รายละเอียดประกอบแบบ
โครงการ
ออกแบบปรั บปรุ งห้ องปฏิบัตกิ ารดนตรี จานวน 6 ห้ อง
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานระบบไฟฟ้ า

บทที่ 1
ข้ อกาหนดเฉพาะของงาน
1.1

ข้ อกาหนดเฉพาะ
ขอบเขตของงานที่กาหนดไว้ ในแบบและรายการก่อสร้ างงานระบบไฟฟ้านี ้ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์การ
ติดตัง้ วัสดุที่ใช้ ในการติดตัง้ แรงงาน เครื่ องมือ สถานที่เก็บของ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากาลังชัว่ คราว
นัง่ ร้ านงานชัว่ คราวและอุปกรณ์อื่นที่จาเป็ นต้ องใช้ เพื่อให้ งานติดตังระบบไฟฟ้
้
านี ้ เสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อย
สมบูรณ์ และใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของผู้วา่ จ้ างจนกระทัง่ ผู้วา่ จ้ างรับมอบงานนี ้แล้ ว ขอบเขตของ
งานโดยสังเขป รวมถึงรายการต่างๆ ที่แสดงข้ างล่างนี ้
ก) ประสานงานกับผู้รับจ้ างก่อสร้ างอาคาร ผู้รับจ้ างระบบปรับอากาศ ผู้รับจ้ างระบบลิฟต์ ผู้รับจ้ างระบบสุขาภิบาล
ผู้รับจ้ างงานตกแต่งภายใน และผู้รับจ้ างรายอื่นทีผ่ ้ วู า่ จ้ างกาหนด เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานตามแบบและรายการนี ้
เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ตามระยะเวลาทีก่ าหนด และงานเสร็ จพร้ อมงานก่อสร้ างอาคาร
ข) ติดต่อและประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้ ดาเนินการ ออกแบบระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงจนถึง
เสา Riser ของโครงการพร้ อมตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการและติดตังเครื
้ ่ องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงสูง
ทังนี
้ ้ผู้รับจ้ างจะเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่ายต่างๆ ให้ กฟน. ในการขยายเขตระบบจาหน่ายจากถนนรามคาแหงจนถึง
จุดรับไฟของโครงการเป็ นราคาเหมารวมในการเสนอราคา
ค) จัดทาบ่อพัก, ท่อร้ อยสายแรงสูงและกล่องดึงสายตามแบบของ กฟน. จากเสา Riser Pole นอกอาคาร เข้ ามายัง
หม้ อแปลงแล้ วเดินท่อร้ อยสายใต้ ดินเข้ าตู้ MDB โดยถือรวมอยูใ่ นงานเป็ นราคาเหมา จะไม่มีการเพิม่ ราคาจากที่
เสนอราคาไว้ ถึงแม้ วา่ จะมีการเปลีย่ นแปลงจากแบบ เพื่อให้ เป็ นไปตามแบบที่ กฟน.กาหนดก็ตาม
ง) ติดต่อและประสานงานกับ ทศท. คอร์ ปอเรชัน่ ให้ ออกแบบท่อร้ อยสายและกล่องดึงสาย พร้ อมขอแบบมาตรฐาน
มาใช้ ในการจัดทาบ่อพักสาย ถือรวมอยูใ่ นงานเป็ นราคาเหมา จะไม่มีการเพิ่มราคาจากที่เสนอราคาไว้ และให้
ทศท.เดินสายโทรศัพท์เข้ าไปถึงแผงต่อสายโทรศัพท์รวม (MDF) ของอาคาร
จ) จัดหาและติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้า, แผงเมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่าตามที่แสดงในแบบ
ฉ) จัดทาฐานคอนกรี ต สาหรับแผงสวิตช์จ่ายไฟแรงสูง, หม้ อแปลงไฟฟ้า, แผงเมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงตา่ และ เครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้าดีเซลพร้ อมแผงควบคุมและอุปกรณ์อื่นตามแบบ
ช) จัดหาและติดตัง้ สวิตช์ตดั ตอนอัตโนมัติ สวิตช์ตดั ตอน สายป้อน ท่อร้ อยสายป้อน รางยึดสายป้อน แผงสวิตช์
จ่ายไฟฟ้า พร้ อมทังวั
้ สดุอปุ กรณ์ประกอบให้ ครบถ้ วน
ซ) จัดหาและติดตังอุ
้ ปกรณ์ระบบแจ้ งสัญญาณเพลิงไหม้ อตั โนมัติ ได้ แก่ แผงควบคุม เครื่ องจับเพลิง สวิตช์แจ้ ง
สัญญาณ ระฆังแจ้ งเหตุ ระบบโทรศัพท์ฉกุ เฉิน รางร้ อยสาย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ ตดิ ตังระบบแจ้
้
งสัญญาณ
เพลิงไหม้ อตั โนมัตจิ นแล้ วเสร็ จใช้ งานได้ อย่างสมบูรณ์
ฌ) จัดหาและติดตังระบบหลั
้
กล่อฟ้าและสายดิน รวมทังการเชื
้
่อมเหล็กโครงสร้ างเพื่อใช้ เป็ นสายดิน
ญ) จัดหาและติดตังสายป้
้
อนไฟกาลัง พร้ อมทังต่
้ อสายไฟเข้ าที่ต้ แู ผงไฟฟ้าของระบบสุขาภิบาลดังที่แสดงในแบบ
ฎ) จัดหาและติดตังสายป้
้
อนไฟกาลัง พร้ อมทังต่
้ อสายไฟเข้ าที่ต้ แู ผงไฟฟ้าของระบบปรับอากาศดังทีแ่ สดงในแบบ
ฏ) ทาการอุดรูรอบท่อร้ อยสาย สายไฟ รอบและในรางร้ อยสาย ทังที
้ ท่ ะลุผนัง หลังคา พื ้น โดยใช้ สารประเภททนไฟ
เพื่อป้องกันเพลิงลามผ่านได้ ตามรายการข้ อกาหนด
ฐ) ทาการอุดรูทอ่ ร้ อยสายแรงสูง ท่อร้ อยสายแรงต่าขนาดใหญ่ที่ด้านแผงเมนสวิตช์แรงต่า ท่อร้ อยสายโทรศัพท์
ขนาดใหญ่ที่ด้านแผงต่อสายโทรศัพท์รวม เพื่อกันสัตว์เล็กและความชื ้นใต้ ดินเข้ าไป ในท่อได้
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ฑ) จัดวางกรอบหรื อท่อ สวมทะลุคาน ผนัง พื ้น หลังคา ตามทีจ่ าเป็ น สาหรั บท่อร้ อยสาย รางร้ อยสาย และอื่นๆ โดย
ให้ ทาพร้ อมงานก่อสร้ างอาคาร
ฒ) ผู้รับจ้ างจะต้ องประสานงานกับผู้รับจ้ างก่อสร้ างและผู้รับจ้ างงานอืน่ ๆ ในการเจาะช่องซ่อมผนังและงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ฯลฯ เพื่อไม่ให้ มเี หตุเสียหายและความล่าช้ าขึ ้น ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบในการเจาะช่อง ซ่อมช่องที่
เจาะ ทาฐาน และงานทีเ่ กี่ยวข้ องอื่นทุกประการ
ณ) จัดทาแบบก่อสร้ าง (Shop Drawings) เสนอขออนุมตั ิจากผู้วา่ จ้ างก่อนดาเนินการติดตัง้ และ/หรื อสัง่ ซื ้ออุปกรณ์
จัดทาแบบตามที่สร้ างจริ ง (Asbuilt Drawings) เมื่อดาเนินการติดตังเสร็
้ จสิ ้นแล้ ว
ด) จัดหาและติดตังรางร้
้ อยสายต่างๆ ท่อร้ อยสาย สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ เต้ ารับไฟฟ้า เต้ ารับโทรศัพท์ เดิน สาย
ไฟฟ้าพร้ อมท่อร้ อยสายไฟสาหรับพัดลมระบายอากาศในห้ องเครื่องต่างๆและวัสดุอปุ กรณ์อื่นตามที่ระบุในแบบ
ต) จัดหาและติดตังดวงโคม
้
ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ชุดแบตเตอรี่ สารอง และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
ถ) จัดหาและติดตังระบบโทรศั
้
พท์ ( TELEPHONE SYSTEM), ระบบรักษาความปลอดภัย (ACCESS CONTROL)
และระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV SYSTEM) ตามที่กาหนดในแบบ
ท) จัดหาและติดตังระบบ
้
Computer Cabling System
ธ) จัดเตรี ยมรายการต่างๆ เพื่อใช้ ประกอบการขอไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
บ) จัดหาอะไหล่และเครื่ องมือบารุงรักษา มอบให้ ผ้ วู า่ จ้ างตามรายการในภาคผนวก ข.

2

บทที่ 2
เงื่อนไขทั่วไป
2.1

คาจากัดความและความหมาย
คาต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี ้ให้ มีความหมายตามทีก่ าหนดไว้ ดงั นี ้
ก) “ผู้วา่ จ้ าง” หมายถึง เจ้ าของงาน และหมายรวมถึงผู้แทนของเจ้ าของงาน คือ สถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน
และผู้อื่นที่เจ้ าของงานแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนของงาน
ข) “ผู้รับจ้ าง” หมายถึง ผู้ได้ รับการทาสัญญาว่าจ้ างจากผู้วา่ จ้ างให้ ทาการก่อสร้ างระบบไฟฟ้าและระบบสือ่ สาร
ในโครงการนี ้
ค) “งาน” หมายถึง งานก่อสร้ างตามขอบเขตของสัญญาซึง่ รวมถึงแรงงานหรื อวัสดุหรื อทังสองอย่
้
างอุปกรณ์
เครื่ องมือ การขนส่ง และสิง่ อานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินงานให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยตาม
สัญญา
ง) “อนุมตั ”ิ หมายถึง การอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จ) “แบบหรื อแบบก่อสร้ าง หรื อ Drawing” หมายถึง แบบแปลนที่รวมอยูใ่ นเอกสารประกอบสัญญา และให้ รวม
ความถึงแบบแปลนที่ออกเพิม่ เติมโดยผู้วา่ จ้ าง และ/หรื อผู้รับจ้ างเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ ชดั เจน
ฉ) “ข้ อกาหนดหรื อรายละเอียดประกอบแบบหรื อ Specifications” หมายถึง ข้ อกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้ างซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญา
ช) “วัน” หมายถึง วันในปฏิทินของปี หรื อยี่สบิ สี่ (24) ชัว่ โมง นับเป็ นหนึง่ วัน
ซ) “เดือน” หมายถึง สามสิบ (30) วัน นับเป็ นหนึง่ เดือน
ฌ) “ปี ” หมายถึง สามร้ อยหกสิบห้ า (365) วัน นับเป็ นหนึง่ ปี

2.2

เงื่อนไขเบือ้ งต้ น
ก) ผู้รับจ้ างจะต้ องรับทราบ และปฏิบตั ิตามแบบหรื อรายละเอียดประกอบแบบที่มีไว้ สาหรับการปฏิบตั ิงานทัง้
โครงการและอาจจะไม่ได้ นามากล่าวไว้ ณ ที่นี ้ และถ้ ามีกล่าวซ ้าไว้ ก็เพื่อเป็ นการเน้ นให้ ผ้ รู ับจ้ างเข้ าใจและ/
หรื อสนใจเป็ นพิเศษเท่านัน้
ข) ถ้ ามีผ้ รู ับจ้ างรายย่อยผู้รับจ้ างจะโอนความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนี ้ ให้ กบั ผู้รับจ้ างรายย่อย
ไม่ได้
ค) การเปลีย่ นงาน การเพิ่มหรื อลดงาน ผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิ์สงั่ เปลีย่ นงานเพิ่มงานหรื อลดงานตามสัญญาได้ โดย
ยึดถือราคาต่อหน่วยตามที่ผ้ รู ับจ้ างได้ เสนอไว้ ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วยจะคิดโดยวิธีตกลงราคากับผู้
รับจ้ างเป็ นกรณีไป การเปลีย่ นงาน เพิ่มงานหรื อ ลดงาน จะทาได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ผู้วา่ จ้ างแล้ วเท่านัน้ และถ้ ามีความจาเป็ นต้ องเปลีย่ นระยะเวลาในการทางานให้ ผ้ รู ับจ้ างแจ้ งกับผู้วา่ จ้ างเพื่อ
ทาความตกลงกันต่อไป
ง) วัสดุและอุปกรณ์ซงึ่ ผู้รับจ้ างจัดหามา และงานที่เสร็จแล้ วยังคงถือว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของผู้รับจ้ าง ซึง่ ต้ อง
รับผิดชอบเต็มที่สาหรับการบารุงรักษา ความเสือ่ มสภาพ สูญหาย ถูกทาลาย และ/หรื อความเสียหายใด ๆ
จนกว่าผู้วา่ จ้ างจะได้ รับมอบงานที่สมบูรณ์จากผู้รับจ้ าง
จ) รูปแบบและรายการทังหมด
้
ถือว่าเป็ นกรรมสิทธิ์โดยชอบของวิศวกรผู้ออกแบบห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดคัดลอกโดยวิธีใด
ๆ และ/หรื อนาไปใช้ ประโยชน์ในงานอื่นนอกจากจะได้ รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ออกแบบ
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2.3

มาตรฐาน
หากมิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ของงานระบบไฟฟ้าและการติดตังจะต้
้ อง
เป็ นไปตามกฎและมาตรฐานฉบับล่าสุด ซึง่ กาหนดโดยหน่วยงานหรื อสถาบันดังต่อไปนี ้
กฟน (MEA) - กฎของการไฟฟ้านครหลวง (METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY)
กฟภ (PEA) - กฎของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY)
ทศท (TOT) - มาตรฐานของ บมจ.ที โอ ที
(TOT PUBLIC COMPANY LIMITED)
วสท (EIT) - มาตรฐานการติดตังระบบไฟฟ้
้
าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
(THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND)
มอก (TIS) - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(THAI INDUSTRIAL STANDARD)
IEEE
- THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS
ENGINEERING, INC
IEC
- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
NFPA
- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
NEC
- NATIONAL ELECTRICAL CODE
NEMA
- NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION
UL
- UNDERWRITERS’ LABORATORIES, INC
ANSI
- AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE
VDE
- VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER
JIS
- JAPAN INDUSTRIAL STANDARD
DIN
- DEUTSCHER INSTITUTE NORMUNG
BS
- BRITISH STANDARD
ISO 9001 - QUALITY ASSURANCE IN DESIGN/DEVELOPMENT AND SERVICE
ISO 9002
QUALITY ASSURANCE IN PRODUCTION AND INSTALLATION
ISO 9003 - QUALITY ASSURANCE IN FINAL INSPECTION AND TEST.
นอกจากนี ้ยังรวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ซึง่ เป็ นมาตรฐานของผู้ผลิตวัสดุหรื ออุปกรณ์เฉพาะอย่างซึง่ เป็ นที่พิสจู น์ได้ วา่
วัสดุและอุปกรณ์นนั ้ ๆ มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่ากับมาตรฐานดังกล่าวข้ างต้ น

2.4

การดาเนินการของผู้รับจ้ าง
ก) ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาพนักงานหรื อช่างฝี มือ ที่มีความชานาญให้ เพียงพอในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ เสร็จเรี ยบร้ อย
ตามสัญญา ผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิ์ที่จะสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างถอดถอนพนักงานหรือช่างปฏิบตั งิ านฝี มือไม่ดีพอ โดยผู้รับจ้ าง
จะต้ องจัดหาพนักงานใหม่ หรื อช่างทีม่ ีฝีมือมาปฏิบตั ิงานแทนทันที ค่าใช้ จ่ายในการนี ้ต้ องอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้ างทังสิ
้ ้น
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ข)

ค)

ง)

จ)

ฉ)

ช)

ซ)

ผู้รับจ้ างต้ องมีวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากาลังประเภทสามัญวิศวกรหรื อสูงกว่า พร้ อมทังแสดงหลั
้
กฐานต่อผู้
ว่าจ้ างเพื่อเป็ นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการติดตังให้
้ เป็ นไปตามรูปแบบและรายการ และจะต้ องลงนาม
รับรองในเอกสารส่งมอบงาน
ผู้รับจ้ างต้ องมีเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้ องเหมาะสมกับชนิดของงานใน
จานวนทีเ่ พียงพอ ผู้ควบคุมงานหรื อผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิ์ทจี่ ะแจ้ งให้ ผ้ รู ับจ้ างเพิ่มหรื อเปลีย่ นแปลงจานวนหรื อชนิด
ของเครื่ องมือถ้ าเห็นว่าเครื่ องมือเหล่านัน้ ไม่พอหรื อไม่เหมาะสมกับประเภทของงาน นอกจากนี ้ผู้รับจ้ าง
จะต้ องให้ พนักงานของผู้รับจ้ างปฏิบตั ิงานโดยใช้ อปุ กรณ์เพื่อความปลอดภัยตลอดเวลาที่ทางานอยูใ่ นบริ เวณ
ก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาแผนการก่อสร้ าง (Schedule) แสดงขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานให้ สอดคล้ องกับแผนการ
ก่อสร้ างหลักและแผนการก่อสร้ างของงานระบบอื่นที่เกี่ยวข้ อง โดยในแผนการก่อสร้ างต้ องแสดงรายละเอียด
ขันตอนในการจั
้
ดหาวัสดุอปุ กรณ์ กาหนดการขนส่งถึงหน่วยงานพร้ อมระยะเวลาในการก่อสร้ างและจานวน
ช่างทีใ่ ช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ในการติดตังวั
้ สดุและอุปกรณ์บางอย่าง ซึง่ ต้ องติดฝังหรื อเตรี ยมช่องไว้ ในโครงสร้ าง ผนังหรื อฝ้าเพดาน หรื อ
จัดเตรี ยมช่องทางสาหรับเคลือ่ นย้ ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เข้ าไปติดตังตามสถานที
้
่ ๆ กาหนดไว้ ผู้รับ
จ้ างจะต้ องจัดส่งรายละเอียดทังหมดที
้
่จาเป็ นและเพียงพอต่อผู้รับจ้ างงานก่อสร้ างในส่วนนัน้ เพื่อให้ จดั เตรี ยม
ช่องทาง ดังกล่าวตามความประสงค์ของผู้รับจ้ าง หากผู้รับจ้ างละเลยหรื อเพิกเฉยต่อการปฏิบตั ดิ งั กล่าว
หรื อแจ้ งต่อผู้รับจ้ างงานก่อสร้ างอาคารในเวลากระชันชิ
้ ด หรื อเกิดความผิดพลาดในรายละเอียดที่แจ้ งให้ ผ้ รู ับ
จ้ างก่อสร้ างอาคาร ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นทังหมดต่
้
อผู้รับจ้ างงานก่อ สร้ างอาคาร
ผู้รับจ้ างจะต้ องทา Shop Drawing ซึง่ เขียนด้ วยโปรแกรม AUTOCAD 2004 เป็ นอย่างตา่ เสนอต่อผู้วา่ จ้ าง
เพื่อขออนุมตั ติ ลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง โดย Shop Drawing จะต้ องแสดงรายละเอียดการติดตังและ
้
อุปกรณ์ตามสภาพความเป็ นจริ งของสถานที่ ๆ ติดตัง้ ถ้ าเป็ นบริ เวณที่มีงานของผู้รับจ้ างราย อื่น ๆ กาหนด
ติดตังอยู
้ ใ่ กล้ เคียงกัน ผู้รับจ้ างจะต้ องติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้ างรายอื่นที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดตาแหน่ง
หรื อระดับของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ทงหมดในบริ
ั้
เวณนัน้ พร้ อมทังแสดงใน
้
Shop Drawing ด้ วย
อนึง่ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่ง Shop Drawing ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่ผ้ วู า่ จ้ างจะได้ มี
เวลา
ตรวจสอบอนุมตั ิได้ ทนั การที่ผ้ รู ับจ้ างจัดทาแบบ Shop Drawing ล่าช้ า และ/หรื อมีระยะเวลาในการ
ตรวจสอบไม่เพียงพอ จะถือเป็ นสาเหตุในการเรี ยกร้ องเวลา หรื ออ้ างว่าเป็ นปั ญหาความล่าช้ าในการก่อสร้ า ง
ไม่ได้
ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างและ/หรื อเอกสารแสดงรายละเอียด ทางด้ านเทคนิคของวัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ะใช้ ในการ
ติดตังให้
้ กบั ผู้วา่ จ้ างตรวจสอบและอนุมตั ิก่อน ที่จะนามาติดตังอย่
้ างน้ อย 60 วัน ส่วนตัวอย่างวัสดุอปุ กรณ์ที่
ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วผู้วา่ จ้ างจะเก็บไว้ เพื่อเปรี ยบเทียบกับวัสดุและอุปกรณ์ที่ติดตังใช้
้ งานได้ จริ ง สาหรับวัสดุ
และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ างทุกชนิดทังที
้ ่ปรากฏในแบบและรายการประกอบแบบ หรื อมิได้ ระบุแต่
จาเป็ นต้ องนามาประกอบการก่อสร้ างตามหลักวิชาช่าง จะมีในท้ องตลาดหรื อขาดตลาดหรื อมีไม่พอ เป็ น
หน้ าที่ของผู้รับจ้ างจะต้ องเตรี ยมการจัดหาเอาไว้ เสียแต่เนิ่น ๆ ผู้รับจ้ างจะอ้ างว่าไม่มใี นท้ องตลาดหรื อขาด
ตลาดหรื อสัง่ จากต่างประเทศ หรือต้ องสัง่ ทาแล้ วนาเหตุผลเหล่านันมาเป็
้
นข้ ออ้ างว่าเป็ นเหตุให้ การก่อสร้ าง
ต้ องชะงัก หรื อล่าช้ าไม่ทนั ตามกาหนดสัญญาและขอต่อสัญญาไม่ได้
การอนุมตั แิ บบและวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ที่ผ้ รู ับจ้ างเสนอมาไม่ได้ ทาให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ นจากความรับผิดชอบในแบบ
ติดตังหรื
้ อในวัสดุอปุ กรณ์นนั ้ ๆ แต่อย่างใด ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการแก้ ไข หรื อเปลีย่ นวัสดุอปุ กรณ์ดงั กล่าว
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ฌ)

ญ)

ในกรณีที่มีปัญหาหรื อไม่ถกู ต้ องตามแบบและข้ อกาหนดรวมทังสิ
้ ง่ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น ซึง่ ทางผู้วา่ จ้ าง
หรื อผู้แทนตรวจพบก่อนหรื อหลังการตรวจรับงาน ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการแก้ ไข หรื อเปลีย่ นแปลงให้ ถกู ต้ อง
ภายในระยะเวลาการรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทังสิ
้ ้นผู้รับจ้ างจะพ้ นจากความรับผิดชอบนี ้ก็ตอ่ เมื่อ
พ้ นกาหนดระยะเวลารับประกันแล้ วเท่านัน้
การขออนุมตั ิเทียบเท่าวัสดุและอุปกรณ์โดยผู้รับจ้ างจะขอเทียบเท่าได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
- วัสดุที่มีในท้ องตลาดมีไม่เพียงพอหรื อขาดตลาดหรื อบริ ษัทผู้ผลิตเลิกผลิต หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
คุณภาพดีกว่า โดยผู้รับจ้ างต้ องแสดงหลักฐานประกอบให้ ชดั เจน ทังนี
้ ้ ผู้วา่ จ้ างขอสงวนลิขสิทธิ์ในการ
ขออนุมตั ิวสั ดุและอุปกรณ์เทียบเท่า
- การขอเทียบเท่าวัสดุและอุปกรณ์ดงั กล่าว จะขอเทียบเท่าได้ เฉพาะที่มีกาหนดในอุปกรณ์มาตราฐาน
เท่านัน้
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ ในการติดตัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง และ การทดสอบงาน
ครัง้ สุดท้ าย ตามที่กาหนดในข้ อ 2.6 นอกจากจะมีการตกลงไว้ เป็ นอย่างอื่น

2.5

การติดต่ อประสานงาน
ก) ผู้รับจ้ างต้ องติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าท้ องถิ่น ในการอนุญาตติดตังระบบไฟฟ้
้
าแรงสูงตามขอบเขตที่
แสดงในแบบ รวมทังขอให้
้
การไฟฟ้าท้ องถิ่นติดตังมาตรวั
้
ดไฟฟ้าตรวจสอบและทดสอบวัสดุหรื ออุปกรณ์ที่
ติดตังแล้
้ ว และ/หรื องาน ส่วนอื่นที่การไฟฟ้าจะต้ องทา หรื อให้ ทาเพื่อให้ สอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามกฎของการ
ไฟฟ้าฯ จนกระทัง่ จ่ายไฟฟ้าให้ ใช้ ได้ ครบถ้ วนก่อนวันตรวจรับมอบงานขันสุ
้ ดท้ าย โดยการชาระค่าใช้ จ่าย
ตามทีเ่ รี ยกเก็บจากการไฟฟ้าผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบทังสิ
้ ้น
ข) ผู้รับจ้ างต้ องติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าท้ องถิ่นในการส่งวัสดุและอุปกรณ์ ที่จะโอนเป็ นทรัพย์สนิ ของการ
ไฟฟ้าท้ องถิ่น เพื่อทดสอบก่อนส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์นนทั
ั ้ งหมด
้
ผู้รับจ้ างต้ องติดต่อประสานงานกับบริ ษัท ทศท. คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เพื่อกาหนดรูปแบบและวิธีการ
เดินสาย และงานอื่น ๆ ที่ ทศท. จะต้ องทาหรื อให้ ทา เพื่อให้ สอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามกฎของ ทศท. ตาม
ขอบเขตที่แสดงในแบบ รวมทังการเชื
้
่อมโยงข่ายสายโทรศัพท์ของ ทศท. เข้ ากับระบบโทรศัพท์ของโครงการนี ้
จนแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ และใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของผู้วา่ จ้ าง โดยการชาระค่าใช้ จา่ ยตามทีเ่ รี ยกเก็บจาก
ทศท. ผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบทังสิ
้ ้น

2.6

การทดสอบ
ก) ถ้ าผู้วา่ จ้ างเห็นว่า วัสดุและอุปกรณ์ที่นามาใช้ มีคณ
ุ สมบัติไม่ดีเท่าที่กาหนดไว้ ในแบบ หรื อรายการประกอบ
แบบ ผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิ์ทจี่ ะไม่ยอมให้ นามาใช้ งานนี ้ และในกรณีที่ผ้ วู า่ จ้ างมีความเห็นว่าควรส่งให้ สถาบันที่
เชื่อถือได้ ในประเทศ ทาการทดสอบคุณสมบัติเพื่อเปรี ยบเทียบกับข้ อกาหนด ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้ดาเนินการให้
โดยเร็ ว และเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น
ข) ในกรณีผ้ วู า่ จ้ างต้ องการให้ มกี ารทดสอบคุณภาพที่โรงงาน หรื อต้ องการใบรับรองจากผู้ผลิตสิง่ ของใด ๆ ก็
ตามที่นามาใช้ ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการและรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการนี ้ทังหมด
้
ค) เมื่อการติดตังได้
้ ดาเนินการเสร็จแล้ ว ผู้รับจ้ างทาการปรับแต่งการทางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์นนั ้ ๆ
พร้ อมจัดเตรี ยมเอกสารข้ อแนะนาในการทดสอบจากผู้ผลิตเสนอต่อผู้วา่ จ้ างอย่างน้ อย 3 ชุด
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ง)

ผู้รับจ้ างต้ องทาการทดสอบการทางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในแผนต่อหน้ าผู้วา่ จ้ าง
ตามวิธีการและรายละเอียดที่ผ้ ผู ลิตหรื อผู้ออกแบบ หรื อผู้วา่ จ้ างกาหนดให้ โดยค่าใช้ จ่ายในการทดสอบและ
การแก้ ไขเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ มีผลเสียเนื่องจากการทดสอบให้ อยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง
ทังสิ
้ ้น

2.7

การส่ งมอบอุปกรณ์ และรายการเอกสาร
ก) ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งมอบอุปกรณ์และรายการเอกสารต่อผู้วา่ จ้ างก่อนการส่งมอบงานดังต่อไปนี ้
คูม่ ือสาหรับการดูแลรักษา ผู้รับจ้ างจะต้ องรวบรวมคูม่ ือและข้ อแนะนาของบริษัทผู้ผลิตเป็ นภาษาไทย สาหรับ
วัสดุและอุปกรณ์ทกุ ชนิดที่นามาติดตังในอาคารนี
้
้อย่างน้ อย 3 ชุด รวมทังระบุ
้ ผ้ แู ทนจาหน่ายอุปกรณ์ที่
นามาใช้ ในโครงการทังหมด
้
พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด้ วย
ข) ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการจัดหาวิทยากรผู้ชานาญงานของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ ที่นามาติดตังในอาคารมา
้
อบรมหรื อแนะนาให้ บคุ ลากรของผู้วา่ จ้ างรับทราบเกี่ยวกับการดูแลรักษาการใช้ งาน หรื อการซ่อมบารุง
เบื ้องต้ นจนกว่าจะมีความเข้ าใจสามารถปฏิบตั งิ านได้
ค) ผู้รับจ้ างจะต้ องมอบเครื่ องมือ (Special Tools) และชิ ้นส่วนอะไหล่ (Spare Parts) ที่มีมากับอุปกรณ์ให้ ผ้ วู า่
จ้ างเก็บรักษาทังหมด
้
ง) แบบแสดงการติดตังจริ
้ ง (As Built Drawing) เป็ นแบบแสดงรายละเอียดทีม่ ีการแก้ ไขหรื อ
เปลีย่ นแปลงไปจากรูปแบบเดิมหรื อจาก Shop Drawing ตามการติดตังจริ
้ งเพื่อประโยชน์ในการบารุงรักษา
และขยายงานในอนาคต ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาแบบดังกล่าวจัดเป็ นรูปเล่ม รวมต้ นฉบับ (กระดาษไข) 1 ชุด
พร้ อมด้ วยสาเนา (พิมพ์เขียว) อย่างน้ อย 3 ชุด และ Electronic Files ในรูปแบบ CD 3 ชุด โดยมีวศิ วกรผู้
ควบคุมการติดตังของผู
้
้ รับจ้ างลงนามรับรองความถูกต้ องก่อนส่งให้ ผ้ วู า่ จ้ าง
จ) หนังสือรับประกันคุณภาพจากบริ ษัทผู้ผลิต หรื อตัวแทน หรื อผู้ติดตังเครื
้ ่ องจักรและอุปกรณ์ทกุ
ชนิด โดยกาหนดระยะเวลารับประกันตามที่ระบุในรายการประกอบแบบ และอย่างน้ อยเท่ากับระยะเวลา
บารุงรักษาตามสัญญาก่อสร้ าง
ฉ) ผู้วา่ จ้ างสงวนสิทธิ์ในการรับมอบงานหรื อรายการเอกสาร ในกรณีที่ผ้ วู า่ จ้ างเห็นว่างานในส่วนนัน้ ๆ ยังไม่
ถูกต้ องตามแบบหรื อรายการประกอบแบบหรื อจะต้ องมีการแก้ ไข โดยระยะเวลาตามสัญญายังคงสภาพเดิม
ผู้รับจ้ างไม่สามารถอ้ างเหตุผลนี ้ในการต่ออายุสญ
ั ญาในการก่อสร้ างได้

2.8

การรับประกันผลงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับประกันคุณภาพของเครื่ องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้ ดาเนินการติดตังแล้
้ วทังหมด
้
เป็ นเวลา 24
เดือน (ยกเว้ นหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ระบุให้ มีการรับประกันมากกว่า 24 เดือน) นับจากวันที่ผ้ วู า่ จ้ างเข้ า
ครอบครองหรื อรับมอบงาน ในกรณีที่ผ้ วู า่ จ้ างเข้ าครอบครองทาประโยชน์ในบางส่วนของอาคาร ระยะเวลาของการ
รับประกันงานก่อสร้ างจะแยกย่อยตามส่วนนัน้ ๆ เช่นเดียวกัน หากมีการเสียหายเกิดขึ ้นแก่สว่ นใดส่วนหนึง่ ของ
สิง่ ก่อสร้ างในระยะเวลาของการรับประกัน ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งวัสดุอปุ กรณ์ ตลอดจนช่างฝี มือมาดาเนินการ
ซ่อมแซมเปลีย่ นแปลงแก้ ไขใหม่แล้ วแต่กรณีให้ กลับดีดงั เดิม หากผู้รับจ้ างไม่มาดาเนินการตามที่ผ้ วู า่ จ้ างแจ้ งให้ ทราบ
ภายในสิบห้ าวัน (15) วัน ผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิที่จะจัดหาบุคคลอื่นมาดาเนินการแทน ผู้รับจ้ างยินดีจะให้ ผ้ วู า่ จ้ างหักเงินจาก
ยอดเงินค ้าประกันผลงาน เพื่อใช้ จ่ายในกิจการนัน้ ๆ ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้ างโดยไม่มีข้อแม้ ใด ๆ ทังสิ
้ ้น
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บทที่ 3
ตู้เมนสวิตช์ ไฟฟ้ าแรงต่าและอุปกรณ์ ประกอบ
3.1

ความต้ องการทั่วไป
ก) ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาและติดตังตู
้ ้ เมนสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตา่ ซึง่ ผลิตขึ ้นตามมาตรฐาน VDE, IEC, หรื อ NEMA
สาหรับระบบไฟฟ้า 380/220 Volt 3 Phase 4 Wire 50 Hz และมีคณ
ุ สมบัต/ิ ลักษณะที่การไฟฟ้านครหลวง
ยอมให้ ใช้ งานได้
ข) สวิตช์หรื อ Circuit Breaker ทุกชุดที่ใช้ ในตู้เมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า จะต้ องผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน
ค) สวิตช์ตดั ตอนทีใ่ ช้ ในตู้เมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงตา่ ต้ องสามารถทนกระแสลัดวงจรได้ ไม่ต่ากว่าที่กาหนดในแบบ
ง) ผู้รับจ้ างต้ องรับประกันแผงสวิตซ์จ่ายไฟเป็ นเวลาอย่างน้ อย 1 ปี นับแต่วนั ที่สง่ มอบให้ ผ้ วู า่ จ้ าง ถ้ าเกิดการ
เสียหายหรื อใช้ งานไม่ได้ เต็มทีต่ ามความประสงค์ เนื่องจากฝี มือช่าง วัสดุหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ ผู้รับจ้ างต้ องแก้ ไข
ให้ ใช้ งานได้ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ วู า่ จ้ างแจ้ งให้ ทราบ

3.2

รายละเอียดทางโครงสร้ าง
ก) โครงตู้ทาด้ วยเหล็กฉากหนาอย่างน้ อย 3 มม. หรื อโครงตู้ทาด้ วยเหล็กผ่านกรรมวิธีปอ้ งกันสนิม พ่นสีรองพื ้น
อบแห้ งและพ่นด้ วยสี Epoxy ด้ านนอกทับ พับเป็ นสีเ่ หลีย่ มทีม่ ีความแข็งแรงเชื่อมติดกันหรื อยึดติดกันด้ วย
สลักและแป้นเกลียว ถ้ าตู้มีหลายส่วนและตังเรี
้ ยงติดกันต้ องยึดติดกันด้ วยสลักและแป้นเกลียว พร้ อมมีแผ่น
โลหะกันแยกส่
้
วนภายในตู้ออกจากกัน
ข) แผ่นโลหะรอบนอกต้ องทาจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ผ่านกรรมวิธีกาจัดและป้องกันสนิม
โดยวิธี Electro Galvanized แล้ วพ่นทับด้ วยสีชนิดอบแห้ งทังภายนอกและภายใน
้
ค) ตัวตู้ประกอบขึ ้นเป็ น Compartment Form 2a ตาม IEC 439-1
ง) ตัวตู้ต้องสามารถเปิ ดได้ ทงด้
ั ้ านหน้ า ด้ านหลัง ด้ านบน และด้ านข้ าง แผงประตูด้านหน้ า ต้ องติดบานพับชนิด
ซ่อน ด้ านหลังและด้ านข้ างให้ ทาเป็ นแผง ๆ ละสองชิ ้นพับขอบ มีแผ่นยาง Seal และยึดกับโครงสร้ างของตู้โดย
ใช้ สกรู
จ) ฝาด้ านข้ างและด้ านหลัง จะต้ องมีเกล็ดสาหรับระบายอากาศอย่างเพียงพอ โดยภายในช่องเกล็ดให้ บดุ ้ วยตา
ข่ายกันแมลง (Insect Screen) และมี Filter สาหรับป้องกันฝุ่ นด้ วย โดยมี Degree of Protection : IP31
ฉ) ฝาตู้ด้านหน้ าต้ องมีปา้ ยชื่อทาด้ วยพลาสติกพื ้นสีดาตัวหนังสือสีขาว พร้ อมทัง้ Mimic Bus Diagram ติดให้
เห็นอย่างชัดเจนและไม่หลุดง่าย
ช) ชิ ้นส่วนที่เป็ นโลหะทังหมดต้
้
องผ่านกรรมวิธีกาจัดและป้องกันสนิมโดยวิธี Electro Galvanize แล้ วพ่นทับด้ วย
สีชนิดอบแห้ ง (Stove-Enamelled Paint)
ซ) ฝาตู้ทกุ บานทีม่ ีบานพับปิ ดเปิ ดได้ ต้ องมีการต่อลงดินด้ วยสายดินชนิดลวดทองแดงถักต่อลงดินที่โครงตู้
ฌ) ฝาตู้ด้านหน้ าต้ องมีระบบล็อคเข้ ากับตัว CB เพื่อทาให้ CB สามารถปิ ดวงจรได้ เมื่อทาการปิ ดฝาตู้และล็อค
เรี ยบร้ อย และฝาตู้จะเปิ ดได้ เมื่อ CB อยูท่ ี่สภาวะตาแหน่งเปิ ดวงจรเท่านัน้

3.3

รายละเอียดทางด้ านเทคนิค
ก) BUSBAR ที่ใช้ ต้องทาจากทองแดงมีความบริ สทุ ธิ์ไม่น้อยกว่า 98% ที่ผลิตสาหรับใช้ งานไฟฟ้าโดยเฉพาะ และ
จัดเรี ยงอย่างเป็ นระเบียบ สะดวกต่อการเข้ าสาย และมีระยะห่างจากฝาตู้อย่างเพียงพอสาหรับการเดิน
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ข)
ค)
ง)

จ)
ฉ)
ช)
ซ)

ฌ)

สายไฟฟ้า นอกจากนี ้ Ground Bus และ Neutral Bus จะต้ องวางยาวตลอดความยาวของตู้และเจาะรูเตรี ยม
สาหรับการต่อสายไว้
การจัดเฟสของ Busbars เมื่อมองจากด้ านหน้ าให้ อยูใ่ นลักษณะดังนี ้ A,B,C เรี ยงจากหน้ าตู้ไปหลังตู้จากบน
ล่าง หรื อจากซ้ ายไปขวา
เมน Busbars เชื่อมระหว่างเมนกับ Circuit Breaker ต่าง ๆ จะต้ องเป็ นทองแดงขนาดโตพอสาหรับ
กระแสไฟฟ้า โดยไม่ทาให้ อณ
ุ หภูมิของทองแดงสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส
BUSBARS ภายในตู้ให้ ทาสีหรื อพ่นสีด้วยสีทนความร้ อน เพื่อระบุเฟสดังนี ้
เฟส A
:
สีน ้าตาล (Brown)
เฟส B
:
สีดา (Black)
เฟส C
:
สีเทา (Gray)
NEUTRAL
:
สีฟา้ (Blue)
GROUND
:
สีเขียว (Green)
ต้ องมี Earthing Bus ไม่น้อยกว่า 25% ของ Main Bus อุปกรณ์ของตู้และส่วนต่างๆ ของตู้ที่เป็ นโลหะ ต้ องต่อ
เข้ ากับ Earthing Bus นี ้
จุดต่อหรื อจุดสัมผัสระหว่าง busbar กับ busbar หรื อ busbar กับ terminal pad ให้ ทาเคลือบจุดสัมผัสด้ วย
electrical compound เพื่อป้องกันการเกิดอ๊ อกไซด์
ที่หางปลาเข้ าสายให้ สวมด้ วย Vinyl Wire End Cap โดยเลือกขนาดให้ เหมาะสมกับสายและหางปลาทีใ่ ช้
และใช้ รหัสสีตามเฟสนัน้ ๆ ไม่อนุญาตให้ ใช้ เทปสีพนั แทน
สายไฟฟ้าสาหรับระบบควบคุมและเครื่ องวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ
Terminal Block ภายในตู้ให้ ใช้ สายชนิด Stranded Annealed Copper Wire 750V, 70deg.C PVCInsulated ขนาดของสายไฟ ต้ องมีรหัสสีและต้ องไม่เล็กกว่าทีก่ าหนดดังนี ้
- CURRENT CIRCUIT
:
ใช้ สายสีดา
ขนาด 4 ตร.มม.
- VOLTAGE CIRCUIT
:
ใช้ สายสีแดง
ขนาด 2.5 ตร.มม.
- AC. CONTROL CIRCUIT
:
ใช้ สเี หลือง
ขนาด 1.5 ตร.มม.
- DC. CONTROL CIRCUIT
:
ใช้ สายสีน ้าเงิน ขนาด 1.5 ตร.มม.
 สายไฟทังหมดต้
้
องวางอยูใ่ นรางเดินสาย (Trunking) เพื่อความเรี ยบร้ อย และเพื่อป้องกันการ
ชารุดของฉนวน สายไฟฟ้าแต่ละเส้ นที่เชื่อมระหว่างจุดต่าง ๆ ห้ ามมีการตัดต่อโดยเด็ดขาด
 สาย Control ทุกเส้ นที่ปลายทัง้ 2 ด้ าน ต้ องมีเครื่ องหมายกากับเป็ นระบบปลอกสวม (Ferrule)
ซึง่ ยากแก่การลอกหรื อหลุดหายเพื่อความสะดวกในการบารุงรักษาภายหลัง
 สาย Control ที่แยกออกจาก Cable Trunking ต้ องจัดหรื อรัดสายด้ วย Cable Tie ให้ เป็ นระเบียบ
SHOP DRAWING และ CONTROL DIAGRAM
ผู้รับจ้ างต้ องทา SHOP DRAWING และรายละเอียดของ CONTROL DIAGRAM โดยต้ องแสดง
รายละเอียดของโครงสร้ างตู้ , การยึด CIRCUIT BREAKER , ขนาดของ BUSBAR ตาแหน่งการยึด
และชนิดของ BAR HOLDER , การเชื่อมต่อระหว่าง BUSBAR เข้ ากับ CIRCUIT BREAKER , รูป
ตัดแสดงขนาด และตาแหน่งของ BUSBAR และCIRCUIT BREAKER , รายละเอียด CONTROL
WIRING , รายละเอียดของอุปกรณ์ตา่ งๆ
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3.4

ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทา Tripping Selectivity พร้ อม Time Current Curve เพื่อแสดงการ CoOrdination ของสวิตช์ตดั ตอนอัตโนมัติก่อนการจัดซื ้ออุปกรณ์

รายละเอียดอุปกรณ์ ประกอบสาหรับระบบไฟฟ้ า
ก)

ข)

CIRCUIT BREAKER
Circuit Breaker ทังหมดผลิ
้
ตและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE, IEC, UL
ต้ องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 240 Volt สาหรับ 1 เฟส และไม่น้อยกว่า 415 Volt สาหรับ 3
เฟส
ขนาดเฟรม (Frame size) ไม่เกิน 1000 Amp. ต้ องเป็ นชนิด Molded Case Circuit Breaker,
Thermal Magnetic or Solid State Trip
Circuit Breaker ที่มีพิกดั ตังแต่
้ 1000 Amp ขึ ้นไป จะต้ องมีระบบ Ground Fault Protection
Main Circuit Breaker จะต้ องเป็ นชนิด Air Circuit Breaker (ACB) ซึง่ จะต้ องประกอบด้ วย Function
ดังนี ้

Measurement Display และ Programmable Protection

ค่า IC ระบุตามในแบบ

Over Load Protection

Adjustable Long Time Delay

Short Circuit Protection

Adjustable Short Time Delay

Instantaneous Protection

Ground Fault Protection และอุปกรณ์ประกอบภายใน

Shunt Release

Time Delayed Undervoltage Release

เป็ นชนิด Automatic Motor Operated พร้ อม Key Lock

4 Auxiliary Contact.

กรณีเกิดการ Trip เนื่องจาก ไฟกระพริ บ, ไฟตกชัว่ ขณะ ให้ วงจรควบคุม สัง่ ให้ ACB ปิ ด
วงจรโดยอัตโนมัติ

ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้จดั เตรี ยมชุดอุปกรณ์ Test Set สาหรับทดสอบค่าต่างๆของ Main CB.
และ MCCB. ที่ติดตังชุ
้ ดอื่นๆในตู้ MDB.

ในกรณีที่เกิดการ Trip รายละเอียดของ Fault Memory , Display และ Indicator ต้ อง
สามารถทางานได้ โดยใช้ External Power Module ซึง่ เป็ นชุดประกอบสาเร็จจากโรงงาน
ผู้ผลิต ACB.

ผู้รับจ้ างต้ องทาการปรับค่าการตัดตอนก่อนหลัง (Tripping Selectivity) เพื่อให้ CB. ที่อยู่
ใกล้ Load ทีเ่ กิดการลัดวงจรตัดก่อน
MOLDED CASE SWITCH
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ค)

ง)

จ)

ฉ)

เป็ นสวิทช์แบบเดียวกับ Circuit Breaker แต่ไม่มี Over Current และ Short Circuit Release แต่มี Arcing
Chamber ส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ เหมือนกันทุกประการ
SAFETY SWITCH
เป็ นอุปกรณ์สาหรับตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้ าอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อความปลอดภัยในขณะทาการซ่อมบารุง
อุปกรณ์ไฟฟ้านัน้ ๆ และต้ องเป็ นชนิด Quick Make, Quick Break, Heavy Duty มีขนาดพิกดั ตามที่ระบุใน
แบบ
ตัวตู้ทาด้ วยแผ่นเหล็กที่ผา่ นกรรมวิธีปอ้ งกันและกาจัดสนิม พร้ อมทังเคลื
้ อบอบสีอย่างดีโดยมีระดับ
การป้องกัน NEMA 1 สาหรับติดตังในอาคารและ
้
NEMA 3R สาหรับติดตังภายนอกอาคาร
้
ตัวสวิทช์จะต้ องมีกระเดื่องล็อคอยู่ เมื่อสวิทช์อยูใ่ นตาแหน่ง OFF จึงจะสามารถเปิ ดฝาได้
ขนาด Ampere Rating จานวนขัวสายและจ
้
านวน Phase ให้ เป็ นไปตามระบุในแบบ
ชุดที่กาหนดให้ มี Fuse ให้ ใช้ Fuse Clips เป็ นแบบ Spring Reinforced โดยขนาดของ Fuse ให้ เป็ น
เช่นเดียวกับข้ อที่ระบุข้างต้ น
การติดตังให้
้ ติดตังกั
้ บผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสูงจากพื ้น 0.80 ม. ถึงระดับบนของสวิทช์
หรื อติดที่ความสูงตามที่ระบุในแบบ ในกรณีบริ เวณติดตังไม่
้ มีผนังหรื อกาแพง ให้ ตดิ ตัง้ บนขายึดโครง
เหล็กที่แข็งแรง ให้ สวิทช์สงู จากพื ้นไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ถึงระดับบนของสวิทช์
CIRCUIT BREAKER BOX WITH ENCLOSURE
ทัว่ ไปให้ ใช้ Molded Case Circuit Breaker ที่มี Ampere Trip Rating และจานวน Pole ตามที่ระบุใน
แบบ
Enclosure เป็ นไปตามมาตรฐาน NEMA โดยที่ตวั ตู้ทาด้ วยแผ่นเหล็กที่ผา่ นกรรมวิธีปอ้ งกันและกาจัด
สนิม พร้ อมทังเคลื
้ อบอบสีอย่างดี โดยมีระดับการป้องกัน NEMA 1 สาหรับติดตังในอาคาร
้
และ
NEMA 3R สาหรับติดตังภายนอกอาคาร
้
ขนาดของ Terminal Lug ต้ องเหมาะสมกับขนาดของสายป้อนหรื อสายของวงจรไฟฟ้าที่ตอ่ เข้ ากับ CB
PANEL BOARD
ชนิดและขนาดตามที่ระบุในแบบผลิตตามมาตรฐาน NEMA, UL หรื อ IEC แผง Panel Board ต้ องเป็ น
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกันทังหมด
้
ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
Main Circuit Breaker เป็ นชนิด Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic Trip, Trip
Free
Branch Circuit Breaker จะต้ องมี Trip Indicator และมีขนาด Interrupting Capacity ไม่น้อยกว่าที่
ระบุในแบบ ที่แรงดัน 415/240 Volt
ภายในแผงต้ องมีพื ้นที่เพียงพอในการเดินสาย ฝาตู้ทเี่ ป็ นบานพับด้ านใน ต้ องมีที่ตดิ กระดาษแสดงการ
ใช้ งานของวงจรย่อย
Branch Circuit Breaker ต้ องเป็ นชนิด Plug-In หรื อ Bolt-On พิกดั ตามที่ระบุในตารางโหลดและ
สามารถถอดเปลีย่ นได้ โดยไม่ต้องหยุดใช้ งานของ Circuit Breaker ตัวอื่น มีขนาด Interrupting
Capacity ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ ที่แรงดัน 415/240 Volt
ภายในแผงต้ องมี Ground และ Neutral Terminal เพียงพอสาหรับแต่ละวงจรย่อย
CONSUMER UNIT
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ช)

ซ)

ฌ)

ชนิดและขนาดตามที่ระบุในแบบ ตัวแผงทาด้ วย Polystyrene หรื อ Polyester หรื อตามมาตรฐานของผู้ผลิต สี
ครี มหรื อสีขาว ฝาด้ านหน้ าสามารถเปิ ดออกได้ ด้ านในต้ องมีทวี่ า่ งมากพอสาหรับสายทีเ่ ข้ าหรื อออก และ
จะต้ องมีแผ่นตารางแสดงการใช้ งานของ Circuit Breaker แต่ละตัว Consumer Unit จะต้ องมี Ground Bar
และ Neutral Bar ที่เป็ นทองแดงผลิตขึ ้นสาหรับใช้ งานทางไฟฟ้า โดยเฉพาะค่า IC ของ Main Circuit
Breaker ต้ องไม่น้อยกว่า 10 KAที่แรงดัน 240 V. 1 เฟส และ Branch Circuit Breaker ต้ องเป็ นชนิดล็อค เข้ า
กับรางโดยไม่ต้องใช้ สกรูหรื อเป็ นชนิด Plug-In และมี Interrupting Capacity ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ ที่
แรงดัน 240 V. 1 เฟส การจัด Branch Circuit Breaker ต้ องอยูใ่ นลักษณะที่สามารถถอดเปลีย่ นได้ โดยไม่
หยุดการใช้ งานของเบรคเกอร์ ตวั อื่น
CAPACITOR BANK
เพื่อปรับค่า Power Factor ของระบบไม่ให้ ตา่ กว่า 0.85 ตามกฎของการไฟฟ้าท้ องถิ่น โดยใช้ อปุ กรณ์
Automatic Var Regulator ในการควบคุมซึง่ มีขนาดและจานวนตามที่ระบุในแบบ โดยมีรายละเอียดของ
Capacitor ดังต่อไปนี ้
เป็ นชนิด Dry Capacitor, Metallized Polypropylene Film of Self-Healing Characteristics ผลิต
ตามมาตรฐาน IEC, UL หรื อ JIS
เป็ นชนิดที่มีระบบ Discharge เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่ขวให้
ั ้ เหลือน้ อยกว่า 50 โวลท์ ภายในระยะเวลา 1
นาทีหลังจากที่ปลดชุดตัวเก็บประจุออกจากระบบไฟฟ้า
เป็ นชนิด 3P 400V, 50 Hz มีการต่อเป็ นเดลต้ า พร้ อมมี Discharge Resistor ในแต่ละเฟส
มีคา่ การสูญเสีย (Loss) ไม่เกิน 0.5 วัตต์ ต่อ เควาร์ ซึง่ รวมค่าสูญเสียใน Discharge Resistor แล้ ว
มี Degree of Protection อย่างน้ อย IP42
สามารถใช้ งานได้ ที่อณ
ุ หภูมิโดยรอบไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส
มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันเป็ น Circuit Breaker หรื อ HRC. Fuse ทุก Step ตามที่ระบุในแบบ ในกรณีทเี่ ป็ น
HRC Fuse จะต้ องมี Auxiliary Contact เพื่อสัง่ ยกเลิกการทางานของ Step นันทั
้ นทีถ้า Fuse เฟสใด
เฟสหนึง่ ขาด
AUTOMATIC VAR REGULATOR
มีจานวน Step ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ
มีระบบ Digital Display ค่าเพาเวอร์ แฟคเตอร์
มี LED แสดง คาปาซิเตอร์ ตัวที่กาลังทางานอยู่
มีไฟแสดง Fault Signal ในกรณีที่ผิดปกติ
สามารถปรับ Switching Time ได้
MAGNETIC CONTACTOR
คอนแทกเตอร์ สาหรับคาปาซิเตอร์ ต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
 ประเภทการใช้ งาน AC3
 ค่า Making Capacity ไม่ต่ากว่าค่า Maximum Transient Current ของระบบ
 การต่อกลับของตัวเก็บประจุต้องสามารถทาได้ เมื่อค่า Line Voltage ที่ตวั เก็บประจุมี
ค่าตา่ กว่า 40 โวลท์
 ผลิตตามมาตรฐานของ IEC 158-1, VDE 0660
 ใช้ กบั พิกดั แรงดัน 380/220 V 50 Hz
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ญ)

แรงดันคอยล์ 220 V หรื อ 380 V 50 Hz
พิกดั ขนาดคอนแทกเตอร์ ต้องใช้ ขนาดไม่ตา่ กว่า 1.5 เท่าของกระแสคาปาซิเตอร์ หรื อ
ตามที่ระบุในแบบ
คอนแทกเตอร์ สาหรับเปิ ด-ปิ ด ไฟแสงสว่าง มีลกั ษณะดังนี ้
 ประเภทการใช้ งาน AC3 มีหน้ าสัมผัสช่วยอย่างน้ อย 1 ตัว หรื อตามที่ระบุในแบบ
 ผลิตตามมาตรฐานของ IEC 158-1, VDE 0660
 ใช้ กบั พิกดั แรงดัน 380/220 V 50 Hz
 แรงดันคอยล์ 220 V 50 Hz
 พิกดั ขนาดคอนแทกเตอร์ ต้องใช้ ขนาดไม่ตา่ กว่า 1.25 เท่าของกระแสโหลดหรื อตามที่ระบุใน
แบบ
คอนแทกเตอร์ สาหรับการสตาร์ ทมอเตอร์ แบบ Direct on Line Starter ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
 ประเภทการใช้ งาน AC3 และมีหน้ าสัมผัสช่วยอย่างน้ อย 1 CONTACT
 ผลิตตามมาตรฐานของ IEC 158-1, VDE 0660
 ใช้ กบั พิกดั แรงดัน 380/220 V 50 Hz
 แรงดันคอยล์ 220 V หรื อ 380 V50 Hz
 ขนาดคอนแทกเตอร์ ตามขนาดแรงม้ าหรื อกิโลวัตต์ของมอเตอร์ หรื อตามที่ระบุในแบบ
 ขนาดเครื่ องป้องกันโหลดเกิน (Overload Protection) เลือกใช้ ขนาดปรับตังไม่
้ ตา่ กว่า 1.00
เท่าของกระแสโหลดเต็มที่มอเตอร์ แต่ไม่เกินกว่า 1.2 เท่าของกระแสโหลดเต็มที่มอเตอร์
คอนแทกเตอร์ สาหรับการสตาร์ ทมอเตอร์ แบบ สตาร์ -เดลต้ า ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
 ประเภทการใช้ งาน AC3 และมีหน้ าสัมผัสช่วยอย่างน้ อย 1 ตัว
 ผลิตตามมาตรฐานของ IEC 158-1, VDE 0660
 ใช้ กบั พิกดั แรงดัน 380/220 V 50 Hz
 แรงดันคอยล์ 220 V หรื อ 380 V50 Hz
 ขนาดคอนแทกเตอร์ ตามขนาดแรงม้ าหรื อกิโลวัตต์ของมอเตอร์ หรื อตามที่ระบุในแบบ
 ขนาดเครื่ องป้องกันโหลดเกิน เลือกใช้ ขนาดปรับตังไม่
้ ตา่ กว่า 0.58 เท่าของกระแสโหลดเต็มที่
มอเตอร์ แต่ไม่เกินกว่า 0.8 เท่าของกระแสโหลดเต็มที่มอเตอร์
เครื่ องวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
เครื่ องวัดแรงดัน (Voltmeter) เป็ นชนิดต่อตรงมีช่วงในการวัด 0 ถึง 500 V มีความแม่นยา Accuracy
Class 1.5 หรื อดีกว่า
สวิทช์เครื่ องวัดแรงดัน (Voltmeter Switch : VS) เป็ นสวิทช์หมุนได้ 7 จังหวะ เพื่อวัดแรงดันทัง้ 3 เฟส
และกับสายศูนย์มีจงั หวะการบิดดังนี ้ RS-ST-TR-O-RN-SN-TN
เครื่ องวัดกระแส (Ammeter) อาจเป็ นชนิดต่อตรงหรื อต่อผ่านหม้ อแปลงกระแส มีความแม่นยา
Accuracy Class1.5 หรื อดีกว่า
สวิทช์เครื่ องวัดกระแส (Ammeter Switch : AS) เป็ นสวิทช์หมุนได้ 4 จังหวะเพื่อกระแสทัง้ 3 เฟส และ
มีจงั หวะการบิดดังนี ้ O-R-S-T ทนกระแสได้ ไม่ต่ากว่า 10 A
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หม้ อแปลงกระแส (Current Transformer) พิกดั กระแสทางทุติยภูมิ 5 A ทนแรงดันได้ ไม่น้อยกว่า 500
V มีความแม่นยา Accuracy Class 0.5 ที่ 50 Hz
เครื่ องวัดเพาเวอร์ แฟกเตอร์ (Power Factor Meter) เป็ นแบบที่ใช้ ในระบบ 3 เฟส มีช่วงการวัด : lead
0.5……1…….0.5 lag มีความแม่นยา 1.5 เปอร์ เซ็นต์หรื อดีกว่า
เครื่ องวัดความถี่ (Frequency Meter) สาหรับระบบ 3 เฟส สามารถวัดได้ ระหว่าง 47 ถึง 53 Hz มี
ความ แม่นยา 1.5 เปอร์ เซ็นต์หรื อดีกว่า เป็ นชนิด Vibrating Reed Type
เครื่ องวัดพลังงานไฟฟ้า (Kilowatthour Meter) เป็ นชนิด 1 เฟส หรื อ 3 เฟส สาหรับต่อตรงหรื อใช้ หม้ อ
แปลงกระแส มีความแม่นยา  2.5 เปอร์ เซ็นต์หรื อดีกว่า
ชุด Digital Measuring Device สามารถวิเคราะห์คา่ ไฟฟ้าและมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
ระดับแรงดันไฟฟ้า
0 – 600 V.
0.2%
ค่ากระแสไฟฟ้า
0 – 9000 A.
0.2%
ค่ากาลังไฟฟ้า (Power)
0 – 9000 kW.
0.5%
ค่า Appearent Power (kVA)
0 – 9000 kVA.
0.5%
ค่า Reactive Power (kVAR)
0 – 9000 kVAr.
0.5%
ค่า Real Work (kWH)
0 – 9000 kWH.
0.5%
ค่า Reactive Work (kVARH) 0 – 9000 kVARH
0.5%
ค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้า
Ind 0 – 1 – 0 Cap.
0.5%
ค่าความถี่ไฟฟ้า
47 – 60 Hz.
0.2 Hz.
ค่า Harmonic 5th,7th,11th,13th 0 – 25%
0.5%
Operating Ambient Temp.
-10O – 50OC
Protection Class
IP.20
ผู้รับจ้ างต้ องจัดชุดโปรแกรมวิเคราะห์คา่ ที่ได้ จากการวัด โดยต้ องสามารถใช้ งานได้ บน
Windows XP. หรื อดีกว่า โดยต่อผ่าน RS232 หรื อ RS485 โดยต้ องสามารถเก็บข้ อมูล
ได้ ตอ่ เนื่องตลอดเวลาที่ใช้ งาน และแสดงผลได้ ทงในรู
ั ้ ปของค่าในตารางและการแสดง
ในรูปของกราฟ เพื่ออ่านค่าต่างๆได้ พร้ อมๆกัน ค่าที่ได้ สามารถเก็ บเป็ นไฟล์ข้อมูลใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ ตลอดเวลาที่ทาการวัดและวิเคราะห์ ในกรณีที่มีเครื่ องวัดหลายเครื่ อง
ต้ องจัดให้ สามารถเก็บข้ อมูลของเครื่ องวัดทุกเครื่ องพร้ อมกัน และสามารถวิเคราะห์เทียบ
ระหว่างเครื่ องวัดได้
ฟิ วส์และฐานฟิ วส์
ฟิ วส์สาหรับใช้ ปอ้ งกันแทน Circuit Breaker และสวิตช์อื่น ๆ ให้ ใช้ ฟิวส์ชนิด HRC (High Rupturing
Capacity) ตามมาตรฐาน DIN และ VDE ส่วนฐานฟิ วส์ให้ ใช้ ชนิดที่ผลิตขึ ้นตามมาตรฐานเดียวกัน
โดยมี Phase Barriers สาหรับ Fuse ขนาด 200 Amp. ขึ ้นไป ขนาดของฟิ วส์กาหนดตามขนาดในแบบ
ที่ระบุ
ค่าพิกดั กระแสของฐานฟิ วส์พิจารณาที่ AC23 เป็ นอย่างต่า
ฟิ วส์สาหรับระบบควบคุมและเครื่ องวัดต่าง ๆ ให้ ใช้ ชนิด Fuse Carrier with Cylindrical Cartridge
Fuse ตาม BS Standard แบบล็อกเข้ ารับราง หรื ออาจจะใช้ Miniature Circuit Breaker แทนก็ได้
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ฏ)

3.5

Pilot Lamp
เป็ นชนิด Flush Mount
ใช้ หลอดชนิดหลอดไส้ 0.6 วัตต์ 6 โวลท์ชนิดที่มีหม้ อแปลงไฟฟ้าในตัว
ขนาดฝาครอบไม่น้อยกว่า 20 มม.
การทดสอบ
อุปกรณ์ทงหมดต้
ั้
องได้ รับการตรวจสอบและทดสอบโดยการไฟฟ้าท้ องถิ่น ผู้รับจ้ างต้ องจัดส่งรายละเอียดต่างๆ ให้
ตามทีก่ ารไฟฟ้าท้ องถิ่นต้ องการ ถ้ าหากมีสงิ่ ใดที่ต้องแก้ ไขหรื อเปลีย่ น เพื่อให้ ผา่ นการตรวจดังกล่าว ผู้รับจ้ างต้ องทา
ให้ โดยไม่คดิ ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
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บทที่ 4
อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้ า
4.1

ท่ อร้ อยสายไฟฟ้ าชนิดโลหะ
ท่อร้ อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะโดยปกติแบ่งเป็ น 4 ชนิด ตามลักษณะความเหมาะสมในการใช้ งานตามมาตรฐาน ANSI,
JIS ชุบป้องกันสนิมโดยวิธี Hot-Dip Galvanized ผิวภายในเรี ยบปราศจากตะเข็บ ผลิตขึ ้นเพื่อใช้ งานร้ อยสายไฟฟ้า
โดยเฉพาะดังนี ้
ก) ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า ½ นิ ้ว ติดตังใช้
้
งานในกรณีที่ติดตังลอยหรื
้
อซ่อนในฝ้าเพดาน ซึง่ ไม่มีสาเหตุใด ๆ ที่จะทาให้ ทอ่ เสียรูปทรงได้
ข) ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metallic Conduit : IMC) มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า
1/2 นิ ้ว ติดตังใช้
้ งานได้ เช่นเดียวกับท่อโลหะบางและติดตังฝั
้ งในคอนกรี ตได้ ตามกาหนดใน NEC ARTICLE
345
ค) ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) สามารถใช้ งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้ ทกุ ประการ และ
ให้ ใช้ ในสถานที่อนั ตรายและฝังดินได้ โดยตรงตามกาหนดใน NEC ARTICLE 346
ง) ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metallic Conduit) ให้ ใช้ ทอ่ ชนิดนี ้เป็ นท่อที่ใช้ ร้อยสายไฟฟ้าเข้ าอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่มีการ
สัน่ สะเทือน หรื ออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลือ่ นย้ ายได้ บ้าง เช่น มอเตอร์ โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็ นต้ น ท่อที่ใช้ ใน
สถานที่ชื ้นแฉะและนอกอาคารต้ องใช้ ชนิดกันน ้า การติดตังใช้
้ งานโดยทัว่ ไปให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดใน NEC
ARTICLE 350
จ) อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้ แก่ Coupling, Connector, Lock Nut, Bushing และ Service Entrance
Cap ต่าง ๆ ต้ องเหมาะสมกับสภาพและสถานทีใ่ ช้ งาน
ฉ) การติดตังท่
้ อร้ อยสายไฟฟ้า ต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดดังนี ้
ให้ ทาความสะอาดทังภายในและภายนอกท่
้
อก่อนทาการติดตัง้
การดัดงอท่อ สามารถทาได้ สาหรับท่อที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 2 1/2 นิ ้ว และห้ ามดัดเป็ นมุมแคบกว่า 90
องศา รัศมีความโค้ งของท่อต้ องไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้ นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อ ช่วงท่อ
ระหว่างกล่องต่อสายที่ตดิ กันต้ องมีการดัดงอท่อโค้ งไม่เกิน 4 โค้ งขนาดเทียบเท่า 90 องศา หรื อรวมกัน
ไม่เกิน 360 องศา การดัดท่อต้ องกระทาโดยช่างผู้ชานาญการ และใช้ เครื่ องมือสาหรับการดัดท่อ
เท่านัน้
ท่อต้ องยึดกับโครงสร้ างอาคารหรื อโครงสร้ างถาวรอื่น ๆ ทุกระยะไม่เกิน 1.50 เมตร หรื อ 0.30 เมตร
จากกล่องต่อสาย กล่องดึงสาย และแผงอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
การติดตังท่
้ อจะต้ องเรี ยบร้ อยเสียก่อนจึงจะอนุญาตให้ ร้อยสายไฟฟ้าได้ โดยอาจจะใช้
Pulling
Compound ช่วยเพื่อความสะดวกในการดึงสาย ห้ ามร้ อยสายไฟฟ้าในขณะทีก่ าลังติดตังท่
้ อในส่วน
นัน้
ท่อร้ อยสายซึง่ เดินทะลุผา่ นพื ้นผนังต้ องฝัง Sleeve ไว้ ก่อน
ท่อซึง่ ใช้ ฝังในดินให้ ใช้ ชนิดท่อโลหะหนาปานกลาง IMC และต้ องทาผิวนอกด้ วย ฟลิ ้นท์โค้ ท 3 ครัง้
และทิ ้งให้ แห้ งก่อนจึงใช้ ติดตังฝั
้ งในดินได้ และทุกจุดทีต่ อ่ ท่อต้ องพันด้ วยเทปและทาทับด้ วย ฟลิ ้นท์
โค้ ท
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ช)

ซ)
ฌ)

ญ)

การต่อท่อร้ อยสาย ท่อร้ อยสายชนิดบางให้ ใช้ Compression Type Coupling ส่วนท่อร้ อยสายชนิดหนาให้ ใช้
ข้ อต่อชนิดเกลียว และใช้ Electrical Pipe Joint Compound ทาที่เกลียวก่อนใส่ข้อต่อเพื่อประกันการเชื่อมต่อ
กันทางไฟฟ้าของระบบท่อร้ อยสาย
ท่อร้ อยสายจะต้ องต่อถึงกันทางไฟฟ้าตลอดแนวจากปลายทางจนถึงแผงสวิทช์บอร์ ด และจะต้ องตรวจสอบ
ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าหลังการติดตังแล้
้ วเสร็ จ
ท่อ Conduit จะต้ องถูกยึดตรึงอย่างมัน่ คง (Securely Fastened) กับผนังโลหะของ Outlets, Junction และ
Pull Boxes ด้ วย Galvanized Lock Nut, Bushing การขันยึดจะต้ องสังเกตว่าเกลียวของท่อทังหมดจะต้
้
อง
ผ่าน Bushing, Lock Nut จะต้ องขันตรึง Bushing นัน้ ให้ สมั ผัสแน่น
การจัดทารหัสสีของงานระบบต่างๆ ให้ ทาสีทาเครื่ องหมายไว้ ทปี่ ระกับยึดท่อทุกจุดและที่ฝากล่องต่อสายทุก
อัน โดยใช้ สสี าหรับท่อของแต่ละระบบดังนี ้
ระบบ
POWER (Normal)
POWER (Emergency)
POWER (UPS)
FIRE ALARM
TELEPHONE
PAGING
TV
COMPUTER
CCTV
BAS

สัญลักษณ์สี
ส้ ม
ส้ ม สลับ ขาว
ส้ มสลับเขียว
แดง
เขียว
ฟ้า
ม่วง
ดา
ขาว
น ้าเงิน

สัญลักษณ์อกั ษร
N
E
U
F
T
P
TV
C
CCTV
BAS

4.2

ท่ อร้ อยสายอโลหะ
ก) ท่อชนิด พี.วี.ซี. จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตาม มอก. 17 ประเภท 8.5 และ 13.5
ข) ท่อชนิด HDPE (High Density Polyethylene) ต้ องผลิตตามมาตรฐาน มอก. หรื อ ASTM D2666 หรื อ
AWWA C902-78

4.3

กล่ องต่ อสายและกล่ องดึงสาย
กล่องต่อสายในที่นี ้ให้ รวมถึงกล่องสวิทช์ กล่องเต้ ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องพักสาย หรื อกล่องดึงสาย
(Pull Box) ตามกาหนดใน NEC ARTICLE 370 รายละเอียดของกล่องต่อสายต้ องเป็ นไปตามกาหนดดังต่อไปนี ้
ก) กล่องต่อสายและกล่องดึงสายที่ใช้ ติดตังภายในอาคาร
้
จะต้ องเป็ นกล่องเหล็กอาบสังกะสี กล่องต่อสายแบบ
ติดภายนอกอาคาร ต้ องใช้ ชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคารอาจเป็ นชนิดอลูมเิ นียมหรื อเหล็ก –หล่อ ฝา
ครอบมีขอบยางอัดรอบ และกล่องต่อสายแบบฝังพื ้นเป็ นแบบโลหะหล่อมีฝาทองเหลือง มีเกลียวสามารถเปิ ด
ออกได้
ข) กล่องต่อสายและกล่องดึงสายสาหรับวงจรที่ตอ่ ไปยังโคมไฟฟ้าให้ ใช้ กล่องขนาด 4” ชนิดแปดเหลีย่ ม
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ค)

ง)

จ)

ฉ)
ช)
ซ)

ฌ)

4.4

กล่องที่ใช้ สาหรับติดตังสวิ
้ ทซ์และเต้ ารับไฟฟ้ากาหนดให้ ใช้ กล่องขนาด 2”x4” ลึก 2 1/8” ส่วนกล่องที่ติดตัง้
สวิทซ์ไฟฟ้าจานวนมากใช้ กล่องต่อสายที่มีขนาดเหมาะสมที่จะติดตังสวิ
้ ทซ์ได้ ตามจานวนทีต่ ้ องการ ห้ ามใช้
กล่องต่อสายขนาดเล็กหลายๆกล่องมาเชื่อมต่อกัน
กล่องที่มีขนาดไม่เกิน 100 ลูกบาศก์นิ ้ว ให้ พบั จากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ส่วนกล่องทีม่ ีขนาดเกิน
100 ลูกบาศก์นิ ้ว ให้ พบั จากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. ในกรณีที่กล่องมีขนาดด้ านใดด้ านหนึง่
มากกว่า 80 ซม. ให้ มีโครงที่ทาจากเหล็กฉากขนาด 1 1/2” หนา ไม่น้อยกว่า 2 มม. และทา Support เพื่อ
รับสายภายในกล่อง ถ้ าทาจากโลหะหล่ออื่น ๆ ก็จะต้ องคานึงถึงความแข็งแรงในการใช้ งาน
ขนาดของกล่องต่อสายขึ ้นอยูก่ บั ขนาด จานวนของสายไฟฟ้าที่ผา่ นเข้ าและออกกล่องนัน้ ๆ และขึ ้นกับขนาด
จานวนท่อร้ อยสายหรื ออุปกรณ์เดินสายอื่นๆ ทังนี
้ ้ต้ องคานึงถึงรัศมีโค้ งงอของสายตามที่ระบุใน
NEC
ARTICLE 370 โดยขนาดของกล่องจะกาหนดตามการติดตังท่
้ อร้ อยสายดังนี ้
กล่องที่ใช้ สาหรับดึงสายหรื อเป็ นที่พกั สายในแนวเส้ นตรงให้ มีขนาดความกว้ างตามแนวดึงสายไม่น้อย
กว่า 8 เท่าของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางท่อทีใ่ หญ่ที่สดุ ที่ตอ่ กับกล่องนันๆ
้
กล่องที่ใช้ สาหรับดึงสายในแนวโค้ งให้ มีความกว้ างตามแนวโค้ งไม่น้อยกว่า 6 เท่าของขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางท่อที่ใหญ่ที่สดุ ทีต่ อ่ กับกล่องนันๆ
้ รวมกับขนาดท่อทีเ่ หลือในระนาบเดียวกัน
กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาดต้ องมีฝาปิ ดทีเ่ หมาะสม รูของกล่องที่ไม่ได้ ใช้ งานต้ องปิ ดให้ เรี ยบร้ อย
กล่องต่อสายที่ใช้ เป็ น Outlet Box สาหรับสวิทช์ เต้ าเสียบและดวงโคมทีต่ ิดตังแบบฝั
้
งเรี ยบกับผนังจะต้ องจัด
ให้ ตงได้
ั ้ ฉากกับโครงสร้ างอาคาร
การติดตังกล่
้ องต่อสาย ต้ องยึดแน่นกับโครงสร้ างอาคารหรื อโครงสร้ างถาวรอื่น ๆ และกล่องต่อสายสาหรับแต่
ละระบบ ให้ มีรหัสสีทาภายในและที่ฝากล่องให้ เห็นได้ ชดั เจน ตาแหน่งของกล่อง ต่อสายต้ องติดตังอยู
้ ใ่ นทีซ่ งึ่
เข้ าถึงและทางานได้ สะดวก
กล่องต่อสายจะต้ องทาการติดตังให้
้ มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้ากับอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ท่อร้ อย
สายไฟฟ้า รางร้ อยสาย เพื่อเสริมระบบการต่อลงดินให้ สมบูรณ์ และจะต้ องมีการทดสอบว่ามีความต่อเนื่อง
ทางไฟฟ้าทุกช่วง ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน

รางร้ อยสาย (WIREWAYS)
ก) รางร้ อยสาย จะต้ องทาจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ผ่านกรรมวิธีปอ้ งกันสนิมฉาบสีแล้ วอบแห้ ง
หรื อ Hot Dip Galvanized หรื อผลิตจากแผ่น Galvanized Steel Sheet ตามที่ระบุในแบบ ด้ านหน้ าจะต้ อง
เปิ ดเพื่อร้ อยสายได้ และวัสดุที่ใช้ ประกอบต้ องออกแบบให้ ประกอบเข้ ากันได้ โดยใช้ หมุดเกลียว สลักเกลียว
ที่ใช้ ต้องฝังเรียบกับพื ้นและผนังของรางร้ อยสาย
ไม่มีสว่ นคมอันจะเป็ นอันตรายต่อสายไฟในระหว่างการ
ติดตัง้
ข) รางร้ อยสายที่ทาขึ ้นสาหรับใช้ ภายนอกอาคาร จะต้ องเป็ นชนิด Hot Dip Galvanized
ค) จานวนพื ้นที่หน้ าตัดของสายไฟฟ้าทังหมดต้
้
องไม่เกิน 20 เปอร์ เซนต์ ของขนาดพื ้นที่หน้ าตัดของรางร้ อยสาย
และห้ ามบรรจุสายไฟฟ้าที่นากระแส (Conductor) ลงในรางร้ อยสายมากกว่า 30 เส้ น โดยสายสาหรับวงจร
สัญญาณหรื อระบบควบคุมไม่ถือว่าเป็ นสายไฟที่นากระแส
ง) รางร้ อยสายจะต้ องยึดให้ มนั่ คงทุกระยะไม่เกิน 1.5 ม. แต่ถ้าเป็ นแนวดิ่งต้ องยึดให้ มนั่ คงทุกระยะไม่เกิน 3.0 ม.
และต้ องไม่มกี ารต่อรางร้ อยสายมากกว่า 1 แห่งระหว่างช่วงยึด การติดตังผ่
้ านผนังให้ สว่ นที่ไม่มีรอยต่อผ่าน
ทะลุผนังเท่านัน้ และปลายสุดของรางร้ อยสายต้ องมีฝาปิ ด
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จ)
ก)
ข)

สาหรับรางร้ อยสายที่ติดตังในแนวดิ
้
่ง กาหนดให้ ทาลูกขันภายในรางร้
้
อยสายสาหรับใช้ รัดสายที่ตดิ ตังภายใน
้
ทุกระยะ 0.30 ม.
ตาแหน่งทีม่ ีการเจาะผนังตู้เพื่อต่อกับรางร้ อยสายต้ องทาการอุดรอยต่อและช่องว่างด้ วยวัสดุที่เป็ นFire
Barrier
ให้ ใช้ อปุ กรณ์ประกอบรางร้ อยสาย เช่น ข้ อต่อตรง, ข้ อต่อฉาก, ข้ อต่อสามทาง, ข้ อลด, ฯลฯ จากโรงงานผู้ผลิต
รางร้ อยสายไม่อนุญาตให้ ทาการตัดต่อรางร้ อยสายเพื่อทาเป็ นอุปกรณ์ประกอบแล้ วนามาใช้ เอง
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บทที่ 5
สายไฟฟ้ า (WIRES AND CABLE)
5.1

สายไฟฟ้ าชนิดร้ อยในท่ อหรือรางเดินสาย
ถ้ าหากมิได้ ระบุเป็ นอื่นใดในแบบ สายไฟฟ้าที่ใช้ จะต้ องเป็ นสายทองแดงแกนเดี่ยวหุ้มฉนวน PVC ทนแรงดันไฟฟ้าได้
750 โวลท์ และทนอุณหภูมิได้ สงู สุด 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก.11-2531 ตารางที่ 4 รายละเอียดอื่น ๆ มีดงั นี ้
ก) สายสาหรับวงจรไฟฟ้าต้ องมีพื ้นที่หน้ าตัดสายไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม. สายต่อเข้ าดวงโคมแต่ละดวงให้ ใช้ สาย
ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม.
ข) รหัสสี (Color Code) สาหรับสายไฟฟ้าแรงตา่
เฟส A
- สีน ้าตาล
เฟส B
- สีดา
เฟส C
- สีเทา
NEUTRAL
- สีฟา้
สายดิน (Ground) สีเขียว หรื อ สีเขียวคาดเหลือง
ในกรณีสายมีขนาดใหญ่กว่า 10 ตร.มม. ซึง่ ไม่มีสขี องฉนวนตามระบุให้ ใช้ เทปสีตามรหัสพันทับที่
สายนัน้ ๆ หรื อทาด้ วยสีชนิดที่ไม่ทาความเสียหายต่อฉนวนไฟฟ้า ส่วนที่ขวหางปลาให้
ั้
สวมด้ วย
Vinyl Wire End Cap โดยใช้ รหัสสีเดียวกัน
ค) สายไฟฟ้าต้ องมีความยาวตลอดความยาวท่อ ห้ ามตัดต่อสายภายในท่อ อนุญาตให้ ตอ่ สายได้ ในกล่องต่อสาย
เท่านัน้ สาหรับสายขนาดไม่เกิน 6 ตร.มม. ให้ ใช้ Wire Nut หรื อ Scotch Lock ในการต่อสายส่วนสายขนาด
ใหญ่กว่านี ้ให้ ตอ่ ด้ วย Split Bolt หรื อ Compression Connector
และพันทับด้ วยเทปยางให้ มีคณ
ุ สมบัติ
เทียบเท่าฉนวนไฟฟ้าเท่านัน้
ง) การร้ อยสายห้ ามใช้ น ้ามันหล่อลืน่ ทาเพื่อช่วยในการร้ อยสาย ต้ องใช้ Pulling Compound ที่ผลิตสาหรับการ
ร้ อยสายโดยเฉพาะเท่านัน้
จ) ห้ ามร้ อยสายโทรศัพท์ หรื อสายแรงดันตา่ พิเศษเข้ าไปในท่อร้ อยสายหรื อกล่องต่อสายเดียวกันกับสายไฟฟ้า
ฉ) สายไฟฟ้าแต่ละเส้ นต้ องมีการทาเครื่ องหมายให้ ทราบได้ ถึงวงจร และหน้ าที่ของสายไฟนัน้ ๆ เครื่ องหมาย
เหล่านี ้ให้ ทาไว้ ที่สาย ทังที
้ ่อยูใ่ นกล่องต่อสายและปลายสายที่เข้ าอุปกรณ์
ช) สายไฟฟ้าที่เดินเข้ าในแผงจ่ายไฟหรื ออุปกรณ์อื่นจะต้ องจัดให้ เป็ นระเบียบโดยใช้ Self Locking Cable Ties
รัดให้ เป็ นหมวดหมู่ สายต้ องมีความยาวเหลือไว้ เพียงพอที่จะย้ ายตาแหน่งในแผงจ่ายไฟอนาคต

5.2

สายไฟฟ้ าทองแดงหุ้มฉนวน XLPE
เป็ นสายไฟฟ้าชนิดตัวนาประเภททองแดง หุ้มด้ วยฉนวนครอสลิ ้งค์โพลีเอททีลนี อุณหภูมิตวั นา 90 องศาเซลเซียส
ขนาดแรงดัน 600 โวลต์ ตามมาตรฐาน IEC 502

5.3

การเดินสายใต้ ดิน
ถ้ าหากมิได้ ระบุเป็ นอื่นใดในแบบ สายไฟฟ้าที่ใช้ จะต้ องเป็ นสายทองแดงชนิดแกนเดีย่ ว หรื อหลายแกนหุ้มฉนวน PVC
หรื อมีเปลือกนอกทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และทนอุณหภูมิได้ สงู สุด 70 องศาเซลเซียล ตาม มอก.11-2531
ตารางที่ 6 หรื อ 7
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5.4

สายไฟฟ้ าชนิดทนไฟ
สายทนไฟ (Fire Resistant Cable : FR) จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
ก) เป็ นสายทองแดงชนิดแกนเดีย่ ว หุ้มด้ วยฉนวนที่เป็ นวัสดุประเภท Low Smoke Halogen Free หรื อดีกว่าและ
ไม่เกิดไอพิษในขณะเกิดเพลิงไหม้ สามารถทนพิกดั แรงดันได้ ไม่ตา่ กว่า 0.6/ 1KV ติดตังในท่
้ อร้ อยสายโลหะ
ข) สายทนไฟที่ใช้ จะต้ องผ่านการทดสอบและผลิตตามมาตรฐาน IEC 331 IEC 332, IEC1034, IEC 754-2 และ
BS 6387 CWZ หรื อมาตรฐานอืน่ ๆ ที่มี Fire Performance ดีกว่า
ค) ต้ องสามารถใช้ งานในขณะเกิดเพลิงไหม้ เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ที่อณ
ุ หภูมิ 750 องศาเซลเซียส

5.5

การทดสอบ
การวัดค่าของฉนวนของสายไฟดังกล่าวเมื่อติดตังแล้
้ วเสร็ จ ต้ องใช้ เครื่ องมือที่จา่ ยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 1000
โวลท์ เป็ นเวลา 60 วินาที ต่อเนื่องกันแล้ วอ่านค่าความต้ านทานฉนวนต้ องมีคา่ ไม่น้อยกว่า 500MΩ พร้ อมจดบันทึก
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บทที่ 6
โคมไฟฟ้ า, สวิตช์ และเต้ ารับไฟฟ้ า
6.1

ความต้ องการทั่วไป
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและติดตังโคม,
้
สวิตช์ และเต้ ารับไฟฟ้า ตามชนิดและลักษณะที่แสดงในแบบ หรื อตามที่
สถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ างเป็ นผู้เลือก ในกรณีที่แบบอ้ างถึง model number ของโคมไฟฟ้าซึง่ ผลิตโดยผู้ผลิตใด ๆ ก็ตาม
จุดประสงค์ในการอ้ างถึงเป็ นเพียงเพื่อทราบถึงลักษณะที่ต้องการของโคมไฟฟ้าเท่านัน้ ผู้รั บจ้ างอาจเสนอผลิตภัณฑ์
ของผู้ผลิตรายอื่นซึง่ มีลกั ษณะและมาตรฐานเท่าเทียมกันได้ ตามรายการผลิตภัณฑ์ที่ระบุในบทที่ 23

6.2

ความต้ องการทางด้ านเทคนิค
ก) โคมสาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
ความหนาของเหล็กแผ่นทีใ่ ช้ ทาโคมต้ องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ผ่านกรรมวิธีปอ้ งกันการผุ
กร่อนและกาจัดสนิม โดยเคลือบด้ วยสีขาวหรื อสีอื่นตามที่ระบุในแบบด้ วยกรรมวิธี Electrostatic หรือ
Stove Enamelled
บัลลาสต์จะต้ องเป็ นชนิด Low Loss ซึง่ ค่า Watt Loss ไม่เกิน 6 วัตต์ และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับ มอก.
หรื อมาตรฐานอื่นที่เชื่อถือได้ ตอ่ ร่วมกัน Capacitor เพื่อให้ ได้ คา่ PF ไม่น้อยกว่า 0.90
สตาร์ ทเตอร์ และ Capacitor ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรื อมาตรฐาน BS VDE DIN
NENA และ JIS
ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็ นชนิด Spring Rotate Lock Lamp Holders หรื อตามมาตรฐาน BS VDE
DIN NENA และ JIS
สายไฟฟ้าภายในโคมไฟฟ้า Fluorescent จะต้ องเป็ นสายทองแดงอ่อนทนอุณหภูมิได้ 105 องศา
เซลเซียส และมีพื ้นที่หน้ าตัดไม่เล็กว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร
โคมฟลูออเรสเซนต์ ซึง่ ติดตังฝั
้ งเรี ยบกับเพดาน จะต้ องแขวนยึดจากพื ้นคอนกรีตเหนือฝ้าด้ วย Hanger
Rod เพื่อไม่ให้ น ้าหนักของโคมไฟกดลงบนโครงฝ้าเพดาน และจะต้ องสามารถปรับแต่งระดับและ
ตาแหน่งของโคมไฟเพื่อให้ สอดคล้ องกับฝ้าได้
คาปาซิเตอร์ สาหรับการปรับปรุงเพาเวอร์ แฟกเตอร์ ต้องเป็ นชนิด Dry (Metallized Plastic) เป็ นไป
ตามมาตรฐาน VDE หรื อ IEC และมีตวั ต้ านทานคร่อมสาหรับการปล่อยประจุ
ข) โคมสาหรับหลอดไส้
มีรูปแบบและรายละเอียดตามที่ระบุในแบบ ขัวหลอดต้
้
องเป็ นชนิดเกลียวฉนวนเป็ นกระเบื ้อง หรื อ
Bakelite ต้ องผลิตได้ ตามมาตรฐาน NEMA VDE หรื อ JIS สายไฟฟ้าภายในโคมต้ องเป็ นชนิดที่มี
ฉนวนทนอุณหภูมิไม่ต่ากว่า 105 องศาเซลเซียส และมีพื ้นที่หน้ าตัดไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร
สาหรับหลอดไส้ (Incandescent Lamp) โดยทัว่ ไปใช้ หลอดชนิดใสหรื อฝ้า ตามที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนด ขัว้
หลอดเป็ นแบบเกลียว
ค) โคมชนิดพิเศษ
มีรูปแบบและรายละเอียดตามที่ระบุในแบบและเป็ นชนิดที่ผลิตขึ ้นมาใช้ กบั สถานที่พิเศษนัน้ ๆ โดยเฉพาะผู้รับ
จ้ างจะต้ องจัดส่งเอกสารทางเทคนิคให้ ผ้ วู า่ จ้ างตรวจอนุมตั ิก่อนสัง่ ซื ้อ
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-

ง)

ดวงโคมที่ติดตังภายนอกอาคาร
้
ต้ องเป็ นชนิดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศภายนอกอาคารได้
(Weatherproof) หรื อ IP 55 และผลิตตามมาตรฐาน BS, VDE, NEMA หรื ออย่างใดอย่างหนึง่
ตัวโคมจะต้ องทาด้ วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตรพ่นสีและผ่านการอบ (Baked Enamel) และ
มีกรรมวิธีปอ้ งกันสนิมและผุกร่อนได้ ดี เช่น ชุบฟอสเฟต หรื อชุบสังกะสี เป็ นต้ น
ดวงโคมต่าง ๆ ที่ติดตังในอาคาร
้
ต้ องมีคณ
ุ สมบัตกิ นั ฝุ่ นละออง ระบายความร้ อนได้ ดี ติดตังง่
้ าย
สะดวกในการซ่อมบารุงและเปลีย่ นหลอดไฟได้ ง่าย
อุปกรณ์ขาหลอด ต้ องผลิตตามมาตรฐาน VDE
ต้ องมีขวต่
ั ้ อสายไฟและขัวต่
้ อสายดินติดตังไว้
้ ให้ เรียบร้ อย ดวงโคมต้ องต่อลงดินไว้ ที่ขวต่
ั ้ อสายดินนี ้
ขัวหลอด
้
ต้ องเป็ นแบบ Heavy Duty ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐาน NEMA หรื อ VDE หรื อ JIS
สายในดวงโคมหลอดไส้ ให้ ใช้ สายหุ้มฉนวนชนิดทนความร้ อนได้ ถงึ 105 C และมีพื ้นที่หน้ าตัดไม่เล็ก
กว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร
หลอดใช้ ก๊าซ เช่น หลอดแสงจันทร์ หลอดเมทัลฮาไลด์ และหลอดโซเดียมโดยทัว่ ๆ ไป ใช้ ชนิด
Color-Corrected หรื อตามทีแ่ สดงไว้ ในแบบโดยมีขวหลอดเป็
ั้
นแบบเกลียว หรื อตามแสดงในแบบ
บัลลาสต์สาหรับหลอดใช้ ก๊าซ เป็ นแบบเพาเวอร์ แฟกเตอร์ สงู ความสูญเสียต่า ซึง่ ได้ รับการรับรองจาก
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
คาปาซิเตอร์ สาหรับการปรับปรุงเพาเวอร์ แฟกเตอร์ ต้องเป็ นชนิด Dry (Metallized Plastic) เป็ นไป
ตามมาตรฐาน VDE หรื อ IEC และมีตวั ต้ านทานคร่อมสาหรับการปล่อยประจุ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ประกอบอยูใ่ นโคม ต้ องเป็ นของใหม่ไม่เคยนามาใช้ ก่อน และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ดังกล่าว
ต้ องสามารถหาซื ้อได้ ในท้ องตลาดเพื่อสะดวกในการบารุงรักษา
สวิตช์และเต้ ารับไฟฟ้า
การติดตังสวิ
้ ตช์และเต้ ารับไฟฟ้า ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
สวิตช์และเต้ ารับ
 สวิตช์ใช้ กบั ดวงโคมและพัดลมชนิด 1 เฟส เป็ นชนิดใช้ กบั กระแสไฟฟ้าสลับทนแรงดันไฟฟ้าได้
ไม่ต่ากว่า 250 โวลท์ ทนกระแสไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 แอมแปร์ ก้ านสวิตช์เป็ นกลไกแบบกด
เปิ ด-ปิ ด โดยวิธีกระดกสัมผัส Contact ต้ องเป็ นเงิน (Silver) โดยไม่ผสมโลหะอื่น ตัวสวิทช์เป็ น
สีงาช้ าง สีขาว หรื อตามที่ระบุในแบบ ขัวต่
้ อสายต้ องเป็ นชนิดที่มีรูสาหรับสอดใส่ปลายสายไฟที่
ไม่ได้ ห้ มุ ฉนวนยึดติดแน่นด้ วยตัวของมันเอง (Automatically Lock) หรื อเป็ นชนิดขันอัดแน่น
ด้ วยสกรู
 ฝาครอบสวิตซ์ที่อยูภ่ ายนอกอาคารหรื อติดตังบริ
้ เวณที่ต้องมีระบบกันน ้า ต้ องใช้ ฝาครอบชนิดมี
สปริ ง และมีประเก็นสาหรับกันน ้าได้ โดยรอบ
 Dimmer Switch ต้ องเป็ นแบบฝัง และเป็ นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดตามที่ระบุในแบบให้
ติดตังสวิ
้ ตช์เพื่อเปิ ด – ปิ ด แสงสว่าง แทนการเปิ ด – ปิ ด Dimmer Switch มีวงจรที่ลดการ
รบกวนคลืน่ วิทยุได้ ดี
 เต้ ารับไฟฟ้าทัว่ ไปต้ องเป็ นแบบฝังติดผนัง
 เต้ ารับไฟฟ้าทัว่ ไปต้ องมีขนาด 2 ขัว้ 3 สาย 220 VAC 50 Hz ที่เสียบได้ ทงขากลมและขาแบน
ั้
ใช้ กบั กระแสไฟฟ้าสลับ ทนแรงดันไฟฟ้าได้ ไม่ต่ากว่า 250 โวลท์ และทนกระแสได้ ไม่ต่ากว่า 15
แอมแปร์ ตัวเต้ ารับเป็ นสีงาช้ าง สีขาว หรื อตามที่ระบุในแบบ ขัวต่
้ อสายเต้ ารับต้ องเป็ นชนิดมีรู
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สาหรับสอดใส่ปลายสายไฟที่ไม่ได้ ห้ มุ ฉนวน ยึดติดแน่นด้ วยตัวของมันเอง (Automatically
Lock) หรื อเป็ นชนิดขันอัดแน่นด้ วยสกรู
 ฝาครอบสวิตช์และเต้ ารับไฟฟ้าภายในตัวอาคารเฉพาะในที่แห้ ง ให้ ใช้ ฝาครอบชนิดพลาสติก
ฝาครอบต้ องเป็ นของผู้ผลิตสวิตช์และเต้ ารับไฟฟ้า
 เต้ ารับโกนหนวด (Shaving Outlet) ต้ องเป็ นแบบติดตังฝั
้ งใช้ ได้ ทงระบบไฟฟ้
ั้
ากระแสสลับ 110
V และ 220 V ได้ และสามารถเสียบปลัก๊ โกนหนวดได้ ทงชนิ
ั ้ ดขากลมและขาแบน
 เต้ ารับไฟฟ้าทีใ่ ช้ สาหรับวงจรที่รับกาลังไฟฟ้าจากวงจรไฟสารองฉุกเฉินกาหนดให้ หน้ ากากและ
ตัวเต้ ารับไฟฟ้าเป็ นสีแดง
การติดตัง้ ผู้รับจ้ างต้ องติดตังสวิ
้ ตช์และเต้ ารับไฟฟ้าให้ ฝังเรี ยบในผนัง โดยใช้ กล่องโลหะและต้ องต่อลง
ดิน ยกเว้ นในกรณีที่ระบุให้ ติดลอยให้ ตดิ ตังโดยใช้
้
กล่องโลหะหล่อแบบติดลอย การเปลีย่ นแปลงแก้ ไข
ตาแหน่งของสวิตช์ และเต้ ารับไฟฟ้าต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้วา่ จ้ างก่อนจึงจะดาเนินงานได้ ในกรณีที่ไม่
สามารถติดตังสวิ
้ ตช์หรื อเต้ ารับไฟฟ้าตามตาแหน่งที่แสดงไว้ ในแบบได้ ให้ ผ้ รู ับจ้ างแจ้ งให้ ผ้ วู า่ จ้ างทราบ
เพื่อขอดาเนินงานแก้ ไขต่อไป
 การติดตังสวิ
้ ตช์ใช้ กล่องเหล็กฝังในผนัง สูงจากพื ้น 1.30 เมตร วัดถึงศูนย์กลางของสวิตช์ เมื่อมี
เพลทสวิตช์จานวนมาก สามารถติดเรียงตามแนวตัง้ หรื อแนวนอน หรื อตามความเห็นของผู้
ควบคุมงาน โดยเมื่อติดสวิตช์แล้ วต้ องเรี ยบกับผนัง
 ในกล่องสวิตช์กล่องเดียวกัน ห้ ามไม่ให้ มีแรงดันระหว่างสวิตช์เกินกว่า 300 โวลท์ นอกจากจะ
ใส่แผ่นฉนวนกันระหว่
้
างสวิตช์
 กาหนดให้ ติดตังป้
้ ายบอกชื่อวงจรที่ฝาครอบของสวิตซ์และเต้ ารับไฟฟ้า โดยขออนุมตั วิ สั ดุทใี่ ช้
กับผู้ควบคุมงานก่อนทาการติดตัง้
 เต้ ารับทัว่ ไปติดตังสู
้ งจากพื ้น 0.30 เมตร หรื อตามที่แสดงในแบบ
 เต้ ารับสาหรับไฟฉุกเฉิน ติดตังต
้ ่าจากใต้ ฝา้ เพดาน 0.30 เมตร หรือตามที่แสดงในแบบ
 เต้ ารับในห้ องน ้า ติดตังสู
้ งจากพื ้น 0.90 เมตร หรื อตามทีแ่ สดงไว้ ในแบบ
 เต้ ารับนอกอาคารหรื อในทีเ่ ปี ยกชื ้นให้ ใช้ ฝาครอบโลหะหล่ออบสีหรื อฝาครอบพลาสติกชนิดทน
สภาวะอากาศภายนอกอาคาร แบบมีสปริ งและยางอัดรอบหรื อมีพลาสติกอ่อนครอบ
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บทที่ 7
ระบบแสงสว่ างฉุกเฉินอัตโนมัติ
7.1

ดวงโคมฉุกเฉินใช้ แบตเตอรี่สาหรับหลอดไส้ (Self Contained Emergency Light)
ก) ดวงโคมต้ องเปิ ดโดยอัตโนมัติ เมือ่ ไฟเมนที่ปอ้ นเครื่ องดับ เมื่อไฟเมนดีกลับดังเดิม ดวงโคมจะดับเอง และ
เครื่ องจะอัดแบตเตอรี่เองโดยอัตโนมัติ จนแบตเตอรี่ เต็ม
ข) ระบบไฟ ใช้ กบั ระบบ 220-230 โวลต์, 1Phase 50 เฮิร์ตซ์
ค) ดวงโคมฉุกเฉินใช้ แบตเตอรี่ สาหรับหลอดไส้
เครื่ องอัดแบตเตอรี่ เป็ นแบบอัตโนมัติ ปรับอัตราการอัดแบตเตอรี่เอง มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันความเสียหาย
จากการลัดวงจร มีฟิวส์ปอ้ งกันวงจรด้ านไฟฟ้ากระแสสลับติดภายนอกบนกล่องสามารถอัดแบตเตอรี่ ที่
ไฟหมดให้ เต็มได้ ในระยะเวลาประมาณ 14 ชัว่ โมง
- ระยะเวลาการใช้ งาน ต้ องสามารถให้ แสงสว่างได้ เพียงพอเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง ที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
- มีสวิตช์กดใช้ ในการทดสอบ โดยการตัดไฟเมน พร้ อมทังหลอดไฟสั
้
ญญาณ (LED) แสดงการทางาน
ปกติ ซึง่ ติดอยูท่ ดี่ วงโคม ในตาแหน่งที่ใช้ งาน และสังเกตได้ ง่าย
หลอดไฟ ใช้ หลอด 12 โวลต์ 35 วัตต์ หรื อ 50 วัตต์ ชนิดฮาโลเย่น ขนาดตามที่กาหนด
แบตเตอรี่ใช้ ชนิด Sealed Lead Acid, Maintenance Free แรงดัน 6 โวลต์ หรื อ 12 โวลต์ ของ
YUASA, NATIONAL, HITACHI หรื อ ROCKET
เครื่ องอัดแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ พร้ อมอุปกรณ์ประกอบ ให้ ติดตังในกล่
้
องโลหะอย่างดี มีความ
สวยงามพอที่จะติดตังในที
้ ่ซงึ่ มองเห็นได้
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างดวงโคมฉุกเฉินใช้ แบตเตอรี่ ให้ ผ้ วู า่ จ้ าง วิศวกร และสถาปนิก พิ จารณา
ก่อนดาเนินการสัง่ ซื ้อ

7.2

ดวงโคมฉุกเฉินใช้ แบตเตอรี่สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
ก) เครื่ องอัดแบตเตอรี่ เป็ นแบบอัตโนมัติ มีคณ
ุ สมบัติเหมือนข้ อ 13.1
ข) ระยะเวลาการใช้ งาน ต้ องสามารถให้ แสงสว่างได้ เพียงพอเป็ นระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง ที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
ค) มีสวิตช์กดใช้ ในการทดสอบ โดยการตัดไฟเมน พร้ อมทังหลอดไฟสั
้
ญญาณ (LED) แสดงการทางานปกติ ซึง่
ติดอยูท่ ี่ดวงโคมในตาแหน่งที่ใช้ งานและสังเกตได้ งา่ ย
ง) หลอดไฟ ใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 10, 18 หรื อ 36 วัตต์ ชนิด ปรีฮีทสตาร์ ต หรื อราปิ ดสตาร์ ต ขนาดตามที่
กาหนด
จ) แบตเตอรี่ใช้ ชนิด Sealed Lead Acid, Maintenance free แรงดัน 6 หรื อ 12 โวลต์ ของ YUASA,
NATIONAL, HITACHI หรื อ ROCKET
ฉ) แบตเตอรี่ พร้ อมอุปกรณ์ชดุ ควบคุม ติดตังซ่
้ อนให้ มิดชิดภายในดวงโคม หรื ออาจติดตังซ่
้ อนในกล่องโลหะ
ตังอยู
้ บ่ นด้ านหลังดวงโคม แล้ วใช้ ทอ่ โลหะอ่อนต่อสายควบคุมมายังดวงโคม เมื่อติดตังแล้
้ วต้ องไม่สามารถ
มองเห็นได้ จากด้ านล่าง มีระบบการถ่ายเทความร้ อนได้ ดีพอ เพือ่ ไม่ให้ อณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้นสูงเกินขีดจากัด
ในขณะใช้ งาน
ช) อุปกรณ์ทงชุ
ั ้ ดต้ องทาโดยผู้ผลิตทีผ่ ้ วู า่ จ้ างเชื่อถือ และได้ รับการรับรองจากสถาบันที่ผ้ วู า่ จ้ างยอมรับ
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7.3

ชุดแบตเตอรี่สารอง
ก) เป็ นชุดแบตเตอรี่ สารองสาหรับใช้ จ่ายไฟให้ ดวงโคมหลายชุด ใช้ เป็ น DC Control Power Supply
ข) เครื่ องอัดแบตเตอรี่ ใช้ กบั ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ สามารถอัดแบตเตอรี่ ที่หมดให้ เต็มถึงร้ อยละ 80
ได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 ชัว่ โมง ต้ องเป็ นแบบอัตโนมัติ ปรับอัตราการอัดแบตเตอรี่ เอง มีอปุ กรณ์
ป้องกันความเสียหายจากการลัดวงจร มีสวิตช์ตดั ตอนอัตโนมัติปอ้ งกันวงจรด้ าน 220 โวลต์ กระแสสลับ
ด้ านกระแสไฟตรงมีอปุ กรณ์ตา่ งๆ ดังนี ้ คือสวิตช์ตดั ตอนอัตโนมัติหรื อฟิ วส์ปอ้ งกันวงจร มาตรแรงดันไฟฟ้า
มาตรกระแสไฟฟ้า สวิตช์ใช้ ในการทดสอบโดยตัดไฟเมน หลอดไฟสัญญาณแสดงการทางานปกติและแสดง
การจ่ายไฟจากแบตเตอรี่
ค) แบตเตอรี่ ใช้ แบบ Sealed Lead Acid จานวน 60 เซลล์ สาหรับระบบ 120 โวลต์ จานวน 6 เซลล์ สาหรับ
ระบบ 12 โวลต์ และจานวน 12 เซลล์ สาหรับระบบ 24 โวลต์ ขนาดแบตเตอรี่ ต้องพอจ่ายไฟพร้ อมกันหมด ที่
แรงดันไฟฟ้าด้ านกระแสไฟตรงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 87.5 ของแรงดันไฟฟ้าที่กาหนด ซึง่ ระยะเวลาที่ต้องใช้ ได้ ที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ต้ องใช้ ได้ นานไม่น้อยกว่า 120 นาที แบตเตอรี่ เป็ นผลิตภัณฑ์ YUASA,
NATIONAL, HITACHI หรื อ ROCKET
ง) อุปกรณ์ทงหมดให้
ั้
ตดิ ตังในตู
้ ้ โลหะอย่างดี พ่นสีกนั สนิมและไอกรด แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.4มม. มีช่อง
ระบายอากาศพร้ อมมุ้งลวดกันแมลง ตู้ให้ ทาตามระดับชันการป้
้
องกัน IP22 หรื อดีกว่า
จ) ให้ แสดงรายละเอียดการคานวณขนาดของเครื่ องอัดแบตเตอรี่ และขนาดแบตเตอรี่ ในขณะจ่ายไฟเต็มที่ครบ
พร้ อมกันทังหมด
้
ฉ) เครื่ องอัดแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ต้องทาโดยผู้ผลิตที่ผ้ วู า่ จ้ างเชื่อถือ และผ่านการทดสอบโดยสถาบันที่ผ้ ู
ว่าจ้ างยอมรับ
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บทที่ 8
การอุดช่ องเพื่อป้ องกันไฟลาม
8.1

วัสดุป้องกันไฟลาม
เป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จจากต่างประเทศ ที่ได้ รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ทวั่ ไปเช่น UL โดยส่งเอกสารขออนุมตั ิ
จากตัวแทนผู้วา่ จ้ าง โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
ก) ขยายตัวได้ อย่างรวดเร็ วเมื่อได้ รับความร้ อนสูง
ข) เกาะยึดได้ ดกี บั คอนกรีต โลหะ ไม้ พลาสติก และฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
ค) สามารถตัดออกได้ ง่ายเมื่อแห้ งตัว ทนการสัน่ สะเทือนได้ ดี
ง) สามารถขยายตัวแทนที่ฉนวนหุ้มท่อ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าและท่อต่าง ๆ ได้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันไฟลาม
และควันลามได้
จ) สามารถขยายทนความร้ อนได้ ถึง 1000 องศาเซลเซียส ได้ ไม่น้อยกว่า 3 ชัว่ โมง
ฉ) ไม่มีไอระเหยที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ทังในขณะปกติ
้
และขณะเกิดเพลิงไหม้
ช) สามารถถอดประกอบใหม่ เพื่อง่ายต่อการเพิม่ ท่อต่าง ๆ และสายไฟได้ โดยไม่ทาให้ ประสิทธิภาพการทนไฟ
เปลีย่ นไป
ซ) สามารถทนทานต่อสภาพความชื ้นสูง มีคณ
ุ สมบัติในการยึดเกาะพื ้นผิวได้ ดีและสามารถที่จะทนต่อแรงดันน ้า
ในสายฉีดน ้าดับเพลิงได้
โดยจะต้ องไม่มีการหลุดร่อนหรื อเปลีย่ นสภาพคุณสมบัติการทนไฟและควันลาม
หลังจากฉีดน ้าดับเพลิงแล้ ว

8.2

การติดตัง้ วัสดุป้องกันไฟลาม
ต้ องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้รั บจ้ าง และ/หรื อ
ไม่ได้ ทาตามคาแนะนาของผู้ผลิต ผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไขให้ ถกู ต้ องโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพิ่ม เติม

8.3

สถานที่ติดตัง้ วัสดุป้องกันไฟลาม
ก) ใช้ อดุ รอบท่อน ้า ท่อลมและภายในท่อร้ อยสาย รางร้ อยสาย รางวางสาย สายเดินลอย บัสดักท์ของช่องท่อต่าง
ๆ ช่วงทีเ่ ดินทะลุพื ้น ผนังระหว่างชันทั
้ งหมด
้
ตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบและ/หรื อผู้ควบคุมงาน
ข) ช่องเปิ ดที่เปิ ดไว้ สาหรับท่อน ้า ท่อลม สายไฟ ราง และท่อร้ อยในอนาคต ให้ อดุ ช่องดังกล่าวเพื่อป้องกัน
ไฟลามด้ วย
ค) ช่องเปิ ดบริ เวณตู้ไฟฟ้า
ง) ช่องว่างทีเ่ กิดจากการเจาะผ่านผนังหรื อกาแพงกันไฟ เช่นผนังบันไดหนีไฟ , ผนังลิฟท์ดบั เพลิง เป็ นต้ น
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บทที่ 9
ระบบโทรทัศน์ วงจรปิ ด
9.1

ความต้ องการทั่วไป
ก)

ข)

ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาและติดตังระบบโทรทั
้
ศน์วงจรปิ ด (CCTV) พร้ อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ สาหรับดูแลบันทึก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในบริเวณต่าง ๆ และติดตังบน
้ Top-Desk Rack ในห้ องรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตามที่แสดงในแบบ โดยที่วสั ดุและอุปกรณ์หลักที่ใช้ ในระบบ CCTV ได้ แก่ กล้ องและ CCTV Controller
(Digital Video Recorder) ต้ องได้ รับการรับรองจาก UL หรื อ CE
ระบบ CCTV ประกอบด้ วยอุปกรณ์ตา่ ง ๆ อย่างน้ อยดังนี ้
-

9.2

กล้ อง (Camera)
เลนส์ (Lens)
จอภาพ (Monitor)
เครื่ องบันทึกภาพแบบดิจิตอล CCTV Controller (Digital Video Recorder, DVR)
Cabling System
Storage Backup
โปรแกรมบริ หารจัดการ

กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด (Camera)
เป็ นอุปกรณ์เปลีย่ นแสงให้ เป็ นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งต่อให้ อปุ กรณ์ปลายทาง โดยที่การทางานของวงจร ภายใน
เป็ นแบบสัญญาณดิจิตอล มีความสามารถต้ านทานต่อการสัน่ สะเทือนและต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ดี และมีอายุ
การใช้ งานนาน
ก) เป็ นกล้ องโทรทัศน์สี ระบบ PAL มี Imager เป็ นแบบ Interline Transfer CCD ขนาดหน้ ากล้ อง 1/3 นิ ้ว หรือ
1/4 นิ ้ว Image Format โดยมี Picture Element ไม่น้อยกว่า 752H x 582V
ข) ประกอบด้ วยวงจร Backlight Compensation, Automatic White Balance, Automatic/Manual Shutter
Speeds, Automatic Light Control และประกอบด้ วยวงจร Flickerless ลดการกระพริ บของภาพ
ค) เป็ นกล้ องชนิด Night Scene ให้ ภาพเป็ นระบบสีเมือ่ แสงมีระดับสูง และสามารถเปลีย่ นการแสดงภาพเป็ น
ขาว-ดา เมื่อระดับแสงลดลง เพื่อให้ ได้ ภาพที่มีความชัดเจนในเวลากลางคืน
ง) อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N) ไม่ต่ากว่า 45 dB
จ) ช่วงอุณหภูมิใช้ งาน 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส หรื อดีกว่า
ฉ) ความไวแสงต่าสุดของกล้ อง 0.2 Lux สาหรับ Color Mode และความไวแสงต่าสุดของกล้ อง 0.05 Lux
สาหรับ Night Scene (Monochrome)
ช) ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 480 TV-Line Horizontal
ซ) Synchronization สามารถใช้ Line Lock หรื อ Internal Crystal ได้
ฌ) ใช้ ระบบไฟฟ้าที่แรงดันสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท หรื อ 24 โวลท์ 50 เฮิร์ท
ญ) มี Housing สาหรับครอบหรื อบรรจุกล้ องและเลนส์
Housing ชนิด Mini Dome ใช้ ในลิฟท์โดยสาร และลิฟท์บรรทุกของ
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9.3

Housing เป็ นแบบ weatherproof ใช้ ในบริ เวณภายนอกอาคาร หรื อบริ เวณที่ฝนสาดถึง
Housing ชนิด Dome ใช้ ในพื ้นทีท่ วั่ ไป

เลนส์ (Lens)
เป็ นอุปกรณ์รับแสงเพื่อให้ CCD ในกล้ อง แปลงเป็ นสัญญาณไฟฟ้า โดยที่สามารถปรับสภาพช่องรับแสงโดยอัตโนมัติ
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
ก)

ข)

Fixed Lens

Fixed Focal Length Type
Auto Iris Lens
Format Size 1/3-inch
Mount Type CS หรื อ C
Focal Length 2.7-12 mm. (ประมาณ) หรื อดีกว่า
F 1.4 - 1.8 (ประมาณ) หรื อดีกว่า
Angle of View Horizontal > 30๐
เลนส์ ที่ใช้ ในลิฟต์ ให้ ใช้ เลนส์ขนาด(ประมาณ) 3.8 mm. หรื อดีกว่า เพื่อให้ การจับภาพในห้ องโดยสารลิฟต์
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9.4

จอภาพ (Monitor)
เป็ นอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้า ให้ เป็ นภาพที่สามารถดูได้
ก) ชนิด LCD (Colour Monitor) ขนาดไม่ตา่ กว่า 21 นิ ้ว
ข) ภาพที่แสดงออกทางจอภาพ ต้ องมีหมายเลขกล้ อง วัน และเวลา ฯลฯ เพื่อให้ ผ้ คู วบคุมทราบตาแหน่งภาพบน
จอภาพ
ค) แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์, 50 เฮิร์ท

9.5

เครื่องบันทึกภาพแบบดิจติ ัล CCTV Controller (Network Video Recorder, NVR)
ก) เป็ น Network Video Recorder และ Multiplex ในเครื่ องเดียวกัน
ข) บันทึกภาพเหตุการณ์เป็ นแบบดิจิตอลลงใน Hard Disk ที่อยูภ่ ายในตัวเครื่ อง โดยสามารถบันทึกเฉพาะภาพที่
มีการเปลีย่ นแปลงและภาพขณะที่เกิด Alarm ขึ ้น
ค) สามารถทาการบันทึกภาพของกล้ องแต่ละกล้ องได้ อย่างอิสระทังอั
้ ตราการบันทึกภาพและ ความละเอียดของ
ภาพ
ง) สามารถแสดงภาพที่บนั ทึกไว้ พร้ อม ๆ กับทาการบันทึกภาพปั จจุบนั ได้ โดยไม่รบกวนกัน
จ) สามารถแสดงภาพที่บนั ทึกไว้ ในอดีตได้ โดยการกาหนด Time/Date Search หรื อ Event Search หรื อ Alarm
Search ได้
ฉ) สามารถแสดงผลของภาพได้ ถึง 400(PAL) fps. ต่อ 16 กล้ อง
ช) สามารถแสดงผลการบันทึกภาพได้ ถึง 400(PAL) fps. ต่อ 16 กล้ อง
ซ) สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ต่างๆ เช่น PSTN, ISDN, Standard LAN (Ethernet TCP/IP), ADSL,
WAN ได้
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ฌ)
ญ)
ฎ)
ฏ)
ฐ)
ฑ)
ฒ)

สามารถควบคุมการทางานของกล้ อง (หมุน-ส่าย, ก้ ม-เงย, การซูมภาพ) จาก ตัวเครื่ อง NVR หรื อจาก
ระยะไกลโดยผ่านทาง Network ได้
สามารถควบคุมและตังค่
้ า Configuration ต่างๆ จากอุปกรณ์ควบคุมที่สว่ นกลางได้ เพื่อความสะดวกของ
ผู้ใช้ งาน
สามารถรองรับการแสดงผลบนจอภาพ แบบ 2D/3D
ระดับแรงดันขาเข้ าอยูร่ ะหว่าง 220 – 230 โวลท์กระแสสลับ 50Hz
ระดับสัญญาณภาพ (Composite Video) ขาเข้ า 0.5 Vp-p ถึง 2.0 Vp-p
ขนาดของ Hard Disk ไม่น้อยกว่า 1 TB และรองรับการขยายได้ ไม่น้อยกว่า 5 TB
สามารถเลือกอัตราการบันทึกภาพได้ หรื อการบันทึกภาพแบบ Real Time

9.6

Cabling System
ก) สายสัญญาณ UTP (CAT 5E UTP Enhanced Cables)
เป็ นสายทองแดงตีเกลียวกันแต่ละคูส่ ายจานวน 4 คูส่ าย
ขนาดของ Conductor ภายในมีขนาดไม่ตา่ กว่า 24 AWG
มีคา่ Impedance อยูใ่ นช่วง 100 ohms + 15% และค่า Max. DC Resistance เท่ากับ 9.38
ohms/100m.
มีคา่ Max. Mutual Capacity 5.6 nF./100 m. และสามารถรองรับความถี่ได้ เทียบเท่า
หรื อสูงกว่า 350
MHz.
มีคา่ Delay Skew สูงสุดไม่เกิน 25 ns/100 m. และมีคา่ Propagation Delay 536
ns./100m.
มีคา่ ACR เท่ากับ 16.3 dB min.ที่ความถี่ 100 MHz. และ 7.4 dB min.ที่ความถี่ 155
MHz.
มีคา่ Operation temperature อยูใ่ นช่วง –20o c ถึง 60o c และค่า Storage temperature อยู่
ในช่วง –20o c ถึง 80o c
มี Ripcord เพื่อช่วยให้ ง่ายในการปลอกสายและตัวสายแต่ละคูส่ ายมี Code สีเห็นได้
อย่างชัดเจน
มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B Category 5E, ISO/IEC 11801,
CENELEC EN
50173, UL&UL Listed 65
ต้ องเป็ นสินค้ าที่มีตวั แทนจาหน่ายอย่างถูกต้ องเป็ นทางการและได้ รับมาตรฐาน
ISO 9001 Version 2000
สินค้ าต้ องรับประกันคุณภาพ 5 ปี
ข) เต้ ารับสัญญาณตัวเมีย (CAT 5E RJ45 Modular Jack)
สามารถรองรับความเร็ วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000 Mbps (Gigabit)
มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B Category 5E, ISO/IEC 11801, CENELEC
EN 50173, UL&Cul Listed
รองรับการเข้ า Code สีเป็ น Universal ได้ ทงแบบ
ั้
T568A/B และมี Code สีบอกไว้ อย่าง
ชัดเจน
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-

เป็ น
เข้ า

9.7

การเข้ าสายทองแดงเป็ นเทคนิคแบบ IDC (Insulation Displacement Contact) และมีฝา
ครอบกันฝุ่ น
หน้ าสัมผัส (Contact) ทาจากวัสดุ Nickel Plate เคลือบด้ วยทอง (Gold) หนา 50 microinches
ตัวโครงสร้ างผลิตภัณฑ์ทาจากวัสดุที่ได้ รับมาตรฐาน UL.94-4 ABS (Housing Flammability
Rating)
มีโครงสร้ างการเชื่อมต่อสัญญาณภายในตัวเป็ นแบบ PCB (Print Circuit Broad)
ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับสายสัญญาณหรื อเทียบเท่า
ค) แผงกระจายสาย UTP (CAT 5E Patch Panel)
สามารถรองรับความเร็ วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000 Mbps (Gigabit)
ตัวแผงทาด้ วยอลูมิเนียมเคลือบสาร Anodize (Aluminum Light Weight Material) มีน้าหนักเบา
แข็งแรง มีความหนา 1.6 mm. และสามารถติดตังใน
้ Telecommunication Rack 19" ได้ พอดี
การเข้ าสายทองแดงเป็ นเทคนิคแบบ IDC (Insulation Displacement Contact) และ Connector
ชนิด 110 บน PCB (Print Circuit Broad)
มีจานวน Port 12, 24 และ 48 Ports และด้ านหลังมีทอ่ ร้ อยสายและสายรัด (Cable Tie) – การ
สาย UTP Code สีเป็ นแบบ Universal ได้ ทงั ้ T568A/B
หน้ าสัมผัส (Contact) ทาจากวัสดุ Nickel Place เคลือบด้ วยทอง (Gold) หนา 50 microinches
ต้ องผลิตภัณฑ์เดียวกันกับสายสัญญาณหรื อเทียบเท่า
ง) สายเชื่อมต่อ UTP (UTP Patch Cord)
สามารถรองรับความเร็ วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000 Mbps (Gigabit)
เป็ นสาย UTP CAT 5E ตามมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B Category 5E และมีหวั ตัวผู้
RJ45 หุ้มด้ วย Boot สีทงสองด้
ั้
าน
ตัวนาทองแดงที่ใช้ เป็ นแบบ Stranded Bare Copper ขนาด 24 AWG
สามารถรองรับความถี่ได้ เทียบเท่าหรื อสูงกว่า 350 MHz.
เป็ นสายสาเร็ จรูปที่ออกแบบและผลิตมาจากโรงงานเพื่อการเชื่อมต่อโดยเฉพาะ มีขนาด
ความยาว 1, 2, 3 และ 5
ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับสายสัญญาณหรื อเทียบเท่า
จ) หน้ ากากสาหรับเต้ ารับสัญญาณตัวเมีย (Face Plate with Icon & Label ID No.)
มีจานวนช่อง (Port) สาหรับติดตัง้ RJ45 Modular Jack 1, 2 ช่อง (Port)
มีช่องสาหรับใส่ Label White Paper ทังสองด้
้
าน โดยมีแผ่นพลาสติกใสปิ ดทับมิดชิดและปิ ดทับ
สกรูยดึ ฝาด้ วย
มีช่องสาหรับเสียบสัญญาณ (Icon) ที่แสดงว่าเป็ น port ที่เป็ นคอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์ หรื อไม่ใช้
งาน
ตัวโครงสร้ างผลิตภัณฑ์ทาจากวัสดุที่ได้ รับมาตรฐาน UL94-0 ABS (Housing
ฉ)
ระบบสายสัญญาณที่สง่ สัญญาณจากกล้ องไปยัง NVR ที่อยูห่ า่ งออกไป โดยใช้ สาย UTP CATELORY 5e
หรื อ ตามที่ผ้ ผู ลิตกาหนด
ตู้ RACK
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ก)

27U

ข)

2

ค)

คุณสมบัติทวั่ ไป
ตู้ใส่อปุ กรณ์ขา่ ยสายคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม (19" RACK CABINET) โดยมีความกว้ างด้ านหน้ า
สามารถยึดใส่อปุ กรณ์มาตรฐาน 19" ได้ โดยสะดวก ขนาดความกว้ าง 60 ซม. มีขนาดความสูง 42 U และ
ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC60297-1, IEC60297-2,
BS5954 : Part 2, DIN 41494 โดยต้ องมี แคตตาล็อคตัวจริ งและแสดงรายละเอียดของคุณลักษณะของตู้โดย
ละเอียด
คุณสมบัติทางเทคนิค
ตู้ต้องออกแบบเป็ นระบบ MODULAR NKOCK DOWN เพื่อสะดวกในการ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมอุปกรณ์
ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
Frame ของตัวตู้, เสายึดอุปกรณ์และตัวฐานของตู้ ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE หนา
มม.
ด้ านบนเป็ นแบบทึบ มีช่องสาหรับติดตังพั
้ ดลมระบายอากาศขนาด 4" จานวน 2 ตัวต่อตู้
ประตูหน้ าเป็ นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรื อ ACYLIC ขอบประตูฝังยางกันฝุ่ นสีเทา
แบบ 3 ครี บ เพื่อการป้องกันฝุ่ น สามรรถสลับเปลีย่ นการเปิ ดซ้ ายไปขวา หรื อเปิ ดจากขวาไปซ้ าย
ได้ พร้ อมกุญแจล็อคแบบ Master Key
ฝาด้ านข้ างมีกญ
ุ แจล็อค และมีกลอนสลักสปริ ง เพื่อสะดวกในการถอดฝาอุปกรณ์ตดิ ตัง้
ประตูหลังมีช่องระบายอากาศด้ านล่าง เจาะรูแบบลายแนวตังสลั
้ บลาย ด้ านในมีโครงเหล็ก
กว้ าง 70 มม. ยึดฝาประตูเพื่อกันประตูพลิ ้ว
ฐานตู้มีบานสไลด์ (Shutter) พร้ อมฟองน้ าบริเวณที่ร้อยสายสัญญาณเพื่อป้องกันสัตว์เล็ด
ลอดเข้ าไป
มีชดุ น็อตสกรูชนิดมาตรฐานสากล ประกอบด้ วยสกรู, แป้นยึดตัวเมีย แหวนรองพลาสติก
โดยสกรูและแป้นยึดตัวเมียชุบด้ วย Nickel เป็ นเกลียวมาตรฐานแบบ M6 มีจานวนตาม U ของตู้
ขาตัง้ สามารถปรับขึ ้น-ลงได้ โดยฐานขาตังทั
้ ง้ 4 ขา ปรับเอียงความลาดชันได้ 180 องศา
กุญแจเป็ นแบบ Master Key เพือ่ ความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้ โดยลูกกุญแจเป็ น
ยี่ห้อเดียวกับตู้ RACK
ลูกล้ อ บานพับ กลอนสลักสปริ ง ต้ องเป็ นยี่ห้อเดียวกับตู้ RACK โดยมีสญ
ั ลักษณ์ และชื่อ
สินค้ าบนอุปกรณ์ดงั กล่าว
บริ ษัทผู้ผลิตและผู้จาหน่ายต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO9001 : 2000 หรื อ
ได้ รับหนังสือแต่งตังจากผู
้
้ ผลิตและผู้จาหน่ายที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO
9001 : 2000
รางไฟ
เป็ นเต้ ารับแบบ UNIVERSAL (เสียบได้ ทงปลั
ั ้ ก๊ ขากลมและแบน มีสายดิน) จานวน 12
เต้ ารับมียี่ห้อเดียวกับตู้ RACK
มีสวิตซ์ปิด – เปิ ด มีฟิวส์อเิ ลคทรอนิค สาหรับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และตัวป้องกัน
กระแสไฟย้ อนกลับ สามารถรองรับกระแสไฟ 15 A., 220 VAC, 50 Hz
รางไฟมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 mm2 สายไฟมีความยาว 3 เมตร และมีมาตรฐาน UL และ
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เป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกับตู้ RACK 68
ง)

พัดลม
-

9.8

เป็ นขนาด 4 นิ ้ว ( &4" ) จานวน 2 ตัว ชนิด Heavy Duty โดยตัวแกนระบบเป็ นระบบ 2
Ball Bearing
ตัวโครงทาจาก Aluminum ADC-12 หน้ ากากเป็ นพลาสติกสีดาหนา 7 มม.
เป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกับตู้ RACK
จ) ถาดรองอุปกรณ์
ทาจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. เป็ นถาด
ยึดน็อต 4 ด้ าน
สามารถปรับตาแหน่งการยึดได้ ตลอดความลึกของถาดและเจาะรูเพื่อระบายอากาศแบบ
ลายแนวตังสลั
้ บลาย
เป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกับตู้ RACK
อุปกรณ์ Distribution Switch
คุณสมบัตทิ างเทคนิค
มีลกั ษณะเป็ น Modular Chassis มีจานวน Slot ไม่น้อยกว่า 7 Slot
อุปกรณ์ต้องมี Switching Fabric ไม่ต่ากว่า 320 Gbps และรับ Throughput ไม่น้อยกว่า 250
Mpps โดยที่ตวั Card ต้ องทา redundant ได้
ตัว Engine Card ต้ องมี port 10G อย่างน้ อย 2 port ต่อ Card
อุปกรณ์มีอตั รา Hard ware For wording ได้ 256,000 entries
ต้ องมีพอร์ ตแบบ 1000base-X ชนิด SFP ไม่น้อยกว่า 49 Port ต่อ Card จานวน 2 Cards
ต้ องมี Module SFP ชนิด Single mode จานวน 2 Slots
ต้ องมี Module SFP ชนิด Multimode จานวน 66 Slots
ต้ องมีพอร์ ตแบบ Gigabit Ethemet แบบ 10/100/1000 ไม่น้อยกว่า 48 Port จานวน 1 Card
มี Power Supply และ Route Processor Module เป็ นระบบ Redundant N+1 ไม่เป็ น Single

Point of

-

Failure และสามารถให้ บริ การได้ โดยไม่ทาให้ Performance ในการ Forward Packet ลดลง
หลังจากทีม่ ีการ Fail ของอุปกรณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้น โดยที่มีกาลังไฟไม่น้อยกว่า 1400 Watt
มีพอร์ ต Console อย่างน้ อย 1 พอร์ ต เพื่อเข้ าไปบริ หารจัดการอุปกรณ์
สามารถทา Hot Swappable เพื่อถอดเปลีย่ น Interface Module ได้ โดยไม่ขดั ขวางการทางาน

ของ
-

ระบบ
สามารถทา Stateful Switchover สาหรับ Route Processor Module ได้
สามารถทา Software patch หรื อ bug fix โดยอุปกรณ์ยงั สามารถให้ บริ การส่งผ่านข้ อมูลต่อไปได้
ISSU (In Service Software Upgrade)
ทา Link Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad ข้ ามอุปกรณ์ใน Chassis เดียวกันได้
อุปกรณ์ต้องสามารถรองรับจานวน MAC Address ได้ ไม่น้อยกว่า 55K MAC Address และ
สามารถ ส่งข้ อมูลแบบ Jumbo Frame อย่างน้ อย 9K byte ได้
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-

ทางานแบบ Virtual LAN (VLANs) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q, ได้ ไม่น้อยกว่า 4,000 VLANs
สามารถทางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE
802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae ได้ เป็ น

-

สามารถทา Port Mirroring และ Remote Port Mirroring ได้
อุปกรณ์ทางานแบบ IGMP Snooping v1, v2 และ v3 ได้
ทางานแบบ Routing Protocol ทังแบบ
้
Static, RIP (Routing Information Protocol) V1 และ

-

สามารถทา Rate limit ในระดับ VLAN บน Trunk Port ได้
ทางานแบบ DHCP Server, DHCP Relay ได้
สามารถรองรับการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่ องผู้ใช้ งานในระบบเครื อข่ายว่าตรงตาม

อย่างน้ อย

V2

ข้ อกาหนด
ได้
-

-

-

-

นโยบายรักษาความปลอดภัย และทา Quarantine, Permit หรื อ Deny การใช้ งานระบบเครื อข่าย
โดยทางานร่วมกับ IEEE 802.1x, Access Control Server ได้ เป็ นอย่างน้ อย
สามารถทา QoS ด้ วยคุณสมบัตอิ ย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
Committed Access Rate หรื อ Rate limiting
Class – Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) หรื อ WRR (Weighted
Round Robin)
Weighted Random Early Detection (WRED)
Classification and Marking โดยใช้ IP Precedence และ DSCP
อุปกรณ์ต้องมี Hardware queues อย่างน้ อย 4 queues per port
สามารถบริ หารจัดการ Management โดยวิธีตา่ งๆ อย่างน้ อยดังนี ้
Command Line Interface (CLI)
Telnet
Secured Shell (SSH)
TFTP และ Secure Copy Protocol (SCP)
Simple Network Management Protocol (SNMP)
RMON 4 Groups (Statistics, History, Events, Alarm)
สามารถทา Authentication โดยวิธีการต่างๆ ดังนี ้
Local password Authentication
Remote Authentication Dial-In-User Service (RADIUS)
Terminal Access Controller Access Control System (TACACS)
สามารถทา Network Time Protocol ได้
ได้ รับการออกแบบให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน Network Equipment Building Systems (NEBS)
Level3 ดังต่อไปนี ้
GR-63-CORE NEBS Physical Protection
GR-1089-CORE NEBS EMC and Safety
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9.9

อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็ นอย่างน้ อย
สามารถติดตังในตู
้ ้ RACK ขนาด 19 นิ ้ว
อุปกรณ์ Access Switch
คุณสมบัตทิ างเทคนิค
เป็ นอุปกรณ์ LAN Switch ที่มีพอร์ ตชนิด 10/100/1000 ชนิด POE จานวนไม่น้อยกว่า 48 Port

โดย
กว่า
-

ที่ทกุ พอร์ ต สามารถจ่ายไฟได้ 15.4 W เต็มทุกพอร์ ต และมี Gigabit Ethemet ชนิด SFP ไม่น้อย
4 พอร์ ต
ต้ องมี Module SFP ชนิด Multimode จานวน 1 Slots
มี Forwording Bandwidth หรื อ Switch Bandwidth ขนาดไม่น้อยกว่า 88 Gbps และ 176

Gbps
น้ อย
-

ตามลาดับ
มี Forwarding Rate ขนาด 64 bytes ไม่น้อยกว่า 77.4 Mpps
สามารถรองรับการทารวมกลุม่ ของพอร์ ตตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad
รองรับหน่วยความจาแบบ SDRAM หรื อ DRAM ไม่น้อยกว่า 128 MB
รองรับหน่วยความจาแบบ Flash Memory เพื่อเก็บ Operating System และ Configurating ไม่
กว่า 64 MB
สามารถ ทา Stacking ได้ โดยมี Bandwidth ในการ Stack ไม่น้อยกว่า 20 Gbps
รองรับการทา NAC
รองรับการ User Authentication กับ RADIUS หรื อ TACACS + server ได้
รองรับการทา Port-Level Security Authentication แบบ IEEE 802.1x ได้
รองรับการทา Security Administrator mode แบบ Secure Shell (SSH) ได้
รองรับ MAC address ไม่น้อยกว่า 8,000
รองรับการทา VLAN แบบ IEEE 802.1q และรองรับ VLAN ID ได้ ไม่น้อยกว่า 4,000
รองรับการทา IP Multicast แบบ IGMP snooping
รองรับการควบคุม Traffice แบบ Access Control List (ACL) ระดับพอร์ ตได้
รองรับการทา QoS แบบ DiffSver ตามมาตรฐาน IEEE 802.1p
รองรับการทา QoS แบบ Shaped Round Robin (SRR) scheduling ได้
รองรับการทา Committed Information Rate ของ Traffic
รองรับการทา Spanning Tree ตามมาตรฐาน IEEE 802.1d, IEEE 802.1s และ IEEE802.1w
รองรับการทา Network Timing Protocol (NTP) โดยสามารถ Sync ระบบเวลากับอุปกรณ์ระบบ
เครื อข่ายตัวอื่นๆ
รองรับการทา Switched Port Analyzer (SPAN) port
รองรับมาตรฐานการจัดการแบบ SNMP ได้ และรองรับมาตรฐาน version3 ได้
รองรับมาตรฐานการจัดแบบ SSH version 2
รองรับกระแสไฟ 220 โวลต์
รองรับมาตรฐาน FCC และ UL เป็ นอย่างน้ อย
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9.10

Storage Backup
เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ จดั เก็บข้ อมูลเพือ่ เพิ่มพื ้นที่ในการจัดเก็บข้ อมูล ซึง่ มีพื ้นที่ในการจัดเก็บข้ อมูลไม่ตา่ กว่า 5 TB และ
รองรับการเชื่อมต่อระหว่าง Storage Backup กับ เครื่ องบันทึกภาพแบบดิจิตลั

9.11

อุปกรณ์ อ่ นื ๆ
ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาพร้ อมติดตังแหล่
้ งจ่ายไฟ UPS เพื่อใช้ งานสาหรับระบบ CCTV ที่เสนอ ในห้ อง Control Room
ทังหมด
้
โดยมีพิกดั ขนาดของแบตเตอรี่ สารองไม่น้อยกว่า 15 นาที
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บทที่ 10
รายการอุปกรณ์ มาตรฐานและผู้ผลิต
รายการอุปกรณ์ที่แสดงไว้ ตอ่ ไปนี ้เป็ นรายชื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมตั ิให้ ใช้ สาหรับติดตังภายในโครงการนี
้
้ ผู้รับจ้ าง
จะต้ องแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของวัสดุและอุปกรณ์นนั ้ ๆ ว่ามีคณ
ุ ภาพที่ถกู ต้ องหรื อเป็ นไปตามรายละเอียดที่กาหนด
ไว้ ในรายการประกอบแบบและ/หรื อแบบแปลน ในการเสนอราคาผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งรายชื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้
สาหรับติดตังในโครงการนี
้
้ พร้ อมทังแสดงรายละเอี
้
ยดข้ อมูลทางเทคนิคของวัสดุนนั ้ ๆ แนบไปด้ วย
10.1

19.2

10.3

10.4

10.5

10.6

แผงสวิตช์ ไฟฟ้ าย่ อย (LOAD CENTER, CONSUMER UNIT)
- SCHNEIDER
- ABB
- SIEMENS
- TIC
สวิตช์ ตดั ตอนอัตโนมัติ (CIRCUIT BREAKER)
- SCHNEIDER
- ABB
- SIEMENS
SAFETY SWITCH / ISOLATION SWITCH
- SCHNEIDER
- SIEMENS
- SOCOMEC
- ABB
โคมไฟฟ้ า
- LUSO
- PHILIPS
- DELIGHT
- L&E
- X-TRA BRITE
หลอดไฟฟ้ า
- PHILIPS
- SYLVANIA
- OSRAM
- GE
บัลลาสต์ ฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกาลังสูญเสียต่า
- PHILIPS
- VOSSLOH SCHWABE
- ARMSTRONG
- OSRAM
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10.7

บัลลาสต์ สาหรับหลอดก๊ าซดิสชาร์ จ
- PHILIPS
- SYLVANIA
- AE
- ATCO
- SPECTOR

10.8

สตาร์ เตอร์ ทสาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
PHILIPS
SYLVANIA
OSRAM
คะปาซิเตอร์ สาหรับโคมฟลูออเรสเซนต์
- CHEMBRIDGE
- PHILIPS
- ABB

10.9

10.10 สวิตช์ ไฟฟ้ าและเต้ ารับไฟฟ้ า
- PANASONIC
- BTICINO
- CLIPSAL (C-CONCEPT)
- SIEMENS
10.11 สายไฟฟ้ าแรงต่าชนิด PVC และ XLPE (CV)
- PHELPS DODGE
- THAI YAZAKI
- BANGKOK CABLE
10.12 สายไฟฟ้ าชนิดทนไฟ (FIRE RESISTANT CABLE)
- RADOX
- ALCATEL
- PIRELLI
- BELDEN
10.13 ท่ อร้ อยสายไฟฟ้ าชนิดโลหะ
PANASONIC
RSI
UI
PAT
10.14 ท่ อร้ อยสายไฟฟ้ าชนิดอโลหะ
10.14.1 PVC CONDUIT
- THAI PIPE INDUSTRY
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10.14.2
-

SIAM CEMENT
SCG
HDPE CONDUIT
WILK & HOUGLAND
THAI-ASIA PE PIPE
AGRU
THAI GOW GAI

10.15 ดวงโคมไฟฟ้ าฉุกเฉินชนิดใช้ แบตเตอรี่
- SUNNY
- CEE
- X-TRA BRITE
- L&E
10.16 ระบบป้ องกันไฟลาม
- 3M
- HILTI
- DOWNCORNING
10.17 รางร้ อยสายและรางเดินสาย
- BSM
- ASEFA
- UI
- TIC
10.18 ระบบโทรทัศน์ วงจรปิ ด
- BOSCH
- SAMSUNG
- PELCO
- SONY
- PANASONIC
10.19 ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ , CCTV
ก) สายสัญญาณ CAT6, CAT5e
- KRONE
- AMP
- BELDEN
- INTERLINK
ข) PATCH PANEL, CAT6, CAT5e
- KRONE
- AMP
- INTERLINK
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ค)

- PANASONIC
DATA OUTLET, CAT6, CAT5e
- KRONE
- AMP
- BTICINO
- PANASONIC
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รายละเอียดประกอบแบบ
โครงการ ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี 6 ห้อง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานระบบปรับอากาศ

1. ข้ อกาหนดสาหรับเครื่ องปรับอากาศ
1.1 เครื่ องปรับอากาศที่จดั หาและติดตั้ง ให้เป็ นแบบ Split Type ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน(Ceiling Suspended Type)
ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ใช้กบั ระบบไฟฟ้า 220V, 1Phase, 50Hz แต่ละชุดประกอบด้วย
เครื่ องระบายความร้อน (CDU.) ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Condensing Unit) ใช้คู่กบั เครื่ อง
เป่ าลมเย็น Fan Coil Unit (FCU.) โดยมีความสามารถในการทาความเย็นรวม (Matching Capacity) ของแต่ละ
ชุดไม่นอ้ ยกว่าตามที่กาหนดในแบบ และ/หรื อ ข้อกาหนดการเสนอราคา ทั้งนี้เครื่ องปรับอากาศจะต้อง
ประกอบเสร็ จเรี ยบร้อยจากโรงงานผูผ้ ลิตภายใต้ ลิขสิทธิ์ (Licence) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
1.2 สารทาความเย็นให้ใช้น้ ายา R-410A หรื อ R32
1.3 ผูเ้ สนอราคาต้องเสนอเครื่ องปรับอากาศเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ CARRIER, TRANE หรื อ DAIKIN ยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้
หนึ่งเท่านั้น โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดส่งข้อมูลทางด้านเทคนิคของระบบปรับอากาศที่จะเลือกใช้มาพร้อม
เอกสารเสนอราคา
1.4 ควบคุมการทางานด้วย WIRED REMOTE CONTROL (แต่ผจู ้ ดั หายังต้องส่งมอบ WIRELESS REMOTE
CONTROL ของแต่ละชุดให้ผวู ้ า่ จ้างด้วย)

2. ข้ อกาหนดสาหรับอุปกรณ์ ประกอบ
2.1 ระบบท่อน้ ายา (Refrigerant Piping) ท่อน้ ายาให้ใช้ท่อทองแดงชนิดท่อม้วน (Copper Tube Class M Type)
ขนาดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท่อ Suction และ/หรื อท่อ Discharge ให้หุม้ ฉนวน Closed Cell Elastomeric หนา
อย่างน้อย ¾” หรื อตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์, ท่อน้ ายา Suction และ Discharge ให้ติดตั้งแยกขนานกันไป โดยมี
Clamp รัดท่อทุกๆ ระยะ 2.0 เมตร ฉนวนหุม้ ท่อส่วนที่รัด Clamp ให้สอดแผ่นสังกะสี กว้างไม่นอ้ ยกว่า 4" หุม้
ฉนวนก่อนรัด Clamp
2.2 ท่อน้ าทิ้ง (Drain Pipe) ท่อน้ าทิ้งใช้ท่อ PVC Class 8.5 หุม้ ฉนวน Closed Cell Elastomeric หนาอย่างน้อย 1/2"
และจะต้องจัดทา U-Trap กันกลิ่นสาหรับเครื่ องเป่ าลมเย็น (FCU.) ทุกชุด

3. ระบบป้องกัน
ระบบควบคุม จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ไม่นอ้ ยกว่าที่ระบุไว้ดงั นี้
- Charging Port ทั้ง Suction และ Discharge
- Thermal Overload Protection For Compressor
- Overload Protection For Fan Motor
- Discharge and Suction Service Valve
- Compressor Contactor
- Refrigerant Drier
- Refrigerant Charging Device
- Sight Glass
- Time Delay Relay
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ผผู ้ ลิตแนะนา
- ระบบป้ องกันการสัน่ สะเทือน
- ลูกยางต้องมีขนาดความสูงไม่นอ้ ยกว่า 5 เซนติเมตร

-

Capilary Tube (ทั้งนี้โรงงานผูผ้ ลิตจะต้องเสริ มอุปกรณ์ป้องกันเสี ยงเมื่อฉี ดน้ ายา หรื อใช้ Expansion Valve
เเทน)
Air Filter

4. งานระบบไฟฟ้า
4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า
- ท่อร้อยสายไฟฟ้า หรื อ รางเดินสายไฟฟ้า (Wire Way) ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์มาตรฐานโรงงานรวมทั้งเป็ นที่
ยอมรับของผูว้ า่ จ้าง
- การติดตั้งท่อร้อยสาย หรื อรางเดินสายไฟฟ้า (Wire Way) จะต้องติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ และเหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง เช่น การติดตั้งภายนอกอาคาร, ติดตั้งในพื้นที่เปี ยกชื้น ฯลฯ
- ตัวอย่างยีห่ อ้ วัสดุท่อร้อยสายไฟฟ้า ได้แก่ Panasonic, TAS, RSI, PAT
- ตัวอย่างยีห่ อ้ วัสดุรางเดินสายไฟฟ้า ได้แก่ TIC, ASEFA, TST, BSM
4.2 สายไฟฟ้า
- สายไฟฟ้าต้องเป็ นผลิตภัณฑ์มาตรฐานโรงงานรวมทั้งเป็ นที่ยอมรับของผูว้ า่ จ้าง
- สี ของสายไฟฟ้า กาหนดให้ใช้สีตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย ปี ล่าสุด พ.ศ. 2556
โดย
สายเฟส A หรื อ R ใช้สายสี น้ าตาล (Brown)
สายเฟส B หรื อ S ใช้สายสี ดา (Black)
สายเฟส C หรื อ T ใช้สายสี เทา (Grey)
สายศูนย์ N (Neutral) ใช้สายสี ฟ้า (Blue)
สายกราวด์ G (Ground) ใช้สายสี เขียวหรื อเขียวแถบเหลือง (Green/Green With Yellow)
- การติดตั้งสายไฟฟ้า จะต้องติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะของสายไฟฟ้าเท่านั้น เช่น Wire Nut, Sleeve ต่อ
สายไฟฟ้า, เทปพันสายไฟ 3M และต้องเหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง เช่น การติดตั้งภายนอกอาคาร, ติดตั้งใน
พื้นที่เปี ยกชื้น, ติดตั้งในพื้นที่ที่ได้รับความร้อนเกินกว่าอุณหภูมิทวั่ ไป หรื อบริ เวณอันตราย ฯลฯ
4.3 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า, รางเดินสาย และสายไฟฟ้า
- ต้องติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายไฟฟ้า ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน IEC, NEMA, VDE, ANSI, DIN,
TISI, EIT, การไฟฟ้านครหลวง, การติดตั้งตามาตรฐาน วสท. และการติดตั้งตามาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้า สาหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

5. การรับประกันและบริการหลังการขาย
5.1 ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับจากวันตรวจรับมอบงาน
5.2 ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันคุณภาพอุปกรณ์อื่นๆ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับจากวันตรวจรับมอบงาน
5.3 ผูร้ ับจ้างต้องบริ การจัดให้มีทีมบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศ โดยเข้าทาการตรวจเช็คและทาความสะอาด
เครื่ องปรับอากาศทุก 4 เดือนต่อครั้งเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับจากวันตรวจรับมอบงานโดยจัดทาตาราง
การตรวจเช็คมอบให้แก่คณะกรรมการตรวจรับฯ ในวันตรวจรับมอบงาน

รายละเอียดประกอบแบบก่ อสร้ าง
โครงการ
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1

หมวด 1 ความต้ องการทั่วไป (GENERAL REQUIREMENT)
1-01
ขอบเขตทั่วไปของงานก่ อสร้ าง (SCOPE OF WORK)
1. รายละเอียดของงานก่อสร้ าง (GENERAL REQUIREMENT)
โรเรี ยนมหิดวิทยานุสรณ์ มีความประสงค์ที่จะทาการจ้ างเหมาก่อสร้ างปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี จานวน
6 ห้ องให้ เป็ นไปตามที่ระบุในแบบก่อสร้ าง และรายการก่อสร้ าง
2. ตาแหน่งที่ตงของงานก่
ั้
อสร้ าง (LOCATION)
งานก่อสร้ างที่จะดาเนินการตังอยู
้ ท่ ี่ อาเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
3. ขอบเขตของงานก่อสร้ าง
เป็ นงานก่อสร้ างและต่อเติมอาคารรูปแบบและรายการก่อสร้ าง โดยมีขอบเขตของงานดังต่อไปนี ้
- การรื อ้ ถอน ต่อเติม ปรับปรุงให้ ได้ รูปแบบ และระดับตามแบบ และรายการก่อสร้ าง
- การก่อสร้ างอาคารตังแต่
้ เสา คาน ผนัง หลังคา ค.ส.ล. และอื่นๆ เป็ นไปดังรายละเอียดที่ระบุในแบบ
ทุกประการ
- การจัดทาผิวพื ้น ผิวผนัง และวัสดุฝา้ เพดาน ตามที่ระบุไว้ ในแบบ
- การประสานงานก่อสร้ าง งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร งานระบบปรั บอากาศและระบายอากาศ
ตามรูปแบบ และรายการ
- การประสานงานกับผู้รับเหมารายอื่นที่ทางโรงเรี ยนจัดหามานอกเหนือจากในแบบก่อสร้ าง
- งานซ่อมแซมโดยรอบบริ เวณที่เกิดการชารุดเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อสร้ างอาคารตามสัญญา
นี ้ให้ เรี ยบร้ อยตามเดิมทุกประการ
- ส่วนประกอบต่างๆ ภายในโครงการ ตามรูปแบบ และรายการ
1-02
ราคางานก่ อสร้ าง
1. ราคางานก่อสร้ างให้ รวมถึงรายการดังต่อไปนี ้
- งานเตรี ยมสถานที่ให้ พร้ อมที่จะลงมือก่อสร้ างอาคาร และต่อเติมระบบต่างๆ ให้ พร้ อมใช้ งานได้
- ที่พกั คนงาน สานักงานชัว่ คราว ฯลฯ
- ค่าขอมิเตอร์ ไฟฟ้า ประปาชัว่ คราว รวมถึงค่าน ้า-ไฟชัว่ คราว ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้ าง
- ค่าวัสดุ แรงงาน เครื่ องมือ และค่าขนส่ง
- ค่าประสานงานกับงานระบบอื่นๆ เช่น ระบบลิฟต์ ระบบไฟฟ้า เป็ นต้ น โดยจะต้ องแยกรายการแต่
ละรายการให้ ชดั เจน
- ค่า ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ เทคนิ ค การก่ อ สร้ าง การป้ อ งกัน ความเสีย หายที่ จ ะเกิ ด กับ บุค คล แ ละ
ทรัพย์สินทังในและนอกสถานที
้
่ก่อสร้ าง ตลอดจนดาเนินการอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ผ้ รู ับจ้ าง
จะต้ องกระทาเพื่อให้ ได้ งานที่เสร็ จสมบูรณ์
- ค่ากาไร
- ค่าภาษี ตา่ งๆ ที่ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย และข้ อเทศบัญญัติโดยไม่มีข้อยกเว้ น
- ค่าประกันภัยตามสัญญา
- ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข และข้ อกาหนดตามสัญญา
- ค่าทดสอบวัสดุตา่ งๆ ตาม SPECIFICATION หรื อเมื่อผู้วา่ จ้ างประสงค์ให้ ทาการทดสอบ
- ครุภณ
ั ฑ์ประกอบอาคาร
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- งานตกแต่งภายใน
2. งานที่ไม่รวมอยูใ่ นสัญญา
- งานภูมิสถาปั ตยกรรม
1-03
แบบ และรายการก่ อสร้ าง
1. แบบ และรายการก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องเก็ บรักษาไว้ ในที่ก่อสร้ าง อย่างน้ อยอย่างละ 1 ชุด โดยแบบ
จะต้ องอยู่ในสภาพที่ดี และเป็ นแบบที่แก้ ไขครั ง้ สุดท้ ายเท่านัน้ ระยะ และมาตราส่วนต่างๆ ให้ ถือเอา
ตัวเลขที่ระบุในแบบเป็ นหลักห้ ามวัดจากแบบโดยตรง ถ้ ามีข้อสงสัยให้ สอบถามตัวแทนของผู้ว่าจัางใน
เวลาอันควรก่อนลงมือดาเนินการก่อสร้ างทุกครัง้ เพื่อจะได้ ประสานงานกับผู้ออกแบบต่อไป
2. แบบ และรายการข้ อกาหนดต่างๆ ที่ปรากฏในรูปแบบก็ดี หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ดีนนั ้ อาจมีบางส่วน
ไม่ได้ แสดงไว้ หรื อไม่อาจอธิบายให้ ละเอียดจนเกินความจาเป็ น หรื อมีบางส่วนละไว้ ในฐานที่เข้ าใจว่าให้ ใช้
หลักปฏิบตั ิทางช่างที่ถกู ต้ องและใช้ ทวั่ ไปเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิงาน ให้ ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั ิงานตามหลัก
ปฏิบตั ิทางช่างโดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง
1-04
ระยะเวลาประมาณการซ่ อมแซม
1. ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ผ้ วู ่าจ้ างตรวจรับงานก่อสร้ างแล้ ว ถ้ ามีความบกพร่ อง ความเสีย หาย ความ
ทรุ ดโทรมที่เกิดขึ ้นแก่อาคารอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความไม่รอบครอบละเลยของผู้รับจ้ างในขณะ
ทาการก่อสร้ างผู้รับจ้ างจะต้ องทาการซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อย หรื อใช้ งานได้ ดีดงั เดิมโดยทันทีที่
ได้ รับการแจ้ งจากผู้วา่ จ้ าง และจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายใดๆ เพิ่มเติมไม่ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
2. ผู้ว่าจ้ างสงวนสิทธิ์ ที่จะให้ ผ้ ูรับจ้ างทาใบค ้าประกันความเสียหายของธนาคารพานิชย์ ภายในประเทศใน
วงเงิ น ร้ อยละ 5 (ห้ า ) ของราคางานเพื่ อ เป็ น การประกัน การซ่อ มแซมในกรณี ที่ ผ้ ูรับ จ้ างไม่ ด าเนิ น การ
ซ่อมแซมทันที และผู้ว่าจ้ างจะต้ องไปจ้ างผู้อื่นมาทาการซ่อมแซมแทน โดยค่าใช้ จ่ายที่เกิ ดขึ ้นทังหมดผู
้
้
รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบทังหมด
้
1-05
การประกันภัย
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดให้ มีการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด และความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACTWORK INSURANCE) กับสานักงานหรื อบริ ษัทประกันภัยที่ผ้ ูว่าจ้ างกาหนดหรื อรับรอง โดยระบุให้ ผ้ วู ่าจ้ าง
และ/หรื อบริ ษัทที่ปรึ กษาควบคุมงานเป็ นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ตามส่วนที่เกี่ยวข้ อง และส่งมอบต้ นฉบับ
กรมธรรม์ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งให้ เป็ นผู้ดาเนินการก่อสร้ าง โดยมีขอบเขตของการ
ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. การประกัน ภัย ความรั บ ผิ ด ชอบตามสัญ ญา (CONTRACT INSURANCE) เพื่ อ ท าการคุ้ มครองงาน
ก่ อ สร้ างทั ง้ หมดเต็ ม ตามมู ล ค่ า งาน และระยะเวลาครอบคลุ ม ถึ ง ระยะเวลาการบ ารุ ง รั ก ษา
(MAINTERNACE PERIOD) อีก 2 ปี นับตังแต่
้ มีการส่งมอบงาน
2. การประกันภัยความรับผิดชอบต่อร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากดาเนินก่อสร้ าง
การคุ้มครองดังกล่าวนี ้ให้ รวมถึงความเสียหายต่อรางกาย และทรัพย์ของเจ้ าหน้ าที่ หรื อพนักงาน หรื อ
ผู้แทนของผู้ว่าจ้ าง และบริ ษัทที่ปรึ กษาควบคุมงาน ทังนี
้ ้ให้ มีวงเงินความรับผิดชอบของกฎหมายไม่น้อย
กว่า 10% ของมูลค่างานก่อสร้ าง ต่อครัง้
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3. การประกันอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลต่อชีวิตเจ้ าหน้ าที่ หรื อผู้แทนของผู้ว่าจ้ าง และบริ ษัทที่ปรึ กษาควบคุมงาน
ซึง่ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน ณ บริ เวณสถานที่ก่อสร้ าง ซึง่ ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิขอเปลีย่ นแปลงตัวบุคคลได้ ตลอดเวลา
โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ รู ับจ้ าง และผู้รับประกันทราบ
- เงินเอาประกันสาหรับการสูญเสีย หรื อสูญเสียอวัยวะ หรื อสายตา หรื อทุพพลภาพถาวร ในวงเงิน
1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) ต่อคน ต่อครัง้
- เงินเอาประกันสาหรับค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้นในการรักษาพยาบาลในวงเงิน 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาท
ถ้ วน) ต่อคน ต่อครัง้
- มีผลคุ้มครองตังแต่
้ เริ่ มปฏิบตั ิหน้ าที่ จนงานแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ โดยการประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ นผู้
รั บ จ้ า งจะต้ อ งเป็ น ผู้ช าระเบี ย้ ประกัน ค่า ภาษี และอากรแสตมป์ ส าหรั บ การประกัน นี ร้ วมทัง้
ค่าเสียหายส่วนแรก (DEDUCTIBLE) และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังสิ
้ ้น การที่ผ้ ู รับจ้ างได้ ทา
ประกันภัยดังกล่าวทังหมดไม่
้
เป็ นผลให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ นจากความรับผิดชอบใดๆ ตามสัญญานี ้
1-06
นิยาม สถาบันมาตรฐาน สถาบันตรวจสอบ (DEFINITION AND INDUSTRIAL STANDARD
AND TESTING INSTITUTE)
รายนามที่ปรากฏในสัญญา และเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้ างเหมาอาคาร และการก่อสร้ าง และในเอกสารอื่นที่แนบ
สัญญา ให้ ใช้ อ้างอิงตามสัญญานี ้ นอกจากจะมีการระบุเฉพาะไว้ เป็ นอย่างอื่น หรื อระบุเพิ่มเติมไว้ ในเงื่อนไข
แห่งสัญญานี ้
“ผู้วา่ จ้ าง”
หมายถึง เจ้ าของงานก่อสร้ างโครงการนี ้ตามที่ลงนามในสัญญา และมีอานาจตามที่ระบุ
ในสัญญา
“ผู้รับจ้ าง”
หมายถึง นิติบคุ คลที่ลงนามเป็ นคู่สญ
ั ญากับเจ้ าของโครงการรวมทังตั
้ วแทน หรื อลูกจ้ าง
หรื อผู้รับจ้ างร่วม อยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างตามสัญญานี ้
“ผู้ออกแบบ”
หมายถึง สถาปนิก หรื อวิศวกรผู้มีนามปรากฎอยู่ในแบบ และในเอกสารต่างๆ ในฐานะ
ผู้ออกแบบ และกาหนดรายการก่อสร้ าง
“ผู้ควบคุมงาน” หมายถึง ผู้แ ทนของเจ้ า ของโครงการ หรื อ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา หรื อ ผู้ว่า จ้ างแต่ ง ตัง้ ให้
ควบคุมโครงการนี ้
“งานก่อสร้ าง”
หมายถึง งานต่ า งๆ ที่ ได้ ระบุ และปรากฏอยู่ในแบบก่ อ สร้ าง รายการก่ อ สร้ าง และ
เอกสารแนบสัญ ญา รวมทัง้ งานประกอบอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่มี ค วามจ าเป็ น
จะต้ องจัด ให้ มี เพื่ อให้ งานต่างๆ ที่ ปรากฏอยู่ในแบบก่อ สร้ างสามารถเสร็ จ
สมบูรณ์ได้
“รายการก่อสร้ าง” หมายถึง แบบก่อสร้ างทังหมดที
้
่ประกอบในการทาสัญญาจ้ างเหมางานทาอาคารและ
ออกแบบการก่อสร้ างที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข และแบบที่มีการเพิ่มเติม โดย
ความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และเจ้ าของโครงการ
“การอนุมตั ิ”
หมายถึง การอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
“คาสัง่ ”
หมายถึง การสัง่ ให้ ปฏิบตั ิตามจุดประสงค์ที่ต้องการของผู้ว่าจ้ างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
และให้ รวมถึงคาบอกกล่าวที่เป็ นวาจาซึ่งมีผลบังคับใช้ แทนคาสัง่ โดยจะเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ตามมาในภายหลัง
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“คุณภาพเทียบเท่า” หมายถึง การอนุญาตให้ ใช้ วสั ดุ หรื ออุปกรณ์ ในงานก่อสร้ างนอกเหนือจากรายชื่อวัสดุ
อุป กรณ์ ที่ ได้ ก าหนดไว้ ในรายการประกอบแบบ หรื อ ในแบบก่ อ สร้ าง การ
เทียบเท่าให้ เทียบเท่าในเชิงคุณภาพเป็ นหลัก (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด
งานต่างๆ) และให้ ผ้ รู ับจ้ างขออนุมตั ิการใช้ วสั ดุเทียบเท่าพร้ อมหลักฐานยืนยัน
ต่อสถาปนิกผู้ออกแบบ หรื อผู้ควบคุมงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการติดตัง้
อย่ างไรก็ตามการขออนุ มัติใช้ วัสดุคุณภาพเทียบเท่ า จะต้ องมีเหตุ ผล
อันควรแก่ การพิจารณา ผู้รับจ้ างจะอ้ างการส่ งสินค้ าไม่ ทันกาหนดการ
ใช้ งานไม่ ได้ เนื่ องจากผู้รับ จ้ างต้ องศึ กษาแบบและรายการประกอบ
แบบอย่ างถ่ องแท้ ก่อนการเสนอราคา และรับทราบการใช้ วัสดุประเภท
ต่ างๆ เป็ นอย่ า งดี การสั่ งวั ส ดุ จ ากผู้ ผลิ ต จ าหน่ ายทั ้ง ภายในและ
ภายนอกประเทศต้ องกระทาล่ วงหน้ า
1. สถาบันมาตรฐาน (STRANDARD INSTITUTE)
มาตรฐานทัว่ ไปที่ระบุในแบบก่ อสร้ าง และรายการก่อสร้ าง เพื่อใช้ อ้างอิง หรื อเปรี ยบเทียบคุณภาพ หรื อ
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้ างตลอดจนกรรมวีธิการปฏิบัติ วิธิการติดตัง้ วัสดุอุปกรณ์ สาหรับงานตาม
สัญญาในโครงการนี ้ให้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานสถาบันต่อไปนี ้
1.1 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
1.2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
1.3 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM)
1.4 BRITISH STANDARD (BS)
1.5 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI)
1.6 AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY TRANSPORTATION OFFICIALS
(AASHTO)
1.7 AMERICAN WELDING SOCIETY STANDARD (AWS)
1.8 JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD (JIS)
1.9 มาตรฐานอื่นๆ ที่ระบุไว้ ในรายการก่อสร้ าง หรื อในแบบก่อสร้ าง
2. สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE)
ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ ในงานก่อสร้ างตามสัญญานี ้ อนุมตั ิให้ ทดสอบในสถาบัน
ดังต่อไปนี ้
2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี (KMUTT)
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.5 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
2.6 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสากรรม
2.7 สถาบันอื่นๆ ที่รับรองโดยผู้วา่ จ้ าง หรื อผู้ออกแบบ
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1-07
การสารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง (SITE VISIT)
1. การสารวจบริ เวณก่อสร้ าง (SITE VISIT)
ผู้รับจ้ างต้ องสารวจตรวจสอบสถานที่ในบริ เวณก่อสร้ าง และบริ เวณใกล้ เคียงก่อนเริ่ มการก่อสร้ าง จนทราบ
เป็ นที่พอใจแล้ วถึงลักษณะ และสภาพทัว่ ไปทังระดั
้ บพื ้นเดิม และขอบเขตสิ่งก่อสร้ าง และสาธารณูปโภค
ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้ างอาคาร การเข้ าออก การขนส่งวัสดุสิ่งของ และคนงาน เพื่อจะได้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาทา SITE WORK ต่างๆ รวมทังเพื
้ ่อประกอบในการคิดราคาค่างาน และการทางาน
ทังนี
้ ้ข้ อมูลต่างๆ ดังกล่าวที่ปรากฏอยูใ่ นแบบก่อสร้ าง และรายการก่อสร้ าง หรื อข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้วา่ จ้ างไม่
ว่าโดยวาจา หรื อลายลักษณ์ อกั ษร ให้ ถือว่าเป็ นเพียงการชี ้แนะเท่านัน้ ผู้ว่าจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวเอง จะถือความคลาดเคลื่อนของข้ อมูล เป็ นข้ ออ้ างในการบอกปั ดไม่รับผิดชอบ
ตามสัญญา และเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้
2. การจัดสถานที่ (SITE MANAGEMENT)
ผู้รับจ้ างต้ องศึกษาข้ อขัดข้ องต่างๆ ภายในบริ เวณก่อสร้ าง ข้ อกาหนดของเวลา และจัดสถานที่ให้ เหมาะสม
และสะดวกแก่ ก ารท างาน พร้ อมทัง้ มี ค วามเข้ าใจอย่างดี ในการวิ ธีจัด หาโรงงาน และที่ พัก คนงานให้
เหมาะสม สามารถทางานให้ แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ได้
3. การเสีย่ งภัย (RISK)
ผู้รับจ้ างจะต้ องหาข้ อมูลที่จาเป็ นทังหลาย
้
อันเกี่ยวด้ วยความเสีย่ งภัย ความผันผวนของเหตุการณ์ และเหตุ
อื่นๆ ซึง่ มีผลมาถึง หรื อมีผลกระทบกระเทือนการก่อสร้ างนี ้อย่างดีแล้ ว
4. ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITY)
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้รับจ้ างจะยกข้ ออ้ างของการที่ตนไม่ทราบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หรื อข้ อมูลที่กล่าวมาข้ างต้ น
เพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้
1-08
ทางเข้ าออกชั่วคราว (TEMPORARY ACCESS)
ทางเข้ า-ออก ชัว่ คราว (TEMPORARY ENTRANCE ACCESS)
ในระหว่างการก่อสร้ างให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดให้ มีทางเข้ า-ออกสถานที่ก่อสร้ างชัว่ คราว โดยไม่รบกวนผู้ใช้ งานส่วนอื่นๆ
ของอาคาร และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้ าง ผู้รับจ้ างต้ องดูแลรักษาทางเข้ า -ออกชั่วคราว
ดังกล่าว ให้ อยูใ่ นสภาพใช้ การได้ ดีตลอดเวลาของก่อสร้ างอาคาร และเมื่องานแล้ วเสร็ จ ให้ จดั การปรับซ่อมแซม
ให้ กลับคืนสูส่ ภาพที่ดีดงั เดิม
1-09
สิ่ งป้ องกั น วั ส ดุ ร่ วงหล่ น รั ้ว ชั่ วคราวป้ องกั น บริ เ วณก่ อสร้ าง และป้ ายชื่ อโครงการ
(TEMPORARY FENCING AND PROJECT SIGNBOARD)
1. รัว้ ชัว่ คราวป้องกันบริ เวณก่อสร้ าง (TEMPORARY FENCING)
1.1 การก่อสร้ างรัว้ ชัว่ คราว
ผู้รับจ้ างต้ องจัดทารัว้ ชัว่ คราวกันบริ เวณก่อสร้ าง ทันทีที่ได้ เข้ าครอบครองสถานที่ก่อสร้ างเรี ยบร้ อย
แล้ ว รัว้ ต้ องมีลกั ษณะเรี ยบร้ อย มัน่ คง มีประตูเปิ ด -ปิ ดและผู้รับจ้ างต้ องซ่อมแซมรัว้ ให้ ดีอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ างแล้ วจัดการรื อ้ ถอนออกไปให้ เรี ยบร้ อยเมื่องานเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
1.2 ป้อมยาม
ในจุดที่ทาประตูรัว้ ชัว่ คราวต้ องสร้ างป้อมยาม จัดหายามเฝ้าบริ เวณ และสถานที่ก่อสร้ าง รวมทัง้
รับผิดชอบจัดหาไฟฟ้าแสงสว่างให้ เพียงพอ ดูแลไม่ให้ มีผ้ ทู ี่ไม่เกี่ยวข้ องเข้ าไปในบริ เวณก่อสร้ าง
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ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง ทังในเวลากลางวั
้
น และกลางคืน ผู้รับจ้ างต้ อ งรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นในทุกกรณี
1.3 สิง่ ป้องกันวัสดุร่วงหล่น
ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้รับภาระจัดทาแผ่นหรื อตาข่ายป้องกันวัสดุร่วงหล่นลงมายังชัน้ ล่างในบริ เวณ
ก่อสร้ างอันอาจจะทาให้ เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ อาคารและผู้สญ
ั จรโดยรอบอาคาร และจะต้ องทาการ
รื อ้ ถอนออกไปเมื่อเสร็ จงานแล้ ว และซ่อมแซมอาคารให้ กลับคืนสูส่ ภาพเดิม
2. การติดตังป้
้ ายชื่อโครงการ (PROJECT SIGNBOARD)
2.1 รายละเอียดป้ายชื่อโครงการ
ให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดให้ มีปา้ ยชื่อโครงการก่อสร้ าง ในที่เห็นได้ ชดั เจนที่ชนล่
ั ้ างของอาคารทาด้ วยวัสดุอย่าง
ดีมีความคงทนถาวรเพียงพอกับการก่อสร้ างอาคารพร้ อมทังเขี
้ ยนข้ อความต่างๆ แสดงชื่อโครงการ
ขนาดตัวอักษรสูงประมาณ 15 ซม. และชื่อผู้เกี่ยวข้ อง และรายละเอียดข้ อความอื่นๆ ตามที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน และเจ้ าของโครงการ
2.2 ความรับผิดชอบ
ผู้รับ จ้ า งมี หน้ าที่ ก ารออกแบบป้า ยชื่ อโครงการ ความแข็งแรง ความเรี ยบร้ อยสวยงาม การขอ
อนุญาต และการติดตัง้ รวมทังเป็
้ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายในการจัดทา และค่าบารุ งรักษาตลอดจน
ค่าธรรมเนียมทังหลายให้
้
เป็ นไปตามที่มีข้อบัญญติในเทศบัญญัติ หรื อกฎหมายใดที่เกี่ยวข้ องทุก
ประการ
3. การโฆษณาอื่นๆ
นอกจากชื่อป้ายโครงการดังกล่าวนี ้ แล้ วห้ ามติดตังป้
้ ายโฆษณาใดๆ หรื อการโฆษณาโดยวิธีการใดๆ ใน
บริ เวณก่อสร้ าง หรื อที่รัว้ กันเขตก่
้
อสร้ างในทุกกรณี เว้ นแต่รับอนุญาตจากเจ้ าของโครงการเป็ นลายลักษณ์
อักษร
1-10
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ (EQUIPMENT)
1. เครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ อย่างดี ที่จาเป็ นทุกอย่าง ผู้รับจ้ างต้ องจัดหามาใช้ ในงานก่อสร้ างอย่าง
เหมาะสม และมี ป ระสิท ธิ ภาพเครื่ องมื อ และอุป กรณ์ ต้ อ งอยู่ในสภาพที่ พ ร้ อมจะใช้ งานได้ เครื่ อ งจัก ร
เครื่ องมือ อุปกรณ์ ชิน้ ใดที่ยงั ไม่ได้ ใช้ งานจัดเก็บให้ เรี ยบร้ อยในโรงเก็บ ผู้รับจ้ างต้ องตรวจตราดูแลรักษา
เครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ทุกชิน้ อยู่เสมอไม่ให้ มีความชารุ ดใดๆ เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ และความ
ล่าช้ าที่อาจเกิดขึ ้นได้ ผู้รับจ้ างต้ องเคลื่อนย้ ายเครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ ออกเมื่อเสร็ จงาน หรื อเมื่อมี
มากเกินความจาเป็ น หรื อชารุด โดยต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อน
2. นัง่ ร้ าน และเครื่ องหมายปลอดภัย (SCAFFOLDS AND SAFETY)
ในส่วนที่ต้องใช้ นงั่ ร้ าน ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหานัง่ ร้ านที่แข็งแรง มัน่ คง ถูกต้ องตามเทศบัญญัติ กฎหมาย
และตาม “ข้ อกาหนดนั่งร้ านงานก่อสร้ างอาคาร” ในมาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในบริ เวณที่อาจจะเกิดอันตราย หรื ออุบตั ิเหตุทกุ แห่งจะต้ องทารัว้ หรื อสิ่งป้องกันชัว่ คราวไว้
พร้ อมติดตังเครื
้ ่ องหมายแสดงไว้ อย่างชัดเจน
1-11
โรงเก็บพัสดุ สานักงานชั่วคราว และอื่นๆ (SHED SITE OFFICE, ETC.)
1. โรงงาน โรงเก็บพัสดุชวั่ คราว (WORK SHOP)
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ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหา และสร้ างโรงงานโรงเก็บพัสดุชวั่ คราว สาหรับเก็บวัสดุ เพื่อป้องกันวัสดุเสียหาย และ
ต้ องจัดสร้ างสานักงานชั่วคราวของตนในตาแหน่งที่เหมาะสม สาหรับพนักงานควบคุมงานของผู้รับจ้ าง
ผู้จัดการโครงการ บุคลากรอาวุโส ซึ่งพรั่งพร้ อมด้ วยสิ่งอานวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และ
โทรศัพท์
2. ห้ องประชุม (MEETING ROOM)
ผู้รับ จ้ างต้ องจัดสร้ างห้ องประชุม พร้ อมอุปกรณ์ สาหรับเป็ นสถานที่ป ระชุมระหว่างเจ้ าของโครงการ ผู้
ควบคุมงาน และผู้รับจ้ าง มีขนาดพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตรม. ประกอบด้ วยเครื่ องปรับอากาศ โต๊ ะประชุม
พร้ อมเก้ าอี ้ และสิง่ จาเป็ นต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับภาระทังหมด
้
3. ห้ องเก็บตัวอย่าง (SAMPLES STORAGE ROOM)
ผู้รับจ้ างจะต้ อ งจัดเครื่ องใช้ สาหรับ ห้ องเก็ บ ตัวอย่างวัสดุ ได้ แก่ ชัน้ เก็ บ ตัวอย่างที่มี ขนาด จานวน และ
ลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้ งานตลอดระยะเวลาก่อสร้ างอาคาร
4. ร้ านค้ าต่างๆ (SHOP)
ห้ ามผู้รับจ้ าง หรื อคนงานปลูกสร้ างร้ านค้ า ร้ านอาหาร เครื่ องดื่ม ภายในอาณาเขตเจ้ าของโครงการเป็ นอัน
ขาด
5. บ้ านพักคนงาน (LABOUR CAMP)
ห้ ามผู้รับจ้ างจัดสร้ างบ้ านพักคนงานในบริ เวณก่อสร้ างโดยเด็ดขาด
6. ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITY)
ค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกิดจากการจัดให้ มีโรงงาน โรงเก็บวัสดุอปุ กรณ์ และสานักงานชัว่ คราว รวมทังค่
้ าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึ ้นจากการจัดหา และในการใช้ งานสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก ค่าบารุ งดูแลรักษา และ
คนงานประจาเพื่อดูแลความสะอาด ตลอดจนเก็ บกวาดรื อ้ ถอนออกไป เมื่อเสร็ จงานเป็ นภารกิ จของผู้
รับจ้ างทังสิ
้ ้น
1-12
ไฟฟ้ าที่ใช้ ในงานก่ อสร้ างอาคาร (TEMPORARY ELECTRICITY)
1. ทัว่ ไป (GENERAL)
ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มีระบบไฟฟ้าชัว่ คราว ที่ใช้ ในงานก่อสร้ างอาคาร ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างทัว่ ไปในบริ เวณ
ก่อสร้ าง โดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ตังแต่
้ การขออนุญาตติดตังระบบไฟฟ้
้
าชัว่ คราวจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายอุปกรณ์ ทงหลาย
ั้
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบารุ งรักษา ค่ารื อ้ ถอน และ
ค่าใช้ จ่ายอื่ นๆ ที่ ต้อ งจัดหา หรื อคิ ดเผื่อ ไว้ ในการจัด ให้ มี ระบบไฟฟ้าชั่ค ราวที่ ใช้ ในงานก่ อสร้ างอาคาร
ดังกล่าวนี ้ ทังในส่
้ วนที่เป็ นงานของผู้รับจ้ างเอง และในส่วนของงานที่เป็ นผู้รับจ้ างช่วงที่กาหนด ผู้จัดหาที่
กาหนด และผู้รับจ้ างรายอื่นที่เจ้ าของโครงการได้ จ้างโดยตรงอีกด้ วย
2. ความปลอดภัยในการใช้ ไฟฟ้า (SAFETY)
ผู้รับจ้ างต้ องหาวัสดุอปุ กรณ์ และดาเนินการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าชัว่ คราวที่ใช้ ในงานก่อสร้ างอาคารให้ มีการ
ปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สิน รวมทังมี
้ ระบบการป้องกันการลัดวงจร และการตัดตอนไฟฟ้าได้ เมื่อเกิด
อุบัติเหตุ ทัง้ นีต้ ้ องเป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ ในระเบียบข้ อบังคับของการไฟฟ้า และ/หรื อมาตรฐานความ
ปลอดภัยตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับอยูด่ ้ วย
3. ขนาดไฟฟ้าที่ต้องการ (POWER CAPACITY)
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ขนาดความต้ องการกระแสไฟฟ้าชัว่ คราว ที่ใช้ ในงานก่อสร้ างดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ ให้ เป็ นความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้ าง ที่ต้องจัดให้ มีเพียงพอกับการใช้ ในส่วนข้ างต้ น และในส่วนของงานของผู้รับจ้ างรายอื่นที่ทางานใน
งานก่อสร้ างอาคารนี ้ เพื่อให้ งานก่ อสร้ างได้ รุดหน้ าไปได้ ด้วยดีอย่างสม่าเสมอ ผู้ควบคุมงานอาจออกคาสัง่
ให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดการเพิ่มเติมกระแสไฟฟ้าชัว่ คราวจากการไฟฟ้าได้ ในกรณีที่จาเป็ น โดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับภาระ
ค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น
4. การขอไฟฟ้าจากเจ้ าของโครงการ (PREMISES POWER)
เมื่อได้ ติดตังระบบไฟฟ้
้
าเข้ ากับหม้ อแปลงไฟฟ้าที่ติดตังในอาคารแล้
้
ว ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้ชาระค่าไฟฟ้า และ
ค่าธรรมเนียมทังหมดที
้
่การไฟฟ้าเรี ยกเก็บจากเจ้ าของโครงการ และผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ ดูแล
ป้องกัน รักษาระบบไฟฟ้าดังกล่าวนี ้จนเสร็ จงานก่อสร้ างอาคาร
1-13
นา้ ดื่ม นา้ ใช้ ในงานก่ อสร้ างอาคาร (TEMPORARY WATER SUPPLY)
1. ทัว่ ไป (GENERAL)
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาน ้าดื่ม และน ้าใช้ เพื่อใช้ ในระหว่างดาเนินงานก่อสร้ างอาคาร ตังแต่
้ เริ่ มงานจนเสร็ จ
ทังผู
้ ้ รับจ้ างเอง และผู้รับจ้ างช่วงที่กาหนด รวมทังจั
้ ดวางท่อจ่ายน ้า และระบบระบายน ้าชัว่ คราวที่จาเป็ น
ระหว่างงานก่อสร้ างอาคารให้ มีพอใช้ และทัว่ ถึงโดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
และค่ารื อ้
ถอนเมื่องานแล้ วเสร็ จ
2. ขนาดและปริ มาณน ้าใช้ (REQUIRED QUANTITY)
ขนาด ปริ มาณ และระบบของน ้าที่นามาใช้ ในงานนี ้ ผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบจัดให้ มีเพียงพอ และเหมาะสม
กับการใช้ ในส่วนของผู้รับจ้ างเอง เพื่อให้ งานรุดหน้ าไปด้ วยดี ในกรณีที่ผ้ รู ับจ้ างจัดหาปริ มาณน ้าไม่เพียงพอ
แก่ความต้ องการ ผู้ควบคุมงานอาจออกคาสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดการแก้ ไขเพิ่มเติมได้ โดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับภาระ
ค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น
1-14
ระบบสุ ข าภิ บ าล และการก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล (TEMPORARY SANITARY AND CLEANING
UP)
1. ห้ องน ้า-ห้ องส้ วม (TOILET)
ผู้รับ จ้ างจะต้ องเตรี ยมห้ องน า้ -ห้ องส้ วมสาหรับ เจ้ าหน้ าที่ และคนงานของผู้รับจ้ างในที่ที่ ผ้ ูควบคุมงาน
พิจารณาอนุมตั ิและจะต้ องให้ มีสขุ ลักษณะ และมีการทาความสะอาดดูแลเป็ นประจา
2. สุขาภิบาล (TEMPORARY SANITARY)
ผู้รับ จ้ างจะต้ องเตรี ยมท่อระบายนา้ และท่อส้ วมต่างๆ จากเครื่ องสุขภัณ ฑ์ ชั่วคราว และจากสานักงาน
ชัว่ คราวเพื่อให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ
3. การกาจัดสิง่ ปฏิกลู (CLEANING UP)
ผู้รับจ้ างต้ องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้ ที่ทาความสกปรกรุ งรังออกจากบริ เวณก่อสร้ าง
อย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง และต้ องเก็ บกวาดทาความสะอาดให้ เรี ยบร้ อยทั่วบริ เวณ
ก่อสร้ างเมื่อเสร็ จงาน ตลอดจนต้ องรื อ้ ถอนโรงงานชัว่ คราว ไฟฟ้าชัว่ คราว ประปาชัว่ คราว ออกจากบริ เวณ
ของผู้ว่าจ้ างทังหมด
้
ให้ ผ้ รู ับจ้ างถือปฏิบตั ิในเรื่ องนี ้อย่างเคร่ งครัด เพื่อความปลอดภัยและความสะอาด
เรี ยบร้ อยในบริ เวณก่อสร้ าง
1-15
การขออนุญาตตามข้ อบังคับตามกฎหมาย (AUTHORITY APPROVAL)
1. การขออนุญาตตามข้ อบังคับทางกฎหมาย (PERMIT)
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ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้ดาเนินการในการขออนุญาตต่างๆ ที่จาเป็ นตามกฎหมายสาหรับการก่อสร้ างอาคาร เช่น
การทางานนอกบริ เวณ หรื อที่ติดกับบริ เวณก่อสร้ าง การขอติดตัง้ และใช้ ไฟฟ้าชัว่ คราว โทรศัพท์ชั่วคราว
น ้าประปาชั่วคราว และการขอให้ รือ้ ถอนชัว่ คราว และการขอให้ รือ้ ถอนออกไปเมื่อเสร็ จงาน โดยผู้รับจ้ าง
เป็ นผู้รับผิดชอบเป็ นผู้ชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น
1-16
การป้ องกันการล่ วงลา้ เขตที่ (PREVENTION OF TRESPASS)
1. การป้องกันการล่วงล ้าเขตที่ (PREVENTION OF TRESPASS)
ผู้รับจ้ างต้ องจากัดขอบเขตการก่อสร้ าง มิให้ เกิดการล่วงล ้าบุกรุ กเข้ าไปในที่ข้างเคียงนอกบริ เวณก่อสร้ าง
ขณะเดียวกันต้ องจัดให้ มีการกัน ดูแลมิให้ คนงานของตนบุกรุกเข้ าไปในที่ของผู้อื่นด้ วย
2. การป้องกันจากบุคคลภายนอก (UNAUTHORISED PERSON)
ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่ให้ ผ้ ไู ม่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน หรื อผู้ที่เจ้ าของโครงการ ได้
ออกคาสัง่ ห้ ามไว้ เข้ าไปในบริ เวณก่อสร้ างโดยเด็ดขาดตลอดระยะเวลาก่อสร้ างทัง้ ในเวลากลางวันและ
กลางคืน ให้ ผ้ รู ับจ้ างออกคาสัง่ นี ้ให้ ผ้ จู ดั การโครงการงานก่อสร้ างอาคารและยามเฝ้าบริ เวณถือปฏิบตั ิตาม
ข้ อนี ้อย่างเคร่งครัด
3. การออกนอกบริ เวณก่อสร้ าง (LEAVING THE SITE)
เมื่อถึงเวลาเลิกงานก่อสร้ างในแต่ละวัน ให้ ผ้ รู ับจ้ างดูแล และจัดการให้ ทุกคนออกไปจากสถานที่ก่อสร้ าง
ยกเว้ นยามเฝ้าบริ เวณ ผู้ซงึ่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ดแู ลบริ เวณสถานที่ก่อสร้ าง
4. ยามรักษาการณ์ และแสงสว่าง (WATCHING AND LIGHTING)
ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มียามเฝ้าสถานที่ก่อสร้ างตลอดเวลา ทังเวลากลางวั
้
นและกลางคืนรวมทังจั
้ ดให้ มีไฟฟ้า
แสงสว่างที่บริ เวณก่อสร้ างทัง้ หมดให้ เพียงพอ ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบความเสียหาย และ/หรื อ ความ
สูญ หายใดๆ ที่อาจเกิ ดกับวัต ถุ สิ่งของอุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ตลอดจนงานก่อสร้ างทัง้ หลายในที่ ก่อ สร้ าง
รวมทังงานที
้
่เป็ นส่วนของผู้รับจ้ างช่วงที่กาหนดด้ วย
1-17
การดูแล ป้ องกัน และบารุ งรักษางานก่ อสร้ าง (SECURITY)
1. การดูแลงาน วัสดุ อุปกรณ์ (PROTECTION OF WORK AND MATERAIL)
ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบแต่ผ้ เู ดียว ในการระวังดูแลรักษางานก่อสร้ างทังหมดรวมทั
้
งวั
้ สดุ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ ที่นามาไว้ ในบริ เวณก่อสร้ าง หรื อเพื่อนามาไว้ ในงานก่อสร้ าง ตังแต่
้ เริ่ มจนกระทัง่ เจ้ าของโครงการ
ได้ รับมอบงานตามที่ผ้ คู วบคุมงานได้ ออกใบรับรองการตรวจรับความเรี ยบร้ อยของงานแล้ ว ในกรณีจาเป็ นผู้
รับจ้ างต้ องจัดทาเครื่ องป้องกันความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดกับวัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ และงานก่อสร้ าง
อาคาร ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะการสร้ างเป็ นที่คลุม ที่กาบัง รวมทังการตั
้
งเครื
้ ่ องสูบน ้าป้องกันนา้ ท่วม การ
ป้องกันการขีดข่วนเป็ นรอย ฯลฯ และอื่นๆ ตามที่ผ้ คู วบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม
2. การป้องกันเพลิงไหม้ (FIRE PROTECTION)
ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มีเครื่ องดับเพลิ งที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอประจาที่อาคารทุกชัน้ และในที่เก็บ วัสดุ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ รวมทัง้ ในที่ต่างๆ ที่ผ้ ูควบคุมงานเห็นว่าจาเป็ น รวมทัง้ การป้องกัน และจัดการอย่าง
เคร่งครัด กับแหล่งเก็บเชื ้อเพลิง ต้ องจัดให้ มีคาเตือนที่เห็นเด่นชัดในการนาไฟ หรื อวัสดุอื่นที่ทาให้ เกิดไฟได้
เข้ าใกล้ บริ เวณดังกล่าว
3. ความรับผิดชอบ (RESPONSIBIRITY)
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ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการจัดทาการดูแล ป้องกัน และบารุ งรักษาข้ างต้ นทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว และต้ องรับผิดชอบสาหรับการสูญ เสีย หรื อความเสียหายอันเกิ ดแก่วัสดุ สิ่งของ และงาน
ก่อสร้ างอาคารทังหมดไม่
้
วา่ จะมีการรวมมูลค่าของงาน หรื อวัสดุอปุ กรณ์ ส่วนใดส่วนหนึง่ เข้ าไว้ ในใบรับรอง
ให้ จ่ายเงินระหว่างกาล (INTERIM CERTIFICATE) หรื อไม่ก็ตาม
1-18
การป้ องกันสิ่งสาธารณูปโภค (PROTECTION OF PUBLIC PROPERTY)
1. การรักษาสภาพที่สาธารณะ
1.1 ผู้รับจ้ างต้ องไม่นาวัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ ในงานก่อสร้ าง ไปวางในที่สาธารณะ หรื อทาให้ เกิดการ
กีดขวางการสัญจรไปมาของบุคคลทัว่ ไป ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
1.2 ผู้รับจ้ างต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสถานที่ที่เป็ นสาธารณะ เช่น ถนนทางเข้ า ทางเดิน สะพาน
งานก่อสร้ าง ทรัพ ย์ สิน ของผู้ว่าจ้ าง และอื่นๆ หากปรากฏว่ามี ความเสียหายเกิ ดขึน้ ผู้รับจ้ า งต้ อง
รับผิดชอบแก้ ไขซ่อมแซมให้ คืนสูส่ ภาพดีดงั เดิมโดยไม่ชกั ช้ า และเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายเองทังสิ
้ ้น
2. การป้องกันสาธารณูปโภคที่เป็ นสาธารณะ (PROTECTION OF PUBLIC PROPERTY)
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับสาธารณูปโภคที่เป็ นสาธารณะทังปวง
้
เช่น ท่อ
ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อระบายน ้า ทางน ้าธรรมชาติ ฯลฯ อันมีผลมาจากงานก่อสร้ างอาคาร และผู้รับ
จ้ างต้ องแก้ ไขซ่อมแซม ให้ คืนสู่สภาพดีดังเดิมโดยไม่ชักช้ า และเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายทัง้ สิ ้น และถื อว่าผู้
รับจ้ างได้ คิดค่าใช้ จ่ายเผื่อไว้ แล้ วในจานวนเงินตามสัญญา สาหรับความเสีย่ งภัยใดๆ ในเรื่ องนี ้
1-19
การระวั ง ป้ องกั น อาคาร และสิ่ งก่ อสร้ างที่ มี อ ยู่ เดิ ม (PROTECTION OF EXISTING
BUILDING)
1. การป้องกันสิง่ ปลูกสร้ างข้ างเคียง (PROTECTION OF ADJACENT STRUCTURE)
ผู้รับ จ้ างจะต้ องป้องกันไม่ให้ เกิ ดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูก สร้ างเดิ ม และสิ่ง ปลูกสร้ างข้ างเคีย งใน
ระหว่างการทางานก่อสร้ าง หากเกิดความเสียหายขึ ้น ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบแก้ ไขให้ คืนสภาพดีโดยไม่
ชักช้ า ในกรณีที่ผ้ คู วบคุมงานเห็นว่าการป้องกันที่ผ้ รู ับจ้ างได้ ทาไว้ ไม่เพียงพอ และไม่ปลอดภัยผู้ควบคุมงาน
อาจออกข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ใดๆ ให้ ผ้ รู ับจ้ างเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมการป้องกันสิ่งปลูกสร้ างนันๆ
้ ได้
ตามที่ผ้ คู วบคุมงานเห็นสมควร โดยถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างที่ต้องปฏิบตั ิตามคาสัง่ และผู้รับ
จ้ างต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2. การป้องกันสิง่ ก่อสร้ างที่อยูใ่ ต้ ดิน (ถ้ ามี) (PROTECTION OF EXISTING SUB- STRUCTURE)
ผู้รับ จ้ างต้ องสารวจจนเข้ าใจดี แ ล้ ว ว่าอาจจะมี สิ่งปลูก สร้ างที่ อ ยู่ใต้ ดิ น ในบริ เวณก่ อ สร้ าง หรื อบริ เวณ
ใกล้ เคียง เช่น ท่อระบาย ท่อน ้าประปา สายไฟฟ้า โทรศัพท์ ฐานราก ฯลฯ ซึ่งต้ องให้ อยู่ในสภาพที่ดีใช้ งาน
ได้ ตลอดเวลา ผู้รับจ้ างมีหน้ าที่ตรวจสอบแนว และระดับความลึกที่แท้ จริ ง แล้ วทาเครื่ องหมายปั กไว้ ให้
ชัดเจน ในระหว่างการก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างมีหน้ าที่ระวังรักษาป้องกันมิให้ เกิ ดความกระทบกระเทือน หรื อ
ความเสียหายใดๆ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบแก้ ไข ซ่อมแซมให้ คืนดี
โดยเร็ วที่สดุ และเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการนี ้ทังสิ
้ ้น
1-20
การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้ อนราคาญ (ANNOYANCE TO NEIGHBOUR)
ในกรณี ที่ ผ้ ูค วบคุม งานเห็ นว่างานก่อ สร้ างใดจะเป็ น เหตุก่อ เกิ ด ความเดื อดร้ อนราคาญแก่ ผ้ ูอ ยู่ในบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับสถานที่ก่อสร้ าง ผู้ควบคุมงานอาจออกคาสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างทางานก่อสร้ างนันตามกรรมวิ
้
ธี และ/หรื อ
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เลือกดาเนินการในเวลาที่เหมาะสมในอันที่จะลดเหตุให้ เกิดความเดือดร้ อนราคาญดังกล่าวน้ อยที่สดุ เท่าที่จะ
ทาได้ ให้ ถือว่าผู้รับจ้ างได้ คิดเผื่อไว้ แล้ วในการทางานดังกล่าว ทังในเรื
้ ่ องเวลาทางานและค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น
1-21
รายงานอุบัติเหตุ (ACCIDENTIAL REPORT)
เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่ได้ คาดคะเนเกิดขึ ้นในบริ เวณก่อสร้ าง ไม่วา่ เหตุนนๆ
ั ้ จะมีผลกระทบต่อความก้ าวหน้ า
ของงานก่อสร้ างหรื อไม่ก็ตาม ให้ ผ้ รู ับจ้ างรี บรายงานเหตุที่เกิดขึ ้นนันๆ
้ ให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบในทันที แล้ วทา
รายงานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ระบุรายละเอียดเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
ให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบโดยเร็ วและ
ระบุให้ ชดั เจนว่าได้ จดั การแก้ ไขเหตุการณ์นนๆ
ั ้ อย่างไรบ้ าง รวมทังการป้
้
องกัน และ/หรื อ ขันตอนต่
้
างๆ ที่จาเป็ น
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สวัสดิภาพและสวัสดิการในการทางาน (WELFARE AND SAFETY)
1. สวัสดิการความปลอดภัยในการทางาน (SECURITY AND SAFETY)
1.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องป้องกัน และเครื่ องอานวยความสะดวกทังหลายไว้
้
ใน
สถานที่ก่อสร้ าง เพื่อความสะดวกในการทางาน และความเสีย่ งภัยให้ น้อยลง
1.2 ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มีสภาพในการทางานที่ดี ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิ ตของคนงานรวมทัง้
ต้ องจัดให้ มีอุป กรณ์ ป้องกันอันตรายต่างๆ แก่พ นักงาน คนงาน ผู้คุม งาน รวมทัง้ ผู้มาเยี่ยมดูงาน
ก่อสร้ างอาคารด้ วย ทัง้ หมดนีใ้ ห้ ผ้ คู วบคุมงานมีอานาจออกคาสัง่ ให้ ผ้ ูรับจ้ างจัดให้ มีการปรับปรุ ง
แก้ ไขใดๆ ได้ ตามที่เห็นควร และผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบจัดการเรื่ องนี ้ให้ เป็ นไปตามที่มีข้อบัญญัติใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องทุกประการตลอดระยะเวลาก่อสร้ างอาคาร
1.3 ผู้รับ จ้ างต้ อ งจัด ทาเครื่ องหมายต่างๆ ที่ เห็ นได้ อ ย่างชัด เจนติ ดตัง้ ในสถานที่ที่ จ ะเป็ น อันตรายแก่
พนักงาน คนงาน ผู้ควบคุมงาน และบุคคลอื่นๆ ที่เข้ าไปในบริ เวณก่อสร้ าง
2. การปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิต (FIRST AID)
ให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดให้ มีอปุ กรณ์ เครื่ องเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ ช่วยชีวิตตามสมควร และ/
หรื อตามที่มีข้อบัญญัติระบุไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มีต้ ยู า และยาสามัญประจาบ้ านไว้
ในสถานที่ก่อสร้ างตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง และต้ องดูแลให้ มีเพิ่มเติมพอใช้ อยู่เสมอ ผู้รับจ้ างมีหน้ าที่จดั
ให้ มีพนักงานของตนจานวนหนึ่งที่มีหน้ าที่ช่วยเหลือ และทาการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ และให้ ติด
ประกาศชื่อพนักงานดังกล่าวไว้ ในบริ เวณก่อสร้ างให้ เป็ นที่ทราบทัว่ กัน
3. เงินค่าสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายแรงงาน (WELFARE FEE)
ให้ ถือว่าผู้รับจ้ างคิดเผื่อไว้ แล้ ว สาหรับค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการจัดให้ มีเงินสะสม เงินทดแทน
เงินที่ต้องเก็บเป็ นกองทุนต่างๆ ในสวัสดิการแรงงาน หรื อตามที่กฎหมายกาหนด รวมทังค่
้ าใช้ จา่ ยทังสิ
้ ้นที่
เกิ ดขึน้ จากการจัดให้ มีสวัสดิ ก ารแรงงาน ตามกฎหมายบังคับ และ/หรื อ จะมี ขึน้ ใช้ บังคับ ในระหว่า ง
ระยะเวลางานก่อสร้ างอาคาร
4. กิจกรรมตามประเพณี ความเชื่อ และการหยุดงานในวันนักขัตฤกษ์ (RELIGIOUS RITES)
ผู้รับจ้ างต้ องคิดเผื่อไว้ แล้ วสาหรับกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับศรัทธาความเชื่อตามประเพณี นิยม และ/
หรื อ พิธีการใดๆ ทางศาสนา การคิดเผื่อไว้ แล้ วสาหรับวันหยุดงานทางศาสนา วันหยุดงานในวันนักขัต
ฤกษ์ หรื อตามที่ราชการกาหนด ให้ ถือว่าผู้รับจ้ างได้ คิดเผื่อไว้ แล้ วสาหรับการจัดการงานก่อสร้ างอาคารมิ
ให้ ขดั กับกิจกรรมนันๆ
้ และ/หรื อ วันหยุดงานดังกล่าว
1-23
การทางานล่ วงเวลา (OVERTIME)
1. การทางานนอกเวลาทาการปรกติ (OVERTIME)
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เวลาทางานที่ให้ ถือว่าเป็ นเวลานอกเหนือจากเวลาทางานปกติ หมายถึงเวลาทางานที่เกินกว่า 8 ชัว่ โมงใน
หนึ่งวัน หรื อเวลาทางานก่อน 9 นาฬิกา หรื อหลังเวลา 18 นาฬิกา รวมทังเวลาท
้
างานในวันอาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อวันที่ราชการกาหนดให้ เป็ นวันหยุด การที่ผ้ รู ับจ้ างจะทางานล่วงเวลานี ้จะด้ วยเหตุใด
ก็ตาม ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบล่วงหน้ า และขออนุญาตทางานตามแบบขออนุญาตทางาน
ล่วงเวลา และผู้รับจ้ างจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายใดๆ เพื่อการทางานล่วงเวลาจากเจ้ าของโครงการเพิ่มเติมไม่ได้
2. การขออนุญาตทางานล่วงเวลา (THE APPROVE OF OVERTIME)
ในการพิจารณาคาขออนุญาตทางานล่วงเวลาของผู้รับจ้ าง ผู้ควบคุมงานจะอนุญาตให้ ในกรณีที่เป็ นงานที่
ลักษณะเฉพาะของงานนันไม่
้ สมั พันธ์ กบั งานส่วนอื่นๆ และมีความจาเป็ นจริ งๆ เท่านัน้ การทางานอันมี
ลักษณะทางการช่างที่เมื่อทาไปแล้ วเป็ นการยาก หรื อไม่อาจพิสจู น์ หรื อตรวจสอบคุณภาพ ชนิด ปริ มาณ
ส่วนผสม หรื อวิธีปฏิบตั ิงานช่างโดยถูกต้ องในภายหลัง เช่น การตอกเสาเข็ม การผสมและการเทคอนกรี ต
การผสมและการทาสี หรื อน ้ายาพิเศษอื่นๆ การบดอัดดิน การกลบ หรื อการตีบ ด ซึ่งจะต้ องมีผ้ คู วบคุม
งานคอยตรวจสอบเฝ้าดูหรื อรู้เห็นในการดาเนินงานตลอดเวลา หากผู้รับจ้ างประสงค์จะทางานที่มีลกั ษณะ
ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้รับ จ้ างจะต้ อ งได้ รับอนุญ าตเป็ น ลายลักษณ์ อักษรจากทางผู้ควบคุม งานก่อ นจึ งจะ
ดาเนินการได้
1-24
พิกัด ระยะ
1. ระยะที่ปรากฏในแบบก่อสร้ าง
ระยะสาหรับการก่อสร้ างในสนาม ให้ ถือตัวเลขที่ระบุไว้ ในแบบก่อสร้ างเป็ นสาคัญ การใช้ ระยะที่วดั จาก
แบบโดยตรง อาจทาให้ เกิดความผิดพลาดขึ ้นได้ หากมีข้อสงสัยในห้ สอบถามผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณา
ตัดสินก่อนที่จะดาเนินการในส่วนนันๆ
้
2. พิกดั
ผู้ว่าจ้ างจะต้ องจัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่จาเป็ น และเหมาะสม รวมทังช่
้ างผู้ชานาญการวางแผน และ
ระดับมาประจาที่หน่วยงานตลอดเวลา ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนงานแล้ วเสร็ จทังนี
้ ้ ในระหว่างการทางานผู้รับจ้ าง
จะต้ องสารวจตรวจสอบพิกดั และระยะให้ ถกู ต้ องตามแบบอยูเ่ สมอและเมื่อผู้ควบคุมงานเห็นว่าจาเป็ น
3. การแจ้ งระยะในการทางานร่วมกัน
ในงานก่อสร้ างที่ต้องมีงานของผู้รับจ้ างช่วงของผู้ว่าจ้ าง หรื อที่ผ้ รู ับจ้ างจัดหา ก่อนจะเริ่ มงานดังกล่าวผู้
รับจ้ างต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบระยะต่างๆ ในบริ เวณที่ก่อสร้ างร่วมกันจนเป็ นที่ทราบและเข้ าใจดีเสียก่อน
ในกรณีนี ้ให้ ถือว่าผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบในการให้ ระยะต่างๆ ที่เป็ นจริ งแก่ผ้ รู ับจ้ างช่วงดังกล่าว ไม่วา่ จะมี
ตัวเลขแสดงระยะนันๆ
้ ในแบบก่อสร้ างหรื อไม่ก็ตาม
1-25
ความคลาดเคลื่อน บกพร่ อง ขัดแย้ ง และความผิดพลาดระหว่ างแบบก่ อสร้ าง รายการ
ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ เ อ ก ส า ร สั ญ ญ า (DISCREPANCY BETWEEN DRAWINGS AND
SPECIFICATION)
1. การตรวจสอบแบบก่อสร้ าง และรายการก่อสร้ าง
ผู้รับ จ้ างจะต้ องทาการตรวจสอบแบบก่อสร้ าง และรายการก่อสร้ าง ตลอดจนปั ญ หาต่างๆ ว่ามีค วาม
ถูกต้ องตามหลักวิชาเกี่ยวกับความมัน่ คงแข็งแรงเพียงใด มีปัญหา ความขัดแย้ ง ความคลาดเคลื่อน ไม่
ชัดเจนหรื อไม่ปรากฎในรูปแบบ และรายการก่อสร้ างหรื อไม่ ให้ เป็ นที่เข้ าใจเรี ยบร้ อยเสียก่อน ถ้ ามีสว่ นหนึ่ง
ส่วนใดแสดงถึงความไม่ถูกต้ อง หรื อไม่ปลอดภัย ให้ ผ้ ูรับจ้ างรี บแจ้ ง พร้ อมทัง้ เสนอรายละเอียดไปให้ ผ้ ู
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ควบคุมงานส่งให้ ผ้ อู อกแบบตรวจสอบ ฉะนันถ้
้ าในระหว่างการก่อสร้ างมีปัญหาเกิดขึ ้น ทังๆ
้ ที่ผ้ รู ับจ้ า งได้
กระทาตามแบบก่อสร้ าง และรายการก่อสร้ างแล้ วก็ตาม ผู้วา่ จ้ างจะถือว่าผู้รับจ้ างต้ องอยูใ่ นภาวะที่จะต้ อง
รับผิดชอบ และต้ องรี บแก้ ไขจนเป็ นที่ถูกต้ อง และปลอดภัย โดยผู้รับจ้ างจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้
ทังสิ
้ ้น ผู้รับจ้ างจะพ้ นความรับผิดชอบ ในกรณีที่ได้ แจ้ งรายละเอียดของความไม่ถกู ต้ องให้ ผ้ วู า่ จ้ าง ผู้ควบคุม
งาน และผู้ออกแบบทราบแล้ วและได้ รับการยืนยันให้ ดาเนินการก่อสร้ างไปตามแบบก่อสร้ างเดิม
2. การพิจารณา และอนุมตั ิของผู้ควบคุมงาน (CONSIDERATION AND APPROVAL)
2.1 การขออนุมตั ิวสั ดุ หรื อปั ญหาใดๆ ให้ เป็ นหนังสือถึงผู้ควบคุ มงาน การขออนุมตั ิใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การเปลีย่ นแปลงวัสดุ การเปรี ยบเทียบราคา การเปรี ยบเทียบคุณสมบัติ หรื อการเปลีย่ นแปลงแบบ ให้
มีการลงนามของผู้มีอานาจเต็มของผู้ว่าจ้ าง หรื อตัวแทนที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นลายลักษณ์ อักษร
พร้ อมประทับตรา
2.2 การเปลีย่ นแปลงแบบวิศวกรรมโครงสร้ าง ซึง่ เกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัย ให้ ลงนามโดยวิศวกร และ
ผู้มีอานาจเต็มของผู้วา่ จ้ าง หรื อตัวแทนที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมประทับตรา
3. หากผู้รับจ้ างเสนอขอคาวินิจฉัย (SPECIFIED METHODS OF CONTRACTOR)
เกี่ยวกับเรื่ องแบบ และรายการก่อสร้ าง โดยไม่แจ้ งรายละเอียดของข้ อขัดแย้ งระหว่างแบบ และรายการให้ ผ้ ู
ควบคุมงานทราบว่ามีอยู่ในส่วนใดบ้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการแก้ ไขตามคาวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน
หรื อผู้ออกแบบ โดยจะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม และขอต่อสัญญาไม่ได้
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การประสานงานกันระหว่ างผู้รับจ้ าง กับผู้รับจ้ างช่ วงที่กาหนด ผู้จัดหาที่กาหนด และผู้รับ
จ้ างรายอื่ นๆ ที่ เจ้ าของโครงการจ้ างโดยตรง (LIAISON WITH NOMINATED SUBCONTRACTOR, ETC.)
1. การให้ ความสะดวกแก่ผ้ วู า่ จ้ างช่วงในการทางาน (FACILITY IN WORK)
ผู้รับจ้ างต้ องคิดเผื่อไว้ แล้ ว ในการอานวยความสะดวกต่างๆ แก่การทางานของผู้รับจ้ างช่วงที่กาหนด ผู้
จัดหาที่กาหนด รวมทังผู
้ ้ รับจ้ างรายอื่นๆ ที่เจ้ าของโครงการได้ จ้างโดยตรง เพื่อให้ งานก่อสร้ างอาคารนี ้มี
ความสมบูรณ์ ใช้ งานได้ ดี ผู้รับจ้ างต้ องอนุญ าตให้ ใช้ สิ่งต่างๆ ในการทางาน เช่น นั่งร้ านที่ผ้ รู ับจ้ างมีอยู่
บันได รอกส่งของ ฯลฯ และต้ องประสานงานไม่ให้ เกิดความติดขัดในการใช้ งานดังกล่าว
2. การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของแต่ละฝ่ าย (ASSET KEEPING)
ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มีการดูแลทรัพย์สินโดยทัว่ ๆ ไปในบริ เวณก่อสร้ าง โดยที่ผ้ รู ับจ้ างช่วงที่กาหนด ผู้จดั หาที่
กาหนด และผู้รับจ้ างรายอื่นที่เจ้ าของโครงการได้ จ้างโดยตรงแต่ละรายต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบจัดให้ มีการ
เฝ้ายามระวังรักษาสิง่ ของ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ทงหลายของตนเองในบริ
ั้
เวณก่อสร้ าง
3. การให้ ข้อมูลสาหรับงานก่อสร้ าง (WORKING DATA)
ผู้รับจ้ างต้ องรับรู้ ข้ อมูลความต้ องการต่างๆ ในงานก่อสร้ างอาคารที่เกี่ ยวข้ องกับงานของผู้รับจ้ างช่วงที่
กาหนด ผู้จัด หาที่ ก าหนด และผู้รับ จ้ างรายอื่ น ๆ ที่ เจ้ าของโครงการได้ จ้างโดยตรง เพื่ อให้ ท ราบความ
ต้ องการต่างๆ ที่เกี่ยวกับตาแหน่ง และขนาดช่องเปิ ดในงานคอนกรี ตที่ต้องเว้ นเผื่อไว้ ลว่ งหน้ า เสา หรื อแท่น
คอนกรี ตระดับพื ้น และความลาดเอียง ฯลฯ และผู้รับจ้ างต้ องให้ ขนาดระยะต่างๆ ที่เป็ นจริ งแก่ผ้ รู ับจ้ างช่วง
ที่กาหนด ผู้จดั หาที่กาหนด และผู้รับจ้ างรายอื่นที่เจ้ าของโครงการได้ จ้างโดยตรง เพื่อให้ สามารถทางานให้
เสร็ จสมบูรณ์สอดคล้ องกันไปได้ ดี การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้ าง ที่ไม่ให้
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องที่กล่าวข้ างต้ น ให้ ผ้ รู ับจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบแต่ผ้ เู ดียว
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4. การติดต่อประสานงานก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ างจะมีผ้ รู ับจ้ างช่วง ผู้จดั หาช่วงได้ จะต้ องได้ รับการรับรองเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้วา่ จ้ างเท่านัน้
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบ และจัดให้ มีการประสานงานติดต่อระหว่างผู้รับจ้ างกับผู้รับจ้ างช่วงที่กาหนด และ/
หรื อผู้รับจ้ างอื่นๆ นัน้ โดยจัดให้ มีแผนงานแสดงขันตอนต่
้
างๆ ที่วางไว้ เพื่อให้ สอดคล้ อง และเป็ นไปด้ วยดีซึ่ง
กันและกัน ผู้รับจ้ างต้ องวางแผนการก่อสร้ างทุกระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน และสอดคล้ องกันเป็ นอย่างดี
เพื่อให้ งานก่อสร้ างเสร็ จทันกาหนดเวลาตามสัญญา
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การประสานงานในด้ านวั ส ดุ ต กแต่ ง และการก าหนดสี วั ส ดุ (COORDINATION FOR
INTERIOR FINISHING/DECORATION)
1. การประสานงานในด้ านมัณฑนาการ
1.1 ในพื ้นที่ภายในบางส่วนของอาคาร เช่น พื ้นผิว ฝ้าเพดาน และทางเข้ า -ออก ได้ มีการกาหนดไว้ ใน
แบบก่อสร้ าง ให้ ทาการตกแต่งในภายหลัง โดยกาหนดให้ ทาการเตรี ยมผิวไว้ ผู้รับจ้ างจะต้ องการ
เตรี ยมผิวตามที่ระบุไว้ และต้ องประสานงานกับผู้ออกแบบ เพื่อให้ ได้ งานเตรี ยมการที่ถูกต้ องตาม
ความประสงค์
1.2 ผู้รับจ้ างต้ องให้ ความร่วมมือและอานวยความสะดวกแก่ผ้ รู ับจ้ างงานตกแต่งทังต
้ าแหน่งและระดับ
2. การกาหนดสีวสั ดุ
วัสดุที่กาหนดสาหรับปูผิวพื ้น บุผนัง และฝ้าเพดาน แต่ไม่ได้ กาหนดรายละเอียดชนิดของผิว และสีของวัสดุ
ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งต่อผู้ออกแบบเพื่อขอทราบรายละเอียดของสี ชนิดของผิวของวัสดุดงั กล่าว และเมื่อมีการ
เลือกสี และวัสดุแล้ ว ต้ องแจ้ งผู้วา่ จ้ างทราบ โดยถือว่าเป็ นหน้ าที่ของผู้รับจ้ าง ที่จะต้ องประมาณเวลาในการ
ใช้ งานของวัสดุแต่ละประเภทให้ ถูกต้ องหรื อใกล้ เคียง นอกจากเหตุสุดวิสยั หากเกิ ดความล่าช้ าในการ
กาหนดดังกล่าวผู้รับจ้ างจะถือเป็ นเหตุขอต่ออายุสญ
ั ญาไม่ได้
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ก ารป ระส าน งาน ข อ งผู้ รั บ จ้ าง ผู้ ค วบ คุ ม งาน ผู้ อ อ ก แ บ บ เจ้ าข อ งโค รงก าร
(COORDINATION AMONG CONTRACTOR, ARCHITECT AND OWNER)
1. การให้ ความร่ วมมือช่วยเหลือผู้ควบคุมงาน และผู้ออกแบบ (ASSISTANCE TO THE ARCHITECT AND
INSPECTOR)
ผู้รับจ้ างต้ องให้ ความร่ วมมือช่วยเหลือผู้ว่าจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรื อผู้ออกแบบ ในการทางานตรวจสอบวัด
เทียบ จัดทาตัวอย่าง ทาการทดลองวัสดุ ฯลฯ ในการก่อสร้ างอาคาร และ/หรื อในงานใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
งานตามสัญ ญา ทัง้ นีถ้ ื อว่าผู้รับจ้ างได้ คิดเผื่อไว้ แล้ วในเรื่ องนีต้ ลอดระยะเวลาก่อสร้ าง และให้ รวมถึ ง
ค่าใช้ จ่าย และเวลาทังหลายในการจั
้
ดให้ มีคนงาน พนักงาน ช่าง ตลอดจนเครื่ องมือเครื่ องใช้ และวางผัง
ก่อสร้ างพร้ อมอุปกรณ์ แบบหล่อตัวอย่างคอนกรี ต เครื่ องทดสอบกาลังคอนกรี ตในสนาม เครื่ องชั่งงาน
ละเอียด ฯลฯ สาหรับผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบใช้ ในงานดังกล่าว ผู้ควบคุมงาน หรื อผู้ออกแบบ มีสทิ ธิ์ที่จะ
ทาการตรวจควบคุมการก่อสร้ าง และให้ ผ้ รู ับจ้ างแก้ ไข เพื่อให้ งานก่อสร้ างเป็ นไปตามสัญญาจ้ างถูกต้ อง
ตามแบบก่อสร้ างและรายการก่อสร้ าง และถูกต้ องตามหลักวิชาช่างที่ดที งเป็
ั ้ นผู้ชี ้ขาด เกี่ยวกับกรณีขดั แย้ ง
ในแบบก่อสร้ าง และรายการก่อสร้ าง เมื่อผู้ออกแบบได้ สงั่ อย่างหนึ่งอย่างใดแล้ ว ผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิตาม
โดยไม่มีเงื่อนไข พร้ อมทังแจ้
้ งให้ ผ้ วู า่ จ้ างทราบด้ วย
2. การประชุมในระหว่างการก่อสร้ าง (SITE MEETING)

15

2.1 ผู้รับจ้ างต้ องเข้ าร่วมประชุมที่ผ้ คู วบคุมงานได้ จดั ให้ มีขึ ้นเป็ นประจาในระหว่างการก่อสร้ าง และผู้รับ
จ้ างต้ องให้ ผ้ ูจัดการงานก่อสร้ างอาคาร วิศวกร หรื อผู้รับผิดชอบในงานก่อสร้ างของตนเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วย การประชุมดังกล่าวให้ ผ้ คู วบคุมงานเป็ นประธานในที่ประชุม และผู้รับจ้ างต้ องผูกพัน
ตนกับข้ อตกลงที่มีขึ ้นในระหว่างการประชุมนันตามที
้
่มีบันทึกการประชุม ซึ่งจะเสนอให้ ผ้ รู ับจ้ าง
รับรองในคราวประชุมครัง้ ถัดไป
2.2 ในกรณีทวั่ ๆ ไปให้ ถือว่าจะต้ องมีการประชุมในระหว่างการก่อสร้ างอย่างน้ อยเดือนละหนึ่งครัง้ ผู้
ควบคุมงานอาจจะเรี ยกประชุมนอกเหนือจากที่กาหนดตามสถานการณ์และความจาเป็ น
2.3 ผู้รับจ้ างอาจขอให้ ผ้ ูควบคุมงานแก้ ไขการประชุมที่กล่าวข้ างต้ นได้ และให้ มีการบันทึกข้ อโต้ แย้ ง
ดังกล่าวไว้ ในบันทึกการประชุมครัง้ ถัดไป
3. การติดต่อสือ่ สาร
เพื่อให้ เจ้ าของโครงการสามารถติดตามรายละเอียดการประสานงานในการดาเนินการก่อสร้ างอาคาร
ระหว่างผู้รับจ้ างกับผู้ควบคุมงานหรื อผู้ออกแบบได้ ตลอดเวลา ให้ ผ้ รู ับจ้ างส่งสาเนาบันทึก และสาเนา
หนังสือที่ผ้ รู ับจ้ างส่งให้ ผ้ คู วบคุมงานให้ เจ้ าของโครงการอีกต่างหากจานวน 2 ฉบับ ในเวลาเดียวกันกับที่ผ้ ู
รับจ้ างส่งบันทึก และ/หรื อหนังสือนันๆ
้ ให้ ผ้ คู วบคุมงานและผู้ออกแบบทุกครัง้
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คุ ณ สมบั ติ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ก าหนดและที่ ใช้ ในงานก่ อสร้ างอาคาร (PROPERTY OF
MATERIAL AND ARTICLE)
1. คุณสมบัติของวัสดุอปุ กรณ์ที่กาหนด (PROPERTY OF MATERIAL)
ให้ เป็ นที่เข้ าใจว่า เมื่อได้ มีข้อกาหนดใดๆ ที่ระบุชื่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งหรื อหลายราย
หมายความเพียงว่า เลือกใช้ วสั ดุและ/หรื อ ผลิตภัณฑ์ ชื่อยี่ห้อ ของผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะและ
ความเหมาะสมไม่ด้ อยกว่าของที่กาหนดไว้ เดิมได้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ างแล้ ว แต่ทงั ้ นีผ้ ้ ู
รับจ้ างต้ องให้ เหตุผลประกอบในการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ นนๆ
ั ้ และเตรี ยมการไว้ พร้ อมล่วงหน้ าให้ มีเวลา
เพียงพอในการแสดงการเปรี ยบเทียบ ทดลองและให้ ข้อมูลรายละเอียดตามที่ผ้ วู า่ จ้ างต้ องการ และถือว่าผู้
รับจ้ างได้ คิดเผื่อไว้ แล้ วสาหรับข้ อนี ้
2. การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุ
2.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดให้ มกี ารตรวจสอบ และ/หรื อ ทดสอบวัสดุอปุ กรณ์ทกุ ชนิดที่จะนามาใช้ ในงานก่อสร้ าง
ก่อนที่จะออกจากโรงงานผู้ผลิตให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยเสียก่อน และผู้รับจ้ างต้ องแสดงใบรับรองผลการ
ทดลองดังกล่า วให้ ผ้ ูค วบคุม งานตรวจดูเมื่ อ ต้ อ งการ เพื่ อ แสดงว่า วัสดุอุป กรณ์ นัน้ ๆ ได้ รับ การ
ตรวจสอบ ทดสอบตามมาตรฐานที่ถกู ต้ อง และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามสัญญา
2.2 ในกรณีที่มีข้อกาหนดให้ ทดสอบวัสดุใดๆ ไว้ ให้ ผ้ รู ับจ้ างนาวัสดุหรื ออุปกรณ์ ไปทดสอบตามสถาบัน
มาตรฐานที่ได้ กล่าวไว้ ในการนี ้ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมงานหรื อสถาปนิกทราบล่วงหน้ า เพื่อที่จะ
ได้ อยู่ร่วมในการทดสอบด้ วยแล้ วแต่กรณี ในกรณีที่สถาปนิกและ/หรื อผู้วา่ จ้ างได้ มีหนังสืออนุญาตให้
ตัวแทนของบริ ษัท หรื อ ผู้ผลิตวัสดุอปุ กรณ์รายใดเข้ าไปในบริ เวณก่อสร้ าง เพื่อตรวจสอบวัสดุอปุ กรณ์
ในบริ เวณก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างต้ องยินยอมและให้ ความสะดวกกับผู้แทนดังกล่าว
2.3 ในกรณีที่ผ้ คู วบคุมงาน และ/หรื อเจ้ าของโครงการได้ มีหนังสืออนุญาตให้ ตวั แทนของบริ ษัท หรื อผู้ผลิต
วัสดุอปุ กรณ์ รายใดเข้ าไปในบริ เวณก่อสร้ างเพื่อตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ในบริ เวณก่อสร้ า ง ผู้รับจ้ าง
ต้ องยินยอมและให้ ความสะดวกกับผู้แทนดังกล่าว
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1-30

การเลือกวิธีทางานก่ อสร้ าง และการทาแบบก่ อสร้ างจริ ง (SHOP DRAWING, AS BUILT
DRAWING)
1. การเลือกวิธีทางานก่อสร้ าง (METHOD OF CONSTRUCTION)
ผู้รับจ้ างอาจเสนอกรรมวิธีการทางาน และรายละเอียดขันตอนการท
้
างานก่ อสร้ างแต่ละส่วนตามที่ตนมี
ความชานาญ หรื อมีประสบการณ์ เฉพาะงานนันๆ
้ ข้ อเสนอของผู้รับจ้ าง ผู้ควบคุมงานจะรับไว้ พิจารณา
และในกรณีที่ผ้ คู วบคุมงานเห็นว่ากรรมวิธี และรายละเอียดขันตอนที
้
่ผ้ รู ับจ้ างเสนอนันจะเป็
้
นผลดีถกู ต้ อง
และได้ ผลงานสมความมุ่งหมายที่ อ อกแบบ และถูกต้ องตามข้ อ กาหนดในสัญ ญา ผู้ค วบคุม งานก็ จ ะ
อนุญาตให้ ใช้ กรรมวิธี และรายละเอียดขันตอนนั
้
นๆ
้ ได้ โดยถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง และไม่มี
การคิดราคา หรื อเวลาเพิ่มเติมในการนี ้อีก
2. แบบรายละเอียดแสดงการทางานของผู้รับจ้ าง (SHOP DRAWING)
ผู้รับจ้ างต้ องท าแบบรายละเอียดในการทางานของผู้รับ จ้ าง (SHOP DRAWING) แสดงกรรมวิธีในการ
ดาเนินการ และเป็ นผู้คานวณรายละเอียดต่างๆ (DETAIL CALCULATION) ตามที่กาหนด หรื อตามคาสัง่
ของผู้ควบคุมงาน และส่งให้ ผ้ คู วบคุมงาน และผู้ออกแบบจานวน 2 ชุด สาหรับตรวจสอบ และให้ ความ
เห็นชอบ โดยจะใช้ เวลาในการพิจารณาอนุมตั ิภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแบบใช้ งาน ในการอนุมตั ิแต่
ละครัง้ ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาสาเนาแบบรายละเอียดในการทางานของผู้รับจ้ าง (SHOP DRAWING) ที่ได้ รับ
อนุมตั ิแล้ วแจกจ่ายให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องไว้ ใช้ ทางานก่อสร้ างอาคารด้ วย
3. แบบรายละเอียดงานที่ทาจริ ง (AS-BUILT DRAWING)
ผู้ รั บ จ้ างต้ องจั ด ท าแบบรายละเอี ย ดงานที่ ท าจริ ง (AS-BUILT DRAWING) เมื่ อ ได้ ท างานตามแบบ
รายละเอียดที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานในการแก้ ไขรายละเอียดตามข้ อเท็จจริ งในบริ เวณ
ก่อสร้ างแล้ วส่งให้ ผ้ คู วบคุมงาน และผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบก่อนการออกใบรับรองการแก้ ไขข้ อ
ชารุ ด บกพร่ อ ง (CERTIFICATE OF MAKING GOOD DEFECT) โดยจะใช้ เวลาในการพิ จ ารณาอนุมัติ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแบบใช้ งานในการอนุมตั ิแต่ละครัง้ ต้ นฉบับแบบรายละเอียดงานที่ทาจริ ง
(THE ORIGINAL OF THE AS BUILT DRAWING) ให้ ตกเป็ นของเจ้ าของโครงการ
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แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ วิ ธี ก า ร ท า ง า น ก า ร ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น (WORK
SCHEDULE/METHOD OF CONSTRUCTION/CO-ORDINATION)
1. รูปแบบ (FORM OF PROGRAMME)
ผู้ รั บ จ้ างจะต้ องจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านในรู ป C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) หรื อ ตาราง
ดาเนินงาน (WORK SCHEDULE) แสดงระยะเวลา และลาดับการดาเนินงานในแต่ละประเภทของงาน
ขณะเดียวกันต้ องแสดงการปฏิบตั ิงานร่ วม และประสานงานกับผู้รับจ้ างรายอื่นๆ แผนการปฏิบตั ิงานต้ อง
ประกอบด้ วยรายละเอียดดังนี ้
1.1 แผนกาหนดวันเริ่ มทางาน และวันสิ ้นสุดงานของแต่ละส่วนงานก่อสร้ างอาคารโดยละเอียด
1.2 แผนกาหนดวันสัง่ ซื ้อ และนาเข้ าวัสดุ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ทุกชนิดที่จาเป็ นสู่บริ เวณก่อสร้ างเพื่อ
การก่อสร้ างอาคารโดยละเอียด
1.3 แผนกาหนดจานวนชัว่ โมงการทางาน (MAN-HOUR) ของพนักงาน คนงานของผู้รับจ้ างโดยละเอียด
1.4 แผนกาหนดวันส่งวัสดุสิ่งของถึงสถานที่ก่อสร้ างสาหรับผู้รับจ้ างช่วงที่ กาหนด และของผู้จัดหาที่
กาหนด
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2. การรวบรวมข้ อมูลเพื่อวางแผนงาน (DATA COLLECTION)
ในการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน ให้ ผ้ รู ับจ้ างเป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลที่จาเป็ นต่างๆ จากผู้รับจ้ างช่วงที่กาหนด
และผู้รับจ้ างอื่นๆ เพื่อวางแผนงานให้ รัดกุมที่สดุ และในกรณีที่จาเป็ นผู้ ควบคุมงานอาจออกคาสัง่ ให้ ผ้ รู ับ
จ้ างปรับปรุงเปลีย่ นแปลงแผนการปฏิบตั ิงานให้ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อความก้ าวหน้ าของงาน
3. การยื่นเสนอต่อผู้ควบคุมงาน (APPROVAL)
การจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานจะต้ องทาเสนอต่อผู้ควบคุมงาน และเจ้ าของโครงการภายใน 20 วัน นับแต่
วันที่เซ็นสัญญาจ้ างเหมางานก่อสร้ างอาคารพร้ อมทังให้
้ คาชีแ้ จงรายละเอียดแก่ผ้ คู วบคุมงานเพื่อขอรับ
ความเห็นชอบ ทังนี
้ ้ผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้ างจะต้ องเซ็นชื่อรับรองแผนการปฏิบตั ิงานนี ้ และการที่ผ้ ู
ควบคุมงานได้ ให้ ความเห็นชอบในแผนโครงการนันก็
้ ดี หรื อการให้ รายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ นก็ดี ไม่ถือว่าผู้
รับจ้ างหมดความรับผิดชอบในการจัดการในหน่วยงานก่อสร้ าง (SITE MANAGEMENT) ผู้รับจ้ างจะต้ อง
ทาแผนผังแสดงแผนการปฏิบตั ิงานไว้ ในหน่วยงานก่อสร้ างและผู้รับจ้ างจะต้ องบันทึกการทางานที่เป็ นจริ ง
เปรี ย บเที ย บกับ งานที่ ได้ วางไว้ ในแผนงาน เพื่ อความสะดวกในการตรวจสอบขัน้ ตอน และวัด ผลการ
ดาเนินงานได้ ถกู ต้ องตังแต่
้ เริ่ มต้ นงานจนงานแล้ วเสร็ จสมบูรณ์
4. การจัดการในหน่วยงานก่อสร้ าง (SITE MANAGEMENT)
ผู้รับจ้ างจะต้ องทาแผนผังแสดงแผนปฏิบัติงานไว้ ในหน่วยงานก่อสร้ าง และผู้รับจ้ างจะต้ องบันทึกการ
ทางานที่เป็ นจริ งเปรี ยบเทียบกับงานที่ได้ วางไว้ ในแผนงาน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขันตอน
้
และ
วัดผลการดาเนินงานได้ ถกู ต้ องตังแต่
้ เริ่ มต้ นงานจนงานเสร็ จแล้ วสมบูรณ์
5. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง (RESPONSIBILITY)
ถ้ างานบางส่วนที่ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั ิอยู่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้ างรายอื่น ผู้รับจ้ างจะต้ อง
จัดเตรี ยมงานให้ สมั พันธ์ กัน โดยติดตามผลการทางานก่อสร้ างอาคารของผู้รับจ้ างช่วงที่กาหนด และผู้รับ
จ้ างอื่นๆ อย่างสม่าเสมอ และในกรณีที่พบว่าการก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงานให้ รายงานให้ ผ้ ู
ควบคุมงานทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชกั ช้ า
6. ความเสียหาย (DAMAGE)
ถ้ ามีข้อบกพร่ อง หรื อเสียหายอันใดเกิดขึ ้นจากความล่าช้ าเนื่องมาจากการไม่สนใจติดตามงาน หรื อมิได้
เตรี ยมงานไว้ อย่างถูกต้ อง ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบแก้ ไขสิ่งบกพร่ องนัน้ โดยผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้
ออกค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น และจะขอต่ออายุสญ
ั ญาเพิ่มไม่ได้ เว้ นเสียแต่ว่างานที่บกพร่ องเสียหายนันเกิ
้ ดจาก
หรื อเป็ นงานในหน้ าที่โดยตรงของผู้รับจ้ างรายอื่น ความรับผิดชอบเหล่านันจึ
้ งจะตกเป็ นหน้ าที่ของผู้รับจ้ าง
รายนัน้
7. การเปลีย่ นแปลงหากผู้ควบคุมงานเห็นว่าจาเป็ นจะต้ องจัดปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เหมาะสมกับ
เวลา และเพื่ อ ให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพในการปฏิ บัติงานตามความเป็ น จริ ง ผู้รับ จ้ างจะต้ อ งจัด ท าแผนการ
ปฏิบตั ิงานใหม่สง่ ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาแทนแผนการปฏิบตั ิงานเดิมทันที
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การส่ งมอบงาน (HAND OVER)
1. การปรับปรุงแก้ ไขงานขันสุ
้ ดท้ าย
เมื่อการก่อสร้ างใกล้ จะเสร็ จสมบูรณ์ ผู้ว่าจ้ างและผู้ควบคุมงานจะต้ องตรวจสอบ และทดสอบระบบต่างๆ
ของอาคาร ส่วนประกอบอาคาร และเตรี ยมรายละเอียดรายการที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขผลงาน แล้ วดาเนินการ
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2.

3.

4.

5.

6.

แก้ ไขปรับปรุ งขันสุ
้ ดท้ ายให้ ได้ งานที่ดีสมบูรณ์ และเมื่อผู้รับจ้ างได้ ปรับปรุ งแก้ ไขงานขันสุ
้ ดท้ ายเรี ยบร้ อย
เป็ นที่พอใจของผู้วา่ จ้ างและผู้ควบคุมงานแล้ ว ให้ ผ้ รู ับจ้ างทาหนังสือยื่นเสนอรับรองหลักฐานผลงานที่ได้ ทา
เสร็ จสมบูรณ์ เพื่อแสดงว่างานก่อสร้ างนี ้พร้ อมจะตรวจงานขันสุ
้ ดท้ าย
การตรวจงานขันสุ
้ ดท้ ายจะประกอบไปด้ วยฝ่ ายผู้ว่าจ้ าง ผู้ควบคุมงาน และฝ่ ายผู้รับจ้ าง โดยจะทาการ
ตรวจสอบ ทดสอบอาคาร ส่วนประกอบอาคาร ระบบต่างๆ อย่างละเอียด หากมีข้อบกพร่ องใดๆ ผู้รับจ้ าง
จะต้ องรี บดาเนินการให้ สมบูรณ์เรี ยบร้ อยโดยเร็ ว
การทาความสะอาดสถานที่
ผู้รับจ้ างจะต้ องเก็บกวาด ทาความสะอาดอาคาร และบริ เวณ รวมทังวั
้ สดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ให้ เรี ย บร้ อย เพื่อให้
ผู้ว่าจ้ างสามารถใช้ งานได้ ทนั ทีหลังจากการตรวจรับและส่งมอบงานก่อสร้ าง ในการส่งมอบงานผู้รับจ้ าง
จะต้ องส่งมอบรายการต่างๆ ดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ วู า่ จ้ างด้ วย
3.1 กุญ แจทังหมดที
้
่ใช้ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาป้ายถาวร แจ้ งรายละเอียดไว้ กับลูกกุญ แจให้ ตรงกับแม่
กุญแจทุกชนิด
3.2 เอกสารการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ และงานส่วนต่างๆ ที่จัดทาขึ ้นในระหว่างการก่อสร้ างทังหมด
้
ซึ่ง
ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิแล้ วจากผู้ควบคุมงาน โดยใส่แฟ้มให้ เรี ยบร้ อย จานวน 2 ชุด
3.3 คู่มือ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ การบารุ งรักษา การแก้ ไข ข้ อแนะนาต่างๆ รวมทังรวบรวม
้
หลักฐานใบรับประกันสาหรับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องจักร ระบบอานวยความสะดวกประกอบอาคาร
ต่างๆ ที่ติดตังในอาคารนี
้
้ โดยใส่แฟ้มให้ เรี ยบร้ อย จานวน 2 ชุด
3.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งมอบเครื่ องมือ และชิ น้ ส่วนอะไหล่ที่ มีม ากับ อุปกรณ์ ให้ เจ้ าของโครงการเก็ บไว้
ทังหมด
้
3.5 แบบก่อสร้ างจริ ง (AS-BUILT DRAWING) แบบกระดาษไข 1 ชุด และแบบพิมพ์เขียว 3 ชุด
ป้ายและเครื่ องหมายของวัสดุ และอุปกรณ์
ผู้รับจ้ างต้ องจัดหา หรื อทาป้ายชื่อ สีพน่ เป็ นตัวหนังสือ และแสดงเครื่ องหมายต่างๆ เพื่อแสดงชื่อ และขนาด
ของอุปกรณ์ และการใช้ งานเป็ นภาษาไทย และ/หรื อภาษาอังกฤษ
ช่องเปิ ดซ่อม
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดให้ มีช่องทางเข้ าถึงเครื่ องจักร และอุปกรณ์เพื่อการติดตัง้ และซ่อมบารุงในภายหลัง เช่น
การทาบานเปิ ดที่ฝา้ เพดาน บานเปิ ดที่กาแพงหรื อผนัง เป็ นต้ น โดยให้ มีขนาดเท่าที่จาเป็ น และเหมาะสม
กับเครื่ องจักร และอุปกรณ์ รวมทังระบบท่
้
อต่างๆ เพื่อให้ สะดวกในการซ่อมแซมบารุ งรักษา โดยคาแนะนา
ของผู้ออกแบบ
การทดสอบเครื่ องและระบบ
การทดสอบในระหว่าง หรื อก่อน หรื อหลังการปรับปรุ งแก้ ไขงานขันสุ
้ ดท้ ายก่อนการรับมอบงาน ค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าน ้าที่ใช้ ในการทดสอบ และล้ างทาความสะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้าที่ใช้ ในการทดสอบการ
เดินเครื่ องต่างๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า ค่าใช้ จ่ายในการทดสอบอื่นๆ เพื่อแสดงว่าการทางานของระบบ
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง เรี ยบร้ อย อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ งานได้ ทนั ทีเมื่อรับมอบงาน เป็ นส่วนหนึ่งของการ
จัดหานา้ ใช้ และไฟฟ้าชั่วคราว โดยอย่างน้ อยจะต้ องทดสอบการทางานของระบบตลอด 24 ชั่วโมงเต็ม
ความสามารถของระบบก่อนส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
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7. การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่รักษาเครื่ อง
7.1 ผู้รับ จ้ างต้ อ งจัด การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ ค วบคุม เครื่ อ ง และรั กษาเครื่ องของผู้ว่าจ้ า ง ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการใช้ งาน และการบารุงรักษาก่อนหมดระยะเวลาการรับประกัน
7.2 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาช่างผู้ชานาญในระบบต่างๆ มาช่วยเดินเครื่ อง และควบคุมเครื่ องเป็ นระยะเวลา
อย่างน้ อย 30 วันติดต่อกันหลังจากวันส่งมอบงาน
8. หนังสือคูม่ ือการใช้ งาน และบารุงรักษาเครื่ อง และอุปกรณ์
8.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดทารายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบด้ วยวิธี และรายละเอียดของการบารุงรักษา
รายการอะไหล่ และอื่นๆ เป็ นภาษาไทย และ/หรื อภาษาอังกฤษ สาหรับเครื่ อง และอุปกรณ์ ทกุ ชิ ้นที่
ผู้รับจ้ างนามาติดตังจ
้ านวน 2 ชุด ส่งมอบให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง
8.2 หนังสือคู่มือการใช้ และการบารุ งรักษาทังหมด
้
ผู้รับจ้ างต้ องส่งร่ างเสนอ เพื่อการตรวจสอบ และขอ
อนุญาตจานวน 1 ชุด ก่อนการส่งฉบับจริ ง
8.3 บทความโฆษณาของผู้ผลิต หรื อแคตตาล๊ อค ไม่ถือว่าเป็ นหนังสือคูม่ ือการใช้ และบารุงรักษา
9. การบริ การ
9.1 ผู้รับจ้ างต้ องจัดเตรี ยมช่างผู้ชานาญในแต่ละระบบไว้ สาหรับการตรวจซ่อมแซม และบารุ งรักษาเครื่ อง
และอุปกรณ์ให้ อยูใ่ นสภาพที่ใช้ งานได้ ดี เป็ นประจาทุกเดือน ภายในระยะเวลาประกัน 2 ปี
9.2 ผู้รับจ้ างต้ องจัดทารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ ทกุ ชิ ้น และการบารุ งรักษาทุกเครื่ อง เสนอต่อผู้
ว่าจ้ างภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริ การ
9.3 ในกรณีที่ผ้ วู ่าจ้ างมีความจาเป็ นต้ องใช้ บริ การฉุกเฉินนอกเวลาทางานปกติ ผู้รับจ้ างต้ องรี บจัดทาโดย
ไม่ชกั ช้ า
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หมวด 2 งานทั่วไปในสถานที่ก่อสร้ าง (SITEWORK)
2-01
งานรือ้ ถอนส่ วนของอาคารเดิม และงานปรับพืน้ ที่
1. การรื อ้ ถอนส่วนของอาคารเดิม
ในทันทีที่ผ้ รู ับจ้ างได้ เข้ าครอบครองสถานที่ที่จะก่อสร้ าง ให้ ผ้ รู ับจ้ างดาเนินการรื อ้ ถอนส่วนของอาคารเดิม
และ/หรื อระบบอื่นๆ ด้ วยความระมัดระวังต่อท่อประปา และสายไฟฟ้าที่อาจมีอยู่ไม่ให้ กระทบกระเทือน
หรื อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอนส่วนของอาคารเดิม และ/หรื อระบบอื่นๆ
2. กรรมสิทธิ์ในวัสดุสงิ่ ของและการปรับที่
วัสดุสิ่งของที่ได้ จากการรื อ้ ถอนส่วนของอาคารเดิม และ/หรื อระบบอื่นๆ ข้ างต้ นให้ ตกเป็ นของผู้รับจ้ าง
ยกเว้ นวัสดุสงิ่ ของที่ได้ ระบุไว้ เป็ นพิเศษให้ สง่ มอบแก่เจ้ าของโครงการ และผู้รับจ้ างต้ องขนย้ ายวัสดุสงิ่ ของ
ที่ผ้ ูรับจ้ างได้ จากการรื อ้ ถอนนีอ้ อกไปจากบริ เวณก่อสร้ าง แล้ วให้ ดาเนินการปรับระดับเริ่ มต้ นก่อสร้ าง
ตามที่ได้ กาหนดในแบบและรายการก่อสร้ างตามสัญญาต่อไปได้ กรณีค้นพบทรัพย์สินอื่นใดในสถานที่
ก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ ง และส่งมอบไปยังผู้วา่ จ้ าง โดยวัตถุดงั กล่าวเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้วา่ จ้ าง
3. วิธีการรื อ้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างเดิม
ห้ ามผู้รับจ้ างใช้ วิธีการรื อ้ ถอนส่วนของอาคารเดิม และ/หรื อระบบอื่นๆ โดยวิธีที่จะก่อให้ เกิดอันตรายใดๆ
หรื อเป็ นเหตุให้ เกิดความตระหนกจากการกระทาดังกล่าวแก่ผ้ อู ยูข่ ้ างเคียง
4. การรื อ้ ถอนฐานรากเดิม
ในกรณีที่ฐานรากเดิมและฐานรากใหม่ซ ้าซ้ อนกัน ให้ ดาเนินการรื อ้ ถอนฐานรากเดิมโดยผู้รับจ้ างต้ องเสนอ
วิธีการให้ วิศวกรและผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2-02
การวางผัง และการวัดระดับในการก่ อสร้ างอาคาร (SITE SURVEY)
1. การวางผัง ระดับหมุดอ้ างอิง (SITE SURVEY)
ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบเขตที่ แน่นอน จัดหาผู้ชานาญงานวิศวกรรมสารวจ พร้ อมเครื่ องมือ และอุปกรณ์
สาหรับการวางผัง วัดระดับ และจุดอ้ างอิงในงานก่อสร้ าง และให้ ประจาอยู่ตลอดเวลาเพื่อใช้ ตรวจสอบ
แนวระยะ และระดับต่างๆ ตังแต่
้ เริ่ มต้ นงานก่อสร้ างอาคารจนเสร็ จงานตามสัญญา
2. การทาแบบแสดงผังก่อสร้ าง (SHOP DRAWING)
ผู้รับจ้ างต้ องเริ่ มต้ นงานก่อสร้ างอาคารจากผังก่อสร้ างอาคาร หมุด และแนวอ้ างอิงที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ ควบคุม งานแล้ ว เท่ า นัน้ ผู้รั บ จ้ างต้ อ งจัด ท าแผนผัง หมุ ด และแนวอ้ า งอิ ง ดัง กล่า วลงในแบบ
รายละเอียดผังบริ เวณ แล้ วทาสาเนา 2 ชุด ส่งให้ ผ้ คู วบคุมงานเก็บไว้ ใช้ งาน
3. ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITY)
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบแก้ ไขการวางผังก่อสร้ างรวมทังระดั
้ บ และแนวพิกดั ต่างๆ ในการก่อสร้ างอาคารให้
ถูกต้ องตามแบบ และพร้ อมที่จะให้ ผ้ คู วบคุมงานตรวจสอบได้ ตลอดเวลา ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
วางแผนแนวพิกดั อาคาร รวมทังอ้
้ างอิงสาหรับให้ ผ้ รู ับจ้ างรายอื่นๆ ทุกรายที่เจ้ าของโครงการได้ จ้างโดยตรง
ในงานก่อสร้ างอาคารนี ้ด้ วย
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หมวด 3 งานก่ อ (MASONRY)
3-01
ข้ อกาหนดทั่วไป
1. ข้ อกาหนดทัว่ ไป (GENERAL)
1.1 งานก่อ หมายถึง งานก่อวัสดุผนังโดยรอบอาคาร และภายในอาคาร งานหล่อเสาเอ็น และคานทับ
หลังคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ระบุในแบบและรายการก่อสร้ าง
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างวัสดุก่อนที่จะใช้ ให้ ผ้ คู วบคุมงาน หรื อสถาปนิกพิจารณาอนุมตั ิ จึงจะทา
การสัง่ เข้ าบริ เวณก่อสร้ างได้
1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบให้ แน่นอน ในการดาเนินการก่อผนังให้ ถกู ต้ องตามชนิดของวัสดุก่อ ขนาด
และความหนา ระยะ และแนวต่างๆ ที่กาหนดไว้ ในแบบก่อสร้ าง
1.4 การก่อผนังจะต้ องเป็ นไปตามหลักวิชาช่าง ซึ่งจะต้ องใช้ ช่างที่มีความชานาญ และมีฝีมือประณีตมา
ดาเนินการก่อผนัง หากผนังก่อส่วนใดไม่ได้ คณ
ุ ภาพ หรื อไม่เรี ยบร้ อย ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการแก้ ไข
ผนังที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพให้ เรี ยบร้ อย ผู้ควบคุมงานมีสทิ ธิ์สงั่ รื อ้ ทุบได้ โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างเองทังสิ
้ ้น
2. วัสดุที่ใช้ ในงานก่อ (MATERIAL)
2.1 ปูนซีเมนต์ ใช้ ปนู ซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 80-2517
2.2 ปูนซีเมนต์ขาว ใช้ ปนู ซีเมนต์ขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 133-2518
2.3 ปูนขาว ใช้ น ้ายาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว
2.4 ทรายจะต้ องมี ขนาดใกล้ เคียงกัน โดยปราศจากดิน หรื อสิ่งสกปรกเจื อปนหรื อเคลือบอยู่ โดยมี
คุณสมบัติดงั นี ้
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์
8
100%
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์
50
15-40%
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์
100 0-10%
2.5 น ้า ต้ องใสสะอาด ปราศจากน ้ามัน กรด ด่าง เกลือ พฤกษาธาตุ และสิ่งสกปรกเจือปน ห้ ามใช้ น ้า
จากคูคลอง หรื อแหล่งอื่นใดก่อนได้ รับอนุญาต และน ้าที่ขนุ่ จะต้ องทาให้ ใสและตกตะกอนเสียก่อน
จึงจะนามาใช้ ได้
2.6 ปูนฉาบสาเร็ จรูป ต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิก่อนดาเนินการ
2.7 อิฐ มวลเบา เป็ น วัสดุก่ อ ผนังมวลเบา ที่ มี ฟ องอากาศขนาดเล็ก กระจายอย่างสม่ าเสมอในเนื อ้
คอนกรี ต ก้ อนตันไม่มีรูกลวง และทาให้ แข็งด้ วยการอบไอน ้า ผลิตภัณฑ์ได้ รับเครื่ องหมายมาตรฐาน
ผลิต ภัณ ฑ์ อุต สาหกรรม มอก. 1505-2541 จากส านัก งานมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ อุต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้ งานด้ วยวิธีการก่อร่วมกับปูนก่อบางที่ความหนา 2-3 มม. และใช้ ปนู ฉาบ
สาหรับ งานคอนกรี ตมวลเบาโดยเฉพาะ ฉาบหนา 5-10 มิ ลลิเมตร ผลิต ภัณ ฑ์ Q-CON, Super
Block, C-PAC, วีคอน หรื อเทียบเท่า มีคณ
ุ สมบัติที่สาคัญ ดังนี ้
2.7.1 ความหนาแน่นแห้ ง (Dry Density) ไม่เกิน 700 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2.7.2 ค่ากาลังรับแรงอัด (Compressive Strength, f/c) ไม่น้อยกว่า 40 กก./ตร.ซม.
2.7.3 ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ (Modulus of Elasticity, E) ไม่น้อยกว่า 17,500 กก./ตร.ซม.
2.7.4 อัตราการกันไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ต่ากว่า 4 ชั่วโมง ที่ความหนา
7.5 ซม.
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2.7.5 อัตราการดูดกลืนน ้า (Water Absorption) ไม่เกิน 38% โดยปริ มาตร
2.7.6 ค่าการนาความร้ อน (Thermal Conductivity) ไม่เกิน 0.13 วัตต์/เมตร-เคลวิน
2.8 ผู้รับจ้ างจะใช้ นา้ ยาผสมปูนก่อได้ ต่อเมื่อผู้คุมงานได้ พิ จารณาและอนุญ าตแล้ ว ผลิตภัณ ฑ์ ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในรายการก่อสร้ าง
3. การเก็บรักษาวัสดุก่อ (STORAGE)
วัสดุก่อทุกชนิด จะต้ องจัดวางเรี ยงให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย การเก็บเรี ยงซ้ อนกันไม่ควรสูงเกิน 2 ม. บริ เวณ
ที่เก็บจะต้ องไม่มีสิ่งสกปรก หรื อความชืน้ ที่จะก่อให้ เกิดตะไคร่ น ้า หรื อรา ทังนี
้ ้วัสดุที่มีสิ่งสกปรกจับแน่น
หรื ออินทรี ยวัตถุ เช่น รา หรื อตะไคร่น ้าจับ ห้ ามนาไปใช้ ก่อผนังโดยเด็ดขาด
3-02
การปฏิบัติในงานก่ อ (MASONRY PRACTICE)
1. การเตรี ยมพื ้นที่สาหรับงานก่อ (PREPARATION)
1.1 ผนังก่อบนพื ้นค.ส.ล. ทุกแห่ง ผิวหน้ าของพื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่จะทาการก่อผนังจะต้ องสกัดผิวให้
ขรุ ข ระ ท าความสะอาดและราดน า้ ให้ เปี ย กเสี ย ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม งานก่ อ สาหรั บ การก่ อ ผนัง ริ ม นอก
โดยรอบอาคาร และโดยรอบห้ องน ้าจะต้ องเทขอบคอนกรี ตกว้ างเท่ากับผนังก่อ และสูงจากพืน้ 10
ซม. ก่อนเพื่อกันการรั่วซึม
1.2 ผนังส่วนที่ก่อชนเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จะต้ องสกัดผิวเสาจุดที่ผนังก่อชนให้ ขรุ ขระแล้ วทาความ
สะอาดและราดน ้าให้ เปี ยก และจะต้ องเสียบเหล็กขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 3 มม. ยาว 45 ซม. ไว้ ที่เสา
ขณะหล่อเสาหรื อเสาเอ็นทุกระยะไม่เกิน 60 ซม. หรื อใช้ วิธีเจาะโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็กด้ วย
สว่านเจาะคอนกรี ต แล้ วฝังยึดเหล็กเสริ มด้ วย EPOXY หรื อยึดด้ วยพุกเหล็กที่ใช้ กบั งานคอนกรี ต
2. การเสริ มตะแกรงเพื่อการยึดเกาะ (METAL LATH)
ผนังก่อทังหมดจะต้
้
องเสริ มเหล็กตะแกรง ชนิดชุบ GALVANIZED เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ขนาดแผ่นตะแกรง
จะเล็กกว่าความหนาของผนังก่อประมาณ 0.5 นิ ้ว เสริ มตามแนวนอน ตลอดความยาวของกาแพงปลายทัง้
2 ด้ าน จะอยูร่ ะดับเดียวกันกับเหล็กที่ยื่นออกจากเสาเหล็กตะแกรงจะต้ องฝังเรี ยบในแนวปูนก่อ เพื่อช่วยยึด
ผนังก่อ การต่อเหล็กตะแกรงให้ ตอ่ ซ้ อนทับกันอย่างน้ อย 20 ซม. เหล็กตะแกรงให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้
ในหมวดรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ าง
3. ข้ อพึงปฏิบตั ิในงานก่อ (PRINCIPLE OF WORK)
3.1 ให้ ก่อคอนกรี ตบล็อกและอิฐมวลเบาในลักษณะแห้ ง โดยไม่จาเป็ นต้ องนาไปแช่น ้า หรื อสาดน ้าก่อน
เว้ นแต่วา่ ต้ องการทาความสะอาดก้ อนคอนกรี ตบล็อกเท่านัน้ ส่วนวัสดุก่อประเภทอิฐมอญก่อนทาการ
ก่อให้ นาอิฐไปแช่น ้าให้ เปี ยกเสียก่อนจึงจะใช้ ก่อได้
3.2 การก่อผนังจะต้ องได้ แนว ได้ ดิ่ง ได้ ระดับ และต้ องเรี ยบ โดยการทิง้ ดิ่งและใช้ เชือกดึงจับระดับทัง้ 2
แนว ผนังก่อที่ก่อเปิ ดเป็ นช่องต่างๆ เช่น DUCT สาหรับระบบปรับอากาศ หรื อไฟฟ้า จะต้ องเรี ยบร้ อย
มีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้ าง และจะต้ องมีเสาเอ็น หรื อทับหลังโดยรอบ
3.3 การก่อผนังในช่วงเดียวกัน จะต้ องก่อให้ มีความสูงใกล้ เคียงกัน ห้ ามก่อ ผนังให้ สว่ นหนึ่งส่วนใดสูง
กว่าส่วนที่เหลือเกิน 1 เมตร โดยจะต้ องทิ ้งไว้ อย่างน้ อย 3 ชัว่ โมง จึงจะทาการก่อเสริ มได้ และผนังก่อ
หากก่อไม่แล้ วเสร็ จในวันนัน้ ส่วนบนของผนังก่อที่ก่อค้ างไว้ จะต้ องหาสิง่ ปกคลุมเพื่อป้องกันฝน
3.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องทาช่องเตรี ยมไว้ ในขณะก่อสร้ างสาหรับส่วนของระบบอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การสกัด และการเจาะผนังก่อเพื่อติดตังระบบดั
้
งกล่าวจะต้ อง
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ได้ รั บ อนุ มัติ จ ากผู้ ควบคุ ม งานเสี ย ก่ อ น เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มัติ แ ล้ ว จึ ง จะด าเนิ น การได้ ทัง้ นี จ้ ะต้ อ ง
ดาเนินการสกัดเจาะด้ วยความประณีต และต้ องระมัดระวังมิให้ ผนังก่อบริ เวณใกล้ เคียงแตกร้ าวเสีย
ความแข็งแรงไป
3.5 วิธีก่อผนังอิฐมวลเบา
3.5.1 ทาความสะอาดบริ เวณที่จะทาการก่อผนังคอนกรี ตมวลเบา แล้ วกาหนดระยะตีเส้ นแนวก่อให้
ถูกต้ อง และขึงแนวเส้ นเอ็น เพื่อช่วยให้ ก่อได้ ง่ายขึ ้น
3.5.2 เริ่ มก่อโดยการใช้ ปูนทรายทัว่ ไป วางลงไปตามแนวที่จะก่อเพื่อช่วยปรับระดับพืน้ ให้ ได้ แนว
ระนาบเดียวกัน ความสูงประมาณ 4-5 ซม. จากนันป้
้ ายปูนก่อสาเร็ จรู ปที่ได้ ผสมไว้ แล้ วด้ วย
เกรี ยงก่อ หนาประมาณ 2-3 มม. ตลอดแนวด้ านล่างล็อคก้ อนแรกวางก้ อนบล็อคลงไปบนปูน
ทราย ใช้ ค้อนยางและระดับน ้าช่วยจัดให้ ได้ แนวและระดับที่ถกู ต้ อง
3.5.3 เริ่ มก่อ Block ก้ อนที่ 2 โดยป้ายปูนก่อ บริ เวณด้ านข้ างของก้ อนแรกแล้ ววางบล็อคก้ อนที่ 2
ลงไปให้ ชิดกับก้ อนแรก ใช้ ค้อนยางเคาะให้ ชิดกัน ตรวจเช็คระดับน ้าทุกครัง้ ทาเช่นนี ้กับก้ อนที่
3, 4 ไปจนก่อจบชันนี
้ ้
3.5.4 เมื่อจาเป็ นต้ องตัดก้ อนบล็อคให้ วดั ระยะให้ พอดี แล้ วใช้ เลื่อยตัดบล็อคตัดให้ ได้ แนวดิ่งฉาก
3.5.5 บล็อคชันที
้ ่ 2 ให้ ก่อด้ วยวิธีสลับแนวระหว่างแถวชันล่
้ างโดยให้ ให้ แนวเหลื่อมกันครึ่ งก้ อน หรื อ
อย่างน้ อย 10 ซม. ก่อให้ ได้ แนวทังแนวตั
้
งและแนวนอน
้
โดยป้ายปูนก่อบางที่ด้านข้ างของก้ อน
แถวนัน้ และด้ านบนของก้ อนแถวล่าง ด้ วยเกรี ยงก่อ ปูนก่ อจะไม่หกล้ นออกด้ านข้ าง และ
จะต้ องป้ายปูนก่อให้ ต่อเนื่องตลอดแนวไม่มีช่องว่าง โดยไม่ต้องตอกแผ่นเหล็กใดๆ เพื่อยึด
ก้ อน Block อีก
3.5.6 ปลายก้ อนที่ก่อชนเสาโครงสร้ างหรื อเสาเอ็นจะต้ องยึดด้ วยเหล็กเส้ น 6 มม. ความยาวไม่น้อย
กว่า 15 ซม. โดยฝั งลึก ลงในเสาโครงสร้ างไม่น้อยกว่า 5 ซม. หรื อใช้ แผ่นเหล็กยึด (Metal
Strap) ความยาวประมาณ 22 มม.ยึดด้ วยพุกสกรูหรื อตะปูคอนกรี ต ทุกระยะ 2 ชัน้ ของแนว
ก่อ Block
3.5.7 หากพื ้นที่ของผนังมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยผู้ผลิตจะต้ องมีเสาเอ็น หรื อคาน
เอ็น ค.ส.ล. ขนาดประมาณ 10 ซม. โดยใช้ เหล็กเสริ ม 2 เส้ น เส้ นผ่าศูนย์กลางอย่างน้ อย 6
มม. และมีเหล็กปลอกเส้ นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 20 ซม. ปลายของเหล็กจะต้ องฝั งลึก
ในพื ้น หรื อคานที่เป็ นโครงสร้ างหลัก
3.5.8 บริ เวณมุมผนังที่ก่อมาบรรจบกัน อาจก่อประสานเข้ ามุม (Interlocking) ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ผนังต้ อง
มีระยะไม่เกินที่ผ้ ผู ลิตกาหนดโดยคิดพื ้นที่ตอ่ เนื่องกัน (ยกเว้ นกรณีใช้ ผนัง Block หนา 7.5 ซม.
ต้ องทาเสาเอ็น และ/หรื อคานเอ็น ค.ส.ล. ทุกมุมผนังและทุกขนาดพื ้นที่ก่อไม่เกิน 10 ตร.ม.)
3.5.9 การยึดวงกบเข้ ากับผนัง สามารถทาได้ หลายวิธีอาจใช้ แผ่นเหล็ก Metal Strap ยึดด้ วยตะปูเข้ า
กับวงกบไม้ ทกุ ชัน้ ของ รอยต่อระหว่างชัน้ Block แล้ วป้ายทับด้ วยปูนก่อ ก่อนวาง Block ทับ
ลงไป แล้ วอุดแนวรอยต่อข้ างวงกบให้ แน่นด้ วยปูนก่อ (ยกเว้ นกรณีใช้ ผนัง Block หนา 7.5 ซม.
ต้ องทาเสา/คานเอ็น ค.ส.ล. โดยรอบ) หรื อใช้ เสาเอ็นสาเร็ จรู ป ตังยึ
้ ดให้ ทงสองข้
ั้
างของวงกบ
และใช้ ทบั หลังวางเหนือช่องเปิ ดตามคาแนะนาของผู้ผลิต
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3.5.10 สาหรับผนังความหนาตังแต่
้ 10 ซม. ขึ ้นไป เหนือช่องประตูหน้ าต่างหรื อช่องเปิ ดอื่นๆ อาจ
เลือกใช้ ทบั หลังสาเร็ จรู ป (Lintel) วางลงบนช่องเปิ ด ให้ มีระยะนัง่ บนผนังทัง้ 2 ด้ าน ไม่น้อย
กว่า 15 ซม.ขึ ้นไป แทนการหล่อเสาและคานเอ็น ค.ส.ล.
3.5.11 การก่อผนังให้ ก่อชนท้ องคานหรื อท้ องพื ้นทุกแห่ง โดยเว้ นช่องไว้ ประมาณ 2-3 ซม. แล้ วอุดให้
แน่นด้ วยปูนทรายตลอดแนว และจะต้ องยึดแผ่นเหล็ก Metal Strap ที่ท้องพื ้นหรื อท้ องคานไว้
ทุกระยะไม่เกิน 120 ซม. ผนังที่ก่อสูงไม่ชนท้ องคานหรื อพื ้น (ก่อลอย) จะต้ องทาทับหลัง ค.
ส.ล. ขนาดไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตามข้ อ 3.6.7 ตลอดแนว
3.5.12 การก่อผนังที่ชนกับท้ องพื ้นโครงสร้ างอาคารซึง่ อาจมีการแอ่นตัวมากเป็ นพิเศษ เช่น พื ้นระบบ
Post Tension หรื อโครงสร้ างเหล็ก จะต้ องเว้ นช่องว่างด้ านบนไว้ ประมาณ 2-4 ซม. แล้ ว
เสริ มวัสดุที่มีความยืดหยุ่นตัวได้ เช่น โฟม หรื อ Fibre Glass และหลีกเลี่ยงการฉาบชนท้ อง
พื ้น แต่หากจาเป็ นให้ เซาะร่องไว้ ตามแนวรอยต่อ
3.5.13 การวางฝั งท่อสายไฟและท่อน ้าในผนังสามารถใช้ เหล็กเซาะร่ องขูดออกตามแนว หรื อเครื่ อง
ตัดไฟฟ้า เป็ นร่ องแนวลึก 2 แนว แล้ วสกัดออก ทังนี
้ ้ไม่ควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของ
ผนัง จากนันอุ
้ ดปูนทรายให้ แน่นเต็ม แล้ วปิ ดทับด้ วยตาข่ายกว้ าง 20 ซม. ตลอดแนวก่อนฉาบ
ปูนทับ
3.5.14 กรณีที่ทาการติดตังท่
้ อร้ อยสายไฟและท่อน ้าไว้ ก่ อน ให้ ก่อผนังห่างจากแนวท่อเล็กน้ อย แล้ ว
อุดด้ วยปูนทราย กรณีที่ช่องใหญ่กว่า 2 นิ ้ว ให้ เทคอนกรี ตตลอดแนวท่อ หากเป็ นท่อขนาดเล็ก
ให้ ใช้ วิธีบากก้ อน แล้ วติดทับด้ วยลวดตาข่าย ขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า 20 ซม. ตลอดแนวก่อน
ทาการฉาบ
3.6 ผนังที่ก่อชนคานคอนกรี ตเสริ มเหล็กหรื อพื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กจะต้ องเว้ นช่องไว้ ประมาณ 1-20 ซม.
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันเพื่อให้ ปูนก่อแข็งตัว และทรุ ดตัวจนได้ ที่เสียก่อน จึงทาการก่อให้ ชนท้ อง
คาน หรื อท้ องพื น้ ได้ ท้ องคานหรื อท้ องพืน้ คอนกรี ตเสริ มเหล็กที่จะก่อผนังอิฐชน จะต้ องโผล่เหล็ก
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 20 ซม. ระยะห่างระหว่างเหล็ก 80 ซม. ตลอดความยาวของกาแพง
3.7 ผนังก่อที่ก่อใหม่จะต้ องไม่กระทบกระเทือนหรื อรับน ้าหนักเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน หลังจากก่อผนัง
เสร็ จ
3.8 เศษปูนก่อ เศษอิฐ จะต้ องเก็บให้ เรี ยบร้ อยก่อนที่เศษปูนจะแห้ ง และแข็งติดพื ้น
3-03
ส่ วนผสมปูนก่ อ (MORTAR MIXTURE)
1. ส่วนผสมปูนก่อ (MORTAR MIXTURE)
ปูนก่อสาหรับก่อผนังให้ ใช้ สว่ นผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายหยาบ 4 ส่วน โดยปริ มาตร
2. วิธีการผสมปูน (MIXING)
การผสมปูนก่อ ให้ ผสมแห้ งระหว่างปูนซีเมนต์ และทรายให้ เข้ ากันก่อนจึงผสมน ้า ส่วนผสมของน ้าจะต้ อง
ไม่ทาให้ ปูนก่อเหลวเกินไป การผสมปูนก่อให้ ผสมด้ วยเครื่ องผสมคอนกรี ต การผสมปูนก่อด้ วยมืออาจ
อนุมตั ิให้ ใช้ ได้ ในกรณีที่สามารถผสมปูนก่อให้ มีคณ
ุ ภาพเท่ากับการผสมด้ วยเครื่ อง ปูนก่อที่ผสมแล้ วเกิน
กว่า 1 ชัว่ โมงห้ ามนามาใช้ เด็ดขาด
3. ข้ อกาหนดแนวปูนก่อ (JOINT)
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แนวปูนก่อจะต้ องหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. และต้ องใส่ปนู ให้ เต็มรอยต่อ โดยรอบแผ่นวัสดุก่อ การก่อต้ องกด
ก้ อนวัสดุก่อ และใช้ เกรี ยงอัดปูนให้ แน่นไม่ให้ มีซอก มีรู ห้ ามใช้ ปนู ก่อที่กาลังเริ่ มแข็งตัวหรื อเศษปูนก่อที่
ร่วงจากการก่อแล้ วกลับมาใช้ ก่ออีก
4. ปูนก่อสาเร็ จรูป (Thin Bed Adhesive Mortar) เป็ นปูนก่อบางหรื อปูนกาว สาหรับงานก่อผนังคอนกรี ตมวล
เบาโดยเฉพาะ ใช้ งานได้ ทนั ทีเมื่อผสมน ้าสะอาดตามสัดส่วนที่กาหนดผสมเสร็ จ โดยไม่ต้องผสมสารเคมี
ใดๆ อีก มีค่ากาลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ากว่า 100 กก./ตร.ซม. ค่าแรงยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 1.50 กก./
ตร.ซม. ปูนก่อต้ องมีแรงยึดเหนี่ยวสูงเนื ้อละเอียดรับแรงได้ เร็ ว ไม่ร่วน หรื อหลุดง่าย ใช้ งานได้ โดยไม่ต้องราด
น ้า Block ก่อนก่อ ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ C952
สัดส่วนการผสมปูนก่อสาเร็ จรูป ให้ ผสมในสัดส่วน1 ถุง ต่อน ้าสะอาดประมาณ 12-14 ลิตร ผสมให้ เข้ ากัน
ด้ วยเหล็กกวนปูนที่ต่อเข้ ากับสว่านไฟฟ้า โดยใช้ เวลาในการกวน 2-3 นาที ให้ ส่วนผสมเข้ ากันได้ ดี ก่อน
นาไปใช้ งาน
3-04
เสาเอ็น คานทับหลัง
1. มุมผนังก่อทุกมุม หรื อที่ก่อผนังหยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อตรงที่ผนังก่อติดกับวงกบ
ประตู-หน้ าต่าง จะต้ องมีเสาเอ็น ขนาดของเสาเอ็นจะต้ องไม่เล็กกว่า 10 ซม. และมีความกว้ างเท่ากับผนัง
ก่อ เสาเอ็นจะต้ องเสริ มด้ วยเหล็กเส้ นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. และมีเหล็กปลอกเส้ นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. @20
ซม. เหล็กเสริ มเสาเอ็นจะต้ องฝั งลึกลงในพืน้ หรื อคาน ค.ส.ล. ทังสองด้
้
านหรื อต่อเชื่อมกับเหล็กที่เสียบ
เตรี ยมเอาไว้ ในกรณีที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในแบบผนังอิฐก่อทุกๆ ความยาว 3 ม.จะต้ องมีเสาเอ็น และทุกๆ ความ
สูง 2.50 ม. จะต้ องมีคานทับหลัง ระยะความยาวของคานทับหลังจะต้ องไม่ยาวกว่า 3 เมตร ในแต่ละช่วง
2. ผนังที่ก่อไม่ถึงท้ องคาน หรื อพื ้น ค.ส.ล. หรื อผนังที่ก่อชนใต้ วงกบหน้ าต่าง หรื อเหนือวงกบประตู -หน้ าต่าง
จะต้ องมีคานทับหลัง และขนาดจะต้ องไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตามที่ระบุมาแล้ ว ปลายทังสองข้
้
างของคานทับ
หลัง ค.ส.ล. ยาวตลอดชนเสา หรื อโครงสร้ าง หรื อเสาเอ็น ค.ส.ล. และที่มมุ ของด้ านบนและล่างของวงกบให้
เสริ มเหล็ก 2 เส้ น ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 30 ซม. ในแนวทแยงในทับหลังและเสาเอ็น จากนัน้
กรุตาข่ายลวดกรงไก่ยดึ ที่มมุ วงกบทังสองด้
้
านก่อนทาการฉาบปูน ผนังก่อสูงเกินกว่า 3 ม. จะต้ องมีคานทับ
หลังตรงกลาง ช่วงเหล็กเสริ มคานทับหลังจะต้ องต่อกับเหล็กที่เสียบไว้ ในเสา หรื อเสาเอ็น ค.ส.ล.
3. คานทับ หลังสาเร็ จรู ป (Lintel) ผลิต ภัณ ฑ์ สาหรั บ คอนกรี ตมวลเบา ให้ ท าการเสริ ม เหล็ก 2 ชัน้ เพื่ อ ให้
สามารถรับแรงดัดหรื อแรงเฉือนได้ มากขึ ้น ใช้ วางลงบนผนัง BLOCK เหนือช่องเปิ ดประตู หรื อหน้ าต่าง
ทดแทนการหล่อเสาเอ็น หรื อทับหลัง ค.ส.ล. โดยมีระยะนัง่ ของปลายคานทังสองข้
้
างไม่น้อยกว่า 15 ซม. มี
ความหนาเท่ากับผนัง ใช้ ได้ สาหรับกรณี ที่ใช้ ผนัง BLOCK หนา 7.5 ซม. ขึ ้นไป ช่วยให้ ทางานได้ รวดเร็ ว
ภายใน 1 วัน โดยไม่ต้องรอทาเอ็น คสล.
3-05
การฉาบปูน (RENDERING)
1. การฉาบปูนทังหมดจะต้
้
องมีผิวเรี ยบเป็ นเส้ นตรง ไม่คดงอ ได้ ดิ่ง และได้ ระดับทังแนวตั
้
งและแนวนอน
้
มุม
ทุกมุมจะต้ องได้ ฉาก (ยกเว้ นที่ระบุไว้ พิเศษในแบบก่อสร้ าง)
2. การฉาบภายในให้ รดน ้าให้ ช่มุ ตลอดแผงที่จะฉาบ ฉาบเที่ยวแรกให้ ผสมปูนค่อนข้ างเหลว ฉาบแล้ วทิ ้งไว้ 1
วัน จึงจะฉาบเที่ยวที่ 2 และแต่งผิวให้ เรี ยบ (หลังการฉาบเที่ยวแรกจะปรากฏรอยแตกร้ าวซึ่งเป็ นเรื่ องปกติ )
ควรฉาบหนาไม่เกิน 1 ซม. (เพื่อจะได้ ไม่สิ ้นเปลือง) กรณีใช้ ปนู ฉาบที่ผ้ ผู ลิตแนะนาว่าไม่ต้องรดน ้าแต่อย่าง
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ใดให้ ใช้ แปรงชุบน ้าทาความสะอาดผิวผนังก่อนฉาบ ฉาบเที่ยวแรกทิ ้งไว้ ประมาณ 30 นาที แล้ วจึงฉาบ
เที่ยวที่ 2 แล้ วแต่งผิวให้ เรี ยบ ควรฉาบหนาไม่เกิ น 1 ซม. เพื่ อหลีกเลี่ยงการแตกลายงา และประหยัด
ค่าใช้ จ่าย
3. การฉาบภายนอกให้ รดน ้าผนังที่จะฉาบให้ ช่มุ ฉาบเที่ยวแรกให้ ผสมเหลว ฉาบแล้ วทิ ้งไว้ ประมาณ 2-4 วัน
จึงฉาบเรี ยบแต่งผิวอีกครัง้ หนึง่ ควรฉาบหนาไม่เกิน 2 ซม. (เพื่อจะได้ ไม่สิ ้นเปลือง และสามารถปรับระนาบ
ให้ เสมอกับผิวโครงสร้ างภายนอกได้ พอเหมาะ) กรณีใช้ ปนู ฉาบที่ผ้ ผู ลิตแนะนาว่าไม่ต้องราดน ้าแต่อย่างใด
ให้ ใช้ แปรงชุบน ้าทาความสะอาดผิวผนังก่อนฉาบ ฉาบเที่ยวแรกทิ ้งไว้ ประมาณ 30 นาที แล้ วจึงฉาบเที่ยวที่
2 แล้ วแต่งผิวให้ เรี ยบ ควรฉาบหนาไม่เกิน 1 ซม. เพื่อหลีกเลีย่ งการแตกลายงา และประหยัดค่าใช้ จ่าย
4. การฉาบปูนต้ องเตรี ยมพื ้นผิวที่จะฉาบโดยทาความสะอาดผิวไม่ให้ มีฝนุ่ ติด และทาให้ ช่มุ น ้าพอสมควร เพื่อ
ไม่ให้ ดดู น ้าจากส่วนผสมเร็ วเกินไป พื ้นที่ควรจะเป็ นระนาบเดี ยวกัน ถ้ าผิวเป็ นคอนกรี ตที่เรี ยบมากต้ องทา
ให้ หยาบเสียก่อนเพื่อให้ ปูนฉาบยึดติดได้ ดี และก่อนฉาบชันที
้ ่ 2 หรื อชัน้ สุดท้ ายต้ องทาให้ ผิวชุ่มน ้าก่อน
เช่นเดียวกัน และต้ องใช้ น ้าพรมเวลาแต่งปูนเพื่อบ่มไม่ให้ ปูนฉาบแห้ งเร็ วเกินไป กรณี ใช้ ปูนฉาบที่ผ้ ผู ลิต
แนะนาว่าไม่ต้องทาผิ วให้ ชุ่มน ้า (ยกเว้ นกรณี แดดจัดจะต้ องทาผิวให้ ชุ่มน ้า) ให้ ดาเนินการตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต
5. การฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา
5.1 การเตรี ยมพื ้นผิว
- ใช้ แปรงตีน ้าหรื อไม้ กวาดปาดเศษผงที่ติดอยูบ่ นผนังออกให้ หมด
- หากมีรอยแตกบิ่นของผนังให้ อดุ ซ่อมก่อนด้ วยปูนซ่อมโดยผสมเศษผงคอนกรี ตมวลเบา จากการ
ตัด เข้ ากับปูนก่อสาเร็ จรู ปและน ้าผสมให้ เข้ ากันดี แล้ วนาไปป้ายอุดจุดที่ต้องซ่อม ทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง
ก่อนฉาบอย่างน้ อย 1 วัน
- ราดน ้าที่ผนังก่อนฉาบ เช่นเดียวกับผนังก่อทัว่ ไป
- รอให้ ผิวผนังดูดซับน ้าจนแห้ งเล็กน้ อย จึงเริ่ มลงมือฉาบ
5.2 ปูนฉาบสาเร็ จรูป (Rendering Mortar) เป็ นปูนฉาบที่ผลิตขึ ้นสาหรับงานคอนกรี ตมวลเบาโดยเฉพาะ
สามารถใช้ งานได้ ทนั ทีเมื่อผสมน ้า ผสมเสร็ จโดยไม่ต้องมีสว่ นผสมเพิ่มใดอีก มีค่ากาลังรับแรงอัดไม่
เกิน 50 กก./ตร.ซม. และมีค่าแรงยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 0.80 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM
C109 และ C952 เนื ้อละเอียด เหนียวลื่น ฉาบง่าย ไม่ย้อยตัวสามารถฉาบได้ บางที่ความหนา 0.51.0 ซม. หลังจากราดน ้าที่ผนังได้ โดยไม่แตกร้ าว
สัดส่วนการผสมปูนฉาบสาเร็ จรู ป โดยให้ ผสมปูฉาบในสัดส่วน 1 ถุงต่อน ้าประมาณ 10-12 ลิตร ผสม
ให้ เข้ ากันด้ วยเหล็กกวนปูนจนเนื ้อเข้ ากันดี
5.3 วิธีฉาบปูน
- ความหนาปูนฉาบที่แนะนา 0.5-1.0 ซม. โดยทาการฉาบเป็ น 2 ชัน้ ชันละประมาณครึ
้
่ งหนึ่งของ
ความหนาทังหมด
้
- เมื่อฉาบชันแรก
้
แล้ วทิ ้งไว้ ให้ ผิวหน้ าแห้ งหมาด บางส่วนจะเกิดรอยแตกเป็ นปกติ จากการหดตัว
ของปูน ปูนที่ฉาบต้ องผสมไม่เหลวจนเกินไป เพราะจะทาให้ เกิดการย้ อยตัวของปูน เสียเวลารอให้
หมาดนาน และเป็ นสาเหตุของการแตกร้ าว
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- ฉาบปูนชันที
้ ่สองให้ ได้ ความหนาที่ต้องการ ปาดหน้ าให้ เรี ยบแล้ วทิ ้งไว้ ให้ ผิวหน้ าแห้ งหมาดมากๆ
- ตีน ้าด้ วยแปรงให้ ทวั่ พอดีกบั การปั่ นหน้ า กดเกรี ยงแรงๆ แล้ วขัดผิวหน้ าให้ เรี ยบก่อนลงฟอง
- การฉาบปูน โดยฉาบเป็ น ชัน้ เดี ยวแล้ วตี นา้ เลยนัน้ ท าได้ เฉพาะกรณี ฉาบหนาไม่เกิ น 1.5 ซม.
เท่านัน้
- การฉาบปูน หนากว่า 2 ซม. ต้ องแบ่งฉาบเป็ น ชัน้ ๆ ละประมาณ 1-2 ซม. และติด ลวดตาข่าย
ระหว่างชันปู
้ น เพื่อป้องกันการแตกร้ าว กรณีหนากว่า 4 ซม. ขึ ้นไป
5.4 ข้ อแนะนาอื่นๆ
- หากผนังเปี ยกชุ่มน ้ามากเนื่องจากฝนตก ต่อเนื่องควรทิ ้งไว้ ให้ แห้ งไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
- ก่อนฉาบให้ ทาการติดลวดตาข่าย ตามคาแนะนา เช่น มุมวงกบประตู, หน้ าต่าง, รอยต่อเสาคาน
- ปูนฉาบสาเร็ จรูปสามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องผสม และเครื่ องพ่นปูนฉาบได้
- ไม่ควรใช้ ปูนฉาบชนิดอื่น ฉาบบนผนังคอนกรี ตมวลเบา โดยเฉพาะปูนทรายผสมเองหน้ างาน
เพราะมีโอกาสหลุดร่อนและแตกร้ าวสูง เพราะไม่มีคณ
ุ สมบัติยดึ เหนี่ยวและสารอุ้มน ้าเพียงพอ
- ควรป้องกันไม่ให้ ผิวฉาบใหม่สมั ผัสกับแดดจัด หรื อลมแรงโดยตรง
6. ผิวปูนที่แตกร้ าว และผิวปูนที่ไม่จบั กับผนังภายหลังการฉาบปูนแล้ ว ต้ องทาการซ่อมแซม โดยสกัดปูนฉาบ
ออกกว้ างไม่ต่ากว่า 10 ซม. ทาผิวกาแพงให้ ขรุขระล้ างน ้าให้ สะอาด ทาด้ วยน ้ายาเพิ่มแรงยึดเกาะ แล้ วจึง
ทาการฉาบปูนใหม่ตามหมวด 04-03 ส่วนผสมปูน ผิวปูนฉาบใหม่จะต้ องเรี ยบเป็ นเนื ้อเดียวกันกับผิวเดิม
1. การแต่งผิวปูนขันสุ
้ ดท้ าย ถ้ ามิได้ ระบุไว้ ในแบบว่าเป็ นอย่างอื่นแล้ วให้ ฉาบเรี ยบ และควรบังไม่ให้ ถกู แดด
จัด และเมื่อถึงวันรุ่ งขึ ้นจะต้ องฉีดน ้าให้ เปี ยกชุ่มติดต่อกันอย่างน้ อย 3 วัน หรื อ 1 วัน กรณีใช้ ปูฉาบพิเศษ
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2. ผิวปูนฉาบบริ เวณผนังที่ติดกระจกเงา เช่น หน้ าเคาน์เตอร์ อ่างล้ างหน้ าห้ องน ้า ให้ ใช้ ปนู ผสมน ้ายากันซึม
และทาด้ วยวัสดุกนั ซึมก่อนทุกแห่ง
3. ในกรณีที่ผนังอิฐก่อชิดติดพื ้นระดับดินให้ มีแนวกันชื ้นที่ใกล้ ระดับพื ้นดิน หรื อที่บริ เวณผนังห้ องน ้าให้ ผสม
น ้ายากันซึมในปูนฉาบ ตามกรรมวิธีของผู้ผลิตฉาบตลอดแนวความยาวผนัง
4. ปูนฉาบให้ ผสมน ้ายากันการแตกร้ าว สัดส่วนตามกรรมวิธีผ้ ผู ลิต
03-06 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ หมวดงานก่ อ (MASONRY MATERIAL)
ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนด หรื อเทียบเท่า
วัสดุ
ชื่อสินค้ า
หมายเหตุ
- ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทน า้ ยาเคมี 1. SIKA PLASTOCRETE
ดูรายละเอียดหมวด 03-02
และ WATERSTOP
2. CONLITE
3. MASTERFLEX
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หมวด 4 งานโลหะ (METALS)
4-01
ข้ อกาหนดทั่วไป (GENERAL SPECIFICATION)
1. ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ในการติดตังงานโลหะทั
้
งหมดที
้
่ระบุไว้ ในแบบ และรายการ
ก่อสร้ าง มาตรฐานงานโลหะจะต้ องเป็ นไปตามหลักวิชาช่าง ซึ่งจะต้ องใช้ ช่างที่มีความชานาญ และมี
ฝี มือประณีตมาดาเนินการ หากผลงานไม่ได้ คณ
ุ ภาพหรื อไม่เรี ยบร้ อยผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการแก้ ไขจน
เป็ นที่พอใจของสถาปนิกผู้ออกแบบ โดยค่าใช้ จ่ายเป็ นของผู้รับจ้ างเองทังสิ
้ ้น
2. แบบขยาย
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาแบบขยายและ SHOP DRAWING ของงานโลหะที่จาเป็ น ให้ ผ้ คู วบคุมตรวจก่อนจึง
จะทาการก่อสร้ างได้ แบบขยายเหล่านี ้จะต้ องแสดงขนาด จุดเชื่อม และระยะต่างๆ โดยละเอียด
3. ตัวอย่าง
โลหะที่จะนามาติดตังจะต้
้ องส่งตัวอย่างให้ ผ้ คู วบคุมงานตรวจเสียก่อน ภายหลังจากที่ได้ รับอนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร จึงทาการติดตังได้
้
4-02
วัสดุ (MATERIAL)
1. วัสดุที่เป็ นเหล็กทุกชนิด จะต้ องมีคณ
ุ ภาพดี ไม่มีตาหนิ หรื อสนิมขุม มีมาตรฐาน สามารถรับความเค้ น
และเครี ยด และพิกดั ต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทัว่ ไป
2. วัสดุชบุ โครเมี่ยมจะต้ องได้ มาตรฐานว่าด้ วยการชุบโครเมี่ยม จะต้ องมีความหนาพอเพียง ก่อนชุบจะต้ อง
ขัดแต่งวัสดุนนให้
ั ้ เรี ยบร้ อย
3. เหล็กหล่อทุกชนิด การหล่อจะต้ องเรี ยบร้ อย มีขนาดและมีรูปร่ างตามแบบขยาย ไม่บิดโก่ง เป็ นรู โพรง
หรื อบิ่น
4. เหล็กปลอดสนิม (STAINLESS STEEL) ให้ ใช้ เกรด 304 ในกรณี ที่ระบุให้ ใช้ เหล็กปลอดสนิม จะต้ องมี
ขนาด และรูปร่างตามระบุใบแบบขยาย ผิวจะต้ องขัดให้ เรี ยบ รอยต่อต่างๆ จะต้ องสนิท และเรี ยบร้ อย
5. ท่อเหล็กสาหรับราวลูกกรง หรื ออื่นๆ จะต้ องได้ มาตรฐานตามระบุใบแบบ และรายการก่อสร้ าง
6. ทองเหลือง หรื อโลหะอื่นๆ ที่ระบุในแบบก่อสร้ าง ต้ องมีคณ
ุ ภาพดีไม่มีตาหนิ สีจะต้ องสม่าเสมอตลอด
4-03
การประกอบและการติดตัง้
งานโลหะเบ็ดเตล็ดทังหมดจะต้
้
องมีขนาด และรูปร่างตามระบุในแบบขยาย การตัดต่อเชื่อม จะต้ องเรี ยบร้ อย
ได้ ฉาก ได้ แนว และระดับ รอยต่อต่างๆ จะต้ องเรี ยบร้ อย และสนิท การยึดด้ วยน๊ อต สกรู ทุกแห่งต้ องมีแหวน
รองรับ และขันสกรูจนแน่น
4-04
การตกแต่ ง
วัสดุที่เป็ นเหล็กทังหมดจะต้
้
องล้ างให้ สะอาด ปราศจากสนิม รอยต่อ และรอยเชื่อมต่างๆ จะต้ องขัด ตกแต่งให้
เรี ยบร้ อย และทาสีกนั สนิมก่อนจึงทาสีทบั หน้ าได้ รายละเอียดตามหมวด 10-04 งานทาสี
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หมวด 5 ระบบกันเสียง (SOUND PROTECTION)
ฉนวนใยแก้ ว (FIBERGLASS INSULATION)
5-01. ความต้ องการทั่วไป
5-011. ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชานาญ มี
ระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตังวั
้ สดุอะคูสติกตามระบุในแบบ และรายการ
ประกอบแบบ
5-012. ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างพร้ อมรายละเอียด และขันตอนการติ
้
ดตังวั
้ สดุอะคูสติก เช่น
แผ่นวัสดุอะคูสติก พร้ อมอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการสัง่ ซื ้อ
5-013. ผู้รับจ้ างต้ องจัดทา Shop Drawing เพื่อให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง้
ดังนี ้
1. แบบแปลน, รูปด้ าน, รูปตัด ของผนัง หรื อฝ้ าเพดาน แสดงแนวและ
ระยะ ทีต้องติดวัสดุอะคูสติก ให้ ครบถ้ วนทุกระบบ
2. แบบขยายรูปตัดของผนังและฝ้าที่มีการติดตังวั
้ สดุอะคูสติก
5-02. ผลิตภัณฑ์
เป็ นเนื ้อฉนวนใยแก้ วสีเทาใส่สาร HydroProtec ลดการอุ้มน้ า แบบแผ่น หุ้มรอบด้ านด้ วย
วัสดุกนั ชื ้น ความหนาแน่น 32 กก/ลบ.ม. หนา 50, 100 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม. กาหนดค่าการนา
ความร้ อน (k-Value) ไม่เกิน 0.033 W/m.K ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 486/2527 , ได้ รับฉลากเขียว
(Green Label) จากสถาบันสิง่ แวดล้ อมไทย, ได้ รับฉลากคาร์ บอนฟุตปริ น้ ท์จากองค์การบริ หาร
จัดการก๊ าซเรื อนกระจก, ได้ รับฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ ใช้ ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจาหน่ายโดยบริ ษัท สยามไฟ
เบอร์ กลาส จากัด ในกลุม่ ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง] หรื อเทียบเท่า
5-03. การดาเนินการ
5-041. ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและทาการติดตังวั
้ สดุอะคูสติก สาหรับกันเสียง ตามรายละเอียด
ของวัสดุทรี่ ะบุ โดยจะต้ องปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
5-042. ติดตังโครงคร่
้
าวผนังให้ เรี ยบร้ อย เพื่อให้ ชา่ งสามารถใส่วสั ดุอะคูสติก สาหรับผนังกัน
เสียง ลงในโครงคร่าวได้ ตามทีก่ าหนดในแบบ หรื อตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
5-043. ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบแบบก่อสร้ าง และประสานงานกับผู้ติดตังเพื
้ ่อกาหนดตาแหน่ง
ของงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานผนัง เช่น งาน
เตรี ยมโครงคร่าวผนัง, ตาแหน่งสายไฟ และตาแหน่งท่อในผนังเป็ นต้ น เพื่อให้ งานติดตัง้
วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สาหรับผนังกันเสียง ได้ อย่างเรี ยบร้ อยสวยงาม
5-044. ก่อนปฏิบตั ิงานบริ เวณที่มกี ระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ต้ องมัน่ ใจว่าไม่มกี ระแสไฟรั่วและทา
การตัดไฟก่อนทุกครัง้
5-04. การติดตัง้
5-041. ติดตังโครงคร่
้
าวโครงคร่าวโลหะ , โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ โดยเว้ นระยะห่าง 0.6 ม.
และปิ ดด้ านหนึง่ ด้ วยผนังเบา
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5-042. ติดตัผนั
้ งเบาหนึง่ ด้ าน โดยเริ่ มจากตรงกลางไปด้ านบนทีละแผ่น
5-043. ติดตังวั
้ สดุอะคูสติก สาหรับผนังกันเสียง ระหว่างโครงคร่าวให้ เต็มช่องว่าง โดยเริ่มจาก
ตรงกลางไปด้ านบน
5-044. ติดตังผนั
้ งเบา โดยให้ ระยะพอดีกบั โครงคร่าว
5-05. ผู้จัดจาหน่ าย
วัสดุอะควัสดุอะคูสติก สาหรับกันเสียง วัสดุอะคูสติก เอสซีจี รุ่น Cylence Zoundblock
บจก.สยามไฟเบอร์ กลาส หรื อเทียบเท่า
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หมวด 6 งานประตู และหน้ าต่ าง (DOOR & WINDOW)
6-01
ประตู-หน้ าต่ างอลูมิเนียม (ALUMINIUM DOOR AND WINDOW)
งานในหมวดที่จะกล่าวนี ้ให้ ยดึ ถือตามข้ อกาหนดของแบบก่อสร้ าง และรายการทัว่ ไปเป็ นหลัก
6-011 คุณสมบัติอลูมิเนียม (PROPERTY OF ALUMINIUM)
งานในหมวดที่จะกล่าวนี ้ให้ ยดึ ถือตามข้ อกาหนดของแบบก่อสร้ างและรายการทัว่ ไปเป็ นหลัก
1. กาลังของอลูมิเนียม (STRENGTH OF ALUMINIUM)
อลูมิเนียมที่ใช้ เนื ้ออลูมิเนียมจะต้ องเป็ น ALLOY 6063 T5 หรื อ 50S ขึ ้นรู ป ชนิดที่มีคณ
ุ ภาพความ
แข็ ง แรง เหมาะสมกับ งานสถาปั ต ยกรรมโดยมี ULTIMATE TENSILE STRENGTH ไม่ น้ อ ยกว่ า
22,000 ปอนด์ ต่อตารางนิ ว้ ซึ่งจะต้ องมี ขนาดหน้ าตัดที่ เหมาะสม หรื อตามที่ ระบุไว้ ในแบบ และ
รายการรายละเอียดนอกเหนือจากที่กาหนดนี ้ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน มอก. 218-2520 ทุกประการ
2. ผิวอลูมิเนียม (ALUMINIUM SURFACE)
ผิวอลูมิเนียมจะต้ องเป็ น POWDER COATING หรื อ ANODISE ตามที่ระบุไว้ ในแบบ และความหนา
ของผิวที่ชุบ จะต้ องเป็ นไปตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตโดยเคร่ งครัด และจะต้ องมีหนังสือ
รับรองความหนาของ FILM และระบบการชุบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากโรงงานผู้ผลิต ขนาด ความ
หนา และน ้าหนักของ SECTION ทุกอันจะต้ องไม่เล็กหรื อบางกว่าที่ระบุไว้ ในรูปแบบหรื อรายการ
6-012 ขนาดและความหนาของอลูมิเนียม (SIZE OF ALUMINIUM)
1. อลูมิเนียมที่ใช้ ภายในอาคาร (INTERNAL ALUMINIUM)
สาหรับขนาดและความหนาของหน้ าตัดอลูมิเนียมทุกชิน้ ของประตู -หน้ าต่าง ที่ติดตังทั
้ ว่ ไปภายใน
อาคารจะต้ องได้ ค วามหนาไม่ ต่ า กว่ า ที่ ร ะบุ ไว้ ดัง นี ้ (ถื อ เอาความหนาของขอบรอบรู ป หน้ าตัด
อลูมิเนียม ในกรณีที่ไม่ได้ กาหนดรูปแบบและรายการ)
1.1 ช่องแสงหรื อกรอบติดตาย ความหนาไม่ต่ากว่า
2.0
มิลลิเมตร
1.2 ประตู-หน้ าต่าง ชนิดบานเลือ่ น ความหนาไม่ต่ากว่า
2.0
มิลลิเมตร
1.3 บานประตูสวิง ความหนาไม่ต่ากว่า
2.5
มิลลิเมตร
1.4 อลูมิเนียมตัวประกอบต่างๆ ความหนาไม่ต่ากว่า
1.2
มิลลิเมตร
2. อลูมิเนียมสาหรับภายนอกอาคาร (EXTERNAL ALUMINIUM)
สาหรับขนาด และความหนาของหน้ าตัดอลูมิเนียมรู ปทุกชิ ้นของประตู-หน้ าต่าง ที่ติดตังส่
้ วนภายนอก
อาคารให้ ยึดถือตามข้ อกาหนดในแบบก่อสร้ าง หากมิได้ ระบุในรู ปแบบและรายการผู้รับจ้ างจะต้ อง
ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี ้
2.1 สามารถรับแรงลมได้ ไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม/ตารางเมตร ในระดับต่ากว่า 40.0 เมตร ลงมาถึง
ระดับดิน
2.2 สามารถรับแรงลมได้ ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม/ตารางเมตร ในระดับสูงกว่า 40.00 เมตรขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 80 เมตร
2.3 สามารถรับแรงลมได้ ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร ในระดับสูงกว่า 80.00 เมตรขึ ้นไป
หรื อยึดหลักเกณฑ์สามารถรับแรงลมได้ ไม่น้อยกว่า 801 กิโลกรัม/ตารางเมตร โดยทัว่ ไป และผู้รับจ้ าง
จะต้ องเสนอรายการคานวณ แบบแสดงขนาดหน้ าตัด พร้ อมทังความหนาของอลู
้
มิเนียม และความ
หนาของกระจกที่ติดตังให้
้ แข็งแรงเหมาะสมในแต่ละส่วนของอาคารให้ ผ้ อู อกแบบพิจารณา
32

หมายเหตุ ข้ อกาหนดนีม้ ิได้ เป็ นข้ อกาหนดตายตัว เพียงเป็ นแนวทางในกรณี ที่ไม่ได้ กาหนดรู ปแบบ และ
รายการ หากมีการกาหนดลงในรูปแบบและรายการแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิ ตามรู ปแบบและ
รายการอย่างเคร่ งครัด เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ รู ับจ้ างเห็นว่า จาเป็ นต้ องใช้ อลูมิเนียม และกระจกที่มี
ความหนามากกว่าที่ระบุในแบบเพื่อให้ เกิดความแข็งแรงและสามาถรับแรงลมได้ ให้ ผ้ รู ับจ้ าง
เสนอต่อผู้วา่ จ้ าง แต่คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นเป็ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างเองทังสิ
้ ้น
6-013 อุปกรณ์ ประกอบของอลูมิเนียม (ACCESSORY OF ALUMINIUM)
1. สกรูและพุก (SCREW)
ส่วนประกอบต่างๆ ของประตู-หน้ าต่างอลูมิเนียม เช่น สกรู ยึดวงกบและตัวบานส่วนที่มองเห็นได้
จะต้ องใช้ ชนิ ด ที่เป็ น STAINLESS STEEL ส่วนที่ไม่อาจมองเห็ น ได้ ให้ ใช้ สกรู ช นิด โลหะชุบ CAD
PLATED สกรู ที่ยึดติดกับส่วนที่ไม่ใช่ไม้ หรื อวัสดุเป็ นโลหะ หรื อกาแพง ค.ส.ล เสา ค.ส.ล กาแพงหรื อ
ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน เป็ นต้ น ตะปูควงหรื อสกรูที่ขนั ต้ องใช้ ร่วมกับพุก PLASTIC ทาด้ วย NYLON ของ
U-PAT หรื อ TOX หรื อเทียบเท่า
2. อุปกรณ์ประกอบอื่น (OTHERS)
2.1 ส่ว นที่ เป็ นบานเปิ ดชนกับ วงกบหรื อ ชนกั บ บานเปิ ดบานอื่ น ตามแนวตัง้ ให้ ใ ส่ สัก หลาด
(WOVEN POLYPILE WEATHER SEAL) โดยเลือกใช้ ขนาดและแบบให้ เหมาะสมและได้ รับ
การอนุมัติ จ ากสถาปนิ ก สาหรั บ ประตูห น้ าต่างอลูมิ เนี ย มที่ ติ ด กับ ภายนอกจะต้ อ งใช้ เส้ น
สักหลาดประเภทที่เสริ มแผ่น POLYURETHENE ตรงกลาง
2.2 ส่วนหน้ าต่างบานเลื่อนให้ ติดลูกล้ อสาหรับบานเลือ่ นทุกบาน ลูกล้ อจะต้ องเป็ นไนล่อนชนิดที่ มี
BALL BEARING มีความแข็งแรงเป็ นพิเศษ โดยใช้ รุ่นที่เหมาะสมกับขนาด น ้าหนักของบาน
เลื่อ น หน้ าต่ างบานเลื่อ นทุก ช่ อ งจะต้ อ งมี ระบบกัน ไม่ ให้ บ านหน้ าต่า งหลุด จากรางอย่า ง
ปลอดภัยและแต่งให้ เรี ยบร้ อยทังภายนอกและภายใน
้
บานเลื่อนทุกบานให้ ใส่สกั หลาดยาว
ตลอดแนวเลือ่ น
6-014 แบบประกอบการติดตัง้ (SHOP DRAWING)
ในแบบก่อสร้ างได้ แสดงแบบของประตู-หน้ าต่าง เพื่อบอกจุดประสงค์และขนาดเท่านัน้ ผู้รับจ้ างจะต้ อง
เขียนแบบแสดงรายละเอียดประกอบการติด ตังมาเสนอต่
้
อผู้ควบคุมงานและสถาปนิก เป็ นจานวน 3 ชุด
เพื่อตรวจแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเหมาะสมกับงานสถาปั ตยกรรมโดยจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานและ
สถาปนิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสียก่อน จึงจะลงมือดาเนินการติดตังได้
้ สาหรับในแบบ SHOP DRAWING
จะต้ องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. SECTION และความหนาของอลูมิ เนี ย มที่ ใช้ รวมทัง้ ขนาดของ SECTION ที่ จ ะต้ อ งได้ ขนาดที่
เหมาะสม และได้ ขนาดกับชนิดของ HARDWARE ที่จะต้ องติดตังตามก
้
าหนดด้ วย
2. แสดงการติดตังการยึ
้
ดติดกับโครงสร้ างต่างๆ และติดตังในส่
้ วนใดส่วนหนึง่ ของอาคาร
3. แนวรอยต่อและการกันน ้า
6-015 การติดตัง้ และอุดยาแนว (INSTALLATION AND SEALANT)
1. การติดตัง้ (INSTALLATION)
การประกอบติ ด ตัง้ งานอลูมิ เนี ย มจะต้ องติ ด ตัง้ โดยช่า งผู้ช านาญให้ เป็ น ไปตามแบบขยายและ
รายละเอียดต่างๆ ตาม SHOP DRAWING ที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและสถาปนิก
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แล้ ว รอยต่อต่างๆ จะต้ องมีความแข็งแรง ปิ ด-เปิ ดหรื อเลือ่ นได้ คล่องตัว การประกอบติดตังจะต้
้ องได้
ดิ่งและแนวนอน และจะต้ องได้ ฉากทุกมุม ยกเว้ นจะระบุให้ เป็ นอย่างอื่นและสาหรับการสัมผัสกัน
ระหว่างอลูมิเนียมกับโลหะอื่นจะต้ องทาด้ วย BITUMINUS PAINT หรื อ ISOLATION TAPE ตลอด
บริ เวณที่โลหะทังสองสั
้
มผัสกัน เมื่อติดตังแล้
้ วเสร็ จในส่วนใดที่ผ้ คู วบคุมงานเห็นจาเป็ นต้ องป้องกัน
ผิวอลูมิเนียมในระหว่างการก่อสร้ างจะต้ องทาหรื อพ่น STRIPABLE P.V.C. COATING 2 ชัน้ เพื่อ
ป้องกันผิววัสดุจากน ้าปูนหรื อสิ่งอื่นใดอันอาจจะทาความเสียหายกับวงกบประตู -หน้ าต่างได้ การ
เคลือบผิวอลูมิเนียมนี ้ผู้รับจ้ างต้ องเคลือบเป็ นตัวอย่างให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาก่อน ทังนี
้ ้ผู้รับจ้ าง
สามารถเสนอวิธีการป้องกันผิวอลูมิเนียมได้ หากวิธีการอื่นดีกว่า
2. วัสดุยาแนว (SEALANT)
อลูมิ เนี ย มที่ ติ ด แนบกับ ปู น หรื อ ส่ว นของ ค.ส.ล. หรื อ วัส ดุอื่ น ใดนัน้ จะต้ อ งยาแนวหรื อ อุด ด้ ว ย
CAULKING COMPOUND ประเภท SILICONE SEALANT หรื อ POLYURETHANE SEALANT
(กรณีที่ต้องทาสีทบั ) และจะต้ องรองรับด้ วย JOINT BACKING ชนิด POLYETHYLENE ก่อนการทา
การยาแนวหรื ออุด จะต้ องท าความสะอาดเสีย ก่ อนจึ งท าการอุด CAULKING COMPOUND ได้
หลังจากนันจึ
้ งทาการตกแต่งแนวให้ เรี ยบร้ อยสวยงามทังภายในและภายนอก
้
ผู้รับจ้ างจะต้ องส่ง
ตัวอย่างวัสดุยาแนวเพื่อพิจารณาอนุมตั ิก่อนดาเนินการสถาปนิกจะเป็ นผู้กาหนดสีที่ใช้ ภายหลัง
3. การรับประกัน (WARRANTY)
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับประกันคุณภาพระบบประตูหน้ าต่าง ตังแต่
้ การออกแบบ วัสดุที่ใช้ และฝี มือการ
ติดตัง้ ตังแต่
้ วนั ที่สง่ มอบงานเป็ นระยะเวลา 2 ปี และจะต้ องยินยอมเปลีย่ นเป็ นส่วนๆ หรื อทังชุ
้ ด ถ้ า
หากเกิดจากความบกพร่องในวัสดุหรื อฝี มือการประกอบเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ผู้รับจ้ างจะต้ องซ่อมแซมภายใน 1 เดือน หลังจากได้ รับแจ้ งโดยไม่สามารถฟ้องเรี ยกค่าเสียหายจากผู้
ว่าจ้ างไม่วา่ กรณีใดๆ ผลงานเมื่อแล้ วเสร็ จแนวอลูมิเนียมโครงสร้ างต่างๆ จะต้ องเป็ นแนวเส้ นตรงซึ่ง
ขนานหรื อได้ ฉากกันทังแนวดิ
้
่งและแนวนอนซึง่ เป็ นมุมฉากต่อกันตลอด และจะต้ องขนานหรื อได้ ฉาก
กับแนวโครงสร้ างของอาคาร อลูมิเนียมจะต้ องได้ รับการตรวจสอบให้ อยูใ่ นสภาพดี ไม่มีรอยขูดขีด มี
สีของอลูมิเนียมเป็ นสีเดียวกันตลอด
6-02
กระจก (GLASS)
6-021 การติดตัง้ กระจกและอุดยาแนว (GLAZING AND SEALING)
1. การติดตังกระจก
้
(GLAZING)
1.1 การบรรจุกระจกเข้ ากรอบทัว่ ไป ผู้รับจ้ างจะต้ องระมัดระวังในการใช้ วสั ดุอุดยาแนวอันจะไม่
ก่อให้ เกิดความสกปรก เลอะเทอะ หรื อความเสียหายกับกระจก หรื อกรอบบานภายหลัง การ
ล้ าง หรื อทาความสะอาดเนื่องจากวัสดุอุดยาแนวกับกระจกผู้รับจ้ างจะต้ องใช้ ทินเนอร์ หรื อ
น ้ายาอื่นๆ ที่ผ้ ผู ลิตวัสดุอดุ ยาแนวได้ แนะนาไว้ เท่านัน้ และห้ ามมิให้ ผสมน ้ายาใดๆ อันจะทาให้
ความเข้ มข้ นของวัสดุอดุ ยาแนวน้ อยลง ห้ ามมิให้ บรรจุกระจกเข้ ากรอบในขณะที่สยี งั ไม่แห้ ง ผิว
ของกรอบบานและกระจกก่อนใช้ วสั ดุยาแนวจะต้ องทาความสะอาดให้ ปราศจากความชื น้
ไขมัน และฝุ่ นละออง และเมื่อใช้ วสั ดุยาแนวอุดยากระจกแล้ วต้ องทาการขัดและตกแต่งวัสดุยา
แนวส่วนที่เกินให้ เรี ยบร้ อยก่อนที่วสั ดุยาแนวนันจะแข็
้
งตัว (ภายใน 2-3 ชัว่ โมง)
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1.2 เมื่อการติดตังกระจกเสร็
้
จสมบูรณ์ กระจกต้ องปราศจากรอยขีดข่วน แตกร้ าว หรื อคลาดเคลือ่ น
ใดๆ หรื อเกิดความเสียหายก่อนการรับมอบงาน
2. วัสดุอดุ ยาแนว (SEALER)
วัสดุอุดยาแนวที่ใช้ สาหรับกรอบบานเหล็ก ต้ องเป็ นวัสดุประเภท SILICONE วัสดุอดุ ยาแนวที่ใช้ นี ้
จะต้ อ งไม่แ ห้ ง หรื อ แข็ ง อยู่ในภาชนะบรรจุจ ากโรงงานในขณะที่ เปิ ด เพื่ อ น ามาใช้ รายละเอี ย ด
ผลิตภัณฑ์ได้ ระบุไว้ ในรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ าง
6-022 ประเภทกระจก (TYPE OF GLASS)
1. กระจกใส (CLEAR FLOAT GLASS)
ตามมาตรฐาน B.S. 952/1964 FLOAT PROCESS ความหนาตามที่ ระบุในแบบก่ อ สร้ าง กระจก
จะต้ องมีคณ
ุ ภาพดี ผิวเรี ยบสม่าเสมอทังแผ่
้ น ปราศจากริ ว้ รอยขีดข่วน หรื อฝ้ามัว กระจกทุกแผ่นต้ องมี
การแต่งลบมุมให้ เรี ยบร้ อยสวยงาม มีขนาดความหนา และคุณสมบัติตามที่กาหนดในแบบและใน
รายการก่อสร้ างนี ้
2. กระจกนิรภัย (TEMPERED AND LAMINATED SAFETY GLASS)
ตามมาตรฐาน B.S. 952/1964 จะต้ องใช้ ชนิดและสีตามที่สถาปนิกกาหนด ขนาดความหนา และ
คุณสมบัติให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในแบบก่อสร้ างและรายการก่อสร้ างนี ้
3. กระจกฝ้า
ตามมาตรฐาน B.S. 952/1964 จะต้ องใช้ ชนิดและสีตามที่สถาปนิกกาหนด ขนาดความหนา และ
คุณสมบัติให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในแบบก่อสร้ างและรายการก่อสร้ างนี ้
4. กระจกเงา (MIRROR)
กระจกเงาให้ ใช้ ชนิด FLOAT GLASS เป็ นเนือ้ กระจกตัดแสง สาหรับกรรมวิธีในการเคลือบทาเป็ น
กระจกเงา จะต้ องเป็ น ระบบ ELECTRO COPPERED SILVERING รายละเอีย ดผลิต ภัณ ฑ์ ขนาด
ความหนา คุณสมบัติของกระจกได้ ระบุไว้ ในหมวดรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ าง
06-023 ความหนาของกระจก (THICKNESS)
หากไม่ได้ กาหนดเป็ นอย่างอื่นในแบบก่อสร้ างให้ ใช้ ความหนาของกระจกตามที่ กาหนดไว้ ในรายการ
ก่อสร้ างนี ้ ตามมาตรฐาน B.S. 952/1964 ดังนี ้
สาหรับหน้ าต่างทัว่ ไป
6
มิลลิเมตร
สาหรับประตูทวั่ ไป
6
มิลลิเมตร
สาหรับกระจกติดตายทัว่ ไป
6
มิลลิเมตร
สาหรับกระจกติดตายที่มีพื ้นที่เกิน 30 ตร.ฟ.
8
มิลลิเมตร
สาหรับกระจกบานเกล็ด
6
มิลลิเมตร
และสาหรับส่วนที่ต้องใช้ ความหนาของกระจกมากกว่าที่กาหนดในแบบ เพื่อให้ เกิดความแข็งแรงให้ ผ้ รู ับ
จ้ างแจ้ งแก่ผ้ อู อกแบบ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
้ ้น และหากไม่ได้ กาหนดเป็ นอย่างอื่นใน
แบบก่อสร้ างเรื่ องชนิดของกระจกให้ ใช้ ตามที่กาหนดไว้ ในรายการก่อสร้ างนี ้เป็ นอย่างต่า
1. ส่วนต่อไปนี ้ให้ ใช้ เป็ นประเภทกระจกเทมเปอร์ ความหนาตามความเหมาะสมกับขนาดของช่อง
เปิ ด
- ส่วนที่ทาหน้ าที่เป็ นผนังกระจก
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- ส่วนที่ทาหน้ าที่เป็ นราวกันตก
- ส่วนต่างๆ ที่กาหนดในแบบก่อสร้ าง
2. ส่วนที่เป็ นกระจกนิรภัยต่างๆ ให้ ผ้ รู ับจ้ างเสนอ SHOP DRAWING และรายการคานวณขนาด
และความหนาของกระจกที่ใช้ ในแต่ละส่วนตามแบบก่อสร้ างต่อผู้คมุ งานและสถาปนิกพิจารณา
อนุมตั ิก่อนดาเนินการ
06-03 รายละเอี ย ดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประเภท ประตู -หน้ าต่ างและกระจก
GLASS)
ใช้ ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุหรื อเทียบเท่า
วัสดุ
ชื่อสินค้ า
ประตู-หน้ าต่างอลูมิเนียม (ALUMINUM 1. YHS INTERNATIONAL
DOOR AND WINDOW)
2. EASTRIVER CONSTRUCTION
3. PERMASTEELISA
4. PETERSON 1990
5. GLASS LINE
ระบบสีผงอลูมิเนียม (POLYESTER
1. JOTUN CORRO-COAT
POWDER COATING)

วัสดุยาแนวกระจกประเภทซิลโิ คน
(SILICONE SEALANT)

กระจก (GLASS)

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

(DOOR, WINDOW AND

หมายเหตุ
TEL. 02-318-1383
TEL. 02-681-8283
TEL. 038-468-270

ให้ ใช้ JOTUN CORROCOAT PE-F ดาเนินการ
ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดย
เคร่งครัด

DOW CORNING
GE
RHODORSIL
WACKER
THAI-ASAHI GLASS
SIAM GUARDIAN
TGSG
SIAM V.M.C.
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หมวด 7 งานผิวสาเร็จ (FINISHES)
7-01
งานผิวพืน้ (FLOOR FINISHES)
7-011 ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)
1. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)
ผู้รับจ้ างต้ องเตรี ยมการรองพื ้นปูนทราย เพื่อปรับตัว และวัสดุปพู ื ้นต่างๆ ตามที่กาหนดในแบบ และ
รายการก่อสร้ าง การเทพื ้นโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ผู้รับจ้ างต้ องวางระดับให้ ต่ากว่าผิวสาเร็ จ
ตามที่กาหนดระดับไว้ ในแบบประมาณ 40 มิลลิเมตร ในบริ เวณพืน้ ที่ที่วสั ดุปูผิวพืน้ 2 ชนิดมาชน
บรรจบกัน ถ้ าในแบบก่อสร้ างมิได้ ระบุไว้ ผู้ รับจ้ างจะเสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบเพื่อ
กาหนดเส้ นแบ่งกันระหว่
้
างวัสดุก่อนทาการติดตัง้ หรื อปูวสั ดุก่อนทาการติดตัง้ หรื อปูวสั ดุผิวพื ้นแต่ละ
ชนิด
2. การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ (SAMPLE OF MATERIAL)
2.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ ปพู ื ้นผิวตามที่กาหนดไว้ ในแบบ และรายการก่อสร้ าง
ให้ ผ้ คู วบคุมงาน หรื อผู้ออกแบบตรวจสอบคุณภาพก่อนใช้ งานไม่น้อยกว่า 14 วัน ตัวอย่างทุก
ชิ ้นจะต้ องมีแผ่นป้ายแสดงชื่อวัสดุ ผู้ผลิต และตาแหน่งพื ้นที่ที่จะใช้ งาน
2.2 วัสดุพื น้ ผิวใดที่ไม่ใช่วัสดุสาเร็ จรู ป เช่น หิน ขัด หินล้ าง ผู้รับจ้ างต้ องจัดท าตัวอย่างวัสดุตาม
กรรมวิธีที่ระบุไว้ ในรายการก่อสร้ างสาหรับการก่อสร้ างจริ ง มีขนาดที่เหมาะสมต่อการตรวจสอบ
เสนอให้ ผ้ คู วบคุมงาน/ผู้ออกแบบตรวจสอบ โดยถือปฏิบตั ิวิธีการเสนอตัวอย่างตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 2.1
2.3 วัสดุเทียบเท่าวัส ดุที่กาหนดไว้ ในแบบ หรื อรายการก่อสร้ างที่ผ้ ูรับจ้ างประสงค์ จะใช้ ในงาน
ก่อสร้ างพื ้นผิว ผู้รับจ้ างต้ องจัดส่งตัวอย่างวัสดุ พร้ อมรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุนนๆ
ั ้ ให้ ผ้ ู
ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบตรวจสอบโดยถือปฎิบตั ิวิธีการเสนอตัวอย่างตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1
3. ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITY)
การทางานพื ้นผิวใด ที่ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบตัวอย่างวัสดุ หรื อยังไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุม
งาน ผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไข และผู้ควบคุมงานมีสทิ ธิสงั่ ให้ รือ้ ถอนออกได้ โดยผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบ
ในค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้ด้ วย
7-012 พืน้ ขัดมัน หรือขัดเรียบ (FLOOR SCREED)
ดาเนินการเทคอนกรี ต หรื อคอนกรี ตผสมนา้ ยากันซึม โดยใช้ อตั ราส่วนผสมของนา้ ยา วิธีใช้ เป็ นไปตาม
คาแนะนา และกรรมวิธีของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยได้ รับการอนุมตั ิ และเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน และ
เทตามรายละเอียดในหมวดงานคอนกรี ต แล้ วปรับระดับผิวคอนกรี ตให้ มีความเอียงลาด และแนวเอียงลาด
ตามที่ระบุในแบบก่อสร้ าง ในขณะที่ผิวคอนกรี ตหมาดๆ เริ่ มแข็งตัว ให้ โรยผงซีเมนต์ทบั หน้ าให้ ทวั่ แล้ วขัดผิว
มัน ด้ ว ยเกรี ย งเหล็ก หรื อ ขัด ผิ วเรี ย บด้ ว ยเกรี ย งไม้ ให้ พื น้ ผิ ว มัน หรื อ เรี ย บสม่ าเสมอ ตลอดทัง้ พื น้ ที่ ให้
เรี ยบร้ อย หลังจากผิวพื ้นแห้ งแล้ ว 24 ชัว่ โมง ให้ ทาการบ่มพื ้นเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามรายละเอียด
การบ่มที่กาหนดไว้ ในหมวดงานคอนกรี ต
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7-13

พืน้ ไม้ อัดซีเมนต์
ไม้ อดั ซีเมนต์ ผลิตจากไม้ สกัดย่อย ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ และสารเคมีที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพมา
ผสมกัน ปลอดส่วนผสมที่เป็ นสารใยหิน (Asbestos) และกาวยูเรี ยฟอมัลดีไฮน์ ส่วนผสมในแบบ
เหล็กจะถูกนาไปซ้ อนทับและอัดด้ วยแรงกดสูง ให้ ได้ ความหนาที่ต้องการ และกดไว้ ใต้ แรงดันจนกว่า
ซีเมนต์จะแข็งตัว หลังจากถอดแบบแล้ วแผ่นจะถูกเก็บรักษาไว้ จนได้ ความแข็งแรง และนาไปผ่านการ
อบลดความชื ้น แผ่นผนังไม้ อดั ซีเมนต์จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ไม้ ที่นามาใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเป็ นไม้ ปลูกโตเร็ ว
2.
3.
4.
5.

แผ่นมีความหนาแน่น 1100 -1300 กก./ม.
ค่าการนาความร้ อน (ค่า K) ต่ากว่า 0.125 W/m°C
เชื ้อราไม่สามารถเติบโตบนแผ่นผนัง เนื่องจากมีสภาวะที่เป็ นด่าง
ผ่านการทดสอบการทนไฟตามมาตรฐาน BS 476 ข้ อ 6 และ 7 จัดเป็ นวัสดุประเภท O หรื อ
virtually non-combustible
6. ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS 476 ข้ อ 22 สาหรับผนังทนไฟ 1 ชัว่ โมง และ 2 ชัว่ โมง
7. ไม่บวม หรื อผุกร่อน
8. ได้ รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 878-2537 หรื อ ม.อ.ก.1427-2540
การติดตังหากมิ
้
ได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในแบบ ให้ ใช้ ความหนาอย่างตา่ 20 มม.
7-02
งานผิวผนัง (WALL FINISH WORK)
7-021 งานฉาบปูน (PLASTERING)
ดูรายละเอียดหมวด 4-05 การฉาบปูน
7-022
ผนังไฟเบอร์ ซีเมนต์
วัสดุ
1.1 วัสดุกรุผนังเบาภายใน
ใช้ กระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบ หนา 8 มม.ผลิตจากไฟเบอร์ ซีเมนต์ไม่มีสว่ นผสมของใยหิน
ตามมาตรฐาน มอก. 1427-2540 ความหนาตังแต่
้ 8 มม. ขึ ้นไป
1.2 คร่าวโลหะ
ใช้ โครงคร่าวชนิดตัวยู(U66) และตัวซี(C64)หนาไม่น้อยกว่า 0.52 มม. หรื อตามขนาดที่วิศวกร
ผู้ออกแบบระบุ
1.3 อุปกรณ์ยดึ
ใช้ ตะปูเกลียว ปลายแหลม ยาว 23 มม. หรื อเทียบเท่า
1.4 วัสดุเก็บรอยต่อแผ่น
ใช้ ปนู ฉาบรอยต่อ ฉาบเรี ยบรอยต่อ(ใช้ กบั รุ่นขอบลาดเท่านัน)
้
2. การติดตัง้
1.5 การติดตังโครง
้
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การติดตังโครงคร่
้
าวให้ วางโครงนอนโดยยึดติดกับพื ้นและโครงสร้ างทังด้
้ านบนและด้ านล่าง แล้ ว
จึงวางระยะโครงในแนวตังโดยก
้
าหนดระยะห่างไม่เกิน 60 ซม. และขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของ
วิศวกรโครงการ
2.2 การติดตังแผ่
้ นไฟเบอร์ ซเี มนต์
ระยะห่างของตะปูเกลียวคือ 20 ซม. และบริ เวณ ขอบแผ่นให้ ติดตัง้ ห่างจากขอบ ประมาณ
1.2 ซม. และห่างจากมุมแผ่นประมาณ 5.0 ซม.
2.3 การติดตังบริ
้ เวณรอยต่อผนังรุ่นขอบลาด
ทาสีรองพื ้นปูนเก่าบริ เวณแนวรอยฉาบก่อนฉาบ และฉาบด้ วยปูนฉาบรอยต่อ ทังหมดสามครั
้
ง้
ในครัง้ แรกฉาบกว้ าง 150 มม. แล้ วปิ ดทับด้ วยเทปผ้ าดิบกว้ างไม่น้อยกว่า3.5 ซม. แล้ วจึงฉาบทับ
บางๆอีกรอบ ปล่อยรอให้ แห้ งแล้ วจึงฉาบทับครัง้ ที่สองกว้ าง 200 มม. ปล่อยรอให้ แห้ งแล้ วจึง
ฉาบทับครัง้ ที่สามกว้ าง 280 มม. เป็ นครัง้ สุดท้ าย
2.4 การติดตังบริ
้ เวณรอยต่อผนังรุ่นเซาะร่อง 4 นิ ้ว
ติดตังแบบชนชิ
้
ดและยาแนวรอยต่อด้ วย กาวอคิลคิ ยาแนว ตราช้ าง ถ้ าความสูงผนังเกิน 2.80ม.
ให้ ทาการเสริ มโครงรอบบริเวณรอยต่อแผ่นด้ านบนตามแนวนอน
3. การทาความสะอาดและตกแต่ง
3.1 แบบทาสี
สาหรับการใช้ งานกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบภายนอกอาคารให้ ทาสีทบั โดยก่อนการทาสี
จริ งให้ รองพื ้นด้ วยสีรองพื ้นปูนเก่าแล้ วจึงตามด้ วยการทาสีอะคริ ลคิ เป็ นสีจริ ง
3.2 แบบติดกระเบื ้อง
การติดตังกระเบื
้
้องให้ ใช้ กาวเซรามิค(Ceramic Bond) สาเร็ จรูปในการยึดประสาน(โดยให้ ใช้
ตามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิตกาวเซรามิค) ทาความสะอาดพื ้นผิวก่อนทาการติดตังด้
้ วยการ
ทาสีรองพื ้นปูนเก่าเพื่อทาให้ สมาร์ ทบอร์ ดอยูใ่ นสภาพที่พร้ อมที่จะรับการตกแต่งและเพื่อเป็ นการ
ป้องกันไม่ให้ กระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบดูดน ้าจากกาวมากนัก และควรใช้ เกรี ยงหวีในการปู
เพื่อให้ ผิวสัมผัสของแผ่นกระเบื ้องเซรามิคยึดเกาะกับกาวได้ ทวั่ ทังแผ่
้ น กระเบื ้องเซรามิคต้ อง
นาไปแช่น ้าและทิ ้งไว้ ให้ แห้ งหมาดๆ เพื่อให้ กระเบื ้องอิม่ น ้าพอดี แต่ไม่ควรให้ กระเบื ้องเปี ยก
จนเกินไปจะทาให้ กระเบื ้องเกิดการห้ อยย้ อยลงขณะติดตัง้ (Sag)
และเคาะกระเบื ้องเบาๆ
เพื่อให้ กาวกระจายตัว หลังจากนันทิ
้ ้งกระเบื ้องที่ติดตังเสร็
้ จแล้ วไว้ ประมาณ 7 วัน แล้ วจึงยาแนว
กระเบื ้องให้ สวยงาม ผนังที่ตดิ ตังแล้
้ ว จะต้ องได้ ระดับทังแนวตั
้
งและแนวนอนและจะต้
้
องทา
ความสะอาดให้ เรียบร้ อย
4. มาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
4.1 การแต่งกายควรแต่งกายให้ รัดกุมและสวมอุปกรณ์ปอ้ งกันภัยส่วนบุคคล
4.2 ในการทางานที่สงู ให้ ทาการขนส่งโดยใช้ ชกั รอกแทนการส่งด้ วยมือต่อมือ
4.3 ในการทางานที่สงู ควรใส่เข็มขัดนิรภัยและยึดโยงร่างกายไว้ กบั นัง่ ร้ าน
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7-023 แผ่ นตกแต่ งไฟเบอร์ ซีเมนต์
1. วัสดุ
1.1 วัสดุกรุผนังเบาภายในตกแต่งลดเสียงก้ อง
ใช้ กระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยที่มีหน้ าตัดความตื ้นลึกไม่เท่ากัน หนารวม 25 มม.ผลิตจากไฟเบอร์
ซีเมนต์ไม่มีสว่ นผสมของใยหินตามมาตรฐาน มอก. 1427-2540 ความหนารวมตังแต่
้ 25 มม.
ขึ ้นไป
1.2 คร่าวโลหะ
ใช้ โครงคร่าวชนิดตัวยู(U66) และตัวซี(C64)หนาไม่น้อยกว่า 0.52 มม. หรื อตามขนาดที่วศิ วกร
ผู้ออกแบบระบุ
1.3 อุปกรณ์ยดึ
ใช้ ตะปูเกลียว ปลายแหลม ยาว 23 มม. หรื อเทียบเท่า
2. การติดตัง้
2.1 การติดตังโครง
้
การติดตังโครงคร่
้
าวให้ วางโครงนอนโดยยึดติดกับพื ้นและโครงสร้ างทังด้
้ านบนและด้ านล่าง แล้ ว
จึงวางระยะโครงในแนวตังโดยก
้
าหนดระยะห่างไม่เกิน 100 ซม. จากนันวางโครงแนวนอนโดย
้
กาหนดระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. และขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของวิศวกรโครงการ
2.2 การติดตังแผ่
้ นไฟเบอร์ ซเี มนต์
ระยะห่างของตะปูเกลียวคือ 20 ซม. และบริ เวณ ขอบแผ่นให้ ติดตัง้ ห่างจากขอบ ประมาณ 1.2
ซม. และห่างจากมุมแผ่นประมาณ 5.0 ซม.
3. การทาความสะอาดและตกแต่ง
แบบทาสี
สาหรับการใช้ งานกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยที่มีหน้ าตัดความตื ้นลึกไม่เท่ากัน ให้ ทาสีทบั โดยก่อนการ
ทาสีจริ งให้ รองพื ้นด้ วยสีรองพื ้นปูนเก่าแล้ วจึงตามด้ วยการทาสีอะคริ ลคิ เป็ นสีจริ ง
4. มาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
4.1. การแต่งกายควรแต่งกายให้ รัดกุมและสวมอุปกรณ์ปอ้ งกันภัยส่วนบุคคล
4.2. ในการทางานที่สงู ให้ ทาการขนส่งโดยใช้ ชกั รอกแทนการส่งด้ วยมือต่อมือ
4.3. ในการทางานที่สงู ควรใส่เข็มขัดนิรภัยและยึดโยงร่างกายไว้ กบั นัง่ ร้ าน
7-024 ผนังแผ่ นอลูมิเนียมเจาะรูพรุ น
ผนังอลูมิเนียมแบบแผ่นสีเ่ หลียม รอยต่อ รูปตัว V ผลิตจากอลูมิเนียมแผ่น เกรด AA3105 H16 หนา 1 มม.
ขึ ้นรูป ขนาด 60 x 60 ซม.60x30 ซม.หรื อ 60 x 120 ซม. ขอบแผ่นทังสี
้ ด่ ้ าน เอียงทามุม 45 องศา แบบแผ่น
ทึบ หรื อ แบบเจาะรูกลม ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2.6 มม. Open Area 16 % ด้ านหลังแผ่นฝ้าเจาะรู ปิ ด
ด้ วยวัสดุดดู ซับเสียง Acoustic Non-woven หนา 0.2 mm. ชนิดไม่ลามไฟ Class B1 ตามมาตรฐาน DIN
4102 -1 ให้ คา่ สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง Noise reduction coefficient (NRC) = 0.8 ตามมาตรฐาน
ASTM C423-90a หรื อ แบบเจาะรูกลม ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม. Open Area 21 % ด้ านหลัง
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แผ่นฝ้าเจาะรู ปิ ดด้ วยวัสดุดดู ซับเสียง Acoustic Non-woven หนา 0.2 mm. ชนิดไม่ลามไฟ Class B1
ตามมาตรฐาน DIN 4102 -1 ให้ คา่ สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง Noise reduction coefficient (NRC) =
0.75 ตามมาตรฐาน ASTM C423-90a แผ่นฝ้าเคลือบสีโพลีเอสเตอร์ ด้วยระบบ Coil Coating ความหนาสี
ไม่ต่ากว่า 20 ไมครอน หรื อ เคลือบสีโพลีเอสเตอร์ ด้วยระบบ Electrostatically Stove Enamel ความหนาสี
ไม่ต่ากว่า 30 ไมครอน ความเงาสีไม่เกิน 14 % ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM B117 และ AMMA
2603 ติดตังแบบชนชิ
้
ด บนโครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี ที่ผลิตตามมาตราฐาน JIS G3302 หนา 0.5 มม.
7-03
งานฝ้ าเพดาน (CEILING WORK)
7-031 ขอบเขตและข้ อกาหนดทั่วไป (SCOPE OF WORK)
งานติดตังฝ้
้ าเพดานทังหมดนี
้
้ ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบแบบก่อสร้ าง งานระบบต่างๆ ทุกระบบที่ต้องติดตัง้
เกี่ยวข้ องกับงานฝ้าเพดานให้ ละเอียดเพื่อการเตรี ยมงานประสานงาน และการเตรี ยมโครงสร้ างสาหรับการ
ยึดโครงฝ้าเพดานต่างๆ เป็ นไปโดยหลักวิชาการที่ดีและเรี ยบร้ อยทุกๆ ระบบงาน สาหรับความสูงของฝ้า
เพดานให้ ถือตามระดับที่กาหนดในแบบก่อสร้ าง ฝ้าเพดานทุกชันผู
้ ้ รับจ้ างต้ องจัดให้ มีช่องเปิ ดจานวน และ
ขนาดตามความเหมาะสม โดยค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดเป็ นของผู้รับจ้ าง ส่วนตาแหน่งจะกาหนดให้ โดยผู้ควบคุม
งานในขณะที่ทาการก่อสร้ าง
7-032
ฝ้ าเพดานไฟเบอร์ ซีเมนต์ "
1. วัสดุ
1.1 วัสดุกรุฝา้ เพื่อกันเสียง
ก. แบบชนชิด
ใช้ กระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบ ผลิตจากไฟเบอร์ ซเี มนต์ที่ไม่มสี ว่ นผสมของใยหิน ตาม
มาตรฐาน มอก. 1427-2540
1.2 คร่าวโลหะ
สาหรับคร่าวโลหะ
โครงคร่าวฝ้าสาเร็ จรูป
ใช้ โครงคร่าว U66 , C64 หนา 0.52 มม. ตราช้ าง หรื อเทียบเท่า
1.3
อุปกรณ์ยดึ
ก. ตะปูเกลียว ปลายแหลม ยาว 23 มม. หรื อเทียบเท่า สาหรับโครงคร่าวซี-ลายน์ เบอร์ 24
หนา 0.55 มม.
ข. ตะปูตอกไม้ สาหรับโครงคร่าวไม้
ค. ตะปูเกลียว ตราช้ าง ปลายสว่าน มีปีก ยาว 32 มม. หรื อเทียบเท่า สาหรับโครงคร่าวเหล็ก
ขนาด 1.5 นิ ้ว x 3.0 นิ ้ว
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2. การติดตัง้
2.1 การติดตังโครง
้
แบบโครงคร่าวฝ้าสาเร็ จรูป โครงคร่าวหลักห่างกันไม่เกิน 60 ซม. โครงคร่าวซอยห่างกัน ไม่เกิน
40 ซม. โดยยึดเข้ ากับโครงคร่าวหลักด้ วยตะปูเกลียว
2.2 การติดตังแผ่
้ น
แบบโครงคร่าวฝ้าสาเร็ จรูป
ติดตังงานระบบต่
้
างๆที่อยู่เหนือฝ้าให้ เรี ยบร้ อยก่อนติดตังแผ่
้ นฝ้า โดยติดตังแผ่
้ นฝ้าด้ วยตะปู
เกลียว กับโครงคร่ าวซอย ให้ มีระยะห่างของตะปูเกลียวประมาณ 20 ซม. และบริ เวณขอบแผ่น
ให้ ติดตังห่
้ างจากขอบประมาณ 1.2 ซม. และห่างจากมุมแผ่นประมาณ 5.0 ซม.
3. มาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
3.1. การแต่งกายควรแต่งกายให้ รัดกุมและสวมอุปกรณ์ปอ้ งกันภัยส่วนบุคคล
3.2. ในการทางานที่สงู ให้ ทาการขนส่งโดยใช้ ชกั รอกแทนการส่งด้ วยมือต่อมือ
ในการทางานที่สงู ควรใส่เข็มขัดนิรภัยและยึดโยงร่างกายไว้ กบั นัง่ ร้ าน
7-033

ฝ้ าเพดานยิปซั่มบอร์ ดฉลุลาย
ใช้ แผ่นยิปซัมคุณภาพสูงตามมาตรฐาน BS1230 และ มอก.219-2524 ฉลุด้วยลายเรขาคณิ ต
ด้ า นหลัง ปิ ดทับ ด้ วยแผ่ น ดูด ซับ เสี ย งสะท้ อน (Glass Matt) รุ่ น Gyptone ผู้ แทนจ าหน่ า ยบริ ษั ท ไทย
ผลิตภัณฑ์ยิบซัม่ จากัด (มหาชน) หรื อเทียบเท่า
7-034

ฝ้ าแผ่ นอลูมิเนียมเจาะรูพรุ น
ฝ้าอลูมิเนียมแบบแผ่นสี่เหลียม รอยต่อ รู ปตัว V ผลิตจากอลูมิเนียมแผ่น เกรด AA3105 H16
หนา 0.7 มม. ขึ ้นรู ป ขนาด 60 x 60 ซม.60x30 ซม.หรื อ 60 x 120 ซม. ขอบแผ่นทังสี
้ ่ด้าน เอียงทามุม 45
องศา แบบแผ่นทึบ หรื อ แบบเจาะรู กลม ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2.6 มม. Open Area 16 % ด้ านหลัง
แผ่น ฝ้าเจาะรู ปิ ด ด้ ว ยวัสดุดูด ซับ เสียง Acoustic Non-woven หนา 0.2 mm. ชนิ ดไม่ลามไฟ Class B1
ตามมาตรฐาน DIN 4102 -1 ให้ ค่า สัม ประสิท ธิ์ การดูด ซับ เสียง Noise reduction coefficient (NRC) =
0.8 ตามมาตรฐาน ASTM C423-90a หรื อ แบบเจาะรู ก ลม ขนาดเส้ นผ่านศูน ย์ ก ลาง 1.8 มม. Open
Area 21 % ด้ านหลังแผ่นฝ้าเจาะรู ปิ ดด้ วยวัสดุดดู ซับเสียง Acoustic Non-woven หนา 0.2 mm. ชนิดไม่
ลามไฟ Class B1 ตามมาตรฐาน DIN 4102 -1 ให้ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารดู ด ซับ เสี ย ง Noise reduction
coefficient (NRC) = 0.75 ตามมาตรฐาน ASTM C423-90a แผ่นฝ้าเคลือบสีโพลีเอสเตอร์ ด้ วยระบบ
Coil Coating ความหนาสีไม่ต่ากว่า 20 ไมครอน หรื อ เคลือบสีโพลีเอสเตอร์ ด้วยระบบ Electrostatically
Stove Enamel ความหนาสีไม่ต่ากว่า 30 ไมครอน ความเงาสีไม่เกิน 14 % ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM B117 และ AMMA 2603 ติดตังแบบชนชิ
้
ด บนโครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี ที่ผลิตตามมาตราฐาน JIS
G3302 หนา 0.5 มม.
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7-035
แผ่ นตกแต่ งไฟเบอร์ ซีเมนต์
1. วัสดุ
1.1 วัสดุกรุฝา้ เพดานภายในตกแต่งลดเสียงก้ อง
ใช้ กระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยที่มีหน้ าตัดความตื ้นลึกไม่เท่ากัน หนารวม 25 มม.ผลิตจากไฟเบอร์
ซีเมนต์ไม่มีสว่ นผสมของใยหินตามมาตรฐาน มอก. 1427-2540 ความหนารวมตังแต่
้ 25 มม.
ขึ ้นไป
1.2 คร่าวโลหะสาร็ จรูป
ใช้ โครงคร่าวซี-ลายน์ เบอร์ 24 หนา 0.55 มม. ตราช้ าง หรื อเทียบเท่า
1.3 อุปกรณ์ยดึ
ใช้ ตะปูเกลียว ปลายแหลม ยาว 23 มม. หรื อเทียบเท่า
2. การติดตัง้
2.1 การติดตังโครง
้
โครงคร่าวหลักห่างกันไม่เกิน 80 ซม. โครงคร่าวซอยห่างกัน ไม่เกิน 40 ซม. โดยยึดเข้ ากับโครง
คร่าวหลักด้ วยตะปูเกลียว
2.2 การติดตังแผ่
้ นตกแต่งไฟเบอร์ ซเี มนต์
ระยะห่างของตะปูเกลียวคือ 20 ซม. และบริ เวณ ขอบแผ่นให้ ติดตัง้ ห่างจากขอบ ประมาณ 1.2
ซม. และห่างจากมุมแผ่นประมาณ 5.0 ซม.
3. การทาความสะอาดและตกแต่ง
แบบทาสี
สาหรับการใช้ งานกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยที่มีหน้ าตัดความตื ้นลึกไม่เท่ากัน ให้ ทาสีทบั โดยก่อนการ
ทาสีจริ งให้ รองพื ้นด้ วยสีรองพื ้นปูนเก่าแล้ วจึงตามด้ วยการทาสีอะคริ ลคิ เป็ นสีจริ ง
4. มาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
4.4. การแต่งกายควรแต่งกายให้ รัดกุมและสวมอุปกรณ์ปอ้ งกันภัยส่วนบุคคล
4.5. ในการทางานที่สงู ให้ ทาการขนส่งโดยใช้ ชกั รอกแทนการส่งด้ วยมือต่อมือ
ในการทางานที่สงู ควรใส่เข็มขัดนิรภัยและยึดโยงร่างกายไว้ กบั นัง่ ร้ าน
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์ วัสดุผิวพืน้ ผนัง และฝ้ าเพดาน
ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนด หรื อชนิดอื่นที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่า
วัสดุ
ชื่อสินค้ า
- ยิปซัมบอร์ ด
1. ตรา Gyproc
(GYPSUM BOARD)
2. ตราช้ าง
- โครงเคร่าโลหะ
1. Gyproc
(METAL STUD)
2. ตราช้ าง
3. DECEM
- แผ่นอลูมิเนียนมเจาะรูพรุน
1. FAMELINE
2. LUXALON
3. ARMSTRONG
-

แผ่นตกแต่งไฟเบอร์ ซีเมนต์

1. สมาร์ ทบอร์ ท
2. เชอร์ ร่า
3. Conwood

-

แผ่ น ไฟเบอร์ ซี เมนต์ แ ผ่ น เรี ย บ 1. สมาร์ ทบอร์ ท
หนา 8 มม.
2. เชอร์ ร่า
3. Conwood

หมายเหตุ

ผนังไม้ ตกแต่ง SCG รุ่ น โมดิน่า หรื อ
เทียบเท่า
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7-04
งานทาสี (PAINT WORK)
7-041 ขอบเขต และข้ อกาหนดทั่วไปของงานทาสี (GENERAL SPECIFICATION)
1. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องใช้ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อดาเนินการทาสีให้
ลุล่วงดังที่ ก าหนดในแบบและรายการก่อ สร้ าง และให้ สัม พัน ธ์ กับ งานในส่วนอื่ น ๆ ด้ วยการทาสี
หมายถึงการทาสีอาคารทังภายนอก
้
ภายใน และส่วนต่อเนื่องต่างๆ ที่ได้ กาหนดไว้ ในแบบ ยกเว้ นส่วน
ที่กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น หรื อส่วนที่กาหนดให้ บุด้วยวัสดุประดับต่างๆ ทังนี
้ ้หากมีสว่ นใดที่ผ้ รู ับจ้ าง
สงสัย หรื อไม่แน่ใจให้ ปรึกษาขอคาแนะนาจากผู้ควบคุมงานทันที การทาสีให้ รวมถึงการตกแต่งอุดยา
แนวผิว และการทาความสะอาดผิวต่างๆ ก่อนที่จะทาการทาสี
2. ข้ อกาหนดทัว่ ไป (GENERAL SPECIFICATION)
2.1 สีที่นามาใช้ จะต้ องบรรจุ และผนึกในกระป๋ อง หรื อภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต และ
ประทับตราเครื่ องหมายการค้ า เลขหมายต่างๆ ชนิดที่ใช้ และคาแนะนาในการทาติดบนภาชนะ
อย่างสมบูรณ์ กระป๋ อง หรื อภาชนะที่ใส่สีนนั ้ จะต้ องอยู่ในสภาพเรี ยบร้ อยไม่บบุ ชารุ ด ฝาปิ ด
ต้ องไม่มีรอยปิ ด-เปิ ดมาก่อน
2.2 สีทุกกระป๋ องจะต้ องนามาเก็บไว้ ในสถานที่ที่จัดไว้ ในที่มิดชิดมั่นคง สามารถใช้ กุญแจปิ ดได้
ภายในห้ องมีการระบายอากาศดี ไม่อบั ชื ้น มีการทาความสะอาดให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยเป็ น
ประจาทุกวัน และจะต้ องมีการป้องกันอัคคี ภยั เป็ นอย่างดี เป็ นที่เก็บสี และอุปกรณ์ในการทาสี
การมอบรับสีจากโรงงานหรื อการเปิ ดกระป๋ องสี ตลอดจนการผสมสีให้ ทาในห้ องนี ้เท่านัน้
2.3 การตรวจสอบระหว่า งการก่ อ สร้ าง เจ้ าของโครงการ ผู้อ อกแบบ ผู้ค วบคุม งาน มี สิท ธิ์ เข้ า
ตรวจสอบคุณภาพ และจานวนของสีได้ ตลอดเวลาการก่อสร้ าง
2.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่ทาการทาสีในขณะที่ฝนตก หรื อความชื ้นในอากาศสูง
2.5 ถ้ าหากมีสว่ นหนึ่งส่วนใดที่สงสัย หรื อไม่สามารถทาสีได้ ตามข้ อกาหนด ผู้รับจ้ างจะต้ องรี บแจ้ ง
ให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบทันที
2.6 การน าสี ม าใช้ แ ต่ ล ะงวด จะต้ อ งให้ ผ้ ูค วบคุม งานตรวจสอบก่ อ นว่ า เป็ นสี ที่ ถูก ต้ อ งตามที่
กาหนดให้ ใช้
3. วัสดุ (MATERIAL)
3.1 สีที่ใช้ ในการก่อสร้ าง จะต้ องได้ รับการพิจ ารณา และอนุมัติ ให้ ใช้ จากผู้ออกแบบเสียก่อ น สี
จะต้ องเป็ น ของใหม่ โดยห้ ามนาสีเก่าที่เหลือ จากงานอื่น มาใช้ โดยเด็ ดขาด ชนิ ดของสี และ
หมายเลขของสีจะต้ องเป็ นไปตามกาหนด ห้ ามนาสีชนิ ด และหมายเลขที่นอกเหนือไปจากที่
กาหนดไว้ มาใช้ หรื อมาผสมเป็ นอันขาด
3.2 สีที่ ใช้ ต้ อ งเป็ น สีที่ ผลิต ขึน้ โดยมี ตัวยาป้องกัน การขึน้ ราของสี หรื อ กันสนิ ม อัน เกิ ด จากโลหะ
ป้องกันด่างอันเกิดจากคอนกรี ต และกาแพงอิฐ และจะต้ องเป็ นสีที่มีความคงทนถาวรไม่หลุด
ง่าย
3.3 สิ่งอื่ น ๆ ที่ ใช้ ป ระกอบในการทาสีที่ มิ ได้ ระบุไว้ เช่ น น า้ มัน สน (TURPENTINE) น า้ ยาผสมสี
(THINNER) ฯลฯ ซึง่ ต้ องใช้ ควบคูก่ นั ไปในระบบการทาสี ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสีโดยเฉพาะ
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ในกรณีที่บริ ษัทผู้ผลิตสีไม่มีผลิตภัณฑ์ประกอบต่างๆ นี ้ ให้ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ประกอบต่างๆ นี ้
ให้ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ โดยมีเครื่ องหมายการค้ า และชื่อผู้ผลิตบอกไว้ อย่างชัดเจน
7-042 ประเภทของสีท่ ใี ช้ ในงานทาสี (TYPE OF PAINT)
ในกรณีแบบรูปและรายการก่อสร้ างมิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นให้ ถือปฏิบตั ิดงั นี ้
1. สีน ้าพลาสติก (EMULSION PAINT)
ใช้ ทาบนผิวไม้ ทวั่ ไป หรื อผิวอื่นที่คล้ ายคลึงกัน และตามที่ผ้ อู อกแบบกาหนดให้ ใช้
2. สีน ้ามัน (ENAMEL PAINT)
ใช้ ท าบนผิ ว ไม้ ทั่ว ไป หรื อ ผิ ว อื่ น ที่ ค ล้ า ยคลึง กัน และผิ ว โลหะต่ า งๆ รวมทัง้ ผิ ว ตามที่ ผ้ ูอ อกแบบ
กาหนดให้ ใช้
3. แลคเกอร์ น ้ามันวานิช ฯลฯ (LACQUER, VARNISH, ETC)
ใช้ ท าบนผิวไม้ หรื อผิ วอื่น ๆ ที่ ค ล้ ายคลึงกัน ภายในอาคาร หรื อภายนอกอาคารตามที่ ผ้ ูอ อกแบบ
กาหนดให้ ใช้
4. สีอื่นๆ (OTHER)
ผู้ออกแบบระบุเพิ่มเติมไว้ เป็ นเฉพาะส่วน หรื อเป็ นพิเศษเฉพาะแห่งในแบบ และรายการก่อสร้ าง
5. รายละเอียดวัสดุ (MATERIAL).
รายละเอี ยดผลิต ภัณ ฑ์ ชนิ ด และคุณ สมบัติ ของสีรองพื น้ สีทับ หน้ าแต่ ละประเภท น า้ ยาผสมได้
กาหนดไว้ ในหมวดรายการวัสดุ และรายการก่อสร้ าง
7-043 การเตรียมการทั่วไปก่ อนทางานทาสี (GENERAL PREPARATION)
1. ช่างฝี มืองานทาสี (WORKMANSHIP)
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาช่างทาสีที่มีฝีมือดีมีประสบการณ์ และชานาญงานมาทางาน โดยการ
ทางานของช่างทาสีจะต้ องอยูใ่ นการควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิดของผู้ควบคุมงาน หรื อหัวหน้ าช่าง
สีของผู้รับจ้ างจะต้ องอยูค่ วบคุมตลอดเวลาในระหว่างงานทาสี
1.2 ในการทาสี ช่างสีจะต้ องทาสีให้ มีความเรี ยบสม่าเสมอกันตลอดปราศจากรอยต่อ ช่องว่าง หรื อ
เป็ นรอยแปรงปรากฏอยู่ การทาสีแต่ละชัน้ ต้ องให้ แน่ใจว่าสีแ ต่ละชันจะต้
้
องแห้ งสนิทดีแล้ วจึง
จะลงมือทาสีชนต่
ั ้ อไป ควรจะพิจารณาความเรี ยบร้ องหลังการทาสีแต่ละชัน้
2. การเตรี ยมการก่อนเริ่ มงานทาสี
2.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้จดั หาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทังบั
้ นได หรื อนัง่ ร้ านสาหรับทาสีที่เหมาะสม หรื อ
ตามความจาเป็ น และนาวัตถุใดที่ใช้ ปกคลุมพื ้นที่หรื อส่วนอื่นของอาคาร เป็ นการป้องกันความ
สกปรกเปรอะเปื อ้ น เลอะเทอะ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นได้ จากการทาสี
2.2 ผู้รับจ้ างต้ องตรวจดูอปุ กรณ์ ประตู-หน้ าต่าง และอุปกรณ์ สว่ นอื่นๆ ที่สามารถจะติดตังภายหลั
้
ง
ได้ แต่ติดตังไปแล้
้
วให้ ถอดออก และทาการติดตังภายหลั
้
งเมื่อทาสีเรี ยบร้ อ ยแล้ ว
2.3 ฝาครอบสวิตซ์ และปลัก๊ ไฟฟ้า ซึ่งได้ ติดตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ วจะต้ องเอาออกก่อนทาการทาสี เมื่อ
ทาสีเสร็ จ และสีแห้ งดีแล้ ว จึงทาการติดตังตามเดิ
้
มให้ เรี ยบร้ อย
2.4 การตัดเส้ นตามขอบต่างๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีตา่ งกัน จะต้ องระมัดระวังเป็ นอย่างดี
อย่าให้ มีรอยทับกันระหว่างสี
3. การอุดยาแนว (CAULKING)
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3.1 วัสดุยาแนวส่วนที่เป็ นไม้ ให้ ใช้ WOOD SEALER หรื อWOOD FILLER ถ้ าผิวพื ้นไม่เรี ยบมีรอย
ขรุ ขระ ให้ ขดั ด้ วยกระดาษทราย แล้ วโป้ว หรื อพ่นสีรองพื ้น และขัดจนเรี ยบทัว่ กัน ส่วนที่เป็ นไม้
จะต้ องทาสีน ้ามันวานิชให้ อดุ แนว และรองพื ้นด้ วยดินสอพองผสมสี และทาด้ วยสีย้อมเนื ้อไม้
3.2 วัสดุยาแนวส่วนที่เป็ นคอนกรี ต หรื อปูนฉาบให้ ใช้ CEMENT FILLER
3.3 วัสดุยาแนวสาหรับเหล็ก หรื อโลหะอื่นเมื่อทาสีกนั สนิม หรื อรองพื ้นแล้ ว ให้ อดุ รูหรื อยาแนวด้ วย
CAULKING COMPOUND
7-044 การเตรียมผิวพืน้ และรองพืน้ งานทาสี
1. ผิวปูนฉาบ (PLASTERING SURFACE)
ผิวปูนฉาบ ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อค หรื อผนังคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่จะทาสีจะต้ องแห้ งสนิท
และจะต้ องทาความสะอาดให้ ปราศจากเศษฝุ่ นละออง คราบฝุ่ น คราบสกปรกถ้ ามีคราบไขมัน น ้ามัน
หรื อสีเคลือบละลายติดอยู่ให้ ล้างออกด้ วยน ้ายาขจัดไขมัน หรื อผงซักฟอก ทิ ้งให้ ผิวแห้ งสนิทแล้ ว ให้
ทาด้ วยสีรองพื ้น ตามชนิดของสีทาทับหน้ า โดยให้ เป็ นไปตามคาแนะนา และกรรมวิธีของผู้ผลิต
2. ผิวไม้ (WOOD SURFACE)
ผิวของไม้ จะต้ องแห้ งสนิท และต้ องทาการซ่อมโป้วอุดรูรอยแตกต่างๆ ของผิวไม้ ให้ เรี ยบร้ อยแล้ วจึงทา
การขัดเรี ยบผิวไม้ ด้วยกระดาษทรายพร้ อมทังท
้ าการเช็ดปั ดทาความสะอาดผิวไม้ ให้ เรี ยบร้ อย แล้ วทา
ด้ วยสีรองพื ้นไม้ ตามชนิดที่ผ้ อู อกแบบกาหนด โดยให้ ดาเนินการไปตามคาแนะนา และกรรมวิธีของ
ผู้ผลิต
3. ผิวเหล็ก หรื อโลหะที่มีสว่ นผสมของเหล็ก, เหล็กอาบสังกะสี และโลหะต่างๆ (STEEL SURFACE)
3.1 ผิวเหล็ก หรื อโลหะที่มีสว่ นผสมของเหล็ก ให้ ใช้ เครื่ องขัด ขัดรอยเชื่อม รอยตาหนิ แล้ วใช้ แปรง
ลวด หรื อกระดาษทรายขัดผิวจนเรี ยบ และปราศจากสนิม หรื ออาจใช้ วิธีพ่นทราย (ในส่วนที่
ผู้ออกแบบกาหนดให้ ใช้ ) เพื่อขจัดสนิม หรื อเศษผงออกให้ หมดพร้ อมทังท
้ าความสะอาดผิวหน้ า
ไม่ให้ มีไขมันหรื อน ้ามันจับ โดยใช้ น ้ายาล้ า งขจัดไขมันโดยเฉพาะ เสร็ จแล้ วใช้ น ้ายาล้ างออกให้
หมด และปล่อยให้ แห้ ง แล้ วจึงใช้ น ้ายาขจัดสนิมและป้องกันสนิมประเภทไครโรเอทธีลิน หรื อ
น ้ายาประเภทเดียวกัน 1 ส่วนต่อน ้า 2 ส่วน ทาล้ างคราบสนิมบนผิวหน้ าเหล็กให้ ทวั่ และก่อนที่
น ้ายาจะแห้ งให้ ใช้ น ้าสะอาดล้ างออกจนผิวหน้ าสะอาดพร้ อมทังเช็
้ ด หรื อใช้ ลมเป่ าให้ แห้ งสนิท
แล้ ว จึ ง ทาหรื อ พ่ น สี ร องพื น้ กัน สนิ ม ตามรายละเอี ย ดที่ ได้ ก าหนดในหมวดงานนี แ้ ละตาม
คาแนะนาตามกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
3.2 ผิวเหล็กอาบสังกะสี และโลหะต่างๆ ให้ ใช้ น ้ายาล้ างขจัดไขมันหรื อน ้ามัน เช็ดล้ างออกให้ หมด
และล้ างด้ วยน ้าสะอาด เมื่อทิ ้งให้ แห้ งแล้ วให้ ทา หรื อพ่นสีรองพื ้น ตามรายละเอียดที่ได้ กาหนด
ในหมวดงานนี ้ และตามคาแนะนาตามกรรมวิธีของผู้ผลิต
7-045 วิธีการทางานสี (PAINTING METHOD)
1. เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ ในงานทาสี (PAINT EQUIPMENT)
วิธีการทาสีอาจทาด้ วยแปรง ทาด้ วยลูกกลิ ้งหรื อพ่น ด้ วยเครื่ อง ให้ เป็ นไปตามความเหมาะสม และ
ตามที่ผ้ อู อกแบบกาหนด
2. ผิวคอนกรี ต (CONCRETE SURFACE)
ดูรายละเอียดหมวด 10-047 รายละเอียดผลิตภัณฑ์สี
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3. ผิวไม้ (WOOD SURFACE)
ดูรายละเอียดหมวด 10-047 รายละเอียดผลิตภัณฑ์สี
4. ผิวเหล็ก (STEEL SURFACE)
ดูรายละเอียดหมวด 10-047 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
5. การทาความสะอาด (CLEANING)
การทาความสะอาดขันสุ
้ ดท้ าย ผู้รับจ้ างจะต้ องทาความสะอาด เช็ดล้ างสีส่วนเกิน และรอยเปรอะ
เปื อ้ นตามที่ ต่ า งๆ จนสะอาดเรี ย บร้ อยผลเสี ย หายอื่ น ๆ อัน เนื่ อ งมาจากการทาสีให้ อ ยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้ างเองทังสิ
้ ้น
7-046 การทาสีชิน้ ส่ วนโครงสร้ างโลหะ (STEEL STRUCTURE PAINTING)
1. การทาสีรองพื ้นครัง้ แรก (FIRST PAINTING)
ชิ ้นส่วนโครงสร้ างเหล็ก และงานเหล็กโลหะต่างๆ ที่ปรากฏในแบบซึ่งได้ ระบุให้ ทาสีจะต้ องได้ รับการ
ทาสีรองพื ้นครัง้ แรก ตามที่ผ้ อู อกแบบกาหนดให้ เรี ยบร้ อยก่อนที่จะเคลื่อนย้ ายชิน้ ส่วนดังกล่าวออก
จากโรงงานมายังหน่วยงานก่อสร้ าง ทังนี
้ ้จะต้ องปล่อยรอให้ สีรองพื ้นที่ทาไปแห้ งสนิทเสียก่อนเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชม. สาหรับผิวส่วนที่ไม่อาจเข้ าถึงในการทาสีทบั ได้ เมื่อได้ ประกอบติดตังไปแล้
้
ว
ให้ ท าสีรองพื น้ ไว้ อย่างน้ อย 3 ครั ง้ โดยจะต้ องรอให้ ชัน้ ที่ ท าไปแล้ วแห้ งสนิท จึงจะทาทับชัน้ ต่อไป
สาหรับชิน้ ส่วนที่จะต้ องประกอบต่อประสานกับชิน้ ส่วนอื่นก่อนเคลื่อนย้ ายออกจากโรงงานไม่ต้อง
ทาสีจนกว่าจะประกอบต่อเชื่อมเสร็ จ และได้ ทาความสะอาดรอยต่อเชื่อมเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว สาหรับ
ผิวชิ ้นส่วนที่ต้องต่อเชื่อมกับส่วนโครงสร้ างอาคารอื่นในเวลาประกอบติดตังในที
้ ่ก่อสร้ างให้ ทาแลค
เกอร์ หรื อสารป้องกันสนิมชัว่ คราวอย่างอื่น ที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว การทาสี ทาเครื่ องหมาย หรื อ
รหัสต่างๆ ของชิ น้ ส่วนโครงสร้ าง ให้ กระท าบนบริ เวณพื น้ ผิวของชิ น้ ส่วนโครงสร้ าง ให้ กระท าบน
บริ เวณพื ้นผิวของชิ ้นส่วนที่ได้ รับการทาสีรองพื ้นแล้ ว ส่วนบริ เวณพื ้นผิว ที่จะสัมผัสกับคอนกรี ต หรื อ
จะฝังในคอนกรี ต ไม่ต้องทาสีรองพื ้น
2. การทาสีรองพื ้นครัง้ ที่ 2 (SECOND PRIMING)
เมื่อได้ ประกอบติดตังชิ
้ ้นส่วนเข้ าที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ทาความสะอาดผิวตามรอยต่อเชื่อม รวมทังที
้ ่หวั
BOLT และ NUT ให้ สะอาดเรี ยบร้ อยตามวิธีทาความสะอาดผิวหมวด 13-040 ของหมวดงานทาสีนี ้
และหลังจากได้ รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานแล้ ว หากปรากฏว่าชันทาสี
้
รองพื ้นครัง้ แรกที่ทาไว้
เกิ ดความเสียหายขึน้ เนื่องมาจากการติดตัง้ ชิน้ ส่วนดังกล่าว ให้ ทาการทาสีรองพื น้ ซา้ อีกครั ง้ ตรง
บริ เวณที่เกิดความเสียหาย เมื่อได้ รับการทาความสะอาดผิวทารองพื ้นครัง้ แรกแล้ วจึงดาเนินการทาสี
รองพื ้นครัง้ ที่ 2 ได้
3. การทาสีขนทั
ั ้ บหน้ า (FINISH COAT)
ในกรณี บริ เวณที่จะทาสีชิน้ ส่วนโครงเหล็กต่างๆ สัมผัสกับคอนกรี ต จะต้ องรอให้ งานคอนกรี ตเสร็ จ
เรี ยบร้ อยเสียก่อน และหากชันทาสี
้ รองพื ้นครัง้ ที่ 2 ได้ รับความเสียหายเนื่องจากงานคอนกรี ต หรื องาน
ติดตังอุ
้ ปกรณ์อย่างอื่นให้ จดั การทาความสะอาดตรงจุดนัน้ และทาสีรองพื ้นครัง้ ที่ 2 ใหม่ รอให้ สีรอง
พื ้นแห้ ง เมื่อได้ รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานเรี ยบร้ อย และได้ รับการตรวจอนุมตั ิจากผู้ควบคุม
งานแล้ ว จึงให้ ผ้ รู ับจ้ างทาการทาสีขนทั
ั ้ บหน้ าได้
4. เครื่ องมืออุปกรณ์ในการทาสี (EQUIPMENT)
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การทาสีอาจกระทาได้ โดยการใช้ แปรงลูกกลิ ้ง และโดยวิธีพ่น สีที่ทาแต่ละชัน้ จะต้ องมีผิวราบเรี ยบ
และมีความสม่าเสมอไม่หยดย้ อย หรื อเยิ ้มไหล หากการทาสีด้วยมือให้ ผลไม่เป็ นที่พอใจ ผู้ควบคุม
งานอาจสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างเปลีย่ นไปใช้ วิธีการพ่น หรื อทาด้ วยลูกกลิ ้งแทนก็ได้ นอกจากนี ้ในบริ เวณซอกมุม
ของชิ ้นส่วนโครงสร้ าง ซึง่ ไม่อาจใช้ แปรงทาได้ ให้ ทาสีในบริ เวณดังกล่าวด้ วยการพ่นแทน
7-047 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สี (PAINTING MATERIAL)
1. สีอาคารทัว่ ไป (GENERAL PAINTING)
1.1 ประเภททาสีผิวไม้ (WOOD SURFACE PAINT)
1.1.1 สีรองพื ้นประเภท ALUMINIUM WOOD PRIMER ทาครัง้ แรก โดยมีความหนาของสี
เมื่อแห้ งไม่ต่ากว่า 30 ไมครอน และทารองพื ้นครัง้ ที่ 2 ใช้ สีประเภท SPEED UNDER
COAT โดยมีความหนาของสีเมื่อแห้ งไม่ต่ากว่า 35 ไมครอน
1.1.2 สีทับ หน้ าให้ ใช้ สีป ระเภทน า้ มัน ที่ ท าจากใยสังเคราะห์ ALKYD ENAMEL ทาทับ 2
ครัง้ โดยมีความหนาของสีเมื่อแห้ งแต่ละชันไม่
้ ต่ากว่า 30 ไมครอน
1.2
ประเภทสีทาผิวปูน (CEMENT SURFACE PAINT)
1.2.1 สีรองพื ้น
ให้ ใช้ สีรองพื ้นที่ทาจาก ACRYLIC RESIN ชนิดพิเศษ ซึ่งมีความทนทานต่อฤทธิ์ด่าง
และป้องกันเชื ้อรา ทาหนึง่ ครัง้ ความหนาของฟิ ล์มสี 25-30 ไมครอน
1.2.2 สีทาทับหน้ าภายในอาคาร
ให้ ใช้ สปี ระเภท 100% ACRYLIC EMULSION ที่มีเทอร์ โมพลาสติกอะครี ลิคเรซิ่นเป็ น
องค์ประกอบ ซึ่งมีความคงทนสูง ไม่ซีดขาวได้ ง่าย ทนทานต่อฤทธิ์ด่าง และไม่มีสาร
ตะกั่ว มีประสิทธิ ภาพ ต่อต้ านเชือ้ รา ทาทับหน้ า 2 ครัง้ โดยความหนาของฟิ ล์มเมื่อ
แห้ งตามมาตรฐานผู้ผลิต
1.2.3 สีทาฝ้าเพดานยิปซัม่ บอร์ ด
ให้ ใช้ สนี ้าอีมลั ชัน่ ที่ทาจากโพลีไวนิลอะซิเตท อะครี ลคิ เรซิ่น มีคณ
ุ สมบัติในการต่อต้ าน
เชื ้อรา และคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศโดยทัว่ ไป ไม่ผสมสารตะกั่ว และสารปรอท
ทาทับหน้ า 2 ครัง้ ความหนาของฟิ ล์มสี 25-30ไมครอน
1.2.4 สีทาภายนอกอาคาร
ให้ ใช้ สปี ระเภท 100% ACRYLIC EMULSION ที่มีเทอร์ โมพลาสติกอะครี ลิคเรซิ่นเป็ น
องค์ประกอบ ซึ่งมีความคงทนสูงต่อรังสีอลุ ตร้ าไวโอเล็ต ไม่ซีดขาวได้ ง่าย ทนทานต่อ
ฤทธิ์ดา่ ง และไม่มีสารตะกัว่ มีประสิทธิภาพต่อต้ านเชื ้อรา ทาทับหน้ า 2 ครัง้ โดยความ
หนาของฟิ ล์ ม เมื่ อ แห้ งไวตามมาตรฐานผู้ ผลิ ต ให้ ใช้ สี ป ระเภทน า้ มั น อะครี ลิ ค
(ACRYLIC ENAMEL) ในส่วนที่ระบุ โดยดาเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
1.3 ประเภทสีทาผิวโลหะ (STEEL SURFACE PAINT)
1.2.1 สีร องพื น้ โลหะทาครั ง้ แรกด้ ว ยสีป ระเภท RED OXIDE ที่ ป ระกอบด้ ว ยผงสี ZINC
CHROMATE โดยที่ความหนาของสีเมื่อแห้ งไม่ต่ากว่า 30 ไมครอน และทาทับครัง้ ที่ 2
ด้ วยสีประเภท SPEED UNDER COAT ที่ทาจากใยสังเคราะห์พวก ALKYD จะต้ องมี
ความหนาของสีเมื่อแห้ งไม่ต่ากว่า 35 ไมครอน
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1.2.2 สีทาทับหน้ าให้ ใช้ สจี าพวก ALKYD ENAMEL ทาทับ 2 ครัง้ โดยมีความหนาของสีเมื่อ
แห้ งแล้ วแต่ละชันไม่
้ ต่ากว่า 30 ไมครอน
2. ผลิตภัณฑ์สที ี่ใช้ ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนด หรื อคุณภาพเทียบเท่าดังนี ้
2.1 JOTAN
2.2 TOA
2.3 ICI
2.4 SHERWIN WILLIAMS
หมายเหตุ
1. น ้ายาผสมที่จาเป็ นต้ องใช้ ประกอบในงานทาสี ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์สที ี่ใช้ ทาอาคารตามกรรมวิธีผ้ ผู ลิต
ในกรณีที่ผ้ ผู ลิตสีทาอาคารไม่มีจาหน่ายให้ ผ้ รู ับจ้ างนาวัสดุเทียบเท่าพร้ อมรายละเอียด คุณสมบัติ
วัสดุ ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิ
2. ให้ บ ริ ษั ท ผู้ผลิต ออกหนังสือ รั บ รองผลิต ภัณ ฑ์ สีที่ ใช้ ในโครงการให้ กับ ผู้ว่าจ้ า ง และสาเนาให้
ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานด้ วย
ตารางรายการสี
1. สีประเภททาไม้ (wood surface paint)
1.1 สีน ้ามัน
1.1.1 สีรองพื ้น
JOTUN
: ALUMINIUM WOOD PRIMER
TOA
: ALUMINIUM WOOD PRIMER
ICI
: DULUX ALUMINIUM WOOD PRIMER SEALER NO. A5193697
SHERWIN WILLIAMS : JW US ALUMINIUM WOOD PRIMER AND SEALER
1.1.2 สีทบั หน้ า
JOTUN
: GARDEX PREMIUM ENAMEL
TOA
: GLIPTON HIGH GLOSS ENAMEL (GLOSS)
: SUPERSHIELD TIMBERSHIELD (SHEEN)
ICI
: DULUX GLOSS FINISH NO.A365-LINE
SHERWIN WILLIAMS : F65 KEM LUSTRAL ALKYD ENAMEL
2. สีประเภทผิวปูน
2.1 สีน ้าอะครี ลคิ (ACRYLIC EMULSION PAINT) ใช้ ทาภายในอาคาร
2.1.1 สีรองพื ้น
JOTUN
: ALKALI RESISTING PRIMER
TOA
: ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER E-1000
ICI
: DULUX ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER A931-
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SHERWIN WILLIAMS
2.1.2 สีทบั หน้ า
JOTUN
TOA
ICI
SHERWIN WILLIAMS

1050
: B49 W2 STANDARD WALL PRIMER
:
:
:
:

MAJESTIC OPTICMA
DURACLEAN
DULUX PEARL GLO INTERIOR EMULSION A913-LINE
B40 ARKRYLITE 100% PURE ACRYLIC INTERIOR
EMULSION

2.2 สีน ้าอะครี ลคิ (ACRYLIC EMULSION PAINT) ใช้ ทาภายนอกอาคาร
2.2.1 สีรองพื ้น
JOTUN
: ALKALI RESESTING PRIMER
TOA
: ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER E-1000
ICI
: DULUX ACRYLIC ALKALI RESITING PRIMER A931-1050
SHERWIN WILLIAMS : B49 W2 STANDARD WALL PRIMER
2.2.2 สีทบั หน้ า
JOTUN
: JOTASHIELD EXTREME
TOA
: SUPERSHIELD TITANIUM (SHEEN/SEMI-GLOSS)
ICI
: DULUX WEATHERSHIELD EXTERIOR EMULSION A901LINE
SHERWIN WILLIAMS : B79 KEMLATEX 100% PURE ACRYLIC SEMI-GLOSS
EMULSION
2.3 สีอะครี ลคิ ใช้ ทินเนอร์ ในการทาละลาย (ACRYLIC SOLVENT-BASED)
2.3.1 สีรองพื ้น
JOTUN
: CITO PRIMER
TOA
: ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER-E1000
ICI
: DULUX WEATHERSHIELD S/B ACRYLIC FINISH A152LINE
SHERWIN WILLIAMS : B49 SUPER QUALITY WALL PRIMER
2.3.2 สีทบั หน้ า
JOTUN
: PIONEER 200 MATT
TOA
: TOA ACRYCOTE
ICI
: DULUX WEATHERSHIELD S/B ACRYLICFINISH A152LINE
SHERWIN WILLIAMS : B42 METALATEX GLOSS ENAMEL
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2.4 สี TEXTURE ใช้ ภายนอกอาคาร
2.4.1 สีรองพื ้น
JOTUN
: พ่ น PROFILE SPRAY ON รอ ง พื ้ น ALKALI RESESTING
PRIMER
TOA
: พ่น TOA WALLTILE TEXTURE SPRAY ON
ICI
: พ่ น DULUX TEXCEM A969 ร อ ง พื ้ น DULUX ACRYLIC
ALKALI RESISTING PRIMER A931-1050
SHERWIN WILLIAMS : พ่น TEXTURE รองพื ้น STANDARD WALL PRIMER

2.4.2 สีทบั หน้ า
JOTUN
TOA
ICI

: JOTASHIELD
: SUPERSHIELD
: DULUX WEATHERSHIELD EXTERIOR EMULSION A901LINE
SHERWIN WILLIAMS : B79 KEM LATEX 100% PURE ACRYLIC SEMI-GLOSS
EMULSION
3. สีทาฝ้าเพดาน (สีน ้าอะครี ลคิ ) ภายในอาคาร
3.1 สีรองพื ้น
JOTUN
: ALKALI RESISTING PRIMER
TOA
: ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER E-1100
ICI
: DULUX ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER
SHERWIN WILLIAMS : B49 W2 STANDARD WALL PRIMER
3.2 สีทบั หน้ า
JOTUN
: STRAX MATT
TOA
: SHIELD-1
ICI
: DULUX HOMEMATT INTERIOR EMULSION A965-LINE
SHERWIN WILLIAMS : ECO PEARL SERIES 3 INTERIOR
4. สีประเภททาผิวโลหะ (STEEL SURFACE PAINT)
4.1 สีน ้ามัน (ALKYD ENAMEL) ใช้ กบั เหล็กในพื ้นที่ทวั่ ไป
4.1.1 สีรองพื ้น
JOTUN
: PILOT PRIMER
TOA
: RED OXIDE PRIMER G-1024
ICI
: DULUX ANTICORROSIVE PRIMER RED A540560
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SHERWIN WILLIAMS : E41 N1 KROMIK METAL PRIMER RED OXIDE
4.1.2 สีทบั หน้ า
JOTUN
: GARDEX ENAMEL
TOA
: GLIPTON HIGH GLOSS ENAMEL
ICI
: DULUX GLOSS FINISH A365-LINE
SHERWIN WILLIAMS : F65 KEM LUSTRAL ALKYD ENAMEL
4.2 สีน ้ามัน (ALKYD ENAMEL) ใช้ กบั เหล็กในพื ้นที่ที่มีความเค็มสูง
4.21 สีรองพื ้น
JOTUN
: PENGUARD PRIMER SEA
TOA
: EPOGUARD PRIMER
ICI
: DEVRAN 201
SHERWIN WILLIAMS : E41 N1 KROMIK METAL PRIMER RED OXIDE
4.2.2 สีทบั หน้ า
JOTUN
: HARDTOP AS
TOA
: TOPGUARD
ICI
: URETHANE 388
SHERWIN WILLIAMS : F65 KEM LUSTRAL ALKYD ENAMEL
5. สีประเภทผิวคอนกรี ต ขัดมัน
5.1 สีน ้าอะครี ลคิ (ACRYLIC EMULSION PAINT) ใช้ ทาภายในอาคาร
5.1.1 สีรองพื ้น
JOTUN
: CITO PRIMER
TOA
: PENETRATING SEALER SG
ICI
: MASEAL
SHERWIN WILLIAMS : TRANS SEALER A33GHL21
5.1.2 สีทบั หน้ า
JOTUN
: MAJESTIC
TOA
: DURACLEAN
ICI
: DULUX PEARL GLO INTERIOR EMULSION
A913-LINE
SHERWIN WILLIAMS : B40 ARKRYLITE 100% PURE ACRYLIC
INTERIOR EMULSION
5.2
สีน ้าอะครี ลคิ (ACRYLIC EMULSION PAINT) ใช้ ทาภายนอกอาคาร
5.2.1 สีรองพื ้น
JOTUN
: CITO PRIMER
TOA
: PENETRATING SEALER SG
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ICI
SHERWIN WILLIAMS
5.2.2 สีทบั หน้ า
JOTUN
TOA
ICI

: MASEAL
: TRANS SEALER A33GHL21

: JOTASHIELD
: SUPERSHEILD
: DULUX
WEATHERSHIELD
EXTERIOR
EMULSION A901-LINE
SHERWIN WILLIAMS : B79 KEMLATEX 100% PURE ACRYLIC SEMIGLOSS EMULSION
6. SILICONE WATER REPELLENT สาหรับงานกรวดล้ าง, หินล้ าง, ทรายล้ าง, กระเบื ้องดินเผา
JOTUN
: SILICONE WATER REPELLENT
TOA
: WATER REPELLANT (WB)
ICI
: DULUX SILICONE R221 MASONRY WATER
REPELLENT A273-0185
SHERWINWILLIAMS
: A5 V23 SILICONE WATER REPELLENT
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รายการวัสดุ
พืน้
0. = พื ้นเดิมซ่อมแซม
1. = พื ้นเดิมปูแผ่นยางกันเสียงหนา 24 มม. ปูทบั ด้ วยไม้ อดั ซีเมนต์หนา 24 มม.บนโครงเหล็ก C
100x50x20x3.2 @ 1200 มม. และเหล็กฉาก 50x50x5 @ 400 มม.ผิวสาเร็จปูทบั ด้ วย พื ้นไม้ ลามิเนต
หนา 12 มม.
ผนัง
0 = ผนังเดิมก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบซ่อมแซมทาสีอะคริ ลคิ
1.1 = ผนังแผ่นอลูมิเนียมเจาะรูพรุน ติดตังด้
้ วยระบบ Clip-in ด้ านในติดตังแผ่
้ นไฟเบอร์ ซเี มนต์หนา 8 มม. 2
ชัน้ บนโครงคร่างโลหะ U66,C64 @ 600 มม. เสริ มเหล็ก C 75x45x2.3 @ 1200 มม.กรุทบั ด้ วยฉนวน
ใยแก้ ว กันเสียงหุ้มด้ วยพลาสกันความชื ้น ดูแบบขยายผนัง 1.1 หน้ า A4.01
1.2 = ผนังแผ่นอลูมิเนียมเจาะรูติดตังด้
้ วยระบบ Clip-in ด้ านในติดตังแผ่
้ นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชัน้
บนโครงคร่างโลหะ U66,C64 @ 600 มม. อีกด้ านกรุแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม.ปิ ดทับด้ วยฉนวน
ใยแก้ ว กันเสียงหุ้มด้ วยพลาสกันความชื ้น ดูแบบขยายผนัง 1.2 หน้ า A4.02
2.1 = ผนังตกแต่งไฟเบอร์ ซเี มนต์ทาสีอะคริ ลคิ ด้ านในติดตังแผ่
้ นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชันบนโครง
้
คร่างโลหะ U66,C64 @ 600 มม. เสริ มเหล็ก C 75x45x2.3 @ 1200 มม.กรุทบั ด้ วยฉนวนใยแก้ วกัน
เสียงหุ้มด้ วย พลาสติกกันความชื ้น ดูแบบขยายผนัง 2.1 หน้ า A4.03
2.2 = ผนังตกแต่งไฟเบอร์ ซเี มนต์ทาสีอะคริ ลคิ ด้ านในติดตังแผ่
้ นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชันบนโครง
้
คร่างโลหะ U66,C64 @ 600 มม. อีกด้ านกรุแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม.ปิ ดทับด้ วยฉนวนใยแก้ ว
กันเสียงหุ้มด้ วย พลาสติกกันความชื ้น ดูแบบขยายผนัง 2.2 หน้ า A4.04
3 = ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรี ยบทาสีอะคริ ลคิ
4 = ผนังโครงโลหะกรุแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม.
ฝ้ าเพดาน
0. = ฝ้าเพดานเดิมซ่อมแซมทาสีอะคริลคิ
1. = ฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมเจาะรู ด้ านบนกันเสียงด้ วยฉนวนกันเสียงใยแก้ วหุ้มพลาสติกกันชื ้นกรุด้วย
ไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชัน้ ทังด้
้ านบนและด้ านล่าง
2. = ฝ้าเพดานแผ่นตกแต่งไฟเบอร์ ซเี มนต์ ด้ านบนกันเสียงด้ วยฉนวนกัน เสียงใยแก้ วหุ้มพลาสติกกันชื ้น
กรุด้วยไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชัน้ ทังด้
้ านบนและด้ านล่าง
3. = ฝ้าเพดานยิปซัม่ บอร์ ดฉลุรูสเี่ หลีย่ มหนา 12 มม.พร้ อมแผ่นดูดซับเสียง รอยต่อฉาบเรี ยบ ด้ านบนกัน
เสียงด้ วยฉนวนกันเสียงใยแก้ วหุ้มพลาสติกกันชื ้น กรุด้วยไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชัน้ ทังด้
้ านบน
และด้ านล่าง
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รายละเอียดการแบ่ งงวดงาน
โครงการปรับปรุ งห้ องปฏิบตั ิการดนตรี จานวน 6 ห้ อง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กาหนดระยะเวลาส่ งมอบภายใน 60 วัน โดยแบ่ งงวดการชาระเงินเป็ น 3 งวดดังนี ้
งวดที่ 1(งวดแรก) เป็ นจานวนเงิน 25 % ของค่ าจ้ าง จะจ่ ายให้ เมื่อผู้รับจ้ างได้ ดาเนินการดังต่ อไปนี ้
- งานติดตังป้
้ ายประกาศโครงการ และป้ายเตือนต่างๆ
แล้ วเสร็ จ 100%
- จัดทาแผนงานก่อสร้ างในรูป (CPM หรื อ BAR CHART
แล้ วเสร็ จ 100 %
พร้ อมแสดง S-CURVE)
- ล้ อมรัว้ พื ้นที่ปรับปรุงและต่อเติม
แล้ วเสร็ จ 100 %
- งานจัดหาเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยประจาโครงการ
แล้ วเสร็ จ 100 %
ที่มีใบอนุญาต (จป. วิชาชีพ)
- งานจัดเตรี ยมสานักงานสนาม พร้ อมอุปกรณ์สานักงาน
แล้ วเสร็ จ 100 %
- รื อ้ ถอนตามรูปแบบและรายการ
แล้ วเสร็ จ 100 %
- งานก่ออิฐผนัง ฉาบปูนทังหมด
้
แล้ วเสร็ จ 100 %
- ปูยางรองพื ้น
แล้ วเสร็ จ 100 %
- โครงเหล็กรับพื ้น
แล้ วเสร็ จ 100 %
- ปูพื ้นไม้ อดั ซีเมนต์หนา 24 มม.
แล้ วเสร็ จ 100 %
- โครงเหล็กรับฝ้าเพดาน
แล้ วเสร็ จ 100 %
- ผนังทังหมดยกเว้
้
นวัสดุปิดผิวภายนอก
แล้ วเสร็ จ 100 %
- โครงเหล็กรับฝ้าเพดาน
แล้ วเสร็ จ 100 %
- ฝ้าเพดานทังหมดยกเว้
้
นวัสดุปิดผิวฝ้าเพดาน
แล้ วเสร็ จ 100 %
- งานเดินท่อร้ อยสายทังหมด
้
แล้ วเสร็ จ 100 %
กาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
หรือมีผลงานสะสมได้ ไม่ น้อยกว่ า 30% ของผลงานทัง้ หมดตามสัญญา
งวดที่ 2 (งวดสอง) เป็ นจานวนเงิน 35 % ของค่ าจ้ าง จะจ่ ายให้ เมื่อผู้รับจ้ างได้ ดาเนินการดังต่ อไปนี ้
- งานปิ ดผิวฝ้าเพดาน
แล้ วเสร็ จ 100%
- งานปิ ดผิวผนัง
แล้ วเสร็ จ 100%
- งานติดตังประตู
้
และหน้ าต่าง
แล้ วเสร็ จ 100 %
- งานทาสี
แล้ วเสร็ จ 100 %
- งานระบบไฟฟ้าดวงโคมและอุปกรณ์
แล้ วเสร็ จ 100%
กาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
หรือมีผลงานสะสมได้ ไม่ น้อยกว่ า 80% ของผลงานทัง้ หมดตามสัญญา
-1-

งวดที่ 3 (งวดสาม) เป็ นจานวนเงิน 40 % ของค่ าจ้ eาง จะจ่ ายให้ เมื่อผู้รับจ้ างได้ ดาเนินการดังต่ อไปนี ้
- งานเครื่ องปรับอากาศ
แล้ วเสร็ จ 100%
- เก็บงานส่วนที่เหลือ ที่ปรากฏในรูปแบบและรายการทังหมด
้
แล้ วเสร็ จ 100 %
- งานทดสอบ COMMISSIONING ระบบไฟฟ้า , สุขาภิบาล
แล้ วเสร็ จ 100 %
- งานส่งมอบคูม่ ือในการบารุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ทงหมด
ั้
แล้ วเสร็ จ 100 %
- งานจัดส่ง ASBUILT DRAWING ทังหมดตามสั
้
ญญา
แล้ วเสร็ จ 100 %
1. กระดาษไข A3
จานวน 1 ชุด
2.พิมพ์เขียวหรื อพิมพ์ขาว ขนาด A3
จานวน 5 ชุด
3. File CD
จานวน 2 ชุด
- ส่งมอบงานพร้ อมเอกสารต่างๆตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ
แล้ วเสร็ จ 100 %
กาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

-2-

ใบประมาณราคากลาง
โครงการออกแบบบปรับปรุ งห้ องปฏิบัติการดนตรีจานวน 6 ห้ อง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
1

2

สรุ ปราคาค่ าก่ อสร้ าง
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
งานสถาปัตยกรรม
งานระบบไฟฟ้า
งานระบบปรับอากาศ
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ค่า Factor F =1.3003
หมวดงานครุภณ
ั ฑ์ (คิดราคาผู้ผลิต)
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
รวมราคาปรับปรุ งห้ องปฏิบัติการดนตรีจานวน 6 ห้ อง
(สามล้ านสามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้ อยหกสิบบาทเก้ าสิบหกสตางค์ )

จานวนเงิน
บาท

สต.

1,977,533
377,680
42,316
2,397,529
719,977

00
00
00
00
96

202,200
14,154

00
00

3,333,860

96

หมายเหตุ

ลาดับ

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
ค่าวัสดุ
จานวน หน่วย
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
1

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

งานสถาปั ตยกรรม
14,970.00

A งานรื อ้ ถอน
B งานผนัง

674,768.00

C งานผิวพื ้น

330,566.00

D งานฝ้าเพดาน

404,692.00

E งานประตู-หน้ าต่างและอุปกรณ์

475,700.00

F

76,837.00

งานทาสี

0.00

G อื่นๆ
รวมราคางานสถาปั ตยกรรม

1,977,533.00

ลาดับ

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
ค่าวัสดุ
จานวน หน่วย
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
2

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

A งานรือ้ ถอน
1

บานประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมและวงกบอลูมิเนียม

5

ชุด

-

240

1,200

1,200

2

บานหน้ าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมและวงกบอลูมิเนียม

2

ชุด

-

810

1,620

1,620

3

บานประตูเหล็กและวงกบเหล็ก

1

ชุด

-

400

400

400

4

บานหน้ าต่างกระจกกรอบไม้ และวงกบไม้

6

ชุด

-

70

420

420

5

รื อ้ ถอนพื ้นปูพรม

-

15

1,830

1,830

6

รื อ้ ถอนตู้ Built-in เก็บไว้

-

900

900

900

7

ฝ้าเพดานฉาบเรี ยบ

152 ตร.ม.

-

25

3,800

3,800

8

ผนังเบา

153 ตร.ม.

-

30

4,590

4,590

9

รื อ้ ถอนผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรี ยบ

30

210

210

122 ตร.ม.
1

ชุด

7 ตร.ม.

14,970

รวมราคางานรือ้ ถอน
B งานผนัง
73

21,170

35

10,150

31,320

88 ตรม.

440

38,720

120

10,560

49,280

- ฉนวนกันเสียงใยแก้ วหุ้มพลาสติก

88 ตรม.

347

30,536

80

7,040

37,576

- ผนังอลูมิเนียมเจาะรู พร้ อมขาจับแผ่นและโครงเหล็ก 1"x1"

70 ตรม.

2,000

140,000

550

38,500

178,500

1

เหล็กเสริ มผนัง C75x45x15x3.2

2

ผนังเบอร์ 1.1
- ผนังโครงคร่าวโลหะ U66,C64 กรุแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชัน้ 1
ด้ าน

290

ม.

ลาดับ
3

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
ค่าวัสดุ
จานวน หน่วย
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
3

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

ผนังเบอร์ 1.2
- ผนังโครงคร่าวโลหะ U66,C64 กรุแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชัน้ 1
ด้ าน อีกด้ านกรุแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม.

24 ตรม.

570

13,680

145

3,480

17,160

- ฉนวนกันเสียงใยแก้ วหุ้มพลาสติก

24 ตรม.

347

8,328

80

1,920

10,248

- ผนังอลูมิเนียมเจาะรู พร้ อมขาจับแผ่นและโครงเหล็ก 1"x1"

21 ตรม.

2,000

42,000

550

11,550

53,550

ผนังเบอร์ 2.1
- ผนังโครงคร่าวโลหะ U76,C74 กรุแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชัน้ 1
ด้ านอีกด้ านกรุแผ่นตกแต่งไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 25 มม.

44 ตรม.

1,480

65,120

145

6,380

71,500

- ฉนวนกันเสียงใยแก้ วหุ้มพลาสติก

44 ตรม.

347

15,268

80

3,520

18,788

ผนังเบอร์ 2.2
- ผนังโครงคร่าวโลหะ U66,C64 กรุแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชัน้ 1
ด้ าน อีกด้ านกรุแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม.

78 ตรม.

565

44,070

145

11,310

55,380

- ฉนวนกันเสียงใยแก้ วหุ้มพลาสติก

78 ตรม.

347

27,066

80

6,240

33,306

- ผนังโครงคร่าวโลหะ U66,C64 กรุแผ่นตกแต่งไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 25 มม.

78 ตรม.

1,050

81,900

95

7,410

89,310

6

ผนังก่ออิฐมวลเบา

27 ตรม.

140

3,780

56

1,512

5,292

7

ฉาบปูนเรี ยบ

54 ตรม.

120

6,480

80

4,320

10,800

8

บัวพื ้นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชั ้น สูง 200 มม.

72.16

ม.

100

7,216

25

1,804

9,020

9

บัวพื ้นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชั ้น สูง 50 มม.

57.50

ม.

40

2,300

25

1,438

3,738

4

5

ลาดับ

รายการ
รวมราคางานผนัง

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
ค่าวัสดุ
จานวน หน่วย
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
4

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท
674,768

ลาดับ

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
ค่าวัสดุ
จานวน หน่วย
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
5

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

C งานพืน้
1 เหล็ก C100x50x20x3.2

258

ม.

113

29,154

56

14,448

43,602

2

เหล็กฉาก 50x50x5

404

ม.

78

31,512

38

15,352

46,864

3

ยางรองพื ้น 20 มม.

140 ตรม.

370

51,800

120

16,800

68,600

4

แผ่นไม้ อดั ซีเมนต์ 24 มม.

140 ตรม.

360

50,400

95

13,300

63,700

5

ไม้ พื ้นลามิเนต 12 มม. พร้ อมโฟมรองกันชื ้น 2 มม.

140 ตรม.

520

72,800

250

35,000

107,800
330,566

รวมราคางานผิวพืน้
D งานฝ้ าเพดาน
1

เหล็ก C100x50x20x3.2

145

ม.

113

16,385

56

8,120

24,505

2
3

เหล็ก C75x45x15x2.3
ฝ้ากันเสียงโครงคร่าวโลหะ U76,C74 กรุแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 8 มม. 2 ชัน้
2 ด้ าน

203

ม.

73

14,819

35

7,105

21,924

169 ตรม.

695

117,455

150

25,350

142,805

4

ฉนวนกันเสียงใยแก้ วหุ้มพลาสติก

169 ตรม.

347

58,643

80

13,520

72,163

5

แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู พร้ อมขาจับแผ่นและโครงเหล็ก 1"x1"

36 ตรม.

1,650

59,400

350

12,600

72,000

6

ฝ้าแผ่นตกแต่งไฟเบอร์ ซีเมนต์หนา 25 มม.โครงซีลาย

33 ตรม.

1,050

34,650

75

2,475

37,125

7

ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดฉลุลายสีเ่ หลีย่ มโครงซีลาย

67 ตรม.

435

29,145

75

5,025

34,170

รวมราคางานฝ้ าเพดาน

404,692

ลาดับ

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
ค่าวัสดุ
จานวน หน่วย
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
6

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

E งานประตู-หน้ าต่ างและอุปกรณ์
1

ประตูเบอร์ 1

7

ชุด

20,100

140,700

140,700

2

หน้ าต่างเบอร์ 1

6

ชุด

15,000

90,000

-

90,000

3

หน้ าต่างเบอร์ 2

5

ชุด

22,000

110,000

-

110,000

4

หน้ าต่างเบอร์ 3

5

ชุด

27,000

135,000

-

135,000
475,700

รวมราคาประตูและอุปกรณ์
F งานทาสี
ตร.ม.

90

8,550

34

3,230

11,780

241 ตร.ม.

90

21,690

30

7,230

28,920

สีน ้ามัน

19 ตร.ม.

60

1,140

38

722

1,862

สีกนั สนิม

457 ตร.ม.

40

18,280

35

15,995

34,275

1

สีอะคริ ลคิ ทาภายนอก

2

สีอะคริ ลคิ ทาภายใน

3
4

95

รวมราคาประตูและอุปกรณ์

76,837

ลาดับ

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
ค่าวัสดุ
จานวน หน่วย
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
7

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

G อื่นๆ

รวมราคางานเบ็ดเตล็ด

0

ลาดับ

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จานวน หน่วย
ค่าวัสดุ
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
8

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ าและสื่อสาร
A) Consumer Unit
B) Raceway & Conduit

1.00
1.00

LS
LS

45,738.00
22,344.00

45,738.00
22,344.00

4,290.00
19,835.00

4,290.00
19,835.00

50,028.00
42,179.00

C) Cable & Wire

1.00

LS

35,623.58

35,623.58

16,371.42

16,371.42

51,995.00

D) Lighting Fixtures

1.00

LS

89,985.00

89,985.00

8,925.00

8,925.00

98,910.00

E) Switch & Receptacle

1.00

LS

16,128.00

16,128.00

8,640.00

8,640.00

24,768.00

F) CCTV. System

1.00

LS

103,680.00

103,680.00

1,620.00

1,620.00

105,300.00

G) Commisioning & Test

1.00

LS

3,000.00

3,000.00

1,500.00

1,500.00

4,500.00

61,181.42

377,680.00

รวมราคาหมวดงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ าและสื่อสาร

316,498.58

หมายเหตุ :- หากเห็นว่ารายการหรือจานวนใดไม่ถกู ต้ องตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบให้ รับผิดชอบและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการหรือจานวนวัสดุนนั ้ ๆ ได้
โดยเพิม่ เติมรายการลงท้ ายรายการในแต่ละหมวดงานนัน้ ๆ เท่านัน้ ไม่ให้ ผ้ เู สนอประกวดราคาตัดทอนรายการหรือสลับรายการ หรือเพิม่ เติมรายการ นอกเหนือจาก
ท้ ายรายการดังกล่าว

-

ลาดับ

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จานวน หน่วย
ค่าวัสดุ
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
9

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

A) Consumer Unit
- CU1

1

set

4,530.00

4,530.00

500.00

500.00

5,030.00

- CU2

1

set

4,530.00

4,530.00

500.00

500.00

5,030.00

- CU3

1

set

4,530.00

4,530.00

500.00

500.00

5,030.00

- CU4

1

set

4,530.00

4,530.00

500.00

500.00

5,030.00

- CU5

1

set

4,530.00

4,530.00

500.00

500.00

5,030.00

- CU6

1

set

4,530.00

4,530.00

500.00

500.00

5,030.00

- CB 40AT (IN DB EXSITING)

6

set

2,400.00

14,400.00

150.00

900.00

15,300.00

- Support & Accessories

1

ls

4,158.00

4,158.00

390.00

390.00

4,548.00

4,290.00

50,028.00

Sub Total A)

45,738.00

B) Raceway & Conduit
- EMT 3/4"

168.00

m

32.00

5,376.00

28.00

4,704.00

10,080.00

- EMT 1/2"

473.00

m

28.00

13,244.00

25.00

11,825.00

25,069.00

1.00

ls

3,724.00

3,724.00

3,305.80

3,306.00

7,030.00

19,835.00

42,179.00

- Support & Accessories
Sub Total B)

22,344.00

ลาดับ

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จานวน หน่วย
ค่าวัสดุ
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
10

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

C) Cable & Wire
- IEC01 10 Sq.mm.

336.00

m

30.00

10,080.00

11.00

3,696.00

13,776.00

- IEC01 6 Sq.mm.

156.00

m

21.00

3,276.00

8.00

1,248.00

4,524.00

- IEC01 4 Sq.mm.

894.00

m

15.00

13,410.00

7.00

6,258.00

19,668.00

- IEC01 2.5 Sq.mm.

782.00

m

10.00

7,820.00

6.00

4,692.00

12,512.00

1.00

ls

1,037.58

1,037.58

477.42

477.42

1,515.00

16,371.42

51,995.00

7,600.00

79,800.00

- Support & Accessories
Sub Total C)

35,623.58

D) Lighting Fixtures
- RECESSED LOUVER LUMINAIRE, MIRROR ANODIZED

38.00

set

1,900.00

72,200.00

200.00

ALUMINUM REFLECTOR LED TUBE T8 2x18W., DAYLIGHT (3,480 lm)

-

- Emergency Light Led-MR16 2x6W.

6.00

set

2,250.00

13,500.00

150.00

900.00

14,400.00

- Support & Accessories

1.00

ls

4,285.00

4,285.00

425.00

425.00

4,710.00

8,925.00

98,910.00

Sub Total D)

89,985.00

E) Switch & Receptacle
- Single Pole Switch 15A. Plastic Plate

18.00

set

75.00

1,350.00

50.00

900.00

2,250.00

- Duplex Receptacle With Safety Shutter 16A.2P+E

84.00

set

110.00

9,240.00

50.00

4,200.00

13,440.00

ลาดับ

รายการ
- Junction Box Water proof Type

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จานวน หน่วย
ค่าวัสดุ
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
11

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

6.00

set

100.00

600.00

50.00

300.00

900.00

- Cover Plate 1 Gang

-

set

25.00

-

20.00

-

-

- Cover Plate 2 Gang

-

set

25.00

-

20.00

-

-

- Cover Plate 3 Gang

90.00

set

25.00

2,250.00

20.00

1,800.00

4,050.00

1.00

ls

2,688.00

2,688.00

1,440.00

1,440.00

4,128.00

8,640.00

24,768.00

1,500.00

97,500.00

- Support & Accessories
Sub Total E)

16,128.00

F) CCTV. System
- CCTV Color IP Camera (Dome Type)

6.00

set

16,000.00

- EMT 1/2"

-

m

28.00

-

25.00

-

-

- UTP CAT6

-

m

20.00

-

10.00

-

-

1.00

ls

7,680.00

120.00

120.00

7,800.00

1,620.00

105,300.00

1,500.00

4,500.00

1,500.00

4,500.00

- Support & Accessories
Sub Total F)

96,000.00

7,680.00

250.00

103,680.00

G) Commisioning & Test
- Commisioning & Test

1.00
Sub Total G)

ls

3,000.00

3,000.00
3,000.00

1,500.00

ลาดับ

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จานวน หน่วย
ค่าวัสดุ
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

A) Air Condition System
B) Refrigerant

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท
7,044.00
15,253.00
11,300.00

D) Electrical & Control System

4,000.00

E) Commisioning & Test

-

หมายเหตุ :- หากเห็นว่ารายการหรือจานวนใดไม่ถกู ต้ องตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบให้ รับผิดชอบและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการหรือจานวนวัสดุนนั ้ ๆ ได้
โดยเพิม่ เติมรายการลงท้ ายรายการในแต่ละหมวดงานนัน้ ๆ เท่านัน้ ไม่ให้ ผ้ เู สนอประกวดราคาตัดทอนรายการหรือสลับรายการ หรือเพิม่ เติมรายการ นอกเหนือจาก
ท้ ายรายการดังกล่าว

12

4,719.00

C) Condensate Drain Pipe

รวมราคางานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ

แผ่นที่

-

42,316.00

-

ลาดับ

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จานวน หน่วย
ค่าวัสดุ
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
13

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

A) Air Condition System
Support & Accessories

1

set

6,774.00

Sub Total A)

6,774.00

270.00

6,774.00

270.00

7,044.00

270.00

7,044.00

B) Refrigerant
Suction & Liquid Line
- 5/8"

26.00

m

185.00

4,810.00

30.00

780.00

5,590.00

- 3/8"

5.00

m

98.00

490.00

20.00

100.00

590.00

- 1/4"

21.00

m.

70.00

1,470.00

15.00

315.00

1,785.00

- Fitting & Accessories

1.00

ls

2,031.00

2,031.00

359.00

359.00

2,390.00

- Support & Hanger

1.00

ls

1,354.00

1,354.00

239.00

239.00

1,593.00

- 5/8

26.00

m

46.00

1,196.00

8.00

208.00

1,404.00

-3/8

5.00

m

40.00

200.00

7.00

35.00

235.00

- 1/4"

21.00

m

36.00

756.00

7.00

147.00

903.00

1.00

ls

646.00

646.00

117.00

117.00

763.00

2,300.00

15,253.00

Insulation For Suction Line (3/4"Thk.)

- Adhesive & Accessories
Sub Total B)

12,953.00

ลาดับ

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จานวน หน่วย
ค่าวัสดุ
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน

แผ่นที่
14

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

C) Condensate Drain Pipe
PVC Pipe (Class 8.5)
- 1"

8.00

m

18.00

144.00

36.00

288.00

432.00

- 3/4"

27.00

m

12.00

324.00

30.00

810.00

1,134.00

- Fitting & Accessories

1.00

ls

187.00

187.00

440.00

440.00

627.00

- Support & Hanger

1.00

ls

94.00

94.00

220.00

220.00

314.00

- 1"

8.00

m

32.00

256.00

20.00

160.00

416.00

- 3/4"

27.00

ls

28.00

756.00

20.00

540.00

1,296.00

1.00

ls

300.00

300.00

200.00

200.00

500.00

2,658.00

4,719.00

Insulation For PVC Pipe (1/2"Thk.)

- Adhesive & Accessories
Sub Total C)

2,061.00

D) Electrical & Control System
- Electrical System

1.00

ls

5,000.00

5,000.00

2,000.00

2,000.00

7,000.00

- Support & Accessories For Electrical

1.00

ls

2,800.00

2,800.00

1,500.00

1,500.00

4,300.00

3,500.00

11,300.00

Sub Total D)
E) Commisioning & Test

7,800.00

ลาดับ

รายการ
- Commisionning & Test

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
ประมาณการ :
จานวน 6 ห้ อง
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
เจ้ าของ :
ผู้เสนอราคา :
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จานวน หน่วย
ค่าวัสดุ
ค่าแรง
@
จานวนเงิน
@
จานวนเงิน
1.00

Sub Total E)

ls

3,000.00

3,000.00
3,000.00

1,000.00

แผ่นที่
15

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

1,000.00

4,000.00

1,000.00

4,000.00

ลาดับ

รายการ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงห้ องปฏัติการดนตรี
จานวน 6 ห้ อง
เจ้ าของ :
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จานวน หน่วย
ค่าวัสดุ
@ จานวนเงิน

ประมาณการ :
กีรติ โอภาเฉลิมพันธ์
ผู้เสนอราคา :

แผ่นที่
16

ค่าแรง
@
จานวนเงิน

วัน เดือน ปี
18/07/2561
จานวนเงินรวม หมายเหตุ
บาท

A งานครุภณ
ั ฑ์
1 FCU/CDU -01 (30,000 BTU/Hr)

1

ชุด

40,200

40,200

-

40,200

2 FCU/CDU -02 (24,000 BTU/Hr)

1

ชุด

32,400

32,400

-

32,400

3 FCU/CDU -03 (24,000 BTU/Hr)

1

ชุด

32,400

32,400

-

32,400

4 FCU/CDU -04 (24,000 BTU/Hr)

1

ชุด

32,400

32,400

-

32,400

5 FCU/CDU -05 (24,000 BTU/Hr)

1

ชุด

32,400

32,400

-

32,400

6 FCU/CDU -06 (24,000 BTU/Hr)

1

ชุด

32,400

32,400

-

32,400

รวมงานครุภณ
ั ฑ์

202,200

