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หมวดท่ี  1  วัตถุประสงค์ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์  ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 

โดยจัดแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 โซน คือ อาคารโซน A และโซน B รวมทั้ง งานบริเวณ  ดังรายการต่อไปน้ี 
 

1. งานก่อสร้างอาคาร 
 การก่อสร้างอาคารโซน A เป็นอาคารเรียนเพื่อการศึกษา เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 8 ช้ัน  
พ้ืนที่ใช้สอย 14,183 ตร.ม. มีองค์ประกอบใช้สอยดังน้ี 
 โถงทางเข้า โถงกลาง โถงพักนักศึกษา โถงลิฟต์  ห้องจําหน่ายสินค้า สโมสรนักศึกษาคณะ บันไดหลัก 
บันไดหนีไฟ ห้องเคร่ืองระบบไฟฟ้า ห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล ลิฟต์โดยสาร (2 ตัว) ห้องนํ้าชายและห้องนํ้าหญิง  
ห้องนํ้าคนพิการ  ห้องนํ้าอาจารย์ชาย ห้องนํ้าอาจารย์หญิง ห้องประชุมสโลป ห้องประชุมใหญ่ ห้องควบคุม ห้อง
ประชุมเล็ก โถงกิจกรรมนักศึกษา ห้องพักอาจารย์ ห้อง LAB COMPUTER ห้องเรียน ช้ันวางถังเก็บนํ้า 
ประกอบด้วย  บริเวณวางถังเก็บนํ้า  ห้องเคร่ืองลิฟต์ บันไดหนีไฟ  หลังคา ค.ส.ล. หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ที่จอด
เฮลิคอปเตอร์ 
 การก่อสร้างอาคารโซน B  เป็นอาคารเรียนเพื่อการศึกษา เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 8 ช้ัน 
พ้ืนที่ใช้สอย 13,801 ตร.ม.  มีองค์ประกอบใช้สอยดังน้ี 
 โถงทางเข้า โถงกลาง โถงพักนักศึกษา  โถงลิฟต์  ห้องจําหน่ายสินค้า สโมสรนักศึกษาคณะ บันไดหลัก 
บันไดหนีไฟ ห้องเครื่องระบบไฟฟ้า  ห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล  ลิฟต์โดยสาร (2 ตัว) ห้องนํ้าชายและห้องนํ้าหญิง  
ห้องนํ้าคนพิการ  ห้องนํ้าอาจารย์ชาย ห้องนํ้าอาจารย์หญิง ห้องประชุมใหญ่ ห้องควบคุม ห้องประชุมเล็ก โถง
กิจกรรมนักศึกษา ห้องพักอาจารย์  ห้อง LAB COMPUTER  ห้องเรียน  ช้ันวางถังเก็บนํ้า ประกอบด้วย บริเวณ
วางถังเก็บนํ้า  ห้องเครื่องลิฟต์ บันไดหนีไฟ  หลังคา ค.ส.ล.  หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน   ที่จอดเฮลิคอปเตอร์ 

งานบริเวณ 
งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ,ทีจ่อดรถ และ ทางเดินเท้า 
งานระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายนํ้า,เช่ือมงานประปาเข้าอาคาร 
งานเดินระบบสายไฟหลักเขา้อาคาร 

 
2.  วิธีการก่อสร้าง 
 2.1  งานปรับปรุงบรเิวณก่อสร้าง SITE CLEARING 
   
  2.1.1  การเตรียมงาน 

2.1.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตรวจสอบสํารวจบริเวณที่จะทําการก่อสร้างให้รู้สภาพต่างๆ 
ของสถานที่ก่อสร้าง เพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาในการทํางาน SITEWORK ต่างๆ และลู่ทางสําหรับการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
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2.1.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องรังวัดสถานที่ก่อสร้าง วางผัง จัดทําระดับ แนว และระยะต่างๆ ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ของหมุด หลักเขต และจัดทํารายงานถึงความถูกต้อง หรือความคลาดเคลื่อน หรือความไม่แน่นอน 
แตกต่างไปจากแบบก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนดําเนินงานขั้น
ต่อไป 

2.1.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ช่างฝีมือดี และแรงงานท่ี
เหมาะสมให้  เพียงพอ และพร้อมเพรียง เพ่ือปฏิบัติงานก่อสร้างให้ดําเนินงานไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ และได้ผลงานที่ถูกต้องสมบรูณ์ตามแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ โดยเป็นผลงานท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานที่ดี 

2.1.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ และรับผิดชอบในการทํางาน ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน หรือ
เทศบัญญัติรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานก่อสร้างคร้ังน้ีเป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตาม
กฎหมาย 

2.1.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้อ่ืนและ
สาธารณูปโภค ข้างเคียง และต้องประกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน สวัสดิภาพของคนงาน และบุคคลอ่ืน
อันสืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง หากมีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทํา ของผู้รับจ้าง 
หรือบริวาร หรือผู้อ่ืนซึ่งปฏิบัติงานก่อสร้างในงานน้ี ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและ เป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น 
 
  2.1.2  งานปรับพื้นที่ 

หลังจากดําเนินการปรับพ้ืนที่และสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ทั้งที่อยู่บนดินและใต้ดิน และขนย้ายออกจาก

บริเวณก่อสร้างแล้ว ให้ดําเนินการปรับระดับพ้ืนดินให้เรียบเสมอกัน พรอ้มที่จะดําเนินการ วางผังก่อสร้างอาคาร 

กําหนดแนว และระดับเริ่มต้นก่อสร้าง ตามท่ีกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบตามสัญญาต่อไป 
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หมวดท่ี  2  รายการท่ัวไป 
 

1. การดําเนินงาน 

1.1 สถานที่ก่อสร้าง  อาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดที่จะทําการก่อสร้างในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ  ผู้รับจ้าง
จะต้องไปดูสถานที่  เพ่ือรับทราบสภาพของสถานท่ีและตําแหน่งที่จะก่อสร้าง  ซึ่งจะกําหนดและช้ีให้ผู้รับจ้าง
ทราบในวันดูสถานที่ 

1.2 โรงงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะปลูกสร้างโรงงานช่ัวคราวและโรงเก็บวัสดุได้ ณ บริเวณที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้ เมื่อผู้รับจ้างทํางานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนโรงงานและ
โรงเก็บวัสดุต่างๆ ออกไปนอกมหาวิทยาลัย และปรับบริเวณให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย จนเป็นที่พอใจของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนส่งงานงวดสุดท้าย 

1.3 ฝีมือและแรงงาน  ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่ฝีมือดีมาทํางานก่อสร้างให้ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบ
รูปรายการก่อสร้าง และได้มาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิชาช่างที่ดี งานบางประเภทที่จําเป็นต้องใช้ช่างผู้
ชํานาญในการติดต้ังโดยเฉพาะ ให้ผู้รับจ้างจัดหาช่างแต่ละสาขามาดําเนินการ 

1.4 คุณภาพของวัสดุ  วัสดุก่อสร้างทุกชนิดที่นํามาก่อสร้างต้องมีคุณภาพดีได้รับการรับรองจาก 
มอก. และถูกต้องตามรูปแบบรายการ เป็นของใหม่ไม่ชํารุดแตกร้าวหรือเสียหาย และต้องนํามาเก็บไว้อย่าง
เป็นระเบียบในที่ปลอดภัย โดยมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ถ้าปรากฏว่าเกิดความชํารุดเสียหาย    
หรือเสื่อมคุณภาพห้ามนํามาใช้ทําการก่อสร้างเป็นอันขาด และผู้รับจ้างจะต้องนําวัสดุดังกล่าวออกไปนอก
บริเวณมหาวิทยาลัยให้หมด 

1.5 ปัญหาในการดําเนินงาน 
1.5.1 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้าง หรืออุปสรรคในการดําเนินงานให้ผู้รับจ้าง

สอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง สั่งแก้ไขปัญหา
ประการใด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามทันที 

1.5.2 ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจพบว่าผู้รับจ้างทําการก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบรายการ คณะกรรมตรวจการจ้าง มีสิทธ์ิสั่งให้ผู้รับจ้างทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการได้
ทันที โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่อสัญญามิได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

1.5.3 หากปรากฏว่าแบบรูปรายการขาดรายละเอียด ที่จําเป็นต้องใช้ในการก่อสร้าง คณะ
กรรมตรวจการจ้าง มีสิทธ์ิให้รายละเอียดเพ่ิมเติมได้แล้วแต่ลักษณะของงาน เพ่ือช่วยให้แบบรูปรายการชัดเจน  
และผู้รับจ้างจะต้องทําโดยไม่คิดเงิน หรือเวลาเพ่ิมแต่อย่างใด 

1.5.4 ในกรณีแบบรูปกับรายการ ไม่ตรงกัน  ให้ผู้รับจ้างสอบถามคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน เมื่อได้รับคําสั่งให้ดําเนินประการใด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเง่ือนไข โดยผู้รับ
จ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
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1.6 การวางผัง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการวางผังอาคาร  โดยทําให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการ
ทุกประการ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจว่าถูกต้องแล้ว จึงดําเนินการก่อสร้างได้ การวัดระยะต่างๆ 
ในผังให้ถือตัวเลขที่แสดงในรูปแบบ และหรือระยะศูนย์กลางเสาแต่ละต้นเป็นเกณฑ์ 

1.7 ระดับอาคาร  การกําหนดระดับ ± 0.00 ม. ของอาคารจะกําหนดให้ในวันดูสถานที่ โดยให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

1.7.1 ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างมีระดับตํ่ากว่าถนนซึ่งนํ้าท่วมไม่ถึง ให้กําหนดระดับ ± 0.00 
ม. ของอาคารสูงกว่าถนนนั้น 30 ซ.ม. โดยวัดจากส่วนที่สูงที่สุดของถนนเส้นน้ัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
กําหนดให้ 

1.7.2 ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างอาคาร มีระดับสูงกว่าถนนเกิน 30 ซ.ม. และเป็นถนนที่นํ้า
ท่วมไม่ถึง ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดระดับของอาคารให้ แต่ถ้าสูงกว่าถนนไม่เกิน 30 ซ.ม. ให้ปฏิบัติตามข้อ  
1.7.1 

1.7.3 ในกรณีที่จะใช้อาคารข้างเคียง เป็นจุดอ้างอิง ในการทําระดับ ± 0.00 ม. ของอาคารให้
มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กําหนดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.7.1 และ1.7.2 

1.7.4 การถมดินหรือปรับระดับดิน  โดยรอบอาคาร  ต้องถมหรือปรับให้ถึงระดับ ± 0.00 ม.  
ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบรูป โดยให้ถือระยะห่างต้ังฉากจากศูนย์กลางของเสาและรอบบ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อนํ้าทิ้ง 
เป็นระยะ  3.00 ม. หรือตามที่แสดงในแบบรูป จากน้ันให้ทําความเอียงลาด 1:1 ส่วนที่เอียงลาดให้ใช้ดิน
เหนียวถมกันดินพัง ในกรณีที่ท้องถิ่นน้ันไม่มีดินเหนียว อนุญาตให้ใช้ดินลูกรังอัดแน่นแทนได้ สําหรับบ้านพัก
ทั้งหมด ให้ปรับระดับดินเหมือนข้างต้นทุกประการ แต่ระยะดินถมโดยรอบให้ใช้ระยะตามแบบเป็นเกณฑ์  
และการถมดินให้นําดินนอกบริเวณมหาวิทยาลัยมาถม 

1.8  ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
1.8.1 ให้ผู้รับจ้างติดต้ังไฟฟ้าและอุปกรณ์  ตามชนิดและจํานวนที่กําหนด  ไว้ในแบบรูป

รายการอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดต้ังในที่ช้ืนหรือถูกฝนจะต้องเป็นชนิดที่กันนํ้าได้  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้อง
ทดสอบดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจนใช้การได้ดี 

1.8.2 ให้ผู้รับจ้างต่อสายไฟฟ้า จากตัวอาคาร บรรจบกับสายไฟฟ้าประธาน  (MAIN)  
ภายนอกอาคารจนใช้การได้ หรือในกรณีที่จะต้องมีการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ผู้รับจ้างต้องเช่ือมต่อกับ
หม้อแปลงให้ผู้รับจ้างเผื่อความยาวของสายไฟฟ้าจากอาคาร จนถึงจุดกําหนดที่จะติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่ง
ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าก่อน 

1.8.3 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ให้ปฏิบัติดังน้ี 
- ให้แบ่งออกเป็นวงจรย่อย โดยแต่ละวงจรต้อง เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
- แต่ละวงจรจะต้องมีอุปกรณ์ตัดตอนควบคุม โดยใช้ฟิวส์หรือสวิตช์ ตัดตอน ซึ่งจะกําหนดให้

ในแบบรูปรายการ 
1.8.4 ผู้รับจ้างต้องนําอุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่กําหนดไว้ในรายการ ให้คณะกรรมการตรวจการ

จ้างตรวจสอบก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงติดต้ังได้ 
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1.8.5 ผู้รับจ้างต้องนําใบรับรองการตรวจการเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์จากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค มาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างในวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

การดําเนินงานการติดต้ังไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง  ตลอดจนการตรวจรับรองของการ
ไฟฟ้าผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

1.9  การทาสีและตกแต่ง 
1.9.1 ให้ผู้รับจ้างเลือกใช้สีตามท่ีกําหนด ไว้ในรายการ อย่างใดอย่างหน่ึง ต้องเป็นสีใหม่ ไม่

เก็บไว้นานจนเสื่อมคุณภาพ ผู้รับจ้างนําสีที่จะใช้ทั้งหมดมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ
ก่อน  

1.9.2 ในการทาสี ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังน้ี 
-ให้หยุดทาสีทุกชนิดในขณะที่มีฝนตก  และถ้าสีที่ทาคร้ังแรกไม่แห้งสนิทห้ามทาคร้ังที่สองทับ

ลงไป 
- ให้ทาสีได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่าน้ัน  และการทาสีจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีให้ถูกต้อง

ตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตสี 
- ต้องทาสีให้สม่ําเสมอ ปราศจากรอยแปรง ตอนใดที่สีสองสีชนกันจะต้องตัดแนวให้

เรียบร้อยทั้งแนวด่ิงและแนวนอน 
- ทาสีรองพ้ืน 1 ครั้ง และทาสีจริงทับหน้าอีก 2 ครั้ง หรือตามที่ระบุเป็นอย่างอ่ืนในรายการ

ทาสี ทั้งสีรองพ้ืนและสีจริงให้ใช้ชนิดเดียวกัน 
1.9.3 ข้อกําหนดการทาสี 
- พ้ืนที่ทาสีภายใน  หมายถึงงานทาสีผนังภายในห้องโดยรอบ วงกบพร้อมบานประตูและบาน

หน้าต่าง และงานผ้าเพดาน รวมถึงงานท่อติดต้ังลอยภายในห้อง ยกเว้นบานกระจกกรอบอลูมิเนียม ผนัง
กระเบ้ืองหรือหินแกรนิต หินอ่อน ผิวสแตนเลส หรือรามีเนต 

- พ้ืนที่ทาสีภายนอก หมายถึงงานทาสีผนังภายนอกโดยรอบอาคาร เสาลอย คานและ
โครงสร้างอาคาร วงกบพร้อมบานประตูและบานหน้าต่างภายนอก และงานผ้าเพดาน และงานผ้าเพดาน  
รวมถึงงานท่อติดต้ังลอยภายในห้อง ยกเว้นบานกระจกกรอบอลูมิเนียม ผนังกระเบ้ืองหรือหินแกรนิต หินอ่อน 
ผิวสแตนเลส หรือรามีเนต และพ้ืนระเบียงส่วนที่อยู่ภายนอก หรือผิววัสดุกันซึม 

- ส่วนที่เป็นคอนกรีตและผนังฉาบปูน  ต้องรอให้ปูนฉาบแห้งสนิทก่อนทําความสะอาดและ
กําจัดสิ่งเปรอะเป้ือนออกให้หมดแล้วจึงทาสีได้ 

- ส่วนที่เป็นไม้ ให้ตกแต่งพ้ืนที่จะทาให้เรียบร้อยโดยการอุดรอยชํารุดต่างๆ ให้สม่ําเสมอขัด
ด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อยโดยตลอดแล้วจึงทาสีได้ 

- ส่วนที่เป็นโลหะ ให้กําจัดสนิม สิ่งเปรอะเป้ือนและฝุ่นออกให้หมด ทาสีกันสนิมตามที่ระบุไว้
ในรายการทาสี 1 ครั้งแล้วจึงทาสีที่ใช้ทาโลหะโดยเฉพาะ ทับหน้าอีก 2 ครั้ง นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืนใน
รายการทาสี 
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1.9.4 การลงน้ํามัน ตกแต่งผิว เช่น แชลค วานิช  ขี้ผึ้ง นํ้ามันรักษาเน้ือไม้และอ่ืนๆ ที่กําหนด
ไว้ในรายการ ให้ผู้รับจ้างเตรียมพ้ืนผิวที่จะทา  โดยการทําความสะอาดกําจัดคราบสกปรกต่างๆ อุดรอยชํารุด 
ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบก่อนถ้าเป็นไม้ให้ย้อมสีให้เป็นสีเดียวกันโดยตลอด แล้วจึงทาได้ 

1.10  การใช้น้ํา-ไฟฟ้า  ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะใช้นํ้าและไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเพ่ือการก่อสร้าง ผู้รับ
จ้างต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ ก่อนจึงจะใช้ได้ และผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่านํ้า ไฟฟ้า ให้แก่
มหาวิทยาลัยฯ ในส่วนที่เกินไปจากค่านํ้าและค่าไฟฟ้า ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องจ่ายเป็นประจําอยู่แล้ว 

1.11 การใช้ถนนและบริเวณ  ในกรณีที่ผู้รับจ้างทําให้ถนนและบริเวณมหาวิทยาลัยฯ เกิดการชํารุด
เสียหายผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิม ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได้ 

1.12  การใช้วัสดุ และอุปกรณ์ที่กําหนดให้แบบรูปหลายรายการ 
1.12.1 ให้ผู้รับจ้างใช้เฉพาะวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้ระบุหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ไว้แล้วในรายการก่อสร้าง โดยให้เลือกใช้จากผู้ผลิตที่ ไ ด้รับอนุญาต แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภท ชนิดและขนาดเดียวกัน 

  1.12.2  วัสดุอุปกรณ์ใดที่ยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้จด
ทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว แต่มีผู้
ได้รับอนุญาตไม่ถึงสามราย ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อของกระทรวงอุตสาหกรรม 

  1.12.3  วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้างที่ยังไม่ได้กําหนดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม
ไว้ ให้ผู้รับจ้างใช้ตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่กําหนดในรายการหมวดอ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง มีหมายเลขใดที่มีการปรับปรุง 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขมาตรฐานภายหลังการทําสัญญาแล้ว ให้ถือหมายเลขมาตรฐาน
หรือประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ 
 
2.วัสดุก่อสร้าง 

2.1  ปูนซีเมนต์ 
2.1.1 ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อโครงสร้างทั้งหมด ให้ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์

ประเภทที่ 1  มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม  
2.1.2 ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อส่วนที่ไม่ได้เป็นโครงสร้าง เช่น บ่อเกรอะ  

ทางเท้า ฯลฯ หรือใช้ผสมปูนก่อ ปูนฉาบ ฯลฯ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
80-2517 

2.1.3 ให้ใช้ปูนซีเมนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่ๆ ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความช้ืนและ
แข็งตัวจับเป็นก้อน 
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2.1.4 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภท  ผสมคอนกรีตปนกันหรือเทติดต่อกันในขณะที่คอนกรีต
ที่เทไว้ก่อนยังไม่แข็งตัว 

2.2  ทราย 
2.2.1 ทรายที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องเป็นทรายหยาบน้ําจืดที่สะอาด (โดยมีฝุ่นปนน้อย

ที่สุด) และไม่มีด่างหรือกรด หรือเกลือเจือปน ปราศจากอินทรีย์สารหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่จะทําให้คุณสมบัติ
ของคอนกรีตเสื่อมเสีย ทรายหยาบต้องมีขนาด 1.55 ม.ม. ถึง 3 ม.ม. 

2.2.2 ทรายที่ใช้ในการผสมปูนก่อหรือปูนฉาบให้ใช้ทรายละเอียดนํ้าจืดที่สะอาด ทราย
ละเอียดต้องมีขนาด 0.5 ม.ม. – 1.5 ม.ม. 

2.3 หิน หินหรือกรวดที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องไม่มีลักษณะผุ หรือ เปราะเป็นหินย่อย มีขนาด
ถูกต้องตามเบอร์  1, 2  เว้นแต่งาน  TOPING  พ้ืน ค.ส.ล. ก้อนสมํ่าเสมอไม่คละกัน ในกรณีที่ใช้กรวดแทนหิน  
ขนาดของกรวดต้องเท่ากับขนาดของหิน และก่อนนํามาใช้ผสมคอนกรีตต้องล้างนํ้าสะอาด 

 
2.4 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  

2.4.1เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีผิวสะอาดไม่มีสนิมขุม 
ไม่เป้ือนสิ่งสกปรกอ่ืนใด  ไม่มีรอยปริแตกร้าว ปีก ลูกคลื่น สามารถทนต่อการดัดเย็น โดยไม่มีรอยปริเกิดขึ้น
ตามผิว 

2.4.2เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กชนิด SR-24 มีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2543 (ห้ามใช้เหล็กรีดซ้ํา มอก. 211-2527) 

2.4.3เหล็กข้ออ้อยให้ใช้ตามช้ันคุณภาพ SD-40 มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุสาหกรรม มอก. 24-2548 

2.5 เหล็กรูปพรรณ  เป็นเหล็กโครงสร้างทําด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) ซึ่งผลิตออกมามี
หน้าตัดเป็นรูปต่างๆใช้ในงานโครงสร้าง มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังน้ี 

- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปร้อน ช้ันคุณภาพ SM 400 มอก. 1227-2537 
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็น ช้ันคุณภาพ SSC 400มอก. 1228-2537 
2.6 เหล็กกลวง  เป็นเหล็กโครงสร้างชนิดมีตะเข็บเช่ือมทําด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) 

สามารถเช่ือมได้ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 107-2533 ช้ันคุณภาพ HS 41 
2.7 เหล็กแผ่น  ต้องเป็นเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) เหนียวไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีสนิมขุมส่วนที่

ต้องฝังติดกับเน้ือคอนดรีตต้องไม่เป้ือนสี นํ้ามัน และสิ่งสกปรกอ่ืนใด 
2.8 น้ํา นํ้าที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้นํ้าสะอาด ไม่มีคุณสมบัติเป็นนํ้ากระด้าง ไม่มีรสกร่อย ปราศจาก

อินทรีย์วัตถุ เช่น ตะไคร่นํ้า จอก แหน การก่อสร้าง ณ สถานที่ที่มีนํ้าประปาให้ใช้นํ้าประปา ถ้าที่ใดไม่มี
นํ้าประปาอนุญาตให้ใช้นํ้าจากบ่อ คูคลองได้ แต่นํ้าน้ันต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 
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2.9 อิฐ อิฐก่อให้ใช้อิฐที่มีคุณภาพดี โดยทั่วไปเป็นอิฐเผาสุกไม่อ่อน และเปราะผิดปรกติ มีขนาด
สม่ําเสมอ แผ่นไม่คดงอจนเกินไป และไม่มีสิ่งสกปรกหรืออินทรีย์วัตถุเกาะติดอยู่ ถ้ามีสิ่งสกปรกจับแน่นจะ
นําไปใช้ในการก่อสร้างไม่ได้ 

2.10 ปูนขาว  ใช้ปูนขาวที่มีคุณภาพดี เน้ือน่ิม ละเอียด ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนหรือเป็นก้อนแข็ง  
ขนาดของเม็ดปูนขาวไม่ตํ่ากว่า 0.40 ม.ม. 

2.11  ไม้   
ไม้ทั้งหมดที่นํามาใช้จะต้องเป็นไม้ที่ไม่มีรู ตา แตกร้าว คดโก่ง กระพ้ี มากผิดปกติ และต้องผ่านการอบ

หรือตากแห้งมาแล้วอย่างดี เป็นไม้ที่ได้มาตรฐานไม่ตํ่ากว่าประเภท  2 
ไม้เน้ือแข็งที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารทั่วไป ซึ่งมิได้ระบุช่ือไม้ไว้ในแบบรูปหรือรายการเป็นการเฉพาะ

เมื่อจะนําไปใช้ในการประกอบโครงสร้าง ส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร ให้พิจารณาตามบัญชีดังต่อไปน้ี 
 ไม้ที่ใช้ทําวงกบ, ประตูหน้าต่าง  ให้ใช้ไม้ชนิดต่างๆ ดังน้ี 
 
บัญชีที่1 

1. ไม้แดง  Xyli xylocarpa tuba 
2. ไม้ประดู่  pterocarpus spp. 
3. ไม้เต็ง           Shorea  obtusa Wall. 
4. ไม้รัง  Shorea siamensis Miq. 
5. ไม้เคี่ยม  Cotyleobium melanoxylon Pierre 
6. ไม้เคี่ยมคะนอง  shorea henryana pierre 
7. ไม้หลุมพอ  Intsia bakeri prain 
8. ไม้กันเกรา  Fagraea fragrans Roxb. 
9. ไม้บุนนาค  Mesua ferrea Linn. 
10. ไม้ตะเคียนทอง  Hopea odorata Roxb. 
11. ไม้ตะเคียนชัน  Balanocarpus heimii king 
12. ไม้ตะเคียนหิน  Hopea ferrea pierre. 
13. ไม้ชัน ,เต็งตานี  shorea therelii pierre ex Laness. 
14. ไม้รกฟ้า  Terminalia alata Heyne ex Roth 
15. ไม้ซากหรือพันซาด  Erythrophleum teysmannii Craib 
16. ไม้ตะแบกเลือด หรือมะเกลือเลือดterminalia mucronata craib et Hutch 
17. ไม้กระพ้ีเขาควาย  Dalbergia cultrata Grah. Ex Benth 
18. ไม้เล็ง,หยี  Dialium cochimchinense pierre 
19. ไม้กาสามปีก ตีนนก  Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer 
20. ไม้เลียงมัน  Berrya ammonilla Roxb. 
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21. ไม้กระถินพิมาน        Acacia tomentosa Willd. 
22. ไม้ขานาง  Homalium tomentosum Benth. 
23. ไม้แคทราย  Steroospermum neuramthum kurz 
24. ไม้สาธร ไม้กระพ้ีเขาควาย  Millettia leucantha kurz 
25. ไม้มะค่าแต้  Sindora Siamensis Teijsm.ex Miq 
26. ไม้ตะแบกใหญ่  Lagerstroemia Duperreana Pierre 
27. ไม้ตะเคียนราก  Hopea Latifolia Syming 
28. ไม้กอหิน ไม้กะทิต  Phoebe Paniculata Nees 
29. ไม้เฉียงพร้านางแอ  Crallia brachiata Merr.  
30. ไม้พลวง  Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 

 
3. การเก็บวัสดุก่อสร้าง 
  3.1  การเก็บซีเมนต์และปูนขาว  การเก็บซีเมนต์และปูนขาวไว้ในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
สร้างโรงเก็บมีหลังคาคลุมและฝากั้นอย่างมิดชิด  มิให้ฝนสาดเข้าได้โดยเด็ดขาด และควรยกพ้ืนสูงอย่างน้อย  30  
ซ.ม. เพ่ือป้องกันนํ้าฝนและความช้ืนได้เป็นอย่างดี 
  3.2   การกองทราย  หิน  และกรวด  ให้กองไว้ในที่สะอาด  เป็นระเบียบ  ไม่มีสิ่งสกปรกปะปนได้
ง่าย หรือมีนํ้าโสโครกไหลผ่าน ถ้ากองไว้บนดินต้องเก็บกวาดบริเวณที่จะกองให้เรียบร้อย และห้ามใช้ทราย
บริเวณที่ติดกับผิวดิน หรือที่มีดินปะปน การกองทรายหยาบและทรายละเอียดต้องกองให้ห่างกัน ส่วนหินหรือ
กรวดไม่แบ่งกองตามขนาดไม่ปะปนกัน 
   3.3 การเก็บอิฐ  ให้มีโรงเก็บและปูพ้ืน หรือจะวางเรียงในบริเวณที่อิฐไม่ถูกสิ่งสกปรกก็ได้ 
  3.4 การเก็บเหล็ก ให้สร้างโรงเก็บยกพ้ืนหรือจัดหาสถานที่เก็บที่ป้องกันเหล็กไม่ให้ถูกนํ้าฝน นํ้า
โสโครก  กรด  ด่าง  เกลือ รวมทั้งเศษดินและสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี 
  3.5 การเก็บไม้  ให้สร้างโรงเก็บไม้หรือจัดหาสถานที่เก็บที่ป้องกันแดด  นํ้า  นํ้าฝน  ความช้ืน  
ปลวก  ได้เป็นอย่างดี  ควรอยู่ในที่โปร่งมีลมโกรกได้โดยสะดวก 
  - หมายเหตุ  การสร้างโรงเก็บวัสดุทุกชนิด  ผู้รับจ้างจะต้องสร้าง ให้เสร็จก่อนที่จะนําวัสดุมาใน
บริเวณก่อสร้าง 
 
4. งานดิน 
  4.1 การขุดดิน  สําหรับการทํารากฐานหรือขุดบ่อ  ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันมิให้ดินเกิดพังทลาย  
โดยการทําลาดเอียงให้พอเหมาะหรือสร้างแผงไม้ก้ัน 
  ในกรณีที่เกิดอุปสรรคในการขุดดิน  เช่น  พบดินแข็งหรือศิลา  ขุดต่อไปไม่ได้ตามความลึก ในแบบ  
ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน  เมื่อได้รับคําสั่งให้แก้ไขประการใด  ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเง่ือนไข 
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งใส่อิฐหัก
24 ช่ัวโมง 

ฐานรากท่ี
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 6.2 การดัดเหล็กคอม้าของคาน ต้องดัดบนม้าดัดเหล็กให้ได้ขนาดถูกต้องก่อนนําไปประกอบในแบบ 
 6.3 การผูกเหล็ก สําหรับเหล็กเสริมคานเล็กให้ผูกสําเร็จก่อนนําเข้าประกอบ ส่วนเสริมคานใหญ่ให้นํา
เหล็กปลอกไปวางก่อนแล้วสอดเหล็กนอน เหล็กคอม้าตามลําดับ 
 6.4 ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริม  ต้องห่างกันพอที่เน้ือคอนกรีตจะลงไปขัดผสานกันโดยสมบูรณ์ ถ้า
เหล็กเสริมเป็นช้ัน ๆ ให้เว้นระยะระหว่างผิวเหล็กอย่างน้อย 2.5 ซ.ม โดยใช้ท่อนเหล็ก Ø 25 ม.ม วางขวาง
และมีระยะห่างไม่เกิน 1.50 ม. 
 6.5 ลวดผูกเหล็กต้องเป็นเหล็กเหนียว ไม่เป็นสนิมขุม การผูกให้ผูกแบบพันสาแหลกบิดเกลียวพอ
แน่นแล้วพันปลายเข้าไว้ด้านใน  เบอร์  18 
 6.6 ก่อนวางเหล็กลงในแบบ ต้องใช้ลูกปูนซีเมนต์ ทราย (1:1) หล่อให้ได้ตามขนาดหนุนระหว่าง
เหล็กกับไม้แบบ ขนาดของลูกปูนที่ใช้กําหนดดังน้ี 
 ลูกปูนหนุนตะแกรงฐานรากหนาประมาณ 7 ซ.ม. 
 ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กต่อเหล็กหนาประมาณ 2.5 ซ.ม. 
 ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กกับไม้แบบหนาประมาณ 3 ซ.ม. 
 ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กกับไม้แบบหนาประมาณ (เฉพาะ Slab) หนาประมาณ 2  ซ.ม. 

ลูกปูนหนุนเหล็กท้องคานที่สัมผัสกับดินหนาประมาณ 6. ซ.ม 
ลูกปูนหนุนเหล็กเสริมในเสากับไม้แบบส่วนที่ไม่ได้สัมผัสกับดิน หนาประมาณ 3 ซ.ม 
ลูกปูนหนุนเหล็กเสริมในเสากับไม้แบบส่วนที่สัมผัสกับดิน (ตอม่อ) ประมาณ 7 ซ.ม (ให้เพ่ิมเน้ือ

คอนกรีต) 
6.7 การต่อเหล็ก ให้ได้ใช้ 2 วิธี คือ  
6.7.1 การต่อโดยวิธีทาบ 

1.เหล็กเส้นกลม ให้ระยะที่ทาบยาว 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นน้ัน 
2.เหล็กข้ออ้อย ให้ระยะที่ทาบยาว 35 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นน้ัน 

6.7.2 การต่อโดยวิธีเช่ือม  
ให้ได้กับเหล็กที่มีขนาดต้ังแต่  Ø 19  มม.ขึ้นไปสําหรับเหล็กเส้นกลมและต้ังแต่ Ø 20  มม. ขึ้นไป

สําหรับเหล็กข้ออ้อย วิธีเช่ือมให้ใช้แบบ Double-V Butt Joint  (ดังรูป)  เมื่อเช่ือมเสร็จแล้วต้องทําความ
สะอาดรอยเช่ือมให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต รอยเช่ือมจะต้องรับแรงดึงได้ 125 % ของแรงดึงของเหล็กที่ใช้ 
 

 
 

 
หมายเหตุ ในกรณีที่สงสัยว่าเหล็กที่เช่ือมน้ันจะสามารถรับแรงได้ ตามท่ีกําหนดข้างต้นหรือไม่ ให้ผู้รับ

จ้างนําตัวอย่างเหล็กที่เช่ือมเสร็จแล้วไปทดสอบกําลังกับสถาบันที่เช่ือถือได้ แล้วส่งผลการทดลองให้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน ค่าใช้จ่ายในการทดลองนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเองทั้งสิ้น 
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7. งานคอนกรีต 
 7.1 การผสมคอนกรีต   
  7.1.1 เครื่องมือผสม โดยทั่วไปให้ใช้เครื่องมือผสมแบบถังหมุนด้วยเครื่องยนต์ (Rotating 
Drum Mixer) นอกจากการก่อสร้างปลีกย่อย จึงจะอนุญาตให้ผสมด้วยมือในกระบะได้ 
  7.1.2 วัสดุผสมคอนกรีต ซีเมนต์ หิน หรือ กรวด และน้ํา ต้องมีคุณสมบัติดังได้กล่าวมาแล้ว
ในข้อ 2.1,2.2 และ 2.3  
  7.1.3 อัตราส่วนผสมคอนกรีต ให้ใช้อัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร ซึ่งจะต้องมีกระบะตวงให้
ได้อัตราส่วนผสมตามท่ีกําหนด การผสมต้องผสมคลุกเคล้าซีเมนต์ ทราย หิน หรือกรวด และน้ํา ให้เข้ากันโดย
ทั่วถึงเน้ือเดียวกัน 
  7.1.4 กรณีที่ใช้คอนกรีตที่มีกําลังอัดประลัยสูง ให้ผู้รับจ้างดูในรายการหมวดที่ 3 

7.2 การเทคอนกรีต 
  7.1.2 ก่อนเทคอนกรีตลงในแบบ  ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจจ้างตรวจดูแบบ

ขนาดของเหล็ก การผูกและวางเหล็กถูกต้องเรียบร้อย ต้องล้างแบบให้ชุ่มนํ้าก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง เห็นว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้วจึงให้เทคอนกรีตได้ 

7.2.2 คอนกรีตต้องผสมเสร็จใหม่ๆ ห้ามใช้ที่ผสมไว้นานกว่า 30 นาที 
  7.2.3 ต้องใช้เครื่องมือสั่นคอนกรีต  ( VIBRATOR ) ในการเทคอนกรีตทุกคร้ังยกเว้นแต่ละ

กรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุญาตให้ใช้เครื่องมือชนิดอ่ืนแทนได้  ขณะเทต้องไม่เร็วเกินไปและไม่ช้า
เกินไป  เพราะถ้าเร็วเกินไปคอนกรีตจะไม่ยุบตัว และถ้าช้าเกินไปส่วนผสมจะแยกกัน และพึงระวังอย่าให้
เครื่องสั่นไปกระทบเหล็กเสริมจนหลวมหรือหลุดออกจากตําแหน่งที่อยู่ 

   7.2.4 การเทคอนกรีต ที่ไม่สามารถหล่อให้เสร็จในคราวเดียวได้ต้องเตรียมผิวต่อสําหรับการ
เทคร้ังต่อไป โดยก้ันไม้ตรงๆ ตามตําแหน่งที่กําหนดไว้ดังน้ี 

- เสา ให้เทถึงระดับ ตํ่าจากท้องคาน  3 ซ.ม 
- คาน ให้เทถึงกลางคาน โดยใช้ไม้ก้ัน 
- พ้ืน ให้เทถึงกลางแผ่นโดยใช้ไม้ก้ัน 

  ขณะที่ผิวต่อก่อตัว (Setting ) พอหมาดๆ ให้ตกแต่งผิวต่อโดยใช้แปรงโลหะปัดปูนทรายออก
จากผิวหินให้หมด แล้วใช้นํ้าล้างให้สะอาด หาสิ่งของที่สะอาด เช่น ผ้าคลุมไว้เมื่อเทต่อให้ตรวจดูความสะอาด
อีกคร้ังหน่ึงและราดน้ําให้ชุ่มก่อนเท 

  7.2.5 การเทคอนกรีตตามส่วนของโครงสร้างต่างๆต้องปฏิบัติดังน้ี 
- การเทหล่อคานยาว ให้เทจากเสารับทั้งสองออกไปบรรจบที่กลางคาน 
- การเทหล่อคานย่ืน ( Cantilever  Beam ) ให้เทจากโคนคานไปหาปลายคาน 
- การเทพ้ืนหรือกันสาดที่ติดกับคานต้องเทให้เสร็จในคราวเดียวกัน 
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8. งานไม้แบบ 
  8.1 ไม้แบบ ต้องเป็นไม้ที่มีการยืดหดตัวได้น้อยที่สุด (ไม่เกิน 0.20%) ไม่ดูดนํ้ามากเกินไป หนาไม่น้อย
กว่า 1” ไม่บิดเบ้ียว โค้งงอ ไม้แบบที่ใช้หล่อคอนกรีตรูปพรรณ หรือลายวิจิตรอนุญาตให้ใช้ขนาดอ่ืนได้ตาม
ความเหมาะสม 
 หมายเหตุ อนุญาตให้ใช้แผ่นเหล็กแทนไม้แบบได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี 
 8.2 การประกอบไม้แบบ. ต้องประกอบไม้แบบให้แนบสนิท ไม่ให้มีรูรั่วที่จะทําให้นํ้าปูนไหลออกมาได้
ต้องติดต้ังอยู่ในลักษณะที่มั่นคง แข็งแรง ทนต่อความดันของเน้ือคอนกรีตและแรงกระแทกกระทุ้งของเครื่อง
สั่นคอนกรีตได้อย่างดี ขนาดและระดับต้องถูกต้องตามรูปแบบ 
 แบบหล่อต้องทําให้ถอดแบบได้ง่าย มีช่องสําหรับล้างแบบหรือเทคอนกรีตห้ามใช้ดินอุดภายในแบบ 
ไม้แบบต้องสะอาด ไม่เป้ือนสี นํ้ามัน หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดที่ทําให้คอนกรีตเสื่อมคุณภาพ 
 ในระหว่างที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัวในไม้แบบ ห้ามกระทบกระเทือนไม้แบบเป็นอันขาด 
 8.3 การถอดไม้แบบ จะกระทําได้ตามลักษณะโครงสร้าง และระยะเวลาดังต่อไปน้ี 

- แบบด้านข้างของเสา คาน กําแพง ถอดเมื่อครบ 2 วัน 
- แบบด้านล่างรองรับพ้ืนกันสาด คาน ถอดเมื่อครบ 15 วัน แต่จะต้องค้ํา กลางพ้ืน ปลายกันสาด กลาง

คานต่อไปอีก 14 วัน 
โครงสร้างบางส่วนที่จําเป็นต้องถอดแบบต่างจากเวลาที่กําหนดไว้ข้างต้น ให้ผู้รับจ้างสอบถามจาก

กรรมการควบคุมงานก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงถอดได้ 
เมื่อถอดไม้แบบออกแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้กรรมการควบคุมงานตรวจก่อน ถ้าปรากฏว่ามีสิ่ง

บกพร่อง เช่น คอนกรีตมีรูพรุน หรือเหล็กผิดลักษณะ จะต้องแจ้งให้กรรมการควบคุมงานพิจารณาแก้ไข ส่วนที่
เก่ียวข้องกับโครงสร้างน้ันให้เรียบร้อยก่อน 

การซ่อมแซมคอนกรีตที่มีรูพรุนให้ใช้ ซีเมนต์:ทราย =1:1  ผสมนํ้าเหลว พอควรอุดให้เรียบเป็นผิว
เดียวกัน ก่อนอุดต้องราดนํ้าปูน (นํ้า +ปูนซีเมนต์) ที่ผิวคอนกรีตให้ชุ่ม หรือใช้วัสดุอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณากําหนด 

9 . การรักษาคอนกรีต 
 ภายใน 24 ช่ัวโมง ที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ต้องป้องกันคอนกรีตไม้ให้ถูกแดด นํ้า หรือ ฝน และห้าม
กระทบกระเทือนใดๆ ทั้งสิ้น หลังจากที่ถอดไม้แบบออกแล้ว ให้บ่มคอนกรีตอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็นเสาหรือ
คานใช้กระสอบคลุมและลาดน้ําใช้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา ส่วนที่เป็นพ้ืนหรือกันสาด ให้ใช้นํ้าเทราดให้ชุ่มหรือขังนํ้า
ไว้ หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร 

10. งานก่ออิฐ ถือปูน และฉาบปูน  ให้ปฏิบัติดังน้ี 
   10.1 อิฐหรือซีเมนต์บล็อกหรือคอนกรีตบล็อกที่จะนําไปก่อต้องราดนํ้าให้ชุ่ม 

10.2 ส่วนผสมของปูนให้ได้สัดส่วนดังน้ี 
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หมวดที่ 2 รายการทั่วไป                                                                                อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง  

              1.  ปูนก่อทั่วไป 
ซีเมนต์:ปูนขาว:ทรายหยาบ 1:1:2 ( โดยปริมาตร) 
   2. ปูนกรุผนังกระเบ้ืองเคลือบ   และปูกระเบ้ืองพ้ืน-    
ซีเมนต์:ทรายละเอียด  1:2   ( โดยปริมาตร ) 
    3. ปูนฉาบผิวหน้าภายใน 
ซีเมนต์:ปูนขาว :ทรายละเอียด  1:1:2 - 4 ( โดยปริมาตร ) 
     4. ปูนฉาบผิวหน้าภายนอก 
ซีเมนต์ :ปูนขาว:ทรายละเอียด 1:1:5  ( โดยปริมาตร) 
      5. ปูนฉาบกันนํ้า 
ซีเมนต์:ทรายละเอียด  1:1 ( โดยปริมาตร ) 
10.3 การผสมปูนขาวและทรายสําหรับฉาบจะต้องหมักไว้ไม่น้อยกว่า 24 ซ.ม และเมื่อนํามาผสมกับ

ซีเมนต์ ถ้านานเกินกว่า  1 ช่ัวโมง ห้ามใช้ 
10.4 การฉาบปูนผิวภายนอกและภายในต้องหนาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ซ.ม และการฉาบปูนเหนือ

กันสาดกันนํ้าต้องหนาประมาณ 5 ซ.ม 
10.5 แนวปูนก่อต้องหนาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ซ.ม การเรียงก่อต้องกดวัสดุก่อให้แน่น  และใช้

เกรียงอัดปูนตามซอกไม่ให้มีรู แนวก่อต้องได้ระดับ ผืนผนังที่ก่อต้องเรียบและได้ด่ิงแลดูเป็นระดับเดียวกัน ทั้ง
ทางนอนและทางต้ัง 

10.6 การก่อผนังทั่วไปจะต้องใส่เอ็น  ค.ส.ล. โดยใช้เหล็กเสริม 2 Ø  6  มม. ระยะห่าง  20  ฃม. การ
ใส่เอ็น  ค.ส.ล. ให้ใส่ตรงตําแหน่งต่อไปน้ี 

- ผนังก่อผืนใหญ่ต้องมีเอ็นทั้งแนวต้ังและแนวนอน ต่อพ้ืนที่ไม่เกิน  6 ตร.ม. ยกเว้นจะระบุไว้
เป็นอย่างอ่ืนในแบบรูปหรือรายการหมวดที่  2 

- รอบวงกบประตู หน้าต่าง ช่องลมและช่องแสงที่ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการหมวดที่  2 
- ตรงมุมห้องที่ผนังก่อชนกันหรือสิ้นสุดผนัง 
ในการใส่เอ็น ค.ส.ล. ไม่ว่าจะเป็นทางต้ังหรือทางนอนจะต้องเสียบเหล็ก 2 Ø  6  มม. ไว้ใน

เสาและคาน (แล้วแต่กรณี)  ล่วงหน้าก่อนเทคอนกรีต 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะใช้นํ้ายาสําหรับผสมปูนทรายเพ่ิมความ

เหนียวลื่น เพ่ือใช้ในงานหล่อ หรือฉาบแทนปูนขาว ให้ผู้รับจ้างเสนอชนิดของน้ํายาที่ใช้ต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเพ่ือพิจารณาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงใช้ได้ 
 
11.  งานตกแต่งพื้น ค.ส.ล. 

11.1 พ้ืน ค.ส.ล.  ที่จะต้องปูทับด้วยวัสดุอ่ืนๆ เช่นโมเสค หรือกระเบ้ืองต้องปรับระดับพ้ืนให้เรียบ    
และได้ระดับเดียวกันด้วยปูนทราย (ปูนซีเมนต์+ทราย) โดยให้มีความหนาไม่เกิน 2 ซ.ม. 
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หมวดที่ 2 รายการทั่วไป                                                                                อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง  

11.2  พ้ืน  ค.ส.ล.  ที่วางบนดินทั้ง  Slab  on  Ground และ Slab  on   Beam  ให้ผู้รับจ้างอัด
ทรายให้แน่นหนาประมาณ 10 ซ.ม. ปูด้วยแผ่นพลาสติกอย่างหนา รอยต่อซ้อนกันไม่น้อยกว่า 10  ซม. ก่อนเท
คอนกรีตและเสริมเหล็กตามที่กําหนดไว้ในแบบรูปรายการ 

 
12.ขอบเขตงานอ่ืน ๆ 
 12.1 สถานที่ทําการช่ัวคราวของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ให้จัดสร้างหรือจัดหาห้องปฏิบัติงาน
พร้อมครุภัณฑ์และห้องสุขาให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
 12.2  ให้ผู้รับจ้างทําตารางดําเนินการก่อสร้าง (Work  Schedule) ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง  1  
ชุด  พร้อมทั้งจัดบอร์ดแจ้งการปฏิบัติงานประจําวัน 
 12.3 ผู้รับจ้างจะต้องนําตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือแคตตาล็อกที่เลือกใช้ตามรายการท่ีกําหนดส่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดําเนินการได้ 
 12.4 ในกรณีที่การก่อสร้างอยู่ใกล้อาคารอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม ให้ล้อมรั้วโดยรอบบริเวณที่ก่อสร้างอาคาร
และที่พักคนงาน 
 12.5 อาคารสูงเกิน 3 ช้ัน ที่ก่อสร้างใกล้อาคารอ่ืน ต้องมีเครื่องป้องกันในแนวด่ิง โดยรอบอาคารที่
ก่อสร้าง 
 12.6 ในกรณีที่งานก่อสร้างที่มีวงเงินต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป ให้มีการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด
เก่ียวกับงานก่อสร้างโดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ    

1) รายละเอียดของป้าย ประกอบด้วย 
1.1 ช่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมประทับตรา 

(ถ้ามี) 
1.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
1.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 
1.4 ช่ือ  ที่อยู่  ผู้รับจ้าง   พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
1.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการก่อสร้าง 
1.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 
1.7 ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

                 2)    สําหรับงานก่อสร้างทาง  คลองหรือลํานํ้า  ต้องมีที่ติดต้ังป้าย   ณ  จุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุด
งานอย่างน้อย  2  จุด 
 12.7  ให้ผู้รับจ้างส่งแบบก่อสร้าง As-built Drawing และ CD บันทึกข้อมูลแบบก่อสร้างจริง ต้นฉบับ
จํานวน 1 ชุด  และสําเนา 3 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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หมวดที่ 2 รายการทั่วไป                                                                                อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง  

13. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังต่อไปน้ี 
13.1 ค่าปรับกรณีทํางานเกินกว่าระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้ยึดตามสัญญาจ้าง  
13.2 ค่าควบคุมงานนอกเวลา  

  การปฏิบัติงานนอกเวลา  ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเพ่ือขออนุมัติ  ทั้งน้ี
สําหรับการก่อสร้าง  นอกเวลาราชการ คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา  17.00 น. – 20.00 น. เป็นต้นไป 
ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงาน ในอัตราวันละ  300 บาท/คน หากปฏิบัติงานเกินเวลาท่ี
กําหนดให้คิดเป็นรายช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 65 บาท ไม่เกิน 3 ช่ัวโมง โดยวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ให้ยึดเป็นนอกเวลาราชการ โดยผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงาน ในอัตราวันละ  640 บาท/
คน การปฏิบัติงานที่เกินเวลา 17.00 น. ให้คิดค่าตอบแทนตามนอกเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ โดยศูนย์
ประสานงานก่อสร้างจะจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่เกิน 2 คน/งาน/วัน ตามความจําเป็น เช่น กรณีการเท
คอนกรีต การเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร หรืออ่ืน ๆ 

13.3 ค่าควบคุมงาน  กรณีดําเนินการก่อสร้างหลังหมดสัญญาจ้าง 
13.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุงาน ผู้รับจ้าง และผู้เก่ียวข้อง 

ดังน้ี 
1) เอกสารการประชุม 
2) บันทึกควบคุมงานประจําวัน 
3) เครื่องด่ืมและอาหารว่าง 

13.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารประกอบการส่งงวดงานประจํางวด  
13.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งวัสดุส่งตัวอย่างวัสดุเพ่ือขออนุมัติ   
13.7 ค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุ  กําลังวัสดุ  งานระบบและอ่ืน ๆ 
13.8 ค่านํ้าและค่าไฟฟ้า 

การใช้นํ้าประปา และไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรณีติดต้ังมิเตอร์  
มหาวิทยาลัยฯ คิดค่าใช้จ่าย  ดังน้ี 
1) ค่านํ้าประปา  หน่วยละ 15  บาท   
2) ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท   
3) ชําระเงินทุกสิ้นเดือนที่งานการเงินช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร

เรียนรวม 9 ช้ัน)  
13.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา Shop Drawing  As-built  Drawing และสําเนา 
13.10 ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด  ที่เรียกเก็บจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง   เช่น  

เทศบาล ทางหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค โทรศัพท์ เป็นต้น  
13.11 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตามสัญญาจ้าง   

 



17 
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หมวดท่ี 3 งานสถาปตัยกรรม 
 

ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ  รายการที่ซ้ําซ้อนกับหมวดรายการท่ัวไป ให้
ใช้ข้อกําหนดในรายการงานสถาปัตยกรรม  ดังน้ี 

1.1 งานผิวพื้น  
 F-1 พ้ืน ค.ส.ล. ผิวปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" เกรด A (สี ลวดลาย คณะกรรมการฯ จะ
กําหนดให้ในขณะก่อสร้าง) 

F-2 พ้ืน ค.ส.ล. ผิวปูแผ่นหินขัด (สี ลวดลาย คณะกรรมการฯ จะกําหนดให้ในขณะก่อสร้าง)  
F-3 พ้ืน ค.ส.ล. ผิวกรวดล้างทรายล้าง  แบ่งแนวด้วยเส้นอลูมิเนียม ขนาด 1/8"x1/2" ระยะแบ่งไม่

เกิน 4 ตร.ม. หรือตามที่แสดงในแบบรูป เกล็ดหินเบอร์ 3 และเบอร์ 4 (สีลวดลายคณะกรรมการฯจะ
กําหนดให้ในขณะก่อสร้าง) หากพ้ืนที่มีผนังให้ติดต้ังบัวเชิงผนังทรายล้างสูง 0.10 ม.  

F-4 พ้ืน ค.ส.ล. ผิวปูกระเบ้ืองเซรามิกขนาด 12"x12" ผิวด้านเกรด A (สี ลวดลาย คณะกรรมการฯ จะ
กําหนดให้ในขณะก่อสร้าง) 

F-5  พ้ืน ค.ส.ล. ผิวปูพ้ืนไม้สําเร็จรูป ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 25 มม. ปูทับด้วยไม้
ลามิเนต  

F-6  พ้ืน ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบผสมนํ้ายากันซึมแล้วติดต้ังระบบกันรั่วซึมด้วยอะครีลิคโพลิเมอร์  
F-7  พ้ืน ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ   
F-8 พ้ืน ค.ส.ล. กระเบ้ืองสลับหินล้างทรายล้าง แบ่งแนวด้วยเส้นอลูมิเนียม ขนาด 1/8"x1/2" ระยะ

แบ่งไม่เกิน 4 ตร.ม.   
       

1.2 รายการผิวผนัง  
  ผ.1  ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด  0.20x0.60x0.075 ม. ฉาบเรียบทาสี 
 ผ.1’  ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด  0.20x0.60x0.15 ม.  ฉาบเรียบทาสี   
 ผ.2 ผิวกรุกระเบ้ืองเซรามิกขนาด 12"x12" ผิวมันเกรด A ( สี ลวดลาย  คณะกรรมการฯ จะ
กําหนดให้ในขณะก่อสร้าง ) 
  ผ.3  ผนังห้องนํ้าสําเร็จรูป   แผ่นผนังทําจาก HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 
10 มม.( รายละเอียดต่างๆดูในรายการประกอบแบบและแบบรูป) 
 ผ.4  บล็อกช่องลมแบบมีคลีบบังฝน  ขนาด 190 x 190 x 90 มม. 
 ผ.5  บล็อกช่องลมแบบไม่มีคลีบบังฝน  ขนาด 190 x 190 x 90 มม. 
 ผ.6  ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.โครงเหล็กกล่อง ตามมาตรฐานผู้ผลิต @ 1.00x1.00 ม.# 
  ผ.7  ผนังตะแกรงเหล็กฉีก ขนาดช่อง 15X32 มม. หนา 1.6 มม. โครงเหล็กกล่อง ขนาด  2"x4" 
หนา 2.5 มม. @ 1.00x1.00 ม.# 
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  ผ.8   ผนังพลาสวูดหนา 10 มม.ฉลุลายสําเร็จรูปขนาด 1.20x2.40 ม. กรอบโครงวงกบเหล็กกล่อง
ขนาด  2"x4" ทาสี   
 ผ.9   ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด  0.20x0.60x0.075 ม.เดินร่อง PVC. สําเร็จรูปขนาด 2 ซม.  แนวต้ัง 
ตามแบบ ฉาบเรียบทาสี 
 ผ.10  ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด  0.20x0.60x0.075 ม. เดินร่อง PVC. สําเร็จรูปขนาด 2 ซม. 
แนวนอนเว้นระยะ 0.60 ม.ตามแบบ ฉาบเรียบทาสี 
 ผ.11  ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด  0.20x0.60x0.15 ม.หนา 0.20 ม. เดินร่อง PVC. สําเร็จรูปขนาด 2 
ซม. แนวนอนเว้นระยะ 0.60 ม.ตามแบบ ฉาบเรียบทาสี 
 ผ.12  ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด  0.20x0.40x0.14 ม.  หนา 0.20 ม. เดินร่อง PVC. สําเร็จรูปขนาด 
2 ซม. แนวต้ังตามแบบ ฉาบเรียบทาสี 
 ผ.13   ผนังกระจกใส หนา 6 มม. กรอบวงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติขนาด 2"x4" 
 ผ.14   ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด  0.20x0.60x0.075 ม. ฉาบเรียบติดทับไม้เทียมตกแต่งผนังมีความ
ต้ืนลึกอยู่ในแผ่นเดียว 
 ผ.15   ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด  0.20x0.60x0.075 ม. ฉาบเรียบติดทับไม้ระแนงเทียม  
ขนาด 50 x 200 มม. 
 ผ.16   ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด  0.20x0.60x0.075 ม. ฉาบเรียบติดทับไม้ระแนงเทียม  
ขนาด 50 x 100 มม. 
 ผ.17   ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด  0.20x0.60x0.075 ม. ฉาบเรียบติดทับไม้เทียมเซาะร่อง  
ขนาด 8 - 10 มม 
 ผ.18   ผนังกระจกเทมเปอร์ใส-เขียว หนา 5 มม.  กรอบวงกบเฟรมเหล็ก ลวดลายตามแบบรูป
รายการ 
                     
        บัวเชิงผนัง 
 ให้ปฏิบัติตามรายการ ดังน้ี 
 บัวเชิงผนังสําเร็จรูป  สูง 4"  ปูบริเวณทางเดิน ภายในห้อง และโถงทั้งหมด  สีเทียบเคียงชนิดพ้ืน 
หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดให้ 

 
         1.3  งานฝ้าเพดาน  

C1   ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี   โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.# 
หนา 0.5 มม. ตาม มอก. 863-2532   

C2   ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันช้ืน ฉาบเรียบทาสี  โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 
0.60x0.60 ม.#  หนา 0.5 มม.  มอก. 863-2532 
 C3   ฝ้าท้องพ้ืน  POST-TENSION  ฉาบเรียบบาง ทาสี 
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C4   ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันช้ืน โครงคร่าวอลูมิเนียม T-bar (สีขาว) @ 0.60x0.60 ม. 
C5   ฝ้าเพดานชายคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนา (BMT) 0.35 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 

0.60x0.60 ม. หนา 0.5 มม.  มอก. 863-2532 
 

       1.4  งานหลังคา  
1.4.1.  หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี (สีแดง) ความหนาสุทธิไม่น้อยกว่า 0.35 มม. (BMT)   

คุณสมบัติ  AZ150  พร้อมฉนวนแผ่นโพลีเอธิลีนโฟมขึ้นรูปตามรูปหลังคาหนา 5  มม. FLASIHNG เหล็ก
เคลือบสีหนาสุทธิไม่น้อยกว่า 0.35 มม. ( BMT )  คุณสมบัติ AZ 150  ทั้งแผ่นหลังคาและ  FLASHING   ต้อง
มีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเหล็กว่าใช้เหล็กความหนาไม่น้อยกว่ากําหนด มีคุณสมบัติ AZ 150 หรือ
เอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ถ้ามีประกาศใช้) แผ่นข้างหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี  มี
คุณสมบัติค่า AZ100  

1.4.2.  แผ่นใสสกายไลท์ (Skylight) เป็น กระเบ้ืองโปร่งแสงแบบไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)  ติดยาว 
จํานวน  6 ช่อง 

 
1.5  งานประตู  หน้าต่าง  และช่องแสง  
 ให้ใช้วัสดุที่มี มอก. เช่น กรณีบานไม้อัดยางสําเร็จรูปที่ม ีมอก. แต่มีความจําเป็นต้องประกอบบานใหม่

ให้เป็นไปตามแบบ  ก็ให้ใช้ไม้อัดยางที่มี  มอก. 178-2538 มาประกอบเป็นตัวบานแทนได้  แบ่งเป็นบานต่าง 
ๆ ดังน้ี 
  ป.1    ประตูไม้อัดยาง บานเปิดคู่  มาตรฐาน  มอก. มีช่องแสงกระจกใส 
  ป.2      บานม้วนเหล็กตามแบบมาตรฐาน ( มีช่องระบายอากาศ ) 
  ป.3    ประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิงคู่   
  ป.4 ประตูไม้อัดยาง บานเปิดเด่ียว มาตรฐาน มอก. มีช่องแสงกระจกใส 

ป.5 ประตูบานเปิดห้องนํ้าสําเร็จรูป HPL 10 มม. 
ป.6 ประตูหนีไฟบานเปิดเด่ียว   
ป.7  ประตูไม้อัดยาง บานเปิดคู่ มาตรฐาน มอก. 
ป.8 ประตูไม้อัดยาง บานเปิดเด่ียว มาตรฐาน มอก. 
ป.9 ประตูกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อนเด่ียว 
ป.10 ประตูบานเกล็ดไม้เน้ือแข็ง บานเปิดเด่ียว 
ป.11 ประตูไมอั้ดยาง บานเปิดคู่  มาตรฐาน  มอก.  
ป.12 ประตูบานเกล็ดไม้เน้ือแข็ง 
ป.13 ประตูไม้อัดยาง บานเปิดเด่ียว มาตรฐาน มอก. 
ป.14 ประตูกระจกอลูมิเนียม บานสวิงเด่ียว 
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  น.1 หน้าต่างบานเปิดกระจกอะลูมิเนียม  มีช่องแสงกระจกติดตาย 
  น.2 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม  มีช่องแสงกระจกติดตาย 
  น.3 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม  

น.4 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม  มีช่องแสงกระจกติดตาย 
น.5 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม  มีช่องแสงกระจกติดตาย 
น.6 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม   
น.7 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม 
น.8 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม   
น.9 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม   
น.10 หน้าต่างบานเลื่อนกระจกอะลูมิเนียม   
น.11 หน้าต่างบานเลื่อนกระจกอะลูมิเนียม   

 
1.6   งานราวบันไดและระเบียงเหล็ก   

ราวบันได แบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ  ดังน้ี 
ราวบันไดหลัก ก่อตามแบบ ราวจับสแตนเลส ขนาด ศก. 2"  จมูกบันไดอะลูมิเนียม ขนาด 2”  มีลูก

ยางกันลื่น 3 ช่อง (ระบุสีลูกยางโดยกรรมการตรวจการจ้าง) 
ราวบันไดหนีไฟ เหล็กแป๊ปกลมกลวงทาสี แบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ  ดังน้ี 

1. ราวเหล็กแป๊ปกลมกลวงทาสี ขนาด Ø = 1 ½”” หนา  2.3  มม.  
(มือจับส่วนโครงสร้างหลัก) 

  2.  ลูกกรงเหล็กแป๊ปกลมกลวงทาสี Ø = 1”, Ø  = 3/4” ตามแบบ 
  3.  จมูกบันได PVC  50 มม. (ระบุสีโดยกรรมการตรวจการจ้าง) 
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รายละเอียดการดําเนินการผิวพื้น 
 

ผิวปูแผ่นหินขัดสําเร็จรูป  ขนาด 12"x12" หรือผิวทําหินขัดกับที่ 
 เป็นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปูแผ่นหินขัดสําเร็จรูป ขนาด 12"x12" หรือผิวทําหินขัดกับที่แบ่ง

แนวด้วยเส้นอลูมิเนียม ขนาด 1/8” x 1/2” ระยะแบ่งไม่เกิน 4  ตรม. หรือตามที่แสดงในแบบรูป เกล็ดหิน
เบอร์ 3 และเบอร์ 4 ( สี ลวดลาย ย่ีห้อ คณะกรรมการฯ จะกําหนดให้ในขณะก่อสร้าง ) 

1). แผ่นหินขัดสําเร็จรูป  ขนาด 12"x12" หนา 25 มม. มีมอก. 379-2543 
1.1) วัสดุ : ผิวหน้ามีส่วนผสมของเม็ดหินแท้จากธรรมชาติ และพ้ืนคอนกรีตที่มีหลากสี ใช้กําลังอัด

สูงถึง 150-250 ตัน/แผ่น ขัดผิวหน้าเรียบเนียน  เป็นเงา มีความแข็งแกร่ง ทนต่อแรงกระแทก เสียดสีได้ดี (สี 
ลวดลาย ย่ีห้อ คณะกรรมการฯ จะกําหนดให้ในขณะก่อสร้าง ) 

1.2) วิธีติดต้ัง : ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
2). หินขัดกับที่แบ่งแนวด้วยเส้นอลูมิเนียม  ตามแบบหนาไม่น้อยกว่า  ¾“ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด และช่วย

จัดส่งตัวอย่างให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการ 
2.1) วัสดุ : วัสดุที่ใช้ในงานหินขัด ประกอบด้วย 

1) หินเกล็ด หินเกล็ดที่ใช้คือ หินอ่อนสีสันต่างๆ ขนาดของหินเกล็ดที่ใช้ หากมิได้ระบุ
รายละเอียดในแบบก่อสร้างให้ใช้ส่วนผสมของหินขนาดเบอร์  2, 3, 3 1/2  และ 4  คละเคล้าเข้าด้วยกัน หินที่
ใช้ต้องมีคุณภาพดีโดยจะต้องมีเน้ือละเอียดไม่ขรุขระหรือเป็นทราย สีสันสะอาดตาไม่มีรอยด่างของคราบแร่   
หรือสนิมหัวอยู่ในเนื้อไม่ผุยุ่ย หินเกล็ดคุณภาพดีจะให้พ้ืนหินขัดที่มีความมันเงางามสูง 

2) ปูนซีเมนต์ขาว ปูนซีเมนต์ขาวเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1    
3) สีผสมซีเมนต์สีที่ใช้ผสมซีเมนต์ขาว เพ่ือให้ออกเป็นสีสันต่างๆ น้ัน  เป็นสารสังเคราะห์

ประเภท Metals Oxide ที่จําหน่ายโดยทั่วไปจะมีอยู่ 6 สี  คือ สีแดง, ดํา,เหลือง, นํ้าตาล (ซึ่งมาจากสาร
สังเคราะห์ประเภท Ferric Oxide)  สีเขียว (จาก Chrome Oxide) และสีฟ้า (จาก Manganess Oxide) 
คุณสมบัติของสีผสมซีเมนต์จะต้องสามารถกระจายและผสมผสานกับเน้ือซีเมนต์ได้ดี ไม่ซีดจางและคงทน 

4) ผู้รับจ้างต้องทําลวดลายของพ้ืนและบอกชนิดและสีของเส้นแบ่งพ้ืนและวัสดุอ่ืนๆ ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการ 

2.2 ) ขั้นตอนการทํางาน 
1) การเตรียมพ้ืนที่ควรทําเส้นแบ่งพ้ืนที่แล้วเทปูนทรายปรับระดับ เมื่อปูนทรายหมาดๆ 

ควรใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวตัดปรายขูดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งแล้วหล่อนํ้าเลี้ยงทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน ก่อนทําการหล่อ
หินขัด 

2) การหล่อหินเกล็ดที่จะใช้ควรผ่านการล้างและร่อนฝุ่นละอองที่เคลือบเม็ดหินอ่อน
เสียก่อน สัดส่วนของหิน หากมิได้ระบุรายละเอียดในแบบก่อสร้างให้ใช้หินเบอร์ 2, 3, 3 1/2 และ 4  การคละ
หินเป็นดังน้ี ปูนซีเมนต์ขาว 1 ถุง  หินเกล็ดเบอร์ 2  จํานวน  4  ถัง (ผสม 2 โรย 2) หินเกล็ดเบอร์ 3  จํานวน  
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2  ถัง หินเกล็ดเบอร์ 3 ½  จํานวน 2 ถัง  หินเกล็ดเบอร์ 4  จํานวน  1  ถัง ในขั้นตอนการหล่อ ให้กลึงบดอัด
ด้วยลูกกลิ้ง 2 ครั้ง 

3) การขัด ขั้นตอนการขัดแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
3.1) การขัดเพ่ือลอกผิวหน้าให้ขัดลอกผิวหน้าด้วยวัสดุขัดเบอร์ 46 และ  60  

ตามลําดับ 
3.2) การขัดเพ่ือลบลอยขูดขีดหลังจากผ่านการขัดหยาบแล้วควรทิ้งไว้อย่างน้อย 5 

วัน จึงจะทําการขัดต่อโดยเบอร์ 240 ขัดในครั้งที่สอง 
3.3) การขัดเพ่ือให้ผิวลื่นเป็นเงางามให้ใช้วัสดุขัดประเภทหินอ่อนหรือหินลื่นป่ันลงไป

บนพ้ืนผิวหน้าที่ผ่านการขัดแล้วจากข้างต้น 
4) การลงน้ํามันเพ่ือรักษาผิวพ้ืนหินขัด 

 ก่อนทําการลงนํ้ามัน ควรชําระล้างคราบสกปรก โดยใช้ Oxalic Acid (เงาซัว) ผสม
นํ้าแล้วป่ันด้วยแปรงชําระล้างคราบสกปรกบนผิวหน้าของพ้ืนให้สะอาดล้างออกแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท จึงทํา
การลงน้ํามัน ในการลงนํ้ามันให้ใช้ขี้ผึ้งละเลงลงบนพ้ืนแต่เพียงเบาๆ จากน้ันใช้แปรงใยมะพร้าวป่ันตาม ให้
นํ้ามันซึมซับลงในผิวพ้ืนจากน้ันใช้ฝอยเหล็กป่ันทําความสะอาดคราบนํ้ามันขี้ผึ้งออกจากผิวหน้า 

ภายหลังการขัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าตอนใดไม่เรียบ สีไม่สม่ําเสมอ เป็นริ้วรอย
หรือกะเทาะแตกร้าว เสียหายใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือทําให้ใหม่ตามการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพ่ิมเติมทั้งสิ้น 
 

งานพื้น ผิว ซีเมนต์ขัดเรียบ   
วัสดุ : การทําผิวขัดเรียบหลังจากเทพ้ืน ค.ส.ล. แล้วผิวยังหมาดๆ อยู่ให้ใช้เกรียงไม้ปาดผิวให้เรียบ

ห้ามผู้รับจ้างแยก ทํางานเทคอนกรีตก่อน แล้วจึงทําผิวเรียบในวันหลัง เพราะผิวปูนทรายจะแตกร้าวได้ในภาย
หน้าและจะต้องทําการบ่มพ้ืนทันทีที่ทิ้งให้พ้ืนดังกล่าวเซ็ทตัวแล้วภายใน 24 ชม. โดยการ ใช้กระสอบชุบนํ้า
คลุม หรือป้ันขอบดินเหนียวขังนํ้าให้ความชุ่มช้ืนไว้ตลอดเวลา 7 วัน หรือชนิดนํ้ายาบ่มที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง    
 

งานพื้น ผิวกรวดล้างทรายล้าง   ตามแบบ  หนาไม่น้อยกว่า  ¾ “ 
วัสดุ : ส่วนที่ระบุให้ทํากรวดล้าง ให้ขัดกรวดล้างมีความหนาไม่น้อยกว่า 3/4"ให้กรวดเม็ดเล็ก เม็ด

ค่อนข้างกลม ขนาด ประมาณ 1/8"-1/4" หากมิได้ใช้กรวดขนาดอ่ืนผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สีขาว หรือสีอ่ืน
ตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะระบุภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผ่นกรวดล้างตัวอย่างให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

วิธีติดต้ัง : ก่อนฉาบกรวดล้างและ/หรือหินล้างให้ทําความสะอาดผิวพ้ืนให้เรียบร้อยปราศจากฝุ่น
ละอองแล้วแต่งผิวส่วนที่จะขัดกรวดล้าง หรือหินล้างด้วยปูนแต่งผิวหน้า 3/8" ในอัตราส่วนของซีเมนต์และ
ทราย 1 ต่อ 3 และสลัดผิว ปูนแต่งให้เป็นแนวเส้นบ้ังให้หินล้างจับยึดได้แน่นและเรียบ และราดนํ้าให้ชุ่มก่อน
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ฉาบวัสดุหินล้างในกรณีที่เป็นผนังอาคารเดิมให้กะเทาะสกัดปูนฉาบของเดิมออกเสียก่อนแล้วแต่งตามที่ระบุไว้
ข้างต้น 

ให้ฉาบผิวหินล้างที่ฉาบครั้งสุดท้ายในขณะที่หินเริ่มแข็งตัว และล้างให้เม็ดหินขึ้นชัดเจนและเรียบ
สม่ําเสมอและต้องระมัดระวังรักษามิให้ผิวหินล้างที่ขัดแล้วต้องกะเทาะหรือเสียหาย หากผิวหินล้างที่ขัดแล้ว
ตอนใดไม่เรียบสม่ําเสมอหรือไม่แน่น หรือฝีมือในการฉาบล้างไม่ดีพอ หรือกะเทาะเสียหายใดๆ ก็ตามผู้รับจ้าง
จะต้องจัดการซ่อมหรือทําให้ใหม่ตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพ่ิมเติม
ทั้งสิ้น 

หลังจากฉาบและขัดหินล้างแล้วผู้รับจ้างใช้นํ้ายา Rain Coating ทาผิวหินล้าง 2-3 ช้ันเพ่ือป้องกัน
มิให้นํ้าซึมเข้าไปในซีเมนต์อันจะทําให้เกิดรอยด่าง  ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดชนิดของนํ้ายา
ให้จากตัวอย่างที่ผู้รับจ้างจัดหามา 

 
งานพื้นผิว กระเบื้องเคลือบเซรามิค  ขนาด 12 x 12 นิ้ว เกรด A มี  มีมอก.37-2529  และผิวปู

กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" เกรด A สีลาย ให้ผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการฯ เลือกชนิดกันลื่นหรือ
ชนิดเรียบ ทั้งภายนอกและภายใน  

1). ข้อกําหนดทั่วไป 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ข้อมูลทางเทคนิค 

ข้อแนะนําการติดต้ัง และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับสินค้าของตนตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบ 

1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

ก. แปลน และรูปด้านของการปูกระเบ้ืองทั้งหมด ระบุรุ่นของกระเบ้ืองแต่ละรุ่นให้ชัดเจน 
ข. แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ จุดจบ ตําแหน่งของเส้นแบ่งแนว หรือ เส้น
ขอบคิ้ว PVC และ เศษของกระเบ้ืองทุกส่วน 
ค. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ําของพ้ืนแต่ละส่วน 
ง. แบบขยายอ่ืน ที่เก่ียวข้องหรือจําเป็นตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการ อาทิ ตําแหน่งติดต้ัง
อุปกรณ์งานระบบที่เก่ียวข้อง เช่น สวิตช์ ปลั๊ก ท่อระบายนํ้าที่พ้ืน หรือ ช่องซ่อมบํารุง ต่างๆ
เป็นต้น 

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จําเป็นในการบุ ปูกระเบ้ือง ตามระบุ
ในแบบรูปและรายการ รวมถึงการทําความสะอาดป้องกันมิให้ส่วนที่ทําการตกแต่งแล้วชํารุด
เสียหาย 

2). วัสดุ 

2.1  วัสดุที่นํามาใช้ ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือตําหนิใดๆ 
2.2  รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา สี และลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ 
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2.3  ให้ใช้กระเบ้ืองช้ันคุณภาพที่ 1  ขนาดให้เป็นไปตามแบบ  คุณสมบัติไม่ตํ่ากว่า มอก. 37-
2529 กระเบ้ืองดินเผาปูพ้ืน เป็นกระเบ้ืองสําหรับปูพ้ืนทั้งหมด    
3). วิธีการดําเนินงาน 
3.1 การเตรียมผิว 
ก.  ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่จะปูกระเบ้ืองให้สะอาดปราศจากฝุ่นผงคราบไขมันและสกัดเศษปูน

ทรายที่เกาะอยู่ออกให้หมด ล้างทําความสะอาดด้วยนํ้า 
ข. เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืน เพ่ือปรับระดับให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ได้ความลาดเอียงตาม

ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในงานฉาบปูน ขูดขีดผิวให้เป็นรอยหยาบตลอดพ้ืนที่ขณะที่ผิวปูนทรายยังหมาดๆอยู่ 

ค. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแล้ว 24 ช่ัวโมง ให้ทําการบ่มตลอด 3 วัน แล้วจึงเริ่ม
ดําเนินการปูกระเบ้ือง 

ง. การเตรียมแผ่นกระเบ้ือง ให้นําไปแช่นํ้า ก่อนนํามาใช้ 

จ. ก่อนปูกระเบ้ือง ให้ราดน้ําทําความสะอาดพ้ืนให้เรียบร้อย และใช้กาวซีเมนต์ในการยึดติด
กระเบ้ือง ด้วยการโบกให้ทั่วพ้ืน หรือผนัง แล้วจึงปูกระเบ้ือง โดยให้ถือปฏิบัติตามท่ีระบุในรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ และดําเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 
     3.2 การปูกระเบ้ือง 

ก. ทําการหาแนวกระเบ้ือง กําหนดจํานวนแผ่น และเศษแผ่นตามความเห็นชอบของผู้ควบคุม
งาน แนวกระเบ้ืองทั่วไปให้ห่างกันประมาณ 2 มิลลิเมตร หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ 

ข. ทําความสะอาดผิวปูนทรายรองพ้ืนให้สะอาด ปราศจากคราบไขมัน และเศษปูนทรายหรือสิ่ง
สกปรกอ่ืนใด แล้วพรมนํ้าให้เปียกโดยทั่วกันเริ่มปูกระเบ้ืองตามแนวที่แบ่งไว้ โดยใช้กาวซีเมนต์เป็นตัวยึด  

ค. จัดแต่งแนวให้ตรงกันทุกด้านทั้งพ้ืนและผนัง การเข้ามุมกระเบื้องต้องใช้วิธีเจียรขอบ 45 
องศาประกบเข้ามุมเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ง. กดเคาะแผ่นกระเบ้ืองให้แน่นไม่เป็นโพรง ในกรณีที่เป็นโพรงจะต้องรื้อออกและทําการบุใหม่ 
จ. ขอบมุมกระเบ้ืองโดยทั่วไป ให้ใช้เส้น PVC สําเร็จรูปติดต้ังตามลักษณะของแต่ละมุมส่วนสี

เป็นไปตามที่ระบุ 
ฉ. ไม่อนุญาตให้ปูกระเบ้ืองทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
ช. หลังจากปูกระเบ้ืองแล้วเสร็จ ทิ้งให้กระเบ้ืองแห้งแข็งตัวโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็น

ระยะเวลา อย่างน้อย 2 วัน ยาแนวรอยต่อด้วยกาวซีเมนต์สําหรับยาแนวโดยเฉพาะ โดยใช้สีตามที่สถาปนิก
กําหนดให้ 

ซ. ผิวกระเบ้ืองทั้งหมดเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ด่ิง ได้แนว ได้ระดับ เรียบสม่ําเสมอ 
ความไม่เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้นตามความเห็นของสถาปนิก ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการแก้ไขโดยเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้างทั้งหมด 

ฌ. ทิ้งไว้จนปูนยาแนวแห้งหมาดๆ จึงเริ่มเช็ดทําความสะอาดคราบนํ้าปูนที่ติดอยู่บนแผ่น
กระเบ้ืองออกให้เรียบร้อย 
ญ. ทําความสะอาดผวิกระเบ้ือง แล้วลง Wax ขัดให้ทั่วอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ฎ. กระเบ้ืองดินเผาที่ไม่ได้เคลือบผิว หลังจากปูเสร็จแล้ว จะต้องเคลือบผิวด้วยนํ้ายาเคลือบใส

ประเภท PENETRATION SEALER ให้ทั่วพ้ืนอย่างน้อย 2 เที่ยว 
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งานพื้นปูด้วยแผ่นไม้สังเคราะห์สําเร็จรูป  ขนาด1.20x2.40 ม. หนา 25 มม. 

วัสดุ :  ไม้พ้ืน  เป็นไม้สังเคราะห์ สําหรับการสร้าง ใช้ติดต้ังเป็นพ้ืนตกแต่งภายนอก และภายในบ้าน       
1) แข็งแรง ทนทาน และสามารถติดต้ังบนตงระยะ 30 ซม. สําหรับหน้ากว้าง 6 น้ิว และ 25 มม. สําหรับ

หน้ากว้าง 4 น้ิว หรือติดต้ังเป็นพ้ืนตกแต่งบนคอนกรีต  
2) ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในบ้าน ทนต่อสภาวะอากาศ และการกัดกินของปลวก  
3) พ้ืนผิวเหมือนไม้จริง ด้วยลายเสื้ยนไม้สวยทนเป็นธรรมชาติ  
4) เคลือบสีรองพ้ืนสําเร็จรูปจากโรงงาน ทาสีจริงทับได้ทันที 

วิธีติดต้ัง : ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต  และให้มีการเคลือบผิวหลังติดต้ังเสร็จ 
 
พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ   

วิธีติดต้ัง : การทําผิวขัดหยาบหลังจากเทพ้ืน ค.ส.ล. แล้วผิวยังหมาดๆ อยู่ให้ใช้เกรียงไม้ปาดผิวให้
เรียบห้ามผู้รับจ้างแยก ทํางานเทคอนกรีตก่อน แล้วจึงทําผิวหยาบในวันหลัง เพราะผิวปูนทรายจะแตกร้าวได้
ในภายหน้า และจะต้องทําการบ่มพ้ืนทันทีที่ทิ้งให้พ้ืนดังกล่าวเซ็ทตัวแล้ว ภายใน 24 ช่ัวโมง โดยการ ใช้
กระสอบชุบนํ้าคลุม หรือป้ันขอบดินเหนียวขังนํ้าให้ความชุ่มช้ืนไว้ตลอดเวลา 7 วัน หรือชนิดนํ้ายาบ่มที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง       

 
รายละเอียดการดําเนินการผิวผนัง 
 ผนังก่ออิฐมวลเบา  
 1) วัสดุ :  มีคุณสมบัติที่ดีของอิฐมวลเบา 
 คุณสมบัติที่ดีของอิฐมวลเบามีอยู่มากมาย เน่ืองจากอิฐมวลเบาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ถูก
พัฒนาขึ้นมาใหม่ มีกรรมวิธีการผลิตจากธรรมชาติ ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย ปูนขาว ยิปซั่ม 
นํ้า และสารกระจายฟองอากาศที่เป็นส่วนผสมพิเศษของเทคโนโลยีที่ได้คิดค้นขึ้น ซึ่งร้านขายอิฐมวลเบา อิฐ
มวลเบาซีแพค คอนกรีตมวลเบา อิฐบล็อกมวลเบาใช้ระบบการผลิตอิฐมวลเบาแบบ AAC หรือที่รู้จักกันดีว่า 
Autoclaved Aerated Concrete จากเคร่ืองจักรที่นําเขาจากต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาเป็นวัสดุ
ก่อสร้างยุคใหม่ที่มีความพิเศษคือ นํ้าหนักเบา ขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน ทนต่อความร้อน ไฟ เสียง และ
ยังสามารถตัดแต่งเข้ารูปได้ง่าย ไม่มีเศษเป็นอิฐหัก ที่สําคัญไปกว่าน้ันอิฐมวลเบายังช่วยให้การฉาบอิฐมวลเบา
รวดเร็ว สะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนในการก่อสร้าง ซึ่งหากเปรียบเทียบราคาอิฐมวลเบากับราคาอิฐมอญ 
และราคาอิฐบล็อกแล้วมีราคาที่สูงกว่า แต่ก็มีประสิทธิภาพที่มากกว่าเช่นกัน โดยอิฐมวลเบาสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิดคือ อิฐมวลเบาที่มีฟองอากาศภายใน อิฐมวลเบาที่ใช้วัตถุเจือปนเป็นส่วนผสมทําให้มีนํ้าหนัก
เบา และอิฐมวลเบาที่ใช้โฟมเป็นส่วนผสมของทราย คอนกรีต และปูนให้เข้าด้วยกัน 
 วิธีติดต้ัง : เทคนิคในการใช้งานอิฐมวลเบา ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของช่างผู้เช่ียวชาญอย่างเคร่งครัด 
และควรใช้เครื่องมือช่างที่เหมาะสมกับอิฐมวลเบาด้วย ซึ่งสามารถขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําได้จากช่างของ



26 
 

หมวดที่ 3 งานสถาปัตยกรรม                                                                                 อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง  

ร้านขายอิฐมวลเบา หรือบริษัทจําหน่ายอิฐมวลเบาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกให้การทํางาน
ที่ง่าย รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่าย ทั้งน้ีอิฐมวลเบามีเครื่องมือช่างที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หัวป่ันปูน ใช้
สําหรับป่ัน ตีกวนปูนให้เข้ากันดีในเวลาอันสั้น โดยเสียบเข้ากับหัวสว่านไฟฟ้า เกรียงปูนก่อ ใช้ป้ายปูนก่อ มี
ขนาดให้เลือกใช้ตามความหนาของอิฐมวลเบา ลักษณะเป็นเกรียงหวี ช่วยควบคุมความหนา และความกว้าง
ของเน้ือปูนก่อ ค้อนยาง ใช้เคาะปรับระดับ และแนวในการก่ออิฐมวลเบา โดยไม่ทําให้ผิวงานเสียหาย อีกทั้ง
รอยต่อมีความแข็งแรง ระดับนํ้า ใช้ตรวจสอบระดับตามแนวราบ และแนวด่ิงของผนัง เหล็กฉาก ใช้สําหรับ
ทาบเส้นเพ่ือตัดอิฐมวลเบา ในแนวตรงให้ได้ฉาก เลื่อยตัดบล็อค ใช้ตัดก้อนอิฐมวลเบา ได้ตรงแนว รวดเร็ว ไม่
บิดเบ้ียว เกรียงฟันปลา ใช้ไสขัดผิวผนังส่วนที่เกินให้เรียบ ในแนวระดับด่ิงฉากตามที่ต้องการ หลังจากทิ้งไว้ให้
แห้ง ก็ให้ฉาบปูนเรียบ  2  ด้าน     

2) การเก็บรักษา 
วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคง การเก็บเรียงซ้อนกันควรสูง

ไม่เกิน 2 เมตร บริเวณที่เก็บจะต้องไม่ถูกสิ่งสกปรก หรือนํ้าที่จะก่อให้เกิดตะไคร่นํ้า หรือราได้ทั้งน้ีวัสดุก่อที่มี
สิ่งสกปรกจับแน่นหรืออินทรียวัตถุ เช่น ราหรือตะไคร่นํ้าจับ จะนําไปใช้ก่อไม่ได้ 

3) การก่อ 
3.1) ผนังก่อบนพ้ืน คสล. ทุกแห่ง ผิวหน้าของพ้ืน คสล. จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระ แล้วทําความ

สะอาดและราดน้ําให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง และโดยเฉพาะการก่อผนังริมนอกโดยรอบอาคารและ โดยรอบ
ห้องนํ้าจะต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับผนังก่อและสูงจากพ้ืน คสล. 10 ซม. ก่อนจึงก่อผนังทับได้ เพ่ือกันนํ้า
รั่วซึม 

3.2) ผนังก่อชนเสา คสล. ผิวหน้าของเสา คสล. จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วทําความสะอาดและ
ราดนํ้าให้เปียกเสียก่อน ก่อนที่จะก่อผนัง และจะต้องย่ืนเหล็กขนาด  dia.6  มม.  ยาว 30 ซม.  ทุกระยะไม่
เกิน 80 ซม. ที่เตรียมไว้ในขณะเทคอนกรีตเสา  ผนังก่อทั้งหมดจะต้องเสริมด้วยเหล็กก้างปลาขนาด  10x20  
มม.  ตามแนวนอนตลอดความยาวของกําแพงปลายทั้ง 2 ด้านจะอยู่ระดับเดียวกับเหล็กที่ย่ืนออกจากเสาเหล็ก
ก้างปลาจะต้องฝังเรียบ  ในแนวปูนก่อขนาดความกว้างของเหล็กก้างปลาจะต้องมีความกว้างเท่ากับความกว้าง
ของวัสดุที่ใช้ก่อผนังเพ่ือช่วยปิดผนังก่อ การต่อเหล็กก้างปลาให้ต่อซ้อนทับกันอย่างน้อย 20 ซม. 

3.3) ให้ก่อคอนกรีตบล็อกในลักษณะแห้ง โดยไม่จําเป็นต้องนําไปแช่น้ําหรือสาดน้ําก่อน เว้นแต่ว่า
ต้องการทําความสะอาดก้อนคอนกรีตบล็อกเท่าน้ัน  ส่วนการก่อวัสดุก่อประเภทอิฐต่างๆ ก่อน นําอิฐมาก่อ
จะต้องนําไปแช่นํ้าให้เปียกเสียก่อน 

3.4) การก่อผนังจะต้องได้แนว ได้ด่ิงและได้ระดับและต้องเรียบ โดยการทิ้งด่ิงและใช้เชือกดึงจับ
ระดับทั้ง 2 แนวตลอดเวลาผนังก่อที่ก่อเปิดเรียบร้อยมีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้างและจะต้องมีเสาเอ็นหรือ
ทับหลังโดยรอบ 

3.5) แนวปูนจะต้องหนาประมาณ 1 ซม.  และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวัสดุก่อน
การเรียงก่อต้องกดก้อนวัสดุก่อ  และใช้เกรียงอัดให้แน่นไม่ให้มีซอกมีรูห้ามใช้ปูนก่อที่กําลังเร่ิมแข็งตัวหรือเศษ
ปูนก่อที่เหลือร่วงจากการก่อมาใช้ก่ออีก 
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3.6) การก่อผนังในช่วงเดียวกันจะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกัน ห้ามก่อผนังส่วนหน่ึงส่วนใดสูง
กว่าส่วนที่เหลือเกิน 1 เมตร  และผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันน้ัน  ส่วนบนของผนังก่อที่ก่อค้างไว้จะต้อง
หาสิ่งปกคลุมเพ่ือป้องกันฝน 

3.7) ผู้รับจ้างจะต้องทําช่องเตรียมไว้ในขณะก่อผนัง ส่วนงานของระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ระบบไฟฟ้าระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ  การสกัดและการเจาะผนังก่อเพ่ือติดต้ังระบบดังกล่าว 
จะต้องย่ืนขออนุมัติจากสถาปนิกเสียก่อน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะดําเนินการได้ทั้งน้ีจะต้องดําเนินการ
สกัดเจาะด้วยความประณีตและต้องระมัดระวังมิให้ผนังก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสียความแข็งแรงไป 

3.8) ผนังก่อที่ไม่ฉาบปูนหรือก่อโชว์แนวการก่อจะต้องจัดก้อนวัสดุก่อให้ได้แนวด่ิงและได้แนว
ระดับผิวหน้าเรียบได้ระดับอย่างสม่ําเสมอ   โดยแนวปูนก่อต้องมีความกว้างไม่เกิน 15 มม.ยกเว้นจากที่ระบุ
เป็นอย่างอ่ืนแล้วให้ใช้เครื่องมือขูดร่อง รอยแนวปูนก่อลึกเข้าไปประมาณ 5 มม. และผนังก่อโชว์แนวภายนอก
อาคารเมื่อปูนแห้งแข็งตัวดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทิ้งให้ผนังแห้งสนิท พร้อมทั้งทําความสะอาดผนังให้เรียบร้อย
แล้วทาด้วยนํ้ายาประเภท  Silicone   เพ่ือกันซึมและป้องกันพวกรา ตะไคร่นํ้าจับ 

3.9) ผนังก่อริมนอกโดยรอบอาคาร ในกรณีก่อผนังชิดขอบด้านในเสาและคานหรือในระหว่าง
ก่ึงกลางของเสาและคานในขณะเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมร่องลึก 12 มม. กว้างเท่ากับความหนาของ
ผนังไว้ที่ข้างเสา และใต้คาน คสล. ตลอดแนวผนังก่อ 

3.10) ผนังที่ก่อชนคาน คสล. หรือพ้ืน คสล. จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10-20 ซม. เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 วันเพ่ือให้ปูนก่อแข็งตัวและทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อนจึงทําการก่อให้ชนท้องคานหรือท้องพ้ืนได้ 

3.11) ผนังก่อที่ก่อใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรับนํ้าหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน  
หลังจากก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4) การทําเสาเอ็นและคานเอ็น คสล.  
4.1) เสาเอ็นที่มุมผนังก่อทุกมุมหรือที่ผนังก่อหยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสาคสล. หรือตรงที่ผนังก่อติดกับ

วงกบ ประตู-หน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็นขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า 10 ซม. และมีความกว้างเท่ากับ
ผนังก่อเสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหล็ก 2-dia.9 มม. และมีเหล็กปลอก dia.  6 มม. @ 20 ซม. เหล็กเสริมเสา
เอ็นจะต้องฝังลึกลงในพ้ืน  และคานด้านบน  โดยโผล่เหล็กเตรียมไว้ ผนังก่อที่กว้างเกินกว่า  3  เมตร  จะต้อง
มีเสาเอ็นแบ่งครึ่งช่วงสูงตลอดความสูงของผนังคอนกรีตที่ใช้เทเสาเอ็น จะต้องใช้ส่วน 1:2:4 โดยปริมาณ ส่วน
หินให้ใช้หินเล็ก หรือไม่เกิน 6 ตรม.ต้องมีเอ็น 

4.2) คานทับหลัง ผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องคา หรือพ้ืน คสล. หรือผนังที่ก่อชนใต้วงกบหน้าต่าง 
หรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่างที่ก่อผนังทับด้านบนจะต้องมีคานทับหลังและขนาดจะต้องไม่เล็กกว่าเสาเอ็น
ตามท่ีระบุมาแล้ว และผนังก่อที่สูงเกินกว่า 2 เมตร จะต้องมีคานทับหลังตรงกลางช่วงเหล็กเสริมคานทับหลัง
จะต้องต่อกับเหล็กที่เสียบไว้ในเสาหรือเสาเอ็น คสล. หรือไม่เกิน 6 ตรม.ต้องมีเอ็น 

4.3)   การทําเสาเอ็นในผนังคอนกรีตบล็อกให้เสียบเหล็ก 2  dia. 9  มม.  ในช่องบล็อก  @ 2.00 
ม.  และเทปูนทรายให้เต็มช่องแทนการทําเสาเอ็น คานเอ็นในคอนกรีตบล็อกโชว์แนวให้ใช้คานทับหลัง (Lintel 
Block) รูปตัว U ใส่เหล็กและกรอกปูนทรายให้เต็มช่อง 
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5) การทําความสะอาด 
เมื่อก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทําความสะอาดผิวหนังแนวปูนก่อทั้ง 2 ด้านให้ปราศจากเศษ

ปูนก่อเกาะติดผนัง เศษปูนที่ตกที่พ้ืนจะต้องเก็บกวาดทิ้งให้หมด ให้เรียบร้อยทุกคร้ังก่อนปูนแข็งตัว 
6) การตกแต่งผิวผนัง 

6.1)  การฉาบปูน 
             (1) ขอบเขตของงาน 
   งานฉาบปูน หมายรวมถึง งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อสร้าง ผนัง ค.ส.ล. และงานฉาบปูน 
โครงสร้าง ค.ส.ล. เช่น เสา คาน และท้องพ้ืน ตลอดจนฉาบปูนในส่วนที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด นอกจากจะได้
ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   (2) หลักการทั่วไป 
   (ก) การฉาบปูนทั้งหมดเมื่อฉาบคร้ังสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วผนังจะต้องเรียบสะอาด
สม่ําเสมอ ไม่เป็นรอยคลื่น และรอยเกรียงได้ด่ิงได้ระดับ ทั้งแนวนอน และแนวต้ัง มุมทุกมุมจะต้องตรงได้ด่ิง
และฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 
   (ข) หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงให้ถือว่าเป็นลักษณะการฉาบปูน
เรียบทั้งหมด 
   (ค) ผนังฉาบปูน การฉาบปูนให้ทําการฉาบปูน 2 ครั้งเสมอ คือ ฉาบปูนรองพ้ืนและฉาบปูน
ตกแต่ง 
   (3) วัสดุ 

(ก) ปูนซีเมนต์ ให้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2517 
          (ข) ทราย เป็นทรายนํ้าจืดที่สะอาด คมแข็ง ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปนหรือเคลือบอยู่ 

 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 4 100% 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 16 60-90% 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 50 10-30% 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 100 1-10% 
(ค) นํ้ายาผสมปูนฉาบน้ํายาผสมปูนฉาบที่ผู้รับจ้างใช้ผสมแทนปูนขาวให้ใช้ได้ตามสัดส่วน คําแนะนํา

ของบริษัทผู้ผลิต โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทที่ปรึกษาแล้วจึงจะใช้แทนได้ 
(ง) นํ้า ต้องใสสะอาดปราศจากนํ้ามันกรดต่างๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่งสกปรกเจือปน ห้ามใช้

นํ้าจาก คู คลอง หรือแหล่งอ่ืนใดก่อนได้รับอนุญาต และน้ําที่ขุ่นจะต้องทําให้ใสและตกตะกอนเสียก่อน จึงจะ
นํามาใช้ได้ 
   (4) ส่วนผสมปูนฉาบ ปูนฉาบรองพ้ืนอัตราส่วน 1:3 โดยใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ผสมกับทราย
กลาง 3 ส่วน 
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   (5) การผสมปูนฉาบ 
    (ก) การผสมปูนฉาบจะต้องนําส่วนผสมเข้ารวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต การผสม
ด้วยมือ จะอนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่า ผสมด้วยเครื่อง 
    (ข) ส่วนผสมของนํ้าจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปียกหรือแห้งเกินไปทําให้
ปูนฉาบไม่ยึดเกาะผนัง 
   (6) การเตรียมผิวฉาบปูน 
    (ก) ผิว ค.ส.ล. ผิวที่จะฉาบจะต้องทําให้ผิวขรุขระเสียก่อน อาจโดยการสกัดผิวหน้า
หรือใช้ทรายพ่นขัด หรือใช้แปรงลวดขัด หรือใช้กรดจําพวกมิวริแอติค ผสมกับนํ้า 1:6 ส่วน ล้างผิวคอนกรีตแต่
ต้องล้างและขจัดผงเศษวัสดุออกให้หมดก่อนนํ้ามันทาไม้แบบในการเทคอนกรีตจะต้องขัดล้างออกให้สะอาด
ด้วยเช่นเดียวกันแล้วราดนํ้าและทานํ้าปูนซีเมนต์ข้นๆ ให้ทั่วเมื่อนํ้าปูนแห้งแล้ว ให้สลัดด้วยปูนทราย 1:1 โดย
ใช้แปรงหรือไม้กวาดจุ่มสลัดเป็นมัดๆ ให้ทั่ว ทิ้งให้ปูนทรายแห้งแข็งตัวประมาณ 24 ชม. จึงราดนํ้าให้ความชุ่ม
ช้ืนตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แห้งจึงจะดําเนินงานขั้นต่อไป 
    (ข) ผิววัสดุก่อ ผนังก่อ วัสดุก่อต่างๆ จะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงที่แล้ว
เสียก่อน (อย่างน้อยหลังจากก่อผนังเสร็จแล้ว 7 วัน) จึงทําการสกัดเศษปูนออก ทําความสะอาดผิวให้
ปราศจากไขมันหรือนํ้ามันต่างๆ ฝุ่นผง 
   (7) การฉาบปูน 
    (ก) การฉาบปูนรองพ้ืน จะต้องต้ังเฟ้ียมทําระดับ จับเหล่ียม เสาคานขอบ ค.ส.ล. 
ต่างๆ ให้เรียบร้อยได้แนวด่ิง และแนวระดับ ผนังและฝ้าเพดานควรจะทําระดับไว้เป็นจุดๆ ให้ทั่วเพ่ือให้การ
ฉาบปูนรวดเร็วและเรียบร้อยขึ้นโดยใช้ปูนเค็ม ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน ภายหลังปูน
ที่ต้ังเฟ้ียมทําระดับเสร็จเรียบร้อยและแห้งดีแล้ว ให้ราดนํ้าหรือฉีดนํ้าให้บริเวณที่จะฉาบปูนตามอัตราส่วนผสม
และวิธีผสมตามที่กําหนดให้แล้วให้ฉาบปูนรองพ้ืนได้ระดับใกล้เคียงกันกับระดับแนวที่เฟ้ียมไว้ (ความหนาของ
ปูนฉาบรองพ้ืนประมาณ 10 มม.) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับผิวพ้ืนที่ฉาบปูน และก่อนที่ปูน
ฉาบรองพ้ืนจะเริ่มแข็งตัวให้ขูดขีดผิวหน้าของปูนฉาบให้ขรุขระเป็นรอยไปมาโดยท่ัวกัน เพ่ือให้การยึดเกาะตัว
ของปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึ้น เมื่อฉาบปูนรองพ้ืนเสร็จแล้ว จะต้องบ่มปูนฉาบตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ให้
แห้งก่อน 7 วัน จึงทําการฉาบปูนตกแต่งได้ การฉาบปูนภายนอกตรงผนังวัสดุก่อที่ผนังก่อต่อกับโครงสร้าง
คอนกรีตเสาคานให้ป้องกันการแตกร้าว โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL JOINT 
STRIPS ตอกตะปูยึดยาวตลอดแนวรอยต่อแล้วจึงทําการฉาบปูนรองพ้ืนได้ 
    (ข) การฉาบปูนตกแต่ง ก่อนฉาบปูนตกแต่ง ให้ทําความสะอาดและราดน้ําบริเวณที่
จะฉาบปูนให้เปียกโดยทั่วกันเสียก่อนจึงฉาบปูนตกแต่งได้ โดยใช้อัตราส่วนผสมตามท่ีกําหนดให้และฉาบปูนให้
ได้ตามระดับที่เฟ้ียมไว้ การฉาบปูนในช้ันน้ีให้หนาไม่เกิน 8 มม.) โดยใช้ไม้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่น
กับช้ันปูนฉาบรองพ้ืน และต้องหมั่นพรมนํ้าให้เปียกช้ืนตลอดเวลาฉาบ ขัดตกแต่งปรับจนผิวได้ระดับเรียบร้อย
ตามท่ีต้องการด้วยเกรียงไม้ยาง เพ่ือป้องกันการเว้าหรือแอ่นของผิวปูนฉาบ สําหรับช่องเปิดต่างๆ ต้องฉาบปูน
ให้ได้มุมของเปิดเหล่าน้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยที่ด้านของมุมได้ระดับเดียวกัน ไม่เว้าหรือปูตลอดแนว 
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    (ค) การฉาบปูนในลักษณะพ้ืนที่กว้าง การฉาบปูนตกแต่ง หรือฉาบปูนรองพ้ืนบน
พ้ืนที่ระนาบนอน เอียงลาดหรือระนาบต้ัง ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9 ตารางเมตร หากในรูปแบบหรือรายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้างได้ระบุให้มีแนวเส้นแบ่งที่แสดงไว้อย่างชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องขอคําแนะนําพิจารณาจาก
ผู้ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบหรือให้ใส่แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL 
BEAD ช่วยยึดปูนฉาบตลอดแนว หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ควบคุมงานอาจส่ังให้
เคาะสกัดปูนฉาบออกแล้วฉาบใหม่ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูน
ขัดผิวมันให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้นํ้าปูนข้นๆ ทาโบกทับหน้าให้ทั่ว 
ขัดผิวเรียบด้วยเกรียงเหล็ก ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนผสมนํ้ายากันซึมขัดผิวมัน ปูนฉาบช้ันรองพื้นและปูนฉาบ
ช้ันตกแต่งจะต้องผสมนํ้ายากันซึม ลงในส่วนผสมของปูน ทราย ตามอัตราส่วนและคําแนะนําของผู้ผลิตโดย
เคร่งครัดและทําการขัดผิวมันดังที่ระบุในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างน้ี 
   (8) การซ่อมผิวฉาบปูน 
    ผิวปูนฉาบที่แตกร้าว หลุดร่อนหรือปูนไม่จับกับผิวพ้ืนที่ที่ฉาบไป หรือฉาบปูนซ่อม
รอยสกัดต่างๆ จะต้องทําการซ่อมโดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. และ
ทําผิวให้ขรุขระฉีดนํ้าล้างให้สะอาดแล้วฉาบปูนใหม่ ตามข้อการฉาบปูนข้างต้นด้วยทรายที่มีขนาดและ
คุณสมบัติเดียวกันกับผิวปูนเดิม ผิวปูนที่ฉาบใหม่แล้วจะต้องเรียบสนิทเป็นเน้ือเดียวกับผิวปูนเดิม ห้ามใช้
ฟองนํ้าชุบนํ้าในการตกแต่งผิวปูนฉาบซ่อมน้ี 
   (9) การป้องกันผิวปูนฉาบ 
    จะต้องบ่มผิวปูนฉาบที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ แต่ละช้ันให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 82 ชม. 
โดยใช้นํ้าพ่นเป็นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรง หรือมีลม
พัดจัด การบ่มผิวน้ี ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย 

6.2) การฉาบปูนขัดมัน 
 กรรมวิธีการทํางานเหมือนการฉาบปูนในข้อ  2.6.1 หลังจากฉาบปูนผิวหน้าและปรับจนได้

ระดับตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้พรมนํ้า  และโรยปูนซีเมนต์ผงทับหน้าให้ทั่ว ขัดผิวให้เรียบมันด้วยเกรียง
เหล็ก 

6.3) การฉาบปูนขัดมันกันซึม 
 ขณะผสมปูนฉาบทั้ง 2 ช้ัน ให้ผสมน้ํายากันซึม มีสัดส่วนตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต

แล้วจึงฉาบ 
 

ผนังก่ออิฐฉาบปูนปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค  ขนาด 8” x 8 “, 12” x 12 “เกรด A มี มอก.37-2529 
       วัสดุ :  กระเบ้ืองเคลือบเซรามิค  ขนาด 8” x 8 “ , 12” x 12 “เกรด A มีระดับช้ันของกระเบ้ือง
ตามมาตรฐานของ PEI (Porcelain Enamel Institution) ไม่น้อยกว่า 4  มีมอก.37-2529, มอก. 613-2529 
สีลาย ให้ผู้รับจ้าเสนอให้คณะกรรมการฯ เลือก ใช้ชนิดกันลื่นหรือผิวเรียบ 
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       วิธีติดต้ัง : กระเบ้ืองเซรามิคสําหรับผนัง ตามมาตร-ฐาน มอก. 613-2529 สีและลายตามแบบ และ
ใช้ตามกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติอีกคร้ัง 
        1.1)  การปูแผ่นกระเบ้ือง 
              ให้ฉาบปูนปรับผิวหน้าผนังหรือบริเวณที่จะปูกระเบ้ืองให้เรียบร้อยได้ระดับโดยใช้ปูนฉาบรองพ้ืน
และปิดแผ่นกระเบื้องเคาะอัดให้ติดแน่นกับปูนฉาบยังไม่แข็งตัว โดยดึงเชือกและท้ิงด่ิงให้ได้ระดับทั้งแนวนอน
และแนวต้ังรอยต่อแผ่นจะต้องเว้นช่องอย่างสม่ําเสมอและกว้างไม่เกิน 1 มม. เมื่อปูนแห้งสนิท และยึดเกาะ
แผ่นกระเบ้ืองแล้วให้ทําความสะอาดผิวหน้ากระเบ้ืองและรอยต่อจนปราศจากเศษปูน ยาแนวรอยต่อแผ่น ด้วย
ปูนซีเมนต์ขาว ทําความสะอาดคร้ังสุดท้ายและเช็ดถูให้ทั่วด้วยขี้ผึ้งขัดมันก่อนจะนําแผ่นกระเบ้ืองไปปูทําความ
สะอาดและแช่นํ้า ให้อ่ิมตัวตลอดเวลาเฉพาะกระเบ้ืองประดับที่ผิวหน้ามิได้เคลือบมันก่อนไปแช่จะต้องทําความ
สะอาดผิวหน้าและทาขี้ผึ้งขัดมันกันเป้ือน 1 ครั้ง ความหนาของปูนฉาบเกาะกระเบ้ือง จะต้องหนาไม่เกิน 1.5 
ซม. ติดต้ังโดยใช้กาวซีเมนต์ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ANSI สําหรับปูกระเบ้ือง
เซรามิค 

1.2) การรับรองคุณภาพ 
              ต้องใช้ช่างฝีมือชํานาญในการปูกระเบ้ืองโดยเฉพาะเท่าน้ัน วัสดุที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพดี 
ไม่มีรอยตําหนิหรือเสียหาย หากพ้ืนหรือผนังส่วนใดที่จัดทําไปแล้วมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ตรงตามแบบและ
รายการก่อสร้าง หรือมีตําหนิเสียหายใดๆ เกิดขึ้นก่อนรับมอบงานผู้รับจ้างจะต้องทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 ผนังกรุกระเบื้องผิวหินธรรมชาติ  ขนาด  2" x 8" ( 6.0 x 21.7 x 0.75 cm. ) 
 1) วัสดุ :  เป็นกระเบื้องที่มีผิวหน้าคล้ายกับหิน Limestone ที่ให้ความรู้สึกที่ไม่เรียบหรือ
หยาบจนเกินไป เหมาะสําหรับผู้ที่ ต้องการความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งผิวหน้าที่เป็นธรรมชาติ 
และสามารถเลือกสีสันได้หลากหลายและติดต้ัง ได้ง่ายเหมือนกับกระเบ้ืองทั่วไป 
 วิธีติดต้ัง :   ยึดตามวิธีการปูแผ่นกระเบ้ืองเคลือบเซรามิค   
  
 แผ่นหลังคาและแผ่นข้างเหล็กรีดลอนเคลือบสี 
   1) วัสดุ :  ความหนาสุทธิไม่น้อยกว่า 0.35 มม. (BMT) คุณสมบัติ AZ150 พร้อมฉนวนแผ่นโพลีเอธิลี
นโฟมขึ้นรูปตามรูปหลังคาหนา 5 มม. FLASIHNG เหล็กเคลือบสีหนาสุทธิไม่น้อยกว่า 0.35 มม. ( BMT )   
คุณสมบัติ AZ150 ทั้งแผ่นหลังคาและ FLASHING ต้องมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเหล็กว่าใช้เหล็กความ
หนาไม่น้อยกว่ากําหนด มีคุณสมบัติ  AZ150 หรือเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (  ถ้ามี
ประกาศใช้ ) แผ่นข้างหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี  มีคุณสมบัติค่า AZ100  
 2) วิธีติดต้ัง : มีขั้นตอนและวิธีการติดต้ัง  ดังน้ีวิธีการติดต้ังผนังจะคล้ายกับหลังคา แตกต่างกันที่
ตําแหน่งยึดสกรู  

1. ติดต้ังแผ่นผนังแผ่นแรก และเช็คตําแหน่งยึดสกรู  
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2. นําแผ่นที่สองมาวางซ้อนกันโดยใช้คีมหนีบหัวท้าย พร้อมกับยึดสกรูบริเวณแปปลาย  
3. และแปเด่ียวทุกๆ ท้องลอน และแปกลางลอนเว้นลอน  
4. ติดต้ังแผ่นต่อๆ ไปเช่นเดียวกับการติดต้ังแผ่นที่สอง  

 
 ผนังห้องน้ําสําเร็จรูป    
    1) วัสดุ :  มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1. ผนังห้องนํ้าสําเร็จรูป แผ่นผนังความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ความสูงรวม 1.96 ม. โดยขาต้ัง
ลอยจากพ้ืน 0.15 ม. ผิวเรียบเนียนปราศจากกรอบและไม่มีรอยต่อระหว่างแผ่นกลาง  
(ผนังกลางขนาด 1.50 ม.) 

1.2. โครงสร้างของผนัง แผ่นผนังทําจาก HPL ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) ความหนาไม่
น้อยกว่า 10 มม. โดยกลึงขอบลบคมรัศมี 3 มม. ทั่วทั้งแผ่นใช้งานได้ดีในที่แห้ง และที่เปียก ผนังกันนํ้าได้  
100% ผิวกันการขีดข่วนและทนทานต่อนํ้าได้เป็นอย่างดี 

1.3. แผ่นเสา มีอะลูมิเนียมประกบ 2 ด้านพร้อมกับปุ่มยางกันกระแทกเพ่ือการใช้งานที่เงียบ มือ
จับและกลอนต้องมีตัวแสดงการใช้งาน เขียว/แดง และเป็นบานพับแบบปิดได้เอง 

1.4. การยึดกับพ้ืนห้อง  ยึดกับพ้ืนห้องด้วยขาต้ังปรับระดับได้โดยใช้น๊อต  และน๊อตทุกตัวต้องเป็น   
STAINLESS 

1.5. การยึดกับผนังห้องด้านหน้าใช้อะลูมิเนียม PROFIE กว้าง 31 มม. ยาวตลอดแนวเสา   
ด้านหลังใช้ประกันตัวยูยึดด้วยน๊อต จํานวน  3  ชุด 

1.6. อุปกรณ์ทั่วไป อะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ หรือ POWER COAT ขอแขวนที่ใส่กระดาษชําระเป็น
อุปกรณ์มาตรฐาน 
    2) วิธีติดต้ัง : ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 
 ผนังกรุแผ่นไม้ฝาสังเคราะห์สําเร็จรูป ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ทาสี ตีเว้นช่อง 2 ซม.ในช้ัน 1 
และตีเว้นช่อง 5 ซม.ในช้ันอ่ืน ๆ 
              1) วัสดุ : ไม้สังเคราะห์ประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์  ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.ทาสี ตี โครงคร่าว
เหล็กชุบสังกะสีหนา 0.50 มม.@ 0.60x0.60 ม. ทาสีนํ้าอะครีลิค 100  % 

  2) วิธีติดต้ัง : ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต   
 

 ผนังกรุแผ่นยิปซ่ัมบอร์ด  หนา 9 มม. ทาสี กรุ 2 ด้าน 
              1) วัสดุ : แผ่นยิปซั่มบอร์ด  หนา 9 มม. ทาสี  กรุ 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีหนาไม่น้อย
กว่า  0.50 มม. @ 0.60x0.60 ม. ทาสีนํ้าอะครีลิค 100  % 

  2) วิธีติดต้ัง :  ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต   
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รายละเอียดการดําเนินการฝ้าเพดาน 
ขอบเขตของงาน 

การติดต้ังฝ้าเพดาน 
ผู้รับจ้างจะต้องทําความเข้าใจเร่ืองทางเดินต่างๆ ของท่อ เพ่ือมิให้โครงฝ้าเกะกะทางเดินของท่อ  

การตีฝ้าเพดานทุกชนิดต้องกระทําภายหลังการเดินท่อต่างๆ รวมทั้งสายไฟ การปฏิบัติเป็นไปตามลําดับขั้น
เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีได้มาตรฐาน เคร่ายึดฝ้าจะต้องมีขนาดระยะถูกต้องตามแบบและรายการก่อสร้าง เมื่อติดต้ัง
วัสดุฝ้าเพดานจะต้องอยู่ในตําแหน่งที่พอดีไม่หมิ่นจนเกินไปเคร่าที่ยึดก่อนตีผู้รับจ้างจะต้องปรับแนวให้มีระดับ
เรียบเสมอกันตลอด วัสดุที่ยึดเคร่าฝ้าเพดานจะต้องใช้เหล็กอาบสังกะสีหรือตามที่กําหนดให้แบบแปลนฝ้า
เพดานเมื่อติดต้ังแล้วจะต้องได้ระดับเรียบ 

การรับรองความเสียหาย 
ฝ้าเพดานทุกส่วนที่ติดต้ังแล้วจะต้องให้ได้ระดับและเส้นแนวตรงเรียบร้อย ไม่มีรอยขูดขีดหรือบ่ิน 

กระเทาะ ต้องไม่เปรอะเป้ือน หากมีส่วนใดเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิด
มูลค่าใดๆ ทั้งสิ้นการเจาะฝ้าเพ่ือการเดินท่อต่างๆ  ผู้รับจ้างจะต้องทําด้วยความประณีต  ระวังความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

 
รายการทั่วไป 

 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
งานฝ้าเพดาน เพ่ือเตรียมโครงสร้างสําหรับยึดดวงโคม หัวจ่ายระบบปรับอากาศและอ่ืนๆ ให้เรียบร้อย 

ในกรณีที่จําเป็น จะต้องเตรียมช่องสําหรับเปิดฝ้าเพดานสําหรับซ่อมแซมระบบท่อและระบบปรับ
อากาศ ผู้รับจ้าง จะต้องทําช่องสําหรับเปิดขนาดไม่เล็กกว่า 60 x 60 ซม.  โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับฝ้าเพดานให้
เรียบร้อย 

ความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงระดับได้เล็กน้อย ตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 
 วัสดุ 

ยิปซั่มบอร์ดให้ใช้ยิปซั่มบอร์ดที่มีคุณภาพเทียบเท่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 
219-2520 ความหนาของแผ่นยิปซั่มบอร์ดและแผ่นยิปซั่มบอร์ด กันช้ืน  ตามระบุในแบบรูป แผ่นยิปซั่มที่ติดต้ัง
บนโครงเคร่าไม้หรือเหล็กชุบสังกะสีให้ใช้ขนาด 120 x 240 ซม. แผ่นยิปซั่มที่ติดต้ังบนโครงฝ้า T-BAR ให้ใช้
ขนาด 60 x 60 ซม. หรือ 60 x 120 ซม. หรือตามระบุในแบบ 

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ตามระบุในแบบรูป ติดต้ังบนโครงเคร่าไม้หรือเหล็กชุบสังกะสีให้ใช้
ขนาด 120 x 240 ซม. แผ่นยิปซั่มที่ติดต้ังบนโครงฝ้า T-BAR ให้ใช้ขนาด 60 x 60 ซม. หรือ 60 x 120 ซม. 
หรือตามระบุในแบบ ฝ้าระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์  กว้าง 75 มม. หนา 8  มม.  ตามระบุในแบบรูป ติดต้ังบนโครง
เคร่าเหล็กชุบ อาบสังกะสี 
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กระ เ บ้ื อ งกระดาษใ ห้ ใ ช้กระ เ บ้ื อ ง ใยหินแผ่ น เ รี ยบที่ มี คุณภาพ เ ทียบ เท่ ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 12-2514 นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบให้ใช้ชนิดที่มีความหนา 6 มม. กระเบ้ือง
กระดาษที่ตีทับบนโครงเคร่าไม้หรือเหล็กอาบสังกะสีให้ใช้ขนาด 120 x 240 ซม. กระเบ้ืองกระดาษที่วางบน
โครงฝ้า T-BAR ให้ใช้ขนาด 60 x 60 ซม. หรือตามที่ระบุในแบบ 

ฝ้าเพดานชนิด Acoustic ให้ใช้แผ่นฝ้าที่มีส่วนผสมของใยแร่ (Mineral Fiber,Wet Felt) ตาม
มาตรฐาน ASTM E1264โครงสร้างของแผ่นมีโพรงขนาดเล็กช่วยลดการส่งผ่านของเสียง มีคุณสมบัติการ
ป้องกันไฟ Class A ตามมาตรฐาน ASTM E84 

ฝ้าเพดานอลูมิเนียมชนิดตะแกรง (Light-Weight Aluminium Cell Ceiling) เคลือบสี ขนาดช่อง 
0.10 x 0.10 ม. ลึก 0.05 ม.ขนาดแผ่น 0.60 x 0.60 ม. 

โครงเคร่าไม้ ให้ใช้ไม้ยางอัดนํ้ายา ตามระบุในรายการละเอียดหมวดงานไม้ขนาดตามระบุในแบบ
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุแน่นอนให้ใช้ไม้ขนาด 1 1/2" x 3" 

โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีให้ใช้โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณภาพเทียบมาตรฐานผลิต-ภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ 863-2532 และเป็นชนิดระบบสกรูอัพระยะโครงเคร่า 0.40 x 1.00 ม. ตัวแขวนใช้ชนิดปรับ
ระดับได้ 

โครงฝ้า T-BAR ให้ใช้โครงฝ้า T-BAR ชนิดทําด้วยเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 449-2530 

 
การติดต้ัง 

การติดต้ังฝ้าเพดานบนโครงเคร่าไม้  ฝ้าเพดานกระเบ้ืองกระดาษยิปซั่มบอร์ด หรือกระดาษชาน
อ้อยที่ระบุให้ติดต้ังบนโครงเคร่าไม้ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในแบบรูปไม้เคร่าฝ้าเพดานจะต้องไสเรียบ
จากโรงงาน ถ้าไม่ได้ระบุเป็นพิเศษในแบบให้ใช้เคร่าไม้ขนาด 1 1/2"x 3" ระยะ 40 x 40 ซม. การติดต้ังเคร่า
ฝ้าเพดานจะต้องเป็นไปตามระบุในหมวดงานไม้เคร่า ฝ้าเพดานที่ติดต้ัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องแข็งแรง
เรียบร้อยได้แนวได้ฉาก ได้ด่ิง และระดับการยึดแผ่นฝ้าเพดานกับโครงเคร่าฝ้า ให้ใช้ตะปูหัวแบน ระยะของ
ตะปูประมาณ 10 ซม.  รอยต่อของแผ่นฝ้าเพดาน จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบ  ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้
แน่นอนในแบบให้ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

1) รอยต่อเซาะร่องตัว V สําหรับแผ่นกระเบ้ืองกระดาษ 
2) รอยต่อชนิดฉาบเรียบ สําหรับแผน่ยิปซั่มบอร์ด 
3) รอยต่อชนิดต่อชน สําหรับแผ่นกระดาษชานอ้อย 

ฝ้าเพดานส่วนที่ติดกับผนังหรือเสาจะต้องสนิทและเรียบร้อยโดยการฉาบปูนผนังหรือเสาก่อนจึงทําการติดต้ัง
แผ่นฝ้าเพดานได้ ฝ้าเพดานที่ติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามระบุในแบบรูปได้ด่ิง ได้
ระดับแนวรอยต่อของกระเบ้ืองจะต้องเรียบร้อย ได้แนว และได้ฉากเศษของแผ่นฝ้าเพดานภายในห้องจะต้อง
เท่ากันทั้ง 2 ด้าน 
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การติดต้ังฝ้าเพดานบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฝ้าเพดานกระเบ้ืองกระดาษยิปซั่มบอร์ด หรือ
กระดาษชานอ้อย ที่ระบุให้ติดต้ังบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในแบบรูป และ
รายการละเอียดตามคําแนะนําของบริษัทผู้จําหน่ายทุกประการ ภายหลังจากติดต้ังโครงเคร่าเพดานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะต้องได้แนวได้ระดับและยึดติดกับโครงสร้างของอาคารให้แข็งแรง  โครงเหล็กสําหรับหิ้วโครง
ฝ้าเพดานกับโครงสร้าง จะต้องติดต้ังให้ได้ด่ิง ได้แนวเป็น ระเบียบ เพ่ือความสะดวกในการติดต้ังงานระบบอ่ืนๆ 
ที่อยู่เหนือฝ้าเพดานการยึดแผ่นฝ้าเพดานกับโครงเคร่าเหล็ก ให้ใช้ตะปูเกลียวปล่อยระยะประมาณ 10 ซม.  
รอยต่อของแผ่นฝ้าและการติดต้ังแผ่นฝ้าจะต้องเรียบร้อยได้แนวและระดับ 

การติดต้ังฝ้าเพดานบนโครงฝ้า T-BAR การติดต้ังฝ้าเพดานบนโครงฝ้า T-BAR ให้ปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในรูปแบบ เหล็กห้อยโครงฝ้าแขวนลวดเหล็กให้แขวนกับเหล็กฉาก ซึ่งยึดติดกับพ้ืนหรือ
คานคอนกรีตด้วยพุกฝังคอนกรีต 6 มม. หรือแขวนกับที่แขวนฝ้าเพดานชนิดฝังในคอนกรีต Ceiling Anchors 
ขนาด 6 มม. ระยะระหว่างเหล็กห้อยประมาณ60X120 ซม. 

ฝ้าเพดานที่ติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเรียบร้อยแข็งแรง ได้ระดับและความสูงตามระบุในแบบ
แนวของ T-BAR จะต้องได้แนว ได้ฉาก และเป็นไปตามแบบ 

ผู้รับจ้าง จะต้องส่งแบบ Shop Drawing แสดงแนวของ  T-BAR ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจอนุมัติก่อนจึงทําการติดต้ังได้ 
 
รายละเอียดการดําเนินการงานหลังคา 

หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี  ความหนาสุทธิไม่น้อยกว่า 0.35 มม. (BMT) คุณสมบัติ AZ150   
พร้อมฉนวนแผ่นโพลีเอธิลีนโฟมขึ้นรูปตามรูปหลังคาหนา 5  มม. FLASIHNG เหล็กเคลือบสีหนาสุทธิไม่น้อย
กว่า  0.35 มม. ( BMT ) คุณสมบัติ AZ 150 ทั้งแผ่นหลังคาและ FLASHING ต้องมีเอกสารรับรองจาก
บริษัทผู้ผลิตเหล็กว่าใช้เหล็กความหนาไม่น้อยกว่ากําหนด มีคุณสมบัติ AZ 150 หรือเอกสารรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( ถ้ามีประกาศใช้ ) แผ่นข้างหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี  มีคุณสมบัติค่า AZ100  

การดําเนินการ 
 ติดต้ังแปเหล็กโดยใช้แปเหล็กชนิดและขนาดตามท่ีกําหนดในแบบและระยะห่างของแปให้

ติดต้ังตามที่กําหนดในแบบ โดยมีการยึดกับจันทันหลังคาอย่างมั่นคงแข็งแรงตามที่กําหนดในแบบและจะต้อง
จัดปรับระดับรวมทั้งแนวของแปให้ตรงสม่ําเสมอเท่ากันตลอด การติดต้ังการต่อเช่ือมจะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือมี
ความชํานาญและเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีทั้งน้ีแปเหล็กจะต้องได้รับการดําเนินการป้องกันสนิมตามกรรมวิธี
ที่สถาปนิกกําหนดให้ สําหรับการมุงวัสดุต้ังแต่การเตรียมการวิธีการมุงระยะการซ้อนแผ่นและติดต้ังครอบมุง
รวมท้ังการติดต้ังอุปกรณ์ยึดประกอบต่างๆ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําและกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 
เมื่อดําเนินการมุงกระเบ้ืองหลังคาเสร็จแล้วแนวลอนกระเบ้ืองรวมท้ังชายกระเบ้ืองจะต้องให้แนวตรงเรียบร้อย
โดยจะต้องตรวจตราความเรียบร้อยของกระเบ้ืองทุกแผ่นไม่ให้มีรอยแตกร้าว หรือแตกบ่ินด้วย ทั้งน้ีจะต้องทํา
การทดสอบการร่ัวซึมของหลังคาก่อนส่งมอบงาน 
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รายละเอียดการดําเนินการงานประตูหน้าต่าง 
ประตูหน้าต่างที่นํามาติดต้ังในงานก่อสร้าง จะต้องเป็นไปตามแบบและขนาดที่ได้กําหนดก่อสร้าง และ

ผู้รับจ้าง จะต้องวัดขนาดประตูหน้าต่างที่แท้จริงโดยละเอียด จากสถานที่ก่อสร้างอีกคร้ัง ก่อนปฏิบัติการ 
 
การติดต้ังประตู - หน้าต่าง 

1 ผู้รับจ้างจะต้องทําการติดต้ังประตูหน้าต่างให้มั่นคงแข็งแรง เปิด - ปิด ได้สะดวก เมื่อปิดจะต้อง
สนิทเรียบร้อย ป้องกันลมและฝนได้เป็นอย่างดี เมื่อเปิดจะต้องมีขอยึดหรือมีอุปกรณ์รองรับมิให้เกิดความ
เสียหายให้กับประตูหน้าต่างหรือผนัง การประกอบติดต้ังจะต้องใช้ช่างฝีมือดีและมีความชํานาญเฉพาะด้านการ
ติดต้ังและแบ่งช่องให้พอดีกับช่วงอาคารและมีรอยต่อแนวประทับแนบสนิทและป้องกันการรั่วไหลของน้ําฝนได้
เป็นอย่างดี  และยึดติดกับอาคารมั่นคงแข็งแรง 

2 การป้องกันการรั่วซึม รอยต่อวงกบกับผนังคอนกรีตหรือผนังอิฐให้ยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุกันซึม
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งน้ีผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตามท่ีระบุโดยเคร่งครัด
เพ่ือป้องกันการร่ัวซึมโดยเด็ดขาดหากมีการรั่วซึมเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

3 การติดต้ังประตู-หน้าต่าง  ทุกจุดต้องมีคานเอ็นทับหลังเป็นกรอบโดยรอบ โดยเสริมเหล็กยืน  2 
dia 9 มม. เหล็กปลอก dia 6 มม. @ 0.20 

 
ประตูไม้ (Wood Doors) 

1. ขอบเขตของงาน 
 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  และแรงงาน ในการติดต้ังประตูไม้ ให้เป็นไปตาม

ระบุในแบบรูปและ รายการละเอียด 
 งานในหมวดน้ี รวมถึงงานติดต้ังประตูไม้ พร้อมวงกบไม้ วงกบอลูมิเนียม วงกบเหล็ก 

ประตูช่อง Duct และประตูไม้อ่ืนๆ 
2.  วัสดุ 

1) วงกบไม้ ให้ถือตามระบุในแบบและรายการละเอียดให้ใช้ไม้เน้ือแข็ง มาตรฐานไม้ช้ัน 1 
ขนาด และรูปร่างตามระบุ 

2) วงกบอลูมิเนียม ให้ถือตามระบุในแบบและรูปและรายการละเอียด หมวดประตู
หน้าต่างอลูมิเนียม 

3) ประตูไม้อัด  โดยทั่วไปให้ใช้ประตูไม้อัดชนิดภายใน สําหรับประตูไม้อัดติดต้ังโดยรอบ
อาคาร และในห้องน้ําทุกห้องและทางเข้าห้องนํ้าทุกห้อง ให้ใช้ชนิดภายนอกประตูไม้อัดแผ่นเรียบทั้งสองชนิด
จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 192-2519  ผิวหน้าโดยทั่วไปใช้ไม้อัดสัก (ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นพิเศษ
ในแบบ) ประตูทุกบานจะต้องมีขนาดและชนิดตามระบุในแบบ ห้ามใช้ประตูขนาดใหญ่กว่ามาตัดให้เล็กลง 
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4) ประตูและหน้าต่างไม้  ให้ใช้ประตูที่ประกอบขึ้นจากไม้เกรด 1 และจะต้องประกอบ
ขึ้นจากโรงงานให้เรียบร้อยมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบ 

5) อุปกรณ์สําหรับประตู ให้ถือตามระบุในรายการละเอียด หมวดอุปกรณ์สําเร็จ 
6) ไม้กรอบบานประตู และ หน้าต่างให้ใช้ไม้อย่างดี 
7) ประตูและวงกบ PVC ให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก. 

3.การประกอบและติดต้ัง 
การประกอบและติดต้ังงานไม้ทั้งหมด จะต้องกระทําด้วยความประณีต และเป็นไปตาม

หลักวิชาช่างที่ดี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงรายละเอียดในแบบรูปและรายการก็ตาม 
4.การตกแต่ง 

 วงกบไม้ บานประตูไม้ ให้ทาด้วยสีนํ้ามันทั้งหมด นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบ 
 
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม (Aluminum Doors and Windows) 

1.ขอบเขตของงาน 
 งานในหมวดนี้รวมถึงงานติดต้ังประตูหน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย-กรอบอลูมิเนียมวง

กบอลูมิเนียม และงานอลูมิเนียมอ่ืนๆ ตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้ยึด
รูปแบบและดําเนินการดังน้ี 

2.คุณสมบัติของวัสดุ 
1) เน้ือของอลูมิเนียม จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 284-2530 ประเภท 

7/6063 
2) ผิวของอลูมิเนียม จะต้องเป็นสี  Natural Anodized  หรือตามระบุในแบบและความ

หนาของ Anodic Film จะต้องไม่ ตํ่ากว่า 10 Micron ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้  (Allowable Tolerance) 
+ 2 Micron 

3) ขนาดความหนา และน้ําหนักของ Section ทุกอันจะต้องไม่เล็กหรือบางกว่าที่ระบุใน
แบบ โดยทั่วไป ความหนาของอลูมิเนียม จะเป็นดังน้ี 
 อลูมิเนียมชุดบานเลื่อน และชุดช่องแสงทั่วไป ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
           อลูมิเนียมชุดประตูสวิง ชุดรางแขวน และชุดบานกระทุ้งความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
           ชุดหน้าต่าง-ประตูบานเลื่อน มีปีกกันนํ้าขนาดกว้าง 2 ซม. โดยรอบ 
           ชุด Curtain Wall ความหนาอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 2.0 มม. และเสริมเหล็กถ้าจําเป็น 

3.แบบขยาย 
แบบขยายแสดง  Section และรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรูปเป็นเพียงข้อกําหนดเพื่อ

ใช้แสดงมาตรฐานของ Section และการประกอบติดต้ังสําหรับอาคารในสัญญาน้ีเท่าน้ัน ผู้รับจ้างมีสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของ Section และรายละเอียดต่างๆ ได้โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่อไปน้ี และ
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงจะทําการติดต้ังได้ 
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1) Section ต่างๆ เมื่อประกอบเป็นชุดแล้วจะต้องมีนํ้าหนักรวม/ความยาวไม่น้อยกว่า 
95% ของน้ําหนักรวม/ความยาวที่กําหนดในแบบ 

2) มาตรฐานในการประกอบและติดต้ังใกล้เคียงกับที่ระบุในแบบรูป 
3) มาตรฐานในการกันนํ้า (Water Tight) เทียบเท่ากับที่ระบุในแบบและรายการ 
4) Section ที่นํามาติดต้ัง จะต้องมีขนาด ความหนา และน้ําหนัก ตามท่ีขออนุมัติ โดย

ยินยอมให้เกิดความผิดพลาด (Allowable Tolerance) ตาม มอก.284-2530 
4.แบบใช้งาน 

1) ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบใช้งาน (Shop Drawing) และตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติก่อน จึงจะทําการติดต้ังได้ 

2) แบบใช้งาน จะต้องแสดงรายละเอียดการติดต้ัง การยึด การกันนํ้า และจะต้องแสดง
ระยะต่างๆ โดยละเอียด 

5.การประกอบและติดต้ัง 
1) ก่อนติดต้ังวงกบอลูมิเนียม จะต้องตกแต่งผนังอิฐ เสาและคานให้เรียบร้อยก่อน จึง

ติดต้ังวงกบอลูมิเนียมได้ 
2) การติดต้ัง จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบและรายการละเอียด 
3) การติดต้ังอลูมิเนียม จะต้องกระทําด้วยช่างฝีมือโดยเฉพาะ 
4) การติดต้ังวงกบอลูมิเนียม จะต้องได้ด่ิง ได้ระดับ และได้ฉาก และยึดแน่นกับผนัง

หรือโครงสร้าง โดยรอบด้วยสกรูให้แข็งแรง 
5) วงกบประตูหน้าต่างโดยรอบอาคาร จะต้องอุดด้วย Calking Compound ชนิด 

One Part Polyurethane หรือ Silicone Sealant และจะต้องรองรับด้วย Polyurethane Joint Backing 
เสียก่อน ที่จะทําการ Caulking 

6) การติดต้ังกรอบบานประตูหน้าต่างทั้งหมด จะต้องได้ฉากแข็งแรงและเรียบร้อย
เป็นไปตามหลักวิชาช่างอลูมิเนียมที่ดี 

7) การต่ออลูมิเนียมทั้งหมดจะต้องแข็งแรง สนิทและเรียบร้อยตามหลักวิชาช่าง
อลูมิเนียมที่ดีอุปกรณ์สําหรับยึดรอยต่อ จะต้องเป็นชนิดซ่อนภายในทั้งหมด 

8) ผิวสัมผัสของอลูมิเนียมกับโลหะชนิดอ่ืน จะต้องทาด้วย Bituminum Paint ตลอด
บริเวณที่โลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน จึงทําการติดต้ังได้ 

 
อุปกรณ์ 

1) ตะปูควงทุกตัวที่ขันติดกับวัสดุชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่ไม้ และโลหะ จะต้องใช้ร่วมกับพุก
พลาสติกทําด้วย Nylon 

2) ตะปูควงทุกตัวที่มองเห็นด้วยตา จะต้องทําด้วย Stainless Steel สําหรับส่วนที่มอง
ไม่เห็น อนุญาตให้ใช้ตะปูควงชนิดที่ชุบ CAD-Plated ได้ทุกระยะ 40 ซม. 
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3) ฉากสําหรับยึดช้ินส่วนอลูมิเนียมตามข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ฉากอลูมิเนียมชนิดพิเศษ มี
ขนาดเหมาะสมกับ Section แต่ละอัน 

4) ยางขอบกระจก ให้ใช้ยาง PVC ผลิตในประเทศ  
5) Door Closer สําหรับบานเปิดทุกบานให้ใช้ชนิดฝังในพ้ืน หรือในเฟรมก็ได้แต่ต้องไม่

มีธรณีประตูแบบ  Heavy Duty Double Action สามารถเปิดค้าง 90 องศา ขนาดของ Door Closer และ
วิธีการติดต้ังจะต้องเป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

6) กุญแจสําหรับประตูบานเปิดทุกช่อง ให้ใช้  Dead Lock ชนิด Heavy Duty 
7) กลอนสําหรับประตูบานเปิดคู่ ให้ใช้ชนิดฝังเรียบในบาน Flush Bolt 
8) อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง Aluminum บานเลื่อน โครงและกล่องรางเลื่อนจะต้องตรง

ไม่คดงอติด ลูกล้อสําหรับบานเลื่อนประตูหรือหน้าต่างบานละ 2 ชุด ลูกล้อจะต้องเป็น Nylon แข็งแกนระบบ
ลูกปืน มีความแข็งแรงคล่องตัวและทนทานต่อการเสียดสีได้เป็นอย่างดี ขนาดและชนิดของลูกล้อต้องใช้ให้
เหมาะสมกับขนาดและนํ้าหนักของบานประตูหรือหน้าต่าง 

9) กุญแจสําหรับประตู-หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมือจับอลูมิเนียมชนิดฝังในบาน 
Standard One Point 

10) ประตูและหน้าต่างบานเลื่อนทุกบานจะต้องมีระบบป้องกันมิให้ล้อหลุดจากราง  
เฉพาะประตู และหน้าต่างที่อยู่ภายนอกอาคาร รางเลื่อนตัวล่างจะต้องเจาะรูขนาด 6 มม. ระยะห่าง 30 ซม.  
เพ่ือระบายนํ้าออกจากราง 

11) มุ้งลวด ให้ใช้มุ้งลวด Fiber Glass หรือ Aluminium ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า 
มอก. 313-2522 

12) อุปกรณ์หน้าต่างบานเปิดหรือกระทุ้ง บานพับปรับระดับขนาดไม่ตํ่ากว่า 16" หรือ
ตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต มือจับ Lock ชนิด Whit Matic ได้ในตัว ตรงกลางบานหน้าต่าง 

5.3.7 การทําความสะอาด 
วงกบและกรอบอลูมิเนียม เมื่อติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องพ่น Stripable 

PVC  Coating  เพ่ือป้องกันผิวของวัสดุให้ทั่ว 
 

ประตูหนีไฟ 
เป็นประตูเหล็กทนไฟ ที่จะต้องได้รับการรับรองอัตราการทนไฟตามมาตรฐานสากล สําหรับบันได

หนีไฟ ทางหนีไฟ และอ่ืนๆ ที่ระบุ ให้ใช้ประตูบานเด่ียวเปิดทางเดียวเปิดออกสู่ภายนอก ขนาดบาน ประมาณ 
0.90 x 2.00 ม. ผลิตด้วยเหล็กกล้าพิเศษ ความหนา 1.22 มม. กําหนดให้ ความหนาของบานประตู 46 
มิลลิเมตร พับขึ้นรูปเป็นตัวบาน แบบ Reinforce Double Skin Hellow Shell มีบุด้วย Rock Wool การ
ประกอบตัวบานประตูเป็นแบบ Interlock และ Spot weld ซึ่งไม่ทําให้ประตูยืดหดตัวได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
และไม่เห็นรอยเช่ือมจากภายนอก ภายในบานประตูบรรจุด้วยแผง Honey Comb ยึดติดกับตัวบานด้วยกาว
ชนิดพิเศษเพ่ือเป็นโครงเสริมความแข็งแกร่งของบานประตูทั้งบาน ป้องกันการบิด งอ ของบานประตูเมื่อเกิด
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เพลิงไหม้ โดยให้ประตูสามารถทนไฟได้ไม่ตํ่ากว่า 2 ช่ัวโมง วงกบประตูจะต้องป้ันรูปในลักษณะบังใบคู่ผลิต
ด้วยเหล็กเหนียวพิเศษ ชนิดเดียวกับตัวบาน หนา 1.6 ม.ม. และมีแถบยางกันควัน Neoprene ติด 
รอบวงกบเพ่ือป้องกันควันไฟ บานพับให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ทนไฟได้ ชนิดบานเด่ียว เจาะช่อง
กระจก ชุดประตูทนไฟทุกชุดจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน British Standard หรือ UL พร้อมกุญแจชนิด 
F และ Door Closer ชนิดเปิดได้ทางเดียว ไม่เปิดค้าง 

 
วัสดุ อุปกรณ์ 

นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้างอุปกรณ์สําเร็จสําหรับประตูหน้าต่างทั้งหมดให้ใช้ชนิด
ชนิดชุบโครเมียมหรือ Stainless Steel ผิวมันและเรียบไม่ขรุขระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.บานพับ 
 ให้ใช้บานพับ Stainless โดยมีรายละเอียดการติดต้ังดังน้ี 

1) ประตูไม้ขนาดกว้างไม่เกิน 90 ซม. ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืนขนาด 4”x 3”ติดบานละ 4 ชุด 
2) ประตูไม้ขนาดกว้างเกิน 110 ซม. ขึ้นไปให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืนขนาด 4” x 3” ติดบาน

ละ 4 ชุด 
3) ประตูบานเปิดเหล็กทั้งหมดให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืน (Ball Bearing Hinge) ขนาด  

4” x 5” ติดบานละ 4 ชุด หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตประตูเหล็ก 
 2.กุญแจ   

ถ้าในแบบก่อสร้างมิได้ระบุให้ชัดเจนให้ถือตามรายการ คือ กุญแจลูกบิดเป็นกุญแจลูกบิดแบบมี
ลิ้นตัวกุญแจ ลูกบิดทําด้วย Stainless Steel ระบบลูกปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคุณภาพ ANSI 
GRADE2 แต่ละชุดจะต้องมีลูกกุญแจไม่น้อยกว่า 3 ดอก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 
756-2535 สําหรับอาคารที่มีความสูงต้ังแต่ 4 ช้ันหรือสูงกว่า (เว้นแต่ระบุในแบบเป็นอย่างอ่ืน) ระบบกุญแจ
จะต้องมีลูกกุญแจ Master Key 3 ดอก/ช้ัน และ Grand Master Key 3 ดอกส่งให้ผู้ว่าจ้าง กลอนห้องนํ้าแบบ
ว่าง-ไม่ว่างชนิดรูปหรือสีแสดงสถานะ  

3.DOOR CLOSER   
ประตูให้ติดต้ัง DOOR CLOSER 
1) ชนิดเปิดทางเดียว (Single Action) ให้ใช้ชนิด STANDARD-DUTY สามารถเปิดค้าง 

90 องศา ติดต้ังทางด้านบนของบานประตู บานละ 1 ชุด ติดต้ังที่บานประตูที่กว้างไม่เกิน 100 มม.บานละ 1 
ชุด และต้องมี UL LISTED รับรองคุณภาพ 

2) DOOR CLOSER (สําหรับที่ใช้กับประตูทางเข้าห้องนํ้ารวม) ให้ใช้ชนิด STANDARD 
DUTY ชนิดไม่เปิดค้าง ติดต้ังบานละ 1 ชุด มี UL 

3) DOOR CLOSER สําหรับประตูกันไฟให้ใช้ชนิดไม่เปิดค้าง โดยปรับให้สามารถผลัก
บานประตูได้สนิทติดต้ังที่บานประตูเหล็ก บานละ 1 ชุด มี UL 
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4) ชนิดเป็นสองทาง (DOUBLE ACTION) ให้ใช้ชนิดฝังพ้ืน สามารถเปิดค้างได้ และ
สามารถปรับองศาการต้ังค้างได้ในตัวโช๊คอัพเอง และสามารถรับนํ้าหนักได้ 300 กก. 

4.ตะปูเกลียว    
อุปกรณ์สําเร็จทั้งหมดจะต้องยึดติดกับอาคารด้วยตะปูเกลียวที่ทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกับ

อุปกรณ์ และมีขนาดที่แข็งแรงและเหมาะสม ตะปูเกลียวจะต้องเป็นชนิดหัวเรียบฝังในอุปกรณ์ 
5.กันชนประตู  
 ประตูทุกบานที่ไม่ได้ระบุให้ติดต้ัง Door Closer ให้ติดต้ังกันชนประตูดังน้ี 

1) ประตูทั่วไป (ยกเว้นประตู Duct) ให้ติดกันชนปุ่มยางกันชน ชนิดมีขอยึดบานประตู
ทําด้วย  Stainless Steel ติดบานละ 1 ชุด 

2) ประตูห้องนํ้าทุกบาน ให้ติดชนประตูชนิดมีปุ่มยาง พร้อมขอแขวนเส้ือทําด้วย 
Stainless Steel เสนอตัวอย่างอนุมัติก่อนทําการติดต้ัง 

6.กลอน  
 ประตูช่องที่มีบานเปิด 2 บาน ให้ติดกลอนที่บานประตูด้านขวา 2 ตัวที่ด้านบน และ

ด้านล่างของบาน ผิวทําด้วย Stainless Steel 
7.มือจับ  

- ประตูทุกบานที่เป็นบานคู่ให้ติด DUMMY TRIM บานละ 1 ชุด 
- ในส่วนของประตูช่องชาร์ป ให้ติดต้ังมือจับฝังเรียบในบาน  

8.รางเลื่อน   
 รางเลื่อนสําหรับประตูบานเลื่อนทั้งหมด ให้ใช้รางเลื่อนชนิดแขวนด้านบนขนาดตาม

คําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต การติดต้ังรางเลื่อนให้ติดต้ังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
9.อุปกรณ์ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ให้ถือตามระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประตูหน้าต่าง

อลูมิเนียม 
10.ประตูบานสวิงใช้อุปกรณ์ดังน้ี 

- DOOR CLOSER    
- DEAD LOCK  
- FLUSH BOLT  

11.ประตู-หน้าต่างบานเลื่อนใช้อุปกรณ์ดังน้ี 
- ROLLER  
- FLUSH PULL HANDLE/LOCK  

12.หน้าต่างบานกระทุ้งใช้อุปกรณ์ดังน้ี 

- 4 BAR HINGE  ขนาด 10", 14", 18" และขนาด 20"  
- HANDLE/LOCK  

13.วัสดุยาแนวและ SEALANT  



42 
 

หมวดที่ 3 งานสถาปัตยกรรม                                                                                 อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง  

ผนังกระจก (CURTAIN WALL) (หน้าต่างหรือช่องแสงกระจกท่ีมีความสูงต่อเนื่องเกิน 2.5 ม. ให้ถือ
ว่าเป็น CURTAIN WALL) 

ให้ใช้ระบบที่เช่ือถือได้ และจะต้องมีบริษัทผู้เช่ียวชาญระบบ CURTAIN WALL เป็นที่ปรึกษาและมี
หนังสือรับรองจากบริษัทน้ันๆ รับรองว่าจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการเก่ียวกับระบบ CURTAIN 
WALL ดังกล่าว (ถ้ามีค่าวิชาการหรือ CONSULTANT FEE ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง) ตามมาตรฐาน
ของ ANSI/AAMA ดังน้ี 

1. การหย่อนตัวเน่ืองจากแรงลม 
 CURTAIN WALL จะต้องรับแรงลม (WIND LOAD) ได้ไม่น้อยกว่า 80 กก./ตร.ม. ในส่วน

จากพ้ืนดินเกินกว่า 20 ม. ขึ้นไป และมีการหย่อนตัวให้ ALLOWABLE DEFLECTION ไม่เกิน L//175 ของ
ช่องว่าง SPAN แต่ต้องไม่มากกว่า 0.70 น้ิว ให้เสนอผลการคํานวณ (ทดสอบมาตรฐาน ANSI/AAMA 302.9) 

2. การหย่อนตัวเน่ืองจาก DEAD LOAD 
 CURTAIN WALL จะต้องสามารถรับนํ้าหนักกระจกติดตายตามแบบที่แสดงไว้ และมีการ

หย่อนตัวที่ยอมให้ L/175 ของ SPAN  ซึ่งจะต้องไม่ทําให้ GLASS BITE ลดลงมากกว่า 0.125 น้ิว ให้เสนอผล
การคํานวณ (ทดสอบมาตรฐาน ANSI//AAMA 302.9) 

1)  ให้เสนอรายการคํานวณความสามารถในการรับแรงลมและการรับนํ้าหนัก DEAD 
LOAD ของระบบจุดยึด (FIXING BRACKET SYSTEM) 

2) AIR INFILTRATION 
 บานกระจก การรั่วของอาคารจะต้องไม่เกิน 0.60 CFM/F12 เมื่อทําการทดสอบด้วย 

STATIC PRESSURE 1.56 PSF (25 MPH) ทดสอบมาตรฐาน ASTM. E-283 
3) WATER PENETRATION 
 จะต้องไม่มีการร่ัวซึมปรากฏเมื่อทําการทดสอบด้วย STATIC PRESSURE 6.24 P SF  

(50 MPH) ร่วมกับการพ่นนํ้า 5 GALLON/FT 2 HOUR (ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM. E-331) 
4) FIRE RESISTANCE 
 ให้มีระบบกันไฟ (FIRE STOP) ในส่วน INTER FLOOR ในตําแหน่งที่เหมาะสม และ

สามารถทนไฟได้ 2,000 องศาฟาเรนไฮด์ อัตราการลามของไฟที่ผิวไม่เกิน 0-15 การเกิดควันไม่เกิน 10 และ
อัตราการทนไฟ 2 ชม. 

5) SOUND ATTENUATION 
 ยอมให้มีการผ่านเสียงระหว่างช้ันของอาคารไม่เกินกําหนด STC.48  
6) FIXING BRACKET 
 ในส่วนที่เป็นเหล็กจะต้องชุบผิวด้วย HOT DIP Galvanized เพ่ือป้องกันการเกิด

สนิม 
7) GLAZING 
 จะต้องเป็นระบบ DUAL DEFENCE SYSTEM เป็นระบบ WET and Dry System 
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8) การทดสอบ 
 ผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานการทดสอบของระบบ CURTAIN WALL จากสถาบัน

ทดสอบที่เช่ือถือได้ เช่น สหรัฐอเมริกา, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศในกลุ่มยุโรป หรือออสเตรเลีย 
 ผลของการทดสอบให้ใช้มาตรฐานของ ANSI/AAMA ดังน้ี 

- การรับแรงลม ให้เสนอผลการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI/AAMA 302.9 
- การหย่อนตัวเน่ืองจาก DEAD LOAD ให้เสนอผลทดสอบตามมาตรฐาน 

ANSI/AAMA 302.9 
- AIT INRILTRATION ให้เสนอผลทดสอบตามมาตรฐาน ASTM. E-331 
- สําหรับระบบ CURTAIN WALL ที่ยังไม่ได้ทําการทดสอบให้จัดส่งไปทดสอบยัง

สถาบันที่ทําการทดสอบที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนการติดต้ังจริง 
9) แบบประกอบการติดต้ัง (Shop Drawing) 

ผู้รับจ้างจะต้องเขียนแบบประกอบการติดต้ัง (Shop Drawing) ของประตู-หน้าต่าง
อลูมิเนียมและ CURTAIN WALL มาเสนอต่อกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบและอนุมัติให้ถูกต้องเหมาะสม
กับงานสถาปัตยกรรมที่ดี ผู้ที่ทําการติดต้ังประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม และ CURTAIN WALL จึงจะสามารถลง
มือดําเนินการติดต้ังได้แบบประกอบการติดต้ัง จะต้องเขียนแบบประกอบแบบการติดต้ังของประตูหน้าต่าง
อลูมิเนียม และ CURTAIN WALL แต่ละชุดโดยละเอียด ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดต้ัง 
(INSTALLATION) การยึด (FIXING) การกันนํ้า (WATER TIGHT) ระยะต่างๆ ตลอดจน TOLERANC 

10) เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ 
 ผู้รับจ้างจะต้องระบุช่ือบริษัทผู้ผลิต ประกอบ และติดต้ังประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

และ CURTAIN WALL พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณาคุณสมบัติมา ตามรายการต่อไปน้ี 
10.1) DETAIL DRAWING แสดงรายละเอียดของระบบ CURTAIN WALL (มาตรา

ส่วน 1:1) ซึ่งประกอบด้วย EXPANSION JOINT, PRESSURE EQUALIZATION SYSTEM, BRACKET FIXING 
DETAIL, FIRE STOP SYSTEM, CONDENATION SYSTEM  แสดงการระบายนํ้าของระบบให้ชัดเจน, แสดง
การประสานกับระบบอาคารอ่ืนๆ เช่น รางม่าน, ฝ้าเพดาน และระบบพ้ืน เป็นต้น เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของระบบ CURTAIN WALL น้ันๆ กับอาคาร 

10.2) รายการคํานวณการรับแรงลมตามท่ีระบุข้างต้น 
10.3) หนังสือรับรองรายงานผลการทดสอบของระบบ CURTAIN WALL ที่กล่าว

แล้วในข้างต้น 
10.4) หนังสือการยินยอมการรับประกันคุณภาพของวัสดุ การติดต้ัง และฝีมือการ

ติดต้ังของระบบประตูหน้าต่างของอลูมิเนียมทั่วไป และระบบ CURTAIN WALL เป็นเวลา 5 ปี  
  3. กระจกที่ใช้ต้องเป็นประเภท Heat Strengthen Glass มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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ประตูและวงกบเหล็ก 
บานประตูเหล็กสําหรับงานทั่วไปและงานป้องกันเสียง ให้ใช้ประตูบานเด่ียวหรือบานคู่เปิดทาง

เดียว ขนาดบานตามระบุในแบบก่อสร้าง ตัวบานผลิตด้วยแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า 
(Electrogalvanized Steel) หนา 1.20 มม. และเคลือบผิวทับอีกช้ันด้วย ZINE PHOSPHATE ความหนาของ
บานประตู 38 มม. พับขึ้นรูปเป็นตัวแบบ REINFORCED DOUBLE SKIN HOLLOW SHELL โดยการ
ประกอบด้วยบานประตูเป็นแบบเช่ือมต่อชนขอบ (BUTT WELDING) ระหว่างขอบประตูกับลิ้นภายในโดยรอบ
ตลอดขอบประตูโดยไม่เกิดรอยต่อของขอบประตู เสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษภายในบานประตูทุกจุด อาทิ 
บริเวณที่ ติดต้ังบานพับ โชคอัพประตู กุญแจลูกบิด หรือกุญแจเสริม ภายในบุด้วยฉนวนกันไฟชนิด 
ROCKWOOL ที่สามารถป้องกันไฟได้มากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส นานกว่า 3 ช่ัวโมง ภายนอกบานเคลือบ
ด้วยสีผง EPOXY/POLYESTER อบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 

วงกบผลิตด้วยแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electrogalvanized Steel) หนา  
1.5 มม. และเคลือบผิวทับอีกช้ันด้วย ZINE PHOSPATE กําหนดขนาดเท่ากับ 50x100 มม. เคลือบด้วยสีผง 
EPOXY/POLYESTER อบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส บุโดยรอบตลอดบ่า    วงกบด้วยยางชนิด SPONGE 
RUBBER  ที่เคลือบผิวอย่างแข็งแรงป้องกันยางฉีดขาด เพ่ือปิดก้ันไม่ให้เสียงเล็ดลอดผ่านประตูและรองรับการ
กระแทกของประตู 

- วงกบสําหรับประตูที่ใช้ในงานทั่วไป ให้ใช้ชนิด 3 ขา 
- วงกบสําหรับประตูที่ใช้ในงานป้องกันเสียงและกลิ่น ให้ใช้ชนิด 4 ขา 

การติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
ตัวอย่าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างอุปกรณ์สําเร็จสําหรับประตูหน้าต่างทุกช้ินให้คณะกรรมการตรวจการ

จ้างอนุมัติก่อนจึงทําการติดต้ังได้ 
การติดต้ัง 
 การติดต้ังอุปกรณ์สําเร็จ สําหรับประตูหน้าต่างจะต้องเป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการ

ละเอียด และตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตจําหน่ายทุกประการ 
การทําความสะอาด 
 ภายหลังการติดต้ังอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมทั้ง

หาเครื่องป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย เช่น  ห่อหุ้มด้วยพลาสติก เป็นต้น จนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
อุปกรณ์ที่เสียหายจะต้องเปลี่ยนใหม่จึงส่งมอบงานได้ 
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หมวดท่ี 4  งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
 
ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ  รายการที่ซ้ําซ้อนกับหมวดรายการท่ัวไป ให้

ใช้ข้อกําหนดในรายการงานวิศวกรรมโครงสร้าง ดังน้ี 
 

1. อาคารโซน A และโซน B  
การเจาะสํารวจดิน  ทําการเจาะสํารวจดินต้องไม่น้อยกว่า 4 จุดต่อหน่ึงหลัง (หากมีระบุในรายการ) 
เสาเข็มเจาะ Dia 0.60m safe load 90  ตัน/ต้น.  ให้ใช้เสาเข็มเจาะหล่อในท่ี ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 600 มม. ความยาว  10  เมตร  รับนํ้าหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าต้นละ  90  ตัน 
เสาเข็มเจาะ Dia 0.35m safe load 35  ตัน/ต้น.  ให้ใช้เสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 350 มม. ความยาว  10  เมตร  รับนํ้าหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าต้นละ  35  ตัน 
 
เหล็กเสริมคอนกรีต  CEMENT REINFORCEMENT 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม ( SR 24 )   
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 - 2548  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย  ( SD 40 ) 
 

รายละเอียดการดําเนินการเจาะสํารวจดิน  (หากมีระบุในรายการ) 
การเจาะสํารวจดิน 

  1 ให้ผู้รับจ้างทําการเจาะสํารวจดินโดยวิธี  BORING TEST ตามหลักการทางวิศวกรรมโยธา 
ความลึกหลุมเจาะไม่น้อยกว่า 15 ม. โดยจะต้องสรุปผลให้ชัดเจน 
  2 ตําแหน่งที่จะทําการเจาะสํารวจ รวมท้ังจํานวนจุดที่จะทําการเจาะสํารวจ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของ วิศวกรผู้ทําการเจาะสํารวจดิน ทั้งน้ีจํานวนจุดที่ทําการเจาะสํารวจดินต้องไม่น้อยกว่า 2 จุดต่อหน่ึง
หลัง หรือตามแบบกําหนด 
  3 การรายงานผลการเจาะสํารวจดิน ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการเจาะสํารวจดิน  ผล
การวิเคราะห์  และข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก่อนดําเนินการก่อสร้าง 
  

คุณสมบัติของผู้ทําการเจาะสํารวจดิน 
               1 ต้องเป็นวิศวกรประเภท สามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรควบคุม  หรือ       
  2   สถาบันการศึกษา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีวิศวกรประจํา ประเภทสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรควบคุม  
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รายละเอียดการดําเนินการงานเสาเข็ม   
เสาเข็มเจาะ 
คุณสมบัติทั่วไปของเสาเข็มเจาะ 
(1) ปลายเสาเข็มต้องอยู่ในระดับเดียวกัน หรือต้องอยู่ในระดับดินเดียวกัน ตามความ 

เหมาะสมของสภาพช้ันดิน 
(2) ความยาวของปลอกเหล็กที่ใช้ตอกลงไป เพ่ือป้องกันมิให้ดินพัง จะต้องมีความลึกเพียง

พอที่จะป้องกันการพังทลาย หรือบีบตัวของดิน ซึ่งจะทําให้รูเจาะผิดขนาดไป 
(3) การเจาะจะตอกเพ่ือใส่ปลอกเหล็ก  จะต้องระมัดระวังมิให้กระทบกระเทือนหรือ 

ทําให้อาคารข้างเคียงชํารุดเสียหาย 
(4) ผนังภายในปลอกเหล็กต้องสะอาดและผนึกแน่นระมัดระวังมิให้วัสดุอ่ืนร่วงลง 

ไปในรูเจาะ 
(5) ก้นหลุมเจาะต้องสะอาด และได้ระดับตามกําหนด 
(6) การเทคอนกรีตจะต้องเทต่อเน่ืองตลอด ห้ามหยุดจนกว่าจะเทเสร็จเรียบร้อยตลอดทั้งต้น 

กรณีที่มีเหตุผิดปกติทําให้เทคอนกรีตต่อเน่ืองไม่ได้ ทําให้คอนกรีตส่วนที่เทไว้แข็งตัวก่อนการแก้ไขโดยวิธีใด ๆ 
ก็ตามจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจการจ้าง หากจําเป็นต้องเจาะหล่อใหม่ชดเชยเสาเข็ม
ที่เสีย  เพ่ือความปลอดภัยของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายเอง 

(7) ในขณะที่ตอกปลอกเหล็กช่ัวคราว การเทคอนกรีตเสาเข็มต้องระมัดระวังมิให้นํ้า 
บริเวณผิวดินนํ้าใต้ดินและเศษสิ่งของใด ๆ หล่นเข้าไปในรูเจาะ 

(8) ขณะเทคอนกรีตต้องใช้เครื่องลมอัดคอนกรีตลงไปในรูเจาะให้แน่น 
(9) เหล็กเสริมในเสาเข็มให้ใช้เหล็กข้ออ้อยช้ันคุณภาพ  SD-40 พ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 0.5%  

ของพ้ืนที่หน้าตัดเสาเข็มและมีจํานวนไม่น้อยกว่า 6 เส้น ยาวตลอดและโผล่ปลายเหล็กเสริมเข้าไปในฐานราก
ยาวไม่น้อยกว่า 3/4  เท่าของความหนาของฐานราก และจะต้องหล่อคอนกรีตเผื่อตอนบนหัวเข็ม เพ่ือสกัดไม่
น้อยกว่า 0.05 เมตร จากระดับกําหนดให้ 
                       ให้เสนอวิธีเสริมเหล็ก  การต่อทาบเหล็กและระยะของเหล็กปลอกเสนอคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดําเนินการต่อไปได้ 
 

การดําเนินงาน  
(1) ให้ผู้รับจ้างบันทึกรายงานทําเสาเข็มเจาะทุก ๆ ต้น และจะต้องส่งคณะกรรมการตรวจจ้าง

ภายใน 10 วันหลังจากที่เทเสาเข็มต้นน้ันเสร็จแล้ว 
(2) รายงานจะต้องบันทึกมีดังน้ี    

- หมายเลขลําดับเสาเข็ม 
- วันที่เจาะ  เวลาเจาะเวลาเทคอนกรีต  เวลาถอดปลอกเหล็กช่ัวคราวจนเสร็จ 
- ระดับดิน ระดับหัวเข็ม ระดับปลายเสาเข็ม ความยาวของปลอกเหล็กช่ัวคราว 



47 
 

หมวดที่ 4 งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                                                           อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง  

- ความคลาดเคลื่อนของศูนย์กลางเข็ม ระยะเบ่ียงเบนในแนวด่ิง 
- รายละเอียดของช้ันดิน, ปริมาณคอนกรีตที่ใช้เท 

                     (3)  ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่ผิดปกติ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้สําเร็จ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการการ  ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง 

 
การทดสอบกําลังแบกทานของเสาเข็มเจาะ    
(1) ให้ผู้รับจ้างทดสอบของกําลังแบกทานของเสาเข็ม  1  ต้น (STATIC LOADTEST)    โดยให้

รับกําลังแบกทานสูงสุดได้ 2.5 เท่าของนํ้าหนักเสาเข็มที่รับได้โดยปลอดภัย  เข็มต้นทดสอบ
จะต้องเป็นเข็มที่อยู่นอกฐานราก  1 จุด    

(2) ในการทดสอบกําลังแบกทานของเสาเข็ม  อัตราการทรุดตัวและการทรุดตัวของเสาเข็ม  เมื่อ
รับนํ้าหนักบรรทุกสูงสุดต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดให้  ในกฎกระทรวงฉบับที่  6 (2527) ออก
ตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(3) การทดสอบกําลังแบกทานของเสาเข็ม  จะต้องดําเนินการโดยสถาบันที่เช่ือถือได้ เช่น ส่วน
ราชการหรือนิติบุคคล ที่ได้จดทะเบียนรับทําการในเร่ืองการทดสอบกําลังแบกทานของ
เสาเข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีวิศวกร โยธา   ประเภทสามัญเป็นผู้ดําเนินการและมี
วิศวกร โยธา ประเภทวุฒิเป็นผู้ให้คําแนะนํา ปรึกษาและลงลายมือช่ือรับรองผลการ
ตรวจสอบ 

(4) ให้ทําการทดสอบ SEISMIC  TEST  เสาเข็มทุกต้น 
(5) ให้ส่งผลการทดสอบกําลังแบกทานของเสาเข็มทั้ง  STATIC  LOAD  TEST และผลการ

ทดสอบ SEISMIC  TEST  อย่างน้อย 3 ชุด ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน
ดําเนินการก่อสร้างต่อไป 

 
คุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้ทําเสาเข็มเจาะ 
(1)  วัสดุที่ใช้ทําคอนกรีตเพ่ือหล่อเสาเข็มจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในหมวดที่ 1 รายการ
ทั่วไป ข้อ 2. วัสดุก่อสร้าง 
(2) กําลังอัดประลัยของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยแท่ง กระบอก

มาตรฐานขนาด Ø15x30 ซม. และมีอายุครบ 28 วัน 
(3) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสงสัยว่า คอนกรีตที่ใช้เทเสาเข็มต้นใดต้นหน่ึงอาจจะ

ไม่ได้คุณภาพตามท่ีกําหนดในข้อ (2) คณะกรรมการมีสิทธ์ิสั่งให้ทําการเจาะเอาแท่งคอนกรีต
ของเสาเข็มต้นน้ัน ๆ ไปทดสอบกําลังอัดได้ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบนี้  ให้ผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบและจะต้องมีวุฒิวิศวกร โยธาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการตรวจสอบ 
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คุณสมบัติของผลิตเสาเข็มเจาะ 
ให้ใช้เสาเข็มเจาะหล่อกับที่ ผลิตโดยบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ที่เช่ือถือได้ 
( 1 )  จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนรับการผลิตทําเสาเข็มเจาะมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี 
( 2 ) การดําเนินการทําเสาเข็มเจาะต้องมีวิศวกรโยธา   ประเภทสามัญเป็นผู้ดําเนินการมีความรู้
และประสบการณ์ในเรื่องการทําเสาเข็มเจาะ   ซึ่งต้องผ่านงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี 
( 3 ) ผู้ทําเสาเข็มเจาะจะต้องเสนอผลงานการทําเสาเข็มเจาะที่เคยทํามาแล้ว   กับ 
 ก.  อาคารของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   ไม่น้อยกว่า   10  งานและมีผลงานการทดสอบ
การรับนํ้าหนักปลอดภัยของเสาเข็มไม่น้อยกว่า  5  ปี    หรือ 
 ข.  มีผลงานส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า   20   งาน 

3.11  ผู้รับจ้างจะใช้เสาเข็มเจาะของผู้ผลิตรายใด  จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุในข้อ 3.10  และให้ทํา
หนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้าง   เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อน   โดยมีเอกสารหรือสําเนา
เอกสาร  ( ลงนามรับรองสําเนา )  ประกอบการพิจารณาดังน้ี 
 ( 1 )  สําเนาการจดทะเบียน    ตามข้อ   3.10 ( 1 ) 
 ( 2 )  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรโยธาตามข้อ 3.10(2)  
 ( 3 )  สําเนาผลงานการทําเสาเข็มเจาะตามข้อ 3.10( 3 ) 

3.12  ระยะช่วงเวลาในการทําการเจาะเสาเข็มต้นถัดไปหรือใกล้เคียง  ต้องไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง  โดย
อาศัยผลจากการทดสอบกําลังอัดของแท่งคอนกรีตเป็นเกณฑ์   หรือระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่เจาะแล้วกับ
เสาเข็มข้างเคียงทุกต้นไม่น้อยกว่า  6  เท่า  ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มหรือตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

3.13  การทําเสาเข็มเจาะสําหรับอาคารหลังน้ีให้ใช้เครื่องเจาะชนิดสามขา ( TRIPOT  RIG ) กรณีที่ช้ันดิน
มีปัญหา   ไม่สามารถเจาะได้ความลึกที่กําหนด   เน่ืองจากเหตุใด ๆ  ก็ตาม  ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนวิธีการ
เจาะ  เช่น  ใช้เครื่องสว่าน ( HEAVY ROTARY EQUIPMENT ) หรือถ้าจําเป็นให้เปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นแบบ 
WET  PROCESS  ก็ได้   การเปลี่ยนแปลงการผลิตเข็มโดยวิธีใด ๆ  ก็ตามจะต้องคํานึงถึงความสามารถในการ
รับนํ้าหนักปลอดภัยของเข็มตามที่กําหนดเป็นเกณฑ์    และจะต้องทําหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง   
พร้อมกับเสนอวิธีการ   ดําเนินงาน   และมีวิศวกรโยธา  ประเภทสามัญวิศวกร  เป็นผู้ลงนามรับรอง   เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงดําเนินการต่อไปได้ 
 การเปลี่ยนแปลงวิธีการเจาะ  และวิธีการผลิตเข็มดังกล่าว  ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ  โดยที่ทางราชการ
จะไม่เพ่ิมเวลาและเงินให้ 
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รายละเอียดการดําเนินการงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
เหล็กเสริมคอนกรีต  CEMENT REINFORCEMENT 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม ( SR  24 )   
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 - 2548  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย  ( SD  40 ) 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 138 - 2535  ลวดผูกเหล็ก 

คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตดังต่อไปน้ี 
ก. เหล็กเส้นกลม (SR-24) 
หน่วยแรงดึงถึงจุดคราก (Yield Stress)  มีค่าไม่น้อยกว่า 240 เมกาปาสกาล  (ประมาณ 24 กก./มม.2)  

ใช้สําหรับเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ถึง 9 มิลลิเมตร คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม 
 

ข. เหล็กข้ออ้อย (SD-40) 
หน่วยแรงดึงถึงจุดคราก  (Yield Stress)  มีค่าไม่น้อยกว่า 400 เมกาปาสกาล  (ประมาณ 40 กก./มม.2) 

ใช้สําหรับเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ 12 ถึง 32 มิลลิเมตรคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 - 2548  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย 

 
อน่ึง  หากเป็นที่ปรากฏว่าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ใน ให้คณะกรรมการตรวจการ

จ้างมีอํานาจที่จะสั่งและดําเนินการเช่นว่าน้ันให้ลุล่วงด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งปวงตก
เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 

ส่วนผสมคอนกรีต :  ให้ผู้รับจ้างใช้คอนกรีต  ดังรายการต่อไปนี้ 
ส่วนผสมคอนกรีตหยาบ  1  :  3 :  5  ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. 
ส่วนผสมคอนกรีตโครงสร้าง  สําหรับที่ใช้ในงานเทพ้ืน Post Tension และใช้ในงานโครงสร้างหลัก 

ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. หรือตามแบบกําหนด 
ส่วนผสมคอนกรีตโครงสร้าง  1 : 2 : 4 สําหรับที่โครงสร้างอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 2  ให้ใช้คอนกรีต

ผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. หรือตามแบบกําหนด 
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หมวดท่ี   5   งานระบบสุขาภิบาล 
 

ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ   รายการที่ซ้ําซ้อนกับหมวดรายการทั่วไป ให้
ใช้ข้อกําหนดในรายการงานระบบสุขาภิบาล ดังน้ี 

อาคาร โซน A และ โซน B 
ถังบรรจุน้าํทรงแค๊ปซูล รุน่ฝงัดิน ขนาด 50 ลบ.ม. รวมอุปกรณ์ครบ 
ถังเก็บน้าํสแตนเลส   3,000  ลิตร  และอุปกรณ์ประกอบถังเก็บนํ้า  มีมอก.989-2533 
เครื่องสูบน้ําประปา  CWP1. CWP2 +ตู้ควบคุม ขนาด 11kW (ประมาณ 15 HP)2900 rpm 50Hz. 

EFF40%   และอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบนํ้าประปา 
PACKAGE BOOSTER PUMP ขนาด 3 kW (ประมาณ 4 HP) 2900 rpm 
ถังบําบัดแบบเติมอากาศ ขนาด 40 ลบ.ม. ชนิดวางใต้พืน้ถนนได้โดยโครงสร้างถัง (HDPE) 
ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ําดับเพลิง (STANDPIPE and HOSE SYSTEM)   
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง  (Fire Pump ) MODEL :  152 HP @ 2500 RPM  ตามรายการ และเครื่อง

สูบน้าํรักษาแรงดัน (Jockey Pump) MOTOR : 3.0 KW 4 HP @ 2900 RPM. , 380 V x 3 PHASE x 
50 Hz. 
 
รายละเอียดการดําเนนิการสุขาภิบาล – ดับเพลิง    
1. ข้อกําหนดทั่วไป 

1.1   การตรวจสอบแบบ  
ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลน รายละเอียดประกอบแบบและข้อกําหนดต่างๆ ของงาน 

สขุาภิบาล – ดับเพลิง   เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนในการติดต้ังและหากมีข้อสงสัย  ข้อขัดแย้ง  หรือข้อผิดพลาด     
ให้สอบถามจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน  เพ่ือพิจารณาตัดสินก่อน
ดําเนินการใด ๆ 

1.2 แผนงานการติดต้ังระบบ 
ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนงานการติดต้ัง  ระบบสุขาภิบาล – ดับเพลิง  ของทั้งโครงการให้คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา   รวมทั้งแผนงาน
ย่อยในระหว่างดําเนินงาน   และสรุปผลรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการ ฯ 

1.3 แบบใช้งาน ( SHOP  DRAWING ) 
ก่อนการติดงานระบบ   ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างพร้อมกับงานในระบบอ่ืน   เพ่ือไม่ให้เกิด

การกีดขวางซึ่งกันและกัน   และสะดวกต่อการใช้งาน   ในการน้ีหากจําเป็นต้องปรับเปล่ียนแนวท่อ   หรือ
ตําแหน่งอุปกรณ์   ผู้รับจ้างสามารถกระทําได้โดยจัดทํา  แบบใช้งาน  แสดงแนวท่อ  และอุปกรณ์ในบริเวณน้ัน   
เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดต้ัง  
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1.4 แบบสรา้งจริง (AS – BUILT  DRAWING )  
ภายหลังการติดต้ังงานระบบแล้วเสร็จ  ผู้รบัจ้างจะต้องจัดทําแบบสร้างจริง  ( AS – BUILT 

DRAWING) พร้อมลงนามวิศวกร สถาปนิก และผู้ควบคุมงานการติดต้ังระบบ ส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานในวันส่งมอบงาน แบบและ  File  CD  As-built Drawing  ต้นฉบับ
จํานวน 1 ชุด และสําเนา 2 ชุด ให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 
2. ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ , เครื่องมือ , แรงงาน  บริการในการติดต้ังและสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางด้านระบบประปา   สุขาภิบาล  และระบบดับเพลิง   ตามความต้องการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และคณะกรรมการควบคุมงาน   ซึ่งระบุไว้ในแบบและรายการที่กําหนดไว้ประกอบด้วย 

2.1  ระบบท่อนํ้าประปาภายในอาคาร   และภายในโครงการ    
2.2  ระบบท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร   และภายในโครงการ 
2.3  ระบบเคร่ืองสูบนํ้าและการควบคุมเคร่ืองสูบนํ้า 
2.4  ระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร 
2.5  ระบบท่อประปาภายนอกอาคาร   การวางท่อเพ่ือต่อเข้าในอาคาร   และซ่อมแซมหรือตกแต่งให้

คงสภาพเหมือนเดิม   หรือตามแบบกําหนดการประสานงานหรืออํานวยความสะดวกอ่ืนใดที่จําเป็นโดย
ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง 

2.6  การตัดบรรจบท่อของการประปาส่วนท้องถิ่น   เช่น   มาตรวัดนํ้า , ประตูนํ้า   ค่าธรรมเนียมที่
การประปาส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บและ  / หรอือ่ืน ๆ  เป็นภาระของผู้รับจ้าง 

2.7  งานอ่ืน  ๆ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  และใช้งานได้ดีตามแบบและรายการ   หรือตามความ
เหมาะสมของงาน 

 
3. วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจักรกลที่ใช ้

3.1 มาตรฐานวัสดุ  อุปกรณ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามที่มีระบุในแบบแปลน   หรือรายละเอียดประกอบแบบผลติภัณฑ์

เทยีบเท่า จะพิจารณาจากลักษณะผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพคุณภาพ  และคําช้ีขาดของคณะกรรมการตรวจการ
จ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน 

3.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรกลที่ใช ้
ต้องเป็นของใหม่  และผ่านการอนุมัติให้ใช้งานได้แล้ว จึงนําไปติดต้ังได้ วัสดุ อุปกรณ์ใดที่ติดต้ังไป

ก่อนได้รับการอนุมัติใช้งาน หากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้ว ไมอ่นุมัติ ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนทันที  และนําออกนอก
บริเวณก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
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3.3 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ชํารุด ก่อนการติดต้ัง 
วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนนําไปติดต้ังต้องได้รับการตรวจสอบสภาพ  หากชํารุดให้คัดออกและนําออกนอก

บริเวณก่อสร้าง 
3.4 วัสดุ  อุปกรณ ์ ที่ชํารุดภายหลังการติดต้ัง 
ในระหว่างการติดต้ัง หรือทดสอบการใช้งาน หากมีการชํารุดของวัสดุอุปกรณ์ ใหผู้้รับจ้างทําการ

ซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม ่ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน 
3.5 วัสดุ  อุปกรณ ์ ที่เสริมความสมบูรณข์องระบบ 
วิธีการติดต้ัง   วัสดุ  อุปกรณ์  ที่ไม่ได้ระบุชัดเจนในแบบและรายละเอียดประกอบแบบ  ผู้รับจ้างต้อง

จัดทําให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของงานและให้ใช้งานได้ดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการ
จ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 
4. การติดต้ังระบบสุขาภิบาล  

4.1 มาตรฐานการติดต้ัง 
ให้ยึดถือตามข้อกําหนดใน แบบแปลน รายละเอียดประกอบแบบ มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคาร 

(วสท. 1004 – 16) และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
4.2 แนวท่อและการเดินท่อ 
ในการติดต้ังท่อ แนวท่อต้องตรง และได้ด่ิง โดยขนาน หรอืต้ังฉากกับตัวอาคารก่อนการติดต้ังต้อง

ตรวจสอบกับงานในระบบอ่ืนก่อน เพ่ือกําหนดตําแหน่งที่เหมาะสมท่อที่เดินลอย แนวทอ่ต้องแนบชิดกับผิว
ของคาน ผนังก้ันหรือเสา แลว้แต่กรณีโดยให้อยู่ในลักษณะที่เรียบร้อยสวยงาม ในกรณีที่ต้องเดินท่อผ่านเสา   
คานหรือพ้ืน ค.ส.ล. ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทําการติดต้ัง  SLEEVE  ทําด้วยเหล็กเหนียว และต้องทํา SHOP  
DRAWING เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานก่อนทําการติดต้ัง 

ท่อระบายอากาศ  ให้ต่อทะลเุพดานช้ันดาดฟ้า  อย่างน้อย  0.30 เมตร ปลายท่อติดต้ังตามแบบ
รายละเอียด  และหลังจากทาํการติดต้ังแล้วเสร็จต้องทําการอุดรอยต่ออย่างดี  ไม่ให้เกิดการรั่วซึม 

4.3 อุปกรณ์ประกอบท่อประปา 
ท่อที่ต้องหักโค้ง หรือท่อแยก ให้ใช้อุปกรณ์ประกอบท่อเพ่ือการน้ันโดยเฉพาะ ห้ามดัดงอ  หรือเจาะ

เช่ือมท่อโดยเด็ดขาด   
การต่อท่อเข้าเครื่องสุขภัณฑ์  ให้ใช้อุปกรณ์ที่ผู้ผลิตแนะนํา 
4.4 ข้อต่อเหล็กอบเหนียว ( MALLEABLE  IRON  FITTING ) 
ในกรณีทีท่่อประปาระบุให้ใช้ท่อ พีวีซี ข้อต่อตัวสุดท้ายก่อนต่อเข้าเคร่ืองสุขภัณฑ์หรือก๊อกนํ้า ให้ใช้ข้อ

ต่อเหล็กอบเหนียว ( MALLEABLE  IRON  FITTING )  
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4.5 การติดต้ังวาลว์  และอุปกรณ์ 
ตําแหน่งที่ติดต้ังต้องเหมาะสม  สะดวกต่อการใช้งานและทําการยึด - แขวนให้มั่นคงโดยท่อที่มา

ต่อเช่ือมต้องคงตัวอยู่ได้ไม่ล้ม   เมื่อถอดวาล์วหรืออุปกรณ์น้ันออกการต่อเช่ือมสําหรับขนาด 50  มม. และเล็ก
กว่า ใช้การต่อแบบเกลียวและมี  ยูเนียนอยู่ทางด้านท้ายเสมอ 

สําหรับขนาด  65  มม.  และใหญ่กว่า  ใช้การต่อแบบหน้าจาน 
4.6 STOP  VALVE 
ให้ติดต้ัง  STOP  VALVE  สําหรับสุขภัณฑ์   และอุปกรณ์ต่อไปน้ี 
1)  โถส้วมชักโครกชนิดมีหมอ้นํ้า  ( FLUSH   TANK ) เป็นชนิดสามทางใช้คู่กับสายฉีดชําระ (  HOSE  
FAUCET ) 
2)  สายฉีดชําระ  (  HOSE  FAUCET ) เป็นชนิดสามทางใช้คู่กับโถส้วมชักโครกชนิดมีหม้อนํ้า  ( 
FLUSH   TANK ) 
3)  อ่างล้างหน้า  (  LAVATORY ) 
4.7 ความลาดเอียง 
ท่อระบายนํ้าโสโครก  และทอ่ระบายนํ้าทิ้ง  ต้องวางให้มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:100  ยกเว้น

ระบุไว้ในแบบแปลนเป็นอย่างอ่ืน      
4.8 อุปกรณ์ประกอบท่อสุขาภิบาล 
1)  การลดขนาดท่อ   ให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสมเท่าน้ัน 
2)  ท่อแยก   ให้ใช้   ข้อต่อแยก  Y ประกอบกับข้อโค้ง  หรือ  TY  ยาว  เว้นไว้แต่ท่อแยกจาก
แนวราบสู่แนวด่ิง   อาจใช้   ข้อต่อแยก  TY สั้น  ได้หากพื้นที่ไม่อํานวย 
3)  การหักเลี้ยวโดยท่ัวไปใช้ข้อโค้งยาว  90  องศา   เว้นไว้แต่ท่อที่ต่อเข้าโถส้วม   จากแนวด่ิงเข้า

แนวราบ   อาจใช้  ข้อโค้งสัน้  90  องศา 
4.9 การติดต้ัง  FLOOR  CLEAN  OUT   
ใหติ้ดต้ังตามที่มีระบุในแบบแปลน   และติดต้ังเพ่ิมเติมตามข้อกําหนดต่อไปนี้ 
1)  จัดให้มทีี่ทกุระยะ  15  ม.  สําหรับท่อขนาด  100  มม.  และเล็กกว่า   และที่ทุกระยะ  25  ม.  

สําหรับท่อขนาด  150  มม.  และใหญ่กว่า 
2)  ในที ่ ที่ท่อเปลี่ยนทิศทาง  เกินกว่า   45   องศาได้ 
3)  ทีฐ่านของท่อในแนวด่ิง  (  BASE  OF  STACK ) 
4)  ขนาดที่ใช้  ให้ใช้ตามขนาดท่อที่ถูกติดต้ัง   แต่ไม่เกิน  100  มม. 
4.10   การยึด – แขวน 
ท่อที่เดินลอยต้องทําการยึด – แขวน  หรือทาํแท่นรองรับท่อ   ทั้งแนวราบ   และแนวด่ิงอย่างมั่นคง

แข็งแรง  โดยระยะระหว่างจุดยึด – แขวนท่อ   มีดังน้ี 
ขนาดและชนิดของท่อ       ระยะห่างมากท่ีสุด  
Ø  =  100 มม. และใหญก่ว่า   GSP.)      3.00  ม. 
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Ø  =  100 มม. และใหญก่ว่า  ( PVC.)   1.50  ม. 
Ø  =  25   มม. - Ø  =   80   มม. ( GSP.)   2.00  ม. 
Ø  =  50   มม. - Ø  =   80   มม. ( PVC.)   1.50  ม. 
Ø  =  15   มม. - Ø  =   20   มม. ( PB.)   1.00  ม. 
4.11  การทาสี  (เฉพาะท่อดับเพลิงหรือตามแบบกําหนด) 
ท่อ  อุปกรณ์ประกอบท่อ   วาล์ว  ที่ยึดแขวนท่อ  และงานเหล็กอ่ืน ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับงานท่อ   ต้อง

ได้รับการทาสี   โดยถือปฏิบัติดังน้ี 
1)   ท่อและสว่นประกอบ   ที่อยู่บนดินและมองเห็นได้   ให้ทาสีกันสนิม   2  ช้ัน  และทาสีจริงตาม

อีก  2  ช้ัน 
2)   ท่อและสว่นประกอบ  ที่ฝังดิน  ให้ทาด้วยฟลิ้นโค้ท  2  ช้ัน 
3)   สทีี่ใช้ทาในการทาสี   ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่งคัด 
4) ท่อที่มองเห็น  ทาสีนํ้ามัน  SHADE สีที่ใช้ทา  เป็นดังน้ี 

o ท่อประปา   ทาสี   นํ้าเงิน 
o ท่อระบบนํ้าทิ้ง   และท่อระบายนํ้าฝน   ทาสี   นํ้าตาล 
o ท่อระบายนํ้าโสโครก  ทาสี   ดํา 
o ท่ออากาศ   ทาสี   ขาว 
o ท่อดับเพลิงทาสีแดง 
o คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานสามารถเปลีย่นแปลงสีได้ตาม

ความเหมาะสม   ดังน้ันก่อนทาสีใหผู้้รับจ้างสอบถามคณะกรรมการ ฯ  ก่อนดําเนินการ 
4.12   การป้องกัน 
ท่อที่ติดต้ังยังไม่แล้วเสร็จ   โดยที่จะต้องรองานอ่ืน   หรือพักช่ัวคราว   ให้ปิดปลายท่อเพ่ือป้องกันสิ่ง

สกปรกลงท่อ   และจัดหาเคร่ืองป้องกันการเสียหาย 
 

5. การติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา  เครือ่งจักรกล  และตู้ควบคุม 
5.1 วิธีการติดต้ัง 
ให้ยึดถือตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต   และใช้อุปกรณ์ประกอบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน   

และจัดใหม้ ี
1) การปรับแต่งเคร่ืองให้ได้  ALIGNMENT  
2) มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน   เช่น   แผ่นยางรอง  VIBRATION  ISOLATOR , FLEXIBLE  

CONNECTOR 
3) การปรับแต่งเคร่ืองให้มีเสียงดังน้อยที่สุด 
4) ข้อลดสําหรับเคร่ืองสูบนํ้า     ท่อดูดใช้ข้อลดคางหมู  ( ECCENTRIC  REDUCER ) 

ท่อส่งใช้ข้อลดตรง       (CONCENTRIC  REDUCER) 
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5.2 ตําแหน่งที่ติดต้ัง 
ก่อนการติดต้ังให้ตรวจสอบกับงานในระบบอ่ืนก่อน   เพ่ือกําหนดตําแหน่งที่เหมาะสมโดยยึดหลักว่า    

ต้องสะดวกต่อการใช้งาน   แนวท่อต่าง ๆ  ไม่กีดขวางกัน   และท่อนํ้าต้องไม่อยู่ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า    ในการน้ี
ผู้รับจ้างต้องส่ง  SHOP  DRAWIMG  แสดงตําแหน่งของเคร่ืองจักร  อุปกรณ์  และแนวท่อทั้งหมดที่มีในห้อง
เครื่อง  มาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ   ก่อนดําเนินการ
ติดต้ัง 

5.3 ตู้ควบคุม 
ประกอบและติดต้ังด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของ  กฟน. กฟภ. NEC  โดยจัดให้มีอุปกรณ์ควบคุมการ

ทําให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน   โดยดูแบบวิศวกรรมไฟฟ้าประกอบ 
5.4 คู่มือการใช้งาน 
จัดทําคู่มือการใช้งาน    และวิธีการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล   และอุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นภาษาไทยเป็น

หลัก   พร้อม  SPARE  PART  LIST  และสถานที่จําหน่าย  เป็นรูปเล่มโดยส่งร่าง  ใหผู้้รับจ้างพิจารณาก่อน
จัดทํา   และสง่มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน  จาํนวน   5  ชุด   ในวันส่ง
มอบงาน 

 
6. การทดสอบทอ่ประปา – ดับเพลิง 

6.1 ท่อส่วนทีฝ่ังในพ้ืนหรือผนัง 
ก่อนการฉาบปูนปิดทับ    ใหท้ําการทดสอบท่อก่อนว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม ่  หากพบรอยรั่วซึมให้ทํา

การซ่อมแซมและทอสอบใหม ่  จนไม่ปรากฏรอยร่ัวซึม   จึงสามารถฉาบปูนปิดทับได้  ในกรณทีี่ฉาบปูนปิดทับ
ไปแล้วยังปรากฏการร่ัวซึมอีก  ยังคงเป็นภาวะหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องทําการแก้ไขจนกระทั่งไม่ปรากฏการ
รั่วซึม  

6.2 ภายหลังการติดต้ังระบบแลว้เสร็จ 
เมื่อท่อในระบบได้ทําการติดต้ังทั้งหมดแล้วเสร็จ    ให้ทําการทดสอบระบบท่อทั้งหมดภายใต้แรงดัน

นํ้า   หากแรงดันนํ้าลด  ใหท้ําการตรวจหารอยรั่วซึม    และทําการแก้ไขทําการทดสอบอีก   จนกว่าแรงดันนํ้า   
ไม่ลดภายในระยะเวลากําหนด   จึงถือว่าผ่านการทดสอบท่อ   และทําการทําความสะอาดท่อต่อไป 

6.3 การทดสอบทอ่ 
กระทําโดยใช้นํ้าสะอาดอัดเข้าไปในระบบ   ด้วยความดันนํ้ามากกว่าความดันใช้งาน  50 %  แต่ไม ่

น้อยกว่า  100  PSI. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ซม. 
 

7. การทดสอบทอ่น้ําโสโครก   ท่อระบายน้ํา   และท่ออากาศ 
7.1 การทดสอบทอ่ก่อนการติดต้ังสุขภัณฑ์ 
1) ทดสอบโดยใช้นํ้าสําหรับแต่ละส่วนของระบบ 
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ปิดช่องเปิดทั้งหลายให้แน่น   ยกเว้นช่องที่อยู่สูงสุด   ทดสอบภายใต้แรงดันนํ้าไม่น้อยกว่า  3  ม.   
เป็นเวลา  30  นาที   หากไมพ่บรอยร่ัวถือว่าผ่านการทดสอบ 

2) ทดสอบโดยใช้อากาศ 
ปิดช่องเปิดทั้งหลายให้แน่น  ทดสอบภายใต้ความดันอากาศ  5  PSI  เป็นเวลา 15 นาที  หากความ
ดันไม่ลด ถือว่าผ่านการทดสอบ 
7.2 การทดสอบภายหลังการติดต้ังสุขภัณฑ์แลว้ 
1) ทดสอบด้วยควัน 
ให้เติมนํ้าลงในที่ดักกลิ่นทั้งหมดและพ่นควันเขา้สู่ระบบ เมื่อควันลอยออกจากปลายท่ออากาศแล้วจึง

ปิดปากท่อและอัดความดัน  ให้ได้ความดันนํ้าสูง  2.5  ซม. เป็นเวลา 30 นาที หากไมป่รากฏควันออกจากท่อ  
และข้อต่อถือว่าผ่านการทดสอบ 

2) ทดสอบด้วยกลิ่นสะระแหน่ 
ใช้นํ้ามันสะระแหน่ หนัก 60 กรัม  ต่อท่อแนวด่ิง 1 ท่อ เทลงในท่อหากไม่ปรากฏกลิ่นถือว่าผ่านการ

ทดสอบ 
 

8. การล้างท่อ และฆ่าเชื้อ 
8.1 ท่อและอุปกรณ์ 
ภายหลังการทดสอบท่อในระบบสุขาภิบาล – ดับเพลิงแล้ว  ใหท้ําการล้างท่อ จากน้ันจึงทําการฆ่าเช้ือ 

โดยใช้ผงคลอรีนละลายนํ้าให้มีความเข้มข้น 100 ppm. และทิ้งไว้ 12 ซม. จึงล้างทิ้งด้วยนํ้าสะอาด 
8.2 ถังเก็บน้าํ 
ก่อนทําความสะอาดถังนํ้า  ให้เก็บเศษวัสดุออกให้หมดแลว้จึงล้างผิวในถังให้สะอาดเติมนํ้าที่มี

สารละลายคลอรีนที่มีความเข้มข้น  200  ppm. จนเต็มถังและทิ้งไว้นาน 12  ซม. จึงถ่ายนํ้าทิ้ง และล้างด้วย
นํ้าสะอาด 

 
9. การรับประกันผลงาน 

ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานการติดต้ังระบบ สุขาภิบาล – ดับเพลิง เป็นระยะเวลาตามสัญญา  นับ
จากวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

ในช่วงระยะเวลาประกัน  ผู้รบัจ้างต้องมาตรวจสอบระบบอย่างน้อย  5  ครั้ง   และทํารายงานผลการ
ทดสอบ ในกรณีที่มีการชํารุดให้ทําการแก้ไข  อุปกรณ์ใดชํารุดใช้งานไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่  ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่
เกิดขึ้นเป็นของผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างไม่เข้ามาดําเนินการในระยะเวลาอันควร คณะกรรมการตรวจการจ้างและ
คณะกรรมการควบคุมงานสงวนสิทธ์ิเข้าดําเนินการแทน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจะหักจากเงินค้ํา
ประกันผลงาน 
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10.   งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล  PLUMBING PIPING     
10.1  มาตรฐานของคุณภาพ วัสดุ และผลิตภัณฑ์ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์น้ัน ผู้ว่าจ้างได้นําข้อกําหนด กฎเกณฑ์และ

มาตรฐานดังต่อไปน้ีมาเป็นบรรทัดฐาน เพ่ือบังคับควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ผู้รับจ้างจะนํามาใช้งานน้ีคือ 

 - ท่อนํ้าประปา ใช้ท่อ PVC. ขนาดตามแบบระบุ ให้ใช้ท่อ  PVC.ช้ันคุณภาพ  13.5   
( มอก. 17-2532 )    

  - ท่อส้วม  ท่อนํ้าทิ้งและท่อระบายอากาศให้ใช้ท่อ PVC. ช้ันคุณภาพ  8.5   
( มอก. 17-2532 )    
- ข้อต่อ PVC.  ให้ใช้นํ้ายาประสานท่อ  PVC. ( มอก. 1132-2534 )   

10.2   แผนภูมิ (Flow Diagram) ของระบบ ท่อประปา ท่อน้าํทิ้ง ท่อส้วม  และท่อระบายอากาศ  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนภูมิ (Flow Diagram) ของระบบท่อนํ้าประปา  ท่อนํ้าทิ้ง ท่อส้วม และท่อ

ระบายอากาศ โดยการสกรีนลงบนแผ่น Poly Glass ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.80x1.00 ม. ซึ่งจะต้องแสดงถึง
อุปกรณ์หลักทัง้หมด อันได้แก่   Pumps, Valves & Accessories, Pipe Sizes รูปแบบของแผนภูมิน้ีจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะกรรมการ ฯ ก่อนลงมือทําจริง และจะต้องส่งมอบพร้อมกับติดต้ังไว้ ณ 
ตําแหน่งที่คณะกรรมการ ฯ จะเป็นผู้กําหนดให้ก่อนการทดสอบระบบท่อประปา ทอ่นํ้าทิ้ง ท่อส้วม และท่อ
ระบายอากาศทั้งหมด  

10.3   ถังเก็บน้ําสแตนเลส   3000  ลิตร  และอุปกรณ์ประกอบถังเก็บนํ้า  มีมอก.989-2533 
10.4  เครื่องสูบน้าํประปา  CWP1. CWP2 +ตู้ควบคุม    และอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองสูบนํ้าประปา  

CWP1. CWP2 
ข้อกําหนด 

1.  ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าสําหรับสูบนํ้าประปาจากถังเก็บนํ้าใต้ดินขึ้นไปยังถังสูง  จํานวน 2 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ที่แสดงในแบบ 

2.  ติดต้ังแท่นเคร่ืองคอนกรีต  ยกลอยวางบนสปริง 
3.  ท่อที่เจาะผา่นผนัง  ต้องมีปลอกท่อพร้อมอุดซิลิโคน 
4.  การทดสอบการทํางานของอุปกรณ์เครื่องสูบนํ้า  ผู้รับจ้างต้องเตรียมอุปกรณ์การทดสอบ  จน

สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้  ต่อหน้าคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือได้รับมอบหมาย  
โดยไม่คิดมูลคา่ในการทดสอบ 

5. หลังจากการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าแล้วเสร็จ  ผู้รับจ้างต้องจัดทําคู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษา
แบบป้องกัน  ( INSTRUCTION  HANDBOOK )  เป็นภาษาไทยเป็นหลกั  รวมทั้งหนังสือคู่มือการซ่อมแซม
และหนังสือรายการอะไหล่ของเคร่ืองสูบนํ้า  ( SPARE  PART LIST ) และสถานที่จําหน่าย  โดยส่งร่างให้ผู้
ว่าจ้างพิจารณาก่อนจัดทํา  และส่งมอบให้ผูว่้าจ้างจํานวน  5  ชุดต่อหน่ึงอาคาร 
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6. จัดหาเคร่ืองมือการบํารุงรักษาและการซอ่มบํารุง  ได้แก่  ประแจ  แหวนข้างปากตาย  ไขควงแบน  
ไขควงแฉก  คมีล็อก  ประแจเลื่อน  ทีม่ีขนาดเหมาะสมกับขนาดของเคร่ืองสูบนํ้า  บรรจุใส่กล่องเครื่องมือที่
เป็นโลหะ 1 ชุด 
ต่อหน่ึงอาคาร 

7. ตําแห่งที่ต้ังเคร่ืองสูบนํ้าในห้องเครื่องน้ีเป็นเพียงแบบมาตรฐาน  ผูร้ับจา้งสามารถจัดการติดต้ังปรับ
ตําแหน่งใหม่ได้ตามสภาพที่เป็นจริงในแต่ละสถานที่ให้เหมาะสม  โดยให้ผู้รับจ้างจัดทํา  SHOP  DRAWIG  
แสดงตําแหน่งที่ต้ัง  การติดต้ังอุปกรณ์  และระบบควบคุมมารให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนทําการติดต้ัง 

8. ในกรณีที่ทอ่นํ้าเข้าและท่อนํ้าออกของเคร่ืองสูบนํ้ามีขนาดไม่ตรงกับที่กําหนดไว้ในแบบ  ให้ผู้รับ
จ้างใช้ข้อลดหรือข้อเพ่ิมได้ตามความจําเป็น  ดังน้ี 
 ข้อลดทางด้านท่อดูด  ใหใ้ช้เป็นข้อลดคางหมู  ( ECCENTRIC  REDUCER ) 
 ข้อลดทางด้านท่อจ่าย  ใหใ้ช้เป็นข้อลดตรง      ( CONCENTRIC  REDUCER) 

9. ขนาดของวาล์วต่างๆ  ให้ใช้ตามขนาดของท่อที่กําหนด 
10. การติดต้ังเคร่ืองจักร , อุปกรณ์ต่างๆ  ให้ยึดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

 
 
อาคาร A และ อาคาร B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CODE 

NO. OF   
STOREY

S. 

NO. 
OF 

UNITS. 

PUMP MOTOR 

CWS 

[ 
mm. 

] 

CWD 

[ 
mm. 

] 

RT.HEIGHT 

      [ m. ] 
CAPACIT

Y 

 

TDH 

[ FT ] 

SPEE
D 

[ 
RPM 

] 

POWE
R 

[ HP ] 

40-200 
10 - 

66 M 
/HR 

53 M. 
TDH 

2900 15.0 - - - 
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PUMP TYPE                          :  END – SUCTION  CENTRIFUGAL - PUMP 

CASING                     :   
IMPELLER           :  DUCTILE  IRON  OR  BRONZE OR STAINLESS  STEEL 

SHAFT                        :  STAINLESS  STEEL 

SEAL                           :  MECHANICAL 

EQUIVALENT TO     : 
MOTOR TYPE                           :   

POWER                       :  380 V. / 3    /  50 Hz. 
INSULATION             :   
EQUIVALENT  TO     :  

 
PACKAGE BOOSTER PUMP  ขนาด 3 kW (ประมาณ 4 HP)2900 rpm ถังแรงดัน เป็นถังเหล็ก 

ขนาด 200 ลิตร รับความดัน  35—150  PSI 
 
       11.  แผงควบคุม MOTOR ปั๊มน้ํา   
หมายเหตุ 

1. ตู้สวิตช์บอร์ด  ทําด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm.  ฝาด้านหน้าเปิด  ปิด ได้ด้วย
ประตูบานพับและมือถือชนิดขันกุญแจส่วนที่เป็นโลหะทัง้หมดต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันการเป็นสนิมอย่าง
ถูกต้อง  และทาสีกันสนิมอย่างน้อย  2  ครั้ง  ก่อนลงสีจริงด้วยสีทาอบแห้ง 

2. อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องติดป้ายช่ือ  (NAME PLATE)  อธิบายการใช้งานและต้องเป็น
ชนิดติดอยู่กับตู้สวิตช์บอร์ดอย่างถาวร 

3. วงจรควบคุมระบบป้ัมนํ้า  (SCHEMATIC  DIAGRAM)  ในแบบเป็นเพียงวงจรตัวอย่างเคร่าๆ  
ดังน้ันผู้รับจ้างจะต้องจัดทํารายละเอียดดังน้ี 

3.1 WIRING  DIAGRAM  AND  CONNECTION  DIAGRAM  ตามอุปกรณ์ทีจ่ะใช้ติดต้ังจริง 
3.2 รายละเอียดตู้สวิตช์บอร์ดและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องระบุ  ELECTRICAL  RATINC  ช่ือ

รุ่น (TYPE) และช่ือผู้ผลิตเป็นต้น 
4. การประกอบตู้สวิตช์บอร์ดจะต้องเป็นไปตาม  WIRING  DIAGRAM  และรายละเอียดที่ผ่าน

การพิจารณาอนุมัติจากการคณะกรรมการฯ การเดินสายไฟ (WIRING) จะต้องมีช่ือหมายเลขที่ปลายสายทุก ๆ  
ปลายให้ตรงกับที่  WIRING  DIAGRAM  และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ  ภายในตู้ทั้งหมดจะต้องมีป้ายช่ืออุปกรณ์ติด
อยู่ตาม  WIRING  DIAGRAM   

5. ผู้รับจ้างประกอบตู้สวิตช์บอร์ด  จะต้องเป็นผู้มีความชํานาญงานในด้านน้ีมานานปีมีผลงาน
ปรากฏเป็นที่เช่ือถือได้  และจะต้องมีวิศวกร  หรือผูม้ีความชํานาญ  เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการประกอบตู้
สวิตช์บอร์ด 
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6. หลังจากการประกอบตู้สวิตช์บอร์ดและติดต้ังเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมอุปกรณ์
ทดสอบที่จําเป็นและทําการทดสอบและส่งผลการทดสอบให้แก่คณะกรรมการฯ 

7. ก่อนรับงานงวดสุดท้ายผู้รับจา้งจะต้องจัดทําคู่มือ  (INSTRUCTION  BOOK) แสดง
รายละเอียดในข้อ  3.1  และ  3.2  ทั้งหมดเย็บเป็นเล่มเดียวกัน  และคูม่ือวิธีการใช้งาน  (OPERATION)  เป็น
ภาษาไทยจัดส่งอย่างน้อย  4  ชุด 

 
ก. ข้อกําหนดทั่วไปของระบบบําบัดน้าํเสียรวมของอาคารใช้ในโครงการ 
1. วัตถุประสงค์ 
ให้ผู้รับจ้างจัดหา  และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของอาคารชนิดสําเร็จรูป  (PACKAGE  

WASTEWATER    TREATMENT  PLANT,PWTP) รายละเอียดตามข้อกําหนดเฉพาะท่ีกําหนดให้ในแบบ
แปลน  และ/ หรือผังบริเวณงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล  พร้อมต่อทอ่รวมนํ้าเสียจากอาคารเข้า- ออก  
ระบบบําบัดฯดังกล่าว  และติดต้ังเดินระบบไฟจ่ายไปยังตู้ควบคุมของระบบบําบัดฯเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆภายใน
ระบบเพ่ือให้ระบบแล้วเสร็จและทํางานได้โดยถูกต้องสมบูรณ์ 

2. ขอบเขตและแนวทางในการดําเนินการ 
2.1 ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสาร  ประกอบด้วยรายละเอียดของระบบ  และอุปกรณ์ที่ใช้  

รายการคํานวณ  และหนังสอืรับรองจากวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาต  แบบของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของอาคาร  
ชนิดสําเร็จรูป  (PWTP)  ขนาดความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียตามที่ระบุไว้ในแปลน  และ/ หรือผังบริเวณ
งานระบบวิศวกรรม  สุขาภิบาล  เสนอขอรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
คณะกรรมการควบคุมงาน หรือตัวแทนของคณะกรรมการ ฯ 

2.2  เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ใช้   (PWTP)   ตาม 2.1 แล้ว  ให้ผูร้ับจ้างประสานงานกับ
เจ้าของผลิตภัณฑ์  จัดทํา  SHOP DRAWING  แสดงรายละเอียดต่างๆ แสดงระยะ  คา่ระดับต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  
HYDRAULIC  PROFILE  FLOW DIAGRAM  ของระบบบําบัดฯดังกล่าว  ลงในผัง/แปลนพ้ืนช้ันล่างของ
อาคาร  แบบขยายแสดงรูปด้าน  รูปตัด  รายละเอียดตัวถัง  รายละเอียดฐานราก  การยึดโยงถังบําบัดฯกับ
ฐานราก  ขนาดและจํานวนเสาเข็มที่ใช้  คา่ระดับท่อเข้า – ออก  เทียบกับค่าระดับท่อระบายนํ้าในงาน
วิศวกรรมโยธา  รายละเอียดแสดงชนิดและวัสดุที่ใช้ปิด กลบถัง  การเดินท่ออากาศ  ตําแหน่งฝาถัง  ตําแหน่ง
ติดต้ัง  AIR BLOWER  ตู้ควบคุมทางไฟฟ้า  การเดินสายไฟไปยังตู้ควบคุม  WIRING  DIAGRAM  และ
รายละเอียดประกอบระบบที่จําเป็น  เพ่ือสนองขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
คณะกรรมการควบคุมงานอีกคร้ังหน่ึงก่อน  จึงจะทําการติดต้ังระบบดังกล่าวได้ 

2.3  ก่อนการส่งมอบงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของอาคารให้กับผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างดําเนินการดังน้ี 
2.3.1 ทําการทดสอบระบบบําบัดฯ  ทั้งในส่วนโครงสร้าง  และอุปกรณ์ประกอบทุกส่วน  ว่า

สามารถทํางานได้เต็มความสามรถตามวัตถุประสงค์ของงาน  โดยค่าใช้จ่ายในการ
ทดสอบทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง 
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2.3.2 เอกสารคู่มือแสดงวิธีการทํางานของระบบ  และการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์
ประกอบในระบบ 

2.3.3 เอกสารสัญญา และ/หรือ ใบรับประกันผลิตภัณฑ์ในสภาพการใช้งานปกติ  นับต้ังแต่การ
ส่งมอบงานตามสัญญา 

ก. สําหรับโครงสร้างตัวถังบําบัดไม่น้อยกว่า  10  ปี 
ข. เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบไม่น้อยกว่า  2  ปี 
ค. สัญญารับดําเนินการเดินระบบ  (START  UP)  และรับประกันคุณภาพนํ้าที่ผ่านการบําบัด  

ให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง  โดยมีการตรวจวัด  หรือ  วิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนํ้าก่อนเข้า  
และที่ผ่านการบําบัดแล้วจากสถาบันการทดสอบของราชการหรือ  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าของ
เอกชนผู้ได้รับใบอนุญาต  ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างทุกๆ ราย 4 เดือนพร้อม  รายงาน 1 ฉบับ ตลอดระยะเวลา 2 ปี  
นับต้ังแต่วันที่ดําเนินการเดินระบบ 

ในกรณีที่คณุภาพนํ้าที่ผ่านการบําบัด    ไม่ได้เกณฑ์ตามมาตรฐาน  ให้ผู้รบัจ้างการรับผิดชอบ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์  โดยค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้น  อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งหมด 

2.3.4  เอกสารสัญญายืนยันความพร้อม  ในการจัดส่งผู้แทน  ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคนิค  ของ
ระบบบําบัดนํ้าเสียของเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าช้ีแจงกับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  (สผ.) 
ในกรณีมสี่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและต้องช้ีแจงกับ 
สผ. 

 
ข. ข้อกําหนดมาตรฐานเฉพาะทางเทคนิค, ใช้ประกอบงานระบบบําบัดน้ําเสียของอาคารในโครงการ 
 

1.  ชนิดของนํ้าเสีย นํ้าเสียรวมของชุมชนทั่วไป  (DOMESTIC  WASTE) 
คุณสมบัติ  BOD5  เฉลี่ย  250 มก./ลิตร 

SUSPENDED  SOLID,SS  300 มก./ลิตร 

                                  pH  6.5-8 

2.  ปริมาณนํ้าเสีย ตามท่ีระบุในแปลน / ผังบริเวณของโครงการ 

3.  ระบบบําบัดนํ้าเสีย ใช้ระบบสําเร็จรูป  ชนิด  PACKAGE  WASTEWATER  TREATMENT  
PLANT,PWTP  ในแต่ละ  PACKAGE  ประกอบด้วยถังบําบัดต้ังแต่ชนิดถัง
เด่ียว  และ / หรือประกอบด้วยสองถังขึ้นไป เป็นชนิดวางใต้พ้ืนถนนได้ดดย
โครงสร้างถังเอง 
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1.  ชนิดของนํ้าเสีย นํ้าเสียรวมของชุมชนทั่วไป  (DOMESTIC  WASTE) 
คุณสมบัติ  BOD5  เฉลี่ย  250 มก./ลิตร 

SUSPENDED  SOLID,SS  300 มก./ลิตร 

                                  pH  6.5-8 

3.1 ระบวนการบําบัด 

 
 
 
 
 
 
 

 

ใช้กระบวนการทางชีวภาพชนิดเติมอากาศ  โดยการเพาะเล้ียงจุลินทรีย์  ด้วย
สื่อชีวภาพ  (BIOMEDIA) เช่น  CONTACT AERATION  BIOFILTER  
SYSTEM, AEROBIC BIOFILM SYSTEM, ANAEROBIC  FILTER &FIXED    
FILM EXTENDED AERATION SYSTEM  หรือ เป็นระบบเลี้ยงตะกอน  เช่น  
ACTIVATED  SLUDGE PROCESS  หรือระบบอ่ืนใดที่เทียบเท่า  ทั้งน้ีทุก
ระบบต้องมีประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียในรูป BOD5 ได้อย่างน้อย 92% 
โดยนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วมีคุณสมบัติ 

BOD5 <20 มก. / ลิตร 

 SS < 30 มก. / ลิตร 

pH  6.0-8.0  
ข้อกําหนด  (DESING  CRITERIA) และ / หรือ  เกณฑ์ทีใ่ช้ใน 

รายการคํานวณออกแบบระบบบําบัดดังกล่าวให้ยึดถือตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  และต้องสอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาในแนวทางการ
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ของสํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม  (สผ.) และ / หรือหน่วยงานผู้อนุญาตท้องถิ่น 

 
3.2 วัสดุโครงสร้าง 

ถังบําบัดฯสําเร็จรูป 
(PWTP) 

โครงสร้างหลักของตัวถังบําบัด  และผนังก้ันแยกส่วนบําบัดภายใน  ทําจาก
วัสดุเทอร์โมพลาสติก  HDPE  เป็นวัสดุผนังสองช้ันมีความเหนียว และคงทน
แข็งแรง เหมาะกับงานที่อยู่ใต้ผิวจราจร โครงสร้างหลักของตัวถังต้องได้รับการ
ออกแบบจากผู้ผลิตให้ทนแรงบีบอัดและนํ้าหนักของวัสดุฝังกลบเมื่อติดต้ังใช้
งาน  ฝาปิด – เปิด  ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.50 ม. และมี
จํานวนพอเพียงต่อการดูและบํารุงรักษา  อุปกรณ์ภายในผลิตจากวัสดุ
เหล็กหล่อ  (CAST  IRON) หรือวัสดุเอบีเอส  (ABS)   
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ :ANC, BIOTECH, DOS, PP,ENTECH,EXCEL  หรือ
เทียบเท่า 

3.3 ส่วนกักเก็บตะกอน
ส่วนเกิน 

 

 

ระบบบําบัดสําเร็จรูปที่ใช้  ต้องจัดให้มีความจุของส่วนเก็บกักตะกอนส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้น  ให้สามารถเก็บตะกอนส่วนเกินดังกล่าวได้อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า  60  
วัน  กรณีที่ตัวถังสําเร็จรูปดังกล่าวไม่สามารถเก็บตะกอนได้ตามท่ีกําหนด  ต้อง
จัดให้มีถังเก็บตะกอนส่วนเกินเพ่ิมเติม  
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1.  ชนิดของนํ้าเสีย นํ้าเสียรวมของชุมชนทั่วไป  (DOMESTIC  WASTE) 
คุณสมบัติ  BOD5  เฉลี่ย  250 มก./ลิตร 

SUSPENDED  SOLID,SS  300 มก./ลิตร 

                                  pH  6.5-8 

 

3.4 อุปกรณ์  
(EQUIPMENT) 
3.4.1 เครื่องเติม
อากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก.   เครื่องเป่าอากาศ  (AIR  BLOWER) 
เป็น  HELICAL  ROTOR,THREE  LOBE  ROTARY  BLOWER, OIL FREE  
AIR มอเตอร์ขับเป็นชนิด  SQUIRREL  CAGE  TEFC, 380V / 3 PHASE / 50 
Hz  อุปกรณ์ประกอบ  สายพาน  V – BELT, PRESSURE 

V – BELT, PRESSURE  GUAGE  AIR  FILTER, SAFETY  VALVE, 
FLUORIDE  RUBBER  SEAL, ปรับการทํางาน  MANUAL / AUTO  โดย
อาศัย  TIMER  SWITCH  และ  AIR  BLOWER ทุกตัวให้ติดต้ังอุปกรณ์  
SOUND  PROOF  BOX  เพ่ือป้องกันเสียงดัง  และจัดให้มีหลังคาปิดคลุมเมื่อ
ติดต้ังนอกอาคาร  รายละเอียดให้เสนอ  SHOP  DRAWING  เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์: SHINMAYWA,ITO,LONGTECH, ASIA,TSURUMI  หรือ
เทียบเท่า 

ข.เครื่องเติมอากาศชนิดใต้นํ้า  (SUBMERSIBLE  EJECTOR) 
เป็นชนิดขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่อยู่ในนํ้าตลอดเวลา  อุปกรณ์
ประกอบ  SILENCER, GUIDE  RAIL&SUPPORT, LIFTING  CHAIN  ควบคุม
การทํางานด้วย  TIMER  SWITCH  (24-HRS.CYCLE-MANUAL)  แผง
ควบคุม  PILOT  LAMP  MANUAL – AUTO  SELECTOR, ON – OFF  
BUTTON  และอุปกรณ์อ่ืนๆที่จําเป็น  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์  : TSURUMI , 
SHINMAYWA  หรือเทียบเท่า 

 

3.4.2 เครื่องสูบนํ้า
เสีย/ เครื่องสบูตะกอน 

 
 
 
 

ใช้เป็นชนิดจุ่มใต้นํ้า  (SUBMERSIBLE   SEWAGE & SLUDGE  PUMP)  
NON – CLOG  TYPE  WITH  GUIDE  RAIL & DUCK  FOOT  BEND, 
GUIDE  SUPPORT, LIFTING CHAIN    อุปกรณ์ควบคุมการทํางานของเคร่ือง
สูบนํ้าเสียใช้เป็น  MERCURY  FLOAT  SWITCH  หรือ  LEVEL  SENSOR  
FLOAT  SWITCH  ต้ังการทํางานแบบ  MANUAL / AUTO  ด้วยลูกลอย  2 
ระดับ  แผงควบคุมการทํางานประกอบด้วย  PILOT  LAMP, MANUAL – 
AUTO  SELECTOR  SWITCH, ON – OFF  BUTTON  การควบคุมการ
ทํางานของเคร่ืองสูบตะกอนย้อนกลับ  ใช้  TIMER  SWITCH  (24-CYCLE - 
MANUAL)  
แผงควบคุมเช่นเดียวกับเคร่ืองสูบนํ้าเสีย 
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1.  ชนิดของนํ้าเสีย นํ้าเสียรวมของชุมชนทั่วไป  (DOMESTIC  WASTE) 
คุณสมบัติ  BOD5  เฉลี่ย  250 มก./ลิตร 

SUSPENDED  SOLID,SS  300 มก./ลิตร 

                                  pH  6.5-8 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ : SHINMAYWA , TSURUMI หรือเทียบเท่า 

3.4.3 สื่อชีวภาพ 

(MEDIA) 
 

 สื่อ / ตัวกลางชีวภาพทั้งในส่วน  ANEROBIC  FILTER  และส่วน  AEROBIC  
FILTER  ต้องเป็นชนิดที่ใช้งานในระบบบําบัดนํ้าเสียโดยเฉพาะ  (RANDOM 
OR CROSS FLOW   PLASTIC  MEDIA)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก RIGID  
PVC , NYLON  หรือ PE โดยค่า  VIOD  RATIO  ต้องไม่น้อยกว่า  90 % 

3.4.4 หัวจ่ายอากาศ 

(DIFFUSER) 
 

ระบบจ่ายอากาศผ่านหัวจ่ายให้ใช้เป็นชนิด  NON – CLOG  MEDIUM  
BUBBLE  AIR  DIFFUSER  ขนาดไม่น้อยกว่า  5 m3 AIR / HR / SET  หรือ
ใช้ระบบอัดอากาศผ่านท่อจ่ายอากาศแนวด่ิง (DRAFT  TUBE) 

  
3.4.5 ระบบท่อ 

(PIPE  SYSTEM) 
 

ท่อนํ้าเสีย, ท่อระบายอากาศ  ใช้ท่อ  PVC . 8.5  มอก.17 หรือ HDPE 

ท่อจ่ายอากาศใช้ท่อ  PVC.13.5 มอก.17 หรือ HDPE 

ท่อเหล็ก เหนียวชุบสังกะสี  มอก. 227 ประเภท 2 

ท่อร้อยสายไฟใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสี  ชนิด IMC, ข้อต่อเกลียว  ให้ใช้เป็นชนิด
เกลียวทองเหลือง 

 
3.4.6 ข้อต่ออ่อน
ระบายนํ้า 

ใช้เป็นชนิด  REINFORCE  NATURAL  RUBBER  WITH  STAINLESS  
STEEL  CLAMP 

3.5  ระบบไฟฟ้า ให้นําไฟจากส่วนกลางแรงดันไฟ  380V , 3 PHASE  4  สาย , 50 HZ.  
สายไฟเป็นชนิดตัวนําแกนเดียวทองแดงหุ้มฉนวน  PVC.มอก.11  ตู้ควบคุม
ทางไฟฟ้า  ใช้ชนิดตามความเหมาะสมของงาน  ทาสีกันสนิมเคลือบให้ผูร้ับจ้าง
ทํา  SHOP  DRAWING  แสดงตําแหน่งติดต้ังที่เหมาะสมเสนอคณะกรรมการ 
ฯ  เพ่ือเห็นชอบด้วย  
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เครื่องสูบน้ําดับเพลิง   Fire Pump 
HORIZONTAL SPLIT CASE FIRE PUMP 
CONTROLLER : "TORNATECH" ( UL/FM ) 
CAPACITY : 1,000 US.GPM. @ 90 M.TDH. 
MODEL :  152 HP @ 2500 RPM  
FUEL TANK 600 LITRE = 1 SET 
FLOW METER 6" = 1 SET, FM APPROVED 
PRESSURE RELIEF VALVE 4" = 1 SET 
ENCLOSE WASTE CONE 4" x 8" = 1 SET 
BATTERIES 12 VOLT x 150 AMP = 2 SET 
PRESSURE GUAGE 4.5" = 2 SET 
AUTOMATIC AIR VENT 3/4" = 1 SET 
FLEXIBLE EXHUAST CONNECTOR & MUFFLER = 1 SET 
FITTING 
ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ที่จําเป็นเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง  การติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA20 

ตู้ควบคุมไฟต้องได้ UL,FM 
 
เครื่องสูบน้ํารกัษาแรงดัน  JP (Jockey Pump) 
CAPACITY : 20 US.GPM. @ 100 M.TDH. 
MOTOR : 3.0 KW 4 HP @ 2900 RPM. , 380 V x 3 PHASE x 50 Hz. 
CONTROLLER : "TORNATECH" ( UL LISTED ) 
ACCESSORIES : PRESSURE RELIEF VALVE 3/4" = 1 SETตู้ 
ควบคุมและอุปกรณ์ที่จําเป็นเคร่ืองสูบนํ้ารักษาแรงดัน  การติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA20 

ตู้ควบคุมไฟต้องได้ UL,FM 
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หมวดท่ี  6  งานระบบไฟฟ้า 
 

ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ  รายการที่ซ้ําซ้อนกับหมวดรายการท่ัวไป ให้ใช้
ข้อกําหนดในรายการงานระบบไฟฟ้า ดังน้ี 

 
รายละเอียดการดําเนินการงานเสาและสายไฟฟ้าแรงสูง 
ระบบป้องกันฟ้า Faraday Conventional System 
  
เสาและสายไฟฟ้าแรงสูง 

ทั่วไป  วัสดุ  อุปกรณ์   
เสาและสายไฟฟ้าแรงสูงและการติดต้ังให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ขอบเขต 
1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการจัดหาและติดต้ังสายแรงสูง 22 KV 3 เฟส 3 สาย 50 Hz ซึ่งติดต้ัง

บนไม้คอนบนเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 14 เมตร ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
2 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการติดต่อให้การไฟฟ้าฯ มาเดินสายแรงสูงและทดสอบสายแรงสูง

ดังกล่าวในข้อ 2.1 และติดต้ังมิเตอร์แรงสูงให้จนเป็นที่เรียบร้อย 
3 ค่าใช้จ่ายในข้อ 1และ 2 รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งหมดให้ผู้รับจ้าง รวมอยู่ในรายการเสนอราคา

ด้วย (ยกเว้นค่าประกันมิเตอร์) 
 
ความต้องการทางด้านเทคนิค 

1 ตัวนําต้องเป็นสายและขนาดตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
2 คุณสมบัติอ่ืนๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานการไฟฟ้าฯ 

การติดต้ังเสา สายไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ต่างๆ   
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การทดสอบ 
ผู้รับจ้างต้องให้การไฟฟ้าฯ ทดสอบอุปกรณ์แรงสูงต่างๆ ด้วย 
 
รายละเอียดการดําเนินการงานแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงตํ่าทั่วไปและอุปกรณ์ 

ความต้องการท่ัวไป 
ข้อกําหนดน้ีครอบคลุมคุณสมบัติ และการติดต้ังของแผงสวิตช์กระจายไฟฟ้าแรงตํ่า (Distribution 

Board) แผงสวิตช์ย่อย (Panelboard) และสวิตช์ตัดวงจรอ่ืนๆ ซึ่งเป็นแผงชนิดติดต้ังกับผนัง (Wall 
Mounted) และต้ังพ้ืน 
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แผงสวิตช์กระจายไฟฟ้า (Distribution Board) 
1 Main Switchboad 

ตู้ Main Switchboard ต้องสามารถใช้กับระบบไฟฟ้าสลับแบบ 3 เฟส 4 สาย แรงดัน  
400/230 VAC. 50 Hz. 

1) ตัวตู้ (Cabinet Construction) 
1.1)  ตัวตู้ต้องเป็นชนิดวางต้ังกับพ้ืน สามารถเปิดและบํารุงรักษาอุปกรณ์จาก

ด้านหน้าของตู้ โดยมีบานประตูแบบใช้บานพับชนิดซ่อน  ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยลูกบิด และสามารถล๊อคด้วย
กุญแจได้ เป็นตู้ที่ปิดชิดระดับ IP 41 ตามาตรฐาน IEC ตัวตู้ทําด้วยเหล็กที่ต้องทําความสะอาดให้ถูกต้อง 
เรียบร้อยก่อนผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิม เช่น ทาด้วยสีกันสนิมและพ่นสีทับผ่านการอบ หรือผ่าน
กระบวนการชุบสังกะสี ตัวตู้ต้องมีความแข็งแรงพอที่จะไม่บิดตัวขณะใช้งาน และขณะเกิดการลัดวงจร และ
แผ่นเหล็กที่ใช้ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 ม.ม.  

1.2) โดยคุณลักษณะหรือรูปแบบการแบ่งก้ันแยกส่วนที่มีไฟฟ้า (Live Part) หรือ
ส่วนที่เป็นอันตราย โดยใช้ Partitions ก้ันแยกระหว่างอุปกรณ์หลัก  Form 3a ตามมาตรฐาน IEC60439 ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

– มี Partition ก้ันแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing unit) 
– มี Partition ก้ันแยกอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน 
– มี Partition ก้ันแยกขั้วต่อสายตัวนําภายนอก (Terminal for External 

Conductor) ออกจากอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่จะอยู่ภายในช่องเดียวกันกับบัสบาร์ 
1.3) Knockout และ Cable gland (โลหะ) จะต้องจัดทําไว้ให้พอสําหรับสาย 

Power ต่างๆ ทั้งสําหรับสายเมนและสําหรับวงจรย่อยต่างๆ ทางด้านบนของตัวตู้โดยติดอยู่บนแผ่น 
Knockout และ Cable gland จะต้องมีคุณภาพดีและมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของสายไฟ เพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายกับฉนวนของสายไฟได้ ช่องว่างและทางเดินของสายไฟภายในตู้มีขนาดพอเหมาะสมโดยไม่แออัด
จนเกินไป โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน UL 67 ตัวตู้พร้อมส่วนประกอบทั้งหมดต้องสามารถทนสภาวะลัดวงจร
ขนาดไม่น้อยกว่าที่กําหนดในแบบ 
 

2) บัสบาร์ 
2.1)  บัสบาร์และส่วนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านต้องเป็นทองแดงบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 

98% โดยพ่นสีหุ้มตลอดหลังจากได้ทําการตัดแต่งและเจาะรูแล้ว และพ่นสีบัสบาร์ต้องเป็นสีที่ได้มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับให้ใช้ได้กับงานทางด้านไฟฟ้า ตรงรอยต่อแยกของบัสบาร์ แต่ละจุดให้เว้นไว้ไม่ต้องพ่นสี  โดยให้มี
ขนาดเท่ากับขนาดของบัสบาร์ที่จะนํามาต่อ ณ ที่จุดน้ันๆ สีที่ใช้ให้ใช้สีดํา สําหรับบัสบาร์ที่ต่อกับเฟส A สีแดง 
สําหรับบัสบาร์ที่ต่อกับเฟส B สีนํ้าเงินสําหรับบัสบาร์ที่ต่อกับเฟส C และสีขาวสําหรับบัสบาร์ที่ต่อกับ Neutral 

ขนาดของบัสบาร์ที่ใช้ จะต้องสามารถทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบอุณหภูมิใช้งาน 40 C 
ตําแหน่งของ neutral bus พร้อมหูสายให้อยู่ส่วนล่างของตู้ 
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3) Circuit Breaker 
3.1) Circuit Breaker ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC เป็นชนิด 

Molded Case โดยมีพิกัดกระแสและค่า Interupting Capacity ที่อุณหภูมิใช้งาน 40C ตามท่ีระบุในแบบ 
Circuit breaker ทั้งหมด ต้องมี Instandtaneous magnetic short circuit trip และ Thermal Overload 
current trip ทุกๆ Pole 

 
4) Terminals ขั้วต่อสายสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติใช้สองแบบน้ี 

4.1) สําหรับขนาดเฟรมข้ึนไปถึง 250 แอมแปร์ใช้ขั้วชนิดต่อสายไฟเข้าโดยตรงหรือ
แบบต่อบัสบาร์เข้าได้ 

4.2) สําหรับขนาดเฟรม 320 แอมแปร์และใหญ่กว่าให้ใช้ขั้วชนิดต่อบัสบาร์ 
4.3) ขั้วต่อสายไฟต้องเป็นแบบใช้ได้ทั้งทองแดงและอะลูมิเนียม ถ้าหากใช้กับ

อะลูมิเนียมโดยตรงไม่ได้ต้องมีแผ่นรอง (Cupal Insert) ให้มาด้วยหรือทําสายทองแดงต่อออกมาพร้อมขั้วต่อ
สายสําหรับสายอะลูมิเนียมและทองแดง 

 
5) Reseades สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติต้องมี Releases สําหรับตัดไฟโดยอัตโนมัติ ดังน้ี 

5.1) Overcurrent Releaes ต้องเป็นชนิด Adjustable thermal overload 
releases, Ambient temperature compensated ให้ต้ังกระแสไฟสําหรับโอเวอร์โหลดตามท่ีกําหนดใน
แบบ (นอกจากอนุญาตไว้เป็นพิเศษในแบบ จึงใช้ชนิด Fixed type overload release ได้) 

5.2) Short-Circuit Release ต้องเป็นชนิด Adjustable or fixed 
instantaneous magnetic short circuit release 

 
6) Interrupting Capacity (IC) สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติสามารถป้องกันกระแสไฟ

ลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 10 KA ที่ 380 โวลต์ และตามที่กําหนดในแบบ แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าที่การไฟฟ้าท้องถิ่น
กําหนด 

7) Accessorie ให้ติดต้ังตามที่กําหนดในแบบ 
7.1) Under voltage Relase เป็นคอยล์สําหรับตัดสวิทซ์ เมื่อแรงดันไฟฟ้าตกและ

จะป้องกันไม่ให้สับสวิทซ์เข้าได้ ถ้าแรงดันไฟฟ้ายังสูงไม่พอ สามารถใช้สําหรับ Interlocks, remote releae 
เป็นต้น คอยล์ใช้ชนิด 380 หรือ 220 โวลต์ ตามท่ีกําหนด 

7.2) Shut Trip เป็นคอยล์สําหรับตัดสวิทซ์ โดยใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบ
คอนโทรลคอยล์ใช้ชนิดกระแสไฟฟ้าสลับหรือกระแสไฟฟ้าตรงตามชนิดและแรงดันไฟฟ้าของระบบคอนโทรล 

7.3) Auxiliary Switches เป็นสวิทซ์ที่จะสับเข้าออกตามสวิทซ์อัตโนมัติ สําหรับใช้
ในการ Interlock, Signalling และอ่ืนๆ สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ที่ 380 โวลต์ เอซี 
ติดต้ังตามที่จําเป็นและตามท่ีกําหนดในแบบ 
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7.4) Alarm Switch เป็นสวิทซ์ที่จะทํางานเมื่อสวิทซ์ตักตอนอัตโนมัติตก เพราะ
กระแสไฟเกินกระแสไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าตก หรือถูกบังคับให้ตกโดยผ่าน Under voltage releae 
Trip สวิทซ์น้ีต้องสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ที่ 300 โวลต์ เอซี 

7.5) Electrical TrippingTime-Lag Device ประกอบด้วยความต้านทาน 
(Resistor) และคะแปซิเตอร์สําหรับถ่วงระยะเวลาการทํางานของ Undervoltage release ต้องสามารถถ่วง
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า 1.5 วินาที หรืออาจใช้แบบ Machanical Delay ก็ได้ 

 
ASYMMETRICAL RELAY 

เป็นรีเลย์ชนิด Solid State สําหรับใช้กับไฟฟ้าระบบ 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 แฮรตซ์ 
ซึ่งจะทํางานเมื่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสต่างกัน โดยสามารถต้ังจุดที่ทํางานได้ระหว่าง 5% ถึง 15% 
Asymmetry มีคอนเทคชนิด Changeover จํานวนอย่างน้อย 2 อัน ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกินน้อยกว่า 380 
โวลต์ และทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6 แอมแปร์รีเลย์ต้องเป็น Tropicalized ชนิด Plug-in พร้อม 
Socket หรือต่อสายออกมามี Plug and Socket ให้พร้อมทั้งชุด 

 
UNDERVOLTAGE RELAY 

เป็นรีเลย์ชนิด Soild State Controlled สําหรับใช้กับไฟฟ้า 380 โวลต์ หรือ 220 โวลต์ 50 
เฮร์ตซ์ สามารถต้ัง Cut-in Point จะเปลี่ยนแปลงไปตามด้วย แต่ต้องสามารถต้ังให้ Cut-out Point อยู่ที่ 342 
โวลต์ ได้มีคอนเทคชนิด Changeover จํานวนอย่างน้อย 2 อัน ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 380 โวลต์ และ
ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6 แอมแปร์รีเลย์ต้องเป็นแบบ Tropicalized ชนิด Plug-in พร้อม Socket หรือ
ต่อสายออกมามี Plug and Socket ให้พร้อมชุด 
 

GROUND FAULT PROTECTION SYSTEM 
สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดเฟรม 1,000 อัมแปร์และใหญ่กว่าต้องมี Ground Fault Sensor ที่

จะตัดสวิทซ์ออกโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการลัดวงจรลงดิน (Ground Fault) ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถทํางานได้
ดังน้ี 

1 Ground Fault Clearing Time ของเมนสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติต้องช้ากว่าของสวิทซ์ตัดตอน
อัตโนมัติของสายป้อน (Feeder) 

2 Ground Fault Current Pickup อย่างตํ่าไม่น้อยกว่า 200 แอมแปร์สามารถปรับได้ง่ายขึ้นไป
ถึงไม่น้อย 1,200 อัมแปร์ 

3 ต้องสามารถเลือกต้ังระยะเวลาถ่วง (Time Delay) ได้ที่ 0.1, 0.2, 00.3, 0.5 วินาที 
4 อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นไปตาม NE Code ART.011-10, 230-95 
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ฟิวส์และฐาน 
1  ฟิวส์สําหรับป้องกันสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติและสวิทซ์อ่ืนๆ ให้ใช้ฟิวส์ชนิด HRC ตามมาตรฐาน 

DIN 43620 และ VDE 0660 ซึ่งสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 100 KA ที่ 380 โวลต์ 
ฐานฟิวส์ให้ใช้ชนิด Triple-Pole ติดชนิดกัน 3 อัน โดยมี Phase Barriers สําหรับฟิวส์ขนาด 224 อัมแปร์ขึ้น
ไป 

2 ฟิวส์สําหรับคอนโทรลและสําหรับป้องกันเครื่องวัดต่างๆ ให้ใช้ฟิวส์ชนิด Cartridge ตาม
มาตรฐาน DIN 49360 และ 49515ม VDE 0635 ซึ่งสามารถป้องกันกระแสไฟลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 50 KA ที่ 
380 โวลต์ ฐานฟิวส์ใช้ชนิด Flush-Mounting สําหรับฟิวส์ที่ติดกับฝาตู้และชนิดธรรมดาสําหรับฟิวส์ที่ติดในตู้ 

 
MEASURING INSTRUMENT 

1  แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ เป็นชนิดใช้ติดต้ังกับตู้แผงสวิตซ์ (Flush Mounted Switchboard 
type) มีจุดต่อสายด้านหลัง สามารถกันฝุ่นและความช้ืนได้ Accuracy Class 1 หรือดีกว่า 

2 Selector Switch เป็นชนิดแบบหมุน สําหรับ Voltmeter Selector Switch ให้มีตําแหน่ง R-S 
, S-T T-R, OFF, R-N, S-N และ T-N หรือตามที่ระบุในแบบ 

3  หม้อแปลงกระแส (C.T) เป็นชนิด Ring Type Cast Resin Insulation มีพิกัดตามท่ีระบุใน
แบบ 

 
CIRRENT TRANSFORMER (CT) 

Secondary rated current : 5 A, Primary Rating ตามท่ีกําหนดในแบบ Accuracy Class : 
1.0 หรือดีกว่า Tropical Proof, ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 500 โวลต์ Rated Burden ตามท่ีจําเป็นต้อง
เป็นใช้ 

 
VOLTMETER 

เป็นชนิดต่อแรงมีสเกลอ่านได้ 0-500 โวลต์ หรือตามแบบ Accuracy Class 1.5 หรือดีกว่า 
VOLTMETER SWITCH (VS) 
 เป็นชนิดเลือกได้ 7 จังหวะ (RS-ST-TR-O-RO-SO-TO) สําหรับไฟ 3 เฟส 4 สาย เพ่ือวัดได้ทั้ง 3 

เฟส และกับเส้นศูนย์ ทั้งมีจังหวะ ปิดด้วยหรือใช้ชนิดเลือกได้ 4 จังหวะ (RS-ST-TR-O) สําหรับเฉพาะไฟ 3 
เฟส 3 สาย 

AMMETER ใช้ 2 ชนิด ตามที่กําหนดในแบบ ดังนี้ 
 Direct Connection Ammeter ขนาดและจํานวนตามท่ีกําหนดในแบบ Accuracy Class 1.5 

หรือดีกว่า 
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CT. TYPE AMMETER  
 เป็นชนิดมีสเกลอ่านได้ตามขนาด Primaty Current Rating เป็นแบบใช้ต่อกับ Current 

Transformer ชนิด 5 แอมแปร์Secondary Rated Current, Accuracy Class 1.5 หรือดีกว่า 
AMMETER SWITCH (AS) 
 เป็นชนิดเลือกได้ 4 จังหวะ เพ่ือวัดกระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส และมีจังหวะปิดด้วย (O-R-S-T) ทน

กระแสไฟฟ้าได้ไม่ตํ่ากว่า 10 แอมแปร์สําหรับใช้กับอัมมิเตอร์แบบใช้ CT 
FREQUENCY METER 
           เป็นชนิด Vibrating Reed Type (13 Reeds) สําหรับต่อเข้ากับระบบไฟ 380 โวลต์ หรือ 

220 โวลต์ วัดได้ระหว่าง 47-53 Hz, Accuracy Calss 0.5) 
 

Digital Metering System  (I, V, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, Hamonic) 
มีฟังก์ช่ันการวิเคราะห์ขั้นสูงซึ่งช่วยให้สามารถวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเฟสเดียวหรือ 3 เฟสได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ I, V, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, Hamonic  ติดต้ังกับแผงไฟฟ้าแรงดันตํ่า และ
แรงดันปานกลาง  สามารถวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ นอกจากน้ียังตรวจสอบ
คุณภาพของพลังงานด้วยการวัด THD  

Display Type :  LCD 
Number of Phases : 1,3 
Meter Accuracy  : ±0.5 %  
Number of Digits  : 4 
Communication interface : ETHERNET (Modbus TCP/IP, Serial port: RJ45) 

  
INDICATOR LAMPS 
          ใช้ชนิดที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN มีเลนส์สีด้านหน้าใช้ 2 ชนิด ตามแรงดันไฟฟ้า ดังน้ี  

1 สําหรับ 220 โวลต์ ใช้ฐานหลอดแบบ E14 และหลอดนีออน 
2 สําหรับกระแสไฟ 24 โวลต์ ใช้ฐานหลอดแบบ BA 9 S หลอด 24 โวลต์ 3 วัตต์ 
3 สําหรับกระแสไฟตรงเกิน 24 โวลต์ ใช้แบบเดียวกับข้อ 21.2 แต่มีความต้านทาน (Fropping 

Resistor) ลดแรงดันไฟฟ้าลงมาเป็น 24 โวลต์ 
 

แผงสวิตช์ย่อย (Panelboard) 
1 แผงสวิตช์ย่อย เป็นแผงสวิตช์ที่ใช้ควบคุมการจ่ายกําลังไฟฟ้าให้แก่ Load ต่างๆ โดยมี Branch 

Circuit Breaker เป็นตัวควบคุม Load แต่ละกลุ่มหรือแต่ละตัว ตามกําหนดในแบบหรือตาม Panelboard 
Schedule 
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2 ความต้องการทางด้านการออกแบบและการสร้าง 
1) Panelboard ต้องออกแบบขึ้นตามมาตรฐานของ NEMA หรือ IEC โดยสร้างสําเร็จ

จากผู้ผลิต Circuit Breaker ที่ใช้สําหรับ Panelboard น้ี ใช้กับระบบไฟฟ้า 400 Y/230 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 
50 เฮิร์ท หรือ 230 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 50 เฮิร์ท ตามกําหนดในแบบ และ Panelboard Schedule 

2) Cabinet ต้องเป็นแบบติดลอย ตัวตู้ทําด้วย Galvanized Code Gauge Sheet Steel 
with Gray Baked Enamel Finish หรือเคลือบด้วยฟอสเฟส แล้วพ่นด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่ (Epoxy Power 
paint) มีประตู ปิด-เปิด ด้านหน้าเป็นแบบ Flush Lock 

3) Busbar ที่ต่อกันกับ Breaker ต้องเป็น Phase Sequency Type และเป็นแบบที่ใช้
กับ PLUG-ON หรือ BOLT-ON Circuit Breaker 

4) Main Circuit Breaker ต้องเป็น Molded Case Circuit Breaker มี AMP Trip และ 
AMP Frame ตามท่ีกําหนดให้ในแบบ ประกอบด้วย Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip และ 
Thermal Overcurrent ควรเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ Feeder Circuit Breaker ต้นทาง เพ่ือการทํางานที่
สัมพันธ์กัน (Coordination) 

5) Branch Circuit Breaker ต้องเป็นแบบ Quick-Make, Quick-Break, Thermal 
Magnetic and Trip Indicating และเป็นแบบ PLUG-ON หรือ BOLT-ON Type มีขนาดตามท่ีระบุไว้ใน 
Panelboard Schedule โดย Circuit Breaker ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ Main Circuit Breaker ของ 
Panelboard 

6) Nameplate แผงสวิตช์ย่อยต้องบ่งบอกด้วย Nameplate, Nameplate ต้องทําด้วย
แผ่นพลาสติกสองช้ัน ช้ันนอกเป็นสีดํา และชั้นในเป็นสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือ กระทําบนแผ่นพลาสติกสี
ดํา เพ่ือว่าเมื่อประกอบกันแล้ว ตัวหนังสือจะปรากฏสีขาว ตัวหนังสือบน Nameplate เป็นไปดังแสดงไว้ใน
แบบ 

7) ผังวงจร ตู้ย่อยทุกตู้ ต้องมีผังวงจรท่ีอยู่กับตู้ดังกล่าวติดไว้ในฝาตู้ ซึ่งจะบ่งบอกถึง
หมายเลขวงจร ขนาดสาย ขนาดของ Circuit Breaker และ Load ชนิดใดที่บริเวณใดไว้เพ่ือสะดวกในการ
บํารุงรักษา 
 

3 การติดต้ัง ให้ติดต้ังกับผนังด้วย Expansion Bolt ที่เหมาะสม หรือติดต้ังบน Supporting ที่
เหมาะสม โดยระดับสูง 1.80 เมตร จากพ้ืนถึงระดับบนของแผงสวิตช์ ตามตําแหน่งที่แสดงในแบบ 
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 รายละเอียดการดําเนินการงานสายไฟฟ้าแรงตํ่า 
ความต้องการท่ัวไป 

สายไฟฟ้าแรงตํ่า ที่ใช้สําหรับแรงดันไฟฟ้าระบบ (System Voltage) ไม่เกิน 400 Y/230 โวลท์ 
ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับกรรมวิธี และสถานที่ติดต้ังใช้งานตามกําหนดในหมวดน้ี เว้นแต่จะมี กฎระเบียบ 
หรือข้อบังคับของการไฟฟ้าท้องถิ่นให้เป็นอย่างอ่ืน 

ชนิดของสายไฟฟ้า 
1 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน สายไฟฟ้าทั้งชนิดแกนเดียว (Single Core) และหลายแกน 

(Multi Core) ต้องเป็นชนิดตัวนําทองแดงหุ้มด้วยฉนวน Polyvinyl chloride (PVC) และถ้ามีเปลือก 
(Sheathed) ต้องเป็น PVC เช่นกัน ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และทนอุณหภูมิของตัวนําได้ 70 องศา
เซลเซียส ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 11-2531 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 ตารางมิลลิเมตร ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว 
(Stranded Wire) 

2) สายไฟฟ้าที่ใช้ร้อยในท่อ (Conduit) หรือวางในรางวางสาย (Wireway) ติดต้ังใน
สถานที่แห้งและสถานที่เปียกที่ไม่มีโอกาสทําให้สายไฟฟ้าแช่นํ้าโดยทั่วไปกําหนดให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดแกนเดียว 
(Single Core) ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 4 (ชนิด THW) 

3) สายไฟฟ้าที่ใช้วางฝังดินโดยตรง (Direct Burial) หรือ เดินร้อยในท่อฝังดิน (Under 
Ground Duct) หรือในสถานที่มีโอกาสทําให้สายไฟฟ้าแช่นํ้า ให้ใช้สายชนิดมีเปลือกหุ้ม (Sheathed Cable) 
ทั้งแกนเดียว และหลายแกน ตาม มอก.11-2531 ตาราง ที่ 6, 7, 8 หรือ 14 (ชนิด NYY, NYY-N หรือ NYY-
GRD) แล้วแต่กรณี 

4) สายไฟฟ้าที่ใช้กับเคร่ืองจักรถาวรที่มีการเคลื่อนที่เป็นประจํา เช่น รอกไฟฟ้าหรือ
เครื่องจักรที่มีการส่ันสะเทือนหรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายตําแหน่ง ตามคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เห็นชอบให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด Flexible  Cable มีเปลือกหุ้ม ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 9 หรือ ตารางที่ 15 
แล้วแต่กรณี 

2 สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ก่อให้เกิดความร้อนสูงเช่น หลอดไส้ (Incan 
Descent Lamp), Gas Discharge Lamp เป็นต้น ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดทนความร้อนสูง ตัวนําทองแดง หุ้ม
ด้วยฉนวนยางที่ทนอุณหภูมิของตัวนําได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส และทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
250 โวลท์ แล้วหุ้มด้วยฉนวนใยหิน (Asbestos) ก่อนหุ้มด้วยเปลือกนอกด้วยวัสดุที่เหมาะสมอีกช้ันหน่ึง 

3   สายไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่อันตราย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังสายไฟในสถานที่อันตราย
ของ ว.ส.ท 
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การติดต้ัง 
1 การติดต้ังสายไฟฟ้าซึ่งเดินร้อยในท่อโลหะต้องกระทําดังต่อไปน้ี 

1) ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้ เมื่อมีการติดต้ังท่อเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละช่วงโดยปลาย
ท่อทั้งสองด้าน ต้องเป็นกล่องพักสาย กล่องดึงสาย หรือกล่องต่อสายสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 

2) การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ซึ่งออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดึงสายไฟฟ้า 
โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิต 

3) การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อ อาจจําเป็นต้องใช้สารช่วยหล่อลื่น โดยสารน้ันจะต้องเป็น
สารพิเศษที่ไม่ทําปฏิกิริยากับฉนวนของสายไฟฟ้า 

4) การดัดโค้งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า
ข้อกําหนดใน NEC และไม่น้อยกว่าคําแนะนําของผู้ผลิตสายไฟฟ้า (ถ้ามี) 

5) การต่อสายใต้ดินหรือบริเวณที่เปียกช้ืน หรือโดนนํ้าได้ต้องหุ้มด้วยสารกันความช้ืนมิ
ให้เข้าไปในหัวต่อได้ เช่น สารประเภทซิลิโคน หรือ Epoxy 

2 การต่อเช่ือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า 
1) การต่อเช่ือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า ให้กระทําได้ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้า

เท่าน้ัน ห้ามต่อในช่องท่อโดยเด็ดขาด หรือให้ต่อสายได้ในช่วงที่สามารถเข้าตรวจสอบได้โดยง่าย สําหรับการ
เดินสายในรางวางสายชนิดต่างๆ 

2) การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้า ที่มีขนาดของตัวนําไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตร 
ให้ใช้ Insulated Wire Connector, Pressure Type ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์ 

3) การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้า ที่มีขนาดตัวนําใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร 
และไม่เกิน 240 ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้ปลอกทองแดงชนิดใช้แรงกลอัด (Splice or Sleeve) และพันด้วย
ฉนวนไฟฟ้าชนิดละลายและเทป พีวีซี อีกช้ันหน่ึง 

4) การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้า ที่มีขนาดตัวนําใหญ่กว่าที่กําหนดข้างต้น ให้ต่อ
โดยใช้ Split Bolt Connector ซึ่งผลิตจาก Bronze Alloy หรือวัสดุอ่ืนที่ยอมรับให้ใช้งานต่อเช่ือมสายไฟฟ้า
แต่ละชนิด 

5) ปลายสายไฟฟ้าที่สิ้นสุดภายในกล่องต่อสายต้องมี Terminal Block เพ่ือการต่อสาย   
ไฟฟ้าแยกไปยังจุดอ่ืนได้สะดวก และการเปลี่ยนชนิดของสายไฟฟ้า ให้กระทําได้โดยต่อผ่าน Terminal Block 
นี้ การต่อสายไฟฟ้าชนิดพิเศษที่มีข้อกําหนดเฉพาะให้เป็นไปตามข้อแนะนําของผู้ผลิตสายไฟฟ้าน้ันๆ 
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การทดสอบ 
ให้ทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าดังน้ี 
1 สําหรับวงจรแสงสว่าง และเต้ารับ ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ตัดวงจรและสวิทช์ต่างๆ อยู่ใน

ตําแหน่งเปิด ต้องวัดค่าความต้านทานของฉนวนได้ไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุกๆ กรณี 
2 สําหรับ Feeder และ Sub Feeder ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสองทาง แล้ววัดค่า

ความต้านทานของฉนวน ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุกๆ กรณี 
3 การวัดค่าของฉนวนที่กล่าว ต้องใช้เคร่ืองมือที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลท์ และวัดเป็น

เวลา 30 วินาที ต่อเน่ืองกัน 
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รายละเอียดการดําเนินการงานสวิตช์และเต้ารับ 
ความต้องการท่ัวไป 

ข้อกําหนดน้ีได้ระบุครอบคลุมถึงคุณสมบัติ  และการติดต้ังทั้งสวิตช์ ซึ่งใช้งานในรูปแบบต่างๆ และ
เต้ารับไฟฟ้า โดยมีคุณสมบัติ และ/หรือ กรรมวิธีในการผลิตไม่น้อยกว่าข้อกําหนดในหมวดน้ี และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

 
สวิตช์ไฟฟ้าทั่วไป 

1 สวิตช์ไฟฟ้าโดยทั่วไปให้เป็น Heavy Duty, TumbleQuiet Type แบบติดฝังกับผนังบนกล่อง
เหล็กชุบ Galvanized ขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนสวิตช์ 

2 ขนาด Ampere Rating ของสวิตช์ต้องไม่น้อยกว่า 15 แอมแปร์ 250 โวลท์ โดยใช้ Bakelite 
หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่าเป็นฉนวนไฟฟ้า ทําให้ไม่สามารถสัมผัสกับส่วนโลหะที่นําไฟฟ้าได้โดยง่าย 

3 สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับควบคุมพัดลมดูดอากาศ ต้องเป็นชนิด Illuminating Lamp ในตัวเพ่ือแสดง
ว่าพัดลมกําลังทํางานหรือหยุดทํางาน 

4 Cover Box ต้องเป็น Anodized Aluminium หรือ High Grade Plastic 
5 Metal Box สําหรับติดต้ังสวิตช์ไฟฟ้า ต้องผ่านการชุบป้องกันสนิมโดย Hot-Dip Galvanized 

โดยความหนาของเหล็กต้องไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร  
6 การติดต้ังให้ฝัง Metal Box ในผนังกําแพงหรือเสา แล้วแต่กรณีเพ่ือให้ Cover Plate ติดแนบ

กับผิวหน้าของผนังกําแพง หรือเสาดังกล่าว โดยระดับความสูงจากพ้ืนถึงก่ึงกลางสวิตช์กําหนดไว้ 1.20 เมตร 
7 กรณีที่ระบุให้ติดลอยให้ติดต้ัง โดยใช้กล่องโลหะหล่อแบบติดลอยการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ตําแหน่งของสวิตซ์ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนดําเนินการได้ 
8 สวิตช์ไฟฟ้าแบบกันระเบิดต้องเป็นแบบใช้ในสถานท่ีอันตราย ประเภทที่ 1 แบบที่ 2 ตาม

มาตรฐาน ว.ส.ท 501-6 (ก) ขนาด Ampere Rating ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ 
 

เต้ารับไฟฟ้าทั่วไป 
1 เต้ารับไฟฟ้าทั่วไปต้องเป็นแบบมีขั้วสายดินในตัวใช้ได้ทั้งขาเสียบแบบกลมและแบบแบนใช้

ติดต้ังฝังในผนังกําแพงหรือเสา แล้วแต่กรณีตามกําหนดในแบบพร้อมกล่องโลหะที่เหมาะสม 
 2 ต้องมีฉนวนไฟฟ้าเป็น Bakelite หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า โดยสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
250 โวลท์ และขั้วสัมผัสต้องมีขนาด Ampere Rating ไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 

3 เต้ารับไฟฟ้าสําหรับกรณีพิเศษต้องมีขนาด Ampere Rating ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ 
4 Cover Box และ Metal Box ให้เป็น  Anodized Aluminum หรือ High Grade Plastic 
5 ให้ติดต้ังเช่นเดียวกับสวิตช์ไฟฟ้าตามระบุในข้อ 6,7 โดยระดับความสูงจากพ้ืนถึงก่ึงกลางเต้ารับ

เป็น 0.9 เมตร  กรณีที่เต้ารับอยู่ในตําแหน่งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะหรือเคาเตอร์ นอกเหนือจากน้ันให้ติดต้ังสูง 
0.3 เมตร หรือตามแบบกําหนด 
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6 เต้ารับไฟฟ้าแบบกันระเบิดต้องเป็นแบบใช้ในสถานที่อันตราย ประเภทที่ 1 แบบท่ี 2 ตาม
มาตรฐาน ว.ส.ท 501-12 ขนาด Ampere Rating ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ 

การติดต้ัง 
การติดต้ังอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว้ได้ เพ่ือความเหมาะสม และตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
การทดสอบ 

      ให้ทดสอบค่าฉนวนของสวิตช์และเต้ารับ โดยต่อรวมเข้ากับวงจรไฟฟ้าในขณะทดสอบฉนวนของ
สายไฟฟ้า 
 
รายละเอียดการดําเนินการงานอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 

ความต้องการท่ัวไป 
เพ่ือให้การใช้งานและการติดต้ังอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้า ให้รวมถึงสายสัญญาณทาง

ไฟฟ้า-สื่อสาร อ่ืนๆ เช่น สายโทรศัพท์ สายสัญญาณ วิทยุ-โทรทัศน์ สายสัญญาณแจ้งเตือน เป็นต้น) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน จึงกําหนดให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และการติดต้ังเป็นไปตาม
ข้อกําหนดดังรายละเอียดน้ี 

 
ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

1 ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะ ท่อโลหะต้องเป็นท่อโลหะตามมาตรฐาน มอก. 770 - 2533 และ/
หรือ ANSI ชุบป้องกันสนิมโดยวิธี HOT-DIP Galvanized ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ
ดังต่อไปน้ี 

1) ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
1/2 น้ิว ติดต้ังใช้งานในกรณีที่ติดต้ังลอย หรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งไม่มีสาเหตุใดๆ ที่จะทําให้ท่อเสียรูปทรงได้ 
การติดต้ังใช้งานให้เป็นไปตามกําหนดใน NEC Article 348 

2) ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 1/2 น้ิว ติดต้ังใช้งานได้เช่นเดียวกับท่อโลหะบาง และติดต้ังฝังในคอนกรีตได้ แต่
ห้ามใช้ฝังดินโดยตรง และห้ามใช้ในสถานที่อันตรายตามกําหนดใน NEC Article 345 

3) ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ 
IMC ได้ทุกประการ และให้ใช้ในสถานที่อันตรายและฝังดินได้โดยตรง ตามกําหนดใน NEC Article 346 

4) ท่ออ่อน (Flexible Metal Conduit) เป็นท่อโลหะอ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ 
หรือเคร่ืองไฟฟ้าที่มี หรืออาจมีการสั่นสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายได้บ้าง เช่น มอเตอร์ โคม
ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นต้น ท่ออ่อนที่ใช้ในสถานท่ีช้ืนแฉะ และนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกันนํ้า การติดต้ังใช้
งานโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน NEC Article 350 
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5) อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ Coupling, Connector, Lock NUT, Bushing 
และ Service Entrance Cap ต่างๆ ต้องเหมาะสมกับสภาพและสถานที่ใช้งาน Connector 

 
2 ท่อ พีวีซี (PVC Conduit) 

1) ท่อ พีวีซี ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. และ/หรือ BS 6099 คงทนต่อการกัดกร่อน
จาก นํ้ามัน, ไขมัน, เกลือ และ inorganic acid ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ 

2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. และไม่เกิน 50 มม. ความหนาของผนังท่อ
ต้องไม่น้อยกว่า 1.8 มม. 

3) ติดต้ังใช้งานในกรณีที่ติดต้ังลอย, ซ่อนในฝ้าเพดาน, ฝังในคอนกรีต และบริเวณท่ีจะ
ไม่ได้รับความเสียหายเชิงกล (Mechanical damage) 

4) อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ เช่น Coupling, Bushing, Junction Box และ 
Connector ต้องเหมาะสมกับสภาพการติดต้ังและการใช้งาน สีจะต้องเป็นสีเดียวกันกับท่อ 

5) ท่ออ่อน (Flexible Conduit) เป็นท่ออ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ หรือเคร่ือง
ไฟฟ้าที่มี หรืออาจมีการสั่นสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายได้บ้าง เช่น โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็น
ต้น ท่ออ่อนที่ใช้ในสถานที่ช้ืนแฉะและนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกันนํ้า 

6) การติดต้ังท่อ พีวีซี ให้เป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิต 
 
3 การติดต้ังท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังน้ี 

1) ให้ทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกท่อก่อนทําการติดต้ัง 
2) การดัดงอท่อ ต้องไม่ทําให้เสียรูปทรง และรัศมีมีความโค้งของการดัดงอ ต้องเป็นไป

ตามข้อกําหนดของ NEC 
3) ท่อต้องยึดกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ ทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 
4) ท่อแต่ละส่วนหรือแต่ละระยะต้องติดต้ังเป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้า

เข้าท่อได้ห้ามร้อยสายเข้าท่อในขณะกําลังติดต้ังท่อในส่วนน้ัน 
5) การเดินท่อในสถานที่อันตรายตามข้อกําหนดใน NEC Article 500 ต้องมีอุปกรณ์

ประกอบพิเศษ เหมาะสมกับแต่ละสภาพและสถานที่ 
6) การใช้ท่ออ่อน ต้องใช้ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
7) แนวการติดต้ังท่อ ต้องเป็นแนวขนานหรือต้ังฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจน

ทําให้ไม่สามารถติดต้ังท่อตามแนวดังกล่าวได้ ให้ปรึกษากับคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นแต่ละกรณีไป 
 
4 การเดินสายบนผิวหรือเดินสายเกาะผนัง (Surface Wiring) 

อนุญาตให้ใช้ได้กับการเดินสายภายในอาคารทั่วไป ยกเว้น ที่ได้ระบุว่าห้ามใช้ในเรื่องน้ันๆ 
โดยสายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับสภาพที่ติดต้ังด้วย 
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1) การเดินสายผ่านผนังหรือสิ่งก่อสร้างต้องมีการป้องกันความเสียหาย เน่ืองจากฉนวน
หรือเปลือกนอกถูกบาดด้วยสิ่งที่แหลมคม 

2) สิ่งจับยึดเพ่ือติดต้ังต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่ทําให้ฉนวนของสายชํารุด ระยะห่างระหว่างจุด
จับยึด ไม่เกิน 20 ซม. 

3) การต่อและการต่อแยกให้ทําได้เฉพาะในกล่องสําหรับงานไฟฟ้าตามที่ได้อนุญาต 
4) ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกําหนดการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 
5) การเดินสายให้ติดต้ังเรียงเป็นช้ันเดียว ห้ามติดต้ังซ้อนกัน 
6) ไม่อนุญาตให้ใช้การเดินสายบนผิวในกรณีดังต่อไปน้ี 

6.1) ในบริเวณที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ 
6.2) ในสถานที่อันตราย นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในเรื่องน้ัน 
6.3) ในระบบแรงสูง 

 
WIREWAY 

1 WIREWAY ต้องพับขึ้นรูปจาก elector galvanized steel ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 
มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบปิด 

2 การติดต้ังใช้งาน Wireway ต้องเป็นไปตาม NEC Article 300 และ Article 362 และต้องยึด
กับโครงสร้างอาคารทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 

3 WIREWAY ที่ติดต้ังในแนวด่ิง (Vertical) จะต้องมี Supporting bar อยู่ภายใน WIREWAY 
เพ่ือยึดสายเคเบิลทุกๆ ระยะ 40 ซม. 

 
รางเคเบิล (Cable Tray) 

1 รางเคเบิล จะต้องทําด้วยโลหะอาบสังกะสี  (galvanized)  มีความแข็งแรงพอที่จะรับนํ้าหนัก
สายได้เต็มที่ โดยไม่บิดตัว ขอบข้างรางและช้ันของรางจะต้องเรียบไม่มีความคมของขอบ เพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสายเคเบิล อันเกิดจากการติดต้ัง 

2 ความหนาของแผ่นเหล็กที่นํามาใช้ทํารางเคเบิล จะต้องไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.6 ม.ม. และ
ความสูงของขอบราง จะต้องไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 ม.ม 

3 ให้ใช้รางเคเบิลแบบมีช่องรางระบายอากาศ และกรรมวิธีป้องกันการผุกร่อน โดยวิธี Hot–
dipped galvanized 

4 อุปกรณ์จับยึดรางเคเบิล จะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ และผ่านกรรมวิธี Hot – dipped 
galvanized โดยรางเคเบิลจะวางอยู่บนอุปกรณ์จับยึดน้ีมีระยะห่างโดยท่ัวไปเป็น 1200 ม.ม และที่ระยะ 250 
ม.ม ที่จุดตรงต่อ หรือจุดต่อโค้ง 

5 กรณีติดต้ังพายนอกอาคารให้มีฝาครอบรางด้วย 
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6 การติดต้ัง ใช้งานรางเคเบิล (Cable Tray) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท หัวข้อ 5.15 การ
เดินสายในรางเคเบิล (Cable Tray)  

 
กล่องต่อสาย 

กล่องต่อสายในที่น้ี ให้รวมถึงกล่องสวิตช์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องพัก
สายหรือกล่องดึงสาย (Pull Box) ตามกําหนดใน NEC Article 370 รายละเอียดของกล่องต่อสาย ต้องเป็นไป
ตามกําหนดดังต่อไปน้ี 

1. กล่องต่อสายมาตรฐานโดยทั่วไป ต้องเป็นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่าน
กรรมวิธีป้องกันสนิมด้วยการชุบ Galvanized และกล่องต่อสายชนิดกันนํ้า ต้องผลิตจากเหล็กหล่อ หรือ
อลูมิเนียมหล่อ ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.4 มิลลิเมตร 

2. กล่องต่อสายที่มีปริมาณใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์น้ิว ต้องพับขึ้นจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่
น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงความแข็งแรงของกล่องต่อการใช้งาน ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม ด้วย
การชุบ Galvanized และกล่องแบบกันนํ้าต้องมีกรรมวิธีที่ดี 

3. กล่องต่อสายชนิดกันระเบิด ซึ่งใช้ในสถานท่ีอาจเกิดอันตรายต่างๆ ได้ตามที่ระบุใน NEC 
Article 500 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก UL (UL Listed) 

4. ขนาดของกล่องต่อสาย ขึ้นอยู่กับขนาด จํานวนของสายไฟฟ้าที่ผ่านเข้าและออกกล่องน้ันๆ 
และข้ึนกับขนาด จํานวนท่อร้อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอ่ืนๆ ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงรัศมีการโค้งงอของสายตาม
กําหนดใน NEC Article 373 

5. กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาด ต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม 
6. การติดต้ังกล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ และกล่องต่อ

สายสําหรับแต่ละระบบ ให้มีรหัสสีทาภายในและที่ฝากล่องให้เห็นได้ชัดเจน ตําแหน่งของกล่องต่อสายต้องติด
ต้ังอยู่ในที่ซึ่งเข้าถึงและทํางานได้สะดวก 

7. กล่องต่อสายสําหรับสวิตซ์ และเต้ารับแบบันนํ้าฝนได้ที่ใช้ติดเกาะผนังใช้ชนิดโลหะหล่อ (DIB 
Cost) พ่นสีและอบ 

 
การติดต้ัง 

ถึงแม้ว่าข้อกําหนดจะระบุให้ใช้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตัวนํา สําหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตาม 
แต่ต้องทําการติดต้ังอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหล่าน้ีทุกๆ ช่วง ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าโดยตลอด เพ่ือเสริม
ระบบการต่อลงดินให้มีความแน่นอนและสมบูรณ์ 

 
การทดสอบ 

ให้ทดสอบเพ่ือให้เช่ือมั่นได้ว่ามีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าในทุกๆ ช่วง ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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รายละเอียดการดําเนินการงานระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
Stormaster Early Streamer Emission  air terminal ( ESE ) 

1. ความต้องการท่ัวไป 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดต้ังระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า Storm master Early Streamer 

Emission  air terminal ( ESE ) มีรัศมีการป้องกันไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  
ต้องเป็นระบบท่ีสามารถรับประจุที่เกิดจากฟ้าผ่า  แล้วนําสู่พ้ืนดินอย่างรวดเร็ว  และปลอดภัย  ไม่มีช้ินส่วนที่
เคลื่อนไหว  และไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟใดๆ  ทั้งสิ้น  อุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐานของ NFC17-102 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุมัติแล้วว่าเทียบเท่า  สามารถป้องกันตัวอาคารหรือพ้ืนที่ต้ังแต่ 13 – 107 ม.
ได้หรือดีกว่า  โดยอุปกรณ์และการติดต้ังระบบต้องเป็นไปตามรายละเอียด และตามที่ระบุในแบบ ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานอ้างอิงดังต่อไปน้ี 

ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า "หมวด 7 การติดต้ังสายล่อฟ้า" 
ข. มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้า สํานักงานพลังงานแห่งชาติ "TSES 12-1980 มาตรฐาน

ระบบป้องกันฟ้าผ่า สําหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร" 
ค. National Fire Protection Association (NFPA) NO.78 

 
2. ส่วนประกอบสําคัญ 

2.1 หัวล่อฟ้า ( AIR TERMINAL ) เป็นชนิดที่สามารถสร้าง FREE  ELECTRONS  ขึ้นมาใน  ขณะที่

เกิดฟ้าผ่าโดย FREE  ELECTRONS จะเป็นตัวทําให้บริเวณหัวล่อฟ้าเกิด COLLECTION 

VOLUMES มากกว่าส่วนอ่ืนๆ  ของอาคาร  ซึ่งจะเป็นผลให้หัวล่อฟ้าเป็นจุดที่ดีที่สุด  ที่จะรับ

ประจุจากฟ้าผ่า  เพ่ือให้สามารถรวบรวม ELECTRIC  FIELD ได้ดี  ภายนอกทําด้วย 

ANNODISED ALUMINIUM Housing แบ่งเป็น 4 ช้ิน  ทําหน้าที่เก็บสะสมพลังงานในสภาวะ

ปกติได้มากขึ้น 

2.2 ส่วนปลายหลักล่อฟ้าทําจากวัสดุประเภท Chrome Plated Brass Tip หรือ ELECTRIC GRADE 

NON-FERROUS  MATERIAL 

2.3 เสา (MAST) ทําด้วย Galvanized Steel หรือวัสดุอ่ืนตามที่กําหนด 

2.4 สายนําลงดิน ( DOWN  CONDUCTOR ) เป็นชนิดที่มีตัวนา 2 ช้ัน High  Voltage Shielded 

Cable ( HVSC ) ช้ันที่เป็น MAIN  CONDUCTOR ขนาดพ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 95 มม 2 สาย

นําลงดินต้องเป็นเส้นเด่ียวกันตลอดไม่มีรอยต่อใดๆ  

2.5 LIGHTNING  STRIKE RECORDER สําหรับตรวจสอบจํานวนคร้ังที่เกิดฟ้าผ่า  โดยมีตัวเลขบันทึก

เป็น MECHANICAL  ซึงไม่สามารถ RESET ได้ไม่น้อยกว่า 6 ตําแหน่งเป็นชนิดกันนํ้า (IP67) 
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สามารถติดต้ังภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดีและเป็นชนิดที่ใช้รัดเข้ากับตัวนําที่ต้องการตรวจสอบ

ไม่ต้องมีการตัดต่อสายนําลงดินใดๆ ทั้งสิ้น มีอุปกรณ์บันทึกค่าแสดงค่าการบันทึกต้องผ่านการ

ทดสอบภายใต้มาตรฐาน IEC60-1:1989 , IP67 และมีกล่องเพ่ือทดสอบค่ากราวน์ได้โดยสะดวก

รองรับการใช้ที่  ตํ่าสุด 1500A , สูงสุด > 220kA 8/20Us , -15 C To + 65 C  

2.6 ระบบดิน ( EARTHING  SYSTEM ) ต้องมีความต้านทานรวมไม่เกิน 5 โอห์ม  ใช้ COPPER  

WIRE หรือ COPPER  TAPE ฝังลงในดินระดับลึกไม่เกิน 75 ซม. แล้วเช่ือมเข้ากับ COPPER 

CLAD  STEEL  EARTH  RODS  ขนาด 5/8” x 10 ฟุต  ซึ่งปักลึกตํ่าจากระดับดินไม่น้อยกว่า 

50 ซม. ตามตําแหน่งที่กําหนดในแบบ ในกรณีที่วัดความต้านทานแล้วเกิน 5 โอห์ม  ต้องเพ่ิม 

EARTH  RODS ตามความเหมาะสม  

 

3. การติดต้ัง 
หัวล่อฟ้า,เสา,สายนําลงดินต้องติดต้ังตามที่กําหนดในแบบ  ซึ่งเป็นตําแหน่งโดยประมาณ  ตําแหน่งที่
แน่นอนทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กําหนดให้ก่อนการติดต้ัง 

 
ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนระบบป้องกันฟ้าผ่าสําหรับอาคารในโครงการน้ีให้ใช้ระบบด้ังเดิม 

(Faraday Conventional System) โดยอุปกรณ์และการติดต้ังระบบต้องเป็นไปตามรายละเอียด และตามที่
ระบุในแบบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานอ้างอิงดังต่อไปน้ี 

ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า "หมวด 7 การติดต้ังสายล่อฟ้า" 
ข. มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้า สํานักงานพลังงานแห่งชาติ "TSES 12-1980 มาตรฐาน

ระบบป้องกันฟ้าผ่า สําหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร" 
ค. National Fire Protection Association (NFPA) NO.78 

ความต้องการด้านเทคนิค แบบ Faraday Conventional System 
1 หลักสายดิน (Ground Rod) ให้ใช้ Copper Clad Steel Ground Rod ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร (5/8 น้ิว) ยาว 3 เมตร (10 ฟุต) จํานวนต้ังแต่ 3 ต้นขึ้นไป จนกว่า
จะได้ค่าความต้านทานของการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม ในแต่ละชุด 

2 ตัวนําลงดิน (Down Conductor) ให้ใช้เป็นตัวนําทองแดงขนาดพ้ืนที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า 70 
ตารางมิลลิเมตร เดินภายในท่อ พีวีซี 

3 ตัวนําบนหลังคา (Roof Conduct) ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตัวนําบนหลังคาซึ่งเป็น
ตัวนําสําหรับเช่ือมต่อหลักล่อฟ้า ให้ต่อเน่ืองถึงกันทางไฟฟ้าถึงกันทั้งหมด เป็นตัวนําทองแดงขนาด
พ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 70 ตารางมิลลิเมตร 
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4 หลักล่อฟ้า (Air Terminal) โดยทั่วไปให้ใช้หลักล่อฟ้าเป็นแท่งทองแดง (Solid Copper) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 น้ิว) ยาว 60 เซนติเมตร (2 ฟุต) ติดต้ังที่สูงสุดของอาคาร หรือ
ตามระบุในแบบ 

5 ตัวนําช่วยกระจายประจุไฟฟ้า เป็นตัวนําไฟฟ้าที่ใช้เช่ือมต่อระหว่างตัวนําลงดินแต่ละแนว ให้มี
ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า โดยปกติให้ใช้ตัวนําทองแดงขนาดพ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 50 ตารางมิลลิเมตร โดยฝัง
ในคอนกรีตตามแนวและระดับที่กําหนดในแบบ หรือใช้เหล็กเสริมพ้ืนตามกําหนดในแบบ 

6 การเช่ือม (Welding) การเช่ือมต่อโลหะ ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้ามีวิธีการต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของโลหะ และสภาพของงาน โดยการเช่ือมต่อระหว่างตัวนําทองแดงกับตัวนําทองแดง หรือตัวนําทองแดง
กับเหล็ก ให้เช่ือมด้วยวิธี Exothermic Welding เว้นแต่ในกรณีจําเป็น ให้ใช้วิธีเช่ือมด้วยทองเหลืองโดยใช้
แก๊ส และเช่ือมระหว่างเหล็กกับเหล็กให้ใช้ลวดเช่ือมเหล็ก ตามกรรมวิธีที่กําหนดโดยผู้ออกแบบโครงสร้าง 

 
การติดต้ัง 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างถึงข้างต้น โดยต้องบันทึกการวัดค่าความต้านทานของการต่อลงดิน
ทุกจุดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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รายละเอียดการดําเนินการงานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ทั่วไป 

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นระบบ  Presignal, Non- Code System  ตามมาตรฐาน
ของ NEP โดยวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบได้รับการรับรองจาก UL และ FM 

 
ขอบเขต 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดต้ังระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้และอุปกรณ์ประกอบตามท่ีแสดงใน
แบบ  และระบุในข้อกําหนดน้ีทุกประการ 

1 ความต้องการทางด้านเทคนิค อุปกรณ์ ของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ คือแผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel, FCP) ทําด้วยแผ่นแม่เหล็กหนาประกอบ
สําเร็จรูป จากโรงงานผู้ผลิต มีความแข็งแรงไม่ผุกร่อน หรือเป็นสนิมง่าย ซึ่งประกอบด้วย โซนต่างๆ ของระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในแผงควบคุม ประกอบด้วย วงจรอิเล็คทรอนิคส์ ชนิด Modular unit ต่างๆ 
ซึ่งควบคุมการทํางานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ และทํางานด้วยไฟตรง 24V 50Hz พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ต่างๆ 
อย่างน้อยดังน้ี 

1)  หลอดสัญญาณไฟ (LED Type) แสดงให้รู้ว่ามีไฟ (AC Power On) หลอดแสดงการ
เกิดเพลิงไหม้ (Alarm) หลอดแสดงเหตุขัดข้อง (Trouble) หรือหลอดแสดงสาเหตุของการขัดข้อง เช่น ไฟเมน
เสีย (AC Power Failure ) แรงดันของแบตเตอรี่ตํ่า (Low Battery Voltage) วงจรร่ัวลงดิน (Ground Fault) 
เป็นต้น 

2)  สวิตช์ควบคุม (Control Switch ) สําหรับตัดเสียงสัญญาณ (Alarm silence 
/Acknowledge) สวิตช์ยกเลิกสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ (System Reset Switch) เมื่อเหตุการณ์ปกติ 
สวิตช์ ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ (General Alarm) สวิตช์ทดสอบหลอดไฟสัญญาณ (Lap Test 
Switch) เป็นต้น 

3)  การแสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Annunciator) โดยใช้หลอดไฟสัญญาณแสดง
ตําแหน่งของโซนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ได้แบ่งไว้ และมีการแสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระยะไกล (Remote 
Annunciator) ซึ่งติดต้ังที่ห้องยาม หรือที่ได้แสดงไว้ในแบบ 

4)   เครื่องอัดแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ (Battery Charger and Battery) เครื่องอัด
แบตเตอร่ีต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟสลับ 220V 50Hz และแปลงเป็นแรงไฟตรง 24V ประกอบด้วยวงจร
อิเล็คทรอนิคต่างๆ โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ หลอดไฟสัญญาณแสดงการทํางาน เช่น กระแสเกิน การลัดวงจร 
เป็นต้น  แบตเตอร่ีเป็นชนิดกรดกํามะถันตะก่ัว (Seal Lead Acid) หรือ นิเกิล-แคดเมี่ยม ซึ่งมีกําลังพอใช้งาน
ขณะไฟเมนดับ ไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง โดยท่ีเครื่องอัดแบตเตอรี่ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานดังกล่าว
ด้วย 

5)   อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Initiation Devices) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งได้
แสดงลงในแบบอย่างน้อยดังน้ี 
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หมวดที่ 6 งานระบบไฟฟ้า                                                                                     อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง  

5.1) ดีเทคเตอร์จับความร้อน (Heat Detector) เป็นแบบผสมของอัตราการเพิ่มของ
อุณหภูมิ และอุณหภูมิในห้องสูงเกินกําหนด มากกว่า 15 F ต่อนาที และ 135 F ตามลําดับซึ่งสามารถตรวจจับ
ความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
        5.2)  ดีเทคเตอร์จับควัน (Smoke Detector) เป็นแบบ Photo Electric ซึ่งสามารถ
ตรวจจับควันได้ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ในพ้ืนที่ไม่สูงเกิน 5 ม. และมีหลอดไฟสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในตัว 

5.3) สวิตช์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ (Manual Station) เป็นชนิดติดผนัง แบบดึงหรือกดปุ่ม 
โดยมีแท่งแก้ว หรือกระจกป้องกันการดึงหรือกด ในสภาวะปกติ มีป้าย "FIRE" เห็นได้ชัด พร้อมมี Key 
Telephone และ Contact สําหรับ Pre-signal Operation 
        5.4)  ดีเทคเตอร์จับความร้อนแบบกันระเบิด (Explosion Proof Heat Detectors) เป็น
แบบตรวจจับอุณหภูมิในห้องสูงเกิน 135 F อุปกรณ์ได้รับการรับรองจาก UL 
        5.5)  สวิตช์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้แบบกันระเบิด (Explosion Proof Pull 
Station)  ใช้สาํหรับติดต้ังในสถานที่อันตราย Enclosure ทําจาก copper – free aluminum alloy 
อุปกรณ์ได้รับการรับรองจาก UL 
        5.6) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบกันระเบิด (Explosion Proof Bell) ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 น้ิว ทํางานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 24V  อุปกรณ์ได้รับการรับรองจาก UL  

6) อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Alarm Indicating Device) เป็นแบบระฆัง (Bell) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทํางานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 24V และเป็นชนิดติด
ลอย 

7) ระบบการเดินสายต้องเป็นระบบ 2 สาย (Class B) โดยที่ปลายสายมีความต้านทาน 
ต่อไว้ ซึ่งสามารถตรวจสอบ (Supervised) สภาวะต่างๆ ในวงจรของ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ได้ เช่น 
สายขาด หรือสายร่ัวลงดิน เป็นต้น 

8) การทํางานของระบบ เมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากโซนใด หลอดไฟฟ้าของ
โซนจะติดหรือกระพริบ พร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณเฉพาะที่แผงควบคุมรวมจนกว่าจะกดสวิตช์ตัดเสียง แต่
หลอดไฟสัญญาณยังคงติดอยู่จนกว่าระบบจะกลับคืนสู่เหตุการณ์ปกติ แต่หากไม่มีผู้ใดกดสวิตช์เสียงภายใน
ระยะเวลาที่ต้ังไว้ (0-5นาที) ระบบเสียงสัญญาณไปยัง โซนที่เกิดเพลิง และ/หรือโซนอ่ืนๆพร้อมกันหมด 
อย่างไรก็ดีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้จะทํางานแสดงเหตุบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้อุปกรณ์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้จะทํางานแสดงเหตุบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้บน Local Annunciator พร้อมทั้งส่งสัญญาณ
แสดงเหตุเพลิงไหม้ของแต่ละโซน และ/หรือแต่ละช้ันที่เกิดเพลิงไหม้ ไปยังแผงควบคุมกลางตามที่ระบุตําแหน่ง 
ไว้ในแบบ และเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ลุกลาม จะต้องแจ้งสัญญาณทั้งอาคารได้ 

9) การเดินสายและท่อ สายไฟฟ้าต่างๆ สายสัญญาณให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. 
สายไฟฟ้าให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม.  หรือตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต ส่วนการเดินท่อให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของท่อร้อยสายไฟฟ้า 
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หรับทางหลว

ย์ ได้รับการป

ํารุงรักษา 
แบบคอนกรีต

ประสงค์และปฏิบติั

 

นิดติดลอย   

6500k 
ระบายความรอ้

lm, CRI >80

ต์ เสาสงู 6 เม
kup Time ไม
มีค่าความสว่า
24  ซึ่งมีค่าค
งความส่องสว่
วงประเภทถน

ประกอบอยู่ใน

ต 

88 

ติการ 1 หลัง  

อน ขนาด 

0 light 

มตร 
ม่น้อยกว่า 
างเฉล่ียใน
ความสว่าง
างตามข้อ

นนท้องถิ่น 

นชุด
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5. โคมไฟมีขนาดความกว้างอยู่ระหว่าง 508 - 528 มิลลิเมตร และความยาวอยู่ระหว่าง 1,335 - 
1,355 มิลลิเมตร 

6. เสาไฟฟ้ามีขนาดความสูง 6 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 5% 
7. พุกเหล็ก มขีนาดความยาว 1.5 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 5% 
8. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันทุกรุ่น มีค่ามาตรฐานการป้องกันฝุ่น

และกันนํ้าอยู่ที่ระดับ IP65 
9. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่าน

การรับรองตามมาตรฐาน มอก. 1843 - 2553 และ มอก. 2580 - 2555 แบตเตอรี่ผ่านการทดสอบด้านความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน UN38.3  
 
        7. ไฟฉุกเฉิน LED 2 x 9 W Batt & Charger  

1) ตัวโคมไฟฉุกเฉินทําจาก Electro-Galvanize steel sheet epoxy powder coated with 
Stove enamel ระดับการป้องกันฝุ่นและกันนํ้าไม่น้อยกว่า IP 20 

2) หลอดไฟ LED 2x9W ไม่น้อยกว่า 300 lm  
3)  แบตเตอรี่ 12 V 5 Ah สํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง  
4)  มาตรฐานรับรอง TIS.1955-2551, TIS.1102-2538 
5)  มีหลอดไฟแสดงสถานะการทํางานของ Open AC input, Battery charging indicator, 

Battery charger error indicator, Counting test time 
6)  มีอุปกรณ์ป้องกันทั้งระบบ AC และ DC  พร้อมทั้งระบบควบคุมการชาร์ทอัตโนมัติ 
7)  มีระบบควบคุมแบบ MANUAL/Infrared remote test  
8)  มีฟังก์ช่ันการทดสอบอัตโนมัติ (AUTOTEST) 

 
8. โคมแสงสว่างปา้ยทางออก ป้ายชี้ทางและปา้ยบอกชัน้ 

1) ตัวโคมทําจาก Electro-Galvanize steel sheet epoxy powder coated with Stove 
enamel ระดับการป้องกันฝุ่นและกันนํ้าไม่น้อยกว่า IP 20 

2) หลอดไฟ LED 10W  
3) แบตเตอรี่ชนิด Nikel-Metal-Hydride 3.6 V 2 Ah สาํรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 
4)  มาตรฐานรับรอง TIS.1955-2551 
5)  มีหลอดไฟแสดงสถานะการทํางานของ Open AC input, Battery charging indicator, 

Battery charger error indicator, Counting test time 
6)  มีอุปกรณ์ป้องกันทั้งระบบ AC และ DC  พร้อมทั้งระบบควบคุมการชาร์ทอัตโนมัติ 
7)  มีระบบควบคุมแบบ MANUAL/Infrared remote test  
8)  มีฟังก์ช่ันการทดสอบอัตโนมัติ (AUTOTEST) 



90 
 

หมวดที่ 7 งานวิศวกรรมเคร่ืองกล                                                                            อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง 

หมวดท่ี 7  งานวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ   รายการที่ซ้ําซ้อนกับหมวดรายการท่ัวไป ให้ใช้

ข้อกําหนดในรายการงานวิศวกรรมเครื่องกล ดังน้ี 

ระบบลิฟต์โดยสาร  
 หม้อแปลงไฟฟ้า 1250 KVA 22KVA/400-230v  ชนิดน้ํามัน 
 
รายละเอียดการดําเนินการลิฟต์โดยสาร  
1. แบบแสดงรายละเอียดลิฟต์โดยสาร ( Elevator Layout ) 

1.1 ประเภทและจํานวน ( Type & Unit ) 
 โซน A  ลิฟต์โดยสารจํานวน  2 ชุด  
 โซน B  ลิฟต์โดยสารจํานวน  2 ชุด 
1.2 น้ําหนักบรรทุก  (Capacity ) 
 นํ้าหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม สําหรับผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 13 คน 
1.3 ความเร็ว ( Speed ) 

  โซน A  90 เมตรต่อนาที  

  โซน B  90 เมตรต่อนาที   

1.4 บริการรับ - ส่ง ( Service Floor ) 
 โซน A  ,โซน B  ระยะทางว่ิง 8 ช้ัน จอดแวะรับส่ง 8 ประตูตรงกันตามแนวด่ิงด้านเดียวกัน 
 

2. ระบบขับเคลื่อน 
แบบ TRACTION DRIVE (ROPE DRIVE) ใช้เกียร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ปรับ

ความเร็วได้โดยระบบปรับเปลี่ยนความถ่ี (VARIABLE FREQUENCY, VF) และปรับเปลี่ยนแรงดัน (VARIABLE 

VOLTAGE, VV) ติดต้ังร่วมกับระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่บนช่องลิฟต์ในห้องเครื่อง 

 
3. ระบบควบคุมการทํางาน 

3.1 ลิฟต์โดยสาร 2 ชุด ควบคุมการทํางานของลิฟต์ด้วย MICRO COMPUTER เป็นการทํางานแบบ 

DUPLEX UP & DOWN SELECTIVE COLLECTIVE โดยมีคุณสมบัติในการทํางานไม่น้อยกว่าคุณสมบัติ

ต่อไปน้ี 
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3.1.1 หยุดรับ - ส่งผู้โดยสารได้ทุกช้ันด้วยการกดปุ่มจากภายในและภายนอกลิฟต์ ทั้งขาขึ้น

และขาลงโดยไม่ต้องมีพนักงานประจ้าลิฟต์ 

3.1.2 ทํางานสัมพันธ์กันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เวลาการคอยลิฟต์น้อยที่สุดไม่ทํางานซ้ําซ้อนกัน 

เพ่ือประหยัดพลังงาน โดยมีการประมวลผลคําสั่งและกําหนดให้ลิฟต์ชุดที่เหมาะสมเคลื่อนที่ไปตาม

คําสั่งในช้ันต่างๆ เช่น เป็นลิฟต์ที่อยู่ใกล้ที่สุดและเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางเดียวกัน 

3.1.3 ควบคุมการรับคําสั่งจากสัญญาณปุ่มกดที่ชานพักและห้องโดยสารลิฟต์ มีการ

ประมวลผลพร้อมทั้งมีการยกเลิกสัญญาณปุ่มกดต่างๆ เมื่อลิฟต์เคลื่อนที่หรือตอบรับคําสั่งแล้ว 

3.1.4 สามารถกําหนดให้ลิฟต์ไปจอดรอบริการในช้ันที่กําหนดได้ 

3.1.5 มีวงจรควบคุมการทํางานของลิฟต์ เช่น การเริ่มทํางาน การชะลอ ความเร็ว การเข้า

จอดราบเรียบสม่ําเสมอไม่กระตุก 

3.1.6 มีระบบควบคุมการจอดให้ตรงช้ันทุกคร้ัง โดยไม่คํานึงถึงนํ้าหนักบรรทุก ทั้งน้ีผิดพลาด

ได้ไม่เกิน ± 5 มิลลิเมตร 

3.1.7 กรณีที่คําสั่งในตัวลิฟต์ไม่สัมพันธ์กับนํ้าหนักบรรทุก คําสั่งทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก 

คําสั่งใหม่จะสามารถกดใหม่ได้อีกคร้ัง เมื่อได้อยู่ในสภาวะปกติอีกคร้ังหน่ึง 

3.1.8 ในกรณีที่ห้องโดยสารลิฟต์บรรทุกนํ้าหนักเกิน 80% ของน้ําหนักบรรทุก ลิฟต์จะจอด

ช้ันตามนํ้าหนักกดภายในห้องโดยสารลิฟต์และไม่ต้องจอดตามคําสั่งที่กดจากประตูชานพัก 

3.1.9 หากลิฟต์เครื่องใดเคร่ืองหน่ึงขัดข้อง ระบบควบคุมจะตัดการทํางานของลิฟต์เครื่องน้ัน

ออกจากกลุ่มทันทีโดยอัตโนมัติ และลิฟต์เครื่องอ่ืนๆ จะทํางานต่อไปตามปกติ 

 
4. ระบบความปลอดภัยสาหรับผู้โดยสาร 
จะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคุณสมบัติต่อไปน้ี 

4.1 มีระบบป้องกันลิฟต์ติด เมื่อลิฟต์เกิดการขัดข้อง ซึ่งเกิดจากระบบควบคุมผิดปกติ ลิฟต์จะต้อง

เคลื่อนไปจอดช้ันใกล้เคียง และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกได้อย่างปลอดภัย โดยที่ระบบ SAFETY DEVICES 

ทั้งหมดจะต้องทํางานปกติ 

4.2 มีระบบป้องกันลิฟต์ปิดประตูเมื่อมีผู้โดยสารหรือสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างประตู และให้ประตูเปิด

ออกด้วย SAFETY SHOES, PHOTO RAY 1 ชุด 

4.3 มีเครื่องควบคุมความเร็ว (SPEED GOVERNOR) โดยจะทํางานเมื่อลวดสลิงขับลิฟต์ (HOIST 

ROPE) ที่แขวนลิฟต์ขาด หรือลิฟต์ว่ิงลงเร็วเกินอัตราความเร็วปกติ เมื่อถึงกําหนดที่ต้ังไว้จะท้าการตัด

กระแสไฟฟ้าที่เข้าเคร่ืองลิฟต์และจะมีกลไกท้าให้ระบบเคร่ืองนิรภัย (SAFETY CLAMP หรือ SAFETY GEAR) 
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ทํางาน ในทันทีโดยหนีบรางลิฟต์ให้ตัวลิฟต์ติดแน่นอยู่กับที่ ทั้งน้ีเครื่องควบคุมความเร็ว (SPEED GOVERNOR) 

และเครื่องนิรภัย (SAFETY CLAMP หรือ SAFETY GEAR) จะต้องสัมพันธ์กับ อัตราเร็วสูงสุดและนํ้าหนัก

บรรทุก 

4.4 ที่ช้ันบนสุดและล่างสุด มีกลไกอุปกรณ์การหยุด (TERMINAL STOPPING DEVICES) เพ่ือให้ลิฟต์

หยุดที่ช้ันจอด กรณีการทํางานของวงจรควบคุมอัตโนมัติที่แผงบังคับในตัวลิฟต์ขัดข้อง นอกจากน้ียังมีกลไก

อุปกรณ์การหยุดช้ันบนสุดท้ายและล่างสุดท้าย (FINAL UP/DOWN LIMIT SWITCH) สําหรับให้ลิฟต์หยุดทันที 

กรณีที่ลิฟต์ว่ิงเลยช้ันบนสุดหรือล่างสุด ทั้งน้ีไม่เก่ียวกับแผงบังคับในตัวลิฟต์ 

4.5 มีระบบเตือนการบรรทุกนํ้าหนักเกินพิกัด โดยเป็นสัญญาณเตือนและหยุดการทํางานของลิฟต์ 

(OVERLOAD ALARM) 

4.6. ระบบเบรกเป็นชนิด ELECTRO - MAGNETIC TYPE และมีกลไกอุปกรณ์ สําหรับคลายเบรกด้วย

มือพร้อมอุปกรณ์สําหรับเคล่ือนตัวลิฟต์ให้ขึ้นหรือลงมาจอดยังระดับช้ัน เพ่ือช่วยผู้โดยสารออกในกรณีที่ไฟฟ้า

เกิดขัดข้องหรือลิฟต์ค้าง 

4.7 การเปิด ปิดประตู เป็นระบบอัตโนมัติ โดยประตูลิฟต์และประตูชานพักจะเปิด ปิดพร้อมกัน โดย

ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าติดต้ังเหนือลิฟต์ พร้อมทั้งมีสลักไกและคอนแทคไฟฟ้าป้องกันลิฟต์ว่ิงขณะประตูเปิดอยู่ หรือ

ปิดไม่สนิท 

4.8 มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง ARD (AUTOMATIC RESCUE DEVICE) ระบบ

ช่วยเหลือฉุกเฉินจะทํางานในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง จะขับลิฟต์ไปช้ันที่ใกล้ที่สุดและช่วยเปิดประตูลิฟต์ ท้า

ให้ไม่ติดค้างระหว่างช้ัน โดยระบบสํารองไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และลิฟต์จะทํางานต่อโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบ

ไฟฟ้าเป็นปกติ แบตเตอรี่จะมีระบบชาร์จไฟเข้าเองโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องเติมนํ้ากลั่น (SEALED DEAD - 

ACID BATTERY) 

4.9 ลิฟต์ทุกตัวจะต้องมีระบบตรวจจับเพลิงไหม้ (FIRE DETECTION) ถ้าหากอาคารนั้นมีระบบ

ตรวจจับเพลิงไหม้ (FIRE SENSOR) ให้ต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบควบคุมลิฟต์และหากอาคารน้ันไม่มีระบบ

ตรวจจับเพลิงไหม้ ให้ต่อสัญญาณจากสวิตซ์โยก 2 ทาง ซึ่งติดอยู่ในกล่องกระจกชนิดทุบท้าลายได้ 

(BREAKABLE GLASS) โดยกล่องน้ีติดต้ังอยู่ที่หน้าโถงลิฟต์ช้ันทางออกหนีภัย ในเวลาปกติสวิตช์น้ีจะอยู่ที่

ตําแหน่ง “OFF” หากลิฟต์ได้รับสัญญาณจากระบบตรวจจับเพลิงไหม้ของอาคาร หรือเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคาร

และมีผู้ทุบกระจกให้แตกและโยกสวิตช์ไปยังตําแหน่ง “ON” ลิฟต์ก็จะเข้าสู่การทํางานในระบบตรวจจับเพลิง

ไหม้ (FIRE DETECTION) ทันที โดยลิฟต์จะยกเลิกและไม่ตอบรับคําสั่งจากแผงปุ่มกดในตัวลิฟต์และแผงปุ่มกด

หน้าช้ันใดๆ และจะว่ิงลงมายังช้ันทางออกหนีภัย โดยไม่หยุดกลางทาง เมื่อถึงช้ันที่กําหนดแล้วลิฟต์จะเปิด



93 
 

หมวดที่ 7 งานวิศวกรรมเคร่ืองกล                                                                            อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง 

ประตูค้างไว้ ลิฟต์จะกลับเข้าสู่การทํางานปกติอีกครั้งเมื่อสัญญาณจากระบบตรวจจับเพลิงไหม้หายไปหรือ

สวิตช์ที่หน้าช้ันถูกโยกกลับมาในตําแหน่ง “OFF” 

4.10 หน้าลิฟต์ช้ันล่างของอาคาร (หน้าชานพักช้ันล่างของอาคาร) ห้องเครื่องลิฟต์และในลิฟต์ ให้

ติดต้ังโทรศัพท์ภายใน (INTERCOM) เพ่ือสามารถใช้งานติดต่อกันได้ 

 

5. ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบลิฟต์ 
5.1 ลิฟต์เป็นโครงเหล็กแข็งแรง ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตอย่างเรียบร้อย ขนาดภายใน กว้าง 1600 x ลึก 

1500 x สูง 2300 มม. 

5.2 ประตูลิฟต์ เป็นชนิดบานเลื่อนเปิดตรงจุดก่ึงกลางโดยอัตโนมัติ ปรับความเร็วได้ 

5.3 ประตูและผนังของลิฟต์ท้าด้วยแผ่นเหล็ก (PRESS STEEL) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 1.2 

มิลลิเมตรเคลือบสี บุด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED 

5.4 หลังคาท้าด้วยแผ่นเหล็ก (PRESS STEEL) ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร เคลือบสี พร้อม

โครงเหล็กซึ่งได้รับการออกแบบให้แข็งแรง พร้อมมีทางออกฉุกเฉินและช่องระบายอากาศด้านในของหลังคา

ลิฟต์เคลือบสีอย่างดีและมี DROP CEILING เพ่ือบังหลอดไฟให้สวยงานตามรูปแบบของผู้ผลิต 

5.5 พ้ืนปูด้วยหินแกรนิตอย่างดี ตรงจุดที่ติดกับผนังให้ติดต้ังแผ่นกันเท้ากระแทก (KICK PLATE) ท้า

ด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED ช่องระบายอากาศที่ตัวถังลิฟต์จะต้องอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่า 

0.30 เมตร หรือในระดับที่ สูงกว่า 1.80 เมตรจากพ้ืนตัวลิฟต์ ช่องระบายอากาศต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่าขนาดที่

สามารถท้าให้วัตถุทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตรลอดผ่านได้และไม่เป็นช่องทะลุโดยตรง พ้ืนที่ช่อง

ระบายอากาศทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 30 ส่วนของพ้ืนที่ตัวลิฟต์ 

5.6 ติดต้ังพัดลมเพ่ือระบายอากาศชนิดเป่าเข้าที่หลังคาตัวลิฟต์ และมีระบบซึ่งสามารถตัดการทํางาน

ของพัดลมระบายอากาศได้ เมื่อลิฟต์หยุดเกินกว่าเวลาที่กําหนด 

5.7 ติดต้ังไฟแสงสว่างแบบฟลูออเรสเซนต์ให้มีความสว่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 2 หลอด และมีระบบ

ปิดไฟแสงสว่างน้ีโดยอัตโนมัติเมื่อลิฟต์หยุดว่ิงเกินกว่าเวลาที่กําหนด 

5.8 ภายในตัวลิฟต์ต้องมีระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 

5.9 แผงควบคุมในตัวลิฟต์ ส่วนหน้าของแผง (FACE PLATE) เป็น STAINLESS STEEL โดย

ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี 

5.9.1 ปุ่มกดไปตามช้ันต่างๆ พร้อมเลขและไฟแสดงสถานะ (ตามจ้านวนช้ัน) 10 ปุ่ม 

5.9.2 ปุ่มกดให้ประตูเปิด (DOOR OPEN) 1 ปุ่ม 

5.9.3 ปุ่มกดให้ประตูเร่งปิด (DOOR CLOSE) 1 ปุ่ม 
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5.9.4 ปุ่มกดให้ลิฟต์หยุดฉุกเฉิน (STOP) 1 ปุ่ม 

5.9.5 ปุ่มแจ้งเหตุ 1 ปุ่ม 

5.9.6 สวิตซ์ปิด เปิดพัดลมระบายอากาศ 1 ปุ่ม 

5.9.7 สวิตซ์ปิด เปิดไฟแสงสว่าง 1 ปุ่ม 

5.9.8 โทรศัพท์ภายในหรือระบบติดต่อภายใน 1 ชุด 

5.9.9 ไฟแสดงทิศทางการทํางานของลิฟต์ 

5.9.10 ตัวเลขระบบ LED หรือระบบ DIGITAL DISPLAY แสดงต้าแหน่งของลิฟต์ (ติดต้ังรวม

กับแผงควบคุมให้เห็นได้ชัดเจน) 

5.9.11 ปุ่มควบคุมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ สําหรับข้อ 3.7.9.4, 3.7.9.6, 3.7.9.7 และ 3.7.9.11 ให้ติดต้ังอยู่ในกล่องซึ่งอยู่ส่วนล่างของแผง

ควบคุมปิด เปิดได้ด้วยกุญแจ 

 
6. ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบประตูชานพัก 

6.1 ประตูเป็นแบบเลื่อนเปิด - ปิดจากก่ึงกลางบานโดยอัตโนมัติ สําหรับลิฟต์นํ้าหนักบรรทุก 1600 

กิโลกรัม ขนาดของประตูหรือช่องเปิด 1.10 x 2.10 เมตร 

6.2 ประตูชานพักและวงกบ ท้าด้วยแผ่นเหล็ก (PRESS STEEL) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 1.2 

มิลลิเมตร เคลือบสี บุด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED รูปแบบของประตูชานพักและวงกบ

ประตูให้เป็นตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

6.3 กรอบประตูข้าง - บน (NARROW JAMB) ท้าด้วยแผ่นเหล็ก (PRESS STEEL) ความหนารวมไม่

น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร เคลือบสี บุด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED รูปแบบของกรอบประตู

ข้าง - บนให้เป็นไปตามรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 

6.4 มีตัวเลขแสดงต้าแหน่งของลิฟต์ และสัญลักษณ์แสดงทิศทางการทํางานของลิฟต์ทุกช้ัน 

6.5 จ้านวนแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์ที่หน้าช้ัน 

6.5.1 ลิฟต์จ้านวน 2 เครื่อง ติดต้ังคู่กันและทํางานแบบ DUPLEX OPERATION จะมีแผง

ปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้าชานพัก จ้านวน 1 ชุด ทุกๆ ช้ัน หากลิฟต์ทั้ง 2 เครื่อง ติดต้ังตรงข้ามกันและ

ทํางานแบบ DUPLEX OPERATON จะมีแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้าชานพัก จ้านวน 2 ชุด ทุกๆ ช้ัน 

6.6 มีปุ่มกดเรียกลิฟต์ชนิดมีแสงไฟแสดงการทํางานติดต้ังบนแผง STAINLESS STEEL ดังน้ี 

6.6.1 ช้ันบนสุดและช้ันล่าง ช้ันละ 1 ปุ่ม 

6.6.2 ช้ันอ่ืนๆ ช้ันละ 2 ปุ่ม 
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6.7 มีเสียงดังเตือนเมื่อลิฟต์มาถึงทุกๆ ช้ัน (BELL) 

6.8 ธรณีประตู (SILL) เป็นอลูมิเนียมวางบน SILL SUPPORT 

 
7. ระบบป้องกันอุปกรณ์ขับเคลื่อนลิฟต์ 

7.1 มีอุปกรณ์และระบบตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟเกิน ป้องกันมอเตอร์เสียหาย (OVERLOAD 

CURRENT PROTECTION) 

7.2 มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันการผิดเฟสหรือไม่ครบเฟสของวงจรไฟฟ้า (REVERSE PHASE 

PROTECTION OR PHASE FAILURE PROTECTION) 

7.3 มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูง 

 
8. ระบบไฟฟ้า 

8.1 ไฟฟ้าระบบลิฟต์ ชนิดกระแสสลับ (AC) 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิทซ์ พร้อมสายดินและก้า

ลังไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไม่เกิน ± 5% พร้อมเบรกเกอร์ 40 แอมแปร์ 

8.2 ไฟฟ้าระบบแสงสว่างชนิดกระแสสลับ (AC) 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิทซ์ 

 
9. ระบบและอุปกรณ์การช่วยการว่ิง 

9.1 นํ้าหนักถ่วง (COUNTER WEIGHT) เป็นเหล็กหล่อ ติดต้ังซ้อนกันในโครงเหล็กแข็งแรงให้ได้

นํ้าหนักเหมาะสมที่จะช่วยให้ลิฟต์ว่ิงได้นุ่มนวล การเคลื่อนขึ้น ลงจะต้องมี SLIDING GUIDE บังคับในรางเหล็ก 

9.2 รางลิฟต์ใช้รางเหล็ก ผิวหน้าไสเรียบ ผลิตจากโรงงานลิฟต์ ให้มีขนาดปลอดภัยที่จะรับนํ้าหนักของ

ตัวลิฟต์พร้อมนํ้าหนักบรรทุกตามความเร็วที่กําหนด 

9.3 การหล่อลื่น รางลิฟต์และรางลูกถ่วง จะต้องหล่อลื่นได้ตลอดเวลาจากส่วนที่เก็บนํ้ามันหล่อลื่นที่

ติดกับตัวลิฟต์และน้ําหนักถ่วง 

9.4 ลวดสลิงที่ใช้จะเป็นลวดสลิงสําหรับลิฟต์โดยเฉพาะ 

9.5 มี BUFFER ตามมาตรฐานที่กําหนดรองรับการกระแทกของตัวลิฟต์และนํ้าหนักถ่วง ติดต้ังที่ก้น

บ่อลิฟต์ ข้อกําหนดขอบเขตของงานและคุณลักษณะครุภัณฑ์ (TOR : TERMS OF REFERENCE) 

 
10. อุปกรณ์และระบบพิเศษ 

10.1 เหล็กส่วนที่ไม่ได้พ่นสี ให้มีระบบป้องกันสนิมอย่างดี 



96 
 

หมวดที่ 7 งานวิศวกรรมเคร่ืองกล                                                                            อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง 

10.2 ติดต้ังกระจกเงาด้านหลัง 1 บาน ขนาดเต็มผนังครึ่งบนเหนือราวมือจับ และติดต้ังราวกัน

กระแทก 3 ด้าน 1 ระดับ ทําด้วย STAINLESS STEEL 

 
11. การรับประกันและบํารุงรักษา 

11.1 เพ่ือให้การรับประกัน การบํารุงรักษาลิฟต์และอุปกรณ์ให้มีคุณภาพดีตลอดไป ผู้ผลิตหรือผู้แทน

ต้องมีคุณภาพดีเช่ือถือได้ ดังน้ี 

11.1.1 ผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ที่เปิดกิจการ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหุ้นส่วนจ้ากัดของกรมทะเบียน

การค้า กระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบันมาแสดง ซึ่งมีผลงานการติดต้ังพร้อมทั้งให้บริการลิฟต์โดยสาร 

และหรือ ลิฟต์เตียงคนไข้ โดยมีหลักฐานมาแสดงด้วย 

11.1.2 ผู้จ้าหน่ายและติดต้ังลิฟต์จะต้องมีวิศวกรสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกลที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่า

กว่าสามัญวิศวกร และจะต้องเป็นวิศวกรประจําบริษัท 

11.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบลิฟต์ให้แก่ทางราชการ พร้อมทั้งหนังสือรับรองความสมบูรณ์

ถูกต้องตามข้อกําหนดและความพร้อมใช้งานของลิฟต์ ซึ่งออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่าย

ที่ถูกต้องด้วย โดยต้องมีวิศวกร ผู้รับรองแนบมาด้วย 

11.1.4 ผู้รับจ้าง มีบริการหลังการขายและต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 

14001 หรือ OSAS 18001 สําหรับการบริการด้วย 

11.2 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องรับประกันลิฟต์และอุปกรณ์

ต่างๆ เป็นเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ถ้าอุปกรณ์ส่วนหน่ึงส่วนใดเกิดช้ารุดเสียหาย ผู้รับจ้าง

จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยจะคิดเงินเพ่ิมไม่ได้ และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ทราบ

โดยเร็ว 

11.3 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องให้บริการบํารุงรักษา ทําความ

สะอาดและซ่อมแซมการเสียหายต่างๆ โดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เป็นเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันส่งมอบ

งานงวดสุดท้าย อย่างน้อยละเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีช่างบริการแก้ไขซ่อมแซมลิฟต์ตลอด 24 ช่ัวโมง และ

ช่างบริการแก้ไขลิฟต์จะต้องมาถึงอาคารที่ติดต้ังลิฟต์ที่มีการแจ้งเหตุลิฟต์ขัดข้องโดยเร็ว และมีบันทึกรายงาน

การตรวจเช็คทุกคร้ังมอบให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการ (เจ้าของสถานที่) 

11.4 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องให้การฝึกอบรมการใช้งาน การ

ดูแลลิฟต์เบ้ืองตัน การช่วยเหลือผู้โดยสารหากเกิดกรณีลิฟต์ค้างแก่ทางเจ้าหน้าที่ของทางราชการ หลังจากส่ง

มอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ราชการอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือตามที่ทางเจ้าหน้าที่ของราชการ (เจ้าของสถานที่) ร้อง



97 
 

หมวดที่ 7 งานวิศวกรรมเคร่ืองกล                                                                            อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง 

ขอในระหว่างระยะเวลาแห่งการรับประกัน 2 ปี พร้อมทั้งจัดส่งคู่มือสําหรับการดังกล่าวเป็นภาษาไทย 3 ชุด 

ให้ทางราชการด้วย 

 
13. คุณสมบัติ มาตรฐานของลิฟต์และอุปกรณ์ 

13.1 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องผลิตได้มาตรฐาน JIS A4301-1983 หรือ ANSI A17.1 

หรือ EN 81 หรือ TIS 837-2531  

13.2 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 

14001 หรือ OSAS 18001 

13.3 ลิฟต์และอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

13.4 คุณสมบัติและขนาดต่างๆ ของลิฟต์จะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟต์ บ่อลิฟต์และห้อง

เครื่องที่เตรียมไว้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องท้าให้ถูกต้องเหมาะสมต้ังแต่ขั้นตอนของโครงสร้างเป็นต้นไป 

 
14. การติดต้ังลิฟต์ ให้ติดต้ังโดยผู้ผลิตหรือผู้แทนจ้าหน่ายที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 14001 

หรือ OSAS 1800114 ทั่วไป 

14.1 ให้ติดป้ายแสดงการใช้งานลิฟต์ ผู้ผลิตลิฟต์ ข้อห้ามการใช้ลิฟต์ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในลิฟต์ มวล

บรรทุกที่กําหนดและอ่ืนๆ 
14.2 มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินที่ห้องเครื่องลิฟต์ 

หมายเหตุ ผู้ซื้อจะต้องจัดหาไฟ 3 เฟส 4 สาย 380 โวลท์ พร้อมติดต้ัง Main Circuit Breaker สําหรับลิฟต์แต่
ละชุด ภายในห้องบริเวณห้องเครื่องลิฟต์และทําช่องลิฟต์ตามแบบแปลน อุปกรณ์ทุกช้ินต้องเป็นของแท้จาก
โรงงานผู้ผลิตยกเว้นเหล็กถ่วงนํ้าหนัก , เหล็กรองรับแท่นเคร่ือง , โครงลูกถ่วงเหล็กฉากยึดรางลิฟต์ (Brackets)  
ลิฟต์ที่ระบุได้ต้อง 

1. จําหน่ายและติดต้ังให้กับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 50 ชุด ในประเทศไทย 
(Certificate Of Approval  ISO 9001), มอก. , ISO 9002 เลขที่ 962061/0063, SAFETY CODE WITH 
ENSI (BS5655) 

2. มีศูนย์บริการอยู่ในท้องที่หรือสถานที่ใกล้เคียงที่สามารถเรียกบริการได้ภายใน 12 ช่ัวโมง 
3. แสดงใบรับรองการนําเข้าอุปกรณ์ควบคุมและมอเตอร์ของแท้จากต่างประเทศ(หากมาจาก

ต่างประเทศ) 
4. อุปกรณ์ทุกช้ินต้องเป็นย่ีห้อและชนิดเดียวกันทั้งชุด 
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2. ระบบควบคุม (Control System ) 
2.1 ระบบการทํางาน ( Operation ) 
 ระบบการทํางานแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีพนักงานควบคุม 
2.2 ตู้ควบคุมการทํางาน ( Controller ) 

 ชุดควบคุมการทํางานเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Feedback Control) แบบ Software 
Based System ซึ่งจะถูก Program ไว้ตามลักษณะของอาคารซึ่งชุด Hardware ของ คอมพิวเตอร์น้ีจะ
ประกอบด้วย Microprocessor เป็น Central Processing Unit (CPU) คอยควบคุมและสั่งการทํางานซึ่ง
พอสรุประบบการทํางานของระบบย่อยๆ ที่มี 4 แบบ ได้ดังต่อไปน้ี  

2.2.1 Operation Control Subsystem (OCSS) 
ชุดควบคุมน้ีสามารถแยกรายละเอียดการทํางานได้ดังต่อไปน้ี 
1) Transaction Of Car Calls and Hall Calls 

OCSS จะมีหน้าที่ในการรับคําสั่งจากสัญญาณปุ่มกดภายในตัวลิฟต์ (Car Calls) และ
คําสั่งสัญญาณปุ่มกดที่ชานพัก (Hall Calls) เพ่ือนําไปประมวลผลและจํา ทําการยกเลิกสัญญาณปุ่มกดภายใน
ตัวลิฟต์ และสัญญาณปุ่มกดที่ชานพัก เมื่อลิฟต์ได้เคลื่อนที่ไปรับหรือส่งผู้โดยสารตามคําสั่ง 

2) Command Of Destination Floors 
หลังจากที่ OCSS ได้ทําการประมวลผลคําสั่งสัญญาณ Car Calls และ Hall Calls 

แล้ว OCSS จะกําหนดลิฟต์ที่เหมาะสมแต่ละตัวไปรับส่งผู้โดยสารตามช้ันต่างๆ โดยปกติแล้ว OCSS จะควบคุม
และสั่งการให้ลิฟต์ตัวที่ใกล้ที่สุด หรือตัวที่มีคําสั่งสัญญาณ Car Calls และ Hall Calls และเคลื่อนที่อยู่ใน
ทิศทางเดียว (Coincident) เพ่ือไปรับผู้โดยสารตามสัญญาณ Hall Calls 

3) Command to Indicators 
OCSS มีหน้าที่จะส่งสัญญาณของตําแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่ของลิฟต์ เพ่ือไป

แสดงที่ไฟบอกช้ันหน้าประตูชานพัก และไปบอกช้ันภายในตัวลิฟต์ 
4) Operation Modes 

OCSS จะเป็นตัวกําหนด Mode การทํางานของลิฟต์ เช่น ทํางานแบบ Automatic 
โดยไม่มีพนักงานควบคุมและอ่ืนๆ 

2.2.2 Motion Control Subsystem (MCSS) 
ชุดควบคุมน้ี สามารถแยกรายละเอียดการทํางานได้ดังต่อไปน้ี 
1) ตําแหน่งของตัวลิฟต์ (Position Reference) MCSS 

จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าตัวลิฟต์อยู่ ณ ตําแหน่งใด โดยจะรับสัญญาณป้อนกลับ
จาก Position and Velocity Transducer (PVT) ซึ่งจะเป็นชุดที่ติดต้ังกับแกนของมอเตอร์เพ่ือคอยตรวจจับ
ความเร็วของมอเตอร์ ข้อมูลที่ได้จาก (PVT) จะถูกประมวลผลออกมาเป็นระยะทางโดย MCSS บนตัวลิฟต์จะมี
ชุด Secondary Position Transducer (SPT) เพ่ือคอยตรวจสอบตําแหน่งตัวลิฟต์อีกหน่ึงชุด โดยจะมีระยะ
ความคลาดเคลื่อนในการจอดช้ันไม่เกิน +/- 3 มม. 
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2) Profile Generator 
MCSS จะเป็นชุดควบคุมที่จะสร้างรูปคลื่น Speed Pattern หรือ Profile ความเร่ง

และความเร็วของลิฟต์ให้สอดคล้องกับระยะทางการเคลื่อนที่ โดยจะรับข้อมูลต่างๆ จาก MCSS ว่าลิฟต์จะต้อง
ว่ิงเคลื่อนที่ไปจอดรับส่งผู้โดยสารท่ีช้ันใด จากนั้น MCSS จะคํานวณหาระยะทางที่จะต้องเคล่ือนที่ไปสู่
ตําแหน่งจุดหมายปลายทางข้างหน้า แล้วสร้างรูปคลื่นออกมาเพื่อส่งให้ชุด DBSS ไปควบคุมพลังงานไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าและความถี่ ที่จะจ่ายให้มอเตอร์ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนที่ออกตัวว่ิง และเข้า
จอดช้ันได้อย่างน่ิมนวลและแม่นยํา เน่ืองจากความเร็วของลิฟต์จะถูกควบคุมและเปรียบเทียบกับรูปคลื่น
ตลอดเวลา จึงทําให้ลิฟต์รุ่นน้ีสามารถออกตัว และจอดช้ันได้อย่างน่ิมนวลทุกระยะความสูงที่ว่ิง 

3) Safety Check 
MCSS จะมีหน้าที่คอยตรวจสอบระบบวงจรการทํางานและความเร็วของลิฟต์อยู่

ตลอดเวลา เพ่ือให้ลิฟต์สามารถถูกใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
4) Failure & Management 

ในกรณีที่ MCSS ตรวจสอบพบว่าวงจรในระบบเกิดการขัดข้อง MCSS จะพยายามที่
จะลองดําเนินการประมวลผลใหม่ (Reprocessing) ซ้ําๆ อีก และหากพบว่า MCSS ไม่สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องในระบบได้ MCSS จะพาตัวลิฟต์ไปจอดช้ันที่ใกล้ที่สุดใน Mode ของ Car Failure Operation 

2.2.3 Drive and Brake Sub System (DBSS) 
DBSS เป็นชุดควบคุมกําลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่ชุดมอเตอร์ โดยจะได้รับข้อมูลต่างๆ จากชุด 

MCSS ไปทําการประมวลผล เพ่ือนําไปควบคุมปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าและความถ่ีตามสภาวะของโหลด และ
สภาวะของการทํางานจึงทําให้ระบบ Vector Control VVVF น้ีกินกระแสไฟฟ้าตํ่าทําให้ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า โดยจะแบ่งสภาวะการทํางานเป็น 3 จังหวะดังน้ี 

1) ความเร่ง (Acceleration) 
ในจังหวะที่ลิฟต์เริ่มออกตัว DBSS จะควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ป้อนเข้าสู่ชุด

มอเตอร์ เพ่ือให้มอเตอร์มี Starting Current ตํ่า หลังจากลิฟต์ออกตัวไปแล้ว DBSS จะค่อยๆ เพ่ิมความถ่ีและ
เพ่ิมแรงดันไฟฟ้าเพ่ือให้ตัวลิฟต์เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นตามอัตราเร่งที่ได้กําหนดไว้ใน Software 

2) ความเร็วคงที่ (Constant Speed) 
ในจังหวะน้ี DBSS จะควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ป้อนเข้าสู่ชุดมอเตอร์ให้คงที่

อยู่ตลอดเวลา 
3) ความหน่วง (Deceleration) 

เมื่อลิฟต์ลดความเร็วลง DBSS จะทําการลดแรงดันไฟฟ้า และลดความถ่ีที่ป้อนเข้าสู่
ชุดมอเตอร์ เพ่ือทําให้ลิฟต์เคลื่อนที่ช้าลงจนถึงตําแหน่งที่จอดช้ัน และ DBSS จะสั่งการให้ระบบ Break ทํางาน
เมื่อลิฟต์จอดสนิทที่ช้ันที่ต้องการ 
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2.2.4 Door Interface Subsystem (DISS) 
DISS จะทําหน้าที่ในการควบคุมชุด เปิด-ปิดประตู (Door Operation) โดยจะสามารถต้ัง

เวลาในการเปิด-ปิดประตูตามคําสั่งเรียกจากประตูลิฟต์และประตูชานพักคําสั่งไปจอดช้ันตามแผงปุ่มกดในตัว
ลิฟต์ และความเร็วของการเปิด-ปิด ประตูพร้อมกันโดยอัตโนมัติ 

2.3 ระบบการควบคุมการทํางาน (Operation Control) 
Full Computerized Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) Modular Control 

Elevator ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้ Microcomputer และเป็นระบบป้อนกลับอัตโนมัติที่ทําหน้าที่ควบคุมระดับ
แรงดันและความถี่ (AC Variable Voltage Variable Frequency) ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ขับเคลื่อน โดยใช้การ
มอดูเลช่ันแบบ (Pulse Width Modulation (PWM) ) ในการควบคุมรูปแบบของกระแสและแรงดัน เพ่ือให้
สามารถควบคุมการออกตัว การว่ิง การเข้าจอดช้ันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทั้ ง เ พ่ือให้มอเตอร์
ขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพในการใช้งานและมีตัวประกอบกําลังสูงสุด โดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในรูปของ
ความร้อน และลดกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ นอกจากน้ีในส่วนของชุด Inverter ได้มีการนํา (IGBT) ซึ่งเป็นสารก่ึง
ตัวนําที่มีเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้งาน โดยจะสามารถสวิทช่ิง (Switching) ได้ที่ความถี่สูงถึง 20 KHZ ซึ่งสูงกว่า
ผ่าน Audio Frequency โดยจะไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั่วไป 
 
3. ชุดเคร่ืองลิฟต์ (Machine) 

3.1 เครื่องลิฟต์ (Machine)  
 ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหน่ียวนํา พร้อมชุดเฟืองทดรอบแบบเฟืองหนอน และเบรก 

แม่เหล็กไฟฟ้าประกอบเข้าเป็นชุดเดียวกัน ติดต้ังบนแท่นเคร่ืองจากโรงงานเจ้าของผู้ผลิต ซึ่งมีคานเหล็กและมี
แผ่นยางรองรับแท่นเคร่ือง เพ่ือป้องกันเสียงและลดการสั่นสะเทือน ชุดขับเคลื่อนลิฟต์ติดต้ังอยู่ภายในห้อง
เครื่องเหนือช่องลิฟต์ 

3.2 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ (Drive Control) 
 พลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่มอเตอร์เพ่ือขับเคลื่อนลิฟต์น้ัน จะป้อนผ่านชุด Inverter (IGBT) โดยอาศัย

หลักการทํางาน (PWM) Pulse Width Modulation เพ่ือเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าในการ
ควบคุมแรงบิด และความเร็วของชุดมอเตอร์ตามสภาวะของโหลด และจังหวะการทํางานของลิฟต์ โดยแยก
ระบบควบคุมการทํางานออกเป็น 3 ระบบ คือ 

- ชุดควบคุมระบบตู้  Microcomputer Control ภายในห้องเครื่องลิฟต์ (การว่ิง - การจอดช้ัน) 
- ชุดควบคุมระบบปุ่มกด - ไฟบอกช้ัน - มอเตอร์ประตูตัวลิฟต์ 
- ชุดควบคุมระบบปุ่มกด - ไฟบอกช้ันบริเวณประตูชานพักทุกช้ัน 

 
 
 
 



101 
 

หมวดที่ 7 งานวิศวกรรมเคร่ืองกล                                                                            อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง 

4. ลักษณะการทํางานของลิฟต์ (Feature of Elevator) 
4.1 Anti - Nuisance 
ในกรณีที่มีการกดปุ่มภายในตัวลิฟต์ โดยไม่สัมพันธ์กับจํานวนผู้โดยสารในลิฟต์  ระบบคอมพิวเตอร์จะ

ให้ลิฟต์เข้าจอดในช้ันถัดไป และยกเลิกคําสั่งที่เหลือทั้งหมด รวมทั้งกรณีที่มีการกดปุ่มซึ่งผิดทิศทางการว่ิงของ
ลิฟต์ เพ่ือป้องกันการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและลดการว่ิงของลิฟต์ที่ไม่จําเป็น 

4.2 Automatic Lighting & Fan Switch Off 
 เมื่อไม่มีการเรียกใช้ลิฟต์ แสงสว่างและพัดลมดูดอากาศภายในตัวลิฟต์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ  เพ่ือ

ประหยัดไฟฟ้าและจะเปิดใหม่เมื่อมีการเรียกลิฟต์ 
4.3 Separate Car & Hall Time 
 เมื่อผู้โดยสารเดินเข้าทางเดียว หรือออกทางเดียวประตูลิฟต์จะปิดเร็วกว่า เมื่อมีผู้โดยสารเดินสวน

ทางกันทําให้ลิฟต์บริการได้เร็วขึ้น 
4.4 Car Failure Operation 
  ระบบป้องกันลิฟต์ค้างในกรณีที่เกิดการผิดปกติ หรือขัดข้องภายในวงจรควบคุม Micro Computer 

การทํางานของลิฟต์ โดยลิฟต์จะไม่ค้างระหว่างช้ัน แต่จะว่ิงไปยังช้ันที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูให้ผู้โดยสารออก
จากลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย ลิฟต์จะไม่ทํางานอีกจนกว่าจะได้รับการแก้ไขระบบวงจรท่ีเกิดขัดข้องขึ้น 

4.5 Door Failure Operation 
 ถ้าประตูไม่สามารถเปิดสุด  ภายในเวลาที่กําหนดประตูจะปิดเองและลิฟต์ว่ิงไปยังช้ันต่อไป และถ้า

ประตูไม่สามารถปิดได้สนิท ประตูจะเปิด - ปิด ซ้ํากันหลายๆ ครั้ง เพ่ือขจัดวัสดุใดๆ ที่อาจกีดขวางตกค้างใน
ร่องประตู 

4.6 Load By Pass 
ในกรณีที่ตัวลิฟต์บรรทุกนํ้าหนักเกินขนาดนํ้าหนักบรรทุกของลิฟต์แล้ว ลิฟต์จะจอดช้ันตามคําสั่ง

ปุ่มกดภายในตัวลิฟต์ โดยไม่จอดแวะตามคําสั่งหน้าลิฟต์ ประตูชานพักเพ่ือให้การใช้ลิฟต์มีประสิทธิภาพการ
ประหยัดไฟฟ้า และลดเวลาการรอคอยลิฟต์ 

4.7 Correction Run 
 กรณีที่ระบบการประมวลผลของลิฟต์เกิดผิดปกติ โดยความผิดปกติดังกล่าวไม่ใช่ความผิดปกติชนิด

ถาวร ระบบควบคุม OCSS จะสั่งการให้ลิฟต์ว่ิงลงมาจอดที่ช้ันล่างสุด เพ่ือทําการกําหนดตําแหน่งช้ันจอดที่
ถูกต้องใหม่ 

4.8 Delay Car Protection 
ในกรณีที่ลิฟต์ทํางานร่วมกันมากกว่าหน่ึงเคร่ือง หากลิฟต์เครื่องหนึ่งเครื่องใดไม่สามารถปิดประตูได้

สนิทภายในเวลาที่กําหนดลิฟต์เครื่องดังกล่าวจะถูกตัดออกจากระบบเป็นการช่ัวคราว 
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4.9 Independent Service 
เมื่อลิฟต์ทํางานตามฟังก์ชันน้ี ลิฟต์ชุดน้ันๆ จะยกเลิกและไม่ตอบรับปุ่มกดหน้าช้ัน แต่จะตอบรับ

เฉพาะปุ่มกดภายในตัวลิฟต์เท่าน้ัน โดยเมื่อผู้โดยสารกดหมายเลขช้ันที่ต้องการจะไปแล้วต้องกดปุ่ม UP หรือ 
DOWN ตามทิศทางที่จะไปจนกว่าประตูลิฟต์จะปิดเป็นที่เรียบร้อย ลิฟต์จึงจะเคลื่อนตัวไป 

4.10 Parking Shutoff 
เมื่อสวิตช์กุญแจ Parking ซึ่งติดต้ังอยู่บนแผงปุ่มกดบริเวณโถงลิฟต์หลัก ถูกบิดมายังตําแหน่ง ON 

ลิฟต์จะทําการบริการยังช้ันต่างๆ ตามการกดปุ่มในตัวลิฟต์ที่ยังบริการไม่แล้วเสร็จ ก่อนจะว่ิงกลับไปยังช้ันที่
กําหนดและปิดไฟแสงสว่าง และพัดลม โดยอัตโนมัติพร้อมทั้งแสดงคําว่า “PARK” บนแผงปุ่มกดหน้าช้ัน 

4.11 Speech Synthesizer Module 
ระบบเสียงสังเคราะห์ ที่จะแจ้งให้ผู้โดยสารภายในตัวลิฟต์ทราบถึงทิศทางการเคลื่อนที่วรรคตําแหน่ง

ช้ันว่าขณะน้ีจอดอยู่ช้ันไหน โดยอาจเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
 
5. อุปกรณ์แผงปุ่มกด (Fixtures) 

5.1 แผงบังคับภายในตัวลิฟต์ (Car Operating Panel) 
 แผงปุ่มกดภายในตัวลิฟต์เป็นแบบ Stainless Steel Finish ภายในแผงประกอบด้วยปุ่มกดแบบ 

Micro Touch Bottom มีอุปกรณ์ดังน้ี :- (Option) 
- ปุ่มกดช้ันต่างๆ ตามจํานวนช้ันที่จอดพร้อมเสียงตอบรับ - ปุ่ม (Sound Car Bottom) 
- ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน Interphone (Alarm) 
- ปุ่มกดเปิดประตู (Door Open) 
- ปุ่มกดปิดประตู (Door Close) 
5.2 ตัวเลขบอกตําแหน่งภายในตัวลิฟต์ (Car Position Indicator) 
 มีแผงทําด้วย Stainless Steel Finish มีตัวเลขแสดงตําแหน่งลิฟต์เป็นแบบ Digital Indicator แบบ 

16 Segment พร้อมด้วยไฟสัญญาณลูกศรแสดงทิศทางการว่ิงของลิฟต์ “ขึ้น” หรือ “ลง” ติดต้ังอยู่ภายในตัว
ลิฟต์ (COP) ด้านบนของแผงปุ่มกด 

5.3 แผงปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้าชานพัก (Hall Buttons & Hall Position  Indicator) 
 ที่หน้าชานพักทุกช้ันมีแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์ ตัวแผงเป็น Stainless Steel Finish ช้ันบนสุดและช้ัน

ล่างสุดมีปุ่มกดเรียกช้ันละ 1 ปุ่ม สําหรับเรียกลิฟต์เพ่ือจะ “ขึ้น” หรือ “ลง” ช้ันระหว่างกลางมีปุ่มกดช้ันละ 2 
ปุ่มสําหรับเรียก เรียกลิฟต์เพ่ือจะ “ขึ้น” และ/หรือ “ลง” ปุ่มเหล่าน้ีเมื่อถูกกดเรียกจะมีเเสงไฟแสดงการ
บันทึกคําสั่งไม่ต้องกดซ้ํา พร้อมมีตัวเลขบอกตําแหน่งลิฟต์เป็นตัวเลขแบบ Digital Indicator แบบ 16 
Segment และ ไฟสัญญาณลูกศรแสดงทิศทางการว่ิงของลิฟต์ “ขึ้น” หรือ “ลง” 
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6. การตกแต่งภายในห้องโดยสาร (Car Design) 
6.1 ห้องโดยสาร (Car Enclosure) 
  ผนังห้องโดยสารทั้งหมดเป็นเหล็กแผ่นผิวทั้งสองด้านชุบด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีกัน

สนิมภายในห้องโดยสารประกอบด้วย 
- ผนังด้านข้างและด้านหลังบุทับด้วย Plastic Laminate โดยตรงจากโรงงาน(เลือกสีได้) 
- ผนังด้านหน้าบุด้วย Stainless Steel Hairline Finish  
- รอยต่อของผนังทุกแห่งตกแต่งด้วยคิ้ว Aluminium 
- ผนังด้านล่างมีคิ้วกันกระแทกโดยรอบ (Aluminium Kick Plate) 
- พ้ืนปูด้วยแกรนิต 
- มีพัดลมระบายอากาศภายในห้องโดยสาร (Fan) 
- มีไฟแสงสว่างเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้แสงสว่างตามมาตรฐาน, มีไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

,(Emergency Light)  
- โทรศัพท์ติดต่อภายในลิฟต์ 1 ชุด บริเวณหน้าลิฟต์ช้ันล่าง 1 ชุด และที่ห้องเครื่องลิฟต์ 1 ชุด 
- มีทางออกฉุกเฉินบนเพดานด้านบนภายในตัวลิฟต์ E.E.C (Emergency Exit Contact) 
- เพดานด้านภายในลิฟต์ด้านบน Dropped Standard 
- มีสัญญาณเตือนเมื่อลิฟต์เข้าจอดช้ัน (Car Arrival Chime) 
- มีเสียงสัญญาณบอกช้ันจอดเป็นภาษาอังกฤษ 
- ติดต้ังกระจกเงาด้านหลัง 1 บาน  ขนาดเต็มผนังครึ่งบนเหนือราวมือจับและติดต้ังราวกัน

กระแทก 3 ด้าน     ทําด้วย  STAINLESS  STEEL    
 
7. แบบของประตู (Entrance) 

7.1 แบบของประตู (Type Of Door) 
 ประตูลิฟต์และประตูชานพักทํางานพร้อมกันโดยอัตโนมัติแบบสองบานเลื่อนเปิด-ปิดออกจากแนว

ก่ึงกลาง โดยใช้มอเตอร์ประตูแบบไฟฟ้ากระแสตรง ติดต้ังอยู่ส่วนบนของตัวลิฟต์เพ่ือให้การเปิด-ปิดได้อย่างน่ิม
นวล โดยสามารถเร่งหรือปรับความเร็วได้ 

7.2 ประตูลิฟต์ (Car Door) 
 ประตูลิฟต์เป็นเหล็กแผ่นผิวทั้งสองด้านชุบด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีกันสนิมและบุด้วย 

Stainless Steel Hairline Finish 
7.3 ประตูชานพัก (Hoistway Door) 
 ประตูชานพักเป็นเหล็กแผ่นผิวทั้งสองด้านชุบด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีกันสนิมและพ่นสี

เคลือบจากโรงงาน (เลือกสีได้) 
7.4 กรอบประตูชานพัก (Hoistway Frame) 
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 กรอบประตูชานพักเป็นเหล็กแผ่น ผิวทั้งสองด้านชุบด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีกันสนิมและ
พ่นสีเคลือบจากโรงงาน (เลือกสีได้) 

7.5 ธรณีบานประตูลิฟต์ (Sill Car & Hoistway) 
 ธรณีบานประตูลิฟต์ใน-นอก ทําขึ้นด้วยอะลูมิเนียมชนิดแข็งอย่างดีตามมาตรฐาน 

 
8. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Device) 

8.1 อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า 
- Motor Failure Operation เมื่อชุด Thermostat ตรวจพบว่าอุณหภูมิของมอเตอร์เพ่ิมสูงขึ้นจน

ผิดปกติ จะควบคุมให้ลิฟต์ไปจอดช้ันที่ใกล้ที่สุด และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออก และจะหยุดการทํางาน โดยจะ
อุณหภูมิของมอเตอร์เย็นลงจนอยู่ในระดับปกติ เครื่องลิฟต์จึงจะเริ่มทํางานตามปกติ 

- Fuse Free Breaker เป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดการลัดวงจรภายในวงจรลิฟต์ 
- Overload Current Circuit  ป้องกันกระแสไฟฟ้ามากเกินพิกัด เพ่ือป้องกันมอเตอร์เสียหาย 
- Reverse Phase Check Relay  ป้องกันกระแสไฟฟ้ากลับเฟส หรือกระแสไฟฟ้าไม่ครบเฟสเมื่อมี

ความไม่สมดุล 
- Top Car Inspection Box  แผงควบคุมบนหลังคาลิฟต์เป็นอุปกรณ์บังคับลิฟต์บนหลังคาลิฟต์ 1 

ชุด เพ่ือใช้กับลิฟต์ในกรณีตรวจสอบหรือบํารุงรักษาลิฟต์ 
8.2 อุปกรณ์ป้องกันการว่ิงเลยช้ัน 
- Stop Up & Down Limited Switch  เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ติดต้ังอยู่ส่วนบนสุดและล่างสุดของช่อง

บ่อลิฟต์ ลิฟต์จะหยุดว่ิงทันทีในกรณีหยุดลิฟต์ทันที ในกรณีที่ระบบการจอดช้ันเกิดขัดข้อง หรือ ลิฟต์ไม่
สามารถจอดช้ันได้ตามปกติ 

- Final Up & Down Limited Switch  ติดต้ังอยู่ส่วนบนสุดและล่างสุดของช่องลิฟต์ จะตัด
วงจรไฟฟ้าที่เข้าระบบขับเคลื่อนลิฟต์ ทําให้ลิฟต์หยุดว่ิงทันทีป้องกันลิฟต์ว่ิงเลยช้ันบนสุดและช้ันล่างสุดของ
อาคาร 

- Spring & Oil Buffer  มีอุปกรณ์รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์และโครงเวจนํ้าหนักถ่วง ติดต้ัง
อยู่ส่วนล่างสุดของบ่อลิฟต์ 

8.3 อุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ถ้าลิฟต์บรรทุกเกินพิกัด ประตูลิฟต์จะเปิดค้างลิฟต์จะไม่ว่ิงและมีเสียงสัญญาณเตือนให้ทราบ 
- ระบบเบรกของลิฟต์เป็นแบบจับด้วยสปริงและปล่อยด้วยไฟฟ้า จะหยุดลิฟต์ทันทีกรณีวงจรไฟฟ้า

ถูกตัดและเบรกจะหยุดมอเตอร์ลิฟต์พร้อมอุปกรณ์คลายเบรกและมือหมุนลิฟต์ขึ้นลง เพ่ือสําหรับช่วยผู้โดยสาร
ออกจากลิฟต์ในกรณีลิฟต์เกิดการขัดข้อง 

- มีระบบควบคุมความเร็วลิฟต์ให้อยู่ในพิกัด โดยใช้ Speed Governor ถ้ากรณีลิฟต์ว่ิงด้วยความเร็ว
เกินพิกัด ลวดสลิงหย่อนหรือขาด อุปกรณ์นิรภัยน้ีจะทํางาน และควบคุมให้ Car Safety Clamp ซึ่งติดอยู่กับ
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โครงสาแหรกตัวลิฟต์ยึดตัวลิฟต์ให้แน่นกับรางลิฟต์ และตัวระบบไฟที่ป้อนเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนให้หยุดทํางาน
ทันที (ลิฟต์ใช้สลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 12.7 mm. หรือ Safety Factor มากกว่า 10 เท่า) 

- ประตูชานพักจะสลักไกและคอนแทคไฟฟ้า เพ่ือป้องกันลิฟต์ว่ิงขณะประตูเปิดอยู่หรือยังปิดไม่สนิท
และเพ่ือล็อคประตูให้เปิดออกได้ในขณะที่ลิฟต์ ไม่ได้อยู่ที่ช้ันและที่ประตูลิฟต์จะมีคอนแทคไฟฟ้า เพ่ือป้องกัน
ลิฟต์ว่ิงขณะประตูลิฟต์ยังเปิดหรือปิดไม่สนิท 

8.4 ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Car Light) 
 มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินภายในตัวลิฟต์และห้องเคร่ืองลิฟต์ซึ่งจะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ โดยมี

แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมนํ้ากลั่น พร้อมเครื่องอัดไฟอัตโนมัติโดยให้แสงสว่างตามมาตรฐาน 
8.5 เครื่องพูดติดต่อภายใน (Interphone) 
 มีเครื่องพูดติดต่อระหว่างผู้โดยสารภายในตัวลิฟต์และเจ้าหน้าที่ของอาคารในกรณีลิฟต์เกิดขัดข้อง

ภายในลิฟต์ 1 ชุด ที่ห้องหน่วยโทรศัพท์กลาง 1 ชุด และห้องเครื่องลิฟต์ 1 ชุด รวม 3 ชุด 
8.6 อุปกรณ์กันกระแทกของประ ตู(Door Safety Device) 
  ขอบประตูลิฟต์มีระบบป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร หรือสิ่งกีดขวางการเปิดประตูแบบ Safety 

Shoe 2 ด้าน และ Lightray 2 ระดับ 
8.7 กุญแจฉุกเฉินประตูชานพัก (Emergency Key Device) 
  ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับจะมีกุญแจพิเศษเปิดบานประตูชานพัก จากภายนอกลิฟต์

ทุกบานประตู 
8.8 รางลิฟต์และรางนํ้าหนักถ่วง (Rails) 
  เป็นรางเหล็กซึ่งส่งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ผิวหน้ารางใสเรียบ มีขนาดมาตรฐาน สามารถรับ

นํ้าหนักบรรทุกและความเร็วของลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย มีที่เก็บนํ้ามันติดอยู่กับโครงลิฟต์และโครงเวจเพ่ือ ให้
การหล่อลื่นอย่างเพียงพอโดยสม่ําเสมอตลอดเวลา 

8.9 โครงตัวถังลิฟต์และอุปกรณ์นิรภัย( Car Frame Safety) 
 โครงตัวถังลิฟต์ประกอบด้วย โครงเหล็กแข็งแรงพร้อมชุดอุปกรณ์นิรภัย อุปกรณ์นิรภัยน้ีทํางานโดย

เครื่องควบคุมความเร็วเมื่อลิฟต์ว่ิงเร็วกว่าปกติ อุปกรณ์นิรภัยจะทํางานทันที โดยหนีบโครงตัวถังลิฟต์ให้หยุด
ติดกับรางลิฟต์  

8.10 นํ้าหนักถ่วง (Counter Weight) 
 เป็นเหล็กหล่อเป็นก้อนจะอยู่ในโครงเหล็กแข็งแรงออกแบบให้รับการถ่วงดุลย์ของนํ้าหนักการ

บรรทุกอย่างดี เพ่ือให้ลิฟต์ทํางานได้อย่างน่ิมนวลและประหยัดกําลังไฟฟ้า 
8.11 การป้องกันสนิม (Rusting Protection) 
 ช้ินส่วนที่เป็นเหล็กที่ไม่ได้รับการพ่นสี หรือชุบสีจะทาสีป้องกันสนิม 
8.12 การต่อลงดิน (Earthing) 
 ตัวลิฟต์จะมีสายไฟต่อสายดินของอาคาร  
8.13 ระบบไฟฟ้าลิฟต์ 
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 กระแสไฟฟ้า A.C. 380 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ท 
 กระแสไฟฟ้า A.C. 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 50 เฮิร์ท 
 กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน +5% หรือ -10% 
8.14 ระบบทํางานร่วมกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง (Emergency Power Operation) 
 ระบบควบคุมลิฟต์สามารถทํางานร่วมกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองของอาคารได้เมื่อไฟฟ้าปกติดับ

และระบบสํารองของอาคารเริ่มทํางานจ่ายกําลังไฟฟ้าขึ้นไปถึงห้องเครื่องลิฟต์ ลิฟต์ทํางานรับส่งต่อไปโดยใช้
ไฟฟ้าสํารองจนกว่ากําลังไฟฟ้าของอาคารจะเป็นปกติ โดยจะมีระดับการทํางานดังน้ี 

- เมื่อระบบลิฟต์ไฟฟ้าปกติของอาคารดับลง ลิฟต์ทุกตัวที่กําลังทํางานอยู่จะหยุดทันทีภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ระบบไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะเริ่มทํางานเพ่ือจ่ายไฟแก่ระบบลิฟต์ 

- ระบบลิฟต์จะเริ่มทํางานโดยจัดอันดับทีละตัว 
- เมื่อลิฟต์ทุกตัวส่งผู้โดยสารท่ีช้ันล่างหมดแล้ว จะมีลิฟต์เพียงตัวเดียวซึ่งได้กําหนดไว้ให้ทํางานรับส่ง

ผู้โดยสารต่อไปโดยอาศัยกําลังไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองของอาคาร 
- เมื่อไฟฟ้าของอาคารทํางานเป็นปกติแล้วลิฟต์ทุกตัวจะกลับเข้าทํางานตามปกติโดยใช้ไฟฟ้าปกติ

ของอาคาร 
8.15 ระบบลิฟต์เกิดเพลิงไหม้ (Fireman Service Switch) 
 จะมีสวิตช์กุญแจติดอยู่ในกล่องกระจก ติดต้ังอยู่ใกล้ประตูชานช้ันที่กําหนด เมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคาร 

ให้ทุบกล่องกระจกให้แตกและหมุนสวิตช์ “ON” ลิฟต์จะไม่ตอบรับคําสั่งแผงปุ่มกดหน้าช้ันและแผงบังคับลิฟต์
ภายในตัวลิฟต์ ลิฟต์จะว่ิงตรงมายังช้ันที่กําหนด และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออก หลังจากน้ันการใช้งานจะต้อง
ใช้พนักงานควบคุมโดยลิฟต์จะทํางานตามคําสั่งจากแผงบังคับภายในตัวลิฟต์เท่าน้ัน และเมื่อหมุนสวิตช์
กลับมาที่ตําแหน่ง “OFF” ลิฟต์จะกลับทํางานตามปกติ 

8.16 ระบบไฟสํารองฉุกเฉิน Automatic  Rescue  Device (ALP)  
  การทํางานของระบบ (ALP) เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (ALP) จะจ่ายไฟสํารองเข้าสู่ระบบ

การทํางานของลิฟต์ เพ่ือให้ลิฟต์ทํางานระยะหน่ึง โดยอุปกรณ์การคอนโทรลให้ลิฟต์ทํางานจะสั่งการ ให้ลิฟต์
เคลื่อนตัวไปยังช้ันจอดที่ใกล้ที่สุดด้วยความเร็วประมาณ 6-10 เมตรต่อนาที ซึ่งเป็น Speed ที่ตํ่ากว่า SPEED 
ของลิฟต์ โดยจะเคลื่อนตัวไปยังช้ันล่างหรือช้ันบนที่ใกล้ แต่ทั้งน้ีอยู่กับนํ้าหนักบรรทุกในขณะน้ัน ซึ่งหากมี
นํ้าหนักมากลิฟต์ก็จะเคลื่อนตัวลงไปยังช้ันล่าง ซึ่งเมื่อไปถึงช้ันที่จอดแล้วระบบจะสั่งให้ประตูลิฟต์เปิดเองโดย
อัตโนมัติและลิฟต์จะหยุดการทํางาน 

หมายเหตุ ผู้ซื้อจะต้องจัดหาไฟ 3 เฟส 4 สาย 380 โวลท์ พร้อมติดต้ัง Main Circuit Breaker สําหรับ
ลิฟต์แต่ละชุด ภายในห้องบริเวณห้องเคร่ืองลิฟต์และทําช่องลิฟต์ตามแบบแปลน อุปกรณ์ทุกช้ินต้องเป็นของ
แท้จากโรงงานผู้ผลิตยกเว้นเหล็กถ่วงนํ้าหนัก , เหล็กรองรับแท่นเครื่อง , โครงลูกถ่วงเหล็กฉากยึดรางลิฟต์ 
(Brackets) ลิฟต์ที่ระบุได้ต้อง 
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1. จําหน่ายและติดต้ังให้กับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 70 ชุด ในประเทศไทย 
(Certificate Of Approval  ISO 9001), มอก. , ISO 9002 เลขที่ 962061/0063, SAFETY CODE WITH 
ENSI (BS5655) 

2. มีศูนย์บริการอยู่ในท้องที่หรือสถานที่ใกล้เคียงที่สามารถเรียกบริการได้ภายใน 12 ช่ัวโมง 
3. ให้เสนอย่ีห้อลิฟต์ พร้อมเอกสารประกอบในการประกวดราคา  
4. แสดงใบรับรองการนําเข้าอุปกรณ์ควบคุมและมอเตอร์ของแท้จากต่างประเทศ 
5. อุปกรณ์ทุกช้ินต้องเป็นย่ีห้อและชนิดเดียวกันทั้งชุด 
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 หม้อแปลงไฟฟ้า 1250 KVA 22KVA/400-230v  ชนิดน้ํามัน 
 

1     ข้อกําหนดทั่วไป 
ข้อกําหนดน้ีให้ครอบคลุมถึงความต้องการด้านการสร้างคุณสมบัติสมรรถนะตลอดจนการติดต้ังและการ 

ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังชนิดนํ้ามัน (Oil Immersed Type) ชนิดติดต้ังภายนอก (Outdoor Type) ตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าตามประเภทขนาดและจํานวนที่ระบุในแบบและข้อกําหนดน้ี 

 
2     มาตรฐาน (Standard) 

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หม้อแปลงไฟฟ้ากําลังแบบ Oil Immersed ต้องผลิตและมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานดังน้ี 

 -   IEC 76-1 ถึง 76-5 Power Transformer 
 -  ANSI C 57.12.00-1980 General Requirement For Liquid-Immersed Distribution 
Power and Regulating Transformer 

 -  ANSI C 57.12.00-1997 Requirement For Transformer 230.000 Volts and Below 
833/958 Through 8333/100417 KVA SinglePhase and 750/862 Through 60.000 / 80.000 / 
100.000 KVA Three-Phase 

         -  TIS 384-1982 Standard For Power Transformer ทั้งน้ีต้องเป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้าฯ  
ด้วย 
 

3     พิกัดทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้า (Rating) 
นอกจากจะได้ระบุเฉพาะไว้เป็นอย่างอ่ืน หม้อแปลงไฟฟ้ากําลังต้องมีพิกัดต่างๆ ดังน้ี 

-   Type    Outdoor type Mineral Oil Immersed 
-   Rated Frequency   50 HZ 
-   Rated Capacity (KVA)  ตามท่ีระบุในแบบ 
-   Cooling Class   ONAN 
-   Rated Primary Voltage  22 KV 3-Phase 3-Wire 
-   Rated Secondary   400/230 V. 3-Phase 4-Wire 

-   HV No-Load Tap changer   2x2.5% 
-   Vector Group   DYN 11 
-   Load Loss (At 100% PF)  ไม่เกิน 1.5 % ที่ Rated Capacity 
-   No-Load Loss    ให้ระบุในรายงานการทดสอบ 
-   Impedance Voltage   อยู่ระหว่าง 4-6% (At Rated Current) 
-   HV Rated Insulation Level Impulse Voltage (PEAK) 125 KV 
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-   1 Main Power Frequency withstand 50 KV Voltage (RMS) 

-   Limit of Temperature RI of Winding ไม่เกิน 65 C of Top Oil ไม่เกิน 65 C  
-   Noise Level (ที่ระยะ 1 เมตร) 60 db หรือน้อยกว่า 

4     โครงสร้าง 
4.1 Core ต้องเป็น High Grade Non Aging Grain-Orented Silicon Steel ซึ่งมีค่า 

Permeability สูงและ Loss ตํ่า โดยจัดในลักษณะ Lamination และยึดอย่างแน่นหนาแข็งแรงด้วย Positive 
Licking Device 

4.2 Winding ต้องเป็นโลหะทองแดงเคลือบด้วยฉนวน ซึ่งสามารถทนต่อ Insulation Level และ 
Temperature Rise ที่กําหนดได้ การออกแบบสร้างต้องสามารถทนต่อ Mechanical Strength หรือ 
Thermal Effect อันอาจเกิดจากการ Short Circuit ที่อาจเกิดขึ้นได้ตัว Core และตัว Winding เมื่อประกอบ
เข้าด้วยกันจะต้องผ่านกรรมวิธีอบแห้งในสุญญากาศ เพ่ือกําจัดอากาศและความช้ืนก่อนจะบรรจุประกอบกับ 
Oil Tank 

4.3 Tank และ Cover ต้องทําจากแผ่นเหล็กประกอบขึ้นโดยมีความแข็งแรง สามารถทนต่อความ
ดันของนํ้ามันที่บรรจุภายในได้โดยไม่มีการร่ัวซึม หรือยุบสลายตัว Cover ต้องยึดแน่นกับตัว Tank ด้วย Volt 
อย่างแน่นหนา และมี Sealing Gasket ชนิด Hot Oil Proof Reusable Type เพ่ือป้องกันการรั่วซึมและ
ความช้ืน Tank และ Cover จะต้องผ่านกรรมวิธีทําความสะอาดและซุบเคลือบป้องกันสนิม ก่อนทําการทาสี
ด้วย Epoxy Paint 

4.4 Transformer Oil จะต้องผ่านการกรองและมี Dielectric Strength เป็นที่ยอมรับหรือตามที่
กําหนด  โดยการไฟฟ้าฯ 

 
5     อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) 

 หม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง ต้องมีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
5.1 Dial Type Thermometer With Maximum pointer ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 2 

Changeover Contacts โดยมี 2 Setpoints with Separated Adjustment สําหรับกําหนดค่าอุณหภูมิเพ่ือ 
Alarm และ Trip เมื่อเกิด Over Temperature 

5.2 Bushing ทั้งด้านแรงสูงและแรงตํ่าพร้อม Terminal Connectors ที่เหมาะสมสําหรับติด
กับสายไฟฟ้า หรือ Bus Duct 

5.3 Arcing Horn 
5.4 Oil Level Gauge 
5.5 Oil Drain Valve และ Plug 
5.6 Oil Filling Cap 
5.7 Oil Conservator Tank 
5.8 Sludge Drain Pipe และ Plug 
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5.9 Dehydrating Breather (Cilica-gel) 
5.10 Pressure Relief Vent 
5.11 Buchholz Relay ชนิด Two-Rloat Type 
5.12 Tap Changer แบบ Off-Load Operation 
5.13 Radiation Fan 
5.14 Tank Grounding Terminal 
5.15 Jacking Facilities 
5.16 Moving Facilities 
5.17 Lifting Lug 
5.18 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

 
6     การติดต้ัง 

ให้ติดต้ังตามตําแหน่งที่ระบุในแบบ หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือผู้ว่าจ้างทั้งน้ีต้องไม่ขัดต่อระเบียบของการไฟฟ้าฯ 

 
7     การทดสอบ 

หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต โดยมีรายการทดสอบอย่างน้อย 
ดังต่อไปน้ี 

7.1 การวัดค่าความต้านทานของขดลวด Measurement of Winding Resistance 
7.2 การวัดค่าแรงดันอิมพีแดนซ์ Measurement of Impedance Voltage 
7.3 การวัดค่าการสูญเสียกําลังไฟฟ้ามีโหลด Measurement of Load Loss 
7.4 การวัดค่าการสูญเสียกําลังไฟฟ้าไม่มีโหลด Measurement of no Load Loss 
7.5 การวัดกระแสไม่มีโหลด Measurement of no Load Current 
7.6 การวัดค่าความต้านทานของฉนวน Measurement of Insulation Resistance 
7.7 การวัดอัตราส่วนของแรงดัน Measurement of Voltage Ratio 
7.8 การตรวจสอบโพลาริต้ีและกลุ่มแวกเตอร์ Check of Polarity and Vector Group 
7.9 การทดสอบความทนต่อแรงดันเกิน Induced Voltage Test 
7.10 การทดสอบความทนต่อแรงดันจากตัวจ่ายอ่ืน Applied Voltage Test และหม้อแปลง

ไฟฟ้าจะต้องผ่านการทดสอบและอนุมัติจากการไฟฟ้าฯ ก่อนจา่ยไฟฟ้าเข้าหม้อแปลง 
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หมวดท่ี   8   งานกําจัดปลวก 
 
1.ขอบเขตงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน , วัสดุ , อุปกรณ์  และกําจัดปลวก 
 
2. ข้อกําหนดทั่วไป 
           2.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและประสานงานกับบริษัทผู้ติดต้ัง  ระบบป้องกันและกําจัดปลวก ที่ 
ได้รับอนุญาตมีไว้ครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย  และใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุมีพิษ 
           2.2  ผู้รับจางจะต้องทํา  Shop  Drawing  แสดงวิธี  และระบบป้องกัน และกําจัดปลวก  นําเสนอ
เพ่ือ ขออนุมัติผู้ควบคุมงานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
             2.3  เพ่ือผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างจะต้องให้ความสําคัญในการผสมน้ํายาตามอัตราส่วน  
และวิธีการที่บ่งไว้ในเอกสารกํากับยาของบริษัทที่ผลิต 
             2.4  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 2 ปี และออกใบรับประกัน (Warranty  
Certificate) ให้เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว  และให้บริการตรวจเช็คโดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ  ทุกๆ 6 
เดือน ตลอดระยะเวลาประกัน หากมีการพบปลวกข้ึนในพ้ืนที่ซึ่งผู้รับจ้างรับผิดชอบ ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
เจ้าหน้าที่มาทําการแก้ไขและบริการพิเศษ  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น 
              2.5  ให้ผู้รับจ้างเสนอคุณสมบัติของนํ้ายาที่สามารถป้องกันปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมี
ความปลอดภัยต่อสัตว์เลือดอุ่น 
 
3. ระบบป้องกันและกําจัดปลวก  
           3.1  Soil Treatment System 
          ให้ผู้รับจ้างดําเนินการฉีดพ่นนํ้ายากจัดปลวก  โดรอบอาคารหลังจากที่ได้รับการปรับพ้ืนที่ภายนอก
รอบๆตัวอาคารแล้ว  ให้ดําเนินการอัดนํ้ายาลงใต้ดินลึกประมาณ 1- 15 ฟุต ห่างจากฐานประมาณ 20 ซม. 
และทิ้งระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตร  ตามแนวยาวโดยใช้นํ้ายาผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตรต่อ 1 จุด 
หลังจากน้ันที่ทําการฉีดพ่นนํ้ายาเคลือบผิวหน้าดินตลอดระยะห่าง 1 เมตร รอบๆฐานอาคารเพ่ือให้นํ้ายาซึมลง
ไปประสานกับนํ้ายาที่อัดไว้ใต้ผิวดิน โดยใช้นํ้ายาผสมเสร็จในปริมาณเฉลี่ย 15 ลิตรต่อทุกๆ 7 เมตร 

3.2 Sprinker Chemical Pipe System 
          เป็นระบบวางท่ออัดนํ้ายาใต้พ้ืนอาคารระหว่างการก่อสร้าง  โดยให้ดําเนินการในช่วงการก่อสร้างก่อน 
เทพ้ืนช้ันล่าง ท่อที่นํามาใช้ให้เป็นท่อ LDPE ที่สามารถทนแรงอัดได้สูง และมีความทนทานเป็นพิเศษ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. โดยมีระยะวาวฉีดนํ้ายาบนท่อทุกๆ ระยะ 0.50 เมตร และมีหัวอัดรอบ
อาคารเป็นช่วงๆ โดยมีหัวอัด 1 จุด ทุกๆความยาว 15 - 20 เมตรของท่อและเม่ือดําเนินงานวางท่อตามแบบ
แปลนแล้วให้ดําเนินการอัดสารเคมีตามข้อ 3.1 
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4.  วิธีการป้องกันกําจัดปลวก  
ระบบเจาะและอัดสารเคมีลงใต้พื้นดิน ( Soil Treatment System)  
ระบบอัดสารเคมีลงใต้ดิน (Soil Treatment)  มี 2 วิธี 

1. ใช้สว่านเจาะพ้ืนลงใต้ดิน (กรณีเทพ้ืนซีเมนต์ทับ) 
2. อัตราสารเคมีตามท่อลงใต้ดิน (กรณีวางท่อลงใต้ดินไว้แล้ว) 

สารเคมีที่ใช้ ตามเกณฑ์และวิธีใช้ตามท่ีระบุไว้ สารเคมีซึ่งได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ไว้ถูกต้อง 
 
ขั้นตอนการดําเนินการป้องกันกําจัดปลวก 

1.  ใช้สว่านเจาะลงพ้ืนใต้ดินลึกประมาณ 30- 85 เซนติเมตร  โดยรูที่เจาะจะมีขนาด 5       หุน 
(16มม.)  ระยะห่างประมาณ 1.5-2 เมตร โดยรอบภายนอกและภายในตัวอาคารบิเวณเสาตีนบันได และรอย
ร้าวต่าง ๆ ของภายในอาคารแล้วปิดรูเจาะด้วยซีเมนต์ให้เรียบร้อย (กรณีพ้ืนเทซีเมนต์ทับ) 

2.  ใช้หัวอัดนํ้ายาเคมี  (HIGHTPRESSUR INJECTOR) ต่อสายกับเคร่ืองพ่นยาอัดลงบริเวณที่ขุดเจาะลง
ใต้ดินลึกประมาณ 30 -85 เซนติเมตร ในอัตรา 10 - 25 ปอนด์ จุดละประมาณ 2-3 นาทีหรือหรือปริมาณ
นํ้ายาที่ผสมแล้วในอัตรา 5 ลิตรต่อตารางเมตร 

3.  ภายนอกอาคารทําการฉีดพ่นนํ้ายาเคมีบริเวณแนวขอบพ้ืนคอนกรีตนอกอาคารให้ฉีดพ่นนํ้ายาเคมี
ลงไปในดินเป็นแนวยาว  ในอัตรา 7 ลิตร โดยคํานึงถึงอันตรายต่อที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

4. ใช้ยาผงซึ่งเป็นใช้เฉพาะที่  โรยหรือพ่นบาง ๆ ตามจุดต่าง ที่มีปลวกหรือรังของปลวกตามรอยต่อรอย
แยก จุด ทั่วเป็นระยะ ๆ บริเวณช้ันล่าง และช้ันบน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปลวก โดยมิให้ตกค้างอยู่ภายนอก  ซึ่ง
ตกค้างอยู่ภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยหรือสัตว์เลี้ยงได้ 

5.  กรณีพ้ืนที่เจาะอัดนํ้ายาเป็นคอนกรีต  พ้ืนกระเบ้ืองยางพ้ืนหินขัด หรือพ้ืนอ่ืน ๆ ทางบริษัทนําวัสดุที่
เหมือนกันอุดรูนํ้ายาน้ัน ๆ ให้เรียบร้อยทุกจุด  

6. ให้ผู้รับจ้างดําเนินการอัดนํ้ายากันปลวกในงวดสุดท้ายด้วย 
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เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
1.  เครื่องพ่นยา จํานวน 1 เครื่อง ใช้เครื่องที่มีแรงดันตํ่าระบบน้ําหมุนไหลเวียน มีแรงดันไม่เกิน 50 

ปอนด์ 
2.  หัวอัดนํ้ายาเคมีขนาดประมาณ 4 - 5 หุน  มีความยาวประมาณ 30 - 60 เซนติเมตร 
3.  สายยางพ่นยายาวประมาณ 20 - 40 เมตร   
4.  สว่านกระแทกที่ใช้กับดอกสว่านขนาด 16 – 60 มม.  
5.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งรูที่เจาะอัดเคมี 
6.  ปูนซีเมนต์  สี  จุกคอร์ก  ฝาปิดรู ท่อ พี วี ซี หรืออุปกรณ์ตกแต่ง 
7.  ถุงมือ หน้ากากปิดจมูกและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
8.  สารเคมีป้องกันกําจัดปลวก  ชนิดเหลวและชนิดผง 

 
 
5. กลุ่มสารเกิดพิษและอาการเกิดพิษของวัตถุอันตรายแต่ละกลุ่ม 

   กลุ่ม                                                                อาการเกิดพิษ 
กลุ่มออร์กาโนคลอรีน 
1.  ดินเดน  (lindane) 
2.  อัลดริน (aldrin) 
3. คลอร์เดน (chlordane) 
4.  ดีลดริน    (dieldrin) 
5.  บีเอชซี   (BHC) 
6.  เฮ็บตาคลอร์  (heptachlor) 

1. เม่ือได้รับสารกลุ่มนี้เข้าไปจะกระตุ้นระบบประสาทอย่าง 
รุนแรงทําให้เกิดอาการปวดศีรษะ  คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง กล้ามขาดการ
ประสานงาน  ทําให้มีอาการสั่น ถ้าอาการรุนแรงอาจชักได้ 

2. ในรายที่มีอาการรุนแรงจะหมดสติ 

กลุ่มออกาโนฟอสเฟต 
1.  ไดคลอร์วอสหรือดีดีวีพี 
   (dichlorvos or DDVP) 
2.  มาลาไธออน (malathos) 
3.  เทมีฟอส (temephos) 
4.  คลอร์ไฟรีฟ(chlorpyriphos) 
5.  ไดอะซีนอน  (diazion) 
 

1.   เม่ือได้รับท้ังทางปาก ผิวหนังและสูดดม จะมีอาการมึนงงปวดศีรษะ  
อ่อนเพลีย  กระวนกระวาย  อาการสั่นท่ีปลายลิ้นและเปลือกตา  ม่านตาหร่ี  
คลื่นไส้  อาเจียน  น้ําตาและ น้ําลายไหล  เหงื่อออกมาก  ปวดท้องเกร็ง ชีพจรเต้น
ช้า  กล้ามเนื้อเกร็ง 

2.  ในรายที่มีอาการรุนแรงจะท้องเสีย  ตาหร่ี  หายใจลําบากปวดบวมขาด
ออกซิเจน  ตัวเขียวคลํ้า  (cyanosis) กล้าม 

เนื้อหูรูดไม่ทํางาน  ชักและตายเพราะหัวใจไม่ทํางาน   
3.  ในรายที่มีพิษสะสม  ระบบประสาทถูกทําลายและกล้ามอ่อนเปลี้ย 

กลุ่มคาร์บาเมต 
1.  โปรพ็อกชั่วร์  (propoxur) 
2.  คาร์บารีล  (carbaryl) 
3.  เบนดิโอคาร์บ  (bendiocarb) 

ผู้ได้รับพิษจะมีอาการเวียนศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียนปวดเกร็งช่องท้อง  
ท้องร่วง  ม่านตาหรี่   หายใจหอบ   เหงื่อออกมาก 



114 
 

หมวดที่ 8 งานกําจัดปลวก                                                                                     อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง 

กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 
1. อัลเลทริน  (allethrin) 
2. ไบโออัลเลทริน  ( bioallethrin ) 
3. ไบโอเรสเมทริน ( bioresmethrin )  
4. ไซเพอร์เมทรีน ( permethrin )  
5. ไซฟลูทรีน ( Cyflumethrin ) 
6. ไพนามิน ( pynamin ) 

1. ผู้ ไ ด้ รับจะมีอาการคัน   ผื่นแดง  บางรายก็มีอาการจามคัดจมูก  
โดยเฉพาะในรายที่เคยเป็นโรคหอบ   เม่ือสูดหายใจเอาวัตถุอันตรายพวกนี้เข้าไปจะ
มีอาการหอบปรากฏข้ึนมาอีก 

สารกลุ่มอื่น ๆ เช่น 
1. กลุ่มเฟนนีลไฟราโซล (Phenylpyrazole) 
เช่น  fipronil 
 

เนื่องจาก fipronil  เป็น reversible  GABA  receptor  inhibitor อาการ
พิษเกิดข้ึน   จึงมีผลต่อการกระตุ้นประสาท   และอาการชักเกิดข้ึน   ส่วนใหญ่
เกิดข้ึนท่ีระบบ Central  nervous system  ทําให้เกิด  

hyperexcitability 
2. กลุ่มคลอโรนิโคตินิล (chloronicuetinyl ) 
เช่น imidacloprid  

ซึม   หายใจขัด  และมีอาการสั่นกระตุก   ถ้ามีอาการดังกล่าวเกิดข้ึนอย่าง
ใดอย่างหนึ่งให้หยุดทํางาน  ทําการปฐมพยาบาลแล้วรีบไปพบแพทย์ 

3. สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง      
( Insect  growth  regulators ) เช่น  
hexaflumuron 

สารกลุ่มนี้มีพิษตํ่าต่อสัตว์เลือดอุ่น   ไม่พบอาการเกิดพิษ 
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หมวดที่ 9  งานครุภัณฑ์ 
 

เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง 42000 BTU 380v นํ้ายาแอร์ R410a  อาคาร A จํานวน  6 เครื่อง  
 
คุณลักษณะทางเทคนิค 
แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit) ประกอบด้วย 
1) ส่วนประกอบของเคร่ือง 
ประกอบด้วย คอยล์ทําความเย็น,ถาดนํ้าทิ้ง,พัดลม,มอเตอร์,ระบบกรองอากาศ,ระบบควบคุมปริมาณลมและ

เทอร์โมสตัท ประกอบสําเร็จรูปอยู่ภายในตัวถังซึ่งพ่นสีอย่างสวยงาม  
2) ตัวถัง (Casing) 
ทําด้วยเหล็กอาบสังกะสีแล้วพ่นด้วยสีนํ้ามันให้ดูสวยงามหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตสามารถถอดออกเพ่ือทํา

การบํารุงรักษาได้ ภายในตัวเคร่ืองต้องมีถาดรองรับนํ้าที่กลั่นตัวจากคอยล์ทําความเย็นและวาล์วต่าง ๆ 
3) การหุ้มฉนวน 
ตัวถังที่อยู่ด้านหลังคอยล์ทําความเย็น และโดยรอบถาดรองรับนํ้าทิ้ง ซึ่งสัมผัสกับอากาศที่ออกจากตัวคอยล์ต้อง

หุ้มฉนวนกันความร้อน ที่มีความหนาเพียงพอที่จะป้องกันการกลั่นตัวของความช้ืนในอากาศซึ่งสัมผัสกับผิวโลหะได้ 
4) พัดลมและมอเตอร์ขับเคลื่อน 
พัดลมต้องเป็นชนิดเหว่ียงหนีศูนย์ ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ สามารถเปลี่ยนความเร็วในการหมุนได้ไม่น้อย

กว่า 3 จังหวะ การทํางานของตัวพัดลมที่ทุกความเร็วต้องไม่ทําให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน 
5) คอยล์ทําความเย็น (EVAPORATOR COIL) 
ทําด้วยท่อทองแดงที่ไม่มีตะเข็บเช่ือมติดกับครีบอลูมิเนียมซึ่งให้ใช้ในการถ่ายเทความร้อนสามารถทําความเย็นได้

ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ใน Equipment Schedule ในขณะที่มอเตอร์หมุนเร็วสูงสุด 
6) แผ่นกรองอากาศ 
เป็นชนิดมาตรฐานของผู้ผลิต สามารถถอดมาล้างทําความสะอาดได้ โดยสะดวก 
 
คอนเดนซ่ิงยูนิต (Condensing Unit) ประกอบด้วย… 
1) ตัวถัง (Casing) 
ประกอบด้วยโครงและแผ่นโลหะที่ไม่เป็นสนิม หรือโลหะอ่ืนที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

สามารถทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ และการกัดกร่อน เหมาะสําหรับการติดต้ังใช้งานภายนอกอาคาร   ฝาตัวถังสามารถ
ถอดออกได้ เพ่ือสะดวกในการบํารุงรักษาหรือตรวจสอบ 
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2) คอนเดนเซอร์คอยล์ (Condenser Coil) 
ทําด้วยท่อทองแดง ไม่มีตะเข็บหรือโลหะอื่นตามมาตรฐานของผู้ผลิตมีครีบอลูมิเนียมหรือโลหะอ่ืนยึดติดอยู่โดย

รอบตัวท่อ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนผิวในการถ่ายเทความร้อน ขนาดพ้ืนที่หน้าตัดตลอดจนจํานวนแถวและจํานวนครีบต่อความยาว 1 
น้ิว ของตัวคอยล์ต้องเพียงพอที่จะระบายความร้อนของระบบปรับอากาศออกได้ทั้งหมด 

 
3) พัดลมระบายความร้อนและมอเตอร์ 
พัดลมเป็นชนิดใบพัดหรือชนิดเหว่ียงหนีศูนย์ทําด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม หรือวัสดุอ่ืนตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

ได้รับการปรับต้ังศูนย์ให้ถูกต้องสมบูรณ์มาจากโรงงานผู้ผลิตขนาดและจํานวนใบพัดต้องเพียงพอที่จะระบายความร้อน
จากคอนเดนเซอร์ ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายอันเน่ืองมาจากการ โอเวอร์โหลด และ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

 
เงื่อนไขเฉพาะ 
ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับแล้ว 
จะต้องติดต้ัง เซฟต้ี เบรกเกอร์ (Safety Breaker) สําหรับใช้ในการควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในบริเวณห้องที่

ใช้งานเคร่ืองละ 1 ชุด ตามจุดที่ผู้ว่าจ้างกําหนด 
การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์ทั้งหมดต้องติดต้ังอย่างแข็งแรง ปลอดภัย  สวยงาม และตกแต่งสถานที่

ทําการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์ต่างๆ  ให้เรียบร้อย  แล้วทาสีให้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียง 
ตําแหน่งที่ติดต้ังชุดคอนเดนซิ่งยูนิต ฐานต้องเป็นเหล็กฉากซุปกัลป์วาไนส์ ขนาดเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มี

ความแข็งแรงเหมาะสมกับขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ ในกรณีที่ต้องติดต้ังอาคารช้ันล่าง ผู้ขายต้องประสานกับผู้ควบคุม
การติดต้ังก่อนดําเนินการ เพ่ือหาระดับความสูงที่เหมาะสมในการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 

ในการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศจะต้องใส่รางครอบท่อให้เรียบร้อย 
ผู้ขายต้องมอบเอกสารคู่มือการใช้งาน จํานวนอย่างละ 1 ชุด/เครื่อง โดยต้องส่งมอบ หลังจากดําเนินการติดต้ัง

เสร็จเรียบร้อย 
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พัดลมโคจรติดเพดาน 16 นิ้ว 
มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ  
2. ปรับรัศมีโคจร เพ่ือลมเย็นรอบทิศทาง 
3. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติ บอล แบร์ริ่ง  
4. เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์มอลฟิวส์  
5. ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001  
6. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2533 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.92-2536  
7. ประหยัดไฟเบอร์ 5  
8. รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 
พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว  
มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
2. ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายด้วยระบบ PULL SWITCH (สายดึง) 
3. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติบอล แบร์ริ่ง (BALL BEARING) 
4. เพ่ิมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์โมฟิวส์ (THERMAL FUSE) 
5. ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก ISO 9001 
6. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเลขที่ มอก.934-2533 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เลขท่ี มอก.92-2536  
7. ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5  
8. รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

พัดลมระบายอากาศติดผนัง  8 นิ้ว (ให้เลือกชนิดการติดต้ังตามชนิดผนังระบุในแบบรายการ) 
มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. แบบดูดอากาศออก 
2. ติดต้ังง่ายด้วยวงกบพลาสติกขนาดมาตรฐาน 
3. สะดวกในการทําความสะอาดด้วยฝาดักนํ้ามันที่ตัวเคร่ือง 
4. ป้องกันฝนสาด ฝุ่นผง สัตว์และแมลง ด้วยฝาครอบหลัง 
5. ปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์ 
6. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบ รองลื่น บอล แบร่ิง 
7. มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 934-2558 
8. ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 
9. ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5  
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ข้อมูลจําเพาะ 
แรงดันไฟฟ้า :  220V 50Hz 
กําลังไฟฟ้า :    23 วัตต์ 
กระแสไฟฟ้า :  0.11 แอมป์ 
ความเร็วรอบ :  1,200 รอบ/นาที 
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มาตรฐานอ้างอิง 
 

1.   วัตถุประสงค์  ให้ผู้รับจ้างดําเนินการนําส่งวัสดุตามรายการโดยยึดหลัก 
1.1 วัสดุใดมีมาตรฐาน  มอก. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี  มอก. 
1.2 วัสดุใดมีมาตรฐาน  มอก. และมาตรฐานฉลากเขียว   ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.  และ

มาตรฐานฉลากเขียว    
1.3 วัสดุใดไม่มีในรายการมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานฉลากเขียว   ให้ใช้ตามแบบรูปรายการ 
1.4 หากมีข้อขัดแย้งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณา 

 
หมายเหตุ กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง มีหมายเลขใดที่มีการปรับปรุง 

หรือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขมาตรฐานภายหลังการทําสัญญาแล้ว ให้ถือหมายเลขมาตรฐานหรือ
ประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ 
 
2. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 
 มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพ่ือใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทียบ 
คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดต้ังวัสดุอุปกรณ์สําหรับงานตาม
สัญญาในโครงการน้ี ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานของสถาบันดังต่อไปน้ี 

2.1 มอก.         (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

2.2 วสท.         (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

2.3 AASHTO    (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY   
    TRANSPORTATION OFFICIALS) 

2.4 ACI            (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) 

2.5 ANSI          (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) 

2.6 ASTM         (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) 

2.7 AWS          (AMERICAN WELDING SOCIETY) 

2.8 BS             (BRITISH STANDARD) 

2.9 JIS             (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) 

2.10 UL          (UNDERWRITER LABORATORIES INC.) 
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3.   มาตรฐาน  มอก.   (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  แบ่งตามประเภทวัสดุหมวดต่าง ๆ ดังน้ี 
 
มาตรฐาน  มอก. 
ลําดับ รายการ หมายเลข  มอก. ข้อบังคับ 
 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง  
1 เหล็กเส้นกลม    มีมอก. 20-2543  มาตรฐานบังคับ
2 เหล็กข้ออ้อย      มีมอก. 24-2548  มาตรฐานบังคับ
3 ลวดผูกเหล็ก      มีมอก. 138-2535   
4 เหล็กรูปพรรณข้ึนรูปร้อน ช้ันคุณภาพ SM400 มีมอก. 1227-2537  มาตรฐานบังคับ
5 เหล็กรูปพรรณข้ึนรูปเย็น  ช้ันคุณภาพ SSC400 มีมอก. 1228-2537  มาตรฐานบังคับ
6 เหล็กกลวง  ช้ันคุณภาพ HS 41 มีมอก. 107-2533  
7 ปูนซีเมนต์ มีมอก. 80-2517   
8 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  เล่ม 1   มีมอก. 15 เล่ม 1 - 2547    
9 แผ่นพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป   มีมอก. 828-2546  
 หมวดงานสถาปัตยกรรม  
10 กระเบ้ืองเคลือบเซรามิค   มีมอก. 37-2529  
11 กระเบ้ืองดินเผาเคลือบบุผนังภายใน มีมอก. 613-2529  

12 แผ่นไม้อัดซีเมนต์  มีมอก. 878-2537  
12 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์   มีมอก. 1427-2540  
13 คอนกรีตมวลเบา       มีมอก. 1505-2541,1501-

2541  
 

14 กระจกโฟลตใส   มีมอก. 880-2547    มาตรฐานบังคับ
15 กระจกโฟลตสีตัดแสง    มีมอก. 1344-2541 มาตรฐานบังคับ
16 เครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้ง  มีมอก. 332-2537 มาตรฐานบังคับ
17 เครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดโฟม    มีมอก. 882-2532 มาตรฐานบังคับ
18 แผ่นฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด       มีมอก. 219-2524  
19 คร่าวโลหะชุบสังกะสี  รูปต่าง ๆ เช่น ตัว C มีมอก. 863-2532  
20 สีนํ้าอะครีลิคแท้  100 %    มีมอก. 272-2541  
21 สีนํ้ามัน   มีมอก. 327-2541  
22 อะลูมิเนียมทุกช้ินตัวอย่าง   มีมอก. 284-2530  
23 มุ้งลวด   มีมอก. 313-2522  
24 ลูกบิด    มีมอก. 756-2535  
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มาตรฐาน  มอก. 
ลําดับ รายการ หมายเลข  มอก. ข้อบังคับ 
25 โถส้วมแบบน่ังราบ   มีมอก. 792-2544   
26 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง   มีมอก. 791-2544   
27 ฝักบัวอาบนํ้า   มีมอก. 1187-2547   
28 ฝักบัวอาบนํ้า  รุ่นประหยัดนํ้า   มีมอก.2066-2552 มาตรฐานบังคับ
29 ที่ใส่สบู่   มีมอก. 797-2544   
30 ก๊อกอ่างล้างหน้า  มีมอก. 2067-2544  มาตรฐานบังคับ
31 อิฐแก้ว มีมอก. 1395-2540   
32 โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้ มีมอก. 778-2531  
33 อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสําหรับประตู บานผลัก

สองทาง 
มีมอก. 1101-2535  

34 ประตูบานไม้ประกอบ (ประตูบานไม้อัด) มีมอก. 192-2549  
35 ชุดหัวฉีดชะล้าง ( สายฉีดชําระ ) มีมอก. 1497-2548  
36 บานพับประตูและหน้าต่าง มีมอก.759-2531  
 หมวดงานสุขาภิบาล  
34 ท่อและข้อต่อ   มีมอก. 17-2532  
 หมวดงานระบบไฟฟ้า  
35 หลอดไฟฟ้า    มีมอก. 4  เล่ม 1-2529  มาตรฐานบังคับ
36 หลอดฟลูออเรสเซนต์   เฉพาะด้านความ

ปลอดภัย   
มีมอก. 956-2533 มาตรฐานบังคับ

37 ฟิวส์ก้ามปู      มีมอก. 10-2529         มาตรฐานบังคับ
38 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์  มีมอก. 11-2531       มาตรฐานบังคับ
39 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์  มีมอก. 293-2541     มาตรฐานบังคับ
40 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์

พอลิเอทิลีน  ต้ังแต่ 60 – 115 KVA    
มีมอก. 2202-2547 มาตรฐานบังคับ

41 บัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์            มีมอก. 23-2521        มาตรฐานบังคับ
42 ตัวนําลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสําหรับ

สายไฟฟ้าเหนือดิน 
มีมอก. 85-2548 มาตรฐานบังคับ

43 โกลว์สตาร์ตเตอร์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์  มีมอก. 183-2547      มาตรฐานบังคับ
44 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสตาร์ต

เตอร์   
มีมอก. 344-2549   มาตรฐานบังคับ
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มาตรฐาน  มอก. 
ลําดับ รายการ หมายเลข  มอก. ข้อบังคับ 
45 สวิตช์ไฟฟ้า    มีมอก. 824-2551   มาตรฐานบังคับ
46 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์

ป้องกันกระแสเกิน       สําหรับที่อยู่อาศัย  
มีมอก. 909-2548   มาตรฐานบังคับ

47 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ  เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย   

มีมอก. 934-2533 มาตรฐานบังคับ

48 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เก่ียวข้องที่
ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน 

มีมอก. 1195-2536 มาตรฐานบังคับ

49 เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง   มีมอก. 2134-2548   มาตรฐานบังคับ
50 ท่อร้อยสายไฟฟ้า   มีมอก. 216-2524    
51 หม้อแปลงไฟฟ้า  มีมอก. 384-2543    
52 ท่อเดินสายไฟ  EMT , IMC   มีมอก. 770-2533    
53 ท่อเหล็กร้อยสายไฟชนิดหนา   มีมอก. 2133-2545    
 หมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน  
54 แผ่นไม้อัดยาง    ทุกความหนา     มีมอก.178-2538   
55 แผ่นไม้อัดสัก     ทุกความหนา    มีมอก.178-2538   
56 แผ่นลามิเน็ต     ทุกความหนา     มีมอก.1163-2536  
57 อ่างล้างจานสเตนเลส มีมอก.854-2536  
 หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม  
58 บล็อกปูพ้ืน  มีรูปทรง  ดังน้ี มีมอก.827-2531   
59 1.1 จัตุรัส    มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
60 1.2 คฑา มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
61 1.3 ศรศิลา มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
62 1.4 ศิลาหกเหลี่ยม มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
63 1.5 อัฐศิลา มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
64 1.6 ศิลารูปเหลี่ยม มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
65 1.7 แพรวศิลา มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
66 1.8 สายศิลา มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
67 1.9 ศิลาทับทิม มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
68 1.10 ดวงศิลา มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
69 1.11 รวงผึ้ง มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
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มาตรฐาน  มอก. 
ลําดับ รายการ หมายเลข  มอก. ข้อบังคับ 
70 กระเบ้ืองคอนกรีตปูพ้ืนภายนอก   มีมอก.378-2531,826-2531  
71 กระเบ้ืองคอนกรีตตกแต่งพ้ืน    มีมอก. 826-2531  
 
หมายเหตุ    

1. “ มาตรฐานบังคับ ”  คือ  เป็นวัสดุที่ต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน  มอก.  
2. หากรายการใดมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ   ให้ยึดการตรวจสอบตามมาตรฐาน  มอก. ของวัสดุชนิดน้ัน  

โดยให้ถือการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานเป็นที่สุด 
3. รายการที่มีข้อความว่า “ หรือเทียบเท่า “ หมายถึง  ให้เป็นมาตรฐานตามข้อ 1 เทียบเคียงในวัสดุที่มี

คุณสมบัติและรูปทรงเดียวกันแต่อาจใช้ช่ือเรียกเป็นอย่างอ่ืนให้ถือว่าวัสดุตัวน้ันสามารถอนุมัติได้ตามมติของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน 

4. รายการใดมีข้อขัดแย้งให้ถือคําวินิฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน
เป็นที่สุด 

 กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง มีหมายเลขใดที่มีการปรับปรุง 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขมาตรฐานภายหลังการทําสัญญาแล้ว ให้ถือหมายเลขมาตรฐานหรือ
ประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ 

 
4. ฉลากเขียว     

ถ้าวัสดุก่อสร้างใดที่ใช้ในแบบรูปรายการ   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียว  ให้ผู้รับจ้างใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับฉลากเขียว  ตามนโยบาย  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร. 0506/2180  ลงวันที่  24  มกราคม 2551  
เรื่องการจัดขึ้นจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 

 
ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกําหนดเสร็จสมบูรณ์ 
พร้อมให้ผู้ผลิตย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
 

ที่ ผลิตภัณฑ์ ข้อกําหนด
1 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ TGL-2-R2-02
2 เครื่องสุขภัณฑ์ TGL-5-R2-03
3 ฉนวนกันความร้อน TGL-14-97
4 ฉนวนยางกันความร้อน TGL-14/2-01
5 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ TGL-23-R1-03
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ที่ ผลิตภัณฑ์ ข้อกําหนด
6 สีเคลือบกระเบ้ืองมุงหลังคา TGL-32-01
7 กระเบ้ืองซีเมนต์มุงหลังคา TGL-40/1-08
8 กระเบ้ืองดินเผามุงหลังคา TGL-40/2-09
9 กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคา TGL-40/3-09
10 แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่งและ

อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 
TGL-41-07

11 ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิง TGL-42-08
12 แผ่นยิปซัม TGL-49-10
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