รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
โครงการงานก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะ
และปรับปรุงกายภาพ
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)
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วัตถุประสงค์

บทที่ 1
วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดทั่วไป

ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย และงานระบบประกอบอาคารให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม
รายละเอียดที่กำหนดไว้ในรายการประกอบแบบ โดยรายการละเอียดบันทึกแบบ รูปและรายการประกอบแบบที่
กล่าวนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ข้อกำหนดทั่วไป
1. เนื่องจากสนามบิน เป็นสนามบินซึ่งเปิดใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำท่า
อากาศยาน เพื่อกำหนดแผนงานการก่อสร้างต่างๆผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้การขึ้นลงของอากาศยานเป็นไป
โดยปลอดภัย โดยไม่มียานพาหนะที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างตามสัญญานี้ ตลอดจนเครื่องจักรกลต่าง ๆ เข้าไป
อยู่ใกล้ บริเวณทางวิ่งหรือเข้าไปปิดบังสัญญาณต่างๆ ที่เป็นเครื่องช่วยในการเดินอากาศ ในขณะอากาศยานกำลัง
บินขึ้นหรือลงยานพาหนะเครื่องจักรกล พื้นที่กองเก็บวัสดุและพื้นที่กำลังก่อสร้าง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคพื้น
อากาศ(Airside) ซึ่งได้แก่บริเวณที่ประกอบด้วยทางวิ่ง ทางขับ และ ลานจอดเครื่องบิน จะต้องทาสีหรือติดตั้ง
สัญญาณไฟ หรือวิธีอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่
ประจำท่าอากาศยาน และเจ้าหน้าที่หอบังคับการบิน
ในส่วนการก่อสร้างที่มีผลกระทบกับการจราจรบนถนนทางเข้าทางหลวงที่เชื่อมกับ ถนนทางเข้า ถนน
ภายในสนามบิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้การจราจรผ่านไปมาได้สะดวก กรณีที่จำเป็นจะต้องติดตั้งป้าย
จราจร เครื่องหมาย ไม้กั้น และสิ่งประกอบอื่นตามแบบเครื่องหมายควบคุมการจราจรตามมาตรฐานกรมทาง
หลวงฯ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ค่าใช้จ่ายจะเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
ในส่วนการก่อสร้างที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคพื้นอากาศ ( Airside ) ซึ่งได้แก่บริเวณที่ประกอบด้วย ทางวิ่ง
ทางขับและลานจอดเครื่องบิน อนุญาตให้ทำงานได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีเครื่องบินขึ้น - ลง และต้องทำการ
ก่อสร้างในแต่ละวันให้แล้วเสร็จ พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเครื่องบินขึ้น - ลง ไม่น้อยกว่า
1 ชั่วโมง ผูร้ ับจ้างต้องเสนอแบบรายละเอียดในการก่อสร้าง แผนการก่อสร้าง และแผนเวลาทำงานในแต่ละ
วัน เพื่อขอรับความเห็นชอบ และข้อแนะนำจากผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยาน และเจ้าหน้าที่
หอบังคับการบิน ก่อนเริ่มดำเนินงาน
2. ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอแผนงานการก่อสร้างอย่างละเอียด ต่อผู้ควบคุมงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เตรียมงานจนก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ซึ่งรายละเอียดแผนงานที่ต้องนำเสนอประกอบด้วย แผนการจัดการ
ระยะเวลาการทำงาน C.P.M. CHART CASH FLOW S-CURVE และแผนงานอื่นๆที่จำเป็น ซึง่ แผนงาน
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับการเบิกงวดงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรด้านการติดตามผลงานก่อสร้าง โดยการ
ดำเนินงานต่างๆจะต้องขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานทุกครั้ง และเมื่อผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว จึงจะดำเนินการได้
ผู้รับจ้างมีหน้าที่วางแผนงานและเสนอภาพขยายรายละเอียด (SHOP DRAWING) เพื่อขอรับความ
เห็นชอบ และข้อแนะนำจากผู้ออกแบบในแต่ละสาขา ก่อนดำเนินการก่อสร้างอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการ
ติดตั้ง เพื่อมีเวลาเตรียมงานหรือสิ่งของให้ทันกับเวลาที่จะใช้ในการดำเนินงานตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดทำ
ASBUILT DRAWING ของงานก่อสร้างและระบบต่าง ๆให้แล้วเสร็จพร้อมการส่งงานงวดสุดท้าย ทั้งนี้ โดยให้
จัดทำเป็น File drawing (Auto Cad) บรรจุในแผ่น CD จำนวน 3 ชุด
ผู้รับจ้างต้องวางแผนการทำงานประจำวันและขออนุมัติเข้าทำงานพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรการทำงานล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง โดยผู้รับจ้างสามารถทำงานในระหว่างช่วงเวลา
8.00-17.00 น. หากผู้รับจ้างประสงค์จะทำงานนอกเหนือจากระยะเวลาดังกล่าวผู้รับจ้างเป็นผู้จ่ายค่าล่วงเวลา
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และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และผู้รับจ้างต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
จึงจะดำเนินการได้
3. ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้
ควบคุมงานต้องมีแสดงความพร้อมด้านบุคลากรหลัก ด้วยการแสดงเอกสารหลักฐานประวัติบุคลากรที่จะเป็น
ผู้รับผิดชอบงานพร้อมหนังสือยินยอมของบุคลากร และหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาของบุคลากรดังกล่าว
โดยมีบุคลากรหลัก ดังนี้
3.1 สถาปนิกสนาม คุณวุฒิสามัญหรือภาคีสถาปนิก สถานภาพการเป็นพนักงานบริษัท
ดูแลโครงการนี้ มีประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวนอย่างน้อย 1 คน
3.2 วิศวกรสนาม
คุณวุฒิสามัญหรือภาคีวิศวกรโยธา สถานภาพการเป็นพนักงานบริษัท
ดูแลโครงการนี้ มีประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวนอย่างน้อย 1 คน
3.3 วิศวกรงานระบบ คุณวุฒิสามัญหรือภาคีวิศวกรไฟฟ้า สถานภาพการเป็นพนักงานบริษัท
ดูแลโครงการนี้ มีประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวนอย่างน้อย 1 คน
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดทำงานได้เมื่อเห็นว่า ขณะนั้นสภาพสถานที่
ก่อสร้างไม่เหมาะสมที่จะทำงาน หรือผู้รับจ้างไม่ส่งรายละเอียดแผนงาน SHOP DRAWING หรือตัวอย่างวัสดุ
เพื่อขออนุมัติ ซึง่ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่งการแก้ไขหรือคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ด้วยเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงตัวแทนหรือผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างทันที และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องหยุดงานในสายวิชาชีพนั้นทันที จนกว่าผู้รับจ้างจะ
ส่งตัวแทนหรือผู้ควบคุมงานที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง มาปฏิบัติงานแทนและความล่าช้าที่
เกิดขึ้นกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือมาเป็นเหตุ เพื่อขอยืดระยะเวลาวันทำการออกไปไม่ได้
4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสำนักงานของผู้ควบคุมงาน โดยอาจเป็นตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15 ตารางเมตร พร้อมระบบปรับอากาศ
2) ห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 ห้อง พร้อมอ่างล้างหน้าและที่อาบน้ำ
3) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเอกสารจำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง ซึ่งเป็นชนิดตั้งโต๊ะ
หรือแบบพกพา ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz เก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 1 TB เครื่องพิมพ์
เอกสารชนิ ด พ่ น หมึ ก ขนาดกระดาษ A3 พร้ อ มทั้ ง จั ด หาพนั ก งานพิ ม พ์ เอกสารสำหรั บ
สำนักงานของผู้ควบคุมงานจำนวนเหมาะสมกับปริมาณงานไว้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
4) จัดหาโทรศัพท์ สำหรับติดต่องานของผู้ควบคุมงาน ที่สามารถติดต่อได้ถึงส่วนกลางของผู้ว่าจ้าง
(กรมท่าอากาศยาน) และสามารถติดต่อ INTERNET เพื่อส่งข้อมูลได้ ไว้ที่สำนักงานจำนวน 1 เครื่อง
โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งหมดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
5) ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานของผู้ควบคุมงาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานประจำสำนักงาน (พนักงานคอมพิวเตอร์) พนักงานทำความ
สะอาด ตามความจำเป็นที่เหมาะสม
6) จัดหาอุปกรณ์ประกอบสำนักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร
โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆที่
จำเป็น เช่น ตะแกรงใส่เอกสาร เครื่องเจาะกระดาษ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ และอื่นๆ ตลอดจนคนงานตามความจำเป็น ให้พอเพียงตามที่
ต้องใช้งานจริงจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มทำงาน ทั้งนี้จะต้องเสนอ
รายละเอียดอุปกรณ์ทั้งหมดแก่ผู้ควบคุมงาน โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดทั้งหมดอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
7) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสำนักงานของผู้ควบคุมงานและอุปกรณ์อื่นๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่ตกลงทำสัญญา
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ถ้าผู้รับจ้างประสงค์จะทำการปลูกสร้างโรงงานหรือที่พักชั่วคราวในบริเวณที่ก่อสร้าง จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนเสียก่อน โดยสถานที่และขนาดจะถูกกำหนดให้ตามความเหมาะสม ที่พักคนงาน
จะต้องจัดสร้างที่ปรุงอาหาร ห้องน้ำห้องส้วมให้มิดชิดและถูกสุขลักษณะ ซึ่งที่พักชั่วคราวจะสงวนไว้ให้แก่ผู้ที่
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างและเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเท่านั้น และจะต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่ ที่กำหนดให้
5. ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานของผู้ควบคุมงานของ
ผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งจัดหาพนักงานประจำสำนักงาน (พนักงานคอมพิวเตอร์) พนักงานทำความสะอาด ตามความ
จำเป็นที่เหมาะสม
6. ในการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้เฉพาะบริเวณที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้
ควบคุมงานเท่านั้น และหากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะตั้งที่ทำการชั่วคราวโรงเก็บเครื่องจักรเครื่องมือ โรงงาน
ผสมวัสดุ ฯลฯ ในบริเวณสนามบินต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน นอกจากนั้นบุคลากรทุกคนของ
ผู้รับจ้างที่จะเข้า - ออกในบริเวณก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเท่านั้น
ผู้รับจ้างจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรถบรรทุกที่ออกจากหน่วยงานก่อสร้าง
จะต้องความสะอาดล้อรถให้เรียบร้อย
7. ถ้าการก่อสร้างนี้จำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมของผู้ว่าจ้างโดยรายการมิได้กำหนดไว้ ผู้รับจ้าง
ต้องเสนออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างก่อนและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะทำการรื้อถอนได้ การรื้อถอนเป็นหน้าที่ของผู้
รับจ้างต้องดำเนินการและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ส่วนวัสดุต่างๆ ของผู้ว่าจ้างที่รื้อถอนออกนี้ ให้ส่งมอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องนำไปเก็บไว้ ณ สถานที่ที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
กำหนด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
9. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดวางผังการก่อสร้างให้ถูกต้องตลอดจนการแก้ไขที่ตั้ง ระดับ
ขนาดและแนวของส่วนต่าง ๆ ของงาน โดยในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และแรงงานที่ต้องการและเกี่ยวข้องกับ
การนี้ ซึง่ ในระหว่างที่ดำเนินการนั้น หากปรากฏในเวลาใดก็ตามว่ามีการผิดพลาดในการจัดวางผังขึ้น ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดการแก้ไขการผิดพลาดนั้นๆ จนถูกต้องตามแบบรูปของผู้ว่าจ้าง อนึ่งการที่สถาปนิกและผู้ควบคุมงานได้
ตรวจการจัดวางผัง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในการที่กล่าวถึงแต่ประการใด
10. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพให้ครบและถูกต้องตามแบบรูป และรายการ
ทุกประการ และต้องจัดหามาให้ครบถ้วนทันเวลา วัสดุที่จำเป็นต้องสั่งจากต่างประเทศหรือทำขึ้นใหม่เป็นพิเศษ
หรือของที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจำนวนจำกัด ผู้รับจ้างจะต้องสั่งเพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง จะ
อ้างภายหลังว่า “วัสดุนั้นๆ ขาดตลาดและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุ จะนำมาใช้เป็นเหตุผลในการขอต่อ
อายุสัญญาการก่อสร้างไม่ได้” อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนี้ เช่น เครื่องสั่น
คอนกรีต เครื่องผสมคอนกรีต นั่งร้าน ค้ำยัน เป็นต้น โดยจะต้องใช้ชนิดที่มีคุณภาพและใช้การได้ดี ซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหามาให้ทันเวลาและมีจำนวนเพียงพอ และให้กำหนดรายละเอียดเครื่องมือพร้อมจำนวนในแผนงาน
ด้วย
สิ่งของหรือวัสดุตามสัญญาซึ่งกำหนดเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ แต่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานเดียวกันล่าสุด
11. ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุพื้นฐานที่จะใช้ เช่น หิน ทราย ยางแอสฟัลท์ เป็นต้น จากจำนวนที่
ส่งไปกองในบริเวณที่จะทำการผสม เพื่อใช้กับงานก่อสร้างนี้ต่อหน้าผู้ควบคุมงาน เพื่อผู้ควบคุมงานจะได้นำวัสดุ
เหล่านั้นไปทำการทดสอบ หรือผู้ควบคุมงานอาจจะจัดส่งไปให้หน่วยราชการอื่น เช่น กรมทางหลวง หรือกรม
ชลประทานเพื่อทดสอบก็ได้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้เสียค่าขนส่งวัสดุต่าง ๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการทดสอบ
วัสดุเหล่านี้ทุกครั้ง จนกว่าจะได้วัสดุที่มีคุณภาพถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายการละเอียดต่อท้ายสัญญา
จ้าง และเมื่อผู้ควบคุมงานสั่งอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างจึงสามารถใช้วัสดุนั้นๆ ในการก่อสร้างได้
12. การใช้วัสดุตกแต่งและอุปกรณ์ ซึง่ ระบุในรายการละเอียดในสัญญานี้ หรือรายการละเอียดที่กำหนด
ไว้ในแบบรูป กำหนดว่าต้องได้รับการตรวจสอบหรือเห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้ออกแบบก่อน ให้เป็นหน้าที่ของผู้
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รับจ้างจะต้องร้องขอเป็นหนังสือ พร้อมส่งตัวอย่างวัสดุที่ต้องการใช้จำนวน 4 ชุด พร้อมทั้งแจ้งชนิด ประเภทและ
คุณสมบัติและเปรียบเทียบกับรายละเอียดประกอบแบบของวัสดุ หรืออุปกรณ์แล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จึงจะดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบนั้นได้
13. ถ้าในรายการละเอียดนี้หรือในแบบรูประบุชื่อ ยี่ห้อ แหล่งผลิตของผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุที่ใช้ใน
สัญญาไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้สิ่งของที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับชื่อ ยี่ห้อ หรือแหล่งผลิตที่ ระบุไว้ได้ ในกรณี
ความวรรคก่อนหรือกรณีที่สัญญานี้ กำหนดให้ใช้ของที่มีคุณภาพเทียบเท่าได้ และผู้รับจ้างประสงค์จะใช้ของที่มี
คุณภาพเทียบเท่า ผู้รับจ้างจะต้องร้องขอโดยทำเป็นหนังสือแนบหลักฐานที่พิสูจน์ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจาก
สถาบันที่ปรากฏแนบท้ายต่อผู้ว่าจ้างก่อนใช้ของนั้นๆ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะใช้ได้ ในกรณีที่ผู้
ว่าจ้างเห็นว่าต้องส่งสิ่งของที่ขอให้ดังกล่าวไปให้สถาบันหรือหน่วยงานใด ทดสอบเพื่อตรวจดูความเทียบเท่า
ผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งของเทียบเท่าให้
เป็นสิทธิขาดของผู้ว่าจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้สิ่งของที่มีคุณภาพเทียบเท่าตามวรรคก่อนแล้วหากสิ่งของที่มีคุณภาพ
เทียบเท่ามีราคาสูงกว่าราคาของสิ่งของที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องราคาส่วนที่สูงขึ้นจากผู้ว่าจ้าง
อีกแต่อย่างใด
14. วัสดุก่อสร้างและเครื่องอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างและต้องเก็บ
ไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ดีมิให้เกิดการเสียหายขึ้น สิ่งใดที่เสียหายมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูปและ
รายการ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำเข้าภายในบริเวณก่อสร้าง มิฉะนั้นจะถือว่า ผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ
ตามแบบรูปและรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา อนึ่งในระหว่างดำเนินการก่อสร้างค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ประปา
ไฟฟ้า และการทดสอบอื่น ๆ เช่น การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การรับน้ำหนักของพื้นดินใต้
ฐานราก น้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม ความชื้นของไม้ฯลฯ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องติดต่อและออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
15. แบบรูปและรายการละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องให้สถาปนิกและวิศวกร ซึ่งได้
มาตรฐานตาม พรบ.วิชาชีพ ของผู้รับจ้าง ตรวจรับรองความเรียบร้อย ความมั่นคงแข็งแรงก่อนลงมือก่อสร้าง
ฉะนั้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่งานก่อสร้างนี้ เว้นไว้แต่ความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ให้ถือ
เป็นความบกพร่องของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ พร้อมทั้งต้องทำการแก้ไข
ให้เรียบร้อยโดยไม่คิดค่าก่อสร้างเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง
16. ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้รื้อถอน ขนวัสดุสิ่งของใดๆก็ตาม ที่เห็นว่าไม่
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาออกจากบริเวณงาน การรื้อถอนงานใด ๆ ที่ฝีมือทำงานหรือวัสดุสิ่งของไม่เป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วสร้างใหม่ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
ว่าจ้างบุคคลอื่นให้มาปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยผู้รับจ้างเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด และยอมให้ผู้ว่าจ้างหักจาก
ค่าจ้างที่ต้องชำระให้ ผู้รับจ้าง
17. สิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปต่อแบบรูป รายการต่อรายการ หรือแบบรูปต่อรายการขัดแย้งกัน ให้ถือ
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เฉพาะงานเป็นหลักในการปฏิบัติ ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่คลาดเคลื่อน
18. สิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปหรือรายการขัดแย้งกับสัญญาจ้างเหมา ให้ถือลำดับความสำคัญดังนี้
แบบรูป, รายละเอียดประกอบแบบ, ราคากลาง เป็นหลักในการปฏิบัติ
19. สิ่งใดสงสัยว่าจะมีการคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบตาม
สาขาวิชาชีพนั้นๆ เป็นผู้วินิจฉัย โดยผู้ออกแบบจะถือเอาความถูกต้องในวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลักใน
การปฏิบัติหากปรากฏว่าแบบรูปหรือรายการส่วนหนึ่งส่วนใดคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขและ
ดำเนินการก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างทันที ผู้รับจ้างจะต้องยอมทำงานนั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อย โดยไม่
คิดเงินเพิ่มจากที่กำหนดไว้ในสัญญา
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20. สิ่งที่มิได้กล่าวไว้ในแบบรูปหรือรายการ แต่เป็นส่วนที่จำเป็นจะต้องกระทำเพื่อให้งานเสร็จ
เรียบร้อยไปโดยรวดเร็วด้วยดีและถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ให้ถือเป็นส่วนที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วย
โดยผู้รับจ้างยินยอมทำงานนั้น โดยไม่คิดเงินเพิ่มอีกแต่อย่างใด
21. สิ่งที่ได้กล่าวไว้ในแบบรูปหรือรายการ แต่ในทางปฏิบัติในงานช่างไม่อาจระบุไว้ได้ครบถ้วน เช่น
ลักษณะ รูปร่าง สี และสิ่งปลีกย่อยต่าง ๆ ตลอดจนภาพขยายรายละเอียดเป็นต้น ผู้ออกแบบซึ่งรับผิดชอบในแต่
ละสาขา จะชี้แจงอธิบายรายละเอียดให้ขณะทำการก่อสร้าง
22. สิ่งของที่ปรากฏอยู่ในแบบรูป หรือรายการก็ดีหรือไม่ได้ปรากฏในรูปแบบ และรายการก็ดี แต่
จำเป็นต้องใช้เป็นส่วนหรือเครื่องประกอบในการก่อสร้างครั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดหามา รวมอยู่ในงานนี้ทั้งสิ้น
23. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ทรัพย์สินใกล้เคียง หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก ถนน หรือสะพานที่ใช้ผ่านมายังบริเวณงานซึ่งเกิดความเสียหายโดยการจราจรของผู้รับจ้าง
หรืออุบัติเหตุที่เกิดแก่บุคคลใด เนื่องมาจากการก่อสร้างตามสัญญาและเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องดูแลความ
ปลอดภัยและจัดหาทางป้องกันเพื่อความไม่ประมาท เช่น จัดเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภัยในบริเวณก่อสร้าง ทำรั้ว ป้าย สัญญาณป้องกันอันตราย ติดตั้งดวงโคม และการประกันภัยต่าง ๆ โดย
ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและจ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
24. เมื่อจะมอบหมายงานก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์แล้วต่อผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดและทำความ
สะอาดบริเวณก่อสร้าง รื้อถอนโรงงาน ขนย้ายสิ่งสกปรกต่าง ๆ หรือเครื่องมือส่วนที่เป็นของผู้รับจ้างออกไปให้
พ้นจากบริเวณที่กำหนดให้ นอกจากผู้ว่าจ้างจะสงวนไว้ พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และ
การส่งมอบงาน
25. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องรับผิดชอบ ในการขออนุญาตต่อส่วนราชการอื่น ๆ สำหรับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตามสัญญานี้ เช่น การระเบิดหิน (ถ้ามี) การก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง
การตัดต้นไม้บางชนิด การปักเสาพาดสายและย้ายเสาไฟ ฯลฯ โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุน และ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆนี้ ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น และเนื่องจากพันธะซึ่งมีต่อกันตามสัญญานี้
กรรมสิทธิต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตกเป็นของส่วนราชการและของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
26. น้ำและไฟที่ใช้ในการก่อสร้างตามสัญญานี้ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดหา และออก
ค่าใช้จ่ายเอง
27. คำว่า "ผู้ว่าจ้าง" ในรายการละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ ให้หมายความถึงคณะกรรมการตรวจการจ้าง
กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่องานตามสัญญานี้ด้วย เว้นแต่ในที่ดังกล่าวจะมี
ความหมายที่แสดงให้เห็นว่า หมายถึงเฉพาะผู้ว่าจ้างเท่านั้น
28. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือต้องเลือกปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง
เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดหรือเลือกโดยผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามคำชี้ขาดของผู้ว่าจ้างหรือตามข้อที่ผู้ว่าจ้างเลือกทุก
ประการ
29. รายการข้อกำหนดทั่วไปในหมวดนี้ข้างต้นทุกข้อ ให้ใช้กับรายการก่อสร้างในหมวดอื่นๆ ด้วย เว้นแต่
ถ้อยคำจะขัดกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นในหมวดนั้นๆ หรือแม้ในหมวดนี้เองก็ตาม
ผู้ออกแบบ จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยผู้รับจ้างต้องถือเป็นข้อปฏิบัติโดยไม่โต้แย้งใด ๆ
30. อุปกรณ์เสริมอาคารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องมีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
พร้อมทั้งการให้บริการในประเทศไทย
31. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่
ก่อสร้าง โดยมีข้อความรายการตามแบบรูปที่ต่อท้ายข้อกำหนดนี้
32. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียดและชัดเจน
ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินงานภายใน 30 วัน
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และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานดังกล่าวโดยเคร่งครัด และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่กำหนดพร้อมทั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
33. สถาบันมาตรฐาน
มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง เพื่อใช้อ้างอิงสำหรับงานตามสัญญาใน
โครงการนี้ ให้ถือมาตรฐานฉบับล่าสุดของสถาบันดังต่อไปนี้
1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
2. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
3. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS (ASTM)
4. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI)
5. AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS)
6. BRITISH STANDARD (BS)
7. JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD (JIS)
8. AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS (AASHO)
9. มาตรฐานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง หรือในรายละเอียดประกอบแบบ
34. สถาบันตรวจสอบ
ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างตามสัญญานี้ อนุมัติให้
ทดสอบในสถาบันดังกล่าวต่อไปนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
4. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
5. สถาบันอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ
โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมดจะเป็นของผู้รับจ้าง
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แบบรูปแสดงตัวอย่างแผ่นป้าย

กรม………………………………
ท่าอากาศยาน….

(ขนาดแผ่นป้าย 2.40 x 3.60 เมตร สูง 3.00 เมตร)
ข้อความแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง มีดังนี้
− หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตรา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
− ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
− ปริมาณงานก่อสร้าง
− ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
− ระยะเวลาการก่อสร้าง
− วงเงินค่าก่อสร้าง
− ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
− กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

1-7

บทที่ 2
วิธีดำเนินการก่อสร้าง
1. งานปักผังและทำระดับ
ในการปักผังและทำระดับ ให้ใช้ไม้ขนาดไม่เล็กกว่า 1 1/2"x 3" ปักผังเพื่อแสดงขอบเขตของอาคาร
โดยรอบ ถ้าอาคารมีขนาดกว้างและยาวมากให้ปักผังภายในแบ่งบริเวณก่อสร้างออกเป็นส่วนๆ ผังที่ทำขึ้นจะต้อง
แน่นหนา แข็งแรง ตำแหน่งเสาต่างๆ จะต้องตรวจสอบจนถูกต้องระดับให้ถ่ายจากระดับหมุดที่กำหนดไว้ เมื่อได้ทำ
การปักผังและถ่ายระดับเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน เสียก่อนจึงจะดำเนินงานใน
ขั้นต่อไปได้

2. งานขุดดิน
การขุดดินเพื่อทำฐานรากหรืออื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันมิให้ดินเกิดการพังทลาย โดยการทำ
ลาดเอียงให้เหมาะสมหรือสร้างผนังกั้น ในกรณีที่การขุดดินเกิดมีอุปสรรค เช่น พบดินแข็งหรือศิลา ทำให้ขุดต่อไป
ไม่ได้ตามความลึกในแบบรูป หรือพบดินอ่อนยุบตัวง่าย ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที เพื่อหารือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการวินิจฉัยและเมื่อได้ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะลงมือทำการก่อสร้าง
ต่อไปได้ หรือมีน้ำใต้ดินมากจะต้องขุดบ่อพักน้ำใกล้บริเวณหลุมฐานรากให้ลึกกว่าระดับฐานราก เพื่อให้น้ำจาก
บริเวณกั้นหลุมฐานรากไหลมารวมกันแล้วสูบน้ำออกไป

3. งานถมดินทั่วไป
1. การถมดินบริเวณทั่วไป หรือสนาม ให้ถมด้วยดินหรือทรายถมที่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือปนกันก็
ได้ แต่ผิวชั้นบนสุดจะต้องถมด้วยดินล้วน มีความหนาของเนื้อดินไม่น้อยกว่า 30 ซม. การถมด้วยดินให้ถมเป็นชั้น
ๆ โดยถมหนาชั้นละประมาณ 30 เซนติเมตร บดอัดทุกชั้นด้วยเครื่องกระทุ้งหรือลูกกลิ้ง เพื่อให้ดินยุบตัวในกรณี
ที่ดินเละมากไม่อาจบดอัดได้ ให้กระทุ้ง หรือคนงานย่ำแทน
2. การถมที่ส่วนที่ต้องการให้ถมด้วยทรายถมที่ทั้งหมด รวมถึงฐานรากที่ขุดดินขึ้นมาเพื่อทำฐานราก
แล้วจะต้องถมกลับไปใหม่ ห้ามใช้ดินถมโดยเด็ดขาด เมื่ อถมทรายแล้วให้ใช้น้ำหล่อจนยุบตัวได้ที่ การถมดินรอบ
อาคาร ในกรณี ที่มิได้ระบุ การถมไว้เป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าการก่อสร้างอาคารต้องถมดินรอบอาคารด้วยทุกครั้ง
การถมให้ถมดินจากขอบทางเท้าหรือรางระบายน้ำรอบอาคารเอียงลาด 1 ต่อ 2 (แนวดิ่ง 1 ส่วน แนวราบ 2
ส่วน) ลงสู่ระดับดินพร้อมตกแต่งและบดอัดเรียบร้อยแล้วให้สูงกว่าระดับดินที่กำหนดให้ 5 ซม. ทุก ๆ จุด
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4. งานฐานรากและเสา
ภายหลังจากที่เตรียมหลุมฐานรากแล้ว ให้ทำความสะอาดก้นหลุมและเทด้วยคอนกรีตหยาบแล้วไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จึงจะนำเหล็กตะแกรงและเหล็กเสามาวางไว้ เหล็กตะแกรงจะต้องรองรับด้วยแท่งปูนทราย
ขนาด 0.05 x 0.03 เมตร โดยให้แท่งปูนรักษาระดับของตะแกรงจึงตั้งเหล็กแกนเสายึดให้แน่นด้วย
ลวดผูกเหล็ก ทั้งนี้เหล็กตอม่อจะต้องได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตรงตามแบบและผังก่อน จึงจะเทคอนกรีต ห้ามมิให้เท
คอนกรีตในลักษณะที่เหล็กเสาเอนเอียง และใช้วิธีดัดเหล็กภายหลัง

5. การเทคอนกรีต

ก่อนเทคอนกรีตจะต้องตั้งไม้แบบด้านข้าง โดยให้ความสูงของไม้แบบเท่ากับความหนาของฐานราก
นั้น การวางไม้แบบให้วางบนผิวคอนกรีตหยาบทุกด้าน ไม้แบบต้องยึดตรึงให้แน่นหนาเพื่อป้องกันมิให้แนวฐานราก
คลาดเคลื่อนไปจากศูนย์กลางเสาที่กำหนดไว้ การประกอบแบบต้องสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำปูนไหลซึมออกมาได้
เมื่อทำแบบเรียบร้อยแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจึงจะ
ดำเนินการเทคอนกรีตได้ คอนกรีตฐานรากจะต้องไม่ให้ถูกน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง นับตั้งแต่เทคอนกรีตส่วนนี้เสร็จ
เรียบร้อย ส่วนการถมทรายกลบคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง คอนกรีตหยาบใต้ฐานรากให้ใช้อัตราส่ วน
1 : 3 : 5 (ซีเมนต์ : ทราย : หิน) โดยปริมาณ

6. การทำคานคอดิน
ให้ทำได้หลังจากหล่อเสาตอม่อคอนกรีตแล้ว 3 วัน และเมื่อถอดไม้แบบข้างเสาถมทรายกลบฐาน
รากและบริเวณที่ก่อสร้างอาคารพร้อมบดทับจนแน่นถึงระดับใต้ท้องคานจึงนำเหล็กคานมาตั้งประกอบแบบต่อไป
ได้ เมื่อจะเทคอนกรีต ต้องให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมาตรวจว่าถูกต้องเสียก่อนจึงจะเทคอนกรีตได้ ไม้แบบข้าง
คานจะต้องรอทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 3 วัน จึงจะถอดออกได้ การวางแบบหล่อคานคอดินที่สูงจากระดับดิน อาจใช้วิธี
ประกอบแบบยึดและค้ำให้แน่นหนาจึงจะเทคอนกรีตได้ เมื่อเสร็จแล้วนำทรายมาบดอัดภายหลังก็ได้

7. การทำไม้แบบหล่อเสาและคานทั่วไป
ไม้แบบ ไม้แบบที่นำมาใช้จะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1" การประกอบไม้แบบเสาและคานให้ใช้
วิธีเข้าปากไม้และยึดด้วยเคร่าขนาด 1 1/2 x 3" วางห่างกันไม่เกิน 40 ซม. และให้ใช้ไม้ค้ำยันรองรับอีก ทีหนึ่ง
การเข้าปากไม้จะต้องระวังมิให้มีรอยแตกร้าว ซึ่งจะทำให้น้ำปูนให้น้ำปูนรั่วซึมออกมาได้ ถ้าปรากฏว่าไม้แบบไม่
สนิทดีพอ ผู้รับจ้างต้องหาชันมายาตามแนวที่ไม่สนิทให้ตลอด จนน้ำปูนไม่สามารถรั่วซึมออกมาได้ผู้รับจ้างจะต้อง
ฝังพุกไม้ขนาด 2"x 2"x1" เป็นระยะๆ สำหรับบริเวณที่จะต้องติดตั้งวงกบประตู -หน้าต่าง หรือที่ติดตั้งดวงโคม
หรือจะใช้วิธีฝังพุกโลหะ หรือไนล่อนก็ได้
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บทที่ 3
งานโครงสร้างวิศวกรรม
งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ (DEMOLITION)

3.1.1

ส่วนที่ 1 ทั่วไป

ขอบเขตของงาน
ก. งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้าง ประกอบด้วย
1. งานรื้อถอนถนนด้านหน้าอาคาร และทางเท้า (ถ้ามี) บริเวณที่ต้องทำการก่อสร้างอาคารชุด พัก
อาศัย 3 ชั้น
2. งานรื้อถอนรั้วลวดตาข่ายถักและตัดต้นไม้ (ถ้ามี)
3. งานรื้อถอนเกาะกลางถนน (ถ้ามี)
4. งานรื้อถอน และย้ายแนวเสาไฟฟ้า (ถ้ามี)
5. งานรื้อถอน ระบบระบายน้ำเดิม (ถ้ามี)
การจัดส่งเอกสาร
ก. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบแสดงการรื้อถอน และแผนดำเนินงานให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน
ดำเนินงาน
ข. แบบแสดงการรื้อถอน จะต้องประกอบด้วยขอบเขตการรื้อถอน ขั้นตอนต่าง ๆ ในการรื้อถอน ตำแหน่งของรั้วชั่วคราว วิธี
ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 วัสดุ

ดินถม (ถ้ามี) : ตามระบุไว้ใน 3.1.4 - งานดิน

ส่วนที่ 3 วิธีการก่อสร้าง

การเตรียมการก่อนการรื้อถอน
ก.

จัดหา และติดตั้งแนวผนังกั้นชั่วคราว เครื่องหมายไฟสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ
ข.
ค.
ง.

ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการลุกล้ำเข้าสู่สนามบิน และอาคารข้างเคียง
ป้องกันต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ไม่ต้องรื้อถอน
จัดหาและติดตั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของอาคาร
ข้างเคียง
ระบุตำแหน่งของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่คงไว้ให้ชัดเจน

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการรื้อถอน
ก. ขณะทำการรื้อถอน พยายามที่รบกวนผู้ใช้อาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด
ข.
ให้หยุดการรื้อถอนทันที เมื่อมีสัญญาณหรือเหตุอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่ออาคารข้างเคียง ให้แจ้งผู้
ควบคุมงานทราบทันที และห้ามมิให้รื้อถอนต่อจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมงาน
ค.
ให้ ขออนุญาตต่อเจ้าของอาคารข้างเคีย งเป็น ลายลักษณ์อักษร ก่อนจะย้ายเครื่องมือในการรื้อถอน
หรือมีการปฏิบัติงานลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่บางส่วนของอาคารข้างเคียง

งานโครงสร้างวิศวกรรม

3-1

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างวิศวกรรม

ง.

(SPECIFICATION)

ผู้ รั บ จ้ างจะต้อ งพยายามทุ ก วิถี ท างที่ จ ะปฏิ บั ติ งาน โดยมิ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อการจราจรบริ เวณ
คลังสินค้า และจะต้องจัดให้มีขั้นทางเบี่ยงและถนนชั่วคราว (ถ้าจำเป็น)

งานขุดฐานรากโครงสร้างเดิม(ถ้ามี)
ก.

ข.
ค.

คอนกรีตหรืออิฐที่ก่อสร้างเป็ นฐานรากของอาคาร จะต้องรื้อออกให้ถึงความลึกอย่างน้อย 1 เมตร
จากระดับผิวก่อสร้างในอนาคต หรือลึกกว่านั้น ถ้ายังไม่พ้นจากโครงสร้างหรือท่อเมน ฯลฯ เข็มไม้
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 20 ซม. อาจปล่อยทิ้งไว้ตามระดับที่อยู่ตามเดิมได้ นอกนั้นจะต้อง
ถอนออกให้ ห มด โครงสร้ างใต้ดิน และห้ อ งใต้ดิน จะต้อ งรื้ อออกไปให้ ห มดและถมกลั บ ด้ว ยวัส ดุ ที่
เหมาะสม และบดทับให้แน่นตามข้อกำหนดใน 3.1.4-งานดิน
กรรมสิทธิ์ในวัสดุจากการเตรียมพื้นที่
วัสดุที่ได้จากงานเตรียมพื้นที่ทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของ ทอท.
การขจัดวัสดุจากการเตรียมพื้นที่
รั้ว อาคาร โครงสร้าง และสิ่งกีดขวาง ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใด ยกเว้นส่วนที่ได้ระบุ ให้รื้อย้ายภายใต้
ข้อกำหนดรายละเอียดบทอื่นที่อยู่ภายในเขตทางก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรื้อย้ายและเก็บรวบรวมให้ดี
หรือนำไปทิ้งตามที่กำหนดในแบบแปลนหรือตามที่ผู้ควบคุมงานจะกำหนด วัส ดุที่รื้อย้าย รวมทั้ง
ระบบระบายน้ำเดิม ท่อลอดถนน ฝาบ่อพัก ฝาตะแกรงเหล็ก ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่ยังใช้การได้ ซึ่งผู้
ควบคุมงานจะสั่งให้เก็บรักษาไว้จะต้องเป็น สมบัติของ ทอท. ผู้รับจ้างจะต้องรื้อย้ายและรวบรวมอย่าง
ระมัดระวัง ถนนและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ต้องอยู่ในสภาพสะอาด และเรียบร้อยห้ามกองวัสดุที่ติดไฟ
ได้ในเขตทางก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง

ระบบระบายน้ำเดิม
ก.
ข.
ค.

ระบบระบายน้ำเดิมที่กำหนดให้รื้อถอน ซึ่งอยู่บริเวณเขตก่อสร้างจะต้องทำการรื้อถอนออก
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ในการจัดให้มีระบบระบายน้ำใหม่ขึ้นทดแทนระบบระบายน้ำที่ถูกปิดกั้น
เป็นการชั่วคราวในขณะดำเนินการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนการรื้อถอนพร้อมกับเสนอ
ระบบระบายน้ำทดแทนให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติเห็นชอบก่อนการดำเนินการ
ท่อระบายน้ำที่ไม่ใช้แล้วที่อยู่ในเขตก่อสร้าง จะต้องขุดออกและจะต้องถมร่องให้เต็ม ตามข้อกำหนด
รายละเอียดการก่อสร้าง ใน 3.1.4-งานดิน

การรื้อย้ายสิ่งสาธารณูปโภค
สิง่ สาธารณู ปโภคต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งจาเป็ น ต้องรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายทัง้ ชั ่วคราวและถาวร
เพื่อให้สามารถทาการก่อสร้างได้ตามทีก่ าหนดไว้นัน้ ผู้รบั จ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดต่อ
ประสานงาน และอานวยความสะดวกกับหน่ อยงานสาธารณู ปโภคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จาเป็ น ( เช่น ถนน
ชั ่วคราว ทางเบีย่ ง และอุปกรณ์ต่าง ๆ )

งานโครงสร้างวิศวกรรม
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การรื้อแผ่นพื้นเดิม (ถ้ามี)
ก.

แผ่นพื้นคอนกรีต
พื้นที่ของพื้นคอนกรีตที่จะรื้อถอน ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมแบบก่อสร้าง ( Shop Drawings) เสนอ
ต่อผู้ควบคุมงาน เพื่อให้การรื้อแผ่นคอนกรีตเดิมไม่ทำความเสียหายแก่พื้นข้างเคียง ผู้รับจ้างจะต้องใช้
เลื่อยตัดคอนกรีต ตัดคอนกรีตตลอดแนวรอบพื้นที่ก่อนการทุบหรือทำลายแผ่นคอนกรีต ทั้งนี้ให้ตัด
คอนกรีตให้ ลึกไม่น้อยกว่า 10 ซม. หรือตามที่ผู้ควบคุมงานเห็ นชอบ เหล็กเสริมที่ยังคงมีอยู่ในพื้น
คอนกรีตข้างเคียง ผู้รับจ้างจะต้องจัดแต่งและเสริมเพิ่มขึ้นให้ถูกตำแหน่ง

ระบบป้องกันการพังทลายของดิน

3.1.2
ส่วนที่ 1

ทั่วไป

ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และแรงงาน เพื่อจัดทำระบบป้องกันการพังทลายของดินข้างเคียง
บริเวณที่ขุด เพื่อป้องกันคนงาน ทรัพย์สินข้างเคียง และที่สาธารณะ
แนวทางเบื้องต้นในการกำหนด ระบบป้องกันการพังทลายของดิน
ก.

ข.

ค.

ทั่วไป
เว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน ให้กระทำเป็นอย่างอื่น เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินข้างเคียงบริเวณที่ขุด ผู้รับจ้างจะต้องหาวิธีที่ดีที่สุด และอย่างน้อยจะต้องดำเนินการให้
อยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ สภาพคงตัวของดินเหนียวหรือดินอ่อนทั่วไปจะมีผลโดยตรงต่อ
ส่วนประกอบดังต่อไปนี้ คือ ความลึกของการขุด น้ำหนักข้างเคียงที่ทับอยู่ (รวมทั้งอาคารและ
การจราจรข้างเคียง) ฝนตก และ/หรือน้ำท่วม การตอกเข็ม การก่อสร้างข้างเคียง เช่น กองวัสดุ
และเครื่องจักรก่อสร้าง อัตราความเร็วของการขุด เมื่อเริ่มทำการก่อสร้างหรือทำการขุดผู้รับจ้าง
จะต้องวางแผนงานให้ดีและเหมาะสม
สำหรับการขุดหลุมเพื่อทำฐานราก และโครงสร้างอย่างอื่น
การขุดธรรมดาโดยไม่มีเข็มกันพังให้ขุดได้ลึกไม่เกิน 2.50 ม.
อาจต้องใช้ความลาดเอียงสูงสุดในการขุด คือ 2 ส่วนในแนวนอนต่อ 1 ส่วนในแนวตั้ง
เมื่อขุดเกือบถึงความลึกที่ 2.50 ม.
การขุดใด ๆ ที่ลึกเกิน 2.50 ม. ควรจะต้องป้องกันโดยเข็มกันพัง
ห้ามกองวัสดุหรือดินที่ขุดขึ้นมาในระยะ 5 ม. จากขอบหลุมของดินที่ขุด
การตอกเข็มควรคอกบนระดับคันดินเดิมแต่ถ้าจำเป็นต้องขุดลงไปตอกห้าม
ขุดลงไปตอกห้ามขุดลึกเกิน 2.50 ม.
สำหรับการขุดร่องดินเพื่อวางท่อ
ร่องดินจะต้องขุดให้กว้างได้เท่าที่แบบกำหนดไว้เท่านั้น
ร่องดินที่ขุดลึกไม่เกิน 1.5 ม. ผู้รับจ้างจะเสนอวิธีขุดใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องใช้เข็มกันพัง
แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
ร่องดินที่ขุดลึกกว่า 1.5 ม. ควรจะต้องมีเข็มกันพังและค้ำยัน
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(SPECIFICATION)

ห้ามกองวัสดุหรือดินที่ขุดขึ้นมาในระยะ 5 ม. จากขอบร่องดินที่ขุด โดย
ไม่มีเข็มกันพัง
การส่งเอกสารเพื่อพิจารณา
-

ก.
ข.
ค.

ส่วนที่ 2

ให้จัดหาวิศวกรปัฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical Engineer) ที่มีประสบการณ์ คำนวณออกแบบ
ระบบป้องกันการพังทลายของดินจากการขุด ตรวจและควบคุมงานในขณะก่อสร้าง
การพิจารณาระบบป้องกันการพังทลายของดิน จะไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตาม
สัญญานี้
ให้ อ อกแบบระบบป้ องกัน การพั งทลายของดิ น โดยพิ จารณาวิธีการก่อ สร้ างและผลสำรวจ
ธรณีวิทยาและฐานรากของอาคาร
(ไม่ม)ี

วัสดุ

ส่วนที่ 3 วิธีการก่อสร้าง
(ไม่ม)ี

3.1.3

การสูบน้ำและระบายน้ำ (Dewatering)

ส่วนที่ 1

ทั่วไป

ขอบเขตของงาน
เมื่อระดับความลึกของการขุดดินต่ำกว่าระดับน้ำ หรือมีน้ำขังท่วม ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และแรงงานในการระบายน้ำออกจากบริเวณดินขุด และทำการสูบน้ำและระบายน้ำดังกล่าว ถือว่าผู้
รับจ้างได้คิดรวมไว้แล้วในค่างานดินขุด
การส่งเอกสารเพื่อพิจารณา
ก.

ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบแสดงกำหนดการหรือขั้นตอนในการระบายน้ำออกจาบริเวณ
ดินขุดให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนที่จะทำการขุด
ข. แบบดังกล่าวจะต้องแสดงวิธีการระบายน้ำ สูบน้ำ การติดตั้งเครื่องสูบ ตำแหน่งของ
เครื่องสูบ ตำแหน่งดันดินกันน้ำซึ่งจะต้องแสดงทั้งรูปแปลนและรูปตัดขวาง
ค. การอนุมัติแบบองผู้ควบคุมงานดังกล่าวนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา

ส่วนที่ 2

(ไม่ม)ี

วัสดุ

ส่วนที่ 3 วิธีการก่อสร้าง
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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การสูบน้ำและระบายน้ำ
ก.

จัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการต่าง ๆ ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อกำจัดน้ำให้ออกไปทันทีจาก
บริเวณที่ขุด ทั้งนี้รวมน้ำใต้ดิน น้ำฝนและน้ำบนดิน
กำหนดดันดินให้อยู่ห่างจากหลุมขุดไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
ปรับระดับดินภายในคันดินให้มีความลาดเอียง เพื่อป้องกันน้ำขัง
ให้ระวังรักษาพื้นทีผิวที่ขุดแล้ว ให้คงสภาพและแห้งจนกว่าจะทำงานในขั้นต่อไป เช่น การถม
การวางท่อ การเทคอนกรีต แล้วเสร็จ และมั่นใจว่าเมื่อปล่อยน้ำเข้าตามปรกติแล้ว จะไม่ทำให้
สิ่งก่อสร้างลอยตัวชำรุดเสียหาย
การลดปริมาณน้ำจะต้องกระทำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินผุดขึ้นมา กำจัดปริมาณน้ำใต้ดินที่ซึม
ลอดเข้ามา และป้องกันไม่ให้น้ำซึมลอดขณะเทคอนกรีต
ห้ามสูบน้ำสกปรกไปสู่ถนนสาธารณะและท่อระบายสาธารณะ
เมื่อมีความจำเป็นจะต้องใช้ระบบระบายน้ำสาธารณะช่วย
ซึ่งอาจจะต้องทุบหรือทำลายผู้
รับจ้างจะต้องจัดหาระบบระบายน้ำชั่วคราวช่วย และจะต้องซ่อมระบบเก่าให้คืนสภาพดีทันทีที่
ใช้งานเสร็จ

ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.

3.1.4 งานดิน
ส่วนที่ 1

ทั่วไป

ขอบเขตของงาน
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

งานลอกหน้าดิน
งานดินขุดสำหรับฐานราก
งานดินขุดสำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตบนดิน
งานขุดร่องดินเพื่อวางท่อระบายน้ำและสาธารณูปโภค
งานดินถมกลับสำหรับฐานราก อาคารต่าง ๆ ในงานโยธา ดินถมกลับช่างท่อและสาธารณูปโภค
งานถมปรับระดับพื้นที่อาคาร ลานจอดรถ และดินดันทางสำหรับงานถนน
งานดินถมสำหรับการขุดเกินจากขอบเขตตามระบุ
ข้อกำหนดสำหรับการทำให้ยุบตัวและการบดอัด

มาตรฐานอ้างอิง
ก.
ข.
ค.

AAHSTO T-180- Moisture – Density Relationship of Soils Using a 4.5 Kg. Rammer
and 457 mm. Drop (2001)
AAHSTO T-224 – Correction for Coarse Particles in the Soil Compaction Test
(2001)
ASTM C136 – Sieve Analysis of fine and Coarse Aggregate (2001)

งานโครงสร้างวิศวกรรม
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ง.
จ.
ช.
ซ.
ฌ.
ญ.
ฎ.

(SPECIFICATION)

ASTM D1556 – Densify and Unit Weight of Soil in Place by the Sand – Cone
Method
ASTM D1557 – Laboratury Compaction of Soil Using Modified Effort ( 2700 KNm/Cu.m.)
ASTM D 1883 – CBR ( Colifornia Bearing Ratio) of Laboratury Compaction Soil
ASTM D 2487 – Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
ASTM D422 – Particle Size Analysis of Soil
ASTM D 4318 – Liguid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index
ASTM D 698 – Laborotory Compaction Using Stardrad Effort ( 600 KN-m/Cu.m)

การส่งเอกสารและตัวอย่างวัสดุ
ก.
ข.

ให้เก็บตัวอย่างดินแต่ละประเภทหนัก 4.5 กก. บรรจุในถุงซึ่งป้องกันการถ่ายเทของอากาศ ส่งไปยังห้อง
ทดสอบคุณสมบัติ ให้ระบุแหล่งของดินแต่ละชนิดให้ชัดเจน
ให้ส่งผลทดสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของดินแต่ละชนิดตามมาตรฐานอ้างอิง

ส่วนที่ 2 วัสดุ

วัสดุดิน

ก.

ดินถมชนิด S1 (Fill Type SI)
1. ดินที่ได้จากการขุดดินเพื่องานโครงสร้าง มีขนาดคละกันอย่างสม่ำเสมอ ไม่จับกันเป็นก้อนใหญ่กว่า
75 มม. ปราศจากหินขนาดใหญ่กว่า 50 มม. รากหญ้าและรากวัชพืช และเศษขยะ เป็นดินซึ่งจำแนก
ตามมาตรฐาน ASTM D 2487 เป็นกลุ่ม SP, SW , SC, CL และ CH
2. ดินซึ่งนำเข้ามาจากแหล่งอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและมีคุณสมบัติ
ดังนี้
2.1 วัสดุจะต้องเป็นทรายแม่น้ำหรือทรายทะเล หรือทรายบก ปราศจากรากไม้ ใบไม้
หญ้า ก้อนดิน และสิ่งปฏิกูลอื่น
2.2 ส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่เกิน 10%
2.3 ดำ CBR วัสดุที่ได้จากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM DI883 เมื่อบดอัดให้แน่นถึง 95%
ของความหนาแน่นแห่งสูงสุดทีได้จากการทดสอบตาม ASTM D698 ต้องไม่น้อยกว่า 8%

ข.

ดินถมกลับชนิด S2 (Backfill Type S2)
1. วัสดุถมกลับจะต้องเป็นทรายแม่น้ำ หรือทรายทะเล หรือทรายบกปราศจากรากไม้ ใบไม้ หญ้า ก้อน
ดิน และสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ
2. ส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่เกิน 15 %
3. ค่า CBR ของวัสดุที่ได้จากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM DI883 เมื่อบดอัดให้แน่นถึง 95% ของ
ความหนาแน่นแห่งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบตาม ASTM D698 ต้องไม่น้อยกว่า 5%
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ค.

(SPECIFICATION)

ดินผิวหน้า ชนิด S3 (Top Soil)
1. ดินผิวหน้า เป็นดินที่ได้จากการลอกหน้าดินภายในพื้นที่ก่อสร้าง หรือเป็นดินซึ่งนำเข้าจากแหล่งอื่น
และได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
2. ดินผิวหน้าจะต้องเป็นดินร่วน สามารถระบายน้ำได้ดี ปราศจากเศษดินเหนียว รากไม้ ใบไม้ ก้อนหิน
ขนาดใหญ่กว่า 25 มม. วัสดุเป็นพิษ และวัสดุอื่นได้ที่มีผลลบต่อการงอกรากของพืช
3. ให้ทำการแก้ไขค่า pH ของดินให้มีค่าอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 7 โดยใช้ปูนขาวผสม

การควบคุมคุณภาพที่แหล่งวัสดุ
ก.

ทดสอบและวิเคราะห์ดินตามกำหนดในมาตรฐาน AAHSTO T-180, ASTM D698, ASTM D2487,
ASTM D136, ASTM D1556 และ ASTM D 3017

ข. ถ้าผลทดสอบแสดงว่าวัสดุไม่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อกำหนด ให้เปลี่ยนแหล่งดิน และทำการทดสอบใหม่

ส่วนที่ 3 วิธีการก่อสร้าง
งานลอกดินผิวหน้า
ก.
ข.

ลอกดินผิวหน้าออกอย่างน้อย 100 มม. หรือ จนพ้นแนวที่รากหญ้าหรือวัชพืชแผ่ลงไปถึง นอกจากจะ
แสดงไว้ในแบบเป็นอย่างอื่น
ให้ขนย้ายดินผิวหน้าไปกองยังบริเวณตามที่ผู้ควบคุมงานสั่งการ

ง.

ดินผิวหน้าส่วนที่เหลือจากการปลูกหญ้าและต้นไม้ ให้นำไปกองไว้ที่จุดซึ่งจะกำหนดโดยผู้ควบคุมงาน

ค. ให้แยกกองดินผิวหน้าออกต่างหากจากดินขุดจากฐานโครงสร้าง ขยะ สิ่งปฏิกูล รากวัชพืช ตอไม้ ก้อนหินขนาด
ใหญ่กว่า 50 มม. และวัสดุอื่น ๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และหญ้า

การเตรียมการก่อนขุด
ก.
ข.
ค.

ปักผังในสนามเพื่อแสดงแนว ระดับ เส้นชั้นความสูง และระดับอ้างอิง
กำหนดและปักแนวสาธารณูปโภคซึ่งจะต้องคงไว้ และต้องได้รับการป้องกัน
ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคในการรื้อถอนและย้าย
สาธารณูปโภค

ง. จัดการป้องกันหมดหลักฐานในการสำรวจภูมิประเทศ อาคารเดิม รั้ว ทางเท้า พื้นทาง และหินดันทาง จากการขุด
และเครื่องจักรในงานขุด

จ.

ฉ.

ในการขุดดินที่ต้องจัดให้มีระบบป้องกันการพังทรายของดิน ให้ปฏิบัติตาม ระบบป้องกันการพังทรายของ
ดิน
ในระหว่างขุดดิน ถ้ามีน้ำใต้ดินซึมรอดเข้ามา หรือมีน้ำท่วมขัง ให้สูบน้ำ และระบายน้ำตามข้อกำหนดใน
การสูบน้ำและระบายน้ำ (Dewatering)

งานดินขุดสำหรับฐานรากและแผ่นพื้นคอนกรีต
ก.
ข.

ทำการค้ำยันด่านใต้ของฐานราก (Underpin) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง
ขุดดินให้ได้แนวและระดับตามรูปแบบ สำหรับฐานรากของอาคาร แผ่นพื้นคอนกรีตบนดิน และอาคารใน
งานโยธา
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ค.
ง.
ฉ.
ช.

ซ.

(SPECIFICATION)

สำหรับงานดินขุดสำหรับพื้นทาง ผิวหน้าของพื้นที่ขุดหรือตัด จะต้องเรียบร้อยและประณีต และต้องได้
ตามรูปแบบ ระยะยก ระดับความชั้นและรูปตัด ผิวหน้าจะต้องสร้างให้ได้ความละเอียดเพียงพอที่สามารถ
ก่อสร้างวัสดุชั้นต่อไป ให้ได้ความหนา รูปตัด ผิวหน้า และการบดอัดแน่นตามระบุในงานดินถม
ให้ขุดส่วนลาดเอียงให้มีความลาดน้อยกว่า Angle of Repose จนกระทั่งจัดทำโครงสร้าง
ค้ำยันชั่วคราว
หลีกเลี่ยงการรบกวนดินในแนวกระจายแรงดันของฐานรากต่อดินในแนว 45
ปรับระดับพื้นดินโดยรอบหลุมขุด ให้ลาดเอียงออกเพื่อป้องกันน้ำฝนระบายลงหลุมขุด
ขุดแต่งกันหลุมขุดด้วยมือ ขูดดินร่วนทิ้งไป และถมด้วยทราบบดอัดแน่น

ฒ. ขุดก้อนดิน หิน ขนาด 0.25 ลบ. เมตร ออกและถมกลับด้วยทรายบดอัดแน่น
ญ. ในกรณีที่พบสภาพของดินฐานรากผิดปกติ ให้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที ให้หยุดงานในบริเวณที่
เกี่ยวข้องจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้ดำเนินการต่อไป
ฎ. ในกรณีที่ขุดเกินกว่าแนวตามระบุในแบบ หรือในกรณีที่ต้องขุดวัสดุไม่เหมาะสมออกไปตามที่ผู้ควบคุมงาน
กำหนด ให้ทำการถมกลับโดยใช้ดินถมชนิด S2 และวิธีการตามกำหนดในหัวข้องานดินถมกลับ
ฏ. ให้กองดินขุดจากฐานราก อาคารในงานโยธา และพื้นทางในบริเวณที่กำหนด ให้ขนย้ายดินที่เหลือจากการ
ก่อสร้างไปทิ้งนอกพื้นที่โครงการ
งานดินขุดสำหรับระบบระบายน้ำและสาธารณูปโภค
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ช.

ขุดร่องดินให้มีความกว้างเพียงพอที่จะวางท่อระบายน้ำ และสาธารณูปโภคความกว้างจะต้องเพียงพอที่
ต่อเชื่อมท่อและการตรวจสอบก่อนวางท่อจะต้องทำการปรับแต่งให้ได้แนวระดับและความลาดเอียงตาม
แบบ
หากพบวัสดุที่ไม่พึงปรารถนา ให้ขุดออกจากร่องดินขุด และถมกลับด้วยดินถมชนิด S2 บดอัดตาม
ข้อกำหนดในหัวข้องานดินถมกลับ
หลีกเลี่ยงการรบกวนดินในแนวกระจายแรงดันของฐานรากต่อดินในแนว 45
ปรับแต่งก้นร่องดินขุดด้วยมือ ให้ได้รูปตาม Banded Mortar ซึ่งเป็นรอยต่อของท่อ คสจ. หรือขนาดของ
ท่อปากระฆัง ขุดดินที่ส่วนทิ้ง
ขุดก้อนดิน หิน ขนาด 0.25 ลบ.เมตร โดยปริมาตรออก และถมกลับด้วยดินบดอัดแน่น
ในกรณีที่ขุดดินเกินกว่าแนวและระดับตามระบุในแบบ หรือในกรณีที่ต้องขุดวัสดุที่ไม่เหมาะสมออกไปตาม
คำสั่งของผู้ควบคุมงาน ให้ทำการถมกลับโดยใช้ดินถมชนิด S2 และวิธีการตามกำหนด ในหัวข้องานดินถม
กลับ

งานดินถมกลับ
ก.

ข.

การตรวจสอบ
1. ตรวจเพื่อยืนยันว่า ท่อระบายน้ำใต้ดิน แผ่นกันความชื้น และแผ่นกันน้ำซึมได้ผ่านการตรวจสอบ
แล้ว
2. ตรวจเพื่อยืนยันว่า ถังน้ำใต้ดินได้รับการยึดรั้งเพื่อป้องกันถังลอยภายหลังการถมกลับ
การเตรียมการ
1. บดอักดินเดิมให้ได้ความหนาแน่น เท่ากับความหนาแน่นที่ต้องการสำหรับดินถมชนิด S2
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ให้ขุดดินฐานรากที่อ่อนซึ่งไม่สามารถรับการบดอัดออกไป และถมกลับด้วยดินถมชนิด S2 บดอัดให้
ได้ความหนาแน่นตามกำหนดในหัวข้องานดินถมสำหรับพื้นคอนกรีตบนดิน
3. ไถตรวจดินฐานรากลึกไม่น้อยกว่า 150 มม. เพื่อกำหนดตำแหน่งของดินอ่อน (Soft Spot) ขุดดินที่
อ่อนออกและถมกลับด้วยดินถมชนิด S2 บดอัดให้ได้ความหนาแน่นตามกำหนดในหัวข้องานดินถม
สำหรับพื้นคอนกรีตบนดิน
การถมกลับ
1. ถมกลับพื้นที่ด้วยดินถมชนิดที่ S2 ให้ได้ระดับและขั้นความสูงตามกำหนดในแบบ
2. ให้ถมกลับอย่างเป็นระบบและขั้นตอน เพื่อให้มีเวลามากที่สุดที่จะทำให้ดินทรุดตัวตามธรรมชาติ
ห้ามมิให้ถมกลับในบริเวณเปียกดินพองตัวและยืดหยุ่นเหมือนฟองน้ำ
3. ดินถมภายหลังการบดอัดแน่นแต่ละชั้นต้องหนาไม่เกิน 200 มม.
4. ถ้าหากจำเป็น ในการบดอัดแต่ละชั้นจะต้องพรมน้ำให้มีความชั้นใกล้เคียงกับ Optimum Moisture
Content มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถบดอัดให้ได้ความหนาแน่นตามต้องการและต้องเกลี่ยวัสดุให้
กระจายสม่ำเสมอกัน
5. ปรับระดับดินถมให้ลาดเอียงออกจากอาคาร ไม่น้อยกว่า 50 มม.ในระยะ 3 เมตร นอกจากจะ
แสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2.

ค.

งานดินถมสำหรับพื้นคอนกรีตบนดิน
ก.

ข.

การเตรียมการ
1. ปักฝังในสนามเพื่อกำหนดแนว ระดับ เส้นชั้นความสูง และระดับอ้างอิง
2. กำหนดและปักแนวสาธารณูปโภค ซึ่งจะต้องคงไว้และต้องได้รับการป้องกัน
3. ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค ในการรื้อถอนและย้ายสาธารณูปโภค
4. ให้จัดการป้องกันสาธารณูปโภคส่วนที่อยู่เหนือดินและใต้ดิน
5. จัดการป้องกันหมุดหลักฐานในการสำรวจภูมิประเทศอาคารเดิม รั้ว ทางเท้า ถนน และหินดันทาง
จากเครื่องจักรในการขุดและถมดิน
การถมพื้นที่สำหรับพื้นคอนกรีต
1. ถมพื้นที่ในขอบเขตตามกำหนดในแบบด้วยดินถมชนิด S1 ให้ได้แนว ระดับ และเส้นชั้นความสูง
ตามกำหนด
2. นอกจากแบบแปลนจะแสดงไว้อย่างอื่น ให้ก่อสร้างงานถมพื้นที่เป็นชั้น ๆ อย่างต่อเนื่องจนได้ระดับ
ที่ต้องการ โดยดินถมภายหลังการบดอัดแน่นแต่ละชั้นต้องหนาไม่เกิน 150 มม.
3. ถ้าหากจำเป็น แต่ละชั้นของวัสดุที่จะทำการบดอัด จะต้องพรมน้ำให้มีความชื้นใกล้เคียงกับ
Optimum Moisture Content มากที่สุดเพื่อที่จะสามารถบดอัดให้ได้ความหนาแน่นตามต้องการ
เกลี่ยวัสดุให้กระจายอย่างสม่ำเสมอ
4. ในแต่ละชิ้นของวัสดุ จะต้องบดอัดสม่ำเสมอด้วยเครื่องมือบดอัดที่เหมาะสมและพอเพียง
5. การบดอัดให้กระทำตามแนวยาวของผิวทาง หรือแนวยาวของพื้นที่และให้เริ่มจากภายนอกของผิว
ทางหรือพื้นที่เข้าสู่ภายใน โดยทุกส่วนจะต้องได้รับการอดอัดเท่า ๆ กัน
6. ปรับระดับพื้นที่ดินถมให้ลาดเอียงออกจากอาคาร ไม่น้อยกว่า 50 มม. ในระยะ 3 เมตร
7. ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดของพื้นที่ ให้ปรับพื้นที่ให้การเปลี่ยนแปลงลาดเกิดขึ้นทีละ
น้อย แต่ลาดดินถมให้กลมกลืนกับพื้นที่ข้างเคียง
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ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้
ก. ความคาดเคลื่อนของดินถมใต้พื้นคอนกรีตบนดิน ณ จุดใด ๆ ต้องไม่เกิน 20 มม. สูงหรือต่ำจากระดับจาก
ระดับที่กำหนด
ข. ความคาดเคลื่อนของดินถมในบริเวณทั่วไป ณ จุดใด ๆ ต้องไม่เกิน 30 มม. สูงหรือต่ำจากระดับที่กำหนด
ข้อกำหนดในการบดอัด
ก. พื้นที่อาคารบริเวณที่ไม่มีทางเข้า (Interior Crawl Space) บดอัดไม่น้อยกว่า 90 %ของ AAHSTO T180
ข. แผ่นพื้นคอนกรีตบนดินภายในอาคารและภายนอกอาคาร
1. ดินถมชนิด S1 บดอัด 95% ของ ASTM D698 ยกเว้นชั้นบนสุดหนา 300 มม. บดอัด 95% ของ
AAHSTO T-180
ค. ดินถมกลบข้างฐานราก ถังใต้ดิน และอาคารในงานโยธา
1. ดินถมชนิด S2 บดอัด 95% ของ ASTM D698
ง. ดินถมร่องขุดสำหรับท่อและสาธารณูปโภค
1. ดินถมชนิด S1 บดอัดด้วยเครื่องจักรขนาดเบาจนกระทั่งสูงจากหลังท่อ 150 มม. และบดอัดดินถม
กลับส่วนที่เหลือ 95% ของ ASTM D698
จ. ดินถมบริเวณที่จะปลูกหญ้า
1. ดินถมชนิด S2 บดอัด 85% ของ ASTM D698 จนถึงระดับต่ำกว่าระดับที่ต้องการ 150 มม.
ฉ. ดินถมสำหรับคันดิน
1. ดินถมชนิด S2 บดอัด 95% ของ ASTM D698
ช. ดินถมบริเวณใต้ทางเท้า
1. ดินถมชนิด S2 บดอัด 95% ของ ASTM D698
ซ. ดินถมบริเวณส่วนที่จะปลูกหญ้า
1. ดินผิวหน้าชนิด S3 กระทุ้งแน่น
ฌ. ดินถมสำหรับการขุดเกินจากแนวตามกำหนด
1. ดินถมชนิด S2 บดอัด 95% ของ ASTM D698

3.1.5 งานชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE)
ส่วนที่ 1 ทั่วไป
ขอบเขตของงาน
ก.

จัดหาเกลี่ยและบดอัดวัสดุชั้นรองพื้นทางบนพื้นฐานของผิวทางหรือพื้นฐานของพื้นอาคารและลาน
จอดตามข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง และตามแนว ระดับ ความลาดชัน มิติ และรูปตัด ที่
แสดงไว้ในแบบแปลนหรือตามที่ผู้ควบคุมงานประสงค์
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ส่วนที่ 2 วัสดุ
วัสดุ
ก. เป็นทรายบกหรือทรายแม่น้ำที่มีความสะอาดปราศจากเศษวัชพืชและดินเหนียวหรือสิ่ง
สกปรกที่ไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ
ข.
ในการถมทั่วไปเพื่อปรับระดับพื้นและการถมชั้นรองพื้นทางนั้น วัสดุจะต้องมีเปอร์เซ็นต์
วัสดุจากการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์
ค. เมื่อทดสอบตามวิธีของ AASHTO Test Method T193 วัสดุจะต้องมีค่า CBR อย่างต่ำ 25% ที่
ความแน่ น 95% ของความแน่ น แห้ ง สู ง สุ ด ที่ ห าได้ จ ากวิ ธี ก ารทดลองของ AASHTO Test
Method T180 ( Modified Method )
ส่วนที่ 3 - วิธีการก่อสร้าง
การเตรียมพื้นผิว
ก่อนเกลี่ยใส่วัสดุชั้นรองพื้นทาง พื้นผิวเดิมจะต้องปรับแต่ง และเตรียมตามที่กำหนดใน 3.1.4 –งานดิน
ตามข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้า งให้ได้แนว ระดับ ความลาดชัน มิติ และรูปตัดดังที่แสดงในแบบ
แปลน ถึงแม้ว่าพื้นผิวจะได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานแล้วก็ตาม แต่หากเกิดความเสียหายหรือ
ชำรุดผู้รับจ้างจะต้องทำให้สมบูรณ์ก่อนที่จะเกลี่ยใส่วัสดุชั้นรองพื้นทาง
การเกลี่ยวัสดุชั้นรองพื้นทาง
ก.

วัสดุชั้นรองพื้นทางจะต้องเกลี่ยเป็นชั้น ๆ โดยมีความหนาของแต่ละชั้นหลังบดอัดแล้วไม่เกิน 150
มม. และจะต้องใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดการแยกตัวระหว่างมวลละเอียด และมวลหยาบ

ข. วัสดุชั้นรองพื้นจะต้องมีความชื้นใกล้เคียงกับ Optimum Moisture Content ขณะทำการบดอัด
ค. ทันทีที่เกลี่ย และปรับแต่งวัสดุชั้นรองพื้นทางแต่ละชั้นเรียบร้อยแล้วให้บดอัดให้ทั่วถึงด้วยเครื่องมือบด
อัดที่พอเพียงและเหมาะสมกับชนิดของวัสดุ การบดอัดให้กระทำจากริมขอบนอกของคันทางเข้าหา
ศูนย์กลางในทิศทางตามความยาวของถนน ยกเว้นในทางโค้งที่มีการยกระดับขอบทาง การบดอัด
ให้กระทำจากที่ระดับต่ำไปหาที่ระดับสูง แต่ละชั้นต้องบดอัดให้แน่นอย่างต่ำ 95% ของความแน่น
แห้งสูงสุดที่ หาได้จากวิธีการทดลองของ AASHTO Test Method T 180
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ณ จุดใดจุดหนึ่งบนผิวชั้นรองพื้นทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องไม่คลาดเคลื่อนจากระดับที่กำหนดในแบบ
แปลนหรือระดับที่ได้ป รับปรุงแก้ไขเกิน 15 ม.ม. ชั้น รองพื้น ทางที่ทำเสร็จในการทำงานของแต่ล ะวัน
จะต้องมีความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าความหนาที่ต้องการ ชั้นรองพื้นทางที่ไม่ได้ตามที่กำหนดไว้นี้จะต้องทำ
การก่อสร้างใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
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3.1.6 งานชั้นพื้นทาง (BASE COURSE)(ถ้ามี)
ส่วนที่ 1 ทั่วไป
ขอบเขตของงาน
งานนี้ประกอบด้วยการก่อสร้างชั้นพื้นทางที่เป็นหินโม่ ( Crushed Rock ) ที่ได้ขนาดตามที่ต้องการ โดย
เกลี่ ยและบดอัดแน่ นบนชั้นรองพื้น ทางที่เตรียมไว้และยอมรับแล้ วพื้น ดิน เดิมหรือชั้นพื้นทางอื่นๆ ตาม
ข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างและตามแนวระดับความลาดชัน มิติ และรูปตัด ที่แสดงไว้ในแบบ
แปลนหรือตามที่ผู้ควบคุมงานประสงค์

ส่วนที่ 2 วัสดุ

วัสดุ

หินโม่ ( Crushed Rock ) จะต้องประกอบด้วยเม็ด หรือส่วนของหินที่แข็งแกร่ง มีขนาดตามที่กำหนด
และมีวัสดุอัดแทรกที่มีส่วนละเอียดตามขนาดที่ต้องการ
ก. ส่วนคละของขนาดเม็ดจะต้องได้ตาม ตารางที่ 2.1 ส่วนคละชนิด A, B, หรือ C ส่วนที่ผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 2 0 0 จะต้องไม่เกินเศษ 2 ส่วน 3 ของส่วนที่ผ่านตะแกรง เบอร์ 4 0
ข. ส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 40 ถ้าปั้นได้ จะต้องมีขีดเหลว ( Liquid Limit ) ไม่เกิน 25% และ
ดัชนีพลาสติก
( P l a s t i c i t y
I n d e x ) ไม่เกิน 6
ค. เมื่อทดสอบตามวิธีการทดลองของ AASHTO Test Method T 193 วัสดุจะต้องมีค่า CBR
อย่างต่ำ 80% ที่ความแน่น 98% ของความแน่นแห้งสูงสุดที่หาได้จากวิธีการทดลองของ
AASHTO Test Method T 180 ( Modified Method )
ง. มวลหยาบของวัสดุที่เก็บตัวอย่าง และทดสอบตามวิธีการทดลองของ
AASHTO Test Method T 96 จะต้องมีส่วนสึกหรอไม่เกิน 40%
ตารางที่ 3.1.6.1 การจัดขนาดวัสดุมวลรวมคละ
ขนาดตะแกรง
2”
1”
3/8”
เบอร์ 4
เบอร์ 10
เบอร์ 40
เบอร์ 200

งานโครงสร้างวิศวกรรม

ร้อยละที่ผ่านตะแกรง โดยน้ำหนัก
ส่วนคละ
ส่วนคละ ส่วนคละ
ชนิด A
ชนิด B
ชนิด C
100
100
75-95
100
30-65
40-75
50-85
25-55
30-60
35-65
15-40
20-45
25-50
8-20
15-30
15-30
2-8
5-20
5-15

ส่วนคละ
ชนิด D
100
60-100
50-85
40-70
25-45
5-20
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ส่วนที่ 3 วิธีการก่อสร้าง
การเตรียมชั้นรองพื้นทาง
ก่อนที่จะเกลี่ยใส่วัสดุชั้นพื้นทาง รองพื้นทางหรือพื้นผิวเดิม จะต้องปรับแต่งและเตรียมตามใน 1.4-งาน
ดิน และ 1.5-งานชั้นรองพื้นทาง ให้ได้แนว ระดับ ความลาดชัน มิติ และรูปตัดดังที่แสดงในแบบแปลน
ถึงแม้ว่ารองพื้นทางจะได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนแล้ว แต่หากเกิดความเสียหายหรือชำรุด
ผู้รับจ้างจะต้องทำให้สมบูรณ์ก่อนที่จะเกลี่ยใส่วัสดุพื้นทาง
การเกลี่ยใส่วัสดุพื้นทาง
ก. วัสดุชั้นพื้นทางจะต้องเกลี่ยเป็นชั้น ๆ โดยมีความหนาของแต่ละชั้น
หลั งการ
บดอัดแล้วไม่เกิน 150 ซม. และจะต้องใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดการแยกตัว ระหว่างมวลละเอียดและมวล
หยาบ
ข. วัสดุชั้น พื้น ทางจะต้องมีความชื้น ไม่ต่ำกว่าหรือมากกว่า 1.5% Optimum Moisture Content
ขณะทำการบดอัด
ค. ทันทีที่เกลี่ยและปรับแต่งวัสดุชั้นพื้นทางแต่ละชั้นเรียบร้อยแล้ว ให้บดอัดให้ทั่วถึงด้วยเครื่องมือบด
อัดที่เพียงพอ และเหมาะสมกับชนิดของวัสดุการบดอัดให้กระทำจากริมขอบนอกของคันทางเข้าหา
แนวศูนย์กลางในทิศทางตามความยาวของถนน ยกเว้นในทางโค้งที่มีการยกระดับขอบทาง การบด
อัดให้กระทำจากที่ ระดับต่ำไปหาที่ระดับ สูงแต่ละชั้นต้องบดอัดให้แน่นอย่างต่ำ 95% ของความ
แน่นแห้ง สูงสุดที่หาได้จากวิธีการทดลองของ AASHTO Test Method T 180 ( Modified
Method )
ง. การทดสอบความหนาแน่นในสนามตามมาตรฐาน AASHTO T191จะต้องทำในพื้นที่ทุก ๆ 500
ตารางเมตร
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ในพื้ น ที่ ซึ่ งอยู่ ใต้ ผิ ว จราจร ณ จุ ด ใด ๆ จะต้ อ งไม่ ค ลาดเคลื่ อ นเกิ น 1.0 ซม. จากการวั ด ด้ ว ยบรรทั ด
(Straight Edge ) ยาว 3 เมตร วางทาบบนผิวพื้นทาง ตามแนวยาวขนานกับเส้นศูนย์กลางของถนน
และไม่เกิน 1.25 ซม. จาก Template ที่วางทาบตามแนวงานชั้นพื้นทางที่ทำเสร็จในแต่ละวัน จะต้อง
มีความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าความหนาที่ต้องการความหนาของชั้นพื้นทางต่ำสุดต้องไม่น้อยกว่าความหนาที่
ต้องการเกิน 1.5 ซม. และ 80% ของพื้นทางจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาที่ต้องการเกิน 1.0
ซม. ชั้นพื้นทางที่ไม่ได้ตามข้อกำหนดข้างบนนี้ จะต้องทำการก่อสร้างใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
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3.1.7 การป้องกันปลวก
ส่วนที่ 1 ทั่วไป
ขอบเขตของงาน
ก.

การปรับคุณภาพดินเพื่อป้องกันปลวก บริเวณพื้นที่ด้านนอกและด้านในของฐานราก

การส่งเอกสารเพื่อพิจารณา
ก.
ข.
ค.

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ระบุส่วนผสมของน้ำยากำจัดปลวก รายละเอียดของส่วนผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิด ต้องรายเพื่อให้เจือจางอัตราการใช้ และข้อควรระวัง
ผลการทดสอบ ให้จัดส่งผลทดสอบและรับรองจากคณะกรรมการองค์การอาหารและยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือรับรองจากผู้ผลิต รับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าข้อกำหนดในบทนี้

ข้อมูลในการบำรุงรักษา
ก.

ให้ระบุกำหนดในการบำรุงรักษาและการฉีดยากำจัดปลวกซ้ำ

คุณสมบัติของผู้ฉีดยากำจัดปลวก
ก.

บริษัทผู้ฉีดยากำจัดปลวก : จะต้องเป็นบริษัทซึ่งมีประสบการณ์ในการกำจัดปลวกอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตและได้หนังสือรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

การรับประกัน
ก.

การรับประกัน : ให้คลอบคลุมความเสียหายของอาคารและสิ่งของภายในอาคารจากปลวก การ
ซ่อมแซม และการฉีดยาป้องกันปลวกซ้ำ
ข.ระยะเวลาค้ำประกัน : 5 ปี
ค.ตรวจและทำรายงานประจำปีส่งเจ้าของอาคาร

ส่วนที่ 2 วัสดุ
น้ำยาเคมีที่ให้ใช้
น้ำยาเคมีที่ให้ใช้คือน้ำยาเคมีประเภท Alphacypermcharin หรือ Chlorpyrifos หรือเทียบเท่า โดยการ
รับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น โดยมีอัตราส่วนผสมน้ำยาเคมี
และน้ำตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด

ส่วนที่ 3

วิธีการก่อสร้าง

งานโครงสร้างวิศวกรรม
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การเตรียมการก่อนฉีดยากำจัดปลวก
ก.

ตรวจสอบความชื้นของดินลึกจากผิวประมาณ 75 มม. ค่าความชื้นต้องไม่สูงกว่าที่ผู้ผลิตกำหนด
ทั้งนี้เพราะยากำจัดปลวกจะไม่หุ้มดินที่ชุ่มน้ำ
ข. ห้ามมิให้ฉีดยากำจัดปลวกภายหลังฝนตกหนัก ซึ่งน้ำฝนตกจะชะล้างน้ำยากำจัดปลวกลงไปในระบบ
ระบายน้ำและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ค.
ง.

ห้ามมิให้ฉีดยากำจัดปลวกเมื่อความเร็วลมสูงกว่า 16 กม/ม.
ก่อนการฉีดยากำจัดปลวก ให้ปิดช่อง HVAC และช่องระบายอากาศซึ่งอยู่ข้างเคียงบริเวณที่จะฉีดยา
กำจัดปลวก

การฉีดยากำจัดปลวก
ก.
ข.
ค.
ง.

ฉีดหรือพ่นยากำจัดปลวกตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ให้พ่นหรือฉีดยากำจัดปลวกเพิ่มเติมบริเวณท่อ เสาที่ฝังลงในดินและ Grounding Rods
ให้พ่นหรือฉีดยากำจัดปลวกซ้ำในบริเวณที่ได้รับการรบกวน
ถ้าตรวจพบปลวกในบริเวณที่ฉีดหรือพ่นยากำจัดปลวกแล้ว ให้พ่นหรือฉีดซ้ำ และตรวจสอบใหม่

อัตราการพ่นหรือฉีดยากำจัดปลวก
ก.
ข.
ค.
ง.

3.1.8

พื้นที่ใต้พื้นคอนกรีต : 5 ลิตร/ตร.ม.
พื้นที่ Crawl Space : 5 ลิตร/ตร.ม.
บริเวณฐานรากทั้งสองด้าน : 5 ลิตร/ตร.ม.
พื้นดินภายในระยะ 1.5 เมตร จากขอบอาคารโดยรอบ ลึกลงไปจากผิวดิน 300 มม. : 5 ลิตร/ตร.
ม.

เสาเข็ม

ขอบข่ายของงาน
ก. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจนแรงงาน โรงงาน และสิ่งอื่นใดที่
จำเป็นสำหรับการตอกเสาเข็มในตำแหน่งที่ระบุในแบบรวมทั้งการทดสอบเสาเข็มด้วย
ข. ผู้รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็มซึ่งสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 30ตัน ต่อต้น S.f.= 2.50 จำนวน
เป็นไปตามแบบแปลนฐานราก ฯลฯ ความยาวของเสาเข็มขึ้นอยู่กับสภาพดิน ณ สถานที่
ก่อสร้างจริงแต่ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่สั้นกว่า…เมตร หรือตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
งานเกี่ยวกับเสาเข็ม
ก. สภาพของสถานที่ก่อสร้าง
1. ผู้รับจ้างจะต้องแสดงผลการเจาะสำรวจดินของที่ก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบในการออกแบบเสาเข็ม
ในโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างอาจจัดให้มีการสำรวจชั้นดินใน
สถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติมเองอีกก็ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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หรือผู้ควบคุมงานเสียก่อน แต่ทั้งนี้ ต้องส่งผลการออกแบบความยาวเสาเข็มให้กับผู้ออกแบบ
เพื่อพิจารณา ผู้ออกแบบจะพิจารณาการรับน้ำหนักและความยาวเสาเข็มตามข้อกำหนดในแบบ
ก่อสร้าง และตามหลักวิศวกรรม การตัดสินใจให้ใช้เสาเข็มรูปแบบและความยาวเท่าใดของ
ผู้ออกแบบ ถือเป็นเด็ดขาด ผู้รับจ้างจะเรียกร้องให้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น จากรูปแบบและความยาว
เสาเข็มที่เพิ่มขึ้นมิได้ ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจข้อมูลในเบื้องต้นก่อนการประมูล หรืออาจขอเจาะ
สำรวจดินสถานที่ก่อสร้างก่อนการประมูลก็ได้ ผู้รับจ้างจะเรียกร้องให้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอมิได้
2. การรื้อถอนสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ที่อยู่ใต้ดินซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน (เช่นเสาเข็มหักเป็นต้น)
อันเป็นเหตุให้ตอกเสาเข็มไม่ได้ หรือเป็นอุปสรรคต่อการวางแนวเสาเข็ม งานไม้ งานดินถม
การกลบดินรอบเสาเข็มและงานอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ ต้องเป็นหน้าที่
ของผู้รับจ้างที่จะต้องทำโดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
3. จะไม่มีการคิดค่าเสียหายในกรณีที่ปั้นจั่นต้องตั้งทิ้งไว้ไม่ว่าจะเกิดจากอุปสรรคใด ๆ

ข. Criteria
1. ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด และรูปร่างของเสาเข็มไว้ในแบบ ผู้รับจ้างอาจ
เลือกเสาเข็มชนิดใดก็ได้ที่สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้เท่าที่กำหนดแต่จะต้องสอดคล้องกับ
Criteria ดังต่อไปนี้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
2. น้ำหนักบรรทุกใช้งานของเสาเข็มหนึ่งต้น (ไม่รวมน้ำหนักเสาเข็ม) เมื่อคิดความสามารถรับน้ำหนัก
ทั้งหมดของกลุ่มเสาเข็มแต่ละกลุ่มแล้วจะต้องมีค่าเกินกว่าน้ำหนักบรรทุกใช้งานที่คำนวณไว้ซึ่ง
รองรับด้วยแป้นหัวเสาเข็มตามที่ปรากฏในแบบ
3. Load Factor ของเสาเข็มแต่ละต้นหมายถึงน้ำหนักบรรทุกสูงสุดตามที่หาได้ด้วยวิธีทดสอบ หาร
ด้วยน้ำหนักบรรทุกใช้งานต้องไม่น้อยกว่า 2.5
หากปรากฏจากผลการทดลองว่า Load
Factor มีค่าไม่ถึง 2.5 ผู้รับจ้างจะคิดน้ำหนักบรรทุกใช้งานได้เพียง 0.4 เท่า ของน้ำหนัก
บรรทุกสูงสุดเท่านั้น และจะต้องจัดหาและตอกเสาเข็มเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดนี้โดยผู้
รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
4. หน่วยแรงอัดโดยตรงของคอนกรีตในเสาเข็มเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกใช้งานจะต้องไม่เกิน ร้อยละ 25
ของกำลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต
5. ระยะทรุดตัวสูงสุดของเสาเข็มเมื่อรับน้ำหนัก 2.5 เท่า ของน้ำหนักบรรทุกใช้งานเป็นเวลา 24
ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 12 มิลลิเมตร
6. ระยะห่างระหว่างเสาเข็มให้เป็นไปตามที่ปรากฏในแบบ
7. ในกรณีที่ใช้เสาเข็มเดี่ยวรองรับใต้เสาโดยตรง ผู้รับจ้างจะต้องแสดงโดยการคำนวณให้ผู้ควบคุมงาน
เป็นที่พอใจว่า เมื่อเกิดการเฉศูนย์สูงสุดของเสาเข็มดังกล่าวเท่าที่ยอมให้ในบทกำหนดหน่วยแรง
สูงสุดในเสาเข็มที่ตอกแล้วนั้นจะต้องมีค่าไม่เกินหน่วยแรงสูงสุดที่จะยอมให้ในบทกำหนดนี้ ใน
กรณีที่หน่วยแรง ในเสาเข็มมีค่าเกินค่าที่ยอมให้ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็มเพิ่มเติม
ให้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดนี้ โดยจะเรียกร้องเงินเพิ่มมิได้
ค. ระบบเสาเข็ม
1. ในการคำนวณออกแบบเสาเข็มที่ใช้ในงานนี้ ได้กำหนดให้เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย ต้น
ละ 30 ตัน ฯลฯ ถ้าไม่มีการกำหนดรายละเอียดอย่างอื่นเกี่ยวกับเสาเข็มไว้ในแบบแล้ว ผู้ยื่น
ซองประกวดราคาอาจเสนอใช้เสาเข็มระบบใดก็ได้ที่สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้เท่าที่
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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2.

3.
4.
5.

(SPECIFICATION)

กำหนดของระบบเสาเข็มที่เสนอ โดยจะต้องแสดงเอกสารและรายละเอียดตามที่กำหนดใน
ข้อนี้
ในซองประกวดราคาที่ยื่นนี้ ถ้ากำหนดให้เสนอระบบเสาเข็ม จะต้องมีบทกำหนดรายละเอียด
พร้อมทั้งกำหนดวิธีการ และแบบซึ่งแสดงรายละเอียดของระบบที่ตนเสนอ ตลอดจนข้อมูล
อย่างอื่นให้เพียงพอที่ผู้ว่าจ้างจะสามารถพิจารณาระบบที่เสนอได้ถูกต้อง ทั้งนี้จะต้องไม่มีสิ่ง
ใดที่จะขัดแย้งกับบทกำหนดนี้
ระบบเสาเข็มซึ่งเคยใช้ได้ผลดีเป็นเวลานานแล้วเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาการตัดสินของ
ผู้ออกแบบเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มแต่ละระบบให้ถือเป็นเด็ดขาด
ในกรณีที่ผู้รับจ้างนำเสาเข็มซึ่งมีความสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่าที่กำหนดมาใช้ ผู้รับจ้าง จะ
เรียกร้องเงินเพิ่มมิได้
ข้อกำหนด ฯลฯ ซึ่งเสนอมาจะต้องรวมรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้างล่างนี้
− ชนิด ขนาด และระยะความยาวสูงสุดของเสาเข็ม
− ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุทุกชนิดที่จะนำมาใช้เกี่ยวกับสัญญานี้
− แบบใช้งานแสดงรายละเอียดต่างๆ ของเหล็กเสริมองค์ประกอบต่างๆ ของเสาเข็มที่
เสนอขอใช้
− วิธีการทำและตอกเสาเข็มตลอดจนการทดสอบด้วยวิธีบรรทุกน้ำหนักสุทธิ
− วิธีการป้องกันการไหลเข้ามาของดิน และ/หรือน้ำ ในระยะก่อนหรือขณะเทคอนกรีต
และขณะถอนปลอก ในกรณีที่ใช้เสาเข็มชนิดเจาะหล่อกับที่
− วิธีเทคอนกรีต และวิธีป้องกันการแยกแยะ
− ระยะลึกของปลายเสาเข็ม
− การทดสอบในที่ เพื่อหาระยะจมลึกที่ต้องการของเสาเข็ม
− สูตรหรือวิธีประมาณค่าความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มใน
เรื่องเกี่ยวกับ
ระยะตั้ง ระยะจมลึก และคุณสมบัติเกี่ยวกับกำลังของดินโดยระบุค่าหน่วยแรงใช้งาน
ต่างๆ ตลอดจนความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของ เสาเข็ม

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก. ทั่วไป
คอนกรีตเสริมเหล็ก และไม้แบบสำหรับทำเสาเข็มคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามแบบและตาม
บทกำหนดที่เกี่ยวกับคอนกรีต โดยมีข้อเพิ่มเติมดังแสดงในข้อนี้
ข. การหล่อ
1) เสาเข็มแต่ละต้น จะต้องหล่อครั้งเดียวต่อเนื่องกัน จะมีรอยต่อไม่ได้
2) จะต้องหล่อเสาเข็มบนพื้นราบในแบบหล่อ ซึ่งต้องออกแบบแล้วเสนอต่อวิศวกรผู้ออกแบบ และ/
หรือ ผู้ควบคุมงานก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่อนั้นๆ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะสร้างได้
ค. เหล็กรองปลายเสาเข็ม
เหล็กรองปลายเสาเข็มจะต้องทำด้วยเหล็กหล่อชนิดแข็งเย็นซึ่งเป็นโลหะที่สะอาดสีเทา
เหนียว ปราศจากทราย รูพรุน โพรง หรือการชำรุด (ตำหนิ) อื่น ๆ โดยมีแถบเหล็กกล้าละมุน
ณ จุดซึ่งอยู่ในแนวแกนของเสาเข็มพอดี
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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(SPECIFICATION)

ง. การจับยึดโยกย้าย
1)
สำหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากที่เสาเข็มกำลัง 2/3 ของกำลังแท่งกระบอก
คอนกรีตที่อายุ 28 วันแล้ว ก็อาจยกย้ายและนำไปกองได้ และหลังจากที่เสาเข็มมีกำลัง
เท่ากับกำลังแท่งกระบอกคอนกรีตที่อายุ 28 วันแล้ว ก็อาจนำไปตอกได้ ผู้รับจ้างจะต้อง
ระมัดระวังอย่างมากในการยกและโยกย้ายเสาเข็มโดยจะต้องใช้ลวดสลิงจับที่รูซึ่งจัดไว้
สำหรับยกโดยเฉพาะ
2)
เสาเข็มแต่ละต้นจะต้องทำเครื่องหมายแสดงวันที่หล่อคอนกรีตให้ชัดเจน และต้องจัดกอง
เสาเข็มให้สามารถหยิบขนเอาเสาเข็มที่ได้อายุเพื่อนำไปตอกโดยไล่เรียงกันอย่างสะดวก การ
กองเสาเข็มจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน
จ. การยืดความยาวของหัวเสาเข็ม
ในกรณีที่จำเป็นต้องเพิ่มความยาวของเสาเข็ม จะต้องขจัดฝ้ากากปูนหัวเสาเข็มที่ตอกลงไป
แล้วออกให้หมด และทำให้ผิวหยาบ จากนั้นให้เชื่อมคอนกรีตเก่าและใหม่เข้าด้วยกันโดยใช้แท่งเหล็ก
เดือยและ Epoxy Compound หรือ Bonding Compound อื่น ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วทั้งนี้
กำลังของรอยต่อจะต้องไม่น้อยกว่ากำลังส่วนอื่น ๆ ของเสาเข็ม การต่อและเพิ่มความยาวเสาเข็มด้วย
วิธีอื่น จะต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน
ฉ. การตัดและสกัดหัวเสาเข็ม
หลังจากได้ตอกเสาเข็มจนถึงระยะที่ตั้งไว้ หรือปลายเสาเข็มถึงระดับที่ต้องการจนเป็นที่
พอใจของผู้ควบคุมงานแล้ว แต่ปรากฏว่าหัวเสาเข็มยังโผล่อยู่เหนือระดับซึ่งจำเป็นต้องตัดออกและ
ลากทิ้ ง ไป จะต้ อ งสกั ด คอนกรี ต รอบเหล็ ก เสริ ม ที่ หั ว เสาเข็ ม ออกที่ ร ะดั บ ที่ ฉ าบผิ ว คอนกรี ต 3
เซนติเมตร
ช. เสาเข็มหล่อสำเร็จ
ผู้รับจ้างอาจใช้เสาเข็มชนิดหล่อสำเร็จ เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ได้ ในกรณีนี้ผู้รับจ้าง
จะต้องเสนอให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติ โดยจะต้องแสดงชื่อผู้ผลิตพร้อมด้วยรายละเอียดของเสาเข็มที่
เสนอขอใช้ตลอดจนหลักฐานที่แสดงให้ เห็ นว่าการผลิตเสาเข็มได้สอดคล้องกับ บทกำหนดนี้ อย่าง
เคร่งครัดสำหรับการจับยึดโยกย้าย การยืดตามยาว การตัดและสกัดเสาเข็มให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ในหมวดนี้
การลอยตัว

ทันทีที่ตอกเสาเข็มต้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อย จะต้องทำระเบียบเกี่ยวกับระดับหัวเสาเข็มที่ ตอกลงไปนั้น
และหลั งจากตอกต้น ข้างเคียงเสร็จหมดแล้ ว จะต้องทำการตรวจสอบระดับ หั วเสาเข็มอีกครั้งหนึ่ ง หาก
ปรากฏว่าเสาเข็มต้นใดลอยตัวขึ้นมา จะต้องตอกกลับลงสู่ระดับเดิมหรือจนกระทั่งถึงระยะที่ตั้งไว้อีกครั้ง
หนึ่ง ทั้งนี้แล้วแต่ผู้ควบคุมงานจะกำหนดโดยทางฝ่ายผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ฝ่ายเดียว
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(SPECIFICATION)

การรับรองตำแหน่งเสาเข็ม
ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็มในระหว่างที่งานดำเนินไปและจะเป็นผู้รับรองขั้นสุดท้าย
ภายในสามวันนับแต่การตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายได้เสร็จสิ้นลงผู้รับจ้างจะต้องไม่เคลื่อนย้ายปั้นจั่ น และอุปกรณ์อื่น ๆ
ออกจากสถานที่ก่อสร้างจนกว่าจะได้รับผลการรับรองดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากผู้รับจ้างจะยอมเสี่ยงเอง
เสาเข็มทดสอบ
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งทำการทดสอบเสาเข็ ม ขนาด 30 ตั น จำนวน…….ต้ น เสาเข็ ม ทดสอบโดย
วิธีDYNAMIC TEST จำนวน........ต้นและวิธี SEISMIC TEST จำนวน......ต้น (ซึ่งจะกำหนดตำแหน่งให้ทราบ
ก่อนทำการทดสอบ) จะต้องสอดคล้องกับบทกำหนดเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มนี้ทุกประการ และจะต้องตอก
ด้วยอุปกรณ์อย่างเดียวกับที่ใช้ตอกเสาเข็มต้นอื่น ๆ ในงานเดียวกันนี้ และจะต้องทำการทดสอบตามที่ระบุใน
ข้อกำหนดถัดไป “การทดสอบบรรทุกน้ำหนัก” วิธีการทดสอบให้เป็นไปตามข้อ กำหนดดังกล่าว หรือตามที่ผู้
ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนด
การทดสอบบรรทุกน้ำหนัก
หลั งจากที่ ได้ ตอกเสาเข็ม ทดสอบเรี ยบร้ อ ยแล้ ว ผู้ รั บ จ้ างจะต้ องจั ด ทำการทดสอบการบรรทุ ก
น้ ำหนั กตามที่ป รากฏในบทกำหนดนี้ และจะต้องเสนอรายละเอียดของเครื่ องมือตามข้อกำหนดในแบบ
ก่อสร้างหรือตามรายละเอียดในข้อนี้ ผู้ รับ จ้ างจะต้องเป็ น ผู้จั ดหาเครื่องมือที่ เหมาะสมสำหรับ ใช้อ่านค่า
น้ ำหนั กบรรทุก แต่ล ะครั้ งได้อย่ างละเอียด ทั้ งนี้ ต้ องได้รับ ความเห็ น ชอบเสี ยก่อน เครื่องมือที่ ใช้ จะต้องมี
สมรรถนะใช้งานอย่างน้อยสามเท่าของค่ าน้ำหนักบรรทุกที่ออกแบบไว้สำหรับเสาเข็มที่จะทดสอบที่ระบุใน
แบบ การวัดการทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกจะต้องกระทำโดยใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดสูง
ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องทำหัวเสาเข็มทดสอบ
ให้ได้ระดับหรือหล่อคอนกรีตครอบเพื่อให้พื้นที่ที่จะรองรับน้ำหนักกดอยู่ในระนาบราบ จากนั้นจะต้องวาง
แผ่นเหล็กบนหัวเสาเข็มอีกทีหนึ่ง จะต้องทดสอบการบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็มทดสอบหลังจากได้ตอกไป
แล้วระหว่าง 3 ถึง 15 วัน
วิธีการทดสอบการบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็ม
ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบเสาเข็ม ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง การทดสอบต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ ASTM ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องนำเสนอวิธีการทดสอบ
ต่อผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการ
(1) จะต้องทดสอบจนกว่าจะได้ผลยืนยันว่า เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 2.5
เท่าของค่าที่คำนวณออกแบบไว้
(2) เมื่อการทดสอบสิ้นสุดลง หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าเสาเข็มทดสอบอยู่ในสภาพที่ไม่ดีพอ ผู้ควบคุม
งานอาจสั่งให้ถอนออกหรือให้ตัดจนหัวเสาเข็มอยู่ต่ำกว่าระดับดินและฐานราก แลตอกเสาเข็ม
เพิ่มแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องเงินเพิ่มจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
(3) หากปรากฏจากผลการทดสอบว่า เสาเข็มที่ทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้น้อยกว่าที่
คำนวณออกแบบไว้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้เสาเข็มที่ยาวกว่านั้นหรือเพิ่มจำนวนเสาเข็มตามคำสั่งเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากวิศวกรผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงาน โดยจะเรียกร้องเงินเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง
ไม่ได้
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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รายงาน

หลังจากที่การทดสอบการบรรทุกน้ำหนักได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบ
เสาเข็มนั้นจำนวน 3 ชุดไปยังสำนักงานของผู้ควบคุมงานและแจ้งผลการทดสอบให้วิศวกรผู้ออกแบบทราบ
ด้วย โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ
1) รายละเอียดของเสาเข็ม และระเบียนการตอกซึ่งรวมถึงจำนวนครั้งที่ตุ้มตอกต่อเมตรตลอดความ
ยาว เสาเข็ม และระยะที่เสาเข็มจมลงในการตอก 10 ครั้ง สามชุดสุดท้าย
2) รายละเอียดเกี่ยวกับตุ้มและอัตราการปฏิบัติงานจริง ๆ ในระหว่างการตอกเสาเข็มทดสอบนี้
3) ตารางแสดงค่าน้ำหนักบรรทุกและการทรุดตัวที่อ่านได้ในระหว่างการทดสอบน้ำหนักบรรรทุก
น้ำหนักของเสาเข็ม
4) กราฟและผลการทดลองในรูปของเวลา – น้ำหนักบรรทุก – การทรุดตัว
5) หมายเหตุเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างการตอกหรือการบรรทุกน้ำหนักเสาเข็ม
6) รายงานผลการทดสอบเสาเข็ม จะต้องได้รับการลงนามรับรองโดยวิศวกรของผู้รับจ้าง

การยกเลิกการทดสอบเสาเข็ม
ในกรณีที่การทดสอบเสาเข็ม จำเป็นต้องหยุดชะงักด้วยเหตุผลดังนี้
1) เครื่องมือหรือมาตรวัดชำรุด
2) หัวเสาเข็มร้าวหรือชำรุด
3) การตั้งระดับพื้นฐานไม่ถูกต้อง
ให้ยกเลิกการทดสอบ และผลการทดสอบนั้น ๆ เสียและดำเนินการทดสอบการบรรทุก น้ำหนัก
อีกชุดหนึ่งตามคำแนะนำของวิศวกรผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน
โดยผู้รับจ้างจะต้องออก
ค่าใช้จ่ายในการนี้เองทั้งสิ้น
ความประลัยของเสาเข็ม
1. เสาเข็มจะถือว่าประลัยเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ส่วนหนึ่งส่วนใดของเสาเข็มโก่ง แตก หรือบิดเบี้ยวจากรูปเดิมหรือแนวหรือตำแหน่งเดิม
2) ระยะทรุดตัวสูงสุดที่หัวเสาเข็มเกินข้อกำหนด หรือระยะทรุดคงตัวหลังจากการคืนตัวเมื่อลด
น้ำหนักบรรทุกเกินข้อกำหนด
3) เมื่อมีการกระทบกระเทือนต่อระดับ มาตรวัด หรือระดับพื้นฐานเสาเข็มทดสอบที่นำไปใช้งาน
จริง ๆ ต้นใดที่ประลัยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตอกเพิ่มให้สองต้นที่มีความสามารถรับน้ำหนักเท่ากับ
ต้นที่ประลัยตามข้อแนะนำของผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และผู้รับ
จ้างจะต้องจัดการทดสอบเสาเข็มเพิ่มเติมอีก 2 ต้น โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง ทั้งนี้
ให้ เป็ น ไปตามข้อแนะนำของผู้ ควบคุมงาน นอกจากนั้ น ผู้ รับ จ้างจะต้องจัดการตอกเสาเข็ม
เพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสาเข็มและงานฐานรากที่ต้องเพิ่มขึ้นเนื่องจากการที่เสาเข็ม
ประลัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อแนะนำของผู้ควบคุมงาน โดยจะเรียกร้องเงินเพิ่มมิได้
ความสามารถในการรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็ม
ค่าน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่ยอมให้ของเสาเข็มทดสอบให้คิดตามเกณฑ์ต่อไปนี้
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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3.
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ร้อยละ 40 ของน้ ำหนั กบรรทุกซึ่งทำให้ เกิดการทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่น้ำหนักบรรทุกไม่
เปลี่ยนแปลง หรือ ณ. จุดที่น้ำหนักบรรทุกทดสอบค่อย ๆ ลดลงหรืออยู่ คงที่ในขณะที่เสาเข็มทรุด
ตัวในอัตราสม่ำเสมอ
ร้อยละ 40 ของน้ ำหนั กบรรทุก ณ จุ ดที่ การทรุดตัว ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 0.25 มิลิ เมตร ต่ อตั น
(1000 กิโลกรัม) ของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำอยู่
ร้อยละ 40 ของน้ำหนักบรรทุกที่จุดตัดกันระหว่างเส้นสัมผัสสองเส้น ซึ่งลากจากส่วนที่เป็นเส้นตรง
ของกราฟระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับระยะทรุดตัว ทั้งนี้แล้วแต่ว่าค่าไหนจะน้อยกว่ากัน

การยกย้าย

เมื่อมีการยกหรือขนย้ายเสาเข็มคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่จะไม่ทำให้เกิดการโก่งมาก
เกินไปหรือทำให้คอนกรีตร้าว เสาเข็มที่ชำรุดในขณะยกหรือตอกจะต้องเปลี่ยนใหม่ ในการยกย้าย จะต้อง
ระมัดระวังอยู่เสมอมิให้ขอบแตก

อุปกรณ์ตอกเสาเข็ม
1. ให้ตอกเสาเข็มโดยใช้ตุ้มปล่อยธรรมดา แต่หากจะใช้ตุ้มซึ่งใช้ไอน้ำ หรือลม หรืออื่น ๆ จะต้องได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมงานก่อน
2.
ถ้าลักษณะการตอกซึ่งอาจทำให้เสาเข็มที่ชำรุดเสียหายได้จะต้องป้องกันหัวเสาเข็มโดยใช้หมวก
ครอบตามแบบซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว
3. น้ำหนักของตุ้มตอกที่จะใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
4. จะต้องกำหนดระยะยกของตุ้มไม่ให้มากเกินไปจนอาจทำให้เสาเข็มเสียหายได้ และไม่ว่ากรณีใดจะสูง
เกิน 2.00 เมตร ไม่ได้
การตอก

1. จะนำเสาเข็มคอนกรีตที่ยังมีกำลังไม่ถึงตามที่กำหนดมาตอกก่อนไม่ได้

ผู้ควบคุมงานจะต้องได้รับแจ้ง
อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเริ่มการตอก จะต้องตอกเสาเข็มให้ถึงความลึกตามที่กำหนด และจะต้อง
ตอกตามลำดับซึ่งผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้ว การตอกเสาเข็มทุกต้นจะต้องกระทำต่อเนื่องกันโดยไม่มี
การหยุดชะงักจนกว่าเสาเข็มจะจมลงถึงความลึกหรือได้จำนวน Blow Counts ตามที่ต้องการ
2. ต้องใช้อุปกรณ์และวิธีการยกเสาเข็มซึ่งดีพอที่จะวางเสาเข็มได้ตำแหน่งและแนวที่ถูกต้อง วัสดุรองหัว
เสาเข็มจะต้องเลือกใช้และออกแบบที่จะทำให้การสูญเสียพลังงานเหลือน้อยที่สุด
3. การตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ตรงศูนย์ ระยะมากที่สุดที่ปลายเสาเข็มจะผิดจากเส้นดิ่งจากหัวเสาเข็ม
จะต้องไม่เกิน 0.1% ของความยาวของเสาเข็ม หากเสาเข็มต้นใดตอกออกนอกเส้นดิ่งเกิน 0.1% ของ
ความยาวเสาเข็ม จะต้องดัดแปลงแบบฐานรากใหม่เพื่อให้สามารถรับแรงแนวดิ่งและแรงแนวราบ ที่
จะเกิดขึ้นได้ การดัดแปลงนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้กระทำโดยจะเรียกเงินเพิ่มจากผู้ว่าจ้างอีกไม่ได้
4. ไม่ว่ากรณีใดก็ตามระยะมากที่สุดที่ยอมให้ตอกเสาเข็มตอกผิดจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 5
เซนติเมตร โดยวัดขนานกับแกนโคออร์ดิเนททั้งสองแกน ณ ระดับหัวเสาเข็มใช้งาน หากเกินนี้จะต้อง
ทำการดัดแปลงแบบใหม่ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น

งานโครงสร้างวิศวกรรม
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ระเบียบการตอกเสาเข็ม
1. ในระหว่างการตอกเสาเข็ม ผู้ ต รวจงานและผู้ รับ จ้ างจะต้ องเก็บ ระเบี ย นการตอกและการจั ด ตำแหน่ ง
เสาเข็มทุกต้นไว้คนละฉบับ และจะต้องส่งระเบียนผลงานประจำวันให้กับผู้ควบคุมงานภายใน 24
ชั่วโมง
2. ระเบียนจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1) วันที่ตอก
2) ชนิดของเสาเข็ม
3) จำนวนเสาเข็ม
4) ความลึกที่ตอก
5) ลำดับการตอกในแต่ละกลุ่มจำนวนครั้งที่ตอกสำหรับ 10 เซนติเมตร สามชุดสุดท้าย หรือ
ระยะที่จมของเสาเข็ม เมื่อตอก10 ครั้ง สามชุดสุดท้าย
6) ชนิดและน้ำหนักของตุ้มที่ใช้ตอก
7) ชนิดและสภาพของวัสดุที่ใช้รองหัวเสาเข็ม
8) ระยะตกของตุ้มหรือพลังงานที่ตอกของตุ้ม
9) ความยาวที่ต้องต่อหรือตัดออก
10) ความยาวจริง
11) ความยาวที่โผล่ในฐานราก
12) รายละเอียดของการติดขัดในการตอก
13) รายละเอียดในการตอกใหม่
3. เมือ่ เสร็จการตอก ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบระเบียนความลึกสุดท้ายของเข็มทุกต้นเทียบกับระดับที่ใช้
อ้างอิงต่อผู้ควบคุมงาน
เสาเข็มเสีย

วิธีการที่ใช้ในการตอกเสาเข็มจะต้องไม่ทำให้คอนกรีตแตกร้าว หรือบิ่นมากจนเกินไป การฝืน
เสาเข็มให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง หากผู้ควบคุมงานเห็นว่ามากเกินไปก็อาจไม่ยอมให้กระทำได้ หาก
ปรากฏว่า เสาเข็มต้นใดผลิตขึ้นมาไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือเสียหายในขณะตอกจะเนื่องจากการ
ชำรุดของตัวเสาเข็มเอง หรือจากการตอกไม่ถูกวิธี หรือตอกผิดตำแหน่ง ให้ถือว่าเสาเข็มนั้นเสีย และ
จะต้องตอกเสาเข็มเพิ่มอีก 1 หรือหลายต้นเป็นการทดแทน ทั้งนี้แล้วแต่วิศวกรผู้ออกแบบ และ/หรือ
ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
2.
หากวิศวกรผู้ออกแบบและ / หรือ ผู้ควบคุมงานเห็นว่าจำเป็นต้องมีการดัดแปลงเสาเข็ม แป้นหัว
เสาเข็ม หรือคานอันเป็นเหตุมาจากการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าต่าง ๆ ที่
เพิ่มขึ้นนี้ทั้งหมดและจะต้องปฏิบัติตามข้อแก้ไขดัดแปลงตามที่วิศวกรผู้ออกแบบและ / หรือผู้ควบคุม
งานกำหนดทุกประการ
3.
หากปรากฏว่าเสาเข็มมีรอยแตกซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือการชำรุดใด ๆ ซึ่งผู้ควบคุมงานลง
ความเห็นว่าจะกระทบกระเทือนต่อกำลังหรืออายุของเสาเข็มแล้ว ให้ถือว่าเสาเข็มนั้นเสีย
1.

การตัดเสาเข็ม
1.

ให้ตัดเสาเข็มคอนกรีตที่ระดับซึ่งจะทำให้หัวเสาเข็มโผล่เข้าไปในแป้นหัวเสาเข็ม หรือฐานราก
ตามที่ระบุในแบบ ในการตัดเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงชนิดหล่อสำเร็จจะต้องพยายามมิให้ส่วนที่อยู่
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ใต้รอยตัดแตก หรือชำรุดเสียหาย หากเกิดการขำรุดเสียหายดังกล่าวขึ้น จะต้องทดแทนหรือ
ซ่อมแซมตามที่ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
ในกรณีที่ตอกเสาเข็มหรือตัดเสาเข็มที่ระดับต่ำกว่าระดับล่างสุดของแป้นหัวเสาเข็ม จะต้องต่อ
เสาเข็มคอนกรีตขึ้นมาให้ได้ระดับที่ต้องการโดยหล่อเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือวิธีอื่นตาม
ข้อแนะนำของผู้ควบคุมงาน
ส่วนของเสาเข็มที่ตัดออกให้ถือเป็นสมบัติของผู้รับจ้าง และหากผู้ควบคุมงานอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก็อาจทิ้งส่วนของเสาเข็มที่ตัดออกนี้ไว้ในสถานที่ก่อสร้างได้ มิฉะนั้นจะต้องนำออกไป
ให้พ้นสถานที่ก่อสร้าง

2.

3.

ความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างควรปฏิบัติตาม “ ข้อกำหนดการตอกเสาเข็ม ใน
มาตรฐานความปลอดภัยงานก่อสร้างอาคาร “ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

ความรับผิดชอบ

ผู้รับจ้างจะต้องหามาตรการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการตอก หรือทำเสาเข็มต่อ
อาคารข้างเคียงทุกชนิดและจะต้องส่งมาตรการเหล่านั้นพร้อมทั้งลำดับการตอกเสาเข็มให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาก่อนหากปรากฏว่าเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

การจ่ายเงิน
ไม่ดี

จะไม่มีการจ่ายเงินสำหรับเสาเข็มที่ตอกไปโดยพลการ เสาเข็มเสียไม่แข็งแรง หรือเสาเข็มที่ตอก

งานทางเท้า(ถ้ามี)

3.1.9

ส่วนที่ 1 ทั่วไป
ขอบเขตของงาน
งานนี้ ป ระกอบด้ ว ยบการสร้ า งทางเท้ า โดยใช้ แ ผ่ น ซี เมนต์ ปู บ นพื้ น ที่ ต ระเตรี ย มไว้ ให้ เป็ น ไปตาม
ข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างและได้แนว ระดับ ความลาดชัน มิติ และชนิดตามที่แสดงในแบบ
แปลนงานจะต้องรวมถึงการก่อสร้างชั้นพื้น

ส่วนที่ 2 วัสดุ
วัสดุ
วัสดุชั้นพื้นต้องเป็นทรายสะอาดปราศจากดินอินทรีย์ หรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ
สำหรับ การควบคุม คุณ ภาพของแผ่ น ซีเมนต์ การซั กตั ว อย่ างแท่ งทรงกระบอกคอนกรีต ตามบทที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ผุ้ควบคุมงานประสงค์จะต้องกระทำที่โรงงานตัวอย่างเมื่อทดสอบแล้วจะต้องมี
กำลังอัดต่ำสุดไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม.
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ส่วนที่ 3 วิธีการก่อสร้าง
วิธีการก่อสร้าง
ต้องทำการขุดจนถึงความลึกที่ระบุ และต้องสร้างขนาดพื้นฐานรากให้เหมือนกับรูปหน้าตัดที่แสดงใน
แบบแปลน พร้อมกับบดอัดให้แน่นได้พื้นผิวเสมอกัน วัสดุที่อ่อน
และไม่เหมาะสมต้องขุดออกแลบะถมกบั บ ด้ว ยวัส ดุทีเหมาะสมแทน งานทางเท้ าทั้งหมดต้องปู ให้
ถูกต้องตามแนว ความลาดชัน และระดับคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร

3.1.10 งานแผ่นพืน้ คอนกรีตบนดิน
ส่วนที่ 1 ทั่วไป
ขอบเขตของงาน
งานนี้ประกอบด้วย การก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบนดิน บนชั้นพื้นทาง ( Base Course ) ที่ได้
เตรียมไว้และผ่านการเห็นชอบแล้วทั้งแนว ระดับความลาดชัน และมิติ ดังที่ได้แสดงไว้ในแบบแปลน
และข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องประกอบด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ น้ำ และเหล็กเส้นเสริม อาจจะเติมหรือไม่เติมสารผสม
เพิ่มก็ได้
ข้อกำหนดสำหรับงานคอนกรีต
ปริมาณปูนซีเมนต์ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. จะต้องไม่น้อยกว่า 350 กก. ค่าความยุบตัว 40-65 มม., ขณะ
เทคอนกรีตจะต้องเก็บตัวอย่างชนิดแท่งคานคอนกรีตขนาด 15x15x52 ซม. ค่า Compressive
Strength ของแท่งตัวอย่างไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน

ส่วนที่ 2 วัสดุ
ปูนซีเมนต์
ก. ปูนซีเมนต์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน 3.2.3 – คอนกรีต
สารผสมเพิ่ม ( Admixtures )
ก. สารผสมเพิ่มที่ยินยอมให้ใช้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน 3.2.3 – คอนกรีต
มวลรวม ( Aggregates )
ก. มวลรวมที่จะใช้สำหรับคอนกรีตชนิดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน 3.2.3 –
คอนกรีต

งานโครงสร้างวิศวกรรม

3-24

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างวิศวกรรม

(SPECIFICATION)

น้ำสำหรับผสมคอนกรีต
ก.

น้ำที่ใช้ในการผสมหรือบ่มคอนกรีตจะต้องเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากเกลือ น้ำมัน กรด วัชพืช หรือ
สารไม่พึงประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อผิวของคอนกรีต

ข. น้ำที่จะใช้สำหรับบ่มผิวคอนกรีตจะต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อม ณ บริเวณก่อสร้างก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ก.

ทัว่ ๆ ไป
1. แผ่นพื้นคอนกรีต จะต้องเสริมเหล็กดังที่ได้แสดงไว้ในแบบแปลน รวมทั้งเหล็กเดือย (
Dowel Bar ) เหล็กยึด ( Tie Bar ) และเหล็กอื่นๆ ที่แสดงไว้ในแบบขยายเหล็กเส้นเสริม
จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน 2.2-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
2. ขอบของแผงเหล็กจะต้องวางห่างจากขอบรอยต่อตามยาวของแผ่นคอนกรีตแต่ละข้างไม่เกิน
50 มม. ขอบของแผงเหล็ก ควรจัดวางให้เหลื่อมระหว่างแผงน้อยแห่งที่สุด และจะต้องวาง
ห่างจากขอบรอยต่อตามขวางเผื่อขยายหรือเผื่อหด ( Expansion Joint or Contraction
Joint ) ไม่เกิน 50 มม.
3. แผงเหล็กจะต้องเตรียมจัดวางไว้ ณ บริเวณก่อสร้างใกล้หน้างานที่เทคอนกรีตมากที่สุด ก่อนที่
จะอนุญาตให้เทคอนกรีตแต่ละครั้ง

ข.

เหล็กเส้นเสริม ( Steel Reinforcement )
เหล็กเส้นเสริมจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน 3.2.2-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ค. เหล็กเสริมชนิดตะแกรงเหล็กเส้น ( Bar - Mat Reinforcement ) ตะแกรงเหล็กเส้นจะต้องเป็นไป
ตาม AASHTO Standard Specification M 54 เหล็กเส้นจะต้องเป็นไปตาม AASHTO Standard
Specification M 31 หรือ M 42 องค์อาคารจะต้องมีขนาดและระยะเรียงของเหล็กเส้นดังแสดง
ไว้ในแบบแปลน
ง.

เหล็กเดือยและเหล็กยึด ( Dowel and Tie Bar )
เหล็กเดือยและเหล็กยึดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ 3.2.2-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตจะต้องเป็น
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบปราศจากครีบ หรือเสี้ยน ไม่เปลี่ยนรูปเนื่องจากการเลื่อนตัวของคอนกรีต
เหล็กยึดจะต้องเป็นเหล็กข้ออ้อย

ปลอกสำหรับเหล็กเดือย ( Sleeve )
ปลอกสำหรับเหล็กเดือยที่รอยต่อเผื่อขยายจะต้องเป็นวัสดุพลาสติก ออกแบบให้คลุมเหล็กเดือย ตามที่
แสดงไว้ในแบบแปลน ปลายด้านหนึ่งปิดและอุดดัวยปลั๊กที่เหมาะสม เพื่อให้ปลายปลอกที่ปิดนี้ห่างจาก
ปลายเหล็กเดือยเท่ากับความหนาของวัสดุอุดรอยต่อ หรือห่างอย่างน้อยที่สุด 3 ซม. ปลอกสำหรับเหล็ก
เดือยจะต้องออกแบบไม่ให้เสียรูปหรือยุบตัวได้ในขณะก่อสร้าง การจัดตำแหน่งของปลอกนี้จะต้องเป็นไป
ตามหัวข้อรอยต่อ
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วัสดุชั้นพื้นทาง ( Base Course )
วัสดุก้อนเหลี่ยมจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในบทที่ 3.1.6 งานชั้นพื้นทาง และอยู่ชั้นถัดไปใต้แผ่น
คอนกรีตผิวทางนอกจากว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่นจากผู้ควบคุมงาน
แผ่นพลาสติกกันน้ำซึม ( Plastic Sheet )
แผ่นพลาสติกกันน้ำซึมที่วางอยู่ไว้ข้างใต้แผ่นคอนกรีตผิวทาง จะต้องเป็นแผ่นพลาสติกชนิดโปลีเอ็ททีธีน
น้ำซึมผ่านไม่ได้ มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15มม. กรณีที่จำเป็นต้องวางทาบกันจะต้องมีระยะทาบไม่น้อย
กว่า 300 มม. ขณะเทคอนกรีตห้ามมีน้ำขังบนแผ่นเยื่อกันน้ำซึมโดยเด็ดขาด
วัสดุใส่รอยต่อ ( Jointing Materials )
ก.

วัสดุอุดรอยต่อ ( Joint Filler ) สำหรับผิวทางด้านสนามบิน ( Airside ) กำหนดให้เป็น TwoPart Polysufide Sealant
ผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับ
1. THIOFLEX 600 ผลิตโดย EXPANDITE
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า

ข.

วัสดุอุดรอยต่อ ( Joint Filler ) สำหรับผิวทางด้านนอกสนามบิน ( Landside ) กำหนดให้เป็น
Hot-Pound Rubber Bitumen ผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับกำหนดให้ใช้ PIASTIC ของ EXPANDITE หรือ
IGAS KPT ของ SIKA PACIFIC หรือผลิตภัณฑ์เทียบเท่า

ส่วนที่ 3 – วิธีการก่อสร้าง
อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ก.

ทั่ว ๆ ไป
1. การเทคอนกรีตผิวทางจะต้องดำเนินการโดยวิธีใช้เครื่องจักร ผู้รับจ้างสามารถจะเลือกใช้แบบ
หล่อชนิดเลื่อน หรือชนิดอยู่กับที่ก็ได้ โดยใช้ร่วมกับเครื่องจักรเป็นชุด ประกอบด้วยเครื่อง
เกลี่ ยคอนกรีต เครื่ องอัด แน่ น ชนิ ด สั่ น เครื่ องแต่ งผิ ว ชนิ ด คานสั่ น และเครื่ องพ่ น น้ ำยาบ่ ม
คอนกรีต
2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการขนย้ายวัสดุ และการดำเนินงานจะต้องเป็นที่
พอใจของผู้ควบคุมงานทั้งในด้านรูปแบบ ความจุ และสภาพเครื่องยนต์ ทั้งหมดจะต้องอยู่
ณ บริเวณหน้างานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง กรณีถ้าอุปกรณ์ใดไม่ได้รับการบำรุงรักษาจนทำงาน
ได้เต็มความสามารถ หรือถ้าผู้รับจ้างไม่จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอกับผลงานที่ดีได้ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดการซ่อมแซมหรือจัดหามาทดแทน หรือจัดหามาเพิ่มเติมตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม
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ข.โรงผสมคอนกรีตและอุปกรณ์ ( Batching Plant and Equipment )
โรงผสมคอนกรีตและอุปกรณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
ค.
ง.

2.

จ.

ฉ.

ช.

การผสมคอนกรีต ( Mixing )
การผสมคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน 2.3-คอนกรีต

อุปกรณ์แต่งผิวคอนกรีต

1.

เครื่องแต่งผิว ( Finishing Machine )
เครื่องแต่งผิวคอนกรีตจะต้องเป็นชนิดที่มีส่วนแต่งผิว และมีส่วนไล้เรียบ ส่วนแต่งผิวทั้ง 2
ส่วนต้องทำงานได้โดยอิสระ ออกแบบให้สามารถตัดแต่งหน้าคอนกรีตได้ สามารถปรับแต่ง
ได้อย่างถูกต้อง ละเอียดเพียงพอต่อโค้งหลังทาง และความสึกหรอ

เครื่องสั่น ( Vibratory )

เครื่องสั่นจะต้องสั่นให้เต็มความกว้างของคอนกรีตแผ่นพื้น อาจจะเป็นชนิดสั่นผิวแบบกะบะ
หรือชนิดสั่นภายในก็ได้ ควรจะติดตั้งไว้บนเครื่องแต่งผิวขณะทำงานจะต้องไม่สัมผัสโดยตรง
กับรอยต่อชั้นรองพื้นทางหรือแบบข้าง ความถี่ของเครื่องชนิดสั่นผิวจะต้องไม่น้อยกว่า 3,500
รอบต่อนาที และสำหรับชนิดสั่นภายใน จะต้องไม่น้อยกว่า 5,000 รอบต่อนาที ผู้รับจ้าง
จะต้องเตรียมเครื่องสั่นไว้เป็นอะไหล่อย่างน้อยที่สุด 2 เครื่องและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีก 1
เครื่อง เพื่อใช้ได้ทันทีกรณีฉุกเฉินที่เครื่องเดิมชำรุดเสียหายขณะทำงาน
เครื่องตัดรอยต่อ ( Concrete Saw )
เครื่องยนต์ของเครื่องตัดรอยต่อจะต้องมีกำลังเพียงพอสามารถตัดคอนกรีตถึงความลึกที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว โดยมีขอบใบเลื่อยเป็นเพชรระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Diamond
Edge Saw Blade) ขณะกำลังตัดรอยต่อ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องตัดรอยต่อไว้เป็นอะไหล่อีก
อย่างน้อยที่สุดหนึ่งเครื่อง ที่หน้างานตลอดเวลา
แบบหล่อ (Forms)
1. แบบหล่อคานข้างจะต้องมีแนวตรงทำด้วยโลหะหนาอย่างน้อยที่สุด 5 มิลลิเมตร ลึกเท่ากับ
ความหนาของแผ่นพื้น
2. แบบหล่อส่วนที่เป็นโค้ง จะต้องมีรัศมีตามแบบแปลน วัสดุที่ใช้สามารถดัดให้โค้งตามรัศมีจน
เป็นที่ยอมรับได้
3. แบบหล่อที่มีรอยต่อตามแนวราบไม่อนุญาตให้ใช้แบบหล่อจะต้องปราศจากการบิดเบี้ยว โก่ง
หรือโค้งงอเมื่อนำไปทดสอบตามคานข้างเดียว ธรรมดาที่ช่วงยาว 3.00 เมตร เมื่อมี
น้ำหนักบรรทุกเท่ากับเครื่องแต่งผิวคอนกรีตหรือ อุปกรณ์ก่อสร้างอื่น ๆ ถ่ายน้ำหนักลงบน
แบบดังกล่าว จะต้องมีระยะโก่งได้ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร แบบหล่อจะต้องมีฐานกว้างอย่าง
น้อยเท่ากับความสูงจริง ส่วนบนจะต้องผิวเรียบและไม่แปรผันเกิน 3 มิลลิเมตรต่อความ
ยาว 3.00 เมตรที่จุดใด ๆ เมื่อทดสอบด้วยไม้บรรทัดตรง ( Straight Edge ) และ
ทดสอบด้านข้างไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ณ ที่จุดใด ๆ เมื่อทดสอบแบบเดียวกัน
4. แบบหล่อต้องมีที่สามารถขันปลายหน้าตัดรอยต่อให้ติดกันได้อย่างแนบสนิท และเพื่อความ
แข็งแรงในขณะติดตั้ง
วัสดุบ่มคอนกรีต

1.

งานโครงสร้างวิศวกรรม
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2.

(SPECIFICATION)

กระสอบที่ใช้บ่มคอนกรีตจะต้องทำด้วยเส้นใยปอกระเจา
หรือป่านอยู่ในสภาพดีขณะใช้
ปราศจากความสกปรก ดินเหนียวหรือสารอื่นใดที่มีผลต่อคุณภาพของการดูดซึม ต้องไม่มี
สารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต คุณภาพของกระสอบจะต้องดูดซึมน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อ
ได้รับการจุ่มหรือฉีด และต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 240 กรัมต่อตารางเมตร เมื่อแห้งสนิท
ทราย
ทรายจะต้องสะอาด เม็ดคม ปราศจากก้อนดินเหนียว สิ่งเจือปนอื่น หรือสารอันตรายใด ๆ

การเตรียมชั้นพื้นทาง ( Base Course )
ก.
ข.

ค.
ง.

หินคลุกชั้นพื้นทาง จะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าตามเวลาอันควร ก่อนเริ่มงานผิวทางคอนกรีต
ก่อนเริ่มติดตั้งแบบหล่อ และก่อนเริ่มงานแผ่นพื้น ชั้นพื้นทางภายใต้ผิวทางคอนกรีตจะต้องได้รับ
การปรับแต่ง บดอัดแน่น จนเป็นไปตามแนวและระดับที่ต้องการ ชั้นพื้นทางหรืองานชั้นต้นอื่น ๆ
ตลอดจนการบดอัดแน่นจะต้องเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
งานโครงสร้างทั้งหลายจะต้องถูกต้องทั้ง
ระดับ และแนวชั้นพื้นทางจะต้องปรับให้เรียบ ระดับถูกต้อง กว้างอย่างน้อยที่สุด 500 มม. เกิน
ขอบทั้ง 2 ข้างของผิวทางคอนกรีต โดยปกติแล้วชั้นพื้นทางจะต้องปรับแต่งให้เรียบ และได้รับ
ความเห็นชอบเพื่อให้ตั้งแบบหล่อได้อย่างน้อยที่สุดเป็นเวลา 2 วันเทคอนกรีต ล่วงหน้าไปจากจุดที่
กำลังเทคอนกรีต
ชั้นพื้นทางมีความคลาดเคลื่อนยอมได้ไม่เกิน + 15 มม. จากระดับกำหนด
ตามแบบแปลน และความคลาดเคลื่อนยอมได้สูงสุดไม่เกิน 4 มิลลิเมตร โดยใช้บรรทัดตรง (
Straight Edge ) ยาว 3 เมตร

การตั้งแบบหล่อ
ก.

พื้นรับฐานแบบหล่อ
ชั้นพื้นทางภายใต้แบบหล่อจะต้องปรับขนาด font ให้เท่ากันบดอัดแน่น และต้องตัดให้ได้ระดับ
เพื่อว่าแบบหล่อเมื่อติดตั้งจะได้มีฐานรองรับโดยสม่ำเสมอ และเพียงพอตลอดความยาว ระดับ
ผิวบนของแบบหล่อเมื่อวัดจากเชือกเส้นตรงจะต้องแปรผันได้ไม่เกิน + 3 มิลลิเมตร ถ้าพบว่าชั้น
พื้นทางต่ำกว่าระดับที่ต้องการ ให้ยกระดับแบบหล่อด้วยมอร์ต้าทรายใต้แบบหล่อ โดยการติดตั้ง
แบบหล่อบนมอร์ต้าดังกล่าวขณะเปียก ระดับที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และแปรผันเล็กน้อย แก้ไขด้วย
การกระทุ้ง หรือการตัดจนได้ระดับที่ต้องการผู้รับจ้างพึงระวังความยุ่งยากบางประการ เกี่ยวกับการ
ติดตั้งแบบหล่อที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากการทรุดตัวของงานถม จึงควรพิจารณารวมฐานชั้นมอร์ต้า
เข้าไปกับแบบหล่อด้วย
ข. การตั้งแบบหล่อล่วงหน้า

ก่อนเริ่มงานเทคอนกรีตประจำวัน แบบหล่อจะต้องตั้งล่วงหน้า ได้รับการตรวจสอบ และเห็นชอบจากผู้
ควบคุมงานอย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของความยาวผิวทางคอนกรีตที่จะเทในวันนั้น นอกจากว่าการเท
คอนกรีตช่วงสั้น ๆ ผู้ควบคุมงานจะยินยอมให้เริ่มเทคอนกรีตได้ก็ต่อเมื่อแบบหล่อได้ตั้ง ตรวจสอบ
และเห็นชอบแล้วไม่น้อยกว่า 150 เมตร แล้วเท่านั้น
ค. หลักยึดแบบหล่อ ( Staking Forms )
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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แบบหล่อจะต้องมีหลักตอกยึดไว้ในตำแหน่งจำนวน 3 แห่ง หรือมากกว่าในทุกช่วง 3 เมตร ด้านปลายต้อง
ตอกยึดไว้ข้างละ 1 หลัก หน้าตัดของแบบหล่อจะต้องยึดไว้อย่างแน่นหนา ปราศจากการเคลือ่ นตัวในทุก
ทิศทาง แนวของแบบหล่อจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปจากแนวจริงเกิน + 3 มิลลิเมตร ณ จุดใดจุดหนึ่ง ผิว
ของแบบหล่อจะต้องสะอาด และทาน้ำมันก่อนเทคอนกรีต

ง.

ระดับและแนวแบบหล่อ
แนวและระดับแบบหล่อจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างจำเป็นต้องแก้ไข
ทันทีก่อนและหลังเทคอนกรีต เมื่อใดก็ตามแบบหล่อถูกรบกวนจนเสียแนว จะต้องตั้งแบบหล่อ
และตรวจสอบใหม่

การตรวจสอบสภาพของชั้นพื้นทาง
ก.

ข.

ชั้นพื้นทางจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามโค้งหลังทาง และค่าระดับดังที่แสดงในแบบแปลน โดยใช้
แบบวัดชนิดเป็นซี่วิ่งไปบนแบบหล่อ ถ้ากรณีจำเป็นวัสดุชั้นพื้นทางจะต้องเอาออก หรือเพิ่มเติมเข้า
ไปเพื่อให้ระดับของชั้นพื้นทางทุกส่วนถูกต้องตามต้องการ
เสร็จแล้วบดอัดแน่นให้ทั่วตลอดและ
ตรวจสอบใหม่อีกครั้งด้วยแบบวัด
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เทคอนกรีตส่วนใด ๆ บนชั้นพื้นทางโดยที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบ
จากผู้ควบคุมงาน ถ้าพื้นทางได้รับการรบกวนจนเสียหาย ภายหลังจากที่ได้ยอมรับแล้ว จะต้อง
ตกแต่งให้เข้ารูป และอัดแน่นใหม่อีกครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ชั้นพื้นทางที่เสร็จเรียบร้อย
แล้วจะต้องผิวเรียบ อยู่ในสภาพอัดแน่นขณะเทคอนกรีต และเปียกชื้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
ห้ามเทคอนกรีตบนผิวพื้นทางที่เป็นโคลนและไม่สะอาด ถ้าผิวพื้นทางแห้งเกินไปก่อนเทคอนกรีต
จะต้องพรมน้ำเสียก่อน วิธีพรมน้ำจะต้องไม่ทำให้น้ำขังถ้าผู้ควบคุมงานต้องการและขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ จะต้องพรมน้ำชั้นพื้นทางก่อนเทคอนกรีตเพียงเวลาเล็กน้อยเท่านั้น

กำหนดเวลาการผสมคอนกรีต
ห้ามผสม เท และแต่งผิวคอนกรีต เมื่อแสงอาทิตย์สว่างไม่เพียงพอ เว้นแต่จะจัดหาแสงไฟฟ้าให้สว่าง
เพียงพอ และผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้วเท่านั้นคอนกรีตจะต้องผสมตามจำนวนที่ต้องการใช้ในขณะนั้น
เท่านั้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความข้นเหลวของคอนกรีตที่ผลิต ถ้าพิสูจน์ว่า ในทางปฏิบัติไม่
สามารถจะเทคอนกรีตที่ผสมจากโรงงานผลิตกลางให้เสร็จได้ก่อนที่คอนกรีตจะแข็งตัวเกินไปผู้ควบคุมงาน
อาจจะสั่งให้ผสมคอนกรีตที่หน้างานก่อสร้าง ( Mixing at Site of Construction )
การผสมและการขนส่งวัสดุ ( Batching and Transporting Materials )
การผสมคอนกรีตที่หน้างานก่อสร้าง มวลรวมจะขนส่งจากโรงผสม ( Batching Plant ) ไปยังเครื่องผสม
( Mixer ) ด้วยกล่องผสม ( Batch Boxes ) หรือยานพาหนะ (Vehicle Bodies) หรือเครื่องบรรจุอื่นให้
เพียงพอต่อการก่อสร้างตามปริมาณที่ต้องการ ช่องกั้นวัสดุระหว่างรุ่นผสมจะต้องมีจำนวนเพียงพอ และ
ได้ผลเพื่อป้องกันวัสดุหกล้นจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่งขณะขนส่งหรือในขณะเทกองปูนซีเมนต์ในเครื่อง
บรรจุเดิม อาจจะอนุญาตให้ขนส่งไปบนมวลรวมได้จำนวนปูนซีเมนต์เป็นถุงที่ต้องการใช้แต่ละรุ่นผสม (
Each Batch ) จะต้องวางไว้บนมวลรวมสำหรับรุ่นผสมนัน้ ๆ ปูนซีเมนต์จะต้องเทลงบนมวลรวมจนหมด
เกลี้ยง ก่อนเทรวมลงในเครื่องผสมอีกครั้ง วัสดุแต่ละรุ่นผสมจะต้องส่งถึงเครื่องผสมแยกกันทั้งหมดและมี

งานโครงสร้างวิศวกรรม
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(SPECIFICATION)

คุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง วัสดุในเครื่องบรรจุแต่ละรุ่นผสมจะต้องเทรวมลงในเครื่องผสมจนหมดเกลี้ยง
ปราศจากความเสียหายของปูนซีเมนต์ หรือการผสม หรือวัสดุตกหล่นจากช่องหนึ่งลงไปยังอีกช่องหนึ่ง
การเทคอนกรีต
คอนกรีตจะเทลงบนชั้นพื้นทางที่ได้เตรียม
ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อการเตรียมชั้นพื้นทางแล้วเท่านั้น
จะต้องไม่เทคอนกรีตใด ๆ รอบ ๆ โครงสร้าง จนกว่าตัวโครงสร้างจะก่อสร้างถูกต้องตามระดับและแนว
ที่ต้องการหรือจนกว่าจะวางวัสดุใส่รอยต่อเผื่อขยายรอบโครงสร้างนั้น เรียบร้อยแล้วนอกจากรถบรรทุก
ผสมคอนกรีต รถบรรทุกติดถังกวน หรือเครื่องจักร ที่ใช้ขนส่งอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุม
งานแล้ว จะต้องติดตั้งเครื่องระบายคอนกรีตโดยปราศจากการแยกตัวของวัสดุคอนกรีตจะต้องเทลงในถัง
ใส่คอนกรีตซึ่งสามารถยกขึ้นได้เหนือชั้นพื้นทาง และจากนั้นค่อย ๆ เทคอนกรีตลงเพื่อป้องกันการแยกตัว
หรือเกิดการอัดแน่นของวัสดุเสียก่อนเครื่องจับเหล็กชนิดเคลื่อนที่ได้ ต้องนำมาใช้ยึดเหล็กเสริมให้อยู่ใน
ตำแหน่ง หรือใช้ค้ำยันทำด้วยโลหะหนุนเหล็กเสริม หรือฝังเหล็กเสริมในชั้นคอนกรีตที่ ยังไม่ได้อัดแน่น
ด้วยเครื่องสั่น วิธีตั้งค้ำยันสำหรับเหล็กเสริม จะต้องสามารถให้ยึดเหล็กเสริมไว้ในตำแหน่งของแผ่นพื้น
คอนกรีตที่อัดแน่นแล้ว ที่ระดับความลึกวัดจากผิวหน้าตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและคอนกรีตจะต้อง
อัดแน่นบริเวณรอบ ๆ เหล็กเสริมโดยทั่วถึงกัน
รอยต่อ
ก.

การออกแบบรอยต่อ
รอยต่อต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามที่ออกแบบหรือตามที่ผู้ควบคุมงาน สั่ง
ก่อนที่ติดตั้งวัสดุอุด
รอยต่อในตำแหน่งชั้นพื้นทางที่ตำแหน่งนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน
แผ่นวัสดุอุดรอยต่อเผื่อขยายจะต้องวางรอบตัวโครงสร้างที่อยู่ภายในผิวทางคอนกรีตก่อนเท
คอนกรีต

ข.

รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง ( Expansion Joint )
1. วัสดุสำหรับรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง จะต้องวางประกอบบนชั้นพื้นทาง และอยู่ในตำแหน่ง
เป็นหน่วยเดียวกัน
2. ส่วนประกอบรอยต่อประกอบด้วยแผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งเหล็กเดือยหรือเทียบเท่าที่ได้รับ
ความเห็นชอบ วัสดุอุดรอยต่อขนาดตามต้องการเหล็กเดือยขนาด และความยาวตามต้องการ
ประกอบในตำแหน่งตามต้องกา ปลอกเหล็กเดือย ( Sleeve ) และส่วนเครื่องช่วยตัวหนุนที่
เห็นชอบแล้วสำหรับเหล็กเดือยตรงตำแหน่งที่หรือใกล้ปลายสุดเหล็กเดือย ( Dowel Bar )
3. แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งเหล็กเดือย ( Dowel Bar ) จะต้องเป็นแผ่นโลหะอย่างแน่นหนา ตัด
ตามความลึกและโค้งหลังทางของแผ่นพื้นที่ต้องการมีความยาวสั้นกว่าความยาวของรอยต่อที่
ต้องการ 10 มม. มีช่องด้านล่างตามความจำเป็นสำหรับถอดออกได้ มีอุปกรณ์อื่นตาม
ความเหมาะสม ที่จะอำนวยความสะดวกต่อการถอดออกได้

4.
5.

งานโครงสร้างวิศวกรรม

แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งเหล็กเดือยจะต้องสะอาด และทาน้ำมันก่อนนำมาใช้
ปลายข้างหนึ่งของเหล็กเดือยจะต้องเคลือบด้วยยางแอสฟัลต์ ชนิด MC-70 อย่างทั่วถึงหรือวัสดุ
อื่นที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าสามารถป้องกันแรงยึดหน่วง ( Bond Breaking Compound )
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6.

7.

8.

(SPECIFICATION)

ระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเดือยได้ ปลอกเหล็กเดือย ( Sleeve ) จะต้องสวมเข้าทางด้านปลาย
เหล็กเดือยที่เคลือบยางแอสฟัลต์
ตัวหนุนอื่น ๆ ทีจ่ ะใช้ก่อสร้างและยึดเหล็กเดือยให้อยู่ตามแนวที่ถูกต้อง ทั้งแนวดิง่ และแนวราบ
โดยให้เหล็กเดือยมีความคลาดเคลื่อนยอมได้ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ใน 100 มม.

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ส่วนบนของแผ่นเหล็กติดตั้งต้องสูงกว่าส่วนบนของวัสดุอุดรอยต่อที่
5 มิลลิเมตร วัสดุอุดรอยต่อจะต้องตั้งอยู่ในแนวดิ่ง ในขณะที่เหล็กเดือยอยู่ในแนวราบ
หน้าของวัสดุอุดรอยต่อจะต้องอยู่ในระนาบตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางถนน โดยให้ความกว้าง
ของช่องการจราจรมีความคลาดเคลื่อนยอมได้ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และเหล็กเดือยจะต้อง
ตั้งฉากกับหน้าของวัสดุอุดรอยต่อ การประกอบรอยต่อ จะต้องจัดให้แผ่นเหล็กสำหรับติด
ตั้งอยู่ทางข้างวัสดุอุดรอยต่อ ด้านไกลจากด้านเทคอนกรีต ส่วนบนของวัสดุอุด รอยต่อ
จะต้องอยู่ต่ำกว่าผิวหน้าของแผ่นพื้นตามต้องการ 10 มม. ส่วนล่างวางอยู่บนหรือยื่นเข้า
ไปในชั้นพื้นทาง วัสดุอุดรอยต่อจะต้องอยู่ในแนวดิ่ง จะต้องตอกเหล็กยึดในตำแหน่งให้
รอยต่อมั่นคงตลอดการก่อสร้าง การติดตั้งส่วนประกอบรอยต่อจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ควบคุมงานก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง
เหล็กยึดที่ใช้จะต้องมีรูปตัดและความยาวพอเหมาะตามที่ผู้ควบคุมงานยอมรับ

ค. รอยต่อเผื่อหดตามขวาง ( Contraction Joint )
1. รอยต่อเผื่อหดตามขวาง ประกอบด้วย ระนาบของความเปราะ (Planes of Weakness) ที่
เกิดจากการใส่ไม้แบบ
หรือการตัดเป็นร่องบนหน้าของผิวทางรอยต่อเผื่อหดตามขวางยัง
รวมถึงเหล็กเดือย ( Dowel Bar ) ถ่ายน้ำหนักบรรทุกด้วยร่อง ( Groove ) สำหรับระนาบ
ของความเปราะจะต้องเลื่อยตัดในผิวทางคอนกรีตหลังจากการอยู่ตัวครั้งแรก หรือภายใต้
สภาวะพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานแล้วเท่านั้น ร่องดังกล่าวอาจจะใช้ไม้
แบบกดลงในคอนกรีตสด หลังจากการลากไม้กวาดและก่อนการอยู่ตัวครั้งแรกเพียงเล็กน้อย
ร่องจะต้องตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางของผิวทาง และจะต้องถูกต้องตามแนวจริงความกว้าง
ของแผ่นพื้นมีความคลาดเคลื่อนยอมได้ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร
2. เมื่อการทำร่องด้วยไม้แบบได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานแล้วต้องใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่เห็นชอบ แล้วกดลงในคอนกรีตสด เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องคงไว้ในที่
จนกว่าคอนกรีตครบอายุการอยู่ตัวครั้งแรก และยกออกด้วยความระมัดระวังโดย
ปราศจากรบกวนคอนกรีตข้างเคียง ความกว้างและความลึกของร่อง ดังแสดงไว้ในแบบ
แปลน
3. รอยต่อเผื่อหดร่องเว้นร่อง (Alternate Contraction Joint) จะต้องใช้เลื่อยตัดภายใน 12
ชม.ของอายุคอนกรีต แต่ต้องไม่นานจนกระทั่งปล่อยให้คอนกรีตแข็งตัวโดยเปล่าประโยชน์
เกินความจำเป็น ส่วนที่เหลือของรอยต่อจะต้องตัดแต่งด้วยเลื่อยภายใน 7 วัน เพื่อป้องกัน
การแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว จนไม่สามารถควบคุมได้ รอยต่อทั้งหมดจะต้องเลื่อยตัดถึง
ระดับความลึกที่ระบุไว้ในแบบแปลน
4. วิธีการอื่นใดสำหรับเลื่อยรอยต่อที่ก่อให้เกิดรอยแตกก่อนถึงเวลากำหนด
และไม่สามารถ
ควบคุมได้จะต้องแก้ไขทันทีด้วยการปรับขั้นตอนการตัดรอยต่อ หรือช่วงระยะเวลาระหว่าง
การเทคอนกรีตหรือการหยุดบ่มคอนกรีตกับการตัดรอยต่อส่วนประกอบการถ่ายน้ำหนัก
บรรทุก สำหรับรอยต่อเผื่อหดตามขวางจะต้องประกอบด้วยเหล็กเดือยไม่มีปลอก และส่วน
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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5.
6.

ง.

จ.

(SPECIFICATION)

เครื่องช่วยตัวหนุนที่เห็นชอบแล้ว รวมทั้งแผ่นเหล็ก สำหรับติดตั้งเหล็กเดือยที่เป็นสิทธิ
ทางเลือกของผู้รับจ้าง
ปลายข้างหนึ่งของเหล็กเดือยจะต้องเคลือบด้วยยางแอสฟัลต์ชนิด MC-70 อย่างทั่วถึง หรือ
วัสดุอื่นที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าสามารถป้องกันแรงยึดหน่วงระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเดือยได้
ส่วนประกอบชั่วคราวอื่น ๆ จะต้องออกแบบ และก่อสร้างให้สามารถยึดเหล็กเดือยให้อยู่ตาม
แนวที่ถูกต้องทั้งแนวดิ่งและแนวราบ โดยให้เหล็กเดือยมีความคลาดเคลื่อนยอมได้ไม่เกิน 1
มิลลิเมตร ใน 100 มม.ชุดติดตั้งรอยต่อจะต้องจัดวางในตำแหน่งที่ทำให้เหล็กเดือยขนานกับ
แนวศูนย์กลาง
และจะต้องตอกหลักยึดให้อยู่ในตำแหน่งโดยแน่นหนาตลอดการก่อสร้าง
ส่วนประกอบและการติดตั้งรอยต่อต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มเท
คอนกรีตทุกครั้ง

รอยต่อตามยาว ( Longitudinal Joint )
1. รอยต่อตามยาวจะต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
ดังที่แสดงรายละเอียดในแบบแปลน
ระนาบของความเปราะที่เกิดจากการใช้ไม้แบบ หรือจากการใช้เลื่อยตัดร่องในผิวทางแผ่นพื้น
จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เหมาะสมของบทนี้
2. เหล็กเส้นที่เสียบรอยต่อตามยาว จะต้องจัดวางตั้งฉากกับรอยต่อและจะต้องวางบนม้านั่งที่
ได้รับความเห็นชอบ ( Approved Chairs ) และยึดอย่างแน่นหนา หรือใช้ตัวหนุนอื่นเพื่อ
ป้องกันการเคลื่อนตัวจากตำแหน่งเดิมเหล็กเส้นจะต้องไม่ทาสี หรือเคลือบด้วยยางแอสฟัลต์
หรือวัสดุอื่นใด เมื่อช่องจราจร ข้างเคียงกันของถนนก่อสร้างแยกกัน แบบหล่อเหล็กที่ใช้
จะต้องมีรูปร่าง ตลอดความยาวรอยต่อก่อสร้าง เหล็กยึดอาจจะพับเป็นมุมฉากกับแบบหล่อ
ของช่องจราจรแรกได้ สามารถก่อสร้างและดัดกลับให้ตรงใหม่ตามรูปที่ต้องการ ก่อนเท
คอนกรีตในช่องจราจรข้างเคียง
รอยต่อก่อสร้างตามขวาง ( Construction Joint )
รอยต่อก่อสร้างตามขวาง จะต้องใช้แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งหรือใช้วัสดุฝากั้นที่เหมาะสม เพื่อให้ได้
ผิวหน้าดิ่งและมีรูปร่างที่เห็นชอบแล้ว หรือจะเป็นรอยต่อประชิด จากการใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อให้
ได้ผิวหน้าดิ่ง และไม่มีรูปร่างไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กยึดถ้ารอยต่อเป็นรูปร่าง แต่จำเป็นต้องมีเหล็ก
เดือยขนาด และระยะเรียงเท่ากันกับรอยต่อเผื่อหดที่ทุกรอยต่อประชิดรอยต่อก่อสร้างตามขวาง จะ
อนุญาตให้ทำได้ในกรณีที่งานจะต้องชะงักนานเกิน 30 นาที และจะต้องทำในตำแหน่งเดียวกับ
รอยต่อ เผื่อหดตามขวางที่แสดงไว้ในแบบ

การตัดแต่งสุดท้าย ( Final Strike-off ) การอัดตัวคายน้ำ ( Consolidation ) และการตกแต่ง (
Finishing )
ก.

เครื่องแต่งผิวคอนกรีต
1. ทันทีที่คอนกรีตเสร็จจะต้องตัดแต่ง และตกแต่งผิวด้วยเครื่องแต่งผิว คอนกรีต ที่ได้รับความ
เห็ น ชอบแล้ ว ให้ ได้ ระดั บ และรู ป ตัด ดั งแสดงในแบบแปลนและให้ สู งกว่าระดั บ ที่ ต้ องการ
เล็กน้อย เพื่อว่าผิวหน้าคอนกรีตเมื่อได้รับการอัดตัว คายน้ำและตกแต่งผิวเสร็จสมบูรณ์แล้ว
จะได้ระดับและความลาดเอียงแท้จริงดังแสดงไว้ในแบบแปลน และปราศจากผิวหน้าพรุน
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2.

3.

4.
5.
ข.

(SPECIFICATION)

เครื่องแต่งผิ วจะต้องเคลื่อนผ่านพื้น ที่ผิว ทางไป - มาหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้ได้ผิ วคอนกรีต
สม่ำเสมอ ได้ระดับรูปตัดจริง
ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการมากจนเกินไปบนพื้นที่หนึ่งๆ ส่วนบนของแบบหล่อจะต้องรักษา
ให้ ส ะอาดอยู่ เสมอด้ว ยอุป กรณ์ ที่ ได้ผ ลติดกั บ เครื่อ งแต่งผิ ว เพื่อ ให้ เครื่องแต่งผิ วสามารถ
เคลื่ อ นที่ ไปได้ บ นแบบหล่ อ ตามระดั บ จริ งปราศจากการยกขึ้ น โคลงเคลง หรื อ เกิ ด การ
แปรปรวนอื่นจนมีผลต่อความถูกต้องของผิวทาง ระหว่างที่เครื่องตกแต่งผิวผ่านเที่ยวแรก สัน
ของคอนกรีตจะต้องเกลี่ยให้เรียบสม่ำเสมอล่วงหน้าไปก่อนด้วยแผ่นแต่งผิวหน้าตลอดความ
ยาว เว้นแต่กำลังทำรอยต่อก่อสร้าง เครื่องตกแต่งผิวหน้าจะต้องไม่ปฏิบัติงานเลยจุดดังกล่าว
ส่วนการเกลี่ยคอนกรีตด้วยแผ่นแต่งผิวยังคงล่วงหน้าต่อไปได้
เครื่องตกแต่งผิวหน้า จะต้องไม่เคลื่อนที่ผ่านไปข้างหน้ารอยต่อตามขวางจนกว่าแผ่นแต่งผิว
ตัวหน้าจะผ่านรอยต่อไปแล้วประมาณ 20 ซม.การแยกตัวของมวลรวมหยาบจะต้องตักออก
ทิ้งจากรอยต่อทั้งสองข้าง และแล้วเครื่องตกแต่งผิวหน้าถึงจะเริ่มเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าอีก
ครั้ง เมื่อแผ่นแต่งผิวตัวที่สองเคลื่อนเข้าใกล้รอยต่อเพียงพอที่จะมีมอร์ต้าส่วนเกินที่อยู่ข้างหน้า
ไหลเหนือรอยต่อได้ จะต้องยกแผ่นแต่งผิวตัวที่สองนั้นข้ามรอยต่อ หลังจากนั้นเครื่องตกแต่ง
ผิวหน้าอาจจะเคลื่อนผ่านรอยต่อได้โดยไม่ต้องยกแผ่ นแต่งผิวขึ้น แต่ต้องไม่ก่อให้ เกิดการ
แยกตัวฉับพลันของมวลรวมหยาบระหว่างรอยต่อ และแผ่นแต่งผิวขณะอยู่เหนือรอยต่อ
ภายหลังเทคอนกรีตและตัดแต่งทั้งสองข้างของรอยต่อแล้วแผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งเหล็กเดือย
หรือปลอกจะต้องยกออกด้วยความระมัดระวังอย่างช้า ๆ หลังจากยกออกแล้วค่อย ๆ อุดรู
หรือพื้นที่ส่วนที่ต่ำด้วยคอนกรีตสด
เครื่องตกแต่งผิวหน้าชนิดเฉียงควรนำมาใช้ถ้าหาได้

การตกแต่งผิวด้วยมือ
1. เมื่อความกว้างของแผ่นพื้นเปลี่ยนแปลง การตัดแต่งและการอัดแน่นด้วยมืออาจนำมาใช้ได้
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ในกรณีเครื่องจักรเสีย หรือกรณีฉุกเฉินอื่น
ผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้วิธีการตกแต่งผิวหน้าด้วยมือได้ จนกว่าจะซ่อมเครื่องจักรเสร็จ
2. แผ่นแต่งผิว ( Screed ) ที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก และได้รับความเห็นชอบแล้วอาจนำมาใช้
ได้ แผ่นแต่งผิวจะต้องยาวกว่าความกว้างของแผ่นพื้นที่ต้องการตัดแต่ง และอัดแน่นอย่างต่ำ
ที่สุด 60 ซม. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานในด้านรูปแบบโครงสร้างแข็งแรง
เพียงพอ คงรูปแบบเดิมขณะปฏิบัติงานทำด้วยโลหะ หรือวัสดุอื่นหุ้มโลหะการอัดตัวคายน้ำ
สามารถกระทำได้โดยยกขึ้น หรือปล่อยลง แผ่น แต่ ง ผิ ว หลาย ๆ ครั้ ง จนสามารถได้
คอนกรีตที่แน่นตามต้องการ ผิวหน้าแน่นไม่มีโพรงอากาศ
3. แผ่นแต่งผิวจะต้องวางและเลื่อนไปบนแบบหล่อโดยไม่มีการยกขึ้นมีแรงเฉือนเคลื่อนที่ได้ทั้ง
ทางยาวและทางขวาง เดินหน้าในทิศทางที่งานเทคอนกรีตคืบหน้าเสมอ ถ้าจำเป็นให้กระทำ
ซ้ำได้จนกว่าผิวหน้าคอนกรีตจะมีเนื้อสม่ำเสมอ ได้ระดับและรูปร่างแท้จริง และปราศจาก
ผิวพรุน
ค.การแต่งผิวด้วยเครื่องแต่งผิว ( Floating )
คอนกรีตหลังจากตัดแต่งและอัดแน่นเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำให้ผิวหน้าเรียบ ถูกต้อง และอัดแน่น
ต่อไปอีก ด้วยการแต่งผิวด้วยเครื่องแต่งผิวตามแนวยาว ที่ออกแบบให้เหมาะสมและได้รับความ
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ง.

(SPECIFICATION)

เห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการแต่งผิวในเวลาที่เหมาะสมในกระบวนการ
นี้เครื่องแต่งผิวจะทำงานในลักษณะปาดไปปาดมาตามขวาง พร้อมกับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้า
การใช้บรรทัดตรงและแก้ไขผิวทาง ( Straight Edging and Surface Correction )
หลังจากการแต่งผิวด้วยเกรียงตามยาวเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องเอาน้ำปูนส่วนเกินออกทิ้ง แต่ขณะที่
คอนกรีตยังคงสามารถหลอมหล่อได้ ผิวหน้าของคอนกรีตจะต้องทดสอบ เพื่อความถูกต้องด้วย
บรรทัดตรง ( Straight Edge ) ยาว 3 เมตร บรรทัดตรงจะต้องวางสั มผัสกับผิวคอนกรีตใน
ลักษณะที่ต่อเนื่องกัน ขนานกับแนวศูนย์กลางถนน และครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นพื้นของ
ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ งการตรวจสอบล่วงหน้าตามแนวถนนในช่วงต่อไป จะต้องไม่ยาวเกินกว่า
ครึ่งหนึ่งของความยาวบรรทัดตรง ถ้าพบว่ามีบริเวณใดเป็นแอ่งหรือหลุม จะต้องเติมให้เต็มด้วย
คอนกรีตสดทันที และพบบริเวณใดสูงจะต้องตัดลงให้เรียบ ผิวหน้าจะต้องตัดแต่ง อัดแน่นและ
แต่งผิวเรียบใหม่อีกครั้ง จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อผิวบริเวณรอยต่อเพื่อให้มั่นใจว่าได้ความเรียบ
ที่ตามต้องการโดยสมบูรณ์ การทดสอบด้วยบรรทัดตรง และการแต่งผิวหน้าด้วยเกรียงจะต้อง
ดำเนินต่อไปจนกระทั่งผิวทางทั้งหมดเรียบได้ระดับ และโค้งหลังทางตามกำหนด

จ.

ลักษณะผิว
1. ผิวคอนกรีตสำหรับ ช่องจราจรจะต้องแต่งผิวโดยใช้แปรงลวด และจะต้องรีบแต่งผิวโดย
ฉับพลันเมื่อน้ำปูนส่วนเกินขึ้นถึงผิวหน้าถนน
2. แปรงลวดสามารถดำเนิ น การได้ ด้ ว ยมื อ จากสะพานทอดข้ ามที่ เคลื่ อ นย้ ายได้ หรื อ โดย
เครื่องจักรกล จะใช้วิธีใดก็ตามแปรงลวดจะต้องกว้างไม่น้ อยกว่า 450 มิลลิเมตร และมี
ลวดสปริงสองแถวจะต้องมีจำนวนอย่ างน้ อยที่สุ ด 2 เครื่ องที่ห น้ างานตลอดเวลา เพื่อให้
สามารถทำงานได้จนเป็นที่พอใจของผู้ควบคุมงาน
3. ไม้กวาดดังกล่าวจะต้องลาดตามขวาง และลากครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อทำผิวหน้าให้เป็นร่อง
อย่างสม่ำเสมอ ลึก 1 ถึง 2 มิลลิเมตร ร่องนี้จะต้องตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางของแผ่น
พื้น ลักษณะผิวจะต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์
ก่อนที่คอนกรีตจะอยู่ในสภาวะที่มีผิวฉีกขาด
หรือขรุขระโดยไม่สมควรจากการลากไม้กวาดผิวที่ลากไม้กวาดแล้วจะต้องปราศจากพื้นที่
ขรุขระ รูพรุน ไม่สม่ำเสมอหรือเป็นหลุมบ่อ และมองดูไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ควบคุม
งาน

ฉ.

การแต่งขอบที่แบบหล่อ และที่รอยต่อ
1. หลังจากการลากไม้กวาดแล้ว แต่ก่อนที่คอนกรีตจะครบอายุการอยู่ตัวครั้งแรก ขอบตามยาว
ทั้งสองข้างของพื้นถนน และขอบรอยต่อเผื่อขยายตามขวางทั้งสองด้าน ระนาบของความ
เปราะ ยกเว้น เมื่ อใช้เลื่ อยรอยต่อก่ อสร้างตามขวาง และรอยต่อ ก่อสร้างฉุกเฉิน จะต้อ ง
ตกแต่งด้วยเครื่องมือที่เห็นชอบแล้วและลบมุมจนได้รัศมี 5 มิลลิเมตร โดยสม่ำเสมอ ผิว
เรียบและอัดแน่น ผิวของแผ่นพื้นจะต้องไม่ถูกรบกวนจนขรุขระ จากความเอียงของเครื่องมือ
ขณะใช้ที่ ทุ กรอยต่อ ตัด ขวาง รอยเปื้ อยที่ เกิด จากเครื่ องมื อบนแผ่ น พื้ นข้ างเคี ยงกั รอยต่ อ
จะต้องเอาออกโดยการลากไม้กวาด การทำดังนี้จะต้องไม่รบกวนมุมของแผ่นพื้นที่ได้ลบมุม
แล้ว รอยเครื่องมือตามขอบตลอดแนวของแผ่น พื้น ให้คงไว้ในที่เศษคอนกรีตส่วนบนของ
รอยต่อจะต้องเอาออกทิ้งให้หมด
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2.

(SPECIFICATION)

รอยต่อทุกแห่งจะต้องทดสอบด้วยบรรทัดตรง ก่อนที่คอนกรีตจะก่อตัว และจะต้องแก้ไข
ถ้ารอยต่อข้างหนึ่งสูงกว่าอีกข้างหนึ่ง หรือถ้าทั้งสองด้านสูงกว่า หรือต่ำกว่าแผ่นพื้นข้างเคียง

ผิวทางที่พึงประสงค์
หลังจากคอนกรีตแข็งตัวเพียงพอแล้ว ผิวหน้าจะต้องทดสอบต่อไปอีกเพื่อความถูกต้อง ด้วยบรรทัดตรง
ยาว 3 เมตร ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ววางผิวหน้าต่อเนื่องกันไปโดยมีระยะทาบ 1.5 เมตร ตลอด
ผิวหน้าทั้งหมดโดย เฉพาะอย่ างยิ่ งที่ร อยต่อผิ ว หน้ าส่ ว นใดก็ตาม เมื่ อทดสอบในแนวยาวแล้ ว พบว่า
เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดตรงเกิน 3.5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 7.0 มิลลิเมตร จะต้องทำเครื่องหมายไว้
และขัดออกด้วยเครื่องขัดพื้นที่เห็นชอบแล้วจนกระทั่งความเบี่ยงเบนเหลือไม่เกิน 3.5 มิลลิเมตร เมื่อใดก็
ตามถ้าพบว่าความเบี่ยงเบนจากบรรทัดตรงเกิน 7.0 มิลลิเมตร ผู้รับจ้างจะต้องรื้อแผงคอนกรีตออกทิ้ง
และก่อสร้างใหม่โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง การรื้อออกทิ้งดังกล่าวจะต้องรื้อเต็มความลึก และเต็มความกว้าง
ของแผ่นพื้น ยาวต่ำสุด 3 เมตร ค่าระดับจุดใดจุดหนึ่งบนผิวคอนกรีตจะต้องไม่แปรผันเกินกว่า 1 ซม.
จากค่าระดับที่กำหนดตรวจสอบโดยสายเอ็นยาว 20 เมตร ในทิศทางตามยาว
การบ่มคอนกรีต
ในทัน ทีห ลังจากลากไม้กวาดและตกแต่งขอบเสร็จสมบู รณ์ ปราศจากความเสี ยหายแล้ว ผิวคอนกรีต
จะต้องบ่มทันที
การปฏิบัติการเทคอนกรีตจะต้องสั่งให้หยุดชั่วคราว ถ้าพบว่าเมื่อใดก็ตามการจัดหา
น้ำสำหรับใช้บ่มและเทคอนกรีตไม่เพียงพอ วัสดุสำหรับบ่มคอนกรี ตจะต้องใช้เพิ่มขึ้นจนเป็นที่พอใจของผู้
ควบคุมงานแต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของแผ่นพื้นเปลือย ขณะใดขณะหนึ่ง
ระหว่างระยะบ่มคอนกรีตจะต้องรีบปิดใหม่ทันทีจนเป็นที่พอใจของผู้ควบคุมงานแผ่นคอนกรีตจะต้องไม่
ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีวัสดุใดคลุม ตลอดระยะเวลาของการบ่ม ทันทีหลังจากการแต่งผิวหน้าครั้งสุดท้าย
เสร็จสมบูรณ์แล้ว แผงคอนกรีตจะต้องบ่มเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ผิวหน้าจะต้องตรวจสอบเป็นปกติ
เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ในช่วงระยะเวลาแรก ผิวคอนกรีตจะสามารถทนต่อวัสดุที่ใช้คลุมและอุ้มความชื้น
ได้ ซึ่งอาจจะเป็นกระสอบ 2 ชั้น หรือผ้าฝ้าย 2 ชั้น หรือทราย 1 ชั้น หรือวัสดุดูดซึมน้ำได้ดีชนิด
อื่น ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว จะใช้วัสดุใดก็ตามจะต้องรักษาให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7
วัน และถึงระดับที่จะมั่นใจได้ว่ามีความสัมพันธ์ 100% ที่ผิวหน้าแผงคอนกรีต เมื่อถอดแบบข้างออก
แล้ว ด้านข้างแผ่นพื้นทั้ง 2 ด้านที่ไม่มีวัสดุคลุมจะต้องป้องกันทันที เพื่อให้การบ่มเป็นไปเช่นเดียวกับผิว
บนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการคงตัวและประสิทธิภาพของคอนกรีตผิวทางว่าการบ่ มคอนกรีตจะต้อง
กระทำอย่างน่าพึงพอใจ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทนี้อย่างละเอียดและอย่างรวดเร็ว
การถอดแบบหล่อ
การถอดแบบหล่อจะกระทำได้หลังจากที่เทคอนกรีต และปรับแต่งเรียบร้อย แล้วไม่น้อยกว่า 12 ชม.
ทันทีที่แบบหล่อรื้อออก ขอบทั้งสองข้างของรอยต่อเผื่อขยายจะต้องทำความสะอาดคอนกรีต และวัสดุ
อุดรอยต่อเต็มความกว้างที่เปลือยสำหรับเต็มความลึกของแผ่นพื้น พื้นที่ใดที่พบว่ามีโพรงรังผึ้งเล็กน้อย
จะต้องซ่อมด้วยมอร์ต้าประกอบด้วยปูนซีเมนต์ 1 ส่วน และมวลรวมละเอียด 2 ส่วนโดยน้ำหนักพื้นที่
ใดที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโพรงรังผึ้งใหญ่ พื้นที่นั้นจะถือว่าเป็นข้อบกพร่อง และจะต้องรื้อ
ออกทิ้งและก่อสร้างใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง ส่วนที่รื้อออกทิ้งจะต้องเต็มความลึก และเต็มความ
กว้างของแผ่นพื้น และยาวต่ำที่สุด 3 เมตร
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(SPECIFICATION)

การป้องกันแผ่นคอนกรีต
ผู้รับจ้างจะต้องจัดตั้งแผงกั้น และบำรุงรักษาความเหมาะสม ตลอดจนจัดจ้างยามรักษาการณ์ เพื่อแยก
การจราจรสาธารณะออกไปจากแผงคอนกรีตที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จใหม่ ๆ จนกว่าจะเปิดใช้แผงกั้นดังกล่าว
จะต้องจัดให้ไม่ขัดแย้งกันกับการจราจรสาธารณะ ในทุกช่องทางจราจรที่ต้องการจะเปิดใช้เครื่องหมาย
และสัญญาณไฟจราจรที่จำเป็นจะต้องบำรุงรักษาโดยผู้รับจ้างเพื่อระบุอย่างชัดเจนว่า ช่องจราจรใดเปิด
เป็นสาธารณะ สถานที่ที่จำเป็นใด ดังที่แสดงไว้ในแบบแปลนที่ต้องจัดไว้ให้จราจรผ่านข้ามแผ่นคอนกรีต
ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างทางข้ามให้เพียงพอตามความเหมาะสม เพื่อทอดข้ามแผ่นคอนกรีต โดยค่ าใช้จ่าย
เป็นของผู้รับจ้างเองที่ใดก็ตามกำหนดว่าเป็นผิวทางการจราจรสาธารณะอยู่ประชิดกันกับแผ่นพื้น หรือ
ช่องทางที่กำลังเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั้งรั้วป้องกันชั่วคราวให้เพียงพอตลอดแนวแบ่งช่อง
จราจร โดยสามารถย้ายออกในภายหลังได้ โดยจะต้องบำรุงรักษาไว้ ณ ที่นั้นจนกว่าแผ่นพื้นจะเปิ ด
การจราจร แผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จะต้องจัดหลีกเป็นพิเศษสำหรับการล่วงล้ำเข้าไปในผิวทาง
การจราจรสาธารณะเมื่อระยะห่างระหว่างช่องจราจรสาธารณะ และเครื่องจักรที่กำลังปฏิบัติงานของผู้
รับจ้างคับแคบ ควรใช้เครื่องจักรพิเศษ ออกแบบให้เข้า - ออกไปเทแผ่นคอนกรีตได้โดยไม่ล่วงล้ำเข้าไป
ในผิวทางจราจรแผ่นคอนกรีตใดที่ได้รับความเสียหายจากการจราจร หรือจากสาเหตุอื่นก่อนที่ตรวจรับงาน
ครั้งสุดท้ายจะต้องซ่อมแซมหรือเทใหม่จนเป็นที่พอใจของผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างเสียค่าใช้จ่ายเอง
การยาแนวรอยต่อ
ก่อนเปิดการจราจร และทันทีหลังจากการบ่มคอนกรีตครบอายุ รอยต่อทั้งตามแนวยาวและตามขวาง
จะต้องหยอดด้วยวัสดุที่เห็นชอบสำหรับใช้ยาแนวรอยต่อต้องทำความสะอาดให้ทั่ว และผิวหน้าแห้งจน
เป็นที่พอใจของผู้ควบ
คุมงานก่อนทายางรองพื้นและทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนหยอดด้วยวัส ดุยาแนวรอยต่อ
วัสดุทั้งสองจะต้องทำให้ร้อนและทาตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด แปรงหมุนชนิดหิ้วได้ และ
เครื่องอัดลม หรือเทียบเท่าที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจะต้องนำมาใช้ทำความสะอาดรอยต่อ ทั้งยางรอง
พื้นและวัสดุยาแนวจะต้องปฏิบัติ และใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยเคร่งครัด และใช้กับเครื่องมือที่
เห็นชอบแล้ว วัสดุยาแนวจะต้องหยอดลงไปในร่องรอยต่อตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในแบบแปลน หรือ
ตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน การหยอดจะต้องกระทำในลักษณะที่วัสดุต้องไม่หกล้นบนผิวคอนกรีต
เปลือย วัสดุที่เกินออกมาบนผิวพื้นคอนกรีตจะต้องเก็ บออกในทันที และทำความสะอาดผิวทางกรณีที่
จำเป็นต้องป้องกันการเหนียวติดล้อยวดยาน ผิวบนวัสดุยาแนวรอยต่อจะต้องโรยผงฝุ่นซึ่งเป็นวัสดุที่ได้รับ
ความเห็น ชอบวิธีอื่นอาจจะสามารถนำมาใช้ได้เมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานควรเพิ่มความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษป้องกันการหยอดมากเกินไป วัสดุยาแนวจะต้องหยอดให้ถึงระดับรัศมีโค้ง และต่ำ
กว่าผิวบนเล็กน้อยวัสดุยาแนวรอยต่อจะต้องไม่หยอดขณะอุณหภูมิของอากาศในร่ม ต่ำกว่า 50 องศา F
( 10 องศา C ) เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
การเปิดการจราจร
ผิวทางใหม่จะต้องไม่เปิ ดการจราจรก่อนระยะเวลา 28 วันนั บ จากมีการเทคอนกรีต หากเกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซม สร้างใหม่ ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด โดย
ค่าใช้จ่ายจะเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
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(SPECIFICATION)

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ในงานพื้นผิวคอนกรีต
งานพื้ น คอนกรี ต จะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบความหนา โดยการทำ Core Test ตามวิ ธีก ารที่ ร ะบุ ไว้ใน
มาตรฐาน AASHTO T 148 การแบ่งพื้นที่ในการทำ Core Test ให้แบ่งเป็นหน่วยตามความยาว โดย
หน่ วยหนึ่ งมีความยาว 300 เมตร และกว้างเท่ ากั บ ความกว้างที่ เทคอนกรี ตแต่ล ะครั้ ง กรณี ที่ เป็ น
เศษส่วนหรือเป็ นจุดต่อเชื่อมให้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูค้ วบคุมงาน ในการเลือกแบ่งว่าพืน้ ทีเ่ ศษจะ
นับรวมอยู่ในหน่วยใด ในแต่ละหน่วยจะทาการ Core Test 1 ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความหนา
ของแผ่นคอนกรีต ในกรณีท่พี บว่าคอนกรีตมีความหนาน้อยกว่าที่ต้องการเกิน 5 มม. แต่ไม่เกิน
2.5 มม. จะต้อง Core เพิม่ อีก 2 จุด ซึง่ ห่างจากจุดเดิมไม่มากกว่า 100 เมตร และใช้ค่าเฉลีย่
3 ค่า ในการพิจารณา ในกรณี ในพื้นทีไ่ ม่สามารถแบ่งตามความยาว 300 เมตรดังกล่าวข้างต้น
ผู้ควบคุมงานจะเป็ นผู้กาหนดหน่ วยพื้นที่ในการทา Core Test ซึ่งโดยปกติหน่ วยหนึ่งมีพ้นื ที่ไม่
เกิน 900 ตร.ม. และในทานองเดียวกับข้างต้นกล่าวคือ หากตรวจสอบพบว่าความหนาของแผ่น
คอนกรีตน้อยกว่าทีต่ ้องการเกิน 0.5 มม. แต่ไม่เกิน 5 มม. ให้ดาเนินการ Core เพิม่ อีก 2 จุด
ตาม ต าแหน่ งที่ผู้ค วบคุ ม งานก าหนด และใช้ค่ าเฉลี่ยจาก 3 เป็ น ค่ าพิจารณาในกรณี ท่ีพ บว่ า
ความหนาของแผ่นคอนกรีตทีจ่ ุดใด ๆ ทีไ่ ด้จากการ Core Test น้อยกว่าค่าทีต่ ้องการเกิน 25 มม.
ให้ผู้รบั จ้างดาเนินการ Core เพิม่ ในทิศทางขนานกับแนวศูนย์กลางออกไปทัง้ 2 ด้านจนกว่าจะพบ
ความหนาของแผ่นคอนกรีตน้อยกว่าค่าทีต่ ้องการไม่เกิน 2.5 มม. จึงหยุดทา Core Test คอนกรีต
ในส่วนทีค่ วามหนาน้อยกว่าทีก่ าหนดเกิน 2.5 ซม. จะต้องดาเนินการรือ้ และดาเนินการเทคอนกรีต
ใหม่ ให้ได้ค วามหนาตามต้อ งการหรือ ดาเนิ นการตามที่ผู้ค วบคุ มงานก าหนดโดยค่ าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเองทัง้ สิน้ และจะถือเป็ นข้ออ้างในการต่ออายุสญ
ั ญาจ้างไม่ได้
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3.1.11 งานคันหินและรางตื้น ( CURB AND GUTTER )(ถ้ามี)
ส่วนที่ 1 ทั่วไป
ขอบเขตของงาน
งานนี้ประกอบด้วยการหล่อคันหิน รางตื้น หรือคันหินและรางตื้นด้วยคอนกรีต โดยก่อสร้างให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง ตามตำแหน่งที่กำหนดและแนว ระดับ ความลาดชัน มิติ และ
ชนิดที่แสดงไว้ในแบบแปลน

ส่วนที่ 2 วัสดุ
คอนกรีต
คอนกรีตจะต้องเป็นชนิด และประเภทที่ได้ระบุไว้ในแบบแปลน และจะต้องตรงกับข้อกำหนดต่าง ๆ ของ
คอนกรีตตามระบุไว้ในหัวข้อวัสดุยารอยต่อ
วัสดุอุดรอยต่อเผื่อขยายชนิดสำเร็จรูป ( Joint Filler )
ANSI/ASTM D1751 หนา 20 มม. ให้ใช้ EXPANDITE ผลิตโดย REEMAY และจัดจำหน่ายโดย UNION
ASSOCIATES หรือผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า
วัสดุยารอยต่อ ( Joint Sealant )
วัสดุยารอยต่อ สำหรับรอยต่อตามขวาง ( แนวราบ แนวตั้ง และแนวลาด ) จะต้องเป็นวัสดุ ยา
แนวชนิด C ตามกำหนดดังนี้
1. ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อระหว่างแผ่นพื้นคอนกรีตบนดิน และระหว่างแท่นเครื่องจักร
และแผ่นพื้นบนดิน
2. วัสดุยาแนวกำหนดให้เป็น Hot-Pound Rubber Bithmen
3. วัสดุที่กำหนดให้ใช้
3ก. “PIASTIC “ ผลิตโดย EXPANDITE
3ข. “IGAS K KPT” ผลิตโดย SIKA PACIFIC
3ค. หรือผลิตภัณฑ์เทียบเท่า

ส่วนที่ 3 วิธีการก่อสร้าง
การเตรียมการ
ให้ทำการขุดจนได้ความลึกที่กำหนด และจะต้องบดอัดฐานซึ่งรองรับคันหิน รางตื้น หรือคันหินและราง
ตื้นให้แน่นได้พื้นผิวที่เสมอ วัสดุที่อ่อนและวัสดุที่ ไม่เหมาะสม จะต้องขุดออกให้หมดและถมแทนที่ด้วย
วัสดุที่เหมาะสม
การหล่อคันหิน
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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จะต้องหล่อคันหินและรางตื้นเป็นช่วงให้ยาวเท่ากับช่วงระหว่างรอยต่อตามขวางของถนนคอนกรีต รอยต่อ
ตามขวางของคัน หิ น และรางตื้น รวมถึงเหล็กเส้ น เสริมจะต้องวางรูป ตามขวางของถนนคอนกรีตงาน
คอนกรีตจะต้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของบทที่เกี่ยวข้องแบบหล่อ ได้หลังจากเทคอนกรีตแล้วไม่
น้อยกว่า 12 ชม. ให้ซ่อมผิวที่มีรอยตำหนิเล็กน้อยด้วยปูนสอที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน และ
ทรายละเอียด 2 ส่วน ห้ามซ่อมแซมด้านหน้าของคันหิน รางตื้น ส่วนที่ไม่ยอมรับต้องรื้อออก และหล่อ
ขึ้นใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างงานคันหินและรางตื้นที่แล้วเสร็จ จะต้องได้แนว ความลาดชัน และ
ระดับที่กำหนดคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และจะต้องมีรูปร่างที่สม่ำเสมอปราศจากรอยบิด
หรืองอที่มองเห็นได้

3.1.12

งานปูแผ่นหญ้า ( Grass Sodding)(ถ้ามี)

ส่วนที่ 1 ทั่วไป
ขอบเขตของงาน
ก. การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกหญ้า
ข. การเกลี่ยดินผิวหน้า
ค. การให้ปุ๋ย
ง. การปูแผ่นหญ้า
จ. การบำรุงรักษา

ส่วนที่ 2 วัสดุ
วัสดุ

ก.
ข.
ค.
ง.

หญ้า : หญ้านวลน้อย ชนิดแผ่น
ดินผิวหน้า (Top Soil) : ดินชนิด S3 ตามที่ระบุไว้ใน 1.4-งานดิน
ปุ๋ย : ปุ๋ยธรรมชาติหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับการปลูกหญ้า โดยมีสัดส่วนการผสม
เท่าที่จำเป็น เพิ่งปรับปรุงคุณภาพของดินผิวหน้า
น้ำ : เป็นน้ำสะอาด ไม่เป็นกรดหรือด่าง ๆ หรือมีสารผสมซึ่งอาจจะมีผลลบต่อการเจริญงอก
งามของหญ้า

ส่วนที่ 3 วิธีการก่อสร้าง
การเตรียมก่อนการปลูกหญ้า
ก. ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าระดับสุทธิภายหลังการปลูกหญ้าจะต้องเท่ากับระดับตาม
กำหนดในแบบ การปรับระดับพื้นดินและการบดอัดเป็นไปตามข้อกำหนดใน
3.1.4-งานดิน
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การผสมเพื่อปรับคุณภาพดิน
ก. การใส่วัสดุปรับ pH ใส่ปูนขาวเพื่อปรับ pH ของดินผิวหน้า (Top Soil) ให้ค่า pH อยู่ระหว่าง
5.5 ถึง 7.0 ตามคำแนะนำจากผลทดสอบของดินผิวหน้า ให้คลุกเคล้าปูนขาวลงไปในขั้นดินลึก
ประมาณ 100 มม.
ข. การใส่ปุ๋ย
ให้ใส่ปุ๋ยในอัตราตามคำแนะนำจากการทดสอบของดินผิวหน้า นอกจากนั้นให้ใส่ปุ๋ยลงไปในชั้น
ดินลึกประมาณ 100 มม.
การเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้า
ก. ปรับระดับพื้นดินบริเวณที่จะปลูกหญ้า ให้พื้นที่ค่อนข้างเรียบปราศจากเนินหรือหลุม
ข. ให้กำจัดวัสดุแปลกปลอม และวัชพืชอันไม่พึงประสงค์ ห้ามมิให้ฝัง เศษวัสดุเหล่านี้ในบริเวณที่
จะปลูกหญ้า
ค. ให้ไถคราดพื้นที่ซึ่งจะเกลี่ยดินผิวหน้าลงไปลึกจากผิวดินประมาณ 100 มม.
ง. ในบริเวณที่เครื่องจักรในการลำเลียงและเกลี่ยดินผิวหน้า ทำให้พื้นดินค่อนข้างแน่น ให้ไถคราด
ให้ดินร่วน
การเกลี่ยดินผิวหน้า
ก. เกลี่ยดินผิวหน้าหนาประมาณ 100 มม. ให้ทั่วบริเวณที่จะปลูกหญ้า
ข. ปรับระดับผิวหน้าของ Top Soil เพื่อขจัดผิวขรุขระ เนินหลุมและ บริเวณดินอ่อน เพื่อให้
สามารถระบายน้ำได้ดี
การปูหญ้า
ก. ให้พรมน้ำบริเวณพื้นที่ซึ่งเตรียมไว้พอหมาด ๆ ก่อนการปูหญ้า
ข. ปูแผ่นหญ้าให้รอยต่อติดกันโดยมองรอยต่อด้วยตาเปล่าไม้เห็นและไม่ปูซ้อนกัน ให้ปูแต่ละแผ่น
เหลื่อมกัน (Stagger) 300 มม.
ค. ปูแผ่นหญ้าให้เรียบ และต่อกับพื้นที่ข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ
ง. สำหรับการปูหญ้าบนพื้นลาด 1: 2 (ระยะดิ่ง : ระยะราบ) หรือชันกว่าให้ตอกหมุดไม้ยึดแผ่น
หญ้าทุกแผ่น หรือทุกระยะ 600 มม. ตอกหมุดไม่ให้ปลายเสมอส่วนบนของหญ้า
ฉ. ให้รดน้ำบริเวณที่ปูหญ้าเสร็จทันที จนน้ำชุ่ม Top Soil
ช. หลังจากหญ้าและดินแห้งแล้ว ให้ใช้ลูกกลิ้งบดอัดให้หญ้ายึดติดแน่นกับ Top Soil และเพื่อขจัด
ผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
การบำรุงรักษา
ก. ให้ตัดหญ้าเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พื้นหญ้าดูเรียบร้อยและหญ้าสูงไม่เกิน 65 มม.
ข. ให้รดน้ำเพื่อมิให้หญ้าและดินแห้ง
ค. ลากลูกกลิ้งบนพื้นหญ้าเพื่อปรับผิวขรุขระ
ง. ให้ควบคุมการเจริญของวัชพืช โดยการใส่ยาฆ่าวัชพืช ตามที่ผู้ผลิตให้คำแนะนำ ถ้าบริเวณใด
ได้รับความเสีหายจากการใช้ยาฆ่าวัชพืช ให้ปูหญ้าซ่อมแซมบริเวณดังกล่าว
ฉ. ในบริเวณที่หญ้าตาย หรือบริเวณที่มีแต่ดินไม่ขึ้น ให้ปูหญ้าใหม่ทดแทนทันที
ช. ให้ป้องกันความเสีหายต่อบริเวณที่ปลูกหญ้า โดยการติดป้ายเตือนตลอดระยะเวลาบำรุงรักษา
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งานแบบหล่อ

ส่วนที่ 1 ทั่วไป
ขอบเขตของงาน
ก.

ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในงานแบบหล่อคอนกรีต

เอกสารอ้างอิง
ก.
ข.

ACI 301 – Structural Concrete for Buildings
ACI 347 – Reconmmended Practice for Concrete Formwork

การคำนวณออกแบบ
ก.

การวิเคราะห์
ผูร้ บั เหมาจะต้องเป็ นฝ่ ายคานวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องคานึงถึงการโก่งตัว
ขององค์อาคารต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากวิศวกรก่อน จึงจะนาไปใช้ก่อสร้างได้
ข.

ค้ายัน
1. เมื่อใช้ค้ายัน การต่อหรือวิธกี ารค้ายันซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิบตั รไว้ จะต้องปฏิบตั ติ าม
ข้อแนะนาของผู้ผลิตเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ าหนักอย่างเคร่งครัด ผู้คานวณออกแบบจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาของผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัดในเรื่องการยึดโยง และน้าหนักบรรทุกปลอดภัยสาหรับความ
ยาวระหว่างทีย่ ดึ ของค้ายัน
2. ห้ามใช้การต่อแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอันสาหรับค้ายันใต้แผ่นพืน้ หรือไม่เกิน
ทุก ๆ สามอันสาหรับค้ายันใต้คาน และไม่ควรต่อค้ายันเกินกว่าหนึ่งแห่งนอกจากจะมีการยึดทะแยงทีจ่ ุดต่อ
ทุก ๆ แห่ง การต่อค้ายันดังกล่าวจะต้องกระจายให้สม่าเสมอทัวไปเท่
่
าทีจ่ ะทาได้รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กบั
กึง่ กลางของตัวค้ายัน โดยไม่มที ย่ี ดึ ด้านข้างหรือกึง่ กลางระหว่างจุดยึดด้านข้าง ทัง้ นี้เพือ่ ป้ องกันการโก่ง
3. จะต้อ งค านวณออกแบบรอยต่อ ให้ต้านทางการโก่ ง และการดัด เช่นเดียวกับองค์
อาคารทีร่ บั แรงอัดอื่น ๆ วัสดุทใ่ี ช้ต่อค้ายันไม้จะต้องไม่สนั ้ กว่าหนึ่งเมตร
ค.

การยึดทะแยง
ระบบแบบหล่อจะต้องคำนวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างล่างลงสู่พื้นดินในลักษณะ
ปลอดภัยตลอดเวลาจะต้องจัดให้มีการยึดทะแยงทั้งในระนาบดิ่งและระนาบราบตามต้องการ
เพื่อให้มีสติฟเนสสูงและเพื่อป้องกันการโก่งขององค์อาคารเดี่ยว ๆ

ง.

ฐานรากสำหรับงานแบบหล่อ
จะต้องคำนวณออกแบบฐานรากซึ่งจะเป็นแบบวางบนดินฐานแผ่หรือเสาเข็มให้ถูกต้องเหมาะสม
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จ.

การทรุดตัว
แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได้ เพื่อเป็นการชดเชยกับการทรุดตัว
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการทรุดตัวน้อยที่สุดเมื่อรับน้ำหนักเต็มที่ ในกรณีที่ใช้ไม้ ต้ องพยายามให้มีจำนวน
รอยต่อทางแนวราบน้อยที่สุด โดยเฉพาะจำนวนรอยต่อซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบนแนวเสี้ยนด้านข้างซึ่งอาจใช้
ลิ่มสอดที่ยอดหรือก้นของค้ำยันอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะใช้ทั้งสองปลายไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับแก้การ
ทรุดตัวที่ไม่สม่ำเสมอทางแนวดิ่งได้ หรือเพื่อสะดวกในการถอดแบบ
รูปแบบ
ก.

การอนุมัติโดยวิศวกร
ในกรณี ที่กำหนดไว้ก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่ อ ผู้ รับ เหมาจะต้องส่ งรูป แบบแสดง
รายละเอียดของงานแบบหล่อเพื่อให้วิศวกรอนุมัติก่อน หากแบบดังกล่าวไม่เป็นที่พอใจของวิศวกรผู้รับเหมา
จะต้องจัดการแก้ไขตามที่กำหนดให้ เสร็จก่อนที่จะเริ่มงาน การที่วิศวกรอนุมัติในแบบที่เสนอหรือแก้ไข
มาแล้ว มิได้หมายความว่าผู้รับเหมาจะหมดความรับผิดชอบที่จะต้องทำการก่อสร้างให้ดีและดูแลรักษาให้
แบบหล่ออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
ข.

สมมติฐานในการคำนวณออกแบบ
ในแบบสำหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่าง ๆ ที่สำคัญตลอดจนสภาพการบรรทุก
น้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตที่จะปล่อยลง
มา น้ำหนักอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งอาจต้องทำงานบนแบบหล่อ แรงดันฐาน หน่วยแรงต่าง ๆ
ที่ใช้ในการคำนวณออกแบบและข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

ค.

รายการต่าง ๆ ที่ต้องปรากฏในรูปแบบ
รูปแบบสำหรับงานแบบหล่อจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สมอ ค้ำยันและการยึดโยง
2. การปรับแบบหล่อในที่ระหว่างเทคอนกรีต
3. แผ่นกั้นน้ำ ร่องลิ้น และสิ่งที่จะต้องสอดไว้
4. นั่งร้าน
5. รูน้ำตา หรือรูที่เจาะไว้สำหรับเครื่องจี้ ถ้ากำหนด
6. ช่องสำหรับทำความสะอาด
7. รอยต่อในขณะก่อสร้าง รอยต่อสำหรับควบคุม และรอยต่อขยายตัว ตามที่ระบุไว้ในแบบ
8. แถบมนสำหรับมุมที่ไม่ฉาบ (เปลือย)
9. การยกท้องคาน และพื้นกันแอ่น
10. การเคลือบผิวแบบหล่อ
11. รายละเอียดในการค้ำยัน ปกติจะไม่ยอมให้มีการค้ำยันซ้อน นอกจากวิศวกร
จะอนุญาต
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ส่วนที่ 2 วัสดุ
วัสดุสำหรับแบบหล่อ
ก.

ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุใดก็ได้ที่เหมาะสมในการทำแบบหล่อ แต่ผิวคอนกรีตที่ได้
จะต้องตรงตามกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบทุกประการ

อุปกรณ์ประกอบสำหรับแบบหล่อ
ก.

อุปกรณ์ยึดแบบหล่อ : ทำด้วยโลหะและเป็นชนิดถอดออกได้ปราศจากส่วนที่ชำรุด
ซึ่งอาจจทำให้เกิดโพรงในผิวคอนกรีตขนาด 25 มม.

ข.

แผ่นกันน้ำซึม : แผ่นพีวีซี ซึ่งสามารถรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 12 Mpa สามารถใช้
ในอุณหภูมิระหว่าง 46-79C, ขนาดและรูปร่างตามระบุไว้ในแบบ

ส่วนที่ 3 การดำเนินงาน
การก่อสร้าง
ก.

บททั่วไป
1. แบบหล่อจะต้องได้รับการตรวจก่อนจึงจะเรียงเหล็กเสริมได้
2. แบบหล่อจะต้องแน่นพอควรเพื่อป้องกันไม่ได้มอร์ต้าไหลออกจากคอนกรีต
3. แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น มอร์ต้า และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถ
เข้าถึงก้นแบบจากภายในได้ จะต้อ งจัดช่องไว้ส ำหรับ ให้ สามารถขจัดสิ่ งที่ไม่ต้องการต่าง ๆ ออกก่อนเท
คอนกรีต
4. ห้ ามนำแบบหล่ อ ซึ่งชำรุ ดจากการใช้งานครั้ งหลั งสุ ด จนถึงขั้น ที่ อาจทำลายผิ ว หน้ าหรื อ
คุณภาพคอนกรีตได้มาใช้อีก
5. ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักบนคอนกรีตซึ่งเทได้เพียงหนี่งสัปดาห์ ห้ามโยนของหนัก ๆ
เช่น มวลรวมไม้ กระดาน เหล็กเสริม หรืออื่น ๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ ๆ หรือแม้กระทั่งการกองวัสดุ
6. ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างบนแบบหล่อในลักษณะที่จะทำให้แบบหล่อนั้นชำรุดหรือเป็น
การเพิ่มน้ำหนักมากเกินไป
ข.

ฝีมือ
ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้งานที่มีฝีมือดี
1. รอยต่อของค้ำยัน
2. การสลับจุดร่วมหรือรอยต่อในแผ่นไม้อัด และการยึดโยง
3. การรองรับค้ำยันที่ถูกต้อง
4. จำนวนเหล็กเส้นสำหรับยึดหรือที่จับและตำแหน่งที่เหมาะสม
5. การขันเหล็กเส้นสำหรับยึด หรือที่จับให้ดึงพอดี
6. การแบกทานใต้ดินชั้นโคลนจะต้องมีอย่างเพียงพอ
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7.
8.
9.

(SPECIFICATION)

การต่อค้ำยันกับจุดร่วมจะต้องแข็งแรงพอที่จะต้านแรงยกหรือแรงบิด ณ จุด
ร่วมนั้น ๆ ได้
การเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระทำก่อนเรียงเหล็กเสริม และจะต้องไม่ใช้ใน
ปริมาณมากเกินไปจนเปื้อนเหล็ก
รายละเอียดของรอยต่อสำหรับควบคุม และรอยต่อขณะก่อสร้าง

ค.

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้
1. ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่ง
ในแต่ละชั้น...................................... 10 มม.
2. ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความลาดที่ระบุในแบบ
ในช่วง 10 เมตร................................. 15 มม.
3. ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่กำหนดในแบบ และตำแหน่งเสา
ผนังและประจันที่เกี่ยวข้อง
ในช่วง 10 เมตร................................. 20 มม.
4. ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหน้าตัดเสาและคาน และความหนาของแผ่น
พื้นและผนัง
ลด............................................ 5 มม.
เพิ่ม........................................... 10 มม.
5. ฐานราก
1. ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ
ลด........................................ 20 มม.
เพิ่ม....................................... 50 มม.
2. ตำแหน่งผิด หรือ ระยะเฉศูนย์.................... 50 มม.
3. ความคลาดเคลื่อนในความหนา
ลด........................................ 50 มม.
เพิ่ม....................................... 100 มม.
6. ความคลาดเคลื่อนของชั้น
ลูกตั้ง.......................................... 2.5 มม.
ลูกนอน......................................... 5 มม.

ง.

งานปรับแบบหล่อ
1. ก่อนเทคอนกรีต
1.1 จะต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับให้ความสะดวกในการจัดการเคลื่อนตัว
ของแบบหล่อ ขณะเทคอนกรีตไว้ที่แบบส่วนที่มีที่รองรับ
1.2 หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดลิ่มที่ใช้ใน
การจัดแบบให้ได้ที่แน่นหนา
1.3 จะต้องยึดแบบหล่อกับค้ำยันข้างใต้ให้แน่นหนา พอที่จะไม่เกิดการเคลื่อนตัว
ทั้งทางด้านข้าง และด้านขึ้นลงของส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบหล่อทั้งหมดขณะเท
คอนกรีต
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1.4 จะต้องเผื่อระดับและมุมมนไว้สำหรับรอยต่อต่าง ๆ ของแบบหล่อ การทรุด
ตัว การหดตัวของไม้ การแอ่นเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ และการหดตัวทางอี
ลาสติคขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกท้องคานและพื้นซึ่งกำหนดไว้
ในแบบก่อสร้าง
1.5 จะต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับ หรือแนวของค้ำยันในกรณีที่เกิดการทรุดตัว
มากเกินไป เช่น ใช้ลิ่มหรือแม่แรง
1.6 ควรจัดทำทางเดินสำหรับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ โดยทำเสาหรือขารองรับ
ตาม แต่จะต้องการและต้องวางบนแบบหล่อ หรือองค์อาคารที่เป็นโครงสร้างโดยตรงไม่ควรวางบนเหล็กเสริม
นอกจากจะทำที่รองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษ แบบหล่อจะต้องพอเหมาะกับที่รองรับของทางเดินดังกล่าว โดย
ยอมให้เกิดการแอ่น ความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนตัวทางข้างไม่เกินค่าที่ยอมให้
ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต
2.1 ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดับการยก
ท้องคานพื้นและการได้ดิ่งของระบบแบบหล่อโดยใช้อุปกรณ์ตามข้อ 1 หากจำเป็นให้รีบดำเนินการ
แก้ไขทันที ในระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบหล่อเริ่มไม่แข็งแรงและแสดงให้เห็นว่าเกิด การทรุดตัว
มากเกินไป หรือเกิดการโก่งบิดเบี้ย วแล้ว ให้หยุดงานทันที หากเห็นว่าส่วนใดจะชำรุดตลอดไปก็ให้รื้อออก
และเสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
2.2 จะต้องมีผู้คอยเฝ้าสังเกตุแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพื่อที่เมื่อเห็นว่าสมควรจะแก้ไข
ส่วนใดจะได้ดำเนินการได้ทันที ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องปฏิบัติงานโดยถือความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ
2.

2.3 การถอดแบบหล่อและที่รองรับ หลังจากเทคอนกรีตแล้วจะต้องคงที่รองรับไว้กับที่
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนดข้างล่างนี้ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็วอาจลดระยะเวลาดังกล่าวลง
ได้ตามความเห็นชอบของวิศวกร
ค้ำยันใต้คาน
14 วัน
ค้ำยันใต้แผ่นพื้น
14 วัน
ผนัง
24 ชั่วโมง
เสา
24 ชั่วโมง
ข้างคานและส่วนอื่น ๆ
24 ชั่วโมง
อย่างไรก็ดี วิศวกรอาจสั่งให้ยืดเวลาการถอดแแบบออกไปอีกได้หากเห็นเป็นการสมควร ถ้าปรากฏ
ว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของงานเกิดชำรุดเนื่องจากถอดแบบเร็วเกินกว่ากำหนด ผู้รับเหมาจะต้องทุบส่วนนั้นทิ้ง
และสร้างขึ้นใหม่แทนทั้งหมด ทั้งนี้เมื่อถอดแบบออกแล้วให้ค้ำตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสมอีก 14 วัน
2.4 ห้ามขึ้นไปทำการก่อสร้างบนแบบหล่อคอนกรีตของส่วนก่อสร้างที่เทคอนกรีตแล้ว
จนกว่าจะพ้น 48 ชั่วโมง หลังจากเทคอนกรีตครั้งสุดท้ายในแบบหล่อส่วนนั้น
การแต่งผิวคอนกรีต
ก.

คอนกรีตสำหรับอาคาร
1. การสร้างแบบหล่อจะต้องกระทำพอที่เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
และต้องมีขนาดและชนิดของผิวตรงตามที่กำหนดทั้งในบทกำหนด
และ/หรือรูปแบบทาง
วิศวกรรมทางสถาปัตยกรรม
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2. สำหรับแผ่นพื้นหลังคารวมทั้งกันสาดและดาดฟ้า ห้ามขัดมันผิวเป็นอันขาด
นอกจากในแบบจะระบุไว้
การแต่งผิวถนนในบริเวณอาคาร
การแต่งผิวถนนอาจใช้มือหรือเครื่องจักรกลก็ได้ ในทันทีที่แต่งผิวเสร็จให้ตรวจสอบระดับ
ด้วยไม้ตรงยาว 3 เมตร ส่วนที่เว้าให้เติมด้วยคอนกรีตที่มีส่วนผสมเดียวกันสำหรับส่วนที่โค้ง
นูนให้ตัดออกแล้วแต่งผิวใหม่

การแก้ไขผิวที่ไม่เรียบร้อย
ก. ทัน ทีที่ ถอดแบบจะต้องทำการตรวจสอบ หากพบว่าผิ วคอนกรี ตไม่ เรียบร้อยจะต้องแจ้ งให้
วิศวกรทราบทันที เมื่อวิศวกรให้ความเห็นชอบวิธีการแก้ไขแล้ว ผู้รับเหมาต้องดำเนินการซ่อมในทันที
ข. หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับการตรวจสอบโดยผู้แทนผู้ว่าจ้าง
คอนกรีตส่วนนั้นอาจถือเป็นคอนกรีตเสียก็ได
งานนั่งร้าน
เพื่ อ ความปลอดภั ย ผู้ รั บ เหมาควรปฏิ บั ติ ต าม " ข้ อ กำหนดนั่ ง ร้ า นงานก่ อ สร้ า งอาคาร " ใน
มาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

3.2.2

เหล็กเสริมคอนกรีต

ส่วนที่ 1 ทั่วไป
ขอบเขตของงาน
ก. " กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ " ที่ระบุไว้ในภาคอื่น ให้นำมาใช้กับหมวดนี้ด้วย
ข. ข้อกำหนดในหมวดนี้คลุมถึงงานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหา การตัด การดัด และการเรียงเหล็กเสริม
ตามชนิดและขั้นที่ระบุไว้ในแบบและในบทกำหนดนี้
งานที่ทำจะต้องตรงตามแบบบทกำหนดและตาม
คำแนะนำของวิศวกรอย่างเคร่งครัด
ค. รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีต ซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทกำหนดนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม "
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก " ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ 1008-38 ทุก
ประการ
การตรวจรับรองคุณภาพ
คุณภาพของเหล็กที่ใช้เสริมคอนกรีตจะต้องตรงตามเกณฑ์กำหนดของสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติอื่น ๆผู้รับเหมาจะต้องจัดส่งตัวอย่าง
เหล็กเสริมไปทดสอบยังสถาบันที่เชื่อถือได้ และผู้รับเหมาต้อง เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในการทดสอบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการทดสอบให้จัดส่งสำเนารวม 3 ชุด
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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การเก็บรักษาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
จะต้องเก็บ เหล็กเส้น เสริมคอนกรีตไว้เหนื อพื้ นดิน ไม่น้ อยกว่า 200 มม. และอยู่ ในอาคาร หรือทำ
หลังคาคลุมเมื่อจัดเรียงเหล็กเส้นเข้าที่พร้อมจะเทคอนกรีตแล้ว เหล็กนั้นจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น
น้ำมัน สี สนิมขุดและสะเก็ด

ส่วนที่ 2 วัสดุ
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ก.

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดตั้งแต่ 9 มม. ลงมา กำหนดให้ใช้เหล็กเส้นกลมตามมาตรฐาน
มอก. 20-2543 ชั้นคุณภาพ SR-24
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดตั้งแต่ 10 มม. ขึ้นไป กำหนดให้ใช้เหล็กข้ออ้อยตามมาตร
ฐาน มอก. 24-2543 ชั้นคุณภาพ SD-40

ข.

เหล็กเสริมเชื่อมตะแกรง (Welded Wire Fabric) :
ตามมาตรฐาน ASTM A185, ชนิดเรียบ ผลิตโดยบริษัท สามชัย จำกัด หรือบริษัท Thai Mesh
จำกัด หรือบริษัท เหล็กสยาม จำกัด
อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
ก. ลวดผูกเหล็ก : มอก. 138-2518 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 1.25 มม.
การประกอบเหล็กเสริม
ก. ให้เตรียมและประกอบเหล็กเสริมตาม CRSE Manual of Practice และ ACI 318
ข. เชื่อมเหล็กเสริมตามมาตรฐาน ANSI/AWS D12.1
ค. ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดตำแหน่งต่อทาบของเหล็กเสริมในแบบ ให้กำหนดตำแหน่งต่อทาบ
ที่หน่วยแรงต่ำสุด (Minimum Stress) และให้วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณา

ส่วนที่ 3

วิธีดำเนินงาน

การตัดและประกอบ
ก.

การดัดและตัดเหล็กเส้นโดยวิธีเผาให้ร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของวิศวกรผู้ควบ
คุมงานหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง
ข.
เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดและรูปร่างตรงตามที่กำหนดในแบบ และในการตัดและดัด
จะต้องไม่ทำให้เหล็กชำรุดเสียหาย
ค. การดัดเหล็กเส้นเป็นไปตามมาตรฐานของ ACI 318 และ CRSI Manual of Practice
ง. ของอ หากในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ให้งอตามเกณฑ์กำหนดต่อ
ไปนี้
งานโครงสร้างวิศวกรรม

3-47

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างวิศวกรรม

(SPECIFICATION)

ส่วนที่งอเป็นครึ่งวงกลมโดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่าของ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น แต่ระยะยื่นนี้ต้องไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.
หรือ
2. ส่วนที่งอเป็นมุมฉากโดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอย่างน้อยอีก
12
เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น หรือ
3. เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก ให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมีส่วนที่ยื่นถึง
ปลายขออีกอย่างน้อย 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กแต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม.
จ. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสำหรับของอ เส้นผ่าศูนย์กลางของการงอเหล็กให้
วัดด้านในของเหล็กที่งอ สำหรับมาตรฐานขนาดผ่าศูนย์กลางที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่าค่าที่
ให้ไว้ในตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 3.2.2.1
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสำหรับของอเหล็กข้ออ้อย
1.

ขนาดของเหล็ก
9 ถึง 16 มม.
20 ถึง 25 มม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุด
5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น
6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น

การเรียงเหล็กเสริม
ก.

ก่อนเรียงเข้าที่จะต้องทำความสะอาดเหล็กมิให้มีสนิมขุม สะเก็ด และวัสดุเคลือบ
ต่าง ๆ ที่จะทำให้การยึดหน่วงเสียไป
ข. จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีตให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องพอดี และผูกยึดให้
แน่นหนาระหว่างเทคอนกรีต หากจำเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการติดตั้ง
ได้
ค. ที่จุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่งจะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหล็กเบอร์ 16 S.W.G.
(annealed-iron wire) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนที่จะเป็นเนื้อ
คอนกรีตภายใน
ง. ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้องโดยใช้เหล็กแขวน ก้อน
มอร์ต้า เหล็กยึด หรือวิธีอื่นใดซึ่งวิศวกรให้ความเห็นชอบแล้ว ก้อนมอร์ต้าให้ใช้
ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต 1 ส่วน
จ. หลังจากผูกเหล็กเสร็จแล้วจะต้องให้วิศวกรตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง หากผูกทิ้ง
ไว้นานเกินควร จะต้องทำความสะอาดและให้วิศวกรตรวจอีกครั้งก่อนเทคอนกรีต
การต่อเหล็กเสริม
ก.

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดที่กำหนดในแบบ หรือที่ระบุใน
ตาราง 3.2.2.2 ทั้งตำแหน่งและวิธีต่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร

งานโครงสร้างวิศวกรรม
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ข.

ในการต่อแบบทาบ ให้ดูจากแบบ Typical Detail แล้วให้ผูกมัดด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์
16 S.W.G.
ค. สำหรับเหล็กเสริมที่โผล่ทิ้งไว้เพื่อจะเชื่อมต่อกับเหล็กของส่วนที่จะต่อเติมภายหลัง
จะต้องหาทางป้องกันมิให้เสียหาย และผุกร่อน
ง. การต่อเหล็กเสริมโดยวิธีเชื่อม จะต้องให้กำลังของรอยเชื่อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของกำลัง
ของเหล็กเสริมนั้น ก่อนเริ่มงานเหล็กจะต้องทำการทดสอบกำลังของรอยต่อเชื่อมโดยสถาบันที่
เชื่อถือได้ และผู้รับเหมาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ผู้รับเหมาจะต้องส่งสำเนาผลการทดสอบอย่าง
น้อย 3 ชุด ไปยังสำนักงานวิศวกร
จ. ณ หน้าตัดใด ๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 25 ของจำนวนเหล็กเสริม
ทั้งหมดไม่ได้
ฉ. รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับการตรวจและอนุมัติโดยวิศวกรก่อนเทคอนกรีต รอยต่อ
ซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติให้ถือว่าเป็นรอยต่อเสีย อาจถูกห้ามใช้ก็ได้
ตาราง 3.2.2.2 รอยต่อในเหล็กเสริม
ชนิดขององค์อาคาร
แผ่นพื้นและผนัง

ชนิดของรอยต่อ
ต่อทาบ หรือต่อโดยใช้ Coupler
(สำหรับเหล็กเส้นขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางมาก
กว่า 28 มิลลิเมตร

ตำแหน่งของรอยต่อ
ตามที่ได้รับอนุมัติเหล็กบนต่อที่
กลางคานเหล็กล่างต่อที่หน้าเสา
ถึงระยะ 1/5 จากศูนย์กลาง
เสาเหนือระดับพื้น 1 เมตร
จนถึงระดับกึ่งกลางความสูง
เสา
ต่อทาบ หรือต่อโดยใช้ Coupler ตาม Typical Detail ในแบบ
(สำหรับเหล็กเส้นขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางมาก
กว่า 28 มิลลิเมตร
ฐานราก
ห้ามต่อ
* เหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 28 มม. ขึ้นไปให้ต่อด้วย Coupler

3.2.3 คอนกรีต
ส่วนที่ 1 ทั่วไป
ขอบเขตของงาน
ก. " สภาวะทัวไปและพิ
่
เศษ " ในภาคอื่นให้คลุมถึงหมวดนี้ดว้ ย
ข. งานคอนกรีตในที่น้ี หมายรวมถึงงานคอนกรีตสาหรับโครงสร้าง ซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์ และ
เป็ นไปตามแบบและบทกาหนดอย่างเคร่งครัด และเป็ นไปตามข้อกาหนดและสภาวะต่าง ๆ ของสัญญา
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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ค. หากมิได้ระบุในแบบและ/หรือบทกาหนดนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก และงานคอนกรีตทัง้ หมดให้เป็ นไปตาม "มาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก "ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ 1008-38 ทุกประการ
การเก็บวัสดุ
ก. ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังเก็บหรือไซโลทีป่ ้ องกันความชื้นและความ สกปรกได้ และ
ในการส่งให้ส่งในปริมาณเพียงพอที่จะไม่ทาให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือล่าช้า ไม่ว่ากรณีใดจะต้องแยก
วัสดุทส่ี ง่ มาแต่ละครัง้ ให้เป็ นสัดส่วนไม่ปะปนกัน
ข. การส่งมวลรวมหยาบให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานที่ก่อสร้าง นอกจากจะได้รบั อนุ มตั ิ จาก
วิศวกรให้เป็ นไปอย่างอื่น
ค. การกองมวลรวม จะต้องกองในลักษณะที่จะป้ องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอื่น ซึ่งมีขนาด
ต่างกัน เพือ่ ให้เป็ นไปตามนี้ อาจจะต้องทาการทดสอบว่าส่วนขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวม
ตรงตามเกณฑ์กาหนดหรือไม่ โดยเก็บตัวอย่าง ณ ทีท่ าการผสมคอนกรีต
ง. ในการเก็บสารผสมเพิม่ ต้องระวังอย่าให้เกิดการแปดเปื้ อน การระเหย หรือเสือ่ ม
คุณภาพ สาหรับสารผสมเพิม่ ชนิดที่อยู่ในรูปสารลอยตัวหรือสารละลายที่ไม่คงตัว จะต้องจัดหาอุปกรณ์
สาหรับกวนเพือ่ ให้ตวั ยากระจาย โดยสม่าเสมอถ้าเป็ นสารผสม เพิม่ ชนิดเหลว จะต้องป้ องกันมิให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงอุณหภูมมิ ากนัก เพราะจะทา ให้คุณสมบัตขิ องสารนัน้ เปลีย่ นแปลงได้
คุณสมบัติของคอนกรีต
ก.

องค์ประกอบ คอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ น้ำและสาร
ผสมเพิ่มตามแต่จะกำหนด ผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีโดยมีความข้นเหลวที่พอเหมาะ
ข.
ความข้นเหลว คอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงานจะต้องผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
โดยมีความข้นเหลวที่พอเหมาะที่สามารถทำให้แน่นได้ภายในแบบหล่อ
และรอบเหล็กเสริม
หลังจากอัดแน่นโดยการกระทุ้งด้วยมือ หรือโดยวิธีสั่นที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว จะต้องไม่มีน้ำที่
ผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะต้องมีผิวหน้าเรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน เมื่อ
แข็งตัวแล้วจะต้องมีกำลังตามที่ต้องการตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทน
ความทนต่อ การขัดสี ความสามารถในการกันน้ำ รูปลักษณะและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด

ค.

กำลังอัดคอนกรีตสำหรับแต่ละส่วนของอาคารจะต้องมีกำลังอัดตามที่แสดงไว้ใน
ตารางที่ 1.3-1 กำลังอัดที่สูงสุดให้คิดที่อายุ 28 วันเป็นหลักสำหรับปูนซีเมนต์ชนิด
ที่ 1 ธรรมดาแต่ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3 ซึ่งให้กำลังสูงเร็วให้คิดที่อายุ 7 วัน ทั้งนี้ให้ใช้
แท่งกระบอกคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร

ง.

ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะต้องเป็นไป
ตามตารางที่ 3.2.3.1
ตารางที่ 3.2.3.1
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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การแบ่งประเภทคอนกรีตและเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับกำลังอัด
ชนิดของการก่อสร้าง

ประเภท

คอนกรีตสำหรับโครงสร้างทั่วไป
ฐานราก พื้น คาน และกำแพงที่สัมผัสกับดิน
พื้น คาน เสาและกำแพงเหนือพื้นดิน

ก
ข*
ค

ค่าต่ำสุดของกำลังอัดของ
แท่งกระบอกคอนกรีตหลังเท
แล้ว 28 วัน-กก./ซม.2
240
240**
240

** คอนกรีตสำหรับพื้น และกำแพงที่สัมผัสดิน สระน้ำ ถังน้ำ และหลังคา จะต้องผสมน้ำยากันซึม
จ. การยุบ การยุบของคอนกรีตซึ่งมีน้ำหนักปกติซึ่งหาโดย " วิธีทดสอบค่าการยุบของ
คอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ " (ASTM C 143) จะต้องเป็นไปตามค่าที่ให้
ไว้ในตารางที่ 3.2.3.2 ข้างล่างนี้
ตารางที่ 3.2.3.2
ค่าการยุบสำหรับงานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ
ชนิดของงานก่อสร้าง
ฐานราก
แผ่นพื้น คาน ผนัง ค.ส.ล.
เสา
ครีบ ค.ส.ล.และผนังบาง ๆ
เสาเข็มเจาะเปียก

ซม.
สูงสุด
10
10
10
10
20

ค่าการยุบ
ต่ำสุด
2
3
5
5
15

ตารางที่ 3.2.3.2
ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบที่ใช้กับคอนกรีต
ชนิดของงานก่อสร้าง
ฐานราก เสา และคาน
ผนัง ค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 15 ซม. ขึ้นไป
ผนัง ค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 10 ซม. ลงมา
แผ่นพื้น ครีบ ค.ส.ล. และผนังกั้นห้อง ค.ส.ล.
เสาเข็มเจาะ

ขนาดใหญ่สุด ซม.
2
2
2
2
2

ส่วนของอาคารที่ต้องผสมน้ำยากันซึม
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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ส่วนของอาคารที่ต้องใช้น้ำยากันซึม คอนกรีตสำหรับส่วนของอาคารต่อไปนี้จะต้องผสมน้ำยากันซึมเพื่อ
ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
(1) หลังคาคอนกรีตและรางน้ำคอนกรีต
(2) พื้นห้องน้ำและพื้นเฉลียง
(3) พื้นคอนกรีตที่อยู่ติดกับดิน หรือพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับดิน เช่น บ่อลิฟท์
(4) ผนังคอนกรีตส่วนที่อยู่ต่ำกว่าระดับดิน
(5) พื้นและผนังถังเก็บน้ำคอนกรีต ทั้งที่อยู่เหนือกว่าระดับดินและอยู่ต่ำกว่าระดับดิน

ส่วนที่ 2

วัสดุ

วัสดุต่างๆ ที่เป็นส่วนผสมของคอนกรีต
ก.

ปูนซีเมนต์ จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
มอก. 15-2514 ชนิดที่เหมาะสมกับงาน และต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งไม่จับตัวเป็นก้อน

ข.
ค.

น้ำใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาด ใช้ดื่มได้
มวลรวม
1. มวลรวมที่ใช้สำหรับคอนกรีตจะแข็งแกร่ง มีความคงตัว เฉื่อย ไม่ทำปฏิกิริยากับ
ด่างในปูนซีเมนต์
2. มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบแต่
ละขนาด หรือหลายขนาดผสมกันจะต้องมีส่วนขนาดคละตามเกณฑ์กำหนดของ
ข้อกำหนด ASTM C-33

ง.

สารผสมเพิ่ ม สำหรั บ คอนกรี ต ส่ ว นที่ มิ ใ ช่ ฐ านรากทั้ ง หมดให้ ใ ช้ ส ารผสมเพิ่ ม ชนิ ด เพิ่ ม
ความสามารถได้ ส่วนที่เป็นโครงสร้างห้องใต้ดินทั้งหมดให้ผสมตัวยากันซึมชนิดทนแรงและกัน
น้ำได้โดยใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด นอกจากที่กล่าวนี้ห้ามใช้สารผสมเพิ่มชนิด
อื่นหรือปูนซีเมนต์ที่ผสมสารเหล่านั้น นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน

น้ำยากันซึม
วัสดุกันซึม: ให้ใช้น้ำยากันซึมซึ่งเป็นสารผสมคอนกรีต เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำมีคุณภาพถูกต้อง
ตามมาตรฐาน ASTM. C494, TYPE A. เช่น น้ำยาผสมคอนกรีตกันซึม PLASTOCRETE-N ของ SIKA
บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SETCRETE R.M.W ผู้แทนจำหน่ายบริษัทธนาคุณกรุงเทพ
จำกัด หรือ COLEMANOID NO.1 ผู้แทนจำหน่ายบริษัท ยูเนียนแอสโซซิเอทส์ จำกัด หรือ M.C.
ผู้แทนจำหน่ายบริษัท หลุยส์ทีเลียว โนเวนส์ จำกัด หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า

ส่วนที่ 3 การดำเนินการ
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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การคำนวณการออกแบบส่วนผสม
ก.
ข.
ค.
ง.

ห้ามมิให้นำคอนกรีตมาเทส่วนที่เป็นโครงสร้างใด ๆ จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีต
ที่จะนำมาใช้นั้นได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรแล้ว
ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 35 วัน ผู้รับเหมาจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่าง ๆ
ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้วิศวกรตรวจให้ความเห็นชอบก่อน
การที่วิศวกรให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมที่เสนอมาหรือที่แก้ไข (หากมี) นั้น มิได้
หมายความว่าจะลดความรับผิดชอบของผู้รับเหมาที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่ได้
จากส่วนผสมนั้น
การจัดปฏิภาคส่วนผสม
1. จะต้องหาอัตราส่วน น้ำ : ซีเมนต์ที่เหมาะสม โดยการทดลองขั้นตอนตาม
วิธีการต่อไปนี้
1.1 จะต้อ งทดลองทำอั ตราส่ ว นผสมคอนกรี ต ที่ มี อั ต ราส่ ว น และความข้ น เหลวที่
เหมาะสมกับงานโดยเปลี่ยนอัตราส่วน น้ำ : ซีเมนต์อย่างน้อย 3 ค่า ซึ่งจะให้
กำลั งต่าง ๆ กัน โดยอยู่ ในขอบข่ายของค่าที่ กำหนดสำหรับ งานนี้ และจะต้อง
คำนวนออกแบบสำหรับ ค่าการยุบสูงสุดเท่าที่ยอมให้
1.2 จากนั้นให้หาปฏิภาคของวัสดุผสม แล้วทำการทดสอบตามหลักและวิธีการที่ให้ไว้
ในเรื่อง " ข้อแนะนำวิธีการเลือกปฏิภาคส่วนผสมสำหรับคอนกรีต " (ACI 211)
1.3 สำหรับอัตราส่วน น้ำ : ซีเมนต์แต่ละค่า ให้หล่อชิ้นตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ชิ้น
สำหรับแต่ละอายุเพื่อนำไปทดสอบ โดยเตรียมและบ่งตัวอย่างตาม " วิธีทำและ
บ่มชิ้นตัวอย่างคอนกรีตสำหรับใช้ทดสอบแรงอัดและแรงดัด " (ASTM C192)
และทดสอบที่อายุ 7 และ 28 วัน การทดสอบให้ปฏิบัติตาม " วิธีทดสอบกำลัง
อัดแท่งกระบอกคอนกรีต " (ASTM C 39)
1.4 ให้นำผลที่ได้จากการทดสอบไปเขียนเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราส่วน น้ำ : ซีเมนต์ ที่จะใช้ดังนี้คอนกรีตประเภท ก. อัตราส่วนน้ำ :
ซีเมนต์สูงสุดที่ยอมใหั จะต้องได้มาจากค่าที่แสดงโดยกราฟที่ให้ค่ากำลังต่ำสุดเกิน
ร้อยละ 10 ของกำลังที่กำหนด
1.5 สำหรับคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ปริมาณปูนซีเมนต์จะต้องไม่น้อย
กว่า 350 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตรของคอนกรีต
1.6 ถ้าจะใช้ Flyash อนุญาตให้ใช้ Flyash ที่มาจาก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
เท่านั้น และให้ใช้ได้ไม่เกิน 15% ของ Cement
2. การใช้อัตราส่วนน้ำ : ซีเมนต์ค่าที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในกรณีที่ใช้มวลรวหยาบ
ชนิดเม็ดเล็ก เช่น ในผนังบาง ๆ หรือในที่ที่เหล็กแน่นมาก ๆ จะต้ องพยายามรักษาค่า
อัตราส่วนน้ำ : ซีเมนต์ให้คงที่เมื่อได้เลือกอัตราส่วนน้ำ : ซีเมนต์ที่เหมาะสมได้แล้วให้หา
ปฏิบัติภาคส่วนผสมของคอนกรีตตามวิธีในข้อ การหาปฏิภาคของวัสดุผสม ดังอธิบาย
ข้างบน

งานโครงสร้างวิศวกรรม
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การผสมคอนกรีต
ก.

คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตาม "บท
กำหนดสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ " (ASTM C 94)

ข.

การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานที่ก่อสร้าง
1. การผสมคอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดซึ่ง ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรแล้วที่
เครื่ อ งผสมจะต้ องมี แ ผ่ น ป้ ายแสดงความจุ และจำนวนรอบต่ อนาที ที่ เหมาะสม และ
ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ทุกประการ เครื่องผสมจะต้องสามารถผสม
มวลรวมซีเมนต์ และน้ ำให้ เข้ากัน โดยทั่วถึงภายในเวลาที่กำหนด และต้องสามารถ
ปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการแยกแยะ
2. ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครื่อง จะต้องบรรจุน้ำส่วนหนึ่งเข้าเครื่องก่อนซีเมนต์และ
มวลรวมแล้วค่อย ๆ เติมน้ำส่วนที่เหลือเมื่อผสมไปแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาผสมที่
กำหนดจะต้ อ งมี ที่ ค วบคุ ม มิ ให้ ป ล่ อ ยคอนกรี ต ก่ อ นจะถึ งเวลาที่ ก ำหนด และจะต้ อ ง
สามารถปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนที่จะบรรจุวัสดุใหม่
3. เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตร ลงมาจะต้องไม่
น้อยกว่า 2 นาที และให้เพิ่มอีก 20 วินาที สำหรับทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือส่วน
ของลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้น

การผสมต่อ
ก.

ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าที่ต้องการใช้เท่านั้น ห้ามนำคอนกรีตที่ก่อตัวแล้วมาผสม
ต่อเป็นอันขาด แต่ให้ทิ้งไป

ข.

ห้ามมิให้เติมน้ำเพื่อเติมค่าการยุบเป็นอันขาด การเติมน้ำจะกระทำได้ ณ สถานที่
ก่อสร้างหรือที่โรงผสมคอนกรีตกลางโดยความเห็นชอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ว่า
ในกรณีใดจะเติมน้ำในระหว่างการขนส่งไม่ได้

การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน
ก.

ข.

การเตรียมการก่อนเท
1. จะต้องขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว และวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ ออกจากด้านใน
ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงออกให้หมด
2. แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อย จะต้องขจัดน้ำส่วนที่เกินและวัสดุแปลกปลอมใด ๆ
ออกให้หมด เหล็กเสริมผูกเข้าที่เสร็จเรียบร้อย วัสดุต่าง ๆ ที่จะฝังในคอนกรีตต้องเข้าที่
เรียบร้อย และการเตรียมการต่าง ๆ ทั้งหมดได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะดำเนินการเท
คอนกรีตได้
การลำเลียง วิธีการขนส่งและเทคอนกรีต จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน ในการ
ขนส่งคอนกรีตจากเครื่องผสมจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการแยกแยะ หรือการแยกตัวหรือการ
สูญเสียของวัสดุผสมและต้องกระทำในลักษณะที่จะทำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
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ค.

(SPECIFICATION)

การเท
1. ผู้รับเหมาจะเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างยังมิได้ จนกว่าจะได้รับอนุมัติ
จากวิศวกรเรี ยบร้ อยแล้ ว และเมื่อ ได้รั บ อนุ มัติ แล้ วถ้าผู้ รับ เหมายั งไม่เริ่มเทคอนกรี ต
ภายใน 24 ชั่วโมง จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรอีกครั้งจึงจะเทได้
2. การเทคอนกรีตจะต้องกระทำต่อเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่ รอยต่อขณะก่อสร้างจะต้องอยู่ที่
ตำแหน่งซึ่งกำหนดไว้ในแบบหรือได้รับความเห็นชอบแล้ว การเทคอนกรีตจะต้องกระทำ
ในอัตราที่คอนกรีตซึ่งเทไปแล้วจะต่อกับคอนกรีตที่จะเทใหม่ยังคงสภาพเหลวพอที่จะเท
ต่อกันได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งห้ามมิให้เทคอนกรีตต่อกับคอนกรีตซึ่งเทไว้แล้วเกิน 30
นาที แต่จะต้องทิ้งไว้ประมาณ 20 ชั่วโมง จึงจะเทต่อได้
3. ห้ า มมิ ให้ น ำคอนกรี ต ที่ แ ข็ ง ตั ว บ้ า งแล้ ว บางส่ ว นหรื อ แข็ ง ตั ว ทั้ ง หมด หรื อ ที่ มี วั ส ดุ
แปลกปลอมมาเทปะปนกันเป็นอันขาด
4. เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ ว จะต้องอัดคอนกรีตนั้ นให้ แน่ นภายใน 30 นาที
นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสมนอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษสำหรับการนี้
โดยเฉพาะหรือมีเครื่องผสมติดรถซึ่งจะกวนอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเช่นนั้นให้เพิ่มเวลาได้
เป็น 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่บรรจุซีเมนต์เข้าเครื่องผสม ต้องเทภายใน 30 นาที นับตั้งแต่
ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องกวน
5. จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ตำแหน่งสุดท้ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
การแยกแยะอัน เนื่ องจากการโยกย้ ายและการไหลตัวของคอนกรีต ต้องระวังอย่ าใช้
วิธีการใด ๆ ที่จะทำให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าที่จากระยะ
สูงเกินกว่า 2 เมตร นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกร
6. ในกรณีที่ใช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ต้าเป็นผิว จะต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ดันหิน
ให้ออกจากข้างแบบ เพื่อให้ มอร์ต้าออกมาอยู่ที่ผิวให้เต็มโดยไม่เป็นโพรงเมื่อถอดแบบ
การทำให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่อง หรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม
และสิ่ งที่ ฝั งจนทั่ ว และเข้ าไปอั ด ตามมุ ม ต่าง ๆ จนเต็ ม โดยขจั ด กระเปาะอากาศและ
กระเปาะหินอันจะทำให้คอนกรีตเป็นโพรงเป็นหลุมบ่ อหรือเกิดระนาบที่ไม่แข็งแรงออก
ให้ ห มดสิ้ น เครื่ อ งสั่ น จะต้ อ งมี ค วามถี่อ ย่ างน้ อย 7000 รอบต่ อ นาที และผู้ ที่ ใช้ งาน
จะต้องมีความชำนาญเพียงพอห้ามมิให้ทำการสั่นคอนกรีตเกินขนาด และใช้เครื่องสั่น
เป็นตัวเขยื้อนคอนกรีตให้เคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งภายในแบบ
หล่อเป็นอันขาดให้จุ่ม และถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรง ๆ ที่หลาย ๆ จุด ห่างกันประมาณ
50 เซนติเมตร ในการจุ่มแต่ละครั้งจะต้องทิ้งระยะเวลาให้เพียงพอที่จะทำให้คอนกรีต
แน่นตัวแต่ต้องไม่เกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดการแยกแยะ โดยปกติจุดหนึ่ง ๆ ควรจุ่มอยู่
ระหว่าง 5 ถึง 15 วินาที ในกรณีที่หน้าตัดของคอนกรีตบางเกินไปจนไม่อาจแหย่เครื่อง
สั่นลงไปได้ก็ให้ ใช้เครื่องสั่น นั้น แนบกับ ข้างแบบหรือใช้วิธีอื่นที่ได้รับ การเห็ นชอบแล้ ว
สำหรั บ องค์ อ าคารสู ง ๆ และหน้ าตัด กว้าง เช่ น เสาขนาดใหญ่ ควรใช้ เครื่ อ งสั่ น ชนิ ด
เกาะติดกับข้างแบบ แต่ทั้งนี้แบบหล่อต้องแข็งแรงพอที่จะสามารถรับความสั่นได้ โดยไม่
ทำให้รูปร่างขององค์อาคารผิดไปจากที่กำหนดจะต้องมีเครื่องสั่นคอนกรีตสำรองอย่าง
น้อยหนึ่งเครื่องประจำ ณ สถานที่ก่อสร้างเสมอในขณะเทคอนกรีต
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รอยต่อและสิ่งที่ฝังในคอนกรีต
ก.

รอยต่อขณะก่อสร้างอาคาร
1. ในกรณีมิได้ระบุตำแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนี้ในแบบ จะต้องจัดทำและวาง
ในตำแหน่ ง ซึ่ ง จะทำให้ โ ครงสร้ า งเสี ย ความแข็ ง แรงน้ อ ยที่ สุ ด และให้ เกิ ด รอยร้ า ว
เนื่องจากการหดตัวน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะต้องได้รับความเห็นชอบก่อน
2. ผิ ว บนของผนั งและเสาคอนกรี ต จะต้ อ งอยู่ ในแนวราบ คอนกรี ต ซึ่ งเททั บ เหนื อ
รอยต่อขณะก่อสร้างที่อยู่ในแนวราบ จะต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกที่ออกจากเครื่องผสม
และจะต้องอัดแน่นให้ทั่วโดยอัดให้เท่ากับคอนกรีตซึ่งเทไว้ก่อนแล้ว
3. ในกรณีของผิวทางแนวตั้ง ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมน้ำข้น ๆ ไล้ที่ผิว
ให้ทั่วก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ลงไป
4. ให้เดินเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่านรอยต่อไป และจะต้องใส่สลักและเดือยเอียงตามแต่
วิศวกรจะเห็น สมควร จะต้องจัดให้มีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร สำหรับ
รอยต่อในผนังทั้งหมด และระหว่างผนังกับแผ่นพื้นหรือฐานราก
5. ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นชั้น ๆ จะต้องยึดเหล็กที่โผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนาเพื่อ
ป้องกันการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตกำลังก่อตัว
6. ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้าน้ำปู น และวัสดุที่หลุดร่วงออกให้หมด โดยไม่
จำเป็ นต้องทำให้ ผิวหยาบอีก แต่ห ากไม่สามารถปฏิบั ติตามนี้ได้ ก็ให้ ขจัดออกโดยใช้
เครื่องหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ชั่วโมงขึ้นไป แล้วให้ล้างผิวที่ทำให้หยาบนั้นด้วยน้ำ
สะอาดทันทีก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ ให้พรมน้ำผิวคอนกรีตที่รอยต่ อทุกแห่งให้ชื้นแต่
ไม่ให้เปียกโชก
7. ถ้าหากต้องการหรือได้รับการยินยอม อาจเพิ่มความยึดหน่วงได้ตามวิธีต่อไปนี้
7.1. ใช้สารผสมเพิ่มที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
7.2 ใช้สารหน่วงซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว เพื่อทำให้การก่อตัวของมอร์ต้าที่
ผิวช้าลงแต่ห้ามใส่มากจนไม่ก่อตัวเลย
7.3 ทำผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีที่ได้รับรับรองแล้ว โดยวิธีนี้จะทำให้มวลรวม
โผล่โดยสม่ำเสมอ ปราศจากฝ้าน้ำปูนหรือเม็ดมวลรวมที่หลุดร่วงหรือผิว
คอนกรีตที่ชำรุด

ข.

วัสดุฝังในคอนกรีต
1. ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวัสดุฝังอื่น ๆ ที่จะต้องทำงานต่อไป
ในภายหลังให้เรียบร้อย
2. ผู้รับเหมาช่วงซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องได้รับแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้
มีโอกาสที่จะจัดวางสิ่งซึ่งจะฝังได้ทันก่อนการเทคอนกรีต
3. จะต้ อ งจั ด วางแผ่ น กั น น้ ำ ท่ อ ร้ อ ยสายไฟ และสิ่ งซึ่ ง จะฝั ง อื่ น ๆ เข้ า ที่ ให้ ถู ก
ตำแหน่งอย่างแน่นอนและยึดให้ดีเพื่อมิให้เกิดการเคลี่อนตัว สำหรับช่องว่างในปลอกไส้
และร่องสมอ จะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะเอาออกได้ง่ายเป็นการชั่วคราว เพื่อป้ องกันมิให้
คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างนั้น
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ค.

รอยต่อสำหรับพื้นถนน
รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อสำหรับกันการหดและการยึดตัวจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่
กำหนดไว้ในแบบในกรณีที่ไม่สามารถเทคอนกรีตได้เต็มช่วงจะต้องทำรอยต่อขณะก่อสร้างขึ้นใน
ช่วงหนึ่งๆ จะมีรอยต่อขณะก่อสร้างเกินหนึ่งรอยไม่ได้ และรอยต่อดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในช่วง
กลางแบ่งสามส่วนของช่วงความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ สำหรับรอยต่อต่าง ๆ จะยอมให้มีความ
ผิดพลาดมากที่สุดได้ไม่เกินค่าต่อไปนี้
ระยะทางแนวราบ 6 มิลลิเมตร
ระยะทางแนวดิ่ง 3 มิลลิเมตร
การซ่อมผิวที่ชำรุด
ก.

ห้ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยึดและเนื้อที่ชำรุดทั้งหมดก่อนที่วิศวกรหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างจะ
ได้ตรวจสอบแล้ว
ข. สำหรั บ คอนกรีตที่ เป็ น รูพ รุน เล็ ก ๆ และชำรุดเล็ กน้ อย หากวิศวกรลงความเห็ นว่าพอที่ จ ะ
ซ่อมแซมให้ดีได้ จะต้องสกัดคอนกรีตที่ชำรุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี เพื่อป้องกันมิให้น้ำในมอร์ต้าที่จะปะ
ซ่อมนั้นถูกดูดซึมไป จะต้องทำคอนกรีตบริเวณที่จะปะซ่อม และเนื้อที่บริเวณโดยรอบเป็นระยะออกมาอย่างน้อย
15 เซนติเมตร มอร์ต้าที่ใช้เป็นตัวประสานจะต้องประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายละเอียดซึ่ง
ผ่านตะแกรงเบอร์ 30 1 ส่วน ให้ละเลงมอร์ต้านี้ให้ทั่วพื้นที่ผิว
ค. ส่วนผสมสำหรับใช้อุดให้ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต 2 1/2 ส่วน
โดยปริมาตรชื้นและหลวม สำหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมซี เมนต์ขาวเข้ากับซีเมนต์ธรรมดาบ้างเพื่อให้
ส่วนผสมทีป่ ะซ่อมมีสกี ลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้างเคียง ทัง้ นี้โดยใช้วธิ ที ดลองหาส่วนผสมเอาเอง
ง. ให้จากัดปริมาณของน้าให้พอดีเท่าทีจ่ าเป็ นในการยกย้ายและการปะซ่อมเท่านัน้
จ. หลังจากที่น้ าซึ่งค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพื้นที่ท่จี ะปะซ่อมหมดแล้ว ให้ละเลงชัน้ ยึด
หน่วงลงบนผิวนัน้ ให้ทวั ่ เมื่อชัน้ ยึดหน่วงนี้เริม่ เสียน้ า ให้ฉาบมอร์ต้าทีใ่ ช้ปะซ่อมทันทีให้อดั มอร์ตา้ ให้
แน่นโดยทัวถึ
่ งและปาดออกให้เนื้อนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อยและจะต้องทิ้งไว้เฉย ๆ อย่างน้อย
1 ชัวโมง
่
เพื่อให้เกิดการหดตัวขัน้ ต้นก่อนที่จะตกแต่งขัน้ สุดท้าย บริเวณที่ปะซ่อมแล้วให้รกั ษาให้ช้นื
อย่างน้อย 7 วัน สาหรับผิวคอนกรีตเปลือยทีต่ อ้ งการรักษาลายไม้แบบ ห้ามใช้เครื่องมือทีเ่ ป็ นโลหะฉาบ
เป็ นอันขาด
ฉ. ในกรณีทร่ี พู รุนนัน้ กว้างมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรลงความเห็นว่าอยู่ใน
วิสยั ทีจ่ ะซ่อมแซมได้ ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ต้าชนิดทีผ่ สมตัวยากันการหดตัวและผสมด้วยผงเหล็ก
เป็ นวัสดุแทนปูนทรายธรรมดา โดยให้ปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาของผูผ้ ลิตโดยเคร่งครัด
ช. ในกรณี ท่ีโพรงใหญ่ แ ละลึก มาก หรือ เกิด ข้อ เสีย หายใด ๆ เช่ น คอนกรีต มีก าลังต่ ากว่ า
กาหนดและวิศวกรมีความเห็นว่าอาจทาให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ ผู้รบั เหมาจะต้องดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านัน้ ตามวิธที ว่ี ศิ วกรได้เห็นชอบด้วยแล้ว หรือหากวิศวกรเห็นว่าการชารุดมากจน
ไม่อาจแก้ไขให้ดไี ด้อาจสังให้
่ ทุบทิ้งแล้วสร้างขึ้นใหม่โดยผู้รบั เหมาจะต้องเป็ นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้
ทัง้ สิน้
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การบ่มและการป้องกัน
หลังจากได้เทคอนกรีตแล้วและอยู่ในระยะกำลังแข็งตัว จะต้องป้องกันคอนกรีตนั้นจากอันตราย
ที่อาจเกิดจากแสงแดด ลมแห้ง ฝน น้ำไหล การเสียดและจากการบรรทุกน้ำหนักเกินสมควร สำหรับ
คอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 1 จะต้องรักษาให้ชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน โดยวิธี
คลุ ม ด้ ว ยกระสอบหรื อ ผ้ าใบเปี ย กหรื อ ขัง หรื อ พ่ น น้ ำ หรื อโดยวิธีที่ เหมาะสมอื่ น ๆ ตามที่ วิศ วกร
เห็นชอบสำหรับผิวคอนกรีตในแนวตั้ง เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของคานให้หุ้มกระสอบหรือผ้าใบ
ให้เหลื่อมซ้อนกันและรักษาให้ชื้นโดยให้สิ่งที่คลุมนี้แนบติดกับคอนกรีต ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้
กำลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบ่มชื้นให้อยู่ในวินิจฉัยของวิศวกร
การทดสอบ
ก. การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต ชิ้นตัวอย่างสำหรับการทดสอบอาจนำมาจากทุก ๆ รถหรือ
ตามแต่วิศวกรจะกำหนด ทุกวันจะต้องเก็บชิ้นตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น สำหรับทดสอบ 7 วัน 3 ก้อน และ
28 วัน 3 ก้อน วิธีเก็บ เตรียม บ่ม และทดสอบชิ้นตัวอย่างให้เป็นไปตาม "วิธีทำและบ่มชิ้นตัวอย่างคอนกรีต
รับแรงอัดและแรงดัดในสนาม" (ASTM C31) และ "วิธีทดสอบสำหรับกำลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต "
(ASTM C390) ตามลำดับ
ข.

ค.

ง.

รายงาน ผู้รับเหมาจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด สำหรับ
ผู้แทนผู้ว่าจ้าง 1 ชุด และสำนักงานวิศวกรและสถาปนิก 2 ชุด
รายงานจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. วันที่หล่อ
2. วันที่ทดสอบ
3. ประเภทของคอนกรีต
4. ค่าการยุบ
5. ส่วนผสม
6. หน่วยน้ำหนัก
7. กำลังอัด
1. ณ จุดเริ่มร้าว
2. ณ จุดประลัย
การทดสอบแนว ระดับ ความลาด และความไม่สม่ำเสมอของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร
เมื่อคอนกรีตพื้นถนนแข็งตัวแล้ว จะต้องทำการตรวจสอบแนวระดับความลาดตลอดจนความไม่
สม่ำเสมอต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง หาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกว่าบริเวณข้างเคียงเกิน 3 มิลลิเมตร
จะต้องขัดออก แต่ถ้าสูงมากกว่านั้นผู้รับเหมาจะต้องทุบพื้นช่วงนั้นออกแล้วหล่อใหม่โดยต้อง
ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
การทดสอบความหนาของพื้นคอนกรีตในบริเวณอาคารผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนอาจกำหนดให้มีการ
ทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีตโดยวิธีเจาะเอาแก่นไปตรวจตามวิธีของ ASTM C 174
ก็ได้ หากปรากฏว่าความหนาเฉลี่ยน้อยกว่าที่กำหนดเกิน 3 มิลลิเมตร วิศวกรจะเป็นผู้ตัดสิน
ว่าถนนนั้ น มีก ำลั งพอจะรั บ น้ ำหนั กบรรทุก ที่คำนวณออกแบบไว้ได้ห รือ ไม่ หากวิศวกรลง
ความเห็ น ว่ า พื้ น ถนนนั้ น ไม่ แ ข็ ง แรงพอที่ จ ะรั บ น้ ำ หนั ก บรรทุ ก ที่ ค ำนวณออกแบบไว้ ไ ด้
ผู้รับเหมาจะต้องทุบออกแล้วเทคอนกรีตใหม่โดยจะเรียกเงินเพิ่มจากผู้ว่าจ้างมิได้
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การประเมินผลการทดสอบกำลังอัด
ก. ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตัวอย่างสามชิ้นหรือมากกว่าซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติการจะต้องไม่ต่ำ
กว่าค่าที่กำหนด และจะต้องไม่มีค่าใดต่ำกว่าร้อยละ 80 ของค่ากำลังอัดที่กำหนด
ข. หากกำลังอัดมีค่าต่ำกว่าที่กำหนดก็อาจจำเป็นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปทำการทดสอบ
ค. การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม "วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตที่เจาะและคาน
คอนกรีตที่เลื่อยตัดมา" (ASTM C 24) การทดสอบแก่นคอนกรีตต้อง
กระทำในสภาพผึ่งแห้งในอากาศ
ง. องค์อาคารหรือพื้นที่คอนกรีตส่วนใดที่วิศวกรพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอ ให้เจาะแก่นอย่าง
น้อยสองก้อนจากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นที่นั้นๆ ตำแหน่งที่จะเจาะแก่นให้วิศวกรเป็นผู้กำหนด
จ. กำลังของแก่นที่ได้จากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นที่จะต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 90
ของกำลังที่กำหนดจึงจะถือว่าใช้ได้
ฉ. จะต้องอุดรูซึ่งเจาะเอาแก่นออกมาตามวิธีในข้อ 4010
ช. หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอ จะต้องทุบคอนกรีตนั้นทิ้งเสีย
แล้วหล่อใหม่ โดยผู้รับเหมาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ซ. ชิ้น ตัว อย่ างแท่ งกระบอกคอนกรี ต อาจใช้ ลู กบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. แทนได้โดยให้
เปรียบเทียบค่ากำลังอัดตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ ว.ส.ท.
การเทคอนกรีตส่วนที่ป้องกันการซึม
ก. การผสมน้ำยากันซึมให้ปฏิปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายทุกประการ
ข. การเทคอนกรีตส่วนที่ต้องการป้องกันการซึมผ่านของน้ำจะต้องต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันตลอด
ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องหยุดการเทคอนกรีตจะต้องเตรียม CONSTRUCTION JOINT ที่
กันน้ำได้ที่จุดนั้น โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
ค. สำหรับพื้นชั้นล่างของอาคารซึ่งวางบนดินถ้าวัสดุปูพื้นบริเวณนั้นจุดหลุดล่อนได้ง่ายเพราะ
ความชื้น เช่น กระเบื่องยาง ฯลฯ ให้ปูแผ่นพลาสติกป้องกันความชื้น ( VAPOR BARRIER )
รองรับพื้นรอบบริเวณนั้นก่อนวางเหล็กเสริมคอนกรีต
ง. หลังจากเทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมแล้วก่อนที่จะบุด้วยวัสดุสุดท้ายพื้นที่หรือห้องเหล่านี้ต้องมี
การทดสอบประสิทธิภาพว่าเกิดการรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีจะได้ทำการแก้ไขก่อนที่จะต้องทำการ
ก่อสร้างงานตกแต่งต่อไป

3.2.4
ระบบแผ่นยางกันซึม
(BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE)
ส่วนที่ 1 ทั่วไป
งานประกอบด้วย
ก. งานติดตั้งระบบกันซึมชนิดแผ่นยางมีกาวในตัวเองสำหรับห้องใต้ดิน และถังน้ำ
ใต้ดิน และการป้องกันแผ่นกันซึม
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วัสดุ

(SPECIFICATION)

ก.

ผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับ
1. BITUTENE 3000 จัดจำหน่ายโดย WR GRACE CTHAILAND
2. MARLEY SEAL จัดจำหน่ายโดย UNION ASSOCIATES CO., LTD.
3. PREMSEAL 125
ข. ชนิดของแอสฟัลท์
:
ASTM D449, Type 1
ค. Aspholt primer
:
ASTM D41
อุปกรณ์ประกอบ
ก. การป้องกันแผ่นยางกันซึม
:
แผ่นโพลีสไตรีนโฟม หนา 25 มม.
หรืออิฐก่อ หนา 100 มม.
ข. แถบปรับมุม (CANT STRIP)
:
ปูนหล่อสำเร็จรูป หรือ ยางแอสฟัลท์
ผสมสำเร็จรูปชนิดแผ่น
ค.
แถบกันน้ำ
:
แผ่นแอลฟัสท์ชนิดมีกาวในตัวหนา 1.5 มม.

ส่วนที่

3

วิธีการก่อสร้าง

การตรวจและเตรียมการ
ก. ห้ามติดตั้งแผ่นยางกันซึมบนพื้นหรือผนังที่เปียกชื้น มีฝุ่นหรือคราบสกปรก
ข. ให้ฉาบปิดรอยแตก รูที่เจาะผ่านผนัง และโพรงต่าง ๆ
การติดตั้งแผ่นยางกันซึม
ก. ให้ติดตั้งแผ่นยางกันซึมตามวิธีการติดตั้งของผู้ผลิต
การป้องกันแผ่นกันซึม
ก. แผ่นที่ติดตั้งในแนวดิ่ง
1. ให้ป้องกันแผ่นกันซึมที่ติดตั้งแล้ว ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการถมดิน
กลับด้วย โดยใช้แผ่นโพลีสไตรีนโฟม หนา 25 มม. หรือก่ออิฐหนา 100 มม.
ข. แผ่นที่ติดตั้งในแนวราบ
1. ให้ป้องกันแผ่นกันซึมที่ติดตั้งแล้วจากความเสียหายในระหว่างการติดตั้ง
เหล็กเสริมคอนกรีต และขณะเทคอนกรีต โดยการเทคอนกรีตหยาบหนา
50 มม. ทับหน้า

3.2.5 ระบบฉาบกันซึมชนิดผลึกซีเมนต์
(CEMENTITOUS CRYSTALLINE WATERPROOF COATING)
ส่วนที่ 1 ทั่วไป
งานประกอบด้วย
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ก.

การฉาบหรือทาภายในถังเก็บน้ำ และบ่อลิฟท์ด้วยผงกันซึมชนิดผลึกซีเมนต์
CRYSTALLINE WATERPROOFING)

(SPECIFICATION)

(CEMENTITOUS

ส่วนที่ 2 วัสดุ
ผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับ
ก.
ข.
ค.

TERGAPROOF จัดจำหน่ายโดย Union Associates Co., Ltd
THOROSEAL จัดจำหน่ายโดย East Asiatic Co., Ltd
SIKA TOP 107 จัดจำหน่ายโดย SIKA (THAILAND)

ส่วนที่ 3 วิธีการก่อสร้าง
งานฉาบกันซึม
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

3.3.1

ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะฉาบกันซึมโดยฉีดน้ำ หรือล้างผิวหน้าคอนกรีตด้วย Muriatic Acid เข้มข้น
15%
ให้ฉาบผิวด้วยวัสดุกันซึมโดยผสมน้ำให้เป็นน้ำปูนข้น ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
ก่อนฉาบวัสดุกันซึม ให้ทำให้ผิวคอนกรีตมีความชื้น
ทาวัสดุกันซึมที่ผสมน้ำเป็นปูนข้น 2 ชั้น ในอัตรา 0.8 Kg/ชั้น/ตร.เมตร โดยทาชั้นที่สองให้แนวตั้งฉากกับ
ชั้นแรก
ให้บ่มผิวที่ฉาบวัสดุกันซึมอย่างน้อย 48 ชม.

เหล็กรูปพรรณ

ส่วนที่ 1

ทั่วไป

ขอบเขตของงาน
ก.

"กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ" ที่ระบุไว้ในภาคอื่น ให้นำมาใช้กับหมวดนี้ด้วย

ข.

บทกำหนดส่วนนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณทุกชนิด

ค.

รายละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทกำหนดนี้ให้ถือปฏิบัติตาม
"มาตราฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ"ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ

การกองเก็บวัสดุ
การเก็บเหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบจะต้องเก็บไว้บนยกพื้นเหนือพื้นดิน จะต้อง
รักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และต้องระวังรักษาอย่างให้เหล็กเป็นสนิม
การส่งแบบและเอกสารเพื่อพิจารณา
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ก.

(SPECIFICATION)

แบบแสดงการประกอบและยกติดตั้ง
1. จะต้องจัดทำแบบที่สมบูรณ์แสดงรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วยรูปตัดตามยาว ระบุขนาด
ของเหล็กโครงสร้าง ระยะ ช่องเปิด การติดตั้งรู สลักเกลียว
Camber (ถ้ามี)
ระบุชนิดของรอยเชื่อมและความยาวสุทธิตามมาตรฐาน AWS A2.0
บัญชีวัสดุ
วิธีการยกติดตั้งตลอดจนการโยงยึดชั่วคราว

2.
3.
4.
5.

การส่งเอกสารเพื่อเป็นข้อมูล
ก. ใบรับรองการผลิตเหล็ก (Mill Certificate) ซึ่งรับรองว่าวัสดุมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
ข้อกำหนด
ข. รายงานผลการทดสอบ (Mill Test Report) แสดงผลการทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ค. ผลการทดสอบช่างเชื่อม ซึ่งผ่านการทดสอบการเชื่อมทำ 3G ตามมาตรฐาน AWS และมีอายุไม่เกิน
12 เดือน

ส่วนที่ 2

วัสดุ

วัสดุ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ญ.

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตามมาตรฐาน ASTM A-36 หรือ JIS 3101 Grade SS400 หรือ TIS
เหล็กแปรรูปเย็นตามมาตรฐาน มอก. 116-2517 หรือ J15 G3350, Grade SSC41
ท่อเหล็ก ตามมาตรฐาน ASTM A53, Grade B หรือ J15 G3344, Grade STK 41 หรือ TIS
Galvaniged Pipe : JIS G3452 หรือ TIS
Shear Stud Connectors : ASTM A 108 Grade 1015, Forged Steel, Unfinished
Sag Rod : ผลิตจากเหล็กเส้นกลมตามมาตรฐาน มอก. 20-2527
สลักสมอ (Anchor Bolt) : ASTM A-307 หรือ ISO 898-1 , Strength closs 4.6
สลักเกลียว แป้นเกลียวและแหวน : ASTM A-325 ISO 898-1, Strrength closs 8.8
รูปเชื่อม : AWS D1.1 Type A 5.5 E70XX
Grout : ปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว ประกอบด้วยมวลย่อยซีเมนต์ น้ำ สารผสมเพิ่มเพื่อลดน้ำและเพิ่ม
ความเหลว สามารถรับแรงอัดประลัยได้ไม่น้อยกว่า 48 Mpa ที่อายุ 28 วัน

การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน
ก.

เกณฑ์กำหนดทั่วไป
งานนี้หมายรวมถึง การทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กตามข้อกำหนด
ใน 09900 – งานทาสีนี้ทุกประการ (ดูรายการประกอบแบบ เล่ม 1 งานปรับปรุงขยาย
อาคารคลังสินค้า (งานส่วนที่ 1ข)

ข.

ผิวที่จะทาสี
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1.

2.

ส่วนที่ 3

(SPECIFICATION)

การทำความสะอาด
1.1 ก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเว้นผิวที่อาบโลหะ จะต้ องขัดผิวให้สะอาดโดยใช้เครื่องมื
ขัด เช่น จานคาร์บอรันดัม หรือเครื่องมือชนิดอื่นที่เ หมาะสมจากนั้นให้ขัดด้วยแปรง
ลวดเหล็ ก และกระดาษทราย เพื่ อ ขจั ด เศษโลหะที่ ห ลุ ด ร่ อ นออกให้ ห มดแต่ ต้ อ ง
พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องขัดด้วยลวดเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจทำให้เนื้อ
โลหะไหม้ได้
1.2 สำหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อมจะต้อง
เตรียมผิวสำหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวทั่วไปตามวิธีในข้อ 1.1
สีรองพื้น
หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นงานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทาสีรองพื้นด้วยสีกันสนิมแล้ว
ทาสีกันสนิมทับอีกสองชั้น

การดำเนินงาน

การต่อ
รายละเอียดในการต่อให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบทุกประการ
รูและช่องเปิด
การเจาะหรือตัดหรือกดทะลุให้เป็นรูต้องกระทำตั้งฉากกับผิวของเหล็ก และห้ามขยายรูด้วยความร้อน
เป็ น อันขาด ในเสาที่เป็ น เหล็ กรูปพรรณซึ่งต่อกับ คาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้เพื่อให้เหล็กเสริมในคาน
คอนกรีตสามารถลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง ขอบรูซึ่งคม และยื่นเล็กน้ อยอัน
เกิดจากการเจาะตัวสว่านให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครื่องมือโดยลบมุม 2 มม. ช่องเปิดอื่น ๆ เหนือจากรู
สลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซั่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารที่เสริมนั้น รูหรือ
ช่องเปิดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิดขององค์อาคารที่เสริมนั้น
การประกอบและยกติดตั้ง
ก. การประกอบและยกติดตั้ง
1. ให้พยายามประกอบที่โรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2. การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต้องกระทำอย่างละเอียดประณีต
3. องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า
4. การติดตัวเสริมกำลังและองค์อาคารยึดโยงกระทำอย่างประณีตสำหรับตัวเสริม กำลัง
มีติดแบบอัดแน่นต้องอัดให้สนิทจริง ๆ
5. รายละเอียดให้เป็นไปตาม"มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ"ของ
วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ 1003-18 ทุกประการ
6. ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ จะต้องแก้แนวต่าง ๆ ให้ตรงตามแบบ รูที่เจาะไว้ไม่ถูก
ต้อง ฯลฯ จะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเชื่อมและเจาะรูใหม่ให้ถูกตำแหน่ง
7. ไฟที่ใช้ตัดควรมีเครื่องมือกลเป็นตัวนำ
8. การเชื่อม
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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(SPECIFICATION)

8.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS สำหรับการเชื่อมในงานก่อสร้างอาคาร
8.2 ผิวหน้าที่จะทำการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อนตะกรันสนิม ไขมัน สี
และวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้
8.3 ในระหว่างการเชื่อมจะต้องยึดชิ้นส่วนที่จะเชื่อมติดกันให้แน่นเพื่อให้ผิว
แนบสนิทสามารถทาสีอุดได้โดยง่าย
8.4 หากสามารถปฏิบัติได้ ให้พยายามเชื่อมในตำแหน่งราบ
8.5 ให้วางลำดับการเชื่อมให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวและหน่วยแรงตก
ค้างในระหว่างกระบวนการเชื่อม
8.6 ในการเชื่อมแบบชนจะต้องเชื่อมในลักษณะที่ให้ได้การ Penetration โดยสมบูรณ์
โดยมิให้มีกระเปาะตะกรันขังอยู่ในกรณีนี้อาจใช้วิธีลบมุมตามขอบหรือ Backing
Plates ก็ได้
8.7 ชิ้นส่วนที่จะต่อเชื่อมแบบทาบ จะต้องวางให้ชิดกันมากที่สุดที่จะทำได้ และไมว่า
กรณีใดจะต้องห่างกันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร
8.8 ช่างเชื่อมจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความชำนาญเท่านั้น และเพื่อเป็นการพิสูจน์ถึง
ความสามารถจะมีการทดสอบความชำนาญของช่างเชื่อมทุก ๆ คน
งานสลักเกลียว
ก. การตอกสลักเกลียวจะต้องกระทำด้วยความประณีต โดยไม่ทำให้เกลียวเสียหาย
ข. ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบและผิวที่รองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะทำการขัน
เกลียว
ค. เมื่อขันสลักเกลียวแน่นแล้วให้ทุบปลายเกลียวเพื่อมิให้แป้นสลักเกลียวคลายตัว
การต่อและประกอบในสนาม
ก. ให้ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยาย และคำแนะนำในการยกติดตั้งโดยเคร่งครัด
ข. ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ค. จะต้องทำนั่งร้านค้ำยัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียงเพื่อยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนว
และตำแหน่งที่ต้องการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานจนกว่างานประกอบจะเสร็จ
เรียบร้อยและแข็งแรงดีแล้ว
เท่านั้น

ง.

หมุดกำหนดให้ใช้สำหรับยึดชิน้ ส่วนต่าง ๆ เข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยว ชำรุด

จ.
ฉ.
ช.

ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแก๊สเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกร
สลักเกลียวยึดและสมอ ให้ตั้งโดยใช้แบบนำเท่านั้น
แผ่นรองรับ
1. ใช้ตามที่กำหนดในแบบขยาย
2. ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก
3. หลังจากได้ยกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อัดมอร์ต้าชนิดที่ไม่หดตัวและใช้ผงเหล็กเป็นมวล
รวมใต้แผ่นรองรับให้แน่นแล้วติดขอบลิ่มให้เสมอกับขอบของแผ่นรองรับโดยทิ้งส่วนที่เหลือไว้ใน
ที่
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3.3.2

สีกันไฟ (ถ้ามี)

ส่วนที่

1

(SPECIFICATION)

ทั่วไป

งานประกอบด้วย
ก. การเตรียมผิวที่จะทาสีกันไฟ
ข. การป้องกันส่วนของอาคารที่อยู่ข้างเคียงกับโครงสร้างเหล็กจากละอองของสีกันไฟ
ค. การทาสีกันไฟเพื่อหุ้มโครงสร้างเหล็ก ให้มีอัตราทนไฟตามกำหนด
งานที่เกี่ยวข้อง
ก. 3.3.1งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
มาตรฐานอ้างอิง
ก. ASTM E84 - Test Method for Surface Buning Characteristics of Building
Materials
ข. ASTM E119 – Fire Tests of Building Construction and Materials
ค. ASTM E605 – Thickness and Density of Sprayed Fire – Resistive Materials
Applied to Structural Members
ง. ASTM E736 – Cohesion / Adhesion of Sprayed Fire – Resistive Materials
Applied to Structural Members
จ. ASTM E759 – Effect of Deflection on Sprayed Fire – Resistive Materials
Applied to Structural Members
ฉ. ASTM E760 – Effect of Impact on Bonding of Sprayed Fire – Resistive
Materials Applied to Structural Members
ช. ASTM E761 – Compressive Strength of Sprayed Fire Resistive Materials
Applied to Structural Members
ซ. ASTM E859 – Air Erosion of Sprayed Fire – Resistive Material Applied to
Structural Members
ฌ. ASTM E 937 – Corrosion of Steel by Sprayed Fire – Resistive Materials
Applied to Structural Members
ญ.
ASTM E 1357 – Combustibility of Sprayed fire – Resistive Materials Applied to
Structural Members
ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตรางานไฟ
ก. วัสดุสีกันไฟ สำหรับโครงสร้างหลัก เช่น เสาหรือคานเหล็ก จะต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชม.
สำหรับโครงหลังคาเหล็ก จันทันเหล็ก แปเหล็ก จะต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ตามมาตรฐาน ISO 834 หรือ
ASTM E 119
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การส่งเพื่อพิจารณา
ก.
ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของสีกันไฟ คุณสมบัติ คุณภาพ และเกณฑ์
กำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดของวัสดุสีกันไฟ
ข.
คูม่ ือของผู้ผลิตในการหุ้มโครงสร้างเหล็กด้วยสีกันไฟ วิธีการพ่นหรือทาสี
ค.
รายงานผลการทดสอบของสีกันไฟจากสถาบันทดสอบอิสระ เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ตาม
กำหนดตามมาตรฐานอ้างอิง ข.
ง.
รายการคำนวณการออกแบบกำหนดความหนาและจำนวนครั้งในการพ่นหรือทาของสีกันไฟ
สำหรับโครงสร้างเหล็กขนาดต่าง ๆ ตามคุณสมบัติของสีกันไฟสำหรับวัสดุต่าง ๆ โดยใช้สูตรใน
การคำนวณและคุณสมบัติของสีกันไฟจากการทดสอบซึ่งกำหนดใน
Fire
Resistance
Directory ของ Underwriter Laboratory และรับรองรายการคำนวณโดยวุฒิวิศวกรโยธา
(วย.)
การรับรองคุณภาพ (QUALITY ASSURANCE)
ก. ผู้ผลิตสีกันไฟ : จะต้องมีเอกสารรับรองประสบการณ์ในการผลิตสีกัน
ไฟไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข. ผู้ดำเนินงาน : จะต้องมีประสบการณ์ในงานพ่น / ทาสีกันไฟ โดยมีเอกสาร
รับรองผลงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ผลิต
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะ
ก. จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสมในบริเวณที่ทาสีกันไฟในระหว่าง
และหลังการพ่นอย่างน้อย 72 ชม. เพื่อให้กลิ่นของสารละลายระเหยจนหมด
ข. จัดให้มีแผงกั้นชั่วคราวบริเวณที่พ่นหรือทาสีกันไฟ เพื่อป้องกันละอองของสีกัน
ไฟฟุ้งกระจายออกไปยังพื้นที่ข้างเคียง
การรับประกันผลงาน
ก.
หนังสือรับประกันวัสดุสีกันไฟจากผู้ผลิต และการพ่นหรือทาสีกันไฟจากผู้ประกอบการ โดยมี
ระยะเวลาค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
ข.
ขอบเขตการรับประกัน : สีกันไฟจะต้องอยู่ในสภาพที่ปราศจากรอยแตก และร่อนเป็นผงหรือ
เป็นแผ่น โป่งพอง หรือสีกันไฟแยกตัว ให้ทำการพ่นหรือทาซ้ำหรือซ่อมแซมบริเวณที่ชำรุด

ส่วนที่
วัสดุ

ก.

2

วัสดุ

สีกันไฟ : เป็นวัสดุผสมเสร็จจากโรงงานชนิดโซลเวนท์เบส เมื่อโดนความร้อนจะฟูออกมา
เป็นแผ่นหนา ช่วยป้องกันความร้อนที่จะเข้าสู่โครงสร้างเหล็ก

Primer : กำหนดให้พ่นสีรองพื้นจากโรงงานประกอบเหล็กโครงสร้าง
โดยกำหนดให้ใช้สี Red Lead Primer หนา 35 ไมครอน หรือ สีอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต

งานโครงสร้างวิศวกรรม
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วิธีการก่อสร้าง

การตรวจก่อนการปฏิบัติงาน
ก. ตรวจสอบว่าพื้นผิวพร้อมที่จะเริ่มงานพ่นสีกันไฟ
ข. ตรวจสอบว่า เหล็กยึดท่อ เหล็กห้อยท่อ ท่อร้อยสายไฟ และงานอื่น ๆ ที่ต้องเจาะผ่าน
บริเวณที่จะพ่นสีกันไฟ ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ
ค. ตรวจสอบว่าไม่มีการเดินท่อลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะรบกวนหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพ่นฉนวนกันไฟ
การเตรียมการ
ก. ทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่จะพ่นสีกันไฟ ให้สะอาด ปราศจากควาบสกปรก ฝุ่น
ละออง คราบน้ำมัน และผิวที่แตกร่อน ซึ่งอาจจะมีผลต่อการยึดเกาะของฉนวนกันไฟ
ข. ให้อุดรูปที่เจาะทะลุพื้นผิวที่จะหุ้มฉนวนกันไฟ และปลายด้านเปิดของฉนวนกันไฟ
โดยการลบมุม 45. และให้อุดรูโดยใช้ High Heat Silicone Sealant
การป้องกัน
ก. ป้องกันพื้นใต้บริเวณที่จะพ่นสีกันไฟ โดยการคลุมด้วยผ้าใบหรือแผ่นพลาสติก
โพลีเอททีลีน หนา 1.0 มม.
ข. ให้ป้องกันพื้นผิวข้างเคียง และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากการฟุ้งกระจายในขณะที่พ่นสี
กันไฟ
ค.
ให้ปิดและอุดท่อลมในบริเวณที่จะพ่นสีกันไฟ
การพ่นฉนวนกันไฟ
ก. ให้พ่นสีกันไฟตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อให้สามารถทนไฟได้ในอัตราตาม
กำหนด
ข. ให้พ่นสีกันไฟให้ได้ความหนาตามการการคำนวณในการออกแบบกำหนดความ
หนาของฉนวนกันไฟสำหรับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเหล็กโครงสร้าง โดยการพ่นซ้ำหลาย ๆ
ครั้งให้ได้ความหนา ความหนาแน่น และลักษณะเนื้อวัสดุที่สม่ำเสมอ
การควบคุมคุณภาพในสนาม
ก. ให้ควบคุมคุณภาพในการพ่นสีกันไฟตามแนวทางที่กำหนดโดยผู้ผลิต
ข. ให้ตรวจคุณภาพของงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ค. ให้ ท ดสอบการกั น ไฟ โดยการพ่ น สี ชิ้ น ตั ว อย่ า งจากตั ว อย่ า งสี ที่ ห น้ า งานแล้ ว ลองเผาไฟ เพื่ อ
ตรวจสอบว่า สีกันไฟจะฟูมีความหนาตามข้อกำหนด การทดสอบให้ผู้ควบคุมงานชักตัวอย่างสี มา
ดำเนินการตามความเหมาะสม
ง. ให้ซ่อมปะ (Patching) บริเวณที่เว้นไว้สำหรับงานอื่น ๆ เพื่อให้พื้นผิวที่จะหุ้มสีกันไฟ
ต่อเนื่องและหนาตามกำหนด
จ. ให้แก้ไขและพ่นซ้ำบริเวณที่ชำรุดเสียหาย
การทำความสะอาด
ก. ให้ทำความสะอาด ขูดพื้นผิวที่พ่นเกิน เศษสีกันไฟที่ตกบนพื้น และขนออกไปทิ้ง
ข. ให้ขูดทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่ได้กำหนดให้พ่นสีกันไฟ
งานโครงสร้างวิศวกรรม
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บทที่ 4
เกณฑ์และมาตรฐานงานสถาปัตยกรรม
คำอธิบาย

งานนี้ประกอบด้วยการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมในแบบก่อสร้างนี้ที่ปรากฏในแบบรูป ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง ตามรายละเอียดในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

หมวด 1 ข้อกำหนดทัว่ ไป

หมวด 1.1 ระบบความปลอดภัย
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 การป้องกันการบุกรุกที่ข้างเคียง
ผู้รับจ้างต้องจำกัดขอบเขตการก่อสร้าง และต้องป้องกันดูแลมิให้ลูกจ้างของตนบุกรุกที่ข้างเคียงของผู้อื่น
โดยเด็ดขาด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย รวมทั้งการแก้ไขให้คืนดีในเมื่อเกิดการเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้างของตนในกรณีที่ไปบุกรุกที่ข้างเคียง
1.2 การป้องกันบุคคลภายนอก และอาคารข้างเคียง
1.2.1 ผู้รับจ้างต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเข้าไปในบริเวณ
ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อนี้
อย่างเคร่งครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงานก่อสร้างในแต่ละวันให้ตัวแทนผู้รับจ้างตรวจตราให้ทุกคนออกไป
จากอาคารที่ก่อสร้าง ยกเว้นยามรักษาการ หรือการทำงานล่วงเวลาของบุคคลทีไ่ ด้รับการอนุมัติ
แล้วเท่านัน้
1.2.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดตัง้ เครื่องป้องกันวัสดุตกหล่นทีจ่ ะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสร้างความเสียหาย
ต่อทรัพย์และอาคารข้างเคียง โดยไม่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขออนุญาต ค่าบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงค่ารื้อถอนเมื่อ
แล้วเสร็จงาน
1.3 การป้องกันสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม
1.3.1 สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง
ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงในระหว่างทำการก่อสร้าง
หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนอยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว
ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าการป้องกัน หรือการแก้ไขที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่
ปลอดภัย อาจออกคำสั่งให้ผู้รบั จ้างแก้ไข หรือเพิ่มเติม ได้ตามความเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายเป็น
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
1.3.2 สิ่งก่อสร้างใต้ดิน
ผู้รับจ้างต้องสำรวจจนทราบแน่ชัดแล้วว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้าง หรือบริเวณ
ใกล้เคียง เช่น ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ สายโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งผู้รับจ้างต้องระวังรักษาให้อยู่ใน
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1.5

1.6

1.7
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สภาพที่ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้างหากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวางการก่อสร้าง จำเป็นต้องขออนุญาตเคลื่อนย้าย จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดำเนินการเองทั้งหมด โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ทั้งสิ้น
การป้องกัน รักษางานก่อสร้าง และป้องกันเพลิงไหม้
1.4.1 การป้องกัน และรักษางานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รบั ผิดชอบในการป้องกัน และรักษางานก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่นำมา
ติดตั้ง หรือเก็บไว้ในบริเวณก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทัง่ ผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย ใน
กรณีจำเป็นผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์ และงาน
ก่อสร้าง ไม่วา่ จะเป็นการสร้างที่กำบัง การป้องกันการขีดข่วน การตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม
และการป้องกันอื่นๆ ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม รวมทัง้ วิธีการป้องกันวัสดุอุปกรณ์สูญหาย
เช่น การตรวจค้นอย่างละเอียด และเคร่งครัดกับทุกคนที่เข้า-ออกบริเวณ หรืออาคารที่ก่อสร้าง
ตลอดเวลา
1.4.2 การป้องกันเพลิงไหม้
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ประจำอาคารที่ก่อสร้างทุกชั้น
รวมทั้งในสำนักงานชัว่ คราว โรงเก็บวัสดุ และในที่ตา่ งๆ ที่จำเป็น มีการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อ
แหล่งเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ห้ามนำไฟ หรือวัสดุทที่ ำให้
เกิดไฟ เข้าใกล้แหล่งเก็บวัสดุไวไฟ ห้ามสูบบุหรี่ หรือจุดไฟในอาคารที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
1.4.3 ความรับผิดชอบ
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแล ป้องกัน และรักษางานก่อสร้างดังกล่าว และ
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และการสูญหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง
ทั้งหมด จนกว่าผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย
การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนรำคาญ
งานก่อสร้าง หรือการกระทำใดๆ ของลูกจ้างที่นา่ จะเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลในที่ข้างเคียง ผู้
ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้าง ทำงานก่อสร้างนั้นตามวิธี และเวลาที่เหมาะสม หรือแจ้งให้ผู้รับจ้างหา
วิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องเร่งดำเนินการในทันที
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
ผู้รับจ้างต้องจัดสถานที่ก่อสร้างให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ไม่มีสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิต
ของลูกจ้าง จัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุทุกแห่งในบริเวณ
ก่อสร้าง จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกันตกจากที่สูง เป็นต้น ผู้
ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ให้ผู้รับจ้างมีการจัดการเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
การปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มียา และเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จำเป็นตามความ
เหมาะสม หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดการให้มีเพิ่มเติมเพียงพออยู่เสมอ ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
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1.8 การประกันภัย
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้อง
และไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการก่อสร้างนี้ตามกฎหมาย และประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินในบริเวณก่อสร้าง
และข้างเคียง รวมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุอื่นๆตามระบุในสัญญา หรือตาม
กฎหมายตามมูลค่าของงานก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างก่อน
1.9 การรายงานอุบัติเหตุ
เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้าง ไม่วา่ เหตุนั้นๆ จะมีผลกระทบต่องานก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม ให้
ตัวแทนผู้วา่ จ้างรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้นๆ ให้ผู้ควบคุมงานทราบในทันที แล้วทำรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขเหตุการณ์นั้นๆ และการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
จบหมวด 1.1
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หมวด 1.2 มาตรฐานอ้างอิง
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 สถาบันมาตรฐาน (Standard Institute)
มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อใช้อ้างอิง หรือเปรียบเทียบ
คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวิธกี ารปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
งานก่อสร้างนี้ หากไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หรือรายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานซึง่ มีชื่อเรียกย่อ และของสถาบันดังต่อไปนี้
1.1.1 สมอ.
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
1.1.2 วสท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.1.3 AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials
1.1.4 ACI
American Concrete Institute
1.1.5 AISC
American Institute of Steel Construction
1.1.6 ANSI
American National Standards Institute
1.1.7 ASTM
American Society for Testing and Materials
1.1.8 AWS
American Welding Society
1.1.9 BSI
British Standards Institution (BS)
1.1.10 DIN
Deutsches Institut für Normung
1.1.11 IEC
International Electrotechnical Commission
1.1.12 JSA
Japanese Standards Association (JIS)
1.1.13 NFPA
National Fire Protection Association
1.1.14 NEMA
National Electrical Manufacturers Association
1.1.15 UL
Underwriter Laboratories Inc.
1.1.16 VDE
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
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1.2 สถาบันตรวจสอบ (Testing Institute)
ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ทดสอบในสถาบันดังต่อไปนี้
1.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
1.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
1.2.3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
1.2.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
1.2.5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
1.2.6 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
1.2.7 สถาบันอื่นๆ ที่อนุมัตโิ ดยผู้วา่ จ้างและผู้ออกแบบ
จบหมวด 1.2
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1.3 การควบคุมคุณภาพ
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ความคลาดเคลื่อน หรือขาดตกบกพร่อง
1.1.1 หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของแบบและรายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร่อง
ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งแก่ผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาแก้ไขในทันทีที่พบ โดยให้ถือคำวินิจฉัยของ
ผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ
1.1.2 หากพบส่วนใดที่ระบุไว้ในแบบแต่มิได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ
หรือระบุไว้ในรายการ
ประกอบแบบ แต่มไิ ด้ระบุไว้ในแบบ ให้ถือว่าได้ระบุไว้ทงั้ สองที่ หากมิได้ระบุไว้ทงั้ สองที่ แต่เพื่อ
ความมั่นคงแข็งแรง หรือให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผูอ้ อกแบบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาเพิ่มเติม
1.2 การวางผัง แนว ระยะ และระดับต่างๆ
1.3.1 ระยะสำหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ การใช้ระยะที่วัดจากแบบ
โดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสัยในเรื่องระยะ หรือสงสัยว่าระยะไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น ให้สอบถามผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการในส่วนนัน้ ๆ หากมีความ
จำเป็น ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามผู้ออกแบบให้แน่ชัด และต้องแน่ใจว่าไม่ผิดข้อกำหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตามโฉนดที่ดิน ก่อนจะทำการ
วางผังอาคาร วางแนวเสา วางระดับ ขนาด และระยะต่างๆ ให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง โดยจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และแรงงานที่มีความสามารถในการวางผัง และระดับ รวมถึงการดูแล
รักษาหมุดอ้างอิงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี และถูกต้องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
1.3 การจัดทำแบบขยาย
1.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกับแบบและรายการประกอบแบบในทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียด หากไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop
Drawing ในส่วนนั้นเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาอนุมัติกอ่ นทำการก่อสร้าง
1.4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการ และแผนงานจัดส่ง Shop Drawing เพื่อขออนุมัติ โดยจะต้องมี
ระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ควรทยอยส่ง Shop Drawing ตามลำดับขั้นตอนของ
งานก่อสร้าง การทีผ่ ู้รับจ้างจัดทำ Shop Drawing ล่าช้า หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่เพียงพอ จะ
ถือเป็นสาเหตุในการขอขยายระยะเวลาไม่ได้
1.4.3 การที่ผู้ควบคุมงานได้อนุมัติ Shop Drawing ให้ผู้รับจ้างแล้ว มิได้หมายความว่า ผู้รบั จ้างได้จะรับ
การยกเว้นความรับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนนั้นๆ
ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้
ถูกต้อง ในกรณีที่ตรวจพบว่างานก่อสร้างส่วนนัน้ ไม่ถูกต้องตามสัญญาในภายหลัง โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาเพิ่มเติม
1.4 แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน
1.4.1 แผนการปฏิบัติงาน
งานสถาปัตยกรรม
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1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6
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ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานในรูปBar Chart และตารางดำเนินงาน (Work
Schedule) แสดงระยะเวลา และลำดับการดำเนินงานแต่ละประเภท ขณะเดียวกันต้องแสดง
แผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้รบั จ้างช่วง และผู้รบั จ้างอื่นที่ผวู้ ่าจ้างจัดหา อย่างน้อยจะต้องมี
แผนงานดังต่อไปนี้
- แผนกำหนดวันเริ่มงาน และวันสิ้นสุดงานแต่ละส่วนของงานก่อสร้างโดยละเอียด เป็นราย
สัปดาห์, รายเดือน และแผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนกำหนดวันจัดส่ง Shop Drawing และแผนกำหนดการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อขออนุมัติ
- แผนกำหนดวันสั่งซื้อ และวันส่งเข้าสถานที่ก่อสร้างของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องใช้ในการ
ก่อสร้าง ทั้งของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น
- แผนกำหนดจำนวนของพนักงาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และ
ผู้รับจ้างอืน่
การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ จากผู้รับจ้างช่วง
และผู้รับจ้างอื่น เพื่อวางแผนงาน และประสานงานกันให้รัดกุมที่สุด ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้
ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานบางส่วน เพื่อให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพได้
การยื่นขออนุมัติแผนงานหลัก
การจัดทำแผนงานหลักจะต้องยืน่ ขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่เซ็นสัญญา
พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ทัง้ นี้ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้ง จะต้องเซ็นชื่อรับรอง
แผนงานหลักนี้ และการที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก หรือออกคำสั่งเพิ่มเติม มิได้
หมายความว่าผู้รับจ้างได้รบั การยกเว้นความรับผิดชอบในแผนงานหลักดังกล่าว
การบันทึกการทำงานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน
ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนการปฏิบตั ิงานแสดงให้ทุกฝ่ายเห็นชัดเจนในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รบั จ้าง
จะต้องบันทึกการทำงานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบตั ิงานที่วางไว้ เพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้ถูกต้อง หรือใกล้เคียง โดย
ต้องจัดทำทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มต้นงานจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
ความรับผิดชอบ
ถ้างานบางส่วนที่ผู้รบั จ้างปฏิบัตอิ ยู่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของผู้รบั จ้างช่วง และผู้รับจ้าง
อื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง และผู้รับ
จ้างอื่น อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผู้รับจ้างพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบตั ิงาน
จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที หากผู้รับจ้างไม่สนใจติดตาม ผู้รับ
จ้างจะต้องเป็นผู้รบั ผิดชอบแก้ไขความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เว้นแต่งานที่เสียหายนัน้ เป็น
หน้าที่โดยตรงของผู้รับจ้างอื่นทีผ่ ู้ว่าจ้างจัดหา
การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน

4-7

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

(SPECIFICATION)

หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าจะต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบตั ิงานใหม่ ส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
ทันที
1.4.7 การรายงาน
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง
เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานของผู้รบั จ้าง ส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ดังนี้
- บัญชีแสดงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับการก่อสร้างในแต่ละวัน แยกเป็นงานแต่ละ
ประเภท
- สำเนาใบส่งของทั้งหมดที่เข้ามายังหน่วยงานในแต่ละวัน ระบุปริมาณ ชนิด ประเภท ผู้ผลิต ผู้
จำหน่าย ผู้ส่ง และผู้รบั ฯลฯ
- แผนการปฏิบัติงานทุกเดือน และการทำงานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์
- รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของงานก่อสร้างทุกสัปดาห์
- รูปถ่ายงานก่อสร้าง แสดงให้เห็นผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างทุกส่วนของอาคารทุก
15 วัน
- อื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานร้องขอ
1.5 การประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอื่นทีผ่ ู้วา่ จ้างจัดหา
1.5.1 การให้สิ่งอำนวยความสะดวก
ผู้รับจ้างต้องคิดเผื่อไว้แล้วในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานของผู้รับจ้างช่วง
และผู้รับจ้างอื่น เพื่อให้งานก่อสร้างนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องอนุญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น นัง่ ร้าน บันได รอกส่งของ ลิฟต์ขนส่ง เครน ฯลฯ โดยต้องวางแผน และ
ประสานงานไม่ให้เกิดการติดขัดในการใช้งานดังกล่าว โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม และ
ยุติธรรม
1.5.2 การติดต่อประสานงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า งานก่อสร้างของผู้รับจ้างช่วง และผู้รบั จ้างรายอื่นไม่เป็นเหตุทำ
ให้แผนการปฏิบัติงานล่าช้า ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบ และจัดให้มีการประสานงาน และประชุม
ระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น โดยจัดให้มีแผนงานแสดงขั้นตอนการทำงานโดย
ละเอียดของงานทุกระบบ ให้สอดคล้องกัน และเป็นไปด้วยดีทกุ ระบบ เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ทันทีตามสัญญา
1.5.3 การประชุมระหว่างการก่อสร้าง (Site Meeting)
- การประชุมทีผ่ ู้ควบคุมงานได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในระหว่างการก่อสร้าง
ผู้รับจ้างต้องให้
ตัวแทนผู้รับจ้าง หรือผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้างร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ การประชุมดังกล่าวผูจ้ ัดการโครงการฝ่ายผูค้ วบคุมงานจะเป็นประธานในที่
ประชุม และฝ่ายผู้ควบคุมงานเป็นผูบ้ ันทึกการประชุม ผู้รบั จ้างต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีขึ้น
ในระหว่างการประชุมนัน้ ตามที่มีในบันทึกการประชุม ซึ่งจะเสนอให้ผู้รับจ้างรับรองในการ

งานสถาปัตยกรรม
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ประชุมครั้งถัดไป โดยผู้รบั จ้างอาจขอให้ผู้ควบคุมงานแก้ไขบันทึกการประชุมดังกล่าวข้างต้นได้
และให้มีการบันทึกข้อโต้แย้งดังกล่าวไว้ในบันทึกการประชุมด้วย
- ให้มีการประชุมในระหว่างการก่อสร้างสัปดาห์ละหนึง่ ครั้งทุกสัปดาห์ ผู้ควบคุมงานอาจเรียก
ประชุมเพิ่ม หรือเลื่อนการประชุมได้ตามสถานการณ์ และความจำเป็น
1.6 ตัวอย่างงานตกแต่ง และการเตรียมผิวเพื่องานตกแต่งภายหลัง
1.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ไม่วา่ จะเป็นแผง
ตัวอย่าง หรือห้องตัวอย่าง ตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบ เพื่อแสดงให้เห็นสี หรือ
ลวดลายของวัสดุที่จะใช้ติดตั้งจริง เช่น พื้นปูกระเบื้อง หิน ไม้ ผนังฉาบปูนเรียบทาสี บุกระเบือ้ ง บุ
Wallpaper ฝ้า ยิปซัม ไม้ระแนง สวิทซ์ ปลั๊ก ดวงโคม เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นฝีมือการติดตั้งวัสดุ
ดังกล่าว เป็นการอนุมัติตัวอย่าง ความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการ
ตรวจรับงานที่ก่อสร้างจริงต่อไป
1.7.2 ในกรณีที่มีการกำหนดพื้นทีบ่ างส่วนให้เตรียมผิวไว้สำหรับงานตกแต่งภายหลัง เช่น ผิวพืน้ ผู้รับจ้าง
จะต้องลดระดับ และทำการเตรียมผิวพื้นไว้ให้ถูกต้องพอดีกับวัสดุที่จะนำมาตกแต่งผิวภายหลัง
การเตรียมผิวจะต้องทำด้วยความประณีต และต้องใช้ชา่ งทีม่ ีฝีมือดี ในกรณีที่ผู้ออกแบบลง
ความเห็นว่าการเตรียมผิวทีผ่ ู้รับจ้างทำไว้ไม่ถูกต้อง และสั่งให้ผรู้ ับจ้างแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องทำให้
ใหม่จนถูกต้อง โดยจะเรียกร้องค่าเสียหาย และขอขยายระยะเวลาไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมผิว
เพื่อตกแต่งให้ถูกต้องทั้งตำแหน่ง และระดับ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วัสดุตกแต่งใดทีไ่ ม่ได้
กำหนดไว้ชัดเจนในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขอ
ทราบรายละเอียดการติดตั้ง ขนาด ชนิด และสีของวัสดุตกแต่งดังกล่าวจากผู้ออกแบบ โดยถือว่า
เป็นหน้าทีท่ ี่ผู้รับจ้างจะต้องวางแผน
และประสานงานการเตรียมผิวให้พอดีกับการติดตั้งวัสดุ
ตกแต่งในภายหลัง
จบหมวด 1.3

งานสถาปัตยกรรม
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หมวด 1.4 สิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราว
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
1.1.1 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเก็บ และป้องกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ทุก
ชนิดทีน่ ำมาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้
ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ทไี่ ม่ได้ใช้ในงานก่อสร้างนี้มาเก็บไว้ในโรงเก็บดังกล่าว
1.1.2 บ้านพักคนงาน
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม และสิง่ สาธารณูปโภคทีจ่ ำเป็น โดยมีการ
ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเป็นประจำ ห้ามผู้รบั จ้างหรือ
ลูกจ้างปลูกสร้างร้านค้า ร้านอาหารภายในที่ดนิ ของผู้วา่ จ้างเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าจ้าง หากสถานทีส่ ร้างบ้านพักคนงานไม่เพียงพอ หรือผู้ว่าจ้างไม่อนุมัติให้สร้าง ผู้รบั จ้าง
จะต้องจัดหาที่อื่นเอง
1.1.3 ห้องเก็บตัวอย่าง
ผู้รับจ้างจะต้องจัดเครื่องใช้สำหรับห้องเก็บตัวอย่างวัสดุ ได้แก่ ชั้นเก็บตัวอย่างที่มีขนาด จำนวน
และลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคาร
1.1.4 ร้านค้าต่างๆ
ห้ามผู้รับจ้าง หรือคนงานปลูกสร้างร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ภายในอาณาเขตเจ้าของโครงการเป็นอันขาด
1.1.5 แบบรายละเอียด และผังแสดงสิง่ ปลูกสร้างชั่วคราว
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบผังแสดงการจัดวางตำแหน่งสิง่ ปลูกสร้างชั่วคราว ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา
เพื่อเสนอผู้ว่าจ้างอนุมตั ิก่อน และต้องเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทันทีทไี่ ด้รับการอนุมัติ ใน
กรณีที่ต้องมีถนนชั่วคราวควรจัดวางตำแหน่งให้ตรงกับถนนที่จะก่อสร้างจริงตามแบบก่อสร้าง และ
จะต้องจัดลำดับตำแหน่งสิง่ ปลูกสร้างชั่วคราวให้สัมพันธ์กับงานก่อสร้าง
รวมทั้งจัดระบบ
การจราจรทั้งภายใน และภายนอกให้มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการกีดขวางต่องานก่อสร้าง และ
การจราจรส่วนรวมภายนอกบริเวณก่อสร้าง
1.1.6 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตัง้ นั่งร้านที่แข็งแรง มั่นคง ถูกต้องตามข้อกำหนดนั่งร้านสำหรับงาน
ก่อสร้างอาคาร ติดตั้งลิฟต์ส่งของ หรืออุปกรณ์เครื่องยกต่างๆ หรือ Tower Crane ถูกต้องตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถอน จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
1.1.7 นั่งร้าน และเครื่องหมายปลอดภัย
ในส่วนทีต่ ้องใช้นั่งร้าน ผู้รบั จ้างจะต้องจัดหานั่งร้านที่แข็งแรง มั่นคง ถูกต้องตามเทศบัญญัติ
กฎหมาย และตาม “ข้อกำหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐานความปลอดภัยของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุทุกแห่งจะต้องทำรั้ว
หรือสิ่งป้องกันชั่วคราวไว้ พร้อมติดตั้งเครื่องหมายแสดงไว้อย่างชัดเจน
งานสถาปัตยกรรม
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1.1.8 การดูแลรักษา
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคนงานประจำ เพื่อดูแลความสะอาดสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีช่างประจำ
สำหรับการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และใช้งานได้ดี
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
1.1.9 ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การขออนุญาต การดูแล
รักษาความสะอาด และซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการรื้อถอน และทำความ
สะอาดเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นค่าใช้จา่ ยของผู้รับจ้างทัง้ สิ้น
รั้วชั่วคราว และยามรักษาการ
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง ตามแนวเขตที่ดินที่ระบุในแบบ และต้องตรวจสอบให้
ถูกต้องตามหลักหมุดที่ระบุไว้ในโฉนด โดยทำด้วยโครงไม้ หรือเหล็ก และบุด้วย แผ่นเหล็กเคลือบสี สูงไม่ตำ่
กว่า 2.40 ม. จากพื้นดิน มีความมั่นคงแข็งแรง มีประตูปิด-เปิด มีป้อมยาม และยามคอยควบคุมการเข้า
ออกตลอดเวลาทั้งกลางวัน และกลางคืน ส่วนที่ติดกับที่สาธารณะ และอาคารข้างเคียง จะต้องมีการป้องกัน
วัสดุตกลงมาเป็นอันตรายต่อชีวติ หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ข้างเคียง ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้รบั จ้าง
จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และผู้รับจ้างต้องรักษาซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ติดตัง้ การขออนุญาต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงรักษา ค่ารือ้ ถอน รวมถึง
ค่ายามรักษาการ
ถนน ที่จอดรถ และทางเดินชั่วคราว
1.3.1 ถนน และที่จอดรถชั่วคราว
ในระหว่างการก่อสร้างผู้รบั จ้างต้องจัดให้มีทางเข้าออกบริเวณที่ก่อสร้าง และทีจ่ อดรถชั่วคราว
โดยใช้ แอสฟัลต์ หรือคอนกรีต ที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบระบายน้ำ หรือกีดขวางทางสัญจร และทางน้ำสาธารณะ ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษา
ทางเข้าออกดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ
ให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
1.3.2 ทางเดินชั่วคราว
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเดิน และบันไดชั่วคราวในบริเวณก่อสร้างตามความจำเป็น และตาม
ขั้นตอนของงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริเวณต่างๆ ของงานก่อสร้างได้ทุกแห่ง มีสภาพที่
แข็งแรง ปลอดภัย และเมื่อหมดความจำเป็น ให้รื้อถอนออกไป พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนก่อสร้างที่
เสียหายให้เรียบร้อย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทัง้ สิ้น
การตัดทางเท้า และต่อเชื่อมท่อระบายน้ำ
ในกรณีที่ต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัดทางเท้า ต่อเชื่อมท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำสาธารณะ
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการขออนุญาตต่อทางราชการให้ถูกต้อง โดยเป็นค่าใช้จา่ ยของผูร้ ับจ้างทัง้ สิ้น
ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง
1.5.1 ระบบไฟฟ้าชั่วคราว
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ โดย
ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จา่ ย ตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ รวมทัง้
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ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทงั้ หลาย ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน รวมถึงส่วนที่เป็นงานของผู้
รับจ้างช่วง และผู้รบั จ้างอื่นที่ผวู้ ่าจ้างจัดหาด้วย โดยผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้จา่ ยเฉพาะ
ค่าไฟฟ้า และค่าอุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้งานเท่านัน้
1.5.2 ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าชั่วคราว
ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ และดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มี
ความปลอดภัยโดยทั้งมีระบบการป้องกันการลัดวงจร และการตัดตอนไฟฟ้าได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ หรือตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
1.5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รบั จ้างที่ต้องจัดให้
มีเพียงพอกับการใช้งานดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้า
ทั้งหมดก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขเพิ่มเติมขนาด
กระแสไฟฟ้าชั่วคราวให้เหมาะสมได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
1.6 น้ำประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ำประปาชั่วคราว เพื่อใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการ
ทดสอบระบบน้ำใช้ และระบบสุขาภิบาลทั้งหมดก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายตัง้ แต่การขออนุญาตติดตั้งระบบน้ำประปาชั่วคราวจากการประปาฯ รวมทัง้ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
น้ำประปา ค่าบำรุงรักษา ค่ารือ้ ถอน รวมถึงส่วนที่เป็นงานของผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้าง
จัดหามาด้วย โดยผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้จา่ ยเฉพาะค่าน้ำ และอุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้งานเท่านั้น
1.7 การรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อม
1.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม “กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคาร และสาธารณูปโภค” ลงวันที่
23 กันยายน 2539 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่
อาศัยข้างเคียง กรณีงานก่อสร้างนอกเหนือจากในกรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติตามประกาศ
กรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าวโดยอนุโลม
1.7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำระบบบำบัด และระบายน้ำทิ้งของห้องน้ำชั่วคราวให้ถูกสุขลักษณะ และถูกต้อง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบระบายน้ำที่เกิดจากการก่อสร้าง และจากฝนตก โดยจะต้อง
ไม่ให้มีน้ำขัง หรือส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณก่อสร้าง และที่ข้างเคียง
1.7.3 ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ทีท่ ำความสกปรก หรือกีดขวางการ
ทำงานออกจากบริเวณก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร และบริเวณก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกส่วนของอาคาร และทัว่ บริเวณ
ก่อสร้างก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย
จบหมวด 1.4
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หมวด 1.5 วัสดุ และอุปกรณ์
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพใน
การปฏิบัติงานทีด่ ี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สำหรับการก่อสร้างงานต่างๆ ตาม
ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
1.2.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏอยู่ในแบบ และรายการประกอบแบบ หรือที่มิได้อยู่ในแบบ และรายการ
ประกอบแบบก็ดี แต่เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้าง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการก่อสร้าง และ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างทีด่ ี ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างนี้ทงั้ สิน้
1.2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องได้รบั อนุมัตจิ ากผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซื้อ และ
จัดส่งเข้ามาให้ทันกับการก่อสร้างตามแผนปฏิบตั ิงาน
1.2.3 ในกรณีวสั ดุอุปกรณ์บางอย่างซึง่ ระบุให้ใช้ของต่างประเทศ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต ผู้รบั จ้าง
จะต้องจัดการสัง่ ซื้อล่วงหน้าเพื่อให้ทันการใช้งานตามแผนปฏิบัตงิ าน
1.2.4 ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอปุ กรณ์ทไี่ ม่ได้รับการอนุมตั ิเข้ามาในสถานทีก่ ่อสร้าง
1.3 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้างนี้จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
จะต้องมี
คุณภาพดี ไม่มีรอยชำรุด เสียหาย และถูกต้องตรงตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ หรือตามที่
ได้รับอนุมัติ
1.4 การตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์
1.4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะนำมาใช้
ในงานก่อสร้าง ก่อนทีจ่ ะออกจากโรงงานผู้ผลิต ผู้รับจ้างต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา เพื่อแสดงว่าวัสดุอปุ กรณ์นนั้ ๆ ได้รับการตรวจสอบถูกต้องตาม
มาตรฐานทีด่ ีแล้ว
1.4.2 ในกรณีที่มีข้อกำหนดให้ทดสอบ ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุอปุ กรณ์นนั้ ไปทดสอบตามสถาบันที่กำหนดไว้ ใน
การทดสอบผู้รบั จ้างต้องแจ้งให้ผคู้ วบคุมงานทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้อยู่ร่วมในการทดสอบด้วย ใน
กรณีที่ผู้วา่ จ้างได้มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัทผู้ทดสอบ หรือผู้ผลิตวัสดุอปุ กรณ์รายใดเข้า
ไปในบริเวณก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ หรือทดสอบในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวกกับ
ตัวแทนดังกล่าว
1.5 การเสนอตัวอย่างวัสดุอปุ กรณ์
1.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดตามระบุในแบบ
และรายการประกอบแบบ
พิจารณาอนุมัติ โดยผู้รบั จ้างจะต้องจัดทำแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งตัวอย่างวัสดุอปุ กรณ์เพือ่ การ
พิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องมีระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการสัง่ ซื้อ และติดตั้ง
ตามลำดับขั้นตอนในแผนปฏิบตั งิ าน
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1.5.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัตจิ ากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตัง้ โดยเมื่อได้รบั การอนุมัติ
แล้ว ผู้รบั จ้างจะต้องสัง่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์นนั้ ทันที เพื่อให้ทนั กับแผนงานการติดตัง้ หากผู้รบั จ้าง
ดำเนินการติดตั้งโดยมิได้รบั การอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องเปลีย่ นให้ใหม่ทันทีตามคำสัง่ ของผู้ควบคุมงาน
โดยจะขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือคิดราคาเพิ่มมิได้ วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รบั การอนุมัติแล้ว ยังไม่พ้น
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ในกรณีที่วสั ดุอุปกรณ์นนั้ ไม่ได้คณ
ุ ภาพ หรือการติดตั้งไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของผูผ้ ลิต หรือตามหลักวิชาช่างที่ดี
1.5.3 เมื่อมีการอนุมัติวสั ดุอุปกรณ์ใดๆ แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดซื้อโดยไม่ชักช้า โดยถ้าผู้วา่ จ้าง
ขอดูใบสัง่ ซื้อสินค้า ผู้รับจ้างจะต้องยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา
1.6 การขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์
1.6.1 ผู้ออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ภายใน 90 วัน หลังจากวันทำสัญญาจ้าง
เหมาก่อสร้างเท่านัน้
1.6.2 ผู้ออกแบบสามารถยืนยันให้ใช้วสั ดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ หากผู้รับจ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอในการขอ
เทียบเท่า
1.6.3 กรณีที่มีการระบุวสั ดุอุปกรณ์ 1 ยี่ห้อ หรือมากกว่า และระบุว่าเทียบเท่า ผู้ควบคุมงานสามารถ
ยืนยันให้ใช้วสั ดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ การพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์จะกระทำต่อเมื่อไม่สามารถ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่เหตุผลที่เกิดจากการทำงานล่าช้า หรือการทำงาน
บกพร่องของผู้รับจ้าง เช่น การสัง่ ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ทไี่ ด้รับอนุมัติแล้วล่าช้า เป็นต้น
1.6.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันทีส่ ามารถยืนยัน
คุณภาพมาตรฐาน และอืน่ ๆ ตามทีผ่ ู้ออกแบบต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากการใช้
งานแล้ว ผู้ออกแบบจะพิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย เป็นหลัก ให้ถือคำ
วินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ ผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์ทจี่ ะพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ที่เห็นว่า
มีคุณภาพดีกว่า และราคาสูงกว่าที่ระบุไว้ได้
1.6.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบ หรืองานต้องเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการเทียบเท่า
1.6.6 ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ หรือเวลาทีส่ ูญเสียไป เนื่องจากการเทียบเท่า
1.6.7 ผู้รับจ้างจะต้องเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเท่า ทีต่ ้องออกแบบใหม่ หรือต้องขออนุญาต
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใหม่ดว้ ย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได้
จบหมวด 1.5

งานสถาปัตยกรรม

4-14

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

(SPECIFICATION)

หมวด 2 เงื่อนไขสภาพพื้นที่เดิม
หมวด 2.1 การสำรวจรังวัด

1. ความต้องการทั่วไป
1.1 การสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง
1.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบสำรวจพืน้ ที่จะทำการก่อสร้างเพื่อให้รู้สภาพต่างๆ ของสถานที่
ก่อสร้าง หรือบริเวณก่อสร้าง จะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาทำงาน Site work ต่างๆ เช่น
ทางเข้า-ออก สภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้าง สภาพรั้วเดิมโดยรอบ และสภาพอาคารข้างเคียง เป็นต้น
1.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการรังวัดสถานที่ก่อสร้าง วางผังอาคาร จัดทำระดับอ้างอิง ตรวจสอบแนวและ
ระยะต่างๆ ตามแบบก่อสร้าง ตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตามโฉนดทีด่ ิน พร้อมจัดทำ
รายงานความถูกต้อง หรือความคลาดเคลื่อนต่างๆ ที่แตกต่างไปจากแบบก่อสร้างเป็นลายลักษณ์
อักษร ให้ผู้ควบคุมงาน และผู้ออกแบบพิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติ ก่อนดำเนินงานขั้นต่อไป
1.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัย ช่างฝีมือดี และแรงงานที่เหมาะสม
เพียงพอ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน เพื่อการปฏิบัติงานสำรวจรังวัด วางผัง วาง
ระดับ ตรวจสอบแนวดิ่ง แนวฉาก และระยะต่างๆ ของงานก่อสร้าง ด้วยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และได้ผลงานทีถ่ ูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างจนงาน
แล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอ้างอิงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี และถูกต้องตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
จบหมวด 2.1
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หมวด 2.2 การรื้อถอน
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 การรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม
ในทันทีทผี่ ู้รับจ้างได้รับมอบสถานที่ก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง หรือได้รับอนุมัติให้เข้าเริ่มทำการก่อสร้างในบริเวณ
สถานที่ก่อสร้างตามสัญญา ให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิม ต้นไม้ และอืน่ ๆ ที่มีอยู่ในบริเวณนั้น
ทันที ตามระบุในแบบและสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องใช้ความระมัดระวังต่อสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ต้นไม้เดิม
และระบบสาธารณูปโภคเดิม เช่น ท่อประปา สายไฟฟ้าใต้ดนิ เป็นต้น ไม่ให้กระทบกระเทือน หรือเกิดความ
เสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม หากจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ข้างเคียง หรือตัดต้นไม้ หรือโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
และผู้วา่ จ้างก่อนดำเนินการ
1.2 วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม
ห้ามผู้รับจ้างใช้วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิง่ ปลูกสร้างเดิม หรือต้นไม้ โดยวิธีที่จะก่อให้เกิดอันตรายใดๆ
หรือเป็นเหตุให้เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทำดังกล่าวแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน โดยถือเป็นภาระ และเป็นค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างทัง้ สิ้น ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบ และสัญญา
1.3 กรรมสิทธิ์ในวัสดุสิ่งของ
วัสดุสิ่งของทีไ่ ด้จากการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้ตกเป็นของผู้รับจ้าง ยกเว้นวัสดุสงิ่ ของที่
ได้ระบุไว้เป็นพิเศษให้ส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญา
ซึ่งผู้รบั จ้างจะต้องทำการรื้อถอนด้วยความประณีต
ไม่ให้วัสดุสิ่งของดังกล่าวเสียหาย และส่งมอบให้ผู้วา่ จ้างตามสถานที่ ทีผ่ ู้ว่าจ้างกำหนดให้
1.4 การขนย้าย และถมกลับ
ผู้รับจ้างต้องขนย้ายวัสดุสงิ่ ของที่รื้อถอนทั้งหมดออกไปจากบริเวณก่อสร้าง รวมถึงส่วนของอาคารที่อยู่ใต้ดิน
เช่น ฐานราก เสาเข็ม บ่อน้ำ สระน้ำ แท่นคอนกรีต รากต้นไม้ และสิ่งกีดขวางงานก่อสร้างทัง้ หลาย ทั้งที่อยู่
บนดิน และใต้ดิน พร้อมทั้งถมดินกลับให้เรียบร้อยตามระดับดินเดิม เพื่อสามารถดำเนินการก่อสร้างขั้น
ต่อไป โดยถือเป็นภาระ และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิน้
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่มองไม่เห็น และผู้รับจ้างไม่ได้เสนอค่าราคาเหมารวมไว้ในสัญญา ให้คิดเป็นงานเพิ่มตาม
ความเป็นจริง หรือตามการพิจารณาอนุมัติของผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องมีภาพถ่าย หรือหลักฐานอื่นที่
เชื่อถือได้ และมีพยานจากฝ่ายผูว้ ่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงานตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลา
จบหมวด 2.2
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หมวด 3 งานคอนกรีต
หมวด 3.1 งานคอนกรีต

1. ความต้องการทั่วไป
1.1 งานคอนกรีตในทีน่ ี้ หมายรวมถึงงานคอนกรีตสำหรับโครงสร้าง ซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตามแบบ
และบทกำหนดอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามข้อกำหนด และสภาวะต่างๆ ของสัญญา
1.2 หากมิได้ระบุในแบบ และ/หรือบทกำหนดนี้ รายละเอียดต่างๆ เกีย่ วกับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
งานคอนกรีตทั้งหมดให้เป็นไปตาม รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง หรือเป็นไปตาม“มาตรฐาน
สำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ
2. ผลิตภัณฑ์
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดรายการละเอียดในรายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
กรณีไม่ได้ระบุให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด หรือชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า
วัสดุ
ชื่อสินค้า
หมายเหตุ
o สารอุดยาแนวคอนกรีต
1. SIKAGROUT 212-11
Sika
(GROUTING CONCRETE)
2. Conbextra GP
Fosroc
3. Gecqo Seal Pu
Gecqo
4. Z’Grout GP
Zillion
o น้ำยากันซึมผสมในคอนกรีต
1. Sika Plastrocrete N
Sika
(ADMIXTURE FOR CONCRETE) 2. Conplast AWP
Fosroc
3. Gecqo Plast
Gecqo
4. Z’Admix
Zillion
o น้ำยาผสมปูนฉาบ
1. Sika Nol
Sika
(MORTAR PLASTICISER)
2. Cebex 112
Fosroc
3. Gecqo Nol
Gecqo
4. Z’Plast
Zillion
o น้ำยากันซึมผสมปูนฉาบ
1. Sika Nol
Sika
(WATERPROOFING
2. Cebex 031
Fosroc
COMPOUND)
3. Gecqo Nol
Gecqo
4. Z’Compound
Zillion

งานสถาปัตยกรรม
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วัสดุ
o น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีต
(FORM RELEASING AGENT)

o น้ำยาประสานคอนกรีต-ปูนทราย
(BONDING AGENT)

o วัสดุฝังกั้นรอยต่อคอนกรีต
(WATER STOP)

o วัสดุซ่อมแซมคอนกรีต
(CONCRETE REPAIRING
MATERIALS
• ประเภท EPOXY

(SPECIFICATION)

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

1.
2.
3.
4.
1.
• ประเภท CEMENTITOUS
2.
3.
4.
o วัสดุอัดร่องคอนกรีตรองรับวัสดุอุด 1.
ยาแนวร่องสำหรับอาคาร
2.
(BACK-UP MATERIAL)
3.
4.

งานสถาปัตยกรรม

ชื่อสินค้า
Sika Form Oil
Reebol M10
Gecqo Mould Oil
Z’Mould
Sika Latex
Nitobond SBR
Gecqo Latex
Z’Bond
Sika Waterbars
Supercast Hydrofoil
Ultraseal PVC Waterstop
Z’PVC Waterstop

หมายเหตุ
Sika
Fosroc
Gecqo
Zillion
Sika
Fosroc
Gecqo
Zillion
Sika
Fosroc
Gecqo
Zillion

Sikadur 52
Conbextra EP หรือ Lokfix EP
Gecqo Epoxy Injection
Z’Seal EP
Sika Mono top 614
Conbextra GP หรือ Renderoc series
Gecqo Repair Mortar
Z’Mortar GP
Sika Backing Rod
Expancell
Gecqo Baking Rod
Z’Baking Rod

Sika
Fosroc
Gecqo
Zillion
Sika
Fosroc
Gecqo
Zillion
Sika
Fosroc
Gecqo
Zillion
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วัสดุ
o วัสดุอุดยาแนวร่องสำหรับอาคาร
(JOINT SEALANT)
• ประเภท SILICONE

• ประเภท POLYSULPHIDE

• ประเภท POLYURETHANE

• ประเภท ACRYLIC

o วัสดุยาแนวสุขภัณฑ์
(BATHROOM SEALANT)
o วัสดุยึดติดและยาแนวกระเบื้อง
(ADHESIVE AND GROUT)

(SPECIFICATION)

ชื่อสินค้า

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

Sikasil
Nitoseal 125
Gecqo Silicone Sealant
Z’Si
Thioflex 600
Gecqo Seal Polysulphide
Z’Polysulphide
Sikaflex Construction
Nitoseal PU40
Gecqo Seal
Z’PU Sealant
Sikasil CAP
Nitoseal AC105
Gecqo Seal AR
Sikasil CAP
Nitoseal PU40
Gecqo 017
Davco
Weber
จระเข้

หมายเหตุ

Sika
Fosroc
Gecqo
Zillion
Fosroc
Gecqo
Zillion
Sika
Fosroc
Gecqo
Zillion
Sika
Fosroc
Gecqo
Sika
Fosroc
Gecqo
ParexGroup
Saint Gobain Weber
Cera C-Cure

จบหมวด 3.1

งานสถาปัตยกรรม
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(SPECIFICATION)

หมวด 3.2 พื้นคอนกรีตขัดมัน
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มฝี ีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่
ดีในการทำงานพืน้ ซีเมนต์ ขัดมันตามแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกันคุณภาพ
1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 600X600 มม. รวมถึงตัวอย่างวัสดุประกอบอย่างอื่นที่
จำเป็นต้องใช้ ส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการดำเนินการ
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำพืน้ ตัวอย่างพื้นคอนกรีตขัดมันขนาดไม่น้อยกว่า 1500 X 2000 มม. ให้ผู้ควบคุม
งานพิจารณาอนุมตั ิวิธีการ และฝีมือการทำพื้นคอนกรีตขัดมัน
1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงรายละเอียดต่างๆ ในการติดตั้งตามแบบก่อสร้าง และ
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติ และตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบ
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 วัสดุที่นำมาใช้งานต้องเป็นวัสดุใหม่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากตำหนิใดๆ
2.2 ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปนู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ของ ตราอินทรี หรือ ตราเสือ หรือเทียบเท่า
2.3 ทราย หรือวัสดุผสมปูนซีเมนต์สำหรับพื้นคอนกรีตขัดมัน
2.4 น้ำสะอาด จะต้องปราศจากคราบน้ำมัน กรด ด่าง สารอินทรีย์ หรือสารแขวนลอยอื่นๆ
2.5 Wax เคลือบเงา หลังจากขัดมันพื้นเสร็จแล้วให้ทำการเคลือบเงาพื้นด้วยน้ำยาเคลือบเงา
2.6 วัสดุเพิ่มความแข็งพื้นผิว (Floor Hardener) ให้ใช้วัสดุเพิม่ ความแข็งพื้นผิวชนิดไม่มีผงโลหะในส่วนผสม
(Non-Metallic)
3. การดำเนินการ
3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญในงานพืน้ คอนกรีตขัดมัน
3.2 การเตรียมพื้นผิวจะต้องเทปูนทรายปรับระดับหนาประมาณ 20-40 มม. บนผิวคอนกรีตระดับเรียบที่มีผิว
หยาบเหมาะสมต่อการยึดเกาะกับผิวของปูนทราย โดยในส่วนที่มีผิวเรียบเกินไปจะต้องสกัดผิวคอนกรีตให้
หยาบขึ้น ทัง้ นี้ พืน้ ผิวจะต้องสะอาดปราศจากคราบไขมัน น้ำมัน และสารอื่นๆ ที่จะมีผลต่อการยึดเกาะของ
ปูนทราย
3.3 รดน้ำพื้นที่จะทำการเทให้ชุ่ม เพื่อป้องกันการดูดน้ำจากคอนกรีต
3.4 พื้นคอนกรีตขัดมัน
3.4.1 นำ ปูนซีเมนต์ ผสมกับทราย หรือวัสดุผสมปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน 1:2 โดยน้ำหนัก จากนั้นเติมน้ำ
ตามความเหมาะสม
3.4.2 นำส่วนผสมเทลงบนพืน้ ทำการแต่งระดับผิว
3.4.3 ทำการแต่งระดับผิว ด้วยบรรทัดสามเหลี่ยม และเกรียงฉาบให้ได้ระดับเรียบเสมอกัน
3.4.4 หลังจากนัน้ ทำการขัดมันพื้น โดยนำเกรียงเหล็กมาลูบผิวหน้าให้เรียบเนียน หรือใช้เครื่องมือขัด
3.4.5 หลังจากขัดมันพืน้ เสร็จแล้วให้ทำการเคลือบเงาพื้นด้วยน้ำยาเคลือบเงา
3.5 พื้นคอนกรีตขัดมันทำผิวเพิ่มความแข็ง
3.5.1 เทคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน หิน ทรายละเอียด ปริมาณน้ำทีเ่ หมาะสม ใช้เครื่องเขย่าคอนกรีต
จนกระทั่งมีความหนาแน่นทีส่ ุด
งานสถาปัตยกรรม
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3.5.2 รอให้คอนกรีตมีความแข็งแรงพอที่จะขัด และตกแต่งผิวหน้าด้วยเครื่องขัด
3.5.3 โรยวัสดุเพิ่มความแข็ง (Floor Hardener) บนผิวหน้าคอนกรีตที่กำลังหมาดๆ ยังไม่แข็งตัว ให้วัสดุ
เพิ่มความแข็งจมลงในผิวหน้าคอนกรีตได้พอสมควร ก่อนทำการขัดมันด้วยเครื่องขัดคอนกรีต
3.5.4 เมื่อคอนกรีตใกล้แข็งตัว ให้ใช้เกรียงเหล็กขัดมันตกแต่งผิว และขอบอีกครั้ง เพื่อให้ได้ผิวที่สมบูรณ์
เรียบร้อย
3.5.5 ทำการบ่มคอนกรีตทันทีหลังการขัดคอนกรีตครั้งสุดท้าย ด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต
3.6 การทำความสะอาด
3.6.1 เช็ด/ล้าง ด้วยน้ำสะอาดได้ตามความต้องการ
3.6.2 ไม่ใช้นำ้ ยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดในการทำความสะอาด
จบหมวด 3.2

งานสถาปัตยกรรม

4-21

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

(SPECIFICATION)

หมวด 4 งานก่อ และวัสดุก่อ
หมวด 4.1 ผนังก่ออิฐ

1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มฝี ีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ
ในการก่อสร้างงานผนังก่ออิฐ ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างอิฐที่ใช้ตามระบุในแบบ ไม่น้อยกว่า 2 ก้อน พร้อมรายละเอียดของอิฐ และปูน
ก่อ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผงตัวอย่างผนังก่ออิฐให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวิธีการ และฝีมือการก่ออิฐ
1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้รบั รองผลการ
ทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบที่เชื่อถือได้ของผู้ผลิต ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
1.5 ผนังก่ออิฐทั้งหมด หากไม่ระบุความสูงไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคาน หรือท้องพื้น หรือชนใต้หลังคา เพื่อ
ป้องกันเสียงระหว่างห้อง และเสียงเหนือฝ้าเพดาน เช่น ห้องเครื่อง ห้องน้ำ และช่องท่อต่างๆ
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 อิฐที่ใช้สำหรับงานผนังก่ออิฐทั่วไป หรือตามระบุในแบบ ให้ใช้อิฐมอญขนาด 65x140x40 มม. ตาม
มาตรฐาน มอก. 77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ
2.2 คอนกรีตบล็อกที่ใช้สำหรับงานผนังก่อทั่วไปหรือตามระบุในแบบให้ใช้คอนกรีตบล็อกขนาด
190x390x70 มม. ตามมาตรฐาน มอก. 58-2533
2.3 ปูนก่อ
2.3.1 ปูนก่อให้ใช้ปูนก่อสำเร็จรูป ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือ ตราทีพีไอ หรือเทียบเท่า
2.3.2 น้ำ จะต้องใช้นำ้ สะอาดปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีทนี่ ้ำบริเวณ
ก่อสร้างมีคุณภาพไม่ดีพอ ผู้รบั จ้างจะต้องจัดหาน้ำจากที่อื่นมาใช้
2.3.3 ส่วนผสมของปูนก่อ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตปูนก่อ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
2.4 เสาเอ็น คานทับหลัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนผสมที่เป็นหินให้ใช้หินเกล็ดได้
3. การดำเนินการ
3.1 การก่ออิฐ
3.1.1 ทำความสะอาดบริเวณที่จะก่ออิฐ ตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้องตามแบบ ทำความสะอาดก้อนอิฐ หรือ
คอนกรีตบล็อก
3.1.2 เริ่มก่อโดยใช้ปูนก่อ ก่อไปตามแนวที่จะก่ออิฐ หรือคอนกรีตบล็อก แล้ววางอิฐ หรือคอนกรีตบล็อก
แถวแรกบนปูนก่อให้ได้แนวระดับ และแนวดิ่ง และก่ออิฐ หรือคอนกรีตบล็อก แถวต่อไป
3.1.3 ที่มุมผนังก่ออิฐ หรือผนังก่ออิฐที่หยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสา ค.ส.ล. ไม่ชนท้องคาน หรือพื้น หรือ
ตรงที่ผนังก่ออิฐติดกับวงกบประตู-หน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็น และคานทับหลัง เสาเอ็น และคานทับ
หลังต้องไม่เล็กกว่า 150 มม. และมีความกว้างเท่ากับแผ่นอิฐ เสริมด้วยเหล็ก 2 เส้น เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 มม. และมีเหล็กปลอกลูกโซ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 200 มม. เหล็กเสริม
เสาเอ็น และคานทับหลังจะต้องฝังลึกลงในพื้น หรือคาน หรือเสา ค.ส.ล. ทั้งสองด้าน หรือต่อเชื่อม
กับเหล็กที่เสียบเตรียมเอาไว้
งานสถาปัตยกรรม
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3.1.4 ผนังก่ออิฐทุกความยาวไม่เกิน 2.50 ม. จะต้องมีเสาเอ็น และทุกความสูงไม่เกิน 2.00 ม. จะต้อง
มีคานทับหลัง
3.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องติดตัง้ Sleeve เตรียมไว้ในผนังก่ออิฐ สำหรับงานเดินท่อของระบบต่างๆ ตามระบุ
ในแบบของงานระบบนั้น เช่น งานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟ้า, ปรับอากาศ เป็นต้น การติดตั้งต้องทำ
ด้วยความประณีต และมัน่ คงแข็งแรง ไม่มีช่องว่างของผนังอิฐโดยรอบ Sleeve ดังกล่าว โดยอุด
แต่งด้วยปูนก่อให้เรียบร้อย
3.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องเสียบเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ขณะเทคอนกรีตโครงสร้างสำหรับงานผนังก่อ
อิฐ เช่น ข้างเสาที่จะก่ออิฐชนทุกระยะตามดิ่งไม่เกิน 400 มม. ปลายเหล็กในเสา ค.ส.ล.จะต้องงอ
ขอ ส่วนของเหล็กที่ยื่นนอกเสายาวไม่น้อยกว่า 300 มม. หรือจะใช้วิธีติดตั้งด้วย Expansion
Bolts ในภายหลัง ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
3.1.7 การก่ออิฐ จะต้องได้แนวระดับ และแนวดิ่ง โดยการถ่ายระดับน้ำขึงเอ็น และใช้ลูกดิ่งอย่างน้อยทุก
ความสูง 500 มม. การก่ออิฐแต่ละครั้งจะต้องมีความสูงไม่เกินกว่า 1.00 ม. และจะต้องทิง้ ไว้
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง จึงก่อเสริมต่อไปได้อีก 1.00 ม. แล้วทำคานทับหลัง
3.1.8 ระยะของปูนก่อจะต้องหนาไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ปูนก่อจะต้องเต็มหน้าแผ่นอิฐและแต่งแนวให้
เรียบ
3.1.9 การก่ออิฐชนท้องคาน ค.ส.ล. จะต้องก่ออิฐเว้นไว้ไม่น้อยกว่า 150 มม. ตลอดแนว ทิ้งไว้อย่างน้อย
24 ชั่วโมง จึงทำการก่อเสริมชนท้องคาน โดยการก่ออิฐตามเฉียงได้
3.1.10 การก่ออิฐชนโครงสร้างอาคาร ซึ่งอาจมีการแอ่นตัว เช่น พืน้ Post-tension พื้นสำเร็จรูป หรือ
โครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นด้านบนไว้ประมาณ 25 มม. แล้วเสริมด้วยโฟมหนา 25 มม. กว้าง
เท่ากับแผ่นอิฐ สอดไว้ด้านบนตลอดแนวผนัง
3.1.11 การฝังท่อสายไฟ หรือท่อน้ำขนาดเล็กไม่เกิน 1 ใน 3 ของความกว้างอิฐ ให้ฝังไว้ในผนังอิฐได้ โดย
ใช้เครื่องตัดไฟฟ้า เป็นร่องลึก 2 แนว แล้วสกัดอิฐส่วนที่จะฝังท่อออก อุดด้วยปูนก่อให้แน่นเต็ม
แล้วปิดทับด้วยตะแกรงลวดกว้าง 200 มม. ตลอดแนวท่อ ก่อนทำการฉาบปูน
3.1.12 กรณีที่ทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ หรือท่อน้ำ หรือท่อน้ำยาแอร์หุ้มฉนวนขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3
ของความกว้างอิฐ ให้ติดตั้งท่อไว้ก่อนแล้วก่ออิฐห่างจากแนวท่อประมาณ 50 มม. เทคอนกรีต
หรือเสาเอ็นทับตลอดแนวท่อโดยรอบให้ได้ความหนาเท่ากัน โดยท่ออยู่กลางเสาเอ็น แล้วปิดทับ
ด้วยตะแกรงลวด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 300 มม. ต่อท่อตลอดแนวท่อทั้ง 2 ข้าง ก่อนทำการฉาบปูน
3.2 การทำความสะอาด
เศษปูน เศษอิฐ ทุกแห่งจะต้องเก็บ และทำความสะอาดให้เรียบร้อย ก่อนที่ปนู ก่อจะแห้งกรังจนทำความ
สะอาดยาก การตกแต่งร่อง หรือยาแนวร่องผนังก่ออิฐจะต้องประณีต และสวยงาม ผู้รับจ้างจะต้องรักษา
ผนังก่ออิฐ ให้สะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน หรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
จบหมวด 4.1
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หมวด 4.2 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ ใน
การก่อสร้างงานผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาที่ใช้ตามระบุในแบบ ไม่น้อยกว่า 2 ก้อน พร้อมรายละเอียด
ของคอนกรีตมวลเบา และปูนก่อ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิ
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผงตัวอย่างงานผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิวิธีการ และ
ฝีมือการก่อคอนกรีตมวลเบา
1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้
รับรองผลการทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบที่เชื่อถือได้ของผู้ผลิต ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุม
งาน
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 คอนกรีตมวลเบา เป็นวัสดุก่อผนังมวลเบา ที่มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอย่างสม่ำเสมอในเนื้อ คอนกรีต
ก้อนตันไม่มีรูกลวง และทำให้แข็งด้วยการอบไอน้ำ มีชื่อทางการว่า “คอนกรีตมวลเบาด้วยฟองอากาศ และ
อบไอน้ำ” (AAC: Autoclaved Aerated Concrete) ผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1505-2541 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ขนาดมาตรฐาน สูง 200 มม. ยาว 600 มม. และความหนาตั้งแต่ 75, 100,
125, 150, 175, 200 และ 250 มม. ตามกำหนด
2.1.1 ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับอนุญาตชั้นคุณภาพ 2 ชนิด 0.5 และมีคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้
- ความหนาแน่นแห้ง (Dry Density) 410-500 กก./ลบ.ม.
- ค่ากำลังรับแรงอัด (Compressive Strength, f’c) ไม่น้อยกว่า 20 กก./ตร.ซม.
- ค่าโมดูลสั ยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity, E) ไม่น้อยกว่า 15 000 กก./ตร.ซม.
- อัตราการกันไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ตำ่ กว่า 2 ชั่วโมง ที่ความหนา 75
มม.
- อัตราการดูดกลืนน้ำ (Water Absorption) ไม่เกิน 50 % กก./ลบ.ม.
- ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) ไม่เกิน 0.089 วัตต์/ม.-เคลวิน]
2.2 ปูนก่อสำเร็จรูป (Thin Bed Adhesive Mortar) เป็นปูนก่อบาง หรือปูนกาว สำหรับงานก่อผนังคอนกรีต
มวลเบาโดยเฉพาะ มีค่ากำลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 100 กก./ตร.ซม. ค่าแรงยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า
1.50 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ C952 ปูนก่อต้องมีแรงยึดเหนี่ยวสูงเนือ้ ละเอียดรับ
แรงได้เร็ว ไม่ร่วน หรือหลุดง่ายใช้งานได้โดยไม่ต้องราดน้ำบล็อกก่อนก่อ
2.3 ปูนฉาบสำเร็จรูป (Rendering Mortar) เป็นปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสำหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ
สามารถใช้งานได้ทนั ทีเมื่อผสมน้ำ ผสมเสร็จโดยไม่ต้องมีส่วนผสมเพิ่มใดอีก มีค่ากำลังรับแรงอัดไม่เกิน 50
กก./ตร.ซม. และมีค่าแรงยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 1.10 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ C952
2.4 คานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ทำการเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใช้วางลงบนผนังบล็อก
เหนือช่องเปิดประตู หรือหน้าต่างทดแทนการหล่อทับหลัง ค.ส.ล.
งานสถาปัตยกรรม
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3. การดำเนินการ
3.1 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบาทัง้ หมด หากไม่ระบุความสูงไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคาน หรือท้องพื้น หรือชนใต้
หลังคา เพื่อป้องกันเสียงระหว่างห้อง และเสียงเหนือฝ้าเพดาน เช่น ห้องเครื่อง ห้องน้ำ และช่องท่อต่างๆ
3.2 การผสมปูนเพื่อใช้งาน (Mortar Mixing)
3.2.1 ผสมปูนก่อสำเร็จรูป ในสัดส่วน 1 ถุง ต่อน้ำสะอาดประมาณ 12-14 ลิตร ผสมให้เข้ากันด้วย
เหล็กกวนปูนที่ต่อเข้ากับสว่านไฟฟ้าเวลา 2-3 นาที ให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดี ก่อนนำไปใช้งาน
3.2.2 ผสมปูนฉาบสำเร็จรูป ในสัดส่วน 1 ถุง ต่อน้ำประมาณ 10-12 ลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเหล็กกวน
ปูนจนเนื้อเข้ากันดี
3.2.3 ปูนทีผ่ สมไว้เกิน 3 ชั่วโมง ต้องทิ้งไป ไม่นำมาผสมใหม่เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีก
3.3 วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา
3.3.1 ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา
แล้วกำหนดระยะตีเส้นแนวก่อให้
ถูกต้อง และขึงแนวเส้นเอ็น เพือ่ ช่วยให้ก่อได้ง่ายขึ้น
3.3.2 เริ่มก่อโดยการใช้ปูนทรายทัว่ ไป วางลงไปตามแนวที่จะก่อเพื่อช่วยปรับระดับพืน้ ให้ได้แนวระนาบ
เดียวกัน ความสูง 40-50 มม. จากนั้นป้ายปูนก่อที่ได้ผสมไว้แล้วด้วยเกรียงก่อหนาประมาณ 2-3
มม. ตลอดแนวด้านล่างบล็อกก้อนแรก
3.3.3 วางก้อนบล็อกลงไปบนปูนทราย ใช้ค้อนยาง และระดับน้ำช่วยจัดให้ได้แนว และระดับที่ถูกต้อง
3.3.4 เริ่มก่อบล็อกก้อนที่ 2 โดยป้ายปูนก่อ บริเวณด้านข้างของก้อนแรกแล้ววางบล็อกก้อนที่ 2 ลงไป
ให้ชิดกับก้อนแรก ใช้ค้อนยางเคาะให้ชิดกัน ตรวจเช็คระดับน้ำทุกครั้ง ทำเช่นนี้กบั ก้อนที่ 3, 4 ไป
จนก่อจบชัน้ นี้
3.3.5 เมื่อจำเป็นต้องตัดก้อนบล็อกให้วัดระยะให้พอดี แล้วใช้เลื่อยตัดบล็อกตัดให้ได้แนวดิ่งฉากบล็อกชั้น
ที่ 2 ให้ก่อด้วยวิธีสลับแนวระหว่างแถวชัน้ ล่างโดยให้ให้แนวเหลื่อมกันครึ่งก้อน หรืออย่างน้อย
100 มม. ก่อให้ได้แนวทั้งแนวตั้ง และแนวนอน โดยป้ายปูนก่อบางที่ดา้ นข้างของก้อนแถวนั้น
และด้านบนของก้อนแถวล่าง ด้วยเกรียงก่อ ปูนก่อจะไม่หกล้นออกด้านข้าง และจะต้องป้ายปูนก่อ
ให้ต่อเนื่องตลอดแนวไม่มีช่องว่าง โดยไม่ต้องตอกแผ่นเหล็กใดๆ เพื่อยึดก้อนบล็อกอีก
3.3.6 ปลายก้อนที่ก่อชนเสาโครงสร้าง หรือเสาเอ็นจะต้องยึดด้วยเหล็กเส้น 6 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า
250 มม. โดยฝังลึกลงในเสาโครงสร้างไม่น้อยกว่า 50 มม. หรือใช้แผ่นเหล็กยึด (Metal Strap)
ความยาวประมาณ 22 มม. ยึดด้วยพุกสกรูทุกระยะ 2 ชัน้ ของแนวก่อบล็อก
3.3.7 หากพื้นที่ของผนังมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องมีเสาเอ็น หรือคานเอ็น
ค.ส.ล. ขนาดอย่างน้อย 100 มม. โดยใช้เหล็กเสริม 2 เส้น เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 6 มม.
และมีเหล็กปลอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 200 มม. ปลายของเหล็กจะต้องฝังลึกใน
พื้น, เสา หรือคานที่เป็นโครงสร้างหลัก
3.3.8 บริเวณมุมผนังที่ก่อมาบรรจบกัน อาจก่อประสานเข้ามุม (Interlocking) ได้ แต่ทงั้ นี้ผนังต้องมี
ระยะไม่เกินที่ตารางกำหนดโดยคิดคำนวณพืน้ ที่ต่อเนื่องกัน หากพื้นที่รวมเกินกำหนดให้ทำเสาเอ็น
และ/หรือคานเอ็น ค.ส.ล. หรือใช้เสาเอ็นสำเร็จรูปทุกมุมผนัง และทุกขนาดพื้นที่ก่อไม่เกิน 10 ตร.
ม. หรือตามที่ระบุในตาราง แล้วแต่ขนาดความหนาของบล็อก
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3.3.9 สำหรับผนังความหนาตั้งแต่ 75 มม. ขึ้นไป เหนือช่องประตูหน้าต่าง หรือช่องเปิดอื่นๆ อาจ
เลือกใช้ทับหลังสำเร็จรูป (Lintel) วางลงบนช่องเปิด ให้มีระยะนั่งบนผนังทัง้ 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า
150 มม.ขึ้นไป แทนการหล่อคานเอ็น ค.ส.ล.
3.3.10 การยึดวงกบเข้ากับผนัง อาจใช้แผ่นเหล็ก Metal Strap ยึดด้วยตะปูเข้ากับวงกบไม้ทุกชัน้ ของ
รอยต่อระหว่างชั้นบล็อก แล้วป้ายทับด้วยปูนก่อ ก่อนวางบล็อกทับลงไป แล้วอุดแนวรอยต่อข้างวง
กบให้แน่นด้วยปูนก่อ กรณีใช้ผนังบล็อกหนา 75 มม. ต้องทำเสา/คานเอ็น ค.ส.ล. โดยรอบ หรือ
ใช้เสาเอ็นสำเร็จรูปของผู้ผลิต ตั้งยึดเข้ากับวงกบทั้งสองข้าง และใช้คานทับหลังวางเหนือช่องเปิด
ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
3.3.11 การก่อผนังให้ก่อชนท้องคาน หรือท้องพื้นทุกแห่ง โดยเว้นช่องไว้ประมาณ 20-30 มม. แล้วอุดให้
แน่นด้วยปูนทรายตลอดแนว และจะต้องยึดแผ่นเหล็ก Metal Strap ที่ท้องพื้น หรือท้องคานไว้ทุก
ระยะไม่เกิน 1200 มม. ผนังที่ก่อสูงไม่ชนท้องคาน หรือพื้น (ก่อลอย) จะต้องทำทับหลัง ค.ส.ล.
ขนาดไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตลอดแนว
3.3.12 การก่อผนังที่ชนกับท้องพืน้ โครงสร้างอาคารซึ่งอาจมีการแอ่นตัวมากเป็นพิเศษ เช่น พื้นระบบ
Post-Tensioned หรือโครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นช่องว่างด้านบนไว้ประมาณ 40-50 มม. แล้ว
เสริมวัสดุที่มีความยืดหยุน่ ตัวได้ เช่น โฟม เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการฉาบชนท้องพืน้ แต่หาก
จำเป็นให้เซาะร่องไว้ตามแนวรอยต่อ
3.3.13 การวางฝังท่อสายไฟ และท่อน้ำในผนังสามารถใช้เหล็กเซาะร่องขูดออกตามแนว หรือเครื่องตัด
ไฟฟ้า เป็นร่องแนวลึก 2 แนว แล้วสกัดออก ทั้งนี้ไม่ควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนัง
จากนั้นอุดปูนทรายให้แน่นเต็ม แล้วปิดทับด้วยตาข่ายกว้าง 200 มม. ตลอดแนวก่อนฉาบปูนทับ
3.3.14 กรณีที่ทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ และท่อน้ำไว้ก่อน ให้ก่อผนังห่างจากแนวท่อเล็กน้อย แล้วอุด
ด้วยปูนทราย กรณีที่ช่องใหญ่กว่า 50 มม. ให้เทคอนกรีตตลอดแนวท่อ หากเป็นท่อขนาดเล็กให้ใช้
วิธีบากก้อน แล้วติดทับด้วยลวดตาข่ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 200 มม. ตลอดแนวก่อนทำการฉาบ
3.4 การฉาบปูน
3.4.1 การเตรียมพื้นผิว
- ใช้แปรงตีนำ้ หรือไม้กวาดปาดเศษผงที่ติดอยู่บนผนังออกให้หมด
- หากมีรอยแตกบิ่นของผนังให้อุดซ่อมก่อนด้วยปูนซ่อมโดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบา จาก
การตัดเข้ากับปูนก่อ และน้ำผสมให้เข้ากันดี แล้วนำไปป้ายอุดจุดที่ต้องซ่อม ทิ้งไว้ให้แห้งก่อน
ฉาบอย่างน้อย 1 วัน
- ราดน้ำที่ผนังก่อนฉาบ เช่นเดียวกับผนังก่อทั่วไป
- รอให้ผิวผนังดูดซับน้ำจนแห้งเล็กน้อย จึงเริ่มลงมือฉาบ
3.4.2 วิธีฉาบปูน
- ความหนาปูนฉาบ 10 มม. โดยทำการฉาบเป็น 2 ชั้น ชัน้ ละประมาณครึ่งหนึ่งของความหนา
ทั้งหมด
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- เมื่อฉาบชั้นแรก แล้วทิ้งไว้ให้ผวิ หน้าแห้งหมาด บางส่วนจะเกิดรอยแตกเป็นปกติ จากการหด
ตัวของปูน ปูนที่ฉาบต้องผสมไม่เหลวจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการย้อยตัวของปูน เสียเวลา
รอให้หมาดนาน และเป็นสาเหตุของการแตกร้าว
- ฉาบปูนชัน้ ที่สองให้ได้ความหนาที่ต้องการ
ปาดหน้าให้เรียบแล้วทิ้งไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาด
มากๆ
- ตีน้ำด้วยแปรงให้ทั่ว พอดีกับการปั่นหน้า กดเกรียงแรงๆ แล้วขัดผิวหน้าให้เรียบก่อนลงฟอง
- การฉาบปูนโดยฉาบเป็นชัน้ เดียวแล้วตีนำ้ เลยนัน้ ทำได้เฉพาะกรณีฉาบหนาไม่เกิน 15 มม.
เท่านั้น
- การฉาบปูนหนากว่า 20 มม. ต้องแบ่งฉาบเป็นชั้นๆ ละประมาณ 10-20 มม. และติดลวดตา
ข่ายระหว่างชัน้ ปูน เพื่อป้องกันการแตกร้าว กรณีหนากว่า 40 มม. ขึ้นไป
3.4.3 ข้อแนะนำอื่นๆ
- หากผนังเปียกชุ่มน้ำมากเนื่องจากฝนตก ต่อเนื่องควรทิ้งไว้ให้แห้งไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
- ก่อนฉาบให้ทำการติดลวดตาข่ายตามคำแนะนำ เช่น มุมวงกบประตู, หน้าต่าง, รอยต่อเสาคาน
- ปูนฉาบสามารถใช้ร่วมกับเครื่องผสม และเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ไม่ควรใช้ปูนฉาบชนิดอืน่ ฉาบบนผนังคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปูนทรายผสมเองหน้างาน
เพราะมีโอกาสหลุดล่อน และแตกร้าวสูง เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติยึดเหนี่ยว และสารอุ้มน้ำ
เพียงพอ
- ควรป้องกันไม่ให้ผิวฉาบใหม่ สัมผัสกับแดดจัด หรือลมแรงโดยตรง
- เมื่อฉาบผนังแล้วเสร็จ ควรบ่มผิวปูนฉาบอย่างน้อย 3-5 วัน
3.5 การทำความสะอาด
ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการติดตั้ง
ด้วยความประณีตสะอาดเรียบร้อย
ปราศจากคราบน้ำปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปื้อนต่างๆ ก่อนส่งมอบงาน
3.6 การรับประกันผลงาน
ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการก่อ หากเกิดชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากคุณสมบัติของ
วัสดุ และการก่อ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ หรือซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
จบหมวด 4.2
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หมวด 4.3 ผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิท
ผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิท
ขนาดตามแบบ ความหนาอะลูมิเนียมไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ( Alloy AA3003 หรือ AA3105) ความหนารวมไม่
น้อยกว่า 4 มม. ไส้กลางเป็นชนิดกันไฟ (FR) ที่มีคุณ สมบัติป้องกันการลุกลามของไฟและไม่ก่อให้เกิดควันพิ ษที่เป็ น
อันตราย ผ่านการทดสอบมาตรฐานการทนไฟ Class B1 หรือสูงกว่า เคลือบสี PVDF , FEVE , WVP ความหนาของสี
Solid 25 ไมครอน(+/-3) และ Metallic 30 ไมครอน(+/-3) ผลิตภัณ ฑ์ รับประกันคุณ ภาพไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็ น
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MEENABOND, ALCOPANEL, APOLIC หรือเทียบเท่า
วัสดุสำหรับการยาแนว กำหนดให้เป็นซิลิโคนยาแนว ของ TREMCO รุ่น SPECTREM 2 , GE รุ่น SCS 9000 ,
DOW CORNING รุ่น DC 991 ชนิดไม่ก่อให้เกิดคราบ (Non Staining Sealant ASTM C1284) โดยจะต้องมีผลงานอ้างอิง
ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุยาแนวที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและสีของตัว
ยาแนวให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน โดยวัสดุยาแนวดังกล่าวต้องไม่มีผลเปื้อนด่างต่อขอบอะลูมิเนียมหรือวัสดุ
อื่นๆที่อะลูมิเนียมไปชน เช่น หินแกรนิต กระจก
Technical Index
Exterior Exposure Weatherability 10 ASTM D2244 , ASTM D4214 , ASTM D523, ASTM B244
yrs. @ 450 , S. Florida
หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
(After test site)
Pencil hardness
ASTM D3363 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
Tension strength
ASTM D638 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
Adhesion by tape test
ASTM D3355, ASTM D3359 หรื อ มาตรฐานสากลเป็ น ที่
Shear strength by punch tool
Acidity and alkalinity resistance
Flexibility (T-BEND)
Fire resistance
Drum Peel Strength
Heat defection Temperature
Impact resistance
Airborn sound Transmission Loss

ยอมรับ

ASTM D732 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM D1308 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM D4145 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM E119 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM D1781 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM D648 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM D2794 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM E90 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ

วิธีการก่อสร้าง

การติดตั้งโครงเคร่า
ติดตั้งโครงคร่าวทุกระยะ 60 x 60 เซนติเมตรหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตได้ดิ่งได้ฉาก และใสเรียบทั้ง 2 ด้าน
ที่จะยึดติดกับแผ่นผนัง หรือตามกรรมวิธีของผู้ผลิต
การประกอบผนัง
การประกอบผนังเป็นแบบต่อชนเรียบยึดด้วยตะปูกับเคร่าทุกระยะ ไม่เกิน 20 เซนติเมตรตอกห่างจากขอบ 1
เซนติเมตร หลังจากประกอบผนัง แล้วต้องทำการอุดรอยหัวตะปูให้เรียบเสมอแผ่นก่อนการทาสี ด้วยวัสดุที่ได้รับการ
เห็นชอบแล้ว
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การทำความสะอาด
หลังจากประกอบผนังแล้ว จะต้องทำความสะอาดรอยเปรอะเปื้อนต่ าง ๆ บนพื้นผิวให้หมดก่อนทำการทาสี
กระเบื้องที่แตกร้าวหรือติดตั้งไม่เรียบร้อยต้องถอดออกและเปลี่ยนใหม่
อื่น ๆ
ผู้รับจ้างต้องจัดเดินท่อและอุปกรณ์ไฟฟ้าประปาหรืออื่น ๆ ที่ต้องซ่อนไว้ในผนังให้เสร็จสิ้นก่อนทำการตีปิด
จบหมวด 4.3
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หมวด 5 งานโลหะ
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มฝี ีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ
ในการก่อสร้างงานโลหะ ตามทีร่ ะบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.2 งานโลหะที่ระบุในแบบสถาปัตยกรรม จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหมวดนี้
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบขยาย และรายละเอียดต่างๆ วิธีการติดตั้ง ขัน้ ตอนการทำงานให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติก่อนการดำเนินการ
1.4 การกอง หรือเก็บวัสดุจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และเอาใจใส่ต่อการป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้น
1.5 อื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีตำหนิ ไม่มีสนิมขุม มีมาตรฐานสามารถรับความเค้น
ความเครียด และพิกัดต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป
2.2 วัสดุชบุ โครเมียม จะต้องได้มาตรฐานว่าด้วยการชุบโครเมียม จะต้องมีความหนาพอเพียง และจะต้องขัดแต่ง
วัสดุนนั้ ให้เรียบร้อยก่อนทำการชุบ
2.3 เหล็กหล่อทุกชนิด ชิ้นงานจะต้องเรียบร้อยมีขนาด และรูปร่างตามแบบขยาย ไม่บิด โก่ง เป็นรู โพรง หรือ
บิ่น
2.4 เหล็กไร้สนิม หรือเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) สำหรับ งานราวบันได หรือราวระเบียง ขนาดตามที่
ระบุในแบบ ให้ใช้เหล็กสเตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3459 Grade 304 รวมถึงลวดเชื่อม ให้ใช้
เกรดเดียวกัน
2.5 เหล็กกลมกลวง, เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส, เหลี่ยมผืนผ้ากลวง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 หรือ
เทียบเท่า
2.6 เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, เหล็กรูปตัวไอ, เหล็กรูปตัว H ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1227-2539 หรือ
เทียบเท่า
2.7 เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย เป็นเหล็กแผ่นผลิตร้อน ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400
2.8 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ หากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ตะแกรงสำเร็จรูปชุบสังกะสีของ บริษทั เว็บฟอร์จ
(ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด หรือ บริษัท วายพี เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือเทียบเท่า ขนาดตามระบุในแบบงานสุขาภิบาล หรือตามวัตถุประสงค์ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ
2.9 สลักเกลียวฝังในคอนกรีตชนิดยึดด้วย Epoxy หรือแบบขยายตัว ให้ใช้ตามมาตรฐานการใช้งานของ ฮิลติ
ไทยแลนด์ (Hilti Thailand) หรือ ซันโก ฟาสเท็ม ไทยแลนด์ (SANKO FASTEM THAILAND) หรือ
Ramset (Thailand) หรือเทียบเท่า
2.10 สีป้องกันสนิม ให้ใช้สีรองพื้นเหล็ก Red Lead Primer หรือสีรองพื้นเหล็กชุบสังกะสี Zinc Chromate หรือ
ตามระบุในหมวด 09 91 00 งานทาสี
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2.11 งานโครงสร้างเหล็กที่ต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายเรื่องการป้องกันไฟ ให้ใช้สีทา หรือพ่นกันไฟ โดยมีเอกสาร
รับรองการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง จากสถาบันที่เชื่อถือได้ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Nuratherm Pro-Act
หรือ Steel Master Jotun หรือ Unitherm SIKA หรือ Fire Guard หรือเทียบเท่า
3. การดำเนินการ
3.1 การประกอบ และติดตัง้
งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด จะต้องมีขนาด และรูปร่างตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง การตัดต่อ การเชื่อม
จะต้องเรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนว และได้ระดับ รอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบร้อย และสนิท การยึดด้วยนอต สก
รูทุกแห่งต้องใส่แหวนรองรับ และขันสกรูจนแน่น โดยให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามตัวอย่างทีไ่ ด้รับการอนุมัติ และ
ถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน Shop Drawing ที่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานแล้ว
3.2 การตกแต่ง
วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมด จะต้องล้างออกให้สะอาด ปราศจากสนิม รอยต่อ และรอยเชื่อมต่างๆ จะต้องขัด
ตกแต่งให้เรียบร้อย และทาสีกนั สนิมก่อน จึงทาสีทบั หน้าตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหมวด 09 91 00
งานทาสี
จบหมวด 5
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หมวด 6 งานฝ้าเพดาน
1. คำอธิบาย

งานนี้ประกอบไปด้วยฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ตามที่แสดงไว้ในแบบรูปและราคากลาง ให้ผู้รับจ้างใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานและติดตั้งตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

2. วัสดุ

2.1 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิท

ขนาดตามแบบ ความหนาอะลูมิเนียมไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ( Alloy AA3003 หรือ AA3105) ความหนารวมไม่
น้อยกว่า 4 มม. ไส้กลางเป็นชนิดกันไฟ (FR) ที่มีคุณ สมบัติป้องกันการลุกลามของไฟและไม่ก่อให้เกิดควันพิ ษที่เป็ น
อันตราย ผ่านการทดสอบมาตรฐานการทนไฟ Class B1 หรือสูงกว่า เคลือบสีชนิด PVDF , FEVE , WVP ความหนาของสี
Solid 25 ไมครอน(+/-3) และ Metallic 30 ไมครอน(+/-3) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รับ ประกั น คุ ณ ภาพ 10 ปี เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
มาตรฐานของ MEENABOND, ALCOPANEL, APOLIC หรือเทียบเท่า วัสดุสำหรับการยาแนว กำหนดให้เป็นซิลิโคนยาแนว
ของ TREMCO รุ่ น SPECTREM 2 , GE รุ่น SCS 9000 , DOW CORNING รุ่ น DC 991 ชนิ ด ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด คราบ (Non
Staining Sealant ASTM C1284) โดยจะต้องมีผ ลงานอ้างอิงในประเทศไทยไม่ต่ ำกว่า 10 ปี โดยผู้ รับ จ้างจะต้ องส่ ง
ตัวอย่างวัสดุยาแนวที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและสีของตัวยาแนวให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน โดยวัสดุยา
แนวดังกล่าวต้องไม่มีผลเปื้อนด่างต่อขอบอะลูมิเนียมหรือวัสดุอื่นๆที่อะลูมิเนียมไปชน เช่น หินแกรนิต กระจก
Technical Index
Exterior Exposure Weatherability 10 ASTM D2244 , ASTM D4214 , ASTM D523, ASTM B244
yrs. @ 450 , S. Florida
หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
(After test site)
Pencil hardness
ASTM D3363 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
Tension strength
ASTM D638 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
Adhesion by tape test
ASTM D3355, ASTM D3359 หรื อ มาตรฐานสากลเป็ น ที่
Shear strength by punch tool
Acidity and alkalinity resistance
Flexibility (T-BEND)
Fire resistance
Drum Peel Strength
Heat defection Temperature
Impact resistance
Airborn sound Transmission Loss

ยอมรับ

ASTM D732 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM D1308 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM D4145 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM E119 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM D1781 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM D648 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM D2794 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ASTM E90 หรือมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ

2.2 ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด
ผนังสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดตามประเภทการใช้งาน (ภายในและภายนอก) ที่ผลิต
ขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. โครงเคร่าสำเร็จรูป ติดตั้งตามมาตรฐาน บ.ผู้ผลิต
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2.3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มฝี ีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่
ดี ในการติดตั้งงานยิปซัมบอร์ดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียด และขั้นตอนการติดตั้ง งานยิปซัมบอร์ด เช่น แผ่นยิปซัม โครง
คร่าวผนัง และฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสัง่ ซื้อ
1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง ดังนี้
1.3.1 แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด ของผนัง หรือฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงคร่าวระยะ และตำแหน่งสวิตช์
ปลั๊ก ดวงโคม หัวจ่ายลม หัวดับเพลิง และอื่นๆ ให้ครบถ้วนทุกระบบ
1.3.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ การชนผนัง และโครงสร้างของอาคาร
1.3.3 แบบรายละเอียดการยึด ห้อยแขวนกับโครงสร้างอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนังอาคาร
1.3.4 แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น เช่น การติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ
สวิตช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบำรุง เป็นต้น
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 แผ่นยิปซัมหนา 9, 12, 15 มม. ชนิดธรรมดา, ทนชื้น, กันความร้อน, ทนไฟ หรือตามระบุในแบบ ขนาด
1200x2400 มม. แบบขอบลาดสำหรับผนัง หรือฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ ให้ใช้ของ KNUAF หรือ TOA หรือ
ตราช้าง หรือเทียบเท่า
2.2 แผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 600x600 มม. หรือ 600X1200 มม. ความหนา 9, 12 มม. แบบขอบบัง
ใบ ตามระบุในแบบ ให้ใช้ของ KNUAF หรือ TOA หรือ ตราช้าง หรือเทียบเท่า
2.3 แผ่นยิปซัมคุณภาพสูงตามมาตรฐาน BS1230 และ มอก.219-2524 ฉลุด้วยลายเรขาคณิต ด้านหลังปิด
ทับด้วยแผ่นดูดซับเสียงสะท้อน (Glass Matt) ขนาด 600x600 มม. หรือ 1200x2400 มม.หรือตาม
ระบุในแบบ ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. และ 12.5 มม. ตามลำดับ แบบขอบลาดหรือแบบขอบบังใบ
ตามระบุในแบบ ให้ใช้ของ KNUAF หรือ TOA หรือ ตราช้าง หรือเทียบเท่า
2.4 ช่องเปิดฝ้าเพดานเพื่อการซ่อมบำรุงสำหรับฝ้าเพดานยิปซัมอะคูสติก ให้ใช้ช่องเปิดฝ้าเพดานสำเร็จรูปซ่อน
กรอบสำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ แบบทนความชื้น ขนาด 300x300 450x450 600x600 มม. หรือ
ตามระบุในแบบ KNUAF หรือ TOA หรือ ตราช้าง หรือเทียบเท่า
2.5 โครงคร่าวผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 30x70 มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตำ่ กว่า 0.50 มม.
ระยะห่างของโครงคร่าวตั้งทุก 400 มม. ให้ใช้รุ่นตามคำแนะนำหรือมาตรฐานของผูผ้ ลิต ของ TOA หรือ
ตราช้าง หรือ KNUAF หรือเทียบเท่า
2.6 โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบรอยต่อ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 14x37 มม. ความหนาของ
แผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 0.50 มม. ระยะห่างของโครงคร่าวหลัก (วางตั้ง) ทุก 1000 มม. โครงคร่าวรอง (วาง
นอน) ทุก 400 มม. ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มม. ทุกระยะ 1000x1200 มม. พร้อมสปริงปรับระดับทำ
ด้วยสเตนเลสรูปผีเสื้อ ให้ใช้รุ่นตามคำแนะนำหรือมาตรฐานของผู้ผลิต ของ KNUAF หรือ TOA หรือ ตรา
ช้าง หรือเทียบเท่า
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2.7 โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 0.30 มม. พับ
ขึ้นรูป 2 ชั้น โครงคร่าวหลักสูงไม่น้อยกว่า 38 มม. ระยะห่างทุก 1210 มม. โครงคร่าวซอยสูงไม่น้อยกว่า
28 มม. ระยะห่างทุก 605 มม. หรือ 1210 มม. ลวดแขวนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม.
ทุกระยะ 1210x1210 มม. พร้อมสปริงปรับระดับทำด้วยสเตนเลสรูปผีเสื้อ ให้ใช้ของ KNUAF หรือ TOA
หรือ ตราช้าง หรือเทียบเท่า
2.8 คิ้วเข้ามุมต่างๆ สำหรับผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ให้ใช้คิ้วสำเร็จรูป ของ KNUAF หรือ TOA หรือ ตราช้าง
หรือเทียบเท่า
3. การดำเนินการ
3.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกับผูต้ ดิ ตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และ
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผนัง และงานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประตู
โครงเหล็กในฝ้าสำหรับยึดลวดแขวนโครงคร่าวฝ้าเพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรับอากาศ เป็น
ต้น เพื่อให้งานยิปซัมบอร์ดแข็งแรง และเรียบร้อยสวยงาม
3.2 ในกรณีที่จำเป็นต้องเตรียมช่องสำหรับเปิดฝ้าเพดาน หรือผนัง สำหรับซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคาร
หรือซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้แข็งแรง และเรียบร้อย ตามที่กำหนดในแบบ หรือ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
3.3 ระดับความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลีย่ นแปลงได้เล็กน้อย ตามความเห็นชอบของผู้
ควบคุมงาน
3.4 การติดตั้งโครงคร่าวผนังฉาบเรียบ และแผ่นยิปซัม
3.4.1 กำหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พร้อมตีแนวเส้นของผนังไว้ที่พนื้ และท้องพื้นอาคาร หรือหากเป็นผนัง
ลอย (ไม่ติดท้องพืน้ ) อาจจะต้องเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบน และตัวตั้ง ตามความเห็นชอบของ
ผู้ควบคุมงาน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วางโครงคร่าวตัวยูตามแนวผนังทีไ่ ด้ตีเส้นไว้
ยึดติดกับพื้นอาคาร และท้องพืน้ ชั้นถัดไปด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม.
ทุกระยะ 600 มม. (กรณีพื้นอาคารไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครงเหล็ก ให้ใช้วัสดุยึดที่เหมาะสม)
3.4.2 ตัดโครงคร่าวตัวซีตามความสูงของผนังที่จะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูให้ได้ฉากกับพื้น ทุก
ระยะห่าง 300, 400 หรือ 600 มม. ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือตามความเห็นชอบของผู้
ควบคุมงาน ทำการยึดติดระหว่างโครงคร่าวตัวซี และโครงคร่าวตัวยูที่บริเวณปลายโครงคร่าวด้วย
สกรูยิงโครงคร่าว หรือคีมย้ำเหล็ก ด้านละ 1 จุด กรณีมีการต่อแผ่นยิปซัมในแนวตั้งทีส่ ูงกว่า
2400 มม. ให้เสริมเหล็กตัวยูไว้เพื่อรับหัวแผ่นยิปซัมที่จะติดตัง้ ต่อไป
3.4.3 นำแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 12, 15 มม. ขึน้ ติดตั้งกับโครงคร่าว โดยจะติดในแนวตั้ง และ
ยกขอบแผ่นสูงจากพื้นอาคารอย่างน้อย 10 มม. เพื่อป้องกันน้ำ หรือความชืน้ จากพื้นเข้าสู่แผ่น
ยิปซัม ยึดกับโครงคร่าวเหล็กด้วยสกรูยิปซัมขนาด 25 ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 300 มม. ที่
แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซัม 10-15
มม. ให้หัวสกรูจมลงในแผ่นยิปซัมประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรให้จมทะลุกระดาษแผ่นยิปซัมลง
ไป) การติดตั้งควรใช้เครื่องยิงสกรู
3.4.4 ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อย และสวยงาม
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3.4.5 ฉาบปิดรอยต่อ, คิ้วเข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ และเทปสำหรับฉาบเรียบ
แผ่นยิปซัม ฉาบจำนวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูนฉาบแห้งสนิทในแต่ละขัน้ ตอน ขัดแต่ง
ปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป
3.4.6 กรณีออกแบบผนังเพื่อวัตถุประสงค์ในการกั้นเสียง หรือกันไฟเพิ่มเติม ให้ปรึกษาผู้ผลิต หรือ
ดำเนินการตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
3.5 การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ และแผ่นยิปซัม
3.5.1 ยึดฉากริมฝ้าฉาบเรียบกับผนังโดยรอบให้มั่นคงแข็งแรง ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีต ให้ได้
ระดับที่ต้องการตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้องพื้นอาคารชั้นถัดไปที่
ระยะ 1000x1200 มม. (ระยะห่างของโครงคร่าวหลักเท่ากับ 1000 มม., ระยะห่างระหว่างชุด
แขวนเท่ากับ 1200 มม.) ยึดด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. แนวโครง
คร่าวหลักชุดแรกห่างจากผนัง 150 มม.
3.5.2 วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงท้องพื้นชัน้ ถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มม. และประกอบชุดหิ้วโครง โดย
ใช้สปริงปรับระดับ และงอปลายด้านหนึง่ ของลวด 4 มม. เป็นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริมแทน ใน
กรณีมีช่องว่างระหว่างฝ้าเพดาน และใต้ท้องพื้นน้อยกว่า 200 มม.)
3.5.3 นำชุดแขวนทีป่ ระกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด ให้แนวชุดแขวนได้ดิ่ง
3.5.4 นำโครงคร่าวหลักขึ้นวางลงในขอของชุดหิ้วโครงจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง
จะได้โครงคร่าวหลักทุก
ระยะห่าง 1000 มม.
3.5.5 นำโครงคร่าวซอยขึ้นยึดติดกับโครงคร่าวหลัก โดยใช้ตัวล็อกโครง ติดตั้งโครงคร่าวซอยทุกระยะ
400 มม.
3.5.6 ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกต้องตามแบบ
กำหนด ก่อนยกแผ่นยิปซัมขึ้นติดตั้ง
3.5.7 นำแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 9 มม. ขึ้นติดตั้งกับโครงคร่าวซอย ให้ด้านยาว (2400 มม.) ตั้ง
ฉากกับแนวโครงคร่าวซอย ยึดโดยใช้สกรูยิปซัมขนาด 25 มม. ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 300
มม. ที่แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซัม 1015 มม. และให้หัวสกรูจมลงในแผ่นยิปซัม ประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรให้จมทะลุกระดาษแผ่น
ยิปซัมลงไป) การติดตั้งควรใช้เครื่องยิงสกรู
3.5.8 ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อย และสวยงาม
3.5.9 ฉาบปิดรอยต่อ, คิ้วเข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ และเทปสำหรับฉาบเรียบ
แผ่นยิปซัม ฉาบจำนวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูนฉาบแห้งสนิทในแต่ละขัน้ ตอน ขัดแต่ง
ปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป
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3.6 การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าทีบาร์ และแผ่นยิปซัม
3.6.1 ยึดฉากริมทีบาร์ กับผนังโดยรอบให้ได้ระดับทีต่ ้องการ ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีตให้ได้ระดับ
ที่ต้องการตามแบบกำหนด ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้องพื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะ
1210x1210 มม. ยึดด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม.
3.6.2 วัดระยะความสูงจากฉากริมทีบาร์ ถึงท้องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวดแขวนท่อนบนขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. และประกอบชุดแขวนโดยใช้สปริงปรับระดับทำด้วยสเตนเลสรูป
ผีเสื้อ และลวดแขวนท่อนล่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. ประกอบกัน
3.6.3 นำชุดแขวนทีป่ ระกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่เตรียมไว้ทั้งหมด ให้แนวชุดแขวนได้ดิ่ง
3.6.4 นำโครงคร่าวหลักขึ้นเกี่ยวกับชุดแขวนที่เตรียมไว้ โดยใช้ลวดคล้องเกี่ยวเข้าในรูบนสันของโครง
คร่าวหลักพันเกลียวอย่างน้อยสองรอบให้แน่น ติดตั้งโครงหลักจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง ให้ได้โครงคร่าว
หลักทุกระยะห่าง 1210 มม. ให้ขนาน หรือตั้งฉากกับผนังห้อง
3.6.5 นำโครงคร่าวซอยยาวขนาด 1210 มม. มาติดตั้งเข้าในช่องเจาะของโครงคร่าวหลักทุกระยะ 605
มม. โดยวางให้ได้ฉากกับโครงคร่าวหลัก ได้ระยะสันโครงคร่าว 605x1210 มม. สำหรับวางแผ่น
ทีบาร์ขนาด 600x1200 มม. หากต้องการระยะสันโครงคร่าว 605x605 มม. สำหรับวางแผ่น
ทีบาร์ ขนาด 600x600 มม. ให้เพิ่มโครงคร่าวซอยสั้นขนาด 605 มม. ติดตั้งเข้าในช่องเจาะ
กึ่งกลางของโครงคร่าวซอยยาวขนาด 1210 มม. โดยวางให้ได้ฉากกับโครงคร่าวซอยยาว
3.6.6 ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดทีส่ ปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกต้องตามแบบ
กำหนด ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม. ที่ทาสี หรือ
ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว
3.6.7 ระยะสันโครงคร่าว และขนาดของแผ่นทีบาร์ ในข้อ 3.6.1-3.6.6 เป็นขนาด และระยะในระบบ
ยิปซัม หากใช้ระบบเมตริก หรือระบบฟุต ให้ใช้ระยะ และขนาด ดังต่อไปนี้
ขนาดแผ่นทีบาร์
ระบบ
ระยะสันโครงคร่าวทีบาร์ (มม.)
(มม.)
600 x 600
595 x 595
เมตริก
600 x 1200
595 x 1195
610 x 610
605 x 605
ฟุต
610 x 1220
605 x 1215
3.7 การบำรุงรักษา
งานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบที่ติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดับ และแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงาม งานฝ้า
เพดานทีบาร์ จะต้องได้แนวของทีบาร์ ทีต่ รง ไม่คดเคี้ยว ได้แนวระดับ และแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงาม งาน
ทาสีให้ปฏิบัตติ ามที่ระบุไว้ในหมวดงานทาสี ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานยิปซัมบอร์ดสกปรก หรือ
เสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
จบหมวด 6
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หมวด 7 งานหลังคา
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มฝี ีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี
ในการติดตั้งงานหลังคาโลหะ ตามระบุในแบบ และรายการ
1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ แสดงรายละเอียดคุณสมบัตขิ องวัสดุ สี ขนาด และวิธีติดตัง้ ให้ผู้ควบคุม
งานพิจารณาอนุมตั ิก่อนดำเนินการ
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงถึงรายละเอียดการติดตั้ง (Installation), การยึด (Fixed) การ
ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ (Watertight) และรายการคำนวณต่างๆ เพื่อขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการ
ติดตั้ง
1.4 หลังการติดตั้งจะต้องทำการทดสอบการรั่วซึมของหลังคาที่อาจจะเกิดขึ้น
1.5 ผู้รับจ้างจะต้องออกหนังสือรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 หลังคา Metal Sheet เป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีที่มีลักษณะทั่วไปดังนี้ คือ ผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูงมี ค่า
Yield Strength ไม่น้อยกว่า 300 Mpa. (G300) เคลือบกันสนิมด้วย Zincalum โลหะผสมระหว่างสังกะสี
45% และ อลูมิเนียม 55 % ไม่น้อยกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร และเป็นไปตามมาตรฐาน AS1397 G550 –AZ150 ZINCALUM

หรือ เคลือบสังกะสีไม่น้อยกว่า 200 กรัม ต่อตารางเมตร ความหนาของชั้นสังกะสีไม่นอ้ ยกว่า 0.03
มม. เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G3312 หรือ มอก. 2131-2545
ผ่านการทดสอบการทนไอเกลือ (Salt Spray Test) ตามมาตรฐาน JIS Z-2371 หรือมาตรฐานสากลอื่นเป็น
ที่ยอมรับ ค่า BMT ไม่น้อยกว่า 0.50 มิลลิเมตร ค่าความคาดเคลื่อน +- 0.10 / - 0.05 มิลลิเมตร ความ
สูงลอนไม่น้อยกว่า 39 มิลลิเมตร หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 700 มิลลิเมตร หรือตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม วัสดุหลังคาโลหะ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SP Group
หรือ Lysaght หรือ SUNTECH หรือเทียบเท่า
2.2 ในกรณีขนส่งสามารถผลิตได้ความยาวสูงสุด 24 ม. และในกรณีต้องการแผ่นยาวมากกว่า 24 ม. ขึ้นไป
สามารถนำเครื่องไปรีดที่หน้างานได้ ให้ปรึกษากับบริษัทผู้ผลิตก่อนการเลือกใช้งาน
2.3 หลังคาโปร่งแสง (Sky light) เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มาตรฐานและให้ผู้รับจ้างใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับหลังคา
Metal Sheet ที่ใช้ในงานนี้
3 การดำเนินการ
3.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตัง้ ให้เป็นไปตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ การติดตั้งส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน
หลังคาโลหะ เช่น หลังคาโปร่งแสง ผนังเหล็ก และเกล็ดระบายอากาศ จะต้องถูกต้องตามกรรมวิธี และ
คำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
3.1.1 ติดตั้งด้วยระบบคลิปล็อก (Boltless System) ในการติดตั้งหลังคาให้ใช้คลิปตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิต และสกรู Self-Drilling (Wafer Head) อย่างน้อย 3 ตัว ต่อคลิป 1 ตัว โดยใช้คลิป 2 ตัว/
ตร.ม. และมีระยะห่างของคลิปที่ติดตั้งประมาณ 250 มม.
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3.1.2 สกรู Self-Drilling เป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS3566 Class3 (สำหรับงานภายนอก)
และ AS3566 Class4 (สำหรับงานใกล้ชายฝั่งทะเล) หรือเทียบเท่า
3.1.3 ระยะแปกลางที่แนะนำ 1.70 ม. ระยะแปกลางสูงสุดสำหรับหลังคา 2.00 ม. ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1562-1992 และ AS 4040.1-1992 หรือเทียบเท่า
3.2 ในกรณีต้องการดัดโค้งแผ่น
3.2.1 รัศมีดัดแผ่นโค้งทีส่ ุดที่ทำได้คือ 700 มม. โดยจะต้องเข้าเครื่องดัดโค้งซึ่งเรียกว่า แผ่น Crimp
Curve
3.2.2 การดัดแผ่นโค้งแผ่นตรงตามโครงสร้าง โดยไม่ต้องเข้าเครื่องดัดโค้งซึ่งเรียกว่า แผ่น Sprung Curve
รัศมีต่ำสุดที่ทำได้คือ 50 ม. โดยจะต้องวางแปกลาง 1.20-1.50 ม. ให้ปรึกษากับผู้ผลิตก่อนทำ
การติดตั้ง
3.3 การทดสอบ และการทำความสะอาด
3.3.1 หลังการติดตั้งจะต้องมีการทดสอบการรั่วซึมของหลังคา โดยการฉีดน้ำตามคำแนะนำของผู้ควบคุม
งาน หากมีการรั่วซึม ผู้รบั จ้างจะต้องเปลี่ยน หรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิน้
3.3.2 ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดหลังคาให้ปราศจากสิง่ สกปรก และเศษ
วัสดุต่างๆ ทั้งบนหลังคา และรางน้ำให้สะอาดเรียบร้อย
จบหมวด 7
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หมวด 8 งานประตูและหน้าต่าง

งานนี้ประกอบไปด้วยการจัดหาและการติดตั้งประตูหน้าต่างพร้อมวงกบรวมทั้งอุปกรณ์ต่ าง ๆ ที่ระบุไว้ในแบบ
ก่อสร้าง และข้อกำหนดรายละเอียดดังนี้

2. วัสดุ

2.1 วงกบไม้ วงกบไม้จะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4" ไม้ที่ใช้จะต้องเป็นไม้ที่คัดและไม่มีตำหนิ รอยแตกการ

บิด หรือลักษณะเสื่อมคุณภาพนอกจากจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่นไม้วงกบใช้ไม้ตะเคียนทอง,มะค่าโมงชั้นหนึ่ง
2.2 ประตูไม้อัด ประตูไม้อัดต้องเป็นแบบที่ใช้สำหรับภายนอก ผลิตจากโรงงานและต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.192 การทาสีพนื้ ผิวของไม้กำหนดให้ใช้สีย้อมไม้
2.3 ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063-T5 มอก.284-2530 ISO 9001:2000 ประตูและหน้าต่าง
อลูมิเนียมพร้อมวงกบ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของ ผูผ้ ลิตทีไ่ ด้รับการรับรองและต้องมีรายละเอียดต่างๆ ตามแบบก่อสร้าง
และข้อกำหนด รายละเอียดนี้ หน้าตัดโครงอลูมิเนียมที่ใช้ต้องเป็นอลูมิเนียมอัลลอย ความหนาที่ระบุไว้คลาดเคลื่อนไม่
เกิน + 10% ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต มีความผิดพลาดที่ยอมให้ตามมาตรฐานการรีดโลหะสากลสีธรรมชาติ
ฟิล์มที่เคลือบต้องมีความหนา ไม่ต่ำกว่า 15 ไมครอนมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ + 2 ไมครอน หรือนอกจากแบบจะ
กำหนดเป็นอย่างอื่น หลังจากการติดตั้งแล้วต้องเคลือบ ผิวอลูมเิ นียมด้วยสารทีป่ ้องกันการขีดข่วนผู้รับจ้างจะต้องส่ง
Shop Drawing ความหนาของวงกบอลูมิเนียม ให้สถาปนิกตรวจสอบก่อนรายละเอียดวัสดุที่ใช้ อลูมิเนียมหน้า ตัด
อลูมิเนียมประกอบเป็นประตูตลอดจนการติดตั้ง ใช้มาตรฐานและกรรมวิธีของ continental Aluminum หรือ Central
Aluminums หรือ Standard Aluminumหรือ DPT. หรือ คุณภาพเทียบเท่า
2.4 บานลู ก ฟั กกระจกที่ ใช้ ต้องเป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ของผู้ ผลิ ต ที่ ได้ รับ การรับ รอง มี รายละเอี ยดตามแบบรูป และ
ข้อกำหนดรายละเอียดดังนี้ วัสดุยาแนวและอุดร่องกระจก ต้องเป็นสารประกอบสำหรับยาแนวต้องเป็นของบริษัท
ผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จักและต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ASTM C-1087 TYPES M , GRADENS , CASS 25 , USENT ,
M , B , A และมีความสามารถในการยืดหดตัวไม่น้อยกว่า + 50 % หรือตามที่ ผู้ออกแบบพิจารณาให้ใช้แทนกัน ได้
รอยต่อระหว่างวงกบกับวัสดุอื่น ๆ เช่น คอนกรีต ผนังก่ออิฐ ไม้ เป็นต้น ต้ องอุดรอยต่อ โดยใช้สารประกอบ สำหรับอุด
ยาแนวหนึ่งส่วนของ โพลี-ยูรีเธนหรือซิลิโคน หรือตามที่ผู้ควบคุมงาน พิจารณาเห็นชอบให้ใช้แทนกันได้สารประกอบ
ต่างๆ ที่ใช้กับผิวอลูมิเนียมต้องมีส่วนผสมของผงอลูมิเนียมเพื่อให้กลมกลืนไปกับ สีผิวของอลูมิเนียมและไม่ทำให้มีสี ด่าง
หรือเปลี่ยนสีไปสารประกอบที่ใช้ในการอุดหรือยาแนวดังกล่าว ต้องมีความนิ่มไม่แข็งตัวตลอดเวลาในสภาพอากาศของ
เขตร้อนและไม่ต้องทาสีทับ เป็นผลิตภัณฑ์ของ sikasil by SPE group wacker sista GE. Dowcorning หรือเทียบเท่า
2.5 อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง อุปกรณ์ประตูหน้าต่างควรใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกันให้มากที่สุดทั้งนี้ให้มีความ
สวยงามและความต่อเนื่ องของรูปแบบทั้งยังง่ายต่อการซ่อมแซม และเปลี่ยนใหม่ อุป กรณ์ ที่ ใช้ในการยึดต่างๆต้ อง
เหมาะสมกับการใช้งาน อุปกรณ์ยึดตรึงดังกล่าว ต้องมีขนาดแบบที่กลมกลืนกับอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ส่วนที่เป็นโลหะ
เป็นผิวโครเมียมด้านเรียบสม่ำเสมอไม่มีตำหนิ เสียหายที่มีผลต่อรูปทรง ความทนทานและการซ่อมแซม อุปกรณ์ประตู
หน้าต่างต้องบรรจุหีบห่อ ระยะอุปกรณ์พื้นผิวและตำแหน่งที่จะทำการติดตั้ง ตัวอย่างอุปกรณ์ประตู - หน้าต่างทั้งหมด
ต้องส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอ่ นนำมาใช้
2.6 ประตูบานเหล็กม้วน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้รับจ้างต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์และรูปแบบ
ก่อนทำการติดตั้ง
2.7 ประตูรั้วตาข่ายติดระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐาน ผู้รับจ้างต้อง
นำเสนอผลิตภัณฑ์และรูปแบบก่อนทำการติดตั้ง
อุปกรณ์สำหรับประตูและหน้าต่างต้องเป็นไปตามรายการต่อไปนี้
กุญแจลูกบิด
งานสถาปัตยกรรม
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กุญแจลูกบิดต้องเป็นรูปกรวยระบบลูกปืน อย่างน้อย 5 ลูก ชนิดของหัวลูกบิด และขนาดจะทำการเลือกจาก
ตัวอย่างที่ส่งมาตรวจสอบกุญแจลูกบิดต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน หรือเทียบเท่าระดับและมาตรฐานของการเทียบเท่า
การติดตั้งกุญแจลูกบิด ให้ติดตั้งสูงจากพื้นที่ตกแต่งแล้ว 1 เมตร เป็นผลิตภัณฑ์ของ สกุลไทย , Colt, Assa alloy ,Cenza
หรือเทียบเท่า
บานพับ
บานพับสำหรับประตูไม้ต้องมีขนาด 4"x4" ทำจากเหล็กสแตนเลส ชนิดบาก ฝังจม สำหรับใช้งานไม้ มีห่วงใน
สอน 2 ห่วง ติดตั้งจำนวน 3 ชุด ต่อประตู 1 บาน สำหรับประตูที่ใช้ปิดประตูอัตโนมัติต้องใช้แหวนแบบลูกปืน บานพับ
ทั้งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของใหม่
บานพับแบบปรับมุมได้
ให้ติดตั้งบานพับแบบปรับมุมได้จำนวน 2 ตัว ขนาด 18 นิ้ว สำหรับหน้าต่างโดยทั่วไป และขนาด
14 นิ้ว สำหรับหน้าต่างบานกระทุ้ง อุปกรณ์บานพับแบบปรับมุมได้ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ที่ปิดประตูอัตโนมัติชนิดติดด้านบน
ต้องเป็นแบบ 2 จังหวะ ยึดติดด้านบนกับวงกบ พร้อมแขนติดปรับค้างได้ไม่ต่ำกว่า 90 องศา
กลอน
ใช้ ส ำหรับ หน้ าต่ า งโดยทั่ ว ไปมี ขนาด 4" ตั ว เรือนเป็ น อลู มิ เนี ย มไส้ กลอนเป็ น ทองเหลื องมี คุ ณ สมบั ติ ต าม
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่หยุดประตู
ที่หยุดประตูทำด้วย stainless-steel น้ำหนักเบาตอนปลายเป็นยาง เส้นผ่าศูนย์กลางฐานประมาณ
25.40 มิลลิเมตร(1 นิ้ว) ส่วนที่ยึดติดกับประตูยึดด้วยตะปูควง

มือจับ

ใช้ ติดตั้งสำหรับประตูทุกบานมี ขนาด 6" ทำจากทองเหลืองชุบ โครเมียมเป็ น ผลิตภัณ ฑ์ ที่ มีคุณ สมบั ติสูง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ของ สกุลไทย, Colt, Assa alloy, Cenza หรือเทียบเท่า
อุปกรณ์ประตูอลูมิเนียมต้องเป็นไปตามรายการดังต่อไปนี้
ใช้อุปกรณ์ที่มีระบบสองจังหวะสามารถเปิดค้างได้กว้าง 90 องศา
- เดดล็อค ใช้อุปกรณ์ชนิดล็อค 3 จุด
- อุปกรณ์หน้าต่างอลูมิเนียมต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้าง
- รอกหมุน
- มือจับพร้อมกลอน เป็นผลิตภัณฑ์ของ สกุลไทย, Colt, Assa alloyหรือเทียบเท่า
กุญแจและระบบกุญแจ
กุญแจล็อคต้องมีลูกกุญแจจำนวน 2 ดอก โดยบนลูกกุญแจจะต้องประทับหมายเลขซึ่งตรงกับหมายเลขบน
กุญแจล็อคมีมาสเตอร์คีย์ จำนวน 3 ดอก เมื่อทำการติดตั้งกุญแจล็อคเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งหมด ต่อผู้ควบคุมงาน แล้ว
จึงทำการส่งมอบกุญแจทั้งหมดให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน
3. วิธีการก่อสร้าง
3.1 ทั่วไป ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบรายละเอียด แสดงถึงตำแหน่ง ขนาด และรายละเอียดในการ
ก่อสร้างของประตูและหน้าต่างทั้งหมด
3.2 การเตรียมงานวงกบไม้ การจัดทำจะต้องไสเจาะร่องบังไบและตกแต่งอย่างประณีต ตรงตามแบบ
ก่อสร้าง หรือตามแบบที่ผู้ควบคุมงานกำหนดรายละเอียดให้การประกอบวงกบจะต้องเข้าไม้โดยการเจาะเข้าเดือยและ
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เข้ามุมอย่างประณีตและแน่นหนาทุกแห่งได้ดิ่ง ได้ฉากหรือตามที่กำหนดไว้ห้ามประกอบกันโดยวิธีดัดชนโดยเด็ดขาด
จะต้องเซาะร่องที่วงกบกว้างและลึกไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร เพื่อใช้สำหรับอัดปูน ยาแนวรอยต่อ วงกบกับคอนกรีต
3.3 การติดตั้งงานวงกบ วงกบไม้ทุกชุดต้องทาด้วยสีรองพื้นอลูมิเนียม แล้วทาทับด้วยน้ำมัน
วานิช หรือทาสีตามแต่ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันพื้นผิวตามที่ระบุ การติดตั้งวงกบต้องตั้งให้ได้ดิ่งได้ฉากได้แน่ตรงตามที่
กำหนดส่วนของวงกบที่ติดกับส่วนที่เป็นอิฐจะต้องทำเสาเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างอิฐกับ
วงกบไม้ทุกแห่ง ส่วนของผิววงกบไม้ที่ต้องติดตั้งแนบกับกำแพงจะต้องทาสีป้องกันเยื่อไม้ก่อนการติดตั้ง
3.4 การยึดไม้วงกบกับส่วนที่เป็นคอนกรีต
3.4.1 การตั้งวงกบก่อนเทเสาเอ็นให้ใช้ตะปูเกลียวหรือน๊อตเกลียว 3 นิ้ว ขันติดกับวงกบจากผิวของ
วงกบ ด้านที่จะต้องเทคอนกรีตก่อนทุกครั้งทุก ๆ ระยะ 0.40 เมตร โดยให้หัวตะปูน๊อตโผล่
ฝังในคอนกรีตประมาณ 2 นิ้ว
3.4.2 ถ้าตั้งเสาเอ็นก่อนหรือติดกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวหรือตะปูสำหรับ
ตอกคอนกรีตทุกระยะ 0.40 เมตร
การยึดด้วยตะปูเกลียวให้เจาะรูสำหรับตะปูเกลียววงกบจนทะลุลงในเนื้อคอนกรีตใส่พุก พีวีซีขนาด
ที่เหมาะสมสงในรูคอนกรีตนั้นแล้วยึดด้วยตะปูเกลียวจนแน่นก่อนยึดตะปูเกลียวให้เจาะรูสำหรับซ่อนหัวตะปูนี้ด้วยขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-15 มิลลิเมตร ลึก 10 มิลลิเมตร เมื่อยึดตะปูแล้วให้อุดรูปิดซ่อนหัวตะปูด้วยไม้ชนิดเดียวกับวงกบ
ให้สนิทเรียบร้อยและมีเสี้ยนกลมกลืมกับวงกบ ห้ามอุดรูเหล่านี้ด้วยสิ่งอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ การตอกตะปู
จะต้องกระทำด้วยความประณีตที่สุดต้องไม่มีรอยค้อนปรากฏที่วงกบ และส่งหัวตะปูให้มิดรูที่เจาะไว้แล้วจึงอุดรูนี้ด้วยไม้
เช่นเดียวกับการยึดด้วยตะปูเกลียว
3.5 การติดตั้งประตูและหน้าต่าง แบบขนาด ความหนา และแบบของประตูหน้าต่าง และวงกบ ต้อง

เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูป หรือแบบขยายรายละเอียด ให้ใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ ผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายอันเกิดแก่อุปกรณ์และพื้นผิวใกล้เคียงอันเนื่องมาจากการใช้ช่างฝีมือไม่ดี
หรือติดตั้งผิดพลาด บานพับตัวบนให้ติดตั้งโดยให้มีระยะจากหัวบานพับถึงขอบบานประตู เท่ากับ 125 มิลลิเมตร และ
บานพับตัวล่างจากพื้นที่ตกแต่งแล้วเท่ากับ 250 มิลลิเมตรส่วนบานพับตัวที่สามให้อยู่กึ่งกลางระหว่างบานพับบนกับล่าง
ให้เว้นช่องว่างเป็นระยะประมาณ 3-6 มิลลิเมตร ระหว่างขอบล่างบานประตู กับพื้นผิวที่ตกแต่งแล้ว สำหรับประตูที่ใช้
บานพับ ช่องว่างระหว่างประตูกับวงกบและขอบ อื่น ๆ ให้ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร สำหรับประตูและหน้าต่างทั้งหมด
3.6 ประตูและหน้าต่างอลู มิเนียม ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมต้องจัดทำขึ้นตามแบบขยายรายละเอียด

ด้วยฝีมือประณีต ส่วนเชื่อมต่อต่าง ๆ ต้องยึดด้วยเครื่องมือกล มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะยึดส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน และ
สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ ทั้งนี้วงกบ-หน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียมทั้งหมด จะต้องเป็นชนิดซ่อนสกรู ส่วนที่ใช้ยึด
กระจกจะต้องเป็นชนิดที่สามารถจับกระจกได้โดยไม่ต้องใช้ตะปูควงยึด พร้อมกันนั้นต้องใช้ยางเทียมชนิดทนน้ำมัน
สำหรับรองกระจก และใช้แถบไวนิลอัดยึดกระจกชุดประตูหน้าต่างให้รวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกา รยึดตรึง แผ่น
เสริมแรง เมื่อติดตั้งแล้วจะต้องไม่เห็นรอยต่อดังกล่าว
อุปกรณ์ยึดตรึงอื่นๆ ที่จำเป็นเช่น ที่หนีบ ห่วงยึด หลักยึด เสายึดและอื่น ๆ จะต้องจัดหามาให้ครบ หลัก
ยึดเหล็ก เสายึดและวัสดุยึดตรึง ต้องชุบสังกะสีด้วยวิธี Hot-dip Galvanized แล้วจึงทาสีประตูและหน้าต่าง ทั้งหมด
ต้องตั้งให้ได้ดิ่งได้ฉากในกรอกของกำแพงหรือโครงสร้างการติดตั้งต้องให้มีระยะเว้นว่างโดยรอบอย่างน้อย 2.5 มิลลิเมตร
กรอบต้องติดตั้งไว้ในลักษณะดังกล่าว จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานการ ยึดตรึงด้วยตะปูควงต้องทำ
ด้วยความระมัดระวัง เพือ่ มิให้มีการบิดเบี้ยวของกรอบ เสมอ ยึดกับกำแพงก่ออิฐ
วงกบจะต้องอุดแน่น Polyethylene ชนิดไม่ดูดซึมน้ำและต้องอุด อีกครั้งด้วยวัสดุอุดแนว ทำด้วยสารประกอบที่ไม่
แข็งตัว ส่วนต่อชนระหว่างอลูมิเนียม และโลหะหรือวัสดุอื่น ต้องได้รับการป้องกันตามวิธีที่ได้รับการ เห็นชอบ ดังนี้
3.6.1 งานประตูและหน้าต่างที่อยู่ภายนอกอาคารที่ต้องรับฝนและลมโดยตรง จะต้องยา
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แนวด้วยระบบ DUAL DEFENCE WET & DRY GLAZING SYSTEM เป็นการยาแนวรอยต่อกระจกกับ ขอบอลูมิเนียมหรือ
โลหะอื่นๆ ในส่วนด้านนอก ด้วยซิลิโคนตามมาตรฐานผู้ผลิตส่วนด้านในใช้ยางอัดชนิ ด EPDM หรือ NEOPRENE ตาม
ความเหมาะสม ร่องกระจกกับขอบอลูมิเนียม ที่จะยาแนวจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1/8 นิ้ว
และจะต้องมีวัสดุ
รอ งรั บ ซิ ลิ โค น ที่ ส าม า รถ เข้ ากั น ได้ กั บ ซิ ลิ โค น (COMPATABILITY) เช่ น POLYETHYLENE FOAM ROD ,
POLYULETHANE GLAZING TAPE , SILICON SPACER เป็นต้น
3.6.2 รอยต่อระหว่างวงกบกับผนังคอนกรีตหรือผนังอื่น จะต้องเว้นร่องไม่น้อยกว่า
1 / 4 นิ้ว โดยรอบ โดยหนุนด้วยวัสดุรองรับที่เหมาะสมและยาแนวรอยต่อด้วยซิลิโคน ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้
สัดส่วนของซิลิโคนที่ยาแนวในร่องกว้าง : ลึก อยู่ในสัดส่วน 2:1
3.6.3 รอยต่ อ ระหว่ า งกระจกกั บ กระจก (BUTT JOINT GLAZING) กระจกกั บ ครี บ กระจก
(BUTTFIN GLAZING) จะต้องเชื่อมต่อด้วยซิลิโคน DOW CORNING 795 สำหรับภายนอกกระจกทั่วไป (FLOAT GLASS)
ส่วนกระจก REFLECTIVE,TEMPER, LAMINATED INSULATING ให้ใช้ซิลิโคนตามมาตรฐานผูผ้ ลิตโดยขออนุมัติใช้วัสดุก่อน
การทำงาน
3.6.4 รอยต่อระหว่างแผ่นวัสดุที่ผิวเรียบ เช่น อลูมิเนียม และวัสดุที่เป็นรูพรุน เช่น แกรนิต และ
คอนกรีต (CLADDING) จะต้องยาแนวเพื่อป้องกันการรั่วซึมด้วยซิลิโคนตามมาตรฐาน โดยให้สัดส่วนของซิลิโคน ที่ยาแนว
ในร่องกว้าง : ลึก อยู่ในสัดส่วน 2:1 และจะต้องมีวัสดุรองรับซิลิโคนที่ส ามารถเข้ากันได้กับซิลิโคน (COMPATABILITY)
เช่น POLYETHYLENE FOAM ROD , POLYULETHANE GLAZING TAPE หรือ SILICON SPACER เป็นต้น
3.6.5 จาก 3.6.4 ในกรณีที่ต้องการป้องกันการเกิดคราบ (STAIN) บริเวณรอยต่อ สำหรับวัสดุ
ประเภทที่เป็นรูพรุน เช่น แกรนิต หรือลดการเกิดคราบสกปรกที่เกิดขึ้นกับวัสดุประเภทผิวเรียบ เช่น กระจก อลูมิเนียม
เมื่อเกิดฝนตกชะบริเวณรอยต่อ (STREAKING AND RESIDUE RUNDOWN) ให้ใช้ซิลิโคน ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยขอ
อนุมัติใช้วัสดุก่อนการทำงาน
3.6.6 สีของวัสดุยาแนว ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดสีที่ใช้ ผู้รับเหมาจะต้องส่งตัวอย่างซิลิโคนยา
แนวแต่ละชนิด แต่ละสีที่ใช้อย่างละ 1 หลอด (300 มิลลิลิตร หรือ 500 มิลลิลิตร) เพื่อขออนุมัติก่อนนำไปใช้งาน
3.7 การจัดส่ง จัดเก็บและรักษา ประตูหน้าต่างและวงกบไม้ทั้งหมดจัดส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างในสถานที่
แห้งและต้องรักษาสภาพเช่นนั้นไว้ตลอดเวลา การขนส่งต้องทำด้วยความระมัดระวัง จัดเก็บไว้ในสภาพที่ที่มีสิ่งปกคลุม
และแห้ง หลังจากการติดตั้งแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและจัดการ เปลี่ยนให้ใหม่ด้วย ค่าใช้จ่ายของผู้จ้างเอง
อุปกรณ์ประตูและหน้าต่างที่จัดส่งจะต้องแยกเป็นหมวดหมู่ ตามห้องที่จะติดตั้งและต้องมีป้ายบอกถึง
ตำแหน่งของห้องที่จะต้องทำการติดตั้งไว้ด้วย
3.8 รายการอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง
รายการอุปกรณ์สำหรับประตูและหน้าต่างแต่ละบาน ต้องเป็นไปดังนี้
ชนิดของประตูหรือหน้าต่าง

คำอธิบาย

1. ชุดประตูบานคู่อลูมิเนียม
2. ประตูโดยทั่วไป
3. ประตูห้องน้ำ
4. ประตูห้องเก็บของ

งานสถาปัตยกรรม

เด็ทล็อค แกนหมุนติดพื้น ที่ปิดประตูอัตโนมัติ
มือจับปิด-เปิดประตูปลัชโปลท์
กุญแจลูกบิด-การล็อคด้านนอก ใช้กุญแจด้านในกดปุ่มการปลด
ล็อคใช้กุญแจ หรือหมุนลูกบิดภายใน ที่ปิดประตูอัตโนมัติ ชนิด
ด้านบนบานพับ ชนิด ฝังที่หยุดประตู
กุญ แจลู ก บิ ด โดยการกดปุ่ ม การปลดล็ อ คในการหมุ น ลู ก บิ ด
ภายใน หรือใช้วัสดุที่มีปลายแบนไขจากภายนอกบานพับชนิด
ฝัง ที่หยุดประตู
กุ ญ แจลู ก บิ ด -ทำงานโดยลู ก บิ ด ภายในและกุ ญ แจจากจาก
ภายนอก ลูกบิดด้านนอกจะล็อกอยู่ตลอดเวลาเมื่อ ปิดประตู
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5. หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม

6. หน้าต่างบานกระทุ้ง

(SPECIFICATION)

กุญแจจะล็อกโดยอัตโนมัติทันทีบานพับชนิดฝัง ที่หยุดประตู
รางเลื่อน ชุดบานเลื่อนและมือจับ พร้อมที่ล็อก และอุปกรณ์อื่น
ๆ ที่ผู้ผลิตระบุ
บานพันแบบปรับได้ขนาด 14 นิ้ว กลอน มือจับหน้าต่าง

งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
1. คุณสมบัติของวัสดุ
1. เนื้ อของอลู มิ เนี ย มจะต้ องเป็ น อั ล ลอยด์ ที่ ผ่ า นขั้ น ตอนกระบวนการผลิ ต และตรวจสอบคุ ณ ภาพ ตาม
มาตรฐานการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์
2. ขนาดความหนาและน้ำหนักของ SECTION
ทุกSECTIONจะต้องมีความหนาไม่น้อยไปกว่าที่ระบุในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบ โดย
จะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังนี้
อลูมิเนียมชุดบานเลื่อน
หนา
2.0 มม.
อลูมิเนียม ชุดช่องแสงทั่วไป
หนา
2.0 มม.
อลูมิเนียม ชุดประตูสวิง
หนา
2.5 มม.
อลูมิเนียม ชุดรางแขวน
หนา
2.5 มม.
อลูมิเนียม ชุดบานกระทุ้ง
หนา
2.3 มม.
อลูมิเนียม ส่วนประกอบ
หนา
1.5 มม.
และผู้รับจ้างต้องทำแบบขยาย( SHOP DRAWING) โดยเสนอให้ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติก่อน จึงสามารถลง
มือทำการติดตั้งได้
2. แบบขยาย

แบบขยายแสดง และรายละเอียดที่ป รากฏในแบบก่อสร้ าง เป็ น เพีย งข้อกำหนด เพื่ อใช้ แสดงมาตรฐานของ
SECTION และการประกอบติดตั้งสำหรับอาคาในสัญญานี้เท่านั้น ผู้รับจ้างมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ SECTION
และรายละเอียดต่างๆได้ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้และจะต้องได้รับอนุมัติจ ากผู้ควบคุมงานก่อน จึงทำ
การติดตั้งได้
3. แบบใช้งาน
ผู้รับงานจะต้องส่งแบบใช้งาน และตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนจึงจะทำการติดตั้งได้ และแบบ
ใช้งานจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง การยึด การกันน้ำและจะต้องแสดงระยะต่างๆโดยละเอียด
4. การติดตั้ง
1. ก่อนติดตั้งวงกบอลูมิเนียม จะต้องตกแต่งผนังอิฐ เสา และคาน ให้เรียบร้อยก่อน จึงติดตั้งวงกบ
อลูมิเนียมได้
2. การติดตั้ง จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้างและรายละเอียด และกระทำด้วยช่างฝีมือ
โดยเฉพาะ
3. การติดตั้งวงกบอลูมิเนียม จะต้องได้ดิ่ง ได้ระดับ และได้ฉาก และยึดแน่นกับผนังหรือโครงสร้าง
โดยรอบด้วยสกูรให้แข็งแรง
4. วงกบหน้าต่างประตูโดยรอบอาคาร จะต้องอุดด้วย CAULKING COMPOUND โดยรอบเพื่อกันน้ำ
และจะต้องเป็นไปตามระบุในหมวด – งานป้องกันความชื้นและความร้อน
5. การติดตั้งกรอบบานประตูหน้าต่างทั้งหมด จะต้องได้ฉากแข็งแรง และเรียบร้อย
6. รอยต่อจะแข็งแรง สนิท และเรียบร้อยตามหลักวิชาการอลูมิเนียมที่ดี อุปกรณ์สำหรับยึดรอยต่อ
งานสถาปัตยกรรม
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จะต้องเป็นชนิดซ่อนภายในทั้งหมด
7. ผิวสัมผัสของอลูมิเนียมกับโลหะชนิดอื่น จะต้องทาด้วย BITUMINUS PAINT ตลอดบริเวณที่โลหะ
ทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน จึงทำการติดตั้งได้
8. ตะปูเกลียวปล่อยทุกตัว ที่ขันติดกับวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้และโลหะ จะต้องใช้ร่วมกับ พุกพลาสติค
9. สกูรหรือตะปูเกลียวปล่อยทุกตัวที่มองเห็นต้วยตา จะต้องทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน และสีเดียวกัน กับ
วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ยึด สำหรับส่วนที่มองไม่เห็น อนุญาตให้ใช้ชนิดที่ชุบ CAD-PLATED ได้
10. ฉากสำหรับยึดชิ้นส่วนอลูมิเนียม ตามข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ฉากอลูมิเนียมชนิดพิเศษ มีขนาดเหมาะสม
กับ SECTION แต่ละอันหนาไม่น้อยกว่า 3.5 มม.
11.วงกบและกรอบอลูมิเนียม เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องพ่น STRIPABLE PVC
COATING เพื่อป้องกันผิวของวัสดุให้ทั่ว
12. ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาด ชิ้นส่วนอลูมิเนียมให้เรียบร้อยชิ้นส่วนที่มีรอยขีด
ข่วนหรือตำหนิ จะต้องได้รับการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่
จบหมวด 8

งานสถาปัตยกรรม
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หมวด 9 งานกระจก
1. คำอธิบาย
งานนี้ประกอบไปด้วยการจัดหาจัดส่ง และติดตั้งกระจกของประตูและหน้าต่างตามที่แสดงไว้ในแบบรูป

2. วัสดุ
2.1 ทั่วไป กระจกแต่ละแผ่นจะต้องมีเครื่องหมายของผู้ผลิตติดอยู่แสดงถึงชั้นคุณภาพความหนา และชนิด

ของกระจก เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องติดอยู่กับกระจกจนกระทั่งทำการติดตั้งและตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเอา
ออกได้ ถ้ากระจกไม่ได้ตัดให้ได้ขนาดจากโรงงานผู้รับจ้างจะต้องเขียนชั้นคุณภาพ ความหนา ชนิด และชื่อผู้ผลิตติดไว้ที่
กระจกแทน
2.2 กระจก ต้องเป็นกระจกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยมีขนาดความหนา ตามที่ระบุไว้ในแบบรูป กระจก
ต้องมีผิวเรียบ ไม่มี ฟองอากาศ เป็นคลื่นแตกร้าว หรือรอยขีดข่วน และต้องมีคุณ สมบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 54 ชั้นคุณภาพA
กระจกเงา กระจกเงาทั้งหมดให้ใช้ชนิดเคลือบเงาปรอทด้วยไฟฟ้า จะต้องเป็นกระจกที่ไม่
หลอกตา ความหนาของกระจกจะต้องไม่น้อยกว่า 6 มม. ตัดและเจียรนัยขอบเรียบร้อยมาจากโรงงาน
ความหนาของกระจก หากไม้ได้กำหนดในแบบก่อสร้าง ให้ใช้ความหนาของกระจกดังนี้ ตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิต
- กระจกสองชั้นที่มีขนาดพื้นที่ 20-24 ตร.ฟุต ( 1.85-2.25 ตรม.) ใช้หนา
6 มม.
- กระจกสองชั้นที่มีขนาดพื้นที่ 25-32 ตร.ฟุต ( 2.25-2.95 ตรม.) ใช้หนา
8 มม.
- กระจกสองชั้นที่มีขนาดพื้นที่ 32-40 ตร.ฟุต ( 2.95-3.75 ตรม.) ใช้หนา
12 มม.
- กระจกสองชั้นที่มีขนาดพื้นที่เกินกว่า 40 ตร.ฟุต ( 3.75 ตรม. ) ให้ใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
2.3 ตัวอย่าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบรายละเอียด 2 ชุด ของการติดตั้งกระจก แสดงถึงการเข้ากรอบ
การใช้วัสดุอุดยาแนวและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานทำการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ ก่อนทำการ
ติดตั้งการติดตั้งกระจก ต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
2.4 การติดตั้ง การติดตั้งกระจกให้ได้ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
2.4.1 ระยะห่างการติดตั้งกระจกกับกรอบบานต้องเป็นไปตามข้อแนะนำของผู้ผลิตและ
แบบรูปที่แสดงไว้
2.4.2 วัสดุรองกระจกและยางอุดยาแนวใช้ยึดไว้4 ชุด เพื่อให้ระยะห่างของขอบกระจก กับกรอบ
บานอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 3/16 นิ้ว
2.4.3 ขอบของกระจกทั้งหมดที่ทำการติดตั้ง ต้องทำการขัดเอาส่วนที่เกินออกมาทั้งหมด จากตัว
กระจก เพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดแรงกดกับกระจก ซึ่งอาจทำให้กระจกแตกได้
2.4.4 ร่องของกรอบที่ใช้สำหรับจับยึดกระจก ต้องทำความสะอาดให้แห้ง ปราศจากสิ่งสกปรกติด
ค้างอยู่วัสดุที่ใช้ยาแนวกระจกให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต
2.4.5 เมื่อทำการติดตั้งกระจกเสร็จใหม่ ๆ ต้องไม่ทำการปิด -เปิดประตูและหน้าต่าง ต้องรอให้วัสดุ
ยึดและยาแนวที่ติดตั้งไว้แห้งสนิทเสียก่อน

งานสถาปัตยกรรม
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2.4.6 วั ส ดุ ส ำหรั บ ยาแนว ให้ ย าอยู่ เหนื อ แนวยางกั น น้ ำ มี ข นาดของความกว้ า งต่ อ ความลึ ก
ประมาณ 2 ต่อ 1 และความลึกต้องไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
2.4.7 กระจกที่แตกร้าวหรือมีรอยขีดข่วน ภายหลังที่ทำการติดตั้งแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบถอดออก
และเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างและต้องทำความสะอาดและขัดกระจกให้เรียบร้อย ทั้ง 2 ด้าน ก่อนทำการส่ง

มอบงาน
การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องเช็ดกระจกทุกบานให้สะอาด เครื่องหมายต่าง ๆ บนกระจกจะต้อง
ลบออกให้หมด เศษกระจกที่ไม่ใช้แล้วจะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อย
จบหมวด 9

งานสถาปัตยกรรม
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1. คำอธิบาย
2. วัสดุ

(SPECIFICATION)

หมวด 10 งานวัสดุผวิ พื้น

งานนี้ประกอบไปด้วยการจัดหาและการติดตั้งวัสดุปูพื้นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน

2.1 กระเบื้องยางปูพื้นอาคารที่พักผู้โดยสารให้ใช้ชนิด Vinyl Non Asbestos เป็น Homogenousขนาดไม่
ต่ำกว่า 12"x 12" หรือตามขนาดที่ระบุในแบบ หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ขนาด
ของบั วยางมี ขนาดกว้าง 4" และหนาไม่ น้ อยกว่า 1 มิ ลลิ เมตร กระเบื้ องยางปู พื้ น ทั้ งหมดต้ องมี สี ต ามที่ ได้ รับ ความ
เห็นชอบจากผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างกระเบื้องยางที่ ใช้ปูพื้น จำนวน 2 ชิ้น พร้อมขนาด สี และแบบ

เพื่อให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบก่อนจะนำไปใช้งาน
2.2 พื้ น ปู กั น ซึ ม สำเร็จ รูป PVC-Sheet Membrane หนาไม่ น้ อยกว่ า 1 มม. ได้ ม าตรฐานสากลเป็ น ที่
ยอมรับ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยผู้ชำนาญการ รอยต่อระหว่างแผ่นระยะทาบตามมาตรฐานผู้ผลิ ต โดยใช้ลมร้อน
เพื่อประสานแผ่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน

3. วิธีการก่อสร้าง

3.1 ทั่วไป วัสดุที่กำหนดจะต้องจัดส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง โดยบรรจุอยู่ในหีบห่อของผู้ผลิต

มีรายละเอียดเกี่ยวกับสี และหมายเลขที่เห็นชัดเจน
3.2 การปูกระเบื้องเคลือบปูผนัง การจัดเรียงกระเบื้องให้จัดเรียงโดยไม่ให้มีเศษเล็กกว่าขนาดครึ่งแผ่น

และให้จัดเรียงโดยให้ได้ความสูงใกล้เคียงกับที่กำหนดที่สุด โดยไม่ต้องตัดกระเบื้องกระเบื้องที่จะทำการปูต้องแช่น้ำไว้
อย่างน้อย2ชั่วโมง ก่อนทำการปู
พื้นผิวที่จะทำการปูกระเบื้องต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น ผง คราบน้ำมันหรือรอยเปรอะเปื้อนอื่นๆ พื้นผิวที่
จะทำการปู จ ะต้ องปรับ ให้ เรีย บได้ ระดั บ และลาดเอี ย งเพื่ อการระบายน้ ำ และให้ ได้ ระดั บ ตามที่ กำหนดไว้ในแบบ
รอยต่อของกระเบื้องต้องใช้ขนาดมาตรฐานการปูกระเบื้องโดยมีระยะห่างเท่ากัน
การปูกระเบื้องต้องให้ได้แนวตรง และขนานกันทั้ งแนวตั้งแนวนอนตลอดทั้งบริเวณของการปูพื้นผิวของ
การที่จะทำการปูกระเบื้องต้องได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการปูกระเบื้องต่อไป
ปูนทรายรองพื้นสำหรับกระเบื้องปูพื้น ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วน และทรายแห้ง 5 ส่วนและปูนขาวไม่
มากกว่า 1 ใน 10 ส่วน ผสมกับน้ำในปริมาณที่พอเหมาะกับการทำงาน นอกจากจะกำหนดเป็นอย่างอื่น พื้นที่ๆ จะ
ทำการเทปูนทรายรองพื้นต้องไม่ใหญ่เกินกว่าที่สามารถทำการปูกระเบื้องได้ก่อนที่ปูนทรายจะแข็งตัว หรือภายใน 1
ชั่วโมง ปูนทรายที่เกินออกมา ต้องเอาออกแล้วตอกไล่ฟองอากาศออกมาให้ หมด แล้วจึงปรับระดับให้มีระดับและความ
ลาดเอียงตามที่กำหนดในแบบแปลนความหนาของปูนรองพื้นต้องหนา 25 มิลลิเมตร หรือไม่น้อยกว่า 32 มิลลิเมตร
ปูนทรายรองพื้นต้องผสมน้ำยากันซึมตามที่ได้รับความเห็นชอบ
สำหรับผนังภายในและภายนอก พื้นภายในและภายนอก ก่อนทำการปูกระเบื้อ งให้ใช้น้ำรดให้ชุ่ม แล้วใช้
เกรียงเหล็กปาดปูนลงบนผนังหรือหลังกระเบื้อง และทำการปูทันทีรอยต่อของกระเบื้องต้องตรง ได้ระดับ ระยะห่างของ
รอยต่อไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และจะต้องใช้วัสดุประเภทกาวติดกระเบื้อง ในงานติดกระเบื้องผนัง และกระเบื้องพื้น
ทุกชนิด ผสมในการติดกระเบื้องทุกพื้นที่ที่มีการติดกระเบื้อง โดยทำการติดตั้งตามกรรมวิธีของผู้ผลิตกาวติดกระเบื้อง
งานสถาปัตยกรรม
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รอยต่อของกระเบื้องบนผนัง ให้ใช้ซีเมนต์ผสมจนเหนียวอุดให้ทั่วรอยต่อของกระเบื้อง ให้ใช้เครื่องมือแต่ง
แนวโดยทำให้ผิวเว้าเข้าไปเล็กน้อย ปูน ทราย ที่เกินออกมาต้องเอาออกให้หมด รอยต่อระหว่างกระเบื้องผนังกับท่อ หรือ
อุปกรณ์ห้องน้ำต่าง ๆ ให้ใช้สารยาแนวรอยต่อ โดยให้มีสีใกล้เคียงกับปูนยาแนว
หลังจากปูกระเบื้องเสร็จสิ้นแล้วให้ทำความสะอาดกระเบื้อง โดยไม่ทำให้ผิวของกระเบื้องเสียหาย
พื้นที่ปูกระเบื้องแล้วต้องคลุมด้วยกระดาษปูนไว้ ขณะที่ยังไม่อนุญาตให้เดินผ่านเข้าไปในพื้นที่ กระเบื้องที่
แตกหักเสียหายต้องทำการซ่อมแซมให้เสร็จสิ้น
จบหมวด 10

งานสถาปัตยกรรม
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หมวด 11 งานทาสี

1. คำอธิบาย

งานนี้ประกอบไปด้วยงานทาสีสำหรับตกแต่งบนพื้นที่ๆ มองเห็น ทั้งหมดตามที่ระบุสีที่ใช้ งานทาสี ตกแต่ง
ประกอบไปด้วยสีอะคลิลิค สีน้ำมัน น้ำมันวานิช แลคเกอร์ ฯลฯ

2. วัสดุ

2.1 สีที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานดังตารางแนบท้ายหรือเทียบเท่า ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบรับรองเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิตว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพตามที่ระบุเมื่อดำเนินการทาสีเสร็จแล้ว บริษัทผู้ผลิต จะต้อง
ออกใบรับประกันคุณภาพตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานให้ไว้กับผู้ควบคุมงาน
ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สียี่ห้อต่างๆ
ประเภทของสี
ผลิตภัณฑ์

สีน้ำอะคริลกิ 100%

EXTERIOR

กลุ่ม A

INTERIOR

สีน้ำมัน

ICI

DuluxWeatherShield

DuluxEayCare

DULUX GLOSS FINISH

PAMMASTIC

Permoshield

Easyclean

SUPER GLOSS ENAMEL

TOA

Extrashield

Duraclean

TOA GLIPTON

CAPTAIN

Parashield

Para Shield

HIGH GLOSS ENAMEL

ส่วนที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติไว้ เช่น น้ำมันชักเงาโพลียูรีเทน น้ำมันสนทินเนอร์ และอื่นๆ ต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดและมีสลากแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ไว้ข้างภาชนะที่บรรจุ
สีทั้งหมดที่จะใช้ต้องมาจากผู้ผลิตรายเดียวกันเท่านั้นจัดส่งมายังสถานที่ก่อสร้างโดยภาชนะที่บรรจุเดิม
ตามที่ผู้ผลิตทำได้ ไม่รั่วหรือแตกสลากข้างภาชนะที่บรรจุต้องระบุถึงชื่อของผู้ผลิต ชนิดของสี การใช้งาน สี และต้องระบุ
วันที่ทำการผลิตด้วย
2.2 สี EPOXY ระบบสี เคลื อบพื้ น ทนกรด ด่ าง สารเคมี ทำความสะอาดง่าย เป็ นระบบสีเคลือบพื้ น
คอนกรีต ซึ่งเซ็ตตัวเต็มที่แล้วและแห้งสนิท
การดำเนินงานในการเตรียมพื้นคอนกรีต
- เทคอนกรีตพื้นให้ได้ระดับความหนาตามที่ต้องการ เสร็จแล้วปรับระดับผิวหน้าให้เรียบ
- เมื่อผิวปูนเริ่มหมาดให้ขัดผิวด้วยเครื่องขัดมันแบบ เฮลิคอร์ปเตอร์ จนกระทั่งผิว
คอนกรีตเรียบสม่ำเสมอ เสร็จแล้วปล่อยให้คอนกรีตเซตตัวเต็มที่ และคลายความชื้น
ออกให้หมดก่อน โดยปกติประมาณ 28 วัน
การเคลือบสีพื้น
- ทำความสะอาดพื้นปูนที่จะเคลือบสีให้เรียบร้อยก่อน
- ทาน้ำยารองพื้น EPOXY PRIMER เสร็จแล้วปล่อยให้แห้ง
- เคลือบสีEPOXY ให้ได้ความหนาที่กำหนด โดยให้ดำเนินการตามกรรมวิธีของเจ้า
ของผลิตภัณฑ์
- เมื่อดำเนินงานเคลือบสีเรียบร้อยแล้ว ปล่อยให้แห้งข้ามคืนจึงเดินผ่านได้

งานสถาปัตยกรรม
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ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ใน 4 ยี่ห้อดังต่อไปนี้
1. SUPER FLOOR ของ บริษัท ซุปพีเรียสตรัคเจอร์ (ไทย) จำกัด
2. CHEMICRETE ของ บริษัท ยูเนียน แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
3. CHEMKAEP ของ บริษัท เคมก้า กรุ๊ป จำกัด
4. FLOOR GUARD 100 ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด
เฉดสีมาตรฐาน : สีเขียว สีเทา สีฟ้า สีน้ำตาล สีแดง สีครีม

3. วิธีการก่อสร้าง
3.1 ทั่วไป

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายละเอียดและตัวอย่างของสี ซึ่งทำการลงบนผิววัสดุขนาดไม่น้อยกว่า
30x30 เซนติเมตร เพื่อผู้ออกแบบจะได้ตรวจสอบก่อนที่จะให้ความเห็นชอบให้นำไปใช้งานสี
และภาชนะที่บรรจุที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องรีบนำออกจากสถานที่ก่อสร้าง
สีที่นำมาใช้ต้องเก็บไว้ในภาชนะจากโรงงานที่ห้องเก็บซึ่งสามารถปิดได้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการ
สัมผัสกับอุณหภูมิการเก็บวิธีพิเศษโดยคำแนะนำของผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
การทาสีต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตลอดจนคำแนะนำจากผู้ผลิต ไม่อนุญาตให้ทำการทาสีในวันที่
ฝนตกหรือมีความชื้นสูง (ตามคำแนะนำผู้ผลิต)

3.2 การเตรียมพื้นผิว

อุปกรณ์ประตูหน้าต่างไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ จะต้องทำการเคลื่อนย้ายหรือปกคลุม ก่อนที่จะเริ่ม
การเตรียมพื้นผิวและทาสี
ผิวฉาบปูนหรือผิวคอนกรีต
พื้นผิวใหม่

- ทำความสะอาดพื้นผิว ด้วยการใช้แปรงปัดฝุ่นที่เกาะอยู่ออก

ไปให้หมด แล้วจึงใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง

- ทิ้งไว้ให้แห้ง

พื้นผิวเก่าที่ยังไม่เคยทาสี

- ทาสีรองพื้น
-ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแปรงหรือผ้าเปียกหรืออุปกรณ์
-

ไม้หรือไม้อัด

การทาสี

งานสถาปัตยกรรม

-

อื่น ๆ ตามแต่ชนิดของการเปรอะเปื้อน
ทิ้งไว้ให้แห้ง
ทำการซ่อมแซมส่วนที่แตกชำรุด
ทาสีรองพื้น
พื้นผิวที่มีความหยาบมาก ๆ ต้องทาสีเข้มขันเพื่อทำให้
พื้นผิวเรียบก่อนทำการทาสีต่อไป
ไม้ที่จะทำการทาสีต้องทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
ซ่อมแซมผิวอีกครั้งด้วยกระดาษทรายละเอียด
ขัดพื้นผิวอีกครั้งด้วยกระดาษทรายละเอียด
ใช้แปรงปัดฝุ่นผงที่เกาะอยู่ออกไปให้หมด
ทาสีรองพื้น
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ขั้น ตอนการทาสีต่ างๆ ขึ้น อยู่กับ กรรมวิธีการใช้ของสีช นิ ดนั้ น ๆ การทาสี อาจทำโดยการใช้แ ปรงทาสี
ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นสี หรืออุปกรณ์ อื่น ๆ ตามที่ผู้ผลิตแนะนำการทาสี แต่ละชั้น ต้องให้มีความแตกต่างของโทนสีใ ห้
ชัดเจน

3.3 ชนิดของการทาสี

สีรองพื้นที่ใช้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับสีทับหน้า สีที่ใช้ภายนอกสามารถใช้ทาได้
ทั้งภายในและภายนอกแต่สีท าภายในสามารถใช้ท าได้แต่ภายในเท่ านั้น พื้น ผิวในห้องน้ ำ -ส้ วมให้ใช้ สีที่ ใช้ท าสำหรับ
ภายนอก
การเก็บสีทั้งสองประเภทต้องเก็บไว้โดยแยกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการใช้ผิดประเภท ระยะเวลา
การแห้ง และการทาทับ ของสีแต่ละประเภทเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต
3.3.1 สีอะคริลกิ ใช้สำหรับพื้นผิวฉาบปูน คอนกรีต ไม้อัดแผ่นซีเมนต์ใยหิน และแผ่นยิปซั่มบอร์ด
การทาสีรองพื้นให้ทา 1 ครั้ง (ความหนาของการทาต่อครั้งไม่น้อยกว่า 30 ไมครอน วัดขณะแห้ง) โดยใช้สีรองพื้นชนิด
ที่สามารถป้องกันเชื้อราได้
การทาสีทับหน้าให้ทา 2 ครั้ง (ความหนาของการทาต่อครั้งไม่น้อยกว่า 30 ไมครอน วัดขณะแห้ง)
โดยใช้สี PURE ACRYLIC 100%
3.3.2 น้ำมันชักเงาโพลิยูรีเทน น้ำมันชักเงาโพลี่ยูรีเทนใช้ทาส่วนประกอบที่เป็นไม้การทาให้ทา 4
ครั้ง (ความหนาของการทาต่อครั้งไม่น้อยกว่า 25 ไมครอน วัด ขณะแห้ง)
3.3.3 พื้นผิวที่ไม่ได้ทาสี ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอื่น พื้นผิวที่ปูกระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องดินเผาและ
กรวดล้ างฯลฯ ไม่ ต้องทำการทาสี โดยหลังจากงานเสร็จสิ้น แล้วให้ท ำความสะอาดและขัดผิวเพื่อให้ได้ พื้นผิวที่ เป็ น
ธรรมชาติ
3.3.4 การวัดความหนาของการทาสี ความหนาของสีที่ทาเมื่อแห้งแล้วจะทำการวัดในสถานที่ที่ทำ
การทา โดยใช้เครื่องวัดความหนาของฟิล์มแบบแม่เหล็ก หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบ

3.4 การป้องกันและการทำความสะอาด
ผู้รับจ้างต้องใช้ผ้าพลาสติกกระดาษ หรือวัสดุปกคลุมอื่น ๆ คลุม พื้นผนัง บริเวณใกล้เคียงและ
เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนของหยดสี หากมีการเปรอะเปื้อน จะต้องทำการเช็ดทันที

3.5 การระบายอากาศ
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ระบายอากาศ ในกรณีที่ทำการทาสีในห้องที่มิดชิดหรือการทาสี
ที่มีส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังต่างๆของผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

3.6 นั่งร้าน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม ติดตั้ง และรื้อถอน นั่งร้าน บันได หรือแท่นยกชั่วคราว ที่ใช้ในการทาสี
ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างทำการยึดนั่งร้านเข้ากับผนัง วงกบ ประตูหน้าต่าง การทำนั่งร้าน ต้องให้มีความแข็งแรง
ปลอดภัยและให้ตั้งอยู่บนพื้นดินเท่านั้น

3.7 รายการสี
สีที่ใช้ในงานทางด้านสถาปัตยกรรมให้เป็นดังนี้

งานสถาปัตยกรรม
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ตำแหน่งที่ทำการทา
ชนิดของสี
1. ผนังภายนอก
สีอะคริลิก 100%
2. ผนังภายใน
สีอะคริลิก 100%
3. แผ่นฝ้าเพดาน
สีอะคริลิก 100%
4. วงกบประตูหน้าต่าง
ย้อมสี
5. ประตูและหน้าต่าง
ย้อมสี
6. ลูกกรง รั้ว ประตู และกล่องดวงโคม
สีน้ำมัน
7. โครงสร้างเหล็ก
สีกันสนิม รัสโอเลี่ยม หรือเทียบเท่าตามกรรมวิธีของผู้ผลิต
รายการสีข้างต้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อเพื่อขอทราบสีที่จะใช้ที่แน่นอนกับ
ผู้ควบคุมงานก่อการทาสี
จบหมวด 11

งานสถาปัตยกรรม
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หมวด 12 งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์
1. คำอธิบาย

งานนี้ประกอบไปด้วยการจัดหาติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ-ห้องส้วม รวมทั้งอุปกรณ์
การระบายน้ำของพื้นและหลังคาด้วย

2. วัสดุทวั่ ไป

ผู้ รับ จ้ างต้ องจั ด ส่ งตั ว อย่ า ง หรือ รายละเอี ย ดของเครื่อ งสุ ขภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ ผู้ รับ จ้ า ง
เพื่อที่จะตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนทำการจัดส่ง ตัวอย่างหรือรายละเอียดดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นสี ขนาด รุ่น
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จะเป็นของวัสดุแต่ละประเภท เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นทั้งหมด ต้องทำการจัดส่งมายัง
สถานที่ก่อสร้างในหีบห่อที่ทำการปิดผนึกเรียบร้อยของผู้ผลิต และต้องมีสลากแสดงชื่อวัสดุชนิด รุ่น ขนาด สี และอื่น ๆ
2.1 เครื่องสุขภัณฑ์ สุขภัณฑ์ที่เป็นดินเผาเคลือบทั้งหมดต้องทำจากดินเผาชนิดวิเทรียสไซนา มีคุณสมบัติ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับที่นั่งส้วมชนิดนั่งราบ รวมทั้งพักน้ำและฝาปิดอ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย
ที่ใส่สบู่ ที่ใส่กระดาษ และหิ้งวางของและต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ของ อเมริกันสแตนดาร์ด คอตโต้ ซานา หรือ
เทียบเท่า เพื่อความสวยงามและความต่อเนื่องของรูปแบบและยังสามารถที่จะซ่อมแซม และเปลี่ยนได้ง่ายด้วย การ
จัดส่งสุขภัณฑ์ต้องส่งพร้อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ประกอบเพื่อทำงานที่สมบูรณ์ และการติดตั้งรายละเอียดต่างๆ แสดง
ไว้โดยใช้ ขนาดของ อเมริกันสแตนดาร์ด คอตโต้ ซานา โดยความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ดังต่อไปนี้
เครื่องสุขภัณฑ์
1. โถส้วมชักโครกชนิดนั่งห้อยเท้า
2. อ่างล้างหน้า
3. ที่ใส่กระดาษชำระ

เครื่องสุขภัณฑ์ ทั้งหมดเป็นสีเคลือบขาว

ตำแหน่งที่ติดตั้ง
ระบุไว้ในแบบ
ระบุไว้ในแบบ
ห้องส้วมทุกห้อง
ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น

2.2 อุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์เ ครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิดเป็นทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ระบบการปิด เปิด มีแหวนยางพิเศษ 3 ชั้น กันรั่วซึม และแผ่นยางควบคุมการปิด-เปิด ทำจากสาร Polymer ชนิดพิเศษ ป้องกันการ

สึกกร่อน รายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
อุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์
1. ก๊อกอ่างล้างหน้า
2. น้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
3. น้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย
4. ที่แขวนผ้า

5. ก๊อกอ่างล้างชาม
6. สต๊อบวาล์วพร้อมนิปเปิลและข้ออ่อน

และโถปัสสาวะน้ำดีชปุ โครเมี่ยม
7. ก๊อกน้ำติดผนัง
8. สายน้ำชำระ

งานสถาปัตยกรรม

ตำแหน่งที่ติดตั้ง
อ่างล้างหน้าทุกอ่าง
อ่างล้างหน้าทุกอ่าง
โถปัสสาวะทุกโถ
ติดไว้ภายในห้องน้ำชาย
และห้องส้วมทุกห้อง
ติดตั้งพร้อมอ่างล้างชาม
สำหรับอ่างล้างหน้า
ตามระบุในแบบ
ห้องส้วมทุกห้อง
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2.5 กระจกเงา ต้องเป็นกระจกที่มีคุณภาพดีไม่เป็นคลืน่ หรือหักเห
2.6 อุปกรณ์ระบายน้ำจากพื้น รูระบายน้ำพืน้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตัวเรือน ทำด้วยเหล็กหล่อ

และตัวกรองทำจากทองเหลืองชุบโครเมียมชนิดปรับได้
2.7 อุปกรณ์ระบายน้ำจากหลังคา อุปกรณ์ระบายน้ ำจากหลังคาต้องเป็นชนิดโคม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
4 นิ้ว ทำจากทองเหลืองชุบโครเมียม การติดตั้งต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
2.8 ช่องทำความสะอาดแบบฝังพื้น ตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ พร้อมปลอกทองเหลือง ชนิดรูเหลี่ยม
หรือช่องชนิดที่ใช้กุญแจปากตายเปิดช่องอากาศช่องอากาศให้ทำการติดตั้งตามที่ระบุไว้หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ช่อง
ระบายอากาศมีขนาดความยาว 30 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับท่อต่อตอนปลาย มีที่ปิดอุปกรณ์ระบาย
น้ำจากพื้น จากหลังคาช่องทำความสะอาดเป็นผลิตภัณฑ์ของโจแซม หรือเทียบเท่า

3. วิธีการก่อสร้าง

3.1 ทั่ วไป เครื่องสุ ข ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ต้ องทำการจั ด ส่ งไปยังสถานที่ ก่ อสร้างอย่ างระมั ด ระวั งเพื่ อ

หลีกเลี่ยงจากการแตกหักและเสียหาย และจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างภายในห้องที่ทำการ
จัดเก็บ ต้องมี การป้องกันอั นตรายจากลมฟ้ าอากาศการก่อสร้างและอื่ น ๆ ที่ อาจทำให้ เครื่องสุขภัณ ฑ์ และอุป กรณ์
เสียหายก่อนนำไปติดตั้งต้องทำการเช็ดถูให้สะอาดเสียก่อนทุกครั้ง ถ้ามีการแตกหักหรือเสียหายเกิดขึ้น ผู้รับจ้าง จะต้อง
ทำการหามา เปลี่ยนใหม่ให้ทันทีโดยค่าใช้จ่ายของตนเองการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ
จากผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
3.2 การยึ ด เครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ แ บบแขวน ถ้ า ไม่ มี ก ารกำหนดเป็ น อย่ า งอื่ น จากผู้ ผ ลิ ต ใช้ น๊ อ ต ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) ในกรณีที่จำเป็นผู้ควบคุมงานอาจจะกำหนดให้มีการเสริมความแข็งแรง ของ
ผนังเพิ่มอีกด้วย
3.3 การทำความสะอาดและการทดสอบ เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องทำความสะอาดให้หมด
คราบน้ำมัน ฝุน่ หรือวัสดุมีสีอื่น ๆ ก่อนที่จะทำการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดแสดงการทำงานของเครื่องสุขภัณฑ์
และอุปกรณ์ให้แก่ผู้ควบคุมงานได้ชมก่อนทำการส่งมอบงาน
จบหมวด 12

งานสถาปัตยกรรม
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บทที่ 5
ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
1.

ข้อกำหนดทั่วไปของงานระบบไฟฟ้า
1.1 ทั่วไป
ระบบไฟฟ้าของอาคารทั้งหมดต้องสอดคล้องกับระบบของการไฟฟ้าฯ
1.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด ตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้ ทุกประการ
1.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
1.3.1 ระบบไฟฟ้า
− ระบบไฟฟ้าแรงสูงเป็น 3 เฟส 3 สาย 22 หรือ 33 kV, 50 Hz ขึ้นกับการไฟฟ้าภูมิภาคนั้น
− ระบบไฟฟ้าแรงสูงเป็น 1 เฟส 1 สาย 22 หรือ 33 kV, 50 Hz ขึ้นกับการไฟฟ้าภูมิภาคนั้น
− ระบบไฟฟ้าแรงต่ำเป็น 3 เฟส 4 สาย 380/220V, 50 Hz ใช้ระบบการต่อสายแบบ Y และ
ใช้ Solid Ground
− ระบบควบคุมให้เป็นไปตามที่แสดงในแบบ และระบุในข้อกำหนด
1.3.2 ระบบ สีของสายไฟ และบัสบาร์ให้เป็นดังนี้
−
สายเฟส L1
น้ำตาล
−
สายเฟส L2
สีดำ
−
สายเฟส L3
เทา
−
สายศูนย์ (N)
ฟ้า
−
สายดิน (E)
เขียวแถบเหลือง
−
สายที่ผลิตแต่เพียงสีเดียวให้ทาสีหรือพันเทปที่ปลายสายทั้ง 2 ข้างด้วยสีที่กำหนดให้ รวมทั้ง
ในที่ที่มีการต่อสายและต่อเข้าขั้วของอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับบัสบาร์ให้ทาสีหรือติดเทปสีตาม
ระบบสีดังกล่าว
1.3.3 ระบบสีของอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าให้เป็นดังนี้
− ระบบไฟฟ้าปกติ
− ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
− ระบบโทรศัพท์
− ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
− ระบบเสาอากาศโทรทัศน์และวิทยุรวม
− ระบรักษาความปลอดภัย
− ระบบเสียง
− ระบบควบคุม

รายการประกอบแบบงานระบบ

สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว
สีแดง
สีดำ
สีน้ำเงิน
สีขาว
สีฟ้า
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2.

แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ
2.1 ทั่วไป
แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ ผลิตตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC ตู้โลหะเป็นชนิด Dead-Front Modular Type of
Standard Design และเป็นแบบที่การไฟฟ้าฯเห็นชอบและอนุมตั ิให้ใช้ มีความต้องการทั่วไปดังต่อไปนี้
1) ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมถึงความต้องการด้านออกแบบและสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำซึ่งประกอบด้วย
แผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board, MDB), แผงสวิตซ์ไฟฟ้าฉุกเฉิน
(Emergency Distribution Board, EDP) และแผงสวิตซ์ไฟฟ้ารองทั่วไป (Sub Distribution Board,
SDB or Feeder Board)
2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งแผงสวิตซ์ฯพร้อมอุปกรณ์ต่างๆไว้ในห้องและ/หรือ สถานที่ที่จัดเตรียม
ไว้
3) การจัดสร้างแผงสวิตซ์ ฯ ต้องทำด้วยฝีมือช่างที่ดี วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัตเิ ท่ากับหรือดีกว่า คุณสมบัตทิ ี่
จะกล่าวในข้อกำหนดนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในแผงสวิตซ์ต้องมีคณ
ุ สมบัติใช้ได้ตามมาตรฐานนั้นๆ ทีร่ ะบุให้
เลือกใช้ในข้อกำหนด
4)

สวิตซ์ตดั ตอนอัตโนมัติหรือ Molded Case Circuit Breaker ทุกตัวที่ใช้ในแผงสวิตซ์ฯ จะต้องผลิตโดย
ผู้ผลิตรายเดียวกัน ยกเว้น Main Circuit Breaker & Tie Circuit Breaker และ Automatic Transfer
Switch (ATS) ให้ใช้จากผู้ผลิตรายอื่นได้ แต่ต้องได้รบั ความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง

5)

ก่อนสั่งซื้อหรือจัดสร้างแผงสวิตซ์ ฯ ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์
ที่จะใช้ทุกชนิดตามรายการ ให้ผู้วา่ จ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน

6)

ขนาดของแผงสวิตซ์ ฯ ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ และ / หรือ ในรายการ ให้ถือเป็นขนาดขั้นต่ำ แต่ถ้า
หากสวิตซ์ตัดตอน และอุปกรณ์อนื่ ที่ใช้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของแผงสวิตซ์ให้ใหญ่ขึ้น โดยถือรวมอยูใ่ น
งานเป็นราคาเหมาะสมที่จะไม่มีการเพิ่มราคาจากราคาที่เสนอไว้

2.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง แผงสวิตช์แรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตามทีไ่ ด้แสดงไว้ในแบบ และระบุ
ในข้อกำหนดนี้ทุกประการ โดยทัว่ ไปแผงสวิตช์แรงต่ำแบ่งออกเป็นสองแบบตามลักษณะของการทำงาน กล่าวคือ แบบ
แรกเรียกว่าแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ แบบที่สองเรียกว่าแผงสวิตช์ไฟฟ้าฉุกเฉิน
2.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
ตู้สวิตซ์ตัดตอนแรงต่ำ มีข้อมูลทางด้านเทคนิค อยู่ 2 ประเภท คือ
2.3.1 ตู้สวิตซ์ตดั ตอนแรงดันต่ำ ที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน IEC 60439 – 1 (FULLY TYPE-TESTED) ชนิด
LICENSEE FACTORY
2.3.2 ตู้สวิตซ์ตัดตอนแรงดันต่ำ ที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน IEC ( Local )
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.1 ตูส้ วิตซ์ตัดตอนแรงดันต่ำ ที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน IEC 60439 – 1 (FULLY TYPE-TESTED) ชนิด LICENSEE
FACTORY
2.3.1.1 ทั่วไป
การสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าที่ประกอบในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีประสบการณ์ด้านการทำแผงสวิตซ์ฯ
และสามารถประกอบได้ ต ามมาตรฐาน IEC 60439 – 1 (FULLY TYPE-TESTED) ชนิ ด LICENSEE
FACTORY มาแล้วไม่น้อ ยกว่า 5 ปี โดยผลิตตามมาตรฐานอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (มอก. 1436 รายการประกอบแบบงานระบบ
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2540) และผู้ผลิตต้องมีวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการ
ผลิต และการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ ต้องได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
ก่อนประกอบแผงสวิตซ์ฯ ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทุก
ชนิดตามรายการ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน
2.3.1.2
พิกัดของแผงสวิตซ์ไฟฟ้า
ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้แผงสวิตซ์ฯ ที่กล่าวถึง รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีการสร้างตาม
NEMA หรือ IEC STANDARD และไม่ขัดต่อมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
RATED SYSTEM VOLTAGE
SYSTEM WIRING
RATED FREQUENCY
RATED CURRENT
RATED SHORT-TIME WITHSTAND
RATED PEAK WITHSTAND VOLTS
CONTROL VOLTAGE
FINISHING

TEMPERATURE RISE
TYPICAL FORMS

:

:
:
:
:
:

415/220 VOLTS
3PHASE ,4WIRE ,SOLIDGROUND.
50 HZ.
ตามระบุในแบบ
ไม่น้อยกว่าRATEDSHORTCIRCUIT
CURRENT ที่ระบุในแบบ
:
1,000 VOLTS
:
220-240 VAC.
:
ELECTROGALVANIZED STEEL
SHEET with EPOXY-POLYESTER
POWDER PAINT COATING.
:
70C (AMBIANT 35C)
FORM 2B หรือตามที่ระบุในแบบ

2.3.1.3 ลักษณะโครงสร้างและการจัดสร้างแผงสวิตซ์ฯ
แผงสวิ ต ซ์ ฯ ประกอบเป็ น COMPARTMENT รู ป แบบ FORM 2B หรือ ตามที่ ร ะบุ ในแบบ และมี
DEGREE OF PROTECTION ไม่ต่ำกว่าIP 30 หรือระบุในแบบ ตามIEC STANDARD
การประกอบแผงสวิตซ์ฯ ต้องคำนึงถึงวิธีการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ภ ายในตู้ โดยวิธี
ไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ โดยให้เจาะเกร็ดระบายอากาศที่ฝาอย่างเพียงพอ พร้อมติดตั้งตะแกรงกัน
แมลง (Insect Screen) ด้วย
กรรมวิธีป้องกันสนิม และการพ่นสีโลหะชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทุกชิ้น ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม แล้ว
พ่นสีทับตามวิธีข้างล่าง ดังนี้
ก. ทำการขัดผิวโลหะให้เรียบและสะอาด
ข. ทำการล้างแผ่นโลหะเพื่อล้างไขมัน หรือน้ำมันออกจากแผ่นโลหะสะอาด (Degreasing)
การพ่นสีชั้นนอกให้ใช้สีผงอีพ็อกซี่ /โพลีเอสเตอร์อย่างดีพ่นให้ทั่วอย่างน้อยความหนาสี 60 ไมครอน แล้วอบ
ด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส
2.3.1.4 บัสบาร์และการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ
บัสบาร์ต้องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% ที่ผลิตขึ้นสำหรับใช้กับงานไฟฟ้า
โดยเฉพาะ และผลิตขนาดบัสบาร์ตามตารางมาตรฐาน IEC 60439-1
การจัดเรียงบัสบาร์ในแผงสวิตซ์ฯ ให้จัดเรียงตามเฟสเอ. เฟสบี. และเฟสซี. โดยเมื่อมองเข้ามาจาก
ด้านหน้าของแผงสวิตซ์ฯ ให้มีลักษณะเรียง จากหน้าไปหลัง หรือ จากด้านบนลงมาด้านล่าง หรือ จากซ้ายมือ
ไปขวามือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
บัสบาร์ที่ติดตั้งตามแนวนอน ทั้งบัสบาร์เส้นดิน และ บัสบาร์เส้นศูนย์ ต้องมีความยาวตลอด
เท่ากับความกว้า งของแผงสวิตซ์ฯ ทั้งชุด บัสบาร์เส้นดินต้องต่อกับโครงของแผงสวิตซ์ทุกส่วนๆ และต้องมี
รายการประกอบแบบงานระบบ
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ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าที่มั่นคงถาวร บัสบาร์เส้นดินและเส้นศูนย์ต้องมีพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียม
ไว้สำหรับต่อสายดินของบริภัณฑ์
Bus bar และ Holder ต้องมีข้อมูลทางเทคนิคและผลการคำนวณเพื่อแสดงว่าสามารถทนต่อแรงใดๆ
ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัด วงจรได้ไม่ น้อ ยกว่า 50 KA. หรือตามระบุ ในแบบ โดยไม่ เกิ ดการเสี ยหายใดๆ
รวมทั้ง Bolt และ Nut ต้องทนต่อแรงเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน
2.3.1.5 สายไฟฟ้าสำหรับภายในแผงสวิตซ์ฯ
สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ Terminal Block ให้ใช้สายชนิด Flexible Annealed ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750
โวลต์ ฉนวนทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซีย ส สายไฟฟ้าหลายเส้นที่เดินไปด้วยกันให้ใช้สี
ต่างกัน และระบุไว้ในแบบ As Built ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ตามตารางมาตรฐาน
และเหมาะสมกับแต่ละอุปกรณ์
การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตซ์ ฯ ช่วงเข้าอุปกรณ์ ให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิดสองด้านห้ามต่อตรงกับ
อุปกรณ์ เปลือกนอกของสายไฟฟ้าทุกเส้นที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ต้องมีหมายเลขกำกับ (Wire Mark) เป็นแบบ
ปลอกสวม ยากแก่การลอกหลุดหาย
2.3.1.6 Mimic Bus และ Nameplate
ที่หน้าแผงสวิตซ์ฯ ต้องมี Mimic Bus เพื่อแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า และออกทำด้วยแผ่น
พลาสติกสีดำสำหรับแผงสวิตซ์ ฯ ระบบไฟฟ้าปกติ และสีแดงสำหรับแผงสวิตซ์ฯระบบไฟฟ้าฉุกเฉินหรือสีที่ผู้
ว่าจ้างเห็นชอบ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกับแผง
สวิตซ์ฯ ด้วยสกรูอย่างแน่นหนา
ให้มี Nameplate เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าใด จ่ายหรือควบคุ มอุปกรณ์ไฟฟ้าใด หรือกลุ่มใด
เป็นแผ่นพลาสติกพื้นสีเช่นเดียวกับ Mimic bus แกะเป็นอักษรสีขาวโดยความสูงของอักษรต้องไม่น้อยกว่า 20
มิลลิเมตร
ป้ายแสดงชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ผลิต เป็นป้ายที่ทนทานไม่ลบเลือนได้ง่ายติดไว้ที่แผงสวิตซ์ฯ ด้าน
นอกตรงที่ๆ เห็นได้ง่ายหลังการติดตั้งแล้ว
2.3.1.7

การทดสอบ

โรงงานผู้ผลิต จะต้องทำการทดสอบ(Routine Test) ตามมาตรฐาน IEC 439-1 ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบการทำงานตามวงจรควบคุมทางด้านไฟฟ้า (Wiring, Electrical Operation)
2. ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric test)
3. ตรวจสอบการป้องกันทางด้านไฟฟ้า (Protective measures)
4. ตรวจสอบ ค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation resistance)
นอกจากการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างแล้ว เมื่อมีการติดตั้งในสถานที่ใช้งานจริง
ต้องตรวจสอบอีกครั้งอย่างน้อยดังนี้
1. ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตซ์ฯ ทั้งหมด
2. ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder) ต่างๆ ที่ออกจากแผงสวิตซ์ฯ
3. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทดสอบความถูกต้อง
ในขั้นตอนการตรวจสอบจะต้องให้ผู้ควบคุมงานร่วมตรวจสอบทั้งที่โรงงานและสถานที่ใช้งานจริง พร้อมอนุมัติ
ผลการตรวจสอบ
รายการประกอบแบบงานระบบ
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2.3.1.8 เครื่องมือบำรุงรักษา
ที่ข้างแผงสวิตซ์ฯ แต่ละชุด ให้ติดตั้งเครื่องมือสำหรับเปิดบานประตูด้านหน้า 1 (หนึ่ง) อัน โดย
มีประกับติดรัดไว้กับแผงสวิตซ์ฯ ให้สูงประมาณ 1.80 ม. และให้จัดชุดเครื่องมือบำรุงรักษา ประกอบด้วย
เครื่องเปิดบานประตูด้านหน้า (หนึ่ง) อัน ไขควงสำหรับถอดสกรูยึดแผ่นโลหะ 1 (หนึ่ง) อัน Torque Wrench
ขนาดที่เหมาะสม 1 (หนึ่ง) อัน พร้อมหัวสำหรับขันสลักและแป้นเกลียวที่ใช้ยึดบัสบาร์และสวิตซ์ตัดตอนฯ ครบ
ทุกขนาดที่ต้องใช้ 1 (หนึ่ง) ชุด และกล่องโลหะสำหรับใส่เครื่องมือทั้งหมด ชุดเครื่องมือบำรุงรักษานี้ ให้จัดให้
ตามจำนวนที่กำหนดในรายการ
2.3.2 ตูส้ วิตซ์ตดั ตอนแรงดันต่ำ ที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน IEC (Local)
2.3.2.1 ทั่วไป
ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมการออกแบบและสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำซึ่งประกอบด้วยแผง
สวิตซ์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board :MDB),แผงสวิตซ์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency
Distribution Board : EMDB) และแผงสวิตซ์ไฟฟ้ารองประธาน (Sub Distribution Board : SDB )
การสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าที่ประกอบในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีประสบการณ์ด้านการทำแผงสวิตซ์ฯ มาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปี และสามารถประกอบได้ตามมาตรฐาน IEC หรือ ตามมาตรฐานอุตสาห-กรรมแห่งประเทศไทย
(มอก. 1436 -2540) และผู้ผลิตต้องมีวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญ
วิศวกรขึ้นไป เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการผลิต และการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ ต้องได้การรับรองมาตรฐาน
ISO9001:2008
ก่อนประกอบแผงสวิตซ์ฯ ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทุก
ชนิดตามรายการ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน
2.3.2.2 พิกัดของแผงสวิตซ์ไฟฟ้า
ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้แผงสวิตซ์ฯ ที่กล่าวถึง รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีการ
สร้างตาม IEC STANDARD และไม่ขัดต่อมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
RATED SYSTEM VOLTAGE
:
415/220 VOLTS
SYSTEM WIRING
:
3-PHASE , 4-WIRE , SOLID GROUND.
RATED FREQUENCY
:
50 HZ.
RATED CURRENT
:
ตามระบุในแบบ
RATED SHORT-TIME WITHSTAND :
ไม่น้อยกว่า RATED SHORTCIRCUIT
CURRENT ที่ระบุในแบบ
RATED PEAK WITHSTAND VOLTS :
1,000 VOLTS
CONTROL VOLTAGE
:
220-240 VAC.
FINISHING
:
Coldroll steel with EPOXY-POLYESTER
POWDER PAINT COATING.
TYPICAL FORMS
:
FORM 2 A หรือตามที่ระบุในแบบ
2.3.2.3 ลักษณะโครงสร้างและการจัดสร้างแผงสวิตซ์ฯ
แผงสวิตซ์ฯประกอบเป็น COMPARTMENT รูปแบบ FORM 2 A หรือตามที่ระบุในแบบ และ
มี DEGREE OF PROTECTION ไม่ต่ำกว่าIP 30 ตาม IEC STANDARD
การประกอบแผงสวิตซ์ฯ ต้องคำนึงถึงวิธีการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ภายในตู้
โดยวิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ โดยให้เจาะเกร็ดระบายอากาศที่ฝาอย่างเพียงพอ พร้อมติดตั้ง
ตะแกรงกันแมลง (Insect Screen) ด้วย
กรรมวิธีป้องกันสนิม และการพ่นสีโลหะชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทุกชิ้น ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกัน
สนิม แล้วพ่นสีทับตามวิธีข้างล่าง ดังนี้
รายการประกอบแบบงานระบบ
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ก. ทำการขัดผิวโลหะให้เรียบและสะอาด
ข. ทำการล้างแผ่นโลหะเพื่อล้างไขมัน หรือน้ำมันออกจากแผ่นโลหะสะอาด (Degreasing)
การพ่นสีชั้นนอกให้ใช้สีผงอีพ็อกซี่/โพลีเอสเตอร์อย่างดีพ่นให้ทั่วอย่างน้อยความหนาสี 60
ไมครอน แล้วอบด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส
2.3.2.4 บัสบาร์และการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ
บัสบาร์ต้องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% ที่ผลิตขึ้นสำหรับใช้กับงานไฟฟ้า
โดยเฉพาะ และผลิตขนาดบัสบาร์ตามตารางมาตรฐาน IEC 439-1
การจัดเรียงบัสบาร์ในแผงสวิตซ์ฯ ให้จัดเรียงตามเฟสเอ. เฟสบี. และเฟสซี. โดยเมื่อมองเข้ามา
จากด้านหน้าของแผงสวิตซ์ฯ ให้มีลักษณะเรียง จากหน้าไปหลัง หรือ จากด้านบนลงมาด้านล่าง หรือ จาก
ซ้ายมือไปขวามือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
บัสบาร์ที่ติดตั้งตามแนวนอน ทั้งบัสบาร์เส้นดิน และ บัสบาร์เส้นศูนย์ ต้องมีความยาวตลอด
เท่ากับความกว้างของแผงสวิตซ์ฯ ทั้งชุด บัสบาร์เส้นดินต้องต่อกับโครงของแผงสวิตซ์ทุกส่วนๆ และต้อง
มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าที่มั่นคงถาวร บัสบาร์เส้นดินและเส้นศูนย์ต้องมีพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
เตรียมไว้สำหรับต่อสายดินของบริภัณฑ์
Bus bar และ Holder ต้องมีข้อมูลทางเทคนิคและผลการคำนวณเพื่อแสดงว่าสามารถทนต่อ
แรงใดๆ ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 50 KA. หรือตามระบุในแบบ โดยไม่เกิดการเสีย
หายใดๆ รวมทั้ง Bolt และ Nut ต้องทนต่อแรงเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน
2.3.2.5 สายไฟฟ้าสำหรับภายในแผงสวิตซ์ฯ
สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ Terminal Block ให้ใช้สายชนิด Flexible Annealed ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750
โวลต์ ฉนวนทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าหลายเส้นที่เดินไปด้วยกันให้ใช้สี
ต่างกัน และระบุไว้ในแบบ As Built ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ตามตาราง
มาตรฐานและเหมาะสมกับแต่ละอุปกรณ์
การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตซ์ ฯ ช่วงเข้าอุปกรณ์ ให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิดสองด้านห้าม
ต่อตรงกับอุปกรณ์ เปลือกนอกของสายไฟฟ้าทุกเส้นที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ต้องมีหมายเลขกำกับ (Wire Mark)
เป็นแบบปลอกสวม ยากแก่การลอกหลุดหาย
2.3.2.6 Mimic Bus และ Nameplate
ที่หน้าแผงสวิตซ์ฯ ต้องมี Mimic Bus เพื่อแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า และออกทำด้วยแผ่น
พลาสติกสีดำสำหรับแผงสวิตซ์ฯ ระบบไฟฟ้าปกติ และสีแดงสำหรับแผงสวิตซ์ฯระบบไฟฟ้าฉุกเฉินหรือสี
ที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกับแผง
สวิตซ์ฯ ด้วยสกรูอย่างแน่นหนา
ให้มี Nameplate เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าใด จ่ายหรือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใด หรือ
กลุ่มใด เป็นแผ่นพลาสติกพื้นสีเช่นเดียวกับ Mimic bus แกะเป็นอักษรสีขาวโดยความสูงของอักษรต้องไม่
น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร
ป้ายแสดงชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ผลิต เป็นป้ายที่ทนทานไม่ลบเลือนได้ง่ายติดไว้ที่แผง
สวิตซ์ฯ ด้านนอกตรงที่ๆ เห็นได้ง่ายหลังการติดตั้งแล้ว
2.3.2.7 การทดสอบ
โรงงานผู้ผลิต จะต้องทำการทดสอบ(Routine Test) ตามมาตรฐาน IEC 439-1 ดังต่อไปนี้
รายการประกอบแบบงานระบบ
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1. ตรวจสอบการทำงานตามวงจรควบคุมทางด้านไฟฟ้า (Wiring, Electrical Operation)
2. ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric test)
3. ตรวจสอบการป้องกันทางด้านไฟฟ้า (Protective measures)
4. ตรวจสอบ ค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation resistance)
นอกจากการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างแล้ว เมื่อมีการติดตั้งใน
สถานที่ใช้งานจริง ต้องตรวจสอบอีกครั้งอย่างน้อยดังนี้
1. ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตซ์ฯ ทั้งหมด
2. ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder) ต่างๆ ที่ออกจากแผงสวิตซ์ฯ
3. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทดสอบความถูกต้อง
ในขั้นตอนการตรวจสอบจะต้องให้ผู้ควบคุมงานร่วมตรวจสอบทั้งที่โรงงานและสถานที่ใช้งาน
จริง พร้อมอนุมัตผิ ลการตรวจสอบ

รายการประกอบแบบงานระบบ
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ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
3. สวิตซ์ตัดตอน (Circuit Breaker)
3.1 ทั่วไป
สวิตซ์ตดั ตอน ต้องมีคณ
ุ สมบัติและสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC โดยที่เมนสวิตซ์ตดั ตอนเป็น
ชนิด Air และมี Motor Drive (ถ้ามี ตามที่แสดงไว้ในแบบ) สำหรับ สวิตซ์ตดั ตอนของสายป้อนและสายป้อนย่อยต้อง
เป็นชนิด Molded Case Circuit Breaker โดยทั้งหมดต้องเป็นแบบทำงานเร็ว (Quick-Make, Quick-Break,
Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip, Thermal Overload Current Trip and Trip Indication) โดยมี
พิกัดขนาดและ Interrupting Capacity ตามที่แสดงไว้ในแบบ สวิตซ์ตัดตอนทั้งหมดต้องเป็นของผูผ้ ลิตเดียวกัน สวิตซ์
ตัดตอน ที่มีขนาด 1000 แอมป์ หรือมากกว่า ต้องมี Ground Fault Sensor ที่จะสับสวิตซ์ออกโดยอัตโนมัติ เมื่อมี
การลัดวงจรลงดิน (Ground Fault ) ซึ่งสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชั่นดังนี้
1) Ground Fault Clearing Time ของเมนสวิตซ์ตดั ตอน ต้องช้ากว่า สวิตซ์ตัดตอนของสายป้อน
(Feeder)
2) Ground Fault Pick up Current ไม่น้อยกว่า 200A สามารถปรับได้
3) สามารถเลือกตั้ง Time Delay ได้ที่ 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.5 Sec.
การติดตั้งสวิตซ์ตัดตอนในแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ เป็นแบบ Fixed Type ซึ่งติดตั้งถาวรโดยยึดติดกับโครงโลหะ
ในตู้แรงต่ำด้วยสลักและแป้นเกลียว หรือเป็นแบบ Drawn-out Type (ตามที่แสดงไว้ในแบบ) ซึ่งติดตัง้ บนรางเลื่อนเข้า
ออกในลักษณะ 2 จังหวะ คือสามารถดึงออกมาช่วงหนึ่งโดยตัดส่วนของ Power ออก แต่ส่วนควบคุมยังไม่ตัดขาด ทำ
ให้สามารถทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ได้โดยมีสายควบคุมพร้อมเต้ารับและเต้าเสียบสำหรับต่อสายควบคุมหรือ
ตามที่แสดงไว้ในแบบ
การสับเข้า และออกของสวิตซ์ตดั ตอนเมนในแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำเป็นแบบ Manual Operation ซึ่งสับเข้า
ออกด้วยมือ และ/หรือ เป็นแบบ Motor Operation ซึ่งสับเข้าออกด้วยมอเตอร์ ในกรณีที่ระบุให้ใช้เป็น Air Circuit
Breaker
ขั้วต่อสาย (Terminal) ของสวิตซ์ตัดตอนที่มีขนาดเฟรมต่ำกว่า 250 A ให้ใช้ขั้วชนิดต่อสายไฟเข้าโดยตรงหรือ
ใช้ขั้วชนิดต่อบัสบาร์ สำหรับขนาดเฟรมสูงกว่า 250 A ให้ใช้ขั้วชนิดต่อบัสบาร์เท่านั้น
3.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดการหาและติดตั้งสวิตซ์ตัดตอน รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ตามที่แสดงไว้ในแบบและ
ระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ
3.3 ความต้องการด้านเทคนิค
3.3.1 สวิตซ์ตดั ตอน แบบ Air Circuit Breaker
1)

รายการประกอบแบบงานระบบ

ให้เลือกใช้ ACB ตามที่ระบุในแบบ และถ้าหากขนาดพิกัด
มากกว่า 1600 AF ให้เลือกใช้เป็น ACB ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
Rated Service Voltage
:
Rated Insulation Voltage
:
Rated Impulse Withstand
:
Rated Current at 40O C
:
The Breaking Capacity Performance
:

AF ของสวิตซ์ตัดตอนมีขนาด
690 V.AC
1000 V.AC
8000 V.
ตามระบุในแบบ
ตามระบุในแบบ
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Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (Ics) และ Rated Short-Time
Withstand Current (Icw) ที่ 1 วินาทีมีพิกัดเท่ากับ Rated Ultimate Short-Circuit
Breaking Capacity (Icu)
ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 947-1, IEC 947-2, IEC947-3
เป็นชนิด draw-out type (หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ) และ IP 43
Trip Unit ต้องทำงานด้วย Microprocessor โดยมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
Long Time Protection (LT) ปรับตั้งจาก 0.4 ถึง 1 ของ Rated Current. (In)
Short Time Protection (ST) ปรับตั้งจาก 1.5 ถึง 12 ของ Rated Current. (In)
Short Time Delay / Long Time Delay
Instantaneous Trip (Inst)
Thermal Memory up to 180 Minutes
Ground Fault Protection เป็นชนิด Current Pick-Up Adjustment และ Time
Delay.
มี LED indicator แสดงการ Trip สามารถมองเห็นได้อย่างขัดเจน
Healthy LED สำหรับตรวจสอบการทำงานของ Trip Unit
มี LCD Indicator สำหรับ Ammeter, Trip History, Type of Fault, Pre-Trip
Alarm, etc
จัดเตรียม Memory Module ซึ่งสามารถบันทึกค่าล่าสุดของ Trip Unit.
จะต้องมีฝาปิด Trip Unit เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่เจตนา
จัดเตรียม Output Relay สำหรับ Load monitoring and Trip initiated
-

2)
3)
4)

3.3.2 สวิตซ์ตดั ตอน แบบ Molded Case Circuit Breaker
1)
2)

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

รายการประกอบแบบงานระบบ

Molded Case Circuit Breaker ผลิตตามมาตรฐาน IEC 947-1 และ IEC 947-2 โดยมีค่า
พิกัด AF ดังนี้ 63AF, 160AF, 250AF, 400AF, 630AF, 800AF, 1250AF, 1600AF
หรือมากกว่า
มีพิกัด Rated Short Circuit Breaking Capacity ที่ 415 Vac ดังนี้
Frame size
Breaking Capacity
63-160 AF
18 kA
250 AF
25 kA
400 AF
35 kA
Above 400 AF
50 kA
เลือกใช้สวิตซ์ตัดตอน ชนิด Thermal Magnetic ที่พิกัด AF ต่ำกว่า 400 AF และเป็นชนิด
Electronic with Rating Plug ที่พิกัด AF ตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไป
ทำงานด้วยระบบ Quick-Make, Quick-Break และ Trip Free เมื่อเกิดกระแส Overload
และ Short Circuit
Drivers เป็นชนิด Toggle Operating Mechanism ทำงานด้วยระบบ Trip Free มี Trip
Indication แสดงที่ Handle Position
MCCB ทุกขนาดสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิม่ เติม Shunt Trip, Under-voltage, Auxiliary
Switch, Alarm Switch, Rotary Handle, PAD Locking Device เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง
ด้านการป้องกัน และการควบคุม
MCCB Thermal Magnetic Trip ต้องสามารถปรับค่ากระแส Thermal ได้ตั้งแต่ 0.8-1.0
ของ Rated Current ขนาดพิกัด AF
Trip Unit ของ MCCB เป็นชนิด Electronic สามารถปรับค่ากระแส Overload Current (LT)
ได้ระหว่าง 0.625-1.0 ของพิกัด Rated Current (In) และสามารถปรับค่ากระแส Short
Circuit Current (ST) ได้ระหว่าง 2-10 เท่า ของพิกัดกระแสใช้งาน (In)
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3.4 การติดตั้ง
ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ตามกฎของการไฟฟ้าฯ และตามทีไ่ ด้แสดงไว้ในแบบ โดยทำการ
ติดตั้งในตูส้ วิตซ์เกียรแรงดันต่ำ เป็นต้น และผู้รับจ้างต้องจัดส่ง กราฟแสดงความสัมพันธ์ในการตัดวงจรของสวิตซ์ตดั
ตอน ทั้งโครงการ ให้พิจารณาความเหมาะสม ก่อนการจัดซื้อ และติดตั้งด้วย
3.5 การทดสอบ
การทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของผู้ผลิต และ/หรือ ถูกกำหนดไว้ในคำแนะนำของผลิตภัณฑ์
3.6 หนังสือคู่มือ
ผู้รับจ้างต้องจัดหนังสือคู่มือในการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา จำนวน 4 ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง

รายการประกอบแบบงานระบบ
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ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
4. Safety Switch และ Circuit Breaker Box
4.1 Safety Switch
4.1.1

ทั่วไป
Safety Switch ต้องผลิตขึ้นตามมาตรฐาน NEMA Heavy Duty Type

ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและคิดตั้ง Safety Switch และอุปกรณ์ประกอบตามที่แสดงในแบบ และระบุใน
ข้อกำหนดนี้ทุกประการ
4.1.2

4.1.3

ความต้องการทางด้านเทคนิค
1)
2)

3)
4)
4.1.4

Switch ตัดวงจรไฟฟ้าเป็นแบบ Blade ทำงานแบบ Quick-Make, Quick- Break
สามารถมองเห็นสวิตช์ได้ชัดเจน เมื่อเปิดประตูด้านหน้า
Enclosure ตามมาตรฐาน NEMA 1 พับขึ้นรูปจากแผ่นเหล็ก พ่นเคลือบด้วยสี GreyBaked Enamel สำหรับใช้ภายในอาคารทั่วไป และตาม NEMA 3R พับขึ้นจากแผ่น
เหล็กชุบ Galvanized พ่นเคลือบด้วยสี Grey-Baked Enamel สำหรับใช้ภายนอก
อาคาร ให้มีบานประตูเปิดด้านหน้า ซึ่ง Interlock กับ Switch Blade โดยสามารถเปิด
ประตูได้เมื่อ Blade อยู่ในตำแหน่ง off เท่านั้น
ขนาด Ampere Rating จำนวนขั้วสายและจำนวน Phase ให้เป็นไป ตามระบุในแบบ
ชุดที่กำหนดให้มี Fuse ให้ใช้ Fuse Clips เป็นแบบ Spring Reinforced โดยขนาดของ
Fuse ให้เป็นเช่นเดียวกับข้อที่ระบุข้างต้น

การติดตั้ง

ให้ติดตั้งกับผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสูงจากพื้น 1.80 ม. ถึงระดับบนของสวิตช์หรือ
ตามที่แสดงไว้ในแบบ ในกรณีบริเวณติดตั้งไม่มีผนังหรือกำแพงให้ตดิ ตั้งบนขายึดโครงเหล็กที่แข็งแรง
ให้
สวิทซ์สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.00 ม. ถึงระดับบนของสวิตช์ หรือตามแต่ผู้ควบคุมงานกำหนด
4.2 Circuit Breaker Box (Enclosed Circuit Breaker)
4.2.1

ทั่วไป

ให้ใช้ Moulded Case Circuit Breaker ที่มี Ampere Trip Rating และจำนวน Pole ตามที่ระบุ
ในแบบ โดยที่รายละเอียดและข้อกำหนดของ Circuit Breaker ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสวิตซ์ตัดตอนใน
ข้อที่ 6
4.2.2

ขอบเขต

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง Circuit Breaker Box (Enclosed Circuit Breaker) ตามที่แสดงใน
แบบ และระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ
4.2.3

ความต้องการทางด้านเทคนิค
Enclosure เป็นไปตามมาตรฐาน NEMA โดยที่

รายการประกอบแบบงานระบบ
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1)
2)
4.2.4

รายการประกอบแบบงานระบบ

NEMA 1 พับจาก Steel Sheet With Grey-Baked Enamel Finish สำหรับใช้งานติดตั้ง
ภายในอาคารทั่วๆไป
NEMA 3R พับจาก Zinc Coated Steel with Grey-Bake Enamel Finish สำหรับใช้
งานติดตั้งภายนอกอาคาร

การติดตั้ง
ให้เป็นไปตามกำหนดในแบบ โดยสูงจากพื้น 1.80 ม. ถึงระดับบนสุด หรือตามที่แสดงไว้ในแบบ
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ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
5. ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
5.1 ทั่วไป
ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ต้องเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ ประกาศกระทรวงมหาดไทย และ NEC
โดยที่อุปกรณ์ต่างๆทีต่ ิดตั้งภายในดวงโคม เช่น หลอด บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ รวมถึงขั้วหลอด ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ/หรือมาตรฐาน BS, VDE, DIN, NEMA และ JIS ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โคม
ไฟฟ้าใช้ทั่วไปเป็นระบบ 1 เฟส 220 โวลท์ 50 Hz 2 สาย
ดวงโคมที่ผลิตในประเทศ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9002
5.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งดวงโคม และอุปกรณ์ประกอบตามทีแ่ สดงในแบบ และระบุในข้อกำหนดนี้ทุก
ประการ
5.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
5.3.1

ดวงโคม
1)

2)

รายการประกอบแบบงานระบบ

ดวงโคม ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบและรายละเอียดข้อกำหนด โดยต้องมีคณ
ุ สมบัติทั่วไป
ตามที่ระบุ ดวงโคมทีผ่ ลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตของผูผ้ ลิตในประเทศอาจมีขนาดแตกต่าง
จากที่กำหนดได้เล็กน้อย ดวงโคมทุกชนิดต้องเสนอแบบ หรือตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ
ก่อนดำเนินการสั่งซื้อและสั่งทำ
ดวงโคมที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ต้องเป็นชนิดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศภายนอกอาคารได้
(Weather-Proof) และผลิตตามมาตรฐาน BS, VDE, IEC หรือ NEMA อย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน ในการผลิตด้วย
ดวงโคม ต้องได้รับอนุมตั ิตามแนวทางมาตรฐานสากล
ดวงโคม ต้องผลิตจากวัสดุคณ
ุ ภาพเหมาะสม กับสภาพภูมิอากาศ เช่นทนต่อ
ความชื้น กันฝุ่นและแมลง มีคณ
ุ สมบัติป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV-Stabilized)
เป็นต้น
อุปกรณ์ประกอบภายนอกดวงโคม เช่น น๊อต สกรู แหวน ตัวล็อกโคมต่างๆ
ต้องทำจากสแตนเลส (Stainless Steel)
หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ดวงโคมต้องได้มาตรฐานการป้องกันทางไฟฟ้า
Class I และได้มาตรฐานป้องกันทางกล ไม่ต่ำกว่า IP 44 และมีหนังสือการรับรอง
การทดสอบสภาพดินฟ้าอากาศของวัสดุอุปกรณ์ จากสถาบันที่เชื่อถือได้
หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ดวงโคม ( Housing ) ต้องผลิตจากอลูมิเนียม
เกรด LM6 ( Marine Grade ) หล่อเป็นชิ้นเดียว ( Die-cast Aluminium ) และ
สามารถบรรจุอุปกรณ์ Control gear และ หลอด ในดวงโคม ซึ่งทนต่อการกัด
กร่อน ในการใช้งานภายนอก ( Corrosion Resistance ) และดวงโคมต้องผ่าน
กระบวนการเตรียมผิว ( Conversion Coated ) และพ่นสีทับด้วยระบบสีฝุ่นชนิด
โพลีเอสเตอร์ ซึ่งมีสารป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV-Stabilized) อยู่ในสีด้วย
หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ฝาครอบดวงโคม จะต้องทำจากพลาสติกชนิด
Poly-Cabonate และ/หรือ Acrylic ชนิดทนต่อการกระแทก ( Vandal
resistance ) และเติมสารป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต ไว้ด้วย สำหรับฝาครอบที่
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-

3)

รายการประกอบแบบงานระบบ

เป็นกระจก จะต้องทำจาก กระจกนิรภัยแผ่นเรียบ มีความหนาไม่น้อยกว่า 5
มิลลิเมตร เป็นกระจกชนิดทนต่อการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ (Thermal Shock
Resistant Safety Glass)
หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ประเก็นป้องกันฝุ่น ของดวงโคม จะต้องเป็นชนิด
ยางซิลิโคนระบายอากาศ
หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น แผ่นสะท้อนแสง ( Reflector ) ภายในดวงโคม
ต้องทำจากแผ่นอลูมเิ นียมความบริสุทธิ์สูง เคลือบผิวด้วยระบบเคมีชนิดอโนไดซ์
หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น อุปกรณ์ Control gear ต้องประกอบรวมกันเป็น
วงจรเดียวบรรจุภายในดวงโคมสายไฟที่ใช้ประกอบวงจรเป็นชนิดฉนวนซิลิโคน ทน
ความร้อนอย่างต่ำ 180 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประกอบเป็นชุด Control
gear ต้องเหมาะสมกับระบบไฟชนิด 220 V / 50 HZ โดยประกอบด้วย
•
Ballast เป็นชนิด Reactor type, Vaccum Impregnated มีอุณหภูมิ
ขดลวดอย่างต่ำ 130 องศาเซลเซียส
•
Iginitor เป็นชนิด Super-Imposed Pulse ทนอุณหภูมิได้อย่างต่ำ
105 องศาเซลเซียส
•
Capacitor เป็นชนิด Overload Fuse ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
•
ตัวเรือนทำจากอลูมิเนียม สามารถทนอุณหภูมไิ ด้ อย่างต่ำ 100 องศา
เซลเซียส ที่ 220 Volt / 50 HZ มีค่า Power Factor อย่างต่ำ PF >
0.9
Lagging ดวงโคมให้ใช้ขนาดตามทีร่ ะบุในแบบของดวงโคม และ
ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผูเ้ ลือก

ดวงโคมภายในอาคาร
ทั่วไป จะต้องทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตร และผ่านการพ่นสีและ
การอบ (Baked Enamel) และมีกรรมวิธีป้องกันสนิมและผุกร่อนได้ดี เช่น ชุบ
ฟอสเฟต หรือชุบสังกะสี เป็นต้น โดยมีมาตรฐานสากลรองรับการพ่นสี การอบ
และกรรมวิธีการป้องกันสนิม และผุกร่อน
สำหรับโคมฟลูออเรสเซนต์ต้องมีความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 0.8 มม นอกนั้น
ต้องหนาไม่น้อยกว่า 0.70 มม., อลูมิเนียม สะท้อนแสง 99% แบบอนุรักษ์
พลังงาน
ดวงโดมต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคาร ต้องมีคณ
ุ สมบัติ กันฝุ่นละออง ระบายความ
ร้อนได้ดี ติดตั้งง่าย สะดวกในการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนหลอดไฟได้งา่ ย
ต้องมีขั้วต่อสายไฟ และขั้วต่อสายดินติดตั้งไว้ให้เรียบร้อย ดวงโคมต้องต่อลงดินไว้ที่
ขั้วต่อสายดินนี้
ขั้วหลอด สำหรับโคมฟลูออเรสเซนต์ต้องเป็นแบบ End Fixing, Rotor Locked
และ Screw - Less Terminal ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐาน NEMA หรือ VDE หรือ
JIS
อุปกรณ์ขาหลอด ต้องผลิตตามมาตรฐาน VDE หรือตามมาตรฐานที่ได้กล่าวถึง
สายในดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ให้ใช้สายหุ้มฉนวน ชนิดทนความร้อนได้ถึง 70 ํC มี
พื้นที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า 1.0 ตารางมิลลิเมตร และต้องทนกระแสได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 125 ของกระแสใช้งานสูงสุด
สายในดวงโคมหลอดไส้ให้ใช้สายหุ้มฉนวน ชนิดทนความร้อนได้ถึง 105 ํC และมี
พื้นที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร และต้องทนกระแสได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 125 ของกระแสใช้งานสูงสุด
โคมไฟซึ่งต่อกับวงจรฉุกเฉิน ต้องมีป้ายติดอยู่ภายในบอกให้ทราบว่าต่ออยู่กับวงจร
ฉุกเฉิน
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5.3.2

หลอดไฟ บัลลาสต์ และคาปาซิเตอร์
สำหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โดยทั่วไปใช้หลอดชนิด Cool White และ/หรือ Day
Light และ/หรือ Warm White ตามแต่แต่ผู้ว่าจ้างกำหนด
2) สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โดยทั่วไปใช้หลอดชนิด Warm White และ/หรือ
Day Light ตามแต่ผู้ว่าจ้างกำหนด
3) สำหรับหลอดไส้ (Incandescent Lamp) โดยทั่วไปใช้หลอดชนิดใสหรือฝ้าตามทีผ่ ู้ว่าจ้าง
จะกำหนด ขั้วหลอดเป็นแบบเกลียว
4) หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
5) หลอดใช้ก๊าซ เช่น หลอดแสงจันทร์ หลอดเมตัลฮาไลด์ และหลอดโซเดียม โดยทั่วๆไป ใช้
ชนิด Color-Corrected หรือตามที่แสดงไว้ในแบบโดยมีขั้วหลอดเป็นแบบเกลียว หรือ
Double End
6) บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นแบบ Electronic Ballast ที่ได้รับการรับรองจาก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั มาตรฐาน ANSI (THD
< 15%) และได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
7) บัลลาสต์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นแบบ Electronic Ballast ต้องได้รับการรับรอง
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย มอก 885-2551
8) บัลลาสต์สำหรับหลอดใช้ก๊าซเป็นแบบเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงความสูญเสียต่ำ ซึ่งได้รับการ
รับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นๆ
9) คะแปซิเตอร์สำหรับการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ต้องเป็นชนิด Dry Type (Metallized
Plastic) เป็นไปตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC และมีตัวต้านทานคร่อมสำหรับการปล่อย
ประจุ
10) อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในโคม ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยนำมาใช้ก่อน และอุปกรณ์
ต่างๆ ดังกล่าวต้องสามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา

1)

5.4 การติดตั้ง

ผู้รับจ้างต้องติดตั้งดวงโคมต่างๆ ตามที่แสดงไว้ในแบบ โดยที่โคมไฟและอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบอยู่ในโคม
ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างมาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตั้ง ถ้าโคมไฟหรืออุปกรณ์เป็นของต่างประเทศและไม่
สามารถนำตัวอย่างมาให้พิจารณาได้ ก็ให้นำรายละเอียดและแคตตาลอคต่างๆมาแทนได้ ส่วนวิธีการติดตั้งหรือจัดยึดให้
ผู้รับจ้างทำแบบเสนอขออนุมัติก่อนทำการติดตั้ง การเปลีย่ นแปลงแก้ไขตำแหน่งของโคมไฟไปจากแบบ อาจมีบ้างตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งแก้ไขตำแหน่ง
จากแบบได้ตามสมควรโดยไม่มีการเพิ่มค่าจ้างแต่ประการใด
โดยทั่วไป
1) การติดตั้งดวงโคมแต่ละดวงต้องมีกล่องต่อสายติดตั้งต่างหาก ภายนอกดวงโคม ห้ามต่อท่อเข้าดวงโคม
โดยตรง และไม่ให้ร้อยสายวงจรผ่านทะลุดวงโคมไปยังจุดจ่ายไฟอืน่ ๆ ให้ต่อสายได้เฉพาะในกล่องต่อ
สาย
2) ดวงโคมไฟฟ้าแบบแขวนชนิดมีก้านหรือสายห้อย ให้ตดิ ตั้งสูงจากพืน้ 2.50 ม.หรือตามที่แสดงไว้ใน
แบบ หรือตามแต่ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
3) ดวงโคมไฟฟ้าแบบติดข้างผนังให้ตดิ สูงจากพื้น 2.50 เมตร หรือตามที่แสดงไว้ในแบบ
4) การยึดดวงโคมกับผนังและเพดานที่เป็นปูน ต้องยึดให้มั่นคง แข็งแรง โดยใช้ Lead Anchor และสกรู
ในกรณีที่โคมมีน้ำหนักมากให้ยึดด้วย Expansion Bolt ที่เหมาะสม
5) ถ้าฝ้าเพดานเป็นชนิดแขวน เช่นฝ้าใช้โครงทีบาร์ ห้ามวางน้ำหนักโคมลงบนโครงฝ้าหรือแผ่นฝ้าโดยตรง
ต้องติดโซ่หรือก้านเหล็กชนิดปรับระดับได้รับน้ำหนักดวงโคมไฟฟ้าโดยตรงตามที่แสดงไว้ในแบบ
5.5 การทดสอบ
โคมไฟและอุปกรณ์ตา่ งๆที่ประกอบอยู่ ต้องทดสอบสามารถทำงานได้ตดิ ต่อกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่
เสียหายก่อนส่งมอบงาน
รายการประกอบแบบงานระบบ
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ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
6. เครื่องจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติและป้ายบอกทางหนีไฟ (Emergency Light
and Exit Sign)
6.1 ทั่วไป
เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉินทีติดตั้งต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
6.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินอัตโนมัติ
ประการ

ตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้ทกุ

6.2 ความต้องการทางด้านเทคนิค
๑) เครื่องจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้
สภาวะการทำงาน :
ต้องสามารถจ่ายแสงสว่างฉุกเฉินได้ในช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ
แรงดันไฟเข้าเครื่อง :
AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ทช ±10% 1 เฟส (สายไฟ AC 3 ขา มีกราวน์)
หลอดไฟ
:
ต้องเป็นชนิด SMD LED 2x12w. (เทคโนโลยี SMT – surface mount
technology) แสงสว่างต้องกระจายได้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและให้แสงสว่าง
คงที่ตลอดระยะเวลาการส่องสว่าง
โคมไฟ
:
ต้องผลิตจากอลูมเิ นียมฉีดขึ้นรูป มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้เป็น
อย่างดี
:
ขาตั้งโคมต้องผลิตจากแสตนเลสไม่เป็นสนิม หมุนปรับคัวโคมได้ถึง 180 องศา
แบตเตอรี่
:
ต้องเป็นชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานมาตรฐาน
ISO9001, ISO14001, UL, CE
ระบบชาร์จ
:
ต้องสามารถควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system
และระบบชาร์จ แบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge)
ระยะเวลาชาร์จ
:
ต้องสามารถชาร์จแรงดันไฟฟ้าให้เต็มระบบได้ภายในระยะเวลา 10-12 ชั่วโมง
ระบบป้องกัน
:
ต้องมีวงจรสำหรับป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ที่
เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่บวม
:
ต้องมีวงจรสำหรับป้องกันการใช้แบตเตอรีจ่ นหมดประจุ (Low Voltage CutOff) เพื่อช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น
:
ต้องมีฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรต้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง
:
ต้องมีฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรต้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด
ตัวถังโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน :
กล่องวางแบตเตอรีต่ ้องผลิตจากแผ่นเหล็ก Elector – Galvanized มีความ
หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตรและพ่นเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder
Coated and Stove Enamel เพื่อป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี
:
กล่องยึดวงจรต้องผลิตจากพลาสติก ABS ทนความร้อนสูงและทนต่อการ
กระแทกแตกหักได้เป็นอย่างดี
การติดตั้ง
:
ต้องติดตั้งแบบผนัง

รายการประกอบแบบงานระบบ
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๒) ป้ายบอกทางหนีไฟ ต้องมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
สภาวะการทำงาน :
ต้องสามารถจ่ายแสงสว่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาขณะที่มไี ฟ AC Line มา และ
ไฟ AC Line ดับ ได้ตลอดการใช้งาน
แรงดันไฟเข้าเครื่อง :
AC 220 โวลท์ 50เฮิร์ทช์ ±10%, 1 เฟส (สายไฟ AC 3 ขา มีกราวน์)
หลอดไฟ
:
ต้องเป็นชนิด SMD LED 1x10w.(เทคโนโลยี SMT – surface mount
technology)
แผ่นป้าย
:
ต้องผลิตจากอะคริลิคแบบนำแสง และมีคณ
ุ สมบัติในการกระจายแสงและให้
แสงสว่างที่ดี
แบตเตอรี่
:
ต้องเป็นชนิดแบตเตอรี่ นิกเกิล เมทัลไฮไดร์ด (Nickel metal hydride) หรือ
แบตเตอรี่แห้ง ชนิด SLA ที่มีความทนทานสูง และไม่ต้องเติมน้ำกลัน่ ตลอดอายุ
การใช้งาน มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, UL, CE และ RoHS
ระบบชาร์จ
:
ต้องสามารถควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system
และระบบชาร์จแบบกระแสคงที่ (Constant Current Charge) สำหรับ
แบตเตอรี่ชนิด นิกเกิล เมทัลไฮไดร์ด (NI-MH) และระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่
(Constant Voltage Charge) สำหรับแบตเตอรี่แห้งชนิด SLA
ระยะเวลาชาร์จ
:
ต้องสามารถชาร์จแรงดันไฟฟ้าให้เต็มระบบได้ภายในระยะเวลา 10-12 ชั่วโมง
ระบบป้องกัน
:
ต้องมีวงจรสำหรับป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ที่
เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่บวม
:
ต้องมีวงจรสำหรับป้องกันการใช้แบตเตอรีจ่ นหมดประจุ (Low Voltage CutOff) เพื่อช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น
:
ต้องมีฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง
:
ต้องมีฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรต้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด
ตัวถัง
:
ต้องผลิตจากแผ่นเหล็ก Elector-Galvanized มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.0
มิลลิเมตร และพ่นเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated and
Stove
Enamel เพื่อป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี
การติดตั้ง
:
ต้องติดแบบเพดาน หรือติดลอย

รายการประกอบแบบงานระบบ
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7. สวิตซ์และเต้ารับ
7.1 ทั่วไป
การติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ ต้องเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ ประกาศของกระทรวงมหาดไทย มาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย และ NEC โดยที่
1) สวิตช์และเต้ารับต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน IEC โดยมี
หนังสือรองมาตรฐานดังกล่าวด้วย
2) สวิตช์และเต้ารับ โดยทั่วไปทำจาก Bakerite หรือพลาสติกที่ทนทาน ตัวกล่องเป็นเหล็ก และ Cover
Plate เป็น Stainless Steel หรือตามที่ระบุในแบบ
3) สวิตช์และเต้ารับต้องทำจากวัสดุ ซึ่งทนต่อแรงกระแทก (Impact Resistance) มีความคงทนต่อแรงดัน
ของฉนวน (Dielectric Strength) สูงและทนต่อสภาพบรรยากาศได้ดี (Corrosion Resistance)
7.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ ตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดทุกประการ
7.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
7.3.1

สวิตช์
1)

2)
3)
7.3.2

เต้ารับ
1)
2)

3)

รายการประกอบแบบงานระบบ

สวิตช์ใช้กับดวงโคมเป็น ชนิดใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับทนแรงดันไฟฟ้า ได้ไม่ตำ่ กว่า 250
โวลท์ ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ ก้านสวิตช์เป็นกลไกแบบกดเปิด-ปิด
โดยวิธีกระดกสัมผัส Contact ต้องเป็นเงิน (Silver) หรือดีกว่า โดยไม่ผสมโลหะอื่น ขั้วต่อ
สายต้องเป็นชนิดที่มรี ูสำหรับสอดใส่ปลายสายไฟที่ไม่ได้หุ้มฉนวน มี สกูรกวดอัดขันเข้า
โดยตรง สามารถกันมือหรือนิ้วแตะกับขั้วโดยตรง ห้ามใช้สวิตช์ทยี่ ึดสายไฟฟ้าโดยการทับ
สายใต้ตัวสกูรโดยตรง
สวิตช์ใช้กับพัดลมชนิด 1 เฟส มีลักษณะเหมือนกับสวิตช์ที่ใช้กับดวงโคมแต่มีหลอดไฟ
แสดงการเปิด (Glow Switch) และทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 4 แอมแปร์
Dimmer Switch ต้องเป็นแบบฝัง Decorative Type เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และมีวงจร
ที่ลดการรบกวนคลื่นวิทยุได้ดี ขนาดตามทีร่ ะบุไว้ในแบบ
เต้ารับทั่วไปต้องเป็นแบบฝังติดผนัง Decorative Type
เต้ารับทั่วไปต้องมีขนาด 2 ขั้ว 3 สาย (GND) ที่เสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน ใช้กับ
กระแสไฟฟ้าสลับ ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 250 โวลท์ และทนกระแสได้ไม่ตำ่ กว่า 10
แอมแปร์
ตัวเต้ารับเป็นสีงาช้างขั้วต่อสายเต้ารับต้องเป็นชนิดมีรสู ำหรับสอดใส่ปลาย
สายไฟทีไ่ ม่ได้หุ้มฉนวนมีสกรูกวดอัดขันเข้าโดยตรงสามารถกันมือหรือนิ้วแตะเข้ากับขั้ว
โดยตรง
เต้ารับโกนหนวด (Shaving Outlet) (ถ้าในแบบกำหนดให้ติดตั้ง) ต้องเป็นแบบติดตั้งฝัง
ใช้ได้ทั้งระบบไฟสลับ 110 V และ 220 V ได้ และสามารถเสียบปลั้กโกนหนวดได้ทั้งชนิด
ขากลมและขาแบน
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4)

เต้ารับไฟฟ้าชนิดฝังพื้น (Floor Outlet) เป็นแบบเต้ารับเดี่ยว 2 ขัว้ 3 สาย (GND) ติดฝัง
เรียบพื้น (Pop-up Type) โดยที่ฝาครอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสทำจากอลูมิเนียมที่ทนต่อแรง
กระแทก พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่สามารถป้องกันฝุ่นและหยดน้ำได้

7.4 การติดตั้ง
ผู้รับจ้างต้องติดตั้งสวิตช์และเต้ารับให้ฝังเรียบในผนัง โดยใช้กล่องโลหะและต้องต่อลงดิน ยกเว้นในกรณีที่ระบุ
ให้ติดลอย ให้ติดตั้งโดยใช้กล่องโลหะหล่อแบบติดลอยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งของสวิตช์และเต้ารับได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าจ้างก่อน จึงจะดำเนินงานได้ ในกรณีทไี่ ม่สามารถติดตั้งสวิตช์หรือเต้ารับตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบได้ ให้
ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพือ่ ขอดำเนินงานแก้ไขต่อไป การเปลีย่ นแปลงแก้ไขตำแหน่งของสวิทช์และเต้ารับไป
จากแบบ อาจมีบ้างตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ แต่ต้องได้รบความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิ์ที่จะสั่งแก้ไขตำแหน่งจากแบบได้ตามสมควรโดยไม่มีการเพิ่มค่าจ้างแต่ประการใด
โดยทั่วไป
1) การติดตั้งสวิตช์ใช้กล่องเหล็กฝังในผนัง สูงจากพื้น 1.20 เมตร หรือตามที่แสดงในแบบ
วัดถึงศูนย์กลางของสวิตช์ โดยเมื่อติดสวิตช์แล้วต้องเรียบกับผนัง
2) ในกล่องสวิตช์กล่องเดียวกัน ห้ามไม่ให้มีแรงดันระหว่างสวิตช์เกินกว่า 300 โวลท์ นอกจากจะใส่แผ่น
ฉนวนกั้นระหว่างสวิตช์ หรือนอกจากจะใช้สวิตช์ชิ้นส่วนที่มีกระแสไหลไม่สามารถถูกต้องโคนนิ้วมือได้
3) เต้ารับทั่วไปติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 เมตร หรือตามที่แสดงในแบบ
4) เต้ารับสำหรับไฟฉุกเฉิน ติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 เมตรใต้ฝ้าเพดาน หรือตามที่แสดงในแบบ
5) เต้ารับในห้องน้ำ ติดตั้งสูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามที่แสดงไว้ในแบบ
6) เต้ารับนอกอาคารหรือในที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้ฝาครอบโลหะหล่ออบสีชนิดทนสภาวะอากาศภายนอก
อาคาร แบบมีสปริงและยางอัดรอบหรือมีพลาสติกอ่อนครอบ ติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 เมตร หรือตามที่
แสดงไว้ในแบบ
หมายเหตุ
1)
2)

รายการประกอบแบบงานระบบ

สวิตช์หรือเต้ารับที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน ต้องมีตัวหนังสือดังกล่าวบนแผ่นฝาครอบสวิตช์หรือเต้ารับ ที่
ไม่ลบเลือนเมื่อจับต้อง
สวิตช์หรือเต้ารับ ชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคาร (Weather Proof, WP) ให้ใช้ชนิดโลหะหล่อ
เคลือบสีและมีฝายางอัดรอบ
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ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
8. ระบบการต่อลงดิน
8.1 ทั่วไป
การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding) ให้ต่อเข้าที่อุปกรณ์ตดั ตอนใหญ่ประจำอาคาร ส่วนการต่อ
ลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Grounding) คือการต่ออุปกรณ์ที่เป็นโลหะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลงดิน
อุปกรณ์ที่ต้องต่อลงดิน ได้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เช่น ท่อโลหะ ดวงโคม เป็นต้น สายดินของการต่อลงดินอุปกรณ์
ไฟฟ้า ให้ใช้ตามที่กำหนด จะต้องทำตาม NEC Code และเป็นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
8.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งระบบต่อลงดินของระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบต่อลงดินสำหรับ
ระบบสื่อสาร และของระบบป้องกันฟ้าผ่า พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบให้สมบูรณ์ ตามที่แสดงไว้ในแบบและข้อกำหนดนี้
ทุกประการ
8.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
อุปกรณ์และขนาด ระบบการต่อลงดินประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 อย่างคือ สายดินและหลักสายดิน (Ground
Rod) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สายดินต้องเป็นทองแดงเปลือยมีขนาดไม่เล็กกว่า 35 ตร.มม. หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ หรืออย่างน้อย
ที่สุดขนาดไม่ตำ่ กว่าที่ระบุไว้ใน NEC ตารางที่ 250-94 และ 250-95 หรือ VDE Specification
No.0100 หรือตารางกำหนดขนาดสายดินของการไฟฟ้านครหลวงฯ
2) หลักสายดินสำหรับการต่อลงดิน ต้องเป็นแท่งเหล็กหุ้มทองแดง (Copper Clad Steel) มี
ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 3 ม. และต้องฝังห่างจากโลหะอื่นที่ต่อลง
ดินไม่น้อยกว่า 3 ม. และค่าความต้านทานของดิน (Earthing Resistances) ต้องมีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม
ถ้ามีค่าความต้านทานมากกว่าที่กำหนด ให้ฝังหลักสายดินเพิม่ ขึ้นและต่อเข้ากับหลักสายดินชุดที่ฝังไว้
แล้ว โดยทีผ่ ู้รับจ้างเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
3) สายตัวนำลงดินให้ใช้สายเส้นเดียวกันตลอด โดยไม่มีการตัดต่อ หากสายตัวนำลงดินที่กำหนดให้ร้อยใน
ท่อโลหะจะต้องต่อสายลงดินเข้ากับปลายทั้งสองข้างของท่อโลหะโดยใช้ปะกับโลหะ
4) การต่อเชื่อมทุกๆจุดของสายดิน สายดินกับหลักสายดิน และสายดินกับระบบ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้
วิธี Exothermic Welding โดยให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ และ NEC หัวข้อที่ 250 หรือ VDE
No.0100 ซึ่งการต่อดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดความต้านทานสูงกว่าที่กำหนดไว้ การต่อสายตัวนำแยก
เข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการใช้ปะกับโลหะชนิดใช้เครื่องมือกลอัดต่อแยก เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้น เมื่อถูก
แยกออกจากวงจรไฟฟ้าไปแล้วระบบการต่อลงดินของอุปกรณ์อื่นๆไม่ถูกตัดขาด
5) ระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบต่อลงดินสำหรับระบบสื่อสารนี้
จะต้องแยกจากระบบการต่อลงดินของระบบป้องกันฟ้าผ่า
6)
วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการติดตั้งของระบบการต่อลงดิน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ National Electrical
Code ข้อ 250 และ/หรือ การไฟฟ้านครหลวง
-

รายการประกอบแบบงานระบบ

ถ้าไม่มีกำหนดไว้ในแบบ สายดินที่เดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้าย่อย หรือแผง
ควบคุมอื่นๆ ต้องมีขนาดเป็นไปตามตาราง 250-95 ของ National Electrical Code และต้องมีขนาดไม่
เล็กกว่า 2.5 ตร.มม. สายดินที่เดินเชื่อมระหว่างแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้าเมน กับแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้าย่อยหรือ
แผงควบคุมอื่นๆ ต้องมีขนาดเป็นไปตามตาราง 250-94 ของ National Electrical Code
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-

ถ้าไม่มีกำหนดไว้ในแบบท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือรางเดินสายไฟฟ้าที่เป็นโลหะ ที่มสี ภาพการเป็นตัวนำไฟฟ้า
ต่อเนื่องตลอดความยาว ทั้งหมดให้ใช้แทนสายดินได้

-

สายไฟฟ้าที่เป็นเส้นดินและเส้นศูนย์ต้องไม่ใช้สายไฟฟ้าเส้นเดียวกัน

-

สายดินให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดทองแดงเปลือย หรือสายไฟฟ้าชนิดทองแดงหุ้มด้วย ฉนวนโพลีวีนีลคลอไรด์
(Polyvinyl Chloride)
แท่ ง สายดิ น แบบ Electrolytic Ground Rods ทำด้ ว ยท่ อ ทองแดงชนิ ด K-Copper ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 54 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 3,000 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
จำนวนตามแบบ ท่อทองแดงดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับการบรรจุสารตัวนำไฟฟ้า (Electrolytic )
และผลึกฝาปิดท่อด้านบน (ไม่สามารถเปิดฝาได้) พร้อมจุดเชื่อมต่อจากโรงงานผู้ผลิต ประกอบด้วย
Bentonite Clay และ Ground Enhancement Material เพื่ อ สามารถเก็ บ ความชื้ น ได้
เพี ย งพอ ระบบ Electrolytic Ground Rods ที่ ติ ด ตั้ ง ต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานจาก
Underwriter Laboratory (UL 467) และ CSA C 22.2 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

-

-

ระบบต้องมี Potential Equalization Clamp (PEC) ต่อระหว่าง Ground แต่ละชุด หรือตาม
แบบ โดย PEC มีคณ
ุ สมบัติดังนี้ : Max. Discharge Current
: 100 KA. (8/20S)
Rate Spark Over Voltage (100V/S)
: 350V+/-15%
Voltage Protection
: 800 V. @ 1kV/µs
Insulation Resistance
: > 1 Giga Ohms
Capacitance
: <10pF
Enclosure
: Weather proof

-

แท่งสายดิน (Ground Rod) ให้ใช้แบบเหล็กหุ้นด้วยทองแดง (Copper-Clad Steel) ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 ฟุต ส่วนบนสุดของแท่งสายดินต้องฝังอยู่ในดินทีร่ ะดับไม่น้อย
กว่า 60 ซม. จากระดับดิน เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน UL Listed

-

ยกเว้นจุดต่อเชื่อม ที่อยู่ภายในแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้าเมนแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้าย่อย แผงควบคุมต่างๆ หรือภายใน
อุปกรณ์ไฟฟ้า การต่อเชื่อมจุดอื่นๆ ทั้งหมดของระบบการต่อลงดินต้องใช้วิธี Cadweld โดยโลหะผสมที่ใช้
เป็นสารสำหรับต่อเชื่อมต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการต่อเชื่อมของโลหะที่จุดนั้นๆ

-

ความต้านทานของระบบเมื่อเทียบกับความต้านทานของดินต้องมีค่าไม่เกิน ต้องแก้ไข โดยเพิ่มแท่งสายดิน
จนทำให้ความต้านทานของระบบมีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม

-

อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น GROUND BAR, GROUND TEST BOX และ GROUND PIT ต้องจัดเตรียมให้ครบตาม
แบบ และรายละเอียดการติดตั้งให้ใช้ตาม TYPICAL DETAIL ตามข้อกำหนดใน SPEC

8.4 การติดตั้ง
1) การต่อสายศูนย์ลงดินของระบบไฟฟ้า ต้องต่อลงดินใกล้ๆกับหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่
ละเครื่องนั้นๆ
2) การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีดังต่อไปนี้
ดวงโคม เต้ารับ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเปลือกหุม้ ภายนอกเป็นโลหะส่วนของ
แผงสวิตช์ที่เป็นโลหะ
โครงเหล็กหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องที่เป็นโลหะ อันอาจมีกระแสไฟฟ้า
รายการประกอบแบบงานระบบ
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3)
4)
5)
6)
7)

ห้ามใช้สายศูนย์เป็นสายดินหรือสายดินเป็นสายศูนย์
สายดินทีต่ ิดตั้งในบริเวณที่อาจทำให้เสียหายชำรุดได้ ให้ร้อยในท่อโลหะ
การต่อลงดินของระบบล่อฟ้า ให้ดรู ายละเอียดในหัวข้อ "ระบบป้องกันฟ้าผ่า”
ขนาดของสายดินสำหรับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้เป็นไปตาม NEC หรือที่ระบุไว้ในแบบ
ผู้รับจ้างต้องทำแบบการต่อลงดินของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง ก่อนทำการ
ติดตั้ง
8) สายดินของการต่อลงดินอุปกรณ์ไฟฟ้า
ห้ามใช้ร่วมกับสายดินของระบบอื่นยกเว้นให้ใช้หลักสายดิน
(Ground Rod) ร่วมกันได้ และสายตัวนำลงดินของการต่อลงดินแต่ละอัน จะต้องเป็นชนิดและมีขนาด
เดียวกันกับสายตัวนำลงดินที่ต่อไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
9) ระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่า ห้ามใช้สายตัวนำลงดินร่วมกัน แต่ให้ใช้
สายตัวนำอย่างน้อยสองเส้นต่อหลักสายดินของทั้งสองระบบถึงกัน ท่อโลหะ รางร้อยสายไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆทีเ่ ป็นโลหะและอุปกรณ์ของระบบลิฟท์ ถ้าอยู่ในรัศมี 2 เมตร จากสาย
ดินของระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วย
10) ระบบการลงดินสำหรับระบบสื่อสาร
เป็นการต่อลงดินที่แยกเป็นอิสระสำหรับอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยมีสารดินแยกจากสายดินทั่วไปตามที่กล่าวข้างต้น สายดินสำหรับระบบสื่อสารให้ใช้
สายตัวนำทองแดงเปลือยเดินในท่อร้อยสายขนาดตาม NEC หรือที่ระบุไว้ในแบบ โดยที่หลักสายดินของ
ระบบ ควรอยู่ห่างจากหลักสายดินของระบบอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร และมีค่าความต้านทานของดิน
ต้องไม่เกิน 1 โอห์ม ถ้าหากมีความต้านทานสูงกว่าที่กำหนดให้เพิ่มหลักสายดิน

8.5 การทดสอบ
ผู้รับจ้างต้องทดสอบวัดค่าความต้านทานของสายดิน และความต้านทานของดิน ต่อหน้าผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้
ว่าจ้าง ถ้าความต้านทานสูงกว่าทีก่ ำหนดไว้ ให้ผรู้ ับจ้างรีบทำการแก้ไขโดยทันที โดยที่ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง และผลของการทดสอบให้ผรู้ ับจ้างจัดทำเป็นรายงานส่งให้ผู้ว่าจ้าง 4 ชุด
ตารางที่ 1 ขนาดต่ำสุดของสายที่ต่อกับหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
ขนาดสายเมนเข้าอาคาร
(ตัวนำทองแดง) ตารางมิลลิเมตร
ไม่เกิน 35
เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500
เกิน 500

ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดิน
(ตัวนำทองแดง) ตารางมิลลิเมตร
10
16
25
35
50
70
95

ตารางที่ 2 ขนาดต่ำสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
รายการประกอบแบบงานระบบ

5-22

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ
เครื่องป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์)
6-16
20-25
30-63
80-100
125-200
225-400
500
600-800
1,000
1,200-1,250
1,600-2,000
2,500
3,000-4,000
5,000-6,000

รายการประกอบแบบงานระบบ

ขนาดต่ำสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณ์
ไฟฟ้า
(ตัวนำทองแดง) ตารางมิลลิเมตร
1.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
185
240
400
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ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
9. สายไฟฟ้าแรงต่ำ
9.1 ทั่วไป
สายไฟฟ้าแรงต่ำของอาคารต้องเป็นไปตามมาตรฐานสายไฟฟ้า มอก. 11-2553
9.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำ ตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ
9.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9

สายไฟฟ้าที่ร้อยในท่อใช้สายหุ้มฉนวนพีวีซี ทนแรงดันได้ 750 โวลท์ อุณหภูมิใช้งาน 70C หรือ
ตามที่แสดงในแบบ
สายไฟฟ้าที่เดินลอยใช้สายหุ้มฉนวน และเปลือกนอกพีวีซี แกนเดียวหรือหลายแกน ทนแรงดันได้
750 โวลท์ อุณหภูมิใช้งาน 70C หรือตามที่แสดงในแบบ
สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคมใช้สายอ่อนหุ้มฉนวน ทนต่ออุณหภูมิสูงตาม NEC
รายละเอียดของสายไฟฟ้าทั่วไป ซึง่ เป็นสายหุม้ ฉนวนพีวีซี พิกัดแรงดัน 750 โวลท์ และอุณหภูมิใช้
งาน 70OC
สายป้อนและสายวงจรย่อย ให้ใช้สายหุ้มฉนวนพีวีซีแกนเดียวทนแรงดันได้ 750 โวลท์ อุณหภูมิใช้
งาน 70OC หรือตามที่แสดงในแบบ
สายไฟสำหรับวงจรโคมไฟฟ้า และเต้ารับแต่ละวงจรต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่าที่แสดงไว้ในแบบ แต่ต้อง
ไม่ต่ำกว่า 2.5 ตร.มม.
สายต่อแยกเข้าหาโคมไฟแต่ละโคมให้ใช้สายขนาด 1.5 ตร.มม. ได้
สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคม ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1 ตร.มม. และต้องทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 125 ของกระแสใช้งานสูงสุด
สายไฟฟ้า แรงดันต่ำชนิดทนไฟ Fire Resistance Cable และชนิด LSOH (Flame Retardant
Cable )
ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ สายนำไฟฟ้าจะต้องยังคงรักษาสภาพการนำไฟฟ้าที่แรงดัน
และกระแสในสภาวะที่ปกติ และวัสดุที่ใช้ทำสายไฟฟ้า จะต้องไม่เอื้ออำนวยต่อการ ติดไฟ, ลามไฟ
และสายไฟจะต้องไม่ก่อกำเนิดปริมาณควันที่เป็นอันตราย และรวมถึง
แก๊สพิษและกรดแก๊สจากธาตุในหมู่ HOLOGEN
9.3.9.1 คุณสมบัติทั่วไป
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

รายการประกอบแบบงานระบบ

ทนแรงดันได้ 600/1,000 V. ตามมาตรฐาน IEC Publication 502
จะต้องประกอบด้วย เทปทนไฟ เช่น MICA Tape พันหุ้มรอบตัวนำทองแดง
วัสดุที่เป็นฉนวน (Insulation) และเปลือกนอก (Outlet Sheath) จะต้องเป็นวัสดุที่มี
คุณสมบัติ Low smoke, Zero Halogen, Non Toxic และ Flame Retardant
คุณสมบัติดา้ น Fire Resistant ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6387 Category C, W, Z
คุณสมบัติดา้ น Flame Retardant ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC Publication 332-1
คุณสมบัติดา้ น Lowsmoke ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC Publication 1034-3
สายใหญ่กว่า 6 ตารางมิลลิเมตร ต้องเป็นสายตีเกลียว (Stranded Wire)
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9.3.9.2 ความต้องการด้านเทคนิค ของสายทนไฟ
สายไฟฟ้าชนิดอ่อน ติดตั้งได้สะดวก ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502 มีตัวนำแกน
ทองแดงชนิด STRAND (IEC 228 Class2) ที่พันหุม้ ด้วย Glass Mica เป็นฉนวนกันไฟภายใน
และหุ้มอีกชั้นด้วยสารแร่ฉนวนอ่อนตัว ชนิดไม่หลอมละลาย ติดไฟ เมื่ออยู่ภายในเพลิง สายไฟ
จะต้องมีรัศมีดัดโค้งไม่เกิน 6-10 เท่าของรัศมีความโตของสายไฟนั้น วัสดุที่หุ้มจะต้องไม่แปร
สภาพใด ๆ เมื่อตัวนำไฟฟ้าต้องนำกระแสไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่อเนื่องสูง 90  C ตามมาตรฐาน
IEC 216 และสายไฟทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลดังนี้
• สามารถนำไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องได้เป็นปกติในขณะเกิดเพลิงไหม้ตาม
มาตรฐาน BS 6387 C. W. Z. โดยมีผลทดสอบแยกกันดังนี้
- ข้อกำหนด C ที่อุณหภูมิ 950C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
- ข้อกำหนด W ให้รับความร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 650๐ C เป็นเวลา 15 นาที แล้ว พ่น
ด้วยน้ำที่อุณหภูมิเดียวกันเป็นเวลา 15 นาที
- ข้อกำหนด Z สายไฟต้องยังสามารถนำไฟฟ้าได้เป็นปกติขณะที่กระทำด้วย แรงกล
จากภายนอกที่อุณหภูมิ 950๐ C เป็นเวลา 15 นาที
•
สายไฟมีค่าแรงดัน 0.6 / 1KV (เพาเวอร์/คอนโทรล)
•
สายไฟมีค่าแรงดัน 300/500 (สายสื่อสาร)
•
สายไฟต้องผ่านการทดสอบที่แสดงว่าไม่เอื้ออำนวยต่อการลามไฟของ
สายไฟตามมาตรฐาน
IEC 332-1
IEC 332-3 A B C
VDE 0472 Part 804/C
• ปริมาณควันไฟ เมื่อสายถูกเผาไฟไหม้ ควันที่เกิดขึ้นจะต้องยอมให้ปริมาณ
แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 70 %
- IEC 1034-2
•
ปริมาณ HALOGEN เป็นศูนย์
IEC 754-1
•
ค่าความเป็นกรด ด่างที่เหมาะสม
IEC 754-2
•
ไม่มีแก๊สพิษต่างๆ
- NFC20-454
- NES 713
• เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ระยะการลามไฟจะน้อยเมื่อค่าความร้อนของฉนวนที่ไหม้
น้อยกว่า 8500 BTU หรือ 20 KJ// GRAM
• ความสามารถต่อการลัดวงจร และการใช้เกินกระแสพิกัดสายไฟจะต้อง
ทนที่อุณหภูมิ 250๐ C เป็นเวลา 5 วินาที และ 200๐ C เป็นเวลา 15
วินาที
• การควบคุมคุณภาพ บริษัทผูผ้ ลิตสายไฟเหล่านี้ จะต้องได้รับการ
ยอมรับตามมาตรฐานประกันคุณภาพ ISO 9001,
LPCB
• อุปกรณ์ขั้วต่อสาย จะต้องมีการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยจะต้องมี
คุณสมบัติทนไฟเหมือนกับสาย
รายการประกอบแบบงานระบบ
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• สายไฟ ชนิด FLAME RETARDANT (LSOH) ให้ผลิตตามมาตรฐานข้างต้น
โดยยกเว้นการมี Glass Mica

9.4 การติดตั้ง
9.4.1
9.4.2
9.4.3

สายไฟฟ้าต้องเดินร้อยในท่อโลหะ และ/หรือ ตามที่กำหนดในแบบ
การเดินสายไฟฟ้าในท่อต้องกระทำภายหลังการวางท่อร้อยสาย
กล่องต่อสายกล่องดึงสายและ
อุปกรณ์ต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น อุปกรณ์การดึงสายไฟฟ้าต้องร้อยสายในขณะที่จะเดิน
สายไฟแต่ละช่วง ห้ามมิให้ตระเตรียมหรือร้อยสายไฟไว้ในท่อร้อยสายล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด
การเดินสายไฟฟ้าในท่อแนวดิ่ง ต้องมีการจับยึดที่ปลายบนของท่อ และต้องมีการจับยึดเป็นช่วงๆ
ซึ่งระยะห่างไม่เกินตามที่กำหนดในตาราง
ระยะห่างสำหรับการจับยึดสายไฟในแนวดิ่ง

ขนาดของสายไฟ
(ตารางมิลลิเมตร)
ไม่เกิน 50
70 – 120
150 – 185
240
300
เกินกว่า 300
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12
9.4.13
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ระยะจับยึดต่ำสุด
(เมตร)
30
24
18
15
12
10

หมายเหตุ
ถ้าระยะตามแนวดิ่งน้อยกว่า
25%
ของระยะที่กำหนดใน
ตาราง ไม่ต้องใช้ที่จับยึด

การดึงสายควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการดึงสายซึ่งออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้กับงานดึงสายไฟฟ้า
ภายในท่อ และต้องปฏิบตั ิตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย
การหล่อลื่นในการดึงสายผูร้ ับจ้างต้องใช้ตัวหล่อลื่นซึ่งเป็นชนิดที่ผผู้ ลิตสายไฟฟ้าแนะนำไว้เท่านั้น
การดัดงอสายไฟฟ้าทุกขนาดต้องกระทำอย่างระมัดระวังในการติดตั้ง รัศมีของการดัดงอต้องเป็นไป
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตสายไฟฟ้าหรือ NEC
การต่อสายไฟ ให้ทำได้เฉพาะในกล่องต่อสาย และภายในดวงโคมเท่านั้น
สายทองแดงที่มีขนาดไม่เกิน 10 ตร.มม การต่อสายไฟใช้ขั้วต่อสายแบบเกลียวกวดหรือใช้
เครื่องมือกลบีบ และสำหรับสายขนาด 16 ตร.มม หรือใหญ่กว่าให้ใช้ขั้วต่อสายแบบใช้เครื่องมือกล
บีบและใช้ฉนวน (Heat Shrinkable Tube) ห่อหุ้มรอยต่อดังกล่าว
การต่อสายใต้ดินหรือในบริเวณที่เปียกชื้นหรือโดนน้ำได้ ต้องหล่อหุม้ ด้วยสารกันความชื้นมิให้เข้าไป
ในหัวต่อได้เช่น สารประเภทซิลิโคน หรือ Epoxy
การต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีที่อุปกรณ์ไฟฟ้ามีหัวสกรูแบบพันสายต้องใช้หางปลาและหาก
อุปกรณ์ไฟฟ้ามีขั้วรับสายแบบมีรสู อดสายให้ต่อตรงได้
การกันความชื้น ปลายทั้งสองข้างของสายไฟฟ้าที่ปล่อยไว้ ต้องมีกรรมวิธีป้องกันความชื้นจาก
ภายนอก สำหรับสายที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 ตร.มม ให้ใช้ฉนวนห่อหุ้มรอยต่อ
ผู้รับจ้างจะต้องใช้อุปกรณ์/เครื่องมือใช้งานเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งสายไฟฟ้าทนไฟ
ป้ายแสดงเลขที่วงจร สายไฟฟ้าทั้งหมดที่ปลายสายทั้งสองข้างและในทุกจุดที่มีการต่อสายไฟฟ้า ทั้ง
ในกล่องต่อสาย รางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีป้ายติดแสดงเลขที่วงจรไฟฟ้า โดยใช้
ป้ายที่มีความทนทานดีเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา รายละเอียดของการบ่งบอกเป็นไปตามที่
แสดงไว้ในแบบ
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9.4.14 สายไฟชนิดทนไฟ และชนิด LSOH ให้ติดตั้งบนรางเดินสาย CABLE TRAY หรือ WIRE WAY หรือ
เดินในท่อโลหะ
การจัดวางจะต้องไม่ทำให้เกิดการนำกระแสไฟลดลงแต่อย่างไรกรณีเดินในราง
จะต้องรัดสายด้วย สายรัดชนิด STAINLESS การจัดวางสายและระยะทางของสายเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
9.5 การทดสอบ
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าสายไฟที่นำมาติดตั้งในอาคารนี้
อาจมีคุณสมบัตไิ ม่ดเี ท่าที่กำหนดไว้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปให้
สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือทำการทดสอบตามมาตรฐานโดยผูร้ ับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หากตัวอย่างไม่ผ่านการทดสอบ
ตามมาตรฐานผู้รับจ้างต้องนำสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากสัญญา และ
ต้องรับผิดชอบในความล่าช้าของงานในส่วนนี้ด้วย

รายการประกอบแบบงานระบบ

5-27

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
10. การเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ
10.1 การเดินสายแบบเดินลอย (Surface Wiring)
10.1.1 ทั่วไป
การเดินสายไฟฟ้าแบบเดินลอยหรือเกาะไปตามผนัง
ต้องเป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยอันเกี่ยวกับไฟฟ้าและกฏของการไฟฟ้าฯ
10.1.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งการเดินสายแบบเดินลอย ซึ่งอยู่ในอาคารตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ
(ถ้ามีระบุในแบบ) และระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ
10.1.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สายไฟฟ้าสำหรับการเดินลอยต้องเป็นชนิดตัวนำหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอกเป็นพีวีซี หรือ
สายไฟฟ้าชนิดอื่นที่มีคณ
ุ ภาพทัดเทียมกัน
ตัวจับยึดสายไฟฟ้า
ต้องสามารถทนอุณหภูมิที่ใช้งานของสายไฟฟ้าและสามารถทนต่อ
สภาพบรรยากาศได้ดี
สายไฟฟ้าสำหรับระบบการเดินสายแบบเดินลอย จะต้องจับยึดผนังหรือสิ่งก่อสร้างด้วยเข็ม
ขัดรัดสายหรือที่จับสายทีเ่ หมาะสม ที่ไม่ทำให้เปลือกนอกของสายชำรุด
การงอสายชนิดนี้ จะต้องให้มรี ัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 5 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เปลือกนอก
การต่อสายไฟฟ้า ต้องทำภายในกล่องต่อสายเท่านั้น ด้วย Wire Nut หรืออุปกรณ์อื่นที่
เทียบเท่า
การเดินสายต้องเดินให้ขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคาร

10.2 การเดินสายแบบฝังดินโดยตรง (Direct Burial)
10.2.1 ทั่วไป
การเดินสายไฟฟ้าแบบฝังดินโดยตรง ต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ปลอดภัยอันเกี่ยวกับไฟฟ้า และกฎของการไฟฟ้าฯ

เรื่องความ

10.2.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งการเดินสายแบบฝังดินโดยตรง ซึ่งอยู่ในอาคารตามทีไ่ ด้แสดงไว้ใน
แบบ (ถ้ามีระบุในแบบ) และระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ
10.2.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
1)
2)

รายการประกอบแบบงานระบบ

สายไฟฟ้าสำหรับการเดินฝังดินโดยตรง ต้องเป็นชนิดที่ออกแบบให้ใช้ฝังดินโดยตรง และ
ต้องมีฉนวนอย่างน้อย 2 ชั้น โดยที่ฉนวนภายนอก ต้องเป็นเทอร์โมพลาสติก
การต่อสายไฟฟ้าที่ฝังดินโดยตรง กระทำได้โดยวิธีการพิเศษ โดยเฉพาะ ตรงรอยต่อให้หุ้ม
Epoxy Rasin หรือวัสดุอื่นที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่า
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3)

ในกรณีที่มสี ายไฟฟ้าหลายชุดฝังอยู่ในแนวเดียวกัน ต้องมีรายละเอียด
ดังกล่าวแสดงวงจรและขนาดสายไฟฟ้าทุกๆช่วงไม่เกิน 3 เมตร

บนสายไฟฟ้า

10.2.4 การติดตั้ง
1)
2)
3)

4)

5)

สายไฟฟ้าสำหรับการเดินฝังดินโดยตรง ต้องฝังลงในดินลึกอย่างน้อย 60 ซม.
สายไฟฟ้าต้องวางบนทรายซึ่งหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. (Sand bed)
การวางสายไฟฟ้าบนทราย ควรวางเรียงเดีย่ วตามแนวนอน โดยที่ระยะห่างระหว่าง
สายไฟฟ้าควรมีค่าเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้าดังกล่าว แล้วกลบด้วยทรายโดยรอบ
สายไฟฟ้าหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. เช่นกัน และวางทับด้วยแผ่นคอนกรีตหรือแผ่นอิฐ
ตลอดสายก่อนกลบด้วยดินในตอนที่สายโผล่ออกจากพื้นดิน ต้องมีการป้องกันสายโดยการ
ร้อยสายผ่านท่อโลหะ หรือใช้วิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม
บนผิวดินในแนวเดินสายจะต้องวางแผ่นคอนกรีต (Concrete Tile) แสดงแนวสายไฟฟ้าใต้
ดินทุก ๆ ช่วงไม่เกิน 30 เมตรในทางตรง และ ทุกช่วงหักโค้ง หรือเดินเข้าอาคาร โดยที่
แผ่นคอนกรีตดังกล่าวมีอักษรย่อแสดงชนิดของสายไฟฟ้าและลูกศรชี้แนวเดินสายไฟฟ้าใต้
ดิน
ในกรณีที่สายไฟฟ้าที่ฝังใต้ดินโดยตรง จำเป็นต้องผ่านถนน หรืออาคารที่ต้องรับน้ำหนัก
จำเป็นต้องร้อยสายในท่อ Asbestos Cement Pipe หรือท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิด
หนา (RSC) ในช่วงดังกล่าวแล้วจึงฝังดินได้ต่อไป

10.2.5 การทดสอบ
สายไฟฟ้าทีฝ่ ังใต้ดินโดยตรง ก่อนจะกลบด้วยทราย และดินตามลำดับให้ทดสอบสภาพของฉนวนของสายไฟฟ้าด้วยเมกเกอร์
ก่อนกลบทุกครั้ง

รายการประกอบแบบงานระบบ
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ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
11. ท่อร้อยสายไฟฟ้า
11.1 ทั่วไป
ท่อร้อยสายไฟฟ้าของอาคารทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ ประกาศกระทรวงมหาดไทย และ NEC
11.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบตามที่ได้แสดงในแบบ
ข้อกำหนดนี้ทุกประการ

และระบุใน

11.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
1)
2)

3)

4)

5)

6)

รายการประกอบแบบงานระบบ

ท่อโลหะและอุปกรณ์ต้องเป็นวัสดุที่ใช้เฉพาะกับงานไฟฟ้า ท่อที่ไม่ได้ฝังในผนังหรือคอนกรีตจะต้องยึด
ด้วยประกับโลหะ และ/หรือประกับสำหรับแขวนท่อทุกๆช่วง 2.5 เมตร และไม่เกิน 1.0 เมตร จาก
กล่องต่อสายหรืออุปกรณ์
ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนา (Rigid Steel Conduit: RSC) ต้องเป็นท่อเหล็กแข็งชนิดหนา
ผ่านขบวนการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanize มาแล้วและมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เล็กกว่า 1/2
นิ้ว ใช้ฝังในดินใต้ถนนหรือใช้ในสถานที่ที่อาจได้รับความเสียหายได้ง่าย ท่อโลหะชนิดหนาใช้ข้อต่อชนิด
เกลียวท่อที่ฝังในปูน ฝังในดิน และที่อยู่ภายนอกอาคารที่อาจจะเปียกชื้นหรืออยู่ในที่เปียกชื้น ต้องทา
น้ำยาที่เกลียว (Electrical Pipe Joint Compound) ก่อนใส่ข้อต่อเพื่อกันน้ำเข้า
ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดกลาง (Intermediate Metal Conduit: IMC) ต้องเป็นท่อเหล็กชนิด
หนาผ่านขบวนการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanize มาแล้วและมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เล็กกว่า
1/2 นิ้ว ใช้ฝังในปูนทราย ในพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือใช้ในสถานที่ที่อาจได้รับความเสียหายได้งา่ ย
หรือที่ชื้นตามข้อกำหนดของ NEC
ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing: EMT) ต้องเป็นท่อเหล็กบาง ผ่าน
ขบวนการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanize มาแล้ว และ
มีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เล็กกว่า
1/2 นิ้ว ใช้เดินลอยเกาะติดกับผนังหรือเพดานหรือเดินฝังในอิฐก่อ (ต้องใช้ร่วมกับข้อต่อชนิดกันน้ำ)
สามารถใช้ติดตั้งได้ในทุกสถานที่ ยกเว้นที่ระบุไว้ในกรณีท่อ RSC, IMC และท่ออ่อนซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
ท่อโลหะชนิดบาง โดยทั่วไปใช้ข้อต่อแบบสลักเกลียวขัน (Set-screw) และแบบ
ใช้เครื่องมือบีบ
(Compression Type)
ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดอ่อน (Flexible Metal conduit: FMC) ต้องทำจาก Galvanize
Steel ใช้ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มกี ารสั่นขณะใช้งานเช่น มอเตอร์เป็นต้น หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ
ความคล่องตัวในการปรับตำแหน่ง เช่น ดวงโคมเป็นต้น หรือใช้ในที่อื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้ท่อแข็งได้
ท่อโลหะชนิดอ่อนต้องใช้ข้อต่อที่ทำสำหรับท่ออ่อนโดยเฉพาะ ท่อโลหะชนิดอ่อนให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า
1/2 นิ้ว ท่ออ่อนที่ใช้ในบริเวณที่อาจจะเปียกชื้นหรืออยู่ในที่เปียกชื้นต้องเป็นแบบกันน้ำ และใช้ข้อ
ต่อชนิดกันน้ำเช่นกัน
ท่อร้อยสายชนิดพลาสติค (High Density Polyethylene Conduit : HDPE) ทำมาจากสาร
Polyethylene ชนิดความหนาแน่นสูง ตามมาตรฐาน ASTM-D 1248 มีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เล็ก
กว่า 1/2" Class I สำหรับใช้ฝังในดินใต้ถนน Class II สำหรับเดินลอยเกาะติดกับผนังหรือเพดาน หรือ
เดินฝังในดิน
โดยทั่วไปท่อร้อยสายชนิดพลาสติคใช้ติดตั้งในบริเวณที่มีสภาพการกัดกร่อนสูง เช่น
บริเวณชายทะเล เป็นต้น ท่อร้อยสายชนิดพลาสติคโดยทั่วไปใช้ข้อต่อชนิด HDPE (HDPE -Coupling)
ลักษณะต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของท่อที่ต้องการต่อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ท่อร้อยสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะใชังานและสภาวะแวดล้อม
ดังที่ได้กล่าวโดยสังเขป
มาแล้ว
ท่อร้อยสายแต่ละท่อต้องมี Coupling อยูท่ ี่ปลายข้างหนึ่งและ Thread Protector อีกข้างหนึ่ง
Conduit Fitting ต้องเป็นไปตามที่กำหนดของ NEMA และ UL 514
ต้องมี Lock Nut และ Bushing ในทุกปลายของท่อ
กล่องต่อสายไฟฟ้า ต้องเป็นกล่องชุบสังกะสีหรือแคดเมียม
ท่อร้อยสาย ต้องมีวิธีป้องกันสนิมและป้องกันการบาดสาย
ระบบสี ท่อไฟฟ้าทั้งหมดที่เดินลอยทั้งภายในฝ้าเพดานหรือเดินลอยติดผนังหรือเพดานให้ทาสีคาดไว้ที่
ท่อทุกๆ 1 เมตรด้วยสีตามโค๊ตสีทรี่ ะบุไว้ แสดงให้ทราบว่าเป็นท่อระบบไฟฟ้า

11.4 การติดตั้ง
ให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯและ NEC โดยที่
1) ท่อ RSC และ ท่อ IMC ต้องใช้เดินฝังในดิน หรือคอนกรีตหรืออิฐก่อ หรือ Floor Slab การติดตั้งเป็นไป
ตาม NEC หัวข้อที่ 346
2) ท่อ EMT ต้องใช้กับแนวเดินท่อที่ Exposed หรือ Concealed การติดตั้งเป็นไปตาม NEC หัวข้อที่
348
3) ท่ออ่อน ต้องใช้เมื่อต้องการต่อเชื่อมท่อเข้ากับอุปกรณ์ซึ่งมีการสั่นสะเทือนหรือเมื่อต้องการยืดหยุ่น การ
ติดตั้งเป็นไปตาม NEC หัวข้อที่ 350
4) Associated Material ต้องเป็นไปตาม NEC หัวข้อที่ 370 สำหรับการติดตั้งในบริเวณอันตราย
(Hazard) ให้เป็นไปตาม NEC หัวข้อที่ 500
5) Bend And Offset ต้องเป็นไปตามที่แสดงไว้ในแบบทุกประการ ท่อร้อยสายที่เสียรูปและไม่เป็นไป
ตามที่ระบุ ห้ามนำมาใช้ในการติดตั้ง
6) การนำท่อร้อยสายไปติดตั้ง ถ้ามี Moisture Pocket ต้องกำจัดให้หมดเสียก่อน
7) ท่อของวงจรไฟฟ้าปกติ(Normal Circuit) ต้องแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency
Circuit)
8) การเดินท่อให้พยายามเดินในแนวเฉลียงทางเดิน และมีแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคาร
9) ท่อที่ต่อเข้ากับกล่องต่อสายและอุปกรณ์ต้องมีข้อต่อสาย (Box Connector) ติดไว้ทุกแห่ง ปลายท่อที่มี
การร้อยสายเข้าท่อ ถ้าอยู่ในอาคารต้องมี Conduit Bushing ใส่ไว้ ถ้าอยู่นอกอาคารหรือในที่เปียกชืน้
ต้องมีหัวงูเห่า (Service Entrance Fitting) ใส่ไว้ ปลายท่อที่ยังไม่ได้ใช้งานต้องมีฝาครอบ(Conduit
Cap) ปิดไว้ทุกแห่ง การต่อท่อโลหะชนิดบางที่ฝังในผนังหรือพื้นให้ใช้ข้อต่อชนิดกันน้ำ การงอท่อต้องให้
มีรัศมีความโค้งของท่อไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อโดยใช้เครื่องมือดัดที่
เหมาะสม และเมื่อรวมมุมที่งอแล้วต้องไม่เกิน 360 องศา (ระหว่างกล่องต่อสายสองจุด)
10) ปลายท่อทั้งสองข้างทุกท่อนก่อนที่จะต่อเข้าด้วยกันกับข้อต่อ หรือกล่องต่อสายต้องทำให้หมดคมโดยใช้
Conduit Reamer และการวางท่อต้องไม่ทำให้ผิวภายนอกท่อชำรุด
การต่อเชื่อมกับกล่องต่อสายและตัวตู้ ส่วนที่เป็นเกลียวของท่อต่อผ่านเข้าไปในผนังของกล่องหรือตัวตู้ โดยมี Locknut ทั้งด้าน
ในและด้านนอกที่ปลายของท่อ ท่อร้อยสายต้องมี Bushing สวมอยู่
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12. รางเดินสายไฟฟ้า (Cable Ladder, Cable Tray or Wireway )
12.1 ทั่วไป
รางเดินสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตาม NEC Article 362 ทำจากแผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมแล้วพ่นสีอบ
(Stove Enamel Paint) และทนต่อสภาพบรรยากาศได้ดี
12.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งรางเดินสายไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์จับยึดรางเดินสายไฟฟ้ากับโครงสร้างอาคาร
สำหรับรูปร่างและขนาดของรางเดินสายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามที่ได้แสดงในแบบและระบุใน ข้อกำหนดนี้ทุกประการ
12.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
1)

2)
3)
4)
5)

รางเดินสายไฟฟ้า ต้องทำจากแผ่นเหล็กที่ผ่านการชุบฟอสเฟตที่มคี วามหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม
สำหรับ Cable Ladder/ Cable Tray และ 1.5 มม. สำหรับ Wire Way หรือที่ระบุไว้ในแบบ Cable
Ladder และ Cable Tray ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมโดยวิธี Hot-dip Galvanized หรือ ElectroGalvanized สําหรับ Wireway ต้องพ่นสีทับเพื่อป้องกันสนิมและทนต่อสภาพการผุกร่อนได้ดี
ตัวรางเดินสายไฟฟ้าต้องมีความแข็งแรงอย่างพอเพียงที่จะป้องกันสายไฟฟ้าที่เดินอยูภ่ ายในได้และ
สามารถรับน้ำหนักของสายไฟฟ้าดังกล่าวได้ดี
ภายในตัวรางเดินสายไฟฟ้า ต้องออกแบบให้สามารถเดินสายไฟฟ้าในรางดังกล่าวได้ง่าย และไม่ทำให้
สายชำรุดเสียหาย เช่นขอบข้างราง และ/หรือขั้นของรางต้องเรียบโดยไม่มีความคมของของ
รางเดินสาย จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์จับยึด (Support) ทุกๆ ช่วงไม่เกิน 1.5 เมตร และตัวจับยึด
ต้องมีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ
รางเดินสายและอุปกรณ์จับยึด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างก่อนทำ
การติดตั้ง

12.4 การติดตั้ง
การติดตั้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยอันเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎของ
การไฟฟ้าฯ และ NEC
2) จำนวนสายไฟฟ้าที่เดินในรางให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ และ NEC
3) รางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการเดินสาย ต้องต่อลงดิน
สายไฟฟ้าที่เดินในรางเดินสายไฟฟ้าทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน
ต้องมีอุปกรณ์จับยึดสายไฟฟ้ากับรางเดินสายไฟฟ้าดังกล่าว
(Cable Tie) หรือใช้อุปกรณ์จบั ยึดสายไฟฟ้าที่เหมาะสม
1)
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13. กล่องต่อสายไฟฟ้า
13.1 ทั่วไป
กล่องต่อสายแบบต่างๆต้องเป็นไปตาม NEC หัวข้อที่ 370 และ 373 กล่องต่อสายให้หมายรวมถึงกล่องต่อ
สวิตช์ เต้ารับ กล่องดึงสาย กล่องรวมสาย และกล่อง สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
13.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งกล่องต่อสายสำหรับเต้ารับ สวิตช์ และอุปกรณ์อื่นๆ กล่องดึงสาย (Pull Box)
กล่องต่อสาย (Junction Box) และข้อต่อต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้
ทุกประการ และส่วนอื่นที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับการติดตั้ง (ซึง่ ไม่ได้แสดงไว้ในแบบ)
13.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
1) โดยทั่วไปกล่องต่อสายต้องเป็นเหล็กอาบสังกะสี หรืออลูมเิ นียมหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. เป็นแบบมีฝา
ปิด และมีขนาดไม่เล็กกว่าที่กำหนดไว้ในตารางของ NEC
2) กล่องต่อสายต้องมีกรรมวิธีกันสนิมและป้องกันการบาดสาย
3) กล่องต่อสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งานและสภาวะแวดล้อม
4) กล่องต่อสายแบบกันน้ำ ต้องใช้เป็นอะลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ หรือพลาสติก และมีกรรมวิธีป้องกันน้ำ
ได้ดี โดยที่ฝาครอบมีขอบยางอัดรอบ หรือทำด้วยเหล็กแผ่นหรืออะลูมิเนียมแผ่น
5) กล่องต่อสายสำหรับสวิตซ์ และเต้ารับแบบกันน้ำฝนได้ที่ใช้ติดเกาะผนังใช้ชนิดโลหะหล่อ (Die Cast)
พ่นสีและอบ หรือกล่องพลาสติก กล่องต่อสายสำหรับติดสวิตซ์ใช้ขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนสวิตซ์ ลึก
ประมาณ 54 มม. กล่องต่อสายสำหรับติดดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ชนิดหกเหลี่ยมหรือแปด
เหลี่ยมตามมาตรฐาน NEMA ใช้ขนาดลึกประมาณ 41 มม. กล่องต่อสายสำหรับติดเต้ารับใช้ขนาด
ประมาณ 54x112x54 มม.ต้องใช้ทุกแห่งที่มีสวิตซ์ เต้ารับ จุดที่ต่อแยกไปยังดวงโคมและอุปกรณ์
ไฟฟ้า จุดที่มีการตัดต่อสายจุดที่มกี ารเลีย้ วโค้งเกินกว่าที่กำหนด และตามความจำเป็น
6) กล่องดึงสายและฝาครอบขนาดใหญ่ ให้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. พ่นสีกันสนิมแล้ว
พ่นสีชั้นนอกด้วย
7) ขนาดกล่องต่อสายและจำนวนสายในกล่องต้องเป็นไปตามกฏของ NEC
8) กล่องสำหรับสวิตซ์และเต้าเสียบทีฝ่ ังในผนังและเสา ซึ่งไม่สามารถใช้ขนาดลึก 54 มม.ได้ ให้ใช้ชนิดลึก
41 มม. แทนได้ โดยทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน กล่องต่อสายอื่นๆ และ Junction Box ให้
ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 102x102x54 มม.
9) กล่องต่อสายทุกกล่องต้องต่อลงดินตามกฏของ NEC
10) ระบบสี กล่องต่อสายทุกกล่องต้องทาสีภายในกล่อง และฝากล่องด้วยสีสม้ สำหรับระบบไฟฟ้า สีเหลือง
สำหรับไฟฟ้าฉุกเฉินและสีเขียวสำหรับระบบ โทรศัพท์ ฯลฯ
13.4 การติดตั้ง
ให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ และ NEC
กล่องต่อสายทุกกล่องต้องมีการจับยึดที่แข็งแรงกับตัวอาคาร
การต่อท่อเข้ากับกล่องต่อสายต้องประกอบด้วย Lock Nut และ Bushing และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น
สำหรับการเดินสายและต่อสาย
4) ในกรณีใช้กับโคมไฟ Down light การต่อสายเข้ากับกล่องต่อสายต้องประกอบด้วย Cable Gland
และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นสำหรับการเดินสายและต่อสาย
กล่องต่อสายของวงจรไฟฟ้าปกติ (Normal Circuit) ต้องแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Circuit)
1)
2)
3)
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14. การป้องกันสนิม
14.1 ทั่วไป
วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กทุกชนิดต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม
14.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องมีกรรมวิธีป้องกันสนิมให้แก่ส่วนที่เป็นเหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามทีไ่ ด้แสดงไว้ใน
แบบและระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ
14.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
14.3.1 ท่อร้อยสายโลหะ และชิ้นส่วนที่เป็นโลหะซึ่งฝังในดิน ให้ทาด้วยสารประเภทแอสฟัลต์ เช่น ทาฟลิ้น
โค๊ตด้านนอกให้ทั่วอย่างน้อย 3 ครั้ง
14.3.2 กรรมวิธีการป้องกันสนิม
1) ทำความสะอาดแผ่นเหล็กให้เรียบสะอาดและปราศจากไขหรือน้ำมัน
2) ส่วนที่เป็นสนิมให้ใช้น้ำยาล้างสนิมล้างออกให้หมด พ่นสีรองพื้นด้วย Zinc Phosphate
หรือ Etching Primer อื่นที่เทียบเท่าและอบสีรองพื้น
3) การพ่นสีชั้นนอกใช้สีน้ำมันชนิดอบ (Bake Enamel) พ่นทับอย่างน้อย 2 ชั้นแต่ละชั้นอบ
เช่นเดียวกับสีรองพื้นแล้วให้ขัดด้วยขี้ผึ้งขัดสี
4) กรรมวิธีการป้องกันสนิมโดยวิธีอื่น ผู้รับจ้างต้องขออนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ
14.4

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก และมีกรรมวิธีป้องกันสนิมจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้าง
ก่อนขออนุมัติติดตั้ง
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15. การป้องกันไฟและควันลาม
15.1 ทั่วไป
การป้องกันไฟและควันลามต้องเป็นตาม NEC หัวข้อที่ 300-21 และ ASTM
15.2 ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟ
สายไฟ สายไฟและบัสเวย์ ฯลฯ ซึง่ ผ่านผนังห้องหรือพื้นห้อง

และควันตามช่องเปิดของท่อร้อย

15.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
1)
2)
3)
4)
5)
6)

วัสดุหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้ป้องกันไฟและควันลาม ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่ UL รับรอง
วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องป้องกันไฟได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องไม่เป็นพิษขณะติดตั้งหรือขณะเกิดเพลิงไหม้ สามารถถอดออกได้
ง่ายในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีและติดตั้งง่าย
วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟและควันลาม ต้องมีความแข็งแรงไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเพลิงไหม้
ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับความร้อนสูง

15.4 การติดตั้ง
1)
2)
3)
ควันลามด้วย

รายการประกอบแบบงานระบบ

ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนังหรือพื้นห้องหรือฝ้าเพดาน ต้องติดตั้งอุปกรณ์หรือวัสดุป้องกัน
ไฟและควันลาม
การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต อุปกรณ์และวัสดุดังกล่าว
ช่องเปิดสำหรับท่อสายไฟ หรือบัสเวย์ที่เตรียมไว้สำหรับอนาคต ก็ต้องหุ้มปิดไว้ด้วยวัสดุป้องกันไฟและ
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ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
16. การทดสอบของระบบไฟฟ้าทั่วไป
16.1 ทั่วไป
ข้อกำหนดในตอนนี้ ครอบคลุมรายละเอียดของการทดสอบระบบไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับกฏของการไฟฟ้าฯ
และ NEC
16.2 ขอบเขต
เมื่อติดตั้งระบบต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผูร้ ับจ้างต้องทดสอบระบบไฟฟ้า ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
และส่วนทีร่ ับผิดชอบต่อหน้าผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดสอบ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
16.3 ความต้องการทางด้านเทคนิคของการทดสอบ
1)

2)
3)
4)

5)
6)

รายการประกอบแบบงานระบบ

การทดสอบระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จะถูกป้อนกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทั้งหมด อยู่ในสภาพเหมือนถูกใช้งานปกติ รีเลย์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องปรับแต่งให้อยู่ในระดับที่
ต้องการ หากพบว่ามีอุปกรณ์ไม่ทำงานหรือคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการ ผูร้ ับจ้างต้องแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงโดยทันที
การทดสอบอุปกรณ์ ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วทำการตรวจสอบหน้าที่ และการ
ทำงานตลอดจนคุณสมบัติของอุปกรณ์ดังกล่าว ความบกพร่องหรือความเสียหายจากผลของการติดตั้ง
ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที
การทดสอบดวงโคม ดวงโคมไฟฟ้าทั้งหมดต้องถูกทดสอบ โดยการเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ต่อเนื่องกัน เป็นเวลา
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดหากพบว่ามีความเสียหาย ต้องแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงโดยทันที
การทดสอบฉนวน อุปกรณ์ที่มีฉนวนทุกชนิดจะต้องถูกทดสอบดังนี้
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ปลดอุปกรณ์ป้องกันที่เป็นตัวเมนออกจากวงจร แต่ดวงโคมไฟฟ้า
ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งต่อเชื่อมวงจร ค่าความต้านทานฉนวนทีผ่ ่านระหว่างสายกับสาย และสาย
กับดินต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกโอห์ม เมื่อวัดด้วยเครื่องมือไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลต์ เป็น
เวลาต่อเนื่องกัน 30 วินาที
สายป้อนหรือสายป้อนย่อย
ปลดปลายสายออกทั้งสองข้างเพื่อทำการทดสอบ
ป้อน
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 500 โวลต์
เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 30 วินาที ค่าความ
ต้านทานฉนวนระหว่างสายกับสาย และสายกับดินไม่น้อยกว่า 0.5 เมกโอห์ม เช่นกัน
การทดสอบแรงดันตก วัดแรงดันไฟฟ้าตกจากหม้อแปลงถึงโหลดต่างๆ แรงดันไม่ควรตกเกิน 5% และ
ในกรณีแรงดันไฟฟ้าฯ ต่ำกว่าระดับแรงดันปกติ ผูร้ ับจ้างต้องตรวจสอบ และแก้ไขแท็ป (Tap) ของหม้อ
แปลงให้เหมาะสม
การทดสอบระบบดิน วัดค่าความต้านทานของดินของระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า และการต่อ
ลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีค่าความต้านทานของดินไม่เกิน 5 โอห์ม
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บทที่ 6 ระบบสื่อสาร และรักษาความปลอดภัย
(Communication and Security System)
ข้อกำหนดทั่วไป
ทั่วไป
ระบบสื่อสาร ( Communication System ) ประกอบด้วย
ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)
ระบบรักษาความปลอดภัย ( Security System ) ประกอบด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)
ขอบเขต
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งระบบสื่อสาร และ ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมด ตามที่แสดงในแบบและระบุใน
ข้อกำหนดนี้ทุกประการ
การติดตั้ง
ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในข้อกำหนดการติดตั้งวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับแต่ละระบบให้ใช้ตามข้อกำหนดของการ
ติ ด ตั้ งระบบไฟฟ้ า ทั่ ว ไปได้ แต่ ต้ อ งมี เครื่อ งหมายแสดงให้ ท ราบว่ าเป็ น ระบบสื่ อ สาร และระบบรั ก ษาความปลอดภั ย
ซึ่งแตกต่างไปจากระบบไฟฟ้าทั่วๆไป เช่น ใช้ระบบสีของสายไฟ สีของท่อร้อยสายไฟฟ้าและกล่องต่อสาย เป็นต้น

รายการประกอบแบบงานระบบสื่อสารและรักษาความปลอดภัย
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ระบบสื่อสาร (Communication System)
1. ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)
1.1 ทั่วไป
ระบบโทรศัพท์ประกอบด้วย กล่องต่อสายโทรศัพท์ (Telephone Terminal Cabinet; TC) สายโทรศัพท์ เต้ารับ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ โดยเป็นไปตามกฏและระเบียบขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท)
1.2 ขอบเขต
1.2.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ทั้งหมด ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้
ทุกประการ
1.3 ความต้องการทางเทคนิค
1.3.1 กล่องต่อสายโทรศัพท์ (TC)
1)
2)
3)

เป็นแบบบรรจุในตู้ ตัวตู้ทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. ตู้พ่นสีแล้วอบ มีฝาและบานพับ
พร้อมกุญแจล็อค
อุปกรณ์ต่อสายภายใน เป็นเช่นเดียวกันกับ แผงกระจายสายรวม
ระบบการต่อสายภายในเป็นแบบ Cross Connection พร้อม Wire Jumper หรือ Normal
Connection ตามที่ระบุในแบบ

1.3.4 เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet)
ในกรณี เต้ารับ แบบ อนาล็อก เป็นแบบ Modular Jack Type (RJ11) ชนิด 4 ขั้ว ตามมาตรฐานประเทศ
สหรัฐฯ โดยทีฝ่ าครอบเต้ารับมีลักษณะเดียวกันกับฝาครอบของสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า ชนิด Stainless
ในกรณี เต้ารับแบบ DATA เป็นแบบ RJ 45 โดยที่ฝาครอบเต้ารับมีลักษณะเดียวกันกับฝาครอบของสวิตช์
และเต้ารับไฟฟ้า ชนิด Stainless
1.3.5 สายโทรศัพท์ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
1)
2)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวนำไม่ต่ำกว่า 0.5 มม และเป็นไปตามมาตรฐานของ องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย
ระบบโทรศัพท์ ให้ใช้สายโทรศัพท์ที่มีรหัสสีดังตารางต่อไปนี้

รายการประกอบแบบงานระบบสื่อสารและรักษาความปลอดภัย
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หมายเลขคู่สาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3)

สี
Tip +
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
แดง
แดง
แดง
แดง
แดง
ดำ
ดำ
ดำ

Ring น้ำเงิน
ส้ม
เขียว
น้ำตาล
เทาดำ (Slate)
น้ำเงิน
ส้ม
เขียว
น้ำตาล
เทาดำ (Slate)
น้ำเงิน
ส้ม
เขียว

หมายเลขคู่สาย
14
15
16
16
18
19
20
21
22
23
24
25

สี
Tip +
ดำ
ดำ
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
ม่วง
ม่วง
ม่วง
ม่วง
ม่วง

Ring น้ำตาล
เทาดำ
(Slate)
น้ำเงิน
ส้ม
เขียว
น้ำตาล
เทาดำ
(Slate)
น้ำเงิน
ส้ม
เขียว
น้ำตาล
เทาดำ
(Slate)

สายโทรศัพท์ (ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ให้ใช้สายต่อไปนี้
สายโทรศัพท์ที่เดินในรางใต้ดินหรือร้อยในท่อนอกอาคาร ให้ใช้สาย Alphet Sheathed
Cable
สายโทรศัพท์ที่จากแผงกระจายสายรวม (MDF) ไปยังกล่องต่อสายโทรศัพท์ (TC) และจาก
กล่องต่อสายไปยังกล่องต่อสาย ให้ใช้สายชนิด TPEV
สายโทรศัพท์ที่เดินจากกล่องต่อสายโทรศัพท์ (TC) ไปยังเต้ารับโทรศัพท์ให้ใช้สาย TIEV 4C0.65 mm

1.4 การติดตั้ง
1.4.1 การติดตั้งระบบโทรศัพท์ทั้งหมด
ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
(ทศท)
1.4.2 แผงกระจายสายรวม (MDF) กล่องต่อสายโทรศัพท์ (TC) ให้ติดตั้งกับผนังตามตำแหน่งที่ระบุในแบบ โดยใช้
Expansion Bolts ที่เหมาะสม เช่น แบบปลอกโลหะยึด และต้องติดสูง 1.80 ม. จากระดับบนของอุปกรณ์
กับพื้น
1.4.3 ต้องติดตั้ง Wire Marker ที่ปลายสายทั้งสองข้าง เพื่อความสะดวกในการทดสอบสัญญาณ และง่ายต่อการ
บำรุงรักษา
1.4.4 ปริมาณสายที่ร้อยในรางเดินสายให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบและกฏของการไฟฟ้าฯ
1.4.5 การติดตั้งรางเดินสายให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรางเดินสายไฟฟ้า (CABLE TRAY AND WIRE WAY)
1.4.6 การติดตั้งท่อร้อยสายให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท่อร้อยสายไฟฟ้า
รายการประกอบแบบงานระบบสื่อสารและรักษาความปลอดภัย
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1.5 การทดสอบ
ผู้รับจ้างต้องทดสอบคู่สายทั้งหมดที่ติดตั้งตามกฏและระเบียบของ ทศท. พร้อมประสานงานไปยังผูด้ ูแลระบบเดิม
เพื่อจ่ายสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาในระบบ โดยที่คสู่ ายทั้งหมดต้องสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
ซึ่งในการทดสอบนั้นจะต้องมีตัวแทนของผู้ว่าจ้างเข้าร่วมการทดสอบด้วย
การทดสอบ การรับประกัน และการให้บริการ
1 หลังการติดตั้งเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบการทำงานของระบบในทุก ๆ ด้านโดย
สมบูรณ์ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจรับ ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งมา
2 ผู้รับจ้างจะต้องให้การรับประกันอุปกรณ์ทั้งหมด ทีไ่ ด้เสนอมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 เดือน
นับจากวันที่คณะกรรมการได้รับมอบงานแล้ว

รายการประกอบแบบงานระบบสื่อสารและรักษาความปลอดภัย
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ระบบสื่อสาร (Communication System)
2. เครื่องขยายเสียง
1. ไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ
1.1 เป็นชนิดคอนเดนเซอร์ที่มีการรับสัญญาณแบบ Unidirectional
1.2 มี LED บอกสถานการณ์ทำงาน
1.3 มีปมุ่ ประกาศที่ฐานไมโครโฟน
1.4 สามารถใช้แรงดัน 24 โวลท์ จากเครื่องขยายเสียง Mixer ได้
1.5 มีความไวในการรับสัญญาณ 0.7mV. @85dB. หรือไวกว่า
1.6 ระดับเสียงอินพุตสูงสุด 110 dB SPL
1.7 มีความเพี้ยนน้อยกว่า 0.6%
1.8 ระดับเสียงรบกวนอินพุต 28 dB
1.9 ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 100Hz.-16kHz.
1.10 ความต้านทานขาออกไม่เกิน 200 โอห์ม
1.11 ความยาวของก้านไมโครโฟนรวมไมโครโฟน 390 มม.
1.12 อุณหภูมิการใช้งาน -10 ถึง +40 องศาเซลเซียส
1.13 มีหนังสือสำรองอะไหล่ในการซ่อมไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่ออกจากสำนักงานในประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตมายื่น
พร้อมเอกสารเสนอราคา
2. เครื่องผสมและขยายเสียง ขนาด 120 วัตต์
2.1 มีช่องสัญญาณเข้าฉุกเฉินซึ่งสามารถทำงานด้วยเสียง หรือ ประกาศข้อความผ่านทางโทรศัพท์ได้
2.2 มี LED แสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่อง
2.3 กำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์และกำลังขับปกติไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
2.4 มีมิเตอร์ VU LED สำหรับเอาต์พตุ หลัก (LED สำหรับ -18, -12, -6, -3, 0 dB)
2.5 มีอินพุตสำหรับไมโครโฟนประกาศ อย่างน้อย 1 ช่อง
2.6 สามารถต่อไมโครโฟนได้ ไม่ต่ำกว่า 4 ตัว และมีปุ่มปรับความดังแยกแต่ละไมโครโฟน
2.7 สามารถรับสัญญาณเสียงดนตรีได้ ไม่ต่ำกว่า 3 ช่อง
2.8 สัญญาณออกลำโพงสามารถเลือกได้ แบบ 100 โวลต์
2.9 มีปุ่มปรับระดับเสียง ทุ้ม แหลม
2.10 มีช่องเสียบหูฟัง
2.11 แรงดันไฟฟ้าหลัก 115-230VAC. +/-10% ที่ความถี่ 50/60Hz.
2.12 ช่วงตอบสนองความถี่ไม่นอ้ ยกว่า 50Hz - 20kHz
2.13 มีความเพี้ยนน้อยกว่า 1% @ 1kHz.
2.14 การควบคุมความถี่ตำ่ ไม่นอ้ ยกว่า -12/+12 dB
2.15 การควบคุมความถีส่ ูงไม่นอ้ ยกว่า -12/+12 dB
2.16 มีช่องรับสัญญาณเสียงเพลงเข้าโดยมีอตั ราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 70dB.
2.17 อุณหภูมิใช้งานไม่น้อยกว่า -10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
2.18 ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย EN-standard เป็นอย่างน้อย
2.19 มีหนังสือสำรองอะไหล่ในการซ่อมไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่ออกจากสำนักงานในประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตมายื่นพร้อม
เอกสารเสนอราคา
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3. ลำโพงฮอร์นติดภายนอกอาคาร (Outdoor Music Horn Speaker)
3.1 เป็นลำโพงชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร
3.2 มีอุปกรณ์แปลงแรงดันภายใน (Matching Transformer)
3.3 กำลังขับไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ ซึ่งสามารถทนกำลังขับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์
3.4 ความดังของเสียงที่ 1 วัตต์/เมตร ไม่น้อยกว่า 97 dB.
3.5 ความดังของเสียงที่ Rate Power ไม่น้อยกว่า 113 dB.
3.6 ตอบสนองความถี่ 900 – 20,000 Hz. หรือดีกว่า
3.7 อัตราทนแรงดันขับ 100 V หรือดีกว่า
3.8 สามารถทำงานที่อณ
ุ หภูมไิ ด้ไม่น้อยกว่า 90 C
3.9 มีมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP56 หรือดีกว่า
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ระบบความปลอดภัย (Seurity System)
1. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)
คุณลักษณะเฉพาะ
ระบบ Digital CCTV และระบบควบคุมพื้นที่ท่าอากาศยาน ต้องมีรายละเอียดในส่วนประกอบของระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ระบบ Digital CCTV
ระบบ Digital CCTV จะต้องเป็นระบบที่ส่งสัญญาณภาพ, แสดงภาพ, การตั้งค่าและบันทึกภาพแบบดิจิตอลผ่านระบบ
เครือข่าย ต้องมีคณ
ุ สมบัติการทำงานและอุปกรณ์ตา่ งๆ ดังนี้
1.1 IP Fixed Camera มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 ส่วนรับภาพเป็นชนิด CCD หรือ CMOS ขนาดไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ที่มีคุณสมบัตเิ ป็นอุปกรณ์ ตรวจจับ
ภาพเคลื่อนไหวชนิด Day/Night สมบรูณ์แบบ
1.1.2 โดยอุปกรณ์ตรวจจับภาพเคลื่อนไหวจะต้องมีความละเอียดระดับ HDไม่น้อยกว่า 2M. pixels
1.1.3 มีเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล H.264 หรือM-PEG4 และM-JPEG
1.1.4 มีความไวในการรับแสง 0.01 lux ในโหมดภาพขาวดำ หรือมีฟังค์ชนั่ 3D Noise Reduction
1.1.5 อุปกรณ์ตรวจจับภาพเคลื่อนไหวต้องมีระบบควบคุมกล้องดังนี้ White Balance, Noise
reduction, BLC
1.1.6 สามารถส่งสัญญาณภาพ ที่ความเร็ว 25 fps. ที่ความละเอียด 2M. pixels หรือดีกว่า
1.1.7 มีเลนส์รับภาพสำหรับใช้งานภายในอาคารทั่วไปแบบปรับระยะการรับภาพได้ มีขนาด 2.8 ม.ม. แบบ
Auto Iris หรือดีกว่า
1.1.8 มีค่า WDR ไม่ด้อยกว่า 70dB.
1.1.9 ตัวกล้องต้องมีคุณสมบัติในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของภาพดังนี้
: สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคล
: สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ตามแนวเขตหรือพื้นที่หวงห้าม ได้
1.1.10 รองรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อมาตรฐานกลาง (OnVif)
1.1.11 สามารถส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความเร็ว 10/100 Base-T พร้อมทั้งสามารถรองรับ
การเชื่อมต่อการเก็บข้อมูลแบบ ISCSI หรือการเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้
1.1.12 มี Protocal ในการติดต่อสื่อสารไม่ด้อยกว่า : RTP, HTTPS, IGMP, SNMP, DHCP UDP เป็นอย่างน้อย
1.1.13 ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง 50 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า
1.1.14 สามารถรองรับไปเลีย้ งแบบ POE ตามมาตรฐาน IEEE 802.3afได้
1.1.15 มีอุปกรณ์ช่วยจับภาพในเวลากลางคืน ที่สามารถใช้งานได้ในระยะไม่น้อยกว่า 10 m.
1.1.16 เป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถทำการเชือ่ มต่อการทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบบริหารจัดการได้
1.1.17
กรมฯต้องสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูล,คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของสินค้าในรุ่นที่เสนอได้โดยตรง
จาก Web-Site ของผู้ผลิตโดยสินค้าดังกล่าวจะต้องไม่ใช่สินค้าผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะโครงการนี้
1.1.18 ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง Link. ของผู้ผลิตในการเข้าตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าในรุน่ ดังกล่าวด้วย
กรมฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาสินค้าที่ไม่มีระบุหรือระบุไม่ตรงกับในWeb-siteของผูผ้ ลิต
1.1.19 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือสำรองอะไหล่ในการซ่อมไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
ต้นฉบับที่ออกจากบริษัทผูผ้ ลิตมายื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา
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บทที่ 7
ระบบประปา (Plumbing System) และสุขาภิบาล (Sanitary System)
1.

ข้อกำหนดทั่วไป
1.1 ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1)

จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบท่อโสโครก ท่ออากาศ ท่อน้ำทิ้ง และท่อน้ำฝน

(2)

จัดหาและติดตั้งระบบระบายน้ำฝน และระบบระบายน้ำเสียของโครงการต่อเข้ากับระบบเดิม

(3)

จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบท่อจ่ายน้ำประปา พร้อมทั้งระบบควบคุมจากถังเก็บน้ำใต้ดิน

(4)

จัดหา ติดตั้ง ทดสอบสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

(5)

จัดหา ติดตั้ง ทดสอบช่องระบบน้ำพื้นและหลังคา (Floor & Roof Drain)

(6)

จัดหา ติดตั้ง ทดสอบรวมทั้งงานขุดและถมดิน เพื่อการบรรจบท่อประปาเมนของ
โครงการจากวาล์วลูกลอย (Float Valve) ในถังเก็บน้ำใต้ดินเข้ากับท่อของการประปาฯ
รวมทั้งการดำเนินการขออนุญาตในการติดตั้งมิเตอร์ประปาในนามของผู้ว่าจ้างกับการประปาฯ

(7)

จัดหา ติดตั้ง ทดสอบงานระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประปา

(8)

จัดหา ติดตั้ง ทดสอบเครื่องสูบน้ำขึ้นถังสูง (Water Transfer Pump) และเครื่องสูบน้ำเพิ่ม
ความดัน (Water Booster) และส่วนประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดและข้อกำหนดที่กล่าว
ต่อไปนี้

(9)

จั ด ให้ มี ส่ ว นประกอบอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ งประกอบไปด้ ว ย เหล็ ก แขวนท่ อ และที่ ร องรั บ
(Hanger & Support) ปลอกร้อยท่อ (Sleeve) และช่องเปิดตามพื้นผนัง ระบบกันการรั่วซึม
ของผนังถังน้ำบริเวณที่มีท่อฝังผ่านวาล์วลูกลอย อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำฯลฯ
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1.2 มาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิง
ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มาตรฐานทั่วไปของวัสดุ อุปกรณ์การประกอบแบบการติดตั้งที่ระบุ
ไว้ในแบบรายละเอียดประกอบแบบ เพื่อใช้อ้างอิงสำหรับงานตามสัญญาในโครงการนี้ ให้ถือตาม
มาตรฐานของสถาบันทีเ่ กี่ยวข้องดังต่อไปนี้
มอก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วสท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
AHAM
Association of Home Appliance Manufacturers
AMCA
Air Moving and Conditioning Association
ANSI
American National Standard Institute
API
American Petroleum Institute
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning
Engineers
ASME
American Society of Mechanical Engineers
ASTM
American Society of Testing Materials
BS
British Standard
FM
Factory Mutual
IEC
International Elector-technical Commission
NEC
National Electrical Code
NEMA
National Electrical Manufacturers Association
NFPA
National Fire Protection Association
SMACNA Sheet Metal and Air-conditioning Contractors National Association
Inc.
UL
Underwriters Laboratories, Inc.
1.3 พนักงาน
1)

2)
3)

4)

ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรายการ และ
ข้อกำหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชา และวิธีปฏิบตั ิซึ่งเป็นที่ยอมรับการลงนามในเอกสารขณะ
ปฏิบัติงาน จะถือเป็นความผูกพันของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ผูร้ ับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่
ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของตนมิได้
วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผูร้ ับจ้าง ต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
ควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม และเป็นผูล้ งนามรับรองผลงานในเอกสาร
การส่งมอบงานทั้งหมด
ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกร หัวหน้าช่าง และช่างชำนาญงานที่มีประสบการณ์ความสามารถที่
เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการจัดงาน และทำงานที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และมีจำนวนเพียงพอสำหรับการปฏิบตั ิงานได้ทันทีและแล้วเสร็จทันตามความ
ประสงค์ของเจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการสงวนสิทธิ์ ที่จะสัง่ ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานที่เห็นว่าปฏิบัติงานไม่ดีพอหรืออาจ
เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตราย ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีพอมา
ทำงานแทนโดยทันทีและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
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ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัตเิ หตุ อันตราย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ชีวิตบุคคล และ
ทรัพย์สินของพนักงาน

5)

1.4 วัสดุ และอุปกรณ์
ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารของผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดทาง
เทคนิค ขนาด และรูปร่างที่ชัดเจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละชิ้น ให้ผู้ว่าจ้างได้ตรวจล่วงหน้า
อย่างน้อย 60 วัน ก่อนนำไปทำการติดตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว มิได้หมายความว่า
เป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลัง ผู้รับจ่างต้อง
ดำเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
ในกรณี ที่ ผู้ คุม งานมี ค วามประสงค์ ให้ ผู้รับ จ้ างแสดงวิธีการติ ด ตั้ ง เพื่ อเป็ น ตั วอย่ างหรือ ความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างต้องแสดงการติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งจริง ตามที่ผู้คุมงานกำหนด
เมื่อวิธีและการติดตั้งนั้น ๆ ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป
ถ้าผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่า วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่กำหนดไว้ใน
รายการ ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้นำมาใช้งานนี้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมงาน หรือ
ผู้ ว่ า จ้ า งมี ค วามเห็ น ว่ า ควรส่ งให้ ส ถาบั น ที่ ผู้ ค วบคุ ม งานหรื อ ผู้ ว่ า จ้ า งเชื่ อ ถื อ ทำการทดสอบ
คุ ณ สมบั ติ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ กำหนดก่ อ นที่ จ ะอนุ มั ติ ใ ห้ น ำมาใช้ ไ ด้ ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งเป็ น
ผู้ดำเนินการให้โดยมิชักช้า และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยถูกนำไปใช้งานมาก่อน หากมีความ
จำเป็นอันกระทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถหาวัสดุหรืออุปกรณ์ตามที่ ได้แจ้งในรายละเอียดหรือตาม
ตัวอย่างที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้าง และจะต้องจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์อื่นมาทดแทน
แล้ ว ผู้ รับ จ้ า งจะต้ อ งชี้ แ จงเปรี ย บเที ย บรายการละเอี ย ดของสิ่ งของดั งกล่ าวพร้ อ มทั้ งแสดง
หลักฐานข้อพิสูจน์จนเป็นที่พอใจแก่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้าง

1)

2)
3)

4)

การติดตั้งทั่วไป

5)

ความสะดวกต่อการใช้งาน (Accessibility)
(1)
(2)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดขนาดของช่องท่อต่างๆ ระยะห่างจากฝ้าเพดาน ฯลฯ ให้มีระยะเพียงพอ
ต่อการทำงาน
ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการซ่อม
บำรุง ซึ่งหมายรวมถึงวาล์ว แทรป ช่องระบายน้ำ ช่องทำความสะอาด มอเตอร์ อุป กรณ์
ควบคุ ม Switch gear และจุ ด ที่ จ ะต้ อ งระบายน้ ำ ติ ด ตั้ งประตู (Access Door) บริ เวณที่
จำเป็น อนุโลมให้ขยับตำแหน่งไปจากแบบได้บ้าง ถ้าจะทำให้การทำงานสะดวกขึ้น ในกรณี
ที่เปลี่ยนตำแหน่งอุปกรณ์ผิดไปจากแบบต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อนดำเนินงาน
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ฐานรองรับและการยึด
(1)

ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด หาและติ ด ตั้ งฐานราก ฐานรองรั บ (Pads) Bases และตอม่ อ เพื่ อ รองรั บ
เครื่องมือติดตั้งอื่นๆ ของระบบประปา เครื่องสูบน้ำ Tanks ตลอดจนอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ ที่อยู่
ภายใต้สัญญา ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบต่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบและอนุมัติก่อนที่
จะดำเนินการก่อสร้าง

(2)

การก่อสร้างแท่นรองรับทั้งหมดที่อยู่สูงจากระดับพื้น จะต้องใช้วัสดุอย่างเดียวกันกับวัสดุใช้ใน
การสร้างพื้น

(3)

เครื่องมืออื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าว จะต้องติดตั้งกับโครงสร้ างของตัวอาคารในลักษณะ
ที่ถูกต้องปลอดภัย การติดตั้งจะต้องมีสภาพแข็งแรงและทนทาน ในกรณีที่อุปกรณ์การ
ติดตั้งใดซึ่งวิศวกรผู้ควบคุมงานเห็นว่าไม่แข็งแรงเพียงพอจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การตัดและปิดทับ (Cutting and Patching)

(1)

ผู้รับจ้างจะต้องทำการตัดปะและปิดทับบริเวณที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งที่สมบูรณ์
แบบ วัสดุปิดทับต้องเหมือนกับวัสดุที่อยู่ใกล้เคียง

ตาม

(2)

ห้ามทำการตัด เปิด ทะลุโครงสร้างก่อนได้รับอนุญาต และต้องทำตามคำแนะนำของวิศวกร
ที่ปรึกษาเท่านั้น
ปลอกร้อยท่อ (Pipe Sleeves)

(1)

ผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้งปลอกร้อยท่อ และเหล็กฝังในที่ก่อนที่จะมีการเทพื้นหรือผนัง ใน
กรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ฝังปลอกร้อยท่อไว้ล่วงหน้าหรือผิดตำแหน่ง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
ตัดและปะโครงสร้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เพื่อให้การเดินท่อแล้วเสร็จ

(2)

ให้ฝังปลอกร้อยท่อเข้ากับโครงสร้าง คสล. บริเวณที่มีท่อลอดผ่าน ห้ามฝังปลอกร้อยท่อ
กับท่อที่ถูกออกแบบให้ฝังในคอนกรีต

(3)

บริเวณที่ท่อและปลอกร้อยท่ออยู่ใต้ดิน ให้อุดช่องว่างด้วยการอัดหมันและหยอดตะกั่ว กัน
น้ำเข้า

(4)

บริเวณที่ท่อมีโอกาสเคลื่อนตัว ขยายตัว หดตัว ต้องใช้ปลอกร้อยท่อที่มีขนาดใหญ่พอที่จะ
ทำให้ท่อเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระ ขนาดความยาวของปลอกร้อยท่อให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(4.1)
(4.2)
(4.3)

ให้ตัดปลอกร้อยท่อเรียบเสมอกำแพง ผนัง และเพดาน
ท่อที่ซ่อนอยู่ในช่องท่อให้ตัดปลอกร้อยท่อเสมอพื้น
บริเวณที่มองเห็นท่อ (ท่อลอย) ให้ตัดปลอกร้อยท่อโดยให้สูงกว่าระดับพื้น ¼"
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(4.4)

ถ้าบริเวณพื้นนั้นมีช่องระบายน้ำที่พื้น (Floor Drain) ให้ตัดปลอกร้อยท่อสูงกว่า
ระดับพื้น ¾"

(5)

ปลอกร้อยท่อที่ฝังในพื้นคอนกรีต ผนัง หรือโครงสร้างอาคาร ให้ทำด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสี
ถ้าใช้เหล็กเหนียวจะต้องทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ชั้น ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(6)

ก่อนการก่อสร้างให้ยึดปลอกร้อยท่อเข้ากับพื้น /ผนัง โดยจะต้องมีความแข็งแรงพอที่จะไม่
ขยับเคลื่อนตำแหน่งขณะเทคอนกรีต ต้องป้องกันคอนกรีตเข้าไปอุดในช่องว่างระหว่างท่อ
และปลอกร้อยท่อ

(7)

แผ่นปิด (Escutcheon Plate) ใช้สำหรับปิดทับท่อที่ไม่มีฉนวนหุ้ม และเป็นท่อที่สามารถ
มองเห็นจากภายนอกได้ เป็นแผ่นชุบโครเมี่ยมขนาดสอดคล้องกับขนาดท่อ ในกรณีที่ปลอก
ร้อยท่อยื่นโผล่จากระดับพื้น ให้เลือกใช้แผ่นโลหะครอบแบบโผล่ (Recessed Plate) เพื่อ
ซ่อนปลอกร้อยท่อ

(8)

ช่องว่างระหว่างท่อกับปลอกร้อยท่อ ให้อุดด้วยวัสดุทนไฟชนิดที่สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า
2 ชั่วโมง วัสดุที่ใช้ และวิธีการอุดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ UL หรือมาตรฐาน
ของผู้ผลิต

การอุดช่องท่อและช่องเจาะ
(1)

หลังจากที่ติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องอุดหรือปิดบริเวณที่วัสดุหรื
อุปกรณ์ทะลุผ่านผนังดัวยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อัน
เนื่องมาจากการเกิดเพลิงลุกไหม้ลามจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง วัสดุป้องกันไฟ และ
ควันลามนี้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ NEC ASTM และต้องได้รับการรับรองจาก UL
ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งลิ้นกันไฟ (Fire damper) ตามบริเวณที่ท่อลมทะลุผ่านผนังกันไฟทุก ๆ
จุด และจะต้องติ ดตั้ง Cover หรือ Escutcheon Plate บริเวณจุดที่ท ะลุผ่านที่ ปรากฏแก่
สายตาทุกจุด และให้อยู่ในความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน รวมถึงท่อร้อยสายไฟ สายไฟฟ้า
และ Raceway ที่ติดตั้งในช่องท่อหรือช่องเปิดบนพื้นต่าง ๆ ช่องเปิดที่เหลือหลังการติดตั้ง
ระบบเรียบร้อยแล้วจะต้องถูกปิดด้วยวัสดุที่กล่าวข้างต้นที่มีความสามารถกันไฟได้ไม่น้อยกว่า
2 ชั่วโมง

(2)

ให้ติดตั้งอุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันตามตามตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก.
ข.

ช่องเปิด ทุกช่อ งไม่ว่าจะอยู่ที่ ใดของผนัง พื้ น หรือ คาน และชาฟท์ ท่อ ต่าง ๆ ซึ่งได้
เตรียมไว้สำหรับการใช้งานติดตั้งระบบท่อ หลังจากที่ได้ติดตั้งท่อไปแล้ว และมีช่องว่าง
เหลืออยู่ระหว่างท่อกับแผ่นปิดช่องท่อ
ช่องเปิดหรือช่องลอด (Blockout or Sleeve) ที่เตรียมการไว้สำหรับติดตั้งระบบท่อ
ในอนาคต
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ค.
ง.
จ.
(3)

ช่องเปิดหรือช่องลอด (Blockout or Sleeve) ที่ใช้สายไฟฟ้าหรือท่อร้อยสายไฟฟ้าที่
มีช่องว่างอยู่แม้เพียงช่องเล็กน้อยก็ตาม
ภายในท่อที่วางทะลุพื้นคอนกรีต ผนังคอนกรีต ซึ่งเป็นผนังทนไฟ เพื่อป้องกันไฟและ
ควันลามตามท่อ
ช่องว่างระหว่างท่อกับสลีฟ

การเลือกใช้วัสดุและวิธีการติดตั้ง จะต้องเสนอเพื่อขออนุมัติก่อน

ระบบกันซึม (Waterproofing)
ในกรณีที่ท่อผ่านโครงสร้างซึ่งต้องมีระบบป้องกันการรั่วซึม กรรมวิธีการติดตั้งอุปกรณ์นั้น ๆ ต้อง
ได้รับความเห็ น ชอบจากวิศวกรที่ ปรึกษา ผู้รับ จ้างต้องจัดหาปลอกร้อยท่อ วัสดุสำหรับอุ ด
ช่องว่าง (Caulking Compound) และแผ่นปิดกันซึมเพื่อป้องกันการ รั่วซึม
งานขุดและถม (Excavating and Backfilling)
(1)

ผู้รับจ้างจะต้องขุดดินให้ได้ระดับตามข้อกำหนด เพื่อทำการฝังท่อหรือก่อสร้างท่อ ระบาย
น้ำและทำการถม พร้อมทั้งปรับผิวหน้าดิน ให้เรียบร้อย ตลอดจนเตรียมการ ป้องกัน
อันตรายต่างๆ ซึ่งอาจเกิดกับบุคคลและทรัพย์สิน โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ว่าด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดับความลึก
ต่ำสุ ด ไม่ให้ อยู่ต่ำกว่าระดั บฐานราก หากพบว่าอยู่ต่ำกว่าฐานรากต้ องแจ้งให้วิศ วกรผู้
ควบคุมงานทราบทันทีเพื่อทำการแก้ไขหรือออกแบบใหม่

(2)

การวางทรายรองรับท่อ (Sand Bedding) การกลบ การถมและการบดอัด จะต้องเป็นไป
ตามข้อกำหนดของงานทางด้านวิศวกรรมโยธา
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1.5 เครื่องมือ
ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องผ่อนแรง ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสำหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน เป็นชนิดที่เหมาะสม อีกทั้งจำนวนเพียงพอกับปริมาณงาน เจ้าของโครงการมีสิทธิที่จะ
ขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มจำนวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน
1.6 ป้าย และเครื่องหมายของวัสดุ และอุปกรณ์
1)
2)

3)
4)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา หรือจัดทำป้ายชื่อเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมายแสดงต่าง ๆ เพื่อแสดง
ชื่อ และขนาดของอุปกรณ์ และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
ป้ายชื่อให้ทำด้วยแผ่นพลาสติกพื้นสีดำ แกะสลักตัวอักษรสีขาวขนาดโตอย่างน้อย 1/2 นิ้ว และ
เคลือบพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ป้ายต้องยึดติดให้มั่นคงถาวร ป้ายชื่อดังกล่าวจะต้องจัดหาให้กับ
อุปกรณ์ต่อไปนี้ คือ
− แผงควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด
− เครื่องจักร และอุปกรณ์ทั้งหมด
สีที่พ่นเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋อง โดยจะต้องจัดทำแบบสำหรับการ
พ่นสี
เพื่อให้วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งแล้วสามารถเป็นได้อย่างชัดเจน ต้องแสดงเครื่องหมาย
และอักษรย่อหรือข้อความที่สั้นกระทัดรัดง่ายต่อการเข้าใจ

1.7 การขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
1)
2)
3)
4)

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้งรวมทั้งการยก
เข้าไปยังที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง
ๆ มายังสถานที่ตดิ ตั้ง
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำกำหนดการในการนำวัสดุ และอุปกรณ์เข้ามายังหน้างาน และแจ้งให้ผู้
ควบคุมงานทราบก่อนล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่สำหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์อย่าง
ถูกต้องล่วงหน้า โดยประสานงานกับผู้รับจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวัสดุ และอุปกรณ์เข้าถึงยังหน้างาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อที่จะได้
ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์เหล่านั้นให้ถูกต้องตามที่ผู้ออกแบบได้อนุมัติไว้ก่อนที่จะนำวัสดุและ
อุปกรณ์เข้ามายังสถานที่เก็บรักษาต่อไป

1.8 การเก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
1)

2)

ผู้รับจ้างเป็นผู้จดั หาสถานทีเ่ ก็บรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการติดตั้งภายในบริเวณ
ที่ก่อสร้างอาคารเอง เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าวจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้าง
ทั้งหมด ซึ่งผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายเสื่อมสภาพ หรือถูกทำลายจนกว่าจะได้
ติดตั้งเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ และส่งมอบงานแล้ว
หากจะเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ภายในอาคารที่ก่อสร้างแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
วิศวกรโครงการเสียก่อน ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในส่วนที่จะ
ใช้ในการเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ ในส่วนที่จะต้องขนวัสดุผ่านเพื่อป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคาร
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1.9 การตรวจสอบแบบ และข้อกำหนด
1)
2)
3)

ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ และรายการข้อกำหนดต่าง ๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึงข้อกำหนด และ
เงื่อนไขต่าง ๆ โดยชัดแจ้ง
ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดตั้งจากแบบสถาปนิก และโครงสร้างพร้อมไปกับแบบ
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล และไฟฟ้าก่อนดำเนินการติดตั้งเสมอ
เมื่อพบข้อขัดแย้งระหว่างแบบ และรายการหรือข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแบบ และ
รายการ ให้รีบแจ้งต่อผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้างโดยฉับพลัน และการตีความในข้อความขัดแย้งใด
ๆ ให้ตีความไปในแนวทางที่ดีกว่า ถูกต้องกว่า ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่า ครบถ้วนกว่า
ทั้งสิ้น

1.10 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกำหนด และวัสดุอุปกรณ์
1)
2)

3)

การเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกำหนด วัสดุและอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญา
ด้วยความจำเป็ น หรือ ความเหมาะสมก็ดี ผู้ รับ จ้างต้อ งแจ้ งเป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษรต่ อเจ้าของ
โครงการ เพื่อขออนุมัติเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการจัดซื้อหรือทำการติดตั้ง
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้าง มีลักษณะสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ตามรายการที่ผู้ออกแบบ
กำหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสม หรือไม่ทำงานโดยถูกต้องผู้รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยที่
จะแจ้ งขอความเห็ นชอบจากผู้ออกแบบในการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงให้ ถู กต้ อง โดยชี้แจงแสดง
หลักฐานจากบริษั ทผู้ผ ลิต มิฉะนั้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
ถ้างานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผู้รับจ้างกำลังติดตั้งหรือติดตั้งเสร็จแล้วก็ดี ผิดไปจากแบบและข้อกำหนด
หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับรายการที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเป็น
การชั่วคราว และต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องทันที แต่ความล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวผู้
รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการออกไป หรือกล่าวอ้างเป็นข้อแก้ตัวต่อการแล้วเสร็จสมบูรณ์
ของงานทั้งหมดไม่ได้

1.11 แบบใช้งาน (Shop Drawing)
ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบใช้งาน แสดงรายละเอียดการติดตั้งของระบบต่างๆ ตามที่ได้ตรวจสอบ
จากสภาพสถานที่ติดตั้งตามความเป็นจริง และจากการปรึกษาร่วมกับผู้รับจ้างระบบงานอื่นแล้ว เป็น
แบบอัตราส่วน 1:100 และถ้าจำเป็นให้ขยายภาพตัดเป็น 1:25 หรือ 1:50 ให้แก่ผู้ว่าจ้างพิจารณา
อนุ มั ติ อ ย่ างน้ อ ย 5 ชุ ด แบบใช้ งานนี้ จ ะต้ อ งส่ งไปขอความเห็ น ชอบจากวิ ศ วกรผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ น
ดำเนินการติดตั้งในเวลาอันสมควร แต่จะไม่น้อยกว่า 30 วัน
1.12 ความรับผิดชอบ ต่อวัสดุอุปกรณ์เดิมของอาคาร
การรื้อถอนวัสดุ และอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้งานชั่วคราว และกระทำให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม ภายหลัง
จากส่งมอบงานแล้ว ก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่นกัน
1.13 ความรับผิดชอบ ณ สถานทีต่ ิดตั้ง
1)

ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังความปลอดภัย รวมทั้งอัคคีภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งปวง และบุคคลร่วม
ปฏิบัติงาน
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2)
3)
4)
5)
6)

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุ เสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานการ
ติดตั้งและทดลองเดินเครื่อง
ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงานที่พักชั่วคราว ที่เก็บของต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อย และอยู่ใน
สภาพปลอดภัยตลอดเวลา
ผู้รับจ้างต้องพยายามทำงานให้เงียบ และสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อมิให้เกิด
ความเดือดร้อน และมีผลกระทบกระเทือนต่อคน หรืองานอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้สถานที่ติดตั้ง
ผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนรื้อถอน
อาคารชั่วคราว ซึ่งผู้รับจ้างได้ปลูกสร้างขึ้นสำหรับงานนี้ ออกไปให้พ้นจากสถานที่โดยสิ้นเชิง สิ่ง
ใดที่จะต้องส่งคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างก็ต้องจัดการส่งให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปก่อนที่จะส่งมอบงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องจั ดให้ มีช่องทางเข้ าถึ งเครื่องจัก ร และอุป กรณ์ โดยมีขนาดที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้
สะดวกแก่การขนส่ง และการซ่อมบำรุงรักษา

1.14 การประสานงาน
ผู้รับจ้างจะต้องให้ค วามสำคัญ เกี่ย วกั บการประสานงานอย่างจริงจัง โดยจะต้อ งปรึก ษาและ
ประสานงานอยางใกล้ชิดกับการติดตั้งระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างรายอื่น ๆ เช่นผู้รับจ้างงาน
โครงสร้างอาคาร, ผู้รับจ้างงานระบบไฟฟ้า , ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาล, ผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน
เป็นต้น อยู่เสมอเพื่อลดปัญหาการขัดแย้งกับผู้ว่าจ้างระบบงานอื่น ๆ และเพื่อทำให้งานดำเนินไปได้
โดยสะดวกราบรื่น
1.15 การทดสอบเดินเครื่อง และระบบ
1)
2)
3)

ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์การใช้งานทั้งระบบตามหลักวิชาการ เพื่อแสดง
ให้เห็นว่างานที่ทำถูกต้องตามแบบและรายการที่กำหนดทุกประการ โดยมีผู้แทนของผู้ว่าจ้างร่วม
ในการทดสอบด้วย และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหามาทั้งหมด
การทดสอบเครื่องและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.16 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาเครื่อง
ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง และรักษาเครื่องของผู้ว่าจ้างให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งาน และการบำรุงรักษาก่อนส่งมอบงาน
1.17 การรับประกัน
1)
2)
3)

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ ของเครื่องภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เครื่องติดตั้งแล้ว
เสร็จ และลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว
ภายในช่ ว งเวลาดั งกล่ า วหากเครื่ อ งวัส ดุ และอุ ป กรณ์ เสี ย หรื อ เสื่ อ มคุ ณ ภาพ อั น เนื่ อ งจาก
โรงงานผลิต ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยน หรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมโดยไม่
ชักช้า และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ผู้รับจ้างต้องรับประกันเปลี่ยน และ/หรือ แก้ไขวัสดุ อุปกรณ์ และงานตามข้อกำหนดรวมทั้ ง
ข้อผิดพลาด ซึ่งผู้ว่าจ้างตรวจพบไม่ว่าก่อนหรือหลังจากการตรวจรับงาน
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4)

ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทำการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยน
วัสดุและอุปกรณ์ที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ รวมทั้งการบริการรายเดือน และในกรณีฉุกเฉิน
ภายในระยะเวลา 2 ปี นั บ จากวันส่ งมอบงาน หากผู้รับจ้างไม่แก้ ไข และดำเนิ นการให้ เสร็ จ
เรียบร้อย ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้รับจ้าง

1.18 การส่งมอบงาน
1)
2)
3)

4)

ผู้รับจ้างต้องเปิดเครื่อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานเต็มที่ หรือพร้อมที่จะใช้งานได้
เต็มที่ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ติดต่อกันหรือจนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างต้องการทดสอบเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้ทดสอบ จนกว่าจะ
ได้ผลเป็นที่พอใจ และเป็นที่แน่ใจของผู้ว่าจ้างว่าเครื่องวัสดุ และอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงาน
ได้ดี ถูกต้องตามข้อกำหนดทุกประการ
รายการส่งของต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในวันส่งมอบงานถือเป็นส่วน
หนึ่งของการตรวจรับมอบงานด้วยคือ
− แบบสร้างจริง
− หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์
− เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งโรงงาน
ผู้ผลิตส่งมาให้ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทดสอบเครื่องและตรวจรับมอบงานอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ทั้งสิ้น
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ระบบประปา และสุขาภิบาล
2. ระบบน้ำประปา ท่อน้ำ และการติดตั้ง
2.1 ความต้องการทั่วไป
1)
2)

ท่อน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หรือ มอก. และได้รับใบรับรองจาก มอก. ด้วย
ท่อน้ำและอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรองจากมาตรฐาน BS Standard
หรือ ASTM Standard หรือ JIS Standard

2.2 วัสดุและโครงสร้าง
หากไม่ได้ระบุในแบบหรือราคากลางแล้ว ให้ใช้ท่อชนิดต่างๆ ดังนี้
1)

2)
3)

4)

5)

ท่อน้ำประปา
1. ท่อเมนประปาในแนวดิ่ง (Up Feed & Down Feed) ให้ใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสี (Hot Dip
Galvanized Schedule 40) ตามมาตรฐาน ASTM A-53 และต้องมีวาล์วระบายน้ำทิ้ง
ขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ประกอบด้วยที่จุดต่ำสุดของท่อเมนนั้น ๆ
2. ท่อภายในอาคาร (ท่อน้ำเย็น) ให้ใช้ท่อ PE-Lined or PVC –Lined Steel Pipe ตาม
มาตรฐาน BS 1387-1985 Class M
3. ท่อภายนอกอาคารให้ใช้ท่อ HDPE ตามมาตรฐาน ASTM D-2239 และ มาตรฐาน
มอก. 982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN 10
ท่อน้ำดื่ม
ท่อน้ำดื่มภายในอาคาร ให้ใช้ท่อ Stainless Steel ตามมาตรฐาน ASTM A312, ANSIB3619 และ มอก. 1006-2533 TYPE 316
ท่อส้วมและท่อน้ำทิ้ง
1. ท่อระบายน้ำทิ้งจากสุขภัณฑ์ให้ใช้ท่อเหล็กหล่อ Class Extra Heavy ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 533-2530 ต่อด้วยปลอกรัด พร้อมสลักและสกรู ทำ
ด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
2. ท่อที่ฝังดิน ให้ใช้ท่อ High - Density Polyethylene (HDPE) ตามมาตรฐาน ASTM D2239 และมาตรฐาน มอก. 982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN 6.3
ท่อระบายอากาศ
1. ท่อโดยทั่วไปในห้องน้ำ และท่อในแนวดิ่ง ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 277-2532 (Galvanized Steel Pipe Class B)
2. ท่อที่ฝังดิน ให้ใช้ท่อ High - Density Polyethylene (HDPE) ตามมาตรฐาน ASTM D2239 และมาตรฐาน มอก. 982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN 6.3
ท่อระบายน้ำฝน
1. ท่อน้ำฝนภายในอาคารให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe Class B)
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 277-2532
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ท่ อ ระบายน้ ำฝนรอบอาคารที่ ฝั งดิ น ก่ อ นเข้ า บ่ อ พั ก น้ ำฝน ให้ ใช้ ท่ อ High – Density
Polyethylene (HDPE) ตามมาตรฐาน ASTM D-2239 และมาตรฐาน มอก. 9822533 ขนาดมาตรฐาน PN 6.3
ท่อระบายน้ำรอบบริเวณ
ให้ใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ มอก. 128-2528 ชั้นที่ 3
ท่อระบายน้ำเสียรอบบริเวณ
ท่อระบายน้ำเสียที่ตดิ ตั้งภายนอกอาคาร และต่ออยูร่ ะหว่างบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ให้
ใช้เป็นท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ขนาดตามมาตรฐาน ASTM D-2239 และ
มาตรฐาน มอก. 982-2533 PN 6.3
ท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว (Kitchen Waste Pipe)
ให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับท่อน้ำทิ้ง
ท่อน้ำร้อน
ให้ใช้ท่อ PPR-80 แบบ Fiber composite pipe SDR 6 (PN 20) Durable class ทน
อุณหภูมิได้ 95 oC ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077/78 และ ISO 15874 การต่อท่อให้
ใช้วิธีเชื่อม หรือขันเกลียวตามมาตรฐานผู้ผลิต
ท่อน้ำร้อนขนาด Ø ไม่เกิน 1½” ให้ หุ้มด้วยฉนวน Fiber glass ที่ มีอลูมิ เนียมฟอยด์
ชนิดทนไฟปิดอยู่ผิวนอก ฉนวนให้ใช้ชนิดที่มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 3.5 ปอนด์/ลบ.
ม. หรือหุ้มด้วยฉนวนยาง Closed cell Foam electrometric ขนาดความหนาฉนวนให้
เลือกใช้ดังนี้
ขนาดท่อ
ความหนาฉนวน (นิ้ว)
ฉนวน Fiber Glass
ฉนวนยาง
ไม่เกิน Ø ½”
1½”
1”
ตั้งแต่ 2” ขึ้นไป
2”
1½”
2.

6)
7)

8)
9)

ท่อน้ำร้อนส่วนที่ฝังผนังให้ใช้ฉนวนยางหนาไม่น้อยกว่า 3/8”
ท่อหุ้มฉนวนส่วนที่เดินอยู่ภายนอกอาคารให้หุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 0.6
มม.
10)

ท่อน้ำอ่อน
ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้นคุณภาพ 2 ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 277-2521

11) ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี
สำหรับท่อขนาด 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) หรือเล็กกว่า ให้ใช้เหล็กอาบสังกะสีชนิดเหนียวต่อ
ด้วยเกลียวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 249-2520 การต่อท่อเหล็กอาบ
สังกะสีให้ใช้เทปพันเกลียวสำหรับการต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี สำหรับท่อขนาดตั้งแต่ 100
มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไป ให้ต่อด้วยหน้าแปลน หรือต่อเชื่อมในกรณีท่อระบายน้ำฝน
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12) ข้อต่อท่อ HDPE
1. การเชื่อมท่อพีอีต้องเป็นแบบ Butt Fusion Welding หรือการเชื่อมแบบหน้าจาน โดยใช้
Stub end และ Backing Ring ให้เป็นไปตามการออกแบบของผู้ผลิต
2. การต่อเชื่อมแบบ Butt-Fusion Melt Flow Index ของวัสดุที่ใช้ทำท่อและอุปกรณ์ที่
นำมาต่อจะต้องมีค่าต่างกันไม่เกิน 0.5
3. ความหนาและการเจาะรู Backing Ring ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน ISO 13
13) ข้อต่อท่อ PE-Lined or PVC –Lined Steel Pipe
การต่อท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและคำแนะนำจากผู้ผลิต
14) ข้อต่อท่อเหล็กหล่อ
ข้อต่อท่อเหล็กหล่อชนิดปลอกรัดจะมีปลายเรียบทั้ง 2 ด้าน ใช้การต่อด้วยปลอกยาง
Neoprene ที่เป็นยางสังเคราะห์ ผลิตตามมาตรฐาน ASTM D-15 ปลอกรัดที่มีสลักและสกรูทำ
ด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) เกรด 304 การทดสอบคุณสมบัติยาง Neoprene
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D 15
การต่อท่อเหล็กหล่อซึ่งใช้เป็นท่อโสโครกให้ใช้ข้อต่อเหล็กแบบปากระฆังชนิดหนา (Extra
Heavy Weight Cast Iron Bell and Spigot Fittings) การต่อข้อต่อแบบนี้ทำได้โดยการ
สอดปลายด้าน Spigot เข้าไปในปากระฆังจนสุ ด จากนั้น ก็ใช้เครื่ องมืออัด (Caulking
Tool) ประเก็นเส้นปอ (Oakum) เข้าไปโดยรอบแล้ว จึงทำการเทตะกั่วหลอมเหลว
เข้าไปจนเต็ม การต่อข้อต่อแบบปากระฆัง ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการต่อด้วย
เกลียว
15) ท่อระบายน้ำรอบโครงการ
ให้ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง ตามมาตรฐาน มอก. 128-2528
ชั้นที่ 2 หรือท่อซีเมนต์ใยหิน ตามมาตรฐาน มอก. 106-2517
บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำฝน จะต้องสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือฝาตะแกรงเหล็กตามที่แสดงไว้แบบ จะต้องทำการ
ก่อสร้างบ่ อพั ก ตามตำแหน่ งที่ระบุไว้ในแบบ และตรงจุ ดที่ มี การเปลี่ ยนแปลง
ทิศทาง หรือบรรจบของท่อ
รางระบายน้ำเพื่อจะรวบรวมน้ำฝนไปสู่บ่อพัก ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฝาปิด
ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือตะแกรงเหล็กตามที่ระบุไว้ในแบบ
ติดตั้งบ่อดักขยะ หรือบ่อตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อรับน้ำที่มาจากพื้นที่ก่อนต่อเข้ากับ
บ่อพักระบายน้ำสาธารณะ แม้ว่าจะมิได้ระบุไว้ในแบบก็ตาม บ่อดักขยะหรือบ่อ
ตรวจเป็นคสล. ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ใช้ขนาดภายใน 1.80 x 0.80 มีฝาเป็น
ตะแกรงเหล็ก ภายในบ่อจะมีตะแกรงดักขยะทำด้วยเหล็กแบนขนาด 25 x 6
มม. ติดภายในบ่อเป็นมุมไม่น้อยกว่า 60 องศา กับแนวระดับ ตะแกรงเหล็กต้อง
ทาด้วย Coal-Tar Epoxy อย่างน้อย 2 ชั้น
16)

ท่อระบายน้ำของสวน
ท่อระบายน้ำใต้ดินของสวนหรือสนามหญ้าให้ใช้ท่อ Flexible Permeable Hose ตัวท่อ
เป็นแกนเหล็กผสมคาร์บอน เคลือบด้วยวัสดุกันสนิมและพลาสติกพีวีซี ตัวท่อจะหุ้มห่อ
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ด้วยเส้ นใยสังเคราะห์ ที่ เคลือ บด้ วยพี วี ซี สลับ กั บผ้ ากรอง การต่อ ท่ อให้ ใช้วิธีมั ดเส้ นใย
สังเคราะห์ที่อยู่ปลายท่อเข้าด้วยกันให้แน่น หรือใช้ลวดเหล็กชุบสังกะสีรัดให้แน่น แล้ว
กลบบริเวณข้อต่อโดยรอบด้วยหินเบอร์ 2
17)

ท่อรวบรวมน้ำเสีย (Wastewater Pipe)
ให้ ใ ช้ ท่ อ HDPE (High Density Polyethylene Pipe) ตามมาตรฐาน DIN 8074,
8075 Class PN6 และให้ ใ ช้ ท่ อ HDPE (High Density Polyethylene Pipe) ตาม
มาตรฐาน DIN 8074, 8075 Class PN10 สำหรับท่อส่วนฝังดินลอดถนน ถ้าต่อแบบ
หน้าแปลน, น๊อต, สกรู, แหวน จะต้องทำด้วย Stainless Steel

18)

ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี
ให้ ใช้ชนิด เหล็กอบเหนียว (Malleable Iron) ต่อ ด้วยเกลีย วตามาตรฐาน มอก. 2492520 การต่อท่อเหล็กเหนียวอาบสังกะสีให้ใช้เทปพันเกลียว สำหรับการต่อท่อเหล็ก
เหนียวอาบสังกะสี สำหรับท่อขนาด 3" และใหญ่กว่าให้ต่อโดยใช้หน้าแปลน (Flange)
ขนาด 150 ปอนด์

29)

ข้อต่อท่อพีวซี ี
ให้ใช้อุปกรณ์ พีวีซี สำหรับท่อระบายน้ำ หรือท่อรับความดัน สำหรับการต่อท่อแบบใช้
น้ำยาประสาน (Solvent Cement) ให้ใช้น้ำยาของบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น และให้ปฏิบัติตาม
ข้อแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

20)

ข้อต่อท่อพีพีอาร์ (PPR)
ให้ใช้อุปกรณ์พีพีอาร์ ต่อแบบเชื่อม (Welding Socket) หรือขันเกลียวตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิต

21)

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
การต่อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องสวมท่อให้แนบสนิท อัดซิเมนต์โดยรอบและตลอด
ความยาวของท่อที่เหลื่อมกัน แล้วพอกด้วยซิเมนต์ผสมทรายละเอียดในอัตราส่วน 1:2
ผสมน้ำพอประมาณ โดยรอบบริเวณรอยต่อ ขนาดของรอยต่อกว้าง 10 ซม. และหนา 5
ซม.

22)

ข้อต่อซิเมนต์ใยหิน
ให้ใช้เป็นแบบแหวนยาง การต่อท่อซิเมนต์ใยหิน จะต้องต่อโดยใส่แหวนยางในร่องในข้อ
ต่อแล้วทาแหวนยาง และปลายท่อด้วยน้ำยาหล่อลื่นท่อของบริษัทผู้ผลิตเสียก่อน จึงสวม
ข้อต่อเข้า

23)

ข้อต่อท่อ HDPE
ให้ ใช้ เป็ น แบบเชื่ อ มโดยใช้ ค วามร้ อ น (Butt Fusion Welding) หรื อ เชื่ อ มหน้ า แปลน
(Stub End W/Backing) การต่อท่อ HDPE แบบเชื่อมโดยใช้ความร้อนหลอมท่อ (Butt
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Fusion Welding) ให้กระทำโดยปากปลายทั้ งสองท่อที่ เชื่อ มเข้ าด้วยกันให้ เรียบ และ
สะอาดเสียก่อน จึงวางแผ่นความร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 200oC แล้วอัดท่อทั้งสองให้ติดกับ
แผ่นความร้อนจนท่อเริ่มหลวมตัว จึงนำแผ่นความร้อนออก แล้วอัดท่อทั้งสองเข้าด้วยกัน
ด้วยความดันเดียวกันกับชิ้นความดันของท่อ
การต่อท่อแบบหน้าแปลน ให้สวมวงแหวนหน้าแปลน (Backing Ring) จากนั้นจึงเชื่อม
หน้าแปลน (Stub End) เข้ากับท่อ
24)

อุปกรณ์ประกอบท่อ (Pipe Fittings)
อุป กรณ์ ประกอบของท่ อ โสโครก ท่ อน้ ำทิ้ ง และท่ อ ระบายน้ ำ จะต้อ งเป็ น ข้อ ต่ อชนิ ด
ระบายน้ำ (Drainage Pattern) งอโค้งต่อเนื่อง (Smooth Curve) และมีรัศมีความโค้ง
ยาว (Long Radius) ห้ามใช้ข้อต่อ Tee หรือ 90o Elbow โดยเด็ดขาด ท่อเปลี่ยนขนาด
ให้ใช้ข้อลด (Reducer) หรือ ข้อขยาย (Increaser) เท่านั้น ท่อเปลี่ยนทิศทางให้ใช้ข้อต่อ
แบบ Y, T-Y ข้อ โค้ งรัศมี ย าว ¼, 1/8 แบบ Sanitary Tee อาจจะนำมาใช้กั บ ท่ อใน
แนวดิ่ง (Vertical Stack) ในกรณีที่จำเป็น

25)

การต่อท่อ (Joints in Piping)
(1) การต่อท่อแบบเกลียว
ต้องทำความสะอาดปลายท่อก่อนทำเกลียว และหลังจากทำเกลียวแล้วให้ปัดเอา
เศษขลุยโลหะออกให้หมด การต่อท่อแบบเกลียวให้ใช้น้ำยาทาท่อลงบนเกลียว
ของท่อ (เกลียวตัวผู้หรือเกลียวนอก) เท่านั้น
(2) การต่อท่อพีวีซี
ต่อโดยใช้ข้อต่อพีวีซีเชื่อมประสานด้วยน้ำยาเชื่อมท่อ(Solvent Cement)

26)

การรองรับท่อ (Pipe Support)
ผู้ รั บ จ้ า ง จะต้ อ งทำการยึ ด และรองรั บ ท่ อ ด้ ว ยความประณี ต ท่ อ ที่ เดิ น ในแนวนอน
(Horizontal) ซึ่งอยู่ในทิศทางขนานกันหลายๆ ท่อ กำหนดให้รองรับด้วยที่แขวนท่อ
แบบ Trapeze Hanger เท่าที่จะทำได้ (ใช้กับท่อในลักษณะที่ไม่ต้องการค่าความลาด
เอีย ง หรื อความลาดเอีย งเท่ ากั น ) ท่ อ ที่ เดิ น เดี่ ย ว (Single-Run) ให้ ใช้ ที่ แ ขวนแบบท่ อ
Clevis ท่อที่เดินในแนวดิ่ง (Vertical Run) ให้ยึดติดกับองค์อาคารทุกๆ ชั้นด้วย Clamp
ยึดท่อตามแบบ/รายละเอียด ห้ามให้ผู้รับจ้างยึดท่อด้วยลวดหรือโลหะ ซึ่งเป็นโพรงไม่
แข็งแรงโดยเด็ดขาด ในโครงสร้างคอนกรีตกำหนดให้ผู้รับจ้างทำการฝังเหล็ก Insert (ซึ่ง
ต้องขออนุมัติก่อนนำมาใช้) เพื่อการรองรับท่อ
(1)

ชนิดท่อวัสดุ
ท่อเหล็ก (Steel Pipe)

ระยะห่างของเหล็กแขวนท่อ (Spacing of Hangers)
ขนาดท่อ (นิ้ว)
ขนาด ¾” และเล็กกว่า
ตั้งแต่ 1” ถึง 6”
ขนาด 8” และใหญ่กว่า
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ระยะห่าง (ม.)
ของเหล็กแขวน
1.80
2.50
3.60

ท่อพีวีซีและท่อพีบี
แนวราบ
ท่อพีวีซีและท่อพีบี
แนวดิ่ง

ขนาด 2” และเล็กกว่า
ขนาด 2½” ถึง 6”
ขนาด 2” และเล็กกว่า
ขนาด 2½” ถึง 6”
(2)

(3)
(4)

0.90
1.80
1.80
3.00

ท่ อ ในแนวดิ่ ง ให้ ผู้ รั บ จ้ า งยึ ด เหล็ ก ราง (C-Channel) หรื อ เหล็ ก ฉากเข้ า กั บ
โครงสร้างพื้นหรือผนังอาคาร เพื่อให้เป็นฐานสำหรับยึดท่อในแนวดิ่ง ระยะห่าง
ของเหล็กรางกำหนดให้มีทุกชั้นของอาคาร (ไม่เกินหนึ่งชั้นหรือน้อยกว่า) ทำการ
ยึดท่อด้วย Clamp เข้ากับเหล็กราง
ฐานของท่อดิ่ง จะต้องทำการยึดหรือรองรับให้แน่นหนา ในกรณีที่ฐานท่อดิ่งอยู่ต่ำ
กว่าระดับดิน ให้รองรับฐานท่อด้วยอิฐ หิน หรือ ตอม่อคอนกรีต พร้อมทั้งเหล็ก
แขวนท่อ (Hanger) จากพื้นชั้นล่างของอาคาร
ท่อเปลี่ยนทิศทาง ในกรณีที่ท่อเปลี่ยนทิศทาง ให้รองรับท่อไม่เกินระยะ 60 ซม.
จากจุดเปลี่ยนทิศทาง
ขนาดเหล็ ก แขวนท่ อ (Hanger Rods) ขนาดของเหล็ ก แขวนท่ อ ให้ เ ป็ น ไป
ดังต่อไปนี้
1. ท่อขนาด 1” และเล็กกว่า
ขนาดเหล็กเส้น 6 มม.
2. ท่อขนาด 1½” – 2”
ขนาดเหล็กเส้น 9 มม.
3. ท่อขนาด 2 ½” –4”
ขนาดเหล็กเส้น 12 มม.
4. ท่อขนาด 5”
ขนาดเหล็กเส้น 15 มม.
5. ท่อขนาด 6” และใหญ่กว่า
ขนาดเหล็กเส้น 18 มม.

2.3 วิธีการก่อสร้าง
1)

ฝีมืองาน
1. ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือดี ซึ่งชำนาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภท มาปฏิบัติงาน
ติดตั้ งระบบท่อ เครื่องสุขภั ณ ฑ์ และอุ ป กรณ์ และจะต้องควบคุม การทำงานของช่ าง
เหล่านี้ ให้ดำเนินไปโดยชอบด้วยหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
2. การตัดท่อแต่ละท่อนจะต้องให้ได้ระยะสั้นพอ ตามความต้องการที่จะใช้ ณ.จุดนั้นๆ ซึ่ง
เมื่อต่อท่อบรรจบกันแล้ว จะได้แนวท่อที่สม่ำเสมอไม่คดโก่งและคลาดเคลื่อนจากแนวไป
3. การวางท่อจะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การหดตัวหรือการขยายตัวของท่อนั้นจะไม่ทำให้เกิดการเสียหาย
ขึ้นแก่ตัวท่อนั้นเองหรือแก่สิ่งใกล้เคียง
4. การตัดท่อให้ใช้เครื่องสำหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ยังติด
ค้างอยู่ป ากท่ อออกเสี ยให้ ห มด หากจะทำเกลียวจะต้อ งใช้ เครื่องทำเกลี ยวที่ มีฟั น คม
เพื่อให้ฟันเกลียวเรียบ และได้ขนาดตามมาตรฐาน
5. ทุกที่ ที่จะต้องเปลี่ยนแนว หรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม (ข้อต่อ
หมายถึง ข้อโค้ง ข้องอ สามตา เป็นต้น) และหากมีการเปลี่ยนขนาดของท่อ ณ จุดใด ให้
ใช้ข้อลดเท่านั้น
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

ลักษณะการเดินท่อ
การติดตั้งท่อจะต้องกระทำด้วยความปราณี ต ปรากฏความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่
สายตา การเลี้ยว การหักมุม การเปลี่ยนแนวระดับจะต้องใช้ข้ อต่อที่เหมาะสมให้กลมกลืนกับ
ลักษณะรูปร่างของอาคารในส่วนนั้นๆ แนวท่อต้องให้ขนาน หรือตั้งฉากกับอาคารเสมอ หรือให้เฉ
หรือเอียง จากแนวอาคาร หากที่ใดจะต้องแขวนท่อจากเพดาน หรือจากโครงสร้างเหนือศรีษะ
และมิได้กำหนดตำแหน่งที่แน่นอนไว้ในแบบแล้ว จะต้องแขวนให้ท่อนั้นชิด ด้านบนให้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้ท่อนั้นเป็นที่กีดขวางแก่สิ่งที่ติดตั้งเพดาน หรือเหนือศรีษะ เช่น โคมไฟ
ท่อลม เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบท่อต่างๆ ให้แน่นอนเสียก่อน
การติดตั้งระบบท่อระบบใดระบบหนึ่ง เพื่อไม่ให้ท่อเหล่านั้นกีดขวางกัน
การวางตำแหน่งของส่วนประกอบการเดินท่อ
บรรดาส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบท่อ เช่น วาล์วน้ำ มาตรวัดน้ำ มาตรวัดความดัน
เป็นต้น จะต้องวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยปกติ และสามารถ ถอดซ่อม
บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยง่าย
ข้อห้ามในการต่อท่อร่วมระหว่างระบบท่อ
ระบบท่อน้ำที่ใช้ในการบริโภคนั้น ห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครกและท่อระบายน้ำ
ทิ้งเป็นอันขาด หากแนวของท่อน้ำที่ใช้ในการบริโภคจะต้องเดินขนาน หรือตัดกับแนวของท่อ
โสโครก หรือท่อระบายน้ำทิ้งแล้ว แนวที่ขนานหรือตัดกันนั้น ท่อน้ำที่ใช้ในการบริโภคจะต้องอยู่
เหนือท่อโสโครก หรือท่อระบายน้ำทิ้งเป็นระยะไม่น้อยกว่า 0.30 ม. หรือท่อระบายน้ำทิ้งส่วนนี้
จะต้องเป็นท่อชนิดเหล็กหล่อ และมีระยะที่ต่อยาวออกไปจากจุดตัด หรือส่วนที่ขนานกันเป็น
ระยะทางไม่น้อยกว่าข้างละ 3.00 ม. ทั้งสองข้าง
ปลายทางของท่อน้ำ และท่อระบายน้ำ
หากในแผนผังปรากฏว่ามีท่อน้ำหรือท่อระบายน้ำแสดงไว้ สำหรับต่อเติมขยายออกไปใน
อนาคตแล้ว จะต้องต่อท่อเหล่านี้ออกไปให้พ้นจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 1.50 ม. แล้วใช้ปลั๊กอุด
หรือฝาครอบเกลียวปิดไว้ และหากจำเป็นจะต้องกลบดินในระยะนี้เสียก่อน ก็อาจจะทำได้โดย
ตอกหลักปักป้าย แสดงตำแหน่ง ปลายท่อเหล่านี้ไว้
การป้องกันการชำรุดระหว่างการติดตั้ง
ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้.1. ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอุด หรือฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้องละจากงานต่อ
ท่อในส่วนนั้นไปชั่วคราว
2. เครื่องสุขภัณ ฑ์ และอุปกรณ์ ให้ หุ้มท่อหรือป้ องกันท่อไว้ เพื่ อมิให้เกิดการแตกหักบุ บ
สลาย
3. วาล์วน้ำ ข้อต่อ และส่วนประกอบอื่นๆสำหรับการติดตั้งท่อ ให้ตรวจดูภายใน และทำ
ความสะอาดภายในให้ทั่วถึงก่อนนำมาประกอบติดตั้ง
4. เมื่อได้กระทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องตรวจดูความเรียบร้อย และทำความ
สะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เหล่านี้อย่างทั่วถึง เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างใน
สถานที่ปราศจากตำหนิ และข้อบกพร่อง
การแขวนโยงท่อ และการยึดท่อ
ท่อที่เดินภายในอาคาร และไม่ได้ฝังจะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคาร
อย่างมั่นคงแข็งแรงโยกคลอนแกว่งไกวไม่ได้ การแขวนโยงท่อที่เดินตามแนวราบให้ใช้เหล็กรัดท่อ
ตามขนาดของท่อรัดไว้ แล้วให้แขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง หากมีท่อหลายท่อเดิน
7-17

ตามแนวราบขนานกันเป็นแพ จะใช้สาแหรกแขวนรับไว้ทั้งชุดแทนใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อก็
ได้ ที่ แขวนท่ อ และสาแหรกดั งกล่าวนั้ น หากในแบบระบุ ไว้จะต้ องมีชะเนาะ (Turnbuckle)
ประกอบให้ ได้ เสร็ จ เพื่ อ จั ด ท่ อ ให้ ได้ ร ะดั บ เดี ย วกั น ได้ ในกรณี ที่ ไม่ อ าจใช้ ช ะเนาะเกลี ย วได้
ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นที่ใช้ประโยชน์ได้เท่ากันมาใช้แทน ห้ามแขวนท่อด้วยโซ่ ลวด
เชือก หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรง
1. ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง
•
ท่อ เหล็ กอาบสังกะสี ที่ มีข นาดตั้ งแต่ 80 มิ ลลิ เมตร (3 นิ้ ว) ขึ้ น ไป ทุ ก ๆระยะ
ครึ่งหนึ่งของความยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยึด หรือแขวน หรือรองรับ
อย่างน้อยหนึ่งแห่ง
•
ท่ อ เหล็ ก อาบสั งกะสี ที่ มี ข นาดตั้ งแต่ 65 มิ ล ลิ เมตร (2 1/2 นิ้ ว ) ลงมา ทุ ก ๆ
ระยะไม่ต่ำกว่า 1.20 ม. จะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
•
ท่อ พีวีซี ทุกๆระยะ 1.00 ม. และทุกๆรอยต่อจะต้องมีที่ยึดหรือรองรับ หรือ
อย่างน้อยหนึ่งแห่ง
•
ท่อเหล็กหล่อ จะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับท่อทุกๆชั้นของอาคารหรื อไม่
น้อยกว่าทุกช่วงของความยาว ท่อแต่ละท่อ และตรงฐานล่าง
2. ท่อที่วางไว้ในแนวราบหรือแนวระดับ
•
ท่อเหล็กอาบสังกะสี ทุกๆ ระยะไม่เกิน 2.00 ม. จะต้องมีที่ยึด หรือแขวน หรือ
รองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
•
ท่อ พีวีซี ทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.00 ม. และทุกๆรอยต่อจะต้องมีที่ยึ ด หรือแขวน
หรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
•
ท่อเหล็กหล่อที่ต่อกันด้วยปากแตร หรือปลอกเหล็กอัดด้วยแหวนยาง จะต้องมีที่
ยึดหรือแขวนหรือรองรับทุกๆระยะข้อต่อ และทุกๆ ระยะครึ่งท่อนของท่อ
3. ท่อทุกชนิดที่วางอยู่ในดิน จะต้องวางอยู่บนพื้นที่อัดแน่นตลอดแนวความยาวของท่อ และ
เมื่อกลบดินแล้ว จะต้องอัดดินเป็นชั้น ๆ
4. ท่อโลหะที่วางอยู่ในดิน จะต้องทาด้วยฟลิ้นโค้ท 1 ชั้น แล้วพับด้วยผ้าดิบ จากนั้น ให้ทา
ด้วยฟลิ้นโค้ทอีก 1 ชั้น ทั้งนี้ให้รวมทั้งที่รองรับท่อด้วย
5. ท่อที่เดินในแนวระดับ จะต้องรองรับด้วยที่แขวนหรือที่รองรับแบบชิงช้าเหล็กเส้นที่ใช้
แขวนให้มีขนาดดังนี้ .-

ขนาดของท่อ

8)

ขนาดของเหล็กเส้น

15 mm.-40 mm. ( 1/2"-  1 1/2")
 9 มม.
50 mm.-80 mm. ( 2 " -  3")
 12 มม.
100 mm.-150 mm. ( 4 "-  6")
 15มม.
6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการยึดท่อ และอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาลกับ
โครงสร้ า งอาคาร เช่ น โครงเหล็ ก เหล็ ก ยึ ด ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ หากจะใช้
Expansion Bolt จะต้ อ งเป็ น Expansion Bolt ที่ ผ่ า นการรั บ รองแล้ ว ว่ า สามารถรั บ
น้ำหนักตามต้องการได้โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 เท่า (Safety Factor = 3)
การตัดเจาะ และซ่อมสิ่งกีดขวาง
หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวของท่อแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้ว่า
จ้างทราบพร้อมกับเสนอวิธีการที่จะตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้นกับวิธีการซ่อมกลับคืนด้วย และจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเสียก่อนจึงจะปฏิบัติงานได้ การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวางนี้ ผู้รับจ้าง
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จะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญในการนั้นๆ โดยเฉพาะ และจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง
รวมทั้งแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนที่จะดำเนินการตัดเจาะด้วย
การป้องกันการผุกร่อน
วัสดุที่เป็นโลหะที่นำมาใช้ในโครงการนี้ทุกชนิด จะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิม และ
การผุกร่อนที่เหมาะสมมาแล้วทั้งสิ้น เช่น การพ่นอบสีจากโรงงาน การทำความสะอาดผิวโลหะ
และทาด้วยสีกันสนิม หรือการชุบสังกะสีตามความเหมาะสมหรือตามที่ได้ระบุไว้ หากใช้สีกันสนิม
จะต้องสีกันสนิมชนิด Lead Oxide โดยจะต้องส่งสีดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการ
กำหนดการ
10) ปลอกรองท่อ (Sleeves)
ท่อที่เดินผ่านฐานราก พื้นผนัง ฝากั้น และเพดานนอกอาคาร จะต้องรองด้วยปลอกตาม
ขนาดที่พอเหมาะกับท่อเสียก่อน หากท่อที่จะผ่านทะลุพื้นอาคารมีจำนวนหลายท่อด้วยกันให้
เจาะพื้นอาคารเป็นช่องให้ท่อผ่าน แทนการใช้ปลอกรอง ช่องที่เจาะนี้จะต้องเสริมกำลังตามความ
จำเป็น และเหมาะสมในอาคารคอนกรีต หากประสงค์จะติดตั้งปลอกรองท่อน้ำไว้ ณ จุดใดก็ให้
ติดตั้งในขณะเทคอนกรีตเลยทีเดียว ในผนังอิฐให้ติดตั้งปลอกรองท่อนี้ ในขณะที่ก่ออิฐมาถึงที่จุด
นั้น ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบ และติดตั้งปลอกรองท่อไว้ตามจุดที่จำเป็น
ถึงแม้จะไม่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดของแบบก็ตาม การใช้ปลอกรองท่ออาศัยหลักเกณฑ์ดังนี้.1. ขนาดของปลอกรองท่ อ ปลอกรองท่ อ ที่ จ ะนำมาใช้ ในการรองท่ อ จะต้ อ งให้ มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในโตกว่า ขนาดผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อไม่น้อยกว่า 10 มม.
เว้นไว้แต่เมื่อท่อนั้น จะต้องเดินทะลุผ่านฐานราก หรือผนั งที่รับน้ำหนัก ในกรณี เช่นนี้
จะต้องให้ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 15 มม.
2. ชนิดของวัสดุ ปลอกรองท่อจะต้องเป็นชนิดที่ทำด้วยวัสดุดังต่อไปนี้
•
สำหรับรากฐานให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ
•
สำหรับ ผนังที่ รับ น้ำหนัก หรือฝากั้น ให้ใช้ป ลอกเหล็กหล่อ เหล็กเหนียว หรือ
เหล็กกล้า
•
สำหรับคอนกรีต ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียว หรือเหล็กกล้า
•
สำหรับพื้นที่อาคารธรรมดา ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียว หรือเหล็กกล้า
3. ปลอกรองท่อที่พื้นอาคาร จะต้องฝังให้ปากปลอกรองท่อสูงกว่าระดับพื้นที่ยังไม่ได้ตบแต่ง
25 มม. และหลังจากที่เดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อุดช่องระหว่างท่อกับปลอกท่อด้วย
วัสดุประเภทพลาสติคให้แน่น และเรียบร้อยจนแน่ใจว่าน้ำรั่วซึมผ่านไม่ได้ หรือถ้าเป็น
ผนังกันไฟให้อุดช่องว่างด้วยสารทนไฟอย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้ออกแบบก่อน
11) แผ่นปิดพื้นผนัง และเพดาน
ทุกๆ จุดที่ท่อเดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพื้นอาคารซึ่งตบแต่งผิวหน้าแล้วผู้รับ
จ้างจะต้ องจั ด การปิ ดช่ อ งโหว่ทั้ งทางเข้ า และทางออกของท่ อ ด้ วยแผ่ น ตะกั่ ว ซึ่ งมี ขนาดโต
พอที่จะปิดช่องรอบๆ ท่อได้อย่างมิดชิด แผ่นตะกั่วที่ใช้ที่เพดาน และผนังจะต้องปิดด้วยสลักแบบ
เซ็ทสกรู ห้ามใช้คลิปสปริง
12) การติดตั้งท่อระบบต่างๆ
1. การต่อท่อน้ำ
9)
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•

•

•

•
•

•

วาล์วน้ำ ให้ติดตั้งวาล์วน้ำไว้ที่ท่อน้ำก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกแห่ง
ณ ตำแหน่งที่ได้แสดงไว้ในแผนผังโดยกำหนดชนิดของวาล์วไว้ดังนี้.วาล์วประตู วาล์วตัดตอนน้ำให้ใช้วาล์วประตูทุกแห่ง วาล์วประตูขนาด
50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) หรือเล็กกว่าให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว
โกลบวาล์ว ในระบบท่อที่ต้องการปรับความดัน และอัตราการไหลของน้ำ
ให้ติดตั้งโกลบวาล์วไว้ทุกแห่ง และให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว
วาล์วกันน้ำกลับ ในระบบท่อที่จำเป็น และไม่ต้องให้น้ำไหลกลับจะต้อง
ติดตั้งวาล์วกันน้ำกลับไว้ทุกแห่ง
ยูเนี่ยน ให้ติดตั้งยูเนี่ยนไว้ทางด้านใต้น้ำของวาล์วทุกตัว และก่อนท่อจะ
เข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทั้งหมด เว้นไว้แต่กรณีที่เครื่องสุขภัณฑ์
และอุปกรณ์นั้น ๆ ได้มีข้อต่อชนิดที่สามารถถอดท่อออกได้ง่ายติดมาด้วย
แล้ว การติดตั้งยูเนี่ยนนั้นห้ามติดฝังไว้ในกำแพง เพดาน หรือฝากั้น
ตำแหน่ง และชนิดของวาล์วน้ำ มีข้อกำหนดในการติดตั้งดังนี้
วาล์วน้ำจะต้องติดตั้งตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ และ/หรือ ระบุในข้อ
กำหนดนี้ทุกประการ
ท่อน้ำที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทุก ๆ ท่อ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้ง
วาล์วประตูน้ำให้ ณ บริเวณจุดที่ท่อจะเข้าอาคารแห่งละตัว ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
แสดงไว้ในแผนผังหรือไม่ก็ตาม
วาล์วทุกตัวจะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกแก่การตรวจหรือถอด เพื่อ
ซ่อมหรือเปลี่ยน หรือมิฉะนั้นก็จะต้องจัดให้มีช่องทางที่จะจัดการถอด
ออกเพื่อซ่อม หรือเปลี่ยนได้
การติดตั้งวาล์วทุกตัวบนท่อที่เดินในระดับดินนั้น จะต้องไม่ให้ก้านวาล์ว
อยู่ต่ำกว่าระดับดิน
วาล์วทุกตัวจะต้องเป็นชนิดที่ทำขึ้นเพื่อให้ใช้กับแรงดันปกติภายในท่อไม่
น้อยกว่า 2.5 เท่าของความดันใช้งาน หรือตามที่แสดงไว้ในแบบ
ความลาดเอียงของท่อระบายน้ำ ท่อน้ำจะต้องเดินให้มีความลาดเอียงลงสู่ทาง
ระบายน้ำทิ้ง ถ้ามีท่อสาขาแยกออกจากท่อเมนซึ่งติดตั้งไว้ในแนวดิ่ง ให้ต่อท่อ
สาขานี้เอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ จุดที่มีระดับต่ำที่สุดในระบบท่อน้ำนี้ให้ติดตั้ง
วาล์วสำหรับเปิดระบายน้ำทิ้ง เพื่อจะได้ระบายน้ำจากระบบได้หมดสิ้น
ท่อสาขา ท่อสาขาที่แยกจากท่อเมนนั้น จะแยกจากส่วนบน ตอนกลาง หรือใต้
ของท่อเมนก็ได้ทั้ง โดยใช้ข้อต่อประกอบให้เหมาะสม
ข้อต่อ (แบบเกลียว) การต่อแบบเกลียวให้ใช้สำหรับท่อประปาเท่านั้น โดยตัดฟัน
เฉพาะเกลียวตัวผู้เท่านั้น แล้วสวมข้อต่อเกลียวเข้าไป เมื่ออัดแน่นแล้วเกลียว
จะต้อ งเหลือไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม เกลียวท่ อนี้จะต้องตั ดฟัน ให้คมเรียวไปทาง
ปลายท่อ และทุกท่อเมื่อตัด และทำเกลียวเสร็จแล้ว จะต้องคว้านปากในปาดเอา
เศษที่ติดอยู่รอบๆ ทิ้งให้หมด
Air Chamber ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง Air Chamber ไว้ที่ปลายสุดของท่อแยกที่
ต่อกับเครื่องสุขภัณฑ์ Air Chamber จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อที่จะแยกเข้า
เครื่องสุขภั ณ ฑ์ นั้น ๆ และจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ ว)

7-20

2.

และยาวไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร (18 นิ้ว) ที่ปลายของ Air Chamber ให้ใส่
Cap อุด
การติดตั้งท่อโสโครก และท่อระบายน้ำ
•
ท่อใต้ดิน ท่อโสโครก ท่อระบายน้ำ และข้อต่อต่าง ๆ ที่ฝังใต้ดินให้ใช้วิธีการ และ
วัสดุตามที่กำหนดไว้ในข้อต่อไปนี้:การอุ ด รอยต่ อ สำหรั บ ท่ อ เคลื อ บให้ ใ ช้ เชื อ กมะลิ ล า หรื อ เชื อ กแอส
เบสต๊อสพันโดยรอบแล้วใช้ตะกั่วเทอุดให้เรียบร้อยไม่ให้ รั่ว ถ้าเป็ นท่ อ
ดีพลาสต์และท่อพลาสติกให้ใช้น้ำยาต่อท่อของผู้ผลิตแทน
ก้นร่อง ต้องกระทุ้งดินให้แน่นโดยตลอด ถ้าดินเดิมไม่ดีต้องขุดออกให้
หมดแล้วนำวัสดุอื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างมาใส่แทน แล้ว
กระทุ้งให้แน่น
แนวต่อ ต้องตรงไม่คดไปมา ความลาดต้องถูกต้องตามแบบ
รอยต่อ ทุกอันจะต้องแน่นสนิท น้ำซึมไม่ได้ เมื่อหยุดพักงานจะต้องปิด
ปากท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ ทราย ดิน เข้าไปในท่อ
ท่อลอดถนน จะต้องเทหุ้มด้วยคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. และ
ดินที่อยู่ใต้และเหนือที่ส่วนนี้จะต้องกระทุ้งให้แน่นเป็นชั้นๆ ไป
•
ท่อเหนือพื้นดิน สำหรับท่อระบาย ท่อโสโครก การใช้ข้อต่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้
เป็นไปตามที่ผู้ผลิตท่อแต่ละชนิดแนะนำ การหักมุมให้ใช้ข้อโค้งเสมอ เว้นไว้แต่
ในกรณีพิเศษซึ่งระบุให้ใช้ข้องอการต่อในระยะสั้นๆ อาจใช้ต่อด้วยข้อต่อเหล็ก
เหนียวชนิดเกลียว หรือด้วยข้อต่อเหล็กหล่อประเภทที่ใช้กับระบบท่อระบายน้ำ
ก็ได้
•
ความลาดเอียง ท่อโสโครก และท่อระบายจะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงไปสู่
ปลายท่อ 1 : 50 เว้นไว้แต่จะแสดงไว้ในแบบเป็นอย่างอื่น
•
การประกอบท่อ การประกอบท่อให้กระทำตามข้อกำหนดดังนี้:การลดขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสม
การหั ก เลี้ ย ว ให้ ใช้ ข้ อ ต่ อ รูป Y ประกอบกั บ ข้ อ โค้ งเพื่ อ ให้ ได้ แ นวตาม
ต้องการเว้นไว้แต่
การหักเลี้ยวในแนวดิ่ง อาจใช้สามตา TY ได้
ในกรณีที่น้ำโสโครกไหลจากแนวราบขึ้นสู่แนวดิ่ง จะใช้ข้อโค้งสั้น 90 ก็
ได้
การหักเลี้ยวของท่อส่งน้ำโสโครกจากหม้อส้วม จะใช้ข้อโค้งสั้น 90 ก็ได้
•
ที่ดักผง การติดตั้งที่ดักผง ซึ่งรวมถึงคอห่าน และถ้วยสำหรับท่อระบายน้ำ มี
ข้อกำหนดดังนี.้ ท่อทุ กท่อ ที่เดิน จากเครื่องสุขภัณ ฑ์ หรืออุป กรณ์ ทุ กชิ้นลงสู่ท่ อระบาย
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งที่ดักผงให้ด้วย ยกเว้นในกรณีที่สุขภัณฑ์
หรืออุปกรณ์นั้น ๆ มีที่ดักผง หรืออุปกรณ์อื่น อันมีความมุ่งหมายทำนอง
เดียวกับประกอบติดอยู่ในตัวแล้ว
ที่ดักผงจะต้องติดตั้งใกล้เคียงกับเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ให้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้
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เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์แต่ละชุด ห้ามมิให้ติดเครื่องดักผงมากกว่า 1
ที่
ที่ ดัก ผงซึ่ งติ ด ตั้ งอยู่ ในตำแหน่ งที่ เข้ าถึ งได้ ง่า ยนั้ น จะต้อ งติ ด ปลั๊ก หรื อ
อุปกรณ์อื่นใดที่ผู้ว่าจ้างเห็นเหมาะสมในการถอดออก เพื่อถ่ายผงทิ้ง และ
ทำความสะอาดภายในได้สะดวก
ข้อต่อแบบสวม จะนำมาใช้ต่อเข้ากับที่ดักผงได้ก็เฉพาะเมื่อต่อเหนือที่ดัก
ผงขึ้นมาเท่านั้น
•
ช่ อ งทำความสะอาด (Pipe Cleanout) ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งติ ด ตั้ ง ช่ อ งทำความ
สะอาดสำหรับท่อส้วม หรือท่อระบายน้ำตามจุดต่างๆ และขนาดต่างๆ ดังนี้
ช่องที่ทำความสะอาดที่พื้น ทุกๆ ระยะ 15 เมตร (50 ฟุต) สำหรับท่อ
ส้วม หรือท่อน้ำทิ้งใน แนวนอนที่มีขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) หรือ
เล็กกว่า และติดตั้งทุกๆระยะ 30 เมตร (100 ฟุต) สำหรับท่อส้วม หรือ
ท่อน้ำทิ้ง ในแนวนอน ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไป
ในตำแหน่งที่ท่อส้วม หรือท่อน้ำทิ้งเปลี่ยนทิศทางเกินกว่า 45o
ที่ฐานของท่อส้วม หรือท่อน้ำทิ้งในแนวดิ่ง (Base of Stack)
ในส่ ว นที่ ใ กล้ ส่ ว นต่ อ ระหว่ า งท่ อ ส้ ว ม ท่ อ น้ ำ ทิ้ ง ภายในอาคาร และ
ภายนอกอาคาร
ท่ อส้ วม หรือ ท่ อน้ ำทิ้ งที่ ฝั งดิ น จะต้ อ งมี ช่อ งทำความสะอาดต่ อ ขึ้ น มา
จนถึงระดับดิน
ช่องทำความสะอาดจะต้องมีขนาด เท่ากับท่อส้วม หรือท่อน้ำทิ้ง และมี
ขนาดไม่ใหญ่กว่า 4"
3. การติดตั้งท่อระบายอากาศ
การจัดระบบท่อระบายอากาศ ได้อาศัยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้:•
หากกระทำได้ ถ้ามีท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกมากกว่าท่อเดียว ให้รวมเป็น
ท่อเดียวกัน แล้วต่อท่อนี้ให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคาร
•
ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งตามแนวดิ่งเหนือเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหลาย อาจต่อรวมเข้า
เป็นท่อเดียวกันได้
•
ท่ อ รับ น้ ำโสโครก ซึ่ งรั บ น้ ำ โสโครกจากเครื่อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ ตั้ งแต่ 2 เครื่อ งขึ้ น ไป
จะต้องต่อท่ อระบายอากาศออกทางปลายข้างของท่ อ เว้นไว้แต่ จะปรากฎว่า
เครื่องสุขภัณฑ์แต่ละเครื่องมีท่อระบายอากาศของตนเองแล้ว
•
การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายที่วางตามแนวนอนนั้น ให้ต่อที่ด้านบนของท่อ
ระบายนั้น
•
ปลายล่างของท่ออากาศ ให้ต่อในลักษณะที่ว่าหากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดข้าง
ในท่อแล้วจะถูกน้ำชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายได้
•
ท่อระบายอากาศ จะต้องติดตั้งให้ปลายท่อบนอยู่พ้นหลังคาขึ้นไปเป็นระยะไม่
น้อยกว่า 1.00 ม. พร้อมข้อต่อสามทาง และตะแกรงกันแมลงความถี่ไม่น้อย
กว่า 100 ช่องต่อ ตารางนิ้ว หุ้มปลายท่อทุกจุด
13) การทาสี
1.
ผู้รับ จ้ างจะต้ องทาสี วัสดุ และอุป กรณ์ ต ามที่ ระบุ การทาสี ให้ ยึ ดถื อ การปฏิ บั ติ ต าม
คำแนะนำของผู้ผลิตสี คุณภาพของสีจะต้องเทียบเท่ากับคุณภาพของสีตามที่ระบุใช้ใน
-
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2.

งานก่อสร้าง ก่อนทาสีจะต้องเตรียมผิวโลหะให้สะอาด และก่อนทาสีจริงจะต้องมีสีรอง
พื้นเพื่อป้องกันการผุกร่อนเสมอ สีกันสนิมจะต้องทาอย่างน้อย 2 ชั้น
โค้ตสี และสัญลักษณ์

ชนิดของท่อ
ท่อน้ำประปา
ท่อน้ำดับเพลิง
ท่อส้วมและท่อน้ำทิ้ง
ท่อระบายอากาศ
ท่อน้ำฝน
ท่อร้อยสายไฟระบบควบคุม
ท่อร้อยสายไฟระบบดับเพลิง
เครื่องจักรต่างๆ

3.

รหัสสี
ฟ้า
แดง
ดำ
ม่วง
เขียว
-

ตัวหนังสือและ/หรือลูกศร
ดำ
ดำ
ขาว
ดำ
ขาว
น้ำเงิน (แถบสี)
แดง (แถบสี)
ดำหรือขาว ตามความเหมาะสม

โดยการทาสีท่อให้ทาตลอดทั้งท่อเฉพาะท่อที่เดินลอย (ยกเว้นท่อที่เดินฝังในคอนกรีตหรือ
เดินในฝ้าเพดานไม่ต้องทาสีชั้นสุดท้าย) การทาสีท่อเหล็กอาบสังกะสีให้ทาสีป ระเภท
Wash Primer ก่อนทุกครั้ง และสำหรับท่อเหล็กหล่อให้ทาสีประเภทบิทูเมน โดยขนาด
ของตัวหนังสือ และลูกศรให้ใช้ขนาดดังนี้

ขนาดของท่อ
15mm.-32 mm. ( 1/2"-1 1/4")
40 mm.-80 mm. ( 1 1/2"-3")
100 mm.-150 mm. ( 4"-6")
ใหญ่กว่า 150 mm. ( 6")

ความสูงของตัวอักษร และลูกศร
13 mm. (1/2")
25 mm. (1")
38 mm. (1 1/2")
50 mm. (2")

14) การจัดทำแท่นเครื่อง
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดทำแท่นเครื่อง, แท่นแผงไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น ตามความ
เหมาะสม และมีความแข็งแรง แท่นคอนกรีตจะต้องมีการเสริมเหล็กให้ถูกต้องทางวิชาการ มุม
แท่นคอนกรีตจะต้องปาดเป็นมุมเอียง และความหนาอย่างน้อย 0.1 ม.
15) การเตรียมการในการซ่อมบำรุงเครื่อง และอุปกรณ์
ในการติ ด ตั้ งเครื่อ ง และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ทุ ก ชิ้ น ผู้ รับ จ้ างจะต้ อ งพิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ด
รอบคอบเพื่อแน่ใจว่าการติดตั้งเครื่อง และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง สามารถทำการซ่อมบำรุง และ
สามารถเปลี่ยนทดแทนได้โดยสะดวก ระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการ และเตรียม
ช่องทางต่าง ๆ ในการนำเครื่องจักร และอุปกรณ์เข้ายังสถานที่ติดตั้ง เพื่อมิให้เกิดปัญหาขัดแย้ง
กับการก่อสร้างอาคาร
16) การทดสอบ ตรวจสอบ และทำความสะอาด
1. การตรวจ และทดสอบ ระบบท่อทั้งหมดมีท่อโสโครก ท่อระบายน้ำ ท่อระบายอากาศ
และท่อน้ำ จะต้องได้รับการตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพ สำหรับวิธีการติดตั้งจะได้
กล่าวต่อไป ท่อโสโครก หรือท่อระบายที่ฝังไว้ใต้ดินนั้นจะต้องทำการทดสอบก่อนกลบดิน
2. การทดสอบท่อรั่ว จะปฏิบัติดังนี้
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•

ใช้ ป ลั๊ ก อุ ด ท่ อ ระบายน้ ำ และท่ อ ระบายอากาศ แล้ ว เติ ม น้ ำ ให้ เข้ า เต็ ม ท่ อ
จนกระทั่งระดับน้ำขึ้นถึงจุดสูงสุดของท่อระบายอากาศเหนือหลังคา
•
ทิ้งให้อยู่ในสภาพเช่นนี้เป็น เวลา 30 นาที แล้วตรวจระดับน้ ำ ถ้าระดับ น้ำลด
ต่ำลงไม่ เกิน 0.10 ม. ก็ถือว่าใช้ได้
•
ถ้าจะทดสอบท่อส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกันที่ได้กล่าวมาแล้ว เว้น
ไว้แต่ว่า ให้ต่อท่อจากส่วนที่จะทำการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งจากระดับที่จะทำ
การทดสอบ 3 ม. และเติมน้ำจนถึงระดับสูงสุดของท่อน้ำ เพื่อให้เกิดแรงกดดัน
จากน้ำ (อาจใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อให้เกิดแรงกดดันตามขนาดก็ได้ ) และถ้าระดับน้ำ
ลดต่ำลงไม่เกิน 0.10 ม. ก็ถือว่าใช้ได้
3. การทดสอบด้วยแรงดัน เมื่อได้ทำการติดตั้งวางท่อเสร็จ และก่อนที่จะต่อท่อเข้าเครื่อง
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทั้งหมด สำหรับท่อน้ำให้ใช้สูบอัดน้ำเข้าในระบบท่อจนได้แรงดัน
10.55 กก. ต่อ ตารางซ.ม. (125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 120 นาที
แล้วให้ตรวจรอยรั่ว ท่อท่อนใดจะต้องฝังในผนังก่อนงานต่อท่อทั้งหมดจะแล้วเสร็จให้
ทดสอบเฉพาะตอนนั้น ๆ โดยวิธีทำนองเดียวกันกับที่กล่าวแล้วในท่อก่อนที่จะฝัง
4. ท่อรั่วหรือชำรุด หากผลของการทดสอบ หรือตรวจสอบปรากฏว่ามีท่อรั่ว หรือชำรุด ไม่
ว่าจะเป็นด้วยความบกพร่องในคุณภาพของวัสดุ หรือฝีมือการติดตั้งก็ดี ผู้รับจ้างจะต้อง
แก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่ ให้ทั นที และผู้ว่าจ้างจะทำการตรวจสอบใหม่อีก ครั้งหนึ่ง จน
ปรากฏผลว่าระบบท่อที่ติดตั้งนั้นเรียบร้อยใช้งานได้ถูกต้องกับความประสงค์ทุกประการ
การซ่อมท่อรั่วซึมนั้นให้ซ่อมโดยวิธีถอดออก ต่อใหม่ หรือเปลี่ยนของใหม่ให้เท่านั้น ห้าม
ใช้ค้อนย้ำที่รูรั่วซึม หรือที่ข้อต่อเป็นอันขาด
5. การทำความสะอาด หลั งจากงานติ ด ตั้ งระบบท่ อ ได้เสร็จ สิ้น ลงเป็ น การเรีย บร้อ ยทุ ก
ประการแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดระบบท่อทั้งหมด รวมทั้งเครื่องสุขภัณฑ์
บริภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งในระบบนั้นอย่างทั่วถึงทั้งภายใน และภายนอก โดย
เช็คถูขัดล้างน้ำมันจารบี เศษโลหะ และสิ่งสกปรกต่างๆ ออกให้หมด หากการติดตั้ง หรือ
ทำความสะอาดระบบท่อนี้ได้กระทำความชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารหรืองานตกแต่งอาคารแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมส่วนนั้นๆ ให้ดีดังเดิมด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
6.
การทำลายเชื้อ (Sterilization) ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำให้การติดตั้งระบบท่อน้ำประปาบริสุทธิ์
ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของคลอรีนไม่ต่ำกว่า 50 ส่วน ในล้านส่วน (50 PPM.) ซึ่ง Chlorine ที่
ใช้อาจเป็นโซเดียมไฮโปครอไรด์ หรือแคลเซี่ยมไฮโปคลอไรด์ โดยให้บรรจุน้ำยาดังกล่าวเข้าไปในระบบท่อ ทิ้งไว้เป็นเวลา
ไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง และในระหว่างระยะเวลานี้ให้เปิด-ปิด บรรดาวาล์วทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบเป็นครั้งคราวให้น้ำยาไหล
ผ่านลงท่อระบายไปหลายๆ ครั้ง เมื่อครบกำหนดแล้วให้เปิดวาล์วทุกวาล์ว รวมทั้งวาล์วระบายน้ำทิ้งด้วย แล้วใช้น้ำ
สะอาดไล่น้ำยาให้ออกจากระบบ จนปรากฏว่าน้ำยาที่ออกมามีคลอรีนเหลืออยู่ไม่ถึง 0.2 PPM. จึงหยุดได้ และถือว่า
งานทำลายเชื้อในระบบได้เสร็จสิ้นแล้ว
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บทที่ 8
อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment)
รายละเอียดในหมวดนี้ เป็นการแจ้งรายชื่อผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ โดยคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์นั้นๆ ต้องไม่ขดั ต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้กำหนดไว้ โดยหากต้องการเทียบเท่า จะต้องมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำการเทียบเท่า กับคุณสมบัติทไี่ ด้กำหนดไว้ โดยการทดสอบ และรับรอง
ผลการทดสอบว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า โดยสถาบันทีม่ ีการระบุไว้ในรายละเอียดประกอบแบบหมวดนั้นๆ ของอุปกรณ์
หรือสถาบันที่เป็น ที่ยอมรับว่า เป็นสถาบันที่ทำการทดสอบอุปกรณ์หรือรายละเอียดของอุปกรณ์ดังกล่าว

งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร
แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ
สายไฟฟ้า
สายทนไฟ
สาย Fiber optic , UTP
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
รางเดินสายไฟ
ระบบต่อลงดิน
แผงสวิตซ์ย่อย
ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ
ดวงโคมภายในอาคาร ทั่วไป
ดวงโคมภายในอาคาร หลอดก๊าซดิชชาร์จ
ดวงโคมภายนอกอาคาร
ดวงโคมทั่วไปชนิด LED
หลอดไฟ
หลอด LED
บัลลาซต์
บัลลาซต์ อิเลคโทรนิกส์
สตาร์เตอร์
ขาหลอด
โคมไฟฉุกเฉิน หรือไฟทางออก
10. สวิตซ์ และเต้ารับ
11. วัสดุป้องกันไฟลาม และควันลาม

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

งานระบบสื่อสาร และรักษาความปลอดภัย
1. ระบบกล้องวงจรปิด
2. เต้ารับโทรศัพท์
3. ขั้วต่อสายโทรศัพท์ และอุปกรณ์

: ASEFA , C&I ,SCI
: Thai-Yazaki , Phelps Dodge , Bangkok Cable
: Struder , RADOX, NEXSAN
: CAE, AVAYA , SYSYIMAS
: Aerrow-pipe, Diwa , ABSO
: ASEFA , BMI , TUSCO
: Eritech , Cadweld , Protel
: SIEMENS , GE , SCHNEIDER ELECTRIC
: L&E , ENDO , THRON , We-ef
: SILL, WE-EF, BEGA, THRON, L&E
: SILL, WE-EF, BEGA, THRON, IWASAKI, L&E
: L&E , THORN , WE-EF, IWASAKI
: OSRAM , Philips , GE, Silvania
:CREE, NICHIA ,LUMILED, OSRAM, LG
: Philips , Bovo , L&E, Armstrong , ATGO
: Philips , Econowatt ,Osram
: OSRAM , Philips , Sylvania
: BJB , Vossloh-schwabe , Philips
: CEE , Safeguard , EML ,Brighter Impact,L&E
: National , Bticino , Toshiba , Siemens
: 3M , GE , KBS

: BOSCH , Vicon , Siqura
: ผลิตภัณฑ์ เดียวกันกับเต้ารับไฟฟ้า
: Krone , 3M , Bell

งานระบบประปา และสุขาภิบาล
1)
2)

รายการประกอบแบบงานระบบ

WATER SUPPLY PUMP: Patterson, Grundfos, Aurora, Wilo
PACKAGE BOOSTER PUMP: Patterson, Grundfos, Aurora,Wilo
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

PACKAGE VARIABLE SPEED PUMP: Grundfos, Aurora, Patterson,Wilo
SEWAGE SUBMERSIBLE PUMP: Tzurumi, Flygt, Shinmaywa,Grundfos
STROM DRAIN PUMP: Grundfos, Tzurumi, Flygt, Shinmaywa,Grundfos
SUBMERSIBLE EJECTOR AERATOR: Tzurumi, Flygt, Shinmaywa
BOOSTER PUMP FOR DRINKING SYSTEM: Grundfos, Ebara, Peerless
SAND, SOFTENER, ACTIVATED CORBON FILTER: Culligan, Local Manufactor
ULTRAVIOLET LAMP WITH FILTER: PURA, American product, Eurpore product
PACKAGE SEPTIC TANK, PACKAGE GREASE TRAP TANK: Biosan, Aqua, PP

งานท่อประปา และท่อสุขาภิบาล
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

GALVANIZED STEEL PIPE (Seamless): NKK Pipe, Sumitomo Pipe, Nippon Steel Pipe
GALVANIZED STEEL PIPE (Seam): Siam Steel Pipe, Thai Steel Pipe, Thai Union Steel Pipe
CAST IRON PIPE: Siam Cindicate, Knack, Wenco
POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC): Thai Pipe, Siam Pipe
POLYBUTHYLENE PIPE (PB): Super Tube, Siam Pipe, Wiik & Houglund
HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE (HDPE): TAP, C.A.P.C., Wiik & Houglund ,Aerrow-PPR
PE-LINED, PVC-LINED STEEL PIPE: SYLER, Matsushita
REINFORCE CONCRETE PIPE: CCP, MCON, CCM
GATE VALVE, GLOBE VALVE: Nibco, Kitz, Crane,
CHECK VALVE (Non-Slam): Bermad, Muesco, Clayton
CHECK VALVE (Silent Type): Amri, Duo-check, Val-Matic
STRAINER : Nibco, Kitz, Crane
BUTTERFLY VALVE: Amri, Nibco., Keystone
PRESSURE REDUCING VALVE: Bermad, Singer, Muesco ,
FLOAT VALVE: Bermad, Singer, Muesco
PRESSURE RELIEF VALVE: Bermad, Singer, Muesco,OCV
FLEXIBLE CONNECTION (For Cold Water Pipe System): Metraflex, Tozen, Mason
FLEXIBLE CONNECTION: Tozen, Mason, Metraflex
FOOT VALVE: Socla, Val-Matic
PRESSURE GAUGE: Trerice, Weksler, Tumo,Winters
METER: Azahi, Aichi, Kent
FLOOR DRAIN, ROOF DRAIN, FLOOR CLEANOUT : Knack, Local., Wenco, Local., Modern
Drain, Local.
23) WATER HAMMER ARRESTOR: Hydra-Restor, Zurn, PPP
24) AUTOMATIC AIR VENT: Metraflex, Armstrong, Val-Matic , Crispin
25) VIBRATION ISOLATOR: Mason, Tozen, Vibration Mounting

รายการประกอบแบบงานระบบ
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บทที่ 9
ภาพถ่ายโดยรวมจากการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิม

รายการประกอบแบบ
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