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หมวดที่ 1 

หมวดงานโยธา 



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 1-1 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    
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หมวดที่ 1 
หมวดงานโยธา 

1.1  ทั่วไป 
1.2  ขอบเขต 
1.3  มาตรฐานอ้างอิง 
1.4  งานดินและงานปรับพ้ืนที่ 
 1.4.1 งานขุดดิน 
 1.4.2  งานป้องกันการพังทลายของดินในการขุด 
 1.4.3 การสูบน้ำและการระบายน้ำ  
 1.4.4 การถมดิน 
1.5  งานแบบหล่อและค้ำยัน 
 1.5.1 การคำนวณออกแบบ 
 1.5.2 รูปแบบของแบบหล่อ 
 1.5.3 การปฏิบัติงานและการติดตั้งแบบหล่อ 
 1.5.4 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 
 1.5.5 การปรับแบบหล่อ 
1.6  งานเสาเข็ม 
 1.6.1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับงานเสาเข็ม 
 1.6.2  เสาเข็มตอก 
1.7  งานฐานราก 
 1.7.1 ประเภทของฐานราก 
 1.7.2 การเตรียมงาน 
 1.7.3 การขุดหลุม 
 1.7.4 งานคอนกรีตก้นหลุม 
 1.7.5 การวางเหล็กเสริม 
 1.7.6  แบบหล่อ 
 1.7.7 คอนกรีต 
 1.7.8 กรณีปัญหาอุปสรรคต่างๆ  
1.8  งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 1.8.1 ข้อกำหนดของวัสดุคอนกรีต 
 1.8.2 เหล็กเสริมคอนกรีต 
 1.8.3 คุณสมบัติของคอนกรีต 
 1.8.4 การคำนวณออกแบบส่วนผสม 
1.9   งานพ้ืนคอนกรีตสำเร็จรูป 
 1.9.1 ข้อกำหนดทั่วไป 
 1.9.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุ 



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 1-2 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    
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 1.9.3 การปฏิบัติงาน 
1.10   งานเหล็กรูปพรรณ  
 1.10.1  ข้อกำหนดทั่วไป 
 10.1.2  วัสดุ 
 1.10.3  วิธีการดำเนินงาน    
1.11 งานพ้ืนคอนกรีตอัดแรง 
 1.11.1 รายการประกอบแบบพ้ืนคอนกรีตอัดแรงในที่ (BONDED SYSTEM) 
 1.11.2 คอนกรีต 
 1.11.3 ลวดอัดแรงกำลังสูงชนิดยึดเหนี่ยว (BONDED TENDON) 
 1.11.4 ท่อร้อยลวด (SHEATHING) 
 1.11.5 สมอยึด (ANCHORAGE) 
 1.11.6 การวางลวดอัดแรง 
 1.11.7 เครื่องมืออัดแรง (STRESSING EQUIPMENT) 
 1.11.8 การตัดปลายลวดอัดแรงกำลังสูง 
 1.11.9 การอัดน้ำปูน (GROUTING) 
 1.11.10 การเลอืกส่วนผสมของน า้ปูนอดั 
 1.11.11 ป้องกันการผุกร่อนของเหล็กเสริมอัดแรงชนิดไร้การยึดเหนี่ยว 
 1.11.12 ขั้นตอนการทำงานของพ้ืนคอนกรีตอัดแรงในที่ 
 



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 1-3 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    
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หมวดที่ 1 
หมวดงานโยธา 

 

1.1  ทั่วไป 
 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงานวิศวกรรมโยธาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยยึดตามรายการประกอบแบบ
ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป โดยหากมีข้อสงสัยในคุณสมบัติต่างๆ ของข้อกำหนดวัสดุหรือมีข้อขัดแย้งหรือความ
คลาดเคลื่อนในรายการกับแบบรูปหรือหลักวิชาการให้ผู้รับจ้างสอบถามผู้ว่าจ้างเพ่ือร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปก่อนดำเนินการต่อไป ซึ่งหากรายการประกอบแบบมีการกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำการ
ทดสอบความแข็งแรงหรือคุณภาพของวัสดุหรือองค์อาคารใดๆ แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบหรือหา
เอกสารรับรองมาตรฐานของวัสดุหรือวิธีการที่ใช้มาแสดงให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 
 

1.2  ขอบเขต 
 รายการประกอบแบบในหมวดงานวิศวกรรมโยธาฉบับนี้จะครอบคลุมเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กเท่านั้น ไม่รวมงานซ่อมอาคาร โดยจะกล่าวถึงงานดินและงานปรับถมพ้ืนที่ งานแบบหล่อ
และค้ำยัน งานเสาเข็ม งานฐานราก งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก งานพ้ืนคอนกรีตสำเร็จรูป และงานเหล็ก
รูปพรรณ 
 
1.3  มาตรฐานอ้างอิง 
 มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในรายการประกอบแบบฉบับนี้ให้ยึดถือฉบับที่ออกล่าสุด โดยใช้อ้างอิงเฉพาะใน
ส่วนของงานต่างๆ ที่เก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา มีดังนี้  
 1.3.1 “บทกำหนดทั่วไป สำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” โดยคณะกรรมการ

สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 1.3.2 “มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง” โดย คณะกรรมการสาขา

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 1.3.3 “ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต” โดย 

คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 1.3.4 “ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ” โดยคณะอนุกรรมการสาขา
วิศวกรรมปฐพี คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

 1.3.5 “มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

 1.3.6 “มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย” โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 1-4 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    
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 1.3.7 “มาตรฐานอุตสาหกรรม ; มอก.” (ฉบับที่เกี่ยวข้อง) 
 1.3.8 “AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIAL : ASTM”  
 1.3.9 “JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD : JIS” 
 

1.4  งานดินและงานปรับพื้นที่ 
 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษา วางแผนการทำงาน จัดเตรียมคนงาน เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดี เพื่อ
ทำการขุดดินปรับระดับให้ได้ขนาด ความแน่น ตามความต้องการของแบบและรายการ โดยรวมถึงการติดตั้ง 
รื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว เพ่ือช่วยในการขุดให้ปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 
 1.4.1 งานขุดดิน 
   1.4.1.1 ก่อนทำการขุดดินผู้รับจ้างต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลและแผนการดำเนินการ 

ให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า และการขุดดินนั้นห้ามมีการรบกวนดินบริเวณ
ข้างเคียงของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างเดิมให้เกิดความเสียหาย ยกเว้นได้รับ
อนุญาตจากทางผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

   1.4.1.2 การขุดดินต้องขุดให้ถูกต้องตามตำแหน่ง ขนาดความกว้าง ความลึกที่สามารถ
ทำการก่อสร้างงานโครงสร้างอ่ืน เช่น การวางท่อ งานถนน ฐานราก ราง
ระบายน้ำ เป็นต้น ผิวหน้าดินที่ขุดแล้วจะต้องคงสภาพแห้ง ดินชั้นล่างที่แปร
สภาพเป็นดินอ่อนเหลวไม่เหมาะที่จะรับน้ำหนักงานชั้นต่อไปได้ ซึ่งอาจเกิด
จากการขุดลึกน้อยไป สูบน้ำออกไม่แห้งหรือเนื่องจากวิธีการก่อสร้างอ่ืนๆ 
ผู้รับจ้างต้องนำดินส่วนนั้นออกให้หมด แล้วถมกลับใหม่ให้ได้ระดับตามวิธีที่
จะกล่าวในหัวข้องานถมดิน 

   1.4.1.3 เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการขุดต้องสามารถทำงานขุดได้ตามประสิทธิภาพ
และข้อกำหนดของเครื่องจักร การขุดดินเหนียวจะต้องมีบุ้งกี๋ที่มีใบมีดเรียบ 
ส่วนวัสดุที่ขุดขึ้นมาแล้วและไม่ได้นำออกไปทิ้งภายนอก ต้องทำการกองในที่ที่
ไม่กีดขวางการทำงาน และต้องระวังไม่ให้เกิดการพังทลายได้ 

   1.4.1.4 เมื่อขุดดินได้ขนาดและระดับแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือทำ
การตรวจสอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน จึงทำการถม
วัสดุรองพ้ืนหรือวางสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดลงไปในพ้ืนผิวที่ขุด หากผู้รับจ้างขุดดินลึก
เกินกว่าที่กำหนดไว้ ให้ถมด้วยทรายหรือวัสดุที่ผู้ว่าจ้างกำหนดและบดอัดแน่น
ให้ได้ระดับตามที่ต้องการ  

 1.4.2  งานป้องกันการพังทลายของดินในการขุด 
     ผู้รับจ้างต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการพังทลายของดินข้างเคียงบริเวณท่ีขุด และ

ต้องพิจารณาสภาพการคงตัวของดินเหนียวหรือดินอ่อนทั่วไปที่มีผลโดยตรง เช่น ความลึก
ของการขุด น้ำหนักข้างเคียงที่ทับอยู่ (รวมทั้งอาคารและการจราจรข้างเคียง) ฝนตก น้ำท่วม 
การตอกเสาเข็ม การก่อสร้างข้างเคียง การกองวัสดุและเครื่องจักรก่อสร้าง อัตราความเร็ว
การขุด เมื่อเริ่มทำการก่อสร้างหรือทำการขุด ผู้รับจ้างต้องวางแผนงานให้ดีและต้อง
พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ 



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 1-5 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    
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   1.4.2.1  สำหรับการขุดหลมุเพื่อทำฐานรากและโครงสร้างอ่ืนๆ 
 (1)  การขุดธรรมดาโดยไม่มีเสาเข็มกันดินพังทลายให้ขุดได้ลึกไม่เกิน 3.5 เมตร 

โดยอาจใช้ความลาดเอียงสูงสุดในการขุด คือ 2 ส่วนในแนวนอน ต่อ 1 
ส่วนในแนวตั้ง 

  (2) ที่การขุดเกินกว่า 3.5 เมตร ต้องป้องกันโดยเสาเข็มกันดินพังทลาย 
  (3) ห้ามกองวัสดุหรือดินที่ขุดขึ้นมาในระยะ 5 เมตร จากขอบหลุมที่ขุด 
 (4)  การตอกเสาเข็มควรตอกบนระดับดินเดิม แต่หากจำเป็นต้องทำการขุดลง

ไปตอก ห้ามขุดลึกเกินกว่า 3.5 เมตร  
   1.4.2.2 สำหรับการขุดร่องดินเพื่อการวางท่อ 

(1) ร่องดินที่ขุดให้กว้างได้ตามท่ีแบบกำหนดไว้เท่านั้น 
(2) ร่องดินที่ขุดลึกไม่เกิน 1.5 เมตร ผู้รับจ้างสามารถขุดได้โดยไม่ต้องใช้

เสาเข็มกันดินพังทลาย แต่ต้องเสนอวิธีการให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ
ก่อนจึงจะดำเนินการได ้

(3) ร่องดินที่ขุดลึกเกิน 1.5 เมตร ต้องขุดโดยใช้เสาเข็มกันดินพังทลายและ
ค้ำยันใหม้ั่นคงแข็งแรง 

(4) ห้ามกองวัสดุหรือดินที่ขุดขึ้นมาในระยะ 5 เมตร จากขอบร่องดินที่ขุด
โดยไม่มเีสาเข็มกันดินพังทลาย 

 1.4.3 การสูบน้ำและการระบายน้ำ  
   1.4.3.1 เมื่อระดับความลึกของการขุดดินต่ำกว่าระดับน้ำหรือมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้าง

ต้องส่งแบบแสดงวิธีและขั้นตอนในการระบายน้ำออกจากบริเวณดินขุดให้ผู้ว่าจ้าง
เห็นชอบก่อนดำเนินการขุด โดยแบบดังกล่าวต้องแสดงวิธีการระบายน้ำหรือการ
สูบน้ำ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ ตำแหน่งคันดินกั้นน้ำ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วผู้รับจ้างต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือ วิธีการและ
ขั้นตอนตามที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น การอนุมัติแบบของผู้ว่าจ้างนี้ ย่อมไม่พ้น
ภาระที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องและความสามารถในการ
ระบายน้ำนี้ได ้

   1.4.3.2 การวางท่อ การถม การเทคอนกรีต ต้องกระทำบนพ้ืนที่แห้งเท่านั้น ผู้รับจ้าง
ต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการต่างๆ ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือกำจัดน้ำ
ให้ออกไปทันทีจากบริเวณที่ขุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงน้ำใต้ดิน น้ำฝน และน้ำผิวดิน 
ซึ่งผู้รับจ้างต้องระวังรักษาพ้ืนผิวที่ขุดแล้วให้คงสภาพและแห้งจนกว่าการ
ทำงานในขั้นต่อไป เช่น การถม การวางท่อ การเทคอนกรีตแล้วเสร็จและต้อง
มั่นใจว่าเมื่อปล่อยน้ำเข้าตามปกติแล้วต้องไม่ทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ ลอยตัว
หรือชำรุดเสียหาย 

   1.4.3.3 ห้ามสูบน้ำหรือระบายน้ำสกปรกไปสู่ถนนและท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งสาธารณะเหล่านั้น  

   1.4.3.4 หากจำเป็นต้องใช้ระบบระบายน้ำสาธารณะช่วย โดยอาจมีการทุบหรือทำลาย
สิ่งก่อสร้างเดิม ผู้รับจ้างต้องจัดหาระบบระบายน้ำชั่วคราวทดแทน และต้อง
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องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    
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ซ่อมแซมระบบหรือสิ่งก่อสร้างเดิมให้คืนสภาพและสามารถใช้งานได้ตามเดิม
หลังจากงานแล้วเสร็จ 

 1.4.4 การถมดิน 
   1.4.4.1 วัสดุที่ใช้ในการถม 

(1) ดินหรือทรายที่ใช้ถมกลบไปบริเวณก่อสร้างเพ่ืองานโครงสร้างต้องเป็นดิน
ที่ปราศจากเศษวัสดุ รากไม้ วัชพืชหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ท้ังหลาย 

(2) ดินที่ใช้ถมผิวดินรอบๆ อาคารต้องเป็นดินที่มีคุณสมบัติเป็นดินเพาะปลูกได้ 
(3) ดินที่ไม่พึงประสงค์ให้นำไปถมบริเวณท่ีผู้ว่าจ้างกำหนดให้ 
(4) ให้ใช้ทรายปรับระดับผิวเพ่ือให้มีความแน่นก่อนการเทคอนกรีตบนผิวดิน

ทุกแห่ง 
   1.4.4.2 วิธีการถมดิน 

(1) กรณีที่ต้องถมดินเพ่ือก่อสร้างอาคารให้แบ่งการถมดินเป็นชั้นๆ ละไม่เกิน 
50 เซนติเมตร แล้วทำการบดอัดแน่น 

(2) หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้แต่งแนวดินถมเป็นแนวตรงและมีความลาด
เอียงตามที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ถมดินลงในบ่อลึกหรือในคูที่มีน้ำขัง ผู้รับจ้าง
จะต้องสูบน้ำออกให้หมดเสียก่อน พร้อมลอกดินโคลนจนถึงผิวดินเดิมก้นบ่อ 

   1.4.4.3 การปรับผิวด้วยดินเพื่อปลูกพืช 
  ในที่ซึ่งระบุไว้เป็นสนามหรือบริเวณปลูกพืชต้องใส่ดินที่เหมาะสมสำหรับ
การปลูกพืชหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร หรือตามที่ระบุในแบบ ทับบริเวณนั้นๆ 
โดยต้องกำจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งปะปนอยู่ในดินที่ใช้ออกให้หมด พร้อม
เกลี่ยปรับระดับให้เรียบร้อยแล้วปลูกพืชตามท่ีกำหนดไว้   

 

1.5  งานแบบหล่อและค้ำยัน 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแบบหล่อและติดตั้งในลักษณะที่ต้องได้คอนกรีตที่มีรูปร่าง ขนาด แนวระดับตรง
ตามลักษณะขององค์อาคาร โดยแบบหล่อคอนกรีตจะต้องเข้ามุมให้เรียบร้อย ไม่มีรอยรั่ว อีกทั้งต้องมีความ
แข็งแรงเพียงพอ  
 1.5.1 การคำนวณออกแบบ 
   1.5.1.1 การวิเคราะห์  

  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้คำนวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยคำนวณค่าการรับ
น้ำหนักของแบบหล่อและค้ำยันให้รับน้ำหนักบรรทุกคงที่ น้ำหนักบรรทุกจร 
แรงด้านข้างตลอดจนแรงกระแทก สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนของเครื่อง
สั่นสะเทือนคอนกรีต แรงดันของคอนกรีต โดยต้องคำนึงถึงระยะโก่งและการ
ทรุดตวัที่อาจเกิดข้ึนขององค์อาคารต่างๆ อย่างระมัดระวัง  

   1.5.1.2 ค้ำยันและการยึดทแยง  
(1) การใช้ค้ำยันต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับ

ความสามารถในการรับน้ำหนัก การยึดโยง และน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย  
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องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    
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(2) การค้ำยันใต้พ้ืนห้ามใช้การต่อแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอัน และ
ต้องไม่เกินทุกๆ สามอันของค้ำยันใต้คาน โดยต้องไม่มีจุดต่อค้ำยันเกินกว่า
หนึ่งจุด นอกจากจะมีการยึดทแยงที่จุดต่อทุกๆ แห่ง การต่อค้ำยันดังกล่าว
ต้องกระจายให้สม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้และรอยต่อต้องไม่อยู่ใกล้กับ
บริเวณกึ่งกลางของตัวค้ำยัน หากไม่มีที่ยึดด้านข้างหรือกึ่งกลางระหว่าง
จุดยึด ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการโก่งตัว 

(3) ต้องมีการคำนวณออกแบบรอยต่อให้ต้านทานการโก่งและการดัดเช่นเดียวกับ
องค์อาคารที่รับแรงอัดอ่ืนๆ โดยวัสดุที่ใช้ต่อค้ำยันจะต้องไม่สั้นกว่าหนึ่งเมตร 

(4) ระบบแบบหล่อจะต้องคำนวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่พ้ืนดินใน
ลักษณะปลอดภัยตลอดเวลา และต้องจัดให้มีการยึดทแยงทั้งในแนวดิ่ง
และแนวราบตามต้องการเพื่อป้องกันการโก่งตัวขององค์อาคารเดี่ยวๆ 

   1.5.1.3 ฐานรากสำหรับงานแบบหล่อ 
       ต้องคำนวณออกแบบฐานรองรับซึ่งอาจเป็นแบบวางบนดินหรือมีเสาเข็ม

รับให้ถูกต้องแข็งแรง 
   1.5.1.4 การทรุดตัว 

       แบบหล่อจะต้องสามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได้เพ่ือเป็นการชดเชยการ
ทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้นและทำให้มีค่าการทรุดตัวน้อยที่สุดเมื่อรับน้ำหนักเต็มที่แล้ว  

 1.5.2 รูปแบบของแบบหล่อ 
   1.5.2.1 แบบสำหรับการหล่อคอนกรีตจะเป็นไม้ ไม้อัด เหล็กแผ่นหรือวัสดุอ่ืนใดก็ได้ 

ต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีความชำรุดเสียหาย และต้องมีความเหมาะสมกับส่วน
ของงานที่ต้องการ ผิวเรียบเข้าแบบรูปร่างตามกำหนดได้โดยง่าย มีความ
คงทนแข็งแรงเพียงพอ กรณีในแบบมิได้กำหนดการฉาบปูนโครงสร้างเพ่ือ
ต้องการผิวคอนกรีตเปลือย แต่หากเมื่อถอดแบบหล่อแล้วผิวคอนกรีตไม่
สวยงาม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้าง
ก่อนดำเนินการ และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

   1.5.2.2 แบบหล่อของคอนกรีตพ้ืนชั้นล่างที่ออกแบบฝากไว้กับคานและแบบหล่อใต้
ท้องคานคอดิน กรณีที่ไม่ใช้แบบหล่อทำท้องคานให้ใช้ทรายรองพ้ืนแล้วเทปูน
ทรายหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร ทำเป็นแบบล่างแทนได้  

 1.5.3 การปฏิบัติงานและการติดตั้งแบบหล่อ 
 1.5.3.1 การก่อสร้างนั่งร้านจะต้องจัดให้มีทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน และให้ความสะดวกแก่ผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจงานให้สามารถ
ขึ้นไปตรวจได้อย่างปลอดภัย โดยผู้ตรวจงานหรือผู้ควบคุมงานสามารถสั่งรื้อถอน
แบบหรือนั่งร้านที่เห็นว่าไม่ปลอดภัยได้ และผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ 
หรือถือเป็นสาเหตุในการต่ออายุสัญญามิได้ 

 1.5.3.2 อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีต เช่น ท่อต่างๆ ที่ผ่านคาน พ้ืนหรือผนัง ค.ส.ล. 
หรือสิ่งประกอบอ่ืนๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีต ต้องทำการติดตั้งยึดกับแบบให้มั่งคง
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แข็งแรงก่อนทำการเทคอนกรีต ห้ามเทคอนกรีตโครงสร้างก่อน แล้วจึงทำการ
สกัดเพ่ือฝังอุปกรณ์  

 1.5.3.3 แบบหล่อต้องจะแข็งแรงแน่นหนาและทำการอุดรอยต่อต่างๆ เพื่อป้องกันการ
รั่วของน้ำปูน และต้องปราศจากฝุ่นผง เศษไม้ เศษเหล็กหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ   

 1.5.3.4 ห้ามนำแบบหล่อซึ่งชำรุดจากการใช้งานหรือจากสาเหตุใดๆ ที่อาจทำให้เกิด
ความเสียหายกับผิวหน้าหรือคุณภาพของคอนกรีตมาใช้งาน 

 1.5.3.5 การประกอบและติดตั้งให้ใช้ช่างที่มีฝีมือดีและมีความชำนาญมาดำเนินการ
ตลอดการทำงาน โดยต้องระมัดระวังในส่วนต่างๆ เช่น 
(1) รอยต่อของค้ำยัน  
(2) การสลับจุดร่วมหรือรอยต่อในแผ่นไม้อัดและการยึดโยงต่างๆ 
(3) การรองรับค้ำยันที่ถูกต้อง 
(4) จำนวนเหล็กเส้นสำหรับยึดหรือที่จับและตำแหน่งที่เหมาะสม 
(5) การขันเหล็กเส้นสำหรับยึดหรือที่จับให้ตึงพอดี 
(6) พ้ืนที่รองรับบริเวณขาค้ำยันต้องสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยไม่มี

การทรุดตัว 
(7) การต่อค้ำยันกับจุดร่วมต้องแข็งแรงพอที่จะต้านทานแรงยกหรือแรงบิด 

ณ จุดร่วมนั้น 
(8) การเคลือบผิวแบบหล่อต้องกระทำก่อนเรียงเหล็กเสริม และต้องไม่ใช้ใน

ปริมาณมากเกินไปจนเปื้อนบริเวณผิวเหล็กเสริม   
(9) รายละเอียดของรอยต่อสำหรับควบคุมและรอยต่อขณะก่อสร้าง 

 1.5.4 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 
ตารางท่ี 1.5.4-1 

แสดงค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของแบบหล่อ 

ความคลาดเคลื่อนในส่วนต่างๆ 
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให ้

(มิลลิเมตร) 

1.  ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่งในแต่ละชั้น หรือในช่วง 5 เมตร 10 
2.  ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความลาดที่ระบุในแบบในช่วง 10 เมตร 15 
3.  ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่กำหนดในแบบ และตำแหน่งเสาผนัง และ

แผงกั้นต่างๆ ในช่วง 10 เมตร 
20 

4.  ความคลาดเคลื่อนของขนาดหน้าตัดเสา คาน ความหนาแผ่นพ้ืนและผนัง             ลด 5 
  เพิ่ม 10 

5.  ฐานราก   
    -  ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ                                                 ลด 20 

เพิ่ม 50 
    -  ตำแหน่งผิดหรือระยะเฉศูนย ์ 50 
    -  ความคลาดเคลื่อนในความหนา                                              ลด 50 

เพิ่ม 100 
    -  ความคลาดเคลื่อนของขั้นบันได                                                 ลูกตั้ง 2.5 

ลูกนอน 5.0 
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 1.5.5 การปรับแบบหล่อ 
   1.5.5.1 ก่อนเทคอนกรีต 

(1) ต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับให้ความสะดวกในการจัดการเคลื่อนตัวของ
แบบหล่อขณะเทคอนกรีตไว้ที่แบบส่วนที่มีท่ีรองรับ 

(2) ต้องยาแนวอุดรูตามรอยต่อต่างๆ เพ่ือป้องกันการรั่วของน้ำปูน และทำ
ความสะอาดแบบหล่อให้ปราศจากฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม รวมทั้งให้  
ผู้ควบคุมงานตรวจความเรียบร้อยของเหล็กเสริมและเห็นชอบก่อนการเท
คอนกรีต 

(3) หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้วต้องยึดลิ่มที่ใช้ในการจัดแบบหล่อให้ได้
ที่แน่นหนา พร้อมยึดแบบหล่อกับค้ำยันข้างใต้ให้แน่นหนาพอที่จะไม่เกิด
การเคลื่อนตัวของแบบหล่อขณะเทคอนกรีต 

(4) ต้องเผื่อระดับและมุมมนไว้สำหรับรอยต่อต่างๆ ของแบบหล่อ การทรุดตัว 
การหดตัวของไม้ การแอ่นเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกคงที่และการหดตัว
ทางอีลาสติกขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกท้องคานและพ้ืน 
ซึ่งกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

(5) ต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับหรือแนวของค้ำยัน ในกรณีที่เกิดการทรุดตัว
มากเกินไป เช่น ใช้ลิ่มหรือแม่แรง เป็นต้น 

(6) ควรจัดทำทางเดินสำหรับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ โดยทำเสาหรือขอรองรับ
ตามความเหมาะสม โดยไม่ควรวางพาดบนเหล็กเสริม นอกจากได้ทำที่
รองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษแล้ว แบบหล่อจะต้องเหมาะสมกับที่รองรับของ
ทางเดินดังกล่าว โดยยอมให้เกิดการแอ่นตัวได้ไม่เกินค่าที่ยอมให้ได้ 

   1.5.5.2 ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต 
(1) ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีตต้องตรวจสอบระดับการยกท้อง

คาน พ้ืน และการได้ดิ่งของแบบหล่อ หากจำเป็นให้รีบดำเนินการแก้ไข
ทันที ในระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบหล่อเริ่มไม่มั่นคงแข็งแรง 
และแสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุดตัวมากเกินไปหรือเกิดการโก่งตัวบิดเบี้ยว 
ให้หยุดงานทันที หากเห็นว่าส่วนใดชำรุดจนไม่สามารถแก้ไขได้ให้รื้อออก
และเสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้น 

(2) ต้องมีผู้เฝ้าสังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพ่ือหากเห็นสมควรต้องแก้ไข
ส่วนใดจะได้ดำเนินการทันที ผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆ ต้องปฏิบัติงานโดยถือ
ความปลอดภัยเป็นสำคัญ 

(3) การถอดแบบและที่รองรับ โดยในระหว่างที่คอนกรีตกำลังก่อตัว ห้ามมิให้
แบบหล่อมีการกระทบกระเทือนโยกคลอนเป็นอันขาด และหลังจากเท
คอนกรีตจะต้องคงที่รองรับไว้กับที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน หรือ 
ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในตารางที่ 1.5.5-1 หากกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้
กำลังสูงเร็ว อาจลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้  ตามความเห็นชอบของ 
ผู้ควบคุมงาน   
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ตารางท่ี 1.5.5-1 
ระยะเวลาการถอดแบบหล่อและท่ีรองรับ สำหรับส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง 

ชนิดขององค์อาคาร 
ระยะเวลาในการ

ถอดแบบหล่อ (วัน) 
ระยะเวลาการค้ำยันต่อ
หลังถอดแบบหล่อ (วัน) 

การค้ำยัน 
(%) 

แบบประกอบข้างคานและฐานราก 2 - - 
แบบประกอบข้างเสาและผนัง 3 - - 
แบบล่างรองรับพ้ืน 14 14 50 
แบบล่างรองรับคาน 14 14 30 

 
    กรณีที่มีการใช้คอนกรีตที่ให้กำลังสูงเร็ว (HIGH EARLY STRENGTH 

CONCRETE) หรือมีการผสมน้ำยาเร่งกำลังคอนกรีต หรือมีการบ่มพิเศษ
อ่ืนๆ เพ่ือต้องการถอดแบบเร็วกว่ากำหนด ให้ผู้รับจ้างส่งรายการคำนวณ
ส่วนผสม (MIX DESIGN) พร้อมส่งผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่าง
คอนกรีตดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 

    ในกรณีที่การดำเนินการงานคอนกรีตไม่เป็นไปตามปกติผู้ควบคุมงาน
อาจสั่งให้มีการยืดเวลาถอดแบบออกไปอีกได้ตามเห็นสมควร ถึงแม้จะ
ครบกำหนดเวลาการถอดแบบและค้ำยันตามที่ระบุหรือได้รับอนุมัติแล้วก็ตาม 
และหากปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของงานชำรุดเนื่องจากการถอดแบบ
เร็วกว่ากำหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขและซ่อมแซม
หรืออาจต้องทุบโครงสร้างส่วนนั้นทิ้งและก่อสร้างทดแทนทั้งหมด 

(4) กรณีที่ถอดแบบหล่อแล้ว ปรากฏว่าผิวหน้าของคอนกรีตเป็นรูพรุนแต่ 
ไม่ถึงผิวด้านในของเหล็กเสริมให้ทำการแต่งผิวคอนกรีตด้วยปูนทรายให้
เรียบร้อย และทำการบ่มบริเวณที่อุดรูพรุนนั้นให้เหมือนการบ่มคอนกรีต
ทั่วไป แต่หากผิวคอนกรีตมีรูพรุนลึกเลยเหล็กเสริมคอนกรีตเข้าไปหรือ
อาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างเสนอแนวทางการซ่อมทำต่อ
ผู้ว่าจ้างเพ่ือตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการต่อไป ซึ่งผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติตามและจะอ้างเป็นเหตุในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ หรืออ้าง
ขอต่ออายุสัญญาไม่ได้ 

(5) ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาแบบหล่อที่นำมาใช้ซ้ำให้คงรูปร่าง กำลัง และ
คุณภาพของผิวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ 

 

1.6  งานเสาเข็ม 
 1.6.1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับงานเสาเข็ม 
   1.6.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ตลอดจนแรงงาน โรงงาน

และสิ่งอ่ืนใดที่จำเป็นสำหรับการทำงานเสาเข็ม เพ่ือให้ได้ตำแหน่งและค่ารับ
น้ำหนักตามที่ระบุในแบบ รวมถึงการทดสอบเสาเข็มด้วย โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนนำไปใช้งาน 
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   1.6.1.2 การรื้อถอนสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่อยู่ใต้ดินซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน เช่น 
เสาเข็มหัก อันเป็นเหตุให้การทำงานเสาเข็มไม่ได้หรือเป็นอุปสรรคต่อการวาง
แนวเสาเข็ม สำหรับงานไม้ งานดินถมหรืองานปรับพ้ืนที่  การกลบดินรอบ
เสาเข็มและงานอ่ืนๆ ซึ่งจำเป็นต้องทำเพ่ือให้งานเสร็จสมบูรณ์นั้น เป็นหน้าที่
ของผู้รับจ้างที่ต้องทำให้แล้วเสร็จและต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

   1.6.1.3 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่ออุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น 
แก่ทรัพย์สินหรือบุคคลใดๆ เนื่องจากการทำงานเสาเข็ม 

 1.6.2  เสาเข็มตอก 
   1.6.2.1 ข้อกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้างงานเสาเข็มตอก 

(1) เสาเข็มที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเสาเข็มซึ่งผลิตจากโรงงานที่มี
คุณภาพและมีความชำนาญเพียงพอแก่การผลิตเสาเข็มที่ได้มาตรฐาน มี
การระบุวันเดือนปีที่ผลิตและชื่อผู้ผลิตชัดเจนทุกต้น รวมทั้งต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐาน
การได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องตรงตามข้อกำหนด
ของความยาวที่ได้รับเว้นเสียแต่ชนิดของเสาเข็มนั้นๆ มาตรฐานอุตสาหกรรม
ยังมิได้กำหนด 

(2) ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบรายละเอียด (SHOP DRAWING) รายการคำนวณ
ความแข็งแรงของเสาเข็ม รายการคำนวณอัตราการจมตัวของเสาเข็มต่อ
การตอก (BLOW COUNTS) เมื่อตอก 10 ครั้งสุดท้ายที่สามารถรับน้ำหนัก
ปลอดภัยได้ตามที่กำหนด โดยใช้สูตร PILE DRIVING FORMULA ที่เชื่อถือ
ได้ โดยใช้ FACTOR OF SAFTY (FS) ไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีวิศวกรโยธา
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปลงนามรับรองในเอกสาร และเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือ
พิจารณาก่อนดำเนินการอย่างน้อย 3 วัน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึง
สามารถดำเนินการต่อไปได ้

(3) การหล่อเสาเข็มแต่ละต้นจะต้องหล่อครั้งเดียวต่อเนื่องกันจะมีรอยต่อ
ไม่ได้ โดยมีขนาดตรงตามที่ระบุไว้ในแบบ ไม่บิ่นแตกร้าว โก่งงอ และต้อง
มีอายุครบกำหนดการรับน้ำหนักตามประเภทของปูนซีเมนต์ที่ใช้ โดยนับ
จากวันที่หล่อแล้วเสร็จ 

(4) เหล็กรองปลายเสาเข็มต้องทำด้วยเหล็กหล่อชนิดแข็งเย็น ซึ่งเป็นโลหะที่
สะอาดสีเทา เหนียว ปราศจากคราบ รูพรุน โพรงหรือการชำรุดใดๆ โดย
มีแถบเหล็กกล้าละมุนยึดเหล็กปลายนั้นกับเหล็กเสริมคอนกรีตตามที่
ปรากฏในแบบ และต้องยึดเหล็กรองปลายเสาเข็มให้อยู่ ณ จุดซึ่งอยู่ใน
แนวแกนของเสาเข็มพอดี 

(5) การจับยึดโยกย้าย สำหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากที่เสาเข็ม
มีกำลัง 2/3 เท่าของกำลังอัดของคอนกรีตแท่งทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน
แล้วอาจยกย้ายและนำไปกองได้ และหลังจากที่เสาเข็มมีกำลังเท่ากับ
กำลังอัดของคอนกรีตแท่งทรงกระบอกที่อายุ 28 วันแล้ว จึงสามารถ
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นำไปตอกได้ โดยผู้รับจ้างต้องระมัดระวังในการยกและโยกย้ายเสาเข็ม 
ซึ่งต้องใช้ลวดสลิงจับในตำแหน่งที่เตรียมไว้สำหรับการยกเท่านั้น และ
ต้องกำหนดจุดยกให้ชัดเจน 

(6) การเพ่ิมความยาวของหัวเสาเข็ม ในกรณีที่จำเป็นต้องเพ่ิมความยาวของ
เสาเข็มให้ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียด (SHOP DRAWING) วิธีการเพ่ิม
ความยาวตัวเสาเข็มให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ  

(7) การตัดและการสกัดหัวเสาเข็ม หลังจากที่ตอกเสาเข็มจนถึงระดับและได้
ค่ารับน้ำหนักตามที่กำหนดแล้ว แต่ปรากฏว่าหัวเสาเข็มยังโผล่อยู่เหนือ
ระดับที่ต้องการซึ่งจำเป็นต้องตัดออก ผู้รับจ้างต้องตัดให้ได้ระดับ โดย
หน้าตัดของหัวเสาเข็มต้องเรียบและได้ระนาบ คอนกรีตเสาเข็มต้องมี
สภาพดี ไม่เสียหาย ซึ่งวิธีการตัดหัวเสาเข็มให้ผู้รับจ้างเสนอผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ  

   1.6.2.2 การรับรองตำแหน่ง 
  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็มและจะเป็นผู้รับรองในข้ันสุดท้าย 

   1.6.2.3 การยกย้ายเสาเข็ม 
    เมื่อมีการยกหรือขนย้ายเสาเข็มคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ไม่

ทำให้เกิดการโก่งตัวของเสาเข็มมากเกินไปหรือทำให้คอนกรีตแตกร้าว เสาเข็มที่
ชำรุดในขณะยกหรือตอกจะต้องเปลี่ยนใหม่ และให้นำออกจากบริเวณที่
ทำงาน ในการยกย้ายต้องระมัดระวังอยู่เสมอมิให้ขอบหรือมุมของเสาเข็ม
แตกบิ่นเสียหาย 

   1.6.2.4 อุปกรณ์การตอกเสาเข็ม 
(1) ให้ตอกเสาเข็มโดยใช้ตุ้มปล่อยธรรมดา แต่หากจะใช้ตุ้มไอน้ำ ลมหรืออ่ืนๆ 

จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการ 
(2) การตอกเสาเข็มต้องป้องกันหัวเสาเข็มชำรุด เช่น มีกระสอบป่านหรือวัสดุ

อ่ืนๆ รองรับเหนือหัวเสาเข็มและใช้หมวกครอบตามแบบซึ่งได้รับอนุญาต 
(3) น้ำหนักของตุ้มตอกต้องใช้ตุ้มตอกหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

น้ำหนักเสาเข็ม หรือให้ใช้สูตรคำนวณหาน้ำหนักตุ้มตอก โดยต้องเสนอ
ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 3 วัน  และ
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ 

(4) ต้องกำหนดระยะยกตุ้มไม่ให้สูงเกินจนอาจทำให้เสาเข็มเสียหายได้ และ
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ระยะยกจะสูงเกิน 2 เมตรไม่ได ้

   1.6.2.5 การตอกเสาเข็ม 
(1) ห้ามนำเสาเข็มคอนกรีตที่ยังมีกำลังไม่ถึงตามที่กำหนดมาตอกก่อน และ 

ผู้ควบคุมงานต้องได้รับแจ้งอย่างน้อย 3 วันก่อนเริ่มตอก พร้อมเสนอแผน
ลำดับการตอกเสาเข็มทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการ  

(2) การตอกเสาเข็มทุกต้นจะต้องกระทำต่อเนื่องกัน โดยไม่มีการหยุดชะงัก
จนกว่าจะตอกให้ถึงระดับความลึกตามที่กำหนดหรือได้ค่า BLOW COUNTS 
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ตามที่คำนวณได้ และต้องนับ BLOW COUNTS ของเสาเข็มทุกต้น โดย
ให้เริ่มนับตั้งแต่ 5 ฟุตสุดท้ายเป็นอย่างน้อยก่อนที่หัวเสาเข็มจะจมถึง
ระดับที่กำหนด หากปรากฏว่าจำนวน BLOW COUNTS ต่อฟุตมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แสดงว่าต้องมีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนกับเสาเข็มหรือ
ดินบริเวณที่ตอกเสาเข็มอยู่ ให้หยุดดำเนินการตอกและรีบแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบทันทเีพ่ือตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 

(3) กรณี เสาเข็มคอนกรีตไม่สามารถตอกลงได้ตามความยาวที่ระบุ แต่
สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตามต้องการแล้ว ให้ตัดส่วนที่ตอกไม่ลง
ออกได้ พร้อมตัดแต่งหัวเสาเข็มให้เรียบร้อย (ห้ามใช้ปูนทรายตกแต่ง) 
ตามข้อ 1.6.2.1 (7) 

(4) กรณีตอกเสาเข็มถึงระดับที่กำหนดตามแบบหรือรายการละเอียดแล้ว แต่
ผลการคำนวณ หรือฺ BLOW COUNTS พบว่า เสาเข็มยังไม่สามารถรับ
น้ำหนักได้ตามที่ต้องการ ผู้รับจ้างจะต้องเพ่ิมขนาดหรือความยาวของ
เสาเข็มจนสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายหรืออ้างเป็นเหตุ
ขอขยายเวลาไม่ได้ 

   1.6.2.6 ระเบียนการตอกเสาเข็ม 
(1) ในระหว่างการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเก็บระเบียนการตอก

และการจัดตำแหน่งเสาเข็มทุกต้น โดยต้องส่งระเบียนผลงานประจำวัน
ให้ผู้ควบคุมงานภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งระเบียนการตอก ต้องประกอบด้วย
รายละเอียดอย่างน้อย คือ 
ก. วันเวลาที่ตอก 
ข. ชนิดของเสาเข็ม 
ค. จำนวนเสาเข็ม 
ง. ความลึกที่ตอก 
จ. ลำดับการตอกในแต่ละกลุ่ม 
ฉ. จำนวนครั้งที่ตอกสำหรับ 10 เซนติเมตร (สามชุดสุดท้าย) หรือระยะ

ที่จมของเสาเข็มเม่ือตอก 10 ครั้ง  
ช. ชนิดและน้ำหนักของตุ้มที่ใช้ตอก 
ซ. ชนิดและสภาพของวัสดุที่ใช้รองหัวเสาเข็ม 
ฌ. ระยะยกของตุ้มหรือพลังงานที่ตอกของตุ้ม 
ญ. ความยาวที่ต้องต่อหรือตัดออก 
ฎ. ความยาวจริง 
ฏ. ความยาวที่โผล่ในฐานราก 
ฐ. ปัญหาและอุปสรรคของการตอก 
ฑ. รายละเอียดในการตอกใหม่ 
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(2) ทันทีที่ตอกเสาเข็มต้นหนึ่งแล้วเสร็จ จะต้องทำระเบียนเกี่ยวกับระดับหัว
เสาเข็มที่ตอกลงไป และหลังจากตอกต้นข้างเคียงเสร็จหมดแล้ว จะต้อง
ทำการตรวจสอบระดับหัวเสาเข็มอีกครั้ง หากปรากฏว่าเสาเข็มต้นใด
ลอยตัวขึ้นมาจะต้องตอกให้กลับสู่ระดับเดิม หรือให้ได้ BLOW COUNTS 
เท่ากับค่า BLOW COUNTS สุดท้ายของเสาเข็มต้นนั้นๆ หรือจนกระทั่ง
ถึงระยะท่ีตั้งไว้อีกครั้งหนึ่ง  

(3) เมื่อทำการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องส่งระเบียนการตอก
เสาเข็มทุกต้น พร้อมแผนผังตำแหน่ง ลำดับการตอก และระยะหนีศูนย์
ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการข้ันตอนต่อไป 

   1.6.2.7 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 
(1) ในระหว่างการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเก็บระเบียนการตอก

และการจัดตำแหน่งเสาเข็มทุกต้น และต้องส่งระเบียนผลงานประจำวัน
ให้ผู้ควบคุมงานภายใน 24 ชั่วโมง โดยระเบียนการตอกต้องประกอบด้วย
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
ก. เสาเข็มต้องมีลำต้นตรง ระยะความงอที่ส่วนใดๆ ของเสาเข็มนี้ ถ้าวัด

ระหว่างเส้นตรงที่ต่อปลายทั้งสองของส่วนงอกับผิวด้านใดๆ ก็ตาม 
ต้องไม่เกิน L/360  

ข. ปลายที่ตอกของเสาเข็มต้องมีผิวหน้าเรียบและตั้งฉากกับแกนความ
ยาวของเสาเข็ม โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 องศา  

ค. การตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ตรงศูนย์ โดยศูนย์กลางเสาเข็มจะ
ผิดพลาดได้ไม่เกิน 5 เซนติเมตร สำหรับเสาเข็มเดี่ยว และไม่เกิน 7 
เซนติเมตร สำหรับเสาเข็มกลุ่ม  

ง. จุดศูนย์รวม (CENTROID) ของเสาเข็มทั้ งหมดในฐานรากและ
ศูนย์กลางของเสาตอม่อเยื้องศูนย์กันได้ไม่เกิน 4 เซนติเมตร สำหรับ
เสาเข็มเดี่ยวและเสาเข็มคู่ และต้องไม่เกิน 7 เซนติเมตร สำหรับ
เสาเข็มกลุ่ม 

จ. การตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ได้แนวดิ่ง โดยระยะมากสุดที่ปลาย
เสาเข็มจะผิดจากเส้นแนวดิ่งของเสาเข็มต้องไม่เกิน 0.10% ของ
ความยาวเสาเข็ม  

(2) หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว หรือในกรณีที่ตอกเสาเข็มไป
แล้ว เสาเข็มชำรุดเสียหายหรือไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามข้อกำหนด 
ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดการดัดแปลงแก้ไขฐานรากใหม่ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม เพ่ือให้ฐานรากนั้นสามารถรับแรงทั้งแนวดิ่งและแนวราบได้
อย่างปลอดภัย โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรายการคำนวณและ SHOP DRAWING 
ซึ่งมีวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปลงนามรับรอง เสนอต่อผู้ว่าจ้าง
พิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการต่อไป โดยผู้รับจ้างไม่สามารถ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติมได้ 
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   1.6.2.8 เสาเข็มเสีย 
(1) การตอกเสาเข็มต้องไม่ทำให้คอนกรีตเสาเข็มแตกร้าวหรือบิ่น จนทำให้มี

ผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม หรือการฝืน
เสาเข็มเพ่ือให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งหากผู้ควบคุมงานเห็นว่ามาก
เกินไป อาจสั่งให้หยุดการทำงานได้ 

(2) หากปรากฏว่าเสาเข็มต้นใดผลิตขึ้นมาไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือ
เสียหายในขณะตอกจะเนื่องจากการชำรุดของตัวเสาเข็มเอง หรือจาก
การตอกที่ไม่ถูกต้อง ตอกเสาเข็มผิดตำแหน่ง ตอกจมต่ำกว่าระดับที่ระบุ
ในแบบให้ถือว่าเสาเข็มนั้นเสีย ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขตามที่ผู้ว่าจ้างจะ
เป็นผู้กำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

(3) หากปรากฏว่าเสาเข็มมีรอยแตกร้าวซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือมีการ
ชำรุดใดๆ ซึ่งผู้ควบคุมงานเห็นว่าจะกระทบกระเทือนต่อกำลังหรืออายุ
ของเสาเขม็แล้วให้ถือว่าเสาเข็มนั้นเสีย ห้ามนำมาใช้งานเด็ดขาด 

(4) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไข ดัดแปลงเสาเข็ม ฐานรากหรือคาน
อันเป็นเหตุมาจากการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไข
ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดทุกประการ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึนทั้งหมด 

   1.6.2.9 การทดสอบการบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็ม 
(1) ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของ

เสาเข็ม ผู้รับจ้างต้องทดสอบเสาเข็มตามขนาด จำนวนต้นและตำแหน่ง 
ซึ่งจะกำหนดให้ก่อนการทดสอบ และในการตอกหรือทดสอบจะต้องใช้
อุปกรณ์อย่างเดียวกับที่ใช้ตอกเสาเข็มต้นอ่ืนๆ โดยการทดสอบการรับ
น้ำหนักของเสาเข็ม (PILE LOAD TEST) นั้น จะระบุในแบบโดยวิธี STATIC 
LOAD TEST ตามมาตรฐาน ASTM D1143-74 หรือวิธี DYNAMIC LOAD 
TEST ตามความเหมาะสม 

(2) ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ ตลอดจนวิธีการทดสอบ
ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการทดสอบ โดยเครื่องมือที่ใช้ต้อง
มีความเหมาะสมและไม่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนต่อเสาเข็ม 

(3) หลังจากที่การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้รับจ้าง
ต้องส่งรายงานผลการทดสอบซึ่งมีวิศวกรลงนามรับรองผลการทดสอบ 
จำนวน 3 ชุดต่อผู้ว่าจ้าง 

(4) กรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเสาเข็มต้นที่ตอกไปแล้วนั้นอาจไม่สมบูรณ์ เช่น อาจ
หักหรือแตกร้าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะขอให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบความ
สมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี SEISMIC TEST ได้ และ/หรือกรณีที่ตอก
เสาเข็มแล้ว ระยะทรุดตัวรวมของเสาเข็มในการตอก 10 ครั้งสุดท้าย
มากกว่าที่กำหนด หรือผลการทดสอบเสาเข็มต้นนั้นๆ เป็นที่น่าสงสัยหรือ
ล้มเหลว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทีจะสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบความสามารถ
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ในการรับน้ำหนักของเสาเข็มได้ โดยวิธี STATIC LOAD TEST หรือ วิธี 
DYNAMIC LOAD TEST ซึ่งผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรืออ้างขอต่อ
อายุสัญญาไม่ได้ 

   1.6.2.10 การขอใช้เสาเข็มชนิดต่อ 
       หากในแบบรูปไม่ได้กำหนดให้ใช้เสาเข็มชนิดต่อ แต่มีความจำเป็นต้องใช้

เสาเข็มชนิดต่อกำหนดให้ข้อต่อต้องเป็นเหล็กเหนียวและหล่อเป็นส่วน
เดียวกับตัวเสาเข็มในแต่ละส่วน ซึ่งการต่อนี้ให้ต่อโดยวิธีเชื่อมด้วยไฟฟ้า และ
ทุกท่อนที่เมื่อต่อแล้วต้องเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งนี้  ให้ผู้รับจ้างเสนอ
รายละเอียดเพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ สำหรับการต่อ
วิธีนอกเหนือจากที่กำหนดนี้ ให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดและผลการทดสอบ
ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีไป  

  

1.7  งานฐานราก 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงานและสิ่งอ่ืนใดที่จำเป็น 
สำหรับงานเตรียมฐานรากรั้วชั่วคราว และป้ายปิดแสดงตำแหน่งของแนวหรือตำแหน่งที่จะทำฐานราก รวมถึง
ต้องรับผิดชอบต่องานขุดดิน การป้องกันดินและป้องกันน้ำ การถมปรับระดับพ้ืนที่และการขนย้ายดินออกนอก
บริเวณ 
 1.7.1 ประเภทของฐานราก 
   1.7.1.1 ฐานรากแผ่ 

  หากในแบบรูปและวัตถุประสงค์ ไม่ได้กำหนดความสามารถในการรับน้ำหนัก
บรรทุกปลอดภัยของดิน (SOIL BEARING CAPACITY) ไว้แล้ว กำหนดให้ใช้
ค่าไม่น้อยกว่า 8 ตันต่อตารางเมตร และในกรณีท่ีแบบรูปมิได้กำหนดความลึก
ไว้ ให้ถือว่าฐานต้องอยู่ลึกจากดินเดิมไม่น้อยกว่า 1 เมตร  

   1.7.1.2 ฐานรากเสาเข็ม 
  เสาเข็มสามารถจำแนกได้หลายประเภท ตามแต่ชนิดและวิธีการทำ เช่น 
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มเจาะ เป็นต้น โดยวิธีการปฏิบัติให้ถือตาม
หัวข้อที่ 1.6 งานเสาเข็มเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 1.7.2 การเตรียมงาน 
  ก่อนการตอกเสาเข็มหรือขุดหลุมเพ่ือทำฐานราก จะต้องปักผังวางระดับให้ถูกต้อง
เสียก่อน จึงจะลงดำเนินการขั้นตอนต่อไป และผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบความสามารถ
รับน้ำหนักของชั้นดิน (อาจทดสอบด้วยวิธี PLATE BEARING) ณ ตำแหน่งที่มีการก่อสร้าง 
ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่แบบระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของรายการ
ก่อสร้าง หรือเมื่อผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรเห็นว่าสภาพดิน ณ บริเวณก่อสร้างไม่มีความ
มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ 
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 1.7.3 การขุดหลุม 
  การขุดหลุมทำฐานรากทั้งหมดจะต้องขุดให้ถูกต้องตามแบบและมีความกว้างพอที่จะ
ทำงานฐานรากได้สะดวก โดยวิธีการปฏิบัติต่างๆ ให้ดำเนินการตามหัวข้อที่ 1.4 งานดิน
และงานปรับพื้นที่  

 1.7.4 งานคอนกรีตก้นหลุม 
  ก่อนการเทคอนกรีตจะต้องสูบน้ำจากก้นหลุมออกจนสามารถปฏิบัติงานได้ และทำ
การขุดปรับแต่งดินก้นหลุมแล้วปรับด้วยทรายหยาบหรือหินเกล็ดให้แน่นและได้ระดับ หาก
ปรากฏว่าระดับหัวเสาเข็มไม่เสมอกัน ให้ทำการตัดหัวเสาเข็มให้เสมอกันทุกต้น และตรง
ตามระดับที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการละเอียด และทำความสะอาดหัวเสาเข็มจน
ปราศจากดินโคลน แล้วจึงทำการปรับระดับด้วยทรายหยาบอัดแน่น พร้อมเทคอนกรีต
หยาบก้นหลุม ซึ่งเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้ว ระดับหัวเสาเข็มจะต้องโผล่เหนือผิวบนของ
คอนกรีตประมาณ 5 เซนติเมตร ในกรณีของฐานรากแผ่ก็เช่นเดียวกัน เมื่อขุดได้ระดับแล้ว 
ให้ปรับระดับด้วยทรายหยาบก่อนแล้วจึงเทคอนกรีต 

 1.7.5 การวางเหล็กเสริม 
  เมื่อคอนกรีตก้นหลุมแข็งตัวแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยต้องตรวจสอบศูนย์กลาง
ขนาดของฐานรากและระดับให้ถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงทำการวางเหล็กเสริม โดยหนุนให้
เหล็กสูงห่างจากหัวเสาเข็ม 5 เซนติเมตร และผิวคอนกรีตก้นหลุม 7.5 เซนติเมตร ด้วยลูก
ปูน แล้วจึงทำการตั้งเหล็กแกนเสา โดยเหล็กทุกเส้นต้องงอปลายและยึดให้แน่นด้วยลวด
ผูกเหล็กหรือวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้ เหล็กตอม่อนี้ต้องได้ดิ่งได้แนวถูกต้องตามแบบรูป ซึ่ง
เมื่อติดตั้งเหล็กเสาเรียบร้อยแล้วต้องระดับไม่ให้เหล็กเสาขยับหรือเลื่อนตัวได้ จากนั้นตั้งไม้
แบบด้านข้างและให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบให้ถูกต้องก่อน จึงทำการเท
คอนกรีตต่อไป สำหรับการก่อสร้างบนพ้ืนที่ถมดินสูงมากจนฐานรากลึกไม่ถึงดินเดิม 
จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องและแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม
ก่อนดำเนินการต่อไป 

 1.7.6  แบบหล่อ 
  การเทคอนกรีตฐานรากจะต้องตั้งแบบด้านข้างทุกครั้ง โดยให้ความสูงของแบบหล่อ 
ไม่น้อยกว่าความหนาของฐานรากนั้นๆ การตั้งแบบหล่อให้วางบนผิวคอนกรีตหยาบก้น
หลุมทุกด้าน ส่วนการถอดแบบหล่อให้ปฏิบัติตามรายการที่เก่ียวข้อง 

 1.7.7 คอนกรีต 
  ให้ปฏิบัติตามรายการงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป สำหรับงาน
ก่อสร้างอาคาร การเทคอนกรีตให้เทคนเต็มแบบหล่อคอนกรีต ส่วนการถมดินกลบจะต้อง
ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จึงถมดินกลบกลับได้ 

 1.7.8 กรณีปัญหาอุปสรรคต่างๆ  
   1.7.8.1 กรณีการก่อสร้างฐานรากมีสิ่งกีดขวาง 

  กรณีมีสิ่งกีดขวางและไม่สามารถทำตามแบบรูปและรายการละเอียดได้  
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแนวทางการแก้ไข ฐานราก และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับ
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ตำแหน่งฐานรากใหม่ โดยต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเท่ากับฐานรากเดิมหรือ
มากกว่า ทั้งนี้ ต้องมีวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกรเป็นผู้ลงนามรับรองการ
แก้ไข และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ ซึ่งผู้รับจ้างจะ
คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาก่อสร้างไม่ได้ 

   1.7.8.2 กรณีการก่อสร้างฐานรากที่มีระดับลึกต่างกัน  
  กรณีนี้จะต้องทำการก่อสร้างฐานรากที่มีระดับลึกมากที่สุดก่อนเสมอไป 
ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ฐานรากท่ีมีระดับตื้นกว่าพังขณะทำฐานรากตัวที่
อยู่ลึกกว่า โดยให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการก่อสร้างต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไปได ้

   1.7.8.3 กรณีขุดฐานรากไม่ได้ระดับตามกำหนด  
       เนื่องจากขุดถึงชั้นลูกรังหรือชั้นหินพืดแล้วให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อ

ตรวจสอบและพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป หากเป็นชั้นหินพืด ฐานราก
จะต้องฝังอยู่ใต้หินพืดนั้น ลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร (โดยวัดตรงที่ตื้น
ที่สุด) และเพ่ือให้ทราบแน่นอนว่าเป็นหินพืดจริงหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องเจาะรู
ขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 
รูเจาะต่อหนึ่งฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น รวมทั้งจะอ้างขอขยายเวลาเพ่ิมไม่ได้ 

   1.7.8.4 กรณีขุดดินถึงระดับท่ีกำหนดแล้ว  
       แต่ดินใต้ฐานรากมีคุณภาพไม่ดีพอ ผู้รับจ้างจะต้องขุดดินให้ลึกลงไปอีก

จนถึงชั้นดินแข็ง หรือชั้นดินที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามที่กำหนด หรือ
ทำการปรับปรุงคุณภาพของชั้นดินใต้ฐานราก และเพ่ือให้ทราบแน่ชัดว่า
พ้ืนดินที่ปรับปรุงหรือขุดลึกลงไปสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามต้องการได้ 
ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของ
ชั้นดินนั้นๆ และเสนอต่อผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการต่อไป 

   1.7.8.5 กรณีเกิดความผิดพลาดในระหว่างการก่อสร้างฐานราก  
       ความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการตอกเสาเข็มหรือกรณี อ่ืนใด เช่น 

ความคลาดเคลื่อนของแบบหล่อหรือความคลาดเคลื่อนของแบบรูป ผู้รับจ้าง
จะต้องทำการออกแบบฐานรากให้ใหม่และจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง
ตามเดิม โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

 
1.8  งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงานและสิ่งอ่ืนใดที่จำเป็น 
สำหรับงานคอนกรีตซึ่งในที่นี้ หมายถึง การทำงานคอนกรีตสำหรับโครงสร้างซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์ตามแบบและ
รายการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดและสภาวะต่างๆ ของสัญญา หากมิได้ระบุในแบบ
และ/หรือรายการละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตทั้งหมดให้ถือปฏิบัติ
ตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยผู้รับจ้างต้องส่ง
รายการคำนวณส่วนผสมคอนกรีตที่จะใช้ในการก่อสร้างทุกรายการให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนจึงจะ
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นำไปใช้ในการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ ต้องมีวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปของผู้รับจ้างหรือของบริษัทผู้ผลิต
คอนกรีตลงนามรับรองด้วย 
 1.8.1 ข้อกำหนดของวัสดุคอนกรีต 
   1.8.1.1 ปูนซีเมนต์ 

   ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตงานโครงสร้าง (ยกเว้นงานปูนก่อ ปูนฉาบและ
ส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างของอาคาร เช่น ทางเท้า รางระบายน้ำ ฯลฯ) หากมิได้
ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (ORDINARY PORTLAND 
CEMENT) และต้องเป็นปูนซีเมนต์ใหม่ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก. 15- หรือฉบับล่าสุด โดยปูนซีเมนต์ต้องบรรจุอยู่ในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์
ที่สะอาดเรียบร้อย ปราศจากความชื้น ไม่เป็นก้อนหรือเสื่อมคุณภาพ มีตรา
อักษรและซื่อบริษัทผู้ผลิตกำกับไว้อย่างชัดเจน  

   1.8.1.2 ทราย 
  ให้ใช้ทรายน้ำจืดธรรมชาติ มีลักษณะเม็ดแกร่ง สะอาด ไม่มีด่าง กรดหรือเกลือ 
เจือปนอยู่ ปราศจากฝุ่น อินทรีย์สารและสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ต้องมีความคงตัว ไม่
ทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ มีขนาดคละที่เหมาะสม มีค่าโมดูลัสความละเอียด 
(FINENESS MODULUS) อยู่ระหว่าง 2.10-3.10 การกองเก็บทรายต้องเก็บ
กองไว้บนที่สะอาดเป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งสกปรก เช่น เศษไม้ ใบไม้ ปะปน หรือ
มีน้ำสกปรกไหลผ่าน ห้ามใช้ทรายบริเวณผิวดินหรือทรายที่มีดินปะปน  

   1.8.1.3 หิน 
  หินที่ใช้ในงานผสมคอนกรีต ต้องมีลักษณะเป็นเหลี่ยม มุม มีส่วนเรียว 
แบน แข็งแกร่ง สะอาดปราศจากดิน ฝุ่นหรือผงปูน ขนาดเล็กที่สุดสำหรับ
ผสมคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร ส่วนขนาดโตสุดต้องไม่เกินค่าที่
กำหนดตามตารางที่ 1.8.1-1 เว้นแต่จะกำหนดในแบบรูปและรายการ
ละเอียดเป็นอย่างอ่ืน โดยเมื่อจะใช้งานต้องล้างให้สะอาดก่อน และเมื่อล้าง
เสร็จแล้ว ต้องกองไว้บนที่ที่สะอาด โดยให้แยกเป็นแต่ละขนาด ไม่ปะปนกัน 
โดยเมื่อนำมาผสมคอนกรีต จะต้องมีขนาดลดหลั่นหรือขนาดคละที่เหมาะสม  

 
ตารางท่ี 1.8.1-1 

ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบสำหรับงานคอนกรีตชนิดต่างๆ 
ประเภทของโครงสร้าง ขนาดโตสุด (มิลลิเมตร) 

คอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป 20 หรือ 25 
คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนามากหรือ 

คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก 
40 
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   1.8.1.4 น้ำสำหรับงานคอนกรีต 
  น้ำที่ใช้สำหรับผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากสารต่างๆ เช่น 
น้ำมัน กรด ด่าง เกลือ อินทรียวัตถุ หรือสารอ่ืนใดในปริมาณที่จะเป็นอันตราย
ต่อคอนกรีตหรือเหล็กเสริม ตามตารางที่  1.8.1-2 ส่วนน้ำสำหรับบ่ม
คอนกรีตนั้น สามารถใช้น้ำที่คุณภาพต่ำกว่าได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นน้ำสะอาด ไม่
ปนเปื้อนน้ำมัน กรดหรือเกลือที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตได้ เช่น การกัด
กร่อนผิวหน้าของคอนกรีต เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 1.8.1-2 

ปริมาณสารที่ยอมให้ในน้ำสำหรับผสมคอนกรีต 
ชื่อสาร ปริมาณที่ยอมให้ (ppm) 

1. คลอไรด์ 
   1.1 สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงหรืองานสะพาน 
   1.2 สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไป 

 
500 

1,000 
2. ซัลเฟต ( SO4 ) 3,000 
3. ด่าง ( NA2O + 0.658 K2O ) 600 
4. สารแขวนลอย 50,000 

 
   1.8.1.5 สารเคมีผสมเพิ่ม 

  สำหรับงานคอนกรีตส่วนที่มิใช้ฐานรากทั้งหมด ยอมให้ใช้สารผสมเพ่ิม
ชนิดเพ่ิมความสามารถของคอนกรีตได้ ส่วนที่เป็นโครงสร้างใต้ดิน ถังน้ำ ถัง
บำบัดน้ำเสีย ดาดฟ้า หลังคาคอนกรีต ทั้งหมดนี้ให้ผสมน้ำยากันซึม ชนิดทน
แรงและความดันน้ำได้ โดยใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
นอกจากที่กล่าวมาแล้วนี้ ห้ามใช้สารผสมเพ่ิมชนิดอ่ืนหรือปูนซีเมนต์ที่ผสม
สารต่างๆ นอกจากได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงสามารถดำเนินการได้ ซึ่ง
ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตหรือสารผสมเพ่ิมตามที่  
ผู้ว่าจ้างต้องการ และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด 

   1.8.1.6 การเก็บวัสดุ 
(1) ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังเก็บหรือไซโลที่สามารถป้องกันความชื้น

และความสกปรกได้ และในการส่งให้ส่งไปในปริมาณเพียงพอที่จะไม่ทำ
ให้งานคอนกรีตต้องหยุดชะงักหรือล่าช้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ต้องแยกวัสดุ
ที่ส่งมาแต่ละครั้งให้เป็นส่วนๆ ไม่ปนกัน 

(2) การขนส่งมวลรวมหยาบให้ส่งโดยแยกขนาดไปยังสถานที่ก่อสร้าง 
นอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างให้เป็นอย่างอ่ืน 

(3) การกองมวลรวมต้องกองในลักษณะที่ป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกอง
อ่ืนที่มีขนาดต่างกัน เพ่ือให้เป็นไปตามนี้ อาจต้องทำการทดสอบว่า ส่วน



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 1-21 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    

 

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด 119 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 7 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-000-4997 แฟกซ์ : 02-000-4997 ต่อ 108 
AS&A/2020/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก่ิงแก้ว/รายการประกอบแบบ (ฉบับสมบูรณ์) 

ขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวม ตรงตามเกณฑ์กำหนด
หรือไม่ โดยเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ทำการผสมคอนกรีต 

(4) ในการเก็บสารเคมีผสมเพ่ิมต้องระวังอย่าให้เกิดการปนเปื้อน การระเหย
หรือเสื่อมคุณภาพ สำหรับสารเคมีผสมเพ่ิมชนิดที่อยู่ในรูปสารลอยตัว
หรือสารละลายที่ไม่คงตัวจะต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับกวน เพ่ือให้สารเคมี
กระจายตัวโดยสม่ำเสมอ หากเป็นสารเคมีชนิดเหลวจะต้องป้องกันมิให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจนส่งผลต่อคุณสมบัติของสารเคมีได้ 

 1.8.2 เหล็กเสริมคอนกรีต 
   1.8.2.1 คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีต 

(1) เหล็กเสริมต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียว ไม่มีสนิมกัดกร่อนหรือน้ำมันจับเกาะ 
มีความตรงไม่ดุ้งงอและต้องเป็นชนิดเดียวกับที่ระบุในแบบรูปและ
รายการละเอียด กล่าวคือ 
ก. เหล็กเส้นกลมธรรมดาที่ใช้เป็นเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (ROUND 

BAR) ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า SR24 และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.20- หรือฉบับล่าสุด โดยมีกำลังรับแรง
ดึงทีจุ่ดคลากไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

ข. เหล็กเส้นข้ออ้อย (DEFORMED BAR) ที่ใช้เป็นเหล็กเส้นชั้นคุณภาพ
ไม่ต่ำกว่า SD30 หรือตามแต่ระบุในแบบรูปและรายการละเอียด
เฉพาะกรณีไป โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.24 -
หรือฉบับล่าสุด โดยมีกำลังรับแรงดึงที่จุดคลากไม่น้อยกว่า 3,000 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

(2) ลวดผูกเหล็ก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.25 มิลลิเมตร และมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.138- ฉบับล่าสุด 
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ สำหรับเหล็กเสริมโดยเทียบจากเกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อนสำหรับมวลต่อเมตรของเหล็กเส้นกลม (ROUND BAR : RB) 
และเหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BAR : DB) ตามตารางที่ 1.8.2-1 และ
ตารางท่ี 1.8.2-2 
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ตารางท่ี 1.8.2-1 
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับมวลต่อเมตรของเหล็กเส้นกลม 

ชื่อขนาด 
มวลต่อเมตร เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับมวลต่อเมตร 
(กิโลกรัม) เฉลี่ย ร้อยละ แต่ละเส้น ร้อยละ 

RB 6 0.222 

+ 5.0 + 10.0 
RB 9 0.499 
RB 12 0.857 
RB 15 1.387 
RB 19 2.226 

+ 3.5 + 6.0 
RB 22 2.984 
RB 25 3.718 
RB 28 4.834 
RB 32 7.127 

 
ตารางท่ี 1.8.2-2 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับมวลต่อเมตรของเหล็กข้ออ้อย 

ชื่อขนาด 
มวลต่อเมตร เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับมวลต่อเมตร 
(กิโลกรัม) เฉลี่ย ร้อยละ แต่ละเส้น ร้อยละ 

DB 10 0.617 

+ 3.5 + 6.0 

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

  
   1.8.2.2 การตัดและการประกอบเหล็กเสริมคอนกรีต 

(1) วิธีการตัดหรือการประกอบเหล็กเสริมจะต้องไม่ทำให้เหล็กชำรุดเสียหาย
หรือเกิดการยืดตัวของเหล็กจากการบิดโค้งงอเหล็ก 

(2) การตัดและการงอเหล็กเสริมจะต้องไม่ตัดหรืองอเหล็กโดยใช้ความร้อน 
หากต้องกระทำด้วยวิธีดังกล่าวต้องแจ้งหรือได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง 

(3) การงอเหล็กเสริม หากในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็กให้ถือ
เกณฑ์กำหนดดังนี้ 
ก. ส่วนที่งอเป็นครึ่งวงกลม โดยมีส่วนยื่นต่อออกไปจากแนววงกลมนี้  

ไม่น้อยกว่า 5 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง แต่ไม่น้อยกว่า 6 
เซนติเมตร 
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ข. ส่วนที่งอเป็นมุมฉาก โดยมีส่วนยื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีก
อย่างน้อย 12 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

ค. เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอกให้งอปลายตามตารางท่ี 1.8.2-3 
 

ตารางท่ี 1.8.2-3 
ระยะการงอเหล็กเสริมสำหรับเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก ลักษณะของอ ความยาวส่วนที่ยื่นถึงปลายของอ 

น้อยกว่า  16  มิลลิเมตร 90 องศา 
อย่างน้อย 6 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก  
แต่ไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร 

20-25 มิลลิเมตร 90 องศา อย่างน้อย 12 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
มากกว่า 25 มิลลิเมตร 135 องศา อย่างน้อย 6 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก 

 
(4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสำหรับของอให้วัดด้านในของเหล็กที่งอ 

สำหรับมาตรฐานของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่าค่าที่ระบุ
ในตารางที่ 1.8.2-4 

 
ตารางท่ี 1.8.2-4 

ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสำหรับของอ 
ขนาดของเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุด 

6  ถึง 16  มิลลิเมตร 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
19 ถึง 28  มิลลิเมตร 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

 
   1.8.2.3 การเรียงเหล็กเสริม 

(1) ก่อนเรียงเหล็กเข้าที่จะต้องทำความสะอาดเหล็กให้ปราศจากฝุ่น สนิมขุม 
สะเก็ดหรือวัสดุเคลือบต่างๆ ที่จะทำให้การยึดหน่วย (BONDING) ระหว่าง
เหล็กเสริมกับคอนกรีตเสียไป 

(2) เหล็กเส้นต้องวางในตำแหน่งที่กำหนดอย่างถูกต้อง ประณีต และมั่นคง 
ไม่เคลื่อนที่ไปสู่ตำแหน่งอ่ืนในระหว่างเทคอนกรีต โดยเฉพาะตรงบริเวณ
ช่วงต่อที่สำคัญๆ ควรใช้ลวดเหล็กอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.9 มิลลิเมตร 
มัดหรือยึดให้มั่นคงหรือหากจำเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการ
ติดตั้งได ้

(3) ที่จุดตัดกันของเหล็กเสริมทุกแห่งต้องผูกให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็ก โดยพัน
สองรอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนที่จะเป็นเนื้อคอนกรีตภายใน 

(4) ต้องวางลูกหนุน (SPACER) ให้ห่างกันเป็นช่วงๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือให้มี
ความหนาของระยะหุ้มคอนกรีต (COVERING) ตามต้องการ โดยลูกหนุน
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ที่ติดกับแบบหล่อควรทำจากคอนกรีตหรือมอร์ต้าหรือวิธีอ่ืนใด ซึ่งผู้ว่าจ้าง
ได้เห็นชอบก่อนดำเนินการ 

(5) เมื่อวางเหล็กเสริมตามตำแหน่งที่ต้องการหมดแล้วให้ผู้รับจ้างแจ้ง 
ผู้ควบคุมงานเพ่ือทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้ง  

(6) ในกรณีท่ีไม่สามารถเทคอนกรีตได้ทันทีเมื่อผูกเหล็กเสร็จเรียบร้อยต้องทำ
การตรวจสอบและทำความสะอาดเหล็กเสริมอีกครั้งก่อนเทคอนกรีต 

   1.8.2.4 การต่อเหล็กเสริม 
(1) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดที่กำหนดในแบบหรือที่

ระบุในตารางที่ 1.8.2-5 ทั้งตำแหน่งและวิธีการต่อจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ 

 
ตารางท่ี 1.8.2-5 

รอยต่อในเหล็กเสริม 
ชนิดของ

องค์อาคาร 
ชนิดของรอยต่อ ตำแหน่งของรอยต่อ 

แผ่นพื้น
และคาน 

- ต่อทาบ และต่อเชื่อม (สำหรับเหล็กเส้น
ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 25 
มิลลิเมตร) 

ตามท่ีได้รับอนุมัติ โดย 
- เหล็กบนต่อที่กลางคาน 
- เหล็กล่างต่อที่หน้าเสาถึงระยะ L/5 จากศูนูย์กลางเสา 

เสา 
ต่อเชื่อม (สำหรับเหล็กเส้นที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 25 มิลลิเมตร) 

เหนือระดับพ้ืนประมาณ 1 เมตร จนถึงระดับกึ่งกลางเสา 

ฐานราก ห้ามต่อ  
 

 (2) ในรอยต่อแบบทาบ ระยะทาบต้องไม่น้อยกว่า 48 เท่าของขนาดเส้นผ่า - 
ศูนย์กลางเหล็กเส้น ในกรณีของเหล็กเส้นกลมธรรมดาและ 36 เท่า 
สำหรับเหล็กข้ออ้อย โดยให้ผูกมัดด้วยลวดผูกเหล็ก 

(3) สำหรับเหล็กเสริมที่โผล่ทิ้งไว้เพ่ือจะทำการเชื่อมต่อกับเหล็กของส่วน
เพ่ิมเติมภายหลัง ต้องทำการป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย ผุกร่อน 

(4) การต่อเหล็กเสริมโดยวิธีการเชื่อม ต้องให้กำลังของรอยเชื่อมที่ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 125 ของกำลังของเหล็กเสริมนั้นๆ โดยก่อนเริ่มงานเหล็ก
จะต้องทำการทดสอบกำลังของรอยต่อเชื่อมโดยสถาบันของทางราชการ
ที่เชื่อถือได้ พร้อมส่งผลการทดสอบจำนวน 3 ชุด ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณา
ก่อนดำเนินการ ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

(5) ที่หน้าตัดใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 25 ของจำนวน
เหล็กเสริมทั้งหมดไม่ได้ 

(6) รอยต่อทุกแห่งต้องได้รับการตรวจและอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการ
เทคอนกรีตทุกครั้ง กรณีรอยต่อที่ไม่รับการตรวจและอนุมัติให้ถือว่าเป็น
รอยต่อเสียอาจถูกห้ามใช้ได ้
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(7) กรณีที่ใช้วิธีการต่อเหล็กโดยข้อต่อเชิงกล ในการต่อเหล็กเสาหรือเหล็ ก
เสริมขนาดตั้งแต่ 25 มิลลิเมตรขึ้นไป ผู้รับจ้างสามารถใช้ข้อต่อเหล็ก
เชิงกลที่ไม่มีการลดขนาดพ้ืนที่หน้าตัดของเหล็กเสริมและเป็นแบบเกลียว
ขนาน โดยจุดต่อต้องสามารถรับกำลังได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของ
กำลังเหล็กเสริมนั้นๆ ซึ่งข้อต่อเชิงกลทุกขนาดที่ใช้ต้องทำการทดสอบ
ความแข็งแรงของการต่อยึดและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
ก่อนดำเนินการ 

   1.8.2.5 ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม (COVERING) 
   ระยะซึ่งวัดจากผิวนอกสุดของคอนกรีตถึงผิวของเหล็กเสริมที่อยู่นอกสุด 

โดยหากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบรูปและรายการละเอียด กำหนดให้ระยะ
หุ้มเหล็กเสริม (COVERING) เป็นดังนี้ 

     (1) คอนกรีตหล่อในที่ 
 

ตารางท่ี 1.8.2-6 
ระยะหุ้มต่ำที่สุดสำหรับเหล็กเสริมในคอนกรีตหล่อในที่ 

ส่วนขององค์อาคาร 
ระยะหุ้มต่ำสุด 
(เซนติเมตร) 

1. คอนกรีตที่หล่อติดกับดินและผิวคอนกรีตสัมผัสกับดินตลอดเวลา 7.5 
2. คอนกรีตที่สัมผัสดินหรือถูกฝน 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 16 มิลลิเมตร 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 

 
5.0 
4.0 

3. คอนกรีตที่ไม่สัมผัสดินหรือไม่ถูกแดดฝน 
    ในแผ่นพื้น ผนังและตง 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 40 มิลลิเมตรขึ้นไป 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 
    ในคาน 
    - เหล็กเสริมหลัก เหล็กลูกตั้ง 
    ในเสา 
    - เหล็กปลอกเดี่ยวหรือปลอกเกลียว 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 16 มิลลิเมตร    

 
 

4.0 
2.0 

 
3.0 

 
3.5 
2.0 

    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 1.5 
4. คอนกรีตที่หล่อในบริเวณที่เป็นน้ำจืด 
    - ระยะของคอนกรีตหุ้มเหล็ก 

 
10.0 
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     (2) คอนกรีตหล่อสำเร็จ (ควบคุมคุณภาพจากโรงงาน) 
ตารางท่ี 1.8.2-7 

ระยะหุ้มต่ำที่สุดสำหรับเหล็กเสริมในคอนกรีตหล่อสำเร็จ 

ส่วนขององค์อาคาร 
ระยะหุ้มต่ำสุด 
(เซนติเมตร) 

1. คอนกรีตที่สัมผัสดินหรือถูกฝน 
    ในแผ่นผนัง 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 40 มิลลิเมตรขึ้นไป 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 
    ในองค์อาคารชนิดอ่ืน 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 40 มิลลิเมตรขึ้นไป 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 ถึง 36 มิลลิเมตร 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 

 
 

4.0 
2.0 

 
5.0 
4.0 
3.0 

2. คอนกรีตที่ไม่สัมผัสดินหรือไม่ถูกแดดฝน 
    ในแผ่นพื้น ผนังและตง 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 40 มิลลิเมตรขึ้นไป 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 
    ในคาน 
    - เหล็กเสริมหลัก เหล็กลูกตั้ง 
    ในเสา 
    - เหล็กปลอกเดี่ยวหรือปลอกเกลียว 
    ในคอนกรีตเปลือกบางและพ้ืนแผ่นพับ 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มิลลิเมตรขึ้นไป 
    - สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 

 
 

3.5 
1.5 

 
2.5 

 
3.0 

 
1.5 
1.0 

 
     (3) เหล็กเสริมมัดรวมกันเป็นกำ 

    ระยะหุ้มต่ำสุดของคอนกรีตเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น
เดียว ซึ่งมีเนื้อที่หน้าตัดเท่ากับเหล็กทั้งกำรวมกัน แต่ไม่จำเป็นต้อง
มากกว่า 5 เซนติเมตร 

 (4) ในสภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน 
    ในสภาพวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนหรือที่ต้องสัมผัสกับสภาวะ

รุนแรงอ่ืนๆ ต้องเพ่ิมระยะหุ้มเหล็กเสริมให้เหมาะสม และให้พิจารณาถึง
การป้องกันคอนกรีต โดยเพ่ิมความหนาแน่นและลดความพรุนของ
คอนกรีตหรือหาวิธีป้องกันอ่ืนๆ ที่เหมาะสม เหล็กเสริมส่วนที่เปลือยหัว
ยึดที่ฝังในคอนกรีตและแผ่นเหล็กท่ีเตรียมไว้สำหรับยึดต่อกับส่วนที่จะต่อ
เติมในอนาคต ต้องได้รับการป้องกันการผุกร่อน 
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 (5) การป้องกันอัคคีภัย 
    หากข้อบัญญัติอ่ืนใดที่เกี่ยวกับอาคารได้กำหนดระยะหุ้มเพ่ือป้องกัน

อัคคีภัยไว้หนากว่าระยะหุ้มเหล็กเสริมต่ำสุดที่ได้กล่าวในข้างต้นให้ใช้
ระยะหุ้มที่มีค่าหนากว่า 

   1.8.2.6 การเก็บรักษาเหล็กเสริมคอนกรีต 
  ต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพ้ืนดินและอยู่ภายโรงคลุมหรือ
อาคารให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกันการเกิดสนามและการเปื้อนจากสิ่งสกปรก 
และควรหนุนเหล็กเสริมด้วยระยะห่างระหว่างหมอนหนุนที่เหมาะสม เพ่ือ
ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปใช้งานหรือง่ายต่อการตรวจสอบ และต้องเก็บเหล็ก
เสริมแยกตามขนาดและตามชนิดของกำลังของเหล็กเสริม และเมื่อจัดเรียง
เหล็กเสริมเข้าที่พร้อมเทคอนกรีตแล้ว เหล็กเสริมนั้นๆ ต้องสะอาดปราศจาก
ฝุ่น น้ำมัน สี สนิมขุมหรือสะเก็ดใดที่อาจมีผลต่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็ก
เสริมและคอนกรีต 

   1.8.2.7 การเก็บตัวอย่างทดสอบ 
(1) ก่อนนำเหล็กเสริมคอนกรีตเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้างต้องได้รับอนุมัติ

ตรวจสอบคุณภาพจากผู้ว่าจ้างก่อน โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารข้อมูล
ทางวิชาการของบริษัทผู้ผลิตให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบก่อน  

(2) ทุกครั้งที่มีการนำเหล็กเส้นเขามาในหน่วยงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้ง
ให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงแหล่งผู้ผลิต พร้อมทั้งจัดเก็บตัวอย่างขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางละ 5 ตัวอย่าง ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพ่ือนำไป
ทดสอบในสถาบันทางราชการที่เชื่อถือได้ และให้ส่งผลการทดสอบให้  
ผู้ว่าจ้างจำนวน 4 ชุด เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อน โดยค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น 
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

(3) หากการทดสอบปรากฏผลไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องขน
ย้ายเหล็กเส้นที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานทั้งหมดออกจากสถานที่
ก่อสร้างทันท ี

(4) กรณีที่ผู้รับจ้างต้องการต่อเหล็กโดยใช้อุปกรณ์ต่อยึดเชิงกลให้ผู้รับจ้างทำ
การทดสอบตัวอย่างขนาดละไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง เพ่ือทำการทดสอบ
เช่นกัน 

 1.8.3 คุณสมบัติของคอนกรีต 
   1.8.3.1 องค์ประกอบ  

  คอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย มวลรวม น้ำ และสารผสม
เพ่ิมตามแต่จะกำหนด โดยต้องผสมให้เข้ากันอย่างดีและมีความข้นเหลวที่
พอเหมาะ 

   1.8.3.2 ความข้นเหลว 
  คอนกรีตที่ใช้กับทุกส่วนของงานต้องผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมี
ความข้นเหลวที่เหมาะสมและสามารถทำให้แน่นได้ภายในแบบหล่อและรอบ
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เหล็กเสริม หลังจากอัดแน่นโดยการกระทุ้งด้วยมือหรือโดยวิธีสั่นที่ได้รับการ
เห็นชอบแล้วจะต้องไม่มีน้ำที่ผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะต้องมีผิวหน้า
เรียบปราศจากโพรง การแยกตัว รูพรุน โดยเมื่อแข็งตัวแล้วต้องมีกำลังตามที่
ต้องการ ตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทน ความทนต่อ
การขัดสี ความสามารถในการกันน้ำ รูปลักษณะและคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่
กำหนด 

   1.8.3.3 กำลังอัดของคอนกรีต 
  กำลังอัดสำหรับแต่ละส่วนขององค์อาคารต้องมีกำลังตามที่แสดงใน
ตารางที่ 1.8.3-1 นอกจากจะกำหนดในแบบรูปหรือรายการละเอียดเป็น
อย่างอ่ืน กำลังอัดสูงสุดให้คิดที่อายุ 28 วันเป็นหลัก สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 แต่หากเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ซึ่งให้กำลัง
สูงเร็ว ให้คิดที่อายุ 7 วัน ทั้งนี้ ให้ใช้แท่งตัวอย่างทดสอบทรงกระบอกขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร 

 
ตารางท่ี 1.8.3-1 

ค่ากำลังอัดต่ำสุดตามลักษณะขององค์อาคาร 

ลักษณะขององค์อาคาร 
ค่ากำลังอัดต่ำสุดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต

ทรงกระบอกหลังเทแล้วที่อายุ 28 วัน 
(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

- ฐานรากและเสาคาน คานซอย ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ใช้รับน้ำหนักหนาตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป แผ่นพื้น
และถังเก็บน้ำ 

280 

- ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีบางกว่า 100 มิลลิเมตร ที่ไม่ได้
รับน้ำหนักและครีบ ค.ส.ล. เสาเอ็นและคานทับหลัง 

180 

- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5   
 
   12.8.3.4 การยุบตัวของคอนกรีต  

   ค่าการยุบตัวของคอนกรีตที่มีน้ำหนักปกติ ซึ่งหาได้โดย “วิธีทดสอบค่า
การยุบของคอนกรีตซึ่งใช้ปูนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (ASTM C 143) ต้องเป็นไป
ตามค่าที่กำหนดให้ไว้ในตารางที่ 1.8.3-2 หรือหากผู้รับจ้างต้องการใช้
คอนกรีตชนิดพิเศษ ที่มีความลื่นไหลตัวได้ดี (FLOW CONCRETE) ให้ผู้รับ
จ้างเสนอรายการคำนวณออกแบบส่วนผสม (MIX DESIGN) พร้อมผลการ
ทดสอบกำลังรับแรงหรือคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน
ดำเนินการ 
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ตารางท่ี 1.8.3-2 
ค่าการยุบตัวสำหรับงานก่อสร้างชนิดต่างๆ 

ชนิดของงานก่อสร้าง 
ค่าการยุบตัว (เซนติเมตร) 

สูงสุด ต่ำสุด 

ฐานรากและกำแพง ค.ส.ล. 12.5 5.0 
ฐานรากคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก 10.0 2.5 
พ้ืน คาน และผนัง ค.ส.ล. 15.0 7.5 
เสา ค.ส.ล. 15.0 7.5 
พ้ืนถนน ค.ส.ล. 7.5 5.0 
คอนกรีตขนาดใหญ่ 7.5 2.5 

 
   1.8.3.5 ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ 

 ขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ต้องเป็นไปตามตารางท่ี 1.8.3-3  
ตารางท่ี 1.8.3-3 

ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบท่ีใช้กับคอนกรีต 
ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สุด (มิลลิเมตร) 

ฐานราก เสาและคาน 40 
ผนัง ค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 150 มิลลิเมตร ขึ้นไป 40 
ผนัง ค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร ลงมา 20 
แผ่นพื้นและครีบ ค.ส.ล. 20 

 
 1.8.4 การคำนวณออกแบบส่วนผสม 

 1.8.4.1 ห้ามมิให้นำคอนกรีตมาเทส่วนที่เป็นโครงสร้างใดๆ จนกว่าส่วนผสมคอนกรีต
ที่จะนำมาใช้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว 

 1.8.4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วัน ผู้รับจ้างต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ 
และทดสอบในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้ว่าจ้างตรวจให้ความเห็นชอบก่อน 

 1.8.4.3 การที่ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมที่เสนอมาหรือที่แก้ไข (หากมี) นั้น
มิได้หมายความว่าจะลดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่มีต่อคุณสมบัติของ
คอนกรีตที่ได้จากส่วนผสมนั้น 

 1.8.4.4 การผสมคอนกรีต 
(1) คอนกรีตผสมในท่ีก่อสร้าง 

ก. การผสมคอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ว่าจ้างแล้ว โดยที่เครื่องผสมต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจุและจำนวน
รอบต่อนาทีที่ เหมาะสม ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำ 
ทุกประการ เครื่องผสมต้องสามารถผสมมวลรวม ปูนซีเมนต์และน้ำ 
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ให้เข้ากันโดยทั่วถึงภายในเวลาที่กำหนดและต้องสามารถปล่อย
คอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการแยกตัว 

ข. ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครื่อง ต้องบรรจุน้ำส่วนหนึ่งเข้าเครื่องก่อน
ปูนซีเมนต์และมวลรวม แล้วจึงค่อยๆ เติมน้ำส่วนที่เหลือลงไป เมื่อ
ผสมไปแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาผสมที่กำหนด ต้องมีที่ควบคุม
มิให้ปล่อยคอนกรีตก่อนจะถึงเวลาที่กำหนด และต้องสามารถปล่อย
คอนกรีตออกให้หมดก่อนที่จะบรรจุวัสดุใหม่ 

ค. เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตร ลง
มาต้องไม่น้อยกว่า 2 นาที และเพ่ิมให้อีก 20 วินาที สำหรับทุกๆ 1 
ลูกบาศก์เมตรหรือส่วนของลูกบาศก์เมตรที่เพ่ิมข้ึน 

(2) คอนกรีตผสมเสร็จ 
  กรณีที่ผู้รับจ้างต้องการใช้คอนกรีตแบบผสมเสร็จ แทนคอนกรีตที่
ผสมในสถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงวิธีการต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ โดยให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้ 
ก. หากในแบบรูปไม่ได้กำหนดความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตไว้ให้

ใช้ความต้านทานแรงอัดประลัยของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ต้องได้ 
ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อทดสอบด้วยแท่ง
ตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก 

ข. คอนกรีตผสมเสร็จ ให้ ใช้ คอนกรีตที่ ได้ มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์  
อุตสาหกรรม มอก.213 หรือฉบับล่าสุด  

ค. ให้ผู้รับจ้างจัดเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีตตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนดให้ โดยบ่มและเก็บรักษาตัวอย่างเพ่ือส่งทดสอบ และจัดส่ง
ผลทดสอบดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้าง 

   1.8.4.5 การผสมต่อ 
(1) ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าที่ต้องการใช้เท่านั้น ห้ามนำคอนกรีตที่ก่อตัว

แล้วมาผสมต่อเป็นอันขาดแต่ให้ทิ้งไป 
(2) ห้ามมิให้เติมน้ำเพ่ือเพ่ิมค่าการยุบตัวเป็นอันขาด การเติมน้ำจะกระทำได้ 

ณ สถานที่ก่อสร้างหรือที่ โรงผสมคอนกรีตกลาง โดยต้องได้รับการ
ควบคุมจากวิศวกรเท่านั้น แต่ทั้งนี้ห้ามเติมน้ำในระหว่างการขนส่งไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม 

   1.8.4.6 การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 
  ในกรณีที่จะเทคอนกรีตในอากาศร้อนจัดหรือจะเทองค์อาคารขนาดใหญ่ 
เช่น คานขนาดใหญ่ ฐานรากหนาๆ ผู้รับจ้างจะต้องหาวิธีการลดอุณหภูมิของ
คอนกรีต โดยต้องลดให้ต่ำที่สุด อาทิ ทำหลังคาคลุมโม่ผสมคอนกรีต กองวัสดุ 
ถังเก็บน้ำหรือในบางกรณีอาจใช้น้ำแข็งช่วย โดยให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการ
ดำเนินการต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาและอนุมัติก่อนจึงจะดำเนินการต่อไป 



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 1-31 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    

 

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด 119 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 7 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-000-4997 แฟกซ์ : 02-000-4997 ต่อ 108 
AS&A/2020/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก่ิงแก้ว/รายการประกอบแบบ (ฉบับสมบูรณ์) 

   1.8.4.7 การขนส่งและการเทคอนกรีต 
 (1)  การเตรียมก่อนการเท 

ก. ต้องขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วและวัสดุแปลกปลอมอ่ืนๆ ออกจาก
ด้านในของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการลำเลียงคอนกรีตออกให้หมด 

ข. แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วและทำการขจัดน้ำส่วนที่เกินและ
วัสดุแปลกปลอมใดๆ ออกให้หมด เหล็กเสริมผูกเข้าที่ได้ตำแหน่ง
และระยะถูกต้องเรียบร้อย โดยวัสดุต่างๆ ทั้งหมดต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะดำเนินการเทคอนกรีตได้ 

(2) การลำเลียงวิธีการขนส่งและเทคอนกรีต 
    วิธีการต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ ซึ่ง

ในการขนส่งคอนกรีตจากเครื่องผสมต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการแยกตัว
หรือการสูญเสียของวัสดุผสม และต้องกระทำในลักษณะที่ต้องทำให้ได้
คอนกรีตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 

(3) การเทคอนกรีต 
ก. ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างมิได้ จนกว่าจะ

ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 
หากผู้รับจ้างยังไม่เริ่มเทคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมงแล้ว จะต้องได้รับ
การตรวจสอบอีกครั้งจึงจะสามารถเทได้ 

ข. การเทคอนกรีตจะต้องกระทำต่อเนื่องกันตลอดพ้ืนที่ และรอยต่อ
ขณะการก่อสร้างต้องอยู่ในตำแหน่งซึ่งกำหนดไว้ในแบบหรือได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว การเทคอนกรีตจะต้องกระทำในอัตราที่คอนกรีต
ซึ่งเทไปแล้วยังอยู่ในสภาพเหลวพอที่จะเทต่อกันได้ หรืออีกนัยหนึ่ง 
ห้ามมิให้เทคอนกรีตต่อกับคอนกรีตซึ่งเทไว้แล้วเกิน 30 นาที หาก
เกินกว่า 30 นาที จะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 20 ชั่วโมง จึงจะสามารถเท
ต่อได้ 

ค. ห้ามมิให้นำคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วบางส่วนหรือแข็งตัวทั้งหมด หรือ
คอนกรีตที่มีวัสดุแปลกปลอมมาเทปะปนกันเป็นอันขาด 

ง. เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้วจะต้องอัดแน่นคอนกรีตนั้น 
ภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสม 
นอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษสำหรับการนี้โดยเฉพาะ หรือมีเครื่อง
ผสมติดรถซึ่งจะกวนอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเช่นนั้นให้เพ่ิมเวลาได้  
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่บรรจุซีเมนต์เข้าเครื่องผสม และต้องเท
คอนกรีตภายใน 30 นาที นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องกวน 

จ. ต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ตำแหน่งสุดท้ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการแยกตัวอันเนื่องจากการแยกย้ายและการไหลตัวของ
คอนกรีต ต้องระวังอย่างใช้วิธีการใดๆ ที่ทำให้คอนกรีตเกิดการ
แยกตัว ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าท่ีจากระยะสูงเกินกว่า 2 เมตร  
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ฉ. ในกรณีที่ใช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ต้าเป็นผิวนั้น ต้องใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมดันหินให้ออกจากข้างแบบ เพ่ือให้มอร์ต้าออกมาอยู่ที่ผิว
ให้เต็ม โดยไม่ให้เป็นโพรงเมื่อถอดแบบออก การทำให้คอนกรีตแน่น
ให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่องสั่นสะเทือนหรือกระทุ้งเพ่ือให้คอนกรีตหุ้ม
เหล็กเสริมและสิ่งที่ฝังจนทั่ว และสามารถไหลเข้าไปอัดตามมุมต่างๆ 
จนเต็ม โดยขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะหิน อันจะทำให้คอนกรีต
เป็นโพรงหรือเกิดระนาบที่ไม่แข็งแรงออกให้หมด โดยเครื่องสั่นที่ใช้
นั้นต้องมีความถี่อย่างน้อย 7,000 รอบต่อนาที และผู้ที่ใช้งานต้องมี
ความชำนาญเพียงพอ ห้ามมิให้มีการสั่นคอนกรีตเกินขนาดหรือใช้
เครื่องสั่นเป็นตัวเลื่อนคอนกรีตให้เคลื่อนที่จะตำแหน่งหนึ่งไปยังอีก
ตำแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อเป็นอันขาด ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่น
ขึ้นลงในแนวดิ่งที่หลายๆ จุดซึ่งห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร ใน
การจุ่มแต่ละครั้งต้องทิ้งระยะเวลาให้เพียงพอที่จะทำให้คอนกรีต
แน่นตัว แต่ต้องไม่นานเกินไปจนทำให้เกิดการแยกตัว ซึ่งโดยปกติจุด
หนึ่งๆ ควรจุ่มระหว่าง 5-15 นาที ในกรณีท่ีหน้าตัดของคอนกรีตบาง
จนเกินไปจนไม่อาจแหย่เครื่องสั่นลงไปได้ ให้ใช้เครื่องสั่นนั้นแนบกับ
แบบข้างได้ โดยแบบข้างต้องมีความแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะ
สามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ โดยไม่ทำให้รูปร่างขององค์อาคารผิด
ไปจากที่กำหนด หรืออาจใช้วิธีอ่ืนที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว 
สำหรับองค์อาคารสูงๆ และหน้าตัดกว้าง เช่น เสาขนาดใหญ่ ควรใช้
เครื่องสั่นชนิดเกาะติดกับข้างแบบ ในสถานที่ก่อสร้างต้องมีเครื่องสั่น
คอนกรีตสำรองอย่างน้อยหนึ่งเครื่องเสมอในขณะเทคอนกรีต 

   1.8.4.8 รอยต่อและสิ่งที่ฝังในคอนกรีต 
(1) ในกรณีที่มิได้ระบุตำแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนี้ในแบบรูป 

จะต้องจัดทำและวางในตำแหน่งซึ่งจะทำให้โครงสร้างเสียความแข็งแรง
น้อยที่สุด และต้องเกิดรอยร้าวเนื่องจากการหดตัวน้อยที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ 
ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 

(2) ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซึ่งเททับ
เหนือรอยต่อขณะก่อสร้างที่อยู่เหนือแนวราบจะต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรก
ที่ออกจากเครื่องผสมและจะต้องอัดแน่นโดยทั่วและอัดเข้ากับคอนกรีต
ซึ่งเทไว้ก่อนแล้ว 

(3) ในกรณีของผิวทางแนวตั้ง ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมน้ำข้นๆ 
ไล้ที่ผิวให้ทั่วก่อนที่จะทำการเทคอนกรีตใหม่ลงไป 

(4) ให้วางเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่านรอยต่อ และต้องใส่สลักหรือเดือยเอียง 
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร โดยต้องมีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย 5 
เซนติเมตร สำหรับรอยต่อในผนังทั้งหมด และระหว่างผนังกับแผ่นพ้ืน
หรือฐานราก 
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(5) ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นชั้นๆ จะต้องยึดเหล็กที่โผล่เหนือแต่ละชั้นให้
แน่นหนา เพ่ือป้องกันการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีตและ
ขณะที่คอนกรีตกำลังก่อตัว 

(6) ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้าน้ำปูนและวัสดุที่หลุดร่วงออกให้หมด 
โดยไม่จำเป็นต้องทำให้ผิวหยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ ก็
ให้ขจัดออกโดยใช้เครื่องมือ หลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ชั่วโมงขึ้นไป 
แล้วล้างผิวที่ทำให้หยาบนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที ก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ 
ให้พรมน้ำที่ผิวคอนกรีตที่รอยต่อทุกแห่งให้ชื้นแต่ไม่ให้เปียกเกินไป 

(7) ถ้าหากต้องการหรือได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้างแล้ว อาจเพ่ิมความยึด
หน่วงได้ตามวิธีนี้ 
ก. ใช้สารผสมเพิ่มที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว 
ข. ใช้สารหน่วง ซึ่งได้รับการเห็นชอบแล้ว เพ่ือทำให้การก่อตัวของมอร์ต้า

ที่ผิวช้าลง แต่ห้ามใส่มากจนไม่ก่อตัวเลย 
ค. ทำผิวคอนกรีตให้หยาบ โดยใช้วิธีที่ได้รับการรับรองแล้ว วิธีนี้จะทำ

ให้มวลรวมโผล่โดยสม่ำเสมอ ปราศจากฝ้าน้ำปูนหรือเม็ดมวลรวมที่
หลุดร่วง หรือผิวคอนกรีตที่ชำรุด 

   1.8.4.9 วัสดุที่ฝังในคอนกรีต 
(1) ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอและวัสดุฝังอ่ืนๆ ที่จะต้อง

ทำงานต่อเนื่องในภายหลังให้เรียบร้อย 
(2) ผู้รับจ้างช่วงซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องได้รับแจ้ง

ล่วงหน้าเพื่อให้มีการจัดเตรียมสิ่งที่จะฝังในคอนกรีตก่อนการเท 
(3) ต้องจัดวางแผ่นกันน้ำ ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟและสิ่งซึ่งจะฝังอ่ืนๆ เข้า

ที่ให้ถูกตำแหน่งอย่างแน่นอนและยึดให้มั่นคง เพ่ือมิให้เกิดการเคลื่อนตัว 
ในส่วนของช่องว่างในปลอกไส้และร่องสมอ ต้องอุดด้วยวัสดุที่จะสามารถ
เอาออกได้ง่าย เพ่ือป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างนั้น 

   1.8.4.10 การบ่มและการป้องกัน 
   หลังจากได้ทำการเทคอนกรีตแล้วและกำลังอยู่ในระยะแข็งตัวจะต้อง

ป้องกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายที่เกิดจากแสงแดด ลม ฝน น้ำไหล การ
บรรทุกน้ำหนักเกินสมควร สำหรับคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  
ประเภทที่ 1 (ORDINARY PORTLAND CEMENT) ต้องรักษาคอนกรีตให้มี
ความชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน โดยวิธีคลุมด้วยกระสอบหรือ
ผ้าใบเปียกหรือการขังน้ำ ฉีดพ่นน้ำ หรือโดยวิธีที่เหมาะสมอ่ืนๆ สำหรับผิว
คอนกรีตในแนวตั้ง เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของคาน ให้หุ้มด้วยกระสอบ
หรือผ้าใบให้เหลื่อมซ้อนกัน และรักษาให้ชื้นโดยให้สิ่งคลุมนี้แนบติดกับ
คอนกรีต ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดอ่ืน เช่น ปูนซีเมนต์ชนิดให้
กำลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบ่มชื้นให้อยู่ในการควบคุมและการวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณา 
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   1.8.4.11 การทดสอบ 
(1) การทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก  

    ชิ้นตัวอย่างสำหรับการทดสอบอาจนำมาจากทุกๆ รถ หรือตามแต่ 
ผู้ว่าจ้างจะกำหนด ซึ่งจะต้องเก็บชิ้นตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 ตัวอย่าง 
สำหรับการทดสอบที่อายุ 7 วัน และ 28 วัน ครั้งละ 3 ตัวอย่าง โดย
วิธีการเก็บตัวอย่าง การเตรียม บ่ม และการทดสอบชิ้นตัวอย่างให้เป็นไป
ตาม “วิธีทำและบ่มชิ้นตัวอย่างคอนกรีตรับแรงอัดและแรงดัดในสนาม“ 
(ASTM C 31) และ “วิธีทดสอบกำลังอัดสำหรับแท่งตัวอย่างทรงกระบอก
คอนกรีต” (ASTM C39) ตามลำดับ 

(2) รายงาน   
    ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานผลการทดสอบกำลังอัดของก้อนตัวอย่าง รวม 

3 ชุด โดยต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ คือ 
ก. วันที่หล่อหรือวันที่เก็บตัวอย่าง 
ข. วันที่ทำการทดสอบ 
ค. ประเภทหรือชนิดของคอนกรีต 
ง. ค่าการยุบตัว 
จ. ส่วนผสม 
ฉ. หน่วยน้ำหนัก 
ช. กำลังรับแรงอัดหรือผลที่ต้องการทดสอบ ณ จุดเริ่มแตกร้าวและจุด

ประลัย 
(3) การทดสอบแนวระดับและความไม่สม่ำเสมอของพ้ืนคอนกรีตในบริเวณ

อาคาร เมื่อคอนกรีตพ้ืนแข็งตัวแล้ว ต้องทำการตรวจสอบแนวระดับ
ความลาด ตลอดจนความไม่สม่ำเสมอต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง หาก ณ จุดใดผิว
พ้ืนหรือถนนสูงกว่าบริเวณข้างเคียงเกิน 3 มิลลิเมตร จะต้องทำการ
ปรับแต่งออก แต่ถ้าสูงมากกว่านั้น ผู้รับจ้างต้องทุบหรือสกัดพ้ืนบริเวณ
นั้นทิ้ง แล้วหล่อใหม่ให้ได้ระดับที่กำหนด ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
ของวิศวกรโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

(4) การทดสอบความหนาของพ้ืนคอนกรีตในบริเวณอาคาร ผู้ว่าจ้างหรือ 
ผู้ควบคุมงานอาจกำหนดให้มีการทดสอบความหนาของพ้ืนคอนกรีต โดย
วิธีการเจาะเอาแท่งคอนกรีตไปตรวจสอบได้ และหากปรากฏว่าความ
หนาเฉลี่ยของพ้ืนนั้นๆ น้อยกว่าที่กำหนดเกิน 3 มิลลิเมตร ให้ผู้รับจ้าง
ต้องเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความแข็งแรงของพ้ืนนั้นหาก
เห็นว่าพ้ืนนั้นไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักตามที่ออกแบบไว้ได้ ผู้รับจ้าง
จะต้องทำการทุบออก แล้วหล่อคอนกรีตใหม่ โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย
หรือเวลาเพ่ิมไม่ได้ 
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   1.8.4.12 การประเมินผลการทดสอบกำลังอัด 
(1) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตัวอย่างจำนวน 3 ชิ้นหรือมากกว่า ซึ่งบ่ม

ในห้องปฏิบัติการต้องไม่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด และจะต้องไม่มีค่าใดค่าหนึ่ง
ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของค่ากำลังอัดที่กำหนด 

(2) หากกำลังอัดมีค่าต่ำกว่าที่กำหนดแล้วอาจจำเป็นต้องเจาะเอาแท่ง
คอนกรีตไปทำการทดสอบ 

(3) การทดสอบแท่งคอนกรีตต้องปฏิบัติตาม “วิธีเจาะและทดสอบแกน
คอนกรีตที่ เจาะและคานคอนกรีตที่ เลื่อยตัดมา” (ASTM C24) การ
ทดสอบแท่งคอนกรีตต้องกระทำในสภาพผึ่งแห้งในอาคาร 

(4) องค์อาคารหรือพ้ืนที่คอนกรีตส่วนใดที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ไม่แข็งแรงพอให้เจาะแกนคอนกรีตอย่างน้อย 3 ตัวอย่างของแต่ละองค์
อาคารหรือพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งตำแหน่งที่จะเจาะนั้นให้ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนด 

(5) กำลังของแกนคอนกรีตที่ได้จากแต่ละองค์อาคารหรือพ้ืนที่นั้นต้องมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 90 ของกำลังอัดที่กำหนดไว้ จึงจะถือ
ว่าใช้ได ้

(6) บริเวณที่ทำการเจาะแกนคอนกรีตจะต้องทำการอุดซ่อมโดยใช้ซีเมนต์
พิเศษหรือด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว 

(7) หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ 
จะต้องทุบคอนกรีตนั้นทิ้งแล้วหล่อใหม่ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นและจะอ้างเป็นเหตุในการขยายระยะเวลาของสัญญา
ออกไปไม่ได้ 

(8) ชิ้นตัวอย่างแท่งทรงกระบอกอาจใช้ลูกบาศก์ขนาด 0.15 X 0.15 X 0.15 
เมตรแทนได้ โดยเปรียบเทียบค่ากำลังอัดตามมาตรฐาน สำหรับอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กของ ว.ส.ท. 

 

1.9   งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระบบพ้ืนคอนกรีตสำเร็จรูปตามที่ได้ระบุในแบบ รวมถึงกรรมวิธีการติดตั้ง 
เพ่ือให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้มีความปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรง
สำหรับการใช้งาน 
 1.9.1 ข้อกำหนดทั่วไป 

 1.9.1.1 แผ่นพ้ืนคอนกรีตสำเร็จรูปที่นำมาใช้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.576-2546 หรือ มอก. 828-2546 ตามแต่ประเภทที่ระบุ
ในแบบ โดยพ้ืนสำเร็จรูปที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ ไม่มีรอยแตกร้าว บิ่นหรือ
แตกหักส่วนใดๆ ทั้งสิ้น 

 1.9.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายละเอียดซึ่งระบุแบบหน้าตัด ขนาด ความยาว 
จำนวนเหล็กเสริมและรายละเอียดการเสริมเหล็กหรือลวดเหล็กอัดแรง แบบ
ขยายรายละเอียด (SHOP DRAWING) รวมทั้ งรายการคำนวณ การรับ



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 1-36 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    

 

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด 119 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 7 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-000-4997 แฟกซ์ : 02-000-4997 ต่อ 108 
AS&A/2020/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก่ิงแก้ว/รายการประกอบแบบ (ฉบับสมบูรณ์) 

น้ำหนัก ระยะการโก่ง และรายละเอียดวิธีการติดตั้ง การป้องกันอันตรายจาก
การติดตั้ง โดยมีวิศวกรโยธาระดับตั้งแต่สามัญวิศวกรขึ้นไปเป็นผู้ลงนาม
รับรอง และเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนการดำเนินการ 

 1.9.1.3 ในกรณีท่ีแบบรูปไม่กำหนดค่ารับน้ำหนักบรรทุกจร (LIVE LOAD) ไว้หรือมีข้อ
ขัดแย้งกับหลักทางวิศวกรรมขึ้นให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 1.9.1.4 แผ่นพ้ืนคอนกรีตสำเร็จรูปทุกแผ่นต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม
แสดงไว้โดยชัดเจน รวมถึงตำแหน่งจุดหิ้ว จุดยกแผ่นพ้ืนต้องมีความแข็งแรง 
สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย 

 1.9.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุ 
 1.9.2.1 คอนกรีตสำหรับพ้ืนสำเร็จรูปต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 350 กิโลกรัม

ต่อตารางเซนติเมตร เมื่อทดสอบด้วยแท่งทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุครบ 
28 วัน  

 1.9.2.2 ลวดเหล็กแรงดึงสูง (STEEL WIRE) ลวดเหล็กตีเกลียวแรงดึงสูง รวมถึง
อุปกรณ์ประกอบในการผลิตพ้ืนคอนกรีตสำเร็จรูปต้องได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมฉบับที่เก่ียวข้อง 

 1.9.2.3 คอนกรีตทับหน้าต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร  

 1.9.3 การปฏิบัติงาน 
 1.9.3.1 การกองเก็บแผ่นพื้นคอนกรีต 

       เมื่อขนส่งแผ่นพ้ืนคอนกรีตแล้วควรต้องดำเนินการติดตั้งทันที หากไม่
สามารถดำเนินการได้ทันที จำเป็นต้องนำแผ่นพ้ืนคอนกรีตลงจากพาหนะแล้ว
กองแผ่นพื้นไว้บริเวณก่อสร้างนั้น ต้องดำเนินการดังนี้ 
(1) วางบนพ้ืนที่เป็นพ้ืนเรียบ ไม่ลาดเอียง สามารถรับน้ำหนักของแผ่นพ้ืนที่

กองไว้ได้ ไม่ทรุดตัวขณะกองแผ่นพื้น 
(2) บริเวณกองแผ่นพื้นต้องไม่มีน้ำท่วมขัง และต้องมีความสะอาด 
(3) ห้ามวางแผ่นพ้ืนลงบนพ้ืนโดยตรง แต่จะต้องมีหมอนไม้รองรับปลายทั้ง 2 ข้าง 

ในตำแหน่งที่ผู้ผลิตแผ่นพ้ืนกำหนด โดยต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ
แผ่นพื้น 

(4) การวางแผ่นพ้ืนคอนกรีตสำเร็จรูปซ้อนกันหลายๆ แผ่น ทุกแผ่นจะต้องมี
หมอนไม้รองรับ และจัดให้แนวหมอนไม้ตรงกันในแต่ละชั้น 

   1.9.3.2 คุณภาพของแผ่นพื้นก่อนการติดตั้ง 
       ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบแผ่นพ้ืนทุกแผ่นก่อนการติดตั้งและห้ามใช้

แผ่นพื้น ดังต่อไปนี้ 
(1) แผ่นพื้นที่มีรอยแตกร้าวด้านใต้แผ่นพ้ืน ตลอดความยาวหรือแนวขวาง 
(2) แผ่นพ้ืนที่มีปลายบิ่น แตก หรือแผ่นพ้ืนคอนกรีตที่มีแนวปลายแผ่น 

ไม่ขนานกับแนวคานที่จะรองรับแผ่นพื้น 
(3) แผ่นพื้นที่มีการโก่งตัวมากกว่าค่าท่ีระบุในรายการคำนวณ  
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(4)  แผ่นพ้ืนที่มีช่องเปิดต่างจากที่ระบุไว้ใน SHOP DRAWING ที่เสนอไว้และ
ได้รับการอนุมัติจากทางผู้ว่าจ้าง  

   1.9.3.3 การติดตั้ง 
       ก่อนการติดตั้งแผ่นพ้ืนคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน

ตรวจสอบสภาพของคานที่จะรองรับแผ่นพ้ืนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่
จะติดตั้งได้ ดังนี้ 
(1) คานที่รองรับจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถรับน้ำหนักได้ กรณีคาน

คอนกรีตต้องมีค่ากำลังอัดประลัยตามที่กำหนดในแบบรูปหรือรายการ
งานคอนกรีต ส่วนกรณีคานเหล็กนั้นจะต้องมีการเชื่อมต่อหรือจัดทำ
รอยต่อต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการติดตั้ง 

(2) ผิวหลังคานจะต้องเรียบ ไม่ขรุขระ สะอาดและไม่มีเศษวัสดุอ่ืนใดที่  
ไม่เก่ียวข้องอยู่ในขณะติดตั้งแผ่นพ้ืนคอนกรีต 

(3) การยกแผ่นพ้ืนคอนกรีตต้องยกในตำแหน่งหูหิ้วหรือตำแหน่งที่เหมาะสม
ที่ทางผู้ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตกำหนดไว้ 

(4) แผ่นพื้นคอนกรีตต้องวางบนคานหรือบ่ารองรับไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
(5) แผ่นพ้ืนต้องวางชิดสนิทกัน โดยช่องว่างที่เหลือเศษ ไม่สามารถวางแผ่นพ้ืน

คอนกรีตขนาดกว้างตามมาตรฐานได้ ให้ดำเนินการทำแบบรายละเอียด 
(SHOP DRAWING) เสนอต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(6) ในกรณีที่ต้องมีค้ำยันชั่วคราวระหว่างการติดตั้งให้ดำเนินการตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยจะถอดค้ำยันออกได้ต่อเมื่อเทคอนกรีตทับ
หน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือตามท่ีผู้ผลิตแนะนำ 

(7) การเทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพ้ืนคอนกรีตให้ใช้ตามแบบระบุ หากไม่มีการ
ระบุในแบบรูป ให้เทคอนกรีตทับหน้าหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร โดย
คอนกรีตให้ใช้ตามรายละเอียดงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(8) เหล็กเสริมส่วนทับหน้าของแผ่นพ้ืนให้ทำตามที่กำหนดในแบบรูป หากไม่มี
การระบุให้ใช้เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร @ 0.20 
เมตร หรือลวดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (WIRE MESH) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
4 มิลลิเมตร @ 15 เมตร 

   1.9.3.4   ช่องเปิดและการเจาะ 
(1)  ช่องเปิดในแผ่นพ้ืนคอนกรีตจะต้องเจาะหรือดำเนินการมาจากโรงงานผลิต

หรือก่อนการติดตั้งแผ่นพ้ืนตามตำแหน่งที่ระบุในแบบรายละเอียด 
(SHOP DRAWING) เท่านั้น 

(2)  หากมีความจำเป็นต้องเจาะหรือตัดแผ่นพ้ืนคอนกรีตให้จัดทำแบบ
รายละเอียดรวมทั้งวิธีดำเนินการเสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ก่อนดำเนินการ 
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(3) การดำเนินการเจาะหรือตัดแผ่นพ้ืนคอนกรีตสำเร็จรูป จะต้องดำเนินการ
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และไม่เกิดการกระทบกระเทือนต่อความ
มั่นคงแข็งแรงของแผ่นพื้น รวมทั้งห้ามใช้ค้อนทุบโดยเด็ดขาด 

(4) การเจาะยึดวัสดุ อุปกรณ์แขวนไว้ใต้แผ่นพ้ืน หากวัสดุนั้นมีน้ำหนักมาก
ต้องมีการเจาะยึดที่มั่นคงแข็งแรง โดยผู้รับจ้างต้องแสดงตำแหน่งวิธีการ
เจาะยึดไว้ใน SHOP DRAWING ด้วย หากเป็นการเจาะยึดที่ไม่ต้องการ
แรงยึดรั้งสูงให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาได้ โดยหลีกเลี่ยงการเจาะใน
แนวลวดเหล็กอัดแรงในแผ่นพื้นคอนกรีต 

   1.9.3.5   การทดสอบ 
  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับน้ำหนักบรรทุกของแผ่นพ้ืนก่อนหรือหลัง
การติดตั้งหรือหากรายการกำหนดให้ทำการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ
ทดสอบรายละเอียดต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด พร้อมจัดทำรายงานการ
ทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้เสนอต่อผู้ว่าจ้างจำนวน 3 ชุด เพ่ือประกอบการ
พิจารณา โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการทดสอบทั้งสิ้น 

 
1.10   งานเหล็กรูปพรรณ  
 1.10.1  ข้อกำหนดทั่วไป 

 1.10.1.1  บทกำหนดหมวดนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณท่อกลมท่อเหลี่ยม (Steel Tubing) 
Grating และงานโลหะทุกชนิด 

 1.10.1.2  รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทกำหนดนี้ให้
ยึดถือและปฏิบัติตาม “มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ American Institute of Steel 
Construction ทุกประการ 

 1.10.1.3  รายการอ้างอิง 
•  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1227-2539 เหล็กโครงสร้าง

รูปพรรณรีดร้อน 
•  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1228-2537 เหล็กโครงสร้าง

รูปพรรณขึ้นรูปเย็น 
•  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอน

รีดร้อนแผ่นม้วนแผ่นแถบแผ่นหนาและแผ่นบางสำหรับงานโครงสร้าง
เชื่อมประกอบ 

•  ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel, 
A572/572M-04 Standard Specification for High-Strength Low-Alloy 
Columbium-Vanadium Structural Steel หรือ JIS G3101 SS400 Rolled 
steel for general structure, G3106 SM490 YA, YB Rolled Steels for 
Welded Structure  
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•  ASTM A325 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, 
Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength แ ล ะ  A490 
Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 
150 ksi Minimum Tensile Strength  

•  ASTM A563 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel 
Nuts  

•  ASTM F436 Standard Specification for Hardened Steel Washers  
 10.1.2  วัสดุ 

    10.1.2.1  เหล็กรูปพรรณ 
  เหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมที่ มอก. 1227-2539 หรือมอก. 1228-2537 หรือ ASTM A36 
Standard Specification for Carbon Structural Steel, A572/572M-04 
หรือ มอก. 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนแผ่นแถบแผ่นหนา
และแผ่นบางสำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบหรือ JIS G3101 SS400 
Rolled steel for general structure, G3106 SM490 YA, YB หรือตามที่
ระบุในแบบก่อสร้าง 

   10.1.2.2  สลักเกลียว (Bolts and Nuts)  
• Bolts ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ASTM A325 และ A490 สำหรับ Tension 

และ Non-tension Bolts  
• Nuts ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ASTM A563 สำหรับ Matching-size 

และ Plain Finish  
• Nuts Washers ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ASTM F436 สำหรับ Matching-

size Washers 
 1.10.3  วิธีการดำเนินงาน 

    1.10.3.1  การกองเก็บวัสดุ 
  เหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบจะต้องเก็บไว้บน
ยกพ้ืน เหนือ พ้ืนดินจะต้องรักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่ น ไขมันหรือสิ่ ง
แปลกปลอมอ่ืนๆ และต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็นสนิมในกรณีที่ใช้เหล็กที่
มีคุณสมบัติต่างกันหลายชนิดต้องแยกเก็บและทำเครื่องหมาย เช่น โดยการ
ทาสีแบ่งแยกให้เห็นอย่างชัดเจน 

   1.10.3.2  การจัดทำ Shop Drawing  
  ก่อนที่จะทำการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้นผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ 
Shop Drawing ส่งต่อวิศวกรผู้ควบคุมงานเพ่ือรับความเห็นชอบโดย Shop 
Drawing นั้นจะต้องประกอบด้วยแบบที่สมบูรณ์ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การตัดต่อการประกอบและการติดตั้งรูสลักเกลียวรอยเชื่อมและรอยต่อที่
กระทำในโรงงาน 
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  สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลจะต้องมีสำเนา
เอกสารแสดงบัญชีวัสดุ 
  รายละเอียดแสดงขั้นตอนและวิธีการประกอบการยกติดตั้งรวมถึงการ
ขนส่งจากโรงงานประกอบไปยังบริเวณก่อสร้างตลอดจนการยึดโยงชั่วคราว
รายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีผู้ควบคุมงานต้องการ 

   1.10.3.3  การดัด 
  การดัดต้องทำด้วยความระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดการบิดเบี้ยวหรือเกิดเป็น
ริ้วลูกคลื่นการดัดแผ่นเหล็กที่อุณหภูมิปกติจะต้องใช้รัศมีของการดัดไม่น้อยกว่า 
2 เท่าของความหนาของแผ่นเหล็กนั้น ในกรณีที่ทำการดัดที่อุณหภูมิสูงห้าม
ทำให้เย็นตัวลงโดยเร็วสำหรับเหล็กกำลังสูง (High-Strength Steel) ให้ทำ
การดัดที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น 

   1.10.3.4  รูและช่องเปิด 
  การเจาะหรือตัดหรือกดทะลุให้เป็นรูต้องกระทำตั้งฉากกับผิวของเหล็ก
นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืน ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟหากรูที่เจาะไว้ไม่ถูกต้อง
จะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเชื่อมและเจาะรูใหม่ให้ถูกตำแหน่งในเสาที่เป็นเหล็ก
รูปพรรณ ซึ่งต่อกับคาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้เพ่ือให้เหล็กเสริมในคาน
คอนกรีต สามารถลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่งขอบรู 
ซึ่งคมและยื่นเล็กน้อยอันเกิดจากการเจาะด้วยสว่านให้ขจัดออกให้หมดด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสมโดยลบมุม 2 มิลลิเมตรช่องเปิดอ่ืนๆ นอกเหนือจากรู
สลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็ก ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาของ
องค์อาคารที่เสริมรูหรือช่องเปิดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิดของ
องค์อาคารที่เสริมนั้น 

   1.10.3.5  การประกอบและยกติดตั้ง 
• ให้พยายามประกอบที่โรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
• การตัดเฉือนตัดด้วยไฟสกัดและกดทะลุต้องกระทำอย่างละเอียดประณีต 
• องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 
• การติดตัวเสริมกำลังและองค์อาคารยึดโยงให้กระทำอย่างประณีตสำหรับ

ตัวเสริมกำลังที่ติดแบบอัดแน่นต้องอัดให้สนิทจริงๆ 
• ไฟที่ใช้ตัดควรมีเครื่องมือกลเป็นตัวนำ 
• รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ” 

ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ American Institute of 
Steel Construction  

   1.10.3.6  การเชื่อม 
•  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS สำหรับการเชื่อมในงานก่อสร้างอาคาร 
•  ผิวหน้าที่จะทำการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อนตะกรันสนิม

ไขมันสีและวัสดุแปลกปลอมอ่ืนๆ ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้ 
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•  ในระหว่างการเชื่อมจะต้องยึดชิ้นส่วนที่จะเชื่อมติดกันให้แน่นเพ่ือให้ผิว
แนบสนิทสามารถทาสีอุดได้โดยง่าย 

• หากสามารถปฏิบัติได้ให้พยายามเชื่อมในตำแหน่งราบ 
•  ให้วางลำดับการเชื่อมให้ดี  เพ่ือหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวและหน่วยแรง

ตกค้างในระหว่างกระบวนการเชื่อม 
• ในการเชื่อมแบบชนจะต้องเชื่อมในลักษณะที่จะให้ได้ Penetration โดย

สมบูรณ์ โดยมิให้กระเปาะตะกรันขังอยู่ ในกรณีนี้อาจใช้วิธีลบมุมตาม
ขอบหรือ Backing Plates ก็ได้ 

• ชิ้นส่วนที่จะต้องเชื่อมแบบทาบจะต้องวางให้ชิดกันที่สุดเท่าที่จะมากได้
และไม่ว่ากรณีใดจะต้องห่างกันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 

• ช่างเชื่อมจะต้องมีความชำนาญในเรื่องการเชื่อมเป็นอย่างดี โดยช่างเชื่อม
ทุกคนจะต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้
เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

• สำหรับเหล็กหนาตั้งแต่ 25 มิลลิเมตรขึ้นไป ต้อง Preheat ก่อนเชื่อม 
โดยให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการต่อวิศวกรผู้ควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบ 

• สำหรับเหล็กหนา 50 มิลลิเมตรขึ้นไป ให้เชื่อมแบบ Submerged Arc 
Welding  

   1.10.3.7   การตรวจสอบรอยเชื่อม 
  ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมในตำแหน่ง
ที่วิศวกรผู้ออกแบบหรือวิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด ลักษณะของรอย
เชื่อมที่ยอมรับได้จะต้องมีพ้ืนผิวที่เรียบไม่มีมุมแหลมคมได้ขนาดตามที่กำหนด
ในแบบ และจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวโดยใช้วิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

     ก.  ในกรณีการเชื่อมแบบทาบ (Fillet Weld)  
  ให้ทดสอบโดยการใช้ Dye Penetrant ซึ่งรายละเอียดการทดสอบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 165 หรือทดสอบโดยใช้ Magnetic 
Particle ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 709  

     ข.  ในกรณีการเชื่อมแบบต่อชน (Butt Weld)  
  เมื่อแผ่นเหล็กที่นำมาต่อเชื่อมมีความหนาไม่เกิน 40 มิลลิเมตร ให้
ทำการตรวจสอบรอยเชื่อม โดยใช้วิธีเอกซเรย์ (X-ray) รายละเอียดการ
ทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 94 และ ASTM E 142 เมื่อ
แผ่นเหล็กที่นำมาต่อเชื่อมมีความหนาเกิน 40 มิลลิเมตร ให้ทำการ
ตรวจสอบรอยเชื่อม โดยใช้วิธีรังสีแกมม่า (Gamma-ray) หรือทดสอบ
โดยใช้อุลตราโซนิค (Ultrasonic  
  ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะต้องได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันที่ เชื่อถือได้รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบรอยเชื่อม
นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อกำหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  AWS 
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   1.10.3.8   การซ่อมแซมรอยเชื่อม 
  บริเวณที่ได้รับการตรวจสอบรอยเชื่อมแล้วพบว่ามีปัญหาจะต้องทำการ
ขจัดทิ้งและทำการเชื่อมแล้วตรวจสอบใหม่ในบริเวณโลหะเชื่อมที่มีรอยแตก
จะต้องขจัดรอยเชื่อมออกวัดจากปลายรอยแตกไม่น้อยกว่า  50 มิลลิเมตร 
และทำการเชื่อมใหม ่
  หากองค์อาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขึ้นจากการเชื่อมจะต้องทำ
การแก้ไขให้ได้รูปทรงที่ถูกต้อง หรือเสริมความแข็งแรงให้มากกว่าหรือ
เทียบเท่ากับรูปทรงที่เกิดจากการเชื่อมที่ถูกต้อง 

   1.10.3.9  งานสลักเกลียว 
• การตอกสลักเกลียวจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังไม่ทำให้เกลียว

เสียหาย 
• ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบและผิวที่รองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้าก่อน

จะทำการขันเกลียว 
• การขันสลักเกลียวแนวแกนของสลักเกลียวจะต้องตั้งฉากกับระนาบของ

ชิ้นงานในกรณีที่แนวของสลักเกลียวไม่ตั้งฉากกับระนาบดังกล่าวให้ทำ
การเสริม Beveled Washers เพ่ือให้หัวสลักเกลียวมีผิวสัมผัสเต็มหน้า
กับระนาบของชิ้นงาน 

• ให้ขันสลักเกลียวให้แน่น โดยใช้กุญแจปากตายที่ถูกขนาดและมีเกลียว
โผล่จากสลักเกลียวไม่น้อยกว่า 3 เกลียว เพ่ือป้องกันการคลายตัวของ
สลักเกลียวสลักเกลียวที่ใช้ต้องเป็นชนิด Self Locking หรือด้วยวิธีอ่ืนใด
ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 

   1.10.3.10 การต่อและประกอบในสนาม 
 ก.  ให้ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยายและคำแนะนำในการยกติดตั้งโดย

เคร่งครัด 
 ข.  ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
 ค.  จะต้องทำนั่งร้านค้ำยันยึดโยงให้พอเพียงเพ่ือยึดโครงสร้างให้แน่นหนา 

อยู่ในแนวและตำแหน่งที่ต้องการเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
จนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและ แข็งแรงดีแล้ว 

 ง.  หมุด (Rivet) ให้ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก 
(โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยวชำรุดเท่านั้น 

 จ.  ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแก๊สเป็นอันขาดนอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกร 
ผู้ควบคุมงาน 

 ฉ.  สลักเกลียวยึดและสมอให้ติดตั้งโดยใช้แบบนำเท่านั้น 
 ช.  แผ่นรอง (Base Plate)  

• ใช้ตามที่กำหนดในแบบขยาย 
• ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก 
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• หลังจากได้ยกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อัดมอร์ต้าชนิดที่ไม่หดตัว 
(Non-Shrink Mortar) ใต้แผ่นรองให้แน่นแล้วตัดขอบลิ่มให้เสมอกับ
ขอบแผ่นรอง  

• ในกรณีที่ใช้ Anchor Bolt จะต้องฝัง Anchor Bolt ให้ได้ตำแหน่ง
และความสูงที่ถูกต้องและระวังไม่ให้หัวเกลียวบิดงอเสียรูปหรือขึ้นสนิม 
และถ้าไม่มีการระบุในแบบให้ยึดขันกับแผ่นรอง โดยใช้ Double Nuts  

   1.10.3.11 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 
      ก.  เกณฑ์กำหนดทั่วไป 
        งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็ก

ให้ตรงตามแบบและรายการประกอบแบบ และให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ของสัญญานี้ทุกประการ 

     ข.  ผิวที่จะทาสี 
                          1)  การทำความสะอาด 

-  ก่อนจะทาสีบนผิวใดๆ ยกเว้นผิวที่อาบโลหะจะต้องขัดผิวให้สะอาด 
โดยใช้เครื่องมือขัด เช่น จานคาร์บอรันดัม เครื่องมือชนิดอ่ืนที่
เหมาะสม จากนั้นให้ขัดด้วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย 
เพ่ือขจัดเศษโลหะที่หลุดร่อนออกให้หมด แต่ต้องพยายาม
หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องขัดเป็นระยะเวลานานเพราะอาจทำให้
เนื้อโลหะไหม้ได ้

- สำหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กท่ีได้รับความกระทบกระเทือนจาก
การเชื่อมจะต้องเตรียมผิวสำหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวทั่วไป
ตามวิธีในข้อข้างต้นทันที ก่อนที่จะทาสีครั้งต่อไปให้ทำความ
สะอาดผิว ซึ่งทาสีไว้ก่อนหรือผิวที่ฉาบไว้จะต้องขจัดสีที่ร่อนหลุด 
และสนิมออกให้หมด และจะต้องทำความสะอาดพ้ืนที่ส่วนที่ถูก
น้ำมันและไขมันต่างๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทับ 

                                 2)  งานสี 
  หากมิได้ระบุ เป็นอย่างอ่ืนงานเหล็กรูปพรรณทั้ งหมดต้อง
ประกอบด้วย Shop Primer 1 ครั้ง Field Primer 1 ครั้ง ก่อนทับหน้า
ด้วยสีอีพ็อกซี่ อีก 2 ครั้ง ส่วนสีที่ใช้ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
กำหนดไว้ในหมวดงานสีในกรณีที่เหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีตไม่
ต้องการทาสีทั้งหมด แต่จะต้องขัดผิวให้สะอาดก่อนเทคอนกรีตหุ้ม 

    1.10.3.12 การทดสอบ 
 ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่มั่นใจในคุณภาพของเหล็กที่นำมาใช้ใน

โครงการนี้ ผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างนำตัวอย่างจากเหล็กที่
นำมาใช้งาน เพ่ือทำการทดสอบคุณสมบัติ ณ สถาบันที่เชื่อถือได้ และ
เสนอผลทดสอบให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาเป็นจำนวน 3 ชุด ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
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1.11 งานพื้นคอนกรีตอัดแรง 
1.11.1 รายการประกอบแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงในที่  (BONDED SYSTEM) 
    ระบบอัดแรงที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นระบบอัดแรงชนิด  BONDED SYSTEM บริษัท

ผู้ดำเนินการจะต้องส่ง SHOP DRAWING และรายการคำนวณโดยละเอียด และได้รับ
ความเห็นชอบจากวิศวกรผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

1.11.2 คอนกรีต 
    คอนกรีตที่ใช้จะต้องเป็นคอนกรีตผสมเสร็จมีค่ากำลังอัดประลัย (ULTIMATE COMPRESSIVE 

STRENGTH, f’c) ไม่น้อยกว่า 320 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (CYLINDER) เมื่อมีอายุครบ 
28 วัน 

1.11.3  ลวดอัดแรงกำลังสูงชนิดยึดเหนี่ยว (BONDED TENDON) 
    ลวดอัดแรงกำลังสูง (STRAND) เป็นชนิด SEVEN WIRE-STRAND RELIEVED UNCOATED 

STRAND GRADE 27OK LOW RELAXATION ขนาด  12.7 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ตาม
มาตรฐาน ASTM A416-85 หรือเทียบเท่า ซึ่งต้องผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตาม 
มอก. และ ISO 9002 

1.11.4 ท่อร้อยลวด (SHEATHING) 
 ท่อร้อยลวดจะต้องเป็น CORRUGATED DUCT ชนิดมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับ

แรงสะเทือนขณะทำการเทและจี้คอนกรีต และรับน้ำหนักคนงานได้ โดยไม่เสียรูปร่างหรือหัก 
นอกจากนี้  ผิวภายในและภายนอกท่อร้อยลวดจะต้องเป็นลอนเกลียวเพ่ือให้น้ำปูน 
GROUTING มีแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างลวดอัดแรงกับคอนกรีตอย่างเพียงพอ  รูระบาย
อากาศ (AIR VENT) จะต้องจัดให้มีทุกๆ ตำแหน่ง HIGH POIN 

1.11.5 สมอยึด (ANCHORAGE) 
   1.11.5.1  สมอยึดต้องสามารถถ่ายแรงได้ไม่น้อยกว่า 95% ของแรงดึงประลัยระบุของ

ลวดอัดแรงกำลั งสู งต้องสามารถยึดลวดอัดแรงกำลังสู งไว้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งานของโครงการ 

   1.11.5.2   ตำแหน่งการวางของหัวต่อต้องได้รับความเห็นขอบจากวิศวกร และต้องอยู่
ภายในช่อง ซึ่งมีขนาดและความยาวเพียงพอที่จะไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่อัน
เกิดจากการดึงเหล็กเสริมอัดแรง 

   1.11.5.3  สมอยึดและอุปกรณ์ที่ปลายเหล็กเสริมอัดแรง ต้องมีการป้องกันต่อการ 
ผุกร่อน (CORROSION) อย่างถาวร 

1.11.6 การวางลวดอัดแรง 
 การวางลวดอัดแรงต้องยึดติดกับ  BAR CHAIR ซึ่งวางระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร มี

ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินค่าต่อไปนี้ 
   ระยะในทางดิ่ง คลาดเคลื่อนไม่เกิน H/40    +   5     มิลลิเมตร 
   ระยะในทางราบ คลาดเคลื่อนไม่เกิน     + 20     มิลลิเมตร 
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1.11.7 เครื่องมืออัดแรง (STRESSING EQUIPMENT) 
 เครื่องมืออัดแรงที่ใช้ต้องได้คุณภาพมาตรฐานมีปั๊มไฮดรอลิกซ์  (HYDRAULIC PUMP) 

ที่สามารถให้ความดันสม่ำเสมอ มีมาตรวัดความดันที่ละเอียดเพียงพอ มีระบบตั้งความดัน
สุดท้ายแม่แรงไฮดรอลิกซ์ (HYDRAULIC JACK) จะต้องทำงานโดยสม่ำเสมอมีกลไกอัดลิ่ม
ให้เข้าท่ี (LOCK-OFF MECHANISM) 

 การดึงลวดให้ดึงด้วยแรงดึง 75% ของ ULTIMATE STRENGTH ของลวดอัดแรง  
(= 14.07 ตัน) ซึ่งก่อนดึงจะต้องทำการ CALIBRATE ด้วย PROVING RING เพ่ือหาแรงดึง
ที่ถูกต้องและจะต้องมีการตรวจสอบแรงดึงที่ เกิดขึ้นในลวดอัดแรงด้วยค่าการยึดตัว 
(ELONGATION) เปรียบเทียบกับค่าการยึดตัวที่ได้จากการคำนวณ  

1.11.8 การตัดปลายลวดอัดแรงกำลังสูง 
 ภายหลังจากการอัดแรงและผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบค่าการยึดตัว  (ELONGATION) 

ของลวดอัดแรงแล้วให้ตัดปลายลวดด้วยเครื่องตัดใบไฟเบอร์ โดยให้มีปลายลวดอัดแรง
เหลือประมาณ 1 เซนติเมตร ห้ามใช้เปลวไฟหรือความร้อนตัดอย่างเด็ดขาด และให้ทำการ
อุดปูนทรายหุ้มสมอยึดโดยเร็ว กรณีที่ยังอุดด้วยปูนทรายไม่ได้ให้ทำการทาปลายลวด และ
สมอยึดท่ีสัมผัสอากาศด้วยฟลิ้นโค๊ทหรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม 

1.11.9 การอัดน้ำปูน (GROUTING) 
 1.11.9.1 วัสดุ GROUTING เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 ผสมกับน้ำ 

และ EXPANSION ADDITIVE ต้องทำการผสมภายใน MIXER TANK ซึ่งมี
ใบพัดกวนผสมให้ผสมสม่ำเสมอตลอดเวลา 

 1.11.9.2   ก่อนการอัดน้ำปูนจะต้องทำความสะอาดลวดอัดแรงและภายในท่อร้อยลวด
ด้วยน้ำสะอาดและเป่าลม 

 1.11.9.3 การ GROUTING จะต้องฉีดน้ำปูนด้วย GROUT PUMP เข้าไปในท่อร้อยลวด
ผ่านรูที่สมอยึดด้านหนึ่งให้น้ำปูนไหลผ่านออกจากรูที่สมอยึดอีกด้านหนึ่งแล้ว
จึงทำการปิดรูระบายอากาศ  

1.11.10 การเลือกส่วนผสมของน้ำปูนอัด 
                     อัตราส่วนผสมของวัสดุชนิดต่างๆ ที่ใช้จะต้องได้มาจากวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.11.10.1  ผลการทดสอบน้ำปูนอัด ทั้งในสภาพที่ยังสดอยู่และแข็งตัวแล้วก่อนการ
ทำงานจริง 

1.11.10.2  เอกสารอ้างอิงในเชิงเทคนิคสำหรับลักษณะของวัสดุต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ที่
คล้ายคลึงกันในสภาพที่เทียบเคียงกันได้ 

 1.11.10.3  ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมควรจะน้อยที่สุดเท่าที่จะทำให้อัดน้ำปูนเป็นไปได้ด้วยดี
โดยที่อัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์โดยน้ำหนักจะต้องไม่เกิน 0.45 % 

 1.11.10.4  ห้ามเติมน้ำภายหลังเพ่ือเพ่ิมความเหลวของน้ำปูนอัด ซึ่งลดลงเนื่องมาจาก
ความล่าช้าในการใช้งาน 

1.11.11 ป้องกันการผุกร่อนของเหล็กเสริมอัดแรงชนิดไร้การยึดเหนี่ยว 
     เหล็กเสริมอัดแรงชนิดไร้การยึดเหนี่ยวจะต้องเคลือบผิวด้วยสารป้องกันการผุกร่อน

อย่างทั่วถงึ ซึ่งควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
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1.11.1.1  มีเสถียรภาพทางเคมี และไม่ทำปฏิกิริยากับเหล็กเสริมอัดแรง ท่อร้อยเหล็ก
เสริมอัดแรงคอนกรีต 

1.11.1.2  มีความคงตัว ไม่เยิ้มไหลหรือแข็งตัวภายใต้อุณหภูมิใช้งาน 
 1.11.1.3  ป้องกันการผุกร่อนของเหล็กเสริมอัดแรงอย่างได้ผลตลอดระยะเวลาใช้งาน 
 1.11.1.4  ลดความเสียดทานระหว่างเหล็กเสริมอัดแรงกับท่อร้อย 

1.11.12 ขั้นตอนการทำงานของพ้ืนคอนกรีตอัดแรงในที่ 
 ขั้นตอนที่ 1   ตั้งค้ำยันพร้อมไม้แบบสำหรับหล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรง 
 ขั้นตอนที่ 2   วางเหล็กเสริมล่าง (BOTTOM REINTFORCEMENT) ตามแบบก่อสร้าง 
 ขั้นตอนที่ 3  วาง P.C. STRAND ตาม PROFILE ที่กำหนดในแบบพร้อมกับติดตั้ ง

ANCHORAGE 
 ขั้นตอนที่ 4  วางเหล็กเสริมบน (TOP REINFORCEMENT) ตามแบบก่อสร้าง 
 ขั้นตอนที่ 5  เทคอนกรีตของพ้ืน 
 ขั้นตอนที่ 6   ทำการ STRESSING เมื่อคอนกรีตมี  COMPRESSIVE STRENGTH ไม่

น้อยกว่า 240 Kg/cm2 (CYLINDER) 
 ขั้นตอนที่ 7  ค้ำยันและไม้แบบสามารถถอดได้หลังจาก STRESSING เสร็จเรียบร้อย 

โดยมีค้ำยันเฉพาะจุดที่กำหนดให้ 
 ขั้นตอนที่ 8  การตั้งไม้แบบและค้ำยันรับพ้ืนชั้นบนสามารถทำได้เลย  หลังจากที่เท

คอนกรีตชั้นล่างเสร็จแล้วโดยไม่ต้องรอ STRESSING ก่อนนั้นคือจาก 
STEP ที ่5 เสร็จ ขึ้นไม้แบบชั้นต่อไปได้เลย 

 ขั้นตอนที่ 9   ในกรณีที่พ้ืนชั้นต่อไปพร้อมทีจ่ะเทคอนกรีตได้ 
 9.1 ให้คงไม้แบบของพ้ืนชั้นล่างไว้ทั้งชุดในกรณีที่พ้ืนชั้นนี้ยังไม่ได้ทำการ 

STRESSING 
 9.2 ให้มีค้ำยันตามตำแหน่งเฉพาะที่กำหนดให้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องค้ำทั้ง

ชั้นสำหรับกรณีท่ีพ้ืนชั้นนี้ทำการ STRESSING แล้ว 
 ขั้นตอนที่ 10  ทำความสะอาดอัดแรงและท่อร้อยลวดด้วยและเป่าลม แล้วจึงดำเนินการ 

 GROUTING ด้วยน้ำปูน 



 

 

หมวดที่ 2 

หมวดงานสถาปัตยกรรม 
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หมวดที่ 2 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 

 
2.1  งานผนัง 
 2.1.1 งานผนัง 
 2.1.2 งานฉาบปูน  
 2.1.3   งานผนังสำเร็จรูป 
2.2  งานผิวพ้ืนและผิวผนัง 
 2.2.1   งานผนัง-พ้ืนบุกระเบื้อง 
 2.2.2   งานจมูกบันได 
 2.2.3   งานผิวซีเมนต์ขัดมันและขัดมันผสมสี 
 2.2.4    แผ่นอลูมิเนียมคอนโพสิท 
2.3  งานฝ้าเพดาน 
 2.3.1 วัสดุ 
 2.3.2  ขั้นตอนและวิธีการทำงาน 
2.4   งานหลังคา 
 2.4.1  การมุงหลังคา  
 2.4.2   สารเคลือบป้องกันความร้อน 
 2.4.3  รางน้ำ 
2.5  งานไม ้
 2.5.1 วัสดุ 
 2.5.2  วัสดุอย่างอ่ืนนอกจากไม้รูปพรรณ 
 2.5.3 ขั้นตอนและวิธีทำงาน 
 2.5.4 การทดสอบ 
2.6  งานกระจก 
 2.6.1 วัสดุงานกระจก 
 2.6.2 ขั้นตอนและวิธีการทำงาน 
 2.6.3  การรับประกัน   
 2.6.4  ความรับผิดชอบ 
2.7  งานโลหะและเบ็ดเตล็ด 
 2.7.1 วัสดุ 
 2.7.2  การประกอบและติดตั้ง 
 2.7.3  การเชื่อม 
 2.7.4  การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 
 2.7.5    การตกแต่ง 
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2.8  งานกันซมึและป้องกันความชื้น 
 2.8.1 วัสดุ 
 2.8.2   การดำเนินการ 
 2.8.3   ส่วนที่ต้องทำระบบกันซึม 
 2.8.4   การรับประกัน 
2.9   งานประตู หน้าต่าง และช่องแสง 
 2.9.1 วัสดุและอุปกรณ์ 
 2.9.2 การประกอบและติดตั้ง    
2.10 งานสี 
 2.10.1 ข้อกำหนดทั่วไป  
       2.10.2  รายละเอียดสี 
        2.10.3 การเตรียมพ้ืนผิว 
 2.10.4  กรรมวิธีในการทาสี 
 2.10.5  การทำความสะอาด  
 2.10.6  การรับรองคุณภาพของสีที่ใช้ 
 2.10.7   รายละเอียดของผิวพ้ืนและการทาสี 
 2.10.8 ระยะเวลาทิ้งให้สีแห้ง 
 2.10.9  SHADE สีที่ใช้ทา    
2.11  งานสุขภัณฑ์ 
 2.11.1 รายการทั่วไป 
 2.11.2 สุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ   
2.12  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มอก. 
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หมวดที่ 2 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 

 
2.1  งานผนัง 
 2.1.1 งานผนัง 
   2.1.1.1 วัสดุงานผนัง 

(1) ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
80-25+7 

(2) ปูนซีเมนต์ขาว ใช้ปูนซีเมนต์ขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
133-2518133-2518 

(3) ปูนขาว ใช้น้ำยาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว 
(4) ทรายเป็นทรายน้ำจืดที่สะอาด คมแข็ง ปราศจากดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปน

หรือเคลือบอยู่ ขนาดของเม็ดจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
ก. ผ่านตะแกรงร่อน  เบอร์ 8  ........... 100 %  
ข. ผ่านตะแกรงร่อน  เบอร์ 50 ........... 5-40 % 
ค. ผ่านตะแกรงร่อน เบอร์ 100 ........... 0.10 % 

(5) น้ำต้องใสสะอาดปราศจากน้ำมัน กรดต่างๆ เกลือ พฤกษาธาตุและสิ่งสกปรก
เจือปน ห้ามใช้น้ำจากคู คลอง หรือแหล่งอ่ืนใดก่อนได้รับอนุญาต และน้ำที่
ขุ่นจะต้องทำให้ใสและตกตะกอนเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้ 

(6) ปูนก่อสำเร็จรูป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต 
(7) อิฐมอญหรืออิฐก่อสร้างสามัญขนาดเล็กจะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพดี เผาไฟ

สุกทั่ว เนื้อแข็งแกร่ง ไม่มีโพรงไม่แตกร้าว รูปร่างได้มาตรฐาน ไม่แอ่นบิดงอ 
จะต้องดูดน้ำไม่เกิน 25% และจะต้องต้านทานแรงอัดต่ำสุด ไม่น้อยกว่า 35 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และต้านทานแรงอัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 100 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐาน 
มอก. 77-2517 

(8) อิฐโปร่งกลวงต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพดี ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม มอก.103-2517 เป็นอิฐโปร่งที่มีโพรงหรือรูอย่างขนานกัน ทำด้วย
เครื่องจักร ไม่แตกร้าวบิดงอ เหมาะสำหรับใช้รับน้ำหนัก หรือได้มาตรฐาน 
มอก.168-2519 

(9) คอนกรีตบล็อกทั้งชนิดโปร่งกลวงและดัน ต้องผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม มอก. 57-2533 โดยส่วนผสมของคอนกรีตมีส่วนคละของ
ขนาดเม็ดกรวด หรือหินกับทรายได้ ส่วนสัมพันธ์กันอย่างดี และต้องมีกำลัง
อัดประลัยของคอนกรีต (ULTIMATE COMPRESSIVE STRESS) ไม่น้อยกว่า 
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150 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ขนาดความกว้าง ยาว และสูงของก้อน
คอนกรีตบล็อกจะมีส่วนผิดพลาดจากรายการที่กำหนดได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 

(10) อิฐทนไฟ ใช้อิฐที่ผลิตขึ้นโดยมีส่วนผสมของอลูมิน่า มีความสามารถในการ
ทนไฟ 2 ชั่วโมง ขนาดของอิฐทนไฟประมาณ 230 X 114 X 76 มิลลิเมตร 

(11) คอนกรีตมวลเบา (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE) ต้องเป็นวัสดุที่
ผลิตขึ้นจากทราย ปูนขาว และปูนซีเมนต์ เป็นส่วนประกอบหลัก มีน้ำหนัก
เบากว่าอิฐมอญ 

(12) อิฐปูนทรายหรืออิฐขาวต้องเป็นอิฐที่มีส่วนประกอบของทรายซิลิ เกต 
(SILICATE) ที่บดเป็นผงละเอียด ผสมกับปูนขาวและน้ำให้เกิดปฏิกิริยาทาง
เคมีในเวลาที่กำหนด แล้วจึงอัดให้แน่น และอบด้วยไอน้ำที่มีความดันสูง 
เพ่ือให้แข็งตัว รูปร่างได้มาตรฐาน ไม่บิดงอ ดูดซึมน้ำไม่เกิน 18% และต้อง
สามารถรับแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร 

   2.1.1.2   การเก็บรักษา 
  วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคง การ
เก็บเรียงซ้อนกันควรสูงไม่เกิน 2 เมตร บริเวณที่เก็บต้องไม่มีสิ่งสกปรกหรือน้ำที่
จะก่อให้เกิดตะไคร่น้ำหรือราได้ ทั้งนี้  วัสดุก่อสร้างที่มีสิ่งสกปรกจับแน่นหรือ
อินทรียวัตถุ เช่น รา หรือตะไคร่น้ำจับจะนำไปใช้ก่อไม่ได้ 

   2.1.1.3  การก่อผนัง 
(1) ผนังก่อบนพ้ืน ค.ส.ล. ทุกแห่ง ผิวหน้าของพ้ืน ค.ส.ล. ต้องสกัดผิวให้ขรุขระ

แล้วทำความสะอาด และราดน้ำให้เปียกก่อนที่จะก่อผนัง โดยเฉพาะการก่อ
ผนังริมนอกโดยรอบอาคาร และโดยรอบห้องน้ำต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับ
ผนังก่อสูงจากพ้ืน ค.ส.ล. 10 เซนติเมตรก่อน จึงก่อผนังทับได้เพ่ือกันน้ำ
รั่วซึม 

(2) ผนังก่อชนเสา ค.ส.ล. ผิวหน้าของเสาต้องสกัดผิวให้ขรุขระ แล้วทำความ
สะอาดและราดน้ำให้เปียกเสียก่อนก่อนที่จะก่อผนัง และจะต้องใช้เหล็ก
เสริมขนาด RB 6 มิลลิเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ทุกระยะ 60 เซนติเมตร 
เสริมยึดผนังอิฐกับโครงสร้าง ค.ส.ล. ตลอดแนวผนังอิฐที่มาชน โดยใช้วิธี
เจาะโครงสร้าง ค.ส.ล. ด้วยสว่านเจาะคอนกรีต 

(3) ให้ก่อคอนกรีตบล็อกในลักษณะแห้ง โดยไม่จำเป็นต้องนำไปแช่สาดน้ำก่อน 
เว้นแต่ว่าต้องการทำความสะอาดก้อนคอนกรีตบล็อกเท่านั้น ส่วนการก่อ
วัสดุก่อประเภทอิฐต่างๆ ก่อนนำอิฐมาก่อต้องนำไปแช่ให้เปียกเสียก่อน 

(4) การก่อผนังจะต้องได้แนว ได้ดิ่ง และได้ระดับ และต้องเรียบโดยการทิ้งดิ่ง
และใช้เชือกดึงจับระดับทั้ง 2 แนวตลอดเวลา ผนังก่อที่ก่อเปิดเป็นช่องต่างๆ 
เช่น DUCT สำหรับระบบปรับอากาศหรือไฟฟ้า ต้องเรียบร้อยมีขนาดตาม
ระบุในแบบก่อสร้าง และต้องมีเสาเอ็นหรือทับหลังโดยรอบ 
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(5) ปูนก่อสำหรับก่อผนังให้ใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายหยาบ 3 ส่วน 
โดยปริมาตร นอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเป็นอย่างอ่ืน การผสมปูนก่อ ให้ผสมแห้งระหว่างปูนซีเมนต์  
และทรายให้เข้ากันดีเสียก่อน จึงเติมน้ำส่วนผสมของน้ำ จะต้องไม่ทำให้ปูน
ก่อเหลวเกินไป  การผสมปูนก่อให้ผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีต การผสมปูน
ก่อด้วยมืออาจอนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีที่สามารถผสมปูนก่อให้มีคุณภาพเท่ากับ
การผสมด้วยเครื่อง ปูนก่อจะต้องถูกผสมตลอดเวลา จนกว่าจะนำมาใช้ ปูน
ก่อที่ผสมแล้วเกินกว่า 1 ชั่วโมง ห้ามนำมาใช้ 

(6) แนวปูนจะต้องหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อ
โดยรอบแผ่นวัสดุก่อการเรียงก่อ ต้องกดก้อนวัสดุก่อและใช้เกรียงอัดปูนให้
แน่นไม่ให้มีซอก มีรู ห้ามใช้ปูนก่อที่กำลังเริ่มแข็งตัวหรือเศษปูนก่อที่เหลือ
ร่วงจากการก่อมาใช้ก่ออีก 

(7) การก่อผนังในช่วงเดียวกันต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียง ห้ามก่อผนังส่วนหนึ่ง
ส่วนใดสูงกว่าส่วนที่เหลือเกิน 1 เมตร และผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันนั้น 
ส่วนบนของผนังก่อที่ก่อค้างไว้จะต้องหาสิ่งปกคลุมเพ่ือป้องกันฝน 

(8) ผู้รับจ้างต้องทำช่องเตรียมไว้ในขณะก่อสร้างสำหรับงานของระบบอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การ
สกัดและการเจาะผนังก่อเพ่ือติดตั้งระบบดังกล่าวจะต้องยื่นขออนุมัติจาก 
ผู้ควบคุมงานเสียก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ จะต้อง
ดำเนินการสกัดเจาะด้วยความประณีตและต้องระมัดระวังมิให้ผนังก่อ
บริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสียความแข็งแรงไป   

(9) ผนังก่อโชว์แนว การก่อจะต้องจัดก้อนวัสดุก่อให้ได้แนวดิ่งและได้แนวระดับ
ผิวหน้าเรียบได้ระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยแนวปูนก่อต้องมีความกว้างไม่เกิน 
15 มิลลิเมตร ยกเว้นจากที่ระบุเป็นอย่างอ่ืนแล้วให้ใช้เครื่องมือขุดร่องรอย
แนวปูนก่อลึกเข้าไปประมาณ 5 มิลลิเมตร และผนังก่อโชว์แนว ภายนอก
อาคารเมื่อปูนก่อแห้งแข็งตัวดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทิ้งให้ผนังแห้งสนิทพร้อม
ทั้งทำความสะอาดผนังให้เรียบร้อย แล้วทาด้วยน้ำยาประเภท SILICONE 
เพ่ือกันซึมและป้องกันพวกรา ตะไคร่น้ำจับ 

(10) ผนังที่ก่อชนคานหรือพ้ืน ค.ส.ล. ต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10-20 เซนติเมตร 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน เพ่ือให้ปูนก่อแข็งตัว และทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อน 
จึงทำการก่อให้ชนท้องคานหรือท้องพื้นได้ ท้องคานหรือท้องพ้ืน ค.ส.ล. ที่จะ
ก่อผนังอิฐชนต้องโผล่เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ยาว 20 เซนติเมตร 
ระยะห่างระหว่างเหล็ก 80 เซนติเมตร ตลอดความยาวของกำแพง 

(11) ผนังก่อที่ก่อใหม่ต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรับน้ำหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
3 วัน หลังจากก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(12) การก่อผนังคอนกรีตมวลเบาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต 
(13) การก่อผนังอิฐปูนทรายหรืออิฐขาวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต 
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   2.1.1.4   การทำเสาเอ็นและคานเอ็น ค.ส.ล. 
(1) เสาเอ็นที่มุมผนังก่อทุกมุมหรือที่ผนังก่อหยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสา ค.ส.ล. 

หรือตรงที่ผนังก่อติดกับวงกบประตู-หน้าต่าง ต้องมีเสาเอ็น โดยขนาดของ
เสาเอ็นต้องไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร และมีความกว้างเท่ากับผนังก่อเสาเอ็น 
และเสริมด้วยเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น โดย
มีเหล็กปลอกรัดรอบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ทุกๆ ระยะ 20 
เซนติเมตร และเหล็กเสริมเสาเอ็นต้องฝังลึกลงในพ้ืนและคานด้านบน โดย
โผล่เหล็กเตรียมไว้ผนังก่อที่กว้างเกินกว่า 3 เมตร ต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึ่งช่วง
สูงตลอดความสูงของผนังคอนกรีตที่ใช้เทเสาเอ็นต้องใช้ส่วนผสม 1:2:4 โดย
ปริมาตร ส่วนหินที่ใช้หินเล็ก 

(3) คานทับเหล็ก ผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องคานหรือพ้ืน ค.ส.ล. หรือผนังที่ก่อชน
ใต้วงกบหน้าต่างหรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่างที่ก่อผนังทับด้านบนต้องมี
คานทับหลัง และขนาดจะต้องไม่เล็กกว่าเอ็นตามท่ีระบุมาแล้ว และผนังก่อที่
สูงเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานทับหลัง ระยะระหว่างทับหลังจะต้องไม่เกิน 
3 เมตร เหล็กเสริมคานทับหลังจะต้องต่อกับเหล็กที่เสียบไว้ในเสาหรือเสา
เอ็น ค.ส.ล. 

   2.1.1.5   การทำความสะอาด 
  เมื่อก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำความสะอาดผิวผนังและแนวปูนก่อทั้ง 
2 ด้าน ให้ปราศจากเศษปูนก่อเกาะติดผนัง เศษปูนที่ตกที่พ้ืนจะต้องเก็บกวาดทิ้ง
ให้หมด ให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนปูนแข็งตัว 

 2.1.2 งานฉาบปูน  
   2.1.2.1  วัสดุงานฉาบ 

(1) ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ผสม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
80-2517 

(2) ทรายเป็นทรายน้ำจืดที่สะอาด คมแข็ง ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปน
หรือเคลือบอยู่ ขนาดของทรายจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
ก. ผ่านตะแกรงร่อน  เบอร์ 4  ........... 100%  
ข. ผ่านตะแกรงร่อน  เบอร์ 16 ........... 60-90% 
ค. ผ่านตะแกรงร่อน  เบอร์ 50 ........... 5-40% 
ง. ผ่านตะแกรงร่อน เบอร์ 100 ........... 1-10% 

(3) น้ำยาผสมปูนฉาบให้ใช้น้ำยาสำหรับผสมปูนฉาบหรือ LATEX สำหรับผสม
ปูนฉาบโดยเฉพาะแทนการใช้ปูนขาวและน้ำ อัตราส่วนผสมและวิธีใช้ให้
ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต 

(4) น้ำ ต้องใสสะอาดปราศจากน้ำมัน กรดต่างๆ ด่าง เกลือ พฤกษาธาตุ และสิ่ง
สกปรกเจือปน ห้ามใช้น้ำจาก คู คลองหรือแหล่งอ่ืนใดก่อนได้รับอนุญาต 
และน้ำที่ขุ่นจะต้องทำให้ใสและตกตะกอนเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้ 

(5) ปูนฉาบสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 2-7 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ   

 

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด 119 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 7 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-000-4997 แฟกซ์ : 02-000-4997 ต่อ 108 
AS&A/2020/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก่ิงแก้ว/รายการประกอบแบบ (ฉบับสมบูรณ์) 

   2.1.2.2   ส่วนผสมปูนฉาบ 
(1) ปูนฉาบรองพ้ืน อัตราส่วน 1:3 โดยใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ผสมกับทรายกลาง 

3 ส่วน และน้ำยาผสมปูนฉาบ 
(2) ปูนฉาบตกแต่ง อัตราส่วน 1:5 โดยใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน และทรายละเอียด 

5 ส่วน และน้ำยาผสมปูนฉาบ 
   2.1.2.3  การผสมปูนฉาบ 

(1) การผสมปูนฉาบต้องนำส่วนผสมเข้าผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต 
การผสมด้วยมือจะอนุมัติให้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้
คุณภาพเทียบเท่าผสมด้วยเครื่อง 

(2) ส่วนผสมของน้ำต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปียกหรือแห้งเกินไป ทำให้
ปูนฉาบไม่ยึดเกาะผนัง 

   2.1.2.4  การเตรียมผิวฉาบปูน 
(1) ผิว ค.ส.ล.  
    จะต้องทำให้ผิวขรุขระเสียก่อน อาจโดยการสกัดผิวหน้าหรือใช้ทรายพ่น

ขัดหรือใช้แปรงลวดขัดล้างผิวคอนกรีต ขจัดผงเศษวัสดุออกให้หมดแล้วล้าง
ผิวให้สะอาด น้ำมันทาไม้แบบในการเทคอนกรีตต้องขัดล้างออกให้สะอาด
ด้วยเช่นเดียวกัน แล้วราดน้ำ และทาด้วยน้ำปูนซีเมนต์ข้นๆ ให้ทั่ว เมื่อน้ำปูน
แห้งแล้วให้สลัดด้วยปูนทราย 1:1 โดยใช้แปรงหรือไม้กวาดจุ่มสลัดเป็นเม็ดๆ 
ให้ทั่ว ทิ้งให้ปูนทรายแห้งแข็งตัวประมาณ 24 ชั่วโมง จึงราดน้ำให้ความชุ่ม
ชื้นตลอด 48 ชั่วโมง และท้ิงไว้ให้แห้ง จึงจะดำเนินงานขั้นต่อไป 

(2) ผิววัสดุก่อ ผนังก่อ วัสดุก่อต่างๆ  
    ต้องทิ้งไว้ให้แห้งและทรุดตัวจนคงที่แล้วเสียก่อน (อย่างน้อยหลังจากก่อ

ผนังเสร็จแล้ว 3 วัน) จึงทำการสกัดเศษปูนออก ทำความสะอาดผิวให้
ปราศจากไขมันหรือน้ำมันตา่งๆ รวมถึงฝุ่น ผง 

   2.1.2.5   การฉาบปูน 
(1) การเตรียมสถานที่ก่อนลงมือฉาบปูนต้องพ่นน้ำให้ความชื้นแก่ผิวหน้าที่จะ

ฉาบทุกครั้งเพ่ือลดอัตราการดูดซึมน้ำของปูนฉาบ การทดสอบอัตราการดูด
ซึมนีใ้ห้ทดสอบโดยขีดวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว บนส่วนที่จะ
ฉาบปูนแล้วหยดน้ำ 24 หยด ในวงกลมนั้น จับเวลาตั้งแต่เริ่มหยด ถ้าน้ำถูก
ดูดซึมหมดภายใน 2 ½ นาที แสดงว่าความชื้นยังไม่เพียงพอ ต้องเพ่ิม
ความชื้นอีกในกรณีที่จะต้องฉาบปูนบนกรอบไม้หรือโลหะบางส่วนให้ใช้ลวด
ตาข่ายขึงบนผิวหน้ายึดตรึงให้แน่นเสียก่อนจึงฉาบปูนทับ การฉาบปูนทุก
ครั้งต้องจัดทำแนวและระดับมาตรฐานก่อนทุกครั้ง 

(2) การฉาบปูนผิวคอนกรีต ส่วนที่เป็นท้องพ้ืนและท้องคานจะต้องกะเทาะ 
ผิวหน้าคอนกรีตก่อนที่จะฉาบทุกครั้ง 

(3) การฉาบปูนรองพ้ืนจะต้องตั้งเฟ้ียมทำระดับ จับเหลี่ยม เสาคาน ขอบ ค.ส.ล. 
ต่างๆ ให้เรียบร้อยได้แนวดิ่งและแนวระดับ ผนังและฝ้าเพดานควรจะทำ
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ระดับไว้เป็นจุดๆ ให้ทั่วเพ่ือให้การฉาบปูนรวดเร็วและเรียบร้อยขึ้น โดยใช้
ปูนเค็ม ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน ภายหลังปูนที่ตั้ง
เฟ้ียมทำระดับเสร็จเรียบร้อยและแห้งดีแล้ว ให้ราดน้ำหรือฉีดน้ำให้บริเวณที่
จะฉาบปูนเปียกโดยทั่วกัน แล้วจึงทำการฉาบปูนรองพ้ืน โดยผสมปูนฉาบ
ตามอัตราส่วนและวิธีผสมตามที่กำหนดแล้ว ให้ฉาบปูนรองพ้ืนได้ระดับ
ใกล้เคียงกันกับระดับแนวที่เฟ้ียมไว้ (ความหนาของปูนฉาบรองพ้ืนประมาณ 
10 มิลลิเมตร) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนฉาบให้เกาะติดแน่นกับผิวพ้ืนที่ฉาบ
ปูน และก่อนที่ปูนฉาบรองพ้ืนจะเริ่มแข็งตัวให้ขูดขีดผิวหน้าของปูนฉาบให้
ขรุขระเป็นรอยไปมาโดยทั่วกัน เพ่ือให้การยึดเกาะตัวของปูนฉาบตกแต่งยึด
เกาะดีขึ้น เมื่อฉาบปูนรองพ้ืนเสร็จแล้วต้องบ่มปูนฉาบตลอด 24 ชั่วโมง และ
ทิ้งไว้ให้แห้งก่อน 2 วัน จึงทำการฉาบปูนตกแต่งได ้

(4) การฉาบปูนตกแต่ง ก่อนฉาบปูนตกแต่งให้ทำความสะอาดและราดน้ำบริเวณ
ที่จะฉาบปูนให้เปียกโดยทั่วกันเสียก่อนจึงฉาบปูนตกแต่งได้ โดยใช้อัตรา
ส่วนผสมตามท่ีกำหนดให้ และฉาบปูนให้ได้ตามระดับที่เฟ้ียมไว้ (การฉาบปูน
ในชั้นนี้ให้หนาไม่เกิน 8 มิลลิเมตร) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติด
แน่นกับชั้นปูนฉาบรองพ้ืน และต้องหมั่นพรมน้ำให้เปียกชื้นตลอดเวลาฉาบ 
ขัดตกแต่งปรับจนผิวได้ระดับเรียบร้อยตามที่ต้องการด้วยเกรียงไม้ยาว เพ่ือ
ป้องกันการเว้าหรือแอ่นของผิวปูนฉาบสำหรับช่องเปิดต่างๆ ต้องฉาบปูนให้
ได้มุมช่องเปิดเหล่านี้ตามที่กำหนดไว้ โดยที่ด้านของมุมได้ระดับเดียวกันไม่
เว้าหรือปูดตลอดแนว 

(5) การฉาบในลักษณะพ้ืนที่กว้าง การฉาบปูนตกแต่งบนพ้ืนที่ระนาบนอน เอียง
ลาดหรือระนาบตั้ง ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9 ตารางเมตร หากในแบบหรือ
รายการละเอียดมิได้ระบุให้มีแนวเส้นแบ่งที่แสดงไว้อย่างชัดเจน ผู้ รับจ้าง
ต้องขอคำแนะนำพิจารณาจากผู้ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบหรือ
ให้ใส่แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METEL BEAD ช่วยยึด
ปูนฉาบตลอดแนว หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามในกรณีดังกล่าวข้างต้น  
ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้เคาะสกัดปูนฉาบออกแล้วฉาบใหม่ โดยผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนขัดผิวมันให้ฉาบปูน
ตกแต่งปรับให้ได้ระดับ ตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้วให้ใช้น้ำปูนข้นๆ ทาโบก
ทับหน้าให้ทั่ว ขัดผิวเรียบมันด้วยเกรียงเหล็ก ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนผสม
น้ำยากันซึมขัดผิวมัน ปูนฉาบชั้นรองพ้ืนและปูนฉาบชั้นตกแต่งจะต้องผสม
น้ำยากันซึมลงในส่วนผสมของปูนฉาบตามอัตราส่วนและคำแนะนำของ
ผู้ผลิตโดยเคร่งครัด และทำการขัดผิวมันดังที่ระบุในรายการก่อสร้างนี้ 

(6) การฉาบปูนบนพ้ืนผิวที่ต่างกัน เช่น บริเวณผนังก่ออิฐที่ต่อกับโครงสร้างคอนกรีต 
เสา คาน ให้ป้องกันการแตกร้าว โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED 
EXPANDED METAL JOINT STRIPS กว้างประมาณ 20 เซนติเมตร ตอก
ตะปูยึดยาวตลอดแนวรอยต่อแล้วจึงทำการฉาบปูนรองพ้ืนได้ 
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(7) บัวน้ำหยด การฉาบปูนใต้กันสาดหรือชายคาที่เป็น ค.ส.ล. ทั้งหมดให้เซาะ
ร่องบัวน้ำหยดกว้างประมาณ 10 มิลลิเมตร ลึกประมาณ 5 มิลลิเมตร ห่าง
จากของด้านนอกโดยรอบ 50 มิลลิเมตร ถึงแม้ในแบบรูปและรายการ
ละเอียดจะไม่ระบุไว้กต็าม 

(8) การฉาบปูนด้วยปูนฉาบสำเร็จรูป กรรมวิธี และส่วนผสมในการฉาบปูนด้วย
ปูนฉาบสำเร็จรูปให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต  

   2.1.2.6  การซ่อมผิวปูนฉาบ  
  ผิวปูนฉาบที่แตกร้าวหลุดร่อนหรือปูนไม่จับกับผิวพ้ืนที่ที่ฉาบไปต้องทำการ
ซ่อมแซม โดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 
เซนติเมตร และทำผิวให้ขรุขระ ฉีดน้ำล้างให้สะอาด แล้วฉาบปูนใหม่ตามหัวข้อ
การฉาบปูนที่กล่าวข้างต้นด้วยทรายที่มีขนาดและคุณสมบัติเดียวกันกับผิวปูนเดิม 
ผิวปูนที่ฉาบใหม่แล้วต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผิวปูนเดิม ห้ามใช้ฟองน้ำชุบน้ำ
ในการตกแต่งผิวปูนฉาบซ่อมนี้ 

   2.1.2.7  การป้องกันผิวปูนฉาบท่ีฉาบเสร็จใหม่ๆ  
       แต่ละชั้นให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา 72 ชั่วโมง โดยใช้น้ำพ่นเป็นละออง

ละเอียด และพยายามหาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรงหรือมี
ลมพัดจัด การป้องกันนี้ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย 

 2.1.3   งานผนังสำเร็จรูป 
   2.1.3.1  วัสดุ 

 (1)  ไม้อัดแผ่นเรียบให้ใช้ไม่อัดแผ่นเรียบยาง/ยาง หรือสัก/สักหรือมะปิน หรือ
ตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ความหนา 6 มิลลิเมตร หรือที่กำหนดโดยทั่วไป
ขนาด 4 X 8 ฟุต 

 (2) ยิบซั่มบอร์ด ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร ความหนาตามระบุในแบบ ฉาบรอยต่อ
เรียบร้อยตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต อะคูสติกบอร์ด ขนาด 0.6 X 1.2 เมตร 
ความหนา 19 มิลลิเมตร หรือระบุในแบบแผ่นยิบซั่มบอร์ด เช่น KNAUF 
GYPSUM, ตราช้าง, GYPROC, GM G4PSUM 

 (3) เคร่าโลหะ โครงคร่าวสำหรับผนังยิบซั่มบอร์ดเป็นโครงคร่าวเหล็กฉาบสังกะสี
ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.5 มิลลิเมตร ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างเคร่าโลหะและ
กรรมวิธีการติดตั้งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อน การเลือกใช้โครงเคร่าจะต้อง
แข็งแรงยึดติดกับโครงสร้างและส่วนอ่ืนๆ ของโครงสร้างด้วยความประณีต 
โครงคร่าวเหล็กฉาบสังกะสี เช่น ARCON TYPE, BPB, ตราช้าง, GYPROC, 
KNAUF หรือเทียบเท่า 

   2.1.3.2   การติดตั้ง 
(1) ผนังยิบซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ 
    การติดตั้งโครงเคร่าผนังเหล็กชุบสังกะสี จัดระดับแนวผนัง จัดท่อน้ำหรือ

สายไฟที่ต้องการฝังในผนังให้อยู่ตามแนวระดับที่กำหนด แล้วยึดเคร่าเหล็ก
รูปตัวยู (TRACK) กับพื้นห้องด้วยตะปูตอกคอนกรีต สกรูเกลียวปล่อยหรือใช้
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พุกฝังในพ้ืนคอนกรีตทุกช่วงระยะห่างไม่เกิน 60 เซนติเมตร การยึดเคร่า
เหล็กรูปตัวยูตอนบนของผนังควรยึดให้แน่นกับเคร่าฝ้าเพดานหรือโครงสร้าง
อาคารตัดเคร่าเหล็กรูปตัวซี (STUD) ให้สั้นกว่าช่วงความสูงของผนัง
ประมาณ 25-32 มิลลิเมตร เป็นเคร่าตั้งวางอัดในเคร่าเหล็กรูปตัวยู โดย
อาศัยความฝืดทิ้งช่วงห่างไม่เกิน 40 เซนติเมตร เว้นช่วงไว้ตอนบนและล่าง
ของเคร่าเหล็กประมาณ 12-16 มิลลิเมตร เพ่ือลดความเสียหายอันอาจเกิด
กับผนังจากการสั่นสะเทือนของโครงสร้างอาคารหรือฝ้าเพดาน เสริมความ
แข็งแรงเป็นพิเศษให้เคร่าเหล็กรูปตัวซีที่ประชิดติดกับวงกบประตูหรือผนัง
มาชนกันด้วยการประกบเคร่าเหล็กรูปตัวยูเพ่ิมเข้าไปอีก แล้วยึดเข้าด้วยกัน
ด้วยสกรูหรือริเวท ในกรณีต้องการทำเสาเข็มให้ใช้ เคร่าเหล็กรูปตัวซี 
ประสานกัน 

    การติดตั้งแผ่นยิบซั่มบอร์ด ยึดแผ่นยิบซั่มบอร์ดด้วยสกรูเกลียวปล่อย
แบบ S ทุกระยะ 30 เซนติเมตร เข้ากับโครงเคร่ารูปตัวซี โดยไม่ต้องยึดสกรู
ที่เคร่าเหล็กรูปตัวยูทั้งที่อยู่ส่วนบนและส่วนล่างของผนัง ในกรณีที่ติดตั้งแผ่น
ยิบซั่มบอร์ดทั้ง 2 ด้านของผนัง ควรจัดปลายของขอบแผ่นที่อยู่ตรงข้ามกัน
ให้เยื้องกัน และเม่ือติดตั้งแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงอุดหัวตะปูเกลียวและติด
เทปฉาบรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อยตามคำแนะนำของผู้ผลิต แล้วจึงทาสีตามที่
กำหนดไว้ในหมวดงานสีโดยเคร่งครัด 

     (2) ผนังเบาชนิดอ่ืนๆ  
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียดในการติดตั้งให้ผู้ควบคุม
งานอนุมัติก่อนการส่งวัสดุมายังหน่วยงาน 

   2.1.3.3   การทำความสะอาด  
  ผนังที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้ฉากกับพ้ืนผนัง
ห้องและจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย 

 

2.2  งานผิวพื้นและผิวผนัง 
 2.2.1   งานผนัง-พื้นบุกระเบื้อง 
   2.2.1.1  วัสดุ 

(1) กระเบื้องเคลือบ ขนาดตามที่ระบุในแบบ เกรด A สีตามระบุในแบบก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

(2) กระเบื้องโมเสด เกรด A ขนาด และสีตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
ต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

(3) กระเบื้องเซรามิค เกรด A ขนาด และสีตามระบุในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
ต้องจัดส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงานอนุมัต ิก่อนการสั่งซื้อ 

(4) ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างกระเบื้องเคลือบ กระเบื้องโมเสด และกระเบื้อง
เซรามิคให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาคัดเลือกคุณภาพและสีก่อน จึงจะทำการสั่งซื้อได้ 
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   2.2.1.2  การดำเนินการปูและการบุกระเบื้อง 
(1) การป ู
    ผู้รับจ้างต้องทำระดับปูนทรายเสียก่อน การทำระดับจะต้องให้มีความ

ลาดเอียงระบุในแบบ ปูนทรายที่ใช้ทำระดับจะต้องมีส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วน 
ต่อทรายหยาบ 2 ส่วน ภายหลังปูนเริ่ม SET ตัว ให้ปูกระเบื้องได้ โดยกระเบื้อง
ที่ใช้ปูต้องแช่น้ำให้อ่ิมตัวเสียก่อน ปูนทรายที่ทำระดับจะต้องหนาไม่น้อยกว่า 
2 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นโพรง เคาะมีเสียง ต้องทำการรื้อออก และทำการ
ปูใหม่ กระเบื้องที่ปูเสร็จแล้วจะต้องเรียบได้แนวและระดับ และมีความลาดเอียง
ตามระบุไว้ในแบบ กระเบื้องที่ชนกับผนัง ฝาครอบท่อระบายน้ำ หรือขอบ
ต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบสม่ำเสมอ พื้นที่ปูเรียบร้อยแล้วจะต้องทิ้งให้แห้งโดย
ไม่กระทบกระเทือนหรือรับน้ำหนักเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงล้างทำความ
สะอาดและอุดรอยต่อของกระเบื้องด้วยวัสดุสำหรับยาแนวกระเบื้องชนิด
สำเร็จรูปหรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน 

(2) การบ ุ
ก. การบุภายในอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องฉาบปูนทรายหยาบ อัตราส่วน 1:2 

ใหไ้ด้ระดับเสียก่อน เมื่อผิวปูนฉาบเริ่ม SET ตัว ให้บุกระเบื้องได้เลย การ
บุให้บุทีละแผ่น  แผ่นกระเบื้องจะต้องแน่นไม่ เป็นโพรงเมื่อบุ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ เป็นโพรงจะต้องรื้อออกและทำการบุใหม่ 
กระเบื้องที่บุเสร็จแล้วจะต้องเรียบได้แนวและระดับ ส่วนที่ชนกับผนัง
หรอืขอบต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อยสม่ำเสมอ พื้นที่ที่ระบุกระเบื้องแล้ว 
จะต้องทิ้งให้แห้งโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงล้าง
ทำความสะอาดและอุดรอยต่อของกระเบื้องด้วยวัสดุสำหรับยาแนว
กระเบื้องชนิดสำเร็จรูปหรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน 

ข. การบุภายนอกอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องฉาบปูนทรายผนังที่จะบุกระเบื้อง
ภายนอกอาคารเสร็จแล้วไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง ทำความสะอาดผิวให้
ปราศจากฝุ่น น้ำมัน สารอ่ืนๆ การบุกระเบื้องให้ใช้สารสำหรับยึดแผ่น
กระเบื้องโดยเฉพาะ การใช้ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตภายใต้การ
ควบคุมงานผู้ควบคุมงานแล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงล้างทำ
ความสะอาดและอุดรอยต่อของกระเบื้องด้วยวัสดุสำหรับยาแนว
กระเบื้องชนิดสำเร็จรูปหรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน 

   2.2.1.3  ส่วนประกอบของกระเบื้อง  
       ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งกระเบื้องบัวคว่ำ บัวหงาย และหูช้าง ในส่วนที่ผนังบุ

กระเบื้องเคลือบ 4 ¼ x 4 ¼ ชนกันเป็นมุมฉากหรือส่วนของเคาน์เตอร์หรือแท่น
โถส้วมนั่งยองในทุกๆ ตำแหน่ง  
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   2.2.1.4   การทำความสะอาดภายหลังปูกระเบื้อง  
       ปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องล้างทำความสะอาด คราบปูนที่ติดบน

แผ่นกระเบื้องให้หมด แล้วขัดด้วย WAX จำนวน 2 ครั้ง โดยเฉพาะผนังภายนอกท่ี
บุจะต้องทาด้วยน้ำยาซิลิโคน 1 ครั้ง โดยทาให้ทั่วทั้งผนัง 

   2.2.1.5   การยาแนวกระเบื้องภายหลังบุกระเบื้อง  
       ปูกระเบื้องและทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องยาแนวกระเบื้อง 

โดยใช้ปูนยาแนวกระเบื้องที่เหมาะกับกระเบื้อง สีปูนยาแนวให้ผู้รับจ้างนำเสนอสี
เพ่ือขออนุมัติการยาแนวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตจำหน่าย 

 2.2.2   งานจมูกบันได 
    จมูกบันไดใช้จมูกบันไดอลูมิเนียมหรือสเตนเลส (หรือตามแบบขยาย) ขนาด 2” ของ 

APACE, INFINITE, KOENIG, ตราจระเข้ การติดตั้งใช้เส้นเดียวยาวตลอดให้มีรอบต่อน้อย
ที่สุด 

 2.2.3   งานผิวซีเมนต์ขัดมันและขัดมันผสมสี 
   2.2.3.1   วัสดุ 

(1) ปูนซีเมนต์  
(2) สีใช้สีฝุ่นผสมสีอย่างด ี
(3) ผู้รับจ้างต้องทำแผ่นตัวอย่างการทำผิวขัดมันขนาด 1 ตารางฟุต ให้ผู้ว่าจ้าง

ตรวจสอบก่อนลงมือทำงาน 
   2.2.3.2  กรรมวิธีทำ 
       พ้ืนที่ที่จะทำผิวซีเมนต์ขัดมันจะต้องปรับผิวให้เรียบร้อยด้วยปูนทราย 

ส่วนผสมปูน 1 ส่วนต่อทราย 3 ส่วน โรยผงปูนซีเมนต์ให้ทั่วแล้วขัดผิวให้เรียบ 
โดยเฉพาะตามมุมพ้ืนและขอบต่างๆ ในกรณีที่ระบุให้เป็นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมสี 
ให้ผสมสีฝุ่นลงขณะผสมซีเมนต์ ซึ่งจะต้องทำตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบเสียก่อน 
โดยเมื่อทำผิวขัดมันเสร็จแล้วจะต้องไม่เป็นคลื่นหรือเป็นแอ่งหรือพองตัวใดๆ 

   2.2.3.3  การทำความสะอาด 
       ภายหลังจากขัดพ้ืนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องป้องกันคน สัตว์ หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่

จะทำให้ผิวขัดมันสกปรกหรือเสียหายจนกว่าจะแห้งสนิท และหลังจากแห้งสนิท
แล้วจะต้องทำความสะอาดฝุ่นด้วยน้ำสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง 
(1) การวางขอบถนน 

ก. การทำขอบถนน ควรทำหลังจากที่ได้เตรียมชั้นรองพ้ืนทางเรียบร้อยแล้ว 
ก่อนการใส่ทรายรองบล็อก 

ข. การวางขอบถนน จัดแนวถนน และระดับให้ได้ก่อน ขุดร่องตามแนวลึก
ประมาณ 10 เซนติเมตร รองด้วยคอนกรีตหยาบให้เสมอกับแนวตัวของถนน 
ไม่เลยออกไปยังบริเวณพ้ืนถนน วางขอบคันหินให้ห่างประมาณ 1 เซนติเมตร 
เพ่ือเอาผสมทรายและน้ำอัดให้แน่นและเต็มร่องได้ง่าย และชักร่องรอย
ต่อเล็กน้อยจะดูสวยงามข้ึน 
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 2.2.4    แผ่นอลูมิเนียมคอนโพสิท 
    แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทหนา 4 มิลลิเมตร ให้ใช้แผ่น ALUMINUM ALLOY คุณภาพ 

ไม่ต่ำกว่าอัลลอยด์ซีรีส์ 3 2 ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ไส้กลางชนิดไม่ลามไฟ 
(Plus) ระบบสี PVDF ความกว้างแผ่นมาตรฐาน 1,000 1,250 1,500 และ 1,575 มิลลิเมตร 
เช่น ALUCOBOND, X-COMPOSITE, KNAUF, DURABOND หรือเทียบเท่า 

   2.2.4.1   การดำเนินการ 
     (1) การตรวจสอบ 
      -    ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้รับจ้างหลักเพ่ือกำหนดตำแหน่ง

ของโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง เพ่ือกำหนดตำแหน่ง
โครงคร่าว และตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างทุกแห่งที่จะมีการติดตั้งให้
สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องใดๆ ให้แก้ปัญหาให้ถูกต้องก่อนที่
จะมีการติดตั้ง 

      -    ระบบโครงคร่าวที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบว่ามี
ความถูกต้อง แข็งแรงได้ระดับและเส้นแนวตรงเรียบร้อยหรือ
ลวดลายได้ฉาก แห้ง สะอาด และปราศจากข้อเสียหายตามที่
ผู้ออกแบบกำหนดด้วยความประณีตเรียบร้อย 

     (2) การติดตั้ง 
  งานทุกส่วนที่ติดตั้งจะต้องได้ระดับและเส้นแนวตรงเรียบร้อยหรือ
ลวดลายได้ฉากตามท่ีผู้ออกแบบกำหนดด้วยความประณีตเรียบร้อย 

      -  ผู้รับจ้างต้องติดตั้งแผ่นผนังคอมโพสิทตามแบบ Shop Drawing ที่
ทางผู้ออกแบบอนุมตัิให้ได้แนวและระนาบ 

      -  ระยะรอยต่อของแผ่นแต่ละแผ่นต้องได้แนวเท่ากันตลอดและต้อง
เสริมโฟม (Backer Rod) ก่อนยาแนวด้วยซิลิโคนที่กำหนด 

      -  กรณีที่ติดตั้งแผ่นผนังคอมโพสิทเป็นผนังโค้ง แผ่นอลูมิเนียมนั้น
จะต้องดัดโค้ง โดยใช้แท่นลูกกลิ้งและให้ทำในขณะที่มีแผ่นฟิล์ม
ป้องกันความเสียหายติดตั้งอยู่เท่านั้น 

     -  ก่อนติดตั้งจะต้องนำตัวอย่างสีของแผ่นอลูมิเนียมให้วิศวกรควบคุมงาน
หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 

     (3) การทำความสะอาด 
   -  ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้ง ผิวของ

วัสดุต้องปราศจากรอยขูดขีดหรือรอยแตกร้าวของสี รอยด่าง หรือมี
ตำหนิ  และต้องไม่ เปรอะเปื้ อนก่อนการอนุมัติตรวจสอบจาก
ผู้ออกแบบและก่อนการส่งมอบงาน 
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2.3  งานฝ้าเพดาน 
 2.3.1 วัสดุ 
   2.3.1.1   โครงเคร่าโลหะ 

  โครงเคร่าโลหะสำหรับฝ้ายิบซัมบอร์ดให้ใช้โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ความ
หนาเหล็กไม่น้อยกว่า 0.50 มิลลิเมตร ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมที่ มอก. 863-2532 ขนาดของเคร่าให้เหมาะสมกับระยะที่เคร่า
กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างรายละเอียดการเชื่อมต่อ การชนมุม 
การชนผนังและโครงแขวน รวมทั้งอุปกรณ์ในการติดตั้งอ่ืนๆ ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาก่อน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี เช่น ARCON TYPE, BPB, ตราช้าง, 
GYPROC, KNAUF 

   2.3.1.2  ยิปซั่มบอร์ด  
  ให้ใช้ยิบซั่มบอร์ดที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 
มอก.219-2552 ความหนาและชนิดของยิบซั่มบอร์ดตามระบุ ในแบบรูป 
โดยทั่วไปใช้ความหนา 9 มิลลิเมตร แผ่นยิบซั่มที่ติดตั้งบนโครงเคร่าไม้หรือโลหะ
ให้ใช้ชนิดขอบลาด ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร แผ่นยิบซั่มที่ติดต้ังบนโครงฝ้าที-บาร์ 
ให้ใช้ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร หรือ 60 x 120 เซนติเมตร ตามระบุในแบบ
ก่อสร้าง แผ่นยิบซั่มบอร์ด เช่น KNAUF GYPSUM, ตราช้าง, GYPROC, GM GYPSUM 

   2.3.1.3  ฝ้า ค.ส.ล. เปลือยผิว 
  ในส่วนที่ระบุให้เป็นฝ้า ค.ส.ล. เปลือยผิว ก่อนดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องส่ง 
Shop Drawing แสดงชนิดและลายไม้ แบบและกรรมวิธีติดตั้งในส่วนที่ระบุให้
เป็นฝ้าชนิดนี้ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุมัติก่อนดำเนินการ 

   2.3.1.4  วัสดุฉาบรอยต่อสำหรับฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด  
  ให้ใช้เทปปิดรอยต่อชนิดที่ทำจากกระดาษ ผ้าฝ้ายหรือตาข่ายไฟเบอร์ที่ใช้
เฉพาะสำหรับการฉาบรอยต่อบนแผ่นยิบซั่ม โดยเทปปิดรอยต่อต้องมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว (38 มิลลิเมตร)  

   2.3.1.5  เส้นลวดยึด  
  ให้ใช้ชนิดปรับระดับได้โดยกรรมวิธีปรับน๊อตสกรู ห้ามยึดลวดกับส่วนที่ไม่ใช่
โครงสร้าง เช่น ท่อน้ำหรือจุดยึด (SUPPORT) ของท่อแอร์ ในกรณีที่ใช้ปืนยิงพุก
คอนกรีตต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง
ตัวอย่างพร้อมกรรมวิธีการติดตั้งให้สถาปนิกผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบก่อนนำเข้าหน่วยงาน 

 2.3.2  ขั้นตอนและวิธีการทำงาน 
   2.3.2.1  ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ  

  การเตรียมผิวฉาบปูน ส่วนประกอบต่างๆ และการดำเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในหมวดงานฉาบปูนของรายการก่อสร้างนี้ทุกประการ ทำความสะอาด
แล้วทาสีตามที่สถาปนิกกำหนด และตามข้อกำหนดในหมวดงานสีโดยเคร่งครัด 
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   2.3.2.2  ฝ้าเพดานเปลือยผิว  
  ดำเนินการประกอบแบบหล่อและเทคอนกรีตตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน
หมวดงานคอนกรีต ผิวคอนกรีตโครงสร้างใต้พ้ืนเมื่อถอดแบบแล้วให้ดำเนินการ
แต่งซ่อมผิวส่วนที่ไม่เรียบร้อยหรือรูพรุนต่างๆ ให้เรียบร้อย จากนั้นจึงทำความ
สะอาดแล้วทาสีตามข้อกำหนดในหมวดงานสี 

   2.3.2.3  ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด โครงคร่าวโลหะ 
  (1) การติดตั้งโครงคร่าว ยึดปลายด้านหนึ่งของตัวแขวน ติดกับโครงสร้างอาคาร

ให้แน่นหนาในกรณีเป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ให้ยึดด้วย Expansion Bolt โดย
วางช่วงห่างกันไม่เกิน 1 เมตร ให้ได้แนวและเป็นระเบียบ ยึดปลายอีกด้าน
ติดกับโครงราวบน ซึ่งวางระยะห่างกันไปเกิน 1 เมตร ติดตั้งรางล่างโดยยึด
ติดกับราวบนด้วยอุปกรณ์ประกอบของผู้ผลิต โดยวางระยะห่างไม่เกิน  40 
เซนติเมตร 

  (2) การติดตั้ งแผ่นยิปซั่มบอร์ด  ยึดแผ่นด้วยตะปู เกลียวระยะไม่ เกิน 25
เซนติเมตร โดยขันส่งหัวตะปูเกลียวให้จมลงในแผ่นเล็กน้อย เมื่อติดตั้งแผ่น
เสร็จเรียบร้อยตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยเฉพาะบริเวณฝ้าบรรจบกับผนัง
จะต้องติดเทปแล้วจึงฉาบรอยต่อให้เรียบร้อยเช่นกัน ตรวจสอบความเรียบ
ของฝ้าเพดานโดยใช้ไม้บรรทัดยาว 2 เมตร ทาบที่กึ่งกลางแนว วัดที่ปลายไม้
บรรทัดกับผิวแผ่นฝ้าจะต้องไม่เกิน 5 มิลลิเมตรทุกแนว ในส่วนที่กำหนดให้
ทาสีให้ดำเนินงานตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหมวดงานสีโดยเคร่งครัด 

 
2.4   งานหลังคา 
 2.4.1  การมุงหลังคา  
   2.4.1.1  หลังคาเคลือบรีดลอน หลังคาโลหะ   

  เหล็กแผ่นรีดลอนผลิตจากเหล็กแผ่นชุบซิงค์ (สังกะสี) ปริมาณไม่ต่ำกว่า 220 
กรัมต่อตารางเมตร และเคลือบสีโพลีเอสเตอร์ตามมาตรฐาน JIS G-3312 และ 
มอก.2131-2545 ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชั้นเคลือบ (BMT) ไม่น้อยกว่า 0.42 
มิลลิเมตร และความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (PCT) ไม่น้อยกว่า 0.47 
มิลลิเมตร ค่าความคลาดเคลื่อน +0.10/-0.05 มิลลิเมตร ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 
65 มิลลิเมตร หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ติดตั้งด้วยระบบ Standing 
Seam 
  ใต้หลังคาให้ติดตั้งฉนวนใยแก้วสีเขียวกันความร้อน มีค่าความต้านทานความร้อน 
(R-value) ไม่น้อยกว่า 1.515 m2.K/w หรือ 8.602 hr. ft2F/BTU ความหนาแน่น 
32 Kg/m3 หนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน มอก. 487/2527 
และได้รับรองฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีวัสดุปิดทับผิว
ทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์เจาะรูพรุนเสริมแรง 3 ทาง ความหนา 7 
ไมครอน ชนิดไม่ลามไฟตามมาตรฐาน GB 8624, GB/T8626 Class B2 และผ้า
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ใยสังเคราะห์สีดำ (Non-woven) ชนิดไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E 84 (V2) 
หรือเทียบเท่า 
  พร้อมติดตั้งตาข่าย Wire Mesh เบอร์ 14 เคลือบ PVC Coat สีขาว ขนาด
ช่องตะแกรง 50 x 100 มิลลิเมตร ไว้หลังแปรองรับฉนวนใยแก้วหรือเทียบเท่า
และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
  การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต โดยแผ่น
หลังคาต้องมีความยาวต่อเนื่องตลอดทั่งแผ่น ห้ามมุงโดยการต่อแผ่นอุปกรณ์
ประกอบและการยึดแผ่นหลังคาจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับแผ่นหลังคา ระบบ
การติดตั้งให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการละเอียด กรณีที่ไม่ได้
กำหนดไว้ให้ 
  ผู้รับจ้างเสนอตัวอย่าง รายละเอียด วิธีการติดตั้ง พร้อมแบบรูปรายละเอียด 
ขณะก่อสร้าง (SHOP DRAWING) ของผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้ต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้างพิจารณาเห็นชอบกอ่นจึงจะนำไปติดตั้งได้  

   2.4.1.2  หลังคาชนิดอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตามแบบรูปและรายการละเอียดซึ่งระบุไว้เฉพาะงานนั้นๆ 
 2.4.2   สารเคลือบป้องกันความร้อน 
   2.4.2.1  สามารถใช้ทาพ้ืนผิวหลังคาเพ่ือป้องกันความร้อน     

2.4.2.2   เป็นฉนวนกันความร้อนทาบนวัสดุที่ไม่ต้องการให้ความร้อนผ่านเข้ามา 
2.5.2.3   มีความยืดหยุ่นหยุ่นสูงสามารถอุดรอยรั่วได้ระดับหนึ่ง 
2.5.2.4   ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อน   

 2.4.3  รางน้ำ 
2.4.3.1  ในกรณีต้องทำรางน้ำแต่ไม่มีรายการละเอียดให้ทำรางน้ำนั้น โดยมีขนาดใหญ่

พอที่จะรับปริมาณน้ำฝนได้ตามขนาดของหลังคา วัสดุที่ใช้ทำรางน้ำเป็นแผ่นเหล็ก
อาบสังกะสีขนาดไม่บางกว่า 1.2 มิลลิเมตร (เบอร์ 18) หรือเหล็กกล้าไร้สนิม 
(STAINLESS STEEL) ขนาดไม่บางกว่า 0.50 มิลลิเมตร (เบอร์ 26) หรือแผ่น
อลูมิเนียมขนาดไม่บางกว่า 0.025 นิ้ว (ตามสเปคในแบบ)การต่อระหว่างแผ่นให้
ป้องกันรั่วซึมตามหลักวิชาช่าง ความลาดของรางน้ำประมาณ 1:200 ลาดลงสู่ท่อ
ระบายน้ำเหล็กยึดรางน้ำต้องแข็งแรง ระยะห่างตามความเหมาะสม ถ้าเป็นรางน้ำ
ชนิดติดลอย ตัวเหล็กยึดต้องเป็นเหล็กอาบสังกะสีด้วยรางน้ำที่มีความยาวเกิน 18 
เมตรขึ้นไป ให้จัดทำรอยต่อป้องกันการยึดหดของรางน้ำอันเนื่องจากอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงด้วย การจัดทำรอยต่อนี้ควรจัดทำบริเวณท่ีสูงสุดของรางน้ำ 

2.4.3.2  กรณีที่ใช้รางน้ำสำเร็จรูปพีวีซีหรือวัสดุอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามวิธีการของผู้ผลิต กรณีที่
เป็นรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กให้ผสมน้ำยากันซึมและฉาบปูนขัดมันภายในให้
เรียบร้อย (หรือระบุผิวตามแบบ) 

2.4.3.3  กรณีที่เป็นรางน้ำ ค.ส.ล. ผิวภายในรางน้ำให้ทำผิวขัดมันให้เรียบร้อย กรณีเป็นรางน้ำ
สำเร็จรูปอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามกรรมวิธีและข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต  
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2.5  งานไม้ 
 2.5.1 วัสดุ 

2.5.1.1  คุณสมบัติไม้ ไม้ที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคารต้องเป็นไม้เนื้อแข็งที่มี MODULUS 
OF RUPTURE ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร PROPORTIONAL 
LIMIT ไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ปริมาณความชื้นร้อยละ 10-14 
และมีความทนทานไม่น้อยกว่า 6 ปี 

2.5.1.2  ไม้ทุกชิ้นที่มองเห็นได้ด้วยตาจะต้องไสและตกแต่งให้เรียบร้อย นอกจากจะระบุ
เป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแสดงตัวอย่างที่ทาย้อมสีเสี้ยนหรือทาแลคเกอร์
ต่อผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานก่อนทำงาน 

2.5.1.3  ในแบบและรายการ หากมิได้ระบุไม้ไว้เป็นพิเศษหรือบอกแต่เพียงว่าเป็นไม้เนื้อ
แข็งหรือไม้เนื้ออ่อน อนุญาตให้ใช้ได้ ดังนี้              
(1) ไม้เนื้ออ่อนหรือไม้โครงคร่าวให้ใช้ไม้ยางอัดน้ำยา 
(2) ไม้ตกแต่งหรือไม้เนื้อแข็งให้ใช้ไม้แดง ไม้ตะเคียงทอง ไม้ประดู่ 
(3) ไม้โครงคร่าวให้ใช้ไมเ้ต็ง ไมร้ัง     
(4) ไม้โครงเครา่เฟอร์นิเจอร์ให้ใช้ไม้ยมหอม ไม้ตะแบก 

  หมายเหตุ : ไม้ที่มีผลการทดลองคุณภาพและกำลังความแข็งแรงอยู่ในชั้น
เดียวกันหรือดีกว่าไม้ที่ระบุไว้ข้างต้น ตามชนิดของไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็ง
แล้วแต่กรณีตามที่กรมป่าไม้รับรอง หากผู้รับจ้างต้องการใช้ไม้ชนิดอ่ืนแทน
จะต้องเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาก่อน เมื่ออนุมัติแล้วจึงจะนำมาใช้ได้ 

2.5.1.4  ไม้ที่นำมาใช้ทำวงกบกรอบบานประตู-หน้าต่างหรือไม้ประดับตกแต่งจะต้องไสให้
เรียบทุกด้านและขัดด้วยกระดาษทราย ให้ปราศจากรอยคลองเลื่อยหรือสิ่งไม่
เรียบร้อยอื่นๆ 

2.5.1.5  ขนาดของไม้ที่ใช้สำหรับก่อสร้างทั้งหมด (ยกเว้นไม้สักเมื่อได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อย
แล้วจะต้องมีขนาดเต็มตามที่ระบุในแบบ) ยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อยและ
เมื่อไสตกแต่งเรียบร้อยพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคารแล้ว อนุญาตให้
ขนาดไม้ลดลงไดไ้ม่เกินจากขนาดที่ระบุไว้ในตารางดังต่อไปนี้ 
(1) ไม้ขนาด ½” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า ⅜” 
(2) ไม้ขนาด 1” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า  ⅞” 
(3) ไม้ขนาด 1 ½” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 1 ⅜” 
(4) ไม้ขนาด 2” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 1 ⅞” 
(5) ไมข้นาด 3”  ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า  2 ¾” 
(6) ไม้ขนาด 4” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 3 ⅝” 
(7) ไม้ขนาด 5” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 4 ⅝” 
(8) ไม้ขนาด 6” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า  5 ⅝” 
(9) ไม้ขนาด 8” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 7 ½” 
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2.5.2  วัสดุอย่างอ่ืนนอกจากไม้รูปพรรณ 
2.5.2.1  ไม้อัดชนิดต่างๆ ถ้ามิได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือที่อ่ืนใด ต้องใช้ไม้อัดที่ผลิตได้

ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. 178-2549 รวมทั้งต้องได้ความหนาและ
ชนิดของเนื้อไม้ด้านนอกตามที่ระบุไว้ 

2.5.2.2  ซิปบอร์ดจะต้องผลิตจากไม้ธรรมชาติที่ผ่านการย่อยเป็นไม้ชิ้นเล็กๆ ผสมกับกาว
วิทยาศาสตร์แล้วอัดในทางตั้งให้เป็นแผ่นด้วยแรงอัดจากเครื่องอัด และด้วยความ
ร้อนสูง ขนาด และชนิดของเนื้อไม้ด้านนอกใช้ตามท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 

2.5.2.3  ประตูไม้อัดต้องเสริมภายในด้วยไม้เนื้อแข็ง โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ มอก. 
192-2519 และจะต้องใช้ตามขนาดความหนาและชนิดของเนื้อไม้ด้านนอกตามที่
ระบุในแบบก่อสร้าง 

 2.5.3 ขั้นตอนและวิธีทำงาน 
2.5.3.1  การก่อสร้างงานไม้ 

(1) การเก็บไม้ ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บไม้หรือจัดหาที่เก็บซึ่งสามารถป้องกัน
แดด น้ำ น้ำฝน ความชื้น และปลวกได้เป็นอย่างดี และจัดกองเก็บให้
เรียบร้อย ควรอยู่ในที่โปร่งลมพัดผ่านได้และสามารถนำไม้เข้าเก็บได้ทันทีที่
นำมาถึงบริเวณก่อสร้าง 

(2) การเตรียมงานไม้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการบังใบลิ้นรองต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับ
เข้าไม้ไว้ให้เรียบร้อยตลอดจนจัดเตรียมเหล็กประกับ สกรู ตะปู และอ่ืนๆ 
เพ่ือให้ใช้ในการประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ หากติดตั้งแล้วสามารถ
เห็นด้วยตาและต้องจัดจังหวะให้แลดูเรียบร้อย ทั้งนี ้ได้รับการตรวจเห็นชอบ
จากผู้คุมงานก่อสร้าง 

(3) การประกอบและต่อไม้ เข้าไม้ การติดตั้งยึดโครงสร้างทั้งโครงผนังหรือโครง
ฝ้าเพดานจะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือดีและมีความชำนาญโดยเฉพาะ ซึ่งการ
ประกอบการต่อและการเข้าไม้จะต้องแนบสนิทเต็มหน้าที่ประกบกันอย่าง
เรียบร้อย ตรงรอยต่อต้องยึดให้แน่นมั่นคงแข็งแรง ได้ฉาก และได้แนว 

(4) การต่อไม้โดยทั่วไปไม่อนุญาตให้ต่อไม้ เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องทำอย่างประณีตและคำนึงถึง
ความสวยงามด้วย และอย่าต่อไม้ในตำแหน่งที่เห็นว่าเป็นจุดอันตราย แม้ว่า
การตอ่ไม้จะทำได้ดีก็ตาม 

(5) บัวเชิงผนังไม้จะต้องไสปรับแต่งให้เรียบร้อยตามชนิดและขนาดของไม้ที่ระบุ
ในแบบก่อสร้าง และจะต้องรอให้งานปูวัสดุผิวพ้ืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ดำเนินการติดตั้งได้ โดยใช้กาวยางทาให้ทั่ว ปะติดผนัง และยึดเสริมด้วยตะปู
เกลียวซ่อนหัวตะปูในเนื้อไม้ พร้อมทั้งอุดหัวตะปูด้วยไม้ชนิดและสีเดียวกับ
ไม้บังเชิงผนังให้ดูกลมกลืนกัน แล้วขัดแต่งให้เรียบร้อย มุมบัวเชิงผนังทุกมุม
ให้ใช้วิธีเข้ามุม ห้ามใช้วิธีตัดขนเป็นอันขาด การประกอบไม้วงกบให้ใช้วิธี
เจาะเดือยประกอบเข้ามุม 45 และยึดด้วยตะปูเกลียว 
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(6) การติดตั้งประต-ูหน้าต่างไม้ เข้าในวงกบต้องใช้ช่างผู้ชำนาญงานในการติดตั้ง
โดยเฉพาะ เมื่อเรียบร้อยแล้วจะต้องปิด-เปิดได้สะดวกไม่มีการติดขัดหรือ
เสียดสีกันจนเกิดเสียงดัง เมื่อปิดจะต้องปิดได้สนิท สามารถกันลมและฝนได้
เป็นอยา่งดี 

(7) หัวตะปูทั้งหมดจะต้องฝังและอุดให้เรียบร้อย รวมทั้งผิวไม้ต่างๆ ทั้งหมด
จะต้องขัดด้วยกระดาษทราย อุดรูตำหนิ แล้วขัดให้เรียบร้อย 

(8) การติดตั้งภายใน ประเภทโครงไม้หรือโครงโลหะต่างๆ ในกรณีที่ ผนังสูงและ 
/หรือยาวไม่ถึงโครงสร้างเสา คาน พ้ืนคอนกรีต หรือผนังที่หยุดลอยๆ หรือ
ผนังที่สูงเกินระดับ 2.5 เมตร หรือผนังต่อเนื่องที่ยาวเกินกว่า 3 เมตร หรือ
ผนังที่ชนวงกบประตู-หน้าต่าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING 
และแสดงรายการคำนวณในการเสริมเหล็ก โครงสร้างเพ่ือยึดผนังให้แน่น
หนาแข็งแรง ไม่สั่นคลอน และไม่แอ่นเสียรูป โดยยึดหลักความกว้างโครง
เหล็กที่เสริมจะต้องไม่กว้างเท่ากับโครงคร่าวผนัง และได้รับการป้องกันสนิม
ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้องานสี เมื่อ SHOP DRAWING และรายการ
คำนวณได้รับการแก้ไขและพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจึงจะ
ดำเนินการติดตั้งงานผนังได้ โดยปฏิบัติตาม SHOP DRAWING อย่างเคร่งครัด 
ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง โดยจะถือเป็นข้ออ้างใน
การต่ออายุสัญญาไม่ได้ 

(9) การกั้นผนังทุกชนิดภายในอาคาร ถ้าในแบบไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ถือว่า
เป็นผนังกั้นสูงติดโครงสร้างคานหรือพ้ืนคอนกรีตทัง้หมด 

2.5.3.2  งานโลหะประกอบต่างๆ 
(1) การยึดเครื่องทองเหลือง ตะปูควง สลักเกลียว น๊อต และเครื่องยึดต่างๆ ที่

มิได้ระบุในแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้าง แต่เพ่ือความมั่นคง แข็งแรง 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งเพ่ือให้แข็งแรง เรียบร้อย โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้างเอง 

(2) การยึดด้วยตะปูหรือตะปูควง ความยาวของตะปูที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่า 
ของความหนาของไมท้ีย่ึด 

(3) การเจาะรูปสำหรับตะปูควงสลักเกลียวหรือตอกตะปูเพ่ือมิให้ไม้แตก ขนาดรู
ที่เจาะต้องเล็กกว่าขนาดตะปูที่ใช้ 

(4) การยึดด้วยตัวน๊อตให้เจาะรูโตกว่าขนาดน๊อตไม่เกิน 10% น๊อตทุกตัวจะต้อง
มีแหวนมาตรฐานหรือสลัก (SPLIT RING) รองใต้แป้นเกลียวทุกตัว 

(5) โลหะอ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง สำหรับงานไม้ เช่น ตะปู ตะปูควง 
น๊อต เหล็กฉาก ฯลฯ จะต้องเป็นของใหม่ท้ังหมด และมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

2.5.4 การทดสอบ 
2.5.4.1  ผู้คุมงานมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างนำตัวอย่างไม้ไปทำการทดสอบ เพ่ือให้ได้ไม้ตาม

มาตรฐานที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น โดยผลของการทดสอบ
จะต้องนำเสนอต่อเจ้าของโครงการและสถาปนิกเพ่ือรับทราบ 
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2.5.4.2  หากมิได้ระบุในแบบหรือบทกำหนดนี้ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานไม้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสำหรับอาคารไม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 
2.6  งานกระจก 
 2.6.1 วัสดุงานกระจก 

 2.6.1.1 กระจกโฟลทใส (CLEAR FLOAT GLASS)  
  เป็นกระจกโปร่งใสผลิตด้วยระบบ Float Process ซึ่งเป็นระบบผลิตที่
ทันสมัยที่สุด โดยให้น้ำกระจกไหลลอยบนผิวดีบุกหลอม ภายใต้ความดันและ
อุณหภูมิที่ถูกควบคุมอย่างดีจะทำให้ได้กระจกแผ่นที่มีคุณภาพผิวทั้งสองด้าน
ขนานเรียบสนิทให้ภาพมองผ่านแจ่มชัด และให้ภาพสะท้อนที่สมบูรณ์ไม่บิดเบี้ยว 
ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาวถึง 7.6 เมตร ความหนาตั้งแต่ 2-19 มิลลิเมตร 
หรือตาม มอก. 880-2532 การใช้งานใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคารทุก
ประเภท 

2.6.1.2  วัสดุยาแนว (Sealant)  
     ควรเป็นวัสดุยืดหยุ่นที่มีคุณภาพสูง เช่น โพลีซัลไฟด์ (Polysulfide) หรือ

ซิลิโคน (Silicone) วัสดุที่ใช้รองรับวัดสุยาแนว (Backup meterial) ต้องมีคุณสมบัติ
เป็นฉนวนความร้อนที่ดี เช่น โฟมยาง (Neoprene Foam) หรือโพลีแอทธีลีน 
(Polyethelene) เพ่ือป้องกันการแตกร้าว เมื่อกระจกได้รับความร้อนและขยายตัว 
การใช้วัสดุรองกระจก (Setting Block) ควรเป็นยางแข็ง (Neoprene) ความแข็ง 
90 องศาหรือมากกว่า และควรแยกรองเป็น 2 จุด เพ่ือให้สามารถรับน้ำหนักได้
เท่ากันความหนาของกระจกตั้งแต่ 3-15 มิลลิเมตร 

2.6.1.3  กระจกเงา (Mirror)  
     ผลิตจากกระจกโฟลทใสและโฟลทสีตัดแสง มี 4 สี คือ กระจกใส (Clear) 

กระจกเงาชา (Grey) กระจกเงาบรอนซ์ (Bronze) กระจกเงาฟ้า (Blue) หาก
ไม่ได้ระบุไว้ในรูปแบบรายการให้ใช้กระจกโฟลทใสความหนา 6 มิลลิเมตร ซึ่งผ่าน
กรรมวิธีเคลือบเงา 4 ชั้น คือ เคลือบวัสดุเงิน เคลือบวัสดุทองแดงบริสุทธิ์ 
(Copper Red Back) เคลือบสีอย่างดีชั้นที่ 1 และเคลือบสีอย่างดีชั้นที่ 2 

2.6.1.4  กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass)  
     เป็นกระจกสะท้อนแสงชนิดธรรมดา (Anneled Reflective Glass) ความ

หนาตั้งแต่ 3-12 มิลลิเมตร 
2.6.1.5  กระจกทีน่ำมาใช้ในโครงการ ให้มีคุณสมบัติขั้นต้นดังนี้ 

(1) ค่าการสะท้อนของแสงออกสู่ภายนอก (VISIBLE RAY REFLECTANCE 
OUTDOOR) ให้ดูรายละเอียดในแบบพิมพ์เขียว หากไม่ได้ระบุกระจกที่
นำมาใช้ต้องมีค่าการสะท้อนแสงออกสู่ภายนอกไม่เกิน 25% โดยต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน จึงนำมาใช้งานได ้
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(2) ค่าการส่องผ่านของแสง (VISIBLE RAY TRANSMITTANCE) ให้ดูรายละเอียดใน
แบบพิมพ์เขียว หากไม่ได้ระบุกระจกที่นำมาใช้ต้องมีค่าการส่องผ่านของแสง
ไม่น้อยกว่า 70% สำหรับกระจกในบริเวณทั่วไป และไม่น้อยกว่า 30% 
สำหรับกระจกท่ีใช้กับช่องแสงหลังคา โดยต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
ก่อนจึงนำมาใช้งานได ้

(3) ค่าสัมประสิทธิ์การบังเงา (SHADING COEFFICIENT) ให้ดูรายละเอียดใน
แบบพิมพ์เขียว หากไม่ได้ระบุกระจกที่นำมาใช้ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 0.9
สำหรับกระจกในบริเวณทั่วไป และไม่เกินกว่าสำหรับ 0.6 สำหรับกระจกที่
ใช้กับช่องแสงหลังคา โดยต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงนำมาใช้
งานได ้

(4) กระจกที่นำมาใช้ในโครงการนี้จะต้องมีคุณสมบัติในการยอมให้แสงสีเหนือม่วง 
(UV) ส่องผ่านไม่เกิน 10% กระจกที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากนี้ หากจะ
นำมาใช้จะต้องโดยต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงนำมาใช้งานได้ 

(5) ประสิทธิภาพในการใช้งานของผนังกระจกในส่วนอาคารที่สูงไม่เกิน 20 
เมตรจากระดับพ้ืน ต้องสามารถทานแรงปะทะของลมไม่น้อยกว่า 80 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือตามข้อกำหนดเทศบัญญัติของทางราชการ โดย
มีการโก่งแอ่นของตัวโครงวิกฤตไม่เกิน L/240 ของช่วงตรึงตามมาตรฐานเชิง
วิศวกรรมและสามารถกันการรั่วซึมของน้ำได้ 100% แม้ภายใต้ความกด
อากาศ (STATIC TEST) ซึ่งมีค่าแรงกดเท่ากับความเร็วลมที่ 80 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง เป็นเวลาต่อเนื่อง 15 นาที แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน มอก.744-
2530 

 2.6.2 ขัน้ตอนและวิธีการทำงาน 
   2.6.2.1  การเสนอรายละเอียด 

(1) รายการคำนวณ 
    ผู้รับจ้างต้องเป็นรู้รับผิดชอบในการออกแบบและคำนวณความหนาของ

กระจกทุกชนิด โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการที่แสดงในแบบก่อสร้าง 
ความหนาของกระจกที่กำหนดไว้ทั้งในแบบและรายการก่อสร้างเป็นความ
หนาขั้นต่ำที่ยอมให้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างคำนวณแล้วผลการคำนวณแสดงให้
เห็นว่าความหนาของกระจกจำเป็นต้องหนากว่าที่กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้อง
ใช้ความหนาตามที่คำนวณได้หรือในกรณีที่ผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่า 
ความหนาของกระจกสามารถใช้บางกว่าที่กำหนดได้ ผู้รับจ้างต้องใช้ความ
หนาตามที่กำหนดให้ไว้ในรายการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความหนา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่เพียง 
ผู้เดียว และจะถือเป็นข้ออ้างในการขอต่อเวลาตามสัญญาไม่ได้ 

(2) SHOP DRAWING 
    ผู้รับจ้างต้องจัดทำ SHOP DRAWING อย่างน้อย 3 ชุด เพ่ือตรวจสอบ 

และพิจารณาอนุมัติ โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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- การประกอบกระจกเข้ากรอบบาน 
- การป้องกันน้ำ 
- กรรมวิธีในการติดตั้งผนังกระจก และจุดยึดต่างๆ 
- การยาแนวรอยต่อต่างๆ 
- การหนุนยางรองกระจก 
- รายละเอียดอืน่ๆ ที่ผู้คุมงานต้องการ 

(3) ตัวอย่าง 
    ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียด ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค    

ข้อแนะนำการติดตั้งและบำรุงรักษา รวมทั้งตัวอย่างกระจกแต่ละชนิดที่จะใช้จริง 
ขนาดไม่เล็กกว่า 30 x 30 เซนติเมตร ให้ผู้คุมงานพิจารณาอนุมัติ 

2.6.2.2  การติดตั้ง 
(1) กระจกทุกชนิดก่อนนำมาติดตั้งจะต้องได้รับการแต่งขอบให้ปราศจากความ

คม และมีความเรียบสม่ำเสมอ 
(2) การประกอบกระจกเข้ากรอบบานจะต้องฝังลึกเข้าในกรอบบาน/วงกบ และ

จะต้องมียางรองรับกระจกเสมอ โดยใช้ยางประเภทนีโอพรีน ความแข็ง
ประมาณ 30 ดีกรี และจัดวางโดยมีระยะตามที่ผู้ผลิตกระจกแนะนำ 

(3) เมื่อประกอบกระจกเข้ากรอบบานเรียบร้อยแล้วให้อัดด้วย POLYETHYLENE 
BACKER ROD แล้วอุดยาแนวด้วยซิลิโคนเพ่ือป้องกันน้ำทั้ง 2 ด้าน 

(4) กระจกทุกแผ่นที่นำมาติดตั้งจะต้องมีฉลากชื่อติดมาจากโรงงาน ระบุถึง
บริษัทผู้ผลิต ชนิดของกระจก และความหนา อีกทั้งจะต้องติดไว้ที่กระจก
จนกระท่ังติดตั้งกระจกเสร็จเรียบร้อย และได้รับการตรวจจากผู้คุมงานแล้ว 

(5) รายละเอียดการติดตั้งอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิต
ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว 

   2.6.2.3  วัสดุอุดยาแนว 
(1) วัสดุอุดยาแนวทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี้ ให้ใช้ชนิด SILICONE SEALANT 

ชนิดที่ไม่เป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายแก่ผิววัสดุที่จะอุดรอยต่อ
สำหรับอุดเพ่ือป้องกันการรั่วซึม กำหนดให้ไม่เล็กกว่า 6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
10 มิลลิเมตร โดยมี CLOSED CELL POLYETHYLENE FOAM BACKER ROD 
หนุนรองเสมอ ส่วนรอยต่อสำหรับงาน CURTAIN WALL และส่วนที่ต้องการ
ความแข็งแรงในการจับยึดให้เป็นไปตามรายการคำนวณ วัสดุอุดยาแนวให้
ใช้ผลิต 

(2) ซิลิโคนที่ทำหน้าที่ในการยึดกระจกให้ใช้ซิลิโคนประเภท STRUCTURAL 
GLAZING SEALANT หรือตามที่ระบุในแบบ เช่น GE, SOUDAL หรือเทียบเท่า 

(3) ผิววัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงให้ผู้รับจ้างขออนุมัติผู้คุมงานก่อนดำเนินการใดๆ 
(4) ผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบซิลิโคนยาแนวงานโครงสร้างกับวัสดุที่จะยาแนว

จากห้องปฏิบัติการของผู้ผลิตซิลิโคนยาแนวที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนเริ่ม
ดำเนินการ โดยผลการทดสอบขั้นต่ำต้องประกอบด้วย    
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ก. การทดสอบเข้ากันได้ (COMPATABILITY TEST) ของวัสดุทั้งหมดที่ใช้
ร่วมกัน ได้แก่ กระจก อลูมิเนียม โฟมหนุน (BACKER ROD) (ถ้ามี) ยางหมุน 
(SETTING BLOCK) (ถ้ามี) เทปโฟม (SPACER) กับซิลิโคนยาแนวที่ใช้ 

ข. การทดสอบการยึดเกาะ (ADHESION-IN-PEEL-TEST) ตามมาตรฐาน 
ASTM C 794 บนผิวกระจกและอลูมิเนียมที่ใช้งานจริงสำหรับโครงการนี้ 

ค. ข้อแนะนำจากห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้สารรองพ้ืน
(PRIMER) ชนิดของสารรองพ้ืน และข้อแนะนำชนิดของสารละลายใน
การทำความสะอาด 

(5) ซิลิโคนที่ใช้จำต้องบรรจุในกล่องที่แข็งแรงเพียงพอต่อการขนส่ง มีป้ายบอก
ชื่อผู้ผลิต ชนิดของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขการผลิต จะต้องจัดเก็บซิลิโคน
ยาแนวตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

(6) วัสดุยาแนวนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาและอนุมัติก่อน
ใช้งาน โดยการติดตั้งให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบพิมพ์เขียว 
และ/หรือมาตรฐานการติดตั้งจากผู้ผลิต และ/หรือได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ว่าจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างได้จัดส่งของตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่ม
การติดตั้งแล้ว 

   2.6.2.4  การยาแนว 
(1) ผิวงานที่ยาแนวต้องสะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่น ไขมัน แลคเกอร์ และความชื้น 
(2) ต้องเช็ดทำความสะอาดผิวงานด้วยสารละลายที่ผู้ผลิตซิลิโคนแนะนำ ผ้าที่ใช้

จะต้องเป็นผ้าฝ้าย 100% สีขาว ใช้ผ้าผืนแรกชุบสารละลายเช็ดที่ผิวงาน 
แล้วใช้ผ้าผืนที่สองเช็ดตาม เพ่ือเป็นการดูดซับสิ่งสกปรกและไขมันทันที
ก่อนที่สารละลายจะระเหย 

(3) ทาสารรองพ้ืน (ถ้าจำเป็น) เพียงบางๆ ด้วยผ้าฝ้าย 100% สีขาว หากสาร
รองพ้ืนมากเกินไปจนเห็นเป็นฝ้าขาวให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกให้หมดรอยฝ้า 

(4) ติดเทปโฟม (SPACE) ยางหนุน (SETTING BLOCK) โฟมหนุน (BACKER ROD) 
และส่วนประกอบอื่นๆ ตาม SHOP DRAWING 

(5) ฉีดซิลิโคนยาแนวโดยใช้ช่างที่มีประสบการณ์เพียงพอ สามารถฉีดซิลิโคนยาแนว
ได้อย่างประณีตและไม่มีฟองอากาศ การฉีดซิลิโคนยาแนวอาจฉีดแบบมือบีบ
หรือแบบใช้แรงลมอัดก็ได้ และปาดตบแต่งซิลิโคนยาแนวด้วยแท่งปาดก่อน
ซิลิโคนเริ่มแข็งตัว หลังจากฉีดซิลิโคนยาแนวแล้วลอกเทปกระดาษออกทันที 

(6) ไม่เคลื่อนย้ายแผงกระจกจนกว่าซิลิโคนยาแนวจะแข็งตัวเต็มที่ ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของผู้ผลิตซิลิโคนที่ใช้ 

(7) แผงกระจกที่รอเวลาแข็งตัวต้องเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่มีฝุ่น มีการระบายอากาศได้ดี 
(8) งานประตูหน้าต่างที่อยู่ภายนอกอาคารและต้องรับลม ฝน โดยตรง จะต้อง

ยาแนวด้วยระบบ DUAL DEFENCE WET & DRY GLAZING SYSTEM ซึ่ง
เป็นการยาแนวรอยต่อกระจกกับขอบอลูมิเนียมหรือโลหะอ่ืนๆ ในส่วนด้าน
นอกด้วยซิลิโคน ส่วนด้านในใช้ยางอัดชนิด EPDM หรือ NEOPRENE ตาม



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 2-24 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ   

 

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด 119 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 7 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-000-4997 แฟกซ์ : 02-000-4997 ต่อ 108 
AS&A/2020/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก่ิงแก้ว/รายการประกอบแบบ (ฉบับสมบูรณ์) 

ความเหมาะสม ร่องกระจกกับของอลูมิเนียมที่จะยาแนวจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 
1/2 นิ้ว และจะต้องมีวัสดุประเภท CLOSED CELL POLYETHELENE FOAM 
ROD /TAPE หรือ SPACER รองรับเสมอ 

(9) การควบคุมคุณภาพการทำงานของวัสดุอุดยาแนว 
ก.   ให้มีระบบการบันทึกการหมุนเวียนของซิลิโคนยาแนว ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 
• วันที่ที่รับรอง 
• ชื่อและหมายเลขผลิตภัณฑ์ 
• หมายเลขการผลิต 
• วันที่เบิกของไปใช้ 
• ชื่องานที่นำไปใช้ 

 ข.  ให้มีการสกัดแนวซิลิโคนยาแนว (DEGLAZING) เพ่ือตรวจสอบความเต็ม
ของแนวยา ความกว้าง แนวยา (STRUCTURAL BITE) และการยืดเกาะ 
(ADHESION) ระหว่างซิลิโคนยาแนวกับผิวงาน ปริมาณการกรีดแนวมี
ดังนี้ 
• 50 แผงแรก ตรวจสอบ 1 แผ่น 
• ทุกๆ 100 แผ่นต่อไป ตรวจสอบ 1 แผ่น  
• ทุกๆ ชุดการผลิตจะต้องมีหมายเลขประจำแผง เพ่ือให้สามารถ

ตรวจสอบได้ หากพบข้อบกพร่องภายหลัง ผลการทดสอบการกรีด
แนวจะต้องส่งให้ผู้ควบคุมงานเพ่ือตรวจสอบ 

 ค. ให้มีการรับประกันผลงานซิลิโคนยาแนวเป็นเวลา 10 ปี โดยผู้ผลิต      
ซิลิโคนยาแนว 

   2.6.2.5   การป้องกันผิววัสดุ 
  งานกระจกทั้งหมดเมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องพ่น
วัสดุปกคลุมผิว หรือติด PLASTIC TAPE เพ่ือป้องกันผิวของวัสดุไว้ให้ปลอดภัย
จากน้ำปูนหรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดที่อาจทำความเสียหายให้กับงานอลูมิเนียม 

   2.6.2.6  การทำความสะอาด 
  ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดผิวของงานกระจกทั้งด้านนอกและด้านในให้
สะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน คราบน้ำปูน สี รอยดินสอ หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดก่อน
ส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้เครื่องมือและสารละลายใดๆ ทำความ
สะอาด อันอาจเกิดความเสียหายแก่งานอลูมิเนียมและกระจกได้  

 2.6.3  การรับประกัน   
    ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารรับประกันคุณภาพวัสดุ-อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งและคุณลักษณะ 

ผลงานอลูมิเนียมและกระจกว่าถูกต้องสมบูรณ์ไม่รั่วซึม และจะยังคงสภาพการใช้งานได้ดี
อย่างน้อย 5 ปี นับจากวันส่งมอบงาน ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการรับมอบงานหรือ
ภายในระยะเวลาของการรับประกัน อันมีผลเนื่องมาจากการผลิต การขนส่ง การติดตั้ง ผู้รับจ้าง
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จะตอ้งชดใช้โดยถอดออก และติดตั้งด้วยของใหม่ที่มีคุณภาพชนิดและขนาดเดียวกัน โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

 2.6.4  ความรับผิดชอบ 
    กระจกที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย หากมีคุณภาพไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการ

ก่อสร้าง แตกร้าวเสียหายเป็นรอยขูดขีด ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนกระจกชนิดที่ดีและมีคุณภาพ
ตรงตามรายการให้ใหม่ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนี้ทั้งหมด 

 
2.7  งานโลหะและเบ็ดเตล็ด 
 2.7.1 วัสดุ 

2.7.1.1  วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิดจะต้องมีคุณภาพ ไม่มีตำหนิหรือสนิมขุม ได้มาตรฐาน
สามารถรับความเค้นและเครียด และพิกัดต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป 

2.7.1.2  วัสดุชุบโครเมียมจะต้องได้มาตรฐานว่าด้วยการชุบโครเมียมโลหะ เนื้อโครเมียม
จะต้องมีความหนาเพียงพอ ก่อนชุบจะต้องขัดแต่งวัสดุนูนให้เรียบร้อย 

2.7.1.3  เหล็กหล่อทุกชนิด การหล่อจะต้องเรียบร้อยมีขนาดและรูปร่างตามแบบขยายไม่
บิดโก่งเป็นรูโพรงหรือบิ่น 

2.7.1.4  เหล็กปลอดสนิม (STAINLESS STEEL) ในกรณีที่ระบุให้ใช้เหล็กปลอดสนิมจะต้อง
มีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบผิวจะต้องขัดให้เรียบหรือตามที่ระบุรอยต่อ
ต่างๆ จะต้องสนิทและดูเรียบร้อยสวยงาม 

2.7.1.5  ท่อเหล็กสำหรับรางลูกกรงหรืออ่ืนๆ จะต้องได้มาตรฐานตามท่ีระบุในรูปแบบ 
2.7.1.6  ท่อทองเหลืองฉากทองเหลืองแผ่นทองเหลืองจะต้องได้มาตรฐานตามระบุในแบบ 

หากไม่ได้ระบุว่าเคลือบด้วยวัดสุอะไรให้ใช้เคลือบด้วย SILICONE ปัดเส้นขนแมว
เสมอ 

 2.7.2  การประกอบและติดตั้ง 
    งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมดจะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบขยาย การตัด

ต่อเชื่อมจะต้องเรียบร้อยได้ฉาก ได้แนวและระดับ รอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบร้อย และสนิท 
การยึดด้วยน๊อตสกรูทุกแห่ง ต้องใส่แหวนรองรับและขันสกรูจนแน่น การเจาะรูโลหะต้อง
เจาะด้วยสว่านไฟฟ้า ห้ามเจาะโดยการเป่าไฟ 

 2.7.3  การเชื่อม 
2.7.3.1   วัสดุและเครื่องมือการเชื่อมต้องใช้ให้ตรงกับวัสดุโลหะนั้นๆ 
2.7.3.2  การเชื่อมโลหะทุกชนิดให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการเชื่อมโลหะในงาน

ก่อสร้าง 
2.7.3.3  ผิวหน้าของโลหะที่ทำการเชื่อมต้องสะอาด ปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรัน สนิม 

ไขมัน สี และวัสดุแปลกปลอมอ่ืนๆ ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้ 
2.7.3.4  ในระหว่างการเชื่อมต้องยึดชิ้นส่วนที่จะเชื่อมให้ติดกันแน่น เพ่ือให้การเชื่อมผิว

แน่นสนิท 
2.7.3.5  ชิ้นส่วนที่จะต่อเชื่อมแบบแนบต้องวางให้ชิดกันให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ 
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2.7.3.6  สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEEL) การเชื่อมต้องเชื่อม และขัดแต่งให้
รอยเชื่อมกับตัวเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นเนื้อเดียวกัน 

2.7.3.7  การเชื่อมโลหะทุกชนิดเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วผิวหน้าของโลหะต้องเรียบปราศจาก 
รูพรุน ตะกรัน และวัสดุแปลกปลอมอ่ืนๆ 

 2.7.4  การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 
  การป้องกันเหล็กมิให้เกิดการผุกร่อนของเหล็กรูปพรรณที่ใช้งาน ผู้รับจ้างปฏิบัติได้ 2 วิธี 
คือ ทาด้วยสีกันสนิม 2 ชั้น หรือโดยวิธีการชุบเหล็กลงในสีกันสนิม 1 ครั้ง ก่อนจะชุบหรือ
ทาสีบนผิวใดๆ ต้องขัดผิวให้สะอาด เพ่ือขจัดเศษโลหะที่หลุดร่อนออกให้หมด สำหรับรอย
เชื่อมและผิวเหล็กที่ได้รับการกระทบกระเทือนจากการเชื่อม รวมทั้งรอยถลอกและส่วนที่มีสี
หลุดร่อนต้องเตรียมผิวสำหรับทาสีใหม่ 

 2.7.5    การตกแต่ง 
  วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมดจะต้องล้างให้สะอาดปราศจากสนิม รอยต่อและรอยเชื่อมต่างๆ 
จะต้องขัดตกแต่งให้เรียบร้อยและทาสีกันสนิมก่อนจึงทาสีทับหน้าได้  
  

2.8  งานกันซึมและป้องกันความชื้น 
 2.8.1 วัสดุ 

  ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ผู้รับจ้างทำงานกันซึมและป้องกันความชื้นในส่วนต่างๆ ของ
อาคาร โดยใช้วัสดุดังต่อไปนี้ 

   2.8.1.1  น้ำยาผสมในคอนกรีตกันซึมและรับแรงดันของน้ำ  
       ในส่วนของโครงสร้างหรือ TOPPING ที่ระบุในแบบหรือตามคำสั่งของ 

ผู้ควบคุมงานจะต้องผสมน้ำยากันซึมในคอนกรีตหรือปูนทรายในอัตราส่วนตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (ในกรณีที่คอนกรีตโครงสร้างนั้นผสมน้ำยาเพ่ือหน่วง
การก่อตัวแล้วไม่ต้องผสมน้ำยากันซึม) น้ำยากันซึมไม่ให้ใช้ 

   2.8.1.2  แผ่นยางกันซึม PVC คั่นรอยต่อในโครงสร้าง 
     จะต้องใช้แผ่นยางกันซึมคั่นรอยต่อในส่วนต่อไปนี้ 

(1) รอยต่อในส่วนโครงสร้างที่ต้องรับแรงดันของน้ำ เช่น ผนัง และพ้ืนห้องใต้ดิน 
ถังเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ เป็นต้น 

(2) ทุกตำแหน่งที่มีการหยุดเทคอนกรีต 
(3) ตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน ขนาดของแผ่นตามที่ระบุในแบบหรือตามการ

เห็นชอบของสถาปนิก/วิศวกรหรือผู้ควบคุมงานการต่อแผ่นยางกันซึม PVC 
ให้ใช้วิธีการเชื่อมด้วยความร้อน ห้ามใช้วิธีการทาบก่อนเทคอนกรีตกันซึม 
PVC ให้ได้แนว และทนทานต่อการเคลื่อนตัวของคอนกรีตที่เทตามกรรมวิธี
ของผู้ผลิต 
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   2.8.1.3  ระบบกันซึม 
(1) สำหรับหลังดาดฟ้า ค.ส.ล. พื้น และผนังชั้นใต้ดิน หรือส่วนที่แบบระบุให้ทำ

ระบบกันซึม SELF ADHESIVE ให้ใช้ระบบปูด้วยแผ่นกันซึม การติดตั้งตาม
กรรมวิธีของผู้ผลิต เช่น AMS, SIKA, DAFE, ตราจระเขห้รือเทียบเทา่ 

(2) ถ้าในแบบระบุให้ทำ FINISHING บนดาดฟ้า SLAB ค.ส.ล. หรือส่วนที่ระบุใน
แบบให้ทำระบบกันซึม ให้เท TOPPING โดยใช้คอนกรีต CLASS B (หินเกล็ด) 
เสริมด้วยตะแกรงเหล็ก (WIRE MESH) ขนาด #10 เซนติเมตร ทับบนแผ่นปู
กันซึม และให้ทำรอยต่อทุกพ้ืนที่ 4 ตารางเมตร อุดรอยต่อด้วย JOINT 
SEALANT กรรมวิธีทำข้างต้น ให้ปรึกษาผู้ผลิตแผ่นกันซึมที่ได้รับการอนุมัติ
ทุกขั้นตอน เช่น AMS, SIKA, DAFE, ตราจระเข ้

(3) สำหรับพ้ืนคอนกรีตที่ติดกับผิวดินให้ปูด้วยแผ่น PLOYETHELENE FILM 
หรือ WATERPROOF MEMBRANE ก่อนเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(4) ส่วนที่ต้องทำระบบกันซึมข้างต้น คอนกรีตโครงสร้างจะต้องผสมน้ำยากันซึม
รอยต่อคอนกรีต รอยต่อระหว่างพ้ืนกับผนัง หรือส่วนอ่ืนจะต้องใส่ WATERSTOP 
ตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน 

   2.8.1.4  วัสดุฉาบทากันซึม 
(1) สำหรับส่วนของโครงสร้างที่ต้องสัมผัสน้ำหรือน้ำใต้ดินตลอดเวลา เช่น ถัง

เก็บน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อลิฟท์ที่ต่ำกว่าระดับดิน ผนังชั้นห้องใต้ดิน พ้ืน และผนัง 
(ถึงระดับ 1.60 เมตร) ห้องน้ำ รางน้ำ ค.ส.ล. ระเบียง เป็นต้น ก่อนฉาบผิว 
หรือเทปูนทรายให้ฉาบหรือทากันซึมด้วยผงซีเมนต์พิเศษ ในอัตราส่วนผสม
หรือตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตแนะนำวัสดุฉาบทากันซึม    

(2) ส่วนที่ฉาบทากันซึมขั้นต้น คอนกรีตโครงสร้างจะต้องผสมน้ำยากันซึม ตาม
ข้อ 2.8.1.1 รอยต่อคอนกรีตรอยต่อระหว่างพ้ืนกับผนัง หรือส่วนอ่ืนๆ 
จะต้องใส่แผ่นยางกันซึม PVC ตามข้อ 2.8.1.2 ทุกประการ 

2.8.1.5   วัสดุอุดซ่อมรอยรั่วซึม 
    สำหรับรอยรั่วซึมในผนังห้องใต้ดินหรืองานคอนกรีตอ่ืนๆ ให้ซ่อมรอยรั่วซึม

ด้วยซีเมนต์แข็งตัวเร็ว QUICK SET HYDRAULIC CEMENT 
2.8.1.6  วัสดุกันซึมตามรอยต่อ 
    ตามรอยต่อทั่วไปที่เกิดการรั่วซึม เช่น ระหว่างวงกบประตู -หน้าต่างไม้ 

อลูมิเนียม กระจก ผนังสำเร็จรูป เป็นต้น ให้ใช้วัสดุกันซึมตามรอยต่อประเภท 
SILICONE  

2.8.1.7   น้ำมันเคลือบแข็งกันซึม 
    สำหรับพื้นและผนังดินเผาชนิดไม่เคลือบ อิฐโชว์แนว พื้นปาร์เก้หรือโมเสกไม้ 

วงกบประตู-หน้าต่างไม้ ในส่วนที่ระบุให้ใช้น้ำมันเคลือบแข็งให้ใช้น้ำเคลือบแข็ง  
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 2.8.2   การดำเนินการ 
  การดำเนินการทำการกันซึมและป้องกันความชื้นทุกขั้นตอนจะต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของสถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานโดยเคร่งครัด 

 2.8.3   ส่วนที่ต้องทำระบบกันซึม 
 ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในแบบรูป ผู้รับจ้างจะต้องทำระบบกันซึมในส่วน  
2.8.3.1  ผนัง และพ้ืนชั้นใต้ดิน 
2.8.3.2  พ้ืนคอนกรีตที่ติดกับผิวดิน 
2.8.3.3  ห้องน้ำ 
2.8.3.4  หลังคาส่วนที่เป็น SLAB 
2.8.3.5  ระเบียง กันสาด 
2.8.3.6  ถังเก็บน้ำ บ่อลิฟท ์
3.8.3.7  รางน้ำฝน ค.ส.ล. 

 2.8.4   การรับประกัน 
  การจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบกันซึมให้ดำเนินการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน
โดยเฉพาะ และผู้รับจ้างต้องออกใบรับประกันผลงานว่าไม่รั่วซึมเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี หาก
เกิดปัญหาการรั่วซึม ผู้รับจ้างติดตามซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง  
 

2.9   งานประตู หน้าต่าง และช่องแสง 
 2.9.1 วัสดุและอุปกรณ์ 
   2.9.1.1  ประตู-หน้าต่างไม ้
       ประตู การติดตั้งวงกบไม้จะต้องเป็นไปตามระบุในหมวดบานไม้ นอกจาก

ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ 
(1) ประตูบานไม้อัด 
    ให้ใช้ประตูบานไม้อัดชนิดภายในสำหรับบานที่ติดตั้งภายในอาคารและใช้

ชนิดภายนอกกรณีที่อยู่ภายนอกอาคารหรือห้องน้ำหรือประตูช่องท่อ ประตู
ไม้อัดทั้ง 2 ชนิด จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่า มอก. 192-2519 ประตูทุกบาน
จะต้องมีขนาดตามระบุในแบบ ความหนาของบานไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร 
ห้ามใช้ประตูบานขนาดใหญ่กว่ามาตัดให้เล็กลง สำหรับบานที่ต้องการเจาะ
ช่องกระจกหรือเกล็ดไม้เนื้อแข็งติดตายให้ใช้โครงไม้จริงประกอบขึ้นจาก
โรงงานให้ เรียบร้อย มีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบก่อสร้าง การ
ประกอบและการติดตั้งต้องเป็นไปตามระบุในรายการประกอบแบบหมวด
งานไม้ ผิวหน้าโดยทั่วไปให้ใช้ผิวไม้อัดยาง สำหรับบานที่ระบุให้ทาสี (ตาม
หมวดงานทาสี) และผิวไม้อัดสัก สำหรับบานที่ระบุให้ทำสีธรรมชาติให้ย้อม
ผิวแบบโอ๊คแดงหรือระบุเป็นแบบอื่น 
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(2) ประตูไม้เนื้อแข็ง 
    กรณีในแบบระบุเป็นบานประตูไม้เนื้อแข็งให้ใช้ไม้สักทั้งบาน ทั้งบานที่

ระบุให้ทาสีหรือบานที่ระบุให้ทำสีธรรมชาติให้ย้อมผิวแบบโอ๊คแดง กรณีที่
จำเป็นจะต้องใช้ไม้ชนิดอ่ืนแทนไม้สักให้เสนอผู้ออกแบบอนุมัติ 

   2.9.1.2  ประตูเหล็ก 
(1)  ประตูเหลก็ทั่วไป 

ก.  สำหรับใช้งานทั่วไปให้ใช้ประตูบานเดี่ยวหรือบานคู่เปิดทางเดียว ขนาดบาน
ตามระบุในแบบกอ่สร้าง ตัวบานผลิตด้วยแผ่นเหล็กเคลือบกัลวาไนช์อัลลอย 
(GALVANIZED ALLOY STEEL : GA) หนา 0.60 มิลลิเมตร กำหนดให้
ความหนาของบานประตู 36-38 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปเป็นตัวแบบ REINFORCED 
DOUBLE SKIN HOLLOW SHELL โครงสร้างของบานเป็นไม้สำหรับ
บานเปิดเดี่ยว และโครงสร้างเหล็กสำหรับบานเปิดคู่ บานประตูบรรจุด้วย 
โพลียูรีเทนโฟมชนิดแข็ง มีไม้หรือแผ่นเหล็กภายในบานประตูสำหรับ
รองรับการติดตั้งโชคอัพประตู กันชนประตู โซ่คล้องประตู ลูกบิด และ
สลักกลอนนิรภัย กรณีเป็นบานคู่ให้มีเหล็กปิดปลายบานที่มาชนกันพร้อมยาง 
WEATHER SEAL 

ข. วงกบผลิตด้วยเหล็ก GA หนา 1.6 มิลลิเมตร กำหนดให้ขนาดประมาณ 
50 X 93 มิลลิเมตร บานเดี่ยวให้ใช้ชนิดธรรมดา 3 ขา และชนิดกันเสียง
และกลิ่น 4 ขา สำหรับบานเปิดคู่ 

ค. ส่วนการเคลือบสี การเจาะช่องกระจกที่ตัวบาน การติดตั้งให้เป็นตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต (คำแนะนำ)  

(2) ประตูเหล็กกันไฟ 
ก. ประตูเหล็กกันไฟให้ใช้ประตูบานเดี่ยวหรือบานคู่เปิดทางเดียวขนาดบาน

ตามระบุในแบบก่อสร้าง ตัวบานผลิตด้วยแผ่นเหล็กเคลือบกัลวาไนช์ อัลลอย 
(GALVANIZED ALLOY STEEL) หนา 1.6 มิลลิเมตร กำหนดให้ความ
หนาของบานประตู 36-38 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปเป็นตัวแบบ REINFORCED 
DOUBLE SKIN HOLLOW SHELL การประกอบด้วยบานประตูเป็นแบบ 
INTERLOCK และ SPOT WELD ซ่ึงทำให้ประตูยึดหดตัวได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
และไม่เห็นรอยเชื่อมจากภายนอก ภายในบานประตูบรรจุด้วยวัสดุทนไฟ 
FLAMPROOFING HONEY COMB/GLASS WOOL โดยให้ประตูทนไฟ
ได้ไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง 

ข. วงกบผลิตด้วยเหล็ก GA หนา 1.6 มิลลิเมตร ขนาดประมาณ 50X93 
มิลลิเมตร ชนิดหนามีแกนยางกันควัน NEOPRENE คือ รอบวงกบเพ่ือ
ป้องกันควันไฟ 

ค.  การเคลือบสี การเจาะช่องกระจกที่ตัวบาน การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิตให้สามารถทนไฟได้ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง อุปกรณ์ประกอบประตูกัน
ไฟให้ผู้รับจ้างเสนอผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาและอนุมัตกิ่อนดำเนินการ 
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(3) ประตูเหล็กม้วน 
  ประตู เหล็กม้วนขนาดบานระบุ ในแบบก่อสร้างรายละเอียดของ
ส่วนประกอบ ดังนี้ 
ก.  เพลา   
    แกนเพลาใช้ท่อเหล็กกลวงหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร เส้นผ่า-

ศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร ล้อเพลาหล่อจากพลาสติกวิศวกรรมไนล่อน -6 
มีคุณสมบัติเบา แข็งแรง และไม่เปราะ สปริง ขนาด จำนวน และการ
ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ส่วนผ่าเหล็กคลอบเพลา ให้ติดตั้งใช้สีเดียวกับ
ผืนประตู ยกเว้นระบุเป็นแบบอื่น 

ข.  ผืนประต ู
    ผืนประตูทึบทำจากวัสดุทำแผ่นเหล็กเคลือบ COLORBOND มี

ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ขอบแผ่นประตูติดไนล่อนโพลีไกลด์
ตลอดแนวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพ่ือกันการเสียดสีกับรางนำ รางนำ
ทำด้วยอลูมิเนียมชุบขาว รางล่างทำด้วยอลูมิเนียมชุบขาวรีดล็อคกับขอบ
ผืนประตูด้านล่างใต้รางมีร่องสำหรับสอดครีบ พีวีซี เพ่ือป้องกันฝุ่น ลม 
ฝน รอดเข้าตามพ้ืน 

ค.  หากในแบบระบุช่องระบายอากาศให้เจาะช่องระบายอากาศแบบปั๊มหลุด 
แต่ละช่องมีขนาด 7.5 X 2 เซนติเมตร 

ง.  กรณีระบุลักษณะการใช้งานของใบประตูแบบโปร่งเป็น STAINLESS 
STEEL ให้ใช้เบอร์ 23 หนา 0.6 มิลลิเมตร ลายเส้นตรง (LINK) ยกเว้นใน
แบบระบุเป็นลายอ่ืน 

จ.  กุญแจล็อคตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ใช้งานสะดวก ปลอดภัย ทนทาน และ
สวยงาม 

ฉ. ระบบการทำงานทั่วไปให้ใช้ระบบสปริงมือถือ ยกเว้นมีเหตุผลและความ
จำเป็นในการใช้ระบบอ่ืนที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

(4) ประตูเหล็กพิเศษ 
    เป็นประตูเหล็กขนาดใหญ่ขนาดตามแบบและมีความต้องการการใช้งาน

พิเศษ กรณีที่ในแบบระบุเป็นประตูเหล็กพิเศษให้ผู้รับจ้างประสานกับทาง
ผู้ออกแบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เพ่ือจัดทำบานประตูให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน เช่น คุณสมบัติทนทาน กันเสียง กันควัน หรือระบบเปิด-ปิด 
พิเศษ 

   2.9.1.3   ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม 
 (1) คุณสมบัติของวัสดุ 

ก. เนื้อของอลูมิเนียมจะต้องเป็นอัลลอยด์ชนิดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือ
ดีกว่า มอก.284/2521 ประมาณ 7/6063 ต้องการความแข็งแรง และ
สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ผิวของ
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อลูมิเนียม ความหนาของผิวชุบ ANODIC FILM จะต้องไม่ต่ำกว่า 15 
ไมครอน นอกจากระบุให้ใช้ชนิดเคลือบสี 

ข. ขนาดความหนาและน้ำหนักของ SECTION ทุกอันจะต้องไม่เล็กหรือบาง
กว่าที่ระบุในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบ 

(2) แบบขยาย 
    แบบขยายแสดง SECTION และรายละเอียด ที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง

เป็นเพียงข้อกำหนด เพ่ือใช้แสดงมาตรฐานของ SECTION และการประกอบ
ติดตั้งสำหรับอาคารในสัญญานี้เท่านั้น ผู้รับจ้างสามารถเสนอผู้ว่าจ้างเพ่ือขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ SECTION และรายละเอียดต่างๆ ได้ โดย
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดต่อไปนี้  
ก. มาตรฐานในการประกอบและติดตั้งใกล้เคียงกับที่ระบุในแบบและรายการ 
ข. มาตรฐานในการกันน้ำ (WATER TIGHT) เทียบเท่ากับที่ระบุในแบบและ

รายการ 
ค. SECTION ที่นำมาติดตั้ง ต้องมีขนาด ความหนา และน้ำหนัก ตามที่ขอ

อนุมัติ โดยยินยอมให้เกิดความผิดพลาด (ALLOWABLE TOLERANCE) 
ตาม มอก.284/2521 

(3) แบบใช้งาน 
ก.  ผู้รับจ้างต้องส่งแบบใช้งานและตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้ควบคุมงาน

อนุมัติก่อนจึงจะทำการติดตั้งได้ 
ข. แบบใช้งานต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง การยึด การกันน้ำ และ

จะต้องแสดงระยะต่างๆ โดยละเอียด 
   2.9.1.4  อุปกรณ์ประตูและหน้าต่างให้ดูรายละเอียดในแบบขยาย 
 2.9.2 การประกอบและติดตั้ง 
   2.9.2.1  การติดตั้งประตูไม้ 

(1) ให้ติดตั้งโดยการทำการก่อผนังอิฐแล้วเทคอนกรีตตั้งเป็นเสาเอ็น หรือคาน
เอ็นใช้เคร่าไม้เป็นแบบหล่อ หลังจากนั้นจึงติดตั้งวงกบเข้ากับเคร่าไม้ โดยยึด
ด้วยตะปูเกลียวทุกระยะ 40 เซนติเมตร 

(2) ก่อนการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องตรวจดูความเรียบร้อยถูกต้องของวงกบประตู
เสียก่อน ถ้าเกิดความผิดพลาด เนื่องจากการคดโก่งของวงกบหรือการชำรุด
อ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายแก่ประตูภายหลัง  

(3) ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และ/หรือรายงานต่อผู้ควบคุมงาน
ทันทีเพ่ือทำการแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อย แล้วทำการติดตั้งประตูต่อไปได้  

(4) การติดตั้งบาน อาจต้องมีการตัดแต่งบ้างเล็กน้อย เพื่อให้พอดีกับวงกบประตู 
และสะดวกในการปิดเปิดและสอดคล้องกัน การทำงานของช่างสี ผู้รับจ้าง
จะต้องทำด้วยความระมดัระวัง โดยถือระยะเหล่านี้เป็นพื้นฐาน คือ  
ก. ด้านบน  ควรจะห่างจากวงกบประมาณ    2-3    มิลลิเมตร  
ข. ด้านข้าง  ควรจะห่างจากวงกบประมาณ    2-3 มิลลิเมตร   
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ค. ด้านล่าง  ควรจะห่างจากพ้ืนประมาณ        5   มิลลิเมตร (ห้องทัว่ไป)  
                 ควรจะห่างจากพ้ืนประมาณ       10  มิลลิเมตร (ห้องน้ำ)  

   2.9.2.2  การติดตั้งประตูเหล็ก  
(1) การประกอบบานประตูและวงกบจะต้องกระทำจากโรงงานด้วยความประณีต 

โดยช่างฝีมือสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ  
(2)  การพับและเข้ารูปบานประตูและวงกบจะต้องใช้เครื่องมือสำหรับงานนี้

โดยเฉพาะ รอยพับทั้งหมดจะต้องสม่ำเสมอและเรียบร้อย 
(3) การเชื่อมเหล็กจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมที่ดี แนวเชื่อมทั้งหมด

จะต้องแต่งให้เรียบร้อย 
(4) ประตูและวงกบที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยจะต้องแข็งแรง ได้ฉาก ผิวหน้า

เรียบ ไม่มีรอยย่น หรือคดงอ 
(5) ประตูบานเปิดทกุบานจะต้องเว้นร่องโดยรอบเพ่ือความสะดวกในการปิดเปิด 
(6) ประตูบานเปิดทุกบานจะต้องติดตั้งยางกันกระแทก เพ่ือไม่ให้เกิดเสียงดัง

ตามระบุในแบบหรือตามความเหมาะสม 
(7) การติดตั้งวงกบกับผนัง เสา หรือคาน จะต้องเชื่อมเหล็กที่มีขนาดและความ

ยาวที่เหมาะสม เพ่ือให้แข็งแรง การติดตั้งวงกบจะต้องได้ดิ่ง ได้ระดับ และได้
ฉาก ถูกต้องตามระบุในแบบ 

(8) น๊อตหรือสกรูที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมดจะต้องใช้ชนิดฝังหัวเรียบในเหล็ก 
   2.9.2.3  การติดตั้งประตูอลูมิเนียม 

(1) ก่อนติดตั้งวงกบอลูมิเนียมจะต้องตกแต่งผนังอิฐ เสา และคานให้เรียบร้อย
ก่อน จึงติดตั้งวงกบอลูมิเนียมได ้

(2) การติดตั้งจะต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการละเอียด และ
กระทำด้วยช่างฝีมือ 

(3) การติดตั้งวงกบอลูมิเนียมจะต้องได้ดิ่ง ได้ระดับ และได้ฉาก และยึดแน่นกับ
ผนังหรือโครงสร้างโดยรอบด้วยสกรูให้แข็งแรง 

(4) วงกบประตูหน้าต่างโดยรอบอาคารจะต้องอุดด้วย CALKING COMPOUND 
โดยรอบเพ่ือกันน้ำ และต้องเป็นไปตามที่ระบุในการติดตั้งกรอบบานประตู
หน้าต่างทั้งหมดจะต้องได้ฉากแข็งแรงและเรียบร้อย 

(5) รอยต่อจะต้องแข็งแรง สนิท และเรียบร้อยตามหลักวิชาช่างอลูมิเนียมที่ดี 
อุปกรณ์สำหรับยึดรอยต่อจะต้องเป็นชนิดซ่อนภายในทั้งหมด 

(6) ผิวสัมผัสของอลูมิเนียมกับโลหะอ่ืนจะต้องทาด้วย BITUMINUS PAINT
ตลอดบริเวณท่ีโลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน จึงทำการติดตั้งได้ 

(7) ตะปูเกลียวปล่อยทุกตัวที่ขันติดกับวัสดุชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่ไม้และโลหะจะต้องใช้
ร่วมกับพุกพลาสติก 

(8) สกรูหรือตะปูเกลียวปล่อยทุกตัวที่มองเห็นด้วยตาจะต้องทำด้วยวัสดุชนิด
เดียวกันและสีเดียวกันกับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ยึด สำหรับส่วนที่มองไม่เห็น 
อนุญาตให้ใช้ชนิดที่ชุบ CAD-PLATED ได ้
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(9) ฉากสำหรับยึดชิ้นส่วนอลูมิเนียมตามข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ฉากอลูมิเนียมชนิด
พิเศษ มีขนาดเหมาะสมกับ SECTION แต่ละอัน 

(10) วงกบและกรอบอลูมิเนียม เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องพ่น
SYRIPABLE PVC COATING เพ่ือป้องกันผิวของวัสดุให้ทั่ว 

(11) ก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดชิ้นส่วนอลูมิเนียมให้เรียบร้อย 
ชิ้นส่วนที่มีรอยขีดข่วนหรือตำหนิจะต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

   2.9.2.4  การติดตั้งอุปกรณ์ประตู 
(1) การติดตั้งอุปกรณ์ เช่น กุญแจ ลูกบิด ขอรับ ขอสับ ฯลฯ ผู้รับจ้างต้องใช้ 

TEMPLATE กำหนดที่ ที่จะเจาะประตูก่อน แล้วจึงทำการเจาะเพ่ือไม่ให้เกิด
การผิดพลาดขึ้นได้ หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และได้ทดสอบการใช้งาน
เรียบร้อยแล้วให้ถอดอุปกรณ์ต่างๆ ออกให้หมด (ยกเว้นบานพับ) แล้วนำเก็บ
ลงในกล่องบรรจุเดิม ทั้งนี้ เพ่ือให้ช่างทาสีทำงานได้โดยสะดวก และเมื่อสีที่
ทาประตูหรือวงกบแห้งสนิทแล้ว จึงทำการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้นใหม่ และ
ทดสอบจนใช้การได้ดีดังเดิม อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กุญแจ ลูกบิด บานพับ ถ้า
ปรากฏเป็นรอย อันเนื่องมาจากการติดตั้งหรือจากการขนส่งอ่ืนๆ ผู้รับจ้าง
จะต้องเปลี่ยนใหม่ให้ทันที 

(2) การติดตั้ง DOOR CLOSER ชนิด SURFACE MOUNT จะต้องตรวจสอบ 
สอบถาม และขออนุมัติตำแหน่งการติดตั้งของ DOOR CLOSER ก่อนลงมือ
ติดต้ัง 

 
2.10 งานสี 
 2.10.1 ข้อกำหนดทั่วไป 
   2.10.1.1 รายการประกอบแบบฉบับนี้จะกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนเกี่ยวกับงาน

ทาสีอาคารและสิ่งก่อสร้างโดยทั่วไป เพ่ือให้ผู้รับจ้างยึดถือเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานทาสีได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดีและมีคุณภาพ การทำงานสี
อ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้ระบุในรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานไว้ในรายการงานนี้ ให้
ผู้รับจ้างปฏิบัติตามหลักวิชาการและหลักการช่างงานทาสีที่ดี  ตลอดจน
คำแนะนำของผู้ผลิต โดยให้ขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้างก่อน
การดำเนินการ 

   2.10.1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ
ดำเนินการทาสีให้ลุล่วงไปตามที่กำหนดในแบบรูปและรายการประกอบแบบ 
และให้สัมพันธ์กับงานในส่วนอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งการทาสีหมายถึงการทาสีอาคารทั้ง
ภายนอก-ภายในและส่วนต่างๆ ทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
หรือส่วนที่กำหนดระบุให้ประดับด้วยวัสดุประดับต่างๆ ทั้งนี้  หากมีส่วนใดที่ 
ผู้รับจ้างสงสัยหรือไม่แน่ใจให้ขอคำแนะนำจากผู้ควบคุมงานทันที การทาสีให้
รวมถึงตกแต่งอุดยาแนวผิวพ้ืนและการทำความสะอาดผิวพ้ืนต่างๆ ก่อนที่จะทำ
การทาสีด้วย 
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   2.10.1.3 สีที่นำมาใช้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบุในรายการนี้ต้องได้มาตรฐาน มอก. 
และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างเสียก่อนจึง
สามารถนำมาใช้ได ้

   2.10.1.4 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและแจ้งประมาณสีที่จะใช้กับโครงการงาน
ก่อสร้างใหผู้้ว่าจ้างทราบกอ่นดำเนินการ 

   2.10.1.5 ผู้รับจ้างต้องสั่งซื้อสีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายของ
บริษัทผู้ผลิต โดยมีใบรับรองที่แจ้งปริมาณสีที่สั่งมาเพ่ืองานนี้จริง และมอบต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง สีที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ ห้ามนำสีเก่าที่เหลือจาก
งานอ่ืนมาใช้หรือผสมเป็นอันขาด 

   2.10.1.6 สีที่นำมาใช้ต้องเป็นของแท้จริงจากโรงงานจะต้องบรรจุและผนึกในกระป๋อง 
หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต พร้อมทั้งประทับตราเครื่องหมาย
การค้า เลขหมายเฉดสีหรือตัวอย่างเฉดสีต่างๆ ชนิดที่ใช้ และคำแนะนำในการ
ทาติดอยู่บนภาชนะอย่างสมบูรณ์ กระป๋องหรือภาชนะที่ใส่สีนั้นจะต้องอยู่ใน
สภาพเรียบร้อย ไม่บุบชำรุด ฝาปิดต้องไม่มีรอยถูกเปิดมาก่อน และห้ามนำสีต่างชนิด 
ต่างผลิตภัณฑ์มาใช้ร่วมกัน หรือผสมกันอย่างเด็ดขาด 

   2.10.1.7 สีทุกกระป๋องจะต้องนำมาเก็บไว้ในสถานที่ที่จัดไว้หรือในห้องเฉพาะที่มิดชิด
มั่นคง สามารถใช้กุญแจปิด-เปิดได้ ภายในห้องมีการระบายอากาศดีไม่อับชื้น มี
การทำความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และจะต้องมีการป้องกันอัคคีภัย
เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นที่เก็บอุปกรณ์ในการทาสี การมอบรับสีจากโรงงาน
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหรือการเปิดกระป๋องสี ตลอดจนการผสมสีให้กระทำ
ในห้องนี้เท่านั้น สำหรับกระป๋องสีที่ใช้แล้วห้ามนำออกนอกบริเวณก่อสร้าง 
จะต้องเก็บรวบรวมให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

   2.10.1.8 ห้ามนำสีที่ไม่ได้รับการอนุญาตเข้ามาในบริเวณก่อสร้างเด็ดขาด และห้ามนำสีที่
จะใช้ทาอาคารออกนอกเขตก่อสร้าง ถ้ามีความจำเป็นต้องนำออกไปจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ควบคุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน 
และห้ามผู้รับจ้างนำสีและสารเคมีอ่ืนมาปลอมปนในสีที่จะใช้ทาอาคารเป็นอันขาด 

   2.10.1.9  ผู้รับจ้างต้องไม่ทำการทาสีในขณะที่มีความชื้นในอากาศสูงหรือมีฝนตกและห้าม
ทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนหยุดตกแล้วทันที จะต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 
72 ชั่วโมง หรือจนกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้ และการทาสี
ภายนอกอาคารหลังจากฝนตกจะต้องขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานทุกครั้ง  

   2.10.1.10 ผู้ควบคุมงานต้องปฏิบัติตามรายการประกอบงานสีนี้อย่างเคร่งครัด หากส่อ
เจตนาที่จะพยายามบิดพลิ้วปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะให้ล้างหรือขูดสี
ออกแล้วให้ทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด โดยเป็นค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง ส่วนเวลาที่ล่าช้าจากการนี้จะยกมาเป็นข้ออ้างในการต่อสัญญา
ไมไ่ด ้

   2.10.1.11 สิ่งอ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบในการทาสีที่ไม่ได้ระบุไว้ เช่นน้ำมันสนหรือสารละลายต่างๆ  
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสีนั้นๆ และเปน็ส่วนที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเอง  
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องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ   
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   2.10.1.12 ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างสีที่มีฝีมือดีมีประสบการณ์และชำนาญมาทำงาน โดยการ
ทำงานของช่างสีจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน
หรือหัวหน้าช่างสี ช่างก็จะต้องเป็นผู้เห็นชอบและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้
สีหรือผสมสีของบริษัทผู้ผลิต ในการทาสีช่างสีจะต้องทาสีให้มีความเรียบร้อย
สม่ำเสมอกันตลอด ปราศจากรอยต่อ ช่องว่าง หรือเป็นรอยแปรงปรากฏอยู่ ไม่
มีรอยหยดของสี มีความแน่ใจว่าสีแต่ละชั้นจะต้องแห้งสนิทดีแล้วจึงจะลงมือ
ทาสีชั้นต่อไป ควรจะพิจารณาความเรียบร้อยในการทาสีแต่ละชั้นด้วย  

   2.10.1.13 อุปกรณ์ในการทาสี กลิ้งสี พ่นสี ต้องอยู่ในสภาพดี ทันสมัย และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน 

   2.10.1.14 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบันไดหรือนั่งร้านสำหรับทาสีที่
เหมาะสมหรือตามความจำเป็น และผ้าหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ปกคลุมพ้ืนที่หรือส่วน
อ่ืนของอาคารเป็นการป้องกันการสกปรกเปรอะเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในงาน
ทาสี 

   2.10.1.15 การทาสีกระทำได้โดยการใช้แปรงหรือโดยวิธีพ่น สีที่ทาแต่ละชิ้นจะต้องมีผิว
ราบเรียบและมีความสม่ำเสมอไม่หยดย้อยหรือเยิ้มไหล ถ้าหากการทาสีด้วยมือ 
ให้ผลไม่เป็นที่พอใจ ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนไปใช้วิธีการพ่น
แทนได้โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิม นอกจากนี้ ในบริเวณซอกมุมของชิ้นส่วน
โครงสร้างซึ่งไม่อาจใช้แปรงทาได้ให้ทาสีในบริเวณดังกล่าวด้วยการพ่นแทน โดย
ผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

       2.10.2  รายละเอียดสี 
   2.10.2.1   สีกันไฟ ชนิด INTUMESCENT โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เสา TRUSS, จันทัน, 

แผ่นเหล็กรับ ชุดเหล็กยึดโยงระหว่าง TRUSS ให้ติดตั้งสีกันไฟ ให้มีความหนา
ไม่น้อยกว่า 500 ไมครอน และต้องสามารถป้องกันไฟได้ตามที่กฎหมายกำหนด
โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการ
ขออนุญาตใช้งานสำหรับวิธีการทดสอบอัตราการทนไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ASTM E 119 

   2.10.2.2   ประเภทของสีในอาคารพื้นที่ต่างๆ 
 

สีทาอาคาร ชนิด Acrylic  100%  ขนิดกึ่งเงา เกรด Premium  
ประเภทสี PAMMASTIC JOTUN BEGER  

สีทาภายนอก PAMMACRYLIC 
SHIELD 

JOTASHIELD EXTREME BEGER COOL UV SHIELD TOA  
SUPERSHIELD 
TITANIUM 

สีทาภายใน EXTRAPAM MAJESTIC TRUE BEAUTY BEGER COOL ALL PLUS 4 SEASON 
ฝ้าเพดาน Ceiling    
สีน้ำมัน  
เกรด Premium 

Super Gloss 
Enamel 

GARDEX PRIMIUM 
SEMIGROSS 

Super Gloss Enamel  
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        2.10.3 การเตรียมพื้นผิว 
   2.10.3.1  ผิวปูนฉาบคอนกรีตที่จะทาสีจะต้องแห้งสนิท และจะต้องทำความสะอาดให้

ปราศจากเศษฝุ่นละออง คราบฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมันต่างๆ ร่องรูพรุน
ทั้งหมดจะต้องอุดให้เรียบร้อยด้วย CEMENT FILLER 

   2.10.3.2  ผิวไม้จะต้องแห้ง ไส แต่งให้เรียบร้อย ซ่อมอุดรูรอยแตกต่างๆ ของผิวไม้ด้วย 
WOOD SEALER แล้วขดให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย ทำความสะอาดให้
ปราศจากฝุ่นและคราบไขมันต่างๆ แล้วจึงทาสีรองพ้ืนไม้ 

   2.10.3.3  ผิวโลหะทั่วไปที่ไม่ได้ชุบสังกะสีใช้เครื่องขัด ขัดรอยต่อเชื่อมหรือตำหนิ แล้วใช้
กระดาษทรายขัดผิวจนเรียบ ปราศจากสนิมและไขมันต่างๆ ผิวโลหะที่ใช้ใน
บริเวณที่มีการกัดกร่อนสูง ให้ใช้วิธีพ่นทรายจนได้ระดับไม่น้อยกว่าระดับ SA 
2.5 ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้ปราศจากสิ่งสกปรกและคราบไขมันต่างๆ (ห้ามใช้มือ
แตะชิ้นงานโดยเด็ดขาด) แล้วจึงทำการทาสีกันสนิมบนผิวโลหะ ถ้าเป็นโลหะชุบ
สังกะสี ให้ใช้น้ำล้างขจัดไขมันหรือน้ำมัน เช็ดออกให้หมด แล้วล้างน้ำสะอาด 
เช็ดหรือลมเป่าให้แห้งสนิทแล้ว จึงดำเนินการทาสีรองพ้ืน 

 2.10.4  กรรมวิธีในการทาสี 
   2.10.4.1  กรรมวิธีในการทาสีทั่วไปให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตของสีที่จะใช้

อย่างเคร่งครัด สีรองพ้ืนก็จะต้องใช้ชองผลิตภัณฑ์เดียวกัน ห้ามใช้ต่างผลิตภัณฑ์
โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพ่ือความคงทนของสีทิ้งไว้ให้แห้งตามเวลาที่กำหนด การทาสี
แต่ละครั้งต้องให้แห้งสนิทก่อนที่จะทาครั้งต่อๆ ไปเช่นเดียวกัน สีที่จะทาต้องคน
ให้เข้ากันเป็นอย่างดีอยู่ตลอดเวลาจึงจะทำการทาได้ 

   2.10.4.2   การทาสีลงบนพื้นผิวทุกชนิดควรใช้แปรงทา พ่น หรือลูกกลิ้ง 
   2.10.4.3  อย่าทาสีลงพ้ืนผิวที่เปียกชื้นและควรจะแน่ใจว่าพ้ืนผิวที่จะทาสีนั้นจะต้อง

ปราศจากไอน้ำ ฝุ่นละอองคราบไขมัน หรือเศษสิ่งของต่างๆ 
   2.10.4.4  ผิวไม้หรือโลหะที่ได้ทาครั้งแรกหรือลงพ้ืนไว้แล้ว ไม่ควรทิ้งให้ตากแดด ตากฝน 

หรืออยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานเกินควร ก่อนที่การทาสีจะ
ดำเนินการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ 

   2.10.4.5  การทาสีภายนอกขณะที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่พึงกระทำอย่างยิ่ง 
เป็นต้นว่าอากาศร้อนจัดเกินไปหรือระหว่างที่ฝนกำลังตก หมอกกำลังลง หรือ
หลังฝนหยุดตกทันทจีะต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 72 ชั่วโมง 

   2.10.4.6  สีที่จะทาต้องทาดว้ยแปรงหรือใช้เครื่องพ่นหรือลูกกลิ้ง 
(1)  จะต้องทาในขณะที่อยู่ในอุณหภูมิใกล้เคียงกัน 
(2)  ผิวหน้าขณะทาจะต้องสะอาด และเรียบ 

   2.10.4.7  สีที่ทาด้วยแปรงจะต้องเรียบไปทางเดียวกัน เมื่อเสร็จแล้วจะต้องมองไม่เห็นแนว
แปรงทาสี 

   2.10.4.8  การพ่นสีจะกระทำต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง/ผู้ออกแบบ โดย
เครื่องมือที่ใช้ต้องสะอาด มีขนาดและกำลังตามกรรมวิธีของผลิตภัณฑ์นั้น 
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 2.10.5  การทำความสะอาด  
  ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาด เช็ดล้างสีส่วนเกินและรอยเปรอะเปื้อนตามที่ต่างๆ จน
สะอาดเรียบร้อย ผลเสียหายอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากการทาสีให้อยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น     

 2.10.6  การรับรองคุณภาพของสีท่ีใช้ 
  ผู้รับจ้างต้องนำหนังสือรับรองการสั่งซื้อสีจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย มาแสดง
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อนการดำเนินการทาสี และในการส่งงานสุดท้าย 
ผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสีหรือตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีข้อความยืนยัน
ว่าสีที่ใช้กับงานก่อสร้างของโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการทั้งหมดนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้
จากบริษัทผู้ผลิตและดำเนินการตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตทุกประการ  
 

 2.10.7   รายละเอียดของผิวพื้นและการทาสี 
ชนิดของพื้นผิว การเตรียมพื้นผิว ระบบสี สีรองพืน้ สีทับหน้า 

ปูนฉาบ, ปูนสลัด,  
คอนกรีตเปลือย,  
กระเบื้องแผ่นเรียบ,  
ยิบซั่มบอร์ด, GRC,  
ท่อ PVC, อิฐบล๊อค 
ผิวพลาสติก 
 

พื้นผิวใหม่ 
- ทิ้งไว้ให้แห้งไม่น้อย

กว่า 21 วัน (นอก
ฤดฝูน) หลังจาก
ฉาบ หรือเท
คอนกรีต 

- ล้าง, ปัดฝุ่นทราย 
ขจัดคราบไขมัน, 
เศษปูน และสิ่ง
สกปรกต่างๆ แล้วทิ้ง
ไว้ให้แห้ง 
- ทำการตกแต่งผิวที่

แตกร้าวหรือที่ไม่
ขยายแนวต่อเนื่อง 
โดยอุดด้วยวัสดุยา
แนวหรือวัสดุ
ประสานผิวให้
เรียบร้อย 

สีน้ำ 
(EMULSION 
PAINT) 

สีรองพ้ืนปูนใหม่กันด่าง 
1 ชั้น 

1. สีน้ำอะครีลิค  
 (ชนิดยืดหยุ่น

ได้) 2 ชั้น 
2. สีน้ำอะครีลิค 

100% ชนิด
คุณภาพสูง 2 
ชั้น 

3. สีน้ำอะครีลิค 
CO-
POLYMER 

4. สีน้ำอะครีลิค 
100%  
อะครีลิค CO-  
POLYMER 2
ชั้น    

- อุดหัวตะปูแต่งแนว
หรือปิดรอยต่อของ
ผิวพ้ืนให้เรียบร้อย 
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ชนิดของพื้นผิว การเตรียมพื้นผิว ระบบสี สีรองพื้น สีทับหน้า 

 ผิวปูนเก่า 
- ขูดล้างสีเดิมออก

ให้มากที่สุด ทำ
ความสะอาดทิ้งไว้
ให้แห้ง 

- ซ่อมแซมผิวปูน, 
อุดรอยแตกที่ไม่
ขยายแนวต่อเนื่อง 

- ในกรณีที่มีเชื้อรา
ให้กำจัดด้วยน้ำยา
กันปลวกขาว แล้ว
ทำความสะอาด 
ทิ้งไว้ให้แห้ง 

 สีทารองพ้ืนปูนเก่ากัน
เชื้อรา 1 ชั้น 

 

สีน้ำมันอะครีลิค 
(ACRYLIC 
SOLVENT) 

สีทารองพ้ืนสีน้ำมัน 
อะครีลิค 1 ชั้น 

สีน้ำมันอะครีลิค  
(ชนิดกึ่งเงา/ชนิด
เงา 2 ชั้น) 

สีเท็กซ์เจอร์ 
(TEXTURE 
COATING) 

สีรองพ้ืนสำหรับสีเท็กซ์
เจอรก์ันดา่ง 1 ชั้น (ใช้
ระบบพ่น/ลูกกลิ้ง) 

ตามกรรมวิธีของ
ผู้ผลิต (ไม่น้อย
กว่า 2 ชั้น) 

ผิวเหล็ก 

- ขจัดคราบไขมัน
ด้วยทินเนอร์หรือ
น้ำมันก๊าด 

- ขจัดสนิมหรือเศษ
ผงโดยใช้กระดาษ
ทราย/แปรงลวด/
พ่น ทราย  

- ใช้เครื่องขัดแต่งผิว, 
รอยเชื่อม, ตำหนิ, 
สนิม 

สีน้ำมัน (สีเคลือบ) 
(ALKYD  
SYNTHETIC 
ENAMEL) 

ชั้นที่ 1 ทาสีรองพ้ืนกนั
สนิมเรดไอออนอ๊อกไซด์ 
ไพร์เมอร์หรือเรดออกไซด์ 
ไพร์เมอร์ (RED IRON 
OXIDE PRIMER หรือ RED 
OXIDE PRIMER) 1 ชั้น 
ชั้นที่ 2 และ 3 ทาสีรอง
พ้ืนกันสนิม ซิงค์โครเมต 
(ZINC CHROMATE 
PRIMER) หรือซิงค์
ฟอสเฟต (ZINC 
PHOSPHATE PRIMER 
2 ชั้น 

สีเคลือบเงา 2 
ชั้น 

สีนำมันอะครีลิค 
(ACRYLIC 
SOLVENT สี
น้ำมันอะครีลิค 
100% คุณภาพสูง 

สีชนิดกึ่งเงาหรือ
ชนิดเงา 2 ชั้น 

เหล็กอาบสังกะสี, 
โลหะผสม, 
อลูมิเนียม,ทองแดง 

 สีน้ำมัน (สีเคลือบ) 
(ALKYD 
SYNTHETIC 
ENAMEL) 

ชั้นที่ 1 ทาสีรองพ้ืนวอช 
ไพร์เมอร์หรือเรดออกไซด ์
(WASH PRIMER หรือ
เอชไพร์เมอร์ (ETCH 
PRIMER) 1-2 ชั้น 
ชั้นที่ 2 ทาสีรองพ้ืนกัน
สนิม ซิงค์โครเมต 
(ZINC CHROMATE 
PRIMER) 1-2 ชั้น 

สีเคลือบเงา 2 
ชั้น 

สีน้ำมันอะครีลิค 
(ACRYLIC 
SOLVENT) 

สีชนิดกึ่งเงาหรือ
ชนิดเงา 2 ชั้น 
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ชนิดของพื้นผิว การเตรียมพื้นผิว ระบบสี สีรองพื้น สีทับหน้า 

ผิวไม ้
(ประเภทเห็นลาย
ไม้) 
 
 

- ขจัดคราบไขมัน/ 
ฝุ่นให้หมด 

- โป๊วรอบเสี้ยนให้
เรียบร้อย 

- โป๊วสีหัวตะปูต่างๆ 

น้ำมันวานิช 
(VARNISH) ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้

ชนิดใส 2 ชั้น 

น้ำมันวานิช ชนิด
เงาหรือด้าน 3 ชั้น 

แลคเกอร์ 
(LACQUER) 

แลคเกอร์ ชนิด
เงาหรือด้าน 3 ชั้น 

สีโพลียูริเทน 
(POLYURETHANE) 

 สีโพลียูรีเทน 
ชนิดเงาหรือด้าน 
5 ชั้น (ท้ังสูตร
น้ำมันและสูตรน้ำ) 

สีย้อมและรักษา
เนื้อไม้ 
(WOOD STAIN) 

 สีย้อมไม้ 3 ชั้น 

ผิวไม ้
(ประเภทไม่เห็นลาย
ไม้) 

- ขจัดคราบไขมัน/
ฝุ่นให้หมด 

- โป๊วรอบเสี้ยนให้
เรียบร้อย 

- โป๊วสีหัวตะปูต่างๆ 

สีน้ำมนัเคลือบ 
(ALKYD 
SYNTHETIC 
ENAMEL) 
 

1.ทาสีรองพ้ืนไม้
อลูมิเนียมสีรองพ้ืนกัน
ยางไม้ (กรณีไม้มียาง
และไม้ทั่วไปภายนอก
และภายใน) 1 ชั้น 

2.ทาสีรองพ้ืนไม้กันเชื้อ
รา (กรณีไม้ไม่มียาง) 
และใช้เฉพาะไม้อัด
ภายใน 1 ชัน 

สีน้ำมันเคลือบ
เงา 

สีน้ำมันอะครีลิค 
(ACRYLIC 
WOOD FINISH) 

 สีน้ำอะครีลิค
สำหรับทาไม้ 2 
ชั้น 

ผิวกรวดล้าง, หิน
ล้าง, อิฐโชว,์
คอนกรีตเปลือย 

ขจัดคราบไขมันฝุ่น
ละอองหรือสิ่ง
สกปรกอ่ืนๆ ออกให้
หมด 

น้ำยาซิลิโคนกัน
น้ำ (SILICONE 
WATER 
REPELLENT) 

 ทาน้ำยาซิลิโคน 
3 ชั้น 

ผิวถนนคอนกรีต
และผิวลาดยาง  
(เครื่องหมายจราจร 
/ขอบทาง) 

ขจัดคราบไขมันฝุ่น
ละอองหรือสิ่ง
สกปรกอ่ืนๆ ออกให้
หมด 

ระบบสี 
CHLORINATED 
RUBBER ALKYD 
RESIN 

 ระบบสีน้ำทา
ถนนชนิดสะท้อน
แสง/ไม่สะท้อน
แสง 3 ชั้น 

ระบบสี HOT 
MELT THERMO 
PLASTIC RESIN 

 ระบบสีผงเผา
ความร้อนทา
ถนนชนิดสะท้อน
แสง/ไม่สะท้อน
แสง 2 ชั้น 
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 2.10.8 ระยะเวลาทิ้งให้สีแห้ง 
 ระยะเวลาในการทาสีทับแต่ละชั้นและปริมาณของตัวทำละลายให้ปฏิบัติตามที่กำหนดนี้ 
 

ลำดับ ชนิดของสี 
ระยะเวลาการ

ทาทับ 
(ชัว่โมง) 

ตัวทำละลาย 
ปริมาณที่
ใช้ไม่เกิน 

หมายเหตุ 

1. สีรองพ้ืนปูน 3 น้ำ 20%  
2. สีอะครีลิคชนิดพิเศษ 

100% 
4 น้ำ 15% 

 

3. สีรองพ้ืนอลูมิ เนียม
สำหรับงานไม ้

16 
ทินเนอร์หรือน้ำมัน
ผสมสีเคลือบ 

15% 
ทินเนอร์หรือน้ำมัน
ผสมสีเคลือบซึ่งใช้
เจือจางสีนั้น ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน
กับสีที่ ใช้และตาม
ค ำ แ น ะ น ำ ข อ ง
ผู้ผลิตสี 

4. สีเคลือบเงา 
10 

ทินเนอร์หรือน้ ำมัน
ผสมสีเคลือบ 

15% 

5. สีรองพ้ืนเรดอ๊อกไซด์ 
12 

ทินเนอร์หรือน้ำมัน
ผสมสีเคลือบ 

20% 

6. สีรองพ้ืนชั้นกลาง 
8 

ทินเนอร์หรือน้ำมัน
ผสมสีเคลือบ 

20% 

7. สีวอชไพรเมอร์หรือ
เอชไพรเมอร์ 

8 
ทินเนอร์หรือน้ำมัน
ผสมสีเคลือบ 

ผู้ผลิต
กำหนด 

8. น้ำยาซิลิโคนเคลือบ
เงา 

3 - - 
 

9. สีรองพ้ืนปูน 3 น้ำ 15%  
10. ยูรีเทน,แลคเกอร์,วา

นชิ 
3 น้ำและทนิเนอร์ 

ผู้ผลิต
กำหนด 
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 2.10.9  SHADE สีที่ใช้ทา  
  มิได้กำหนดให้เป็นอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางนี้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ออกแบบก่อนดำเนินการ 
 

ลำดับ ส่วนประกอบ SHADE ของสีที่ใช้ 

1. ผนังภายนอกอาคารทั้งหมดที่เป็นปูนฉาบหรือผิว ค.ส.ล. เปลือย 
หรือท่อประปา ท่ออากาศ ท่อระบายน้ำทิ้งท่ีติดกับผนังอาคาร 

ดูแบบรูปด้าน 

2. ผนังฉาบปูนตีเส้น (พ้ืนที่ที่เป็นผนังตกแต่ง) หรือผนังที่ต้องการ
เน้นตามที่ระบุในรายการหรือคำชี้แจงของผู้ออกแบบ หรือเกล็ด
กระเบื้องกันฝนหรือบานประตูไม้อัดยาง บานประตูไม้สัก บาน
ประตูห้องน้ำที่เป็นคิ้วไม้ 

ดูแบบรูปด้าน 

3. ผิวเพดานที่เป็นวัสดุแผ่นเรียบทั้งหมดหรือฝ้าเพดานปูนฉาบเรียบ สีควันบุหรี่ 
4. ผนังภายในอาคารทั้งหมดที่เป็นปูนฉาบหรือผิว ค.ส.ล. เปลือย 

หรือผิวผนังวัสดุที่เป็นแผ่นเรียบทั้งหมด 
สีควันบุหรี่ 

5. ส่วนที่เป็นโครงสร้างเปลือยหรือโครงหลังคาเหล็กหรือแปเหล็ก 
ส่วนที่เป็นโครงเหล็กที่มองเห็น 

สีแดง 

6. วงกบไม้ วงกบเหล็ก เชิงชายไม้ ไม้ปิดลอนกระเบื้อง ผิวเพดานไม้
ระแนง รางน้ำฝน ราวลูกกรงระเบียง บันได 

สีดำ 

7. กรอบบานประตู หน้าต่าง ที่ลูกฟักเป็นกระจกหรือเกล็ดไม ้ สีดำ 
8. ส่วนประกอบอาคารที่ต้องการเน้น ซึ่งจะระบุในรายการประกอบ

แบบหรือจากคำชี้แจงของผู้ออกแบบ 
สีแดง 

 
   - SHADE สีที่จะใช้ทา ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ออกแบบเห็นชอบและอนุมัติก่อนจึงจะ
ดำเนินการได ้
 
2.11  งานสุขภัณฑ ์
 2.11.1 รายการทั่วไป 

2.11.1.1  รายการประกอบแบบนี้จะกำหนดวัสดุอุปกรณ์การใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ
ภายในห้องน้ำ-ส้วม ส่วนที่ใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบในส่วนต่างๆ ของ
โครงการ การกำหนดวัสดุฯ ในรายการนี้จะเป็นการกำหนดโดยทั่วไป แต่ในอาคาร
บางประเภทหรือบางหลังอาจใช้วัสดุสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบไม่ครบทุก
รายการให้ถือตามจำนวนที่ระบุในแบบรูปและรายการละเอียดของแบบรูปอาคาร
นั้นๆ เป็นหลัก แต่ถ้าในแบบรูปและรายการละเอียดนั้นมิได้ระบุไว้หรือระบุไว้ไม่
ครบชุดครบถ้วนให้ถือรายการประกอบแบบนี้ เป็นรายการประกอบในการ
ดำเนินการจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชาการและคำแนะนำ
ของบริษัทผู้ผลิตจนสามารถใช้งานได้ 
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2.11.1.2  ถ้าในแบบรูปและรายการละเอียดของอาคารใดได้กำหนดรุ่น-สีของสุขภัณฑ์และ
อุปกรณ์ประกอบไว้แล้วให้ยึดถือตามแบบรูปและรายการละเอียดนั้นเป็นหลัก แต่
ถ้าเป็นเพียงการกำหนดเฉพาะรุ่น-สีของสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบนั้นไว้ไม่
ครบถ้วนให้ถือรายการประกอบแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการให้งานแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนจนสามารถใช้งานได้ดีและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2.11.1.3  สุขภัณฑ์ที่ใช้ต้องเป็นเครื่องสุขภัณฑ์ที่ผลิตได้มาตรฐาน ระดับเครื่องสุขภัณฑ์   
วิเทรียส ไชน่า และอุปกรณ์ประกอบต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม   

2.11.1.4  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในแบบ โดย
เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน ไม่มีตำหนิ สีของเครื่องสุขภัณฑ์ต้องเรียบ
สม่ำเสมอ อุปกรณ์ประกอบทุกชนิดต้องใช้สำหรับชุดของสุขภัณฑ์ท่ีผู้ผลิตแนะนำให้
ใช้ประกอบเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องติดตั้งให้เรียบร้อยและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี ไม่มี
รอยแตกร้าวในวันส่งมอบงานและจนครบอายุรับประกัน 

2.11.1.5  การเก็บรักษาเครื่องสุขภัณฑ์ในบริเวณก่อสร้างต้องเก็บไว้ในสถานที่มิดชิด ไม่ให้ถูก
แสงแดดและฝน ซึ่งอาจทำให้เครื่องสุขภัณฑ์ชำรุดหรือสีของสุขภัณฑ์นั้นซีดไป ซึ่ง
ห้ามนำไปติดตั้งและเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิดต้องเก็บในกล่องหรือลังตามสภาพที่
บริษัทผู้ผลิตนำส่ง หากตรวจพบมีชำรุดผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายหรือระยะเวลาเพิ่มเติมได้ 

 2.11.2 สุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
 ถ้าในแบบรูปและรายการมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ตามรายการที่กำหนดให้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องตรงกับชนิดของห้องแต่ละประเภท ดังนี้ 
 

รายการ ชนิดสุขภัณฑ์ 
รายละเอียดสุขภัณฑ์และ

อุปกรณ์ 
อุปกรณ์ประกอบในห้อง

หรือสุขภัณฑ์ 
หมายเหตุ 

1. ส้วม โถส้วมนั่งราบ 
(ชนิดมีหม้อน้ำ) 

ตัวโถส้วมอุปกรณ์ประกอบหม้อ
น้ำชักโครกครบชุดสต็อปวาล์ว
พร้อมท่อสายอ่อนเข้าหม้อน้ำ 

ที่ใสก่ระดาษชำระ,  
สายอ่อนชำระพร้อม
สต็อปวาล์ว, ตะขอแขวนผ้า 

อย่างละ 1 ชุด 

2. ส้วม โถส้วมนั่งราบ
(ชนิด  
FLUSH 
VALVE) 

ตัวโถส้วม, อุปกรณ ์ FLUSH  
VALVL ครบชุด (ท่อโค้งหรือท่อ
ตรงแล้วแต่ชนิดของโถส้วม 

ที่ใส่กระดาษ-ชำระ,  
สายอ่อนชำระพร้อม
สต็อปวาล์ว, ตะขอแขวนผ้า 

อย่างละ 1 ชุด 

3. ส้วม โถส้วมนั่งยอง
ชนิดไม่มีหม้อ
น้ำ ชนิดมีฐาน
หรือไม่มีฐานโถ
ส้วมนั่งยอง 
ชนิด ราดน้ำ 

ตัวโถส้วม ก๊อกน้ำโลหะ Ø ½” ที่ใส่กระดาษ-ชำระ, 
สายอ่อนชำระพร้อม
สต็อปวาล์ว, ตะขอแขวนผ้า 

อย่างละ 1 ชุด 

 



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 2-43 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ   

 

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด 119 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 7 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-000-4997 แฟกซ์ : 02-000-4997 ต่อ 108 
AS&A/2020/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก่ิงแก้ว/รายการประกอบแบบ (ฉบับสมบูรณ์) 

รายการ ชนิดสุขภัณฑ์ 
รายละเอียดสุขภัณฑ์และ

อุปกรณ์ 
อุปกรณ์ประกอบในห้อง

หรือสุขภัณฑ์ 
หมายเหตุ 

4. ห้อง
อาบน้ำ 

หัวฝักบัวก้าน
แข็งหรือสาย
อ่อน 

หัวฝักบัว (ชนิดก้านแข็งหรือชนิด
สายอ่อน) พร้อมอุปกรณ์, 
ก๊อกฝักบัวพร้อมอุปกรณ์ 

ตะขอแขวนผ้าหรือรวม
แขวนผ้า, ที่ใส่บุหรี่, ที่ใส่สบู่  
ก๊อกน้ำโลหะ Ø½” FD 
พร้อมตะแกรงดักผง 

อย่างละ 1 ชุด 

5. ห้อง
อาบน้ำ 

  ก๊อกน้ำโลหะ Ø ½”, อ่างน้ำ
ค.ส.ล. หรืออ่างน้ำสำเร็จรูป 
(ขนาดตามที่กำหนดในแบบ) 

ตะขอแขวนผ้าหรือรวม
แขวนผ้า, ที่ใส่สบู่  FD 
พร้อมตะแกรงดักผง 

อย่างละ 1ชุด 

6.
ห้องน้ำ 

โถปัสวะชาย ตัวโถปัสสาวะ, ท่อน้ำทิ้งปัสสาวะ
ชาย (ชนิดดักกลิ่น), ก๊อกน้ำ
ปัสสาวะชาย (ชนิด FLUSIL 
VALVE หรือวาล์วปิด-เปิดหรือ
ระบบอัตโนมัติ) 

แผงกั้น (ยกเว้นโถปัสสาวะ
ชายที่มีแผงในตัว) 

อย่างละ 1 ชุด 

7. 
ห้องน้ำ 

อ่างล้างหน้า
ชนิดฝังบนแท่น 
ค.ส.ล. 

ตัวอ่างล้างหน้า, แท่นเคาน์เตอร์ 
ค.ส.ล. (กรุผิว), ก๊อกอ่างล้างหน้า 
(ทั้งชนิดธรรมดาและชนิด
ประหยัดน้ำ), ท่อน้ำทิ้งพร้อม
สะดืออ่าง (ชนิดดักกลิ่น), สต็อป
วาล์วพร้อมท่อสายน้ำดีเข้าอ่าง
ล้างหน้า 

กระจกเงาอ่างล้างหน้าชนิด
ติดผนัง (กรอบอลูมิเนียม
หรืออย่างอ่ืนแล้วแต่จะ
ระบ)ุ, ห่วงแขวนผ้า 

อย่างละ 1 ชุด 

8.
ห้องน้ำ 

อ่างล้างหน้า
แขวนผนัง 

ตัวอ่างล้างหน้า, ก๊อกอ่างล้าง
หน้า (ท้ังชนิดธรรมดาและชนิด
ประหยัดน้ำ), ท่อน้ำทิ้งพร้อม
สะดืออ่าง (ชนิดดักกลิ่น), สต็อป
วาล์วพร้อมท่อสายน้ำดีเข้าอ่าง
ล้างหน้า 

กระจกเงาอ่างล้างหน้าชนิด
ปรับพลิกได้ (ขนาดตาม
ท้องตลาด), หิ้งหรือชั้นวาง
ของ, ห่วงแขวนผ้า 

อย่างละ 1 ชุด 

9. 
ทั่วไป 

อ่างล้าง
อเนกประสงค์
(SINK) 

ตัวอ่างอเนกประสงค,์ แท่น
เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. (กรุผิว), ก๊อก,
อ่างอเนกประสงค์ (SINK), ท่อน้ำ
ทิ้งพร้อมสะดืออ่าง  

  อย่างละ 1 ชุด 
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2.12  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มอก. 
ล ำดับ

ท่ี
ผลิตภัณฑ์ เลขท่ี มอก.

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ท่ีได้ มอก.หรือ 

ISO

ผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้ได้กรณีท่ีผลิตภัณฑ์

ได้ มอก. ไม่ถึง 3 รำย
หมำยเหตุ

1 วัสดุหลังคำและส่วนประกอบ

1.1 เหล็กข้ึนรูปรีดลอน
เคลือบสี

2121-2545
 หรือ 
2228-2548

WMI EMPORIUM, BLUESCOPE,SP 
GROUP, LYSAGTH, BSP, ROLLFROM 
หรือเทียบเท่า

2 วัสดุฝ้ำเพดำนและส่วนประกอบ

2.1 แผ่นยิปซ่ัมส าหรับ 
T-BARD และฉาบเรียบ

Knauf Gypsum, Gyproc, 
ตราชา้ง, TOA

2.2 แผ่นอคูสติก ARMSTRONG, CELOTEX, OWA, TOA
COUSTIC, KNOUF, ตราชา้ง, Gyproc

2.3 คร่าวฝ้า Knauf Gypsum, Gyproc, 
ตราชา้ง, TOA

2.4 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม FAMELINE, PP, ARCONTYPE, SPALCO,
วัฒนชยัอลูมิเนียม, NEWCO

3 วัสดุกันควำมร้อน

3.1 ฉนวนกันความร้อน SPG HEAT GUARD, ตราต้นไม้, 
FELTECH, ISOVER หรือเทียบเท่า

4 วัสดุกันซึม และน  ำยำเคมี

4.1 วัสดุเคลือบผิว 
Polyurethane

SIKA, FLOWCRETE, I-KRETE MD หรือ
เทียบเท่า

บริษัทผู้จ าหน่าย
และติดต้ัง

4.2 วัสดุกันซึม ตราจระเข้, AMS, SIKA, 
TOA, ตราตุ๊กแก

SIKA, ASA-HI, ตราจระเข้, TOA, 
Flowcrete, LANKO, บ.เตียวฮงสีลม,
ตราตุ๊กแกหรือเทียบเท่า

ถ้าเป็นคอนกรีต
ผสมเสร็จให้ใชต้าม
มาตรฐานผู้ผลิต

5 วัสดุผนังและส่วนประกอบ

5.1 อิฐมอญ, 
อิฐก่อสร้างสามัญ

77-2545 บจก. อ.ป.ก.ดาวคู่ (1988) ท้องถ่ิน

5.2 อิฐมวลเบา 1505-2541 CPAC, QCON, TPI หรือเทียบเท่า

5.3 ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป  WILLY, ELITE, KOREX

6 กระเบื องปูพื นและส่วนประกอบ

6.1 กระเบ้ืองแกรนนิตโต้ VECERA, RCI, COTTO,
DURAGRESS

VECERA, RCI, COTTO, DURAGRESS

6.2 กระเบ้ืองเซรามิคปูพ้ืน 37-2529 VECERA, RCI, COTTO, 
DURAGRESS

VECERA, RCI, COTTO, DURAGRESS

6.3 หินแกรนิต ไทยแกรนนิต, THAI-KAMI, SCG, RC,
ธวัชชยัหินอ่อน, บจก.ทองเฮงสโตนโปรดักส์
หรือเทียบเท่า
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ล ำดับ

ท่ี
ผลิตภัณฑ์ เลขท่ี มอก.

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ท่ีได้ มอก.หรือ 

ISO

ผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้ได้กรณีท่ีผลิตภัณฑ์

ได้ มอก. ไม่ถึง 3 รำย
หมำยเหตุ

7 วงกบ/กรอบบำน/ประตู-หน้ำต่ำงและอุปกรณ์ประกอบ

7.1 ประตูไม้อันแผ่นเรียบ 192-2549 ชา้งสามเชอืก, ไม้อัดไทยบางนา,
สยามวนภัณฑ์ใบโพด า

ใชท้ั้งภายใน
และภายนอก

7.2 ประตู HDF DORIC, ตราชา้ง, DAIMOND DOOR พร้อมวงกบ

7.3 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบ 593-2530 BANGKOK SHUTTER, 
หจก.ราชาโรลลิงโปรดักส์,
บางกอกซิฟเวอร์

PENTACO, PROFILO, NAPA,
NEWCO, TRUE SCALE, BSP

7.4 ประตูเหล็กชนิดเรียบ
และลายลูกฟัก
(ชนิดธรรมดาและทน
ไฟ)

SCL. DIAMOND DOOR, SPR
CONCEPTFOOER

7.5 วงกบประตูหน้าต่าง
อลูมิเนียม

บ.เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม,
 TOSTEM, บ.ซิมเมอร์ เมตัล 
สแตนดาร์ด, บ.แม่น้ ามิทอล ซัพพลาย

ติดต้ังโดยผู้ผลิต
หรือผู้แทน

7.6 อลูมิเนียมคอมโพสิท Alucobond, Knauf, Meenabond
 หรือเทียบเท่า

จ าหน่ายและใช้
อลูมิเนียมตาม
มาตรฐาน มอก.

8 อุปกรณ์ประตู-หน้ำต่ำง

8.1 บานพับ

8.1.1 บานพับสองปีก CENZA, ISEO, COLT, HAFELE CENZA, ISEO, COLT, HAFELE

8.1.2 บานพับชนิดฝังพ้ืน CENZA, ISEO, COLT, HAFELE CENZA, ISEO, COLT, HAFELE

8.1.3 อุปกรณ์รางเล่ือน CENZA, ISEO, COLT, HAFELE CENZA, ISEO, COLT, HAFELE

8.2 อุปกรณ์ขอสับ, ขอสับ,
มือจับ

CENZA, ISEO, COLT, HAFELE CENZA, ISEO, COLT, HAFELE

8.3 กุญแจลูกบิด
ระบบลูกปืน

CENZA, ISEO, COLT, HAFELE CENZA, ISEO, COLT, HAFELE

8.4 กลอน CENZA, ISEO, COLT, HAFELE CENZA, ISEO, COLT, HAFELE

8.5 กุญแจคล้องสายยู CENZA, ISEO, COLT, HAFELE CENZA, ISEO, COLT, HAFELE

9 วัสดุกระจก

9.1 กระจกแผ่น บ.กระจกสยามการ์เดียน
บ.กระจกไทยอาซาฮี หรือเทียบเท่า  
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ล ำดับ

ท่ี
ผลิตภัณฑ์ เลขท่ี มอก.

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ท่ีได้ มอก.หรือ 

ISO

ผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้ได้กรณีท่ีผลิตภัณฑ์

ได้ มอก. ไม่ถึง 3 รำย
หมำยเหตุ

10 วัสดุตกแต่งต่ำงๆ

10.1 จมูกบันไดชนิด
อลูมิเนียม

APACE, PG, PRODUCT, DP
PROFILE, SPC, EIFEL, KOENIG, ตรา
จระเข้

10.2.1 บัว PVC PG PRODUCT, SPC, DP,
PRORILE, KOENIG,
APACE, PHITPHISARN, AACM
บ.เตียวฮงสีลม จก.

10.3 น้ ายากันปลวก ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
สาธารณสุขและ อย.

10.4 ผลิตภัณฑ์ GRC GEL PP หรือเทียบเท่า

10.5 ซิลิโคน GE, SIKA-WACKER ELASTOSIL, 
WEBER, DOWCORNING, SOUDAL

10.6 ปูนซีเมนต์

10.6.1 ซีเมนต์ (ก่อ,ฉาบ) ตรานกอินทรีย์, ตราเสือ, TPI

10.6.2 ซีเมนต์ส าเร็จรูป 
(ใชฉ้าบ)

ตรานกอินทรีย์, ตราเสือ, TPI ตราม้าเขียว, ตราเสือคู่, ตราจิงโจ้, ตรา
ลูกด่ิง

ตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต

10.6.3 ซีเมนต์ส าเร็จรูป (ใชก่้อ) 598-2547 ตราเสือคู่, TPI, ตรานกอินทรีย์ ตราม้าแดง ตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต

10.6.4 กาวซีเมนต์ ตราจระเข้,ตราตุ๊กแก ตราจระเข้,ตราตุ๊กแก หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต

10.6.5 กาวยาแนว ตราจระเข้,ตราตุ๊กแก ตราจระเข้,ตราตุ๊กแก หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต

10.6.6 ซีเมนต์แต่งผิวบาง ตราจระเข้,ตราตุ๊กแก,TOA ตราจระเข้, TOA,ตราตุ๊กแก หรือเทียบเท่า

11 งำนสี

11.1 สีน้ าอะครีลิค PAMMASTIC, TOA, 
BEGER, JOTUN

11.2 สีน้ ามัน PAMMASTIC, TOA, 
BEGER, JOTUN

11.3 สีกันไฟ FIRENOX FX901, 
FIRE GUARD,
DURACRETE

12 งำนสุขภัณฑ์

12.1 เคร่ืองสุขภัณฑ์ต่างๆ AMERICAN STANDARD,
COTTO, KARAT 

12.2 อุปกรณ์
ประกอบตามชดุ

AMERICAN STANDARD 
COTTO, KARAT หรือเทียบเท่า

14 อ่ืนๆ

14.1 ถังบ าบัดน้ าเสีย AQUA, AQUALINE, BOITECH  
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เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมท้ายหมวด 
 1. ในกรณีวัสดุอุปกรณ์ใดๆในหมวดนี้ได้กำหนดไว้ แต่มิได้กำหนดในแบบให้ถือเป็นดุลยพินิจของวิศวกร

ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง 
 2. เอกสารมาตรฐานหรือเอกสารหนังสือรับรองอ่ืนใดที่รับรองวัสดุอุปกรณ์ตามข้อกำหนดในหมวดนี้  

แต่มิได้กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นแนบในการเสนอราคาให้ถือเป็นขั้นตอนยื่นเอกสารดังกล่าวก่อน
ขั้นตอนการประกอบติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว หรือก่อนการนำมาเพ่ือใช้ปฏิบัติงานในโครงการ  
ยกเว้นว่าได้กำหนดยี่ห้อของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ไว้แล้ว อนุโลมให้ไมต่้องยื่นแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน 

 3. กรณีมิได้กำหนดมาตรฐานในวัสดุอุปกรณ์ตามข้อกำหนดในหมวดนี้ให้ถือเอาตามประกาศข้อกำหนด
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ 
ยกเว้นว่าได้กำหนดยี่ห้อของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ไว้แล้ว อนุโลมให้ไม่ต้องยื่นแนบเอกสารรับรอง
มาตรฐาน 

 4. กรณีข้อกำหนดในหมวดนี้ขัดแย้งหรือมิได้เป็นไปตามแบบให้ถือเป็นดุลยพินิจของวิศวกรผู้ควบคุมงาน
หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง โดยต้องไม่กระทบต่อโครงสร้าง ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้อาคาร 
และคุณภาพขององค์ประกอบอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง 

 5.  กรณีในหมวดนี้ได้กำหนดยี่ห้อของวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ให้ถือใช้วัสดุอุปกรณ์ตามยี่ห้อตามที่กำหนด
เท่านั้น 

 6.  การกำหนดวัสดุอุปกรณ์ตามแบบหรือรายการประกอบแบบเพียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือชนิดของสี  เป็น
เพียงการยกตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เพ่ือความเหมาะสมในการใช้งาน หรือเพ่ือความสวยงาม ผู้เสนอ
ราคา หรือผู้รับจ้างสามารถจัดหา หรือนำเสนอวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ มาตรฐานที่เทียบเท่ากันได้ 

 7. วัสดุอุปกรณ์ใดๆที่มิได้กำหนดตามหมวดนี้หรือมิได้กำหนดตามแบบอาคาร แต่ได้กำหนดไว้ในแบบ 
ปร.4 ให้ถือกำหนดใช้ตามแบบ ปร.4 ทั้งนี้ ก่อนประกอบติดตั้งหรือนำเข้ามาเพ่ือใช้ปฏิบัติงานใน
โครงการต้องได้รับความเห็บชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนจากผู้ว่าจ้าง 

 8.  วัสดุอุปกรณ์ตามแบบอาคารหรือตามข้อกำหนดในหมวดนี้หรือตามแบบ ปร.4 ผู้รับจ้างจะต้องถือ
ปฏิบัติโดยมิอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานหรือ 
ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ให้ถือผลประโยชน์ของรัฐเป็นสำคัญ 

 9.  กรณีเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย เอกสารสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนจำหน่าย 
หรอืตัวแทนการค้า หรือผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือโรงงานผู้ผลิต หรือเอกสารเอกสิทธิ์รับรอง
สิทธิ์ ตามที่กำหนดให้แนบในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ กรณีไม่
ปฏิบัติตามที่กำหนดคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาสามารถใช้สิทธิ์ไม่พิจารณาก็ได้  

 10.  เอกสารแคตตาล็อกหรือแคตตาล็อก DATA SHEET หรือตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ หรือ  
รายละเอียดคุณลักษณะหรือรูปแบบรายละเอียด หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือมาตรฐาน ISO หรือ 
มาตรฐานอ่ืนใดตามที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาแนบในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทุกประการ กรณีไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาสามารถใช้
สิทธิ์ไม่พิจารณาก็ได้     

 11.  ในการปฏิบัติงานหรือดำเนินงานก่อสร้าง พัสดุหรือวัตถุดิบ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หรือจัดหามาเพ่ือใช้
ประกอบติดตั้งหรือก่อสร้างจะต้องเป็นพัสดุหรือวัตถุดิบ หรือวัสดุอุปกรณ์ตามที่นำเสนอในการเสนอ
ราคา หรือตามเอกสารที่แนบท้ายในสัญญาเท่านั้น 



 

 

หมวดที่ 3 

หมวดงานไฟฟ้าและส่ือสาร 



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 3-1 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ  

 

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด 119 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 7 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-000-4997 แฟกซ์ : 02-000-4997 ต่อ 108 
AS&A/2020/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก่ิงแก้ว/รายการประกอบแบบ (ฉบับสมบูรณ์) 

หมวดที่ 3 
หมวดงานไฟฟ้าและสือ่สาร 

 
3.1  รายละเอียดข้อกำหนดทั่วไป (GENERAL SPECIFICATION) 
 3.1.1  ขอบเขตของรายละเอียดข้อกำหนด (SCOPE OF SPECIFICATION) 
 3.1.2  แบบแปลน (DRAWINGS) 
 3.1.3  วัสดุและอุปกรณ์ (MATERIAL AND EQUIPMENT) 
 3.1.4  การทดสอบระบบและอุปกรณ ์(EQUIPMENT & SYSTEM TEST) 
 3.1.5  การรับประกันคุณภาพ (GUARANTEE) 
 3.1.6  แบบรายละเอียดการติดตั้ง (SHOP DRAWINGS) 
 3.1.7  แผนงานและรายงานความคืบหน้าของงาน (WORKING SCHEDULE AND PROGRESS 

REPORT)  
 3.1.8  วิศวกรประจำหน่วยงาน (SITE ENGINEER) 
 3.1.9  การตรวจสอบผลงาน (INSPECTION) 
 3.1.10  ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
 3.1.11  แบบแปลนที่ติดตั้งจริง (REPRODUCIBLE AS BUILT DRAWINGS) 
 3.1.12 ป้ายชื่อ (NAME PLATE)  
 3.1.13  การฝึกอบรมและคำแนะนำช่างให้กับผู้ว่าจ้าง 
 3.1.14  คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา  (INSTRUCTION MANUAL FOR OPERATING AND 

MAINTENANCE) 
 3.1.15  แผ่นภูม ิและ/หรือแผ่นภาพ 
3.2  มาตรฐานการผลิตและการติดตั้ง (STANDARD OF PRODUCTION AND INSTALLATION) 
3.3  ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) 
3.4  หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 
 3.4.1  พิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า   
 3.4.2  ความตอ้งการด้านการออกแบบและผลิต 
 3.4.3 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 
 3.4.4 การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
3.5  MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) 
3.5.1  ความต้องการทั่วไป 
 3.5.2  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสภาวการณ์ใช้งาน 
 3.5.3  รายละเอียดทางโครงสร้าง (DESIGN-CONSTRUCTION & RATING) 
 3.5.4 รายละเอียดทางด้านเทคนิค BUSBARS และฉนวนยึด INSULATOR SUPPORT 
 3.5.5  พิกัด (RATING)    
 3.5.6  LOW VOLTAGE DISTRIBUTION BOARD 
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3.6  ระบบท่อร้อยสาย (CONDUIT SYSTEM) 
 3.6.1  ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะ      
 3.6.2  ท่อร้อยสายอโลหะ 
 3.6.3  กล่องต่อสายและกล่องดึงสาย   
 3.6.4  รางร้อยสาย (WIREWAYS)    
3.7  สายไฟฟ้า (CONDUCTOR) 
3.8   โคมไฟฟ้าและหลอดไฟแสงสว่าง (LIGHTING FIXTURE) 
 3.8.1  ความต้องการทั่วไป 
 3.8.2  ความต้องการทางด้านเทคนิค    
 3.8.3  ข้อกำหนดอ่ืนๆทั่วไป 
 3.8.4  หลอด LED T8 ขนาด 18 W 
 3.8.5  หลอด LED E27 ขนาดไม่น้อยกว่า 7 W 
3.9  สวิตช์และปลั๊ก (SWITCHS & RECEPTACLE) 
3.10  ระบบสายดิน (GROUNDING SYSTEM) 
 3.10.1  ความต้องการทั่วไป 
 3.10.2  วัสดุอุปกรณ์และการติดตั้ง   
 3.10.3  การทดสอบ 
3.11  ระบบป้องกันฟ้าผ่า (LIGHTNING PROTECTION SYSTEM) 
 3.11.1 ความต้องการทั่วไป   
 3.11.2 ส่วนประกอบสำคัญ 
 3.11.3  การติดตั้ง 
 3.11.4  การตรวจสอบ 
3.12  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) 
 3.12.1  ความต้องการทั่วไป  
 3.12.2  มาตรฐาน 
 3.12.3  ด้านเทคนิค     
 3.12.4   การติดตั้ง 
 3.12.5   การทดสอบ 
 3.12.6   การอบรม 
3.13  การอุดช่องเพ่ือป้องกันไฟลาม 
 3.13.1 วัสดุป้องกันไฟลาม    
 3.13.2  การติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลาม 
 3.13.3  สถานที่ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลาม 
3.14 รายชื่อผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 
 3.14.1  วัตถุประสงค์ 
 3.14.2  รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน 
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หมวดที่ 3 
หมวดงานไฟฟ้าและสือ่สาร 

 

3.1  รายละเอียดข้อกำหนดทั่วไป (GENERAL SPECIFICATION) 
 3.1.1  ขอบเขตของรายละเอียดข้อกำหนด (SCOPE OF SPECIFICATION) 

 3.1.1.1  ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบตามแบบแปลนและตามรายละเอียดข้อกำหนดนี้ 
 3.1.1.2  คำว่า “อนุมัติแล้วว่าเทียบเท่า” ในรายละเอียดข้อกำหนดหรือในแบบแปลน ให้

หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง หรือวิศวกรผู้ออกแบบ 
หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง 

 3.1.1.3  คำว่า “วิศวกร” ในรายละเอียดข้อกำหนดนี้ หมายถึง วิศวกรผู้ออกแบบ หรือ
วิศวกรผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้ว่าจ้าง 

 3.1.1.4  ในกรณีที่ข้อความหรือรายละเอียด ในรายละเอียดข้อกำหนดนี้ขัดกับแบบแปลน 
หรือแตกตา่งไปจากแบบแปลนให้ถือการวินิจฉัยของวิศวกรเป็นการชี้ขาด 

 3.1.1.5  ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบแปลน  รายละเอียดข้อกำหนด และรายการ
ประกอบอ่ืนๆ ของงานที่ใช้ประกอบในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ถ้าหากมี
ปัญหาหรือขัดข้องใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนการลงนาม
สัญญา มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างจะถือว่า ผู้รับจ้างได้ศึกษาแบบแปลนและรายละเอียด
ข้อกำหนด ตลอดจนรายการประกอบแบบอ่ืนๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้รับจ้าง
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามสัญญา 

 3.1.2  แบบแปลน (DRAWINGS) 
  ตำแหน่งที่ตั้งของวัสดุอุปกรณ์ท้ังหมดในแบบแปลนเป็นเพียงตำแหน่งโดยประมาณ ซึ่ง
อาจเปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กน้อยเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะโครงสร้างของ
อาคาร ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรเสียก่อน 

 3.1.3  วัสดุและอุปกรณ์ (MATERIAL AND EQUIPMENT) 
 3.1.3.1  วัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุในแบบแปลนและในรายละเอียดข้อกำหนดจะต้องเป็น

ของใหม่ ไม่บุบสลายหรือผ่านการใช้งานมาก่อน ทั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบ
ใหม่ล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต 

 3.1.3.2  วัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุในแบบแปลนและในรายละเอียดข้อกำหนดที่ผู้รับจ้าง
จะนำมาใช้จะต้องส่งตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์หรือแคตตาล็อค พร้อมทั้ง
รายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณ์ให้วิศวกรพิจารณาอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษร ก่อนนำไปสั่งซื้อหรือใช้งาน หากนำไปใช้ก่อนโดยมิได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรแล้วปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและ
รายละเอียดข้อกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการรื้อถอน
เปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นเอง 
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 3.1.3.3  ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานการส่งตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ตามข้อ ข โดย
กำหนดวันส่งขออนุมัติและวันที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างทุกรายการเพ่ือขอ
อนุมัตใิห้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินการก่อสร้าง 

 3.1.4  การทดสอบระบบและอุปกรณ์ (EQUIPMENT & SYSTEM TEST) 
  หลังจากการติดตั้งระบบแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบระบบและอุปกรณ์
ของระบบต่อหน้าเจ้าของและวิศวกรตามวิธีการในรายละเอียดที่วิศวกรกำหนดให้ โดยผู้รับจ้าง
จะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบทั้งหมด 

 3.1.5  การรับประกันคุณภาพ (GUARANTEE) 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดและคุณภาพของการติดตั้ง
ระบบนี้เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ลงนามตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยวิศวกรหรือผู้ว่าจ้าง
ในระหว่างระยะเวลารับประกันดังกล่าวหากมีวัสดุอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนชำรุดใช้งานไม่ได้
หรือทำงานไม่สมบูรณ์ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์หรือความบกพร่อง
ในการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนนั้นๆ โดยไม่คิด
ราคาจากผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่รีบดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงข้อบกพร่อง
หรือความเสียหายดังกล่าว ผู้ว่าจ้างทรงสิทธิ์ไว้ในการที่จะว่าจ้างผู้อ่ืนมากระทำการแทน 
โดยคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้รับจ้าง 

 3.1.6  แบบรายละเอียดการติดตั้ง (SHOP DRAWINGS) 
  ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแบบรายละเอียดการติดตั้งและการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิดที่
จำเป็นหรือตามที่วิศวกรเห็นว่าจำเป็นเสนอต่อวิศวกร เพ่ืออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง 
หากมิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขและส่งให้ใหม่ภายใน 7 วัน หลังจาก
วันที่ได้รับแจ้ง 

 3.1.7  แผนงานและรายงานความคืบหน้าของงาน (WORKING SCHEDULE AND PROGRESS 
REPORT)  

    ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการทำงานโดยละเอียดทั้งหมดของระยะเวลาในการติดตั้งและ
รายงานความคืบหน้าของงานทุกๆ เดือนต่อวิศวกรและผู้ควบคุมงานคนละ 1 ชุด ไม่เกิน
วันที่ 5 ของทุกๆ เดือนจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 

 3.1.8  วิศวกรประจำหน่วยงาน (SITE ENGINEER) 
  ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้ากำลังระดับ
สามัญวิศวกร ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ประจำหน่วยงานตลอดเวลา โดยวิศวกรหรือผู้รับ
มอบอำนาจสามารถจะกำหนดจำนวนตามความจำเป็นได้จนกว่างานจะได้รับมอบโดย 
ผู้ว่าจ้าง 

 3.1.9  การตรวจสอบผลงาน (INSPECTION) 
  ในระหว่างการติดตั้งระบบ ผู้ว่าจ้างหรือวิศวกรมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบผลงาน โดย
ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกตามที่วิศวกรร้องขอ และมีสิทธิที่จะระงับผู้รับจ้างให้
หยุดปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ทันที หากพบว่าผลงานการติดตั้งหรือบุคคลดังกล่าวไม่มี
คุณสมบัติเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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 3.1.10  ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายใดๆ  ก็ตามที่เกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและบุคคลอันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือความประมาทที่เกิดขึ้นจากการกระทำของ
ผู้รับจ้าง 

 3.1.11  แบบแปลนที่ติดตั้งจริง (REPRODUCIBLE AS BUILT DRAWINGS) 
  หลังจากการติดตั้งระบบแล้วเสร็จในแต่ละส่วนของงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำสำเนาแบบแปลน 
ติดตั้งจริงมาตราส่วน 1 : 100 จำนวน 3 ชุด เสนอต่อวิศวกรของผู้ว่าจ้าง เพ่ือตรวจสอบทุกครั้ง 
ตามที่วิศวกรร้องขอให้ผู้รับจ้างทำส่ง และภายหลังที่งานติดตั้งทั้งระบบแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแบบแปลนที่วิศวกรได้ตรวจสอบแล้ว ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างเป็นพิมพ์เขียว 
3 ชุด กระดาษไขอีก 1 ชุด และแผ่น Disk ที่บันทึกข้อมูลแบบแปลนงานระบบด้วยโปรแกรม 
AUTO CAD อีก 3 ชุด ก่อนการตรวจรับมอบงานเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วัน 

 3.1.12 ป้ายช่ือ (NAME PLATE) 
  อุปกรณ์หลักทุกตัวหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จำเป็นจะต้องติดป้ายชื่อ เพ่ือระบุความสามารถ 
หน้าที่และรายการที่อุปกรณ์นั้นทำหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ให้ติดตั้งป้ายชื่อหรือเลขหมาย ชนิด
คงทนถาวร ทำด้วยทองเหลือง ทองแดง หรือเหล็กไร้สนิม ขนาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ เป็น
อำนาจของวิศวกรที่จะกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนนี้ทั้งหมดตามความเหมาะสม 

 3.1.13  การฝึกอบรมและคำแนะนำช่างให้กับผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องแนะนำและฝึกช่างของผู้ว่าจ้างให้มีความสามารถในการใช้และควบคุม
การทำงานตลอดจนบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทัง้หมดจนเป็นที่เข้าใจโดยละเอียด 

 3.1.14  คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา (INSTRUCTION MANUAL FOR OPERATING AND 
MAINTENANCE) 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดมอบหนังสือคู่มือการใช้ การซ่อมบำรุงและรายการอะไหล่ อุปกรณ์ 
(PART LIST) ของอุปกรณ์หลักท้ังหมดแก่ผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 4 ชุด ในวันส่งมอบงาน 

 3.1.15  แผ่นภูมิ และ/หรือแผ่นภาพ 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนภูมิ และ/หรือแผ่นภาพแสดงการทำงานโดยระบุขนาด ชื่อ 
และตำแหน่งของอุปกรณ์หลักแต่ละตัวด้วยแผ่นพลาสติก หนา 3 มิลลิเมตร ขนาดตาม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ แผ่นภูมิและ/หรือแผ่นภาพดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร 
ก่อนดำเนินการจัดทำ 

 

3.2  มาตรฐานการผลิตและการติดตั้ง (STANDARD OF PRODUCTION AND INSTALLATION) 
 3.2.1  วัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับใดฉบับหนึ่งที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเฉพาะ

วัสดุอุปกรณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
    มอก.     มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
    ANSI     AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE 
    NEMA  NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION 
    UL       UNDERWRITERS LABORATORIES INC 
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    IEC       INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
    VDE     VERBAND DEUTSHER ELECTROTECHNIKER 
    DIN      DEUTSHER INBDUSTRIE NORMEN 
    BS       BRITISH STANDARD 
    JIS       JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS 

 3.2.2  การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556, มาตรฐาน
ของการไฟฟ้านครหลวงและประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า ในกรณีท่ีมิได้ระบุไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ NEC (NATIONAL ELECTRICAL CODE)  

 

3.3  ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) 
 3.3.1  หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนช่างฝีมือแรงงานและ

เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหมดที่จำเป็นตามหลักวิชาช่างที่ดี ติดตั้งงานระบบทั้งหมดที่ปรากฏใน
แบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนด ในกรณีที่แบบแปลนหรือรายละเอียดข้อกำหนด
มิได้แสดงไว้ หากเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสอดคล้องต่อเนื่องที่จะต้องติดตั้งไว้ด้วย 
เพ่ือให้ระบบใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ หรือในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งที่ผู้รับจ้างมิอาจดำเนินการได้ 
และผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งให้วิศวกรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนการลงนามใน
สัญญาติดตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการเองทั้งหมดแทนผู้ว่าจ้าง 

 3.3.2  เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องประสานงาน โดยศึกษาแบบแปลนของงาน
สถาปัตยกรรม โครงสร้าง และระบบอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่ประกอบขึ้น และรวมอยู่
ในโครงการนี้ทั้งหมด ให้มีความสอดคล้อง ไม่เกิดการกีดขวางในงานแต่ละระบบซึ่งกัน 
และกัน ไม่กอ่ให้เกิดความติดขัดกับงานระบบอื่น อันมีผลทำให้งานระบบอื่นมีอุปสรรคและ
เกิดความล่าช้าได้ 

 3.3.3  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องราวติดต่อและประสานงานกับการไฟฟ้าฯ ในส่วน
งานที่จะต้องเก่ียวข้องกับการไฟฟ้าฯ แทนผู้ว่าจ้างทัง้หมด 

 3.3.4  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น ค่าสมทบ
ก่อสร้าง ค่าขยายเขต ค่าต่อกระแสไฟฟ้า ค่าตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆ ให้แก่การไฟฟ้าฯ 
ตามที่การไฟฟ้าฯ เรียกเก็บแทนผู้ว่าจ้างทั้งหมด โดยรวมอยู่ในราคาประมูล ทั้งนี้ จะอ้าง
สาเหตุอื่นอีกมิได้ 

 3.3.5  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลามและควันลามที่บริเวณช่องเปิดและช่อง
เดินท่อต่างๆ ผนัง พ้ืน และคาน ภายหลังจากที่ได้ติดตั้งท่อไปแล้ว วัสดุที่ใช้งานต้องมี
คุณสมบัติอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน NEC 300-21 และ ASTM 

 
3.4  หม้อแปลงไฟฟา้ (Transformer) 
 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ชนิดติดตั้งบนนั่งร้าน Outdoor Oil Immersed Type ออกแบบ
ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน VDE, DIN, ANSI, IEC หม้อแปลงนี้ติดตั้งบนนั่งร้านที่มีขนาดเหมาะสมและ
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แข็งแรง โดยฐานนั่งร้านเป็นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กสูงจากพ้ืนรอบข้างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร ทั้งนี้ การ
ติดตั้งหม้อแปลงต้องเป็นไปตามกฎและมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีคุณสมบัติดังนี้   
 3.4.1  พิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า 
   หม้อแปลงไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
   Type of Transformer             Oil-Immersed Hermetically Sealed  
   Standard      IEC60076/TIS384 
   Number of Phase    3 
   Power Rating     250 kVA 
   High Voltage Side    24 kV 
   Low Voltage Side    416/240V 
   Material HV Winding    Copper 
   Material LV Winding    Copper 
   Tapping Type     Off-Load 
   Tapping Percentage of Tapping -4 x 2.5% 
   Vector Group Symbol   Dyn11 
   Frequency      50 Hz 
   Total Loss      1.5% 
   Impedance Voltage At 75◦C  6% 
   Ambient Temperature   40 ◦C 
   Temperature Rise of Winding 65 ◦C 
   Temperature Rise of Top Oil 60 ◦C 
   Cooling Method     ONAN 
   No Load Current    1.6 % 
   Oil Dielectric Strength (ASTM D877)  ≥30 
   Insulation Resistance Test by Megger: Between HV-LV at 20◦C ≥1000 MegOhm. 
   Insulation Resistance Test by Megger : Between HV-GND at 20 ◦C≥1000 MegOhm. 
   Insulation Resistance Test by Megger : Between LV-GND at 20 ◦C≥500 MegOhm. 
 3.4.2  ความต้องการด้านการออกแบบและผลิต 
   3.4.2.1  แกนเหล็กทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูงซึ่งมีค่าความซึมซาบแม่เหล็กสูงและมี

ความสูญเสียแม่เหล็กต่ำ 
   3.4.2.2  ขดลวดเป็นโลหะตัวนำทองแดงซึ่งมีฉนวนชนิดความแข็งแรงทางกลสูง การ

พันขดลวดต้องให้การกระจายสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอเพ่ือป้องกันการเกิด
Corona และขัดขวางการหมุนเวียนของน้ำมันน้อยที่สุด 

   3.4.2.3  ตัวถังทำด้วยเหล็กแข็งแรงเพียงพอออกแบบสำหรับใช้งานนอกอาคาร พร้อม
มาตรวัดอุณหภูมิน้ำมัน ตัวถังด้านในเคลือบผิวด้วย Oil Resistant Paint 
ตัวถังด้านนอกเคลือบด้วยสีรองพ้ืนกันสนิมและสีภายนอกทนต่อสภาพอากาศ 
2 ชั้น สีเทา 
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 3.4.3 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 
   3.4.3.1  หม้อแปลงไฟฟ้าต้องมผีลการตรวจจากโรงงานผู้ผลิต รายละเอียดดังนี้ 
     (1)  Ratio Test 
     (2)  Polarity and Phase Relation (Vector Group) 
     (3)  Winding Resistance Measurement 
     (4)  No-Load Loss and No-Load Current Test 
     (5)  Impedance Voltage and Load Loss Test 
     (6)  Low frequency Dielectric Dielectric Test Consisting an Applied 

Potential Test and Induced Potential Test 
     (7)  Oil Leak Test 
     (8)  Oil Dielectric Strength Test 
     (9)  หม้อแปลงไฟฟ้าต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองให้ใช้งานได้จากการ

ไฟฟ้านครหลวง กรณีนี้ผู้รับจ้างต้องยื่นแนบเอกสารให้วิศวกรควบคุมงาน 
หรือตัวแทนจากผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ และต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า 
15 วัน ก่อนกำหนดการดำเนินงาน 

 3.4.4 การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
  ให้ติดตั้งตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงและมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

 เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมหม้อแปลงไฟฟ้า 
ในการส่งมอบจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์พร้อมบริการตรวจสอบกรณีชำรุดเสียหายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือโรงงานผู้ผลิตจะต้องเป็นผู้ออกเอกสาร
ดังกล่าวเท่านั้น 
 

3.5  MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) 
3.5.1  ความต้องการทั่วไป 

  ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมถึงความต้องการด้านออกแบบและสร้างแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ
ซึ่งประกอบด้วยแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board: MDB) และ
แผงสวิตช์ไฟฟ้ารองทั่วไป (Sub Distribution Board SDB or Feeder Board) ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาและติดตั้งแผงสวิตช์ฯ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในห้อง และ/หรือสถานที่ที่
จัดเตรียมไว้ การจัดสร้างแผงสวิตช์ฯ ที่ประกอบในประเทศไทย ผู้ทำต้องมีประสบการณ์
ผ่านงานด้านการทำแผงสวิตช์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถประกอบได้หรือเทียบเท่า
มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ ผู้ทำต้องมีวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลังเป็นผู้ควบคุม
รับผิดชอบการผลิตและการติดตั้งแผงสวิตช์ฯ การจัดสร้างแผงสวิตช์ฯ ต้องทำด้วยฝีมือช่าง
ที่ดีวัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติเท่ากับหรือดีกว่าคุณสมบัติที่จะกล่าวในข้อกำหนดนี้อุปกรณ์ที่
ให้ในแผงสวิตช์ฯ ต้องมีคุณสมบัติใช้ได้ตามมาตรฐานนั้นๆ ที่ระบุให้เลือกใช้ในข้อกำหนดนี้ 
สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติหรือ Molded Case Circuit Breaker ทุกตัวที่ใช้ในแผงสวิตช์ฯ 
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จะต้องผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกันกับ Main Circuit Breaker ยกเว้น Automatic Transfer 
Switch (ATS) ให้ใช้จากผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน
สั่งซื้อหรือจัดสร้างแผงสวิตช์ฯ ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ทุกชนิดตามรายการให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อนขนาดของแผง
สวิตช์ฯ ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบและ/หรือในรายการให้ถือเป็นขนาดขั้นต่ำ แต่ถ้าหาก
สวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้มีขนาดใหญ่กว่าให้ขยายขนาดแผงสวิตช์ให้ใหญ่ขึ้น โดย
ถือรวมอยู่ในงานเป็นราคาเหมาะจะไม่มีการเพ่ิมราคาจากราคาท่ีเสนอไว้ 

 3.5.2  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสภาวการณ์ใช้งาน 
     ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB) และอุปกรณ์ที่จะจัดหามาใช้งานจะต้องเป็นชนิดใช้ภายใน

อาคาร โดยประกอบสำเร็จรูป เหมาะสมกับการใช้งานตามที่กำหนด  ผู้ผลิตต้องมี
ประสบการณ์และมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนผลิตตู้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์แผงสวิตช์บอร์ด
ไฟฟ้า (Original Manufacturer) ด้านการทำแผงสวิตช์ฯ และสามารถประกอบได้ตามมาตรฐาน 
IEC 61439-1 & 2 (FULLY TYPE-TESTED) ชนิด LICENSEE FACTORY มาแล้วไม่น้อยกว่า 
5 ปี และมีเอกสารการตรวจรับรอง การได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนผลิตแผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ทุกๆ ปี (Annual Audit Report/Audit Annual Certificated) 

 3.5.3  รายละเอียดทางโครงสร้าง (DESIGN-CONSTRUCTION & RATING) 
   3.5.3.1  โครงตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
   3.5.3.2  แผ่นโลหะรอบนอกต้องทำจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่ า 1.6 

มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีการขัดผิวให้เป็นสีเดียวกันทั้งคู่ 
   3.5.3.3  ตู้ประกอบขึ้นเป็น COMPARTMENT ประกอบด้วย BUSBARS, CIRCUIT BREAKER, 

CABLE และ METERING COMPARTMENT โดยมีแผ่นกั้นระหว่าง COMPARTMENT 
รูปแบบ FORM 2A และต้องมีฐานสำหรับยึด CIRCUIT BREAKER ด้วย 

   3.5.3.4  ตัวตู้ต้องสามารถเปิดได้ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน และด้านข้าง แผง
ประตูด้านหน้าของช่องใส่อุปกรณ์ต้องติดบานพับชนิดซ่อนด้านหลัง และ
ด้านข้างให้ทำเป็นแผงๆ ละสองชั้น พับขึ้น ขอบมีแผ่นยาง SEAL 

   3.5.3.5  ฝาประตูด้านข้างและด้านหลังจะต้องมีเกล็ดสำหรับระบายอากาศอย่าง
เพียงพอ โดยภายในช่องเกล็ดให้บุด้วยตาข่ายกันแมลง (INSECT SCREEN) 

   3.5.3.6  ฝาตู้ด้านหน้าต้องมีป้ายชื่อทำด้วยพลาสติก พร้อมทั้ง MIMIC BUS DIAGRAM 
ติดให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่หลุดง่าย 

   3.5.3.7  ฝาตู้ทุกบานที่มีบานพับปิด-เปิดได้ ต้องมีการต่อลงดินด้วยสายดินชนิดตัวนำ
ทองแดงต่อลงดินที่โครงตู ้

   3.5.3.8  ด้านหลังของช่องใส่ อุปกรณ์  (Apparatus Chambers) ทุกช่องระหว่าง
อุปกรณ์และช่องของบัสบาร์หลังตู้ และด้านล่างของอุปกรณ์ที่ติดอยู่ในช่องใส่
อุปกรณ์อันบน ต้องมีแผ่นโลหะป้องกันอาร์ก โดยแผ่นโลหะอาร์กและแผ่น
โลหะระหว่างตู้ทีต่ั้งชิดกันต้องใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มิลลิเมตร 

   3.5.3.9  ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทุกชิ้นต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นสีชิ้นส่วนที่เป็น
อลูมิเนียมไม่ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมแต่ต้องพ่นสี 
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   3.5.3.10  การทำความสะอาดผิวโลหะเพ่ือป้องกันสนิมให้ขัดผิวโลหะให้เรียบและ
สะอาด แล้วล้างไขมันหรือคราบน้ำมันออก ถ้ามีร่องรอยของการมีสนิมให้ล้าง
ด้วยน้ำยาล้างสนิมตามวิธีการที่ผู้ผลิตน้ำยาล้างสนิมแนะนำตามมาตรฐาน 
มอก. 

   3.5.3.11  การพ่นสีให้พ่นสำรองพ้ืนก่อนด้วย Zinc Phosphate หรือ Etching Priner 
ตามมาตรฐาน มอก. โดยพ่นให้ทั่วทุกด้านแล้วอบที่อุณหภูมิประมาณ 125 
องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนี้ให้พ่นสีชั้นนอก 2 ครั้ง แต่ละ
ครั้งต้องอบด้วยวิธีเดียวกับสีรองพ้ืน แล้วขัดด้วยขี้ผึ้งขัดสี สีชั้นนอกให้ใช้สี
น้ำมันชนิดอบ (Stove Enamelled Paint) หรือสีอีป๊อกซี่ผง และใช้สีเทา 
หรือตามท่ีกำหนด 

 3.5.4 รายละเอียดทางด้านเทคนิค BUSBARS และฉนวนยึด INSULATOR SUPPORT 
 3.5.4.1  BUSBARS ที่ใช้ต้องทำจากทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% ตาม

มาตรฐาน IEC 61439-1 และ 2 มีขนาดและ AMPACITY ตามตารางที่แนบ
ท้ายหมวดนี้ และจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบสะดวกต่อการเข้าสาย และมี
ระยะห่างจากฝาตู้อย่างเพียงพอสำหรับการเดินสายไฟฟ้า นอกจากนี้ต้องมี 
GROUND BUS อยู่ด้านหลังมุมล่าง และ NEUTRAL BUS อยู่ด้านหลังมุมบน
ของตู้หรือติดตั้งบริเวณอ่ืนของตู้  แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน 
BUS ดังกล่าวจะต้องวางยาวตลอดความยาวของตู้และเจาะรูเตรียมสำหรับ
การต่อสายไว้ 

3.5.4.2  การจัดเฟสของ BUSBARS เมื่อมองจากด้านหน้าให้อยู่ในลักษณะดังนี้ A, B, 
C เรียงจากหน้าตู้ไปหลังตู้ จากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวา BUSBARS 
แนวนอนให้จัดวางในส่วนบน/ล่างของแผงบริภัณฑ์ ส่วน BUSBARS แนวตั้ง
ให้จัดวางในส่วนด้านข้างในแต่ละส่วนของแผงบริภัณฑ์นั้นๆ 

3.5.4.3  BUSBARS ภายในตู้ให้ทาสีหรือพ่นสีด้วยสีทนความร้อนหรือติดป้ายเพ่ือระบุ
เฟส ดังนี้ 

    เฟส A   : สีน้ำตาล 
    เฟส B   : สีดำ 
    เฟส C   : สีเทา 
    NEUTRAL  : สีฟ้า 
    GROUND  : สีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลือง 
 3.5.4.4  จุดต่อหรือจุดสัมผัสระหว่าง BUSBARS กับ BUSBARS หรือ BUSBARS กับ 

TERMINAL PAD ให้ทาเคลือบจุดสัมผัสด้วย ELECTRICAL COMPOUND 
เพ่ือป้องกันการเกิดอ๊อกไซด์ 

 3.5.4.5  ที่หางปลาเข้าสายให้สวมด้วย VINYL WIRE END CAP โดยเลือกขนาดให้
เหมาะสมกับสาย และหางปลาที่ใช้และใช้รหัสสีตามเฟสนั้นๆ ไม่อนุญาตให้ใช้
เทปสีพันแทน เพราะจะทำให้ไม่คงทนและหลุดง่าย 
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 3.5.4.6  สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ TERMINAL BLOCK ภายในตู้ให้ใช้สายชนิด 
FLEXIBLE ANNEALEDCOPPER WIRE 750V, PVC-INSULATED ขนาดของ
สายไฟต้องมีรหัสสีและต้องไม่เล็กกว่าที่กำหนดดังนี้ 

    (1)  CURRENT CIRCUIT  ใช้สายสีดำ ขนาด 2.5 sq.mm. 
   (2) VOLTAGE CIRCUIT ใช้สายสีแดง ขนาด 1.5 sq.mm. 
   (3)  AC. CONTROL CIRCUIT   ใช้สายสีเหลือง ขนาด 1.5 sq.mm. 
   (4)  DC. CONTROL CIRUIT  ใช้สายสีน้ำเงิน ขนาด 1.5 sq.mm. 
   (5)  SLEEVE และ CAP  หุ้มปลายสายก็ให้ใช้รหัสสีเดียวกับสายด้วย 
 3.5.4.7  สายไฟทั้งหมดต้องวางอยู่ในรางสาย (TRUNKING) เพ่ือความเรียบร้อย และ

เพ่ือป้องกันการชำรุดของฉนวนสายไฟแต่ละเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดนั้นๆ และ
ห้ามมีการตัดต่อโดยเด็ดขาด 

   (1) สาย CONTROL ทุกเส้นที่ปลายทั้งสองด้าน ต้องมีเครื่องหมายกำกับเป็น
ระบบปลอกสวม ซึ่งยากแก่การลอกหรือหลุดหาย เพ่ือความสะดวกใน
การบำรุงรักษาภายหลัง 

   (2)  สาย CONTROL ที่แยกออกจาก CABLE TRUNK ต้องจัดหรือรัดสาย
ด้วย CABLE TIE เป็นระบบ 

 3.5.4.8  การคำนวณขนาดของบัสบาร์ให้คิดแบบพ่นสี/ทาสี (COATED/PAINTED) 
ขนาดของ BUSBAR พ้ืนที่หน้าตัดมีขนาดโตเท่ากับเส้นเฟสหรือตามที่กำหนด
ขนาดของบัสบาร์เส้นดินถ้าใช้ทองแดงต้องมีพ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า  95 
ตารางมิลลิเมตร สำหรับสวิตช์แผงจ่ายไฟฟ้าที่ใช้เมนสวิตช์หรือ MAIN BREAKER 
เกิน 800A ถ้าใช้  BUSBAR อลูมิเนียมต้องเลือกขนาดของบัสบาร์ให้ ได้
คุณสมบัติของไฟฟ้าเทียบเท่าหรือดีกว่าเมื่อใช้ BUSBAR ทองแดง 

 3.5.4.9  ที่รองรับและยึด (Bracket) บัสบาร์กับตัวตู้ทำจากฉนวน Cast Resin หรือ 
Sectional Glass Rainforced Polyester ทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่น้อย
กว่า 50kA หรือตามที่กำหนดในแบบแต่ต้องไม่ต่ำกว่าที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด 

3.5.4.10  บัสบาร์จะต้องเคลือบด้วยสารที่เป็นฉนวน (Synthetic Material) จุดเชื่อมต่อ
ของบัสบาร์ต้องหุ้มหรือคลุมด้วยพลาสติกหรือ Non-Hardning Compound 

3.5.4.11  บัสบาร์เส้นดินต้องต่อกับตู้ทุกตู้ให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าที่มั่นคงถาวร  
บัสบาร์เส้นดินและเส้นศูนย์ต้องมีที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมไว้
สำหรับต่อสายดิน 

 3.5.4.12  BUSBAR INSULATOR SUPPORT ต้ องเป็ น วั สดุ ป ระเภท  FIBERGLASS 
REINFORCE POLYESTER หรือ EPOXY RASIN ชนิดใช้ติดตั้งภายในแผง
สวิตช์ไฟฟ้า 

 3.5.4.13  ผู้รับจ้างต้องมีข้อมูลทางเทคนิคของ  BUSBAR INSULATOR SUPPORT 
ตลอดจนผลการคำนวณเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการวางตำแหน่ง ระยะห่างของ 
BUSBAR ตลอดจนตัว BOLT และ NUTS ที่ใช้จะต้องแข็งแรง และสามารถ



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 3-12 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ  

 

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด 119 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 7 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-000-4997 แฟกซ์ : 02-000-4997 ต่อ 108 
AS&A/2020/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก่ิงแก้ว/รายการประกอบแบบ (ฉบับสมบูรณ์) 

ทนต่อแรงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ SHORT CIRCUIT ภายในแผงสวิตช์ไฟฟ้า
ตามท่ีกำหนดไว้โดยไม่เกิดความเสียหาย 

 3.5.5  พิกัด (RATING) 
    ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ ประกอบ และทดสอบให้

เป็นไปตาม NEMA, ANSI, IEC, DIN หรือ VDE STANDARD แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบ 
และมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง และต้องมีคุณสมบัติทางเทคนิคอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
-  RATED SYSTEM VOLTAGE  :  416/240V 
-  SYSTEM WIRING NEUTRAL :  3-PHASE, 4-WIRE SOLIDARY GROUND  
-  RATED FREQUENCY  :  50 Hz 
-  RATED NORMAL CURRENT  :  ตามท่ีระบุในแบบ (BUSBAR) 
 -  RATED SHORT-TIME CURRENT :  ไม่น้ อยกว่า  RATED SHORT-CIRCUIT (0.5 

SECOND) CURRENT ข อ ง  MAIN CIRCUIT 
BREAKER ตามท่ีระบ ุ

-  RATED PEAKED WITHSTAND  :  ไม่น้ อยกว่า  2.8  เท่ าของ RATED SHORT 
CIRCUIT CURRENT CURRENT ขอ ง  MAIN 
CIRCUIT BREAKER 

-  RATED INSULATION LEVEL  :  1000V 
-  CONTROL VOLTAGE  :  220-240V (AC) 
-  TEMPERATURE RISE OF BUSBAR :  30 ◦C 
-  CUBICLE FINISHING  :  ENAMEL PAINT 
-  ENCLOSURE’S DEGREE OF PROTECTION : IP 31 (MIN)  

 3.5.6  LOW VOLTAGE DISTRIBUTION BOARD 
    3.5.6.1 ความต้องการทัว่ไป 
       ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมการออกแบบและสร้างแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ ซึ่ง

ประกอบด้วย แผงสวิตช์ไฟฟ้ารองประธาน (Distribution Board : DB) ที่มี
ขนาดเมนไม่เกิน 1000A โดยแผงสวิตช์นี้ต้องผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกันกับ
ส่วน Main Distribution Bord ก่อนประกอบแผงสวิตช์ฯ ผู้รับจ้างต้องส่ง 
Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทุกชนิดตามรายการ
ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน 

    3.5.6.2  พิกัดของแผงสวิตชไ์ฟฟ้า 
  ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้แผงสวิตช์ฯ ที่กล่าวถึงรวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีการสร้างตาม IEC STANDARD และไม่ขัดต่อมาตรฐาน
ของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

    RATED SYSTEM VOLTAGE : 416/240V 
    SYSTEM WIRING : 3-PHASE, 4-WIRE, SOLID GROUND. 
    RATED FREQUENCY : 50 Hz 
    RATED CURRENT : ตามระบุในแบบ 
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    RATED SHORT-TIMEWITHSTAND : ไม่น้อยกว่า RATED SHORTCIRCUIT 
            CURRENT ที่ระบุในแบบ 
    RATED PEAK WITHSTAND VOLT : 1,000V 
    CONTROL VOLTAGE : 220-240Vac 
    FINISHING : Coldroll steel with EPOXY-POLYESTER POWDER PAINT  

   3.5.6.3  ลักษณะโครงสร้างและการจัดสร้างแผงสวิตชฯ์ 
  แผงสวิตช์ฯ ประกอบเป็น COMPARTMENT รูปแบบ FORM 1 หรือ
ตามที่ระบุในแบบ และมี DEGREE OF PROTECTION ไม่ต่ำกว่า IP 30 ตาม IEC 
STANDARD การประกอบแผงสวิตช์ฯ ต้องคำนึงถึงวิธีการระบายความร้อนที่
เกิดข้ึนจากอุปกรณ์ภายในตู้ โดยวิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ โดยให้
เจาะเกร็ดระบายอากาศที่ฝาอย่างเพียงพอ พร้อมติดตั้งตะแกรงกันแมลง 
(Insect Screen) ด้วย กรรมวิธีป้องกันสนิมและการพ่นสีโลหะชิ้นส่วนที่เป็น
เหล็กทุกชิ้นต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมแล้วพ่นสีทับตามวิธีข้างล่าง ดังนี้   
 (1) ทำการขัดผิวโลหะให้เรียบและสะอาด 
(2)  ทำการล้างแผ่นโลหะเพ่ือล้างไขมันหรือน้ำมันออกจากแผ่นโลหะสะอาด 

(Degreasing) การพ่นสีชั้นนอกให้ใช้สีผงอีพ็อกซี่/โพลีเอสเตอร์อย่างดี 
พ่นให้ทั่วอย่างน้อยความหนาสี 60 ไมครอน แล้วอบด้วยความร้อน 200 
องศาเซลเซียส 

   3.5.6.4  บัสบาร์และการติดตั้งแผงสวิตช์ฯ 
       บัสบาร์ต้องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% ที่ผลิตขึ้น

สำหรับใช้กับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะและผลิตขนาดบัสบาร์ตามตารางมาตรฐาน 
IEC 61439-2 

    3.5.6.5  สายไฟฟ้าสำหรับภายในแผงสวิตช์ฯ 
       สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด  ซึ่งเดินเชื่อมระหว่าง

อุปกรณ์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ Terminal Block ให้ใช้
สายชนิด Flexible Annealed ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750V ฉนวนทนความร้อนได้
ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าหลายเส้นที่เดินไปด้วยกันให้ใช้สี
ต่างกัน และระบุไว้ในแบบ As Built ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถนำ
กระแสไฟฟ้าได้ตามตารางมาตรฐานและเหมาะสมกับแต่ละอุปกรณ์ 

       การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตช์ฯ ช่วงเข้าอุปกรณ์ให้ต่อผ่านขั้วต่อสาย
ชนิดสองด้าน ห้ามต่อตรงกับอุปกรณ์ เปลือกนอกของสายไฟฟ้าทุกเส้นที่
ปลายทั้ง 2 ด้าน ต้องมีหมายเลขกำกับ (Wire Mark) เป็นแบบปลอกสวม 
ยากแก่การลอกหลุดหาย 

    3.5.6.6  Mimic Bus และ Nameplate 
       ที่หน้าแผงสวิตช์ฯ ต้องมี Mimic Bus เพ่ือแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า 

และออก ทำด้วยแผ่นพลาสติกสีดำสำหรับแผงสวิตช์ฯ ระบบไฟฟ้าปกติ และ
สีแดงสำหรับแผงสวิตช์ฯ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือสีที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ มีความหนา
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ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกับแผง
สวิตช์ฯ ด้วยสกรูอย่างแน่นหนาให้มี Nameplate เพ่ือแสดงว่าอุปกรณ์ตัด
วงจรไฟฟ้าใด จ่ายหรือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใดหรือกลุ่มใด เป็นแผ่นพลาสติก
พ้ืนสีเช่นเดียวกับ Mimic bus แกะเป็นอักษรสีขาวโดยความสูงของอักษรต้อง
ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ป้ายแสดงชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ผลิตเป็นป้าย
ที่ทนทานไม่ลบเลือนได้ง่าย ติดไว้ที่แผงสวิตช์ฯ ด้านนอกตรงที่ๆ เห็นได้ง่าย
หลังการติดตั้งแล้ว 

      (1) การทดสอบ 
        โรงงานผู้ผลิตจะต้องทำการทดสอบ (Routine Test) ตามมาตรฐาน 

IEC61439-2 ดังต่อไปนี้ 
      1.  ตรวจสอบการทำงานตามวงจรควบคุมทางด้านไฟฟ้า (Wiring, 

Electrical Operation) 
      2.  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric test) 
      3.  ตรวจสอบการป้องกันทางด้านไฟฟ้า (Protective measures) 
      4.  ตรวจสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation resistance) 
        นอกจากการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง

แล้ว เมื่อมีการติดตั้งในสถานที่ใช้งานจริงต้องตรวจสอบอีกครั้งอย่างน้อย
ดังนี้ 

      1.   ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตช์ฯ 
ทัง้หมด 

      2.   ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder) ต่างๆ ที่
ออกจากแผงสวิตช์ฯ 

      3.   ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือทดสอบความถูกต้อง 
ในขั้นตอนการตรวจสอบจะต้องให้ผู้ควบคุมงานร่วมตรวจสอบทั้งที่
โรงงานและสถานที่ใช้งานจริง พร้อมอนุมัตผิลการตรวจสอบ 

    3.5.6.7  MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 
     (1) Molded Case Circuit Breaker ที่นำมาใช้ทั้งหมดต้องผลิตตามมาตรฐาน 

IEC 947-2 CAT A 
     (2) Drives เป็นชนิด Toggle Operating Mechanism ทำงานด้วยระบบ Trip 

Free มี Trip Indication แสดงที ่Handle Position 
     (3) TRIP UNIT ของ MCCB ขนาด 100 AF ถึง 250AF จะต้องเป็น Thermal-

magnetic Trip สามารถปรับค่ากระแส THERMAL ได้ตั้งแต่ 0.7-1.0 
ของ Rated Current (In) 

     (4) TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตั้งแต่ 400AF ขึ้นไป จะต้องเป็น ELECTRONIC 
TRIP  
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     (5) สามารถปรับค่ากระแส OVERLOAD CURRENT ได้ระหว่าง 0.4-1.0 
ของ Rated Current (In) และสามารถปรับค่ากระแส SHORT CIRCUIT 
CURRENT ไดร้ะหว่าง 2-10 เท่า 

     (6) TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไป เมื่อ Load current มี
ค่าตั้งแต่ 95% ขึ้นไป จะมี LED แสดงเป็นสัญญาณสว่างตลอดเวลาและ 
ถ้ามีค่าตั้งแต่  105% ขึ้นไปจะมี  LED แสดงเป็นสัญญาณกระพริบ
ตลอดเวลา 

     (7) MCCB ขนาดตั้งแต่ 100-630AF ค่า Service breaking capacity (Ics) 
ต้องมีค่าเท่ากับ Ultimate breaking capacity (Icu) คือ Ics = 100% 
Icu และเพ่ือความปลอดภัย MCCB ทุกตัวต้องเป็นฉนวน 2 ชั้น Double 
Insulation) Rate current 100% continuous. 

     (8) Circuit Breaker ที่มีขนาดมากกว่า 225A ให้ใช้ Terminal ชนิด Bus 
bar Connection Type 

     (9) สำหรับขนาดเล็กกว่า 225A ให้ใช้ชนิด Feeder Connection Type ได้ 
ขนาดของ Miniater CB. ที่ระบุในแบบ Panel Schedule ขนาด 100AF 
สามารถใช้อุปกรณ์ที ่63AF แทนได้แต่ค่า kA Ic ให้เป็นไปตามท่ีระบ ุ

    3.5.6.8  METERING 
     (1) ประกอบด้วย CURRENT TRANSFORMER (CT) SECONDARY RATED 

CURRENT 5A, PRIMARY RATED CURRENT ตามที่กำหนดในแบบ
หรือเหมาะสมกับ  LOAD นั้นๆ ACCURACY CLASS:1.0 หรือดีกว่า 
TROPICAL PROOF ทนแรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า  500V RATED 
BURDEN ตามความเหมาะสม 

     (2) AMMETER ใช้ CT TYPE AMMETER เป็นชนิดที่มีสเกลอ่านได้ตามขนาด 
PRIMARY CURRENT RATING เป็นแบบใช้ต่อกับCURRENT TRANSFORMER 
ชนิด  5A SECONDARY RATED CURRENT, ACCURACY CLASS 1.0 
หรือดีกว่า 

     (3) AMMETER SELECTOR SWITCH (AS) เป็นชนิดเลือกได้ 4 ตำแหน่ง 
เพ่ือวัดกระแสไฟฟ้าได้ทั้ง 3 เฟส และมีจังหวะปิด โดยทนกระแสไฟฟ้าได้
ไม่ต่ำกว่า 10 แอมแปร ์

     (4) VOLTMETER เป็นชนิดตรงมีสเกลอ่านได้  0-500V หรือตามแบบ 
ACCURACY CLASS 1.5 หรือดีกว่า 

     (5) VOLTMETER SELECTOR SWITCH (VS) เป็นชนิดเลือกได้ 7 ตำแหน่ง 
สำหรับไฟ 3 เฟส 4 สาย เพ่ือวัดได้ทั้ง 3 เฟสและกับเส้นศูนย์ ทั้งมี
จังหวะปิดด้วย 

     (6) KILOWATT HOUR METER (KWH) เป็นชนิดต่อตรงหรือใช้กับ  CT 
แบบธรรมดาหรือ MAXIMUM DEMAND TYPE ตามที่กำหนดใช้กับ
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ระบบไฟฟ้า 416/240V, 3 PHASE, 4 WIRE หรือตามที่กำหนด ACCURACY 
CLASS 2.5 หรือดีกว่า  

     (7) CONTROL FUSE สำหรับระบบควบคุมและสำหรับป้องกันเครื่องวัด
ต่างๆ ให้ใช้ฟิวส์ชนิด CARTRIDGE ตามมาตรฐาน VDE หรือเทียบเท่า 
ซึ่งสามารถป้องกันกระแสไฟลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 20kA ที่ 416V และ
จะต้องเตรียม FUSE HANDLE 1 ชุด ติดตั้งไว้ในตู้ INDICATOR LAMPS 
ใช้ชนิดที่ผลิตตามมาตรฐาน  VDE หรือเทียบเท่ามีเลนส์ด้านหน้าใช้
สำหรับกระแสสลับ 240 โวลต์ ใช้ฐานหลอดแบบ E14 และหลอดนีออน 

     (8) CONTROL WIRING สายคอนโทรลใช้ชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
600 โวลต์ ฉนวนทนความร้อนได้ 70 องศาเซลเซียส สายที่ต้องมีการ
เคลื่อนไหวให้ใช้สายชนิดอ่อน สายให้แยกใช้หลายสี เพ่ือสะดวกในการ
บำรุงรักษาเดินในรางพลาสติก สายให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิด 2 ด้าน   
TERMINAL RAIL ไม่ให้ต่อตรงระหว่างอุปกรณ์ให้ใช้หางปลาขนาดที่
เหมาะสม 

     (9) MIMIC DIAGRAM ต้องทำด้วยแผ่นพลาสติคสีดำประกอบกันเป็น 
SCHEMATICAL FORM, NAME PLATE ทั้งหมดต้องเป็นไปดังแสดงไว้
ในแบบ NAME PLATE ต้องทำด้วยพลาสติกสองชั้น โดยชั้นนอกเป็นสี
ดำและชั้นในเป็นสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือทั้งหมดกระทำบนแผ่น
พลาสติกสีดำ เพ่ือว่าเมื่อประกอบกันแล้วตัวหนังสือจะปรากฏเป็นสีขาว 
ตัวหนังสือทั้งหมดเป็นไปดังแสดงไว้ในแบบ 

      ผลิตภัณฑ์ที่อนุมัติให้ใช้ 
      1.  Switchboard 

       -  ASEFA 
       -  C&T 
       -  SCHNEIDER ELECTRIC 
      2.  Circuit Breaker 

       -  SCHNEIDER ELECTRIC 
       -  ABB 
       -  MITSUBISHI 
 เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) และ LOW VOLTAGE   

DISTRIBUTION BOARD 
       กรณีมาตรฐานหรือเอกสารรับรองอ่ืนใดให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ต้องได้รับ
การรับรองจากการไฟฟ้า และต้องยื่นแนบเอกสารการรับรองจากการไฟฟ้าและแคตตาล็อกหรือรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนกำหนดในการ
ประกอบติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว 
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3.6  ระบบท่อร้อยสาย (CONDUIT SYSTEM) 
 3.6.1  ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะ 
     ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะ ลักษณะความเหมาะสมในการใช้งานตามมาตรฐาน ANSI, 

JIS ผิวภายในเรียบปราศจากตะเข็บผลิตขึ้น เพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ดังนี้ 
   3.6.1.1  ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีขนาดเส้นผ่า-

ศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ติดตั้งใช้งานในกรณีที่ติดตั้งลอยหรือซ่อนในฝ้า
เพดาน ซึ่งไม่มีสาเหตุใดๆ ที่จะทำให้ท่อเสียรูปทรงได้ 

   3.6.1.2  ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metallic Conduit : IMC) มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ติดตั้งใช้งานได้เช่นเดียวกับท่อโลหะ
บาง และติดตั้งฝังในคอนกรีต 

   3.6.1.3  ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metallic Conduit) ให้ใช้ท่อชนิดนี้เป็นท่อที่ใช้ร้อย
สายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการสั่นสะเทือนหรืออุปกรณ์ที่อาจมีการ
เคลื่อนย้ายได้บ้าง เช่น มอเตอร์ โคมไฟฟ้าแสง สว่าง เป็นต้น ท่อที่ใช้ใน
สถานที่ชื้นแฉะและนอกอาคารต้องใช้ชนิดกันน้ำ  

   3.6.1.4  อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ Coupling, Connector, Lock Nut, Bushing 
และ Service Entrance Cap ต่างๆ ต้องเหมาะสมกับสภาพ และสถานที่ใช้งาน 

   3.6.1.5  การติดตัง้ท่อร้อยสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้ 
     (1) ให้ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกท่อก่อนทำการติดตั้ง 
     (2)  การดัดงอท่อสามารถทำได้สำหรับท่อที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 2 1/2 นิ้ว และ

ห้ามดัดเป็นมุมแคบกว่า 90 องศา รัศมีความโค้งของท่อต้องไม่น้อยกว่า 
6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อ ช่วงท่อระหว่างกล่องต่อสาย
ที่ติดกันต้องมีการดัดงอท่อโค้งไม่เกิน 4 โค้ง ขนาดเทียบเท่า 90 องศา 
หรือรวมกันไม่เกิน 360 องศา การดัดท่อต้องกระทำโดยช่างผู้ชำนาญการ 
และใช้เครื่องมือสำหรับการดัดท่อเท่านั้น 

     (3) ท่อต้องยึดกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ ทุกระยะไม่เกิน 
1.5 เมตร หรือ 0.3 เมตร จากกล่องต่อสาย กล่องดึงสาย และแผง
อุปกรณ์ต่างๆ 

     (4) การติดตั้งท่อจะต้องเรียบร้อยเสียก่อนจึงจะอนุญาตให้ร้อยสายไฟฟ้าได้
โดยอาจจะใช้ Pulling Compound ช่วยเพ่ือความสะดวกในการดึงสาย 
ห้ามร้อยสายไฟฟ้าในขณะที่กำลังติดตั้งท่อในส่วนนั้น 

     (5)  ท่อร้อยสายซึ่งเดินทะลุผ่านพื้นผนังต้องฝัง Sleeve ไว้ก่อน 
     (6) ท่อซึ่งใช้ฝังในดินให้ใช้ชนิดท่อโลหะหนาปานกลาง IMC และต้องทาผิว

นอกด้วยฟลิ้นท์โค้ท 3 ครั้ง และทิ้งให้แห้งก่อนจึงใช้ติดตั้งฝังในดินได้ 
และทุกจุดที่ต่อท่อต้องพันด้วยเทปและทาทับด้วยฟลิ้นท์โค้ท 

   3.6.1.6  การต่อท่อร้อยสาย  
       ท่อร้อยสายชนิดบางให้ใช้ Compression Type Coupling ส่วนท่อร้อย

สายชนิ ดหนาให้ ใช้ ข้ อต่อชนิ ด เกลี ยว  และใช้  Electrical Pipe Joint 
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Compound ทาที่เกลียวก่อนใส่ข้อต่อเพ่ือประกันการเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้า
ของระบบท่อร้อยสาย 

   3.6.1.7  ท่อร้อยสายจะต้องต่อถึงกันทางไฟฟ้าตลอดแนวจากปลายทางจนถึงแผง
สวิตช์บอร์ด และจะต้องตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าหลังการติดตั้งแล้ว
เสร็จ 

   3.6.1.8  ท่อ Conduit จะต้องถูกยึดตรึงอย่างมั่นคง (Securely Fastened) กับผนัง
โลหะของ Outlets, Junction และ Pull Boxes ด้วย Nut, Bushing การ
ขันยึดจะต้องสังเกตว่าเกลียวของท่อทั้งหมดจะต้องผ่าน Bushing, Lock Nut 
จะต้องขันตรึง Bushing นั้น ให้สัมผัสแน่น 

   3.6.1.9  การจัดทำรหัสสีของงานระบบต่างๆ ให้ทาสีทำเครื่องหมายไว้ที่ประกับยึดท่อ
ทุกจุด และท่ีฝากล่องต่อสายทุกอัน โดยใช้สีสำหรับท่อของแต่ละระบบดังนี้ 

 
ระบบ สัญลักษณ์สี สัญลักษณ์อักษร 

POWER (Normal)  ส้ม N 
POWER (Emergency)  ส้ม สลับ ขาว  E 
LIGHTING ส้ม   LTG 
FIRE ALARM  แดง  FA 

   
 3.6.2  ท่อร้อยสายอโลหะ 
   3.6.2.1  ท่อชนิด พี.วี.ซี. จะต้องมีคุณสมบัติตาม มอก. 17 ประเภท 8.5 และ 13.5 
   3.6.2.2  ท่อชนิด HDPE (High Density Polyethylene) ต้องผลิตตามมาตรฐาน มอก.  
 3.6.3  กล่องต่อสายและกล่องดึงสาย 

    กล่องต่อสายในที่นี้ให้รวมถึงกล่องสวิตช์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box) 
กล่องพักสายหรือกล่องดึงสาย (Pull Box) ตามกำหนดใน NEC ARTICLE 370 รายละเอียด
ของกล่องต่อสายต้องเป็นไปตามกำหนดดังต่อไปนี้ 

   3.6.3.1 กล่องต่อสายและกล่องดึงสายที่ใช้ติดตั้งภายในอาคารจะต้องเป็นกล่องเหล็ก
อาบสังกะสี กล่องต่อสายแบบติดภายนอกอาคารต้องใช้ชนิดทนสภาวะ
อากาศภายนอกอาคาร อาจเป็นชนิดอลูมิเนียมหรือเหล็ก-หล่อ ฝาครอบมี
ขอบยางอัดรอบ และกล่องต่อสายแบบฝังพ้ืนเป็นแบบโลหะหล่อมีฝา
ทองเหลือง มีเกลียวสามารถเปิดออกได้ 

   3.6.3.2  กล่องต่อสายและกล่องดึงสายสำหรับวงจรที่ต่อไปยังโคมไฟฟ้าให้ใช้กล่อง
ขนาด 4” ชนิดแปดเหลี่ยม 

   3.6.3.3  กล่องที่ใช้สำหรับติดตั้งสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้ากำหนดให้ใช้กล่องขนาด 2” x 4” 
ลึก 2 1/8” ส่วนกล่องที่ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าจำนวนมากใช้กล่องต่อสายที่มีขนาด
เหมาะสมที่จะติดตั้งสวิตช์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ ห้ามใช้กล่องต่อสายขนาด
เล็กหลายๆ กล่องมาเชื่อมต่อกัน 
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   3.6.3.4  กล่องที่มีขนาดไม่เกิน 100 ลูกบาศก์นิ้ว ให้พับจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 
1.2 มิลลิเมตร ส่วนกล่องที่มีขนาดเกิน 100 ลูกบาศก์นิ้ว ให้พับจากเหล็กแผ่น
หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มิลลิเมตร ในกรณีที่กล่องมีขนาดด้านใดด้านหนึ่ง
มากกว่า 80 เซนติเมตร ให้มีโครงที่ทำจากเหล็กฉากขนาด 1 1/2” หนาไม่
น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และทำ Support เพ่ือรับสายภายในกล่อง ถ้าทำจาก
โลหะหล่ออ่ืนๆ ก็จะต้องคำนึงถึงความแข็งแรงในการใช้งาน 

   3.6.3.5  ขนาดของกล่องต่อสายขึ้นอยู่กับขนาดจำนวนของสายไฟฟ้าที่ผ่านเข้าและ
ออกกล่องนั้นๆ และขึ้นกับขนาดจำนวนท่อร้อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอื่นๆ 
ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงรัศมีโค้งงอของสายตามที่ระบุใน NEC ARTICLE 370 โดย
ขนาดของกล่องจะกำหนดตามการติดตั้งท่อร้อยสายดังนี้ 

     (1)  กล่องที่ใช้สำหรับดึงสายหรือเป็นที่พักสายในแนวเส้นตรงให้มีขนาดความ
กว้างตามแนวดึงสายไม่น้อยกว่า 8 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ
ที่ใหญท่ี่สุดที่ต่อกับกล่องนั้นๆ 

     (2)  กล่องที่ใช้สำหรับดึงสายในแนวโค้งให้มีความกว้างตามแนวโค้งไม่น้อยกว่า 
6 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อที่ใหญ่ที่สุดที่ต่อกับกล่องนั้นๆ รวม
กับขนาดท่อที่เหลือในระนาบเดียวกัน 

   3.6.3.6 กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาดต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม รูของกล่องที่ไม่ได้
ใช้งานต้องปิดให้เรียบร้อย 

   3.6.3.7  กล่องต่อสายที่ใช้เป็น Outlet Box สำหรับสวิตช์ เต้าเสียบ และดวงโคมที่
ติดตั้งแบบฝังเรียบกับผนังจะต้องจัดให้ตั้งได้ฉากกับโครงสร้างอาคาร 

   3.6.3.8  การติดตั้งกล่องต่อสายต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวร
อ่ืนๆ และกล่องต่อสายสำหรับแต่ละระบบให้มีรหัสสีทาภายในและที่ฝากล่อง
ให้เห็นได้ชัดเจน ตำแหน่งของกล่องต่อสายต้องติดตั้งอยู่ในที่ซึ่งเข้าถึงและ
ทำงานได้สะดวก 

   3.6.3.9  กล่องต่อสายจะต้องทำการติดตั้งให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้ากับอุปกรณ์เดิน
สายไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น ท่อร้อยสายไฟฟ้า รางร้อยสาย เพ่ือเสริมระบบการต่อลงดิน
ให้สมบูรณ์ และจะต้องมีการทดสอบว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าทุกช่วง ตาม
ความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน  

 3.6.4  รางร้อยสาย (WIREWAYS) 
   3.6.4.1  รางร้อยสายจะต้องทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่าน

กรรมวิธีป้องกันสนิมฉาบสีแล้วอบแห้ง หรือ Hot Dip Galvanized หรือผลิต
จากแผ่น Galvanized Steel Sheet ตามที่ระบุในแบบ ด้านหน้าจะต้องเปิด
เพ่ือร้อยสายได้ และวัสดุที่ใช้ประกอบต้องออกแบบให้ประกอบเข้ากันได้โดย
ใช้หมุดเกลียว สลักเกลียวที่ใช้ต้องฝังเรียบกับพ้ืนและผนังของรางร้อยสาย ไม่
มีส่วนคมอันจะเป็นอันตรายต่อสายไฟในระหว่างการติดตั้ง 

   3.6.4.2  รางร้อยสายที่ทำขึ้นสำหรับใช้ภายนอกอาคารจะต้องเป็นชนิด Hot Dip Galvanized 
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   3.6.4.3  จำนวนพ้ืนที่หน้าตัดของสายไฟฟ้าทั้งหมดต้องไม่เกิน 20 เปอร์เซนต์ ของ
ขนาดพ้ืนที่หน้าตัดของรางร้อยสาย 

   3.6.4.4  รางร้อยสายจะต้องยึดให้มั่นคงทุกระยะไม่เกิน 1.5 เมตร แต่ถ้าเป็นแนวดิ่ง
ต้องยึดให้มั่นคงทุกระยะไม่เกิน 3 เมตร และต้องไม่มีการต่อรางร้อยสาย
มากกว่า 1 แห่งระหว่างช่วงยึด การติดตั้งผ่านผนังให้ส่วนที่ไม่มีรอยต่อผ่าน
ทะลุผนังเท่านั้น และปลายสุดของรางร้อยสายต้องมีฝาปิด 

   3.6.4.5 สำหรับรางร้อยสายที่ติดตั้งในแนวดิ่ง กำหนดให้ทำลูกขั้นภายในรางร้อยสาย
สำหรับใช้รัดสายที่ติดตั้งภายในทุกระยะ 0.3 เมตร 
(1)  ตำแหน่งที่มีการเจาะผนังตู้เพ่ือต่อกับรางร้อยสายต้องทำการอุดรอยต่อ 

และช่องว่างด้วยวัสดุที่เป็น Fire Barrier 
(2) ให้ใช้อุปกรณ์ประกอบรางร้อยสาย เช่น ข้อต่อตรง ข้อต่อฉาก ข้อต่อสามทาง 

ข้อลด ฯลฯ จากโรงงานผู้ผลิตรางร้อยสายไม่อนุญาตให้ทำการตัดต่อราง
ร้อยสายเพื่อทำเป็นอุปกรณ์ประกอบแล้วนำมาใช้เอง 

 
3.7  สายไฟฟ้า (CONDUCTOR) 

3.7.1  สายไฟทั้งหมดต้องได้มาตรฐานของ ม.อ.ก. และมาตรฐาน IEC 60227, 60228, และ IEC 
60502 ที่กำหนดของสายที่ใช้ในการติดตั้งตามลักษณะการนำไปใช้งาน  รวมถึงการติดตั้ง
เฉพาะใน  Enclosure ยกเว้นจะมีการกำหนดและวิธีการเลือกใช้งานที่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน 

3.7.2  ต้องเป็นสายทองแดงท่ีมีส่วนผสมของทองแดงไม่น้อยกว่า 98% 
3.7.3  หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน สายไฟทั้งหมดต้องเป็นสายเดี่ยว (SINGLE CONDUCTOR) 

มีฉนวนหุ้มทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 750V และทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 70 oC หรือ
มาตรฐาน IEC 60227, 60228, และ IEC 60502 ที่กำหนดของสายที่ใช้ในการติดตั้งตาม
ลักษณะการนำไปใช้งานรวมถึงการติดตั้งเฉพาะใน Enclosure ที่สามารถทนต่อแรงดันได้
ไม่น้อยกว่า 1000V และอุณหภูมิการใช้งานสูงสุดที่ 105 oC 

3.7.4  ขนาดของสายไฟที่กำหนดไว้ เป็นตารางมิลลิเมตรทั้งหมด และห้ามใช้สายไฟที่มีขนาดเล็กกว่า 
2.5 ตารางมิลลิเมตร ยกเว้นสาย CONTROL ซึ่งต้องไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร โดย
สายไฟฟ้าที่ใช้งาน กรณีที่เป็นวงจร Metering ในส่วนของ Current Transformer ขนาด
สายต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร และสายสำหรับ Voltage Transformer ต้องมี
ขนาดสายไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร 

3.7.5  หากมิไดก้ำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ขนาดของสายไฟให้ดูได้จาก LOAD SCHEDULE 
3.7.6  สายไฟทุกเส้นจะต้องเป็นเส้นเดียวยาวตลอด โดยไม่มีการตัดต่อภายในท่อ การตัดต่อ

สายไฟอนุญาตให้ตัดต่อได้เฉพาะภายใน JUNCTION BOX หรือ OUTLET BOX เท่านั้น 
3.7.7  การต่อสายไฟให้ใช้อุปกรณ์ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ เช่น แบบ COMPRESSION 

BOLT, SCREW TYPE, WIRE NUT ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ต้องได้รับการอนุมัติจาก
วิศวกร 

3.7.8  ห้ามใช้การบัดกรีในการต่อสายไฟ  
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3.7.9  ให้ใช้ LUBRICANT ชนิดที่ได้รับการอนุมัติจากวิศวกรแล้วเท่านั้นในการดึงสาย ยกเว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากวิศวกรเป็นกรณีๆ ไป 

3.7.10  ห้ามมิให้ดึงสายไฟในท่อ CONDUIT จนกว่าจะได้มีการวางท่อ CONDUIT เสร็จเรียบร้อย
ทั้งหมดก่อน และจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรให้ดึงสายไฟในท่อ CONDUIT ได ้

3.7.11  สายไฟทั้งหมดจะต้องเดินอยู่ภายในท่อ CONDUIT หรือภายใน RACE WAY เท่านั้น โดย
ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดปรากฏให้เห็นภายนอก 

3.7.12  ให้ติดหมายเลขวงจรด้วย WIRE MARKED ชนิดถาวร ภายในแผงสวิตช์บอร์ดทุกๆ CIRCUIT 
รวมทั้ง MAIN FEEDER และ SUB FEEDER 

3.7.13  สายไฟที่ใช้ทั้งหมดต้องใช้สีเป็นรหัส (COLOR CODE) ในกรณีที่เป็นสาย FEEDER ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่มีสายที่เป็น COLOR CODE ได้ ให้ใช้ TAPE สีพันทับสายไฟ ณ จุดที่มีการเชื่อมต่อ
สายไฟ หรือภายใน PULL BOX ทั้งนี ้ให้ใช้รหัสสีสำหรับสายไฟดังนี้ 

  -  PHASE A สีน้ำตาล 
  -  PHASE B สีดำ 
  -  PHASE C สีเทา 
  -  NEUTRAL สีฟ้า 
  -  GROUND สีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลือง 
3.7.15  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตาราง INSULATION TEST REPORT ของสายไฟทั้งหมดทุกวงจร 

เสนอต่อวิศวกรเพ่ือขออนุมัติจำนวน 2 ชุด ก่อนทำการติดตั้งอุปกรณ์ โดยวัดค่าความ
ต้านทานด้วย MEGGER ขนาดไม่น้อยกว่า 500V ตามรายละเอียดดังนี้ 

  -  PHASE TO PHASE 
   -  PHASE TO NEUTRAL 
   - PHASE TO GROUND 
3.7.16  สายไฟทั้งหมดต้องได้มาตรฐานของ ม.อ.ก. 
3.7.17  ต้องเป็นสายทองแดงท่ีมีส่วนผสมของทองแดงไม่น้อยกว่า 98% 
3.7.18  หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน สายไฟทั้งหมดต้องเป็นสายเดี่ยว (SINGLE CONDUCTOR) 

มีฉนวนหุ้มทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 750V และทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 70 oC หรือ
ตามแบบแปลนกำหนด 

3.7.19  ขนาดของสายไฟที่กำหนดไว้เป็นตารางมิลลิเมตรทั้งหมด และห้ามใช้สายไฟที่มีขนาดเล็กกว่า 
1.5 ตารางมิลลิเมตร รวมถึงสาย CONTROL ซึ่งต้องไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร 

 
3.8   โคมไฟฟา้และหลอดไฟแสงสว่าง (LIGHTING FIXTURE) 
 3.8.1  ความต้องการทั่วไป 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งโคมสวิตช์หรือเต้ารับไฟฟ้าตามชนิดและลักษณะที่
แสดงในแบบหรือสถาปนิกหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้เลือก ในกรณีที่แบบอ้างถึง Model number 
ของโคมไฟฟ้า ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตใดๆ ก็ตามจุดประสงค์ในการอ้างถึงเป็นเพียงเพ่ือทราบถึง
ลักษณะที่ต้องการของโคมไฟฟ้าเท่านั้น ผู้รับจ้างอาจเสนอผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอ่ืนซึ่งมี
ลักษณะและมาตรฐานเท่าเทียมกันได้ตามรายการผลิตภัณฑ์ท่ีแนบท้ายข้อกำหนดนี้ 
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 3.8.2  ความต้องการทางด้านเทคนิค 
   3.8.2.1  โคมสำหรับหลอด LED 

(1)  ความหนาของเหล็กแผ่นที่ใช้ทำโคมต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 
มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีป้องกันการผุกร่อนและกำจัดสนิม โดยเคลือบด้วย
สีขาวหรือสีอ่ืนตามที่ระบุในแบบด้วยกรรมวิธี Electrostatic หรือ Stove 
Enameled 

(2)  โคมชนิดมีครอบพลาสติก Acrylic หรือ Acrylic Sheet ต้องใช้ชนิดหนา 
และไม่หมองหรือบิดงอจากการใช้งานปกติ โคมชนิดที่มี Aluminum Mirror 
Reflector ต้องใช้ Aluminum ที่มีคุณภาพสูงพับขึ้นเป็น Parabolic เพ่ือ
ช่วยในการกระจายแสงได้ดี 

   3.8.2.2  โคมชนิดพิเศษ มีรูปแบบและรายละเอียดตามที่ระบุในแบบ และเป็นชนิดที่
ผลิตขึ้นมาใช้กับสถานที่พิเศษนั้นๆ โดยเฉพาะผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสาร
ทางเทคนิคให้ผู้ว่าจ้างตรวจอนุมัติก่อนสั่งซื้อ 

 3.8.3  ข้อกำหนดอื่นๆทั่วไป 
 3.8.3.1  เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (STANDARD PRODUCT) จากโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้

เป็นประจำ 
 3.8.3.2  หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ตัว HOUSING ของดวงโคมที่ทำด้วยแผ่นเหล็ก

จะต้องมีความหนาของแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีใน
การล้างทำความสะอาดคราบไขมันและป้องกันสนิม แล้วจึงพ่นอบเคลือบสี
ภายนอกด้วยกรรมวิธีพ่นสีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

 3.8.3.3  หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน แผ่นกรองแสงที่เป็น ACRRYLIC ต้องมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ชนิด และสี ต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร 

 3.8.3.4  หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ALUMINIUM REFLECTOR ต้องมีความหนา
ไม่น้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร 

 3.8.3.5  โคมไฟ DOWNLIGHT และโคมไฟประดับให้ดูรายละเอียดจาก LEGEND 
 3.8.3.6  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดขออนุมัติก่อน

ดำเนินการติดตั้ง 
 3.8.3.7  ผู้รับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWING แสดงตำแหน่งและวิธีการติดตั้ง เช่น 

วิธีการแขวนดวงโคม และรายละเอียดขนาดของช่องเจาะฝ้าเพดาน เป็นต้น 
 3.8.4  หลอด LED T8 ขนาด 18 W 
              3.8.4.1  แรงดันไฟฟ้า 220Vac 50 Hz 
             3.8.4.2  ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า >0.95: THDi<15% 
              3.8.4.3  ค่าประสิทธิภาพอุปกรณ์ขับหลอด LED ไม่น้อยกว่า 93% 
              3.8.4.4  ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 18 W 
              3.8.4.5  ค่า CRI >80 
              3.8.4.6  ค่าอุณหภูมิสี 5,000 K โดยประมาณ 
              3.8.4.7 ค่าประสิทธิภาพโคมไฟ 100 lm/w. โดยประมาณ 
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              3.8.4.8  อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง 
              3.8.4.9  ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
              3.8.4.10  เป็นผลิตภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
 3.8.5  หลอด LED E27 ขนาดไม่น้อยกว่า 7 W 
              3.8.5.1  แรงดันไฟฟ้า 220 Vac 50 Hz 
              3.8.5.2  ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า >0.95: THDi<15% 
              3.8.5.3  ค่าประสิทธิภาพอุปกรณ์ขับหลอด LED ไม่น้อยกว่า 93% 
              3.8.5.4  ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 7 W 
              3.8.5.5  ค่า CRI >80 
              3.8.5.6  ค่าอุณหภูมิสี 5,000K โดยประมาณ 
              3.8.5.7  ค่าประสิทธิภาพโคมไฟ 100 lm/w. โดยประมาณ 
              3.8.5.8  อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง 
              3.8.5.9  ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมโคมไฟฟ้าและหลอดไฟแสงสว่าง 
 ก่อนการประกอบติดตั้งโคมไฟ ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างโคมไฟ พร้อมเอกสารแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์
หลอดไฟเสนอให้กับวิศวกรควบคุมงานหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนประกอบติดตั้ง และต้อง
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
 
3.9  สวิตชแ์ละปลั๊ก (SWITCHS & RECEPTACLE) 

3.9.1  เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  (STANDARD PRODUCT) จากโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้ เป็น
ประจำ และออกแบบผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ UL, JIS, VDE หรือ มอก. 

3.9.2  สวิตช์และปลั๊กไฟทุกตัวจะต้องติดตั้งอยู่ภายใน OUTLET BOX 
3.9.3  แผงสวิตช์รวมที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันเกินกว่า 4 ตัว ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ SHOP 

DRAWINGS ให้วิศวกรอนุมัติก่อน 
3.9.4  รายละเอียดทางเทคนิค 
  (1)  หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน สวิตช์ทุกตัวต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 15A 250V หรือมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 125% ของ LOAD ที่ควบคุมโดยสวิตช์นั้น  
  (2) หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ปลั๊กทุกตัวต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 15A 250V เป็น

แบบที่ใช้ขาเสียบกลมและแบน (UNIVERSAL TYPE) และมีรูกลมที่ 3 สำหรับสาย 
GROUND 

3.9.5  หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ปลั๊กหรือสวิตช์ที่กันน้ำหรือติดตั้งอยู่กลางแจ้งจะต้องมีฝา
ปิดกันน้ำ 

3.9.6  หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ปลั๊กพ้ืนต้องเป็นแบบปิด-เปิดฝาปลั๊กด้วยการกดปุ่ม (POP -
UP) 

3.9.7  หากมิ ได้ กำหนดไว้ เป็ นอย่ างอ่ืน  FLOOR JUNCTION BOX ให้ เป็นชนิดฝาเกลี ยว
ทองเหลือง พร้อมปะเก็นยางกันน้ำ 
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3.9.8  ระดับความสูงในการติดตั้ง หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ติดตั้งที่ระดับความสูงจาก
พ้ืนถงึก่ึงกลาง BOX ดังนี้ 

  (1)  1.20 เมตร สำหรับสวิตช์ 
  (2)  0.30 เมตร สำหรับปลั๊กติดผนังทั่วไป 
  (2)  0.90 เมตร สำหรับปลั๊ก COUNTER 
3.9.9  ผู้รับจ้างจะต้องสำรองปลั๊กและสวิตช์ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานอย่างละ 10 ชุด 
3.9.10  ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ท้ังหมด เพ่ือขออนุมัติก่อนการดำเนินการติดตั้ง 

 
3.10  ระบบสายดิน (GROUNDING SYSTEM) 
 3.10.1  ความต้องการทั่วไป 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบ Grounding System ตามที่แสดงในแบบ 
หากมิได้มีการระบุเป็นอ่ืนใดในแบบหรือในข้อกำหนดนี้ ให้ยึดถือตามมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 เป็นหลักในการเลือกและติดตั้งอุปกรณ ์

 3.10.2  วัสดุอุปกรณ์และการติดตั้ง 
   3.10.2.1  หลักดิน (Grounding Electrode) 

 (1)  ใช้ Copper Clad Steel Ground Rod ลักษณะกลมตันขนาดเส้นผ่า-
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว ยาว 10 ฟุต หรอืตามท่ีระบุในแบบ 

 (2)  หลักดินจะต้องฝังลงไปในดินตามแนวดิ่งโดยให้ส่วนบนของหลักดินอยู่ต่ำ
จากระดับดินเดิมไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และห่างจากระดับผนังของ
อาคารไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร หรือตามท่ีระบุในแบบ 

 (3)  ความต้านทานการต่อลงดิน  (Grounding Resistance) ของระบบ
จะต้องมีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม หากเกินกว่านี้จะต้องตอกหลักดินเพ่ิมและ
ต่อเชื่อมกับหลักดินเดิมจนกว่าจะได้ค่าตามที่กำหนด 

 (4)  หลักดินอันแรกที่ต่อเชื่อมสายดินจากอุปกรณ์หรือจากอาคารจะต้อง
ติดต้ัง Concrete inspection pit ไว้สำหรับทดสอบความต้านทานด้วย 

   3.10.2.2  สายดิน (Grounding Conductor) ข้อกำหนดนี้จะแบ่งสายดินออกเป็น 2 ส่วน 
คือ สายดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding) และสายดินสำหรับอุปกรณ์ 
(Equipment Grounding) 
 (1)   สายดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding) เป็นการต่อส่วนของระบบ

ไฟฟ้าที่ไม่มีกระแสไหลผ่าน เช่น จุดนิวทรัลของหม้อแปลงลงดิน 
1.  ขนาดของตัวนำทองแดงที่ใช้ทำสายดินมีขนาดที่ต้องการตามที่ระบุ

ไว้ใน วสท. 
2.  การต่อจุดนิวทรัลลงดินให้กระทำที่ตู้ Main Distribution Board 

(MDB) เท่านั้น ห้ามทำต่อสายนิวทรัลใดๆ ลงดินทางด้านโหลด 
3.  ในกรณีที่หม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารจะต้องต่อจุด

นิวทรัลลงดินเพิ่มอีกหนึ่งจุด เช่น ที่จุดนิวทรัลของหม้อแปลง 
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 (4)  สายดินสำหรับอุปกรณ์ (Equipment Grounding) เป็นการต่อเปลือกนอก
หรือส่วนที่เป็นโลหะของวัสดุอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ซึ่งไม่มีกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าต่อลงดิน 
1.  อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าที่ต้องการมีต่อเปลือกนอกหรือส่วนที่โลหะลงดิน 

ได้แก่ หม้อแปลง, Switchgears, Distribution Boards, Panelboards, 
Circuit Breakers, SafetySwitches, Busway, Machine Frames, 
Steel Supports, Cable Trays, Wire Ways,Junction Boxes, Pull 
Boxes, Outlet Boxes, ท่อร้อยสาย และส่วนที่เป็นโลหะอ่ืนๆ ใน
ระบบไฟฟ้าที่ผู้ควบคุมงานได้พิจารณาแล้วเห็นควรต่อลงดิน โดย
ขนาดของสายดินสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามที่กำหนด
ในแบบและไม่น้อยกว่าค่าในตารางที่ระบุไว้ใน วสท. 2556 

2.  ห้ามใช้ท่อร้อยสายเป็นสายดิน นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
3.  การต่อสายดินกับเปลือกวัสดุอุปกรณ์ต้องใช้หางปลาทองแดงขนาดที่

เหมาะสมกับสายเท่านั้น 
 3.10.3  การทดสอบ 

  ต้องทำการทดสอบเพ่ือพิสูจน์ว่าระบบต่อลงดินมีความสมบูรณ์ถูกต้องตามข้อกำหนด
และมาตรฐาน โดยกระทำต่อหน้าวิศวกรผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ และจัด
ทำงานผลการทดสอบส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักฐาน 

 
3.11  ระบบป้องกันฟ้าผ่า (LIGHTNING PROTECTION SYSTEM) 
 3.11.1 ความต้องการทั่วไป 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าชนิด Faraday cage 
& Franklin-rod Air Terminals มีรัศมีป้องกันไม่น้อยกว่าในแบบ ระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่าต้องสามารถรับประจุที่เกิดจากฟ้าผ่า แล้วนำสู่พ้ืนดินอย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟใดๆ ทั้งสิ้น และต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย และมาตราฐาน วสท. NFPA, NEC, IEC, UL  

 3.11.2 ส่วนประกอบสำคัญ 
3.11.2.1   หัวล่อฟ้า  
     ในกรณีที่เกิดฟ้าผ่าขึ้นหัวล่อฟ้าจะเป็นตำแหน่งที่เราต้องการให้ฟ้ามาผ่าลง 

หัวล่อฟ้าควรทำด้วยโลหะที่มีคุณสมบัติการเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ทนต่อการ
หลอมละลาย เช่น แท่งทองแดง แท่งสเตนเลส แท่งทองแดงชุบดีบุก แท่งเหล็ก 
หรือวัสดุตัวนำอ่ืนๆ ซึ่งการพิจารณาวัสดุที่นำมาใช้สามารถพิจารณาได้จาก
พ้ืนที่ที่ติดตั้ง ตัวหัวล่อฟ้าควรมีลักษณะเป็นปลายแหลม เนื่องจากจะมี
คุณสมบัติในการถ่ายเทประจุไฟฟ้าในอากาศได้ดี และควรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว (ตามมาตรฐาน UL96) ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สามารถรองรับกระแสฟ้าผ่าขนาดใหญ่ได้ดี  
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3.11.2.2   ตัวนำลงดิน  
     ควรใช้สายตัวนำที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ดี ทนต่อการหลอม

ละลาย เช่น สายไฟ THW สายทองแดงเปลือย สายเหล็กหรือสายตัวนำอ่ืนๆ 
ขนาดพ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 50 ตารางมิลลิเมตร ซึ่งการพิจารณาวัสดุที่
นำมาใช้สามารถพิจารณาได้จากพ้ืนที่ เช่น กรณีอยู่ใกล้ทะเลควรใช้วัสดุที่
สามารถทนการกัดกร่อนได้ดี พิจารณาจากความยากง่ายในการติดตั้งและจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นต้น การต่อลงดินควรหาแนวเดินสาย (จากหัวล่อฟ้า
จนถึงแท่งกราวนด์ฟ้าผ่า) ที่สั้นที่สุด และเป็นแนวเส้นตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ทั้งนี้ เพ่ือลดการเกิด Flash over เข้าบริเวณด้านข้างของอาคาร การต่อสาย
ตัวนำลงดินควรใช้ Down-lead Support ชนิดลูกถ้วย Ceramic ในการยึดสาย 
ทั้งนี ้เพ่ือให้ระบบนำลงดินแยกจากตัวอาคารได้อย่างแท้จรงิ 

3.11.2.3  สายนำลงดิน (Down Conductor) Cable) ต้องมีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 
50 ตารางมิลลิเมตร ตัวนำชั้นนอกมีพ้ืนที่หน้าตัดรวมไม่น้อยกว่า 50 ตาราง
มิลลิเมตร สายนำลงดินต้องเป็นเส้นเดียวกันตลอดไม่มีรอยต่อใดๆ 

3.11.2.4  ระบบดิน (Grounding System) ใช้ Copper Clad Steel Rod ขนาด Ø 5/8”x10” 
ปักลงในดินอย่างน้อย 50 เซนติเมตร ตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ 

 3.11.3  การติดตั้ง 
  หัวล่อฟ้า เสา สายนำลงดินต้องติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ ซึ่งเป็นตำแหน่ง
โดยประมาณ ตำแหน่งที่แน่นอนทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ก่อนการติดตั้ง 

 3.11.4  การตรวจสอบ 
  อุปกรณ์หัวล่อฟ้าจะต้องสามารถทำการตรวจสอบระบบการทำงานได้ โดยเครื่องมือวัด
ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต 

 เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมระบบป้องกันฟ้าผ่า 
  ก่อนประกอบติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ส่วนควบหรือวัสดุที่เกี่ยวเนื่องหรือเนื้องานที่เกี่ยวเนื่อง หรือ Shop 
Drawing ผู้รับจ้างต้องยื่นวัสดุตัวอย่างหรือเอกสารต่างๆ ดังกล่าวให้วิศวกรผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของ 
ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ โดยต้องดำเนินก่อนไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนกำหนดดำเนินการประกอบติดตั้งระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า 
 

3.12  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) 
 3.12.1  ความต้องการทั่วไป 

    ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ติดตั้งเพ่ือใช้ในการตรวจจับควัน
และความร้อนที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ และเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมสูงสุด อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ตรวจจับควรจะเป็นผลิตภัณฑ์
ของผู้ผลิตเดียวกันทั้งระบบ เพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
(1) ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) 
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(2) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
(3) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)  
(4) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manual Station) 
(5) อุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Signaling Devices) 
(6) อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ที่ใช้ร่วมกับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์

ของระบบ 
 3.12.2  มาตรฐาน 

  อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในระบบต้องได้รับรองตาม
มาตรฐาน Vds หรือผ่านการรับรองมาตรฐานจากยุโรป (EN54) หรือผ่านการรับรองตาม
มาตรฐาน Underwriters Laboratories (UL) หรือเทียบเท่า สายสัญญาณและอุปกรณ์
การเดินสาย พร้อมทั้งวิธีการติดตั้งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.2002-49) 

 3.12.3  ด้านเทคนิค  
   3.12.3.1   แผงควบคุมรวม (FIRE CONTROL PANEL : FCP) 
       ทำด้วยแผ่นเหล็กหนาประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตมีความแข็งแรง 

ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิมได้ง่าย ซึ่งประกอบด้วยโซนต่างๆ ของระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย โดยจำนวนโซนกำหนดตามแบบและมีสำรองให้อีกอย่างน้อย
หนึ่งโซน ภายในแผงควบคุมประกอบด้วยวงจรอิเลคทรอนิกส์ชนิด MODULAR 
UNIT ต่างๆ ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่ต้องผ่านการ
ทดสอบ Y2K มาแล้ว และทำงานด้วยไฟกระแสตรง 24 V. และต้องมีอุปกรณ์
ประกอบอย่างน้อยดังนี ้

     (1)  หลอดไฟสัญญาณต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ก.  AC POWER ON LAMP โดยจะติดตลอดเวลาที่มีกระแสสลับป้อน

ให้กับระบบเมื่อมีเหตุขัดข้องที่ทำให้กระแสสลับไม่สามารถป้อน
ให้กับระบบได้ หลอดไฟดวงนี้จะกระพริบและระบบจะเปลี่ยนไปใช้
กระแสไฟสำรองในแผงควบคุมโดยอัตโนมัติ 

 ข.  ZONE LAMP ติดเพ่ือแสดงบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้มีตัวอักษรบอกชื่อ
บริเวณติดอยู่บนหลอดไฟ เพ่ือที่จะทราบที่เกิดเหตุโดยรวดเร็วเมื่อ
เกิดอัคคีภัย  

 ค.  SWITCH POSITION ON LAMP เป็นหลอดไฟเตือนตำแหน่งสวิตช์ 
ซึ่งจะกระพริบเตือนทุกครั้งที่สวิตช์แผงควบคุมตัวใดตัวหนึ่งอยู่ใน
ตำแหน่งผิดปกติ อันเป็นเหตุให้การทำงานของแผงควบคุมผิดพลาด 

 ง.  DIGITAL ZONE INDICATOR สำหรับแสดงโซนที่ ได้ รับสัญญาณ
เพลิงไหมและเหตุขัดข้องของระบบ 

 จ.   MANUAL ALARM LAMP แสดงการแจ้งเตือนเกิดจากอุปกรณ์แจ้ง
เหตุด้วยมือ 
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 ฉ.   ALARM VERIFICATION LAMP แสดงว่ากำลังตรวจสอบสัญญาณ
เพลิงไหม ้

 ช.   AUXILIARY POWER TEST LAMP แสดงการทดสอบทำงานของ 
BATTERY 

 ญ.  TELEPHONE LAMP แสดงว่ามีการเรียกทางโทรศัพท์ 
 ฎ.  LINE TROUBLE LAMP เป็นหลอดแสดงสาเหตุของการขัดข้อง เช่น 

สายไฟที่ต่อไปยังอุปกรณ์แจ้งเหตุ (DETECTOR LINE) ของโซนใด
โซนหนึ่งขาด 

 ฏ.  SPARE INDICATOR LAMP ไม่น้อยกว่า 3 จุด เพ่ือแสดงสถานะอุปกรณ์
แจ้งเตือนจากระบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

     (2)  สวิตช์ควบคุมต่างๆ อย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้ 
 ก.  MAIN ALARM/LOCAL ALARM SILENCING SW. 
 ข.  ALARM RESET SW. 
 ค.  ALL LOCAL ALARM OPERATING SW. 
 ง.  AUXILIARY POWER TEST SW. 
 จ.  ALARM SIGNAL CUT-OFF SW. 
 ฉ.  AUTOMATIC/TEST RESET SW. 
 ช.  ZONE SELECTION SW. 
 ญ.  BUZZER SILENCING SWITCH 

   3.12.3.2   แบตเตอรี่และเครื่องอัดแบตเตอรี่ (BATTERY AND BATTERY CHARGER) 
  เครื่องอัดแบตเตอรี่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับแรงดันไฟสลับ 220 V 50 Hz 
และแปลงเป็นแรงดันไฟตรง 24 V ประกอบด้วย วงจรอิเลคทรอนิคส์ต่างๆ  
โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ หลอดไฟสัญญาณแสดงการทำงาน เช่น แสดงการ
ทำงานในสภาวะปกติ เป็นต้น พร้อมทั้งมีระบบป้องกันต่างๆ เช่น กระแสเกิน  
การลัดวงจร ฯลฯ เป็นชนิดนิกเกิลแคดเมียม ซึ่งมีกำลังพอใช้งานขณะไฟเมน
ดับได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยที่เครื่องอัดแบตเตอรี่ต้องมีขนาดที่พอเหมาะ
กับการใช้งานดังกล่าวด้วย และสามารถประจุไฟให้เต็มภายใน 10 ชั่วโมง  

   3.12.3.3  อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (SIGNAL INTIATING DEVICE)  
ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งได้แสดงในแบบอย่างน้อยดังนี้ 
(1)  อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (HEAT DETECTOR) แบบ RATED OF RISE  

TEMPERATURE ซึ่งจะทำงานเมื่ออัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเกินกว่า 15 oC ต่อนาที มีหลอดไฟสัญญาณในตัว (RESPONSE 
LAMP) สำหรับแสดงสภาวะเมื่อ DETECTOR ทำงาน และสามารถต่อ
พ่วงหลอดไฟให้ติดที่ อ่ืนได้ (REMOTE FIRE INDICATOR LAMP) ใช้กับไฟ 
15-30 V.DC พ้ืนที่ตรวจจับไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร ที่ความสูงไม่เกิน 
4 เมตร   
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(2)  อุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) แบบ PHOTO ELECTRIC 
มีหลอดไฟสัญญาณในตัว (RESPONSE LAMP) สำหรับแสดงสภาวะเมื่อ 
DETECTOR ทำงาน และสามารถต่อพ่วงหลอดไฟให้ติดที่อ่ืนได้ (REMOTE 
FIRE INDICATOR LAMP) ใช้กับไฟ 15-30 V.DC พ้ืนที่ตรวจจับไม่น้อยกว่า 
150 ตารางเมตร ที่ความสูงไม่เกิน 4 เมตร 

(3)  สวิตช์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ด้วยมือ (MANUAL STATION) เป็นชนิดติดฝัง
แบบดึงหรือกดปุ่ม โดยมีแท่งแก้วหรือกระจกป้องกันการดึงหรือกดใน
สภาวะปกติ มีป้าย “FIRE” เห็นได้ชัดเจน 

   3.12.3.4 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณและหลอดไฟสัญญาณ (AUDIBLE ALARM & 
ALARM LAMP INDICATING DEVICE) 
(1)  ALARM BELL เป็นแบบกระดิ่ง (BELL) ชนิด LOW CURRENT 24 V.DC   

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ทำ
ด้วย ALMINUM ALLOY สีแดง ดังประมาณ 90 dB ที่ระยะ 1 เมตร 

(2)  ALARM LAMP (ถ้าแบบกำหนดให้มี) เป็นดวงโคมสีแดงใช้หลอดไฟขนาด 
3W 24 VDC ติดยึดกับกล่องเหล็กซึ่งประกอบเป็นชุดกับ MANUAL 
ALARM  

   3.12.3.5  การทำงาน  
  เมื่อมีสัญญาณแจ้งเหตุจากโซนใด หลอดไฟสัญญาณของโซนนั้นจะติด
หรือกระพริบพร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณเฉพาะที่แผงควบคุมรวมจนกว่าจะกด
ตัดเสียง แต่หลอดไฟสัญญาณจะยังคงติดอยู่จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ แต่
ถ้าหากว่าไม่มีการกดตัดเสียงภายในระยะเวลาที่ตั้งไว้ (0-5 นาที) ระบบจะส่ง
สัญญาณไปยังโซนที่เก่ียวข้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้    
(1)  เมื่อมีสัญญาณเพลิงไหม้ส่งมาจากโซนใด DIGITAL ZONE INDICATOR ของ

โซนนั้นที่ FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP) จะติดขณะเดียวกัน 
FCP จะตรวจสอบว่าเป็นสัญญาณเพลิงไหม้จริงหรือไม่ โดยจะหน่วงเวลาไว้
ประมาณ 10 วินาที สำหรับ HEAT DETECTOR และ 60 วินาที สำหรับ 
SMOKE DETECTOR ภายในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าไม่ใช่สัญญาณเพลิงไหม้  
FCP จะ RESET ตัวเองโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเป็นสัญญาณเพลิงไหม้จริง 
ZONE LAMP ของโซนที่ เกิดเพลิงไหม้ที่  FCP จะติดพร้อมทั้งมีเสียง
สัญญาณดังขึ้นท่ี FCP 

(2)  หากผู้ควบคุมต้องการส่งเสียงสัญญาณไปยังโซนที่เกิดเพลิงไหม้หรือ 
ทุกโซนพร้อมกันหมด ก็สามารถเลือกทำได้โดยการเปิด LOCAL ALARM 
SILENCING SWITCH และ LOCAL ALARM OPERATING SWITCH ที่   
FCP ตามลำดับ 

(3)  ผู้ควบคุมสามารถปิดเสียงสัญญาณในข้อ (1) และ (2) ได้แต่หลอดไฟ 
ZONE LAMP, LOCAL ALARM SILENCING LAMP จ ะยั งค งติ ด อยู่
จนกว่าจะกลับสู่เหตุการณ์ปกติและกด RESET SWITCH 
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 3.12.4   การติดตั้ง 
 3.12.4.1  ให้ติดตั้งแผงควบคุมรวมของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมแบตเตอรี่

และเครื่องประจุในห้องควบคุมของอาคารหรือตามกำหนดในแบบ 
 3.12.4.2  สายไฟฟ้าชนิดทนอุณหภูมิ 75 0C ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร  

สำหรับวงจรแจ้งเหตุ และขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร สำหรับวงจร
ส่งเสียงสัญญาณและหลอดไฟสัญญาณ   

 3.12.4.3  สายทนไฟใช้สำหรับในพ้ืนที่ที่ต้องการป้องกันทางกายภาพเท่านั้น โดยความ
เห็นชอบของผู้ออกแบบ 

 3.12.4.4  ปลายสายทุกเส้นที่เข้า FCP ต้องกำกับหมายเลขให้ตรงกันด้วย WIRE MARKER 
พลาสติกและมีตัวเลขแสดงโดยไม่ลบเลือนได้ง่าย 

 3.12.4.5  MANUAL STATION & KEY SWITCH ให้ติดตั้งที่ระดับ 1.5 เมตร เหนือพ้ืน 
 3.12.4.6  BELL & HORN ให้ติดตั้งต่ำกว่าระดับฝ้า 0.3 เมตร หรือสูงไม่เกิน 2.3 เมตร 
 3.12.4.7  ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้สาย THW ร้อยในท่อโลหะเดินแยกจาก

ระบบอ่ืน 
 3.12.4.8  ตำแหน่งที่แน่นอนของการตรวจจับและอุปกรณ์แจ้งเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ระหว่างการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างหารือกับผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการติดตั้ง 
 3.12.5   การทดสอบ 
     เมื่อติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมีการทดสอบการทำงานของระบบให้ครบถ้วน

โดยมีผู้แทนของผู้ว่าจ้างเข้าร่วมด้วย 
 3.12.6   การอบรม 
   ผู้รับจ้างต้องทำการอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างให้รู้ถึงวิธีการใช้ระบบและวิธีบำรุงรักษาด้วย 
 

3.13  การอุดช่องเพื่อป้องกันไฟลาม 
 3.13.1 วัสดุป้องกันไฟลาม 
     เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ทั่วไป 

เช่น UL โดยส่งเอกสารขออนุมัติจากตัวแทนผู้ว่าจ้าง โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 3.13.1.1  ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับความร้อนสูง 
 3.13.1.2  เกาะยึดได้ดีกับคอนกรีต โลหะ ไม ้พลาสติก และฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า 
 3.13.1.3  สามารถตัดออกได้ง่ายเมื่อแห้งตัว ทนการสั่นสะเทือนได้ด ี
 3.13.1.4  สามารถขยายตัวแทนที่ฉนวนหุ้มท่อ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า และท่อต่างๆ ได้เมื่อ

เกิดเพลิงไหม้เพ่ือป้องกันไฟลามและควันลามได้ 
 3.13.1.5  สามารถขยายทนความร้อนได้ถึง 1,000 องศาเซลเซียส ได้ไม่น้อยกว่า 2 

ชั่วโมง 
 3.13.1.6  ไม่มีไอระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งในขณะปกติและขณะเกิดเพลิงไหม้ 
 3.13.1.7  สามารถถอดประกอบใหม่เพ่ือง่ายต่อการเพ่ิมท่อต่างๆ และสายไฟได้ โดยไม่

ทำให้ประสิทธิภาพการทนไฟเปลี่ยนไป 
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 3.13.1.8  สามารถทนทานต่อสภาพความชื้นสูง มีคุณสมบัติในการยึดเกาะพ้ืนผิวได้ดี 
และสามารถที่จะทนต่อแรงดันน้ำในสายฉีดน้ำดับเพลิงได้ โดยจะต้องไม่มีการ
หลุดร่อนหรือเปลี่ยนสภาพคุณสมบัติการทนไฟ และควันลามหลังจากฉีดน้ำ
ดับเพลิงแล้ว 

 3.13.2  การติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลาม 
  ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของผู้รับจ้าง และ/หรือไม่ได้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้
ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

 3.13.3  สถานที่ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลาม 
3.13.3.1  ใช้อุดรอบท่อน้ำ ท่อลม และภายในท่อร้อยสาย รางร้อยสาย รางวางสาย สาย

เดินลอย บัสดักท์ของช่องท่อต่างๆ ช่วงที่เดินทะลุพื้น ผนังระหว่างชั้นทั้งหมด 
ตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน 

 3.13.3.2   ช่องเปิดที่เปิดไว้สำหรับท่อน้ำ ท่อลม สายไฟ ราง และท่อร้อยในอนาคต ให้
อุดช่องดังกล่าวเพ่ือป้องกันไฟลามด้วย 

 3.13.3.3   ช่องเปิดบริเวณตู้ไฟฟ้า 
 
3.14 รายชื่อผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 
 3.14.1  วัตถุประสงค์ 

  รายละเอียดในหมวดนี้ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับ
การยอมรับ ทั้งนี้ คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ ต้องไม่ขัดแย้งการรายละเอียดเฉพาะที่
กำหนดไว้ในรายการประกอบแบบ การเสนอผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากรายการตัวอย่าง
อุปกรณ์มาตรฐานที่ให้ไว้นี้ ต้องแสดงรายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ เพ่ือ
การพิจารณาอนุมัติให้ใช้งานได้โดยมีคุณภาพเทียบเท่า 

 3.14.2  รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน 
   3.14.2.1  TRANSFORMER (OIL-IMMERSED HERMATICALLY SEALED TYPE) 

 -  CHAROENCHAI 
 -  SEC 
 -  EKARAT 

   3.14.2.2  DISTRIBUTION PANAL MANUFACTURER 
 -  ASEFA 
 -  SCI 
 -  PMK 

   3.14.2.3  LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER 
 -  SCHNEIDER ELECTRIC 
 -  ABB 
 -  MITSUBISHI 
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   3.14.2.4  CONSUMER AND LOAD CENTER 
 -  SCHNEIDER ELECTRIC 
 -  ABB 
 -  BTICINO 

   3.14.2.5  METERING AND ASSOCIATED EQUIPMENT 
 -  SIEMENS 
 -  SOCOMEC 
 -  ABB 

   3.14.2.6  CONDUIT (METALIC) 
 -  DIWA 
 -  BSM 
 -  RSI 
 -  PANASONIC 
 -  ARROW 

   3.14.2.7  CONDUIT (PVC) 
 -  CLIPSAL 
 -  TAP 
 -  TPP 
 -  HACO 

   3.14.2.8  WIREWAY & CABLE TRAY 
 -  ASEFA 
 -  SCI 
 -  TIC 
 -  BSM 

   3.14.2.9  POWER & CONTROL CABLE 
 -  THAI YAZAKI 
 -  PHELPS DODGE 
 -  BANGKOK CABLE 

   3.14.2.10  FIRE RESISTANCE CABLE 
 -  RADOX 
 -  BETAFLAM 
 -  PIRELLI 
 -  STUDER 
 -  BELDEN 
 -  FIRECEL 

   3.14.2.11  FIRE BARRIER  
 -  3M 
 -  HILTI 
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 -  ABESCO 
 -  SUMITOMO ELECTRIC 

   3.14.2.12  SWITCH AND RECEPTACLE 
 -  PANASONIC 
 -  BTICINO 
 -  HACO 

   3.14.2.13  LAMP MANUFACTURER 
 -  EVE 
 -  PHILIPS 
 -  OSRAM 
 -  L&E 

   3.14.2.14  LUMINAIRE MANUFACTURER 
 -  EVE 
 -  PHILIPS 
 -  OSRAM 
 -  L&E 

   3.14.2.15  FIRE ALARM SYSTEM 
 -  EDWARDS 
 -  NOTIFIER 
 -  NOHMI 

   3.14.2.16  GROUNDING SYSTEM & ACCESSORIES 
 -  KUMWELL 
 -  BLACKBURN 
 -  PIGMAN 

   3.14.2.17  LIGHTNING SYSTEM & ACCESSORIES 
 -  KUMWELL 
 -  PREVECTRON 
 -  FRANKLIN FRANCE 
 -  ERICO 
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4.1   บทนำ 
4.2  ขอบเขต 
4.3  มาตรฐานและกฎข้อบังคับ 
4.4  ความต้องการทั่วไป 
4.5   การติดตั้งท่อและอุปกรณ์ 
 4.5.1      ความต้องการทั่วไป 
 4.5.2      การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวาง (CUTTING AND REPAIRING)  
 4.5.3      SLEEVES, CUTTING AND PATCHING  
 4.5.4    ระดับท่อน้ำ (INSERT ELEVATION)  
 4.5.5    แผ่นปิดกันรั่ว (FLASHING)  
 4.5.6    แผ่นปิดพ้ืน ผนัง และเพดาน (FLOOR, WALL AND CEILING PLATE)  
 4.5.7   การต่อท่อน้ำ  
 4.5.8  วาล์วน้ำ  
 4.5.9   ยูเนียน  
 4.5.10   VACUUM BREAKERS  
 4.5.11   ท่อน้ำทิ้ง  
 4.5.12   WATER HAMMER ARRESTOR  
 4.5.13   การติดตั้งท่อน้ำประปา 
 4.5.14   การติดตั้งท่อโสโครกและท่อระบาย 
 4.5.15   การติดตั้งท่อระบายอากาศ 
4.6   วัสดุท่อและข้อต่อ 
 4.6.1  ท่อน้ำประปา (CW)  
 4.6.2    ท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อน้ำทิ้งจากครัว (S, W, KW)  
 4.6.3    ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน (V, RL)  
 4.6.4    ท่อระบายน้ำรอบอาคารและรอบบริเวณ  
4.7  วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ (VALVE AND ACCESSORIES) 
 4.7.1  วาล์วยกเว้นวาล์วควบคุม (CONTROL VALVE)  
 4.7.2  GATE VALVE 
 4.7.3  GLOBE VALVE  
 4.7.4  CHECK VALVE  
 4.7.5  PRESSURE REDUCING VALVE 
 4.7.6   PRESSURE RELIEF VALVE 
 4.7.7   BUTTERFLY VALVE 
 4.7.8   FOOT VALVE    
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 4.7.9   DRAIN VALVE (วาล์วระบายน้ำ) 
 4.7.10   BALL VALVE 
 4.7.11   FLOAT VALVE  
 4.7.12   ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE PIPE CONNECTION) 
 4.7.13   EXPANSION JOINT (ข้อต่อแบบยึดและหดตัว) 
 4.7.14  BOLTS, NUTS, AND WASHERS (สกรู น็อต และแหวน) 
 4.7.15   สเทรนเนอร์ (WATER STRAINER) 
 4.7.16   อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติ (AUTOMATIC AIR VENT) 
 4.7.17   เกจ์วัดความดัน (PRESSURE GAUGE) 
 4.7.18   มาตรวัดน้ำ (WATER METER) 
 4.7.19   ช่องระบายน้ำจากพ้ืน (FLOOR DRAIN) 
 4.7.20   ตะแกรงระบายน้ำพ้ืนจากฝักบัว 
 4.7.21   ช่องระบายน้ำฝน (ROOF DRAIN) 
 4.7.22   แทรป (TRAP) 
 4.7.23   บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำฝน (MANHOLE) 
 4.7.24   บ่อพัก บ่อกำจัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน 
 4.7.25  WATER HAMMER ARRESTOR (WHA) 
 4.7.26   AIR CHAMBER 
 4.7.27   DRIP PANS 
4.8  การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี (PAINTING AND COLOR CODE) 
 4.8.1   ความต้องการทั่วไป 
 4.8.2   การเตรียมและการทำความสะอาดพ้ืนผิวก่อนทาสี 
 4.8.3   การทาสีหรือพ่นสี 
 4.8.4   รหัสสีและสีสัญลักษณ์ 
 4.8.5   ขนาดแถบรหัสสีและตัวอักษร  
 4.8.6   ตารางแสดงรหัสสีและสีสัญลักษณ์ 
 4.8.7   ระยะของแถบรหัสสี อักษรสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทาง  
 4.8.8   ตารางการใช้ประเภทสีตามชนิดของวัสดุในสภาวะแวดล้อมต่างๆ  
4.9  ข้อกำหนดภายหลังการติดตั้ง 
 4.9.1   การทาสีและรหัสป้ายชื่อ   
 4.9.2   การทดสอบ ตรวจสอบ และการทำความสะอาด   
4.10  เครื่องสูบน้ำ (WATER PUMP) 
 4.10.1  เครื่องสูบน้ำประปาสำหรับสูบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำบนหลังคา (TRANSFER PUMP) 
 4.10.2  เครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน (CONSTANT PRESSURE BOOSTER PUMP)  
4.11   ถังเก็บน้ำใต้ดิน 
4.12   ระบบบำบัดน้ำเสีย        
 4.12.1    ขอบเขตของงาน 
 4.12.2 มาตรฐานการติดตั้ง 
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 4.12.3 การทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย 
 4.12.4 การรับประกัน 
4.13   ระบบไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับงานสุขาภิบาล 
 4.13.1   ขอบเขตงาน 
 4.13.2   มาตรฐานการติดตั้ง 
4.14   การฝึกอบรม 
4.15   การบำรุงรักษา 
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4.1   บทนำ 
 รายละเอียดของรายการและข้อกำหนดในเอกสารนี้จะใช้เมื่อในแบบ รูป และรายการประกอบแบบ

ก่อสร้างไม่มีข้อกำหนดเป็นอย่างอ่ืน หรืออาจใช้เพ่ือประกอบหรือขยายความเพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น หากมี
ความขัดแย้งกับแบบ รูป และรายการประกอบแบบก่อสร้างให้ยึดถือตามแบบ รูป และรายการประกอบแบบ
ก่อสร้าง และความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นหลัก 
 

4.2  ขอบเขต 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักร เครื่องมือ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมดตามแบบ 

และรายละเอียดของข้อกำหนดนี้ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจไม่ได้แสดงไว้ แต่จำเป็นต้องทำเพ่ือให้งาน
ระบบสุขาภิบาลเสร็จเรียบร้อยจนใช้งานได้ตามหลักวิชาการและมาตรฐานต่างๆ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ขอบเขตของงานประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้ 

4.2.1  งานระบบประปารวมถึงการต่อท่อจากท่อประปาหลักโดยการดันท่อลอดตามที่ระบุในแบบ 
4.2.2 งานระบบระบายน้ำฝน 
4.2.3 งานระบบระบายน้ำเสียและท่อระบายอากาศ 
4.2.4 งานระบบระบายน้ำรอบอาคาร  
4.2.5 งานระบบไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับระบบข้างต้น 
4.2.6 งานทดสอบระบบและการทำความสะอาด 

 

4.3  มาตรฐานและกฎข้อบังคับ 
ในการติดตั้งระบบสุขาภิบาลให้บรรลุผลเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมและติดตั้งตาม

มาตรฐานและกฎข้อบังคับต่างๆ ฉบับล่าสุดที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
-  มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
-  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
-  การประปานครหลวง (กปน.) 
-  สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สวล) 
-  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 
-  กระทรวงหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
-   AMERICAN NATIONAL PLUMBLING CODE 
-  THE AMERICAN SOCIETY OF PLUMBLING ENGINEERING (ASPE) 
-  FACTORTY MUTUAL ENGINEERING CORP. (FM) 
-  UNDERWRITER LABORATORIES INC. (UL) 
-  AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI) 
-  BRITISH STANDARD (BS) 
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-  JAPANESE STANDARD (JIS) 
-  DEUTSCHE INDUSTRY NORM (DIN) 
 

4.4  ความต้องการทั่วไป 
4.4.1 ต้องใช้ช่างซ่ึงชำนาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภทมาปฏิบัติงานติดตั้งระบบท่อ เครื่อง

สุขภัณฑ์อุปกรณ์ และต้องควบคุมการทำงานของช่างให้ดำเนินไปโดยชอบ 
4.4.2     การตัดท่อและต่อท่อจะต้องให้ได้ระยะพอดีตามความต้องการที่ใช้งาน ณ จุดนั้นๆ ซึ่งเมื่อ

ต่อท่อบรรจบกันแล้วต้องได้แนวท่อที่สม่ำเสมอ ไม่คด และคลาดเคลื่อนจากแนวไป 
4.4.3     การติดตั้งท่อต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อ เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับตัวท่อหรือสิ่งใกล้เคียง ระบบท่อ
ที่มกีารขยายตัวและหดตัวมากต้องจัดให้มี Expansion Loop หรือ Expansion JOINT ใน
ที่ทีจ่ำเป็นและเหมาะสมถึงแม้จะไม่มีกำหนดไว้ในแบบแปลนก็ตาม 

4.4.4     ทันทีที่ต้องเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของท่อให้ใช้ข้อต่อท่อตามความเหมาะสม (ข้อต่อ หมายถึง 
ข้อ โค้ง ข้องอ สามตา ฯลฯ) และเมื่อมีการเปลี่ยนขนาดท่อ ณ จุดใดๆ ให้ใช้ข้อลดเท่านั้น 

4.4.5    การตัดท่อให้ใช้เครื่องสำหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่ียังติดค้างอยู่
ออกเสียให้หมด หากทำเกลียวต้องใช้เครื่องทำเกลียวที่มีฟันคม เพ่ือให้ฟันเกลียวเรียบและ
ได้ขนาดตามมาตรฐาน 

4.4.6     ลักษณะการเดินท่อ การติดตั้งต้องกระทำด้วยความประณีตปรากฏความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยแก่สายตา การเลี้ยว การหักมุม การเปลี่ยนแนวระดับต้องใช้ข้อต่อที่เหมาะสมให้
กลมกลืนกับรูปร่างของอาคารในส่วนนั้นๆ แนวท่อต้องให้ขนานหรือตั้งฉากกับอาคารเสมอ
อย่าให้เฉหรือเอียงจากแนวอาคาร หากที่ใดต้องแขวนท่อจากเพดานหรือโครงสร้างเหนือ
ศีรษะ และมิได้กำหนดตำแหน่งที่แน่นอนไว้ในแบบแล้ว ต้องแขวนท่อนั้นให้ชิดข้างบนให้
มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพ่ือมิให้ท่อนั้นเป็นที่กีดขวางแก่สิ่งติดตั้งที่เพดานหรือเหนือศีรษะ 
เช่น โคมไฟ ท่อลม ฯลฯ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบต่างๆ ให้แน่นอน
เสียก่อนติดต้ังระบบใดระบบหนึ่ง เพ่ือมิให้ท่อเหล่านั้นกีดขวางกัน 

4.4.7    การวางตำแหน่งของส่วนประกอบการเดินท่อ บรรดาส่วนประกอบต่างๆ ของระบบท่อ 
เช่น วาล์วน้ำ มาตรวัดน้ำ เกจ์วัดแรงดัน ฯลฯ ต้องวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการ
ใช้งานโดยปกติ และสามารถถอดซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่ไดโ้ดยง่าย 

4.4.8    ข้อห้ามในการต่อท่อร่วมระหว่างระบบท่อ ระบบท่อน้ำที่ใช้ในการบริโภคนั้นห้ามต่อบรรจบ
กับระบบท่อโสโครกและท่อน้ำทิ้งเป็นอันขาด หากแนวของท่อน้ำที่ใช้ในการบริโภคต้อง
เดินขนานหรือตัดกับแนวท่อโสโครกหรือท่อระบายน้ำทิ้งแล้ว แนวที่ขนานหรือตัดกันนั้น 
ท่อที่ใช้ในการบริโภคต้องอยู่เหนือท่อโสโครกหรือท่อระบายน้ำทิ้งเป็นระยะไม่น้อยกว่า  
30 เซนติเมตร 

4.4.9    ปลายของท่อน้ำและท่อระบายน้ำ หากในแผนผังปรากฏว่ามีท่อน้ำหรือท่อระบายน้ำแสดงไว้ 
สำหรับต่อเติมขยายออกไปในอนาคตแล้วจะต้องต่อท่อเหล่านี้ออกไปให้พ้นจากตัวอาคาร
ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร แล้วใช้ปลั๊กอุดหรือฝาคลอบเกลียวปิดไว้ และหากจำเป็นต้องกลบดินใน
ระยะนี้เสียก่อนก็อาจจะทำโดยตอกหลัก และติดป้ายแสดงตำแหน่งปลายท่อเหล่านี้ไว้ 
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4.4.10   การป้องกันการชำรุดบุบสลายระหว่างติดตั้งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
   4.4.10.1  ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอุดหรือฝาคลอบเกลียวคลอบไว้ หากต้องละจาก

งานต่อท่อในส่วนนั้นชั่วคราว 
   4.4.10.2 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้หุ้มหรือคลุมกันไว้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการ

แตกหักบุบสลาย 
   4.4.10.3 วาล์วน้ำ ข้อต่อ และส่วนประกอบอ่ืนๆ สำหรับการติดตั้งท่อให้ตรวจดูภายใน

และทำความสะอาดภายในให้ทั่วถึงก่อนนำมาประกอบติดตั้ง 
   4.4.10.4 เมื่อได้กระทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วต้องตรวจดูความเรียบร้อยและทำ

ความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เหล่านี้อย่างทั่วถึง เพ่ือส่งมอบงาน
ให้แก่เจ้าของงานในสภาพที่ปราศจากตำหนิ ข้อบกพร่อง และใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์เป็นอย่างด ี

 

4.5   การติดตั้งท่อและอุปกรณ์ 
4.5.1     ความต้องการทั่วไป 

  ท่อที่เดินภายในอาคารและไม่ได้ฝัง ต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคาร
อย่างมั่นคงแข็งแรง อย่าให้โยกคลอนแกว่งไกวได้ การแขวนโยงท่อที่เดินตามแนวราบให้ใช้
เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อรัดไว้ และท่ีแขวน ที่รับ หรือที่ยึดท่อซึ่งทำขึ้นนี้ต้องเป็นชนิดที่
ทำขึ้นเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ เพ่ือการแขวน การรับ การยึดท่อเท่านั้น ห้ามมิให้นำวัสดุมา
ดัดแปลงต่อกันเข้าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอันขาด ถ้าใช้ที่รองรับฝังไว้กับ
คอนกรีตต้องผูกติดกับเหล็กเสริมคอนกรีตอย่างมั่นคง หรืออาจใช้ EXPSNSION BOLT 
แทนก็ได้ หากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็นแพจะใช้สาแหรกแขวนรับไว้ทั้ง
ชุดแทนใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อก็ได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ ใช้ประโยชน์ได้
เท่ากันมาใช้แทน ห้ามแขวนท่อด้วยโซ่ ลวด เชือก หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะไม่มั่นคง
แข็งแรง การติดตั้งระบบท่อต่างๆ ให้ใช้มาตรฐานดังนี้ 
4.5.1.1  ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง 
   (1)  ท่อเหล็กหรือท่อเหล็กอาบสังกะสี ซึ่งต่อด้วยเกลียวหรือเชื่อมเข้าด้วยกัน

ทุกๆ ระยะครึ่งหนึ่งของความยาวของท่อแต่ละท่อนต้องมีที่ยึดหรือ
รองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่งหรือที่ทุกๆ ชั้น  

   (2) ท่อพีวีซีทุกๆ รอยต่อต้องมีที่ยึดและรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่งหรือทุกๆ ชั้น 
   (3)  ท่อในแนวดิ่งต้องมีที่ยึดตรงฐานของท่อทุกท่อด้วย 
4.5.1.2  ท่อที่แขวนในแนวราบหรือแนวระดับ 
   (1) ท่อเหล็ก ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่ต่อด้วยเกลียวหรือเชื่อมเข้าด้วยกันทุกๆ  

ระยะไม่เกิน 200 เซนติเมตร ต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อย
หนึ่งแห่ง ยกเว้นกรณีได้ระบุรายละเอียดไว้ในแบบ  

4.5.1.3  ท่อทุกชนิดที่วางอยู่ในดินต้องวางอยู่บนที่อัดแน่นตลอดแนวความยาวของท่อ 
และเมื่อกลบดินแล้วต้องอัดดินให้แน่นโดยการอัดดินเป็นชั้นๆ 



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 4-7 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ   

 

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด 119 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 7 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-000-4997 แฟกซ์ : 02-000-4997 ต่อ 108 
AS&A/2020/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก่ิงแก้ว/รายการประกอบแบบ (ฉบับสมบูรณ์) 

 4.5.1.4  ท่อที่ เดินในแนวระดับต้องรองรับด้วยที่แขวนหรือที่รองรับแบบชิงช้า 
เหล็กเส้นที่แขวนให้มีขนาด ดังนี้ 

 
ขนาดท่อ ขนาดเหล็กเส้น 

12 มิลลิเมตร (½ นิ้ว) ถึง 40 มิลลิเมตร (1 ½ นิ้ว) 9 มิลลิเมตร  (⅜ นิ้ว) 
50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ถึง 75 มิลลิเมตร (3 นิ้ว)    12 มิลลิเมตร (½ นิ้ว) 
100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ถึง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว)           15 มิลลิเมตร (⅝ นิ้ว) 
200 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ถึง 250 มิลลิเมตร (10 นิ้ว)          25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) 

 
4.5.1.5 ระหว่าง EXPANSION JOINT หรือ EXPANSION LOOPS ต้องมี ANCHOR 

ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพ่ือการขยายตัวหรือหดตัวของท่อน้ำ ตำแหน่ง 
EXPANSION JOINT หรือ EXPANSION LOOPS จะกำหนดในภายหลัง 

4.5.1.6 ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ SHOP DRAWING อธิบายถึงลักษณะ ขนาด และ
ความหนาของเหล็กที่ใช้ตามขนาดต่างๆ กัน เพ่ือเสนอขออนุมัติจากผู้ควบคุม
งานเสียก่อน ก่อนดำเนินการทำที่แขวนและที่รองรับท่อ 

4.5.1.7  ที่แขวนและรองรับท่อจะต้องรับน้ำหนักได้อย่างเพียงพอ ภายใต้ตำแหน่งที่
ถูกต้อง และสามารถใช้การได้ดีในสภาพการใช้งานปกติ 

4.5.1.8  ที่แขวนและที่รองรับท่อจะต้องสามารถปรับให้สูง-ต่ำได้ตามความต้องการที่
เหมาะสม 

4.5.1.9  ที่แขวนท่อที่รองรับท่อและที่ยึดท่อที่ติดตั้งภายในอาคารโดยทั่วไปจะต้อง
ได้รับการทาสี RED LEAD PRIMER 2 ชั้น และทาสีทับภายนอกอีกหนึ่งชั้นด้วย 
ALKYD GRAY FINISHING PAINT น๊อต สกรู แหวน และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ 
จะต้องทำด้วย CADMIUM-PLATED STEEL 

4.5.1.10 ทีแ่ขวนท่อและที่รองรับท่อที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารแต่อยู่เหนือระดับพื้นดิน
หรือติดตั้งอยู่บนสะพานเดินท่อ น็อต สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อ จะต้องทำด้วย 
CADMIUM-PLATED STEEL 

4.5.1.11 ที่แขวนท่อ ที่รองรับท่อ น็อต สกรู แหวน และที่รัดท่อ ซึ่งติดตั้งฝังอยู่ใต้ดิน
หรือท่อที่แขวนหรือติดตั้งใต้พ้ืนชั้น 1 ของอาคารทั้งหมดจะต้องทำด้วย 
STAINLESS STEEL 

 4.5.1.12 ที่รองรับท่อที่เป็นเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ หรืออุปกรณ์รองรับท่อต่างๆ ที่ติดตั้ง
อยู่ ในรางคอนกรีต (CONCRERE TRENCH) จะต้องเป็นเหล็ก HOT-DIP 
GALVANIZED น็อต สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อจะต้องทำด้วย STAINLESS STEEL  

 4.5.1.13 ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อ ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในอาคารแต่ติดตั้งอยู่ภายใน
บริเวณที่มีความชื้นและการกัดกร่อน เช่น ห้องแบตเตอรี่ ห้องเครื่องกำเนิดไอน้ำ 
ห้องเครื่องทำความเย็น ห้องล้างจาน ห้องครัว และห้องซักรีด เป็นต้น ที่
แขวนท่อและที่รองรับท่อจะต้องทาสี EPOXY RED LEAD PRIMER 2 ชั้น 
และทาสีทับภายนอกอีก 1 ชั้นด้วย EPOXY BLACK FINISHING PAINT  
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4.5.1.14 ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อซึ่งติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องจักรต่างๆ จะต้อง
ติดตั้ง SPRING VIBRATION ISOLATOR เพ่ือป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือนที่
จะไปรบกวนกับห้องเครื่องหรืออาคารข้างเคียง 

4.5.1.15 ท่อในแนวตั้งจะต้องเพ่ิมการยึดตรงฐานของท่อบริเวณหักเลี้ยวทุกท่อด้วย 
 4.5.1.16 ผู้ติดตั้งต้องรับผิดชอบในการจัดหาวาง CONCRETE INSERTS และ ANCHOR 

ROD และทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งที่รับท่อต่างๆ 
 4.5.1.17 ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อขนาด และรายละเอียดดังที่ระบุไว้ในแบบแต่ผู้ทำ

การติดตั้งจะต้องรับผิดชอบในการเพ่ิมขนาดเหล็กแขวนท่อ และความหนา
ของเหล็กเพ่ือให้เหมาะสมกับน้ำหนักของท่อในส่วนที่จำเป็น 

 4.5.1.18 ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้งและท่อแนวราบหรือแนวระดับให้ยึดแขวน
ตามระยะและขนาดเหล็กที่ระบุในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางสำหรับการยึดแขวนท่อ ระยะห่างระหว่างจุดยึดแขวน (เมตร) 

NORMINAOL 
PIPE SIZE 

มิลลิเมตร (นิ้ว) 

ขนาด
เหล็กเส้น 

(มิลลิเมตร) 

ท่อเหล็กดำหรือท่อ
เหล็กอาบสังกะสี 

ท่อ พี วี ซ ี  ท่อพีอี พีบี และ 
ท่อเหล็กหล่อ 

แนวราบ แนวดิ่ง แนวราบ แนวดิ่ง แนวราบ แนวดิ่ง 

15 (½) 9 2.0 2.4 0.9 1.2 ทุกๆ 
ระยะ 1 
เมตร หรือ
ทุกช่วงข้อ
ต่อ 

ทุกๆ ชั้น
ของอาคาร 
หรือทุก
ช่วงขอ้ต่อ 

20 (¾) 9 2.4 3.0 1.0 1.2 
25 (1) 9 2.4 3.0 1.0 1.2 

32 (1 ¼) 9 2.4 3.0 1.2 1.8 
40 (1 ½) 9 3.0 3.6 1.3 1.8 
50 (2) 9 3.0 3.6 1.5 1.8 

65 (2 ½) 12 3.0 4.5 1.8 2.4 
80 (3) 12 3.6 4.5 2.0 2.4 
100 (4) 15 4.0 4.5 2.4 2.4 
125 (5) 15 4.8 4.5 2.4 3.0 
150 (6) 15 4.8 4.5 2.4 3.0 
200 (8) 25 6.0 4.8 3.0 3.6 
250 (10) 25 6.0 4.8   
300 (12) 25 6.0 4.8   

 
4.5.2     การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวาง (CUTTING AND REPAIRING) หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ 

กีดขวางแนวของท่อแล้วผู้รับจ้างต้องแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของโครงการทราบ พร้อมกับ
เสนอวิธีการตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้นกับวิธีการซ่อมกลับคืนด้วย และต้องได้รับอนุญาตจาก  
ผู้ควบคุมงานก่อน ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญในการนั้นๆ โดยเฉพาะ และต้อง
กระทำด้วยความระมัดระวัง 
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4.5.3      SLEEVES, CUTTING AND PATCHING ท่อที่ เดินผ่านฐานรากหรือผนัง ฝากั้น และ
เพดานด้านนอกต้องติดตั้งโดยอาศัยหลักเกณฑ์ดังนี้ 

   4.5.3.1 ตรงตำแหน่งที่ท่อ ปล่อง ฯลฯ จะต้องเดินผ่านเพดาน พ้ืน หรือกำแพง หรือ
คอนกรีต ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาและติดตั้ง SLEEVES หรือ 
BLOCKINGS ต่างๆ ทีจ่ำเป็น 

   4.5.3.2 ทุกครั้งที่ผู้รับจ้างทำการเจาะ ตัด ปะ หรือติดตั้งใดๆ เกี่ยวกับงานของตนต้อง
ขอความเห็นชอบต่อผู้ควบคุมงานก่อนเสมอ 

   4.5.3.3  SLEEVES ที่ผ่านกำแพงภายนอกต้องป้องกันมิให้น้ำซึมผ่านได้และทำด้วยท่อ
เหล็ก SCH40 

   4.5.3.4 SLEEVES ที่ผ่านกำแพงอิฐหรือคอนกรีตที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบกันซึมให้ใช้
ท่อเหล็กอาบสังกะสี 

   4.5.3.5  SLEEVES ที่ผ่านกำแพงภายในที่ทำด้วยวัสดุอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากกำแพงอิฐ
ทำด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสี 

   4.5.3.6 SLEEVES ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกของท่อ (รวมฉนวนหุ้ม ถ้ามี) ที่ลอดผ่านภายในไม่ต่ำกว่า 25 
มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และผู้รับจ้างต้องใช้ใยแอสเบสตอสอัดช่องว่างระหว่างท่อ
กับ SLEEVES ให้แน่นทุกแห่ง และยาด้วยวัสดุทนไฟได้ 2 ชั่วโมง 

   4.5.3.7  ปลอกรองท่อที่พ้ืนอาคารต้องฝังให้ปลอกสูงกว่าระดับพ้ืนที่ตกแต่งแล้ว 25 
มิลลิเมตร และเมื่อเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ อุดช่องว่างระหว่างท่อด้วย
วัสดุทนไฟให้แน่น และเรียบร้อยจนแน่ใจว่าน้ำรั่วซึมผ่านไม่ได้ ปิดพ้ืน ผนัง 
และเพดาน 

4.5.4    ระดับท่อน้ำ (INSERT ELEVATION) ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบขยาย การจัดระดับท่อต่างๆ  
ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนจึงทำการติดตั้งได้ 

4.5.5    แผ่นปิดกันรั่ว (FLASHING) แผ่นปิดกันฝนรั่วรอบๆ ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งผ่านทะลุ
หลังคาให้ใช้แผ่นตะกั่วขนาด 1.8 กิโลกรัม (4 ปอนด์) ปิดโดยรอบท่อระบายอากาศให้มี
ความกว้างโดยรอบท่อระบายอากาศไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร และยกขอบตามท่อขึ้นไป
อีกสูงไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ส่วนท่ออากาศให้ต่อขึ้นไป และทำหมวกกันฝนอีกชั้นหนึ่ง 

4.5.6    แผ่นปิดพื้น ผนัง และเพดาน (FLOOR, WALL AND CEILING PLATE) ทุกๆ จุดที่ท่อ
เดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพ้ืนอาคารซึ่งตกแต่งผิวหน้าแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดการ
ปิดช่องโหว่ทั้งทางเข้า-ออกของท่อด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนา 1.2 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดโต
พอที่จะปิดช่องรอบๆ ท่อได้อย่างมิดชิด แผ่นอลูมิเนียมที่ใช้ที่เพดานและผนังต้องยึดด้วย
สลักแบบเซ็ทสกรหู้ามใช้คลิบสปริง 

4.5.7   การต่อท่อน้ำ  
4.5.7.1 การต่อท่อแบบเกลียว (THREADE JOINT) 

(1)  เกลียวท่อโดยทั่วไปทำเกลียว TAPER THREAD ตามมาตรฐาน BS 21 
หรือ ISO R7 ซึ่งได้ระบุไว้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ มอก. 281-2521 
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(2) การเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่มี THREADED ENDS เช่น วาล์วและข้อต่อ
ต่างๆ ถ้าระบุการสั่งทำประเภทเกลียวได้ให้เลือกเกลียวตามมาตรฐาน BS 
21 TR (ISO R7) หรือ BS 21 (ISOR228) ในการต่อท่อกับอุปกรณ์ที่มี
เกลียวมาตรฐานแบบ NPT (ตามมาตรฐาน ANSI B2.1) อาจใช้ THREAD 
CONVERSION FITTING ร่วมในการประกอบท่อได ้

(3) ปลายท่อที่ตัดทำเกลียวแล้ว ต้องคว้านปาก ปาดเอาเศษที่ติดอยู่โดยรอบ
ทิ้งออกให้หมด 

(4) ใช้ PIPE JOINT COMPOUND หรือ TEFLON TAPE หุ้มเฉพาะเกลียว
ตัวผู้เมื่อขันเกลียวแน่นแล้ว เกลียวต้องเหลือให้เห็นได้ไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม 

4.5.7.2  การต่อแบบหน้าแปลน (FLANGED JOINT) 
(1) เลือกมาตรฐานขนาดหน้าแปลนและการเจาะรูให้เหมาะสมกับมาตรฐาน

ท่อ (OUTSIDE DIAMETER) ที่เลือกใช้งาน และหน้าแปลนที่ติดประกอบ
มากับอุปกรณ์ต่างๆ หน้าแปลนที่ใช้ประกอบกับท่อโดยทั่วไปต้องเป็น
แบบเชื่อม 

(2) การยึดจับหน้าแปลนต้องจัดให้หน้าแปลนสัมผัส (FACING FLANGE) ได้
แนวขนานกับการเชื่อมหน้าแปลนกับตัวท่อให้เชื่อมที่ขอบทั้งด้านนอกกับ
ด้านใน ยกเว้นหน้าแปลนชนิด NECK FLANGE ที่เชื่อมเฉพาะแนวด้าน
นอกท่อ 

(3) สลักเกลียว (BOLT) และนัต (NUT) ที่ใช้กับหน้าแปลนโดยทั่วไปเป็น CARBON 
STEEL ยกเว้นกับที่ใช้กับระบบท่อชุบสังกะสีจะต้องใช้ GALVANIZED 
OR CADMIUM PLATED BOLT AND NUT และที่ใช้กับระบบท่อฝังดิน
ทำด้วย STAINLESS STEEL สลักเกลียวต้องมีความยาวพอเหมาะกับการ
ยึดหน้าแปลน เมื่อขันเกลียวต่อแล้วโผล่จากน็อต ไม่น้อยกว่า ¼ เท่าของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกลียว 

4.5.7.3 การต่อแบบใช้น้ำยาเชื่อมประสาน (CEMENTED JOINT) 
(1) เตรียมผิวท่อที่จะต่อโดยการลบมุมปลายท่อโดยรอบและทำความสะอาด

ท่อและเตรียมผิวท่อ รวมถึงข้อต่อที่จะนำมาต่อให้สะอาดด้วยน้ำยาทำ
ความสะอาดท่อตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตท่อระบุไว้ 

(2) ทาน้ำยาเชื่อมประสานภายในข้อต่อและภายนอกท่อที่จะต่อตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต เมื่อสวมต่อท่อเข้ากับข้อต่อแล้วให้เช็ดน้ำยาที่ล้น
ออกมาให้หมดก่อนที่จะทิง้ไว้ เพ่ือให้น้ำยาแข็งตัวประมาณ 5 นาทีแล้วจึง
นำไปติดตั้งต่อไป 

4.5.7.4 การต่อท่อพีวีซี  
     ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ข้อต่อท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำกว่า 

100 มิลลิเมตรจะต้องเป็นแบบใช้น้ำยาซีเมนต์ ในการเชื่อมเข้ากับท่อรับความ
ดันโดยข้อต่อต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรงเท่ากับตัวท่อ ส่วนข้อต่อพีวีซี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป จะต้องเป็นแบบ SOCKET 
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TYPE มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1131 
“ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน” พร้อมทั้งมีแหวนยางกันซึม
แบบวงแหวนที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ มอก. 
237 “แหวนยาง สำหรับท่อน้ำชนิดทนความดัน”  

   4.5.7.5 การต่อท่อพีบี  
       ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนข้อต่อท่อพีบี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 50  

มิลลิเมตรลงมา จะต้องเป็นแบบสวมล็อค (GRAB LOCK) ส่วนข้อต่อท่อพีบี 
ขนาด 65-150 มิลลิเมตร จะต้องเป็นแบบเชื่อมสอด (SOCKET FUSION) 
หรือดำเนินตามมาตรฐานผู้ผลิตและตามที่ระบุในแบบ 

4.5.8  วาล์วน้ำ ให้ติดตั้งวาล์วน้ำไว้ที่ท่อน้ำก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกแห่งและตาม
 ตำแหน่งที่ได้แสดงไว้ในแบบโดยกำหนดชนิดของวาล์ว ดังนี้ 
4.5.8.1 Gate Valve วาล์วตัดตอนน้ำให้ใช้ Gate Valve ทุกแห่ง 
4.5.8.2  Globe Valve ในระบบท่อที่ต้องการปรับอัตราการไหลของน้ำให้ติดตั้ง 

Globe Valve ไว้ทุกแห่ง 
4.5.8.3  Check Valve ในระบบท่อที่จำเป็นและไม่ต้องการให้น้ำไหลกลับต้องติดตั้ง

วาล์วกันน้ำไหลกลับไว้ทุกแห่ง 
4.5.8.4 วาล์วน้ำจะต้องติดตั้งตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ 
4.5.8.5 ท่อน้ำที่แยกและตรงเข้าอาคารทุกๆ ท่อผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง Gate 

Valve ให้ ณ บริเวณจุดที่ท่อเข้าอาคารแห่งละตัว ทั้งนี้ ไม่ว่าจะแสดงไว้ใน
แบบหรือไม่ก็ตาม 

 4.5.8.6 วาล์วทุกตัวต้องติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกแก่การตรวจหรือถอดเพ่ือซ่อมหรือ
เปลี่ยนหรือมิฉะนั้นก็ต้องจัดให้มีช่องทางที่จะจัดการถอดเพ่ือซ่อมหรือเปลี่ยนได้ 

4.5.8.7  การติดตั้งวาล์วทุกตัวต้องเป็นชนิดที่ทำขึ้นเพ่ือใช้กับแรงดันที่กำหนดในหัวข้อ
วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  

4.5.8.8  ข้อต่อที่ออกจากท่อน้ำก่อนติดตั้งวาล์วเข้าสุขภัณฑ์ทั้งหมดให้ใช้เป็นข้อต่อ
เกลียวทองเหลือง 

4.5.9   ยูเนียน ให้ติดตั้งยูเนียนไว้ทางด้านใต้น้ำของวาล์วทุกตัว และให้ติดตั้งยูเนียนไว้สำหรับการ
ถอดเปลี่ยนวาล์วที่มีขนาด 2” และต่ำกว่า และก่อนท่อเข้าเครื่องสุขภัณฑ์นั้นๆ ยกเว้น
เครื่องสุขภัณฑ์นั้นมีข้อต่อชนิดที่สามารถถอดท่อออกได้ง่ายติดมาด้วย แล้วการติดตั้ง
ยูเนียนนั้นห้ามติดตั้งไว้ในกำแพง เพดาน หรือฝากั้น 

4.5.10   VACUUM BREAKERS ในจุดทีม่ีน้ำไหลได้ และถ้าการไหลกลับของน้ำจะนำสิ่งสกปรกเข้า
สู่ระบบของท่อน้ำหรือไม่ก็ตามจะต้องติดตั้ง VACUUM BREAKERS ไว้ด้วย สำหรับ 
FLUSH VALVE จะต้องม ีVACUUM BREAKERS เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง 

4.5.11   ท่อน้ำทิ้ง ต้องเดินให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายน้ำทิ้ง ถ้ามีท่อแยกออกจากท่อเมนซึ่ง
ติดตั้งไว้ในแนวดิ่งก็ให้ต่อท่อแยกนี้เอียงลงสู่ท่อเมน ณ จุดที่ระดับต่ำที่สุดในระบบท่อน้ำนี้
ให้ติดตั้งวาล์วสำหรับเปิดน้ำระบายตะกอนทิ้งหรือเพ่ือจะได้ระบายน้ำออกจากระบบได้
หมดสิ้น 
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4.5.12   WATER HAMMER ARRESTOR ให้ ติ ดตั้ ง WATER HAMMER ARRESTOR (SHOCK ABSORBER) 
ไว้ตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบหรือในบริเวณท่อน้ำที่อาจเกิด  WATER HAMMER  
 เนื่องจากวาล์วชนิดปิด-เปิดเร็วทุกแห่ง เพ่ือลดความดันเนื่องจากการกระแทกของน้ำในท่อน้ำ 

4.5.13   การติดตั้งท่อน้ำประปา 
 4.5.13.1 การดันท่อลอด 

(1) ในงานดันท่อลอดจะต้องสำรวจสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคใต้ดิน
ต่างๆ ที่จะวางท่อประปาผ่าน 

 (2) จะต้องตรวจวัดและบันทึกค่าระดับผิวดินเดิมและผิวทางอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้าง 

(3) จะต้องใช้มาตรการต่างๆ ที่จำเป็น เพ่ือป้องกันมิให้ระดับผิวดินหรือผิวทาง
ดังกล่าวมีการทรุดตัวเกิดขึ้น ถ้าพบว่าเกิดการทรุดตัวจะต้องหยุดงาน
และแจ้งให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบในทันที 

(4) งานดันท่อลอดอาจใช้หัวเจาะแบบปิดหน้า (CLOSED FACE SHIELD) 
หรือหัวเจาะแบบเปิดบางส่วน (BLIND SHIELD) และจะต้องมีระบบ
บังคับทิศทางที่ช่วยให้หัวเจาะและท่อดันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
ต่อกัน 

(5) การวางท่อลอดถนนให้ใช้ท่อเหล็กหรือท่อปลอกเหล็ก โดยต้องมีความ
ยาวจากแนวท่อด้านหนึ่งถึงแนวท่ออีกด้านหนึ่งหรือถึงจุดแนวเขตทาง 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้แล้วแต่กรณี 
นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบของเจ้าของกรรมสิทธ์ในถนนที่วางท่อ 

(6) ท่อประปาที่วางลอดหรือข้ามท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำสาธารณะ 
และส่วนต่อเนื่องที่โผล่เหนือดินขึ้นมา 1 เมตร จะต้องใช้ท่อตามที่ระบุในแบบ  

(7) ท่อปลอกเหล็กให้ใช้ท่อเหล็กดำขนาดใหญ่กว่าท่อที่จะร้อยสองขนาด 
ท่อปลอกต้องมีความยาวตลอดผิวจราจรหรือจากสุดเชิงลาดของไหล่
ทางด้านหนึ่งถึงสุดเชิงลาดของไหล่ทางอีกด้านหนึ่ง 

(8) การเชื่อมต่อของท่อปลอกเหล็กจะต้องมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่า
โครงสร้างท่อ และรอยเชื่อมจะต้องยาวต่อเนื่องตลอดเส้นรอบวงท่อ 

 (9) ภายหลังจากที่งานสอดท่อประปาแล้วเสร็จจะต้องอุดช่องว่างระหว่าง
ท่อประปาและท่อปลอกตลอดช่อง ความยาวของการดันท่อลอดด้วย
ทราย กรวดขนาดเล็ก คอนกรีตกำลังต่ำหรือวัสดุ อ่ืนๆ ที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติแล้ว หากใช้ทราย กรวด หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็น
เม็ดจะต้องอุดปลายท่อปลอกท้ังสองข้างด้วยคอนกรีตกำลังต่ำเป็นระยะ 
1 เมตรจากปลายท่อปลอก  

(10) หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบแปลน ช่วงการดันท่อลอดตามทาง
ยาวถนนจะต้องอยู่ระหว่าง 200-300 เมตร สำหรับช่วงการดันท่อที่
นอกเหนือช่วงดังกล่าวจะต้องเสนอวิธีดำเนินการให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาก่อนดำเนินการ 
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(11) การดันท่อลอดจะต้องมีการเบี่ยงเบนของแนว และระดับท่อลอดไม่เกิน 
30 เซนติเมตร จากแนวท่อท่ีระบุไว้ในแบบแปลน  

(12) ต้องก่อสร้างบ่อดันและบ่อรับอยู่ในบริเวณที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การจราจรน้อยที่สุด  

(13) บ่อดันและบ่อรับอาจเป็นบ่อชั่วคราวที่ใช้เข็มพืดเหล็กตอกกันดิน และมี
ค้ำยันด้านในหรือใช้เป็นบ่อเหล็กหรือบ่อคอนกรีตโดยรูปร่างบ่ออาจเป็น
บ่อรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงอ่ืนๆ บ่อดันและบ่อรับที่อยู่บริเวณผิวจราจร
จะต้องออกแบบให้ยานพาหนะต่างๆ สามารถวิ่งผ่านได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

(14) บ่อดันจะต้องมีขนาดเพียงพอสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 
ที่จำเป็นในการดันท่อ และมีพ้ืนที่เพียงพอที่จะสามารถทำงานต่างๆ 
ภายในบ่อได้อย่างปลอดภัย จะต้องมีระบบสูบน้ำเพ่ือระบายน้ำทิ้งและ
จะต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับลำเลียงท่อดินที่ขุดออกมาและ
เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการดันท่อ 

(15) บ่อรับจะต้องมีขนาดเพียงพอสำหรับที่จะนำหัวเจาะดินออกและสามารถ
ต่อบรรจบท่อได้อย่างสะดวก 

4.5.3.2  ความลาดเอียง (SLOPE) 
(1) การติดตั้งท่อทุกชนิดจะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงไปในทิศทางที่

สามารถระบายน้ำออกจากระบบได้จนหมด 
(2) ท่อแยกที่ต่อออกจากท่อแนวตั้ง (VERTICAL RISER) จะต้องสามารถ

ปล่อยน้ำ ระบายย้อนกลับลงสู่ท่อแนวตั้งได้ และที่จุดต่ำสุดของระบบท่อ
จะต้องติดตั้งวาล์วระบายน้ำทิ้ง (DRAIN VALVE) ไว้สำหรับระบายน้ำ
ออกจากระบบได้จนหมดสิ้น 

(3) ท่อแยก (TAKE OFF) 
   การต่อท่อแยกออกจากท่อเมนที่มีความดันสามารถต่อท่อแยกออก

จากด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้างได้โดยใช้ข้อต่อที่เหมาะสม เช่น สามทาง 
สี่ทาง แล้วแต่กรณใีห้เป็นไปตามแบบ 

4.5.14   การติดตั้งท่อโสโครกและท่อระบาย 
   4.5.14.1 ท่อใต้ดิน ท่อโสโครก ท่อระบาย และข้อต่อต่างๆ ที่ฝังใต้ดินให้ใช้วิธีการและ

วัสดุตามท่ีกำหนดไว้ในหมวดวัสดุท่อและข้อต่อ การติดตั้งให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้     
(1) ก้นร่องต้องกระทุ้งดินให้แน่นโดยตลอด ถ้าดินเดิมไม่ดีต้องขุดออกให้หมด 

แล้วนำวัสดุอ่ืนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการมาใส่แทนแล้ว
กระทุ้งให้แน่น 

 (2) แนวท่อต้องตรง ไมค่ดไปมา ความลาดต้องถูกต้องตามแบบ 
(3) รอยต่อทุกรอยต่อต้องแน่นสนิท น้ำซึมไม่ได้ เมื่อหยุดพักงานต้องอุดปากท่อ

เพ่ือป้องกันมิใหน้้ำ ทราย ดิน เข้าไปในท่อ 
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(4) ท่อลอดถนนต้องเดินภายใน SLEEVE ซึ่งทำด้วยท่อเหล็กดำและดินที่อยู่
ใต้และเหนือท่อส่วนนี้ต้องกระทุ้งให้แน่นเป็นชั้นๆ ไป 

   4.5.14.2 ท่อเหนือพ้ืนดินสำหรับท่อระบาย ท่อโสโครก ให้ใช้ท่อและอุปกรณ์ตาม
ข้อกำหนดการใช้ข้อต่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตท่อแนะนำ 
การหักมุมให้ใช้ข้อโค้งเสมอ เว้นไว้แต่กรณีพิเศษซึ่งระบุให้ใช้ข้องอ การต่อใน
ระยะสั้นๆ อาจใช้ต่อด้วยข้อต่อเหล็กเหนียวหรือด้วยข้อต่อเหล็กหล่อประเภท
ที่ใช้กับท่อระบายน้ำกไ็ด ้

   4.5.14.3 ท่อโสโครกและท่อระบายที่ขนาดเล็กกว่า 75 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ลงมา ต้อง
ติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงไปสู่ปลายท่อไมน่้อยกว่า 1: 50 เว้นไว้แต่จะแสดง
ในแบบไว้เป็นอย่างอ่ืน สำหรับขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) หรือใหญ่กว่า
จะต้องมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 : 100 

   4.5.14.4 การประกอบท่อให้ทำตามข้อกำหนดดังนี้ 
 (1) การลดขนาดของท่อให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสม 
(2) การหักเลี้ยวให้ใช้ข้อต่อรูปตัว Y ประกอบกับข้อโค้งเพ่ือให้ได้แนวตาม

ความต้องการเว้นไว้แต่ 
ก. การหักเลี้ยวอาจใช้สามตาก็ได้ (T-Y FITTING) 
ข. ในกรณีที่น้ำโสโครกไหลจากแนวราบลงสู่แนวดิ่งจะใช้ข้อโค้งสั้น 90 

องศาก็ได้ 
ค. การหักเลี้ยวของท่อส่งน้ำโสโครกจากหม้อส้วมจะใช้ข้อโค้ง 90 องศา

ก็ได้  
     (3) TRAP SEAL ของเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละชนิดต้องมี LIQUID SEAL ไม่น้อยกว่า 

50 มิลลิเมตร และไม่มากกว่า 100 มิลลิเมตร นอกจากจุดที่ต้องการ 
SEAL มากกว่านั้น 

     (4) PIPE CLEANOUT ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งช่องทำความสะอาดท่อสำหรับ
ท่อส้วมหรือท่อระบายน้ำตามจุดต่างๆ และให้มีขนาดดังนี ้
ก. มีช่องทำความสะอาดที่พ้ืน (FLOOR CLEANOUT) ทุกๆ ระยะ 8 เมตร 

สำหรับท่อส้วมหรือท่อน้ำทิ้งในแนวนอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
4 นิ้ว หรือเล็กกว่า และติดตั้งทุกๆ ระยะ 10 เมตร สำหรับท่อส้วม
หรือท่อน้ำทิ้งในแนวนอนที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 มิลลิเมตรขึ้นไป 

ข. ในกรณีที่ท่อหรือท่อน้ำทิ้งเปลี่ยนทิศทางเกินกว่า 45 องศา 
ค. ที่ฐานของท่อส้วมหรือท่อน้ำทิ้งในแนวดิ่ง (BASE OF STACKS) 
ง. ในส่วนที่ใกล้ส่วนต่อระหว่างท่อส้วม ท่อน้ำภายในอาคาร DRAIN 

และส่วนที่อยู่นอกอาคาร BUILDING SEWER 
จ. ท่อส้วมหรือท่อน้ำที่ฝังดินต้องมีช่องทำความสะอาด (SERVICE 

CLEANOUTS OR YARD CLEANOUT) ต่อขึน้มาจนถึงระดับดิน 
ฉ. ช่องทำความสะอาดต้องมีขนาดเท่ากับท่อส้วมหรือท่อน้ำทิ้ง สำหรับ

ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตรและต่ำกว่า สำหรับท่อ
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ขนาดใหญ่กว่า 100 มิลลิเมตรขึ้นไป ช่องทำความสะอาดจะต้องมี
ขนาดไม่เล็กกว่า 100 มิลลิเมตร 

4.5.15   การติดตั้งท่อระบายอากาศ 
            การจัดระบบท่อระบายอากาศให้อาศัยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   4.5.15.1 ท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกนั้นต้องต่อท่อให้สูงพ้นระดับหลังคาเสมอ 

เว้นไว้แต่จะปรากฏในแบบเป็นอย่างอ่ืน 
   4.5.15.2 หากกระทำได้ถ้ามีท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกมากกว่าท่อเดียวให้ต่อท่อ

เหล่านี้รวมกันเป็นท่อเดียวกันเสีย แล้วต่อท่อให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคาร 
   4.5.15.3 ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งแนวดิ่งเหนือเครื่องสุขภัณฑ์ท้ังหลาย อาจต่อรวมเข้า

เป็นท่อเดียวกันได้ 
   4.5.15.4 ท่อรับน้ำโสโครกซึ่งรับจากเครื่องสุขภัณฑ์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป จะต้องต่อท่อ

ระบายอากาศออกทางปลายข้างหนึ่งของท่อ เว้นไว้แต่จะปรากฏว่าเครื่อง
สุขภัณฑ์แต่ละเครื่องมีท่อระบายอากาศของตนเองอยู่แล้ว 

   4.5.15.5 การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายน้ำที่วางตามแนวนอนนั้นให้ต่อที่ด้านบน
ของท่อระบายน้ำ 

   4.5.15.6 ท่อระบายอากาศนั้นจะต้องติดตั้งให้ปลายท่อบนสุดอยู่สูงจากหลังคาขึ้นไป
เป็นระยะไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร และต้องมีแผ่นกันหลังคาตามแบบ 

 

4.6   วัสดุท่อและข้อต่อ 
 4.6.1  ท่อน้ำประปา (CW) ชนิดของท่อให้ยึดถือตามที่ระบุในแบบ โดยแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 

4.6.1.1 ท่อที่อยู่ภายในอาคารใช้เป็นท่อพีวีซีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ มอก. 17-
2532 CLASS 13.5 ยกเว้นท่อจากปั้มน้ำไปยังถังบนอาคารหรือส่วนอ่ืนๆ 
ตามที่ระบุในแบบเป็นท่อ (277-2532) เหล็กชุบสังกะสี BS-M ผลิตตาม
มาตรฐานที่ มอก. ต่อเชื่อมโดยข้อต่อเกลียว 

4.6.1.2 ท่อน้ำร้อนใช้เป็นท่อพีพีอาร์ (PN 20) (POLYPROPYLENE RANDOM COPOLYMER 
80) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077-8078 ต่อเชื่อมโดยเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน
ด้วยความร้อน 

 4.6.1.3  ท่อภายนอกอาคารที่ฝังอยู่ใต้ดิน หรืออยู่ใน TRANCH ใช้เป็นท่อพีบีตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 910-2532 ชั้นคุณภาพ SDR 13.5 

4.6.2    ท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อน้ำทิ้งจากครัว (S, W, KW) ชนิดของท่อให้ยึดถือตามที่
ระบุในแบบ โดยแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 
  ใช้ เป็ น ท่ อพี วี ซี (POLYVINYL CHLORIDE PIPE: PVC) ตามมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์  
อุตสาหกรรมที่  มอก. 17 -2532 CLASS 8.5 ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อ พีวีซี เป็นแบบ 
INJECTION MOLDED ชนิดหนา การต่อท่อเข้ากับข้อต่อที่เป็นชนิดเกลียวต้องพันเกลียว
ด้วย PTFE (TEFLON) TAPE เท่านั้น ข้อต่อชนิดไม่มีเกลียว แต่เป็นการต่อแบบสวมเข้ากับท่อ 
ปลายท่อที่จะสวมใส่จะต้องทำความสะอาดและขัดผิวหน้าหยาบเสียก่อน แล้วทาด้วยน้ำยา
ทาท่อพีวีซี ตามคำแนะนำของผู้ผลิตแล้วจึงต่อท่อเข้าและกดให้แน่นรอจนน้ำยาแข็งตัวจึง
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ปล่อยมือ ท่อที่ติดตั้งภายนอกอาคารและต่ออยู่ระหว่างบ่อพักน้ำเสีย สำหรับท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 150-250 มิลลิเมตร ให้ใช้ท่อพีวีซี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง โดยแหวนยาง
จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM F 477 ส่วนท่อขนาด 300 มิลลิเมตร และใหญ่กว่าให้
ใช้เป็นท่อเสริมใยแก้ว (GLASS REINFORCEC PIPE-GRP) ตามมาตรฐาน ASTM-D 3262-
88 ชั้นความคงรูป 2500 นิวตันต่อตารางเมตร ทนแรงดันใช้งานภายในท่อไม่น้อยกว่า 245 
กิโลปาสคาล (35 PSI) ข้อต่อเป็นชนิด SLEEVE COUPLING แบบมีแหวนยางภายในข้อต่อ 

4.6.3    ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน (V, RL) ชนิดของท่อให้เลือกใช้ตามที่ระบุในแบบใช้เป็น 
ท่อพีวีซีตามมาตรฐาน มอก. 17-2532 CLASS 8.5 

4.6.4    ท่อระบายน้ำรอบอาคารและรอบบริเวณ ให้ใช้เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 128-2518 ชั้นคุณภาพ 3 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
หรือท่อพีวีซีตามมาตรฐาน มอก. 17-2532 CLASS 8.5 

 
4.7  วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ (Valve and Accessories) 

4.7.1  วาล์วยกเว้นวาล์วควบคุม (CONTROL VALVE) จะต้องมีขนาดเท่ากับท่อน้ำที่อุปกรณ์
ดังกล่าวติดตั้งอยู่ 
4.7.1.1  ขนาดของวาล์วควบคุม ถ้าใช้ควบคุมเฉพาะปิด-เปิด (ON-OFF) ให้มีขนาด

เท่ากับท่อน้ำที่วาล์วนั้นติดตั้งอยู่ แต่ถ้าใช้ควบคุมปริมาณการไหล ให้เลือก
ขนาดให้เหมาะสมกับช่วงปริมาณการไหลที่ใช้ควบคุม ทั้งนี้ จะต้องมีความดัน
ลดลงที่ตัววาล์วไม่เกิน 3 เมตร ของน้ำที่ปริมาณการไหลสูงสุดและจะต้องไม่มี
เสียงดัง 

4.7.1.2  โดยทั่วไปท่อที่ติดตั้งบนท่อน้ำในแนวนอน (HORIZONTAL PIPE) ต้องให้มี
ก้านวาล์วอยู่ในแนวดิ่ง เว้นแต่จะมีสาเหตุจำเป็นหรืออุปสรรคในการติดตั้ง
หรือใช้งาน จึงอนุญาตให้ก้านวาล์วติดตั้งอยู่ในแนวเอียงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาอนุมัติของผู้ควบคุมงานเป็นกรณีไป 

4.7.1.3  วาล์วปิด-เปิดที่ใช้งานบ่อยหากสามารถทำได้ต้องติดตั้งให้ตัววาล์วไม่สูงกว่า 
1.5 เมตรจากพ้ืน  

4.7.1.4  วาล์วขนาด 100 มิลลิเมตร และใหญ่กว่าที่ติดตั้งอยู่ สูงเกิน 2.5 เมตรจากพ้ืน
ต้องติดตั้ง CHAIN WHEEL และโซ่ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิมห้อยลงมาสูงจาก
พ้ืนประมาณ 1 เมตร พร้อมที่คล้องโซ่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 

4.7.2  GATE VALVE 
4.7.2.1  วาล์วขนาด ½ นิ้ว ถึง 2 นิ้ว ตัววาล์วทำด้วย BRONZE แบบ SCREW BONNET, 

NON-RISING STEM, SOLID WEDGE, SCREWED ENDS, CLASS 125 ทน
แรงดันใช้งาน (W.O.G. PRESSURE RATING) ได้ไม่น้อยกว่า 200 PSI 

4.7.2.2 วาล์วขนาด 2 ½ นิ้ว และใหญ่กว่า ตัววาล์วทำด้วย CLASS-IRON, BOLTED 
BONNET, BRONZE TRIMMED, OUTSIDE SCREW AND YOKE, RISING 
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STEM, SOLID WEDGE, FLANGED ENDS, CLASS 125 ทนแรงดันใช้งาน 
(W.O.G. PRESSURE RATING) ได้ไม่น้อยกว่า 200  PSI 

4.7.3  GLOBE VALVE  
4.7.3.1   วาล์วขนาด ½ ถึง 2 นิ้ว มีรายละเอียดเช่นเดียวกันกับ GATE VALVE ขนาด

เดียวกัน และ DISC จะต้องเป็นแบบ TAPER PLUG TYPE 
4.7.3.2  วาล์วขนาด 2 นิ้วและใหญ่กว่าเป็นชนิด CLASS-IRON, BOLTED BONNET, 

BRONZE TRIMMED, FLANGED ENDS OUTSIDE SCREW AND YOKE, 
RENEWABLE DISC AND SEAT RING, DISC ที่เลือกใช้จะต้องเหมาะสมกับ
ที่ใช้งาน CLASS 125 ทนแรงดันใช้งาน (W.O.G. PRESSURE RATING) ได้ 
ไม่น้อยกว่า 200 PSI 

4.7.4  CHECK VALVE ชนิดและตำแหน่งการติดตั้งตามท่ีระบุในแบบ 
4.7.4.1 สำหรับ WATER TRANSFER PUMP ให้ใช้ชนิด HYDRAULICALLY PILOT 

OPERATED, MODULATING TYPE เป็นเหล็กหล่อแบบ GLOBE PATTERN, 
PILOT OPERATE แบบ COMBINATION PUMP CONTROL & CHECK VALVE 
รวมทั้งมีอุปกรณ์การปรับความเร็วของการเปิด-ปิดครบชุด CLASS 125 ทน
แรงดันใช้งาน (W.O.G. PRESSURE RATING) ได้ไม่น้อยกว่า 200 PSI 

4.7.4.2  SILENT-CHECK VALVE (SPRING CLOSED TYPE) ใช้สำหรับติดตั้งที่ท่อทาง
จ่ายของเครื่องสูบน้ำชนิดอ่ืนโดยทั่วไปให้ ใช้แบบ SILENT OR NON-SLAM 
WAFER TYPE CHECK VALVE ทนแรงดันใช้งาน (W.O.G. PRESSURE RATING) 
ได้ไม่น้อยกว่า 200 PSI 

 4.7.5  PRESSURE REDUCING VALVE 
   โดยทั่ วไปให้ ใช้ เป็นแบบ HYDAULICALLY-OPERATE, MODULATING TYPE, GLOBE  

PATTERN, PILOT OPERATE ตัววาล์วทำด้วย CAST-IRON หรือ CAST STEEL ยึดข้อต่อแบบ 
หน้าแปลน ประกอบด้วย ตัว MAIN VALVE และตัว PILOT VALVE CLASS 125 ทน
แรงดันใช้งาน (W.O.G. PRESSURE RATING) ได้ไม่น้อยกว่า 200 PSI 

 4.7.6   PRESSURE RELIEF VALVE 
   สำหรับติดตั้งหลังเครื่องสูบน้ำ (กรณีมีระบุในแบบ) ให้ใช้เป็นชนิด HYDRAULICALLY                          

OPERATE PILOT CONTROL MODULATING TYPE เป็นเหล็กหล่อแบบ GLOBE TYPE, 
PILOT OPERATE ประกอบด้วย MAIN VALVE และตัว PILOT VALVE รวมทั้งตัวควบคุม
ความเร็ว ของการปิด-เปิดวาล์วแบบปรับได้ PRESSURE SENSOR ครบชุด CLASS 125 
ทนแรงดนัใช้งาน (W.O.G. PRESSURE RATING) ไดไ้ม่น้อยกว่า 200 PSI 

 4.7.7   BUTTERFLY VALVE 
     สำหรับใช้กับท่อขนาด 2 ½ นิ้วและใหญ่กว่าตามที่ระบุในแบบ ตัววาล์ว (BODY) ทำด้วย 

CAST-IRON หรือ STEEL มี ALIGNMENT HOLES สำหรับการยึดหน้าแปลนและมี ELASTOMER 
SEAT, PRESSURE RATING, CLASS 125, DISC ทำด้วย STAINLESS STEEL หรือ ALUMINUM 
BRONZE วาล์วขนาด 6 นิ้ว และใหญ่กว่า ให้เป็นชนิด HAND WHELL GEAR OPERATED 
วาล์วขนาด 6 นิ้วและเล็กกว่า ใช้เป็น LEVER OPERATED 
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 4.7.8   FOOT VALVE 
     ปกติแล้วติดตั้งที่ปลายท่อทางดูดของเครื่องสูบน้ำ ลิ้นวาล์วจะปิดสนิทด้วยสปริง 

(SPRING CLOSED TYPE) BODY, DISC, SEAT ทำด้วย CAST-IRON หรือ BRONZE SPRING 
ทำด้วย STAINLESS STEEL จะต้องมีแผ่นตะแกรงดักผงติดมาด้วย 

 4.7.9   DRAIN VALVE (วาล์วระบายน้ำ) 
   4.7.9.1  DRAIN VALVE เป็นแบบ PLUG-TYPE ให้ติดตั้งในตำแหน่งที่ต่ำสุดของระบบ

ท่อน้ำไว้ สำหรับเปิดไล่ผง และตะกอนออกจากระบบท่อน้ำหรือเมื่อมีความ
จำเป็นอืน่ๆ 

   4.7.9.2 จะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวกในการ
บำรุงรักษา 

   4.7.9.3 จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับระบบท่อนั้นๆ 
   4.7.9.4 จะต้องต่อท่อจาก DRAIN VALVES ไปทิ้งไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม และไม่

เป็นอันตราย เช่น บ่อพักน้ำทิ้ง รางระบายน้ำทิ้ง ฯลฯ หรือตามคำแนะนำของ
ผู้ควบคุมงาน 

   4.7.9.5 ท่อที่ต่อจาก DRAIN VALVES จะต้องจับยึดให้แน่นหนาไม่ให้เกิดการสะบัด
ของท่อ เมื่อปล่อยน้ำทิ้งอย่างรวดเร็ว 

 4.7.10   BALL VALVE 
     BALL ทำด้วย STAINLESS STEEL สำหรับใช้กับท่อ ½ ถึง 2 นิ้ว ตัวเรือนทำด้วย 

BRONZE มีข้อต่อแบบเกลียว (THREADED ENDS) สำหรับขนาด 2 ½ นิ้ว และใหญ่กว่า 
ตัวเรือนทำด้วย CARBON STEEL ก้านหมุนขณะเปิดให้น้ำไหลผ่านได้เต็มที่จะต้องอยู่ใน
แนวขนานกับท่อน้ำเข้า-ออก วาล์วต้องเป็นชนิด CLASS 125 ทนแรงดันใช้งาน (W.O.G. 
PRESSURE RATING) ได้ไม่น้อยกว่า 200 PSI 

 4.7.11   FLOAT VALVE  
     จะต้องติดตั้งตามที่แสดงไว้ในแบบและรายการ ลักษณะของวาล์วเป็นแบบ HYDRALICALLY 

OPERATED, DIAPHRAGM ACTUATED GLOBE OR ANGLE PATTERN, PILOT OPERATED 
ประกอบด้วย MAIN VALVE และตัว CONTROL VALVE แบบ MODULATING หรือ NON-
MODULATING REMOTE CONTROLLED ตามที่ ระบุ ในแบบ CLASS 125 ทนแรงดันใช้ งาน 
(W.O.G. PRESSURE RATING) ได้ไม่น้อยกว่า 200 PSI ตัวลูกลอย (FLOAT) จะต้องติดตั้ง
ควบคุมอยู่ในบริเวณน้ำนิ่งหรืออยู่ใน STILLING WELL ซึ่งสามารถป้องกันน้ำวนหรือการ
กระเพ่ือมข้ึน-ลงของระดับผิวน้ำ ผู้รับจ้างต้องจัดหา STILLING WELL พร้อมติดตั้งให้ด้วย 

 4.7.12   ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE PIPE CONNECTION) 
   4.12.1 ข้อต่ออ่อนสำหรับต่อด้านน้ ำเข้า-ออกจากเครื่องสูบน้ำ REINFORCED 

NEOPRENE RUBBER (BELLOW TYPE) สามารถทนแรงดันใช้งาน (W.O.G. 
PRESSURE RATING) ได้ไม่น้อยกว่า 200 PSI 

   4.12.2  ข้อต่ออ่อนขนาด 2 นิ้ว ต่อแบบเกลียว ส่วนขนาดตั้งแต่ 2 ½ นิ้ว และใหญ่
กว่าต่อแบบหน้าแปลน CLASS 125 
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   4.12.3  การติดตั้งแบบต่อด้วยหน้าแปลนต้องมี GUIDE และ STOPPER เพ่ือป้องกัน
การเสียหายอันเนื่องมาจากการยืดตัวของข้อต่ออ่อน 

   4.12.4  ส่วนข้อต่ออ่อนที่ติดตั้งในที่อ่ืนๆ สำหรับจุดที่อาจเกิดการเคลื่อนตัวของท่อใน
กรณีอาคารเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะแสดงในแบบหรือไม่ สำหรับ
ระบบท่อน้ำประปาให้ใช้เป็นแบบสแตนเลสถัก (STAINLESS FLEXIBLE JOINT) 
และมี BELLOW ภายใน สำหรับระบบท่อส้วมให้ใช้ เป็นแบบ FLEXIBLE 
RUBBER JOINT หรือแบบอื่นที่สามารถให้ระยะการเคลื่อนตัวได้ไม่น้อยกว่า 10 
เซนติเมตร (AXIAL MOVEMENT) ถ้าท่อเดินฝังดินให้ใช้เป็นชนิด UNDERGROUND 
มีวงแหวนเสริมความแข็งแรง (REINFORCED RING) และสามารถทนแรงกด
ทับของดินได้ลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยไม่เสียรูป 

 4.7.13   EXPANSION JOINT (ข้อต่อแบบยึดและหดตัว) 
     ใช้ติดตั้งในระบบท่อน้ำที่มีการยืดตัวและหดตัวของท่อน้ำและในระบบท่อน้ำนั้นไม่

สามารถติดตั้ง EXPANSION LOOP หรือ OFFSETS ได้ เป็นชนิด PACKLESS CONSTRUCTION 
EXTERNALLY PRESSURIZED GUIDE EXPANSION CONNECTOR ต่อด้วยหน้าแปลน 
ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของ WORKING PRESSURE หรือตามที่ระบุในแบบ มี
จุดตรึงยึดที่แน่นหนา (ANCHORS AND PIPE GUIDE) จุดตรึงยึดจะต้องติดตั้งในตำแหน่ง
ที่ถูกต้องเหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน       

 4.7.14  BOLTS, NUTS, AND WASHERS (สกรู น็อต และแหวน) 
     อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำต่างๆ ที่มีการต่อกับท่อแบบหน้าแปลน ซึ่งจะต้องมีสกรู น๊อต 

และแหวนยึดประกอบรวมอยู่ด้วย กำหนดให้สกรู น็อต และแหวน ทำด้วย CADMIUM-
PLATED STEEL ระหว่างหน้าแปลนทั้งสองประกบอยู่จะต้องมีประเก็นยางสังเคราะห์สอด
ใส่อยู่ด้วย 

 4.7.15   สเทรนเนอร์ (WATER STRAINER) 
   4.7.15.1  ใช้สำหรับต่อด้านน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำและที่ อ่ืนๆ ตามที่แสดงไว้ในแบบตัว 

สเทรนเนอร์เป็นแบบ Y-PATTERN ออกแบบให้ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
200 PSI แผ่นตะแกรงดักผงทำด้วย STAINLESS STEEL สามารถถอดออก
ล้างได้โดยไม่ถอดสเทรนเนอร์ทั้งตัวออกจากระบบท่อน้ำ 2 ขนาด ½ ถึง 2 นิ้ว 
ตัวเรือนทำด้วย BRONZE ต่อแบบเกลียวรูตะแกรงไม่โตกว่า MESH NO.20 

   4.7.15.2  ขนาด 2 ½ นิ้วและใหญ่กว่า ตัวเรือนทำด้วย CAST-IRON ต่อแบบหน้าแปลน 
(FLANGED Ends) รูตะแกรงไม่โตกว่า ⅛ นิ้ว ที่แผ่นปิดท้ายตะแกรงต้อง
ติดตั้งวาล์วระบายตะกอนทิ้ง ขนาดไม่เล็กกว่า ¾ นิ้ว พร้อมทั้งมีท่อสั้นและฝาปิด 
(Cap) ปลายท่อทิ้งไว้ด้วย 

 4.7.16   อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติ (AUTOMATIC AIR VENT) 
     เป็นแบบ DIRECT ACTING FLOAT TYPE ขนาดของท่อต่อเข้า ¾ นิ้ว ออกแบบมาให้

ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของแรงดันใช้งานหรือตามที่ระบุในแบบ ลูกลอย
และส่วนประกอบภายในทำด้วย STAINLESS STEEL, BODY AND COVER ทำด้วย CAST-
IRON โดยให้ติดตั้งไว้ที่จุดสูงสุดของท่อ RISER หรือในตำแหน่งที่มีอากาศสะสมอยู่ และทุก
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จุดที่ระบุไว้ในแบบเพ่ือป้องกันการเกิด AIR LOCK ก่อนต่อเข้า AUTOMATIC AIR VENT 
จะต้องมี SHUT OFF VALVE ประกอบอยู่ด้วย ส่วนทางด้านออกจะต้องต่อท่อไปทิ้งไว้ ณ 
จุดรับน้ำทิ้ง 

 4.7.17   เกจ์วัดความดัน (PRESSURE GAUGE) 
     เป็นแบบ BOURDON TUBE, STAINLESS STEEL MOVEMENT สำหรับวัดความดันน้ำ

ทางด้านเข้า-ออกของเครื่องสูบน้ำและที่ อ่ืนๆ ตามที่แสดงไว้ในแบบ ตัวเรือนทำด้วย 
STAINLESS STEEL หน้าปัทม์กลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว มีสเกลหน้าปัดอยู่
ในช่วง 1.5-2 เท่า ของความดันใช้งานปกติ ACCURACY ± 1% ของสเกลบนหน้าปัทม์ มี
อุปกรณ์ปรับค่าที่ถูกต้องได้ สเกลมีหน่วยอ่านค่าเป็น KG/CM2, BAR, PSIG หรือ MM HG. 
สำหรับวัดความดันที่ต่ำกว่าบรรยากาศ เกจ์วัดความดันแต่ละชุดจะต้องมี SHUT-OFF 
NEEDLE VALVE และ PRESSURE SNUBBER ประกอบร่วมอยู่ด้วย 

 4.7.18   มาตรวัดน้ำ (WATER METER) 
     เป็นมาตรวัดน้ำแบบใบพัด (TURBINE TYPE) MULTI JET MAGNETIC DRIVE ตาม

มาตรฐานการประปานครหลวง และผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงโดยมีหนังสือรับรอง
จากการประปานครหลวง 

 4.7.19   ช่องระบายน้ำจากพื้น (FLOOR DRAIN) 
     ตะแกรงระบายน้ำพ้ืนทำด้วยเหล็กหล่อ (CAST-IRON) มี TRAP กันกลิ่นในตัว ฝาช่อง

ระบายน้ำจากพ้ืนเป็นฝากลมขนาด 4-6 นิ้ว หรือตามที่ระบุในแบบ ฝาช่องระบายน้ำทำด้วย
ทองเหลืองขัดมันหรือทองเหลืองชุบโครเมียม หรือ STAINLESS STEEL สามารถถอดออก
ทำความสะอาดได้โดยง่าย มีปีกโดยรอบป้องกันน้ำรั่วจากพ้ืนส่วนภายในมีตะแกรงดักผง 
(CAST-BRASS STRAINER) ประกอบอยู่ด้วย เมื่อใช้ติดตั้งกับพ้ืนกันน้ำซึมต้องใช้ FLASHING 
CLAMP การต่อท่อจาก FLOOR DRAIN ให้ใช้ท่อ GALVANIZED หรือท่อพีวีซีตามแต่ที่จะ
ระบุในแบบ หาก FLOOR DRAIN ไม่มี TRAP กันกลิ่นประกอบติดมาด้วยจะต้องติดตั้ง 
TRAP เพ่ิมในส่วนนี้ และจะต้องป้องกันกลิ่นได้อย่างสมบูรณ์ 

 4.7.20   ตะแกรงระบายน้ำพื้นจากฝักบัว 
     ต้องเป็นแบบกลมพร้อม FLASHING RING และฝาตะแกรงมีรูแบบบรอนซ์ชุบโครเมียมหรือ 

STAINLESS STEELสามารถปรับระดับให้เข้ากับพื้นได้ 
 4.7.21   ช่องระบายน้ำฝน (ROOF DRAIN) 
     ทำด้วยเหล็กหล่อออกแบบสำหรับใช้งานหนัก โดยรอบตัวเรือนจะต้องมีปีกสำหรับฝัง

ในพ้ืนคอนกรีตบนหลังคาเพ่ือป้องกันฝนรั่วผ่านพ้ืนที่ติดตั้งได้ ช่องเปิดรับน้ำฝนจะต้อง
ออกแบบเป็นตะแกรงนูนสูงขึ้นเพ่ือให้ได้พ้ืนที่ช่องเปิดเมื่อรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2 เท่า
ของขนาดท่อน้ำฝน ขนาดข้อต่อของ ROOF DRAIN จะต้องเท่าขนาดท่อน้ำฝน และต่อ
แบบเกลียว 

 4.7.22   แทรป (TRAP) 
     ต้องทำด้วยทองเหลืองหล่อ เหล็กหล่อและ/หรือเหล็กหล่ออาบสังกะสี ทำเป็นชิ้น

เดียวกันตลอด และต้องมีซีลไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร ต้องทำด้วยวัสดุและ/หรือกรรมวิธี
เช่นเดียวกับท่อที่ต่อบรรจบ ทั้งนี้ นอกจากแทรปขนาด 5 เซนติเมตร I.P.S. หรือเล็กกว่าซึ่ง
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ไม่ฝังดินจะต้องเป็นทองเหลืองเท่านั้น แทรปสำหรับสุขภัณฑ์ท้ังหมดต้องทำด้วยทองเหลือง
หล่อเป็นชิ้นเดียวแบบตัว P พร้อมช่องทำความสะอาด และจุกอุดที่มีประเก็นซึ่งทำมาจาก
ท่อเหล็ก 

 4.7.23   บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำฝน (MANHOLE) 
     สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตามที่แสดงในแบบจะต้องทำการก่อสร้างบ่อ

พักตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบ และตรงจุดที่มีการเปลี่ยนทิศทางหรือบรรจบของท่อ 
 4.7.24   บ่อพัก บ่อกำจัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน 
     ให้จัดทำและดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุในแบบอย่างครบถ้วน โดยงานคอนกรีต

สำหรับบ่อกำจัดน้ำเสียและบ่อดักไขมันให้ทำการประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง และ
ผู้รับจ้างที่มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ประกอบตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน 

 4.7.25  WATER HAMMER ARRESTOR (WHA) 
     ใช้สำหรับลดแรงกระแทกของน้ำเนื่องจากการใช้สุขภัณฑ์ชนิด FLUSH VALVE หรือ

วาล์วปิดเร็ว WHA ให้เป็นแบบ PISTON TYPE ตัว CHAMBER ทำด้วยท่อทองแดงอย่างหนา 
TYPE K HARD DRAWN COPPER ไม่มี ตะเข็บ  ผลิตตามมาตรฐาน PDI-WH 201, ANSI/ 
ASME A 112.26.1 M, ASSE 1010 ติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ โดยขนาดที่ใช้ให้
เป็นไปตามหน่วยสุขภัณฑ์ (FIXTURE UNIT) ทีใ่ช้งาน ดังนี้ 

 
ขนาดเกลียว ขนาด  PDI หน่วยสุขภัณฑ์ 

½’’ A 1 – 11 
¾’’ B 12 – 32 
1’’ C 33 – 60 

1 ¼’’ D 61 – 113 
1 ½’’ E 114 – 154 
2’’ F 155 – 330 

 
     กรณีกำหนดให้ใช้บริเวณ DISCHARGE ของเครื่องสูบน้ำเพ่ือลดแรงกระแทก เมื่อหยุด

การทำงานของเครื่องสูบน้ำให้ใช้ WHA ตามที่กำหนดในแบบหรือคำนวณโดยอาศัย
ปริมาตรเหนือกระบอกสูบเป็นเครื่องกำหนดจำนวน และขนาดของ WHA ที่ใช้ ส่วนความดัน
ของอากาศหรือก๊าซเฉื่อยที่บรรจุอยู่เหนือกระบอกสูบให้มีขนาดความดันเท่ากับ 80% ของ
ความดันใช้งานของเครื่องสูบน้ำ WHA ทีมี่ขนาด 3’’ และใหญ่กว่าให้ต่อแบบหน้าแปลน 

 4.7.26   AIR CHAMBER 
     ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง AIR CHAMBER ไว้ที่ปลายสุดของท่อแยกที่จ่ายให้กับเครื่อง

สุขภัณฑ์น้ำเย็น AIR CHAMBER ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อที่แยกไปเข้าเครื่องสุขภัณฑ์นั้นๆ 
และต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) และยาวไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร 
(18  นิ้ว) ที่ปลาย AIR CHAMBER ให้ใส่ CAP อุดเพ่ือกันลมรั่ว  
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 4.7.27   DRIP PANS 
     จัดหาและติดตั้ง DRIP PANS ชนิดกันน้ำซึมทำด้วยแผ่นสังกะสีเบอร์ 18 เสริมด้วยฉาก

ทองเหลืองติดตั้งไว้ใต้ท่อน้ำหรือท่อระบายน้ำทุกชนิดที่วิ่งเหนือเครื่องมือ-เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ใช้ท่อน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¼ นิ้ว สำหรับระบายน้ำบน DRIP PANS มาลงที่ตะแกรง
ระบายน้ำพ้ืนที่ใกล้ที่สุด   

 
4.8  การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี (Painting and Color Code) 
 4.8.1   ความต้องการทั่วไป 

 4.8.1.1   ผิวงานโลหะทุกชนิดก่อนนำเข้าไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีป้องกัน
การผุกร่อนและ/หรือการทาสีตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ทุกประการ วิธีการ
ทาสีต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด เครื่องจักร 
อุปกรณ์หรือวัสดุใดๆ ที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อนและทาสีจากโรงงาน
ผู้ผลิตมาแล้ว หากตรวจพบว่ามีรอยถลอก ขูด ขีด รอยคราบสนิมจับและอ่ืนๆ 
ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมขัดถูและทาสีให้เรียบร้อย โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 

 4.8.1.2  ในระหว่างการทาสีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพ้ืน 
ผนังและอุปกรณ์ใกล้เคียงอ่ืนๆ หากเกิดการหยดเปื้อนต้องทำความสะอาด
ทันท ีผลเสียหายใดๆ เกิดข้ึนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น  

 4.8.2   การเตรียมและการทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี 
   4.8.2.1  พื้นผิวโลหะท่ีเป็นเหล็กหรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก 

(1) ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเชื่อมและตำหนิต่างๆ จากนั้นใช้แปรงลวด
หรือ กระดาษทรายขัดผิวงานให้เรียบร้อย และปราศจากสนิมหรืออาจใช้
วิธีพ่นทรายเพ่ือกำจัดคราบสนิมและเศษวัสดุแปลกปลอมออก จากนั้นจึง
ทำความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมันเคลือบผิวหลงเหลืออยู่ โดยใช้
น้ำมันประเภทระเหยไว เช่น ทินเนอร์หรือน้ำมันก๊าดเช็ดถูหลายๆ ครั้ง 
แล้วใช้น้ำสะอาดล้างอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาดพร้อมกับเช็ดหรือเป่า
ลมให้แห้งสนิท จึงทาสีรองพ้ืนตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด 

(2) ในกรณีที่ผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อนต้องขูดสีเดิมออกก่อนจึงเริ่มทำ
ตาม กรรมวิธีดังกล่าวข้างต้น 

   4.8.2.2 พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กให้ทำความสะอาดโดยใช้กระดาษ
ทรายแล้วเช็ดด้วยน้ำมันสน ห้ามใช้เครื่องขัดหรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด 
แล้วจึงทาสีรองพ้ืน 
(1) พ้ืนผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสีให้ใช้น้ำยาเช็ดถูเพ่ือขจัดคราบ

ไขมันและฝุ่นออกก่อนทาสีรองพ้ืน 
(2) พ้ืนผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลืองให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อน

แล้วใช้น้ำยาเช็ดถูกำจัดฝุ่นก่อนทาสีรองพ้ืน        
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 4.8.3   การทาสีหรือพ่นสี 
   4.8.3.1  ในการทาสีแต่ละขั้นต้องให้สีที่ทาไปแล้วแห้งสนิทก่อนจึงให้ทาสีขั้นต่อๆ ไปได้ 
    4.8.3.2  ที่ใช้ทาประกอบด้วยสี 2 ส่วน คือ 

 (1) สีรองพ้ืนใช้สำหรับป้องกันสนิมและ/หรือเพ่ือให้ยึดเกาะระหว่างสีทับหน้า
กับผิวงาน 

(2) สีทับหน้าใช้สำหรับเป็นสีเคลือบขั้นสุดท้ายเพ่ือใช้เป็นการแสดงรหัสของ
ระบบต่างๆ ชนิดสีที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม 

 4.8.4   รหัสสีและสีสัญลักษณ์ 
   4.8.4.1 การทาสีทับหน้าแสดงรหัสสีให้ทาดังนี้ 

(1) ในบริเวณห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องเครื่องอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียให้ทาท้ังเส้น 
(2) ในบริเวณที่เดินลอยปรากฏให้เห็นให้ทาตลอดทั้งเส้น โดยจะทาตามรหัสสี

หรือทาสีให้กลมกลืนกับอาคารแล้วมีเพียงตัวอักษรแสดงชนิดของท่อ
กำกับขึ้นกับความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 

 (3)  บริเวณช่อง SHAFT ให้ทาเป็นแถบ โดยทาใกล้บริเวณที่เป็นช่องเปิดบริการ 
 (4) ท่อที่เดินอยู่ในฝ้าและอ่ืนๆ ทีไ่ม่ปรากฏให้เห็นให้ทาเป็นแถบ 

   4.8.4.2  ในระบบไฟฟ้าให้แสดงรหัสสีเฉพาะที่ CLAMP ของท่อร้อยสายและกล่องต่อ
สายเท่านั้น 

 4.8.5   ขนาดแถบรหัสสีและตัวอักษร กำหนดดังนี้ 
ขนาดท่อ (DIA.) ความกว้างแถบรหัสสี ขนาดตัวอักษร 

 20 มิลลิเมตร (¾”) ถึง 32 มิลลิเมตร (1 ¼”) 200 มิลลิเมตร (8”) 15 มิลลิเมตร (½”) 
 40 มิลลิเมตร (1 ½”) ถึง 50 มิลลิเมตร (2”) 200 มิลลิเมตร (8”) 20 มิลลิเมตร (¾”) 
 65 มิลลิเมตร (2 ½”) ถึง 150 มิลลิเมตร (6”) 300 มิลลิเมตร (12”) 32 มิลลิเมตร (1 ¼”) 
 200 มิลลิเมตร (8”) ถึง 250 มิลลิเมตร (10”) 300 มิลลิเมตร (12”) 65 มิลลิเมตร (2 ½”) 
 300 มิลลิเมตร (12”) ถึงมากกว่า 500 มิลลิเมตร (20”) 90 มิลลิเมตร (3 ½”) 
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 4.8.6   ตารางแสดงรหัสสีและสีสัญลักษณ์ 
ลำดับที่ รายละเอียด ตัวอักษร รหสัสี สีสัญลักษณ์ 

1 COLD WATER SUPPLY CWS เขยีว ขาว 
2 COLD WATER SUPPLY TO WATER STORAGE CWT เขียว ขาว 
3 RAINWATER RL เขียวอ่อน ขาว 
4 WASTE W น้ำตาล ขาว 
5 SOIL S ดำ ขาว 
6 VENT V เหลือง ดำ 
7 SINK WASTE SK ม่วง ขาว 
8 SEWER PIPE (FORM SEWAGE PUMP) SW เทา ดำ 
9 ท่อ-ราง สายไฟฟ้ากำลังปกติ N ส้ม ดำ 
10 ท่อ-ราง สายไฟฟ้าฉุกเฉิน E ส้มสลับขาว ดำ 
11 ท่อ-ราง สายไฟฟ้าควบคุมระบบสุขาภิบาล SAN ฟ้า ดำ 
12 อุปกรณ์ยึดจับท่อร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณ & ท่อน้ำ - เทาเข้ม - 
13 DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL BOARD 

ระบบไฟฟ้าปกติ 
- งาช้าง ดำ 

14 DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL BOARD 
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

- งาช้าง แดง 

 
 4.8.7   ระยะของแถบรหัสสี อักษรสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทาง กำหนดดังนี้ 

 4.8.7.1   ทุกๆ ระยะไม่เกิน 6 เมตร ของท่อแนวตรง 
 4.8.7.2   ใกล้ตำแหน่งวาล์วทุกตัว 
 4.8.7.3   เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง และ/หรือ มีท่อแยก 
 4.8.7.4   เมื่อท่อผ่านกำแพงหรือทะลุพ้ืน 
 4.8.7.5   บริเวณช่องเปิดบริการ 
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 4.8.8   ตารางการใช้ประเภทสีตามชนิดของวัสดุในสภาวะแวดล้อมต่างๆ  

ชนิดของผิววัสดุ บรเิวณทั่วไป 
บริเวณที่มีความชื้นสูง 

บริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

-  GALVANIZED STEEL PIPE 
-  GALVANIZED STEEL      
   HANGER & SUPPORT 
-  GALVANIZED STEEL SHEET 
 กรณีไม่ระบุรหัสสี ให้ใช้สีทับ

หน้าเป็นสีอลูมิเนียม 

ชั้นที่ 1  WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2  ZINC CHROMATE   
          PRIMER 
ชั้นที่ 3  สีทับหน้า ALKYD 
ชั้นที่ 4  สีทับหน้า ALKYD 

ชั้นที่ 1  WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2  EPOXY RED LEAD   
           PRIMER 
ชั้นที่ 3  สีทับหน้า EPOXY 
ชั้นที่ 4  สีทับหน้า EPOXY 

- PVC PIPE 
- PLASTIC PIPE 

ชั้นที่ 1  WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2  สีทับหน้า CHLORINATED   
           RUBBER 
ชั้นที่ 3  สีทับหน้า CHLORINATED   
           RUBBER 

ชั้นที่ 1  WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2  สีทับหน้า      
   CHLORINATED   
          RUBBER 
ชั้นที่ 3  สีทับหน้า       
   CHLORINATED   
          RUBBER 

หมายเหตุ:    ในกรณีท่ีมีการซ่อมสีเนื่องจากการเชื่อม การตัด การเจาะ การขัดหรือการทำเกลียว ให้ใช้สี   
               รองพ้ืนจำพวก ZINC RICH PRIMER  ก่อนลงสีทับหน้า 

 

4.9  ข้อกำหนดภายหลังการตดิตั้ง 
 4.9.1   การทาสีและรหัสป้ายช่ือ 
   4.9.1.1  การทาสีต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 
   4.9.1.2 สีทุกชนิดที่ใช้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนจึงนำมาใช้ในโครงการได้ 
   4.9.1.3 รายการบางอย่างซึ่งเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ซึ่งต้องการทาสีแต่ไม่ได้ระบุไว้ 

หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ต้องทาสีส่วนประกอบนั้นด้วย 
   4.9.1.4 ก่อนทาสีต้องทำความสะอาดผิวชิ้นงานให้เรียบร้อยไม่มีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่  
   4.9.1.5  ผิวงานที่เปรอะเปื้อนไขมันหรือน้ำมันต้องชำระล้างด้วยสารละลายและเช็ด

ออกให้หมด 
   4.9.16   การทาสีรองพ้ืนต้องทาทันทีหลังจากทำความสะอาดผิวงานเสร็จเรียบร้อย 

เพ่ือป้องกันการเกิดสนิม 
   4.9.1.7  ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้สีที่ทาหยดลงพ้ืน ผนัง และอุปกรณ์ใกล้เคียงอ่ืน 

สีทาที่หยดหรือเปื้อนต้องรีบเช็ดออกและต้องทำความสะอาดโดยทันที 
   4.9.1.8  ตัวอักษร ลูกศรแสดงทิศทางการไหลและแถบสี ต้องติดเป็นช่วงๆ ไม่เกินช่วงละ 

6 เมตร และอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และใกล้ช่องเปิดบริการบนฝ้า
เพดานหรือผนัง  
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   4.9.1.9 รหัสป้ายชื่อ (TAG NO.) ผู้รับจ้างต้องจัดทำรหัสป้ายชื่อ เครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ 
ตามรายการเครื่องและอุปกรณ์ที่แสดงในแบบ อาจใช้วิธีเขียน พ่นสี หรือทำ
เป็นแผ่น LAMINATE PLASTIC ตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน ส่วนที่แผง
ไฟฟ้าทำด้วย LAMINATE PLASTIC ขนาดอักษรและป้ายชื่อให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 

   4.9.1.10 ป้ายประจำเครื่อง (NAME PLATE) อุปกรณ์ที่มีป้ายชื่อติดประกอบมาจากโรงงาน 
ผู้ผลิตจะต้องลงรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผู้ผลิต รุ่น หมายเลข และ ELECTRICAL 
CHARACTERISTIC เป็นต้น 

 4.9.2   การทดสอบ ตรวจสอบ และการทำความสะอาด 
   4.9.2.1  การตรวจและทดสอบระบบท่อทั้งหมด ประกอบด้วย ท่อโสโครก ท่อระบายน้ำ 

ท่อระบายอากาศและท่อน้ำ ต้องได้รับการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพและ
ฝีมือการติดตั้งตามวิธีดังจะกล่าวต่อไป ท่อส่วนที่เดินฝังใต้ดินต้องทำการ
ทดสอบก่อนกลบดิน 

   4.9.2.2  การทดสอบท่อรั่วให้ปฏิบัติดังนี้ 
     (1) ใช้ปลั๊กอุดท่อโสโครก ท่อระบายน้ำ และท่ออากาศ แล้วเติมน้ำให้เต็มท่อ

จนกระทั่งระดับถึงจุดสูงสุดของท่อไม่น้อยกว่า 3 เมตร อาจจะต้องต่อท่อ
เพ่ิมสูงขึ้นในแนวดิ่งจนได้ความสูงตามตอ้งการ 

     (2) ทิ้งให้อยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลา 120 นาที แล้วตรวจระดับน้ำถ้าระดับน้ำ
ต่ำลงมาไม่เกิน 10 เซนติเมตรก็ถือว่าใช้ได้ 

   4.9.2.3 การทดสอบด้วยแรงดัน เมื่อได้ทำการติดตั้งวางท่อเสร็จ และก่อนที่จะต่อท่อเข้า
เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับท่อน้ำใช้ให้สูบอัดน้ำเข้าระบบท่อจนได้แรงดัน 
10 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (150 PSI) หรือ 1.5 เท่าของแรงดันใช้งานที่
อาจเกิดขึ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 120 นาที แล้วให้ตรวจสอบรอยรั่วช่วงใดที่
ต้องฝังในผนังก่อนงานติดตั้งทั้งหมดแล้วเสร็จให้ทดสอบเฉพาะช่วงนั้นๆ โดย
วิธีทำนองเดียวกันกับทีก่ลา่วมาก่อนที่จะฝัง 

   4.9.2.4  ท่อรั่วหรือชำรุด บุบสลาย หากผลของการทดสอบหรือตรวจสอบพบว่ามีท่อรั่ว
หรือชำรุดบุบสลายไม่ว่าจะด้วยความบกพร่องในคุณภาพของวัสดุ หรือฝีมือ
การติดตั้งก็ดี ผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ทันที และผู้ควบคุมงาน
จะทำการตรวจสอบใหม่จนปรากฏผลว่าท่อที่ติดตั้งนั้นเรียบร้อย ใช้งานได้
ถูกต้องกับความประสงค์ทุกประการ การซ่อมท่อรั่วซึมนั้นให้ซ่อมโดยวิธีถอด
ออกต่อใหม่หรือเปลี่ยนของใหม่ให้เท่านั้น ห้ามใช้ค้อนย้ำรูที่รั่วหรือข้อต่อโดย
เด็ดขาด 

   4.9.2.5 หลังจากงานติดตั้งระบบท่อน้ำได้เสร็จสิ้นลงเป็นการเรียบร้อยทุกประการแล้ว 
ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดระบบท่อทั้งหมด รวมทั้งเครื่องสุขภัณฑ์ บริภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งในระบบนั้นอย่างทั่วถึงทั้งภายนอกและภายในโดย
เช็ดถู ขัดล้างน้ำมันจารบี เศษโลหะและสิ่งสกปรกตา่งๆ ออกให้หมด 
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   4.9.2.6   การทำลายเชื้อ (STERILIZATION) ก่อนส่งมอบงานหลังจากผู้รับจ้างติดตั้ง
ระบบท่อทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ต้องทำการล้างทำลายเชื้อให้ระบบท่อ
ทั้งหมดสะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของคลอรีนไม่
ต่ำกว่า 50 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอาจเป็นคลอรีนเหลวหรือน้ำยา SODIUM 
HYPOCHLORITE ก็ได้ ให้บรรจุน้ำยาดังกล่าวนี้เข้าไปในระบบท่อทิ้งไว้เป็น
เวลาไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง และในระหว่างนี้ให้ทำการเปิด-ปิดวาล์วทั้งหมดที่มี
อยู่ในระบบเป็นครั้งคราวให้น้ำยาไหลผ่านลงท่อระบายไปหลายๆ ครั้งเมื่อ
ครบกำหนดเวลาแล้วให้เปิดวาล์วทุกวาล์วรวมทั้งวาล์วระบายน้ำทิ้งด้วยแล้ว
ใช้น้ำสะอาดไล่ น้ำยาออกจากระบบจนปรากฏว่าน้ำที่ออกมามีคลอรีนอยู่ไม่
ถึง 0.2 ส่วนในล้านส่วน (PPM) จึงหยุดได้ และถือว่างานทำลายเชื้อในระบบ
ได้เสร็จสิ้นแล้ว 

 

4.10  เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 
 4.10.1  เครื่องสบูน้ำประปาสำหรับสูบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำบนหลงัคา (TRANSFER PUMP) 
   4.10.1.1  ลักษณะของเครื่องสูบน้ำ (TYPE OF PUMP) 
     (1) เครื่องสูบน้ำจะต้องเป็นเครื่องสูบน้ำชนิด MULTISTAGE, VERTICAL IN-

LINE PUMP ตามที่ระบุในแบบ ใบพัดเป็นแบบ MULTI STAGE ขับ
โดยตรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ท โดยผ่านอุปกรณ์ 
DIRECT FLEXIBLE COUPLING หรือเป็นแบบ CLOSED COUPLING 
ติดตั้งอยู่บนโครงฐานเหล็กชิ้นเดียวกัน 

        (2) เครื่องสูบน้ำจะต้องหมุนด้วยความเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที 
หรือความเร็วรอบท่ีกำหนดไว้ในแบบและรายการอุปกรณ ์

   4.10.1.2  วัสดุและโครงสร้างของเครื่องสูบน้ำ (STRUCTURE OF PUMP) 
      (1) CASING 
        ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ (CASING) ทำด้วย STAINLESS STEEL หรือ

เหล็กหล่อ (CAST-IRON) ออกแบบมาให้ใช้งานที่ความดัน (MAXIMUM 
WORKING PRESSURE) ไม่ต่ำกว่า 200 PSI และต้องได้รับการทดสอบ
แรงดัน HYDROSTATIC TEST ถึง 1.5 เท่าของความดันที่ออกแบบไว้ 
(CASING DESIGN MAXIMUM WORKING PRESSURE) 

         (2) IMPELLER 
        ใบพัด (IMPELLER) จะต้องเป็นแบบ ENCLOSED TYPE ทำด้วย 

BRONZE หรือ STAINLESS STEEL ได้รับการปรับสมดุลทั้งด้าน STATIC 
และ DYNAMIC มาจากโรงงานผู้ผลิต 
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        (3) SHAFT 
        เพลา (SHAFT) ทำด้วย STAINLESS STEEL ออกแบบให้มี SAFETY 

FACTOR สูง ค่า SHAFT DEFLECTION ที่ STUFFING BOX ไม่ให้เกิน 
0.05 มิลลิเมตร 

        (4) BEARING 
        BEARING ต้องเป็นชนิด HEAVY DUTY BALL BEARING แบบ GREASE 

LUBRICATE ออกแบบให้ใช้งานตามที่กำหนดได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ชั่วโมง 
(AVERAGE BEARING LIFE) 

        (5) SEAL 
        SEAL เป็นชนิด MECHANICAL SEAL และ SEAL ที่เลือกใช้ให้ใช้

ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
       (6) BASE PLATE 
        เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์และ COUPLING จะต้องประกอบติดตั้ง

มาบนฐานอันเดียวกัน พร้อมทั้งยึดให้แน่นหนาและได้รับการปรับแนว
ศูนย์กลาง (ALIGNMENT) อย่างแน่นอนมาจากโรงงานของผู้ผลิต 

   4.10.1.3   มอเตอร์ไฟฟ้า (ELECTRIC MOTOR) 
     (1) มอเตอร์ขับเครื่องสูบน้ำต้องเป็นแบบ SQUIRREL CAGE INDUCTION 

MOTOR ชนิดปกปิดมิดชิด ระบายความร้อนด้วยอากาศ (TOTALLY 
ENCLOSED FAN COOLED) 

     (2) มอเตอร์ต้องหมุนด้วยความเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที หรือ
ความเร็วรอบท่ีระบุไว้ในแบบและรายการอุปกรณ์ 

     (3)  มอเตอร์ใช้ ได้กับระบบไฟฟ้า 380 โวลท์  3 เฟส 50 เฮิร์ท  (IP 55) 
INSULATION CLASS F 

     (4)  ขนาดของมอเตอร์ต้องไม่เล็กกว่า 1.15 เท่าของกำลังไฟฟ้าที่ต้องการ
ขณะใช้งานสูงสุด 

     (5)  BEARING ของมอเตอร์ต้ องเป็ นแบบ ANTI-FRICTION ชนิ ด BALL 
BEARING หรือ ROLLER BEARING และ SEAL ต้องเป็นชนิดแนบสนิท
เพ่ือป้องกันฝุ่นและความชื้น 

     (6)  กล่องขั้วสายของมอเตอร์ (MOTOR TERMINAL BOX) จะต้องเป็นชนิด
กันน้ำ โดยท่อร้อยสายไฟก่อนเข้ากล่องขั้วสายจะต้องเป็น FLEXIBLE 
CONDUIT ชนิดกันน้ำด้วย 

   4.10.1.4  การควบคุมการทำงาน 
       สามารถเลือกการควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ทั้ง 2 ระบบ คือ 

ระบบ AUTO และ MANUAL  
         (1) ระบบ AUTO เครื่องสูบน้ำจะถูกควบคุมการทำงานด้วย FLOAT LESS LEVEL 

SWITCT จากถังเก็บน้ำใต้ดิน และ FLOAT LESS LEVEL SWITCH จาก
ถังเก็บน้ำบนหลังคา คือ เครื่องสูบน้ำหยุดทำงานเมื่อน้ำแห้งถังเก็บน้ำใต้ดิน
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หรือน้ำล้นถังเก็บน้ำบนหลังคา เครื่องสูบน้ำทำงาน 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำ
ทำงาน 2 เครื่อง และเตือนระดับน้ำที่ถังเก็บน้ำใต้ดินหรือถังเก็บน้ำบน
หลังคาสูงผิดปกติ และนอกจากจะทำงานโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของ 
LEVEL SWITCH แล้วยังสามารถสลับการทำงานแบบ ALTERNATIVE โดย
ควบคุมด้วย SEQUENCE CONTROL เพ่ือให้เครื่องสูบน้ำมีระยะเวลา
การใช้งานเท่าๆ กันทั้ง 2 เครื่อง 

         (2) ระบบ MANUAL ตู้ควบคุมสามารถสั่งให้เครื่องสูบน้ำเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
ทำงานหรือทำงานทั้งสองเครื่องก็ได้ โดยกดปุ่ม START-STOP PUSH 
BUTTON เมื่อระดับน้ำเต็มถัง LEVEL SWITCH จะสั่งให้เครื่องสูบน้ำ
หยุดทำงาน การทำงานใหม่จะเริ่มโดยการกดปุ่ม START และเมื่อระดับน้ำ
สูงผิดปกติ LEVEL SWITCH จะสั่งให้ส่งสัญญาณแสง และเสียงเตือน 
HIGH ALARM 

          (3) ภายในตู้ควบคุมจะต้องมี PILOT LAMP แสดงสถานการณ์ทำงานของ
เครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่อง 

   4.10.1.5 อุปกรณ์ประกอบและตู้ควบคุม (INSTRUMENTATION AND CONTROL 
PANEL) 

     (1) อุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำทุกชุด 
     (2) GATE VALVE ที่ด้านดูดและด้านส่งของเครื่องสูบน้ำทุกชุด 
     (3) ให้ติดตั้ง FLEXIBLE CONNECTION ที่ท่อทางด้านส่งและด้านดูด เฉพาะ

ท่อน้ำหลักของชุดเครื่องสูบน้ำ 
     (4) อุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือน (ANTI VIBRATION PADS) 
     (5) PRESSURE GAUGE ด้านดูดของเครื่องสูบน้ำทุกชุด 
     (6) PRESSURE GAUGE ด้านส่งของเครื่องสูบน้ำทุกชุด 
     (7) PRESSURE SWITCH 
     (8) OVER TEMPERATURE PROTECTION 
     (9) FLOW SEQUENCE 
     (10) STANDBY PUMP SEQUENCE AND ALARM 
     (11) LEAD-LAG PUMP SELECTOR SWITCH 
     (12) PUMP RUN LIGHT 
     (13) THRU THE DOOR PUMP DISCONNECT SWITCH 
     (14) EXTERNAL OVERLOAD RESET 
     (15) CONTROL POWER LIGHT AND SWITCH 
     (16) AUDIBLE ALARM HORN 
     (17) LOW SUCTION SYSTEM SHUT DOWN 
     (18) HIGH SUCTION SYSTEM SHUT DOWN 
     (19) NORMALLY OPEN CONTROL FOR REMOTE ALARM SIGNAL 
     (20) STANDBY     
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   4.10.1.6  ตู้สวิทซ์บอร์ดควบคุมปั๊มน้ำ 
     (1) ตู้สวิทซ์บอร์ดควบคุมจะต้องมีการสร้างและทดสอบให้ เป็นไปตาม

มาตรฐานของ IEC, UL และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
จะต้องมีคุณสมบัตไิม่ต่ำกว่าข้อกำหนดและรายละเอียด ดังนี้ 
• ชนิด  :  ตู้โลหะ  
•    พิกัดแรงดัน  :  415/240VOLT-3PHASE/4WIRE 
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า  :  690VOLT AC 
• ความถี่  : 50 HZ 
•    พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระโชก  :   2,500 VOLT R.M.S. 
•    พิกัดกระแสลัดวงจร  :  ตามขนาดของ FAULT LEVEL แต่

ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 25 KA ที่ 415 VOLT AC 
• พิกัดกระแสลัดวงจร  :   ขนาดไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ 
• ดัชนีการป้องกัน  :   ไม่น้อยกว่า IP31 

     (2) โครงสร้างของตู้สวิทซ์บอร์ดจะต้องเป็นแบบ SELF STANDING METAL 
STRUCTURE ผลิตและประกอบขึ้นมาจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและ
ประกอบเป็นโครงสร้าง ดังนี้ 
 • โครงตู้ ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
 •   ฝาตู้ ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
 •   แผ่นกั้นช่อง ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร 

     (3) ตู้สวิทซ์ควบคุมมอเตอร์จะต้องมีการจัดวางอุปกรณ์แบ่งออกเป็นส่วนได้
อย่างเหมาะสมสะดวกต่อการตรวจสอบและการซ่อมแซม 

     (4) ตู้สวิทซ์บอร์ดจะต้องพ่นด้วยสีฝุ่น EPOXY POWDER PAINT มีคุณสมบัติ
ทนทานต่อรอยขีดข่วนและป้องกันการผุกร่อนและกันสนิมได้เป็นอย่างดี 
มีการเจาะช่องระบายความร้อนโดยพัดลมช่วยระบายความร้อน พร้อม
ติดตั้งตะแกรงกันแมลง ทั้งนี้ การเจาะช่องระบายความร้อนต้องไม่ทำให้
ดัชนีการป้องกันของตู้ลดลงจากท่ีกำหนดไว้ 

     (5) การเดินสายไฟ 
 •  สำหรับวงจรควบคุมให้ใช้สายหุ้มฉนวน ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 

600 โวลท์ ขนาดพ้ืนที่หน้าตัดไม่ต่ำกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร สีของ
สายไฟขนาดเล็กให้ใช้ ดังนี้ 

   สายระบบต่อลงดิน    :  สีเขียว 
   สายอ่ืนๆ นอกจากระบบสายดิน  :  เหลือง 
•  สายไฟฟ้าขนาดเล็กจะต้องเดินและต่อเชื่อมโดยใช้หางปลาเพ่ือต่อ

เข้ากับแผงต่อสาย (Terminal Block) 
•  แผงต่อสาย สำหรับสายขนาดไม่เกิน 35 ตารางมิลลิเมตร จะต้อง

เป็นชนิด Screw Compression Clamp และแผ่นสำหรับสายขนาด 50 
ตารางมิลลิเมตรขึ้นไปจะต้องเป็นแบบ Screw with Lug ในการเข้าสาย 
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     (6) เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CIRCUIT BREAKER) 
      CIRCUIT BREAKER ชนิด MOLDED CASE ผลิตตามมาตรฐาน IEC, UL 

หรือ ANSI มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดดังต่อไปนี้  
      1)  พิกัดกระแส    : ตามขนาดที่กำหนด 
      2)  จำนวนขั้ว    : 3  
      3)  พิกัดแรงดัน    : 690VOLT 
      4)  พิกัดแรงดันไฟฟ้าของฉนวน : 750VOLT AC 
      5)  ความถื่    : 50 HZ 
      6)  พิกัดกระแสลัดวงจร   : ตามขนาดของ FAULT LEVEL  
                          แต่ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 25 KA ที่  
               400 VOLT AC 
 4.10.2  เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (CONSTANT PRESSURE BOOSTER PUMP) 
   4.10.2.1   รายละเอียดโดยท่ัวไป 
              (1) เครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดันเป็นชนิด PACKAGE CONSTANT PRESSURE 

BOOSTER PUMP เป็นชุดของเครื่องสูบน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำแบบ 
MULTISTAGE, VERTICAL IN-LINE PUMP จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
ประกอบเข้าชุดกัน มี DIAPHRAGM TYPE PRESSURE TANK พร้อม
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของชุดเครื่องสูบน้ำโดยอัตโนมัติ เพ่ือให้ชุด
เครื่องสูบน้ำสามารถจ่ายน้ำตามปริมาณความต้องการใช้น้ำของอาคาร 
และสามารถรักษาความดันของน้ำให้คงที่โดยอาศัย PILOT OPERATED 
PRESSURE REGULATING VALVE 

             (2) เครื่องสูบน้ำทั้งชุดนี้จะต้องผลิตและประกอบสำเร็จครบชุดมาจากโรงงาน
 ผู้ผลิตในต่างประเทศและได้รับการทดสอบ พร้อมทั้งได้รับการรับรองการ
 ทำงานของชุดเครื่องสูบน้ำนี้จากผู้ผลิต 

              (3) ชุดเครื่องสูบน้ำจะต้องจัดจำหน่ายโดยตัวแทนในประเทศที่มีชื่อเสียงและ
มีบริการทางด้านอะไหล่เป็นที่เชื่อถือได้ 

              (4) ในการเสนอขออนุมัติผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องสูบน้ำ ผู้รับจ้างต้องแนบ 
 PERFORMANCE CURVE ต้นฉบับ (ORIGINAL CATALOGUE) ของชุด
เครื่องสูบน้ำมาด้วย จุดที่เลือกสำหรับการใช้งานควรอยู่บริเวณกลางของ 
CURVE ซึ่งเป็นจุดที่ชุดเครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพสูง และมีความ
ยืดหยุ่นเมื่อปริมาณน้ำ (FLOW RATE) และความดันเปลี่ยนไปได้มาก
ที่สุด 

             (5)  สมรรถนะของเครื่องสูบน้ำจะต้องสามารถสูบน้ำได้ด้วยอัตราไหลและ
แรงดันไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในรายการอุปกรณ์ 

             (6) การเลือกมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำต้องเลือกให้ลักษณะการใช้งานเป็น
แบบ NON OVERLOADING PERFORMANCE CURVE ของเครื่องสูบน้ำ
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มอเตอร์ที่เลือกใช้ต้องเป็น INDUCTION MOTOR ชนิด TEFC (IP 55) 
INSULATION CLASS  

              (7)  ชุดเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ต้องได้รับการปรับแนว (ALIGNMENT) และ
ยึด อย่างมั่นคงติดกับแท่นเหล็กวางและยึดอยู่บน INERTIA BLOCK ที่
เป็นคอนกรีตเสริมแรงมีโครงสร้างเป็นเหล็ก VIBRATION ISOLATOR ใต้
 INERTIA BLOCK เป็นแบบสปริง มีค่าการยุบตัว (STATIC DEFLECTION) 
ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และสปริงแต่ละชุดต้องรับน้ำหนัก 
ไม่เกินน้ำหนักสูงสุดที่ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้ 

     (8) การประกอบชุดเครื่องสูบน้ำ (FACTORY PREFABRICATION) 
      1) ชุดเครื่องสูบน้ำจะต้องประกอบสำเร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต 

ซึ่งอยู่บนฐานโครงเหล็กชิ้นเดี่ยวกันพร้อมต่อท่ อน้ำต่างๆ ติดต้ัง
อุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเดินสายไฟ
อย่างครบถ้วน และทำการทดสอบการทำงานของชุดเครื่องสูบน้ำ
อย่างถกูต้องก่อนส่งออกจากโรงงานผู้ผลิต 

      2) เครื่องสูบน้ำยังประกอบไปด้วย ISOLATION VALVE ทั้งด้านดูดกลับ
และด้านน้ำส่งของเครื่องสูบน้ำแต่ละชุด GALVANIZED STEEL 
SUCTION AND DISCHARGE PIPE MANIFOLDS, COPPER TUBING 
WITH SHUT-OFF COCKS FOR GAUGES AND PRESSURE SWITCH 
ต้องประกอบและติดตั้งมาอย่างครบถ้วน 

              (9)  การควบคุมการทำงานของระบบ (SYSTEM CONTROL) ปริมาณน้ำและ
แรงดันทางด้านน้ำส่งของระบบท่อน้ำ ให้รักษาแรงดันน้ำคงที่ไว้ โดย
อุปกรณ์  PILOT OPERATED DIAPHRAGM TYPE, COMBINATION PRESSURE 
REGULATING AND NON-SLAM CHECK VALVE ON EACH PUMP   

            (10) อุปกรณ์ประกอบและตู้ควบคุม (INSTRUMENTATION AND CONTROL 
PANEL) 
1) อุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำทุกชุด 
2) GATE VALVE ที่ด้านดูดและด้านส่งของเครื่องสูบน้ำทุกชุด 
3) ให้ติดตั้ง FLEXIBLE CONNECTION ที่ท่อทางด้านส่งและด้านดูด

เฉพาะท่อน้ำหลักของชุดเครื่องสูบน้ำ 
4) อุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือน (ANTI VIBRATION PADS) 
5) PRESSURE GAUGE ด้านส่งของเครื่องสูบน้ำทุกชุด 
6) PRESSURE GAUGE แสดงแรงดันของระบบ 
7) PRESSURE SWITCH 
8) OVER TEMPERATURE PROTECTION 
9) FLOW SEQUENCE 
10) STANDBY PUMP SEQUENCE AND ALARM 
11) LEAD-LAG PUMP SELECTOR SWITCH 
12) PUMP RUN LIGHT 
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13) THRU THE DOOR PUMP DISCONNECTING SWITCH 
14) EXTERNAL OVERLOAD RESET 
15) CONTROL POWER LIGHT AND SWITCH 
16) AUDIBLE ALARM HORN 
17) LOW SUCTION SYSTEM SHUT DOWN 
18) HIGH SUCTION SYSTEM SHUT DOWN 
19) NORMALLY OPEN CONTROL FOR REMOTE ALARM SIGNAL 
20) STANDBY 
21) DIAPHRAGM TANK, PRE-CHARGED DIAPHRAGM TYPE CLOSED 

PRESSURE TANK 
 

4.11   ถังเก็บน้ำใต้ดิน 
รับน้ำประปาจากท่อเมนของการประปา การเติมน้ำจะควบคุมโดย FLOAT VALVE แบบ FULL 

OPENING PILOT OPERATED พร้อมทั้งติดตั้ง FLOAT LESS LEVEL SWITCH 3 ระดับ สำหรับ RUN DRY 
PROTECTION ตัดไฟออกจากเครื่องสูบน้ำหากน้ำประปาลดลงถึงระดับ LOW LEVEL และต่อไฟเมื่อระดับน้ำ
สูงขึ้นมาถึงระดับที่แสดงไว้ตามแบบแปลน และให้ส่งสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ำสูงกว่าระดับ NORMAL 
WATER LEVEL ALARM  
 
4.12   ระบบบำบัดน้ำเสีย 
        เป็นระบบที่รองรับน้ำเสียจากอาคารหรือน้ำที่ผ่านการใช้งานทุกประเภท เมื่อผ่านการบำบัดแล้วต้อง
ไดม้าตรฐานน้ำทิ้งของกฎกระทรวงต่างๆ และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือบังคับใช้  
 4.12.1    ขอบเขตของงาน 

4.12.1.1 ระบบบำบัดน้ำเสียต้องรองรับน้ำทิ้งจากทุกกิจกรรมในอาคารและบำบัดให้ได้
คุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งของกฎกระทรวงต่างๆ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหรือบังคับใช้ 

4.12.1.2 หากแบบรูปและรายการละเอียดมิได้ระบุไว้ สถานที่ก่อสร้างที่มีระบบบำบัด
น้ำเสียรวมอยู่แล้ว น้ำทิ้งจากอาคารให้มีการดักกลิ่น ดักขยะ และดักไขมัน 
ก่อนประสานลงบ่อพักรองรับน้ำเสีย 

4.12.1.3 จัดหาพร้อมติดตั้ งท่อและอุปกรณ์ ในระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบและ
ข้อกำหนดจนสามารถใช้การได้สมบูรณ์ 

4.12.1.4 ทำความสะอาดและทดสอบการทำงานของระบบ 
 4.12.2 มาตรฐานการติดตั้ง 

4.12.2.1  กรณีท่ีใช้ระบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
4.12.2.2 ระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ ในพ้ืนที่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อแรงกระทำต่อ

โครงสร้างของระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ที่จอดรถ ให้ผู้รับจ้างแสดงรายการ
คำนวณโครงสร้างและแบบโดยมีวิศวกรโครงสร้างลงนามรับผิดชอบ 
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 4.12.3 การทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย 
4.12.3.1  ผู้รับจ้างจะต้องทำการเริ่มต้นการทำงานของระบบ (START UP) โดยการใช้

เชื้อแบคทีเรียที่เหมาะสม (SEED) ใส่ลงไปเพ่ือช่วยให้ระบบมีการใช้งานได้
โดยเร็วหลังจากเริ่มใช้งาน และทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนและหลัง
การผ่านเข้าระบบจนกระทั่งระบบมีการทำงานคงที่ (STABLE) และได้คุณภาพน้ำ
ออกจากระบบตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน  

4.12.3.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งช่างผู้ชำนาญงานมาตรวจสอบการทำงานของระบบ และ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนและหลังจากเข้าระบบบำบัดน้ำเสียนี้ อย่างน้อย
เดือนละครั้งเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรก 
ต้องทำการตรวจสอบการทำงานของระบบอาทิตย์ละครั้ง 

 4.12.4 การรับประกัน 
   การรับประกันวัสดุและอุปกรณ์เครื่องจักรภายใต้สภาวะการทำงานปกติเป็นเวลา  

2 ปี พร้อมทั้งจดัหาเอ็นไซน์ย่อยไขมันเพ่ือเติมในระบบเป็นเวลา (2 เดือนต่อ 1 ครั้ง) ตลอด
ระยะเวลารับประกัน 

 
4.13   ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาล 
 4.13.1   ขอบเขตงาน 
     ผู้รับจ้างต้องติดตั้งงานระบบไฟฟ้า แผงสวิตซ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในระบบสุขาภิบาล พร้อมทั้งเดินท่อร้อยสายไฟไปยังเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้ได้ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของการ
ไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการ เมื่อติดตั้ง
เรียบร้อยแล้วจะต้องทดสอบการทำงานของระบบอัตโนมัติให้ เป็นไปตามแบบและ
ข้อกำหนดและให้ใช้งานได้ด ี

 4.13.2   มาตรฐานการติดตั้ง 
4.13.2.1 วัสดุและอุปกรณ์ใช้งานต่างๆ เช่น มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์ สวิตซ์ตัดตอนต่างๆ 

มาตราวัด ฯลฯ ให้ใช้มาตรฐานเดียวกับงานระบบไฟฟ้าของอาคาร 
4.13.2.2 หากแบบรูปและรายละเอียดมิได้ระบุไว้ ตู้แผงสวิตซ์ต้องทำด้วยเหล็กแผ่น

หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร พ่นสีรองพ้ืนกันสนิม 2 ชั้น แล้วพ่นสีทับหน้าให้
เรียบร้อย ประตูหรือฝาปิดต้องมีขอบยางกันน้ำติดแนบสนิทกับตัวตู้ สวิตท์
และอุปกรณ์ทุกตัวมีแผ่นป้ายบอกชื่ออย่างชัดเจน การเดินสายไฟในตู้ต้องจัด
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีรหัสเลขหมายสายไฟควบคุม ด้านในของฝามี 
WIRING DIAGRAM แสดงรายละเอียดการเดินสายไฟด้ วย  โดยให้ ใช้
รายละเอียดต่างๆ ของหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

 4.13.3.3 ให้เดินท่อ IMC ร้อยสายไฟตามที่ระบุในแบบ มอก.11-2528 ช่วงที่จะเข้า
อุปกรณ์และมอเตอร์ให้ใช้ FLEXIBLE CONDUIT ชนิดกันน้ำแบบโลหะต่อ
เป็นระยะไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

 4.13.3.4 ระบบไฟฟ้าให้มีระบบการเดินสายดินป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า 
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4.14   การฝึกอบรม 
 ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยผู้จัดจำหน่าย 
และ/หรือผู้ติดตั้งอุปกรณ์นั้นๆ ที่ผู้รับจ้างได้จัดซื้อมา ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและการ
บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ จนสามารถใช้งานด้วยตัวเอง พร้อมทั้งคู่มือและเอกสารรายละเอียดของ
เครื่องจักร-อุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
4.15   การบำรุงรักษา 
 ผู้รับจ้างต้องจัดช่างผู้มีความชำนาญเข้าทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลารับประกันผลงาน โดยตรวจสอบครอบคลุมรายการดังนี้ 
 สถานะการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 
 1.  INPUT MEASUREMENT 

• INPUT VOLTAGE 
• INPUT CURRENT 

 2.  วาล์วน้ำ 
• Input 
• Output 

 3.  ทิศทางการหมุนของ Motor  
 4.  ตรวจแรงดันน้ำ (Pressure)  

• แรงดันน้ำ (PSl) 
• เข็มแรงดันน้ำ  
• สภาพทั่วไป  

 5.  ทำความสะอาดตัวเครื่อง  
 6. สภาพทั่วไปทั้งภายในและภายนอก 

• สภาพภายนอก เช่น อุณหภูมิเหมาะสม มีการระบายความร้อน ห่างจากแหล่งความร้อน 
ห่างจากน้ำ/ละอองน้ำไม่มีการวางของด้านบนหรือใกล้เคียง  

• อุปกรณ์ภายใน เช่น หม้อแปลง พัดลม RELAY การติดตั้งระบบไฟฟ้า BREAKER FUSE 
 สถานการณ์ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 

 ตรวจสอบสภาพระบบบำบัดน้ำเสีย AIR BLOWER อุปกรณ์ปั้มน้ำทุกตัวและตูค้วบคุม ตรวจสอบ
สภาพน้ำที่ผ่านระบบบำบัดพร้อมทั้งจัดหาเอ็นไซน์ย่อยไขมัน เพ่ือเติมในระบบตลอดระยะเวลา
รับประกัน 



 

 

หมวดที่ 5 

หมวดงานป้องกันอัคคีภัย 
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หมวดที่  5 
หมวดงานป้องกันอัคคีภัย 

 
5.1    บทนำ 
5.2    ขอบเขต 
5.3    มาตรฐานและกฎข้อบังคับ 
5.4    การติดตั้งท่อและอุปกรณ์ในระบบ 
 5.4.1 ข้อกำหนดทั่วไป 
 5.4.2 ที่แขวนและรองรับท่อ 
 5.4.3 ท่อสวมลอด (PIPE SLEEVE) 
 5.4.4 การต่อท่อ (PIPE JOINT) 
5.5    ระบบท่อยืนและสายส่งน้ำดับเพลิง (STANDPIPE AND HOSE SYSTEM) 
 5.5.1 ท่อระบบดับเพลิง 
 5.5.2 วาล์ว (VALVES) 
 5.5.3 ที่ระบายลมและน้ำทิ้ง (AIR VENTS AND DRAIN) 
 5.5.4 เกจว์ัดความดัน (PRESSURE GAUGE) 
5.6    ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
 5.6.1 ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง 
 5.6.2 อุปกรณ์ประกอบตู้อ่ืนๆ มีดังนี้ 
 5.6.3 สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดม้วน (FIRE HOSE REEL) 
 5.6.4 สายส่งน้ำดับเพลิง ใช้ชนิดสายพับ (FIRE HOSE RACK) 
 5.6.5 หัวรับน้ำสำหรับตำรวจดับเพลิง (FIRE DEPARTMENT CONNECTION) 
5.7    เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (PORTABLE EXTIHGUISHER) 
 5.7.1 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C 
 5.7.2 เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 
5.8    เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
 5.8.1   รายละเอียดโดยทั่วไป 
 5.8.2   อุปกรณ์ประกอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
5.9    เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (JOCKEY PUMP "JP") 
 5.9.1  รายละเอียดทั่วไป 
 5.9.2   แผงควบคุม (CONTROLLER) ให้มีรายละเอียด ดังนี้   
 5.9.3   อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน 
5.10   การทดสอบระบบ 
 5.10.1 ทั่วไป 
 5.10.2 การทดสอบระบบท่อน้ำ 
 5.10.3 การทดสอบการทำงานเครื่องสูบน้ำ 
 5.10.4 การล้างท่อน้ำ 
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5.11   ระบบไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับงานระบบป้องกันอัคคีภัย 
 5.11.1 ขอบเขตงาน 
 5.11.2 มาตรฐานการติดตั้ง 
5.12  ตู้กราฟฟิค (GRAPHIC ANNUNCIATOR) 
5.13  ข้อกำหนดอื่นๆ 
5.14 รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
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หมวดที่ 5  
หมวดงานป้องกันอัคคีภัย 

 

5.1    บทนำ 
       รายละเอียดของรายการและข้อกำหนดในเอกสารนี้ จะใช้เมื่อในแบบ รูป และรายการประกอบแบบ
ก่อสร้างไม่มีข้อกำหนดเป็นอย่างอ่ืนหรืออาจใช้เพ่ือประกอบหรือขยายความเพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น หากมีความ
ขัดแย้งกับแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้างให้ยึดถือตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
ก่อสร้างและความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นหลัก 
 

5.2    ขอบเขต 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักร เครื่องมือ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมดตามแบบ 
และรายละเอียดของข้อกำหนดนี้ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจไม่ได้แสดงไว้ แต่จำเป็นต้องทำเพ่ือให้งาน
ระบบป้องกันอัคคีภัยเสร็จเรียบร้อยจนใช้งานได้ตามหลักวิชาการและมาตรฐานต่างๆ เป็นที่ยอมรับของ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตของงานประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้ 

(1) งานระบบป้องกันอัคคีภัย 
(2)  งานระบบไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับระบบป้องกันอัคคีภัย 
(3) งานทดสอบระบบและการทำความสะอาด 

 

5.3    มาตรฐานและกฎข้อบังคับ 
     ในการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้บรรลุผลเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมและติดตั้งตาม
มาตรฐานและกฎข้อบังคับต่างๆ ฉบับล่าสุดที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(1) มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(2) มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(3) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(4) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 
(5) กระทรวงหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(6) AMERICAN NATIONAL PLUMBLING CODE 
(7) THE AMERICAN SOCIETY OF PLUMBLING ENGINEERING (ASPE) 
(8) FACTORTY MUTUAL ENGINEERING CORP. (FM) 
(9) NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 
(10) UNDERWRITER LABORATORIES INC. (UL) 
(11) AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI) 
(12) BRITISH STANDARD (BS) 
(13) JAPANESE STANDARD (JIS) 
(14) DEUTSCHE INDUSTRY NORM (DIN) 
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5.4    การติดตั้งท่อและอุปกรณ์ในระบบ 
 5.4.1 ข้อกำหนดทั่วไป 

5.4.1.1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบท่อน้ำดับเพลิง อุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิง 
ระบบสปริงเกอร์น้ำและเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามแบบและข้อกำหนดจน
สามารถใช้การได้สมบูรณ์ตามที่ต้องการ 

5.4.1.2 ท่อน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ประกอบต่างๆ และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องทาสี 
การทาสีท่อเหล็กจะต้องลงสีพ้ืนกันสนิม (RED LEAD PRIMER) ก่อน 2 ชั้น 
ก่อนการทาสีจริง โดยจะต้องทำความสะอาดผิวเหล็กให้สะอาดก่อนการทาสี 
ท่อน้ำที่ฝั งดินจะต้องทาเคลือบด้วย COAL-TAR ENAMEL แล้วใช้แผ่น 
ASBESTOS พันทับอีกชั้นหนึ่ง หลังจากนั้นจึงทาสีเคลือบด้วยสารกันน้ำ 

5.4.1.3 วาล์วทุกตัวต้องเป็นชนิดที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
โดยได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM 

5.4.1.4 มาตรฐานการติดตั้งระบบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังนี้ NFPA 10–PORTABLE 
EXTINGUISHERS, NFPA 13–SPRINKLER SYSTEM, NFPA 14–STANDPIPE 
AND HOSE SYSTEMS, NFPA 20–VERTICAL TURBINE FIRE PUMPS 

5.4.1.5 ติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ เข้ากับท่อ ได้แก่ ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำทิ้ง ตามจำนวน
ที่จำเป็นและตามต้องการ 

5.4.1.6 แบบระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นเพียง DIAGRAM แสดงให้เห็นแนวทางเดินท่อน้ำ 
ส่วนการติดตั้งจริงผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบสถาปนิก โครงสร้าง ระบบ
ปรับอากาศ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบงานอ่ืนๆ และเสนอให้
ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดำเนินการ  

5.4.1.7 การติดตั้งท่อน้ำจะต้องเป็นไปโดยถูกต้อง โดยการวัดขนาดความยาวแท้จริง 
ณ สถานที่ติดตั้ง การติดตั้งต้องไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันกับระบบท่อ ต้องอยู่
ห่างจากประตูหน้าต่าง และช่องเปิดอื่นๆ   

5.4.1.8 การติดตั้งท่อน้ำจะต้องปล่อยให้มีการยืดและหดตัวโดยไม่เกิดความเสียหาย
ต่อข้อต่อต่างๆ   

5.4.1.9 ท่อน้ำในแนวดิ่งจะต้องยึดให้ขนานกับแนวผนังหรือเสาและต้องเป็นแนวตรง 
ผงตะไบ ฝุ่นต่างๆ ต้องกวาดออกจากภายในท่อ ผิวนอกท่อเหล็กกล้าดำต้อง
ทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ชั้น 

5.4.1.10 ท่อน้ำต้องติดตั้งให้มีแนวเอียงเพียงพอแก่การระบายน้ำทิ้งหรือระบายอากาศ
ออก 

5.4.1.11 ปลายเปิดของท่อหรืออุปกรณ์จะต้องปิดเพ่ือป้องกันฝุ่น ผง เศษผง เข้าไปอยู่
ภายในท่อ เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงในระบบ
ท่อ ต้องมียูเนียนหรือหน้าแปลนเท่าที่ปรากฏในแบบระหว่างข้อต่อเข้า
อุปกรณห์รือเท่าท่ีจำเป็นอื่นๆ   

5.4.1.12 แนวท่อต้องจัดให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพ่ือประโยชน์ในการบำรุงรักษา 
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ 
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5.4.1.13 ใช้ข้อต่อที่ได้ขนาดมาตรฐานในการต่อท่อที่เปลี่ยนแปลงแนวทางเดิน เปลี่ยน
ขนาดหรือมีข้อแยก 

5.4.1.14 ติดตั้งวาล์วให้ก้านวาล์วอยู่ตำแหน่งในแนวดิ่งมากที่สุด 
5.4.1.15 หลังจากต่อท่อแบบขันเกลียวหรือเชื่อม ร่องเกลียวส่วนที่เหลือโผล่ออกมา 

และรอยเชื่อมต่อทุกแห่งจะต้องใช้แปรงลวดขัดแล้วทาสีกันสนิม ZINC 
CHROMATE 

 5.4.2 ที่แขวนและรองรับท่อ 
5.4.2.1 ต้องเป็นชนิดที่ปรากฏในแบบทำด้วยเหล็กอาบสังกะสีสำหรับบริเวณทั่วไป 

และทำด้วย STAINLESS STEEL สำหรับท่อที่ฝังดินหรือเดินใน TRANCH 
และต้องใช้ทุกระยะ 10 ฟุตของท่อ หรือช่วงที่ท่อหักเปลี่ยนทิศทาง ต้องมีที่
แขวนและรองรับท่อไม่เกิน 24 นิ้ว จากช่วงหักเลี้ยว 

 5.4.2.2 ที่แขวนท่อและหนุนท่อ ต้องสามารถปรับระยะสูงต่ำในแนวดิ่งได้ไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว 
 5.4.2.3 การรองรับท่อเมนในแนวดิ่ง ตรงข้องอต้องเป็นไปตามที่แสดงในแบบ 
 5.4.2.4 ห้ามใช้ที่รองรับท่อชนิดอ่ืนๆ เช่น ลวด เชือก ไม้ โซ่ ซึ่งไม่ได้ระบุ ไว้มาใช้

รองรับท่อ 
 5.4.2.5 ผู้ติดตั้งต้องรับผิดชอบในการจัดหา วาง CONCRETE INSERT และ ANCHOR 

ROD และทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งที่รับ
ท่อต่างๆ   

 5.4.2.6 ท่อน้ำที่วิ่งขนานกันหรือใกล้เคียงกันกับท่อชนิดอ่ืนๆ ผู้ติดตั้งจะต้องแสดงถึง
ตำแหน่ง ระดับของท่อต่างๆ ก่อนการติดตั้งท่อและท่ีรองรับจริง 

 5.4.2.7 ที่แขวนและรองรับท่อจะมีขนาดและรายละเอียดดังที่ระบุไว้ในแบบ แต่ผู้ทำ
การติดตั้งจะต้องรับผิดชอบในการเพ่ิมขนาดเหล็กแขวนท่อ และความหนา
ของเหล็กเพ่ือให้เหมาะสมกับน้ำหนักของท่อในส่วนที่จำเป็น 

 5.4.2.8 ท่อทุกชนิด เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องทำการทาสี แบ่งตามประเภทของท่อ 
ดังนี้ 

   (1)  ท่อเหล็กทุกชนิดภายในอาคารและเดินลอยภายนอกอาคารให้ทาสีกัน
สนิมประเภท INORGANIC ZINC PRIMER หรือประเภทตะกั่วแดง ยกเว้น
ท่อพลาสติกไม่ต้องทากันสนิม และทาน้ำมันทับหน้าตามสัญลักษณ์สี  

   (2) ท่อทุกชนิดที่เดินลอยสามารถมองเห็นได้ให้ทาสีน้ำมันทับหน้าสีเข้ากับตัว
 อาคารและ/หรือตามท่ีสถาปนิกเห็นชอบ และใช้สัญลักษณ์สีตามประเภท
ของท่อเป็นแถบกว้างไม่น้อยกว่า 0.1 เมตร พร้อมสัญลักษณ์ตัวอักษรทุก
ระยะไม่เกิน 2 เมตร 

    -  สัญลักษณ์ แถบสีน้ำมันทำหน้าที่ตามประเภทของท่อ ดังนี้ 
     ท่อระบายน้ำทิ้ง สีน้ำตาล สัญลักษณ์สีตัวอักษรขาว 
     ท่อดับเพลิงสีแดง สัญลักษณ์สีตัวอักษรขาว 

 5.4.3 ท่อสวมลอด (PIPE SLEEVE) 
5.4.3.1 ท่อสวมลอดต้องฝังไว้ในบริเวณท่ีท่อน้ำเดินผ่านผนัง คาน หรือพ้ืนคอนกรีต 
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5.4.3.2 ท่อสวมลอดจะต้องกว้างกว่าขนาดของท่อที่ลอดอย่างน้อย 1 นิ้ว และต้องยาว
ตลอดช่วงที่ผ่านทะลุโครงสร้างนั้น ท่อก่อนฝังต้องทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ชั้น 

5.4.3.3 ในกรณีที่ท่อทะลุผ่านพ้ืน ท่อสวมลอดจะต้องทะลุสูงขึ้นไปบนพื้น เพ่ือป้องกัน
น้ำไหลเข้าไปในช่องท่อ และต้องอุดวัสดุกันน้ำรอบท่อลอดนี้ 

5.4.3.4 รอบช่องว่างระหว่างท่อน้ำดับเพลิงกับท่อสวมลอดต้องอุดด้วยวัสดุซึ่งสามารถ
กันไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 

5.4.3.5 ในกรณีที่ท่อลอดผ่านผนัง พ้ืน เพดาน ซึ่งปรากฎแก่สายตาจะต้องปิดช่องทั้ง
สองด้านของผนัง พื้น เพดาน ด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนา 1.2 มิลลิเมตร โดยยึด
ด้วยเซ็ทสกูล  

 5.4.4 การต่อท่อ (PIPE JOINT) 
   5.4.4.1 การต่อแบบเชื่อม (WELDED JOIN) 

(1) สำหรับท่อเหล็กดำให้ใช้การเชื่อมรอยต่อทุกแห่ง ยกเว้นส่วนที่ เป็น 
ยูเนี่ยนหรือหน้าแปลน ซึ่งเตรียมไว้สำหรับการถอดออกได้ 

(2) ท่อขนาดใหญ่ที่จะนำมาเชื่อม ต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ 35-40 องศา 
โดยการกลึงก่อนการลบปลาย อาจใช้หัวเชื่อมตัด แต่ต้องใช้ค้อนเคาะ 
อ๊อกไซด์ และสะเก็ดโลหะออกพร้อมทั้งตะไบให้เรียบร้อยก่อนการเชื่อม 

(3) การเชื่อมข้อต่อท่อจะต้องเชื่อมแบบ BUTT WELDING โดยมีมาตรฐาน
และน้ำหนักท่อตามมาตรฐาน ASA, B 16.9 และตาม ASTM A-234 

(4) การเชื่อมท่อต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอทั้งท่อให้โลหะที่นำมาเชื่อมละลาย
เข้าหากันได้อย่างทั่วถึง 

(5) ก่อนการเชื่อมต้องทำความสะอาดส่วนปลายที่จะนำมาเชื่อม ตั้งปลายท่อ
ที่จะนำมาเชื่อมให้เป็นแนวตรง เว้นช่องว่างระหว่างท่อที่นำมาเชื่อมเพ่ือ
ป้องกันการปิดระหว่างการเชื่อม 

(6) ห้ามใช้ข้องอที่เชื่อมขึ้นมาเองในงาน 
(7) การปฏิบัติงานเชื่อมต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ ASA 

   5.4.4.2 การต่อแบบหน้าแปลน (FLANGES) 
(1) วาล์วที่ใช้กับท่อขนาด 2 ½ นิ้วขึ้นไป ให้ใช้การต่อกับท่อด้วยหน้าแปลน

ยกเว้น HOSE GATE VALVE ให้ต่อด้วยเกลียว 
(2) การยึดจับหน้าแปลนของท่อสองท่อต้องขนานกันและอยู่ในแนวเดียวกัน 

หน้าแปลนทั้งสองต้องยึดจับแน่นด้วย BOLT ยึด 
(3) หน้าแปลนและยูเนียนจะต้องมีหน้าราบเรียบ ไม่คดเอียง มีประเก็นยาง

สังเคราะห์หนา 1/16 นิ้ว หรือปะเก็นแอสเบสทอส (ใช้กับท่อนอกอาคาร) 
สวมสอดอยู่ 

(4) BOLT ทีใ่ช้ยึดจับหน้าแปลนขันเกลียวร่วมกับ NUT เมื่อขันเกลียวต่อแล้ว
ต้องโผล่เกลียวออกมาจาก NUT ไม่เกิน ¼ ของเส้นผ่าศูนย์กลางของ 
BOLT, BOLT & NUT ที่ใช้จะต้องทำด้วยวัสดุเหล็กผสมนิเกิล หรือโลหะ
ที่ไม่เป็นสนิมโดยง่าย 
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5.5    ระบบท่อยืนและสายส่งน้ำดับเพลิง (STANDPIPE AND HOSE SYSTEM) 
 5.5.1 ท่อระบบดับเพลิง 

  ท่อน้ำในระบบดับเพลิงในอาคารและท่อน้ำทิ้งของระบบดับเพลิงใช้ท่อเหล็กดำ (BLACK 
STEEL PIPE) ชนิดมีตะเข็บ SCHEDULE 40 ตามมาตรฐาน ASTM A-53 อุปกรณ์ข้อต่อ
ประกอบท่อเป็นเหล็กเหนียวชนิดเชื่อม (BUTT WELD) ส่วนท่อดับเพลิงที่เดินในรางให้ใช้เป็น
ท่อเหล็กดำ (BLACK STEEL PIPE) ชนิดไร้ตะเข็บ SCHEDULE 40 ต่อโดยใช้หน้าแปลน 

 5.5.2 วาล์ว (VALVES) 
5.5.2.1 วาล์วในระบบดับเพลิงจะต้องเป็นวาล์วที่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับระบบ

ดับเพลิงเท่านั้นและ/หรือได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM 
5.5.2.2 วาล์วทั้งหมดในระบบจะต้องสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (WORKING 

PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 175 PSI และทนความดันทอสอบได้ไม่ต่ำกว่า 
250 PSI หรือตามท่ีกำหนดในแบบ 

5.5.2.3 GATE VALVE สำหรับขนาด ½-2 นิ้ว ทำด้วย BRONZE ชนิด OUTSIDE SCREW 
AND YOKE (O.S. & Y) ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว สำหรับขนาด 2 ½ นิ้ว และ
ใหญ่กว่า ทำด้วย CAST-IRON หรือ STEEL ชนิดมีหน้าแปลนและเป็นแบบ 
OUTSIDE SCREW AND YOKE (O.S. & Y)  

5.5.2.4 CHECK VALVES แบบ SWING TYPE CHECK VALVE ยกเว้น CHECK VALVE ที่
ใช้กับ JOCKEY PUMP ให้ใช้ SILENCE CHECK VALVE รายละเอียดทั่วไป
เหมือนกับ GATE VALVE 

5.5.2.5 ADJUSTABLE PRESSURE RESTRICTING VALVES ขน าด  1½ -2½  นิ้ ว 
สำหรับปรับความดันน้ำกรณีความดันเกิน 100 PSI ให้คงอยู่ที่ 65 PSI เมื่อมี
การไหลของน้ำ ตัววาล์วทำด้วยทองเหลืองต่อกับท่อโดยใช้เกลียว ORIFICE 
เป็นแบบ SIGMENT CONTROL สามารถปรับได้และล็อคได ้

 5.5.3 ที่ระบายลมและน้ำทิ้ง (AIR VENTS AND DRAIN) 
5.5.3.1 ในระบบท่อน้ำต้องมีที่ระบายลมเพ่ือเปิดให้อากาศหรือก๊าซอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในท่อ

หนีออกจากท่อได้ในขณะเติมน้ำ 
5.5.3.2 ต้องมีที่ระบายลมอัตโนมัติ (AUTOMATIC AIR VENT) ติดตั้งที่จุดสูงสุดของ

ท่อน้ำในแนวดิ่งและทุกตัวต้องมีวาล์วปิดที่ทางด้านลมเข้า และมีท่อน้ำทิ้ง
ต่อไปยังท่อน้ำทิ้งรวม 

5.5.3.3 ต้องมีปลั๊กอุดขนาดไม่เล็กกว่า ½ นิ้ว หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ อยู่ที่จุดต่ำสุด
ของระบบท่อน้ำทุกท่อ เพ่ือใช้ในการระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ 

5.5.4 เกจ์วัดความดัน (PRESSURE GAUGE) 
  เป็นแบบ BOURDON สำหรับวัดความดันของน้ำ ทำด้วย STAINLESS STEEL หน้าปัทม์
กลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว มีสเกลบนหน้าปัทม์อยู่ในช่วง 1.5-2 เท่า ของความ
ดันใช้งานปกติ วัดค่าได้เที่ยงตรงแน่นอน คลาดเคลื่อนไม่เกิน ±1% เกจ์วัดความดันแต่ละ
ชุดจะต้องมี SHUT-OFF NEEDLE VALVE และ SNUBBER CONNECTOR มีอุปกรณ์ปรับ
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ค่าท่ีถูกต้อง สเกลมีหน่วยอ่านค่าเป็น KG/CM2, BAR, PSIG หรือ MM HG, สำหรับวัดความ
ดันที่ต่ำกว่าบรรยากาศ 

 

5.6    ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ ์
 5.6.1 ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง 

เป็นตู้เหล็ก มีรูปร่าง ขนาด ตามแบบและพอเหมาะสมที่จะบรรจุสายส่งน้ำ เหล็กประกอบ
ตู้จะต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มิลลิเมตร ประตูตู้จะต้องสามารถเปิดได้ 180 องศา  
การติดตั้งตู้จะต้องตั้งลอย ฝัง หรือตั้งพ้ืนตามที่ระบุไว้ในแบบ 

 5.6.2 อุปกรณ์ประกอบตู้อ่ืนๆ มีดังนี ้
   5.6.2.1   ที่ล็อคประตูพร้อมมือจับ 
   5.6.2.2   บานพับประตูแบบซ่อนใน 
   5.6.2.3   ซ่องสำหรับให้ท่อน้ำเข้าตู้มีขนาดพอเหมาะและมีโอริงโดยรอบช่อง 
   5.6.2.4   ตัวหนังสือแสดงชื่อและเลขท่ีกล่องอย่างชัดเจนและถาวร 
   5.6.2.5  ตู้ที่ติดตั้งด้านข้าง PRESSURIZING DUCT ให้ทำการ SEAL รอยต่อรอยรั่วต่างๆ 

ด้วยวัสดุที่สามารถทนต่อเพลิงไหม้ไดอ้ย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
 5.6.3 สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดม้วน (FIRE HOSE REEL) 
     เป็นสายสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว ยาว 100 ฟุต เสริมให้แข็งแรงด้วยโครงสร้างเส้น

ใยถัก ทำให้ไม่หักงอเป็นชนิด RECESSED SWING TYPE ได้ 180 องศาจากตัวตู้ ทนความ
ดันทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 300 PSI ผลิตตามมาตรฐาน EN 694 อุปกรณ์ประกอบต่างๆ มี
ดังนี้ 

   5.6.4.1  หัวฉดีน้ำพลาสติก JET/SPRAY/SHUT-OFF NOZZLE 
   5.6.4.2  วาล์วควบคุมแบบอัตโนมัติทำจากโลหะผสมที่แข็งแรง เมื่อดึงสายจากขดม้วน

 สายน้ำไหลมายังหัวฉีดได้โดยอัตโนมัติ 
   5.6.4.3  ขดม้วนสายทำจากแผ่นเหล็กขึ้นรูปพ่นสีแดงเช่นเดียวกับตู้เก็บสายส่งน้ำ

ดับเพลิงที่กลางขอทำด้วยโลหะหล่อไม่เป็นสนิม มีสลัก (BOLT) ยึดกับผนัง 
 5.6.4 สายส่งน้ำดับเพลิง ใช้ชนิดสายพับ (FIRE HOSE RACK) 
   5.6.4.1  เป็นสายที่ถักจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สีขาวอยู่บนแผ่นยางสังเคราะห์ (synthetic 

rubber lined) ขนาด 2 ½ นิ้ว ยาว 100 ฟุต ทนแรงดันแตกระเบิดได้ไม่ต่ำ
กว่า 500 psi และทนแรงดันขณะใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 250 Psi 

   5.6.4.2  หัวฉีดสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 2 ½ นิ้ว เป็นแบบ straight stream 
nozzle ทำด้วยโลหะทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 

 5.6.5 หัวรับน้ำสำหรับตำรวจดับเพลิง (FIRE DEPARTMENT CONNECTION) 
   5.6.5.1  เป็นหัวรับน้ำที่มีลิ้นกันกลับ (check valve) พร้อมกันอยู่ในตัว และมีฝา

ครอบชุบโครเมียมพร้อมโซ่คล้องครบชุดและข้อต่อสวมเร็ว   
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   5.6.5.2  หัวรับน้ำจะต้องทำจากวัสดุอลูมิ เนียมผสมทองเหลืองหรือวัสดุอ่ืนๆ ชุบ
โครเมียมที่มีความคงทนแข็งแรง สามารถทนแรงดันขณะใช้งาน ได้ไม่น้อยกว่า 
250 Psi 

   5.6.5.3   หัวรับน้ำดับเพลิงทุกชุดจะต้องมีวาล์วกันกลับ (check valve) ติดต่างหากใน
เส้นท่อด้วยทุกชุด พร้อมบ่อ คสล. กรณีติดตั้งใต้ดิน 

   5.6.5.4  จะต้องมีป้ายทำด้วยแผ่นทองเหลือง ขนาดไม่เล็กกว่า 0.25 x 0.5 เมตร กัด
เป็น ตัวอักษรแสดงข้อความว่า “หัวรับน้ำดับเพลิง สำหรับต่อเชื่อมเข้าระบบ
สปริงเกอร์” และ “หัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับต่อเชื่อมเข้าถังเก็บน้ำดับเพลิง” 
ให้ถูกต้องตามการใช้งาน  

 
5.7    เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (PORTABLE EXTIHGUISHER) 
 5.7.1 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C 
   5.7.1.1 เป็นเครื่องมือดับเพลิงชนิดผงเคมีสำหรับดับเพลิงได้ 3 ประเภท A-B-C ขนาด  

10 ปอนด์ ตัวถังทำจากเหล็กกล้าพ่นสี และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 
DOT (DEPARTMENT OF TRANSPORTATION) สามารถทนความดันทดสอบได้
ไม่ต่ำกว่า 400 PSI ความดันสำหรับใช้ขับผงเคมีให้ใช้ความดันจากแก๊ส 
โดยประมาณ 190 PSI อุปกรณ์ชุดสายฉีด หัวฉีด วาล์ว จะต้องทนแรงดันได้
ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของแรงดันแก๊สปกติ 

   5.7.1.2 ผงเคมีที่ใช้เป็นสารประเภทโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต ผสมสารพิเศษเพ่ือ
ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนได้ง่าย มีจุดประสงค์เพ่ือใช้บรรจุในเครื่องดับเพลิง
เคมีโดยเฉพาะ และมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง จะต้องมีความสามารถ
ในการดับเพลิงได้เทียบเท่ากับค่า TIS RATING  6 A : 20 B 

 5.7.2 เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 
     เป็นเครื่องมือดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ใช้สำหรับดับเพลิงในห้องเครื่องไฟฟ้าและ

บริเวณต่างๆ ตามที่กำหนดมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดDOT (DEPARTMENT OF 
TRANSPORTATION) สามารถทนความดันทดสอบ ได้ไม่ต่ำกว่า 300 PSI มีความสามารถ
ในการดับเพลิงไม่ต่ำกว่าค่า UL LISTED RATIHG 10 BC   

 

5.8    เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
 5.8.1   รายละเอียดโดยท่ัวไป 
   5.8.1.1   เครื่องสูบน้ำจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA-20 STANDARD 

FOR THE INSTALLATION OF CENTRIFUGAL FIRE PUMP และได้รับการ
รับรองจาก UL และ/หรือ FM 

   5.8.1.2   เครื่องสูบน้ำจะต้องเป็นชนิด HORIZONTRAL SPLIT CASE CENTRIFUGAL 
ที่มีสมรรถนะไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในแบบและรายการ โดยต้องมีประสิทธิภาพใน
การทำงานไม่ต่ำกว่า 70% เครื่องสูบน้ำจะต้องสามารถส่งน้ำได้ 150% ของ
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ปริมาณน้ำที่เกินกำหนด โดยมีความดันไม่ต่ำกว่า 65% ของความดันที่
กำหนด และความดันเมื่อวาล์วทางด้านน้ำส่งปิดจะต้องไม่เกิน 120% ของ
ความดันที่กำหนด 

   5.8.1.3   การขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลตามท่ีระบุในแบบ 
   5.8.1.4   เครื่องสูบน้ำรักษาความดันพร้อมมอเตอร์ โดยมีสมรรถนะตามที่ระบุในแบบ 
   5.8.1.5   แผงควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันจะต้องเป็นไป

ตามมาตรฐาน NFPA-20 ที่ประกอบอุปกรณ์ และเดินสายไฟเสร็จเรียบร้อย
มาจากโรงงานผู้ผลิต และได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM 

5.8.2   อุปกรณ์ประกอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
     ให้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตามที่ระบุและกำหนดขนาด

ในแบบ ดังนี้ 
   5.8.2.1   ECCENTRIC SUCTION REDUCER 
   5.8.2.2   CONCENTRIC DISCHARGE INCREASER AND/OR DISCHARGE TEE  
   5.8.2.3   AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE 
   5.8.2.4   CIRCULATION RELEEF VALVE 
   5.8.2.5   MAIN RELIEF VALVE (UL LISTED AND/OR FM APROVED) 
   5.8.2.6   FLOW METER (175% OF RATED FIRE PUMP CAPACITY) FM APPROVED 
   5.8.2.7   SUCTION PRESSURE GAUGE 
   5.8.2.8   DISCHARGE PRESSURE GAUGE 
 
5.9    เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (JOCKEY PUMP "JP") 
 ใช้สำหรับรักษาแรงดันในเส้นท่อระบบน้ำดับเพลิง มีแผงควบคุม (CONTROL PANEL) แยกออกเป็น
เอกเทศของตัวเอง ชนิดและขนาดความสามารถของเครื่องสูบน้ำมีรายละเอียดข้อกำหนดดังนี้  
 5.9.1  รายละเอียดทั่วไป 
   5.9.1.1 เครื่องสูบน้ำต้องเป็นชนิด VERTICAL MULTISTAGE INLINE CENTRIFUGAL 

PUMP ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน 
   5.9.1.2 CASING ทำด้วย CAST IRON 
   5.9.1.3 ใบพัด ทำด้วย STAINLESS STEEL 
   5.9.1.4 เพลาทำด้วย STAINLESS STEEL  
   5.9.1.5 ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ สามารถใช้งานปกติที่แรงดันสูงสุด (MAX. WORKING

 PRESSURE) ได้ 300 PSI 
   5.9.1.6  เครื่องสูบน้ำจะต้องมี RELIEF VALVE เพ่ือระบายความดันของน้ำ 
   5.9.1.7 มอเตอร์ขับ เป็นชนิดปกปิดมิดชิด TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED 

(TEFC) TYPE ใช้ไฟ 3 Phase/ 50Hz/ 380V.  
   5.9.1.8  เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์จะต้องประกอบจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ 
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 5.9.2   แผงควบคุม (CONTROLLER) ให้มีรายละเอียด ดังนี้   
                    5.9.2.1 เป็นตู้ควบคุมที่ออกแบบสำหรับเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง

ระบบ Automatic และ Manual  
   5.9.2.2 ใช้ระบบไฟฟ้า 380 V/ 3P/ 50Hz.  
   5.9.2.3   โครงสร้างของตู้ควบคุมสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ 
   5.9.2.4   ตู้ควบคุมประกอบด้วยปุ่มแสดงการทำงานของระบบ 
   5.9.2.5   ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL 
 5.9.3   อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน 
   5.9.3.1 ECCENTRIC SUCTION REDUCER 
   5.9.3.2 CONCENTRIC DISCHARGE INCREASER AND/OR DISCHARGE TEE  
   5.9.3.3  AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE 
   5.9.3.4 CIRCULATION RELEEF VALVE 
   5.9.3.5 MAIN RELIEF VALVE (UL LISTED AND/RO FM APROVED 
   5.9.3.6 FLOW METER (175%) OF RATED FIRE  PUMP CAPACITY) FM APPROVED 
   5.9.3.7 SUCTION PRESSURE GAUGE 
   5.9.3.8 DISCHARGE PRESSURE GAUGE 
      ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องจัดจำหน่ายโดยตัวแทนในประเทศที่ได้

จำหน่ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีชื่อเสีย และมีประวัติการให้บริการทางด้าน
อะไหล่ พร้อมบริการหลังการขายที่ดี เป็นที่เชื่อถือได้  

 

5.10   การทดสอบระบบ 
 5.10.1 ทั่วไป 

  ให้ทดสอบระบบท่อด้วยกำลังดันของน้ำในระหว่างการติดตั้งและภายหลังการติดตั้ง 
รวมถึงการล้างท่อน้ำภายหลังการติดตั้งด้วยเครื่องสูบน้ำ 

 5.10.2 การทดสอบระบบท่อน้ำ 
  ระบบท่อที่ติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องได้รับการทดสอบด้วยแรงดันของน้ำ โดยอัดน้ำเข้าไป
ในระบบท่อน้ำทั้งหมดด้วยความดันไม่น้อยกว่า 250 PSI เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยจะต้องไม่
มีการรั่วของน้ำปรากฏให้เห็น 

 5.10.3 การทดสอบการทำงานเครื่องสูบน้ำ 
  ให้ทดสอบการทำงานและสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษา
แรงดันโดยให้เดินเครื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ติดต่อกันหลังจากนั้นให้ตรวจสอบการทำงาน
ของเครื่องสูบน้ำ ณ จุดทำงานต่างๆ กัน โดยให้วัดปริมาณการไหลและแรงดันที่จุดต่างๆ  
บันทึกผลที่ได้เพ่ือเทียบกับ PERFORMANCE CURVE ที่ทดสอบมาจากโรงงานผู้ผลิต 

 5.10.4 การล้างทอ่น้ำ 
5.10.4.1 ให้ล้างระบบท่อน้ำที่ติดตั้งเสร็จเป็นส่วนๆ โดยกำหนดให้มีอัตราการไหลของ

น้ำตามขนาดท่อตามท่ีระบ ุ
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5.10.4.2 อัตราการไหลของน้ำในการล้างท่อตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่างๆ  
    

ขนาดท่อ (นิ้ว) อัตราการไหลของน้ำ (GPM) 
4 400 
6 750 
8 1,000 

    

5.10.4.3 ท่อส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับน้ำพนักงานดับเพลิงและเช็ควาล์วหลังจากการ
ติดตั้งจะต้องได้รับการล้างท่อด้วยปริมาณน้ำที่กำหนดก่อนติดตั้งหัวน้ำเข้ากับ
ระบบท่อ 

 
5.11   ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบป้องกันอัคคีภัย 
 5.11.1 ขอบเขตงาน 
     ผู้รับจ้างต้องติดตั้งงานระบบไฟฟ้า แผงสวิตซ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และ

อุปกรณ์ที่ ใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมทั้งเดินท่อร้อยสายไฟไปยัง
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้ได้ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการ เมื่อ
ติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะต้องทดสอบการทำงานของระบบอัตโนมัติให้เป็นไปตามแบบและ
ข้อกำหนดและให้ใช้งานได้ดี 

 5.11.2 มาตรฐานการติดตั้ง 
       5.11.2.1 วัสดุและอุปกรณ์ใช้งานต่างๆ เช่น มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ สวิตซ์ตัดตอนต่างๆ 

มาตรวัด ฯลฯ ให้ใช้มาตรฐานเดียวกับงานระบบไฟฟ้าของอาคาร 
        5.11.2.2 หากแบบ รูป และรายการละเอียดมิได้ระบุไว้ ตู้แผงสวิตซ์ ต้องทำด้วยเหล็ก

แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร พ่นสีรองพ้ืนกันสนิม 2 ชั้น แล้วพ่นสีทับ
หน้าให้เรียบร้อย ประตูหรือฝาปิดต้องมีขอบยางกันน้ำติดแนบสนิทกับตัวตู้ 
สวิตซ์และอุปกรณ์ทุกตัวมีแผ่นป้ายบอกชื่ออย่างชัดเจน การเดินสายไฟในตู้
ต้องจัดให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีรหัสเลขหมายสายไฟควบคุม ด้านใน
ของฝามี Wiring Diagram แสดงรายละเอียดการเดินสายไฟด้วย โดยให้ใช้
รายละเอียดต่างๆ ของหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

       5.11.2.3 ให้เดินท่อ IMC ร้อยสายไฟแบบ IEC-01/THW แกนเดียว 750 V, 75 C ตาม
มาตรฐาน มอก. 11-2528 ช่วงที่จะเข้าอุปกณ์และมอเตอร์ให้ใช้ Flexible 
Conduit ชนิดกันน้ำแบบโลหะต่อเป็นระยะไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

       5.11.2.4 ระบบไฟฟ้าให้มีระบบการเดินสายดินป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า                                   
 
5.12  ตู้กราฟฟิค (GRAPHIC ANNUNCIATOR) 
 5.12.1   ตัวตู้กราฟฟิค (GRAPHIC ANNUNCIATOR) ทำด้วยเหล็กหนา 1.6 มิลลิเมตร พ่นด้วยสี

แดงหรือสีอ่ืนๆ ขนาด และรูปแบบตามท่ีกำหนด 
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 5.12.2  แผ่นแสดงแผนผังหรือรูปแบบอาคาร (ตามที่กำหนด) ทำจากอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร 
ลงแบบอาคารด้วยกรรมวิธีอโนไดซ ์(ANODIZING) 

 5.12.3  หลอดไฟแสดงการทำงานของระบบใช้หลอด LED ขนาด 3 มิลลิเมตร ติดตั้งพร้อมปลอก
เหล็กลงบนแผ่นอลูมิเนียมอโนไดซต์ามตำแหน่งที่กำหนด 

 5.12.4  หลอด LED ที่แสดงการทำงานของอุปกรณ์ซึ่งต่างชนิดกัน ให้ใช้ LED ต่างสีกันเพ่ือง่ายต่อ
การเข้าใจของผู้ดูแลระบบ 

 5.12.5  การทำงานของระบบเมื่ออุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งทำงาน หรือผิดปกติ จะแจ้งโดยสัญญาณแสง
และเสียงพร้อมกัน 

 5.12.6  ภายในตัวตู้ GRAPHIC ANUNCIATOR ประกอบด้วย 
- ชุดแผงควบคุม ซึ่งสามารถต่อ Supervisory Valve หรือ Flow Switch และอุปกรณ์ 

sensor อ่ืนๆ ได้เพียงพอกับจำนวนที่ใช้งาน 
- ชุดจ่ายไฟ 
- Terminal Connector สำหรับเชื่อมต่อสายพร้อม Marker Terminal ระบุตำแหน่ง

การเชื่อมต่อ 
- Circuit Breaker 

 5.12.7 การ Wiring สายภายในตู้จะ wiring จากอุปกรณ์แต่ละตัวผ่านราง wire way ให้ดูสวยงาม
และเป็นระเบียบ ง่ายต่อการตรวจเช็คในภายหลัง 

 5.12.8 สวิตช์ควบคุมหน้าตู้ GRAPHIC ANUNCIATOR ประกอบด้วย  
   - Test Lamp Switch  
   - Stop Buzzer Switch  
   -  โดยกำหนดให้ Switch ทั้งสองตัวเป็นสวิตช์แบบกดติด-ปล่อยดับ 
   - ผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบและการใช้งานของตู้ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 
 
5.13  ข้อกำหนดอื่นๆ 
 5.13.1   ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน ต้องจัดซื้อจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

ไทยหรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัททีเ่ป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย 
 5.13.2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลด้านเทคนิค (Catalogue) เพ่ือประกอบการพิจารณา 

อย่างน้อย ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน เครื่องยนต์ดีเซล ตู้ควบคุม 
 5.13.3   ผู้รับจ้างต้องทำการฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้งานและดูแลรักษาระบบ

ดับเพลิงและครุภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 5.13.4   ผู้รับจ้างต้องส่งคู่มือการติดตั้งการใช้งานและการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 3 ชุด 
 5.13.5   ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงาน โดยศึกษาแบบแปลนของงานระบบสถาปัตยกรรม 

ระบบโครงสร้างและระบบอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่ประกอบขึ้นและรวมอยู่ในโครงการนี้
ทั้งหมดให้มีความสอดคล้องไม่เกิดการกีดขวางในงานแต่ละระบบซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิด
ติดขัดกับงานระบบอ่ืนอันมผีลทำให้งานระบบอ่ืนมีอุปสรรคและเกิดความล่าช้าได้ 

 5.13.6   รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 2 ปี และแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้
งานได้เป็นอย่างดีภายในระยะเวลาประกันผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจเช็คสภาพ และทำ
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การบำรุงรักษาเครื่องทุกเดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการเข้าดำเนินการตรวจเช็ค หากเกิด
การขัดข้องใดๆ จากการใช้งานผู้รับจ้าง จะต้องรีบดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่
วันที่ได้รับแจ้ง หากต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่เพ่ิมเติมเพ่ือการซ่อมบำรุง ทางผู้รับจ้างต้อง
แจ้งใหผู้้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้ง 

   5.13.6.1 ขอบเขตการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบดับเพลิง 
     1)  ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ดีเซล โดยตรวจสอบสภาพและวัดระดับ

น้ำมันเครื่องตรวจสอบสภาพกรองน้ำมันเชื้อเพลิง  
     2)  ตรวจสอบสภาพของไส้กรองอากาศทำความสะอาด 
      3)   ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำรอยรั่วซึม  
     4)   ตรวจสอบท่อของระบบระบายความร้อน 
     5)   ตรวจเช็คระบบสายพานพัดลมและระบบปั้มน้ำหล่อเย็น 
     6)   DRAIN น้ำที่ปะปนกับน้ำในกรองดีเซลทิ้ง 
     7)   ตรวจสอบสภาพและระดับน้ำดับเพลิง 
     8)   ตรวจสภาพและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ JOCKEY PUMP 

พร้อมวัดค่าแรงดัน 
     9)   ตรวจสภาพและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ CONTROL FIRE 

PUMP 
     10) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ FIRE PUMP, ชุดเพลา การทำงานของ

เกจวัดแรงดันและทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
     11) ตรวจสอบ OS+Y GATE VALVE, SUPERVISORY SWITCH, CHECK VALVE, 

FLEXIBLE JOINT, FLOW METER, AUTOMATIC AIR VENT 
     12) ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ สายฉีดดับเพลิง 
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5.14 รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
ล ำดับ

ท่ี
ผลิตภัณฑ์ เลขท่ี มอก. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ท่ีได้ มอก.หรือ ISO

ผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้ได้กรณีท่ี
ผลิตภัณฑ์ได้ มอก. ไม่ถึง 3 รำย

หมำยเหตุ

1. ระบบสุขำภิบำลและป้องกันอัคคีภัย
1.1 ท่อพีวีซี 17 - 2532 PYBOON, THAIPIPE, TOA
1.2 ข้อต่อ พีวีซีแข็งส ำหรับท่อ 1131-2535 THAIPIPE PYBOON, THAIPIPE, TOA

รับแรงดัน
1.3 น  ำยำประสำนท่อ พีวีซีแข็ง 1032-2534 บ. อุตสำหกรรมท่อน  ำไทย จก.

และข้อต่อ พีวีซีแข็ง บ. ไทยวินิเทค จก.
บ. เฮงแคลไทย จก.

1.4 ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทน 81-2529 ตรำช้ำง, 
ควำมดัน บ. ท่อน  ำสำกล จก.

บ. นครหลวงกระเบื องและท่อ จก.
1.5 ข้อต่อ ซีเมนต์ใยหินชนิด 126-2529 ตรำช้ำง, 

ทนควำมดัน บ. ท่อน  ำสำกล จก.
บ. นครหลวงกระเบื องและท่อ จก.

1.6 ท่อโพลีเอทธีลีนควำมหนำ 982-2523 บ.พีบี ไพพ์, TAP
แน่นสูงส ำหรับท่อน  ำด่ืม บ. วินแอนด์ฮุคแลนด์ จก.

1.7 ท่อโพลีบิวธีลีนส ำหรับท่อ 910-2532 บ.พีบี ไพพ์, บ.บำงกอกไพบูลย์ ไพพ์
น  ำด่ืม

1.8 ท่อเหล็กกล้ำ 276-2532 บ. ไทยยูเนียนสตีล จก.
บ. แปซิฟิกไพพ์ จก.
บ. สหไทยสตีลไพพ์ จก.

1.9 ท่อเหล็กอำบสังกะสี 277-2532 บ. ไทยยูเนียนสตีล จก.
บ. แปซิฟิกไพพ์ จก.
บ. สหไทยสตีลไพพ์ จก.

1.10 ถังเก็บน  ำพลำสติกเสริมแรง 435-2525 บ. ธรรมสรณ์, บ. พรีเมียร์โพดักส์,
บ.ยูนิเทคโพรดักส์
บ.AQUA NISHIHARD CORURATION GROUP

บ. เอสเค วอเตอร์ ซีสเต็มส์
1.11 ถังเก็บน  ำเหล็กกล้ำไร้สนิม 989-2533 ตรำเพชร, บ. อำควำไลน์ โปทำร์เก็ต จก.

บ.AQUA NISHIHARD CORURATION GROUP

บ. บิกเอม จก., บ. ธรรมสรณ์ จก.
1.12 ถังเก็บน  ำโพลีเอทธีลีน บ. ธรรมสรณ์, บ. พรีเมียร์โพดักส์,

บ. อำควำไลน์ โปรทำร์เก็ต จก. บ.ยูนิเทคโพรดักส์
บ.AQUA NISHIHARD CORURATION GROUP

บ. เอสเค วอเตอร์ ซีสเต็มส์
1.13 Ball Valve, Gate Valve, KITZ, SCI, TOYO, FP, AFA,

Butterfly Valve, Globe Valve  NIBCO , POFCO, 
Check Valve, Foot Valve, STOCKHAM, KEYSTONE
Water Strainer URANIE, KENEDY

1.14 Control Valves SINGER, BERMAD, DOROT
1.15 Flexible Connection, MAZTERFLEX, METRAFLEX, 

Vibration Isolator MASON, TOZEN, TOP-FLEX, FP  
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ล ำดับ

ท่ี
ผลิตภัณฑ์ เลขท่ี มอก. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ท่ีได้ มอก.หรือ ISO

ผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้ได้กรณีท่ี
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หมำยเหตุ

1.16 Pressure Gauge PRO-INSTRUMENT, STIKO,
YAMAMOTO, TRERICE, 
WEKSLER

1.17 มำตรวัดน  ำ 1021-2534 บ. ไทยแชมเป้ียนวำล์ว จก.
1271-2538 บ. ไทยอิชิ จก.

บ. อำซำฮี-ไทย อัลลอย จก.
บ. ไทยมิเตอร์ จก.
บ. ยูดโร-โอเรียนเตล เทรดดิ ง จก.

1.18 เคร่ืองท ำน  ำร้อนไฟฟ้ำ, EVERHOT, STEBEL ELTRON,
เคร่ืองท ำน  ำอุ่นไฟฟ้ำ AEG, SIEMENS

1.19 เคร่ืองสูบน  ำ FAIRBANKS NIJHUIS
ACME, EMU, SPECK PUMPEN,
REGENT, GORMAN-RUPP,
PATTERSON, FALCON, 
GLOUDS, SERA

1.20 Fire Pump & FAIRBANKS NIJHUIS
Jockey Pump ,SOUTHERN CROSS,

WEIR, SPECK PUMPEN
1.21 Controller for Fire FIRETROL, GE, MASTER,

Pump & Jockey Pump METRON, PATTERSON
1.22 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 128-2528 PCON

ส ำหรับงำนระบำยน  ำ บ. ทุ่งสงคอนกรีตอัดแรง จก.
บ. ฮ้อแสงชัย จก.

1.23 ท่อซีเมนต์ใยหินส ำหรับ 621-2529 ตรำช้ำง บ. นครหลวงกระเบื องและท่อ จก.
งำนระบำยน  ำในอำคำร

1.24 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินระบำย 125-2529 ตรำช้ำง บ. นครหลวงกระเบื องและท่อ จก.
น  ำในอำคำร

1.25 ท่อซีเมนต์ใยหินส ำหรับ 622-2529 ตรำช้ำง บ. นครหลวงกระเบื องและท่อ จก.
งำนระบำยน  ำท่ัวไป

1.26 อุปกรณ์รั บน  ำทิ ง KNACK, TCP, WENCO, CHESS
1.27 ถังบ ำบัดน  ำเสียส ำเร็จรูป DOS, PP, STAR

ถังดักไขมันส ำเร็จรูป บ.AQUA NISHIHARD CORURATION GROUP

บ. อำควำไลน์ โปรทำร์เก็ต จก.
บ.ยูนิเทค โพรดักส์

1.28 Flow Meter POTTER, GERAND, 
EAGLE EYE&ANNUBAR

1.29 Alarm Check Valve VICTAULIC, VIKING, CENTRAL,
GEM

1.30 Fire Hose Cabinet POTTER ROEMER, POWHATAN,
ANGUS, ALLENCO, MOON,
MACRON, ELKHART  
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ล ำดับ

ท่ี
ผลิตภัณฑ์ เลขท่ี มอก. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ท่ีได้ มอก.หรือ ISO

ผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้ได้กรณีท่ี
ผลิตภัณฑ์ได้ มอก. ไม่ถึง 3 รำย

หมำยเหตุ

1.31 Fire Dept. Connection POWHATAN, POTTER ROEMER,
ALLENCO, MOON,
FIRE HOSE VALVE HYDRANT

1.32 Sprinkler Head FIGGIE, VICTAULIC, VIKING, 
GEM, CENTRAL

1.33 Flow switch, GEM, VIKING,
Supervisory Switch POTTER ELECTRIC

1.34 Portable Fire Extingguisher ANSUL, ANTI-FIRE, BADGER,
POTTER ROEMER, CHUBB

อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ำท่ีเก่ียวข้องกับงำนระบบสุขำภิบำลและป้องกันอัคคีภัยให้ยึดตำมมำตรฐำนหมวดงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ  



 

  

 

 

หมวดที่ 6 

หมวดการติดตั้ง 

(อุปกรณ์ในห้องเตรียมอาหาร) 
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หมวดที่ 6 
หมวดการตดิตั้ง 

(อุปกรณ์ในห้องเตรียมอาหาร) 
 
6.1  ระบบแก๊สหุงต้ม 
 6.1.1  รายละเอียดคุณลักษณะ 
6.2  ครอบดูดลม (Hood) 
 6.2.1  รายละเอียดและคุณสมบัติ     
 6.2.2 แผงดักน้ำมันภายในครอบดูดลม (Grease Removal device)    
 6.2.3  ระบบท่อลมระบายอากาศ    
 6.2.4  ระบบส่งลม 
 6.2.5  การใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 6-2 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ   

 

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด 119 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 7 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-000-4997 แฟกซ์ : 02-000-4997 ต่อ 108 

AS&A/2020/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก่ิงแก้ว/รายการประกอบแบบ (ฉบับสมบูรณ์) 

หมวดที่ 6 
หมวดการตดิตั้ง 

(อุปกรณ์ในห้องเตรียมอาหาร) 
 

6.1  ระบบแก๊สหุงตม้ 
 6.1.1  รายละเอียดคุณลักษณะ 
     ถังแก๊สชนิด LPG ขนาดความจุ 48 กิโลกรัม จำนวน 4 ถัง เชื่อมต่อระบบแก๊สทั้งหมด 

โดยมีอุปกรณ์ควบคุมแต่ละถังและมีระบบนิรภัยเพ่ือป้องกันอันตราย โดยอุปกรณ์ติดตั้งมี
ดังนี้ 

  6.1.1.1 ชุดท่อเมนแก๊ส 
     (1)   ท่อเมนและอุปกรณ์ข้อต่อใช้ท่อสตีมแบบไร้ตะเข็บ (API 5L SCH.40 

SEAMLESS) ขนาด 1" ความยาวเหมาะสมกับถังแก๊สและจุดติดตั้งทาสี
เหลืองตลอดแนว พร้อมติดตั้งระบบพ่วงถังแก๊สขนาด 48 กิโลกรัม 
จำนวน 4 ถัง 
- สาย GAS STAINLESS STEEL BRAIDED FLEXIBLE, PTFE TUBE, 

BRASS INLET AND OUTLET THREAD PIGTAILS จากวาล์วแก๊ส
เข้ากับถังแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 1/4" จำนวน 4 ชุด สำรอง 4 ชุด 

- มีHIGH PRESSURE REGULATOR ขนาด 1/2", 25-50 PSIG Forged 
Aluminum Body, Die Cast Aluminum Bonnet, Steel Spring, 
Resilient Rubber Valve Seat Discs, Integrated Fabric and 
Synthetic Rubber Diaphragms จำนวน 1 ชุด พร้อมวาล์วควบคุม 

- มีอุปกรณ์กรองแก๊ส (FISHER), CHECK BALL VALVE และ RELIEF 
VALVE พร้อมติดตั้ง 

- เกจวัดความดัน (PRESSURE GUAGE) 0-300 PSI และ 0-60 PSI 
Stainless Steel Case with Liquid Filling 

- วาล์วควบคุมที่ ใช้ เป็น BALL VALVE 600 PSIG, Brass Body, Brass 
(chrome plated) Ball Reinforced PTFE Ball seat and Grand 
packing 

- อุปกรณ์เตือนเมื่อแก๊สรั่ว EXPLOSION PROOF GAS DETECTOR 
• Control unit มีอุปกรณ์ข้ันต่ำดังนี้ 

 -  Display by the LED bar placed at the front of the device  
 -  3 relays for alarm and fault 
 -  Test function 

❖ Reset function 
❖ 1 AUX input for etectro valves with magnetic sensor 
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❖ Power Supply 230 Vac-3.5 VA-rating IP40 
❖ First relay intervention 10% LEL-Second relay 

intervention 20% LEL 
❖ Absorption 3.5 VA-1.5 W 
❖ SPDT contacts rating 230 Vac-3 A exchange contacts 

normally shut wound 
❖ Steel panel on the wall 

• Remote sensor for LPG โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้ 
-  Flameproof certified instruments 
-  Detect combustible gases employing a catalytic sensor 

calibrated up to 20% LEL (Lower Explosive Limit) 
to Methane or LPG (Butane and Propane) 

-   Can be connected to the Control Unit 
-  ATEX Casing 
-  Power Supply by central unit 12-24 Vdc 
-  Absorption 2 W 

• ป้ายเตือน ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง 
     (2)  งานเดินระบบแก๊สภายในห้องครัว 
        ท่อเมนและอุปกรณ์ข้อต่อใช้ท่อสตีมแบบไร้ตะเข็บ (API 5L SCH.40 

SEAMLESS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2" ความยาวตามจุดติดตั้งที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนดทาสีเหลืองตลอดแนว พร้อมติดตั้ง มีวาล์วเปิด-ปิดแก๊สตามความ
เหมาะสมของการใช้งาน 

     (3)  ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบและรายละเอียดการติดตั้ง  โดยมีวิศวกรเซ็น
รับรองก่อนการติดตั้งงานระบบแก๊สหุ้งต้ม 

     (4)  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันอุปกรณ์เป็นเวลา 2 ปี 
 

6.2  ครอบดูดลม (Hood) 
 6.2.1  รายละเอียดและคุณสมบัติ  
   6.2.1.1 ครอบดูดลมจะต้องทำจากแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 

0.95 มิลลิเมตร (19 USSG) หรือวัสดุอ่ืนที่มีความแข็งแรง การทนไฟหรือผุ
กร่อนเท่าเทียมกัน 

   6.2.1.2 ครอบดูดลมจะต้องถูกประกอบขึ้นด้วยวิธีการเชื่อมหรือวิธีการอ่ืนที่จะไม่ทำ
ให้เกิดการรั่วของลมและไอน้ำมัน 

 6.2.2 แผงดักน้ำมันภายในครอบดูดลม (Grease Removal device) 
   6.2.2.1 ครอบดูดลมจะต้องติดตั้งแผงดักน้ำมันตลอดเวลาการใช้งานเพื่อป้องกันน้ำมัน

เข้าสู่ระบบท่อลม 
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   6.2.2.2 แผงดักน้ำมันจะต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน UL 1046 Grease Filters 
for Exhaust Ducts 

   6.2.2.3 ห้ามใช้ Mesh Filter เป็นแผงดักน้ำมัน 
   6.2.2.4 ระยะห่างระหว่างแผงดักน้ำมันกับเตาปรุงอาหารจะต้องไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
   6.2.2.5 แผงดักน้ำมันจะต้องถอดเพ่ือล้าง ทำความสะอาดได้ง่าย 
   6.2.2.6 แผงดักน้ำมันจะต้องติดตั้งเป็นมุมไม่น้อยกว่า 45 องศา จากแนวระดับ 
   6.2.2.7 แผงดักน้ำมันจะต้องติดตั้งรางรับน้ำมันไว้ด้านล่างซึ่งลาดเอียงไปสู่ถ้วยเก็บน้ำมัน 
 6.2.3  ระบบท่อลมระบายอากาศ 
   6.2.3.1 ท่อลมระบายอากาศครัวห้ามเดินผ่านผนังกันไฟ 
   6.2.3.2 ท่อลมระบายอากาศครัวจะต้องเดินท่อให้มีระยะทางสั้นที่สุดไปยังภายนอกอาคาร 
   6.2.3.3 ท่อลมระบายอากาศครัวห้ามใช้เป็นท่อร่วมกับท่อลมประเภทอ่ืนของอาคาร 
   6.2.3.4 ท่อลมครัวจะต้องติดตั้งโดยไม่ให้เกิดการสะสมของน้ำมัน ยกเว้นในตำแหน่งที่

ท่อลมทั้งหมดลาดเอียงเข้าหาและมีการติดตั้งวาล์วปล่อยน้ำมันไว้แล้ว 
6.2.3.5 อุปกรณ์ยึด แขวน รองรับท่อลมจะต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ และห้ามเจาะทะลุ

ผนังท่อลมเด็ดขาด 
6.2.3.6 ครอบดูดลมที่มีลิ้นปรับปริมาณลมจะต้องจัดให้มีช่องเปิดบริการที่ท่อลมเพ่ือ

เข้าไปทำความสะอาดลิ้นปรับปริมาณลมได้ ยกเว้นในกรณีที่สามารถทำความ
สะอาดจากภายในครอบดูดลมได้ 

6.2.3.7 พัดลมระบายอากาศที่มีการต่อท่อลมทั้งด้านดูดและด้านส่งจะต้องมีช่องเปิด
บริการที่ท่อลมทั้ง 2 ด้านภายในระยะไม่เกิน 0.90 เมตร 

6.2.3.8 ท่อลมระบายอากาศในแนวนอนจะต้องมีช่องเปิดบริการที่ท่อลมอย่างน้อย 1 ช่อง 
เพ่ือให้คนเข้าไปทำความสะอาดท่อลมได้ ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งช่องเปิด
บริการขนาดดังกล่าวได้จะต้องมีช่องเปิดสำหรับล้วงทำความสะอาดทุกระยะ 
4 เมตร 

6.2.3.9 ท่อลมระบายอากาศในแนวตั้งจะต้องมีช่องเปิดบริการที่ท่อลมที่ระดับบนสุด
เพ่ือให้คนเข้าไปทำความสะอาดท่อลมได้ ในกรณีที่คนไม่สามารถเข้าไปได้
จะต้องมีช่องเปิดบริการสำหรับล้วงทำความสะอาดทุกๆ ชั้นอาคาร 

6.2.3.10 ช่องเปิดบริการท่อลมสำหรับให้คนเข้าไปทำความสะอาดจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 
0.50x0.50 เมตร ยกเว้นท่อลมที่มีขนาดเล็กกว่า 0.50 เมตร ให้มีช่องเปิด
บริการสำหรับล้วงทำความสะอาดขนาด 0.30x0.30 เมตร 

6.2.3.11 ช่องเปิดบริการต้องทำจากวัสดุเดียวกับท่อลมโดยมีปะเก็นทนไฟขนาด 815 
องศาเซลเซียส ยึดติดด้วยน๊อต สกรู ซึ่งไม่เจาะทะลุท่อลม 

6.2.3.12 ช่องเปิดฝ้าหรือประตูของช่องท่อจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าช่องเปิดบริการที่
ท่อลม 

6.2.3.13 ท่อลมจะต้องทำจากแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.09 
มิลลิเมตร 



โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว หน้า 6-5 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ   

 

บริษัท เอ เอส แอนด์ เอ จำกัด 119 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 7 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-000-4997 แฟกซ์ : 02-000-4997 ต่อ 108 

AS&A/2020/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก่ิงแก้ว/รายการประกอบแบบ (ฉบับสมบูรณ์) 

6.2.3.14 ท่อลมครัวจะต้องประกอบและต่อด้วยวิธีการเชื่อมทั้งแนวขวางและแนวยาว 
ยกเว้นในตำแหน่งต่อท่อลมกับครอบดูดลม ในตำแหน่งต่อท่อลมกับพัดลม
และตำแหน่งที่ไม่สามารถทำการเชื่อมท่อตามแนวขวางได้ ให้ทำการต่อท่อลม
ด้วยหน้าแปลน 

6.2.3.15 การต่อเชื่อมท่อลมจะต้องเป็นแบบ Telescoping duct connection หรือ Bell 
duct connection หรือ Flanged with edge weld ห้ามต่อท่อลมแบบ Butt 
weld connection เด็ดขาด 

6.2.3.16 การติดตั้งท่อลมภายนอกอาคารจะต้องมีวิธีป้องกันการผุกร่อน 
6.2.3.17 ผนังหุ้มช่องเปิดล้อมรอบช่องท่อแนวดิ่งจะต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 

2 ชั่วโมง รวมถึงประตูเปิดบริการของช่องท่อจะต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อย
กว่า 2 ชั่วโมงเช่นกัน 

6.2.3.18 ช่องทิ้งอากาศที่ผนังจะตอ้งเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ 
ก. ผนังที่ติดตั้งท่อลมระบายอากาศจะต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ 
ข. ช่องทิ้งอากาศจะต้องปล่อยอากาศออกในแนวตั้งฉากกับผนังหรือระบาย

ขึ้นด้านบน 
ค. ท่อลมระบายอากาศจะต้องลาดเอียงระบายน้ำมันกลับเข้าสู่ครอบดูดลม

หรือจุดระบายน้ำมันที่จัดเตรียมไว้ 
 6.2.4  ระบบส่งลม 

6.2.4.1 พัดลมระบายอากาศที่มีไขมันประเภทติดตั้งบนหลังคา (Upblast Fan) หรือ
ชนิดที่มอเตอร์อยู่ภายในกระแสลมจะต้องเป็นชนิดที่มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐาน UL 762 Restaurant Exhaust Fan 

6.2.4.2 พัดลมระบายอากาศที่มีไขมันชนิดหอยโข่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ 
ก. ใบพัดจะต้องเป็นชนิด Backward Curve เพ่ือป้องกันมอเตอร์ Overload 

และเพ่ือสะดวกต่อการทำความสะอาด 
ข. เพลาส่งกำลังจะต้องเป็นชนิด Overhung เพ่ือป้องกัน bearing 
ค. พัดลมจะต้องมีท่อระบายน้ำออกจากพัดลม 
ง. พัดลมจะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถบำรุงรักษาได้ หรือมีช่องเปิดฝ้า

ขนาดใหญ่เพียงพอ  
จ. การต่อท่อลมกับพัดลมให้ใช้วิธีต่อท่อลมด้วยหน้าแปลน 

 6.2.5  การใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 
6.2.5.1 ช่องเปิดบริการสำหรับบำรุงรักษาระบบระบายอากาศจะต้องไม่ถูกกีดขวาง

โดยอุปกรณ์อ่ืน 
6.2.5.2 อุปกรณ์ในระบบ ได้แก่ ครอบดูดลม แผงดักน้ำมัน พัดลมจะต้องล้างทำความ

สะอาด ตามระยะเวลาทุก 3 เดือนหรือตามความสกปรกของอุปกรณ์ 
6.2.5.3 ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ติดไฟได้ 
6.2.5.4 ก่อนการทำความสะอาดระบบระบายอากาศจะต้องตัดวงจรของระบบไฟฟ้าก่อน 




