
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลางในงานจ�างก�อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ โครงการจ	างปรับปรุงและตกแต�งสํานักงานเขตภาคเหนือตอนล�าง จํานวน 1 งาน 

หน�วยงานเจ	าของโครงการ  ฝ ายบริหารสํานักงาน  บรรษัทประกันสนิเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) 

 

 2.วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  

            1,500,000.00 บาท (รวมภาษีมลูค�าเพ่ิมแล	ว)  

 

            3. ลักษณะงาน โดยสังเขป   การปรับปรุงและตกแต�งสํานักงานเขตภาคเหนือตอนล�าง 

 
 

    4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  12 พฤศจิกายน 2561  เป5นเงิน  1,400,000.00 บาท  (รวมภาษีมลูค�าเพ่ิมแล	ว) 

 

  5. บัญชีประมาณการราคากลาง  

                        5.1 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางก�อสร	าง แบบ ปร.4 ,แบบ ปร.5 (ก) , แบบ ปร.5 (ข) และ แบบ ปร.6 

  5.2 รายละเอียดการคํานวณหาค�า Factor F 

     5.3 แบบงานปรับปรุงและตกแต�งสํานักงานเขตภาคเหนือตอนล�าง 

 

 5.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

 5.1 นางผกามาศ  สัจจพงษA  ผู	อํานวยการฝ ายบัญชีและการเงิน ประธานกรรมการ 

 5.2 นางสาววณิชชา  เกษศรีระ  ผู	จัดการอาวุโสส�วนวิเคราะหAนโยบาย กรรมการ 

      และแผนงานสาขา 

5.3 นายธนา  ปCDงวณิช  ผู	ช�วยผู	จัดการส�วนสํานักงานและ กรรมการและเลขานุการ 

     ยานพาหนะ 

  

 

 

































































































































































































 

บญัชรีายการวสัดุตกแต่งพรอ้มตวัอยา่ง 

 บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม สาํนกังานเขตภาคเหนือตอนลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

จดัทาํโดย 

 

 

 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลบางพดู 

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2  โทรสาร  : 02 964-9100 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com 

mailto:trustee_47@yahoo.com


สารบญั 

 

   1) รายละเอยีดประกอบแบบ งานพืน้ และบวัพืน้ 

   2) รายละเอยีดประกอบแบบ งานฝ้าเพดาน 

   3) รายละเอยีดประกอบแบบ งานผนงั 

   4) รายละเอยีดประกอบแบบ งานผนงัดา้นหน้าอาคาร 

   5)  รายละเอยีดประกอบแบบ งานประต ู

   6) รายละเอยีดประกอบแบบ งานอุปกรณ์สาํหรบัประต ู

   7) รายละเอยีดประกอบแบบ งานไฟฟ้าแสงสวา่ง 

   8) รายละเอยีดประกอบแบบ งานมา่น 

   9) รายละเอยีดประกอบแบบ งานสุขภณัฑห์อ้งน้ํา 

   10) รายละเอยีดวสัดุประกอบเฟอรนิ์เจอรแ์ละวสัดุกรุพืน้ผวิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานพืน้และบวัพืน้ 

 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั                 โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลบางพดู         รหสัโครงการ :  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100              พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ : งานพืน้และบวัพืน้ 

 

รหสั รายละเอียด ตวัแทนจาํหน่าย หมายเหต ุ

FL-X - พืน้เดมิทาํความสะอาดซ่อมแซมสว่นทีช่าํรุดใหใ้ชง้านไดด้ ี

 

โดยผูร้บัเหมา -GENERAL AREA 

FL-1 - พืน้กระเบือ้ง GRANITO 0.60x0.60 m. 

N6F000  

Thai Soung  

(หรอืเทยีบเท่า) 

-RECEPTION 

-MANAGER ROOM 

-หอ้งใหค้าํปรกึษา 

FL-2 - พืน้กระเบือ้ง 0.40x0.40 m. (กนัลืน่) 

No. RSP-1125 PORCELAIN SIERRA BEIGE  

RCI (หรอืเทยีบเทา่) 

 

- หอ้งน้ํา 

- พืน้ดา้นหน้าทางเขา้ 

FL-4 - พืน้กระเบือ้ง  0.30x0.30 m.  

FT  วลิลี ่เทาเขม้ PM  

COTTO (หรอืเทยีบเท่า) - PANTRY AREA 

- บนัได 

- ลานจอดรถ 

FL-6 - พืน้กระเบือ้งยางลายไม ้0.90x0.15 m. รหสั  AJW-006 

 

ของ V-flooring  

หรอืเทยีบเทา่ 

-MANAGER ROOM 

 

FL-H - ตวัจบกระเบือ้งยาง 

 

โดยผูร้บัเหมา 

 

-MANAGER ROOM 

 

FL-G - จมกูบนัได PVC. STEP INFINITY 

(หรอืเทยีบเท่า) 

- พืน้ดา้นหน้าทางเขา้ 

- บนัได 

- PANTRY AREA 

SK-1 - บวัพืน้ ALUMINIUM 

 

ALLOY (BUILDERS 

SMART) หรอืเทยีบเท่า 

-RECEPTION 

-MANAGER ROOM 

-หอ้งใหค้าํปรกึษา 

SK-2 - บวัพืน้ PVC สดีาํ  ALLOY (BUILDERS 

SMART) หรอืเทยีบเท่า 

- PANTRY AREA 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานฝ้าเพดาน 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู         รหสัโครงการ :  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100             พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานฝ้าเพดาน 

 

รหสั รายละเอียด ตวัแทนจาํหน่าย หมายเหต ุ

CL-X ฝ้าเพดานเดมิ 

- ฝ้าเพดานเดมิซ่อมแซม ทาส ีP-1 

โดยผูร้บัเหมา -GENERAL AREA 

 

CL-2 ฝ้าเพดานฉาบเรยีบ 

- ฝ้ายบิซัม่บอรด์ 9 มม.ฉาบเรยีบ ทาส ีP-1 

 

บจก. สยามอุตสาหกรรม 

ยปิซัม่บอรด์ 

TEL : 02 555-0073 

-RECEPTION 

-MANAGER ROOM 

-หอ้งใหค้าํปรกึษา 

-PANTRY AREA 

-หอ้งประชมุ 

CL-2A ฝ้าเรยีบกนัชืน้ 

- ฝ้ายบิซัม่บอรด์กนัชืน้ 9 มม.ฉาบเรยีบ ทาส ีP-1 

บจก. สยามอุตสาหกรรม 

ยปิซัม่บอรด์ 

TEL : 02 555-0073 

 

-หอ้งน้ํา 

 

 

 

CL-6 ฝ้าเพดาน aluminium 

- ฝ้าเพดาน aluminium ตวั C 0.15X0.85 cm. 

 

M.P.V. FOUR STARS 

.CO.,LTD.  

หรอืเทยีบเทา่ 

-ดา้นหน้าทางเขา้ 

 

หมายเหต ุ :   1. ผูร้บัเหมาเสนอตวัอย่าง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ 

  2. ผลิตภณัฑสี์ใช้ของบริษทั TOA (TEL) : 02 381-6741 , 02 392-8461 หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานผนงั 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู         รหสัโครงการ :  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100             พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานผนงั 

 

รหสั รายละเอียด ตวัแทนจาํหน่าย หมายเหต ุ

W-X ผนงัอาคารเดมิ 

- ผนงัอาคารเดมิ ลา้งทาํความสะอาดและซ่อมแซมพืน้ผวิ 

ใหใ้ชง้านไดด้ ีตกแต่งผวิตามระบุในแบบ 
 

โดยผูร้บัเหมา 

 

-GENERAL AREA 

 

W-X1 ผนงัอาคารเดมิ 

- ผนงัอาคารเดมิ ฉาบปนูเรยีบ 

โดยผูร้บัเหมา 

 

-หอ้งน้ํา 

-หอ้ง Control 

W-W เสาอาคารเดมิ 

- เสาอาคารเดมิ ทาํความสะอาดและซ่อมแซมพืน้ผวิ 

สงูชนฝ้าเพดานใหใ้ชง้านไดด้ ีตกแต่งผวิตามระบุในแบบ 

โดยผูร้บัเหมา 

 

-หอ้งประชมุ 

W-1 ผนงักรุยปิซัม่บอรด์ 

- ผนงัโครง Metal Studd. กรุยบิซัม่บอรด์ 12 มม.ดา้น

เดยีว ฉาบเรยีบสงูชนทอ้งฝ้าเพดาน   

บจก.สยามอุตสาหกรรม

ยปิซัม่บอรด์ 

TEL : 02 555-0073 

-GENERAL AREA 

 

 

W-1A ผนงักรุยปิซัม่บอรด์ 

- ผนงัโครง Metal Studd. กรุยบิซัม่บอรด์ 12 มม. 2 ดา้น

ฉาบเรยีบสงูชนทอ้งฝ้าเพดาน 
  

บจก.สยามอุตสาหกรรม

ยปิซัม่บอรด์ 

TEL : 02 555-0073 

-GENERAL AREA 

 

 

W-1B ผนงักรุยปิซัม่บอรด์ 

- ผนงัโครง Metal Studd. กรุยบิซัม่บอรด์ 12 มม. 2 ดา้น 

ฉาบเรยีบสงู 0.80 m. 

บจก.สยามอุตสาหกรรม

ยปิซัม่บอรด์ 

TEL : 02 555-0073 

-GENERAL AREA 

 

W-3 

 

ผนงักระจกใส (TEMPERED) 

- ผนงักระจกใสหนา 12 มม.TEMPERED เฟรม ALU. 

อบขาว ALLOY 100 หรอืเทยีบเท่า สงูชนทอ้งฝ้าเพดาน 

ALLOY หรอืเทยีบเท่า -RECEPTION 

-MANAGER ROOM 

-หอ้งใหค้าํปรกึษา 

W-3B ผนงักระจกใส  

- ผนงักระจกใสหนา 10 มม. เฟรม ALU.อบขาว   

ALLOY 100  หรอืเทยีบเท่า สงูชนทอ้งฝ้าเพดาน 

ALLOY หรอืเทยีบเท่า -หอ้งประชมุ  

W-4 ผนงัอฐิมวลเบาฉาบปนู 

- ผนงัอฐิมวลเบา ฉาบเรยีบ 2 ดา้น 
 

โดยผูร้บัเหมา 

 

-ผนงัหอ้งน้ํา 

 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ 

 

 

 



 

รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู         รหสัโครงการ :  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100             พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานผนงั 

รหสั รายละเอียด ตวัแทนจาํหน่าย หมายเหต ุ

P-1 

 

ผนงัสน้ํีาอะครลีคิ  

- ผนงัสน้ํีาอะครลีคิ No.A1003(AG) Semi Gloss 

#TOA 4 Seasons  

TOA (หรอืเทยีบเท่า) -GENERAL AREA 

 

 

P-3A ผนงัทาส ี

- ผนงัทาสฟ้ีา เทยีบเทา่ PP 4171 UN Electric # Formica 

(หรอืเทยีบเท่า) 
 

โดยผูร้บัเหมา 

 

-RECEPTION 

 

  P-4 ผนงัปิดอลมูเินียมคอมโพสติ 

- ผนงัปิดอลมูเินียมคอมโพสติ0.4/0.4หนารวม 4มม. สเีทา 

AM-702 เวน้ร่อง 10 มม. ยาดว้ยซลิโิคนสเีทาชนิดกนัน้ํา 

  

ของ Atis หรอื Aluwell 

หรอืเทยีบเทา่  

-ผนงัดา้นหน้าอาคาร 

P-6 ผนงักรุกระเบือ้งเซรามคิ  

- ผนงักรุกระเบือ้งเซรามคิ 8"x16" ทราวสิ สเีทาเขม้  

ของ COTTO  

(หรอืเทยีบเท่า) 

 

-ผนงัหอ้งน้ํา 

 

 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานผนงัดา้นหน้าอาคาร 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู         รหสัโครงการ :  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100             พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานผนงัดา้นหน้าอาคาร 

 

รหสั รายละเอียด ตวัแทนจาํหน่าย หมายเหต ุ

  P-4 ผนงัปิดอลมูเินียมคอมโพสติ 

- ผนงัปิดอลมูเินียมคอมโพสติ0.4/0.4หนารวม 4มม. สเีทา 

AM-702 เวน้ร่อง 10 มม. ยาดว้ยซลิโิคนสเีทาชนิดกนัน้ํา 

  

ของ Atis หรอื Aluwell 

หรอืเทยีบเทา่  

-ผนงัดา้นหน้าอาคาร 

 ผนงัปิดอลมูเินียมคอมโพสติ 

- ผนงัปิดอลมูเินียมคอมโพสติ0.4/0.4หนารวม 4มม. สขีาว 

NP-V002A-FEVE เวน้ร่อง 10 มม.  

ยาดว้ยซลิโิคนสขีาวชนิดกนัน้ํา 

 

ของ NANO PLUS 

หรอืเทยีบเทา่ 

-ผนงัดา้นหน้าอาคาร 

 ผนงัปิด ALUMINIUM LOUVER  

- ผนงัปิด ALUMINIUM LOUVER (Z-LOUVER)  

รุ่น Z-70F  

 

ของ M.V.P   

หรอืเทยีบเทา่ 

-ผนงัดา้นหน้าอาคาร 

  ผนงัปิด Metalsheet แผ่นเรยีบ 

- ผนงัปิด Metalsheet แผ่นเรยีบ 
 

โดยผูร้บัเหมา 

 

-ผนงัดา้นหน้าอาคาร 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานประต ู



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู         รหสัโครงการ :  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานประต ู

รหสั รายละเอียด ตวัแทนจาํหน่าย หมายเหต ุ

D-1 

 

ประตบูานเปิดคู่ (ประตทูางเขา้) 

- ประตบูานเปิดคู่ กระจกใส 12 มม. Tempered 

- ตดิอุปกรณ์มอืจบั บานพบั และลอ็ค ดรูายละเอยีดในงานอุปกรณ์ประต ู

VVP MARKETING 

CO.,LTD.  

หรอืเทยีบเท่า 

D-1 ขนาด 1.80 ม. 

D-1A ประตบูานเปิดเดีย่ว 

- ประตบูานเปิดเดีย่ว กระจกใส 12 มม. Tempered 

- ตดิอุปกรณ์มอืจบั บานพบั และลอ็ค ดรูายละเอยีดในงานอุปกรณ์ประต ู

VVP MARKETING 

CO.,LTD.  

หรอืเทยีบเท่า 

-MANAGER ROOM 

-หอ้งใหค้าํปรกึษา 

 

D-1B ประตบูานเปิดเดีย่ว 

- ประตบูานเปิดเดีย่ว กระจกใส 10 มม. 

- ตดิอุปกรณ์มอืจบั บานพบั และลอ็ค ดรูายละเอยีดในงานอุปกรณ์ประต ู

- วงกบประต ู100.02 + 100.07 ของ ALLOY 

บรษิทั ALLOY 

TEL : 02 683-4900 

หรอืเทยีบเท่า 

VVP MARKETING 

CO.,LTD. 

หรอืเทยีบเท่า 

-หอ้งประชมุ 

D-2 ประตบูานเปิดเดีย่ว 

- ประตบูานเปิดเดีย่วไมอ้ดัยาง ลกูฟกักระจกใส 6 mm. 

กรุลามเินตสขีาว 3200 UN Ultra White # Formica 

- ตดิอุปกรณ์มอืจบั บานพบั และลอ็ค ดรูายละเอยีดในงานอุปกรณ์ประต ู

- วงกบประต ู100.02 + 100.07 ของ ALLOY 

บรษิทั ALLOY 

TEL : 02 683-4900 

หรอืเทยีบเท่า 

VVP MARKETING 

CO.,LTD. 

หรอืเทยีบเท่า 

-PANTRY AREA 

 

 

D-2B ประตบูานเปิดเดีย่ว 

- ประตบูานเปิดเดีย่วไมอ้ดัยาง กรุลามเินตสขีาว 3200 UN Ultra White  

# Formica 

- ตดิอุปกรณ์มอืจบั บานพบั และลอ็ค ดรูายละเอยีดในงานอุปกรณ์ประต ู

- วงกบประต ู100.02 + 100.07 ของ ALLOY 

บรษิทั ALLOY 

TEL : 02 683-4900 

หรอืเทยีบเท่า 

VVP MARKETING 

CO.,LTD. 

หรอืเทยีบเท่า 

-หอ้ง Control 

D-3 ประตบูานมว้นไฟฟ้า (Rolling Shutter) 

- บานเหลก็สพีน่อบ สเีทา แบบทบึล่าง โปร่งบนลายก่ออฐิ ใบลอนเดีย่ว 

No.23 หนา 0.40 มม. 

- อุปกรณ์กุญแจ : ตามมาตรฐานผูผ้ลติ 

บรษิทั ออสเกท จาํกดั  

TEL :  0818085232 

หรอืเทยีบเท่า 

-ดา้นหน้าทางเขา้ 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานอุปกรณ์สาํหรบัประต ู



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู         รหสัโครงการ :  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานอุปกรณ์สาํหรบัประต ู

ตวัอยา่ง รหสัสินค้า รายละเอียด หมายเหต ุ

D-1 

 

1 

 

 

FC-34 PSS โช๊คอพัฝงัพืน้  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า 

 

2 

 

FT-10 PSS ตวัหนีบล่าง  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า  

3 

 

FT-20 PSS ตวัหนีบบน  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า  

4 

 

FL-50 PSS อุปกรณ์กุญแจล๊อค ของ VVP. หรอื เทยีบเทา่ 

 

5 

 

No2755 

 

มอืจบัประตูกระจก  HD 157 ยาว 1m. ของ VVP. 

หรอื เทยีบเทา่ 

 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ 

 

 

 

 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู         รหสัโครงการ :  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานอุปกรณ์สาํหรบัประต ู

ตวัอยา่ง รหสัสินค้า รายละเอียด หมายเหต ุ

D-1A 

 

1 

 

 

FC-34 PSS โช๊คอพัฝงัพืน้ ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า 

 

2 

 

FT-10 PSS ตวัหนีบล่าง  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า  

3 

 

FT-20 PSS ตวัหนีบบน  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า  

4 

 

FT-41 PSS 
ตวัหนีบช่องเเสงบนและขา้ง  ของ VVP. 

หรอื เทยีบเทา่ 
 

5 

 

FL-50 PSS 

 

อุปกรณ์กุญแจล๊อค ของ VVP. หรอื เทยีบเทา่ 

 

 

6 

 

No 2244 

 

มอืจบัประตูกระจก  HD 142  ของ VVP. 

หรอื เทยีบเทา่ 

 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ 



 

รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู         รหสัโครงการ :  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานอุปกรณ์สาํหรบัประต ู

ตวัอยา่ง รหสัสินค้า รายละเอียด หมายเหต ุ

D-1B 

 

1 

 

 

OC-35 (20NM) โช๊คอพัซ่อนในวงกบ ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า 

 

2 

 

V39  

NO. SW-2AL 
อุปกรณ์กุญแจล๊อค  ของ VVP. หรอื เทยีบเทา่  

3 

 

No2056 
มอืจบัประตูกระจก : HD 150 ยาว 1m. ของ VVP. 

หรอื เทยีบเทา่ 
 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู         รหสัโครงการ :  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานอุปกรณ์สาํหรบัประต ู

ตวัอยา่ง รหสัสินค้า รายละเอียด หมายเหต ุ

D-2 

 

1 

 

 

LM-TH-002-C 
มอืจบั  พรอ้มอุปกรณ์ล๊อค ของ VVP 

หรอื เทยีบเทา่ 

 

2 

 

MONOLIGHT 

SS4325 SS-FT 
บานพบัขา้ง  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า 

 

3 

 

รุ่น DC-100 

(แขนตัง้คา้ง) ส ี

Silver  

โช๊คประตูบานเปิด  ของ VVP.หรอื เทยีบเท่า 

 

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู         รหสัโครงการ :  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานอุปกรณ์สาํหรบัประต ู

 

ตวัอยา่ง รหสัสินค้า รายละเอียด หมายเหต ุ

D-2B 

1 

 

MONOLIGHT 

SS4325 SS-FT 
บานพบัขา้ง  ของ VVP. หรอื เทยีบเท่า  

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานไฟฟ้าแสงสวา่ง 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู         รหสัโครงการ :  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02 964-9101-2   โทรสาร   02 964-9100                       พืน้ที/่สาขา : สาขาทัว่ไป 

อเีมลล ์: trustee_47@yahoo.com            วสัดุ  : งานไฟฟ้าแสงสว่าง 

รหสั รายละเอียด ตวัแทนจาํหน่าย ตวัอยา่งวสัด ุ

L1 RECESSED PL DOWNLIGHT 

- หลอด LED/E27/9W 
- โคม DOENLIGHT 6" E27ขอบขาว  

- ไฟส ีDAY LIGHT 

บจก. อฟี ไลทต์ิง้ จาํกดั 

TEL : 02 538-9900 

FAX : 02 538-0202 

หรอืเทยีบเทา่ 

 
L2 FLUORESCENT TURE SET 

- หลอด T8/18W 

- ชุดรางแอลอดี ีฟลเูซต็ Super SAVE T8 18W 

- ไฟส ีDAY LIGHT 

บจก. อฟี ไลทต์ิง้ จาํกดั 

TEL : 02 538-9900 

FAX : 02 538-0202 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

  L3    

 

 

 

RECESSED FLUORESCENT BOX 

- หลอด LED/T8/18W 

- โคมฝงัฝ้าหน้าตะแกรง ขัว้บดิเกลยีว 2x36w. 

   ขนาด 03 x 1.20 ม. (2 หลอด) 

- ไฟส ีDAY LIGHT 

บจก. อฟี ไลทต์ิง้ จาํกดั 

TEL : 02 538-9900 

FAX : 02 538-0202 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

 L4 RECESSED FLUORESCENT BOX 

- หลอด LED/T8/9W 

- โคมฝงัฝ้าหน้าตะแกรง ขัว้บดิเกลยีว 2x18w. 

   ขนาด 0.30 x 0.60 ม. (2 หลอด) 

- ไฟส ีDAY LIGHT 

บจก. อฟี ไลทต์ิง้ จาํกดั 

TEL : 02 538-9900 

FAX : 02 538-0202 

หรอืเทยีบเทา่ 
  

 L5 FLUORESCENT BOX 

- หลอด LED/T8/18W 

- โคมตวัย ูหน้าพลาสตกิขัว้สปรงิ T8 1x36w. 

- ไฟส ีDAY LIGHT 

บจก. อฟี ไลทต์ิง้ จาํกดั 

TEL : 02 538-9900 

FAX : 02 538-0202 

หรอืเทยีบเทา่      
    

 L6 RECESSED DOWNLIGHT 

- หลอด LED/T8/9W 

- โคมดาวน์ไลท ์MR16 SP61 ปรบัองศา GU5.3 

- ไฟส ีWHI 

บจก. อฟี ไลทต์ิง้ จาํกดั 

TEL : 02 538-9900 

FAX : 02 538-0202 

หรอืเทยีบเทา่ 
        
   

หมายเหต ุ :  ผูร้บัเหมาเสนอตวัอยา่ง ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดประกอบแบบ งานมา่น 



รายละเอียดประกอบแบบงานตกแต่งภายใน 

บรษิทั ทรสัท ีแมเนจเมนท ์จาํกดั     โครงการ : บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

47/90 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางพดู         รหสัโครงการ :  
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CHAPTER 1  ข้อกาํหนดทวัไป  

 

1.1 บทนํา 

ผู้วา่จ้างมีความประสงค์จะจดัหาและติดตงัระบบปรับอากาศและระบายอากาศและอปุกรณ์อํานวย

ความสะดวกอืนๆ สําหรับการใช้งานของโครงการ ตามรายละเอียดทีระบหุรือแสดงไว้ในแบบและ

รายละเอียดทีจะได้กล่าวตอ่ไป 

 

1.2 สภาพแวดล้อม 

อปุกรณ์ตา่งๆ  ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศตามข้อกําหนดต้องมีความเหมาะสมกบัการใช้

งานในประเทศร้อนได้  ภายใต้สภาพภูมิอากาศแวดล้อมดงัตอ่ไปนี :- 

ก.  ความสูงใกล้เคียงระดบันําทะเลปานกลาง 

ข.   อณุหภูมิสูงสุดเฉลีย 96 องศาฟาเรนไฮท ์(36.7 องศาเซลเซียส) 

ค.   อณุหภูมิเฉลียตอ่ปี  86 องศาฟาเรนไฮท ์( 30 องศาเซลเซียส) 

ง.   ความชืนสมัพทัธ์สูงสุดเฉลีย 79 เปอร์เซ็นต์ 

จ.   ความชืนสมัพทัธ์เฉลียตอ่ปี  55 เปอร์เซ็นต์ 

มาตรฐาน และรายการแบบกอ่สร้าง 

สภาวะอากาศในการออกแบบ 

สภาวะอากาศภายนอก 

 อณุหภูมิแห้ง  95 องศาฟาเรนไฮด์ (95 F DRY BULB) 

 อณุหภูมิเปียก  85 องศาฟาเรนไฮด์ (83 F WET BULB) 

สภาวะอากาศภายในห้อง 

     อณุหภูมิแห้ง    72 + 2   องศาฟาเรนไฮด์  

    ความชืนสมัพทัธ์     50 – 60 % 

 

1.3 มาตรฐานและเกณฑ์กาํหนดในการปฏิบัติงาน 

  ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอืน อปุกรณ์และวสัดกุารประกอบและการติดตงัต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์

และข้อกําหนดมาตรฐานทีใช้อ้างอิง าตรฐานทีใช้อ้างอิงแตล่ะประเภทของอปุกรณ์หรือแตล่ะประเภท

ของอปุกรณ์ หรือแตล่ะประเภทของงานมีดงัตอ่ไปนี:- 

 ARI  - AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTITUTE 

 ASA  - ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICAN 

 ASHRAE - AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR  

  CONDITIONING ENGINEERS 

 ANSI  - AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE  
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 ASME  - AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS  

 ASTM  - AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERAIL 

 AWS  - AMERICAN WELDING SOCIETY 

 BS  - BRITISH STANDARD  

 EIT  - ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND (วสท.) 

 IEC.  - INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION 

 MEA  - METROPOLITAN ELECTRICAL CODE 

 NEMA  - NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION 

 NFPA  - NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 

 SMACNA - SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS  

      NATIONAL ASSOCIATION INC. 

 TISI  - THAI INDUSTRIAL INSTITUTE 

 UL   - UNDERWRITERS' LABORATORIES, INC  

 

สถาบนัทีอนญุาตให้ใช้ในการ Certified เครืองอปุกรณ์ตา่งๆ วสัดตุา่งๆ  ซงึหมายถงึการทดสอบ การ 

Certified ภายาใต้คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ของบริษัทฯ/ห้าง  ซงึเป็นผู้ รับเหมา มีดงัน ี:- 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบรีุ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- หรือสถาบนัอืนๆ ทียอมรับโดยวิศวกรผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 

 

1.4 ขอบเขตของงาน 

ก. ผู้ รับจ้างต้องจดัหา ติดตงั และทดสอบอปุกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ซงึติดตงัทงั

ภายนอกและภายใน  ดงัแสดงไว้ในรูปแบบและรายละเอียด  เพือให้ใช้งานได้สมบรูณ์และ

ถกูต้องตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง 

ข. เครืองและอปุกรณ์ทกุชินต้องเป็นของใหม ่  ได้มาตรฐานไมเ่คยผ่านการใช้งานทีใดมากอ่นและ

อยูใ่นสภาพเรียบร้อยสมบรูณ์จนถงึวนัส่งมอบงาน 

ค. ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจดัเกียวกบัการขนส่งเครืองและอปุกรณ์ ถงึบริเวณสถานทีติดตงั

และเข้าในทีติดตงั  รวมทงัการเก็บรักษาและป้องกนัความเสียหายใดๆ อนัอาจจะเกิดขึนจากดิน

ฟ้าอากาศ  ภยัธรรมชาติจากมนษุย์หรือสตัว ์เป็นต้น  จนถงึวนัส่งมอบงาน 

ง. การติดตงั การขนส่ง การใช้แรงงาน การเก็บรักษา และการปฏิบติัการตา่งๆ ซงึจําเป็นในการ

ดําเนินการติดตงั ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยถกูต้องตามข้อกําหนดและหลกัวิชาการทางวิศวกรรม  

จนกระทงัระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถใช้งานได้ดี 
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จ. วสัด ุ อปุกรณ์และอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับชว่ยให้ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศใช้งานได้ดี

และสมบรูณ์ ม้วา่จะไมไ่ด้ระบไุว้ในแบบรูปและรายการเป้นหน้าทีของผู้ รับจ้างต้องจดัหามา

ติดตงัโดยไมคิ่ดคา่ใช้จา่ยเพิมเติมใดๆ ทงัสนิ  เพือให้ได้ระบบทีสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ  ทงันี 

โดยความพิจารณาเห็นชอบของ ควบคมุงานและผู้วา่จ้าง 

ฉ. หากพบวา่มีการขดัแย้งระหวา่งรูปแบบและรายการหรือในทีคิดวา่มีสิงบกพร่อง ผู้ รับจ้างจะต้อง

แจ้งให้ผู้ควบคมุงานและผู้วา่จ้างทราบทนัที  เพือทีจะได้พิจารณาตดัสินตอ่ไป 

ช. ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่สมรรถนะและความสามารถของเครืองและอปุกรณ์ทีนํามาใช้ใน

โครงการนีทงัหมด  เพือให้ได้จดุประสงค์ตามความต้องการของผู้ออกแบบ หากจะมีการ

เปลียนแปลงใดๆ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานและผู้วา่จ้างทราบล่วงหน้า  เพือพิจารณาอนมุติั

เสียกอ่น 

ซ. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและจดัทํารายการคํานวรทีจําเป็น เชน่ การคํานวณ ตรวจสอบคา่ความ

เสียดทานในระบบทอ่นําและทอ่ลม  โดยใช้ข้อมลูจากเครืองและอปุกรณ์ 

ฌ. แบบรูปทีแสดงไว้ในแบบสญัญา เพือให้ผู้ รับจ้างทราบถงึแนวทางหลกัการของระบบรวมทงั

ความต้องการของผู้วา่จ้างแบบรูปดงักล่าว  ได้แสดงแนวการเดินทอ่ตา่งๆ และตําแหนง่ทีติดตงั

เครืองและอปุกรณ์ใกล้เคียงกบัความเป็นจริง อยา่งไรก็ตามในการติดตงัจริงผู้ รับจ้างต้อง

ตรวจสอบแบบสถาปนิก แบบโครงสร้าง  และแบบระบบงานอืนๆ ทีเกียวข้องทงัหมด   พร้อมทงั

จดัทําแบบ Shop Drawing เสนอให้ผู้ควบคมุงานและผู้วา่จ้างได้พิจารณาเห็นชอบกอ่นทําการ

ติดตงัจริงทกุครัง เพือให้งานติดตงัดําเนินไปโดยสะดวกไมข่ดัแย้งกบัระบบงานอืนมีความถกูต้อง

ทางด้านเทคนิคในทกุๆ ทาง และสามารถทําการบริการในภายหลงัได้เป็นอยา่งดี 

ญ. ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยเกียวกบัการขออนญุาตในส่วนทีเกียวข้องกบังานทีติดตงั

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศและอืนๆ กบัหนว่ยราชการทีเกียวข้องและจะต้องจดัทํา

เอกสารทีจําเป็น  หากมีการเรียกขอจากหนว่ยราชการทีเกียวข้องเหล่านนัด้วย 

 

1.5 พนักงาน 

ก. ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวิศวกรทีมีประสบการณ์ ความสามารถประกอบกบัทีมงานหวัหน้าชา่งและ

ชา่งฝีมือเข้ามาปฏิบติังาน และทํางานทีถกูต้องตามหลกัวิชาการและมีจํานวนเพียงพอสําหรับ

การปฏิบติังานให้เรียบร้อย  และแล้วเสร็จทนัตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง 

ข. วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องเป็นวิศวกรในสาขาเครืองกล มีประสบการณ์และ

ความสามารถและได้ขึนทะเบียนเป็นวิศวกรควบคมุตามพระราชบญัญติัควบคมุวิชาชีพ

วิศวกรรม  เป็นสามญัวิศวกร เป็นผู้ รับผิดชอบในการควบคมุการติดตงัให้เป็นไปตามแบบและ

รายการ   ให้ถกูต้องตามหลกัวิชาทีดีและต้องเป้นผู้ลงนามรับรองผลงานในเอกสารการส่งมอบ

งานทกุ ขนัตอนด้วย 
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ค. ผู้วา่จ้างสงวนสิทธิ ทีจะสงัให้ผู้ รับจ้างเปลียนคนงาน ทีผู้วา่จ้างเห็นวา่ปฏิบติังานด้วยฝีมือไมดี่พอ

,อาจเกิดการเสียหายหรืออนัตราย  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาคนงานใหมท่ีมีประสิทธิภาพดีพอมา

ทํางานแทนทีโดยทนัท ีและคา่ใช้จา่ยใดๆ ทีเกิดขึนให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทงัสิน 

ง. ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอชือวิศวกรผู้ รับผิดชอบโครงการ รายชือ และผลงานของผู้ รับเหมาชว่ง 

เพือให้ผู้ควบคมุงานและผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุติักอ่นเสมอ 

 

1.6 การประสานงาน 

ผู้ รับจ้างต้องให้ความสําคญัเกียวกบัการประสานงานอยา่งจริงจงั  โดยจะต้องพยายามปรึกษากบัการ

ติดตงัระบบในส่วนทีเกียวข้องกบัผู้ รับจ้างรายอืนๆ เชน่ ผู้ รับจ้างงานโครงสร้างอาคาร, ผู้ รับจ้างงาน

ระบบ ไฟฟ้า, ผู้ รับจ้างระบบสุขาภิบาล, ผู้ รับจ้างงานตกแตง่ภายใน เป็นต้น  อยูเ่สมอเพือลดปัญหา

การขดัแย้งกบัผู้ รับจ้างระบบอืนๆ และเพือทําให้งานดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรืน 

 

1.7 เครืองกล 

ก. ผู้ รับจ้างต้องมีเครืองมือเครืองใช้ เครืองผ่อนแรง ทีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสําหรับใช้

ในการปฏิบัติงาน และต้องเป็นชนิดทีถูกต้องเหมาะสมกบัประเภทของงานทีทําในจํานวนที

เพียงพอ 

ข. ผู้ควบคมุงานและผู้วา่จ้างมีสิทธิ ทีจะขอให้ผู้ รับจ้างเพิมเครืองมือให้เป็นทีถูกต้องและ เหมาะสม  

หรือเปลียนแปลงจํานวนเครืองมือหรือการใช้เครืองมือทีไมถ่กูต้องและไมเ่หมาะสมกบังานได้ 

 

1.8 วัสดุและอุปกรณ์ 

ก. ผู้ รับจ้างต้องส่งเอกสารรายละเอียด และ/หรือตวัอยา่งของวสัด ุ และอปุกรณ์ทีนํามาใช้ติดตงั 

พร้อมด้วยข้อมลูทางด้านเทคนิคให้ผู้วา่จ้างได้ตรวจอนมุติัล่วงหน้ากอ่นสงัซือ หรือนําไปทําการ

ติดตงั และวสัดอุปุกรณ์ทีได้รับการอนมุติัแล้ว มิได้หมายความวา่เป็นการพ้นความรับผิดชอบ

ของผู้ รับจ้าง หากตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลงั ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไขใหมใ่ห้ถกูต้อง 

ข. วสัดอุปุกรณ์ ซงึเสียหายในระหวา่งการขนส่ง  การติดตงัหรือการทดสอบจะต้องดําเนินการ

ซอ่มแซม หรือเปลียนใหมต่ามสภาพและความเห็นของผู้ควบคมุงานและผู้วา่จ้าง 

ค. ถ้าผู้ควบคมุงานและผู้วา่จ้างเห็นวา่ วสัดแุละอปุกรณ์ทีนํามาใช้มีคณุสมบติัไมดี่เทา่ทีกําหนดไว้

ในรายการ  ผู้ควบคมุงานและผู้วา่จ้างมีสิทธิ ทีจะไมย่อมให้นํามาใช้ในงานนี  ในกรณีทีผู้ควบคมุ

งานและผู้วา่จ้างมีความเห็นควรส่งให้สถาบนัทีผู้ควบคมุงานและผู้วา่จ้างเชือถือทําการทดสอบ

คณุสมบติั  เพือเปรียบเทียบกบัข้อกําหนดกอ่นทีจะอนมุติัให้นํามาใช้ได้ ผู้ รับจ้างต้องเป็น    

ผู้ ดําเนินการให้โดยมิชกัช้าและต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยเองทงัสิน 

ง. คณุภาพไมดี่พอหรือไมเ่ทียบเทา่ตามทีอนมุติัให้นํามาใช้ในโครงการ ในกรณีทีเจ้าของโครงการ

ต้องการให้สถาบนัทีเชือถือได้เป็นผู้ตรวจสอบ ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการโดยออกคา่ใช้เอง 
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จ. วสัด ุและอปุกรณ์ ทีนํามาติดตงัต้องเป็นของใหมแ่ละไมเ่คยถกูนําไปใช้งานมากอ่น หากมีความ

จําเป็นอนักระทําให้ผู้ รับจ้างไมส่ามารถหาวสัดหุรืออปุกรณ์อืน ตามทีได้แจ้งในรายละเอียดหรือ

ตามตวัอยา่งทีได้ให้ไว้แก ่ (ผู้ควบคมุงาน) หรือผู้วา่จ้างและต้องจดัหาวสัดหุรืออปุกรณ์อืนมา

ทดแทนแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องชีแจงเปรียบเทียบรายละเอียดดงักล่าว พร้อมทงัแสดงหลกัฐาน  ข้อ

พิสูจน์เป็นทีพอใจแกผู่้ควบคมุงานและผู้วา่จ้าง 

 

1.9 การตรวจสอบแบบและรายการ 

ก. ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบและรายการข้อกําหนดตา่งๆ จนแนใ่จวา่เข้าใจถงึข้อกําหนดและ

เงือนไขตา่งๆ โดยชดัแจ้ง 

ข. ผู้ รับจ้าง ต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดตงัจากแบบสถาปัตย์และโครงสร้าง พร้อมไปกบัแบบ

ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและไฟฟ้ากอ่นดําเนินการติดตงัเสมอ 

ค. เมือพบข้อขดัแย้งระหวา่งแบบและรายการหรือข้อสงสยั หรือข้อผิดพลาดเกียวกบัแบบและ  

รายการให้รีบแจ้งตอ่ผู้ควบคมุงานและผู้วา่จ้างโดยฉบัพลนัและการตีความในข้อความขดัแย้ง

ใดๆ ให้ตีความไปในแนวทางทีดีกวา่ ถกูต้องกวา่ใช้วสัดอุปุกรณ์ทีมีคณุภาพดีกวา่ ครบถ้วนกวา่

ทงัสิน 

 

1.10 การแก้ไขเปลียนปลงแบบ รายการ วัสดุและอุปกรณ์ 

ก. เปลียนแปลงการปฏิบติังานทีผิดไปจากแบบและรายการอนัเนืองมาจากแบบและรายการขดักนั

หรือความจําเป็นอืนใดก็ดี ผู้ รับจ้างต้องแจ้งแกผู่้ควบคมุงานและผู้วา่จ้างเพือขออนมุติัความ

เห็นชอบเสียกอ่น จงึจะดําเนินการได้ 

ข. ในกรณีทีผลิตภณัฑ์ของผู้ รับจ้าง มีคณุสมบติัอนัเป็นเหตใุห้อปุกรณ์ตามรายการทีผู้ออกแบบ

กําหนดไว้เกิดความไมเ่หมาะสมหรือไมท่ํางานโดยถกูต้อง ผู้ รับจ้างต้องไมเ่พิกเฉยละเลยที

จะแจ้งขอความเห็นชอบจากผู้คมุงานในการแก้ไขเปลียนแปลงให้ถกูต้องตามความประสงค์ 

โดยชีแจงแสดงหลกัฐานจากบริษัทผู้ผลิต มิฉะนนั ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความ

เสียหายทีอาจจะเกิดขึนแตเ่พียงผู้ เดียว 

ค. กรณีทีมีการเปลียนแปลงแก้ไขแบบรายการ  วสัดแุละอปุกรณ์ดงักล่าวให้ผู้ รับจ้างทําหนงัสือขอ

อนมุติักอ่นการติดตงับในเวลาทีเหมาะสมและสมควร  โดยจะต้องเผือเวลาให้ผู้ พิจารณาอยา่ง

ละเอียดรอบคอบเสียกอ่น 

 

1.11. การขนส่งและการนําวัสดุอุปกรณ์ เข้ายังหน้างาน 

ก. ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครืองวสัดแุละอปุกรณ์มายงัสถานทีติดตงั รวมทงัการยก

เครืองเข้าไปยงัทีติดตงั  คา่ใช้จา่ยทงัหมดเป็นของผู้ รับจ้างเองทงัสิน 
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ข. ผู้ รับจ้างต้องรับปิดชอบตอ่ความเสียหายอนัเกิดจากการขนส่ง วสัดอุปุกรณ์หรือเครืองมือตา่งๆ 

มายงัสถานทีติดตงั 

ค. ผู้ รับจ้างต้องจดัทําหมายกําหนดการนําวสัดแุละอปุกรณ์เข้ายงัหน้างานและแจ้งให้ผู้คมุงานและ

ผู้วา่จ้างทราบล่วงหน้า พร้อมทงัจดัเตรียมสถานทีสําหรับเก็บรักษาวสัดอุปุกรณ์อยา่งถกูต้อง

ล่วงหน้า  โดยประสานงานกบัผู้ รับจ้างอืนๆ ทีเกียวข้อง 

ง. เมือวสัดอุปุกรณ์มาถงึหน้างาน ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้คมุงานและผู้วา่จ้างทราบ เพือทีจะได้

ตรวจสอบวสัดแุละอปุกรณ์เหล่านนั ให้ถกูต้องตามทีผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบได้อนมุติัไว้  กอ่นที

จะนําวสัดแุละอปุกรณ์เข้ายงัสถานทีเก็บรักษาตอ่ไป 

 

1.12. การเก็บรักษาเครือง วัสดุและอุปกรณ์ 

ก. ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหาสถานทีเก็บรักษาเครืองมือ วสัด ุและอปุกรณ์ ทีนํามาใช้ในการติดตงัภายใน

บริเวณทีกอ่สร้างอาคารเอง เครืองมือ วสัดแุละอปุกรณ์ดงักล่าวจะยงัคงเป็นกรรมสิทธิ ของผู้

รับจ้างทงัหมด  ซงึผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่การสูญหาย เสือมสภาพหรือถกูทําลายจนกวา่

จะได้ติดตงัเสร็จสินโดยสมบรูณ์และส่งมอบงานแล้ว 

ข. หากจะเก็บรักษาวสัดแุละอปุกรณ์ภายในอาคารทีกอ่สร้างแล้ว  จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

วิศวกรโครงการและผู้วา่จ้างเสียกอ่น ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง

อาคารในส่วนทีจะใช้ในการเก็บรักษาวสัด ุและอปุกรณ์และในส่วนทีจะต้องขนวสัดผุ่าน    เพือ

ป้องกนัความเสียหายทอีาจจะเกิดขึนกบัโครงสร้างอาคาร 

ค. การเก็บรักษาทอ่ จะต้องจดัทําชนัทีเก็บในร่มให้ถกูต้อง 

 

1.13 การใช้พลังงานไฟฟ้าและอืนๆ 

ก. ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบเกียวกบัคา่ใช้จา่ยในการตอ่สายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์ ทอ่นําประปาและ

ทอ่นําอืนๆ รวมทงัมาตรวดัตา่งๆ ตลอดจนคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานและใช้งานด้วย 

ข. คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในข้อ ก. ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตงัแตว่นัเริมเตรียมการ ระหวา่งการใช้งาน

จนกระทงัวนัส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

ค. การรือถอนวสัดแุละอปุกรณ์ทีต้องใช้งานชวัคราวและกระทําให้อยูใ่นสภาพดีเชน่เดิม ภายหลงั

จากส่งมอบงานแล้ว  ก็ยงัคงอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างเชน่กนั 

ง. ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการติดตงัระบบไฟฟ้าชวัคราว ให้เพียงพอสําหรับแสงสวา่งตามจดุตา่งๆ 

ภายในอาคาร  ซงึจําเป็นสําหรับการปฏิบติังานหรือตรวจสอบงานของผู้วา่จ้าง  คา่ใช้จา่ยในการ

ติดตงัโคมไฟสําหรับแสงสวา่งชวัคราวนี ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกเองทงัสิน 

 

1.14 ความรับผิดชอบ ณ สถานทตีิดตัง 
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ก. ผู้ รับจ้างต้องระมดัระวงัความปลอดภยั รวมทงัอคัคีภยัเกียวกบัทรัพย์สินทงัปวง และบคุคลร่วม

ปฏิบติังาน 

ข. ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มทีเกียวกบัเหตเุสียหายตา่งๆ ทีอาจเกิดขึนจากการปฏิบติังานการ

ติดตงัและทดลองเครือง 

ค. ผู้ รับจ้างต้องดแูลสถานทีปฏิบติังานทีพกัชวัคราว ทีเก็บของตา่งๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและอยูใ่น

สภาพปลอดภยัตลอดเวลา 

ง. ผู้ รับจ้างต้องพยายามทํางานให้เงียบ และสนัสะเทือนน้อยทีสุดเทา่ทีจะสามารถทําได้  เพือ  มิให้

เกิดความเดือดร้อนและมีผลกระทบกระเทือนตอ่คนหรืองานอืนๆ ทีอยูใ่กล้สถานทีโดยสินเชิง  

สิงใดทีจะต้องส่งคืนให้แกผู่้ วา่จ้างก็ต้องจดัการส่งให้เรียบร้อยเสร็จสินไป กอ่นทีจะส่งมอบงาน 

จ. เมือผู้ รับจ้างไก้ทําการติดตงัสมบรูณ์แล้ว  ผู้ รับจ้างต้องขนย้ายเครืองมือ เครืองใช้ ตลอดจนรือ

ถอนอาคารชวัคราว ซงึผู้ รับจ้างได้ปลูกสร้างขึนสําหรับงานนีออกไปให้พ้นจากสถานทีโดย   

สินเชิง สิงใดทีจะต้องส่งคืนให้แกผู่้ วา่จ้างก็ต้องจดัการส่งให้เรียบร้อยเสร็จสินไปกอ่นทีจะส่ง

มอบงาน 

ฉ. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีชอ่งทางเข้าถงึเครืองจกัรและอปุกรณ์ โดยมีขนาดทีเหมาะสมเพือให้

สะดวกแกก่ารขนส่ง และการซอ่มบํารุงรักษา 

 

1.15 การจัดทาํตารางแผนงาน 

ผู้ รับจ้างต้องกําหนดตารางแผนงาน และรายละเอียดประกอบการประสานงาน ทงัทางด้านชา่ง การ

ส่งของการติดตงั และการแล้วเสร็จของงานแตล่ะขนัตอน เพือป้องกนัอปุสรรคและความล่าช้าตา่งๆ 

อนัอาจเป็นผลกระทบกระเทือนตอ่การแล้วเสร็จสมบรูณ์ของงานทงัหมด ส่งตอ่ผู้วา่จ้างเป็นระยะๆ 

การจดัทําตารางแผนงานนีจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ทนัสมยั สอดคล้องกบัแผนงานกอ่สร้าง      อยู่

เสมอ 

 

1.16 แบบใช้งาน (Shop Drawing) 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําแบบใช้งานแสดงรายละเอียดการติดตงัของระบบตา่งๆ ตามทีได้ตรวจสอบจาก

สภาพสถานทีติดตงัตามความเป็นจริง  และจากการปรึกษาร่วมกบัผู้วา่จ้างระบบงานอืน แล้วเป็น

แบบอตัราส่วน 1:100 และถ้าจําเป็นให้ขยายภาพตดัเป็น 1:25 หรือ 1:50 ให้แกผู่้ วา่จ้าง  พิจารณา

อนมุติัอยา่งน้อย 5 ชดุ แบบใช้งานนีจะต้องส่งไปขอความเห้นชอบจากวิศวกรผู้ควบคมุงานและผู้

วา่จ้างกอ่นดําเนินการติดตงัในเวลาอนัสมควรแตจ่ะไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

 

1.17 การรายงานผล และความคืบหน้าของงาน 
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ก. ผู้ รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลสรุปความคืบหน้าของการปฏิบติังานติดตงัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

จํานวน 4 ชดุ ให้แกผู่้ วา่จ้างโดยสมําเสมอเป็นรายอาทิตย์และสินสุดลงเมือส่งมอบงานให้แก่

ผู้วา่จ้างเรียบร้อยแล้ว 

ข. รายงานดงักล่าวในข้อ ก. จะต้องเริมทําตงัแตเ่มือเริมีการปฏิบติังานทีหน้างานและสินสุดลงเมือ

มอบงานให้แกผู่้ วา่จ้างเรียบร้อยแล้ว 

ค. รายงานดงักล่าวจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดงันี คือ :- 

1) จํานวนพนกังานทีปฏิบติังานทงัหมด 

2) จํานวนวสัด ุและอปุกรณ์ทีเข้ามายงัหน้างาน 

3) รายละเอียดงานทีได้ดําเนินการไป 

4) งานทีล่าช้า (ถ้ามี) 

5) วนัทีได้รับคําสงัแก้ไขหรือเปลียนแปลงงานจากผู้ จ้าง 

6) วนัทีเสนอแบบใช้งานจริง และวนัทีได้รับการอนมุติัแบบ 

7) เหตกุารณ์พิเศษอืนๆ เชน่ อบุติัเหต ุ
 

1.18 ป้าย และเครืองหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 

ก. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาหรือจดัทําป้ายชือเป็นตวัหนงัสือ และเครืองหมายแสดงตา่งๆ เพือแสดงชือ

และขนาดของอปุกรณ์และการใช้งาน  โดยใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ 

ข. ป้ายชือให้ทําด้วยพลาสติกพืนสีดําแกะสลกัตวัอกัษรสีขาว โตอยา่งน้อย ½ นิว และเคลือบด้วย

พลาสติกอีกชนัหนงึ ป้ายต้องยดึให้มนัคงถาวร ป้ายชือดงักล่าวจะต้องจดัหาให้อปุกรณ์ตอ่ไปนี  

คือ :- 

1) แผงควบคมุไฟฟ้าทงัหมด 

2) เครืองจกัร และอปุกรณ์ทงัหมด 

ค. สีทีพน่เป็นตวัหนงัสือและเครืองหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋อง  โดยจะต้องจดัทําแบบสําหรับการ

พน่สี 

ง. วสัดแุละอปุกรณ์ตา่งๆ จะต้องมีเครืองหมายและอกัษรยอ่หรือข้อความทีสนักระทดัรัดง่ายตอ่

การเข้าใจ  โดยใช้โค้ดสีตา่ง ดงัน ี(ยกเว้นทอ่อยูใ่นฝ้าเพดาน) 

ชนิดของท่อ รหสัสี ตัวหนังสือ 

และ/หรือลูกศร 

 ทอ่ลม - ดํา 

 ทอ่นําเย็น CHS-ฟ้า, CHR-นําเงิน ดํา 

 ทอ่ร้อยสายไฟฟ้ากําลงั - แดง (แถบสี) 

 ทอ่ร้อยสายไฟระบบควบคมุ 

 เครืองจกัรตา่งๆ 

- 

- 

นําเงิน (แถบสี)  

ดําหรือขาวตามความเหมาะสม 
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    การทาสีทอ่นํา จะต้องทาตลอดทงัทอ่ 

จ. ขนาดของตวัหนงัสือ และลูกศรให้มีขนาดดงันี คือ :- 

 ขนาดท่อ (วัดภายนอก) ความสูงของตัวอักษรและลูกศร 

½  -  1 ¼ ½” 

1 ½ - 3” 1” 

4”  -  6” 1 ½” 

ใหญ่กวา่ 6” 2 ½” 

 

1.19 การทดสอบเครืองและระบบ 

ก. เสนอตอ่ผู้วา่จ้าง รวมทงัจะต้องจดัเตรียมเอกสารข้อแนะนําจากผู้ผลิตในการทดสอบเครือง

เสนอตอ่ผู้วา่จ้างจํานวน 2 ชดุ 

ข. ผู้ รับจ้างต้องทําการทดสอบเครืองและอปุกรณ์การใช้งานทงัระบบตามหลกัวิชาการ เพือแสดง

ให้เห็นวา่งานทีทําถกูต้องตามแบบและรายการทีกําหนดทกุประการ  โดยมีผู้แทนของผู้วา่จ้าง

ร่วมในการทดสอบด้วยและผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ เสียคา่ใช้จา่ยในการนีทงัสิน 

ค. อปุกรณ์และเครืองมือทีใช้ในการทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหามาทงัหมด 

ง. การทดสอบเครืองและระบบตา่งๆ ให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าและหนว่ยงานราชการที 

เกียวข้อง  ตลอดจนมาตรฐานตา่งๆ ทีเกียวข้อง 

จ. รายงานข้อมลูในการทดสอบ (Test Report) ให้ทําเป็นแบบฟอร์มเสนออนมุติัผู้วา่จ้าง กอ่นทํา

การทดสอบหลงัการทดสอบผู้ รับจ้างต้องกรอกข้อมลูตามทีได้จากการทดสอบจริงส่งให้ผู้วา่จ้าง 

จํานวน 5 ชดุ 

 

1.20 การป้องกันการผุกร่อน 

วสัดเุป็นโลหะทีนํามาใช้ในโครงการนีทกุชนิด จะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกนัและการผุกร่อนที

เหมาะสมมาแล้วทงัสิน เชน่ การพน่อบสีจากโรงงาน, การทําความสะอาดผิวโลหะและทาด้วยสี    กนั

สนิม หรือการชบุสงักะสีตามความเหมาะสมหรือตามทีได้ระบไุว้  หากใช้สีกนัสนิมชนิด LEAD 

OXIDE จะต้องส่งสีดงักล่าวให้ผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุติักอ่นการดําเนินการ 

 

1.21 การตัดเจาะ 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตดัเจาะทีจําเป็นตอ่การติดตงัระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เชน่ การ

เจาะผนงั, พืน, การเจาะตดัฝ้าเพดาน เป็นต้น  การตดัเจาะตา่งๆ จะต้องทําอยา่งระมดัระวงัและ

รอบคอบ  เพือไมใ่ห้เกิดผลเสียหายตอ่โครงสร้างอาคารและไมท่ําให้ความเรียบร้อยของอาคารต้อง

เสียไป  รวมทงัควรจะแจ้งให้วิศวกรผู้ควบคมุงานหรือผู้ วา่จ้างทราบกอ่นทีจะดําเนินการตดัเจาะด้วย 
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1.22 การปิดช่อง 

ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัทําชอ่งเปิดตา่งๆ บนฝาผนงั พืน คาน ฝ้าเพดานหรือหลงัคา  โดยใช้ชา่งผู้ชํานาญ

งานด้านนนัๆ เพือให้การติดตงัอปุกรณ์เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของผู้วา่จ้างหลงัการติดตงัอปุกรณ์

ผ่านชอ่งเปิดตา่งๆ   ซงึทางโครงการสร้างเตรียมไว้ให้สําหรับติดตงัอปุกรณ์ตา่งๆ ผู้ รับจ้างต้อง

ดําเนินการเปิดชอ่งดงักล่าวให้เรียบร้อยตามความเห็นชอบของวิศวกร  ชอ่งวา่งระหวา่งอปุกรณ์และ

โครงสร้างอาคารทีเป็นผนงักนัไฟหรือผนงักนัเสียง  ต้องอดุแนน่ด้วยวสัดทุนไฟให้ได้ไมน้่อยกวา่ 2 

ชวัโมง  เว้นแตท่ีระบไุว้เป็นอยา่งอืน  โดยต้องเป็นวสัดทุ ีUL รับรอง เชน่ สารกนัไฟของ 3m, GE, KBS 

หรือเทียบเทา่ 

 

 

1.23 การจัดทาํแท่นเครือง 

ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจดัทําแทน่เครือง, แทน่แผงไฟฟ้าตา่งๆ เป็นต้น  ตามความเหมาะสม

และมีความแข็งแรง  แทน่คอนกรีตจะต้องมีการเสริมเหล็กให้ถกูต้อง  ทางวิชาการมมุแทน่คอนกรีต

จะต้องปาดเป็นมมุเอียง 

 

1.24 การเตรียมการในการซ่อมบาํรุงเครืองและอุปกรณ์ 

ในการติดตงัเครืองและอปุกรณ์ทกุชิน  ผู้ รับจ้างจะต้องพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบเพือแนใ่จวา่ได้

ติดตงัเครืองและอปุกรณ์อยา่งถกูต้อง  สามารถทําการซอ่มบํารุงและสามารถเปลียนทดแทน

โดยสะดวก ระหวา่งการกอ่สร้างผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการและเตรียมชอ่งทางตา่งๆ ในการนําเครือง

และอปุกรณ์เข้ายงัสถานทีติดตงัเพือไมใ่ห้เกิดปัยหาขดัข้องกบัการกอ่สร้างอาคาร 

 

1.25 การยึดท่อและอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์ทีเหมาะสมในการยดึทอ่และอปุกรณ์ในระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศกบัโครงสร้างอาคาร เชน่ โครงเหล็ก, เหล็กยดึทีถกูต้องตามหลกัวิชาการ หากจะใช้ 

Expansion Bolt จะต้องเป็น Expansion Bolt ทีผ่านการรับรองแล้ววา่สามารถรับนําหนกัตามที

ต้องการได้  โดยมีคา่ความปลอดภยัไมตํ่ากวา่ 3 เทา่ (Safety Factor = 3) 

 

1.26 การทาํงานนอกเวลา 

การทํางานนอกเวลาทําการปกติ วนัอาทิตย์และวนัหยดุราชการ ตามทีได้ตกลงกนั  จะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างเสียกอ่น  ในกรณีทีมีความจําเป็นทีคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทน

จะต้องอยูค่วบคมุการทํางานนอกเวลานี  ผู้ รับจ้างจะต้องจา่ยคา่งานนอกเวลาทําการปกติแก่

คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทน 

 

1.27 ความปลอดภัยในการทาํงาน 



                                                                                1-11 

ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความสําคญัตอ่ความปลอดภยัระหวา่งการปฏิบติังานติดตงั เพือให้เกิดอนัตราย

น้อยทีสุด  และจะต้องรับผิดชอบตอ่อนัตรายตา่งๆ ทีอาจจะเกิดขึนในส่วนทีตวัเอรับปิดชอบทงัสิน  

นอกจากนีจะต้องจดัหาเครืองดบัเพลิงไว้ในบรเวรทีมีการเชือมอยูเ่สมอ 

 

1.28 การทาส ี

ผู้ รับจ้างจะต้องทาสีวสัดแุละอปุกรณ์ตามทีระบ ุการทาสีให้ยดึถือการปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิต

สี คณุภาพของสีจะต้องเทียบเทา่กบัคณุภาพของสีตามทีระบใุช้ในการกอ่สร้าง กอ่นทาสีจะต้อง

เตรียมผิวโลหะให้สะอาด และกอ่นทาสีจริงจะต้องมีสีรองพืนเพือป้องกนัการผุกร่อนเสมอ สีกนัสนิม

จะต้องทาอยา่งน้อย 2 ชนั 

 

1.29 แบบสร้างจริง 

ก. ในระหวา่งดําเนินการติดตงั ผู้ รับจ้างจะต้องทําแผนผงัและแบบตามทีสร้างจริงแสดงตําแหนง่

ของอปุกรณ์และการติดตงัอปุกรณ์ตามทีเป็นจริง รวมทงัการแก้ไขอืนๆ ทีปรากฏในงานระหวา่ง

การติดตงั 

ข. แบบสร้างจริงนี วิศวกรผู้ควบคมุการติดตงัและผู้วา่จ้าง จะต้องลงนามรับรองความถกูต้อง และ

ส่งมอบให้แกผู่้ วา่จ้าง 4 ชดุ และผู้ออกแบบ 1 ชดุ ในวนัส่งมอบงานแบบนีประกอบด้วยแบบ

ต้นฉบบัเขียนในกระดาษไขสามารถพิมพ์ได้ 1 ชดุ และแบบพิมพ์เขียวอีก 4 ชดุ มีขนาดและ

มาตรส่วนเดียวกนักบัของผู้ออกแบบหรือแบบใช้งาน 

 

1.30 การฝึกอบรมเจ้าหน้าทรัีกษาเครือง 

ก. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีควบคมุเครือง และรักษาเครืองของผู้วา่จ้างให้มีความรู้

ความสามารถในการใช้งานและการบํารุงรักษากอ่นส่งมอบงาน 

ข. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาชา่งผู้ชํานาญในระบบตา่งๆ มาชว่ยเดินเครืองและควบคมุเครืองเป็น

ระยะเวลาอยา่งน้อย 15 วนั ติดตอ่กนัภายหลงัจากส่งมอบงาน 

 

1.31 หนังสือคู่มือการใช้และบาํรุงรักษาเครืองและอุปกรณ์ 

ก. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํารายละเอียดของอปุกรณ์ทีใช้ประกอบด้วยวิธีใช้ และระยะเวลาของการ

บํารุงรักษา รายการอะไหล่ และอืนๆ เป็นภาษาไทย  และ/หรือ ภาษาองักฤษ สําหรับเครืองและ

อปุกรณ์ทกุชินทีผู้ รับจ้างนํามาใช้จํานวน 4 ชดุ มอบให้แกผู่้ วา่จ้างในวนัส่งมอบงาน 

ข. หนงัสือคูมื่อทงัหมด ผู้ รับจ้างต้องส่งรางเสนอผู้วา่จ้าง 1 ชดุ เพือตรวจสอบและอนมุติักอ่นการส่ง

ฉบบัจริง 

ค. บทความโฆษนาของผู้ผลิตหรือแคตาลอก ไมถื่อวา่เป็นหนงัสือคูมื่อการใช้และบํารุงรักษา 
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1.32 การรับประกัน 

ก. ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของเครือง ภายในระยะเวลา 730 วนั นบัจากวนัทีเครืองติดตงั

เสร็จ และส่งมอบงาน 

ข. ภายในชว่งเวลาดงักล่าว หากเครืองวสัดแุละอปุกรณ์เสีย หรือเสือมคณุภาพออนัเนืองมาจาก

โรงงานผลิต ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการเปลียนหรือแก้ไขซอ่มแวฒให้อยูใ่นสภาพดีเชน่เดิม โดยไม่

ชกัช้าและรับผิดชอบในคา่ใช้จา่ยทงัหมด 

ค. ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัเปลียน และ/หรือ แก้ไขวสัดอุปุกรณ์ และงานตามข้อกําหนด รวมทงั

ข้อผิดพลาด  ซงึผู้วา่จ้างตรวจไมพ่บวา่กอ่นหรือหลงัจากการตรวจรับงาน 

ง. ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัอปุกรณ์ของระบบตา่งๆ ดงักล่าวข้างต้น  ทําการแก้ไขทีไมถ่กูต้องเปลียน

วสัดแุละอปุกรณ์ทีเสียหายหรือเสือมคณุภาพ รวมทงัการบริการรายเดือนและในกรณีฉุกเฉิน

ภายในระยะเวลา 730 วนั นบัจากวนัทีส่งมอบงาน หากผู้ รับจ้างไมเ่ริมแก้ไขและดําเนินการให้

เสร็จเรียบร้อย   ผู้วา่จ้างสงวนสิทธิ ทีจะดําเนินการเองแล้วคิดคา่ใช้จา่ยทงัหมดจากผูร้ับจ้าง 

 

1.33 การบริการ 

ก. ผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมชา่งผู้ชํานาญงานในแตล่ะระบบไว้สําหรับการตรวจซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาเครืองและอปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพทีใช้งานได้ดีเป็นประจําทกุเดือน ภายในระยะเวลา 

1 ปี รวมอยา่งน้อย 12 ครัง 

ข. ผู้ รับจ้างต้องจดัทํารายงานผลการตรวจสอบอปุกรณ์ทกุชิน และการบํารุงรักษาทกุครังเสนอตอ่ผู้

วา่จ้างภายใน 7 วนั นบัจากวนัทีบริการ 

ค. ในกรณีทีผู้วา่จ้างมีความจําเป็นต้องใช้บริการฉุกเฉินนอกเวลาทํางานปกติ  ผู้ รับจ้างต้องรีบ

จดัทําโดยไมช่กัช้า 

ง. ในปีท ี 2 ของการใช้งาน ผู้ รับจ้างต้องจดัส่งชา่งผุ้ชํานาญงานมาตรวจสอบเครืองวสัดแุละ

อปุกรณ์ในระบบตา่งๆ ทกุ ๆ 3 เดือนครัง  ภายในระยะเวลา 1 ปี รวม 4 ครัง  แล้วจดัทํารายงาน

ผลการตรวจส่งมอบงานให้แกผู่้ วา่จ้าง 

 

1.34 การส่งมอบงาน 

ก. ผู้ รับจ้างต้องเปิดเครืองและอปุกรณ์ตา่งๆ ให้อยูใ่นสภาพทีใช้งานเต็มที หรือพร้อมทีจะใช้งานได้

เต็มทีเป็นเวลา 24 ชวัโมง ติดตอ่กนั 

ข. ผู้ รับจ้างต้องการทดสอบเครือง วสัด ุและอปุกรณ์ตามทีผู้วา่จ้าง จะกําหนดให้ทดสอบจนกวา่จะ

ได้ผลเป็นทีพอใจและเป็นทีแนใ่จของผู้วา่จ้าง  วา่เครืองวสัดแุละอปุกรณ์เหล่านนัสามารถ

ทํางานได้ดี ถกูต้องตามข้อกําหนดทกุประการ 

ค. รายการส่งของตา่งๆ ตอ่ไปนีทีผู้ รับจ้างจะต้องส่งมอบให้แกผู่้ วา่จ้างในวนัส่งมอบงาน ถือเป็น

ส่วนหนงึของการตรวจรับมอบงานด้วยคือ 
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- แบบสร้างจริง 

- หนงัสือคูมื่อการใช้และบํารุงรักษาเครืองและอปุกรณ์ 

- เครืองมือพิเศษสําหรับใช้ในการปรับแตง่ ซอ่มบํารุงเครืองจกัรและอปุกรณ์ซงึโรงงาน      

ผู้ผลิตส่งมาให้ด้วย 

- อะไหล่ตา่งๆ ตามข้อกําหนด 

- ชดุ Pressure Gauge สําหรับเติมสารทําความเย็น จํานวน 2 ชดุ 

- ชดุเชือมแก๊สพร้อมชดุถงัแก๊ส Acetylene และ Oxygen (สามารถเคลือนย้ายได้สะดวก) 

จํานวน 1 ชดุ 

- สารทําความเย็น R-22 จํานวน 1 ถงั 

- Fuse 5 A, 220 V จํานวน 10 ชดุ 

- อลูมิเนียมเทป จํานวน 3 ม้วน 

ง. คา่ใช้จา่ยทีเกิดขึนในการทดสอบเครือง และตรวจรับมอบงานอยูใ่นความรับผิดชอบของ     ผู้ รับ

จ้างทงัสิน 

 

1.35 งานสวนศาสตร์ (Acoustics and Noise Control) 

 ข้อกําหนดด้านเสียงรบกวนจากระบบปรับอากาศ (Noise Criteria)   

ระบบปรับอากาศจะต้องมีเสียงรบกวนตํา ตามข้อแนะนําของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ

สหรัฐอเมริกา (ASHRAE) ดงัน ี

ชนิดของห้อง 
Noise Criteria 

(NC Curve) 
ห้องทํางาน ≤NC-35 

ห้องประชมุ / ห้องอบรม ≤NC-32 

ห้องประชมุใหญ่ Board Room ≤NC-32 

สโมสร , ภตัตาคาร ≤NC-40 

ห้องจดัเลียง ≤NC-40 

โถงทางเดิน ≤NC-45 

พืนทีสาธารณะ ≤NC-45 

ร้านค้าตา่งๆ ≤NC-45 

 

ข้อกาํหนดด้านความสันสะเทอืน 

งานระบบทีติดตงัอปุกรณ์ทีมีความสนัสะเทือน เชน่ พดัลมดดูอากาศขนาดเกิน 10 KW, เครืองกําเนิด

ไฟฟ้า, Pump และ Chiller จะต้องติดตงับน Vibration Isolator ทีมีคา่ Static Deflection อยา่งน้อย 
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50 มม. ส่วน AHU และ FCU จะต้องติดตงับน Vibration Isolator ทีมีคา่ Static Deflection อยา่ง

น้อย 25 มม. 

 

ข้อกาํหนดของอุปกรณ์ลดทอนเสียง (Sound Attenuator) 

การติดตงัอปุกรณ์ลดทอนเสียง เชน่ Rectangular และ Acoustical Louver จะต้องมีการคํานวณ

อยา่งละเอียดถกูต้อง และจะต้องได้รับการอนมุติั จากผู้ออกแบบทาง Acoustics กอ่นนํามาใช้ใน

ระบบ เพราะการเลือกใช้ไมถ่กูต้องจะมีผลเสียเกิดขึนคือ มี Loss มากเกินไปทําให้สินเปลืองพลงังาน

และอาจลดเสียงได้ไมต่รงตามทีต้องการ 

 

 

 

 

ข้อกาํหนดด้านเสียงรบกวนจากระบบปรับอากาศ 

ชนิดของห้อง 
Noise Criteria 

(NC Curve) 
1st  Floor  

- Pump room ภายใน ≤ 80 dB 
ด้านนอก 1m. จากผนงัไมค่วรเกินจาก Background Noise + 9 dB 

- Genitor Room ภายใน ≤ 85 dB 
ด้านนอก 1m. จากผนงัไมค่วรเกินจาก Background Noise + 9 dB 

- Control Room ≤NC-40 

- โถงต้อนรับ ≤NC-45 

- ห้องรับรอง ≤NC-35 

2nd Floor  

- Locker Zone ≤NC-40 

- โถง Register ≤NC-40 

- Call Center ≤NC-40 

- Meeting Room ≤NC-35 

- Training Room ≤NC-35 

- ห้องพกัลูกค้า ≤NC-40 

- MDB ภายใน ≤ 80 dB 
ด้านนอก 1m. จากผนงัไมค่วรเกินจาก Background Noise + 9 dB 
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- ห้องนํา ≤NC-45 

3rd Floor 

- โถงทางเดิน 

- ห้องทํางาน 

- ห้องเก็บเอกสาร 

- ห้องทํางาน Director 

- ห้องนํา 

 
≤NC-45 
≤NC-35 
≤NC-45 
≤NC-30 
≤NC-35 

 

 

 

 

 

ชนิดของห้อง 
Noise Criteria 

(NC Curve) 
4th Floor  

- โถงทางเดิน ≤NC-45 

- ห้องทํางาน ≤NC-35 

- ห้องทํางาน Director ≤NC-30 
-ห้อง Com ภายใน ≤ 70 dB 

ด้านนอก 1m. จากผนงัไมค่วรเกินจาก Background Noise + 9 dB 

- ห้อง Server ภายใน ≤ 70 dB 
ด้านนอก 1m. จากผนงัไมค่วรเกินจาก Background Noise + 9 dB 

- ห้อง EE ≤NC-45 

- ห้อง Meeting Room ≤NC-35 

- ห้องทํางาน Director ≤NC-30 
- ห้อง CEO Room ≤NC-30 
- ห้องนํา ≤NC-45 

5th Floor 

- ห้องละหมาด 

- ห้องพระ 

 
≤NC-30 
≤NC-30 

 

RECOOENDED AIR VELOCITIES AT REGISTERS AND GRILLES 
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Noise Criteria  
Air Velocity at Supply Air Velovity at Return 

Register (fpm)/(m/sec) Register (fpm)/(m/sec) 

NC-30 to NC-35 425 - 500 / 2.159 – 2.54 510 - 600 / 2.5908 – 3.048 

NC-35 to NC-40 500 - 575 / 2.540 – 2.921 600 - 690 / 3.048 – 3.5052 

NC-40 to NC-45 575 - 650 / 2.921 – 3.302 690 - 780 / 3.5052 – 3.9624 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงความเร็วลมในท่อระบบปรับอากาศ 

เกณฑ์

เสียง 

ชนิดท่อลม ท่อลม

แนวดิง 

(m/s) 

ท่อลม

เมน 

(m/s) 

ท่อลม

สาขา 

(m/s) 

ท่อลมแยก 

(m/s) 

ท่อลมออ่นแยก 

(m/s) 

NC-45 ทอ่ลมส่ง 15.0 11.0 9.0 6.3 4.1 

ทอ่ลมกลบั 15.0 10.0 7.5 5.4 3.9 

NC-40 ทอ่ลมส่ง 14.0 10.0 8.0 5.6 3.7 

ทอ่ลมกลบั 14.0 9.0 6.5 4.8 3.5 

NC-35 ทอ่ลมส่ง 13.0 9.0 7.0 4.9 3.3 

ทอ่ลมกลบั 13.0 8.0 5.5 4.2 3.1 

NC-30 ทอ่ลมส่ง 11.0 8.0 6.0 4.2 2.9 

ทอ่ลมกลบั 11.0 7.0 4.5 3.6 2.7 
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CHAPTER 2  เครืองปรับอากาศ  

  

2.1 ขอบเขตของงาน  

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและติดตงั รวมทงัการทดสอบการทํางานจนได้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

เครืองเป่าลมเย็น (Air Handling Units) และพดัลม (Fans) ตามทีแสดงในแบบและระบุใน

ข้อกําหนด 

 

ผนงัทุกด้านและเพดานของห้อง Fan และ AHU ให้ติดฉนวนใยแก้วหนา 2”, 3 LB/FT3 บุทับหน้า

ด้วยผ้าใยแก้วชนิดไมติ่ดไฟ  การติดตงัให้ใช้กาวชนิดไม่ติดไฟ และเสริมด้วย Aluminium Pin & 

Washer 

 

2.2 ความต้องการทวัไป  

เครืองปรับอากาศชุดหนึงๆ ประกอบด้วยเครืองระบายความร้อน (Condensing Unit) ซงึใช้คู้กบั

เครืองเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit)   ทงัชุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานในตา่งประเทศ

หรือประกอบภายในประเทศภายใต้ลิขสิทธิ ของผลิตภณัฑ์นนั  เครืองระบายความร้อน เป็นแบบ

ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Condensing Unit)  ซงึเมือใช้คูก่บัเครืองเป่าลมเย็น

ตามทีผู้ผลิตมีหลกัฐานญยืนยนัแล้ว จะต้องสามารถนําความเย็นรวม (Matching Capacity) ได้

ตามข้อกําหนดในรายการอุปกรณ์ทีสภาวะอากาศเข้าคอยล์เย็น (Cooling Coil) ปริมาณตามที

กําหนดที 26.7 CDB, 19.4CWB (80FDB, 67FWB)  หรือทีระบุในแบบ และอากาศก่อน

เข้าคอยล์ร้อน (Condenser Coil)  กําหนดที 35CDBม 28.3CWB (95FDB, 83FWB) ที

อุณหภูมินํายาทางด้านดดูกลบั (Saturated Suction Temperature) ไมเ่กิน 7.2C (45F) 

 

2.3 เครืองระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) 

เป็นแบบเป่าลมร้อนขึนด้านบนหรือด้านข้าง  ประกอบด้วย Compressor  เป็นแบบ  Welded  

Shell Hermetic Type,Semi-Hermetic Type, Rotary Type หรือ Scroll Type Single of Dual 

Circuits  of Refrigeration  ใช้กับระบบนํายา Refrigerant-410A     ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 

โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ท หรือ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ท ตามทีกําหนดในแบบ โดยห้ามทําการ

ดดัแปลงหรือใช้หม้อแปลง แปลงแรงดนัไฟฟ้าอีกทีหนึง รายละเอียดอืนๆ มีดงัตอ่ไปนี.- 

2.3.1 Compressor  แตล่ะชุดต้องติดตงัอยูบ่นฐานทีแข็งแรง และมีลกูยางกนักระเทือนรองรับ 

2.3.2 ตวัถงัเครืองระบายความร้อน  ทําด้วยเหล็กอาบสงักะสีหรือเหล็กดําพน่สีกนัสนิมและสี

ภายนอกอยา่งดี ซงึทนทานตอ่สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
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2.3.3 พดัลมระบายความร้อนเป็นแบบ Propeller Type หรือ Centrifugal  ขบัด้วยมอเตอร์

ชนิด Weather Proof ใช้กบัระบบไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ท หรือ 380 โวลท์ 3 เฟส 

50 เฮิร์ท 

2.3.4 แผงระบายความร้อน (Condenser Coil) ทําด้วยท่อทองแดงมีครีบระบายความร้อน ทํา

ด้วย Aluminium ชนิด Plate Fin Type อดัติดแน่นกบัท่อด้วยวิธีกล  จํานวนครีบระบาย

ความร้อน  ไมน้่อยกว่า 13 ครีบตอ่ความยาวหนึงนิวฟุต (13 FIN/INCH) 

2.3.5 อุปกรณ์อืนๆ ในเครืองระบายความร้อนมีดงันี.- 

ก. Thermal Overload Protection For Compressor 

ข. Overload Protection For Fan Motor 

ค. Compressor Contactor 

ง. High Pressure Switch 

จ. Low Pressure Switch 

ฉ. Refrigerant Filter Drier 

ช. Sight Glass 

ซ. Suction Line Shut-Off Valves 

ฌ. Liquid Line Shut-Off Valves 

ญ. Hot Gas Line Shut-Off Valve  (สําหรับเครืองขนาดตงัแต ่3 ตนัความเย็นขนึไป) 

ฎ. Refrigerant Charging Port 

ฏ. Time Delay Relay 

ฐ. Crankcase Heater (สําหรับเครืองขนาดตงัแต ่3 ตนัความเย็นขนึไป) 

  

2.4 เครืองเป่าลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) 

2.4.1 เครืองเป่าลมเย็นแตล่ะชุด  สามารถสง่ลมเย็นได้ไมน้่อยกว่าจํานวนลมทีระบุไว้ในแบบ 

และรายการอุปกรณ์ 

2.4.2 พดัลมเป่าลมเย็นเป็นแบบ Centrifugal Blower ลมเข้าได้ 2 ทาง (DWDI) พดัลมตวั

เดียวหรือสองตวัตงัอยูบ่นชาร์ฟเดียวกนั มอเตอร์ขบัพดัลมทีมีขนาดใหญ่กว่า 1 แรงม้า

ขนึไปต้องมีเครืองช่วย สตาร์ทแบบ Direct-On-Line และมอเตอร์ขบัพดัลมทีมีขนาด

ใหญ่กว่า 5 แรงม้าขนึไป  ต้องมีเครืองช่วยสตาร์ทแบบสตาร์ทเดลต้า สตราร์ทเตอร์ 

2.4.3 มอเตอร์ขบัพดัลมแบบ Direct-Drive หรือผา่นสายพาน มูเ่ลย่ ์ ตวัขบัเป็นแบบปรับ

ความเร็วสายพานได้  ตวัพดัลมจะต้องได้รับการตรวจหรือปรับทางด้าน Statically และ 

Dynamically Balanced มาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต 
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2.4.4 ตวัถงัเครืองเป่าลมเย็นทําด้วยเหล็กอาบสงักะสี หรือเหล็กดําพน่กนัสนิม และสีภายนอก

อยา่งดี ภายในตวัเครืองบุด้วยฉนวน Neoprene Coated Fiberglass ถาดรองนําทิงบุ

ด้วยฉนวนกนัความร้อน ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต 

2.4.5 แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ Direct Expansion Coil ทําด้วยท่อทองแดง มีครีบระบายความ

ร้อนทําด้วยอลมิูเนียมชนิด Plate Fin Typeอดัติดตแน่นกบัท่อด้วยวิธีกลและแผงคอยล์

เย็นแตล่ะชุดจะต้องสามารถจ่ายความเย็น (Rate of Refrigeration)  ได้ตามขนาดของ

เครืองระบายความร้อนแตล่ะชุดตามข้อกําหนด 

2.4.6 อุปกรณ์ประกอบของเครืองเป่าลมเย็นมีดงัตอ่ไปนี 

ก. Thermostatic Expansion Valve และ Solinoid Valve (เฉพาะสําหรับเครืองขนาด

ตงัแต ่3 ตนัความเย็นขนึไป) 

ข. Capiliary Tube (อาจใช้สําหรับเครืองขนาดตงัแต ่3 ตนัความเย็นลงมา) 

ค. Overhead Protection for Fan Motor 

ง. ท่อนําทิงและถาดรองนําทิง 

จ. แผงกรองอลมิูเนียม หนา 25 mm ( 1 INCH) 

 

2.5 การติดตังระบบปรับอากาศ 

2.5.1 การติดตงัระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบ  สําหรับเครืองเป่าลมเย็น  การติดตงั

อาจเคลือนย้ายจุดติดตงัได้ตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของผู้คมุงาน การ

ติดตงัเครืองระบายความร้อน  ให้รองรับทุกเครืองด้วยขาเหล็ก  มีลกูยางกนักระเทือน

รองรับ ชินสว่นทีเป็นเหล็กให้ทาสีกนัสนิม และทาสีภายนอกอีกชนัหนึง 

2.5.2 การติดตงัสวิทซ์ปิด-เปิด และเครืองควบคมุอุณหภูมิ (THERMOSTAT)   ให้ติดตามจุดที

กําหนดให้ ในแบบหรือรายการ  ในกรณีทีมีอุปสรรคเกียวกบัโครงสร้างของอาคารทําให้

ไมส่ามารถติดตงัได้ ตามจุดทีกําหนดในแบบ ผู้คมุงานจะเป็นผู้ กําหนดให้ใหมเ่วลาทํา

การติดตงั 

2.5.3 การติดตงัเครืองเป่าลมเย็นให้มี VIBRATION ISOLATORS รองรับเพือป้องกนัการ

สนัสะเทือนการติดตงัระบบปรับอากาศ ให้คํานึงถึงเรืองเสียงเป็นสําคญัด้วย โดยเมือ

เดินเครืองปรับอากาศจะต้องมีเสียงดงัน้อยทีสดุ 

 

2.6 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 

2.6.1 Thermostat (T) สําหรับเครืองปรับอากาศเป็นแบบ Room Type on/off Line Voltage 

Thermostat (220 V.AC.) Sensor  เป็นแบบ Bimetal ปรับช่วงอุณหภูมิได้จาก 60-90 

องศาฟาเรนไฮด์พร้อมกบัมี Speed Fan Switch 
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CHAPTER 3  ระบบท่อนํา (WATER PIPING SYSTEM) 

  

ระบบท่อนําประกอบด้วยระบบยอ่ยดงันี 

- ระบบท่อนํายา (Refrigerant Piping System) 

- ระบบท่อนําทิง (Condensate Drain Pipe) 

 

3.1 ระบบท่อนํายา (Refrigerant Piping System) 

3.1.1 ระบบท่อนํายาใช้ท่อทองแดง (Copper Hard Drawn Type L) ท่อ Suction หุ้มฉนวน 

Elastomeric Closed Cell Insulation หนาไมตํ่ากว่า 20 มิลลิเมตร หรือ ¾ นิวหรือ

ตามทีระบุในแบบ ท่อนํายา Suction และ Liquid ให้เดินแยกจากกนัโดยมี Clamp รัด

ทุกๆ ระยะทีห่างกนัไมเ่กิน 2.5 เมตร  ฉนวนหุ้มท่อสว่นทีรัด Clamp ให้สอดแผน่สงักะสี

กว้างไมน้่อยกว่า 10 เซนติเมตร (4 นิว)  หุ้มรอบฉนวนเป็นปลอกก่อนรัด Clamp 

3.1.2 การเดินท่อนํายาจะต้องเดินขนานหรือตงัฉากกบัอาคาร ท่อสว่นทีเจาะทะลตุวัอาคารให้

ใส ่ Pipe Sleeves ทุกแห่งและอุดช่องว่างด้วยวสัดกุนันํา ท่อนํายาและท่อสายไฟทีเดิน

ทะลขุนึไปบนดาดฟ้า ให้ทําฝาครอบหรือก่ออิฐช่อทีท่อทะลขุนึไปเพือป้องกนันําฝน  ท่อ

ทงัหมดทีเดินบนดาดฟ้าให้รองรับด้วยเหล็กตวั C ขนาด 75 มม. X 40 มม. X 5 มม. โดย

เหล็กรับดงักลา่วต้องอยูห่่างกนัไมเ่กิน 2.5 เมตร ความยาวของเหล็กรองรับต้องมาก

พอทีจะได้รับ Clamp ยดึท่อทงัหมดได้ 

 

3.2 ระบบท่อนําทงิ (Condensate Drain Pipe) 

3.2.1 ใช้ท่อ PVC Class 13.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17-2523 ตอ่มเชือมด้วยนําประสาน หุ้ม

ด้วยฉนวนแบบ Closed Cell Plastic หนา ½  นิว ใช้ slope 1:100  

3.2.2 ในสว่นท่อนํายาและท่อนําทิงทีเดินภายนอกอาคาร (Outdoor) ให้ทําการ Cladding 

ฉนวนท่อนํายาและท่อนําทิงด้วย Aluminium ความหนาไมน้่อยกว่า 0.05 มม. 

 

3.3 การติดตังท่อนํายาและท่อนําทงิ 

3.3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องติดตงัท่อนํายาและท่อนําทิง และอุปกรณ์ตามทีกําหนดในแบบและ 

Shop Drawing ทีได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว  การเดินท่อจะต้องให้ได้แบบเรียบร้อย ไมมี่

ปัญหาขดัแย้งกบังานระบบอืนๆ และถกูตามหลกัวิชาการ 

3.3.2 การเปลียนขนาดท่อในแนวระดบั จะต้องใช้ข้อลดแบบ Eccentric การเปลียนแนวทาง

เดินท่อจะต้องใช้ข้องอมาตรฐาน ห้ามใช้ข้อ หรือสามทางทีตอ่ขนึเอง  



3-2 

3.3.3 ท่อนําทีผา่นทะลพืุน หรือคานคอนกรีต จะต้องมี Pipe Sleeve ทําด้วยท่อเหล็กเหนียว

ทาสีกนัสนิม Red Lead Oxide 2 ชนั  ฝังไว้ในระหว่างก่อสร้าง  โดยมีขนาดใหญ่กว่า

ขนาดทีท่อจะลดอยา่งน้อยข้องละ 0.5” กรณีทีจะทะลพืุนนอกบริเวณ Pipe Shaft 

จะต้องมี Pipe Sleeve สงูกว่าพืนอยา่งน้อย 2” และอุดด้วยวสัดกุนันําได้และมี

คณุสมบติัทนไฟได้ไมน้่อยกว่า 2 ชวัโมง ที UL รับรอง 

3.3.4 ช่วงระยะยดึท่อนํา จะต้องเป็นไปตามตารางรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 

PIPE DIA. 

(INCH.) 

ROD DIA 

(INCH.) 

STEEL PIPE 

HOR. 

[SPAN*(FT)] 

VERT. 

PVC. PIPE 

HOR. 

[SPAN*(FT)] 

VERT 

 

½ or Smaller 

¾ 

1 

1 – ¼ 

1 – ½ 

2 

2 – ½ 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12 or Larger 

 

3/8 

3/8 

3/8 

3/8 

3/8 

3/8 

½ 

½ 

5/8 

5/8 

¾ 

¾ 

7/8 

7/8 

 

6 

6 

8 

8 

10 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

12 

16 

16 

 

8 

8 

10 

10 

12 

12 

12 

12 

14 

14 

16 

16 

16 

16 

 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

8 

8 

10 

10 

12 

 

5 

5 

5 

6 

6 

8 

8 

10 

8 

12 

112 

14 

14 

16 

Remark * Maximum Internal of Hanger or Support 

  

3.3.5 การแขวนท่อนํา จะต้องกบัโครงสร้างอยา่งมนัคงแข็งแรงเป็นระยะด้วย Pipe Support 

และ Hanger ขนาดตามกําหนดในแบบ เหล็กแขวนและรองรับจะต้องจุ่มสีกนัสนิม Red 

Lead Primer และทาด้วยสีนํามนั (สีเทา) อีกชนัหนึง   

 

3.4 ฉนวนหุ้มท่อนํายา 
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ท่อนํายาและท่อนําทิงจะต้องหุ้มด้วย Elastomeric Closed Cell Insulation ซงึผลิตตาม

มาตรฐาน ASTM ฉนวนต้องเป็นแบบไมติ่ดไฟ  ความหนาแน่น 5-7 ปอนด์/ลบ.ฟุต คา่นําความ

ร้อน   ไมเ่กิน 0.28 BTU/HR.SQ.FT องศาฟาเรนไฮด์ ที 75 องศาฟาเรนไฮด์ Mean 

Temperature และการดดูซมึนําไมเ่กิน 5% ตอ่นําหนกัของฉนวน 

 

การหุ้มด้วยฉนวน จะต้องตอ่เชือมรอยตอ่ของฉนวนให้สนิทด้วยนํายาเชือมฉนวนของโรงงาน

ผู้ผลิตฉนวน ในสว่นทีท่อนํายาเดินที Outdoor และอุปกรณ์จะต้องทําการ Cladding ด้วย 

Aluminum ความหนาไมน้่อยกว่า 0.05 มม. 

 

3.5 การทดสอบท่อนํา 

ท่อนําทิงเมือติดตงัเรียบร้อยแล้วจะต้องทําการทดสอบรอยรัวแบบ Hydraulic Test โดยการ

กรอกนําให้ได้ความดนั 10 ฟุต  ของนําทิงไว้เป็นระยะเวลา 12 ชวัโมง 
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CHAPTER 4  ระบบท่อส่งลมและอุปกรณ์ประกอบ (Duct Work)  

  

ระบบท่อสง่ลมประกอบด้วยระบบยอ่ยดงันี 

- ระบบท่อสง่ลมเย็น (Supply Air Duct) 

- ระบบท่อสง่ลมบริสทุธิ (Fresh Air Duct) 

- ระบบท่อระบายอากาศเสีย (Exhaust Air Duct) 

- ระบบอดัอากาศ (Pressurized Air Duct) 

 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตงัระบบท่อสง่ลมรวมทงัอุปกรณ์ประกอบตามททีกําหนดไว้ในแบบและ 

Shop Drawing ทีได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว  ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบและประสานงานกบัผู้ รับจ้าง

ระบบอืนๆ เพือแก้ไขปัญหาขดัแย้งก่อนติดตงั 

 

4.1 ท่อลม  (Rectangular Duct) 

ทําด้วยแผน่เหล็กอาบสงักะสี ผลิตจากโรงงานทีได้มาตรฐานอุตสาหกรรมภายในประเทศ ขนาด

และความหนาต้องเป็นไปตามแบบและมาตรฐานดงันี 

Diamension Sheet Metal Thickness  

(Longest Side) (U.S. Gauge) (Approx. MM.) 

Up to 12 inch. No. 26 0.5 

13 – 30 inch. No. 24 0.7 

31 – 54 inch. No. 22 0.9 

55 – 84 inch. No. 20 1.1 

84 and Over No. 18 1.3 

 

ท่อทุกขนาด ต้องเสริมโดยการพบัขนึรูป หรือเสริมเหล็กฉากให้แข็งแรงตามรายละเอียดทีกําหนด

ในแบบ ทุกทางแยกจะต้องมี Splitter Damper ปรับบงัคบัปริมาณลมได้  ข้อโค้งจะต้องเป็นแบบ 

Full Radius กรณีทีมีจํากดัให้ใช้ Guide Vane ตามรายละเอียดทีกําหนดในแบบ ท่อลมทีวิงผา่น

พืนหรือผนงักําแพงจะต้องมี Sleeve ทําด้วยเหล็กอาบสงักะสีอยา่งแข็งแรง  จะต้องมีช่องเปิด

บริการ (Access Door) ติดตงัทีด้านข้างหรือด้านใต้ท่อลมขนาดประมาณ 300 มิลลิเมตร x 300 

ตําแหน่งตามความเหมาะสมเปิดบริการ Fire Damper ทุกชุด, Splitter Damper และ Volume 

Damper ทีมีขนาดใบโตกว่า 0.1 ตารางเมตรทุกชุด Access Door จะต้องเป็นแบบบานพบั 

(Hinge) มี Sash Lock อยา่งน้อยสองหวั  มีขอบเป็นรูปหน้าแปลนและมีประเก็น Neophone 

ติดทีขอบโดยรอบกนัอากาศรัวและ Access Door ทีติดตงับนท่อลมทีมีฉนวนหุ้มต้องทําเป็น 2 
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ชนั  ระหว่างชนับุด้วยฉนวนกนัความร้อนชนิดเดียวกบัทีใช้กบัท่อลม  ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ กําหนด

ขนาดและตําแหน่งของช่องเปิดบนฝ้าเพือการตรวจซอ่มและบริการท่อลม ท่อนํา เครืองและ

อุปกรณ์ตา่งๆ เสนอขออนุมติัตอ่วิศวกรก่อนการทําฝ้า คา่ใช้จ่ายในการทําช่องเปิดให้อยูใ่นความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้าง สกรู สลกัเกลียว นอต และหมดุยํา  ทีใช้กบังานท่อลมจะต้องทําด้วยวสัดุ

ปลอดสนิมหรือชุบด้วยสงักะสีหรือแคดเมียม 

 

4.2 ท่อลมกลมชนิดยืดหยุ่นได้  (Highly Compressible and Fully Flexible Aluminium Round 

– Duct) 

4.2.1 วสัดทีุใช้ทําท่อต้องเป็นอลมิูเนียมมีนําหนกัเบาและมีความยืดหยุน่ตวั สามารถยืดหด

และบิดไปมาตามต้องการได้โดยไมมี่การบุบสลายหรือเสียรูปหรือฉีกขาด  มี Friction 

Rate อยูใ่นเกณฑ์ตํา  ตวัท่อสามารถทนตอ่ความดนัได้ไมน้่อยกว่า 10 นิวของนํา (In. 

W.G.) และทนความร้อนได้ถึง 100 องศาเซลเซียส  ท่อต้องเป็นแบบ Tow-Ply 

Laminate of Tough Aluminium Foil และมี Polyester Laminated Incapsulating a 

Galvanized Steel Spring Helix   ด้านนอกของตวัท่อจะต้องมีฉนวนความร้อนซงึต้อง

หุ้มมาเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตท่อ  และผิวนอกของฉนวนต้องมีแผน่ Vapor Barrier 

หุ้มปกคลมุอีกชนั  กรรมวิธีของการตอ่ให้ปฏิบติัตามทีบริษัท/ห้างผู้ผลิตแนะนําไว้โดย

เคร่งครัดและต้องทําให้แน่นหนาพอทีจะป้องกนัมิให้ลมเย็นภายในท่อรัวออกมาได้  

ผู้ รับจ้างต้องนํารายละเอียดทางวิศวกรรมและวิธีการตอ่ท่อพร้อมตวัอยา่งท่อมาให้

ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้างตรวจสอบและขออนุมติัก่อนลงมือติดตงั 

4.2.2 ท่อกลมทีใช้ ต้องเผือความยาวไว้ให้สามารถเคลือนย้ายหวัจ่ายลม (Ceiling Diffuser 

หรือ Slot Diffuser) ได้ 1 แผน่ฝ้ารอบหวัจ่ายลม (เผือไว้ไมม่ากกว่า 2 เมตร) หรือดคูวาม

ยาวของท่อตามแบบ 

4.2.3 หากไมไ่ด้กําหนดเป็นอยา่งอืนให้ใช้ขนาดดงัตอ่ไปนี 

 

0 – 50       CFM : 5” 311 – 500      CFM : 12” 

51 – 85      CFM : 6” 501 – 750      CFM : 14” 

86 – 125    CFM : 7” 751 – 1,050    CFM : 16” 

126 – 175   CFM : 8” 1,051 – 1,430  CFM : 18” 

176 – 240   CFM : 9” 1,430 – 1,850  CFM : 20” 
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4.3 การแขวนยึดท่อลม  

ให้ใช้เหล็กเส้นและเหล็กฉากชุบสีกนัสนิม Red Lead Oxide Primer แล้วทาสีนํามนั (สีเทา) 

แขวนยดึท่อลมกบัโครงสร้างคอนกรีตด้วย Expansion Bolt  เป็นระยะดงันี 

 

DIMENSION OF DUCT 

LONGEST OF DUCT 

ระยะห่างไมเ่กิน เหล็กเส้น เหล็กฉาก 

UP TO 24” 7 ฟุต 3/8 1” x 1/8” 

25” TO 54” 5 ฟุต ½ 1 - 1/4” x 1/8” 

55” TO 66” 4 ฟุต ½ 1-1/2” x ¼” 

67” TO 80” 4 ฟุต ½ 2” x 2” x ¼” 

81” TO 102” 4 ฟุต ½ 2 ½” x 2 ½” x ½” 

103” TO 110” 3 ฟุต ½ 2 ½” x 2 ½” x 1/3” 

 

ทีแขวนท่อ (Steel Rod) จะต้องมีเกลียวเพียงพอให้ปรับแตง่ระยะได้ และให้เพิม Support หาก

พบว่าเกิดการแอ่นตวัของเหล็กฉากเกิน 03” 

 

4.4    DAMPER  

ประกอบด้วย Damper ชนิดตา่งๆ ดงันี 

4.4.1 Splitter Damper  ติดตงัตามทางแยกท่อลม สามารปรับแตง่ควบคมุปริมาณลมได้โดย

ใช้ Lock Nut แผน่ Splitter จะต้องขนึรูปอยา่งแข็งแรงตามทีแสดงไว้ในแบบ และให้

เครืองหมายที Steel Rod ตําแหน่งกลาง  เพือความสะดวกตอ่การ Balance ลม 

4.4.2 Volume Damper ติดตงัเพือปรับควบคมุการจ่ายลมของหวัจ่ายตา่งๆ ให้มีปริมาณตาม

กําหนด 

4.4.3 Gravity Damper ติดตงัเพือให้ลมผา่นทางเดียว  โดยใช้นําหนกัของ Damper Blade 

จะผิดเมือพดัลมไมทํ่างาน 

4.4.4 Fire Damper จะต้องทําขนึโดยมีรายละเอียดดงัแสดงในแบบ ทีแนวกําแพง ชาฟท์ตา่งๆ  

ตอ่กบัท่อลมทีเดินทะลผุา่น รวมทงัทีพืนคอนกรีตทีท่อลมทะลผุา่นทุกๆ จุด ไมว่่าจะมี

ระบุแสดงตําแหน่งไว้ในแบบหรือไมก็่ตาม ตวัเรือน (Casing) ทําด้วยเหล็กแผน่ ความ

หนาไมน้่อยกว่า 3  มิลลิเมตร ทาสีป้องกนัการผกุร่อน Fusible Link  ของ Fire  

Damper  เป็นชนิดละลายทีอุณหภูมิ  71  องศาเซลเซียส (160 องศาฟาเรนไฮท์) 
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4.5    ฉนวนหุ้มท่อลม (DUCT INSULATION)  

ท่อสง่ลมเย็นและท่อลมกลบัจะต้องหุ้มด้วยฉนวนใยแก้วหรือฉนวนแบบ Elastomeric Closed 

Cell ชนิดไมเ่ป็นเทอร์โมพลาสติกหรือหลอมเหลวเมือถกูความร้อนและทําจาก Non-Polar 

Elastomer ซงึผลิตตามมาตรฐาน ASTM ต้องเป็นแบบไมติ่ดไฟ (ไมเ่กิดหยดไฟ) ความนาแน่น  

4-6 ปอนด์/ลบ.ฟุต คา่นําความร้อนไมเ่กิน 0.26 BTU/HR/Sq.FT/F Temperature และการดดู

ซมึนําไมเ่กิน 5% ตอ่นําหนกัของฉนวน ปริมาณไนโตรซามีนไมน้่อยเกิน 10 PPB ความหนาทีใช้ 

25 มม. รอยตอ่จะต้องปิดด้วยวสัดเุดียวกนัให้เรียบร้อย การยดึแผน่ฉนวนเข้ากบัท่อลมให้ใช้

นํายาเชือมฉนวนของโรงงานผู้ผลิตฉนวน  ในกรณีสําหรับท่อลมสําหรับระบายอากาศทีดดูจาก

ห้องปรับอากาศและท่อลมอืนๆ ทีเดินผา่นห้องปรับอากาศหรือในฝ้าทีใช้เป็น Return ต้องหุ้ม

ฉนวนเหมือนท่อสง่ลมเย็นและท่อลมสําหรับระบายอากาศทวัไปไมต้่องหุ้มฉนวน  ตลอดความ

ยาวของท่อลมกลบั (RAD) และท่อสง่ลมเย็น (SAD) ตามความยาวทีปรากฏในแบบให้บุฉนวน

ภายในเสริมด้วย Aluminium Pin & Washer 

 

4.6 Air Plenum 

เครืองเป่าลมเย็นขนาดใหญ่แบบตงัพืน จะต้องมี Air Plenum ที Outlet ของเครืองขนาดตาม

กําหนดในแบบ  ทําด้วยแผน่สงักะสีอยา่งหนาไมบ่างกว่าเบอร์ 18 (U.S. Grade) บุภายในด้วย 

Elastomeric Closed Cell เช่นเดียวกบัทีใช้ในท่อลม ให้ใช้ความหนา 1 นิว 

 

4.7 Air Diffuser & Grille 

ประกอบด้วยประเภทตา่งๆ ดงันี 

4.7.1 Air Diffuser หวัจ่ายลมแบบติดผนงัแบบสีเหลียมผืนผ้ามีขนาดและจํานวนตามกําหนด

ในแบบ ทําด้วย Anodized Extruded Aluminium ขอบและมมุตดัเรียบติดตงันบฝ้า

เพดานทุกหวัจ่ายจะต้องมีใบปรับลม (Damper) และใบควบคมุปริมาณลม (Volume 

Damper) ทําด้วยโลหะชนิดเดียวกนั  สามารถถอดแยกหวัจ่ายทําความสะอาดได้งา่ย  

ขนาดของหวัจ่ายลมถ้าไมไ่ด้กําหนดเป็นอยา่งอืนให้ใช้ขนาดดงัตอ่ไปนี 

ปริมาณลม (CFM) ขนาดคอหวัจ่าย 

0 - 200 10” x 10” 

201 - 400 12” x 12” 

401 - 600 14” x 14” 

4.7.2 Air Register หวัจ่ายลมแบบติดผนงัแบบสีเหลียมผืนผ้า  มีขนาดและจํานวนตาม

กําหนดในแบบ ทําด้วย Anodized Exturded Aluminium สามารถปรับทางลมได้ 4 
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ทิศทาง มีใบปรับลม (Damper) ทําด้วยโลหะชนิดเดียวกนั Blade ของหวัจ่ายจะต้องมี 

Bushing ทําด้วย Nylon 

4.7.3 Slot Diffuser หวัจ่ายลมแบบแนวยาวติดฝ้าเพดานหรือผนงัปรับลมได้ 2 ทิศทางทําด้วย 

Anodized Exterded Aluminium มีกลอ่งพดัลมขนาดพียงพอเพือให้ลมกระจายออก

ตามแนวยาวอยา่งสมําเสมอ 

4.7.4 Exhaust Grille หน้ากากลมระบายออกแบบติดฝ้าเพดานห้องนําเป็นแบบ One Way มี

ใบปรับลม (Damper) ทําด้วย Anodized Exturded Aluminium และ ทีด้านออกสู่

ภายนอกอาคาร ต้องเพิมมุ้งลวด (Insert Screen) ด้วย  สําหรับใน Office แบบ A ซงึ

เป็นแบบสามารถปรับทางลมได้ 4 ทิศทาง มีใบปรับลม (Damper) ทําด้วยโลหะชนิด

เดียวกนั Blade จะต้องมี Bushing ทําด้วย Nylon 

4.7.5 Fresh Air Grille หน้ากากบริสทุธิ ลกัษณะเช่นเดียวกบั Return Air Grille แตเ่พิมมุ้ง

ลวด (Insert Screen) แบบสามารถถอดทําความสะอาดได้สะดวก 

 

หมายเหต ุ สําหรับ Exhaust และ Fresh Air Grille หรือ Grille อืนๆ ทีติดตงัด้านนอกอาคารให้

เป็น Grille ทีสามรถกนัฝนได้ 
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CHAPTER 5  พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN AND EXHAUST FANS) 

 

พดัลมระบายอากาศในทีนี หมายถึง พดัลมระบายอากาศเสีย (Exhaust Fan) จากห้องนํา, พดัลม

ระบายอากาศบริเวณ Basement ห้องไฟฟ้า Pressurized Fan และพดัลมระบายอากาศตามห้องตา่งๆ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตงัพดัลมระบายอากาศทงัหมดตามจํานวนและขนาดทีกําหนดไว้ในแบบ

แปลน รายละเอียดและข้อมลูของพดัลมประเภทตา่งๆ มีดงัตอ่ไปนี 

 

5.1 CENTRIFUGAL  BLOWER (BELT DRIVE) 

 ตวัถงั  (CASING)   : ทําด้วยแผน่เหล็กด้วยระบบเชือมตอ่เนืองผา่นกรรมวิธี

ป้องกนัสนิมจากโรงงานผู้ผลิต  ทีตวัถงัพดัลมต้องมีรู

ระบายนําทีอาจขงัอยูภ่ายในและมีปลกัอุดไว้ 

 IMPELLER  : ทําด้วยอลมิูเนียมหรือเหล็กกล้าเป็นแบบ Forward 

Curved หรือ Backไฟพก Curved Blade  และต้อง

ได้รับการถ่วงดลุย์ทางด้าน Static และ Dynamic 

Balance เป็นอยา่งดีจากโรงงานผู้ผลิต  

 SHAFT : ทําด้วย Carbon Steel 

 BEARING  : Heavy Duty Ball Bearing or Self Algning Type, 

Regreasable ตําแหน่งตลบัลกูปืนของพดัลมของพดั

ลมทีใช้ดดูควนัหรือไอนําจากห้องครัว  จะต้องอยูต่รง

ข้ามปากทางด้านดดูอากาศเข้า 

 PULLEY : Adjustable Pitch Type for V-Belt 

 MOTOR : Squirrel Cage Induction Totally Enclosed Fan 

Cooled Type With Insulation Class F, Speed 

1,450 Rpm. Power Supply ตามทีกําหนดในแบบ

แปลน 

 ACCESSORIES : Belt Guard  

 ANTI-VIBRATION  : ติดตงั Vibration Isolator แบบ Spring ชนิดมี 

Acoustic Pad สําหรับพดัลมทุกชุด 

ปากพดัลม (Inlet และ Outlet) ทีไมต่อ่กบัท่อลมต้องใสต่ะแกรงเหล็ก (Screen) ชนิดทีไมเ่ป็น

สนิมขนาดช่องตะแกรงไมเ่ล็กกว่า 1 นิว 

 

5.2 CENTRIFUGAL BLOWER (DIRECT DRIVE) 
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CASING : ทําด้วยเหล็กกล้า (Steel) ผา่นกรรมวิธีป้องกนัสนิมจาก 

โรงงานผู้ผลิต 

IMPELLER : Aliminium or Steel Multiblade Type 

MOTOR : Totally Enclosed Dust Proof Type, Speed ต้องไมส่งูกว่า 

1,450 RPM. ใช้กบัระบบไฟ 200 V./1 Phase/ 50 Hz. 

ANTI-VIBRATION : ติดตงั Vibration Isolator แบบ Rubber Type สําหรับพดัลม

ทุกชุด 

 

5.3 PROPELLER  FAN (FAN DIAMETER 6” – 12”) 

พดัลมระบายอากาศขนาดเล็กแบบติดตงักําแพง (Wall Mounted Type) ตวักรอบและใบพดัทํา

ด้วยวสัดปุระเภท Polypropylene แบบทนความร้อนยดึติดกบัโครงโลหะทีแข็งแรงพร้อมกบัมี 

Automatic Shutter แบบ Gravity ชนิดใบขนานทําด้วยอลมิูเนียม ตวัใบสามารถปิดได้สนิท

ขณะทีพดัลมหยดุเดินมอเตอร์เป็นแบบ Totally Enclosed Dust Proof Type ใช้กบัระบบไฟ 200 

V./ 1 Phase / 50 Hz. ใบพดัสามรถถอดออกล้างได้โดยงา่ย  ระบบเปิดปิดพดัลมด้วยสวิทซ ์

 

5.4 PROPELLER  FAN (FAN DIAMETER  ใหญ่กว่า 12”) 

พดัลมระบายอากาศเป็นแบบติดผนงัและสามารถติดตงักบัท่อลมได้ ตวัโครง, กําบงัลมทําด้วย

เหล็กกล้ายดึติดกบัมอเตอร์อยา่งมนัคงแข็งแรง, ใบพดัทําด้วยอลมิูเนียม หรือเหล็กกล้า  ได้รับ

การถ่วงดลุย์ทางด้าน Static และ Dynamic Balance มาอยา่งดี  พร้อมกบัมี Automatic 

Shutter แบบ Gravity ชนิดใบขนานทําด้วยอลมิูเนียม มีขนาดเท่าโครงกรอบนอกของพดัลมแต่

ละชุด, มอเตอร์เป็นแบบ Totally Enclosed Dust Proof Type ใช้กบัระบบไฟ 220 V./ 1 Phase 

/ 50 Hz. 

 

5.5 พัดลมระบายอากาศแบบ CEILING MOUNTED    

5.5.1   ใบพดัเป็นแบบ PROPELLER หรือ CENTRIFUGAL  พร้อมทงัมี  OUTLET GRAVITY  

DAMPER 

5.5.2 พดัลมต้องเป็นชนิดทีออกแบบมาสําหรับติดตงัทีฝ้าเพดานโดยเฉพาะ และสามารถถอด

ออกซอ่มได้ โดยไมต้่องเปิดช่องบริการ 

5.5.3 มีสมรรถนะใกล้เคียงทีสดุกบัทีกําหนดไว้ในแบบ ทงัปริมาณลม  และ STATIC 

PRESSURE รวมทงัต้องมีระดบัเสียงอยูใ่นเกณฑ์ตําเหมาะสมกบับริเวณทีใช้งานด้วย 

 

หมายเหต ุ 
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โดยทวัไปความดงัของเสียงสําหรับ Centrifugal Fan (Belt Drive) และ Axial Fan (Belt Drive) 

จะต้องงไมเ่กิน 70 dBA และสําหรับพดัลมทีติดตงัในลกัษณะ Free Blow  จะต้องดงัไมเ่กิน 60 

dBA  วดัทีระยะ 2 เมตรจากพดัลม  ถ้าหากเสียงดงัเกินกว่านีจะต้องติดตงัอุปกรณ์เก็บเสียงที

เหมาะสมเพือลดระดบัเสียงให้อยุใ่นระดบัทีเทียบเท่ากนันี  และในสว่นของพดัลมชนิดอืนๆ ให้

ระดบัเสียงอยูใ่นเกณฑ์เดียวกบัพดัลม National หรือเทียบเท่าโดยวิศวกรผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้าง 
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CHAPTER 6  ระบบไฟฟ้า   

 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้าและวสัดทุงัหมดทีเกียงข้องกบังานระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศ  ซงึจะต้องเป็นผลิตภณัฑ์ทีได้มาตรฐาน เป็นของใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน  ทําการ

ติดตงักําหนดในแบบ ให้ระบบปรับอากาศสามารถทํางานได้ตาม Function ทีต้องการ โดยยดึถือกฎ

ข้อบงัคบัของการไฟฟ้านครหลวงและการพลงังานแห่งชาติ  การเดินท่อร้อยสายและระบบสายดินให้

เป็นไปตามมาตรฐาน NEC อุปกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ  เช่น มอเตอร์ สวิตซ์ตดัตอน สวิตซ์อตัโนมติั มอเตอร์

สตาร์ทเตอร์ แตล่ะชนิดจะต้องเป็นผลิตภณัฑ์ยีห้อเดียวกนักบัผู้ รับจ้าง  ผู้ รับจ้างจะต้องประสานงานกบั

ผู้ รับจ้างงานระบบไฟฟ้า ตรวจเช็คจุดตอ่เชือมระบบไฟฟ้าให้มีขนาดและตําแหน่งถกูต้อง  มีปริมาณ

เพียงพอทีจะใช้งานระบบปรับอากาศงานติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศมีดงันี 

 

6.1 Motor Control Switchboard 

แผงควบคมุไฟฟ้าสําหรับมอเตอร์พดัลม  เครืองเป่าลมเย็นและจํานวนตามกําหนดในแบบ

ลกัษณะทวัไปมีดงันี 

6.1.1 Casing 

โครงตู้ ทําด้วยแผน่เหล็กหนาไมน้่อยกว่า 2.0 มม. ผา่นกรรมวิธีเคลือบป้องกนัสนิมและ

พน่สีเทาชนิดอบแห้งจากโรงงานมาตรฐานในประเทศ  ติดตงัสงูจากพืนอยา่งตํา 1.0 

เมตร ยดึติดผนงัด้วย Expansion Bolt ให้เพียงพอรับนําหนกัของอุปกรณ์ได้ 

6.1.2 Circuit Breaker 

มีขนาดและรายละเอียดตามกําหนดในแบบ และเป็นไปตามมาตรฐานของ NEMA 

6.1.3 Starter 

ให้ใช้ Star Delta Starter สําหรับมอเตอร์ขนาด 3.75 kW ขนึไปและ Direct on line 

สําหรับมอเตอร์ขนาดเล็กกว่า 3.75 kW ชุด Starter จะต้องมี Overload Protection, 

Phase Failure Protection, Under Voltage Relay, Auxilary Contacts (2NO+2NC) 

และ Timer Relay ระบบควบคมุใช้ไฟ AC 24 V. อุปกรณ์ทงัหมดจะต้องได้มาตรฐาน

ของ NEMA 

6.1.4 Remote Control Panel 

มี Pilot Lamp แสดงสถานภาพการทํางานของอุปกรณ์ เช่น ไฟเขียว เมือพดัลมกําลงั

ทํางานและไฟแดง  เมือพดัลมหยดุทํางาน สว่น Casing และแผงให้เสนอรายละเอียด

ภายหลงั  เพือให้สอดคล้องกบัระบบอืนๆ  
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6.2 สายไฟฟ้า 

จะต้องเป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐาน มอก. ของกระทรวงอุตสาหกรรม ใช้สาย THW 750 V. 75 องศา

เซลเซียส แกนเดียวเดินใน Wire Way หรือ Conduit  ตามกําหนดในแบบ  สายไฟฟ้ากําลงัขนาด

เล็กสดุจะต้องไมเ่ล็กกว่า 2.5 ตร.มม. และสายไฟฟ้าระบบควบคมุจะต้องมีขนาดไมเ่ล็กกว่า 1.5 

ตร.มม. สายดินจะต้องเป็นสายทองแดงเปลือย (Bare Copper Wire) ขนาดกําหนดในแบบ  ใน

กรณีไมไ่ด้ระบุไว้ให้ใช้ขนาดตามาตรฐานของ NEC 

 

6.3 ท่อร้อยสายไฟและกล่องพักสาย 

จะต้องเป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานของ UL การติดตงัท่อร้อยสายให้เป็นไปตามกําหนดในบบมี

รายละเอียดอุปกรณ์ดงันี 

6.3.1 การยดึท่อต้องยดึให้แน่นทุกระยะ อยา่งน้อย 1.5 เมตร  และทุกจุดทีมีการเปลียน

ทิศทาง 

6.3.2 ให้ติดตงักลอ่งพกัสายทุกจุดทีเปลียนทิศทาง โดยใช้ Luck Nut 2 ชุด ยดึทงัภายนอก

และภายใน 

6.3.3 ท่อร้อยสายชนิดพลาสติก (Polyvinyl Chloride : PVC) ทําจากสารประเภทเทอร์โม

พลาสติก  ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที มอก. 216-2524 ใช้ขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลางท่อไมเ่ล็กกว่า ½” สําหรับเดินฝังในผนงัหรือเดินลอยเกาะผนงัหรือ

เพดาน  โดยทวัไปท่อร้อยสายชนิดพลาสติกใช้ติดตงัในบริเวณทีมีสภาพการกดักร่อนสงู 

เช่น บริเวณชายทะเล เป็นต้น  ท่อร้อยสายชนิดพลาสติกโดยทวัไปใช้ข้อตอ่ PVC เฉพาะ

ลกัษณะตา่งๆ ขนึอยูก่บัชนิดของท่อทีต้องการตอ่และต้องใช้กลอ่งตอ่สายชนิดพลาสติก

พร้อมข้อตอ่ทีผลิตมาให้ใช้โดยเฉพาะ 

 

6.4 รางวางสาย (Wire Way) 

ให้ใช้รางเหล็กแผน่ความหนา และขนาดตามตารางทีกําหนดในแบบ แตต้่องหนาไมน้่อยกว่า 1.6 

มม. ผา่นกรรมวิธีเคลือบป้องกนัสนิมเช่นเดียวกบัตู้แผงสวิตซ์แล้วพน่สีเทาและอบแห้ง 2 ครัง 

ต้องมี Support หรือ Hanger ตามตารางกําหนดในแบบหรือทุกจุดทีมีการเปลียนทิศทาง 

 

6.5 การต่อลงดิน  

การตอ่ลงดินของระบบไฟฟ้าต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  เรืองความ

ปลอดภยัเกียวกบัไฟฟ้า และมาตรฐานของ NEC 

6.5.1 สายดินให้ใช้สายทองแดงเปลือย (Bare Coppre Wire) 

ขนาดตามมาตรฐาน NEC การตอ่เชือมสายดินเข้ากบัหลกัสายดิน ให้ใช้แบบ 

Exothemic Welding 
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6.5.2 หลกัสายดิน (Ground Rod) 

เป็นแบบเหล็กเคลือบด้วยทองแดงมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 16 มม. และยาวไมน้่อยกว่า 

3 เมตร ฝังลกึลงไปในดิน จะต้องมีคา่ตานทานของดินไมเ่กิน 5 โอห์ม  ในสภาวะปกติ

หากเกินจะต้องปัก Ground Rod เพิมจนได้คา่ความต้านทานตามกําหนด 
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CHAPTER 7 การป้องกันเสียงและการสันสะเทอืน 

 

7.1 เครืองจกัรและอุปกรณทีติดตงัใช้งานจะต้องทํางานโดยไมมี่การสนัสะเทือน  หรือเกิดเสียงเป็น

ทีรบกวนบริเวณใกล้เคียงตามมาตรฐานทวัไป หรือตามทีได้กําหนดไว้ในแบบ 

7.2 ท่อนําเมนทีติดตงัแขวนในห้องเครืองทํานําเย็น จะต้องมี VIBRATION ISOLATOR เพือป้องกนั

การ สนัสะเทือนแบบ SPRING ชนิดทีได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากวิศวกรออกแบบ 

7.3 ฐานรองรับเครืองจกัร และอุปกรณ์ตา่งๆ เช่น เครืองสบูนํา เครืองเป่าลมเย็น และพดัลมระบาย

อากาศขนาดใหญ่ จะต้องมี VIBRATION ISOLATOR แบบ SPRING ชนิดทีได้รับการ

พิจารณาเห็นชอบจากวิศวกรออกแบบ 

7.4 การตอ่ท่อนําเข้าออกจากเครืองจกัรต้องมี FLEXIBLE JOINT แบบยางสงัเคราะห์ ตามรูปแบบ

ทีได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากวิสวกรออกแบบ 

7.5 การตอ่ท่อสายไฟเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าควรใช้ FLEXIBLE CONDUIT แบบป้องกนันําได้  ไมว่่าจะ

เป็นการติดตงัในห้องเครืองหรือนอกอาคาร 

7.6 หากการทํางานของเครืองจกัรและอุปกรณ์มีเสียงดงัเป็นทีรบกวนหรือมีการสนัสะเทือน  ซงึผู้ว่า

จ้างและหรือวิศวกรออกแบบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามากเกินควร   เป็นหน้าทีของผู้ รับจ้าง

จะต้องแก้ไขปรับปรุงจนหมดปัญหา  โดยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายเองทงัสิน 

 

บัญชีรายชือตัวอย่างอุปกรณ์และวัสดุใช้งาน 

 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและตวัอิยา่งอุปกรณ์และวสัดใุช้งานตามบญัชีรายชือนี  เสนอวิศวกรออกแบบ

และผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนไมน้่อยกว่า 30 วนั  ก่อนกําหนดจดัซือและติดตงั  ตวัอยา่งหรือ

อุปกรณ์บางรายการอาจจะต้องเสนอแบบ BLUE PRINT ประกอบการพิจารณาด้วย 

อนัดบั รายการ รายละเอียด 

1. Pipe Hanger ทําด้วยเหล็กเส้นแบบขนึรูปตามแบบ ชุบสีกนัสนิม และ

ทาด้วยสีเทา 

2. Pipe Support ทําด้วยเหล็กรางและเหล็กเส้นแบบขนึรูปตามแบบ ชุบสี

กนัสนิมและทาด้วยสีเทา 

3. Expansion Bolt เสนอตวัอยา่งพร้อม Catalogs 

4. Pipe Sleeve ทําด้วยท่อเหล็กเหนียวชุบสีกนัสนิม 

5. Sleeve Sealant เสนอตวัอยา่ง Chemical Compound พร้อม Catalogs 

6. Pipe Insulation (RIGID) เสนอตวัอยา่งและ Drawing 

7. Galvanized Steel Sheet เสนอตวัอยา่งขนาด 4” x 4” ทุกความหนาทีใช้งาน 
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อนัดบั รายการ รายละเอียด 

8. Aluminium Tape เสนอตวัอยา่งพร้อม Catalogs 

9. Chemical for Water Treatment เสนอตวัอยา่งพร้อม Catalogs 

10. Vibration Isolators Control 

Valve & Accessories 

เสนอตวัอยา่งพร้อม Catalogs 

11. Control Valve & Accessories เสนอตวัอยา่งพร้อม Catalogs 

12. Flexible Round Duct (Pre-

Insulated from Factory) 

เสนอตวัอยา่งพร้อม Catalogs 

13. Duct Insulation  

(Fiberglass W/Alum. Foil) 

เสนอตวัอยา่งพร้อม Catalogs 

14. Pipe Insulation  

(Elastomeric Closed Cell  

Insulation) 

เสนอตวัอยา่งพร้อม Catalogs 

15. Air Distribution Equipments  

(Diffusers, Grilles, Slot, etc.) 

เสนอตวัอยา่งพร้อม Catalogs 

16. Air Filters เสนอตวัอยา่งพร้อม Catalogs 
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CHAPTER 8 อุปกรณ์พเิศษ 

 

8.1 แผงกรองอากาศ (Air Filter) 

ก. ความต้องการทวัไป  

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตงั แผงกรองอากาศตามรายละเอียดทีปรากฏในแบบ

รายการและตามข้อกําหนดทีจะกลา่วตอ่ไปนี  แผงกรองอากาศต้องอยูใ่นสภาพดีขณะทํา

การติดตงั, ทดสอบและสง่มอบ หากตรวจพบภายหลงัแล้วว่าแผงกรองอากาศอนัใด

อนัหนึงรัวหรือฉีกขาด  ผู้ รับจ้างต้องเปลียนอนัใหมที่มีสภาพดีกว่าในทนัที 

ประสิทธิภาพของแผงกรองอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 52-76 TEST 

METHOD หรือ ARI STANDARD 850-78 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่รายงานการทดสอบ 

ASHRAE 52-76  จากห้องทดลองทีเป็นอิสระ  (Independent Laboratory) เช่น AFIL, 

ETL เพือทําการขออนุมติั 

 

ข. วสัดแุละอุปกรณ์  

แผงกรองอากาศแบง่เป็นชนิดตา่งๆ ดงันี 

Plated Panel Pre-Filters 

ขนาดความหนา : ไมน้่อยกว่า 2 นิว 

ความเร็วผา่นแผงกรอง : ไมม่ากกว่า 500 FPM. 

Initial Resistance : ไมม่ากกว่า 0.3 นิว ของนํา 

Final Resistance : ไมม่ากกว่า 1.0 นิว ของนํา 

Rated Average Atmospheric : ไมน้่อยกว่า 25-30 % Dust Spot Efficiency 

Rated Average Arrestance : ไมน้่อยกว่า 90% 

Rate Dust Holding Capacity : ไมน้่อยกว่า 195 Grams 

 

Aluminium Filter 

ขนาดความหนา : ไมน้่อยกว่า 2 นิว 

ความเร็วผา่นแผงกรอง : ไมม่ากกว่า 500 FPM. 

Initial Resistance : ไมม่ากกว่า 0.13 นิว ของนํา 

Final Resistance : ไมม่ากกว่า 0.6 นิว ของนํา 

Rated Average Atmospheric : ไมน้่อยกว่า 65% 
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8.2 Fire Barrier  

A. Fire and smoke protection shall be according to ASTM and 300-21 NEC 

B. Engineering requirement of fire barrier : 

- Equipment and Material shall be UL classified and FM approved 

- Provide at least 3-hour fire rating 

- Re-enterable and repairable 

- Non toxic while installation and in case of fire 

- Vibration standing 

- Easy installation 

C. Installation 

The contractor shall provide as follow : 

- All of pipe, conduit & duct penetrate floor and wall both inside and outside 

shaft shall be provided with fire barrier. 

- All of Floor and Wall opening/sleeve for future shall be provided with fire 

barrier 

- Installation detail shall be accordance with manufacturer. 
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CHAPTER 9 การทดสอบปรับแต่ง และทดลองเดินเครืองของระบบต่างๆ ในระบบปรับ

อากาศ 

(Testing, Balancing and Commissioning of The A/C System Tests)  

 

ผู้ รับจ้างระบบปรับอากาศ จะต้องรับผิดชอบตอ่การปรับแตง่ระบบปรับอากาศและระบายอากาศให้

ทํางานได้ถกูต้องเหมาะสม ตามรูปแบบพิมพ์เขียว  มาตรฐานกําหนดและหลกัทางวิศวกรรมทีถกูต้อง 

ผู้ รับจ้างระบบปรับอากาศจะต้องทําการทดลองและทดสอบการเดินเครืองปรับอากาศให้ทํางาน

ติดตอ่กนัไมน้่อยกว่า 48 ชวัโมง  โดยต้องจดบนัทึกการทํางานของเครืองและอุปกรณ์ตา่งๆ  ตลอดจน

การทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด  และเป็นทียอมรับของวิศวกรควบคมุงานและผู้ว่าจ้าง  

ข้อมลูทีเก็บได้ระหว่างการทดสอบเดินเครืองต้องจดัการทําแบบฟอร์มและกรอกลงให้เรียบร้อย  ผู้ รับ

จ้างระบบปรับอากาศจะต้องจดัสง่แบบฟอร์มดงักลา่วมาไมน้่อยกว่า 5 ชุด  โดยระบุให้แน่ชดัถึงเครือง

อุปกรณ์ตา่งๆ ทีทําการทดลองและทดสอบในแตล่ะชุดเครืองมือวดัตา่งๆ ทีผู้ รับเหมาปรับอากาศ

นํามาใช้จะต้องทําการปรับแตง่ให้เรียบร้อยก่อน (Accurately Calibrated)   และนําเสนอแก่วิศวกร

ควบคมุงานและผู้ว่าจ้าง  โดยห้ามทําการแก้ไขหรือตกแตง่ตวัเลขโดยเด็ดขาด  ถ้ามีการจดบนัทึกผิดให้

ขีดฆ่าและจดบนัทึกคา่ทีอ่านได้ใหมแ่ละถกูต้องลงไป  โดยวิศวกรผู้ควบคมุงานและผู้ว่าจ้างทีเป็นผู้ดแุล

การทดสอบจะเป็นพยานและเซ็นต์ชือกํากบัข้อมลุนนัๆ  ผู้ รับจ้างระบบปรับอากาศจะต้องทําการ

ทดสอบและปรับแตง่เครืองและอุปกรณ์ตา่งๆ ดงันี 

 

9.1 เครืองปรับอากาศ  

ก่อนการเดินเครือง (Before Start-Up) 

 ต้องตรวจสอบระบบนํายาดวู่ามีการรัวทีจุดใดบ้าง และทําการแก้ไขให้เรียบร้อย 

 ตรวจสอบและบรรจุนํายา (Refrigerant) และนํามนัหลอ่ลืน (Compressor Oil) ใน

จํานวนและปริมาณเหมาะสม  ตามทีบริษัทผู้ผลิตแนะนํา 

 ตรวจสอบวงจรไฟฟ้ากําลงั และวงจรควบคมุให้เรียบร้อย 

 ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทีใช้ป้องกนัเครืองไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 

(Protective Equipment) 

 ตรวจสอบอุปกรณ์ตา่งๆ ตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต ตามขนัตอนทีเสนอแนะมา 

 จด Name Plate ของเครือง  หลงัจากเดินเครืองแล้ว 

 ตรวจสอบและปรับแตง่ปริมาณนํายาในระบบให้อยูใ่นสภาพใช้งานทีกําหนด 

 ตรวจสอบและปรับแตง่ปริมาณนําเย็น และ/หรือ นํายาระบายความร้อน  ให้อยูใ่นสภาพ

ใช้งานทีกําหนด 

 ตรวจสอบและปรับแตง่อุปกรณ์ควบคมุทุกขนัตอนทีกําหนด 
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 ตรวจสอบอตัราการใช้พลงังาน (Power Consumption Rate) 

 อืนๆ ตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต 

 

9.2 Fan Coil Unit                                                                                 

 วดั ปรับแตง่และบนัทึกความเร็วของพดัลม 

 วดัและบนัทึก Voltage  และกระแสของมอเตอร์พดัลม 

 วดัและบนัทึกปริมาณลมสงูจาก Fan Coil Units 

 วดัและบนัทึกคา่ความดนัสถิติของพดัลม (Static Pressure) 

 วดัและบนัทึกอุณหภูมิกระเปาะเปียก และกระเปาะแห้ง ของอากาศทีเข้าและออกจาก 

Cooling Coil 

 

9.3 Ventilation Fans  

 วดั ปรบแตง่และบนัทึกคา่ความเร็วพดัลม 

 วดัและบนัทึก Voltage และกระแสของมอเตอร์พดัลม 

 วดัและบนัทึกปริมาณลมสง่ทีออกจากพดัลม 

 วดัลมและบนัทึกความดนัสถิตย์ของพดัลม 

                                     

9.4 Air Distribution System 

 วดัและปรับปริมาณอากาศบริสทุธิ ทีนําเข้าตามทีกําหนด 

 ปรับการไหลของอากาศในทุกสว่นของท่อลม ให้ได้ตามทีต้องการ 

 วดัและปรบปริมาณลมออก เช่นที Diffusers, Grilles ให้ได้คา่ตามทีกําหนดโดยผิดพลาด

ได้ไมเ่กิน 10% 

 ปรับบานเกล็ดของแผงลมจ่ายเพือให้กระจายลมได้ดีทวัห้อง หลีกเลียง Stagnation ของ

อากาศในห้อง 

 

9.5 Control System 

 ทดสอบปรับแตง่ระบบควบคมุทางด้านตา่งๆ ทีมีในระบบปรับอากาศ 

 จดบนัทึกข้อมลูตา่งๆ 

 อืนๆ ทีเป็นประโยชน์ 

 

9.6 Other System 

 ทางวิศวกรผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้ กําหนด วิธีการปรับแตง่ และทดสอบ 
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 ตามสภาพความเหมาะสมโดยยดึหลกัการปฏิบติังานทางวิศวกรรมทีดี(Good 

Engineering Practice) ของแตล่ะระบบเป็นรายๆ ไป 



10-1 

CHAPTER 10 บัญชีรายชืออุปกรณ์และวัสดุมาตรฐาน  

 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตงั  โดยใช้อุปกรณ์และวสัดมุาตรฐานตามทีกําหนดในบญัชีรายชือ

นีหรือได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้เทียบเท่าจากวิสวกรออกแบบและผู้ว่าจ้าง  

 

รายชือผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ของวัสดุและอุปกรณ์มาตรฐาน                                                                    

ให้เป็นไปตาม LIST OF EQUIPMENT ดงัตอ่ไปนี:-                            

1. SPLIT TYPE AIR CONDITIONER  

 MITSUBISHI 

 DAIKIN 

 CARRIER 

 TOSHIBA 

 SUMSUNG 

2. VENTILATING BLOWER (CENTRIFUGAL TYPE) 

 PANASONIC 

 MITSUBISHI 

 ACME 

 CHICAGO 

 GREENHECK 

3.   VENTILATING FAN (PROPELLER TYPE) 

 NATIONAL 

 MITSUBISHI 

 ACME 

 GREENHECK 

 MECFLO 

 S&P 

4. MOTOR FOR BLOWER 

 BROOK 

 SIEMENS 

 ABB 

 CROMPTON 

5.  PVC. PIPE  

 THAI PIPE 



10-2 

 D-PLAST  

6.  FLEXIBLE ROUND DUCT 

 AERODUCT 

 Micro Fiber 

7.  GALVANIZED STEEL SHEET     

 LOCAL (TISI STANDARD) 

8.  AIR DUCT INSULATION (FIBER GLASS) 

 MICRO-FIBER  

 ASAHI 

 SFG 

9.  PIPE INSULATION   

 AEROFLEX 

 ARMAFLEX 

10.  GRILLS & DIFFUSERS   

 WATER LOO 

 KOMFORT FLOW 

 ESCOFLOW 

11.  AIR FILTER                                   

 AFF 

 CAMBRIDGE 

 FARR 

 ECO AIR 

12.  VIBRATION ISOLATOR                                 

 MASON 

 KINETICS 

 VIBRATION MOUNTINF & CONTROLS 

13.  ELECTRICAL CONDUCTOR                        

 YAZAKI   

 PHEPS DODGE 

 BANGKOK CABLE 

 MCI DRAKA 

  CTW 
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14.  ELECTRICAL CONDUIT 

 PANASONIC 

 PAT 

 TAS 

 RSI 

15.  MOTOR STARTER   

 SQUARE D 

 SIEMENS 

 G.E.  

16.  CIRCUIR BREAKER   

 SCHNEIDER  

 ABB 

 SIEMENS  

17.  ELECTRICAL METERING 

 FUJI 

 MITSUBISHI 

 ASEA 

 GENZ 

 CELSA 



 

เอกสารรายการประกอบแบบ 

(SPECIFICATION) 

ระบบไฟฟาและสื่อสาร 

บรรษัทประกนัสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

 

 

จัดทําโดย 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท จํากัด 

47/90 ซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท : 02 964-9101-2  โทรสาร  : 02 964-9100 

อีเมลล : trustee_47@yahoo.com                       

 



1 
 

สารบัญ 

งานระบบไฟฟาและสือ่สาร 

 ขอกําหนดเฉพาะงานระบบไฟฟาและสื่อสาร                                                2 

 การทาสีปองกันการผกุรอนและรหสัส ี       3 

 สายไฟฟาแรงตํ่า          5 

 ระบบการตอลงดิน         6 

 กลองตอสายไฟฟา                                                      7 
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ขอกําหนดเฉพาะงานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

(General Requirement) 

1. บทนํา 
1.1 ผูวาจางมีความประสงคจะวาจางจัดหา พรอมติดตั้งวัสดุและอุปกรณ สําหรับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ตลอดจน

ระบบงานอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการใชงานของโครงการใหแลวเสร็จอยางสมบูรณ ตามรายละเอียดที่ระบุหรือแสดงไวในแบบ 
และรายละเอียดประกอบแบบน้ีทุกประการ 

1.2 วัสดุและอุปกรณตลอดจนการติดตั้งระบบตางๆ  ตามขอกําหนดตองมีความเหมาะสมกับการใชงานภายใตสภาพภูมิอากาศ
แวดลอมดังตอไปน้ี :- 
ก. ความสูงใกลเคียงระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
ข. อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 96 องศาฟาเรนไฮท 
ค. อุณหภูมิเฉล่ียตอป  86 องศาฟาเรนไฮท 
ง. ความชื้นสัมพัทธสูงสุดเฉล่ีย 79 เปอรเซ็นต 
จ. ความชื้นสัมพัทธเฉล่ียตอป  55 เปอรเซ็นต 

2. คําจํากัดความ 
คํานาม  คําสรรพนาม  ที่ปรากฏในขอกําหนดสัญญาและรายการกอสราง รวมทั้งเอกสารอ่ืนที่แนบสัญญา ใหมีความหมายตามที่ระบุไว

ในหมวดน้ี นอกจากจะมีการระบุเฉพาะไวเปนอยางอ่ืน  

"เจาของโครงการ" หรือ 

”ผูวาจาง” 

หมายถึง   เจาของงานกอสรางโครงการน้ี ตามที่ลงนามในสัญญา และมีอํานาจ

ตามที่ระบุในสัญญา 

“วิศวกร” หมายถึง วิศวกรผูมีอํานาจซ่ึงปรากฏอยูในแบบ และในเอกสารตางๆ ใน

ฐานะเปนผูออกแบบและกําหนดรายการกอสราง 

"ผูรับจาง" หมายถึง นิติบุคคลและตัวแทน หรือลูกจางของนิติบุคคลที่ลงนามเปน   

คูสัญญากับเจาของโครงการ 

"งานกอสราง" หมายถึง งานตางๆ ที่ ไดระบุในแบบกอสรางประกอบสัญญารายการ      

กอสรางและเอกสารแนบสัญญา รวมทั้งงานประกอบอ่ืนๆ       ที่

เก่ียวของ 

"แบบประกอบสัญญา" หมายถึง แบบกอสรางทั้งหมดที่มีประกอบในการทําสัญญาจางเหมา และ

รวมถึงแบบที่มีการแกไข และเพิ่มเติมที่ไดรับการอนุมัติเห็นชอบ  

จากเจาของโครงการ และผูวาจาง 

"รายละเอียดประกอบแบบ 

หรือขอกําหนด” 

หมายถึง ขอความและรายละเอียดที่กําหนด และควบคุมคุณภาพของ วัสดุ-

อุปกรณ เทคนิค และขอตกลงตางๆ ที่เก่ียวกับงานกอสรางที่ มี

ปรากฏ หรือไมมีปรากฏในแบบกอสรางตามสัญญาน้ี 

"การอนุมัต"ิ หมายถึง การอนุมัติเปนลายลักษณอักษร จากผูมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัต ิ

"ระบบประกอบอาคาร" หมายถึง ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบอ่ืนๆ ที่

นอกเหนืองานสถาปตยกรรมและกอสราง 
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3. สถาบันมาตรฐาน 
นอกเหนือจากขอบังคับ และ/หรือ ขอบัญญัติแหงกฎหมายทองถิ่น ตลอดจนกฎระเบียบของหนวยงานที่เก่ียวของตางๆ แลว ถามิได

กําหนดไวเปนอยางอ่ืน มาตรฐานทั่วไปของ วัสดุ-อุปกรณ การประกอบและการติดตั้ง ที่ระบุไวในแบบ และรายละเอียดประกอบแบบ 

เพื่อใชอางอิงสําหรับงานโครงการน้ี ใหถือตามมาตรฐานของสถาบันที่เก่ียวของดังตอไปน้ี:- 

3.1 กฎ และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
3.2 มาตรฐานการพลังงานแหงชาต ิ
3.3 กฎ ระเบียบ และ มาตรฐานของการไฟฟาทองถิ่น ไดแก การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค 
3.4 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
3.5 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ) 
3.6 AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI.) 
3.7 BRITISH STANDARD (BS.) 
3.8 DEUTSCHE INDUSTRIENORMEN (DIN) 
3.9 FACTORY MUTUAL (FM.) 
3.10 INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (IEC.) 
3.11 JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD (JIS) 
3.12 NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC.) 
3.13 NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (NEMA) 
3.14 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA.) 
3.15 UNDERWRITERS' LABORATORIES, INC, (UL.) 
3.16 NATIONAL ELECTRICAL SAFTY CODE ( NESC ) 
3.17 VERBOND DEUTSCHER ELECTROTECHNIKER ( VDE ) 

4. สถาบันตรวจสอบ 
ในกรณีที่ตองทดสอบคุณภาพ วัสด-ุอุปกรณ ที่ใชงานตามสัญญาน้ี   อนุมัติใหทดสอบในสถาบันที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และไดรับความ

เห็นชอบจากเจาของโครงการมีดังน้ี :-  

4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
4.2 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   บางเขน 
4.4 กรมวิทยาศาสตรบริการ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4.5 หรือสถาบันอ่ืน ๆ ที่ยอมรับโดยวิศวกรผูออกแบบและเจาของโครงการ 
4.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

5. หนาท่ีและความรับผิดชอบ                 
5.1 พนักงาน          

5.1.1 ผูรับจางตองจัดหาวิศวกร หัวหนาชางและชางชํานาญงานที่มีประสบการณ ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานไดทันทีเพื่อใหงานแลวเสร็จทันตามกําหนดการของเจาของ
โครงการ 

5.1.2 วิศวกรผูรับผิดชอบโครงการของผูรับจาง ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมเปนสามัญวิศวกร เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานและควบคุมการติดตั้งใหเปนไปตาม
แบบ รายละเอียด และขอกําหนด ใหถูกตองตามหลักวิชาและวิธีปฏิบัติ ซ่ึงเปนที่ยอมรับการลงนามในเอกสารขณะ
ปฏิบัติงาน จะถือเปนความผูกพันของผูรับจางไมวากรณีใด ๆ ผูรับจางจะยกขออางถึงการที่ตนไมทราบขอเท็จจริง
ตางๆ เพื่อประโยชนของตนมิได 
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5.1.3 ในกรณีที่ผูวาจางพิจารณาเห็นวา พนักงานของผูรับจางมีคุณสมบัติไมเหมาะสม เจาของโครงการสงวนสิทธิที่จะส่ัง
การใหผูรับจาง จัดหาบุคคลที่เหมาะสมกวามาทดแทนได 

5.1.4 ผูรับจางจะตองเสนอชื่อวิศวกรผูรับผิดชอบโครงการ  รายชื่อและผลงานของผูรับเหมาชวง  เพื่อใหผูวาจางพิจารณา
อนุมัติกอนเสมอ 

5.2 เครื่องมือเครื่องใช 
ผูรับจางตองมีเครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องผอนแรงที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สําหรับใชในการปฏิบัติงาน เปน

ชนิดที่เหมาะสม อีกทั้งจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน เจาของโครงการมีสิทธ์ิที่จะขอใหผูรับจางเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มจํานวน

ใหเหมาะสมกับการใชงาน 

5.3 การสํารวจบริเวณกอสราง 
ผูรับจางตองสํารวจตรวจสอบสถานที่กอสรางกอนการติดตั้ง วัสดุ-อุปกรณตางๆ เพื่อศึกษาถึงลักษณะและสภาพทั่วไป 

ขอบเขตส่ิงกอสรางที่มีอยูสาธารณูปโภคตางๆ มีความเขาใจเปนอยางดี  ไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะยกขออางถึงการที่ตนไม

ทราบขอเท็จจริง และ/หรือขอมูลที่กลาวขางตน เพือ่ประโยชนของตนมิได 

5.4 การตรวจสอบแบบ รายการ และขอกําหนด 
5.4.1 ผูรับจางตองตรวจสอบรายละเอียดจากแบบสถาปตยและโครงสราง พรอมไปกับแบบทางวิศวกรรมตาง ๆ ที่ปรากฏ

ในโครงการน้ีกอนการติดตั้ง วัสด-ุอุปกรณเสมอ  เพื่อขจัดขอ   ขัดแยง 
5.4.2 ผูรับจางตองตรวจสอบแบบ รายการ และขอกําหนดตาง ๆ จนเขาใจถึงเงื่อนไขตางๆ โดยละเอียด เม่ือมีขอสงสัย

หรือพบขอผิดพลาด ใหเสนอวิธีการแกไขแลวนําไปสอบถามจาก ผูวาจางโดยตรง 
5.4.3 ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคล่ือน ขัดแยง หรือไมชัดเจนในแบบประกอบสัญญา รายการเครื่องวัสดุ-อุปกรณ และ

เอกสารสัญญาอ่ืนๆ ผูรับจางตองรีบตรวจสอบในเบื้องตนแลวจึงแจงใหผูวาจางทราบเพื่อขอคําวินิจฉัยทันที  ผูคุม
งาน และ/หรือ ผูออกแบบ จะพิจารณาตัดสินโดยถือเอาสวนที่ดีกวาถูกตองกวาเปนเกณฑ    

5.4.4 ระยะ ขนาด และตําแหนงที่ปรากฏในแบบประกอบสัญญา ใหถือตัวเลขเปนสําคัญ หามใชวิธีวัดจากแบบโดยตรง ใน
สวนที่ไมไดระบุตัวเลขไว เปนการแสดงใหทราบเปนแนวทางที่ควรจะเปนไปได   เทาน้ัน ผูรับจางตองตรวจสอบจาก
เครื่อง วัสดุ-อุปกรณ ที่ไดรับอนุมัติใหใชในโครงการ และสถานที่ติดตั้งจริง 

5.5 การจัดทําตารางแผนงาน 
ถาผูวาจางมิไดกําหนดหรือตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองจัดทําตารางแผนงาน จัดสงผูวาจางเพื่อประกอบการ

ประสานงาน ดังตอไปน้ี:- 

5.5.1 แผนงานลวงหนารายสัปดาห ประกอบดวย 
1) กําหนดการขนสงเครื่อง และอุปกรณเขาหนวยงาน ในรอบสัปดาหถัดไป 
2) กําหนดการติดตั้งและการแลวเสร็จของงานแตละขั้นตอน ในรอบสัปดาหถัดไปจัดสงแผนงานรายสัปดาห

แกผูวาจาง จํานวน 3 ชุด ภายในวันสุดทายของแตละสัปดาห หรือตามที่ผูวาจางกําหนดให 
5.5.2 แผนงานลวงหนารายเดือน ประกอบดวย 

1) กําหนดการขนสงเครื่อง และอุปกรณ เขาหนวยงาน ในรอบเดือนถัดไป 
2) กําหนดการติดตั้ง และแลวเสร็จ ของงานแตขั้นตอน ในรอบเดือนถัดไป 
3) แผนการ เพิ่ม/ลด จํานวนพนักงาน และตําแหนงหนาที่ ในรอบเดือนถัดไป จัดสงแผนงานรายเดือนแกผู

วาจาง จํานวน 4 ชุด ภายในสัปดาหสุดทายของเดือนหรือตามที่ผูวาจางกําหนดให 
5.5.3 การวางแผนงานลวงหนาตลอดโครงการ แสดงรายละเอียด จํานวนพนักงาน การขนสงเครื่องและอุปกรณเขาสถานที่

ติดตั้ง การติดตั้งและการแลวเสร็จ ของงานแตละขั้นตอน  ตั้งแตตนจนจบโครงการโดยจัดสงแกผูวาจาง จํานวน 4 
ชุด หรือตามที่ผูวาจางกําหนดให 

5.6 การจัดทํารายงานผลความคบืหนาของงาน 
ถาผูวาจางมิไดกําหนดหรือตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองจัดทํารายงาน จัดสงใหผูวาจางดงัตอไปน้ี :- 

5.6.1 รายงานประจําวัน ประกอบดวย  
1) รายละเอียดงานที่ปฏิบัติไดจริงในแตละวัน (ปริมาณงาน และตําแหนงของงาน) 
2) รายละเอียดงานแกไขเปล่ียนแปลง ตามทีผู่วาจางส่ังดําเนินการ 
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3) รายละเอียดงานแกไขเปล่ียนแปลง ตามความตองการของเจาของงาน (งานเพิ่ม/งานลด) จัดสงรายงานแก
ผูวาจางจํานวน 3 ชุด ภายหลังเลิกงานของวันน้ัน ๆ หรือกอนเริ่มงานวันถัดไปหรือ ตามที่ผูวาจาง
กําหนดให 

5.6.2 รายงานประจําสัปดาห ประกอบดวย 
1) สรุปงานที่ปฏิบัติไดจริง ในรอบสัปดาห/สัปดาหที่ผานมา และ สัปดาหตอไปที่จะดําเนินการ 
2) สรุปงานแกไขเปล่ียนแปลง ตามที่ผูวาจางส่ังดําเนินการในรอบสัปดาห 
3) สรุปงานแกไขเปล่ียนแปลง ตามความตองการของเจาของงาน  (งานเพิ่ม/งานลด)  ในรอบสัปดาห 
4) จํานวนวัสดุ อุปกรณที่นําเขามายังหนวยงานในรอบสัปดาหจัดสงรายงานแกผูวาจาง จํานวน  2  ชุด 

ภายในวันแรกของสัปดาหถัดไป หรือตามที่ผูวาจางกําหนดไว 
5.6.3 รายงานประจําเดือน ประกอบดวย 

1) สรุปงานที่ปฏิบัติไดจริง ในรอบเดือน 
2) สรุปงานแกไขเปล่ียนแปลง ตามที่ผูวาจางส่ังดําเนินการในรอบเดือน 
3) สรุปงานแกไขเปล่ียนแปลงความตองการของเจาของงาน (งานเพิ่ม/งานลด) ในรอบเดือน 
4) สรุปจํานวนวัสด-ุอุปกรณ ที่นําเขามาในหนวยงานในรอบเดือน 
5) จํานวนและตําแหนงหนาที่ของพนักงานทั้งหมดที่เขาปฏิบัติงานในรอบเดือน    จัดสงรายงานแกผูวาจาง 

จํานวน 4 ชดุ ภายในสัปดาหแรกของเดือนถัดไป  หรือตามที่ผูวาจางกําหนดให 
6) โดยรูแบบของรายงานทั้งหมดตองไดรับความเห็นชอบจากทางผูวาจางกอนนําไปใชงาน 

5.7 การทํางานนอกเวลาทําการปกต ิ
หากผูรับจางมีความประสงคที่จะทํางานในชวงเวลาทํางานที่เกินเวลา 8 ชั่วโมง ในวันทํางานปกติ (วันจันทร ถึงวันศุกร) และ

ทํางานลวงเวลาในวันอาทิตย วันนักขัตฤกษ หรือวันที่ทางราชการกําหนดใหเปนวันหยุดราชการ  ผูรับจางตองแจงใหผูวาจาง

ทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน เพื่อขออนุมัติทํางานลวงเวลาเปนลายลักษณอักษรโดยผูวาจางจะพิจารณาอนุมัติตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่การทํางานน้ันจําเปนตองมีผูวาจางอยูควบคุม ผูรับจางตองเปนผูรับภาระออกคาใชจายในการทํางาน

ลวงเวลาของผูวาจาง  

5.8 การเสนอรายละเอียด วัสดุ-อุปกรณ เพื่อขออนุมัต ิ
5.8.1 ผูรับจางตองจัดทํารายละเอียด  (SUBMITTAL  DATA)  ของ วัสด-ุอุปกรณ เสนอผูวาจาง เพื่ออนุมัติกอนดําเนินการ

ใดๆ รายการใดที่ยังไมอนุมัติ หามนําเขามายังบริเวณหนวยงานโดยเด็ดขาด 
5.8.2 รายละเอียด วัสดุ-อุปกรณ แตละอยาง ใหเสนอแยกกัน โดยรวบรวมขอมูลเรียงลําดับใหเขาใจงาย พรอมทั้งแนบ

เอกสารสนับสนุน เชน แคตาลอก รายละเอียดดานเทคนิค  รายการคํานวณ การเลือกวัสดุอุปกรณพรอม
รายละเอียด  เชน  AHU, PUMP, VENTILATING FAN, COOLING TOWER, สารเคมีตางๆ ที่ตองใชในระบบ เปน
ตน พรอมกําหนด รุน ขนาด และความสามารถเปรียบเทียบกัน  รายการขอกําหนดและแบบมาเพื่อประกอบการ
พิจารณา จํานวน 4 ชุด(หรือตามที่ผูวาจางกําหนดให) 

5.9 การติดตั้ง วัสดุ-อุปกรณ 
ในกรณีที่ผูวาจางไมไดกําหนดหรือไมไดมีการตกลงกันไวเปนประการอ่ืน ทันทีที่ไดรับการวาจาง  ผูรับจางตองจัดทําแบบใชงาน 

(SHOP DRAWING) ซ่ึงแสดงรายละเอียดของเครื่องอุปกรณ ทั้งขนาด ตําแหนง และวิธีการติดตั้ง ยื่นขออนุมัติดําเนินการตอผู

วาจางลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเพื่อติดตั้ง โดยเสนอจํานวนทั้งส้ิน 5 ชุด (หรือตามที่ผูวาจางกําหนดให) 

5.10 การแกไข-ซอมแซม 
5.10.1 ในกรณีที่ผูรับจางละเลยเพิกเฉยในการดําเนินการ และ/หรือ เตรียมการใดๆ จนมีผลทําใหตองมีการเปล่ียนแปลง 

วัสด-ุอุปกรณ ตลอดจนวิธีการติดตั้ง ผูรับจางตองรับผิดชอบตอคาใชจายที่อาจ เกิดขึ้นทั้งหมดในทุกกรณี 
5.10.2 ผูรับจางตองยอมรับและดําเนินการโดยมิชักชา เม่ือไดรับรายการใหแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงานจากผูวาจาง  

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาและถูกตองตามหลักวิชาโดยตองรับผิดชอบตอคาใชจายในการแกไข เน่ืองจาก
ความบกพรองตางๆ ทั้งส้ิน 

5.11 การทดสอบเครื่องและระบบ 
5.11.1 ผูรับจางตองจัดทําตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครื่องและระบบ  รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารแนะนําจาก

ผูผลิตในการทดสอบ (OPERATION MANUAL) เสนอผูวาจางกอนทําการทดสอบ  
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5.11.2 ผูรับจางตองทําการทดสอบเครื่องและระบบตามหลักวิชาและขอกําหนด โดยมีผูแทนเจาของโครงการอยูรวมขณะ
ทดสอบดวย ทั้งกอนนํามาติดตั้งและหลังจากติดตั้งแลวเสร็จ              

5.11.3 รายงานขอมูลในการทดสอบ  (TEST REPORT)  ใหทําเปนแบบฟอรมเสนออนุมัติตอผูวาจางกอนทําการทดสอบ 
หลังการทดสอบผูรับจางตองกรอกขอมูลตามที่ไดจากการทดสอบจริงสงใหผูวาจาง จํานวน  4  ชุด หรือ ตามที่ผูวา
จางกําหนดให 

5.11.4 คาใชจายตางๆ เชน คากระแสไฟฟา นํ้าประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหวางการทดสอบเครื่องและระบบอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจางทั้งส้ิน     

5.12 การฝกอบรมเจาหนาที ่
ผูรับจางตองดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ ที่ควบคุมและบํารุงรักษาเครื่อง  วัสดุ-อุปกรณ  ของเจาของโครงการ ใหมีความรู 

ความสามารถในการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่อง โดยในระหวางการฝกอบรมทุกครั้งใหผูรับจางทําการบันทึกการ

ฝกอบรมทุกขั้นตอนดวยวีดีโอ และสงมอบใหเจาของโครงการ จํานวน 2 ชุด 

5.13 การสงมอบงาน 
5.13.1 ผูรับจางตองเปดใชงานเครื่องและอุปกรณตางๆ  ในระบบใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ หรือพรอมที่จะ

ใชงานไดเต็มความสามารถ โดยคาใชจายที่มีทั้งหมดอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางทั้งส้ิน 
5.13.2 ผูรับจางตองทําการทดสอบเครื่องอุปกรณและระบบ ตามที่ผูวาจางจะกําหนดใหทดสอบจนกวาจะไดผลเปนที่พอใจ 

และแนใจวาการทํางานของระบบที่ทําการทดสอบถูกตอง ตามความประสงคของเจาของโครงการ รวมทั้งจัดอบรม
ใหเจาของงานและผูวาจางเขาใจในการทํางานของระบบตางๆ 

5.13.3 รายการส่ิงของตางๆ ที่ผูรับจางตองสงมอบงานใหแกเจาของโครงการในวันสงมอบงาน   ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของการ
ตรวจรับมอบงานดวยคือ.- 
1) แบบสรางจริงกระดาษไข จํานวน 1 ชุด 
2) แบบสรางจริงพิมพเขียว จํานวน 1 ชุด 
3) แผนขอมูลในรูปแบบของ CD ROM ของแบบสรางจริงทั้งหมด จํานวน 2 ชุด 
4) หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่อง อุปกรณ จํานวน 2 ชุด 
5) เครื่องมือพิเศษสําหรับใชในการปรับแตง ซอมบํารุงเครื่องจักร อุปกรณ ซ่ึงโรงงาน    ผูผลิต สงมาให 
6) อะไหลตางๆ ตามขอกําหนด 

5.14 การรับประกัน 
5.14.1 หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองรับประกันคุณภาพ ความสามารถการใชงานของเครื่องวัสดุ-อุปกรณ และ

การติดตั้งเปนเวลา 365 วัน นับจากวันลงนามในเอกสารรับมอบงานแลว 
5.14.2 ระหวางเวลารับประกัน หากเจาของโครงการตรวจพบวาผูรับจางจัดนําวัสดุ อุปกรณที่ไมถูกตองหรือคุณภาพต่ํากวา

ขอกําหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานติดตั้งไมถูกตองหรือไมเรียบรอยผูรับจางตองดําเนินการเปล่ียนหรือแกไขใหถูกตอง 
5.14.3 ในกรณีที ่เครื่อง วัสด-ุอุปกรณตางๆ เกิดชํารุดเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพอันเน่ืองมาจากขอผิดพลาดของผูผลิต หรือ

การติดตั้งในระหวางเวลารับประกัน ผูรับจางตองดําเนินการเปล่ียนหรือแกใหอยูในสภาพใชงานไดดีเชนเดิม โดยมิ
ชักชา 

5.14.4 ผูรับจางตองดําเนินการโดยทันทีที่ไดรับแจงจากเจาของโครงการใหเปล่ียน หรือแกไขเครื่องอุปกรณตามสัญญา
รับประกัน  มิฉะน้ันเจาของโครงการสงวนสิทธ์ิที่จะจัดหาผูอ่ืนมาดําเนินการ โดยคาใชจายทั้งส้ินผูรับจางตองเปน
ผูรับผิดชอบ 

5.15 การบริการ 
5.15.1 ผูรับจางตองจัดเตรียมชางผูชํานาญในแตละระบบไวสําหรับตรวจสอบ ซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ 

ใหอยูในสภาพใชงานไดดีเปนประจําทุกเดือน เปนระยะเวลา 1 ป โดยผูรับจางตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เครื่อง อุปกรณระบบและการบํารุงรักษาเสนอเจาของโครงการภายใน  7 วัน  นับจาก  วันตรวจสอบทุกครั้ง 
 

6. การดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับงานสถาปตยกรรมและโครงสราง  
6.1 การทําชองเปด และ การตัด-เจาะ 

6.1.1 ผูรับจางตองตรวจสอบชองเปดตางๆ สําหรับติดตั้งงานระบบในความรับผิดชอบ จากแบบสถาปตยกรรมและ
โครงสราง เพื่อยืนยันความตองการและความถูกตอง 
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6.1.2 กรณีที่มีความตองการแกไข ขนาด-ตําแหนง ของชองเปด หรือตองการชองเปดเพิ่มจากที่ไดจัดเตรียมการใหตาม
แบบสถาปตยกรรมและโครงสราง ผูรับจางตองเสนอขอพรอมจัดทําแบบ และ/หรือ รายละเอียดแสดงการติดตั้งตอผู
วาจางลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนที่ผูรับจางงานกอสราง จะดําเนินการในชวงงานที่เก่ียวของน้ัน ๆ 

6.1.3 การสกัด ตัด หรือ เจาะ สวนหน่ึงสวนใดของอาคาร  ผูรับจางตองจัดทํารายละเอียดของกรรมวิธีดําเนินงาน เพื่อ
ปองกันผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสวนอ่ืนๆ ได เสนอขออนุมัติจาก  ผูวาจางกอนการดําเนินการ
อยางนอย 7 วัน 

6.1.4  
6.2 การอุดปดชองวาง 

6.2.1 ภายหลังการติดตั้งวัสดุ-อุปกรณผานชองเปด หรือชองเจาะใดๆ ก็ตาม ผูรับจางตองดําเนินการ  อุดปดชองวางที่
เหลือ ดวยวัสดุและกรรมวิธีที่เหมาะสม โดยตองไดรับอนุมัติจากผูวาจาง 

6.2.2 การเลือกใชวัสดุ และกรรมวิธีในการอุดชองวางที่กลาวขางตน นอกจากตองคํานึงถึงการตรวจซอมในอนาคตแลว ยัง
ตองคํานึงถึงการปองกันไฟและควันลามตลอดจนการปองกันเสียงเล็ดลอดโดยตรงอีกดวย 

6.2.3 การอุดชองวางในสวนหน่ึงสวนใดของอาคารไมวาจะเปนพื้น หรือผนังที่เปนโครงสรางคอนกรีต  เสริมเหล็ก และสวน
ที่เปนโครงสรางเพื่อกันไฟ  ตองใชวัสดุและกรรมวิธีที่สามารถทนไฟไดไมนอยกวา 2  ชั่วโมง และเปนอุปกรณหรือ
วัสดุที่ UL รับรอง เชน สารกันไฟของ 3M, GE เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 

6.3 ชองเปดเพื่อการซอมบํารุง 
ผูรับจางตองตรวจสอบ และ/หรือ แสดงความตองการ ชองเปดที่ใชเพื่อการตรวจซอม (SERVICE PANEL) เครื่อง วัสดุ-

อุปกรณ ภายหลังการติดตั้งงานแลวเสร็จ โดยตองเสนอขนาดและตําแหนง ตามความจําเปนตอผูวาจาง เพื่อพิจารณา

ดําเนินการตามความเหมาะสม 

6.4 การจัดทําแทนเครื่อง 
ผูรับจางตองเปนผูจัดทํา แทน ฐาน และอุปกรณรองรับนํ้าหนักเครื่องและอุปกรณตางๆ  ใหมีความแข็งแรง สามารถทนการ

ส่ันสะเทือนของ เครื่อง/อุปกรณ ขณะใชงานไดเปนอยางดี โดยขอมูลรายละเอียดขนาด และตําแหนง ที่จะจัดทํา ตองเสนอขอ

อนุมัติจากผูวาจางอยางนอย 15 วัน  กอนดําเนินการ 

6.5 การยึดทอและอุปกรณกับโครงสรางอาคาร 
6.5.1 ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณยึด แขวนทอ เครื่องและอุปกรณที่เหมาะสมกับโครงสรางอาคาร  การประกอบโครงเหล็ก

ตองทําดวยความประณีตไมมีเหล่ียมคม อันอาจกอใหเกิดอันตรายได ผูรับจางตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจางกอน
ดําเนินการยึด แขวนใดๆ   

6.5.2 EXPANSION SHIELD ที่ใชเจาะยึดในคอนกรีตตองเปนโลหะตามมาตรฐานของผูผลิต และตองไดรับอนุมัติจากผู
วาจาง               

6.5.3 ขนาดและชนิดของอุปกรณยึด แขวน จะตองเปนที่รับรองวาสามารถรับนํ้าหนักได โดยมีคาความปลอดภัยไมต่ํากวา 
3 เทาของนํ้าหนักใชงาน(SAFETY FACTOR = 3)  

6.5.4 การยึดแขวนกับโครงสรางอาคารตองแนใจวาจะไมกอใหเกิดความเสียหาย หรือกีดขวางงานระบบอ่ืนๆ 
6.6 งานติดตั้งในหองเครื่อง 

6.6.1 ผูรับจางตองวางแผนการติดตั้งเครื่องและอุปกรณตางๆ รวมทั้งแทนเครื่องตางๆ โดยไมเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานของผูรับจางอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับจางกอสรางอาคาร 

6.6.2 แผนงาน ขอมูล และความตองการตามความจําเปน  ตองแจงใหผูรับจางกอสรางอาคารทราบลวงหนาเปนเวลานาน
พอ เพื่อเตรียมการกอนการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ หากผูรับจางละเลยหนาที่ดังกลาวโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา
หรือแจงใหทราบลวงหนา หรือแจงใหทราบลาชาเกินควร ผลเสียหายที่เกิดขึ้นผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบทั้งส้ิน   

6.7 การปองกันนํ้าเขาอาคาร 
การติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ ที่ใกลชิดกับบริเวณที่มีความชื้นสูง หรือเชื่อมโยงกับภายนอกอาคาร ผูรับจาง  ตองจัดทํารายละเอียด

แสดงวิธีการติดตั้งและเสริมเพิ่มเติม วัสดุ-อุปกรณตางๆ ใหผูวาจางอนุมัติกอนดําเนินการใดๆ  เพื่อใหการปองกันนํ้าเขาอาคาร

เปนไปอยางสมบูรณ 

7. การประสานงาน 
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7.1 การใหความรวมมือตอผูวาจางและวิศวกร 
ผูรับจางตองใหความรวมมือตอผูวาจาง  และวิศวกรในการทํางานตรวจสอบ  วัด เทียบ  จัดทําตัวอยาง และอ่ืนๆ ตามสมควร

แกกรณี 

7.2 การประชุมโครงการ 
ผูรับจางตองเขารวมประชุมโครงการ และประชุมในหนวยงานซ่ึงจัดใหมีขึ้นเปนระยะๆ โดยผูรับจางงานอาคารหรือผูวาจาง 

ผูเขารวมประชุมตองมีอํานาจในการตัดสินใจส่ังการ และทราบรายละเอียดของโครงการเปนอยางดี 

7.3 การประสานงานในดานมัณฑนาการ 
หากพื้นที่ใดของอาคารที่เก่ียวของกับการตกแตง ทั้งที่ระบุไวในแบบกอสรางหรือทราบวาจะมีการตกแตงในภายหลัง ผูรับจาง

ตองประสานงานกับสถาปนิกและมัณฑนากรโดยใกลชิดตามที่ผูวาจางรองขอ  

7.4 การติดตอประสานงานกับผูรับจางรายอ่ืนๆ 
ผูรับจางตองใหความรวมมือในการประสานงานกับผูรับจางอ่ืนๆ  เพื่อใหสอดคลองกับแผนงานและความคืบหนาของโครงการ 

หากเปนการจงใจละเลยตอความรวมมือดังกลาว ที่ทําใหมีผลเสียหายตอโครงการ เจาของโครงการสงวนสิทธ์ิที่จะเรียกรอง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผูรับจาง                                                  

7.5 สาธารณูปโภค เพื่อใชระหวางการกอสราง 
7.5.1 ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองเปนผูจัดหานํ้าประปา ไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ ซ่ึงเก่ียวพันกับระบบงานใน

ความรับผิดชอบของผูรับจางสําหรับใชในการกอสรางตามโครงการ 
7.5.2 ผูรับจาง ตองประสานงานกับผูรับจางงานอาคาร เก่ียวกับคาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางการกอสราง ซ่ึงอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจาง 
7.5.3 ผูรับจาง ตองใหขอมูลกับผูรับจางงานอาคารเก่ียวกับปริมาณ  ขนาด  และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จําเปน เพื่อรวบรวม

และดําเนินการติดตอกับหนวยงานตางๆ  ของรัฐ หรือ เอกชน  ในการขออนุมัติใชบริการดังกลาว      
7.6 การรักษาความสะอาด 

7.6.1 ผูรับจาง ตองขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ และส่ิงของเหลือใช ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานทุกวัน โดยนําไปทิ้งรวมกันใน
บริเวณสวนกลางที่จัดไวให 

7.6.2 ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองรวมเปนผูออกคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยตางๆ ออกจากบริเวณ
โครงการ 

7.7 การรักษาความปลอดภัย 
ผูรับจางตองรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยดานตางๆ ภายในสถานที่กอสราง โดยถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูรับ

จางตองเฉล่ียคาใชจายที่มีขึ้น รวมกับผูรับจางงานอ่ืนๆ 

7.8 การติดตอหนวยงานรัฐและคาธรรมเนียม 
ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองมีหนาที่เปนผูติดตอประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  (และ/หรือ เอกชน) ในระบบ

ที่เก่ียวของกับผูรับจาง เชนการขอไฟฟาพรอมการขอขยายเขตจากการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อใหไดมาซ่ึงความสมบูรณของ

ระบบประกอบอาคารน้ัน สําหรับใชในโครงการ โดยคาใชจายตางๆ ในการติดตอดําเนินงานรวมถึงคาธรรมเนียม และคา

ดําเนินการที่เรียกเก็บโดยหนวยงานของรัฐ และหนวยงานที่เก่ียวของ  ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด  

8. แบบ และ เอกสาร 
8.1 ระยะ ขนาด และตําแหนงที่ปรากฏในแบบ 

ระยะ ขนาด และตําแหนงที่ปรากฏในแบบประกอบสัญญาใหถือตัวเลขเปนสําคัญ หามใชวิธีวัดจากแบบโดยตรง ในสวนที่ไมได

ระบุตัวเลขไวเปนการแสดงใหทราบเปนแนวทางที่ควรจะเปนไปไดเทาน้ัน ผูรับจางตองตรวจสอบจากเครื่อง วัสดุ-อุปกรณ ที่

ไดรับอนุมัติใหใหในโครงการและสถานที่ติดตั้งจริง 

8.2 ขอขัดแยงของแบบ 
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ในกรณีที่เกิดความคลาดเคล่ือน ขัดแยง หรือไมชัดเจน ในแบบประกอบสัญญารายการ เครื่อง วัสดุ-อุปกรณ  และเอกสาร

สัญญา ผูรับจางตองรีบแจงใหผูวาจางทราบ เพื่อขอคําวินิจฉัยทันที โดยผูวาจางจะถือเอาสวนที่ดีกวา ถูกตองกวาเปนเกณฑ 

หากผูวาจางยังไมแจงผลการพิจารณา หามผูรับจางดําเนินการในสวนน้ัน มิฉะน้ันผูรับจางจะตองรับผิดชอบขอผิดพลาดที่

เกิดขึ้น และผูวาจางอาจจะเปล่ียนแปลงงานสวนน้ันไดตามความเหมาะสม ในกรณีผูรับจางตองดําเนินการแกไข โดยจะคิด

คาใชจายเพิ่มและขอตอสัญญาไมได  

8.3 แบบประกอบสัญญา 
แบบประกอบสัญญาจางเหมาเปนเพียงแผนผังที่ออกแบบไวเพื่อเปนแนวทางในการคิดราคาจางเหมา ตามความตองการของ

เจาของโครงการเทาน้ัน ในการติดตั้งจริงผูรับจางตองตรวจสอบกับแบบสถาปตย แบบโครงสรางและงานระบบอ่ืนๆ ที่

เก่ียวของประกอบกันไปดวย ทั้งน้ีหากจะตองทําการปรับปรุงงานบางสวนจากแบบที่ไดแสดงไว โดยที่เห็นวาเปนความจําเปนที่

จะทําใหการติดตั้งงานระบบถูกตอง ไดคุณภาพตามความตองการแลว  ผูรับจางตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม 

8.4 แบบใชงาน (SHOP DRAWINGS) 
8.4.1 ทันทีที่ไดรับการวาจาง ผูรับจางตองจัดทําแบบใชงาน ซ่ึงแสดงรายละเอียดของเครื่อง อุปกรณ และตําแหนงที่จะทํา

การติดตั้ง ยื่นเสนอขออนุมัติดําเนินการตอผูวาจางอยางนอย 7 วันกอนการติดตั้ง 
8.4.2 วิศวกรผูรับผิดชอบของผูรับจาง  ตองตรวจสอบแบบใชงานใหถูกตอง  ตามความตองการใชงานและการติดตั้ง พรอม

ทั้งลงนามรับรอง และลงวันที่กํากับบนแบบที่เสนอขออนุมัติทุกแผน 
8.4.3 ในกรณีที่แบบใชงานของผูรับจางแตกตางไปจากแบบประกอบสัญญา ผูรับจางตองจัดทําสารบัญรายการที่แตกตาง 

และใสเครื่องหมายแสดงการเปล่ียนแปลงกํากับ 
8.4.4 ผูรับจางตองศึกษาทําความเขาใจแบบสถาปตย แบบโครงสราง แบบตกแตงภายใน และงานระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

ประกอบกัน รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง  เพื่อใหการจัดทําแบบใชงานเปนไปโดยถูกตองและไมเกิดอุปสรรค
กับผูรับจางอ่ืนๆ จนเปนสาเหตุใหหมายกําหนดงานโครงการตองลาชา 

8.4.5 แบบใชงานตองมีขนาด และมาตราสวนเทากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบขยายเพื่อแสดงรายละเอียดที่
ชัดเจน และทําความเขาใจไดถูกตอง ใหใชขนาดและมาตราสวนที่เหมาะสมตามสากลนิยม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของผูวาจาง 

8.4.6 ผูวาจางมีอํานาจ และหนาที่ส่ังการใหผูรับจางจัดเตรียมแบบขยายแสดงการติดตั้งสวนหน่ึงสวนใดของงานระบบที่
เห็นวาจําเปน       

8.4.7 ผูรับจางตองไมดําเนินการใดๆ  กอนที่แบบใชงานจะไดรับการอนุมัติจากผูวาจาง  มิฉะน้ันแลว หากผู วาจางมี
ความเห็นใหแกไขเพื่อความเหมาะสม  ซ่ึงแตกตางไปจากแบบ และ/หรือ การติดตั้ง ที่ไดขออนุมัติไว ผูรับจางตอง
ดําเนินการแกไขให   โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

8.4.8 แบบใชงานที่ไดรับอนุมัติแลว มิไดหมายความวาเปนการพนความรับผิดชอบของ ผูรับจาง หากผูวาจางตรวจพบ
ขอผิดพลาดในภายหลัง ผูรับจางตองดําเนินการแกไขใหมใหถูกตอง 

8.4.9 แบบใชงานที่ไมมีรายละเอียดเพียงพอ ผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบ และอาจสงคืนโดยไมมีการพิจารณาแต
ประการใด 

8.5 แบบกอสรางจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 
8.5.1 ในระหวางดําเนินการติดตั้ง ผูรับจางตองจัดทําแบบตามที่ติดตั้งจริง แสดงตําแหนงของเครื่องอุปกรณ รวมทั้งการ

แกไขอ่ืนๆ ที่ปรากฏในงานระหวางการติดตั้งสงให ผูวาจางตรวจสอบเปนระยะๆ 
8.5.2 แบบสรางจริงตองมี ขนาดและมาตราสวน เทากับแบบประกอบสัญญา และ/หรือ แบบใชงาน      นอกจากแบบ

ขยาย ใหใชมาตราสวนตามแบบใชงานที่ไดรับอนุมัต ิ
8.5.3 แบบสรางจริงตองจัดสารบัญแบบ  โดยอาจจําแนกเปนสวนๆ  เพื่อสะดวกในการคนหา เม่ือตองการใชงาน 
8.5.4 แบบสรางจริงทั้งหมด ตองลงนามรับรองความถูกตองโดยวิศวกรของผูรับจาง และสงใหผูวาจาง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบ

กอนกําหนดการทดสอบเครื่องและการใชงานของระบบอยางนอย 7 วัน 
8.6 หนังสือคูมือการใชงาน และ บํารุงรักษาเครื่อง อุปกรณ 

8.6.1 หนังสือคูมือการใชงานและบํารุงรักษา เครื่องและอุปกรณ  เปนเอกสารประกอบการสงมอบงานผูรับจางตอง
จัดเตรียมเขาเลมเรียบรอย  สงมอบใหเจาของโครงการในวันสงมอบงาน   

8.6.2 หนังสือคูมือ ควรแบงออกเปน 4 ภาค คือ.- 
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ภาคที่ 1 ประกอบดวยเอกสาร รายละเอียด ขอมูลของเครื่อง อุปกรณทั้งหมดที่ไดยื่นเสนอ และไดรับการ
อนุมัติใหใชในโครงการ (SUBMITTAL DATA) ประกอบดวย แคตตาลอก เครื่อง/อุปกรณ แยก
เปนหมวดหมู พรอมทั้งเอกสารแนะนําวิธีการติดตั้ง ซอมบํารุงแนบมาดวย (INSTALLATION, 
OPERATION  AND MAINTENANCE MANUAL) รวมทั้งรายชื่อบริษัทผูแทนจําหนายเครื่อง
และอุปกรณ 

ภาคที่ 2 ประกอบดวยรายงานการทดสอบเครื่องและระบบตามความเปนจริง (TEST REPORT) 

ภาคที่ 3 ประกอบดวยรายการเครื่อง อะไหล และขอแนะนําชิ้นสวนอะไหลที่ควรมีสํารองไวขณะใชงาน 

(RECOMMEND SPARE PARTS LIST) 

ภาคที่ 4 ประกอบดวยรายการตรวจสอบ และบํารุงรักษาเครื่องอุปกรณแตละชนิด    

8.6.3 หนังสือคูมือน้ี ควรแบงหมวดเฉพาะสําหรับ เครื่องจักร และ/หรือ อุปกรณ แตละชนิด/ประเภท 
 

9. เครื่อง วัสดุและอุปกรณ 
9.1 เครื่อง วัสดุและอุปกรณ ที่นํามาใชงาน 

9.1.1 เครื่อง วัสดุ และอุปกรณ ที่นํามาติดตั้งตองเปนของใหม และไมเคยถูกนําไปใชงานมากอน เจาของโครงการมีสิทธ์ิที่
จะไมรับส่ิงที่เห็นวามีคุณสมบัติและคุณภาพไมดีพอ หรือไมเทียบเทาตามที่อนุมัติใหนํามาใชในโครงการ ในกรณีที่
เจาของโครงการตองการใหสถาบันที่เชื่อถอืไดเปนผูตรวจสอบ ผูรับจางตองดําเนินการโดยออกคาใชเอง                

9.1.2 หากมีความจําเปนอันกระทําใหผูรับจาง ไมสามารถจัดหา วัสดุ-อุปกรณ ตามที่ไดแจงไวในรายละเอียด หรือแสดง
ตัวอยางไวแกเจาของโครงการหรือสถาปนิก  ผูรับจางตองจัดหาผลิตภัณฑอ่ืนมาทดแทน  พรอมทั้งชี้แจง
เปรียบเทียบรายละเอียดตางๆ  ของผลิตภัณฑ    ดังกลาวเพื่อประกอบการขออนุมัติตอเจาของโครงการ 

9.1.3 ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวาง การขนสง ติดตั้ง หรือการทดสอบ ตองดําเนินการซอมแซม หรือเปล่ียนใหใหมตาม
ความเห็นชอบของเจาของโครงการหรือผูวาจาง  

9.2 การขนสงและการนําเครื่อง อุปกรณ เขายังหนวยงาน 
9.2.1 ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจาย และความเสียหายที่เกิดขึ้น ในการขนสงเครื่องอุปกรณมายัง   หนวยงานและ

สถานที่ติดตั้ง 
9.2.2 ผูรับจางตองจัดทําหมายกําหนดการนําเครื่อง อุปกรณเขายังหนวยงาน และ แจงใหผูวาจางทราบลวงหนา พรอมทั้ง

จัดเตรียมสถานที่สําหรับเก็บรักษาโดยประสานงานกับผูรับจางอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
9.2.3 เม่ือเครื่องอุปกรณมาถึงหนวยงาน ผูรับจางตองนําเอกสารการสงของใหผูวาจางทราบ เพื่อที่จะไดตรวจสอบให

ถูกตองตามที่ไดอนุมัติไว 
9.3 การจัดเตรียมสถานที่เก็บพัสดุ 

ผูรับจางตองเปนผูจัดเตรียมสถานที่เก็บ เครื่อง  วัสดุ-อุปกรณ  ตางๆ  ในบริเวณที่เหมาะสมแกวัสดุ-อุปกรณน้ันๆ และ

กวางขวางพอที่จะสามารถทําการตรวจสอบ เคล่ือนยายไดโดยสะดวก  หากมิไดมีการเตรียมการลวงหนา เม่ือ วัสดุ-อุปกรณ 

มาถึงหนวยงาน ผูวาจางอาจไมอนุญาตใหทําการขนสงเขายังบริเวณสถานที่เก็บ 

9.4 การเก็บรักษาเครื่อง วัสดุและอุปกรณ 
ผูรับจางตองเก็บรักษาเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ ทั้งในที่เก็บพัสดุเพื่อรอการติดตั้ง และที่ติดตั้งแลวใหอยูในสภาพเรียบรอย 

ทั้งน้ีเครื่อง วัสด ุและอุปกรณ ทั้งหมดยังเปนกรรมสิทธ์ิของผูรับจาง ซ่ึงตองรับผิดชอบตอการสูญหาย เส่ือมสภาพหรือชํารุด 

จนกวาจะไดสงมอบงานแลว 

9.5 ตัวอยาง วัสด-ุอุปกรณ และ การติดตั้ง 
9.5.1 ผูรับจางตองจัดหาตัวอยาง วัสด-ุอุปกรณ รวมทั้งเอกสารของผูผลิตที่แสดงรายละเอียดทางเทคนิค ขนาด และรูปราง

ที่ชัดเจนของ วัสด-ุอุปกรณ แตละชิ้นตามที่ผูวาจางตองการ  
9.5.2 ในกรณีที่ผูวาจางมีความประสงคใหผูรับจางแสดงวิธีการติดตั้ง เพื่อเปนตัวอยางหรือความเหมาะสมแลวแตกรณี 

ผูรับจางตองแสดงการติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งจริงตามที่ผูวาจางกําหนด  เม่ือวิธีและการติดตั้งน้ันๆ ไดรับอนุมัติแลว 
ใหถือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติตอไป 
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9.6 การแกไข เปล่ียนแปลงแบบ รายการ วัสดุและอุปกรณ 
9.6.1 การเปล่ียนแปลงแบบ  รายการ  วัสดุและอุปกรณ  ที่ผิดไปจากขอกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาดวยความจําเปน 

หรือความเหมาะสมก็ดี ผูรับจางตองแจงเปนลายลักษณอักษรตอเจาของโครงการ เพื่อขออนุมัติเปนเวลาอยางนอย 
15 วัน กอนดําเนินการจัดซ้ือหรือทําการติดตั้ง 

9.6.2 ในกรณีทีผ่ลิตภัณฑของผูรับจาง มีคุณสมบัติอันเปนเหตุใหอุปกรณตามรายการที่ผูออกแบบกําหนดไวเกิดความไม
เหมาะสม หรือไมทํางานโดยถูกตอง ผูรับจางตองไมเพิกเฉยละเลยที่จะแจงขอความเห็นชอบจากผูวาจางในการแกไข  
เปล่ียนแปลงใหถูกตองตามความประสงค โดยชี้แจงแสดงเหตุผล  และหลักฐานจากบริษัทผูผลิต 

9.6.3 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นในกรณีดังกลาวขางตน ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งส้ิน 
9.7 รหัส ปายชื่อ และเครื่องหมายของวัสดุ อุปกรณ 

ผูรับจางตองจัดทํารหัส  ปายชื่อ  และ/หรือ  ลูกศรแสดงทิศทางของเครื่องและอุปกรณตางๆ ที่นํามาติดตั้งในโครงการ  เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบและซอมแซมบํารุง โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่ปดมิดชิดซ่ึงเขาถึงได จะตองมี

เครื่องหมายที่มองเห็นไดงาย 

9.8 การปองกันการผุกรอน 
ผิวงานเหล็กทั้งหมดตองผานกรรมวิธีปองกันการผุกรอน หรือการทาสีกอนนําไปใชงานเครื่องวัสดุ และอุปกรณตางๆ ที่ผาน

การปองกันการผุกรอนและการทาสีมาแลวจากโรงงานผูผลิต หากตรวจพบวาการทาสีไมเรียบรอย ผูรับจางตองทําการ

ซอมแซมใหเรียบรอยจนเปนที่ยอมรับของผูวาจาง 
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การทาสีปองกันการผุกรอน และรหัสส ี

1. ความตองการท่ัวไป 
1.1 ในผิวงานโลหะทุกชนิด  กอนนําเขาไปติดตั้งในหนวยงานตองผานกรรมวิธีการปองกันการผุกรอนและ/หรือการทาสีตามที่ระบุ

ไวในขอกําหนดน้ีทุกประการ  วิธีการทาสีตองปฏิบัติตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิตสีโดยเครงครัด  เครื่องจักร  อุปกรณ   
หรือวัสดุใด ๆ ที่ไดผานการปองกันการผุกรอน  และทาสีจากโรงงานผูผลิตมาแลว หากตรวจพบวามีรอยถลอก  ขูด  ขีด  รอย
คราบสนิมจับและอ่ืน ๆ ผูรับจางตองทําการซอมแซม ขัดถู และทาสีใหเรียบรอยโดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน 

1.2 ในระหวางการทาสีใด ๆ ก็ตามผูรับจางตองหาวิธีปองกันมิใหสีหยดลงบนพื้น ผนัง และอุปกรณใกลเคียงอ่ืน ๆ หากเกิดการ
หยดเปอน  ตองทําความสะอาดทันที ผลเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นตองอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางทั้งส้ิน 

2. การเตรียมและการทําความสะอาดพ้ืนผิวกอนทาส ี
2.1 พื้นผิวโลหะที่เปนเหล็ก หรือโลหะที่มีสวนผสมของเหล็ก 

2.1.1 ใหใชเครื่องขัดสนิมตามรอยตอเชื่อม และตําหนิตาง ๆ จากน้ันใชแปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวงานใหเรียบรอย 
และปราศจากสนิม หรืออาจใชวิธีพนทรายเพื่อกําจัดคราบสนิม และเศษวัตถุแปลกปลอมออก   จากน้ันจึงทําความ
สะอาดผิวงานไมใหมีคราบไขมันหรือนํ้ามันเคลือบผิวหลงเหลืออยู  โดยใชนํ้ามันประเภทระเหยไว  (Volatile 
Solvent) เชนทินเนอร หรือนํ้ามันกาดเช็ดถู หลาย ๆครั้งแลวใชนํ้าสะอาดลางอีกครั้งหน่ึงจนผิวงานสะอาดพรอมกับ
เช็ดหรือเปาลมใหแหงสนิทจึงทาสีรองพื้นตามคําแนะนําของผูผลิตสีโดยเครงครัด 

2.1.2 ในกรณีที่ผิวงานน้ันเคยถูกทาสีมากอนตองขูดสีเดิมออกกอน  จึงเริ่มทําตามกรรมวิธีดังกลาวขางตน 
2.2 พื้นผิวโลหะที่ไมมีสวนผสมของเหล็ก 

ใหทําความสะอาดโดยใชกระดาษทราย  แลวเช็ดดวยนํ้ามันกันสนิม หามใชเครื่องขัดหรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด  แลวจีงทาสี

รองพื้น 

2.3 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสี 

3. รหัสสีและสีสัญลักษณ 
3.1 ใหแสดงรหัสสีที่ CLAMP ของทอรอยสาย 
3.2 รหัสสีที่ทอรอยสายตองทําเปนแถบสีมีความกวางไมนอยกวา 100 มม. ในตําแหนงใกลๆ กับกลองตอแยกสาย 
3.3 ที่ฝากลองตอสายและกลองดึงสายตองมีอักษรสัญลักษณ 
3.4 กําหนดสีของรหัส และสัญลักษณตางๆ ตามตารางขอ 5 
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ระบบการตอลงดิน 
(Grounding System) 

 
การตอลงดินของระบบไฟฟา (Grounding System) ใหตอเขาที่อุปกรณตัดตอนใหญประจําอาคาร สวนการตอลงดินของอุปกรณไฟฟา

(Grounding Equipment)คือการตออุปกรณที่เปนโลหะที่ไมมีกระแสไฟฟาไหลผานลงดิน อุปกรณที่ตองตอลงดินไดแกอุปกรณไฟฟาทั้งหมด เชน 

ทอโลหะ ดวงโคม เปนตน สายดินของการตอลงดินอุปกรณไฟฟาใหใชตามที่กําหนด จะตองทําตาม NE Code  และเปนไปตามกฎของการไฟฟาฯ 

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา  รวมทั้งมาตรฐาน วสท. และ NEC ทุกประการ 

1. ขอบเขต  
ผูรับจางตองจัดหา และติดตั้งระบบตอลงดินของระบบไฟฟา ของอุปกรณไฟฟา ระบบตอลงดินสําหรับระบบส่ือสาร และของระบบ

ปองกันฟาผา พรอมทั้งอุปกรณประกอบใหสมบูรณตามที่แสดงไวในแบบและขอกําหนดน้ีทุกประการ 

2. ความตองการทางดานเทคนิค 
2.1 อุปกรณและขนาด ระบบการตอลงดินประกอบดวยอุปกรณ 2 อยางคือ สายดิน และหลักสายดิน (Ground Rod)  โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 
2.1.1 สายดินตองเปนทองแดงเปลือยมีขนาดไมเล็กกวา 50 ตร.ม.ม. หรือตามที่ระบุไวในแบบหรืออยางนอยที่สุดขนาดไม

ต่ํากวาที่ระบุไวใน NEC ตารางที ่250-94 และ 250-95 หรือ VDE No.0100   
2.1.2 หลักสายดินสําหรับการตอลงดิน ตองเปนแทงเหล็กหุมทองแดง (Copper Clad Steel) มีขนาดเสน ผาศูนยกลางไม

นอยกวา 5/8 น้ิว และยาวไมนอยกวา 3 ม. และตองฝงหางจากโลหะอ่ืนที่ตอลงดิน ไมนอยกวา 3 ม. และคาความ
ตานทานของระบบดิน (Earthing  Resistance) ตองมีคาไมเกิน 5 โอหม ถามีคาความตานทานมากกวาที่กําหนด 
ใหฝงหลักสายดินเพิ่มขึ้นและตอเขากับหลักสายดินชุดที่ฝงไวแลว โดยที่ผูรับจางเปนผูเสียคาใชจายเองทั้งส้ิน 

2.2 สายตัวนําลงดินใหใชสายหุมฉนวนเสนเดียวกันตลอดโดยไมมีการตัดตอ หากสายตัวนําลงดินที่กําหนดใหรอยในทอโลหะ 
จะตองตอสายลงดินเขากับปลายทั้งสองขางของทอโลหะโดยใชปะกับโลหะ 

2.3 การตอเชื่อมทุก ๆ จุดของสายดิน สายดินกับหลักสายดิน และระหวางสายดินกับสายดิน ใหใชวิธี Exothermic Welding  
โดยใหเปนไปตามกฎของการไฟฟาฯ และ NEC หัวขอที่ 250 หรือ VDE No.0100 ซ่ึงการตอดังกลาวตองไมทําใหเกิดความ
ตานทานสูงกวาที่กําหนดไว   

2.4 การตอสายตัวนําแยกเขาอุปกรณไฟฟาโดยการใชปะกับโลหะใหใชชนิดใชเครื่องมือกลอัดตอแยก เพื่อใหอุปกรณไฟฟาน้ันเม่ือ
ถูกแยกออกจากวงจรไฟฟาไปแลว ระบบการตอลงดินของอุปกรณอ่ืนๆ ไมถูกตัดขาด 

2.5 ระบบการตอลงดินของระบบไฟฟา ของอุปกรณไฟฟาและระบบตอลงดิน สําหรับระบบส่ือสารน้ี จะตองแยกจากระบบการตอ
ลงดินของระบบปองกันฟาผา 
 

3. การติดต้ัง 
3.1 การตอสายศูนยลงดินของระบบไฟฟา ตองตอลงดินใกล ๆ กับหมอแปลงไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟาแตละเครื่องน้ัน ๆ 
3.2 การตอลงดินของอุปกรณไฟฟา มีดังตอไปน้ี 

- ดวงโคม เตารับ อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใชไฟฟาที่มีเปลือกหุมภายนอกเปนโลหะ 
- สวนของแผงสวิตชที่เปนโลหะ 
- โครงเหล็กหรือส่ิงที่เก่ียวของที่เปนโลหะ อันอาจมีกระแสไฟฟา 

3.3 หามใชสายศูนยเปนสายดินหรือสายดินเปนสายศูนย 
3.4 สายดินที่ติดตั้งในบริเวณที่อาจทําใหเสียหายชํารุดได ใหรอยในทอโลหะ 
3.5 การตอลงดินของระบบลอฟาใหดูรายละเอียดในหัวขอ  "ระบบปองกันฟาผา" 
3.6 ขนาดของสายดินสําหรับระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ใหเปนไปตาม NEC หรือที่ระบุไวในแบบ 
3.7 ผูรับจางตองทําแบบการตอลงดินของระบบและอุปกรณตาง ๆ เพื่อขออนุมัติจากผูวาจางกอนทําการ  ติดตั้ง 
3.8 สายดินของการตอลงดินสําหรับอุปกรณไฟฟาใหมีขนาดตามที่แสดงในแบบและขอกําหนดประกอบแบบ  รวมทั้งตารางโหลด 
3.9 การตอลงดินของระบบคอมพิวเตอร และ/หรือระบบส่ือสารอ่ืนๆ (Single Point Grounding, SPG) 
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3.9.1 ขั้วตอลงดินของแตละอุปกรณคอมพิวเตอร และ/หรืออุปกรณส่ือสาร รวมทั้งลวดตาขายทองแดง สําหรับ Sheild 
สนามแมเหล็กไฟฟา (ถามี) ตามที่แสดงในแบบ ใหนํามาตอรวมกันแบบดาว (Star Connection) ที่จุดรวมของขั้วตอ
สายดิน (Ground Bar) กอนที่จะตอเขากับขั้วตอสายดินอางอิงรวมของระบบไฟฟา (System Grounding)  

3.9.2 สายดินสําหรับระบบคอมพิวเตอร และ/หรือ ระบบส่ือสารอ่ืนๆ ใหใชสายตัวนําทองแดง  เดินในทอรอยสายตาม
มาตรฐาน IEC หรือ NEC หรือตามที่ระบุไวในแบบ 

3.9.3 ความตานทานของสายตอลงดินจากจุดรวมของขั้วตอสายดิน (SPG) สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร และ/หรืออุปกรณ
ส่ือสารตางๆ ที่เดินไปยังขั้วตอสายดินอางอิงรวมของระบบไฟฟา (System Grounding) ตองมีความตานทานต่ํา
ที่สุดเทาที่จะทําได  โดยมีความตานทานของระบบดิน สําหรับระบบคอมพิวเตอรและ/หรือระบบส่ือสารอ่ืนๆ ตองไม
เกิน 0.5 โอหม  ถาหากมีความตานทานสูงกวาที่กําหนด  ใหเพิ่มหลักสายดินหรือใหใชหลักสายดินที่มีความยาว
เพิ่มขึ้น 

3.9.4 ระบบการตอลงดินของระบบไฟฟา ระบบคอมพิวเตอร และ/หรือส่ือสารอ่ืนๆ ใหใชสายตัวนําตอ ถึงกันที่ขั้วตอสาย
ดิน (Main Ground Bar) อางอิงรวมของระบบไฟฟา  (System Grounding)  โดยมีขนาดตามที่แสดงในแบบ 

 

4. การทดสอบ  
ผูรับจางตองทดสอบวัดคาความตานทานของสายดินและความตานทานของดินตอหนาผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง ถาความตานทานสูง

กวาที่กําหนดไว ใหผูรับจางรีบทําการแกไขโดยทันที โดยที่คาใชจายในการแกไขอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง และผลของการ

ทดสอบ ใหผูรับจางจัดทําเปนรายงานสงใหผูวาจาง   4 ชุด 

 

สายไฟฟาแรงตํ่า 
(Low Voltage Cable) 

สวนที่ 1 :  สายไฟฟาแรงต่ํา (Low Voltage Cable) 

1. ทั่วไป 
สายไฟฟาแรงต่ําของอาคารตองเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 11-2545 

2. ขอบเขต 
ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งสายไฟฟาแรงต่ํา ตามที่แสดงในแบบและระบุในขอกําหนดน้ีทุกประการ 

3. ความตองการทางดานเทคนิค 

3.1 สายไฟฟาที่รอยในทอใชสายหุมฉนวนพีวีซี ทนแรงดันได 750 โวลท 70C ชนิด IEC01 หรือ XLPE (CV) 600V หรือตามที่แสดง
ในแบบ 

3.2 สายไฟฟาที่เดินลอยใชสายหุมฉนวน และเปลือกนอกพีวีซี ทนแรงดันได 750 โวลท 70C ชนิด NYY หรือ XLPE (CV) 600V  
หรือ SWA หรือตามที่แสดงในแบบ 

3.3 สายไฟฟาที่ใชภายในดวงโคมใชสายออนหุมฉนวน ทนตออุณหภูมิสูงตาม NEC 

3.4 รายละเอียดของสายไฟฟาทั่วไปซ่ึงเปนสายหุมฉนวน PVC พิกัดแรงดัน750 V และ อุณหภูมิ 70C 
3.4.1 สายปอนและสายวงจรยอย ใหใชสาย IEC01 หรือตามที่แสดงในแบบ 
3.4.2 สายใหญกวา 6 ตารางมิลลิเมตร ใหใชเปนสายตีเกลียว (Stranded Wire) 
3.4.3 สายภายนอกอาคารใหใชสายTHW รอยในทอ หรือสาย NYY ฝงดินโดยตรงตามที่แสดงไวในแบบ 
3.4.4 สายไฟสําหรับวงจรโคมไฟฟาและเตารับ แตละวงจรตองมีขนาดไมต่ํากวาที่แสดงไวในแบบ  สายตอแยกเขาหาโคมไฟ

หรือเตารับใหใชสายขนาดพื้นที่หนาตัดไมเล็กกวา 1.5 ตร.มม. หรือ 2.5 ตร.ม.ม. ตามลําดับ 
3.5 สายไฟฟาแรงต่ําชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable, FRC) ตองสามารถนําไฟฟาขณะเกิดเพลิงไหม วัสดุที่ใชตองไมเอ้ือตอการ

ติดไฟตามมาตรฐานและเกิดควันที่อาจเปนอันตรายตามมาตรฐาน รวมทั้งกาซพิษ ตามมาตรฐาน IEC 332-3, IEC 1034-4, IEC 
754 และ BS6387 

3.6 ตัวนําสายไฟเปนทองแดง ภายในพันหุมดวยใยแกวและไมกาเปนฉนวนกันไฟ ภายนอกเปนฉนวน Cross Link และหุมดวยวัสดุ
เปลือกนอก 



15 
 

3.7 บริษัทผูผลิตตองไดรับมาตรฐานประกันคุณภาพ ISO 9001 
4. การติดตั้ง 

4.1 สายไฟฟาตองเดินรอยในทอโลหะ และ/หรือ Raceway ตามที่กําหนดในแบบ 
4.2 การเดินสายไฟฟาในทอตองกระทําภายหลังการวางทอรอยสายกลองตอสายกลองดึงสายและอุปกรณตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว

เทาน้ัน อุปกรณการดึงสายไฟฟาตองรอยสาย ในขณะที่จะเดินสายไฟแตละชวง หามมิใหตระเตรียมหรือรอยสายไฟไวในทอรอย
สายลวงหนาอยางเด็ดขาด กรณีที่เดินสายในราง Cable tray หรือ Cable Ladder ตองยึดดวยเหล็กรัดสายชนิด Galvanized 

4.3 การดึงสายควรใชอุปกรณชวยในการดึงสายซ่ึงออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใชกับงานดึงสายไฟฟาภายในทอและตองปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผูผลิตอุปกรณดังกลาวดวย 

4.4 การหลอล่ืน ในการดึงสายผูรับจางตองใชตัวหลอล่ืนซ่ึงเปนชนิดที ่ผูผลิตสายไฟฟาแนะนําไวเทาน้ัน 
4.5 การดัดงอสายไฟฟาทุกขนาด ตองกระทําอยางระมัดระวังในการติดตั้ง รัศมีของการดัดงอตองเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต

สายไฟฟา หรือ NEC 
4.6 การตอสายไฟ ใหทําไดเฉพาะในกลองตอสาย และภายในดวงโคมเทาน้ัน 
4.7 สายทองแดงที่มีขนาดไมเกิน 10 ตร.ม.ม. การตอสายไฟใชขั้วตอสายแบบเกลียวกวดหรือใชเครื่อง  มือกลบีบ และสําหรับสาย

ขนาด 16 ตร.ม.ม. หรือใหญกวาใหใชขั้วตอสายแบบใชเครื่องมือกลบีบและใชฉนวน (Heat Shrinkable Tube) หอหุมรอยตอ
ดังกลาว 

4.8 การตอสายใตดินหรือในบริเวณที่เปยกชื้นหรือโดนนํ้าได ตองหลอหุมดวยสารกันความชื้นมิใหเขาไปในหัวตอไดเชน สารประเภท
ซิลิโคน หรือ Epoxy 

4.9 การตอสายเขาอุปกรณไฟฟา ในกรณีที่อุปกรณไฟฟามีหัวสกรูแบบพันสายตองใชหางปลาและหากอุปกรณไฟฟามีขั้วรับสายแบบ
มีรูสอดสายใหตอตรงได 

4.10 การกันความชื้น ปลายทั้งสองขางของสายไฟฟาที่ปลอยไว ตองมีกรรมวิธีปองกันความชื้นจากภายนอก สําหรับสายที่มีขนาดใหญ
กวา 25 ตร.ม.ม. ใหใชฉนวนหอหุมรอยตอ 

4.11 ปายแสดงเลขที่วงจร สายไฟฟาทั้งหมดที่ปลายสายทั้งสองขางและในทุกจุดที่มีการตอสายไฟฟา   ทั้งในกลองตอสาย รางเดิน
สายไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ตองมีปายติดแสดงเลขที่วงจรไฟฟา โดยใชปายที่มีความทนทานดีเพื่อความสะดวกในการ
บํารุงรักษา รายละเอียดของการบงบอกเปนไปตามที่แสดงไวในแบบ 

 
5. การทดสอบ 

ในกรณีที่ผูวาจางเห็นวาสายไฟที่นํามาติดตั้งในอาคารน้ี อาจมีคุณสมบัติไมดีเทาที่กําหนดไว  ผูวาจางสงวนสิทธ์ิที่จะนําไปใหสถาบันที่ผู
วาจางเชื่อถือทําการทดสอบตามมาตราฐานโดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายทั้งส้ิน หากตัวอยางไมผานการทดสอบตามมาตรฐาน  ผูรับจาง
ตองนําสายไฟฟาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมาเปล่ียนให โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้นจากสัญญา  และตองรับผิดชอบในความลาชาของ
งานในสวนน้ีดวย 

 

สวนท่ี 2 :  สายไฟฟาชนิดทนไฟ (Fire Resistance Cable, FRC) 

1. ทั่วไป 
ขอกําหนดน้ีไดระบุครอบคลุมถึงการจัดหาและการติดตั้งใชงานสําหรับสายไฟฟาชนิดทนไฟ (Low Smoke, Zero Halogen, Fire 
Resistance Cable)  

2. ขอบเขต 
ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งสายไฟฟาชนิดทนไฟ และอุปกรณประกอบตามที่แสดงในแบบและระบุในขอกําหนดน้ีทุกประการ  โดยที่สาย
ทนไฟตองเปนไปตามมาตรฐาน IEC  

3. ความตองการทางดานเทคนิค 
3.1 ตัวนําเปนสายทองแดงเสนเดี่ยวหรือเปนสายทองแดงชนิดเกลียว (Stranded Wire)  
3.2 ฉนวนประกอบดวยเทปทนไฟ (Fire Resistance Tape) เชน Mica Tape หรือวัสดุทนไฟอ่ืนหุมรอบตัวนําทองแดง 
3.3 เปลือกหุมภายนอก (Outer Sheath) เปนวัสดุประเภท Polyolefine หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเปน Low Smoke, Zero 

Halogen 
3.4 ไมทําใหเกิด Corrosive Gases ขณะเกิดเพลิงไหม 
3.5 ลักษณะพิเศษสําหรับสายไฟฟากําลัง (Power Cable) 
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3.5.1 ฉนวนชั้นนอกจะหุมดวยวัสดุประเภท XLPE โดยมีความหนาตาม IEC 502 

3.5.2 Rate Voltage 600/1000V โดยมี Max. Conductor Operating Temperature อยางนอย 90 สําหรับ 

Continuos Duty และ 250C สําหรับภายใตสภาวะลัดวงจร 
3.6 ลักษณะพิเศษสําหรับสายสัญญาณ (Signal and Data Cable) 

3.6.1 สําหรับสายนําสัญญาณซ่ึงไมใช Addressable date ใหมี Rated Voltage ที่ 450V/750V และใหใชเปนสายแกน
เดียว (Single-core) ได 

3.6.2 สําหรับสายนําสัญญาณซ่ึงเปน Addressable data และ/หรือ Voice alarm ใหมี Rated Voltage ที่ 300/500V 
และมีโครงสรางพิเศษ ดังน้ี 
1) เปนสาย Twisted pair 
2) ดานในของเปลือกนอกที่หุมรอบฉนวนอยูตองมี Aluminium screen ซ่ึงแนบอยูกับ Circuit Protection 

Conductor (CPC)  ซ่ึงทําดวยทองแดงเคลือบดีบุก (Tinned annealed copper) ตลอดความยาวของสาย 
4. คุณสมบัติและมาตรฐานการทดสอบ 

4.1 ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 331, IEC 332-1, IEC 332-3, IEC 1034 และ IEC 754 (Part 1) 
 

  

แผงสวิตซไฟฟาจายไฟยอย  
(Standard Lighting Panelboard) 

 
แผงสวิตซไฟฟาจายไฟยอย (Standard Lighting Panelboard) 

1. ทั่วไป 
แผงสวิตซไฟฟาจายไฟยอย ใหผลิตตามมาตรฐาน IEC และไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. สอดคลองกับระเบียบและมาตรฐานของ 
การไฟฟาฯ  

2. ขอบเขต  
ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้ง แผงสวิตซจายไฟยอย และอุปกรณประกอบการติดตั้งตามที่ไดแสดงไวในแบบ และระบุในขอกําหนดน้ีทุก
ประการ โดยทั่วไปแผงสวิตซจายไฟยอย แบงออกเปนสองชนิดตามลักษณะของการใชงาน กลาวคือ ชนิดแรกเรียกวาแผงสวิตซจายไฟ
ยอย 3 เฟส 4 สาย ชนิดที่สองเรียกวาแผงสวิตซจายไฟยอย 1 เฟส 2 สาย 

3. ความตองการทางดานเทคนิค 
3.1 พิกัด แผงสวิตชไฟฟาแรงต่ํา 3 เฟสตองมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังตอไปน้ี 

 แรงดันระบบ                        3 เฟส 4 สาย 415/240V 50 Hz 

 Busbar ทนกระแสไมนอยกวา      100 Amp. 

 กระแสตอเน่ือง                      ตามที่ไดแสดงไวในแบบ 

 กระแสลัดวงจร                      ตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
3.2 พิกัด แผงสวิตชไฟฟาแรงต่ํา 1 เฟสตองมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังตอไปน้ี 

 แรงดันระบบ                        1 เฟส 2 สาย 240V 50 Hz 

 Busbar ทนกระแสไมนอยกวา      100 Amp. 

 กระแสตอเน่ือง                      ตามที่ไดแสดงไวในแบบ 

 กระแสลัดวงจร                      ตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
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สวิตซและเตารับไฟฟา 

(Switch and Receptacle) 
สวิตซและเตารับไฟฟา (Switch and Receptacle) 

1. ทั่วไป 
การติดตั้งสวิตซและเตารับ ตองเปนไปตามกฎของ การไฟฟาสวนภูมิภภาค ประกาศของกระทรวงมหาดไทย และ NEC โดยที่ 

1.1 สวิตชและเตารับ ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ มาตรฐาน IEC 
1.2 สวิตช เตารับและฝาครอบรับตองทําจากวัสดุ ซ่ึงทนตอแรงกระแทก (Impact Resistance) มีความคงทนตอแรงดันของฉนวน 

(Dielectric Strength) สูง และทนตอสภาพบรรยากาศไดดี (Corrosion Resistance) 
 

2. ขอบเขต  
2.1 ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งสวิตซและเตารับทุกชนิดใหถูกตองครบถวน ตามที่กําหนดในแบบและขอกําหนดทุกประการ 
2.2 ผูรับจางจะตองจัดเตรียมเอกสาร รายละเอียด และตัวอยางของอุปกรณ เพื่อนําสงขออนุมัติจากผูวาจาง หรือตัวแทนของผูวาจาง 
2.3 อุปกรณสวิตชและเตารับทุกประเภท จะตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง กอนการนํามาใชติดตั้งในโครงการ 

 
3. ความตองการทางดานเทคนิค 

3.1 สวิตช 
3.1.1 สวิตชใชกับดวงโคมและพัดลมชนิด 1 เฟส เปนชนิดใชกับกระแสไฟฟาสลับทนแรงดันไฟฟาไดไมต่ํากวา 250 โวลท ทน

กระแสไฟฟาไดไมนอยกวา 10 แอมแปร  กานสวิตซเปนกลไกแบบกดเปด-ปด โดยวิธีกระดก   ขั้วสัมผัส (Contact) ตอง
เปนเงิน (Silver) โดยไมผสมโลหะอ่ืน ตัวสวิตซเปนสีงาชาง ขั้วตอสายตองเปนชนิดที่มีรูสําหรับสอดใสปลายสายไฟที่ไมได
หุมฉนวนยึดติดแนนดวยตัวของมันเอง (Automatically Lock) สามารถกันสายแตะกับสายสวิตซอ่ืนในกลองเดียวกันหรือ
เขากับกลอง สามารถกันมือหรือน้ิวแตะกับขั้วโดยตรง หามใชสวิตซที่ยึดสายไฟฟา โดยการใชสกรูกวดอัด 

3.1.2 Dimmer Switch ตองเปนแบบฝง  Decorative Type เปนวงจรอิเล็กทรอนิกสและมีวงจรที่ลดการรบกวนคล่ืนวิทยุไดดี 
ขนาดตามที่ระบุไวในแบบ 

3.2 เตารับ   
3.2.1 เตารับทั่วไปตองเปนแบบฝงติดผนังเปนชนิด 2 ขั้ว 3 สาย (W/G) 250VAC 50Hz ที่เสียบไดทั้งขากลมและขาแบน ใชกับ

กระแสไฟฟาสลับ ทนแรงดันไฟฟาไดไมต่ํากวา 250 โวลท และทนกระแสไดไมต่ํากวา 15 แอมแปร  ขั้วสัมผัส (Contact) 
ตองทําจากทองแดงลวน หรือโลหะผสมของเงินและทองแดง  ตัวเตารับเปนสีงาชาง ขั้วตอสายเตารับตองเปนชนิดมีรู
สําหรับสอดใสปลายสายไฟที่ไมไดหุมฉนวนมีสกรูกวดอัดขันเขาโดยตรงสามารถกันมือหรือน้ิวแตะเขากับขั้วโดยตรง หามใช
เตารับชนิดที่ยึดสายไฟโดยการทับสายใตตัวสกรูโดยตรง  

3.2.2 เตารับ Power Outlet สําหรับระบบ 1 เฟส (L+N+E) ขนาดตั้งแต 16A 250V และเตารับสําหรับระบบ  3 เฟส 
(3P+N+E) ใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC 309 
 

3.3 ฝาครอบ 
3.3.1 ฝาครอบสวิตซและเตารับภายในตัวอาคารเฉพาะในที่แหง ใหใชฝาครอบชนิด Polycarbonate หรือ พลาสติกสีงาชาง 

สําหรับบริเวณสํานักงานและทั่วไป  และฝาครอบชนิดอลูมิเนียมหรือแสตนเลสสําหรับหองเครื่องจักร อุปกรณ มีฉนวนอยู
ดานหลังเพื่อกันไมใหสวนที่มีกระแสของตัวสวิตซหรือเตารับแตะกันไดกับฝาครอบ  ฝาครอบตองเปนของผูผลิตสวิตซและ
เตารับ 

3.3.2 ฝาครอบตองประกอบกับแผนยึด โดยไมมีสกรูยึดบนฝาครอบปรากฏใหเห็น 
3.3.3 ฝาครอบชนิดกันนํ้า ตองสามารถกันนํ้าไดอยางนอย IP55 
3.3.4 ฝาครอบของเตารับไฟฟา กําหนดใหใชสีที่แตกตางกัน ดังน้ี 

- ฝาครอบของเตารับไฟฟา ที่รับไฟฟาปกติ ( Normal Line ) ใหใชฝาครอบสีขาว 
- ฝาครอบของเตารับไฟฟา ที่รับไฟฟาฉุกเฉิน ( Emergency Line ) ใหใชฝาครอบสีแดง 
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4. การติดตั้ง  

ผูรับจางตองติดตั้งสวิตชและเตารับใหฝงเรียบในผนัง โดยใชกลองโลหะและตองตอลงดิน ยกเวนในกรณีที่ระบุใหติดลอย ใหติดตั้งโดยใช

กลองโลหะหลอแบบติดลอย การเปล่ียนแปลงแกไขตําแหนงของสวิตชและเตารับไดรับอนุมัติจากผูวาจางกอน จึงจะดําเนินงานได ในกรณีที่

ไมสามารถ ติดตั้งสวิตชหรือเตารับตามตําแหนงที่แสดงไวในแบบได ใหผูรับจางแจงใหผูวาจางทราบ เพื่อขอดําเนินงานแกไขตอไป โดยทั่วไป 

4.1 การติดตั้งสวิตชใชกลองเหล็กฝงในผนัง สูงจากพื้น 1.30 เมตร  วัดถึงศูนยกลางของสวิตช โดยเม่ือติดสวิตชแลวตองเรียบกับผนัง 
4.2 ในกลองสวิตชกลองเดียวกัน หามไมใหมีแรงดันระหวางสวิตชเกินกวา 300 โวลท  นอกจากจะใสแผนฉนวนก้ันระหวางสวิตช หรือ

นอกจากจะใชสวิทชชิ้นสวนที่มีกระแสไหลไมสามารถถูกตองโคนน้ิวมือได 
4.3 เตารับทั่วไปติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 เมตร  หรือตามที่แสดงในแบบ 
4.4 เตารับสําหรับไฟฉุกเฉิน ติดตั้งใตฝาเพดาน 0.30 เมตร หรือตามที่แสดงในแบบ 
4.5 เตารับในหองนํ้า ติดตั้งสูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามที่แสดงไวในแบบ 
4.6 เตารับนอกอาคารหรือในที่เปยกชื้นได ใหใชฝาครอบโลหะหลออบสี หรือฝาครอบพลาสติกชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคาร   

แบบมีสปริงและยางอัดรอบหรือมีพลาสติกออนครอบ 
 

หมายเหตุ  (1) สวิตซ หรือ เตารับที่ใชในวงจรไฟฟาฉุกเฉิน ตองมีตัวหนังสือดังกลาว บนแผนฝาครอบสวิตซหรือเตารับ ที่ไมลบเลือนเม่ือจับ

ตอง 

(2) สวิตซ หรือเตารับชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคาร  (Weather Proof, WP) ใหใชชนิดโลหะหลอเคลือบสีและมีฝายางอัด
รอบ 

Safety Switch และ Circuit Breaker Box (Enclosed CB) 
1. Safety Switch  

1.1 ทั่วไป  
Safety Switch  ตองผลิตขึ้นตามมาตรฐาน NEMA Heavy Duty Type 

1.2 ขอบเขต 
ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้ง Disconnecting Switch  และอุปกรณประกอบตามที่แสดงในแบบ และระบุในขอกําหนดน้ีทุก

ประการ 

1.2.1 Switch ตัดวงจรไฟฟาเปนแบบ Blade ทํางานแบบ Quick-Make, Quick Break   สามารถมองเห็น สวิทซได
ชัดเจน เม่ือเปดประตูดานหนา 

1.2.2 Enclosure ตามมาตรฐาน NEMA 1 พับขึ้นรูปจากแผนเหล็กชุบ Galvanized พนเคลือบดวยสี  Grey-Baked 
Enamel  สําหรับใชภายในอาคารทั่วไป   

1.2.3 Enclosure ตามมาตรฐาน NEMA 3R พับขึ้นจากแผนเหล็กชุบ Galvanized พนเคลือบดวยสี   Grey-Baked 
Enamel สําหรับใชภายนอกอาคาร  

1.2.4 ใหมีบานประตูเปดดานหนา ซ่ึง Interlock กับ Switch Blade โดยสามารถเปดประตูไดเม่ือ Blade อยูในตําแหนง 
Off เทาน้ัน 

1.2.5 ขนาด Ampere Rating  จํานวนขั้วสายและจํานวน Phase ใหเปนไปตามระบุในแบบ 
1.2.6 ชุดที่กําหนดใหมี Fuse ใหใช Fuse Clips เปนแบบ Spring Reinforced โดยขนาดของ Fuse ใหเปนเชนเดียวกับ

ขอที่ระบุขางตน 
1.3 การติดตั้ง 

ใหติดตั้ง Disconnecting Switch กับผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสูงจากพื้น 1.80 ม. ถึงระดับบนของสวิตซ  ในกรณี

บริเวณติดตั้งไมมีผนังหรือกําแพง  ใหติดตั้งบนขายึดโครงเหล็กที่แข็งแรงใหสวิทซสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.00 ม.ถึงระดับบน

ของ สวิทซ 

2. Circuit Breaker Box (Enclosed CB) 
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2.1 ทั่วไป  
ใหใช  Moulded Case Circuit Breaker ที่มี Ampere Trip Rating  และจํานวน Pole ตามที่ระบุ ในแบบ 

2.2 ขอบเขต  
ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้ง Circuit Breaker Box (Enclosed Circuit Breaker) ตามที่แสดงในแบบและระบุในขอกําหนดน้ี

ทุกประการ 

2.3 ความตองการทางดานเทคนิค 
Enclosure เปนไปตามมาตรฐาน ดังน้ี  

1) NEMA 1  พับจาก Sheet Steel With Grey-Baked Enamel Finish สําหรับใชงานติดตั้งภายในอาคารทั่วๆ ไป 
2) NEMA 3 R  พับจาก Zinc Coated Steel With Grey-Baked Enamel Finish สําหรับใชงานติดตั้งภายนอก

อาคาร 
2.4 การติดตั้ง 

ใหเปนไปตามกําหนดในแบบ โดยเปนแบบ Flush Mounted สําหรับในอาคารและ Surface Mounted สําหรับภายนอก

อาคาร โดยสูงจากพื้น 1.80 ม. ถึงระดับบนสุด 

 

ระบบปองกันฟาผา 
(Lightning Protection System) 

 
ระบบปองกันฟาผา (Lightning Protection System) 

1. ทั่วไป   
1.1 การติดตั้งระบบปองกันฟาผาเปนไปตามมาตรฐาน NFPA No.78 และ 
1.2 มาตรฐานระบบปองกันฟาผาของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัย

เก่ียวกับไฟฟา 
 

2. ขอบเขต  
ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งระบบปองกันฟาผาแบบ Faraday Cage  Conventional Type  ตามที่แสดงไวในแบบและระบุไวใน

ขอกําหนดน้ี  

3. ความตองการทางดานเทคนิค 
ระบบปองกันฟาผาประกอบดวยอุปกรณที่สําคัญดังน้ี 

3.1 ตัวลอฟาตองทําจากแทงทองแดงลวน  ซ่ึงพื้นที่ภาคตัดขวางมีขนาดตามที่ระบุในแบบหรือไมนอยกวา 50 ตร.มม.  และตัวลอ
ฟายาวอยางนอย 0.60 เมตร  หรือตามที่ระบุในแบบ 

3.2 สายลอฟา ตองเปนทองแดงเปลือยตีเกลียวมีขนาดตามที่ระบุไวในแบบหรือมีพื้นที่ภาคตัดขวางไมนอยกวา 70 ตร.มม    
3.3 หลักสายดิน ตองทําจากแทงเหล็กหุมทองแดงมีขนาด 5/8 น้ิว x 10 ฟุต หรือใกลเคียง และใหตอเชื่อมเขากับเหล็กของ

ส่ิงกอสรางดวย 
 

4. การติดตั้ง 
4.1 ตัวลอฟา  ตองจับยึดอยางแข็งแรง  และติดตั้งตามสวนที่สูงสุดของอาคาร โดยที่ตัวจับยึดตัวลอฟา (Air Terminal Support) 

ตองมีความแข็งแรงและทนตอทุกสภาพดินฟาอากาศไดด ี สวนที่ผานทะลุหลังคาตองปองกันไมใหนํ้าซึมลงไปตามสายลอฟาได  
โดยใหอุดใหรอบดวย Silicone Construction Sealant 

4.2 ตําแหนงของตัวลอฟาไดแสดงไวในแบบ 
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4.3 สายลอฟาตองจับยึดทุกๆชวงอยางนอย 1.20 เมตร 
4.4 การเดินสายลอฟา ใหพยายามเล่ียงการหักงอสายลอฟาใหมากที่สุด การหักเล้ียวตองมีรัศมีไมนอยกวา 0.20 เมตรและมุมการ

หักเล้ียวตองไมเปน 90 องศา 
4.5 การตอเชื่อมทุกจุดของสายลอฟากับตัวลอฟาหรือหลักสายดิน ใหใชวิธีการเชื่อมแบบ Exothermic Weld เทาน้ัน 
4.6 สายลอฟา ในสวนของ Down Conductor ตองไมมีการตอตลอดความยาวสาย  นอกจากที่ระบุไวในแบบ 
4.7 สายและขอตอตางๆตองทนตอ Mechanical Strength ไดดี 
4.8 หลักสายดินตองฝงลงดินใหยอดของแทงอยูต่ํากวาระดับดินอยางนอย0.50 เมตร ทอโลหะโครงเหล็กอ่ืนๆ เชน ทอนํ้า โครง

เหล็กของลิฟท ฯลฯ ใหตอสายทองแดงขนาดไมเล็กกวา 35 ตร.มม.ไปลงที่หลักสายดินดวย 
4.9 ความตานทานของระบบดินตองไมเกิน 5 โอหม ถาหากมีความตานทานสูงกวาที่กําหนดใหเพิ่มหลักสายดิน 
4.10 ผูรับจางตองทํา Shop Drawing แสดงรายละเอียดของระบบปองกันฟาผา   ใหผูวาจางอนุมัติกอนดําเนินการติดตั้ง 

 

 

 

ดวงโคมไฟฟาแสงสวางและอุปกรณประกอบ 

ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณประกอบ  (Lighting Fixture) 

1. ทั่วไป 
การติดตั้งดวงโคมไฟฟาและอุปกรณประกอบตองเปนไปตามกฎของการไฟฟาสวนภูมิภาค ประกาศกระทรวงมหาดไทย และ NEC โดยที่

อุปกรณตาง ๆ ที่ติดตั้งภายในดวงโคม เชน หลอด บัลลาสต และสตารทเตอร รวมถึงขั้วรับหลอด ตองเปนไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ/หรือ มาตรฐาน IEC หรือ NEMA หรือ JIS ถามิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ดวงโคมไฟฟาทั่วไปใชระบบไฟฟา 1 เฟส 

2 สาย 220 โวลท 50 Hz 

2. ขอบเขต 
ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งดวงโคม  และอุปกรณประกอบตามที่แสดงในแบบ และระบุในขอกําหนดน้ี    ทุกประการ   

3. ความตองการทางดานเทคนิค 
3.1 ดวงโคม 

3.1.1 ดวงโคมใหใชตามที่กําหนดในแบบและรายละเอียดขอกําหนด โดยตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ระบุ  ดวงโคมที่ผลิตตาม
มาตรฐานของผูผลิตในประเทศอาจมีขนาดแตกตางจากที่กําหนดไดเล็กนอย ดวงโคมทุกชนิดตองเสนอแบบหรือตัวอยางให
ผูวาจางเห็นชอบกอนดําเนินการส่ังซ้ือ และส่ังทํา 

3.1.2 ดวงโคมตาง ๆ ที่ติดตั้งภายในอาคาร  ตองมีคุณสมบัต ิ กันฝุนละออง  ระบายความรอนไดดี  ติดตั้งงายสะดวกในการซอม
บํารุงและเปล่ียนหลอดไฟไดงาย 

3.1.3 ตองมีขั้วตอสายไฟและขั้วตอสายดินติดตั้งไวใหเรียบรอย ดวงโคมตองตอลงดินไวที่  ขั้วตอสายดินน้ี 
3.1.4 โคมไฟซ่ึงตอกับวงจรฉุกเฉิน  ตองมีปายติดอยูภายในบอกใหทราบวาตออยูกับวงจร  ฉุกเฉิน 
3.1.5 โคมไฟภายนอกอาคารตองเปนชนิดทนดินฟาอากาศภายนอก (Weather Proof, WP), IP65  
3.1.6 อุปกรณตางๆ ที่ประกอบอยูในดวงโคมตองเปนของใหม ไมเคยนํามาใชกอน และอุปกรณตางๆ  ดังกลาว  ตองสามารถหา

ซ้ือไดในทองตลาด เพื่อสะดวกในการบํารุงรักษา 
3.1.7 ดวงโคมใหใชขนาดตามที่ระบุในแบบของดวงโคม  และใหผูวาจางเปนผูเลือก 

3.2 ดวงโคมสําหรับหลอดกลม 
3.2.1 โคมไฟฟาตองเปนไปตามที่กําหนดไวในแบบ 
3.2.2 ขั้วรับหลอดชนิดเกลียว  เปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ IEC 
3.2.3 หลอดใชงานที่แรงดัน 220-230V  เปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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3.2.4 สายในดวงโคมหลอดไสใหใชสายหุมฉนวน ชนิดทนความรอนไดถึง 105 °C และมีพื้นที่หนาตัด  ไมเล็กกวา  1.5  ตาราง
มิลลิเมตร 

3.3 ดวงโคมสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต   
3.3.1 เปนอุปกรณที่ผลิตภายในประเทศหรือตางประเทศ  โดยมีเครื่องหมายการคาและตองมีคุณสมบัติอยางนอยดังน้ี 
3.3.2 ตัวกลองทําดวยเหล็กแผนขึ้นรปูใหแข็งแรง ผานกรรมวิธีปองกันสนิมและผุกรอนไดดี เชน ชุบซิงคฟอสเฟตหรือชุบสังกะสี

เปนตน โดยที่พนทับดวยสีเปนชนิด Epoxy Polyester Powder Coatings และอบความรอน เหล็กแผนตองมีความหนา
ไมนอยกวาที่กําหนดดังตอไปน้ี 
1) โคมไฟฟาขนาด  ความกวางนอยกวา 0.30 ม. ใชเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.7มม. 
2) โคมไฟฟาขนาดประมาณ  0.30 x 0.60 ม. ,0.60 x 0.60 ม.  และ 0.30 x 1.20 ม. ใชเหล็กแผน  หนาไมนอยกวา  

0.7 มม. 
3) โคมไฟฟาขนาดประมาณ  0.60 x 1.20 ม. ใชเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.8 มม. 

3.3.3 แผนกรองแสงที่ทําดวยแผน Acrylic  Plastic ความหนาเฉล่ียไมนอยกวา 2 มม. ลักษณะการขึ้นรูปตามที่กําหนดในแบบ 
ในกรณีที่เปนแผนมิไดขึ้นรูปใหวางแผนในกรอบที่ประกอบจากอลูมิเนียมเสนรีด (Extruded Aluminium Frame)  เพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงและยึดแกาะกับตัวถังดวงโคมดวยสปริง   สเตนเลส 

3.3.4 ตะแกรงอลูมิเนียม(Louvre)  แผนสะทอนแสงขางหลอดและแผนสะทอนแสงหลังหลอด (Reflector and Back 
Reflector) ทําดวยแผนอลูมิเนียม ความหนาไมนอยกวา 0.40 มม.  โดยใชชนิดขัดเงาใส  (Speccular Mirror 
Aluminum)  ซ่ึงใหคาสะทอนแสงรวม  (Total Reflectance)  ไมนอยกวา  86%  และตัวขวาง  (Cross Blade)  ทําดวย
อลูมิเนียมแบบริ้ว (Profiled Lamellae)  โดยมีจํานวนชองตามยาวเทา  จํานวนหลอด  และตามขวางไมต่ํากวา  7 และ 
14 ชอง  สําหรับหลอด LED ขนาด 9 วัตต  และ 18 วัตต ตามลําดับ  หรือตามรายละเอียดที่ระบุในแบบตะแกรง
อลูมิเนียม (Louvre)  ตองประกอบวางในกรอบที่ประกอบจากอลูมิเนียมเสนรีด (Extruded Aluminium Frame)  เพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงและยึดเกาะกับตัวถังดวงโคมดวยสปริงสเตนเลส 

3.3.5 ขั้วรับหลอด  เปนแบบหมุนล็อค  (Air  Pass Rotary  Lock) G13 และขั้วรับสตารตเตอร  เปนผลิตภัณฑตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและหรือ  IEC หรือ VDE 

3.3.6 บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต  เปนแบบเพาเวอรแฟกเตอรสูง ความสูญเสียต่ํา  คากําลังไฟฟา สูญเสียไมเกิน 6 W 
และ Tw 130°C  ซ่ึงไดรับการรับรองจากสํานักงาน  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (อาจใชบัลลาสต  Low  Loss  
เพาเวอรแฟกเตอรต่ํา ความสูญเสียต่ําตอกับคะแปซิเตอร  เพื่อปรับปรุงคาเพาเวอรแฟกเตอรใหไดอยางนอย  0.9) 

3.3.7 สตารทเตอรตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
3.3.8 คะแปซิเตอรสําหรับการปรับปรุงเพาเวอรแฟกเตอรตองเปนชนิด Dry (Metallized Plastic  Flim),  ตัวถังเปนอลูมิเนียม  

เปนไปตามมาตรฐาน IEC หรือ VDE และมีตัวตานทานครอมสําหรับการปลอยประจุ พรอมอุปกรณปองกัน 
Overpressure Disconnector 

3.3.9 สายไฟในดวงโคม  ใหใชสายหุมฉนวนชนิดความรอนไดถึง  70°C  และมีพื้นที่หนาตัด  ไมเล็กกวา  1.5 ตารางมิลลิเมตร 
3.4 หลอดไฟ 

3.4.1 สําหรับหลอด LED โดยทั่วไปใชหลอดขนาด T8 ชนิด Day Light  โดยใหความสองสวางอยางต่ํา  ดังน้ี   
- ไมนอยกวา 1000 Lumens สําหรับหลอด 9 W  
- ไมนอยกวา 2100  Lumens สําหรับหลอด  18 W 

3.4.2 สําหรับหลอด  LED ( T8 ) ตองมีคุณสมบัติ อยางนอยดังน้ี 
- Input Voltage  220 V. 50 Hz. 
- Power Factor > 0.9 
- Beam Angle > 160° 
- THDI < 15 
- Color Temp. 6,000 K +/- 500 K 
- Socket  G13 
- Size  T8 
- Lift time  50,000 Hr.                           
 

3.5 โคมไฟฉุกเฉิน  (Self Contained Battery Emergency Light) 
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3.5.1 โคมไฟฉุกเฉินตองเปนระบบอัตโนมัติ  วงจรภายในเปนวงจรอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงควบคุมการอัดและคายประจุจากแบตเตอรี่
โดยอัตโนมัติ  กลาวคือจะตองมีวงจรสําหรับตัดเม่ืออัดประจุเต็มหรือเม่ือคายประจุถึงระดับแรงดันที่จะเปนอันตรายตอ
แบตเตอรี่ นอกจากน้ีตองมีอุปกรณแสดงสภาพการใชงานอยางครบถวน ไฟแสดงสถานะการประจุแบตเตอรี่   สถานะไฟ
เขาเครื่องและมี ปุมทดสอบสภาพแบตเตอรี่ ระบบโคมไฟฉุกเฉินทั้งหมดใหติดตั้งในแผงสวิตซแบตเตอรี่ฉุกเฉิน (Battery 
Rack Panel) โดยที่ตัวแผงสวิตซแบตเตอรี่ฉุกเฉินตองสามารถระบายอากาศ  และทนตอสภาพกรดจากแบตเตอรี่ไดเปน
อยางด ี โดยทําจากแผนเหล็กที่ผานกรรมวิธีปองกันสนิมและหนาไมนอยกวา 1 ม.ม. รวมทั้งสามารถตรวจสอบและซอม
บํารุงหรือเปล่ียนแบตเตอรี่ทางดานหนาได  ผูรับจางตองมีคูมือการใช  และการบํารุงรักษาแนบติดอยูกับแผงสวิตซ
แบตเตอรี่ฉุกเฉินทุกแผง  โดยการติดตั้งใหเปนไปตามที่กําหนดในแบบ   

3.5.2 ระดับการติดตั้งของชุดหลอดไฟ  ต่ําจากระดับฝาประมาณ  0.30 เมตร  โดยติดตั้งแบบแยกชุดหลอดไฟกับแผงสวิตซ
แบตเตอรี่ฉุกเฉิน  โดยทําฐานของชุดหลอดไฟที่เหมาะสมและสวยงาม 

3.5.3 หลอดไฟฟาใหใชหลอด LED ขนาด  9 W  จํานวน   2  หลอด 
3.5.4 แบตเตอรี่ใหใช  Sealed Lead Acid Battery  ขนาดกําลังสามารถจายกระแสไฟาใหกับหลอดไฟไดเปนเวลาไมนอยกวา  

2 ชั่วโมง  
 

4. การติดตั้ง   
ผูรับจางตองติดตั้งดวงโคมตางๆ ตามที่แสดงไวในแบบ โดยที่โคมไฟและอุปกรณตางๆ ที่ประกอบอยูในโคม  ผูรับจางตองสงตัวอยางมาใหผู

วาจางพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง ถาโคมไฟหรืออุปกรณเปนของตางประเทศและไมสามารถนําตัวอยางมาใหพิจารณาได  ก็ใหนํา

รายละเอียดและแคตตาลอคตางๆ มาแทนได  สวนวิธีการติดตั้งหรือจัดยึด ใหผูรับจางทําแบบเสนอ ขออนุมัติกอนทําการติดตั้ง   การ

เปล่ียนแปลงแกไขตําแหนงของโคมไฟไปจากแบบ อาจมีบางตาม ความเหมาะสมของพื้นที่น้ันๆ แตตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง

เสียกอน ผูวาจางสงวนสิทธ์ิที่จะส่ังแกไขตําแหนงจากแบบตามสมควรโดยไมมีการเพิ่มคาจางแตประการใดโดยทั่วไป 

4.1 การติดตั้งดวงโคมแตละดวงตองมีกลองตอสายติดตั้งตางหากภายนอกดวงโคม  หามตอทอเขาดวงโคมโดยตรงและไมใหรอยสายวงจร
ผานทะลุดวงโคมไปยังจุดจายไฟอ่ืนๆ ใหตอสายไดเฉพาะในกลองตอสายเทาน้ัน 

4.2 ดวงโคมไฟฟาแบบแขวนชนิดมีกานหรือสายหอยใหติดตั้งสูงจากพื้น 2.50 เมตร  หรือตามที่แสดงไวในแบบ 
4.3 ดวงโคมไฟฟาแบบติดขางผนังใหติดสูงจากพื้น  2.50 เมตร  หรือ ตามที่แสดงไวในแบบ 
4.4 การยึดดวงโคมกับผนังและเพดานที่เปนปูน  ตองยึดใหม่ันคงแข็งแรง  โดยใช  Lead Anchor และ สกร ู ในกรณีที่โคมมีนํ้าหนักมาก

ใหยึดดวย  Expansion Bolt  ที่เหมาะสม 
4.5 ถาฝาเพดานเปนชนิดแขวน  เชน  ฝาใชโครงทีบาร  หามวางนํ้าหนักโคมลงบนโครงฝา หรือแผนฝาโดยตรง ตองติดโซ หรือกานเหล็ก

ชนิดปรับระดับได  รับนํ้าหนักดวงโคมไฟฟาโดยตรง  ตามที่แสดงไวในแบบ 
 

5. การทดสอบ  
โคมไฟและอุปกรณตาง ๆ ที่ประกอบอยู ตองทดสอบสามารถทํางานไดติดตอกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมเสียหายกอนสงมอบงาน 
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ระบบขายสายสัญญาณคอมพิวเตอร 

(Data Cabling System) 

1. ความตองการทั่วไป 
1.1 ผูรับจางตองจัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบขายสายสัญญาณคอมพิวเตอรตางๆ ตามขอบเขตที่กําหนดในแบบหรือในขอกําหนดน้ี 

เพื่อใหระบบขายสายสัญญาณคอมพิวเตอรใชงานไดสมบูรณและถูกตองตามมาตรฐานและตามความประสงคของ เจาของโครงการ 
1.2 การติดตั้งระบบขายสายสัญญาณคอมพิวเตอรทั้งหมด ใหดําเนินการตามมาตรฐาน TIA/EIA 568A/B, TIA/EIA 569, TIA/EIA 606 
1.3 อุปกรณสําหรับระบบขายสายสัญญาณคอมพิวเตอรประกอบดวย สายสัญญาณ UTP Cable, เตารับสายสัญญาณ RJ45 Modular 

Jack  โดยอุปกรณทั้งหมดที่ใชในการติดตั้งตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันทั้งหมด สวนตู Rack 19” ตองผลิต 
(Manufacturer) และจัดจําหนาย (Distribution)  โดยบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO9001 : 2000 

1.4 ผลิตภัณฑที่นํามาติดตั้งจะตองไดรับการรับรองจาก Distributor ที่ไดรับมาตรฐาน มอก./ISO9001 : 2000 
 

2. ขอกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ  (Specification) 
2.1 สายสัญญาณ CAT 6 ULTRA UTP Enhanced Cables 

- เปนสายทองแดงตีเกลียวกันแตละคูสายจํานวน 4 คูสาย 
- ขนาดของ Conductor ภายในมีขนาดไมต่ํากวา 23 AWG เปนแบบ Copper Conductor 

- มีคา Impedance อยูในชวง 100 ohms 15% และคา Max. DC Resistance @ 20°C เทากับ 66.5 ohms/Km 
- มีคา Max. Mutual Capacitance 5.6 nF./100m. และสามารถรองรับความถี่ไดเทียบเทาหรือสูงกวา  600 MHz. 
- มีคา Delay Skew สูงสุดไมเกิน 40 ns/100m. และมีคา Propagation Delay 536 ns./100m. Max. ที่ความถี่ 250 MHz. 

- มีคา Attenuation Max ไมเกิน 33dB/100m. ที่ความถี่ 250 MHz. และ 54.8 dB/100m. ที่ความถี่  600 MHz. 
- มี Ripcord เพื่อชวยใหงายในการปลอกสายและตัวสายแตละคูสายมี Code สีเห็นไดอยางชัดเจน พรอมทั้งมี Filler Slot ทํา

ดวยวัสดุ FRPE Isolator Separator กันระหวางคูสาย 

- มีคา Operating temperature อยูในชวง -20°C ถึง 60°C และคา Storage temperature อยูในชวง-20°C ถึง 80°C   
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1 , ISO/IEC11801 Class E 

- ตองเปนสินคาที่มีตัวแทนจําหนายอยางถูกตองเปนทางการและไดรับมาตรฐาน มอก./ISO 9001 : 2000              
- สินคาตองรับประกันคุณภาพ 5 ป 

2.2 ตัวผู RJ45 ( CAT 6 RJ 45 PLUG ) 

- ผลิตจากวัสดุ Polycarbonate ตามมาตรฐาน UL49V-2 มี Pre-insert bar อยูภายในตัว body เพื่อสะดวกในการเขาสายได
ทั้ง T568A/B โดยจะแบงสายออกเปน 2 ชั้น (2 layer) ขณะเขาสายใน Pre-insert bar 

- หนาสัมผัสเปนแบบ 2 Contact point ทําจากวัสดุ Phosphor bronze เคลือบดวยทอง (Gold) บน Nickel Plateหนา 50 
micro inches 

- สามารถใชงานไดกับสายทั้ง Solid และ Stranded ขนาด 22-26 AWG 

- มีเครื่องหมายการคาปรากฎบนสินคาอยางชัดเจน 
- เปนผลิตภัณฑเดียวกับสายสัญญาณ 

2.3 เตารับสัญญาณตัวเมีย (CAT 6 RJ45 Modular Jack) 

- สามารถรองรับความเร็วในการสงสัญญาณในระดับ 1000 Mbps (Gigabit) และมาตรฐาน Category 6 
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1 , ISO/IEC11801 Class E 

- มาตรฐานการเขาสายเปนแบบ Universal ที่สามารถเขาไดทั้งแบบ T568A/B และมี Code สีบอกไวอยางชัดเจน 
- การเขาสายทองแดงเปนเทคนิคแบบ IDC (Insulation Displacement Contact) และมี 8 Pair Position ในการใชเครื่องมือ

ที่สาย 110 Impact tool หรือแบบไมตองใชเครื่องมือ Tooless ดวยฝา Cover Cap ซ่ีง สามารถปองกันฝุนได   

- หนาสัมผัส (Contact) ทําจากวัสดุ Phosphor Bronze เคลือบดวยทอง (Gold) บน Nickel Plate หนา 50 micro inches  
- ตัวโครงสรางผลิตภัณฑทําจากวัสดุที่ไดรับมาตรฐาน UL94 V-O (Housing Flammability Rating) 
- มีโครงสรางการเชื่อมตอสัญญาณภายในตัวเปนแบบ PCB (Print Circuit Broad) 
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- มีคา Typical Performance Characters ที่ความถี่ 250 MHz ดังน้ี  
- Attenuation  =  0.10 dB,  NEXE 47.9 dB,  FEXT  =  40.1 dB,  RETURN LOSS  =  17.4 dB     

- มีเครื่องหมายการคาปรากฎบนผลิตภัณฑอยางชัดเจน 
- เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับสายสัญญาณ 

 
2.4 ตู RACK HUB 

   2.4.1  แบบติดผนัง   

- ออกแบบและผลิตแบงออกเปน 3 สวนคือ สวนหนา กลางและหลัง 

- ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized Sheet Steel หนา1.2 mm. แข็งแรงและกันสนิมได 100% 

- เสาสําหรับติดตั้งอุปกรณ ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized Sheet Steel หนา 2.0 mm. มีความแข็งแรงและปองกัน

สนิมได 100% 

- หลังคาติดตั้งพัดลมระบายอากาศไดมากสุดถึง 3 ตัว 

- ฝาหนาบริเวณสวนกลางเปน Plastic Acrylic สีชาหนา 5.0 mm. นํ้าหนักเบาพรอมยางกันฝุนรอบขอบ ประตู พรอมบานพับ

อลูมิเนียมที่แข็งแรงพรอมกุญแจล็อค(Turn lock) 

- ดานขางเจาะรูระบายอากาศโดยรอบ (Perforated slot) 

- ดานลางมีชองขนาด 10cm.x10cm. พรอม Plate ปด หรือติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีส่ังพิเศษ) 

- Ground system ทุกชิ้น สวนเชื่อมตอถึงกันดวย Cable Earth Kit 

- จัดเตรียมนอต M6 และ Cage nuts ใหพรอมกับตู 

- สีของตูทําดวยระบบ Electro Static สีฝุนหนาและทนทาน (Power epoxy coating two–tone with gray and back by 

Electro-static system for drying to enhance strength) 

- เทียบเทามาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992(Rev.EIA-310-C),IEC 60297-1,IEC 60297-2, BS 5954: PART 2, DIN 41494 

- ผลิตจากโรงงานที่ไดการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 

 

   2.4.2   แบบตั้งพื้น 

- ออกแบบและผลิตระบบ Knock down system สะดวกและงายสําหรับประกอบและเคล่ือนยาย 

- ผลิตจาก Electro Galvanized Sheet หนา 1.5 mm. เสา โครงและฐาน หนา 2.0 mm. เพื่อความแข็งแรง ฐานลอ หนา 

3.0 mm. ปองกัน สนิม 100 % 

- ตูมีความกวาง 800 มม. ลึก 1000 มม.มีพื้นที่จัดสายดานขางในตูทั้ง 2 ขาง 

- ดานบนของตู สามารถติดตั้งพัดลมได 1 ถึง 6 ตัว(1x4”, 2x4 ”,3x4”) 

- ประตูหนา บริเวณสวนกลางเปน Plastic Acrylic สีชาหนา 5.0 mm. นํ้าหนัก เบาพรอมยางกันฝุนรอบขอบประตู สามารถ

กลับดาน เปล่ียนแปลงการเปด ปด ไดทั้งซาย หรือขวา ดวยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรงพรอมกุญแจล็อค 2 ตัว(Turn lock) 

- ประตูหลังบริเวณสวนลางมีชองระบายอากาศและแผนกันฝุน ( Dust – proof filter )พรอม ยางกันฝุนรอบขอบประตู 

สามารถกลับประตูเปล่ียนแปลงการ เปด-ปด ไดทั้งซาย หรือขวา ดวยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรง พรอมกุญแจล็อค ( Push 

lock ) 2 ตัว สําหรับตู 27 U ขึ้นไป 

- ดานลางมีชองสําหรับเขาสายพรอมแผนปดสามารถปรับระยะไดสําหรับปองกันสัตวและแมลง  

- ฝาขางพรอมกุญแจล็อค 2 ตัว (Turn lock) ติดตั้ง เขา- ออก ได สะดวกงายตอการบํารุงรักษาอุปกรณภายใน 

- เสาสําหรับติดตั้งอุปกรณผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized Sheet Steel หนา 2 mm. มีความแข็งแรง และสามารถปรับ

ระยะไดตามความลึกของอุปกรณ 
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- บานพับทั้งประตูหนาหลัง ผลิตจาก Aluminum ขนาดใหญ แข็งแรง รับนํ้าหนักประตูไดมากเปนพิเศษ และปองกันสนิม 

100% 

- ขาปรับระดับไดทั้ง 4มุม แข็งแรงติดตั้งงาย และลอ 4ลอหมุนได 360 องศา เพื่อความสะดวกขณะเคล่ือนยาย รับนํ้าหนักได 

100 กก. ลอ 

- ทุกรุนของตู RACK สมบูรณแบบดวยระบบ Grounding มีสาย Ground เชื่อมบานประตูและฝาขางทั้งหมด ดวย Cable 

Earth Kit 

- จัดเตรียมนอต M 6 และ Cage nuts ใหพรอมกับตู 

- สีของตูทําดวยระบบ Electro Static สีฝุนหนาและทนทาน (Power epoxy coating two –tone with gray and back by 

Electro-static system for drying to enhance strength) 

- เทียบเทามาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C) ,IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: PART 2, DIN 

41494 

- ผลิตจากโรงงานที่ไดการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 

2.5 แผงกระจายสาย UTP (CAT 6 Patch Panel) 

- สามารถรองรับความเร็วในการสงสัญญาณในระดับ 1000 Mbps (Gigabit) 

- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1,ISO/IEC 11801 Class E 
- ตัวแผงทําดวยอลูมิเนียมเคลือบสาร Anodize (Aluminum Light Weight Material) มีนํ้าหนักเบา แข็งแรง มีความหนา 1.6 

mm. และสามารถติดตั้งใน Telecommunication Rack 19” ได 

- การเขาสายทองแดงดานหลังของแผงกระจายสายเปนเทคนิคแบบ IDC (Insulation Displacement Contact) และ 
Connector เปนชนิด 110 บน PCB (Print Circuit Broad) 

- มีจํานวน  24 และ  48 Port และแตละ Port มีชองให Label ได 
- มาตรฐานการเขาสายเปนแบบ Universal ที่สามารถเขาไดทั้งแบบ T568A/B , มี Code สีบอกไวอยางชัดเจน 

- หนาสัมผัส (Contact) ทําจากวัสดุ Phosphor Bronze เคลือบดวยทอง (Gold) บน Nickel Plate หนา 50 microinches 
- มีคา Typical Performance Characteristic ที่ความถี่ 250 MHz ดังน้ี  
 Insertion Loss  =  0.1 dB,  NEXE 48.0 dB,  FEXT  =  40.1 dB,  RETURN LOSS  =  17.4 dB     

- มีเครื่องหมายการคาปรากฎบนผลิตภัณฑอยางชัดเจน 

- เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับสายสัญญาณ 
2.6  สายเชื่อมตอ UTP (UTP CAT 6 Patch Cord ) 

- สามารถรองรับความเร็วในการสงสัญญาณในระดับ 1000 Mbps (Gigabit) 
- เปนสาย UTP CAT 6 ตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1 , ISO/IEC11801 Class E และมีหัวตัวผู RJ45 Modular Plug หุม

ติดดวย Boot สีทั้งสองขาง 

- ตัวนําทองแดงที่ใชเปนแบบ Stranded Bare Copper ขนาด 24 AWG 
- สามารถรองรับความถี่ไดเที่ยบเทาหรือสูงกวา 600 MHz.  

- เปนสายสําเร็จรูปที่ออกแบบและผลิตจากโรงงาน เพื่อการเชื่อมตอโดยเฉพาะมีขนาดมาตรฐานความยาว 1,2,3,5,10 m.   
- เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับสายสัญญาณ 

2.7 หนากากสําหรับเตารับสายสัญญาณตัวเมีย ( Face Plate with Icon & Label ID No.) 

- มีจํานวนชวง (Port) สําหรับติดตั้ง RJ45 Modular Jackได 1,2 ชอง (Port) 
- มีชองสําหรับใส Label White Paper อยางนอย 2 Port โดยมีแผนพลาสติกใสปดทับมิดชิด 

- มีชองสําหรับเสียบสัญลักษณ (Icon) ที่แสดงวาเปน Port ที่เปนคอมพิวเตอรหรือโทรศัพท 
- ตัวโครงสรางผลิตภัณฑ ตองทําจากวัสดุที่ไดมาตรฐาน UL94-0 ABS (Material) 

- ขนาด Dimension L114 x W70 x H 7mm. (2” x 4” Standard ) 
- เปนผลิตภัณฑเดียวกับสายสัญญาณ 
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3. การทดสอบ 

3.1 การทดสอบสาย UTP ชนิด 4 Pair   ที่ติดตั้งทั้งหมด จะตองดําเนินการทดสอบโดยใชอุปกรณทดสอบ UTP CAT5E ที่ได
มาตรฐาน เชน FLUKE รุน DSP 4000 และสงรายงานผลทดสอบทั้งหมดใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

- WIRE MAP 

- LENGTH 
- IMPEDANCE 

- ATTENUATION 
- NEXT 

- ACR 
 

 
ระบบโทรศัพท (Telephone System) 

 

ระบบโทรศัพท (Telephone System) 
1. ทั่วไป   

ระบบสายโทรศัพทประกอบดวย แผงกระจายสายรวม (Main Distribution Frame, MDF) กลองตอสายโทรศัพทภายนอกอาคาร ( TC 

Outdoor )กลองตอสายโทรศัพท (Telephone Terminal Cabinet, TC) สายโทรศัพท เตารับ และอุปกรณที่ใชในระบบฯ โดยเปนไป

ตามกฎและระเบียบขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ท.ศ.ท.) 

2. ขอบเขต  
ผูรับจางตองเปนผูดําเนินการจัดหา  และติดตั้งสายเมนโทรศัพท ซ่ึงเดินจากแผงกระจายสายรวม (MDF) ในหองตูชุมสายไปยังภายนอก

อาคาร เชื่อมตอกับสายโทรศัพทภายนอกอาคาร ตลอดจนอุปกรณประกอบการเดินสายเมนโทรศัพท, เดินสายโทรศัพทจากแผงกระจาย

สายรวมไปยังตูชุมสายอัตโนมัติ PABX (ถาในแบบกําหนดใหติดตั้ง) และเดินสายโทรศัพทจากแผงกระจายสายรวมไปยังกลองตอ

สายโทรศัพทประจําชั้นไปยังเตารับโทรศัพท ฯลฯ                  

3. ความตองการทางเทคนิค 
3.1 แผงกระจายสายรวม MDF เปนแบบที่บรรจุในตูทําดวยเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 1.6 ม.ม. 

- ตูพนสีแลวอบ มีฝาและบานพับพรอมกุญแจล็อก ตัวตูตองมีขนาดใหญพอสําหรับแผงตอสายในขนาดเริ่มตน และ
สามารถขยายขนาดสําหรับในอนาคตดวย ในตูมีที่ยึดสายใหเรียบรอย มีแผน Ground Bar ติดตั้งดวย แผงกระจาย
สายรวม  MDF ทําหนาที่สําหรับพักสายทั้งหมดที่เขาและออกจากตูชุมสาย 

- แผงกระจายสาย (MDF) และ Equipment Cabinet 
(1) MDF แบงเปน 2 ตอน ตอนแรกสําหรับพักสายนอก  และอุปกรณที่เก่ียวของ ตอนที่สองสําหรับพักสาย

ที่มาจากเครื่องภายใน แผงกระจายสายสําหรับสายนอกจากองคการ โทรศัพทแตละคูสายตองใสอุปกรณ
ปองกันฟาผา โดยไมจําเปนตองเปล่ียนตําแหนงคูสาย 

(2) แผงกระจายสายตองประกอบดวยแผงตอสายยอยเปนชุดๆ โดยเปนแบบ Disconnection Type ทั้งหมด

และผานการรับรองคุณภาพจาก ทศท.  การเขาสายและถอดสายสามารถทําไดโดยเครื่องมือเฉพาะหามใช

ชนิดขันสกรู หรือบัดกรี 

(3) อุปกรณปองกันฟาผา เปนชนิดหลอดแกวบรรจุแกส(Gas Tube Lightning Arrester) ที่สามารถ

นํากระแสลงดินไดเม่ือแรงดันไฟฟา เกิน 200 - 250 โวลท ติดตั้งใหกับสายนอกทั้งหมด  ซ่ึงตองปองกันได

ทั้งแบบ Overvoltage และ Overcurrent โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

- Output Voltage < 250 V at 1 kV / Microsec. 
- Trip Time < 3 Sec. at 500 mA 
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3.2 กลองตอสายโทรศัพทประจําชั้น (TC) มีคุณสมบัติเหมือนกันกับแผงกระจายสายรวม ยกเวนทําดวยเหล็กแผนหนา ไมนอยกวา 

1.4 ม.ม.   
3.3 เตารับโทรศัพท (Telephone Outlet) เปนแบบ Modular Jack Type  ชนิด 4 ขั้ว  ตามมาตรฐานประเทศสหรัฐฯ พรอม

สายตอ (Extension Cord)  สําหรับเครื่องโทรศัพท ยาวไมนอยกวา  2 เมตรในแตละจุด โดยที่ฝาครอบเตารับมีลักษณะ
เดียวกันกับฝาครอบของสวิตชและเตารับไฟฟา 

3.4 การเดินสายและทอ สายโทรศัพทตาง ๆ มีรายละเอียดดังน้ี 
1) ขนาดเสนผาศูนยกลางของตัวนําไมต่ํากวา 0.65 ม.ม. สําหรับสายเมนนอกอาคารและขนาดไมต่ํากวา 0.5 ม.ม. 

สําหรับสายปอนในอาคารและเปนไปตามมาตรฐานขององคการ โทรศัพทฯ 

2) ระบบโทรศัพท ใหใชสายโทรศัพทที่มีรหัสสีดังตารางตอไปน้ี 

หมายเลข

คูสาย 

สี หมายเลข

คูสาย 

สี 

Tip  + Ring  - Tip  + Ring  - 

1 ขาว นํ้าเงิน 14 ดํา นํ้าตาล 

2 ขาว สม 15 ดํา เทาดํา(Slate) 

3 ขาว เขียว 16 เหลือง นํ้าเงิน 

4 ขาว นํ้าตาล 17 เหลือง สม 

5 ขาว เทาดํา(Slate) 18 เหลือง เขียว 

6 แดง นํ้าเงิน 19 เหลือง นํ้าตาล 

7 แดง สม 20 เหลือง เทาดํา(Slate) 

8 แดง เขียว 21 มวง นํ้าเงิน 

9 แดง นํ้าตาล 22 มวง สม 

10 แดง เทาดํา(Slate) 23 มวง เขียว 

11 ดํา นํ้าเงิน 24 มวง นํ้าตาล 

12 ดํา สม 25 มวง เทาดํา(Slate) 

13 ดํา เขียว    

  

3) การเดินสายโทรศัพทถามิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ใหใชสายตอไปน้ี 

(1) สายโทรศัพทที่เดินในทอรอยสายใตดิน หรือรอยในทอนอกอาคาร ใหใชสาย Alpeth Double Sheath 
Cable  (AP) 

(2) สายโทรศัพทที่เดินระหวางแผงกระจายสายรวม (MDF) ไปยังกลองตอสายโทรศัพทประจําชั้น (TC) ใหใช
สาย TPEV  0.65 mm.โดยที่รางหรือกลองตอสายตองตอลงดินใหถูกตองและมีสายดินขนาดเหมาะสม 
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(3) สายโทรศัพทที่เดินระหวางกลองตอสายโทรศัพทประจําชั้น (TC) ไปยังกลองตอสายหรือเตารับโทรศัพทให
ใชสาย TIEV 0.65 mm. สวนการเดินทอใหเปนไปตามขอกําหนดของทอรอยสายไฟฟา 

 
4. การติดตั้ง  

ใหติดตั้งระบบโทรศัพทและอุปกรณประกอบตามที่แสดงในแบบใหเปนไปตามกฎและระเบียบขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

 
 

ระบบโทรทัศนวงจรปด 
( CCTV ) 

1. ทั่วไป  
ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณประกอบตางๆ สําหรับดูและบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นในบริเวณตาง ๆ 
ตามที่แสดงในแบบ อุปกรณระบบโทรทัศนวงจรปดที่ใช ตองเปนระบบที่มีความสะดวกในการบํารุงรักษา และสามารถขยายการใชงานในอนาคต
ไดโดยงาย  

1.1 ระบบ CCTV ประกอบดวยอุปกรณตางๆ อยางนอย ดังน้ี 
1) กลอง (Camera) 
2) จอภาพ (Monitor) 
3) เครื่องบันทึกภาพ (Digital Video Recorder, DVR) 
4) โปรแกรมบริหารจัดการ 
5) Cabling System 
6) อ่ืนๆ 

2. ขอกําหนดทางเทคนิค 
2.1 กลองวงจรปดชนิดโดมติดตั้งภายในอาคาร (Dome Camera) 

1) เปนกลองชนิด Day / Night คือจะใหภาพเปนระบบสีเม่ือแสงมีระดับความเขมสูง  และสามารถเปล่ียนการแสดงภาพเปน 
ขาว-ดํา เม่ือระดับแสงลดลง 

2) มีอุปกรณรับแสงชนิด CMOS หรือ CCD 
3) มีคาความละเอียดของภาพ ( Resolution) ไมนอยกวา 1920 x 1080 (2 MP) 
4) มีความไวแสงในการแสดงภาพแบบสีไดอยางนอยที่คาความสวาง 0.01 lux และความไวแสงในการแสดงภาพแบบขาวดําได

อยางนอยที่คาความสวาง 0 lux เม่ือ IR ทํางาน 
5) ระยะของแสงอินฟาเรด ( IR ) ไมนอยกวา 20 เมตร 
6) มีคุณสมบัติการปองกันนํ้าในระดับ IP66 หรือดีกวา 
7) รองรับการใชงานที่อุณหภูมิตั้งแต 0 ถึง 60 องศาเซลเซียสหรือดีกวา  

2.2 กลองวงจรปดชนิดติดตั้งคงที่แบบทรงกระบอกติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร  
1) เปนกลองชนิด Day / Night คือจะใหภาพเปนระบบสีเม่ือแสงมีระดับความเขมสูง  และสามารถเปล่ียนการแสดงภาพเปน 

ขาว-ดํา เม่ือระดับแสงลดลง 
2) มีอุปกรณรับแสงชนิด CMOS หรือ CCD 
3) มีคาความละเอียดของภาพ ( Resolution) ไมนอยกวา 1920 x 1080 (2 MP) 
4) มีความไวแสงในการแสดงภาพแบบสีไดอยางนอยที่คาความสวาง 0.01 lux และความไวแสงในการแสดงภาพแบบขาวดําได

อยางนอยที่คาความสวาง 0 lux เม่ือ IR ทํางาน 
5) ระยะของแสงอินฟาเรด ( IR ) ไมนอยกวา 20 เมตร 
6) มีคุณสมบัติการปองกันนํ้าในระดับ IP66 หรือดีกวา 
7) รองรับการใชงานที่อุณหภูมิตั้งแต 0 ถึง 60 องศาเซลเซียสหรือดีกวา  

2.3 จอภาพชนิดภาพสี (Monitor) 
1) จอแสดงผลชนิดสีแบบ LED ขนาดไมต่ํากวา 24 น้ิว 
2) รับสัญญาญไดทั้งแบบ HDMI และแบบ AV 
3) อัตราจายไฟปกติ คือ แรงดันไฟฟาสลับ  220 โวลท, 50 เฮิรท 
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2.4 เครื่องบันทึกภาพ (Digital Video Recordor - DVR) 
1) เปนเครื่องควบคุมและบันทึกภาพจากกลองวงจรปด แบบ Full HD 
2) สามารถบันทึกภาพได 9 กลอง หรือ 16 กลอง 
3) ใชมาตราฐานการบันทึกภาพ และบีบอัดไฟลสัญญาณภาพ แบบ H.264 และ H.264+ได 
4) รองรับ Hard Disk ไดถึง 6 TB โดยกําหนดใหติดตั้ง Hard Disk ไมนอยกวา 2 TB สําหรับบันทึกกลองไมเกิน 8 ตัว , 3 TB 

สําหรับบันทึกกลองไมเกิน 12 ตัว และ 4 TB สําหรับบันทึกกลองไมเกิน 16 ตัว 
5) สามารถตอเชื่อมการแสดงผลผาน HDMI, VGA และ CVBS 
6) รองรับ Multi - Channel Playback ไดพรอมกันไมนอยกวา 4 Channels 
7) รองรับการ Backup ขอมูลผาน USB และมีจํานวนUSB 2.0 ไมนอยกวา 2 Ports  
8) รองรับการ Backup ไฟลออกเปน AVI หรือ mp4 ได โดยไมตองแปลงไฟล 
9) รองรับการเชื่อมตอ Ethernet Network แบบ RJ-45 Gigabit ความเร็วไมนอยกวา 100 Mbps 
10) รองรับการดูผานอินเตอรเน็ต โดยไมตองเสียคาใชจายเรื่อง Host name 

2.5 เครื่องสํารองไฟ (UPS) 
1) ขนาด 850VA/325W หรือมากกวา 
2) มีชองเสียบไฟหลังเครื่องสําหรับ Backup อยางนอย 3 ชอง 
3) สามารถสํารองไฟได 10-15 นาที ที่ Full Load 

 
3. อุปกรณประกอบ 

อุปกรณประกอบของระบบ CCTV ควรมาจากผลิตภัณฑเดียวกัน ยกเวนบางสวนที่ตองใชผลิตภัณฑอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองเขากับอุปกรณหลักไดโดย
ไมมีผลตอระบบภาพ และ ไมทําใหคุณภาพของระบบหลักลดลง 
 

4. การเดินสาย/รอยทอ งานระบบ CCTV 
ติดตั้งเดินทอรอยสาย สายนําสัญญาณวีดีโอ (Video Cable)  ใหใชสาย UTP CAT 6  และสายไฟฟา (Power Supply Cable) ใหใชสาย 
THW ขนาด 2-2.5/2.5 ตร.มม. ในทอ 1/2” IMC (หรือตามที่ระบุในแบบ) หรือตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต สวนการเดินทอ ใหเปนไป
ตามขอกําหนดของ NEC หรือ MEA ในการติดตั้งทอรอยสายไฟฟา และจะตองจัดหากลองเหล็กระบายอากาศเพื่อไวใส หมอแปลงสําหรับ
กลอง 
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การปองกันไฟและควันลาม 
 

1. ท่ัวไป 

1) การปองกันไฟและควันลามตองเปนตามหัวขอ 300-21 ของ NEC และ ASTM และมาตรฐาน วสท. 
2) วัสดุหรืออุปกรณ ซ่ึงใชปองกันไฟและควันลาม  ตองเปนอุปกรณหรือวัสดุที่สถาบันที่เชื่อถือ เชน  UL และ ASTM  รับรองเชน 

สารกันไฟของ 3M, GE หรือเทียบเทา 

2. ขอบเขต   

ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณปองกันการลุกลามของไฟและควัน ตามชองเปดของทอรอยสายไฟ สายไฟและบัสเวย 

ฯลฯ ซ่ีงผานผนังหองหรือพื้นหอง 

3.  ความตองการทางดานเทคนิค 

1) วัสดุหรืออุปกรณ  ซ่ึงใชปองกันไฟและควันลาม  ตองเปนอุปกรณหรือวัสดุที่ UL รับรอง เชน  สารกันไฟของ 3M, GE หรือ 
เทียบเทา  

2) วัสดุหรืออุปกรณดังกลาว ตองปองกันไฟไดอยางนอย 2 ชั่วโมง 
3) วัสดุหรืออุปกรณดังกลาว ตองไมเปนพิษขณะติดตั้ง  หรือขณะเกิดเพลิงไหม สามารถถอดออกไดงายในกรณีมีการเปล่ียนแปลง

แกไข 
4) ทนตอการส่ันสะเทือนไดดีและติดตั้งงาย   
5) วัสดุหรืออุปกรณปองกันไฟ และควันลาม ตองมีความแข็งแรงไมวา กอนหรือหลังเกิดเพลิงไหม 

 

4.  การติดต้ัง 

1) ใชวัสดุปองกันไฟและควันลาม อุดรอบและภายในทอรอยสาย  สายเดินลอย รางเดินสายไฟฟา บัสเวยที่เดินทะลุพื้น ผนัง และ
ระหวางชั้นตาง ๆ ทั้งหมด 

2) ชองเปดทุกชองไมวาจะอยูที่ใดของผนัง  หรือพื้นหองหรือฝาเพดาน ตองติดตั้งอุปกรณหรือวัสดุปองกันไฟและควันลาม 
3) การติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิต อุปกรณและวัสดุดังกลาวชองเปดสําหรับทอสายไฟ รางเดินสายไฟฟา หรือบัสเวย

ที่เตรียมไวสําหรับอนาคตก็ตองหุมปดไวดวยวัสดุปองกันไฟและควันลามดวย 
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บัญชีรายการวัสดุ 

รายละเอียดในหมวดน้ี  ไดแจงถึงรายชื่อผูผลิตและผลิตภัณฑ วัสดุ อุปกรณ ที่ถือวาไดรับการยอมรับ  ทั้งน้ีคุณสมบัติของอุปกรณน้ันๆ 

ตองไมขัดตอรายละเอียดเฉพาะที่ไดกําหนดไวและการพิจารณาของผูวาจางที่จะอนุมัติหรือไม  ถือเปนที่ ส้ินสุด  อยางไรก็ดีหากผูวาจางเห็นวา

จําเปนตองมีการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณที่กําหนด   ผูรับจางจะตองเปนผูชําระคาใชจายที่จําเปนในการน้ีทั้งส้ิน     

ดังตารางตอไปน้ี 

 



มาตรฐาน ผลิตภัณฑ / ผูแทนจําหนาย หมายเหตุ

1 หมอแปลงไฟฟา VDE , IEC , มอก. เอกรัฐ  เจริญชัย  ไทยทราโฟ  ถิรไทย หรือเทียบเทา

2 เครื่องกําเนิดไฟฟา NFPA , มอก. Caterpilla , Cummin , FG-Wilson หรือเทียบเทา

3 ตูสวิตชบอรดไฟฟา IEC , มอก. TIC,  ASEFA , SMD,  ESI หรือเทียบเทา

4 ตูโหลดเซ็นเตอร IEC , มอก. SCHNEIDER,  ABB , SIEMEN หรือเทียบเทา

5 Circuit Breaker IEC , มอก. SCHNEIDER , ABB,  SIEMEN หรือเทียบเทา

6 สายไฟฟา IEC , มอก. Phelp Dodge , Thai Yazaki , Bangkok Cable หรือเทียบเทา

7 สายไฟฟาทนไฟ IEC , มอก. Alcatel , Lapp, Pirelli , Radox , Darka หรือเทียบเทา

8 ทอรอยสายไฟฟา NEMA, UL, NEC , มอก. Panasonic , PAT , RSI หรือเทียบเทา

9 CABLE TRAY , WIRE WAY NEMA, UL, NEC , มอก. TIC,  ASEFA , SMD,  ESI หรือเทียบเทา

10 ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณประกอบ

  - โคมไฟแสงสวาง  IEC , NEMA , มอก. L&E, Phillip , EVE, Sylvania ,Extrabrite  หรือเทียบเทา

  - หลอดไฟฟา  IEC , NEMA , มอก. L&E, Phillip , EVE, Sylvania ,Osram  หรือเทียบเทา

  - บัลลาสต  IEC , NEMA , มอก. Armstrong , Philips , EVE, Econowat ,Vossloh หรือเทียบเทา

  - สตารเตอร  IEC , NEMA , มอก. GE , Osram , Phillips หรือเทียบเทา

  - ขาหลอด  IEC , NEMA , มอก. BJB , L&E , Philips ,Vossloh หรือเทียบเทา

  - โคมไฟฉุกเฉิน  IEC , NEMA , มอก. CEE , Dyno, EML , SUNNY หรือเทียบเทา

  - แบตเตอรี่โคมไฟฉุกเฉิน  IEC , NEMA , มอก. Panasonic , Sonenchine , Yuasa หรือเทียบเทา

11 สวิตชและเตารับ  IEC , NEMA , มอก. Panasonic ,B-Tichino , Clipsal หรือเทียบเทา

12 ระบบโทรศัพท

   - ข้ัวตอโทรศัพท ทศท.  มอก. Krone , Pouye , Quante หรือเทียบเทา

   - สายโทรศัพท ทศท.  มอก. Phelp Dodge , Thai Yazaki , Bangkok Cable หรือเทียบเทา

13 ระบบโทรทัศน

   - จานดาวเทียม เสาอากาศ NEC , มอก. Fracaro , PSI , DYNASAT หรือเทียบเทา

   - สายอากาศสัญญาณโทรทัศน NEC , มอก. Comscope , Belden , Philips หรือเทียบเทา

14 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม NFPA , UL ,FM , มอก. Notifier ,Hochiki Simplex , Edward หรือเทียบเทา

15 ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร

   - สายคอมพิวเตอร TIA/EIA , มอก. Amp , Link , Panduit , Avaya , Systimax หรือเทียบเทา

   - ACCESS SWITCH TIA/EIA , มอก. Cisco  , Allie Telesis, Juniper หรือเทียบเทา

   - ตู RACK TIA/EIA , มอก. GERMANY, Export Rack , Link , Arion หรือเทียบเทา

TIA/EIA , มอก. Amp , Link , Panduit หรือเทียบเทา

16 ระบบโทรทัศนวงจรปด UL , CSA , CE , EN , IEC , IEEE , มอก. Bosch ,Panasonic , Pelco หรือเทียบเทา

17 ระบบปองกันไฟและควันลาม UL ,  ASTM , NEC , มอก.  GE , 3M , Signum หรือเทียบเทา

18 ระบบปองกันฟาผา NFPA , มอก. UI , Kumwell , Steel City หรือเทียบเทา

19 ระบบการตอลงดิน NEC , วสท., มอก. UI , Kumwell , Steel City หรือเทียบเทา

บัญชีรายการวัสดุ

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

รายการวัสดุ

หมวดงานไฟฟาและสื่อสาร

            - เตารับคอมพิวเตอร


