หรือสั่นสะเทือนเสียงดังรบกวนหรือความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนอกหองพัดลมจะตอง
ไดรับการแกไข จนเปนที่ยอมรับจากวิศวกร โดยใหอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง
สายพานขับ สําหรับพัดลมแบบ CENTRIFUGAL จะตองเลือกโดยใหมีคามากกวา
แรงมาปกติ (RATED HORSE-POWER) 1.4 เทา
จะตองมี BELT GUARD สําหรับพัดลมปดมอเตอรและชุดขับ
ที่ทอลมทางออกของพัดลมระบายอากาศกอนจะตอเชื่อมกับทอลมระบายอากาศหลัก
ใหจัดเตรียม GRAVITY DAMPER ไวที่ตัวพัดลมระบายอากาศดวย เพื่อปองกัน
ลมไหลยอนกลับ
จะตองจัดใหมีชองเปดที่ฝาเพดาน เพือ่ ใหสามารถซอมแซมบํารุงรักษาพัดลมระบาย
อากาศได
จะตองจัดใหมี DISCONNECTED SWITCH หรือ EMERGENCY PUSH OFF
(สวิทชหัวเห็ดสีแดง) ในตูกันน้ํา สําหรับตัวมอเตอรพัดลม เพื่อการซอมแซม และ
บํารุงรักษา
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
การเลือกชวงการใชงานของพัดลมจะตองใหมี SOUND POWER LEVEL ไมเกิน 85
db A ยกเวนที่กําหนดใหเปนคาอื่น
มอเตอรสําหรับพัดลมระบายอากาศใหเปนแบบประสิทธิภาพสูงตามขอกําหนด
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รายการขอกําหนดทางเทคนิค
3-3.2

พัดลมระบายอากาศแบบ CENTRIFUGAL
ก.
ข.
ค.
ง.

จ.

ฉ.

3-3.3

สมรรถนะ และโครงสรางของพัดลมระบายอากาศแบบ CENTRIFUGAL ใหเปนไป
ตามมาตรฐาน AMCA
หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่น พัดลมระบายอากาศแบบ CENTRIFUGAL ใหเปน
BACKWARD CURVE BLADE TYPE SINGLE INLET หรือ DOUBLE INLET
พัดลมระบายอากาศแบบ CENTRIFUGAL ที่มี STATIC PRESSURE มากกวา
3" ใหเปน AIR FOIL BLADE TYPE
จะตองจัดเตรียมใหมี ACCESS PANEL สําหรับพัดลมที่แขวนอยูในฝาเพดาน โดย
จะตองประสานงานกับสถาปนิกและผูรับเหมางานฝาเพดาน
ทั้งนี้ใหอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง
พัดลมระบายอากาศแบบ CENTRIFUGAL จะตองเลือกขนาดใหมีประสิทธิภาพการ
ทํางานไมนอยกวา 60% และรอบของพัดลมไมเกิน 900 รอบ/นาที หรือที่วิศวกร
พิจารณาเทียบเทามอเตอรที่ขับจะตองเลือกใหมีขนาดเพียงพอไมทําใหเกิด
OVERLOAD
BEARING ของพัดลมใหเปนแบบ SELF ALIGNING BALL หรือ ROLLER
TYPE

พัดลมระบายอากาศแบบ PROPELLER
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

พัดลมระบายอากาศแบบ PROPELLER ใหเปนแบบ LOW NOISE COMMERCIAL TYPE
มอเตอรที่ใชขับพัดลม ใหเปนแบบ DIRECT DRIVE และติดตั้งสําเร็จมาจากโรงงาน
ผูผลิต โดยไดรับการสมดุลยอยางถูกตอง
จะตองจัดเตรียมกรอบวงกบเหล็ก
หรืออลูมิเนียมขนาดใหเปนไปตามที่โรงงาน
ผูผลิตแนะนํา
จะตองมี AUTOMATIC SHUTTER ที่ทางดานออกและ WIRE GUARD ที่ทางดาน
ดูดของพัดลม
กรณีติดตั้งพัดลมที่ผนังดานนอกอาคารตองจัดใหมี RAIN HOOD และตะแกรงกัน
แมลง
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3-3.4

พัดลมระบายอากาศแบบ MINI-SIROCCO
ก.
ข.

3-3.5

พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน
ก.
ข.

3-3.6

พัดลมระบายอากาศแบบ MINI-SIROCCO ใหเปนแบบ LOW NOISE TYPE
มอเตอรที่ใชขับพัดลมใหเปนแบบ MOISTURE-PROOF, DUST PROOF และ
TOTALLY ENCLOSED DIRECT DRIVE ติดตั้งสําเร็จจากโรงงานผูผลิต โดย
ไดรับการสมดุลยอยางถูกตอง

พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน ใหเปนแบบ LOW NOISE TYPE และ
สามารถติดตั้งทอลมที่ DISCHARGE OUTLET ได
CASING ของพัดลมใหเปนเหล็กแผนชนิดหนา และพนสีกันสนิมอยางดี

พัดลมระบายอากาศ แบบ AXIAL FLOW
ก.
ข.
ค.

สมรรถนะ และโครงสรางพัดลม ใหเปนไปตามมาตรฐานของ AMCA
AXIAL FLOW ใหเลือกใชเปนรุน LOW NOISE และ COMMERCIAL TYPE
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.
ข.
ค.

3-3.8

พัดลมเปนชนิด CENTRIFUGAL หรือ AXIAL ตามที่ระบุไวในตารางอุปกรณ
ตองมีความสามารถระบายควัน โดยมีอุณหภูมิไมนอยกวา 250oC ไมนอยกวา 2
ชั่วโมง ตามมาตรฐาน BS7346 PART2, BS EN12101-3, AMCA212
หากเปนพัดลมชนิดขับตรง มอเตอรของพัดลมจะตองเลือกชนิดที่มีอุณหภูมิใชงานไม
นอยกวา 250oC เปนเวลาไมนอยกวา 2 ชัว่ โมง

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.
ข.
ค.

ง.

พัดลมระบายอากาศทิ้งสําหรับครัวใหเปนแบบ BACKWARD CURVE BLADE
TYPE SINGLE INLET SINGLE WIDTH OVERHUNG TYPE
วัสดุอุปกรณ และโครงสรางของพัดลมระบายอากาศใหทําจากวัสดุที่ทนตอการกัด
กรอนของภูมิอากาศรอนชื้นไดดีเหมาะกับการใชงานภายนอกอาคาร
มอเตอรที่ใชขับพัดลมใหเปนแบบ WHETHER PROOF, DUST PROOF และ
TOTALLY ENCLOSED TYPE ติดตั้งสําเร็จจากโรงงานผูผลิต โดยไดรับการ
สมดุลยอยางถูกตอง ชุดขับเปนสายพานแบบ OIL RESISTANT อยูข า งนอก โดยมี
กระบังสายพานปดใหมิดชิด
จะตองมี FLEXIBLE CONNECTION ระหวางตัวพัดลมกับทอลม เพื่อปองกันการ
สั่นสะเทือนทําดวยวัสดุทนตอการกัดกรอนของสารเคมี
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รายการขอกําหนดทางเทคนิค
3-4

ทอลม

3-4.1

ทั่วไป
ก.

ข.

ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

ฌ.

ญ.

ทอลมจะตองทําดวยแผนเหล็กอาบสังกะสี ความหนาของแผนเหล็กที่ใชจะตองไม
นอยกวาที่กําหนดในแบบ วิธีการประกอบงานทอลม และอุปกรณตางๆ ใหเปนไป
ตามมาตรฐานของ ASHRAE และ SMACNA โดยสามารถประกอบสําเร็จจากโรงงาน
ผูผลิต หรือพับประกอบขึ้นรูปที่หนวยงานกอสราง ใหผูรับจางเสนอวิธีการจัดทํา
ตัวอยางงานและ SHOP DRAWING ใหวิศวกรพิจารณาอนุมัติกอนการเริ่ม
ดําเนินการ ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น ทอลมอาจตัดและพับที่หนวยงานกอสราง ให
ผูรับจางจัดทําขอกําหนดความหนาของแผน รายละเอียดการประกอบและการขึ้นรูป
พรอมทั้งสงตัวอยางตางๆ ใหวิศวกรพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ
แบบงานทอลม มิไดจัดแสดงแนวหลบหลีกกับงานกอสรางอื่นๆ ผูรับจางจะตองจัดทํา
SHOP DRAWING งานติดตั้งจริงและแสดงแนวหลบหลีก โดยใหเปนความ
รับผิดชอบของผูรับจาง
ขนาดที่กําหนดในแบบงานทอลมจะบอกขนาดของทอลมในแนวนอนเปนตัวแรกแลว
จึงเปนขนาดทอลมในแนวตั้ง
ที่ทอลมทางเขาและออกของเครื่องสงลมเย็น, FAN COIL UNIT และพัดลมจะตอง
มี FLEXIBLE CONNECTION ตามรายละเอียดในแบบ
ที่ทอลมแยกจากทอลมหลักทุกจุดจะตองมี SPLITTER DAMPER เพื่อใหสามารถ
ปรับปริมาณลมในงานทอลมได ตามรายละเอียดในแบบ
สําหรับทอลมกลับเขาหองเครื่องสงลมเย็นใหติดตั้ง VOLUME DAMPER ที่หอง
เครื่องสงลมเย็นดวย
ปะเก็นหนาแปลนทอลมใหใชปะเก็นเปนแบบ CLOSE CELL FOAM.
รอยตอตะเข็บของทอลมทั้งหมดใหอุดรอยรั่วตลอดแนวดวย SILICONE SEALANT
แบบ NONTOXIC AND NONFLAMABLE SEALANT แลวทิ้งใหแหง กอนที่จะทา
ทอลมทั้งหมดใหทั่วดวย ACRYLIC DUCT SEALANT แบบ WATER BASE
จากนั้นจึงนําฉนวนใยแกวมาหุมทอลม
อุปกรณที่ใชในงานทอลมจะตองเปนชนิดไมติดไฟหรือลามไฟ และในกรณีที่ทอลม
จะตองผานผนังกันไฟ ใหติดตั้ง FIRE DAMPER เพื่อปองกันการลามไฟ โดยอัตรา
การทนไฟไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือตามที่กฎกระทรวงกําหนดไว
ทอลมที่ผานแนวของผนัง จะตองเตรียมชองไวโดยใชกรอบวงกบเหล็ก โดยขนาดที่ใช
ไมเล็กกวา 4" x 2" และขนาดกรอบวงกบจะตองไมเล็กขนาดทอลมที่หุมฉนวนแลว
และอุดชองดวยวัสดุทนไฟทั้งสองดานสําหรับทอลมที่ผานผนังทนไฟ
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รายการขอกําหนดทางเทคนิค
ฎ.

3-4.2

FLEXIBLE AIR DUCT
ก.

ข.

3-4.3

ทอลมที่อยูในชองเปด ในสวนที่ผานพื้นของทุกๆ ชัน้ ใหปดชองวางดวย FIRE
STOP และ FIRE BARRIER ชนิดทนไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ยกเวนในกรณีที่ทอ
ลมมีการปองกันชองทอดวยวัสดุทนไฟ

ที่ทอลมแยกไปตอเขาหนากากลมเย็นทุกชุด ใหเปน FLEXIBLE AIR DUCT ยาวไม
นอยกวา 1.5 เมตร และไมมากกวา 4 เมตรเพื่อความสะดวกในการโยกยายหนากาก
ลมเย็นในภายหลัง การตอ FLEXIBLE AIR DUCT เขาที่หนากากลมเย็น ให
จัดทํา TRANSFER BOX ทําดวยเหล็กอาบสังกะสี ความหนา #22 ความกวางและ
ความยาวใหเหมาะสมกับคอของหนากากลมเย็น โดยสามารถเชื่อมเขากับ
FLEXIBLE ROUND DUCT ไดความสูงประมาณ 30 ซ.ม. หุมภายนอกดวย
ฉนวน กันความรอนแบบเดียวกับงานทอลม
FLEXIBLE ROUND AIR DUCT ใหเปน SPIRAL WIRE REINFORCED
ALUMINIUM AIR DUCT ชนิด DOUBLE PLY แบบไมติดไฟ ขนาด
เสนผาศูนยกลางตามที่ระบุไวในแบบหุมฉนวนกันความรอนแบบเดียวกับงานทอลม
อัดแนนติดกับทอลมดวยเข็มขัดรัดทอเพื่อปองกันลมรั่ว การหุมฉนวนใหหุมสําเร็จมา
จากโรงงานผูผลิต

ฉนวนหุมทอลม
ก.
ข.

ค.

ง.
จ.

ทอลม SUPPLY และ RETURN จะตองหุมดวยฉนวนกันความรอน และฉนวนทีห่ มุ
จะตองไมวัดตัดพอดีหรือขาด ทั้งนี้ เพื่อมิใหฉนวนตึงจนเกินไป
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
ใหใช SILICONE SEALANT อุดตามแนวตะเข็บของทอลมทั้งหมด แลวทิ้งไวใหแหง
ทาทอลมทั้งหมดดวย ACRYLIC DUCT SEALANT แบบ WATER BASE ใหทั่ว
ทอลม แลวจึงนําแผนฉนวนหุมทอลมหุมลงบนทอลม
ใหปดทับรอยตอฉนวนหุมทอลมดวย ACRYLIC ALUMINIUM TAPE กวางไม
นอยกวา 2" กอนปด TAPE ฉนวนจะตองสะอาด, แหงและไมมีไขมัน
ฉนวนหุมทอลมใหมีการยึดเสริมปองกันการ SAGGING และติดแนบกับทอลม
โดยรอบดวย MECHANICAL FASTENER ซึ่งประกอบดวย PIN และ
LOCKING WASHER ยึดติดกับทอลมดวย SYNTHETIC ELASTROMER
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ฉ.

3-4.4

ADHESIVE ชนิด FIRE RESISTANT TYPE ระยะหางระหวาง PIN ตอ PIN
จะตองไมมากกวา 12" หรือปฏิบัติตามที่บริษัทผูผลิตแนะนํา
ใหรัดฉนวนหุมทอลมโดยรอบ ดวย ALUMINIUM SHEET ความกวาง 3/4"-1"
ทุกระยะ 1 เมตร หรือรัดที่ระยะกึ่งกลางทอลมกรณีที่เปนการตอทอลมแบบ TDC-1
ทั้งหมด

ทอลมสําหรับระบบระบายอากาศ
ทอลมสําหรับระบบระบายอากาศใหเปนแผนเหล็กอาบสังกะสี ความหนาของ แผนเหล็ก
วิธีการประกอบและอุปกรณตางๆ ใหเปนแบบเดียวกับงานทอลม SUPPLY และ RETURN
โดยไมตองหุมฉนวนกันความรอน และ FLEXIBLE ROUND AIR DUCT ใหเปน SPIRAL
WIRE REINFORCED ALUMINUM AIR DUCT โดยไมตองหุมฉนวน และทีป่ ลาย
หรือทางออกของทอลมใหใสตะแกรงกันแมลง

3-4.5

ทอลมสําหรับเติมอากาศครัว (MAKE UP AIR DUCT)
ก.

ข.

3-4.6

ใหเปนแผนเหล็กอาบสังกะสีวิธีการประกอบและอุปกรณตางๆ ใหเปนแบบเดียวกับ
งานทอลม SUPPLY และ RETURN แตใหเพิ่มความหนามากขึ้น 1 STEP โดยไม
ตองหุมฉนวนกันความรอน และที่ปลายหรือทางออกของทอลมใหใสตะแกรงกัน
แมลง สําหรับที่ทอทางดูดเขาพัดลมใหติด CLEANABLE ALUMINUM FILTER
หนา 2” โดยมีพื้นที่หนาตัดเพียงพอใหความเร็วลมที่ไหล ผานไมเกิน 500 ฟุตตอ
นาทีและตองมีขนาดและตําแหนงที่ติดตั้งที่สามารถซอมบํารุงไดสะดวก
ใหแสดงเครื่องหมายที่ทอเติมอากาศครัว (MAKE UP AIR DUCT) พรอมลูกศร
และตัวอักษร KFAD สีฟา

ทอลมระบายอากาศครัว (KITCHEN AIR DUCT)
ก.
ข.

ค.

ง.

ทอดูดควันจากครัว ใหเปน Black steel sheet ความหนาไมต่ํากวา 2.0 มิลลิเมตรทาสี
รองพื้นดวยสีรองพื้นแบบ Zinc chromate ทั้งหมด
การตอทอดูดควัน ใหใชการตอดวยการเชื่อมไฟฟา (Electric Welded) ลวดเชือ่ ม
ไฟฟาใหเปนขนาด 3.2 มิลลิเมตร หรือเล็กกวาแบบ E-72xx หรือที่พิจารณา
เทียบเทา รอยตอเชื่อมชนของทอดูดควันจะตองสนิทไมเกิดการรั่วซึม และทาสี
รอยตอเชื่อมชนดวยสีรองพื้นแบบ Zinc chromate
การติดตั้งทอดูดควันในแนวนอน จะตองจัดใหทอดูดควันลาดเอียงเขาหา HOOD
หรือมิฉะนั้นจะตองจัดเตรียม Access door ที่จุดต่ําสุดเพื่อความสะดวกในการซอม
บํารุงรักษา
การติดตั้งทอดูดควันในแนวตั้ง ใหจัดเตรียม Access door ไวที่จุดต่ําสุด เพื่อความ
สะดวกในการซอมบํารุงรักษา
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จ.

ฉ.

ช.

ซ.

ฌ.
3-4.7

SMOKE EXHAUST DUCT
ก.

ข.

ค.

3-4.8

ทอดูดควันที่ติดตั้งในแนวนอน จะตองจัดใหมี Access door ทุกๆ 4 เมตร หรือตาม
ระยะที่พิจารณาเทียบเทา และติดตั้งใหลาดเอียงไปยังจุดที่สามารถ DRAIN น้าํ มันที่
คางอยูในทอได พรอมกับติดตั้ง OIL BASIN พรอม BALL VALVE ขนาด DIA. 1”
Flexible collar ระหวางทอดูดควันและพัดลม ใหเปนผาใบชนิดทนไฟ หรือวัสดุ
สังเคราะหอื่นๆ ทีท่ นไฟ การตอใหเปนแบบหนาแปลนพรอมปะเก็น ชนิดทนความ
รอนไดไมนอยกวา 250OF , ไมดูดซับน้ํามัน และ Non Asbestos
ที่ปลายทอดูดควัน กอนจะพนควันออกสูนอกอาคาร ใหจัดเตรียม Wire mech
Protection ขนาดตาราง 1” x 1” ใชลวดขนาด 1/16” ทําดวย สเตนเลสยึดติดกับ
ปลายทอดูดควันดวย Bolt and nut หรือที่พิจารณาเห็นเหมาะสม
ทอลมครัวที่อยูภายในอาคารใหหุมดวยฉนวนใยแกว HiTemp “ตราชาง”หรือ
เทียบเทา
ความหนาแนน 38 kg/m3 หนา 2” โดยติดตั้งตามขอแนะนําของผูผลิต
ใหแสดงเครื่องหมายที่ทอระบายอากาศครัว พรอมลูกศร และตัวอักษร KEAD สีแดง

ทอดูดควัน ใหเปน Black steel sheet ความหนาตาม DW144 และ BS476 part 24
DUCT TYPE B TESTED 120 min STABILITY, INTEGRITY, INSULATION
และทาสีขาว ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได
Flexible collar ระหวางทอดูดควันและพัดลม ใหเปนผาใบชนิดทนไฟ หรือวัสดุ
สังเคราะหอื่นๆ ที่ทนไฟ การตอทอใหเปนแบบหนาแปลนพรอมปะเก็น ชนิดทนความ
รอนไดไมนอยกวา 200OF
หุมทอฉนวนทอลมดวย MINERAL WOOL HIGH DENSITY 50 mm มาตรฐาน
BS476 part 24 DUCT TYPE B TESTED

AIR PLENUM BOX
AIR PLENUM BOX ใหเปนแผนเหล็กอาบสังกะสี ขนาดความกวาง ความยาว และ
ความสูงใหเปนไปตามที่กําหนดในแบบ หรือตามความเหมาะสม ความหนาของ
แผนเหล็กอาบสังกะสี 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 นิ้ว 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 UL555 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 165oF (74 oC) เปนมาตรฐาน และเปน
ชนิด PRELOAD SPRING
ง. การติดตั้ง FIRE AND SMOKE DAMPER ในแนวตัง้ หรือแนวนอนตามลักษณะการ
ติดตัง้
โดยจะตองจัดใหมี SERVICE ACCESS DOOR หรือ OPENNING เพื่อให
สามารถทําการตรวจสอบและซอมบํารุงได
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3-5

การทาสี

3-5.1

สีตา งๆ ที่นํามาใชจะตองเปนสีที่มีคุณภาพดี และไดรบั อนุมตั กิ อ นจะนํามาทาตารางเวลาทีเ่ หมาะสม
สําหรับการทาสีใหไดผลดีนั้น จะตองปลอยใหสีชั้นแรกแหงสนิท และแข็งตัวกอน จึงจะลงมือทาสีชน้ั
ที่สองอีกครั้งหนึ่ง กรรมวิธีการทาสีเปนดังนี้

รายการ
ทอเหล็กดํารวมที่แขวน
ที่รองรับวาลว
(ภายในอาคาร)

กรรมวิธีการทาสีเปนดังนี้
การเตรียมผิว
การรองพื้น
Near White metal รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด
Brushing
Red lead Primer หนาไม
นอยกวา 35-40 ไมครอนตอ
ชัน้ จํานวน 2 ชั้น

สีสาํ เร็จ
ทาดวยสี Alkyd Enamel
หนาไมนอ ยกวา 30-35
ไมครอนตอชั้น จํานวน
2 ชั้น

ทอเหล็กดํารวมที่แขวน
ที่รองรับวาลว
(ภายนอกอาคารและ
บริเวณทีม่ คี วามชืน้ สูง)

Near White metal
Brushing

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด
Epoxy Anticorrosive Primer
หนาไมนอยกวา 35-40
ไมครอนตอชั้น จํานวน 2 ชั้น

ทาดวยสี Polyurethane

ทอเหล็กชุบสังกะสีรวม
ทีแ่ ขวน, ที่รองรับวาลว
(ภายในอาคาร)

Near White metal
Brushing

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด
Wash Primer หนาไมนอ ยกวา
10 ไมครอน จํานวน 1 ชั้น
และทาทับดวยสีรองพื้นชนิด
Zinc Chromate Primer
หนาไมนอ ยกวา 35-40
ไมครอนตอชั้น จํานวน 1 ชั้น

ทาดวยสี Alkyd
หนาไมนอ ยกวา
125 ไมครอนตอ
ชัน้ จํานวน 2 ชั้น

ทอเหล็กชุบสังกะสีรวม
ทีแ่ ขวน, ที่รองรับวาลว
(ภายนอกอาคารและ
บริเวณทีม่ คี วามชืน้ สูง)

Near White metal
Brushing

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด
Wash Primer หนาไมนอ ยกวา
10 ไมครอนตอชั้น จํานวน 1
ชั้นและทาทับดวยสีรองพื้น
ชนิด Epoxy Anticorrosive
Primer หนาไมนอ ยกวา 55
ไมครอนตอชั้น จํานวน 1 ชั้น

ทาดวยสี Polyurethane
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รายการ
ทอพลาสติกทุกประเภท

การเตรียมผิว
ใชน้ําและผงซักฟอก
ทําความสะอาดแลว
เรงแหงดวยลม

ทอเหล็กทุกประเภทรวมที่ Near White metal
แขวน, ที่รองรับวาลว (ฝง Brushing
ใตดิน)

การรองพื้น
รองพื้นดวยสีรองพื้นชนิด
Wash Primer หนาไมนอย
กวา 10 ไมครอนตอชั้น
จํานวน 1 ชั้น

สีสาํ เร็จ
ทาดวยสี Chlorinated
Rubber หนาไมนอ ยกวา
45 ไมครอนตอชั้น
จํานวน 2 ชั้น

รองพื้นดวยสี Coal Tar
Epoxy หนาไมนอ ยกวา 30
ไมครอนตอชั้น จํานวน 1 ชั้น

ทาดวยสี Coal Tar
Epoxy หนาไมนอ ยกวา
80 ไมครอนตอชั้น
จํานวน 1 ชั้น

3-5.2 ทอน้าํ เย็น เมื่อทาสีรองพื้น ติดตั้งทอและหุมฉนวนเปนที่เรียบรอยแลว สวนของ ทอที่ติดตั้งภายใน
หองเครื่องทําน้ําเย็น หองเครื่องสงลมเย็น และบริเวณที่มองเห็นไดโดยไมมีงานตกแตงปดบัง
ใหทาสีที่ผิวฉนวนดวยสีทบี่ ริษัทผูผลิตฉนวนแนะนํา
3-5.3 ใหแสดงเครื่องหมายที่ทอน้ํา ดังตอไปนี้
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.

ทอน้ําเย็นจาย ใหใชอักษร CHS สีเหลือง พรอมลูกศร
ทอน้ําเย็นกลับ ใหใชอักษร CHR สีขาว พรอมลูกศร
ทอน้ําหลอเย็นไปหอผึ่งน้ํา ใหใชอักษร CDR สีแดง พรอมลูกศร
ทอน้ําหลอเย็นกลับจากหอผึ่งน้ํา ใหใชอักษร CDS สีสม พรอมลูกศร
ทอน้ําทิ้ง ใหใชอักษร D สีนาํ้ ตาล พรอมลูกศร
ทอน้ําเติมที่หอผึ่งน้ํา ใหใชอักษร MWP สีเขียว พรอมลูกศร
ทอน้ําสมดุลย ใหใชอักษร EQ สีเทา

เครื่องหมายบนทอน้ําใหเปนแผนสติกเกอรใสกวางประมาณ 7-9 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ขนาดประมาณ 5
เซนติเมตร การติดเครื่องหมายใหมีจํานวนตามความเหมาะสม และใหติดกับ
ระบบทอน้ําทั้งที่มองเห็นไดและที่ปดบัง
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รายการขอกําหนดทางเทคนิค
3-5.4 สีทาทอ หากไมไดระบุใหเปนอื่น ใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ก. ทอน้ําเย็นจาย ใหใช สีฟา
ข. ทอน้ําเย็นกลับ ใหใช สีน้ําเงิน
ค. ทอน้ําหลอเย็นไปหอผึ่งน้ํา ใหใช สีเทาออน
ง. ทอน้ําหลอเย็นจากหอผึ่งน้ํา ใหใช สีเทาเขม
จ. ทอน้าํ สมดุลย ใหใช สีขาว
ระบบทอน้ําทิ้ง และระบบทอน้ําเติม ไมตองทาสี
3-5.5

ทอน้าํ ทีเ่ ปนเหล็กรวมถึงที่แขวนและรองรับทอตางๆที่เปนเหล็กบริเวณพื้นที่ตั้ง COOLING
TOWER ใหทาดวยระบบสีชนิดสังกะสีเหลว (ZINC COATING SYSTEM) ทั้งนี้ผูรับจางตอง
แสดงรายละเอียดการทาอยางละเอียดใหพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ
- การเตรียมพื้นผิวงาน ความสะอาด, ความหยาบของพืน้ ผิว
- กรรมวิธีการทา, พน, หรือชุบตามที่ผูผลิตแนะนํา
- จํานวนเที่ยวของชั้นตางๆ, TOP COATING
- สภาวะแวดลอมในการดําเนินการเปนตน
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3-6

ทอน้าํ และอุปกรณ (PIPING AND ACCESSORIES)

3-6.1

ทั่วไป (GENERAL)
ก.
ข.

ค.

ง.

3-6.2

ทอน้ํา และอุปกรณจะตองมีคุณสมบัติไดตามขอกําหนดมาตรฐานของ ASTM, JIS, API และ
ASA
การใชขอตอ (FITTINGS) สําหรับอุปกรณตางๆ ในระบบทอน้ําสําหรับงานระบบทอน้ําขนาด
เสนผาศูนยกลางต่ํากวา 2 1/2" ใหใชแบบเกลียวและทอน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 1/2"
และใหญกวาใหใชหนาแปลน เวนแตจะกําหนดใหเปนอยางอื่น หรือที่พิจารณาอนุมัติเทียบเทา
ทอน้ํา และอุปกรณที่จะนํามาใชในการติดตั้งจะตองเปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน
และไดรับการทดสอบแรงดัน (PRESSURE TEST) ตามกรรมวิธีและขบวนการจากโรงงาน
ผูผลิตแลว สําหรับทอเหล็กดําจะตองไมเปนสนิม และจะตองทาสีรองพื้น ZINC
CHROMATE PRIMER ทันทีทน่ี าํ เขาหนวยงาน
กรรมวิธีการตอทอน้ํา และมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณในงานทอน้ําใหเปนไปตาม
มาตรฐานของอเมริกา เชน ASME, ASTM, ASA และ SAE เปนตน

วัสดุที่ใชทําทอน้ํา (PIPING MATERIAL)
ก.

3-6.3

ME-3-6/1

ทอน้ําทิ้ง
ทอน้ําทิ้งของระบบปรับอากาศ ใหเปนทอ PVC GRADE 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17-2523
ในกรณีที่ทอน้ําทิ้งตองติดตั้งในระดับพื้นที่สามารถถูกเหยียบทับไดหรือตองติดตั้งผานพื้นหรือ
ผนังกันไฟใหใชเปนทอเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL PIPE) ตามมาตรฐานของ
BS 1387/1967 GRADE MEDIUM

ขอตอตางๆ (FITTINGS)
ก.

ข.

ขอตอแบบเชื่อมใหเปนชนิดที่ทนความดันไดไมนอยกวาทอน้ําที่ใชโดยใหมีมาตรฐาน
เปนไปตาม ASA B-16.9 และ ASTM A-234 ใหใชของอ (WELDED ELBOW)
สําหรับการเปลี่ยนทิศทางของทอน้ํา และใหใชขอตอแบบมาตรฐาน (STANDARD FITTING)
สําหรับการตอทอน้ําแยกจากทอน้ําหลัก ยกเวนจะมีระบุใหใชเปนอยางอื่น หรือที่วิศวกรอนุมัติ
แลวเทียบเทา
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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\ME\VACSPEC\VACSPC - PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

ค.

3-6.4

ME-3-6/2

ใหใชขอตอลดแบบ ECCENTRIC REDUCER ในการลดขนาดของทอน้ําสําหรับทอน้ําใน
แนวนอน

หนาแปลน (FLANGES)
ก.

ข.

ค.
ง.

จ.

3-6.5

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

หนาแปลนแบบเกลียว สําหรับทอน้ําที่ตอแบบเกลียวใหใชหนาแปลนแบบเกลียวชนิดเหล็กหลอ
STANDARD WEIGHT ตามมาตรฐาน ASA B-16.1 และใช EXTRA HEAVY WEIGHT
ตามมาตรฐาน ASA B-16b ในกรณีที่ระบุใหใชเปนพิเศษ
หนาแปลนแบบเชื่อม สําหรับทอน้ําที่ตอแบบเชื่อมใหใชหนาแปลนแบบเชื่อมชนิด STEEL
WELDED NECK หรือ SLIP ON TYPE ตามมาตรฐาน ASA B-16.5, ASTM A-18
GRADE 1
หนาแปลนจะตองเปนชนิดที่มีแรงดันใชงาน ไมนอยกวาในงานระบบทอน้ํา
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
ปะเก็น (GASKET) ใหเปน NEOPRENE RUBBER ตัดสําเร็จรูปจากโรงงานและใหเปน
ชิ้นเดียวเต็มตลอดหนาแปลน ปะเก็นที่มีความหนา 1/8" ใหใชกับทอน้ําที่มีเสนผาศูนยกลาง
ถึง 8" ปะเก็นที่มีความหนา 3/16" ใหใชกับทอน้ําที่มเี สนผาศูนยกลาง 10" ถึง 24"

ที่แขวนและรองรับทอน้ํา (HANGER AND SUPPORT)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ใหติดตั้งที่แขวนและรองรับทอน้ํา โดยใหมีระยะหางระหวางที่แขวนและรองรับตามที่กําหนดไว
ในแบบ แตจะตองไมเกินกวา 10 ฟุต
ตองจัดใหที่แขวน และรองรับนี้ อยูใกลกับสวนของอุปกรณทอน้ํา เชน VALVE,
STRAINER และอื่นๆ มากที่สุด หากจําเปนใหเพิ่มที่แขวนรองรับได
ตองเผื่อระยะการปรับที่แขวนและรองรับนี้ไวประมาณ 2" ตามแนวดิ่ง
ในบางกรณี จําเปนตองจัดทําโครงสรางเหล็กชวย (TRANSFER HANGER) สําหรับการ
ติดตั้งที่แขวนและรองรับ
ที่แขวนและรองรับของทอน้ําในบริเวณหองเครื่องทําน้ําเย็น และชองทอใหเปนแบบ SPRING
HANGER OR SPRING SUPPORT โดยจะตองคํานวณเลือกขนาดของชุด SPRING มาให
วิศวกรอนุมัติกอนดําเนินการ
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ฉ.

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

ME-3-6/3

ฉนวนหุมทอน้ําที่แขวนและรองรับใหเปน RIGID INSULATION ความยาวไมนอ ยกวา 1 เทา
ของเสนผาศูนยกลางทอน้ํานั้น RIGID INSULATION ใหเปนผลิตภัณฑจาก NEOPRENE
RUBBER ความหนาตามขนาดความหนาของฉนวนงานหุมทอน้ํา 2 ชิ้น ประกอบเขาหากัน
มีรองบากเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสและความแข็งแรง RIGID INSULATION จะตองมีคุณสมบัติใน
การเปนฉนวนทีด่ ี ไมทําใหเกิด CONDENSATION ที่แขวนและรองรับ หรือบริเวณผิวของ
ฉนวนและตองทนตอสภาพการที่แขวน และรองรับใหมี INSULATION SHIELD ทําจาก
แผนเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL SHEET) เปน ARC ไมต่ํากวา 180
องศา ขนาดและความยาวของแผนเหล็กอาบสังกะสี ดังตารางขางลางนี้
ขนาดทอน้ํา (นิ้ว) ความยาว (นิว้ )
1/2" ถึง 3"
4" ถึง 6"
4" ถึง 6"
8" ขึน้ ไป

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

3-7

การติดตั้งทอน้ํา (PIPING INSTALLATION)

3-7.1

ทั่วไป

ME-3-7/1

ก. การติดตั้งทอน้ําจะตองวางใหขนาน หรือไดฉากไปตามกําแพงหรือผนังรูปตึกของอาคาร และ
จะตองอยูในแนวตรงเรียบรอยแข็งแรง
ข. ระยะหางของที่แขวน และรองรับทอน้ําใหเปนไปตามที่ระบุในแบบ และขอกําหนดนี้ ยกเวนจะ
กําหนดใหเปนอยางอื่น
ค. ทอน้ําในแนวตั้งจะตองยึดใหสามารถรับน้ําหนักของทอน้ํา และน้ําในทอได โดยไมกอใหเกิด
ความเคนกับทอน้ํา, เครือ่ งสูบน้าํ , เครื่องทําน้ําเย็น และอุปกรณอื่นๆ
ง. จุดรองรับของทอน้ําในแนวตั้ง จะตองมีอยางนอย 1 จุด ตอชั้นของอาคารที่ทอน้ําผานทอน้ําใน
แนวนอนจะตองวางใหมีความลาดเอียง เพื่อใหน้ําในทอไหลไดสะดวก และเพื่อการ DRAIN
ได โดยใหมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:500
จ. การลดขนาดของทอน้ําในแนวนอนใหใชขอตอลดแบบ ECCENTRIC REDUCER เทานัน้
ฉ. ทอน้ําและทอน้ําที่หุมฉนวนที่วางคูขนานกันจะตองจัดใหมีระยะหางระหวางผิวทอ หรือผิวทอ
ฉนวนไมนอ ยกวา 6"
ช. ทอน้ําจะตองใชใหความยาวตอเนื่องใหมากที่สุด และหลีกเลี่ยงรอยตอใหมากที่สุด
ซ. ทอน้ําที่หุมฉนวน จะตองผานการทดสอบแรงดันที่รอยตอใหเรียบรอยกอนการหุมฉนวน
ฌ. การตอทอน้ําแยกจากทอน้ําหลักใหใชขอตอมาตรฐาน (STANDARD FITTING) เทานัน้ 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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

ME-3-7/2

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
ตองเทากับขนาดของทอระบายน้าํ นัน้ และทุกๆ ไมเกิน 30 ม. สําหรับทอขนาดเกิน 4" ขึน้ ไป
โดยขนาดของ CLEANOUT ตองมีขนาดไมนอยกวา 4” ทอแนวราบที่เปลี่ยนทิศทางการไหลเปน
มุมเลีย้ วมากกวา 45o 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
- เกลียวทอที่ทาํ เกลียวแลว จะตองทําความสะอาดโดยรอบ กอนนําไปทําการติดตั้ง
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ME-3-7/3

- 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 นิ้ว 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
จะเชือ่ ม นอกจากนี้รอง "V" จะตองสะอาดและปราศจากไขมันใหทําการ TACK WELDING
ที่ทอกอนการเชื่อมแนว การเชื่อมจะตองเลือกขนาดของลวดเชื่อม กระแสไฟฟาที่ใช และทํา
ที่ใชในการเชื่อมใหเหมาะสมกับงานเชื่อมและชิ้นงาน การเชื่อมจะตองให BASE METAL
และ WELD METAL ละลายประสานซึมลึกตลอดแนวเชือ่ มอยางสม่าํ เสมอ รอยเชื่อมที่
เรียบรอยและสมบูรณจะตองนูนตามแนวเชื่อมพอสมควร ในกรณีที่ตองเชื่อมหลายๆ เที่ยว
ในแนวเชื่อมเดียวกันจะตองเคาะSLASH และสะเก็ดโลหะออกกอนเชื่อมในเทีย่ วตอไป
- ชางเชื่อมแนว จะตองผานการทดสอบรอยเชื่อมในทอตางๆ จากวิศวกร และผูควบคุมงาน
หรือจะตองไดรับการรับรองจากสถาบันฝกฝมือแรงงาน
ง. การตอทอ PVC. การติดตั้งทอ PVC. จะตองเปนไปตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิต
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การทดสอบ
ก. ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องสูบน้ํา, มาตรวัด (PRESSURE GAUGE) อุปกรณ และแรงงาน
ตลอดจนการดําเนินการทดสอบทอน้ําทั้งหมดของระบบปรับอากาศและจะตอง DRAIN น้าํ ทิง้
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. ใหทําการทดสอบโดยการกรอกน้ําใหสงู จากระดับทอน้ําทิ้งสูง 3 เมตร
เวนแตระบุเปนอยางอื่น
จ. ทอน้ําที่ผานการทดสอบแรงดัน มิใชพนความรับผิดชอบของผูรับจาง ผูรับจางจะยังคงตอง
รับผิดชอบในการแกไข หรือซอมแซมหากตรวจพบที่ชํารุดหรือรอยรั่ว
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3-8

แผนกรองอากาศ (AIR FILTER)

3-8.1

ทั่วไป (GENERAL)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

3-8.2

ใหผูรับจางจัดหา และติดตั้ง AIR FILTER แบบชนิดตามที่ระบุไวในแบบและ
ขอกําหนดของเครื่องจักรแตละชนิด
AIR FILTER ที่ใชจะตองเปนชนิด ขนาดมาตรฐาน ถอดลางทําความสะอาดได
และจะตองเลือกโดยใหความเร็วลมผาน AIR FILTER ไมมากกวา 500 ฟุตตอนาที
ประสิทธิภาพของ AIR FILTER ที่ใช และที่ระบุไวในแบบและขอกําหนด จะตอง
เปนไปตามมาตรฐานของ ASHRAE 52.1 หรือ ASHRAE 52.2 ฉบับลาสุด
ใหผูรับจางจัดหา AIR FILTER ชั่วคราวมาใชในขณะที่ทดสอบเครื่อง และหรือยัง
ไมไดสงมอบงาน
ผูรับจางตองแสดงรายละเอียดทางเทคนิคของ FILTER และนําไปใชในการเลือกขนาด
ของมอเตอรพัดลม, ขนาดและรูปแบบการติดตั้งเขากับเครื่องสงลม, เครื่องจายลม
เย็น, ทอลมและชอง SERVICE ตางๆ

ALUMINUM AIR FILTER (สําหรับชอง FRESH AIR INTAKE เทานัน้ )
ก.
ข.
ค.

จะตองเปนชนิดประกอบสําเร็จรูปไดมาตรฐานของโรงงานผูผลิตขนาดความหนา
เปนไปตามที่ระบุและไมนอยกวา 1 นิ้ว มีขอบโดยรอบเพื่อสะดวกในการถอดประกอบ
ALUMIINUM AIR FILTER ใหติดตั้งที่ที่ระบุไวในแบบ
ALUMINUM AIR FILTER ใหมี INITIAL RESISTANCE ไมเกิน 0.20 นิ้ว
ของน้ํา และ FINAL RESISTANCE ไมเกิน 0.50 นิ้วของน้ําที่ความเร็วลม 500
FPM
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รายการขอกําหนดทางเทคนิค
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 สําหรับขนาดทีส่ งู
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 ไดสงู สุด 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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รายการขอกําหนดทางเทคนิค
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
เพือ่ ลดเสียง
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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รายการขอกําหนดทางเทคนิค
· 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
· สามารถเก็บคา 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 ในขณะทีเ่ กิดไฟฟาดับขึ้น
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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รายการขอกําหนดทางเทคนิค
· 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
ความเร็วต่าํ สุด (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
- Pump switching card
- Multi parameter card
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3-10.

ระบบไฟฟาสําหรับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

3-10.1

ขอบเขตของงาน

3-10.2

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

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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รายการขอกําหนดทางเทคนิค

3-10.3

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

ใหมีปายชื่อแสดงหมายเลขของอุปกรณ และหมายเลขของแผงควบคุมที่
แผงไฟฟา

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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3-10.4

3-10.3.4

แผงไฟฟาควบคุมของเครื่องปรับอากาศประกอบดวย STARTER พรอม
OVERLOAD, PUSH BUTTON ON และ OFF, PILOT LAMP และ
อื่นๆ ตามรายละเอียดที่มีระบุไวในแบบ

3-10.3.5

ใหมีปายชื่อแสดงหมายเลขของเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศแตละ
ชุดที่แผงไฟฟาควบคุม

REMOTE ON/OFF CONTROL PANEL
3-10.4.1

เปนตูซึ่งผลิต และประกอบขึ้นภายในประเทศ ใชแผนเหล็กแบบ
STEEL SHEET ความหนาของแผนเหล็กไมนอยกวา 1.2 - 1.6 มม.
(ตามเหมาะสม) ขึ้นไปพนสีกันสนิมหนึ่งชั้น กอนพนสีทับภายนอกอีก
สองชั้นดวยสีงาชางติดตั้งที่ CONTROL ROOM ชั้น 3 หรือตามที่
กําหนดไวในแบบ

3-10.4.2

ลักษณะโครงสรางของตูใ หยึดถือหลักปฏิบัติตามมาตรฐาน 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, เครือ่ งสูบน้าํ เย็น, 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 เพือ่ การ 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. ขึน้ ไป จะตองเปนแบบ 3PHASE, 380V.,
50HZ เวนระบุใหเปนอยางอื่น มอเตอรขนาดเล็กกวา 0.75 Hp. ลงมาจะตองเปน
แบบ 1 PHASE, 220V, 50HZ เวนระบุใหเปนอยางอื่น มอเตอรที่ใชงานในระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศจะตองไดรับการสมดุลยอยางดี เพื่อไมใหเกิดเสียงดัง
ขณะใชงานความดังของเสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเกินกวาระดับที่วิศวกรหรือผู
ควบคุมงานยอมรับไดจะตองไดรับการแกไขจนเปนที่ยอมรับได โดยคาใชจา ยตางๆ ที่
เกิดขึ้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบทั้งหมด

3-11.2

MOTOR STARTER AND OVERLOAD PROTECTION
3-11.2.1
3-11.2.2

3-11.2.3
3-11.2.4
3-11.2.5

3-11.2.6

MOTOR ทุกตัวจะตองประกอบดวย COMBINATION MAGNETIC
STARTER WITH CIRCUIT BREAKER
OVERLOAD PROTECTION ที่ใชตองมีขนาดไมเกิน 115-125% ของ
FULL LOAD CURRENT ของ MOTOR นัน้ ๆ หรือที่โรงงานผูผลิต
แนะนํา
MOTOR ขนาดต่าํ กวา 7.5 Hp. ลงมาใหใชแบบ DIRECT-ON-LINE
เวนแตระบุ ใหเปนแบบอื่น
MOTOR ขนาดตั้งแต 7.5 Hp. ขึ้นไป ใหใช STARTER แบบ STARDELTA เวนแตระบุใหเปนแบบอื่น
STARTER ทุกตัวตองไดขนาดตาม NEMA SIZE , มาตรฐาน UL
หรือพิจารณาเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ตามมาตรฐานยุโรป (IEC
STANDARD) ได แตจะตองเทียบขนาดใหเปนไปตามมาตรฐาน NEMA
SIZE และจะตองเปนแบบ HEAVY DUTY โดยประสิทธิภาพใหเปนไป
ตามมาตรฐาน IEC
MOTOR ที่ใชในเครื่องสงลมเย็น, เครื่องสูบน้ําเย็น,เครื่องสูบน้ําหลอเย็น,
พัดลมระบายอากาศทุกชุดที่มีขนาดมากกวา 0.75 kW ใหเปน MOTOR
ประสิทธิภาพสูง (ยกเวน MOTOR ที่ใชกับพัดลมอัดอากาศ, พัดลม
ระบายควันไฟ)
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3-11.3 คาประสิทธิภาพของมอเตอรประสิทธิภาพสูงตองมีคาไมนอยกวาคาที่ระบุในตาราง
มอเตอร์ชนิดหุม้ ปิ ด (Enclosed Motor)

V

Hz

ประสิทธิภาพปกติ (%) ของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
ขนาดของ
มอเตอร์
(กิโลวัตต์)

ประสิทธิภาพปกติ
ชนิดหุม้ ปิ ดทีเต็มภาระพิกดั (Full Load)

ของมอเตอร์
ธรรมดา (%)

ชนิด 4 ขัว
1,500 RPM
82.5

ชนิด 6 ขัว
1,000 RPM
80

ชนิด 8 ขัว
1,000 RPM

0.75

ชนิด 2 ขัว
3,000 RPM
75.5

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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

71

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

สวนที่ 3

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

ME-3-12/1

รายการขอกําหนดทางเทคนิค
3-12. ระบบทอรอยสายไฟ (CONDUIT SYSTEM)
3-12.1

ทอรอยสายไฟทุกแบบที่ใชในระบบไฟฟานี้มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวาครึ่งนิ้ว

3-12.2

เวนแตจะระบุเปนอยางอื่น ทอรอยสายไฟซึ่งฝงในคอนกรีต ในพื้น (FLOORSLAB) และที่ติดตั้งในทีแ่ จง 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
หนาทีน่ โ้ี ดยเฉพาะ 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 เสนขึน้ ไป)
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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 เทานัน้ หามใชที่ตอสายแบบ TWISTED WIRE SPLICE
หามตอสายไฟเกิน 4 เสน ณ แตละจุดที่ตอสาย การตอปลายสายใหใช
SOLDERLESS LUG

3-13.8

หามใชการบัดกรีในการตอสายไฟ

3-13.9

ใหใช LUBRICANT ชนิดที่ไดรบั การอนุมัติจากวิศวกรแลวเทานั้น ในการดึงสาย

3-13.10 ตองใชสีเปนรหัส (COLOR-CODING) ในการเดินสายไฟ โดยใชเฟส A สี
น้าํ ตาล เฟส B สีดาํ และเฟส C สีเทาสําหรับสาย PHASE (HOT) ทัง้ สาม สวนสี
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ฟาสําหรับสาย NEUTRAL
GROUND

และสีเขียวหรือเขียวคาดเหลืองสําหรับสาย

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 เครือ่ งทําน้าํ เย็น เครือ่ งสูบน้าํ 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 และใหสง รายละเอียดขางตน
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
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ME-4/3

CLASS ของพัดลม
NAME PLATE ของมอเตอร
ชนิดและจํานวนของ PULLEY สายพาน ลูกปน
ชนิดของเพลาขับ
ระบบการกรองอากาศ
ความเร็วของลมที่ไหลผาน COOLING COIL

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. เครื่องมือวัดที่ใชในการตรวจวัดคาใหใช 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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CLEANING & HANDOVER
ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองทําความสะอาด เพื่อกําจัดฝุน
และสิ่งสกปรกตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายกับระบบใหเรียบรอย และตองไดรับความ
เห็นชอบจาก วิศวกรกอนทําการสงมอบงานดังกลาวกอนที่จะสงมอบงานใหแกผูวาจาง

4-4

คูม ือการใชงานและการบํารุงรักษา
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 ไมนอยกวาดังตอไปนี้
- ชื่อโครงการ หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร ที่ใชสําหรับติดตอผูวาจาง
บริษัทผูผลิตอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ทั้งกรณีปกติและกรณี
ฉุกเฉิน วันเดือนปของการเริ่มตนและสิ้นสุด ระยะเวลาการใหบริการงานบํารุงรักษา
- สารบัญ ภาคผนวกและดรรชนีทายเลมเพื่อใหความสะดวกในการคนหาเอกสารและ
ขอมูลตางๆ
- ขอมูลแกรายละเอียดทั่วไปสําหรับงานติดตั้งระบบตางๆ
และหนาที่การทํางานใน
ระบบ
- รายละเอียด และขอมูลของอุปกรณหลักทั้งหมดทีใ่ ชงานในระบบ เชน ยี่หอ รุนและ
รายละเอียดตางๆ ตามปายชื่ออุปกรณ (NAME PLATE) วันที่เริ่มติดตั้ง วันที่ตอง
ซอมบํารุง วันที่หมด อายุการใชงาน ชื่อตัวแทนผูผลิต และรายละเอียดของงาน
ทดสอบตรวจวัดตางๆ เปนตน
- วิธีการใชงานอยางถูกวิธีในการเปดปดอุปกรณ 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
แบบติดตั้งจริงที่จัดรวมไวในคูม ือใหลดมาตราสวน 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
รับประกัน ตามที่ระบุในขอบเขตของงาน

2

ป

ตามขอผูกพัน

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 เฉพาะการประกอบอุปกรณที่ตา งประเทศ
โดยโรงงานจะตองแสดงใบรับรองการประกอบจากประเทศผูผลิตหลัก
- OR REGIONAL UNDER LICENSE หมายถึง อุปกรณที่ผลิตในภูมิภาคนี้ หรือภายในประเทศ
โดยประเทศผูผลิตหลัก เปนผูลงทุนและผลิต และตองใหการรับรองผลิตภัณฑโดยการออกหนังสือ
จากประเทศผูผลิตหลัก
ชื่ออุปกรณ

1.1

ประเทศผูผลิตหลัก

CENTRIFUGAL FAN, AXIAL FLOW FAN
PANASONIC
KRUGER
GREENHECK
WOLTER

1.2

JAPAN
SWITZERLAND
USA
GERMANY

or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

JAPAN
JAPAN
SWITZERLAND
USA
GERMANY

or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

JAPAN
JAPAN

or Regional Under License
or Regional Under License

PROPELLER FAN
PANASONIC
MITSUBISHI
KRUGER
GREENHECK
WOLTER

1.3

ประเทศในภูมิภาค

CEILING MOUNTED FAN
PANASONIC
MITSUBISHI
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ชื่ออุปกรณ
1.4

USA
USA
JAPAN
JAPAN
JAPAN
USA/JAPAN

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
KOREA
KOREA
THAILAND
GERMANY

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

THAILAND
GERMANY
UK
THAILAND

or Regional Under License
or Regional Under License
-

USA
USA
USA
USA

or
or
or
or

MALLEABLE IRON FITTINGS
SIAM FITTINGS
SANHA
CRANE
BIS

1.7

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

BLACK STEEL PIPE & GALVANIZED STEEL PIPE
COTCO
FIRST STEEL
SAHA THAI STEEL PIPE
SAMCHAI STEEL PIPE
PACIFIC PIPE
MITR STEEL PIPE
HYUNDAI
SEAH
KLM (COTCO)
BENTELER

1.6

ประเทศในภูมิภาค

SPLIT TYPE AIR CONDITIONER
YORK
TRANE
DAIKIN
MITSUBISHI (HEAVY IND.)
MITSUBISHI (ELECTRIC)
CARRIER/TOSHIBA

1.5

ประเทศผูผลิตหลัก

PRESSURE GAUGE & THERMOMETER
TRERICE
WEKSLER
WEISS
WGTC
MITR TECHNICAL CONSULTANT
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ชื่ออุปกรณ
1.8

ประเทศในภูมิภาค

FLEXIBLE AIR DUCT
AERODUCT
DUCT EXCEL
AS&D

1.9

ประเทศผูผลิตหลัก

THAILAND
THAILAND
THAILAND

-

DIFFUSER, REGISTER, GRILLE AND DAMPER
TITUS
KOMFORT FLOW
FLOTHRU
ESCOFLOW
STREAM AIR
AS&D

USA
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

or Regional Under License
-

1.10 MOTORIZED DAMPER ACTUATOR (SPRING RETURN)
BELIMO
HONEYWELL
JOHNSON CONTROL
AZBIL

SWITZERLAND
USA
USA
JAPAN

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

1.11 FIBREGLASS INSULATION
MICRO-FIBER
SIAM FIBERGLASS

THAILAND
THAILAND

-

1.12 CLOSED CELL ELASTOMERIC INSULATION
AEROFLEX
ARMACELL
MAXFLEX
K-FLEX

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิตหลัก

ประเทศในภูมิภาค

1.13 MOTOR
BROOK
ABB
SIEMENS
HITACHI
MITSUBISHI

UK
GERMANY
GERMANY
JAPAN
JAPAN

or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

USA
USA
JAPAN

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

USA
GERMANY
USA
GERMANY
UK
UK
UK

or
or
or
or
or
or
or

USA
USA
USA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

1.14 ISOLATOR
MASON
KINETIC
TOZEN
1.15 FIRE STOP AND BARRIER
3M
KBS
NELSON
HILTI
ABESCO
FIREPRO
BIOFIRE SHIELD

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

1.16 FIRE DAMPER / SMOKE DAMPER
RUSKIN
GREENHECK
POTTORFF
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ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิตหลัก

ประเทศในภูมิภาค

1.17 AIR FILTER
AIR GUARD
CAMFIL
AAF
CAMBRIDGE

USA
SWEDEN
USA
USA

or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

DENMARK
SWEDEN
GERMANY
USA
JAPAN

or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

USA
UK
AUSTRALIA
KOREA
USA
KOREA

or
or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

1.18 VARIABLE SPEED DRIVES
DANFOSS
ABB
SIEMENS
JOHNSON CONTROL
FUJI
1.19 COPPER PIPE & FITTINGS
MUELLER
CAMBRIDGE
KEMBLA
KLM
NIBCO
K-FITTING
1.20 POLYVINYL CHLORIDE (PVC) PIPE
THAI PIPE
SCG(ELEPHANT)

THAILAND
THAILAND

-

1.21 HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PIPE
THAI ASIA P.E. PIPE
PB PIPE-SUPER TUBE (UHM)
WIIK & HOEGLUND

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิตหลัก

ประเทศในภูมิภาค

1.22 GALVANIZED STEEL SHEET
SINGHA
TRUZINC
RSM

THAILAND
THAILAND
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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ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิตหลัก

ประเทศในภูมิภาค

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
MITSUBISHI (HEAVY IND.)
MITSUBISHI (ELECTRIC)

MITR TECHNICAL CONSULTANT

JAPAN
JAPAN
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อาคารสนามกีฬาสําหรับผู้สูงอายุ เยาวชน
และประชาชนทัวไป
เทศบาลนครปากเกร็ด

เอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้าง
หมวดงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสือสาร

ตุลาคม

E-1
สนามกีฬาสาหรับผู้สูงอายุฯ ปากเกร็ด

สารบัญ
หัวข้อ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 รายละเอียดข้อกาหนดทั่วไป (GENERAL SPECIFICATION)

E-1/1 - E-1/17

ส่วนที่ 2 ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)

E-2/1 – E-2/2

ส่วนที่ 3 รายการข้อกาหนดทางเทคนิค
3-1

หม้อแปลงไฟฟ้า (POWER –TRANSFORMER)

E-3-1/1 – E-3-1/4

3-2

เครื่องกาเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (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

ระบบกระจายสายแรงต่า
(LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM)

E-3-4/1 – E-3-4/16

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)

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
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สารบัญ (ต่อ)
หัวข้อ

เรื่อง

หน้า

3-14

ระบบ SECURITY

E-3-14/1 - E-3-14/5

3-15

เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
Uninterruptible Power Suppler (UPS)

E-3-15/1 – E-3-15/7

3-16

อุปกรณ์ Surge Protection Devices สาหรับระบบสื่อสาร

E-3-16/1 - E-3-16/7

3-17

ระบบ Computer และสายสัญญาณ
(Computer & Cabling System)

E-3-17/1 – E-3-17/9

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

ส่วนที่ 4 การจัดทา COMMISSIONING, TEST, SPARE PART,
GUARANTEE & SERVICE ของระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

E-4/1 – E-4/10

ส่วนที่ 5 รายการอุปกรณ์วัสดุ และอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้

E-5/1 – E-5/11

ส่วนที่ 6 ภาคผนวก
ภาคผนวก A. ELECTRICAL LOAD SCHEDULE
ภาคผนวก B. LIGHTING FIXTURE
ภาคผนวก C. ELECTRICAL DETAIL
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สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

E-1/1

1-1

คําจํากัดความ (DEFINITION)

1-1.1

"ผูว า จาง" 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
วิธกี ารทํางาน 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
ลุลวงตามความมุงหมายของผูวาจางอยางเรียบรอยและเปนที่พอใจของผูวาจาง
ในกรณีที่
ขอความหรือรายละเอียดในรายละเอียดขอกําหนดนี้ มีขอขัดแยงกัน และ/หรือแตกตางไป
จากแบบประกอบสัญญา ใหผูรับจางแจงเปนลายลักษณอักษรใหวิศวกร หรือผูควบคุมงาน
ทราบในทันที
โดยระบุขอขัดแยงหรือขอแตกตางใหเปนทีช่ ัดเจนและใหถือการวินิจฉัยของ
วิศวกรเปนการชีข้ าด ทั้งนี้ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นหากกระทํา
ไปผิดจากการวินิจฉัยของวิศวกร
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1-3

สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

E-1/2

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 "เงือ่ นไขทัว่ ไป" ของรายละเอียดประกอบแบบสถาปตยกรรม ถือวา
ครอบคลุมถึงงานในสัญญานี้ดวย

1-4.2

กรณี มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ขอกําหนด และมาตรฐานทั่วไปของงานระบบไฟฟา และ
สือ่ สาร 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
· สถาบันอืน่ ๆ ที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง

1-5

วัสดุและอุปกรณ (MATERIALS AND EQUIPMENT)

1-5.1

วัสดุและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการติดตั้งงานนี้ จะตองไดมาตรฐานตามที่ไดระบุไวในรายละเอียด
ขอกําหนดนี้ และผลิตจากโรงงานที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของวิศวกร
วัสดุและอุปกรณที่ใชในงานติดตั้งนี้ จะตองมีคุณภาพดี ประสิทธิภาพการทํางาน และอายุใช
งานสูง วัสดุที่ใชทั้งหมดจะตองเปนของใหม ไมเคยใชงานหรือถูกระงับการใชจากหนวยงาน
อื่นมากอนและไมมีการชํารุดบกพรองใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองไมมีคุณภาพต่ํากวาที่ได

1-5.2
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สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

E-1/3

กําหนดไว กรณีที่วัสดุและอุปกรณชํารุด หรือเสียหายซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการติดตั้งหรือ
ทดสอบจะตองไดรับการซอมแซม หรือเปลี่ยนใหมใหอยูในสภาพที่ใชงานได
1-5.3

ในการเสนอราคาวัสดุ และ อุปกรณตางๆ ที่กําหนดไวในรายการเสนอราคา จะตองระบุชื่อ
ผูผลิต ประเทศที่ผลิต ชื่อทางการคา และแคตตาล็อคอางอิงโดยระบุรุน, ขนาด และ
ขอกําหนดทางเทคนิคใหชัดเจน ซึ่งจัดเตรียมโดยผูเสนอราคา ภายใตเงื่อนไขการเสนอราคา
ในกรณีที่มีการกําหนดชื่อของวัสดุ หรืออุปกรณตั้งแตสองชื่อขึ้นไป ผูเ สนอราคาสามารถ
เลือกใชอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไวได ในกรณีที่มีขอขัดแยงในการเลือกใชวัสดุและอุปกรณ
ระหวางผูว า จาง และผูรับจาง ใหถือวาคําวินิจฉัยของผูวาจาง และวิศวกรเปนการชีข้ าด

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 ถาจําเปนที่
จะตองใชเพื่อใหงานแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามมาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งทั่วไป และ
ใหไดคุณภาพแลว ผูรับจางจะตองจัดหามาใหโดยตลอดโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม
เครื่องมือ เครื่องใชและเครื่องชวยผอนแรง ที่ผูรับจางนํามาใชในงานนี้ ตองมีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย และเปนชนิดที่เหมาะสมรวมทั้งตองมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน ทั้งนี้ผู
วาจางมีสิทธิ์ที่จะขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมจํานวนใหเหมาะสมกับการใชงาน

1-5.6

1-6

การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ
ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาสถานที่เก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณที่ใชในการติดตั้ง
ภายในบริเวณสถานที่กอสรางอาคาร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณดังกลาว จะยังคงเปน
กรรมสิทธิ์ของผูรับจางทั้งหมด ซึ่งผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการสูญหาย เสือ่ มสภาพ
หรือถูกทําลาย จนกวาจะไดติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณและสงมอบงานแลว
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1-7

การตรวจสอบแบบ และรายละเอียดขอกําหนด

1-7.1

ผูรับจางตองตรวจสอบแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนดตางๆ จนแนใจวาเขาใจ
ถึงขอกําหนด และเงื่อนไขตางๆ อยางชัดเจน

1-7.2

เมื่อมีขอสงสัยขัดแยงหรือขอผิดพลาดระหวางแบบประกอบสัญญา 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 หรือตามความตองการของวิศวกร และผูควบคุมงาน ผูรับจาง
จะตองรับผิดชอบตอการติดตั้งวัสดุและอุปกรณทุกชิ้น โดยจะตองทําการวัดสถานที่จริงเทียบ
กับแบบแปลนกอสราง เพื่อนําขอมูลมาใชในการทําแบบรายละเอียดการติดตั้ง และรวมมือกับ
งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน และงานระบบอืน่ ๆ 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
ใหสอดคลองกับแบบประกอบสัญญา 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 โดยมีรายละเอียดการทําสําเนาดังนี้
· ตนฉบับของแบบที่ติดตั้งจริง สําหรับผูว า จาง 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 ในวันทีส่ ง มอบ
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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 (หากมี) ใหผูวาจาง วิศวกร
หรือผูควบคุมงานทราบทันที มิฉะนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะเปนภาระของผูรับจาง

1-11.5

ในกรณีที่มีการแกไข หรือเปลี่ยนแปลงแบบจากผูวาจาง และ/หรือวิศวกรและ/หรือ ผูควบคุม
งาน เพื่อใหงานติดตั้งระบบเหมาะสมกับสภาพหรือสถานที่กอสราง และ/หรือ เปนการแกไข
ในรายละเอียดปลีกยอย ใหผูรับจางสามารถจัดทําเปนแบบ SHOP DRAWINGS เสนอเพือ่
การอนุมัติและติดตั้งตอไปได

1-12

การใชพลังงานไฟฟา และอุปกรณอื่นๆระหวางการกอสราง

1-12.1

ผูรับจางจะตองดําเนินการ และรับผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจายในการตอสายไฟฟา สายโทรศัพท
ทอน้าํ ประปา และทอน้ําอื่นๆ รวมทั้งมาตรวัดตางๆ ชั่วคราว คาใชจายในการดําเนินการ และ
คาใชจา ยขณะใชงานดวย
คาใชจายตางๆ ในขอ 1-12.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตั้งแตวันเริ่มเตรียมการระหวางการ
กอสราง จนกระทั่งวันสงมอบงานเรียบรอยแลว

1-12.2

1-12.3

การรื้อถอนวัสดุ และอุปกรณที่ตองใชงานชั่วคราว จะตองกระทําใหอยูในสภาพดีเชนเดิมภาย
หลังจากการสงมอบงานแลว ถาหากมีสิ่งใดบกพรองเสียหายขณะรือ้ ถอนยังคงอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจางเชนกัน
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รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
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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 หรือผูควบคุมงานมีอํานาจสั่งใหผูรับจางเปด 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
ของผูว า จาง และ/หรือวิศวกร และ/หรือผูควบคุมงาน อยูรวมขณะทดสอบดวย รายงาน
ขอมูลในการทดสอบใหทําเปนแบบฟอรมเสนออนุมัติตอผูควบคุมงาน ทั้งนี้กอนทําการ
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รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
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ทดสอบ และหลังการทดสอบผูรับจางจะตองกรอกขอมูลตามที่ไดจากการทดสอบจริงสงใหผู
ควบคุมงาน จํานวน 4 ชุด
คาใชจายในการทดสอบ เชน คากระแสไฟฟา น้าํ ประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหวางการ
ทดสอบเครื่องและระบบอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางเองทั้งสิ้น

1-14.5

ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองทําความสะอาดเพื่อกําจัดฝุน
และสิง่ สกปรก ซึ่งอาจกอความเสียหายกับระบบใหเรียบรอย และตองไดรับความเห็นชอบจาก
วิศวกร และผูควบคุมงานกอนทําการสงมอบงาน

1-15

คูม อื การใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ

1-15.1

ผูรับจางจะตองจัดทําคูมือรายละเอียดของอุปกรณที่ใช วิธกี ารใชงานและรายการรายละเอียด
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 และวิธกี ารใชงาน
· 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

MITR TECHNICAL CONSULTANT
REVISION………..
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC01. PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

1-16

สวนที่ 1
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E-1/10

การสงมอบงาน
ผูรับจางตองเปดใชงานเครื่องมือและอุปกรณตางๆใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเต็มที่ หรือพรอม
ที่จะใชงานไดเต็มทีเ่ ปนเวลา 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 ตามทีว่ ศิ วกร และผูควบคุมงานของฝายผูวาจางเปนผูกําหนด ผูว า จาง
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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 น้าํ หนัก และตําแหนง
เปนตน เสนอผูควบคุมงานทราบลวงหนา กอนการจัดทําแทนเครื่อง ไมนอยกวา 10 วัน การ
ใหขอ มูลผิดพลาดหรือไมครบถวน อันกอใหเกิดผลเสียหาย หรือความลาชาของงานกอสราง
ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

E-1/12

1-19.4

ในการติดตั้งอุปกรณใดๆ หามผูรับจางตัดหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของโครงสราง หรือสวน
ตกแตงของอาคารกอนทีจ่ ะไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน

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
ผูรับจางระบบไฟฟา และสื่อสาร จะตองเปนผูทําการขุดดิน และตบแตงดินหลังจากการขุดใน
งานเกี่ยวกับระบบไฟฟา และสื่อสาร

1-19.12
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1-19.13

1-19.14

สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

E-1/13

งานทอตางๆ ที่ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ CARPARK ซุมหลังคา และบริเวณอื่นๆ ที่งาน
สถาปตยกรรมกําหนดใหทาสีสอดคลองกับงานสถาปตยกรรมนั้น ผูรับจางจะตองเปน
ผูดําเนินการทาสีใหทั้งหมด โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
ถามิไดระบุไวเปนอยางอื่น งานทอรอยสายไฟฟาที่ปรากฏอยูบนผนัง ใหผูรับจางทําการฝงผนัง
ทั้งหมด ไมมีการติดตั้งลอย

1-20

ความรับผิดชอบ ณ สถานที่ติดตั้ง

1-20.1

ผูรับจางมีหนาที่สํารวจและตรวจสอบสถานที่กอสราง โดยตองศึกษา และเขาใจถึงลักษณะและ
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

เมื่อผูร ับจาง ไดทําการติดตั้งสมบูรณแลว ตองขนยายเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนรื้อถอน
อาคารชั่วคราว ซึ่งผูรับจางไดปลูกสรางขึ้นสําหรับงานนี้ออกไปใหพนจากสถานที่จนสิ้นเชิง สิง่
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

1-21

สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

E-1/14

มาตรการความปลอดภัย และมาตรการปองกันอัคคีภัย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครง
คัด ผูรับจางจะตองใชความระมัดระวังอยางยิ่งในการใชงานวัสดุที่มีความไวไฟ การทํางานที่
เกี่ยวของกับประกายไฟ และวัสดุมีพิษจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน
การสกัดเจาะและอืน่ ๆ
ผูรับจาง ตองรับผิดชอบในการตัดเจาะในบริเวณที่จําเปน ที่ติดตั้งอุปกรณงานระบบ เชนการ
เจาะผนัง พื้น และฝาเพดานเปนตน โดยการตัดเจาะตางๆ จะตองจัดทําอยางระมัดระวังอยาง
รอบคอบ เพื่อไมใหเกิดผลเสียหายตอโครงสรางอาคาร ความเรียบรอยของงาน
สถาปตยกรรม และไมทําใหความเรียบรอยของอาคารตองเสียไป ทั้งนี้จะตองแจงและจัดทํา
แบบเสนอใหผูควบคุมงานทราบ กอนการดําเนินการตัดเจาะทุกครั้ง คาใชจายในการตัดเจาะ
สกัด ฯลฯ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานของผูร ับจางอื่น ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง สวนที่ตัดเจาะนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการซอมแซมใหเหมือนเดิมทุก
ประการ

1-22

การควบคุม และดูแลคนงาน
ผูรับจางจะตองใหคําแนะนําแกคนงานในการกอสราง และติดตั้งวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณตางๆ
อยางสม่าํ เสมอ ตั้งแตตนจนงานแลวเสร็จสมบูรณ โดยเปนหนาที่ของผูรับจางหรือโดยการ
แนะนําของผูสาจาง และผูควบคุมงาน ผูรับจางจะตองใชผูควบคุมงานและคนงานชุดเดิม
ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรชุดเดิม จะตองไดรับการ
อนุมัติจากผูวา จาง และผูควบคุมงานกอนที่จะดําเนินการ

1-23

การประสานงานรวมกับผูรับจางงานระบบอื่นๆ

1-23.1

ผูรับจางจะตองประสานงานกับผูรับจางงานระบบอื่นๆ (ถามี)เพื่อใหงานดําเนินไปโดย
เรียบรอย และตามแผนงานที่ทางโครงการกําหนด โดยจะตองใหความรวมมือในการใหขอมูล
และความสะดวกตางๆ แกผูรับจางงานระบบอื่นๆ (ถามี)ตามความจําเปน

1-23.2

ผูรับจางจะตองใหความรวมมือในการกําหนดแผนงาน และการปฏิบัติงานตางๆ ให
สอดคลองกับผูรับจางรายอื่นๆ (ถามี)การไมใหความรวมมือของผูรับจางที่ทําใหเกิดความ
เสียหายขึ้นกับโครงการ ผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกรองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูรับจาง

1-23.3

ผูรับจางจะตองขนยายขยะ สิ่งปฏิกูลตางๆ ออกจากพื้นที่ที่ผูรับจางปฏิบัติงานทุกวัน เพื่อมิให
รบกวนการทํางานของผูรับจางรายอื่น คาใชจา ยในการขนยายขยะและสิง่ ปฏิกลู เปนความ
รับผิดชอบของผูรับจางทั้งสิ้น
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สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

E-1/15

1-24

ตัวแทนของผูรับจาง หรือวิศวกรประจําหนวยงาน

1-24.1

ผูรับจางตองแตงตั้งตัวแทนผูมีอํานาจ เปนผูแทนประจําหนวยงาน โดยตองเปนวิศวกร ที่มี
คุณวุฒิ และความสามารถในสายงาน และตองมีใบรับรองจาก กว.วาเปนวิศวกรระดับสามัญ
วิศวกรในสาขาทีเ่ กีย่ วของ และมีประสบการณไมต่ํากวา 5 ป

1-24.2

วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการและควบคุมการติดตั้งงาน
ระบบใหถูกตอง เปนไปตามแบบประกอบสัญญา และรายการขอกําหนด กฎหมายและ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยตองเปนผูลงนามควบคุมงาน
ระบบที่เกี่ยวของเพื่อยื่นตอราชการดวย

1-24.3

วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง วิศวกร หัวหนาชางและชางชํานาญงานทีม่ ปี ระสบการณ
ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน ที่ไดรับมอบหมายจากผูรับจางใหมาประจําหนวยงานตอง
สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามหลักวิชาการ และมีจํานวนมากเพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน
ใหแลวเสร็จทันตามหมายกําหนดการของโครงการ

1-24.4

วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง มีหนาที่ตองเขารวมประชุมโครงการ และประชุมในหนวยงาน
ซึ่งจัดขึ้นโดยผูรับจางงานอาคาร หรือผูควบคุมงาน โดยผูเขารวมประชุมตองมีอํานาจในการ
ตัดสินใจสั่งการ และ ทราบรายละเอียดของโครงการเปนอยางดี

1-24.5

ผูวาจางสงวนสิทธิในการออกคําสั่งใหผูรับจางเปลี่ยนพนักงาน หรือตัวแทนผูรับจาง ที่เห็น
วาไมมีความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสานงานกับผูอนื่ ไดดีพอซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายกับโครงการได ผูรับจางจะตองดําเนินการเปลี่ยนพนักงานใหมโดยให
ความสามารถเพียงพอมาปฏิบัติงานแทนทันทีทั้งนี้คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น ผูรับจางเปน
ผูรับผิดชอบทั้งสิ้น

1-25

การติดตอประสานงาน และ คาดําเนินการ

1-25.1

กรณียังมิไดกําหนดเปนอยางอื่น ผูรับจาง มีหนาที่ติดตอประสานงาน กับหนวยงานราชการ
หรือเอกชนที่เกี่ยวของกับระบบที่ผูรับจางรับผิดชอบอยู เพื่อใหไดมาซึ่งความสมบูรณของระบบ
ที่ใชในโครงการ โดยคาใชจา ยตาง ๆ ในการติดตอดําเนินการรวมถึงคาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บ
โดยหนวยงานราชการ หรือเอกชนที่เกี่ยวของ ยกเวน คาประกันมิเตอรถาวร ใหผูรับจางเปน
ผูรับผิดชอบทั้งสิ้น
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1-25.2
1.25.3

สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

E-1/16

ใหรวมการขออนุญาตการไฟฟา โดยผูรับจางมีหนาที่ในการเซ็นรับรองเปนผูออกแบบแทน
รวมทั้งทํารายการคํานวณและทําแบบแปลนขออนุญาตตอการไฟฟา
ในการควบคุมงานกอสรางผูรับจางจะตองมีหนาที่ในการเซ็นรับรองเปนผูควบคุมงานแทน
ผูออกแบบ

1-26

ปายเครื่องมือของวัสดุและอุปกรณ

1-26.1

ผูรับจางจะตองจัดหา ปายชือ่ 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
สัน่ สะเทือน และเสียงที่เกิดขึ้นเกินกวาที่วิศวกร และผูควบคุมงานยอมรับไดจะตองไดรับการ
แกไขอยางถูกวิธี และ เปนไปตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องปองกันความสั่นสะเทือน
โดยความรับผิดชอบเปนของผูรับจาง

1.28

การขนสง

1-28.1

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการขนสงเครื่องวัสดุอุปกรณมายังสถานที่กอสราง
รวมทั้งการยกเขาไปยังที่ติดตั้ง คาใชจายทั้งหมดเปนของผูรับจางเองทั้งสิ้น
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1-28.2
1-28.3

สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

E-1/17

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย อันเกิดจากการขนสงวัสดุอุปกรณ
หรือเครื่องมือตางๆ มายังสถานที่ติดตั้ง
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความลาชา ในการขนสงวัสดุ อุปกรณหรือ เครื่องมือตางๆ มายัง
สภาพที่ติดตั้ง

1-29

ความตองการพิเศษสําหรับโครงการ และคุณสมบัติของผูรับจาง

1-29.1

ผูรับจางงานไฟฟา และสื่อสาร จะตองเลือกและอนุมัติโดยวิศวกร และผูว า จาง

1-29.2

ผูรับจางงานไฟฟา และสื่อสาร จะตองสงประวัติและรายละเอียดผลงานดานไฟฟา และสื่อสาร
มาใหผูวาจาง และวิศวกรพิจารณา

1-29.3

ผูรับจางงานไฟฟา และสื่อสาร จะตองมีประสบการณเกี่ยวกับงานติดตั้งในขอบขาย ของงาน
ระบบไฟฟา และสื่อสาร ทุกดานตามที่ไดระบุไว ในรายละเอียดขอกําหนดของระบบไฟฟา และ
สือ่ สาร และระบบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของ 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
โครงสรางเพิ่มเติมใหทางผูรับจางคิดอยูในขอบเขตงานดวย ไมสามารถคิดเปนงานเพิ่มเติมได
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สวนที่ 2
ขอบเขตงาน (SCOPE OF WORK)

E-2/1

2-1

ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)

2-1.1

หากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอืน ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนช่างฝี มือทีดี แรงงาน
และเครืองมือเครืองใช้ ทงหมดที
ั
จําเป็ นตามหลักวิชาช่างทีดี ติดตังระบบไฟฟ้ า-สือสารทังหมด
ทีปรากฏในแบบแปลนและรายละเอียดข้ อกําหนด ในกรณีทแบบแปลนหรื
ี
อรายละเอียด
ข้ อกําหนดขัดแย้ งหรือมิได้ แสดงไว้ หรือขัดแย้ งหากแต่เป็ นอุปกรณ์ทจํี าเป็ น ต่อเนืองทีจะต้ อง
ติดตังเพือให้ ระบบไฟฟ้ า-สือสารสมบูรณ์ ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของหรือวิศวกรทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเสนอราคามิฉะนันผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้ดาํ เนินการเองทังหมด

2-1.2

ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้ดาํ เนินการยืนเรืองราวติดต่อและประสานงานกับการไฟฟ้ าท้ องถิน ใน
ส่วนงานทีจะต้ องเกียวข้ องกับการไฟฟ้ าฯทังหมด โดยผู้ว่าจ้ างเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายทังหมด
ให้ แก่
การไฟฟ้ าฯ โดยถือค่าใช้ จ่ายตามใบเสร็จรับเงินของการไฟฟ้ าฯ ยกเว้ น
ค่าใช้ จา่ ยในส่วนของการ
ตรวจสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในอาคารทังหมดให้ เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยของผู้รบั จ้ าง

2-1.3

กรณีมีการเปลียนงานการเพิมงานหรือลดงาน ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิสังเปลียนงานเพิมงานหรือลด
งานตามสัญญาได้ โดยเปลียนราคาไปตามราคาต่อหน่วยทีผู้รับจ้ างได้ เสนอไว้ แล้ ว ในกรณีที
ไม่มีราคาต่อ หน่วยจะคิดโดยวิธีตกลงราคากับผู้ว่าจ้ าง การเปลียนงานเพิมงานหรือลดงานจะ
ทําได้ กต็ อ่ เมือได้ รบั แจ้ งเป็ นหนังสือจากผู้ว่าจ้ างแล้ วเท่านัน และถ้ ามีความจําเป็ นต้ องเปลียน
ระยะเวลาการทํางานให้ ผ้ ูรบั จ้ างแจ้ งกับผู้ว่าจ้ าง เพือทําความตกลงกันต่อไป

2-1.4

ขอบเขตทัวไปของงานระบบไฟฟ้ า-สือสารกับผู้รับจ้ างอืนมีดังนี

2-1.4.1

การติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสูงส่วนนอกโครงการ เช่น เสาไฟฟ้ า เครืองมือ วัสดุอุปกรณ์ยึด
สายโดยการไฟฟ้ าฯ ทางผู้รับจ้ างไฟฟ้ าเดินท่อร้ อยสายไฟและสายไฟแรงสูง บ่อพักสายไป
จนถึงเสาไฟฟ้ าแรงสูง ส่วนการต่อสายแรงสูงเป็ นหน้ าทีของการไฟฟ้ าฯ ทังนีผู้รับจ้ างจะต้ อง
ประสานงานอย่างใกล้ ชิดกับการไฟฟ้ าฯ

2-1.4.2

ผู้รับจ้ างไฟฟ้ าเดินท่อและสายไฟหรือแท่งนําไฟ (BUS DUCT) ไปยังแผงควบคุมระบบ
ปรับอากาศและแผงควบคุมสุขาภิบาล โดยผู้รับจ้ างไฟฟ้ าเป็ นผู้ต่อสายไฟกับอุปกรณ์ของแผง
ควบคุมระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล

2-1.4.3

ผู้รบั จ้ างไฟฟ้ าเดินสายไฟสําหรับเครืองเป่ าลมเย็น พัดลมดูดอากาศ พัดลมอัดอากาศ หรือ
อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ หรือสุขาภิบาลทีระบุในแบบให้ จบงานไฟฟ้ า โดยผู้รับจ้ าง
ไฟฟ้ าเดินไปจนถึงตู้ CONTROL ของระบบดังกล่าวในกรณีทแบบระบุ
ี
ให้ จบที JUNCTION
BOX จะต้ องจบงานที JUNCTION BOX
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สวนที่ 2
ขอบเขตงาน (SCOPE OF WORK)

E-2/2

ผู้รับจ้ างต้ องจัดเตรียม และติดตังตู้ GRIO INVERTER (IP54) สําหรับระบบ SOLAR
พร้ อมแท่นวางทีชันหลังคา พร้ อม หลังคา สําหรับบังแดดของตู้นด้ี วย โดยให้ อยู้ในขอบเขต
งานของผู้รบั เหมางานระบบ

2-1.5

รายละเอียดการเสนอราคา

2-1.5.1

ผู้เสนอราคาต้ องเสนอราคา โดยชีแจงรายละเอียดตามแบบสรุปในใบเสนอราคา และระบุ
บริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทุกประเภท และประเทศผู้ผลิต

2-1.5.2

ผู้เสนอราคาต้ องเสนอ Vendor list ของแต่ละอุปกรณ์ โดยแต่ละอุปกรณ์จะต้ องมี Vendor
อย่างน้ อย 3 ราย ประกอบกับใบเสนอราคาในวันเสนอราคา

2-1.5.3

ผู้เสนอราคาต้ องส่งประวัติผลงานการติดตัง และวัสดุอุปกรณ์ทเคยติ
ี ดตังไว้ ณ สถานทีใดแล้ ว
บ้ าง

2-1.5.4

ผู้เสนอราคาจะต้ องจัดส่งรายละเอียดแสดงระบบการทํางานเป็ นขันตอนของอุปกรณ์แต่ละชนิด
มีรายละเอียดการบํารุงรักษา

2-1.5.5

ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอประเภท และจํานวนของอุปกรณ์ อะไหล่ (SPARE PARTS)
เครืองมือ (TOOL) และเครืองทดสอบทีจําเป็ นตามข้ อแนะนําของโรงงานผู้ผลิต

2-1.5.6

ผู้เสนอราคาควรเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ทเป็
ี นผลิตภัณฑ์จากโรงงานเดียวกันทังระบบ

2-1.6

ผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้ าง จะต้ องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตามทีระบุไว้ ในรายการวัสดุอุปกรณ์ที
อนุมัติให้ ใช้ เท่านัน ผู้เสนอราคาทีเสนอวัสดุและอุปกรณ์อืนนอกเหนือจากทีระบุไว้ ดังกล่าว
อาจถูกพิจารณา ตัดสิทธิในการเสนอราคา นอกจากนีในการทํางานผู้รบั จ้ างจะต้ องใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์ตามทีระบุไว้ ในรายการวัสดุและอุปกรณ์หรือในสัญญาเท่านัน
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-1/1

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
นีเ้ ปนประจํา 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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค
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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 ทัง้ นี้ TANK และ COVER จะตองผานกรรมวิธีทําความสะอาด และชุบ
เคลือบปองกันสนิมกอนทําการทาสีดวย EPOXY
3-1.5.2 IRON CORE สรางขึน้ ดวย HIGH GRADE NONAGING GRAINED ORIENTED SILICON STEEL
LAMINATION ซึ่ง MAGNETIC PERMEABILITY สูง และให HYSTERESIS และ EDDY
CURRENT LOSS ต่ํา IRON CORE นี้ตองถูกยึดแนนไวอยางแข็งแรงเพื่อไมใหเกิดการหลุดเลือ่ นหรือ
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
อากาศและความขืน้ 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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค
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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

การจัดเรียงอุปกรณ และ ENCLOSURE ผูร ับจางจะตองจัดทํา SHOP DRAWING ในการจัดเรียง
อุปกรณตาง ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานที่เพื่อขอความเห็นชอบ และอนุมัติจากวิศวกร หรือผูแทน
เจาของ หรือการไฟฟาทองถิ่น

3-1.7

NAME PLATE ชิ้นสวนอุปกรณท่สี ําคัญจะตองติด NAME PLATE ทําดวยโลหะแสดงขนาด และ
หนาที่ของอุปกรณนั้น ๆ

3-1.8

รายงานการทดสอบจากโรงงาน ผูร ับจางจะตองจัดสงรายการทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของอุปกรณ
รวมทั้ง IMPULSE TEST ของหมอแปลงจากโรงงานผูผ ลิตใหแกผูวาจาง รายงานดังกลาวจะตองมีคํา
รับรองจากสถาบันทดลองที่เชื่อถือได

3-1.9

การทดสอบ เมื่อจายไฟเขาหมอแปลงไฟฟาแลว ผูรับจางตองทดสอบวาแรงดันทางดานแรงต่ํามีคา
ตามที่กําหนด ถายังไมไดตามที่กําหนดตองเปลี่ยน 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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค
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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 เทานัน้

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 และฟวสเพือ่ ใหแบตเตอรีเ่ ต็มอยูเ สมอ

3-2.2.8

ENGINE INSTRUMENT ซึ่งยึดติดอยูกับ ENGINE จะตองประกอบดวย เครื่องมือวัดตาง ๆ อยาง
นอยดังตอไปนี้
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ENGINE WATER TEMPERATURE
ENGINE LUBE OIL PRESSURE
ENGINE LUBE OIL TEMPERATURE
TACHOMETER WITH RUNNING HOURMETER

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 ในกรณีทเ่ี ปน WATER
COOLED โดยสามารถ MAINTAIN SAFE OPERATION ที่ 40 องศาเซลเซียส
3-2.2.11 SAFETY CONTROLS ประกอบดวย AUTOMATIC SAFETY CONTROLS ในกรณีทเ่ี ปน
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 แลวหุม ดวยแผน
อลูมเิ นียม (ALUMINIUM JACKET) หนาไมต่ํากวา # 22 อีกชั้นหนึ่ง ขนาดทอไอเสีย ตองมี
ขนาดใหญพอที่จะไมทําประสิทธิภาพการระบายไอเสียลดลงเมื่อติดตั้งตามที่กําหนดให ผูรับจาง
จะตองแสดงรายการคํานวณเพื่อแสดงขนาดทอไอเสียโดยไมทําใหประสิทธิภาพลดลง
3-2.2.13 การลดเสียงจากไอเสียใหมี SILENCER ชนิด RESIDENTIAL TYPE พรอมทั้งมี FLEXIBLE
EXHAUST PIPE มีความยาวไมนอ ยกวา 24 นิว้ เปนตัวตอเชื่อมระหวางเครื่องยนตกับ
SILENCER
3-2.2.14 การลดเสียงเครื่องยนต (NOISE REDUCTION)(ถามีกําหนดในแบบ)
ชองลมเขาและออก(AIR INLET & AIR OUTLET) ของหองเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินตอง
ติดตั้ง SOUND ABSORBER หรือ SOUND ATTENUATOR (ตาม DETAIL) เพือ่ ลดเสียงจาก
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 50o 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 เปนแบบตั้งพื้นแยกจากตัวเครื่องยนตมีประตู
เปดปดเพื่อสะดวกในการบํารุงรักษา มีระบบระบายความรอนที่เพียงพอ โครงสรางประกอบจาก
เหล็กแผนหนาเคลือบดวย EPOXY RESIN ลงสีรองพื้นกันสนิมอยางนอย 1 ครั้ง และพนสีใช
งานไมนอ ยกวา 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
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

3-2.5.3

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 ในขณะเดินเครือ่ งกําเนิดไฟฟาสวนใดๆ ของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาที่ยึดติดกับตัวอาคารมีการสั่นสะเทือนผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ หรือวิธีการ เพื่อลดความ
สั่นสะเทือนจนถึงระดับที่ยอมรับได

3-2.6.4

ในการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา ผูรับจางจะตองสํารวจตําแหนงที่ตั้ง เพือ่ ประสานงานกับทาง
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
ทีเ่ กีย่ วของ และจะตองดําเนินการเชิญเจาหนาที่ของมาตรวจสอบจนผาน โดยคาใชจายทั้งหมดเปน
ของผูรับจาง
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3-2.7

การติดตั้งอุปกรณประกอบ

3-2.7.1

ถังน้ํามันทุกชนิดที่กําหนดใหใช ตองสามารถบรรจุน้ํามันดีเซลได ตามปริมาณที่กําหนดที่อุณหภูมิ
40oC (ถาไมระบุในแบบใหสามารถเก็บน้ํามันไวใชงานไดไมนอยกวา 8 ชั่งโมงที่ FULL LOAD)
และตองมีปริมาณถังเหลือพอสําหรับการขยายตัวของน้ํามันทุกระดับอุณหภูมิที่อาจเกิดขึ้นได
ถังน้ํามันใตดิน (กรณีที่ระบุใหมี) ในการทําถังใหทําความสะอาดดวยวิธีพนพรายกอนการพนสีรอง
พื้น และพนสีอีปอกซี่ทั้งดานในและดานนอกถังและฐานคอนกรีต ใหทําตามมาตรฐานของการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ถังน้ํามันภายนอกและภายในอาคารตองทําความสะอาด และทําการพนสี และใหติดตั้งเครื่องสูบ
น้ํามันทั้งแบบใชมือหมุนหรือโยก และแบบใชไฟฟากรณีระบุ
ใหทําฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดหนาไมนอยกวา 100 มม. ซึ่งสามารถรับน้ําหนัก และความ
สัน่ สะเทือนไดเพียงพอ สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเครื่องยนต หมอน้ํา เครื่องสูบน้ํามัน ถัง
น้าํ มัน และแผงควบคุม (ถาเปนแบบตั้งปม) ฐานใหทาสีชนิดกันน้ํามัน
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง และเครื่องยนต ตองติดกับฐานคอนกรีตผานวัสดุปองกันการ
สัน่ สะเทือน
ใหเติมน้ํามันตามขนาด DAY TANK หลังจากมอบงาน
การบํารุงรักษา ผูรับจางตองสงหนังสือคูมือการใชงาน และการบํารุงรักษาจํานวน 2 ชุดแกผูวาจาง
และจัดเครื่องมือที่ตองใชในการบํารุงรักษา 1 ชุด หนังสือคูมือตองกลาวถึงรายละเอียดอยางนอย
ดังนี้
· แบบและวงจรไฟฟา
· ขอมูลและคาบรรยาย
· คําแนะนําในการใช
· การบํารุงรักษา
· คําแนะนําเมื่อเครื่องเสีย
การรับประกัน ผูรับจางตองรับประกันเครื่องกําเนิดไฟฟาไมนอยกวา 2 ป และรับประกันการติดตั้ง
เปนเวลา 2 ป นับจากวันที่รับมอบเครื่องกําเนิดไฟฟารวมถึงการบํารุงรักษาตามมาตรฐานของ
เครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมอะไหล หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผูรับจางตองรีบดําเนินการแกไขโดย
ไมคิดคาจาง จากทางผูว า จาง

3-2.7.2

3-2.7.3
3-2.7.4

3-2.7.5
3-2.7.6
3-2.7.7

3-2.7.8

3-2.8

AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

3-2.8.1

ทั่วไปทําหนาที่สับเปลี่ยนไฟจากการไฟฟาฯ ไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟา 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 จึงจะสับเปลีย่ น LOAD ไปยังวงจรของการไฟฟาฯ แตเครื่องยนตยังคงจะตองเดิน
ตอไปอีกเปนเวลา 5 นาทีจึงจะหยุดเครื่องได แตหากเครื่องกําเนิดไฟฟาขัดของไมสามารถจาย
กระแสไฟฟาได TRANSFER SWITCH จะตองสับเปลีย่ น 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 EN609473, 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) วัดทีร่ ะยะ 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 ทาสีนาํ้ มันสีขาวเทา และติดตั้ง
บัวพืน้ ขนาด 10 ซม. โดยรอบหอง

3-2.9.3

เพดานดานใน ใหทําเหมือนผนัง ดังขอ 2 เพียงแตเปลี่ยนสีน้ํามันเปนสีพลาสติก

3-2.9.4

ติดตั้ง Ail Inlet and Outlet Sound Attenuators ที่ชองลมเขา ชองลมออกของเครื่องยนต และชอง
ลมออกของพัดลมระบายอากาศ Attnuators ที่ใช ตองเปนชนิดที่ทําไดมาตรฐานสากล เหมาะสมกับ
เครื่องยนตที่ใช

3-2.9.5

ประตูกนั เสียง (Acoustic Door) กรอบประตู ใหใชกรอบเหล็กอาบสังกะสีพนสีอบความรอน บาน
ประตูเหล็กอาบสังกะสีพนสีอบความรอน แผนเหล็กมีความหนาเพียงพอ ในบานประตูระหวางแผน
เหล็กทั้งสองดาน ใสใยหินชนิดแข็ง ชนิดเดียวกันกับขอ 2 เพือ่ กันเสียง 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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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
ดีกวา คุณสมบัติท่จี ะกลาวในขอกําหนดนี้ อุปกรณที่ใหในแผงสวิตซฯ ตองมีคุณสมบัติ
ใชไดตามมาตรฐานนั้นๆ ที่ระบุใหเลือกใชในขอกําหนดนี้
3-3.1.5 สวิตซตัดตอนอัตโนมัติหรือ Moulded Case Circuit Breaker ทุกตัวที่ใชในแผงสวิตซฯ
จะตองผลิตโดยผูผลิตรายเดียวกันกับ Main Circuit Breaker ยกเวน Automatic
Transfer Switch (ATS) ใหใชจากผูผลิตรายอื่นๆได แตตองไดรับความยินยอมจาก
ผูว า จาง
3-3.1.6 กอนสั่งซื้อหรือจัดสรางแผงสวิตซฯ ผูรับจางตองสง Shop Drawing และรายละเอียด
ของวัสดุอุปกรณที่จะใชทุกชนิดตามรายงการ ใหผูวาจางพิจารณาใหความยินยอมกอน
3-3.1.7 ขนาดของแผงสวิตซฯ ใหใชตามที่กําหนดในแบบ และ/หรือในรายการ ใหถือเปนขนาด
ขั้นต่ํา แตถาหากสวิตซตัดตอน และอุปกรณอื่นที่ใชมีขนาดใหญกวาใหขยายขนาดแผง
สวิตซใหใหญขึ้น โดยถือรวมอยูในงานเปนราคาเหมาะจะไมมีการเพิ่มราคาจากราคา
ทีเ่ สนอไว

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION……………
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-3 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-3/2

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
SYSTEM WIRING

:
:

RATED FREQUENCY
:
RATED CURRENT
:
RATED SHORT-TIME WITHSTAND :
RATED PEAK WITHSTAND
CONTROL VOLTAGE
TEMPERATURE RISE

:
:
:

FINISHING

:

TYPICAL FORMS
IP

:
:

416/240 VOLT.
3-PHASE. 4-WIRE.
SOLIDLY GROUND.
50 HZ.
ตามระบุในแบบ
ไมนอยกวา RATED SHORTCIRCUIT ระบุในแบบ
1,000 VOLT.
220-240 VAC.
30 C AT AMBIENT
TEMPERA TURE 40 C.
ELECTROGALVANIZED and EPOXYPOLYESTER POWDER PAINT
COATING.
FORM 2B, FACTORY TEST
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 สําหรับติดตั้งอุปกรณเครือ่ งวัดฯ
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 และทีฝ่ าปดชวงบน ดานหลัง
3-3.3.3.6 ฝาดานขางริมนอกทั้ง 2 ดาน ใหเปนแผนเหล็กเรียบหรือพับขึ้นขอบรูป
ดานละ 1 ชิ้น ยึดติดกับโครงสรางแผงสวิตซฯ ดวยสกรู หรือสลักและ
แปนเกลียว ขนาด และจํานวนที่เหมาะสมใหมีความแข็งแรง แตในกรณีท่ี
ตองใชแผงสวิตซฯ หลายสวน (Verticle Section) เรียงตอกันใหใชฝากั้น
ระหวางสวน (Sheet Metal Safety Partition) ตองเปนแผนเหล็กเรียบ
หนาไมนอ ยกวา 1.6 มม. โดยมีชองเจาะทะลุถึงกันเพียงพอตามตองการ

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION……………
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-3 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-3/4

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
ทั้งนี้ใหเจาะเกร็ดระบายอากาศทีฝ่ าอยางเพียงพอ พรอมติดตั้งตะแกรง
กันแมลง (Insect Screen)
3-3.3.3.10 การปองกันสนิมและทาสี ใหเหล็กและแผนเหล็กทุกชิ้นที่ใชเปนเหล็กชุบ
(Electrogalvanized Steel) หรือชุบปองกันสนิทดวยวิธีอื่น ที่เทียบเทา
หรือดีกวา
3-3.3.3.11 กรรมวิธปี อ งกันสนิม และการพนสีโลหะชิ้นสวนที่เปนเหล็กทุกชิ้น ตอง
ผานกรรมวิธีปองกันสนิม แลวพนสีทับตามวิธีขางลาง
3-3.3.3.12 ชิ้นสวนที่เปนอลูมิเนียมและโลหะไมเปนสนิมชนิดอื่น ถากําหนดไวใหพน
สีก็ใหใชวิธีการเดียวกันกับที่กําหนดแตไมตองลางดวยน้ํายากันสนิม
3-3.3.3.13 วิธที าํ ความสะอาดโลหะ
ก. ทําการขัดผิวโลหะใหเรียบและสะอาด
ข. ทําการลางแผนโลหะเพื่อลางไขมัน หรือน้ํามันออกจากแผนโลหะ
สะอาด (Degreasing)
ค. เฉพาะแผนเหล็ก ถามีรองรอยของการมีสนิม และไมใชแผนเหล็ก
ใหม ตองลางดวยน้ํายากันสนิมเพื่อใหสนิมที่เหลืออยูหลังการขัด
หลุดออกทั้งหมดน้ํายาลางสนิมใหใชของ ICI หรือเทียบเทา
3-3.3.3.14 การเคลือบผิวชั้นแรก ใหใชวิธีชุบสังกะสี โดยวิธชี บุ ดวยไฟฟา 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
สีนาํ้ ตาล
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 ทัง้ เสนเฟสเสนศูนยและเสนดิน 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 ในกรณีที่ไมสามารถจัดระยะตามที่
กําหนดนี้ไดใหหุมดวยฉนวนไฟฟาที่ถกู ออกแบบใหใชหุมบัสบารโดยเฉพาะ และมีสี
ของฉนวนตรงตามรหัสสีของบัสบารที่กําหนด ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความสามารถในการรับ
กระแสไฟฟาของบัสบารที่อาจลดลง
3-3.4.5 การจัดเรียงบัสบารในแผงสวิตซฯ ใหจัดเรียงตามเฟสเอ. เฟสบี. และเฟสซี. โดยเมือ่
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 ทีเ่ ปน
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 สายไฟฟาหลายเสนทีเ่ ดินไปดวยกันใหสีตางกัน 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 หรือตอดวยบัสบารทองแดงหุม
ฉนวนแบบหดตัวดวยความรอน (Heat Shrinkable Tubing) ซึ่งมีคุณสมบัติไมตํา่ กวา
ฉนวนของสายไฟฟ า ขนาดของสายไฟฟ า หรื อ บั ส บาร ต อ งโตเพี ย งพอที่ จ ะรั บ
กระแสไฟฟาไดไมนอยกวาขนาดเฟรม (Frame Size) ที่ 40 องศาเซลเซียส ของ
อุปกรณไฟฟาที่ตอเขาหา หรือขนาดตามที่กําหนดในแบบ
3-3.5.3 การเดินสายไฟฟาภายในแผงสวิตซฯ ใหเดินในทอรอยสายหรือรางพลาสติกชวงที่ตอ
เขาอุปกรณใหรอยในทอพลาสติกกอน การตอสายไฟฟาเขาอุปกรณใหตอผานขั้วตอ
สายชนิดสองดานหามตอตรงกับอุปกรณ ถามีสายไฟฟาสวนที่ตองเดินอยูนอกใหใช
สายไฟฟาชนิดหลายแกนมีฉนวน และเปลือกนอก

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION……………
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-3 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-3/7

3-3.5.4 สายไฟฟาทุกเสนทีป่ ลายทัง้ 2 ดาน ตองมีหมายเลขกํากับ (Wire Mark) เปนแบบ
ปลอกสวมยากแกการลอกหลุดหาย
3-3.5.5 ขัว้ ตอสาย (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 เปนปายที่ทนทานไมลบเลือนไดงายติดไวท่ี
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 ตองยึดติดกับฐานที่ต้งั ดวยนอตจํานวนไมนอย
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
สถานทีใ่ ชงานแลว 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
ในขั้นตอนการตรวจสอบจะตองใหผูควบคุมงานรวมตรวจสอบที่โรงงาน
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 ขนาดทีเ่ หมาะสม
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
- กรณีท่เี ปนชนิด 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)
-ขอกําหนดทัว่ ไปของทริปยูนิต (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) สามารถปรับตั้งคาไดตั้งแต 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 และวินาที่ เพื่องายตอการอานคา
- ฟงกชั่นพืน้ ฐานการวัดคาทางไฟฟา (basic measurements function)
- แอมมิเตอรพรอมจอแบบดิจติ อล 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 THERMALMAGNETIC 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 เปนไปตามทีร่ ะบุ

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 แตละชุดจะมีระบบอัตโนมัติที่จะตัดทั้ง 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 อันเนือ่ งมาจาก 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 เพือ่
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 อันเนือ่ งมาจาก 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 200503 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 และเครื่อง AHU ให
เชื่อมกับระบบ RMS และ BAS
คุณสมบัติทั่วไป (Digital Metering System)
เครื่องวัดตองเปนแบบ 3 เฟส 4 สาย เพื่อใชติดตั้ง ในสวน MDB และ EMDB โดยสามารถวัด
คาทางไฟฟาและมีการแสดงผลเปนแบบดิจิตอลในลักษณะ LCD ซึ่งตองเปนผลิตภัณทท่ไี ด
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 สามารถทํางาน
ไดเปนอยางดี ใชสําหรับวัดและแสดงผลทางไฟฟาไดตามที่กําหนด ทั้งระบบ 3เฟส 4สาย
และ 3เฟส 3สาย หรือ 1 เฟส ในสภาวะ Balance และ Unbalance load ได
2. เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลสําหรับแผงเมนประธานสวิตชจายไฟ ( MDB/EMDB )
เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลที่เลือกใช สําหรับตูเมนประธานตองสามารถรองรับไดทั้งในระบบ
แรงต่ํา และแรงสูงไดรวมกับ VT โดยสามารถปรับตั้งคาไดท้งั Primary และ Secondary ที่
หนาจอไดเลย
เครือ่ งมือวัดมีตัวชวยการกําหนดคาที่แนะนําผูใชงานทีละขั้นตอนทําใหงายและสะดวกใน
การปรับกําหนดคานอกจากนี้ยังตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดการกําหนดคาไดอยางงาย
ซึ่งระบบตองมีการเชื่อมตอเปนแบบ Plug & Play, สามารถตรวจจับประเภทของเครือขาย
โดยอัตโนมัติ
2.1เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลที่ใชสําหรับแผงเมนประธานสวิตชจายไฟควรมีและคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ :
- 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
คาความเทีย่ งตรง
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.

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION……………
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-3 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

-

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-3/16

แสดงคาแรงดัน (phase to phase and phase to neutral), Voltage unbalance.
คากําลังไฟฟาจริงแยกเฟสและผลรวม (3P, ΣP )
คากําลังไฟฟารีแอคตีฟแยกเฟสและผลรวม (3Q, ΣQ )
คากําลังไฟฟาปรากฎแยกเฟสและผลรวม (3S, ΣS )
คาตัวประกอบกําลังไฟฟาแยกเฟสและผลรวม (3PF, ΣPF )
ความถี(่ Hz)
พลังงานไฟฟาจริง (Active energy: +/- kWh)
พลังงานไฟฟา รีแอคตีฟ (Reactive energy : +/- kvarh)
พลังงานไฟฟาปรากฏ (Apparent energy : kVAh)
คา K-Factor, Crest Factor, Load rate
ชัว่ โมงการทํางาน (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)

2.3เครื่ อ งวั ด ทางไฟฟ า จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการติ ด ต อ สื่ อ สาร และความสามารถในการ
ควบคุมดังนี้
- การติดตอสื่อสารเปนชนิด Modbus RTU protocol ความเร็วไมตํ่ากวา 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 เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลที่ใชสําหรับแผงเมนประธานสวิตชจายไฟควรมีและคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ :
- 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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION……………
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-3 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-3/17

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
- ความถี่ (Hz)
- คาพลังงานไฟฟาจริง (Active energy: +/- kWh)
- คาพลังงานไฟฟา รีแอคตีฟ (Reactive energy : +/- kvarh)
- คาพลังงานไฟฟาปรากฏ (Apparent energy : kVAh)
- ชัว่ โมงการทํางาน (Hours Run)
- คาฮารโมนิกสแยกลําดับไดไมนอยวา 63 ลําดับ ( Individual Harmonic up to 63rd
order of current and voltage )
- K-Factor
- Predictive power
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3.3เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลจะตองมีคุณสมบัติในการติดตอสื่อสาร และความสามารถในการ
ควบคุมดังนี้
a) การติดตอสื่อสารเปนชนิด JBUS/MODBUS ความเร็วไมต่ํากวา 38,400 bauds
b) เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลตองสามารถเพิ่ม Option (Plug-in module) ไดดังนี้
• 2 inputs - 2 output เพื่อรับคําสั่งจากภายนอกและสั่งงานโดย Program หรือ
Analog (0/4-20 mA) Outputs เพือ่ สงสัญญาณไปยังภายนอก
• Temperature Function สามารถรับคาอุณหภูมิภายในแผงไฟฟา 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)
- ความถี่ (Hz)
- คาพลังงานไฟฟาจริง (Active energy: ±kWh)
- คาพลังงานไฟฟา รีแอคตีฟ (Reactive energy : ±kVarh)
- ชัว่ โมงการทํางาน (Hours Run)
- มีตัววัดอุณภูมิภายในตัวของมิเตอร (Built-in)
- มี Dual Tariff Function สําหรับคาหนวยไฟฟา
4.3เครื่ อ งวั ด ทางไฟฟ า จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการติ ด ต อ สื่ อ สาร และความสามารถในการ
ควบคุมดังนี้
- การติดตอสื่อสารเปนชนิด JBUS/MODBUS (Built-in) ความเร็วไมตํา่ กวา 38,400
bauds
- รองรับการสงคาออกสูภายนอกได 1outputs เลือกเปน Pulse หรือ On/Off (Built-in)
5. เครื่องวัดทั้งระบบตองมีฟงกชั่น Detects wiring errors และสามารถแกไขไดที่หนาตัว
มิเตอร หากมีการเขาสาย CT ผิด
6. เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลที่ใชในระบบทั้งหมดใหใชจากผูผลิตเดียวกัน ยกเวนแตมีการ
กําหนดไวในแบบ
7. โรงงานผูผลิตเครื่องมือวัดตองไดรับการรองรับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO
50001
8. เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลตองเปนเครื่องมือวัดมาตรฐานที่ถูกผลิตในยุโรปหรืออเมริกา และ
บริษัทผูแทนจําหนายจะตองเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากเจาของ
ผลิตภัณฑมาแลวไมนอยกวา 5 ป

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION……………
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-3 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

3-4

ระบบกระจายสายแรงต่ํา (LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM)

3-4.1

PANEL BOARD, SAFETY SWITCH, CIRCUIT BREAKER BOX

3-4.1.1

PANEL BOARD

E-3-4/1

1. PANEL BOARD ทุกแผงจะตองเปนแบบ PLUG-IN หรือ BOLT-ON เปนผลิตภัณฑที่ผลิต
ขึน้ จาก 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 นัน้ ๆ
7. NAME PLATE แผงสวิทชตองบงบอกดวย NAME PLATE, NAME PLATE ตองทําดวย
แผนพลาสติกสองชั้น ชัน้ นอกเปนสีดาํ และชัน้ ในเปนสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือกระทําบนแผ
นพลาสติคสีดาํ
8. การติดตั้ง ใหติดตั้งกับผนังดวย EXPANSION BOLT ทีเ่ หมาะสม และติดตั้งบน
SUPPORTING ทีเ่ หมาะสม โดยระดับสูง 1.80 เมตร จากพื้นถึงระดับบนของแผงสวิทซตาม
ตําแหนงที่แสดงในแบบ (ใหติดตั้งบน Support เทานั้น)
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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, QUICKBREAK 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 อยูใ นตําแหนง OFF เทานัน้
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 โดยสูงจากพืน้ 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
เปลีย่ นแปลงดานสถาปนิก และดานการกอสราง เพื่อสามารถติดตั้งระบบทอรอยสายใหไดเหมาะสม
ดวยเทคนิคทีด่ ีที่สุดตามสภาพของสถานที่ติดตั้ง

3-4.2.3

ทอรอยสายทุกแบบที่ใชในระบบไฟฟานี้มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 1/2 นิ้ว

3-4.2.4

เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น ทอรอยสายซึ่งฝงเฉพาะในคอนกรีต ในพื้นกอสราง(FLOOR SLAB)
และที่ติดตั้งในที่แจงหรือในสถานทีๆ
่ 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 ความยาวไมตาํ่ กวา 1 ฟุต แต
ไมเกิน 3 ฟุต เปนชวงสุดทายเสมอไป

3-4.2.8

FLEXIBLE CONDUIT จะตองเปนชนิดที่กันน้ําได ถาอยูใ นบริเวณทีม่ คี วามชืน้ สูง หรือมีโอกาสถูก
น้ํา

3-4.2.9

การงอทอรอยสายตองระวังมิใหทอชํารุด และจะตองไมเปนผลใหเสนผาศูนยกลางภายในของทอ
เปลีย่ นแปลงไป 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 และอืน่ ๆ 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 หรือหอยอยูกบั พื้น 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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ตารางที่ 3-4.2 แสดงจํานวนสายสูงสุดรอยในทอรอยสาย
ขนาดสายไฟ
(mm2)
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
เสนผาน
ศูนยกลาง
ของทอรอย
สายไฟ

จํานวนสายสูงสุดของสายไฟฟาตารางที่ 4 ในทอรอยสาย
8
5
4
3
1
1
1
1
15
½”

14
10
7
5
3
2
1
1
1
20
¾”

22
15
11
9
5
4
2
1
1
1
1
25
1”

37
25
19
15
9
6
4
3
1
1
1
1
1
1
32
1 ¼”

39
30
23
14
10
8
6
4
3
2
1
1
1
1
40
1 ½”

37
22
16
10
8
6
4
3
2
1
1
1
1
1
50
2”

37
27
17
14
10
7
5
4
3
3
1
1
1
65
2 ½”

42
27
21
15
12
8
7
5
4
3
2
1
80
3”

34
27
19
15
11
9
7
6
4
3
2
90
3 ½”

33
24
18
13
11
9
7
5
4
3
100
4”

38
29
21
17
14
11
8
7
5
125
5”

42
30
25
20
16
12
10
8
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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-4 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-4/7

3-4.3.2

เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหใช BOX สีเ่ หลีย่ มขนาด 4" x 4" x 1 1/2" (และมี
คุณลักษณะอื่นตามขอกําหนดในขอ 1) สําหรับโคมไฟ

3-4.3.3

เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหใช BOX สีเ่ หลีย่ มขนาด 4" x 2" x 1 1/2" (และมี
คุณลักษณะอื่นตามขอกําหนดในขอ 1) สําหรับสวิทชไฟฟา

3-4.3.4

สําหรับแผงสวิทชรวม ซึ่งมีสวิทชไฟฟาจํานวนมากในบริเวณเดียวกัน ใหผูรับจางทําแบบ ROUGHIN 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 ในการปดฝาใหแนนสนิทดวยสกรูทองเหลือง

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
ของตัวเอง 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 และอุปกรณตามที่แสดงในแบบเปนตําแหนงโดยประมาณเทานัน้ ผูรับจาง
ตองรับผิดชอบในการศึกษารายละเอียดและติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบของสถาปนิก
และแบบ ROUGH-IN ของบริษัทผูสรางอุปกรณไฟฟาตางๆ โดยละเอียด เพื่อสามารถกําหนด
ตําแหนง BOXES ไดถูกตอง
3-4.3.16 ผูออกแบบและ/หรือเจาของมีสิทธิท์ ี่จะเปลี่ยนแปลงตําแหนงของ 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 และทีฝ่ า BOX กํากับอักษร
LTG

·

ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ใชสี สม และที่ฝา BOX กํากับอักษร

E

·
·
·
·
·
·
·
·
·

ระบบไฟฟากําลัง (เตารับ)
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
ระบบสัญญาณเสียง
ระบบ MATV
ระบบแอร
ระบบโทรศัพท
ระบบ SECURITY
ระบบ BAS
ระบบคอมพิวเตอร

P
FA
S
TV
AC
T
SE
BAS
COM

ใชสี เขียว และทีฝ่ า BOX กํากับอักษร
ใชสี แดง และทีฝ่ า BOX กํากับอักษร
ใชสี ขาว และทีฝ่ า BOX กํากับอักษร
ใชสี มวง และทีฝ่ า BOX กํากับอักษร
ใชสี เทา และทีฝ่ า BOX กํากับอักษร
ใชสี เหลือง และทีฝ่ า BOX กํากับอักษร
ใชสี น้าํ เงิน และทีฝ่ า BOX กํากับอักษร
ใชสี น้าํ ตาลและทีฝ่ า BOX กํากับอักษร
ใชสี ฟา และทีฝ่ า BOX กํากับอักษร

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. ขึน้ ไป โดยมีการพับขอบขางพรอม
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ฝาปดชนิด BOLT-ON มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักสายเมื่อทํา SUPPORT รองรับทุกๆ
ระยะ 1.5 ถึง 2.4 เมตร และสกรูตอรางตองเปนชนิดมีแหวนจักรในการจิกผิวสี 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 การเปลีย่ นจากทอเปน 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 (หากมี)
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 mm2 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 mm2 ขึน้ ไป) โดยทั่วไปกําหนดใหเปนสายไฟฟาตัวนําแกนเดียว (SINGLE-CORE) ตาม
มอก. 11-2553

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-4 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-4/11

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 NYYGRD แลวแตกรณี

3-4.4.2.5

สายไฟฟาที่ใชกับเครื่องจักรถาวรที่มีการเคลื่อนที่เปนประจํา เชน รอกไฟฟา เครื่องจักรที่มีการ
สัน่ สะเทือน 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
ใหใชเฉพาะที่ตอสายแบบ COMPRESSION, BOLT หรือ SCREW TYPE หรือ WIRE NUT
เทานั้นขั้วตอสายที่ไมมีฉนวน เมื่อตอสายแลวตองพันดวยเทปฉนวนทับกันประมาณ 50% 3
ชั้น มีความหนาไมนอยกวาความหนาของฉนวนสายไฟฟานั้นเทปที่ใชพันสายตองเปน VINYL
เทปทนอุณหภูมิตอเนื่องไดไมนอยกวา 105oC หนา 7 MILS. ทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา
600 โวลท การตอสายที่อยูในที่เปยกชื้นหรือใตดินจะตองใชเสริมเรซินหลอหลอมหุมไวดวยเรซิน
ตองเปนของที่ใชงานเชนนี้ไดดี
หามใชที่ตอสายแบบ TWISTED WIRE SPLICE หามตอ
สายไฟเกิน 4 เสน ณ แตละจุดที่ตอสาย

3-4.4.3.2

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 สีนาํ้ ตาล เฟส B สีดํา
และเฟส C สีเทาสําหรับสาย PHASE (HOT) ทัง้ สาม และใหใชสฟี าสําหรับสาย 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 และวัสดุที่ใชทาํ สายไฟฟา 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 90o 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 ขอความที่ 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 1080oC สวน Magnesium oxide insulant ตองไมต่ํากวา 2700oC
3-4.4.4.3.6 อุณหภูมิการทํางาน ตองทนอุณหภูมิขณะทํางานที่ตอเนื่องไดถึง 250oC สําหรับการใชงานใน
ระบบไฟฟาทั่วไป ในกรณี Emergency ตองสามารถทํางานในชวงสั้นๆ ไดที่อุณหภูมิไมต่ํากวา
1080oC
3-4.4.4.3.7 การทนน้าํ ตองทํางานไดอยางตอเนื่องสมบูรณแบบเมื่อ MI Cable จุมอยูในน้ํา ยกเวนสวนที่
เปน Fitting ตางๆ ของ MI Cable
3-4.4.4.3.8 การทนของแรงกระทบทางกล ตองทนทานตอแรงกระทําทางกลไดดี
ดานไฟฟาเสื่อมคุณภาพลงไป

โดยไมทําใหการทํางาน

3-4.4.4.3.9 การเปนตัวนําลงดิน Copper sheath จะตองมีความตานทานต่ํา สามารถทําหนาที่เปนตัวนําลงดิน
ได
3-4.4.4.3.10 การกันการรบกวน ตองปองกันการรบกวน เนือ่ งจาก 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 E814 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
- ใหติดตั้งอุปกรณหรือวัสดุปองกันไฟและควันลามตามตําแหนงตางๆ 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
วิธกี าร และวัสดุที่ใชเพื่อขออนุมัติตอผูควบคุมงานกอน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
ความผิดพลาดของผูรับจาง และ/หรือ ไมไดทําตามคําแนะนะของผูผลิต ผูรับจางจะตอง
แกไขใหถูกตองโดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
· วัสดุที่นํามาติดตั้งตองผานการทดสอบในรูปแบบการใชงานจริงหรือใกลเคียงหรือตามที่
ผูอ อกแบบกําหนด 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) ยาวไมนอ ยกวา 3.00 เมตร หรือตามที่
กําหนดในแบบ
· เหล็กที่ใชเปนแกนใหทําจาก low carbon steel ที่มี tensile strength ขนาดไมนอ ยกวา
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
หลักดิน
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ยอมใหใชอาคารที่เปนโลหะและมีการตอลงดินอยางถูกตอง โดยมีคาความตานทานของการตอ
ลงดินไมเกิน 5 โอหม
หลักดินชนิดอื่นๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานและผูออกแบบกอน
แทงหลักดินขนาด 5/8 นิ้ว หมายถึงขนาดโดยประมาณ 0.560 นิ้ว หรือ
14.20 มม. สําหรับแทงเหล็กหุมดวยทองแดง และ 0.625 นิ้ว หรือ 15.87
มม. สําหรับแทงเหล็กอาบสังกะสี

หมายเหตุ

3-5.3

สายตอหลักดิน

3-5.3.1

สายตอหลักดินตองเปนตัวนําทองแดง เปนชนิดตัวนําเดี่ยวหรือตัวนําตีเกลียวหุมฉนวนหรือไม
หุมฉนวนก็ได และตองเปนตัวนําเสนเดียวยาวตลอดโดยไมมีการตอ
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
ขนาดสายตอหลักดินของระบบไฟฟากระแสสลับ ตองมีขนาดไมเล็กกวาที่กําหนดไวใน

3-5.3.2

3-5.3.3

ตารางที่ 1 ขนาดต่ําสุดของสายตอหลักดินของระบบไฟฟากระแสสลับ
ขนาดสายเมนเขาอาคาร
(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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

ขนาดต่ําสุดของสายตอหลักดิน
(ตัวนําทองแดง) (ตร.มม.)
10*
16
25
35
50
70
95
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-5/3

หมายเหตุ * ตองติดตั้งในทอ RSC, IMC, EMT หรือตามที่ระบุในแบบ
* ขนาดสายตอกับหลักดินใหยึดถือตามที่กําหนดในแบบเปนหลัก
3-5.4

สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา

3-5.4.1
3-5.4.2

สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟาที่เดินสายรวมไปกับสายของวงจรใหใชตัวนําทองแดงหุมฉนวน
สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา ตองมีขนาดไมเล็กกวาที่ไดกําหนดไวในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ขนาดต่ําสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา
พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ
เครื่องปองกันกระแสเกินไมเกิน
(แอมแปร)
20
40
70
100
200
400
500
800
1000
1250
2000
2500
4000
6000

ขนาดต่ําสุดของสายดินของ
เครื่องอุปกรณไฟฟา
(ตัวนําทองแดง) (ตร.มม.)
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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค
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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
สายดินที่ใชในกรณีนี้ ใหใชสายตัวนําทองแดงหุมฉนวน พีวีซี ขนาดตามที่ระบุในตารางที่ 2
แลวแตกรณี สายดินนี้ใหตอเขากับหลักสายดินโดยตรง และสามารถใชรวมกับหลักสายดินของ
ระบบไฟฟาทั่วไป หรือจัดทําขึ้นใหมได

3-5.5.2

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
ไมนอ ยกวา 0.6 เมตร หรือตามที่ระบุในแบบ (ทัง้ ขนาดสาย, ระยะ, ความลึก, ระยะหาง
อาคาร) และการเชื่อมทั้งหมดใหใชวิธี EXOTHERMIC WELDING, และจะตองติดตั้งหลัก
ดินพรอมกลองทดสอบที่จะใชสําหรับทดสอบระบบคาความตานทานของระบบตอไปในอนาคต
อยางนอย 2 ชุด หรือตามที่ระบุในแบบ
ความตานทานระหวางหลักดินกันดิน (RESISTANCE TO GROUND) ตองไมเกิน 5 โอหม
โดยการวัดดวย Earth Testing-Meter หรือตามที่ระบุไวในแบบ หากไมสามารถติดตั้งใหได
ตามที่ระบุไวในแบบ ผูรับจางจะตองดําเนินการเพิ่มเติมอุปกรณหรืออื่นๆที่ใชเพื่อลดความ
ตานทานลง โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน โดยไมมีคาใชจายใดๆเพิ่มเติม
หลักสายดินในระบบตอไปนี้ใหแยกจากกัน
- ระบบปองกันฟาผา
- ระบบโทรศัพทและสื่อสาร
- ระบบคอมพิวเตอรหรือตามที่ระบุไวในแบบ
การตอสายตอหลักดิน (เขากับหลักดิน) ตองใชวธิ ี EXOTHERMIC WELDING อุปกรณที่ใช
ตอตองเหมาะสมกับวัสดุที่ใหกับหลักดิน และสายตอหลักดินหามตอสายตอหลักดินมากกวา 1
เสน เขากับหลักดิน นอกจากอุปกรณที่ใชในการตอเปนชนิดที่ออกแบบใหตอสายไดมากกวา 1
เสน
หามใชทอรอยสายเปนสายดิน เวนแตจะมีการใชทอรอยสายและอุปกรณตอทอตางๆ มีขั้วตอ
สายดินใหแนใจไดวาทอรอยสายนั้นมีความตอเนื่องทางไฟฟาไดอยางถาวร
และไดรับการ
ยินยอมจากผูคุมงาน
การเดินสายดิน ใหรอยในทอรอยสายเดียวกับสายวงจรไฟฟานั้นๆ แตในบางกรณี เชน สายดิน
ที่อยูในชองชาฟท สายดินที่เปนสายประธาน (MAIN) สําหรับการตอแยกสายดินสายดินที่วาง
ในรางสายไฟฟา ฯลฯ ใหวางลอยได

3-5.6.2

3-5.6.3

3-5.6.4

3-5.6.5

3-5.6.6
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-5/5

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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-6/1

3-6

โคมไฟและโคมแสงสวางฉุกเฉิน

3-6.1

ลักษณะและชนิดของดวงโคม ใหดูจากรายละเอียดจากแบบ และ/หรือ LIGHTING FIXTURE
SCHEDULE ในกรณีที่เปนหลอด LED ใหเสนอรุนลาสุด และเม็ด LED ใหใชตามรายการชื่อ
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
เปนไปตามมาตรฐาน IEC, VDE หรือ JIS หรือ NEMA

3-6.5

ถามิไดระบุเปนอยางอื่นหลอด LED T8 FLUORESCENT ใชสี COOL WHITE ชนิด 18 W,
หลอด LED BULB ใชตามมอก. 4 ขัว้ หลอดชนิด E 27 เปนหลอดใสขนาดกําลังไฟฟาระบุในแบบ
หลอด LEDT8 FLUORESCENT โดยปกติใช COOL WHITE ยกเวนในชองหลืบฝาเพดานใช
หลอด WARM WHITE และใน OFFICE ใช DAY LIGHT โดยสีของหลอดตางๆ ทั้งหมดที่ใช
ภายในโครงการ ตองไดรับการอนุมัติจากวิศวกร กอนดําเนินการจัดซื้อทั้งหมด

3-6.6

ผูร ับจางจะตองเสนอแบบและวิธีการติดตั้งดวงโคม เพื่อเสนอวิศวกรอนุมตั ิกอนดําเนินการติดตั้ง
ในกรณีที่เปนแบบฝงในฝาเพดาน ผูรับจางตองแสดงรายละเอียดขนาดความกวางยาวของชองเจาะ
เพดานใหผรู ับจางกอสรางทราบลวงหนากอนที่จะทําฝา 30 วัน เพื่อวางแผนงานรวมกับงานระบบ
อื่น ในกรณีที่การติดตั้งดวงโคมเปนชนิดหอยอยูกับใตพื้นคอนกรีต หามมิใหใชลวดเปนตัวหอยดวง
โคมโดยเด็ดขาด ใหใชเหล็กเพลา ตาปเกลียวหัวทายและมีที่ปรับแตงระดับของดวงโคมเปน
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

3-6.7.4

3-6.8
3-6.8.1
3-6.8.2
3-6.8.3
3-6.8.4
3-6.8.5

3-6.8.6
3-6.8.7
3-6.8.8
3-6.8.9
3-6.8.10
3-6.8.11

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค
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ตัวฐานโคมไฟสวนที่เหนือจากพื้นจะตองมีชองตอสาย มีฝาปด/เปดได ภายในติดตั้งฟวสกระปุก
และมีขั้วตอสายที่เหมาะสม รวมทั้งขั้วตอสายดินติดไวสําหรับตอสายเขา และพวงออกไปตนอื่นๆ
ไดสะดวก
ทอเหล็กเสาไฟ ความหนาของเหล็กตองเปนไปตามมาตรฐาน JIS.SS41 หรือมาตรฐานของการ
ไฟฟา ผานการชุบสังกะสีตลอดทั้งดานในและดานนอก หากกําหนดใหพนสีทับตองใชสีสําหรับ
พนสังกะสี โดยเฉพาะไมใหหลุดลอกไดงาย
โคมไฟแสงสวางฉุกเฉินยอย (SELF CONTAIN BATTERY UNIT)
ไฟเขา 220 VAC./50 Hz., 1 เฟส, จายแสงสวางฉุกเฉินเฉพาะชวงเวลาไฟ AC LINE ดับ
ควบคุมการชารจไฟและคายไฟออกจากแบตเตอรี่อยางแมนยํา ชวยยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
ใชแบตเตอรี่แหง ขนาด 12V. ไมตองเติมน้ําเฉลี่ยตลอดอายุการใชงานมาตรฐาน ISO 9001, ISO
14001, UL, CE
ใชหลอดชนิด SMD LED 2x12 WATT, โคมไฟผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
ควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติดวยระบบ Computer ขนาด 8 Bit ซึ่งมีฟงกชั่นพิเศษ ดังตอไปนี้
· สามารถโปรแกรมการทดสอบตัวเอง ( AUTO-TEST) เพื่อทดสอบตัวเองไดทุกๆสัปดาห และ
สามารถตั้งโปรแกรมใหทดสอบทุก 4 สัปดาห หรือ 8 สัปดาห ไดตามความเหมาะ
· สามารถตั้งโปรแกรมระยะเวลาในการทดสอบตัวเองได 3 ระดับ คือ ครึ่งชั่วโมง, 1 ชั่วโมง และ
1 ชั่วโมงครึง่ : เมื่อถึงกําหนดเวลาในการทดสอบตัวเอง ระบบฯ จะเริ่มทํางานตามเวลาที่ตั้งไว
(มาตรฐานของเครื่องจะทดสอบตัวเอง 2 ชั่งโมง) หลังจากนั้นระบบจะ Reset ตัวเอง และเริ่ม
ชารตไฟเขาแบตเตอรี่ ในทันทีโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะชวยปองกันการเสื่อมของแบตเตอรี่ อัน
เนื่องมาจากการลืมเสียบปลั๊กไฟคืนหลังการทดสอบ
· สามารถโปรแรมเวลาในการหนวงใหระบบยังคงทํางานภายหลังจากไฟมาไดนานถึง 10 นาที
· สามารถบันทึกและแสดงระยะเวลาการสํารองไฟของแบตเตอรี่ (Backup time)
· มีสวิชใชปดหลอดไฟในตอนที่ไฟฟาดับ เพื่อเปนการประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ในยามที่ไม
จําเปน
· สามารถสัง่ งานระบบฯ ไดดวยรีโมท แบบอินฟราเรด
· ปรับแสงสวางฉุกเฉินได 4 ระดับตามความตองการ
กําลังสองสวางไดนานกวา 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการอัดไฟ 14 ชั่วโมง
ตัวถังเปนเหล็ก ELECTO-GALVANIZED หนา 1 มม. เคลือบสีอยางดี มีความคงทนนานถึง 10
ป
ขนาดตัวเครื่อง กวาง 140 มม. x ยาว 360 มม. X สูง 200 มม. (สูงถึงโคม 310 มม.)
รับประกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 3 ป แบตเตอรี่ 2 ป
RECESS EMERGENCY LIGHT
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· 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 หรือกลองเหล็ก ELECTRO GALVANIZED ทําดวยเหล็กพนสี, แผนปาย
ชนิดอะครีลิคแบบนําแสง มีคุณสมบัติในการกระจายแสงและใหแสงสวางดี
ไฟเขา 220 VAC./50 Hz.
ใชหลอด SMD 1x10 WATT LED
· ในภาวะที่ไฟฟามาปกติ : สามารถปรับระดับความสวางตามที่ตองการได
· ในภาวะที่ไฟฟาดับ : High Efficiency Converter จะทําหนาที่จายไฟแรงสูงใหกับบัลลาสต และ
หลอดซึ่งจะใหแสงสวางไดมากเหมือนขณะที่ไฟฟามาตามปกติ

3-6.9.2
3-6.9.3
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ใชแบตเตอรี่แหง ขนาด 12 V. ขนาดไมต่ํากวา 2.2 AH
ควบคุมการชารจไฟและคายไฟออกจากแบตเตอรี่อยางแมนยํา ชวยยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
ฟงกชั่นควบคุมการทํางานพิเศษ :· กดปุม Test เมื่อตองการทดสอบการทํางานของระบบฯ จนแรงดันของแบตฯ ลดลงเหลือ 10.5
VDC. ระบบฯ จะหยุดจายไฟใหหลอด และทําการชารจไฟใหแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ การทดสอบ
วิธีนี้จะชวยลดโอกาสที่ทําใหแบตเตอรี่เสื่อมอันเนื่องจากการลือมเสียบปลั๊กคืนหลังจากทดสอบการ
จายไฟจริงของแบตเตอรี่
· กดปุม Reset เมื่อตองการยกเลิก Function ของปุม Test
Boost Charge Voltage
:
15.5 VDC. Float Charge Voltage : 13.8 VDC.
Load Cut-off Voltage
:
10.5 VDC.
กําลังสองสวางไดนานกวา 3 ชั่วโมง, ระยะเวลาในการอัดไฟ 10-12 ชั่วโมง
ตัวถังเปนเหล็ก ELECTRO GALVANIZED หนา 1 มม. เคลือบสีอยางดี มีความคงทนนานถึง 10
ป
รับประกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนานถึง 5 ป แบตเตอรี่ 2 ป
ขนาด กวาง 60 มม., ยาว 390 มม., สูง 220 มม.
ใชรีโมทคอนโทรลในการควบคุมได
มีคาความสวางไมนอยกวาที่ วสท. กําหนด
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 ไมวา สวิ
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 เมื่อกดปุมนี้โคมไฟฉุกเฉินจะทํางาน เมื่อแรงดัน
แบตเตอรี่ลดลงต่ํากวา 180 VDC. ระบบฯ จะ Reset ตัวเอง และเริ่มชารจไฟเขาแบตเตอรี่
ในทันที โดยอัตโนมัติซึ่งจะชวยปองกันการเสื่อมของแบตเตอรี่ อันเนื่องมาจากการลืมยก
Breaker on หลังทดสอบ
- Reset ใชยกเลิกการทํางานของปุม System Test
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3-6.10.8 ที่แบตเตอรี่บางลูกเสื่อมหรือสูญหาย ระบบยังสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ แตแรงดันแบตเตอรี่
ตองไมตํา่ กวา 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 (สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต) 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 เทานัน้

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
บริเวณหองเครื่องและหองไฟฟา, สําหรับในบริเวณสํานักงานใช Cover Plate ทําจาก PUC
โดยสีและรุนตามที่งาน Interior กําหนด

3-7.5

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ปลั๊กที่ติดตั้งฝงอยูกับพื้นเปนแบบ DUPLEX ตามมาตรฐาน
ผูผลิตเชน PANASONIC

3-7.6

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอืน่ ปลั๊กกันน้ําหรือปลั๊กที่ติดตั้งอยูภายนอกอาคารเปนแบบซึ่งมีฝา
ปดกันน้ําชนิด DUPLEX ตัวปลั๊กมีขนาดและชนิดเดียวกับขอ 3-7.4

3-7.7

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ปลั๊กที่ติดตั้งอยูผนังสําหรับไฟปาย, ไฟแสงสวางฉุกเฉิน ใหใช
ปลัก๊ ชนิด Simplex
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

3-8

ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา

3-8.1

ความตองการทั่วไป

E-3-8/1

· 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

3-8.2.2
3-8.2.3

3-8.2.4

3-8.2.5

· Electric Ionizing Unit บรรจุอยูใน Stainless Steel Housing ทําหนาทีเ่ ก็บสะสม
พลังงานในสภาวะปกติ และปลอยพลังงานออกในขณะที่เกิดฟาผามี Electrode 2 ชุด
สําหรับ energy collection และ sparks emission
เสา (Mast) ทําดวย Galvanized Steel หรือวัสดุชนิดอื่นตามที่กําหนดในแบบความสูงไมนอย
กวา 6 เมตร หรือตามที่กําหนดในแบบ
สายนําลงดิน (Down Conductor) ถาไมไดระบุในแบบ เปนชนิดที่มีตัวนํา 2 ชั้น
(Coaxial Cable) ชั้นที่เปน Main Conductor ตองมีขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 50 มม2
ตัวนําชั้นนอกมีพื้นที่หนาตัดรวมไมนอยกวา 80 มม2 สายนําลงดินตองเปนเสนเดียวกันตลอด
ไมมีรอยตอใดๆ
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.
STROKE COUNTER ใหติดตั้งที่ชั้นลางสุดติดตั้งบนฝาเพดานหรือติดใตคาน
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3-8.2.6

3-8.2.6.1

3-8.2.6.2
3-8.2.6.3
3-8.2.6.4
3-8.2.6.5
3-8.2.6.6
3-8.2.6.7

3-8.2.6.8

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-8/2

การติดตั้ง
หัวลอฟา, เสา, สายนําลงดิน และระบบดิน ตองติดตั้งตามตําแหนงที่กําหนดในแบบ ซึ่ง
เปนตําแหนงโดยประมาณ ตําแหนงที่แนนอน ทางผูวาจางจะเปนผูกําหนดใหกอนการติดตั้ง
ตัวนําลอฟา ตองจับยึดอยางแข็งแรงและติดตั้งตามสวนที่สูงสุดของอาคาร โดยที่ตัวดจับยึดตัว
ลอฟา (Air Terminal Support) ตองมีความแข็งแรงและทนตอสภาพดินฟาอากาศไดดี สวนที่
ผานทะลุหลังคาตองปองกันไมใหน้ําซึมลงไปตามสายลอฟาได ตําแหนงของตัวลอฟาไดแสดงไว
ในแบบ
ตัวนําลงดินตองจับยึดทุกๆ ชวงอยางนอย 1.00 ม.
การเดินสายตัวนําลงดิน ใหพยายามเลี่ยงากรหักงอสายลอฟาใหมากที่สุด การหักเลี้ยวตองมี
รัศมีไมนอยกวา 0.20 เมตร และมุมการหักเลี้ยวตองไมเปน 90 องศา
การตอเชื่อมทุกจุดของตัวนําลอฟา กับตัวนําลงดินหรือแทงรากสายดิน ใหใชวิธีการเชื่อมตอ
แบบ Exothermic Welding เทานัน้
ตัวนําลงดิน ตองไมมีการตอตลอดความยาวสาย นอกจากที่ระบุไวในแบบ
สายและขอตอตางๆ ตองทนตอ Mechanical Strength ไดดี
แทงรากสายดิน ตองฝงลงดินใหยอดของแทงอยูกต่ํากวาระดับดิน อยางนอย 0.50 เมตร ทอ
โลหะโครงเหล็กอื่นๆ เชน ทอน้าํ โครงเหล็กของลิฟต ฯลฯ ใหตอสายทองแดงขนาดไมเล็กกวา
50 ตร.ม ไปลงที่หลักสายดินดวย
ความตานทานของดิน ตองไมเกิน 5 โอหม ถาหากมีความตานทานสูงกวาที่กําหนดใหเพิ่มแทง
รากสายดิน ผูรับจางตองทํา Show Drawing แสดงรายละเอียดของระบบปองกันฟาผาใหผูวา
จางอนุมัติกอนดําเนินการติดตั้ง

3-8.3

ระบบ CONVENTIONAL TYPE

3-8.3.1

ความตองการทั่วไป
ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารในโครงการนี้ ใหใชระบบ
ดั้งเดิม (Conventional system) โดยอุปกรณและการติดตั้งระบบบ ตองเปนไปตามรายละเอียด
และตามที่ระบุในแบบ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานอางอิงดังตอไปนี้
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา “หมวด 7 การติดตั้ง
สายลอฟา”
- มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟา สํานักงานพลังงานแหงชาติ “TESE 12-1980
มาตรฐานระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคาร และสิ่งปลูกสรางประกอบอาคาร”
- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) No.78
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E-3-8/3

- มาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง EIT STANDARD 2003-43
3-8.3.2

ความตองการดานเทคนิค
· หลักสายดิน (GROUND ROD) ใหใช COPPER CLAD STEEL GROUND ROD ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5/8 นิว้ ยาว 10 ฟุต จํานวนตั้งแต 3 ตนขึ้นไป จนกวาจะไดคาความ
ตานทานของการตอลงดินไมเกิน 5 โอหม ในแตละจุด
- เหล็กที่ใชเปนแกนใหทําจาก Low carbon steel ที่มี Tensile strength ขนาดตองไม
นอยกวา 600 นิวตันตอตร.มม.
- ทองแดงที่ใชหุมมีความบริสุทธิ์ 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) ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอืน่ ใหตัวนําบน
หลังคา ซึ่งเปนตัวนําสําหรับเชื่อมตอหลักลอฟาใหตอเนื่องกันทางไฟฟาถึงกันทั้งหมด เปน
ตัวนําทองแดงขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 50 ตารางมิลลิเมตร ในกรณีทต่ี วั นําบน
หลังคาเปนชนิด TAPE ใหเปน ANNEALED BARE COPPER TAPE ขนาดหนาตัดไม
นอยกวา 50 ตารางมิลลิเมตร
· หลักลอฟา (AIR TERMINAL) โดยทั่วไปใหใชหลักลอฟาเปนแทงทองแดง (SOLID
COPPER) ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3/4 นิว้ ยาว 2 ฟุต ติดตั้งที่สูงสุดของ
อาคารหรือระบุในแบบ
· ตัวนําชวยกระจายประจุไฟฟา เปนตัวนําไฟฟาที่ใชเชื่อมตอระหวางตัวนําลงดินแตละแนว
ใหมีความตอเนื่องทางไฟฟา โดยปกติใหใชตัวนําทองแดงขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา
50 ตารางมิลลิเมตร หรืออลูมิเนียมตองไมเล็กกวา 70 ตารางมิลลิเมตร ตามแนวและ
ระดับที่กําหนดในแบบ
· การเชื่อม (WELDING) การเชื่อมตอโลหะ ใหมีความตอเนื่องทางไฟฟา มีวธิ กี ารตางๆ
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

3-8.3.3.1

3-8.3.3.2
3-8.3.3.3
3-8.3.3.4
3-8.3.3.5
3-8.3.3.6
3-8.3.3.7

3-8.3.3.8

3-8.3.3.9

การติดตั้ง
เปนไปตามมาตรฐานอางอิงขางตน โดยตองบันทึกการวัดคาความตานทานของการตอลงดินทุก
จุดเสนอตอผูควบคุมงาน โดยตองติดตั้งตามหลักการไมนอยกวา
ตัวนําลอฟา ตองจับยึดอยางแข็งแรงและติดตั้งตามสวนที่สูงสุดของอาคาร โดยที่ตัวดจับยึดตัว
ลอฟา (Air Terminal Support) ตองมีความแข็งแรงและทนตอสภาพดินฟาอากาศไดดี สวนที่
ผานทะลุหลังคาตองปองกันไมใหน้ําซึมลงไปตามสายลอฟาได ตําแหนงของตัวลอฟาไดแสดงไว
ในแบบ
ตัวนําลงดินตองจับยึดทุกๆ ชวงอยางนอย 1.00 ม.
การเดินสายตัวนําลงดิน ใหพยายามเลี่ยงากรหักงอสายลอฟาใหมากที่สุด การหักเลี้ยวตองมี
รัศมีไมนอยกวา 0.20 เมตร และมุมการหักเลี้ยวตองไมเปน 90 องศา
การตอเชื่อมทุกจุดของตัวนําลอฟา กับตัวนําลงดินหรือแทงรากสายดิน ใหใชวิธีการเชื่อมตอ
แบบ Exothermic Welding เทานัน้
ตัวนําลงดิน ตองไมมีการตอตลอดความยาวสาย นอกจากที่ระบุไวในแบบ
สายและขอตอตางๆ ตองทนตอ Mechanical Strength ไดดี
แทงรากสายดิน ตองฝงลงดินใหยอดของแทงอยูต ่ํากวาระดับดิน อยางนอย 0.50 เมตร ทอ
โลหะโครงเหล็กอื่นๆ เชน ทอน้าํ โครงเหล็กของลิฟต ฯลฯ ใหตอสายทองแดงขนาดไมเล็กกวา
50 ตร.ม ไปลงที่หลักสายดินดวย
ความตานทานของดิน ตองไมเกิน 5 โอหม ถาหากมีความตานทานสูงกวาที่กําหนดใหเพิ่มแทง
รากสายดิน ผูรับจางตองทํา Show Drawing แสดงรายละเอียดของระบบปองกันฟาผาใหผูวา
จางอนุมัติกอนดําเนินการติดตั้ง
งานใดๆที่ตองดําเนินการเพื่อการติดตั้งงานระบบใหไดตามวัตถุประสงคของแบบจะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จและประบปรุงจนคงสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม
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3-9

ระบบโทรศัพท และระบบคอมพิวเตอร

3-9.1

ความตองการทั่วไป
งานติดตั้งระบบโทรศัพท-สือ่ สารภายใน (TELEPHONE SYSTEM) ทั้งหมด เปนงานสวน
หนึ่งที่จัดทําโดยผูรับจางงานระบบไฟฟาของอาคาร ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้ง และจัดหา
อุปกรณทั้งหมดที่ประกอบขึ้น เพือ่ ใหระบบโทรศัพททํางานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพใช
งานไดดี ผูรับจางจะตองสงรายการวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชงานกับระบบโทรศัพทใหวิศวกร
ฝายผูวาจางอนุมัติ กอนดําเนินการติดตั้งภายในระยะเวลาอันสมควร รูปแบบเปนภาพวาด
แสดงตําแหนงอุปกรณระบบโทรศัพทพอสังเขปเทานัน้ 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 ซึง่ พิสูจนไดวาชํารุด 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
เกิดขึน้ ภายหลัง

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
โดยเฉพาะเทานัน้
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
คูส ายเขาขนาดตูของ 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
เทานัน้

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

TIEV
2C-0.65 mm.
3C-0.65 mm.
4C-0.65 mm.
5C-0.65 mm.
6C-0.65 mm.

5
4
4
3
3

12
11
9
8
6

22
19
16
14
12

34
31
26
22
19

TPEV 0.65 mm.
NO.OF PAIRS
3
4
5
6
8
10
11
12
15
16
20
21
25
30
40
50

1
1
-

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
-

5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
-

8
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
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1 1/2

2 2 1/2

3 3 1/2

50
44
38
32
27

89
79
67
58
48

139
124
106
91
76

200
179
152
131
109

12
9
8
7
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1

21
16
14
13
11
10
9
9
7
7
5
5
4
4
3
2

33
25
22
20
17
16
15
14
12
11
9
8
7
6
5
4

48
37
32
29
25
23
22
21
17
16
13
12
11
9
7
5

66
50
43
40
35
32
30
28
23
22
17
17
15
12
10
8

4

86
66
57
53
45
42
39
37
31
29
23
22
19
16
13
10
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3-10

ระบบ FIRE ALARM SYSTEM

3-10.1

ความตองการ (Summary)

E-3-10/1

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)
- รายละเอียดทัว่ ไป
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 ตามทีร่ ะบุในแบบ
· 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) ใหดจู าก Flow diagram
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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
· สามารถบันทึกเหตุการณทั้งหมดทั้งวันเวลาทีผ่ ูใชงานไดกระทําไวในขณะเกิดเหตุ
เพื่อตรวจสอบไดภายหลัง
· สามารถแจงรายงานสภาวะ Maintenance และ Sensitivity ของ Fire Alarm
Component
· มีเสียงเตือนที่ 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

-

วงจรเริม่ สัญญาณ (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

การยื่นขออนุมัติ (Submittal)
3-10.4.1โครงการ (Project)
ผูวาจางตองขอยื่นเอกสารเพื่อขออนุมัติวัสดุอุปกรณตอผูวาจางกอนดําเนินการสั่งซื้อ
โดยอุปกรณที่จะใชตองเปนไปตามที่ระบุในรายละเอียดประกอบแบบนี้ และใหยื่น
เอกสารจํานวนเอกสารและสํานวนรวม 3 ชุดและยื่นขออนุมัติลวงหนาเปนระยะเวลา
อยางนอย 30 วันกอนดําเนินการสั่งซื้อ
แบบกอสรางที่ใชใหมีระบุชื่อผูรับจาง ที่อยู วันที่แกไขแบบและหัวขอที่แกไข
เอกสารอุปกรณ
- เอกสารทีย่ น่ื เปนเอกสารที่มีระบุยี่หอของอุปกรณทุกหนาบนเอกสาร 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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-10.PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-10/10

- 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 และถามีคาใชจา ยการ
ทํางานลวงเวลาในสวนที่ตองมีเจาหนาที่ของผูวาจางอยูรวมใหรวมในราคาที่ผูรับจางเสนอมา

3-10.7

การรับประกัน (Warranty and Maintenance)

3-10.7.1

การรับประกัน (Warranty)
ผูรับจางตองรับประกันระบบเปนเวลา 2 ปนับจากวันสงมอบงาน (ถาไมมีระบุเปนอยางอืน่ )
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
- วัสดุอุปกรณทใี่ ชใหเปนผลิตภัณฑเดียวกันทั้งหมด 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 สัง่
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 ใชเพื่อสงสัญญาณประกาศอพยพสําหรับโซนทีต่ องการ
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 สัญญาณเสียงทีใ่ ชสามารถเลือกไดชนิด 25 หรือ 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 ชัว่ โมงขนาด
ของแบตเตอรี่เมื่อจายไฟสูงสุดจะจายไฟไดนาน 3 ชม.
ระบบตองถูกออกแบบเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน NFPA 72 และสายไฟทีจ่ า ย
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 ขึน้ ไป
RAM 8GB, HDD 1TB, SSD 500 GB, 20 LED Monitor (ใหนาํ เสนอ รุน ลาสุด ณ
วันที่ทําการขออนุมัติ) โปรแกรมที่ใชเปนระบบ multitasking type ซึ่งใชงานบน 64bit 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
จําเปนตองมีworkstation 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. ความเร็วลมที่ 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 nonrestorable 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 MM2., 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 แบบหนาสัมผัส 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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-10.PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-10/20

· ผูรับจางตองทําการฝกอบรมเจาหนาที่ของผูวาจางอยางนอย 8 ชั่วโมงโดยบุคลากรที่ไดรับ
การอบรมโดยตรงจากโรงงานผูผลิต ใหรูถึงวิธีการใชงานระบบและวิธีบํารุงรักษาจนเปนที่
เขาใจ รวมทั้งจัดทําคูมือการใชงานและการบํารุงรักษาใหดวย
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3-11. ระบบเสียง (Public Address System)
- . ความต้ องการทัวไป
- . .

ระบบเสียงตามแผนผังทีแสดงในแบบแสดงชนิด และจํานวนขันตําของอุปกรณ์ระบบ
เสียงและเป็ นเพียงแนวทาง เพือกําหนดวิธีการในการออกแบบเท่านัน ส่วน
รายละเอียด และการเลือกอุปกรณ์ เพือการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้ อง
ออกแบบรายละเอียด แสดงรายการอุปกรณ์ทังหมดทีใช้ ส่งพร้ อมใบเสนอราคา ใน
กรณีทข้ี อความ หรือรายละเอียดในรายละเอียดข้ อกําหนด (SPECIFICATION)
ขัดกับแบบแปลนหรือแตกต่างจากแบบแปลนให้ ถือการวินิจฉัยของวิศวกรฝ่ ายผู้ว่าจ้ าง
เป็ นการชีขาด โดยผู้รับจ้ างจะถือเป็ นสาเหตุเพิมราคาไม่ได้

- . .

ตําแหน่งทีตังของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีแสดงในแบบแปลนเป็ นเพียงตําแหน่งโดยประมาณ
อาจเปลียนแปลงได้ เล็กน้ อย เพือให้ เหมาะสมกับสภาพและลักษณะงานก่อสร้ างของ
อาคาร ทังนีจะต้ องได้ รับอนุมัติจากวิศวกรฝ่ ายผู้ว่าจ้ าง

- . .

วัสดุและอุปกรณ์ทระบุ
ี ในแบบแปลน และรายละเอียดข้ อกําหนดจะต้ องเป็ นของใหม่
ไม่บบุ สลาย หรือผ่านการใช้ งานมาก่อนทังต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของโรงงาน

- . .

วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดทีระบุในรายละเอียดข้ อกําหนด (SPECIFICATION) และใน
แบบแปลนจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากวิศวกรฝ่ ายผู้ว่าจ้ างเป็ นลายลักษณ์อักษร
ก่อน นําไปใช้ งานหรือสังซือ โดยผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์ หรือ
แคตตาล๊อคพร้ อมทังรายละเอียดคุณสมบัติทสมบู
ี รณ์ให้ วิศวกรฝ่ ายผู้ว่าจ้ างพิจารณา
หากผู้รับจ้ างสังซืออุปกรณ์ และ/หรือนําอุปกรณ์หรือวัสดุไปใช้ งานโดยมิได้ รับความ
เห็นชอบจากวิศวกรฝ่ ายผู้ว่าจ้ างแล้ วปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์นัน ๆ ไม่ถูกต้ องตาม
รายละเอียดข้ อกําหนด (SPECIFICATION) และแบบแปลนผู้รับจ้ างจะต้ อง
รับผิดชอบค่าเสียหายในการรือถอนถอดเปลียนอุปกรณ์หรือวัสดุนันเอง

- . .

หลังจากการติดตังระบบเสียงทังหมดให้ เห็นว่า ระบบทังหมดมีการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็ นทีแน่นอนต่อหน้ าผู้ว่าจ้ าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้ าง และวิศวกรฝ่ ายผู้
ว่าจ้ าง ตามวิธีการและรายละเอียดทีวิศวกรกําหนดให้ ผ้ ูรับจ้ างจะต้ องออกค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ทีจําเป็ นในการดําเนินการทดสอบดังกล่าวเอง

- . .

ผู้รบั จ้ างจะต้ องรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์เสียง และวัสดุทุกชนิดตลอดจน
คุณภาพของการติดตังระบบเสียงเป็ นเวลา 2 ปี นับจากวันตรวจรับงาน ในระหว่าง
ระยะเวลารับประกันดังกล่าว หากมีอุปกรณ์หรือชินส่วน หรือวัสดุใดชํารุดใช้ งาน
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ไม่ได้ หรือทํางานไม่สมบูรณ์อันเนืองมาจากความบกพร่องของอุปกรณ์วัสดุ หรือ
ความบกพร่องในการติดตัง ผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไขและ/หรือเปลียนอุปกรณ์ชนส่
ิ วน
หรือวัสดุนันโดยไม่คิดราคาจากผู้ว่าจ้ าง
- . .

ให้ ผ้ ูรับจ้ างจัดส่ง SHOP DRAWING ในการติดตังจัดเรียงอุปกรณ์ต่าง ๆ เสนอต่อ
วิศวกรฝ่ ายผู้ว่าจ้ าง เพืออนุมัติก่อนดําเนินการติดตัง ในกรณีที SHOP DRAWING
ไม่ได้ รับการอนุมัติ ผู้รับจ้ างจะต้ องส่ง SHOP DRAWING ใหม่ ผู้รับจ้ างจะต้ อง
แสดงรายการคํานวณระดับค่าสัญญาณเสียงอย่างน้ อย ชันละ 2 จุด ประกอบแสดง
ใน SHOP DRAWING ให้ ชัดเจน

- . ระบบเสียงส่วนกลาง
เป็ นระบบประกาศข้ อความ-ข่าวสาร และเปิ ดเสียงเพลงเป็ น Background Music จาก
อุปกรณ์ระบบเสียงประกาศ ( Public Address System ) ซึงอุปกรณ์หลักจะต้ อง
ประกอบด้ วยเครื องกําเนิดสัญญาณเสียงอาทิเช่ น เครื องเล่ นแผ่ นซีดีแบบมี USB
เครืองรับสัญญาณวิทยุ FM และไมโครโฟนสําหรับการประกาศชนิดตังโต๊ะ การเลือก
โซนในการประกาศสามารถเลื อ กได้ จ ากฐานไมโครโฟนโดยตรง โดยทีฐานของ
ไมโครโฟนจะต้ อ งสามารถเลื อ กโซนในการประกาศได้ ทุก โซนอย่ า งอิส ระ รวมทัง
สามารถเลือก Music Player ใดๆ ให้ ดังออกไปยังโซนต่างๆ ได้ อิสระ รวมทังสามารถ
ปรับเพิม-ลดความดังของเสียงในแต่ ละพืนทีได้ จากฐานไมโครโฟนแต่ ละตัว (แสดง
ตามแบบ) โดยโดยอิสระโดยมีชุดควบคุมกลางระบบเสียงแบบแมททริกช์ชนิด 68 in x
68 out เพือเป็ นตัวควบคุมการทํางาน ซึงผู้ติดตังจะต้ องจัดเตรียมเครืองขยายเสียง
ชนิด VOLT-LINE ให้ มีขนาดเหมาะสม (ตามแสดงในแบบ)ในการรองรับลําโพง
ทังหมดในแต่ละโซน
ในขณะการใช้ งานปกติจะมีเสียงเพลงไปดังในพืนทีกระจายเสียง และเมือผู้ควบคุม
ระบบต้ องการประกาศข้ อความ-ข่ าวสาร ต้ องสามารถเลือกประกาศครังละโซนหรือ
หลายโซนพร้ อมกัน หรือทุกโซนพร้ อมกันได้ จากโดยตรง ซึงก่อนการประกาศจะต้ องมี
เสียงระฆังอิเล็คทรอนิคส์เตือนก่ อนการประกาศเพือดึงดูดความสนใจ จากนันชุด
ควบคุมกลางระบบเสียงจะทําการตัดเสียงเพลงทีเปิ ดบรรเลงเป็ น Background Music
ในโซนทีถูกเลือกประกาศข่าวสาร แล้ วจะมีเสียงประกาศข้ อความหรือข่าวสารแทรกเข้ า
ไปแทน โดยโซนทีไม่ถูกประกาศข่าวสาร เสียงเพลงทีเปิ ดบรรเลงจะต้ องยังคงอยู่
ระบบชุดควบคุมกลางระบบเสียงต้ องสามารถรองรับสัญญาณ ALARM และ
RECORD MESSAGE ได้ นอกจากนีระบบต้ องมีความสามารถในการกําหนดให้ เปิ ดปิ ด Background Music ได้ อย่างอิสระ ในแต่ละโซนสามารถกําหนดเสียงเพลงให้
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แตกต่างกันในเวลาเดียวกันได้ อย่างอิสระ สามารถกําหนดความดังเสียงในแต่ละโซน
ให้ แตกต่างกันได้ โดยระบบต้ องสามารถเลือกโซนได้ ทุก โซน อิสระ ทังนีผู้รับจ้ างมี
หน้ าทีในการจัดหาอุปกรณ์ให้ ตรงตามความต้ องการทีระบุใน TOR นีทุกประการอย่าง
เคร่งครัด
การประกาศข้ อความ-ข่าวสาร ต้ องสามารถทําการประกาศได้ ไม่น้อยกว่า 1 จุด (ตาม
แสดงในแบบ) พร้ อมทังมีไฟแสดงสถานะการใช้ งานของไมโครโฟนแสดงทีฐาน
ไมโครโฟนด้ วย โดยจํานวนคําสังใช้ งานในการประกาศข่าวสารทีไมโครโฟนตามทีระบุ
ในแบบ ทังนีผู้รับจ้ างต้ องมีหนังสือรับรองการสนับสนุนโครงการจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์
ระบบเสียงประกาศทีมีสาํ นักงานในประเทศไทยผ่านทางตัวแทนจําหน่ายทีได้ รับการ
แต่งตังอย่างเป็ นทางการทีมีสาํ นักงานเป็ นทีตังถาวรเป็ นของตัวเองและเปิ ดทําการ
มาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี แนบมากับเอกสารทางเทคนิค และเอกสารอนุมัติใช้ อุปกรณ์
ด้ วย
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 มีความเพีย้ นนอยกวา 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 อยูภ ายในขนาด 16 MB ที่สามารถบันทึกขอความไดไมนอยกวา 250
ขอความ โดยรองรับ WAV file ที่บันทึกไดนานไมนอยกวา 1000 วินาที โดยเก็บขอมูลได
นานไมนอ ยกวา 10 ป
3-11.3.1.15 มีกําลังขับไมนอยกวา 240 วัตต พรอมวงจรกรองเสียงพูด
3-11.3.1.16 มีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากสํานักงานบริษัทผูผลิตที่ตั้งอยูในประเทศไทย
แนบมาพรอมกับเอกสารขออนุมัติใชอุปกรณ
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เครื่องผสมสัญญาณและขยายเสียง
มีชองสัญญาณเขาสําหรับไมโครโฟนแบบ XLR ไมนอยกวา 5 ชอง และ 3 ชอง Stereo
มีชองสัญญาณแบบ AUX แบบ Post และ Pre
ชวงการตอบสนองความถี่เสียงจากทุกชองสัญญาณเขาสงผานออกภาคผสมสัญญาณไดตั้งแต
15 Hz- 22 kHz ที่ -3 dB หรือดีกวา
ชวงการตอบสนองความถี่เสียงจากทุกชองสัญญาณเขาสงผานออกลําโพงไดตง้ั แต 20 Hz22 kHz ที่ -3 dB หรือดีกวา
สามารถขับลําโพงที่ 100Vrms ไดจากตัวเครื่องโดยตรง โดยมีกําลังไมนอยกวา 680 วัตต
มีความเพี้ยนรวมนอยกวา 0.015% ที่ความถี่ 1kHz
กําลังขับที่ 8 โอหมไมนอยกวา 2x270 วัตต และ ที่ 4 โอหมไมนอ ยกวา 2x450 วัตต (วัดที่
1kHz ความเพี้ยนรวมไมเกิน 1%)
กําลังขับที่ 8 โอหมไมนอยกวา 2x240 วัตต และ ที่ 4 โอหมไมนอ ยกวา 2x400 วัตต (วัดที่
ตลอดความถี่ 20Hz-20 kHz ความเพีย้ นรวมนอยกวา 0.5%)
กําลังขับที่ 8 โอหมไมนอยกวา 2x240 วัตต และ ที่ 4 โอหมไมนอ ยกวา 2x400 วัตต (วัดที่
ตลอดความถี่ 20Hz-20 kHz ความเพีย้ นรวมนอยกวา 0.5%)
กําลังขับที่ 8 โอหมไมนอยกวา 2x340 วัตต และ ที่ 4 โอหมไมนอ ยกวา 2x640 วัตต (วัดที่
Dynamic headroom, IHF-A)
กําลังขับที่ 1 ชองสัญญาณออกที่ 8 โอหมไมนอยกวา 350 วัตต และ ที่ 4 โอหมไมนอยกวา
640 วัตต (วัดที่ ตลอดความถี่ 20Hz-20 kHz ความเพี้ยนรวมนอยกวา 0.5% )
กําลังขับตอเนื่องที่ 1 ชองสัญญาณออกที่ 8 โอหมไมนอยกวา 280 วัตต และ ที่ 4 โอหมไม
นอยกวา 500 วัตต (วัดที่ 1kHz ความเพี้ยนรวมไมเกิน 1%)
ความตานทานขาเขาสําหรับ MIC ไมนอยกวา 2 กิโลโอหม , สําหรับ CD ไมนอยกวา 10
กิโลโอหม และชองสัญญาณอื่นๆ มากกวา 10 กิโลโอหม
ความตานทานขาออกสําหรับ Phone ไมเกิน 47 โอหม และชองสัญญาณอืน่ ๆ ไมเกิน 150
โอหม
ใชวงจรขยายแบบ Class D และมีอตั ราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวนไมนอ ยกวา 104 dB.
สามารถปรับ Equalizer สําหรับเสียงต่าํ ที่ 60Hz ไดไมนอยกวา +/-15 dB , สําหรับเสียงสูงที่
12kHz ไดไมนอยกวา +/-15 dB และเสียงกลางที่ 2.4 kHz ไดไมนอยกวา +/-12 dB
มี Master Equalizer ที่มีคา Q ที่ 1.5 สําหรับความถี่ 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1kHz,
2.5kHz,6 kHz และ 12kHz โดยสามารถปรับไดไมนอยกวา +/-10 dB.
มีระบบประมวลผลลําโพงแบบ LPN โดยสามารถกําหนดการ Delay ของเสียงไดตั้งแต 0145ms เพื่อกําหนดการเดินทางของเสียงไดตั้งแต 0-50 เมตร
มี Effect ความละเอียด 48 บิท จํานวน 32 คาในตัวที่ปรับตั้งคามาจากผูผลิตโดยผูใช
สามารถปรับแกได ทั้งนี้สามารถควบคุมจาก Foot switch ได
มีจอแสดงผลแบบ LCD ที่ความละเอียดไมนอยกวา 128 x 64 จุดที่ดานหนาเครื่อง
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

เป็ นไมโครโฟนแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ (มีA/D และD/A อยู่ภายในตัวเครือง )
มีจุดต่อแบบ Fiber Network ไม่น้อยกว่า ช่อง โดยสามารถต่อใช้ งานแบบ
Redundant ได้
. มี Processor และ DSP อยู่ภายในตัวเครือง
. มี LED แสดงผลการทํางานอย่างน้ อย ชุด ดังนี คือ แสดง Power และ Error ,
แสดงสถานการณ์ใช้ งานของไมโครโฟนและแสดงสถานะของ Network
. มีช่องต่อหูฟังไม่น้อยกว่า ช่อง
. มีลําโพงในตัวโดยมีความดังไม่น้อยกว่า dB
. สามารถปรับความไว โดยมีวงจรจัดการคุณภาพเสียงแบบ Limiter และ
Parametric Equalizer ในตัว
. ช่วงการตอบสนองความถีเหมาะกับเสียงพูดคือตังแต่
Hz-14 kHz หรือ
ดีกว่า
. สามารถรับสัญญาณเสียงทีมีความดังตังแต่ ถึง dB ได้
. มี Keypad ต่อพ่วงการทํางานเพือเลือกโซน , เปิ ด-ปิ ด เลือกเสียงเพลง ควบคุม
ความดังเสียงในแต่ละพืนที ได้ เป็ นอย่างน้ อย โดยมีจํานวน Key ตามแสดงใน
แบบ
. มาตรฐานรับรอง CE และ TUV
. เป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับชุดควบคุมกลางระบบเสียง

.
.

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION........
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-11.PAKKRET SPORT CENTER.doc

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-11/6

- .

อุปกรณ์เชือมต่อสายสัญญาณ Fiber Optic
. ทําหน้ าทีในการเชือมต่อสัญญาณจากระหว่าง glass optical fiber และ plastic
optical fiber
. มีไฟแสดงการเปิ ดใช้ งานและกรณีเกิดความบกพร่องไม่น้อยกว่า 2 ชุด
. ช่วงอุณหภูมิการทํางาน –5 องศาเซลเซียส ถึง +45 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า
. ระบบทังหมดทีอ้ างอิงถึงกันในชุดควบคุมกลางระบบเสียงข้ างต้ นต้ องเชือมต่อ
กันด้ วย Fiber optic ชนิดไม่น้อยกว่า 2 Core และในกรณีทระยะทางมากกว่
ี
า 50
เมตรจะต้ องเดินสายเป็ นชนิด Multi Mode glass optical fiber พร้ อมจัดหา Fiber
Interface และอุปกรร์ต่อพ่วงเพือให้ ระบบสามารถต่อใช้ งานร่วมกันได้ โดย
สมบูรณ์

- .

เครืองเล่น CD
. สามารถเล่นแผ่น CD และ MP-3 ได้ โดยมีถาดใส่แผ่นได้ พร้ อมกันไม่น้อยกว่า
5 แผน
. มีชอ่ งเสียบ USB ทีด้ านหน้ าเครือง โดยสามารถใช้ งานร่วมกับ iPOD ได้
. มีอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 105 dB.
. มีความเพียนไม่เกิน 0.003%
. ช่วงการตอบสนองความถี 20 Hz-20kHz หรือดีกว่า
. มีหน้ าจอแสดงผล
. มีชุดควบคุมการทํางานแบบไร้ สาย

- .

เครืองรับสัญญาณวิทยุ
. เป็ นเครืองรับสัญญาณวิทยุ FM และมีชอ่ งเสียบ SD Card พร้ อม USB ในตัว
เดียวกัน โดยให้ Output ออกแยกกันได้ อิสระสําหรับ FM และ SD Card ได้ โดย
สามารถเลือกใช้ ช่องสัญญาณแบบรวมกันได้
. เป็ นชนิด 1U ออกแบบมาติดตังกับตู้แร็คขนาดมาตรฐานได้ โดยตรง
. มีหน้ าจอแสดงผลทีด้ านหน้ าเครืองอย่างน้ อย 2 จอแสดงผล
. ช่อง SD Card และ USBสามารถรองรับเพลงได้ อย่างน้ อย 2,000 เพลง
. มีชอ่ งเสียบ USB ทีด้ านหน้ าและด้ านหลังเครือง โดยรองรับการต่อ USB Hard
disk ได้
. ช่วงการตอบสนองความถี 50Hz-20kHz โดยมีความเพียนน้ อยกว่า 0.1%
. สามารถใช้ งานได้ กับแหล่งจ่ายไฟตังแต่ 115-230 VAC ได้
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มีชุดควบคุมการทํางานแบบไร้ สาย
สามารถใช้ งานได้ ทอุี ณหภูมิ -25 ถึง + 45 องศาเซลเซียสได้
. เป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับชุดควบคุมกลางระบบเสียง

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 ทีค่ วามถี่ 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 ของลําโพงที่ดานหนาโดยไมตอ ง
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 หรือดีกวา
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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มีตะแกรงดานหนาเปนโลหะพรอม ABS Plastic ทนไฟตามมาตรฐาน ULV0
เปนลําโพงที่ออกแบบมาสําหรับติดตั้งในหองน้ํา ,Sauna และพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
มาตรฐานในการปองกันน้ําและฝุน IPx4
อุณหภูมิการทํางานปกติ -25 ถึง +55 องศาเซลเซียสหรือดีกวา

3-11.10

CEILING LOUDSPEAKER (Type L)
. กําลังขับไม่น้อยกว่า 6 วัตต์ ( เลือกแทปได้ 6/3/1.5 วัตต์ ) ซึงสามารถทนกําลังขับ
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
. ต้ องได้ รับมาตรฐาน UL
. เป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกับตัวปรับระดับสัญญาณเสียง

3-11.11

HORN LOUDSPEAKER (Type H)
. อุปกรณ์ห่อหุ้มลําโพงผลิตจากวัสดุ ABS
. มีขายึดลําโพงกับเสาหรือผนังแบบ 6 รู โดยเว้ นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 5 ซม.
เพือความแข็งแรง
. จุดต่อสายลําโพงเป็ นห้ องต่อสายแบบกรูโดยต่อสายผ่าน Cable Grand
. มาตรฐานในการป้ องกันนําและฝุ่ นIP56 หรือสูงกว่า
. อุณหภูมิใช้ งานสูงสุด 900 C หรือสูงกว่า
. อุณหภูมิใช้ งานตําสุด-400 C หรือตํากว่า
. กําลังขับปกติ 50 วัตต์ หรือมากกว่า
. กําลังขับสูงสุด 70 วัตต์ หรือมากกว่า
. สามารถเลือกการต่อใช้ งานผ่าน 100V Transformer ได้ ที 50 วัตต์, 25 วัตต์, 12.5
วัตต์, 9 วัตต์ , 4.5 วัตต์ และ 3 วัตต์ ได้ โดยสายต่อใช้ งานแยกสีบอกเอกลักษณ์
. ความดังเสียงที 1 วัตต์ 1 เมตร > 98 ดีบี
. ความดังเสียงสูงสุด > 115 ดีบี
. ช่วงการตอบสนองความถี 90 Hz – 20,000Hz หรือดีกว่า
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. มาตรฐานรับรอง CE
. ตัวสินค้ าต้ องเป็ นของแท้ ทปัี มชือรุ่น ยีห้ อและประเทศผู้ผลิตบนตัวสินค้ าชัดเจน
. ตัวตู้ลาํ โพงเป็ นทรงครึงวงกลมเพือการกระจายเสียงทีครอบคลุม
3-11.12

SOUND PROJECTOR LOUDSPEAKER (Type P)
.กําลังขับปกติ
: 10 วัตต์ (3 STEP TAPPING)
.ช่วงการตอบสนองความถี
: 140 – 13,000 Hz.
.ความดังเสียง
: 92 dB/1 W / 1 M. AND 102 dB MAX.
.แรงดันต่อใช้ งาน
: 100 VOLTS
.วัสดุตัวห่อหุ้มลําโพง
: ABS WITH CE APPROVE
.ระดับการป้ องกันําและฝุ่ น
: IP63

3-11.13

TWO-WAY CABINET ARRAY SPEAKER (Type S)
. เป็ นลําโพงชนิด Line Array สามารถใช้ งานได้ ทังภายในและภายนอกอาคารทีมี
จุดตัดความถีที . kHz
. มีวงจรป้ องกันการ Overload
. ช่วงการตอบสนองความถี Hz –20kHz หรือดีกว่า
. ความดังเสียงที วัตต์ เมตร ไม่น้อยกว่า dB สูงสุดไม่น้อยกว่า
dB.
. มุมการกระจายเสียงแนวนอนและแนวตังไม่น้อยกว่า
และ องศา
ตามลําดับ
. มีลําโพงเสียงตําขนาดไม่เล็กกว่า นิว จํานวนไม่น้อยกว่า ตัว/ตู้
. มีลาํ โพงเสียงสูงแบบ Neodymium ขนาดไม่เล็กกว่า นิวพร้ อม Waveguide ใน
การช่วยกระจายเสียง
. ตัวตู้ทาํ จากวัสดุชนิด ABS ทีป้ องกันไอเค็ม ป้ องกันรังสี UV พร้ อมมาตรฐาน Mil
Spec 810 และ IEC529 IP34 หรือดีกว่า
. สามารถต่อใช้ งานได้ ทังแบบ 70V และ
V โดยสามารถเลือกต่อใช้ งานได้ ที
. /15 W และ W (ปกติให้ ต่อใช้ งานไว้ ที 30 วัตต์)
. มีขายึดทีสามารถปรับทิศทางลําโพงให้ ส่ายได้ ไม่น้อยกว่า 9 องศา และสามารถ
ปรับหมุนลําโพงได้ ไม่น้อยกว่า
องศา มาพร้ อมกับลําโพง
. สามารถต่อใช้ งานได้ ที โอห์ม โดยมีกาํ ลังขับปกติต่อเนือง
วัตต์ และ สูงสุด
วัตต์ หรือมากกว่า
. มี Shield สําหรับป้ องกันแม่เหล็กจากตัวลําโพง
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. มีวงจร Passive Limiter วงจรกรองความถีสูง (HPF) และวงจรกรองความถีตํา
(LPF) อยู่ภายในตัวเครือง
- .

ชุดปรับระดับความดังเสียง (VOLUME CONTROL)
. สามารถต่อ SUPPLYสําหรับการOVERRIDE ได้ ในกรณีทผูี ้ ใช้ ปิดการใช้ งานอยู่
. มีขนาด 12 วัตต์ หรือ วัตต์ หรือ
วัตต์ ตามแสดงในแบบและรองรับ
กําลัง LOAD ทังหมดทีต้ อใช้ งานได้
. สามารถปรับระดับความดังของเสียงเป็ นขันๆ ได้ ไม่น้อยกว่า ขันๆละ 3 ดีบี
. สามารถใช้ ได้ กับงานเสียงประกาศในระบบ volt Line(100 volt)
. ช่วงการตอบสนองความถี Hz-20 kHz หรือดีกว่า
. ความเพียนน้ อยกว่า . %

3-11.15

POWER SUPPLY
. ต่อจากวงจร Emergency (Generator)
. ผู้รบั จ้ างต้ องตังลูก Circuit สําหรับตู้ sound rack ต่างหาก แยกจากเต้ าจ่ายไฟ
ปกติทัวไป

- .

เครืองปรับแต่งสัญญารเสียง (Stereo Graphic EQ)
. มีช่องสัญญาณเข้ าและออกไม่น้อยกว่า ช่อง แบบ electronic Balance แบบ
XLR และ ¼ TRS Jack
. ความต้ านทานขาเข้ าไม่น้อยกว่า กิโลโอห์ม
. ความต้ านทานขาออกน้ อยกว่า โอห์ม
. ระดับสัญญาณออกสูงสุดไม่น้อยกว่า + dB
. ความเพียนน้ อยกว่า . % ทีความถี kHz, +4 dB
. อัตราการขยายปรับได้ ถึง + dB. หรือมากกว่า
. สามารถปรับแต่งความถีได้ ความถี ได้ ที +/- dB หรือดีกว่า
. มีวงจรกรองความถีสูงและความถีตําผ่าน dB/Octave หรือดีกว่า
. สามารถใช้ ได้ กับแรงดันไฟฟ้ า - Vac.บนการเปลียนแปลงที +/-10 %
ได้
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ตู้แร็คสําหรับจัดวางอุปกรณ์
. ขนาดมาตรฐาน 19 นิว เป็ นแบบ Knock-Down
. ออกแบบสําหรับจัดวางอุปกรณ์ระบบเสียงทังหมดอย่างเหมาะสม
. มีรางไฟสําหรับอุปกรณ์ทุกชิน
. มีฝาหน้ าเป็ น Acrylic ใส และมีล้ออย่างน้ อย ล้ อ
. มีพัดลมระบายอากาศทํางานด้ วยความเร็วไม่น้อยกว่า , รอบ/นาที อย่าง
น้ อย ตัว
การติดตัง
ตําแหน่งของอุปกรณ์ทงหมดที
ั
แสดงในแบบ
เป็ นเพียงการแสดงตําแหน่งทีติดตัง
โดยประมาณเท่านัน ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําแบบ SHOP DRAWING แสดงตําแหน่ง
ติดตังอุปกรณ์ทังหมดอย่างละเอียด โดยกําหนดตําแหน่งร่วมกับอุปกรณ์อืน ๆ บนฝ้ าเพดาน
ให้ มีความสัมพันธ์กันรวมทังกําหนดแนวเดินท่อร้ อยสายไฟ และรายละเอียดต่าง ๆโดย
ยึดถือตามรูปแบบการทํางานของระบบในแบบ RISER DIAGRAM, ข้ อกําหนด และอืน ๆ
ทีระบุ
สายระบบเสียงทังหมดให้ เดินในท่อร้ อยสาย หรือ WIRE WAY เท่านัน
สายไฟทีใช้ กับระบบเสียงให้ ใช้ สาย VTF โดยสายเมนใช้ ขนาด 4 mm2 และใช้ สายย่อยขนาด
2.5 mm2 ส่วนสายทีแยกเข้ าลําโพงใช้ VCT 1.5 mm2
ท่อร้ อยสายไฟระบบเสียง ให้ ดูจากข้ อกําหนดระบบไฟฟ้ าประกอบ
ทีจุดแยกสายไฟใน RISER ไปยังกลุ่มของลําโพงในแต่ละชัน จะต้ องมีสวิทช์ 2 POLE
สําหรับตัดตอนกลุ่มของลําโพงในชันนัน ออกจากระบบรวม (JS)
ลําโพงทีติดตังฝังฝ้ าเพดานต้ องเป็ นชนิดมีกล่องครอบ Matching transformer, โคนลําโพง
เพือกันฝุ่ นและแมลง
ผู้รับจ้ างจะต้ องพิจารณา และป้ องกันเกียวกับสัญญาณรบกวนอันเนืองมาจากระบบอืนทีเดิน
มาด้ วยกัน หรือสัญญาณรบกวนภายนอก ในกรณีทมีี สญ
ั ญาณรบกวนผู้รบั จ้ างจะต้ องแก้ ไข
ให้ ปราศจากสัญญาณรบกวน

ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาแผงสวิตซ์สาํ หรับ Override ชุดปรับความดังเสียง (Volume
Control) โดยสามารถกําหนดการ 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
ฝายผูวาจางเปนขอยุติ 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 และถูกตองสมบูรณกอนเวลาทีผ่ วู า จางจะใชงานระบบสายอากาศ
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
เสนอในประเทศไทยที่มีความรูความเชี่ยวชาญในระบบทีน่ ําเสนอแนบมาพรอมกับเอกสารขออนุมัติ
ใชอุปกรณ
3-12.2 ข อ กํ า หนดทางเทคนิ ค ของอุ ป กรณ ร ะบบสายอากาศโทรทั ศ น ร วม (MATV
SYSTEM)
อุปกรณระบบสายอากาศโทรทัศนรวมที่เสนอราคาติดตั้งใชงาน ตองเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน
ออกแบบใชงานกับระบบไฟฟา 220-250 V.AC.50 HZ ผูรบั จางจะตองติดตั้งอุปกรณตางๆ ตามที่ระบุ
ในแบบรวมทั้งอุปกรณอื่น 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 ดังนี้
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 มีมมุ การรับสัญญาณไมเกิน 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 เปนสายอากาศทีร่ บั สัญญาณในระยะไกลได
3-12.2.1.12 มีหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากโรงงานผูผลิต
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สายอากาศ FM
ผลิตจากวัสดุ Stainless Aluminum
เปนชนิดรับสัญญาณแบบ Omni
อัตราการขยาย 1 dBi
อัตราสวนการรับสัญญาณหนา /หลัง = 0
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 ดังนี้
- 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 วัสดุตวั จาน
:
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 ทัง้ สัญญาณเขาและออก
3-12.2.5.5 ลําดับความถี่ Analog แบบ 250 kHz ทัง้ สัญญาณเขาและออก
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 เปนผลิตภัณฑเดียวกับสายอากาศแบบ 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
:
ในตัวเดียวกัน พรอมทั้งรองรับ CI module
3-12.2.6.2 มีรูปแบบการรับสัญญาณออก
:
SID Control แบบ 2 Multiplex ในตัวเดียวกัน
3-12.2.6.3 มีคุณสมบัติของภาถรับสัญญาณดาวเทียม
3-12.2.6.3.1
สามารถจายไฟเลีย้ ง LNB ได
3-12.2.6.3.2 คาการสูญเสียของสัญญาณเขา
:
3-12.2.6.3.3 ความถีข่ าเขา
:
3-12.2.6.3.4 Frequency Step
:
3-12.2.6.3.5 ระดับสัญญาณเขา
:
3-12.2.6.3.6 Symbol Rate ของสัญญาณเขา
:
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แบบ DVB-S/S2 แบบ 3 Transponder
แบบ COFDM ทั้ง VHFและUHF พรอม

:
13 & 17 Vdc./ 22kHz/ OFF
< 1.5 dB.ที่ความถี่ 2150 MHz
950 ถึง 2150 MHz
< 1 MHz
49 ถึง 90 dBuV
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 รูปแบบสัญญาณทีร่ บั
:
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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มีชองตอแรงดันไฟออกอยางนอย 2 ชอง โดยจายกระแสไฟฟาไดไมนอยกวา 4 A ตอชอง
พรอม LED แสดงผล
มีวงจรปองกันสําหรับ Overload/ Shot circuit
มีประสิทธิภาพมากกวา 85 %
มาตรฐานปองกันน้ําและฝุนไมดอยกวา IP20
แรงดันไฟฟาเขาสามารถทํางานไดตั้งแต 195-264 โวลทไดแบบตอเนื่อง
ผลิตในกลุม ประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3-12.2.8 RACK MOUNT สําหรับยึดอุปกรณ
3-12.2.8.1 สามารถติดตั้งกับตูแร็คขนาดมาตรฐาน 19 นิว้ ได
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
3-12.2.10.1
3-12.2.10.2
3-12.2.10.3
3-12.2.10.4
3-12.2.10.5
3-12.2.10.6

COAXIAL SURGE PROTECTION
มีความถี่ใชงาน
:
DC-3GHz ตลอดทั้งชวง
มีคา การสูญเสีย
:
< 0.1 dB.
มีอัตราการทนแรงดัน :
> 90 VDC
ความตานทาน 75 โอหม
ผลิตในกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกา
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
3-12.2.12.1
3-12.2.12.2
3-12.2.12.3
3-12.2.12.4
3-12.2.12.5
3-12.2.12.6
3-12.2.12.7
3-12.2.12.8
3-12.2.12.9
3-12.2.12.10
3-12.2.12.11
3-12.2.12.12

Multi switch แบบ 17x17x16
สามารถใชงานไดกับความถี่ดาวเทียมขาเขา: ตั้งแต 950 ถึง 2400 MHz ได
สามารถใชงานไดกับความถี่ภาคพื้นขาเขา :
ตั้งแต 88 ถึง 862 MHz ได
ระดับสัญญาณเขาสําหรับสัญญาณดาวเทียม: 112 dBuV
ระดับสัญญาณเขาสําหรับสัญญาณภาคพื้น :
90 dBuV
คา Through loss สําหรับสัญญาณดาวเทียมและภาคพื้น
:
อยูระหวาง 3.5-10
และ 4 dB. ตามลําดับ
คา Tap loss สําหรับสัญญาณดาวเทียม
:
อยูระหวาง 3-6 dB.
คา Tap loss สําหรับสัญญาณภาคพื้น
:
ไมเกิน 4-6 dB.
คา Isolate ระหวางสัญญาณ H/V มากกวา 30 dB. และระหวาง User มากกวา 25 dB.
ใชไดกับแหลงจายไฟ 12 Vdc
มาตรฐานในการปองกันน้ําและฝุนไมนอยกวา IP20
เปนชนิด Cascade multi switch
มีชองสัญญาณเขาสําหรับดาวเทียมแบบ VH และ VL และ HH และ HL รวมไมนอยกวา 16
ชอง และมีชองสัญญาณเขาสําหรับ Terrestrial ไมนอยกวา 1 ชองในตัวเดียวกัน
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มี tap output ไมนอยกวา 16 ชอง
เปนผลิตภัณฑเดียวกับ Channel Amplifier
โรงงานผูผลิตตองไดมาตรฐานรับรอง ISO 9001 พรอมแสดงเอกสาร
Multi switch Amplifier แบบ17x17
สามารถใชงานไดกับความถีด่ าวเทียมขาเขา: ตั้งแต 950 ถึง 2400 MHz ได
สามารถใชงานไดกับความถี่ภาคพื้นขาเขา :
ตั้งแต 47 ถึง 862 MHz ได
มีชวงความถี่ return ตั้งแต 5-65 MHz ได
ระดับสัญญาณเขา
:
75 dBuV
ระดับสัญญาณออก
:
105 dBuV
อัตราการขยายสัญญาณดาวเทียม
:
27 dB หรือมากกวา และสามารถปรับลด
ไดไมนอยกวา 17 dB.
อัตราการขยายสัญญาณภาคพื้น
:
30 dB หรือมากกวา และสามารถปรับลด
ไดไมนอยกวา 20 dB.
ใชไดกับแหลงจายไฟ 12 Vdc
มาตรฐานในการปองกันน้ําและฝุนไมนอยกวา IP20
เปนชนิด Amplifier multi switch ที่รองรับ Return path
มีชองสัญญาณเขาและออกสําหรับดาวเทียมแบบ VH และ VL และ HH และ HL รวมไมนอย
กวา 16 ชอง และมีชองสัญญาณเขาและออกสําหรับ Terrestrial ไมนอยกวา 1 ชองในตัว
เดียวกัน
เปนผลิตภัณฑเดียวกับ Channel Amplifier
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
3-12.2.15.1
3-12.2.15.2
3-12.2.15.3
3-12.2.15.4

ตูแร็คใสอุปกรณ
ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว เปนแบบ Knock-Down
ออกแบบสําหรับจัดวางอุปกรณระบบเสียงทั้งหมดอยางเหมาะสม
มีรางไฟสําหรับอุปกรณทุกชิ้น
มีฝาหนาเปน Acrylic ใส และมีลออยางนอย 4 ลอ
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3-12.2.15.5
3-12.2.16
3-12.2.16.1
3-12.2.16.2
3-12.2.16.3
3-12.2.16.4
3-12.2.16.5
3-12.2.16.6
3-12.2.16.7
3-12.2.16.8

มีพัดลมระบายอากาศทํางานดวยความเร็วไมนอยกวา 2,550 รอบ/นาที อยางนอย 2 ตัว
เตาจายสัญญาณดาวเทียม
เปนชนิด Diplexer สําหรับ TV/FM ดวยกัน และ Satellite รวมกัน 2 จุดตอในเตาเดียวกัน
มี DC Bypass ไดไมนอยกวา 350mA
มีคาการสูญเสียที่ความถี่ 2150 GHz ไมเกิน 5 dB.
เปนผลิตภัณฑเดียวกัน Multi switch
สามารถใชงานไดตั้งแตความถี่ 5-2150 MHz ได
รองรับการใชงานสําหรับ Return, Fm, VHF, UHF และ IF Satellite
มี Face Plate เปนผลิตภัณฑเดียวกัน
ผลิตในกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3-12.2.17
3-12.2.17.1
3-12.2.17.2
3-12.2.17.3
3-12.2.17.4
3-12.2.17.5

TERMINAL LOAD
เปนชนิด dc Block หรือ Non DC Block ขึ้นอยูกับการใชงาน
มีความตานทาน 75 โอหม
เปนผลิตภัณฑเดียวกัน Multi switch
ผลิตในกลุมประเทศยุโรปหรืออเมริกา
ใหทําการติดตั้ง Terminal load สําหรับอุปกรณ Multi Switch ทุก Port ที่ไมไดตอใชงาน

3-12.2.18
3-12.2.18.1
3-12.2.18.2
3-12.2.18.3
3-12.2.18.4

ตูใ สอปุ กรณ Multi Switch
เปนตูเหล็กพนเคลือบสีที่มีฝาเปดไดจากดานหนา
แผน Plate ดานในสําหรับจับยึดอุปกรณพรอมจุดตอสําหรับไฟฟาใชงาน
มีชองระบายอากาศพรอมพัดลมภายใน
สําหรับบรรจุ Multi Switch พรอมแหลงจายไฟ

3-12.2.19
3-12.2.19.1
3-12.2.19.2
3-12.2.19.3
3-12.2.19.4
3-12.2.19.5
3-12.2.19.6

สายสัญญาณแบบแบบ Coaxial
วัสดุตัวนําเปนทองแดงทั้งหมด โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเล็กกวา 1.65 มม.
เปนชนิด RG-11 ทั้งระบบ
มี Shield แบบ Braid ทําจากวัสดุทองแดงทั้งหมด
มี Overlap shield Foil แบบ Aluminum + Polyester + Aluminum
มี Jacket ผลิตจากวัสดุ PE และมีเสนผานศูนยกลางไมเล็กกวา 10 มม.
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 และอืน่ ๆ ทีร่ ะบุ
3-12.3.2 สาย COAXIAL ของระบบ MATV จะตองรอยอยูภายในทอรอยสายไฟ หรือ WIRE WAY
เทานัน้ 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 นิว้ เทานัน้
(ประกอบดวยปลั๊กไฟแบบมี GND พรอมพัดลมคูความเร็วไมนอยกวา 2,550 รอบ/นาที โดยตัวตู
เปนแบบแยก 3 ชิ้นคือฝาหนาพรอม Acrylic ใส, ตัวตู และฐานตู โดยสามารถเปดจากดานขางได)
ผูรับจางจะตองจัดหา POWER SOURCE 2 x 4 MM2 220 VAC จากวงจร EMERGENCY
พรอมทั้งสายดินเพื่อจายใหกับ CHANNEL AMPLIFIER และจะตองมีระบบระบายความรอนที่
เหมาะสมที่กลองโลหะ
3-12.3.6 ในการติดตั้งอุปกรณตางๆ ของระบบ MATV ผูรับจางจะตองเตรียมการปองกันและแกไขในกรณีที่
มีสญ
ั ญาณรบกวนตาง ๆ จากภายนอกระบบที่จะสามารถเขามารบกวนสัญญาณระบบ MATV ได
รวมถึงจัดหาอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหระบบทํางานไดสมบูรณเพิ่มเติมแมไมไดกลาวถึงใน
ขอกําหนดนี้ก็ตาม
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3-13

ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV SYSTEM)

3-13.1

ความตองการทั่วไป

E-3-13/1

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 ที่
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 ทีเ่ สนอนี้ 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)
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ระบบบันทึกภาพตองมี Host Interface แบบ 10/100/1000 Mbps อยางนอย 1 Port
3-13.2
3-13.2.1

คุณสมบัติทางเทคนิค
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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สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.265 เปนอยางนอย
สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- 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
ตัวกลองไดมาตรฐาน IP67 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ได
มาตรฐาน IP67 หรือดีกวา
สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 60 °C เปนอยางนอย
สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ได เปนอยางนอย
มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card ได
ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface
(API) ใน รูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จาก
เว็บไซตผูผลิต
ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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 (สําหรับพืน้ ทีใ่ น 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. มีคา ความยาวโฟกัสแบบคงที่ 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 ทีค่ วามละเอียด 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 จํานวนไมนอ ย 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 จํานวนไมนอ ยกวา 2 ชอง
9. สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
10. ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface
(API) ใน รูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง 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. ตัวตูเ ปนแบบ Knock-Down สามารถถอดประกอบได
5. ประตูดา นหนาเปน Acrylic หนาไมนอ ยกวา 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. ฐานตูท าํ จาก Galvanized Steel หนาไมนอ ยกวา 3 มม. และโครงตูหนาไมนอยกวา 2 มม.
6. ประตูดา นหนาเปน Acrylic หนาไมนอ ยกวา 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. ความเพีย้ น นอยกวา 3 % at Linear Load
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การสํารองไฟไมนอยกวา 15 นาที
Transfer Time เทากับ 0 mS.
แบตเตอรี่แบบ Sealed, Maintenance Free lead acid
ความดังเสียงขณะทํางานนอยกวา 50 dBA (วัดทีร่ ะยะหาง 1 m.)
มาตรฐาน มอก. รับรอง และผลิตภายใตมาตรฐาน ISO 9001
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
ขยายไดไมนอ ยกวา 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
ที่ 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 , การตรวจจับวัถุที่เขามาในพื้นที่ 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 ของผูผลิตใหบริการ 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 จํานวนไมนอ ยกวา 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 ไมนอ ยกวา 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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ส่วนที 3
รายการข้ อกําหนดทางเทคนิค

E-3-14/1

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) เพือ่ ทําการ
ปดประตูหนีไฟโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเพลิงไหม)
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ส่วนที 3
รายการข้ อกําหนดทางเทคนิค

E-3-14/2

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 ซึง่ ทําดวยวัสดุ Alloy เพื่อทนทานตอการใชงาน

3-14.1.3

Key Switch
อุปกรณ Key Switch เปนอุปกรณที่ติดตั้งที่ประตูของระบบ Security ซึ่งสามารถใชในการ
Arm/Disarm ตลอดจนถึงการดับสัญญาณ Alarm ที่ Strobe Light/Buzzer ของประตูนน้ั ๆ
ซึง่ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
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 สีนาํ้ เงิน 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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ส่วนที 3
รายการข้ อกําหนดทางเทคนิค

E-3-14/3

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 เพือ่ ดับเสียง 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
3-14.2.1

ระบบ Standalone Access Control System
Access Controller
เปนชุดอุปกรณที่ใชควบคุมการเขา-ออกของประตู ผานชุดอุปกรณ Access Controller ที่
ติดตั้งอยูที่หนาประตูที่ตองการควบคุมการเขา-และออก โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- เปนชุด Access Controller รองรับการใชงานการอานขอมูลชนิด Fingerprint และ
Card
- มีหนาจอแสดงผลใหกับผูใชงาน
- มี Realtime Clock ในตัว
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ส่วนที 3
รายการข้ อกําหนดทางเทคนิค

E-3-14/4

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 ซึง่ ทําดวยวัสดุ 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
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ส่วนที 3
รายการข้ อกําหนดทางเทคนิค

E-3-14/5

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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-15/1

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 นาที 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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ผูเสนอราคาที่เสนอผลิตภัณฑนี้ในโครงการ ตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย
จากโรงงานผูผลิต หรือบริษัทสาขาของผูผลิต หรือผูแทนจําหนายหลักประจําประเทศ
ไทยโดยมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันยืน่ ซองประกวดราคาดวย

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
เพื่อจายใหกับโหลดในอนาคต โดยเปนแบบสําเร็จอยูในเครื่องยูพีเอสหรือแบบแยกจาก
เครื่องยูเอสพีเอสก็ได เพื่อใหผูวาจางสามารถใชงานไดโดยไมตองเพิ่ มเติมอุปกรณอีกใน
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 เวลาทีใ่ ชในการประจุ BATTERY ตองสามารถเลือกได
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4.3

4.4

มีระบบการชารจ และจัดการกับแบตเตอรี่ที่สามารถชวยยืดอายุการใชงาน
แบตเตอรี่
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) ตองเปนชนิดใยแกวที่เรียกวา Absorbent
Glass Mat (AGM) technology
- มาตรฐาน ผูผลิตแบตเตอรี่จะตองใชสวนประกอบที่ไดรับมาตรฐานรับรองตาม
ISO 9001 , UL 1778 , EUROBAT, IEC60896-21/-22 หรือ เทียบเทา
- ตองเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป หรือญี่ปุน
เทานัน้
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: 120O +2 O (ที่ UNBALANCE LOAD 100%)
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-

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
4.11
4.12
4.13

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 สูงขึน้
คุณสมบัติของความสามารถในการรับกระแสเกิน (OVERLOAD CAPACITY)
- ความสามารถในการรั บ กระแสเกิ น ของภาคอิ น เวอร เ ตอร (INVERTER
OVERLOAD CAPACITY) ตามมาตรฐานผูผลิต
สภาวะแวดลอมในการทํางาน
- อุณหภูมิ ในการทํางานขณะจายโหลดเต็มพิกัดตอเนื่องที่ 40 CO, ความชื้น
สัมพัทธที่ 5-95%
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
ระบบ SOFTWARE MONITOR และ OS SHUTDOWN
เครื่องยูพีเอสมีพอรทสื่อสารชนิด RS232 , DRY CONTACT เปนอุปกรณมาตรฐาน
สามารถ MONITOR ติดตอผาน SOFTWARE สามารถทําไดผาน SNMP หรือ
MODBUS/JBUS ใหเชื่อมได
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
การตอลงดิน AC OUTPUT NEUTRAL ของ UPS ตอง ISOLATE แยกจาก
EQUIPMENT GROUND ของ UPS
การเดินสายไฟฟา ใหเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย ป
พ.ศ. 2556 และ IEC STANDARD
ตู UPS และแผงควบคุมตองมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ และมี ALARM กรณี
อุณหภูมิภายในตูสูงเกินที่กําหนดไว การระบายอากาศตองระบายอากาศดวยพัดลม
เฉพาะอุปกรณ UPS ผูรับจางจะตองเสนอราคาที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ และเสนอราคา PM
ปที่ 3-7 (5 ป) รวมอะไหล และแบบไมรวมอะไหล โดยแนบรายการราคาอะไหล
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พรอมยืนราคากีป่  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
มาตรฐานผูผ ลิต
- 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
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E-3-15/6

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 ที่ 100% จาก
ภาระปกติ 15 นาที และภาระไฟดับ 15 นาที (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 ใหผูรับจางตรวจสอบการเชื่อมตอและแจง 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 จัดสงรายชือ่ 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 หรือ การลด Single point of failure ที่เกิดจากการเชื่อมตอ
สายสัญญาณตางๆ เปนตน
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7.2

7.3
7.4

3-15.8

ความสามารถในการประหยัดพลังงาน เชน มีระบบจัดการการจายไฟสําหรับ UPS
แตละเครื่อง เพื่อใหไดคาประสิทธิภาพสูงสุด หรือ การมีฟงคชั่นในการชวยประหยัด
พลังงาน หรือ มีระบบการจําลองการทดสอบโหลดไดโดยไมจําเปนตองตอโหลดจริง
เปนตน
ความสามารถในการเพิ่มเติมระบบไดในอนาคต (Scalability) โดยใหเกิดความคุม
คาสูงสุดในการลงทุน เชน สามารถขยายไดเปนเฟสๆ เปนตน
ความสามารถในการประหยัด พื้นที่ติดตั้ง รวมถึงน้ําหนักของอุปกรณ เพื่อใหสามารถ
รองรับการขยายตัว และอุปกรณเพิ่มเติมไดในอนาคต

รายชือ่ อุปกรณที่อนุมัติใหใช
ประเทศหลัก
ภูมิภาค
· UPS
- EATON
- EMERSON/LIEBERT
- APC
- SOCOMEC
- FUJI
· BATTERY
- C&D Technologics
- Exide
- FIAMM
- Hoppecka

3-15.9.

E-3-15/7

ประเทศใน

:
:
:
:
:

FINLAND
USA
FRANCE
FRANCE
JAPAN

or Regional Under License (China)
or Regional Under License (China)
or Regional Under License (India)
or Regional Under License
or Regional Under License

:
:
:
:

USA
or Regional Under License (China)
GERMANY, UK or Regional Under License
ITALY
or Regional Under License
GERMANY or Regional Under License

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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E-3-16/1

3-16

อุปกรณ Surge Protection Devices สําหรับระบบสือ่ สาร

3-16.1

ทั่วไป
อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจเปนอุปกรณที่ใชในการปองกันกระแสฟาผาและแรงดันเสิรจ
เนื่องจากฟาผาและการสวิทชชิ่ง เปนอุปกรณแตละแบบขึ้นกับลักษณะการติดตั้งดังนี้

3-16.2

ขอบเขต
ผูรบั จางตองจัดหาและติดตั้ง 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 0C
Installation
Din Rail 35mm
2. อุปกรณที่มี Power Supply ดานเขา 230VAC
Technical Data
Arrester Class
Rated Voltage (Un)
Max. operation current (Imax)
Max Surge discharge Current (8/20ms)
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≤1200V
≤25ns
LED signal on/off
-20 to 80 0C
Schuko-type connector

Protection level (Up)
Response time (ta)
Operating/Fault indicator
Operating temperature range
Installation
3-16.4

E-3-16/2

อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจสําหรับระบบ Communication

3-16.4.1 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจสําหรับสัญญาณโทรศัพท
ขอกําหนดทัว่ ไป
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
อุปกรณดังนี้ 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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E-3-16/3

3-16.4.2 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจสําหรับระบบ PA (Public Address System)
ขอกําหนดทัว่ ไป
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 0C
Installation
Schuko-type connector
2. Surge Voltage Arrester สําหรับสายสัญญาณลําโพง
Technical Data
Arrester Class
Max. operating Voltage (Umax)
Max. operation current (Imax)
Max impulse discharge Current (8/20ms)
Protection level (L-PE)
Operating temperature range
Installation

III/D
28VDC/20VAC
0.5A
30kA
<40V
-20 to 80 0C
Din Rail 35mm

3-16.4.3 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจสําหรับระบบ Fire Alarm System
ขอกําหนดทัว่ ไป
เปนอุปกรณปองกันแรงดันเสิรจจากฟาผาสําหรับระบบ Fire Alarm System การปองกัน
จะตองปองกันทั้งดาน Power Supply ของตูควบคุม และทางดานสายสัญญาณ Loop
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E-3-16/4

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 0C
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 0C
Installation
Din Rail 35mm
3-16.4.4 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจ สําหรับระบบ BAS (Building Automation System)
ขอกําหนดทัว่ ไป
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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-16 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสงู อายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

Protection level (Up)
Response time (ta)
Operating/Fault indicator
Operating temperature range
Installation

E-3-16/5

≤1200V
≤25ns
LED signal on/off
-20 to 80 0C
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 0C
Installation
Din Rail 35mm
3-16.4.5 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจ สําหรับระบบ CCTV System
ขอกําหนดทัว่ ไป
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 0C
Installation
Schuko-type connector
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E-3-16/6

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 0C
Connection
BNC(f)-BNC(m)
3. Surge Arrester สายสัญญาณควบคุม Pan Tile Zoom
Technical Data
Arrester Class
Max. operating Voltage (Umax)
Max. operation current (Imax)
Max Surge discharge Current (8/20ms)
Protection level (L-L/L-PE,N-PE)
Response time (ta)
Operating/Fault indicator
Operating temperature range
Installation

III/D
40VDC/29VAC
6A
40kA
≤200V/≤700V
≤25ns
LED signal on/off
-20 to 80 0C
Din Rail 35mm

3-16.4.6 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจ สําหรับระบบ MATV System.(DataPro SAT)
ขอกําหนดทัว่ ไป
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 0C

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-16 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสงู อายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-16/7

3-16.4.7 อุปกรณปองกันแรงดันเสิรจ สําหรับระบบ Security System
ขอกําหนดทัว่ ไป
เปนอุปกรณปองกันแรงดันเสิรจจากฟาผาสําหรับระบบ Security System การปองกัน จะตอง
ปองกันทั้งทางดาน Power Supply ของอุปกรณ (Controller) และทางดาน สายสัญญาณ RS485
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 0C
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 0C
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 รายละเอียดทัว่ ไป
3-17.1.1 ใหผูรับจางจัดหาและติดตั้งสายทองแดงคูบิดเกลียว ( UTP Distribution ) สําหรับ
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 คูส าย
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 เตารับเปนชนิด 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 นิว้ และมีจาํ นวน 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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION……………
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\EE\EESPC\ELESPC3-17 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

E-3-17/2

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 จะตองเปนเสนเดียวกันตลอดทัง้ เสน 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
เพือ่ 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 นิว้ ได โดยมีขนาดความสูงเทากับ
1U
- 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 สายใยแกวนําแสงชนิดติดตั้งภายในอาคารแบบ 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
เพือ่ 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 นิว้ ได โดยมีขนาดความสูงเทากับ
1U
- 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 ไมนอ ยกวา 80x100 ซม.
- ประตูดานหนาเปนแบบบานเปดเดี่ยว และดานหลังเปนแบบบานเปดคู โดยทัง้
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
อุ ป กรณ ส ามารถทํ า งานในระดั บ ของ Layer 2 โดยรองรั บ การทํ า งาน Link
Aggregation Control Protocol (LACP), Rapid Spanning Tree Protocol
(RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) และ Jumbo Frames
อุปกรณสามารถใชงาน Multicast โดยรองรับการทํางาน IPv4/IPv6 Multicast
routes, Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2/v3, IGMP
Snooping, Protocol Independent Multicast (PIM-SM, PIM-SSM)
อุปกรณสามารถใชงาน Quality of Service (QoS) โดยรองรับการทํางาน Weighted
Random Early Detection (WRED), Weighted Round-Robin (WRR) หรือ
Weighted Fair Queue (WFQ) และ Priority Queuing (PQ)
อุปกรณสามารถทํา Virtual Gateway โดยใช Virtual Router Redundancy Protocol
(VRRP)
อุปกรณสามารถใชงาน Network Segmentation โดยใช VRF, VXLAN และ MPLS
อุปกรณสามารถรับการเชื่อม Layer 2 Switch ในลักษณะ Ring โดยใช G.8032
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) หรือ Resilient Ethernet Protocol
(REP)
อุปกรณมีคุณสมบัติรองรับการบริหารจัดการผาน SDN Controller

3-17.8 Access Switch (Indoor)
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

รองรับการทํางานในระดับ Layer 3 และ Layer 2
อุปกรณมีพอรตที่ทํางานในลักษณะ Auto Sensing/Auto Negotiating ความเร็วไม
นอยกวา 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต และมีพอรต uplink
ความเร็วไมนอยกวา 10 Gbps แบบ SFP+
อุ ป กรณ ส ามารถทํ า งานในระดั บ ของ Layer 2 โดยรองรั บ การทํ า งาน Link
Aggregation Control Protocol (LACP), Rapid Spanning Tree Protocol
(RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) และ Jumbo Frames
อุปกรณสามารถตอเชื่อมเพื่อขยายจํานวนพอรทในลักษณะ Stack Switch โดยติดตั้ง
อุปกรณ หรือ โมดูล สําหรับ Stack กับ Access Switch ตัวอื่นได
อุปกรณมีความสามารถรองรับจํานวน VLAN ไดไมนอยกวา 1,000 VLAN
อุปกรณมีความสามารถรองรับ Ethernet Jumbo Frame
อุปกรณมีความสามารถจายกระแสไฟฟาผานสายสัญญาณไปยังอุปกรณปลายทาง
ตามมาตรฐาน IEEE802.3at โดยสามารถจายไฟขนาดไมนอยกวา 30W
อุปกรณรองรับการทํางาน Spanning Tree ในลักษณะ Per-VLAN Spanning Tree
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อุปกรณมีความสามารถในการทํา Port-based Access Control List, VLAN Access
Control List, Loopguard หรือเทียบเทา, Unidirection Link Detection (UDLD)
หรือเทียบเทา และ DHCP snooping หรือเทียบเทา
อุ ป กรณ ต อ งสามารถบริ ห ารจั ด การผ า นวิ ธี ก ารดั ง ต อ ไปนี้ ไ ด เ ป น อย า งน อ ย
Command Line Interface, Telnet, SSH, SNMPv2, SNMPv3 และ HTTPS
อุปกรณสามารถทํางานกับกระแสไฟฟาแรงดัน 220-240 VAC ความถี่ 50 Hz
อุปกรณสามารถทํางานไดที่อุณหภูมิระหวา 0 – 40 C
อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยดังตอไปนี้เปนอยางนอย UL
60950 หรือ EN 60950 หรือ IEC 60950
อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานทางแมเหล็กไฟฟาดังตอไปนี้เปนอยางนอย
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 จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต และมีพอรต uplink
ความเร็วไมนอยกวา 10 Gbps แบบ SFP+ โดยติดตั้ง SFP Module แบบ LR
จํานวนไมนอ ยกวา 1 Module
3. อุ ป กรณ ส ามารถทํ า งานในระดั บ ของ Layer 2 โดยรองรั บ การทํ า งาน 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. อุ ป กรณ ต อ งสามารถบริ ห ารจั ด การผ า นวิ ธี ก ารดั ง ต อ ไปนี้ ไ ด เ ป น อย า งน อ ย
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. อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยดังตอไปนี้เปนอยางนอย UL
60950 หรือ EN 60950 หรือ IEC 60950
13. อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานทางแมเหล็กไฟฟาดังตอไปนี้เปนอยางนอย
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. อุปกรณตอ งมาพรอมกับเสาอากาศสําหรับยานความที่ท้ังสอง โดยมีเสาอากาศแบบ
internal
4. มีพอรท 100/1000/2500/5000 Ethernet ที่รองรับการจายไฟจากอุปกรณ
Access Switch ตามมาตรฐาน IEEE 802.3at
5. มี Slot สําหรับเพิ่มอุปกรณรองรับ BLE หรือ IoT
6. อุ ป กรณ ต อ งรองรั บ มาตรฐานอุ ป กรณ ไ ร ส ายดั ง ต อ ไปนี้ เ ป น อย า งน อ ย 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. อุ ป กรณ ต อ งสามารถส ง ผ า นข อ มู ล ผู ใ ช ด ว ยการส ง แบบรวมศู น ย ไ ปยั ง อุ ป กรณ
Wireless Controller
12. อุปกรณสามารถทํางานไดที่อุณหภูมิในชวง 0 – 40 C
13. อุปกรณรองรับมาตรฐานความปลอดภัย ดังตอไปนี้เปนอยางนอย UL 60950 หรือ
IEC 60950 หรือ EN 60950
14. อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานทางแมเหล็กไฟฟาดังตอไปนี้เปนอยางนอย
FCC Part15 Class A หรือ VCCI Class A หรือ EN55022 Class A
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3-17.11 Outdoor POE Power Injector
1.

2.
3.
4.
5.
6.

อุปกรณตองสามารถจากไฟจากพอรท Ethernet ในลักษณะ POE โดยรองรับ
มาตรฐาน IEEE 802.3af, IEEE 802.3at และ IEEE 802.3bt โดยสามารถรองรับ
การจายไฟฟาใหกับอุปกรณไมนอยกวา 60W
อุปกรณรองรับแรงดันไฟฟา Input Voltage ระหวาง 120V – 240V
อุปกรณสามารถทํางานไดที่อุณหภูมิในชวง 0 – 60 C
อุ ป กรณ อ อกแบบมาสํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง ายนอกอาคาร โดยผ า นเกณฑ Environmental
Rating IP67
อุปกรณรองรับมาตรฐานความปลอดภัย ดังตอไปนี้เปนอยางนอย UL 60950 หรือ
IEC 60950 หรือ EN 60950
อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานทางแมเหล็กไฟฟาดังตอไปนี้เปนอยางนอย
FCC หรือ VCCI หรือ EN55022

3-17.12 Wireless Controller
1.

อุปกรณตองออกแบบมาเพื่อเปนอุปกรณทําหนาที่ Wireless Lan Controller
โดยเฉพาะ (Wireless Lan Controller Appliance)
2. อุปกรณมีพอรทสําหรับเชื่อมตอไปยัง Campus Core Switch ที่ความเร็ว 10 Gbps
แบบ 10GBaseSR จํานวนอยางนอย 2 พอรท
3. พอรทที่เชื่อมตอไปยัง Campus Distribution Switch ตองรองรับการทํางานใน
ลักษณะ Link Aggregation
4. อุปกรณสามารถควบคุม Access Point ไดจาํ นวน 30 Access Point เปนอยางนอย
5. สามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนชองสัญญาณ (Channel) ของอุปกรณกระจาย
สัญญาณโดยอัตโนมัติ ตามสภาพแวดลอมการใชงาน
6. สามารถตรวจนับการรบกวนของสัญญาณและสามารถปรับเปลี่ยนกําลังสงสัญญาณ
ของอุ ป กรณ ก ระจายสั ญ ญาณ เพื่ อ ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพการรั บ ส ง สั ญ ญาณดี ขึ้ น
(Interference Detection & Avoidance) หรือ RF-Auto Tuning
7. สามารถควบคุมระดับความแรงในการสงสัญญาณของอุปกรณกระจายสัญญาณแต
ละตัวได
8. สามารถกระจายผู ใ ช ง านระหว า งอุ ป กรณ ก ระจายสั ญ ญาณที่ อ ยู โ ดยรอบได โ ดย
อัตโนมัติ (Client Load Balancing)
9. สามารถทําการตรวจจับและปองกันอุปกรณกระจายสัญญาณที่แปลกปลอมเขามา
(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. อุ ป กรณ ต อ งสามารถบริ ห ารจั ด การผ า นวิ ธี ก ารดั ง ต อ ไปนี้ ไ ด เ ป น อย า งน อ ย
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. อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยดังตอไปนี้เปนอยางนอย UL
60950 หรือ EN 60950 หรือ IEC 60950
18. อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานทางแมเหล็กไฟฟาดังตอไปนี้เปนอยางนอย
FCC Part15 Class A หรือ VCCI Class A หรือ EN55022 Class A
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3-18

ระบบควบคุมการเปด-ปดไฟอัตโนมัติ

3-18.1

ความตองการทั่วไป

E-3-18/1

· ขอจํากัดนีค้ รอบคุมรายละเอียดการจัดหาและติดตั้งตัวอุปกรณ ระบบควบคุมการเปด-ปดไฟ
อัตโนมัติ เพื่อใหใชงานไดสมบูรณตามความตองการของผูวาจาง
· ผลิตภัณฑทีใ่ ชจะตองไดมาตรฐานรับรองจาก Australian Standard หรือ European Standard
หรือ Japaness Standard
3-18.2

ขอบเขต
·
·
·
·

3-18.3

ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณประกอบตามที่ระบุในแบบและ/หรือที่ระบุตามขอกําหนดนี้
ผูรับจางตองทดสอบการใชงานของระบบดังกลาวจนสามารถใชงานไดตรงตามขอกําหนดนี้
ผูรับจางตองจัดทําคูมือการใชงานอุปกรณตางๆ ของระบบนี้ใหกับผูวาจางจํานวน 2 ชุด
ผูรับจางตองจัดการฝกอบรมพนักงานผูดูแลระบบนี้ของผูวาจาง ใหรูวิธีการใชงานและการ
บํารุงรักษา

ขอกําหนดทางดานเทคนิค

3-18.3.1 ระบบตองสามารถควบคุมไดหลายชองทางเพื่อความสะดวกและเปนแบบอิสระไดอยางนอยดังนี้
- ผานแผงสวิทชรวม (Central Selector Switch or Touch Screen )
- สวิทชตามจุดตางๆ (Local Switch) เชน ตามทางเดิน หรือ ในหองตางๆ
- ผานทางคอมพิวเตอร (Work Station)
หมายเหตุ : ระบบต อ งสามารถสั่ ง งานได อ ย า งอิ ส ระจากสวิ ท ช ต ามจุ ด ต า งๆ ได เ มื่ อ ไม มี
คอมพิวเตอร หรือ กรณีทคี่ อมพิวเตอรเกิดขัดของ
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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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 เปลี่ยนแปลงโปรแกรม ไดจาก
หองควบคุมหลัก โดยการโปรแกรมผานทางคอมพิวเตอร (Computer) ได
3-18.3.5 ระบบตองมีความเชื่อถือได โดยอุปกรณทุกตัวตองมีหนวยประมวลผลติดตั้งอยูภายใน (CPU
Built-in) ในอุปกรณของระบบทุกตัว เพื่อรองรับในกรณีท่หี นวยประมวล (CPU) ตัวหนึ่งตัวใด
เสีย หรือ ขัดของ จะตองไมทําใหระบบมีปญหา หรือ หยุดทํางาน
3-18.3.6 หนวยความจําที่ใชในระบบตองเปนแบบ non-volatile memory (EEPROM) เพื่อรองรับกรณีท่ี
ไฟฟาดับ ซึ่งขอมูลที่ถูกโปรแกรมไวในอุปกรณนั้นๆ จะตองไมสญ
ู หาย
3-18.3.7 ระยะทางระหวางอุปกรณตนทาง ถึง อุปกรณปลายทาง ตองมีระยะทางไดไกลถึง 1,000 เมตร
(ในกรณี ที่ ร ะยะทางเกิ น จากที่ กํ า หนดจะต อ งออกแบบให ใ ช อุ ป กรณ ข ยายสั ญ ญาณเพื่ อ เพิ่ ม
ระยะทาง)
3-18.4

รายละเอียดของอุปกรณแตละชนิดมีดังนี้

3-18.4.1 สวิทช (Switch Input Unit) เปนอุปกรณทางดานอินพุต (Input) เปนสวิทชอิเล็กทรอนิกส โดยใน
สวิทชแตละตัวตองสามารถทําหนาที่อยางหนึ่งอยางใดภายในตัวเดียวกัน เพือ่ ความยืดหยุนในการ
ออกแบบ ติดตั้ง หรือ ใชงาน ไดอยางนอยดังนี้
- สวิทชสาํ หรับเปด-ปด (on/off)
- สวิทชสําหรับหรี่ไฟ (Dimming)
- สวิทชสาํ หรับเปด-ปดแบบเปนกลุม (Group) หรือ แบบเปนโซน (Zone)
- สวิทชสาํ หรับหนวงเวลาปด (Delay Time)
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3-18.4.2 อุปกรณตรวจวัดความเขมของแสง (Light Level Sensor) มีทั้งแบบ Indoo Type และ Outdoor
Type เป น อุ ป กรณ ท างด า นอิ น พุต (Input)โดยที่ ทํา หน า ที่ เ หมื อ นกั บ สวิ ท ช แ สงแดด (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) ทําหนาที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวแลวประมวลผลกับขอมูลที่ไดโปรแกรม
ไวหลังจากนั้นจะสงขอมูลที่ไดไปควบคุมอุปกรณทางดาน Output Unit ในการเปด-ปด ซึ่งตองมี
รุนใหเลือกในการติดตั้งใชงานใหเหมาะสมกับพื้นที่อยางนอยดังนี้
· รุนสําหรับใชติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Type) ตองสามารถครอบคลุมพื้นที่ไดอยางนอย
6 ม.x 6 ม.
· รุนสําหรับใชติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Type) ตองสามารถครอบคลุมพื้นที่ไดอยางนอย
18 ม.
3-18.4.4 ชุดตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบรอบทิศทาง (360 Degree Indoor Motion Sensor) เปนอุปกรณ
ทางดานอินพุต (Input) ทําหนาที่สืบหาการเคลื่อนไหวโดยรอบ 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 อุปกรณสําหรับสั่งงานเปด-ปดไฟ โดยการสัมผัสหนาจอ (Touch Screen) เปนอุปกรณทางดาน
อินพุต (Input) โดยจอมีขนาดเล็กและสวยงาม สามารถใชแทน Computer หรือ Dimmer Plates
ที่มีขนาดใหญ และตองสามารถทําใหเหมาะสมกับความตองการของผูวาจาง โดยใช Application
บน Window Software ในการกําหนดการควบคุมตางๆ อุปกรณสามารถใชไฟเลี้ยงจาก 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) ปุมสไลดสําหรับหรี่ไฟ
(Sliders) การโชววนั และเวลา (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) ที่ทําหนาที่ควบคุมการ
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)
ทําหนาที่ในการเปลี่ยนสัญญาณจาก Digital ที่สงมาจาก C-Bus Network ใหเปนสัญญาณ
Analog (สามารถกําหนดแบบใหเปนแบบ Source หรือ Sink ได) เพื่อไปควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาในบางประเภท เชน Dimmable Electronic Ballast สําหรับใชในการหรี่หลอด โดยจะ
รับคาสัญญาณทางดาน Input เฉพาะสัญญาณที่เปนแบบ Analog เทานั้น (โดยมีระดับแรงดัน
มาตรฐาน ที่ 0-10 VDC.)

3-18.4.9 ชุดสําหรับใหส่อื สารกับคอมพิวเตอร (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 หนาที่ คือ
1) ทําหนาที่เชื่อมตอขอมูลระหวางเครือขาย (Network) กับ เครือขาย (Network)
2) เพื่อใชทวนสัญญาณในกรณีที่ระยะทางของสายภายในเครือขายมีระยะทางเกิน 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 และสามารถเพิม่ Power Supply ไดโดยการตอขนานเขาไปในระบบเดิม โดยไมกระทบการ
ทํางานของระบบเดิม
3-18.4.12 สายสัญญาณควบคุมที่ใชเชื่อมตอระหวางอุปกรณ ใหใชสาย 4 Pairs, Unshielded Twisted Pairs
(UTP) Category 6 โดยใหเดินแยกทอกับสายของระบบอื่น ในกรณีที่การติดตั้งสาย 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 า นวนของ
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) ถากําหนดใหมี 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 การรับภาระของหมอแปลงที่ 0-100% (ทดสอบเพียง 1 ชุด) โดยให
ทําการ TEST ที่หนวยงานหรือที่โรงงานผลิตโดยมีขั้นตอนดังนี้
· ทําการ TIE CIRCUIT BREAKER แลวทําการเพิ่มภาระไฟฟาทีละขั้นจาก 0100% 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 ใหทําการบํารุงรักษาตามมาตรฐานและเปลี่ยนอุปกรณอะไหล
ตามทีจ่ าํ เปน 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 สําหรับระบบสือ่ สาร
· ตรวจสอบการตอสาย MAIN FEEDER ใหเปนไปตามขอกําหนดและอยูในบริเวณที่
เขาถึงได (ปกติไมควรมีการตอสาย MAIN FEEDER)

4-1.6

CONDUIT CABLE TRAY & WIRE WAY
· ตรวจสอบขนาด, ชนิดของ CONDUIT หรือ CABLE TRAY ใหถกู ตองตามแบบและ
ขอกําหนด
· ตรวจสอบการจับยึด หรือ SUPPORT ใหอยูในสภาพที่แข็งแรง การดัดทอใหไดรัศมี
ความโคงตามกฏ NEC บริเวณโคงของทอตองไมมีรอยบุบ, หักและไมทําให รัศมีของ
ทอเปลีย่ นไป
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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
· ตรวจสอบตํ า แหน ง ที่ ติ ด ตั้ ง ให อ ยู ใ นตํ า แหน ง ที่ ป ลอดภั ย จากน้ํ า และอื่ น ๆตํ า แหน ง ของ
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 ในกรณีที่อาจจะตองทําการเปลี่ยนหรือยายโคมไฟให สามารถ
ทําได โดยไมตองยุงเกี่ยวกับงานฝา หรืองานอืน่ ๆ
· 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 และความลึกตามทีแ่ บบกําหนด
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 ใหอยูในสภาพทีม่ ีความมั่นคง
แข็งแรง รวมทั้งการขัน BOLT อัดระหวาง AIR TERMINAL กับสายทองแดง (LOOP)
และการขัน AIR TERMINAL กับ BASE
· ตรวจสอบแนวทางการเดินสายตัวนําลงดินของระบบลอฟาไมใหเกิด SIDE FLASHING
· ตรวจสอบระบบ EQUIPMENT GROUND กับ COMPUTER GROUND วาทัง้ 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 ไดอาจใชวธิ ี 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
สถานีสง มากทีส่ ดุ
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 เพือ่ ทดสอบโดยการใช 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 (ในกรณีเปลี่ยนใหม)
- 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
4-4.2

อุปกรณ HV SWITCH GEAR และหมอแปลงไฟฟา ใหมาตรวจสอบอุปกรณตามมาตรฐาน
ผูผลิตทุก 6 เดือน
อุปกรณ GENERATOR ใหมาตรวจสอบอุปกรณ, ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง, เปลีย่ นหรือลาง
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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4-5.3

E-4/10

· จะตองมีใบสรุป MODEL, รุน แยกตางหากจากเอกสาร และสงจํานวน 4 ชุด
ใหใชตาม Model ที่ Update ลาสุด
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

สวนที่ 5
Vendor list

E-5/1

รายการอุปกรณวัสดุ และอุปกรณที่อนุมัติใหใช
รายการวัสดุ และอุปกรณที่อนุมัติใหใชตามหัวขอขางลางนี้เปนเพียงแนวทางประกอบการเลือกวัสดุและอุปกรณ
ของระบบไฟฟา ผูรับจางจะตองเสนอวัสดุและอุปกรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในหัวขอขางลางนี้ได โดยจะตองเปนไป
ตามขอกําหนดของนี้ 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

1.

NORWAY/SWEDEN
FRANCE/GERMANY
GERMANY
GERMANY
ITALY

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

OIL TYPE TRANSFORMER
CHAROENCHAI
EKARAT
THAI TRAFO
THAI MAXWELL
QTC

3.

ประเทศในภูมิภาค

HV SWITCH GEAR
ABB
SCHNEIDER - ELECTRIC
SIEMENS
EATON
AREVA (ALSTOM)

2.

ประเทศผูผลิต

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

LV SWITCHBOARD
ASEFA
ESI
PMK

THAILAND
THAILAND
THAILAND
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ชื่ออุปกรณ
4.

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

USA
GERMANY
ITALY
GERMANY/USA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

USA
GERMANY
ITALY

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

GERMANY
FINLAND
GERMANY
FRANCE

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

CAPACITOR BANK & CONTROLLER
ABB
NOKIAN
EPCOS
SCHNEIDER ELECTRIC (MKS)

8.

ITALY
USA, FRANCE
GERMANY
GERMANY/USA

BUSDUCT
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
ABB

7.

ประเทศในภูมิภาค

PANEL BOARD, LOAD CENTER
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
ABB
EATON

6.

ประเทศผูผลิต

LV CIRCUIT BREAKER
ABB
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
EATON

5.

E-5/2

AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS)
ASCO
ABB
SOCOMEC
GE
SCHNEIDER ELECTRIC
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ชื่ออุปกรณ
9.

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

THAILAND
GERMANY
FRANCE
UK

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

CURRENT TRANSFORMER & POTENTIAL TRANSFORMER
CROMPTON
SACI
MITSUBISHI
CIRCUTOR

12.

EU
USA
USA
FRANCE

MAGNETIC CONTACTOR
ABB
SIEMENS
SCHNEIDER ELECTRIC
AEG

11.

ประเทศในภูมิภาค

SAFETY SWITCH/ DISCONNECTING SWITCH
ABB
GE
SCHNEIDER ELECTRIC
SOCOMEC

10.

ประเทศผูผลิต

E-5/3

UK
SPAIN
JAPAN
SPAIN

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

UK
SPAIN
FRANCE
GERMANY
SPAIN
UK
SPAIN
JAPAN
SPAIN

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

METERING EQUIPMENT
CROMPTON
CIRCUTOR
SOCOMEC
ABB
SACI
CROMPTON
SACI
MITSUBISHI
CIRCUTOR
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ชื่ออุปกรณ

E-5/4

ประเทศผูผลิต

ประเทศในภูมิภาค

13.

DIGITAL MULTI METER
FRANCE
FRANCE
GERMANY
ITALY
SPAIN

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

14.

SCHNEIDER ELECTRIC
SOCOMEC
JANITZA
ABB
CIRCUTOR
PROTECTION & CONTROL RELAYS
ABB
CROMPTON
SCHNEIDER ELECTRIC
SOCOMEC

SWEDEN
UK
FRANCE
FRANCE

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

JAPAN
ITALY
USA
GERMANY

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

15.

SWITCH & RECEPTACLE
PANASONIC
BTICINO
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS

16.

GENERAL LUMIAIRES (FLUORESCENT HOUSING & DOWN LIGHT & INDOOR DECORATIVE)
PHILIPS
DELIGHT
ENDO
LUSO (L&E)
MKP
LUMITRON

17.

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

EXPLOSION PROOF EQUIPMENT
CROUSE–HINDS
HUBBELL
GE

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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18.

สวนที่ 5
Vendor list

ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิต

ประเทศในภูมิภาค

EYE
PHILLIPS
ABB
LEGRAND
HOLOPHANE

JAPAN
NETHERLANDS
SWITZERLAND
FRANCE
USA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

EMERGENCY LIGHT,EXIT SIGN AND CENTRAL BATTERY
DYNO
SUNNY
CTL

19.

THAILAND
THAILAND
THAILAND

LAMP
L&E
OSRAM
PHILIPS
TOSHIBA
GE
SYLVANIA

20.

THAILAND
GERMANY
NETHERLAND
JAPAN
USA
FRANCE

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

DRIVER FOR LED LAMP (กําหนดคา THD ไมเกิน 10%)
OSRAM
PHILIPS
DYNO
L&E

21.

E-5/5

GERMANY
NETHERLAND
THAILAND
THAILAND

or Regional Under License
or Regional Under License

LIGHTING CONTROL / 2-WIRE REMOTE SYSTEM
PANASONIC
LUTRON
INTELLIGENT
SIEMENS
SCHNEIDER ELECTRIC (CLIPSAL)

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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22.

23.

สวนที่ 5
Vendor list

ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิต

HV CABLE & LV CABLE, LSZH
PHELPS DODGE
THAI YAZAKI
BANGKOK CABLE
CTW
SUPER

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

CONDUIT (METAL)
PANASONIC
RSI
BSM
ARROW
UI

26.

ENGLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND

CABLE TRAY / LADDER / WIREWAY
ASEFA
SCI
BSM
UI

25.

ประเทศในภูมิภาค

FIRE RESISTANCE CABLE (FRC)
PRYSMIAN
RADOX
STUDER

24.

E-5/6

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

CONDUIT (UPVC)
HACO
CLIPSAL
ELEPHANT

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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สวนที่ 5
Vendor list

ชื่ออุปกรณ
27.

or Regional Under License (India)
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

USA/CANADA
USA
USA
USA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

ITALY
SPAIN
GERMANY
GERMANY

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

SWEDEN
NETHERLAND
USA
USA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

MATV
FRACCARO
TELEVES
HIRSCHMANN
WISI

31.

FRANCE
FRANCE
USA
FINLAND

FIRE ALARM SYSTEM (UL LISTED)
EDWARD (EST)
NOTIFIER
JOHNSON CONTROLS
SIMPLEX

30.

USA
or Regional Assembly Under License
USA
or Regional Assembly Under License
UK(DIETHELM ONLY)or Regional Assembly Under License
UK
or Regional Assembly Under License

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)
SCHNEIDER ELECTRIC (APC)
SOCOMEC
EMERSON
EATON

29.

ประเทศในภูมิภาค

DIESEL GENERATOR
CATERPILLAR
KOHLER
CUMMINS-ONAN
FG WILSON

28.

ประเทศผูผลิต

E-5/7

CCTV (IP SYSTEM)
AXIS
BOSCH
PELCO
GE
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สวนที่ 5
Vendor list

ชื่ออุปกรณ
32.

EU
USA
USA
NETHERLAND
THAILAND
USA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

AUSTRIA
JAPAN
GERMANY
SWEDEN
JAPAN

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

USA
GERMANY
FRANCE

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

or Regional Under License

TELEPHONE TERMINAL
3M
KRONE
POUYET

36.

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

PABX
ALCATEL
NEC
SIEMENS
ERICSSON
PANASONIC

35.

USA
NETHERLAND
JAPAN
GERMANY
USA
USA

SECURITY SYSTEM & ACCESS CONTROL SYSTEM
SCHNEIDER ELECTRIC
GE
CHUBB
BOSCH
INTELLIGENT
JOHNSON CONTROLS

34.

ประเทศในภูมิภาค

PUBILC ADDRESS SYSTEM (SOUND SYSTEM)
EV
BOSCH
TOA
DYNACORD
JBL
QSC

33.

ประเทศผูผลิต

E-5/8

DATA OUTLET (TELEPHONE & COMPUTER OUTLET)
BTICINO

FRANCE

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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37.

สวนที่ 5
Vendor list

ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิต

ประเทศในภูมิภาค

BELDEN
POUYET
AVAYA
COMMSCOPE
SCHNEIDER ELECTRIC
PANASONIC
SIEMENS

USA
FRANCE
USA
USA
EU
JAPAN
EU

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

DATA & COMMUNICATION CABLE (COMPUTER CABLE/TWISTED PAIRS
W/SHEILD CABLE)
COMMSCOPE
BELDEN
AVAYA
LINK

38.

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

COAXIAL CABLE
BELDEN
COMMSCOPE
HIRSCHMAN
LINK

40.

USA
USA
USA
USA

TELEPHONE CABLE
PHELDS DODGE
THAI YAZAKI
BANGKOK CABLE
CTW
SUPER

39.

E-5/9

USA
USA
GERMANY
CHINA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

LIGHTNING PROTECTION SYSTEM (FARADAY)
ERICO
CADWELD
KUMWELL

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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สวนที่ 5
Vendor list

ชื่ออุปกรณ
41.

45.

52.

or Regional Under License
or Regional Under License

USA
GERMANY
UK
USA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

USA
USA
GERMANY
USA
UK
USA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

FIRE BARRIER
3M
HILTI
KBS
NELSON
ABESCO
BIO FIRESHIELD

44.

FRANCE
FRANCE

SURGE PROTECTION DEVICE
MCG
LEUTRON
PHEONIX CONTACT
DEHN

43.

ประเทศในภูมิภาค

LIGHTNING PROTECTION SYSTEM (ESE)
PREVECTRON
ERICO (LPI)
หรือเทียบเทา

42.

ประเทศผูผลิต

E-5/10

CONDUIT FITTING (METAL)
SC
SCC
UI
SEC
CONDUIT (HDPE, EFLEX)
BTC
TAP
TGG

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

EMERGENCY CALL SYSTEM (DISABLED TOILET)
CARECOM
JAPAN

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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53.

สวนที่ 5
Vendor list

EDWARDS

USA

ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิต

LIGHTCOM
AIPHONE
INTELLIGENT

AUSTRALIA
JAPAN
THAILAND

SOLAR CELL
SHARP
JAPAN
LG
JAPAN
CANADIAN SOLAR
CANADA
OR EQUIVALENT (TIER 1, Q3: 2020 LISTED)

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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or Regional Under License
ประเทศในภูมิภาค
or Regional Under License
or Regional Under License

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License
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เทศบาลนครปากเกร็ด

เอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้าง
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รายละเอียดขอกําหนดระบบลิฟต
สวนที่ 1 รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

L-1/1

สวนที่ 1 รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป (GENERAL SPECIFICATION)

1.

2.

คําจํากัดความ (DEFINITION)
1.1

"วิศวกร" หมายถึงวิศวกรผูออกแบบหรือวิศวกรผูไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง

1.2

"ผูควบคุมงาน" หมายถึง วิศวกร หรือนายชางผูไดรับมอบอํานาจจากผูวาจางใหทําหนาที่
ควบคุมการดําเนินงานของผูรับจางใหเปนไปตามแบบและขอกําหนด

1.3

"อนุมัติแลววาเทียบเทา" หมายถึง การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง หรือวิศวกรผู
ไดัรับมอบอํานาจ

ขอบเขตของรายละเอียดขอกําหนด (SCOPE OF SPECIFICATION)
ผูรับจางจะตองติดตั้งระบบลิฟต บันไดเลือ่ น 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

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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4.

5.

รายละเอียดขอกําหนดระบบลิฟต
สวนที่ 1 รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

L-1/2

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
จะตองสงแคตตาล็อค พรอมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณใหวิศวกรพิจารณาอนุมัติเปนลายลักษณอักษร
กอนนําไปสั่งซื้อหรือใชงาน ถาผูรับจางสั่งซื้อและ/หรือนําวัสดุหรืออุปกรณไปใชงาน โดยมิได
รับความเห็นชอบจากวิศวกรแลว ปรากฎวาวัสดุหรืออุปกรณนั้นๆ ไมถูกตองตามรายละเอียด
ขอกําหนด ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในการรื้อถอนเพื่อเปลี่ยนวัสดุ หรืออุปกรณนั้นเอง
ทั้งนี้ตัวอยางวัสดุอุปกรณทั้งหมดที่ผานการอนุมัติจากวิศวกรแลว จะใชเปนมาตรฐานสําหรับ
เปรียบเทียบกับวัสดุและอุปกรณ ที่จะติดตั้งตอไป

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.

7.

รายละเอียดขอกําหนดระบบลิฟต
สวนที่ 1 รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

L-1/3

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 และรายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ผู
ควบคุมงานกําหนดให

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 ผูรบั จางจะตองดําเนินการตามแบบสถาปตยกรรม 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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ในการดําเนินการติดตั้ง ผูรับจางจะตองดําเนินการตามแบบรายละเอียดการติดตั้งที่ผานการ
อนุมัติของวิศวกร งานสวนใดก็ตามที่กระทําไปกอนไดรับการอนุมัติจากวิศวกรเปนลายลักษณ
อักษร ใหถือเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง โดยวิศวกรสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกรองใหผูรับจาง
เพิ่มเติมงานบางสวน
และ/หรือใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงงานสวนที่ไดติดตั้งไปแลว
ให
สอดคลองกับแบบ และขอกําหนด โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

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

การเปลีย่ นแปลงการปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแบบ และรายละเอียดขอกําหนดอันเนื่องมาจาก
ความจําเปนในการปฏิบัติงานหรือดวยเหตุอื่นใดก็ตาม
ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงาน
รับทราบ เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบกอนดําเนินการ

9.2

ในกรณีที่ผลิตภัณฑของผูรับจางมีลักษณะคุณสมบัติ อันเปนเหตุใหอุปกรณรายการที่กําหนดไว
เกิดความไมเหมาะสมหรือไมทํางานโดยถูกตอง ผูรับจางตองไมเพิกเฉยละเลยที่จะแจงขอความ
เห็นชอบจากผูคุมงานในการแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตอง โดยชี้แจงแสดงหลักฐานจาก
บริษัทผูผลิต มิฉะนั้นตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแตเพียงผูเดียว

9.3

ในกรณีที่มีการแกไข และเปลี่ยนแปลงแบบจากวิศวกรและหรือผูวาจาง และหรือมีแบบแกไข
และเปลี่ยนแปลงจากวิศวกรและหรือผูวาจาง กอนที่ผูรับจางจะปฏิบัติงานและติดตั้ง ผูรับจาง
จะตองตรวจสอบถึงผลกระทบตองานที่เกี่ยวของ และที่อาจดําเนินการไปแลว พรอมทั้งแจงผล
ดังกลาว (หากมี) ใหวิศวกรผูวาจางหรือผูควบคุมงานทราบทันที มิฉะนั้นผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจะเปนภาระของผูรับจาง

9.4

ในกรณีที่มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบจากวิศวกรหรือผูรับจาง
เพื่อใหงานติดตั้งระบบ
เหมาะสมกับสภาพหรือสถานที่กอสรางและหรือเปนการแกไขในรายละเอียดปลีกยอยใหผูรับ
จางสามารถจัดทําเปนแบบ SHOP DRAWING เสนอเพื่อการอนุมัติและติดตั้งตอไปได
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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 นิว้ เปนอยางนอย หรือใหญกวา
เสนผาศูนยกลางของทอ เมื่อมีฉนวนความรอนแลว 2 นิว้ เปนอยางนอย 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
คาใชจา ยขณะใชงานดวย
12.2 คาใชจายตางๆในขอ12.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตั้งแตวนั เริ่มเตรียมการระหวางการ
กอสราง จนกระทั่งวันสงมอบงานเรียบรอยแลว
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12.3 การรื้อถอนวัสดุ และอุปกรณที่ตองใชงานชั่วคราว จะตองกระทําใหอยูในสภาพดีเชนเดิมภาย
หลังจากการสงมอบงานแลว
ถาหากมีสิ่งใดบกพรองเสียหายขณะรือ้ ถอนยังคงอยูในความ
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 เสือ่ มสภาพ หรือถูกทําลาย จนกวาจะ
ไดติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณและสงมอบงานแลว

14.

ปายเครื่องมือของวัสดุ และอุปกรณ
14.1 ผูรับจางจะตองจัดหา ปายชือ่ สีพน เปนตัวหนังสือ และเครือ่ งหมายแสดงตางๆ 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
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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 เปนรายงานมีลกั ษณะเปนรูปเลม คาใชจายในการทดสอบ และปรับแตงทั้งสิ้นเปนความ
รับผิดชอบของผูรับจาง
18.3 ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองทําความสะอาด เพื่อกําจัดฝุน
และสิง่ สกปรก ซึ่งอาจกอความเสียหายกับระบบใหเรียบรอย และตองไดรับความเห็นชอบจาก
วิศวกรกอนทําการสงมอบงาน

19.

หนังสือคูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ
19.1 ผูรับจางจะตองจัดทํารายละเอียดของอุปกรณที่ใช วิธกี ารใชงานและรายการรายละเอียดของการ
บํารุงรักษา รายการอะไหล และอืน่ ๆ 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 และวิธกี ารใชงาน
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 บันไดเลือ่ น ราคาตอหนวย
โดยประมาณ โดยยึดคาเงิน ณ วันทีท่ าํ สัญญา รวมถึงอายุการใชงานของชิ้นสวนตางๆที่จําเปนตอง
เปลีย่ นหรือบํารุงรักษาในชวงเวลาตางๆ รายละเอียดในการบํารุงรักษาตลอดอายุการใชงานของ
เครื่องจักร และอุปกรณ
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สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น ในการทดสอบเครื่องและตรวจรับมอบงานใหอยูในความรับผิดชอบของผู
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
ของผูว า จางเสียหาย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่
ผูรับจางสงมอบงานใหกับผูบริหารอาคาร และ/หรือ ตัวแทนของเจาของโครงการ ผูรับจาง
จะตองจัดการแกไขใหเรียบรอยสมบูรณโดยดวน
โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบใน
คาใชจายทั้งสิ้น หากผูรับจางไมจัดการแกไขใหแลวเสร็จสมบูรณภายในเวลาอันสมควร ตามที่
วิศวกรของฝายผูวาจางเปนผูกําหนดผูวาจางอาจจัดใหผูอื่นทําการแกไขแทนผูรับจางโดยที่ผู
รับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งสิ้นที่เกิดจากการแกไขนั้น
21.2 ในชวงเวลา 2 ป นับจากวันที่ผูรับจางสงมอบงาน ผูรับจางจะตองมาตรวจบํารุงรักษาอุปกรณ
ทุกชิน้ สวน และองคประกอบตางๆ ทุกเดือน อาทิเชน การอัดจารบี, เติมน้ํามันหลอลื่น,
ตรวจสอบระบบความปลอดภัย เปนตน
21.3 ใหผูรับจาง เสนอราคา การบํารุงรักษารายป เปนระยะเวลา 10 ป ภายหลังจากระยะเวลา
รับประกันปกติ ทั้งนี้ การบํารุงรักษาตองครอบคลุม การซอมบํารุงทุกชิ้นสวน, การเปลี่ยน
อะไหล และคาวัสดุสิ้นเปลืองดวย

22.

การฝกอบรมชาง
ผูรับจางจะตองแนะนําและฝกอบรมชางของผูวาจางใหสามารถใชงาน และบํารุงรักษาระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการตรวจรับมอบงานแลวเสร็จสมบูรณ และจัดชาง
STAND BY ตลอดเวลาทําการอยางนอย 15 วัน นับจากวันเปดการใชของอาคาร
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เสียงและความสัน่ สะเทือน
งานและอุปกรณทุกประเภทของระบบลิฟต บันไดเลือ่ น เมื่อทํางานในทุกสภาวะ จะตองปราศจากความ
สัน่ สะเทือน และเสียง มายังโครงสราง และหองขางเคียงเกินกวาระดับที่ยอมรับไดโดยวิศวกรเปนผู
วินิจฉัย (ระดับความดังของเสียงไมควรเกิน NC-35) ความสัน่ สะเทือน และเสียงที่เกิดขึ้นเกินกวาที่
วิศวกรยอมรับไดจะตองไดรับการแกไขอยางถูกวิธี และเปนไปตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่อง
ปองกันความสั่นสะเทือนโดยความรับผิดชอบของผูรับจาง

24.

ความตองการพิเศษสําหรับโครงการ และคุณสมบัติของผูทํางาน
24.1 ผูรับจางที่ทํางานในโครงการจะตองเคยผานและทํางานระบบลิฟต บันไดเลือ่ น 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 บันไดเลือ่ น ตามที่ปรากฏในรายละเอียดขอกําหนด จนกระทั่ง
ระบบลิฟต บันไดเลือ่ น สามารถใชงานไดดี

2.

1.2

ในกรณีที่รายละเอียดขอกําหนดมิไดแสดงไว หากเปนอุปกรณที่มีความจําเปนตอเนื่องที่จะตองติดตั้ง
ไวดวย เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดสมบูรณ ผูรับจางจะตองแจงตอวิศวกรกอนการเสนอราคา
และใหถือการวินจิ ฉัยของวิศวกรเปนการชี้ขาด หากมิฉะนั้นแลวความรับผิดชอบทั้งสิ้นจะตองเปน
ของผูรับจาง

1.3

ชางฝมือที่ผูรับจางจัดหาเพื่อทํางานติดตั้ง จะตองเคยผานงานและไดใบรับรองจากสถาบันฝกฝมือ
แรงงาน และหรือมิฉะนั้นจะตองมีประสบการณ และเคยผานงานที่เกี่ยวของมาเปนเวลานาน
พอสมควร
ผูรับจางจะตองจัดใหมีการทดสอบฝมือของชางฝมือดังกลาวกอนการเริ่มดําเนินการ
ทํางาน

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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3.

รายละเอียดขอกําหนดระบบลิฟต
สวนที่ 2 ขอบเขตของงาน

L-2/2

2.7

บันไดลงบอลิฟต

2.8

จัดหาบริเวณสําหรับใหผูรับจาง เพื่อเปนสถานที่เก็บรักษาเครื่องอุปกรณลิฟต เมื่อขนสงถึงสถานที่
ติดตั้ง

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 บันไดเลือ่ น
- รับผิดชอบ จัดหาและเชื่อมตอสายสัญญาณระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยจากจุดเชื่อมตอภายในหองเครื่อง
ลิฟตมายังตูควบคุมลิฟต
- รับผิดชอบ จัดหาและติดตั้งสาย TRAVELING CABLE สําหรับ ระบบเสียงประกาศ รวมถึง
ลําโพงภายในลิฟต ระบบ CCTV, ระบบสื่อโฆษณา รวมถึงติดตั้ง LED MONITOR แบบ BUILT-IN เขา
กับตัวลิฟต, ระบบสายคอมพิวเตอรที่จะใชในหองผูโดยสารสําหรับระบบลิฟต โดยใหจดั สายใหเหมาะสม
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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รายละเอียดขอกําหนดระบบลิฟต
สวนที่ 2 ขอบเขตของงาน

L-2/3

- 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 (ไมนอ ยกวา 20
ป) มาพรอมกับการเสนอราคา
โดยการดําเนินการดังกลาวขางตน (4.1-4.4) ใหใชแบบฟอรมในเอกสารแนบทายเอกสารการ
เสนอราคา
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รายละเอียดขอกําหนดระบบลิฟต
สวนที่ 4 รายการวัสดุและอุปกรณที่อนุมัติใหใช

L-4/1

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 อุปกรณที่ผลิตในภูมิภาคนี้ โดยผูขายอุปกรณจะตอง
แสดงเอกสารโรงงานที่ผลิตจะตองไดรับการรับรองผลิตภัณฑจากประเทศผูผลิตเดิมมาแสดง

4-3

รายการอุปกรณและประเทศผูผลิตที่อนุมัติใหใช
ชื่ออุปกรณ
SCHINDLER
MITSUBISHI
OTIS
HITACHI

ประเทศผูผลิต
:
:
:
:

SWITZERLAND,
JAPAN,
USA,
JAPAN,

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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PROJECT : สนามกีฬาสาหร ับผูส
้ ง
ู อายุเยาวชนและประชาชนทว่ ั ไป ปากเกร็ด
SUBJECT : LIFT REQUIREMENTS
DATE : 28/9/2020

ITEM

DESCRIPTION

PASSANGER LIFT

PASSANGER LIFT

( L-01, L-02 )

( L-03, L-04 )

Passenger Lift

Passenger Lift

GENERAL
1

Type

2

Quantity (Set)

3

Minimum Capacity (kgs.)

4

Minimum Speed m/s, (m/min)

5

Opened Floor (Floors)

6
7

2

2

1,000

1,000

1.75 (105)

1.75 (105)

5

5

Machine Room Type

Machine Roomless

Machine Roomless

Travelling Height (m.)

18.85

18.85

AC Gearless

AC Gearless

TECHNICAL
8

Machine Type

9

Lift Driving System

10

Operation

11

Control system

ACVVVF

ACVVVF

Fully-Computerized

Fully-Computerized

2-Cars Group
Conventional

2-Cars Group
Conventional

3P, 380/220 VAC, 50 HZ

3P, 380/220 VAC, 50 HZ

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

-

-

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

Centre-Opening

Centre-Opening

15.2 Width (mm.)

1,100

1,100

15.3 Height (mm.)

2,100

2,100

1 SET / CAR

1 SET / CAR

11.1 Group Controller
12

Power Supply
12.1 Phase/Voltage/Frequency
12.2 Power Consumption (kW)
(Please Specify)
DIMENSION

13

Hoistway

13.7 Machine Room Height (mm.)
14

15

Car Size

Door
15.1 Type of Opening

FIXTURE
16

Car Operation Panel (Interior)
16.1 Quantility (set)
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

Not Require

Not Require

Require

Require

16.8 Emergency Push Button
16.9 Exclusive Key Switch
16.10 Service Switch
16.11 Fire Service Switch
16.12 Sliding Cover for Supervisory Maintenance Control

ก-1

Require

Require

Not Require

Not Require

Require

Require
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ู อายุเยาวชนและประชาชนทว่ ั ไป ปากเกร็ด
SUBJECT : LIFT REQUIREMENTS
DATE : 28/9/2020

ITEM
17

DESCRIPTION

17.2 Type of Face Plate
17.3 Car Position Display Type

1 SET

1 SET

SS Mirror Finished

SS Mirror Finished

LED

LED
Require

Not Require

Not Require

19.1 Recall Fire Service Control Switch

Not Require

Not Require

19.2 Car Fire Service Control Switch

Not Require

Not Require

18

BMS to Control Room

19

Fire Service

Communication Facility
20.1 Lift Car Communication

Require

Require

ให ้เสนอชนิดสาย ตามเทคโนโลยีของผู ้ผลิต
โดยให ้พิจารณาถึง Loss จากความยาวสาย
ด ้วย

ให ้เสนอชนิดสาย ตามเทคโนโลยีของผู ้ผลิต
โดยให ้พิจารณาถึง Loss จากความยาวสาย
ด ้วย

Require

Require

21.1 Car & Floor Push Button for Wheelchair Handicap

Require 1 SET

Require 1 SET

21.2 Voice Message

Thai & English

Thai & English

Embossed Arabic Numerals

Embossed Arabic Numerals

22.1 Overload Holding stop

Require

Require

22.2 Car Excess False Calls Cancellation Automatic

Require

Require

20.2 CCTV,TVV Travelling Cable RG59
20.3 Access Control Interface & Cable (RFID Support) Cat6
Handicap Feature

21.3 Floor Push Button for Visually Impaired
22

( L-03, L-04 )

Require

17.4 Arriving Gong

21

PASSANGER LIFT

( L-01, L-02 )
Hall Operating Panel (Exterior)
17.1 Hall Position Indicator & Call Buttons

20

PASSANGER LIFT

Control Operation

FINISHING
23

Main Entrance at Lobby Floor
23.1 Jamb
23.2 Type Jamb
23.3 Door

24

SS Mirror Finished

SS Mirror Finished

SS Mirror Finished

SS Mirror Finished

Narrow Jamb / SS Mirror

Narrow Jamb / SS Mirror

SS Mirror Finished

SS Mirror Finished

25.1 Side Wall

by Interior

by Interior

25.2 Back Wall

by Interior

by Interior

25.3 Ceiling

by Interior

by Interior

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

200

200

24.2 Type Jamb
24.3 Door
Car

25.4 Door & Front Return

26

SS Mirror Finished
Narrow Jamb / SS Mirror

Other Floor
24.1 Jamb

25

SS Mirror Finished
Narrow Jamb / SS Mirror

Weight Allowance For Decoration & Finishing (kgs.)
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
DATE : 28/9/2020

ITEM

DESCRIPTION

PASSANGER LIFT

PASSANGER LIFT

( L-01, L-02 )

( L-03, L-04 )

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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ํ หร ับผูส
PROJECT :สนามกีฬาสา
้ ง
ู อายุเยาวชนและประชาชนทวไป
ั
ปากเกร็ด
SUBJECT : SERVICE FLOOR SCHEDULE FOR LIFT

Fl-Fl.
Height

Elevation

(m.)

(m.)

6

4.50

17.50

3

5.00

12.50

2

5.00

7.50

1

6.00

1.50

B1

2.85

-1.35

Floor

DATE : 15/10/2020

PASSENGER LIFT

L-01, L-02

L-03, L-04

OH

OH

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PIT

PIT

5

5

ROOF

ั
Total Landing Floors (รวมจํานวนชนจอด)
REMARK:

•

=

Landing Floors

x

=

Non-Landing Floors

[1]

=

Emergency Door is required on this floor.

F

=

Front Door Opening.

R

=

Rear Door Opening.

ข-1

PROJECT : Dragon Retail

DATE: 10/09/2019

SUBJECT : SERVICE FLOOR SCHEDULE FOR LIFT
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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.
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อาคารสนามกีฬาสาหรับผู้สูงอายุ เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
เทศบาลนครปากเกร็ด

เอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้าง
หมวดงานวิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

15 ตุลาคม 2563

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

SN/1

สารบัญ
หัวขอ

เรื่อง

สวนที่ 1

รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
(GENERAL SPECIFICATION)

SN-1/1 - SN-1/17

สวนที่ 2

ขอบเขตของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
(SCOPE OF WORK)

SN-2/1 - SN-2/2

สวนที่ 3

รายการขอกําหนดทางดานเทคนิค

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19

หนา

งานทอประปา
ระบบระบายน้ํา
งานระบบสุขาภิบาลเพื่อการติดตั้งสุขภัณฑ
ระบบดับเพลิง
ประตูน้ําระบบสุขาภิบาล
อุปกรณประกอบทอน้ําสุขาภิบาล
เครื่องสูบน้ําแบบ VERTICAL MULTISTAGE PUMP
เครือ่ งสูบน้าํ เสีย และน้ําทิ้งแบบแช (SUBMERSIBLE PUMP)
เครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน (PACKAGE BOOSTER PUMP SET)
และ VERTICAL MULTISTAGE PUMP (VSD)
เครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน (PACKAGE BOOSTER PUMP SET)
เครื่องเติมอากาศแบบแช (SUBMERSIBLE ARRATOR)
ถังกรองน้ําดวยทราย
เครื่องกรองน้ําดวยถานกัมมันต
ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
การทดสอบและทําความสะอาด
งานไฟฟา
งานเบ็ดเตล็ด
เครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟาชนิดผานรอน
ELECTRIC WATER HEATER (INSTANTANEOUS TYPE)
ระบบสระวายน้ํา

SN-3-1/1 SN-3-2/1 SN-3-3/1
SN-3-4/1 SN-3-5/1 SN-3-6/1 SN-3-7/1
SN-3-8/1SN-3-9/1 -

SN-3-1/10
SN-3-2/10
SN-3-4/7
SN-3-5/5
SN-3-6/3
SN-3-8/2
SN-3-9/2

SN-3-10/1 SN-3-11/1 SN-3-12/1
SN-3-13/1
SN-3-14/1
SN-3-15/1SN-3-16/1SN-3-17/1SN-3-18/1 -

SN-3-10/3
SN-3-11/2

SN-3-15/2
SN-3-16/10
SN-3-17/5
SN-3-18/2

SN-3-19/1 - SN-3-19/3

REVISION …………….
MITR TECHNICAL CONSULTANT

I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC00 - PAKKRET SPORT CENTER.docx

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

SN/2

สารบัญ (ตอ)
หัวขอ

เรื่อง

หนา

สวนที่ 4

การ COMMISSIONING ,TEST, TOOLS, SPARE PARTS SN-4/1
และการรับประกัน,TOOLS, SPARE PARTS AND INSTRUCTION

สวนที่ 5

รายการวัสดุและอุปกรณที่อนุมัติใหใช

SN-5/1 -

- SN-4/6

SN-5/20

REVISION …………….
MITR TECHNICAL CONSULTANT
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สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

SN-1/1

1-1

คําจํากัดความ (DEFINITION)

1-1.1

"ผูว า จาง" หมายถึง เจาของโครงการที่ไดลงนามในสัญญาจางเหมางานระบบวิศวกรรม

1-1.2

"วิศวกร" หมายถึง วิศวกรผูออกแบบ หรือวิศวกรผูที่ไดรับมอบอํานาจในการดูแลงานออกแบบ
จากผูว า จาง

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
วิธกี ารทํางาน 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
รายละเอียดในรายละเอียดขอกําหนดนี้ มีขอขัดแยงกัน และ/หรือแตกตางไปจากแบบประกอบ
สัญญา ใหผูรับจางแจงเปนลายลักษณอักษรใหวิศวกร หรือผูควบคุมงานทราบในทันที โดยระบุขอ
ขัดแยงหรือขอแตกตางใหเปนที่ชัดเจนและใหถือการวินิจฉัยของวิศวกรเปนการชี้ขาด ทั้งนี้ผูรับจาง
จะตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นหากกระทําไปผิดจากการวินิจฉัยของวิศวกร
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สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
แบบประกอบสัญญา (DRAWINGS)

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

1-3

SN-1/2

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 "เงือ่ นไขทั่วไป"
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
MITR TECHNICAL CONSULTANT

ของรายละเอียดประกอบแบบสถาปตยกรรม ถือวา
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สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

SN-1/3

· 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 วัสดุอุปกรณที่ใชงานตามสัญญานี้ ใหทดสอบในสถาบันดังตอไปนี้
· กรมวิทยาศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลา ธนบุรี
สถาบันอืน่ ๆ 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 ระหวางผูว า จาง และผูรับจาง ใหถือวาคํา
วินิจฉัยของผูวา จาง และวิศวกรเปนการชี้ขาด

1-5.4

วัสดุและอุปกรณที่ระบุไวในแบบ
และในรายละเอียดขอกําหนดที่ผูรับจางจะนํามาใชจะตองสง
ตัวอยางวัสดุและอุปกรณ
หรือแคตตาล็อคพรอมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณใหวิศวกร
พิจารณาอนุมัติเปนลายลักษณอักษรกอนนําไปสั่งซื้อหรือใชงาน ถาผูรับจางสั่งซื้อและ/หรือ นําวัสดุ
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รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
หรืออุปกรณไปใชงาน โดยมิไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรแลว ปรากฏวาวัสดุหรืออุปกรณนั้นๆ
ไมถูกตองตามแบบและรายละเอียดขอกําหนด ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในการรื้อถอนเพื่อ
เปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณนั้นเอง ทั้งนี้ตัวอยางวัสดุอุปกรณทั้งหมด ที่ผานการอนุมัติจากวิศวกรแลว
จะใชเปนมาตรฐานสําหรับเปรียบเทียบกับวัสดุและอุปกรณ ที่จะติดตั้งตอไป
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1-5.5

ขอกําหนดรายละเอียดหรือแบบประกอบสัญญาที่เขียนไว สําหรับงานที่ไมไดแสดงรายละเอียดของ
วัสดุและอุปกรณทุกชนิด หรือแสดงการติดตั้งแตอยางใด เปนหนาที่ของผูรับจางจะตองคํานึงถึง
วัสดุและอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับงานติดตั้งแตละชิ้นนั้นๆ ใหเสร็จสมบูรณ วัสดุและอุปกรณ
ใดๆก็ตามที่แสดงไวในแบบประกอบสัญญา แตไมไดกําหนด หรือชี้บงไวในรายละเอียดขอกําหนด
และไมไดแสดงไวในแบบประกอบสัญญา ถาจําเปนที่จะตองใชเพื่อใหงานแลวเสร็จสมบูรณถูกตอง
ตามมาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งทั่วไป และใหไดคุณภาพแลว ผูรับจางจะตองจัดหามาใหโดย
ตลอดโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม

1-5.6

เครื่องมือ เครื่องใชและเครื่องชวยผอนแรง ที่ผรู ับจางนํามาใชในงานนี้ ตองมีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย และเปนชนิดที่เหมาะสมรวมทั้งตองมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน ทั้งนี้ผูวาจาง
มีสิทธิ์ที่จะขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมจํานวนใหเหมาะสมกับการใชงาน

1-6

การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ
ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาสถานที่เก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณที่ใชในการติดตั้งภายใน
บริเวณสถานที่กอสรางอาคาร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณดังกลาว จะยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผู
รับจางทั้งหมด ซึ่งผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการสูญหาย เสือ่ มสภาพหรือถูกทําลาย 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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รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
งานแลวเสร็จสมบูรณ ถูกตองตามมาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งทั่วไป และใหไดคุณภาพตาม
ตองการแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม
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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
อันอาจเปนผลกระทบกระเทือนตอการแลวเสร็จสมบูรณของงานทั้งหมดสงตอผูวา จาง 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 และงานระบบอืน่ ๆ ในการสงแบบแปลนใหผูควบคุมงานเพื่อ
ขออนุมัติจากผูควบคุมงาน และจะตองไมทําการติดตั้งวัสดุและอุปกรณใดๆ จนกวาจะไดรับอนุมัติ
จากผูควบคุมงานเปนลายลักษณอักษร
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สวนที่ 1
SN-1/6
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
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
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1-9.2

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
แลวเทานัน้ 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 ผูรับจางตองดําเนินการแกไขใหมใหถูกตอง
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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
รายละเอียดการทําสําเนาดังนี้
ตนฉบับของแบบที่ติดตั้งจริง สําหรับผูว า จาง 1 ชุด
แบบพิมพเขียวของแบบที่ติดตั้งจริง สําหรับผูว า จาง 3 ชุด สําหรับวิศวกร 1 ชุด และสําหรับผู
ควบคุมงาน 1 ชุด
ELECTRONIC FILES (จัดทําโดยโปรแกรม AUTOCAD VERSION 2000 เปนอยางนอย)
สําหรับผูว า จาง 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 (หากมี) ใหผูวาจาง วิศวกร หรือผูควบคุม
งานทราบทันที มิฉะนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะเปนภาระของผูรับจาง

1-11.5

ในกรณีที่มีการแกไข หรือเปลี่ยนแปลงแบบจากวิศวกรหรือผูรับจาง เพือ่ ใหงานติดตั้งระบบ
เหมาะสมกับสภาพหรือสถานที่กอสราง และ/หรือ เปนการแกไขในรายละเอียดปลีกยอย ใหผูรับ
จางสามารถจัดทําเปนแบบ SHOP DRAWINGS เสนอเพื่อการอนุมัติและติดตั้งตอไปได
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1-12

การใชพลังงานไฟฟา และอุปกรณอื่นๆระหวางการกอสราง

1-12.1

ผูรับจางจะตองดําเนินการ และรับผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจายในการตอสายไฟฟา สายโทรศัพท ทอ
น้าํ ประปา และทอน้ําอื่นๆ รวมทั้งมาตรวัดตางๆ ชั่วคราว คาใชจายในการดําเนินการ และคาใช จาย
ขณะใชงานดวย

1-12.2

คาใชจายตางๆ ในขอ 1-12.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตั้งแตวนั เริ่มเตรียมการระหวางการ
กอสราง จนกระทั่งวันสงมอบงานเรียบรอยแลว

1-12.3

การรื้อถอนวัสดุ และอุปกรณที่ตองใชงานชั่วคราว จะตองกระทําใหอยูในสภาพดีเชนเดิมภายหลัง
จากการสงมอบงานแลว ถาหากมีสิ่งใดบกพรองเสียหายขณะรือ้ ถอนยังคงอยูในความรับผิดชอบของ
ผูรับจางเชนกัน

1-12.4

ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวสําหรับแสงสวางและอุปกรณอื่นๆตามจุดตางๆ
ภายในอาคาร ซึ่งมีความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบของผูควบคุมงาน คาใชจา ย
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 น้าํ ประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหวางการทดสอบ
เครื่องและระบบอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางเองทั้งสิ้น

1-14.5

ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองทําความสะอาดเพื่อกําจัดฝุน และสิ่ง
สกปรก ซึ่งอาจกอความเสียหายกับระบบใหเรียบรอย และตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกร และ
ผูควบคุมงานกอนทําการสงมอบงาน

1-15

คูม อื การใชงาน 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 และวิธกี ารใชงาน
หมวดที่ 3
ประกอบดวย ขอมูลทางเทคนิค และแคตตาล็อคของ
อุปกรณทั้งหมดในระบบ พรอมรายชื่อบริษัทตัวแทน
จําหนาย ชื่อผูติดตอ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท
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หมวดที่ 4
หมวดที่ 5

ประกอบดวย
ประกอบดวย

·

หมวดที่ 6

ประกอบดวย
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·
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รายงานผลการทดสอบระบบ
รายละเอียดของการติดตั้ง การตรวจสอบ
ระหวางการใชงาน การซอมบํารุงรักษา
สาเหตุการชํารุด บกพรอง หรือใชงานไมได
และการแกไขของอุปกรณในระบบเบื้องตน

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 ผูรบั จางจะตอง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงและแกไขใหถูกตองและเปนไปตามแบบประกอบสัญญา และรายละเอียด
ขอกําหนดนี้ทุกประการทันทีที่ไดรับแจงจากผูวาจาง โดยผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายใดๆ ไมได
ทั้งสิ้น

1-17

การรับประกันและการซอมบํารุงรักษา

1-17.1

ผูรับจางจะตองรับประกันและรับผิดชอบ
หากมีขอบกพรองใดๆ ปรากฏขึ้นในงานตามขอ
รายละเอียดกําหนดนี้ หรือหากปรากฏวาระบบหรืออุปกรณใดๆ ไมสามารถทํางานไดสมบูรณ
ตามแบบประกอบสัญญา และรายละเอียดขอกําหนด หรือทําใหทรัพยสินของผูวาจางเสียหาย ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมที่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่ผูควบคุมงานออกใบรับรอง
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สวนที่ 1
SN-1/11
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
แสดงการเสร็จเรียบรอยของงาน (CERTIFICATE OF PRACTICAL COMPLETION) ผูรับจาง
จะตองจัดการแกไขใหเรียบรอยสมบูรณโดยดวน โดยผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจาย
ทั้งสิ้น หากผูรับจางไมจัดการแกไขใหแลวเสร็จสมบูรณภายในเวลาอันสมควร ตามทีว่ ศิ วกร และผู
ควบคุมงานของฝายผูวาจางเปนผูกําหนด ผูวาจางอาจจัดใหผูอื่นทําการแกไขแทนผูรับจาง โดยที่ผู
รับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งสิ้นที่เกิดจากการแกไขนั้น

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

1-17.2

ในชวงเวลา 2 ป นับจากวันที่ผูวาจางออกใบรับรองแสดงการเสร็จเรียบรอยของงาน ผูรับจางจะตอง
มาตรวจบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ทุกเดือนอาทิเชน การอัดจารบี, เติมน้ํามันหลอลื่น, การปรับ
ความตึงสายพานและบํารุงรักษาตามคูมือเปนตน

1-18

การฝกอบรมชางของผูผลิตอุปกรณนั้นๆ
ผูรบั จางจะตองแนะนําและฝกอบรมชางของผูวาจางใหสามารถใชงาน 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
ชองทอดังกลาวใหเรียบรอย ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน ชองวางระหวางอุปกรณ หรือทอ
กับทอปลอกหรือกรอบสี่เหลี่ยม ที่อยูในโครงสรางอาคารที่เปนผนังกันไฟตองอุดแนนดวยวัสดุที่
สามารถทนไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง

1-19.3

ผูรับจางจะตองจัดทําแทนเครื่อง และอุปกรณรองรับน้ําหนักเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ตาม
หลักวิชาการ และ ใหมีความแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักและทนการสั่นสะเทือนขณะเปดใชงานได
เปนอยางดี โดยคาใชจายในการดําเนินการจัดทําแทนเครื่อง อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง
และตองจัดทํารายละเอียดตางๆ ของแทนเครื่องเชน ขนาด น้าํ หนัก และตําแหนง เปนตน เสนอผู
ควบคุมงาน และผูรับจางกอสรางอาคารทราบลวงหนา กอนการจัดทําแทนเครื่อง ไมนอยกวา 10
วัน การใหขอมูลผิดพลาดหรือไมครบถวน อันกอใหเกิดผลเสียหาย หรือความลาชาของงาน
กอสราง ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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สวนที่ 1
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รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
ในการติดตั้งอุปกรณใดๆ
หามผูรับจางตัดหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของโครงสราง หรือสวน
ตกแตงของอาคารกอนที่จะไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน
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1-19.4

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) ดวยวัสดุทส่ี ามารถทนไฟอยางนอย 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 โครงสรางที่เสร็จเรียบรอยแลว หาก
จะกระทําตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอนเทานั้น

1-19.10

เมื่อมีทอตางๆ ที่โผลหรือทะลุผานฝาผนัง พื้น หรือแผงกั้นหอง ที่มองเห็นจะตองอุดชองวาง
ระหวางทอ หรืออุปกรณกับทอปลอก และตองครอบดวย ESCUTCHEON PLATES ที่ทําดวย
แผนเหล็กชุบโครเมี่ยม หรือทาสี ใหเขากับพื้นผิวบริเวณ นัน้ ๆ 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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สวนที่ 1
SN-1/13
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
งานทอตางๆ ที่ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ CARPARK ซุมหลังคา และบริเวณอื่นๆ ที่งานสถาปตยกรรม
กําหนดใหทาสีสอดคลองกับงานสถาปตยกรรมนั้น ผูรับจางจะตองเปนผูดําเนินการทาสีใหทั้งหมด
โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
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1-19.13

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
เมื่อผูรับจาง ไดทําการติดตั้งสมบูรณแลว ตองขนยายเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนรื้อถอนอาคาร
ชั่วคราว ซึ่งผูรับจางไดปลูกสรางขึ้นสําหรับงานนี้ออกไปใหพนจากสถานที่จนสิ้นเชิง สิ่งใดที่ตอง
สงคืนใหแกผูวาจางก็ตองจัดการสงใหเรียบรอยเสร็จสิ้นไปกอนที่จะสงมอบงาน

1-20.6

1-20.7

ผูรับจางตองจํากัดขอบเขตสถานที่กอสราง ไมใหเกิดการลวงล้ํา หรือบุกรุกเขาไปในสถานที่ขา งเคียง
นอกบริเวณกอสราง ไมนําอุปกรณ วัสดุ เครื่องมือตางๆ ไปกีดขวางทางสัญจรไปมาของบุคคล
ทั่วไป และดูแลปองกันไมใหพนักงานของตนบุกรุกเขาไปในเขตที่ของผูอื่น ขณะเดียวกันปองกัน
ไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณกอสรางเด็ดขาดทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้งไม
กอใหเกิดความเสียหายแกสถานที่สาธารณะและสาธารณูปโภค หากเกิดความเสียหายขึ้นผูรับจาง
ตองซอมแซมใหคืนสภาพเดิมกอนเสียหาย รวมทั้งเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายทั้งหมด
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1-20.8

สวนที่ 1
SN-1/14
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
มาตรการความปลอดภัย และมาตรการปองกันอัคคีภัย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงคัด
ผูรับจางจะตองใชความระมัดระวังอยางยิ่งในการใชงานวัสดุที่มีความไวไฟ การทํางานที่เกี่ยวของกับ
ประกายไฟ และวัสดุมีพิษจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน

1-21

การสกัดเจาะ และอื่นๆ

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

ผูรับจาง ตองรับผิดชอบในการตัดเจาะในบริเวณที่จําเปน ที่ติดตั้งอุปกรณงานระบบ เชนการเจาะ
ผนัง พื้น และฝาเพดานเปนตน โดยการตัดเจาะตางๆ จะตองจัดทําอยางระมัดระวังอยางรอบคอบ
เพื่อไมใหเกิดผลเสียหายตอโครงสรางอาคาร ความเรียบรอยของงานสถาปตยกรรม และไมทํา
ใหความเรียบรอยของอาคารตองเสียไป ทั้งนี้จะตองแจงและจัดทําแบบเสนอใหผูควบคุมงานทราบ
กอนการดําเนินการตัดเจาะทุกครั้ง คาใชจายในการตัดเจาะสกัด ฯลฯ รวมทั้งความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับงานของผูรับจางอื่น ใหอยูในความรับผิดชอบของผูรบั จาง สวนที่ตัดเจาะนั้นผูรับจาง
จะตองรับผิดชอบในการซอมแซมใหเหมือนเดิมทุกประการ
1-22

การควบคุม และดูแลคนงาน
ผูรับจางจะตองใหคําแนะนําแกคนงานในการกอสราง และติดตั้งวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณตางๆ
อยางสม่าํ เสมอ ตั้งแตตนจนงานแลวเสร็จสมบูรณ โดยเปนหนาที่ของผูรับจางหรือโดยการแนะนํา
ของผูว า จาง และผูควบคุมงาน ผูรับจางจะตองใชผูควบคุมงานและคนงานชุดเดิมตั้งแตเริ่มตนจน
เสร็จสมบูรณ โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรชุดเดิม จะตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจาง และ
ผูควบคุมงานกอนที่จะดําเนินการ

1-23

การประสานงานรวมกับผูรับจางงานระบบอื่นๆ
1-23.1

ผูรบั จางจะตองประสานงานกับผูรับจางงานระบบอื่นๆ เพื่อใหงานดําเนินไปโดยเรียบรอย และตาม
แผนงานที่ทางโครงการกําหนด โดยจะตองใหความรวมมือในการใหขอมูล และความสะดวกตางๆ
แกผูรับจางงานระบบอื่นๆ ตามความจําเปน

1-23.2

ผูรับจางจะตองใหความรวมมือในการกําหนดแผนงาน และการปฏิบัติงานตางๆ ใหสอดคลองกับผู
รับจางรายอื่นๆ การไมใหความรวมมือของผูรับจางที่ทําใหเกิดความเสียหายขึ้นกับโครงการ ผูวา
จางสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกรองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูรับจาง

1-23.3

ผูรับจางจะตองขนยายขยะ สิ่งปฏิกูลตางๆ ออกจากพื้นที่ที่ผูรับจางปฏิบัติงานทุกวัน เพื่อมิให
รบกวนการทํางานของผูรับจางรายอื่น คาใชจา ยในการขนยายขยะและสิง่ ปฏิกลู เปนความ
รับผิดชอบของผูรับจางทั้งสิ้น

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC01 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
ตัวแทนของผูรับจาง หรือวิศวกรประจําหนวยงาน
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1-24

SN-1/15

1-24.1

ผูรับจางตองแตงตั้งตัวแทนผูมีอํานาจ เปนผูแทนประจําหนวยงาน โดยตองเปนวิศวกร ที่มีคุณวุฒิ
และความสามารถในสายงาน และตองมีใบรับรองจาก กว. วาเปนวิศวกรระดับสามัญวิศวกรใน
สาขาทีเ่ กีย่ วของ และมีประสบการณไมต่ํากวา 3 ป

1-24.2

วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการและควบคุมการติดตั้งงานระบบให
ถูกตอง เปนไปตามแบบประกอบสัญญา และรายการขอกําหนด กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวของและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยตองเปนผูลงนามควบคุมงานระบบที่เกี่ยวของเพื่อยื่นตอ
ราชการดวย
วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง วิศวกร หัวหนาชาง และชางชํานาญงานทีม่ ปี ระสบการณความสามารถที่
เหมาะสมกับงาน ที่ไดรับมอบหมายจากผูรับจางใหมาประจําหนวยงานตองสามารถปฏิบัติงานได
ถูกตองตามหลักวิชาการ
และมีจํานวนมากเพียงพอสําหรับปฏิบัติงานใหแลวเสร็จทันตามหมาย
กําหนดการของโครงการ

1-24.3

1-24.4

วิศวกรตัวแทนของผูรับจาง มีหนาที่ตองเขารวมประชุมโครงการ และประชุมในหนวยงาน ซึ่งจัด
ขึ้นโดยผูรับจางงานอาคาร หรือผูควบคุมงาน โดยผูเขารวมประชุมตองมีอํานาจในการตัดสินใจสั่ง
การ และ ทราบรายละเอียดของโครงการเปนอยางดี

1-24.5

ผูวาจางสงวนสิทธิในการออกคําสั่งใหผูรับจางเปลีย่ นพนักงาน หรือตัวแทนผูรับจาง ที่เห็นวาไมมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสานงานกับผูอื่นไดดีพอซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายกับ
โครงการได
ผูรับจางจะตองดําเนินการเปลี่ยนพนักงานใหมโดยใหความสามารถเพียงพอมา
ปฏิบัติงานแทนทันทีทั้งนี้คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น

1-25

การติดตอประสานงาน และ คาดําเนินการ
กรณียังมิไดกําหนดเปนอยางอื่น ผูรับจาง มีหนาที่ติดตอประสานงาน กับหนวยงานราชการหรือ
เอกชนที่เกี่ยวของกับระบบที่ผูรับจางรับผิดชอบอยู เพื่อใหไดมาซึ่งความสมบูรณ ของระบบ ที่ใชใน
โครงการ โดยคาใชจา ยตางๆ
ในการติดตอดําเนินการ รวมถึงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย
หนวยงานราชการ หรือเอกชนที่เกี่ยวของ
ยกเวนคาประกันมิเตอรถาวร ใหผูรับจางเปน
ผูรับผิดชอบทั้งสิ้น

1-26

ปายเครื่องมือของวัสดุและอุปกรณ
1-26.1

เมื่องานติดตั้งเสร็จสมบูรณ ผูรับจางจะตองติดปายบอกชื่อขนาด ตําแหนง ชนิดและลักษณะการใช
งานของอุปกรณ วาลวตางๆ และวาลวสําหรับทอตั้งของระบบปองกันอัคคีภัย ทัง้ นีย้ กเวนวาลว
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สวนที่ 1
SN-1/16
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป
ที่มากับสุขภัณฑ ปายจะตองทําดวยทองเหลือง ขนาดกวาง 2 นิ้ว สีเ่ หลีย่ ม ซึ่งจะตองจารึกชนิด
และลักษณะการใชงานของวาลว ตลอดจนตัวเลขขนาด 3/4" ดวยสีดาํ
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1-26.2

ปายบอกชือ่ วาลว สําหรับทอปองกันอัคคีภัย ใหใชปายทองเหลือง ขนาด 3 นิ้วสี่เหลี่ยมซึ่งจะตอง
จารึกชนิด และลักษณะการใชงานตลอดจนตัวเลขขนาด 3/4 นิ้ว พืน้ ปายทองเหลืองจะตองทาดวยสี
แดง

1-26.3

ระบบที่ใชระบุ และตัวเลขบนแผนปายจะตองบงแสดงถึงความแตกตางของชนิด และการใชงาน

1-26.4

ปายบอกชือ่ วาลว จะตองผูกใหแนนหนาเขากับมือจับ หรือมือหมุนของวาลวโดยใชโซทองเหลือง
ขนาดพอเหมาะ

1-26.5

ผูรับจางตองจัดทําแผนภูม,ิ ไดอะแกรม และรายการตางๆ ใสกรอบกระจกขนาดอานไดสะดวก
ชัดเจน โดยจะตองระบุจํานวน ตําแหนงและลักษณะการใชงานของวาลว ตลอดจนขนาดของทอ
และอื่นๆ สําหรับวงจร ระบบทอประปา, ดับเพลิง, ระบายน้ํา และบําบัดน้าํ เสีย รวมทั้งวงจรไฟฟา
แสดงสถานะ และสัญญาณเตือน ในระบบ โดยติดตัง้ ที่หอง ควบคุมของอาคาร, หองชาง และหอง
เครื่อง

1-27

เสียงและความสั่นสะเทือน
งานและอุปกรณทุกประเภทของระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย เมื่อทํางานในทุกสภาวะ
จะตองปราศจากความสั่นสะเทือน และเสียง มายังโครงสราง และหองขางเคียงเกินกวาระดับที่
ยอมรับไดโดยวิศวกรเปนผูวินิจฉัย (ระดับความดังของเสียงไมควรเกิน NC45) ความสัน่ สะเทือน
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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สวนที่ 1
รายละเอียดขอกําหนดทั่วไป

SN-1/17

1.29

ความตองการพิเศษสําหรับโครงการ และคุณสมบัติของผูรับจาง

1-29.1

ผูรับจางงานสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย จะตองเลือกและอนุมัติโดยวิศวกร และผูว า จาง

1-29.2

ผูรับจางงานสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย จะตองสงประวัติและรายละเอียดผลงานดานสุขาภิบาล
มาใหผูวาจาง และวิศวกรพิจารณา

1-29.3

ผูรับจางงานสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย จะตองมีประสบการณเกี่ยวกับงานติดตั้งในขอบขาย
ของงานระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย ทุกดานตามที่ไดระบุไว ในรายละเอียดขอกําหนดของ
ระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย เชน งานเกีย่ วกับระบบน้าํ ประปา ระบบบําบัดน้ําโสโครก
ระบบระบายน้ําฝน ระบบระบายน้ําโสโครก ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของ
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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สวนที่ 2
ขอบเขตงาน (SCOPE OF WORK)

SN-2/1

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
2-1.2
2-1.3
2-1.4
2-1.5
2-1.6
2-1.7
2-1.8
2-1.9

ระบบประปาทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร
ระบบระบายน้ําเสียรวมทั้งระบายกาซ (VENT) ของอาคาร
ระบบระบายน้ําฝนของอาคาร และบริเวณรอบอาคาร
ระบบดับเพลิงภายในอาคาร
งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณของเครื่องสุขภัณฑ (ตามระบุในแบบ)
ติดตั้งงานระบบในบอบําบัดน้ําเสีย
ระบบทอรดน้ําตนไม และระบายน้าํ PLANTER BOX (ตามระบุในแบบ)
ระบบทออื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ระบบไฟฟาที่เกี่ยวของกับระบบสุขาภิบาล เชน เครือ่ งสูบน้าํ , เครื่องเติมอากาศ, สูบน้าํ เสีย, ระบบ
สปริงเกลอร, รวมถึงแผงรีโมทแสดงสถานะการทํางานของเครื่องจักรทุกชุด
งานจัดหาและติดตั้งฝาบอบําบัดน้ําเสีย, บอสูบน้าํ เสีย, บอสูบน้ําทิ้งและตามระบุในแบบ
ซอมแซมสวนของอาคารที่ชํารุดหรือ หนาดิน, สนามหญาทีเ่ สียหาย เนื่องจากการติดตั้งระบบเหลานี้
ใหอยูในสภาพดี เหมือนเดิม
ประสานงานกับผูรับเหมางานโครงสรางที่เปนผูติดตั้งทอจริง, SLEEVE ผานผนังโครงสราง, คาน
เพื่องานระบบสุขาภิบาลใหเหมาะสมตามการติดตั้งจริง

2-1.10
2-1.11
2-1.12

2-2

ในกรณีที่แบบ และรายละเอียดขอกําหนดมิไดแสดงไว หากเปนอุปกรณที่มีความจําเปนตอเนื่อง
ที่จะตองติดตั้งไวดวย เพื่อใหระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงสามารถทํางานไดสมบูรณ ผูรับจางจะตอง
แจงตอวิศวกรกอนการเสนอราคาและใหถือการวินิจฉัยของวิศวกร เปนการชี้ขาดหากมิฉะนั้นแลว
ความรับผิดชอบทั้งสิ้นจะตองเปนของผูรับจาง

2-3

ชางฝมือที่ผูรับจางจัดหา เพื่อทํางานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงโดยเฉพาะอยางยิ่งงานเชื่อม
ทอเหล็ก , งานติดตั้งเครื่องตางๆ และงานระบบไฟฟา เปนตน จะตองเคยผานงาน และได
ใบรับรอง จากสถาบันฝกฝมือแรงงาน และหรือมิฉะนั้นจะตองมีประสบการณ และเคยผานงานที่
เกีย่ วของมาเปนเวลานานพอสมควร ผูรับจางจะตองจัดใหมีการทดสอบฝมือของชางฝมือดังกลาว
กอนการเริ่มดําเนินการทํางาน
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ผูรับจางจะตองตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ EXPANSION JOINTS เพื่อปองกันความเสียหายที่
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2-4

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

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-1/1

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 เวนระยะหางกันอยางสม่าํ เสมอ ทอในแนวดิ่งตอง
ไดดิ่งจริงๆสวนทอในแนวนอนตองมีระดับลาดเอียงและเมื่อติดตั้งแลวเสร็จตองไดแนวทอที่
สม่าํ เสมอ แลดูเปนระเบียบเรียบรอยแกสายตา รวมทั้งแนวทอที่ติดตั้งตองไมกีดขวางตอการ
ติดตั้งระบบทอ และอุปกรณ ของระบบอื่นใด

3-1.2.4

การเดินทอฝงใตดิน หลังจากที่ไดทําการขุดรองดินจนไดความลึกตามที่กําหนดแลว 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
เขาดวยกันแลวเทานัน้ การวางทอพลาสติกผานถนนหรือทางแยก ตองวางในทอปลอกเหล็กอาบ
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-1/2

สังกะสี หรือเคลือบกันสนิม ถึงแมไมไดแสดงไวในแบบก็ตาม การติดตั้งประตูน้ําเขากับทอดังกลาว
ตองติดตั้งอยูใน VALVE BOX เทานัน้
โดยกลองใสประตูน้ําดังกลาวตองมีขนาดใหญเพียง
พอที่จะสามารถเปดฝาเพื่อซอมแซมหรือเปลี่ยนประตูน้ําได การกลบและบดอัดวัสดุกลบหลังทอ
โดยทั่วไปวัสดุที่ใชกลบหลังทอตองเปนทราย หลังจากทําการวางทอแลวเสร็จ จะตองกลบหลังทอ
โดยทันที แลวบดอัดดวย Mechanical Tamper หรือ Vibrator Compactors ตามที่ผูควบคุมงาน
เห็นชอบเปนชัน้ ๆ 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
ทอน้าํ ขึน้ ลง 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 วาลวเหลานีจ้ ะตองจัด
รวมกลุมเขาดวยกันและติดตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวก เพื่อควบคุมการไหลของน้ําและสะดวกตอ
การตรวจสอบ และการปดเพื่อเปลี่ยน หรือซอมแซม และจะตองมียูเนียนหรือหนาจานประกอบ
วาลว เพื่อความสะดวกในการตัดตอนและถอด

3-1.2.10 การตอทอเขากับอุปกรณตางๆ ตองใชหนาจาน ยูเนียนหรือขอออนแลวแตกรณี
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 สําหรับทอใหญกวา Æ4" ตอแบบ
เชื่อมหนาแปลน
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ข)

ทอเหล็กอาบสังกะสี
ทอเหล็กที่มีขนาด Æ4" ลงไปอาจตอโดยใชขอตอแบบเกลียวตามมาตรฐาน มอก. 2312521 หรือ BS 21 สําหรับทอขนาดใหญกวา Æ4" 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 และผูด ําเนินการเชื่อมตอทอตองไดรับคําแนะนําอยางใกลชิด
จากผูเชี่ยวชาญของผูผลิตทอ หรือใหผูผลิตทอเปนผูดําเนินการเชื่อมตอให

ฉ)

การใชขอตอ และการตอแบบอื่นๆ ตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูออกแบบกอน

การตอทอแบบเกลียว
จะตองตอดวยสารประกอบที่ไดรับอนุมัติ 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)

ข)

ชางเชื่อมตองเปนชางที่มีประสบการณและฝมือดีอยางสม่ําเสมอถึงลาสุด ไดรับการทดสอบ
ฝมือตามมาตรฐานของ American Welding Society หรือเทียบเทาจากหองทดลองหรือ
สถาบันที่เชื่อถือได
ผูรับจางจะตองสงรายชื่อของชางเชื่อมที่จะประจํางานที่สัญญา พรอมดวยใบรับรองฝมือการ
เชื่อมใหวิศวกรผูควบคุมพิจารณาอนุมัติ
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ค)

ง)
จ)
ฉ)
ช)
ซ)
ฌ)

ญ)

3-1.3.4
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งานการเชื่อมซึ่งประกอบดวย end-preparation, การประกอบ, tacking, preheat, เชื่อม,
postheat treatment, การตรวจสอบระยะ การขัดทําความสะอาดรอยเชื่อม จะตองกระทํา
ดวยฝมือประณีต
ขอตอและอุปกรณทอ ตลอดจนขอตอแยกเปนชนิดใชแบบเชื่อม
การเชื่อมทอควรกระทําเปน shop weld โดยแยกเปน section ตางๆ แลวจึงนําไปประกอบ
ขัน้ สุดทาย ณ. จุดติดตั้งดวยขอตอแบบเชื่อมหนาจานขันนอต
End-preparation กระทําโดยใช machine tool หรือ oxyacetylene cutting
ลวดเชือ่ ม (กรณีแบบ shielded metal-arc- welding) ที่ใชโดยทั่วไปควรเปน ชนิด EXX
10 หรือ EXX 18 ขนาด Æ 1/8" และ Æ 5/32"
รอยเชื่อมแตละชั้นตองขัดใหสะอาด ดวยแปรงขัดไฟฟากอนเชื่อมชั้นตอไป ผิวหนาที่ไม
เรียบรอยตองเจียรออก
การเชือ่ มทอเหล็กอาบสังกะสีจะเกิดไอซึ่งเปนพิษ ดังนั้นควรเชื่อมทอและ/หรืออุปกรณทอ
ขอตอ ขอแยก เหล็กดําใหเสร็จเรียบรอยกอน จึงทําการอาบชุบสังกะสี ในกรณีทําไมไดให
ทําการขจัดสังกะสีที่อาบทอและ/หรืออุปกรณทอตรงจุดที่จะเชื่อมออกไปเปนระยะหาง
ประมาณ 1/4" และขณะเชื่อมควรจัดใหมีการถายเทอากาศที่ดี เมื่อเชื่อมเสร็จเรียบรอย
รอยเชื่อมใหทากันสนิมดวยสี Zinc-rich paint จํานวน 2 ชั้น
ผูรับจางตองเสนอ shop drawing งานเชื่อมที่จะทํา, ตัวอยางอุปกรณทอแบบเชื่อม,
ตัวอยางลวดเชื่อมและรายละเอียดทางเทคนิค, ตัวอยาง end-preparation และรอยเชื่อมมา
ใหวิศวกรผูควบคุมพิจารณาอนุมัติ

การตอทอแบบหนาแปลน (FLANGED JOINT)
ก)
ข)

ค)

3-1.3.5

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

หนาแปลนเปนแบบเชื่อมกับทอปลายเรียบโดยใช flange แบบ slip-on
การประกบระหวางขอตอหนาแปลน หนาแปลนตองเรียบแนบกันสนิทมี bolt และ nut
เปนชนิด GALVANIZED OR CHROME PLATED STEEL กรณีติดตั้งในอาคาร และ
เปนชนิด STAINLESS STEEL กรณีติดตั้งภายนอกอาคารหรือฝงดิน โดยมีจาํ นวนและ
ขนาดที่จะใหการยึดที่แข็งแรงแนนหนาพอเพียงและมีปะเก็น(gasket) คั่นระหวางหนาแปลน
ทั้งสอง
ปะเก็นตองมีหนาเรียบ ความหนาอยางนอย 1.5 มม. ทําดวยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
คุณภาพดี เชน ยาง, fibre board หรือ corrugated non-corrosive alloy กอนประกบ
ทาดวย Graphite paste บางๆ

การตอทอทองแดง
ก)

อาจตอแบบเกลียวดวยขอตอ copper-alloy แบบเกลียว หรือเชื่อมแบบ capillary tinsilver brazing
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ข)

ค)
ง)
3-1.3.6
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การเชื่อมแบบ capillary ปลายทอและภายใน socket ของ fitting จะตองขัดใหสะอาดแลว
flux ดวย non-corrosive flux สวมตอกันแลวเปาดวยไฟใหรอนกวาจุดหลอมเหลวของลวด
เชื่อม จากนั้นหยอดลวดเชื่อม (solder) ใหไหลเขาไปเต็มชองวางระหวางทอกับ socket
อาจตอแบบ autogenous weld หรือ bronze weld โดยใชขอตอแบบเชื่อมแตตองทําโดย
ชางฝมือที่ชํานาญมากเทานั้น
support และ hanger ของทอทองแดงตองเปน copper alloy เทานัน้

การตอทอที่วัสดุตางชนิดกัน
การตอทอโลหะตางชนิดเขาดวยกัน ตองคั่นดวยขอตอชนิด dielectric ซึง่ ทําจากโลหะผสม
ระหวางโลหะสองชนิดนั้น

3-1.4

ทีแ่ ขวน และยึดทอ

3-1.4.1

ทีแ่ ขวน ที่ยึดทอ และขอรัดทอจะตองมีขนาดเหมาะสมและแข็งแรงเพื่อรองรับน้ําหนักอันเกิดจาก
ทอ เครื่องมืออุปกรณและของเหลวในทอ ที่แขวนยึดทอและที่รัดทอจะตองเปนแบบที่ใชสําหรับ
การนี้โดยเฉพาะ หามนําวัสดุมาดัดแปลง เพื่อแกปญหาเฉพาะหนา โดยจะตองไดรับอนุมัติจาก
ผูควบคุมงาน และผลิตจากโรงงานโดยตรง

3-1.4.2

ทีแ่ ขวน ที่ยึดทอ และขอรัดทอ กรณีติดตั้งภายในอาคารตองทําดวยเหล็กผานกรรมวิธีปองกันสนิม
และทาสีจริง bolt และ nut ทําดวย CHROME-PLATED STEEL

3-1.4.3

ทีแ่ ขวน 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

ทีแ่ ขวน 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 ซึง่ ทําดวยเหล็ก ตัว "U" พรอมดวยเหล็กเสนเปนขารองรับ
ฝงเขาไปในคอนกรีต
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สวนที่ 3
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เหล็กเสนที่เปนขารองรับ ตองมีขนาดไมต่ํากวาขนาดดังตอไปนี้
ทอเล็กกวา หรือเทากับ 1 1/2"
ทอ 2" - 3"
ทอ 4" - 5"
ทอ 6"
ทอ 8" ,10" และ 12"

เหล็กเสนขนาด ผา ศก. 3/8"
เหล็กเสนขนาด ผา ศก. 1/2"
เหล็กเสนขนาด ผา ศก. 5/8"
เหล็กเสนขนาด ผา ศก. 3/4"
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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-1/8

3-1.4.11 ระยะระหวางที่รองรับทอในแนวระดับ และแนวดิ่งตองมีระยะตามตารางตอไปนี้
** ตาราง แสดงระยะระหวางจุดรองรับทอ
ชนิดของทอ
ขนาดทอ
(Nominal Pipe
diameter) inch.
1/2²
3/4²
1²
1 1/4²
ทอทองแดง
1 1/2²
(Copper Tube)
2²
2 1/2²
3²
4²
6²
ทอ PPR
20 มม. – 25 มม.
32 มม. – 50 มม.
63 มม. – 90 มม.
110 มม. – 200 มม.
1/2²
3/4²
1²
ทอเหล็กอาบสังกะสี
1 1/4²
(Galvanized Steel
1 1/2²
Pipe)
2²
หรือ
2 1/2²
ทอเหล็กดํา
3²
(Black Steel Pipe)
4²
6²
8²
10²
12²
MITR TECHNICAL CONSULTANT

ระยะหางในแนวระดับ
(m.)

ระยะหางในแนวดิ่ง
(m.)

1.3
1.8
1.8
2.4
2.4
2.7
3.0
3.0
3.0
3.6
0.60
1.00
1.50
2.00
1.8
2.4
2.4
2.7
3.0
3.0
3.6
3.6
4.0
4.5
6.0
6.0
6.0

1.8
2.4
2.4
3.0
3.0
3.0
3.6
3.6
3.6
4.2
0.7
1.20
1.80
2.40
2.4
3.0
3.0
3.0
3.6
3.6
4.5
4.5
4.5
5.5
5.5
5.5
5.5
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค
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ชนิดของทอ

ขนาดทอ
(Nominal Pipe
diameter) inch.

ระยะหางในแนวระดับ
(m.)

ระยะหางในแนวดิ่ง
(m.)

ทอโพลีเอธีลนี
(High Density
Polyethylene Tube) หรือ
ทอโพลีบิวทีลีน
(Polybutylene Tube)
ทอ พี วี ซี
(Unplasticized
Polyvinyl Chloride
Pipe)

1/2² - 1²

12 เทาของเสนผา
ศูนยกลางทอ

24 เทาของเสนผา
ศูนยกลางทอ

มากกวา 1²

8 เทาของเสนผา
ศูนยกลางทอ
0.9
0.9
0.9
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.8
1.8
1.8
1.8

24 เทาของเสนผา
ศูนยกลางทอ
1.8
1.8
1.8
2.1
2.1
2.1
2.1
2.4
2.4
3
3
3

1/2²
3/4²
1²
1 1/4²
1 1/2²
2²
2 1/2²
3²
4²
6²
8²
10²

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
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3-1.5.4
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สวนที่ 3
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ประตูน้ําโดยทั่วไป ใหมีขนาดเทากับ ทอน้ําที่ติดตั้ง เวนแตประตูน้ําที่ใชควบคุมปริมาณการไหล ให
เลือกขนาด ใหเหมาะสมกับปริมาณการไหลนั้น
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 ไวดว ย

3-1.5.8

ประตูน้ําที่ใชสําหรับปด-เปดที่มีความจําเปน เชน ทอแยกจากทอน้าํ ในแนวดิง่ ทอน้ําที่เขาอาคารทุก
ชนิด ฯลฯ ซึ่งทําใหระบบสมบูรณยิ่งขึ้น ถึงแมไมไดแสดงไวในแบบ ผูรับจางตองจัดหามาติดตั้งให
ดวย

3-1.5.9

ประตูน้ําที่ติดตั้งสูงจากพื้นตั้งแต 1.80 เมตรขึ้นไป ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งโซที่พวงมาลัย
ประตูน้ํา เพื่อใชสาํ หรับ 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

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-2/1

ดูรายการงานทอ (PIPE SCHEDULE) ในแบบกอสราง
3-2.2

การติดตั้งทอ

3-2.2.1

การตัดตอทอตองใชเครื่องมือเฉพาะ กระทําดวยความประณีต ทอตองปราศจากสนิมคราบสกปรก
ปลายทอที่จะทําการตอตองแตงทําความสะอาด เอาเศษขุย วัสดุซง่ึ อาจมีติดอยูออกใหหมด

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 เวนระยะหางกันอยางสม่าํ เสมอ 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 เผือ่ ไว
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
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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 หรือทอน้ําทิง้ ที่จะตองเปลี่ยนทิศทางหรือการบรรจบตอทอแนวนอนกับแนวตั้ง
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
ในแนวดิง่ เสมอ
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
เปนระยะไมนอ ยกวา 20 ซม.
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3-2.2.19 ปลายทอระบายอากาศตองติดตั้ง อุปกรณระบายอากาศ ตามแบบกอสราง โดยอุปกรณระบาย
อากาศตองสามารถปองกันไมใหน้ําฝนไหลยอนกลับเขาไปในทอได และตองติดตั้งตะแกรง
ปองกันแมลง เขาไปในทอระบายอากาศอีกดวย
3-2.2.20 ทอทุกทอที่วิ่งทะลุหลังคา จะตองใชขอตอผานแบบเหล็กหลออาบสังกะสี อุปกรณระบายอากาศชั้น
หลังคา จะตองเปนแบบเหล็กหลออาบสังกะสี และไดรับอนุมัติจากผูออกแบบกอน โดยปลอกกันน้ํา
รัว่ เปน STAINLESS STEEL พรอมแผนสกัดน้ํา (WATER STOP)
3-2.2.21 กรณีติดตั้งทอฝงใตดิน การขุดรองดินเพื่อวางทอระบายน้ํา จะตองมีขนาดเหมาะสมกับทอนั้นๆ
และตองไดแนวตรง ไมคดไปมา เมื่อขุดถึงระดับที่จะวางทอตามแบบแลว ใหทําการกระทุง บด
อัดพื้นใหแนน แตถาพื้นเปนดินเลน หรือโคลน จะตองขุดออกทิ้งใหหมดหรือเปนระยะลึกไม
นอยกวา 1.0 ม.แลวใสทรายหรือวัสดุที่เหมาะสมรองพื้นแทนใหไดระดับตามแบบ เมื่อแตงพื้นฐาน
และวางทอลงไปตามที่กําหนดไวในแบบแลว ใหถมทรายเปนชั้นๆ ฉีดน้ําและกระทุงใหแนน จน
สูงกวาผิวทอดานบนไมนอยกวา 20 เซ็นติเมตร จากนัน้ ใหถมดินหรือทราย แลวแตกรณีตามที่
กําหนดในแบบเปนชั้นๆ ชั้นหนึ่งไมเกิน 20 เซ็นติเมตร แตละชั้นใหบดอัดดวย Mechanical
Tampers หรือ Vibrator Compactors
3-2.2.22 ใหทําการกอสราง บอพัก คสล. สําหรับระบายน้าํ เสีย ตามที่กําหนดไวในแบบโดยตองกอสรางรอง
ระบายน้ําเสียภายในบอพักอยางประณีต ไมเปนเหตุใหสิ่งปฏิกูลติดคางภายในบอได เหล็กและ
คอนกรีตที่นํามาใชใหเปนไปตามที่กําหนด งานบอพัก คลส.นี้ ผูรับจางอาจหลอกับที่ หรือหลอ
สําเร็จมาใชก็ได
3-2.2.23 กรณีติดตั้งทอระบายน้าํ เสีย ลอดถนน ตองติดตั้งทอปลอกทําจากทอเหล็กอาบสังกะสีหรือผาน
กรรมวิธีเคลือบปองกันสนิม หุม ทอระบายน้ําเสียตลอดแนวที่ลอดถนน หรือ เทหุมทอระบายน้ํา
เสียดวยคอนกรีตเสริมเหล็กกันแตก หนาไมนอ ยกวา 10 เซ็นติเมตร กอนการฝงกลบ
3-2.3

ขอตอและการตอทอ

3-2.3.1

ขอตอระหวางทอ และขอตอระหวางงานทอกับอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ จะตองตอโดย
ไมใหมีลมหรือน้ํารั่วได กอนที่จะใชงานใหมีการเผื่อสําหรับการยืดหยุนระหวางทอตางๆ และ
ระหวางงานทอและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ
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ทอเหล็กอาบสังกะสี
ทอเหล็กที่มีขนาด Æ4" ลงไปอาจตอโดยใชขอตอแบบเกลียวตามมาตรฐาน มอก. 2312521 หรือ BS 21 สําหรับทอขนาดใหญกวา Æ4" อาจตอโดยใชขอตอแบบเชื่อมหนา
แปลนตามมาตรฐาน มอก. หรือการประปานครหลวงหรือ BS 10 and BS4504:1967
ทอเหล็กหลอ
การตอทอใชขอตอแบบ LEAD CAULKING หรือ NO HUB ตามระบุในแบบ
การตอทอ พีวีซี
ใชขอตอและน้ํายาประสานของผูผลิตทอ โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการตอทอที่ผูผลิตแนะนํา
โดยเครงครัด
การตอทอพีอี
การตอทอใชการตอชนิดเชื่อมชน โดยอุปกรณที่ใชในการเชื่อม และวิธีการเชื่อมตองเปนไป
ตามมาตรฐานของผูผลิตทอ และผูด ําเนินการเชื่อมตอทอตองไดรับคําแนะนําอยางใกลชิด
จากผูเชี่ยวชาญของผูผลิตทอ หรือใหผูผลิตทอเปนผูดําเนินการเชื่อมตอให
การใชขอตอ และ การตอแบบอื่นๆ ตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูออกแบบกอน
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ก)

ข)
ค)

ง)

จ)
3-2.3.2

การตอทอแบบเกลียว
จะตองตอดวยสารประกอบทีไ่ ดรับอนุมัติ หรือใชตะกั่วแดง หรือตะกั่วขาวผสมน้ํามันที่มีคุณภาพดี
ใชตามขอแนะนําของผูผลิตและรวมกับเชือกปอเล็กนอยเมื่อจําเปน โดยตองทาบนเกลียวของทอ
เกลียวของทอจะตองตัดใหเรียบ ไมมีรอยขุยเหล็ก และไดขนาดความยาวเกลียวทีแ่ นนอน เกลียว
ของทอจะตองมีการเกลาขุยเหล็กออกใหเรียบ จะตองขันเกลียวทอใหแนนเขากับอุปกรณทอโดย
ที่ไมทําใหหนาตัดของทอลดนอยลงไป เกลียวของทอที่เหลืออยูดานนอกตองทากันสนิม และใน
กรณีฝงดินตองหุมดวย BITUMINOUS COMPOUND

3-2.3.3

การตอทอดวยการเชื่อม (WELDED JOINT)
ก)

ข)
ค)

ง)
จ)

ชางเชื่อมตองเปนชางที่มีประสบการณ และฝมือดีอยางสม่ําเสมอถึงลาสุด ไดรับการทดสอบ
ฝมือตามมาตรฐานของ American Welding Societyหรือเทียบเทาจากหองทดลองหรือ
สถาบันที่เชื่อถือได
ผูรับจางจะตองสงรายชื่อของชางเชื่อมที่จะประจํางานที่สัญญา พรอมดวยใบรับรองฝมือการ
เชื่อมใหวิศวกรผูควบคุมพิจารณาอนุมัติ
งานการเชื่อมซึ่งประกอบดวย end-preparation, การประกอบ, tacking, preheat, เชื่อม,
postheat treatment, การตรวจสอบระยะ การขัดทําความสะอาดรอยเชื่อม จะตองกระทําดวย
ฝมอื ประณีต
ขอตอ และอุปกรณทอตลอดจน ขอตอแยกเปนชนิดใชแบบเชือ่ ม
การเชื่อมทอควรกระทําเปน shop weld โดยแยกเปน section ตางๆ แลวจึงนําไปประกอบ
ขัน้ สุดทาย ณ. จุดติดตั้งดวยขอตอแบบเชื่อมหนาจานขันนอต
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End-preparation กระทําโดยใช machine tool หรือ oxyacetylene cutting
ลวดเชือ่ ม (กรณีแบบ shielded metal-arc- welding) ที่ใชโดยทั่วไปควรเปน ชนิด EXX
10 หรือ EXX 18 ขนาด Æ 1/8" และ Æ 5/32"
รอยเชื่อมแตละชั้นตองขัดใหสะอาดดวยแปรงขัดไฟฟากอนเชือ่ มชั้นตอไป ผิวหนาทีไ่ ม
เรียบรอยตองเจียรออก
การเชื่อมทอเหล็กอาบสังกะสีจะเกิดไอซึ่งเปนพิษ ดังนั้นควรเชื่อมทอและ/หรืออุปกรณทอ
ขอตอ ขอแยก เหล็กดํา ใหเสร็จเรียบรอยกอนจึงทําการอาบชุบสังกะสี ในกรณีทําไมไดให
ทําการขจัดสังกะสีที่อาบทอและ/หรืออุปกรณทอตรงจุดที่จะเชื่อมออกไปเปนระยะหาง
ประมาณ 1/4" และขณะเชื่อมควรจัดใหมีการถายเทอากาศที่ดี เมื่อเชื่อมเสร็จเรียบรอยรอย
เชื่อมใหทากันสนิมดวยสี Zinc-rich paint จํานวน 2 ชั้น
ผูรับจางตองเสนอ shop drawing งานเชื่อมที่จะทํา, ตัวอยางอุปกรณทอแบบเชื่อม,
ตัวอยางลวดเชื่อมและรายละเอียดทางเท็คนิค, ตัวอยาง end-preparation และรอยเชื่อมมา
ใหวิศวกรผูควบคุมพิจารณาอนุมัติ
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ฉ)
ช)
ซ)
ฌ)

ญ)

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 โดยมีจาํ นวนและ
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

การตอทอเหล็กหลอแบบ NO HUB
ใหใชปลอกรัดสเตนเลสรองดวย ยางนีโอเพรน ยึดแนนดวยการขันโบลต ตามมาตรฐานผูผลิต
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การตอทอที่วัสดุตางชนิดกัน
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3-2.3.7

ก)
ข)

SN-3-2/6

การตอทอโลหะตางชนิดเขาดวยกัน ตองคั่นดวยขอตอชนิด dielectric ซึง่ ทําจากโลหะผสม
ระหวางโลหะสองชนิดนั้น
การตอทอพีวีซีเขากับทอเหล็กหลออาจใชจิโบลต หรือ asbestos based cold caulking
compound อัดหมันใหแนนหนา

3-2.4

ทีแ่ ขวน และยึดทอ

3-2.4.1

ทีแ่ ขวน ที่ยึดทอ และขอรัดทอจะตองมีขนาดเหมาะสมและแข็งแรงเพื่อรองรับน้ําหนักอันเกิดจาก
ทอ เครื่องมืออุปกรณและของเหลวในทอ ที่แขวนยึดทอและที่รัดทอจะตองเปนแบบที่ใชสําหรับการ
นีโ้ ดยเฉพาะ หามนําวัสดุมาดัดแปลง เพื่อแกปญหาเฉพาะหนา โดยจะตองไดรับอนุมัติจากผู
ควบคุมงานและผลิตจากโรงงานโดยตรง

3-2.4.2

ทีแ่ ขวน ที่ยึดทอ และขอรัดทอ กรณีติดตั้งภายในอาคารตองทําดวยเหล็กผานกรรมวิธีปองกันสนิม
และทาสีจริง bolt และ nut ทําดวย GALVANIZED OR CHROME-PLATED STEEL

3-2.4.3

ทีแ่ ขวน ที่ยึดทอ และขอรัดทอ กรณีติดตั้งภายนอกอาคาร และอยูระดับเหนือพื้นดิน ตองทําดวย
HOT - DIP GALVANIZED STEEL โดยถามีการตัดเจาะอุปกรณดังกลาวจนเปนเหตุให GALVANIZED ที่เคลือบอยูหลุดออก หรือฉีกขาด ตองทาบริเวณดังกลาวดวย ZINC - RICH PAINT
จํานวน 2 ชั้น bolt และ nut ทําดวย STAINLESS STEEL

3-2.4.4

ทีแ่ ขวน 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"
ทอ 2" - 3"
ทอ 4" - 5"
ทอ 6"
ทอ 8" ,10" และ 12"
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ทอในแนวดิ่งจะตองมีที่รองรับ clamp ทําขึ้นโดยเฉพาะ มีขนาดเหมาะสมกับทอนั้นๆ ในแตละ
ชัน้ ของอาคาร และจะตองติดตั้ง clamp ดังกลาวตรงฐานของทอในแนวดิ่งของทอ
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3-2.4.7

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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-2 PAKKRET SPORT CENTER.doc

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค
** ตาราง แสดงระยะระหวางจุดรองรับทอ
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ชนิดของทอ

ทอเหล็กหลอ
(Cast Iron)

ทอโพลีเอธีลนี
(High Density
Polyethylence Tube)
หรือ
ทอโพลีบิวทีลีน
(Polybutylence Tube)

ทอ พี วี ซี
(Unplasticized
Polyvinyl Chloride
Pipe)

SN-3-2/8

ขนาดทอ
(Nominal Pipe
diameter) inch.
2²
2 1/2²
3²
4²
6²
8²
10²
12²
1/2² - 1²

ระยะหางสําหรับทอแนว
ระดับ (m.)

ระยะหางสําหรับทอดิ่ง
(m.)

1.0
1.8
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
12 เทาของเสนผา
ศูนยกลางทอ

1.8
1.8
2.7
2.7
3.6
3.6
3.6
3.6
24 เทาของเสนผา
ศูนยกลางทอ

มากกวา 1²

8 เทาของเสนผา
ศูนยกลางทอ
0.9
0.9
0.9
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.8
1.8
1.8
1.8

24 เทาของเสนผา
ศูนยกลางทอ
1.8
1.8
1.8
2.1
2.1
2.1
2.1
2.4
2.4
3.0
3.0
3.0

1/2²
3/4²
1²
1 1/4²
1 1/2²
2²
2 1/2²
3²
4²
6²
8²
10²
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ชองทําความสะอาดทอ, ชองระบายน้ํา และที่ดักกลิ่น

3-2.5.1

ชองทําความสะอาดทอ (CLEANOUT)
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SN-3-2/9

ชองทําความสะอาดสําหรับทอเหล็กหลอจะตองเปนชนิดมีเกลียวมาตรฐานอัดเขากับทอหรืออุปกรณ
ของทอเหล็กหลอและสกรูเทเปอร ทําดวยทองเหลือง มีหัวนอตชนิดหกเหลี่ยมตัน ชองทําความ
สะอาดสําหรับทอเหล็กจะตองมีหัวนอตทองเหลืองตันอุดไว จะตองติดตั้งชองทําความสะอาด
พรอมจุกอุดตรงฐานของทอระบายแนวดิ่งหรือบนทอราบที่ตอจากฐานทอดิ่งนี้ไปตามทิศทางการ
ไหล ในระยะไมหางเกินกวา 2 ม. ถาทอดิ่งระบายลงบอพักสามารถถือบอพักนัน้ เปน CLEANOUT
ได ทอระบายแนวราบตองมี CLEANOUT ทุกๆ ระยะ 15 ม. สําหรับทอขนาด 4" ลงมา โดย
ขนาดของ CLEANOUT ตองเทากับขนาดของทอระบายน้ํานั้น และทุกๆ ไมเกิน 30 ม. สําหรับ
ทอขนาดเกิน 4" ขึน้ ไป โดยขนาดของ CLEANOUT ตองมีขนาดไมนอยกวา 4" ทอแนวราบที่
เปลีย่ นทิศทางการไหลเปนมุมเลีย้ วมากกวา 45o 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 การหลอจะตองไดเนื้อโลหะทีด่ ี ไมมีรู
พรุนหรือแข็งเปนจุดแตกราวหรือขอบกพรองอื่นใด จะตองเกลาใหเรียบ เหล็กหลอตองไมเปน
ชนิดที่นํามาตบแตงรูพรุนเพื่อทําใหอยูในลักษณะดีขึ้น ความหนาของเหล็กหลอตองไมนอ ยกวา
1/4" ขนาดของทอระบายน้ําใหเปนไปตามที่ระบุไวในแบบ flashing ทําดวยทองแดงหรือตะกั่ว
ขนาด 2 ฟุตสีเ่ หลีย่ ม จะตองรัดหรือเชื่อมเขากับตัวชองระบายน้ําเพื่อที่จะกันน้ําซึมหรือรั่ว หรือ
อาจเปนแบบ flashing หลอมาในตัวก็ได
ก)

ข)

ค)

ชองระบายน้ําพื้น (FLOOR DRAIN)
ชองระบายน้ําพื้น จะตองเปนเหล็กหลอทั้งตัว โดยที่สวนบนเปนทองเหลืองขัดมัน double
drainage flange and weep-holes ตะกราที่ดักผงถอดได และตะแกรงลาดเอียง เมื่อใช
ติดตั้งกันน้ําซึมจะตองใช Flashing clamp
ชองระบายน้ําพื้นจากฝกบัว (SHOWER DRAIN)
ชองระบายน้ําพื้นจากฝกบัวจะตองเปนแบบราบกับพื้นพรอมทั้ง flashing ring และฝา
ตะแกรงมีรูทําดวยบรอนซชุบดวยโครเมี่ยมปรับได
ชองระบายน้ําพื้นในหองเครื่องจายลมเย็น (AHU. DRAIN)
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ชองระบายน้ําพื้นในหองเครื่องจายลมเย็นจะตองเปนเหล็กหลอพรอมทั้งflashing ring ที่ฝา
ตะแกรงมีกรวยรับน้ํา (funnel floor drain)
ชองระบายน้าํ ฝน (ROOF DRAIN)
ชองระบายน้ําฝนจะตองเปนเหล็กหลอพรอมดวย locking beehive ชนิดถอดได clamp
สําหรับ flashing เปนชิ้นเดียวกันกับที่กันกรวด
ชองระบายน้ําแบบไมตอตรง (INDIRECT DRAIN)
ชองระบายน้ํา แบบไมตอตรง ทําดวยเหล็กหลอแบบเดียวกับ ชองระบายน้ําพื้น double
drainage flange and weep-holes ทอออกเปนเกลียวตัวเมียมีที่กรองผงเปนกรวย
ทองเหลืองปรับระดับได
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ง)

จ)

3-2.5.4

ชองทําความสะอาดทอ และชองระบายน้ําทั้งหมดจะตองทําเครื่องหมาย เพื่อใหสังเกตไดชัดเจน

3-2.5.5

ประตูน้ํา
ก)
ข)

ค)
ง)
จ)
ฉ)

ผูรับจางตองจัดหา และ ติดตั้งประตูน้ํา และ กอกตามที่แสดงในแบบ หรือระบุในรายการ
ประกอบแบบนี้
ประตูน้ํา และกอกทุกตัวตองเหมาะสมใชไดกับความดันใชงานของระบบโดยตองสามารถ
ทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 1.5 เทา ของแรงดันสูงสุดของระบบ หรือ ตามที่กําหนดไว
ในรายการประกอบแบบ โดยใชคาที่สูงกวาเปนเกณฑ
ประตูน้ําโดยทั่วไปเปนแบบ GATE VALVE เวนแตจะระบุเปนชนิดอื่น
ประตูน้ําโดยทั่วไปใหมีขนาดเทากับทอน้ําที่ติดตั้ง เวนแตประตูน้ําที่ใชควบคุมปริมาณการ
ไหล ใหเลือกขนาด ใหเหมาะสมกับปริมาณการไหลนั้น
ลิ้นกันน้ําไหลกลับ (CHECK VALVE) เปนแบบ BALL CHECK VALVE
ประตูน้ําที่ถูกระบุในแบบใหเปนชนิดเปด-ปดดวยระบบควบคุมกลหรือไฟฟา ทั้งอัตโนมัติ
และกึ่งอัตโนมัติ ใหผูรับจางจัดหาและติดตั้งอุปกรณประกอบ และแหลงพลังงานที่ใชควบคุม
เพื่อใหระบบทํางานไดอยางสมบูรณ ถึงแมในแบบจะมิไดระบุ
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SN-3-3/1

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 และเช็ดถูสว นที่ชุบโครเมี่ยมดวยผาสะอาดจนเปนเงางาม

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

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-4/1

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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-4 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

3-4.4.2

สวนที่ 3
SN-3-4/2
รายการขอกําหนดทางเทคนิค
อุปกรณ (ยกเวน ทอ, สายไฟฟา) เชน ประตูน้ํา, สวิทช, เครื่องตรวจจับเพลิงไหม, ระบบ
ควบคุม, หัวฉีดน้ําฝอย, HOSE VALVE, สายสูบ อาทิ จะตองเปนชนิดได UL LISTED/FM
APPROVED

3-4.5

สายสูบน้าํ ดับเพลิงพับ (FIRE HOSE)

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

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.นิว้ โดยไมรว่ั ซึม 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
· หัวฉีดน้าํ พลาสติก 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.นิว้ จะตองเปนชนิด PRESSURE
RESTRICTING TYPE เพื่อลดแรงดันใหคงที่ไมเกิน 65 ปอนด/ตร.นิว้ ขณะมีการไหลของน้าํ
ได UL LISTED/FM APPROVED สําหรับใชกับงานดับเพลิง ปลายแบบ QUICK COUPLING
ใชไดกับดับเพลิงของไทย
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-4/3

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 กอนพนสีจริงจะตองลางผิวเหล็กดวยน้าํ ยาลางสนิม
ทําความสะอาดแลวเคลือบผิวดวยน้ํายาฟอสเฟตและเมื่อพนสีจริงแลวจะตองนําไปอบสีที่อุณหภูมิที่
เหมาะสมเพื่อใหมีความแข็งทนตอการขีดขวน ประตูตูจะตองสามารถเปดได 180o การติดตั้ง
จะตองตั้งลอย หรือฝงผนังตามที่ระบุไวในแบบอุปกรณ ประกอบตูอื่นๆ มีดังนี้คือ.· ที่ลอคประตูพรอมมือจับ
· บานพับประตูซอนใน
· ชองกระจก สําหรับตูเก็บสายสงน้ํา กระจกเปนชนิด SAFETY GLASS และตองสามารถ
ถอดเปลี่ยนไดงาย ในกรณีที่ถูกทุบแตกแลว
· ชองสําหรับใหทอน้ําเขาตู จะตองมีขนาดพอเหมาะและมีโอริงโดยรอบชอง
· ตัวหนังสือ แสดงชื่อ และเลขที่ตูอยางชัดเจนและถาวร
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สวนที่ 3
SN-3-4/4
รายการขอกําหนดทางเทคนิค
หัวรับน้ําดับเพลิง (SIAMESE CONNECTION หรือ FIRE DEPARTMENT CONNECTION)
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3-4.10

เปนหัวรับน้าํ เขา 2 ทาง ออก 1 ทาง มีลน้ิ กันกลับ (CHECK VALVE) พรอมในตัวและมีฝา
ครอบชุบโครเมี่ยมพรอมโซคลองครบชุด หัวรับน้ําจะตองทําจากวัสดุอลูมิเนี่ยมผสมทองเหลือง
หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความคงทน แข็งแรง สามารถทนแรงดันขณะใชงาน (WORKING PRESSURE)
ไดไมต่ํากวา 150 ปอนด/ตร.นิ้ว นอกจากนี้จะตองมีปายขนาดไมเล็กกวา 0.15 X 0.30 ม.
ติดตั้งอยูเขียนวา "หัวรับน้าํ ดับเพลิง" ดวยปายทําจากแผนเหล็กพนสีตามกรรมวิธีเชนเดียวกับการ
ทําตูเ ก็บสายสงน้าํ 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 เพือ่ สงสัญญาณไปยัง CONTROL PANEL ในหองควบคุมแจง
สถานะการเปด-ปดของประตูน้ํานั้น ดังนัน้ การเดินสายไฟสวนนีจ้ งึ อยูใ นสัญญาดวย 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
ดวยน้าํ 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
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ค) สวิทชทํางานดวยการไหลของน้ํา (FLOW SWITCH)
ตองจัดหา และติดตั้งสวิทชดังกลาว เขากับระบบทอสปริงเกลอร ดังแสดงไวในแบบ เพือ่ สง
สัญญาณไปยัง CONTROL PANEL ในหองควบคุมแจงวา สวนใดของระบบกําลังทํางานอยู
ดังนั้นการเดินสายไฟสวนนี้จึงอยูใ นสัญญาดวย และอุปกรณดังกลาวตองสามารถใชรวมกับ
ระบบ FIRE ALARM ไดดวย ชนิดและแบบของสวิทชดังกลาวนี้ จะตองเปนแบบที่ UL/FM
ใหความเห็นชอบ

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

3-4.12.2 หัวสปริงเกลอร (SPRINKLER HEAD)
ตองเปนแบบกระเปราะแกวตามแบบระบุ ไดรับการรับรองจาก UL, FM หรือ LPC อุณหภูมิ
ทํางาน 57o-77o ซ. สําหรับติดตั้งใตฝาหรือเหนือฝา ปรกติทั่วไป อุณหภูมิทํางาน 79o-107o ซ.
สําหรับติดตั้งในหองครัวและบริเวณที่อุณหภูมิฝาสูงกวา 38o 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 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้ง
วัสดุปองกันการเสียหายจากการกระแทกที่หัวสปริงเกลอรไวดวย (โดยวัสดุปองกันนี้จะตอง
ไดรับการรับรองจาก UL LISTED)
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SN-3-4/6

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 เพือ่ สงสัญญาณไปยัง CONTROL
PANEL ในหองควบคุมแจงสถานะการเปด-ปดของประตูน้ํานั้น ดังนั้นการเดินสายไฟสวนนี้
จึงอยูใ นสัญญาดวย และอุปกรณดังกลาวตองสามารถใชรวมกับระบบ FIRE ALARM ได
ดวย
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ช) มาตรวัดความดัน
ผูรับจางจะตองจัดหา และติดตั้งมาตรความดัน 1 ตัว ดานทายน้าํ ของวาลวเตือนอัคคีภัยแตละ
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 วาลวสําหรับระบายน้าํ และหัวระบายอากาศ 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
พวงมาลัยประตูนาํ้ เพื่อใชสําหรับ เปด - ปด ประตูนาํ้ นัน้ พรอมหวงกันโซหลุด และที่คลอง
เก็บโซในตําแหนงที่เหมาะสม โดยขณะใชงานใหปลายโซอยูส งู จากพืน้ ประมาณ 1 เมตร
จ) ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณ SUPERVISORY SWITCH เขากับประตูน้ําที่ใช
สําหรับเปด-ปด ซึ่งในแบบกําหนดใหติดตั้งอุปกรณดังกลาว เพือ่ สงสัญญาณไปยัง
INDICATING PANEL ในหองควบคุมแจงตําแหนงเปด-ปด ของประตูน้ํานั้นๆ ดังนั้นการ
เดินสายไฟ สวนนีจ้ งึ อยูใ นสัญญาดวย ชนิดและแบบของอุปกรณดังกลาว ตองไดรับการ
รับรองจาก UL ดวย
3-4.13

ทอ, ขอตอและงานทอระบบดับเพลิง
ก) ดูรายการงานทอ
ข) การติดตั้งทอ, ขอตอ และการตอทอ, ที่แขวนและยึดทอ ใหดูใน "หัวขอ 3-1 งานทอ
ประปา" เปนบรรทัดฐานในการทํางาน
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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 มีรายละเอียดประกอบดังนี้
· FULL WAY SOLID WEDGE DISC
· NON RISING STEM
· SCREWED BONNET
· NONE ASBESTOS PACKING
ข. GATE VALVE ขนาดระบุ ตั้งแต 2 ½ นิ้ว (65 มม.) ขึ้นไปตอแบบหนาจาน ตัวเรือนทํา
ดวยเหล็กหลอแตงบรอนซ (BRONZE TRIMMED) สําหรับงานน้าํ ดี และเหล็กหลอแตง
สเตนเลส (STAINLESS TRIMMED) สําหรับงานน้าํ เสีย 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 ขนาดระบุ 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.) ขึน้ ไป 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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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 (สําหรับงานน้าํ เสีย)
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.)
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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
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· 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
กวาคาพิกดั ประตูน้ําตองเปดอยางรวดเร็วเพื่อระบายแรงดันสวนเกิน และปดชาเมื่อแรงดันในระบบ
ลดลง โดยการทํางานของประตูน้ําตองทํางานโดยอัตโนมัติ ขนาดระบุตั้งแต 2 นิ้ว (50 มม.) ลงไป
ตัวเรือนทําดวยบรอนซตอดวยเกลียว และขนาดระบุตั้งแต 2 ½ นิ้ว (65 มม.) ขึน้ ไป 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
ลิน้ วาลวใชวสั ดุชนิดเดียวกับตัวเรือน 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
ในระบบนัน้ ๆ

3-6.1.5

อุปกรณประกอบทอตองติดตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสมกับประเภทการใชงานและสามารถดูแล
บํารุงรักษาไดงาย

3-6.2

STRAINERS

3-6.2.1

กําหนดใหใช STRAINERS ติดตั้งที่ทอดานสูบของเครื่องสูบน้ํา หรือตามแบบระบุโดยเปนชนิด YPATTERN 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.) ขึน้ ไป ตัวเรือนทําดวยเหล็กหลอตอแบบหนาจาน และตอง
ติดตั้งวาลวสําหรับระบายตะกอนทิ้งขนาดไมนอย ½ นิ้ว (15 มม.) พรอมทั้งติดตั้งฝาครอบปดที่
ปลายทอระบายตะกอนไวดว ย

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.) ขึ้นไป 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
ระบายน้าํ ทีเ่ หมาะสม

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)
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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
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เครือ่ งสูบน้าํ แบบ VERTICAL MULTISTAGE PUMP
ก.

ทั่วไป
เปนเครื่องสูบน้ําแบบ VERTICAL MULTI STAGE CENTRIFUGAL PUMP มีอัตรา
การสูบน้ํา ความเร็วรอบ และความดันทอสงตามระบุในรายการ เครือ่ งสูบน้าํ (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

SN-3-8/1

เปนเครื่องสูบน้ําหอยโขง แบบแชน้ําไดรวมทั้งมอเตอร ควบคุมดวยสวิทชลูกลอยอัตโนมัติและ
กดปุมมีอัตราสูบน้ําที่ความดันน้ํา และความเร็วรอบ ตามระบุในรายการเครื่องสูบน้ํา
3-8.2

3-8.3

ลักษณะและสวนประกอบ
ก)

เรือนสูบ (CASING) ทําดวยเหล็กหลอหรือสเตนเลสขึ้นรูป

ข)

ใบพัดทําดวยเหล็กหลอ หรือสเตนเลสแบบ NON-CLOGสําหรับสูบระบายน้าํ 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

มอเตอร
ก)

มอเตอรตอ งหุม อยู ภายในเรือนเหล็กหลอทนทานการกัดกรอนกันน้ํา แชในน้ําได

ข)

CLASS F INSULATION

ค)

มีวงจรตัดตอนและตั้งกลับ อัตโนมัติ (AUTO-CUT & RESET) เมื่อมอเตอรมีอุณหภูมิ
สูงมาก และสงสัญญาณแจงสถานะไปที่ตูควบคุม

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-8 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สวนที่ 3
SN-3-8/2
รายการขอกําหนดทางเทคนิค
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ง)

3-8.4

3-8.5

การควบคุมมอเตอร
ก)

เครื่องสูบน้ําควบคุมดวย สวิทชกดปุม (MANUAL SWITCH) และอัตโนมัติ (AUTO)
ควบคุมดวยลูกลอย

ข)

ลูกลอยสามารถหยุด-เดินปมปและสลับปมปทํางาน, ทํางานพรอมกันและสงสัญญาณ เมื่อ
ระดับน้าํ สูงมากเปนสัญญาณไฟสวาง และกระดิ่งดัง และ MANUAL RESET

ค)

ตูควบคุมเปนชนิดติดตั้งภายในอาคารเคลือบชั้นนอกดวยฟอสเฟต และโพลีเอสเตอร หรือ
แผนชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร (WATER PROOF) ตามแบบกําหนด

ง)

เครื่องสูบน้ําแตละเครื่องตองประกอบดวยสายไฟ แบบสามยกพรอมสายดิน ความยาว 8 ม.
พรอมมากับเครื่องสูบน้ํา

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 การติดตั้งแบบ FREE STANDING จะตองมี FLEXIBLE
CONNECTOR ติดตั้งในตําแหนงที่สามารถถอดเพื่อดึงปมขึ้นมาซอมไดสะดวก
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-9/1

เครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน (PACKAGE BOOSTER PUMP SET) และ VERTICAL
MULTISTAGE PUMP

3-9.1. ทั่วไป
เปนชุดเครื่องสูบน้ําแบบ VARIABLE SPEED VERTICAL MULTISTAGE CENTRIFUGAL
PUMP ประกอบกับถังอัด อากาศแบบไดอะแฟรม ซึ่งอัดกาซไวที่สวนบนที่ความดันระหวาง 15 bar มีขนาดความจุของถัง และอัตราการสูบน้ําไดตามระบุในรายการเครื่องสูบน้ําสามารถปรับ
แรงดันน้ําที่จายออกมาใหคงที่ตลอดทุกชวงอัตราการไหล
3-9.2

ลักษณะและสวนประกอบ

3-9.2.1

ชิ้นสวนตางๆ ของระบบประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังนี้
3-9.2.1.1
จํานวนเครื่องสูบน้ําตามระบุในแบบโดย
- 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 เครือ่ งสูบน้าํ (PUMP
SCHEDULE)

ข)

เรือนสูบ (CASING)
สวนฐาน (PUMP BASE) และสวนบน (PUMP HEAD) ทําดวยเหล็กหลอ สวนอัดน้าํ
(PUMP CHAMBE AND PUMP OUTER SLEEVE) ทําดวย STAINLESS STEEL
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ใบพัด (IMPELLER)
ทําดวย STAINLESS STEEL หรือ BRONZE เปนแบบ MULTI-VANED TURBINE
IMPELLER
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ค)

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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

3-10.

เครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน (PACKAGE BOOSTER PUMP SET)

3-10.1.

ทั่วไป

SN-3-10/1

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 เพือ่ ประมวลผลและสงสัญญาณไป
ควบคุมการปรับความเร็วรอบ ใหเหมาะสมเพื่อใหแรงดันในระบบถูกรักษาใหคงที่ตลอดเวลา
ในขณะที่มีปริมาณการใชน้ําแตกตางกันตามความตองการ ปม น้าํ ตูควบคุมและชุดควบคุมอิเลค
โทรนิกส เปนผลิตภัณฑภายใตบริษัทเดียวกัน และตองจัดซื้อจากบริษัทผูแทนจําหนายโดยตรงเพื่อ
งายตอการติดตอและดูแลรักษาทั้งชุดประกอบเสร็จมาจากผูผลิต 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 เครือ่ ง ตามระบุในแบบ และทํางานตั้งแต 1-2 เครื่องชวยกัน กรณีมี 3
เครื่อง เครื่องที่ 3 ทําหนาที่ STAND BY และสลับเขาทํางานแทนที่ และใหเครื่องที่ทํางาน
แลวไปอยูใ นสถานะ STAND BY แทน 1 เครื่อง ในการ START ครั้งตอไป และหมุนเวียน
สลับกันไป โดยมีวงจรควบคุมใหสลับการทํางาน เพื่อใหอายุการใชงานใกลเคียงกัน

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-10 PAKKRET SPORT CENTER.doc

สนามกีฬาสําหรับผูส ูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค
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- การควบคุมแรงดันน้ําสงออกใหคงที่ทําโดยควบคุมการปรับความเร็วรอบมอเตอรเครือ่ งสูบน้าํ
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
เครือ่ งสูบน้าํ (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
- สามารถปรับตัง้ การชดเชยคาความสูญเสียแรงดัน (Proportional pressure) ของระบบได
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SN-3-10/3

- 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 ผูเ ปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยของ
โรงงานผูผลิตและตองเปนตัวแทนจําหนายเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองมีการรับประกัน
สินคา 2 ป และมีการใหบริการหลังการขายไดอยางพรอมมูล รวมทั้งอุปกรณอะไหลครบหาไดงาย
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-11/1

3-11.

เครื่องเติมอากาศแบบแช (SUBMERSIBLE AERATOR)

3-11.1

รายละเอียดทัว่ ไป
ก. เครื่องเติมอากาศใตน้ํา ติดตั้งในบอเติมอากาศ (AERATION TANK)ของระบบบําบัดน้ํา
เสีย จํานวนและขนาดตามแบบ เปนชนิดขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาชนิดแชอยูในน้ําได
ตลอดเวลา ความเปนฉนวนมีคุณสมบัติไมต่ํากวา CLASS E ความเร็วรอบ 1500 รอบตอ
นาที 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 กันการอุดตันของเศษผาและเศษขยะตางๆ 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 นี้ 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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-11/2

ซ. มอเตอรจะตองติดตั้งอุปกรณปองกัน OVER HEAT ดวย MOTOR PROTECT แบบ
MINIATURE พรอมทัง้ สายสัญญาณสงผานไปยัง 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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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-12/1

ถังกรองน้ําดวยทราย (Pressure sand filter)
ก. เครื่องกรองน้ําจะตองเปนชนิดกรองดวยทรายคัดในถังอัดความดัน(Pressure Sand Filter)
และเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมอุปกรณกรองน้ํามา 10
ปเปนอยางนอย
ข. ขนาดของเครื่องกรองน้าํ อัตรากรอง และจํานวน ตามระบุในแบบ
ค. ตัวถังเครื่องกรองน้ําทําดวยเหล็กเชื่อม รูปทรงกระบอก ปลาย 2 ขางโคง ผานการทดสอบ
ความทนทานตอความดันไดถึง 140 psi. (10 bar ) ไดโดยไมรั่วซึม บนตัวถังมีชองเปดให
คนเขาไดและ มีจุดตอเขากับทอตางๆอยางครบครัน ทั้งภายนอกและภายในของตัวถังตอง
ทาสีอีพอคซีกันสนิม
ง. สวนรับน้ํากนถัง (underdrain) เปนชนิดจานสองชัน้ (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. ประตูนาํ้ ควบคุม เปนแบบ rotary disc multiport valve ปด-เปดดวยมือ หรืออาจเปน
ประตูน้ําแยกตัวก็ได
ช. อุปกรณประกอบ ประกอบดวยเกจอานความดัน สําหรับเครื่องกรองแตละเครื่องพรอมดวย
กอกไขชักน้ําตัวอยาง ฝาครอบชองเปดสําหรับใหคนเขา (man hole) ขาตั้งรองรับตัวถัง
มาตรอานปริมาณน้ําไหลที่ทางเขาเครื่องกรอง และมาตรปริมาณสะสม และประตูนาํ้
สําหรับปรับน้ําลางยอนตัวกรอง สวิทชความดันและ timer สําหรับตัง้ ระบบลางยอนถังกรอง
อัตโนมัติครั้งละ 1 ถัง และ resetถังที่ลางยอนแลวกลับเขาวงจรกรองน้ําตามเดิม ระบบลาง
ยอนใหสามารถตั้งเปนแบบอัตโนมัติหรือเลือกเปนแบบ manual ได
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-13/1

เครื่องกรองน้ําดวยถานกัมมันต (Activated Carbon filter)
ก. เครื่องกรองน้ําจะตองเปนชนิดกรองดวยถานกัมมันตชนิดเกร็ด(Granular Activated
Carbon) ในถังอัดความดัน(Pressure Filter) และเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตที่มี
ประสบการณในอุตสาหกรรมอุปกรณกรองน้าํ มา 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
ตองทาสีอีพอคซีกันสนิม
ง. สวนรับน้ํากนถัง (underdrain) เปนชนิดจานสองชัน้ (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. ประตูนาํ้ ควบคุม เปนแบบ rotary disc multiport valve ปด-เปดดวยมือ หรืออาจเปน
ประตูน้ําแยกตัวก็ได
ช. อุปกรณประกอบ ประกอบดวยเกจอานความดัน สําหรับเครื่องกรองแตละเครื่องพรอมดวย
กอกไขชักน้ําตัวอยาง ฝาครอบชองเปดสําหรับใหคนเขา (man hole) ขาตั้งรองรับตัวถัง
มาตรอานปริมาณน้ําไหลที่ทางเขาเครื่องกรอง และมาตรปริมาณสะสม และประตูนาํ้
สําหรับปรับน้ําลางยอนตัวกรอง สวิทชความดันและ timer สําหรับตั้งระบบลางยอนถัง
กรองอัตโนมัติครั้งละ 1 ถังและ resetถังที่ลางยอนแลวกลับเขาวงจรกรองน้ําตามเดิม
ระบบลางยอนใหสามารถตั้งเปนแบบอัตโนมัติหรือเลือกเปนแบบ manual ได
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

3-14

ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป

3-14.1

ทั่วไป

SN-3-14/1

เปนถังบําบัดน้ําเสียผลิตสําเร็จรูปมาจากโรงงาน มีขนาดสามารถบําบัดน้ําเสียชุมชนในอัตราตอวัน
ตามระบุในแบบ โดยน้าํ เสียเขามีคา บีโอดี ประมาณ 250 มก./ล. และน้ําบําบัดแลวที่ระบาย
ออกมีลักษณะสมบัติไดตามเกณฑคุณภาพน้ําระบายออกของทางการ
3-14.2

วัสดุตัวถัง
ทําดวยไฟเบอรกลาส

3-14.3

ขบวนการบําบัด ประกอบดวย

3-14.3.1 บอดักไขมัน ระยะเวลาเก็บกักน้ําไมต่ํากวา 6 ชัว่ โมง
3-14.3.2 บอแยกกากปฏิกูล ระยะเวลาเก็บกักน้าํ ไมตาํ่ กวา 8 ชม.
3-14.3.3 ตะแกรงดักกากปฏิกูล (สําหรับระบบขนาด 40 ลบ.ม./วันขึ้นไป)
3-14.3.4 บอเติมอากาศเลี้ยงตะกอน ACTIVATED SLUDGE ระยะเวลาเก็บกักน้าํ ไมตาํ่ กวา 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
น้าํ นานไมตาํ่ กวา 3.5 ชม. มีพื้นที่ผิวมากพอที่จะใหอัตราไหลลนไมเกิน 0.7 ม./ชม. นอกจาก
จะใช PLATE SETTLER ชวยตกตะกอน จึงจะใชอัตราไหลลนสูงกวานี้ได ตอง มีอุปกรณ
ลําเลียงตะกอนที่ตกลงกนบอกลับไปยังบอเติมอากาศ และบอเก็บกักตะกอนสวนเกิน
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-15/1

3-15.

การทดสอบและทําความสะอาด

3-15.1

ผูรับจางจะตองจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ เครื่องใชที่จําเปนเพื่อการทดสอบและทําความ
สะอาดระบบทอที่แสดงในแบบแปลน และระบุไวในที่นี้ จนงานเสร็จเรียบรอยสมบูรณใชงานได น้ํา
ที่ใชทดสอบตองมีคุณภาพไดมาตรฐานน้ําประปา

3-15.2

ระบบทั้งหมดที่เปนสวนของงานระบบสุขาภิบาลจะตองทําการทดสอบ โดยมีผูแทนของผูวาจางรวม
อยูด ว ย กอนที่จะทําการกลบ ถมหรือสรางสิ่งอื่นทับหรือปดบัง

3-15.3

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการเสียหายหรือขอบกพรองเนื่องมาจากการทดสอบ

3-15.4

ทอน้าํ ฝน 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 เปนระยะเวลาตอเนือ่ งกันตลอด 6 ชั่วโมง

3-15.6

ทอดับเพลิงดวยน้ําแบบทอเปยก จะตองทําการทดสอบที่แรงดันน้ําไมตา่ํ กวา 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 หรือผูแ ทนของผูว า จาง
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3-15.11

การทําความสะอาดระบบประปากระทําโดยเติมคลอรีนลงในระบบ หรือสวนของระบบที่มีน้ําอยูเต็ม
ใหมีความเขมขนประมาณ 50 สวนในน้าํ ลานสวน แลวแชทิ้งไว 24 ชม. หรือถาเติมคลอรีนให
เขมขนถึง 200 สวนในน้าํ ลานสวน ก็ใหลดเวลาแชทิ้งไวใหเหลือเพียง 1 ชม. จึงถายน้ําทิ้งไวหมด
แลวจึงลางดวยน้าํ สะอาด จึงจะใชระบบประปาได

3-15.12

สําหรับถังเก็บน้ําใหทําความสะอาดโดยลางผิวภายในของถังดวยสารละลายคลอรีนทีม่ คี วามเขมขน
200 สวน ในน้าํ ลานสวนและทิง้ ไว 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 จากผูว า จาง
เพิ่มเติม

3-15.14

เอกสารคูมืออุปกรณ
ผูรับจางจะตองจัดหาเอกสารคูมือการใชการดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม อุปกรณและเครื่องจักรกล
ตางๆ จากโรงงานผูผลิต ถาหากตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองมีเอกสารคําแปลขอความสวน
สําคัญโดยสังเขปเปนภาษาไทยประกอบใหดว ย

3-15.15

การแนะนํา, ฝก พนักงานจากฝายผูวาจาง
ผูรับจางจะตองจัดหาชางผูมีความชํานาญในเครื่องจักรกลอุปกรณตางๆ ที่ติดตั้งเพื่อใหการฝก
แนะนํา พนักงานจากฝายผูว า จาง การฝกและแนะนํานี้จะกระทําระหวางเวลาทํางานปรกติเปนเวลา
1 เดือน ในระหวางชวงเวลารับประกันอุปกรณ
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งานไฟฟา

3-16.1

ขอบเขตของงาน

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-16/1

จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับงาน
· ศูนยควบคุมมอเตอร
· แผงควบคุมไฟฟา
· แผง ALARM INDICATING PANELS
· การเดินสายไฟทั้งหมด
· เครือ่ งสูบน้าํ
สําหรับระบบตอไปนี้คือ
· เครือ่ งสูบน้าํ
· เครือ่ งสูบน้าํ เสีย 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 และรายละเอียดอืน่ ๆ 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
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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" สีเ่ หลีย่ ม 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
หนึง่ ของ 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
น้าํ ตาล
PHASE B
ดํา
PHASE C
เทา
GROUND
เขียว หรือเขียวคาดเหลือง
สําหรับสายปอนที่ขนาดใหญ สายไฟฟาจะมีฉนวนเปนสีดาํ ใหติดเทปดวย MARKER สีตาม CODE
ดานบน และตองจัดหาทอแบบยืดหยุนที่กันน้ําซึมได สําหรับการตอเขามอเตอร และอุปกรณ
ทั้งหมดที่เกิดความสั่นสะเทือน
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รายการขอกําหนดทางเทคนิค
- การติดตั้งสายไฟฟาใหเปนไปตาม มอก.11-2553 และการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้ง
ระบบไฟฟาแหงประเทศไทย 2556 หรือฉบับปรับปรุงลาสุด
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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 (หลอดสีเหลืองพรอมเสียงเตือน)
· 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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SN-3-16/4

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 โดยมีสว นแสดงสัญญาณ (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
และหลอดตองมีอายุการใชงานนาน CODE ของสีตองเปนดังนี้
สีเขียว
สีเหลือง
สีแดง

-

กําลังทํางาน
เตือน
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)

ข)

เปน MERCURY SWITCH บรรจุอยูใน CASING รูปลูกแพรทําดวย POLYPROPYLENE พรอมสายเคเบิล้ ทําดวย PVC-NITRILE INSULATION สามารถควบคุม
การเดินการหยุด เครื่องสูบทําโดยอัตโนมัติ และสงสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ําแหง หรือ
สูงกวาปกติ ทํางานดวยไฟฟาแรงดันต่ํา 24 โวลท
REGULATOR ตองเปนแบบสําหรับใชกับของเหลวที่มีความถวงจําเพาะระหวาง 0.651.50 (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
เตือนทัง้ เสียง และแสง ในแตละตูจะตองมี OVER RIDING BUTTON สําหรับเดินเครื่อง
เพื่อทดสอบหรือเพื่อสูบใหไดระดับต่ําเปนพิเศษ มี RESET BUTTON สําหรับเปน
OVERLOAD RELAY ประตูปดมีกุญแจล็อคไดดวย

สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

3-16.10

การติดปายชื่อ
สวิทช,เครื่องมืออุปกรณเครื่องจักรกลจะตองติดปายชื่อเพื่อระบุชื่อและหมายเลขของเครื่องมือ
อุปกรณ

3-16.11

การตอสายไฟฟา
ก)
ข)

ค)

ง)

ฉ)

จะตองเปนระเบียบเรียบรอย ไมสลับซับซอนและงายตอการตรวจสอบแลดูสวยงามและ
เปนไปตามที่ระบุไวในแบบ
งานติดตั้งอุปกรณไฟฟาทั้งหมดจะตองดําเนินการโดยใชชางที่มีความชํานาญ และมีความรู
ดานไฟฟาเปนอยางดี และจะตองมีวิศวกรไฟฟาที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประกอบ
วิชาวิศวกรมควบคุมงานอยางนอย 1 คน ผูรับจางจะตองรับประกันคุณภาพอุปกรณที่นําไป
ติดตั้งใชงานทุกชนิดรวมทั้งฝมือเปนเวลา 2 ปนับจากวันรับมอบงาน หากมีอุปกรณสวนใด
เสียหายอันเกิดจากการใชงานตามปกติ เมื่อวินิจฉัยแลวไมใชความ ผิดของวิศวกร ผูรับ
จางจะตองซอมแซมแกไข หรือนําไปเปลี่ยนใหใหมจนใชงานไดตามปกติอยางเรงดวนโดยไม
คิดมูลคา
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
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
สายไฟเดินในทอ IMC หรือ EMT จะตองยึดกับอาคารอยางมั่นคงแข็งแรงโดยใช
CONDUIT STRAP ขนาดทีเ่ หมาะสม ยึดกับอาคารดวย MACHINE BOLT หรือ BOLT
เกลียวปลอยสําหรับโครงสรางที่เปนเหล็กหรือยึดดวย EXPANSION BOLT
สําหรับ
โครงสรางที่กออิฐทุกระยะไมเกิน 2.50 เมตร ทอที่เดินลอยจะตองขนานหรือตั้งฉากกับ
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ผนัง
หรือโครงสรางของอาคารใหชิดแนบกับสวนตอระหวางผนังกับฝาเพดานมากที่สุด
ทอที่ตองเดินซอนกับผนังหรือฝาเพดานใหซอนอยางมิดชิด
ทอที่ใชเดินจะตองไมเสียรูป
การเดินทอจะตองระมัดระวังไมใหมีสิ่งสกปรกเขาไปในทอได
ทอจะตองยึดกับกลองตอ
สายหรือกลองแผงสวิทซดวย LOCKNUT และมีบุชชิ่งที่ปลายทอทุกแหง ทอที่เดินฝงใน
CONCRETE SLAB ตองฝงลึก ไมนอยกวา 2 นิ้ว สวนทอที่ฝงในดินจะตองลึกไมนอย
กวา 60 ซม. และจะตองเปนทอ IMC เทานัน้ ทอที่ใชเดินในบริเวณที่อาจมีอันตรายตอ
การจุดระเบิดของกาซเชน ภายในบอน้าํ เสีย จะตองใชขอตอชนิดที่มีเกลียวเปน TAPER
การตอทอเขากับอุปกรณหรือกลองตอสายที่เปนชนิด EXPLOSION PROOF จะตองตอ
ผาน CONDUIT SEAL ทุกแหงพรอมทั้งใช SEALING COMPOUND ทีเ่ หมาะสมดวย
ช) การตอสายไฟใหตอสายไฟในกลองตอสายของแผงสวิทซ สวิทชปลัก๊ เทานัน้
หามตอ
สายในทอรอยสายไฟ การตอใหใช CONNECTOR ตอสายทีเ่ หมาะสม (หามใชวิธีพัน
สายไฟดวยกัน) แลว พันทับดวยเทปพลาสติกทุกจุดตอสายดวย
ซ) การตอสายดินจากอุปกรณไฟฟาจะตองตอสายลงดินของสวนที่เปนโลหะ และสายเสนศูนย
การตอสายลงดินใหตอที่แผงสวิทซใหญหรือตูเบรคเกอร โดยใชสายทองแดงเปลือยขนาด
ตามที่ระบุไวในแบบ หรือไมเล็กกวา 10 ตร.มม. รอยในทอโลหะสายดินของอุปกรณไฟฟา
กับสายเสนศูนยใหตอ รวมกันทีแ่ ผงสวิทชใหญ
ฌ) ตําแหนงที่ติดตั้งอุปกรณไฟฟาที่แสดงไวในแบบแสดงการตอเชื่อมของสายไฟฟาและ ทอ
รอยสายไฟฟาเทานัน้ ผูรับจางจะตองศึกษาลักษณะของตัวอาคาร และโครงสราง เพื่อให
การติดตั้งอุปกรณไฟฟาอยูในตําแหนงที่เหมาะสม
และสามารถตรวจซอมไดงายและดู
สวยงาม หากมีอุปกรณบางแหงที่จําเปนตองยายตําแหนงการติดตั้งผูรับจาง จะตองแจง
รายละเอียดเหตุผล ใหวิศวกรผูควบคุมงานอนุมัติกอนทุกครั้ง
ญ) อุปกรณไฟฟาทุกชนิดที่ผูรับจางจะตองจัดหา ผูรับจางจะตองจัดหาตัวอยางผลิตภัณฑ
รวมทั้งแคตตาล็อก รายละเอียดของผลิตภัณฑ วงจรไฟฟาควบคุม หรือรายละเอียดอื่นๆ
หากมี สงใหวิศวกรอนุมัติภายใน 30 วันกอนนําไปติดตั้ง หากมีอุปกรณที่จะตองใชตดิ ตั้ง
แบบพิเศษ ผูรับจางจะตองเขียนแบบแสดงการติดตั้งใหวิศวกรอนุมัติกอนดวย
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ฎ)
ฏ)
ฐ)

3-16.12

การติดตั้งอุปกรณไฟฟาทั้งระบบไฟฟาแรงสูง และแรงต่ําจะตองเปนไปตามมาตรฐานการ
ติดตั้งของการไฟฟานครหลวงทุกประการ ยกเวนเฉพาะที่ไดระบุไวในแบบ
อุปกรณไฟฟาที่ใชนอกอาคารทุกชนิดตองเปนชนิดกันน้ํา
การตอสายดิน อุปกรณไฟฟาที่เปนโลหะ จะตองตอสายดินทุกแหง โดยใชสายดินเชือ่ ม
กับอาคาร ฯลฯ โดยใชวิธี CADWELD และ เชื่อมตอกับ GROUND ROD"

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"
ยาวไมนอ ยกวา 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
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KNOCK OUT ตามขนาดทีต่ อ งการ 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)
หลอหรือฉีดอัดเปนรูป ฝาปดเปนแบบหมุนเกลียว หรือแบบใช
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รายการขอกําหนดทางเทคนิค
ตะปูควงยึดก็ได มีปะเก็นรองมีขอตอเปนเกลียวสําหรับตอเขากับทอ
รอยสายไฟและเปนแบบWEATHERPROOF สําหรับกลองตอ
สายไฟที่ใชใน บริเวณอันตราย (HAZARDOUS AREA) จะตอง
เปนชนิด CAST IRON หรือALUMINIUM ALLOY และเปน
อุปกรณ ที่ผลิตขึ้นเพื่อใชสําหรับการนี้โดยเฉพาะ
การติดตั้ง : เชนเดียวกับ SHEET METAL BOX พรอมอุปกรณยึดผนัง
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ซ)

เตาเสียบ และสวิทช
(1) เตาเสียบ เปนเตาเสียบชนิดคูมีขนาดไมเล็กกวา 15 AMP.250 V. รูเสียบปลัก๊ เปน
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
เตาเสียบไวดว ยสําหรับที่ตดิ ตัง้ ในบริเวณอันตราย (HAZARDOUS LOCATIONS)
จะตองเปนไปตามแบบพรอมมีปลั๊กตัวผูไวดวย

ฌ)

แผง SWITCH BOARD (ดูรายละเอียดขอกําหนดระบบไฟฟา)
คุณสมบัติ : เปนกลองโลหะที่ฝาปด-เปดและประแจลอกปองกันอันตรายตาม
มาตรฐานสากลสวิทชและเมนเปนแบบ MANUAL THERMALMAGNETIC MOLDED-CASE CIRCUIT BREAKER ตามขนาด
และจํานวนที่ระบุไวในแบบเมนเปนชนิด SOLID NEUTRAL กลองทํา
ดวยเหล็กพนสีกันสนิมและพนทับดวยสีเทาเรียบรอย
สวิทชตัดตอน (SAFETY SWITCH)
คุณสมบัติ : เปนชนิดกลองเหล็ก มีฝาปดปองกันอันตรายแบบใชใบมีดมีคันโยกปดเปดภายนอก ขนาดตามที่ระบุในแบบ
SANITARY SWITCH BOARD
คุณสมบัติ : เปนชนิด METAL ENCLOSED, FREE STANDING, DEAD FRONT
ติดตั้งบนพื้น สวิทชเปนแบบ MANUALLY OPERATED AIR
CIRCUIT BREAKER สามารถเปลีย่ น 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.

ญ)

ฎ)
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ฎ)

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-16/9

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.
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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รายการขอกําหนดทางเทคนิค
ประกอบดวย MOLDED-CASE CIRCUIT BREAKER หรือ DISCONNECT
SWITCH และ MAGNETIC STARTER ตามขอ (2) อยูในกลองเดียวกัน และ
เปนชนิดที่เหมาะสมกับตําแหนงที่ติดตั้ง ยกเวนตามที่ระบุไวในแบบ
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
MOTOR STARTER สําหรับ MOTOR ชนิด 3 PHASE 380 V. ขนาดใหญ
ตั้งแต 7.5 แรงมาขึน้ ไป หรือระบบในแบบจะตองเปนชนิด ENCLOSED
MAGNETIC, DEAD-FRONT REDUCED VOLTAGE WYE-DELTA TYPE
พรอมดวย AUTOMATIC CLOSEDCIRCUIT TRANSITION ดวย TIME
RELAY ทีเ่ หมาะสม
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ก)

ข)
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3-17.

งานเบ็ดเตล็ด

3-17.1

การทาสีปองกัน

สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-17/1

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

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC3-17 PAKKRET SPORT CENTER.DOC

สนามกีฬาสําหรับผูส งู อายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 3
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กรรมวิธีการทาสีเปนดังนี้
รายการ
ทอเหล็กดํารวมที่แขวน
ที่รองรับวาลว
(ภายในอาคาร)

การเตรียมผิว
Near White metal
Brushing

การรองพื้น
รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด
Red lead Primer หนาไม
นอยกวา 36-40 ไมครอนตอ
ชั้น จํานวน 2 ชั้น

สีสาํ เร็จ
ทาดวยสี Alkyd Enamel
หนาไมนอ ยกวา 30-35
ไมครอนตอชั้น จํานวน 2
ชั้น

ทอเหล็กดํารวมที่แขวน
ที่รองรับวาลว
(ภายนอกอาคารและ
บริเวณทีม่ คี วามชืน้ สูง)

Near White metal
Brushing

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด
Epoxy Anticorrosve Primer
หนาไมนอ ยกวา
35-40
ไมครอนตอชั้น จํานวน 2 ชั้น

ทาดวยสี Polyurethane
ชนิด 2-pack หนาไมนอย
กวา 30-35ไมครอนตอชั้น
จํานวน 2 ชั้น

ทอเหล็กชุบสังกะสีรวม
ทีแ่ ขวน, ที่รองรับวาลว
(ภายในอาคาร)

Near White metal
Brushing

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด
Wash Primer หนาไมนอ ยกวา
10 ไมครอน จํานวน 1 ชั้น
และทาทับดวยสีรองพื้นชนิด
Zinc Chromate Primer
หนาไมนอ ยกวา 35-40
ไมครอนตอชั้น จํานวน 1 ชั้น

ทาดวยสี Alkyd
หนาไมนอ ยกวา
125 ไมครอนตอ
ชั้น จํานวน 2 ชั้น

ทอเหล็กชุบสังกะสีรวม
ทีแ่ ขวน, ที่รองรับวาลว
(ภายนอกอาคารและ
บริเวณทีม่ คี วามชืน้ สูง)

Near White metal
Brushing

รองพื้นดวยสีรองพื้น ชนิด
Wash Primer หนาไมนอ ยกวา
10 ไมครอนตอชั้น จํานวน 1
ชั้นและทาทับดวยสีรองพื้น
ชนิด Epoxy Anticorrosive
Primer หนาไมนอยกวา 55
ไมครอนตอชั้น จํานวน 1 ชั้น

ทาดวยสี
Polyurethane
ชนิด 2-pack หนาไมนอย
กวา 30-35ไมครอนตอชั้น
จํานวน 2 ชั้น
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สวนที่ 3
รายการขอกําหนดทางเทคนิค

SN-3-17/3

รายการ
การเตรียมผิว
ทอพลาสติกทุกประเภท ใชน้ําและผงซักฟอก
ทําความสะอาดแลวเรง
แหงดวยลม

การรองพื้น
รองพื้นดวยสีรองพื้นชนิด
Wash Primer หนาไมนอย
กวา 10 ไมครอนตอชั้น
จํานวน 1 ชั้น

สีสาํ เร็จ
ทาดวยสี Chlorinated
Rubber หนาไมนอ ยกวา
45 ไมครอนตอชั้น
จํานวน 2 ชั้น

ทอเหล็กทุกประเภทรวม Near White metal
ทีแ่ ขวน, ที่รองรับวาลว Brushing
(ฝงใตดิน)

รองพื้นดวยสี Coal Tar
Epoxy หนาไมนอ ยกวา 80
ไมครอนตอชั้น จํานวน 1
ชัน้

ทาดวยสี Coal Tar
Epoxy หนาไมนอ ยกวา
80ไมครอนตอชั้น
จํานวน 1 ชั้น

การทาสีทอตางๆ จะตองเปนไปดังนี้
ทอประปา
สีนาํ้ เงิน
ทอน้ําทิ้ง
สีนาํ้ ตาล
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) และปลัก๊ ระบายน้าํ (DRAIN
PLUG)
ข. เครื่องสูบน้ําตองประกอบดวยอุปกรณควบคุมพรอมกับเดินสายไฟ สําหรับการเปด-หยุด
เครื่องสูบน้ําทั้งแบบ อัตโนมัติและแบบใชมือกดปุมได
ค. เพลาที่สัมผัสอากาศภายนอก, COUPLING และสวนที่มีการเคลื่อนที่ของเครื่องสูบน้ํา
จะตองมีตะแกรงเหล็กอาบสังกะสีคลุมปองกันอยางแข็งแรงและถอดไดงาย
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ง. ทอดูดและทอสงจะตองจัดใหน้ําไหลไดสะดวก และไมกอใหเกิดการสึกกรอนโดยไมสมควร
เนื่องจากน้ําไหลไมสะดวก และไมกอใหเกิดฟองอากาศ (AIR POCKET) ขึ้นในระบบ
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ช. เครื่องสูบน้ําทุกตัวตองมีกราฟและสมรรถนะของปมให และชี้แสดงจุดที่ใชงานอยาง
ชัดเจน
ฉ. เครือ่ งสูบน้าํ จะตองติดตั้งใหทํางานโดยไมกอใหเกิดเสียงดังมาก 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 (นอกจากทอเหล็กอาบสังกะสี) และขจัดสนิม
, สะเก็ดตะกรัน คราบสกปรกหรือไขมันออกหมดจนผิวสะอาด จากนั้นทาดวยสีรองพื้น
(PRIMING PAINT) สีตะกั่วแดงอยางดีอยางนอย 1 ชั้น เมื่อแหงแลว ทาสีนาํ้ มัน
(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
- เครือ่ งสูบน้าํ
- สวิทช
ข) เครื่องจักรกลและอุปกรณประกอบจะตองมีปา ยกํากับบอกหนาที่ โซนที่ติดตั้งและชั้น ซึ่ง
จะตองสอดคลองกับ SCHEDULEหรือไดอะแกรมซึ่งใหเปนสวนหนึ่งของแบบกอสรางจริง
ง) ปายกํากับ แผง, อุปกรณควบคุม, แผงไฟฟา จะตองบอกสิ่งที่ถูกควบคุมบอกเฟสของ
กระแสไฟฟา และหมายเลขของวงจร
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SN-3-17/5

ช) ปายกํากับประตูน้ําจะผูกติดกับพวงมาลัย หรือคัน ปด-เปด ประตูน้ํา หรือผูกติดกับทอที่
ตอจากประตูน้ําดวยแถบโลหะบาง
ซ) ปายเปนแผนทองเหลือง ตัวเลขหรืออักษร สลักบนปายและลงสีขาวขนาดใหญอา นไดชดั เจน
3-17.6

การปดพื้นชองทอ
ผูรับจางจะตองทําการปดชองเปดในชองทอที่ทะลุพื้น หรือผนังทุกชั้น โดยหลอคอนกรีตหรือติด
ตั้งพื้นเหล็กแผนความหนาไมนอยกวา 4 mm. โดยรอยตอระหวางทอและชองทอกับวัสดุปดชอง
ทอตองยาแนวดวยวัสดุที่ทนไฟไหมไดไมต่ํากวา 2 ชัว่ โมง สําหรับผนังใหกออิฐฉาบปูน โดยใหมี
อัตราทนไฟเทากับพื้นหรือผนังนั้น กรณีที่ทอเดินทะลุผา นผนัง ฝากัน้ เพดาน และพื้นอาคาร
ซึ่งตกแตงผิวหนาแลว กับบริเวณที่บุคคลทั่วไปสามารถเห็นได ใหผูรับจางทําการปดชองทั้งทางเขา
และออกของทอดวยแผนเหล็กชุบโครเมี่ยมหรือทาสีใหเขากับพื้นผิวบริเวณนั้นๆ โดยใหมขี นาด
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 และบําบัดน้าํ เสีย, การติดตั้งทอ, ชองเปดชองปดตางๆ บอเก็บน้ําประปา
และบําบัดน้าํ เสีย
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 สามารถจายน้าํ รอน
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/นาที/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

ระบบสระวายน้าํ

3-19.1

ทั่วไป

สวนที่ 3
รายละเอียดขอกําหนดทางดานเทคนิค

SN-3-19/1

ประกอบดวย ถังกรอง, เครื่องสูบน้ําหมุนเวียน, ระบบทอหมุนเวียนน้ําในสระและอุปกรณประกอบ
ระบบทอ ระบบเติมคลอรีนและอุปกรณเติมเคมี
3-19.2 เครื่องกรองน้ํา
ก) เครื่องกรองน้ําจะตองเปนชนิด high rate sand filter และเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตที่มี
ประสบการณในอุตสาหกรรมอุปกรณกรองน้ํามา 10 ปเปนอยางนอย
ข) ขนาดของเครื่องกรองน้ํา รวมแลวจะตองใหญพอที่จะกรองน้ําปริมาณเทากับความจุของสระ
วายน้าํ ไดในเวลา 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) สวนกระจายน้าํ เขาและสวนรับน้าํ กนถัง (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) ประตูนาํ้ ควบคุม 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) เครือ่ งสูบน้ําเปนแบบหอยโขง ดูดน้าํ ทางปลายและสงน้ําออกดานขางหรือดานบน 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 ในสระวายน้าํ ไมตาํ่ กวา 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 และระบบเติมสารปรับความเปนกรดดาง ไดโดยอัตโนมัติ

3-19.7

ตะแกรงดักผง (Hair Catcher)
ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งตะแกรงพิเศษทําจากวัสดุที่ไมถูกกัดกรอนงายที่ปลายดูดของเครื่อง
สูบน้าํ หมุนเวียน ตัวเรือนทําดวยเหล็กหลอ กานอยูบนในลักษณะทําความสะอาดไดงาย ตะแกรงทํา
ดวยบรอนซหรือวัสดุอื่นใดที่ไมถูกกัดกรอนไดงายจากคลอรีนหรือดาง

3-19.8

ชุดเคมีวิเคราะหน้ํา
ผูรับจางตองจัดหาชุดเคมีวิเคราะหน้ํา ซึง่ เปนกลองไวนิล สีดําถือหิ้วได ภายในมีแทนตั้งหลอดแกว
ทดสอบจํานวนพอสมควร และมีหลอดสารละลายสีมาตรฐานสําหรับเทียบหาคาของคลอรีน และ
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ความเปนกรด-ดางตั้งอยูบนแทนอยางมั่นคง และขวดใสสารเคมีทดสอบ และทีห่ ยดสารเคมี
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 วัสดุทาํ ดวย ABS หรือ Cycolac

3-19.10 Vendor list
- S.NAPA
- WAY FIT
- JD. POOL
- ASTRAL POOL
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ส่วนที 4
การ COMMISSIONING, TEST, TOOLS, SPARE PARTS

SN-4/1

รายการทีกําหนดให้มใี นการ COMMISSIONING, TEST, การรับประกัน
ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอวิธีการ COMMISSIONING และ TEST ระบบ โดยคําแนะนําของผู้ผลิต
ซึงจะต้ องเตรียมเอกสาร, คู่มือและเครืองมือในการปรับแต่งและทดสอบดังกล่าวล่วงหน้ าก่อนส่ง
มอบงาน ซึงจะต้ องมีการปรับแต่งและทดสอบไม่น้อยกว่าทีกําหนดในข้ อกําหนดนี ดังนี

4-1.1

ระบบประปา ถังเก็บนําและเครืองสูบนํา

4-1.1.1

ทําการตรวจอุปกรณ์ เครืองสูบนํา ตาม DATA REPORT

4-1.1.2

ให้ ทาํ การทดสอบและบันทึกผลตามขันตอนการทํางานของ เครืองสูบนํา

4-1.1.3

ทําการทดสอบ และบันทึกผลการทํางาน เครืองสูบนํา กรณีใช้ ไฟฟ้ าฉุกเฉิน

4-1.1.4

ทําการทดสอบและบันทึกผลระบบ BY-PASS (MANUAL) (ถ้ ามี)

4-1.1.5

ปรับแต่ง และบันทึกผลแรงดันนําประปาทุกจุด โดย PRESSURE REDUCING VALVE (PRV),
GLOBE VALVE (GLV) ให้ ช่วงแรงดันนําประปาอยูใ่ นช่วงระหว่าง 45-60 PSI หรือตามความ
เหมาะสม

4-1.1.6

ทําการทดสอบ และบันทึกผล SHUT OFF VALVE ทุกจุดครอบคลุมพืนทีตามการออกแบบ

4-1.1.7

บันทึกค่า FLOW RATE และ HEAD และค่ากระแสไฟฟ้ าของปัมบ์ทุกตัวว่าได้ ตาม
PERFORMANCE CURVE ณ.จุดใช้ งาน, จุดใกล้ SHUT OFF HEAD และจุดใกล้ ปลาย
CURVE FLOW RATE อาจใช้ การจับเวลาคํานวณจากปริมาตรบ่อ, HEAD ปัมบ์ดูจาก
PRESSURE GUAGE และการใช้ ไฟฟ้ าดูจากมาตรทีตู้ CONTROL หรือใช้ AMP.METER วัด

4-1.1.8

ทําการทดสอบและบันทึกผลสัญญาณเตือนต่าง ๆ ได้ แก่ SUPERVISED VALVES, สวิทซ์แสดง
ระดับนําในบ่อสํารองนํา

4-1.2

ระบบดับเพลิง ดูการทดสอบการทํางานของระบบดับเพลิง ประกอบด้ วยเครืองสูบนํา (ENGINE
FIRE PUMP, JOCKEY PUMP) ระบบสปริงเกลอร์ ตลอดจนสัญญาณเตือนต่างๆ ในระบบ

4-1.2.1

ทําการตรวจความครบถ้ วนอุปกรณ์ และการติดตัง EFP, JP, ระบบท่อ

4-1.2.2

ทําการปรับแต่งแรงดันที RELIEF VALVE ให้ ทาํ งานทีแรงดันสูงกว่าแรงดันที JOCKEY PUMP
ทํางาน 5-10 PSI
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4-1.2.3

ทําการปรับแต่งแรงดันทีเริมการทํางานของอุปกรณ์ เรียงลําดับ ดังนี
- JOCKEY PUMP
(แรงดัน ณ จุดทํางานตามระบุในตารางอุปกรณ์หลัก)
- ENGINE FIRE PUMP (แรงดัน ณ จุดทํางานตามระบุในตารางอุปกรณ์หลัก)

4-1.2.4

การทดสอบเครืองสูบนําระบบดับเพลิง มีอย่างน้ อยทีสุด 4 ขันตอนดังนี
- ขันตอนที 1 SHUTOFF HEAD โดยเริมเดินเครืองสูบนํา และทําการปิ ดประตูนาด้
ํ านออก
จากเครืองสูบนําจนสนิท บันทึกผลแรงดัน (จะต้ องไม่เกิน 120%-140% ของความดันระบุ
ใช้ งาน)
-

ขันตอนที 2 OVERLOAD โดยเริมเดินเครืองสูบนํา และทําการหรีประตูนาด้
ํ าน BYPASS จนกระทังอ่านค่าอัตราการไหลได้ 150% (จะต้ องอ่านค่าแรงดันได้ ไม่ตากว่
ํ า 65%
ของความดันระบุใช้ งาน)

-

ขันตอนที 3 จุดใช้ งาน (ระบุในตารางอุปกรณ์หลัก) จะต้ องปรับแต่งแรงดันให้ เป็ นตาม
แรงดันระบุใช้ งาน และบันทึกอัตราการไหล (จาก FLOW METER)

-

ขันตอนที 4 การทดสอบ และบันทึกผลการทํางานของเครืองสูบนําดับเพลิงโดยอัตโนมัติ

4-1.2.4.1 ระบบท่อยืนและตู้ดับเพลิงโดยการเปิ ดประตูนาทดลองใช้
ํ
งานสายฉีดดับเพลิงขนาด 1 1/2" FIRE
HOSE, ขนาด 2 1/2" HOSE VALVE ตามจุดต่าง ๆ บันทึกขันตอนลําดับการเริมและหยุด
ทํางานของ JP, EFP
4-1.2.4.2 ระบบท่อสปริงเกลอร์ ทังระบบท่อเปี ยกและท่อแห้ งโดยการเปิ ด TEST VALVE ทีปรากฏในแบบ
ระบบสปริงเกลอร์ บันทึกขันตอนลําดับการเริม และหยุดทํางานของ JP
4-1.2.5

ทดสอบสัญญาณเตือนต่าง ๆ ในระบบสปริงเกลอร์ ทุก ๆ จุดในระบบให้ ทาํ การทดสอบและบันทึก
ผลการทํางานของรายการดังต่อไปนี
- FLOOR CONTROL VALVE (WITH SUPERVISORY SWITCH), เปิ ด - ปิ ด การ
แสดงสถานะที SUPERVISORY PANEL
-

FLOW SWITCH ทํางานตาม FLOOR CONTROL VALVE การแสดงสถานะที
SUPERVISORY PANEL

4-1.3

บ่อเก็บนํา (บ่อนําดี, บ่อนําเสีย, บ่อดักไขมัน

4-1.3.1

ตรวจสอบการรัวซึม โดยระบายนําในบ่อออกให้ แห้ งจนผนังบ่อแห้ ง ผนังบ่อและพืนบ่อทุกด้ านต้ อง
แห้ งไม่มีรอยรัวซึม

4-1.3.2

ตรวจสอบ ช่องเปิ ด ฝาเปิ ด :
- ความครบถ้ วน
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ความสะดวกในการเข้ าถึง
ความสะดวกในการเปิ ด-ปิ ด
ความเรียบร้ อยของงาน
ความแข็งแรง
ความสามารถในการกันสิงของตกลงในบ่อ,กันกลิน,แมลง,สัตว์ต่าง ๆ เช่น หนู

4-1.3.3

ตรวจสอบ ท่อทีต่อเข้ าบ่อ :
- ความครบถ้ วน
- ความเรียบร้ อย
- การป้ องกันสนิม
- ท่อนําเข้ า
ความถูกต้ องของตําแหน่ง, ระดับท้ องท่อ
- ท่อนําออก
ความถูกต้ องของตําแหน่ง, ระดับท้ องท่อ
- ท่อสูบนํา
ความถูกต้ องของตําแหน่ง, ระดับท้ องท่อ
- ท่อระบายอากาศ
ความถูกต้ องของตําแหน่ง, ระดับท้ องท่อ
- ท่อร้ อยสายไฟฟ้ า
ความถูกต้ องของตําแหน่ง, ระดับท้ องท่อ
- ท่อต่อระหว่างบ่อ
ความถูกต้ องของตําแหน่ง, ระดับท้ องท่อ
- ท่อถ่ายเทอากาศ
ความถูกต้ องของตําแหน่ง, ระดับท้ องท่อ
ระหว่างบ่อ
- สันนําล้ น ความถูกต้ องของตําแหน่ง, ระดับนําล้ น ในการแต่งสันนําล้ นควรจะใช้ ระดับนํา
เช็คให้ ได้ ระดับและเรียบมากทีสุด
- การควบคุม ปรับวาล์วต่างๆ ในบ่อ
- FLEXIBLE ระหว่าง ท่อกับ PUMP และท่อกับบ่อ ทีสําหรับชักรอก PUMP ขึนจากบ่อ

4-1.4

เครืองสูบนําเสีย

4-1.4.1

ทําการตรวจความครบถ้ วนของอุปกรณ์และการติดตัง (บ่อทีเกียวข้ องควรจะแห้ ง เพือให้ มองเห็น
งานทีติดตังได้ ทงหมด)
ั

4-1.4.2

ให้ ทาํ การทดสอบ และบันทึก :
-

MANUAL ON/OFF ของ ปัมแต่ละตัว
การสตาร์ทอัตโนมัติ ด้ วยสวิทช์ระดับนํา
การสตาร์ทอัตโนมัติ ด้ วยนาฬิกา
การสลับลําดับการสตาร์ทตามแบบระบบ
สังเกตการไหลเพือดูว่า ปัมอุดตันบ้ างหรือไม่
การควบคุมปรับวาล์ว ให้ ดูว่าทําได้ สะดวกหรือไม่
ALARM, วงจรป้ องกัน PUMP ทํางานตัวเปล่าในขณะนําแห้ งบ่อ
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ในการทดสอบต้ องเติมนําเข้ าบ่อในปริมาณเพียงพอ ควรใช้ นาประปาหรื
ํ
อจะใช้ นาเสี
ํ ยจริงก็ได้ โดย
แจ้ งให้ วศิ วกรทราบ ผู้รบั เหมาควรมีปัมนําของตนเอง เพือใช้ หมุนเวียนนําทีใช้ ทดสอบไปยังบ่อที
ต้ องการ เพือมิให้ ต้องสูญเสียนํามาก หรือมิให้ ต้องระบายนําเสียทีมิได้ บาํ บัดออกทางนําสาธารณะไป
4-1.4.3

แสงสว่างของห้ องเครือง

4-1.4.4

การระบายอากาศของห้ องเครือง

4-1.4.5

การระบายนําเสียออกจากห้ องเครือง

4-1.4.6

ก๊อกนําดี

4-1.5

การรับประกัน
การตรวจบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระยะเวลา 2 ปี อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยรายละเอียดดังนี

4-1.5.1

ปัมทุกชุดจะต้ อง

4-1.5.1.1 ทุก 3 เดือน
- เติมนํามันหรือจารบีให้ กับอุปกรณ์รองลืนทุกตัว
- ตรวจรอยรัวทางด้ านท่อดูด
- ตรวจความดันด้ านดูด, ด้ านจ่ายและภาระไฟฟ้ า
4-1.5.1.2 ทุก 6 เดือน
- การปรับศูนย์ระหว่างปัมและมอเตอร์
- เติมนํามันหรือจารบีให้ กับอุปกรณ์รองลืนทุกชนิด
- ตรวจรอยรัวทางด้ านท่อดูด
- ปรับความตึงสายพาน
4-1.5.1.3 ทุก 1 ปี
- เปลียนนํามันหล่อลืน และจารบีรองลืน
- ตรวจรอยรัวตามเพลาและซ่อมบํารุงกันรัว
- ตรวจการสึกของปลอกเพลา
- ตรวจช่องว่างระหว่างใบพัดและแหวนกันสึก
- ตรวจความดันด้ านดูด ด้ านจ่ายและภาระไฟฟ้ า
- ตรวจระดับเสียงและการสันสะเทือน
4-2 .

เครื่องมือ อะไหล และคูมือ

4-2.1

เครื่องมือ และอะไหล
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ส่วนที 4
การ COMMISSIONING, TEST, TOOLS, SPARE PARTS
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4-2.1.1

ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือชางคุณภาพดีที่จําเปน สําหรับการกรวดขันปรับแตงเครื่องจักร อุปกรณ
ตางๆ เชน ปรับโบลต, นอต, มูเล, แบริ่ง ฯลฯ ขนาดตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกการดูแล
รักษาเครื่องจักร อุปกรณตางๆ ของผูวาจางตอไป เครื่องมือเหลานี้ตองบรรจุอยูในกลองหรือตูล็อค
ได

4-2.1.2

ผูรับจางตองจัดหาอะไหลดังรายการตอไปนี้
รายการอะไหล

Part

Description

Water storage tank
Adjusting Tools

Branch shut off valve
(water supply)

Unit

Quantity

Nos
Set
Nos
Nos
Nos

2
1
4
2
2

Nos
Nos
Nos

3
2
dia 1 ½” gv-1
dia 2” gv-1
dia 2 ½” gv-1
dia 3” gv-1
dia 4” gv-1

Seal

Set

Valve

Nos

drainage pump = 8
sewage pump = 8
cold water pump = 2
booster pump = 10
dia 1” =1

Float controlled valves
Special lockable steel box
Open ended spanners
Screw drivers
Screw drivers for cross
recessed head screws
Hexagon wrench keys
Monkey wrench
Valve

installation tool
Pump seal

Pressure regulating
Valve (LPG)
4-2.2

คูมือเครื่องจักรอุปกรณ
กอนงานตามสัญญาแลวเสร็จ :
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ส่วนที 4
การ COMMISSIONING, TEST, TOOLS, SPARE PARTS
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4-2.2.1

ผูรับจางตองจัดหา และติดตั้งแผงตูแสดงผังแปลนแนวทอระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิงใน
หองควบคุมระบบอาคาร

4-2.2.2

แผงตูต องมีกรอบ 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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สวนที่ 5
รายการวัสดุและอุปกรณ อุปกรณที่อนุมัติใหใช

SN-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
AURORA
USA
PEERLESS
USA
GRUNDFOS
DENMARK
ITT
USA
WILO
GERMANY
SPP
UK
FORAS
ITALY
AMERICAN MARSCH
USA
STAC
ITALY

or
or
or
or
or
or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.2 SEWAGE PUMP, DRAINAGE PUMP & SELF PRIMING PUMP
KAWAMOTO
JAPAN
STAC
ITALY
SHINMAYWA
JAPAN
TSURUMI
JAPAN
GORMAN RUPP
USA
HYDROMATIC
USA
GRUNDFOS
DENMARK

or
or
or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
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สวนที่ 5
รายการวัสดุและอุปกรณ อุปกรณที่อนุมัติใหใช

ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิตหลัก

SN-5/2

ประเทศในภูมิภาค

5-2.3 FIRE PUMP
AURORA
PEERLESS
PATTERSON
A-C FIRE PUMP
SPP

USA
USA
USA
USA
UK

5-2.4 FIRE JOCKEY PUMP
MTH
GRUNDFOS
AURORA

USA
DENMARK
USA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

ENGLAND
JAPAN
JAPAN
AUSTRALIA

or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

USA
USA
USA
GERMANY
SWEDEN

or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.5 PORTABLE FIRE PUMPS
ANGUS
SHIBAURA
TOHATSU
AUSSIE PUMPS
5-2.6 ENGINE FOR FIRE PUMP
CLARKE
CATERPILLA
CUMMINS
DEUTZ
VOLVO
5-2.7 FIRE PUMP CONTROL PANEL
JOSLYN CLARK
FIRE TROL
CUTLER HAMMER
METRON
MITR TECHNICAL CONSULTANT
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สวนที่ 5
รายการวัสดุและอุปกรณ อุปกรณที่อนุมัติใหใช

ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิตหลัก
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ประเทศในภูมิภาค

5-2.8 BLACK STEEL PIPE & GALVANIZED STEEL PIPE (LESS THAN 8 INCH DIAMETER)
COTCO
FIRST STEEL PIPE
SAHA THAI STEEL PIPE
SAM CHAI STEEL PIPE
PACIFIC PIPE
MITR STEEL PIPE
SPS

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

5-2.9 BLACK STEEL PIPE & GALVANIZED STEEL PIPE (8 INCH DIAMETER & MORE THAN)
HYUNDAI
SUMITOMO
COTCO
PACIFIC PIPE
SAM CHAI STEEL PIPE
MITR STEEL PIPE
SPS

KOREA
JAPAN
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

or Regional Under License
or Regional Under License

5-2.10 SEAMLESS STEEL PIPE
MANNESSMANN

GERMANY
NIPPON STEEL and SUMITOMO METAL (NSSMC)JAPAN
HYUNDAI
KOREA
BENTELER
GERMANY

or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.11 MALLEABLE IRON FITTINGS (FITTINGS ใชกับทอ GSP)
CRANE
SIAM FITTINGS
BIS
SANHA

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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สวนที่ 5
รายการวัสดุและอุปกรณ อุปกรณที่อนุมัติใหใช

ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิตหลัก

SN-5/4

ประเทศในภูมิภาค

5-2.12 MECHANICAL GROOVED COUPLING
VIROTEC
S.P.T.
VICTAULIC
ANVIL
TYCO
GRINNELL

GERMANY
TAIWAN
USA
USA
USA
USA

or
or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

USA
UK
AUSTRALIA
USA
KOREA
THAILAND

or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.13 COPPER PIPE & FITTINGS
MUELLER
CAMBRIDGE
KEMBLA
NIBCO
KLM
VALOR

5-2.14 CAST IRON PIPE , FITTINGS & DRAINAGE PRODUCTS
TCP
WENCO
KNACK

THAILAND
THAILAND
THAILAND

5-2.15 HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE & FITTINGS
THAI ASIA P.E. PIPE
WIIK & HOEGLUND
TGG PIPE
UHM
THAI PATTANA PE PIPES

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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สวนที่ 5
รายการวัสดุและอุปกรณ อุปกรณที่อนุมัติใหใช

ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิตหลัก

SN-5/5

ประเทศในภูมิภาค

5-2.16 POLYBUTYLENE PIPE & FITTINGS
PB PIPE-SUPER TUBE (UHM)
HEPWORTH PB PIPE

THAILAND
THAILAND

5-2.17 POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC)
THAI PIPE
SCG
BANGKOK PIBOOL PIPE

THAILAND
THAILAND
THAILAND

5-2.18 PP-R PIPE (ใหตรวจสอบที่ตารางวาผูออกแบบตองการขอ (1.) หรือ (2.))
(1). PP-R PIPE (GERMANY BRAND)
FUSIOTHERM
WEFATHERM
KELEN
BANNINGER

GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY

(2). PP-R PIPE (REGIONAL BRAND)
GEORGE FISHER
SCG
THAI PPR
DEKKO 25
ARROW PP-R
SLYM
5-2.19 POLYPROPYLENE PIPE (PP)
PBP THAILAND
SLYM
REHAU
GEORGE FISCHER (HAKAN)

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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สวนที่ 5
รายการวัสดุและอุปกรณ อุปกรณที่อนุมัติใหใช
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ชื่ออุปกรณ
5-2.20 VALVES & STRAINER
TOYO
KITZ
TOZEN
MUELLER
METRAFLEX
NIBCO
WATTS
HONEYWELL
KENNEDY
STOCKHAM
TYCO
GRINNELL
CRANE
PEGLER
SIAM CAST IRON
WEFLO
VALOR

ประเทศผูผลิตหลัก

ประเทศในภูมิภาค

JAPAN
JAPAN
JAPAN
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA / UK
UK
THAILAND
UK
THAILAND

or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or

5-2.21 BUTTERFLY VALVE
BV VALVE
EBRO
KEYSTONE / TYCO
GRINNELL
NIBCO
WATTS
MUELLER
KENNEDY
METRAFLEX
VICTAULIC
HONEYWELL
OKM
TOYO
TOZEN
CRANE
WEFLO
BELVEN
VALOR

BELGIUM
GERMANY
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
JAPAN
JAPAN
JAPAN
USA
UK
USA
THAILAND

or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or

MITR TECHNICAL CONSULTANT

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

or Regional Under License

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
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สวนที่ 5
รายการวัสดุและอุปกรณ อุปกรณที่อนุมัติใหใช

ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิตหลัก
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ประเทศในภูมิภาค

5-2.22 PRESSURE RELIEF VALVE ,PRESSURE REDUCING VALVE, FLOAT VALVE,
NON SLAM CHECK VALVE & BOOSTER PUMP CONTROL VALVE
CLAVAL
MUESCO
OCV
WATTS
SINGER
BERMAD

USA
USA
USA
USA
CANADA
ISAREL

or Regional Under License

CANADA
USA
USA
USA
USA
UK / USA
ISAREL

or
or
or
or
or
or
or

5-2.23 CHECK VALVE (SILENT TYPE)
CHECK RITE
VALMATIC
DUO CHECK / CRANE
NIBCO
METRAFLEX
CRANE
BERMAD

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.24 FOOT VALVE, SEWAGE CHECK VALVE & VACUUM BREAKER
VALMATIC
SOCLA / DANFOSS
หรือเทียบเทา

USA
FRANCE

or Regional Under License
or Regional Under License

5-2.25 AUTOMATIC AIR VENT
VALMATIC
METRAFLEX
BELL & GOSSETT
ARMSTRONG
CRISPIN
VENN

MITR TECHNICAL CONSULTANT
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สวนที่ 5
รายการวัสดุและอุปกรณ อุปกรณที่อนุมัติใหใช

ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิตหลัก
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ประเทศในภูมิภาค

5-2.26 WATER HAMMER ARRESTOR
HYDRA – RESTER
PPP

USA
USA

JOSAM

USA

ZURN

USA

5-2.27 ELECTRODE
HITROL
NOHKEN
OMRON
DWYER

JAPAN
JAPAN
JAPAN
USA

or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

JAPAN
JAPAN
DENMARK
JAPAN
JAPAN
USA

or
or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

DENMARK
FRANCE
ITALY
USA
USA
USA
USA
USA
USA

or
or
or
or
or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.28 FLOAT SWITCH
TSURUMI
SHINMAYWA
GRUNDFOS
KAWAMOTO
STAC
DWYER
5-2.29 FIRE PROTECTION VALVE
AVK
SAPAG
GIACOMINI
GRINNELL/ TYCO
KENNEDY
MUELLER
NIBCO
FIVALCO
VICTAULIC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
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สนามกีฬาสําหรับผูสูงอายุฯ ปากเกร็ด

สวนที่ 5
รายการวัสดุและอุปกรณ อุปกรณที่อนุมัติใหใช

ชื่ออุปกรณ

ประเทศผูผลิตหลัก

SN-5/9

ประเทศในภูมิภาค

5-2.30 HOSE VALVE & FIRE HOSE
GIACOMINI
NIEDNER
FLEXLINE
POWHATAN
POTTER – ROEMER
NATIONAL FIRE HOSE
NORTH AMERICAN FIRE HOSE
5Elem

ITALY
CANADA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

5-2.31 HOSE REEL (BS STANDARD)
MOYNE
ANGUS
ARDENOAK
MACRON FIRE
TOTAL FIRE
SRI
SPARK
ZERO-FIRE

IRELAND
UK
UK
UK
MALAYSIA
MALAYSIA
MALAYSIA
MALAYSIA

or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

USA
USA
ITALY

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

or Regional Under License

5-2.32 SIAMESE CONNECTION
POTTER ROEMER
POWHATAN
GIACOMINI

5-2.33 SUPERVISORY SWITCH & FLOW SWITCH
POTTER ELECTRIC
SYSTEM SENSOR
VICTAULIC

MITR TECHNICAL CONSULTANT

USA
USA
USA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

REVISION ……….
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5-2.34 SPRINKLER HEAD & ALARM CHECK VALVE
RELIABLE
VIKING
GEM
VICTAULIC
CENTRAL
TYCO
GRINNELL

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

or
or
or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.35 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER
(CO2 , FOAM , HALOTRON-1 , WET CHEMICAL , WATER MIST)
BADGER
ANSUL
POTTER – ROEMER
KIDDE
AMEREX

USA
USA
USA
USA
USA

5-2.36 DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISER
IMPERIAL
SENTRY
ANTI-FIRE
SATURN
NIPPON
ZERO FIRE
GUARDIAN
TOTAL FIRE
5-2.37 CO2 FIRE SUPPRESSION SYSTE
KIDDE
JANUS
SIEMENS
CHEMETRON
SIEX-RG
MITR TECHNICAL CONSULTANT

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

USA
USA
GERMANY
USA
SPAIN
REVISION ……….
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5-2.38 FM200 FIRE SUPPRESSION SYSTEM
KIDDE
JANUS
SIEMENS
CHEMETRON
HYGOOD
SIEX
VIKING
NOHMI

USA
USA
GERMANY
USA
UK
SPAIN
USA

or Regional Under License

5-2.39 NOVEC 1230 FIRE SUPPRESSION SYSTEM
KIDDE
JANUS
HYGOOD
CHEMETRON
SIEX
VIKING
NOHMI

USA
USA
UK
USA
SPAIN
USA

or Regional Under License

5-2.40 NITROGEN FIRE SUPPRESSION SYSTEM
LPG
SIEX-RG
WAGNER
NOHMI

SPAIN
SPAIN
GERMANY

5-2.41 WATER MIST FIRE SUPPRESSION SYSTEM
TYCO
SIEX-RG
LPG - AQUAFOG
FOGTEC
HIFOG
MITR TECHNICAL CONSULTANT

USA
SPAIN
SPAIN
GERMANY
FINLAND

or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

REVISION ……….
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5-2.42 WET CHEMICAL FIRE SUPPRESSION SYSTEM
ANSUL
SIEX
PYROCHEM
KIDDE

USA
SPAIN
USA
USA

5-2.43 FOAM SYSTEM
CHEMGUARD
SKUM
SIEX
BUCKEYE

USA
SWEDEN
SPAIN
USA

5-2.44 FLEXIBLE CONNECTOR & EXPANSION JOINT
METRAFLEX
MASON
HYSPAN
TOZEN

USA
USA
USA
JAPAN

or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

USA
USA
JAPAN

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

USA
USA
USA
GERMANY
USA
KOREA

or
or
or
or
or
or

5-2.45 ISOLATOR
MASON
KINETIC
TOZEN
5-2.46 PRESSURE GAUGE
ASHCROFT
TRERICE
WEKSLER
WEISS
WGTC
ROCKK
MITR TECHNICAL CONSULTANT

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
REVISION ……….
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NUOVA FIMA
MANROS
DWYER

ITALY
USA
USA

or Regional Under License
or Regional Under License
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
SCHLUMBERGER / ACTALIS
ITRON
ASAHI
THAI AICHI
DWYER
AZBIL

UK
USA
FRANCE
JAPAN
THAILAND
USA
JAPAN

or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

JAPAN
JAPAN
THAILAND
THAILAND
JAPAN

or Regional Under License
or Regional Under License

or Regional Under License
or Regional Under License

5-2.50 SUBMERSIBLE AERATOR
SHINMAYWA
TSURUMI
FLYMARATOR
OXIDIZER
KAWAMOTO
MITR TECHNICAL CONSULTANT

or Regional Under License

REVISION ……….
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JAPAN
JAPAN
JAPAN
JAPAN
USA
USA
SWEDEN

or
or
or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.51 AIR BLOWER
TSURUMI
SHINMAYWA
ANLET
TAIKO
ROOTS
TUTHILL
ATLAS COPCO

5-2.52 HOT WATER HEATER (INSTANTANEOUS)
ARISTON
AEG
SIEMENS
STIEBEL ELTRON
ZANKER
NORTHSTAR
EVERHOT
DUX
RED RING
BRADFORD WHITE
RHEEM
MAZUMA
TURBORA
PANASONIC
MITSUBISHI

ITALY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
AUSTRALIA
AUSTRALIA
UK
USA
USA
THAILAND
THAILAND
JAPAN
JAPAN

5-2.53 HOT WATER HEATER (STORAGE TYPE)
ARISTON
EVERHOT
STIEBEL ELTRON
DUX
MITR TECHNICAL CONSULTANT

ITALY
AUSTRALIA
GERMANY
AUSTRALIA

REVISION ……….
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RHEEM

USA

or Regional Under License

GERMANY
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
USA
THAILAND
THAILAND

or Regional Under License

5-2.54 HEAT PUMP
STIEBEL ELTRON
BIG RED
ECOTECH
ENERGY MASTER
FORBEST
NS
HEISMANN
TRANE
HEAT
HEAT TECH

or Regional Under License

5-2.55 CHEMICALS RESISTANT VALVE
GEORGE FISCHER
SAUNDER
FIP

AUSTRIA
AUSTRIA
ITALY

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

JAPAN
USA
USA
GERMANY
DENMARK

or
or
or
or
or

5-2.56 CHEMICALS METERING PUMP
IWAKI
ADVANCE
MILTON ROY
PROMINENT
GRUNDFOS

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.57 LPG PRESSURE REGULATING VALVE
FISHER
REGO
ITO KOKI
MITR TECHNICAL CONSULTANT

USA
USA
JAPAN
REVISION ……….
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5-2.58 GAS DETECTOR (EXPLOSION PROOF)
TOKA
GASPO
RIKEN
CECO

JAPAN
JAPAN
JAPAN
THAILAND

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

5-2.59 GAS DETECTOR (HOME USE TYPE)
GUARD
SHINWOO
BEST
E-WOO

KOREA
KOREA
THAILAND
KOREA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

JAPAN
JAPAN
JAPAN
USA
USA
USA
KOREA
ITALY
USA

or
or
or
or
or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

AUSTRALIA
JAPAN
GERMANY / USA
USA
FRANCE

or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.60 VALVE FOR LPG SYSTEM
HAMAI
MIYAIRI
HITACHI
FISHER
REGO
NIBCO
MS
RUB
ALPHA
5-2.61 LPG GAS METER
EMAIL GAS/AMPY
TOYO
ELSTER
LANDIS&GYR
CLESSE

MITR TECHNICAL CONSULTANT

REVISION ……….
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5-2.62 LPG VAPORIZER
KAGLA
ITO KOKI
ALGAS

JAPAN
JAPAN
USA

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

5-2.63 MOTOR
BROOK
ABB
SIEMENS
HITACHI
MITSUBISHI

UK
GERMANY
GERMANY
JAPAN
JAPAN

or
or
or
or
or

5-2.64 FIRE STOP AND BARRIER
3M
HILTI
ABESCO
FIREPRO
STI

USA
GERMANY
UK
UK
USA

or Regional Under License
or Regional Under License

5-2.65 FLOW METER
FUJI
KOBOLD
SIEMENS
ASAHI
AZBIL
DWYER

JAPAN
GERMANY
GERMANY
JAPAN
JAPAN
USA

or
or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

or Regional Under License
or Regional Under License

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.66 VARIABLE SPEED DRIVES (VSD)
DANFOSS
ABB
SIEMENS
FUJI
SCHNEIDER

MITR TECHNICAL CONSULTANT

DENMARK
FINLAND
GERMANY
JAPAN
GERMANY

REVISION ……….
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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
ANDRITZ
SAN-TECH

MALAYSIA
SPAIN
THAILAND

5-2.69 DAF
PURAC
SEPA
ECONOWATT

USA
AUSTRALIA
THAILAND

or Regional Under License
or Regional Under License

5-2.70 SLUDGE BELT PRESS
ANDRITZ

FRANCE

5-2.71 DEC SYSTEM
A-PLUS

MITR TECHNICAL CONSULTANT

THAILAND

REVISION ……….
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5-2.72 HELIXOR
POLCON

ITALY

5-2.73 AEROSOL FIRE SUPPRESSION SYSTEM
STAT-X
FIRE PRO
PYROGEN

USA
CYPRUS
MALAYSIA

5-68 CIRCUIT BREAKER, PANEL BOARD & SAFETY SWITCH
SCHNEIDER ELECTRICAL
MERLIN GERIN
ABB
SIEMENS

FRANCE
FRANCE
ITALY
GERMANY

or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

USA
USA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY

or
or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.60 CONTACTOR, STARTER
SQUARE-D
ALLEN-BRADLEY
AEG
ABB
SIEMENS
MOELLER
5-2.61 ELECTRICAL CONDUCTOR
PHELPS DODGE
THAI YAZAKI
BANGKOK CABLE
MCI - DRAKA
CTW

MITR TECHNICAL CONSULTANT

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

REVISION ……….
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5-2.62 ELECTRICAL CONDUIT
PANASONIC
RSI
UI
DAIWA
BSM

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

5-2.63 CONTROL EQUIPMENTS
JOHNSON CONTROLS
HONEYWELL
TOUR & ANDERSSON

USA
USA
SWEDEN

or Regional Under License
or Regional Under License
or Regional Under License

5-2.64 METERING & RELAY
CROMPTON
MITSUBISHI
TELEMECANIQUE
ABB
SIEMENS

UK
JAPAN
FRANCE
GERMANY
GERMANY

or
or
or
or
or

Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License
Regional Under License

5-2.65 ELECTRICAL SWITCHBOARD
ASEFA
PMK
ABB
SIEMENS
SMD

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND

5-2.66 WIRE WAY, CABLE TRAY
UI
ASEFA
BSM
COSTA
MITR TECHNICAL CONSULTANT

THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
REVISION ……….
I:\DS\PROJECT\PAKKRET SPORT CENTER\SN\SANSPEC\SANSPC05-PAKKRET SPORT CENTER.doc

อาคารสนามกีฬาสาหรับผู้สูงอายุ เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
เทศบาลนครปากเกร็ด

รายการประกอบแบบ
หมวดงานสถาปั ตยกรรม

15 ตุลาคม 2563

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมวดงานสถาปั ตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

สารบัญ
หมวดที 1 ข้อกําหนดและการดําเนินการทัวไป
งานรือถอน (Building Demolition)
การปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง Site Clearing
หมวดที 2 รายการประกอบแบบงานสถาปั ตยกรรม
2.1 งานผนัง
คอนกรีตมวลเบา (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE)
งานผนังก่ออิฐ
งานฉาบปูน
งานผนังเบา
งานผนังห้องนําสําเร็จรู ป ANTI-BACTERIA
งานผนัง – บุหินแกรนิต
งานผนัง-บุกระเบือง
งานผนังโครงสร้าง- โครงคร่าวไม้
งานผนังตกแต่ง – โครงคร่าวไม้
งานผนังเลือนสําเร็จรูป
2.2 งานพืน
งานพืน - ปูกระเบือง
งานปูพืนกระเบืองไวนิล ชนิดม้วน (Vinyl Sheet Flooring) สําหรับพืนทีทัวไป
งานปูพืนกระเบืองไวนิล ชนิดม้วน (Vinyl Sheet Flooring) รุ น่ ทีมีการดูดซับเสียง
งานพืนผิวซีเมนต์ขดั มัน/ขัดมันผสมสี
งานพืนสนามกีฬา
2.3 งานฝ้าเพดาน
งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ, ฝ้าเพดานโครงเคร่า T-BAR
2.4 งานหลังคาเหล็ก (Metal Sheet)
2.5 งานประตู-หน้าต่างไม้ กระจกประตูและวงกบเหล็ก
งานประตู-หน้าต่างโลหะ
งานประตูอลูมิเนียม-หน้าต่างอลูมิเนียมภายใน และภายนอก
งานหน้าต่างภายนอก และ CURTAIN WALL
งานประตูเหล็กทัวไป (STEEL DOORS AND FRAMES)
งานอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง DOOR AND WINDOW HARDWARE
งาน HARDWARE ประตู-หน้าต่าง
งานแผ่นอลูมเิ นียมคอมโพสิท ชนิดไส้กลางทนไฟ (Fire Resistant Aluminium Composite Material)
งานกระจก (GLASS AND GLAZING)
งานกาวซีเมนต์ และ ยาแนว (Cementitious Adhessive and Grout Work)
งานวัสดุอดุ ยาแนว ( SEALANT )
งานสารบัญ
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หน้า
4
18
19
20
21
21
25
27
29
33
35
36
37
39
42
43
43
44
47
50
51
53
54
58
60
62
63
71
76
78
84
85
89
95
98

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมวดงานสถาปั ตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

สารบัญ
2.6 งานไม้
2.7 งานโลหะ
2.8 งานทาสี
2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
2.10 งานระบบวัสดุกนั ซึม และงานปิ ดรอยต่ออาคาร
งานระบบป้องกันความชืนและนําซึมผ่าน (WATERPROOFING SYSTEM)
2.11 งานระบบป้องกันความร้อน และระบบป้องกันไฟ
2.12 งานระบบเคลือบพืนผิว Epoxy Self-Leveling
2.13 พืนเคลือบทําให้ผิวแกร่ง (Liquid Floor Hardener)
2.14 งานระบบเคลือบพืนผิวโพลียรู ีเทนสกรีด
2.15 แผงระบายอากาศกันนํา (Weather Louver)
2.16 งานพรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคาร (Entrance Matting System)
2.17 งานป้องกันและกําจัดปลวก (PIPE TREATMENT SYSTEM)
2.18 งานเฟอร์นิเจอร์
2.19 งานสีและการทําผิวเฟอร์นิเจอร์
2.20 งานอุปกรณ์สาํ หรับเฟอร์นิเจอร์
2.21 งานเก้าอีอัฒจันทร์พบั เก็บได้
2.22 งานม่านและม่านปรับแสง
หมวดที 3 รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์
งานผนัง
งานผนังอิฐมอญ, คอนครีตมวลเบา
งานฉาบปูน, งานฉาบปูนสําเร็จรู ป
งานผนังเบา
งานพืน
งานฝ้าเพดาน (ใต้หลังคา)
งานหลังคา
งานประตู
งานสี (PAINTING)
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
งานป้องกันความชืน และงานปิดรอยต่ออาคาร
รายละเอียดงานอืน ๆ

งานสารบัญ
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หน้า
101
105
108
116
117
118
125
127
129
130
132
134
136
138
142
145
146
149
150
151
151
152
152
152
154
155
156
162
164
164
167
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หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

หมวดที 1
ข้อกําหนดและการดําเนินการทัวไป

หมวดที 1
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โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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ข้อกําหนด และการดําเนินการทัวไป
1.

หมวดที 1

คําจํากัดความ และความหมาย
คําต่าง ๆ ทีจะมีปรากฏในเอกสารสัญญานีรวมถึงเอกสารประกอบสัญญาทุกฉบับให้มีความหมายตามทีกําหนดไว้ดงั นี
1.1 “เจ้าของหรือผูว้ ่าจ้าง” หมายถึง โครงการสนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาล
นครปากเกร็ด หรือ ตัวแทนผูว้ ่าจ้าง
1.2 “สถานทีก่อสร้าง” หมายถึง สนามกีฬาสําหรับผูส้ ูงอายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด
ทีดินเทศบาล ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด ฝั งตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุขบางหว้า จังหวัดนนทบุรี
1.3 “ตัวแทนผูว้ ่าจ้าง” หมายถึง ผูท้ ีได้รบั มอบหมายจากผูว้ ่าจ้างในการประสานงานให้ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง
1.4 “งาน” หมายถึง งานก่อสร้างตามขอบเขตของงานตามสัญญา ซึงรวมถึงแรงงานหรือวัสดุหรือทังสองอย่าง
อุปกรณ์เครืองมือ การขนส่ง
และสิงอํานวยความสะดวกอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับการดําเนินงานให้เสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา
1.5 สถาปนิกผูอ้ อกแบบ หมายถึง บริษทั ดีไซน์+ดีเวลลอป จํากัด
ผูอ้ อกแบบงานวิศวกรโครงสร้าง หมายถึง บริษทั ซี เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด
ผูอ้ อกแบบงานวิศวกรงานระบบ และสาธารณูปโภค หมายถึง บริษัท มิตรเทคนิคลั คอนซัลแท้นท์ จํากัด
ผูอ้ อกแบบงานภูมิทศั น์ บริษัท ดับเบิลยูเอ็ม คอนเซ็ปโต้ จํากัด
1.6 สถาปนิกโครงการ หมายถึง สถาปนิกตัวแทนผูว้ ่าจ้างทังนีขณะก่อสร้าง การขอความเห็นชอบในข้อขัดแย้งใน
แบบ และรายการทังหมด รวมถึงการขออนุมตั ิจากผูว้ ่าจ้าง จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากสถาปนิกโครงการจาก
ผูว้ ่าจ้างเท่านัน เพือให้รูปแบบตรงกันการใช้งานจริงของผูว้ า่ จ้าง
1.7 “ผูค้ วบคุมงาน” หมายถึง บริษัท ควบคุมงาน บุคคลหรือคณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผูว้ า่ จ้างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
1.8 “ผูร้ บั จ้าง” หมายถึง นิติบุคคล หรือตัวแทนนิติบุคคล ทีปรากฏชือเป็ นคู่สญ
ั ญากับผูว้ ่าจ้าง
1.9 “คณะกรรมการตรวจการจ้าง” หมายถึง คณะกรรมการทีผูว้ ่าจ้างแต่งตังขึนในคราวเดียวหรือเป็ นครังคราว ให้
เป็ นผูแ้ ทนควบคุมดูแลในขณะระหว่างการทําการก่อสร้าง ให้การก่อสร้างดําเนินไปตามเงือนไขแห่งสัญญาแทน
ผูว้ ่าจ้าง
1.10 “อนุมตั ”ิ หมายถึง การอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากตัวแทนผูว้ ่าจ้าง
1.11 “คําสัง” หมายถึง การสังการให้ปฏิบตั ิตามจุดประสงค์ทีต้องการของผูว้ า่ จ้างทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้
รวมความถึงคําบอกกล่าวทีเป็ นวาจา
ซึงมีผลบังคับใช้แทนคําสัง โดยจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามมาใน
ภายหลัง บุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการออกคําสัง ตามลําดับดังนี
- เจ้าของงานหรือผูว้ า่ จ้าง หรือตัวแทนผูว้ ่าจ้าง
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง
- เจ้าหน้าทีประสานงานโครงการ / สถาปนิกโครงการ
- สถาปนิก / วิศวกร ผูอ้ อกแบบ
- ผูค้ วบคุมงาน
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โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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1.12 “แบบรูป” หรือ “รู ปแบบ” หรือ “แบบก่อสร้าง” หมายถึง แบบทีรวมอยู่ในเอกสาร ประกอบสัญญา และ ให้
รวมความถึงผูบ้ ริหารโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ช่วยพิจารณาอํานาจหน้าทีในเรืองการพิจารณา
รูปแบบ, รายการ และความคลาดเคลือนของรูปแบบ หมายถึงแบบแปลนทีออกเพิมเติมโดยผูว้ ่าจ้าง
1.13 รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง หรือรายละเอียดประกอบแบบ
หรือรายการประกอบ แบบ หรือ
“Specification” หมายถึง ข้อกําหนดรายละเอียดเกียวกับงานก่อสร้างถือว่า เป็ นส่วนหนึงของสัญญา
1.14 “คุณภาพเทียบเท่า หรือเทียบเท่า” หมายถึง การอนุญาตให้ใช้วสั ดุหรืออุปกรณ์ในงานก่อสร้างนอกเหนือจาก
รายชือวัสดุอปุ กรณ์ทได้
ี กาํ หนดไว้ในรายการประกอบแบบ หรือในแบบรู ป การเทียบเท่าให้เทียบเท่าโดยยึดถือ
คุณภาพเท่ากัน หรือดีกว่า ในราคาเท่ากันหรือสูงกว่า แต่ทงนี
ั จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการกําหนด
คุณภาพเทียบเท่าจากตัวแทนผูว้ ่าจ้าง
1.15 “สัญญา” หมายถึง เอกสารต่าง ๆ ทีประกอบกันเป็ นสัญญา อันได้แก่
- เอกสารสัญญาว่าจ้าง
- เอกสารประกวดราคา
- รายการประกอบแบบ (Specifications)
- รูปแบบ
- เงือนไขข้อกําหนดต่าง ๆ
- เอกสารเพิมเติมอืน ๆ (ถ้ามี)
1.16 “ผูแ้ ทนทีมีอาํ นาจเต็ม” หมายถึง ผูแ้ ทนทีได้รบั มอบหมายให้กระทําการใด ๆ แทนโดยมีหลักฐานการ
มอบอํานาจอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
1.17 คําว่า “จะต้อง” ให้หมายถึง คําสังให้ปฏิบตั ิตามจุดประสงค์ทีต้องการของผูว้ ่าจ้างคําว่า “ควร” ให้หมายถึง
คําแนะนําวิธีปฏิบตั ิของผูว้ ่าจ้าง
1.18 ราคางานก่อสร้าง ให้รวมความถึง
- งานเตรียมการ เตรียมสถานทีจะลงก่อสร้างได้ , ทีพักคนงาน
- ค่าดําเนินการขอมิเตอร์นาประปา
ํ
, ไฟฟ้าชัวคราว
- ค่านํา-ค่าไฟ ตลอดจนโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการรับมอบอาคารจากผูว้ ่าจ้าง
- ค่าวัสดุ, แรงงาน, เครืองมือ, ค่าขนส่ง, ค่าติดตัง และค่าทําความสะอาดก่อนส่งมอบอาคาร
- ค่าประสานงานกับส่วนอืน ๆ
- ค่ารือถอน พร้อมขนย้ายวัสดุ และเตรียมพืนทีในการก่อสร้าง อาคารทีอยู่ในบริเวณก่อสร้างทังหมด ทังนี
วัสดุ-อุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์ ในอาคารทีรือถอนผูร้ บั จ้างต้องจัดนําส่งผูว้ ่าจ้าง เพือดําเนินการต่อไป
- ค่าดําเนินการเกียวกับเทคนิคการก่อสร้าง การป้องกันความเสียหายทีจะเกิดแก่บุคคลและทรัพย์สิน ทังใน
และนอกสถานทีก่อสร้างตลอดจนค่าดําเนินการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีผูร้ บั จ้างต้องกระทําเพือให้ได้
งานทีสําเร็จสมบูรณ์
- ค่ากําไร
- ภาษีอากรต่าง ๆ ทีผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเทศบัญญัติโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
- ค่าประกันภัยตามสัญญา
- ค่าก่อสร้างสํานักงานสนาม พร้อมอุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์ของผูร้ บั จ้าง ผูว้ ่าจ้าง และผูค้ วบคุมงาน

หมวดที 1
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2.

3.

4.

5.

หมวดที 1

- การดําเนินงานด้านเอกสาร อาทิเช่น การจัดทํา Shop Drawing, As Built Drawing เอกสารรายงาน
ประจําเดือน เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามเงือนไขและข้อกําหนดในสัญญา
- ค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ ตาม Specifications และเมือกรรมการตรวจการจ้าง มีความประสงค์ให้ทดลองวัสดุ
นอกเหนือจาก Specifications
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและการติดตังมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปา ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้าง
ทังหมด
การตรวจสอบสถานทีก่อสร้าง
ก่อนยืนซองประกวดราคา ผูย้ ืนซองประกวดราคา จะต้องไปตรวจสอบสถานทีทีจะทําการก่อสร้างด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายผูแ้ ทนทีมีอาํ นาจเต็ม ตามวัน เวลา ทีผูว้ ่าจ้างกําหนด หากผูย้ ืนซองประกวดราคารายใด มิได้ไปดูสถานที
ตาม วัน เวลาทีผูว้ ่าจ้างกําหนดให้ ถือว่าผูร้ บั จ้างรับทราบและยอมรับในรายละเอียด คําชีแจงและเงือนไขอืนทีอาจมี
การเพิมเติมในระหว่างการตรวจสอบสถานทีก่อสร้าง
การชีแจงและคําแนะนําเกียวกับแบบรู ป และรายการละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
ผูว้ ่าจ้างจะเป็ นผูก้ าํ หนดเวลาและสถานที โดยผูอ้ อกแบบจะเป็ นผูร้ ว่ มให้คาํ แนะนําและชีแจง เกียวกับแบบรู ปและ
รายการประกอบการก่อสร้างเกียวกับงานก่อสร้าง เงือนไข สัญญา หรืออืน ๆ ตลอดจนตอบคําถามข้อสงสัยต่าง ๆ ที
ผูเ้ ข้าร่วมประกวดราคาเสนอคําถามมา โดยจะถือว่าคําชีแจงและคําแนะนําเหล่านันเป็ นส่วนหนึงของเอกสารประกอบ
สัญญาในระหว่างการก่อสร้าง มิให้ผรู้ บั จ้างทํางานโดยปราศจากแบบก่อสร้างและคําแนะนําทีเหมาะสม ผูร้ บั จ้าง
จะต้องรับผิดชอบต่องานทังหมดรวมทังแก้ไขให้ถกู ต้อง ห้ามผูร้ บั จ้างกระทําไปโดยพลการ
ความคลาดเคลือนหรือขาดตกบกพร่อง ในรูปแบบหรือรายการ
4.1 งานส่วนทัวไป และส่วนประกอบของงาน ซึงมิได้ระบุและเป็ นส่วนทีจะทําให้การก่อสร้างสําเร็จสมบูรณ์
ตามหลักวิชาช่างทีดี ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้างทังสิน
4.2 สิงใดทีปรากฏในแบบรูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบก่อสร้างขัดแย้งกัน หรือมิได้ระบุลงให้แน่นอน ให้ถือ
ตามคําวินิจฉัยของผูค้ วบคุมงานหากมีขอ้ ขัดแย้งทีไม่สามารถตัดสินใจได้ ให้ถือคําวินิจฉัยของผูอ้ อกแบบเป็ นอัน
สินสุด
4.3 การอ่านแบบ
การอ่านแบบให้ถือความสําคัญลําดับต่อไปนี
- แบบรูป
- ระยะทีเป็ นตัวเลข
- อักษรทีปรากฏอยู่ในแบบรูป
- แบบขยาย และแบบขยายทีเพิมเติม
- แบบขยายทีได้รบั การอนุมตั ิ
หากผูร้ บั จ้างยังความสงสัยอยู่ จะต้องแจ้งให้ผคู้ วบคุมงานทราบก่อนลงมือทําการก่อสร้างห้ามทําไปโดยพลการ
ลําดับสําคัญของเอกสารสัญญาว่าจ้าง
เว้นแต่มีการระบุเป็ นอย่างอืนลําดับความสําคัญของเอกสารสัญญาให้ถือตามรายการทีกําหนด ดังต่อไปนี
5.1 สัญญาว่าจ้าง ซึงได้ลงนามระหว่างผูว้ ่าจ้างกับผูร้ บั จ้าง โดยมีพยานรับรู ท้ งนี
ั รวมถึง เอกสารแนบท้ายสัญญาทุกฉบับ
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5.2 รายการละเอียดประกอบแบบก่อสร้างทีได้ยอมรับในขันเซ็นสัญญา และเอกสารรายการเปลียนแปลง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง ทังนีขึนอยู่กบั การเปลียนแปลงแต่ละครังได้รบั ความเห็นชอบจากคู่สญ
ั ญาเป็ นคราว ๆ ไป
5.3 แบบรูปและรายการเปลียนแปลงแบบรูปตลอดโครงการ
แบบรูปทัว ๆ ไป
แบบรูปทีมีระยะเป็ นตัวเลข และอักษรกํากับ
แบบรูปทีเป็ นแบบขยาย
แบบรูปทีได้ตกลง โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูค้ วบคุมงาน
5.4 ราคาค่าก่อสร้าง และรายการละเอียดเกียวกับราคาทีเป็นทียอมรับของผูว้ ่าจ้างและผูร้ บั จ้าง
5.5 ข้อตกลงระหว่างผูว้ ่าจ้าง และผูร้ บั จ้างอืน ๆ ในภายหลัง (ถ้ามี)
5.6 บรรดาคําสังของสถาปนิกและหรือวิศวกร ทีออกโดยผูว้ ่าจ้าง ให้ผรู้ บั จ้างปฏิบตั ิตาม
วัตถุสงของหรื
ิ
อของมีค่าอืน ๆ ในบริเวณงานก่อสร้าง
6.1 บรรดาทรัพย์สินต่าง ๆ บนผิวดิน ผูว้ ่าจ้างจะเป็นผูก้ าํ หนดให้ผรู้ บั จ้างปฏิบตั ิตาม เช่น การอนุรกั ษ์ หรือการ
เคลือนย้าย
เพืออนุรกั ษ์บรรดาทรัพย์สินเหล่านันไปยังจุดหนึง หรือเคลือนย้ายออกนอกบริเวณโดยถือว่า
บรรดาทรัพย์สินเหล่านัน เป็ นของผูว้ ่าจ้าง
6.2 บรรดาทรัพย์สินของมีค่าต่าง ๆ ในดินบริเวณงานก่อสร้างได้รบั ความเห็นชอบ ในกรณีทีผูร้ บั จ้างขุดดินบริเวณ
ก่อสร้างพบวัตถุโบราณ หรือบรรดาของมีค่าอืน ๆ ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ ควบคุมงานและผูว้ ่าจ้างทราบ
ตามลําดับโดยไม่ทาํ การขุดต่อ โดยถือว่าบรรดาทรัพย์สินเหล่า นันเป็นของผูว้ ่าจ้าง
การประสานงาน
เพือให้การดําเนินการก่อสร้างเป็ นไปด้วยดี การประสานงานระหว่างผูร้ บั จ้างงานโครงสร้างกับผูร้ บั จ้างช่วง หรือ
ผูร้ บั จ้าง งานก่อสร้างแต่ละแขนง นอกจากระบุเป็ นอย่างอืนในสัญญาให้ถือว่า ผูร้ บั จ้างงานโครงสร้างจะต้องเป็ น
ผูป้ ระสานงานกับส่วนอืน ๆ ทังหมดให้หมายรวมถึงการประสานงานขันวางแผนขันการดําเนินการ และขันบํารุ งรักษา
ผูร้ บั จ้างงานโครงสร้างจะต้องเป็ นตัวแทนแต่เพียงผูเ้ ดียวกับผูว้ า่ จ้างความผิดพลาดทีเกิดขึนทังหมดจากการดําเนินงาน
ในส่วนทีงานแขนงอืน ๆ มาประกอบหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึงของงานโครงสร้าง ไม่ว่าจะเกิดจากงานแขนงใด ๆ ก็ตาม
ผูร้ บั จ้างงานโครงสร้างจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเกียวกับการซ่อมแซมเปลียนแปลงเปลียนใหม่
เพือให้ได้
ผลงานทีดีจนเป็ นทีพอใจของผูว้ ่าจ้าง และสถาปนิก / วิศวกรผูอ้ อกแบบ
ข้อกําหนดทัวไป
ให้ผรู้ บั จ้างปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทัวไปในแต่ละหมวดทีระบุไว้ในเอกสารรายการละเอียดประกอบแบบก่อสร้างหากมี
ความขัดแย้งกัน ให้ถือเอาส่วนทีมีเนือหาครอบคลุมการปฏิบตั ิงานทีดีกว่า โดยถือเอาคําตัดสินของสถาปนิก /วิศวกร
เป็ นอันสินสุด
สิงอํานวยความสะดวกชัวคราว
9.1 สํานักงานชัวคราว
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดสร้างสํานักงานชัวคราว ในบริเวณทีก่อสร้างสําหรับเป็ นทีทํางานของฝ่ ายผูร้ บั จ้างและของ
ตัวแทนฝ่ ายผูว้ ่าจ้างหรือผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง โดยจัดแยกเป็ นสัดส่วน โดยจะต้องมีเนือทีทีเหมาะสมในการตัง
โต๊ะทํางานมีหอ้ งนํา เฟอร์นิเจอร์ สิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ นพร้อมติดตังโทรศัพท์, FAX ,COMPUTER และ
PRINTER
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ทีพักอาศัย
ผูร้ บั จ้างจะต้องสร้างทีพักอาศัยชัวคราวสําหรับคนงานและเจ้าหน้าทีทีจะเป็ นของผูร้ บั จ้างในบริเวณทีผูว้ า่ จ้าง
กําหนดให้ ผูร้ บั จ้างจะต้องดูแล เรืองความปลอดภัย ความสะอาด และความเรียบร้อย ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างในกรณีทีบริเวณทีผูว้ ่าจ้างกําหนดไว้ให้ไม่เพียงพอ ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาเพิมเติมด้วยตนเอง
9.3 นําใช้ระหว่างการก่อสร้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการขออนุญาตติดตังมิเตอร์นาใช้
ํ ชวคราวค่
ั
าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้นาประจํ
ํ
าเดือน
ตังแต่เริมดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเป็นของผูร้ บั จ้างทังสิน
9.4 ไฟฟ้าชัวคราวระหว่างก่อสร้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการขออนุญาตติดตังมิเตอร์ไฟฟ้าชัวคราว ให้มีขนาดเพียงพอกับการใช้งาน ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ตลอดจนค่าไฟฟ้าประจําเดือนตังแต่เริมดําเนินการจนแล้วเสร็จเป็ นของผูร้ บั จ้างทังสิน ห้องนํา – ส้วม
ชัวคราว ผูร้ บั จ้างจะต้องสร้างห้องนําชัวคราวสําหรับคนงานและเจ้าหน้าทีให้พอเพียง ห้องนํา-ส้วม ชัวคราว
จะต้องถูกต้องสุขลักษณะตําแหน่งทีตัง จะต้องขออนุมตั ิจากผูค้ วบคุมงานเสียก่อน จึงจะทําการก่อสร้างได้
ห้องนํา – ส้วม สําหรับสํานักงานชัวคราว ผูร้ บั จ้างจะต้องดูแลรักษาห้องนํา – ห้องส้วมทังหมดให้สะอาดอยู่เสมอ
อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบ
10.1 ผูค้ วบคุมงาน
มีหน้าทีควบคุมและตรวจสอบ ทําการทดสอบและวิเคราะห์ผลการทํางานของผูร้ บั จ้าง
10.1.1 ผูค้ วบคุมงานมีอาํ นาจออกคําสัง คําแนะนํา หรือการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยถือว่าเป็ นข้อ
ผูกมัดผูร้ บั จ้างเหมือนคําสังของสถาปนิก / วิศวกร เอง
10.1.2 ผูค้ วบคุมงานไม่มีอาํ นาจทีจะยกเว้นความรับผิดชอบใด ๆ ของผูร้ บั จ้างตามสัญญา และไม่มีอาํ นาจ
เกียวกับการเพิมราคาค่าก่อสร้าง หรือทําให้งานเปลียนรู ป
10.1.3 การทีผูค้ วบคุมงานไม่คดั ค้านการทํางานใด ๆ ทีผูร้ บั จ้างกระทําไปโดยพลการไม่อาจ ลบล้าง อํานาจของ
ผูว้ ่าจ้างหรือสถาปนิก / วิศวกรทีไม่เห็นชอบกับงานหรือสิงของนัน ๆ ได้
10.2 สถาปนิก / วิศวกร
10.2.1 สถาปนิก / วิศวกร มีอาํ นาจทีออกคําสังเพิมเติมได้อกี ในระหว่างงานกําลังดําเนินอยู่ ในเมือ
สถาปนิก / วิศวกร เห็นสมควร เช่น วิธีการใช้วสั ดุทีถูกต้อง หรือการดําเนินการส่วนใดควรจะทํา
ก่อนหรือหลัง เพือมิให้เกิดการเสียหายกับงานส่วนอืน ๆ (ทังนีไม่หมายถึงการทําให้ราคาเพิมหรือ
ตําลง) ในขณะก่อสร้างหรือภายหลัง ได้ผรู้ บั จ้างจะต้องทําตาม และยอมรับคําสังนัน ๆ ในขณะ
ก่อสร้าง
10.2.2 สถาปนิก/วิศวกร หรือผูใ้ ดทีได้รบั มอบอํานาจจากผูว้ ่าจ้าง มีสิทธิเข้าไปในบริเวณหน่วยงาน/โรงงาน
ทุก ๆ แห่งทีมีการเตรียมงาน หรือแหล่งผลิตเก็บรักษาวัสดุสิงของทีจะนํามาใช้ในการก่อสร้างผูร้ บั
จ้างมีหน้าทีคอยให้ความสะดวกในการนําเข้าไปในสถานทีต่าง ๆ เหล่านัน
10.2.3 สถาปนิก / วิศวกร มีอาํ นาจในการเปลียนแปลงแบบรูป และรายการละเอียดประกอบแบบตาม
ความเห็นชอบของผูว้ า่ จ้างเพือทีจะให้ความมันคงแข็งแรงหรือทําประโยชน์ในการใช้สอยดีขึน โดย
ไม่ทาํ ให้ราคาค่าก่อสร้างเพิมขึนหรือลดลง ผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิตาม

9/169

ข้อกําหนดและการดําเนินการทัวไป

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

10.3 ผูร้ บั จ้าง
10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7
10.3.8

หมวดที 1

หากผูร้ บั จ้างไม่เข้าใจในแบบ หรือรายการก่อสร้าง หรือจะเป็ นวัสดุทีใช้ หรือวิธีการทําก็ตามผูร้ บั จ้าง
ต้องแจ้งให้สถาปนิก / วิศวกรทราบแต่เนิน ๆ สถาปนิก / วิศวกรจะเป็ นผูช้ ีแจงข้อสงสัยนัน ๆ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หรือให้รายละเอียดเป็ นแบบเพิมเติม ห้ามมิให้ผรู้ บั จ้างตัดสินใจทําอย่างหนึงอย่าง
ใดเอง ผลเสียทีเกิดขึนผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบทังหมด
ผูร้ บั จ้าง จะต้องแต่งตังตัวแทนทีเป็ นสถาปนิก หรือวิศวกรทีมีประสบการณ์เหมาะสมกับงานก่อสร้าง
และมีอาํ นาจเต็มประจําสถานทีก่อสร้างอย่างน้อย 1 คน หรือตามทีผูว้ า่ จ้างระบุ ทังนี จะต้องทํา
หนังสือแต่งตังประวัติการทํางานพร้อมรู ปถ่ายจํานวน 2 ใบ ต่อหนึงคน ขอรับรองจากผูว้ ่าจ้าง
เสียก่อนครบถ้วนตามข้อกําหนด และผูร้ บั จ้างจะต้องแต่งตังผูค้ วบคุมงานตามวุฒิ และจํานวนตาม
ระเบียบ กฎหมายและเทศบัญญัติ ระบุ แจ้งต่อหน่วยราชการทีเกียวข้องด้วย
ผูร้ บั จ้างจะต้องว่าจ้างช่างฝี มือแต่ละประเภทของงาน ผูว้ ่าจ้างมีอาํ นาจทีจะให้ผรู้ บั จ้างถอนผูห้ นึง
ผูใ้ ดทีผูร้ บั จ้างจ้าง ออกจากงานทันทีในเมือผูว้ ่าจ้างเห็นว่า ผูน้ นประพฤติ
ั
มิชอบหรือไร้สมรรถภาพ
หรือปล่อยปละละเลยและทิงงานผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาผูม้ ีความสามารถมาเปลียนโดยทันที
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดวางผังการก่อสร้างให้ถกู ต้องตามแบบรูป ตลอดจนการแก้ไข
ทีตังระดับ ขนาด และแนวต่าง ๆ ของงาน จัดหาเครืองมืออุปกรณ์และแรงงานให้เพียงพอ หากมี
การวางผังผิดพลาด จะต้องแก้ไขใหม่ให้เป็ นทีเรียบร้อย ผูร้ บั จ้างจะต้องบํารุ งรักษาหลักฐานแนว
หมุดเครืองหมายต่าง ๆ ทีใช้ในการวางผังให้คงสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ
ให้ถือว่าผูร้ บั จ้างเป็ นผูช้ าํ นาญการก่อสร้างและฝี มือดี โดยวิศวกรคอยควบคุมอยู่อย่างใกล้ชิด ฉะนัน
ความผิดพลาดต่าง ๆ ทีวิศวกร หรือผูค้ วบคุมงานตรวจแบบอาจจะพบช้าหรือเร็วก็ตามมิได้
หมายความว่า วิศวกรหรือผูค้ วบคุมงานบกพร่องในหน้าที และหากมีการผิดพลาดเกิดขึนเนืองจาก
กรณีใดก็ตาม เวลาทีต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ผูร้ บั จ้างจะนําเป็ นข้ออ้างให้รว่ มรับผิดชอบมิได้
เป็ นอันขนาด
ผูร้ บั จ้างจะต้องบํารุ งรักษาซ่อมแซมถนน หรือสะพาน หรือเขือนทีใช้ผ่านไปยังสถานทีก่อสร้างเพือ
หลีกเลียงผลเสียหาย ผูร้ บั จ้างจะต้องเลือกเส้นทางทีเหมาะสมกับยานพาหนะทีจะต้องผ่าน เมือมีขอ้
กล่าวหาว่าผูร้ บั จ้างทําสะพาน หรือถนน หรือเขือนเสียหาย ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการซ่อมแซมแก่ไข
หรือทําใหม่ให้อยูใ่ นสภาพเดิมทันที
ผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติแรงงานทุกประการ ตลอดจนกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของ
ท้องที
บรรดาวัสดุสิงของทีใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดทีปรากฏในแบบรู ปและรายการละเอียดประกอบแบบ
ก่อสร้าง หรือไม่ได้ระบุแต่จาํ เป็ นต้องนํามาประกอบงานก่อสร้าง จะมีในท้องตลาดหรือขาดตลาด
หรือมีไม่พอเป็ นหน้าทีของผูร้ บั จ้าง จะต้องเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้า ทังวัสดุทีมีชือระบุในแบบรูป
และรายการละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง หรือวัสดุเทียบเท่าเพืออนุมตั ิ ผูร้ บั จ้างจะอ้างว่า ไม่มีใน
ท้องตลาด หรือขาดตลาดหรือต้องสังจากต่างประเทศ หรือต้องสังทํา หรือต้องรอให้ครบอายุการใช้
งาน และนําเหตุผลเหล่านันไปเป็นเหตุให้การก่อสร้างต้องชะงัก หรือล่าช้าไม่ทนั กําหนดสัญญา และ
ขอต่ออายุสญ
ั ญาไม่ได้
เป็ นหน้าทีโดยตรงของผูร้ บั จ้างทีจะวางแผนงานให้รอบคอบก่อนลงมือ
ดําเนินการก่อสร้าง
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11.

12.

หมวดที 1

10.3.9 ผูร้ บั จ้างต้องรับผิดชอบในการจัดส่งตัวอย่าง เพืออนุมตั ิและสังซือเวลาอันเหมาะสม
10.3.10 ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการทดสอบคุณภาพวัสดุสิงของ เพือให้ได้คณ
ุ ภาพตามทีระบุในรายการ
ค่าใช้จ่ายทังหมดเป็ นของผูร้ บั จ้าง
10.3.11 วัสดุสิงของทังหมดทีผูร้ บั จ้างสังเข้ามายังหน่วยงาน จะต้องเป็ นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมา
ก่อน ต้องบรรจุลงในหีบห่อเรียบร้อยจากโรงงาน หรือมีใบส่งของจากโรงงานกํากับและจะต้องเป็ น
วัสดุสิงของทีมีคณ
ุ ภาพ ชัน 1 ถูกต้อง และมีจาํ นวนเพียงพอ วัสดุสิงของทีไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องนําออกนอกบริเวณงานทันที
10.3.12 ผูร้ บั จ้างต้องดําเนินการฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีควบคุม และบํารุงรักษาเครืองจักรกลของโครงการ ฯ ให้
มีความรู ้ ความสามารถในการใช้งาน และการบํารุ งรักษาเครืองเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ติดต่อกันภายหลังส่งมอบงาน หรือจนกว่าเจ้าหน้าทีควบคุมเครืองของโครงการ ฯ สามารถใช้เครือง
ได้ดว้ ยตนเอง
10.3.13 ผูร้ บั จ้างต้องจัดเตรียมช่างผูช้ าํ นาญไว้สาํ หรับตรวจสอบ ซ่อมแซม และบํารุงรักษาเครืองจักรกล
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี หลังจากรับมอบงานแล้วทุก ๆ 3 เดือน เป็ นระยะเวลา 1 ปี แล้วจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบเสนอผูว้ ่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันตรวจสอบทุกครัง
10.3.14 เพือให้การดําเนินการก่อสร้างบรรลุเป้าหมายโดยเรียบร้อยและปลอดภัย
ผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิ
ตาม กฎกระทรวงมหาดไทย เรืองความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างและคําสังของผูค้ วบคุมงาน
โดยไม่มีเงือนไขหรือข้อเรียกร้องอืนใด
10.3.15 ผูร้ บั จ้างต้องจัดสถาปนิก และวิศวกร เพือเซ็นเป็ นผูค้ วบคุมงานตามระเบียบและข้อบังคับของ
กรุงเทพมหานครฯ ของเทศบาลเมืองฯ หรือของสุขาภิบาลอําเภอ ฯลฯ
การจัดทําและการอนุมัตแิ บบ SHOPDRAWINGSและแบบ AS BUILT DRAWINGS
11.1 การจัดทํา SHOP DRAWING และ AS BUILT DRAWINGS ผูร้ บั จ้างจะต้องจัด ทํา SHOP DRAWINGS
เสนอผูค้ วบคุมงานเพือตรวจสอบและเสนอขออนุมตั ิต่อคณะ กรรมการตรวจการจ้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
แบบ SHOP DRAWINGS ทีได้รบั อนุมตั ิแล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเขียนแบบ AS BUILT DRAWINGS ใน ทุก ๆ
จุด ให้เขียนลงกระดาษไข จํานวน 1 ชุด ตามขนาดทีสถาปนิกสัง พร้อมพิมพ์สาํ เนา (พิมพ์เขียว) จํานวน 4
ชุด ผูร้ บั จ้างจะต้องรวบรวมต้นฉบับแบบ SHOP DRAWINGS, AS BUILT DRAWINGS ทังหมด ส่งมอบ
ให้แก่ผวู้ า่ จ้างโดยจัดทําเป็ นรูปเล่มใน วันสุดท้ายของการรับมอบงาน
11.2 การอนุมตั ิแบบ SHOP DRAWINGS, AS BUILT DRAWINGS
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งแบบ SHOP
DRAWINGS และแบบ AS BUILT DRAWINGS ในระยะเวลาทีเหมาะสม ทีผูค้ วบคุมงานและ / หรือ
สถาปนิก / วิศวกร จะตรวจสอบและเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทนั ต่อการดําเนินการ โดย
อย่างตําไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน การทีผูร้ บั จ้างจัดทําแบบ SHOP DRAWINGS ล่าช้าและ/ หรือมีระยะเวลา
ตรวจสอบไม่เพียงพอจะถือเอาเป็ นสาเหตุในการเรียกร้องเวลาโดยอ้างว่าเป็ นปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง
ไม่ได้ การอนุมัติ SHOP DRAWINGS ไม่ได้หมายถึงว่าผูร้ บั จ้างได้รบั การยกเว้น ความรับผิดชอบในการ
ก่อสร้างส่วนนัน ๆ ผูร้ ับจ้างยังคงต้องรับผิ ด ชอบการก่อสร้างในส่วนนัน ๆ ในกรณี ทีมีปั ญหาและจะต้อง
รับผิดชอบในการแก้ไขให้เรียบร้อยสมบูรณ์
การจัดส่งตัวอย่างวัสดุอปุ กรณ์ ในการอนุมัติ
12.1 วัสดุขนาดของตัวอย่าง
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หินขัด หรือกรวดล้าง หรือทรายล้างตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
กระเบืองปูพนทุ
ื กชนิด ขนาดแผ่นมาตรฐานตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
กระเบืองบุผนังทุกชนิด ขนาดแผ่นมาตรฐานตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
กระจกทุกชนิดตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
ประตู-หน้าต่างไม้ตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
ประตู-หน้าต่าง อลูมเิ นียมตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่างทุกชนิดตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
ฝ้าเพดานและแผ่นกันความร้อนตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
โครงเคร่า / ผนังโลหะตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
เครืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทกุ ชนิดตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
หินอ่อนขนาดแผ่นมาตรฐานตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
จมูกบันได , เส้นทองเหลือง หรือ PVC ตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
แบ่งหินขัดตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
วัสดุกนั ซึมทุกชนิดตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
เหล็กเสริมคอนกรีตทุกชนิดตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
เหล็กรูปพรรณอืน ๆ ตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสือสารทุกชนิดตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
อุปกรณ์ระบบป้องกันเพลิงไหม้ตามคําสังผูค้ วบคุมงาน
ทังนีเพือนําเสนอขออนุมตั ิ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
12.2 การจัดส่งตัวอย่าง
12.2.1 ผูร้ บั จ้างต้องจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ทีระบุในแบบรู ปรายการประกอบ แบบให้ผคู้ วบคุมงานเสนอเพือ
ออกคําสังอนุมตั ิก่อนจึงจะทําการสังซือ หรือนําเข้าไปในบริเวณงานก่อสร้างได้ ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่ง
ตัวอย่างเหล่านัน ขออนุมตั ิก่อนการใช้งานจริง 30 วัน
12.2.2 วัสดุอปุ กรณ์ตวั อย่างทีจัดส่งขออนุมตั ิจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยได้คณ
ุ ภาพมาตรฐานตรงตามที
ระบุไว้ในแบบรูป และ รายละเอียดประกอบแบบ
12.2.3 ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งตัวอย่าง เพืออนุมตั ิในเวลาอันสมควรจะอ้างเหตุผลในการอนุมตั ิตวั อย่างในการ
ต่อสัญญาก่อสร้างไม่ได้
12.2.4 ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทกุ ชนิดต้องติดแผ่นป้ายบอกชือวัสดุ และอุปกรณ์ วัน เดือน ปี ทีส่งและข้อมูล
ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
12.2.5 ในกรณีทีรายการละเอียดระบุวิธีใช้
และกรรมวิธีในการปฏิบตั ิตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุจาก
บริษทั ผูผ้ ลิต ผูร้ บั จ้างจะต้องแนบรายละเอียดของวัสดุอปุ กรณ์และบริษัทผูผ้ ลิตไปด้วยทุกครัง
12.2.6 ผูร้ บั จ้างต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างเพือขออนุมตั ิ
12.2.7 วัสดุและอุปกรณ์ทีไม่ได้กาํ หนดไว้ในตารางข้างต้น แต่ระบุไว้ในแบบรู ป หรือในรายการละเอียด
ประกอบให้ผรู้ บั จ้างจัดส่งตัวอย่างเพืออนุมตั ิดว้ ยหรือเมือสถาปนิก/วิศวกร หรือผูค้ วบคุมงานร้องขอ
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้พิจารณาอนุมตั ิทกุ รายการ
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12.2.8

วัสดุและอุปกรณ์ตวั อย่างทีได้รบั การอนุมตั ิ ผูค้ วบคุมควรจะเก็บไว้เพือเป็ นหลักฐานเปรียบเทียบกับ
วัสดุ อุปกรณ์ทีติดตังใช้งานจริง
12.2.9 การตรวจสอบวัสดุทีขออนุมตั ินนั สถาปนิก /วิศวกร หรือผูค้ วบคุมงานจะตรวจสอบเฉพาะเท่าที
จําเป็น ส่วนทีเหลือทีไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ถือว่าผูร้ บั จ้างรับผิดชอบเสนอสิงทีถูกต้องเหมาะสม
หากปรากฏภายหลังว่า รายละเอียดดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
13.
การเทียบเท่าวัสดุ / อุปกรณ์
13.1 การขอเทียบเท่าวัสดุ
ผูร้ บั จ้างมีสิทธิขอเทียบเท่าวัสดุ เพืออนุมตั ิเลือกใช้วสั ดุทีมีชือแตกต่างจากทีระบุไว้ในแบบรูปหรือ รายละเอียด
ประกอบแบบได้ในหลักคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า และราคาเท่ากันหรือแพงกว่า ผูร้ บั จ้างจะขอเทียบเท่าได้ใน
กรณีดงั ต่อไปนี
13.1.1 วัสดุในท้องตลาดมีไม่พอ หรือขาดตลาด หรือบริษัทผูผ้ ลิตเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทนั ทังนี ผูว้ ่าจ้างขอ
สงวนสิทธิในการอนุมตั ิวสั ดุรายการเทียบเท่า
13.1.2 มีระบุในรายละเอียดประกอบแบบว่า “หรือคุณภาพเทียบเท่า” หรือ “หรือเทียบเท่า”
13.2
การจัดส่งตัวอย่างขอเทียบเท่า
13.2.1 ผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ เพือขออนุมตั ิตามหัวข้อ 12.2
13.2.2 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่ง CATALOG พร้อมทังรายการละเอียดรับรองคุณภาพหลักฐานจากหน่วยงาน
ตรวจสอบทีได้รบั อนุมตั ิ
13.2.3 หากจําเป็ น ผูร้ บั จ้างจะต้องอํานวยความสะดวกต่อผูว้ ่าจ้างหรือตัวแทนผูว้ า่ จ้าง หรือสถาปนิก/
วิศวกร หรือผูค้ วบคุมงาน ในการตรวจสอบโรงงานผูผ้ ลิตวัสดุอปุ กรณ์ขอเทียบเท่า โดยค่าใช้จ่ายเป็ น
ของผูร้ บั จ้าง
14. หน่วยงานตรวจสอบทีเป็ นทียอมรับ
14.1 มอก. กระทรวงอุตสาหกรรม
14.2 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ประยุกต์
14.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
14.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14.7 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
14.8 สํานักงานโยธาจังหวัด ฯ
14.9 หน่วยงานทีรับรองโดย ผูว้ ่าจ้าง
14.10 หน่วยงานเอกชนทีรัฐบาลรับรอง
มาตรฐานทีนํามาใช้
วิศวกรรมโครงสร้างและโยธา
1. ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIAL, 1961, BSJIS, DIN, ISO, AAMA, AUSTRALIAN
STANDARD
2. มอก. มาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมประเทศไทย
หมวดที 1
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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
งานระบบป้ องกันเพลิงไหม้
1.
กฎข้อบังคับของกองดับเพลิง กรมตํารวจ
2.
NFPANational Fire Protection Association
3.
UL Underwriter Laboratory
4.
FM 200
งานระบบปรับปรุ งคุณภาพนํา , ประปา , และสุขาภิบาล
1.
ของการประปานครหลวง
2.
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎกระทรวง
3.
ASPEThe American Society of Plumbing Engineers
4.
ASSEAmerican Society of Sanitary Engineering
5.
BOCABuilding Officials & Code Administrators
6.
International Inc.Plumbing code
งานระบบพลังแสงอาทิตย์
1.
ASHRAEAmerican Society of Heating , Refrigerating and Air –Conditioning Engineer
งานระบบไฟฟ้ าและสือสาร
1.
MEA Metropolitan Electriity Authority
2.
EIT The Engineering Institute of Thailand
3.
TISI Thai Industrial Standard Institute
4.
NEC National Electrical Code
หมวดที 1

14/169

ข้อกําหนดและการดําเนินการทัวไป

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

15.

16.

17.

หมวดที 1

5.
NESC National Electrical Safety Code
6.
UL Underwriters’ Laboratories Inc.
7.
NEMA National Electrical Manufacturer Association
8.
NFPA National Fire Protection Association
9.
พระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
หมายเหตุ
มาตรฐานและข้อบังคับต่าง ๆ ทีอ้างถึงครอบคลุมถึงฉบับล่าสุดทีปรากฏให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันทีทําการติดตังด้วย
โดยผูว้ า่ จ้างจะต้องจัดหาเอกสารนัน ๆ ประกอบเพือเสนอเรืองให้พิจารณาต่อผูค้ วบคุมงานหรือผูว้ ่าจ้าง
การประชุม
หมายถึง การพบปะปรึกษาหารือระหว่างผูร้ บั จ้าง กับผูค้ วบคุมงานหรือผูร้ บั จ้างกับผูค้ วบคุมงาน สถาปนิก/วิศวกร
และผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้าง เพือให้การทํางานก่อสร้างดําเนินไปตามแบบรูปและรายการ และให้การทํางานทันกําหนดเวลา
ขันตอนทีได้วางไว้ โดยผูร้ บั จ้างจะต้องจัดผูแ้ ทนผูม้ ีอาํ นาจเต็มเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครังการกําหนดระยะเวลาในการ
จัดประชุม
15.1. ประชุมทุก 7 วัน ระหว่างผูแ้ ทนผูว้ ่าจ้าง ผูค้ วบคุมงานและผูร้ บั จ้างตลอดระยะเวลาทําการก่อสร้าง
15.2. ประชุมทุก 30 วัน ระหว่างผูแ้ ทนผูว้ ่าจ้าง สถาปนิก/วิศวกร ผูค้ วบคุมงาน และผูร้ บั จ้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
15.3. เมือผูค้ วบคุมงานหรือผูร้ บั จ้างเห็นสมควร
15.4. เมือสถาปนิก / วิศวกร เห็นสมควร
การรายงาน
เพือตรวจสอบวิธีการและความก้าวหน้าของการทํางาน เป็ นหลักฐานประกอบการก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่ง
เอกสารตามกําหนดเวลาทีผูร้ บั จ้าง หรือสถาปนิก / วิศวกร หรือผูค้ วบคุมงานเป็นผูก้ าํ หนด
16.1 ตารางแสดงขันตอนการก่อสร้างภายในกําหนดเวลา 7 วัน ภายหลังจากวันเซ็นสัญญา
16.2 รายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน (PROGRESSIVE REPORT) จัดส่งทุก 15 วัน
16.3 รู ปถ่าย (CONSTRUCTION PHOTOGRAPHYS)แสดงให้เห็นผลงานและความคืบหน้าทุก ๆ 15 วัน
16.4 จัดทํารายงานประจําเดือนสรุปการดําเนินงาน และผลความคืบหน้าในการก่อ สร้างในรอบเดือน เปรียบเทียบ
กับแผนทีวางไว้พร้อมรู ปถ่ายเสนอต่อผูว้ ่าจ้าง ภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไปตามจํานวนชุดซึงผูว้ ่าจ้างกําหนด
16.5 รายงานอืน ๆ ตามทีผูค้ วบคุมงานต้องการ
การคําประกัน
การคําประกันผลงานก่อสร้างผู้รบั จ้างจะต้องรับประกันผลงานเป็ นเวลา 24 เดือน นับจากวันทีผูว้ ่าจ้างตรวจรับมอบ
งานงวดสุดท้ายแล้ว กรณีทีผูว้ ่าจ้างเข้าครอบครองทําประโยชน์บางส่วนหรือทังหมดของงาน ซึงอยู่ในระยะเวลาของ
การคําประกันระยะเวลาของการคําประกันงานก่อสร้างจะแยกย่อยตามส่วนนัน ๆ เช่นเดียวกัน หากมีการเสี ยหาย
เกิดขึนแก่ส่วนใดส่วนหนึงของสิงก่อสร้าง ในระยะเวลาของการคําประกัน ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ตลอดจน
ช่างฝี มือมาดําเนินการซ่อมแซมเปลียนแปลงแก้ไขสร้างใหม่ หากผูร้ บั จ้างไม่มาดําเนินการตามทีผูว้ า่ จ้างแจ้งให้ผรู้ บั จ้าง
ทราบตามกําหนด ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิจะหารือจัดหาบุคคลอืนมาดําเนินการแทน ผูร้ บั จ้างยินดีทีจะให้ผวู้ ่าจ้างหักเงินจาก
ยอดเงินคําประกันผลงานเพือใช้จ่ายในกิจการนัน ๆ ตามความเห็นชอบของผูว้ ่าจ้างโดยไม่มีขอ้ แม้ใด ๆ ทังสินการ
ซ่อมแซมงานที อยู่ใ นระยะเวลาคําประกันเป็ น งานทีเกิดจากความเสี ย หายที เกิดขึนจากความบกพร่อง หรือความ
ประมาทเลินเล่อในการก่อสร้างของผูร้ บั จ้างเป็ นผูก้ ระทํา โดยถือคําวินิจฉัยของสถาปนิก / วิศวกร ผูอ้ อกแบบเป็ นอัน
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18.

19.

หมวดที 1

สินสุด เมือสินสุดระยะเวลาคําประกัน สถาปนิก/วิศวกร ผูอ้ อกแบบจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผรู้ บั จ้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องนําหลักฐานใบรับรองผลงานนีแสดงต่อผูว้ า่ จ้างเพือขอหนังสือคําประกันผลงานก่อสร้างจากผูว้ า่ จ้าง
การจัดเบิกจ่ายเงินงวด
รับจ้างจะต้องหาตารางการเบิกเงินงวด โดยระบุปริมาณงานและกําหนดระยะแต่ละงวดพร้อมจํานวนเงินเสนอให้ผวู้ า่
จ้างอนุมตั ิก่อนลงนามในสัญญา ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิในการตรวจสอบและแก้ไขตารางการเบิกเงินงวดเพือความเหมาะสม
การแก้ไข ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเงินงวดใหม่ ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิทีจะไม่จ่ายเงินงวดในเมือผูว้ ่าจ้าง เห็นว่าหากมี
18.1 ปริมาณและคุณภาพงานไม่เป็ นไปตามทีได้ระบุไว้ในราคาเบิกเงินงวด
18.2 ระยะการเบิกเงินงวดไม่ตรงกับทีได้ระบุไว้ในงวดตารางเบิกยกเว้นกรณีทีได้มีการตกลงกันระหว่างผูร้ บั จ้างกับ
ผูว้ ่าจ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหลักฐานต่าง ๆ ทีผูร้ บั จ้างจะต้องแนบมาพร้อมกับเอกสารเบิกเงินงวด
18.3 ตารางการเบิกเงินงวดทีได้รบั อนุมตั ิพร้อมแสดงเครืองหมายงวดงานทีต้องการเบิก พร้อมตารางแสดงผลงานทีทําได้
18.4 หลักฐานอืนทีผูค้ วบคุมงานกําหนด
18.5 หลักฐานเพิมเติมอืน ๆ ทีผูว้ ่าจ้างร้องขอ
ระยะเวลาการเบิกจ่าย เป็ นไปตามเอกสารการประกวดราคา
การส่งมอบงาน ให้เป็ นไปตามเอกสารการประกวดราคา
19.1 การส่งมอบอุปกรณ์และรายการเอกสารผูร้ บั จ้างจะต้องส่งมอบอุปกรณ์และรายการ ดังต่อไปนี
19.1.1 กุญแจทังหมดทีใช้ในอาคารชุดละ 5 ดอก หรือตามสถาปนิกกําหนด
19.1.2 ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการจัดหาวิทยากร ผูช้ าํ นาญงานของบริษัทผูผ้ ลิตอุปกรณ์ทีนํามาติดตัง
อาคารมาอบรม หรือแนะนําให้บุคลากรของอาคาร ซึงได้รบั มอบหมายรับทราบเกียวกับการดูแล
รักษา การใช้งาน หรือการซ่อมบํารุ งเบืองต้นจนกว่าจะมีความเข้าใจสามารถปฏิบตั ิงานได้
19.1.3 ผูร้ บั จ้างจะต้องมอบเครืองมือและชินส่วนอะไหล่ทีมีมากับอุปกรณ์ให้กบั เจ้าของอาคารเก็บรักษา
ทังหมด
19.1.4 แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWINGS) จัดเป็ นรูปเล่ม รวมต้นฉบับกระดาษไข 1 ชุด และแบบ
ก่อสร้างจริง พิมพ์เขียว จํานวน 5 ชุด แบบก่อสร้างจริงจะต้องมีขนาดเท่ากับแบบก่อสร้าง และใช้
มาตราส่วนเดียวกันในการเขียนแบบแสดงส่วนที เปลียนแปลงไปจากแบบก่อสร้างเดิมอย่างชัดเจน
19.1.5 หนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผ้ ลิต หรือตัวแทน หรือผูต้ ิดตังสําหรับเครืองกลและอุปกรณ์
ทุกชนิดโดยมีกาํ หนดระยะเวลารับประกันอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาบํารุงรักษาตามสัญญก่อสร้าง
19.1.6 คู่มือสําหรับการดูแลรักษา ผูร้ บั จ้างจะต้องรวบรวมคู่มือและข้อแนะนําของบริษัทผูผ้ ลิตสําหรับวัสดุ
และอุปกรณ์ทุกชนิดทีนํามาติดตังในอาคารนี
19.1.7 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ และ / หรืออุปกรณ์งานตกแต่งสถาปั ตยกรรมเพือสํารองในการ
บํารุ งรักษาอาคารหลังการรับมอบงานภายในปริมาณทีเหมาะสม ตามรายการทีผูว้ ่าจ้างกําหนด
พร้อมกับการ
19.1.8 ส่งมอบอาคาร ทังนี รวมถึ งตามข้อกํา หนดเฉพาะงานในแต่ ล ะระบบด้วย ในส่ว นของงาน
สถาปัตยกรรมให้สาํ รองวัสดุตามรายการต่าง ๆ ดังนี
วัสดุจาํ นวนร้อยละของปริมาณวัสดุทังหมด,ปั ดเศษขึน
กระเบืองในประเทศ 2
กระเบืองต่างประเทศ 2
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20.

หมวดที 1

การนําเข้าวัสดุอุปกรณ์ตา่ งประเทศ
ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการเกียวกับการนําเข้าวัสดุจากต่างประเทศ ในกรณีทีจําเป็ นต้องสังวัสดุอปุ กรณ์ โดยให้
ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการทีเกียวข้องกับการนําเข้าวัสดุอปุ กรณ์ต่าง ๆ โดยไม่มีการยกเว้น ถ้าวัสดุอปุ กรณ์หรือ
สิงของใด ๆ ทีผูร้ บั จ้างนํามาเพือประกอบหรือผลิต หรือเป็ นของสําหรับใช้สอยหรืออํานวยความสะดวกแก่การทํางาน
จะต้องสังหรือนําเข้ามาจากต่างประเทศ และสิงของต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนัน ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมี
เรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูร้ บั จ้างต้องจัดการให้สิงของต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากสํานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกสิงของต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ลงเรืออืนทีมิใช่เรือไทยหรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย หรือ
สิงของดังกล่าวข้างต้นได้รบั การยกเว้นโดยประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้บรรทุกโดยเรืออืนได้ ทังนี
ไม่ว่าการสังสิงของดังกล่าวข้างต้นจากต่างประเทศจะเป็ นแบบ เอฟ.โอ.บี/ซี แอนด์ เอฟ หรือ ซี.ไอ.เอฟ ในการส่งมอบ
งานให้แก่ผวู้ ่าจ้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Landing) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับสิงของต่าง ๆ ซึง
แสดงว่าได้บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้กบั ผูว้ ่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย ในกรณี
ทีสิงของดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
ผูร้ บั จ้างต้องส่งมอบหลักฐานแสดงว่า ได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีให้บรรทุกโดย
เรืออืนได้หรือหลักฐานซึงแสดงว่าได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนืองจากการไม่บรรทุกสิงของดังกล่าว โดยเรือไทยหรือ
เรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี แล้วอย่างใดอย่างหนึงให้แก่ผวู้ ่าจ้าง
ด้วย ในกรณีทผูี ร้ บั จ้างมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึงให้แก่ผวู้ ่าจ้างด้วย ในกรณีทผูี ร้ บั จ้างมอบหลักฐานอย่างใดอย่าง
หนึงดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผวู้ ่าจ้างแต่อาจส่งมอบงานให้แก่ผวู้ ่าจ้างก่อน โดยยังไม่รบั ชําระค่าจ้างผูว้ ่าจ้างมี
สิทธิรบั มอบงานดังกล่าวไว้ก่อน และจะชําระเงินค่างานให้แก่ผรู้ บั จ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั ิถกู ต้องครบถ้วนดังกล่าว
แล้วหลักฐานต่าง ๆ ทีผูร้ บั จ้างต้องการจากผูว้ ่าจ้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการเสียแต่เนิน ๆ ผูร้ บั จ้างไม่มีสิทธิทีจะอ้าง
เหตุผลใด ๆ ในการต่อสัญญาการก่อสร้างออกไป หากการนําเข้าวัสดุอปุ กรณ์เหล่านันล่าช้าไม่ทนั กําหนดระยะเวลา
ในการก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายทีเกิดขึนทังหมด ผูว้ ่าจ้างจะถือว่าวัสดุอปุ กรณ์ทีส่งมายัง
หน่วยงานจะต้องอยู่ในสภาพดีสามารถติดตังและใช้สอยได้ทนั ที
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งานรือถอน (Building Demolition)
1. การรือถอน สิงปลูกสร้างเดิมและสิงกีดขวางอืน ๆ
ในทันทีทีผูร้ บั จ้างได้เข้าครอบครองสถานทีทีจะทําการก่อสร้าง ให้ผรู้ บั จ้างดําเนินการรือถอน สิงปลูกสร้างเดิมและสิงกีด
ขวางอืน ๆ ทีมีอยูใ่ นบริเวณนัน ซึงผูร้ บั จ้างต้องใช้ความระมัดระวังต่อท่อประปา และสายไฟฟ้าทีอาจมีอยูไ่ ม่ให้
กระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใด ๆ ทีอาจเกิดขึนจากการรือถอน สิงปลูกสร้างเดิมและสิงกีดขวางอืน ๆ
2. วิธีการรือถอน สิงปลูกสร้างเดิมและสิงกีดขวางอืน ๆ
ห้ามผูร้ บั จ้างใช้วิธีการรือถอน สิงปลูกสร้างเดิม และสิงกีดขวางอืน ๆ โดยวิธีทีจะก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ หรือเป็ นเหตุให้
เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทําดังกล่าวแก่ผอู้ ยู่ขา้ งเคียง เช่น การเผาไฟ การสุมไฟ ฯลฯ
3. กรรมสิทธิในวัสดุสงของ
ิ
วัสดุสิงของทีได้จากการรือถอนสิงปลูกสร้างข้างต้นนีให้ตกเป็ นของผูร้ บั จ้าง ยกเว้นวัสดุ สิงของทีได้ระบุไว้เป็ นพิเศษให้ส่ง
มอบแก่เจ้าของโครงการ และผูร้ บั จ้างต้องขนย้ายวัสดุสงของที
ิ
ผูร้ บั จ้างได้มาจาก การรือถอนนีออกไปจากบริเวณก่อสร้าง
ทังนีถ้าเป็ นการรือถอนอาคาร ให้รวมถึงฐานราก และส่วนของอาคาร หรือสิงปลูกสร้างทีอยู่ใต้ดิน หลุมส้วม บ่อเก่า ราก
ไม้ และสิงกีดขวางอืน ๆ ทังทีอยู่บนดินและใต้ดิน ในบริเวณก่อสร้างทังหมด
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การปรับปรุ งบริเวณก่อสร้าง Site Clearing
1. การเตรียมงาน
1.1 ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการตรวจสอบสํารวจบริเวณทีจะทําการก่อสร้างให้รูส้ ภาพต่าง ๆ ของสถานทีก่อสร้าง
เพือทีจะได้เป็ นแนวทางในการพิจารณาในการทํางาน SITEWORK ต่าง ๆ และลู่ทางสําหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
1.2 ผูร้ บั จ้างจะต้องวัดสถานทีก่อสร้าง วางผัง จัดทําระดับ แนว และระยะต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทํา
รายงานถึงความถูกต้อง หรือความคลาดเคลือน หรือความไม่แน่นอน แตกต่างไปจากแบบก่อสร้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ผอู้ อกแบบ, วิศวกร ตรวจสอบความถูกต้องก่อนดําเนินงานขันต่อไป
1.3 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ ช่างฝี มือดี และแรงงานทีเหมาะสมให้ เพียงพอ และ
พร้อมเพรียง เพือปฏิบตั ิงานก่อสร้างให้ดาํ เนินงานไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และได้ผลงานทีถูกต้อง
สมบรูณต์ ามแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ โดยเป็ นผลงานทีมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานทีดี
1.4 ผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิ และรับผิดชอบในการทํางาน ให้เป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน หรือเทศบัญญัติรวมทัง
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพือให้การปฏิบตั ิงานก่อสร้างครังนีเป็ นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย
1.5 ผูร้ บั จ้างจะต้องหาวิธีปอ้ งกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึนกับทรัพย์สินของผูอ้ ืนและสาธารณูปโภค ข้างเคียง
และต้องประกันอุบตั ิเหตุอนั อาจจะเกิดขึนต่อทรัพย์สิน สวัสดิภาพของคนงาน และบุคคลอืนอันสืบเนืองมาจากการปฏิบตั ิงาน
ก่อสร้าง หากมีความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็ นการกระทํา ของผูร้ บั จ้าง หรือบริวาร หรือผูอ้ ืนซึงปฏิบตั ิงานก่อสร้างใน
งานนี ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ และ เป็ นผูช้ ดใช้ค่าเสียหายทังสิน
2. งานปรับพืนที
หลังจากดําเนินการรือถอนสิงปลูกสร้าง และสิงกีดขวางอืน ๆ และขนย้ายออกจากบริเวณก่อสร้างแล้ว ให้ดาํ เนินการ
ปรับระดับพืนให้เรียบเสมอกัน พร้อมทีจะดําเนินการ วางผังงานก่อสร้าง กําหนดแนว และระดับเริมต้นก่อสร้าง ตามทีกําหนด
ในแบบและรายการประกอบแบบตามสัญญาต่อไป
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2.1 งานผนัง
คอนกรีตมวลเบา (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE)
1.
ขอบเขตของงาน
งานก่อผนังตามทีระบุไว้ในแบบ ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตัวอย่างในส่วนต่าง ๆ
เพือขออนุมตั ิและตรวจสอบตามความต้องการของผูอ้ อกแบบก่อนทําการติดตัง
2.
วัสดุ (Material)
2.1
อิฐมวลเบา เป็ นวัสดุก่อผนังมวลเบา ทีมีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอย่างสมําเสมอในเนือคอนกรีต
ก้อนตันไม่มีรูกลวง และทําให้แข็งด้วยการอบไอนํา ใช้งานด้วยวิธีก่อบางร่วมกับปูนก่อบาง 2-3 มม. มีชือ
ทางการว่า “ชินส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอนํา” (AAC : Autoclaved Aerated
Concrete) ผลิตภัณฑ์ได้รบั อนุญาตแสดงเครืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เลขที มอก.15052541 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ใบอนุญาตเลขที (1) 3421-2/1505 และขนาด
มาตรฐานสูง 20 ซม. ยาว 60 ซม. และความหนาตังแต่ 7.5, 10, 12.5, 15, 20 และ 25 ซม. ตาม
กําหนดโดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทีได้รบั อนุญาตชันคุณภาพ 2 และมีคุณสมบัติทีสําคัญ ดังนี
1.1.1 ความหนาแน่นแห้ง (Dry Density) ไม่เกิน 410-500 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
1.1.2 ค่ากําลังรับแรงอัด (Compressive Strength,f/c) ไม่นอ้ ยกว่า 20 กก./ตร.ซม.
1.1.3 ค่าโมดูลสั ยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity,E) ไม่นอ้ ยกว่า 15,000 กก./ตร.ซม.
1.1.4 อัตราการทนไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ตากว่
ํ า 4 ชัวโมง ทีความหนา 7.5 ซม.
1.1.5 อัตราการดูดกลืนนํา (Water Absorption) ไม่เกิน 50 % โดยปริมาตร
1.1.6 ค่าการนําความร้อน (Thermal Conductivity) ไม่เกิน 0.13 วัตต์/เมตร-เคลวิน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ตรา คิว-คอน (Q-CON), Smart Block, Diamond Block หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.2
ปูนก่อสําเร็จรูป (Thin Bed Adhesive Mortar) เป็ นปูนก่อบางหรือปูนกาว สําหรับงานก่อผนังคอนกรีตมวล
เบาโดยเฉพาะ ใช้งานได้ทนั ทีเมือผสมนําสะอาดตามสัดส่วนทีกําหนดผสมเสร็จ โดยไม่ตอ้ งผสมสารเคมี
ใด ๆ อีก (ปูนก่อ 1 ถุง นําหนัก 50 ก.ก. ก่อ Block หนา 10 ซม. ได้พืนทีประมาณ 25 ตารางเมตรด้วย
ความหนาปูน 2-3 ม.ม.) มีค่ากําลังรับแรงอัดที 28 วัน ไม่ตากว่
ํ า 100 กก./ตร.ซม. ค่าแรงยึดเหนียวไม่นอ้ ย
กว่า 1.50 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ C952 ปูนก่อต้องมีแรงยึดเหนียวสูงเนือละเอียด
รับแรงได้เร็ว ไม่รว่ น หรือหลุดง่าย ใช้งานได้โดยไม่ตอ้ งราดนํา Block ก่อนก่อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ตรา คิวคอน (Q-CON) , Smart Block, Diamond Block หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.3
ปูนฉาบสําเร็จรู ป (Rendering Mortar) เป็นปูนฉาบทีผลิตขึนสําหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ
สามารถใช้ งานได้ทนั ทีเมือผสมนํา ผสมเสร็จโดยไม่ตอ้ งมีสว่ นผสมเพิมใดอีก มีค่ากําลังรับแรงอัดไม่เกิน
50 กก./ตร.ซม.และมีค่าแรง ยึดเหนียวไม่นอ้ ยกว่า 1.10 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ
C952 เนือละเอียด เหนียวลืน ฉาบง่าย ไม่ยอ้ ยตัว สามารถฉาบได้บางทีความหนา 0.5-1.0 ซม. หลังจาก
ราดนําทีผนังได้โดยไม่แตกร้าว (ปูนฉาบ 1 ถุง นําหนัก 50 กิโลกรัม ฉาบได้พืนทีประมาณ 2.8 ตารางเมตร
ทีความหนา 1.0 ซม.) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ตรา คิว-คอน (Q-CON), Smart Block, Diamond Block หรือ
คุณภาพเทียบเท่า
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2.4

3.

4.

หมวดที 2

คานทับหลังสําเร็จรูป (Lintel) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ทําการเสริมเหล็ก 2 ชัน เพือให้สามารถรับแรง
ดัดหรือแรงเฉือนได้มากขึน ใช้วางลงบนผนัง BLOCK เหนือช่องเปิ ดประตู หรือหน้าต่างทดแทนการหล่อ
เสาเอ็น หรือทับหลัง ค.ส.ล. โดยมีระยะนังของปลายคานทังสองข้างไม่นอ้ ยกว่า 15 ซม. มีความหนา
เท่ากับผนัง ใช้ได้สาํ หรับกรณีทีใช้ผนัง BLOCK หนา 7.5 ซม. ขึนไป ช่วยให้ทาํ งานได้รวดเร็วภายใน 1 วัน
โดยไม่ตอ้ งรอทําเอ็น คสล. ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ตรา คิว-คอน (Q-CON) , Smart Block, Diamond Block
หรือคุณภาพเทียบเท่า
การผสมปูนเพือใช้งาน (Mortar Mixing)
3.1
ผสมปูนก่อสําเร็จรูป ในสัดส่วน1 ถุง ต่อนําสะอาดประมาณ 12-14 ลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเหล็กกวนปูนที
ต่อเข้ากับสว่านไฟฟ้าเวลา 2-3 นาที ให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดี ก่อนนําไปใช้งาน
3.2
ผสมปูนฉาบสําเร็จรูป ในสัดส่วน 1 ถุงต่อนําประมาณ 10-12 ลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเหล็กกวนปูนจนเนือ
เข้ากันดี
3.3
ปูนปูกระเบือง ให้ใช้ปนู กาวหรือปูนก่อสําเร็จรูป (Thin Bed Mortar) ป้ายลงบนผนังโดยตรงด้วยเกรียงปู
กระเบืองแล้วกดติดกระเบืองทับลงไป เคาะให้ได้แนวและระดับ โดยไม่จาํ เป็ นต้องฉาบก่อน หากผนังได้
แนวดิงฉากแล้ว
3.4
ปูนทีผสมไว้เกิน 3 ชัวโมง ควรทิงไปและไม่ควรนํามาผสมใหม่เพือนํากลับมาใช้ใหม่อกี
วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา (How To Work with)
4.1
ทําความสะอาดบริเวณทีจะทําการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา แล้วกําหนดระยะตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้อง และ
ขึงแนวเส้นเอ็น เพือช่วยให้ก่อได้งา่ ยขึน
4.2
เริมก่อโดยการใช้ปนู ทรายทัวไป วางลงไปตามแนวทีจะก่อเพือช่วยปรับระดับพืนให้ได้แนวระนาบเดียวกัน
ความสูงประมาณ 4-5 ซม. จากนันป้ายปูนก่อทีได้ผสมไว้แล้วด้วยเกรียงก่อหนาประมาณ 2-3 มม. ตลอด
แนว ด้านล่างล็อคก้อนแรกวางก้อนบล็อคลงไปบนปูนทราย ใช้คอ้ นยางและระดับนําช่วยจัดให้ได้แนวและ
ระดับทีถูกต้อง
4.3
เริมก่อ Block ก้อนที 2 โดยป้ายปูนก่อ บริเวณด้านข้างของก้อนแรกแล้ววางบล็อคก้อนที 2 ลงไปให้ชิดกับ
ก้อนแรก ใช้คอ้ นยางเคาะให้ชิดกัน ตรวจเช็คระดับนําทุกครัง ทําเช่นนีกับก้อนที 3,4 ไปจนก่อจบชันนี
4.4
เมือจําเป็ นต้องตัดก้อนบล็อคให้วดั ระยะให้พอดี แล้วใช้เลือยตัดบล็อคตัดให้ได้แนวดิงฉากบล็อคชันที 2 ให้
ก่อด้วยวิธีสลับแนวระหว่างแถวชันล่างโดยให้ให้แนวเหลือมกันครึงก้อน หรืออย่างน้อย 10 ซม. ก่อให้ได้แนว
ทังแนวตังและแนวนอน โดยป้ายปูนก่อบางทีด้านข้างของก้อนแถวนัน และด้านบนของก้อนแถวล่าง ด้วย
เกรียงก่อ ปูนก่อจะไม่หกล้นออกด้านข้าง และจะต้องป้ายปูนก่อให้ต่อเนืองตลอดแนวไม่มชี ่องว่าง โดยไม่
ต้องตอกแผ่นเหล็กใด ๆ เพือยึดก้อน Block อีก
4.5
ปลายก้อนทีก่อชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็นจะต้องยึดด้วยเหล็กเส้น 6 มม. ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 15 ซม.
โดยฝังลึกลงในเสาโครงสร้างไม่นอ้ ยกว่า 5 ซม. หรือใช้แผ่นเหล็กยึด (Metal Strap) ความยาวประมาณ 22
มม.ยึดด้วยพุกสกรูทกุ ระยะ 2 ชัน ของแนวก่อ Block
4.6
หากพืนทีของผนังมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานทีกําหนดไว้ในตาราง จะต้องมีเสาเอ็น หรือคานเอ็น ค.ส.ล.
ขนาดประมาณ 10 ซม. โดยใช้เหล็กเสริม 2 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 6 มม. และมีเหล็กปลอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 20 ซม. ปลายของเหล็กจะต้องฝังลึกในพืน หรือคานทีเป็ นโครงสร้างหลัก
4.7
บริเวณมุมผนังทีก่อมาบรรจบกัน อาจก่อประสานเข้ามุม (Interlocking) ได้แต่ทงนี
ั ผนังต้องมีระยะไม่เกินที
ตารางกําหนดโดยคิดคํานวณพืนทีต่อเนืองกัน หากพืนทีรวมเกินกําหนดให้ทาํ เสาเอ็น และ/หรือคานเอ็น
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5.

หมวดที 2

ค.ส.ล. หรือใช้เสาเอ็นสําเร็จรูปทุกมุมผนัง และทุกขนาดพืนทีก่อไม่เกิน 10 ตร.ม. หรือตามทีระบุในตาราง
แล้วแต่ขนาดความหนาของ Block
4.8
สําหรับผนังความหนาตังแต่ 7.5 ซม. ขึนไป เหนือช่องประตูหน้าต่างหรือช่องเปิ ดอืน ๆ อาจเลือกใช้ทบั
หลังสําเร็จรูป (Lintel) วางลงบนช่องเปิ ดให้มีระยะนังบนผนังทัง 2 ด้านไม่นอ้ ยกว่า15 ซม.ขึนไป แทนการ
หล่อเสาและคานเอ็น ค.ส.ล.
4.9
การยึดวงกบเข้ากับผนัง สามารถทําได้หลายวิธีอาจใช้แผ่นเหล็ก Metal Strap ยึดด้วยตะปูเข้ากับวงกบไม้
ทุกชันของรอยต่อระหว่างชัน Block แล้วป้ายทับด้วยปูนก่อ ก่อนวาง Block ทับลงไป แล้วอุดแนวรอยต่อข้า
งวงกบให้แน่นด้วยปูนก่อ กรณีใช้ผนัง Block หนา 7.5 ซม. ต้องทําเสา/คานเอ็น ค.ส.ล. โดยรอบ หรือใช้เสา
เอ็นสําเร็จรู ปของผูผ้ ลิต ตังยึดเข้ากับวงกบทังสองข้าง และใช้คานทับหลังวางเหนือช่องเปิ ด ตามคําแนะนํา
ของผูผ้ ลิต
4.10 การก่อผนังให้กอ่ ชนท้องคานหรือท้องพืนทุกแห่ง โดยเว้นช่องไว้ประมาณ 2-3 ซม. แล้วอุดให้แน่นด้วยปูน
ทรายตลอดแนว และจะต้องยึดแผ่นเหล็ก Metal Strap ทีท้องพืนหรือท้องคานไว้ทกุ ระยะไม่เกิน 120 ซม.
ผนังทีก่อสูงไม่ชนท้องคานหรือพืน (ก่อลอย) จะต้องทําทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตลอดแนว
4.11 การก่อผนังทีชนกับท้องพืนโครงสร้างอาคารซึงอาจมีการแอ่นตัวมากเป็ นพิเศษ เช่น พืนระบบ
Post
Tensioned หรือโครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นช่องว่างด้านบนไว้ประมาณ 2-4 ซม. แล้วเสริมวัสดุทีมีความ
ยืดหยุ่นตัวได้ เช่น โฟม หรือ Fibre Glass และหลีกเลียงการฉาบชนท้องพืน แต่หากจําเป็ นให้เซาะร่องไว้
ตามแนวรอยต่อ
4.12 การวางฝังท่อสายไฟและท่อนําในผนังสามารถใช้เหล็กเซาะร่องขูดออกตามแนว หรือเครืองตัดไฟฟ้า เป็ น
ร่องแนวลึก 2 แนว แล้วสกัดออก ทังนีไม่ควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนัง จากนันอุดปูนทรายให้
แน่นเต็ม แล้วปิ ดทับด้วยตาข่าย กว้าง 20 ซม. ตลอดแนวก่อนฉาบปูนทับ
4.13 กรณีทีทําการติดตังท่อร้อยสายไฟและท่อนําไว้ก่อน ให้ก่อผนังห่างจากแนวท่อเล็กน้อย แล้วอุดด้วยปูน
ทราย, กรณีทีช่องใหญ่กว่า 2 นิว ให้เทคอนกรีตตลอดแนวท่อ หากเป็ นท่อขนาดเล็กให้ใช้วิธีบากก้อน แล้ว
ติดทับ ด้วยลวดตาข่ายขนาดกว้างไม่ น้อยกว่า 20 ซม. ตลอดแนวก่อนทําการฉาบ
การฉาบปูน (How To Render)
5.1
การเตรียมพืนผิว
5.1.1 ใช้แปรงตีนาหรื
ํ อไม้กวาดปาดเศษผงทีติดอยู่บนผนังออกให้หมด
5.1.2 หากมีรอยแตกบินของผนังให้อดุ ซ่อมก่อนด้วยปูนซ่อมโดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบาจากการตัด
เข้ากับปูนก่อและนําผสมให้เข้ากันดี แล้วนําไปป้ายอุดจุดทีต้องซ่อม ทิงไว้ให้แห้งก่อนฉาบอย่างน้อย
1 วัน
5.1.3 ราดนําทีผนังก่อนฉาบ เช่นเดียวกับผนังก่อทัวไป
5.1.4 รอให้ผิวผนังดูดซับนําจนแห้งเล็กน้อย จึงเริมลงมือฉาบ
5.2
วิธีฉาบปูน
5.2.1 ความหนาปูนฉาบทีแนะนํา 0.5-1.0 ซม. โดยทําการฉาบเป็ น 2 ชัน ชันละประมาณครึงหนึง ของ
ความหนาทังหมด
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5.2.2 เมือฉาบชันแรก แล้วทิงไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาดบางส่วนจะเกิดรอยแตกเป็ นปกติ จากการหดตัวของ
ปูน ปูนทีฉาบต้องผสมไม่เหลวจนเกินไป เพราะจะทําให้เกิดการย้อยตัวของปูนเสียเวลารอให้หมาด
นาน และเป็ นสาเหตุของการแตกร้าว
5.2.3 ฉาบปูนชันทีสองให้ได้ความหนาทีต้องการ ปาดหน้าให้เรียบแล้วทิงไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาดมาก ๆ
5.2.4 ตีนาด้
ํ วยแปรงให้ทวั พอดีกบั การปั นหน้า กดเกรียงแรง ๆ แล้วขัดผิวหน้าให้เรียบก่อนลงฟอง
5.2.5 การฉาบปูนโดยฉาบเป็ นชันเดียวแล้วตีนาเลยนั
ํ
น ทําได้เฉพาะกรณีฉาบหนาไม่เกิน 1.5 ซม. เท่านัน
5.2.6 การฉาบปูนหนากว่า 2 ซม. ต้องแบ่งฉาบเป็ นชันๆ ละประมาณ 1-2 ซม. และติดลวดตาข่ายระหว่าง
ชันปูน เพือป้องกันการแตกร้าว กรณีหนากว่า 4 ซม. ขึนไป
5.3
ข้อแนะนําอืน ๆ
5.3.1 หากผนังเปี ยกชุ่มนํามากเนืองจากฝนตก ต่อเนืองควรทิงไว้ให้แห้งไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์
5.3.2 ก่อนฉาบให้ทาํ การติดลวดตาข่าย ตามคําแนะนํา เช่น มุมวงกบประตู,หน้าต่าง, รอยต่อเสาคาน
5.3.3 ปูนฉาบสามารถใช้รว่ มกับเครืองผสม และเครืองพ่นปูนฉาบได้
5.3.4 ไม่ควรใช้ปนู ฉาบชนิดอืน ฉาบบนผนังคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปูนทรายผสมเองหน้างานเพราะ
มีโอกาสหลุดร่อนและแตกร้าวสูง เพราะไม่มีคุณสมบัตยิ ึดเหนียวและสารอุม้ นําเพียงพอ
5.3.5 ควรป้องกันไม่ให้ผิวฉาบใหม่ สัมผัสกับแดดจัด หรือลมแรงโดยตรง
6.
การทําความสะอาด
ผูร้ บั จ้างต้องทําความสะอาดทุกแห่งทีเกียวข้องหลังจากการติดตังด้วยความประณีต สะอาดเรียบร้อย ปราศจาก
คราบนําปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปื อนต่าง ๆ ก่อนขออนุมตั ติ รวจสอบจากผูอ้ อกแบบและส่งมอบงาน
7.
การรับประกันผลงาน
ผูร้ บั จ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการก่อหากเกิดชํารุดเสียหายอันเนืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการ
ก่อ ผูร้ บั จ้างจะต้องเปลียนให้ใหม่หรือซ่อมแซม ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของผูอ้ อกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ
ทังสิน
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งานผนังก่ออิฐ
ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ทีจําเป็ น เพือการก่อสร้างงานก่อผนังอิฐให้ถกู ต้องตามแบบ และ
รายการก่อสร้าง
วัสดุ
- นอกจากระบุเป็ นอย่างอืนในแบบ อิฐทีใช้สาํ หรับงานก่อผนังอิฐเป็ นอิฐมอญหรืออิฐบล็อก คุณภาพ เทียบเท่า
ผลิตภัณฑ์ซีแพค ของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด หรือ DTK หรือ APK อปก.ขนาดอิฐก่อสร้างขนาดที ผลิ ต
ทั ว ๆ ไปตามท้องตลาด มอก. 77-2545 อิฐบล็อก สําหรับอิฐก่อครึงแผ่นให้ใช้ขนาดความหนาประมาณ 3"
สําหรับอิฐก่อเต็มแผ่นให้ใช้ขนาดความหนาประมาณ 6" อิฐ หรือ BLOCK อืน ๆ ตามทีระบุในแบบ
- ปูนก่อ มีส่วนผสมดังนี
- ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่าปูนซีเมนต์ตราเสือของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
หรือตรานกอินทรียข์ อง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) หรือ ตรางูเห่า ของ บริษัท ชลประทาน
ซีเมนต์ (มหาชน) จํากัด หรือ ตราทีพีไอ ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
- ทราย จะต้องเป็ นทรายนําจืดทีสะอาด คมและแข็ง โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
ผ่านตะแกรงร่อน
เบอร์ 8
100%
ผ่านตะแกรงร่อน
เบอร์ 50
15 - 40%
ผ่านตะแกรงร่อน
เบอร์ 100
0 - 10%
- นําจะต้องใช้นาที
ํ สะอาด ปราศจากนํามัน กรด ด่าง เกลือ หรือพฤกษชาติต่าง ๆ ในกรณีทีนําในบริเวณ
ก่อสร้างมีคณ
ุ ภาพไม่ดีพอ ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหานําจากแหล่งอืนมาใช้
- เสาเอ็น คานทับหลังเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ใช้หินเกล็ดผสมได้
กรรมวิธีก่อ
- ทีมุมผนังอิฐก่อ หรือผนังอิฐก่อทีหยุดลอย ๆ โดยไม่ติดเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือตรงที ผนั ง อิ ฐ ก่ อ ติ ด กั บ
วงกบประตู-หน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็นและคานทับหลังเสาเอ็นและคานทับหลังต้องไม่เล็กกว่า 10 ซม. และ
มีความกว้างเท่ากับแผ่นอิฐการเสริมเหล็ก เสริมด้วยเหล็ก 2  1/4" และมีเหล็กปลอกลูกโซ่ 1/4" ทุกระยะ
20 ซม. เหล็กเสริมเสาเอ็นจะต้องฝั งลึกลงในพืนหรือคานคอนกรีตเสริมเหล็กทังสองด้าน หรือต่อเชือมกับเหล็ก
ทีเสียบเตรียมเอาไว้ในทีทีไม่ได้ระบุไว้ในแบบ ผนังอิฐก่อทุก ๆ ความยาว 3 เมตร จะต้องมีเสาเอ็นและทุก ๆ
ความสูง 2.50 เมตร จะต้องมีคานทับหลัง ระยะความยาวของคานทับหลังจะต้องไม่เกิน 3 เมตร ในแต่ละช่วง
- ผูร้ บั จ้างจะต้องทําช่องเตรียมไว้ในขณะก่อสร้างงานผนังก่ออิฐ สําหรับงานระบบอืน ๆ เช่น งานระบบไฟฟ้า
งานระบบปรับอากาศ ฯลฯ หรือตามทีผูค้ วบคุมงานสังการเจาะช่องต้องทําด้วยความประณีต
- ผูร้ บั จ้างจะต้องเตรียมเสียบเหล็กสําหรับงานอิฐก่อ หากไม่แน่ใจตําแหน่งจะต้องปรึกษาผูค้ วบคุมงานเสียก่อน
ระยะตามดิงไม่เกิน 30 ซม. ปลายใน ค.ส.ล. จะต้องงอขอให้เรียบร้อย ส่วนทียืนนอกโครงสร้างต้องไม่นอ้ ย
กว่า 30 ซม.หากจําเป็ นผูร้ บั จ้างจะต้องสกัดเสา หรือส่วนของโครงสร้างนัน ๆ ให้เห็นเหล็กเสริม แล้วเชือม
เหล็กเสริมกับเหล็กเสาเอ็นทีเตรียมเอาไว้โดยจะต้องเทเสาเอ็นนัน ๆ ก่อนแล้วค่อยเสียบเหล็กสําหรับก่ออิฐ
- การก่อจะต้องได้แนวและระดับ การก่อในครังเดียว จะต้องมีความสูงไม่เกินกว่า 1 เมตร โดยจะต้องทิงไว้
อย่างน้อย 3 ชัวโมง จึงก่อเสริมได้การก่อผนังอิฐชนคานผูร้ บั จ้างจะต้องก่ออิฐทิงระยะไม่นอ้ ยกว่า 15 ซม.
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ตลอดแนวคาน ทิงไว้อย่างน้อย 24 ชัวโมง จึงทําการก่อพอกชนคานได้ กรณีทีก่ออิฐพอกนีตามนอนไม่ได้
อนุญาตให้ก่อตามเฉียงได้ ความหนาของปูนก่อจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 1 ซม. ปูนก่อจะต้องเต็มหน้าแผ่นอิฐ
- การก่อผนังอิฐโชว์แนว ผูร้ บั จ้างจะต้องคัดแผ่นอิฐทีได้มาตรฐานทุก ๆ แผ่น การก่อจะต้องได้ระดับทังแนวนอน
และดิง การก่อในแต่ละชันจะต้องขึงเอ็นหัวท้าย กรรมวิธีก่อให้ปฏิบตั ิตาม ข้อ 3.4 ก่อนทีปูนก่อจะแห้งสนิท
จะต้องเซาะรอยตามแนวปูนก่อให้เป็ นร่องลึกประมาณ 1 ซม.อิฐทุกแผ่นต้องชําระสิงสกปรกจากคราบปูนหรือ
วัสดุอืน ๆ ก่อนทีคราบสกปรกนันจะแห้งจนยากแก่การทําความสะอาด การยาแนวร่องผนังอิฐโชว์แนว ใช้
ปูนซีเมนต์ผสมทรายละเอียดหลังจากผนังอิฐก่อโชว์แนวแห้งสนิทแล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องกระทําจากส่วนบนลงมา
ข้างล่าง หากไม่ระบุไว้ในแบบให้เซาะร่องด้วยรูปตัวยู การเซาะร่องต้องกระทําไปพร้อมการทําความสะอาดผนัง
- ส่วนผสมของปูนก่อ ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ต่อทรายหยาบ ให้ใช้อตั ราส่วน 1:4 นอกจากระบุเป็นอย่างอืนจาก
ผูค้ วบคุมงาน การผสมจะต้องผสมปูนซีเมนต์กบั ทรายให้คลุกเคล้ากันดีเสียก่อนจึงผสมนําปูนก่อทีผสมนําแล้ว
นานเกินกว่า 1.5 ชัวโมง ห้ามนํามาใช้
การก่ออิฐบล็อก (คอนกรีตบล็อก)
กรรมวิธีก่อให้ยดึ ถือตามข้อ 3 ในกรณีทีก่อคอนกรีตบล็อกแนวตามดิงตรงกันทุก ๆ 5 ก้อน จะต้องเสียบเหล็ก 9 มม.
อย่างน้อย 2 เส้น ตลอดความสูงผนังหรือตามทีผูค้ วบคุมงานสัง ช่อง ทีเสียบเหล็กจะต้องเทคอนกรีตให้เต็มช่องเศษหัวท้าย
จะต้องใช้คอนกรีตบล็อกตัดแต่งให้ได้ขนาดทีเหมาะสม การตัดแต่งจะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยใช้ไฟเบอร์ตัด
การรักษาความสะอาด
เศษปูน เศษอิฐ ทุกชันจะต้องเก็บให้เรียบร้อยก่อนทีเศษปูนจะแห้งกรัง ผูร้ บั จ้างจะต้องรักษาผนังให้สะอาดปราศจาก
รอยขีดเขียนต่าง ๆ จนกว่าจะรับมอบงาน
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งานฉาบปูน
ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ทีจําเป็ นในการก่อสร้างงานฉาบปูนให้ถกู ต้องตามระบุในแบบและ
รายการ งานฉาบปูน หากไม่ระบุในแบบ ส่วนทีเป็นผนัง คาน เสา และเพดาน ค.ส.ล. และทุกส่วนทีมองเห็นด้วยตา
จากภายนอกให้ตกแต่งผิวด้วยปูนฉาบ
วัสดุ
ปูนซีเมนต์ให้ใช้ปนู ซีเมนต์ตราเสือ มอก.1776-2542 ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือตรา
นกอินทรีย ์ ของ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) หรือตรางูเห่า ของ บริษทั ชลประทานซีเมนต์ จํากัด
(มหาชน) หรือ ตราทีพีไอ ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) หรือคุณภาพเทียบเท่า
ทรายจะต้องเป็ นทรายนําจืดทีสะอาด คมและแข็ง ปราศจากวัสดุอืนเจือปน โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
ผ่านตะแกรงร่อน
เบอร์ 4
100%
ผ่านตะแกรงร่อน
เบอร์ 16
60 - 90%
ผ่านตะแกรงร่อน
เบอร์ 50
10 - 30%
ผ่านตะแกรงร่อน
เบอร์ 100
0 - 10%
ปูนขาวหรือนํายาผสมปูนฉาบ ให้ใช้ปนู ขาวหรือนํายาผสมปูนฉาบ ตามคําแนะนําของผูค้ วบคุมงาน
กรรมวิธีฉาบ
ก่อนทําการฉาบปูนตกแต่งผูร้ บั จ้างจะต้องจับเซียมจับปุ่ มให้ทวบริ
ั เวณทีจะฉาบทิงไว้ให้แห้งแล้วรดนําให้ช่มุ พอประมาณ
จึงลงมือฉาบปูนตกแต่งได้ การฉาบปูนให้แบ่งกรรมวิธีการฉาบเป็ น 2 ช่วง คือฉาบรองพืน และทิงให้ปนู ฉาบรองพืน
เริมแข็งตัวจึงลงมือฉาบตกแต่งได้ สําหรับผิวปูนฉาบธรรมดาให้ตกแต่งผิวด้วยฟองนํา แล้วใช้ไม้กวาดดอกหญ้าแต่งผิวอีกครัง
สําหรับผิวซีเมนต์ขดั มันผิวจะต้องขูดให้ขรุขระหลังจากแต่งผิวแล้ว เตรียมสําหรับฉาบขัดมันหรือจะฉาบขัดมันพร้อมกันเลย
ขณะผิวปูนฉาบยังไม่แห้งก็ได้ สําหรับผิวบุผนังกระเบืองหรือผนังบุผิวด้วยสีพ่นเม็ดทราย หรือสีพ่นระเบิด เมือฉาบได้ระดับแล้ว
ไม่ตอ้ งแต่งผิวขันละเอียด ผิวของปูนฉาบต้องหนาไม่นอ้ ยกว่า 1.5 ซม. สําหรับผิวปูนฉาบทีจําเป็ นต้องฉาบปูนหนากว่า 4 ซม.
จะต้องแบ่งฉาบปูนทรายรองพืนเป็นสองครัง ครังแรกเริมแข็งตัวจะต้องกรุ ดว้ ยลวดกรงไก่ แล้วฉาบรองพืนครังทีสอง การฉาบ
ตกแต่งให้ถือตามกรรมวิธีขา้ งต้น การฉาบปูนส่วนทีผนังติดกับโครงสร้าง ค.ส.ล. ให้ป้องกันการแตกร้าว โดยใช้แผ่นลวดกรงไก่
ขนาด #3/4" กว้างประมาณ30 ซม. ยืดยาวตลอดรอยต่อ แล้วจึงฉาบรองพืนได้
ส่วนผสมของปูนฉาบ
ปูนฉาบ ให้ใช้ส่วนผสมดังนี
ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน
ทราย 3 ส่วน
ปูนขาวหรือนํายาผสมปูนฉาบ ตามคําแนะนําของผูค้ วบคุมงาน
การเตรียมพืนผิว
สําหรับผนังอิฐก่อจะต้องทําความสะอาดสิงสกปรกและคราบนํามันให้หมดเสียก่อน รดนําให้ช่มุ พอประมาณสําหรับ
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนฉาบปูนจะต้องทําผิวสลัดปูนเสียก่อน ทิงให้ปนู สลัดยึดเกาะกับผนังก่อนฉาบต้องรดนําให้ทวบริ
ั เวณ
จึงฉาบปูนทับผิวได้
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การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
หลังจากฉาบปูนตกแต่งแล้วทิงไว้อย่างน้อย 24 ชัวโมง ผูร้ บั จ้างต้องบ่มผิวปูนฉาบติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน โดยฉีด
นําให้ทวหรื
ั อคลุมด้วยกระสอบป่ าน รอยสกปรกทีเกิดจากเศษปูน ต้องทิงให้ผิวปูนฉาบแห้งสนิทก่อน จึงขูดออกได้
การซ่อมแซม
ผิวปูนฉาบจะต้องแน่นตลอดผิว ทีใดมีเสียงเคาะดังโปร่งหรือมีรอยแตกร้าว จะต้องทําการซ่อมแซม โดยสกัดออกเป็ น
บริเวณรอบรอยร้าว หรือบริเวณดังโปร่งนันไม่นอ้ ยกว่า 10 ซม. ทําความสะอาดด้วยนําพอประมาณ แล้วจึงฉาบซ่อมแซม โดย
ผสมนํายาประเภท BONDING AGENT ผิวของปูนฉาบใหม่กบั ปูนฉาบเก่าจะต้องเป็ นเนือเดียวกัน ในกรณีทีมีการซ่อมแซม
งานคอนกรีตเกียวกับโครงสร้างโดยวิธีฉาบ
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการซ่อมแซมส่วนนันตามคําสังของผูค้ วบคุมงานหรือวิศวกร
ผูอ้ อกแบบ ผูค้ วบคุมงาน หรือวิศวกรผูอ้ อกแบบจะเป็ นผูก้ าํ หนดกรรมวิธีตลอดจนการเลือกใช้วสั ดุ ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทังหมด
การกองเก็บ
จะต้องกองเก็บไว้ภายใต้หลังคาหรือสิงปกคลุมให้พน้ ฝน ควรกองเก็บในพืนทีเรียบแห้งและไม่มีความเปี ยกชืน แข็งแรง
พอทีจะรับนําหนักปูนซีเมนต์ได้ โดยใช้ไม่เนือแข็งขนาดไม่ตากว่
ํ า 1 ½” x3” จํานวน 2 ท่อน วางรองรับหัวท้ายปูนซีเมนต์
ลึกจากปลายข้างละประมาณ 10 ซม. อายุการเก็บประมาณ 2 เดือน
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งานผนังเบา
ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ในการติดตังผนังเบา ตามระบุในรายการทัวไป
วัสดุ
- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด
ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า มอก.1427-2540 หรือบริษัท กระเบืองกระดาษไทย จํากัด หรือ บริษัท วิบลู ย์
วัฒนอุตสาหกรรม จํากัด หรือ บริษทั คอนวูด จํากัด ขนาดประมาณ 1.20 x 2.40 ม. ความหนาไม่นอ้ ยกว่า
8 มม. ขอบลาด 2 ด้าน หรือตามทีระบุในแบบ
วัสดุแผ่นยิปซัม
- สําหรับฝ้าพืนทีทัวไปในโรงพยาบาล หรือห้องทีต้องการการกันรา ใช้แผ่นยิปซัมกันรา หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อ
เรียบ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 เนือแผ่นผสมสารป้องกันเชือรา มีคณ
ุ สมบัติปอ้ งกันเชือราจาก
ภายนอกถึงเนือใน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ตราช้าง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า
- แผ่นยิปซัมป้องกันรังสีเอ็กซ์เรย์ ไร้สารตะกัว ขอบลาด หนามากกว่าหรือเท่ากับ 13 มม. จํานวนชันของแผ่นตาม
มาตราฐานผูผ้ ลิต ติดตังพร้อมระบบโครงคร่าวเบอร์ 24 ความหนาเหล็กมากกว่า 0.50 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบ
สังกะสี ติดตังแผ่นยิปซัมป้องกันรังสีเอ็กซ์เรย์ทีความสูงถึง 2.4 เมตร ผนังส่วนทีเหนือกว่า 2.4 เมตรให้ใช้แผ่น
ยิปซัมมาตราฐาน ชนิดขอบลาด หนา 12 มม. ติดตังตามมาตราฐานผูผ้ ลิต และฉาบรอยต่อด้วยปูนฉาบป้องกัน
รังสีเอ็กซ์เรย์ โดยให้ใช้ X-Bloc ตราช้าง หรือ Knauf Safeboard หรือ Gramlock หรือคุณภาพเทียบเท่า
- แผ่นยิปซัม ขนาด 1200x2400 มม. ความหนา 9 มม. หรือ 12 มม. แบบขอบลาด 4 ด้าน หรือ 2 ด้าน ชนิด
ธรรมดา , ชนิดทนชืน , ชนิดบุฟอยล์ปอ้ งกันความร้อน ตามระบุในแบบ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2552
เนือแผ่นผสมสารป้องกันเชือรา มีคณ
ุ สมบัติป้องกันเชือราจากภายนอกถึงเนือใน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ตราช้าง
หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า
- แผ่นยิปซัมทีมีคุณสมบัติทนทานต่อแรงกระแทกสูง ตามมาตรฐาน BS 5234 PART 2 (SEVERE DUTY
GRADE) และมีคณ
ุ สมบัติป้องกันเสียง 41-50 เดซิเบล ตามมาตรฐาน ASTM E90-04 ชนิดขอบลาด ความหนา
แผ่น 15-16 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร สําหรับผนังทีต้องการการกันเสียงเป็ นพิเศษ เช่น ห้องประชุม หรือ
ห้องทีผูอ้ อกแบบกําหนด ในส่วนห้องทีต้องการค่าการกันเสีย งสู งให้ใช้ฉนวนกันเสี ยงชนิดใยแก้วแบบแผ่นแข็ง
หุม้ รอบด้านด้วยพลาสติก ฉนวนมีความหนาแน่นไม่นอ้ ยกว่า 24 กก./ม.3ความหนา 50 มม. มีคุณภาพตาม
มอก. 486 และ 487 หรือระบบทีมีค่า ASTC 56 การติดตัง และดูแลรักษา เป็ นไปตามมาตราฐานของผูผ้ ลิต โดย
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ระบบMuiltiWall ตราช้าง หรือ Duraline ของ Gyproc หรือ DenseShield ของ Knauf หรือ
คุณภาพเทียบเท่า
-

แผ่น ยิป ซัมบอร์ด สําหรับ ฝ้าชายคา ภายนอก ชนิ ดขอบลาด ขนาด 1200x2400 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า
9 มม. คุณสมบัติเด่นในการทนละอองนํา ทนชืน ดูดซึมนําไม่เกิน 3% ไม่เกิดเชือราและคราบดํา ติดตังฉาบเรียบ
ไร้รอยต่อ โดยให้ใช้ ตราช้าง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า
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-

แผ่นยิปซัมทนไฟ ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 15 มม. ชนิดขอบลาด ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 2192552, ASTM EI 19, BS 476 สําหรับผนังทีต้องการอัตราการทนไฟตามทีกําหนด หรือตามทีระบุในแบบ โดยให้
ใช้ FireBloc ตราช้าง หรือ Fire Stop ของ Gyproc หรือ Fireshield ของ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า

-

แผ่นยิปซัมสําหรับดัดโค้ง ขนาด 1200 x 2400 มม. ความหนา 6 มม. หรือตามแบบทีผูอ้ อกแบบกําหนด แผ่นมี
ส่วนผสมของเส้นใยพิเศษเพือช่วยเสริมการยึดเกาะ และประกบด้วยกระดาษอัดแน่นพิเศษ ที มีความแข็งแรงสูง
สามารถดัดโค้งได้ในรัศมีทีแคบและมีความคงทน แข็งแรง ดัดโค้งได้ง่าย โดยไม่ตอ้ งใช้นาํ หรือ เครืองมืออืนช่วย
เป็ นชนิดขอบลาด หากเป็ นผนังโค้งให้ใช้แผ่นยิปซัมสําหรับดัดโค้ง ความหนา 6 มม.ซ้อนกัน 2 ชัน โดยให้ใช้ ตรา
ช้าง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า

-

ฝ้าเพดานยิปซัม T-Bar ทําสีสาํ เร็จจากโรงงาน ชนิดทนชืน หรือชนิดมาตราฐาน รุ ่นขอบเรียบ ขนาด 600x1200
มม. ความหนา 12 มม. หรือ ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม. ผ่านมอก. 219-2552 โดยให้ใช้ ตราช้าง
หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า

-

ฝ้าเพดานอะคูสติกชนิดขอบบังใบเล็ก วางบนโครงคร่าวที-บาร์ หน้ากว้างไม่นอ้ ยกว่า 14 มม. หรือบังใบใหญ่
โครงคร่าวที-บาร์ หน้ากว้างไม่นอ้ ยกว่า 24 มม. ให้ใช้ยีห้อ USG ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี)
จํากัด หรือ Armstrong ของ B F M Company Limited หรือ Daiken ของ บริษัท วิสแพค จํากัด ขนาด
600X1200 ความหนา 16 มม. โดยผลิตภัณฑ์ตอ้ งทํามาจากวัสดุใยแร่ MINERAL FIBER ซึงมีคุณสมบัติในการ
ดูดซับเสียงได้ดีและเป็ นฉนวนกันความร้อนโดยไม่เป็ นพิษปราศจากแร่ใยหิน (ASBESTOS) และไม่เกิดควันพิษ
เมือเวลาไฟไหม้ ได้มาตรฐาน US Class : CLASS A แผ่นฝ้าเพดาน ACOUSTICAL BOARD ถ้าไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการประกอบแบบก่อสร้าง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
- ค่าดูดซับเสียง NOISE REDUCTION COEFFICIENT (NRC) : 0.50 – 0.6
- ค่าการกันเสียง Ceiling Attenuation Class (CAC) : 33 – 39 เดซิเบล
- ค่าการสะท้อนแสง Light Reflectance (LR)

: ไม่นอ้ ยกว่า 84 %

- การป้องกันการลุกลามของไฟ FLAME SPREAD : ผ่าน CLASS A (0-25)
- การกันความร้อน (THERMAL RESISTANCE) “R” ≥ 1.5
- มีการรับประกันการไม่แอ่นตัว 10 ปี จากผูผ้ ลิต ภายใต้ความชืนสัมพัทธ์ในอากาศไม่เกิน 99% และอุณหภูมิ
ใช้งานไม่เกิน 49˚c
หรือคุณภาพเทียบเท่า
-

ฝ้าเพดานอะคูสติกชนิดพืนผิวหน้าเรียบ วัสดุจาก Stone Wool ชนิดปลอดภัย ไร้สาร ASBESTOS และไม่เกิด
ควันพิษเมือเวลาไฟไหม้ ผ่านคุณสมบัติการกันไฟ ตามมาตรฐาน ISO 5660 Part 1 & 2 ให้ใช้ Skyrock ของ
บริษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด หรือ Rockfon หรือ หรือ Gyproc ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
- ผิวหน้าแผ่นเรียบ สีขาวด้าน
- ค่าดูดซับเสียงได้สงู ค่า NRC 0.85-1.00
- ค่าสะท้อนแสงได้ 85%
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- มีคณ
ุ สมบัติยบั ยังการเจริญเติบโตของรา
- ความหนาแผ่น 15-40 มม.
- สามารถคงรู ปและทนไฟได้สูง ทีจุดหลอมเหลว 1000°C
- มี ก ารรับ ประกัน การไม่แ อ่ นตัว 10 ปี จากผู้ผ ลิ ต ภายใต้ค วามชื นสัม พั ท ธ์ไ ม่ เกิ น 99% และอุ ณ หภู มิ
ไม่เกิน 49°C
หรือคุณภาพเทียบเท่า
-

ฝ้าเล่นระดับ ฝ้าเล่นระดับซ้อนไฟ รางม่าน ให้ใช้ยิปซัมชินงานสําเร็จรู ปทีขึนรู ปด้วยการพับ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
ตราช้าง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า
ช่องเซอร์วิสสําเร็จรู ป
- ในกรณีทีจําเป็ นต้องเตรียมช่องสําหรับเปิ ดฝ้าเพดาน ให้ใช้ช่องเปิ ดสําเร็จรูป ชนิดทนชืน ขนาด 600x600 มม.
ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 9 มม. หรือตามแบบทีผูอ้ อกแบบกําหนด สําหรับซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคาร
หรือซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผูร้ บั จ้า งจะต้องติดตังให้แข็งแรงและเรียบร้อย ตามกําหนดในแบบ หรือตาม
วัตถุประสงค์ของผูอ้ อกแบบ โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ZERVEBoard ตราช้าง หรือ ProServe ของ Gyproc หรือ
Knauf K Service หรือคุณภาพเทียบเท่า
วัสดุโครงคร่าว
- โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ ใช้เบอร์ 24 ขนาดหน้าตัด 37x15 มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตากว่
ํ า 0.50
มิลลิเมตร ผลิตและได้คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.863-2532 พร้อมอุปกรณ์ยดึ แขวนต่าง ๆ และชุดปรับชนิด
สปริงสแตนเลสตามมาตรฐานผูผ้ ลิ ต ให้ใช้ผ ลิตภัณฑ์ของ ตราช้าง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพ
เทียบเท่า
- โครงคร่าวทีบาร์ ระบบเมตริก สําหรับฝ้าอะคูสติก ชนิดเหล็กชุบสังกะสี ความสูงสันโครง 38 มม. (1.5 นิว ) หน้า
โครงกว้าง 24 มม. หนา 0.35 มม. พับขึนรูป 2 ชันเป็ นรู ปตัวที เคลื อบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ
Polyester สีขาวด้าน ผ่านมาตรฐาน ASTM C635 พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผูผ้ ลิต ให้ใช้ผลิตภัณฑ์
ของ ตราช้าง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า
- โครงคร่าวทีบาร์ ระบบยิปซัม สําหรับฝ้ายิปซัม ทีบาร์เ คลือ บสี สาํ เร็จ ใช้โครงคร่าวทีบ าร์ชนิดเหล็กชุบสังกะสี
ความสูงสันโครง 38 มม. (1.5 นิว ) หน้าโครงกว้าง 24 มม. หนา 0.35 มม. พับขึนรู ป 2 ชันเป็ นรู ปตัวที เคลือบสี
หน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน ผ่านมาตรฐาน ASTM C635 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ตราช้าง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า
- โครงคร่าวผนัง โลหะเหล็กชุบสังกะสี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตากว่
ํ า 0.50 มิลลิเมตร ขนาด 64 x 34(36) x
3000 มม. หรือ 74 x 34(36) x 3000 มม. หรือขนาดตามผูอ้ อกแบบระบุในแบบ ผลิตตามมาตราฐาน มอก.8632532 และการชุบสังกะสีความหนาชันเคลือบตามมาตรฐาน มอก.50-2561 และ JIS G 3302 โดยสําหรับงาน
ผนังใช้โครงหน้ากว้างไม่นอ้ ยกว่า 50 มม. โดยระยะห่างของโครงเคร่าตังทุก 600 มิลลิเมตร ให้ใช้ของ ตราช้าง
หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า
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การติดตัง
- การติดตังผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เคร่าโลหะทีใช้จะต้องแข็งแรงและยึดติดกับโครงสร้างด้วยความประณีต
ส่วนทีระบุให้ใช้รอยต่อของแผ่นแบบเว้นร่องรอยต่อของเคร่าจะต้องสนิทและเรียบร้อย เว้นร่องระหว่างแผ่นไม่
น้อยกว่า 3-5 มม. รอยต่อของแผ่นกับผนังหรือเสาหรือตรงส่วนทีเปลียนระดับให้ปฏิบตั ิตามแบบขยายแบบ
ก่อสร้าง หากไม่ระบุให้จดั ทําแบบขยายให้ผคู้ วบคุมงานอนุมตั ิก่อนการติดตังเคร่าส่วนทีติดผนังหรือฝ้าเพดาน
ฉาบปูน จะต้องดําเนินการฉาบปูนส่วนนัน ๆ เรียบร้อยแล้วจึงติดตังโครงเคร่าได้การยึดจะต้องเหมาะกับโครง
เคร่าและแข็งแรงเรียบร้อยพร้อมทีจะทําการตกแต่งงานอืนได้ทนั ทีเศษของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด
ในห้อง
จะต้องเท่ากันทัง 2 ด้าน
- ก่อนการตกแต่งผิวควรทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยโดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 60-80 ลูบแล้วเช็ดด้วย
ผ้าสะอาดการทาสีให้ใช้สีนาอะคริ
ํ
ลิค โดยต้องรองพืนปูนก่อน โดยใช้ลกู กลิง แปรงทาสี หรือเครืองพ่นสี
หากใช้สีนามั
ํ น สีเมทาลิค สีอีพ๊อกซี ต้องปฏิบตั ิการกรรมวิธีของผูผ้ ลิต การเคลือบผิวสีพืน ให้ใช้โพลียรู ีเทน
ชนิดใสผิวมันหรือผิวด้าน แลคเกอร์ใส อีพ๊อกซีใส และระหว่างการติดตังควรระมัดระวังความสะอาด อย่าให้
สิงสกปรกเปื อนผิวแผ่น
- ผนังป้องกันเสียง ผนังกรุยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบเรียบทาสีภายใน ติดตังโครงเคร่าซ้อน 2 ชันภายใน
โครงกรุแผ่นผนังอะคูสติก Cylence รุน่ Zound Bolck S060 ขนาด 0.60x1.20 ความหนาแผ่นอะคูสติก 60 มม.
หรือคุณภาพเทียบเท่า ติดตังตามกรรมวิธีผผู้ ลิต
- การติดตังผนังเบาอืน ๆ
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียดในการติดตังให้ผคู้ วบคุมงานอนุมตั ิก่อนการส่งวัสดุมายัง
หน่วยงาน
การทําความสะอาด
ผนังทีติดตังแล้วจะต้องได้ระดับทังแนวตังและแนวนอนได้ฉากกับพืนผนังห้องและจะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อย
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งานผนังเบา

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

งานผนังห้องนําสําเร็จรู ป ANTI-BACTERIA
ผนังห้องนําสําเร็จรู ป แผ่นเสา แผ่นประตู และแผงกัน ทําจากแผ่น MFF (Melamine Face Foam board) โดยนําแผ่น
HPL (High Pressure Laminates) ความหนา 0.8 มม. มาประกบกันทําการฉีด PU FOAM (Polyurethane Foam) เข้าไปใน
เนือระหว่างกลางแผ่น HPL ด้วยความหนาแน่น 350 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เนือโฟมทีใช้เป็ นชนิดปราศจากสาร
Chlorofluorocarbon การฉีดโฟมจะกระทําไปพร้อม ๆ กับการประกบแผ่น HPL โดยไม่ใช้กาวใด ๆ ในการผลิต ความหนา
ทังสิน 30 มม. บานพับใช้แกนหมุนฝั งลงในอลูมิเนียมขอบบานประตูดา้ นบนและด้านล่าง ขาตัง เป็ นแบบกล่องอลูมิเนียมอัล
ลอย รีดขึนรูป สูง 10 Cm ขอบแผ่นผนังปิ ดทับด้วย PVC ทังสีด้าน ด้วยระบบกาวร้อนที 220 องศาเซลเซียส แผ่นผนังห้องนํา
สําเร็จรูปสามารถกันนําได้ และสามารถกันกรด–ด่างได้เป็ นอย่างดี ไม่เป็นสือลามไฟ และไม่เป็ นสือนําไฟฟ้า แผ่นเสา แผ่น
ประตู และแผ่นกันต้องไม่ตดิ ไฟ ไม่บวมนํา ไม่ผกุ ร่อนจากความชืน ไม่เป็ นทีเพาะเชือโรค แมลงและปลวกไม่กดั กิน
ผนังห้องนําสําเร็จรู ป ควบคุมการผลิตทุกขันตอนด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015
อุปกรณ์ยดึ จับผนังห้องนําสําเร็จรู ป
- กลอนประตู ทําจาก Stainless Steel SUS 304 ชนิดฝังในบานประตู (Concealed lock design) โดยไม่มีน็อตหรือ
สกรูยดึ ด้านนอกบานประตู กลอนประตูรูปแบบทรงสีเหลียมพร้อมดีไซน์หน้ากลอนลึกแบบสามมิติ ระบบล๊อกเข้าเสาโดยไม่
ต้องใช้ตวั รับกลอน พร้อมกับการออกแบบไร้ตวั สกรูยึดให้เห็น (Concealed Lock Design) กลอนประตูทาํ จาก Stainless
Steel SUS 304 ส่วนตัวระบบล๊อกทําจาก Nylon เพือรองรับความทนทานต่อแรงเสียดสีและการใช้งานทีหนักหน่วง
- บาร์บนยึดอยู่ดา้ นบนสุดระหว่างแผ่นเสาทําจากอลูมิเนียมอัลลอยรีดขึนเป็ นรูปทรงโค้ง ความหนาไม่นอ้ ยกว่า
1.5 มม. ชุบอโนไดซ์
- ประตู ขอบเป็ นอลูมิเนียมอัลลอย ทรงโค้งนอก ตลอดแนวประตูทงซ้
ั ายและขวา โดยไม่ตอ้ งมีสกั หราดบังช่อง
ระหว่างประตูกบั เสา ซึงเสาก็มีอลูมิเนียมอัลลอย ทรงโค้งใน เพือรับกับขอบประตู ทําให้มองไม่เห็นช่องระหว่างเสากับประตู
โดยไม่ตอ้ งมีสกั หราด
- บานพับทําจาก Stainless Steel SUS 304 ระบบ GRAVITY HINGE ตัวบนยึดติดกับด้านบนของเสาข้าง โดยฝัง
แกนบานพับลงในอลูมิเนียมอัลลอยขอบบานประตูซงออกแบบมาโดยเฉพาะ
ึ
บานพับตัวด้านล่างยึดติดกับกล่องขาตัง
อลูมิเนียมอัลลอย ซึงออกแบบมาเพือยึดบานพับตัวล่างโดยเฉพาะ โดยฝั งแกนบานพับลงในอลูมิเนียมอัลลอยขอบบานประตู
- ขาตังเป็ นแบบกล่อง Aluminium Alloy รีดขึนรูป มีเขียวสําหรับล๊อคบานพับตัวล่าง หนา 30 มม. สูง 10 Cm.
- สกรู ทีใช้สาํ หรับการติดตังทุกชินเป็ น Stainless Steel SUS 304 แบบพิเศษ
- ประตู ใช้ Aluminium Alloy รีดขึนรูปทรงโค้งออกนอก ติดทีขอบประตู เพือใส่บานพับตัวบน และตัวล่าง
- เสาหน้าใช้ Aluminium Alloy รีดขึนรูปทรงโค้งเข้าใน ติดทีเสาหน้าทังซ้ายและขวา เพือโค้งรับกับขอบประตู
เพือบังช่องระหว่างเสากับประตู โดยไม่ตอ้ งใช้ขนสักหราด
- แผ่นผนังด้านข้างแผ่นสุดท้ายใช้ Aluminium Alloy รีดขึนรูปทรงโค้ง ยึดติดกับเสาหน้าแนวตังยาวถึงพืน ทําให้
มองเห็นมุมห้องมีความโค้งมนบริเวณมุมเสาและมุมบนบริเวณบาร์บนด้านหน้าและด้านข้างทีบาร์บนมาบรรจบกัน ด้วยแค
ปรูปทรงโค้งมน
อุปกรณ์มาตราฐานของผนังห้องนําสําเร็จรู ป
- บานพับทําจาก Stainless Steel SUS 304 ระบบ GRAVITY HINGE ด้านบนยึดติดกับเสาด้านบนโดยฝั งแกนบาน
พับลงในบานประตู บานพับด้านล่างยึดติดกับกล่องขาตังและฝั งแกนบานพับทีบานประตู
- กันชน STOPPER ติดตังทีด้านบนสันประตู
- กลอนประตู ทําจาก Stainless Steel SUS 304 ชนิดฝังในบานประตู (Concealed lock design) โดยไม่มีน็อตหรือ
สกรูยดึ ด้านนอกบานประตู ด้านในเป็ นแบบเลือนสไลด์ล๊อค
หมวดที 2
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งานผนังห้องนําสําเร็จรูป

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

- อลูมิเนียมอัลลอยทรงโค้งนอก ยาวตลอดแนวประตูทงซ้
ั ายและขวา
- อลูมิเนียมอัลลอยทรงโค้งใน ยาวตลอดแนวเสาทังซ้ายและขวาเข้ากับขอบประตู
- บาร์บนยึดอยู่ดา้ นบนสุดระหว่างแผ่นเสาทําจากอลูมิเนียมอัลลอยรีดขึนเป็ นรูปทรงโค้ง หนาไม่นอ้ ยกว่า 1.5 มม.
ชุบอโนไดซ์
- ขาตัง Aluminium Alloy รีดขึนรูปทรงสีเหลียม สูง 10 cm.
- ขอแขวนผ้า ทําจาก Stainless Steel SUS 304
- ทีใส่กระดาษชําระทําจาก Stainless Steel SUS 304 จํานวน 1 ชุด จุดเด่นของ การติดตัง ผนังห้องนําสําเร็จรูป
- แผ่นผนังทียึดติดกับผนังปูน จะมองไม่เห็น หัวสกรู
- ไม่ตอ้ งใช้ขนสักหลาด บังช่องว่างระหว่างประตูกบั เสาหน้า อลูมิเนียม อัลลอย สีพเิ ศษ มีขนตอนในการทํ
ั
าสี ดังนี
- พ่นสี 3 ชัน ความหนาไม่ตากว่
ํ า 40 ไมครอนส์
- อบสี อีก 2 ครัง เพือความสวยงามและทนทาน ต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วน
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งานผนังห้องนําสําเร็จรูป

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

งานผนัง – บุหนิ แกรนิต
ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างต้องจัดหา วัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ทีจําเป็ นในการบุ และปูผนังตามระบุในแบบ และรายการ
วัสดุ
ให้ใช้หินแกรนิต ขนาดตามทีระบุในแบบรูป ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 1.8 ซม. หรือตามระบุในแบบผูร้ บั จ้างจะต้อง
จัดส่งตัวอย่างของหินแกรนิต ขนาดเท่าของจริง ให้ผวู้ ่าจ้างอนุมตั ิก่อนการสังซือ
กรรมวิธีในการติดตัง
- ส่วนทีเป็ นพืนให้ใช้ปนู ทราย
- ส่วนทีเป็ นผนังภายในขนาดสูงไม่เกิน 2.40 ม. ให้ใช้ปนู ทรายและด้านหลังของแผ่นหินให้ใช้ขอสแตนเลส
ยึดติดกับหินด้วยกาวอีพ๊อกซี จํานวนขอสแตนเลสขึนอยู่กบั ขนาดของหิน ให้ผรู้ บั จ้างเสนอให้ผคู้ วบคุมงาน
อนุมตั ิก่อนการติดตัง
- ส่วนทีเป็ นผนังภายนอกและผนังภายในทีสูงเกิน 2.40 ม. ต้องใช้หมุด หรือฉากสแตนเลสยึดกับหินด้วย
กาวอีพ๊อกซี และยึดติดส่วนทีเป็ นโครงสร้างด้วย EXPANSION BOLT ชนิดสแตนเเลส ขนาดของหมุดฉาก
และ EXPANSION BOLT ให้เสนอผูค้ วบคุมงานอนุมตั ิก่อนการติดตังรอยต่อของหินให้ยาแนวด้วย
SILICONE ชนิด NON STAINING กว้าง 6 มม. (ใช้ BACKER ROD รองก่อนการยาแนว)
- ผูร้ บั จ้างต้องเสนอแบบการติดตัง การต่อลาย การเข้ามุม ให้ผคู้ วบคุมงานหรือผูว้ ่าจ้างอนุมตั ิ เมือปูแล้ว
เสร็จรอยต่อของแผ่นหิน ต้องไม่กระเดิด หรือ บิด โก่ง ถ้ารอยต่อไม่ดีผรู้ บั จ้างต้องนําเครืองเข้าขัดให้ได้ระดับ
และลงเคลือบผิวใหม่โดยจะคิดราคาเพิมเติมไม่ได้
- ก่อนการบุหินแกรนิต , แผ่นหินแกรนิต ทีได้ตดั เข้ารูปกับขนาดทีจะปู จะต้องได้รบั การเคลือบโดยรอบ
ทัง 6 ด้าน ด้วยนํายาเคลือบผิวเพือป้องกันรอยชํานํา และคราบขาวตามกรรมวิธีของผูผ้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่าย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
การทําความสะอาด
เมือทําการติดตังบุผนังหรือปูพืนแล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องขัดผิวตกแต่ง และทําความสะอาดผิวหน้าของหินแกรนิตให้
คงสภาพมันเงาตลอดเวลาจนกว่าจะรับมอบงาน
ห้ามใช้เป็ นทีสัญจรไปมา และจะต้องมีมาตรการในการป้องกันผิวของ
หินแกรนิต โดยการปูแผ่นไม้อดั หรือกระดาษอัดให้เต็มทัวบริเวณ จนกว่าจะถึงวันส่งงาน
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งานผนังบุหินแกรนิต

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

งานผนัง-บุกระเบือง
ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็ นในการปูกระเบือง ตามระบุในแบบรู ปและรายกายรวมถึงการทํา
ความสะอาดป้องกันมิให้ส่วนทีทําการตกแต่งแล้วชํารุ ดเสียหาย
วัสดุ
- กระเบืองเคลื อบ เกรด A ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้ผคู้ วบคุมงาน
อนุมตั ิก่อนการสังซือ
- กระเบืองโมเสค เกรด A ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งตัวอย่างให้ผคู้ วบคุมงานอนุมตั ิ
ก่อนการสังซือ
- กระเบืองเซรามิค เกรด A ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้ผคู้ วบคุมงาน
อนุมตั ิก่อนการสังซือ
- กระเบืองแกรนิต (Granito) เกรด A ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสร้างผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง ให้ผู้
ควบคุมงานอนุมตั ิก่อนการสังซือ
ตัวอย่าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง กระเบืองเคลือบ กระเบืองโมเสค กระเบืองเซรามิค และกระเบืองแกรนิต (GRANITO)
ให้ผคู้ วบคุมงานคัดเลือกคุณภาพ และ สีก่อนจึงจะทําการสังซือได้
การบุ
- การปู
- การบุภายในอาคาร
ผูร้ บั จ้างจะต้องฉาบปูนทรายหยาบอัตราส่วน 1:2 ให้ได้ระดับเสียก่อน เมือผิวปูนฉาบเริม SET ตัวให้บกุ ระเบือง
ได้เลย การบุให้บทุ ีละแผ่น แผ่นกระเบืองจะต้องแน่น ไม่เป็ นโพรงเมือบุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในกรณีทีเป็นโพรง
จะต้องรือออกและทําการบุใหม่กระเบืองทีบุเสร็จแล้วจะต้องเรียบได้แนวและระดับส่วนทีชนกับผนังหรือขอบ
ต่าง ๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อยสมําเสมอพืนทีทีบุกระเบืองแล้ว จะต้องทิงให้แห้งโดยไม่ถกู กระทบกระเทือนเป็ น
เวลา 48 ซม. จึงล้างทําความสะอาดและอุดรอยต่อของกระเบืองด้วยวัสดุสาํ หรับยาแนวกระเบืองชนิดสําเร็จรู ป
ให้ ใช้ยาแนวทีมีคณ
ุ สมบัติดูดซึมนําตําหรือผสมสารทีช่วยป้องกันเชือราหรือตะไคร่นาหรื
ํ อตามคําสังของผูค้ วบคุมงาน
- การบุภายนอกอาคาร
ผูร้ บั จ้างจะต้องฉาบปูนทรายผนังทีจะบุกระเบืองภายนอกอาคารเสร็จแล้วไม่ตากว่
ํ า 48 ชัวโมง ทําความ
สะอาดผิวให้ปราศจากฝุ่ น นํามัน สารอืน ๆ การบุกระเบืองให้ใช้สารสําหรับยึดแผ่นกระเบืองโดยเฉพาะ การ
ใช้ตามกรรมวิธีของบริษัทผูผ้ ลิต ภายใต้การควบคุมงานของผูค้ วบคุมงาน แล้วปล่อยทิงไว้เป็ นเวลา 48
ชัวโมง จึงล้างทําความสะอาด และอุดรอยต่อของกระเบืองด้วยวัสดุสาํ หรับยาแนวกระเบืองชนิดสําเร็จรูป
หรือตามคําสังของผูค้ วบคุมงาน
การทําความสะอาด
ภายหลังบุกระเบือง ปูกระเบืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องทําความสะอาดคราบปูนทีติดบนแผ่นกระเบืองให้หมดแล้ว
ขัดด้วย WAX 2 ครัง
หมายเหตุ : การทําปูนทรายบนผนังส่วนทีบุกระเบืองหรือโมเสคภายนอกอาคารให้ทาํ การกรุลวดตาข่ายขนาดตาราง
ประมาณ 1/2" x 1/2" ตลอดพืนทีก่อนฉาบปูน
หมวดที 2

36/169

งานผนังบุกระเบือง

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

งานผนังโครงสร้าง- โครงคร่าวไม้
1. ข้อกําหนดทัวไป
1.1 ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาวัสดุ แรงงานทีชํานาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณ์ทีจําเป็ น ในการ
โครงเคร่าไม้ของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ส่วนประกอบหรือโครงสร้างตามทีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทีใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะนําการติดตัง และ
ข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวกับสินค้าของตนตามทีผูค้ วบคุมงานต้องการเพือพิจารณาตรวจสอบ
1.3 ผูร้ บั จ้างต้องจัดทํา Shop Drawing เพือให้ผคู้ วบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี
1.3.1 แบบแปลน หรือรู ปด้านของผนัง แสดงตําแหน่งของโครงเคร่าทุกจุด
1.3.2 แบบขยายการติดตังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ จุดจบ การชนมุมผนังของโครงเคร่าไม้
1.3.3 แบบรายละเอียดการยึดยัน ห้อยแขวนกับโครงสร้างอาคาร หรือผนังส่วนต่าง ๆ
1.3.4 แบบขยายอืน ทีเกียวข้องหรือจําเป็ นตามทีผูค้ วบคุมงานต้องการ อาทิ ตําแหน่งติดตังอุปกรณ์งานระบบที
เกียวข้อง เช่น สวิทช์ ปลัก หรือช่องซ่อมบํารุงต่าง ๆ เป็ นต้น
1.4 ผูร้ บั จ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอืน ๆ ทีเกียวข้องกับงานผนัง
เพือเตรียมโครงสร้างสําหรับงานระบบต่าง ๆ และประสานงานกับงานส่วนอืน ๆ ให้ทาํ งานไปด้วยความเรียบร้อย
2. วิธีการดําเนินงาน
2.1 การติดตังโครงคร่าว
2.1.1 ติดตังโครงคร่าวขอบเดินแนวรอบบริเวณกันผนังโดยยึดกับโครงสร้างด้วยสกรู เกลียวปล่อย ฝั งพุกระยะห่าง
ไม่เกิน 60 ซม. ให้แข็งแรง
2.1.2 ติดตังโครงคร่าวหลักแนวดิงระยะห่างทุก 60 ซม. โดยหันโครงคร่าวไปในทิศทางเดียวกันยึดด้วยตะปู
2.1.3 ติดตังโครงคร่าวซอยทุกระยะ 60 ซม. วัดจากศูนย์กลางโครงคร่าวยึดด้วยตะปูให้เรียบร้อย
2.2 การติดตังแผ่นยิปซัมบอร์ด
2.2.1 การติดตังแผ่นยิปซัมบอร์ด ให้ติดตังโดยยกแผ่นยิปซัมบอร์ดให้สูงจากพืน 1 ซม. ยึดแผ่นยิปซัมบอร์ดกับ
โครงคร่าวโลหะด้วยตะปูเกลีย วระยะไม่เกิน 30 ซ.ม. ขันส่งหัวตะปูเกลี ยวให้จมลงในแผ่นยิปซัมบอร์ด
เล็กน้อย มุมผนังให้ติด Corner Bead ทุกมุม
2.2.2 เมือติดตังแผ่นยิปซัมบอร์ด เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทาํ การฉาบอุด รอยหัวตะปูและติดเทปฉาบแนวรอยต่อ
แผ่นยิปซัมบอร์ดทุกแนวให้เรียบร้อยตามกรรมวิธีผผู้ ลิต จากนันจึงตกแต่งผิวตามรายการ
2.2.3 ในส่วนทีกําหนดให้ทาสีให้ดาํ เนินงานตามรายละเอียดทีกําหนดไว้ในหมวดงานสี โดยเคร่งครัด
2.3 การติดตังแผ่น MDF Board
2.3.1 ทาวัสดุกันซึมบนผิวแผ่นและขอบแผ่น ตามชนิดและผลิตภัณฑ์ทีผูผ้ ลิตแนะนํา โดยขออนุมตั ิจาก
ผูค้ ุม
งานก่อน
2.3.2 ทาสีรองพืนชันกลางประเภท Under Coat อีก 2 ครัง ในอัตราปกคลุมไม่ตากว่
ํ า 30 ตารางเมตรต่อ 1
USG. ต่อ 1 ครัง เพืออุดรูพรุ นและป้องกันมิให้ดดู สารละลายจากสีทบั หน้ามากเกินไป
2.3.3 เมือแผ่นผนังแห้งสนิท ให้นาํ ขึนติดตังกับโครงคร่าวทีเตรียมไว้โดยจัดแต่งแนวระยะต่าง ๆ ให้ตรง หรือตามที
แสดงในแบบ ยึดติดด้วยตะปูเกลียวระยะไม่เกิน 30 ซม. ฝั งหัวตะปูเกลียวเข้าในแผ่นเล็กน้อยแล้วอุดด้วย
Wood Sealer ขัดให้เรียบ การยึดบริเวณขอบแผ่นต้องไม่นอ้ ยกว่า 25 มม. และการยึดบริเวณมุมแผ่นไม่นอ้ ยกว่า
70 มม.
หมวดที 2

37/169

งานผนังโครงสร้าง- โครงคร่าวไม้

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

2.3.4 รายละเอี ย ดต่ าง ๆ ที มิไ ด้ก ล่ า วถึง ให้ป ฏิ บัติต ามกรรมวิ ธี ข องผู้ผ ลิ ต ซึงได้รับ การพิ จ ารณาอนุ มัติจ าก
ผูค้ มุ งานแล้ว และข้อกําหนดในรายการประกอบแบบทีเกียวข้อง
2.4 การติดตังแผ่นบอร์ด ใช้ตะปูยดึ ติดกับโครงคร่าวไม้ หรือใช้สกรูเกลียวปล่อย แล้วฉาบเรียบฝั งหัวเพื อความเรียบร้อย
สวยงาม เว้นร่องระหว่างแผ่น 5-10 มม.อุดด้วยสารยืดหยุ่นประเภท โพลียูริเทน หรือ ซิลิโคน ขัด แต่งผิวทําความ
สะอาดผิวไม้ให้เรียบร้อยก่อนก่อนทําสีทบั หน้า ตามตัวอย่าง
2.5 การติดตังแผ่นไม้อดั สัก ใช้ตะปูยึดติดกับโครงคร่าวไม้ ส่งหัวตะปูเข้าไปในเนือไม้ไม่ให้เห็นหัวตะปูจากภายนอก อุด
รอยตะปู ขัดแต่งผิวทําความสะอาดผิวไม้ให้เรียบร้อยก่อนก่อนย้อมสีทบั หน้า ตามตัวอย่าง
2.6 การติดตังแผ่นไม้อัดปิ ด ผิววี เนี ยร์ ใช้ต ะปูยึดติดกับโครงคร่าวไม้ ส่งหัว ตะปูเข้าไปในเนื อไม้ไม่ให้เห็นหัวตะปูจาก
ภายนอก อุดรอยตะปู ขัดแต่งผิวทําความสะอาดผิวไม้ให้เรียบร้อยก่อนก่อนย้อมสีทบั หน้า ตามตัวอย่าง
3. รายละเอียดวัสดุ
3.1 โครงคร่าวไม้โครงภายในหรือส่วนทีมองไม่เห็นจากภายนอกให้ใช้ไม้ยางอบและอาบนํายากันปลวก CCA ของ
อ.อ.ป. ( องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้แห่งประเทศไทย ) และต้องเป็ นไม้ทีไม่บิดงอ โค้ง หรือแตกร้าว ขนาดไม้ 1 1/2
นิว x 3 นิว หรือตามทีระบุในแบบการติดตังให้ตีโครงคร่าวระยะ # @ 0.60 ม. x 0.60 ม.
3.2 แผ่นยิปซัมบอร์ด ให้ใช้ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ขอบลาด ความหนาไม่ตากว่
ํ า 12 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก.
219-2524 พร้อมอุปกรณ์ประกอบสําหรับฉาบเรียบทังหมด
3.3 แผ่น MDF ให้ทาํ มาจากแผ่นเส้นใยไม้อดั ชนิดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard) โดยทัวไป
ความหนาแน่นระหว่าง 660-860 กก. / ตารางเมตร ขนาดแผ่น 4 นิว x 8 นิว หนาไม่ตากว่
ํ า 12 มิลลิเมตร มี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี
- Internal Bond0.65N / mm.2 หรือ Sq.mm.
- Modulus of Elasticity2500N / mm.2 หรือ Sq.mm.
- Thickness Tolerance+ 0.2Sq.mm.
3.4 แผ่นบอร์ด ให้ทาํ มาจาก ไม้สกัดย่อย ซิเมนต์ปอร์ตแลนด์และสารทีไม่เป็ นอันตราย อัดด้วยแรงดันสูงมีคุณสมบัติ
ตาม มอก. 878-2537 ขนาด 1.20 x 2.40 ม.ความหนาไม่ตากว่
ํ า 12 มม.
3.5 แผ่นไม้อดั สัก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.ความหนาไม่ตากว่
ํ า 6 มม. คุณสมบัติเทียบเท่าไม้อดั มาตรฐานอุตสาหกรรม
3.6 แผ่นไม้อดั ปิ ดผิววีเนียร์ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.ความหนาไม่ตากว่
ํ า 6 มม. ต้องมีผิวเรียบตลอดทังแผ่นไม่
แต่งลายงาไม่ว่าจะเป็ นบริเวณสันขอบมุมไม่ปิดโค้งงอ หรือมีรอยชํารุดเสียหาย

หมวดที 2

38/169

งานผนังโครงสร้าง- โครงคร่าวไม้

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

งานผนังตกแต่ง – โครงคร่าวไม้
1.

ข้อกําหนดทัวไป
1.1 ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาวัสดุ แรงงานทีชํานาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณ์ทีจําเป็ นในการ
ทําผนังตกแต่งต่าง ๆ ของอาคารส่วนประกอบ หรือโครงสร้างตามทีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทีใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะนําการติดตัง และ
ข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวกับสินค้าของตนตามทีผูค้ วบคุมงานต้องการเพือพิจารณาตรวจสอบ
1.3 ผูร้ บั จ้างต้องจัดทํา Shop Drawing เพือให้ผคู้ วบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี
1.3.1 แบบแปลน หรือรู ปด้านของผนัง แสดงตําแหน่งของโครงเคร่าทุกจุด
1.3.2 แบบขยายการติดตังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ จุดจบ การชนมุมผนังของผนังตกแต่ง
1.3.3 แบบรายละเอียดการยึดยัน ห้อยแขวนกับโครงสร้างอาคาร หรือผนังส่วนต่าง ๆ
1.3.4 แบบขยายอืน ทีเกียวข้องหรือจําเป็ นตามทีผูค้ วบคุมงานต้องการ อาทิ ตําแหน่งติดตังอุปกรณ์งานระบบที
เกียวข้อง เช่น สวิทช์ ปลัก หรือ ช่องซ่อมบํารุงต่าง ๆ เป็ นต้น
1.4 ผูร้ บั จ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอืน ๆ ทีเกียวข้องกับงานผนัง
ตกแต่ง เพื อเตรียมโครงสร้างสําหรับ ระบบต่า ง ๆ และประสานงานกับงานส่ว นอืน ๆ ให้ท าํ งานไปด้วยความ
เรียบร้อย
2. วิธีการดําเนินงาน/รายละเอียดวัสดุ
2.1 โครงเคร่าไม้
โครงภายในหรือส่วนทีมองไม่เห็นจากภายนอกให้ใช้ไม้ยางไทย หรือไม้ยมหิน อบและอาบนํายากันปลวก CCA ของ
อ.อ.ป. (องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้แห่งประเทศไทย) และต้องเป็ นไม้ทีอบแห้งสนิท ไม่ บิด งอ โค้ง หรือแตกร้าว
ขนาดไม้ 1 ” x 2 ” ตามทีระบุในแบบ การติดตังให้ตีโครงคร่าวระยะ # @ 0.60 ม. x 0.60 ม.
2.2 กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด
2.2.1 การติดตังแผ่นยิปซัมบอร์ดจะต้องส่งหัวตะปูให้จมลงในแผ่น แล้วฉาบอุดรอยหัวตะปู ติดผ้าเทป ฉาบแนว
รอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย ตกแต่งผิวตามรายการ
2.2.2 แผ่นยิปซัมบอร์ด ให้ใช้ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนาไม่ตากว่
ํ า 12 มม. ขอบลาด มีคุณสมบัติตาม มอก. 219
หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์ประกอบสําหรับฉาบเรียบทังหมด
2.3 กรุแผ่นMDF
2.3.1 การติดตังแผ่น MDF Board ให้ยดึ ด้วยตะปูเกลียวยึดติดกับโครงคร่าวไม้ ระยะไม่เกิน 25 ซม. โดยขันส่งหัว
ตะปูเกลียวให้จมลงในแผ่นเล็กน้อย เมือกรุเสร็จเรีย บร้อยให้ทาํ การอุดรอยหัวตะปูให้เรียบร้อยก่อนทําสีตาม
ตัวอย่าง
2.3.2 แผ่น MDF Board รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ความหนา สี และลวดลายตามทีระบุในแบบ
2.3.3 แผ่น MDF Board ทีนํามากรุ ตอ้ งไม่โค้งงอ หรือมีรอยชํารุดเสียหาย
2.4 กรุไม้เนือแข็ง
2.4.1 การติดตังไม้เนือแข็ง ใช้ตะปูยดึ ติดกับโครงคร่าวไม้ ส่งหัวตะปูเข้าไปในเนือไม้ไม่ให้เห็นหัวตะปูจากภายนอก
อุด รอยตะปู ขัดแต่งผิวทําความสะอาดผิวไม้ให้เรียบร้อยก่อนทําสียอ้ มตามตัวอย่าง
2.4.2 ไม้จริง รายละเอียด รู ปแบบ ชนิด ความหนา สี และลวดลายตามที ระบุในแบบ
2.4.3 ไม้จริงทีนํามากรุ จะต้องเป็ นไม้จริงเกรดเอ คัดลายคุณภาพได้มาตรฐาน มอก. 178-2519
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2.5 กรุไม้อดั สัก
2.5.1 การติดตังแผ่นไม้อัดสัก ใช้ต ะปูยึด ติ ด กับ โครงคร่าวไม้ ส่ งหัวตะปูเ ข้าไปในเนื อไม้ไ ม่ใ ห้เห็นหัว ตะปูจาก
ภายนอก อุดรอยตะปู ขัดแต่งผิวทําความสะอาดผิวไม้ให้เรียบร้อยก่อนก่อนย้อมสีทบั หน้า ตามตัวอย่าง
2.5.2 แผ่นไม้อดั สักรายละเอียด รู ปแบบ ชนิด ความหนา สี และลวดลายตามที ระบุในแบบ
2.6 กรุไม้อดั ปิ ดผิววีเนียร์
2.6.1 การติดตังแผ่นไม้อดั ปิ ดผิววีเนียร์ ใช้ตะปูยึดติดกับโครงคร่าวไม้ ส่งหัวตะปูเข้าไปในเนือไม้ไม่ให้เห็นหัวตะปู
จากภายนอก อุดรอยตะปู ขัด แต่ งผิว ทําความสะอาดผิว ไม้ใ ห้ เรีย บร้อ ยก่ อนก่อนย้อ มสี ทับหน้า ตาม
ตัวอย่าง
2.6.2 แผ่นไม้อดั ปิ ดผิววีเนียร์ รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ความหนา สี และลวดลายตามทีระบุในแบบ
2.6.3 แผ่นไม้อดั ปิ ดผิววีเนียร์ ต้องมีผิวเรียบตลอดทังแผ่นไม่แตกลายงาไม่ว่าจะเป็ นบริเวณสันขอบมุมไม่ปิดโค้ง
งอ หรือมีรอยชํารุดเสียหาย
2.7 กรุแผ่นพลาสติกลามิเนต
2.7.1 กรุ ไม้อดั ยางหนา 6 มม. หรือตามทีระบุในแบบ.โดยใช้ตะปูเป็ นตัวยึด ส่งหัวตะปูให้จมลงไปในเนือไม้ แนว
รอยต่อแผ่นไม้อดั ยาง (ถ้ามี) จะต้องเรียบสนิท ปิ ดโครงเคร่าไม้ให้เรียบร้อย ผนังทีกรุไม้อดั แล้วจะต้องเรียบได้
ดิงตลอดแนว ก่อนกรุ แผ่นพลาสติกลามิเนต ให้ทาํ ความสะอาดผนังไม้อดั ให้สะอาดปราศจากฝุ่นผง และสิ ง
สกปรกอืน ๆ
2.7.2 การกรุให้ใช้กาวยางเป็ นตัวยึดเกาะ แผ่นพลาสติกลามิเนต ทีจะนํามากรุตอ้ งตัดแต่งให้ได้ขนาด การติดให้
อัดติดแน่น อย่าให้มีฟองอากาศหรือเป็ นคลืน หลังจากนันให้ทาํ ความสะอาดผิวให้เรียบร้อย
2.7.3 แผ่นพลาสติกลามิเนต รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ความหนา สี และลวดลายตามที ระบุในแบบ
2.8 กรุแผ่นสแตนเลส
2.8.1 กรุ ไม้อดั ยางหนา 6 มม. หรือตามทีระบุในแบบโดยใช้ตะปูเป็ นตัวยึด ส่งหัวตะปูให้จมลงไปในเนือไม้ แนว
รอยต่อแผ่นไม้อดั ยาง (ถ้ามี) จะต้องเรียบสนิท ปิ ดโครงเคร่าไม้ให้เรียบร้อย ผนังทีกรุ ไม้อดั แล้วจะต้องเรียบ
ได้ดิงตลอดแนว ก่อนกรุ แผ่นสแตนเลสให้ทาํ ความสะอาดผนังไม้อดั ให้สะอาดปราศจากฝุ่ นผง และสิ ง
สกปรกอืน ๆ
2.8.2 การกรุให้ใช้ก าวแดงเป็ นตัวยึดเกาะ เมือกรุ เสร็จแล้วผิ วของแผ่นสแตนเลสจะต้องเรีย บ ไม่มีรอยบุบใด ๆ
ทังสิน หลังจากนันให้ทาํ ความสะอาดผิวให้เรียบร้อย
2.8.3 แผ่นสแตนเลสให้ใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า 1.2 มม. หรือ รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ความหนา สี และลวดลาย
ตามทีระบุในแบบ
2.9 กรุกระจกเงา
2.9.1 กรุ ไม้อดั ยางหนา 6 มม.หรือตามที ระบุในแบบโดยใช้ตะปูเป็ นตัวยึด ส่งหัวตะปูให้จมลงไปในเนื อไม้แนว
รอยต่อแผ่นไม้อดั ยาง (ถ้ามี) จะต้องเรียบสนิท ผนังทีกรุ ไม้อดั แล้วจะต้องเรียบได้ดิงตลอดแนว ก่อนกรุ
กระจกเงาให้ทาํ ความสะอาดผนังไม้อดั ให้สะอาดปราศจากฝุ่ นผง และสิงสกปรกอืน ๆ
2.9.2 การติดตังกระจกเงาให้ใช้กาว Epoxy ชนิดไม่ทาํ อันตรายต่อสารเคลือบกระจกเงาเป็ นตัวยึด เช่น เมือติดตัง
กระจกเสร็จแล้วจะต้องทําความสะอาด และยาแนวในส่วนรอยต่อระหว่างวัสดุดว้ ยซิลิโคนตามข้อกําหนด
ของผูผ้ ลิต หรือเทียบเท่าให้เรียบร้อยและจะต้องไม่มีรอยขูดขีด บิน หรือร้าว
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2.9.3 กระจกเงาให้ใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า 6 มม. คุณภาพเทียบเท่า หรือรายละเอียด รู ปแบบ ชนิด สี ความหนา
และลวดลายตามทีระบุในแบบ
2.10 กรุผา้ หรือหนัง
2.10.1 กรุ ไม้อดั ยางหนา 6 มม. หรือตามทีระบุในแบบโดยใช้ตะปูเป็ นตัวยึด ส่งหัวตะปูให้จมลงไปในเนื อไม้แนว
รอยต่อแผ่นไม้อดั ยาง (ถ้ามี) จะต้องเรียบสนิท ผนังทีกรุไม้อดั แล้วจะต้องเรียบได้ดิงตลอดแนว ก่อนกรุ
ผ้าให้ทาํ ความสะอาดผนังไม้อดั ให้สะอาดปราศจากฝุ่ นผง และสิงสกปรกอืน ๆ
2.10.2 ให้บฟุ องนําอย่างดีหนา 2 นิว หรือตามระบุในแบบบนไม้อดั ยาง 6 มม. แล้วหุม้ ด้วยผ้าด้ายดิบ หุม้ ผ้าบุ
ตามรายการ โดยจะต้องดึงให้เรียบตึงไม่มีรอยย่น ถ้าเป็ นผ้าที มีลวดลายจะต้องต่ อลวดลายผ้าแต่ละ
แผ่นให้ต่อเนืองดูเป็ นผืนเดียวกัน
2.10.3 ก่อนทําการบุจริงต้องเสนอตัวอย่างผ้าให้ผอู้ อกแบบอนุมตั ิก่อน เมือติดตังเสร็จแล้วจะต้องเคลือบผิวด้วย
นํารักษาเนือผ้าแล้วใช้พลาสติกปิ ดคลุมไว้จนกว่าจะส่งมอบงาน
2.10.4 ถ้ามีคราบสกปรก หรือรอยตําหนิเกิดขึนก่อนการส่งมอบงาน ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการเปลียนผ้าบุใหม่ โดย
เป็ นค่าใช้จ่ายของผูร้ บั จ้างเองทังสิน
2.10.5 ผ้าบุรายละเอียด รู ปแบบ ชนิด สี ความหนา และลวดลายตามทีระบุในแบบ
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งานผนังเลือนสําเร็จรู ป
1.

2.

3.

หมวดที 2

ขอบเขตของงาน
1.1 ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอรายละเอียด ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค รายละเอียดขันตอนการติดตัง
การบํารุงรักษา การรับประกันผลการทดสอบ และข้อมูลอืน ๆ ตามทีผูค้ มุ งานต้องการ
1.2 ตัวอย่างวัสดุอปุ กรณ์ประกอบการติดตังทีจะใช้จริง
1.3 ผูร้ บั จ้างต้องจัดทํา Shop Drawings อย่างน้อย 5 ชุด โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี
- ตําแหน่ง ขนาด ระยะ แนวการเลือนเก็บ และประตูปิดห้องเก็บผนัง
- โครงสร้างแผ่นผนังเลือน, รอยต่อบนล่างและด้านข้างเพือการป้องกันเสียงและบังคับบานให้แน่น
- รายละเอียดการติดตัง รอยต่อแผ่น การยึดรางเลือน ระบบการป้องกันเสียง ประตูผ่าน (Pass Door) รวมทัง
จุดบรรจบของวัสดุ หรือผนังใกล้เคียง ฯลฯ
การดําเนินงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการประกอบและติดตังผนังเลือนสําเร็จรูปทังหมดด้วยช่างทีมีฝีมือดี มีความชํานาญงาน
โดยเฉพาะ และให้เป็ นไปตาม Shop Drawings ทีได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากผูค้ มุ งานแล้ว การติดตังจะต้อง
ระมัดระวังการใช้ของมีคม ซึงจะขูดขีดผิวหน้าวัสดุ แผ่นผนังเลือนทังหมดจะต้องทําสําเร็จรู ปเรียบร้อยมาจาก
โรงงาน ความเสียหาย ใด ๆ ทีเกิดจากการติดตัง ผูร้ บั จ้างจะต้องเปลียนให้ใหม่ โดยเป็ นค่าใช้จ่ายของผูร้ บั จ้าง
เอง และจะถือเป็ นข้ออ้างในการขอต่ออายุสญ
ั ญาไม่ได้
รายละเอียดวัสดุ
ผนังเลือนสําเร็จรู ป กําหนดให้เป็ นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ หรือคุณภาพเทียบเท่า แบ่งเป็นแผ่น ๆ ตามความ
เหมาะสมกับความยาวของแต่ละพืนทีตามตําแหน่งทีแสดงในแบบ ความหนาของแผ่นผนัง 100 มม. ประกอบ
สําเร็จรูปเรียบร้อยมาจากโรงงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
- Acoustic Rating : S.T.C.46-47 พร้อมใบทดสอบจากสถาบันกลางของต่างประเทศ หรือคุณภาพเทียบเท่า
- Operation : Manual
- ระบบล้อเลือน : Ball Bearing หมุนได้ 360 องศา เคลือนทีเบาไม่มีเสียง เมือรับนําหนักแผ่นและถูกเลือน
- ช่องประตู (Pass Door) : ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต พร้อมบานพับ กุญแจและระบบการป้องกันเสียง
- โครงสร้างแผ่นผนัง : เป็ นโครงโลหะ หรืออลูมิเนียม ปิดด้วยชิปบอร์ดอัดติดแน่นด้วยแผ่นโลหะปลอดสนิมผิวกรุ
Vinyl (ซึงจะเลือกสีภายหลัง) ทําสําเร็จเรียบร้อยมาจากโรงงาน
- นําหนักแผ่น:ไม่เกิน 44 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- รอยต่อแผ่น: Mechanical Vinyl A Coustic Seal โดยใช้ Crank Handle เป็ นตัวหมุนบังคับและสามารถถอดเก็บได้
- อุปกรณ์ประกอบอืน ๆ : ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต ซึงได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิแล้ว
- ผลิตภัณฑ์ : Hufcor หรือ Panelfold หรือ Huppe หรือ Hafele หรือ Wattana หรือคุณภาพเทียบเท่า
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งานผนังเลือนสําเร็จรูป

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

2.2 งานพืน
งานพืน - ปูกระเบือง
ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็ นในการปูกระเบือง ตามระบุในแบบรูป และรายการรวมถึงการทํา
ความสะอาดป้องกันมิให้ส่วน ทีทําการตกแต่งแล้วชํารุดเสียหาย
วัสดุ
กระเบืองเคลือบ เกรด A ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้ผคู้ วบคุมงาน
อนุมตั ิก่อนการสังซือ
กระเบืองโมเสค เกรด A ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งตัวอย่างให้ผคู้ วบคุมงาน
อนุมตั ิก่อนการสังซือ
กระเบืองเซรามิค เกรด A ขนาดและสีตามระบุในแบบก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้ผคู้ วบคุมงาน
อนุมตั ิก่อนการสังซือ
กระเบืองแกรนิต (Granito)
ตัวอย่าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง กระเบืองเคลือบ กระเบืองโมเสค และกระเบืองเซรามิค ให้ผคู้ วบคุมงานคัดเลือก
คุณภาพ และสีก่อนจึงจะทําการสังซือได้
การปู
ก่อนปู ผูร้ บั จ้างจะต้องทําระดับปูนทรายเสียก่อน การทําระดับจะต้องให้มีความลาดเอียงตาม ระบุในแบบปูนทราย
ทีใช้ทาํ ระดับ จะต้องมีส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบ 2 ส่วน ภายหลังปูนเริม SET ตัว ให้ปกู ระเบือง กระเบืองที
ใช้ปจู ะต้องแช่นาให้
ํ อิมตัวเสียก่อน ปูนทรายทีทําระดับ จะต้องหนาไม่นอ้ ยกว่า 2 ซม. ในกรณีทีเป็ นโพรงเคาะมีเสียง จะต้อง
ทําการรือออกและทําการปูใหม่ กระเบืองทีปูเสร็จแล้ว จะต้องเรียบได้แนวและระดับ และมีความลาดเอียงตามระบุไว้ในแบบ
กระเบืองทีชนกับผนัง ฝาครอบท่อระบายนํา หรือขอบต่าง ๆ จะต้องตัดให้เรียบสมําเสมอ พืนทีปูเรียบร้อยแล้วจะต้องทิงให้
แห้ง โดยไม่ถกู กระทบกระเทือนหรือรับนําหนักเป็ นเวลา 48 ชัวโมง จึงล้างทําความสะอาด และอุดรอยต่อของกระเบืองด้วย
วัสดุสาํ หรับยาแนวกระเบืองชนิดสําเร็จรู ปหรือตามคําสังของผูค้ วบคุมงาน
การทําความสะอาด
ภายหลังบุกระเบือง ปูกระเบืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องทําความสะอาดคราบปูนทีติดบนแผ่นกระเบืองให้หมดแล้ว
ขัดด้วย WAX 2 ครัง
หมายเหตุ : การทําปูนทรายบนผนังส่วนทีบุกระเบืองหรือโมเสคภายนอกอาคาร
ประมาณ 1" x 1" ตลอดพืนทีก่อนฉาบปูน

หมวดที 2
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ให้ทาํ การกรุลวดตาข่ายขนาดตาราง

งานพืนปูกระเบือง
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งานปูพนกระเบื
ื
องไวนิล ชนิดม้วน (Vinyl Sheet Flooring) สําหรับพืนทีทัวไป
ขอบเขตของงาน
งานกระเบือง Vinyl ชนิดม้วน ตามทีระบุไว้ในแบบก่อสร้างทังหมด ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเตรียมทําแบบ shop drawing พร้อมทัง
sample material และแนบรายละเอียดต่าง ๆ ในการติดตังตามแบบก่อสร้างและวัตถุประสงค์ของสถาปนิกเพือขออนุมตั ิและ
ตรวจสอบ
วัสดุ
วัสดุทีใช้เป็ นกระเบือง Vinyl ทีไม่มีส่วนผสมของใยหิน (Non-Asbestos) มีความทนทานต่อการใช้งาน ทนรอย
ขูดขีด มีผลทดสอบการรับแรงกด Static Load
ความหนาของกระเบือง Vinyl หากไม่ได้ระบุในแบบให้มคี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า 2.0 mm. ผลิตด้วยกรรมวิธี
Homogeneous ลวดลายทะลุแผ่น (Through Pattern) เป็ นเนือเดียวกันตลอดความหนา
มี Polyurethane (PUR) เคลือบผิววัสดุ
การใช้สอยเหมาะกับพืนทีอาคารประเภทอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมมีการสัญจรหนักได้ตาม
มาตรฐาน EN685 : Class B3, A3 ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ ตามมาตรฐาน EN 660-2 Group T
มีคณ
ุ สมบัตกิ ารยับยังเชือแบคทีเรีย
ทนทานต่อการใช้งานล้อเลือน (Caster Utair) ตามมาตรฐาน EN425
บัวเชิงผนังเป็ นวัสดุ PVC หนาไม่นอ้ ยกว่า 1.5 mm. หรือเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับพืน หนาไม่นอ้ ยกว่า 2.0 mm.
สูงประมาณ 10 cm. ลวดลายและเฉดสีสถาปนิกกําหนดขณะก่อสร้าง
การรับประกันสินค้า 5 ปี ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
ผูร้ บั จ้างจะต้องเชือมรอยต่อด้วยเส้นเชือม PVC โดยวิธีการเชือมร้อนโดยเส้นเชือมจะต้องเป็ นยีห้อเดียวกันกับ
ผูผ้ ลิตตามสีของกระเบือง Vinyl ทีระบุ
ตัวอย่างวัสดุ
ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุทีจะใช้แต่ละชนิดไม่นอ้ ยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้สถาปนิกเห็นชอบก่อน จึงจะ
นําไปใช้งานได้ ตัวอย่างดังกล่าวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่างอืนทีจําเป็ นต้องใช้ดว้ ย เช่น ขอบคิว หรือมุมต่าง ๆ เป็ นต้น
การติดตัง
ผูร้ บั จ้างต้องส่งแบบการติดตังแนวปูกระเบืองและทํา Pattern เศษสูญเสีย จัดหาช่างฝี มือทีดี มีความชํานาญในการปู
โดยการปูตามแนวราบ แนวตังและแนวนอน จะต้องได้ฉากแนวระดับเท่ากันสมําเสมอหรือลวดลายตามสถาปนิกกําหนดให้
ด้วยความประณีตเรียบร้อย
การเตรียมพืนผิว
ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งแบบ (Shop Drawing) การติดตัง แนวปูกระเบืองเพือขออนุมตั ิกอ่ นปูและจัดหาช่างฝี มือทีดี มี
ความชํานาญในการปู
- พืนคอนกรีต
พืนทีจะติดตังด้วยกระเบืองยางชนิดม้วน จะต้องเป็ นพืนทีได้ระดับและผิวขัดมัน เรียบ เทปูนปรับระดับพืน
ชนิดไหลตัวได้ Self-Leveling ผิวของพืนทีจะปูจะต้องไม่เป็ นคลืนโดยเด็ดขายและปราศจากเศษปูน นํามัน
เศษฝุ่ นต่าง ๆ ตลอดจนไม่มีปัญหาเรืองความชืน
- พืนไม้
หมวดที 2
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งานพืนปูกระเบืองไวนิลชนิดม้วนสําหรับพืนทีทัวไป
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จะต้องเป็นพืนทีเรียบ รอยต่อต้องสนิท และสมําเสมอกันต้องสะอาดปราศจากความชืน แห้งสนิท ไม่มี
ปัญหาเรืองการหลุดร่อน
- ในกรณีทีพืนไม่เรียบจะต้องทําการปรับพืนด้วยปูนปรับระดับ
- การปรับพืนด้วยปูนปรับระดับ
- วัสดุจะต้องมีค่า Compressive Strength ที 28 วัน ไม่ตากว่
ํ า 30N//mm2 ตามมาตรฐาน DIN1164
- ปูนปรับระดับ 1 ถุง (25kg) ทํางานได้ไม่ตากว่
ํ า 5.55 ตร.ม. ทีความหนา 2 mm.
- ให้ใช้ ปูนปรับระดับให้เรียบร้อยก่อนทําการปู
- รองพืนด้วยนํายาประสานคอนกรีต ชนิด Acrylic Latex Bonding Agent ทีมีปริมาณเนือสาร 46±2%
- ผสมปูนปรับระดับ 25 กิโลกรัม : นํา 6 ลิตร ปันให้เข้ากันด้วยสว่าน ทีความเร็ว 750 รอบ/นาที
- เทส่วนผสมลงบนพืน แล้วใช้เกรียงขัดมันปาดเพือให้ Self-Leveling กระจายตัว อย่างสมําเสมอ แล้วกลิง
ทับด้วยลูกกลิงหนามเพือไล่ฟองอากาศ
- การติดตังกระเบืองยาง จะต้องติดตังภายหลังงานอืนทีอาจจะมีผลเสียหายต่อกระเบืองยาง ผูร้ บั จ้างควรจะ
จัดเตรียมกระเบืองยางสํารองให้แก่เจ้าของงานทุกสีและลวดลายของการใช้ในอัตราส่วน 1% ของปริมาณ
กระเบืองยางทีติดตัง
- กาวทีใช้ในการติดตังกระเบืองยางจะต้องทนความชืนได้หลังการติดตังแล้วเสร็จ ซึงเป็ นกาว Water Base
กลุ่มอะคริลิค ไม่มสี ่วนผสมของสารทําลายประเภททินเนอร์ มีค่า ph 6.5-7.5 เมือแห้งแล้วต้องใสและ
จะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากสถาปนิกก่อน
- การทาจะต้องจัดหาเกรียงปาดกาวทีได้มาตรฐาน ร่องฟั นเกรียงต้องเป็ นไปตามคําแนะนํา ของผูผ้ ลิต
- จะต้องทําความสะอาดพืนผิวด้วยการกวาดและเช็ดผิวพืนด้วยนํา รอจนแห้งและมันใจว่า สะอาดก่อนการ
ปาดกาว ระยะเวลาทียอมให้ปกู ระเบือง จะต้องแห้งตาม เวลาทีผูผ้ ลิต กําหนด คือไม่เกิน 30 นาที ก่อนปู
หากกาวไม่แห้งตามกําหนดให้แจ้ง ผูค้ วบคุมงาน เพราะสันนิษฐานว่าพืนมีความชืน
- การปูผรู้ บั จ้างจะต้องปูตามแนวทีกําหนดในแบบก่อสร้าง หรือตามอนุมตั ใิ น SHOP DRAWING ทังนีการปู
ต้องชิดสนิทกัน และทําการเชือมรอยต่อด้วยเส้น PVC ทีใช้กรรมวิธีเชือมร้อน
- การปูจะต้องมีอปุ กรณ์ ลูกกลิงนําหนักประมาณ 50 กิโลกรัม บดทับกลิงทับทันที หลังปู และลงกาวใหม่ ๆ
ภายใน 1 ชัวโมง เพือไม่ให้เกิดรอยฟันเกียง และให้กระเบืองยางติดกับพืน
- การจัดหาวัสดุและช่างติดตัง ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุจากโรงงานผูผ้ ลิตหรือตัวแทนผูน้ าํ เข้าเท่านัน และ
ประกอบธุรกิจ หรือเป็ นตัวแทนจําหน่าย และไม่เคยเป็ นผูล้ ะทิงงาน หรือถูกเพิกถอนจากหน่วยงานของราชการ
- ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหารายชือหน่วยงาน หรือผลงานพร้อมรูปถ่ายจากหน่วยงานประเภทเดียวกันกับผูว้ ่าจ้างเพือ
ใช้ประกอบการพิจารณาในการว่าจ้าง
การป้ องกันพืนผิวหลังการติดตัง
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําความสะอาด ด้วยนํายาทําความสะอาดกระเบืองยางหลังการติดตังทันที ผิวบนของกระเบืองยาง
จะต้องปราศจากคราบของกาวทีซึมขึนมา ไม่มีรอยร้าวแตกบินหรือมีตาํ หนิหลุดล่อนใด ๆ ทาเคลือบด้วย Wax ทีมี Solid
Content 23% จํานวน 1 เทียว
การทําความสะอาดหลังการติดตังเพือส่งมอบพืนที
- ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ และเครืองมือ ได้แก่ ไม้กวาด ไม้ม๊อบเก็บฝุ่ น รวมถึงผ้าม๊อบ ถังม๊อบ เครืองขัด
พืน เกรียง ป้ายเตือน และผลิตภัณฑ์ลา้ งลอกแว๊กซ์ให้เรียบร้อย
หมวดที 2
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งานพืนปูกระเบืองไวนิลชนิดม้วนสําหรับพืนทีทัวไป

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

-

ทําการลอก Wax ทีเคลือบผิวหลังการติดตังเพือกันฝุ่ นออกด้วยนํายา Stripper (นํายาลอก Wax) ตามมาตรฐาน
การทําความสะอาดพืนกระเบืองยาง
- หลังจากนํารองพืนด้วย Sealer (นํายารองพืนก่อนการเคลือบเงา) โดยไม่ตอ้ งผสมนํา โดยกวาดม๊อบเป็ นรูปเลข
แปดแนวนอน ขณะกวาดม๊อบ โดยกวาดทับแนวเดิมครึงหนึงออกมาจากด้านใน
- ทิงนํายาไว้ 30 นาที (ในสภาพอากาศถ่ายเทได้ดี) แล้วลง Wax ทีมี Solid Content 23% ไม่นอ้ ยกว่า 3 เทียว
โดยทิงระยะเวลาให้ Wax ทีลงแต่ละครังแห้งสนิท หรือตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
การรับประกันผลงาน
ผูร้ บั จ้างต้องออกหนังสือรับประกันวัสดุและรับประกันการติดตังคุณภาพของวัสดุและการติดตังจากผูผ้ ลิต
หรือ
ตัวแทนผูน้ าํ เข้าในประเทศไทยเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี สําหรับวัสดุ และ 5 ปี สําหรับการติดตัง หลังการการติดตังแล้ว
ต้องแข็งแรงมันคงปราศจากตําหนิต่าง ๆ หากเกิดตําหนิต่าง ๆ ผูร้ บั จ้างจะต้องเปลียนให้ใหม่หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของสถาปนิกโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทังสิน

หมวดที 2
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งานพืนปูกระเบืองไวนิลชนิดม้วนสําหรับพืนทีทัวไป

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

งานปูพนกระเบื
ื
องไวนิล ชนิดม้วน (Vinyl Sheet Flooring) รุ่นทีมีการดูดซับเสียง (Acoustic Type)
ขอบเขตของงาน
งานกระเบือง Vinyl ชนิดม้วน ตามทีระบุไว้ในแบบก่อสร้างทังหมด ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเตรียมทําแบบ shop drawing พร้อมทัง
sample material และแนบรายละเอียดต่าง ๆ ในการติดตังตามแบบก่อสร้างและวัตถุประสงค์ของสถาปนิกเพือขออนุมตั ิและ
ตรวจสอบวัสดุ
กระเบืองยางชนิดม้วน หน้ากว้างไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีการเคลือบผิวหน้าเพือป้องกันรอยขูด
ขีด ผลิตจาก PVC Vinyl
วัสดุ
- กรณีวสั ดุทีใช้เป็ นกระเบือง Vinyl ให้เป็ นประเภท ทีไม่มีส่วนผสมของใยหิน(Non-Asbestos) และปราศจากสาร
Phthalate มีความทนทานต่อการใช้งาน ทนรอยขูด ขีด ทดสอบโดยใช้เหรียญขูดเนือวัสดุไม่เป็ นขุย
ความหนาของกระเบือง Vinyl หากไม่ได้ระบุในแบบให้มคี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า 2.5 mm. ผลิตด้วยกรรมวิธี
Homogeneous เพิมกรณีเป็ น Vinyl แบบ Heterogeneous ให้มีคุณสมบัติดงั นี ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 2.5 mm.
ความหนา Wear Layer 0.55 mm. มีค่า Impact Sound Reduction ไม่นอ้ ยกว่า 15 db มาตรฐานการทนไฟ
BFIS1 ตามมาตรฐาน GB 8624-2012 ทนทานต่อสารเคมีได้เป็ นอย่างดี ตามมาตรฐาน ISO 26987 ผลิตจาก
PVC กรณีเป็ น Vinyl หรือ คุณภาพเทียบเท่า
ตัวอย่างวัสดุ
ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุทีจะใช้แต่ละชนิดไม่นอ้ ยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้สถาปนิกเห็นชอบก่อน จึงจะนําไปใช้งานได้
ตัวอย่างดังกล่าวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่างอืนทีจําเป็ นต้องใช้ดว้ ย เช่น ขอบคิว หรือมุมต่าง ๆ เป็ นต้น
การติดตัง
ผูร้ บั จ้างต้องส่งแบบการติดตังแนวปูกระเบืองและทํา Pattern เศษสูญเสีย จัดหาช่างฝี มือทีดี มีความชํานาญในการปู โดยการ
ปูตามแนวราบ แนวตังและแนวนอน จะต้องได้ฉากแนวระดับเท่ากันสมําเสมอหรือลวดลายตามสถาปนิกกําหนดให้ดว้ ยความ
ประณีตเรียบร้อย
- การเตรียมพืนผิว
ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งแบบ (Shop Drawing) การติดตังแนวปูกระเบืองเพือขออนุมตั ิก่อนปูและจัดหา
ช่างฝี มือทีดี มีความชํานาญ ในการปู
- พืนคอนกรีต
พืนทีจะติดตังด้วยกระเบืองยางชนิดม้วน จะต้องเป็ นพืนทีได้ระดับและผิวขัดมัน เรียบ เทปูนปรับระดับพืน ชนิด
ไหลตัวได้ Self-Leveling ผิวของพืนทีจะปูจะต้องไม่เป็ นคลืนโดยเด็ดขายและปราศจากเศษปูน นํามัน เศษฝุ่ น
ต่าง ๆ ตลอดจนไม่มีปัญหาเรืองความชืน
- พืนไม้
จะต้องเป็ นพืนทีเรียบ รอยต่อต้องสนิท และสมําเสมอกันต้องสะอาดปราศจากความชืน แห้งสนิท ไม่มีปัญหา
เรืองการหลุดร่อน
- ในกรณีทีพืนไม่เรียบจะต้องทําการปรับพืนด้วยปูนปรับระดับ
- การปรับพืนด้วยปูนปรับระดับ
- วัสดุจะต้องมีค่า Compressive Strength ที วัน ไม่ตากว่
ํ า 30N//mm2 ตามมาตรฐาน DIN1164
- ปูนปรับระดับ 1 ถุง (25kg) ทํางานได้ไม่ตากว่
ํ า 5.55 ตร.ม. ทีความหนา 2 mm.
หมวดที 2
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งานปูพืนกระเบืองไวนิลชนิดม้วน รุน่ ดูดซับเสียง

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

-

ให้ใช้ ปูนปรับระดับให้เรียบร้อยก่อนทําการปู
รองพืนด้วยนํายาประสานคอนกรีต ชนิด Acrylic Latex Bonding Agent ทีมีปริมาณเนือสาร 46±2%
ผสมปูนปรับระดับ 25 กิโลกรัม : นํา 6 ลิตร ปั นให้เข้ากันด้วยสว่าน ทีความเร็ว 750 รอบ/นาที
เทส่วนผสมลงบนพืน แล้วใช้เกรียงขัดมันปาดเพือให้ Self-Leveling กระจายตัว อย่างสมําเสมอ แล้วกลิงทับ
ด้วยลูกกลิงหนามเพือไล่ฟองอากาศ
- การติดตังกระเบืองยาง จะต้องติดตังภายหลังงานอืนทีอาจจะมีผลเสียหายต่อกระเบืองยาง ผูร้ บั จ้างควรจะ
จัดเตรียมกระเบืองยางสํารองให้แก่เจ้าของงานทุกสีและลวดลายของการใช้ในอัตราส่วน 1% ของปริมาณ
กระเบืองยางทีติดตัง
- กาวทีใช้ในการติดตังกระเบืองยางจะต้องทนความชืนได้หลังการติดตังแล้วเสร็จ ซึงเป็ นกาว Water Base กลุ่ม
อะคริลิค ไม่มีส่วนผสมของสารทําลายประเภททินเนอร์ มีค่า ph 6.5-7.5 เมือแห้งแล้วต้องใสและจะต้องได้รบั
การอนุมตั ิจากสถาปนิกก่อน
- การทาจะต้องจัดหาเกรียงปาดกาวทีได้มาตรฐาน ร่องฟั นเกรียงต้องเป็ นไปตามคําแนะนํา ของผูผ้ ลิต
- จะต้องทําความสะอาดพืนผิวด้วยการกวาดและเช็ดผิวพืนด้วยนํา รอจนแห้งและมันใจว่า สะอาดก่อนการปาด
กาว ระยะเวลาทียอมให้ปกู ระเบือง จะต้องแห้งตาม เวลาทีผูผ้ ลิต กําหนด คือไม่เกิน 30 นาที ก่อนปู หากกาวไม่
แห้งตามกําหนดให้แจ้ง ผูค้ วบคุมงาน เพราะสันนิษฐานว่าพืนมีความชืน
- การปูผรู้ บั จ้างจะต้องปูตามแนวทีกําหนดในแบบก่อสร้าง หรือตามอนุมตั ใิ น SHOP DRAWING ทังนีการปูตอ้ ง
ชิดสนิทกัน และทําการเชือมรอยต่อด้วยเส้น PVC ทีใช้กรรมวิธีเชือมร้อน
- การปูจะต้องมีอปุ กรณ์ ลูกกลิงนําหนักประมาณ 50 กิโลกรัม บดทับกลิงทับทันที หลังปู และลงกาวใหม่ ๆ
ภายใน 1 ชัวโมง เพือไม่ให้เกิดรอยฟั นเกียง และให้กระเบืองยางติดกับพืน
- การจัดหาวัสดุและช่างติดตัง ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุจากโรงงานผูผ้ ลิตหรือตัวแทนผูน้ าํ เข้าเท่านัน และ
ประกอบธุรกิจ หรือเป็ นตัวแทนจําหน่าย และไม่เคยเป็ นผูล้ ะทิงงาน หรือถูกเพิกถอนจากหน่วยงานของราชการ
- ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหารายชือหน่วยงาน หรือผลงานพร้อมรูปถ่ายจากหน่วยงานประเภทเดียวกันกับผูว้ ่าจ้างเพือ
ใช้ประกอบการพิจารณาในการว่าจ้าง
การป้ องกันพืนผิวหลังการติดตัง
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําความสะอาด ด้วยนํายาทําความสะอาดกระเบืองยางหลังการติดตังทันที ผิวบนของ
กระเบืองยางจะต้องปราศจากคราบของกาวทีซึมขึนมา ไม่มรี อยร้าวแตกบินหรือมีตาํ หนิหลุดล่อนใด ๆ ทาเคลือบ
ด้วย Wax ทีมี Solid Content 23% จํานวน 1 เทียว หรือตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
การทําความสะอาดหลังการติดตังเพือส่งมอบพืนที
- ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ และเครืองมือ ได้แก่ ไม้กวาด ไม้ม๊อบเก็บฝุ่น รวมถึงผ้าม๊อบ ถังม๊อบ
เครืองขัดพืน เกรียง ป้ายเตือน และผลิตภัณฑ์ลา้ งลอกแว๊กซ์ให้เรียบร้อย
- ทําการลอก Wax ทีเคลือบผิวหลังการติดตังเพือกันฝุ่ นออกด้วยนํายา Stripper (นํายาลอก Wax) ตาม
มาตรฐานการทําความสะอาดพืนกระเบืองยาง
- หลังจากนํารองพืนด้วย Sealer (นํายารองพืนก่อนการเคลือบเงา) โดยไม่ตอ้ งผสมนํา โดยกวาดม๊อบ
เป็ นรูปเลขแปดแนวนอน ขณะกวาดม๊อบ โดยกวาดทับแนวเดิมครึงหนึงออกมาจากด้านใน
- ทิงนํายาไว้ 30 นาที (ในสภาพอากาศถ่ายเทได้ดี) แล้วลง Wax ทีมี Solid Content 23% ไม่นอ้ ยกว่า 3
เทียว โดยทิงระยะเวลาให้ Wax ทีลงแต่ละครังแห้งสนิท
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การรับประกันผลงาน
ผูร้ บั จ้างต้องออกหนังสือรับประกันวัสดุและรับประกันการติดตังคุณภาพของวัสดุและการติดตังจาก
ผูผ้ ลิต หรือตัวแทนผูน้ าํ เข้าในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี สําหรับวัสดุและ 5 ปี สําหรับการติดตัง หลังการการ
ติดตังแล้วต้องแข็งแรงมันคงปราศจากตําหนิต่าง ๆ หากเกิดตําหนิต่าง ๆ ผูร้ บั จ้างจะต้องเปลียนให้ใหม่หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของสถาปนิกโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทังสิน
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งานพืนผิวซีเมนต์ขัดมัน/ขัดมันผสมสี
ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หา วัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ในการก่อสร้างซีเมนต์ขดั มัน/ขัดมันผสมสี
วัสดุ
ปูนซีเมนต์ให้ใช้ปนู ซีเมนต์ขาว มอก.133-2518 ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่า ปูนซีเมนต์ตราเสือ ของบริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ตรานกอินทรีย ์ ของบริษัท นครหลวง จํากัด (มหาชน) หรือตรางูเห่า
ของบริษัทชลประทานซีเมนต์ จํากัด (มหาชน) หรือ ตรา ทีพีไอ ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
สี ใช้สีฝนผสมสี
ุ่
อย่างดี ผสมไม่เกิน 8% โดยปริมาตร
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําแผ่นตัวอย่างการทําผิวขัดมันขนาด 1 ตารางฟุต ให้สถาปนิกตรวจสอบก่อนลงมือทํางาน
กรรมวิธีทาํ
พืนทีทีจะทําผิวซีเมนต์ขดั มันจะต้องปรับผิวให้เรียบร้อยด้วยปูนทรายส่วนผสมปูน 1 ส่วนต่อทราย 3 ส่วน แล้วขัดผิวให้มนั
เรียบด้วยปูนซีเมนต์ดงั กล่าวข้างต้น ในกรณีทีระบุให้เป็ นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมสี ให้ผสมสีฝนลงขณะผสมซี
ุ่
เมนต์ซงจะต้
ึ องทํา
ตัวอย่างให้สถาปนิกเห็นชอบเสียก่อน
การทําความสะอาด
ภายหลังจากขัดมันพืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องป้องกันคน สัตว์ หรือสิงอืน ๆ ทีจะทําให้ผิวขัดมันสกปรก หรือเสียหาย
จนกว่าจะแห้งสนิทและหลังจากแห้งสนิทแล้วจะต้องทําความสะอาดฝุ่ นละออง ด้วยนําสะอาดแล้วทิงให้แห้ง
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งานพืนสนามกีฬา
งานพืนยาง PVC สนามกีฬา (VYNYL SPORT FLOORING)
ขอบเขตของงานและความต้องการทัวไป
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ทีมีคณ
ุ ภาพ แรงงานทีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ ทีดีสาํ หรับ
งานพืนสนามกีฬาในร่ม ตามระบุในแบบและรายการก่อสร้าง รวมถึงการทําความสะอาดป้องกันไม่ให้สว่ นที ทําการตกแต่ง
แล้วชํารุ ดเสียหาย
ผูร้ บจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างพืนสนามกีฬาในร่ม ตามชนิด ทีกําหนด ขนาดประมาณ 200x200 มม. พร้อมอุปกรณ์
อืน ๆ ให้ผคู้ วบคุมงานและ/หรือผูอ้ อกแบบคัดเลือก
ผูร้ บั จ้างต้องจัดทํา Shop Drawing เพือให้ผคู้ วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง ดังนี
- แบบแปลนของการปูพืนทังหมด ระบุสี และรุน่ ของพืนแต่ละส่วนให้ชดั เจน
- แบบขยายการติดตังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวรอยต่อของพืนสนามกับวัสดุอนื
- แบบขยายอืน ทีเกียวข้อง หรือจําเป็ นตามทีผูค้ วบคุมงานต้องการ
พืนทีหรือบริเวณทีใช้ตามระบุในแบบ เช่น พืนยาง SPORT FLOOR
ผูร้ บั จ้าง (ตัวแทนจําหน่ายต้องได้รบั การรับรองการบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:20015
คุณลักษณะข้อกําหนดพืนยางพีวีซี
- พืนยางสนามกีฬา ความหนารวมไม่นอ้ ยกว่า 4.50 มม. หน้ากว้างไม่นอ้ ยกว่า 1.80 ม. ยาว 15 เมตร
- วัสดุชนิดทํามาจาก
- ชันบนสุด Tech Surface มีคณ
ุ สมบัติในเรืองความทนทานและบํารุ งรักษาพืนได้อย่างง่ายดาย
ไม่ลืน ไม่สะท้อนแสง ทําให้ยืดเวลาในการใช้งานให้ยาวนาน ตามมาตรฐาน EN 426 และ EN 428
- ชันกลาง Glass Fiber Reinforcement
- ชันล่างสุด Combined double Foam Backing
หรือคุณภาพเทียบเท่า
- มีความเรียบเสมอกันตลอด มีความทนทาน และช่วยเพิมการรองรับการกระจายนําหนักได้ดี รองรับแรงกดกระแทก
(SHOCK ABSORPTION) ลดปัญหาการบาดเจ็บของข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย เป็ นไปตามมาตรฐาน FIBA
- มีคณ
ุ สมบัตใิ นเรืองของการไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน California 013 หรือคุณภาพเทียบเท่า
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน
- ระบบซับเสียง (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
- การดูดซับแรงกระแทก (Shock absorption) 31% ตามมาตรฐาน EN 14808
- ค่าการกระดอนของลูกบอล 98% ตามมาตรฐาน EN 12235
- ค่าความสะท้อน <30% ตามมาตรฐาน EN 2813
- ความเสถียร ± 0.2% ตามมาตรฐาน EN ISO 23999
- ค่าต้านทานการรับนําหนักเคลือนทับ 1500 N ตามมาตรฐาน EN 1569
- ค่าทนทานต่อการสีซีด ตามมาตรฐาน ISO 105 B02
หมวดที 2
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- ความทนทานต่อสารเคมี ตามมาตรฐาน EN ISO 26987
- ได้รบั รองมาตรฐาน FIBA สําหรับกีฬาบาสเกตบอล
- ได้ผ่านการรับรองในเรืองประหยัดพลังงาน Green Product
- ได้ผ่านการรับรอง Recommendation สําหรับใช้เล่นกีฬาวอลเล่ยบ์ อล จากสมาคมวอลเล่ยบ์ อลแห่งประเทศฮังการี
- ได้ผ่านการรับรอง Declaration จากสมาคม STD สําหรับใช้เล่นกีฬาฟุตซอล ตามมาตรฐาน EN 14904
- ได้ผ่านการรับรองจาก สมาคม BWF สําหรับกีฬาแบดมินตัน
หรือคุณภาพเทียบเท่า
เป็ นผลิตภัณฑ์ของ Groboplast โดย บริษัท เกรทดีล จํากัด หรือ Limonta หรือ Gerflor หรือคุณภาพเทียบเท่า
การเตรียมผิวพืนก่อนติดตังพืนพีวีซี
- ติดตังบนพืนคอนกรีตขัดมัน ในรัศมี 1 เมตร ± ความเรียบของพืนไม่เกิน 3 มม. โดยก่อนการปูตอ้ งขัดมันเรียบไม่มี
แอ่งหรือคลืนขรุขระ
การติดตังพืน พีวีซี
- ทําความสะอาดพืน ตรวจเช็คระดับและความชืนของพืนคอนกรีต พืนต้องแห้งสนิทไม่มีความชืนหรือนํารัวซึม
- คลีพืนพีวีซีทีม้วนอยู่ให้คลายตัวไม่โก่งงอในระยะเฉลียประมาณ 1-2 วัน
- จัดวางแผ่นจัดลายรอยต่อแผ่นไม่ให้ตรงแนว (สลับแนวรอยต่อ)
- ทากาวสําหรับปูพืนลงบนพืนปูนปาดเรียบทังทีผิวปูนและแผ่นพีวีซี ปูตามลายทีจัดไว้
- รอกาวแห้งสนิท 1 วัน จากนันจึงเชือมประสานร้อนด้วยเส้นเชือมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 มม. ด้วยเครืองเชือม
รอยต่อ
- ปาดแต่งเส้นเชือมมทีปูดนูนให้เรียบเสนอแผ่นพีวีซี
- เก็บขอบข้างทีชิดกําแพง (พนัง) ด้วยซิลโิ คนสีเดียวกับพืนพีวีซีให้เรียบสนิทไม่มีช่องว่าง
- ทําสีตีเส้นสนามได้ หลังจากปูเสร็จ 1 วัน
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2.3 งานฝ้ าเพดาน
ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงานและอุปกรณ์ในการทําฝ้าเพดาน ตามระบุในแบบรูป และรายการ
รายการทัวไป
ผูร้ บั จ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอืน ๆ ทีเกียวข้องกับงาน
ฝ้าเพดาน เพือเตรียมโครงสร้างสําหรับยึดดวงโคม หัวจ่ายระบบปรับอากาศและประสานงานกับงานส่วนอืน ๆ
ให้ทาํ งานไปด้วยความเรียบร้อย
ในกรณีทีจําเป็ นต้องเตรียมช่องสําหรับเปิ ดฝ้าเพดาน สําหรับซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของอาคารทีซ่อนในฝ้าเพดาน
ในภายหลัง ผูร้ บั จ้างจะต้องทําช่องสําเร็จรูปสําหรับเปิ ดด้วยแผ่นยิปซัมทนชืน สําหรับช่องเซอร์วิส ขนาดไม่เล็ก
กว่า 60 x 60 ซม. ให้แข็งแรง และเรียบร้อยตามกําหนด ในแบบก่อสร้างหรือเสนอแบบ SHOP DRAWING
ให้สถาปนิกอนุมตั ิ ค่าใช้จ่ายสําหรับช่องเปิ ดทีจําเป็ นนี ให้รวมอยู่ในราคาของการทําฝ้า เพดาน ผูร้ บั เหมาจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิมเติมจากผูว้ ่าจ้างมิได้
ความสูงของฝ้าเพดานให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลียนแปลงได้เล็กน้อยตามคําแนะนําของสถาปนิก
วัสดุ หากมิได้ระบุในแบบให้ใช้ฝา้ เพดานฉาบรอยต่อเรียบ
- โลหะ
- โครงเคร่าโลหะสําหรับฝ้าเพดานแบบฉาบรอยต่อ ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่าไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือ
ปูนซิเมนต์ไทย หรือ Arcon Type หรือ KNAUF หากในแบบรูปไม่ได้ระบุ ให้ติดตังโครงเคร่าโลหะขนาด ตาราง
@ 0.60 x 0.60 ม. โดยตลอด ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ในการยึดเหนียวและติดตังพร้อม
SHOP DRAWING ให้สถาปนิกผูอ้ อกแบบอนุมตั ิ
- เส้นลวดยึดให้ใช้ชนิดปรับระดับได้ โดยกรรมวิธีปรับน๊อตสกรูหา้ มยึดลวดกับส่วนทีไม่ใช่โครงสร้าง เช่น ท่อนํา
หรือ SUPPORT ของท่อแอร์ ในกรณีทีใช้ปืนยิงพุกคอนกรีตต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูค้ วบคุมงานก่อน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างพร้อมกรรมวิธีการติดตังให้สถาปนิกอนุมตั ิและ ตรวจสอบก่อน การนําวัสดุเข้า
มายังหน่วยงาน
- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
ในส่วนทีระบุให้ใช้ ขนาดประมาณ 1.20 x 2.40 ม. ความหนา 9 มม. ไม่นอ้ ยกว่า แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดทน
ความชืน หรือตามระบุในแบบก่อสร้างฉาบรอยต่อเรียบด้วยปูนฉาบ ตามกรรมวิธีของผูผ้ ลิตแนะนํา
- วัสดุอนื ๆ ทีระบุในแบบ
การติดตัง
-

การติดตังโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสีจะต้องได้แนวและระดับ ก่อนวางแผ่นฝ้าจะต้องตรวจสอบความแข็งแรง และ
ความเรียบร้อยเสียก่อน หลังจากวาง แผ่นฝ้าเพดานแล้ว ฝ้าเพดานจะต้องได้ระดับความสูงตามทีระบุในแบบ
- ฝ้าเพดานทีติดตังแล้วจะต้องได้ระดับและความสูงระบุในแบบ รอยต่อจะต้องได้แนวได้ฉาก และได้ระดับและ
เรียบร้อยแล้ว
การติดตังผูร้ บั จ้างจะต้องส่งตัวอย่าง พร้อมรายละเอียดในการติดตัง เพือขออนุมตั ิจากสถาปนิกก่อนการสังวัสดุเข้า
มายังหน่วยงาน
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งานฝ้ าเพดานฉาบเรียบ, ฝ้ าเพดานโครงเคร่า T-BAR
1. ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ทีมีคณ
ุ ภาพ แรงงานทีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพทีดี ใน
การติดตังงานยิปซัมบอร์ดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

วัสดุ

-

ผูร้ บั จ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างและประสานงานกับผูต้ ิดตังงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบ
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับงานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด เช่น งานเตรียม โครงเหล็กในฝ้าสําหรับยึดลวดแขวนโครงเคร่าฝ้า
เพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรับอากาศ เป็ นต้น เพือให้งานยิปซัมบอร์ดแข็งแรง และเรียบร้อย
สวยงาม

-

ในกรณีทีจําเป็นต้องเตรียมช่องสําหรับเปิดฝ้าเพดาน ให้ใช้แผ่นยิปซัมสําเร็จรู ป สําหรับช่องเซอร์วิสแผ่นยิปซัม
ชนิดทนชืน ขนาดช่องประมาณ 600x600 มม. ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 9 มม. สําหรับซ่อมแซมงานระบบต่าง ๆ
ของอาคารหรือซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผูร้ บั จ้างจะต้องติดตังให้แข็งแรงและเรียบร้อย ตามทีกําหนดในแบบ
หรือตามวัตถุประสงค์ของผูอ้ อกแบบ

-

ระดับความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลียนแปลงได้เล็กน้อย ตามความเห็นชอบของผู้
ควบคุมงาน

-

ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียด วัสดุ และขันตอนการติดตัง งานยิปซัมบอร์ด เช่น แผ่นยิปซัม โครง
เคร่าฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สถาปนิกพิจารณาอนุมตั ิกอ่ นการสังซือ

-

ผูร้ บั จ้างต้องจัดทํา Shop Drawing เพือให้สถาปนิกพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการติดตัง ดังนี
- แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด ของฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงเคร่าระยะและตําแหน่ง ปลัก ดวงโคม หัวจ่ายลม
หัวดับเพลิงและอืน ๆ ให้ครบถ้วนทุกระบบ
- แบบขยายการติดตังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ การชนผนังและโครงสร้างของอาคาร
- แบบรายละเอียดการยึด ห้อยแขวนกับโครงสร้างอาคาร หรือโครงหลังคา
- แบบขยายอืน ทีเกียวข้องหรือจําเป็ น เช่น การติดตังท่อร้อยสายไฟ ท่อนําทิงของระบบปรับอากาศ สวิทช์
ปลักช่องซ่อมบํารุง เป็ นต้น

-

แผ่นยิปซัมหนาประมาณ 9 มิลลิเมตร หรือประมาณ 12 มิลลิเมตร หรือตามระบุในแบบ ชนิดธรรมดา, ทนชืน,
บุฟอยล์ปอ้ งกันความร้อน หรือทนไฟดัดโค้ง ตามระบุในแบบ ขนาดประมาณ 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาด
สําหรับผนังหรือฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ และขอบเรียบสําหรับฝ้า T-Bar

-

โครงเคร่าฝ้าเพดานฉาบเรียบรอยต่อ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 14x37 มิลลิเมตร ความหนาของ
แผ่นเหล็กไม่ตากว่
ํ า 0.50 มิลลิเมตร ระยะห่างของโครงเคร่าหลัก (วางตัง) ทุกระยะ 1.00 เมตร โครงเคร่ารอง
(วางนอน) ทุกระยะ 400 มิลลิเมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.00x1.20 เมตร พร้อมสปริง
ปรับระดับทําด้วยสแตนเลสรูปปี กผีเสือ ให้ใช้เทียบเท่า โปร-ลายน์ ตราช้าง หรือ Casoline Gyproc หรือ
KNAUF หรือคุณภาพเทียบเท่า

-

โครงเคร่าฝ้าเพดาน T-Bar ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตากว่
ํ า 0.35 มิลลิเมตร พับ
ขึนรูป 2 ชัน โครงเคร่าหลักสูงไม่นอ้ ยกว่า 38 มิลลิเมตร ระยะห่างทุก 600 มิลลิเมตร โครงเคร่าซอยสูงไม่นอ้ ย
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กว่า 28 มิลลิเมตร ระยะห่างทุก 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.20x1.20 เมตร พร้อม
สปริงปรับระดับทําด้วยสแตนเลส ให้ใช้ ตราช้าง หรือ Gyproc หรือ KNAUF หรือคุณภาพเทียบเท่า
-

คิวเข้ามุมต่าง ๆ สําหรับผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ให้ใช้คิวสําเร็จรูป เทียบเท่า ตราช้าง หรือ Gyproc หรือ
KNAUF หรือคุณภาพเทียบเท่า

ช่องเซอร์วิสสําเร็จรูป
-

-

-

-

ในกรณีทีจําเป็นต้องเตรียมช่องสําหรับเปิดฝ้าเพดาน ให้ใช้ช่องเปิ ดสําเร็จรูป ชนิดทนชืน ขนาด 600x600 มม.
ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 9 มม. หรือตามแบบทีผูอ้ อกแบบกําหนด สําหรับซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคาร
หรือซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผูร้ บั จ้างจะต้องติดตังให้แข็งแรงและเรียบร้อย ตามกําหนดในแบบ หรือตาม
วัตถุประสงค์ของผูอ้ อกแบบ โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ZERVEBoard ตราช้าง หรือ ProServe ของ Gyproc หรือ
Knauf K Service หรือคุณภาพเทียบเท่า
สําหรับฝ้าพืนทีทัวไปในโรงพยาบาล หรือห้องทีต้องการการกันรา ใช้แผ่นยิปซัมกันรา หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ
ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 เนือแผ่นผสมสารป้องกันเชือรา มีคุณสมบัติปอ้ งกันเชือราจากภายนอกถึงเนือ
ใน ติดตังพร้อมระบบโครงคร่าวเบอร์ 24 ความหนาเหล็กมากกว่า 0.50 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตังตาม
มาตราฐานผูผ้ ลิต ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ตราช้าง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า
แผ่นยิปซัม ขนาด 1200x2400 มม. ความหนา 9 มม. หรือ 12 มม. แบบขอบลาด 4 ด้าน หรือ 2 ด้าน ชนิด
ธรรมดา , ชนิดทนชืน , ชนิดบุฟอยล์ปอ้ งกันความร้อน ตามระบุในแบบ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2552
เนือแผ่นผสมสารป้องกันเชือรา มีคณ
ุ สมบัติปอ้ งกันเชือราจากภายนอกถึงเนือใน ติดตังพร้อมระบบโครงคร่าว
เบอร์ 24 ความหนาเหล็กมากกว่า 0.50 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตังตามมาตราฐานผูผ้ ลิต ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของ ตราช้าง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า
แผ่นยิปซัมบอร์ดสําหรับฝ้าชายคา ภายนอก ชนิดขอบลาด ขนาด 1200x2400 มม. ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 9
มม. คุณสมบัติเด่นในการทนนํา ดูดซึมนําไม่เกิน 3% ไม่เกิดเชือราและคราบดํา ติดตังฉาบเรียบไร้รอยต่อ โดย
ให้ใช้ ตราช้าง หรือ Gyproc หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า

-

ฝ้าเพดานยิปซัม T-Bar ทําสีสาํ เร็จ ชนิดทนชืน หรือชนิดมาตราฐาน รุน่ ขอบเรียบ ขนาด 600x1200 มม. ความ
หนา 12 มม. หรือ ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม. ผ่านมอก. 219-2552 โดยให้ใช้ ตราช้าง หรือ Gyproc
หรือ Knauf หรือคุณภาพเทียบเท่า

-

ฝ้าเพดานอะคูสติกชนิดขอบบังใบเล็ก วางบนโครงคร่าวที-บาร์ หน้ากว้าง 14-15 มม. ให้ใช้ยีห้อ USG ของ
บริษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด หรือ Armstrong ของ B F M Company Limited หรือ Daiken
ของ บริษัท วิสแพค จํากัด TRANDAR AMF หรือคุณภาพเทียบเท่า ขนาด 600X1200 ความหนา 16 มม. โดย
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งทํามาจากวัสดุใยแร่ MINERAL FIBER ซึงมีคณ
ุ สมบัติในการดูดซับเสียงได้ดีและเป็นฉนวนกัน
ความร้อนโดยไม่เป็ นพิษปราศจากแร่ใยหิน (ASBESTOS) และไม่เกิดควันพิษเมือเวลาไฟไหม้ ได้มาตรฐาน US
Class : CLASS A แผ่นฝ้าเพดาน ACOUSTICAL BOARD ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในรายการแบบก่อสร้าง ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี
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-

ค่าดูดซับเสียง NOISE REDUCTION COEFFICIENT (NRC) : 0.50 – 0.6

-

ค่าการกันเสียง Ceiling Attenuation Class (CAC) :33 – 39 เดซิเบล

-

ค่าการสะท้อนแสง Light Reflectance (LR)
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-

การป้องกันการลุกลามของไฟ FLAME SPREAD : ผ่าน CLASS A (0-25)

-

การกันความร้อน (THERMAL RESISTANCE) “R” ≥ 1.5

-

มีการรับประกันการไม่แอ่นตัว 10 ปี จากผูผ้ ลิต ภายใต้ความชืนสัมพัทธ์ในอากาศไม่เกิน 99% และ
อุณหภูมใิ ช้งานไม่เกิน 49˚c

-

ฝ้าเพดานอะคูสติกชนิดพืนผิวหน้าเรียบ วัสดุแร่ใยหิน ชนิดปลอดภัย ไร้สาร ASBESTOS และไม่เกิดควันพิษเมือ
เวลาไฟไหม้ ผ่านคุณสมบัติการกันไฟ ตามมาตรฐาน ISO 5660 Part 1 & 2 ให้ใช้ SkyRock ของ บริษัท สยาม
อุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร)ี จํากัด หรือEchophone หรือ Rockfon TRANDAR AMF หรือคุณภาพเทียบเท่า
ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
-

ผิวหน้าแผ่นเรียบ สีขาวด้าน

-

ค่าดูดซับเสียงได้สงู ค่า NRC 0.85-1.00

-

ค่าสะท้อนแสงได้ 85%

-

มีคณ
ุ สมบัตยิ บั ยังการเจริญเติบโตของรา

-

ความหนาแผ่น 15-40 มม.

-

สามารถคงรูปและทนไฟได้สงู ทีจุดหลอมเหลว 1000°C

-

มีการรับประกันการไม่แอ่นตัว 10 ปี จากผูผ้ ลิต ภายใต้ความชืนสัมพัทธ์ไม่เกิน 99% และอุณหภูมไิ ม่เกิน 49°C

การติดตัง
- การติดตังโครงเคร่าฝ้ าฉาบเรียบรอยต่อและแผ่นยิปซัม
- ยึดฉากริมฝ้าฉาบเรียบกับผนังโดยรอบให้มนคงแข็
ั
งแรง ได้แนวและระดับทีต้องการ ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ทอ้ ง
พืนอาคารชันถัดไปทีระยะ 1.00x1.20 เมตร ด้วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร (1.00 เมตร คือระยะห่างของโครงเคร่าหลัก)
ให้เสริมโครงเคร่าหลักชุดแรกห่างจากผนัง 150 มิลลิเมตร
- วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงท้องพืนชันถัดไป เพือตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบชุดหิวโครง โดยใช้สปริงปรับ
ระดับ และงอปลายด้านหนึงของลวด 4 มิลลิเมตร เป็ นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริมแทน ในกรณีมีชอ่ งว่างระหว่างฝ้า
เพดานและใต้ทอ้ งพืนน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร)
- นําชุดหิวโครงทีประกอบไว้ขนแขวนกั
ึ
บฉากเหล็ก 2 รู ทีติดตังไว้ทงหมด
ั
- นําโครงเคร่าหลักขึนวางลงในขอของชุดหิวโครงจนเต็มพืนทีติดตัง จะได้โครงเคร่าหลักทุกระยะห่าง 1.00 เมตร
- นําโครงเคร่าซอยขึนยึดติดกับโครงเคร่าหลัก โดยใช้ตวั ล็อคโครง ติดตังโครงเคร่าซอยทุกระยะ 400 มิลลิเมตร
- ปรับระดับโครงเคร่าทังหมดอย่างละเอียดทีสปริงปรับระดับ ก่อนยกแผ่นยิปซัมขึนติดตัง
- นําแผ่นยิปซัมขอบลาดขึนติดตังกับโครงเคร่าซอย ให้ดา้ นยาว (2.40 เมตร) ตังฉากกับแนวโครงเคร่าซอย ปลายของ
แผ่นด้าน 1.20 เมตร จะต้องสลับแนวกัน 1.20 เมตร ยึดโดยใช้สกรู ยิปซัม ขนาด 25 มิลลิเมตร ควรเริมยิงสกรูจาก
หัวหรือท้ายแผ่น ไล่ไปด้านทีเหลือ ให้ห่างจากขอบแผ่นประมาณ 10 มิลลิเมตร การยึดสกรูให้ยดึ ตามแนวโครงเคร่า
ซอยห่าง 240 มิลลิเมตร และยึดบริเวณขอบแผ่นด้าน 1.20 เมตร ห่าง 150 มิลลิเมตร
- ติดตังคิวเข้ามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพือความเรียบร้อยและสวยงาม
- ใช้เกรียงโป๊ วฉาบปูนลงบนรอยต่อและคิวเข้ามุมของแผ่นยิปซัม นําเทปปิ ดทับกึงกลางแนวรอยต่อ แล้วฉาบปูนทับ
ให้เป็ นเนือเดียวกัน เมือปูนแห้งสนิท ใช้เกรียงฉาบ ฉาบปูนทับด้วยปูนฉาบรอยต่อตามแนวเดิมอีกครัง ปาดให้เรียบ
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56/169

ฉาบเรียบ, ฝ้าเพดานโครงเคร่า T-BAR

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

ทิงไว้ให้แห้ง หลังจากนันใช้กระดาษทรายเบอร์ 4 ขัดแต่งให้เรียบ ให้ได้ระดับและฉากด้วยอุปกรณ์วดั ระดับและฉาก
ใช้ปนู ฉาบทับหัวสกรู และขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครังให้เรียบร้อย ก่อนทาสีหรือตกแต่งฝ้ายิปซัมต่อไป
- การติดตังโครงเคร่าฝ้ า T-Bar และแผ่นยิปซัม
- ยึดฉากริม T-Bar กับผนังโดยรอบให้ได้ระดับทีต้องการ และยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ทอ้ งพืนอาคารชันถัดไป ที
ระยะ 1.20x1.20 เมตร ด้วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร
- วัดระยะความสูงจากฉากริม T-Bar ถึงท้องพืนชันถัดไป เพือตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบเข้ากับขอหิว T-Bar
โดยใช้สปริงปรับระดับทําด้วยสแตนเลสรูปปี กผีเสือ งอปลายด้านหนึงของลวด 4 มิลลิเมตร เป็ นขอไว้
- นําชุดแขวนทีประกอบไว้ขนแขวนกั
ึ
บฉากเหล็ก 2 รู ทีเตรียมไว้ทงหมด
ั
- นําโครงเคร่าหลักขึนเกียวกับชุดแขวนทีเตรียมไว้ โดยเกียวขอหิวเข้าในรู บนสันของโครงเคร่าหลักจนเต็มพืนทีติดตัง
ให้ได้โครงเคร่าหลักทุกระยะห่าง 1.20 เมตร ให้ขนานหรือตังฉากกับผนังห้อง
- สอดโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร เข้าในรูเจาะของโครงเคร่าหลักทุกระยะ 600 มิลลิเมตร โดยวางให้ได้ฉากกับโครง
เคร่าหลัก วางโครงเคร่าขนาด 0.60x1.20 เมตร หากต้องการขนาดโครงเคร่า 0.60x0.60 เมตร ให้เพิมโครงเคร่าซอย
600 มิลลิเมตร เสียบลงในช่องระหว่างกลางของโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร
- ปรับระดับโครงเคร่าทังหมดอย่างละเอียดทีสปริงปรับระดับ ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานทีทาสีหรือตกแต่งเรียบร้อยแล้ว
ขนาด 595x595 มิลลิเมตร หรือ 595x1195 มิลลิเมตร ตามต้องการ
การบํารุ งรักษา
งานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบทีติดตังเสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดับและแนวฉากทีเรียบร้อยสวยงาม งานฝ้าเพดาน T-Bar
จะต้องได้แนวของ T-Bar ทีตรง ไม่คดเคียว ได้แนวระดับและแนวฉากทีเรียบร้อยสวยงาม งานทาสีให้ปฏิบตั ิตามทีระบุไว้ใน
หมวดงานทาสี ผูร้ บั จ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานยิปซัมบอร์ดสกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
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2.4 งานหลังคาเหล็ก (Metal Sheet)
ขอบเขตของงาน
ขอบเขตของงานในส่วนนี ได้แก่ การจัดซือ การขนส่ง และการติดตังหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) และอุปกรณ์ประกอบ
ทังหมดตามทีระบุในแบบก่อสร้างและรายการ
ทัวไป
ผูร้ บั จ้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ช่างควบคุมงาน และแรงงานฝี มือเพือจัดทําหลังคาโลหะ ตามแบบและ
รายละเอียดในการติดตัง ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัด
แบบจากบริษัทผูผ้ ลิต
ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาแบบรายละเอียดในการติดตัง ซึงแสดงวิธีการติดตัง อุปกรณ์ และรายละเอียดอืน ๆ ซึง
บริษทั ผูผ้ ลิตได้ทาํ ไว้เป็ นจํานวน 2 ชุด มาเสนอแก่สถาปนิกเพือพิจารณาก่อนการติดตัง
ตัวอย่าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตังมาเสนอแก่สถาปนิกเพือพิจารณาเห็นชอบก่อนการ
ติดตัง ในการตรวจรับมอบงานจะยอมรับรองเฉพาะวัสดุทีมีมาตรฐานเท่ากับตัวอย่างทีได้นาํ เสนอไว้แล้วเท่านัน
วัสดุ
เป็ นแผ่นเหล็กชุบโลหะผสมอลูมเิ นียม – สังกะสี หรือแผ่นเหล็กชุบโลหะผสมอลูมเิ นียม – สังกะสีเคลือบสี มีรูปลอนที
แข็งแรง และความต่อเนืองตลอดช่องหลังคาได้คณ
ุ ภาพมาตรฐาน 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.
- ปริมาณโลหะผสมอลูมเิ นียม – สังกะสีทีเคลือบ 150 กรัม/ตารางเมตร (AZ 150)
- สีเคลือบเป็ นสีรองพืนหนาไม่ตากว่
ํ า 5 Micron เคลือบทับด้วยโพลีเอสเตอร์ดา้ นบน (Polyester Resin Paint) หนา
ไม่ตากว่
ํ า 20 Micron โดยผูอ้ อกแบบจะพิจารณาเลือกเฉดสี ขณะก่อสร้าง
- ประสิทธิภาพต้านทานการกัดกร่อนผิวบน ผ่านข้อกําหนดทดสอบพ่นนําเกลือแบบต่อเนือง (Continuous Salt
Spark Test) ตาม JIS Z 2371 ไม่ตากว่
ํ า 500 ซม. ผิวล่างไม่ตากว่
ํ า 150 ซม.
- คุณสมบัติดา้ นกายภาพ (Physical Properties) และกลสมบัติ (Mechanical Properties) อืน ๆ ได้ตามมาตรฐาน
กําหนดของ JIS 3312
- มาตรฐาน ระยะกว้างของแผ่นวัสดุก่อนขึนล่อนไม่ตากว่
ํ า 760 มม.
- ผลิตภัณฑ์ถา้ ไม่ได้ระบุในแบบรู ป ให้ใช้Trimdek คุณภาพเทียบเท่า บริษัท บลูสโคปไลสาจท์ (ประเทศไทย) หรือ
บริษทั โปรไลฟ์ จํากัด หรือบริษทั สยามสตีล เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จํากัด, บริษทั เฟลทเชอร์ จํากัด
การติดตัง
- ความยาวแผ่น
ความยาวของแผ่นหลังคาทีนําขึนติดตังจะต้องยาวตลอดตังแต่มมุ จัวจนถึงชายคา (ตามแบบ) ให้เกิด
รอยต่อน้อยทีสุด หรือไม่มีรอยต่อเพือป้องกันการรัวซึมของรอยต่อ
- การติดตัง
การติดตังจะต้องใช้อปุ กรณ์และเครืองมือติดตังตามทีผูผ้ ลิตกําหนด
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-

ส่วนประกอบของการยึดมุง จะต้องไม่เป็ นสนิมมีความแข็งแรง และทําให้การขึนรูปทรงได้สดั ส่วนที
เหมาะสม
ไม่อนุญาตให้มีการต่อแผ่น หากมีความจําเป็ นให้ต่อแผ่นตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต และขออนุมตั ิต่อ
ผูอ้ อกแบบก่อนดําเนินงาน
รายละเอียดของการทํางาน (Detail) บางตําแหน่งซึงมิได้แสดงไว้ในแบบก่อสร้างผูค้ วบคุมงานมี
สิทธิเรียกผูท้ าํ การติดตังมาพิจารณาอนุมตั ิก่อนดําเนินการ
กําหนดให้ติดตังฉนวนกันความร้อน โดยติดตังฉนวนกันความร้อน ฉนวนหินภูเขาไฟ ความหนา
50 มม. ความหนาแน่น 40 กก./ลบ.ม. ชนิดมีอลูมิเนียมฟอล์ย 1 ด้านติดกับหลังคา Metal Sheet ใต้หลังคา Metal
Sheet และบริเวณใต้หลังคา คสล. ให้ติดตังฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาฟอยส์ 1 ด้าน ด้านใต้ให้ติดตาข่ายกรงไก่
เสริมแรง หรือตามระบุในแบบ ติดตังตามมาตรฐานผูผ้ ลิต ชันบนสุดเพือป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร ติดตังตาม
กรรมวิธีทีผูผ้ ลิต กําหนดส่ง Shop Dwg. ให้สถาปนิกอนุมตั ิก่อนดําเนินการติดตั
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2.5 งานประตู-หน้าต่างไม้ กระจกประตูและวงกบเหล็ก
ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหา วัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์สาํ หรับการติดตังประตูหน้าต่างไม้ ให้ถกู ต้องตามระบุในแบบและรายการ
ก่อสร้าง
วัสดุ
- วงกบเหล็กผลิตจากเหล็กแผ่นซิงค์ กาววาไนซ์ (ZINC GALVANIZE STEEL) ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 1.6 ม. ประกอบ
เชือมเป็ นวงสําเร็จ โดยวิธีเข้ามุม 45๐ พร้อมฐานบานพับสําเร็จในตัว ตามมาตรฐานโรงงาน ผ่านกระบวนการพ่นสี
ผงอบความร้อน 200 องศาเซลเซียส (POLYESTER POWDER COATING) ไม่มีการไปตัดต่อหรือไปประกอบทีหน้า
งาน ใช้ผลิตภัณฑ์ประกอบในประเทศคุณภาพเทียบเท่า MERCANSTEEL หรือ WINCO หรือ LESCO หรือ
SECCOLOR หรือ A.U.M. หรือ Diamond Door
- บานประตูไม้และบานหน้าต่างไม้ทีทําสีโชว์เนือไม้ จะต้องประกอบขึนจากไม้สกั ทอง และจะต้องประกอบมาจาก
โรงงานให้เรียบร้อย การบากและการเข้าไม้จะต้องแน่นและสนิท และมีขนาดตามระบุในแบบ
- ประตูไม้อดั ประตูทกุ บานจะต้องมีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 35 มม. หรือตามระบุในแบบ ประตูไม้อดั ทีใช้ทงหมดให้
ั
ใช้
ประตูไม้อดั ชนิดกันนํา (MARINE PLYWOOD DOORS) มีคณ
ุ สมบัติตาม มอก.192-2549 รายละเอียดบานประตูไม้อดั
ให้ดใู นแบบก่อสร้าง
- มุง้ ลวด ในกรณีทีระบุให้ติดมุง้ ลวด
- มุง้ ลวดหน้าต่างให้ติดหน้าต่างมุง้ ลวดไฟเบอร์ กรอบอลูมิเนียม หรือระบุในแบบเป็ นอย่างอืน
- มุง้ ลวดติดตายให้ติดบานมุง้ ลวดไฟเบอร์ ชนิดถอดออกทําความสะอาดได้ หรือระบุในแบบการติดตังมุง้ ลวดต้องได้
ระดับและยึดให้ติดตัง 4 ด้าน
การส่ง การเก็บและการรักษาวัสดุ
วัสดุจะต้องส่งมายังสถานทีก่อสร้างในสภาพแห้ง
และต้องเก็บให้คงสภาพอยู่เสมอของทังหมดต้องขนย้ายด้วยความ
ระมัดระวัง ทังระหว่างการขนส่งและทังในสถานทีก่อสร้างจะต้องเก็บไว้ในลักษณะทีของนันจะไม่ฉีกแตกหักเสียหายได้ไม่ว่า
ประการใด ๆ วางประตูในทางตัง และเก็บชินส่วนทีเป็ นไม้ไว้ในทีแห้ง มีสิงปกคลุมภายหลังการติดตังยังต้องป้องกันความ
เสียหายในระหว่างการก่อสร้างด้วย ผูว้ ่าจ้างและผูค้ วบคุมงานจะไม่ยอมรับงานทีเสียหาย ทังนีผูร้ บั จ้างจะต้องทําทดแทนใหม่
ให้เรียบร้อย
การติดตัง
การติดตังวงกบ ตามมาตรฐานผูผ้ ลิตวงกบเหล็ก
ประตูและวงกบเหล็ก
ก่อนการติดตังผูร้ บั จ้างจะต้องตรวจดูความเรียบร้อยถูกต้องของวงกบประตูเสียก่อนถ้าเกิดความ
ผิดพลาด เนืองจากการคดโก่งของวงกบ หรือการชํารุดอืน ๆ ซึงอาจเป็ นผลเสียหายแก่ประตู
ภายหลัง ผูร้ บั จ้างต้องแจ้งให้ผคู้ วบคุมงานทราบ และ/หรือ รายงานต่อผูค้ วบคุมงานทันที เพือทํา
การแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วจึงทําการติดตังประตูต่อไปได้
การติดตังบาน อาจต้องมีการตัดแต่งบ้างเล็กน้อย เพือให้พอดีกบั วงกบประตูและสะดวกในการปิ ด
เปิ ด และสอดคล้องกันกับการทํางานของช่างสีผรู้ บั จ้างจะต้องทําด้วยความระมัดระวัง โดยถือระยะ
เหล่านีเป็ นพืนฐาน คือ
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-

ด้านบนควรจะห่างจากวงกบประมาณ 2 มม.
ด้านข้างควรจะห่างจากวงกบประมาณ 2 มม.
ด้านล่างควรจะห่างจากวงกบประมาณ 5 มม.
การติดตังอุปกรณ์ เช่น กุญแจ ลูกบิด ขอรับ ขอสับ ฯลฯ ผูร้ บั จ้างจะต้องใช้ TEMPLATE
กําหนดทีทีจะเจาะประตูก่อนแล้วจึงทําการเจาะเพือไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึนได้ หลังจากการ
ติดตังอุปกรณ์ต่าง ๆ และได้ทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกให้หมด
(ยกเว้นบานพับ) แล้วนําเก็บลงในกล่องบรรจุเดิมทังนี เพือให้ช่างทาสีทาํ งานได้โดยสะดวก และ
เมือสีทีทาประตูหรือวงกบแห้งสนิทแล้ว จึงทําการติดตังอุปกรณ์เหล่านันใหม่และทดสอบจนใช้
การได้ดีดงั เดิม อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กุญแจ ลูกบิด บานพับ ถ้าปรากฏเป็ นรอย อันเนืองมาจาก
การติดตัง หรือจากการขนส่งอืน ๆ ผูร้ บั จ้างจะต้องเปลียนใหม่ให้ทนั ที

การทาสี

บานประตูไม้อดั ยาง/ยาง และไม้ปิดเหนือช่องประตู ให้ทาด้วยสีนามั
ํ นทังหมด หรือระบุเป็ นอย่างอืนในหมวดงานทาสี
หรือในแบบบานประตูไม้สกั /สัก มะปิ น/มะปิ น และบานประตูไม้อดั สัก ให้ทาเคมเกรซ หรือยูรีเทน หรือระบุเป็ นอย่างอืนในแบบ
การทาสีบานประตูไม้อดั ยาง/ยางให้ใช้กระดาษทรายขัดพร้อมลงแป้ง เพือไม่ให้เห็นรอยเสียนไม้ให้ผรู้ บั เหมาทํา ตัวอย่างเพือ
ขออนุมตั ิ
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งานประตู-หน้าต่างโลหะ
ขอบเขตของงาน
งานในส่วนนีหมายความถึง งานประตูหน้าต่างโลหะทังหมดทีนอกเหนือจากประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ทีปรากฏในรูปแบบ
ก่อสร้างและรายการ รวมทังส่วนประกอบต่าง ๆ ทีประกอบขึนเป็ นงานทีระบุไว้ใน แบบก่อสร้างและกําหนดไว้ในทีนี
เหล็ก
ต้องเป็ นเหล็กเหนียวผลิตร้อน มีปริมาณคาร์บอนอยู่ไม่เกินระหว่าง 0.15-0.25 หรือตามข้อกําหนด
ประตูเหล็กกันไฟ
มีใบรับรองและผ่านการทดสอบ การทนไฟไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัวโมงจากสถาบันทีเชือถือได้ ประตูเหล็กกันแผ่นพับมีความหนา
ของตัวบานไม่นอ้ ยกว่า 44 มม. แผ่นเหล็กตัวบานเป็นประตูเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET เบอร์ 16 ใช้เหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 1.6 มม. พร้อมวงกบเหล็กขนาดตามแบบ มีช่องแสงตามระบุในแบบรูป บานประตูจะต้องผ่านกระบวนการป้องกัน
สนิมด้วยวิธีการ ZINC PHOSPHATE COATING และกรุดว้ ยใยหิน (Rock Wool) ซึงมีความหนาไม่นอ้ ยกว่า110 KG/m3
ทนไฟได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัวโมงทีความร้อน 1,000 องศาเซลเซียส ภายนอกเคลือบด้วยสีผง POLYESTER POWDER
COATING ด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียสสําเร็จจากโรงงาน พร้อมมียางกันควันโดยรอบอุปกรณ์บานพับ สแตนเลส
ขนาดประมาณ 5” x 4” หนาไม่นอ้ ยกว่า 3 มม. ติดตัง 3 ชุด/1บาน ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่ง SHOP DRAWING ให้ผคู้ วบคุมงาน
ตรวจสอบก่อนการติดตัง ใช้ผลิตภัณฑ์ประกอบในประเทศเทียบเท่า MERCAN STEEL หรือ WINCO หรือ LESCO หรือ
SECCOLOR หรือ A.U.M. หรือประตูเหล็กไทย (Diamond Door) อุปกรณ์ประกอบ เช่น บาร์ผลัก, โช๊คอัพ, ลูกบิด ใช้
มาตรฐานผูผ้ ลิต
กุญแจล็อค
กุญแจล็อคทังหมด ให้จัดทํา MASTER KEY , SUB MASTER KEY และ ENGINEERING KEY โดยให้ผรู้ บั จ้างงาน
อลูมินมประสานงานกั
ั
บผูร้ บั จ้างงานอาคารและผูค้ วบคุมงาน เพือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกัน อันจะเป็ นการลดปัญหาในการ
จัดทํา MASTER KEY , SUB MASTER KEY และ ENGINEERING KEY
การรับประกัน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดทําเอกสารรับประกันคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ทีนํามาติดตัง อย่างน้อย 2 ปี นบั จากวันส่งมอบอาคาร แก่ผู้
ว่าจ้าง
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งานประตูอลูมิเนียม-หน้าต่างอลูมิเนียมภายใน และภายนอก (ALUMINIUM DOOR AND WINDOW)
1.

ข้อกําหนดทัวไป
วงกบประตู-หน้าต่างอลูมเิ นียม จะต้องเป็ นระบบของ ผูร้ บั เหมาติดตังงานอลูมิเนียมกระจก ทีมีรายชืออยู่ในรายชือ
ผูผ้ ลิตและติดตัง (VENDER LISTS) ซึงมีหน้าตัด SECTION คล้ายกัน หรือใกล้เคียงกับทีระบุไว้ในแบบงาน
สถาปั ตยกรรม หรือเป็ นระบบของบริษัทชันนําในต่างประเทศ จากยุโรป อเมริกา ทีผ่านรับรองจาก ASTM หรือ BS
EN STANDARD และจะต้องได้รบั การรับรองจากสถาปนิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสียก่อน
โดยรายชือผูผ้ ลิตและติดตัง ทีอนุญาตสําหรับโครงการนี ได้แก่
1. บริษทั นวกิจอลูมินมั แอนด์ กลาส (2009) จํากัด
2. บริษทั กิมหยูเส็ง ค้ากระจก จํากัด
3. บริษทั เอ็ม พลัส จี ฟาซาด จํากัด
4. บริษทั ซี.เอ็น. โปรเกรส อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.
วัสดุ
ขนาดความหนา และนําหนักของ SECTION ทุกอันจะต้องไม่เล็กหรือบางกว่าทีระบุเอาไว้ในแบบสถาปั ตยกรรม
สําหรับงานประตูหน้าต่างอลูมเิ นียมชนิดภายในและภายนอก โดยรายชือผูผ้ ลิตอลูมเิ นียมเส้นหน้าตัด มาตรฐานผูผ้ ลิต เช่น
บริษทั เมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียม จํากัด, บริษทั ซิมเมอร์เมตัล สแตนดาร์ด จํากัด, บริษัท แม่นามิ
ํ ทอลซัพพลาย จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า ให้ยดึ ถืออย่างเคร่งครัด
2.1
ALUMINIUM EXTRUSION
เนือของอลูมเิ นียมจะต้องเป็ น ALLOY ชนิด 6063-T5 หรือ 50S-T5 ซึงมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐาน ม.อ.ก.
หรือ AA STANDARD ดังนี
ULTIMATE TENSILE STRENGTH 22,000 PSI (Min.)
YIELD
16,000 PSI (Min.)
SHEAR
9,000 PSI
YOUNG’S MODULUS
10,000,000 PSI
อลูมิเนียมทีใช้ ทุก Section ต้องถูกตามขนาด รูปร่าง และความหนาตามรายละเอียดประกอบแบบ หรือตามขนาด
มาตรฐานบริษัทผูผ้ ลิตความหนาของอลูมิเนียมจะต้องไม่นอ้ ยกว่าทีกําหนด ดังนี
อลูมิเนียมชุดวงกบ
หนา
1.6 มม.
กรอบบานเลือน
หนา
2.0 มม.
อลูมิเนียม ชุดช่องแสงทัวไป
หนา
2.0 มม.
อลูมิเนียม ชุดประตูสวิง
หนา
2.3 มม.
อลูมิเนียม ชุดรางแขวน
หนา
2.3 มม.
อลูมิเนียม ชุดบานกระทุง้
หนา 2.1 -2.5 มม.
อลูมิเนียมส่วนประกอบทัวไป
หนา
1.1 มม.
โดยกรณีทีหากจําเป็ นต้องเสริมความแข็งแรง ให้กบั MEMBER ต่าง ๆ เพือความเหมาะสมกับการใช้งานในสภาวะที
แรงลมต่างกันนัน ให้ยดึ ถือรายการคํานวณเป็ นหลัก โดยจะต้องทํารายการคํานวณชีแจง และจัดทําแบบแสดงรายละเอียดให้
ถูกต้องชัดเจนก่อนเพือขออนุมตั กิ ่อนดําเนินการ
หมวดที 2
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2.2

ALUMINIUM SHEET
ความหนาของอลูมิเนียมแผ่น จะต้องหนาไม่นอ้ ยกว่า 1.5 มม. จะต้องเรียบและ ปราศจากรอยขูดขีดทีเห็นได้
ชัด ความหนาของอลู มิ เ นี ย มแผ่ น จะต้อ งเรี ย บและปราศจากรอยขู ด ขี ด ที เห็ น ได้ชัด โดยความหนาที
กําหนดให้ใช้ ดังนี
3 ม.ม. ในส่วนทีรับนําหนัก หรือเป็ น STRUCTURE
2 ม.ม. ในส่วนทีไม่รบั นําหนัก EXPOSED FLASHING, COVER
1.2 ม.ม. ในส่วนทีเป็น CONSEALED FLASHING
โดยกําหนดให้อลูมิเนียมส่วนทีมองเห็น ทําสีระบบเดียวกันกับวงกบประตู- หน้าต่างและส่วนทีมองไม่เห็นอนุญาตให้
เป็ น MILL FINISHED
3.
ผิวของอลูมิเนียม
ใช้ตามทีระบุไว้ในแบบสถาปั ตยกรรม โดยมีความหนาของฟิ ลม์ หรือชันของสี ตามรายละเอียดของ ข้อกําหนดในการ
ผลิตในการทําผิวอลูมเิ นียมเส้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี
3.1
กรณีเป็ นระบบเคลือบสี FLUOROCARBON FINISHED ตามทีกําหนดมาตรฐาน AAMA 2605 ผิว
อลูมิเนียมในส่วนทีมองเห็น (EXPOSED SURFACE) ต้องเป็ นสีผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่าระบบ
DURANAR XL 3 COAT SYSTEM ของ PPG INDUSTRIES INC., U.S.A. หรือ DNT ของ DAI NIPPON
TOKYO ., JAPAN หรือ AKZO NOBEL หรือเทียบเท่า ส่วนผิวของอลูมิเนียมในส่วนทีมองไม่เห็นให้เป็ น
MILL FINISHED ความหนาของฟิ ลม์ สีตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 35 MICRON การเคลือบและการเตรียมผิวก่อน
เคลือบสี ให้ดาํ เนินการตามกรรมวิธีทีได้กาํ หนดในกําหนดมาตรฐานเลขที ASTM D-1730-67, TYPE B,
METHOD 7 และ ASTM B-449-67(1972) ผูเ้ คลือบสีตอ้ งมีเอกสารรับรองมาตรฐานของขบวนการทําสีเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร(Authorized Applicator) จากบริษทั ผูผ้ ลิตสีขา้ งต้น และต้องรับประกันคุณภาพของสีวา่
ฟิ ล์มสีจะไม่หลุดร่อนแตกและชอล์คกิงภายในเวลา 10 ปี นับจากวันเคลือบและรับรองการซีดจางของสีตอ้ ง
ไม่เกิน 5 UNIT (MBS)
3.2 กรณีเป็ นระบบเคลือบสี POWDER COATED FINISHED ตามทีกําหนดมาตรฐาน
AAMA 2603 ผิวอลูมิเนียมส่วนทีมองเห็น ต้องเป็ นสีผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่า CORRO-COAT PE-F
ของ JOTUN หรือ SERIES PA ของ CORNEL หรือ AKZO NOBEL ความหนาของฟิ ล์มจะต้องไม่นอ้ ยกว่า
60-85 ไมครอน การเคลือบและการเตรียมผิวก่อน การเคลือบสี ให้ดาํ เนินการตามกรรมวิธีของ JOTUN
POWDER COATING หรือ CORNEL POLYMER โรงพ่นสีตอ้ งมีเอกสารรับรองมาตรฐานของขบวนการทํา
สีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Authorized Applicator) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากผูผ้ ลิตสีขา้ งต้น และรับประกัน
คุณภาพของฟิ ลม์ สีทีจะไม่หลุดร่อนแตกร้าว ซีด จาง ภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเคลือบ
3.3
กรณีเป็ น ANODIZED FINISHING - ผิวของอลูมเิ นียมจะเป็ นสี NATURAL
ANODIZED NA-1 ความหนาของผิวชุบ (ANODIC FILM) จะต้องไม่ตากว่
ํ า 15 ไมครอน ความคลาด

4.

เคลือนทียอมให้ (ALLOWABLE TOLERANCE)  2 MICRONS และจะต้องมีหนังสือรับรองความหนา
ของ ANODIC FILM และ ระบบชุบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากโรงงานผูผ้ ลิต
แบบและเอกสารประกอบการพิจารณาประตู-หน้าต่าง อลูมเิ นียม
สําหรับประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมทัวไป ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งรายละเอียด ดังนี
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4.1

แบบประกอบการพิจารณา
ก. แบบรายละเอียดประตู-หน้าต่างทัวไป
ข. แบบรายละเอียดสําหรับแบบประกอบการเสนอราคาดังกล่าวข้างต้นนัน จะต้องแสดงรายละเอียด
ของขนาด SECTION, การยึด (FIXING), ระบบกันนํา โดยละเอียด
4.2 รายการคํานวณขนาด SECTION
ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูค้ าํ นวณออกแบบหน้าตัด และความหนาของงานอลูมเิ นียมทังโครงการโดยใช้ขอ้ มูลที
กําหนดได้ดงั ต่อไปนี
4.2.1 ความสามารถในการต้านทานต่อแรงลม ให้ใช้ดงั ต่อไปนี
งานอลูมิเนียมสําหรับความสูงของอาคาร ตังแต่ 10 เมตรแรกจากพืนเท่ากับ 50 กก/ตรม.
งานอลูมิเนียมสําหรับความสูงของอาคาร ตังแต่ 10 –20 เมตร เท่ากับ 80 กก/ตรม.
งานอลูมิเนียมสําหรับความสูงของอาคาร ตังแต่ 20-40 เมตร เท่ากับ 120 กก/ตรม.
งานอลูมิเนียมสําหรับความสูงของอาคาร ตังแต่ 40-80 เมตร เท่ากับ 160 กก/ตรม.
งานอลูมิเนียมสําหรับความสูงของอาคาร ตังแต่ 80 เมตรขึนไป เท่ากับ 200 กก/ตรม.
4.2.2 ค่า ALLOWABLE DEFLECTION ต้องไม่เกิน L/175 ของความยาวจาก SUPPORT แรกถึง
SUPPORT ถัดไป (เมือ L คือความยาวของ MEMBER) ความหนาของอลูมิเนียมทีกําหนดให้ใช้
ในรายการก่อสร้างนีเป็ นความหนาขันตําทียอมให้ ในกรณีทีผูร้ บั จ้างคํานวณแล้วผลการคํานวณ
แสดงให้เห็นว่าความหนาของอลูมเิ นียมจะต้องหนามากกว่าทีกําหนดให้ใช้ ผูร้ บั จ้างจะต้องใช้
ความหนาตามผลการคํานวณ
หรือในกรณีทีผลการคํานวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของ
อลูมิเนียมสามารถใช้บางกว่าทีกําหนดให้ได้ ผูร้ บั จ้างจะต้องใช้ความหนาตามทีกําหนดให้ไว้ใน
รายการก่อสร้างนีโดยเคร่งครัด
4.2.3 สําหรับประตูหน้าต่างภายในอาคาร (ส่วนทีไม่ใช่ผนังภายนอกอาคาร)
ซึงไม่ตอ้ งรับแรงให้
คํานวณโดยใช้แรงขันตํา 50 กก./ตรม.
5. การรับประกัน
ผูเ้ สนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายทีเกิดขึนจากการติดตัง และใช้งานปกติของประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
เป็ นระยะเวลา 5 ปี สาํ หรับระบบ สําหรับอุปกรณ์ขนอยู
ึ ่กบั การรับประกันจากทางผูผ้ ลิต แต่ขันตําต้องไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. แบบประกอบการติดตัง (SHOP DRAWING)
หลังจากทีสถาปนิกตกลงหลักการเบืองต้น ผูท้ ีได้รบั เลือกให้เป็ นผูท้ าํ การติดตังวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมจะต้อง
เขียนแบบประกอบการติดตัง (SHOP DRAWING) มาเสนอต่อทางสถาปนิกก่อน จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตัง แบบ
ประกอบการติดตัง (INSTALLATION) การยึด (FIXING) การกันนํา (WATER TIGHT) และจะต้องแสดงระยะต่าง ๆ ตลอดจน
TOLERANCE โดยละเอียดให้ถกู ต้องตามแบบสถาปัตยกรรมและการใช้งานทีดี
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7.

อุปกรณ์ประอุปกรณ์ประตู – หน้าต่างอลูมเิ นียมและกระจก

Item

Type

Specification

BRAND

7.1

ช่องแสงติดตายวงกบอลูมิเนียม

7.2

ขนาดและความหนาของวงกบขึนอยู่กบั รายการคํานวณหน้า
ตัดทีเหมาะสมต่อแรงลม ณ บริเวณทีใช้งาน การติดตัง
จะต้องซ่อน สกรูทีขันยึดติดกับวงกบไม่ให้มองเห็น และ
จะต้องมีขอบของอลูมิเนียมเพียงพอทีจะรองรับเส้น
POLYETHERENE (โฟมเส้น) JOINT BACKING และ
SILICONE SEALANT ในงานส่วนทีแนบติดกับปูนฉาบ
คอนกรีต ห้ามใช้ RIVET (เม็ดยํา) หรือสกรูเหล็กชุบซิงค์ ใน
การยึด และประกอบโครงวงกบ และบานอลูมิเนียม โดย
เด็ดขาด
ประตูอลูมิเนียมบานเปิ ดสองทาง (DOUBLE ACTION)
1. Door Closer

ให้ใช้ชนิดซ่อนในวงกบเหนือประตู แบบเปิ ดเข้า-ออก ได้สอง
ทาง (DOUBLE ACTION) และจะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ทีได้
ผ่านการทดสอบ และรับรองคุณภาพจาก
UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และผูผ้ ลิตจะต้องได้รบั ประกันคุณภาพอย่าง
น้อย 30 เดือน นับจากวันทีทําการติดตัง
เป็นชนิด MORTISE DEAD LOCK

HAFELE, OVERSEA,
DORMA , BRITON,
FALCON หรือคุณภาพ
เทียบเท่า

1. HINGE

ติดตังบานพับ HINGE, ทีทํามาก Aluminium Extrusion
หรือ Aluminium Die Cast

2. DOOR STOP

ชนิด BODY เป็ น STAINLESS STEEL

DORMA,CENZA,GIESSE
NEWSTARS หรือคุณภาพ
เทียบเท่า
HAFELE, CENZA,
GA,GIESSE
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2. DEAD LOCK

7.3

HAFELE,YALE, DORMA,
หรือคุณภาพเทียบเท่า
3. FLUSH BOLT
จะต้องเป็ นชนิด ZINC DIECAST แบบ ROUND FRONT
INTERLOCK, NAKANISHI,
และ EXTENSION ROD ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า GA หรือคุณภาพเทียบเท่า
6.00 มม.
4. HANDLE
ชนิด STAINLESS STEEL 2 ตัว ต่อ บาน
Cenza, GA, VR
หรือคุณภาพเทียบเท่า
ประตูบานเปิ ดอลูมิเนียมกันนํา สําหรับเปิ ดสู่ภายนอกอาคาร (SINGLE ACTION)
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Item

Type
3. HANDLE

เป็นแบบ LEVER HANDLE

4. KEY

LATCH LOCK W/DEAD BOLT แบบภายนอกใช้
กุญแจ และภายในใช้กุญแจ THUMB TURN
ใช้ CONCEALED DOOR CLOSER แบบฝังซ่อน
ในสันบาน

5. DOOR CLOSER

7.4

BRAND
HAFELE,DORMA,CENZA,GIESSE
หรือคุณภาพเทียบเท่า
HAFELE, CENZA ,GIESSE,
DORMA, หรือคุณภาพเทียบเท่า
HAFELE HS3000 , DORMA ITS
96, OVERSEA , หรือคุณภาพ
เทียบเท่า

ประตูบานเลือนอลูมิเนียม
1. ROLLER

2. FLUSH PULL
HANDLE W/LOCK
3. LOCK SET

7.5

Specification

ชนิด DOUBLE ROLLER โดยอาจต้องเสริมชุดล้อ
รางแขวน ทังนีขึนอยู่กบั รายการคํานวณ ,
WINDLOAD และนําหนักบานเป็ นสําคัญ
มือจับฝั ง

สําหรับประตูบานเลือน ให้ใช้ MORTISE DEAD
LOCK เฉพาะประตูบานเลือนอลูมเิ นียม ทีใช้เป็ น
ทางเข้า(ENTRANCE) ให้มีระบบล็อคภายนอกใช้
กุญแจ และภายในเป็ น THUMB TURN สําหรับ
ประตูทีเป็ นทางเข้าออก เป็ นชนิด FLUSH
LOCKSETS
ประตูกระจกนิรภัย (TEMPERED GLASS DOOR)
ประตูและกระจกติดตายทีเกียวข้องกันจะต้องเป็ น
กระจกนิรภัยชนิดใส (CLEAR TEMPERED
GLASS) ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 12 มม. ดังรูปแบบ
ทีแสดงในแบบ
1. FLOOR SPRING โช็คอัพชนิดฝั งพืน

2. PATCH FITTING อุปกรณ์หนีบกระจก สําหรับกระจกหนา 12 mm

3. CORNER
LOCK+CYLINDER
หมวดที 2

ชุดกุญแจล็อคพืน
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CENZA. ANTONY BARRING,
HENDERSON
DAIKEN, หรือคุณภาพเทียบเท่า
HAFELE, GA,GIEESE
,ADAMSLITE,หรือคุณภาพเทียบเท่า
HAFELE, CENZA, GIEESE ,YALE
หรือคุณภาพเทียบเท่า

HAFFELE,DORMA,AXIM, ASSA
ABLOY, CENZA ,
หรือคุณภาพเทียบเท่า
HAFFELE,DORMA,AXIM , ASSA
ABLOY , KINGLONG,
หรือคุณภาพเทียบเท่า
HAFFELE,DORMA,AXIM,ASSA
ABLOY, หรือคุณภาพเทียบเท่า
งานประตูอลูมเิ นียม-หน้าต่างอลูมิเนียมภายใน

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

4. PULL HANDLE
Item
7.6

มือจับเป็ นชนิด STAINLESS STEEL

Type

Specification

Cenza, GA, VR,
หรือคุณภาพเทียบเท่า
BRAND

หน้าต่างบานเลือนอลูมิเนียม
1. ROLLER

7.7

การใช้ SINGLE OR DOUBLE ROLLER ขึนอยู่กบั CENZA. ANTONY BARRING,
รายการคํานวณ และนําหนักบานบานเป็ นสําคัญ
HENDERSON ,
หรือคุณภาพเทียบเท่า
2. FLUSH PULL
มือจับฝั ง
HAFELE,
HANDLE W/LOCK
GA,GIEESE,ADAMSARITE,
หรือคุณภาพเทียบเท่า
หน้าต่างบานเปิ ดอลูมเิ นียม ขนาดประมาณไม่เกิน 0.95 x 1.50m
1. CAM HANDLE
w/ LOCK
2. 4 BAR HINGES

7.8

INTERLOCK, GU, CENZA,
หรือคุณภาพเทียบเท่า
GA , INTERLOCK (NEW
ZEALAND) TRUTH จาก U.S.A.,
หรือคุณภาพเทียบเท่า
หน้าต่างบานเปิ ดขนาดใหญ่ (LARGE SIZE CASEMENT WINDOW) ขนาดประมาณไม่เกิน 0.95 x 2.00m
1. CAM HANDLE
w/ LOCK
2. 4 BAR HINGES

7.9

INTERLOCK, GU, GIEESE
หรือคุณภาพเทียบเท่า
GA , INTERLOCK (NEW
ZEALAND) TRUTH จาก U.S.A.
หรือคุณภาพเทียบเท่า
หน้าต่างบานกระทุ้ง (PROJECT WINDOW หรือ AWNING WINDOW) ขนาดประมาณไม่เกิน 1.20 x 1.50m
1. HINGE

บานพับซ่อนในกรอบบานด้านบน

2. SUPPORTING
ARM W/LIMITED
OPENING DEVICE
3. SECURITY CAM
LOCK

หมวดที 2

EXTRUDED ALUMINIUM ในตัว
หรือ GA , INTERLOCK (NEW
ZEALAND) TRUTH จาก U.S.A.
หรือคุณภาพเทียบเท่า
GA,INTERLOCK, GIESSE ,
หรือคุณภาพเทียบเท่า
GIESSE ,INTERLOCK,
FERGO, GU, หรือคุณภาพเทียบเท่า
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โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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Item

Type

Specification

BRAND

7.10 หน้าต่างบานกระทุ้งขนาดใหญ่ (LARGE SIZE PROJECT WINDOW หรือ AWNING WINDOW) ขนาด
ประมาณไม่เกิน 1.20 x (1.50-2.50m)
1. HINGE
บานพับซ่อนในกรอบบานด้านบน (รับนําหนักสูงสุด EXTRUDED ALUMINIUM ในตัวหรือ
180kg)
HINGE GA , INTERLOCK (NEW
ZEALAND) TRUTH จาก U.S.A.
หรือคุณภาพเทียบเท่า
2. SUPPORTING
GA หรือ INTERLOCK, GIESSE ,
ARM W/LIMITED
หรือคุณภาพเทียบเท่า
OPENING DEVICE
3. SECURITY CAM
GU, INTERLOCK,FERCO,GIESSE,
LOCK
หรือคุณภาพเทียบเท่า
กรณีเป็ นหน้าต่างทีมีพืนทีเกินกว่า 1 SQM. ให้ใช้
ระบบ GEAR MULTI-POINT ของ GU, FERCO
หรือ GIESSE อย่างน้อยบานละ 2 จุด หรือมากกว่า
ตามรายการคํานวณทีป้องกันไม่ให้บานโก่งตัวออก
จากวงกบ หรือเกิดเสียงลมสอดแทรกเข้ามาใน
อาคาร
7.11 หน้าต่างบานหมุน (PIVOT WINDOW)
1. PIVOT HINGE

Plate S.S.

2. FLUSH LOCK

มือจับฝั ง

GA,DORMA, CENZA,VVP,
หรือคุณภาพเทียบเท่า
GA หรือ INTERLOCK, CENZA ,
หรือคุณภาพเทียบเท่า

7.12 หน้าต่างบานเกล็ด หรือผนังเกล็ดตามระบุ
1. บานเกล็ดกระจก
ติดตาย
2. บานเกล็ดกระจก
ปรับมุม
3. บานเกล็ด
อลูมิเนียม

หมวดที 2

ใช้ขาบานเล็ก พร้อมมือหมุนบานเกล็ด

สามศร, บาร์ โก้ หรือ PENTACO,
หรือคุณภาพเทียบเท่า

ใช้ตวั Z ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 1.3 มม. ไม่ให้เห็นสก
รู หรือ RIVET จากภายนอก มีโครงสร้างอลูมิเนียม
ยึดด้านหลังทุกระยะ SPAN 1.20 เมตร และบาง
รายการต้องติดตังตะแกรงเหล็กกันนก ขนาดช่อง 1“
x 1” หรือหน้าต่างมุง้ ลวดป้องกันแมลง ตาม
รายละเอียดทีสถาปนิกระบุให้
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Item

Type

Specification

BRAND

7.13 กุญแจประตูอลูมิเนียม และกุญแจประตูทังหมดให้ทาํ MASTER KEY เข้าชุดกับประตูอืน ๆ ของอาคาร โดย
มีรายละเอียดดังนี (กรณีทระบุ
ี ไว้ในรายการชุดอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง)
กุญแจและลูกบิดประตูทุกบานให้จดั ทํากุญแจเฉพาะ
แต่ละลูกบิดจํานวนลูกบิดละ 5 ดอก
กุญแจลูกบิดแต่ละชันให้ทาํ SUB MASTER KEY
สําหรับลูกบิดแต่ละชัน จํานวนชันละ 3ดอก
กุญแจและลูกบิดประตูทุกบานให้จดั ทํากุญแจ
GRAND MASTER KEY จํานวนรวม 1 ดอก
8.

การป้ องกันประตูหน้าต่างอลูมิเนียมขณะกําลังก่อสร้าง
เมือติดตังวงกบประตู/หน้าต่างเสร็จแล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องพ่น STRIPABLE P.V.C. COATING หรือ
ติด PLASTIC TAPE เพือป้องกันผิวของวัสดุเอาไว้ให้ปลอดภัยจากนําปูน หรือจากสิงอืนใด อันอาจจะทําการเสียหายกับวงกบ
ประตู/หน้าต่างได้ ห้ามใช้นามั
ํ นเครืองหรือนํามันอืน ๆ ทาผิวเพือป้องกันนําปูนเป็ นอันขาด
9. การทําความสะอาด (CLEANING)
ผูร้ ับจ้างจะต้องทําความสะอาดผิว ส่วนทีเป็ นอลูมิเนี ยมของบานประตู/หน้าต่าง ทังด้านนอกและด้านในให้ส ะอาด
ปราศจากคราบปูน สี หรือสิงอืนใด เพือให้ดเู รียบร้อยไม่กีดขวางการยาแนวของ SEALANT และการทํางานของอุปกรณ์ประตู/
หน้าต่าง ผูร้ บั จ้างต้องไม่ใช้เครืองมือทําความสะอาดทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิงตกแต่งผิวบานได้
10 การรับประกันผลงานการป้ องกันประตู-หน้าต่างขณะกําลังก่อสร้าง
วงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม เมือติดตังแล้วเสร็จ ผูร้ บั จ้างจะต้องติด PLASTIC TAPE ป้องกันผิวของ
วัสดุเอาไว้ เพือให้ปลอดภัยจากนําปูนหรือสิงอืนใดทีอาจจะทําความเสียหายกับวงกบ และกรอบบาน ห้ามใช้นามั
ํ นเครือง หรือ
นํามันทาผิวอลูมิเนียม เพือป้องกันนําปูนเป็ นอันขาด
11. การรับประกันผลงาน
ผูร้ บั จ้างต้องรับประกันคุณภาพของประตู/หน้าต่าง รวมถึงวัสดุตา่ ง ๆ ทีใช้ในการติดตังทังหมดเป็ นเวลา 5 ปี หากเกิด
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จากการใช้งานปกติ อันเนืองมาจากคุณสมบัตขิ องวัสดุและการติดตัง หลังจากการติดตัง ผูร้ บั จ้างจะต้องมา
ติดตังให้ใหม่และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพทีดี ด้วยความประณีตเรียบร้อยตามจุดประสงค์ของผูอ้ อกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ
ทังสิน

หมวดที 2
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งานหน้าต่างภายนอก และ CURTAIN WALL
1.

ขอบเขตของงาน
ภาคนีจะกล่าวถึงงานหน้าต่างภายนอก และ CURTAIN WALL ทีระบุไว้ในแบบก่อสร้างทังหมด ขอบเขตของผูร้ บั จ้าง
ครอบคลุมการออกแบบ จัดหาวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ทีเกียวข้อง และติดตังให้เป็ นทีเรียบร้อย ตามแบบสถาปั ตยกรรม และ
หลักวิชาการก่อสร้างทีดี รวมถึงการประสานงานกับผู้รบั เหมาหลัก และผูร้ บั เหมางานอืน ๆ ทีมีส่วนเกียวข้อง ระบบการติดตัง
และผลิตภัณฑ์จะต้องเป็ นของบริษัท ผูร้ บั เหมาติดตังงานอลูมิเนียม-กระจกและ Curtain Wall System ทีมีความเชียวชาญ ทีมี
ผลงานการติดตังมาแล้วอย่างน้อย 2 โครงการมูลค่าไม่ตากว่
ํ าโครงการละ 50 ล้านบาทและมีหนังสือรับรองผลงานจากเจ้าของ
โครงการ หรือได้แก่ บริษัท กิมหยูเส็ง ค้ากระจก จํากัด, บริษัท นวกิจอลูมินมั แอนด์ กลาส (2009) จํากัด, บริษัท ซี.เอ็น.โปรเก
รสอินเตอร์กรุ ๊ป จํากัด, บริษัท เอ็ม พลัส จี ฟาซาด จํากัด หรือคุณภาพเทียบเท่า ทังนีให้รวมถึงงานประตูอลูมิเนียมภายใน
อาคารด้วย
2. แบบก่อสร้าง
ผูร้ บั จ้างต้องจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตังพร้อมรายการคํานวณ เพือเสนออนุมตั ิตอ่ ผูอ้ อกแบบก่อนการติดตัง
ซึงแบบก่อสร้างนีจะต้องแสดงถึงรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ทีเกียวข้องทัวไป รวมถึงรูปด้าน รู ปหน้าตัด ความหนาวัสดุ
รายละเอียดการติดตัง การยึด ระบบการป้องกันการรัวซึมของนํา ระบบ PRESSURE EQUALIZATION และแสดงระยะต่าง ๆ
ตลอดจนความคลาดเคลือนโดยละเอียด
3. ข้อกําหนดในการออกแบบ
ระบบหน้าต่างและ CURTAIN WALL จะต้องเป็ นระบบ ตามแบบรูปรายการ ซึงผลิต ประกอบ ติดตังกระจกและ
แผ่น COMPOSITE พร้อมตรวจเช็คคุณภาพจากโรงงานเป็ นทีเรียบร้อยก่อนการนําส่งไปติดตังยังหน่วยงาน โดยระบบจะต้อง
ได้รบั การออกแบบจากผูเ้ ชียวชาญทีเชือถือได้ เท่านัน โดยมีขอ้ กําหนดดังต่อไปนี
3.1 การรับแรงลม
ระบบจะต้องรับแรงลมได้ไม่นอ้ ยกว่าข้อกําหนดต่อไปนี
อาคารทีระดับ
ความสูงตังแต่ 0 - 10 เมตร รับแรงลมได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 กก./ตร.ม.
ความสูงตังแต่ 11 - 20 เมตร รับแรงลมได้ไม่นอ้ ยกว่า 80 กก./ตร.ม.
ความสูงตังแต่ 20 - 40 เมตร รับแรงลมได้ไม่นอ้ ยกว่า 120 กก./ตร.ม.
ความสูงตังแต่ 40 -80 เมตร รับแรงลมได้ไม่นอ้ ยกว่า 160 กก./ตร.ม.
ความสูงตังแต่ 80 เมตรขึนไป รับแรงลมได้ไม่นอ้ ยกว่า 200 กก./ตร.ม.
3.2 ความโก่งงอ (ALLOWABLE DEFLECTION)
การโก่งงอของระบบเมือทดสอบตาม DESIGN WIND LOAD จะต้องมีค่าไม่เกิน ดังนี
- อลูมิเนียมและส่วนประกอบโครงสร้าง ไม่มากกว่า L/175 หรือ 20 มม.
- กระจก ไม่มากกว่า L/90 หรือ 20 มม. และจะไม่ทาํ ให้พนที
ื ยึดกระจก
(GLASS BITE ) ลดลงไปเกินกว่า 25%
3.3 ความเค้น (STRESS)
โครงสร้างและตัวยึดต่าง ๆ ในระบบจะต้องสามารถรับแรงได้ไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เท่าของ DESIGN WIND LOAD
โดยไม่เกิด OVER STRESS ค่า STRESS ทีเกิดขึนจะต้องอยู่ในขอบเขตทีกําหนดไว้ในมาตรฐานของ ASTM /
AAMA และ ANSI
หมวดที 2
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3.4 รายการคํานวณ
ให้เสนอรายการคํานวณความสามารถในการรับแรงลม และการรับนําหนัก DEAD LOAD ของระบบและจุดยึด
(FIXED BRACKET SYSTEM) ตาม ASTM E 330
3.5 การรับนําหนัก LIVE LOADS
ในส่วนทีจะต้องใช้ในการซ่อมบํารุ งจะต้องรับนําหนักได้ไม่นอ้ ยกว่า 0.75 KPA ส่วนจุดยึดหรือแขวนเพือเป็ น
SAFETY LINE จะต้องรับนําหนักได้ไม่นอ้ ยกว่า 1.50 KN ในทุกทิศ
3.6 AIR INFILTRATION
การรัวซึมของอากาศสําหรับบานกระจกติดตายจะต้องไม่เกิน 1.0 L/SQ.M./SEC. เมือทําการทดสอบด้วย
STATIC PRESSURE ที 300 PA
3.7 STATIC WATER PENETRATION
จะต้องไม่มีการรัวซึมปรากฏเมือทดสอบด้วย STATIC PRESSURE ตามมาตรฐาน ASTM E 331 ที
DIFFERENTIAL TEST PRESSURE เท่ากับ 0.70 KPA สําหรับบานติดตาย หรือ 20% ของ DESIGN WIND
PRESSURE สําหรับบานเปิ ด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 0.3 KPA
3.8 การกันไฟระหว่างชัน
ให้มีระบบกันไฟ (FIRE STOP) ในส่วน INTER FLOOR ในตําแหน่งทีเหมาะสม และสามารถทนไฟได้ 2,000
องศาฟาเรนไฮด์ อัตราการลามของไฟทีผิวไม่เกิน 0-15 การเกิดควันไฟไม่เกิน 10 และป้องกันไฟได้นาน (FIRE
RATING) 2 ชม. และเป็ นระบบต่อเนืองทีกันความร้อนและไฟเข้ามาในอาคาร หรือลามไปยังชันอืน ๆ ของอาคาร
3.9 ค่าความคลาดเคลือนของโครงสร้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องออกแบบระบบให้สามารถรองรับความคลาดเคลือนของงานก่อสร้างจากแบบดังต่อไปนี
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 การป้องกันการสัมผัสของอลูมิเนียมกับโลหะต่างชนิดกัน
เมือผิวอลูมิเนียมจะต้องยึดหรือสัมผัสกับโลหะต่างชนิดกันทีไม่ใช่สเตนเลสหรือเหล็กชุบสังกะสี ให้ปอ้ งกันการ
สัมผัสกันด้วยการทาสี BITUMINIOUS PAINTS หรือวัสดุเคลือบผิวอืน ๆ ทีสามารถป้องกัน ELECTROLYTIC ได้
3.11 THERMAL BREAKAGE
ระบบทีผูร้ บั จ้างจัดหาจะต้องเป็ นระบบทีสามารถป้องกันกระจกแตก อันเนืองมาจาก THERMAL BREAKAGE
หมวดที 2
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และ THERMAL SHOCK
3.12 การรองรับการเคลือนตัวและความคลาดเคลือน
ระบบจะต้องมี MOVABLE JOINTS ไว้สาํ หรับรองรับ
ก. ความคลาดเคลือนต่าง ๆ ทีเกิดจากการผลิตหรือจากการก่อสร้าง
ข. การขยายตัวของระบบจากความร้อน
ค. การเคลือนตัวของพืนหรือคานเนืองจากนําหนัก
4. วัสดุ
4.1 อลูมเิ นียม EXTRUSION
เนือของอลูมเิ นียมจะต้องเป็ น ALLOY ชนิด 6063-T5 หรือ 50S-T5 ซึงมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐานของ มอก. หรือ
ASTM ดังนี
ULTIMATE TENSILE STRENGTH 22,000 PSI (Min)
YIELD 16,000 PSI (Min)
SHEAR 9,000 PSI
ELASTIC MODULUS 10,000,000 PSI
โดยจะต้องผลิตจากโรงงานเทียบเท่า บริษัท ซิมเมอร์ เมตัลสแตนดาร์ด จํากัด (SMS) หรือ บริษทั แม่นามิ
ํ ทอล
ซัพพลาย จํากัด หรือ บริษัท เมื องทองอุต สาหกรรม อาลูมีเนีย ม จํากัด หรือคุณ ภาพเทีย บเท่า หรือ โรงรีด ที ได้มาตรฐาน
ISO 9001 และสามารถออกหนังสือรับรองการตรวจสอบคุณสมบัติขา้ งต้น
4.2 อลูมิเนียมแผ่น
จะต้องเป็น ALLOY ชนิด 3003 - H14 หรือ 5005 - H14 โดยมีความหนาอย่างน้อย
3 ม.ม. ในส่วนทีรับนําหนัก หรือเป็ น STRUCTURE
2 ม.ม. ในส่วนทีไม่รบั นําหนัก
1.2 ม.ม. ในส่วนทีเป็ น FLASHING หรือ BACK PAN
4.3 ผิวของอลูมเิ นียม (MATERIAL FINISHES)
ผิวของอลูมเิ นียมในโครงการจะต้องเป็นระบบเคลือบสี ชนิด PVDF หรือ Fluorocar Bon ความหนาของผิวจะต้อง
ไม่ตากว่
ํ า 35 MICRON (3 coated 1 baked) โดยมีความคลาดเคลือนทียอมได้ +/- 2 MICRON และจะต้องได้
มาตรฐานตามข้อกําหนดของ ASTM D-1730-67 TYPE B, METHOD7 และ ASTM B-449-67(1972)
4.4 SILICONE SEALANT
จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่าวัสดุยาแนวชนิดไม่ก่อให้เกิดคราบ (NON STAINING SILICONE
SEALANT) ของ DOW CORNING หรือ GENERAL ELECTRIC หรือ SIKA หรือ TREMCO โดยมีรายละเอียด
ดังนี
4.4.1 STRUCTURAL SILICONE ต้องเป็นชนิด TWO PART เพือติดตังกระจกในโรงงาน โดยจะต้องมีการ
ทดสอบ COMPATIBILITY TEST และ DEGLAZING TEST ตามข้อกําหนดของผูผ้ ลิตโดยผูร้ บั จ้าง
จะต้องส่งรายงานการตรวจสอบนีให้แก่เจ้าของงาน ONE PART SILICONE จะอนุโลมให้ใช้เฉพาะใน
งานซ่อมหรือในกรณีทีมีเหตุจาํ เป็ นเท่านัน Two part Silicone ให้ใช้ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่า Dow
Corning No.983 หรือ GE Ultra glaze SSG4400 หรือ Sika SG-500 และใช้ One Part Silicone
ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า DC 795 หรือ GE Ultra glass SSG 4000 หรือ SIKA SG-18 หรือ TREMCO
หมวดที 2
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4.4.2

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

หมวดที 2

WEATHER SEAL ต้องเป็ นชนิด LOW หรือ MEDIUM MODULAR ชนิด NON-STAINING โดยจะต้อง
มีการทดสอบว่า สามารถใช้รว่ มกับวัสดุต่าง ๆ ทีจะต้องยึดติดให้ใช้ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่า Dow
Corning No.977, GE Ultraproof II SCS2900 หรือ Sika WS -305 หรือ TREMCO
ฉนวนกันความร้อน
ให้ใช้ EXPANDED POLYSTYRENE FOAM ชนิดกันไฟลาม CLASS B1-DIN 4102 หนาไม่นอ้ ยกว่า 4 นิว
ความหนาแน่นอย่างน้อย 16 กก./ลบ.ม. (หากระบุในแบบ)
ฉนวนกันไฟ
ให้ใช้ชนิด ROCK WOOL หรือ GLASS WOOL ชนิดไม่เป็ น Toxic โดยมีคุณสมบัติป้องกันไฟได้ตามทีกําหนดใน
ข้อกําหนดการออกแบบ (หากระบุในแบบ)
FIXING BRACKET
ในส่วนทีเป็ นเหล็กจะต้องชุบผิวด้วย HOT DIP GALVANIZED เพือป้องกันการเกิดสนิม ในกรณีทจะต้
ี องฝั งเข้า
กับโครงสร้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หา BRACKET สลัก หรือตัวยึดต่าง ๆ ให้แก่ผรู้ บั เหมาหลักเป็ นผูต้ ิดตัง โดย
ผูร้ บั จ้างอลูมิเนียมจะต้องกําหนดตําแหน่ง รูปแบบ ให้แก่ผรู้ บั เหมาหลักในแบบ
ตัวอย่างวัสดุ
ผูร้ บั จ้างจะต้องนําเสนอตัวอย่างต่อไปนีเพือขออนุมตั ิก่อนการดําเนินงานหรือติดตัง โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้อง
รวมไว้ในการเสนอราคา
4.8.1 ตัวอย่างอลูมิเนียมและผิวสียาว 300 มม. แผ่นอลูมิเนียมและแผ่น
COMPOSITE ขนาด 300 x 300 มม. อย่างละ 3 ชุด เพือให้สถาปนิกพิจารณาเรืองสี
4.8.2 ตัวอย่างกระจกทุกชนิดทีใช้ในอาคารนีขนาด 300 x 300 มม. อย่างละ 3 แผ่น
4.8.3 ตัวอย่างอุปกรณ์ต่าง ๆ (HARDWARE) รวมถึง SILICONE ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันไฟ ที ใช้ใน
อาคารนี
4.8.4 สถาปนิกสามารถขอให้ผรู้ บั จ้างจัดทําแผงตัวอย่างจริงทีหน่วยงานเพือพิจารณาก่อนการทําการ
ประกอบจริงสําหรับโครงการ
การติดตัง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาช่างฝี มือทีดี มีความชํานาญเฉพาะระบบติดตัง เช่น ในการติดตังให้เป็ นไปตามแบบขยาย
รายละเอียดต่าง ๆ ตาม SHOP DRAWING ซึงจัดทําโดยบริษัทผูผ้ ลิต ได้ มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้าง และ
สถาปัตยกรรมทีดีโดยเคร่งครัด และตามทีได้รบั อนุมตั ิเห็นชอบจากสถาปนิก
4.9.1 ผูร้ บั จ้างต้องมีการประสานงานร่วมกับผูร้ บั จ้างหลัก เพือกําหนดตําแหน่งของโครงสร้างต่าง ๆ ที
เกียวข้องในการติดตัง CURTAIN WALL เช่น กําหนดตําแหน่งและเตรียมการฝั งเหล็กยึดโครงเคร่าของ
CURTAIN WALL ในโครงสร้าง และตรวจสอบสถานทีทีก่อสร้างทุกแห่งทีจะมีการติดตังให้สมบูรณ์
เรียบร้อย ถ้ามีขอ้ บกพร่องใด ๆ ให้แก้ไขให้ถกู ต้องก่อนจะมีการติดตัง
4.9.2 ก่อนการติดตัง CURTAIN WALL ผูร้ บั จ้างจะต้องได้รบั อนุมตั เิ ห็นชอบในรายละเอียดของแบบจาก
ผูอ้ อกแบบก่อนดําเนินการติดตัง
4.9.3 ผูร้ บั จ้างจะต้องไม่พยายามติดตังหรือแก้ไขระยะของแผงหากพบความผิดพลาดของโครงสร้างเกินกว่าค่า
คลาดเคลือนทียอมให้ได้ตามทีระบุในข้อกําหนดจนกว่าจะได้รบั ความยินยอมจากสถาปนิก หรือวิศวกร
ประจําโครงการ
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4.9.4 จุดยึดต่าง ๆ ในแผงจะต้องยึดแน่นด้วยน๊อต หรือการเชือม หรือวัสดุอืน ๆ ทีสามารถป้องกันการคลายตัว
4.10 การทําความสะอาด
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําความสะอาด CURTAIN WALL และในส่วนทีเกียวข้องต่าง ๆ ทุกแห่ง ทังด้านนอก และด้าน
ในด้วยความประณีต สะอาดเรียบร้อย ปราศจากรอยขีดข่วน ยางยาแนวและสิงเปรอะเปื อน ตําหนิต่าง ๆ ก่อน
ขออนุมัติการตรวจสอบจากผูอ้ อกแบบและผูท้ ีเกียวข้องและส่งมอบงาน
4.11 เอกสารประกอบการยืนเสนอราคา
ผูร้ บั จ้างจะต้องระบุชือบริษัทผูผ้ ลิต ประกอบ และติดตัง CURTAIN WALL พร้อมทังจัดเตรียมเอกสารเพือ
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติมาพร้อมซองประมูลงานก่อสร้างตามรายการข้างล่างนี รายละเอียดและ
คุณสมบัติจะต้องตรงตามข้อกําหนด ผูช้ นะการประมูลจะไม่สามารถเปลียนแปลงรายละเอียดในภายหลัง ยกเว้น
ในกรณีทีมีขอ้ ตกลงในช่วงประมูลงาน หรือการเปลียนแปลงทีได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้าง สถาปนิก ผู้
ควบคุมงาน และผูเ้ กียวข้องเสียก่อน
4.11.1 ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอแบบขันต้น (TYPICAL DETAIL) ของระบบทีจะใช้สาํ หรับส่วนทัว ๆ ไปของอาคาร
4.11.2 รายการคํานวณเบืองต้นของระบบ
4.11.3 แผนและระยะเวลาในการทํางาน
4.11.4 ขันตอนการทํางานซึงรวมถึงขันตอนการประกอบในโรงงาน การติดตัง การป้องกัน ความเสียหาย การ
ตรวจสอบคุณภาพ และขันตอนการป้องกันอุบตั ิเหตุ
4.11.5 ผลงานทีผ่านมาซึงจะต้องมีโครงการภายในประเทศทีมีมลู ค่าไม่ตากว่
ํ า 50 ล้านบาท รวมอยู่ดว้ ยอย่าง
น้อย 2 โครงการ พร้อมหนังสือรับรองจากเจ้าของโครงการ
4.12 เอกสารทีต้องนําเสนอหลังจากได้รบั การคัดเลือกแล้วผูร้ บั จ้างจะต้องนําเสนอเอกสารดังต่อไปนีเพือประกอบการ
พิจารณาและอนุมตั ิก่อนการดําเนินการผลิตและติดตัง
4.12.1 แบบ SHOP DRAWING และ DETAILED DRAWING แสดงรูปแบบ จํานวน และรายละเอียดของ
ระบบ ซึงประกอบด้วย EXPANSION JOINT, PRESSURE EQUALIZATION SYSTEM, BRACKET
FIXING DETAIL, FIRE STOP SYSTEM ระบบการระบายนํา การประสานกับระบบอืน ๆ เช่น รางม่าน
ฝ้าเพดาน และระบบพืน เป็ นต้น
4.13.2 รายการคํานวณการรับแรงลม และแรงกระทําต่าง ๆ โดยละเอียด
4.13.3 หนังสือรับรองรายงานผลการทดสอบของระบบ CURTAIN WALL ทีกล่าวแล้วข้างต้น
4.13.4 ขันตอนการตรวจสอบระหว่างการติดตัง
4.13.5 หลังการตรวจรับงาน ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งหนังสือการยินยอม การรับประกันคุณภาพวัสดุ การติดตัง และ
ระบบตามทีระบุไว้ในหมวดการรับประกันคุณภาพ
4.13 การรับประกันคุณภาพ
ผูเ้ สนอราคาจะต้องรับประกันการเสียหายทีเกิดขึนจากระบบ CURTAIN WALL เป็ นระยะเวลา 10 ปี

หมวดที 2
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งานหน้าต่างภายนอก และ CURTAIN WALL

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

งานประตูเหล็กทัวไป (STEEL DOORS AND FRAMES)
ขอบเขตของงาน
บานประตูเหล็กและวงกบเหล็กทัวไปทีได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทังหมด ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ แรงงานและ
เตรียมเขียนแบบประกอบการติดตัง SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่าง ๆ ทีเกียวข้องทัว ๆ ไป ซึงจะต้องแสดงรายละเอียดการ
ติดตัง (INSTALLATION) การยึดอุปกรณ์ (FIXED) ระยะต่าง ๆ ให้ถกู ต้องตามแบบสถาปั ตยกรรม และหลักวิชาการทีดี
วัสดุ
ประตูเหล็กและวงกบเหล็กทัวไป ทีนํามาใช้งานจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี
ประตูเหล็กจะต้องมีความหนาของบานไม่นอ้ ยกว่า 40 มม. โดยผลิตจากเหล็กแผ่น ZINC ELECTRO GALVANIZED ความ
หนาของเหล็กแผ่นไม่นอ้ ยกว่า 1.2 มม. การประกอบตัวบานใช้เหล็กแผ่นพับขึนรูป 2 ชินประกบเชือมยึดโดยไม่เห็นรอยเชือม
จากภายนอกและสันของบานประตูเหล็กปราศจากรอยตะเข็บ(SEAMLESS EDGE) ภายในบานประตูจะต้องเสริมโครงสร้าง
VERTICAL STEEL STIFFENERS ระยะห่างจะต้องไม่เกิน 20 ซม. จะต้องทําจากเหล็กแผ่น ZINC ELECTRO GALVANIZED จุด
รองรับอุปกรณ์ประตูทงหมดเสริ
ั
มด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 1.6 มม. และภายในตัวบานฉีดด้วยฉนวน
POLYURETHANE FOAM เต็มบาน
- วงกบชนิดบังใบเดียวหรือชนิดบังใบคู่ โดยวงกบจะต้องเข้ามุม 45 องศา ผลิตจากเหล็กแผ่น ZINC ELECTRO
GALVANIZED ความหนาของเหล็กแผ่นไม่นอ้ ยกว่า 1.6 มม. ขนาด 2"x4" หรือตามระบุในแบบ
- ประตูเหล็กและวงกบเหล็ก ต้องเคลือบสีผง (POLYESTER POWER COATING) หนา 60 – 80 ไมครอน
เรียบร้อยแล้วจากโรงงานผูผ้ ลิตก่อนนํามาทีสถานทีก่อสร้าง
- ประตูบานเปิ ดเหล็กพร้อมวงกบทัวไป ให้ใช้อปุ กรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ครบชุดตามมาตรฐานเทียบเท่า
ของยีห้อ “SCL” ของบริษัท เกรทดีล จํากัด ยีห้อ “BPI” ของบริษัท บี.พี สตีลอุตสาหกรรม จํากัด ยีห้อ “A.U.M.”
ของบริษัท เอ.ยู.เอ็ม จํากัด หรือ SMC หรือประตูเหล็กไทย (Diamond Door) หรือคุณภาพเทียบเท่าหรือตามที
ผูอ้ อกแบบระบุรายละเอียดในรายการแบบ
- HARDWARE ตามทีระบุไว้ในแบบก่อสร้าง ต้องเป็ นของใหม่ คุณภาพดี ขนาดเหมาะสมกับการใช้ และติดตัง
ด้วยความประณีตเรียบร้อย
ตัวอย่างวัสดุ

ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุทีจะใช้แต่ละชนิดไม่นอ้ ยกว่า 2 ตัวอย่าง เพือขออนุมตั ิ และตรวจสอบตามความ
ต้องการของผูอ้ อกแบบ ก่อนทีจะนําไปติดตัง เช่น
- ตัวอย่างของประตูทีจะใช้งานก่อสร้าง แสดงถึง สี และ FINISHING
- รายละเอียดประกอบตัวอย่าง (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดงถึงการทดสอบคุณภาพของ
ประตูและส่วนต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
- ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ (HARDWARE) ทีจะใช้มาด้วย เพือพิจารณาประกอบการติดตังและได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูอ้ อกแบบ
การติดตัง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาช่างฝี มือทีดี มีความชํานาญในการติดตัง ให้เป็ นไปตามรายละเอียดของ SHOP DRAWING และ
ได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างทีดี
หมวดที 2
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งานประตูเหล็ก ทัวไป

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

-

-

ผูร้ บั จ้างต้องตรวจสอบสถานทีทีมีการติดตังให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีขอ้ บกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไขให้ถกู ต้อง
ก่อนจะมีการติดตัง
การติดตังต้องมีความมันคง แข็งแรง เปิ ด-ปิ ดได้สะดวก เมือปิ ดจะต้องมีขอยึดหรืออุปกรณ์รองรับ มิให้เกิด
ความเสียหายกับประตูหรือผนัง
การติดตังวงกบ จะต้องได้ดิงและฉาบถูกต้องตามหลักวิชาช่างทีดี การยึดทุกจุดต้องมันคงแข็งแรง
รอยต่อรอบ ๆ วงกบประตูทงภายในและภายนอก
ั
ส่วนทีแนบติดกับปูนฉาบคอนกรีตไม้ หรือวัสดุอืนใดจะต้อง
อุดด้วย SILICONE SEALANT “SILPRUF 2000” ของ G.E. หรือ “791-P” ของ DOW CORNING หรือ
TREMCO ตามทีผูอ้ อกแบบกําหนด หรือเทียบเท่าด้วยความประณีตเรียบร้อยก่อนทําการอุด จะต้องทําความ
สะอาดรอยต่อให้ปราศจากฝุ่ น คราบนํามัน สิงเปรอะเปื อน สกปรกต่าง ๆ และจะต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนํา
ของบริษัทผูผ้ ลิต SILICONE SEALANT โดยเคร่งครัด
การปรับระดับ ภายหลังการติดตังประตูแล้ว อุปกรณ์ทงหมดจะต้
ั
องได้รบั การปรับให้อยู่ในลักษณะทีเปิ ด-ปิ ดได้
สะดวก
ช่องเปิ ดสําหรับการติดตัง ผูร้ บั จ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูเข้ากับช่องเปิ ดทีไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็ก
เกินไป ช่องเปิ ดจะต้องมีระยะเว้นเพือการติดตังโดยรอบ ประมาณด้านละ 10 มม. เป็ นอย่างน้อย

การทําความสะอาด
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําความสะอาดในส่วนทีเกียวข้องให้เรียบร้อยทุกแห่ง
ผิวส่วนทีเป็นเหล็กของประตูจะต้องสะอาด
ปราศจากคราบนําปูน รอยขีดข่วน หรือตําหนิต่าง ๆ ก่อนขออนุมตั ิตรวจสอบจากผูอ้ อกแบบ
การรับรอง
ผูร้ บั จ้างต้องรับประกันคุณภาพของประตู รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีใช้ในการติดตังทังหมด หากเกิดข้อบกพร่องต่าง ๆ อัน
เนืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการติดตัง หลังจากการติดตังผูร้ บั จ้างจะต้องมาติดตังให้ใหม่ และซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพทีดี ด้วยความประณีตเรียบร้อย ตามจุดประสงค์ของผูอ้ อกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทังสิน

หมวดที 2
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งานประตูเหล็ก ทัวไป

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

งานอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง DOOR AND WINDOW HARDWARE
ขอบเขตของงาน
อุปกรณ์ประตู ทีได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทังหมดและในหมวดอืน ๆ ทีเกียวข้อง ถ้าได้ระบุไว้ในหมวดอืน ๆ แล้ว แต่ไม่
สมบูรณ์ให้ใช้หมวดนีประกอบด้วย ถ้ามีความบกพร่องระหว่างหมวดนีแบบก่อสร้างและหมวดอืน ๆ ทีเกียวข้องผูร้ บั จ้างต้อง
แจ้งให้ผอู้ อกแบบรับรูท้ นั ทีกอ่ นการติดตัง
วัสดุ
นอกจากระบุไว้เป็ นอย่างอืนในแบบก่อสร้างและหมวดอืน ๆ แล้ว ให้ใช้วสั ดุทีมีคณ
ุ สมบัติและคุณภาพตามความมุ่ง
หมายของผูอ้ อกแบบและต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูอ้ อกแบบก่อนการติดตัง
- บานพับ (BUTT HINGE)
- บานพับประตูบานเปิ ดไม้อดั ทัวไป เป็ นชนิดวงแหวนลูกปื น (BALL BEARING) ทําจากสเตนเลส เกรด
SUS304 ขนาด 4”x3” ความหนา 2.5 มม. 2BB SS FT จํานวน 3 ตัวต่อบานประตู
- บานพับประตูบานเปิ ดเหล็กทัวไป เป็ นชนิดวงแหวนลูกปื น (BALL BEARING) ทําจากสเตนเลส เกรด
SUS304 ขนาด 4 ½”x4 ½” ความหนา 3.4 มม. 2BB SS FT จํานวน 3 ตัวต่อบานประตู
- บานพับประตูบานเปิ ดเหล็กทนไฟให้ใช้ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต โดยกําหนดให้เป็ นชนิดวงแหวนลูกปื น (BALL
BEARING) เกรด SUS304 ขนาด 4 ½”x4 ½” ความหนา 3.4 มม. 2BB SS FT จํานวน 3 ตัวต่อบานประตู
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCL, ARCH, HAFELE หรือคุณภาพเทียบเท่า
- หรือตามการคํานวณนําหนักประตู
- กุญแจชนิดก้านโยก (MORTISE LOCK WITH LEVER HANDLE)
ข้อกําหนดทัวไป
- เป็ นชนิด MORTISE LOCK ยกเว้นระบุเป็ นอย่างอืน
- มือจับสเตนเลสแบบก้านโยกหรือเขาควาย (LEVER HANDLE)
- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EUROPEAN STANDARD BS EN 12209 and EN 179
ชุดตัวถังกุญแจ (LOCKCASE)
- เป็ นชนิด HEAVY DUTY MORTISE LOCK
- ผ่านการทดสอบ LATCH DURABILITY – 200,000 CYCLES
- ผ่านการทดสอบ DEADBOLT DURABILITY – 50,000 CYCLES
- ระยะของ BACKSET: 60 มม.
- LATCH ทําจากวัสดุ CHROME PLATED STEEL FOR CORROSION RESISTANCE
- DEADBOLT ทําจากวัสดุ CHROME PLATED STEEL FOR CORROSION RESISTANCE
AND DRILL RESISTANT HEAVY DUTY HARDEENED DEADBOLT
- LOCK FUNCTION: DEADLOCK, SASHLOCK, BATHROOM LOCK, LATCH,
NIGHTLATCH AND ESCPAE LOCK
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ BRITON, CISA, SCHLAGE, YALE, HAFELE หรือคุณภาพเทียบเท่า
มือจับก้านโยกหรือเขาควาย (LEVER HANDLE)
- ชนิด TUBE หรือ SOLID และต้องผลิตจากสเตนเลส เกรด SUS304 แป้นกลม (ROSE) มี
กลไกสปริงบังคับให้มือจับอยู่ในแนวนอนเสมอ
หมวดที 2
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งานอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

-

-

-

-

หมวดที 2

ความยาวของมือจับไม่ตากว่
ํ า 140 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง Dia. ของมือจับต้องไม่ตากว่
ํ า 19 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง Dia. ของ ROSE ต้องไม่ตากว่
ํ า 52 มม.
แกน SPINDLE: 8 มม.
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCHLAGE, SKULTHAI, YALE, HAFELE, MIWA หรือคุณภาพ
เทียบเท่า
ไส้กญ
ุ แจ (CYLINDER)
- ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EUROPEAN STANDARD BS EN 1303: 2006
- ไส้กญ
ุ แจทําจากวัสดุทองเหลือง
- ขนาดไส้กญ
ุ แจ: 68 มม. หรือมากกว่าและต้องเป็ นระบบลูกปื น (PIN) ไม่ตากว่
ํ า 6 PIN
- ไส้กญ
ุ แจมีให้เลือกหลายแบบ เช่น ชนิดไขทางเดียว, ชนิดไข 2 ทาง และชนิดไขด้านนอก
ส่วนด้านในเป็ นหางปลาบิด
- สามารถจัดระบบมาสเตอร์คียไ์ ด้ไม่ตากว่
ํ า 4 ระดับ
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ CISA, SCHLAGE, YALE, HAFELE, MIWA หรือคุณภาพเทียบเท่า
กุญแจลูกบิด (LOCKSET)
- ต้องได้มาตรฐาน ANSI/BHMA A156.2 SERIES 4000 GRADE 2, UL LISTED
- เป็ นชนิด CYLINDRICAL LOCK HOUSING, โครงสร้าง COLD-ROLLED STEEL
- ไส้กญ
ุ แจทําจาก SOLID BRASS และต้องเป็ นระบบลูกปื น (PIN) ไม่ตากว่
ํ า 6 PIN
- ระยะ BACKSET: 60 มม. หรือ 70 มม.
- ลินของกุญแจ (LATCH) ต้องยืนออกมา ½” (13 มม.)
- ดอกไขกุญแจต้องทําจาก NICKEL SILVER
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCHLAGE, YALE 5300 SERIES, FALCON, MIWA หรือคุณภาพ
เทียบเท่า
กุญแจ DEADBOLT
- ต้องได้มาตรฐาน ANSI. A156.5 GRADE 2, UL LISTED
- ไส้กญ
ุ แจทําจาก SOLID BRASS และต้องเป็ นระบบลูกปื น (PIN) ไม่ตากว่
ํ า 6 PIN
- ระยะ BACKSET: 60 มม. หรือ 70 มม. โดยสามารถปรับได้
- ลินของกุญแจ (LATCH) ต้องยืนออกมา 1” (25 มม.) และเป็นแบบ CONCEALED
HARDENED STEEL ROLLER เพือป้องกันการตัด หรือเลือยลินกุญแจ
- ดอกไขกุญแจต้องทําจาก NICKEL SILVER
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCHLAGE, YALE 3500 SERIES, FALCON, MIWA หรือคุณภาพ
เทียบเท่า
ลูกกุญแจและระบบมาสเตอร์คีย ์
- กุญแจประตูทกุ บาน ให้จดั ทําดอกไขกุญแจประจําชุดของแต่ละชุด จํานวน 3 ดอกต่อชุด
- กุญแจประตูของแต่ละชัน ให้จดั ทํากุญแจ “ FLOOR MASTER KEY” สําหรับกุญแจในแต่ละชัน
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-

-
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หมวดที 2

กุญแจประตูของแต่ละกลุม่ ให้จดั ทํากุญแจ “GROUP MASTER KEY” สําหรับกุญแจที
ต้องการให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน อาจจะอยู่ในหลายชันก็ได้
- กุญแจประตูทงหมด
ั
(ประตูไม้, ประตูเหล็กทัวไป, ประตูเหล็กทนไฟ และประตูอลูมเิ นียม) ให้
จัดทํากุญแจ “GRAND MASTER KEY” สําหรับควบคุมกุญแจทังหมดของแต่ละอาคาร
- จํานวนดอกไขกุญแจของ “FLOOR MASTER KEY” จัดทําให้กบั โครงการ จํานวน 3 ดอกไข
ต่อหนึงกรุ๊ป
- จํานวนดอกไขกุญแจของ “GROUP MASTER KEY” จัดทําให้กบั โครงการ จํานวน 3 ดอกไข
ต่อหนึงกรุ๊ป
- จํานวนดอกไขกุญแจของ “GRAND MASTER KEY” จัดทําให้กบั โครงการ จํานวน 1 ดอกไข
ต่อหนึงกรุ๊ป
- การส่งมอบดอกไข “FLOOR MASTER KEY, GROUP MASTER KEY และ GRAND
MASTER KEY” กําหนดให้บริษทั ผูจ้ ดั ทําระบบมาสเตอร์คียส์ ่งมอบดอกไขดังกล่าวให้กบั ตัว
แทนทีแต่งตังจากเจ้าของโครงการเป็ นผูร้ บั แทนหรือส่งให้กบั เจ้าของโครงการโดยตรง โดยไม่
ต้องผ่านทางผูร้ บั เหมาโครงการ
กลอน (BOLT)
- กลอนทีใช้ตดิ ประตูไม้บานเปิ ดคู่ ให้ใช้กลอน STAINLESS STEEL ชนิดฝั งเรียบในขอบบาน
ประตู ขนาด 6” สําหรับติดด้านล่างและขนาด 12” สําหรับติดด้านบน เฉพาะบานที เป็ น
INACTIVE DOOR เท่านัน
- กลอนทีใช้ตดิ ประตูเหล็กบานเปิ ดคู่ ให้ใช้กลอน STAINLESS STEEL ชนิดฝังเรียบในขอบ
บานประตู ขนาด 12” สําหรับด้านล่างและด้านบน กรณีบานประตูเหล็กทีมีความสูงเกิน
2.10 เมตร ด้านบนให้ใช้กลอนฝังบาน ขนาด 18”
- ให้ติดอุปกรณ์รบั กลอนฝั งบานทีพืนเพือป้องกันฝุ่น (DUST PROOF STRIKE) ทีจะส่งผลต่อ
การทํางานของกลอนฝั งบาน
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCL, ARCH, RYOBI, BEST, MIWA หรือคุณภาพเทียบเท่า
อุปกรณ์เปิ ดประตูฉุกเฉิน (EXIT DEVICE)
- ต้องได้มาตรฐาน ANSI. A156.3 GRADE 1, UL LISTED
- ลินของ PANIC DEVICE เป็ นชนิด DEADLOCKING, ¾” (19 มม.) THROW
- ใช้กบั ประตูทนไฟได้เพราะผ่านการรับรองมาตรฐาน UL 3 ชัวโมง
- กรณีใช้กบั ประตูทนไฟควรเลือกชนิด FIRE EXIT HARDWARE
- สามารถเลือกใช้มือจับภายนอกได้เพือใช้เปิ ดผ่านระหว่างชันได้
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ VON DUPRIN, FALCON, YALE 7000 SERIES, MIWA หรือคุณภา
เทียบเท่า
โช๊คอัพ (DOOR CLOSER)
โช๊คอัพชนิดติดผิวบาน (SURFACE MOUNTED)
- ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI.A156.4-2000 GRADE 1 หรือมาตรฐาน BS
EN1154 และผ่านการรับรองมาตรฐาน UL 3 ชัวโมง
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เป็ นระบบ FULL RACK AND PINION HYDRAULIC ACTION
ตัวถังทําจากเหล็กหล่อ (CAST IRON CYLINDER) หรืออลูมเิ นียมหล่อ (CAST
ALUMINIUM)
- ต้องปรับ (ADJUSTABLE SPRING POWER) เบอร์สปริงของโช๊คอัพได้
- ต้องปรับ ADJUSTABLE CLOSING SPEED ได้
- ต้องปรับ ADJUSTABLE LATCHING SPEED ได้
- ต้องปรับ ADJUSTABLE HYDRAULIC BACKCHECK ได้
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ LCN, BRITON, DORMA, GEZE หรือคุณภาพเทียบเท่า
โช๊คอัพชนิดซ่อนในวงกบอลูมเิ นียม (TRANSOM CONCEALED)
- ตัวถังทําจากเหล็กหล่อ (CAST IRON)
- ปรับสปริงได้ (POWER) เบอร์ 1 – 3 หรือเบอร์ 3 - 5 เพือให้เหมาะสมกับความกว้างของประตู
- การติดตังเป็ นลักษณะ SIDELOAD
- ต้องปรับ (ADJUSTABLE SPRING POWER) เบอร์สปริงของโช๊คอัพได้
- ต้องปรับ ADJUSTABLE CLOSING SPEED ได้
- ต้องปรับ ADJUSTABLE LATCHING SPEED ได้
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ FALCON, DORMA, GEZE , MIWA หรือคุณภาพเทียบเท่า
โช๊คอัพชนิดฝั งพืน (FLOOR DOOR CLOSER)
- ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS EN1154
- ผ่านการทดสอบ – 500,000 CYCLES
- ตัวถังทําจากเหล็กหล่อ (CAST IRON)
- ขนาดของโช๊คอัพ 306 (LENGTH) x 108 (WIDTH) x 40 (HEIGHT) มม.
- ต้องปรับ ADJUSTABLE CLOSING SPEED ได้
- ต้องปรับ ADJUSTABLE LATCHING SPEED ได้
- ตังค้างที 90 องศา
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ BRITON, DORMA, GEZE , MIWA หรือคุณภาพเทียบเท่า
อุปกรณ์ดงึ ประตูระบบแม่เหล็กไฟฟ้า (ELETROMAGNETIC DOOR HOLDER)
- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI.A156.15-2006 และ UL RATED หรือ BS EN 1155
และ CE MARKED
- ติดตังกับประตูกนั ไฟหรือกันควัน ทีระบุในแบบ กําหนดให้เปิดตังค้างและดึงด้วยระบบ
แม่เหล็กไฟฟ้า
- อุปกรณ์ประกอบด้วย แม่เหล็กและแป้นจับ (MAGNET AND DOOR ARMATURE)
- แป้นจับ (DOOR ARMATURE) สามารถปรับมุมได้
- เชือมกับระบบตรวจจับไฟ (FIRE ALARM SYSTEM), ระบบตรวจจับควัน (SMOKE
DETECTOR SYSTEM) และจะตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ในกรณีทีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ LCN, BRITON, DORMA , MIWA หรือคุณภาพเทียบเท่า
อุปกรณ์ประสานปิ ดประตูก่อน-หลัง (CO-ORDINATOR)
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-

-

-

-

สําหรับประตูบานเปิ ดคู่ ทีมีบงั ใบและติดตังโช๊คอัพทัง 2 บาน กําหนดให้ใช้อปุ กรณ์ประสาน
การปิ ดประตูก่อน-หลัง เป็ นชนิด BAR โดยติดตังทีใต้วงกบด้านบน (TOP JAMB)
- กรณีทีใช้อปุ กรณ์ประสานการปิ ดประตูก่อน-หลังกับประตูเหล็กทนไฟ
จะต้องผ่านการ
ทดสอบการทนไฟด้วย
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ IVES, SKULTHAI, DORMA, MIWA หรือคุณภาพเทียบเท่า
อุปกรณ์กนั กระแทกประตูและผนัง (DOOR AND WALL BUMPER)
- ประตูบานเปิ ดทุกบานกําหนดให้ติดตังทีกันกระแทก (DOOR BUMPER) ทําด้วยยางกัน
กระแทกและกรอบสเตนเลส โดยติดตังทีพืนหรือผนัง
- ประตูบานเปิ ดสําหรับห้องส้วมในห้องนํารวม (PUBLIC TOILET ROOM) หรือห้องนําเดียว
ให้ติดตังกันกระแทกชนิดมีตะขอแขวนในตัว ทําจากสเตนเลสพร้อมยางกันกระแทก
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCL, ARCH, RYOBI , MIWA หรือคุณภาพเทียบเท่า
มือจับและแป้นผลัก (HANDLE AND PUSH & PULL PLATE)
- สําหรับประตูทีไม่ได้ติดตังกุญแจลูกบิดหรือกุญแจชนิดก้านโยก
- มือจับประตู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. ยาวไม่ตากว่
ํ า 200 มม. พร้อมแป้น
STAINLESS STEEL เกรด SUS304 ขนาดไม่ตากว่
ํ า 100x300x1.5 มม.
- แป้นผลักประตู (PUSH PLATE) ทําจาก STAINLESS STEEL เกรด SUS304 ขนาดไม่ตาํ
กว่า 100x300x1.5 มม.
- มือจับฝั งเรียบ ทําจาก STAINLESS STEEL เกรด SUS304 ขนาดไม่ตากว่
ํ า 80x125 มม.
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCL, ARCH, HAFELE , MIWA หรือคุณภาพเทียบเท่า
อุปกรณ์รางเลือน (SLIDING DOOR ACCESSORIES)
- อุปกรณ์รางเลือนเป็ นชนิดรางอลูมิเนียม (ALUMINIUM) หรือเหล็กกาวาไนซ์ (galvanized
Steel) แขวนบนพร้อมอุปกรณ์ยดึ ราง ไม่มีรอ่ งหรือธรณีประตู (ยกเว้นประตูบานเลือนทีติดตัง
ออกสู่ภายนอกอาคารหรือทีต้องรับนําหนักมาก ให้มีธรณีพร้อมระบบป้องกันนําซึมผ่าน)
- อุปกรณ์ลกู ล้อ เป็ นชนิด NYLON มีแกนลูกปื น, ตัวหยุดบาน (STOPPER), ไกด์ล่าง
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ HENDERSON, HAWA, DORMA, MIWA หรือคุณภาพเทียบเท่า
ขอรับ-ขอสับ
- ทําจากวัสดุเหล็กหรือ BRASS และ ZINC DIECAST ชุบทําสีโครเมียมด้าน, ทองเหลืองรม
ดําและทองแดงรมดํา ขนาด 4”, 6” หรือ 8”
- สําหรับบานหน้าต่างทีติดตังบานพับธรรมดา (BUTT HINGE)
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCL, ARCH, BEST, MIWA หรือคุณภาพเทียบเท่า

การดําเนินงาน
- ผูร้ บั จ้างจะต้องหาวัสดุทีจะใช้แต่ละชนิดไม่นอ้ ยกว่า 2 ตัวอย่าง เพือขออนุมตั ิและตรวจสอบ ตามความต้องการของ
ผูอ้ อกแบบ ก่อนทีจะนําไปติดตัง เช่น
- ตัวอย่างของ HARDWARE ทีจะใช้ในงานก่อสร้างแสดงถึง ขนาด ลวดลาย สี และ
FINISHING

หมวดที 2
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- รายละเอียดประกอบตัวอย่างของ HARDWARE แสดงถึง ระบบกุญแจ (KEY SYSTEM),
FUNCTION และ SPECIFICATION แสดงถึงคุณสมบัติและข้อแนะนําในการติดตังจาก
บริษทั ผูผ้ ลิต
- ผูร้ บั จ้างต้องส่งรายละเอียดแสดงระยะ ตําแหน่ง การติดตังของ HARDWARE ให้ผอู้ อกแบบ
ได้รบั รูแ้ ละอนุมตั ิก่อนการติดตัง HARDWARE
- ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาช่างฝี มือทีดีมคี วามชํานาญในการติดตัง ทุกส่วนทีติดตังแล้วจะต้องได้ระดับในแนวตังและ
แนวนอน ด้วยความประณีตเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาช่างทีดี
- ผูร้ บั จ้างต้องมีการประสานงานร่วมกับผูร้ บั เหมาหลัก เพือกําหนดตําแหน่งต่าง ๆ ทีเกียวข้องในการติดตัง
HARDWARE รวมถึงงานประตู-หน้าต่าง ทีจะมีการติดตังให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีขอ้ บกพร่องใด ๆ ให้แก้ไขให้ถกู ต้องก่อนจะ
มีการติดตัง
- HARDWARE ทีติดตังแล้วจะต้องมีความมันคงแข็งแรง มีอายุใช้ เปิ ด-ปิ ดได้สะดวก เมือเปิ ดปิ ดจะต้องมีอปุ กรณ์
รองรับมิให้เกิดความเสียหายกับประตู-หน้าต่างหรือผนัง และสิงเกียวข้องต่าง ๆ
- ตะปูควง หรือตะปูเกลียว ทุกตัวทีขันติดกับไม้ ทีเป็นโลหะ ผนัง ค.ส.ล. กําแพงก่ออิฐฉาบปูน จะต้องใช้รว่ มกับพุก
พลาสติกทีแข็งแรง ทําด้วย NYLON หรือคุณภาพเทียบเท่า และใช้ถกู ต้องตามหลักวิชาช่างทีดีการยึดทุกจุดต้องมันคงแข็งแรง
ประณีตเรียบร้อย ตะปูควงหรือตะปูเกลียวทีแสดงหัวให้ใช้แบบหัวฝั งเรียบ (PHILIPS HEAD) ทังหมด
- จะต้องเตรียมกุญแจ MASTER KEY, GRAND MASTER KEY ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูอ้ อกแบบและนายจ้าง
หรือระบุเป็ นอย่างอืน
- จะต้องมีกญ
ุ แจทีใช้ระหว่างการก่อสร้าง (CONSTRUCTION LOCKS) เป็ นกุญแจชัวคราวเท่านัน และให้ยกเลิก
กุญแจชัวคราวหลังจากโครงการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ใช้กญ
ุ แจจริง จํานวนกุญแจจริง ต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูอ้ อกแบบหรือผูว้ ่าจ้าง
- ผูร้ บั จ้างต้องทําความสะอาดทุกแห่งทีเกียวข้องหลังจากการติดตัง โดยปราศจากรอยขูดขีดหรือมีตาํ หนิต่าง ๆ และ
ต้องไม่เปรอะเปื อน ก่อนขออนุมตั ิการตรวจสอบจากผูอ้ อกแบบและส่งมอบงาน
- ผูร้ บั จ้างจะต้องรับประกันคุณภาพคุณสมบัติของวัสดุและการติดตัง หลังจากการติดตังแล้วต้องแข็งแรงปราศจาก
ตําหนิต่าง ๆ หากเกิดตําหนิต่าง ๆ ผูร้ บั จ้างจะต้องเปลียนให้ใหม่หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตามจุดประสงค์ของ
ผูอ้ อกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทังสิน

หมวดที 2
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งาน HARDWARE ประตู-หน้าต่าง
- ผูร้ บั จ้างต้องส่งรายละเอียดและตัวอย่างของอุปกรณ์ประตูหน้าต่างทังหมดในคราวเดียวกันให้สถาปนิกพิจารณา
อนุมตั ิก่อนการสังซือโดยจะต้องเผือระยะเวลาในการใช้ของและสังของล่วงหน้า
เพือให้ทนั ต่อเวลาใช้งานโดยเป็ น
ค่าใช้จ่ายของผูร้ บั จ้างทังหมด ผูร้ บั จ้างจะถือเป็ นข้ออ้างในการสังของไม่ทนั เพือเป็ นประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้
- อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง รายการใดทีมิได้ระบุผิวสําเร็จไว้ ให้ใช้ผิวสําเร็จเช่นเดียวกับอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างทีใช้
ใกล้เคียง หรือ ตามทีสถาปนิกพิจารณาอนุมตั ิ โดยไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเพิม
- อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง รายการใดก็ตาม เมือติดตังแล้วไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น กลอนอยู่สูงกว่าจะเอือมถึงเป็ น
ต้น ให้ผรู้ บั จ้างรับผิดชอบในการดัดแปลงเพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยต้องปรึกษาผูค้ วบคุมงานก่อนดําเนินการ
ติดตังการดัดแปลงอุปกรณ์ประตู หน้าต่างจะต้องยึดหลักความแข็งแรงสวยงาม และเป็ นค่าใช้จ่ายของผูร้ บั จ้างทังหมด
- กุญแจล็อคทังหมดให้จดั ทําโดยให้ผรู้ บั จ้างงานประตูประสานงานกับผูร้ บั จ้างงานอาคารและผูค้ วบคุมงาน เพือเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกันอันจะเป็ นการลดปัญหาในการจัดทํากุญแจ
- ผูร้ บั จ้างจะต้องมีกญ
ุ แจชัวคราวทีใช้ระหว่างการก่อสร้าง (CONSTRUCTION LOCKSET) โดยให้เปลียนกุญแจ
ชัวคราวเป็ นกุญแจจริง ให้ถกู ต้องเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย
- กุญแจล็อคทังหมด ให้จดั ทํา MASTER KEY ดังนี
- กุญแจประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูอลูมเิ นียม และกุญแจประตูทงหมดให้
ั
จดั ทําแผนผัง MASTER KEY ให้กบั
ผูอ้ อกแบบอนุมตั ิก่อนนําไปใช้งานกับประตูอืน ๆ ของอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี
- กุญแจประตูทกุ บานให้จดั ทําดอกไขกุญแจประจําชุด จํานวน 3 ดอกไขต่อหนึงชุด
- กุญแจประตูทกุ บานแต่ละชันให้จดั ทํา MASTER KEY สําหรับแต่ละชัน จํานวน 3 ดอกต่อชัน
- กุญแจประตูทกุ บานให้จัดทํากุญแจ GRAND MASTER KEY จํานวน 1 ดอกต่ออาคาร
- กรณีตอ้ งตัดดอกไขเพิมตามรายการกุญแจ จะต้องมีหนังสือจากผูม้ ีอาํ นาจไม่นอ้ ยกว่า 2 ท่านเซ็นอนุมตั ิ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

หมวดที 2
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งานแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ชนิดไส้กลางทนไฟ (Fire Resistant Aluminium Composite Material)
ข้อกําหนดทัวไป
1. ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีมีคุณภาพ แรงงานทีมีฝี มือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ เพื อ
ดําเนินการติดตังประกอบขึนเป็ นแผ่นผนัง อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมด้วยโครงคร่าวตามทีกําหนดเพือการยึดแผ่น
อลูมเิ นียมคอมโพสิต รวมทังอุปกรณ์อืนๆ และวัสดุ ยาแนว เพือเป็ นการป้องกันการรัวซึมของนํา และการรับแรงลม
ในพืนทีทีกําหนดตามทีระบุไว้ในแบบ ก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และเป็ นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตังตามทีระบุ
ในแบบ และรายการประกอบแบบ
2. หมวดงานนีประกอบด้วย แผ่นอลูมเิ นียมคอมโพสิตทีใช้ในการประกอบเป็ นผนังอาคารทังภายใน และ ภายนอก และ/
หรือองค์ประกอบอืน ๆ ของอาคารทีได้ทาํ การระบุไว้ในแบบก่อสร้าง
3. ผูร้ บั จ้างจะจัดหาตัวอย่างแผ่นผนังอลูมิเนีย มคอมโพสิต และวัสดุทีใช้ในการติดตัง พร้อมรายละเอียดการติดตังและ
Shop drawing ให้ผคู้ วบคุมงานอนุมตั ิก่อนการติดตัง ชินงานตัวอย่าง จะต้องแสดงรอยต่อ การยาแนว มุมยึดต่างๆ
การติดตังกับผนังอาคาร รางระบายนํา และเทคนิคการติดตังทีจําเป็ นต่อการทํางาน
4. มาตรฐานอ้างอิง
4.1 มาตรฐานพืนผิวอลูมเิ นียม
- 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 หรือ EN 13523-25 Coil coated metals . Test methods. Resistance to humidity.
4.2 มาตรฐานทดสอบวัสดุไส้กลางประเภทหน่วงไฟ หรือ มาตรฐานเทียบเท่า
- UBC 26-9 or NFPA285 (Intermediate Scale Multi – story apparatus Test) Passed

หมวดที 2

- 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
ผลิตภัณฑ์
1. แผ่นผนังคอมโพสิต ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ แผ่นอลูมเิ นียมคอมโพสิต (Aluminum Composite Material: ACM)
- AATIS NOVELIS/fr

จัดจําหน่ายโดย บริษัท เอ็ม เอ็น ไชย คอร์ปอเรชัน จํากัด

- ALUBOBOND ALUCOBOND BLUS/fr จัดจําหน่าย บริษทั จีคอน จํากัด
- Alpolic/fr

จัดจําหน่ายโดย บริษัท บีเอฟเอ็ม จํากัด

2. รายละเอียดวัสดุ
2.1 ขนาดมิติ (Dimension )
-

ความหนาของแผ่นมาตราฐาน

4 มม.

-

ความกว้างของแผ่นมาตราฐาน

1250 มม. หรือตามมาตรฐานผูผ้ ลิต

-

ความยาวของแผ่นมาตราฐาน

2440, 3200 มม.

(สูงสุดไม่เกิน 7000 มม.)
2.2 พืนผิวของแผ่นอลูมิเนียม
ผลิตขึนตามมาตราฐานของบริษัทผูผ้ ลิต โดยอลูมเิ นียมอัลลอย ชนิด Alloy Series 3003/H16,
3105/H16 , AA3005/H42 หรือ Alloy Series 5005/H42 มีความหนา 0.5 มม.
-

คุณสมบัติของผิวอลูมิเนียมอัลลอย ทังด้านหน้า และด้านหลัง ให้เป็ นไปตามคุณสมบัติของ บริษัทผูผ้ ลิต
(ASTM B209)

2.3 กระบวนการผลิต
- อลูมิเนียมความหนา 0.5 มม. ประกบอยู่ทงั 2 ด้าน โดยกระบวนการอัดฉีดร่วม ทีมีกาวเป็ นตัวประสาร
ระหว่างชัน (Co – Extrusion Process)
-

ผ่านทดสอบ Bond Integrity ASTM D1781 Standard Test Method for Climbing Drum Peel for
Adhesives

หมวดที 2

-

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 คุณลักษณะของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท
- ความถ่วงจําเพาะ (Specific Gravity)1.90
-

นําหนักแผ่น (Panel Weight) 7.6 kg/mm2

-

การยืดหยุ่นของแผ่นเมือโดนความร้อน

-

(Thermal Expansion 95°C - 110°C : ASTM D-696)0.4 mm/m°C
Deflection temperature ( ASTM D-648) 120°C

2.5 คุณสมบัติทางกลของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ไส้ FR
- Tensile strength ASTM E8
≥ 4.8 kg/mm2
-

Yield strength ASTM E8

-

Elongation ASTM E8

-

Sound transmission loss ASTM E413

-

Shear Strenght by Punching Tool ASTM D73233.09 (MPa)

≥ 4.26 kg/mm2
11 %
≤ 29 STC

2.6 คุณสมบัติแผ่นหลังการเจาะรู Punching Shear Resistance ( ASTM D732 ) โดยแผ่นเจาะรู จะต้องเจาะรู
ไม่เกิน 40-50 % ของพืนผิวแผ่น
-

Maximum Shear Load (25 มม.) ไม่ตากว่
ํ า 1,000 kg.

-

ASTM D1781 Drum Peel for Adhesives ไม่ตากว่
ํ า 30.6 mm. kg/mm.

โดยแผ่นทีนํามาเจาะรู เมือนํามาติดตังต้องไม่เกิด Delaminated
ผูอ้ อกแบบ กําหนด รู ปแบบการเจาะรู ภายหลัง (พืนที เจาะรูไม่นอ้ ยกว่า 15-50 % ของพืนทีผิว)
2.7 สารไส้กลางระหว่างแผ่นอลูมิเนียม
วัสดุไส้กลาง ประกอบด้วยวัสดุประเภทหน่วงไฟ ไม่ลามไฟ และไม่ก่อให้เกิดสารพิษ MAGNESIUM
HYDROXIDE: FLAME RATE RETARDENT Class B1 หรือเทียบเท่า
2.8 แผ่นฟิ ล์มป้องกันความเสียหาย (Protective Film) บนแผ่นอลูมเิ นียมคอมโพสิต เป็ นชนิด Rubber Base
ต้องพิสูจน์ได้วา่ จะคงสภาพอยู่บนอลูมิเนียมคอมโพสิต ต้องมีอายุใช้งานไม่ตากว่
ํ า 4 เดือน หลัง ติดตังแผ่น
3. การเคลือบสีพนผิ
ื ววัสดุ
3.1 ด้านหน้าเคลือบสีระบบ PolyVinyliDene Fluoride (PVDF) Kynar500®/Hylar5000® ชนิดมีส่วนประสม
70/30 ขึนไป หรือ Fluorinated Ethylene Vinyl Ether (FEVE )หรือ Anodize Color
- ชนิด Metallic Color ระบบเคลือบ 3 ครัง อบ 3 ครัง โดยมีความหนาของสีเคลือบ 35 ไมครอน (+/- 3ไมครอน )
-

ชนิด Solid Color ระบบเคลือบ 2 ครัง อบ 2 ครัง โดยมีความหนาของสีเคลือบ 25 ไมครอน(+/- 3ไมครอน)

-

ชนิด Anodize Color Process ความหนาชันสีระหว่าง 3 – 20 ไมครอน

3.2 ด้านหลังแผ่นต้องมี Service Coating เคลือบสีดว้ ยระบบ Polyester Coating หรือ Epoxy Coating เพือ
ป้องกันการสึกกร่อน จากปฏิกิรยิ า Oxidation
3.3 การเคลือบสีพืนผิววัสดุตอ้ งผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดย สถาบัน AAMA หรือ ECCA เท่านัน
หมวดที 2
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4. อุปกรณ์ทีใช้ในการติดตัง
4.1 วัสดุสาํ หรับการยาแนว กําหนดให้เป็ นซิลิโคน ยาแนว ชนิดไม่ก่อให้เกิดคราบ (Non Staining Sealant) ที
ผ่านมาตรฐาน (ASTM C1248) Tremco - Spectrem 2 หรือ Dow Corning - DC977, GE - SCS 9000
4.2 สกรู หรือ สลักเกลียว และแหวน ต้องเป็ นไปตามทีแบบก่อสร้างกําหนด และ/หรือตามรายการ
ประกอบแบบ
4.3 โครงคร่าวย่อยต้องเป็ นไปตามทีแบบก่อสร้างกําหนด และ/หรือตามรายการประกอบแบบ โดยให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดของผูผ้ ลิตด้วย
4.4 การเสริมกําลังแผ่น ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของผูผ้ ลิต
การรับประกันผลงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของระบบเคลือบสีของแผ่นผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต เป็ นระยะเวลา 10 ปี การ
ติดตังเป็ นเวลา 2 ปี หากเกิดความชํารุ ดเสียหายอันเนืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และ/หรือการติดตัง ผูร้ บั จ้างจะต้องติดตัง
ให้ใหม่ หรือ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพทีดีตามจุดประสงค์ของผูอ้ อกแบบ
การดําเนินการ
1 การตรวจสอบ
1.1 ผูร้ บั จ้างจะต้องประสานงานกับผูร้ บั จ้างหลัก เพือกําหนดตําแหน่งของโครงสร้างต่างๆ ที เกียวข้องในการ
ติดตัง เพือกําหนดตําแหน่งโครงคร่าว และตรวจสอบสถานทีก่อสร้างทุกแห่งทีจะมีการติดตังให้สมบูรณ์
เรียบร้อย ถ้ามีขอ้ บกพร่องใด ๆ ให้แก้ปัญหาให้ถกู ต้องก่อนทีจะมีการติดตัง
1.2 ระบบโครงคร่าวที ใช้ใ นการติ ดตังจะต้องได้รับ การตรวจสอบว่ามี ค วามถูกต้อง แข็ งแรง ได้ระดับ และ
เส้นแนวตรงเรีย บร้อย หรือลวดลายได้ฉากแห้ง สะอาด และปราศจากข้อเสี ยหาย ตามทีผู้ออกแบบ
กําหนดด้วยความประณีตเรียบร้อย
2 การติดตัง
2.1 ผูร้ บั จ้างต้องติดตังแผ่นผนังคอมโพสิต ให้ได้ตามมาตรฐานทีแนะนําจากผูผ้ ลิตแผ่น
2.2 งานทุกส่วนทีติดตังจะต้องได้ระดับ และเส้นแนวตรงเรียบร้อย หรือลวดลายได้ฉาก ตามทีผูอ้ อกแบบ
กําหนดด้วยความประณีตเรียบร้อย
2.3 ผูร้ บั จ้างต้องติดตังแผ่นผนังคอมโพสิต ตามShop Drawingทีทางผูอ้ อกแบบอนุมตั ิให้ได้แนวและระนาบ
2.4 ระยะรอยต่อของแผ่น แต่ละแผ่นต้องได้แนวเท่ากันตลอดและต้องเสริมโฟม (Backer Rod) ก่อนยาแนว
ด้วยซิลิโคนทีกําหนด
2.5 กรณีทีติดตังแผ่นผนังคอมโพสิตเป็ นผนังโค้ง แผ่นอลูมเิ นียมนันจะต้องดัดโค้ง โดยใช้แท่นลูกกลิงและให้
ทําในขณะทีมีแผ่นฟิ ลม์ ป้องกันความเสียหายติดตังอยู่เท่านัน
3 การทําความสะอาด
3.1 ผูร้ บั จ้างจะลอกวัสดุฟิลม์ ทีบนแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หลังจากติดตังเสร็จ ตามระยะเวลาทีทางผูผ้ ลิต
กําหนดไว้
3.2 ผูร้ บั จ้างจะต้องทําความสะอาดทุกแห่งหลังจากติดตัง ผิวของวัสดุตอ้ งปราศจากรอย ขูดขีดหรือ
แตกร้าวของสี รอยด่าง หรือมีตาํ หนิ และต้องไม่เปรอะเปื อน ก่อนอนุมตั ิตรวจสอบจากผูอ้ อกแบบ และ
ก่อนการส่งมอบงาน
หมวดที 2
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งานกระจก (GLASS AND GLAZING)
1. ข้อกําหนดทัวไป
กระจกทังหมดทีกําหนดชนิดและความหนาไว้ จะต้องได้รบั การตรวจสอบ หรือคํานวณจนพิสจู น์ทราบได้วา่ สามารถทน
ต่อแรงภายนอกทีกระทํา และมีค่า DEFLECTION ไม่เกิน L/90 และต้องไม่เกิน 20 มม. และไม่สนไหวจนน่
ั
ากลัวเมือใช้
งาน หากมีความเสียงทางวิชาการทีกระจกจะแตกเกินกว่าค่ามาตรฐาน ระหว่างประเทศทียอมรับได้เนืองจากการรับภาระ
กรรมจากแรงลม หรือความร้อน หรือ SHADING ให้เพิมความหนา หรือ HEAT TREAT กระจก จนสามารถพิสจู น์ความ
ปลอดภัยได้แน่ชดั ทางวิชาการ
กระจกทีไม่มีขอบหรือวงกบจะต้องดําเนินการอบ (Tempered glass) ให้ได้มาตรฐาน
ก่อนประกอบ หรือ ตามรายละเอียดในแบบ
ต้องนําเสนอตัวอย่างกระจก ขออนุมตั ิดาํ เนินการก่อนดําเนินการเสมอ
ขอบกระจกต้องถูกลบความคมก่อนดําเนินการเสมอ
ขอบกระจกต้องถูกลบความคมก่อนเพือป้องกันอันตรายในการใช้สอย
แบบกระจกตัดแสงสีเขียว กระจกใสติดตังภายนอกอาคาร ต้องเป็ นกระจกอินซูเลท หรือกระจกลามิเนท,
กระจกโลว์อี หรือตามระบุในแบบ หรือคุณภาพเทียบเท่า
2. วัสดุ
2.1 กระจกโฟลตใส (FLOAT GLASS) ต้องได้มาตรฐาน มอก. 880-2547 และเข้ากันได้กบั มาตรฐาน JIS
R3202 ความหนาเป็ นไปตามรายการคํานวณหรือตามทีระบุไว้ในแบบสถาปั ตยกรรม แต่ไม่นอ้ ยกว่า
6 มม. สําหรับภายนอกอาคาร
2.2 กระจกโฟลตสีตดั แสง (TINTED GLASS) ให้ใช้กระจกชนิด Green Tinted ทีได้มาตรฐาน มอก. 13442541 และเข้ากันได้กบั มาตรฐาน JIS R3202 ความหนาเป็ นไปตามรายการคํานวณหรือทีระบุไว้ในแบบ
สถาปั ตยกรรม
2.3 กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (TEMPERED GLASS) ให้มีความหนาตามรายการคํานวณ หรือตามทีระบุในแบบ
สถาปั ตยกรรม แต่ถา้ ใช้สาํ หรับประตูหรือผนังเปลือยให้มีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 12 มม. ซึงจะต้องได้
มาตรฐาน มอก. 965-2537 และเข้ากันได้เข้ากับมาตรฐาน JIS R3206 ซึงกระจกนิรภัยเทมเปอร์ ต้อง
ผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อน ทําให้ทนแรงอัดได้มากกว่ากระจกธรรมดาประมาณ 3-5 เท่า ซึงจะ
ใช้กบั บานประตูกระจกเปลือย หรือส่วนต่าง ๆ ทีต้องการความแข็งแรงและปลอดภัย เป็ นผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จํากัด หรือ บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี กลาส จํากัด หรือ บริษัท กระจกพี
ไดมอนด์กลาส จํากัด หรือ BGF หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.4 กระจกนิรภัยหลายชัน (LAMINATED GLASS) ให้ใช้กระจก 2 ชัน ทีได้มาตรฐาน มอก. 1222-2539 และ
เข้ากันได้กบั มาตรฐาน JIS R3205 ถ้าไม่ระบุรายละเอียดไว้ในแบบให้ใช้ความหนาของกระจกประกอบ
ขันตําให้ทาํ ดังต่อไปนี
2.4.1 กระจกแผ่นแรกด้านนอกอาคารต้องมีความหนาเท่ากับกระจกทัวไปทีใช้ภายนอกอาคาร
รวมถึงสีของกระจกด้วย
2.4.2 ความหนาของกระจกแผ่นหลังขึนอยู่กบั รายการคํานวณตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดทัวไปและเทศบัญญัติเป็ นกระจกนิรภัยทีประกอบด้วยกระจกตังแต่ 2 ชินขึนไป ยึด
ติดด้วยฟิ ลม์ ชนิด POLYVINYL BUTYRAL (PVB) อัดด้วยความดันและความร้อนสูง ความ
หมวดที 2
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

หมวดที 2

หนา และจํานวนชันของกระจก ถ้าไม่ได้ระบุในแบบให้ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กระจก
ไทยอาซาฮี จํากัด หรือบริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตีกลาส จํากัด หรือ บริษทั กระจก
พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จํากัด หรือ BGF หรือคุณภาพเทียบเท่า
ในส่วนทีใช้ติดตังบนแผงทียึดกระจก โดยระบบ STRUCTURAL SILICONE GLAZING นัน SEALANT
ทียึดกระจกแผ่นนอกและในจะต้องเป็ น STRUCTURAL SEALANT ซึงผ่านการตรวจสอบแล้วว่า
COMPATIBLE กับ SILICONE ของระบบอลูมิเนียม
กระจกสะท้อนแสง (REFLECTIVE GLASS)
REFLECTIVE GLASS กําหนดให้ผลิตโดยวิธี MAGNETIC SPUTTERING
เคลือบกระจกด้านใน (SOFT COAT) บนกระจกสีตดั แสง เป็ นกระจกประเภท HEAT
STRENGTHENED REFLECTIVE GLASS ทังหมด ความหนาตามรายการคํานวณ แต่ไม่ตากว่
ํ า 6 มม.
อัตราการสะท้อนไม่เกินทีกฎหมายกําหนด สีให้เป็ นไปตามทีสถาปนิกเลือกไว้ ต้องเข้ากันได้กบั
มาตรฐาน JIS R3221 และเป็ นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด หรือ บริษัท ไทย-เยอรมัน
สเปเชียลตี กลาส จํากัด หรือ บริษัท กระจกพีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จํากัด หรือ BGF หรือคุณภาพ
เทียบเท่า
HEAT-STRENGTHENED GLASS
เป็ นกระจกทีมีความแข็งเป็ น 2 เท่าของกระจกธรรมดา (FLOAT GLASS) ต้องเข้ากันได้กบั มาตรฐาน JIS
R3222 หากมิได้ระบุในแบบกระจกสําหรับงานภายนอกอาคาร ให้ยดึ ถือค่า HEAT ABSORBTANT รวม
ของกระจก เป็ นหลักในการพิจารณา โดยหากเกินกว่า 70% ให้ใช้เป็ นชนิด HEAT-STRENGTHENED
GLASS แทน เป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษัท กระจกไทย อาซาฮี จํากัด หรือ บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี
กลาส จํากัด หรือ บริษัท กระจกพีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จํากัด หรือ BGF หรือคุณภาพเทียบเท่า และให้
ส่งรายการคํานวณความ สามารถการรับแรงลม ให้ผอู้ อกแบบประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ
SPANDREL GLASS
กรณีแบบมิได้ระบุในแบบ กระจกทีปิ ดบริเวณหน้าคาน ( SPANDREL GLASS) ให้เป็นชนิด LAMINATE
HEAT-STRENGTHENED GLASS ทีได้มาตรฐาน มอก. 1222-2539 และเข้ากันได้กบั มาตรฐาน JIS
R3205และJIS R3222 โดยทีจะต้องมีความทึบแสง (LIGHT TRANSMISSION VALUE น้อยกว่า 10%)
ถ้ายืนห่างระยะประมาณ 3 เมตร จะต้องมองไม่เห็นความไม่เรียบของสี และความสมําเสมอของแสงที
ผ่านเข้ามา
กระจก Coating Glass กระจกเคลือบสี (Coating Glass) หากมิได้ระบุในแบบให้ใช้กระจก Clear Float
Glass ชนิดของสีตอ้ งเป็ นโพลียลู ีเทน ผสมสารเกาะกระจก กระจกติดฟิ ล์มฝ้า หากมิได้ระบุในแบบชนิด
ของกระจกให้ใช้กระจก Clear Float Glass ฟิ ลม์ ทีใช้ติดรับประกัน 10 ปี ลายและรูปแบบสถาปนิก
กําหนดขณะก่อสร้าง
- กระจกเคลือบสี
- ชนิดของสีตอ้ งมีคณ
ุ สมบัติเป็ นสีชนิดโพลียรู ีเทน ผสมสารเกาะกระจก โดยผ่านกรรมวิธีการเคลือบที
ได้มาตรฐาน
- ความหนาของสีประมาณ 40-80 ไมครอน มีความแข็งแรงไม่นอ้ ยกว่า 2H (Astm D3363) และผ่าน
มาตรฐานการทดสอบการยึดเกาะของสี Cross cut test (BS3900)
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2.10 กระจกฝ้าด้านทีเคลือบสีตอ้ งมีคณ
ุ สมบัติทนทานต่อความชืน และสามารถทนต่อรังสียวู ีใน บรรยากาศ
ในกรณีทีระบุให้ใช้กระจกฝ้า ของบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด หรือ บริษัท กระจกสยามการ์เดียน
จํากัด หรือ BGF หรือคุณภาพเทียบเท่า ขนาดและความหนาตามทีระบุในรู ปแบบ
2.11 กระจกเงา (MIRROR)
กระจกเงา ให้ทาํ มาจากกระจกโฟลทใส โดยมีความหนาไม่ตากว่
ํ า 6 มิลลิเมตร ทําเป็ นกระจกเงาโดยการ
เคลือบ 4 ชัน คือ เคลือบวัสดุเงิน เคลือบวัสดุทองแดงบริสทุ ธิ และเคลือบสีโดยเฉพาะอีก 2 ชัน ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ MIRROTAG หรือ GUARDIAN หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.12 กระจกเสริมลวด (WIRE GLASS)
กระจกเสริมลวด (WIRE GLASS) ให้ใช้หนาไม่ตากว่
ํ า 6 มม. ขนาดช่องของเส้นลวดลายในกระจกห่าง
กันไม่เกิน 18 x 18 มม. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของกระจก THAI-ASAHIหรือ PILKINGTON หรือ GLAVERBEL
หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.13 กระจกฉนวน (INSULATED GLASS)
กระจกฉนวน (INSULATING GLASS UNIT) ต้องเข้ากันได้กบั มาตรฐาน JIS R3209 ชนิดของกระจกที
นํามาประกอบให้เป็ นไปตามแบบ และมีคณ
ุ สมบัติตามทีระบุในรายการประกอบแบบนี ความหนาของ
กระจกให้เป็ นไปตามรายการคํานวณ แต่ไม่นอ้ ยกว่าทีระบุในแบบ / AIR SPACE 12 มม. อุดยาขอบ
โดยรอบด้วย STRUCTURAL SILICONE SEALANT เป็ นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด
หรือ บริษทั ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตีกลาส จํากัด หรือ บริษัท กระจกพีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จํากัด หรือ
BGF หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.14 กระจกป้องกันไฟ
กระจกป้องกันไฟ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน CLASS A BS6206 และ BS476 PART 22 เป็ น
กระจกนิรภัย สามารถทนไฟฟ้าไม่ตากว่
ํ า 120 นาที ความหนาของกระจกให้เป็ นไปตามรายการคํานวณ
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ SCHOTT PYRAN หรือ PMC หรือ PYROBEL หรือ SAINT-GOBAIN หรือคุณภาพ
เทียบเท่า
2.15 กระจกพ่นเซรามิค (CERAMIC COATED GLASS)
3. ตัวอย่างวัสดุ
ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาวัสดุขนาด 30 x 30 ซม. ทีจะใช้แต่ละชนิดไม่นอ้ ยกว่า 2 ตัวอย่าง เพือขออนุมตั ิตรวจสอบตาม
ความต้องการของผูอ้ อกแบบ ก่อนทีจะนําติดตัง เช่น
3.1 ตัวอย่างกระจกแต่ละชนิด, GASKET, SEALANT ทีจะใช้ในงานก่อสร้าง แสดงถึง
ลวดลาย สี และ FINISHING
3.2 รายละเอียดประกอบตัวอย่างกระจกจากบริษทั ผูผ้ ลิตกระจก (MANUFACTURE’S
SPECIFICATIONS) แสดงถึงการทดสอบคุณภาพของกระจกแต่ละชนิด รวมถึงการทดสอบของยางอัด
กระจก (GASKET), ยางรองรับกระจก, SEALANT
3.3 รายการคํานวณแสดงความสามารถในการรับแรงลม กรณีทีใช้ในอาคารสูงหรือขนาดของกระจกใหญ่กว่า
20 ตารางฟุต ค่า DEFLECTION ของแผ่นกระจกไม่เกินกว่า L/180 หรือเกินกว่าความหนาของแผ่นกระจก
เมือรับแรงลม 80 กก./ต.ร.ม. และ/หรือตามบัญญัติ RESISTANCE FACTOR ของกระจก ANNEAL ตาม
FEDERAL SPECIFICATION DD –6-00451 เท่ากับ 2.5 กระจกชนิดอืนให้ใช้ตาม RELATIVE
หมวดที 2
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4.

RESISTANCE FACTOR ความหนา ชนิดกระจกและ THERMAL SAFETY ของกระจกจะต้องวิเคราะห์เชิง
คํานวณ โดยใช้ผลการทดสอบข้อมูลจากบริษัทผูผ้ ลิตหรือจากมาตรฐานอืน ๆ ทีผูอ้ อกแบบยอมรับในกรณีที
ผูร้ บั จ้างคํานวณแล้ว ผลการคํานวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของกระจกจําเป็ นต้องหนากว่าที กําหนดให้
ผูร้ บั จ้างจะต้องใช้ความหนาตามทีคํานวณได้ หรือในกรณีทีผลการคํานวณแสดงให้เห็นว่า ความหนาของ
กระจกสามารถใช้บางกว่าทีกําหนดได้ ผูร้ บั จ้างจะต้องใช้ความหนาตามทีกําหนดให้ไว้ในรายการประกอบ
แบบอย่างเคร่งครัด (ยกเว้นระบุในแบบก่อสร้างให้เป็นอย่างอืน) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเพิมขึนจากการ
เปลียนแปลงความหนา ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว และจะถือเป็ นข้ออ้างในการขอต่อเวลา
ตามสัญญาไม่ได้
3.4 SHOP DRAWING
ผูร้ บั จ้างต้องจัดทํา SHOP DRAWING อย่างน้อย 5 ชุด เพือตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ิ โดยแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี
- การแบ่งขนาดช่องของกระจก
- การประกอบกระจกเข้ากับกรอบบาน
- การป้องกันนํา
- กรรมวิธีในการติดตังกระจกและจุดยึดต่าง ๆ
- การยาแนวรอยต่อต่าง ๆ
- การหนุนยางรองกระจก
- รายละเอียดอืน ๆ ทีผูค้ วบคุมงาน และสถาปนิกผูอ้ อกแบบต้องการ
การติดตัง
4.1 ให้ยดึ ถือระบบติดตังทีระบุไว้ในรายละเอียดของแบบประกอบในแบบสถาปั ตยกรรม
เป็ นหลักรวมถึงขนาดพิกดั ทีระบุไว้อย่างเคร่งครัด โดยผูอ้ อกแบบสามารถขอตรวจสอบรายการคํานวณของ
ระบบในทุกส่วนทีนํามาใช้เป็ นโครงรับกระจกได้ โดยหากพบว่ามีความแข็งแรงและปลอดภัยไม่พียงพอ
ผูร้ บั จะต้องเสนอแบบรายละเอียดในการติดตัง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างละเอียดเสนอให้
ผูอ้ อกแบบ และได้รบั อนุมตั ิก่อนทําการติดตัง
4.2 รายละเอียดการติดตังอืน ๆ ทีไม่ได้กล่าวถึง ให้ปฏิบตั ิตามกรรมวิธีของผูผ้ ลิต และคู่มือ
การติดตังกระจก FGMA-GLAZING MANUAL ซึงได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากผูค้ วบคุมงานแล้ว
4.2.1 ให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างผูร้ บั จ้างหลักกับบริษัทผูต้ ดิ ตังหน้าต่างระบบ ALUMINIUM
CURTAIN WALL เพือดําเนินการเตรียมงานก่อสร้างในส่วนทีเกียวข้องทังหมด
4.2.2 ตรวจสอบสถานทีทีจะมีการติดตังให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีขอ้ บกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไขให้ถกู ต้อง
ก่อนจะมีการติดตัง เช่น ทําความสะอาดร่องวงกบ โดยปราศจากสิงสกปรกต่าง ๆ
4.2.3 การติดตังกระจกต้องติดแน่นไม่สนสะเทื
ั
อน ป้องกันมิให้นาไหลซึ
ํ
มเข้าไปภายในได้
- กรอบอลูมิเนียม ใช้ยางรองรับกระจก (NEOPRENE) ค่าความแข็งแรง (HARDNESS) 80+5
DUROMETER หรือได้ระบุไว้อย่างอืนจากผูอ้ อกแบบ
- กรอบเหล็กยึดด้วยคลิปอลูมิเนียม และยาแนวด้วยความประณีต
4.2.4 ช่องเว้นสําหรับการติดตัง
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ต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของบริษัทผูผ้ ลิต การติดตังจะต้องแน่น ไม่สนสะเทื
ั
อนกันนํามิให้ไหลซึม
เข้าไปภายในได้การตัดกระจก ต้องเป็ นลักษณะตัดแล้วได้ขนาดเลย ไม่อนุญาตให้มีการใช้คีม
หนีบเป็ นฟั นเลือย เพราะจะทําให้กระจกเสียคุณภาพ
4.2.5

ขอบกระจก
ทังหมดต้องขัดเรียบ จะมีส่วนแหลมคมอยูไ่ ม่ได้ เพราะจะเป็ นสาเหตุให้เกิดแรงกดรวมกันทีขอบ
ส่วนนันทําให้กระจกแตกในทีสุด
4.2.6 ร่องใส่กระจก
ร่องใส่กระจกจะต้องแห้งสะอาดปราศจากสิงสกปรก ผงเศษวัสดุทีหลุดออก กาว สนิม นํามัน หรือ
คราบ สําหรับกรอบอลูมิเนียมต้องมียางอัดกระจก (GASKET) ชนิด EPDM หรือ SILICONE
SEALANT วัสดุรองกระจก (GLASS SETTING BLOCK) ชนิด EPDM ทีระยะ 2/4 ของความ
กว้างกระจก แต่ตอ้ งห่างจากมุมไม่นอ้ ยกว่า 150 มม.
4.2.7 ยางอัดกระจก ต้องได้มาตรฐานกรรมวิธีจากบริษัทผูผ้ ลิต
HARDNESS : (SHOREA) 50+ 5 DUROMETER
TENSILE STRENGTH: 800 PSI (MIN)
ELONGATION: 300 % MIN
TEAR, DIE B: 65 PSI (MIN)
โดยใช้ยางอัดกระจกของ DORDAN หรือ KING WAI หรือคุณภาพเทียบเท่า
4.2.8 การป้องกันการรัวซึม เมือประกอบและติดตังเสร็จแล้วจะต้องสามารถกันนําฝนรัวซึมเข้ามาในตัว
อาคารได้เป็ นอย่างดี
การอุดรอยรัว (SEALANT)
ก. ระหว่างกระจกกับโครงสร้างอลูมเิ นียมใช้ SEALANT ขอบ DOW CORNING หรือ G.E. หรือ
ELASTOSIL หรือ SIKA หรือ TREMPO (TREMFLEX 25) หรือคุณภาพเทียบเท่า
ข. ระหว่างโครงสร้างอลูมิเนียมกับคอนกรีต ชนิด POLYURETHANE SEALANT สามารถทาสี
ทับได้ ใช้ METAL SEALANT ของ DOW CORNING หรือ G.E. หรือ ELASTOSIL หรือ
SIKA หรือ TREMPO (TREMFLEX 25) หรือคุณภาพเทียบเท่า
4.2.9 กระจกทุกแผ่นทีนํามาติดตัง จะต้องมีฉลากชือพิมพ์ติดมาจากโรงงาน ระบุถงึ บริษัทผูผ้ ลิต ชนิด
ของกระจก และความหนา อีกทังจะต้องติดไว้ทกระจกจนกระทั
ี
งติดตังกระจกเสร็จเรียบร้อย และ
ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมงาน
4.2.10 การตัดกระจก ลบมุมขอบกระจก ยาแนว รวมถึงกรรมวิธีทดสอบควบคุมคุณภาพ ต้องเป็ นไปตาม
กรรมวิธีมาตรฐานของบริษัทผูผ้ ลิตกระจก และได้รบั ความเห็นชอบจากผูอ้ อกแบบ
4.2.11 กระจกทีติดตังแล้ว ห้ามทําให้เกิดการสะเทือน หรือโยกย้ายส่วนทีติดกระจกแล้ว รวมทังห้ามเปิ ด
บานประตูหน้าต่างทีเป็นบานเปิ ดจนกว่าวัสดุยดึ กระจกจะแห้งดีแล้ว
4.2.12 งานกระจกทีไม่สมบูรณ์ กระจกทีติดตังแล้วหากมีรอยแตกร้าวหรือมีรอยขูดขีด ผูร้ บั จ้างจะต้อง
จัดการเปลียนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า ผูร้ บั จ้างต้องทําความสะอาดและปิ ดกระจกให้เรียบร้อยทัง
สองด้าน
หมวดที 2
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5.

การเสนอรายละเอียด
รายการผูร้ บั จ้างต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการออกแบบ และคํานวณความหนาของกระจกทุกชนิด โดยสอดคล้องกับความ
ต้องการทีแสดงในแบบก่อสร้าง โดยใช้ขอ้ มูลการคํานวณตามทีระบุไว้ ความหนาของกระจกทีกําหนดไว้ทงในแบบและ
ั
รายการประกอบแบบเป็ นความหนาขันตําทียอมให้ ในกรณีทผูี ร้ บั จ้างคํานวณแล้วผลการคํานวณแสดงให้เห็นว่าความ
หนาของกระจกจําเป็ นต้องหนากว่าทีกําหนดให้ ผูร้ บั จ้างจะต้องใช้ความหนาตามทีคํานวณได้ หรือในกรณีทีผลการ
คํานวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของกระจกสามารถใช้บางกว่าทีกําหนดไว้ ผูร้ บั จ้างจะต้องใช้ความหนาตามทีกําหนด
ให้ไว้ในรายการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเพิมขึนจาการเปลียนแปลงความหนา ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิด
ชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวและจะถือว่าเป็ นข้ออ้างในการขอต่อเวลาในสัญญาไม่ได้
6. การติดตัง
6.1 กระจกทุกชนิดก่อนนํามาติดตัง จะต้องได้รบั การแต่งขอบให้ปราศจากความคม และมีความเรียบสมําเสมอ
6.2 การประกอบกระจกเข้ากรอบบาน จะต้องฝั งลึกเข้าไปในกรอบงาน/วงกบ ไม่นอ้ ยกว่า
ความหนาของกระจก และจะต้องมียางรองรับกระจกเสมอ อย่างน้อย 2 ก้อน โดยใช้ยางดันประเภทนีโอพรีน
ความแข็งประมาณ 80-90 Shore A และจัดวางโดยมีระยะ L/4 (เมือ L คือความกว้างกระจก) ทัง 2 มุม แต่
จะต้องห่างจากมุมไม่นอ้ ยกว่า 50 มม.
6.3 ตรวจสอบสถานทีทีจะมีการติดตังให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีขอ้ บกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไข
ให้ถกู ต้องก่อนจะมีการติดตัง เช่น ทําความสะอาดร่องวงกบ โดยปราศจากสิงสกปรกต่าง ๆ
6.4 ห้ามถอดป้าย เครืองหมาย แสดงชนิดของกระจกออกจากผิวของกระจก จนกว่าจะ
ได้รบั อนุมตั จิ ากผูอ้ อกแบบ
6.5 ตรวจสอบคุณภาพของกระจกทุกแผ่นก่อนเริมการติดตังทุกครัง ห้ามติดตังกระจกขอบ
กระจกร้าว แตก หรือมีรอยขีดข่วน ถ้าพบสิงบกพร่องต่าง ๆ ต้องแก้ไขก่อนการติดตัง
6.6 รายละเอียดการติดตังอืน ๆ ทีไม่ได้กล่าวถึง ให้ปฏิบตั ิตามกรรมวิธีของผูผ้ ลิต ซึงได้รบั การ
พิจารณาอนุมตั ิจากผูค้ วบคุมงานแล้ว
7. การทําความสะอาด
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําความสะอาด และขัดกระจกให้สะอาดเรียบร้อยทุกแห่งผิวของ
กระจกและวงกบต้องปราศจากรอยขีดข่วน หรือมีตาํ หนิ ก่อนขออนุมตั ิการตรวจสอบจากผูอ้ อกแบบและส่งมอบงาน
8. การรับรอง
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของกระจกในระยะเวลา 5 ปี หากเกิดการแตกร้าว
อันเนืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการติดตังผูร้ บั จ้างจะต้องมาติดตังให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีตามจุดประสงค์
ของผูอ้ อกแบบ โดยไม่คดิ มูลค่าใด ๆ ทังสิน
9.

MOCK UP (กรณีระบุไว้ในทําการทดสอบ)
ให้ทาํ การทดสอบ MOCK UP ร่วมกับระบบการติดตังของอลูมเิ นียม (ALUMINIUM FRAME) หรือ ร่วมกับระบบการ
ติดตัง CURTAIN WALL

หมวดที 2
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งานกาวซีเมนต์ และ ยาแนว (Cementitious Adhessive and Grout Work)
ข้อกําหนดทัวไป
-

วัสดุ
-

-

หมวดที 2

ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทีใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะนําการติดตัง
และ ข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวข้องตามทีผูค้ วบคุมงานต้องการเพือพิจารณาตรวจสอบ
ผูร้ บั จ้างต้องจัดทําการวัด และตรวจสอบสถานทีจริงบริเวณทีจะบุ/ปูกระเบืองก่อน เพือความถูกต้องของขนาด
และระยะตามจริง
ผูร้ บั จ้างต้องจัดทํา Shop Drawing เพือให้ผคู้ วบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี
- แปลนและรูปด้านของการปูกระเบืองทังหมด ระบุรุน่ ของกระเบืองแต่ละรุ น่ ให้ชัดเจน
- แบบขยายการติดตังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ จุดจบ ตําแหน่งของเส้นแบ่งแนว หรือ เส้นขอบ PVC และเศษ
ของ กระเบืองทุกส่วน
- อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนําของพืนแต่ละส่วน
- แบบขยายอืน ทีเกียวข้องหรือจําเป็ นตามทีควบคุมงานต้องการ อาทิ ตําแหน่งติดตังอุปกรณ์งานระบบที
เกียวข้อง เช่น สวิทซ์ ปลัก ท่อระบายนําทีพืน หรือ ช่องซ่อมบํารุงต่าง ๆ เป็ นต้น
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างกระเบืองตามชนิดสี และลายทีกําหนด ขนาดเท่ากับวัสดุจริงไม่นอ้ ยกว่า 2
ตัวอย่าง เพือควบคุมงานและผูอ้ อกแบบอนุมตั ิก่อนการสังซือ
ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยและจัดหาวัสดุ แรงฝี มือดี อุปกรณ์เครืองมือ และสิงอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ทีจําเป็ น รวมถึงการจัดหา กาว/วัสดุยาแนวทังหลาย
วัสดุทีนํามาใช้ ต้องเป็ นวัสดุใหม่ทีได้มาตรฐานนานาชาติ EN 12004 : 2001 และ ISO 13007
กรณีปกู ระเบืองภายในห้องนํา หรือบริเวณทีต้องแช่นามี
ํ นาไหลผ่
ํ
านตลอด ให้ทาํ ระบบกันซึมก่อนทําการปู
กระเบือง
สําหรับกระเบืองทัวไป ทีมีอตั ราการดูดซึมนําปกติ เช่น กระเบืองเซรามิค, ดินเผา จะต้องมีแรงยึดติดไม่ตาํ
กว่า 0.5 N/mm2 ทังในทีแห้งและทีเปี ยก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่า Weber, Mapei, Wraker , จระเข้
สําหรับกระเบืองขนาดใหญ่ ทีมีอตั ราการดูดซึมนําตํา เช่น กระเบืองแกรนิตโต้ ,พอร์ชเลน, หินอ่อน หรือ แกรนิต
เป็ นต้น จะต้องมีแรงยึดติดไม่ตากว่
ํ า 1 N/mm2 ทังในทีแห้งและทีเปี ยก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์คุณภาพสูง
ติดกระเบือง Weber, Mapei, Wraker, จระเข้ ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า
กรณีปกู ระเบืองภายนอกอาคาร พืน/ผนัง ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์คณ
ุ ภาพสูงชนิดยืดหยุ่นติดกระเบือง
ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า Weber, Mapei, Wraker , จระเข้
วัสดุเพือการยาแนว ประเภทกันเชือรา ตามมาตรฐานนานาชาติ EN 13888 : 2002 และ ISO 13007
ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า Weber, Maper, Wraker, จระเข้ กรณีเว้นร่องยาแนว ตังแต่ 1-6 มม. ให้ใช้
ยาแนวป้องกันราดําและคราบสกปรก กรณีเว้นร่องยาแนว ตังแต่ 6 มม. ขึนไป ให้ใช้ยาแนวร่องกว้าง กรณีใช้
ในห้องปฏิบตั ิการทางเคมี หรือ งานสระว่ายนํา ให้ใช้ยาแนวทีมีคณ
ุ สมบัติทนต่อสารเคมี ,กรดเข้มข้นสูง และทน
ต่ออุณหภูมิสูงและตําได้ ประเภทกลุ่ม Reaction Resin, จระเข้
วัสดุกนั ความชืนชนิด Cement Base ชนิดตกผลึกกรณีปกู ระเบือง บริเวณทีอาจมี ความชืนซึมผ่านพืนผนัง เช่น
ภายในห้องนํา และระเบียง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่า Weber, Trepax , Radcon, จระเข้
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วิธีการดําเนินงาน
การเตรียมผิว
- ทําความสะอาดพืนผิวทีจะปูกระเบืองให้สะอาดปราศจากฝุ่ นผงคราบไขมัน และสกัด เศษปูนทรายทีเกาะอยู่
นอกให้หมด ล้างทําความสะอาดด้วยนํา
- เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพืน เพือปรับระดับให้ได้ดิง ได้ฉาก ได้แนว ได้ความลาดเอียงตามข้อกําหนดที ระบุ
ไว้ในงานฉาบปูน ขูดขีดผิวให้เป็ นรอยหยาบตลอดพืนทีขณะทีปูนทรายยังหมาด ๆ อยู่
- หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพืนแล้ว 24 ชัวโมง ให้ทาํ การบ่มตลอด 3 วัน แล้วจึงเริมดําเนินการปู
กระเบือง
- การเตรียมแผ่นกระเบือง กระเบืองทีใช้ปดู ว้ ยกาวซีเมนต์ ไม่จาํ เป็ นต้องนําไปแช่นาํ
การเตรียมกาวซีเมนต์
- ใส่นาํ 5 ลิตร (สําหรับกาวซีเมนต์ 20 กก.) หรือ ใส่นาํ 6.25 ลิตร (สําหรับกาวซีเมนต์ 25 กก.) อุณหภูมิของ
นําปกติ (ไม่ใช่นาอุ
ํ น่ หรือนําร้อน) ลงในถังทีเตรียมไว้
- ค่อย ๆ ใส่กาวซีเมนต์ในอัตราส่วน คือ นํา 1 ส่วน : กาวซีเมนต์ 4 ส่วนโดยนําหนัก หรือ นํา 1 ส่วน : กาว
ซีเมนต์ 3 ส่วนโดยปริมาตร ลงในนํา ขณะเดียวกันใช้เครืองปัน ปั นให้ทวจนเป็
ั
นเนือเดียวกัน
- หลังจากผสมกาวซีเมนต์ให้เข้ากันได้ดีแล้ว ควรทิงไว้ 3-4 นาที ก่อนใช้งานเพือให้สารเคมีในกาวซีเมนต์ทาํ
ปฏิกิรยิ ากับนํา
การปูกระเบือง
- ปาดกาวซีเมนต์บางส่วนลงบนพืนผิวและใช้เกรียงหวีทีมีขนาดเหมาะสมตามขนาดกระเบืองตามทีผูผ้ ลิต
แนะนําปาดกาวซีเมนต์ให้เป็ นทางยาวบนพืนผิว 1 ถึง 2 ตร.ม. แล้วเกลียให้ทวั ความหนาตามร่องของเกรียง
หวีทีใช้ เป็ นการควบคุมปริมาณกาวซีเมนต์ทีใช้ให้สมําเสมอ (ไม่มากหรือน้อยเกินไป)
- ในกรณีปกู ระเบืองขนาดใหญ่กว่า 25 x 25 ซม. (10 x 10 นิว) ควรปาดกาวซีเมนต์ลงบนหลังกระเบืองให้ทวั
เล็กน้อย เพือแน่ใจว่าได้ปาดกาวซีเมนต์ลงพืนผิวอย่างทัวถึงและไม่มีช่องอากาศว่างเหลืออยู่เมือปูกระเบือง
เสร็จ
- ปูกระเบืองลงบนกาวซีเมนต์และกดให้แน่น หรือใช้คอ้ นยางเคาะบนกระเบืองให้ทวั
เพือให้รอ่ งของกาวซีเมนต์ทีแผ่นกระเบืองกดทับประสานกันอย่างทัวถึงเว้นช่องว่างระหว่างกระเบืองแต่ละ
แผ่น เพือให้เป็ นร่องยาแนว (อย่างน้อย 2 มม.)
- หากต้องการจัดหรือปรับตําแหน่งกระเบืองเมือปูเสร็จด้วยกาวซีเมนต์ สามารถปรับ ตกแต่งกระเบืองแต่ละ
แผ่นภายใน 15 นาที ก่อนกาวซีเมนต์จะแห้ง
- ทิงให้กาวซีเมนต์แห้งประมาณ 24 ชัวโมง ก่อนการยาแนว
การเตรียมยาแนว
- ใส่นาสะอาด
ํ
อุณหภูมขิ องนําปกติ (ไม่ใช่นาอุ
ํ น่ หรือนําร้อน) ลงในถังนําทีเตรียมไว้ (กรณีใช้ยาแนวคุณภาพสูง
ทีมีส่วนผสมอีพ๊อกซี ให้ผสมส่วนผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกันอัตราส่วน ด้านบน : ด้านล่าง เป็น 1 : 3 โดยไม่
ต้องผสมนํา คนให้ทวจนเข้
ั
ากันเป็ นเนือ เดียวกัน)
- ค่อย ๆ เทยาแนว ลงในนํา ขณะเดียวกันคนให้ทัวจนเข้าเป็ นเนือเดียวกัน โดยสัดส่วน
การผสมคือ 1 : 3 โดยนําหนัก (นํา 1 ส่วน ยาแนว 3 ส่วนหรือนํา 1 ส่วน ยาแนว 2.5 ส่วนโดยปริมาตร)
- หลังจากผสมยาแนวให้เข้ากันดีแล้วควรทิงไว้ 3 ถึง 4 นาที ก่อนใช้งานเพือให้สาร
หมวดที 2
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เคมีในยาแนวทําปฏิกิรยิ ากับนํา
การยาแนว
- สําหรับผนัง ใช้เกรียงยาง หรือแผ่นยางตักยาแนวทีผสมได้ทีแล้ว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบือง
เพือให้ยาแนวเต็มร่องทีเตรียมไว้
- สําหรับพืน เพือความรวดเร็ว ป้ายยาแนวทีผสมได้ทีแล้ว ลงบนพืนทีประมาณ 1 ตร.ม. แล้วใช้เกรียง
ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบือง เพือให้ยาแนวเต็มร่องทีเตรียมไว้
- เช็ดยาแนวส่วนทีเกินออกจากแผ่นกระเบืองด้วยฟองนําหมาด ๆ ก่อนทียาแนวจะแห้งสนิทกรณีใช้ยาแนว
คุณภาพสูงทีมีส่วนผสมของอีพอี กซี ควรเช็ดยาแนวส่วนทีเกินออกจากแผ่นกระเบืองด้วยฟองนําเส้นใยแข็งที
ชุบนําอุน่ หมาด ๆ หลังยาแนวเสร็จประมาณ 15 ถึง 20 นาที (พืนทีประมาณ 1 ตร.ม.)
- ปล่อยทิงไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วทําความสะอาดกระเบืองด้วยผ้าสะอาด
- เพือการยึดเกาะทีดีของยาแนว ควรทิงเอาไว้ให้แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการใช้งาน
การทําความสะอาด
ผูร้ บั จ้างต้องทําความสะอาดทุกแห่งทีเกียวข้องหลังจากการปูกระเบืองด้วยความประณีตสะอาด
เรียบร้อย
ปราศจากคราบนําปูน คราบไคล หรือรอยเปื อนต่าง ๆ ก่อนขออนุมตั ิตรวจสอบจากผูอ้ อกแบบและส่งมอบงาน
การซ่อมแซม
พืนผิวกระเบืองให้ทาํ การใช้เหรียญหรือโลหะเคาะทีกระเบือง เพือเช็คว่ามีเสียงเคาะดังโปร่งหรือไม่ หากมีเสียง
ดังกล่าว ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการรือโดยสกัดกาวซีเมนต์บางส่วนออกและทําความสะอาด ปราศจาก ฝุ่ นผง
จากนันทําการปูกระเบืองอีกครัง
โดยปาดกาวซีเมนต์ดา้ นหลังกระเบืองและใช้เกรียงหวีปกู าวซีเมนต์ทีผิว
ตามปกติ รอให้แห้งและยาแนวอีกครัง ผูค้ วบคุมงานหรือผูอ้ อกแบบจะต้องเป็ นผูก้ าํ หนดกรรมวิธีตลอดจนการ
เลือกใช้วสั ดุ ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทังหมด
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งานวัสดุอุดยาแนว ( SEALANT )
ผูร้ บั เหมางานประตู-หน้าต่าง จะต้องจัดหาซิลโิ คนทีเหมาะสมกับการยาแนว เพือป้องกันการรัวซึมของอากาศฝน และ
อืน ๆ ตามทีแบบกําหนด รวมทังรอยต่อใดทีต้องยาแนวแต่มิได้ กําหนดในแบบ ผูร้ บั เหมาจะต้องยาแนวรอยต่อนันให้เรียบร้อย
วัสดุอดุ ยาแนวทังหมดทีใช้ในโครงการนี ให้ใช้ชนิด SILICONE SEALANT ชนิดทีไม่มีอนั ตรายหรือสร้างความเสียหายแก่ผิว
วัสดุทีจะอุดรอยต่อสําหรับอุดเพือป้องกันการรัวซึม กําหนดให้ไม่เล็กกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม. โดยมี CLOSED CELL
POLYETHLELENE FOAM BACKER ROD หนุนรองเสมอ ส่วนรอยต่อสําหรับงาน CURTAINWALL และส่วนทีต้องการความ
แข็งแรงในการจับยึด ให้เป็ นไปตามรายการคํานวณ วัสดุอดุ ยาแนวให้ใช้ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่า DOW CORNING หรือ
GE หรือ Sika หรือ TREMCO โดยใช้รุน่ ทีเหมาะสมกับผิววัสดุทีจะอุดดังต่อไปนี ส่วน สีของวัสดุยาแนว สถาปนิกจะเป็ นผู้
กําหนดสีทีใช้ ผูร้ บั เหมาจะต้องส่งตัวอย่างซิลิโคนยาแนวแต่ละชนิด แต่ละสีทีจะใช้อย่างละ 1 หลอด (30 มิลลิลิตร) เพือขอ
อนุมตั ิก่อนนําไปใช้งาน
1.
ซิลโิ คนทีทําหน้าทีในการยึดกระจกสําหรับงานอาคารสูง เช่น ใช้ในส่วน CURTAIN WALL ให้ใช้ซลิ โิ คนประเภท
Silicone Sealant วัสดุยาแนว ชนิดไม่ก่อให้เกิดคราบ (Non Staining Silicone Sealant) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์
คุณภาพเทียบเท่าของ Dow Corning หรือ General Electric หรือ SIKA หรือ TREMCO โดยมีรายละเอียดดังนี
- Structural Silicone ต้องเป็ นชนิด Two Part เพือติดตังกระจกในโรงงาน โดยจะต้องมีการทดสอบ Compatibilty
Test และ Deglazing Test ตามข้อกําหนดของผูผ้ ลิตโดยผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายงานการตรวจสอบนีให้แก่
เจ้าของงาน One Part Silicine จะอนุโลมให้ใช้เฉพาะในงานซ่อมหรือในกรณีทีมีเหตุจาํ เป็ นเท่านัน Two Part
Silicone ให้ใช้ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่า Dow Corning No.983 หรือ GE Ultra glass SSG4400 หรือ SIKA
SG-500 หรือ TREMCO และใช้ One Part Silicone ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่า DC795 หรือ GE Ultra glaze
SSG4000 หรือ SIKA SG-18 หรือ TREMCO
- Weather Seal ต้องเป็ นชนิด Low หรือ Medium Modulus โดยจะต้องมีการทดสอบว่า สามารถใช้รว่ มกับวัสดุ
ต่าง ๆ ทีจะต้องยึดติดให้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า Dow Corning 791, GE Ultraproof II SCS2900 หรือ
SIKA WS-305 หรือ Tremsil 600
- ซิลโิ คนสําหรับอุดยาแนวผิวอลูมิเนียมกับผิวปูนเพือป้องกันนําซึม ให้ใช้ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเทียบเท่า DOW
CORNING NO.791 หรือ GE Ultra Prof11 Scs2900 SILPRUF หรือ Sika WS-305 หรือ Tremsil 600
- ซิลโิ คนสําหรับอุดยาแนวกระจกโฟลทกับกระจกโฟลท ให้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า DOW CORNING
NO. 791 หรือ GE Ultra Prof11 Scs2900 หรือ Sika GS-621 หรือ Tremsil 600 ในกรณีทีต้องใช้สีใส่ และกัน
รัวซึม DC688/793-T หรือ Tremsil 200
2.
ผิววัสดุอนื ๆ ทีไม่ได้กล่าวถึง ให้ผรู้ บั จ้างขออนุมตั ิสถาปนิกก่อนดําเนินการใด ๆ
3.
ผูร้ บั จ้างต้องส่งผลการทดสอบซิลโิ คนยาแนวงานโครงสร้างกับวัสดุทีจะยาแนว จากห้องปฏิบตั ิการของผูผ้ ลิตซิลโิ คน
ยาแนวทีผูค้ วบคุมงานรับรองก่อนทีจะเริมดําเนินการ ผลการทดสอบขันตําต้อง ประกอบด้วย
3.1
การทดสอบเข้ากันได้ (COMPATABILITY TEST ) ของวัสดุทงหมดที
ั
ใช้รว่ มกัน ได้แก่ กระจก อลูมเิ นียม
โฟมหนุน (BACKER ROD) (ถ้ามี) ยางหนุน (SETTING BLOCK) ( ถ้ามี ) เทปโฟม (SPACER) กับซิลโิ คน
ยาแนวทีใช้
3.2
การทดสอบการยึดเกาะ (ADHESION-IN-PEEL TEST) ตามมาตรฐาน ASTM C 794 บนผิวกระจก และ
อลูมิเนียมทีใช้งานจริงสําหรับโครงการนี

หมวดที 2

98/169

วัสดุอดุ ยาแนว

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

3.3

4.
5.

6.
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ข้อแนะนําจากห้องปฏิบตั ิการเกียวกับความจําเป็ นในการใช้สารรองพืน (PRIMER) ชนิดของสารรองพืน
และข้อแนะนํา ชนิดของสารละลายในการทําความสะอาด
ซิลโิ คนทีใช้จะต้องบรรจุในกล่องทีแข็งแรงเพียงพอต่อการขนส่ง มีปา้ ยบอกชื อผูผ้ ลิต ชนิดของผลิตภัณฑ์และ
หมายเลขการผลิต จะต้องจัดเก็บซิลิโคนยาแนวตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
การยาแนว
5.1
ผิวงานทีจะยาแนวจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่ น ไขมัน แลคเกอร์ และความชืน
5.2
ต้องเช็ดทําความสะอาดงานผิวงานด้วยสารละลายทีผูผ้ ลิตซิลโิ คนแนะนํา ผ้าทีใช้จะต้องเป็ นผ้าฝ้าย 100% สี
ขาว ใช้ผา้ ผืนแรกชุบสารละลายเช็ดทีผิวงาน แล้วใช้ผา้ ผืนทีสองเช็ดตามเพือเป็ นการดูดซับสิงทีสกปรกและ
ไขมันทันทีก่อนทีสารละลายจะระเหย
5.3
ในกรณีทีจําเป็ นให้ทาสารรองพืนเพียงบาง ๆ ด้วยผ้าฝ้าย 100 % สีขาว หากสารรองพืนมากเกินไปจนเห็น
เป็ นฝ้าขาว ให้ใช้ผา้ สะอาดเช็ดออกให้หมดรอยฝ้า
5.4
ติดเทปโฟม ( SPACER ) ยางหนุน ( SETTING BLOCK ) โฟมหนุน ( BACKER ROD ) และ
ส่วนประกอบ อืน ๆ ตาม SHOP DRAWING
5.5
ฉีดซิลิโคนยาแนวโดยใช้ช่างทีมีประสบการณ์เพียงพอ ในการฉีดซิลโิ คนยาแนวได้อย่างประณีต และไม่มี
ฟองอากาศ การฉีดซิลิโคนยาแนวอาจฉีดแบบมือบีบหรือแบบใช้แรงลมอัดก็ได้ และปาดตบแต่งซิลิโคนยา
แนวด้วยแท่งปาดก่อนซิลิโคนเริมแข็งตัว ภายใน 10 นาที หลังจากฉีดซิลโิ คนยาแนวแล้วลอกเทปกระดาษ
ออกทันที
5.6
ไม่เคลือนย้ายแผงกระจกจนกว่าซิลิโคนยาแนวจะแข็งตัวเต็มที ระยะเวลาขึนอยู่กบั คําแนะนําของผูผ้ ลิต
ซิลิโคนทีใช้
5.7
แผงกระจกทีรอเวลาแข็งตัวต้องเก็บไว้ในทีร่ม ไม่มีฝนุ่ มีการระบายอากาศได้ดี
5.8
งานประตู หน้าต่าง ทีอยู่ภายนอกอาคารและต้องรับลม ฝน โดยตรงจะต้องยาแนวด้วยระบบ DUAL
DEFENCE WET & DRY GLAZING SYSTEM ซึงเป็ นการยาแนวรอยต่อกระจก กับขอบอลูมิเนียมส่วน
ด้านนอกด้วยซิลโิ คน ส่วนด้านในใช้ยางอัดชนิด EPDM ตามความเหมาะสมร่องกระจกกับขอบอลูมเิ นียมที
จะยาแนวจะต้องกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1/6 นิว และจะต้องมีวสั ดุประเภท CLOSED CELL POLYETHELENE
FOAM ROD / TAPE หรือ SPACER รองรับเสมอ
การควบคุมคุณภาพการทํางานของวัสดุอุดยาแนว
6.1
ให้มีระบบการบันทึกการหมุนเวียนของซิลิโคนยาแนว ดังรายละเอียดต่อไปนี
วันทีทีรับของ
ชือและหมายเลขผลิตภัณฑ์
หมายเลขการผลิต
วันทีเบิกของไปใช้
ชืองานทีนําไปใช้
6.2
ให้มีการกรีดแนวซิลิโคนยาแนว (DEGLAZING) เพือตรวจสอบความเต็มของแนวยา ความกว้างของยาแนว
(STRUCTURAL BITE) และการยึดเกาะ (ADHESION) ระหว่างซิลิโคนยาแนวกับผิวงานปริมาณการกรีด
แนวมีดงั นี
50 แผงแรกตรวจสอบ 1 แผ่น
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ทุก ๆ 100 แผงต่อไปตรวจสอบ 1 แผ่น
ทุก ๆ ชุดการผลิตจะต้องมีหมายเลขประจําแผง เพือให้สามารถตรวจสอบได้ หากพบข้อบกพร่องภายหลัง
ผลการทดสอบการกรีดแนวจะต้องส่งให้ผคู้ มุ งานเพือตรวจสอบ
6.3
จัดให้มีการรับประกันผลงานซิลโิ คนยาแนวเป็ นเวลา 10 ปี โดยผูผ้ ลิตซิลโิ คนยาแนว
7.
การป้ องกันผิววัสดุ
งานอลูมิเนียมทังหมดเมือทําการติดตังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องพ่นวัสดุปกคลุมผิว หรือติด PLASTIC
TAPE เพือป้องกันผิวของวัสดุไว้ให้ปลอดภัยจากนําปูน หรือสิงสกปรกอืนใดทีอาจทําความเสียหายให้กบั งาน อลูมิเนียม
8.
การทําความสะอาด
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําความสะอาดผิวของงานอลูมิเนียมและกระจก ทังด้านนอกและด้านในให้สะอาดปราศจากคราบ
นํามัน คราบนําปูน สี รอยดินสอ หรือสิงสกปรกอืนใดก่อนส่งมอบงาน โดยผูร้ บั จ้างจะต้องไม่ใช้เครืองมือและสารละลายใด ๆ
ทําความสะอาด อันอาจเกิดความเสียหายแก่งานอลูมิเนียมและกระจกได้
9.
การรับประกัน
ผูร้ บั จ้างต้องจัดทําเอกสารรับประกันคุณภาพวัสดุอปุ กรณ์ทีนํามาติดตังและคุณลักษณะผลงานอลูมิเนียม CURTAIN
WALL และกระจกว่าถูกต้องสมบูรณ์ไม่รวซึ
ั ม และยังคงสภาพการใช้งานได้ดีอย่างน้อย 10 ปี นับจากวันส่งมอบงาน ความ
เสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนก่อนการรับมอบงาน หรือภายในระยะเวลาของการรับประกัน อันมีผลเนืองมาจากการผลิต การขนส่ง
การติดตัง ผูร้ บั จ้างจะต้องชดใช้โดยถอดออกและติดตังด้วยของใหม่ทีมีคณ
ุ ภาพชนิดและขนาดเดียวกัน โดยเป็ นค่าใช้จ่ายของ
ผูร้ บั จ้างทังสินผูร้ บั จ้างต้องรับประกันคุณภาพคุณสมบัติของวัสดุและการติดตังตามมาตรฐานของบริษัทผูผ้ ลิต เมือติดตังแล้ว
ต้องไม่มกี ารหลุดร่อนหรือมีขอ้ บกพร่องใด ๆ หากเกิดการดังกล่าวผูร้ บั จ้างต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีโดยไม่คิดมูลค่า
ใด ๆ ทังสินโดยมีระยะเวลาการรับประกันไม่ตากว่
ํ า 2 ปี สาํ หรับวัสดุยาแนวในงานโครงสร้าง (Structural Sealant) ผูร้ บั จ้างต้อง
ส่งใบรับประกันคุณภาพงานจากผูผ้ ลิตวัสดุยาแนว โดยมีระยะเวลาการรับประกันไม่ตากว่
ํ า 10 ปี การรับประกันต้องครอบคลุม
ถึงการรับประกันการยึดติดของซิลิโคนยาแนวงานโครงสร้างกับวัสดุ (Structural Warranty (In Factory or On Site) สําหรับ
วัสดุยาแนวในงานกันการรัวซึม (Weatherseal Sealant) ผูร้ บั จ้างต้องส่งใบรับประกันคุณภาพงานจากผูผ้ ลิตวัสดุยาแนว โดยมี
ระยะเวลาการรับประกันไม่ตากว่
ํ า 10 ปี การรับประกันต้องครอบคลุมถึงการรับประกันการยึดติดของซิลิโคนยาแนวกับวัสดุ ไม่
เกิดการรัวซึมของนําและอากาศ (Weatherseal Warranty)

หมวดที 2

100/169

วัสดุอดุ ยาแนว

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

2.6 งานไม้
ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ทีจําเป็ นสําหรับการก่อสร้างเกียวกับไม้ทงหมดที
ั
ระบุในแบบและ
รายการก่อสร้างรวมถึงการเก็บรักษาไม้ให้มีคุณภาพดีก่อนนํามาใช้งาน งานประกอบไม้แบบได้ระบุไว้แล้วในหมวดไม้
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐาน
ให้ใช้มาตรฐานของกรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามมาตรฐาน มอก.423 และมอก.424 ส่วนไม้สกั ให้
ยึดถือตาม มอก.422 โดยไม้ทงหมดก่
ั
อนนํามาใช้งานให้อดั นํายาป้องกันปลวกและแมลงต่าง ๆ ตาม มอก. 516
วัสดุ
ไม้จะต้องเป็ นไม้ปราศจากรอยตําหนิทีทําให้การรับกําลังของไม้เสียไป ไม้จะต้องแห้งไม่ผุ หรือเป็ นกระพี ไม่มีรอย
แตกร้าว จะต้องตรง ไม่คดงอ นอกจากจะระบุเป็ นอย่างอืน
ไม้เนือแข็ง
ไม้ทีจะนํามาใช้ในการก่อสร้าง ส่วนทีระบุเป็ นไม้เนือแข็งจะต้องเป็ นไม้เนือแข็งตามมาตรฐานกรมป่ าไม้ฯ ผูร้ บั
จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างพร้อมผลการทดสอบจากกรมป่ าไม้ฯ กํากับมาด้วย
ไม้เนืออ่อน
ใช้สาํ หรับงานประกอบไม้แบบส่วนทีทําเป็ นไม้เคร่าหรือเคร่าฝ้าเพดาน อนุญาตให้ใช้ไม้ยางได้แต่ตอ้ งผ่านการอัด
นํายามาแล้ว ไม้ตกแต่งประกอบเฟอร์นิเจอร์ นอกจากระบุเป็ นอย่างอืนในแบบให้ใช้ไม้สกั ทอง การอัดนํายา
จะต้องมีคุณภาพไม่นอ้ ยกว่าการอัดนํายาของโรงงานอัดนํายาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ คือก่อนอัด
นํายาจะต้องอบไม้ให้แห้งเหลือปริมาณไอนําในเนือไม้ประมาณ 30% แล้วจึงทําการอัดนํายา โดยใช้นายาแห้
ํ
ง
ครึงปอนด์ ต่อไม้ 1 ลูกบาศก์ฟตุ ไม้สาํ หรับทําเคร่าฝ้าและเคร่าเพดาน จะต้องไสเรียบมาจากโรงงานทังหมด
ห้ามใช้เศษไม้ทีประกอบแบบคอนกรีตทําการก่อสร้างเด็ดขาด
ไม้วงกบ
ในกรณีทีระบุให้ทาํ สีทบึ แบบกึงมัน กึงด้าน ให้ใช้วงกบไม้เนือแข็ง กรณีทีระบุให้ลงแชล็คโชว์เนือไม้ให้ใช้วงกบ
ไม้สกั ขนาดของไม้วงกบดูรายละเอียดในแบบก่อสร้าง
ไม้อดั
ไม้อดั ทังหมดให้ใช้ไม้อดั เกรดเอ ขนาดและความหนาของไม้อดั ตามระบุในแบบจะต้องเป็ นไม้อดั ชนิด Marine
Plywood แผ่นไม้อัด มีคุณสมบัตติ าม มอก. 178
พืนระแนงไม้สาํ เร็จรู ป
พืนระแนงไม้สาํ เร็จรู ป ขนาด 47 x 47 ซม. หน้ากว้างของแผ่น 2 “ ตัวไม้ตอ้ งผ่านการอบแห้งผลิตภัณฑ์คุณภาพ
เทียบเท่า LEODECK , ลีโอวูด้ อินเตอร์เทรด
การประกอบและการติดตัง
รอยบากไม้กด็ ี หน้าไม้ทีประกอบกันก็ดีจะต้องขีดเส้นจากวัดมุมให้ถกู ต้องจึงเลือยเจาะไสตกแต่งให้หน้าไม้สนิท
เต็มหน้าทีประกบกันการติดตังโครงไม้ทีประกอบไว้แล้วจะต้องทําการติดตังอย่างระมัดระวังและใช้เครืองมือที
เหมาะสม โดยมิให้โครงไม้นนั ๆ เกิดชํารุดเสียหายได้ถา้ เกิดการชํารุดเสียหายขึนผูร้ บั จ้างจะต้องแก้ไขหรือ
เปลียนตัวไม้ให้ใหม่ค่าใช้จ่ายในการนีจะต้องเป็ นของผูร้ บั จ้างทังสินอุปกรณ์อย่างหยาบ รวมทังการตอกตะปู
เดือย ตะปูควง สลักเกลียว เครืองหนีบ วงแหวน LAG SCREW, EXPANSION BOLTS และ ARCHOR
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BOLTS และรายการอุปกรณ์อืน ๆ ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ FINISH HARDWARE และสิงซึงจําเป็ นอืน ๆ เพือ
ยึดให้โครงแข็งแรงอย่างถาวรกับที ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูท้ าํ ทังสิน บานประตู ผูร้ บั จ้าง จะต้องติดตังแขวนและ
ตกแต่งตามทีระบุและแสดงในรู ปแบบและจะต้องมีช่องว่างระหว่างด้านข้าง 2 มม. และขอบของบานไม่เกิน
5 มม. เหนือพืน นอกจากจะได้ระบุเป็ นอย่างอืนในแบบช่องประตูทีไม่มีธรณี จะมีช่องว่างไม่เกิน 5 เหนือพืน
ลูกบิดมือจับส่วนทีเป็ นมาตรฐานจะต้องติดในระดับความสูงเดียวกันมือจับลูกบิดจะต้องอยู่สูงจากพืนทีตกแต่ง
แล้ว 96 ซม.ถึงกึงกลางตัวลูกบิดหรือตามระบุในแบบขยาย
งานพืนระแนงไม้สาํ เร็จรู ป การติดตังให้ติดตังตามกรรมวิธีของผูผ้ ลิต
งานไม้ตกแต่งภายใน
งานไม้ตกแต่ง จะต้องมีการขัดแต่งลงกระดาษทราย จนกระทังรอยอันเกิดจากเครืองจักรเครืองมือหมดไป ไม่มี
RAISED GRAIN หรือส่วนเสียหายอืน ๆ ทีผิวอันปรากฏให้เห็นด้วยสายตาในงานแต่งผิวนัน
งานไม้ตอ้ งทําโครงเคร่าอย่างดี อุดติดแน่น และติดตังในแนว และระดับทีต้องการ และจะต้องยึดติดอย่าง
มันคง แข็งแรงกับที
ตัวเคาน์เตอร์ จะต้องทําให้ถกู ต้องพอดี ดังแสดงในรูปแบบ
ขนาดของไม้
ไม้สาํ หรับก่อสร้างทังหมด (ยกเว้นไม้สกั ) ยอมให้เนือไม้เป็ นคลองเลือย โดยให้มีขนาดเล็กกว่าทีระบุในแบบได้
แต่เมือตกแต่งพร้อมทีจะประกอบเข้าเป็ นส่วนของอาคาร จะต้องมีขนาดเหลือไม้นอ้ ยกว่าที ระบุดงั ต่อไปนี
ไม้ขนาดไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า
1/2 นิว 3/8 นิว
1 นิว 1 3/16 นิว
1 1/2 นิว 1 5/16 นิว
2 นิว 1 13/16 นิว
3 นิว 2 13/16 นิว
4 นิว 3 13/16 นิว
5 นิว 4 13/16 นิว
6 นิว 5 13/16 นิว
8 นิว 7 13/16 นิว
งานฝี มือและวิธที าํ
-

รายการไม้ทงหมดที
ั
ใช้ทาํ โครงสร้างถาวร จะต้องใช้ช่างฝี มือชันดีทีประณีต มีประสบการณ์กบั งานประเภทนี
ต้องจัดเตรียมกรอบไม้แนวตะปูพุกหรือรายการอืน ๆ ทํานองเดียวกันนีในทีทีจําเป็ นเตรียมสําหรับการยึด
การประกอบทีถูกต้องหรือการประกอบติดตังของงาน จะต้องสร้างกับทีโดยวิธีการทีได้รบั การอนุมตั ิแล้ว
งานไม้ สําหรับการตกแต่งภายใน
ข้อกําหนดทัวไป
ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุดงั ต่อไปนี เพือขออนุมตั ิจากสถาปนิกก่อนการดําเนินการ
- ตัวอย่างสี Laminate
- Hardware ของงานตู,้ ประตู, Built in, Joinery
- ตัวอย่างสีพน่ หรือ สีทา

หมวดที 2
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-

ผูร้ บั จ้างต้องแจ้งผูค้ วบคุมงานล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 2 วัน เพือทําการตรวจสอบ Joinery ทีโรงงานก่อนการติดตังที
หน้างาน

การจัดเตรียมวัสดุ
- วัสดุทีใช้ตอ้ งเป็ นไม้เกรดดีและได้มาตรฐาน
- ความต่างของไม้ตอ้ งไม่ต่างจากกันเกินกว่า 3 %
- ไม้จะต้องไม่มีรอยขีดข่วน,รอยประทับโรงงาน , รอยเลือน, รอยวอล์ก โดยรอบ
- ไม้จะต้องได้รบั การเคลือบด้วยสารป้องกันแมลง, มอด, ปลวก ก่อนดําเนินการ
- กาวทีใช้ตอ้ งเหมาะสมกับไม้ชนิดนัน ๆ
- ไม้อดั ต้องเป็ นไม้อดั กันนํา
- Particle Board ต้องเป็ นวัสดุกนั นํา และใช้ในพืนทีไม่เปี ยกนําเท่านัน
- MDF Board ต้องมีความหนาแน่นที 700 kg/m2 หากเคลือบด้วย Melamine ต้องเคลือบทัง 2 ด้าน
- Laminated plastic sheet ต้องเป็ นแบบกันไฟ MDF และกาวใช้ตอ้ งเป็ น PVAC ภายใต้ความร้อน 120 C การ
ต่อแผ่นของไม้ Veneer ต้องต่อให้ได้ตามแนวของลายไม้
การติดตังงานไม้
- งานไม้ให้เป็ นงานทีรวมถึงการติดตัง วงกบ, บัว, การต่อของวัสดุไม้ และวัสดุอืน ฯลฯ
- การติดตังต้องใช้แผ่นเต็มเสมอ และมีรอยต่อน้อยทีสุดถึงไม่มีเลย รอยต่อของไม้ให้เป็นไปตามรายละเอียดของแบบ
- การเก็บขอบต้องใช้ Finishing เดียวกันกับหน้าไม้ใหญ่ หรือตามทีกําหนดในแบบ
การติดตังงาน Joinery
- ถ้างานต้องมีการตอกตะปู หัวตะปูตอ้ งจมกว่าหน้า ไม้และฉาบเรียบด้วย filler และทําสีตามตัว อย่าง หรือ
เทียบเท่าสีไม้ Finishing
- งานไม้ Joinery ต้องได้แนวตรงฉาก ไม่บดิ งอตามข้อกําหนดต่อไปนี
- 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 ในกรณีมีการบิดตัวของไม้
งานไม้และวัสดุและประกอบต่างๆ
- ไม้ยมหอมสําหรับโครงภายในเฟอร์นิเจอร์ทังหมดต้องเป็ นไม้ทีอบแห้งสนิทได้ขนาดไม่บิด เบียว ไม่มีตาํ หนิ
ปราศจากมอดและแมลงกินเนือไม้
- ไม้สกั สําหรับไม้ประณีตทังหมดทีระบุในแบบ ต้องเป็ นไม้ทีอบแห้งสนิท ไม่บดิ งอ ไม่มี ตําหนิไม่มีเสียนไม้
ปราศจากแมงกินเนือไม้ปราศจากแมงกินเนือไม้
- ไม้อืนทีระบุถา้ มีตอ้ งเป็ นไม้ทีอบแห้งสนิท ไม่บิดงอ ไม่มีตาํ หนิ ไม่มีเสียนไม้ปราศจากแมงกินเนือไม้ปราศจาก
แมงกินเนือไม้
- ไม้อดั สัก เป็ นไม้อดั สักคุณภาพตามมาตรฐาน ม.อ.ก. 178 – 2519 เกรดเอ คัดลายขนาดความหนาตามแบบ
- ไม้อดั ยางคุณภาพมาตรฐาน ม.อ.ก. 178 – 2519 ใช้สาํ หรับทีมองไม่เห็นจากภายนอกทีไม่ตอ้ งการโชว์เสียนไม้
หรือสําหรับการกรุกระจก, กรุพลาสติกลามิเนท
หมวดที 2
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-

หมวดที 2

พลาสติกลามิเนตเป็ น HPL ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.7 มม. สีและคุณภาพตามตัวอย่างของสถาปนิก ขนาด
และ รอยต่อทําตามแบบ การติดตังทําตามคําแนะนําของบริษัทผูผ้ ลิตหรือ ผูแ้ ทนจําหน่ายอย่างเคร่งครัด
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2.7 งานโลหะ
ทัวไป
“กรณีทวไปและกรณี
ั
พิเศษ” ทีระบุไว้ในภาคอืน ให้นาํ มาใช้กบั หมวดนีด้วย
บทกําหนดส่วนนีคลุมถึงเหล็กรูปพรรณทุกชนิด
รายละเอียดเกียวกับเหล็กรู ปพรรณ ซึงมิได้ระบุในแบบและบทกําหนดนี ให้ถือปฏิบตั ิตาม “มาตรฐานสําหรับอาคาร
เหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทุกประการ
วัสดุ
เหล็กรูปพรรณทังหมด จะต้องมีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที มอก.116-2715 หรือ ASTM. หรือ
JIS ทีเหมาะสม
การกองเก็บวัสดุ
การเก็บเหล็กรูปพรรณทังทีประกอบแล้ว และยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพืนเหนือพืนดิน จะต้องรักษาเหล็กให้
ปราศจากฝุ่ น ไขมัน หรือสิงแปลกปลอมอืน ๆ และต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็ นสนิม
การต่อ
รายละเอียดในการต่อให้เป็ นตามทีระบุในแบบผูร้ บั จ้างจะต้องเขียน SHOP DRAWING แสดงวิธีการต่อให้สถาปนิกอนุมตั ิก่อน
ดําเนินการ
รูและช่องเปิ ด
การเจาะหรือตัด หรือกดทะลุให้เป็ นรู ต้องกระทําตังฉากกับผิวของเหล็ก และห้ามขยายรูดว้ ยความร้อนเป็ นอันขาดในเสาทีเป็ น
เหล็กรูปพรรณ ซึงต่อกับคาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะรู ไว้ เพือให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อย
ปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง ขอบรูซึงคมและยืนเล็กน้อย อันเกิดจากการเจาะด้วยสว่านให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครืองมือโดย
ลบมุม 2 มิลลิเมตร ช่องเปิ ดอืน ๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียว จะต้องเสริมเหล็กซึงมีความหนาไม่นอ้ ยกว่า ความหนาขององค์
อาคารทีเสริมนัน รูหรือช่องเปิ ดภายในแหวน จะต้องเท่ากับช่องเปิ ดขององค์อาคารทีเสริมนัน
การประกอบและการยกติดตัง
แบบขยายก่อนจะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชัน ผูร้ บั เหมาจะต้องส่งแบบขยายต่อผูแ้ ทนผูว้ ่าจ้าง เพือรับความ
เห็นชอบ
จะต้องจัดทําแบบทีสมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกียวกับการตัดต่อประกอบและ การติดตังรูสลักเกลียวรอยเชือมและ
รอยต่อทีจะกระทําในโรงงาน
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ทีใช้จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
จะต้องมีสาํ เนาเอกสารแสดงบัญชีพสั ดุและวิธีการยกติดตังตลอดจนการยึดโยงชัวคราว
- การประกอบและการยกติดตัง
- ให้พยายามประกอบทีโรงงานให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้
- การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟสกัด และกดทะลุ ต้องกระทําอย่างละเอียดประณีต
- องค์อาคารทีวางทาบกัน จะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า
- การติดตัวเสริมกําลัง และองค์อาคารยึดโยงให้กระทําอย่างประณีตสําหรับตัวเสริมกําลังทีติดตังแบบอัดแน่น ต้อง
อัดให้สนิทจริง ๆ
- รายละเอียดให้เป็ นไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที
1003-18 ทุกประการ
หมวดที 2
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- ห้ามใช้วธิ ีเจาะรู ดว้ ยไฟจะต้องแก้แนวต่าง ๆ ให้ตรงตามแบบ รูทีเจาะไว้ไม่ถกู ต้อง ฯลฯ จะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธี
เชือม และเจาะรู ใหม่ให้ถกู ตําแหน่ง
- ไฟทีใช้ตดั ควรมีเครืองมือกลเป็ นตัวนํา
- การเชือมให้เป็ นไปตามมาตรฐาน AWS สําหรับการเชือมในงานก่อสร้างอาคาร ผิวหน้าทีจะทําการเชือม จะต้อง
สะอาดปราศจากสะเก็ด ร่อนตะกรัน สนิม ไขมัน สี และวัสดุแปลกปลอมอืน ๆ ทีจะทําให้เกิดผลเสียต่อการเชือม
ได้ในระหว่างการเชือมจะต้องยึดชินส่วนทีจะเชือมติดต่อกันได้แน่น เพือให้ผิวแนบสนิทสามารถทาสีอดุ ได้โดยง่าย
หากสามารถปฏิบตั ิได้ให้พยายามเชือมในตําแหน่งราบ และให้วางระดับการเชือมให้ดีเพือหลีกเลียงการบิดเบียว
ในระหว่างกระบวนการเชือม ในการเชือมแบบชนจะต้องเชือมในลักษณะทีจะให้ได้การ Penetration โดยสมบูรณ์
โดยมิให้มีการกระเปาะตะกรันขังอยู่ในกรณีนี อาจใช้วธิ ีลบมุมตามขอบหรือ Backing Plates ก็ได้ ชินส่วนที
จะต้องต่อเชือมแนบทาบ จะต้องวางให้ชิดกันทีสุดเท่าทีจะมากได้และไม่ว่ากรณีใด จะต้องห่างกันไม่เกิน 6
มิลลิเมตร ช่างเชือมจะต้องใช้ช่างเชือมทีมีความชํานาญเท่านัน และเพือเป็ นการพิสจู น์ถงึ ความสามารถ จะมีการ
ทดสอบความชํานาญของช่างเชือมทุก ๆ คน
งานสลักเกลียว
- การตอกสลักเกลียว จะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยไม่ทาํ ให้เกลียวเสียหาย
- ต้องแน่ใจว่า ผิวรอยต่อเรียบ และผิวทีรองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้า ก่อนจะทําการขันเกลียว
- ขันรอยต่อด้วยสลักเกลียวทุกแห่งให้แน่น โดยใช้กญ
ุ แจปากตายทีถูกขนาด
- เมือขันสลักเกลียวแน่นแล้ว ให้ทบุ ปลายเกลียว เพือมิให้แป้นสลักเกลียวคลายตัว
การต่อและประกอบในสนาม
- ให้ปฏิบตั ิตามทีระบุในแบบขยาย และคําแนะนําในการยกติดตังโดยเคร่งครัด
- ค่าผิดพลาดทียอมให้ ให้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล
- จะต้องทํานังร้านคํายัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียง เพือยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนวและตําแหน่งทีต้องการ
เพือความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงานจนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและแข็งแรงดีแล้ว
- หมุด ให้ใช้สาํ หรับยึดชินส่วนต่าง ๆ เข้าหากัน โดยไม่ให้โครงเหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบียวชํารุด
- ห้ามใช้วธิ ีตดั ด้วยแก็สเป็ นอันขาด นอกจากจะได้รบั อนุมตั ิจากวิศวกร
- สลักเกลียวยึดและสมอ ให้ตงโดยใช้
ั
แบบนําเท่านัน
- แผ่นรองรับ
- ให้ตามทีกําหนดในแบบขยาย
- ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิมเหล็ก
- หลังจากได้ยกติดตังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อดั มอร์ตา้ ชนิดทีไม่หดตัว และใช้
- ผงเหล็กเป็ นมวลรวมใต้แผ่นรองรับให้แน่นแล้วตัดขอบลิมให้เสมอกับขอบของแผ่นรองรับโดยทิงส่วนทีเหลือไว้ในที
การป้ องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน
- เกณฑ์กาํ หนดทัวไป
งานนีหมายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตามกําหนดและแบบ และให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดของสัญญานีทุกประการ
- ผิวทีจะทาสี
- การทําความสะอาดก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเว้นผิวทีอาบโลหะจะต้องขัดผิวให้สะอาด โดยใช้เครืองมือขัด เช่น
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- จานคาร์บอรันดัม หรือเครืองมือชนิดอืนทีเหมาะสมจากนัน ให้ขดั ด้วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทรายเพือขจัด
เศษโลหะทีหลุดร่อนออกให้หมดแต่ตอ้ งพยายามหลีกเลียงการใช้เครืองขัดด้วยลวดเป็ นระยะเวลานานเพราะอาจ
ทําให้เนือโลหะไหม้ได้สาํ หรับรอยเชือมและผิวเหล็กทีได้รบั ความกระทบกระเทือนจากการเชือม จะต้องเตรียมผิว
สําหรับทาสีใหม่ เช่นเดียวกับผิวทัวไปตามวิธีในขันต้นทันทีก่อนทีจะทาสีครังต่อไป ให้ทาํ ความสะอาดผิวซึงทาสีไว้
ก่อน หรือผิวทีฉาบไว้จะต้องขจัดสีทีร่อนหลุดและสนิมออกให้หมด และจะต้องทําความสะอาดพืนทีส่วนทีถูกนํามัน
และไขมันต่าง ๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทบั
- สีรองพืน
หากมิได้ระบุเป็ นอย่างอืน งานเหล็กรูปพรรณทังหมดให้ทาสีรองพืนด้วยสีกนั สนิมตามรายละเอียดหมวดงานทาสี
แล้วทาสีกนั สนิมทับอีกสองชัน ในกรณีทีเหล็กรูปพรรณฝั งในคอนกรีตไม่ตอ้ งทาสี แต่จะต้องขัดผิวให้สะอาดก่อนเท
คอนกรีต
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2.8 งานทาสี
ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้าง จะต้องจัดหาวัสดุแรงงาน และอุปกรณ์ทีจําเป็ นสําหรับการทาสีอาคารทังหมดทีระบุในแบบ และรายการ
ก่อสร้าง
การนําเข้าและนําออกสีและภาชนะบรรจุจะต้องรับการตรวจรับรองจากผูค้ วบคุมงานการจัดวางวัสดุตอ้ งอยู่ในสภาพที
สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
ผูค้ วบคุมงานสงวนสิทธิทีจะไม่อนุญาตให้มีการนําภาชนะบรรจุทีใช้แล้วออกนอกโครงการ รวมถึงการไม่อนุญาตให้นาํ
สินค้าเข้าโครงการในช่วงเวลาอันไม่เหมาะสม เช่นยามวิกาล หรือช่วงหยุดงาน
ห้ามนําสีเก่าทีเหลือจากงานอืนมาใช้ หรือนําเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง รวมทังกระป๋ องสีเปล่าอืน ๆ กระป๋ องภาชนะทีใส่
สีนนั ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บบุ ชํารุด ฝาปิดต้องไม่มีรอยเปิ ดมาก่อน และเป็ นของใหม่ทียังไม่ถกู ใช้งานมาก่อน
ห้ามนําสินค้าและภาชนะบรรจุทีไม่อยู่ในรายการทีระบุไว้ในแบบ เข้ามาในโครงการ
รายการทัวไป
สีทีใช้ และสีรองพืน จะต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนําของบริษทั ผูผ้ ลิตหรือตามเอกสารเผยแพร่ (Catalogue) ของบริษัทผูผ้ ลิตสีโดย
เคร่งครัด หรือให้ดาํ เนินการโดยบริษทั ผูผ้ ลิต หรือภายใต้การแนะนํา การตรวจสอบและควบคุมในทุกขันตอนของผูช้ าํ นาญงาน
จากบริษัทผูผ้ ลิต และให้แจ้งปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมทังใบรับประกันคุณภาพสีทีใช้ในงานไม่ตากว่
ํ า 10 ปี
ช่างทาสี ต้องเป็ นช่างทาสีทีมีความชํานาญมีผคู้ มุ งานคอยดูแลตลอดเวลา และห้ามการทาสีขณะทีฝนตกอากาศชืนจัด
หรือบนพืนผิวทียังไม่แห้งสนิท
งานทาสีทงหมด
ั
จะต้องเรียบร้อยสมําเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี และข้อบกพร่องอืนใด ต้องทําความสะอาดรอย
เปื อนสีบนกระจก พืน ฯลฯ งานทาสีจะต้องได้รบั การตรวจตรา และรับความเห็นชอบจากผูค้ วบคุมงาน
- พืนทีไม่ตอ้ งทาสี โดยทัวไปสีทีทาทังภายนอก และภายใน จะทาผนังกําแพงผิวคอนกรีต ผิวท่อโลหะโครงต่าง ๆ
หรือทีกําหนดไว้ในแบบ สําหรับสิงทีไม่ตอ้ งการทาสีนนั มีขอ้ กําหนด ดังนี
- ผิวพืนคอนกรีตขัดมัน
- ผิวบันไดคอนกรีตทังลูกตัง, ลูกนอน
- ผิวกระเบืองทีมีสีในตัว ฝ้า Acoustic Material, กระเบืองมุงหลังคา
- ผิววัสดุทีผ่านวิธีกนั สนิม
- สแตนเลสสตีล
- ผิวภายในรางนํา
- โคมไฟ
- อุปกรณ์สาํ เร็จรูป
- ส่วนของอาคาร หรือโครงสร้าง ซึงซ่อนอยู่ภายใน ไม่สามารถมองเห็นได้
งานฝี มือ สีทีจะทาต้องทําด้วยความประณีตตามกรรมวิธีการของผลิตภัณฑ์ การผสมสี และเก็บรักษาจะต้องรัดกุม
ไม่ให้มีวสั ดุอืนปน หรือชืน สีทีค้างจากการทา จะต้องนําไปทําลายทันที นอกบริเวณก่อสร้าง
วัสดุ
สีชนิดทาภายนอกอาคารรับประกัน 15 ปี ป้องกันเชือรา และตะไคร้นาไม่
ํ ผสมสารตะกัว และปรอทผลิตภัณฑ์สีประเภท
100 % Pure Acrylic ชนิดทนสภาวะอากาศ (Premium Grade for Exterior) สีรองพืน ให้ใช้สีรองพืนปูนใหม่กนั ด่าง ที
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เหมาะสมกับสีทบั หน้า ของบริษัทผูผ้ ลิตเดียวกันทา 1 เทียว และทาทับด้วยสี ทบั หน้า 2 เทียว หรือ หน้า ตามกรรมวิธี
ของบริษัทผูผ้ ลิตทีระบุใน Cataloque อย่างเคร่งครัด
สีชนิดทาภายในอาคารรับประกัน 10 ปี สามารถเช็ดล้างทําความสะอาดได้ 100% ชนิดเช็ดล้างทําความสะอาดได้
Premium Grade for Exterior สําหรับ ผลิตภัณฑ์สีประเภท Acrylic สีรองพืน ให้ใช้สีรองพืนปูนใหม่กนั ด่างของบริษทั
ผูผ้ ลิตเดียวกัน กับสีทาทับหน้าตามกรรมวิธีของบริษัทผูผ้ ลิตนัน ๆ
สียอ้ มไม้ (Wood Stain) สําหรับผิวทีต้องการโชว์ผิวไม้ ไม่ผสมสารตะกัว และปรอท ไม่ตอ้ งผสม ทินเนอร์ทา 3 เทียว
สีเคลือบเงา ( Alkyd Enamel ) สําหรับผิวโลหะ และผิวไม้ ( Steel Surface Paint ) สีรองพืนให้ใช้ของบริษัทผูผ้ ลิต
เดียวกัน กับสีทาทับหน้าตามกรรมวิธีของบริษทั ผูผ้ ลิตนัน ๆ
สีทาถนนเทอร์โมพลาสติก หรือ Hot Paint เพืองานจราจร ( Traffic Paint ) ชนิดสะท้อนแสง Reflextive ) ผลิตภัณฑ์
ตาม มอก. เลขที 542-2549
ระบบงานพืนคุณภาพทนทานสูงใช้อีพ็อกซีชนิดปรับพืนผิวได้ในตัว ( Epoxy Floor- Self Leveling ) ความหนาตังแต่
1000 ไมครอน ขึนไป สีรองพืนให้ใช้ของบริษทั ผูผ้ ลิตเดียวกันกับสีทาทับหน้า ตามกรรมวิธีของบริษัทผูผ้ ลิต
วิธีการทาสี ตามกรรมวิธีของบริษัทผูผ้ ลิตสี หรือ
การทาสีสาํ หรับอาคารปูน หรือคอนกรีต
ก.
การเตรียมพืนผิว และการรองพืนปูนฉาบ อิฐ และคอนกรีต การเตรียมพืน ผิวก่อนทาสี จะต้องสะอาด
ปราศจากฝุ่ น หรือสิงสกปรก
ข.
กรณีผิวปูนใหม่
- ปล่อยให้ผิวปูนฉาบหรือคอนกรีตนันบ่มตัวได้ทีและแห้งสนิท โดยทัวไปในสภาพอากาศปกติ (นอกฤดูฝน)
ผิวปูนควรจะมีอายุอย่างตํา 21 วัน หรือ 3 สัปดาห์
- ล้างหรือปัดฝุ่ นทรายทีเกาะติดบนผนัง และทิงให้แห้งซึงไม่เกิน 1 หรือ 2 วัน
- ขัดล้างคราบนํามันจากนํามันทาแบบหล่อคอนกรีต หรือคราบจากนํายาต่าง ๆ ในหน่วยงานและ ทิงให้
แห้งสนิท
- ถ้าเกิดรอยแตกลายงา (HAIR CRACK) ให้ตรวจสอบสภาพปูนฉาบทีแตกร้าวด้วยการเคาะ ถ้าจุดใดผิวปูน
ฉาบไม่ติดสนิทกับวัสดุจะเกิดเสียงก้อง ให้กะเทาะปูนฉาบบริเวณนันออกแล้วฉาบใหม่ก่อนทาสีแต่ถา้ เป็ น
เพียงรอยร้าวและไม่ขยายแนวต่อเนืองอีกให้อดุ แนวเหล่านันด้วยวัสดุสาํ หรับ อุดโดยเฉพาะ แต่งปาดให้
เรียบและทําสีทบั ให้ กรณีผิวคอนกรีตเสริม เหล็กทีเป็นโพรงหรือรู พรุนต้องอุดแต่งด้วยปูนฉาบชนิดมีความ
แข็งแกร่ง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนงานทําสี และถ้าผิวคอนกรีตเสริมเหล็กมีรอยแตกร้าว ให้ตรวจสอบ
ผลทางโครงสร้างก่อนว่าผิดปกติหรือไม่
ค.
กรณีทีเคยทาสีมาแล้ว หากสีเดิมยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย และมีการยึดเกาะดีให้ขจัด
ฝุ่ นด้วยผ้าแห้ง หยาบ ๆ 1 ครัง เช็ดด้วยผ้าเปี ยกอีก 1 ครัง ทิงให้แห้งแล้วทาทับบริเวณทีมีการซ่อมแซมด้วยสี
ของพืนเดียวกับพืนปูน หรือ รองพืนด้วยสี 1 ครัง ถ้าสีเดิมอยูใ่ นสภาพชํารุดมาก เช่น สีซีด สีเสือมสภาพเป็ นฝุ่ น
ไม่เกาะติดผนังปูนร่อนเป็ นแผ่นควรลอกสีออกให้หมด ด้วยเครืองมืออัดนําแรงดันสูง (water jet) ทีแรงดัน
ประมาณ 200 BAR ขึนไปในการใช้แปรงขัดห้ามใช้แปรงโลหะเด็ดขาดเพราะอาจทําให้เกิดคราบสนิมใน
ภายหลัง ให้เกรียงแซะออกจนถึงผิวเดิม สกัดรอยแตกร้าวให้กว้างขึน แล้วแต่งปูนให้เรียบร้อย ทิงไว้ให้แห้ง รอง
พืนด้วยสีรองพืนปูน หรือรองพืนปูนชนิด Contact Primer 1 ครัง
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- ชินงาน GRC จะต้องทาด้วยสารกันนํา เช่น COAL Tar Epoxy ทาด้านใน หรือ ด้านตรงข้ามทีจะทาสี ก่อน
การติดตัง
- หรือ รอยแตกบนผิวคอนกรีตทีมีขนาดใหญ่ เกิน 1 mm ให้ทาํ การอุดและยาแนว ด้วย Acrylic Sealant
และขัดให้มีความหยาบกลมกลืนกับผิวปกติก่อนการทาสี
- ผนังหรือฝ้าทีทําด้วย ยิปซัมบอร์ด หากมีการฉาบด้วยยิปซัม หรือ รอยยา แนวยิปซัมต้องเรียบสมําเสมอ
สะอาดก่อนทีจะทาสี แล้วให้ทาด้วยสีรองพืนปูนเก่า Contact Primer ก่อน 1 รอบ ก่อนการทาสีทบั หน้า
ง.
กรณีผิวปูนเก่าผสมใหม่
- ให้ขดู ล้างผิวสีเดิมของผิวปูนเก่าออกก่อนงานฉาบปูนใหม่เพือให้รอยต่อผิวปูนเสมอกันพอดี
- ตรวจสอบผิวเดิมตามระบบของผิวปูนเก่า
- ปล่อยให้ผิวปูนฉาบใหม่บม่ ตัวจนได้ทีประมาณ 21 วัน และสังเกตดูแนวต่อปูนใหม่ และปูนเก่าว่ามีรอย
แยกหรือไม่ ถ้ามีให้อดุ ด้วยวัสดุอดุ โดยเฉพาะ แต่ถา้ เป็นการแยกตัวในลักษณะรอยชนของอาคารเก่าและ
อาคารใหม่ ให้แก้ไขด้วยวิธีการออกแบบทางสถาปั ตยกรรม ทังนีต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูอ้ อกแบบ
และ/หรือผูค้ วบคุมงาน
- สีรองพืนปูน การทา ทาด้วยแปรง ระยะเวลาแห้ง หรือการทาทับ ทิงระยะเวลาไว้ 2 ชัวโมง
- สีพลาสติก การทา ทาด้วยแปรง หรือลูกกลิง การทาทับ ทิงระยะเวลาไว้ 2 ชัวโมง
การทาสีสาํ หรับผิวโลหะ
การเตรียมพืนผิว
พืนผิวเหล็ก หรือโลหะทีมีส่วนผสมของเหล็ก
พืนผิวโลหะ ทีไม่เคยทาสีมาก่อน
- ขจัดคราบนํามันด้วยทินเนอร์ หรือนํามันก๊าด
- ขจัดสนิม หรือเศษผงออก ด้วยการขัดกระดาษทราย หรือแปรงลวด
- ทําความสะอาดด้วยนํายา แล้วล้างให้สะอาดด้วยนํา
- เช็ดด้วยเศษผ้า แล้วทิงไว้ให้แห้งสนิท (ไม่ควรเกิน 3 ชัวโมง)
- รองพืนด้วย สีรองพืนกันสนิมตามทีระบุในรายการประกอบแบบ จํานวน 2 รอบ
- ทาทับ ชันแรกด้วย สีนามั
ํ น ตามทีระบุ ทิงไว้ให้แห้ง
- ทาทับ ชันสุดท้ายด้วย สีนามั
ํ น ตามทีระบุ
พืนผิวเหล็กซึงเคยทาสีมาก่อนแล้ว
- ทําความสะอาด กําจัดคราบนํามัน และฝุ่ น
- ขัดสีทลอกออก
ี
หรือสีเสียออกให้หมด
- ขจัดสนิมด้วยการขูด หรือขัดด้วยแปรงลวดจนหมด ด้วยวิธีการใด ๆ ดังต่อไปนี
- Sand Blast ตามมาตรฐาน SB 2.5 หรือ สูงกว่าในงานทีต้องการมาตรฐานการทํางานสูง
- หรือ Wet Blast (Ultra High Pressure Water Jet) ในกรณีทดแทนการใช้ Sand Blast ทีมาตรฐาน
เดียวกัน
- หรือ Mechanical Tool Cleaning ในกรณีทสนิ
ี มมาก
- หรือ Hand Tool Cleaning เฉพาะงานโครงสร้างเหล็กหลังคา
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-

หรือ ใช้สีรองพืนพิเศษ 1 ชัน หลังจากทําการขัดถูสนิมด้วยวิธี Hand Tool Cleaning ซึงกรณีนี
ไม่จาํ เป็ นต้องทาสีรองพืนอืน ๆ ทับทาสีรองพืน 2 ชัน ตามรายการสีทีระบุ ทิงไว้ให้แห้ง
ทาสีทบั หน้า 2 ชัน ตามรายการสีทีระบุพืนผิวโลหะทีไม่มีส่วนผสมของเหล็กอลูมิเนียม
ในสภาพการใช้ปกติ
ทําความสะอาดพืนผิวด้วยกระดาษทราบแก้วเบอร์ 360 ใช้นามั
ํ นก๊าดเป็ นตัวหล่อลืน
แล้วเช็ดออกด้วยนํามัน
ทําความสะอาดด้วยนํายา และล้างให้สะอาดด้วยนํา
เช็ดด้วยเศษผ้า และทิงไว้ให้แห้ง (ไม่เกิน 3 ชัวโมง)
ทาทับด้วยสีรองพืนหนึงครังพืนผิวเหล็ก และ เหล็กทีเคลือบสังกะสี
ขจัดคราบไขมัน และฝุ่ นด้วยนํายา ทาทิงไว้ 5 นาที แล้วล้างด้วยนํา สะอาด
เช็ดด้วยเศษผ้า ทิงไว้ให้แห้ง
ทําสีรองพืน Wash Primer 1 ครังพืนผิวทองแดง และตะกัว
ขัดด้วยกระดาษทราบเบอร์ 280 หรือ เบอร์ 330
เช็ดฝุ่ นออกด้วยผ้าชุบนํามันก๊าด
ทําความสะอาดด้วยนํายา แล้วล้างให้สะอาดด้วยนํา
ทาสีทบั หน้าได้เลย ไม่ตอ้ งใช้สีรองพืนสีรองพืนโลหะกันสนิม
ทาผิวโลหะทีมีเหล็กปน หรือโลหะอืน ๆ
การทา ใช้แปรง หรือลูกกลิง หากจะพ่นให้ผสมด้วยทินเนอร์ 1 ส่วน ต่อสี 8 ส่วน ทาทับ
เว้นระยะ 6 ชัวโมง

การเตรียมพืนผิว
พืนผิวเหล็ก ควรทําความสะอาดด้วยวิธีใช้ทรายก่อน เพือขจัดสนิมออกให้หมด หรือใช้แรงลวดไฟฟ้า ขัดสะอาด หากไม่มี
เครืองมือดังกล่าว อาจใช้แปรงลวดขัดสนิมออกก็ได้ และควรทาสีรองพืนทันทีทีทําความสะอาดเสร็จ
วิธีทาํ
ใช้แปรงหรือใช้พ่นโดยไม่ตอ้ งผสม ไม่ควรใช้วิธีพ่น การทาทับเว้นระยะห่าง 6 ชัวโมง
- การเตรียมพืนคอนกรีต
เนืองจากพืนคอนกรีตจะต้องสัมผัสกับคราบสกปรกแทบทุกประเภท ดังนันการเตรียมพืนผิวเป็ น
ขันตอนทีสําคัญทีเป็ นปัจจัยทีทําให้สีทีทาคงทนยาวนานปรกติพืนคอนกรีตควรทิงให้บม่ ตัวแห้งสนิทอย่าง
น้อย 28 วัน ก่อนเริมการทาสี กรณีพืนคอนกรีตขัดมัน การเตรียมพืนผิวแนะนําให้ทาํ การกัดผิวหน้าด้วยกรด
สําหรับงานพืนคอนกรีตใหม่บางครังอาจมีการบ่มผิวด้วยนํายาบ่มผิวปูน หรือมีการเติมสารพิเศษทีทําให้
ผิวหน้าแกร่ง พืนคอนกรีตทีมีการดําเนินการลักษณะนี โดยปกติมกั มีความทนต่อกรดทีเจือจางการเตรียม
พืนผิวต้องการเครืองมือในการทําให้ผิวหน้าหยาบขึนหรือด้วยการยิงทราย
สําหรับพืนคอนกรีตต้องทําการตรวจสอบความชืนก่อนการทํางานสี ในกรณีทีเป็ นพืนคอนกรีต
ใหม่การทดสอบควรดําเนินการหลังจากระยะเวลาน้อยทีสุดในการบ่มตัวของคอนกรีตทีแนะนํา
พืนผิวคอนกรีตทุกประเภท ต้องทําการตรวจสอบความชืนของพืนผิวก่อนการทํางานสี กรณีพืน
คอนกรีตใหม่ให้ตรวจสอบความชืนหลังจากทิงให้คอนกรีตบ่มตัวตามระยะเวลาทีกําหนดกรณีพืนคอนกรีต
ติดดิน (SLAB ON GROUND) จะมีปัญหาการซึมจากนําในดินขึนมายังผิวด้านบนของคอนกรีตการปูแผ่น
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พลาสติกก่อนเทคอนกรีต หรือการผสมนํายาบางชนิดทีเรียกว่านํายากันซึม ไม่สามารถป้องกันปั ญหานีได้
จะต้องทําการปรับสภาพผิวด้านบนของคอนกรีต เพือให้คอนกรีตเกิดสภาพทึบนํา ก่อนการทาสี
กรณีพืนคอนกรีตติดดิน (SLAB ON GROUND) เก่าทีมีปัญหาการซึมจากนําในดินขึนมาด้านบน
ของคอนกรีตหากไม่มีการทาสีมาก่อนและพืนผิวไม่มีการสะสมคราบนํามันให้ทาํ การเพิมสภาพด่างของ
พืนผิวด้วยนํายาก่อนการใช้
CRYSTALCRETE หากพืนทีนันมีสีเดิมอยู่ให้ลอกออกจนถึงเนือคอนกรีต และทําการซ่อมตามวิธีทีแสดงไว้
กรณีพืนนันมีคราบนํามันอยู่ ต้องทําการขัดฟอกคราบนํามันออกให้หมด กะเทาะผิวหน้าของพืน
ออกประมาณ 2-3 มม. ฉาบแต่งผิวใหม่ดว้ ยซีเมนต์ดดั แปลงพิเศษ ด้วยการใช้ปอร์ตแลนด์ซเิ มนตร์ผสมกับ
WATERPROOF RESIN ตามวิธีใช้ทีระบุโดยผูผ้ ลิต หนาประมาณ 5-8 มม. ก่อนการทาสีตรวจสอบ
ความชืนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 15 % อย่างไรก็ตามการแก้ไขด้วยวิธีเหล่านีอาจจะได้ผลไม่เต็มที เนืองจาก
การเตรียมพืนผิว อาจจะไม่สามารถทําได้อย่างสมบูรณ์
- การเตรียมพืนผิวไม้
- ทําความสะอาดพืนผิว
กรณีไม้มีคราบสกปรก คราบไข ให้ลา้ งทําความสะอาดด้วยนํามันสน เพือขจัดสิงสกปรก ฝุ่ น คราบไข
เชือราและตะไคร่นาํ หยากไย่ ใยแมงมุม และคราบสกปรกอืน ๆ ออกให้หมด แล้วล้างตามด้วยทินเนอร์
ของทิงให้แห้งสนิท ทําการขัดผิวไม้ให้ทวั ควรใช้ SANDING SEALER เพือขจัดพืนผิวหน้าของไม้ทีไม่
สวยและลบเสียนไม้ ทําให้ไม้เรียบขึน การขัดด้วยกระดาษทรายให้ขดั ตามลายไม้ อย่าขัดขวางลายไม้
สําหรับงาน
- พืนไม้ควรใช้เครืองมือขัด ซึงจะทําให้พืนผิวเรียบสมําเสมอกว่าการขัดด้วยมือ หลังจากการขัดให้กาํ จัด
เศษฝุ่ นจากการขัดออกให้หมด
ข้อแนะนําเพิมเติม
- ไม้ทกุ ชินรวมถึงไม้โครงสร้าง ก่อนการนําไม้เข้าประกอบติดตังให้ทาผิวไม้ทกุ ด้านด้วยวานิช ยกเว้นด้าน
ทีจะทําพืนผิวเป็นพิเศษ
- ไม้ทจะทํ
ี าการเคลือบผิว ไม่ควรมีความชืนเกิน 18 %
- ให้ทาํ การอุดโป๊ วรอยแตกของไม้หลังจากทําการรองพืนผิวแล้ว
- การทาสีรองพืนไม้ทีไม่ตอ้ งการโชว์ลายทาสีรองพืน WOOD PRIMER จํานวน 1 เทียว ทิงให้แห้ง 8-10
ชัวโมง และให้เช็คทําความสะอาดผงอะลูมเิ นียมส่วนเกินบนฟิ ลม์ สีดว้ ยผ้าชุบนํามันสนก่อนการทาสี
แล้วทาสีรองพืนเพือเพิมการปิ ดบังพืนผิวและสามารถขัดตบแต่งได้ จํานวน 1 เทียว ทิงให้แห้ง 4-6
ชัวโมง
- การอุดรูไม้หรือตาไม้ อุดโป๊ วรูหวั ตะปู รอยแตกของไม้ ACRYLIC FILLER ตามคําแนะนําการใช้งาน
ของผูผ้ ลิตและทําการทาสีรองพืนบริเวณทีอุดโป๊ วด้วยการอุดรูไม้หรือตาไม้ในกรณีทีมีขนาดใหญ่ ควร
ทําเป็ นพุกไม้อดั เข้าไป ไม่ควรใช้วสั ดุอดุ โป๊ วซึงอาจหลุดกะเทาะได้ ทังนีเพีอให้เกิดความสวยงามของ
ชินงาน
- การเตรียมพืนผิวอืน ๆ
- แผ่นไม้ฝาเทียม
แผ่นไม้ฝาเทียมเป็ นวัสดุทีผลิตจากซีเมนต์และแร่ใยหินจึงมีคณ
ุ สมบัติในการดูดซึมนําได้ดีและส่งผลให้
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เกิดคราบเกลือปูนบนฟิ ล์มสีทีทาทับได้โดยง่ายแผ่นวัสดุชนิดทีมีการทาสีจากโรงงานอาจจะมีคราบไข
เคลือบอยู่ซงจะทํ
ึ าให้สีททาทั
ี บใหม่อีกครัง เกิดการหลุดล่อนได้ก่อนการติดตังควรพิจารณาใช้
CONTACT PRIMER ทาตามบริเวณหน้าตัดและจุดทีจะเปิดรับนํา เพือป้องกันการดูดซึมนําหลังจาก
ติดตังแล้วตามบริเวณรอยตัดรอยบาก และรอยชน ควรยาแนวอีกชันหนึงด้วย ACRYLIC SEALANT
ทีสามารถกันนําและทาสีทบั ได้หากผิวมีคราบไขเคลือบอยู่ จะต้องขัดออกด้วยกระดาษทราย หรือเช็ด
ล้างด้วยนํามันผสมสีเคลือบ ก่อนทําการทาสี
- คอนกรีตมวลเบา
คอนกรีตมวลเบา ควรทําการก่อและฉาบด้วยซิเมนต์ดดั แปลงโดยใช้วสั ดุ WATERPROOF RESIN เป็ น
ตัวดัดแปลงซิเมนต์ เนืองจากซิเมนต์ทีผ่านการผสมด้วย WATERPROOF RESIN จะมีคณ
ุ สมบัติเหนียว
ยึดเกาะผิวได้แน่น การก่อและฉาบให้ใช้เพียงบาง ๆ และจัดแนวให้ได้ระนาบมากทีสุดเพือการฉาบ ให้
ฉาบหนาเพียง 2 - 3 มม. (SKIM COAT) เท่านัน
- การทาสีบนพืนผิวพลาสติก ท่อพีวีซี
1. ใช้กระดาษทรายลูบ หรือขัดให้เกิดความหยาบบนพืนผิว
2. ทําความสะอาดผิวหน้าไม้ให้มีไขมัน ฝุ่ นละออง หรือสิงสกปรกอืน ๆ จับ
3. การทาสีให้ปฏิบตั ิตามระบบการทา
- การทาสีบนพืนผิวทีเป็ นไฟเบอร์กลาส
1. ใช้กระดาษทรายลูบ หรือขัดให้เกิดความหยาบบนพืนผิว
2. ทําความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มีไขมัน ฝุ่ นละอองหรือสิงสกปรกอืน ๆ จับ
3. การทาสีให้ปฏิบตั ิตามระบบการทาสี
- นํายาทาเคลือบผนังป้องกันคราบตะไคร่และกันซึมใช้สาํ หรับงานผนังก่ออิฐ, กระเบืองดินเผา , กรวด
ล้าง , ทรายล้าง, หินล้าง และหินกาบ
การเตรียมพืนผิว
ก. ซ่อมแซมรอยแตกร้าวต่าง ๆ
ข. ปัดฝุ่ นเช็ดละอองให้หมด
วิธีทาํ
ใช้พ่นหรือทา (แปรงหรือลูกกลิง) ถ้าพ่นควรใช้เครืองพ่นแบบมีแรงดันตํา เนืองจากทําให้ได้ประสิทธิภาพ
การทํางานทีดีกว่า ทิงให้แห้งประมาณ 1-2 ชัวโมง ทําการทาซําอีกครังหนึง แล้วทิงไว้ให้แห้ง
- การทาแลกเกอร์ วานิช ฯลฯ
ทาพืนผิวไม้ภายในอาคาร ส่วนทีต้องการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนือไม้ เช่น วงกบ ชัน และราว
บันได , หน้าต่างด้านใน , เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น
ก. นํามันวานิชชนิดเงา และด้าน และอืน ๆ
การเตรียมพืนผิวดูรายละเอียดจากการเตรียมไม้ การทาบนพืนผิวไม้ใหม่ เพือความคงทนให้ทานํามันวา
นิช 3 ครัง ครังแรกผสมทินเนอร์รอ้ ยละ 10 ครังต่อไปไม่จาํ เป็ น การทาบนพืนทีมีวานิชเก่าทาแล้ว
สําหรับพืนเก่าทีอยู่ในสภาพเรียบร้อย ให้ทานํามันวานิชทีไม่ผสมทินเนอร์ 2 ครัง
ข. ข้อพึงระวัง ระยะเวลาสีแห้ง
- แห้งทาทับได้ 4-6 ชัวโมง
- แห้งสนิทอย่างน้อย 16 ชัวโมง
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ถ้าจะใช้นามั
ํ นวานิชนีทาพืนเก่าทีมีนามั
ํ นวานิชอยู่แล้ว ให้ลา้ งด้วยนํายาซักฟอกอย่างอ่อนก่อน เช่น
ลิชชปอล เอ็น โซลซัน จากนัน ใช้กระดาษทรายขัดเรียบ แล้วจึงทาด้วยนํามันวานิช ถ้านํามันวานิชเก่าอยู่
ในสภาพไม่ดี ให้ขดู นํามันวานิชเก่าออกให้หมด
นํามันทีค ออยล์
ผิวพืนทีจะทา ให้ทาบนไม้เฉพาะในกรณีทีระบุให้ใช้เท่านัน

ก. การเตรียมพืนผิวซ่อมแซมส่วนทีชํารุด โดยปะด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน ให้มีลายไม้กลมกลืน และสนิท
เรียบร้อยขัดเรียบด้วยกระดาษทราย ขัดฝุ่ นผงต่าง ๆ ออกให้หมดด้วยทีคออยล์
ข. การทาทีค ออยล์
ขัดด้วยผ้าสะอาดทีชุบด้วยทีค ออย์ เวลาขัดอย่าให้ผา้ แห้ง หรือชุ่มเกินไป ปล่อยให้แห้ง 4-6 ชัวโมง
แล้วทาซําอีก รวมแล้วต้องทาไม่นอ้ ยกว่า 2 ครัง ครังสุดท้ายเมือทาแห้งสนิทดีแล้ว จะต้องขัดให้ทวด้
ั วย
ผ้าแห้งสะอาดอีกครัง
ค. ข้อพึงระวัง
นํามันชนิดนีไม่ควรทาทับกับผนังภายนอกอาคาร หรือสถานทีทีต้องการความต้านทานของนํายาเคมีต่าง ๆ
มาตรฐานช่างสี
- ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาช่างฝี มือดี มีประสบการณ์และความชํานาญงานมาทํางาน โดยจะต้องมีหวั หน้า
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ช่างสีตอ้ งปฏิบตั ิตามคําแนะนําในการใช้สีหรือผสมสีของบริษัทผูผ้ ลิตสี และช่าง
สีจะต้องทาสีให้เรียบสมําเสมอกันตลอด ปราศจากรอยต่อ ช่องว่าง ไม่มรี อยหยดหรือรอยแปรง และต้อง
แน่ใจว่าสีแต่ละชันจะต้องแห้งสนิทดีแล้ว หรือทิงไว้ตามระยะเวลาทีบริษทั ผูผ้ ลิตสีกาํ หนดไว้ จึงจะลงมือ
ทาสีชนต่
ั อไป
- ผูร้ บั จ้าง จะต้องเป็ นผูจ้ ดั หาอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทังบันได นังร้านสําหรับทาสี ผ้า วัสดุอืนใดทีใช้ปกคลุมพืนที
หรือส่วนอืนของอาคาร เพือป้องกันการสกปรก เปรอะเปื อนเลอะเทอะ ซึงอาจเกิดขึนได้ในงานทาสี
- การตัดเส้นขอบต่าง ๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกันจะต้องมีความระมัดระวังเป็ นอย่างดี
ปราศจากรอยทับกันระหว่างสี และจะต้องระวังอย่าให้สีสกปรก เลอะเทอะตามอุปกรณ์ประตู หน้าต่าง
- ผูร้ บั จ้าง จะต้องปฏิบตั ิตามรายการก่อสร้างงานสีอย่างเคร่งครัด หากส่อเจตนาทีจะพยายามบิดพริว ปลอม
แปลงผูค้ มุ งานมีสิทธิจะให้ทาํ การเตรียมพืนผิวใหม่ให้ถกู ต้องตามกําหนด
โดยผูร้ บั จ้างต้องเป็ นผูอ้ อก
ค่าใช้จ่ายเอง ส่วนเวลาทีล่าช้าในกรณีนี จะยกเป็ นข้ออ้างในการต่อสัญญาไม่ได้
- ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยในความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และชีวติ ของผูเ้ กียวข้องและบุคคลทีสาม
ในวงเงินทีเหมาะสม
การแจ้งเพืออนุมัตใิ นการใช้สี
- ผูร้ บั จ้างจะต้องนําแคตตาล็อคตัวอย่างสีมาให้สถาปนิกอนุมตั ิ ทังนีสถาปนิกสามารถเลือกเฉดสีจาก และ
จะต้องทาสีทีเลือกแล้วลงบนแผ่นตัวอย่าง เพือเปรียบเทียบสีทีทาจริงกับสีตามแคตตาล็อคให้ถกู ต้องตาม
ความประสงค์ของสถาปนิก
- ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งชนิด จํานวนของสีทีจะใช้ทงหมดให้
ั
สถาปนิกและผูค้ มุ งาน ตลอดจนกรรมวิธีในการ
ทํางานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทราบเสียก่อนทีจะเริมงาน
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-

ห้ามผูร้ บั จ้าง ลงมือทาสีใด ๆ รวมทังสีรองพืนก่อนสถาปนิกจะอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากผูร้ บั จ้าง
ดําเนินการทาสีใดก็ตามก่อนทีจะได้รบั อนุมตั ิ สถาปนิก ผูค้ มุ งานสงวนสิทธิทีจะให้ผรู้ บั จ้างทําการลอกสี
หรือล้างสีทงหมดออก
ั
ด้วยกรรมวิธีเครืองมือและนํายาเคมี โดยค่าใช้จ่ายจะเป็ นของผูร้ บั จ้างทังสิน
- ถ้าหากมีส่วนใดส่วนหนึงสงสัย หรือไม่สามารถทาสีได้ตามข้อกําหนดผูร้ บั จ้างจะต้องรีบแจ้งให้สถาปนิก
ทราบทันที เพือทีสถาปนิกจะได้พิจารณาแก้ไข หากผูร้ บั จ้างละเลยไม่แจ้งให้สถาปนิกทราบ และผูร้ บั จ้างยัง
ทํางานต่อไปโดยตัดสินใจเอง ผลเสียหายทีเกิดขึน ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบและแก้ไขจนเป็ นทีน่าพอใจแก่
สถาปนิก และผูว้ า่ จ้าง โดยผูร้ บั จ้างรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
การทําความสะอาด และการรับประกันคุณภาพสี
- การทําความสะอาดขันสุดท้าย ผูร้ บั จ้างจะต้องทําความสะอาด เช็ดล้างสีส่วนเกิน และรอยเปรอะเปื อน
ตามทีต่าง ๆ จนสะอาดเรียบร้อย ผลเสียหายอืน ๆ อันเนืองมาจากการทาสีให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างทังสิน
- ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดทําเอกสารการรับประกันผลงาน เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยนับจากวันทีส่งมอบ
- ในระหว่างทีผูร้ บั จ้างดําเนินการทาสีจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าทีฝ่ ายเทคนิคของบริษัทผูผ้ ลิตสีเข้าไป
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพสี และขันตอนการทาสีได้โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพือทีจะให้ผผู้ ลิต
ออกใบรับรองคุณภาพสีตามประเภทของสีทีผูผ้ ลิตสีระบุไว้ได้
การจัดเก็บ
ควรเก็บสินค้าในทีเย็น และมีอากาศถ่ายเททีดี ควรปิ ดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในทีร้อนและไม่ให้ถกู
แสงแดดโดยตรง ระหว่างการขนย้ายด้วยความระมัดระวัง คนสีให้เข้ากันก่อนนําไปใช้
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2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
ขอบเขตของงาน
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ทีใช้ในห้องนําดูรายละเอียดจากแบบขยายและรายการประกอบแบบ
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตัง SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ซึงต้องแสดง
ถึงรายละเอียดของการติดตัง (INSTALLATION) การยึด (FIXING) การใช้กาวยาแนว (SEALANT) ระยะต่าง ๆ โดย
ละเอียดเพือขออนุมตั ิ และตรวจสอบตามความต้องการของสถาปนิก
วัสดุ
วัสดุทีทํามาใช้งานต้องเป็ นวัสดุใหม่ได้มาตรฐานของผูผ้ ลิต ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิใด ชนิด ขนาด สี ตามความประสงค์ของ
สถาปนิกกําหนดรายการเครืองสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่าง ๆ ตามทีระบุในแบบแต่ละอาคาร
ตัวอย่างวัสดุ
ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาวัสดุทีจะใช้แต่ละชนิดไม่นอ้ ยกว่า 2 ตัวอย่าง เพือขออนุมตั ิและตรวจสอบตามความต้องการของสถาปนิก
ก่อนทีจะนําไปติดตัง เช่น
3.1 ตัวอย่างของสุขภัณฑ์ ก๊อกนํา หรืออุปกรณ์ประกอบอืน ๆ ทีจะใช้ในงานก่อสร้างแสดงถึงชนิดสีและรุน่
3.2 รายละเอียดประกอบตัวอย่าง (MAUFACTURE SPECIFICATIONS)
การติดตัง
ผูร้ บั จ้างจะต้องหาช่างฝี มือทีดีมคี วามชํานาญในการติดตังให้เป็ นไปตามรายละเอียด SHOP
DARWING และได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างทีดี
- ผูร้ บั จ้างต้องตรวจสอบสถานทีทีมีการติดตังให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีขอ้ บกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไขให้ถกู ต้องก่อน
จะมีการติดตัง
- ผูร้ บั จ้างต้องศึกษารายละเอียดและขันตอนการติดตัง จากคูม่ ือของสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ทีใช้
ติดตัง รวมทังตรวจสอบระยะต่าง ๆ และระบบสุขาภิบาลหรือระบบทีเกียวข้องอืน ๆ ก่อนการติดตัง
- การทดสอบ เมือทําการติดตังเรียบร้อยแล้ว ให้ผรู้ บั จ้างทําการทดสอบการใช้งานของสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ทีเกียวข้องทังหมด ให้อยู่ในสภาพใช้งานทีดี ในกรณีทีใช้งานขัดข้องผูร้ บั จ้างจะดําเนินการแก้ไขให้เป็ นทีเรียบร้อย
ก่อนส่งมอบงาน ในกรณี เช่น นีผูร้ บั จ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิมเติมมิได้
การทําความสะอาด
ผูร้ บั จ้างจะต้องทําความสะอาดสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลังจากการติดตัง โดยปราศจากรอยร้าวก่อนขออนุมตั กิ าร
ตรวจสอบจากผูอ้ อกแบบและก่อนส่งมอบงาน
การรับรอง, รับประกัน
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับประกันคุณภาพโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทังสิน

หมวดที 1
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2.10 งานระบบวัสดุกันซึม และงานปิ ดรอยต่ออาคาร
1.

2.

3.

หมวดที 2

ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ทีจําเป็ นในการก่อสร้าง งานระบบป้องกันความชืนตามระบุในแบบ
และรายการก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งใบรับรองผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ จากหน่วยงานทีได้กาํ หนดไว้พร้อม
กับหลักฐานอืนเพือขออนุมตั ิ
วัสดุ
2.1 นํายาผสมคอนกรีตกันซึมในส่วนของโครงสร้างทีระบุในแบบหรือตามคําสังของผูค้ วบคุมงานการผสมคอนกรีต
จะต้องผสมนํายากันซึมในอัตราส่วนทีผูค้ วบคุมงานเป็ นผูเ้ ห็นชอบนํายาทีผสมจะต้องเป็ นชนิดทีหน่วงการเซ็ทตัวของ
คอนกรีต ลดการซึมผ่านของนํา ลดความพรุ น ช่วยลดการยุบตัวของคอนกรีต
2.2 วัสดุกนั ซึมตามรอยต่อด้วย SILICONE บริเวณรอยต่อโครงเคร่าให้ใช้ซลิ ินโคนชนิด POLYURETHANE หรือ
คุณภาพเทียบเท่า การเตรียมผิวก่อนการยาแนวซิลิโคน ให้ปฏิบตั ิตามคําแนะนํา ของบริษัทผูผ้ ลิต และภายใต้การ
ควบคุมของผูค้ วบคุมงาน
การก่อสร้าง
3.1 คอนกรีตทีต้องผสมนํายากันซึมให้ผสมนํายากันซึมภายใต้การควบคุมของวิศวกร หรือผูค้ วบคุมงาน
3.2 การทําระบบกันซึม ให้ตดิ ตังภายใต้การควบคุมของวิศวกร หรือผูค้ วบคุมงาน
3.3 การอุดรอยต่อต่าง ๆ ให้ติดตังภายใต้การควบคุมของผูค้ วบคุมงาน
3.4 วัสดุฉาบผิวการเตรียมผิวให้ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของบริษัทผูผ้ ลิต และภายใต้การควบคุมของวิศวกร หรือผู้
ควบคุมงาน
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งานระบบป้ องกันความชืนและนําซึมผ่าน (WATERPROOFING SYSTEM)
ขอบเขตของงาน
- ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์ทีจําเป็ นในการทําการกันซึม และงานระบบป้องกันความชืนของส่วนต่าง ๆ
ของอาคาร ส่วนประกอบหรือโครงสร้างตามระบุในแบบและรายการก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างรายละเอียดพร้อม
ใบรับรองผลการทดสอบคุณภาพวัสดุจากหน่วยงานทีได้กาํ หนดไว้ (รายละเอียดตามการนําเสนอคณะกรรมการฯ) พร้อม
หลักฐานยืนตามที สถาปนิก/วิศวกร หรือผูค้ วบคุมงานต้องการเพือขออนุมตั ิก่อนจะนําไปใช้งาน
- การติดตังระบบป้องกันความชืนและนําซึมผ่าน ให้เป็ นลักษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ ทังวัสดุ/อุปกรณ์และการติดตัง
โดยบริษัทผูร้ บั จ้างติดตังทีมีความเชียวชาญในเรืองของการติดตังระบบนีโดยเฉพาะ และเป็ นตัวแทนจําหน่ายวัสดุอปุ กรณ์ของ
ระบบดังกล่าว ห้ามมิให้ผรู้ บั จ้างเหมาหลัก (MAIN CONTRACTOR) ซือหรือจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์มาดําเนินการติดตังเองโดยเด็ดขาด
- คอนกรีตทีต้องผสมนํายากันซึมให้ผสมนํายากันซึมภายใต้การควบคุมของวิศวกร หรือ ผูค้ วบคุมงาน การทําระบบกัน
ซึมใต้ดินให้ตดิ ตังภายใต้การควบคุมของวิศวกร หรือผูค้ วบคุมงาน การอุดรอยต่อต่าง ๆ ให้ติดตัง ภายใต้การควบคุมของผู้
ควบคุมงาน วัสดุฉาบผิว การเตรียมผิว ให้ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต และภายใต้การควบคุมของวิศวกรหรือผูค้ วบคุมงาน
วัสดุ / อุปกรณ์
นํายาผสมคอนกรีตกันซึมในส่วนของโครงสร้างทีระบุในแบบหรือตามคําสังของผูค้ วบคุมงานการผสมคอนกรีต จะต้องผสม
นํายากันซึมในอัตราส่วนทีผูค้ วบคุมงาน เป็ นผูเ้ ห็นชอบนํายาทีผสมจะต้องเป็ นชนิดทีหน่วงการเซ็ทตัวของคอนกรีตลดการซึม
ผ่านของนํา ลดความพรุน ช่วยลดการยุบตัวของคอนกรีต
- ชนิดของระบบ (TYPE OF WATERPROOFING SYSTEM)
A ระบบหลัก (CONCRETE-IN-DEPTH)
A1. กันซึมใต้ดิน – พืน/ผนังโครงสร้างใต้ดินทีสัมผัสกับดินโดยตรง ต้องการกันนําถาวร ได้แก่ พืน ค.ส.ล.
ชันใต้ดินชันล่างสุด และ ผนัง/ กําแพงกันดิน
ในส่วนพืนและผนังภายนอกชันใต้ดินให้ใช้วสั ดุกนั ซึม Crystallization งานชันใต้ดิน ผนังภายนอกใช้ Cement
ชนิดตกผลึก (Crystallization) ทา 2 รอบ ผนังภายในอาคารชันใต้ดิน เปลือยผิว แต่งผิวให้เรียบร้อย ทําระบบกันซึม
(Crystallization) พืนชันใต้ดิน ใช้โรยผง (Crystallization)ไม่นอ้ ยกว่า 1 kg. ต่อ ตร.ม. (ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต)
ระบบกันซึมช่องเจาะ เช่นหลุม King Post (รายละเอียดกําหนดภายหลัง)
ระบบกันซึมใต้ดิน
พืน/ผนังทีอยู่ตากว่
ํ าระดับดินต้องการกันนําถาวรบริเวณทีสัมผัสกับดินโดยตรง
1 พืน ค.ส.ล.ชันใต้ดิน ชันล่างสุด
2 ผนังกําแพงดิน และช่องเจาะหลุม King Post
3 รอยต่อระหว่างพืน – ผนัง และ ผนัง – ผนัง
การเตรียมพืนผิวและดําเนินการ
ให้ปฏิบตั ิตามกรรมวิธี และขันตอนทีระบุอย่างเคร่งคัด ตามขันตอนการทํางานดังนี
สําหรับพืนภายนอกของชันใต้ดิน
1. หลังจากเท Lean Concrete เรียบร้อยแล้ว ให้ทาํ ความสะอาดพืนผิวก่อน และทิงไว้ให้แห้ง
2. ติดตังระบบกันซึมระบบ Crystallization
หมวดที 2
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และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

3.

ทําการเตรียมเหล็กและเทพืนคอนกรีตจริงต่อไป
สําหรับผนังภายนอกของชันใต้ดิน
1. ส่วนงานผนังภายนอก ให้ใช้ระบบ Crystallization แบบทา 2 รอบ (ปริมาณการใช้ 0.5 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร)
สัดส่วนแบบผง 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
2. ส่วนงานผนังภายใน ให้ใช้ระบบ Crystallization แบบทา 2 รอบ (ปริมาณการใช้ 0.5 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร)
สัดส่วนแบบผง 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ให้ใช้ระบบกันซึมทาหรือพ่นลงพืนผิวคอนกรีตทีแข็งตัวแล้วมาในรูปแบบผงซีเมนต์แบบแห้งประเภทการทํากันซึมด้วย
ระบบการตกผลึก (CONCRETE WATERPROOFING BY CRYSTALLIZATION) โดยผลึกทีได้ตอ้ งมีลกั ษณะทึบนําตกผลึกได้
ลึกเข้าไปอุดรู พรุนและรอยแตกขนาดเล็ก ทําให้นาหรื
ํ อของเหลวอืนใดไม่สามารถซึมผ่านได้อกี ทังยังต้องส่งผลในเรือง การยืด
อายุคอนกรีตและปกป้องคอนกรีตจากการเกิดสนิม สารเคมี และสามารถทํางานได้หากคอนกรีตเปี ยกชื น (ตามมาตรฐาน
ผูผ้ ลิต)
ลักษณะของเคมีในผลิตภัณฑ์ เป็ นสารเร่งปฏิกิรยิ าในการสร้างผลึกแบบทวีคณ
ู
(MULTIPLICATIVE
CRYSTALLINE) ระหว่างความชืนและสารเคมี ทีได้จากปฏิกิรยิ าไฮเดรชัน (CHEMICAL BY-PRODUCT OF
CEMENTHYDRATION) เช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (CALCIUM HYDROXIDE),เกลือแร่ต่างๆ (VERIOUS MINERAL SALT),
โปรแตสเซียม (POTASSIUM), รวมถึงซีเมนต์ทีคงเหลือจากปฏิกิรยิ าไฮเดรชัน โดยสารเร่งการตกผลึกนีจะต้องสามารถทํา
ปฏิกิรยิ าการตกผลึกได้ตลอดไปตราบเท่าทีคอนกรีตนัน ๆ สัมผัสกับนํา
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ควรจะผ่านมาตรฐานจากสถาบันทดสอบกลางทีได้รบั ความเชือถือ
1. มาตรฐาน EN 1504-2:2004
2. มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองและปิ ดรอยร้าวขนาดเล็ก (SEALING CRACKS)
3. มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการกันซึม (WATER PERMEABILITY TEST) เมือทําการตกผลึกแล้ว
คอนกรีตควรกันซึมได้ EN 1062-3 หรือมาตรฐานเทียบเท่า
4. การทดสอบการสัมผัสโดยตรงต่อนําดืม (POTABLE WATER EXPOSURE) ตาม NSF61 หรือ BS6920 หรือ
Czech approval for direct contact with drinking water หรือมาตรฐานเทียบเท่า
5. มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการยึดเกาะ (ADHESIVE STRENGTH) ตาม CSA A23.2-6B หรือ
EN1542 หรือ ESN73 2577 หรือมาตรฐานเทียบเท่า
นอกจากมาตรฐานเบืองต้นแล้วลักษณะเพิมเติมของผลิตภัณฑ์ควรเป็ น
1. ประสิทธิภาพของกระบวนการเกิดผลึกต้องไม่ขึนอยูก่ บั สัดส่วนของเถ้าลอย (FLY ASH) หรือสารผสมเพิมพิเศษอืน ๆ ที
ผสมในคอนกรีต
2. ผลิตภัณฑ์ควรจะมีความสามารถในการตกผลึกและแทรกซึมเข้าในคอนกรีตได้
3. ผลิตภัณฑ์เมือทําการตกผลึกแล้วต้องช่วยให้คอนกรีตมีความสามารถทนต่อการรับแรงกด Compressive Strength
และ Flexural Strength ได้
4. ผลึกทีได้ตอ้ งมีขีดความสามารถในการอุดรอยแตกขนาดเล็กได้สูงสุดถึง 0.4 มิลลิเมตร โดยไม่ตอ้ งทําการซ่อมแซม
เพิมเติมและสามารถตกผลึกซําได้อีก เมือมีความชืนตลอดอายุการใช้งานของคอนกรีต
5. ผลิตภัณฑ์ทีใช้ตอ้ งติดตังได้บนคอนกรีตทีเปี ยกชืนและสามารถตกผลึกได้ไม่ว่าจะติดตังด้านทีสัมผัสนําหรือด้านตรงข้าม
A.2 กันซึมเหนือดิน – พืน/ผนังส่วนโครงสร้างเหนือดิน หรือส่วนทีไม่ได้สมั ผัสกับดินโดยตรง มีความเสียงในการรัวซึม
หรือนําขัง เช่น ห้องนํา-ส้วม สระนํา กันสาดทีมีการใช้งานภายในอาคารด้านล่าง เป็ นต้น (ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต)
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ลักษณะการติดตัง
1 ทางผูร้ บั เหมาหลัก (MAIN CONTRACTOR) จะต้องจัดเตรียมพืนผิวทีพร้อมสําหรับการติดตังระบบกันซึมคือ
พืนผิวจะต้องสะอาด ปราศจากดิน,ฝุ่ น,นํามัน และเศษปูนมอร์ตาร์บนพืนผิว การติดตังระบบกันซึมประเภทนี
จะต้องติดตังในโครงสร้างคอนกรีตหลัก (MAIN STRUCTURE) เท่านัน ห้ามติดตังระบบกันซึมประเภทนีบนปูน
ทรายปรับระดับ (CONCRETE TOPPING) โดยเด็ดขาด
2
ทางผูร้ บั จ้างติดตังระบบจะต้องทําการสํารวจ ตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตก่อนการทําระบบกันซึม ถ้าพบรอย
แตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีต หรือจุดบกพร่องหรือไม่เป็ นไป ตามมาตรฐานทีดีในงานก่อสร้างหรือไม่เป็นไป
ตามทีระบุในแบบรู ปหรือในข้อกําหนด อันจะเป็ นสาเหตุให้เกิดการรัวซึม หรือปั ญหาอืน ๆ ในภายหลัง ทางผูร้ บั
จ้างติดตังระบบจะต้องแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูค้ วบคุมงานหรือตัวแทนผูว้ า่ จ้าง
เพือทีจะได้หาแนวทางในการ
ซ่อมแซมตามกรรมวิธีทีถูกต้อง ก่อนการติดตังระบบกันซึม ในส่วนของรอยต่อโครงสร้างคอนกรีตต่าง ๆ เช่น
รอยต่อการก่อสร้าง, รอยต่อการขยายตัวของคอนกรีต และรอยการวางท่อทะลุพืนคอนกรีต (CONSTRUCTION
JOINT, EXPANSION JOIN, PIPE PENETRATION) จะต้องมีการวางระบบกันซึมพิเศษตามทีกําหนด เช่น การ
วางแผ่นหยุดนํา (WATER STOP) หรือยางบวมนํา (WATER SWELLING) หรืออืน ๆ ตามทีกําหนดไว้ โดย
ค่าใช้จ่ายทังหมดเป็นของผูร้ บั เหมาหลัก (MAIN CONTRACTOR)
3
รายละเอียดอืน ๆ ทีไม่ได้กล่าวถึงและมีความเหมาะสมในการดําเนินงาน ให้เป็ นไปตามกรรมวิธีของผูร้ บั จ้าง
ติดตังระบบ และได้รบั พิจารณาเห็นชอบจากสถาปนิกแล้ว ให้ใช้ระบบกันซึมใช้ทาลงพืนผิวคอนกรีตทีแข็งตัวแล้ว
หลังจากเตรียมพืนผิวทีจะติดตังระบบกันซึมให้สะอาดแล้ว ให้ฉาบหรือทาซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ชนิด 2 ส่วนผสม ซึงมี
ส่วนผสมของซีเมนต์เนือละเอียดและนํายาโพลิเมอร์ดดั แปลง (Polymer Modified) โดยทําการฉาบหรือทาวัสดุ
กันซึม ทีบริเวณพืน และผนังภายใน จากด้านล่างขึนสู่ดา้ นบนก่อน จํานวน 2-3 ชัน ขณะทีผิวพืนเดิมยังเปี ยกอยู่
หลังจากนันจึงเริมฉาบหรือทาทีพืน 2-3 ชัน เช่นกัน โดยแนะนําปริมาณการใช้ 2 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร ต่อชัน
(ทําอย่างน้อย 2 ชัน)
รายละเอียดวัสดุ วัสดุกนั ซึมชนิดฉาบหรือทา ประเภทซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ชนิด 2 ส่วนผสม ต้องมี
ส่วนผสมของซีเมนต์เนือละเอียดและนํายาโพลิเมอร์ดดั แปลง (Polymer modified) โดยมีคุณสมบัติค่ารับกําลัง
อัด (Compressive Strength) ไม่นอ้ ยกว่า 35 N/mm2, ค่ารับแรงอัด (Flexural Strength) ไม่นอ้ ยกว่า
10N/mm2,ค่าแรงยึดเกาะ (Bond Strength) ประมาณ 2 N/mm2 ทดสอบทีอายุ 28 วัน ต้านการซึมผ่านของนํา
ได้ตามมาตรฐาน JIS 1404 และสามารถใช้กบั ถังนําดืมได้ โดยปราศจากสารพิษ ผ่านการรับรองและทดสอบโดย
กองควบคุมคุณภาพนํา การประปาส่วนภูมิภาค
A.2.1 กันซึมเหนือดิน – พืน/ผนัง ส่วนโครงสร้างเหนือดิน หรือส่วนทีไม่ได้สมั ผัสกับดินโดยตรง มีความเสียง
ในการรัวซึม หรือนําขัง เช่น พืน ค.ส.ล. ดาดฟ้า กระบะต้นไม้ กันสาดทีมีการใช้งานภายในอาคารด้านล่าง เป็ นต้น ให้ทาเคลือบ
ด้วยวัสดุกนั ซึมประเทภสารโพลียเู รีย ส่วนพืน คสล.ดาดฟ้า หรือตามระบุในแบบ หรือวัสดุกนั ซึมยืดหยุ่น ประเภทโพลียรู ีเทน
(Polyurethane) ส่วนผสมเดียว พร้อมใช้งาน โดยทําการทาชันแรกลงบนพืนคอนกรีตทีเตรียมผิวเรียบร้อยแล้ว ทําการทาวัสดุ
กันซึมทังหมด 2 ชัน โดยมีความหนาทังระบบประมาณ 1.4-2.3 มิลลิเมตร (Dry film thickness) ปริมาณการใช้วสั ดุกนั ซึม 2
ลิตร การทํางานให้ปฏิบตั ิตามคําแนะนํามาตรฐานผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัด
ให้ใช้วสั ดุกนั ซึมยืดหยุ่น แบบผสมเสร็จประเภทโพลียรู ีเทน (Polyurethane) โดยมีการยึดเกาะในตัวเอง เป็ นเนือเดียว
ตลอด ไม่มีรอยต่อ ต้องมีค่าความยืดหยุ่นตัว (Elongation) 100% ตามมาตรฐาน (ASTM 412), มีส่วนประกอบของแข็งใน
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ส่วนผสม (Solid Content) 80% โดยนําหนัก และมีคณ
ุ สมบัติรบั แรงดึง (Tensile strength) ประมาณ 6 N/MM2 ตาม
มาตรฐาน (EN ISO527-3) มีคา่ ความถ่วงจําเพาะ ประมาณ 1.42 กิโลกรัม ต่อลิตร ตามมาตรฐาน (EN ISO 2811-1)
สามารถใช้รว่ มกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 120 กรัมต่อตารางเมตร (100% Polyester (PES) Cross) เพือเพิมความแข็งแรงของ
วัสดุกนั ซึม
B. ระบบนํายาเคลือบผิว (IMPREGNATOR)
- เป็ นนํายาเคลือบพืนผิวหินธรรมชาติหินขัด หรือคอนกรีตชนิดเข้าไปทําปฏิกิรยิ าในเนือวัตถุ (WATER REPELLENT
AND CONSOLIDANT)
- ใช้พ่นหรือทาบนพืนผิว เมือแห้งแล้วไม่ทาํ ให้พนผิ
ื วเปลียนสี หรือเป็ นเงามัน (NON-GLOSSY) และกันนําได้ 100%
- หยุดการซึม ความชืน เชือรา และฝุ่ นละอองของพืนผิวปูคอนกรีต
- หยุดการขยายตัวของรอยแตกร้าว,อุดรูพรุนเล็ก ๆ และทําให้ผิวคอนกรีตไม่เกิดฝุ่ น
- พืนผิวทีกําหนดให้มีการเคลือบผิว ได้แก่ ผิวคอนกรีตเปลือย (ไม่ทาสี),ผิวหินธรรมชาติ,ผิวหินขัดและผิวพืนทีอืน ๆ ที
ระบุในแบบรูป ในกรณีทีเป็ นหินอ่อนหรือหินแกรนิตให้ทานํายาฯ ให้ทวทั
ั งแผ่นทัง 6 ด้านก่อนปู
- การติดตังและขันตอนการทํางานให้เป็ นไปตามข้อกําหนด ในเอกสารเผยแพร่ (CATALOG) ของบริษัทผูผ้ ลิตทุก
ประการ และได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากตัวแทนผูว้ า่ จ้างแล้ว
C. แผ่น TAPE ปิ ดแนวรอยต่อโครงสร้าง ( WATERPROOFING JOINT TAPE)
( ในกรณีทีไม่ได้ระบุในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
- เป็ นแผ่นผ้าสงเคราะห์ มีความยืดหยุ่นสูง (ELASTOMERIC MEMBRANE EMBEDDED IN BACKING FABRIC)
ความกว้างของแผ่นประมาณ 100-200 มม.
- ยึดติดกับพืนผิวคอนกรีตด้วยนํายาเคมีกนั ซึมชนิดเหลว (CEMENTITOUS LIQUID MEMBRANE)
- ใช้ปิดทับรอยต่อโครงสร้าง (CONSTRUCTION JOINT OR COLD JOINT)
- รายละเอียด
- เป็ นวัสดุประเภท THERMOPLASTIC ELASTOMER TAPE หรือคุณภาพเทียบเท่า
- ความหนา
: ประมาณ 0.6 มม.
- ELONGATION
: 300 – 600 %
- TEAR RESISTANCE : ไม่ตากว่
ํ า 100 N/mm
- Water Tightness : 3 bar
- ALKALI RESISTANCE
- WEATHERING RESISTANCE
- UV RESISTANCE
- DECOMPOSITION RESISTANCE
- การติดตัง
- ให้ใช้งานร่วมกับนํายากันซึมชนิดเหลวประเภท FLEXIBLE CEMENTITIOUS WETERPROOFING เพือยึดติด
พืนผิว
- ขันตอนการทํางานให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานของบริษทั ผูผ้ ลิตทุกประการ
และได้รบั การพิจารณา
เห็นชอบจากตัวแทนผูว้ ่าจ้างแล้ว
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ยางสังเคราะห์คันรอยต่อโครงสร้าง (WATER STOP) (กรณีทีไม่ได้ระบุในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
- ใช้สาํ หรับคันรอยต่อในส่วนของโครงสร้างคอนกรีตระหว่าง พืน/ผนัง หรือ ผนัง/ผนัง หรือ พืน/พืน หรือในส่วนต่อไปนี
1. รอยต่อในส่วนโครงสร้างทีต้องรับแรงดันนํา เช่น ผนัง/พืนชันใต้ดิน, ถังเก็บนํา, สระนํา ฯลฯ
2. ทุกตําแหน่งทีมีการหยุดเทคอนกรีต
3. โดยรอบท่อ (PIPE) ทีฝั งทะลุพนหรื
ื อผนัง
4. ตามระบุในแบบรูป หรือโดยตําสังของผูว้ ่าจ้าง
- วัสดุ WATER STOP จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวิศวกรและผูค้ วบคุมงานก่อนจึงจะนํามาใช้งานได้
โดยมีรายละเอียดดังนี
แผ่นยางกันซึม P.V.C
เป็ นวัสดุประเภท HIGH GRADE POLYVINYL CHLORIDE ใช้คนรอยต่
ั
อทังในแนวตังและแนวนอน หรือคุณภาพ
เทียบเท่า โดยแบ่งเป็ นชนิดตามการใช้งานดังนี
1. EXTERNAL TYPE
2. CENTRALLY PLACED TYPE
- ขนาดของแผ่นยาง P.V.C จะต้องมีความกว้างไม่มากกว่าความหนาของคอนกรีต ส่วนทีบางทีสุด ณ.
ตําแหน่งทีติดตัง
- คุณสมบัติ
-TENSILE STRENGTH
: ไม่ตากว่
ํ า 12 N/mm
- ELONGATION AT BREAK
: ไม่ตากว่
ํ า 300%
- WATER ABSORPTION
: 0.04%
At 23 C (BS EN ISO 62:1999)
- Chemical Resistance Permanent : Seawater, sewage
- Shore A Hardness
- การติดตัง รอยต่อระหว่างแผ่นกันซึม P.V.C. ให้ใช้วิธีเชือมเท่านัน ห้ามใช้วิธีต่อทาบ กรรมวิธีการติดตังให้
เป็ นไปตามข้อกําหนดของบริษัทผูผ้ ลิต
ขดยางกันซึมนําแบบบวมตัว (SWELLING WATERBAR)
- เป็ นวัสดุประเภท COMPOSITE โดยมีส่วนประกอบระหว่าง HYDROPHILIC RUBBER และ CHLOROPRENE
RUBBER ซึงจะบวมตัวขึนทีละน้อยเมือสัมผัสกับนํา
- ใช้ทีคันรอยต่อทังในแนวตังและแนวนอน
- ใช้คนรอบท่
ั
อ (PIPE) หรือรอบวัสดุ/อุปกรณ์ ทีติดตังทะลุผ่านพืนหรือผนังคอนกรีต
- ขนาด 25 มม. X 7 มม.
คุณสมบัติ
- SWELLING RATE
: ไม่ตากว่
ํ า 90%
- HARDNESS
: 45 -55
- TENSILE STRENGTH
: ไม่ตากว่
ํ า 37 kgf/cm
- ELONGATION
: ไม่ตากว่
ํ า 400%
D.
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การติดตัง
- การติดตังกับพืนผิว ให้ใช้สาร ADHESIVE ทีระบุว่าใช้กบั WATER STOP ชนิดนีโดยเฉพาะ
การต่อ : ให้ใช้วธิ ีต่อชน (BUTTED JOINT) ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
E. นํายากันซึม (WATER-REPELLENT ADMIXTURE)
- เป็ นนํายาเคมีทีใช้ผสมในปูนทรายปรับระดับ (TOPPING) หรือในคอนกรีตโครงสร้างทีระบุในแบบ หรือตามคําสัง
ของสถาปนิก และผูค้ วบคุมงาน การผสมให้เป็ นไปตามมาตรฐานของบริษทั ผูผ้ ลิต (ในกรณีทีคอนกรีตผสมนํายา เพือหน่วงการ
ก่อตัวแล้ว ไม่ตอ้ งผสมนํายากันซึม)
หน้าทีและความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้างติดตังก่อนดําเนินงาน
เนืองจากการดําเนินงานเป็ นงานลักษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ ผูร้ บั จ้างติดตังระบบฯ ต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและ
รับประกันผลงานภายหลังจากการติดตัง โดยไม่มีเงือนไขข้อแม้ ดังนันก่อนดําเนินการ ให้ผรู้ บั จ้างฯ ตรวจสอบสภาพหน้างาน
จริงทังหมด หากมีจุดบกพร่องหรือไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทีดีในงานก่อสร้าง หรือไม่เป็ นไปตามระบุในแบบรูปหรือใน
ข้อกําหนด อันจะเป็ นสาเหตุให้เกิดการรัวซึม หรือปั ญหาอืน ๆ ในภายหลังกําหนดให้ผรู้ บั จ้างฯ โดยการประสานงานและ
เห็นชอบจากทีปรึกษาควบคุมงาน สามารถทีจะกระทําการอย่างหนึงอย่างใดได้ดงั นี
ผูร้ บั จ้างฯ ทําการแก้ไขซ่อมแซมพืนผิวทีมีปัญหาด้วยตนเองจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายทังหมดเป็ นของผู ้
รับจ้างเหมาหลัก (MAIN CONTRACTOR)
หมายเหตุ : ให้ผรู้ บั จ้างฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายละแจ้งล่วงหน้า โดยผูค้ วบคุมงานเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
ผูร้ บั จ้างฯ กําหนดแนวทางวิธีการแก้ไขซ่อมแซม โดยให้ผรู้ บั จ้างเหมาหลัก (MAIN CONTRACTOR) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ดําเนินการจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
แนวทางวิธีการแก้ไขซ่อมแซม หากไม่ได้ระบุไว้ในรูปแบบหรือข้อกําหนดแล้ว ให้กาํ หนดวิธีการโดยผูค้ วบคุมงานและ
วิศวกรตัวแทนผูว้ ่าจ้าง/วิศวกรโครงการ
หากมีขอ้ ขัดแย้ง ให้ผคู้ วบคุมงานและวิศวกรตัวแทนผูว้ ่าจ้าง/วิศวกรโครงการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
การเสนอรายละเอียด
ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทีใช้ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะนําการติดตัง และ
ข้อมูลประกอบอืน ๆ ทีจําเป็ นสําหรับการก่อสร้างงานระบบป้องกันความชืน ตามทีผูค้ วบคุมงานต้องการเพือพิจารณา
ตรวจสอบ
ผูร้ บั จ้างต้องจัดทํา SHOP DRAWINGS เพือให้ผคู้ วบคุมงานตรวจสอบก่อนทํางานระบบป้องกันความชืน โดยแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี
ตําแหน่งการติดตังระบบกันซึมในแต่ละส่วนของงาน
แบบขยายการติดตังระบบกันซึมในแต่ละส่วน เช่น ขอบ มุม รอยต่อ จุดสินสุดระบบกันซึม การซ้อนทับ ฯลฯ
การทํา FLASHING และการอุดยาแนวในแต่ละส่วนของงาน
แบบขยายอืน ๆ ทีเกียวข้องหรือจําเป็นตามทีผูค้ วบคุมงานต้องการ
การทดสอบ
ภายหลังการติดตัง กําหนดให้มีการทดสอบการรัวซึมโดยผูร้ บั จ้างฯ เสนอวิธีการทดสอบในทุกพืนทีทีสําคัญ โดยวิธีการ
ทีเหมาะสม เช่น การขังนําบนดาดฟ้า หรือในสระนํา ฯลฯ และต้องรับการอนุมตั ิจากทีปรึกษาควบคุมงาน โดยเป็ นค่าใช้จ่าย
ของผูร้ บั จ้างเอง
หมวดที 2
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โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปั ตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

ภายหลังการติดตัง ห้ามมิให้ทาํ การเจาะหรือสกัด หรือทําให้พืนผิวเกิดความเสียหายโดยเด็ดขาด หากมีการกระทําใด ๆ
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืนผิว ให้ผรู้ บั จ้างติดตังระบบฯเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการซ่อมแซม โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ผูร้ บั เหมาหลัก (MAIN CONTRACTOR) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบทังสินโดยไม่มเี งือนไข
การรับประกัน
เนืองจากการดําเนินงานเป็ นลักษณะเหมารวมเบ็ดเสร็จ ผูร้ บั จ้างติดตังระบบฯ ต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและรับประกัน
ผลงาน ภายหลังจากการติดตังโดยไม่มีเงือนไขข้อแม้
ให้ผรู้ บั จ้างติดตังระบบป้องกันความชืนและนําซึมผ่าน ซึงเป็ นตัวแทนจําหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ดงั กล่าว ร่วมกับ
บริษทั ผูผ้ ลิตฯ แสดงเอกสารยืนยันการรับประกันระบบฯ ซึงหมายรวมถึงวัสดุ/อุปกรณ์/ช่างฝี มือแรงงาน รวมถึงการใช้งานเป็ น
ระยะเวลาดังนี
- ระบบกันซึมโครงสร้างใต้ดิน
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
- ระบบกันซึมโครงสร้างเหนือดิน
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
ในกรณีทีเกิดปั ญหาการรัวซึมขึน ผูร้ บั จ้างฯ ต้องดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย โดยไม่มเี งือนไข ข้อแม้ และไม่
สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิมแต่อย่างใด
ในกรณีพืนทีมีการติดตังระบบฯมากกว่า 1 ระบบ และเกิดปัญหาการรัวซึม ให้ผรู้ บั จ้างฯ ในระบบทีเกียวข้องทังหมด
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินการแก้ไข
ในการติดตังระบบฯ มีผรู้ บั จ้างฯระบบละไม่เกิน 1 ราย ในส่วนทีมีความเกียวเนืองกัน ยกเว้นส่วนทีสามารถแยกความ
รับผิดชอบได้ เพือความชัดเจนในความรับผิดชอบ และในเงือนไขของการรับประกัน จะกําหนดโดยสถาปนิกหรือวิศวกร
โครงสร้างขณะก่อสร้าง
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2.11 งานระบบป้ องกันความร้อน และระบบป้ องกันไฟ
1. ความต้องการทัวไป
1.1 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ทีมีคณ
ุ ภาพ แรงงานทีมีฝีมือ และความชํานาญ โดยมีระบบควบคุมคุณภาพที
ดีในการก่อสร้างงานป้องกันความร้อน ตามทีระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกัน
คุณภาพ
1.2 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง วิธีการติดตัง และ Shop Drawing เสนอผูค้ วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการ
สังซือ
1.3 ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอขันตอนการตรวจสอบ การติดตังงานป้องกันความร้อน การป้องกันความเสียหายต่องาน
ก่อสร้างอืน พร้อมการทําความสะอาดหลังการติดตัง
1.4 การรับประกัน ผูร้ บั จ้างจะต้องเลือกใช้วสั ดุ และวิธีการป้องกันความร้อนได้ดี สามารถรับประกันคุณภาพได้ไม่
น้อยกว่า 5 ปี
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 งานหลังคากระเบืองคอนกรีต ให้ใช้ฉนวนกันความร้อนฉนวนหินภูเขาไฟ เป็นวัสดุไม่ติดไฟตามมาตรฐาน EN
13501-1 Class A1 ชนิดมีค่าการดูดซับนํา 0.06 กก./ตร.ม ตามมาตรฐาน EN 1609.97 และไม่กอ่ ให้เกิดเชือรา
ตามมาตรฐาน ASTM C1338 หนา 50 ,75 ,100 มม. ความหนาแน่น 40 ,60 ,80 ,100 กก./ลบ.ม. ปิ ดผิวหน้า
ด้วยอะลูมิเนียมฟอล์ยอย่างน้อย 1 ด้าน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ร็อควูล(ประเทศไทย) จํากัด รุ่น
Cool’n’Comfort RL/SL 920, 940, 950, 960 หรือคุณภาพเทียบเท่า ติดตังใต้แป โดยปูตามขวางเหนือตะแกรง
กรงไก่หรือลวด Wire Meh ตามคําแนะนําของผูต้ ิดตัง ทียึดติดกับโครงสร้างหลังคา
2.2 งานใต้หลังคา ค.ส.ล ให้ใช้ฉนวนหินภูเขาไฟ เป็ นวัสดุไม่ตดิ ไฟตามมาตรฐาน EN 13501-1 Class A1 ชนิดมีค่า
การดูดซับนํา 0.06 กก./ตร.ม ตามมาตรฐาน EN 1609.97 และไม่กอ่ ให้เกิดเชือรา ตามมาตรฐาน ASTM
C1338 หนา 50 ,75 ,100 มม. ความหนาแน่น 40 ,60 ,80 ,100 กก./ลบ.ม. ค่าการนําความร้อน (k) ไม่เกิน
0.036 วัตต์/เมตร-เคลวิน ตามมาตรฐาน ASTM C518 ปิ ดผิวหน้าด้วยอะลูมิเนียมฟอล์ยอย่างน้อย 1 ด้าน ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ร็อควูล(ประเทศไทย) จํากัด รุ่น Cool’n’Comfort SL 920, 940, 950, 960 หรือ ตามระบุ
ในแบบ หรือคุณภาพเทียบเท่า ติดตังบนลวดขึงเป็ นรู ปกากบาทโดยการยึดด้วยตะปูเกลียว และพุกพลาสติก
ระยะ 600x600 มม. เลือกใช้หวั สกรู ทีมีความยาวมากกว่าความหนาฉนวน แล้วใช้ลวดทีชุบกัลวาไนซ์เบอร์ 1618 ขึง และไขว้ทีหัวตะปูเป็ นรูปกากบาท เพือยึดฉนวนหินภูเขาไฟให้แนบใต้หลังคา ค.ส.ล
2.3 งานหลังคาโลหะรีดลอน ให้ติดฉนวนหินภูเขาไฟ เป็ นวัสดุไม่ตดิ ไฟตามมาตรฐาน EN 13501-1 Class A1 ชนิดมี
ค่าการดูดซับนํา 0.06 กก./ตร.ม ตามมาตรฐาน EN 1609.97 และไม่กอ่ ให้เกิดเชือรา ตามมาตรฐาน ASTM
C1338 หนา 50 ,75 ,100 มม. ความหนาแน่น 40 ,60 ,80 ,100 กก./ลบ.ม. ค่าการนําความร้อน (k) ไม่เกิน
0.036 วัตต์/เมตร-เคลวิน ตามมาตรฐาน ASTM C518 ปิ ดผิวหน้าด้วยอะลูมิเนียมฟอล์ยอย่างน้อย 1 ด้าน ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ร็อควูล(ประเทศไทย) จํากัด รุน่ Cool’n’Comfort RL/SL 920, 940, 950, 960 หรือ
คุณภาพเทียบเท่า ติดตังฉนวนใต้แผ่นโลหะรีดลอน โดยปูตามขวางเหนือตะแกรงกรงไก่หรือลวด Wire Mesh
ตามคําแนะนําของผูต้ ิดตัง ทีเชือมติดกับโครงสร้างหลังคา
หมวดที 2
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2.4 งานฝ้าเพดานชันบนสุดให้ติดตังฉนวนหินภูเขาไฟ เป็ นวัสดุไม่ติดไฟตามมาตรฐาน EN 13501-1 Class A1 ชนิด
มีค่าการดูดซับนํา 1.00 กก./ตร.ม ตามมาตรฐาน EN 1609.97 และไม่กอ่ ให้เกิดเชือรา ตามมาตรฐาน ASTM
C1338 หนา 50 ,75 ,100 มม. ความหนาแน่น 40 ,60 ,80 กก./ลบ.ม. ค่าการนําความร้อน (k) ไม่เกิน 0.036
วัตต์/เมตร-เคลวิน ตามมาตรฐาน ASTM C518 ปิ ดผิวหน้าด้วยอะลูมเิ นียมฟอล์ยอย่างน้อย 1 ด้าน ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ร็อควูล(ประเทศไทย) จํากัด รุน่ Safe’n’Silent Pro 330, 350, 370, 380 หรือคุณภาพ
เทียบเท่า วางบนแผ่นฝ้าเพดาน
2.5 งานผนังเบาให้ติดตังฉนวนหินภูเขาไฟ เป็ นวัสดุไม่ตดิ ไฟตามมาตรฐาน EN 13501-1 Class A1 ชนิดมีค่าการดูด
ซับนํา 1.00 กก./ตร.ม ตามมาตรฐาน EN 1609.97 และไม่กอ่ ให้เกิดเชือรา ตามมาตรฐาน ASTM C1338 หนา
50 ,75 ,100 มม. ความหนาแน่น 40 ,60 ,80 กก./ลบ.ม. ค่าการนําความร้อน (k) ไม่เกิน 0.036 วัตต์/เมตร-เคล
วิน ตามมาตรฐาน ASTM C518 มีค่าการดูดซับเสียง (NRC) 1.0 ตามมาตรฐาน EN ISO 354 / ASTM C42301 และผ่านการทดสอบงานกันไฟในระบบผนัง BS 476 Part20 / BS 476 Part22 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท
ร็อควูล (ประเทศไทย) จํากัด รุน่ Safe’n’Silent Pro 330, 350, 370, 380 หรือคุณภาพเทียบเท่า การติดตังให้วาง
ฉนวนแนวดิงในช่องโครงคร่าวโลหะ (C-65, C-75) หรือโครงคร่าวไม้ หลังจากนันปิ ดผิวด้วยแผ่นยิปซัม หรือ วัสดุ
อืน ตามแต่ผอู้ อกแบบจะระบุ
3. การติดตัง
ผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผูผ้ ลิตวัสดุปอ้ งกันความร้อน โดยได้รบั การอนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมงานก่อน
ขันตอนในการติดตังจะต้องประสานงานกับงานส่วนอืน ๆ เช่น งานติดตังแป,งานติดตังท่อร้อยสายไฟ, โคมไฟเพดาน,
งานติดตังท่อนํายา และเครืองปรับอากาศใต้หลังคา ค.ส.ล, งานติดตัง Sleeveและรู ระบายนําต่าง ๆ ของงานระบบ
สุขาภิบาล เป็ นต้น การติดตังวัสดุกนั ความร้อน ผูร้ บั จ้างจะต้องทําการป้องกันงานส่วนอืนของอาคาร ไม่ให้เกิดความ
สกปรกหรือเสียหาย จะต้องจัดทําขันตอนและแผนปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกันกับงานส่วนอืน ๆ หากมีปัญหาในการ
ติดตัง จะต้องแจ้งให้ผคู้ วบคุมงานทราบเพือพิจารณาแก้ไขปั ญหาในทันที
4. การทําความสะอาด
เมือทําการติดตังงานป้องกันความร้อนแล้วเสร็จ ผูร้ บั จ้างจะต้องทําความสะอาดสิงสกปรกทีเกิดขึนจากการติดตังงาน
ป้องกันความร้อนให้เรียบร้อย และต้องป้องกันไม่ให้สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
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โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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2.12 งานระบบเคลือบพืนผิว Epoxy Self-Leveling
1. ความต้องการทัวไป
1.1 ขอบเขตงาน
1.1.1 ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ทีมีคณ
ุ ภาพ แรงงานทีมีฝีมือและชํานาญ มีระบบคุณภาพทีดี สําหรับ
งานระบบพืนอีพ็อกซี Self-Leveling ตามทีระบุในแนบและรายการประกอบแบบ
1.1.2 การผสมวัสดุโพลียรู ีเทน และขันตอนการติดตัง จะต้องปฏิบตั ิตามวิธีการของผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัด โดย
ได้รบั อนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมงาน
1.2 การรับประกันคุณภาพ
ผูร้ บั จ้างต้องรับประกันการเสือมสภาพของสี และผิวพืนอีพอ็ กซี Self – leveling เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ให้กบั ผูว้ ่าจ้างในความบกพร่องของวัสดุ
1.3 เอกสารและวัสดุทีต้องยืนอนุมตั ิ
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งแค็ตตาล็อกสี และตัวอย่างการติดตังระบบพืน Epoxy Self – Leveling ให้ใช้ในโครงการให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิตามวัตถุประสงค์ของผูอ้ อกแบบก่อนดําเนินการ
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 คุณสมบัติวสั ดุ
- วัสดุชนิด 2 ส่วนผสม Self smoothing
- วัสดุทีนํามาใช้ตอ้ งมีผลงานการติดตังในประเทศไทยมาไม่ตากว่
ํ า 10 ปี และเป็ นวัสดุทีผลิตขึนในประเทศไทย
หรือเป็นสินค้านําเข้ามีแหล่งการผลิตทีชัดเจน
- วัสดุทีนํามาใช้ตอ้ งมีลกั ษณะการบ่มตัวสัน สามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชัวโมง หลังจากติดตังแล้วเสร็จ ไม่มี
กลินเหม็นฉุน เพือง่ายต่อการบํารุ งรักษาหรือซ่อมแซม
- วัสดุทีใช้ตอ้ งทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และทนต่อแรงดันนําความดันสูงทีใช้ในการทําความสะอาด
- ระบบเคลือบพืน Epoxy Self – Leveling มีความหนา 2 มิลลิเมตร สําหรับบริเวณพืนทีทีมีการใช้งานเบาหรือปาน
กลางทนทานต่อสารเคมี ทนต่อการขัดสีได้ดี
3. การดําเนินการ
3.1 การประกอบการติดตัง
3.1.1 การเตรียมพืนผิวคอนกรีต
- คอนกรีตต้องมีพนผิ
ื วเรียบ และให้ค่าการรับกําลังอัดทีพอเพียง (ตําสุด 25 นิวตัน/ตร.มม.)
- ค่ารับรองดึงทีผิวตําสุด 1.5 นิวตัน/ตร.มม.
- คอนกรีตต้องมีอายุอย่างน้อยไม่ตากว่
ํ า 28 วัน
- พืนผิวต้องแห้งปราศจากคราบนํามัน , จาระบี , สีเก่า
3.1.2 การติดตัง
- คอนกรีตต้องเตรียมพืนผิวด้วยเครือง Shot Blast หรือ เครืองขูด เพือจัดเศษฝุ่ น และผิวทีเสียหายออกก่อน และ
เพิมค่าการยึดเกาะของวัสดุกบั ผิวพืน
- ทําการเคลือบชัน Topcoat ด้วยวัดสุ Epoxy Leveling ด้วยลูกกลิงหนามความหนา 2 มิลลิเมตร หรือใช้วสั ดุ 1.9
กก./ตรม.ต่อเทียว หรือคุณภาพเทียบเท่า
- ทําการกลิงไล่ฟองอากาศและช่วยในการปรับตัวของวัสดุดว้ ยลูกกลิงหนาม ทิงไว้ให้แห้ง
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3.1.3 ระยะเวลาการบ่มตัว
- 8 ชัวโมงหลังจากติดตังเสร็จสามารถเดินเข้าพืนทีได้
- 24 ชัวโมงหลังจากการติดตังเสร็จสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- 3-5 วันหลังจากติดตังเสร็จสามารถรองรับการใช้งานได้เต็มทีตามคุณสมบัติของวัสดุทีระบุใน Technical Datasheet
และสามารถล้างทําความสะอาดด้วยนําหรือนํายาล้างพืนได้
3.2 การทําความสะอาด
งานระบบพืน Epoxy Self – Leveling ทังหมด จะต้องเรียบร้อยสมําเสมอ ไม่มีรอยด่าง หรือข้อบกพร่องอืนใด และ
จะต้องทําความสะอาดรอยสีเปื อนส่วนอืน ๆ ของอาคาร
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2.13 พืนเคลือบทําให้ผิวแกร่ง (Liquid Floor Hardener)
1. ขอบเขตของงาน
งานเคลือบพืนเพือทําให้ผิวแกร่ง LIQUID FLOOR HARDENER ผูร้ บั จ้างต้องจัดทําพืนคอนกรีตโดยใช้วสั ดุทีสามารถ
ทาพืนผิวคอนกรีตมีความแกร่งในบริเวณพืนทีกําหนด รวมหมายถึงส่วนทีทีต้องดําเนินการให้สอดคล้องหรือสัมพันธ์กบั งาน
พืนผิวแกร่ง เช่น บริเวณลาดจอดรถ พืนห้องเครืองทีต้องการการป้องกันการเกิดฝุ่ น เพือการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ
แบบและรายการประกอบแบบ
2. วัสดุ
2.1 เป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดใสประกอบด้วยไซลีนซิลิเกตอนุภาคเล็กและส่วนผสมพิเศษทีเพิมคุณสมบัติสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบั ผิวคอนกรีตทนทานต่อแรงขูดขีดและแรงกระแทกเป็ นเนือเดียวกันกับคอนกรีต
2.2 ใช้ทาหลังจากอายุคอนกรีตไม่ตากว่
ํ า 28 วัน สีตามทีสถาปนิกผูอ้ อกแบบกําหนด
2.3 วัสดุทีได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C4118 หรือคุณภาพเทียบเท่า
HARDNESS (MOHS’ SCALE)
= 7-8 ชนิดมีสี/ใส
ตัวอย่างวัสดุ
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดทําตัวอย่างวัสดุทีใช้ ซึงแสดงให้เห็นสี ขนาด 30 x 30 ซม. ไม่นอ้ ยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้
ผูอ้ อกแบบให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมตั ิจากผูว้ า่ จ้างและ/หรือตัวแทนผูว้ า่ จ้างก่อนจึงจะนําไปใช้งานได้
3. การติดตัง
3.1 ในขันทาวัสดุทาํ ผิวแกร่ง พืนทีจะติดตังต้องเป็ นพืนคอนกรีตทีมีอายุอย่างน้อย 28 วัน และต้องมีความแข็งแรง
หรือมีค่า Compressive Strength ไม่นอ้ ยกว่า 240KSC ขัดมันเรียบได้ระดับกรณีพนผิ
ื วไม่เรียบให้ใช้ผลิตภัณฑ์โพลียู
รีเทนมอร์ตา้ ปรับระดับก่อน และไม่มีรอยแตกร้าว ถ้ามีพืนเดิมทีเสียหายจะต้องซ่อมด้วยอีพ๊อกซีมอร์ตา้ ก่อน ผิวงาน
ต้องให้สะอาดทีสุดปราศจากคราบนํามันและสิงสกปรก ค่าความชืนของพืนคอนกรีตต้องน้อยกว่า 5% ถ้ามีความชืน
ให้ดาํ เนินการ Block ความชืนด้วย เสียก่อน
3.2 ให้ทานํายา LIQUID FLOOR HARDENER 2 เทียวแต่ละเทียวทิงไว้ 1-2 ชัวโมง
3.3 ทิงไว้อย่างน้อย 24 ชัวโมงก่อนการใช้งาน
4. การทําความสะอาด
ผูร้ บั จ้างต้องทําความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตังแล้วเสร็จ ผิวของวัสดุตอ้ งปราศจากรอยแตกร้าว แตกบิน มี
ตําหนิ หลุดล่อน และไม่เปรอะเปื อน ก่อนขอความเห็นชอบของการตรวจสอบจากผูอ้ อกแบบและ/หรือผูค้ วบคุมงาน
และก่อนส่งมอบงาน
5. การรับประกันผลงาน
ผูร้ บั จ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตัง 5 ปี หากเกิดการชํารุดเสียหายอันเนืองมาจากคุณสมบัติของ
วัสดุและการติดตัง ผูร้ บั จ้างจะต้องเปลียนให้ใหม่หรือซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของผูว้ ่าจ้าง
และ/หรือตัวแทนผูว้ ่าจ้าง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทังสิน

หมวดที 2

129/169

งานพืนเคลือบทําให้ผิวแกร่ง

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมวดงานสถาปัตยกรรม
และสถาปั ตยกรรมตกแต่งภายใน

2.14 งานระบบเคลือบพืนผิวโพลียูรีเทนสกรีด
1. ความต้องการทัวไป
1.1 ขอบเขตงาน
1.1.1 ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ทีมีคณ
ุ ภาพ แรงงานทีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบคุณภาพทีดี
สําหรับงานระบบพืนโพลียรู ีเทน ตามทีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.1.2 การผสมวัสดุโพลียรู ีเทน และขันตอนการติดตัง จะต้องปฏิบตั ิตามวิธีการของผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัด โดย
ได้รบั อนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมงาน
1.2 มาตรฐานอ้างอิง
EN – 196 , ASTM D-4060-01 , ASTM D-696 , ISO 11359 , EN1542 หรือคุณภาพเทียบเท่า
1.3 การรับประกันคุณภาพ
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับประกันการเสือมสภาพของสี และผิวพืนโพลียรู ีเทน เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ให้กบั ผู้
ว่าจ้างในความบกพร่องของวัสดุ
1.4 เอกสารและวัสดุทต้ี องยืนอนุมตั ิ
ผูร้ บั จ้างต้องจัดส่งแค็ตตาล็อกสี และตัวอย่างการติดตังระบบพืนโพลียรู ีเทนทีใช้ในโครงการให้ผคู้ วบคุมงาน
พิจารณาอนุมตั ิตามวัตถุประสงค์ของผูอ้ อกแบบก่อนดําเนินการ
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 คุณสมบัติวสั ดุ
วัสดุมี 3 ส่วน มีนาเป็
ํ นองค์ประกอบ มีความแข็งแรงสําหรับการใช้งานหนักปานกลางเป็ นวัสดุประเภท
โพลียรู ีเทนสกรีด มีสีในตัวพืนผิวเรียบ
วัสดุผา่ นการทดสอบการสัมผัสกับอาหาร ตรงตามมาตรฐาน EN 1186 EN 13130 , และมาตรฐานของ
prCEN / TS 14234 และพระราชกฤษฎีกาเกียวกับเครืองอุปโภค-บริโภค, 89/109/EEC 90/128/EEC และ
/2002/72/EC ใบรับรองจาก ISEGA , ทะเบียนเลขที 19550 U04 , ลงวันที 14 มกราคม 2547 หรือคุณภาพ
เทียบเท่า
วัสดุทีนํามาใช้ตอ้ งมีผลงานการติดตังในประเทศไทยไม่ตากว่
ํ า 10 ปี และเป็ นวัสดุทีผลิตขึนในประเทศ
ไทย หรือเป็ นสินค้านําเข้ามีแหล่งการผลิตทีชัดเจน
วัสดุทีนํามาใช้ตอ้ งมีระยะเวลาการบ่มตัวสัน สามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชัวโมง หลังจากติดตังแล้ว
เสร็จ ไม่มีกลินเหม็นฉุน เพือง่ายต่อการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
วัสดุทีนํามาใช้ตอ้ งทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และทนต่อแรงดันนําความดันสูงทีใช้ในการทําความ
สะอาด
ระบบเคลือบพืนโพลียรู ีเทนสกรีดความหนา 4 มิลลิเมตร สําหรับบริเวณพืนทีทีมีการใช้งานปานกลาง
ทนทานต่อสารเคมี ทนต่อการขัดสีได้ดี
3. การดําเนินการ
3.1 การประกอบการติดตัง
3.1.1 การเตรียมพืนผิวคอนกรีต
- คอนกรีตต้องมีพืนผิวเรียบ และให้ค่าการรับกําลังอัดทีพอเพียง (ตําสุด 25 นิวตัน/ตร.มม)
- ค่ารับแรงดึงทีผิวตําสุด 1.5 นิวตัน/ตร.มม
หมวดที 2
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3.2

3.3

หมวดที 2

- คอนกรีตต้องมีอายุอย่างน้อยไม่ตากว่
ํ า 28 วัน
- พืนผิวต้องแห้งปราศจากคราบนํามัน , จาระบี , สีเก่า
3.1.2 การติดตัง
- คอนกรีตต้องเตรียมพืนผิวด้วยเครือง Shot Blast หรือ เครืองขูด เพือขจัดเศษฝุ่ น และผิวทีเสียหายออกก่อน
และเพิมค่าการยึดเกาะของวัสดุกบั ผิวพืน
- ทําการเคลือบชันรองพืนด้วย epoxy primer ชนิดทีไม่มีส่วนผสมของตัวทําลายด้วยลูกกลิง โดยใช้วสั ดุ 0.30.5 กก./ตรม. ทิงไว้ให้แห้ง
- ทําการเคลือบชัน Topcoat ด้วยวัสดุ Polyurethane ด้วยเกรียงหวีให้ได้ความหนา 4 มิลลิเมตร หรือใช้วสั ดุ
7.3-8.0 กก./ตรม.
- ทําการกลิงไล่ฟองอากาศและช่วยในการปรับตัวของวัสดุดว้ ยลูกกลิงหนาม ทิงไว้ให้แห้ง
3.1.3 ระยะการบ่มตัว
- 8 ชัวโมงหลังจากติดตังเสร็จสามารถเดินเข้าพืนทีได้
- 24 ชัวโมงหลังจากติดตังเสร็จสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- 3-5 วันหลังจากการติดตังเสร็จสามารถรองรับการใช้งานได้เต็มทีตามคุณสมบัติของวัสดุทีระบุใน Technical
Datasheet และสามารถล้างทําความสะอาดด้วยนําหรือนํายาล้างพืนได้
การทดสอบ
เมือทําการติดตังระบบพืนโพลียรู เี ทนเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ ระดับทีใกล้เคียงกับค่าทีระดับทีกําหนดไว้ โดยไม่
มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าระดับทีกําหนดไว้ในแบบเกิน 4 มม. โดยการสุ่มตรวจสอบ 1 จุด ต่อพืนที ประมาณ 25
ตารางเมตร
การทําความสะอาด
งานระบบพืนโพลียรู ีเทนทังหมด จะต้องเรียบร้อยสมําเสมอ ไม่มีรอยด่าง หรือข้อบกพร่องอืนใด และจะต้องทํา
ความสะอาดรอยสีเปื อนส่วนอืน ๆ ของอาคาร
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2.15 แผงระบายอากาศกันนํา (Weather Louver)
1. ข้อกําหนดทัวไป
1.1 ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ทีมีคุณภาพ ของแผงระบายอากาศกันนํา ตามรายละเอียดทีระบุไว้ใน
แบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง โดยมาตรฐานงาน จะต้องเป็ นไปตามหลักวิชาช่างที ดี
1.2 แบบขยาย
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดทําแบบขยายและ Shop Drawing แสดงวัสดุและรายละเอียดต่าง ๆ ของแผงระบายอากาศ
กันนํา ตามแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง ตามวัตถุประสงค์ของสถาปนิกโดยให้ผคู้ วบคุมงานและสถาปนิก
ตรวจสอบ เพือการพิจารณาอนุมตั ิก่อนดําเนินการต่อไป
1.3 ตัวอย่าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุแผงระบายอากาศกันนํา ทีได้แสดงให้ทราบถึงสภาพพืนผิว สี และขนาด ตาม
สภาพจริง พร้อมทังวัสดุประกอบในการติดตังให้ผคู้ วบคุมงานและสถาปนิกตรวจสอบ เพือการพิจารณาอนุมตั ิก่อน
ดําเนินการต่อไป
2. มาตรฐานอ้างอิง
สําหรับใช้เป็ นมาตรฐานอ้างอิงทีเกียวข้องกับงานเกล็ดระบายอากาศกันนําทีระบุไว้ในแบบและรายการก่อสร้าง เช่น
ASTM, BS, EN, BSRIA หรือคุณภาพเทียบเท่า
3. ข้อกําหนดวัสดุ
แผงระบายอากาศกันนําแบบใบสามชัน กําหนดให้ผลิตมาจากอลูมิเนียมแบบรีดขึนรูป (Extruded Aluminum Alloy)
ตามมาตรฐานชนิด 6063-T5 โดยแผงชุดหลังด้านในผิวสีชบุ อโนไดซ์ สีธรรมชาติความหนาไม่ตากว่
ํ า 10 ไมครอน แผงใบ
ด้านหน้ากําหนดให้ใช้เป็ นระบบเคลือบสี TITANIUM finish หรือ Powder Coat ตามทีผูอ้ อกแบบกําหนด ไม่อนุญาตให้ใช้
อลูมิเนียมแบบพับ (Sheet or coil Aluminum Alloy) มาผลิตยกเว้นส่วนประกอบทีเป็ น flashing เท่านัน
4. ข้อกําหนดประสิทธิภาพ
4.1 แผงระบายอากาศกันนําต้องผ่านการทดสอบเพือวิเคราะห์หาข้อมูลระดับการกันนําฝน
(rainwater
penetration or rain defense) แรงกดอากาศ (pressure drop) และสัมประสิทธิแรงต้านอากาศ (airflow coefficient)
โดยใช้มาตรฐานการทดสอบอ้างอิงตาม EN 13030:2001 หรือคุณภาพเทียบเท่า
4.2 แผงระบายอากาศกันนําต้องผ่านการทดสอบเต็มรู ปแบบในอุโมงค์ลมโดยสถาบันทดสอบเป็ นกลางทีได้รบั การ
รับรองมาตรฐานและมีความน่าเชือถือในอุตสาหกรรม ตามทีระบุในหัวข้อที 2 มาตรฐานอ้างอิง
ผลการทดสอบทีได้จากการทดสอบเองของโรงงานหรือสถาบันทีไม่ได้มาตรฐานไม่รบั พิจารณาและอนุมตั ิให้ใช้
4.3 แผงระบายอากาศกันนํา ต้องได้ผลการทดสอบตามค่าทีกําหนดหรือดีกว่าดังต่อไปนี
4.3.1 ประสิทธิภาพการป้องกันนําฝน rain defense class A: 100% effectiveness สําหรับรุน่ ใบสามชัน ที
ปริมาณการไหลผ่านของอากาศ ventilation rate วัดค่าที 0 – 1.5 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วินาที
4.3.2 ประมาณการผ่านของนําฝน rain water penetration เท่ากับ 0 ลิตรต่อชัวโมง สําหรับรุน่ ใบสามชัน
ทีปริมาณการไหลผ่านของอากาศ ventilation rate วัดค่าที 0 – 1.5 เมตร ต่อ วินาที
4.3.3 แรงกดอากาศ pressure drop ต้องไม่เกิน 60 ปาสคาล สําหรับรุ ่นใบสามชัน ทีปริมาณการไหลผ่านของ
อากาศ face velocity วัดค่าที 1.5 เมตร ต่อ วินาที
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4.3.4 สัมประสิทธิแรงต้านอากาศ airflow coefficient of entry and discharge: Class 4 หรือดีกว่าสําหรับ
รุน่ ใบสามชันแผงระบายอากาศแบบใบสามชันประสิทธิภาพการป้องกันนําฝน ปริมาณนําฝนทียอมให้
ผ่านเข้า Ventilation rate 0-1.5 m/sClass A: 100%0 ลิตรต่อชัวโมง
แผงระบายอากาศแบบใบสามชันแรงกดอากาศสูงสุดทียอมให้สมั ประสิทธิแรงต้านอากาศ
Ventilation rate 0-1.5 m/sไม่เกิน 60 ปาสคาลคลาส 4 หรือดีกว่า
5. การขออนุมัติ
ผูร้ บั จ้างต้องเสนอเอกสารและตัวอย่างตามรายการต่อไปนีเพือขออนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
5.1 เอกสารผลการทดสอบแผงระบายอากาศกันนําโดยสถาบันทดสอบเป็ นกลางทีได้รบั การรับรองมาตรฐานและมี
ความน่าเชือถือในอุตสาหกรรมตามทีระบุอยู่ในหัวข้อ 2 มาตรฐานอ้างอิง
(ผลการทดสอบทีได้จากการทดสอบเองของโรงงานหรือสถาบันทีไม่ได้มาตรฐานไม่รบั พิจารณาหรืออนุมตั ิให้ใช้ได้)
5.2 ตัวอย่างแผงระบายอากาศกันนํารุน่ ทีผลิตใช้จริง
6. ผลิตภัณฑ์
6.1 Metalforce
6.2 Colt
6.3 Fameline
6.4 Innivate
หรือคุณภาพเทียบเท่า
7. ทีมาของผลิตภัณฑ์
ให้ผรู้ บั จ้างจัดหาบริษัททีมีประสบการณ์การออกแบบแผงระบายอากาศกันนําในประเทศไทยทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
สําหรับงานแผงระบายอากาศชนิดกันนําทีระบุไว้ในแบบและรายการก่อสร้าง
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2.16 งานพรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคาร (Entrance Matting System)
1.

ขอบเขตของงาน และการควบคุมคุณภาพ
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ สําหรับการติดตังพรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคารทังหมดทีระบุไว้ในแบบ
และรายการก่อสร้าง โดยงานติดตังพรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคารทังหมดถือว่าผูร้ บั จ้างเป็ นผูจ้ ดั หาบริษัทผูผ้ ลิตทีมีความ
ชํานาญและประสบการณ์ตามข้อกําหนดดังต่อไปนี
1.1 ผูผ้ ลิตต้องเป็ นบริษัททีได้รบั รองมาตรฐานควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน สากล ISO 9001
1.2 ผูผ้ ลิตต้องมีประสบการณ์ในการผลิตพรมดักฝุ่นทางเข้าอาคารตามทีระบุไว้ในแบบและรายการก่อสร้าง

2.

การขออนุมัติ
ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอรายละเอียดข้อมูลของพรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคารให้สถาปนิกอนุมตั ิดงั ต่อไปนี
2.1 คุณสมบัติของประสิทธิภาพพรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคาร
2.2 คุณสมบัติของอลูมิเนียมและส่วนประกอบต่าง ๆ
2.3 ตัวอย่างวัสดุตามสถาปนิกระบุ
2.4 แบบขยาย FABRICATION DRAWINGS และอืน ๆ

3.

ข้อกําหนดด้านประสิทธิภาพ
ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอเอกสารประกอบ เพือยืนยันถึงประสิทธิภาพของพรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคารโดยอ้างอิง
ตามมาตรฐานสากลดังต่อไปนี
3.1 ประสิทธิภาพด้านการลามไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E 648-06A , CLASS 1
3.2 ประสิทธิภาพด้านการรับนําหนัก ต้องรองรับนําหนักได้ไม่ตากว่
ํ า 250 กิโลกรัม / ล้อ

4.

คุณสมบัตขิ องอลูมเิ นียมและส่วนประกอบต่าง ๆ
พรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคารจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ และส่วนประกอบสําคัญดังต่อไปนี
4.1 รางสําหรับสอดแถบพรมดักฝุ่นทําจากอลูมิเนียมรีดขึนรูป ALLOY บริสทุ ธิ โดยมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 30
มิลลิเมตร และเชือมต่อกันด้วยแถบยาง PVC
4.2 แถบยาง PVC ตามหัวข้อ 4.1 จะต้องมีการเจาะรู เป็ นระยะเพือให้สงสกปรกผ่
ิ
านลงรูและถูกเก็บไว้ดา้ นใต้
ผืนพรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคาร
4.3 แถบพรมดักฝุ่นจะต้องใช้พรมแบบ HEAVY DUTY เส้นใย NYLON 6.6 หรือ แบบขนแปรงทีทําจาก NYLON
6.6 สามารถทนความร้อนได้ 900C ถึง -500C หรือ เป็ นแบบ Rubber เฉดสี สถาปนิกระบุขณะก่อสร้าง
4.4 ตัวเก็บขอบพรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคาร (BASE FRAME) ทําจากอลูมเิ นียมรีดขึนรู ปALLOY บริสทุ ธิ โดยมีความ
ลึกไม่เกิน 17 มิลลิเมตร
4.5 พรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคาร มีความลึกโดยรวมไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
4.6 ชินส่ว นทังหมดของพรมดัก ฝุ่ นทางเข้าอาคารต้อ งผลิต และประกอบจากโรงงานผู้ผ ลิต แห่ง เดี ย ว (SINGLE
SOURCE RESPONSIBILITY )
หรือคุณภาพเทียบเท่า
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5. ผู้ผลิต
พรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคาร ตามทีระบุไว้ในแบบและรายการก่อสร้าง ผลิตโดย
5.1 ABI Entrance Mating รุน่ Aluflex ของบริษัท วิสแพคจํากัด หรือ
5.2 C/S Pedisystems หรือเทียบเท่า
5.3 บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า
6. การรับประกัน
ให้บริษัทผูผ้ ลิตรับประกันคุณภาพ ของวัสดุ และบริการซ่อมโดยไม่คิดมูลค่าในกรณีทีมีการชํารุ ด บกพร่อง อัน
เนืองมาจากการผลิตจากโรงงานเป็ นระยะเวลา 2 ปี
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2.17 งานป้ องกันและกําจัดปลวก (PIPE TREATMENT SYSTEM)
ขอบเขตของงาน
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ทีจําเป็ นในการก่อสร้างงานป้องกันปลวก สําหรับอาคารตามที ระบุในแบบ
รูปและรายการก่อสร้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งใบรับรองผลการทดสอบคุณภาพวัสดุจากหน่วยงานที ได้กาํ หนดไว้พร้อมกับ
หลักฐานอืนเพือขออนุมตั ิ
วัสดุ
- สารเคมีทีใช้กาํ จัดปลวกและป้องกันปลวก จะต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนําของบริษัทผูผ้ ลิตโดยเคร่งครัด หรือให้
ดําเนินการโดยบริษัทผูผ้ ลิตหรือภายใต้คาํ แนะนํา และตรวจสอบของผูช้ าํ นาญงานจากบริษัทผูผ้ ลิตและให้แจ้งปริมาณ การใช้
ผลิตภัณฑ์พร้อมทังใบรับประกันคุณภาพ อยู่ในระดับความปลอดภัยทีกําหนด โดยกองควบคุมวัตถุมีพิษ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพสารเคมีทีใช้กาํ จัดและป้องกันปลวกใต้ดินทีใช้ในงานไม่ตากว่
ํ า 5 ปี
และต้องผ่านกรรมวิธีการทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของส่วนวิจยั และพัฒนาผลิตผลป่ าไม้ สํานักวิชาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึงจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย LD50 ทางปาก (หนู)  2000 มก. / กก.
LD50 ทางผิวหน้า (หนู)  2000 มก. / กก.
- วัสดุทีใช้ กําหนดใช้ท่อ PVC. , ท่อ PE สีดาํ Ø 1/2” หัวฉีดพ่นนํายาวัสดุ PVC. แค้มยึด ท่อใช้วสั ดุ PVC. หรือ
อลูมิเนียมชุบ (ตะปูสแตนเลส หรือเหล็กเคลือบด้วยสังกะสี ทนต่อการกัดกร่อนใน CLSSS II) นํายาเคมีทีใช้ คือ นํายาประเภท
ALPHACYPERMETHRIN หรือ IMIDACLOPRID. หรือ BIFENTHRIN หรือคุณภาพเทียบเท่า โดยการรับรองจาก
คณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน อัตราส่วนผสมนํายาเคมี และนําตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
กรรมวิธี
ผูร้ บั จ้างต้องเตรียมงาน ประสานงานกับฝ่ ายก่อสร้าง เพือกําหนดแผนงานกรรมวิธีการติดตัง ระยะเวลาดําเนินงาน การ
เตรียมพืนทีก่อสร้าง ก่อนการอัดนํายากําจัดปลวก ให้ฝ่ายก่อสร้างเก็บเศษไม้ รากไม้ ไม้แบบก่อสร้าง และสิงปฏิกลู อืน ๆ
ออกจากพืนทีก่อสร้างให้หมด ปรับสภาพพืนดินให้เรียบร้อย ไม่นาํ ดิน หรือทราย เข้า-ออก หลังจากอัดนํายากําจัดปลวก
- การติดตังจะต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนําของบริษัทผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัด ภายใต้การควบคุมของผูค้ วบคุมงานขันตอนใน
การติดตัง การติดตังสําหรับอาคารทีก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จะต้องเจาะรูทีพืนอาคารและพืนคอนกรีต โดยรอบให้ห่างกันจุดละ
ประมาณ 20-30 ซม. แล้วจึงทําการอัดนํายา ทีได้จากการผสมแล้วตามอัตราส่วนทีระบุลงไปใต้พืนคอนกรีต นํายาเคมีทีใช้ คือ
นํายาเคมีประเภท FIPRONIL หรือ ALPHACY PERMETRIN หรือคุณภาพเทียบเท่า อัตราส่วนผสมนํายาเคมีและนําตาม
มาตรฐานผูผ้ ลิตโดยเคร่งครัด
- การดําเนินการ การออกแบบ (SHOP DRAWING) ผูร้ บั จ้างต้องออกแบบแสดงแนวท่อนํายากําจัดปลวก
(CHEMICAL PIPE) กําหนดแนวท่อ โดยคํานึงถึงโครงสร้างของอาคาร ตําแหน่งความเสียงทีปลวกจะเข้าสู่อาคารได้ เช่ น
ห้องนํา ห้องเก็บของ ท่อชาร์ป เป็ นต้น วัสดุทีใช้ตกแต่งจุดอัดนํายาภายนอกอาคาร ระยะความยาวท่อของแต่ละเส้นระยะหัวฉีด
พ่นนํายาตามแนวท่อ นํายาเคมีทีใช้ ตารางคํานวณแรงดันทีใช้อดั เข้าท่อ, ปริมาณนํายาทีใช้การอัดเข้าท่อ, เวลาทีใช้ในการอัด
นํายาเข้าท่อ ต้องระบุไว้ในแบบอย่างชัดเจนเพือให้ผใู้ ช้อาคารตรวจสอบหลังนํายาหมดอายุแล้ว และแบบแปลนต้องมีขนาดไม่
เล็กกว่า 1:100 ให้นาํ เสนอผูอ้ อกแบบ ผูค้ วบคุมงานอนุมตั ิรายการก่อนติดตังงานระบบ ระบบติดตังท่อ คือ การนํานํายาเคมี
ผ่านทางท่อ (CHEMICAL PIPE) ใต้อาคาร และอัดนํายาผ่านทางท่อ โดยใช้เครืองอัดแรงดันสูง (HIGHT PRESSURE INJECTOR)
ฉีด และพ่นนํายาเคลือบผิวดินใต้อาคาร โดยคํานึงถึงเมืออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นทีเรียบร้อย สามารถป้องกันปลวกได้โดย
เติมนํายาเข้าท่อทีติดตังไว้ เพือหลีกเลียงการเจาะพืนภายในอาคาร หลังจากประสิทธิภาพของนํายา หมดอายุ
หมวดที 2
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- หลังจากฝ่ ายก่อสร้างได้เทคานคอดิน ถอดแบบคานเรียบร้อยแล้ว ผูร้ บั จ้างกําจัดปลวกดําเนินงานติดตังท่อนํายาตาม
แบบทีได้อนุมตั ิ (SHOP DRAWING) อย่างเคร่งครัด
- การอัดนํายา ปรับพืนดิน หรือทราย ครังสุดท้ายจนแน่นเรียบร้อยแล้ว แต่ยงั ไม่ตอ้ งเทพืนคอนกรีต ให้อดั นํายาเคมีลง
ดินการอัดนํายาเคมีลงดินตามแนวคานคอดินด้านใน ใช้หวั อัดนํายาเคมี (SUB-SOIL PRESSURE INJECTOR) อัดนํายาลง
ใต้พืนดินให้ห่างจากแนวคานคอดินด้านใน 20 ซม. โดยทิงระยะห่างกันประมาณ 50 ซม. ถึง 1 เมตรต่อจุด ตามแนวยาวของ
คานคอดินด้านใน โดยเน้นหนักบริเวณทีมีความชืนสูง เช่น ห้องนํา ห้องส้วม ปล่องหุม้ ท่อนําทิง ท่อระบายนํา และท่อประปา
เป็ นต้น โดยใช้นายาเคมี
ํ
ทีผสมเสร็จแล้วในปริมาณ 9 ลิตร ต่อทุก ๆ 3 เมตร
- การฉีด และพ่นเคลือบพืนผิวภายในคานคอดินทังหมดใช้หวั ฉีดนํายาเคมี (SURFACE SPRAYER)
ฉีดและพ่นเคลือบพืนผิวดินภายในคานคอดินแบบปูพรมทุก ๆ ตารางเมตร เพือให้นายาเคมี
ํ
ซมึ ลงไปประสานกับนํายาเคมีทีอัด
ไว้ในชันใต้ดินระดับคานคอดินทังหมด โดยใช้นายาเคมี
ํ
ทีผสมเสร็จแล้วในปริมาณ 6 ลิตร ต่อ ทุก ๆ 3 เมตร
- หลังจากปรับพืนทีรอบนอกอาคาร และจัดสวน ผูร้ บั จ้างจะต้องอัดนํายาลงดิน (SUB – SOIL PRESSURE INJECTOR)
รอบอาคารทัง 4 ด้าน การอัด และพ่นนํายาเคมีตามแนวคานคอดินด้านนอก ใช้หวั อัดนํายาเคมี (SUB – SOIL PRESSURE
INJECTOR) อัด นํายาล้างใต้พืนดินให้ห่างจากคานคอดินด้านนอก 20 ซม. โดยทิงระยะห่างกัน 50 ซม. ถึง 1 เมตร ต่อจุด
ตามแนวความยาวของคานคอดินด้านนอก โดยใช้นายาเคมี
ํ
ผสมเสร็จแล้วในปริมาณ 9 ลิตร ต่อ ทุก ๆ 3 เมตร
- การฉีด และพ่นเคลือบพืนผิวรอบนอกอาคาร ใช้หวั ฉีดนํายาเคมี (SURFACE SPRAYER) ฉีด และพ่นนํายา เคลือบ
พืนผิวดินแบบปูพรมทุก ๆ ตารางเมตร ตลอดแนวขอบ 50 ซม. ถึง 1 เมตร โดยรอบตัวอาคาร โดยใช้นายาเคมี
ํ
ผสมเสร็จแล้วใน
ปริมาณ 6 ลิตร ต่อ พืนที 3 ตารางเมตร
- ผูร้ บั จ้างต้องป้องกันผลกระทบจากการใช้สารเคมีขา้ งต้นต่อทรัพย์สิน หรือ บุคคลภายนอกทีอยูใ่ กล้เคียง ผลกระทบ
และความเสียหายทีเกิดขึนถือเป็ นความรับผิดชอบโดยตรงของผูร้ บั จ้าง
- ผูร้ บั จ้างต้องแสดงหนังสืออนุญาตการรับจ้างกําจัดปลวก ซึงออกโดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีผลงานทีผ่าน
มาแสดงต่อผูอ้ อกแบบ และต้องเปิ ดดําเนินการมาแล้วไม่ตากว่
ํ า 5 ปี นําเสนอต่อผูอ้ อกแบบเพือขออนุมตั ิ
- รับรองผลงาน 3 ปี เต็ม วิธีการปฏิบตั ิงานของระบบท่อ CHEMICAL PIPE TREAMENT SYSTEM หากมีปลวกเกิดขึน
ผูร้ บั จ้างจะต้องให้ผเู้ ชียวชาญไปทําการกําจัดให้โดยเร็ว หลังได้รบั แจ้งภายใน 10 วัน โดยค่าใช้จ่ายทังหมดอยู่ในความ
รับผิดชอบของผูร้ บั จ้าง

หมวดที 2
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2.18 งานเฟอร์นิเจอร์
1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาช่างทีมีความชํานาญในการทํางานเฟอร์นิเจอร์
1.2 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุทีมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน และถูกต้องตามรายละเอียดที ผูอ้ อกแบบกําหนด
1.3 ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ ให้ผอู้ อกแบบอนุมตั ิก่อนดําเนินงาน
1.4 ผูร้ ับจ้างต้องเสนอตัวอย่า งชินงาน เช่ น คิว บัว เฟอร์นิ เจอร์ล อยตัว หรือชินงานทีผู้ออกแบบกําหนด ส่งให้
ผูอ้ อกแบบอนุมตั ิก่อนทําจริง
1.5 ผูร้ บั จ้างต้องเสนอตัวอย่างวัสดุทาํ ผิวตามทีระบุในแบบหรือตามทีผูอ้ อกแบบกําหนดให้ภายหลัง ส่งให้ผอู้ อกแบบ
อนุมตั ิก่อนทําจริง
2. ข้อกําหนดงานเฟอร์นิเจอร์
2.1 งานไม้
2.1.1 คุณภาพของไม้
ไม้ทีนํามาใช้ในงานตกแต่งต้องคัดแล้ว ไม่มีรอยบิน แตกร้าว บิดงอ ไม่มีตาไม้ หรือกระพีไม้ หรือตําหนิอืน ๆ
และต้องเป็ นไม้ทีผ่านการอบหรือผึงให้แห้งสนิท ไม่เกิดปั ญหาจากการยืดหด บิดงอ ในภายหลัง
2.1.2 ชนิดของไม้
โครงเฟอร์นิเจอร์ทวไป
ั ใช้ไม้ข นาด 1” x 2” ยกเว้นทีระบุเป็ นอย่างอืน ในส่วนทีเป็ นโครงภายนอก หรือ
สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ให้ใช้ไม้สักหรือไม้เนือแข็งชนิดอืน ๆ ตามทีระบุ และไม้ทีใช้ตอ้ งสามารถ
ย้อมสีใ ห้เป็ นสี เดียวกันได้ ยกเว้นทีระบุเป็ นอย่างอืน ในส่วนทีเป็ นโครงภายใน หรือไม่สามารถมองเห็นไป
จากภายนอก หรือไม้เนือแข็ง ให้ใช้ไม้ ยมหอมหรือไม้ตะเคียนทอง วัสดุทีกรุ ในส่วนภายนอกหรือสามารถ
มองเห็นได้ชดั ให้ใช้ไม้อดั สักหนา 4 มม. ส่วนทีรับนําหนักหนา 6 มม. หรือทีระบุเป็ นอย่างอืน ส่วนการกรุไม้
ภายในตู้ หรือส่วนทีไม่สามารถมองเห็นให้ใช้ไม้อดั ยางหนา 4 มม. ในส่วนทีต้องรับนําหนักให้ใช้หนา 6 มม.
หรือทีระบุเป็ นอย่างอืน ๆ
2.1.3 ขนาดของไม้
ขนาดทีระบุไว้ในรู ปแบบและรายการประกอบแบบ คือ ขนาดของไม้ทียังไม่ได้ไสเรียบและการนําไม้ทีไส
เรียบทังหมดมาใช้ ขนาดต้องไม่เล็กกว่าทีระบุเกิน 4 มม. หรือตามข้อกําหนดงานไม้ ไม้ท่อนใดทีมีนาหนั
ํ ก
เบาหรือเปราะห้ามนํามาใช้เด็ดขาด
2.2 งานประกอบ ยึด หรือติดตังโครงไม้
การติดตังโครงไม้ทงหมดนั
ั
น ต้องตังแนวให้ได้ระดับและฉาก ทังแนวตังและแนวนอนตามทีกําหนด ระยะห่างของ
โครงไม้ ไม่เกินกว่า 0.40 ม. นอกจากระบุเป็ นอย่างอืน การเข้าไม้ตอ้ งเข้าเดื อยเข้ามุมห้ามใช้วิธีตีชนเป็ นอันขาด
กรณีทีจะต้องต่อไม้ให้ต่อทีแนวแบ่งช่วง ห้ามต่อในส่วนกลางของการแบ่ง นอกจากการต่อแบบบังใบ และเข้ามุม
รอยต่อสนิทเป็ นผิวเดียวกัน สําหรับกรณีทีต้องติดตังชิดผนังให้ใช้เชือกขึงทดสอบความเรียบร้อยของผนัง และควร
ปรับแนวของผนังให้เรียบร้อยก่อนยึดโครงกับผนังปูน หรือผนังคอนกรีต ระยะห่างไม่เกินกว่า 0.40 ม. ก่อนตอกให้
เจาะรูก่อนทีจะตอกและส่งหัวตะปูให้สนิทได้ระดับกับผิวไม้ยกเว้นทีระบุไว้เป็ นอย่างอืน
2.3 การแบ่งช่วงหรือระยะต่าง ๆ
ผูร้ บั จ้างต้องทําการตรวจสอบระยะต่าง ๆ ของสถานทีติดตัง หรือเครืองใช้ทีจะต้องติดตังในงานเฟอร์นิเจอร์ก่อนเริม
ดําเนินการประกอบ และติดตังการแบ่งช่วงโครงแนวตังของเฟอร์นิเจอร์ให้ยึดถือระยะทีได้ตรวจสอบจากสถานที
หมวดที 2
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2.4

2.5

หมวดที 2

และเครืองใช้ต่าง ๆ ในแนวในการแบ่ง หากถูกต้องตรงกับช่วงทีกําหนดในแบบและรายการ และสามารถบรรจุหรือ
ติดตังเครืองใช้ทีกําหนดได้ ผูร้ บั จ้างสามารถดําเนินการต่อไปได้ ในกรณีทีไม่สามารถแบ่งช่วงได้ตามแบบเนืองจาก
ติดปั ญหาอัน เกี ยวเนื องกับ งานอื นๆ เช่ นงานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ ให้ป รึก ษากับ ผู้ออกแบบก่อน
ดําเนินงาน หากมีขอ้ บกพร่อง หรือเสียหายอันเนืองมาจากการทีไม่ได้ตรวจสอบขนาดดังกล่าว ผูร้ บั จ้างต้องยินดีที
จะแก้ไขจนกระทังเป็ นทีพอใจของผูอ้ อกแบบและเจ้าของโครงการ โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
การเข้ามุมและการเข้าเดือยต่าง ๆ
การเข้าไม้หรือเข้ามุมต่าง ๆ ของการตกแต่งต้องสนิทและได้ฉาก หรือได้ระดับแนวดิงและแนวตัง การเข้าไม้หรือเข้า
เดือยเข้ามุมต้องดําเนินการอย่างประณีตทุกจุด ต้องอัดแน่นด้วยกาวที ใช้กบั งานไม้โดยเฉพาะ ห้ามเจือปนสารอืน
ทีทําให้ประสิทธิภาพของกาวเจือจาง เช่น นํา หรือนํามันต่างๆ การเข้าเดือยทุกอันต้องมีขนาดไม่ตากว่
ํ า 3 / 8” หรือ
ครึงหนึงของหน้าตัดไม้อดั ด้วยกาวลาเท็กซ์ไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิท การตอกตะปูทีมีความยาวกว่า 1” ให้ใช้สว่าน
เจาะนําก่ อนและต้องตอกด้วยตะปูตัด หรือทุบหัว และส่งให้จมในเนื อไม้ก่อนที จะอุดหัวตะปู การตอกอย่าให้
ปรากฏรอยค้อนทีพืนผิวได้
การกรุผิวหน้า
2.5.1 ไม้อดั /ไม้อดั ผิววีเนียร์
- ไม้อดั ทีใช้ให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน มอก. 178-2538 แผ่นไม้อดั เกรดเอคัดลาย
- การกรุ ผิวหน้างานเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยไม้อดั การเข้าไม้ให้ใช้กาวทาทีโครงและส่วนที จะยึดติดก่อนด้วย
ตะปู หรือตัดหัวและส่งให้ลึกลงไปในเนือไม้ การตอกตะปูตอ้ งทําด้วยความประณี ต ไม่มีรอยหัวค้อน
ปรากฏที ผิวระยะตอกตะปู ต้องห่างไม่เกิน 20 ซม. และต้องอัดแนวต่อไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิท ใน
กรณีทีต้องทําการต่อไม้อดั ตามแนวยาวเกินกว่า2.40เมตร ให้กรุ ไม้โดยวางลายขวางตามความหนา
ของตู้
2.5.2 MDF Board
- MDF Board ให้ใช้ตามทีระบุในแบบ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
- การกรุ ผิวด้วย MDF Board ให้ใช้กาวทาทีโครงและส่วนทีจะยึดติดก่อนด้วยตะปู หรือตัดหัวและส่งให้
ลึกลงไปในเนือไม้ การตอกตะปูตอ้ งทําด้วยความประณีต ไม่มีรอยหัวค้อนปรากฏทีผิวระยะตอกตะปู
ต้องห่างไม่เกิน 20 ซม. และต้องอัดแนวต่อไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิท
2.5.3 แผ่นพลาสติกลามิเนต
- แผ่นพลาสติกลามิเนต ใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า 0.7 มม. ผิว สีและลายตามทีผู้ออกแบบกําหนด
ผลิตภัณฑ์ Formica หรือ Wilsonart หรือ Lamitak หรือ Greenlem หรือ Perstop หรือคุณภาพ
เทียบเท่า หรือตามทีระบุในแบบ
- ก่อนดําเนินการให้ตรวจสอบส่วนทีจะกรุ และตัดแต่งแผ่นพลาสติกลามิเนตให้ได้ขนาด แล้วทําความ
สะอาดส่วนทีจะกรุ ปั ดเศษฝุ่ นผงตามซอกมุมออกให้หมดก่อนทีจะทากาวยางทีผิวส่วนทีประกบติดกัน
และอัดติดแน่น อย่าให้มีฟองอากาศหรือเป็ นคลืน และอัดด้วยแม่แรง สิงกดทับอืนๆ จนกาวแห้งสนิท
และแต่งขอบลบมุมเล็กน้อย ในกรณี ทีมีการเข้ามุมให้ส่วนทีอยู่ดา้ นบนทับส่วนทีอยู่ดา้ นล่าง และอัด
ขอบให้แน่นจนกาวแห้งสนิท แล้วจึงแต่งมุมสําหรับรอยต่อของแผ่นพลาสติกทีมีความยาวเกิน 2.40 ม.
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2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.5.7

2.6

2.7
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ให้ต่อทีส่วนกลางของตูห้ รือแบ่งส่วนเป็นตู้ 3 ส่วน 4 ส่วน หรือตามแนวกึงกลางของการแบ่งช่วงตู้ และ
การต่อต้องตรงกันทังส่วนบนและส่วนล่าง
แผ่น Stainless Steel
- สเตนเลส เกรด 304 ความหนาไม่ตากว่
ํ า 1 มม. หรือตามทีระบุในแบบผิว สี และลายตามที
ผูอ้ อกแบบกําหนด
- แผ่น Stainless Steel ทีใช้จะต้องราบเรียบสมําเสมอก่อนติดตังต้องปรับแต่งส่วนทีจะทําการกรุ ผิว ให้
ลบมุมส่วนที เป็ น เหลียม ส่ว นวิธีก ารติ ดตังให้พับซ่อนขอบแผ่น Stainless Steel ให้เรีย บร้อย ผิว
Stainless Steel ต้องเรียบไม่เป็ นคลืน แนว สันต้องตรงรอยเชือมต่อต่าง ๆ ให้ขดั หรือปัดให้เรียบเป็ นผิว
เดียวกัน
เหล็ก
- ความหนาและหน้าตัดของเหล็กทีใช้ให้เทียบเคียงขนาดทีระบุ และปรับได้ตามขนาดเหล็กในท้องตลาด
ทีมีขนาดเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกันทีสุด และส่งตัวอย่างให้ผอู้ อกแบบอนุมตั ิก่อนดําเนินการ
- การเชื อมต่อช่างเชื อมจะต้องใช้ช่างที มีความชํานาญ ผิวหน้าทีจะเชือมต้องสะอาดปราศจากตะกรัน
สนิมไขมัน สีและวัสดุแปลกปลอมอืน ๆ ทีจะทําให้เกิดผลเสียหายต่อการเชือม และภายหลังการเชือม
แล้วจะต้องทําการตกแต่งจุดเชือมให้เรียบร้อยได้ผิวเรียบเนียนไม่เป็นตามด
กระจก
- ใช้กระจกผลิตภายในประเทศ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 54-2516 ผลิตภัณฑ์ กระจกไทยอา
ซาฮี, TGSG หรือเทียบเท่า
- สําหรับบานเปิ ดและบานเลือนทัวไปใช้ความหนา 3/16 นิว หรือตามทีระบุในแบบ ขัดแต่งขอบหรือ
เจียรปรีให้เรียบร้อยตลอดตามทีระบุในแบบ
- สําหรับชันปรับระดับทัวไปใช้ความหนา 3/8 นิว หรือตามทีระบุในแบบ เจียรขอบโดยรอบให้เรียบร้อย
หินอ่อน/ หินแกรนิต
- ใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า 18 มม. หรือตามทีระบุในแบบผิว สี และลายตามทีผูอ้ อกแบบกําหนดและให้
ส่งตัวอย่างเพือขออนุมตั ิจากผูอ้ อกแบบก่อนดําเนินงาน
- การกรุผิวด้วยหินอ่อน / หินแกรนิต แผ่นหินทีจะนําไปใช้จะต้องทําความสะอาด แล้วทาด้วยนํายา เคมี
กันซึม ทุก ด้าน แต่ไม่ท าํ ให้ผิวของหินเปลียนสี การกรุ จะต้องใช้กาวพิเศษโดยเฉพาะตามมาตรฐาน
จากนันให้ทาํ ความสะอาดผิวหิน แล้วลง Wax ให้ทวั 1 ครัง

บานเปิ ด บานเลือน และลินชักต่าง ๆ
กรอบบานเปิ ด บานเลือน และหน้าลินชักทีมองเห็นจากภายนอกทังหมด ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบ ให้ใช้ไม้อดั สักหรือ
ไม้กรุขนาดตามทีระบุในแบบและรายการ ไม้พืนลินชักเป็ นไม้อดั ยางความหนาอย่างน้อย 6 มม. ตูบ้ านเปิ ดทุกตูต้ ิด
มือจับบานและกลอนลินชักรางเลือนตามแบบและรายการ บานเลือนใช้อปุ กรณ์รางเลือน ล้อเลือน กุญแจล็อคตาม
แบบและรายการ
การดําเนินการติดตังเฟอร์นิเจอร์ติดผนัง
ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ติดผนังทีโรงงานช่วงระยะต่าง ๆ ผูร้ บั จ้างต้องเตรียมเผือการตัดเข้ามุมกับสถานทีก่อนที
จะติดตัง หากเฟอร์นิเจอร์ทีจะติดตังบังอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือต้องติดตังอุปกรณ์ใด ๆ ผูร้ บั จ้างต้องเคลือนย้ายหรือปรับ
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2.8

หมวดที 2

อุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ติดผนังในตําแหน่งทีเหมาะสม ให้ผรู้ บั จ้างปรึกษาผูอ้ อกแบบก่อนการดําเนินการ
ประกอบงานเฟอร์นิเจอร์ทงหมด
ั
งานไฟฟ้าและโทรศัพท์ในเฟอร์นิเจอร์
การเดินสายไฟฟ้า และ/หรือ สายโทรศัพท์ในเฟอร์นิเจอร์ให้ดูรายละเอียดในแบบงานระบบและปรึกษาผูอ้ อกแบบ
ก่อนดําเนินการประกอบงานเฟอร์นิเจอร์ทงหมด
ั
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2.19 งานสีและการทําผิวเฟอร์นิเจอร์
1. ขอบเขตของงาน
งานสีและการทําผิวหมายถึง การพ่น การลงขีผึง การทาแชลแลค การย้อมสี การทานํามันต่าง ๆ ตลอดจนงานตกแต่งอืน
ทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันยกเว้นส่วนทีกําหนดให้เป็ นวัสดุอนื
1.1 ประเภทของสี
1.1.1 สีนามั
ํ นทาหรือพ่นผิวไม้หรือโลหะต่าง ๆ
1.1.2 แชลแลคและนํามันทีทาหรือพ่นบนผิวไม้
1.1.3 สีอนื ๆ จะระบุเพิมเติมไว้เฉพาะงานหรือเป็ นพิเศษเฉพาะแห่ง
1.2 การเตรียมงานและรองพืน
1.2.1 งานไม้ / ไม้อดั / MDF Board
ส่วนทีเป็ นไม้จะต้องให้แห้งสนิท ปั ดฝุ่ นผงเศษวัสดุต่าง ๆ ให้ปราศจากรอยสกปรกหรือคราบนํามัน ยําหัว
ตะปูให้จมลงไปในเนือไม้และอุดรู รอยต่อต่าง ๆ ให้เรียบร้อยใช้กระดาษทรายขัดผิวไม้ให้เรียบร้อยก่อนลงสี
รองพืน ถ้าเป็ นเฟอร์นิเจอร์ทีทําสําเร็จจากโรงงานต้องทําสีรองพืนหรือทําสีในชันแรกก่อนทีจะนํามาติดตังที
หน่วยงาน
1.2.2 งานโลหะ
จะต้องทําความสะอาดผิวโลหะให้ปราศจากสนิม ฝุ่ นละอองต่าง ๆ หรือสิงสกปรกต่าง ๆ โดยใช้กระดาษ
ทรายหรือแปรงลวดขัดและล้างด้วยนํายากันสนิมเช็ดให้แห้ง ด้วยผ้าสะอาดก่อนทีจะทาสีรองพืนเรดอ๊อก
ไซด์หรือดําเนินการทําสีหรือแต่งผิวตามทีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
2. การดําเนินงาน
การดําเนินงานสีหรือทําผิวทัวไป ให้ปฏิบตั ิตามหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี
2.1 สภาพดินฟ้าอากาศทีไม่เหมาะในการทําสี
ผูร้ บั จ้างจะต้องไม่ทาํ สีหรือผิวในขณะทีมีดินฟ้าอากาศไม่เหมาะ เช่น ในวันทีอากาศชื นหรือมีฝนตก ห้ามทําสีใน
บริเวณทีความเปี ยกชืน หรือฝุ่ นละอองจับ เมือมีการทําสีครัง ที 2 หรือในการทําสีแต่ละครังต้องรอให้สีเดิมแห้ง
สนิทเสียก่อน
2.2 ก่อนทําสีทกุ ครังผูร้ บั จ้างจะต้องปิ ดบริเวณทีไม่ได้ทาํ สีอืนให้เรียบร้อยด้วยเทปกาวและแกะออกเมือทําสีหรือผิวเสร็จ
แล้ว ผูร้ ับจ้างต้องเสนอตัวอย่างสีจริงครังสุดท้ายให้ผูอ้ อกแบบพิจารณาก่อนโดยทาบนพืนผิวนันๆ เป็ นเนือที
ประมาณ 1 ตร.ม. สําหรับทุก ๆ ผิวพืนทีจะต้องทําสี หากผูร้ บั จ้างดําเนินการไปโดยพลการผลเสียหายทีเกิดขึนผู้
รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไขจนเป็ นทีพอใจแก่ผูว้ า่ จ้างและผูอ้ อกแบบ โดยเป็ นค่าใช้จ่ายของผูร้ บั จ้างเองทังสิน
และจะขอต่ออายุสญ
ั ญาไม่ได้
2.3 การเก็บรักษาสี
การเก็บรักษาสีจะต้องเก็บในทีไม่อบชืน สีทกุ สีทีกําหนดต้องจัดแยกแต่ละชนิดอย่าให้ปนกัน
3. การย้อมสี, พ่นสีไม้ และพ่นสีโลหะ
หลักการย้อมสีและพ่นสีไม้โดยทัวไปมีดงั นี
3.1 การย้อมสีไม้
3.1.1 ยําหัวตะปูตา่ ง ๆ ให้จมลงในเนือไม้
3.1.2 อุดรอยต่อหัวตะปู มุมต่าง ๆ ด้วย Putty หรือดินสอพองผสมแชลแลค
หมวดที 2
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3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.2

3.3

3.4

3.5

หมวดที 2

ขัดผิวให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบเหมือนครังแรก
ปิ ดเทปกาวกันแนวส่วนทีไม่ได้ยอ้ มสี
ลงฝุ่ นจีนย้อมผิวและขัดผิวให้เรียบ ตามสีทีต้องการ (เฉพาะการทําสีโอ๊ค)
ทานํามันหรือสีจริงครังที 1 หากมีรอยขนแปรงหรือผิวไม่เรียบให้ขดั ด้วยกระดาษทรายละเอียดแต่งลายและ
รอยต่อต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
3.1.7 ทานํามันหรือสีจริงครังที 2 หากมีรอยขนแปรงให้ขดั ให้เรียบแล้วลงลูกประคบแต่งสีและลายไม้ให้เรียบร้อย
3.1.8 ทานํามันหรือสีจริงครังสุดท้ายก่อนลงลูกประคบ และแต่งสีครังสุดท้ายก่อนทีจะ เคลือบด้วยนํามัน เคลือบ
ผิวอีกครัง
การพ่นสีไม้ / ไม้อดั
การพ่นสีบนผิวทีสามารถมองเห็นได้จากภายนอกให้ปฏิบตั ิดังนี
3.2.1 ยําหัวตะปูต่าง ๆ ให้จมลงในเนือไม้
3.2.2 อุดหัวตะปูและโป๊ วด้วยสีโป๊ วให้ทวบริ
ั เวณทีจะพ่นสี ขัดผิวแต่งให้เรียบร้อย
3.2.3 หากมีรอยขรุขระให้โป๊ วแต่ง และขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ทิงให้สีโป๊ วแห้งสนิท จึงพ่นด้วยสีจริง ครังที 1
ขัดและแต่งผิวให้เรียบจึงพ่นด้วยสีจริงครังที 2
3.2.4 หากมีรอยหรือผิวไม่เรียบให้ขดั ด้วยกระดาษทราย และแต่งผิวให้เรียบร้อยก่อนทําการพ่นสีจริงครังสุดท้าย
การทานํามันหรือสี
การทานํามันหรือสีในส่วนทีไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกตู้ ให้ดาํ เนินการดังนี
3.3.1 ยําหัวตะปูและอุดด้วย Putty ขัดผิวและปั ดฝุ่ นละอองให้เรียบร้อย และปิ ดเทปกาวกันส่วนทีไม่ตอ้ งการ
3.3.2 ทานํามันหรือสีจริงครังที 1 และขัดผิวให้เรียบก่อนทีจะทาสีจริงครังสุดท้าย
การพ่นสีโลหะ
3.4.1 ขัดแต่งผิวโลหะให้สะอาดปราศจากฝุ่ น คราบสกปรก ไขมัน
3.4.2 พ่นสีรองพืนทีช่วยในการยึดเกาะของสีทบั หน้า และสีรองพืนกันสนิม ทิงให้แห้งสนิท ขัดแต่งผิวให้เรียบ
3.4.3 พ่นสีทบั หน้าอย่างน้อย 2 เทียว โดยแต่ละเทียวจะต้องให้สีแห้งสนิทก่อนจึงพ่นสีทบั ได้
3.4.4 สีพ่นทับหน้าให้ใช้สีนามั
ํ นชนิดกึงเงากึงด้าน หรือสีตามทีผูอ้ อกแบบกําหนด ผลิ ตภัณฑ์ Pammastic หรือ
Jotun หรือ TOA หรือ Beger หรือคุณภาพเทียบเท่า
การพ่นสี MDF Board
3.5.1 ทาวัส ดุกั น ซึม บนผิ ว แผ่ น และขอบแผ่ น ตามชนิ ด และผลิ ต ภั ณ ฑ์ที ผู้ผ ลิ ต แนะนํา โดยขออนุมัติ จ าก
ผูค้ มุ งานก่อน
3.5.2 ทาสีรองพืนชันกลางประเภท Under Coat อีก 2 ครัง ในอัตราปกคลุมไม่ตากว่
ํ า 30 ตารางเมตรต่อ 1 USG.
ต่อ 1 ครัง เพืออุดรูพรุ นและป้องกันมิให้ดดู สารละลายจากสีทับหน้ามากเกินไป
3.5.3 เมือแผ่นผนังแห้งสนิท ให้นาํ ขึนติดตังกับโครงคร่าวทีเตรียมไว้โดยจัดแต่งแนวระยะต่าง ๆ ให้ตรง หรือตามที
แสดงในแบบ ยึดติดด้วยตะปูเกลียวระยะไม่เกิน 30 ซม. ฝั งหัวตะปูเกลียวเข้าในแผ่นเล็กน้อยแล้วอุดด้วย
Wood Sealer ขัดให้เรียบ การยึดบริเวณขอบแผ่นต้องไม่นอ้ ยกว่า 25 มม. และการยึดบริเวณมุมแผ่นไม่
น้อยกว่า 70 มม.
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3.5.4 ทําความสะอาดผิวแผ่นแล้วพ่นทับด้วยสีนามั
ํ นตามทีระบุในแบบอีก 2 ครัง
3.5.5 รายละเอียดต่าง ๆ ทีมิได้กล่าวถึงให้ปฏิบตั ิตามกรรมวิธีของผูผ้ ลิต ซึงได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจาก
ผูค้ มุ งานแล้ว และข้อกําหนดในรายการประกอบแบบทีเกียวข้อง

หมวดที 2
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2.20 งานอุปกรณ์สาํ หรับเฟอร์นิเจอร์
1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาช่างทีมีความชํานาญในการติดตังอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์
1.2 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ทีมีคุณภาพได้มาตรฐานและถูกต้องตามรายละเอียดทีผูอ้ อกแบบกําหนด
1.3 ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอตัวอย่างอุปกรณ์ให้ผอู้ อกแบบอนุมตั ิก่อนดําเนินงาน
1.4 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทนั กําหนดการใช้งาน จะใช้ขอ้ อ้างการสังของไม่ทนั มาขอต่ออายุสัญญา
ไม่ได้
1.5 ผูร้ บั จ้างจะต้องเช็คตําแหน่งทีจะติดตังอุปกรณ์ จากผูอ้ อกแบบก่อนทําการติดตัง
2. อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์
2.1 บานพับ สําหรับบานทัวไปใช้บานพับถ้วย
2.1.1 บานพับถ้วย ฝาโลหะชุบนิเกิล มีปีก มีสปริง เปิดได้ไม่ตากว่
ํ า 100 องศา
2.1.2 ขนาดและลักษณะการใช้งานต้องเหมาะสมกับบานเปิ ดตามแบบ
2.1.3 ผลิตภัณฑ์ Hettich รุน่ Intermat หรือ BLUM รุ่น Clip หรือ Mepla หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.2 รางลินชัก สําหรับลินชักทัวไปใช้รางรับใต้
2.2.1 รางลินชักรับใต้ โลหะเคลือบอิพ็อกซีสีขาวหรือสีครีม ลูกล้อพลาสติกอย่างดี รับนําหนักได้อย่างตํา 25
กิโลกรัม เวลาเปิ ด-ปิ ดจะต้องไม่มีเสียงดังหรือตามระบุในแบบ
2.2.2 ขนาดต้องเหมาะสมกับความลึกของลินชักตามแบบ
2.2.3 ผลิตภัณฑ์ของ Hettich หรือ Blum หรือ Mepla หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.3 กุญแจล็อค
2.3.1 กุญแจล็อค โลหะชุบนิเกิล หรือโลหะชุบสีทอง (ใช้ตามทีผูอ้ อกแบบกําหนด)
2.3.2 รุน่ กุญแจทีใช้จะต้องเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของบานเปิ ด บานเลือน และลินชัก
2.3.3 ผลิตภัณฑ์ของ Huwil หรือ Hafele หรือ Star-Lock หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.4 กลอน
2.4.1 กลอนโลหะชุบนิเกิล
2.4.2 ผลิตภัณฑ์ของ Siso หรือ Hafele หรือ SCL หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.5 ปุ่ มรับชันปรับระดับ
2.5.1 ปุ่ มรับชันไม้ โลหะชุบนิเกิล แบบเกลียวขัน
2.5.2 ปุ่ มรับชันกระจก โลหะชุบนิเกิล แบบเกลียวขัน พร้อมห่วงยางกันลืน
2.5.3 ผลิตภัณฑ์ของ Hettich หรือ Hafele หรือ SCL หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.6 มือจับเฟอร์นิเจอร์
ถ้าไม่ได้ระบุในแบบ หรือในรายการประกอบแบบ ให้ใช้มือจับราคาไม่เกินอันละ 200 บาท
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2.21 งานเก้าอีอัฒจันทร์พับเก็บได้
คุณลักษณะรายละเอียดด้านเทคนิคอัฒจันทร์พับเก็บได้
โครงสร้างเหล็กเป็ นเหล็กรับแรงดึงดูดสูง (High-Tensile Steel Boxed Channel)
เหล็กทีใช้ทาํ ต้องผ่านมาตรฐาน :
โครงสร้างหลัก (Frames) เหล็กกล่อง ASTM A500 Grade B and C
- มาตรฐาน : ASTM A500
- Strength yield: Minimum 345 MPa
- Flexibility yield: [Tensile strength]: minimum 427 MPa
หรือคุณภาพเทียบเท่า
จมูกบันได้ (NOSE) Steel material spec: ASTM A653 SS Grade 40
- มาตรฐาน : ASTM A653
- ความแข็งแรงของเหล็ก Strength yield: Minimum 250 MPa
- ความหยุ่นตัวของเหล็ก Flexibility yield: [Tensile strength]: minimum 400 MPa
หรือคุณภาพเทียบเท่า
ลูกตังอัฒจันทร์ (RISER) Steel material spec: ASTM A653 SS Grade 40
- มาตรฐาน : Test standard on steel: ASTM A653
- ความแข็งแรงของเหล็ก Strength yield: Minimum 250 MPa
- ความหยุ่นตัวของเหล็ก Flexibility yield: [Tensile strength]: minimum 400 MPa
หรือคุณภาพเทียบเท่า
โครงสร้างเหล็ก กรอบของลูกนอนอัฒจันทร์ 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
- ความหยุ่นตัวของเหล็ก Flexibility yield: [Tensile strength]: minimum 410 MPa
หรือคุณภาพเทียบเท่า
- อุปกรณ์เหล็กอืนทีมิใช่ชินส่วนของโครงสร้างหลัก ASTM A1011 ประเภท Hot roll strip, ชินส่วนเหล็กโครงสร้างหลัก
ASTM A1011 Grade 33,40,45 หรือ 50 ประเภท Hot roll strip, ชินส่วนกัลป์ วาไนซ์ ชุบด้วยวกรรมวิธี hot dip process
เหล็กแผ่น ASTM โครงสร้าง ASTM A 653 Grade 40 เหล็กกล่อง ASTM 500 เกรด B ขึนรู ปโดย Cold – Formed
หรือคุณภาพเทียบเท่า
- เหล็กเคลือบกันสนิม 2 ขันตอนด้วยระบบสีพ่นอบด้วยความร้อน
- เสาหลักเป็ นระบบ slant frames ขนาดไม่ตากว่
ํ า 1.6" x 4" พร้อมระบบยึดชุดด้านบนและชุดด้านล่างของแต่ละเสาเข้า
ด้วยกัน
- การเชือมเสาโครงสร้าง structure frame กับ wheel channel ฐานล้อ ให้เชือมจุดต่อโดยรอบพืนผิวสัมผัสของสองชินส่วน
หรือ full perimeter weld เพือความแข็งแรงของโครงสร้าง ไม่สามารถใช้พ๊กุ หรือ เชือมบางส่วน ในการยึดชินส่วนทังสอง
เข้าด้วยกัน
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- ระบบโครงสร้างชุดล่าง (Lower Track) เป็ นระบบแกนนําอยู่ดา้ นบนกล่องลูกล้อยาวตลอด พร้อมชุดล็อด และคลายล็อค
แถวอัตโนมัติติดตังในตัว
- ระบบโครงสร้างชุดบน (Upper Track) เป็ นระบบลูกล้อแนวนอนแกนลูกล้อตังรับชุดรางบน เพือบังคับแนวอัฒจันทร์ให้กาง
ออกและพับเก็บในแนวตรง
- แขนรับขันอัฒจันทร์ แต่ละขัน (Deck Support) ต้องมีระยะห่างกันตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
- พืนทางเดิน วัสดุเป็ นไม้อดั มีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 19 มม. และไม้พืนแต่ละแผ่นของลูกนอนให้ใช้เป็ นระบบเข้าลินเซาะร่อง
เพือเพิมความแข็งแรงของลูกนอน
- ขนาดความกว้างของขันอัฒจันทร์ แต่ละขันสูงประมาณ 24.4 ซม.
- ขนาดความกว้างของขันอัฒจันทร์ แต่ละแถวกว้างประมาณ 66 ซม
- ช่องทางเดินขึนลง กว้างไม่ตากว่
ํ า 914 มม. พร้อมขันบันไดขนาดครึงความสูงของขันอัฒจันทร์
- ราวกันตกด้านข้างทําด้วยเหล็กกล่องเหนียว (Tubular Steel Supports) ขนาดไม่ตากว่
ํ า 1.5"x1.5" โดยมีช่องระหว่างเหล็ก
ประมาณ 3.9"
- เสาโครงสร้างมีการเชือมโดยรอบกับรางล้อทีมีระบบ Interlock ทีเชือมเกียวเสาโครงสร้างของแต่ละชันเข้าด้วยกันเพือเป็ น
ระบบนําร่อง หรือ alignment ให้เสาขับเคลือนไปในแนวเดียวกัน โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้สารหล่อลืนในระบบการขับเคลือนให้
เป็ นแนวเดียวกัน เพือป้องกันการเก็บฝุ่ นจากสารหล่อลืนของระบบนําร่อง
- ลูกล้อล้อทีใช้ในการขับเคลือนต้องมีขนาดอย่างน้อย 120 มม x 30 มม ไม่นอ้ ยกว่า 3 ล้อ ต่อเสาโครงสร้าง เพือให้
หน้าสัมผัสของผิวล้อกับพืนมีจดุ สัมผัสทีกว้างและสามารถสร้างแรงเสียดทานหรือ friction ในการขับเคลือนได้ดี โดน
แกนกลางล้อให้ผลิตจากโลหะหรือเหล็กเท่านันเพือความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน
- ม้านัง ทําด้วย HPDE ฉีดขึนรูปชินเดียว รุ น่ Courtside XC10 Bench ขนาดของเก้าอีกว้างไม่นอ้ ยกว่า 457 มม. ความลึก
ไม่นอ้ ยกว่า 254 มม.
- ขับเคลือนด้วยระบบ Manual ในการกางอัฒจันทร์และการพับเก็บ
- โครงสร้างอัฒจันทร์ยดึ ติดกับพืนคอนกรีตของอาคาร (สําหรับอัฒจันทร์ในสนามกีฬาฟุตซอล ในร่ม)
- โครงสร้างอัฒจันทร์ไม่ยดึ ติดกับพืนคอนกรีตของอาคาร สามารถเคลือนย้ายเก็บได้ในห้องเก็บของ (สําหรับอัฒจันทร์
บริเวณสระว่ายนํา)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
- มีคณ
ุ สมบัตติ ามมารตราฐานการออกแบบ ADA Requirement ของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรืองคนพิการ
- เก้าอีชมกีฬาทีนํามาติดตังบนอัฒจันทร์พบั เก็บได้ ต้องได้รบั มาตรฐาน Fire Resistant (FR)
- CAL TB117
- BS 5852 Source 0,1
- BS 5852 Source 5 (Optional)
- CAL TB 133 (Optional)
- มีผลทดสอบการรับนําหนักไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัน ของโครงสร้าง
- สินค้ามีการทดสอบ uniform Live load ไม่นอ้ ยกว่า 200% ของอัฒจันทร์ 30 ชันที 9.6 kN/m2 จากค่ามาตรฐานที 100
lb/ft2 หรือ 4.79 kN/m2 โดยบริษัท วิศวกรอิสระ พร้อมแสดง test report ทีให้เห็นว่ามีการทดสอบของอัฒจันทร์จริง ไม่ใช่
แค่การใช้การคํานวณหรือ computer analysis ในการทดสอบ
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- เหล็กทีนํามาประกอบอัฒจันทร์พบั เก็บได้ ต้องนําเอกสารมาประกอบตามทีได้ระบุมาตรฐานไว้ขา้ งต้น ตามหัวข้อ
คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
- เป็ นผลิตภัณฑ์ของ Hussey หรือ Audience หรือ Jezet หรือคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตสินค้า
- โรงงานผูผ้ ลิตอัฒจันทร์พบั เก็บได้ ต้องมีประสบการณ์เกียวกับเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 50 ปี ขนไป
ึ
- ตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย ต้องได้รบั การรับรองบริหารการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015 นําเอกสารมา
ประกอบ
- บริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าและเจ้าหน้าที ๆ ทําการเชือมเหล็ก ต้องผ่านการรับรองของ American Welding Society หรือผ่านการ
รับรองจากหน่วยงานทียอมรับได้ในระดับสากล พร้อมนํา เอกสารมาแสดง ซึงถือเป็ นส่วนหนึงในการประกอบขอการอนุมตั ิ
ใช้ผลิตภัณฑ์
- การติดตังอัฒจันทร์พบั เก็บได้ตอ้ งมีการควบคุมจาก Certified installer จากโรงงานผูผ้ ลิต พร้อมนําเอกสารมาเป็ น
ส่วนประกอบขออนุมตั ิ
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2.22 งานม่านและม่านปรับแสง
1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาช่างทีมีความชํานาญในการทํางานม่าน
1.2 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัสดุทีมีคณ
ุ ภาพดีได้มาตรฐาน และถูกต้องตามรายละเอียดทีผูอ้ อกแบบกําหนด
1.3 ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอตัวอย่างวัสดุให้ผอู้ อกแบบอนุมตั ิก่อนทําการติดตัง
1.4 ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาวัส ดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทันกําหนดการใช้งาน จะใช้ข้ออ้างการสังของไม่ทัน มาขอต่ออายุ
สัญญาไม่ได้
2. การดําเนินงาน
2.1 ตําแหน่งทีต้องยึดสกรูรางม่าน ให้เสริมโครงคร่าวไม้เนือแข็ง หรือฝั งพุกไม้ หรือพุกพลาสติก สําหรับยึดสกรู
2.2 ในการติดตังใบม่าน ผูร้ บั จ้างจะต้องระมัดระวังไม่ให้ใบม่านเสียหาย ไม่ให้มีรอยเปรอะเปื อนใด ๆ เกิดขึน
2.3 เมือติดตังเสร็จแล้วจะต้องทดสอบการเปิ ด ปิ ด จนแน่ใจว่าใช้การได้ดีไม่ติดขัด ถ้าเป็ นม่านผ้าเมือติดตังเสร็จแล้ว
จะต้องรีดให้เรียบ และถ้าเป็ นม่านแบบมีจีบจะต้องรีดจับจีบให้สวยงาม
3. รายละเอียดวัสดุ
3.1 ม่านปรับแสงใบตามนอน (Slimline Blinds)
3.1.1 ใช้ขนาดใบกว้าง 25 ม.ม. ยกเว้นถ้าระบุไว้เป็ นอย่างอืน
3.1.2 ใบอลูมเิ นียมอัลลอยด์หนาไม่ตากว่
ํ า 0.22 ม.ม. เคลือบอบสีอย่างน้อย 2 ชัน สีตามทีผูอ้ อกแบบกําหนด
3.1.3 เชือกดึงทําจากโพลีเอสเตอร์ หรือตามผลิตภัณฑ์ สีกลมกลืนกับแผ่นใบ
3.1.4 รางผลิตจากซินคาลัม (Zincalume) ขอบรางสูง 19 ม.ม. หรือตามผลิตภัณฑ์
3.2 ม่านม้วน (Roller Blinds)
3.2.1 เปิ ด ปิ ด ด้วยโซ่บอลพลาสติก หรือตามผลิตภัณฑ์
3.2.2 แกนหมุนอลูมเิ นียม ติดแถบยึดผ้า สามารถถอดผ้าออกซักได้ หรือตามผลิตภัณฑ์
3.2.3 ผ้าลายและสีตามทีผูอ้ อกแบบกําหนด
3.3 ม่านรูดแยกกลาง และม่านรูดด้านเดียว
3.3.1 ร่างม่านอลูมเิ นียม ผลิตภัณฑ์ Toso หรือเทียบเท่า
3.3.2 เปิ ด ปิ ด ด้วยเชือกดึง
3.3.3 ผ้าลายและสีตามทีผูอ้ อกแบบกําหนด

หมวดที 2
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งานม่านและม่านปรับแสง

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

หมวดที 3
รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

หมวดที 3
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โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน
งานผนัง
1. หินอ่อน, หินแกรนิต (Granite & Marble)
(ตามระบุในแบบ หากมิได้ระบุใช้หิน
ภายในประเทศ)
2. กระเบืองเคลือบ ขนาด 4” x 4”

ชือผลิตภัณฑ์
หินอ่อน,หินแกรนิต หนาไม่นอ้ ยกว่า 18 มม.

L – THAI
อ.ป.ก.
กระเบือง T TOUCH
มุ่ยฟ้า MUIFAH
KERA
3. นํายาเคลือบผิว
(IMPREGNATOR)

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
บริษทั บุญถาวรหินอ่อน จํากัด
บริษทั รัชดาหินอ่อน จํากัด
บริษทั เอ็มไพร์ แกรนิต จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า

หรือคุณภาพเทียบเท่า

STRONG 2000, BELLINZONI
PRO SOIV 11
XANDER TOP SEALER 112
NITOCOTE SN502
PROSEAL 22

4. ผนังห้องนําสําเร็จรู ปสําหรับกันห้อง
และอุปกรณ์

WILLY
ELITE
T-BLOCK

5. แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทไส้กลางทนไฟ (fr)
(ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING)
ความหนา 4 มม.

AATIS NOVELIS/fr
ALPOLIC/fr
ALUCOBOND PLUS /fr

6. ผนังกันห้องกันเสียง เคลือนย้ายได้
( MOVABLE WALL SYSTEMS )

PANEFOLD
WATTANA
HAFELE

งานผนังอิฐมอญ, คอนครีตมวลเบา
1.อิฐมอญ (MASONRY) อิฐก่อ

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

บ.ป.ก.
อ.ป.ก. (A.P.K.)
C-CON BLOCK

หรือคุณภาพเทียบเท่า
บริษทั เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จํากัด
บริษทั อีลิท ทอยเล็ท พาติชนั จํากัด
บริษทั ที-บล๊อค จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า
บจก. เอ็ม เอ็น ไชย คอร์ปอเรชัน
บริษทั บี เอฟ เอ็ม จํากัด
บริษทั จีคอนส์ (ประเทศไทย) จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า
บริษทั วรรธนะ จํากัด
บริษทั ฮาฟาเล่ (ประเทศไทย) จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า
บริษทั 79 เจริญการค้า
วัสดุก่อสร้าง จํากัด
บริษทั อิฐแดง 2009 จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า

หมวดที 3
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โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน
2. งานคอนกรีตบล็อก (CONCRETE BLOCK)

ชือผลิตภัณฑ์

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย

DETAC
วงกลม
SCG
หรือคุณภาพเทียบเท่า

3. คอนกรีตมวลเบา ( AUTOCLAVED AERATED
CONCRETE )

Q-CON
SMART BLOCK
DIAMOND ตราเพชร
หรือคุณภาพเทียบเท่า

4. ผนังคอนกรีตสําเร็จรู ป (PRECAST CONCRETE
WALL PANEL)

C-POST
GEL
SCG
PRECAST ENGINEERING
CPANEL
หรือคุณภาพเทียบเท่า

งานฉาบปูน, งานฉาบปูนสําเร็จรู ป

คานทับหลังสําเร็จรู ป

Q-CON
SMART BLOCK
DIAMOND ตราเพชร
ตราเสือ
ตรานกอินทรีย ์
ตรางูเห่า
ตราทีพีไอ

บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
บริษทั ชลประทานซีเมนต์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
หรือคุณภาพเทียบเท่า

Q-CON
SMART BLOCK
DIAMOND ตราเพชร

งานผนังเบา

ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

งานผนังตกแต่ง-โครงเคร่าไม้ แผ่นยิปซัมบอร์ด

ตราช้าง
ตราบ้าน
ตราคนอฟ

หรือคุณภาพเทียบเท่า
บริษทั กระเบืองกระดาษไทย
บริษทั วิบลู ย์วฒ
ั นอุตสาหกรรม
บริษทั คอนวูด จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า

หรือคุณภาพเทียบเท่า
งานพืน
หมวดที 3

152/169

รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน
1. ปูนซีเมนต์ขาว

ชือผลิตภัณฑ์
ตราเสือ
ตรานกอินทรีย ์
ตรางูเห่า
ตราทีพีไอ

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
บริษทั ชลประทานซีเมนต์ จํากัด (มหาชน)
บมจ.ทีพีไอ โพลีน
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2. ปูนเทปรับพืน
SIKA LEVELING MORTAR
คุณสมบัติ Self Leveling ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มม. ตราเสือคู่
CONLITE
CROCODILE
UZINNC 150
หรือคุณภาพเทียบเท่า
3. งานพืนคอนกรีตเสริมความแกร่ง
(Concrete Floor Hardenner)

SIKAFLOOR-2 SYNTOP
NITOFLOR EMERITOP
ABC NON-METALLIC
CROCODILE
XANDER CEM FLOOR NM 610
ULTECH
RADCON
PRO-ACT
หรือคุณภาพเทียบเท่า

4.กระเบืองพอร์ซเลน (PORCELAIN TILING)

WORLD CERAMICS
HACO
GRAND STONE
CASA ROCCA
THAI SUNG
CERGRES
DP CERAMIC
หรือคุณภาพเทียบเท่า

5.กระเบืองเซรามิค (CERAMIC TILE)

หมวดที 3

UMI
HACO
RCI
DURAGRESS
CAMPANA
COTTO
SCG
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โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน

ชือผลิตภัณฑ์
DP CERAMIC

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
หรือคุณภาพเทียบเท่า

6.พืนผิวต่างสัมผัสกระเบืองเซรามิก สําหรับผูพ้ ิการ
ทางสายตา

7. กระเบืองยาง (PVC HOMOGENEOUS)
สําหรับปูพืนทัวไป (ชนิดม้วน)

ชนิดม้วน PVC – ชนิดดูดซับเสียง

งานฝ้ าเพดาน (ใต้หลังคา)
1. งานฉนวนป้องกันความร้อนและเสียงประเภท
ใยแก้ว, ใยหิน (FIBER GLASS, ROCKWOOL
INSULATION)

BEZEN
KENZAI
SCG
SIMPURITY, ARMSTRONG
PRIMO PREMIUM, TARKETT
MIPOLAM AMBIANCE ULTRA,
GERFLOR
FORBO
LINOCULAR, ARMSTRONG
GRANIT ACOUSTIC, TARKETT
TARALAYUNI COMFORT, GERFLOR
FORBO

หรือคุณภาพเทียบเท่า
บริษทั วิสแพค จํากัด
บริษทั คาซา รอคคา จํากัด
บริษทั ยูเนียนปรอพเพอร์ตี จํากัด
บริษทั เตียวฮงสีลม จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า
บริษทั วิสแพค จํากัด
บริษทั คาซา รอคคา จํากัด
บริษทั ยูเนียนปรอพเพอร์ตี จํากัด
บริษทั เตียวฮงสีลม จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า

STAY COOL ตราช้าง
CELLUMAX
MICRO FIBER
3D INTER PRODUCT
ROCKWOOL
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2. งานยิปซัมบอร์ด (GYPSUM BOARD)
และ T - BAR

ตราช้าง , SCG
GYPFRAME
KNAUF
หรือคุณภาพเทียบเท่า

3. แผ่นฝ้าอะคูสติกซับเสียงชนิด ขอบบังใบเล็ก
โครงหน้าแคบ (ACOUSTICAL PANEL CEILINGS)
(หน้ากว้างโครงไม่นอ้ ยกว่า 14 มม.)

หมวดที 3

NITTOBO
ARMSTRONG
OWA
ยูเอสจี (USG)
DAIKEN
AMF
GYPROC
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รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน

ชือผลิตภัณฑ์
ROCKFORD

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
หรือคุณภาพเทียบเท่า

4. งานแผ่นฝ้าอลูมิเนียม ALUMINIUM GRID ,
ALUMINIUM STRIP, ALUMINIUM SCREEN
CEILING

FAME LINE
LUXALON
OCEAN NEWLINE
EUREKA
หรือคุณภาพเทียบเท่า

5. แผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์
(FIBER CEMENT BOARD)

SMART BOARD
SHERA FLEXYBOARD
CONWOOD BOARD
หรือคุณภาพเทียบเท่า

6. งานฉนวนกันเสียง / ใยหิน MINERAL FIBER ,
ROCK WOOL INSULATION

LOXLEY CSR
ROCKWOOL
CSR BRADFORD
AMF
หรือคุณภาพเทียบเท่า

งานหลังคา
1.งานผนังและหลังคาโลหะ
(METAL PANELS&ROOF)

2. วัสดุกนั ไฟโครงสร้างเหล็ก

ZIPDEK STANDING SEAM
SPIRIT STANDING SEAM
KAWA รุ น่ KZ400

บจก.เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)
บริษทั เฟลทเชอร์ จํากัด
บริษทั โปรไลฟ์ จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า

FIREKOTE 599, FIRECUT 100
PROTHERM STEEL, MONOKOTE
DIORITE FIRE PROTECTION
TOA FIRE SHIELD
PRO-ACT
หรือคุณภาพเทียบเท่า

3.งานสีปอ้ งกันไฟโครงหลังคาเหล็ก
(INTUMESLENT MASTIC FIRE PROOFING)

BITEC
FIRETEX
INTERCHAR
TOA FIRE SHIELD
PRO-ACT
หรือคุณภาพเทียบเท่า

งานกระจก (GLAZING)
1. กระจกฝ้า/ใส
หมวดที 3

AGC
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โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน
(FLOAT GLASS)

ชือผลิตภัณฑ์

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย

DIAMOND
TGSG
GUARDIAN
SCG TRADING
พีเอ็มเค-DIAMOND GLASS
BGF
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2. TEMPERED GLASS/
LAMINATED GLASS/ HEAT STRENGTHENED
GLASS

AGC
TGSG
TEMPERSAFE
SCG TRADING
GUARDIAN
BGF
หรือคุณภาพเทียบเท่า

3. REFLECTIVE GLASS

SOLARTAG
TGSG
DIAMOND
SCG TRADING
GUARDIAN
AGC
BGF
หรือคุณภาพเทียบเท่า

4. COLORED GLASS
(กระจกเคลือบสี)

MIRROR SAFE
COLORKOTE
COLOR COATED GLASS
SCG TRADING
GUARDIAN
AGC
BGF
หรือคุณภาพเทียบเท่า

งานประตู
1. ประตูเหล็กกันเสียง

หมวดที 3

SCL
BP
A.U.M.
DIAMOND DOOR
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โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน

ชือผลิตภัณฑ์

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย

MASON
SMC
หรือคุณภาพเทียบเท่า
2.ประตูเหล็กกันไฟ อย่างน้อย 2 ชัวโมง

3. งานประตูเหล็กม้วน (OVERHEAD COILING
DOORS)

A.U.M.
DIAMOND DOOR
SCL
BP
SUN METAL
THAI ROLLING SHUTTERS
บางกอกชัตเตอร์

หรือคุณภาพเทียบเท่า
BSP

หรือคุณภาพเทียบเท่า
4. งานวัสดุยาแนว STRUCTURAL,
WEATHERSEAL SILICONE SEALANT
(NON STAIN), (JOINT SEALANTS)

SIKASIL
DOW CORNING
GE
TREMCO
หรือคุณภาพเทียบเท่า

5. งานประตูไม้ (WOOD DOORS)

C PLUS
LEO WOOD
DORIC
หรือคุณภาพเทียบเท่า

อุปกรณ์ประตู (DOOR HARDWARE)
1.วัสดุอปุ กรณ์ประตูเหล็กและประตูไม้
- บานพับสแตนเลส (BUTT HINGE)

SCL
STANLEY
YALE
CENZA
ASSA ABLOY
HAFELE
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- กุญแจ (LOCK SET ) , มือจับก้านโยก

หมวดที 3

SKULTHAI
SCHLAGE
YALE
SCL
HAFELE
ASSA ABLOY
MIWA
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รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน
- มือผลัก , มือดึงและมือจับประตู
(PUSH, PULL & DOOR HANDLE)

ชือผลิตภัณฑ์

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
หรือคุณภาพเทียบเท่า

SCL
ALLOY
HAFELE
WINMA
ASSA ABLOY
MIWA
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- กลอนฝั งบาน (FLUSHBOLT)

SCL
RYOBI
ASSA ABLOY
MIWA
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- โช๊คอัพ (DOOR CLOSER)

DORMA
GEZE
ARMOR
LCN
ASSA ABLOY
MIWA
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- อุปกรณ์ทางออกหนีไฟ
(PANIC DEVICE)

THASE
VON DUPLIN
YALE
HAGER
JORTON
ASSA ABLOY
SKULTHAI
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- MAGNATIC DOOR HOLDER &
ELECTROMAGNETIC LOCK
โดยเชือมต่อเข้าระบบ FIRE ALARM ระบบ
SECURITY และระบบ ELECTRICAL SUPPLY
ของอาคาร

DORMA
VANGURD
BRITON
PEGASUS
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- อุปกรณ์บงั คับประตูเปิ ดก่อนหลัง
หมวดที 3

THASE
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รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน
(DOOR CO-ORDINATOR)

ชือผลิตภัณฑ์

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย

GLUTZ
DORMA
HEFELE
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- ประตูอตั โนมัติ
AUTOMATIC SLIDING DOOR)
โดยเชือมเข้า ELECTRICAL SUPPLY
และ ACCESS CONTROL ของอาคาร

DREAM
DORMA
KABA
TGD
HEFELE
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2. อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง อลูมเิ นียม
2.1 ประตูบานเปิ ดทางเดียวและสองทาง
- บานพับ PIVOTED HINGE

NAKANISHI
BEST
DORMA
GIESSE DEMINA
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- LOCK ชนิด MORTISE LOCK

ADAMS RITE
SKULTHAI
SCHLAGE
YALE
HAFELE
ASSA ABLOY
MIWA
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- มือจับ STAINLESS STEEL

HAFELE
GA
DORMA
ALLOY
VBH
WINMA
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- DOOR CLOSER ชนิดซ่อนในกรอบวงกบ
หรือฝั งพืน

หมวดที 3

DORMA
HAFELE
ARMOR
ASSA ABLOY
WINMA
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รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน
- LOCK ชนิด DEADLOCK

ชือผลิตภัณฑ์

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
หรือคุณภาพเทียบเท่า

YALE
SKULTHAI
DORMA
ADAMS RITE
HAFELE
ASSA ABLOY
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- FLUSH BOLT ชนิด ZINC DIECAST

CEBZAM RYOBI
GIEESSE
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2.2 ประตูบานเปิ ดอลูมิเนียมกันนํา
- บานพับ PIVOTED HINGE

NAKANISHI
VBH
GU
DORMA
GIESSE
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- กุญแจ LATCH LOCK W/DEAD BOLT

GU
YALE
BRITON
ASSA ABLOY
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- DOOR CLOSER ใช้ FLOOR SPRING
TYPE หรือ CONCEALED CAM-ACTION

DORMA
GEZE
ARMOR
ASSA ABLOY
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2.3 ประตูบานเลือนอลูมิเนียม
- ROLLER ชนิด DOUBLE ROLLER

หมวดที 3

GIESSE
HILLANDIUM
CENZA
HAFELE
HENDERSON
DAIKEN
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รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน
- FLUSH PULL HANDLER W/LOCK

ชือผลิตภัณฑ์

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
หรือคุณภาพเทียบเท่า

GU
GIESSE
VBH
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- LOCK SET ใช้ MORTISE DEAD LOCK

YALE
SKULTHAI
GU
ADAMS RITE
VBH
ASSA ABLOY
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2.4 หน้าต่างบานเลือนอลูมิเนียม
- ROLLER

GU
VBH
GIESSE
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- FLUSH PULL HANDLER W/LOCK

ADAMSRITE
GU
GIESSE
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2.5 หน้าต่างบานเปิ ดอลูมเิ นียม
- CAM HANDLE W/LOCK

GU
INTER LOCK
GIESSE
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- 4 BAR HINGES

GU
GIESSE
TRUTH
ANDER BURG
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2.6 หน้าต่างบานกระทุง้ อลูมเิ นียม
- SUPPORTING ARM W/LOCK OPENING
DEVICE
หมวดที 3

GU
INTER LOCK
GIESSE
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รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน

ชือผลิตภัณฑ์

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย

VHB
หรือคุณภาพเทียบเท่า
- SECURITY CAM LOCK

TRUTH
GU
GIESSE
VBH
หรือคุณภาพเทียบเท่า

- ระบบ GEAR MULTI-POINT

FERCO
GU
GIESSE
VBH
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2.7 ประตูบานเลือนอัตโนมัติ
- MICROCOMPUTER CONTROLLED
AUTOMATIC DOOR OPENATOR
โดยเชือมกับ SECURITY ระบบ FIRE ALARM
ระบบ ELECTRICAL SUPPLY ของอาคาร

DREAM
DORMA
KABA
TGD
HOKUYO
หรือคุณภาพเทียบเท่า

งานสี (PAINTING)
1. สีทาภายนอก (EXTERIOR)
รับประกัน 15 ปี
สีนาํ ACRYLIC
(SHEEN, SEMI-GLOSS)

2. สีทาภายใน (INTERIOR)
รับประกัน 10 ปี
สีนาํ ARCRYLIC
( MATT)

หมวดที 3

PAMMACRYLIC SHIELD
บริษทั บริติช เพ้นท์ส จํากัด
JOTASHIELD ANTIFADE COLOURS บริษทั โจตันไทย จํากัด
DULUX WEATHER SHIELD
บริษทั อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส
(ประเทศไทย) จํากัด
BEGER COOL UV SHIELD
บริษทั เบเยอร์ จํากัด
EXTRA SHIELD
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
COLOUR SHIELD PLUS
บจก.นิปปอน เพนต์ (ประเทศไทย)
หรือคุณภาพเทียบเท่า
VINYL MATT
บริษทั บริติช เพ้นท์ส จํากัด
MAJESTIC TRUE BEAUTY
บริษทั โจตันไทย จํากัด
PENTALITE SHIELD
บริษทั อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส
(ประเทศไทย) จํากัด
BAGER SYNOTEX SHIELD
บริษทั เบเยอร์ จํากัด
SHIELD -1 NANO INT.
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
HEATH CARE
บจก.นิปปอน เพนต์ (ประเทศไทย)
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รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน
3. สีทาฝ้าเพดาน
สีนาํ ARCRYLIC (MATT)

4. สียอ้ มไม้และรักษาเนือไม้ (WOOD STAIN)
แบบเงาหรือกึงเงา ตามระบุในแบบ
สําหรับผิวทีต้องการโชว์ผิวไม้

5. สีนามั
ํ น (ENAMEL PAINT)
สําหรับผิวโลหะ, ผิวไม้

6. สีจราจร (TRAFFIC PAINT)
สําหรับทําเครืองหมายบนผิวทาง ,
สีเทอร์โมพลาสติก (THERMOPLASTIC) ,
สีชนิดร้อน (HOT PAINT) หรือ
ตามทีผูอ้ อกแบบกําหนด

7. สี EPOXY สําหรับงานพืน
สามารถปรับระดับได้เอง
หมวดที 3

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผลิตภัณฑ์

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
หรือคุณภาพเทียบเท่า
VINYL MATT
บริษทั บริติช เพ้นท์ส จํากัด
MAJESTIC TRUE BEAUTY
บริษทั โจตันไทย จํากัด
PENTALITE SHIELD
บริษทั อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส
(ประเทศไทย) จํากัด
BAGER SYNOTEX SHIELD
บริษทั เบเยอร์ จํากัด
SHIELD -1 NANO INT.
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
HEATH CARE
บจก.นิปปอน เพนต์ (ประเทศไทย)
หรือคุณภาพเทียบเท่า
PAMMASTIC DECK STAIN
บริษทั บริติช เพ้นท์ส จํากัด
WOODSHIELD DECK
บริษทั โจตันไทย จํากัด
CUPRINOL DECKING STAIN
บริษทั อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส
(ประเทศไทย) จํากัด
DECKING STAIN
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
BEGER DECK STAIN
บริษทั เบเยอร์ จํากัด
TIMBER FINISH
บจก.นิปปอน เพนต์ (ประเทศไทย)
หรือคุณภาพเทียบเท่า
SUPER GLOSS ENAMEL
บริษทั บริติช เพ้นท์ส จํากัด
DULUX GLOSS FINISH
บริษทั อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส
(ประเทศไทย) จํากัด
GARDEX ENAMEL
บริษทั โจตันไทย จํากัด
BEGER SHILE SUPER GLOSS ENAMEL บริษทั เบเยอร์ จํากัด
GLIPTON SUPER GLOSS ENAMEL บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ULTRA GLOSS
บจก.นิปปอน เพนต์ (ประเทศไทย)
หรือคุณภาพเทียบเท่า
บริษทั อนุกูล ทราฟฟิ ค จํากัด
บริษทั คลีโนสซอล ทราฟฟิ ค
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั เอ็น วาย เอ็น แอนด์ จี
เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
บริษทั อาคเนย์ ทร๊าฟฟิ ค จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า
NITOFLOR SL2000
XANDER EPO FLOOR LEVELING 720
KONNIX SL1000
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รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน

ชือผลิตภัณฑ์
FLOOR COATING 1000
FLOOR GUARD 1000 SL
BEGER FLOORA GUARD 41
JOTUN
AKZO NOBLE (ICI)
CHUGOKU PAINTS

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย

หรือคุณภาพเทียบเท่า
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
(COMMERCIAL PLUMBING FIXTURES)
1. สุขภัณฑ์
- โถส้วม, โถปัสสาวะ, อุปกรณ์ FLUSH VALVE

AMERICAN STANDARD
COTTO
KOHLER
TOTO
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2. อุปกรณ์สขุ ภัณฑ์
- ก๊อกนําอ่างล้างหน้า, ก๊อกล้างมือ,
ก๊อกอ่างเอนกประสงค์

IDEAL STANDARD
COTTO
GROHE
KOHLER
SLONE
TOTO
หรือคุณภาพเทียบเท่า

3. อุปกรณ์ควบคุมนําอัตโนมัติ
(AUTOMATIC ระบบSENSOR)
(ก๊อกนําอัตโนมัต,ิ FLUSH VALVE)

IDEAL STANDARD
GROHE
COTTO
SANA
KOHLER
TOTO
SLOAN
หรือคุณภาพเทียบเท่า

งานป้ องกันความชืน และงานปิ ดรอยต่ออาคาร
1.วัสดุซลี แลนท์รอยต่อ
ประเภท SILICONE SEALANT

หมวดที 3

DOW CORNING
GENERAL ELECTRIC
SIKASIL
TREMCO
NITOSEAL MS 100
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รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน
ประเภท POLYURETHANE SEALANT

ชือผลิตภัณฑ์

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
หรือคุณภาพเทียบเท่า

SONNEBORN
SIKAFLEX
TREMCO
XANDER FLEX BUILD 401
NITOSEAL PU 40
หรือคุณภาพเทียบเท่า

ประเภท HYPALON สําหรับ Expansion Joint

SIKADUR COMBIFLEX
XANDER FLEX BUILD 401
EXPOBAN H45
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2.แผ่นยางกันซึมสําหรับ Construction Joint
ประเภท PVC WATER STOP
(หากมิได้ระบุในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
รับประกันวัสดุและการติดตังไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี

REHAU
FOSBAR PVC
SIKA WATERBARS
SUPERCAST HYDROFOIL
PRO-ACT
หรือคุณภาพเทียบเท่า

ประเภท HYDROPHILLIC WATERSTOP
(หากมิได้ระบุในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
รับประกันวัสดุและการติดตังไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี

HYDROSWELL WATERSTOP
SUPERCAST SW
SIKA SWELL S2
SUPERCAST SWX
PRO-ACT
หรือคุณภาพเทียบเท่า

3. ระบบกันซึมใต้ดิน
(หากมิได้ระบุในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
3.1 ระบบหลัก พืน/ผนัง ด้านในทีสัมผัสกับดิน
โดยตรง ระบบ CRYATALLIZATION

XANDER CRYSTALLIZEP 110
EVERCRETE
BRUSHBOND TGP
PRO-ACT
Advance Material Service (AMS)
หรือคุณภาพเทียบเท่า

4. วัสดุกนั ซึมบริเวณเหนือดิน
4.1 ระบบหลัก ทาบนโครงสร้าง วัสดุกนั ซึม
ระบบโพลียูรเี ทน ได้แก่ หลังคา ค.ส.ล. ดาดฟ้า
หมวดที 3

Sika (POLYUREA)
XANDER URETHANE 195
PRO-ACT
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รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน

ชือผลิตภัณฑ์

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย

AMS
VISTA INNO
หรือคุณภาพเทียบเท่า
4.2 ระบบ LIQUID MEMBRANE ได้แก่
กันสาด ระเบียง กระบะต้นไม้ กระถางต้นไม้

Aquakote PS
SikaLastic 612
Xander Urethane Seal 195
NITOPROOF
GOO+REFLECTACOAT
PRO-ACT
VISTA INNO
หรือคุณภาพเทียบเท่า

4.3 ระบบ CEMENT BASE ได้แก่ ห้องนํา, สระนํา,
พืนทีเสียงต่อนําขัง

Aquacemplus
Sika Topseal 107
XANDER CEM SEAL 168
BRUSHBOND GREY
PRO-ACT
AMS
VISTA INNO
หรือคุณภาพเทียบเท่า

4.4 ระบบกันซึมสําหรับบ่อนําดี ได้แก่ แท็งค์นาํ

Chembloc EP
Sikagard 62
XANDER EPO Floor Enamel W711
NITOCOTE EP 405
PRO-ACT
AMS
VISTA INNO
หรือคุณภาพเทียบเท่า

4.5 ระบบกันซึมสําหรับบ่อบําบัดนําเสีย

Chembloc EP
Sika Poxitar F
XANDER EPO Coaltar 715
NITOCOTE EP 403
PRO-ACT
AMS
VISA INNO
หรือคุณภาพเทียบเท่า

หมวดที 3
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รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน
5. งานวัสดุยาแนว STRUCTURAL,
WEATHERSEAL SILICONE SEALANT
(NON STAIN) (JOINT SEALANTS)

ชือผลิตภัณฑ์

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย

SIKASIL
DOW CORNING
GE
TREMCO

6. งานระบบเคลือบพืนผิว
( EPOXY SELF-LEVERING)

TERRA FLOOR-SL1

7. พืนเคลือบทําให้ผิวแกร่ง
(LIGUID FLOOR HARDENER)

INNOFLOOR-PD
LK 243

8. งานระบบเคลือบผิว
โพลียรู ีเทนสกรีด (PU-POLYURETHANE 4 มม.)

INNOFLOOR-MF

รายละเอียดงานอืน ๆ
1.พรมดักฝุ่ นทางเข้าอาคาร
(ENTRANCE MATING SYSTEM)

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

หรือคุณภาพเทียบเท่า
VISTA INNO CO.,LTD
บริษทั วิสแพค จํากัด
SIKA (THAILAND) CO.,LTD
PRO-ACT MARKETING GROUP CO.,LTD
หรือคุณภาพเทียบเท่า
VISTA INNO CO.,LDT
LANKO
จระเข้
บริษทั วิสแพค จํากัด
SIKA (THAILAND) CO.,LTD
PRO-ACT MARKETING GROUP CO.,LTD
หรือคุณภาพเทียบเท่า
VISTA INNO CO.,LTD
บริษทั วิสแพค จํากัด
FLOWCRETE
SIKA (THAILAND) CO.,LTD
PRO-ACT MARKETING GROUP CO.,LTD
หรือคุณภาพเทียบเท่า

C/S PEDISMART
PEDISMART
ABI ENTRANCE MATTING
METAL FORCE
3M
หรือคุณภาพเทียบเท่า

2.จมูกบันไดอลูมิเนียม
(ALUMINIUM STAIR NOSINGS)
อลูมิเนียม, ทองเหลือง, PVC

IDEAL PRODUCTS
APACE
KOENIG
หรือคุณภาพเทียบเท่า

3.งานฉนวนซีเมนต์ปอ้ งกันไฟโครงสร้าง
หมวดที 3

BITEC
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รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน
(CEMENTATIONS FIRE PROOFING)

ชือผลิตภัณฑ์
MONO KOTE
PYROLITE

4. ม่านอาคาร

5. ระบบถนน และทีจอดรถสีเขียว

ระบบ CEMENT BASE บริเวณกันสาด, ระเบียง,
ห้องนํา

GRASS GRID ON SLAB WITH
GRASS COVER
GRASS GRID
GRASS PAVE

หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย

หรือคุณภาพเทียบเท่า
บริษทั ทรงกิจ โฮมโปรดักส์ จํากัด
บริษทั โอเชียน นิวไลน์ จํากัด
บริษทั มิสเตอร์ เคอร์เท่น
(ประเทศไทย ) จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า
บริษทั กรีนอินส์โปรด์ จํากัด
บริษทั เอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษทั ลีฟ อะราวด์ จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า

XANDER CEM SEAL 168
ARDEX WPM 103
DURACHEM WPC
PRO-ACT
หรือคุณภาพเทียบเท่า

ระบบ LIQUID MEMBRANE บริเวณ ดาดฟ้า

XANDER URETHANE SEAL 195
ARDEX WPM 950
PU-S1
PRO-ACT
หรือคุณภาพเทียบเท่า

ระบบ CRYSTALLIZATION บริเวณ ชันใต้ดิน

XANDER CRYSTALLIZE P110
QUICSEAL 111
DURACHEM CRYSTALLINE 2
PRO-ACT

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

PRACTIKA
MODERNFORM
ROCKWORTH

เก้าอี อัฒจันทร์ พับเก็บได้

HUSSEY
AUDIENCE
JEZET

หมวดที 3
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หรือคุณภาพเทียบเท่า
บริษทั แพรคติกา จํากัด
บริษทั โมเดอร์น ฟอร์มกรุ๊ป จํากัด
บริษทั ร้อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
หรือคุณภาพเทียบเท่า

รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

โครงการ สนามกีฬาสําหรับผูส้ งู อายุ เยาวชนและประชาชนทัวไปของ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งาน

ชือผลิตภัณฑ์

หินสังเคราะห์

SOLITAIRE
QUARELLA
INTEL INTER
LG HAUSYS
O2E

วัสดุปิดผิวลามิเนต
( LAMINATED WALL COVERING)

LAMITAK
FORMICA
WILSONART
GREENLEM

ป้ายและสัญญาลักษณ์

หมวดที 3
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หมวดงานสถาปั ตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

ชือผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
หรือคุณภาพเทียบเท่า
บริษทั ทิฟฟานี เดคคอร์ จํากัด
บริษทั ควอเรลล่า (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั อินเทล อินเตอร์ มาร์เก็ตติง จํากัด
บริษทั เอ็มดี โมเดิรน์ สตูดโิ อ จํากัด
O2E CO.,LTD.
หรือคุณภาพเทียบเท่า
บจก.ทีเอเค โพรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิสเชส
บริษทั ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
บจก.กรีนแลม เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย)
หรือคุณภาพเทียบเท่า
DEMATECO CO.,LTD.
หจก. พอเพียง ไซน์ โปรดักชัน
บริษทั บางกอกไอเดีย จํากัด
หรือคุณภาพเทียบเท่า

รายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์

