รายละอียดประกอบบบกอสรຌาง
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วัตถุประสงค์

บททีไ 1
วัตถุประสงค์ ละขຌอกำหนดทัไวเป

ผูຌ รั บ จຌ า งตຌ อ งทำการงานปรั บ ปรุ งระบบประปา ท า อากาศยานอุ ด รธานี ฿หຌ ถู ก ตຌ อ งครบถຌ ว น ตาม
รายละอียดทีไกำหนดเวຌ฿นรายการประกอบบบ ดยรายการละอียดบันทึกบบ รูปละรายการประกอบบบทีไ
กลาวนีๅ ฿หຌถือป็นสวนหนึไงของสัญญาดຌวย
ขຌอกำหนดทัไวเป
1. นืไองจากสนามบิน ป็นสนามบินซึไงปຂด฿ชຌงาน ผูຌรับจຌางจะตຌองประสานงานกับจຌาหนຌาทีไประจำทา
อากาศยาน พืไอกำหนดผนงานการกอสรຌางตางโผูຌรับจຌางจะตຌองดำนินการ฿หຌการขึๅนลงของอากาศยานป็นเป
ดยปลอดภัย ดยเมมียานพาหนะทีไกีไยวขຌอง฿นงานกอสรຌางตามสัญญานีๅ ตลอดจนครืไองจักรกลตาง โ ขຌาเป
อยู฿กลຌ บริวณทางวิไงหรือขຌาเปปຂดบังสัญญาณตางโ ทีไป็นครืไองชวย฿นการดินอากาศ ฿นขณะอากาศยานกำลัง
บินขึๅนหรือลงยานพาหนะครืไองจักรกล พืๅนทีไกองกใบวัสดุละพืๅนทีไกำลังกอสรຌาง ทีไอยู฿นขตพืๅนทีไภาคพืๅน
อากาศ(Airside) ซึไงเดຌกบริวณทีไประกอบดຌวยทางวิไง ทางขับ ละ ลานจอดครืไองบิน จะตຌองทาสีหรือติดตัๅง
สัญญาณเฟ หรือวิธีอืไน฿ดทีไป็นทีไยอมรับ ดยเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงานของผูຌวาจຌาง จຌาหนຌาทีไ
ประจำทาอากาศยาน ละจຌาหนຌาทีไหอบังคับการบิน
฿นสวนการกอสรຌางทีไมีผลกระทบกับการจราจรบนถนนทางขຌาทางหลวงทีไชืไอมกับ ถนนทางขຌา ถนน
ภาย฿นสนามบิน ผูຌรับจຌางจะตຌองดำนินการ฿หຌการจราจรผานเปมาเดຌสะดวก กรณีทีไจำป็นจะตຌองติดตัๅงปງาย
จราจร ครืไองหมาย เมຌกัๅน ละสิไงประกอบอืไนตามบบครืไองหมายควบคุมการจราจรตามมาตรฐานกรมทาง
หลวงฯ ฿นการดำนินการดังกลาวขຌางตຌน คา฿ชຌจายจะป็นของผูຌรับจຌางทัๅงสิๅน
฿นสวนการกอสรຌางทีไอยู฿นขตพืๅนทีไภาคพืๅนอากาศ ( Airside ) ซึไงเดຌกบริวณทีไประกอบดຌวย ทางวิไง
ทางขับละลานจอดครืไองบิน อนุญาต฿หຌทำงานเดຌ฿นชวงวลาทีไเมมีครืไองบินขึๅน - ลง ละตຌองทำการ
กอสรຌาง฿นตละวัน฿หຌลຌวสรใจ พรຌอมกใบกวาดทำความสะอาด฿หຌรียบรຌอยกอนครืไองบินขึๅน - ลง เมนຌอยกวา
1 ชัไวมง ผูรຌ ับจຌางตຌองสนอบบรายละอียด฿นการกอสรຌาง ผนการกอสรຌาง ละผนวลาทำงาน฿นตละ
วัน พือไ ขอรับความหในชอบ ละขຌอนะนำจากผูຌควบคุมงาน จຌาหนຌาทีไประจำทาอากาศยาน ละจຌาหนຌาทีไ
หอบังคับการบิน กอนริไมดำนินงาน
2. ผูຌรับจຌางจะตຌองนำสนอผนงานการกอสรຌางอยางละอียด ตอผูຌควบคุมงาน ตัๅงตขัๅนตอนการ
ตรียมงานจนกอสรຌางสรใจรียบรຌอย ซึไงรายละอียดผนงานทีไตຌองนำสนอประกอบดຌวย ผนการจัดการ
ระยะวลาการทำงาน C.P.M. CHART CASH FLOW S-CURVE ละผนงานอืไนโทีไจำป็น ซึงไ ผนงาน
ดังกลาวตຌองสอดคลຌองกับการบิกงวดงาน ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาบุคลากรดຌานการติดตามผลงานกอสรຌาง ดยการ
ดำนินงานตางโจะตຌองขออนุมัติจากผูຌควบคุมงานทุกครัๅง ละมืไอผูຌควบคุมงาน฿หຌความหในชอบป็นลายลักษณ์
อักษรลຌว จึงจะดำนินการเดຌ
ผูຌรับจຌางมีหนຌาทีไวางผนงานละสนอภาพขยายรายละอียด (SHOP DRAWING) พืไอขอรับความ
หในชอบ ละขຌอนะนำจากผูຌออกบบ฿นตละสาขา กอนดำนินการกอสรຌางอยางนຌอย 30 วัน กอนการ
ติดตัๅง พืไอมีวลาตรียมงานหรือสิไงของ฿หຌทันกับวลาทีไจะ฿ชຌ฿นการดำนินงานตามสัญญา ผูຌรับจຌางตຌองจัดทำ
ASBUILT DRAWING ของงานกอสรຌางละระบบตาง โ฿หຌลຌวสรใจพรຌอมการสงงานงวดสุดทຌาย ทัๅงนีๅ ดย฿หຌ
จัดทำป็นรูปลมขนาดA1 พิมพ์เข 1 ชุด พิมพ์ขาว 2 ชุด พรຌอมบันทึก File drawing (Auto Cad) บรรจุ฿น
USB จำนวน 2 ชุด
ผูຌรับจຌางตຌองวางผนการทำงานประจำวันละขออนุมัติขຌาทำงานพรຌอมทัๅงจຌง฿หຌผูຌควบคุมงานอนุมัติ
ป็นลายลักษณ์อักษรการทำงานลวงหนຌาอยางนຌอย 48 ชัไวมง ดยผูຌรับจຌางสามารถทำงาน฿นระหวางชวงวลา
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8.00-17.00 น. หากผูຌรับจຌางประสงค์จะทำงานนอกหนือจากระยะวลาดังกลาวผูຌรับจຌางป็นผูຌจายคา
ลวงวลาละคา฿ชຌจายทีไกิดขึๅนทัๅงหมด ละผูຌรับจຌางตຌองเดຌรับการอนุมัติจากผูຌควบคุมงานป็นลายลักษณ์อักษร
ทานัๅน จึงจะดำนินการเดຌ
3. ผูຌควบคุมงานของผูຌรับจຌางจะตຌองมีคุณสมบัติครบถຌวนตามมาตรฐานวิชาชีพทีไกฎหมายกำหนด ซึไงผูຌ
ควบคุมงานตຌองมีสดงความพรຌอมดຌานบุคลากรหลัก ดຌวยการสดงอกสารหลักฐานประวัติบุคลากรทีไจะป็น
ผูຌรับผิดชอบงานพรຌอมหนังสือยินยอมของบุคลากร ละหลักฐาน฿บอนุญาตประกอบวิชาของบุคลากรดังกลาว
ดยมีบุคลากรหลัก ดังนีๅ
3.1 วิศวกรสนาม
คุณวุฒิสามัญหรือภาคีวิศวกรยธา สถานภาพการป็นพนักงานบริษัท
ดูลครงการนีๅ มีประสบการณ์วิชาชีพเมนຌอยกวา 3 ป จำนวนอยางนຌอย 1 คน
ผูຌควบคุมงานของผูຌวาจຌางมีสิทธิทีไจะสัไง฿หຌผูຌรับจຌางหยุดทำงานเดຌมืไอหในวา ขณะนัๅนสภาพสถานทีไ
กอสรຌางเมหมาะสมทีไจะทำงาน หรือผูຌรับจຌางเมสงรายละอียดผนงาน SHOP DRAWING หรือตัวอยางวัสดุ
พืไอขออนุมัติ ซึงไ หากผูຌรับจຌางเมปฏิบัติงานตามคำสัไงการกຌเขหรือคำนะนำของผูຌควบคุมงาน ทัๅงนีๅดຌวยหตุ
ดังกลาวขຌางตຌน คณะกรรมการมีสิทธิปลีไยนปลงตัวทนหรือผูຌควบคุมงานของผูຌรับจຌางทันที ละหากมีการ
ปลีไยนปลงผูຌควบคุมงานของผูຌรับจຌางกิดขึๅน ผูຌรับจຌางจะตຌองหยุดงาน฿นสายวิชาชีพนัๅนทันที จนกวาผูຌรับจຌางจะ
สงตัวทนหรือผูຌควบคุมงานทีไเดຌรับความหในชอบละอนุมัติจากผูຌวาจຌาง มาปฏิบัติงานทนละความลาชຌาทีไ
กิดขึๅนกรณีชนนีๅ ผูຌรับจຌางจะถือมาป็นหตุ พืไอขอยืดระยะวลาวันทำการออกเปเมเดຌ
4. ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหาสำนักงานของผูຌควบคุมงาน ดยอาจป็นตูຌสำนักงานคลืไอนทีไ ซึไงมีรายละอียด
ดังนีๅ
1) พืๅนทีไ฿ชຌสอยประมาณ 15 ตารางมตร พรຌอมระบบปรับอากาศ
2) หຌองนๅำ-หຌองสຌวม 1 หຌอง พรຌอมอางลຌางหนຌาละทีไอาบนๅำ
3) ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหาสำนักงานของผูຌควบคุมงานละอุปกรณ์อืไนโ ฿หຌลຌวสรใจภาย฿น 30 วัน
นับตัๅงตตกลงทำสัญญา
ถຌาผูຌรับจຌางประสงค์จะทำการปลูกสรຌางรงงานหรือทีไพักชัไวคราว฿นบริวณทีไกอสรຌาง จะตຌองเดຌรับความ
หในชอบจากผูຌวาจຌางหรือผูຌทนสียกอน ดยสถานทีไละขนาดจะถูกกำหนด฿หຌตามความหมาะสม ทีไพักคนงาน
จะตຌองจัดสรຌางทีไปรุงอาหาร หຌองนๅำหຌองสຌวม฿หຌมิดชิดละถูกสุขลักษณะ ซึไงทีไพักชัไวคราวจะสงวนเวຌ฿หຌกผูຌทีไ
เดຌรับอนุญาตจากผูຌวาจຌางละกีไยวขຌองกับงานกอสรຌางทานัๅน ละจะตຌองอยู฿นบริวณพืๅนทีไ ทีไกำหนด฿หຌ
5. ผูຌรับจຌางจะตຌองจายคานๅำประปา คาเฟฟງา คาทรศัพท์ สำหรับสำนักงานของผูຌควบคุมงานของ
ผูຌวาจຌาง พรຌอมทัๅงจัดหาพนักงานประจำสำนักงาน (พนักงานคอมพิวตอร์) พนักงานทำความสะอาด ตามความ
จำป็นทีไหมาะสม
6. ฿นการกอสรຌาง ฿หຌผูຌรับจຌางขຌาทำงานเดຌฉพาะบริวณทีไเดຌรับอนุญาตป็นลายลักษณ์อักษรจากผูຌ
ควบคุมงานทานัๅน ละหากผูຌรับจຌางมีความประสงค์จะตัๅงทีไทำการชัไวคราวรงกใบครืไองจักรครืไองมือ รงงาน
ผสมวัสดุ ฯลฯ ฿นบริวณสนามบินตຌองเดຌรับอนุญาตจากผูຌควบคุมงานสียกอน นอกจากนัๅนบุคลากรทุกคนของ
ผูຌรับจຌางทีไจะขຌา - ออก฿นบริวณกอสรຌางจะตຌองป็นผูຌทีไเดຌรับอนุญาตจากผูຌวาจຌางทานัๅน
ผูຌรับจຌางจะตຌองดูลรืไองความสะอาดละสิไงวดลຌอม รวมถึงรถบรรทุกทีไออกจากหนวยงานกอสรຌาง
จะตຌองความสะอาดลຌอรถ฿หຌรียบรຌอย
7. ถຌาการกอสรຌางนีๅจำป็นตຌองรืๅอถอนสิไงกอสรຌางดิมของผูຌวาจຌางดยรายการมิเดຌกำหนดเวຌ ผูຌรับจຌาง
ตຌองสนออนุมัติตอผูຌวาจຌางกอนละมืไอเดຌรับอนุญาตลຌวจึงจะทำการรืๅอถอนเดຌ การรืๅอถอนป็นหนຌาทีไของผูຌ
รับจຌางตຌองดำนินการละป็นผูຌออกคา฿ชຌจายองทัๅงสิๅน สวนวัสดุตางโ ของผูຌวาจຌางทีไรืๅอถอนออกนีๅ ฿หຌสงมอบ
ตอคณะกรรมการตรวจการจຌาง ดยผูຌรับจຌางจะตຌองนำเปกใบเวຌ ณ สถานทีไทีไคณะกรรมการตรวจการจຌาง
กำหนด ดยผูຌรับจຌางป็นผูຌออกคา฿ชຌจายทัๅงหมด
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9. ผูຌรับจຌางจะตຌองรับผิดชอบ฿นการจัดวางผังการกอสรຌาง฿หຌถูกตຌองตลอดจนการกຌเขทีไตัๅง ระดับ
ขนาดละนวของสวนตาง โ ของงาน ดย฿นการจัดหาครืไองมืออุปกรณ์ละรงงานทีไตຌองการละกีไยวขຌองกับ
การนีๅ ซึงไ ฿นระหวางทีไดำนินการนัๅน หากปรากฏ฿นวลา฿ดกใตามวามีการผิดพลาด฿นการจัดวางผังขึๅน ผูຌรับจຌาง
จะตຌองจัดการกຌเขการผิดพลาดนัๅนโ จนถูกตຌองตามบบรูปของผูຌวาจຌาง อนึไงการทีไสถาปนิกละผูຌควบคุมงานเดຌ
ตรวจการจัดวางผัง เมเดຌทำ฿หຌผูຌรับจຌางหมดความรับผิดชอบ฿นการทีไกลาวถึงตประการ฿ด
10. ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหาละ฿ชຌวัสดุกอสรຌางทีไมีคุณภาพ฿หຌครบละถูกตຌองตามบบรูป ละรายการ
ทุกประการ ละตຌองจัดหามา฿หຌครบถຌวนทันวลา วัสดุทีไจำป็นตຌองสัไงจากตางประทศหรือทำขึๅน฿หมป็นพิศษ
หรือของทีไมีจำหนาย฿นทຌองตลาดจำนวนจำกัด ผูຌรับจຌางจะตຌองสัไงพืไอ฿หຌทันกับระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการกอสรຌาง จะ
อຌางภายหลังวา “วัสดุนัๅนๆ ขาดตลาดละขออนุญาตปลีไยนปลงวัสดุ จะนำมา฿ชຌป็นหตุผล฿นการขอตอ
อายุสัญญาการกอสรຌางเมเดຌ” อุปกรณ์กอสรຌางละครืไองมือทีไนำมา฿ชຌ฿นการกอสรຌางนีๅ ชน ครืไองสัไน
คอนกรีต ครืไองผสมคอนกรีต นัไงรຌาน คๅำยัน ป็นตຌน ดยจะตຌอง฿ชຌชนิดทีไมีคุณภาพละ฿ชຌการเดຌดี ซึไงผูຌรับจຌาง
จะตຌองจัดหามา฿หຌทันวลาละมีจำนวนพียงพอ ละ฿หຌกำหนดรายละอียดครืไองมือพรຌอมจำนวน฿นผนงาน
ดຌวย
สิไงของหรือวัสดุตามสัญญาซึไงกำหนดลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเวຌ ตมีการปลีไยนปลง
ภายหลัง฿หຌ฿ชຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีไมีมาตรฐานดียวกันลาสุด
11. ผูຌรับจຌางตຌองสงตัวอยางวัสดุพืๅนฐานทีไจะ฿ชຌ ชน หิน ทราย ยางอสฟัลท์ ป็นตຌน จากจำนวนทีไ
สงเปกอง฿นบริวณทีไจะทำการผสม พืไอ฿ชຌกับงานกอสรຌางนีๅตอหนຌาผูຌควบคุมงาน พืไอผูຌควบคุมงานจะเดຌนำวัสดุ
หลานัๅนเปทำการทดสอบ หรือผูຌควบคุมงานอาจจะจัดสงเป฿หຌหนวยราชการอืไน ชน กรมทางหลวง หรือกรม
ชลประทานพืไอทดสอบกใเดຌ ผูຌรับจຌางจะตຌองป็นผูຌสียคาขนสงวัสดุตาง โ ตลอดจนคาธรรมนียม฿นการ
ทดสอบวัสดุหลานีๅทุกครัๅง จนกวาจะเดຌวัสดุทีไมีคุณภาพถูกตຌองป็นเปตามทีไกำหนดเวຌ฿นรายการละอียดตอทຌาย
สัญญาจຌาง ละมืไอผูຌควบคุมงานสัไงอนุมัติลຌว ผูຌรับจຌางจึงสามารถ฿ชຌวัสดุนัๅนโ ฿นการกอสรຌางเดຌ
12. การ฿ชຌวัสดุตกตงละอุปกรณ์ ซึงไ ระบุ฿นรายการละอียด฿นสัญญานีๅ หรือรายการละอียดทีไกำหนด
เวຌ฿นบบรูป กำหนดวาตຌองเดຌรับการตรวจสอบหรือหในชอบหรืออนุมัติจากผูຌออกบบกอน ฿หຌป็นหนຌาทีไของผูຌ
รับจຌางจะตຌองรຌองขอป็นหนังสือ พรຌอมสงตัวอยางวัสดุทีไตຌองการ฿ชຌจำนวน 4 ชุด พรຌอมทัๅงจຌงชนิด ประภทละ
คุณสมบัติละปรียบทียบกับรายละอียดประกอบบบของวัสดุ หรืออุปกรณ์ลຌวตกรณี ละมืไอเดຌรับ
ความหในชอบป็นลายลักษณ์อักษรลຌว จึงจะดำนินการตามทีไเดຌรับความหในชอบนัๅนเดຌ
13. ถຌา฿นรายการละอียดนีๅหรือ฿นบบรูประบุชืไอ ยีไหຌอ หลงผลิตของผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุทีไ฿ชຌ฿น
สัญญาเวຌป็นการฉพาะ ฿หຌ฿ชຌสิไงของทีไมีคุณภาพทียบทากับชืไอ ยีไหຌอ หรือหลงผลิตทีไ ระบุเวຌเดຌ ฿นกรณี
ความวรรคกอนหรือกรณีทีไสัญญานีๅ กำหนด฿หຌ฿ชຌของทีไมีคุณภาพทียบทาเดຌ ละผูຌรับจຌางประสงค์จะ฿ชຌของทีไมี
คุณภาพทียบทา ผูຌรับจຌางจะตຌองรຌองขอดยทำป็นหนังสือนบหลักฐานทีไพิสูจน์฿หຌป็นทีไชืไอถือละยอมรับจาก
สถาบันทีไปรากฏนบทຌายตอผูຌวาจຌางกอน฿ชຌของนัๅนโ ละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌวจึงจะ฿ชຌเดຌ ฿นกรณีทีไผูຌ
วาจຌางหในวาตຌองสงสิไงของทีไขอ฿หຌดังกลาวเป฿หຌสถาบันหรือหนวยงาน฿ด ทดสอบพืไอตรวจดูความทียบทา
ผูຌรับจຌางตຌองออกคา฿ชຌจายทัๅงหมดทีไกีไยวกับการตรวจสอบการอนุญาตหรือเมอนุญาต฿หຌ฿ชຌสิไงของทียบทา฿หຌ
ป็นสิทธิขาดของผูຌวาจຌางตพียงฝຆายดียว
฿นกรณีทีไผูຌวาจຌางยินยอม฿หຌ฿ชຌสิไงของทีไมีคุณภาพทียบทาตามวรรคกอนลຌวหากสิไงของทีไมีคุณภาพ
ทียบทามีราคาสูงกวาราคาของสิไงของทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญาผูຌรับจຌางจะเมรียกรຌองราคาสวนทีไสูงขึๅนจากผูຌวาจຌาง
อีกตอยาง฿ด
14. วัสดุกอสรຌางละครืไองอุปกรณ์฿นการกอสรຌาง ตຌองอยู฿นความดูลรักษาของผูຌรับจຌางละตຌองกใบ
เวຌ฿นทีไซึไงมีครืไองปງองกันทีไดีมิ฿หຌกิดการสียหายขึๅน สิไง฿ดทีไสียหายมีคุณภาพเมดีหรือเมถูกตຌองตามบบรูปละ
รายการ หຌามมิ฿หຌผูຌรับจຌางนำขຌาภาย฿นบริวณกอสรຌาง มิฉะนัๅนจะถือวา ผูຌรับจຌางมีจตนาทีไจะหลีกลีไยงเมปฏิบัติ
ตามบบรูปละรายการทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญา อนึไง฿นระหวางดำนินการกอสรຌางคา฿ชຌจายตางโ ชน ประปา
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เฟฟງา ละการทดสอบอืไน โ ชน การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การรับนๅำหนักของพืๅนดิน฿ตຌ
ฐานราก นๅำหนักบรรทุกของสาขใม ความชืๅนของเมຌฯลฯ ป็นหนຌาทีไของผูຌรับจຌางจะตຌองติดตอละออก
คา฿ชຌจายองทัๅงสิๅน
15. บบรูปละรายการละอียดนบทຌายสัญญาจຌางนีๅ ผูຌรับจຌางจะตຌอง฿หຌสถาปนิกละวิศวกร ซึไงเดຌ
มาตรฐานตาม พรบ.วิชาชีพ ของผูຌรับจຌาง ตรวจรับรองความรียบรຌอย ความมัไนคงขใงรงกอนลงมือกอสรຌาง
ฉะนัๅน หากมีความสียหายกิดขึๅนกงานกอสรຌางนีๅ วຌนเวຌตความสียหายทีไสืบนืไองมาจากหตุสุดวิสัย ฿หຌถือ
ป็นความบกพรองของผูຌรับจຌางทัๅงสิๅน ผูຌรับจຌางจะตຌองรับผิดชอบตอความสียหายนัๅนโ พรຌอมทัๅงตຌองทำการกຌเข
฿หຌรียบรຌอยดยเมคิดคากอสรຌางพิไมติมจากผูຌวาจຌาง
16. ผูຌวาจຌางมีอำนาจทีไจะสัไงป็นลายลักษณ์อักษร ฿หຌรืๅอถอน ขนวัสดุสิไงของ฿ดโกใตาม ทีไหในวาเม
ป็นเปตามทีไระบุเวຌ฿นสัญญาออกจากบริวณงาน การรืๅอถอนงาน฿ด โ ทีไฝมือทำงานหรือวัสดุสิไงของเมป็นเป
ตามทีไระบุเวຌ฿นสัญญาลຌวสรຌาง฿หม฿นกรณีทีไผูຌรับจຌางเมยอมปฏิบัติตามคำสัไงดังกลาวลຌว ผูຌวาจຌางมีสิทธิทีไจะ
วาจຌางบุคคลอืไน฿หຌมาปฏิบัติตามคำสัไงนัๅนดยผูຌรับจຌางป็นผูຌสียคา฿ชຌจายทัๅงหมด ละยอม฿หຌผูຌวาจຌางหักจาก
คาจຌางทีไตຌองชำระ฿หຌ ผูຌรับจຌาง
17. สิไง฿ดทีไปรากฏ฿นบบรูปตอบบรูป รายการตอรายการ หรือบบรูปตอรายการขัดยຌงกัน ฿หຌถือ
ตามงืไอนเขทีไกำหนดเวຌฉพาะงานป็นหลัก฿นการปฏิบัติ ทัๅงนีๅยกวຌนกรณีทีไคลาดคลืไอน
18. สิไง฿ดทีไปรากฏ฿นบบรูปหรือรายการขัดยຌงกับสัญญาจຌางหมา ฿หຌถือลำดับความสำคัญดังนีๅ
บบรูป, รายละอียดประกอบบบ, ราคากลาง ป็นหลัก฿นการปฏิบัติ
19. สิไง฿ดสงสัยวาจะมีการคลาดคลืไอน ผูຌรับจຌางจะตຌองสนอขอรับความหในชอบจากผูຌออกบบตาม
สาขาวิชาชีพนัๅนโ ป็นผูຌวินิจฉัย ดยผูຌออกบบจะถืออาความถูกตຌอง฿นวิชาชางละความหมาะสมป็นหลัก฿น
การปฏิบัติหากปรากฏวาบบรูปหรือรายการสวนหนึไงสวน฿ดคลาดคลืไอน ผูຌรับจຌางจะตຌองทำการกຌเขละ
ดำนินการกอสรຌางตามคำนะนำของผูຌวาจຌางทันที ผูຌรับจຌางจะตຌองยอมทำงานนัๅนโ ฿หຌสรใจรียบรຌอย ดยเม
คิดงินพิไมจากทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญา
20. สิไงทีไมิเดຌกลาวเวຌ฿นบบรูปหรือรายการ ตป็นสวนทีไจำป็นจะตຌองกระทำพืไอ฿หຌงานสรใจ
รียบรຌอยเปดยรวดรใวดຌวยดีละถูกตຌองตามหลักวิชาชาง ฿หຌถือป็นสวนทีไผูຌรับจຌางจะตຌองดำนินการดຌวย ดย
ผูຌรับจຌางยินยอมทำงานนัๅน ดยเมคิดงินพิไมอีกตอยาง฿ด
21. สิไงทีไเดຌกลาวเวຌ฿นบบรูปหรือรายการ ต฿นทางปฏิบัติ฿นงานชางเมอาจระบุเวຌเดຌครบถຌวน ชน
ลักษณะ รูปราง สี ละสิไงปลีกยอยตาง โ ตลอดจนภาพขยายรายละอียดป็นตຌน ผูຌออกบบซึไงรับผิดชอบ฿นต
ละสาขา จะชีๅจงอธิบายรายละอียด฿หຌขณะทำการกอสรຌาง
22. สิไงของทีไปรากฏอยู฿นบบรูป หรือรายการกใดีหรือเมเดຌปรากฏ฿นรูปบบ ละรายการกใดี ต
จำป็นตຌอง฿ชຌป็นสวนหรือครืไองประกอบ฿นการกอสรຌางครัๅงนีๅพืไอ฿หຌถูกตຌองตามหลักวิชาชาง ผูຌรับจຌางจะตຌอง
จัดหามา รวมอยู฿นงานนีๅทัๅงสิๅน
23. ผูຌรับจຌางป็นผูຌรับผิดชอบดยตรงตอความสียหาย฿ดโ ทีไกิดกทรัพย์สิน฿กลຌคียง หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก ถนน หรือสะพานทีไ฿ชຌผานมายังบริวณงานซึไงกิดความสียหายดยการจราจรของผูຌรับจຌาง
หรืออุบัติหตุทีไกิดกบุคคล฿ด นืไองมาจากการกอสรຌางตามสัญญาละป็นหนຌาทีไของผูຌรับจຌางจะตຌองดูลความ
ปลอดภัยละจัดหาทางปງองกันพืไอความเมประมาท ชน จัดจຌาหนຌาทีไ พืไออำนวยความสะดวกละรักษาความ
ปลอดภัย฿นบริวณกอสรຌาง ทำรัๅว ปງาย สัญญาณปງองกันอันตราย ติดตัๅงดวงคม ละการประกันภัยตาง โ ดย
฿หຌป็นหนຌาทีไของผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหาละจายคา฿ชຌจายองทัๅงสิๅน
24. มืไอจะมอบหมายงานกอสรຌางทีไสรใจสมบูรณ์ลຌวตอผูຌวาจຌาง ผูຌรับจຌางจะตຌองกใบกวาดละทำความ
สะอาดบริวณกอสรຌาง รืๅอถอนรงงาน ขนยຌายสิไงสกปรกตาง โ หรือครืไองมือสวนทีไป็นของผูຌรับจຌางออกเป฿หຌ
พຌนจากบริวณทีไกำหนด฿หຌ นอกจากผูຌวาจຌางจะสงวนเวຌ พรຌอมทัๅงตຌองปฏิบัติตามรายละอียดวิธีการปฏิบัติ ละ
การสงมอบงาน
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25. ป็นหนຌาทีไของผูຌรับจຌางทีไจะตຌองรับผิดชอบ ฿นการขออนุญาตตอสวนราชการอืไน โ สำหรับการ
ปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองกับการกอสรຌางตามสัญญานีๅ ชน การระบิดหิน (ถຌามี) การกอสรຌางทางชืไอมกับทางหลวง
การตัดตຌนเมຌบางชนิด การปักสาพาดสายละยຌายสาเฟ ฯลฯ ดยผูຌวาจຌางจะป็นผูຌชวยหลือละสนับสนุน ละ
คา฿ชຌจาย฿นการดำนินงานตางโนีๅ ผูຌรับจຌางจะป็นผูຌออกองทัๅงสิๅน ละนืไองจากพันธะซึไงมีตอกันตามสัญญานีๅ
กรรมสิทธิตางโ ทีไกิดจากการปฏิบัติงานตกป็นของสวนราชการละของผูຌวาจຌางทัๅงสิๅน
26. นๅำละเฟทีไ฿ชຌ฿นการกอสรຌางตามสัญญานีๅ ฿หຌผูຌรับจຌางป็นผูຌดำนินการจัดหา ละออก
คา฿ชຌจายอง
27. คำวา "ผูຌวาจຌาง" ฿นรายการละอียดตอทຌายสัญญานีๅ ฿หຌหมายความถึงคณะกรรมการตรวจการจຌาง
กรรมการตรวจการจຌาง หรือผูຌควบคุมงาน ทีไผูຌวาจຌางตงตัๅงพืไองานตามสัญญานีๅดຌวย วຌนต฿นทีไดังกลาวจะมี
ความหมายทีไสดง฿หຌหในวา หมายถึงฉพาะผูຌวาจຌางทานัๅน
28. ฿นกรณีทีไมีปัญหากีไยวกับการตีความ หรือตຌองลือกปฏิบัติตามสัญญานีๅ ผูຌรับจຌางยินยอม฿หຌผูຌวาจຌาง
ป็นผูຌพิจารณาชีๅขาดหรือลือกดยผูຌรับจຌางยินยอมปฏิบัติตามคำชีๅขาดของผูຌวาจຌางหรือตามขຌอทีไผูຌวาจຌางลือกทุก
ประการ
29. รายการขຌอกำหนดทัไวเป฿นหมวดนีๅขຌางตຌนทุกขຌอ ฿หຌ฿ชຌกับรายการกอสรຌาง฿นหมวดอืไนโ ดຌวย วຌน
ตถຌอยคำจะขัดกับวัตถุประสงค์ทีไตຌองการ ซึไงสดง฿หຌหใน฿นหมวดนัๅนโ หรือมຌ฿นหมวดนีๅองกใตาม
ผูຌออกบบ จะป็นผูຌวินิจฉัยชีๅขาด ดยผูຌรับจຌางตຌองถือป็นขຌอปฏิบัติดยเมตຌยຌง฿ด โ
30. อุปกรณ์สริมอาคารตางโ ละอุปกรณ์เฟฟງาทุกชนิดจะตຌองมีตัวทนจำหนายทีไเดຌรับการตงตัๅง
พรຌอมทัๅงการ฿หຌบริการ฿นประทศเทย
31. ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหาละติดตัๅงผนปງายสดงรายละอียดกีไยวกับงานกอสรຌางเวຌ ณ บริวณสถานทีไ
กอสรຌาง ดยมีขຌอความรายการตามบบรูปทีไตอทຌายขຌอกำหนดนีๅ
32. ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดทำผนปฏิบัติงานความปลอดภัย฿นการทำงานอยางละอียดละชัดจน ฿หຌ
สอดคลຌองกับระบบการจัดการความปลอดภัย฿นการทำงานยืไนตอผูຌวาจຌางกอนการดำนินงานภาย฿น 30 วัน
ละผูຌรับจຌางจะตຌองปฏิบัติงานดังกลาวดยครงครัด ละสอดคลຌองกับกฎหมายละระบียบทีไกำหนดพรຌอมทัๅง
รายงานผลการดำนินงานตามผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ดังกลาว฿หຌผูຌรับจຌางทราบอยางนຌอยดือนละ
1 ครัๅง
33. สถาบันมาตรฐาน
มาตรฐานทัไวเปทีไระบุ฿นบบกอสรຌาง ละรายการกอสรຌาง พืไอ฿ชຌอຌางอิงสำหรับงานตามสัญญา฿น
ครงการนีๅ ฿หຌถือมาตรฐานฉบับลาสุดของสถาบันดังตอเปนีๅ
1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
2. วิศวกรรมสถานหงประทศเทย฿นพระบรมราชูปถัมภ์ (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. มาตรฐานอืไน โ ทีไระบุเวຌ฿นรายการกอสรຌาง หรือ฿นรายละอียดประกอบบบ
34. สถาบันตรวจสอบ
฿นกรณีทีไตຌองทดสอบคุณภาพ วัสดุ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นงานกอสรຌางตามสัญญานีๅ อนุมัติ฿หຌ
ทดสอบ฿นสถาบันดังกลาวตอเปนีๅ
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2.
3.
4.
5.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงประทศเทย
สถาบันทคนลยีหงอชีย (AIT)
สถาบันอืไน โ ทีไคณะกรรมการตรวจการจຌางหในชอบ
ดยคา฿ชຌจาย฿นการทดสอบทัๅงหมดจะป็นของผูຌรับจຌาง
34. ผูຌรับจຌางถือวาเดຌรับบบรูป ละรายการประกอบบบครบถຌวนลຌว
35. รายการวัสดุอุปกรณ์ทีไจะตຌองทำการขออนุมัติรายการประกอบบบกอนนำเป฿ชຌ
1. วัสดุตกตงพืๅน
2. วัสดุตกตงผนัง
3. วัสดุตกตงฝງาพดานพรຌอมครงฝງาพดาน
4. วัสดุมุงหลังคา
5. วัสดุวงกบประตู หนຌาตาง พรຌอมอุปกรณ์
6. สุขภัณฑ์พรຌอมอุปกรณ์ ละระบบบำบัด
7. อุปกรณ์ระบบเฟฟງาทัๅงหมด
8. อุปกรณ์ระบบปรับอากาศทัๅงหมด
9. อุปกรณ์ดับพลิง
10. อุปกรณ์อำนวยความสะดวก฿นอาคาร (ลิฟท์, บันเดลืไอน, สายพาน)
11. ละอืไนโ ตามทีไบบกำหนด
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บบรูปสดงตัวอยางผนป้าย

กรม………………………………
ท่าอากาศยาน….

(ขนาดผนปງาย 2.40 x 3.60 มตร สูง 3.00 มตร)
ขຌอความสดงรายละอียดกีไยวกับงานกอสรຌาง มีดังนีๅ
− หนวยงานจຌาของครงการ สถานทีไติดตอละหมายลขทรศัพท์ พรຌอมดวงตรา
หนวยงานจຌาของครงการ
− ประภทละชนิดของสิไงกอสรຌาง
− ปริมาณงานกอสรຌาง
− ชืไอ ทีไอยู ผูຌรับจຌาง พรຌอมหมายลขทรศัพท์
− ระยะวลาการกอสรຌาง
− วงงินคากอสรຌาง
− ชืไอจຌาหนຌาทีไของสวนราชการผูຌควบคุมงาน พรຌอมหมายลขทรศัพท์
− กำลังกอสรຌางดຌวยงินภาษีอากรของประชาชน
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บทที่ 2
วิธีดำนินการกอสรຌาง
1. งานปักผังละทำระดับ
฿นการปักผังละทำระดับ ฿หຌ฿ชຌเมຌขนาดเมลใกกวา 1 1/2"x 3" ปักผังพืไอสดงขอบขตของอาคาร
ดยรอบ ถຌาอาคารมีขนาดกวຌางละยาวมาก฿หຌปักผังภาย฿นบงบริวณกอสรຌางออกป็นสวนโ ผังทีไทำขึๅนจะตຌอง
นนหนา ขใงรง ตำหนงสาตางโ จะตຌองตรวจสอบจนถูกตຌองระดับ฿หຌถายจากระดับหมุดทีไกำหนดเวຌ มืไอเดຌทำ
การปักผังละถายระดับรียบรຌอยลຌว จะตຌองเดຌรับการหในชอบจากผูຌควบคุมงาน สียกอนจึงจะดำนินงาน฿น
ขัๅนตอเปเดຌ

2. งานขุดดิน
การขุดดินพืไอทำฐานรากหรืออืไน โ ผูຌรับจຌางจะตຌองป้องกันมิ฿หຌดินกิดการพังทลาย ดยการทำ
ลาดอียง฿หຌหมาะสมหรือสรຌางผนังกัๅน ฿นกรณีทีไการขุดดินกิดมีอุปสรรค ชน พบดินขใงหรือศิลา ทำ฿หຌขุดตอเป
เมเดຌตามความลึก฿นบบรูป หรือพบดินออนยุบตัวงาย ผูຌรับจຌางตຌองจຌง฿หຌผูຌควบคุมงานทราบทันที พืไอหารือ
คณะกรรมการตรวจการจຌางทำการวินิจฉัยละมืไอเดຌทำการกຌเขสรใจรียบรຌอยลຌว จึงจะลงมือทำการกอสรຌาง
ตอเปเดຌ หรือมีนๅำ฿ตຌดินมากจะตຌองขุดบอพักนๅำ฿กลຌบริวณหลุมฐานราก฿หຌลึกกวาระดับฐานราก พืไอ฿หຌนๅำจาก
บริวณกัๅนหลุมฐานรากเหลมารวมกันลຌวสูบนๅำออกเป

3. งานถมดินทั่วไป
1. การถมดินบริวณทัไวเป หรือสนาม ฿หຌถมดຌวยดินหรือทรายถมทีไ อยาง฿ดอยางหนึไง หรือปนกันกใ
เดຌ ตผิวชัๅนบนสุดจะตຌองถมดຌวยดินลຌวน มีความหนาของนืๅอดินเมนຌอยกวา 30 ซม. การถมดຌวยดิน฿หຌถมป็นชัๅน
โ ดยถมหนาชัๅนละประมาณ 30 ซนติมตร บดอัดทุกชัๅนดຌวยครืไองกระทุຌงหรือลูกกลิๅง พืไอ฿หຌดินยุบตัว฿นกรณี
ทีไดินละมากเมอาจบดอัดเดຌ ฿หຌกระทุຌง หรือคนงานยไำทน
2. การถมทีไสวนทีไตຌองการ฿หຌถมดຌวยทรายถมทีไทัๅงหมด รวมถึงฐานรากทีไขุดดินขึๅนมาพืไอทำฐานราก
ลຌวจะตຌองถมกลับเป฿หม หຌาม฿ชຌดินถมดยดใดขาด มืไ อถมทรายลຌว฿หຌ฿ชຌนๅำหลอจนยุบตัวเดຌทีไ การถมดินรอบ
อาคาร ฿นกรณี ทีไมิเดຌระบุ การถมเวຌป็ นอยางอืไน ฿หຌ ถือวาการกอสรຌางอาคารตຌองถมดินรอบอาคารดຌวยทุกครัๅง
การถม฿หຌถมดินจากขอบทางทຌาหรือรางระบายนๅำรอบอาคารอียงลาด 1 ตอ 2 (นวดิไง 1 สวน นวราบ 2
สวน) ลงสูระดับดินพรຌอมตกตงละบดอัดรียบรຌอยลຌว฿หຌสูงกวาระดับดินทีไกำหนด฿หຌ 5 ซม. ทุก โ จุด
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4. งานฐานรากละสา
ภายหลังจากทีไตรียมหลุมฐานรากลຌว ฿หຌทำความสะอาดกຌนหลุมละทดຌวยคอนกรีตหยาบลຌวเม
นຌอยกวา 24 ชัไวมง จึงจะนำหลใกตะกรงละหลใกสามาวางเวຌ หลใกตะกรงจะตຌองรองรับดຌวยทงปูนทราย
ขนาด 0.05 x 0.03 มตร ดย฿หຌทงปูนรักษาระดับของตะกรงจึงตัๅงหลใกกนสายึด฿หຌนนดຌวย
ลวดผูกหลใก ทัๅงนีๅหลใกตอมอจะตຌองเดຌดิไง เดຌฉาก เดຌนว ตรงตามบบละผังกอน จึงจะทคอนกรีต หຌามมิ฿หຌท
คอนกรีต฿นลักษณะทีไหลใกสาอนอียง ละ฿ชຌวิธีดัดหลใกภายหลัง

5. การทคอนกรีต

กอนทคอนกรีตจะตຌองตัๅงเมຌบบดຌานขຌาง ดย฿หຌความสูงของเมຌบบทากับความหนาของฐานราก
นัๅน การวางเมຌบบ฿หຌวางบนผิวคอนกรีตหยาบทุกดຌาน เมຌบบตຌองยึดตรึง฿หຌนนหนาพืไอป้องกันมิ฿หຌนวฐานราก
คลาดคลืไอนเปจากศูนย์กลางสาทีไกำหนดเวຌ การประกอบบบตຌองสนิทพืไอป้องกันเม฿หຌนๅำปูนเหลซึมออกมาเดຌ
มืไอทำบบรียบรຌอยลຌวจะตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงานของผูຌวาจຌางตรวจสอบ฿หຌถูกตຌองกอนจึงจะ
ดำนินการทคอนกรีตเดຌ คอนกรีตฐานรากจะตຌองเม฿หຌถูกนๅำอยางนຌอย 6 ชัไวมง นับตัๅงตทคอนกรีตสวนนีๅสรใจ
รียบรຌอย สวนการถมทรายกลบคอนกรีตตຌองเมนຌอยกวา 48 ชัไวมง คอนกรีตหยาบ฿ตຌฐานราก฿หຌ฿ชຌอัตราส วน
1 : 3 : 5 (ซีมนต์ : ทราย : หิน) ดยปริมาณ

6. การทำคานคอดิน
฿หຌทำเดຌหลังจากหลอสาตอมอคอนกรีตลຌว 3 วัน ละมืไอถอดเมຌบบขຌางสาถมทรายกลบฐาน
รากละบริวณทีไกอสรຌางอาคารพรຌอมบดทับจนนนถึงระดับ฿ตຌทຌองคานจึงนำหลใกคานมาตัๅงประกอบบบตอเป
เดຌ มืไอจะทคอนกรีต ตຌอง฿หຌผูຌควบคุมงานของผูຌวาจຌางมาตรวจวาถูกตຌองสียกอนจึงจะทคอนกรีตเดຌ เมຌบบขຌาง
คานจะตຌองรอทิๅงเวຌเมนຌอยกวา 3 วัน จึงจะถอดออกเดຌ การวางบบหลอคานคอดินทีไสูงจากระดับดิน อาจ฿ชຌวิธี
ประกอบบบยึดละคๅำ฿หຌนนหนาจึงจะทคอนกรีตเดຌ มืไอสรใจลຌวนำทรายมาบดอัดภายหลังกใเดຌ

7. การทำไมຌบบหลอสาละคานทั่วไป
เมຌบบ เมຌบบทีไนำมา฿ชຌจะตຌองมีความหนาเมนຌอยกวา 1" การประกอบเมຌบบสาละคาน฿หຌ฿ชຌ
วิธีขຌาปากเมຌละยึดดຌวยคราขนาด 1 1/2 x 3" วางหางกันเมกิน 40 ซม. ละ฿หຌ฿ชຌเมຌคๅำยันรองรับอีก ทีหนึไง
การขຌาปากเมຌจะตຌองระวังมิ฿หຌมีรอยตกรຌาว ซึไงจะทำ฿หຌนๅำปูน฿หຌนๅำปูนรัไวซึมออกมาเดຌ ถຌาปรากฏวาเมຌบบเม
สนิทดีพอ ผูຌรับจຌางตຌองหาชันมายาตามนวทีไเมสนิท฿หຌตลอด จนนๅำปูนเมสามารถรัไวซึมออกมาเดຌผูຌรับจຌางจะตຌอง
ฝังพุกเมຌขนาด 2"x 2"x1" ป็นระยะโ สำหรับบริวณทีไจะตຌองติดตัๅงวงกบประตู -หนຌาตาง หรือทีไติดตัๅงดวงคม
หรือจะ฿ชຌวิธีฝังพุกลหะ หรือเนลอนกใเดຌ
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(SPECIFICATION)

บททีไ 3
งานครงสรຌางวิศวกรรม
งานรืๅอถอนสิไงกอสรຌางตาง โ (DEMOLITION)

3.1.1

สวนทีไ 1 ทัไวเป

ขอบขตของงาน
ก. งานรืๅอถอนสิไงกอสรຌางตาง โ พืไอตรียมสถานทีไกอสรຌาง ประกอบดຌวย
1. งานรืๅอถอนถนนดຌานหนຌาอาคาร ละทางทຌา (ถຌามี) บริวณทีไตຌองทำการกอสรຌาง
2. งานรืๅอถอนรัๅวลวดตาขายถักละตัดตຌนเมຌ (ถຌามี)
3. งานรืๅอถอนกาะกลางถนน (ถຌามี)
4. งานรืๅอถอน ละยຌายนวสาเฟฟງา (ถຌามี)
5. งานรืๅอถอน ระบบระบายนๅำดิม (ถຌามี)
การจัดสงอกสาร
ก. กอนดำนินการกอสรຌาง ผูຌรับจຌางจะตຌองสงบบสดงการรืๅอถอน ละผนดำนินงาน฿หຌผูຌควบคุมงานพิจารณากอน
ดำนินงาน
ข. บบสดงการรืๅอถอน จะตຌองประกอบดຌวยขอบขตการรืๅอถอน ขัๅนตอนตาง โ ฿นการรืๅอถอน ตำหนงของรัๅวชัไวคราว วิธี
ปງองกันฝุຆนละออง ละสิไงปลูกสรຌางชัไวคราวตาง โ ทีไกีไยวขຌอง

สวนทีไ 2 วัสดุ

ดินถม (ถຌามี) : ตามระบุเวຌ฿น 3.1.4 - งานดิน

สวนทีไ 3 วิธีการกอสรຌาง

การตรียมการกอนการรืๅอถอน
ก.

จัดหา ละติดตัๅงนวผนังกัๅนชัไวคราว ครืไองหมายเฟสัญญาณละอุปกรณ์ประกอบ
ข.
ค.
ง.

ตาง โ พืไอปງองกันการลุกลๅำขຌาสูสนามบิน ละอาคารขຌางคียง
ปງองกันตຌนเมຌ ละสิไงปลูกสรຌางตาง โ ทีไเมตຌองรืๅอถอน
จัดหาละติดตัๅงครงสรຌางละอุปกรณ์ตาง โ พืไอปງองกันการคลืไอนตัวละการทรุดตัวของอาคาร
ขຌางคียง
ระบุตำหนงของสาธารณูปภคตาง โ ทีไคงเวຌ฿หຌชัดจน

ขຌอกำหนดบืๅองตຌน฿นการรืๅอถอน
ก. ขณะทำการรืๅอถอน พยายามทีไรบกวนผูຌ฿ชຌอาคารขຌางคียง฿หຌนຌอยทีไสุด
ข.
฿หຌหยุดการรืๅอถอนทันที มืไอมีสัญญาณหรือหตุอันจะกอ฿หຌกิดอันตรายตออาคารขຌางคียง ฿หຌจຌงผูຌ
ควบคุมงานทราบทันที ละหຌามมิ฿หຌรืๅอถอนตอจนกวาจะเดຌรับคำสัไงจากผูຌควบคุมงาน
ค.
฿หຌ ขออนุญาตตอจຌาของอาคารขຌางคีย งป็น ลายลักษณ์อักษร กอนจะยຌายครืไองมือ฿นการรืๅ อถอน
หรือมีการปฏิบัติงานลุกลๅำขຌาเป฿นพืๅนทีไบางสวนของอาคารขຌางคียง
ง.
ผูຌ รั บ จຌ างจะตຌอ งพยายามทุ ก วิถี ท างทีไ จ ะปฏิ บั ติ งาน ดยมิ ฿หຌ กิ ด ผลกระทบต อการจราจรบริ วณ
คลังสินคຌา ละจะตຌองจัด฿หຌมีขัๅนทางบีไยงละถนนชัไวคราว (ถຌาจำป็น)
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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(SPECIFICATION)

งานขุดฐานรากครงสรຌางดิม(ถຌามี)
ก.

ข.
ค.

คอนกรีตหรืออิฐทีไกอสรຌางป็ นฐานรากของอาคาร จะตຌองรืๅอออก฿หຌถึงความลึกอยางนຌอย 1 มตร
จากระดับผิวกอสรຌาง฿นอนาคต หรือลึกกวานัๅน ถຌายังเมพຌนจากครงสรຌางหรือทอมน ฯลฯ ขใมเมຌ
ขนาดสຌนผาศูนย์กลางนຌอยกวา 20 ซม. อาจปลอยทิๅงเวຌตามระดับทีไอยูตามดิมเดຌ นอกนัๅนจะตຌอง
ถอนออก฿หຌ ห มด ครงสรຌ าง฿ตຌดิน ละหຌ อ ง฿ตຌดิน จะตຌอ งรืๅ อออกเป฿หຌ ห มดละถมกลั บ ดຌว ยวัส ดุ ทีไ
หมาะสม ละบดทับ฿หຌนนตามขຌอกำหนด฿น 3.1.4-งานดิน
กรรมสิทธิ์฿นวัสดุจากการตรียมพืๅนทีไ
วัสดุทีไเดຌจากงานตรียมพืๅนทีไทัๅงหมด ป็นกรรมสิทธิ์ของ ทอท.
การขจัดวัสดุจากการตรียมพืๅนทีไ
รัๅว อาคาร ครงสรຌาง ละสิไงกีดขวาง เมวาจะอยู฿นลักษณะ฿ด ยกวຌนสวนทีไเดຌระบุ ฿หຌรืๅอยຌายภาย฿ตຌ
ขຌอกำหนดรายละอียดบทอืไนทีไอยูภาย฿นขตทางกอสรຌาง ผูຌรับจຌางจะตຌองรืๅอยຌายละกใบรวบรวม฿หຌดี
หรือนำเปทิๅ งตามทีไกำหนด฿นบบปลนหรือตามทีไผูຌควบคุมงานจะกำหนด วัส ดุทีไรืๅอยຌาย รวมทัๅง
ระบบระบายนๅำดิม ทอลอดถนน ฝาบอพัก ฝาตะกรงหลใก ตลอดจนสิไงอืไน โ ทีไยัง฿ชຌการเดຌ ซึไงผูຌ
ควบคุมงานจะสัไง฿หຌกใบรักษาเวຌจะตຌองป็น สมบัติของ ทอท. ผูຌรับจຌางจะตຌองรืๅอยຌายละรวบรวมอยาง
ระมัดระวัง ถนนละพืๅนทีไบริวณ฿กลຌคียง ตຌองอยู฿นสภาพสะอาด ละรียบรຌอยหຌามกองวัสดุทีไติดเฟ
เดຌ฿นขตทางกอสรຌางหรือบริวณ฿กลຌคียง

ระบบระบายนๅำดิม
ก.
ข.
ค.

ระบบระบายนๅำดิมทีไกำหนด฿หຌรืๅอถอน ซึไงอยูบริวณขตกอสรຌางจะตຌองทำการรืๅอถอนออก
ผูຌรับจຌางจะตຌองรับผิดชอบ ฿นการจัด฿หຌมีระบบระบายนๅำ฿หมขึๅนทดทนระบบระบายนๅำทีไถูกปຂดกัๅน
ป็นการชัไวคราว฿นขณะดำนินการกอสรຌาง ดยผูຌรับจຌาง จะตຌองสนอผนการรืๅอถอนพรຌอมกับสนอ
ระบบระบายนๅำทดทน฿หຌผูຌควบคุมงานอนุมัติหในชอบกอนการดำนินการ
ทอระบายนๅำทีไเม฿ชຌลຌว ทีไอยู฿นขตกอสรຌาง จะตຌองขุดออกละจะตຌองถมรอง฿หຌตใม ตามขຌอกำหนด
รายละอียดการกอสรຌาง ฿น 3.1.4-งานดิน

การรืๅอยຌายสิไงสาธารณูปภค
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 )

งานครงสรຌางวิศวกรรม
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การรืๅอผนพืๅนดิม (ถຌามี)
ก.

ผนพืๅนคอนกรีต
พืๅนทีไของพืๅนคอนกรีตทีไจะรืๅอถอน ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดตรียมบบกอสรຌาง ( Shop Drawings) สนอ
ตอผูຌควบคุมงาน พืไอ฿หຌการรืๅอผนคอนกรีตดิมเมทำความสียหายกพืๅนขຌางคียง ผูຌรับจຌางจะตຌอง฿ชຌ
ลืไอยตัดคอนกรีต ตัดคอนกรีตตลอดนวรอบพืๅนทีไก อนการทุบหรือทำลายผน คอนกรีต ทัๅงนีๅ฿หຌตัด
คอนกรีต฿หຌ ลึกเมนຌอยกวา 10 ซม. หรือตามทีไผูຌควบคุมงานหใ นชอบ หลใกสริมทีไยังคงมีอยู฿นพืๅน
คอนกรีตขຌางคียง ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดตงละสริมพิไมขึๅน฿หຌถูกตำหนง

3.1.2

ระบบป้องกันการพังทลายของดิน

สวนทีไ 1

ทัไวเป

ขอบขตของงาน
ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ละรงงาน พืไอจัดทำระบบปງองกันการพังทลายของดินขຌางคียง
บริวณทีไขุด พืไอปງองกันคนงาน ทรัพย์สินขຌางคียง ละทีไสาธารณะ
นวทางบืๅองตຌน฿นการกำหนด ระบบป้องกันการพังทลายของดิน
ก.

ข.

ค.

ทัไวเป
วຌนสียตวาเดຌรับอนุญาตจากผูຌควบคุมงาน ฿หຌกระทำป็นอยางอืไน พืไอปງองกันการพังทลาย
ของดินขຌางคียงบริวณทีไขุด ผูຌรับจຌางจะตຌองหาวิธีทีไดีทีไสุด ละอยางนຌอยจะตຌองดำนินการ฿หຌ
อยูภาย฿ตຌขຌอกำหนดดังตอเปนีๅ สภาพคงตัวของดินหนียวหรือดินออนทัไวเปจะมีผลดยตรงตอ
สวนประกอบดังตอเปนีๅ คือ ความลึกของการขุด นๅำหนักขຌางคียงทีไทับอยู (รวมทัๅงอาคารละ
การจราจรขຌางคียง) ฝนตก ละ/หรือนๅำทวม การตอกขใม การกอสรຌางขຌางคียง ชน กองวัสดุ
ละครืไองจักรกอสรຌาง อัตราความรใวของการขุด มืไอริไมทำการกอสรຌางหรือทำการขุดผูຌรับจຌาง
จะตຌองวางผนงาน฿หຌดีละหมาะสม
สำหรับการขุดหลุมพืไอทำฐานราก ละครงสรຌางอยางอืไน
การขุดธรรมดาดยเมมีขใมกันพัง฿หຌขุดเดຌลึกเมกิน 2.50 ม.
อาจตຌอง฿ชຌความลาดอียงสูงสุด฿นการขุด คือ 2 สวน฿นนวนอนตอ 1 สวน฿นนวตัๅง
มืไอขุดกือบถึงความลึกทีไ 2.50 ม.
การขุด฿ด โ ทีไลึกกิน 2.50 ม. ควรจะตຌองปງองกันดยขใมกันพัง
หຌามกองวัสดุหรือดินทีไขุดขึๅนมา฿นระยะ 5 ม. จากขอบหลุมของดินทีไขุด
การตอกขใมควรคอกบนระดับคันดินดิมตถຌาจำป็นตຌองขุดลงเปตอกหຌาม
ขุดลงเปตอกหຌามขุดลึกกิน 2.50 ม.
สำหรับการขุดรองดินพืไอวางทอ
รองดินจะตຌองขุด฿หຌกวຌางเดຌทาทีไบบกำหนดเวຌทานัๅน
รองดินทีไขุดลึกเมกิน 1.5 ม. ผูຌรับจຌางจะสนอวิธีขุด฿ด โ กใเดຌดยเมตຌอง฿ชຌขใมกันพัง
ตจะตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงานกอน
รองดินทีไขุดลึกกวา 1.5 ม. ควรจะตຌองมีขใมกันพังละคๅำยัน

งานครงสรຌางวิศวกรรม
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-

หຌามกองวัสดุหรือดินทีไขุดขึๅนมา฿นระยะ 5 ม. จากขอบรองดินทีไขุด ดย
เมมีขใมกันพัง
การสงอกสารพืไอพิจารณา
ก.
ข.
ค.

สวนทีไ 2

฿หຌจัดหาวิศวกรปัฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical Engineer) ทีไมีประสบการณ์ คำนวณออกบบ
ระบบปງองกันการพังทลายของดินจากการขุด ตรวจละควบคุมงาน฿นขณะกอสรຌาง
การพิจารณาระบบปງองกันการพังทลายของดิน จะเมทำ฿หຌผูຌรับจຌางพຌนจากความรับผิดชอบตาม
สัญญานีๅ
฿หຌ อ อกบบระบบปງ องกัน การพั งทลายของดิ น ดยพิ จารณาวิธีการกอ สรຌ างละผลสำรวจ
ธรณีวิทยาละฐานรากของอาคาร
(เมม)ี

วัสดุ

สวนทีไ 3 วิธีการกอสรຌาง
(เมม)ี

การสูบนๅำละระบายนๅำ (Dewatering)

3.1.3
สวนทีไ 1

ทัไวเป

ขอบขตของงาน
มืไอระดับความลึกของการขุดดินตไำกวาระดับนๅำ หรือมีนๅำขังทวม ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ละรงงาน฿นการระบายนๅำออกจากบริวณดินขุ ด ละทำการสูบนๅำละระบายนๅำดังกลาว ถือวาผูຌ
รับจຌางเดຌคิดรวมเวຌลຌว฿นคางานดินขุด
การสงอกสารพืไอพิจารณา
ก.

ผูຌรับจຌางจะตຌองสงบบสดงกำหนดการหรือขัๅนตอน฿นการระบายนๅำออกจาบริวณ
ดินขุด฿หຌผูຌควบคุมงานพิจารณากอนทีไจะทำการขุด
ข. บบดังกลาวจะตຌองสดงวิธีการระบายนๅำ สูบนๅำ การติดตัๅงครืไองสูบ ตำหนงของ
ครืไองสูบ ตำหนงดันดินกันนๅำซึไงจะตຌองสดงทัๅงรูปปลนละรูปตัดขวาง
ค. การอนุมัติบบองผูຌควบคุมงานดังกลาวนีๅ มิเดຌทำ฿หຌผูຌรับจຌางพຌนจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา

สวนทีไ 2

(เมม)ี

วัสดุ

สวนทีไ 3 วิธีการกอสรຌาง
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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(SPECIFICATION)

การสูบนๅำละระบายนๅำ
ก.

จัดหา ครืไองมือ อุปกรณ์ วิธีการตาง โ ฿หຌพรຌอมอยูตลอดวลา พืไอกำจัดนๅำ฿หຌออกเปทันทีจาก
บริวณทีไขุด ทัๅงนีๅรวมนๅำ฿ตຌดิน นๅำฝนละนๅำบนดิน
กำหนดดันดิน฿หຌอยูหางจากหลุมขุดเมนຌอยกวา 5.00 มตร
ปรับระดับดินภาย฿นคันดิน฿หຌมีความลาดอียง พืไอปງองกันนๅำขัง
฿หຌระวังรักษาพืๅนทีผิวทีไขุดลຌว ฿หຌคงสภาพละหຌงจนกวาจะทำงาน฿นขัๅนตอเป ชน การถม
การวางทอ การทคอนกรีต ลຌวสรใจ ละมัไน฿จวามืไอปลอยนๅำขຌาตามปรกติลຌว จะเมทำ฿หຌ
สิไงกอสรຌางลอยตัวชำรุดสียหาย
การลดปริมาณนๅำจะตຌองกระทำพืไอปງองกันเม฿หຌนๅำ฿ตຌดินผุดขึๅนมา กำจัดปริมาณนๅำ฿ตຌดินทีไซึม
ลอดขຌามา ละปງองกันเม฿หຌนๅำซึมลอดขณะทคอนกรีต
หຌามสูบนๅำสกปรกเปสูถนนสาธารณะละทอระบายสาธารณะ
มืไอมีความจำป็นจะตຌอง฿ชຌระบบระบายนๅำสาธารณะชวย
ซึไงอาจจะตຌองทุบหรือทำลายผูຌ
รับจຌางจะตຌองจัดหาระบบระบายนๅำชัไวคราวชวย ละจะตຌองซอมระบบกา฿หຌคืนสภาพดีทันทีทีไ
฿ชຌงานสรใจ

ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.

3.1.4 งานดิน
สวนทีไ 1

ทัไวเป

ขอบขตของงาน
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

งานลอกหนຌาดิน
งานดินขุดสำหรับฐานราก
งานดินขุดสำหรับผนพืๅนคอนกรีตบนดิน
งานขุดรองดินพืไอวางทอระบายนๅำละสาธารณูปภค
งานดินถมกลับสำหรับฐานราก อาคารตาง โ ฿นงานยธา ดินถมกลับชางทอละสาธารณูปภค
งานถมปรับระดับพืๅนทีไอาคาร ลานจอดรถ ละดินดันทางสำหรับงานถนน
งานดินถมสำหรับการขุดกินจากขอบขตตามระบุ
ขຌอกำหนดสำหรับการทำ฿หຌยุบตัวละการบดอัด

มาตรฐานอຌางอิง
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)

งานครงสรຌางวิศวกรรม
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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)

การสงอกสารละตัวอยางวัสดุ
ก.
ข.

฿หຌกใบตัวอยางดินตละประภทหนัก 4.5 กก. บรรจุ฿นถุงซึไงปງองกันการถายทของอากาศ สงเปยังหຌอง
ทดสอบคุณสมบัติ ฿หຌระบุหลงของดินตละชนิด฿หຌชัดจน
฿หຌสงผลทดสอบคุณสมบัติชิงกายภาพละชิงกลของดินตละชนิดตามมาตรฐานอຌางอิง

สวนทีไ 2 วัสดุ

วัสดุดิน

ก.

ดินถมชนิด S1 (Fill Type SI)
1. ดินทีไเดຌจากการขุดดินพืไองานครงสรຌาง มีขนาดคละกันอยางสมไำสมอ เมจับกันป็นกຌอน฿หญกวา
75 มม. ปราศจากหินขนาด฿หญกวา 50 มม. รากหญຌาละรากวัชพืช ละศษขยะ ป็นดินซึไงจำนก
ตามมาตรฐาน ASTM D 2487 ป็นกลุม SP, SW , SC, CL ละ CH
2. ดินซึไงนำขຌามาจากหลงอืไน ทีไเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงานละมีคุณสมบัติ
ดังนีๅ
2.1 วัสดุจะตຌองป็นทรายมนๅำหรือทรายทะล หรือทรายบก ปราศจากรากเมຌ ฿บเมຌ
หญຌา กຌอนดิน ละสิไงปฏิกูลอืไน
2.2 สวนทีไผานตะกรงบอร์ 200 เมกิน 10%
2.3 ดำ CBR วัสดุทีไเดຌจากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM DI883 มืไอบดอัด฿หຌนนถึง 95%
ของความหนานนหงสูงสุดทีเดຌจากการทดสอบตาม ASTM D698 ตຌองเมนຌอยกวา 8%

ข.

ดินถมกลับชนิด S2 (Backfill Type S2)
1. วัสดุถมกลับจะตຌองป็นทรายมนๅำ หรือทรายทะล หรือทรายบกปราศจากรากเมຌ ฿บเมຌ หญຌา กຌอน
ดิน ละสิไงปฏิกูลอืไน โ
2. สวนทีไผานตะกรงบอร์ 200 เมกิน 15 %
3. คา CBR ของวัสดุทีไเดຌจากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM DI883 มืไอบดอัด฿หຌนนถึง 95% ของ
ความหนานนหงสูงสุดทีไเดຌจากการทดสอบตาม ASTM D698 ตຌองเมนຌอยกวา 5%

งานครงสรຌางวิศวกรรม
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ค.

(SPECIFICATION)

ดินผิวหนຌา ชนิด S3 (Top Soil)
1. ดินผิวหนຌา ป็นดินทีไเดຌจากการลอกหนຌาดินภาย฿นพืๅนทีไกอสรຌาง หรือป็นดินซึไงนำขຌาจากหลงอืไน
ละเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงาน
2. ดินผิวหนຌาจะตຌองป็นดินรวน สามารถระบายนๅำเดຌดี ปราศจากศษดินหนียว รากเมຌ ฿บเมຌ กຌอนหิน
ขนาด฿หญกวา 25 มม. วัสดุป็นพิษ ละวัสดุอืไนเดຌทีไมีผลลบตอการงอกรากของพืช
3. ฿หຌทำการกຌเขคา pH ของดิน฿หຌมีคาอยูระหวาง 5.5 ถึง 7 ดย฿ชຌปูนขาวผสม

การควบคุมคุณภาพทีไหลงวัสดุ
ก.

ทดสอบละวิคราะห์ดินตามกำหนด฿นมาตรฐาน AAHSTO T-180, ASTM D698, ASTM D2487,
ASTM D136, ASTM D1556 ละ ASTM D 3017

ข. ถຌาผลทดสอบสดงวาวัสดุเมมีคณ
ุ สมบัติตามขຌอกำหนด ฿หຌปลีไยนหลงดิน ละทำการทดสอบ฿หม

สวนทีไ 3 วิธีการกอสรຌาง
งานลอกดินผิวหนຌา

ข.

ลอกดินผิวหนຌาออกอยางนຌอย 100 มม. หรือ จนพຌนนวทีไรากหญຌาหรือวัชพืชผลงเปถึง นอกจากจะ
สดงเวຌ฿นบบป็นอยางอืไน
฿หຌขนยຌายดินผิวหนຌาเปกองยังบริวณตามทีไผูຌควบคุมงานสัไงการ

ง.

ดินผิวหนຌาสวนทีไหลือจากการปลูกหญຌาละตຌนเมຌ ฿หຌนำเปกองเวຌทีไจุดซึไงจะกำหนดดยผูຌควบคุมงาน

ก.

ค. ฿หຌยกกองดินผิวหนຌาออกตางหากจากดินขุดจากฐานครงสรຌาง ขยะ สิไงปฏิกูล รากวัชพืช ตอเมຌ กຌอนหินขนาด
฿หญกวา 50 มม. ละวัสดุอืไน โ ซึไงอาจจะมีผลกระทบตอการปลูกละบำรุงรักษาตຌนเมຌละหญຌา

การตรียมการกอนขุด
ก.
ข.
ค.

ปักผัง฿นสนามพืไอสดงนว ระดับ สຌนชัๅนความสูง ละระดับอຌางอิง
กำหนดละปักนวสาธารณูปภคซึไงจะตຌองคงเวຌ ละตຌองเดຌรับการปງองกัน
฿หຌประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับสาธารณูปภค฿นการรืๅอถอนละยຌาย
สาธารณูปภค

ง. จัดการปງองกันหมดหลักฐาน฿นการสำรวจภูมิประทศ อาคารดิม รัๅว ทางทຌา พืๅนทาง ละหินดันทาง จากการขุด
ละครืไองจักร฿นงานขุด

จ.

ฉ.

฿นการขุดดินทีไตຌองจัด฿หຌมีระบบปງองกันการพังทรายของดิน ฿หຌปฏิบัติตาม ระบบปງองกันการพังทรายของ
ดิน
฿นระหวางขุดดิน ถຌามีนๅำ฿ตຌดินซึมรอดขຌามา หรือมีนๅำทวมขัง ฿หຌสูบนๅำ ละระบายนๅำตามขຌอกำหนด฿น
การสูบนๅำละระบายนๅำ (Dewatering)

งานดินขุดสำหรับฐานรากละผนพืๅนคอนกรีต
ก.
ข.

ทำการคๅำยันดาน฿ตຌของฐานราก (Underpin) พืไอปງองกันความสียหายตออาคารขຌางคียง
ขุดดิน฿หຌเดຌนวละระดับตามรูปบบ สำหรับฐานรากของอาคาร ผนพืๅนคอนกรีตบนดิน ละอาคาร฿น
งานยธา

งานครงสรຌางวิศวกรรม
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ค.
ง.
ฉ.
ช.

ซ.

(SPECIFICATION)

สำหรับงานดินขุดสำหรับพืๅนทาง ผิวหนຌาของพืๅนทีไขุดหรือตัด จะตຌองรียบรຌอยละประณีต ละตຌองเดຌ
ตามรูปบบ ระยะยก ระดับความชัๅนละรูปตัด ผิวหนຌาจะตຌองสรຌาง฿หຌเดຌความละอียดพียงพอทีไสามารถ
กอสรຌางวัสดุชัๅนตอเป ฿หຌเดຌความหนา รูปตัด ผิวหนຌา ละการบดอัดนนตามระบุ฿นงานดินถม
฿หຌขุดสวนลาดอียง฿หຌมีความลาดนຌอยกวา Angle of Repose จนกระทัไงจัดทำครงสรຌาง
คๅำยันชัไวคราว
หลีกลีไยงการรบกวนดิน฿นนวกระจายรงดันของฐานรากตอดิน฿นนว 45
ปรับระดับพืๅนดินดยรอบหลุมขุด ฿หຌลาดอียงออกพืไอปງองกันนๅำฝนระบายลงหลุมขุด
ขุดตงกันหลุมขุดดຌวยมือ ขูดดินรวนทิๅงเป ละถมดຌวยทราบบดอัดนน

ฒ. ขุดกຌอนดิน หิน ขนาด 0.25 ลบ. มตร ออกละถมกลับดຌวยทรายบดอัดนน
ญ. ฿นกรณีทีไพบสภาพของดินฐานรากผิดปกติ ฿หຌจຌง฿หຌผูຌควบคุมงานทราบทันที ฿หຌหยุดงาน฿นบริวณทีไ
กีไยวขຌองจนกวาจะเดຌรับคำสัไง฿หຌดำนินการตอเป
ฎ. ฿นกรณีทีไขุดกินกวานวตามระบุ฿นบบ หรือ฿นกรณีทีไตຌองขุดวัสดุเมหมาะสมออกเปตามทีไผูຌควบคุมงาน
กำหนด ฿หຌทำการถมกลับดย฿ชຌดินถมชนิด S2 ละวิธีการตามกำหนด฿นหัวขຌองานดินถมกลับ
ฏ. ฿หຌกองดินขุดจากฐานราก อาคาร฿นงานยธา ละพืๅนทาง฿นบริวณทีไกำหนด ฿หຌขนยຌายดินทีไหลือจากการ
กอสรຌางเปทิๅงนอกพืๅนทีไครงการ
งานดินขุดสำหรับระบบระบายนๅำละสาธารณูปภค
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ช.

ขุดรองดิน฿หຌมีความกวຌางพียงพอทีไจะวางทอระบายนๅำ ละสาธารณูปภคความกวຌางจะตຌองพียงพอทีไ
ตอชืไอมทอละการตรวจสอบกอนวางทอจะตຌองทำการปรับตง฿หຌเดຌนวระดับละความลาดอียงตาม
บบ
หากพบวัสดุทีไเมพึงปรารถนา ฿หຌขุดออกจากรองดินขุด ละถมกลับดຌวยดินถมชนิด S2 บดอัดตาม
ขຌอกำหนด฿นหัวขຌองานดินถมกลับ
หลีกลีไยงการรบกวนดิน฿นนวกระจายรงดันของฐานรากตอดิน฿นนว 45
ปรับตงกຌนรองดินขุดดຌวยมือ ฿หຌเดຌรูปตาม Banded Mortar ซึไงป็นรอยตอของทอ คสจ. หรือขนาดของ
ทอปากระฆัง ขุดดินทีไสวนทิๅง
ขุดกຌอนดิน หิน ขนาด 0.25 ลบ.มตร ดยปริมาตรออก ละถมกลับดຌวยดินบดอัดนน
฿นกรณีทีไขุดดินกินกวานวละระดับตามระบุ฿นบบ หรือ฿นกรณีทีไตຌองขุดวัสดุทีไเมหมาะสมออกเปตาม
คำสัไงของผูຌควบคุมงาน ฿หຌทำการถมกลับดย฿ชຌดินถมชนิด S2 ละวิธีการตามกำหนด ฿นหัวขຌองานดินถม
กลับ

งานดินถมกลับ
ก.

ข.

การตรวจสอบ
1. ตรวจพืไอยืนยันวา ทอระบายนๅำ฿ตຌดิน ผนกันความชืๅน ละผนกันนๅำซึมเดຌผานการตรวจสอบ
ลຌว
2. ตรวจพืไอยืนยันวา ถังนๅำ฿ตຌดินเดຌรับการยึดรัๅงพืไอปງองกันถังลอยภายหลังการถมกลับ
การตรียมการ
1. บดอักดินดิม฿หຌเดຌความหนานน ทากับความหนานนทีไตຌองการสำหรับดินถมชนิด S2
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2.

ค.

฿หຌขุดดินฐานรากทีไออนซึไงเมสามารถรับการบดอัดออกเป ละถมกลับดຌวยดินถมชนิด S2 บดอัด฿หຌ
เดຌความหนานนตามกำหนด฿นหัวขຌองานดินถมสำหรับพืๅนคอนกรีตบนดิน
3. เถตรวจดินฐานรากลึกเมนຌอยกวา 150 มม. พืไอกำหนดตำหนงของดินออน (Soft Spot) ขุดดินทีไ
ออนออกละถมกลับดຌวยดินถมชนิด S2 บดอัด฿หຌเดຌความหนานนตามกำหนด฿นหัวขຌองานดินถม
สำหรับพืๅนคอนกรีตบนดิน
การถมกลับ
1. ถมกลับพืๅนทีไดຌวยดินถมชนิดทีไ S2 ฿หຌเดຌระดับละขัๅนความสูงตามกำหนด฿นบบ
2. ฿หຌถมกลับอยางป็นระบบละขัๅนตอน พืไอ฿หຌมีวลามากทีไสุดทีไจะทำ฿หຌดินทรุดตัวตามธรรมชาติ
หຌามมิ฿หຌถมกลับ฿นบริวณปยกดินพองตัวละยืดหยุนหมือนฟองนๅำ
3. ดินถมภายหลังการบดอัดนนตละชัๅนตຌองหนาเมกิน 200 มม.
4. ถຌาหากจำป็น ฿นการบดอัดตละชัๅนจะตຌองพรมนๅำ฿หຌมีความชัๅน฿กลຌคียงกับ Optimum Moisture
Content มากทีไสุด พืไอทีไจะสามารถบดอัด฿หຌเดຌความหนานนตามตຌองการละตຌองกลีไยวัสดุ฿หຌ
กระจายสมไำสมอกัน
5. ปรับระดับดินถม฿หຌลาดอียงออกจากอาคาร เมนຌอยกวา 50 มม.฿นระยะ 3 มตร นอกจากจะ
สดงเวຌป็นอยางอืไน

งานดินถมสำหรับพืๅนคอนกรีตบนดิน
ก.

ข.

การตรียมการ
1. ปักฝัง฿นสนามพืไอกำหนดนว ระดับ สຌนชัๅนความสูง ละระดับอຌางอิง
2. กำหนดละปักนวสาธารณูปภค ซึไงจะตຌองคงเวຌละตຌองเดຌรับการปງองกัน
3. ฿หຌประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับสาธารณูปภค ฿นการรืๅอถอนละยຌายสาธารณูปภค
4. ฿หຌจัดการปງองกันสาธารณูปภคสวนทีไอยูหนือดินละ฿ตຌดิน
5. จัดการปງองกันหมุดหลักฐาน฿นการสำรวจภูมิประทศอาคารดิม รัๅว ทางทຌา ถนน ละหินดันทาง
จากครืไองจักร฿นการขุดละถมดิน
การถมพืๅนทีไสำหรับพืๅนคอนกรีต
1. ถมพืๅนทีไ฿นขอบขตตามกำหนด฿นบบดຌวยดินถมชนิด S1 ฿หຌเดຌนว ระดับ ละสຌนชัๅนความสูง
ตามกำหนด
2. นอกจากบบปลนจะสดงเวຌอยางอืไน ฿หຌกอสรຌางงานถมพืๅนทีไป็นชัๅน โ อยางตอนืไองจนเดຌระดับ
ทีไตຌองการ ดยดินถมภายหลังการบดอัดนนตละชัๅนตຌองหนาเมกิน 150 มม.
3. ถຌาหากจำป็น ตละชัๅนของวัสดุทีไจะทำการบดอัด จะตຌองพรมนๅำ฿หຌมีความชืๅน฿กลຌคียงกับ
Optimum Moisture Content มากทีไสุดพืไอทีไจะสามารถบดอัด฿หຌเดຌความหนานนตามตຌองการ
กลีไยวัสดุ฿หຌกระจายอยางสมไำสมอ
4. ฿นตละชิๅนของวัสดุ จะตຌองบดอัดสมไำสมอดຌวยครืไองมือบดอัดทีไหมาะสมละพอพียง
5. การบดอัด฿หຌกระทำตามนวยาวของผิวทาง หรือนวยาวของพืๅนทีไละ฿หຌริไมจากภายนอกของผิว
ทางหรือพืๅนทีไขຌาสูภาย฿น ดยทุกสวนจะตຌองเดຌรับการอดอัดทา โ กัน
6. ปรับระดับพืๅนทีไดินถม฿หຌลาดอียงออกจากอาคาร เมนຌอยกวา 50 มม. ฿นระยะ 3 มตร
7. ฿นบริวณทีไมีการปลีไยนปลงความลาดของพืๅนทีไ ฿หຌปรับพืๅนทีไ฿หຌการปลีไยนปลงลาดกิดขึๅนทีละ
นຌอย ตลาดดินถม฿หຌกลมกลืนกับพืๅนทีไขຌางคียง
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ความคลาดคลืไอนทีไยอม฿หຌเดຌ
ก. ความคาดคลืไอนของดินถม฿ตຌพืๅนคอนกรีตบนดิน ณ จุด฿ด โ ตຌองเมกิน 20 มม. สูงหรือตไำจากระดับจาก
ระดับทีไกำหนด
ข. ความคาดคลืไอนของดินถม฿นบริวณทัไวเป ณ จุด฿ด โ ตຌองเมกิน 30 มม. สูงหรือตไำจากระดับทีไกำหนด
ขຌอกำหนด฿นการบดอัด
ก. พืๅนทีไอาคารบริวณทีไเมมีทางขຌา (Interior Crawl Space) บดอัดเมนຌอยกวา 90 %ของ AAHSTO T180
ข. ผนพืๅนคอนกรีตบนดินภาย฿นอาคารละภายนอกอาคาร
1. ดินถมชนิด S1 บดอัด 95% ของ ASTM D698 ยกวຌนชัๅนบนสุดหนา 300 มม. บดอัด 95% ของ
AAHSTO T-180
ค. ดินถมกลบขຌางฐานราก ถัง฿ตຌดิน ละอาคาร฿นงานยธา
1. ดินถมชนิด S2 บดอัด 95% ของ ASTM D698
ง. ดินถมรองขุดสำหรับทอละสาธารณูปภค
1. ดินถมชนิด S1 บดอัดดຌวยครืไองจักรขนาดบาจนกระทัไงสูงจากหลังทอ 150 มม. ละบดอัดดินถม
กลับสวนทีไหลือ 95% ของ ASTM D698
จ. ดินถมบริวณทีไจะปลูกหญຌา
1. ดินถมชนิด S2 บดอัด 85% ของ ASTM D698 จนถึงระดับตไำกวาระดับทีไตຌองการ 150 มม.
ฉ. ดินถมสำหรับคันดิน
1. ดินถมชนิด S2 บดอัด 95% ของ ASTM D698
ช. ดินถมบริวณ฿ตຌทางทຌา
1. ดินถมชนิด S2 บดอัด 95% ของ ASTM D698
ซ. ดินถมบริวณสวนทีไจะปลูกหญຌา
1. ดินผิวหนຌาชนิด S3 กระทุຌงนน
ฌ. ดินถมสำหรับการขุดกินจากนวตามกำหนด
1. ดินถมชนิด S2 บดอัด 95% ของ ASTM D698

3.1.5 งานชัๅนรองพืๅนทาง (SUBBASE)
สวนทีไ 1 ทัไวเป
ขอบขตของงาน
ก.

จัดหากลีไยละบดอัดวัสดุชัๅนรองพืๅนทางบนพืๅนฐานของผิวทางหรือพืๅนฐานของพืๅนอาคารละลาน
จอดตามขຌอกำหนดรายละอียดการกอสรຌาง ละตามนว ระดับ ความลาดชัน มิติ ละรูปตัด ทีไ
สดงเวຌ฿นบบปลนหรือตามทีไผูຌควบคุมงานประสงค์
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สวนทีไ 2 วัสดุ
วัสดุ
ก. ป็นทรายบกหรือทรายมนๅำทีไมีความสะอาดปราศจากศษวัชพืชละดินหนียวหรือสิไง
สกปรกทีไเมพึงปรารถนาตาง โ
ข.
฿นการถมทัไวเปพืไอปรับระดับพืๅนละการถมชัๅนรองพืๅนทางนัๅน วัสดุจะตຌองมีปอร์ซในต์
วัสดุจากการรอนผานตะกรงบอร์ 200 เมมากกวา 15 ปอร์ซในต์
ค. มืไอทดสอบตามวิธีของ AASHTO Test Method T193 วัสดุจะตຌองมีคา CBR อยางตไำ 25% ทีไ
ความน น 95% ของความน น หຌ ง สู ง สุ ด ทีไ ห าเดຌ จ ากวิ ธี ก ารทดลองของ AASHTO Test
Method T180 ( Modified Method )
สวนทีไ 3 - วิธีการกอสรຌาง
การตรียมพืๅนผิว
กอนกลีไย฿สวัสดุชัๅนรองพืๅนทาง พืๅนผิวดิมจะตຌองปรับตง ละตรียมตามทีไกำหนด฿น 3.1.4 –งานดิน
ตามขຌอกำหนดรายละอียดการกอสรຌา ง฿หຌเดຌนว ระดับ ความลาดชัน มิติ ละรูปตัดดั งทีไสดง฿นบบ
ปลน ถึงมຌวาพืๅนผิวจะเดຌผานความหในชอบจากผูຌควบคุมงานลຌวกใตาม ตหากกิดความสียหายหรือ
ชำรุดผูຌรับจຌางจะตຌองทำ฿หຌสมบูรณ์กอนทีไจะกลีไย฿สวัสดุชัๅนรองพืๅนทาง
การกลีไยวัสดุชัๅนรองพืๅนทาง
ก.

วัสดุชัๅนรองพืๅนทางจะตຌองกลีไยป็นชัๅน โ ดยมีความหนาของตละชัๅนหลังบดอัดลຌวเมกิน 150
มม. ละจะตຌอง฿ชຌความระมัดระวังมิ฿หຌกิดการยกตัวระหวางมวลละอียด ละมวลหยาบ

ข. วัสดุชัๅนรองพืๅนจะตຌองมีความชืๅน฿กลຌคียงกับ Optimum Moisture Content ขณะทำการบดอัด
ค. ทันทีทีไกลีไย ละปรับตงวัสดุชัๅนรองพืๅนทางตละชัๅนรียบรຌอยลຌว฿หຌบดอัด฿หຌทัไวถึงดຌวยครืไองมือบด
อัดทีไพอพียงละหมาะสมกับชนิดของวัสดุ การบดอัด฿หຌกระทำจากริมขอบนอกของคันทางขຌาหา
ศูนย์กลาง฿นทิศทางตามความยาวของถนน ยกวຌน฿นทางคຌงทีไมีการยกระดับขอบทาง การบดอัด
฿หຌกระทำจากทีไระดับตไำเปหาทีไระดับ สูง ตละชัๅนตຌองบดอัด฿หຌนนอยางตไำ 95% ของความนน
หຌงสูงสุดทีไ หาเดຌจากวิธีการทดลองของ AASHTO Test Method T 180
กณฑ์ความคลาดคลืไอนทีไยอมรับเดຌ
ณ จุด฿ดจุดหนึไงบนผิวชัๅนรองพืๅนทางทีไกอสรຌางลຌวสรใจ จะตຌองเมคลาดคลืไอนจากระดับทีไกำหนด฿นบบ
ปลนหรือระดับทีไเดຌป รับปรุงกຌเขกิน 15 ม.ม. ชัๅน รองพืๅน ทางทีไทำสรใจ฿นการทำงานของตล ะวัน
จะตຌองมีความหนาฉลีไยเมนຌอยกวาความหนาทีไตຌองการ ชัๅนรองพืๅนทางทีไเมเดຌตามทีไกำหนดเวຌนีๅจะตຌองทำ
การกอสรຌาง฿หมดຌวยคา฿ชຌจายของผูຌรับจຌาง
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3.1.6 การป้องกันปลวก
สวนทีไ 1 ทัไวเป
ขอบขตของงาน
ก.

การปรับคุณภาพดินพืไอปງองกันปลวก บริวณพืๅนทีไดຌานนอกละดຌาน฿นของฐานราก

การสงอกสารพืไอพิจารณา
ก.
ข.
ค.

ขຌอมูลกีไยวกับผลิตภัณฑ์ ฿หຌระบุสวนผสมของนๅำยากำจัดปลวก รายละอียดของสวนผลิตภัณฑ์ต
ละชนิด ตຌองรายพืไอ฿หຌจือจางอัตราการ฿ชຌ ละขຌอควรระวัง
ผลการทดสอบ ฿หຌจัดสงผลทดสอบละรับรองจากคณะกรรมการองค์การอาหารละยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือรับรองจากผูຌผลิต รับรองวาผลิตภัณฑ์ทีไ฿ชຌมีคุณสมบัติทียบทาหรือดีกวาขຌอกำหนด฿นบทนีๅ

ขຌอมูล฿นการบำรุงรักษา
ก.

฿หຌระบุกำหนด฿นการบำรุงรักษาละการฉีดยากำจัดปลวกซๅำ

คุณสมบัติของผูຌฉีดยากำจัดปลวก
ก.

บริษัทผูຌฉีดยากำจัดปลวก : จะตຌองป็นบริษัทซึไงมีประสบการณ์฿นการกำจัดปลวกอยางนຌอย 3 ป
ดยมีอกสารรับรองจากผูຌผลิตละเดຌหนังสือรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

การรับประกัน
การรับประกัน : ฿หຌคลอบคลุมความสียหายของอาคารละสิไงของภาย฿นอาคารจากปลวก การ
ซอมซม ละการฉีดยาปງองกันปลวกซๅำ
ข.ระยะวลาคๅำประกัน : 5 ป
ค.ตรวจละทำรายงานประจำปสงจຌาของอาคาร
ก.

สวนทีไ 2 วัสดุ
นๅำยาคมีทีไ฿หຌ฿ชຌ
นๅำยาคมีทีไ฿หຌ฿ชຌคือนๅำยาคมีประภท Alphacypermcharin หรือ Chlorpyrifos หรือทียบทา ดยการ
รับรองจากคณะกรรมการอาหารละยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขทานัๅน ดยมีอัตราสวนผสมนๅำยาคมี
ละนๅำตามมาตรฐานของผูຌผลิตดยครงครัด
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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สวนทีไ 3

(SPECIFICATION)

วิธีการกอสรຌาง

การตรียมการกอนฉีดยากำจัดปลวก
ตรวจสอบความชืๅนของดินลึกจากผิวประมาณ 75 มม. คาความชืๅนตຌองเมสูงกวาทีไผูຌผลิตกำหนด
ทัๅงนีๅพราะยากำจัดปลวกจะเมหุຌมดินทีไชุมนๅำ
ข. หຌามมิ฿หຌฉีดยากำจัดปลวกภายหลังฝนตกหนัก ซึไงนๅำฝนตกจะชะลຌางนๅำยากำจัดปลวกลงเป฿นระบบ
ระบายนๅำละป็นอันตรายตอสิไงวดลຌอม
ก.

ค.
ง.

หຌามมิ฿หຌฉีดยากำจัดปลวกมืไอความรใวลมสูงกวา 16 กม/ม.
กอนการฉีดยากำจัดปลวก ฿หຌปຂดชอง HVAC ละชองระบายอากาศซึไงอยูขຌางคียงบริวณทีไจะฉีดยา
กำจัดปลวก

การฉีดยากำจัดปลวก
ก.
ข.
ค.
ง.

ฉีดหรือพนยากำจัดปลวกตามคำนะนำของผูຌผลิต
฿หຌพนหรือฉีดยากำจัดปลวกพิไมติมบริวณทอ สาทีไฝังลง฿นดินละ Grounding Rods
฿หຌพนหรือฉีดยากำจัดปลวกซๅำ฿นบริวณทีไเดຌรับการรบกวน
ถຌาตรวจพบปลวก฿นบริวณทีไฉีดหรือพนยากำจัดปลวกลຌว ฿หຌพนหรือฉีดซๅำ ละตรวจสอบ฿หม

อัตราการพนหรือฉีดยากำจัดปลวก
ก.
ข.
ค.
ง.

3.1.7

พืๅนทีไ฿ตຌพืๅนคอนกรีต : 5 ลิตร/ตร.ม.
พืๅนทีไ Crawl Space : 5 ลิตร/ตร.ม.
บริวณฐานรากทัๅงสองดຌาน : 5 ลิตร/ตร.ม.
พืๅนดินภาย฿นระยะ 1.5 มตร จากขอบอาคารดยรอบ ลึกลงเปจากผิวดิน 300 มม. : 5 ลิตร/ตร.
ม.

สาขใม

ขอบขายของงาน
ก. ผูຌรับจຌางจะตຌองป็นผูຌจัดหาวัสดุ ละอุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจนรงงาน รงงาน ละสิไงอืไน฿ดทีไ
จำป็นสำหรับการตอกสาขใม฿นตำหนงทีไระบุ฿นบบรวมทัๅงการทดสอบสาขใมดຌวย
ข. ผูຌรับจຌางจะตຌองตอกสาขใมซึไงสามารถรับนๅำหนักปลอดภัย 30ตัน ตอตຌน S.f.= 2.50 จำนวน
ป็นเปตามบบปลนฐานราก ฯลฯ ความยาวของสาขใมขึๅนอยูกับสภาพดิน ณ สถานทีไ
กอสรຌางจริงตเมวากรณี฿ดจะตຌองเมสัๅนกวา…มตร หรือตามทีไกำหนด฿นบบกอสรຌาง

งานครงสรຌางวิศวกรรม
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งานกีไยวกับสาขใม
ก. สภาพของสถานทีไกอสรຌาง
1. ผูຌรับจຌางจะตຌองสดงผลการจาะสำรวจดินของทีไกอสรຌาง พืไอ฿ชຌประกอบ฿นการออกบบสาขใม
฿นครงการ ตามทีไกำหนดเวຌ฿นบบกอสรຌาง ทัๅงนีๅผูຌรับจຌางอาจจัด฿หຌมีการสำรวจชัๅนดิน฿น
สถานทีไกอสรຌางพิไมติมองอีกกใเดຌพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลพิไมขึๅน ตทัๅงนีๅตຌองเดຌรับอนุญาตจากผูຌวาจຌาง
หรือผูຌควบคุมงานสียกอน ตทัๅงนีๅ ตຌองสงผลการออกบบความยาวสาขใม฿หຌกับผูຌออกบบ
พืไอพิจารณา ผูຌออกบบจะพิจารณาการรับนๅำหนักละความยาวสาขใมตามขຌอกำหนด฿นบบ
กอสรຌาง ละตามหลักวิศวกรรม การตัดสิน฿จ฿หຌ฿ชຌสาขใมรูปบบละความยาวทา฿ดของ
ผูຌออกบบ ถือป็นดใดขาด ผูຌรับจຌางจะรียกรຌอง฿หຌจายงินพิไมขึๅน จากรูปบบละความยาว
สาขใมทีไพิไมขึๅนมิเดຌ ผูຌรับจຌางจะตຌองสำรวจขຌอมูล฿นบืๅองตຌนกอนการประมูล หรืออาจขอจาะ
สำรวจดินสถานทีไกอสรຌางกอนการประมูลกใเดຌ ผูຌรับจຌางจะรียกรຌอง฿หຌจายงินพิไมขึๅน นืไองจาก
เดຌรับขຌอมูลเมพียงพอมิเดຌ
2. การรืๅอถอนสิไงกีดขวางตาง โ ทีไอยู฿ตຌดินซึไงกิดขึๅน฿นระหวางปฏิบัติงาน (ชนสาขใมหักป็นตຌน)
อันป็นหตุ฿หຌตอกสาขใมเมเดຌ หรือป็นอุปสรรคตอการวางนวสาขใม งานเมຌ งานดินถม
การกลบดินรอบสาขใมละงานอืไน โ ซึไงจำป็นตຌองทำพืไอ฿หຌงานสรใจสมบูรณ์ ตຌองป็นหนຌาทีไ
ของผูຌรับจຌางทีไจะตຌองทำดยป็นผูຌออกคา฿ชຌจายองทัๅงสิๅน
3. จะเมมีการคิดคาสียหาย฿นกรณีทีไปั้นจัไนตຌองตัๅงทิๅงเวຌเมวาจะกิดจากอุปสรรค฿ด โ

ข. Criteria
1. ฿นกรณีทีไเมเดຌกำหนดรายละอียดกีไยวกับขนาด ละรูปรางของสาขใมเวຌ฿นบบ ผูຌรับจຌางอาจ
ลือกสาขใมชนิด฿ดกใเดຌทีไสามารถรับนๅำหนักปลอดภัยเดຌทาทีไกำหนดตจะตຌองสอดคลຌองกับ
Criteria ดังตอเปนีๅ ละตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงานกอน
2. นๅำหนักบรรทุก฿ชຌงานของสาขใมหนึไงตຌน (เมรวมนๅำหนักสาขใม) มืไอคิดความสามารถรับนๅำหนัก
ทัๅงหมดของกลุมสาขใมตละกลุมลຌวจะตຌองมีคากินกวานๅำหนักบรรทุก฿ชຌงานทีไคำนวณเวຌซงไึ
รองรับดຌวยปງนหัวสาขใมตามทีไปรากฏ฿นบบ
3. Load Factor ของสาขใมตละตຌนหมายถึงนๅำหนักบรรทุกสูงสุดตามทีไหาเดຌดຌวยวิธีทดสอบ หาร
ดຌวยนๅำหนักบรรทุก฿ชຌงานตຌองเมนຌอยกวา 2.5
หากปรากฏจากผลการทดลองวา Load
Factor มีคาเมถึง 2.5 ผูຌรับจຌางจะคิดนๅำหนักบรรทุก฿ชຌงานเดຌพียง 0.4 ทา ของนๅำหนัก
บรรทุกสูงสุดทานัๅน ละจะตຌองจัดหาละตอกสาขใมพิไมติมพืไอ฿หຌป็นเปตามกำหนดนีๅดยผูຌ
รับจຌางตຌองป็นผูຌออกคา฿ชຌจายองทัๅงสิๅน
4. หนวยรงอัดดยตรงของคอนกรีต฿นสาขใมมืไอรับนๅำหนักบรรทุก฿ชຌงานจะตຌองเมกิน รຌอยละ 25
ของกำลังอัดของทงกระบอกคอนกรีต
5. ระยะทรุดตัวสูงสุดของสาขใมมืไอรับนๅำหนัก 2.5 ทา ของนๅำหนักบรรทุก฿ชຌงานป็นวลา 24
ชัไวมง จะตຌองเมกิน 12 มิลลิมตร
6. ระยะหางระหวางสาขใม฿หຌป็นเปตามทีไปรากฏ฿นบบ
7. ฿นกรณีทีไ฿ชຌสาขใมดีไยวรองรับ฿ตຌสาดยตรง ผูຌรับจຌางจะตຌองสดงดยการคำนวณ฿หຌผูຌควบคุมงาน
ป็นทีไพอ฿จวา มืไอกิดการฉศูนย์สูงสุดของสาขใมดังกลาวทาทีไยอม฿หຌ฿นบทกำหนดหนวยรง
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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สูงสุด฿นสาขใมทีไตอกลຌวนัๅนจะตຌองมีคาเมกินหนวยรงสูงสุดทีไจะยอม฿หຌ฿นบทกำหนดนีๅ ฿น
กรณีทีไหนวยรง ฿นสาขใมมีคากินคาทีไยอม฿หຌดังกลาว ผูຌรับจຌางจะตຌองตอกสาขใมพิไมติม
฿หຌทาทีไจำป็นพืไอ฿หຌป็นเปตามกำหนดนีๅ ดยจะรียกรຌองงินพิไมมิเดຌ
ค. ระบบสาขใม
1. ฿นการคำนวณออกบบสาขใมทีไ฿ชຌ฿นงานนีๅ เดຌกำหนด฿หຌสาขใมสามารถรับนๅำหนักปลอดภัย ตຌน
ละ 15 ตัน ฯลฯ ถຌาเมมีการกำหนดรายละอียดอยางอืไนกีไยวกับสาขใมเวຌ฿นบบลຌว ผูຌยืไน
ซองประกวดราคาอาจสนอ฿ชຌสาขใมระบบ฿ดกใเดຌทีไสามารถรับนๅำหนักปลอดภัยเดຌทาทีไ
กำหนดของระบบสาขใมทีไสนอ ดยจะตຌองสดงอกสารละรายละอียดตามทีไกำหนด฿น
ขຌอนีๅ
2. ฿นซองประกวดราคาทีไยืไนนีๅ ถຌากำหนด฿หຌสนอระบบสาขใม จะตຌองมีบทกำหนดรายละอียด
พรຌอมทัๅงกำหนดวิธีการ ละบบซึไงสดงรายละอียดของระบบทีไตนสนอ ตลอดจนขຌอมูล
อยางอืไน฿หຌพียงพอทีไผูຌวาจຌางจะสามารถพิจารณาระบบทีไสนอเดຌถูกตຌอง ทัๅงนีๅจะตຌองเมมีสิไ ง
฿ดทีไจะขัดยຌงกับบทกำหนดนีๅ
3.
ระบบสาขใมซึไงคย฿ชຌเดຌผลดีป็นวลานานลຌวทานัๅนทีไจะเดຌรับการพิจารณาการตัดสินของ
ผูຌออกบบกีไยวกับความสามารถ฿นการรับนๅำหนักของสาขใมตละระบบ฿หຌถือป็นดใดขาด
4. ฿นกรณีทีไผูຌรับจຌางนำสาขใมซึไงมีความสามารถรับนๅำหนักเดຌสูงกวาทีไกำหนดมา฿ชຌ ผูຌรับจຌาง จะ
รียกรຌองงินพิไมมิเดຌ
5. ขຌอกำหนด ฯลฯ ซึไงสนอมาจะตຌองรวมรายละอียดตาง โ ตามขຌางลางนีๅ
− ชนิด ขนาด ละระยะความยาวสูงสุดของสาขใม
− ขຌอกำหนดกีไยวกับวัสดุทุกชนิดทีไจะนำมา฿ชຌกีไยวกับสัญญานีๅ
− บบ฿ชຌงานสดงรายละอียดตางโ ของหลใกสริมองค์ประกอบตางโ ของสาขใมทีไ
สนอขอ฿ชຌ
− วิธีการทำละตอกสาขใมตลอดจนการทดสอบดຌวยวิธีบรรทุกนๅำหนักสุทธิ
− วิธีการปງองกันการเหลขຌามาของดิน ละ/หรือนๅำ ฿นระยะกอนหรือขณะทคอนกรีต
ละขณะถอนปลอก ฿นกรณีทีไ฿ชຌสาขใมชนิดจาะหลอกับทีไ
− วิธีทคอนกรีต ละวิธีปງองกันการยกยะ
− ระยะลึกของปลายสาขใม
− การทดสอบ฿นทีไ พืไอหาระยะจมลึกทีไตຌองการของสาขใม
− สูตรหรือวิธีประมาณคาความสามารถ฿นการรับนๅำหนักของสาขใม฿น
รืไองกีไยวกับ
ระยะตัๅง ระยะจมลึก ละคุณสมบัติกีไยวกับกำลังของดินดยระบุคาหนวยรง฿ชຌงาน
ตางโ ตลอดจนความสามารถ฿นการรับนๅำหนักสูงสุดของ สาขใม
สาขใมคอนกรีตสริมหลใก
ก. ทัไวเป
คอนกรีตสริมหลใก ละเมຌบบสำหรับทำสาขใมคอนกรีตจะตຌองป็นเปตามบบละตาม
บทกำหนดทีไกีไยวกับคอนกรีต ดยมีขຌอพิไมติมดังสดง฿นขຌอนีๅ
ข. การหลอ
1) สาขใมตละตຌน จะตຌองหลอครัๅงดียวตอนืไองกัน จะมีรอยตอเมเดຌ
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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2) จะตຌองหลอสาขใมบนพืๅนราบ฿นบบหลอ ซึไงตຌองออกบบลຌวสนอตอวิศวกรผูຌออกบบ ละ/

หรือ ผูຌควบคุมงานกอนทีไจะลงมือสรຌางบบหลอนัๅนโ มืไอเดຌรับความหในชอบลຌวจึงจะสรຌางเดຌ

ค. หลใกรองปลายสาขใม
หลใกรองปลายสาขใมจะตຌองทำดຌวยหลใกหลอชนิดขใงยในซึไงป็นลหะทีไสะอาดสีทา
หนียว ปราศจากทราย รูพรุน พรง หรือการชำรุด (ตำหนิ) อืไน โ ดยมีถบหลใกกลຌาละมุน
ณ จุดซึไงอยู฿นนวกนของสาขใมพอดี
ง. การจับยึดยกยຌาย
1)
สำหรับสาขใมคอนกรีตสริมหลใก หลังจากทีไสาขใมกำลัง 2/3 ของกำลังทงกระบอก
คอนกรีตทีไอายุ 28 วันลຌว กใอาจยกยຌายละนำเปกองเดຌ ละหลังจากทีไสาขใมมีกำลัง
ทากับกำลังทงกระบอกคอนกรีตทีไอายุ 28 วันลຌว กใอาจนำเปตอกเดຌ ผูຌรับจຌางจะตຌอง
ระมัดระวังอยางมาก฿นการยกละยกยຌายสาขใมดยจะตຌอง฿ชຌลวดสลิงจับทีไรูซึไงจัดเวຌ
สำหรับยกดยฉพาะ
2)
สาขใมตละตຌนจะตຌองทำครืไองหมายสดงวันทีไหลอคอนกรีต฿หຌชัดจน ละตຌองจัดกอง
สาขใม฿หຌสามารถหยิบขนอาสาขใมทีไเดຌอายุพืไอนำเปตอกดยเลรียงกันอยางสะดวก การ
กองสาขใมจะตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงานสียกอน
จ. การยืดความยาวของหัวสาขใม
฿นกรณีทีไจำป็นตຌองพิไมความยาวของสาขใม จะตຌองขจัดฝງากากปูนหัวสาขใมทีไตอกลงเป
ลຌวออก฿หຌหมด ละทำ฿หຌผิวหยาบ จากนัๅน฿หຌชืไอมคอนกรีตกาละ฿หมขຌาดຌวยกันดย฿ชຌทงหลใก
ดือยละ Epoxy Compound หรือ Bonding Compound อืไน โ ซึไงเดຌรับความหในชอบลຌวทัๅงนีๅ
กำลังของรอยตอจะตຌองเมนຌอยกวากำลังสวนอืไน โ ของสาขใม การตอละพิไมความยาวสาขใมดຌวย
วิธีอืไน จะตຌองอยู฿นความดูลอยาง฿กลຌชิดของผูຌควบคุมงาน
ฉ. การตัดละสกัดหัวสาขใม
หลังจากเดຌตอกสาขใมจนถึงระยะทีไตัๅงเวຌ หรือปลายสาขใมถึงระดับทีไตຌองการจนป็นทีไ
พอ฿จของผูຌควบคุมงานลຌ ว ตปรากฏวาหัวสาขใมยังผลอยูหนือระดับซึไงจำป็นตຌองตัดออกละ
ลากทิๅ ง เป จะตຌ อ งสกั ด คอนกรี ต รอบหลใ ก สริ ม ทีไ หั ว สาขใ ม ออกทีไ ร ะดั บ ทีไ ฉ าบผิ ว คอนกรี ต 3
ซนติมตร
ช. สาขใมหลอสำรใจ
ผูຌรับจຌางอาจ฿ชຌสาขใมชนิดหลอสำรใจ ชน สาขใมคอนกรีตอัดรง เดຌ ฿นกรณีนีๅผูຌรับจຌาง
จะตຌองสนอ฿หຌผูຌควบคุมงานอนุมัติ ดยจะตຌองสดงชืไอผูຌผลิตพรຌอมดຌวยรายละอียดของสาขใมทีไ
สนอขอ฿ชຌตลอดจนหลักฐานทีไสดง฿หຌ หใ นวาการผลิตสาขใมเดຌสอดคลຌองกับ บทกำหนดนีๅ อยาง
ครงครัดสำหรับการจับยึดยกยຌาย การยืดตามยาว การตัดละสกัดสาขใม฿หຌป็นเปตามขຌอกำหนด
฿นหมวดนีๅ
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การลอยตัว

ทันทีทีไตอกสาขใมตຌนหนึไงสรใจรียบรຌอย จะตຌองทำระบียบกีไยวกับระดับหัวสาขใมทีไตอกลงเปนัๅน
ละหลั งจากตอกตຌน ขຌางคียงสรใจหมดลຌ ว จะตຌองทำการตรวจสอบระดับ หั วสาขใมอีกครัๅ งหนึไ ง หาก
ปรากฏวาสาขใมตຌน฿ดลอยตัวขึๅนมา จะตຌองตอกกลับลงสูระดับดิมหรือจนกระทัไงถึงระยะทีไ ตัๅงเวຌอีกครัๅง
หนึไง ทัๅงนีๅลຌวตผูຌควบคุมงานจะกำหนดดยทางฝຆายผูຌรับจຌางจะตຌองป็นผูຌออกคา฿ชຌจายทัๅงหมดตฝຆายดียว

การรับรองตำหนงสาขใม
ผูຌควบคุมงานจะป็นผูຌตรวจสอบตำหนงสาขใม฿นระหวางทีไงานดำนินเปละจะป็นผูຌรับรองขัๅนสุดทຌาย
ภาย฿นสามวันนับตการตอกสาขใมตຌนสุดทຌายเดຌสรใจสิๅนลงผูຌรับจຌางจะตຌองเมคลืไอนยຌายปั้ นจัไน ละอุปกรณ์อืไน โ
ออกจากสถานทีไกอสรຌางจนกวาจะเดຌรับผลการรับรองดังกลาวรียบรຌอยลຌว นอกจากผูຌรับจຌางจะยอมสีไยงอง
สาขใมทดสอบ
ผูຌ รั บ จຌ า งจะตຌ อ งทำการทดสอบสาขใ ม ขนาด 30 ตั น จำนวน…….ตຌ น สาขใ ม ทดสอบดย
วิธีDYNAMIC TEST จำนวน........ตຌนละวิธี SEISMIC TEST จำนวน......ตຌน (ซึไงจะกำหนดตำหนง฿หຌทราบ
กอนทำการทดสอบ) จะตຌองสอดคลຌองกับบทกำหนดกีไ ยวกับการตอกสาขใมนีๅทุกประการ ละจะตຌองตอก
ดຌวยอุปกรณ์อยางดียวกับทีไ฿ชຌตอกสาขใมตຌนอืไน โ ฿นงานดียวกันนีๅ ละจะตຌองทำการทดสอบตามทีไระบุ฿น
ขຌอกำหนดถัดเป การทดสอบบรรทุกนๅำหนัก วิธีการทดสอบ฿หຌป็นเปตามขຌอ กำหนดดังกลาว หรือตามทีไผูຌ
ควบคุมงานจะป็นผูຌกำหนด
การทดสอบบรรทุกนๅำหนัก
หลั งจากทีไ เดຌ ตอกสาขใม ทดสอบรี ยบรຌ อ ยลຌ ว ผูຌ รั บ จຌ างจะตຌ องจั ด ทำการทดสอบการบรรทุ ก
นๅ ำหนั กตามทีไป รากฏ฿นบทกำหนดนีๅ ละจะตຌองสนอรายละอียดของครืไองมือตามขຌอกำหนด฿นบบ
กอสรຌางหรือตามรายละอียด฿นขຌอนีๅ ผูຌ รับ จຌ างจะตຌองป็ น ผูຌจั ดหาครืไ องมือทีไ หมาะสมสำหรั บ ฿ชຌอานคา
นๅ ำหนั กบรรทุ ก ตล ะครัๅ งเดຌอย างละอียด ทัๅ งนีๅ ตຌ องเดຌรับ ความหใ น ชอบสี ยกอน ครืไองมือทีไ ฿ชຌ จะตຌองมี
สมรรถนะ฿ชຌงานอยางนຌอยสามทาของคานๅำหนักบรรทุกทีไออกบบเวຌสำหรับสาขใมทีไจะทดสอบทีไระบุ฿น
บบ การวัดการทรุดตัวของสาขใม มืไอรับนๅำหนักบรรทุกจะตຌองกระทำดย฿ชຌครืไอ งมือทีไมีความละอียดสูง
ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานหงประทศเทย หรือมาตรฐานอืไนทีไกีไยวขຌอง จะตຌองทำหัวสาขใมทดสอบ
฿หຌเดຌระดับหรือหลอคอนกรีตครอบพืไอ฿หຌพืๅนทีไทีไจะรองรับนๅำหนักกดอยู฿นระนาบราบ จากนัๅนจะตຌองวาง
ผนหลใกบนหัวสาขใมอีกทีหนึไง จะตຌองทดสอบการบรรทุกนๅำหนักของสาขใมทดสอบหลังจากเดຌตอกเป
ลຌวระหวาง 3 ถึง 15 วัน
วิธีการทดสอบการบรรทุกนๅำหนักของสาขใม
ผูຌรับจຌางจะตຌองทดสอบสาขใม ตามวิธีการทีไกำหนดเวຌ฿นบบกอสรຌาง การทดสอบตຌองป็นเปตาม
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานหงประทศเทย ละ ASTM ทีไกีไยวขຌอง ผูຌรับจຌางตຌองนำสนอวิธีการทดสอบ
ตอผูຌวาจຌางกอนการดำนินการ
(1) จะตຌองทดสอบจนกวาจะเดຌผลยืนยันวา สาขใมสามารถรับนๅำหนักบรรทุกเดຌเมนຌอยกวา 2.5
ทาของคาทีไคำนวณออกบบเวຌ
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(2) มืไอการทดสอบสิๅนสุดลง หากผูຌควบคุมงานหในวาสาขใมทดสอบอยู฿นสภาพทีไเมดีพอ ผูຌควบคุม
งานอาจสัไง฿หຌถอนออกหรือ฿หຌตัดจนหัวสาขใมอยูตไำกวาระดับดินละฐานราก ลตอกสาขใม
พิไมลຌวตกรณี ดยจะรียกรຌองงินพิไมจากผูຌวาจຌางเมเดຌ
(3) หากปรากฏจากผลการทดสอบวา สาขใมทีไทดสอบรับนๅำหนักบรรทุกปลอดภัยเดຌนຌอยกวาทีไ
คำนวณออกบบเวຌ ผูຌรับจຌางจะตຌอง฿ชຌสาขใมทีไยาวกวานัๅนหรือพิไมจำนวนสาขใมตามคำสัไงป็น
ลายลักษณ์อักษรจากวิศวกรผูຌออกบบ หรือผูຌควบคุมงาน ดยจะรียกรຌองงินพิไมจากผูຌวาจຌาง
เมเดຌ
รายงาน

หลังจากทีไการทดสอบการบรรทุกนๅำหนักเดຌสรใจสิๅนลຌว ผูຌรับจຌางจะตຌองสงรายงานผลการทดสอบ
สาขใมนัๅนจำนวน 3 ชุดเปยังสำนักงานของผูຌควบคุมงานละจຌงผลการทดสอบ฿หຌวิศวกรผูຌออกบบทราบ
ดຌวย ดยรายละอียดดังตอเปนีๅคือ
1) รายละอียดของสาขใม ละระบียนการตอกซึไงรวมถึงจำนวนครัๅงทีไตุຌมตอกตอมตรตลอดความ
ยาว สาขใม ละระยะทีไสาขใมจมลง฿นการตอก 10 ครัๅง สามชุดสุดทຌาย
2) รายละอียดกีไยวกับตุຌมละอัตราการปฏิบัติงานจริง โ ฿นระหวางการตอกสาขใมทดสอบนีๅ
3) ตารางสดงคานๅำหนักบรรทุกละการทรุดตัวทีไอานเดຌ฿นระหวางการทดสอบนๅำหนักบรรรทุก
นๅำหนักของสาขใม
4) กราฟละผลการทดลอง฿นรูปของวลา – นๅำหนักบรรทุก – การทรุดตัว
5) หมายหตุกีไยวกับสิไงผิดปกติทีไกิดขึๅน฿นระหวางการตอกหรือการบรรทุกนๅำหนักสาขใม
6) รายงานผลการทดสอบสาขใม จะตຌองเดຌรับการลงนามรับรองดยวิศวกรของผูຌรับจຌาง

การยกลิกการทดสอบสาขใม
฿นกรณีทีไการทดสอบสาขใม จำป็นตຌองหยุดชะงักดຌวยหตุผลดังนีๅ
1) ครืไองมือหรือมาตรวัดชำรุด
2) หัวสาขใมรຌาวหรือชำรุด
3) การตัๅงระดับพืๅนฐานเมถูกตຌอง
฿หຌยกลิกการทดสอบ ละผลการทดสอบนัๅน โ สียละดำนินการทดสอบการบรรทุก นๅำหนัก
อีกชุดหนึไงตามคำนะนำของวิศวกรผูຌออกบบหรือผูຌควบคุมงาน
ดยผูຌรับจຌางจะตຌองออก
คา฿ชຌจาย฿นการนีๅองทัๅงสิๅน
ความประลัยของสาขใม
1. สาขใมจะถือวาประลัยมืไอกิดกรณี฿ดกรณีหนึไงดังตอเปนีๅ
1) สวนหนึไงสวน฿ดของสาขใมกง ตก หรือบิดบีๅยวจากรูปดิมหรือนวหรือตำหนงดิม
2) ระยะทรุดตัวสูงสุดทีไหัวสาขใมกินขຌอกำหนด หรือระยะทรุดคงตัวหลังจากการคื นตัวมืไอลด
นๅำหนักบรรทุกกินขຌอกำหนด
3) มืไอมีการกระทบกระทือนตอระดับ มาตรวัด หรือระดับพืๅนฐานสาขใมทดสอบทีไนำเป฿ชຌงาน
จริง โ ตຌน฿ดทีไประลัยลຌว ผูຌรับจຌางจะตຌองตอกพิไม฿หຌสองตຌนทีไมีความสามารถรับนๅำหนักทากับ
ตຌนทีไประลัยตามขຌอนะนำของผูຌควบคุมงาน ดยผูຌรับจຌางตຌองออกคา฿ชຌจายองทัๅงสิๅน ละผูຌรับ
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จຌางจะตຌองจัดการทดสอบสาขใมพิไมติมอีก 2 ตຌน ดยคา฿ชຌจายทัๅงหมดป็นของผูຌรับจຌาง ทัๅงนีๅ
฿หຌ ป็ น เปตามขຌอนะนำของผูຌ ควบคุมงาน นอกจากนัๅ น ผูຌ รับ จຌางจะตຌองจัดการตอกสาขใม
พิไมติม หรือกຌเขปลีไยนปลงสาขใมละงานฐานรากทีไตຌองพิไมขึๅนนืไองจากการทีไสาขใม
ประลัย ทัๅงนีๅ฿หຌป็นเปตามขຌอนะนำของผูຌควบคุมงาน ดยจะรียกรຌองงินพิไมมิเดຌ
ความสามารถ฿นการรับนๅำหนักปลอดภัยของสาขใม
คานๅำหนักบรรทุกปลอดภัยทีไยอม฿หຌของสาขใมทดสอบ฿หຌคิดตามกณฑ์ตอเปนีๅ
1. รຌอยละ 40 ของนๅ ำหนั กบรรทุกซึไงทำ฿หຌ กิด การทรุดตัวพิไ มขึๅนรืไอย โ ดยทีไนๅำหนักบรรทุกเม
ปลีไยนปลง หรือ ณ. จุดทีไนๅำหนักบรรทุกทดสอบคอย โ ลดลงหรื ออยูคงทีไ฿นขณะทีไสาขใมทรุด
ตัว฿นอัตราสมไำสมอ
2. รຌอยละ 40 ของนๅ ำหนั กบรรทุก ณ จุ ด ทีไ การทรุด ตั ว ทัๅงหมดมีคาทา กับ 0.25 มิลิ มตร ต อตั น
(1000 กิลกรัม) ของนๅำหนักบรรทุกทีไกระทำอยู
3. รຌอยละ 40 ของนๅำหนักบรรทุกทีไจุดตัดกันระหวางสຌนสัมผัสสองสຌน ซึไงลากจากส วนทีไป็นสຌนตรง
ของกราฟระหวางนๅำหนักบรรทุกกับระยะทรุดตัว ทัๅงนีๅลຌวตวาคาเหนจะนຌอยกวากัน
การยกยຌาย

มืไอมีการยกหรือขนยຌายสาขใมคอนกรีต ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหาอุปกรณ์ทีไจะเมทำ฿หຌกิดการกงมาก
กินเปหรือทำ฿หຌคอนกรีตรຌาว สาขใมทีไชำรุด฿นขณะยกหรือตอกจะตຌองปลีไยน฿หม ฿นการยกยຌาย จะตຌอง
ระมัดระวังอยูสมอมิ฿หຌขอบตก

อุปกรณ์ตอกสาขใม
1. ฿หຌตอกสาขใมดย฿ชຌตุຌมปลอยธรรมดา ตหากจะ฿ชຌตุຌมซึไง฿ชຌเอนๅำ หรือลม หรืออืไน โ จะตຌองเดຌรับ
อนุญาตป็นลายลักษณ์อักษรจากผูຌควบคุมงานกอน
2.
ถຌาลักษณะการตอกซึไงอาจทำ฿หຌสาขใมทีไชำรุดสียหายเดຌจะตຌองปງองกันหัวสาขใมดย฿ชຌหมวก
ครอบตามบบซึไงเดຌรับอนุญาตลຌว
3. นๅำหนักของตุຌมตอกทีไจะ฿ชຌจะตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงานกอน
4. จะตຌองกำหนดระยะยกของตุຌมเม฿หຌมากกินเปจนอาจทำ฿หຌสาขใมสียหายเดຌ ละเมวากรณี฿ดจะสูง
กิน 2.00 มตร เมเดຌ
การตอก

1. จะนำสาขใมคอนกรีตทีไยังมีกำลังเมถึงตามทีไกำหนดมาตอกกอนเมเดຌ

ผูຌควบคุมงานจะตຌองเดຌรับจຌง
อยางนຌอย 24 ชัไวมงกอนการริไมการตอก จะตຌองตอกสาขใม฿หຌถึงความลึกตามทีไกำหนด ละจะตຌอง
ตอกตามลำดับซึไงผูຌควบคุมงานหในชอบลຌว การตอกสาขใมทุกตຌนจะตຌองกระทำตอนืไองกันดยเมมี
การหยุดชะงักจนกวาสาขใมจะจมลงถึงความลึกหรือเดຌจำนวน Blow Counts ตามทีไตอຌ งการ
2. ตຌอง฿ชຌอุปกรณ์ละวิธีการยกสาขใมซึงไ ดีพอทีไจะวางสาขใมเดຌตำหนงละนวทีไถูกตຌอง วัสดุรองหัว
สาขใมจะตຌองลือก฿ชຌละออกบบทีไจะทำ฿หຌการสูญสียพลังงานหลือนຌอยทีไสุด
3. การตอกสาขใมจะตຌองตอก฿หຌตรงศูนย์ ระยะมากทีไสุดทีไปลายสาขใมจะผิดจากสຌนดิไงจากหัวสาขใม
จะตຌองเมกิน 0.1% ของความยาวของสาขใม หากสาขใมตຌน฿ดตอกออกนอกสຌนดิไงกิน 0.1% ของ
ความยาวสาขใม จะตຌองดัดปลงบบฐานราก฿หมพืไอ฿หຌสามารถรับรงนวดิไงละรงนวราบ ทีไ
จะกิดขึๅนเดຌ การดัดปลงนีๅผูຌรับจຌางจะตຌองป็นผูຌกระทำดยจะรียกงินพิไมจากผูຌวาจຌางอีกเมเดຌ
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5
ซนติมตร ดยวัดขนานกับกนคออร์ดินททัๅงสองกน ณ ระดับหัวสาขใม฿ชຌงาน หากกินนีๅจะตຌอง
ทำการดัดปลงบบ฿หม ดยผูຌรับจຌางตຌองป็นผูຌสียคา฿ชຌจาย฿นการนีๅทัๅงสิๅน

4. เมวากรณี฿ดกใตามระยะมากทีไสุดทีไยอม฿หຌตอกสาขใมตอกผิดจากตำหนงทีไกำหนดเวຌตຌองเมกิน

ระบียบการตอกสาขใม
1. ฿นระหวางการตอกสาขใม ผูຌ ต รวจงานละผูຌ รับ จຌ างจะตຌ องกใบ ระบี ย นการตอกละการจั ด ตำหน ง
สาขใมทุกตຌนเวຌคนละฉบับ ละจะตຌองสงระบียนผลงานประจำวัน฿หຌกับผูຌควบคุมงานภาย฿น 24
ชัไวมง
2. ระบียนจะตຌองประกอบดຌวยขຌอมูลตอเปนีๅ
1) วันทีไตอก
2) ชนิดของสาขใม
3) จำนวนสาขใม
4) ความลึกทีไตอก
5) ลำดับการตอก฿นตละกลุมจำนวนครัๅงทีไตอกสำหรับ 10 ซนติมตร สามชุดสุดทຌาย หรือ
ระยะทีไจมของสาขใม มืไอตอก10 ครัๅง สามชุดสุดทຌาย
6) ชนิดละนๅำหนักของตุຌมทีไ฿ชຌตอก
7) ชนิดละสภาพของวัสดุทีไ฿ชຌรองหัวสาขใม
8) ระยะตกของตุຌมหรือพลังงานทีไตอกของตุຌม
9) ความยาวทีไตຌองตอหรือตัดออก
10) ความยาวจริง
11) ความยาวทีไผล฿นฐานราก
12) รายละอียดของการติดขัด฿นการตอก
13) รายละอียด฿นการตอก฿หม
3. มืไอสรใจการตอก ผูຌรับจຌางจะตຌองสงบบระบียนความลึกสุดทຌายของขใมทุกตຌนทียบกับระดับทีไ฿ชຌ
อຌางอิงตอผูຌควบคุมงาน
สาขใมสีย
1.

วิธีการทีไ฿ชຌ฿นการตอกสาขใมจะตຌองเมทำ฿หຌคอนกรีตตกรຌาว หรือบิไนมากจนกินเป การฝืน
สาขใม฿หຌขຌาสูตำหนงทีไถูกตຌอง หากผูຌควบคุมงานหในวามากกินเปกใอาจเมยอม฿หຌกระทำเดຌ หาก
ปรากฏวา สาขใมตຌน฿ดผลิตขึๅนมาเมถูกตຌองตามขຌอกำหนด หรือสียหาย฿นขณะตอกจะนืไองจากการ
ชำรุดของตัวสาขใมอง หรือจากการตอกเมถูกวิธี หรือตอกผิดตำหนง ฿หຌถือวาสาขใมนัๅนสีย ละ
จะตຌองตอกสาขใมพิไมอีก 1 หรือหลายตຌนป็นการทดทน ทัๅงนีๅลຌวตวิศวกรผูຌออกบบ ละ/หรือ
ผูຌควบคุมงานจะป็นผูຌกำหนด ดยผูຌรับจຌางจะตຌองป็นผูຌออกคา฿ชຌจายทัๅงสิๅน
2.
หากวิศวกรผูຌออกบบละ / หรือ ผูຌควบคุมงานหในวาจำป็นตຌองมีการดัดปลงสาขใม ปງนหัว
สาขใม หรือคานอันป็นหตุมาจากการกอสรຌางทีไเมถูกตຌอง ผูຌรับจຌางจะตຌองป็นผูຌจายคาตาง โ ทีไ
พิไมขึๅนนีๅทัๅงหมดละจะตຌองปฏิบัติตามขຌอกຌเขดัดปลงตามทีไวิศวกรผูຌออกบบละ / หรือผูຌควบคุม
งานกำหนดทุกประการ
3.
หากปรากฏวาสาขใมมีรอยตกซึไงมองหในเดຌดຌวยตาปลา หรือการชำรุด฿ด โ ซึไงผูຌควบคุมงานลง
ความหในวาจะกระทบกระทือนตอกำลังหรืออายุของสาขใมลຌว ฿หຌถือวาสาขใมนัๅนสีย
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การตัดสาขใม
1.

฿หຌตัดสาขใมคอนกรีตทีไระดับซึไงจะทำ฿หຌหัวสาขใมผลขຌาเป฿นปງนหัวสาขใม หรือฐานราก
ตามทีไระบุ฿นบบ ฿นการตัดสาขใมคอนกรีตอัดรงชนิดหลอสำรใจจะตຌองพยายามมิ฿หຌสวนทีไอยู
฿ตຌรอยตัดตก หรือชำรุดสียหาย หากกิดการขำรุดสียหายดังกลาวขึๅน จะตຌองทดทนหรือ
ซอมซมตามทีไผูຌควบคุมงานป็นผูຌกำหนด
฿นกรณีทีไตอกสาขใมหรือตัดสาขใมทีไระดับตไำกวาระดับลางสุดของปງนหัวสาขใม จะตຌองตอ
สาขใมคอนกรีตขึๅนมา฿หຌเดຌระดับทีไตຌองการดยหลอป็นคอนกรีตสริมหลใก
หรือวิธีอืไนตาม
ขຌอนะนำของผูຌควบคุมงาน
สวนของสาขใมทีไตัดออก฿หຌถือป็นสมบัติของผูຌรับจຌาง ละหากผูຌควบคุมงานอนุญาตป็นลาย
ลักษณ์อักษรกใอาจทิๅงสวนของสาขใมทีไตัดออกนีๅเวຌ฿นสถานทีไกอสรຌางเดຌ มิฉะนัๅนจะตຌองนำออกเป
฿หຌพຌนสถานทีไกอสรຌาง

2.
3.

ความปลอดภัย

พืไอความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ผูຌรับจຌางควรปฏิบัติตาม ขຌอกำหนดการตอกสาขใม ฿น
มาตรฐานความปลอดภัยงานกอสรຌางอาคาร ของวิศวกรรมสถานหงประทศเทย ฯ

ความรับผิดชอบ

ผูຌรับจຌางจะตຌองหามาตรการปງองกันความสียหายอันอาจกิดขึๅนจากการตอก หรือทำสาขใมตอ
อาคารขຌางคียงทุกชนิดละจะตຌองสงมาตรการหลานัๅนพรຌอมทัๅงลำดับการตอกสาขใม฿หຌผูຌควบคุมงาน
พิจารณากอนหากปรากฏวากิดความสียหายดังกลาวขึๅน ผูຌรับจຌางจะตຌองป็นผูຌรับผิดชอบองทัๅงสิๅน

การจายงิน
เมดี

จะเมมีการจายงินสำหรับสาขใมทีไตอกเปดยพลการ สาขใมสียเมขใงรง หรือสาขใมทีไตอก

3.1.8 งานทางทຌา(ถຌามี)
สวนทีไ 1 ทัไวเป
ขอบขตของงาน
งานนีๅ ป ระกอบดຌ ว ยบการสรຌ า งทางทຌ า ดย฿ชຌ  ผ น ซี มนต์ ปู บ นพืๅ น ทีไ ต ระตรี ย มเวຌ ฿หຌ ป็ น เปตาม
ขຌอกำหนดรายละอียดการกอสรຌางละเดຌนว ระดับ ความลาดชัน มิติ ละชนิดตามทีไสดง฿นบบ
ปลนงานจะตຌองรวมถึงการกอสรຌางชัๅนพืๅน

สวนทีไ 2 วัสดุ
วัสดุ
วัสดุชัๅนพืๅนตຌองป็นทรายสะอาดปราศจากดินอินทรีย์ หรือสิไงทีไเมพึงประสงค์อืไน โ
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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สำหรับ การควบคุม คุณ ภาพของผ น ซีมนต์ การซั กตั ว อย างท งทรงกระบอกคอนกรีต ตามบททีไ
กีไยวขຌองหรือตามทีไผุຌควบคุมงานประสงค์จะตຌองกระทำทีไรงงานตัวอยางมืไ อทดสอบลຌวจะตຌองมี
กำลังอัดตไำสุดเมนຌอยกวา 350 กก./ตร.ซม.

สวนทีไ 3 วิธีการกอสรຌาง
วิธีการกอสรຌาง
ตຌองทำการขุดจนถึงความลึกทีไระบุ ละตຌองสรຌางขนาดพืๅนฐานราก฿หຌหมือนกับรูปหนຌาตัดทีไสดง฿น
บบปลน พรຌอมกับบดอัด฿หຌนนเดຌพืๅนผิวสมอกัน วัสดุทีไออน
ละเมหมาะสมตຌองขุดออกลบะถมกบั บ ดຌว ยวัส ดุที หมาะสมทน งานทางทຌ าทัๅงหมดตຌองปู ฿หຌ
ถูกตຌองตามนว ความลาดชัน ละระดับคลาดคลืไอนเดຌเมกิน 3 มิลลิมตร

3.1.9 งานผนพืๅนคอนกรีตบนดิน
สวนทีไ 1 ทัไวเป
ขอบขตของงาน
งานนีๅประกอบดຌวย การกอสรຌางพืๅนคอนกรีตสริมหลใกบนดิน บนชัๅนพืๅนทาง ( Base Course ) ทีไเดຌ
ตรียมเวຌละผานการหในชอบลຌวทัๅงนว ระดับความลาดชัน ละมิติ ดังทีไเดຌสดงเวຌ฿นบบปลน
ละขຌอกำหนดรายละอียดการกอสรຌาง คอนกรีตสริมหลใกจะตຌองประกอบดຌวยสวนผสมของปูนซีมนต์
ปอร์ตลนด์ มวลรวมละอียด มวลรวมหยาบ นๅำ ละหลใกสຌนสริม อาจจะติมหรือเมติมสารผสม
พิไมกใเดຌ
ขຌอกำหนดสำหรับงานคอนกรีต
ปริมาณปูนซีมนต์ตอคอนกรีต 1 ลบ.ม. จะตຌองเมนຌอยกวา 350 กก. คาความยุบตัว 40-65 มม., ขณะ
ทคอนกรีตจะตຌองกใบตัวอยางชนิดทงคานคอนกรีตขนาด 15x15x52 ซม. คา Compressive
Strength ของทงตัวอยางเมนຌอยกวา 280 กก./ตร.ซม. ทีไอายุ 28 วัน

สวนทีไ 2 วัสดุ
ปูนซีมนต์
ก. ปูนซีมนต์จะตຌองป็นเปตามขຌอกำหนด฿น 3.2.3 – คอนกรีต
สารผสมพิไม ( Admixtures )
ก. สารผสมพิไมทีไยินยอม฿หຌ฿ชຌจะตຌองป็นเปตามขຌอกำหนด฿น 3.2.3 – คอนกรีต
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มวลรวม ( Aggregates )
ก. มวลรวมทีไจะ฿ชຌสำหรับคอนกรีตชนิดปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์จะตຌองป็นเปตามขຌอกำหนด฿น 3.2.3 –
คอนกรีต
ข.
นๅำสำหรับผสมคอนกรีต
ก.

นๅำทีไ฿ชຌ฿นการผสมหรือบมคอนกรีตจะตຌองป็นนๅำทีไสะอาด ปราศจากกลือ นๅำมัน กรด วัชพืช หรือ
สารเมพึงประสงค์ทีไป็นอันตรายตอผิวของคอนกรีต

ข. นๅำทีไจะ฿ชຌสำหรับบมผิวคอนกรีตจะตຌองจัดตรียมเวຌ฿หຌพรຌอม ณ บริวณกอสรຌางกอนริไมงานทุกครัๅง
หลใกสຌนสริมคอนกรีต
ก.

ทัไว โ เป
1. ผนพืๅนคอนกรีต จะตຌองสริมหลใกดังทีไเดຌสดงเวຌ฿นบบปลน รวมทัๅงหลใกดือย (
Dowel Bar ) หลใกยึด ( Tie Bar ) ละหลใกอืไนโ ทีไสดงเวຌ฿นบบขยายหลใกสຌนสริม
จะตຌองป็นเปตามขຌอกำหนด฿น 2.2-หลใกสຌนสริมคอนกรีต
2. ขอบของผงหลใกจะตຌองวางหางจากขอบรอยตอตามยาวของผนคอนกรีตตละขຌางเมกิน
50 มม. ขอบของผงหลใก ควรจัดวาง฿หຌหลืไอมระหวางผงนຌอยหงทีไสุด ละจะตຌองวาง
หางจากขอบรอยตอตามขวางผืไอขยายหรือผืไอหด ( Expansion Joint or Contraction
Joint ) เมกิน 50 มม.
3. ผงหลใกจะตຌองตรียมจัดวางเวຌ ณ บริวณกอสรຌาง฿กลຌหนຌางานทีไทคอนกรีตมากทีไสุด กอนทีไ
จะอนุญาต฿หຌทคอนกรีตตละครัๅง

ข.

หลใกสຌนสริม ( Steel Reinforcement )
หลใกสຌนสริมจะตຌองป็นเปตามขຌอกำหนด฿น 3.2.2-หลใกสຌนสริมคอนกรีต

ค. หลใกสริมชนิดตะกรงหลใกสຌน ( Bar - Mat Reinforcement ) ตะกรงหลใกสຌนจะตຌองป็นเป
ตาม AASHTO Standard Specification M 54 หลใกสຌนจะตຌองป็นเปตาม AASHTO Standard
Specification M 31 หรือ M 42 องค์อาคารจะตຌองมีขนาดละระยะรียงของหลใกสຌนดังสดง
เวຌ฿นบบปลน
ง.

หลใกดือยละหลใกยึด ( Dowel and Tie Bar )
หลใกดือยละหลใกยึดจะตຌองป็นเปตามขຌอกำหนดของ 3.2.2-หลใกสຌนสริมคอนกรีตจะตຌองป็น
หลใกสຌนกลมผิวรียบปราศจากครีบ หรือสีๅยน เมปลีไยนรูปนืไองจากการลืไอนตัวของคอนกรีต
หลใกยึดจะตຌองป็นหลใกขຌออຌอย

ปลอกสำหรับหลใกดือย ( Sleeve )
ปลอกสำหรับหลใกดือยทีไรอยตอผืไอขยายจะตຌองป็นวัสดุพลาสติก ออกบบ฿หຌคลุมหลใกดือย ตามทีไ
สดงเวຌ฿นบบปลน ปลายดຌานหนึไงปຂดละอุดดัวยปลัๆกทีไหมาะสม พืไอ฿หຌปลายปลอกทีไปຂดนีๅหางจาก
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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ปลายหลใกดือยทากับความหนาของวัสดุอุดรอยตอ หรือหางอยางนຌอยทีไสุด 3 ซม. ปลอกสำหรับหลใก
ดือยจะตຌองออกบบเม฿หຌสียรูปหรือยุบตัวเดຌ฿นขณะกอสรຌาง การจัดตำหนงของปลอกนีๅจะตຌองป็นเป
ตามหัวขຌอรอยตอ
วัสดุชัๅนพืๅนทาง ( Base Course )
วัสดุกຌอนหลีไยมจะตຌองป็นเปตามขຌอกำหนด฿นบททีไ 3.1.6 งานชัๅนพืๅนทาง ละอยูชัๅนถัดเป฿ตຌผน
คอนกรีตผิวทางนอกจากวาระบุเวຌป็นอยางอืไนจากผูຌควบคุมงาน
ผนพลาสติกกันนๅำซึม ( Plastic Sheet )
ผนพลาสติกกันนๅำซึมทีไวางอยูเวຌขຌาง฿ตຌผนคอนกรีตผิวทาง จะตຌองป็นผนพลาสติกชนิดปลีอใททีธีน
นๅำซึมผานเมเดຌ มีความหนาเมนຌอยกวา 0.15มม. กรณีทีไจำป็นตຌองวางทาบกันจะตຌองมีระยะทาบเมนຌอย
กวา 300 มม. ขณะทคอนกรีตหຌามมีนๅำขังบนผนยืไอกันนๅำซึมดยดใดขาด
วัสดุ฿สรอยตอ ( Jointing Materials )
ก.

วัสดุอุดรอยตอ ( Joint Filler ) สำหรับผิวทางดຌานสนามบิน ( Airside ) กำหนด฿หຌป็น TwoPart Polysufide Sealant
ผลิตภัณฑ์ทีไยอมรับ
1. THIOFLEX 600 ผลิตดย EXPANDITE
2. ผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพทียบทา

ข.

วัสดุอุดรอยตอ ( Joint Filler ) สำหรับผิวทางดຌานนอกสนามบิน ( Landside ) กำหนด฿หຌป็น
Hot-Pound Rubber Bitumen ผลิตภัณฑ์ทีไยอมรับกำหนด฿หຌ฿ชຌ PIASTIC ของ EXPANDITE หรือ
IGAS KPT ของ SIKA PACIFIC หรือผลิตภัณฑ์ทียบทา

สวนทีไ 3 – วิธีการกอสรຌาง
อุปกรณ์ ละครืไองมือ
ก.

ทัไว โ เป
1. การทคอนกรีตผิวทางจะตຌองดำนินการดยวิธี฿ชຌครืไองจักร ผูຌรับจຌางสามารถจะลือก฿ชຌบบ
หลอชนิดลืไอน หรือชนิดอยูกับทีไกใเดຌ ดย฿ชຌรวมกับครืไองจักรป็นชุด ประกอบดຌวยครืไอง
กลีไ ยคอนกรีต ครืไ องอัด น น ชนิ ด สัไ น ครืไ องต ง ผิ ว ชนิ ด คานสัไ น ละครืไ องพ น นๅ ำยาบ ม
คอนกรีต
2. อุปกรณ์ละครืไองมือทีไจำป็นตຌอง฿ชຌ฿นการขนยຌายวัสดุ ละการดำนินงานจะตຌองป็นทีไ
พอ฿จของผูຌควบคุมงานทัๅง฿นดຌานรูปบบ ความจุ ละสภาพครืไองยนต์ ทัๅงหมดจะตຌองอยู
ณ บริวณหนຌางานกอนริไมงานทุกครัๅง กรณีถຌาอุปกรณ์฿ดเมเดຌรับการบำรุงรักษาจนทำงาน
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เดຌตใมความสามารถ หรือถຌาผูຌรับจຌ างเมจัดหาอุปกรณ์฿หຌพียงพอกับผลงานทีไดีเดຌผูຌรับจຌาง
จะตຌองจัดการซอมซมหรือจัดหามาทดทน หรือจัดหามาพิไมติมตามคำสัไงของผูຌควบคุมงาน
ข.รงผสมคอนกรีตละอุปกรณ์ ( Batching Plant and Equipment )
รงผสมคอนกรีตละอุปกรณ์จะตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌวาจຌาง
ค.
ง.

2.

จ.

ฉ.

การผสมคอนกรีต ( Mixing )
การผสมคอนกรีตจะตຌองป็นเปตามขຌอกำหนด฿น 2.3-คอนกรีต

อุปกรณ์ตงผิวคอนกรีต

1.

ครืไองตงผิว ( Finishing Machine )
ครืไองตงผิวคอนกรีตจะตຌองป็นชนิดทีไมีสวนตงผิว ละมีสวนเลຌรียบ สวนตงผิวทัๅง 2
สวนตຌองทำงานเดຌดยอิสระ ออกบบ฿หຌสามารถตัดตงหนຌาคอนกรีตเดຌ สามารถปรับตง
เดຌอยางถูกตຌอง ละอียดพียงพอตอคຌงหลังทาง ละความสึกหรอ

ครืไองสัไน ( Vibratory )

ครืไองสัไนจะตຌองสัไน฿หຌตใมความกวຌางของคอนกรีตผนพืๅน อาจจะป็นชนิดสัไนผิวบบกะบะ
หรือชนิดสัไนภาย฿นกใเดຌ ควรจะติดตัๅงเวຌบนครืไองตงผิวขณะทำงานจะตຌองเมสัมผัสดยตรง
กับรอยตอชัๅนรองพืๅนทางหรือบบขຌาง ความถีไของครืไองชนิดสัไนผิวจะตຌองเมนຌอยกวา 3,500
รอบตอนาที ละสำหรับชนิดสัไนภาย฿น จะตຌองเมนຌอยกวา 5,000 รอบตอนาที ผูຌรับจຌาง
จะตຌองตรียมครืไองสัไนเวຌป็นอะเหลอยางนຌอยทีไสุด 2 ครืไองละครืไองกำนิดเฟฟງาอีก 1
ครืไอง พืไอ฿ชຌเดຌทันทีกรณีฉุกฉินทีไครืไองดิมชำรุดสียหายขณะทำงาน
ครือไ งตัดรอยตอ ( Concrete Saw )
ครืไองยนต์ของครืไองตัดรอยตอจะตຌองมีกำลังพียงพอสามารถตัดคอนกรีตถึงความลึกทีไตຌองการเดຌ
อยางรวดรใว ดยมีขอบ฿บลืไอยป็นพชรระบายความรຌอนดຌวยนๅำ (Water Cooled Diamond
Edge Saw Blade) ขณะกำลังตัดรอยตอ ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหาครืไองตัดรอยตอเวຌป็นอะเหลอีก
อยางนຌอยทีไสุดหนึไงครืไอง ทีไหนຌางานตลอดวลา
บบหลอ (Forms)
1. บบหลอคานขຌางจะตຌองมีนวตรงทำดຌวยลหะหนาอยางนຌอยทีไสุด 5 มิลลิมตร ลึกทากับ
ความหนาของผนพืๅน
2. บบหลอสวนทีไป็นคຌง จะตຌองมีรัศมีตามบบปลน วัสดุทีไ฿ชຌสามารถดัด฿หຌคຌงตามรัศมีจน
ป็นทีไยอมรับเดຌ
3. บบหลอทีไมีรอยตอตามนวราบเมอนุญาต฿หຌ฿ชຌบบหลอจะตຌองปราศจากการบิดบีๅยว กง
หรือคຌงงอมืไอนำเปทดสอบตามคานขຌางดียว ธรรมดาทีไชวงยาว 3.00 มตร มืไอมี
นๅำหนักบรรทุกทากับครืไองตงผิวคอนกรีตหรือ อุปกรณ์กอสรຌางอืไน โ ถายนๅำหนักลงบน
บบดังกลาว จะตຌองมีระยะกงเดຌเมกิน 6 มิลลิมตร บบหลอจะตຌองมีฐานกวຌางอยาง
นຌอยทากับความสูงจริง สวนบนจะตຌองผิวรียบละเมปรผันกิน 3 มิลลิมตรตอความ
ยาว 3.00 มตรทีไจุด฿ด โ มืไอทดสอบดຌวยเมຌบรรทัดตรง ( Straight Edge ) ละ
ทดสอบดຌานขຌางเมกิน 6 มิลลิมตร ณ ทีไจุด฿ด โ มืไอทดสอบบบดียวกัน
4. บบหลอตຌองมีทีไสามารถขันปลายหนຌาตัดรอยตอ฿หຌติดกันเดຌอยางนบสนิท ละพืไอความ
ขใงรง฿นขณะติดตัๅง
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วัสดุบมคอนกรีต

1.

2.

กระสอบ
กระสอบทีไ฿ชຌบมคอนกรีตจะตຌองทำดຌวยสຌน฿ยปอกระจา
หรือปຆานอยู฿นสภาพดีขณะ฿ชຌ
ปราศจากความสกปรก ดินหนียวหรือสารอืไน฿ดทีไมีผลตอคุณภาพของการดูดซึม ตຌองเมมี
สารทีไป็นอันตรายตอคอนกรีต คุณภาพของกระสอบจะตຌองดูดซึมนๅำเดຌอยางสมไำสมอ มืไอ
เดຌรับการจุมหรือฉีด ละตຌองมีนๅำหนักเมนຌอยกวา 240 กรัมตอตารางมตร มืไอหຌงสนิท
ทราย
ทรายจะตຌองสะอาด มใดคม ปราศจากกຌอนดินหนียว สิไงจือปนอืไน หรือสารอันตราย฿ด โ

การตรียมชัๅนพืๅนทาง ( Base Course )
ก.
ข.

ค.
ง.

หินคลุกชัๅนพืๅนทาง จะตຌองตรียมเวຌลวงหนຌาตามวลาอันควร กอนริไมงานผิวทางคอนกรีต
กอนริไมติดตัๅงบบหลอ ละกอนริไมงานผนพืๅน ชัๅนพืๅนทางภาย฿ตຌผิวทางคอนกรีตจะตຌองเดຌรับ
การปรับตง บดอัดนน จนป็นเปตามนวละระดับทีไตຌองการ ชัๅนพืๅนทางหรืองานชัๅนตຌนอืไน โ
ตลอดจนการบดอัดนนจะตຌองสรใจรียบรຌอยสมบูรณ์
งานครงสรຌางทัๅงหลายจะตຌองถูกตຌองทัๅง
ระดับ ละนวชัๅนพืๅนทางจะตຌองปรับ฿หຌรียบ ระดับถูกตຌอง กวຌางอยางนຌอยทีไสุด 500 มม. กิน
ขอบทัๅง 2 ขຌางของผิวทางคอนกรีต ดยปกติลຌวชัๅนพืๅนทางจะตຌองปรับตง฿หຌรียบ ละเดຌรับ
ความหในชอบพืไอ฿หຌตัๅงบบหลอเดຌอยางนຌอยทีไสุดป็นวลา 2 วันทคอนกรีต ลวงหนຌาเปจากจุดทีไ
กำลังทคอนกรีต
ชัๅนพืๅนทางมีความคลาดคลืไอนยอมเดຌเมกิน + 15 มม. จากระดับกำหนด
ตามบบปลน ละความคลาดคลืไอนยอมเดຌสูงสุดเมกิน 4 มิลลิมตร ดย฿ชຌบรรทัดตรง (
Straight Edge ) ยาว 3 มตร

การตัๅงบบหลอ
ก.

พืๅนรับฐานบบหลอ
ชัๅนพืๅนทางภาย฿ตຌบบหลอจะตຌองปรับขนาด font ฿หຌทากันบดอัดนน ละตຌองตัด฿หຌเดຌระดับ
พืไอวาบบหลอมืไอติดตัๅงจะเดຌมีฐานรองรับดยสมไำสมอ ละพียงพอตลอดความยาว ระดับ
ผิวบนของบบหลอมืไอวัดจากชือกสຌนตรงจะตຌองปรผันเดຌเมกิน + 3 มิลลิมตร ถຌาพบวาชัๅน
พืๅนทางตไำกวาระดับทีไตຌองการ ฿หຌยกระดับบบหลอดຌวยมอร์ตຌาทราย฿ตຌบบหลอ ดยการติดตัๅง
บบหลอบนมอร์ตຌาดังกลาวขณะปยก ระดับทีไเมถูกตຌองสมบูรณ์ ละปรผันลใกนຌอย กຌเขดຌวย
การกระทุຌง หรือการตัดจนเดຌระดับทีไตຌองการผูຌรับจຌางพึงระวังความยุงยากบางประการ กีไยวกับการ
ติดตัๅงบบหลอทีไอาจกิดขึๅนนืไองมาจากการทรุดตัวของงานถม จึงควรพิจารณารวมฐานชัๅนมอร์ตຌา
ขຌาเปกับบบหลอดຌวย
ข. การตัๅงบบหลอลวงหนຌา

กอนริไมงานทคอนกรีตประจำวัน บบหลอจะตຌองตัๅงลวงหนຌา เดຌรับการตรวจสอบ ละหในชอบจากผูຌ
ควบคุมงานอยางนຌอยทีไสุดครึไงหนึไงของความยาวผิวทางคอนกรีตทีไจะท฿นวันนัๅน นอกจากวาการท
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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คอนกรีตชวงสัๅน โ ผูຌควบคุมงานจะยินยอม฿หຌริไมทคอนกรีตเดຌกใตอมืไอบบหลอเดຌตัๅง ตรวจสอบ
ละหในชอบลຌวเมนຌอยกวา 150 มตร ลຌวทานัๅน
ค. หลักยึดบบหลอ ( Staking Forms )

บบหลอจะตຌองมีหลักตอกยึดเวຌ฿นตำหนงจำนวน 3 หง หรือมากกวา฿นทุกชวง 3 มตร ดຌานปลายตຌอง
ตอกยึดเวຌขຌางละ 1 หลัก หนຌาตัดของบบหลอจะตຌองยึดเวຌอยางนนหนา ปราศจากการคลือไ นตัว฿นทุก
ทิศทาง นวของบบหลอจะตຌองเมบีไยงบนเปจากนวจริงกิน + 3 มิลลิมตร ณ จุด฿ดจุดหนึไง ผิว
ของบบหลอจะตຌองสะอาด ละทานๅำมันกอนทคอนกรีต

ง.

ระดับละนวบบหลอ
นวละระดับบบหลอจะตຌองเดຌรับการตรวจสอบจากผูຌควบคุมงานละผูຌรับจຌางจำป็นตຌองกຌเข
ทันทีกอนละหลังทคอนกรีต มืไอ฿ดกใตามบบหลอถูกรบกวนจนสียนว จะตຌองตัๅงบบหลอ
ละตรวจสอบ฿หม

การตรวจสอบสภาพของชัๅนพืๅนทาง
ก.

ข.

ชัๅนพืๅนทางจะตຌองตรวจสอบ฿หຌถูกตຌองตามคຌงหลังทาง ละคาระดับดังทีไสดง฿นบบปลน ดย฿ชຌ
บบวัดชนิดป็นซีไวิไงเปบนบบหลอ ถຌากรณีจำป็นวัสดุชัๅนพืๅนทางจะตຌองอาออก หรือพิไมติมขຌา
เปพืไอ฿หຌระดับของชัๅนพืๅนทางทุกสวนถูกตຌองตามตຌองการ
สรใจลຌวบดอัดนน฿หຌทัไวตลอดละ
ตรวจสอบ฿หมอีกครัๅงดຌวยบบวัด
ผูຌรับจຌางจะตຌองเมทคอนกรีตสวน฿ด โ บนชัๅนพืๅนทางดยทีไยังเมเดຌรับการตรวจสอบละหในชอบ
จากผูຌควบคุมงาน ถຌาพืๅนทางเดຌรับการรบกวนจนสียหาย ภายหลังจากทีไเดຌยอมรับลຌว จะตຌอง
ตกตง฿หຌขຌารูป ละอัดนน฿หมอีกครัๅง ดยเมคิดคา฿ชຌจายพิไมติม ชัๅนพืๅนทางทีไสรใจรียบรຌอย
ลຌวจะตຌองผิวรียบ อยู฿นสภาพอัดนนขณะทคอนกรีต ละปยกชืๅน เมวากรณี฿ด โ กใตาม
หຌามทคอนกรีตบนผิวพืๅนทางทีไป็นคลนละเมสะอาด ถຌาผิวพืๅนทางหຌงกินเปกอนทคอนกรีต
จะตຌองพรมนๅำสียกอน วิธีพรมนๅำจะตຌองเมทำ฿หຌนๅำขังถຌาผูຌควบคุมงานตຌองการละขึๅนอยูกับสภาพ
อากาศ จะตຌองพรมนๅำชัๅนพืๅนทางกอนทคอนกรีตพียงวลาลใกนຌอยทานัๅน

กำหนดวลาการผสมคอนกรีต
หຌามผสม ท ละตงผิวคอนกรีต มืไอสงอาทิตย์สวางเมพียงพอ วຌนตจะจัดหาสงเฟฟງา฿หຌสวาง
พียงพอ ละผูຌควบคุมงานหในชอบลຌวทานัๅนคอนกรีตจะตຌองผสมตามจำนวนทีไตຌองการ฿ชຌ฿นขณะนัๅน
ทานัๅนผูຌรับจຌางจะตຌองป็นผูຌรับผิดชอบตอความขຌนหลวของคอนกรีตทีไผลิต ถຌาพิสูจน์วา ฿นทางปฏิบัติเม
สามารถจะทคอนกรีตทีไผสมจากรงงานผลิตกลาง฿หຌสรใจเดຌกอนทีไคอนกรีตจะขใงตัวกินเปผูຌควบคุมงาน
อาจจะสัไง฿หຌผสมคอนกรีตทีไหนຌางานกอสรຌาง ( Mixing at Site of Construction )
การผสมละการขนสงวัสดุ ( Batching and Transporting Materials )
การผสมคอนกรีตทีไหนຌางานกอสรຌาง มวลรวมจะขนสงจากรงผสม ( Batching Plant ) เปยังครืไองผสม
( Mixer ) ดຌวยกลองผสม ( Batch Boxes ) หรือยานพาหนะ (Vehicle Bodies) หรือครืไองบรรจุอืไน฿หຌ
พียงพอตอการกอสรຌางตามปริมาณทีไตຌองการ ชองกัๅนวัสดุระหวางรุนผสมจะตຌองมีจำนวนพียงพอ ละ
เดຌผลพืไอปງองกันวัสดุหกลຌนจากชองหนึไงเปยังอีกชองหนึไงขณะขนสงหรือ฿นขณะทกองปูนซีมนต์฿นครืไอง
บรรจุดิม อาจจะอนุญาต฿หຌขนสงเปบนมวลรวมเดຌจำนวนปูนซีมนต์ป็นถุงทีไตຌองการ฿ชຌตละรุนผสม (
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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Each Batch ) จะตຌองวางเวຌบนมวลรวมสำหรับรุนผสมนันๅ โ ปูนซีมนต์จะตຌองทลงบนมวลรวมจนหมด
กลีๅยง กอนทรวมลง฿นครืไองผสมอีกครัๅง วัสดุตละรุนผสมจะตຌองสงถึงครืไองผสมยกกันทัๅงหมดละมี
คุณสมบัติเมปลีไยนปลง วัสดุ฿นครืไองบรรจุตละรุนผสมจะตຌองทรวมลง฿นครืไองผสมจนหมดกลีๅยง
ปราศจากความสียหายของปูนซีมนต์ หรือการผสม หรือวัสดุตกหลนจากชองหนึไงลงเปยังอีกชองหนึไง
การทคอนกรีต
คอนกรีตจะทลงบนชัๅนพืๅนทางทีไเดຌตรียม
ตามทีไกำหนดเวຌ฿นหัวขຌอการตรียมชัๅนพืๅนทางลຌวทานัๅน
จะตຌองเมทคอนกรีต฿ด โ รอบ โ ครงสรຌาง จนกวาตัวครงสรຌางจะกอสรຌางถูกตຌองตามระดับละนว
ทีไตຌองการหรือจนกวาจะวางวัสดุ฿สรอยตอผืไอขยายรอบครงสรຌางนัๅน รียบรຌอยลຌวนอกจากรถบรรทุก
ผสมคอนกรีต รถบรรทุกติดถังกวน หรือครืไองจักร ทีไ฿ชຌขนสงอืไน โ ทีไเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุม
งานลຌว จะตຌองติดตัๅงครืไองระบายคอนกรีตดยปราศจากการยกตัวของวัสดุคอนกรีตจะตຌองทลง฿นถัง
฿สคอนกรีตซึไงสามารถยกขึๅนเดຌหนือชัๅนพืๅนทาง ละจากนัๅนคอย โ ทคอนกรีตลงพืไอปງองกันการยกตัว
หรือกิดการอัดนนของวัสดุสียกอนครืไองจับหลใกชนิดคลืไอนทีไเดຌ ตຌองนำมา฿ชຌยึดหลใกสริม฿หຌอยู฿น
ตำหนง หรือ฿ชຌคๅำยันทำดຌวยลหะหนุนหลใกสริม หรือฝังหลใกสริม฿นชัๅนคอนกรีตทีไ ยังเมเดຌอัดนน
ดຌวยครืไองสัไน วิธีตัๅงคๅำยันสำหรับหลใกสริม จะตຌองสามารถ฿หຌยึดหลใกสริมเวຌ฿นตำหนงของผนพืๅน
คอนกรีตทีไอัดนนลຌว ทีไระดับความลึกวัดจากผิวหนຌาตามทีไกำหนดเวຌ฿นบบปลนละคอนกรีตจะตຌอง
อัดนนบริวณรอบ โ หลใกสริมดยทัไวถึงกัน
รอยตอ
ก.

การออกบบรอยตอ
รอยตอตาง โ จะตຌองป็นเปตามทีไออกบบหรือตามทีไผูຌควบคุมงาน สัไง
กอนทีไติดตัๅงวัสดุอุด
รอยตอ฿นตำหนงชัๅนพืๅนทางทีไตำหนงนัๅน จะตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงานสียกอน
ผนวัสดุอุดรอยตอผืไอขยายจะตຌองวางรอบตัวครงสรຌางทีไอยูภาย฿นผิวทางคอนกรีตกอนท
คอนกรีต

ข.

รอยตอผืไอขยายตามขวาง ( Expansion Joint )
1. วัสดุสำหรับรอยตอผืไอขยายตามขวาง จะตຌองวางประกอบบนชัๅนพืๅนทาง ละอยู฿นตำหนง
ป็นหนวยดียวกัน
2. สวนประกอบรอยตอประกอบดຌวยผนหลใกสำหรับติดตัๅงหลใกดือยหรือทียบทาทีไเดຌรับ
ความหในชอบ วัสดุอุดรอยตอขนาดตามตຌองการหลใกดือยขนาด ละความยาวตามตຌองการ
ประกอบ฿นตำหนงตามตຌองกา ปลอกหลใกดือย ( Sleeve ) ละสวนครืไองชวยตัวหนุนทีไ
หในชอบลຌวสำหรับหลใกดือยตรงตำหนงทีไหรือ฿กลຌปลายสุดหลใกดือย ( Dowel Bar )
3. ผนหลใกสำหรับติดตัๅงหลใกดือย ( Dowel Bar ) จะตຌองป็นผนลหะอยางนนหนา ตัด
ตามความลึกละคຌงหลังทางของผนพืๅนทีไตຌองการมีความยาวสัๅนกวาความยาวของรอยตอทีไ
ตຌองการ 10 มม. มีชองดຌานลางตามความจำป็นสำหรับถอดออกเดຌ มีอุปกรณ์อืไนตาม
ความหมาะสม ทีไจะอำนวยความสะดวกตอการถอดออกเดຌ
4.

งานครงสรຌางวิศวกรรม
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6.

7.

8.
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ปลายขຌางหนึไงของหลใกดือยจะตຌองคลือบดຌวยยางอสฟัลต์ ชนิด MC-70 อยางทัไวถึงหรือวัสดุ
อืไนทีไผูຌควบคุมงานหในวาสามารถปງองกันรงยึดหนวง ( Bond Breaking Compound )
ระหวางคอนกรีตกับหลใกดือยเดຌ ปลอกหลใกดือย ( Sleeve ) จะตຌองสวมขຌาทางดຌานปลาย
หลใกดือยทีไคลือบยางอสฟัลต์
ตัวหนุนอืไน โ ทีจไ ะ฿ชຌกอสรຌางละยึดหลใกดือย฿หຌอยูตามนวทีไถูกตຌอง ทัๅงนวดิงไ ละนวราบ
ดย฿หຌหลใกดือยมีความคลาดคลืไอนยอมเดຌเมกิน 1 มิลลิมตร ฿น 100 มม.

มืไอติดตัๅงรียบรຌอยลຌว สวนบนของผนหลใกติดตัๅงตຌองสูงกวาสวนบนของวัสดุอุดรอยตอทีไ
5 มิลลิมตร วัสดุอุดรอยตอจะตຌองตัๅงอยู฿นนวดิไง ฿นขณะทีไหลใกดือยอยู฿นนวราบ
หนຌาของวัสดุอุดรอยตอจะตຌองอยู฿นระนาบตัๅงฉากกับนวศูนย์กลางถนน ดย฿หຌความกวຌาง
ของชองการจราจรมีความคลาดคลืไอนยอมเดຌเมกิน 5 มิลลิมตร ละหลใกดือยจะตຌอง
ตัๅงฉากกับหนຌาของวัสดุอุดรอยตอ การประกอบรอยตอ จะตຌองจัด฿หຌผนหลใกสำหรับติด
ตัๅงอยูทางขຌางวัสดุอุดรอยตอ ดຌานเกลจากดຌานทคอนกรีต สวนบนของวัสดุอุด รอยตอ
จะตຌองอยูตไำกวาผิวหนຌาของผนพืๅนตามตຌองการ 10 มม. สวนลางวางอยูบนหรือยืไนขຌา
เป฿นชัๅนพืๅนทาง วัสดุอุดรอยตอจะตຌองอยู฿นนวดิไง จะตຌองตอกหลใกยึด฿นตำหนง฿หຌ
รอยตอมัไนคงตลอดการกอสรຌาง การติดตัๅงสวนประกอบรอยตอจะตຌองเดຌรับความหในชอบ
จากผูຌควบคุมงานกอนทคอนกรีตทุกครัๅง
หลใกยึดทีไ฿ชຌจะตຌองมีรูปตัดละความยาวพอหมาะตามทีไผูຌควบคุมงานยอมรับ

ค. รอยตอผืไอหดตามขวาง ( Contraction Joint )
1. รอยตอผืไอหดตามขวาง ประกอบดຌวย ระนาบของความปราะ (Planes of Weakness) ทีไ
กิดจากการ฿สเมຌบบ
หรือการตัดป็นรองบนหนຌาของผิวทางรอยตอผืไอหดตามขวางยัง
รวมถึงหลใกดือย ( Dowel Bar ) ถายนๅำหนักบรรทุกดຌวยรอง ( Groove ) สำหรับระนาบ
ของความปราะจะตຌองลืไอยตัด฿นผิวทางคอนกรีตหลังจากการอยูตัวครัๅงรก หรือภาย฿ตຌ
สภาวะพิศษ ดยเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงานลຌวทานัๅน รองดังกลาวอาจจะ฿ชຌเมຌ
บบกดลง฿นคอนกรีตสด หลังจากการลากเมຌกวาดละกอนการอยูตัวครัๅงรกพียงลใกนຌอย
รองจะตຌองตัๅงฉากกับนวศูนย์กลางของผิวทาง ละจะตຌองถูกตຌองตามนวจริงความกวຌาง
ของผนพืๅนมีความคลาดคลืไอนยอมเดຌเมกิน 5 มิลลิมตร
2. มืไอการทำรองดຌวยเมຌบบเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงานลຌวตຌอง฿ชຌครืไองมือหรือ
อุปกรณ์ทีไหในชอบ ลຌวกดลง฿นคอนกรีตสด ครืไองมือหรืออุปกรณ์ดังกลาวจะตຌองคงเวຌ฿นทีไ
จนกวาคอนกรีตครบอายุการอยูตัวครัๅงรก ละยกออกดຌวยความระมัดระวังดย
ปราศจากรบกวนคอนกรีตขຌางคียง ความกวຌางละความลึกของรอง ดังสดงเวຌ฿นบบ
ปลน
3. รอยตอผืไอหดรองวຌนรอง (Alternate Contraction Joint) จะตຌอง฿ชຌลืไอยตัดภาย฿น 12
ชม.ของอายุคอนกรีต ตตຌองเมนานจนกระทัไงปลอย฿หຌคอนกรีตขใงตัวดยปลาประยชน์
กินความจำป็น สวนทีไหลือของรอยตอจะตຌองตัดตงดຌวยลืไอยภาย฿น 7 วัน พืไอปງองกัน
การตกรຌาวนืไองจากการหดตัว จนเมสามารถควบคุมเดຌ รอยตอทัๅงหมดจะตຌองลืไอยตัดถึง
ระดับความลึกทีไระบุเวຌ฿นบบปลน
4. วิธีการอืไน฿ดสำหรับลืไอยรอยตอทีไกอ฿หຌกิดรอยตกกอนถึงวลากำหนด
ละเมสามารถ
ควบคุมเดຌจะตຌองกຌเขทันทีดຌวยการปรับขัๅนตอนการตัดรอยตอ หรือชวงระยะวลาระหวาง
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5.
6.

ง.

จ.

(SPECIFICATION)

การทคอนกรีตหรือการหยุดบมคอนกรีตกับการตัดรอยตอสวนประกอบการถายนๅำหนัก
บรรทุก สำหรับรอยตอผืไอหดตามขวางจะตຌองประกอบดຌวยหลใกดือยเมมีปลอก ละสวน
ครืไองชวยตัวหนุนทีไหในชอบลຌว รวมทัๅงผนหลใก สำหรับติดตัๅงหลใกดือยทีไป็นสิทธิ
ทางลือกของผูຌรับจຌาง
ปลายขຌางหนึไงของหลใกดือยจะตຌองคลือบดຌวยยางอสฟัลต์ชนิด MC-70 อยางทัไวถึง หรือ
วัสดุอืไนทีไผูຌควบคุมงานหในวาสามารถปງองกันรงยึดหนวงระหวางคอนกรีตกับหลใกดือยเดຌ
สวนประกอบชัไวคราวอืไน โ จะตຌองออกบบ ละกอสรຌาง฿หຌสามารถยึดหลใกดือย฿หຌอยูตาม
นวทีไถูกตຌองทัๅงนวดิไงละนวราบ ดย฿หຌหลใกดือยมีความคลาดคลืไอนยอมเดຌเมกิน 1
มิลลิมตร ฿น 100 มม.ชุดติดตัๅงรอยตอจะตຌองจัดวาง฿นตำหนงทีไทำ฿หຌหลใกดือยขนานกับ
นวศูนย์กลาง
ละจะตຌองตอกหลักยึด฿หຌอยู฿นตำหนงดยนนหนาตลอดการกอสรຌาง
สวนประกอบละการติดตัๅงรอยตอตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงานกอนริไมท
คอนกรีตทุกครัๅง

รอยตอตามยาว ( Longitudinal Joint )
1. รอยตอตามยาวจะตຌองกอสรຌาง฿หຌป็นเปตามบบ
ดังทีไสดงรายละอียด฿นบบปลน
ระนาบของความปราะทีไกิดจากการ฿ชຌเมຌบบ หรือจากการ฿ชຌลืไอยตัดรอง฿นผิวทางผนพืๅน
จะตຌองป็นเปตามขຌอกำหนดทีไหมาะสมของบทนีๅ
2. หลใกสຌนทีไสียบรอยตอตามยาว จะตຌองจัดวางตัๅงฉากกับรอยตอละจะตຌองวางบนมຌานัไงทีไ
เดຌรับความหในชอบ ( Approved Chairs ) ละยึดอยางนนหนา หรือ฿ชຌตัวหนุนอืไนพืไอ
ปງองกันการคลืไอนตัวจากตำหนงดิมหลใกสຌนจะตຌองเมทาสี หรือคลือบดຌวยยางอสฟัลต์
หรือวัสดุอืไน฿ด มืไอชองจราจร ขຌางคียงกันของถนนกอสรຌางยกกัน บบหลอหลใกทีไ฿ชຌ
จะตຌองมีรูปราง ตลอดความยาวรอยตอกอสรຌาง หลใกยึดอาจจะพับป็นมุมฉากกับบบหลอ
ของชองจราจรรกเดຌ สามารถกอสรຌางละดัดกลับ฿หຌตรง฿หมตามรูปทีไตຌองการ กอนท
คอนกรีต฿นชองจราจรขຌางคียง
รอยตอกอสรຌางตามขวาง ( Construction Joint )
รอยตอกอสรຌางตามขวาง จะตຌอง฿ชຌผนหลใกสำหรับติดตัๅงหรือ฿ชຌวัสดุฝากัๅนทีไหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌ
ผิวหนຌาดิไงละมีรูปรางทีไหในชอบลຌว หรือจะป็นรอยตอประชิด จากการ฿ชຌวัสดุทีไหมาะสมพืไอ฿หຌ
เดຌผิวหนຌาดิไง ละเมมีรูปรางเมจำป็นตຌอง฿ชຌหลใกยึดถຌารอยตอป็นรูปราง ตจำป็นตຌองมีหลใก
ดือยขนาด ละระยะรียงทากันกับรอยตอผืไอหดทีไทุกรอยตอประชิดรอยตอกอสรຌางตามขวาง จะ
อนุญาต฿หຌทำเดຌ฿นกรณีทีไงานจะตຌองชะงักนานกิน 30 นาที ละจะตຌองทำ฿นตำหนงดียวกับ
รอยตอ ผืไอหดตามขวางทีไสดงเวຌ฿นบบ

การตัดตงสุดทຌาย ( Final Strike-off ) การอัดตัวคายนๅำ ( Consolidation ) ละการตกตง (
Finishing )
ก.

ครืไองตงผิวคอนกรีต
1. ทันทีทคีไ อนกรีตสรใจจะตຌองตัดตง ละตกตงผิวดຌวยครืไองตงผิว คอนกรีต ทีไเดຌรับความ
หใ น ชอบลຌ ว ฿หຌ เดຌ ระดั บ ละรู ป ตัด ดั ง สดง฿นบบปลนละ฿หຌ สู งกวาระดั บ ทีไ ตຌ องการ
ลใกนຌอย พืไอวาผิวหนຌาคอนกรีตมืไอเดຌรับการอัดตัว คายนๅำละตกตงผิวสรใจสมบูรณ์ลຌว

งานครงสรຌางวิศวกรรม

3-30

รายละอียดประกอบบบกอสรຌาง งานครงสรຌางวิศวกรรม

2.

3.

4.
5.
ข.

(SPECIFICATION)

จะเดຌระดับละความลาดอียงทຌจริงดังสดงเวຌ฿นบบปลน ละปราศจากผิวหนຌาพรุน
ครืไองตงผิ วจะตຌองคลืไอนผ านพืๅน ทีไผิว ทางเป - มาหลาย โ ครัๅง พืไอ฿หຌเดຌผิ วคอนกรีต
สมไำสมอ เดຌระดับรูปตัดจริง
ควรหลีกลีไยงการปฏิบัติการมากจนกินเปบนพืๅนทีไหนึไงโ สวนบนของบบหลอจะตຌองรักษา
฿หຌ ส ะอาดอยู สมอดຌว ยอุป กรณ์ ทีไ เดຌผ ลติดกั บ ครืไอ งตงผิ ว พืไอ ฿หຌ ครืไองตงผิ วสามารถ
คลืไ อ นทีไ เปเดຌ บ นบบหล อ ตามระดั บ จริ งปราศจากการยกขึๅ น คลงคลง หรื อ กิ ด การ
ปรปรวนอืไนจนมีผลตอความถูกตຌองของผิวทาง ระหวางทีไครืไองตกตงผิวผานทีไยวรก สัน
ของคอนกรีตจะตຌองกลีไย฿หຌรียบสมไำสมอลวงหนຌาเปกอนดຌวยผนตงผิวหนຌาตลอดความ
ยาว วຌนตกำลังทำรอยตอกอสรຌาง ครืไองตกตงผิวหนຌาจะตຌองเมปฏิบัติงานลยจุดดังกลาว
สวนการกลีไยคอนกรีตดຌวยผนตงผิวยังคงลวงหนຌาตอเปเดຌ
ครืไองตกตงผิวหนຌา จะตຌองเมคลืไอนทีไผานเปขຌางหนຌารอยตอตามขวางจนกวาผนตงผิว
ตัวหนຌาจะผานรอยตอเปลຌวประมาณ 20 ซม.การยกตัวของมวลรวมหยาบจะตຌองตักออก
ทิๅงจากรอยตอทัๅงสองขຌาง ละลຌวครืไองตกตงผิวหนຌาถึงจะริไมคลืไอนทีไตอเปขຌางหนຌาอีก
ครัๅง มืไอผนตงผิวตัวทีไสองคลืไอนขຌา฿กลຌรอยตอพียงพอทีไจะมีมอร์ตຌาสวนกินทีไอยูขຌางหนຌา
เหลหนือรอยตอเดຌ จะตຌองยกผนตงผิวตัวทีไสองนัๅนขຌามรอยตอ หลังจากนัๅนครืไองตกตง
ผิวหนຌาอาจจะคลืไอนผานรอยตอเดຌดยเมตຌองยกผ นตงผิวขึๅน ตตຌองเมกอ฿หຌ กิดการ
ยกตัวฉับพลันของมวลรวมหยาบระหวางรอยตอ ละผนตงผิวขณะอยูหนือรอยตอ
ภายหลังทคอนกรีตละตัดตงทัๅงสองขຌางของรอยต อลຌวผนหลใกสำหรับติดตัๅงหลใกดือย
หรือปลอกจะตຌองยกออกดຌวยความระมัดระวังอยางชຌา โ หลังจากยกออกลຌวคอย โ อุดรู
หรือพืๅนทีไสวนทีไตไำดຌวยคอนกรีตสด
ครืไองตกตงผิวหนຌาชนิดฉียงควรนำมา฿ชຌถຌาหาเดຌ

การตกตงผิวดຌวยมือ
1. มืไอความกวຌางของผนพืๅนปลีไยนปลง การตัดตงละการอัดนนดຌวยมืออาจนำมา฿ชຌเดຌ
ทัๅงนีๅตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงาน ฿นกรณีครืไองจักรสีย หรือกรณีฉุกฉินอืไน
ผูຌควบคุมงานอนุญาต฿หຌ฿ชຌวิธีการตกตงผิวหนຌาดຌวยมือเดຌ จนกวาจะซอมครืไองจักรสรใจ
2. ผนตงผิว ( Screed ) ทีไคลืไอนยຌายเดຌสะดวก ละเดຌรับความหในชอบลຌวอาจนำมา฿ชຌ
เดຌ ผนตงผิวจะตຌองยาวกวาความกวຌางของผนพืๅนทีไตຌองการตัดตง ละอัดนนอยางตไำ
ทีไสุด 60 ซม. จะตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงาน฿นดຌานรูปบบครงสรຌางขใงรง
พียงพอ คงรูปบบดิมขณะปฏิบัติงานทำดຌวยลหะ หรือวัสดุอืไนหุຌมลหะการอัดตัวคายนๅำ
สามารถกระทำเดຌดยยกขึๅน หรือปลอยลง ผน ต ง ผิ ว หลาย โ ครัๅ ง จนสามารถเดຌ
คอนกรีตทีไนนตามตຌองการ ผิวหนຌานนเมมีพรงอากาศ
3. ผนตงผิวจะตຌองวางละลืไอนเปบนบบหลอดยเมมีการยกขึๅนมีรงฉือนคลืไอนทีไเดຌทัๅง
ทางยาวละทางขวาง ดินหนຌา฿นทิศทางทีไงานทคอนกรีตคืบหนຌาสมอ ถຌาจำป็น฿หຌกระทำ
ซๅำเดຌจนกวาผิวหนຌาคอนกรีตจะมีนืๅอสมไำสมอ เดຌระดับละรูปรางทຌจริง ละปราศจาก
ผิวพรุน
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ค. การตงผิวดຌวยครืไองตงผิว ( Floating )
คอนกรีตหลังจากตัดตงละอัดนนรียบรຌอยลຌว จะตຌองทำ฿หຌผิวหนຌารียบ ถูกตຌอง ละอัดนน
ตอเปอีก ดຌวยการตงผิวดຌวยครืไองตงผิวตามนวยาว ทีไออกบบ฿หຌหมาะสมละเดຌรับความ
หในชอบจากผูຌควบคุมงาน ควรพิไมความระมัดระวัง฿นการตงผิว฿นวลาทีไหมาะสม฿นกระบวนการ
นีๅครืไองตงผิวจะทำงาน฿นลักษณะปาดเปปาดมาตามขวาง พรຌอมกับการคลืไอนตัวเปขຌางหนຌา
ง. การ฿ชຌบรรทัดตรงละกຌเขผิวทาง ( Straight Edging and Surface Correction )
หลังจากการตงผิวดຌวยกรียงตามยาวสรใจสมบูรณ์ลຌว ตຌองอานๅำปูนสวนกินออกทิๅง ตขณะทีไ
คอนกรีตยังคงสามารถหลอมหลอเดຌ ผิวหนຌาของคอนกรีตจะตຌองทดสอบ พืไอความถูกตຌองดຌวย
บรรทัดตรง ( Straight Edge ) ยาว 3 มตร บรรทัดตรงจะตຌองวางสั มผัสกับผิวคอนกรีต฿น
ลักษณะทีไตอนืไองกัน ขนานกับนวศูนย์กลางถนน ละครอบคลุมพืๅนทีไทัๅงหมดของผนพืๅนของ
ดຌานหนึไงเปอีกดຌานหนึไ งการตรวจสอบลวงหนຌาตามนวถนน฿นชวงตอเป จะตຌองเมยาวกินกวา
ครึไงหนึไงของความยาวบรรทัดตรง ถຌาพบวามีบริวณ฿ดป็นองหรือหลุม จะตຌองติม฿หຌตใมดຌวย
คอนกรีตสดทันที ละพบบริวณ฿ดสูงจะตຌองตัดลง฿หຌรียบ ผิวหนຌาจะตຌองตัดตง อัดนนละ
ตงผิวรียบ฿หมอีกครัๅง จะตຌองอา฿จ฿สป็นพิศษตอผิวบริวณรอยตอพืไอ฿หຌมัไน฿จวาเดຌความรียบ
ทีไตามตຌองการดยสมบูรณ์ การทดสอบดຌวยบรรทัดตรง ละการตงผิวหนຌาดຌวยกรียงจะตຌอง
ดำนินตอเปจนกระทัไงผิวทางทัๅงหมดรียบเดຌระดับ ละคຌงหลังทางตามกำหนด
จ.

ลักษณะผิว
1. ผิวคอนกรีตสำหรับ ชองจราจรจะตຌองตงผิว ดย฿ชຌปรงลวด ละจะตຌองรีบตงผิวดย
ฉับพลันมืไอนๅำปูนสวนกินขึๅนถึงผิวหนຌาถนน
2. ปรงลวดสามารถดำนิ น การเดຌ ดຌ ว ยมื อ จากสะพานทอดขຌ ามทีไ คลืไ อ นยຌ ายเดຌ หรื อ ดย
ครืไองจักรกล จะ฿ชຌวิธี฿ดกใตามปรงลวดจะตຌองกวຌางเมนຌ อยกวา 450 มิลลิมตร ละมี
ลวดสปริงสองถวจะตຌองมีจำนวนอย างนຌ อยทีไสุ ด 2 ครืไ องทีไห นຌ างานตลอดวลา พืไอ฿หຌ
สามารถทำงานเดຌจนป็นทีไพอ฿จของผูຌควบคุมงาน
3. เมຌกวาดดังกลาวจะตຌองลาดตามขวาง ละลากครัๅงดียวทานัๅน พืไอทำผิวหนຌา฿หຌป็นรอง
อยางสมไำสมอ ลึก 1 ถึง 2 มิลลิมตร รองนีๅจะตຌองตัๅงฉากกับนวศูนย์กลางของผน
พืๅน ลักษณะผิวจะตຌองทำ฿หຌสรใจสมบูรณ์
กอนทีไคอนกรีตจะอยู฿นสภาวะทีไมีผิวฉีกขาด
หรือขรุขระดยเมสมควรจากการลากเมຌกวาดผิวทีไลากเมຌกวาดลຌวจะตຌองปราศจากพืๅนทีไ
ขรุขระ รูพรุน เมสมไำสมอหรือป็นหลุมบอ ละมองดูเมป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌควบคุม
งาน

ฉ.

การตงขอบทีไบบหลอ ละทีไรอยตอ
1. หลังจากการลากเมຌกวาดลຌว ตกอนทีไคอนกรีตจะครบอายุการอยูตัวครัๅงรก ขอบตามยาว
ทัๅงสองขຌางของพืๅนถนน ละขอบรอยตอผืไอขยายตามขวางทัๅงสองดຌาน ระนาบของความ
ปราะ ยกวຌน มืไ อ฿ชຌลืไ อยรอยตอก อ สรຌางตามขวาง ละรอยตอ กอสรຌางฉุกฉิน จะตຌอ ง
ตกตงดຌวยครืไองมือทีไหในชอบลຌวละลบมุมจนเดຌรัศมี 5 มิลลิมตร ดยสมไำสมอ ผิว
รียบละอัดนน ผิวของผนพืๅนจะตຌองเมถูกรบกวนจนขรุขระ จากความอียงของครืไองมือ
ขณะ฿ชຌทีไ ทุ กรอยตอ ตัด ขวาง รอยปื้ อยทีไ กิด จากครืไ องมื อบนผ น พืๅ นขຌ างคี ยงกั รอยต อ
จะตຌองอาออกดยการลากเมຌกวาด การทำดังนีๅจะตຌองเมรบกวนมุมของผนพืๅนทีไเดຌลบมุม

งานครงสรຌางวิศวกรรม
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(SPECIFICATION)

ลຌว รอยครืไองมือตามขอบตลอดนวของผน พืๅน ฿หຌคงเวຌ฿นทีไศษคอนกรีตสวนบนของ
รอยตอจะตຌองอาออกทิๅง฿หຌหมด
รอยตอทุกหงจะตຌองทดสอบดຌวยบรรทั ดตรง กอนทีไคอนกรีตจะกอตัว ละจะตຌองกຌเข
ถຌารอยตอขຌางหนึไงสูงกวาอีกขຌางหนึไง หรือถຌาทัๅงสองดຌานสูงกวา หรือตไำกวาผนพืๅนขຌางคียง

ผิวทางทีไพึงประสงค์
หลังจากคอนกรีตขใงตัวพียงพอลຌว ผิวหนຌาจะตຌองทดสอบตอเปอีกพืไอความถูกตຌอง ดຌวยบรรทัดตรง
ยาว 3 มตร ทีไเดຌรับความหในชอบลຌววางผิวหนຌาตอนืไองกันเปดยมีระยะทาบ 1.5 มตร ตลอด
ผิวหนຌาทัๅงหมดดย ฉพาะอย างยิไ งทีไร อยตอผิ ว หนຌ าส ว น฿ดกใ ตาม มืไ อทดสอบ฿นนวยาวลຌ ว พบวา
บีไยงบนเปจากบรรทัดตรงกิน 3.5 มิลลิมตร ตเมกิน 7.0 มิลลิมตร จะตຌองทำครืไองหมายเวຌ
ละขัดออกดຌวยครืไองขัดพืๅนทีไหในชอบลຌวจนกระทัไงความบีไยงบนหลือเมกิน 3.5 มิลลิมตร มืไอ฿ดกใ
ตามถຌาพบวาความบีไยงบนจากบรรทัดตรงกิน 7.0 มิลลิมตร ผูຌรับจຌางจะตຌองรืๅอผงคอนกรีตออกทิๅง
ละกอสรຌาง฿หมดยสียคา฿ชຌจายอง การรืๅอออกทิๅงดังกลาวจะตຌองรืๅอตใมความลึก ละตใมความกวຌาง
ของผนพืๅน ยาวตไำสุด 3 มตร คาระดับจุด฿ดจุดหนึไงบนผิวคอนกรีตจะตຌองเมปรผันกินกว า 1 ซม.
จากคาระดับทีไกำหนดตรวจสอบดยสายอในยาว 20 มตร ฿นทิศทางตามยาว
การบมคอนกรีต
฿นทัน ทีห ลังจากลากเมຌกวาดละตกตงขอบสรใจสมบู รณ์ ปราศจากความสี ยหายลຌว ผิวคอนกรีต
จะตຌองบมทันที
การปฏิบัติการทคอนกรีตจะตຌองสัไง฿หຌหยุดชัไวคราว ถຌาพบวามืไอ฿ดกใ ตามการจัดหา
นๅำสำหรับ฿ชຌบมละทคอนกรีตเมพียงพอ วัสดุสำหรับบมคอนกรี ตจะตຌอง฿ชຌพิไมขึๅนจนป็นทีไพอ฿จของผูຌ
ควบคุมงานตตຌองเมกอ฿หຌกิดการคลืไอนตัวถຌามีสวน฿ดสวนหนึไงของผนพืๅนปลือย ขณะ฿ดขณะหนึไง
ระหวางระยะบมคอนกรีตจะตຌองรีบปຂด฿หมทันทีจนป็นทีไพอ฿จของผูຌควบคุมงานผนคอนกรีตจะตຌองเม
ปลอยทิๅงเวຌดยเมมีวัสดุ฿ดคลุม ตลอดระยะวลาของการบม ทันทีหลังจากการตง ผิวหนຌาครัๅงสุดทຌาย
สรใจสมบูรณ์ลຌว ผงคอนกรีตจะตຌองบมป็นวลาเมนຌอยกวา 7 วัน ผิวหนຌาจะตຌองตรวจสอบป็นปกติ
พืไอสรຌางความมัไน฿จวา ฿นชวงระยะวลารก ผิวคอนกรีตจะสามารถทนตอวัสดุทีไ฿ชຌคลุมละอุຌมความชืๅน
เดຌ ซึไงอาจจะป็นกระสอบ 2 ชัๅน หรือผຌาฝງาย 2 ชัๅน หรือทราย 1 ชัๅน หรือวัสดุดูดซึมนๅำเดຌดีชนิด
อืไน ทีไเดຌรับความหในชอบลຌว จะ฿ชຌวัสดุ฿ดกใตามจะตຌองรักษา฿หຌปยกชืๅนอยูตลอดวลาเมนຌอ ยกวา 7
วัน ละถึงระดับทีไจะมัไน฿จเดຌวามีความสัมพันธ์ 100% ทีไผิวหนຌาผงคอนกรีต มืไอถอดบบขຌางออก
ลຌว ดຌานขຌางผนพืๅนทัๅง 2 ดຌานทีไเมมีวัสดุคลุมจะตຌองปງองกันทันที พืไอ฿หຌการบมป็นเปชนดียวกับผิว
บนป็นสิไงจำป็นอยางยิไงตอการคงตัวละประสิท ธิภาพของคอนกรีตผิวทางวาการบ มคอนกรีตจะตຌอง
กระทำอยางนาพึงพอ฿จ ละผูຌรับจຌางจะตຌองปฏิบัติตามขຌอกำหนด฿นบทนีๅอยางละอียดละอยางรวดรใว
การถอดบบหลอ
การถอดบบหลอจะกระทำเดຌหลังจากทีไทคอนกรีต ละปรับตงรียบรຌอย ลຌวเมนຌอยกวา 12 ชม.
ทันทีทีไบบหลอรืๅอออก ขอบทัๅงสองขຌางของรอยตอผืไอขยายจะตຌองทำความสะอาดคอนกรีต ละวัสดุ
อุดรอยตอตใมความกวຌางทีไปลือยสำหรับตใมความลึกของผนพืๅน พืๅนทีไ฿ดทีไพบวามีพรงรังผึๅงลใกนຌอย
จะตຌองซอมดຌวยมอร์ตຌาประกอบดຌวยปูนซีมนต์ 1 สวน ละมวลรวมละอียด 2 สวนดยนๅำหนักพืๅนทีไ
฿ดทีไผูຌควบคุมงานพิจารณาลຌวหในวาป็นพรงรังผึๅง฿หญ พืๅนทีไนัๅนจะถือวาป็นขຌอบกพรอง ละจะตຌองรืๅอ
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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ออกทิๅงละกอสรຌาง฿หม ดยคา฿ชຌจายของผูຌรับจຌาง สวนทีไรืๅอออกทิๅงจะตຌองตใมความลึก ละตใมความ
กวຌางของผนพืๅน ละยาวตไำทีไสุด 3 มตร
การป้องกันผนคอนกรีต
ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดตัๅงผงกัๅน ละบำรุงรักษาความหมาะสม ตลอดจนจัดจຌางยามรักษาการณ์ พืไอยก
การจราจรสาธารณะออกเปจากผงคอนกรีตทีไพิไงกอสรຌางสรใจ฿หม โ จนกวาจะปຂด฿ชຌผงกัๅนดังกลาว
จะตຌองจัด฿หຌเมขัดยຌงกันกับการจราจรสาธารณะ ฿นทุกชองทางจราจรทีไตຌองการจะปຂด฿ชຌครืไองหมาย
ละสัญญาณเฟจราจรทีไจำป็นจะตຌองบำรุงรักษาดยผูຌรับจຌางพืไอระบุ อยางชัดจนวา ชองจราจร฿ดปຂด
ป็นสาธารณะ สถานทีไทีไจำป็น฿ด ดังทีไสดงเวຌ฿นบบปลนทีไตຌองจัดเวຌ฿หຌจราจรผานขຌามผนคอนกรีต
ผูຌรับจຌางจะตຌองกอสรຌางทางขຌาม฿หຌพียงพอตามความหมาะสม พืไอทอดขຌามผนคอนกรีต ดยค า฿ชຌจาย
ป็นของผูຌรับจຌางองทีไ฿ดกใตามกำหนดวาป็นผิวทางการจราจรสาธารณะอยูประชิดกันกับผนพืๅน หรือ
ชองทางทีไกำลังทคอนกรีต ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหา ติดตัๅงรัๅวปງองกันชัไวคราว฿หຌพียงพอตลอดนวบงชอง
จราจร ดยสามารถยຌายออก฿นภายหลังเดຌ ดยจะตຌองบำรุงรักษาเวຌ ณ ทีไนัๅนจนกวาผนพืๅนจะปຂ ด
การจราจร ผนการปฏิบัติงานของผูຌรับจຌาง จะตຌองจัดหลีกป็นพิศษสำหรับการลวงลๅำขຌาเป฿นผิวทาง
การจราจรสาธารณะมืไอระยะหางระหวางชองจราจรสาธารณะ ละครืไ องจักรทีไกำลังปฏิบัติงานของผูຌ
รับจຌางคับคบ ควร฿ชຌครืไองจักรพิศษ ออกบบ฿หຌขຌา - ออกเปทผนคอนกรีตเดຌดยเม ลวงลๅำขຌาเป
฿นผิวทางจราจรผนคอนกรีต฿ดทีไเดຌรับความสียหายจากการจราจร หรือจากสาหตุอืไนกอนทีไตรวจรับงาน
ครัๅงสุดทຌายจะตຌองซอมซมหรือท฿หมจนป็นทีไพอ฿จของผูຌควบคุมงาน ดยผูຌรับจຌางสียคา฿ชຌจายอง
การยานวรอยตอ
กอนปຂดการจราจร ละทันทีหลังจากการบมคอนกรีตครบอายุ รอยตอทัๅงตามนวยาวละตามขวาง
จะตຌองหยอดดຌวยวัสดุทีไหในชอบสำหรับ฿ชຌยานวรอยตอตຌองทำความสะอาด฿หຌทัไว ละผิวหนຌาหຌงจน
ป็นทีไพอ฿จของผูຌควบ
คุมงานกอนทายางรองพืๅนละทิๅงเวຌ฿หຌหຌง กอนหยอดดຌวยวัส ดุยานวรอยตอ
วัสดุทัๅงสองจะตຌองทำ฿หຌรຌอนละทาตามคำนะนำของผูຌผลิตดยครงครัด ปรงหมุนชนิดหิๅวเดຌ ละ
ครืไองอัดลม หรือทียบทาทีไเดຌรับความหในชอบลຌวจะตຌองนำมา฿ชຌทำความสะอาดรอยตอ ทัๅงยางรอง
พืๅนละวัสดุยานวจะตຌองปฏิบัติ ละ฿ชຌตามคำนะนำของผูຌผลิต ดยครงครัด ละ฿ชຌกับครืไองมือทีไ
หในชอบลຌว วัสดุยานวจะตຌองหยอดลงเป฿นรองรอยตอตามรายละอียดทีไสดงเวຌ฿นบบปลน หรือ
ตามคำนะนำของผูຌควบคุมงาน การหยอดจะตຌองกระทำ฿นลักษณะทีไวัสดุตຌองเมหกลຌนบนผิวคอนกรีต
ปลือย วัสดุทีไกินออกมาบนผิวพืๅนคอนกรีตจะตຌองกใ บออก฿นทันที ละทำความสะอาดผิวทางกรณีทีไ
จำป็นตຌองปງองกันการหนียวติดลຌอยวดยาน ผิวบนวัสดุยานวรอยตอจะตຌองรยผงฝุຆนซึไงป็นวัสดุทีไเดຌรับ
ความหใน ชอบวิธีอืไนอาจจะสามารถนำมา฿ชຌเดຌมืไอเดຌรั บ ความหในชอบจากผูຌควบคุมงานควรพิไมความ
ระมัดระวังป็นพิศษปງองกันการหยอดมากกินเป วัสดุยานวจะตຌองหยอด฿หຌถึงระดับรัศมีคຌง ละตไำ
กวาผิวบนลใกนຌอยวัสดุยานวรอยตอจะตຌองเมหยอดขณะอุณหภูมิของอากาศ฿นรม ตไำกวา 50 องศา F
( 10 องศา C ) วຌนตเดຌรับความหในชอบจากผูຌควบคุมงาน
การปิดการจราจร
ผิวทาง฿หมจะตຌองเมปຂ ดการจราจรกอนระยะวลา 28 วันนั บ จากมีการทคอนกรีต หากกิดความ
สียหาย฿ด โ ขึๅน ผูຌรับจຌางจะตຌองรับผิดชอบ฿นการซอมซม สรຌาง฿หม ตามทีไผูຌควบคุมงานกำหนด ดย
คา฿ชຌจายจะป็นของผูຌรับจຌางทัๅงสิๅน
งานครงสรຌางวิศวกรรม

3-34

รายละอียดประกอบบบกอสรຌาง งานครงสรຌางวิศวกรรม

(SPECIFICATION)

ความคลาดคลืไอนทีไยอม฿หຌ฿นงานพืๅนผิวคอนกรีต
งานพืๅ น คอนกรี ต จะตຌ อ งมี ก ารตรวจสอบความหนา ดยการทำ Core Test ตามวิ ธีก ารทีไ ร ะบุ เวຌ฿น
มาตรฐาน AASHTO T 148 การบงพืๅนทีไ฿นการทำ Core Test ฿หຌบงป็นหนวยตามความยาว ดย
หน วยหนึไ งมีความยาว 300 มตร ละกวຌางท ากั บ ความกวຌางทีไ ทคอนกรี ตตล ะครัๅ ง กรณี ทีไ ป็ 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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3.1.10 งานคันหินละรางตืๅน ( CURB AND GUTTER )(ถຌามี)
สวนทีไ 1 ทัไวเป
ขอบขตของงาน
งานนีๅประกอบดຌวยการหลอคันหิน รางตืๅน หรือคันหินละรางตืๅนดຌวยคอนกรีต ดยกอสรຌาง฿หຌป็นเป
ตามขຌอกำหนดรายละอียดการกอสรຌาง ตามตำหนงทีไกำหนดละนว ระดับ ความลาดชัน มิติ ละ
ชนิดทีไสดงเวຌ฿นบบปลน

สวนทีไ 2 วัสดุ
คอนกรีต
คอนกรีตจะตຌองป็นชนิด ละประภททีไเดຌระบุเวຌ฿นบบปลน ละจะตຌองตรงกับขຌอกำหนดตาง โ ของ
คอนกรีตตามระบุเวຌ฿นหัวขຌอวัสดุยารอยตอ
วัสดุอุดรอยตอผืไอขยายชนิดสำรใจรูป ( Joint Filler )
ANSI/ASTM D1751 หนา 20 มม. ฿หຌ฿ชຌ EXPANDITE ผลิตดย REEMAY ละจัดจำหนายดย UNION
ASSOCIATES หรือผลิตภัณฑ์คุณภาพทียบทา
วัสดุยารอยตอ ( Joint Sealant )
วัสดุยารอยตอ สำหรับรอยตอตามขวาง ( นวราบ นวตัๅง ละนวลาด ) จะตຌองป็นวัสดุ ยา
นวชนิด C ตามกำหนดดังนีๅ
1. ฿ชຌสำหรับยานวรอยตอระหวางผนพืๅนคอนกรีตบนดิน ละระหวางทนครืไองจักร
ละผนพืๅนบนดิน
2. วัสดุยานวกำหนด฿หຌป็น Hot-Pound Rubber Bithmen
3. วัสดุทีไกำหนด฿หຌ฿ชຌ
3ก. PIASTIC ผลิตดย EXPANDITE
3ข. IGAS K KPT ผลิตดย SIKA PACIFIC
3ค. หรือผลิตภัณฑ์ทียบทา

สวนทีไ 3 วิธีการกอสรຌาง
การตรียมการ
฿หຌทำการขุดจนเดຌความลึกทีไกำหนด ละจะตຌองบดอัดฐานซึไงรองรับคันหิน รางตืๅน หรือคันหินละราง
ตืๅน฿หຌนนเดຌพืๅนผิวทีไสมอ วัสดุทีไออนละวัสดุทีไ เมหมาะสม จะตຌองขุดออก฿หຌหมดละถมทนทีไดຌ วย
วัสดุทีไหมาะสม
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การหลอคันหิน
จะตຌองหลอคันหินละรางตืๅนป็นชวง฿หຌยาวทากับชวงระหวางรอยตอตามขวางของถนนคอนกรีต รอยตอ
ตามขวางของคัน หิ น ละรางตืๅน รวมถึงหลใกสຌ น สริมจะตຌองวางรูป ตามขวางของถนนคอนกรีตงาน
คอนกรีตจะตຌอง฿หຌป็นเปตามขຌอกำหนดตาง โ ของบททีไกีไยวขຌองบบหลอ เดຌหลังจากทคอนกรีตลຌวเม
นຌอยกวา 12 ชม. ฿หຌซอมผิวทีไมีรอยตำหนิลใกนຌอยดຌวยปูนสอทีไมีสวนผสมของปูนซีมนต์ 1 สวน ละ
ทรายละอียด 2 สวน หຌามซอมซมดຌานหนຌาของคันหิน รางตืๅน สวนทีไเมยอมรับตຌองรืๅอออก ละหลอ
ขึๅน฿หมดຌวยคา฿ชຌจายของผูຌรับจຌางงานคันหินละรางตืๅนทีไลຌวสรใจ จะตຌองเดຌนว ความลาดชัน ละ
ระดับทีไกำหนดคลาดคลืไอนเดຌเมกิน 5 มิลลิมตร ละจะตຌองมีรูปรางทีไสมไำสมอปราศจากรอยบิด
หรืองอทีไมองหในเดຌ

3.2.1

งานบบหลอ

สวนทีไ 1 ทัไวเป
ขอบขตของงาน
ก.

ผูຌรับจຌางตຌองจัดหา ละติดตัๅงอุปกรณ์ตางโ ทีไจำป็นทีไตຌอง฿ชຌ฿นงานบบหลอคอนกรีต

อกสารอຌางอิง
ก.
ข.

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

การคำนวณออกบบ
ก.

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

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

การยึดทะยง
ระบบบบหลอจะตຌองคำนวณออกบบ฿หຌถายรงทางขຌางลางลงสูพืๅนดิน฿นลักษณะ
ปลอดภัยตลอดวลาจะตຌองจัด฿หຌมีการยึดทะยงทัๅง฿นระนาบดิไงละระนาบราบตามตຌองการ
พืไอ฿หຌมีสติฟนสสูงละพืไอปງองกันการกงขององค์อาคารดีไยว โ

ง.

ฐานรากสำหรับงานบบหลอ
จะตຌองคำนวณออกบบฐานรากซึไงจะป็นบบวางบนดินฐานผหรือสาขใม฿หຌถูกตຌองหมาะสม

จ.

การทรุดตัว
บบหลอจะตຌองสรຌาง฿หຌสามารถปรับระดับทางนวดิไงเดຌ พืไอป็นการชดชยกับการทรุดตัว
ทีไอาจกิดขึๅน พืไอ฿หຌกิดการทรุดตัวนຌอยทีไสุดมืไอ รับนๅำหนักตใมทีไ ฿นกรณีทีไ฿ชຌเมຌ ตຌองพยายาม฿หຌมีจำนวน
รอยตอทางนวราบนຌอยทีไสุด ดยฉพาะจำนวนรอยตอซึไงนวสีๅยนบรรจบบนนวสีๅยนดຌานขຌางซึไงอาจ฿ชຌ
ลิไมสอดทีไยอดหรือกຌนของคๅำยันอยาง฿ดอยางหนึไง ตจะ฿ชຌทัๅงสองปลายเมเดຌ ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌสามารถปรับกຌการ
ทรุดตัวทีไเมสมไำสมอทางนวดิไงเดຌ หรือพืไอสะดวก฿นการถอดบบ
รูปบบ
ก.

การอนุมัติดยวิศวกร
฿นกรณี ทีไกำหนดเวຌกอนทีไจะลงมือสรຌ างบบหล อ ผูຌ รับ หมาจะตຌองส งรูป บบสดง
รายละอียดของงานบบหลอพืไอ฿หຌวิศวกรอนุมัติกอน หากบบดังกลาวเม ป็นทีไพอ฿จของวิศวกรผูຌรับหมา
จะตຌองจัดการกຌเขตามทีไกำหนด฿หຌ สรใจกอนทีไจะริไมงาน การทีไวิศวกรอนุมัติ฿นบบทีไสนอหรือกຌเข
มาลຌว มิเดຌหมายความวาผูຌรับหมาจะหมดความรับผิดชอบทีไจะตຌองทำการกอสรຌาง฿หຌดีละดูลรักษา฿หຌ
บบหลออยู฿นสภาพทีไ฿ชຌงานเดຌดีตลอดวลา
ข.

สมมติฐาน฿นการคำนวณออกบบ
฿นบบสำหรับบบหลอจะตຌองสดงคาตาง โ ทีไสำคัญตลอดจนสภาพการบรรทุก
นๅำหนักรวมทัๅงนๅำหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตทีไจะปลอยลง
มา นๅำหนักอุปกรณ์คลืไอนทีไซึไงอาจตຌองทำงานบนบบหลอ รงดันฐาน หนวยรงตาง โ
ทีไ฿ชຌ฿นการคำนวณออกบบละขຌอมูลทีไสำคัญอืไน โ

ค.

รายการตาง โ ทีไตຌองปรากฏ฿นรูปบบ
รูปบบสำหรับงานบบหลอจะตຌองมีรายละอียดตาง โ ดังตอเปนีๅ
1. สมอ คๅำยันละการยึดยง
2. การปรับบบหลอ฿นทีไระหวางทคอนกรีต
3. ผนกัๅนนๅำ รองลิๅน ละสิไงทีไจะตຌองสอดเวຌ
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นัไงรຌาน
รูนๅำตา หรือรูทีไจาะเวຌสำหรับครืไองจีๅ ถຌากำหนด
ชองสำหรับทำความสะอาด
รอยตอ฿นขณะกอสรຌาง รอยตอสำหรับควบคุม ละรอยตอขยายตัว ตามทีไระบุเวຌ฿นบบ
ถบมนสำหรับมุมทีไเมฉาบ (ปลือย)
การยกทຌองคาน ละพืๅนกันอน
การคลือบผิวบบหลอ
รายละอียด฿นการคๅำยัน ปกติจะเมยอม฿หຌมีการคๅำยันซຌอน นอกจากวิศวกร
จะอนุญาต

สวนทีไ 2 วัสดุ
วัสดุสำหรับบบหลอ
ก.

ผูຌรับหมาอาจลือก฿ชຌวัสดุ฿ดกใเดຌทีไหมาะสม฿นการทำบบหลอ ตผิวคอนกรีตทีไเดຌ
จะตຌองตรงตามกำหนดเวຌ฿นบบกอสรຌาง ละรายการประกอบบบทุกประการ

อุปกรณ์ประกอบสำหรับบบหลอ
ก.

อุปกรณ์ยึดบบหลอ : ทำดຌวยลหะละป็นชนิดถอดออกเดຌปราศจากสวนทีไชำรุด
ซึไงอาจจทำ฿หຌกิดพรง฿นผิวคอนกรีตขนาด 25 มม.

ข.

ผนกันนๅำซึม : ผนพีวีซี ซึไงสามารถรับรงดึงเดຌเมนຌอยกวา 12 Mpa สามารถ฿ชຌ
฿นอุณหภูมิระหวาง 46-79C, ขนาดละรูปรางตามระบุเวຌ฿นบบ

สวนทีไ 3 การดำนินงาน
การกอสรຌาง
ก.

บททัไวเป
1. บบหลอจะตຌองเดຌรับการตรวจกอนจึงจะรียงหลใกสริมเดຌ
2. บบหลอจะตຌองนนพอควรพืไอปງองกันเมเดຌมอร์ตຌาเหลออกจากคอนกรีต
3. บบหลอจะตຌองสะอาดปราศจากฝุຆน มอร์ตຌา ละสิไงปลกปลอมอืไน โ ฿นกรณีทีไเมสามารถ
ขຌาถึงกຌนบบจากภาย฿นเดຌ จะตຌอ งจัดชองเวຌส ำหรับ ฿หຌ สามารถขจัดสิไ งทีไเมตຌองการตาง โ ออกกอนท
คอนกรีต
4. หຌ ามนำบบหล อ ซึไงชำรุ ดจากการ฿ชຌงานครัๅ งหลั งสุ ด จนถึงขัๅน ทีไ อาจทำลายผิ ว หนຌ าหรื อ
คุณภาพคอนกรีตเดຌมา฿ชຌอีก
5. ฿หຌหลีกลีไยงการบรรทุกนๅำหนักบนคอนกรีตซึไงทเดຌพียงหนีไงสัปดาห์ หຌามยนของหนัก โ
ชน มวลรวมเมຌ กระดาน หลใกสริม หรืออืไน โ ลงบนคอนกรีต฿หม โ หรือมຌกระทัไงการกองวัสดุ
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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6. หຌามยนหรือกองวัสดุกอสรຌางบนบบหลอ฿นลักษณะทีไจะทำ฿หຌบบหลอนัๅนชำรุดหรือป็น
การพิไมนๅำหนักมากกินเป
ข.

ฝมือ
฿หຌระมัดระวังป็นพิศษ฿นขຌอตอเปนีๅพืไอ฿หຌน฿จวาจะเดຌงานทีไมีฝมือดี
1. รอยตอของคๅำยัน
2. การสลับจุดรวมหรือรอยตอ฿นผนเมຌอัด ละการยึดยง
3. การรองรับคๅำยันทีไถูกตຌอง
4. จำนวนหลใกสຌนสำหรับยึดหรือทีไจับละตำหนงทีไหมาะสม
5. การขันหลใกสຌนสำหรับยึด หรือทีไจับ฿หຌดึงพอดี
6. การบกทาน฿ตຌดินชัๅนคลนจะตຌองมีอยางพียงพอ
7. การตอคๅำยันกับจุดรวมจะตຌองขใงรงพอทีไจะตຌานรงยกหรือรงบิด ณ จุด
รวมนัๅน โ เดຌ
8. การคลือบผิวบบหลอจะตຌองกระทำกอนรียงหลใกสริม ละจะตຌองเม฿ชຌ฿น
ปริมาณมากกินเปจนปื้อนหลใก
9. รายละอียดของรอยตอสำหรับควบคุม ละรอยตอขณะกอสรຌาง

ค.

ความคลาดคลืไอนทีไยอม฿หຌ
1. ความคลาดคลืไอนจากนวสายดิไง
฿นตละชัๅน...................................... 10 มม.
2. ความคลาดคลืไอนจากระดับหรือจากความลาดทีไระบุ฿นบบ
฿นชวง 10 มตร................................. 15 มม.
3. ความคลาดคลืไอนของนวอาคารจากนวทีไกำหนด฿นบบ ละตำหนงสา
ผนังละประจันทีไกีไยวขຌอง
฿นชวง 10 มตร................................. 20 มม.
4. ความคลาดคลืไอนของขนาดของหนຌาตัดสาละคาน ละความหนาของผน
พืๅนละผนัง
ลด............................................ 5 มม.
พิไม........................................... 10 มม.
5. ฐานราก
1. ความคลาดคลืไอนจากขนาด฿นบบ
ลด........................................ 20 มม.
พิไม....................................... 50 มม.
2. ตำหนงผิด หรือ ระยะฉศูนย์.................... 50 มม.
3. ความคลาดคลืไอน฿นความหนา
ลด........................................ 50 มม.
พิไม....................................... 100 มม.
6. ความคลาดคลืไอนของชัๅน
ลูกตัๅง.......................................... 2.5 มม.

งานครงสรຌางวิศวกรรม
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ลูกนอน......................................... 5 มม.
ง.

งานปรับบบหลอ
1. กอนทคอนกรีต
1.1 จะตຌองติดตัๅงอุปกรณ์สำหรับ฿หຌความสะดวก฿นการจัดการคลืไอนตัว
ของบบหลอ ขณะทคอนกรีตเวຌทีไบบสวนทีไมีทีไรองรับ
1.2 หลังจากตรวจสอบขัๅนสุดทຌายกอนทคอนกรีต จะตຌองยึดลิไมทีไ฿ชຌ฿น
การจัดบบ฿หຌเดຌทีไนนหนา
1.3 จะตຌองยึดบบหลอกับคๅำยันขຌาง฿ตຌ฿หຌนนหนา พอทีไจะเมกิดการคลืไอนตัว
ทัๅงทางดຌานขຌาง ละดຌานขึๅนลงของสวนหนึไงสวน฿ดของระบบหลอทัๅงหมดขณะท
คอนกรีต
1.4 จะตຌองผืไอระดับละมุมมนเวຌสำหรับรอยตอตาง โ ของบบหลอ การทรุด
ตัว การหดตัวของเมຌ การอนนืไองจากนๅำหนักบรรทุกคงทีไ ละการหดตัวทางอี
ลาสติคขององค์อาคาร฿นบบหลอ ตลอดจนการยกทຌองคานละพืๅนซึไงกำหนดเวຌ
฿นบบกอสรຌาง
1.5 จะตຌองจัดตรียมวิธีปรับระดับ หรือนวของคๅำยัน฿นกรณีทีไกิดการทรุดตัว
มากกินเป ชน ฿ชຌลิไมหรือมรง
1.6 ควรจัดทำทางดินสำหรับอุปกรณ์ทีไคลืไอนทีไเดຌ ดยทำสาหรือขารองรับ
ตาม ตจะตຌองการละตຌองวางบนบบหลอ หรือองค์อาคารทีไป็นครงสรຌางดยตรงเมควรวางบนหลใกสริม
นอกจากจะทำทีไรองรับหลใกนัๅนป็นพิศษ บบหลอจะตຌองพอหมาะกับทีไรองรับของทางดินดังกลาว ดย
ยอม฿หຌกิดการอน ความคลาดคลืไอนหรือการคลืไอนตัวทางขຌางเมกินคาทีไยอม฿หຌ
2.

ระหวางละหลังการทคอนกรีต
2.1 ฿นระหวางละภายหลังการทคอนกรีต จะตຌองตรวจสอบระดับการยก
ทຌองคานพืๅนละการเดຌดิไงของระบบบบหลอดย฿ชຌอุปกรณ์ตามขຌอ 1 หากจำป็ น฿หຌรีบดำนินการ
กຌเขทันที ฿นระหวางการกอสรຌางหากปรากฏวาบบหลอริไมเมขใงรงละสดง฿หຌหในวากิด การทรุ ดตัว
มากกินเป หรือกิดการกงบิดบีๅย วลຌว ฿หຌหยุดงานทันที หากหในวาสวน฿ดจะชำรุดตลอดเปกใ฿หຌรืๅอออก
ละสริมบบหลอ฿หຌขใงรงยิไงขึๅน
2.2 จะตຌองมีผูຌคอยฝງาสังกตุบบหลออยูตลอดวลา พืไอทีไมืไอหในวาสมควรจะกຌเข
สวน฿ดจะเดຌดำนินการเดຌทันที ผูຌทีไทำหนຌาทีไนีๅตຌองปฏิบัติงานดยถือความปลอดภัยป็นหลักสำคัญ
2.3 การถอดบบหลอละทีไรองรับ หลังจากทคอนกรีตลຌวจะตຌองคงทีไ รองรับเวຌกับทีไ
ป็นวลาเมนຌอยกวาทีไกำหนดขຌางลางนีๅ฿นกรณีทีไ฿ชຌปูนซีมนต์ชนิด฿หຌกำลังสูงรใวอาจลดระยะวลาดั งกลาวลง
เดຌตามความหในชอบของวิศวกร
คๅำยัน฿ตຌคาน
คๅำยัน฿ตຌผนพืๅน
ผนัง
สา
ขຌางคานละสวนอืไน โ
งานครงสรຌางวิศวกรรม

14 วัน
14 วัน
24 ชัไวมง
24 ชัไวมง
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อยางเรกใดี วิศวกรอาจสัไง฿หຌยืดวลาการถอดบบออกเปอีกเดຌหากหในป็นการสมควร ถຌาปรากฏ
วามีสวนหนึไงสวน฿ดของงานกิดชำรุดนืไองจากถอดบบรใวกินกวากำหนด ผูຌรับหมาจะตຌองทุ บสวนนัๅนทิๅง
ละสรຌางขึๅน฿หมทนทัๅงหมด ทัๅงนีๅมืไอถอดบบออกลຌว฿หຌคๅำตามจุดตางโ ทีไหมาะสมอีก 14 วัน
2.4 หຌามขึๅนเปทำการกอสรຌางบนบบหลอคอนกรีตของสวนกอสรຌางทีไทคอนกรีตลຌว
จนกวาจะพຌน 48 ชัไวมง หลังจากทคอนกรีตครัๅงสุดทຌาย฿นบบหลอสวนนัๅน
การตงผิวคอนกรีต
ก.

ข.

คอนกรีตสำหรับอาคาร
1. การสรຌางบบหลอจะตຌองกระทำพอทีไมืไอคอนกรีตขใงตัวลຌวจะอยู฿นตำหนงทีไถูกตຌอง
ละตຌองมีขนาดละชนิดของผิวตรงตามทีไกำหนดทัๅง฿นบทกำหนด
ละ/หรือรูปบบทาง
วิศวกรรมทางสถาปัตยกรรม
2. สำหรับผนพืๅนหลังคารวมทัๅงกันสาดละดาดฟງา หຌามขัดมันผิวป็นอันขาด
นอกจาก฿นบบจะระบุเวຌ
การตงผิวถนน฿นบริวณอาคาร
การตงผิวถนนอาจ฿ชຌมือหรือครืไองจักรกลกใเดຌ ฿นทันทีทีไตงผิวสรใจ฿หຌตรวจสอบระดับ
ดຌวยเมຌตรงยาว 3 มตร สวนทีไวຌา฿หຌติมดຌวยคอนกรีตทีไมีสวนผสมดียวกันสำหรับสวนทีไคຌง
นูน฿หຌตัดออกลຌวตงผิว฿หม

การกຌเขผิวทีไเมรียบรຌอย
ก. ทัน ทีทีไ ถอดบบจะตຌองทำการตรวจสอบ หากพบวาผิ วคอนกรี ตเม รียบรຌอยจะตຌองจຌ ง฿หຌ
วิศวกรทราบทันที มืไอวิศวกร฿หຌความหในชอบวิธีการกຌเขลຌว ผูຌรับหมาตຌองดำนินการซอม฿นทันที
ข. หากปรากฏวามีการซอมซมผิวคอนกรีตกอนเดຌรับการตรวจสอบดยผูຌทนผูຌวาจຌาง
คอนกรีตสวนนัๅนอาจถือป็นคอนกรีตสียกใเด
งานนัไงรຌาน
พืไ อ ความปลอดภั ย ผูຌ รั บ หมาควรปฏิ บั ติ ต าม " ขຌ อ กำหนดนัไ ง รຌ า นงานก อ สรຌ า งอาคาร " ฿น
มาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานหงประทศเทย

3.2.2

หลใกสริมคอนกรีต

สวนทีไ 1 ทัไวเป
ขอบขตของงาน
ก.

" กรณีทัไวเปละกรณีพิศษ " ทีไระบุเวຌ฿นภาคอืไน ฿หຌนำมา฿ชຌกับหมวดนีๅดຌวย
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ข. ขຌอกำหนด฿นหมวดนีๅคลุมถึงงานทัไวเปกีไยวกับการจัดหา การตัด การดัด ละการรียงหลใกสริม
ตามชนิดละขัๅนทีไระบุเวຌ฿นบบละ฿นบทกำหนดนีๅ
งานทีไทำจะตຌองตรงตามบบบทกำหนดละตาม
คำนะนำของวิศวกรอยางครงครัด
ค. รายละอียดกีไยวกับหลใกสริมคอนกรีต ซึไงมิเดຌระบุ฿นบบละบทกำหนดนีๅ ฿หຌถือปฏิบัติตาม "
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตสริมหลใก " ของวิศวกรรมสถานหงประทศเทยฯ ทีไ 1008-38 ทุก
ประการ
การตรวจรับรองคุณภาพ
คุณภาพของหลใกทีไ฿ชຌสริมคอนกรีตจะตຌองตรงตามกณฑ์กำหนดของสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทัๅงขนาด นๅำหนัก ละคุณสมบัติอืไน โผูຌรับหมาจะตຌองจัดสงตัวอยาง
หลใกสริมเปทดสอบยังสถาบันทีไชืไอถือเดຌ ละผูຌรับหมาตຌอง ป็นผูຌออกคา฿ชຌจายทัๅงหมด
฿นการทดสอบละอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง รายงานผลการทดสอบ฿หຌจัดสงสำนารวม 3 ชุด
การกใบรักษาหลใกสຌนสริมคอนกรีต
จะตຌองกใบ หลใกสຌน สริมคอนกรีตเวຌ หนื อพืๅ นดิน เมนຌ อยกวา 200 มม. ละอยู ฿นอาคาร หรือทำ
หลังคาคลุมมืไอจัดรียงหลใกสຌนขຌาทีไพรຌอมจะทคอนกรีตลຌว หลใกนัๅนจะตຌองสะอาดปราศจากฝุຆน
นๅำมัน สี สนิมขุดละสะกใด

สวนทีไ 2 วัสดุ
หลใกสຌนสริมคอนกรีต
ก.
ข.

หลใกสຌนสริมคอนกรีตขนาดตัๅงต 9 มม. ลงมา กำหนด฿หຌ฿ชຌหลใกสຌนกลมตามมาตรฐาน
มอก. 20-2543 ชัๅนคุณภาพ SR-24
หลใกสຌนสริมคอนกรีตขนาดตัๅงต 10 มม. ขึๅนเป กำหนด฿หຌ฿ชຌหลใกขຌออຌอยตามมาตร
ฐาน มอก. 24-2543 ชัๅนคุณภาพ SD-40

หลใกสริมชืไอมตะกรง (Welded Wire Fabric) :
ตามมาตรฐาน ASTM A185, ชนิดรียบ ผลิตดยบริษัท สามชัย จำกัด หรือบริษัท Thai Mesh
จำกัด หรือบริษัท หลใกสยาม จำกัด
อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
ก. ลวดผูกหลใก : มอก. 138-2518 สຌนผาศูนย์กลางเมลใกกวา 1.25 มม.
การประกอบหลใกสริม
ก. ฿หຌตรียมละประกอบหลใกสริมตาม CRSE Manual of Practice ละ ACI 318
ข. ชืไอมหลใกสริมตามมาตรฐาน ANSI/AWS D12.1
ค. ฿นกรณีทีไเมเดຌกำหนดตำหนงตอทาบของหลใกสริม฿นบบ ฿หຌกำหนดตำหนงตอทาบ
ทีไหนวยรงตไำสุด (Minimum Stress) ละ฿หຌวิศวกรผูຌออกบบพิจารณา
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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สวนทีไ 3

วิธีดำนินงาน

การตัดละประกอบ
ก.

การดัดละตัดหลใกสຌนดยวิธีผา฿หຌรຌอน ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับดุลยพินิจของวิศวกรผูຌควบ
คุมงานหรือผูຌทนผูຌวาจຌาง
ข.
หลใกสริมจะตຌองมีขนาดละรูปรางตรงตามทีไกำหนด฿นบบ ละ฿นการตัดละดัด
จะตຌองเมทำ฿หຌหลใกชำรุดสียหาย
ค. การดัดหลใกสຌนป็นเปตามมาตรฐานของ ACI 318 ละ CRSI Manual of Practice
ง. ของอ หาก฿นบบเมเดຌระบุถึงรัศมีของการงอหลใก ฿หຌงอตามกณฑ์กำหนดตอ
เปนีๅ
1. สวนทีไงอป็นครึไงวงกลมดยมีสวนทีไยืไนตอออกเปอีกอยางนຌอย 4 ทาของ
ขนาดสຌนผาศูนย์กลางของหลใกนัๅน ตระยะยืไนนีๅตຌองเมนຌอยกวา 7.5 ซม.
หรือ
2. สวนทีไงอป็นมุมฉากดยมีสวนทีไยืไนตอออกเปถึงปลายสุดของหลใกอยางนຌอยอีก
12
ทา ของขนาดสຌนผาศูนย์กลางของหลใกนัๅน หรือ
3. ฉพาะหลใกลูกตัๅงละหลใกปลอก ฿หຌงอ 90 องศา หรือ 135 องศา ดยมีสวนทีไยืไนถึง
ปลายขออีกอยางนຌอย 6 ทา ของสຌนผาศูนย์กลางของหลใกตตຌองเมนຌอยกวา 6 ซม.
จ. ขนาดสຌนผาศูนย์กลางทีไลใกทีไสุดสำหรับของอ สຌนผาศูนย์กลางของการงอหลใก฿หຌ
วัดดຌาน฿นของหลใกทีไงอ สำหรับมาตรฐานขนาดผาศูนย์กลางทีไ฿ชຌตຌองเมลใกกวาคาทีไ
฿หຌเวຌ฿นตารางขຌางลางนีๅ
ตารางทีไ 3.2.2.1
ขนาดสຌนผาศูนย์กลางทีไลใกทีไสุดสำหรับของอหลใกขຌออຌอย
ขนาดของหลใก
9 ถึง 16 มม.
20 ถึง 25 มม.

ขนาดสຌนผาศูนย์กลางทีไลใกทีไสุด
5 ทาของสຌนผาศูนย์กลางของหลใกนัๅน
6 ทาของสຌนผาศูนย์กลางของหลใกนัๅน

การรียงหลใกสริม
ก.

กอนรียงขຌาทีไจะตຌองทำความสะอาดหลใกมิ฿หຌมีสนิมขุม สะกใด ละวัสดุคลือบ
ตาง โ ทีไจะทำ฿หຌการยึดหนวงสียเป
ข. จะตຌองรียงหลใกสริมอยางประณีต฿หຌอยู฿นตำหนงทีไถูกตຌองพอดี ละผูกยึด฿หຌ
นนหนาระหวางทคอนกรีต หากจำป็นกใอาจ฿ชຌหลใกสริมพิศษชวย฿นการติดตัๅง
เดຌ
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ค. ทีไจุดตัดกันของหลใกสຌนทุกหงจะตຌองผูก฿หຌนนดຌวยลวดหลใกบอร์ 16 S.W.G.
(annealed-iron wire) ดยพันสองรอบละพับปลายลวดขຌา฿นสวนทีไจะป็นนืๅอ
คอนกรีตภาย฿น
ง. ฿หຌรักษาระยะหางระหวางบบกับหลใกสริม฿หຌถูกตຌองดย฿ชຌหลใกขวน กຌอน
มอร์ตຌา หลใกยึด หรือวิธีอืไน฿ดซึไงวิศวกร฿หຌความหในชอบลຌว กຌอนมอร์ตຌา฿หຌ฿ชຌ
สวนผสมซีมนต์ 1 สวน ตอทรายทีไ฿ชຌผสมคอนกรีต 1 สวน
จ. หลังจากผูกหลใกสรใจลຌวจะตຌอง฿หຌวิศวกรตรวจกอนทคอนกรีตทุกครัๅง หากผูกทิๅง
เวຌนานกินควร จะตຌองทำความสะอาดละ฿หຌวิศวกรตรวจอีกครัๅงกอนทคอนกรีต
การตอหลใกสริม
ก.

฿นกรณีทีไมีความจำป็นตຌองตอหลใกสริมนอกจุดทีไกำหนด฿นบบ หรือทีไระบุ฿น
ตาราง 3.2.2.2 ทัๅงตำหนงละวิธีตอจะตຌองเดຌรับความหในชอบจากวิศวกร
ข. ฿นการตอบบทาบ ฿หຌดูจากบบ Typical Detail ลຌว฿หຌผูกมัดดຌวยลวดผูกหลใกบอร์
16 S.W.G.
ค. สำหรับหลใกสริมทีไผลทิๅงเวຌพืไอจะชืไอมตอกับหลใกของสวนทีไจะตอติมภายหลัง
จะตຌองหาทางปງองกันมิ฿หຌสียหาย ละผุกรอน
ง. การตอหลใกสริมดยวิธีชืไอม จะตຌอง฿หຌกำลังของรอยชืไอมเมนຌอยกวารຌอยละ 125 ของกำลัง
ของหลใกสริมนัๅน กอนริไมงานหลใกจะตຌองทำการทดสอบกำลังของรอยตอชืไอมดยสถาบันทีไ
ชืไอถือเดຌ ละผูຌรับหมาป็นผูຌออกคา฿ชຌจาย ผูຌรับหมาจะตຌองสงสำนาผลการทดสอบอยาง
นຌอย 3 ชุด เปยังสำนักงานวิศวกร
จ. ณ หนຌาตัด฿ด โ จะมีรอยตอของหลใกสริมกินรຌอยละ 25 ของจำนวนหลใกสริม
ทัๅงหมดเมเดຌ
ฉ. รอยตอทุกหงจะตຌองเดຌรับการตรวจละอนุมัติดยวิศวกรกอนทคอนกรีต รอยตอ
ซึไงเมเดຌรับการอนุมัติ฿หຌถือวาป็นรอยตอสีย อาจถูกหຌาม฿ชຌกใเดຌ
ตาราง 3.2.2.2 รอยตอ฿นหลใกสริม
ชนิดขององค์อาคาร
ผนพืๅนละผนัง

สา

ฐานราก
งานครงสรຌางวิศวกรรม

ชนิดของรอยตอ
ตอทาบ หรือตอดย฿ชຌ Coupler
(สำหรับหลใกสຌนขนาด
สຌนผาศูนย์กลางมาก
กวา 28 มิลลิมตร

ตำหนงของรอยตอ
ตามทีไเดຌรับอนุมัติหลใกบนตอทีไ
กลางคานหลใกลางตอทีไหนຌาสา
ถึงระยะ 1/5 จากศูนย์กลาง
สาหนือระดับพืๅน 1 มตร
จนถึงระดับกึไงกลางความสูง
ตอทาบ หรือตอดย฿ชຌ Coupler ตาม Typical Detail ฿นบบ
(สำหรับหลใกสຌนขนาด
สຌนผาศูนย์กลางมาก
กวา 28 มิลลิมตร
หຌามตอ
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* หลใกทีไมีขนาดสຌนผาศูนย์กลางตัๅงต 28 มม. ขึๅนเป฿หຌตอดຌวย Coupler

3.2.3 คอนกรีต
สวนทีไ 1 ทัไวเป
ขอบขตของงาน
ก. " สภาวะทัวไปและพิ
่
เศษ " ในภาคอื่นให้คลุมถึงหมวดนี้ดว้ ย
ข. งานคอนกรีตในที่น้ี หมายรวมถึงงานคอนกรีตสาหรับโครงสร้าง ซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์ และ
เป็ นไปตามแบบและบทกาหนดอย่างเคร่งครัด และเป็ นไปตามข้อกาหนดและสภาวะต่าง ๆ ของสัญญา
ค. หากมิได้ระบุในแบบและ/หรือบทกาหนดนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก และงานคอนกรีตทัง้ หมดให้เป็ นไปตาม "มาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก "ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ 1008-38 ทุกประการ
การกใบวัสดุ
ก. ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังเก็บหรือไซโลทีป่ ้ องกันความชื้นและความ สกปรกได้ และ
ในการส่งให้ส่งในปริมาณเพียงพอที่จะไม่ทาให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือล่าช้า ไม่ว่ากรณี ใดจะต้องแยก
วัสดุทส่ี ง่ มาแต่ละครัง้ ให้เป็ นสัดส่วนไม่ปะปนกัน
ข. การส่งมวลรวมหยาบให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานที่ ก่อสร้าง 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 คอนกรีตตຌองประกอบดຌวยปูนซีมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ นๅำละสาร
ผสมพิไมตามตจะกำหนด ผสม฿หຌขຌากันป็นอยางดีดยมีความขຌนหลวทีไพอหมาะ
ข.
ความขຌนหลว คอนกรีตทีไจะ฿ชຌกับทุกสวนของงานจะตຌองผสม฿หຌขຌาป็นนืๅอดียวกัน
ดยมีความขຌนหลวทีไพอหมาะทีไสามารถทำ฿หຌนนเดຌภาย฿นบบหลอ
ละรอบหลใกสริม
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หลังจากอัดนนดยการกระทุຌงดຌวยมือ หรือดยวิธีสัไนทีไเดຌรับการหในชอบลຌว จะตຌองเมมีนๅำทีไ
ผิวคอนกรีตมากกินเป ละจะตຌองมีผิวหนຌารียบปราศจากพรง การยกยะ รูพรุน มืไอ
ขใงตัวลຌวจะตຌองมีกำลังตามทีไตຌองการตลอดจนความทนทานตอการตกสลาย ความคงทน
ความทนตอ การขัดสี ความสามารถ฿นการกันนๅำ รูปลักษณะละคุณสมบัติอืไน โ ตามทีไกำหนด
ค.

กำลังอัดคอนกรีตสำหรับตละสวนของอาคารจะตຌองมีกำลังอัดตามทีไสดงเวຌ฿น
ตารางทีไ 1.3-1 กำลังอัดทีไสูงสุด฿หຌคิดทีไอายุ 28 วันป็นหลักสำหรับปูนซีมนต์ชนิด
ทีไ 1 ธรรมดาตถຌา฿ชຌปูนซีมนต์ชนิดทีไ 3 ซึไง฿หຌกำลังสูงรใว฿หຌคิดทีไอายุ 7 วัน ทัๅงนีๅ฿หຌ฿ชຌ
ทงกระบอกคอนกรีตขนาดสຌนผาศูนย์กลาง 15 ซนติมตร ละสูง 30 ซนติมตร

ง.

ขนาด฿หญสุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุ฿หญสุดของมวลรวมหยาบจะตຌองป็นเป
ตามตารางทีไ 3.2.3.1
ตารางทีไ 3.2.3.1
การบงประภทคอนกรีตละกณฑ์กำหนดกีไยวกับกำลังอัด
ชนิดของการกอสรຌาง

ประภท

คอนกรีตสำหรับครงสรຌางทัไวเป
ฐานราก พืๅน คาน ละกำพงทีไสัมผัสกับดิน
พืๅน คาน สาละกำพงหนือพืๅนดิน

ก
ข*
ค

คาตไำสุดของกำลังอัดของ
ทงกระบอกคอนกรีตหลังท
ลຌว 28 วัน-กก./ซม.2
240
240**
240

** คอนกรีตสำหรับพืๅน ละกำพงทีไสัมผัสดิน สระนๅำ ถังนๅำ ละหลังคา จะตຌองผสมนๅำยากันซึม
จ. การยุบ การยุบของคอนกรีตซึไงมีนๅำหนักปกติซึไงหาดย " วิธีทดสอบคาการยุบของ
คอนกรีตซึไง฿ชຌปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ " (ASTM C 143) จะตຌองป็นเปตามคาทีไ฿หຌ
เวຌ฿นตารางทีไ 3.2.3.2 ขຌางลางนีๅ
ตารางทีไ 3.2.3.2
คาการยุบสำหรับงานกอสรຌางชนิดตาง โ
ชนิดของงานกอสรຌาง
ฐานราก
ผนพืๅน คาน ผนัง ค.ส.ล.
สา
ครีบ ค.ส.ล.ละผนังบาง โ
สาขใมจาะปยก

งานครงสรຌางวิศวกรรม

ซม.
สูงสุด
10
10
10
10
20

คาการยุบ
ตไำสุด
2
3
5
5
15
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ตารางทีไ 3.2.3.2
ขนาด฿หญสุดของมวลรวมหยาบทีไ฿ชຌกับคอนกรีต
ชนิดของงานกอสรຌาง
ฐานราก สา ละคาน
ผนัง ค.ส.ล. หนาตัๅงต 15 ซม. ขึๅนเป
ผนัง ค.ส.ล. หนาตัๅงต 10 ซม. ลงมา
ผนพืๅน ครีบ ค.ส.ล. ละผนังกัๅนหຌอง ค.ส.ล.
สาขใมจาะ

ขนาด฿หญสุด ซม.
2
2
2
2
2

สวนของอาคารทีไตຌองผสมนๅำยากันซึม
สวนของอาคารทีไตຌอง฿ชຌนๅำยากันซึม คอนกรีตสำหรับสวนของอาคารตอเปนีๅจะตຌองผสมนๅำยากันซึมพืไอ
ปງองกันการซึมผานของนๅำ
(1) หลังคาคอนกรีตละรางนๅำคอนกรีต
(2) พืๅนหຌองนๅำละพืๅนฉลียง
(3) พืๅนคอนกรีตทีไอยูติดกับดิน หรือพืๅนทีไอยูตไำกวาระดับดิน ชน บอลิฟท์
(4) ผนังคอนกรีตสวนทีไอยูตไำกวาระดับดิน
(5) พืๅนละผนังถังกใบนๅำคอนกรีต ทัๅงทีไอยูหนือกวาระดับดินละอยูตไำกวาระดับดิน

สวนทีไ 2

วัสดุ

วัสดุตางโ ทีไป็นสวนผสมของคอนกรีต
ก.

ปูนซีมนต์ จะตຌองป็นปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีไ
มอก. 15-2514 ชนิดทีไหมาะสมกับงาน ละตຌองป็นปูนซีมนต์ทีไหຌงเมจับตัวป็นกຌอน

ข.
ค.

นๅำ฿ชຌผสมคอนกรีตจะตຌองสะอาด ฿ชຌดืไมเดຌ
มวลรวม
1. มวลรวมทีไ฿ชຌสำหรับคอนกรีตจะขใงกรง มีความคงตัว ฉืไอย เมทำปฏิกิริยากับ
ดาง฿นปูนซีมนต์
2. มวลรวมหยาบละมวลรวมละอียด฿หຌถือป็นวัสดุคนละอยาง มวลรวมหยาบต
ละขนาด หรือหลายขนาดผสมกันจะตຌองมีสวนขนาดคละตามกณฑ์กำหนดของ
ขຌอกำหนด ASTM C-33

ง.

สารผสมพิไ ม สำหรั บ คอนกรี ต ส ว นทีไ มิ ฿ ช ฐ านรากทัๅ ง หมด฿หຌ ฿ ชຌ ส ารผสมพิไ ม ชนิ ด พิไ ม
ความสามารถเดຌ สวนทีไป็นครงสรຌางหຌอง฿ตຌดินทัๅงหมด฿หຌผสมตัวยากันซึมชนิดทนรงละกัน
นๅำเดຌดย฿ชຌตามคำนะนำของผูຌผลิตอยางครงครัด นอกจากทีไกลาวนีๅหຌาม฿ชຌสารผสมพิไมชนิด
อืไนหรือปูนซีมนต์ทีไผสมสารหลานัๅน นอกจากจะเดຌรับอนุมัติจากวิศวกรกอน

งานครงสรຌางวิศวกรรม
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นๅำยากันซึม
วัสดุกันซึม: ฿หຌ฿ชຌนๅำยากันซึมซึไงป็นสารผสมคอนกรีต พืไอปງองกันการซึมผานของนๅำมีคุณภาพถูกตຌอง
ตามมาตรฐาน ASTM. C494, TYPE A. ชน นๅำยาผสมคอนกรีตกันซึม PLASTOCRETE-N ของ SIKA
บริษัท ซิกຌา (ประทศเทย) จำกัด หรือ SETCRETE R.M.W ผูຌทนจำหนายบริษัทธนาคุณกรุงทพ
จำกัด หรือ COLEMANOID NO.1 ผูຌทนจำหนายบริษัท ยูนียนอสซซิอทส์ จำกัด หรือ M.C.
ผูຌทนจำหนายบริษัท หลุยส์ทีลียว นวนส์ จำกัด หรือทีไมีคุณภาพทียบทา

สวนทีไ 3 การดำนินการ
การคำนวณการออกบบสวนผสม
ก.
ข.
ค.
ง.

หຌามมิ฿หຌนำคอนกรีตมาทสวนทีไป็นครงสรຌาง฿ด โ จนกวาสวนผสมของคอนกรีต
ทีไจะนำมา฿ชຌนัๅนเดຌรับความหในชอบจากวิศวกรลຌว
กอนทคอนกรีตอยางนຌอย 35 วัน ผูຌรับหมาจะตຌองตรียมสวนผสมคอนกรีตตาง โ
฿นหຌองปฏิบัติการพืไอ฿หຌวิศวกรตรวจ฿หຌความหในชอบกอน
การทีไวิศวกร฿หຌความหในชอบตอสวนผสมทีไสนอมาหรือทีไกຌเข (หากมี) นัๅน มิเดຌ
หมายความวาจะลดความรับผิดชอบของผูຌรับหมาทีไมีตอคุณสมบัติของคอนกรีตทีไเดຌ
จากสวนผสมนัๅน
การจัดปฏิภาคสวนผสม
1. จะตຌองหาอัตราสวน นๅำ : ซีมนต์ทีไหมาะสม ดยการทดลองขัๅนตอนตาม
วิธีการตอเปนีๅ
1.1 จะตຌอ งทดลองทำอั ตราส ว นผสมคอนกรี ต ทีไ มี อั ต ราส ว น ละความขຌ น หลวทีไ
หมาะสมกับงานดยปลีไยนอัตราสวน นๅำ : ซีมนต์อยางนຌอย 3 คา ซึไงจะ฿หຌ
กำลั งตาง โ กัน ดยอยู ฿นขอบขายของคาทีไ กำหนดสำหรับ งานนีๅ ละจะตຌอง
คำนวนออกบบสำหรับ คาการยุบสูงสุดทาทีไยอม฿หຌ
1.2 จากนัๅน฿หຌหาปฏิภาคของวัสดุผสม ลຌวทำการทดสอบตามหลักละวิธีการทีไ฿หຌเวຌ
฿นรืไอง " ขຌอนะนำวิธีการลือกปฏิภาคสวนผสมสำหรับคอนกรีต " (ACI 211)
1.3 สำหรับอัตราสวน นๅำ : ซีมนต์ตละคา ฿หຌหลอชิๅนตัวอยาง อยางนຌอย 3 ชิๅน
สำหรับตละอายุพืไอนำเปทดสอบ ดยตรียมละบงตัวอยางตาม " วิธีทำละ
บมชิๅนตัวอยางคอนกรีตสำหรับ฿ชຌทดสอบรงอัดละรงดัด " (ASTM C192)
ละทดสอบทีไอายุ 7 ละ 28 วัน การทดสอบ฿หຌปฏิบัติตาม " วิธีทดสอบกำลัง
อัดทงกระบอกคอนกรีต " (ASTM C 39)
1.4 ฿หຌนำผลทีไเดຌจากการทดสอบเปขียนป็นกราฟสดงความสัมพันธ์
ระหวางอัตราสวน นๅำ : ซีมนต์ ทีไจะ฿ชຌดังนีๅคอนกรีตประภท ก. อัตราสวนนๅำ :
ซีมนต์สูงสุดทีไยอม฿หั จะตຌองเดຌมาจากคาทีไสดงดยกราฟทีไ฿หຌคากำลังตไำสุดกิน
รຌอยละ 10 ของกำลังทีไกำหนด

งานครงสรຌางวิศวกรรม
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1.5 สำหรับคอนกรีตครงสรຌางทัไวเป ปริมาณปูนซีมนต์จะตຌองเมนຌอย
กวา 350 กิลกรัม/ลูกบาศก์มตรของคอนกรีต
1.6 ถຌาจะ฿ชຌ Flyash อนุญาต฿หຌ฿ชຌ Flyash ทีไมาจาก อ.มมาะ จ.ลำปาง
ทานัๅน ละ฿หຌ฿ชຌเดຌเมกิน 15% ของ Cement
2. การ฿ชຌอัตราสวนนๅำ : ซีมนต์คาทีไตไำทีไสุดทาทีไจะทำเดຌ ฿นกรณีทีไ฿ชຌมวลรวหยาบ
ชนิดมใดลใก ชน ฿นผนังบาง โ หรือ฿นทีไทีไหลใกนนมาก โ จะตຌ องพยายามรักษาคา
อัตราสวนนๅำ : ซีมนต์฿หຌคงทีไมืไอเดຌลือกอัตราสวนนๅำ : ซีมนต์ทีไหมาะสมเดຌลຌว฿หຌหา
ปฏิบัติภาคสวนผสมของคอนกรีตตามวิธี฿นขຌอ การหาปฏิภาคของวัสดุผสม ดังอธิบาย
ขຌางบน
การผสมคอนกรีต
ก.

คอนกรีตผสมสรใจ การผสมละการขนสงคอนกรีตผสมสรใจ฿หຌปฏิบัติตาม "บท
กำหนดสำหรับคอนกรีตผสมสรใจ " (ASTM C 94)

ข.

การผสมดຌวยครืไอง ณ สถานทีไกอสรຌาง
1. การผสมคอนกรีตตຌอง฿ชຌครืไองผสมชนิดซึไง เดຌรับความหในชอบจากวิศวกรลຌวทีไ
ครืไ อ งผสมจะตຌ องมี  ผ น ปງ ายสดงความจุ ละจำนวนรอบต อนาที ทีไ หมาะสม ละ
ผูຌรับหมาจะตຌองปฏิบัติตามขຌอนะนำหลานีๅทุกประการ ครืไองผสมจะตຌองสามารถผสม
มวลรวมซีมนต์ ละนๅ ำ฿หຌ ขຌากัน ดยทัไวถึงภาย฿นวลาทีไกำหนด ละตຌองสามารถ
ปลอยคอนกรีตออกเดຌดยเมกิดการยกยะ
2. ฿นการบรรจุวัสดุผสมขຌาครืไอง จะตຌองบรรจุนๅำสวนหนึไงขຌาครืไองกอนซีมนต์ละ
มวลรวมลຌวคอย โ ติมนๅำสวนทีไหลือมืไ อผสมเปลຌวประมาณหนึไง฿นสีไของวลาผสมทีไ
กำหนดจะตຌ อ งมี ทีไ ค วบคุ ม มิ ฿หຌ ป ล อ ยคอนกรี ต ก อ นจะถึ งวลาทีไ ก ำหนด ละจะตຌ อ ง
สามารถปลอยคอนกรีตออก฿หຌหมดกอนทีไจะบรรจุวัสดุ฿หม
3. วลาทีไ฿ชຌ฿นการผสมคอนกรีตซึไงมีปริมาณตัๅงต 1 ลูกบาศก์มตร ลงมาจะตຌองเม
นຌอยกวา 2 นาที ละ฿หຌพิไมอีก 20 วินาที สำหรับทุก โ 1 ลูกบาศก์มตร หรือสวน
ของลูกบาศก์มตรทีไพิไมขึๅน

การผสมตอ
ก.

฿หຌผสมคอนกรีตฉพาะทาทีไตຌองการ฿ชຌทานัๅน หຌามนำคอนกรีตทีไกอตัวลຌวมาผสม
ตอป็นอันขาด ต฿หຌทิๅงเป

ข.

หຌามมิ฿หຌติมนๅำพืไอติมคาการยุบป็นอันขาด การติมนๅำจะกระทำเดຌ ณ สถานทีไ
กอสรຌางหรือทีไรงผสมคอนกรีตกลางดยความหในชอบของวิศวกรทานัๅน ตเมวา
฿นกรณี฿ดจะติมนๅำ฿นระหวางการขนสงเมเดຌ

การตรียมการทคอนกรีต฿นอากาศรຌอน
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ก.

ข.

ค.

(SPECIFICATION)

การตรียมการกอนท
1. จะตຌองขจัดคอนกรีตทีไขใงตัวลຌว ละวัสดุปลกปลอมอืไน โ ออกจากดຌาน฿น
ของอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการลำลียงออก฿หຌหมด
2. บบหลอจะตຌองสรใจรียบรຌอย จะตຌองขจัดนๅำสวนทีไกินละวัสดุปลกปลอม฿ด โ
ออก฿หຌหมด หลใกสริมผูกขຌาทีไสรใจรีย บรຌอย วัสดุตาง โ ทีไจะฝัง฿นคอนกรีตตຌองขຌาทีไ
รียบรຌอย ละการตรียมการตาง โ ทัๅงหมดเดຌรับความหในชอบลຌว จึงจะดำนินการท
คอนกรีตเดຌ
การลำลียง วิธีการขนสงละทคอนกรีต จะตຌองเดຌรับความหในชอบจากวิศวกรกอน ฿นการ
ขนสงคอนกรีตจากครืไองผสมจะตຌองระมั ดระวังมิ฿หຌกิดการยกยะ หรือการยกตัวหรือการ
สูญสียของวัสดุผสมละตຌองกระทำ฿นลักษณะทีไจะทำ฿หຌเดຌคอนกรีตทีไมีคุณสมบัติตามทีไกำหนด
การท
1. ผูຌรับหมาจะทคอนกรีตสวนหนึไงสวน฿ดของครงสรຌางยังมิเดຌ จนกวาจะเดຌรับอนุมัติ
จากวิศวกรรี ยบรຌ อยลຌ ว ละมืไอ เดຌรั บ อนุ มัติ ลຌ วถຌาผูຌ รับ หมายั งเมริไมทคอนกรี ต
ภาย฿น 24 ชัไวมง จะตຌองเดຌรับอนุมัติจากวิศวกรอีกครัๅงจึงจะทเดຌ
2. การทคอนกรีตจะตຌองกระทำตอนืไองกันตลอดทัๅงพืๅนทีไ รอยตอขณะกอสรຌางจะตຌองอยูทีไ
ตำหนงซึไงกำหนดเวຌ฿นบบหรือเดຌรับความหในชอบลຌว การทคอนกรีตจะตຌองกระทำ
฿นอัตราทีไคอนกรีตซึไงทเปลຌวจะตอกับคอนกรีตทีไจะท฿หมยั งคงสภาพหลวพอทีไจะท
ตอกันเดຌ หรือกลาวอีกนัยหนึไงหຌามมิ฿หຌทคอนกรีตตอกับคอนกรีตซึไงทเวຌลຌวกิน 30
นาที ตจะตຌองทิๅงเวຌประมาณ 20 ชัไวมง จึงจะทตอเดຌ
3. หຌ า มมิ ฿หຌ น ำคอนกรี ต ทีไ  ขใ ง ตั ว บຌ า งลຌ ว บางส ว นหรื อ ขใ ง ตั ว ทัๅ ง หมด หรื อ ทีไ มี วั ส ดุ
ปลกปลอมมาทปะปนกันป็นอันขาด
4. มืไอทคอนกรีตลง฿นบบหลอลຌ ว จะตຌองอัดคอนกรีตนัๅ น฿หຌ น นภาย฿น 30 นาที
นับตัๅงตปลอยคอนกรี ตออกจากครืไองผสมนอกจากจะมีครืไองกวนพิศษสำหรับการนีๅ
ดยฉพาะหรือมีครืไองผสมติดรถซึไงจะกวนอยูตลอดวลา ฿นกรณี ชนนัๅน฿หຌพิไมวลาเดຌ
ป็น 2 ชัไวมง นับตัๅงตบรรจุซีมนต์ขຌาครืไองผสม ตຌองทภาย฿น 30 นาที นับตัๅงต
ปลอยคอนกรีตออกจากครืไองกวน
5. จะตຌองทคอนกรีต฿หຌ฿กลຌตำหนงสุดทຌายมากทีไสุดทาทีไจะทำเดຌ พืไอหลีกลีไยงการกิด
การยกยะอัน นืไ องจากการยกยຌ ายละการเหลตัวของคอนกรีต ตຌองระวังอย า฿ชຌ
วิธีการ฿ด โ ทีไจะทำ฿หຌคอนกรีตกิดการยกยะ หຌามปลอยคอนกรีตขຌาทีไจากระยะ
สูงกินกวา 2 มตร นอกจากจะเดຌรับอนุมัติจากวิศวกร
6. ฿นกรณีทีไ฿ชຌคอนกรีตปลือยดยมีมอร์ตຌาป็นผิว จะตຌอง฿ชຌครืไองมือทีไหมาะสม ดันหิน
฿หຌออกจากขຌางบบ พืไอ฿หຌ มอร์ตຌาออกมาอยูทีไผิว฿หຌตใมดยเมป็นพรงมืไอถอดบบ
การทำ฿หຌคอนกรีตนน฿หຌ฿ชຌวิธีสัไนดຌวยครืไอง หรือกระทุຌ งพืไอ฿หຌคอนกรีตหุຌมหลใกสริม
ละสิไ งทีไ ฝั งจนทัไ ว ละขຌ าเปอั ด ตามมุ ม ตาง โ จนตใ ม ดยขจั ด กระปาะอากาศละ
กระปาะหินอันจะทำ฿หຌคอนกรีตป็นพรงป็นหลุมบ อหรือกิดระนาบทีไเมขใงรงออก
฿หຌ ห มดสิๅ น ครืไ อ งสัไ น จะตຌ อ งมี ค วามถีไอ ย างนຌ อย 7000 รอบต อ นาที ละผูຌ ทีไ ฿ชຌ งาน
จะตຌองมีความชำนาญพียงพอหຌามมิ฿หຌทำการสัไนคอนกรีตกินขนาด ละ฿ชຌครืไองสัไน
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ป็นตัวขยืๅอนคอนกรีต฿หຌคลืไอนทีไจากตำหนงหนึไงเปยังอีกตำหนงหนึไงภาย฿นบบ
หลอป็นอันขาด฿หຌจุม ละถอนครืไองสัไนขึๅนลงตรง โ ทีไหลาย โ จุด หางกันประมาณ
50 ซนติมตร ฿นการจุมต ละครัๅงจะตຌองทิๅงระยะวลา฿หຌพียงพอทีไจะทำ฿หຌคอนกรีต
นนตัวตตຌองเมกินเปจนป็นหตุ฿หຌกิดการยกยะ ดยปกติจุด หนึไง โ ควรจุมอยู
ระหวาง 5 ถึง 15 วินาที ฿นกรณีทีไหนຌาตัดของคอนกรีตบางกินเปจนเมอาจหยครืไอง
สัไนลงเปเดຌกใ฿หຌ ฿ชຌครืไองสัไน นัๅน นบกับ ขຌางบบหรือ฿ชຌวิธีอืไนทีไเดຌรับ การหใ นชอบลຌ ว
สำหรั บ องค์ อ าคารสู ง โ ละหนຌ าตัด กวຌาง ช น สาขนาด฿หญ ควร฿ชຌ ครืไ อ งสัไ น ชนิ ด
กาะติดกับขຌางบบ ตทัๅงนีๅบบหลอตຌองขใงรงพอทีไจะสามารถรับความสัไนเดຌ ดยเม
ทำ฿หຌรูปรางขององค์อาคารผิดเปจากทีไกำหนดจะตຌองมีครืไองสัไน คอนกรีตสำรองอยาง
นຌอยหนึไงครืไองประจำ ณ สถานทีไกอสรຌางสมอ฿นขณะทคอนกรีต
รอยตอละสิไงทีไฝัง฿นคอนกรีต
ก.

รอยตอขณะกอสรຌางอาคาร
1. ฿นกรณีมิเดຌระบุตำหนงละรายละอียดของรอยตอนีๅ฿นบบ จะตຌองจัดทำละวาง
฿นตำหน ง ซึไ ง จะทำ฿หຌ  ครงสรຌ า งสี ย ความขใ ง รงนຌ อ ยทีไ สุ ด ละ฿หຌ กิ ด รอยรຌ า ว
นืไองจากการหดตัวนຌอยทีไสุดทาทีไจะทำเดຌ ละจะตຌองเดຌรับความหในชอบกอน
2. ผิ ว บนของผนั งละสาคอนกรี ต จะตຌ อ งอยู ฿นนวราบ คอนกรี ต ซึไ งททั บ หนื อ
รอยตอขณะกอสรຌางทีไอยู฿นนวราบ จะตຌองเม฿ชคอนกรีตสวนรกทีไออกจากครืไองผสม
ละจะตຌองอัดนน฿หຌทัไวดยอัด฿หຌทากับคอนกรีตซึไงทเวຌกอนลຌว
3. ฿นกรณีของผิวทางนวตัๅง ฿หຌ฿ชຌปูนทราย฿นอัตราสวน 1 : 1 ผสมนๅำขຌน โ เลຌทีไผิว
฿หຌทัไวกอนทีไจะทคอนกรีต฿หมลงเป
4. ฿หຌดินหลใกสริมตอนืไองผานรอยตอเป ละจะตຌอง฿สสลักละดือยอียงตามต
วิศวกรจะหใน สมควร จะตຌองจัด฿หຌมีสลักตามยาวลึกอยางนຌอย 5 ซนติมตร สำหรับ
รอยตอ฿นผนังทัๅงหมด ละระหวางผนังกับผนพืๅนหรือฐานราก
5. ฿นกรณีทีไทคอนกรีตป็นชัๅน โ จะตຌองยึดหลใกทีไผลหนือตละชัๅ น฿หຌนนหนาพืไอ
ปງองกันการคลืไอนตัวของหลใกสริมขณะทคอนกรีต ละ฿นขณะคอนกรีตกำลังกอตัว
6. ฿นขณะคอนกรีตยังเมกอตัว฿หຌขจัดฝງานๅำปู น ละวัสดุทีไหลุดรวงออก฿หຌหมด ดยเม
จำป็ นตຌองทำ฿หຌ ผิวหยาบอีก ตห ากเมสามารถปฏิบั ติตามนีๅเดຌ กใ฿หຌ ขจัดออกดย฿ชຌ
ครืไองหลังจากทคอนกรีตลຌว 24 ชัไวมงขึๅนเป ลຌว฿หຌลຌางผิวทีไทำ฿หຌหยาบนัๅนดຌวยนๅำ
สะอาดทันทีกอนทีไจะทคอนกรีต฿หม ฿หຌพรมนๅำผิวคอนกรีตทีไรอยต อทุกหง฿หຌชืๅนต
เม฿หຌปยกชก
7. ถຌาหากตຌองการหรือเดຌรับการยินยอม อาจพิไมความยึดหนวงเดຌตามวิธีตอเปนีๅ
7.1. ฿ชຌสารผสมพิไมทีไเดຌรับความหในชอบลຌว
7.2 ฿ชຌสารหนวงซึไงเดຌรับความหในชอบลຌว พืไอทำ฿หຌการกอตัวของมอร์ตຌาทีไ
ผิวชຌาลงตหຌาม฿สมากจนเมกอตัวลย
7.3 ทำผิวคอนกรีต฿หຌหยาบตามวิธีทีไเดຌรับรับรองลຌว ดยวิธีนีๅจะทำ฿หຌมวลรวม
ผลดยสมไำสมอ ปราศจากฝງานๅำปูนหรือมใดมวลรวมทีไห ลุดรวงหรือผิว
คอนกรีตทีไชำรุด
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วัสดุฝัง฿นคอนกรีต
1. กอนทคอนกรีตจะตຌองฝังปลอก เสຌ สมอ ละวัสดุฝังอืไน โ ทีไจะตຌองทำงานตอเป
฿นภายหลัง฿หຌรียบรຌอย
2. ผูຌรับหมาชวงซึไงทำงานกีไยวขຌองกับงานคอนกรีต จะตຌองเดຌรับจຌงลวงหนຌาพืไอ฿หຌ
มีอกาสทีไจะจัดวางสิไงซึไงจะฝังเดຌทันกอนการทคอนกรีต
3. จะตຌ อ งจั ด วางผ น กั น นๅ ำ ท อ รຌ อ ยสายเฟ ละสิไ งซึไ ง จะฝั ง อืไ น โ ขຌ า ทีไ ฿หຌ ถู ก
ตำหนงอยางนนอนละยึด฿หຌดีพืไอมิ฿หຌกิดการคลีไอนตัว สำหรับชองวาง฿นปลอกเสຌ
ละรองสมอ จะตຌองอุดดຌวยวัสดุทีไจะอาออกเดຌงายป็นการชัไวคราว พืไอปງ องกันมิ฿หຌ
คอนกรีตเหลขຌาเป฿นชองวางนัๅน

ค.

รอยตอสำหรับพืๅนถนน
รอยตอทางยาวตลอดจนรอยตอสำหรับกันการหดละการยึดตัวจะตຌองอยู฿นตำหนงทีไ
กำหนดเวຌ฿นบบ฿นกรณีทีไเมสามารถทคอนกรีตเดຌตใมชวงจะตຌองทำรอยตอขณะกอสรຌางขึๅน฿น
ชวงหนึไงโ จะมีรอยตอขณะกอสรຌางกินหนึไงรอยเมเดຌ ละรอยตอดังกลาวจะตຌองอยูภาย฿นชวง
กลางบงสามสวนของชวงความคลาดคลืไอนทีไยอม฿หຌ สำหรับรอยตอตาง โ จะยอม฿หຌมีความ
ผิดพลาดมากทีไสุดเดຌเมกินคาตอเปนีๅ
ระยะทางนวราบ 6 มิลลิมตร
ระยะทางนวดิไง 3 มิลลิมตร
การซอมผิวทีไชำรุด
ก.

หຌามปะซอมรูรຌอยหลใกยึดละนืๅอทีไชำรุดทัๅงหมดกอนทีไวิศวกรหรือผูຌทนผูຌวาจຌางจะ
เดຌตรวจสอบลຌว
ข. สำหรั บ คอนกรีตทีไ ป็ น รูพ รุน ลใ ก โ ละชำรุด ลใ กนຌ อย หากวิศวกรลงความหใ นวาพอทีไ จ ะ
ซอมซม฿หຌดีเดຌ จะตຌองสกัดคอนกรีตทีไชำรุดออก฿หຌหมดจนถึงคอนกรีตดี พืไอปງองกันมิ฿หຌนๅำ฿นมอร์ตຌาทีไจะปะ
ซอมนัๅนถูกดูดซึมเป จะตຌองทำคอนกรีตบริวณทีไจะปะซอม ละนืๅอทีไบริวณดยรอบป็นระยะออกมาอยางนຌอย
15 ซนติมตร มอร์ตຌาทีไ฿ชຌป็นตัวประสานจะตຌองประกอบดຌวยสวนผสมของซีมนต์ 1 สวนตอทรายละอียดซึไง
ผานตะกรงบอร์ 30 1 สวน ฿หຌละลงมอร์ตຌานีๅ฿หຌทัไวพืๅนทีไผิว
ค. สวนผสมสำหรับ฿ชຌอุด฿หຌประกอบดຌวยซีมนต์ 1 สวนตอทรายทีไ฿ชຌผสมคอนกรีต 2 1/2 สวน
ดยปริมาตรชืๅนละหลวม สำหรับคอนกรีตปลือยภายนอก฿หຌผสมซี มนต์ขาวขຌากับซีมนต์ธรรมดาบຌางพืไอ฿หຌ
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
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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
การบมละการป้องกัน
หลังจากเดຌทคอนกรีตลຌวละอยู฿นระยะกำลังขใงตัว จะตຌองปງองกันคอนกรีตนัๅนจากอันตราย
ทีไอาจกิดจากสงดด ลมหຌง ฝน นๅำเหล การสียดละจากการบรรทุกนๅำหนักกินสมควร สำหรับ
คอนกรีตซึไง฿ชຌปูนซีมนต์ชนิดทีไ 1 จะตຌองรักษา฿หຌชืๅนตอนืไองกันป็นวลาอยางนຌอย 7 วัน ดยวิธี
คลุ ม ดຌ ว ยกระสอบหรื อ ผຌ า฿บป ย กหรื อ ขัง หรื อ พ น นๅ ำ หรื อดยวิธีทีไ หมาะสมอืไ น โ ตามทีไ วิศ วกร
หในชอบสำหรับผิวคอนกรีต฿นนวตัๅ ง ชน สา ผนัง ละดຌานขຌางของคาน฿หຌหุຌมกระสอบหรือผຌา฿บ
฿หຌหลืไอมซຌอนกันละรักษา฿หຌชืๅนดย฿หຌสิไงทีไคลุมนีๅนบติดกับคอนกรีต ฿นกรณีทีไ฿ชຌปูนซี มนต์ชนิด฿หຌ
กำลังสูงรใว ระยะวลาการบมชืๅน฿หຌอยู฿นวินิจฉัยของวิศวกร
การทดสอบ
ก. การทดสอบทงกระบอกคอนกรีต ชิๅนตัวอยางสำหรับการทดสอบอาจนำมาจากทุก โ รถหรือ
ตามตวิศวกรจะกำหนด ทุกวันจะตຌองกใบชิๅนตัวอยางเมนຌอยกวา 6 ชิๅน สำหรับทดสอบ 7 วัน 3 กຌอน ละ
28 วัน 3 กຌอน วิธีกใบ ตรียม บม ละทดสอบชิๅนตัวอยาง฿หຌป็นเปตาม "วิธีทำละบมชิๅนตัวอยางคอนกรีต
รับรงอัดละรงดัด฿นสนาม" (ASTM C31) ละ "วิธีทดสอบสำหรับกำลังอัดของทงกระบอกคอนกรีต "
(ASTM C390) ตามลำดับ
ข.

รายงาน ผูຌรับหมาจะตຌองสงรายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด สำหรับ
ผูຌทนผูຌวาจຌาง 1 ชุด ละสำนักงานวิศวกรละสถาปนิก 2 ชุด
รายงานจะตຌองรวบรวมขຌอมูลตาง โ ดังตอเปนีๅ
1. วันทีไหลอ
2. วันทีไทดสอบ
3. ประภทของคอนกรีต
4. คาการยุบ
5. สวนผสม
6. หนวยนๅำหนัก
7. กำลังอัด
1. ณ จุดริไมรຌาว
2. ณ จุดประลัย
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ค.

การทดสอบนว ระดับ ความลาด ละความเมสมไำสมอของพืๅ นถนนคอนกรีต฿นบริวณอาคาร
มืไอคอนกรีตพืๅนถนนขใงตัวลຌว จะตຌองทำการตรวจสอบนวระดับความลาดตลอดจนความเม
สมไำสมอต าง โ อีกครัๅงหนึไง หาก ณ จุด฿ดผิวถนนสูงกวาบริวณขຌางคียงกิน 3 มิลลิมตร
จะตຌองขัดออก ตถຌาสูงมากกวานัๅนผูຌรับหมาจะตຌองทุบพืๅนชวงนัๅนออกลຌวหลอ฿หมดยตຌอง
ออกคา฿ชຌจายองทัๅงหมด
ง. การทดสอบความหนาของพืๅนคอนกรีต฿นบริวณอาคารผูຌวาจຌางหรือผูຌทนอาจกำหนด฿หຌมีการ
ทดสอบความหนาของพืๅนถนนคอนกรีตดยวิธีจาะอากนเปตรวจตามวิธีของ ASTM C 174
กใเดຌ หากปรากฏวาความหนาฉลีไยนຌอยกวาทีไกำหนดกิน 3 มิลลิมตร วิศวกรจะป็นผูຌตัดสิน
วาถนนนัๅ น มีก ำลั งพอจะรั บ นๅ ำหนั กบรรทุก ทีไคำนวณออกบบเวຌเดຌห รือ เม หากวิศวกรลง
ความหใ น ว า พืๅ น ถนนนัๅ น เม  ขใ ง รงพอทีไ จ ะรั บ นๅ ำ หนั ก บรรทุ ก ทีไ ค ำนวณออกบบเวຌ เ ดຌ
ผูຌรับหมาจะตຌองทุบออกลຌวทคอนกรีต฿หมดยจะรียกงินพิไมจากผูຌวาจຌางมิเดຌ
การประมินผลการทดสอบกำลังอัด
ก. คาฉลีไยของผลการทดสอบชิๅนตัวอยางสามชิๅนหรือมากกวาซึไงบ ม฿นหຌองปฏิบัติการจะตຌองเมตไำ
กวาคาทีไกำหนด ละจะตຌองเมมีคา฿ดตไำกวารຌอยละ 80 ของคากำลังอัดทีไกำหนด
ข. หากกำลังอัดมีคาตไำกวาทีไกำหนดกใอาจจำป็นตຌองจาะอากนคอนกรีตเปทำการทดสอบ
ค. การทดสอบกนคอนกรีตจะตຌองปฏิบัติตาม "วิธีจาะละทดสอบกนคอนกรีตทีไจาะละคาน
คอนกรีตทีไลืไอยตัดมา" (ASTM C 24) การทดสอบกนคอนกรีตตຌอง
กระทำ฿นสภาพผึไงหຌง฿นอากาศ
ง. องค์อาคารหรือพืๅนทีไคอนกรีตสวน฿ดทีไวิศวกรพิจารณาหในวาเมขใงรงพอ ฿หຌจาะกนอยาง
นຌอยสองกຌอนจากตละองค์อาคารหรือพืๅนทีไนัๅนโ ตำหนงทีไจะจาะกน฿หຌวิศวกรป็นผูຌกำหนด
จ. กำลังของกนทีไเดຌจากตละองค์อาคารหรือพืๅนทีไจะตຌองมีคาฉลีไยทากับหรือสูงกวารຌอยละ 90
ของกำลังทีไกำหนดจึงจะถือวา฿ชຌเดຌ
ฉ. จะตຌองอุดรูซึไงจาะอากนออกมาตามวิธี฿นขຌอ 4010
ช. หากผลการทดสอบสดง฿หຌหในวาคอนกรีตมีความขใงรงเมพอ จะตຌองทุบคอนกรีตนัๅนทิๅงสีย
ลຌวหลอ฿หม ดยผูຌรับหมาป็นผูຌออกคา฿ชຌจายทัๅงสิๅน
ซ. ชิๅน ตัว อย างท งกระบอกคอนกรี ต อาจ฿ชຌ ลู กบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. ทนเดຌดย฿หຌ
ปรียบทียบคากำลังอัดตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตสริมหลใกของ ว.ส.ท.
การทคอนกรีตสวนทีไป้องกันการซึม
ก. การผสมนๅำยากันซึม฿หຌปฏิปฏิบัติตามคำนะนำของบริษัทผูຌผลิตจำหนายทุกประการ
ข. การทคอนกรีตสวนทีไตຌองการปງองกันการซึมผานของนๅำจะตຌองตอนืไองป็นนืๅอดียวกันตลอด
฿นกรณีทีไมีความจำป็นจะตຌองหยุดการทคอนกรีตจะตຌองตรียม CONSTRUCTION JOINT ทีไ
กันนๅำเดຌทีไจุดนัๅน ดยเดຌรับอนุมัติจากผูຌควบคุมงาน
ค. สำหรับพืๅนชัๅนลางของอาคารซึไงวางบนดินถຌาวัสดุปูพืๅนบริวณนัๅนจุดหลุดลอนเดຌงายพราะ
ความชืๅน ชน กระบืไองยาง ฯลฯ ฿หຌปูผนพลาสติกปງองกันความชืๅน ( VAPOR BARRIER )
รองรับพืๅนรอบบริวณนัๅนกอนวางหลใกสริมคอนกรีต
ง. หลังจากทคอนกรีตผสมนๅำยากันซึมลຌวกอนทีไจะบุดຌวยวัสดุสุดทຌายพืๅนทีไหรือหຌองหลานีๅตຌองมี
การทดสอบประสิทธิภาพวากิดการรัไวซึมหรือเม ถຌามีจะเดຌทำการกຌเขกอนทีไจะตຌองทำการ
กอสรຌางงานตกตงตอเป
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(SPECIFICATION)

หลใกรูปพรรณ

สวนทีไ 1

ทัไวเป

ขอบขตของงาน
ก.

"กรณีทัไวเปละกรณีพิศษ" ทีไระบุเวຌ฿นภาคอืไน ฿หຌนำมา฿ชຌกับหมวดนีๅดຌวย

ข.

บทกำหนดสวนนีๅคลุมถึงหลใกรูปพรรณทุกชนิด

ค.

รายละอียดกีไยวกับรูปพรรณซึไงมิเดຌระบุ฿นบบละบทกำหนดนีๅ฿หຌถือปฏิบัติตาม
"มาตราฐานสำหรับอาคารหลใกรูปพรรณ"ของวิศวกรรมสถานหงประทศเทยฯ ทุกประการ

การกองกใบวัสดุ
การกใบหลใกรูปพรรณทัๅงทีไประกอบลຌวละยังเมเดຌประกอบจะตຌองกใบเวຌบนยกพืๅนหนือพืๅนดิน จะตຌอง
รักษาหลใก฿หຌปราศจากฝุຆน เขมัน หรือสิไงปลกปลอมอืไน โ ละตຌองระวังรักษาอยาง฿หຌหลใกป็นสนิม
การสงบบละอกสารพืไอพิจารณา
ก.

บบสดงการประกอบละยกติดตัๅง
1. จะตຌองจัดทำบบทีไสมบูรณ์สดงรายละอียดตางโ ประกอบดຌวยรูปตัดตามยาว ระบุขนาด
ของหลใกครงสรຌาง ระยะ ชองปຂด การติดตัๅงรู สลักกลียว
2.
3.
4.
5.

Camber (ถຌามี)
ระบุชนิดของรอยชืไอมละความยาวสุทธิตามมาตรฐาน AWS A2.0
บัญชีวัสดุ
วิธีการยกติดตัๅงตลอดจนการยงยึดชัไวคราว

การสงอกสารพืไอป็นขຌอมูล
ก. ฿บรับรองการผลิตหลใก (Mill Certificate) ซึไงรับรองวาวัสดุมีคุณสมบัติทียบทาหรือดีกวา
ขຌอกำหนด
ข. รายงานผลการทดสอบ (Mill Test Report) สดงผลการทดสอบวัสดุทีไ฿ชຌ฿นงานกอสรຌาง
ค. ผลการทดสอบชางชืไอม ซึไงผานการทดสอบการชืไอมทำ 3G ตามมาตรฐาน AWS ละมีอายุเมกิน
12 ดือน

สวนทีไ 2

วัสดุ

วัสดุ
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ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ญ.

(SPECIFICATION)

หลใกครงสรຌางรูปพรรณตามมาตรฐาน ASTM A-36 หรือ JIS 3101 Grade SS400 หรือ TIS
หลใกปรรูปยในตามมาตรฐาน มอก. 116-2517 หรือ J15 G3350, Grade SSC41
ทอหลใก 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 : ผลิตจากหลใกสຌนกลมตามมาตรฐาน มอก. 20-2527
สลักสมอ (Anchor Bolt) : ASTM A-307 หรือ ISO 898-1 , Strength closs 4.6
สลักกลียว ปງนกลียวละหวน : ASTM A-325 ISO 898-1, Strrength closs 8.8
รูปชืไอม : AWS D1.1 Type A 5.5 E70XX
Grout : ปูนซีมนต์ชนิดเมหดตัว ประกอบดຌวยมวลยอยซีมนต์ นๅำ สารผสมพิไมพืไอลดนๅำละพิไม
ความหลว สามารถรับรงอัดประลัยเดຌเมนຌอยกวา 48 Mpa ทีไอายุ 28 วัน

การป้องกันหลใกมิ฿หຌผุกรอน
ก.

กณฑ์กำหนดทัไวเป
งานนีๅหมายรวมถึง การทาสีละการปງองกันการผุกรอนของงานหลใกตามขຌอกำหนด
฿น 09900 – งานทาสีนีๅทุกประการ (ดูรายการประกอบบบ ลม 1 งานปรับปรุงขยาย
อาคารคลังสินคຌา (งานสวนทีไ 1ข)

ข.

ผิวทีไจะทาสี
1. การทำความสะอาด
1.1 กอนจะทาสีบนผิว฿ด โ ยกวຌนผิวทีไอาบลหะ จะตຌองขัดผิว฿หຌสะอาดดย฿ชຌครืไองมื
ขัด ชน จานคาร์บอรันดัม หรือครืไองมือชนิดอืไนทีไ หมาะสมจากนัๅน฿หຌขัดดຌวยปรง
ลวดหลใ ก ละกระดาษทราย พืไ อ ขจั ด ศษลหะทีไ ห ลุ ด ร อ นออก฿หຌ ห มดต ตຌ อ ง
พยายามหลีกลีไยงการ฿ชຌครืไองขัดดຌวยลวดป็นระยะวลานาน พราะอาจทำ฿หຌนืๅอ
ลหะเหมຌเดຌ
1.2 สำหรับรอยชืไอมละผิวหลใกทีไเดຌรับความกระทบกระทือนจากการชืไอมจะตຌอง
ตรียมผิวสำหรับทาสี฿หมชนดียวกับผิวทัไวเปตามวิธี฿นขຌอ 1.1
2. สีรองพืๅน
หากมิเดຌระบุป็นอยางอืไนงานหลใกรูปพรรณทัๅงหมด฿หຌทาสีรองพืๅนดຌวยสีกันสนิมลຌว
ทาสีกันสนิมทับอีกสองชัๅน

สวนทีไ 3

การดำนินงาน

การตอ
รายละอียด฿นการตอ฿หຌป็นเปตามทีไระบุ฿นบบทุกประการ
รูละชองปิด
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การจาะหรือตัดหรือกดทะลุ฿หຌป็นรูตຌองกระทำตัๅงฉากกับผิวของหลใก ละหຌามขยายรูดຌวยความรຌอน
ป็ น อันขาด ฿นสาทีไป็ น หลใ กรูปพรรณซึไงตอกับ คาน ค.ส.ล. จะตຌองจาะรูเวຌพืไอ฿หຌหลใกสริม฿นคาน
คอนกรีตสามารถลอดเดຌ รูจะตຌองรียบรຌอยปราศจากรอยขาดหรือหวง ขอบรูซึไงคม ละยืไนลใกนຌ อยอัน
กิดจากการจาะตัวสวาน฿หຌขจัดออก฿หຌหมดดຌวยครืไองมือดยลบมุม 2 มม. ชองปຂดอืไน โ หนือจากรู
สลักกลียวจะตຌองสริมหวนหลใกซัไงมีความหนาเมนຌอยกวาความหนาขององค์อาคารทีไสริมนัๅน รูหรือ
ชองปຂดภาย฿นของหวนจะตຌองทากับชองปຂดขององค์อาคารทีไสริมนัๅน
การประกอบละยกติดตัๅง
ก. การประกอบละยกติดตัๅง
1. ฿หຌพยายามประกอบทีไรงงาน฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะทำเดຌ
2. การตัดฉือน ตัดดຌวยเฟ สกัด ละกดทะลุ ตຌองกระทำอยางละอียดประณีต
3. องค์อาคารทีไวางทาบกันจะตຌองวาง฿หຌนบสนิทตใมหนຌา
4. การติดตัวสริมกำลังละองค์อาคารยึดยงกระทำอยางประณีตสำหรับตัวสริม กำลัง
มีติดบบอัดนนตຌองอัด฿หຌสนิทจริง โ
5. รายละอียด฿หຌป็นเปตาม"มาตรฐานสำหรับอาคารหลใกรูปพรรณ"ของ
วิศวกรรม
สถานหงประทศเทยฯ ทีไ 1003-18 ทุกประการ
6. หຌาม฿ชຌวิธีจาะรูดຌวยเฟ จะตຌองกຌนวตาง โ ฿หຌตรงตามบบ รูทีไจาะเวຌเมถูก
ตຌอง ฯลฯ จะตຌองอุด฿หຌตใมดຌวยวิธีชืไอมละจาะรู฿หม฿หຌถูกตำหนง
7. เฟทีไ฿ชຌตัดควรมีครืไองมือกลป็นตัวนำ
8. การชืไอม
8.1 ฿หຌป็นเปตามมาตรฐาน AWS สำหรับการชืไอม฿นงานกอสรຌางอาคาร
8.2 ผิวหนຌาทีไจะทำการชืไอมจะตຌองสะอาดปราศจากสะกใดรอนตะกรันสนิม เขมัน สี
ละวัสดุปลกปลอมอืไน โ ทีไทำ฿หຌกิดผลสียตอการชืไอมเดຌ
8.3 ฿นระหวางการชืไอมจะตຌองยึดชิๅนสวนทีไจะชืไอมติดกัน฿หຌนนพืไอ฿หຌผิว
นบสนิทสามารถทาสีอุดเดຌดยงาย
8.4 หากสามารถปฏิบัติเดຌ ฿หຌพยายามชืไอม฿นตำหนงราบ
8.5 ฿หຌวางลำดับการชืไอม฿หຌดี พืไอหลีกลีไยงการบิดบีๅยวละหนวยรงตก
คຌาง฿นระหวางกระบวนการชืไอม
8.6 ฿นการชืไอมบบชนจะตຌองชืไอม฿นลักษณะทีไ฿หຌเดຌการ Penetration ดยสมบูรณ์
ดยมิ฿หຌมีกระปาะตะกรันขังอยู฿นกรณีนีๅอาจ฿ชຌวิธีลบมุมตามขอบหรือ Backing
Plates กใเดຌ
8.7 ชิๅนสวนทีไจะตอชืไอมบบทาบ จะตຌองวาง฿หຌชิดกันมากทีไสุดทีไจะทำเดຌ ละเมวา
กรณี฿ดจะตຌองหางกันเมกิน 6 มิลลิมตร
8.8 ชางชืไอมจะตຌอง฿ชຌชางชืไอมทีไมีความชำนาญทานัๅน ละพืไอป็นการพิสูจน์ถึง
ความสามารถจะมีการทดสอบความชำนาญของชางชืไอมทุก โ คน
งานสลักกลียว
ก. การตอกสลักกลียวจะตຌองกระทำดຌวยความประณีต ดยเมทำ฿หຌกลียวสียหาย
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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ข.

(SPECIFICATION)

ตຌองน฿จวาผิวรอยตอรียบละผิวทีไรองรับจะตຌองสัมผัสกันตใมหนຌากอนจะทำการขัน
กลียว
มืไอขันสลักกลียวนนลຌว฿หຌทุบปลายกลียวพืไอมิ฿หຌปງนสลักกลียวคลายตัว

ค.

การตอละประกอบ฿นสนาม
ก. ฿หຌปฏิบัติตามทีไระบุ฿นบบขยาย ละคำนะนำ฿นการยกติดตัๅงดยครงครัด
ข. คาผิดพลาดทีไยอม฿หຌ฿หຌถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ค. จะตຌองทำนัไงรຌานคๅำยัน ยึดยง ฯลฯ ฿หຌพอพียงพืไอยึดครงสรຌาง฿หຌนนหนาอยู฿นนว
ละตำหนงทีไตຌองการพืไอความปลอดภัยตอผูຌปฏิบัติงานจนกวางานประกอบจะสรใจ
รียบรຌอยละขใงรงดีลຌว
ทานัๅน

ง.

หมุดกำหนด฿หຌ฿ชຌสำหรับยึดชินๅ สวนตาง โ ขຌาหากันดยเม฿หຌหลใก (ลหะ) กิดการบิดบีๅยว ชำรุด

จ.
ฉ.
ช.

หຌาม฿ชຌวิธีตัดดຌวยกຍสป็นอันขาด นอกจากจะเดຌรับอนุมัติจากวิศวกร
สลักกลียวยึดละสมอ ฿หຌตัๅงดย฿ชຌบบนำทานัๅน
ผนรองรับ
1. ฿ชຌตามทีไกำหนด฿นบบขยาย
2. ฿หຌรองรับละปรับนวดຌวยลิไมหลใก
3. หลังจากเดຌยกติดตัๅงสรใจรียบรຌอยลຌว ฿หຌอัดมอร์ตຌาชนิดทีไเมหดตัวละ฿ชຌผงหลใกป็นมวล
รวม฿ตຌผนรองรับ฿หຌนนลຌวติดขอบลิไม฿หຌสมอกับขอบของผนรองรับดยทิๅงสวนทีไหลือเวຌ฿น
ทีไ

3.3.2

สีกันเฟ (ถຌามี)

สวนทีไ

1

ทัไวเป

งานประกอบดຌวย
ก. การตรียมผิวทีไจะทาสีกันเฟ
ข. การปງองกันสวนของอาคารทีไอยูขຌางคียงกับครงสรຌางหลใกจากละอองของสีกันเฟ
ค. การทาสีกันเฟพืไอหุຌมครงสรຌางหลใก ฿หຌมีอัตราทนเฟตามกำหนด
งานทีไกีไยวขຌอง
ก. 3.3.1งานครงสรຌางหลใกรูปพรรณ
มาตรฐานอຌางอิง
ก. ASTM E84 - Test Method for Surface Buning Characteristics of Building
Materials
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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ASTM E119 – Fire Tests of Building Construction and Materials
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

ข.
ค.

ขຌอกำหนดกีไยวกับอัตรางานเฟ
ก. วัสดุสีกันเฟ สำหรับครงสรຌางหลัก ชน สาหรือคานหลใก จะตຌองทนเฟเดຌเมนຌอยกวา 3 ชม.
สำหรับครงหลังคาหลใก จันทันหลใก ปหลใก จะตຌองทนเฟเดຌเมนຌอยกวา 2 ชม. ตามมาตรฐาน ISO 834 หรือ
ASTM E 119
การสงพืไอพิจารณา
ก.
ขຌอมูลทางทคนิคกีไยวกับสวนประกอบตาง โ ของสีกันเฟ คุณสมบัติ คุณภาพ ละกณฑ์
กำหนดกีไยวกับขຌอจำกัดของวัสดุสีกันเฟ
ข.
คูม ือของผูຌผลิต฿นการหุຌมครงสรຌางหลใกดຌวยสีกันเฟ วิธีการพนหรือทาสี
ค.
รายงานผลการทดสอบของสีกันเฟจากสถาบันทดสอบอิสระ กีไยวกับคุณสมบัติตาง โ ตาม
กำหนดตามมาตรฐานอຌางอิง ข.
ง.
รายการคำนวณการออกบบกำหนดความหนาละจำนวนครัๅง฿นการพนหรือทาของสีกันเฟ
สำหรับครงสรຌางหลใกขนาดตาง โ ตามคุณสมบัติของสีกันเฟสำหรับวัสดุตาง โ ดย฿ชຌสูตร฿น
การคำนวณละคุณสมบัติของสีกันเฟจากการทดสอบซึไงกำหนด฿น
Fire
Resistance
Directory ของ Underwriter Laboratory ละรับรองรายการคำนวณดยวุฒิวิศวกรยธา
(วย.)
การรับรองคุณภาพ (QUALITY ASSURANCE)
ก. ผูຌผลิตสีกันเฟ : จะตຌองมีอกสารรับรองประสบการณ์฿นการผลิตสีกัน
เฟเมนຌอยกวา 5 ป
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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ข.
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ผูຌดำนินงาน : จะตຌองมีประสบการณ์฿นงานพน / ทาสีกันเฟ ดยมีอกสาร
รับรองผลงานยຌอนหลังเมนຌอยกวา 3 ป ละจะตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌผลิต

ขຌอกำหนดกีไยวกับสุขลักษณะ
ก. จัด฿หຌมีการระบายอากาศอยางหมาะสม฿นบริวณทีไทาสีกันเฟ฿นระหวาง
ละหลังการพนอยางนຌอย 72 ชม. พืไอ฿หຌกลิไนของสารละลายระหยจนหมด
ข. จัด฿หຌมีผงกัๅนชัไวคราวบริวณทีไพนหรือทาสีกันเฟ พืไอปງองกันละอองของสีกัน
เฟฟุງงกระจายออกเปยังพืๅนทีไขຌางคียง
การรับประกันผลงาน
ก.
หนังสือรับประกันวัสดุสีกันเฟจากผูຌผลิต ละการพนหรือทาสีกันเฟจากผูຌประกอบการ ดยมี
ระยะวลาคๅำประกันเมนຌอยกวา 2 ป
ข.
ขอบขตการรับประกัน : สีกันเฟจะตຌองอยู฿นสภาพทีไปราศจากรอยตก ละรอนป็นผงหรือ
ป็นผน ปຆงพอง หรือสีกันเฟยกตัว ฿หຌทำการพนหรือทาซๅำหรือซอมซมบริวณทีไชำรุด

สวนทีไ
วัสดุ

ก.

2

วัสดุ

สีกันเฟ : ป็นวัสดุผสมสรใจจากรงงานชนิดซลวนท์บส มืไอดนความรຌอนจะฟูออกมา
ป็นผนหนา ชวยปງองกันความรຌอนทีไจะขຌาสูครงสรຌางหลใก

Primer : กำหนด฿หຌพนสีรองพืๅนจากรงงานประกอบหลใกครงสรຌาง
ดยกำหนด฿หຌ฿ชຌสี Red Lead Primer หนา 35 เมครอน หรือ สีอืไนตามมาตรฐานผูຌผลิต

สวนทีไ

3

วิธีการกอสรຌาง

การตรวจกอนการปฏิบัติงาน
ก. ตรวจสอบวาพืๅนผิวพรຌอมทีไจะริไมงานพนสีกันเฟ
ข. ตรวจสอบวา หลใกยึดทอ หลใกหຌอยทอ ทอรຌอยสายเฟ ละงานอืไน โ ทีไตຌองจาะผาน
บริวณทีไจะพนสีกันเฟ เดຌติดตัๅงลຌวสรใจ
ค. ตรวจสอบวาเมมีการดินทอลม ทอนๅำ ละอุปกรณ์ตาง โ ทีไอาจจะรบกวนหรือป็น
อุปสรรคตอการพนฉนวนกันเฟ
การตรียมการ
ก. ทำความสะอาดพืๅนผิววัสดุทีไจะพนสีกันเฟ ฿หຌสะอาด ปราศจากควาบสกปรก ฝุຆน
ละออง คราบนๅำมัน ละผิวทีไตกรอน ซึไงอาจจะมีผลตอการยึดกาะของฉนวนกันเฟ
ข. ฿หຌอุดรูปทีไจาะทะลุพืๅนผิวทีไจะหุຌมฉนวนกันเฟ ละปลายดຌานปຂดของฉนวนกันเฟ
ดยการลบมุม 45. ละ฿หຌอุดรูดย฿ชຌ High Heat Silicone Sealant
การป้องกัน
งานครงสรຌางวิศวกรรม
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ก.

ปງองกันพืๅน฿ตຌบริวณทีไจะพนสีกันเฟ ดยการคลุมดຌวยผຌา฿บหรือผนพลาสติก
พลีอททีลีน หนา 1.0 มม.
ข. ฿หຌปງองกันพืๅนผิวขຌางคียง ละอุปกรณ์ตาง โ จากการฟุງงกระจาย฿นขณะทีไพนสี
กันเฟ
ค.
฿หຌปຂดละอุดทอลม฿นบริวณทีไจะพนสีกันเฟ
การพนฉนวนกันเฟ
ก. ฿หຌพนสีกันเฟตามคำนะนำของผูຌผลิต พืไอ฿หຌสามารถทนเฟเดຌ฿นอัตราตาม
กำหนด
ข. ฿หຌพนสีกันเฟ฿หຌเดຌความหนาตามการการคำนวณ฿นการออกบบกำหนดความ
หนาของฉนวนกันเฟสำหรับชิๅนสวนตาง โ ของหลใกครงสรຌาง ดยการพนซๅำหลาย โ
ครัๅง฿หຌเดຌความหนา ความหนานน ละลักษณะนืๅอวัสดุทีไสมไำสมอ
การควบคุมคุณภาพ฿นสนาม
ก. ฿หຌควบคุมคุณภาพ฿นการพนสีกันเฟตามนวทางทีไกำหนดดยผูຌผลิต
ข. ฿หຌตรวจคุณภาพของงาน฿หຌป็นเปตามขຌอกำหนด
ค. ฿หຌ ท ดสอบการกั น เฟ ดยการพ น สี ชิๅ น ตั ว อย า งจากตั ว อย า งสี ทีไ ห นຌ า งานลຌ ว ลองผาเฟ พืไ อ
ตรวจสอบวา สีกันเฟจะฟูมีความหนาตามขຌอกำหนด การทดสอบ฿หຌผูຌควบคุมงานชักตัวอยางสี มา
ดำนินการตามความหมาะสม
ง. ฿หຌซอมปะ (Patching) บริวณทีไวຌนเวຌสำหรับงานอืไน โ พืไอ฿หຌพืๅนผิวทีไจะหุຌมสีกันเฟ
ตอนืไองละหนาตามกำหนด
จ. ฿หຌกຌเขละพนซๅำบริวณทีไชำรุดสียหาย
การทำความสะอาด
ก. ฿หຌทำความสะอาด ขูดพืๅนผิวทีไพนกิน ศษสีกันเฟทีไตกบนพืๅน ละขนออกเปทิๅง
ข. ฿หຌขูดทำความสะอาดพืๅนผิวทีไเมเดຌกำหนด฿หຌพนสีกันเฟ

งานครงสรຌางวิศวกรรม
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บทที่ 4
ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
1.

ขຌอกำหนดทั่วเปของงานระบบเฟฟ้า
1.1 ทัไวเป
ระบบเฟฟງาของอาคารทัๅงหมดตຌองสอดคลຌองกับระบบของการเฟฟງาฯ
1.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละติดตัๅงระบบเฟฟງาทัๅงหมด ตามทีไสดง฿นบบละระบุ฿นขຌอกำหนดนีๅ ทุกประการ
1.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
1.3.1 ระบบเฟฟງา
− ระบบเฟฟງารงสูงป็น 3 ฟส 3 สาย 22 หรือ 33 kV, 50 Hz ขึๅนกับการเฟฟງาภูมิภาคนัๅน
− ระบบเฟฟງารงสูงป็น 1 ฟส 1 สาย 22 หรือ 33 kV, 50 Hz ขึๅนกับการเฟฟງาภูมิภาคนัๅน
− ระบบเฟฟງารงตไำป็น 3 ฟส 4 สาย 380/220V, 50 Hz ฿ชຌระบบการตอสายบบ Y ละ฿ชຌ
Solid Ground
− ระบบควบคุม฿หຌป็นเปตามทีไสดง฿นบบ ละระบุ฿นขຌอกำหนด
1.3.2 ระบบ สีของสายเฟ ละบัสบาร์฿หຌป็นดังนีๅ
−
สายฟส L1
นๅำตาล
−
สายฟส L2
สีดำ
−
สายฟส L3
ทา
−
สายศูนย์ (N)
ฟງา
−
สายดิน (E)
ขียวถบหลือง
−
สายทีไผลิตตพียงสีดียว฿หຌทาสีหรือพันทปทีไปลายสายทัๅง 2 ขຌางดຌวยสีทีไกำหนด฿หຌ รวมทัๅง
฿นทีไทีไมีการตอสายละตอขຌาขัๅวของอุปกรณ์เฟฟງา สำหรับบัสบาร์฿หຌทาสีหรือติดทปสีตาม
ระบบสีดังกลาว
1.3.3 ระบบสีของอุปกรณ์ดินสายเฟฟງา฿หຌป็นดังนีๅ
− ระบบเฟฟງาปกติ
− ระบบเฟฟງาฉุกฉิน
− ระบบทรศัพท์
− ระบบสัญญาณจຌงหตุพลิงเหมຌ
− ระบบสาอากาศทรทัศน์ละวิทยุรวม
− ระบรักษาความปลอดภัย
− ระบบสียง
− ระบบควบคุม

รายการประกอบบบงานระบบ

สีสຌม
สีหลือง
สีขียว
สีดง
สีดำ
สีนๅำงิน
สีขาว
สีฟງา
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2.

ผงสวิตช์เฟฟ้ารงต่ำ
2.1 ทัไวเป
ผงสวิตช์เฟฟງารงตไำ ผลิตตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC ตูຌลหะป็นชนิด Dead-Front Modular Type of
Standard Design ละป็นบบทีไการเฟฟງาฯหในชอบละอนุมตั ิ฿หຌ฿ชຌ มีความตຌองการทัไวเปดังตอเปนีๅ
1) ขຌอกำหนดนีๅครอบคลุมถึงความตຌองการดຌานออกบบละสรຌางผงสวิตซ์เฟฟງารงตไำซึไงประกอบดຌวย
ผงสวิตซ์เฟฟງาประธานปกติ (Main Distribution Board, MDB), ผงสวิตซ์เฟฟງาฉุกฉิน (Emergency
Distribution Board, EDP) ละผงสวิตซ์เฟฟງารองทัไวเป (Sub Distribution Board, SDB or Feeder
Board)
2) ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหาละติดตัๅงผงสวิตซ์ฯพรຌอมอุปกรณ์ตางโเวຌ฿นหຌองละ/หรือ สถานทีไทีไจัดตรียม
เวຌ
3) การจัดสรຌางผงสวิตซ์ ฯ ตຌองทำดຌวยฝมือชางทีไดี วัสดุทีไ฿ชຌตຌองมีคุณสมบัติ ทากับหรือดีกวา คุณสมบัตทิ ีไ
จะกลาว฿นขຌอกำหนดนีๅ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นผงสวิตซ์ตຌองมีคณ
ุ สมบัติ฿ชຌเดຌตามมาตรฐานนัๅนโ ทีรไ ะบุ฿หຌ
ลือก฿ชຌ฿นขຌอกำหนด
4)

สวิตซ์ตดั ตอนอัตนมัติหรือ Molded Case Circuit Breaker ทุกตัวทีไ฿ชຌ฿นผงสวิตซ์ฯ จะตຌองผลิตดย
ผูຌผลิตรายดียวกัน ยกวຌน Main Circuit Breaker & Tie Circuit Breaker ละ Automatic Transfer
Switch (ATS) ฿หຌ฿ชຌจากผูຌผลิตรายอืไนเดຌ ตตຌองเดຌรบั ความยินยอมจากผูຌวาจຌาง

5)

กอนสัไงซืๅอหรือจัดสรຌางผงสวิตซ์ ฯ ผูຌรับจຌางตຌองสง Shop Drawing ละรายละอียดของวัสดุอุปกรณ์
ทีไจะ฿ชຌทุกชนิดตามรายการ ฿หຌผูຌวา จຌางพิจารณา฿หຌความยินยอมกอน

6) ขนาดของผงสวิตซ์ ฯ ฿หຌ฿ชຌตามทีไกำหนด฿นบบ ละ / หรือ ฿นรายการ ฿หຌถือป็นขนาดขัๅนตไำ ตถຌาหาก
สวิตซ์ตดั ตอน ละอุปกรณ์อืไนทีไ฿ชຌมีขนาด฿หญกวาขนาดของผงสวิตซ์฿หຌ฿หญขึๅน ดยถือรวมอยู฿นงาน
ป็นราคาหมาะสมทีไจะเมมีการพิมไ ราคาจากราคาทีไสนอเวຌ
2.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละติดตัๅง ผงสวิตช์รงตไำละอุปกรณ์ประกอบการติดตัๅงตามทีเไ ดຌสดงเวຌ฿นบบ ละระบุ
฿นขຌอกำหนดนีๅทุกประการ ดยทัวไ เปผงสวิตช์รงตไำบงออกป็นสองบบตามลักษณะของการทำงาน กลาวคือ บบ
รกรียกวาผงสวิตช์เฟฟງารงตไำ บบทีไสองรียกวาผงสวิตช์เฟฟງาฉุกฉิน
2.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
ตูຌสวิตซ์ตัดตอนรงตไำ มีขຌอมูลทางดຌานทคนิค อยู 2 ประภท คือ
2.3.1 ตูสຌ วิตซ์ตัดตอนรงดันตไำ ทีไผลิตเดຌตามมาตรฐาน IEC 60439 – 1 (FULLY TYPE-TESTED) ชนิด
LICENSEE FACTORY
2.3.2 ตูຌสวิตซ์ตัดตอนรงดันตไำ ทีไผลิตเดຌตามมาตรฐาน IEC ( Local )
ดยมีรายละอียดดังตอเปนีๅ
2.3.1 ตูสຌ วิตซ์ตัดตอนรงดันตไำ ทีไผลิตเดຌตามมาตรฐาน IEC 60439 – 1 (FULLY TYPE-TESTED) ชนิด LICENSEE
FACTORY
2.3.1.1 ทัไวเป
การสรຌางผงสวิตซ์เฟฟງาทีไประกอบ฿นประทศเทย ผูຌผลิตตຌองมีประสบการณ์ดຌานการทำผงสวิตซ์ฯ
ละสามารถประกอบเดຌตามมาตรฐาน IEC 60439 – 1 (FULLY TYPE-TESTED) ชนิด LICENSEE FACTORY
มาลຌวเมนຌอยกวา 5 ป ดยผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหงประทศเทย (มอก. 1436 -2540) ละ
รายการประกอบบบงานระบบ

4-2

ผูຌผลิตตຌองมีวิศวกรเฟฟງาขนงเฟฟງากำลังระดับสามัญวิศวกรขึๅนเป ป็นผูຌควบคุมรับผิดชอบการผลิต ละการ
ติดตัๅงผงสวิตซ์ฯ ตຌองเดຌการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
กอนประกอบผงสวิตซ์ฯ ผูຌรับจຌางตຌองสง Shop Drawing ละรายละอียดของวัสดุอุปกรณ์ทีไจะ฿ชຌทุก
ชนิดตามรายการ ฿หຌผูຌวาจຌางพิจารณาอนุมัติกอน
2.3.1.2
พิกัดของผงสวิตซ์เฟฟງา
ถຌามิเดຌกำหนดเวຌป็นอยางอืไน ฿หຌผงสวิตซ์ฯ ทีไกลาวถึง รวมทัๅงวัสดุ อุปกรณ์ทีไกีไยวขຌองมีการสรຌางตาม
NEMA หรือ IEC STANDARD ละเมขัดตอมาตรฐานของการเฟฟງานครหลวง ดยมีคุณสมบัติทางทคนิคอยาง
นຌอยดังตอเปนีๅ
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.
ตามระบุ฿นบบ
เมนຌอยกวาRATEDSHORTCIRCUIT
CURRENT ทีไระบุ฿นบบ
:
1,000 VOLTS
:
220-240 VAC.
:
ELECTROGALVANIZED STEEL
SHEET with EPOXY-POLYESTER
POWDER PAINT COATING.
70C (AMBIANT 35C)
FORM 2B หรือตามทีไระบุ฿นบบ

2.3.1.3 ลักษณะครงสรຌางละการจัดสรຌางผงสวิตซ์ฯ
ผงสวิ ต ซ์ ฯ ประกอบป็ น COMPARTMENT รู ป บบ FORM 2B หรื อ ตามที ไ ร ะบุ ฿ นบบ ละมี
DEGREE OF PROTECTION เมตไำกวาIP 30 หรือระบุ฿นบบ ตามIEC STANDARD
การประกอบผงสวิตซ์ฯ ตຌองคำนึงถึงวิธีการระบายความรຌอนทีไกิดขึๅนจากอุปกรณ์ภ าย฿นตูຌ ดยวิธี
เหลวียนของอากาศตามธรรมชาติ ดย฿หຌจาะกรใดระบายอากาศทีไฝาอยางพียงพอ พรຌอมติดตัๅงตะกรงกัน
มลง (Insect Screen) ดຌวย
กรรมวิธีปງองกันสนิม ละการพนสีลหะชิๅนสวนทีไป็นหลใกทุกชิๅน ตຌองผานกรรมวิธีปງองกันสนิม ลຌว
พนสีทับตามวิธีขຌางลาง ดังนีๅ
ก. ทำการขัดผิวลหะ฿หຌรียบละสะอาด
ข. ทำการลຌางผนลหะพืไอลຌางเขมัน หรือนๅำมันออกจากผนลหะสะอาด (Degreasing)
การพนสีชัๅนนอก฿หຌ฿ชຌสีผงอีพใอกซีไ /พลีอสตอร์อยางดีพน฿หຌทัไวอยางนຌอยความหนาสี 60 เมครอน ลຌวอบ
ดຌวยความรຌอน 200 องศาซลซียส
2.3.1.4 บัสบาร์ละการติดตัๅงผงสวิตซ์ฯ
บัสบาร์ตຌองป็นทองดงทีไมีความบริสุทธิ่เมนຌอยกวา 98% ทีไผลิตขึๅนสำหรับ฿ชຌกับงานเฟฟງา
ดยฉพาะ ละผลิตขนาดบัสบาร์ตามตารางมาตรฐาน IEC 60439-1
การจัดรียงบัสบาร์฿นผงสวิตซ์ฯ ฿หຌจัดรียงตามฟสอ. ฟสบี. ละฟสซี. ดยมืไอมองขຌามาจากดຌานหนຌาของ
ผงสวิตซ์ฯ ฿หຌมีลักษณะรียง จากหนຌาเปหลัง หรือ จากดຌานบนลงมาดຌานลาง หรือ จากซຌายมือเปขวามือ
อยาง฿ดอยางหนึไง
บัสบาร์ทีไติดตัๅงตามนวนอน ทัๅงบัสบาร์สຌนดิน ละ บัสบาร์สຌนศูนย์ ตຌองมีความยาวตลอด
ทากับความกวຌางของผงสวิตซ์ฯ ทัๅงชุด บัสบาร์สຌนดินตຌองตอกับครงของผงสวิตซ์ทุกสวนโ ละตຌองมี
รายการประกอบบบงานระบบ
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ความตอนืไองทางเฟฟງาทีไมัไนคงถาวร บัสบาร์สຌนดินละสຌนศูนย์ตຌองมีพืๅนทีไละสิไงอำนวยความสะดวกตรียม
เวຌสำหรับตอสายดินของบริภัณฑ์
Bus bar ละ Holder ตຌองมีขຌอมูลทางทคนิคละผลการคำนวณพืไอสดงวาสามารถทนตอรง฿ดโ ทีไกิด
จากกระสเฟฟງาลัดวงจรเดຌเมนຌอยกวา 50 KA. หรือตามระบุ฿นบบ ดยเมกิดการสียหาย฿ดโ รวมทัๅง
Bolt ละ Nut ตຌองทนตอรงหลานัๅนเดຌดຌวยชนกัน
2.3.1.5 สายเฟฟງาสำหรับภาย฿นผงสวิตซ์ฯ
สายเฟฟງาสำหรับระบบควบคุมละครืไองวัด ซึไงดินชืไอมระหวางอุปกรณ์เฟฟງากับอุปกรณ์
เฟฟງา ละอุปกรณ์เฟฟງากับ Terminal Block ฿หຌ฿ชຌสายชนิด Flexible Annealed ทนรงดันเฟฟງาเดຌ 750
วลต์ ฉนวนทนความรຌอนเดຌเมนຌอยกวา 105 องศาซลซียส สายเฟฟງาหลายสຌนทีไดินเปดຌวยกัน฿หຌ ฿ชຌสี
ตางกัน ละระบุเวຌ฿นบบ As Built ขนาดของสายเฟฟງาตຌองสามารถนำกระสเฟฟງาเดຌตามตารางมาตรฐาน
ละหมาะสมกับตละอุปกรณ์
การดินสายเฟฟງาภาย฿นผงสวิตซ์ ฯ ชวงขຌาอุปกรณ์ ฿หຌตอผานขัๅวตอสายชนิดสองดຌานหຌามตอตรงกับอุปกรณ์
ปลือกนอกของสายเฟฟງาทุกสຌนทีไปลายทัๅง 2 ดຌาน ตຌองมีหมายลขกำกับ (Wire Mark) ป็นบบปลอกสวม
ยากกการลอกหลุดหาย
2.3.1.6 Mimic Bus ละ Nameplate
ทีไหนຌาผงสวิตซ์ฯ ตຌองมี Mimic Bus พืไอสดงการจายกระสเฟฟງาขຌา ละออกทำดຌวยผน
พลาสติกสีดำสำหรับผงสวิตซ์ ฯ ระบบเฟฟງาปกติ ละสีดงสำหรับผงสวิตซ์ฯระบบเฟฟງาฉุกฉินหรือสีทีไผูຌ
วาจຌางหในชอบ มีความหนาเมนຌอยกวา 3 มิลลิมตร ละกวຌางเมนຌอยกวา 10 มิลลิมตร ยึดนนกับผง
สวิตซ์ฯ ดຌวยสกรูอยางนนหนา
฿หຌมี Nameplate พืไอสดงวาอุปกรณ์ตัดวงจรเฟฟງา฿ด จายหรือควบคุ มอุปกรณ์เฟฟງา฿ด หรือกลุม฿ด ป็น
ผนพลาสติกพืๅนสีชนดียวกับ Mimic bus กะป็นอักษรสีขาวดยความสูงของอักษรตຌองเมนຌอยกวา 20
มิลลิมตร
ปງายสดงชืไอละสถานทีไติดตอของผูຌผลิต ป็นปງายทีไทนทานเมลบลือนเดຌงายติดเวຌทีไผงสวิตซ์ฯ ดຌาน
นอกตรงทีไโ หในเดຌงายหลังการติดตัๅงลຌว
2.3.1.7

การทดสอบ

รงงานผูຌผลิต จะตຌองทำการทดสอบ(Routine Test) ตามมาตรฐาน IEC 439-1 ดังตอเปนีๅ
1. ตรวจสอบการทำงานตามวงจรควบคุมทางดຌานเฟฟງา (Wiring, Electrical Operation)
2. ตรวจสอบคาความป็นฉนวนเฟฟງา (Dielectric test)
3. ตรวจสอบการปງองกันทางดຌานเฟฟງา (Protective measures)
4. ตรวจสอบ คาความตຌานทานฉนวนเฟฟງา (Insulation resistance)
นอกจากการทดสอบทีไรงงานผูຌผลิตตามความหในชอบของผูຌวาจຌางลຌว มืไอมีการติดตัๅง฿นสถานทีไ฿ชຌงานจริง
ตຌองตรวจสอบอีกครัๅงอยางนຌอยดังนีๅ
1. ตรวจสอบคาความป็นฉนวนเฟฟງาของอุปกรณ์ภาย฿นผงสวิตซ์ฯ ทัๅงหมด
2. ตรวจสอบคาความป็นฉนวนเฟฟງาของสายปງอน (Feeder) ตางโ ทีไออกจากผงสวิตซ์ฯ
3. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ตางโ พืไอทดสอบความถูกตຌอง
฿นขัๅนตอนการตรวจสอบจะตຌอง฿หຌผูຌควบคุมงานรวมตรวจสอบทัๅงทีไรงงานละสถานทีไ฿ชຌงานจริง พรຌอมอนุมตั ิ
ผลการตรวจสอบ
รายการประกอบบบงานระบบ
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2.3.1.8 ครืไองมือบำรุงรักษา
ทีไขຌางผงสวิตซ์ฯ ตละชุด ฿หຌติดตัๅงครืไองมือสำหรับปຂดบานประตูดຌานหนຌา 1 (หนึไง) อัน ดย
มีประกับติดรัดเวຌกับผงสวิตซ์ฯ ฿หຌสูงประมาณ 1.80 ม. ละ฿หຌจัดชุดครืไองมือบำรุงรักษา ประกอบดຌวย
ครืไองปຂดบานประตูดຌานหนຌา (หนึไง) อัน เขควงสำหรับถอดสกรูยึดผนลหะ 1 (หนึไง) อัน Torque Wrench
ขนาดทีไหมาะสม 1 (หนึไง) อัน พรຌอมหัวสำหรับขันสลักละปງนกลียวทีไ฿ชຌยึดบัสบาร์ละสวิตซ์ตัดตอนฯ ครบ
ทุกขนาดทีไตຌอง฿ชຌ 1 (หนึไง) ชุด ละกลองลหะสำหรับ฿สครืไองมือทัๅงหมด ชุดครืไองมือบำรุงรักษานีๅ ฿หຌจัด฿หຌ
ตามจำนวนทีไกำหนด฿นรายการ
2.3.2 ตูสຌ วิตซ์ตดั ตอนรงดันตไำ ทีไผลิตเดຌตามมาตรฐาน IEC (Local)
2.3.2.1 ทัไวเป
ขຌอกำหนดนีๅครอบคลุมการออกบบละสรຌางผงสวิตซ์เฟฟງารงตไำซึไงประกอบดຌวยผง
สวิตซ์เฟฟງาประธานปกติ (Main Distribution Board :MDB),ผงสวิตซ์เฟฟງาฉุกฉิน (Emergency
Distribution Board : EMDB) ละผงสวิตซ์เฟฟງารองประธาน (Sub Distribution Board : SDB )
การสรຌางผงสวิตซ์เฟฟງาทีไประกอบ฿นประทศเทย ผูຌผลิตตຌองมีประสบการณ์ดຌานการทำผงสวิตซ์ฯ มาลຌวเม
นຌอยกวา 5 ป ละสามารถประกอบเดຌตามมาตรฐาน IEC หรือ ตามมาตรฐานอุตสาห-กรรมหงประทศเทย
(มอก. 1436 -2540) ละผูຌผลิตตຌองมีวิศวกรเฟฟງาขนงเฟฟງากำลังระดับสามัญ
วิศวกรขึๅนเป ป็นผูຌควบคุมรับผิดชอบการผลิต ละการติดตัๅงผงสวิตซ์ฯ ตຌองเดຌการรับรองมาตรฐาน
ISO9001:2008
กอนประกอบผงสวิตซ์ฯ ผูຌรับจຌางตຌองสง Shop Drawing ละรายละอียดของวัสดุอุปกรณ์ทีไจะ฿ชຌทุก
ชนิดตามรายการ ฿หຌผูຌวาจຌางพิจารณาอนุมัติกอน
2.3.2.2 พิกัดของผงสวิตซ์เฟฟງา
ถຌามิเดຌกำหนดเวຌป็นอยางอืไน ฿หຌผงสวิตซ์ฯ ทีไกลาวถึง รวมทัๅงวัสดุ อุปกรณ์ทีไกีไยวขຌองมีการ
สรຌางตาม IEC STANDARD ละเมขัดตอมาตรฐานของการเฟฟງานครหลวง ดยมีคุณสมบัติทางทคนิคอยาง
นຌอยดังตอเปนีๅ
RATED SYSTEM VOLTAGE
:
415/220 VOLTS
SYSTEM WIRING
:
3-PHASE , 4-WIRE , SOLID GROUND.
RATED FREQUENCY
:
50 HZ.
RATED CURRENT
:
ตามระบุ฿นบบ
RATED SHORT-TIME WITHSTAND :
เมนຌอยกวา RATED SHORTCIRCUIT
CURRENT ทีไระบุ฿นบบ
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 หรือตามทีไระบุ฿นบบ
2.3.2.3 ลักษณะครงสรຌางละการจัดสรຌางผงสวิตซ์ฯ
ผงสวิตซ์ฯประกอบป็น COMPARTMENT รูปบบ FORM 2 A หรือตามทีไระบุ฿นบบ ละ
มี DEGREE OF PROTECTION เมตไำกวาIP 30 ตาม IEC STANDARD
การประกอบผงสวิตซ์ฯ ตຌองคำนึงถึงวิธีการระบายความรຌอนทีไกิดขึๅนจากอุปกรณ์ภาย฿นตูຌ
ดยวิธีเหลวียนของอากาศตามธรรมชาติ ดย฿หຌจาะกรใดระบายอากาศทีไฝาอยางพียงพอ พรຌอมติดตัๅง
ตะกรงกันมลง (Insect Screen) ดຌวย
กรรมวิธีปງองกันสนิม ละการพนสีลหะชิๅนสวนทีไป็นหลใกทุกชิๅน ตຌองผานกรรมวิธีปງองกัน
สนิม ลຌวพนสีทับตามวิธีขຌางลาง ดังนีๅ
รายการประกอบบบงานระบบ
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ก. ทำการขัดผิวลหะ฿หຌรียบละสะอาด
ข. ทำการลຌางผนลหะพืไอลຌางเขมัน หรือนๅำมันออกจากผนลหะสะอาด (Degreasing)
การพนสีชัๅนนอก฿หຌ฿ชຌสีผงอีพใอกซีไ/พลีอสตอร์อยางดีพน฿หຌทัไวอยางนຌอยความหนาสี 60
เมครอน ลຌวอบดຌวยความรຌอน 200 องศาซลซียส
2.3.2.4 บัสบาร์ละการติดตัๅงผงสวิตซ์ฯ
บัสบาร์ตຌองป็นทองดงทีไมีความบริสุทธิ่เมนຌอยกวา 98% ทีไผลิตขึๅนสำหรับ฿ชຌกับงานเฟฟງา
ดยฉพาะ ละผลิตขนาดบัสบาร์ตามตารางมาตรฐาน IEC 439-1
การจัดรียงบัสบาร์฿นผงสวิตซ์ฯ ฿หຌจัดรียงตามฟสอ. ฟสบี. ละฟสซี. ดยมืไอมองขຌามา
จากดຌานหนຌาของผงสวิตซ์ฯ ฿หຌมีลักษณะรียง จากหนຌาเปหลัง หรือ จากดຌานบนลงมาดຌานลาง หรือ จาก
ซຌายมือเปขวามือ อยาง฿ดอยางหนึไง
บัสบาร์ทีไติดตัๅงตามนวนอน ทัๅงบัสบาร์สຌนดิน ละ บัสบาร์สຌนศูนย์ ตຌองมีความยาวตลอด
ทากับความกวຌางของผงสวิตซ์ฯ ทัๅงชุด บัสบาร์สຌนดินตຌองตอกับครงของผงสวิตซ์ทุกสวนโ ละตຌอง
มีความตอนืไองทางเฟฟງาทีไมัไนคงถาวร บัสบาร์สຌนดินละสຌนศูนย์ตຌองมีพืๅนทีไละสิไงอำนวยความสะดวก
ตรียมเวຌสำหรับตอสายดินของบริภัณฑ์
Bus bar ละ Holder ตຌองมีขຌอมูลทางทคนิคละผลการคำนวณพืไอสดงวาสามารถทนตอ
รง฿ดโ ทีไกิดจากกระสเฟฟງาลัดวงจรเดຌเมนຌอยกวา 50 KA. หรือตามระบุ฿นบบ ดยเมกิดการสีย
หาย฿ดโ รวมทัๅง Bolt ละ Nut ตຌองทนตอรงหลานัๅนเดຌดຌวยชนกัน
2.3.2.5 สายเฟฟງาสำหรับภาย฿นผงสวิตซ์ฯ
สายเฟฟງาสำหรับระบบควบคุมละครืไองวัด ซึไงดินชืไอมระหวางอุปกรณ์เฟฟງากับอุปกรณ์
เฟฟງา ละอุปกรณ์เฟฟງากับ Terminal Block ฿หຌ฿ชຌสายชนิด Flexible Annealed ทนรงดันเฟฟງาเดຌ 750
วลต์ ฉนวนทนความรຌอนเดຌเมนຌอยกวา 105 องศาซลซียส สายเฟฟງาหลายสຌนทีไดินเปดຌวยกัน฿หຌ฿ชຌสี
ตางกัน ละระบุเวຌ฿นบบ As Built ขนาดของสายเฟฟງาตຌองสามารถนำกระสเฟฟງาเดຌตามตาราง
มาตรฐานละหมาะสมกับตละอุปกรณ์
การดินสายเฟฟງาภาย฿นผงสวิตซ์ ฯ ชวงขຌาอุปกรณ์ ฿หຌตอผานขัๅวตอสายชนิดสองดຌานหຌาม
ตอตรงกับอุปกรณ์ ปลือกนอกของสายเฟฟງาทุกสຌนทีไปลายทัๅง 2 ดຌาน ตຌองมีหมายลขกำกับ (Wire Mark)
ป็นบบปลอกสวม ยากกการลอกหลุดหาย
2.3.2.6 Mimic Bus ละ Nameplate
ทีไหนຌาผงสวิตซ์ฯ ตຌองมี Mimic Bus พืไอสดงการจายกระสเฟฟງาขຌา ละออกทำดຌวยผน
พลาสติกสีดำสำหรับผงสวิตซ์ฯ ระบบเฟฟງาปกติ ละสีดงสำหรับผงสวิตซ์ฯระบบเฟฟງาฉุกฉินหรือสี
ทีไผูຌวาจຌางหในชอบ มีความหนาเมนຌอยกวา 3 มิลลิมตร ละกวຌางเมนຌอยกวา 10 มิลลิมตร ยึดนนกับผง
สวิตซ์ฯ ดຌวยสกรูอยางนนหนา
฿หຌมี Nameplate พืไอสดงวาอุปกรณ์ตัดวงจรเฟฟງา฿ด จายหรือควบคุมอุปกรณ์เฟฟງา฿ด หรือ
กลุม฿ด ป็นผนพลาสติกพืๅนสีชนดียวกับ Mimic bus กะป็นอักษรสีขาวดยความสูงของอักษรตຌองเม
นຌอยกวา 20 มิลลิมตร
ปງายสดงชืไอละสถานทีไติดตอของผูຌผลิต ป็นปງายทีไทนทานเมลบลือนเดຌงายติดเวຌทีไผง
สวิตซ์ฯ ดຌานนอกตรงทีไโ หในเดຌงายหลังการติดตัๅงลຌว
2.3.2.7 การทดสอบ
รงงานผูຌผลิต จะตຌองทำการทดสอบ(Routine Test) ตามมาตรฐาน IEC 439-1 ดังตอเปนีๅ
รายการประกอบบบงานระบบ
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1. ตรวจสอบการทำงานตามวงจรควบคุมทางดຌานเฟฟງา (Wiring, Electrical Operation)
2. ตรวจสอบคาความป็นฉนวนเฟฟງา (Dielectric test)
3. ตรวจสอบการปງองกันทางดຌานเฟฟງา (Protective measures)
4. ตรวจสอบ คาความตຌานทานฉนวนเฟฟງา (Insulation resistance)
นอกจากการทดสอบทีไรงงานผูຌผลิตตามความหในชอบของผูຌวาจຌางลຌว มืไอมีการติดตัๅง฿น
สถานทีไ฿ชຌงานจริง ตຌองตรวจสอบอีกครัๅงอยางนຌอยดังนีๅ
1. ตรวจสอบคาความป็นฉนวนเฟฟງาของอุปกรณ์ภาย฿นผงสวิตซ์ฯ ทัๅงหมด
2. ตรวจสอบคาความป็นฉนวนเฟฟງาของสายปງอน (Feeder) ตางโ ทีไออกจากผงสวิตซ์ฯ
3. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ตางโ พืไอทดสอบความถูกตຌอง
฿นขัๅนตอนการตรวจสอบจะตຌอง฿หຌผูຌควบคุมงานรวมตรวจสอบทัๅงทีไรงงานละสถานทีไ฿ชຌงาน
จริง พรຌอมอนุมัตผิ ลการตรวจสอบ

รายการประกอบบบงานระบบ
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ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
3. สวิตซ์ตัดตอน (Circuit Breaker)
3.1 ทัไวเป
สวิตซ์ตดั ตอน ตຌองมีคณ
ุ สมบัติละสมรรถนะป็นเปตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC ดยทีไมนสวิตซ์ตดั ตอนป็น
ชนิด Air ละมี Motor Drive (ถຌามี ตามทีไสดงเวຌ฿นบบ) สำหรับ สวิตซ์ตดั ตอนของสายปງอนละสายปງอนยอยตຌอง
ป็นชนิด Molded Case Circuit Breaker ดยทัๅงหมดตຌองป็นบบทำงานรใว (Quick-Make, Quick-Break,
Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip, Thermal Overload Current Trip and Trip Indication) ดยมี
พิกัดขนาดละ Interrupting Capacity ตามทีไสดงเวຌ฿นบบ สวิตซ์ตัดตอนทัๅงหมดตຌองป็นของผูผຌ ลิตดียวกัน สวิตซ์
ตัดตอน ทีไมีขนาด 1000 อมป์ หรือมากกวา ตຌองมี Ground Fault Sensor ทีไจะสับสวิตซ์ออกดยอัตนมัติ มืไอมีการ
ลัดวงจรลงดิน (Ground Fault ) ซึไงสามารถทำงานเดຌตามฟังก์ชัไนดังนีๅ
1) Ground Fault Clearing Time ของมนสวิตซ์ตดั ตอน ตຌองชຌากวา สวิตซ์ตัดตอนของสายปງอน
(Feeder)
2) Ground Fault Pick up Current เมนຌอยกวา 200A สามารถปรับเดຌ
3) สามารถลือกตัๅง Time Delay เดຌทีไ 0.1, 0.2, 0.3 ละ 0.5 Sec.
การติดตัๅงสวิตซ์ตัดตอน฿นผงสวิตช์เฟฟງารงตไำ ป็นบบ Fixed Type ซึไงติดตัๅงถาวรดยยึดติดกับครงลหะ
฿นตูຌรงตไำดຌวยสลักละปງนกลียว หรือป็นบบ Drawn-out Type (ตามทีไสดงเวຌ฿นบบ) ซึไงติดตังๅ บนรางลืไอนขຌา
ออก฿นลักษณะ 2 จังหวะ คือสามารถดึงออกมาชวงหนึไงดยตัดสวนของ Power ออก ตสวนควบคุมยังเมตัดขาด ทำ
฿หຌสามารถทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เดຌดยมีสายควบคุมพรຌอมตຌารับละตຌาสียบสำหรับตอสายควบคุมหรือ
ตามทีไสดงเวຌ฿นบบ
การสับขຌา ละออกของสวิตซ์ตดั ตอนมน฿นผงสวิตช์เฟฟງารงตไำป็นบบ Manual Operation ซึไงสับขຌา
ออกดຌวยมือ ละ/หรือ ป็นบบ Motor Operation ซึไงสับขຌาออกดຌวยมอตอร์ ฿นกรณีทีไระบุ฿หຌ฿ชຌป็น Air Circuit
Breaker
ขัๅวตอสาย (Terminal) ของสวิตซ์ตัดตอนทีไมีขนาดฟรมตไำกวา 250 A ฿หຌ฿ชຌขัๅวชนิดตอสายเฟขຌาดยตรงหรือ
฿ชຌขัๅวชนิดตอบัสบาร์ สำหรับขนาดฟรมสูงกวา 250 A ฿หຌ฿ชຌขัๅวชนิดตอบัสบาร์ทานัๅน
3.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดการหาละติดตัๅงสวิตซ์ตัดตอน รวมทัๅงอุปกรณ์ประกอบการติดตัๅง ตามทีไสดงเวຌ฿นบบละ
ระบุ฿นขຌอกำหนดนีๅทุกประการ
3.3 ความตຌองการดຌานทคนิค
3.3.1 สวิตซ์ตดั ตอน บบ Air Circuit Breaker
1)

รายการประกอบบบงานระบบ

฿หຌลือก฿ชຌ ACB ตามทีไระบุ฿นบบ ละถຌาหากขนาดพิกัด AF ของสวิตซ์ตัดตอนมีขนาดมากกวา
1600 AF ฿หຌลือก฿ชຌป็น ACB ซึงไ มีคุณสมบัตดิ ังนีๅ
Rated Service Voltage
:
690 V.AC
Rated Insulation Voltage
:
1000 V.AC
Rated Impulse Withstand
:
8000 V.
Rated Current at 40O C
:
ตามระบุ฿นบบ
The Breaking Capacity Performance
:
ตามระบุ฿นบบ
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2)
3)
4)

Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (Ics) ละ Rated Short-Time
Withstand Current (Icw) ทีไ 1 วินาทีมีพิกัดทากับ Rated Ultimate Short-Circuit
Breaking Capacity (Icu)
ผลิตภัณฑ์ตຌองผลิตละทดสอบตามมาตรฐาน IEC 947-1, IEC 947-2, IEC947-3
ป็นชนิด draw-out type (หากเมเดຌระบุป็นอยางอืไน฿นบบ) ละ IP 43
Trip Unit ตຌองทำงานดຌวย Microprocessor ดยมีคณ
ุ สมบัติดังนีๅ
Long Time Protection (LT) ปรับตัๅงจาก 0.4 ถึง 1 ของ Rated Current. (In)
Short Time Protection (ST) ปรับตัๅงจาก 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 ป็นชนิด Current Pick-Up Adjustment ละ Time
Delay.
มี LED indicator สดงการ Trip สามารถมองหในเดຌอยางขัดจน
Healthy LED สำหรับตรวจสอบการทำงานของ Trip Unit
มี LCD Indicator สำหรับ Ammeter, Trip History, Type of Fault, Pre-Trip Alarm,
etc
จัดตรียม Memory Module ซึไงสามารถบันทึกคาลาสุดของ Trip Unit.
จะตຌองมีฝาปຂด Trip Unit พืไอปງองกันการขຌาถึงดยเมจตนา
จัดตรียม Output Relay สำหรับ Load monitoring and Trip initiated

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

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

รายการประกอบบบงานระบบ

Molded Case Circuit Breaker ผลิตตามมาตรฐาน IEC 947-1 ละ IEC 947-2 ดยมีคา
พิกัด AF ดังนีๅ 63AF, 160AF, 250AF, 400AF, 630AF, 800AF, 1250AF, 1600AF
หรือมากกวา
มีพิกัด Rated Short Circuit Breaking Capacity ทีไ 415 Vac ดังนีๅ
Frame size
Breaking Capacity
63-160 AF
18 kA
250 AF
25 kA
400 AF
35 kA
Above 400 AF
50 kA
ลือก฿ชຌสวิตซ์ตัดตอน ชนิด Thermal Magnetic ทีไพิกัด AF ตไำกวา 400 AF ละป็นชนิด
Electronic with Rating Plug ทีไพิกัด AF ตัๅงต 400 AF ขึๅนเป
ทำงานดຌวยระบบ Quick-Make, Quick-Break ละ Trip Free มือไ กิดกระส Overload ละ
Short Circuit
Drivers ป็นชนิด Toggle Operating Mechanism ทำงานดຌวยระบบ Trip Free มี Trip
Indication สดงทีไ Handle Position
MCCB ทุกขนาดสามารถติดตัๅงอุปกรณ์พิมไ ติม Shunt Trip, Under-voltage, Auxiliary
Switch, Alarm Switch, Rotary Handle, PAD Locking Device พืไอพิไมประสิทธิภาพทัๅง
ดຌานการปງองกัน ละการควบคุม
MCCB Thermal Magnetic Trip ตຌองสามารถปรับคากระส Thermal เดຌตัๅงต 0.8-1.0 ของ
Rated Current ขนาดพิกัด AF
Trip Unit ของ MCCB ป็นชนิด Electronic สามารถปรับคากระส Overload Current (LT)
เดຌระหวาง 0.625-1.0 ของพิกัด Rated Current (In) ละสามารถปรับคากระส Short
Circuit Current (ST) เดຌระหวาง 2-10 ทา ของพิกัดกระส฿ชຌงาน (In)
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3.4 การติดตัๅง
ตຌองป็นเปตามคำนะนำของบริษัทผูຌผลิต ตามกฎของการเฟฟງาฯ ละตามทีเไ ดຌสดงเวຌ฿นบบ ดยทำการ
ติดตัๅง฿นตูสຌ วิตซ์กียรรงดันตไำ ป็นตຌน ละผูຌรับจຌางตຌองจัดสง กราฟสดงความสัมพันธ์฿นการตัดวงจรของสวิตซ์ตดั
ตอน ทัๅงครงการ ฿หຌพิจารณาความหมาะสม กอนการจัดซืๅอ ละติดตัๅงดຌวย
3.5 การทดสอบ
การทดสอบ฿หຌป็นเปตามมาตรฐาน ของผูຌผลิต ละ/หรือ ถูกกำหนดเวຌ฿นคำนะนำของผลิตภัณฑ์
3.6 หนังสือคูมือ
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหนังสือคูมือ฿นการติดตัๅง การ฿ชຌงาน การบำรุงรักษา จำนวน 4 ชุด มอบ฿หຌกผูຌวาจຌาง

รายการประกอบบบงานระบบ
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ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
4. Safety Switch ละ Circuit Breaker Box
4.1 Safety Switch
4.1.1

ทัไวเป
Safety Switch ตຌองผลิตขึๅนตามมาตรฐาน NEMA Heavy Duty Type

4.1.2

ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละคิดตัๅง Safety Switch ละอุปกรณ์ประกอบตามทีไสดง฿นบบ ละระบุ฿น
ขຌอกำหนดนีๅทุกประการ
4.1.3

ความตຌองการทางดຌานทคนิค
1)
2)

3)
4)
4.1.4

Switch ตัดวงจรเฟฟງาป็นบบ Blade ทำงานบบ Quick-Make, Quick- Break สามารถ
มองหในสวิตช์เดຌชัดจน มืไอปຂดประตูดຌานหนຌา
Enclosure ตามมาตรฐาน NEMA 1 พับขึๅนรูปจากผนหลใก พนคลือบดຌวยสี GreyBaked Enamel สำหรับ฿ชຌภาย฿นอาคารทัไวเป ละตาม NEMA 3R พับขึๅนจากผนหลใก
ชุบ Galvanized พนคลือบดຌวยสี Grey-Baked Enamel สำหรับ฿ชຌภายนอกอาคาร ฿หຌมี
บานประตูปຂดดຌานหนຌา ซึไง Interlock กับ Switch Blade ดยสามารถปຂดประตูเดຌมืไอ
Blade อยู฿นตำหนง off ทานัๅน
ขนาด Ampere Rating จำนวนขัๅวสายละจำนวน Phase ฿หຌป็นเป ตามระบุ฿นบบ
ชุดทีไกำหนด฿หຌมี Fuse ฿หຌ฿ชຌ Fuse Clips ป็นบบ Spring Reinforced ดยขนาดของ
Fuse ฿หຌป็นชนดียวกับขຌอทีไระบุขຌางตຌน

การติดตัๅง

฿หຌติดตัๅงกับผนังตามระบุ฿นบบ ดยระดับความสูงจากพืๅน 1.80 ม. ถึงระดับบนของสวิตช์หรือ
ตามทีไสดงเวຌ฿นบบ ฿นกรณีบริวณติดตัๅงเมมีผนังหรือกำพง฿หຌตดิ ตัๅงบนขายึดครงหลใกทีไขใงรง ฿หຌสวิทซ์
สูงจากพืๅนเมนຌอยกวา 1.00 ม. ถึงระดับบนของสวิตช์ หรือตามตผูຌควบคุมงานกำหนด
4.2 Circuit Breaker Box (Enclosed Circuit Breaker)
4.2.1

ทัไวเป

฿หຌ฿ชຌ Moulded Case Circuit Breaker ทีไมี Ampere Trip Rating ละจำนวน Pole ตามทีไระบุ
฿นบบ ดยทีไรายละอียดละขຌอกำหนดของ Circuit Breaker ฿หຌป็นเปตามขຌอกำหนดของสวิตซ์ตัดตอน฿นขຌอ
ทีไ 6
4.2.2

ขอบขต

ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละติดตัๅง Circuit Breaker Box (Enclosed Circuit Breaker) ตามทีไสดง฿น
บบ ละระบุ฿นขຌอกำหนดนีๅทุกประการ
4.2.3

ความตຌองการทางดຌานทคนิค
Enclosure ป็นเปตามมาตรฐาน NEMA ดยทีไ

รายการประกอบบบงานระบบ
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1)
2)
4.2.4

รายการประกอบบบงานระบบ

NEMA 1 พับจาก Steel Sheet With Grey-Baked Enamel Finish สำหรับ฿ชຌงานติดตัๅง
ภาย฿นอาคารทัไวโเป
NEMA 3R พับจาก Zinc Coated Steel with Grey-Bake Enamel Finish สำหรับ฿ชຌงาน
ติดตัๅงภายนอกอาคาร

การติดตัๅง
฿หຌป็นเปตามกำหนด฿นบบ ดยสูงจากพืๅน 1.80 ม. ถึงระดับบนสุด หรือตามทีไสดงเวຌ฿นบบ
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ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
5. ดวงคมเฟฟ้าละอุปกรณ์ประกอบ
5.1 ทัไวเป
ดวงคมเฟฟງาละอุปกรณ์ประกอบ ตຌองป็นเปตามกฎของการเฟฟງาฯ ประกาศกระทรวงมหาดเทย ละ NEC
ดยทีไอุปกรณ์ตางโทีตไ ิดตัๅงภาย฿นดวงคม ชน หลอด บัลลาสต์ละสตาร์ทตอร์ รวมถึงขัๅวหลอด ตຌองป็นเปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ละ/หรือมาตรฐาน BS, VDE, DIN, NEMA ละ JIS ถຌามิเดຌระบุเวຌป็นอยางอืไน คม
เฟฟງา฿ชຌทัไวเปป็นระบบ 1 ฟส 220 วลท์ 50 Hz 2 สาย
ดวงคมทีไผลิต฿นประทศ รงงานผูຌผลิตตຌองเดຌรับมาตรฐาน ISO 9002
5.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละติดตัๅงดวงคม ละอุปกรณ์ประกอบตามทีไ สดง฿นบบ ละระบุ฿นขຌอกำหนดนีๅทุก
ประการ
5.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
5.3.1

ดวงคม
1)

2)

รายการประกอบบบงานระบบ

ดวงคม ฿หຌ฿ชຌตามทีไกำหนด฿นบบละรายละอียดขຌอกำหนด ดยตຌองมีคณ
ุ สมบัติทัไวเป
ตามทีไระบุ ดวงคมทีผไ ลิตตามมาตรฐานของผูຌผลิตของผูผຌ ลิต฿นประทศอาจมีขนาดตกตาง
จากทีไกำหนดเดຌลใกนຌอย ดวงคมทุกชนิดตຌองสนอบบ หรือตัวอยาง฿หຌผูຌวาจຌางหในชอบ
กอนดำนินการสัไงซืๅอละสัไงทำ
ดวงคมทีไติดตัๅงภายนอกอาคาร ตຌองป็นชนิดทนตอสภาพดินฟງาอากาศภายนอกอาคารเดຌ
(Weather-Proof) ละผลิตตามมาตรฐาน BS, VDE, IEC หรือ NEMA อยาง฿ดอยางหนึไง
ดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน ฿นการผลิตดຌวย
ดวงคม ตຌองเดຌรับอนุมตั ิตามนวทางมาตรฐานสากล
ดวงคม ตຌองผลิตจากวัสดุคณ
ุ ภาพหมาะสม กับสภาพภูมิอากาศ ชนทนตอ
ความชืๅน กันฝุຆนละมลง มีคณ
ุ สมบัติปງองกันรังสีอุลตรຌาเวอลต (UV-Stabilized)
ป็นตຌน
อุปกรณ์ประกอบภายนอกดวงคม ชน นຍอต สกรู หวน ตัวลใอกคมตางโ ตຌอง
ทำจากสตนลส (Stainless Steel)
หากมิเดຌกำหนดป็นอยางอืไน ดวงคมตຌองเดຌมาตรฐานการปງองกันทางเฟฟງา
Class I ละเดຌมาตรฐานปງองกันทางกล เมตไำกวา IP 44 ละมีหนังสือการรับรอง
การทดสอบสภาพดินฟງาอากาศของวัสดุอุปกรณ์ จากสถาบันทีไชืไอถือเดຌ
หากมิเดຌกำหนดป็นอยางอืไน ดวงคม ( Housing ) ตຌองผลิตจากอลูมินียม
กรด LM6 ( Marine Grade ) หลอป็นชิๅนดียว ( Die-cast Aluminium ) ละ
สามารถบรรจุอุปกรณ์ Control gear ละ หลอด ฿นดวงคม ซึไงทนตอการกัดกรอน
฿นการ฿ชຌงานภายนอก ( Corrosion Resistance ) ละดวงคมตຌองผาน
กระบวนการตรียมผิว ( Conversion Coated ) ละพนสีทับดຌวยระบบสีฝุຆนชนิด
พลีอสตอร์ ซึไงมีสารปງองกันรังสีอุลตรຌาเวอลต (UV-Stabilized) อยู฿นสีดຌวย
หากมิเดຌกำหนดป็นอยางอืไน ฝาครอบดวงคม จะตຌองทำจากพลาสติกชนิด
Poly-Cabonate ละ/หรือ Acrylic ชนิดทนตอการกระทก ( Vandal resistance
) ละติมสารปງองกันรังสีอลุ ตรຌาเวอลต เวຌดຌวย สำหรับฝาครอบทีไป็นกระจก
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3)

รายการประกอบบบงานระบบ

จะตຌองทำจาก กระจกนิรภัยผนรียบ มีความหนาเมนຌอยกวา 5 มิลลิมตร ป็น
กระจกชนิดทนตอการปลียไ นปลงอุณหภูมิ (Thermal Shock Resistant Safety
Glass)
หากมิเดຌกำหนดป็นอยางอืไน ประกในปງองกันฝุຆน ของดวงคม จะตຌองป็นชนิด
ยางซิลิคนระบายอากาศ
หากมิเดຌกำหนดป็นอยางอืไน ผนสะทຌอนสง ( Reflector ) ภาย฿นดวงคม
ตຌองทำจากผนอลูมิ นียมความบริสุทธิ่สูง คลือบผิวดຌวยระบบคมีชนิดอนเดซ์
หากมิเดຌกำหนดป็นอยางอืไน อุปกรณ์ Control gear ตຌองประกอบรวมกันป็น
วงจรดียวบรรจุภาย฿นดวงคมสายเฟทีไ฿ชຌประกอบวงจรป็นชนิดฉนวนซิลิคน ทน
ความรຌอนอยางตไำ 180 องศาซลซียส อุปกรณ์เฟฟງาทีไประกอบป็นชุด Control
gear ตຌองหมาะสมกับระบบเฟชนิด 220 V / 50 HZ ดยประกอบดຌวย
•
Ballast ป็นชนิด Reactor type, Vaccum Impregnated มีอุณหภูมิ
ขดลวดอยางตไำ 130 องศาซลซียส
•
Iginitor ป็นชนิด Super-Imposed Pulse ทนอุณหภูมิเดຌอยางตไำ
105 องศาซลซียส
•
Capacitor ป็นชนิด Overload Fuse ปງองกันเฟฟງาลัดวงจร
•
ตัวรือนทำจากอลูมินียม สามารถทนอุณหภูมเิ ดຌ อยางตไำ 100 องศา
ซลซียส ทีไ 220 Volt / 50 HZ มีคา Power Factor อยางตไำ PF > 0.9
Lagging ดวงคม฿หຌ฿ชຌขนาดตามทีไระบุ฿นบบของดวงคม ละ฿หຌผูຌวาจຌาง
ป็นผูຌลือก

ดวงคมภาย฿นอาคาร
ทัไวเป จะตຌองทำดຌวยหลใกหนาเมนຌอยกวา 0.7 มิลลิมตร ละผานการพนสีละ
การอบ (Baked Enamel) ละมีกรรมวิธีปງองกันสนิมละผุกรอนเดຌดี ชน ชุบ
ฟอสฟต หรือชุบสังกะสี ป็นตຌน ดยมีมาตรฐานสากลรองรับการพนสี การอบ ละ
กรรมวิธีการปງองกันสนิม ละผุกรอน
สำหรับคมฟลูออรสซนต์ตຌองมีความหนาของหลใกเมนຌอยกวา 0.8 มม นอกนัๅน
ตຌองหนาเมนຌอยกวา 0.70 มม., อลูมินียม สะทຌอนสง 99% บบอนุรักษ์พลังงาน
ดวงดมตางโ ทีไติดตัๅงภาย฿นอาคาร ตຌองมีคณ
ุ สมบัติ กันฝุຆนละออง ระบายความ
รຌอนเดຌดี ติดตัๅงงาย สะดวก฿นการซอมบำรุงละปลีไยนหลอดเฟเดຌงา ย
ตຌองมีขัๅวตอสายเฟ ละขัๅวตอสายดินติดตัๅงเวຌ฿หຌรียบรຌอย ดวงคมตຌองตอลงดินเวຌทีไ
ขัๅวตอสายดินนีๅ
ขัๅวหลอด สำหรับคมฟลูออรสซนต์ตຌองป็นบบ End Fixing, Rotor Locked
ละ Screw - Less Terminal ซึไงป็นเปตาม มาตรฐาน NEMA หรือ VDE หรือ
JIS
อุปกรณ์ขาหลอด ตຌองผลิตตามมาตรฐาน VDE หรือตามมาตรฐานทีไเดຌกลาวถึง
สาย฿นดวงคมฟลูออรสซนต์฿หຌ฿ชຌสายหุຌมฉนวน ชนิดทนความรຌอนเดຌถึง 70 ้C มี
พืๅนทีไหนຌาตัดเมลใกกวา 1.0 ตารางมิลลิมตร ละตຌองทนกระสเดຌเมนຌอยกวารຌอย
ละ 125 ของกระส฿ชຌงานสูงสุด
สาย฿นดวงคมหลอดเสຌ฿หຌ฿ชຌสายหุຌมฉนวน ชนิดทนความรຌอนเดຌถึง 105 ้C ละมี
พืๅนทีไหนຌาตัดเมลใกกวา 1.5 ตารางมิลลิมตร ละตຌองทนกระสเดຌเมนຌอยกวารຌอย
ละ 125 ของกระส฿ชຌงานสูงสุด
คมเฟซึไงตอกับวงจรฉุกฉิน ตຌองมีปງายติดอยูภาย฿นบอก฿หຌทราบวาตออยูกับวงจร
ฉุกฉิน
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5.3.2

หลอดเฟ บัลลาสต์ ละคาปาซิตอร์
1)

สำหรับหลอดเฟฟลูออรสซนต์ ดยทัไวเป฿ชຌหลอดชนิด Cool White ละ/หรือ Day
Light ละ/หรือ Warm White ตามตตผูຌวาจຌางกำหนด
2) สำหรับหลอดคอมพคฟลูออรสซนต์ ดยทัไวเป฿ชຌหลอดชนิด Warm White ละ/หรือ
Day Light ตามตผูຌวาจຌางกำหนด
3) สำหรับหลอดเสຌ (Incandescent Lamp) ดยทัไวเป฿ชຌหลอดชนิด฿สหรือฝງาตามทีไผูຌวาจຌางจะ
กำหนด ขัๅวหลอดป็นบบกลียว
4) หลอดเฟฟลูออรสซนต์ละหลอดเสຌตຌองป็นเปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
5) หลอด฿ชຌกຍาซ ชน หลอดสงจันทร์ หลอดมตัลฮาเลด์ ละหลอดซดียม ดยทัไวโเป ฿ชຌ
ชนิด Color-Corrected หรือตามทีไสดงเวຌ฿นบบดยมีขัๅวหลอดป็นบบกลียว หรือ
Double End
6) บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออรสซนต์ป็นบบ Electronic Ballast ทีไเดຌรับการรับรองจาก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมละป็นผลิตภัณฑ์ทีไเดຌรบั มาตรฐาน ANSI (THD
< 15%) ละเดຌรับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน
7) บัลลาสต์ สำหรับหลอดฟลูออรสซนต์ป็นบบ Electronic Ballast ตຌองเดຌรับการรับรอง
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดຌานความปลอดภัย มอก 885-2551
8) บัลลาสต์สำหรับหลอด฿ชຌกຍาซป็นบบพาวอร์ฟคตอร์สูงความสูญสียตไำ ซึไงเดຌรับการ
รับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอืไนโ
9) คะปซิตอร์สำหรับการปรับปรุงพาวอร์ฟกตอร์ตຌองป็นชนิด Dry Type (Metallized
Plastic) ป็นเปตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC ละมีตัวตຌานทานครอมสำหรับการปลอย
ประจุ
10) อุปกรณ์ตางโ ทีไประกอบอยู฿นคม ตຌองป็นของ฿หมเมคยนำมา฿ชຌกอน ละอุปกรณ์ตา งโ
ดังกลาวตຌองสามารถหาซืๅอเดຌ฿นทຌองตลาดพืไอสะดวก฿นการบำรุงรักษา
5.4 การติดตัๅง
ผูຌรับจຌางตຌองติดตัๅงดวงคมตางโ ตามทีไสดงเวຌ฿นบบ ดยทีไคมเฟละอุปกรณ์ตางโทีไประกอบอยู฿นคม
ผูຌรับจຌางตຌองสงตัวอยางมา฿หຌผูຌวาจຌางพิจารณาอนุมตั ิกอนการติดตัๅง ถຌาคมเฟหรืออุปกรณ์ป็นของตางประทศละเม
สามารถนำตัวอยางมา฿หຌพิจารณาเดຌ กใ฿หຌนำรายละอียดละคตตาลอคตางโมาทนเดຌ สวนวิธีการติดตัๅงหรือจัดยึด฿หຌ
ผูຌรับจຌางทำบบสนอขออนุมัติกอนทำการติดตัๅง การปลียไ นปลงกຌเขตำหนงของคมเฟเปจากบบ อาจมีบຌางตาม
ความหมาะสมของพืๅนทีไนัๅนโ ตตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌวาจຌางสียกอน ผูຌวาจຌางสงวนสิทธิ่ทีไจะสัไงกຌเขตำหนง
จากบบเดຌตามสมควรดยเมมีการพิไมคาจຌางตประการ฿ด
ดยทัไวเป
1) การติดตัๅงดวงคมตละดวงตຌองมีกลองตอสายติดตัๅงตางหาก ภายนอกดวงคม หຌามตอทอขຌาดวงคม
ดยตรง ละเม฿หຌรຌอยสายวงจรผานทะลุดวงคมเปยังจุดจายเฟอืนไ โ ฿หຌตอสายเดຌฉพาะ฿นกลองตอ
สาย
2) ดวงคมเฟฟງาบบขวนชนิดมีกຌานหรือสายหຌอย ฿หຌตดิ ตัๅงสูงจากพืๅน 2.50 ม.หรือตามทีไสดงเวຌ฿นบบ
หรือตามตผูຌควบคุมงานป็นผูຌกำหนด
3) ดวงคมเฟฟງาบบติดขຌางผนัง฿หຌตดิ สูงจากพืๅน 2.50 มตร หรือตามทีไสดงเวຌ฿นบบ
4) การยึดดวงคมกับผนังละพดานทีไป็นปูน ตຌองยึด฿หຌมัไนคง ขใงรง ดย฿ชຌ Lead Anchor ละสกรู ฿น
กรณีทีไคมมีนๅำหนักมาก฿หຌยึดดຌวย Expansion Bolt ทีไหมาะสม
5) ถຌาฝງาพดานป็นชนิดขวน ชนฝງา฿ชຌครงทีบาร์ หຌามวางนๅำหนักคมลงบนครงฝງาหรือผนฝງาดยตรง
ตຌองติดซหรือกຌานหลใกชนิดปรับระดับเดຌรับนๅำหนักดวงคมเฟฟງาดยตรงตามทีไสดงเวຌ฿นบบ
5.5 การทดสอบ
คมเฟละอุปกรณ์ตา งโทีไประกอบอยู ตຌองทดสอบสามารถทำงานเดຌติดตอกันตลอด 24 ชัไวมง ดยเมสียหายกอนสงมอบงาน
รายการประกอบบบงานระบบ
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ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
6. ครื่องจายเฟฟ้าสงสวางฉุกฉินอัตนมัติละป้ายบอกทางหนีเฟ (Emergency Light
and Exit Sign)
6.1 ทัไวเป
ครืไองจายเฟฉุกฉินทีติดตัๅงตຌองเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
6.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละติดตัๅงครืไองจายเฟฟງาฉุกฉินอัตนมัติ
ประการ

ตามทีไสดง฿นบบละระบุ฿นขຌอกำหนดนีๅทกุ

6.2 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
ํ) ครืไองจายเฟฟງาสงสวางฉุกฉินอัตนมัติ ตຌองมีคณ
ุ สมบัตดิ ังนีๅ
สภาวะการทำงาน :
ตຌองสามารถจายสงสวางฉุกฉินเดຌ฿นชวงวลาเฟ AC Line ดับ
รงดันเฟขຌาครืไอง :
AC 220 วลท์ 50 ฮิร์ทช ±10% 1 ฟส (สายเฟ AC 3 ขา มีกราวน์)
หลอดเฟ
:
ตຌองป็นชนิด SMD LED 2x12w. (ทคนลยี SMT – surface mount
technology) สงสวางตຌองกระจายเดຌครอบคลุมพืๅนทีไ฿ชຌงานละ฿หຌสงสวาง
คงทีไตลอดระยะวลาการสองสวาง
คมเฟ
:
ตຌองผลิตจากอลูมิ นียมฉีดขึๅนรูป มีคุณสมบัติ฿นการระบายความรຌอนเดຌป็น
อยางดี
:
ขาตัๅงคมตຌองผลิตจากสตนลสเมป็นสนิม หมุนปรับคัวคมเดຌถึง 180 องศา
บตตอรีไ
:
ตຌองป็นชนิดบตตอรีไหຌง เมตຌองติมนๅำกลัไนตลอดอายุการ฿ชຌงานมาตรฐาน
ISO9001, ISO14001, UL, CE
ระบบชาร์จ
:
ตຌองสามารถควบคุมการชาร์จดຌวยระบบ Automatic solid state system
ละระบบชาร์จ บบรงดันคงทีไ (Constant Voltage Charge)
ระยะวลาชาร์จ:
ตຌองสามารถชาร์จรงดันเฟฟງา฿หຌตใมระบบเดຌภาย฿นระยะวลา 10-12 ชัไวมง
ระบบปງองกัน
:
ตຌองมีวงจรสำหรับปງองกันการชาร์จบตตอรีไกิน (High Voltage Cut-Off) ทีไ
ป็นสาหตุทำ฿หຌบตตอรีไบวม
:
ตຌองมีวงจรสำหรับปງองกันการ฿ชຌบตตอรีจไ นหมดประจุ (Low Voltage CutOff) พืไอชวย฿หຌบตตอรีไมีอายุการ฿ชຌงานทีไยาวนานมากขึๅน
:
ตຌองมีฟຂวส์ AC ปງองกันการลัดวงจรตຌานรงดันเฟขຌาครืไอง
:
ตຌองมีฟຂวส์ DC ปງองกันการลัดวงจรตຌานระบบวงจรชาร์จละจายหลด
ตัวถังคมเฟฟງาฉุกฉิน :
กลองวางบตตอรีตไ ຌองผลิตจากผนหลใก Elector – Galvanized มีความ
หนาเมนຌอยกวา 1.0 มิลลิมตรละพนคลือบดຌวยระบบ Epoxy Powder
Coated and Stove Enamel พืไอปງองกันการกิดสนิมของลหะเดຌป็นอยางดี
:
กลองยึดวงจรตຌองผลิตจากพลาสติก ABS ทนความรຌอนสูงละทนตอการ
กระทกตกหักเดຌป็นอยางดี
การติดตัๅง
:
ตຌองติดตัๅงบบผนัง

๎) ปງายบอกทางหนีเฟ ตຌองมีคณ
ุ สมบัติดังนีๅ
รายการประกอบบบงานระบบ
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สภาวะการทำงาน
รงดันเฟขຌาครืไอง
หลอดเฟ
ผนปງาย
บตตอรีไ
ระบบชาร์จ

ระยะวลาชาร์จ:
ระบบปງองกัน

ตัวถัง
Stove
การติดตัๅง

รายการประกอบบบงานระบบ

:

ตຌองสามารถจายสงสวางตอนืไองตลอดชวงวลาขณะทีไมเี ฟ AC Line มา ละ
เฟ AC Line ดับ เดຌตลอดการ฿ชຌงาน
:
AC 220 วลท์ 50ฮิร์ทช์ ±10%, 1 ฟส (สายเฟ AC 3 ขา มีกราวน์)
:
ตຌองป็นชนิด SMD LED 1x10w.(ทคนลยี SMT – surface mount
technology)
:
ตຌองผลิตจากอะคริลิคบบนำสง ละมีคณ
ุ สมบัติ฿นการกระจายสงละ฿หຌ
สงสวางทีไดี
:
ตຌองป็นชนิดบตตอรีไ นิกกิล มทัลเฮเดร์ด (Nickel metal hydride) หรือ
บตตอรีไหຌง ชนิด SLA ทีไมีความทนทานสูง ละเมตຌองติมนๅำกลันไ ตลอดอายุ
การ฿ชຌงาน มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, UL, CE ละ RoHS
:
ตຌองสามารถควบคุมการชาร์จดຌวยระบบ Automatic solid state system
ละระบบชาร์จบบกระสคงทีไ (Constant Current Charge) สำหรับ
บตตอรีไชนิด นิกกิล มทัลเฮเดร์ด (NI-MH) ละระบบชาร์จบบรงดันคงทีไ
(Constant Voltage Charge) สำหรับบตตอรีไหຌงชนิด SLA
ตຌองสามารถชาร์จรงดันเฟฟງา฿หຌตใมระบบเดຌภาย฿นระยะวลา 10-12 ชัไวมง
:
ตຌองมีวงจรสำหรับปງองกันการชาร์จบตตอรีไกิน (High Voltage Cut-Off) ทีไ
ป็นสาหตุทำ฿หຌบตตอรีไบวม
:
ตຌองมีวงจรสำหรับปງองกันการ฿ชຌบตตอรีจไ นหมดประจุ (Low Voltage CutOff) พืไอชวย฿หຌบตตอรีไมีอายุการ฿ชຌงานทีไยาวนานมากขึๅน
:
ตຌองมีฟຂวส์ AC ปງองกันการลัดวงจรดຌานรงดันเฟขຌาครืไอง
:
ตຌองมีฟຂวส์ DC ปງองกันการลัดวงจรตຌานระบบวงจรชาร์จละจายหลด
:
ตຌองผลิตจากผนหลใก Elector-Galvanized มีความหนาเมนຌอยกวา 1.0
มิลลิมตร ละพนคลือบดຌวยระบบ Epoxy Powder Coated and
:

Enamel พืไอปງองกันการกิดสนิมของลหะเดຌป็นอยางดี
ตຌองติดบบพดาน หรือติดลอย
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7. สวิตซ์ละตຌารับ
7.1 ทัไวเป
การติดตัๅงสวิตช์ละตຌารับ ตຌองป็นเปตามกฎของการเฟฟງาฯ ประกาศของกระทรวงมหาดเทย มาตรฐานการ
ติดตัๅงทางเฟฟງาสำหรับประทศเทย ละ NEC ดยทีไ
1) สวิตช์ละตຌารับตຌองป็นเปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน IEC ดยมี
หนังสือรองมาตรฐานดังกลาวดຌวย
2) สวิตช์ละตຌารับ ดยทัไวเปทำจาก Bakerite หรือพลาสติกทีไทนทาน ตัวกลองป็นหลใก ละ Cover
Plate ป็น Stainless Steel หรือตามทีไระบุ฿นบบ
3) สวิตช์ละตຌารับตຌองทำจากวัสดุ ซึไงทนตอรงกระทก (Impact Resistance) มีความคงทนตอรงดัน
ของฉนวน (Dielectric Strength) สูงละทนตอสภาพบรรยากาศเดຌดี (Corrosion Resistance)
7.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละติดตัๅงสวิตช์ละตຌารับ ตามทีไสดง฿นบบละระบุ฿นขຌอกำหนดทุกประการ
7.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
7.3.1

สวิตช์
1)

2)
3)
7.3.2

ตຌารับ
1)
2)

3)
4)

รายการประกอบบบงานระบบ

สวิตช์฿ชຌกับดวงคมป็น ชนิด฿ชຌกับกระสเฟฟງาสลับทนรงดันเฟฟງา เดຌเมตำไ กวา 250
วลท์ ทนกระสเฟฟງาเดຌเมนຌอยกวา 10 อมปร์ กຌานสวิตช์ป็นกลเกบบกดปຂด-ปຂด ดย
วิธีกระดกสัมผัส Contact ตຌองป็นงิน (Silver) หรือดีกวา ดยเมผสมลหะอืไน ขัๅวตอสาย
ตຌองป็นชนิดทีไมีรูสำหรับสอด฿สปลายสายเฟทีเไ มเดຌหุຌมฉนวน มี สกูรกวดอัดขันขຌาดยตรง
สามารถกันมือหรือนิๅวตะกับขัๅวดยตรง หຌาม฿ชຌสวิตช์ทีไยึดสายเฟฟງาดยการทับสาย฿ตຌ
ตัวสกูรดยตรง
สวิตช์฿ชຌกับพัดลมชนิด 1 ฟส มีลกั ษณะหมือนกับสวิตช์ทีไ฿ชຌกับดวงคมตมีหลอดเฟสดง
การปຂด (Glow Switch) ละทนกระสเฟฟງาเดຌเมนຌอยกวา 4 อมปร์
Dimmer Switch ตຌองป็นบบฝัง Decorative Type ป็นวงจรอิลใกทรอนิกส์ละมีวงจร
ทีไลดการรบกวนคลืไนวิทยุเดຌดี ขนาดตามทีรไ ะบุเวຌ฿นบบ
ตຌารับทัไวเปตຌองป็นบบฝังติดผนัง Decorative Type
ตຌารับทัไวเปตຌองมีขนาด 2 ขัๅว 3 สาย (GND) ทีไสียบเดຌทัๅงขากลมละขาบน ฿ชຌกับ
กระสเฟฟງาสลับ ทนรงดันเฟฟງาเดຌเมตไำกวา 250 วลท์ ละทนกระสเดຌเมตำไ กวา 10
อมปร์ ตัวตຌารับป็นสีงาชຌางขัๅวตอสายตຌารับตຌองป็นชนิดมีรสู ำหรับสอด฿สปลายสายเฟ
ทีไเมเดຌหุຌมฉนวนมีสกรูกวดอัดขันขຌาดยตรงสามารถกันมือหรือนิๅวตะขຌากับขัๅวดยตรง
ตຌารับกนหนวด (Shaving Outlet) (ถຌา฿นบบกำหนด฿หຌติดตัๅง) ตຌองป็นบบติดตัๅงฝัง
฿ชຌเดຌทัๅงระบบเฟสลับ 110 V ละ 220 V เดຌ ละสามารถสียบปลัๅกกนหนวดเดຌทัๅงชนิด
ขากลมละขาบน
ตຌารับเฟฟງาชนิดฝังพืๅน (Floor Outlet) ป็นบบตຌารับดีไยว 2 ขัวๅ 3 สาย (GND) ติดฝัง
รียบพืๅน (Pop-up Type) ดยทีไฝาครอบป็นสีไหลีไยมจัตรุ ัสทำจากอลูมินียมทีไทนตอรง
กระทก พรຌอมอุปกรณ์ประกอบทีไสามารถปງองกันฝุຆนละหยดนๅำเดຌ
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7.4 การติดตัๅง
ผูຌรับจຌางตຌองติดตัๅงสวิตช์ละตຌารับ฿หຌฝังรียบ฿นผนัง ดย฿ชຌกลองลหะละตຌองตอลงดิน ยกวຌน฿นกรณีทีไระบุ
฿หຌติดลอย ฿หຌติดตัๅงดย฿ชຌกลองลหะหลอบบติดลอยการปลีไยนปลงกຌเขตำหนงของสวิตช์ละตຌารับเดຌรับอนุมัติ
จากผูຌวาจຌางกอน จึงจะดำนินงานเดຌ ฿นกรณีทเีไ มสามารถติดตัๅงสวิตช์หรือตຌารับตามตำหนงทีไสดงเวຌ฿นบบเดຌ ฿หຌ
ผูຌรับจຌางจຌง฿หຌผูຌวาจຌางทราบ พืไอขอดำนินงานกຌเขตอเป การปลีไยนปลงกຌเขตำหนงของสวิทช์ละตຌารับเปจาก
บบ อาจมีบຌางตามความหมาะสมของพืๅนทีไนัๅนโ ตตຌองเดຌรบความหในชอบจากผูຌวาจຌางสียกอน ผูวຌ าจຌางมีสิทธิ่ทีไจะ
สัไงกຌเขตำหนงจากบบเดຌตามสมควรดยเมมีการพิไมคาจຌางตประการ฿ด
ดยทัไวเป
1) การติดตัๅงสวิตช์฿ชຌกลองหลใกฝัง฿นผนัง สูงจากพืๅน 1.20 มตร หรือตามทีไสดง฿นบบ
วัด
ถึงศูนย์กลางของสวิตช์ ดยมืไอติดสวิตช์ลຌวตຌองรียบกับผนัง
2) ฿นกลองสวิตช์กลองดียวกัน หຌามเม฿หຌมีรงดันระหวางสวิตช์กินกวา 300 วลท์ นอกจากจะ฿สผน
ฉนวนกัๅนระหวางสวิตช์ หรือนอกจากจะ฿ชຌสวิตช์ชิๅนสวนทีไมีกระสเหลเมสามารถถูกตຌองคนนิๅวมือเดຌ
3) ตຌารับทัไวเปติดตัๅงสูงจากพืๅน 0.30 มตร หรือตามทีไสดง฿นบบ
4) ตຌารับสำหรับเฟฉุกฉิน ติดตัๅงสูงจากพืๅน 0.30 มตร฿ตຌฝງาพดาน หรือตามทีไสดง฿นบบ
5) ตຌารับ฿นหຌองนๅำ ติดตัๅงสูงจากพืๅน 0.90 มตร หรือตามทีไสดงเวຌ฿นบบ
6) ตຌารับนอกอาคารหรือ฿นทีไปยกชืๅนเดຌ ฿หຌ฿ชຌฝาครอบลหะหลออบสีชนิดทนสภาวะอากาศภายนอก
อาคาร บบมีสปริงละยางอัดรอบหรือมีพลาสติกออนครอบ ติดตัๅงสูงจากพืๅน 0.30 มตร หรือตามทีไ
สดงเวຌ฿นบบ
หมายหตุ
1)
2)

รายการประกอบบบงานระบบ

สวิตช์หรือตຌารับทีไ฿ชຌ฿นวงจรเฟฟງาฉุกฉิน ตຌองมีตัวหนังสือดังกลาวบนผนฝาครอบสวิตช์หรือตຌารับ ทีไ
เมลบลือนมืไอจับตຌอง
สวิตช์หรือตຌารับ ชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคาร (Weather Proof, WP) ฿หຌ฿ชຌชนิดลหะหลอ
คลือบสีละมีฝายางอัดรอบ
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ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
8. ระบบการตอลงดิน
8.1 ทัไวเป
การตอลงดินของระบบเฟฟງา (System Grounding) ฿หຌตอขຌาทีไอุปกรณ์ตดั ตอน฿หญประจำอาคาร สวนการตอ
ลงดินของอุปกรณ์เฟฟງา (Equipment Grounding) คือการตออุปกรณ์ทีไป็นลหะทีไเมมีกระสเฟฟງาเหลผานลงดิน
อุปกรณ์ทีไตຌองตอลงดิน เดຌกอุปกรณ์เฟฟງาทัๅงหมด ชน ทอลหะ ดวงคม ป็นตຌน สายดินของการตอลงดินอุปกรณ์
เฟฟງา ฿หຌ฿ชຌตามทีไกำหนด จะตຌองทำตาม NEC Code ละป็นเปตามกฏของการเฟฟງาฯ ประกาศกระทรวงมหาดเทย
รืไองความปลอดภัยกีไยวกับเฟฟງา
8.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละติดตัๅงระบบตอลงดินของระบบเฟฟງา ของอุปกรณ์เฟฟງา ระบบตอลงดินสำหรับ
ระบบสืไอสาร ละของระบบปງองกันฟງาผา พรຌอมทัๅงอุปกรณ์ประกอบ฿หຌสมบูรณ์ ตามทีไสดงเวຌ฿นบบละขຌอกำหนดนีๅ
ทุกประการ
8.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
อุปกรณ์ละขนาด ระบบการตอลงดินประกอบดຌวยอุปกรณ์ 2 อยางคือ สายดินละหลักสายดิน (Ground
Rod) ดยมีรายละอียดดังนีๅ
1) สายดินตຌองป็นทองดงปลือยมีขนาดเมลใกกวา 35 ตร.มม. หรือตามทีไระบุเวຌ฿นบบ หรืออยางนຌอย
ทีไสุดขนาดเมตำไ กวาทีไระบุเวຌ฿น NEC ตารางทีไ 250-94 ละ 250-95 หรือ VDE Specification
No.0100 หรือตารางกำหนดขนาดสายดินของการเฟฟງานครหลวงฯ
2) หลักสายดินสำหรับการตอลงดิน ตຌองป็นทงหลใกหุຌมทองดง (Copper Clad Steel) มี ขนาดสຌน
ผานศูนย์กลางเมนຌอยกวา 5/8 นิวๅ ละยาวเมนຌอยกวา 3 ม. ละตຌองฝังหางจากลหะอืไนทีไตอลงดินเม
นຌอยกวา 3 ม. ละคาความตຌานทานของดิน (Earthing Resistances) ตຌองมีคาเมกิน 5 อห์ม ถຌามีคา
ความตຌานทานมากกวาทีไกำหนด ฿หຌฝังหลักสายดินพิไมขึๅนละตอขຌากับหลักสายดินชุดทีฝไ ังเวຌลຌว ดย
ทีไผูຌรับจຌางป็นผูຌสียคา฿ชຌจายองทัๅงสิๅน
3) สายตัวนำลงดิน฿หຌ฿ชຌสายสຌนดียวกันตลอด ดยเมมีการตัดตอ หากสายตัวนำลงดินทีไกำหนด฿หຌรຌอย฿น
ทอลหะจะตຌองตอสายลงดินขຌากับปลายทัๅงสองขຌางของทอลหะดย฿ชຌปะกับลหะ
4) การตอชืไอมทุกโจุดของสายดิน สายดินกับหลักสายดิน ละสายดินกับระบบ หรืออุปกรณ์เฟฟງา฿หຌ฿ชຌ
วิธี Exothermic Welding ดย฿หຌป็นเปตามกฎของการเฟฟງาฯ ละ NEC หัวขຌอทีไ 250 หรือ VDE
No.0100 ซึไงการตอดังกลาวตຌองเมทำ฿หຌกิดความตຌานทานสูงกวาทีไกำหนดเวຌ การตอสายตัวนำยก
ขຌาอุปกรณ์เฟฟງา ดยการ฿ชຌปะกับลหะชนิด฿ชຌครืไองมือกลอัดตอยก พืไอ฿หຌอุปกรณ์เฟฟງานัๅน มืไอถูก
ยกออกจากวงจรเฟฟງาเปลຌวระบบการตอลงดินของอุปกรณ์อืไนโเมถูกตัดขาด
5) ระบบการตอลงดินของระบบเฟฟງา ของอุปกรณ์เฟฟງา ละระบบตอลงดินสำหรับระบบสืไอสารนีๅ จะตຌอง
ยกจากระบบการตอลงดินของระบบปງองกันฟງาผา
6)
วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการติดตัๅงของระบบการตอลงดิน ตຌองป็นเปตามมาตรฐานของ National Electrical
Code ขຌอ 250 ละ/หรือ การเฟฟງานครหลวง
-

รายการประกอบบบงานระบบ

ถຌาเมมีกำหนดเวຌ฿นบบ สายดินทีไดินชืไอมระหวางอุปกรณ์เฟฟງาละผงสวิตช์จายเฟฟງายอย หรือผง
ควบคุมอืไนโ ตຌองมีขนาดป็นเปตามตาราง 250-95 ของ National Electrical Code ละตຌองมีขนาดเม
ลใกกวา 2.5 ตร.มม. สายดินทีไดินชืไอมระหวางผงสวิตช์จายเฟฟງามน กับผงสวิตช์จายเฟฟງายอยหรือ
ผงควบคุมอืไนโ ตຌองมีขนาดป็นเปตามตาราง 250-94 ของ National Electrical Code
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-

ถຌาเมมีกำหนดเวຌ฿นบบทอรຌอยสายเฟฟງาหรือรางดินสายเฟฟງาทีไป็นลหะ ทีไมสี ภาพการป็นตัวนำเฟฟງา
ตอนืไองตลอดความยาว ทัๅงหมด฿หຌ฿ชຌทนสายดินเดຌ

-

สายเฟฟງาทีไป็นสຌนดินละสຌนศูนย์ตຌองเม฿ชຌสายเฟฟງาสຌนดียวกัน

-

สายดิน฿หຌ฿ชຌสายเฟฟງาชนิดทองดงปลือย หรือสายเฟฟງาชนิดทองดงหุຌมดຌวย ฉนวนพลีวีนีลคลอเรด์
(Polyvinyl Chloride)
ท ง สายดิ น บบ Electrolytic Ground Rods ทำดຌ ว ยท อ ทองดงชนิ ด K-Copper ขนาด
สຌนผาศูนย์กลางเมนຌอยกวา 54 มม. ยาวเมนຌอยกวา 3,000 มม. หนาเมนຌอยกวา 2 มม.
จำนวนตามบบ ทอทองดงดังกลาวขຌางตຌน ตຌองเดຌรับการบรรจุสารตัวนำเฟฟງา (Electrolytic )
ละผลึกฝาปຂดทอดຌานบน (เมสามารถปຂดฝาเดຌ) พรຌอมจุดชืไอมตอจากรงงานผูຌผลิต ประกอบดຌวย
Bentonite Clay ละ Ground Enhancement Material พื ไ อ สามารถกใ บ ความชื ๅ น เดຌ
พี ย งพอ ระบบ Electrolytic Ground Rods ทีไ ต ิ ด ตั ๅ ง ตຌ อ งเดຌ ร ั บ การรั บ รองมาตรฐานจาก
Underwriter Laboratory (UL 467) ละ CSA C 22.2 หรือทียบทา หรือดีกวา

-

-

ระบบตຌองมี Potential Equalization Clamp (PEC) ตอระหวาง Ground ตละชุด หรือตาม
บบ ดย PEC มีคณ
ุ สมบัติดังนีๅ : 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

-

ทงสายดิน (Ground Rod) ฿หຌ฿ชຌบบหลใกหุຌนดຌวยทองดง (Copper-Clad Steel) ทีไมีสຌนผาศูนย์กลาง
เมนຌอยกวา 5/8 นิๅว ยาวเมนຌอยกวา 10 ฟุต สวนบนสุดของทงสายดินตຌองฝังอยู฿นดินทีไระดับเมนຌอยกวา
60 ซม. จากระดับดิน ป็นอุปกรณ์ทีไเดຌรับมาตรฐาน UL Listed

-

ยกวຌนจุดตอชืไอม ทีไอยูภาย฿นผงสวิตช์จายเฟฟງามนผงสวิตช์จายเฟฟງายอย ผงควบคุมตางโ หรือภาย฿น
อุปกรณ์เฟฟງา การตอชืไอมจุดอืไนโ ทัๅงหมดของระบบการตอลงดินตຌอง฿ชຌวิธี Cadweld ดยลหะผสมทีไ฿ชຌป็น
สารสำหรับตอชืไอมตຌองป็นชนิดทีไหมาะสมทีไสุด สำหรับการตอชืไอมของลหะทีไจุดนัๅนโ

-

ความตຌานทานของระบบมืไอทียบกับความตຌานทานของดินตຌองมีคาเมกิน ตຌองกຌเข ดยพิไมทงสายดิน
จนทำ฿หຌความตຌานทานของระบบมีคาเมกิน 5 อห์ม

-

อุปกรณ์อืไน โ ชน GROUND BAR, GROUND TEST BOX ละ GROUND PIT ตຌองจัดตรียม฿หຌครบตาม
บบ ละรายละอียดการติดตัๅง฿หຌ฿ชຌตาม TYPICAL DETAIL ตามขຌอกำหนด฿น SPEC

8.4 การติดตัๅง
1) การตอสายศูนย์ลงดินของระบบเฟฟງา ตຌองตอลงดิน฿กลຌโกับหมຌอปลงเฟฟງาละครืไองกำนิดเฟฟງาต
ละครืไองนัๅนโ
2) การตอลงดินของอุปกรณ์เฟฟງา มีดังตอเปนีๅ
ดวงคม ตຌารับ อุปกรณ์ ครืไองมือ ละครืไอง฿ชຌเฟฟງาทีไมีปลือกหุมຌ ภายนอกป็นลหะสวนของ
ผงสวิตช์ทีไป็นลหะ
ครงหลใกหรือสิไงทีไกีไยวขຌองทีไป็นลหะ อันอาจมีกระสเฟฟງา
รายการประกอบบบงานระบบ
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3)
4)
5)
6)
7)

หຌาม฿ชຌสายศูนย์ป็นสายดินหรือสายดินป็นสายศูนย์
สายดินทีตไ ิดตัๅง฿นบริวณทีไอาจทำ฿หຌสียหายชำรุดเดຌ ฿หຌรຌอย฿นทอลหะ
การตอลงดินของระบบลอฟງา ฿หຌดรู ายละอียด฿นหัวขຌอ "ระบบปງองกันฟງาผา”
ขนาดของสายดินสำหรับระบบเฟฟງาละอุปกรณ์เฟฟງา ฿หຌป็นเปตาม NEC หรือทีไระบุเวຌ฿นบบ
ผูຌรับจຌางตຌองทำบบการตอลงดินของระบบละอุปกรณ์ตางโ พืไอขออนุมัติจากผูຌวาจຌาง กอนทำการ
ติดตัๅง
8) สายดินของการตอลงดินอุปกรณ์เฟฟງา
หຌาม฿ชຌรวมกับสายดินของระบบอืไนยกวຌน฿หຌ฿ชຌหลักสายดิน
(Ground Rod) รวมกันเดຌ ละสายตัวนำลงดินของการตอลงดินตละอัน จะตຌองป็นชนิดละมีขนาด
ดียวกันกับสายตัวนำลงดินทีไตอเปยังอุปกรณ์เฟฟງาอืไนโ
9) ระบบการตอลงดินของระบบเฟฟງา ละระบบปງองกันฟງาผา หຌาม฿ชຌสายตัวนำลงดินรวมกัน ต฿หຌ฿ชຌ
สายตัวนำอยางนຌอยสองสຌนตอหลักสายดินของทัๅงสองระบบถึงกัน ทอลหะ รางรຌอยสายเฟฟງา อุปกรณ์
เฟฟງาละอุปกรณ์อืไนโทีไป็นลหะละอุปกรณ์ของระบบลิฟท์ ถຌาอยู฿นรัศมี 2 มตร จากสายดินของ
ระบบปງองกันฟງาผาดຌวย
10) ระบบการลงดินสำหรับระบบสืไอสาร
ป็นการตอลงดินทีไยกป็นอิสระสำหรับอุปกรณ์
ทรคมนาคม ดยมีสารดินยกจากสายดินทัไวเปตามทีไกลาวขຌางตຌน สายดินสำหรับระบบสืไอสาร฿หຌ฿ชຌ
สายตัวนำทองดงปลือยดิน฿นทอรຌอยสายขนาดตาม NEC หรือทีไระบุเวຌ฿นบบ ดยทีไหลักสายดินของ
ระบบ ควรอยูหางจากหลักสายดินของระบบอืไน โ เมนຌอยกวา 6 มตร ละมีคาความตຌานทานของดิน
ตຌองเมกิน 1 อห์ม ถຌาหากมีความตຌานทานสูงกวาทีไกำหนด฿หຌพิไมหลักสายดิน

8.5 การทดสอบ
ผูຌรับจຌางตຌองทดสอบวัดคาความตຌานทานของสายดิน ละความตຌานทานของดิน ตอหนຌาผูຌวาจຌางหรือตัวทนผูຌ
วาจຌาง ถຌาความตຌานทานสูงกวาทีกไ ำหนดเวຌ ฿หຌผรูຌ ับจຌางรีบทำการกຌเขดยทันที ดยทีไคา฿ชຌจาย฿นการกຌเขอยู฿นความ
รับผิดชอบของผูຌรับจຌาง ละผลของการทดสอบ฿หຌผรูຌ ับจຌางจัดทำป็นรายงานสง฿หຌผูຌวาจຌาง 4 ชุด
ตารางที่ 1 ขนาดต่ำสุดของสายที่ตอกับหลักดินของระบบเฟฟ้ากระสสลับ
ขนาดสายมนขຌาอาคาร
(ตัวนำทองดง) ตารางมิลลิมตร
เมกิน 35
กิน 35 ตเมกิน 50
กิน 50 ตเมกิน 95
กิน 95 ตเมกิน 185
กิน 185 ตเมกิน 300
กิน 300 ตเมกิน 500
กิน 500

ขนาดตไำสุดของสายตอหลักดิน
(ตัวนำทองดง) ตารางมิลลิมตร
10
16
25
35
50
70
95

ตารางที่ 2 ขนาดต่ำสุดของสายดินของครื่องอุปกรณ์เฟฟ้า
รายการประกอบบบงานระบบ
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พิกัดหรือขนาดปรับตัๅงของ
ครืไองปງองกันกระสกิน (อมปร์)
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

รายการประกอบบบงานระบบ

ขนาดตไำสุดของสายดินของครืไองอุปกรณ์
เฟฟງา
(ตัวนำทองดง) ตารางมิลลิมตร
1.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
185
240
400
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ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
9. สายเฟฟ้ารงต่ำ
9.1 ทัไวเป
สายเฟฟງารงตไำของอาคารตຌองป็นเปตามมาตรฐานสายเฟฟງา มอก. 11-2553
9.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละติดตัๅงสายเฟฟງารงตไำ ตามทีไสดง฿นบบละระบุ฿นขຌอกำหนดนีๅทุกประการ
9.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
9.3.1 สายเฟฟງาทีไรຌอย฿นทอ฿ชຌสายหุຌมฉนวนพีวีซี ทนรงดันเดຌ 750 วลท์ อุณหภูมิ฿ชຌงาน 70C หรือตามทีไ
สดง฿นบบ
9.3.2 สายเฟฟງาทีไดินลอย฿ชຌสายหุຌมฉนวน ละปลือกนอกพีวีซี กนดียวหรือหลายกน ทนรงดันเดຌ
750 วลท์ อุณหภูมิ฿ชຌงาน 70C หรือตามทีไสดง฿นบบ
9.3.3 สายเฟฟງาทีไ฿ชຌภาย฿นดวงคม฿ชຌสายออนหุຌมฉนวน ทนตออุณหภูมิสูงตาม NEC
9.3.4 รายละอียดของสายเฟฟງาทัไวเป ซึงไ ป็นสายหุมຌ ฉนวนพีวีซี พิกัดรงดัน 750 วลท์ ละอุณหภูมิ฿ชຌ
งาน 70OC
9.3.5 สายปງอนละสายวงจรยอย ฿หຌ฿ชຌสายหุຌมฉนวนพีวีซีกนดียวทนรงดันเดຌ 750 วลท์ อุณหภูมิ฿ชຌ
งาน 70OC หรือตามทีไสดง฿นบบ
9.3.6 สายเฟสำหรับวงจรคมเฟฟງา ละตຌารับตละวงจรตຌองมีขนาดเมตไำกวาทีไสดงเวຌ฿นบบ ตตຌอง
เมตไำกวา 2.5 ตร.มม.
9.3.7 สายตอยกขຌาหาคมเฟตละคม฿หຌ฿ชຌสายขนาด 1.5 ตร.มม. เดຌ
9.3.8 สายเฟฟງาทีไ฿ชຌภาย฿นดวงคม ตຌองมีขนาดเมลใกกวา 1 ตร.มม. ละตຌองทนกระสเดຌเมนຌอยกวา
รຌอยละ 125 ของกระส฿ชຌงานสูงสุด
9.3.9

สายเฟฟງา รงดันตไำชนิดทนเฟ Fire Resistance Cable ละชนิด LSOH (Flame Retardant
Cable )
฿นขณะทีไกิดพลิงเหมຌ สายนำเฟฟງาจะตຌองยังคงรักษาสภาพการนำเฟฟງาทีไรงดัน
ละกระส฿นสภาวะทีไปกติ ละวัสดุทีไ฿ชຌทำสายเฟฟງา จะตຌองเมอืๅออำนวยตอการ ติดเฟ, ลามเฟ ละ
สายเฟจะตຌองเมกอกำนิดปริมาณควันทีไป็นอันตราย ละรวมถึง
กຍสพิษละกรดกຍสจากธาตุ฿นหมู HOLOGEN
9.3.9.1 คุณสมบัติทัไวเป
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

รายการประกอบบบงานระบบ

ทนรงดันเดຌ 600/1,000 V. ตามมาตรฐาน IEC Publication 502
จะตຌองประกอบดຌวย ทปทนเฟ ชน MICA Tape พันหุຌมรอบตัวนำทองดง
วัสดุทีไป็นฉนวน (Insulation) ละปลือกนอก (Outlet Sheath) จะตຌองป็นวัสดุทีไมี
คุณสมบัติ Low smoke, Zero Halogen, Non Toxic ละ Flame Retardant
คุณสมบัติดาຌ น Fire Resistant ตຌองป็นเปตามมาตรฐาน BS 6387 Category C, W, Z
คุณสมบัติดาຌ น Flame Retardant ตຌองป็นเปตามมาตรฐาน IEC Publication 332-1
คุณสมบัติดาຌ น Lowsmoke ตຌองป็นเปตามมาตรฐาน IEC Publication 1034-3
สาย฿หญกวา 6 ตารางมิลลิมตร ตຌองป็นสายตีกลียว (Stranded Wire)
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9.3.9.2 ความตຌองการดຌานทคนิค ของสายทนเฟ
สายเฟฟງาชนิดออน ติดตัๅงเดຌสะดวก ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502 มีตัวนำกน
ทองดงชนิด STRAND (IEC 228 Class2) ทีไพันหุมຌ ดຌวย Glass Mica ป็นฉนวนกันเฟภาย฿น
ละหุຌมอีกชัๅนดຌวยสารรฉนวนออนตัว ชนิดเมหลอมละลาย ติดเฟ มืไออยูภาย฿นพลิง สายเฟ
จะตຌองมีรัศมีดัดคຌงเมกิน 6-10 ทาของรัศมีความตของสายเฟนันๅ วัสดุทีไหุຌมจะตຌองเมปรสภาพ
฿ด โ มืไอตัวนำเฟฟງาตຌองนำกระสเฟฟງาทีไอุณหภูมติ อนืไองสูง 90  C ตามมาตรฐาน IEC 216
ละสายเฟทัๅงหมดจะตຌองผานการทดสอบตามมาตรฐานสากลดังนีๅ
• สามารถนำเฟฟງาอยางตอนืไองเดຌป็นปกติ฿นขณะกิดพลิงเหมຌตาม
มาตรฐาน BS 6387 C. W. Z. ดยมีผลทดสอบยกกันดังนีๅ
- ขຌอกำหนด C ทีไอุณหภูมิ 950C ป็นวลา 3 ชัไวมง
- ขຌอกำหนด W ฿หຌรับความรຌอนทีอไ ุณหภูมิ 650์ C ป็นวลา 15 นาที ลຌว พน
ดຌวยนๅำทีไอุณหภูมิดียวกันป็นวลา 15 นาที
- ขຌอกำหนด Z สายเฟตຌองยังสามารถนำเฟฟງาเดຌป็นปกติขณะทีไกระทำดຌวย รงกล
จากภายนอกทีไอุณหภูมิ 950์ C ป็นวลา 15 นาที
•
สายเฟมีคารงดัน 0.6 / 1KV (พาวอร์/คอนทรล)
•
สายเฟมีคารงดัน 300/500 (สายสืไอสาร)
•
สายเฟตຌองผานการทดสอบทีไสดงวาเมอืๅออำนวยตอการลามเฟของ
สายเฟตามมาตรฐาน
IEC 332-1
IEC 332-3 A B C
VDE 0472 Part 804/C
• ปริมาณควันเฟ มืไอสายถูกผาเฟเหมຌ ควันทีไกิดขึๅนจะตຌองยอม฿หຌปริมาณ
สงผานเดຌเมนຌอยกวา 70 %
- IEC 1034-2
•
ปริมาณ HALOGEN ป็นศูนย์
IEC 754-1
•
คาความป็นกรด ดางทีไหมาะสม
IEC 754-2
•
เมมีกຍสพิษตางโ
- NFC20-454
- NES 713
• มืไอกิดพลิงเหมຌ ระยะการลามเฟจะนຌอยมืไอคาความรຌอนของฉนวนทีไเหมຌ
นຌอยกวา 8500 BTU หรือ 20 KJ// GRAM
• ความสามารถตอการลัดวงจร ละการ฿ชຌกินกระสพิกัดสายเฟจะตຌอง
ทนทีไอุณหภูมิ 250์ C ป็นวลา 5 วินาที ละ 200์ C ป็นวลา 15 วินาที
• การควบคุมคุณภาพ บริษัทผูຌผลิตสายเฟหลานีๅ จะตຌองเดຌรับการยอมรับ
ตามมาตรฐานประกันคุณภาพ ISO 9001,
LPCB
• อุปกรณ์ขัๅวตอสาย จะตຌองมีการทดสอบจากสถาบันทีไชืไอถือเดຌ ดยจะตຌองมี
คุณสมบัติทนเฟหมือนกับสาย
รายการประกอบบบงานระบบ
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• สายเฟ ชนิด FLAME RETARDANT (LSOH) ฿หຌผลิตตามมาตรฐานขຌางตຌน
ดยยกวຌนการมี Glass Mica

9.4 การติดตัๅง
9.4.1
9.4.2
9.4.3

สายเฟฟງาตຌองดินรຌอย฿นทอลหะ ละ/หรือ ตามทีไกำหนด฿นบบ
การดินสายเฟฟງา฿นทอตຌองกระทำภายหลังการวางทอรຌอยสาย
กลองตอสายกลองดึงสายละ
อุปกรณ์ตางโ สรใจรียบรຌอยลຌวทานัๅน อุปกรณ์การดึงสายเฟฟງาตຌองรຌอยสาย฿นขณะทีไจะดิน
สายเฟตละชวง หຌามมิ฿หຌตระตรียมหรือรຌอยสายเฟเวຌ฿นทอรຌอยสายลวงหนຌาอยางดใดขาด
การดินสายเฟฟງา฿นทอนวดิไง ตຌองมีการจับยึดทีไปลายบนของทอ ละตຌองมีการจับยึดป็นชวงโ
ซึไงระยะหางเมกินตามทีไกำหนด฿นตาราง
ระยะหางสำหรับการจับยึดสายเฟ฿นนวดิ่ง

ขนาดของสายเฟ
(ตารางมิลลิมตร)
เมกิน 50
70 – 120
150 – 185
240
300
กินกวา 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

รายการประกอบบบงานระบบ

ระยะจับยึดตไำสุด
(มตร)
30
24
18
15
12
10

หมายหตุ
ถຌาระยะตามนวดิไงนຌอยกวา
25%
ของระยะทีไกำหนด฿น
ตาราง เมตຌอง฿ชຌทีไจับยึด

การดึงสายควร฿ชຌอุปกรณ์ชวย฿นการดึงสายซึไงออกบบดยฉพาะพืไอ฿ชຌกับงานดึงสายเฟฟງา
ภาย฿นทอ ละตຌองปฏิบตั ิตามคำนะนำของผูຌผลิตอุปกรณ์ดังกลาวดຌวย
การหลอลืไน฿นการดึงสายผูรຌ ับจຌางตຌอง฿ชຌตัวหลอลืไนซึไงป็นชนิดทีไผผูຌ ลิตสายเฟฟງานะนำเวຌทานัๅน
การดัดงอสายเฟฟງาทุกขนาดตຌองกระทำอยางระมัดระวัง฿นการติดตัๅง รัศมีของการดัดงอตຌองป็นเป
ตามคำนะนำของผูຌผลิตสายเฟฟງาหรือ NEC
การตอสายเฟ ฿หຌทำเดຌฉพาะ฿นกลองตอสาย ละภาย฿นดวงคมทานัๅน
สายทองดงทีไมีขนาดเมกิน 10 ตร.มม การตอสายเฟ฿ชຌขัๅวตอสายบบกลียวกวดหรือ฿ชຌครืไองมือ
กลบีบ ละสำหรับสายขนาด 16 ตร.มม หรือ฿หญกวา฿หຌ฿ชຌขัๅวตอสายบบ฿ชຌครืไองมือกลบีบละ฿ชຌ
ฉนวน (Heat Shrinkable Tube) หอหุຌมรอยตอดังกลาว
การตอสาย฿ตຌดินหรือ฿นบริวณทีไปยกชืๅนหรือดนนๅำเดຌ ตຌองหลอหุมຌ ดຌวยสารกันความชืๅนมิ฿หຌขຌาเป
฿นหัวตอเดຌชน สารประภทซิลิคน หรือ Epoxy
การตอสายขຌาอุปกรณ์เฟฟງา ฿นกรณีทีไอุปกรณ์เฟฟງามีหัวสกรูบบพันสายตຌอง฿ชຌหางปลาละหาก
อุปกรณ์เฟฟງามีขัๅวรับสายบบมีรสู อดสาย฿หຌตอตรงเดຌ
การกันความชืๅน ปลายทัๅงสองขຌางของสายเฟฟງาทีไปลอยเวຌ ตຌองมีกรรมวิธีปງองกันความชืๅนจาก
ภายนอก สำหรับสายทีไมีขนาด฿หญกวา 25 ตร.มม ฿หຌ฿ชຌฉนวนหอหุຌมรอยตอ
ผูຌรับจຌางจะตຌอง฿ชຌอุปกรณ์/ครืไองมือ฿ชຌงานฉพาะทีไจำป็นสำหรับการติดตัๅงสายเฟฟງาทนเฟ
ปງายสดงลขทีไวงจร สายเฟฟງาทัๅงหมดทีไปลายสายทัๅงสองขຌางละ฿นทุกจุดทีไมีการตอสายเฟฟງา ทัๅง
฿นกลองตอสาย รางดินสายเฟฟງาละอุปกรณ์เฟฟງา ตຌองมีปງายติดสดงลขทีไวงจรเฟฟງา ดย฿ชຌปງาย
ทีไมีความทนทานดีพืไอความสะดวก฿นการบำรุงรักษา รายละอียดของการบงบอกป็นเปตามทีไ
สดงเวຌ฿นบบ
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9.4.14 สายเฟชนิดทนเฟ ละชนิด LSOH ฿หຌติดตัๅงบนรางดินสาย CABLE TRAY หรือ WIRE WAY หรือ ดิน
฿นทอลหะ การจัดวางจะตຌองเมทำ฿หຌกิดการนำกระสเฟลดลงตอยางเรกรณีดิน฿นรางจะตຌอง
รัดสายดຌวย สายรัดชนิด STAINLESS การจัดวางสายละระยะทางของสายป็นเปตามขຌอกำหนด
ของผูຌผลิตอยางครงครัด
9.5 การทดสอบ
฿นกรณีทีไผูຌวาจຌางหในวาสายเฟทีไนำมาติดตัๅง฿นอาคารนีๅ
อาจมีคุณสมบัตเิ มดี ทาทีไกำหนดเวຌผูຌวาจຌางสงวนสิทธิ่ทีไจะนำเป฿หຌ
สถาบันทีไผูຌวาจຌางชืไอถือทำการทดสอบตามมาตรฐานดยผูรຌ ับจຌางป็นผูຌออกคา฿ชຌจายทัๅงสิๅน หากตัวอยางเมผานการทดสอบ
ตามมาตรฐานผูຌรับจຌางตຌองนำสายเฟฟງาทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานมาปลีไยน฿หຌดยเมคิดคา฿ชຌจาย฿ดโ พิไมขึๅนจากสัญญา ละ
ตຌองรับผิดชอบ฿นความลาชຌาของงาน฿นสวนนีๅดຌวย

รายการประกอบบบงานระบบ
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ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
10. การดินสายเฟฟ้ารงต่ำ
10.1 การดินสายบบดินลอย (Surface Wiring)
10.1.1 ทัไวเป
การดินสายเฟฟງาบบดินลอยหรือกาะเปตามผนัง
ตຌองป็นเปตามประกาศของ
กระทรวงมหาดเทย รืไองความปลอดภัยอันกีไยวกับเฟฟງาละกฏของการเฟฟງาฯ
10.1.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหา ละติดตัๅงการดินสายบบดินลอย ซึไงอยู฿นอาคารตามทีไเดຌสดงเวຌ฿นบบ
(ถຌามีระบุ฿นบบ) ละระบุ฿นขຌอกำหนดนีๅทุกประการ
10.1.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สายเฟฟງาสำหรับการดินลอยตຌองป็นชนิดตัวนำหุຌมฉนวนละมีปลือกนอกป็นพีวีซี หรือ
สายเฟฟງาชนิดอืไนทีไมีคณ
ุ ภาพทัดทียมกัน
ตัวจับยึดสายเฟฟງา ตຌองสามารถทนอุณหภูมิทีไ฿ชຌงานของสายเฟฟງาละสามารถทนตอสภาพ
บรรยากาศเดຌดี
สายเฟฟງาสำหรับระบบการดินสายบบดินลอย จะตຌองจับยึดผนังหรือสิไงกอสรຌางดຌวยขใม
ขัดรัดสายหรือทีไจับสายทีไ หมาะสม ทีไเมทำ฿หຌปลือกนอกของสายชำรุด
การงอสายชนิดนีๅ จะตຌอง฿หຌมรี ัศมีความคຌงเมนຌอยกวา 5 ทา ของสຌนผาศูนย์กลางของ
ปลือกนอก
การตอสายเฟฟງา ตຌองทำภาย฿นกลองตอสายทานัๅน ดຌวย Wire Nut หรืออุปกรณ์อืไนทีไ
ทียบทา
การดินสายตຌองดิน฿หຌขนานหรือตัๅงฉากกับตัวอาคาร

10.2 การดินสายบบฝังดินดยตรง (Direct Burial)
10.2.1 ทัไวเป
การดินสายเฟฟງาบบฝังดินดยตรง ตຌองป็นเปตามประกาศของกระทรวงมหาดเทย
ปลอดภัยอันกีไยวกับเฟฟງา ละกฎของการเฟฟງาฯ

รืไองความ

10.2.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางจะตຌองจัดหา ละติดตัๅงการดินสายบบฝังดินดยตรง ซึไงอยู฿นอาคารตามทีเไ ดຌสดงเวຌ฿น
บบ (ถຌามีระบุ฿นบบ) ละระบุ฿นขຌอกำหนดนีๅทุกประการ
10.2.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
1)
2)

รายการประกอบบบงานระบบ

สายเฟฟງาสำหรับการดินฝังดินดยตรง ตຌองป็นชนิดทีไออกบบ฿หຌ฿ชຌฝังดินดยตรง ละ
ตຌองมีฉนวนอยางนຌอย 2 ชัๅน ดยทีไฉนวนภายนอก ตຌองป็นทอร์มพลาสติก
การตอสายเฟฟງาทีไฝังดินดยตรง กระทำเดຌดยวิธีการพิศษ ดยฉพาะ ตรงรอยตอ฿หຌหุຌม
Epoxy Rasin หรือวัสดุอืไนทีไมีคณ
ุ สมบัติ ทียบทา
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3)

฿นกรณีทีไมสี ายเฟฟງาหลายชุดฝังอยู฿นนวดียวกัน ตຌองมีรายละอียด บนสายเฟฟງาดังกลาว
สดงวงจรละขนาดสายเฟฟງาทุกโชวงเมกิน 3 มตร

10.2.4 การติดตัๅง
1)
2)
3)

4)
5)

สายเฟฟງาสำหรับการดินฝังดินดยตรง ตຌองฝังลง฿นดินลึกอยางนຌอย 60 ซม.
สายเฟฟງาตຌองวางบนทรายซึไงหนาเมนຌอยกวา 10 ซม. (Sand bed)
การวางสายเฟฟງาบนทราย ควรวางรียงดียไ วตามนวนอน ดยทีไระยะหางระหวาง
สายเฟฟງาควรมีคาทากับพืๅนทีไหนຌาตัดของสายเฟฟງาดังกลาว ลຌวกลบดຌวยทรายดยรอบ
สายเฟฟງาหนาเมนຌอยกวา 10 ซม. ชนกัน ละวางทับดຌวยผนคอนกรีตหรือผนอิฐตลอด
สายกอนกลบดຌวยดิน฿นตอนทีสไ ายผลออกจากพืๅนดิน ตຌองมีการปງองกันสายดยการ รຌอย
สายผานทอลหะ หรือ฿ชຌวิธีอืไนโ ทีไหมาะสม
บนผิวดิน฿นนวดินสายจะตຌองวางผนคอนกรีต (Concrete Tile) สดงนวสายเฟฟງา฿ตຌ
ดินทุก โ ชวงเมกิน 30 มตร฿นทางตรง ละ ทุกชวงหักคຌง หรือดินขຌาอาคาร ดยทีไผน
คอนกรีตดังกลาวมีอักษรยอสดงชนิดของสายเฟฟງาละลูกศรชีๅนวดินสายเฟฟງา฿ตຌดิน
฿นกรณีทีไสายเฟฟງาทีไฝัง฿ตຌดินดยตรง จำป็นตຌองผานถนน หรืออาคารทีไตຌองรับนๅำหนัก
จำป็นตຌองรຌอยสาย฿นทอ Asbestos Cement Pipe หรือทอรຌอยสายหลใกอาบสังกะสีชนิด
หนา (RSC) ฿นชวงดังกลาวลຌวจึงฝังดินเดຌตอเป

10.2.5 การทดสอบ
สายเฟฟງาทีฝไ ัง฿ตຌดินดยตรง กอนจะกลบดຌวยทราย ละดินตามลำดับ฿หຌทดสอบสภาพของฉนวนของสายเฟฟງาดຌวยมกกอร์
กอนกลบทุกครัๅง

รายการประกอบบบงานระบบ
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ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
11. ทอรຌอยสายเฟฟ้า
11.1 ทัไวเป
ทอรຌอยสายเฟฟງาของอาคารทัๅงหมดตຌองป็นเปตามกฎของการเฟฟງาฯ ประกาศกระทรวงมหาดเทย ละ NEC
11.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละติดตัๅงทอรຌอยสายเฟฟງาละอุปกรณ์ประกอบตามทีไเดຌสดง฿นบบ
ขຌอกำหนดนีๅทุกประการ

ละระบุ฿น

11.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
1)
2)

3)

4)

5)

6)

รายการประกอบบบงานระบบ

ทอลหะละอุปกรณ์ตຌองป็นวัสดุทีไ฿ชຌฉพาะกับงานเฟฟງา ทอทีไเมเดຌฝัง฿นผนังหรือคอนกรีตจะตຌองยึด
ดຌวยประกับลหะ ละ/หรือประกับสำหรับขวนทอทุกโชวง 2.5 มตร ละเมกิน 1.0 มตร จาก
กลองตอสายหรืออุปกรณ์
ทอรຌอยสายหลใกอาบสังกะสีชนิดหนา (Rigid Steel Conduit: RSC) ตຌองป็นทอหลใกขใงชนิดหนา
ผานขบวนการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanize มาลຌวละมีสຌนผาศูนย์กลางทอเมลใกกวา 1/2
นิๅว ฿ชຌฝัง฿นดิน฿ตຌถนนหรือ฿ชຌ฿นสถานทีไทีไอาจเดຌรับความสียหายเดຌงาย ทอลหะชนิดหนา฿ชຌขຌอตอชนิด
กลียวทอทีไฝัง฿นปูน ฝัง฿นดิน ละทีไอยูภายนอกอาคารทีไอาจจะปยกชืๅนหรืออยู฿นทีไปยกชืๅน ตຌองทา
นๅำยาทีไกลียว (Electrical Pipe Joint Compound) กอน฿สขຌอตอพืไอกันนๅำขຌา
ทอรຌอยสายหลใกอาบสังกะสีชนิดกลาง (Intermediate Metal Conduit: IMC) ตຌองป็นทอหลใกชนิด
หนาผานขบวนการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanize มาลຌวละมีสຌนผาศูนย์กลางทอเมลใกกวา
1/2 นิๅว ฿ชຌฝัง฿นปูนทราย ฿นพืๅนคอนกรีตสริมหลใก หรือ฿ชຌ฿นสถานทีไทีไอาจเดຌรับความสียหายเดຌงา ย
หรือทีไชืๅนตามขຌอกำหนดของ NEC
ทอรຌอยสายหลใกอาบสังกะสีชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing: EMT) ตຌองป็นทอหลใกบาง ผาน
ขบวนการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanize มาลຌว ละ มีสຌนผาศูนย์กลางทอเมลใกกวา 1/2
นิๅว ฿ชຌดินลอยกาะติดกับผนังหรือพดานหรือดินฝัง฿นอิฐกอ (ตຌอง฿ชຌรวมกับขຌอตอชนิดกันนๅำ) สามารถ
฿ชຌติดตัๅงเดຌ฿นทุกสถานทีไ ยกวຌนทีไระบุเวຌ฿นกรณีทอ RSC, IMC ละทอออนซึไงจะเดຌกลาวตอเป ทอลหะ
ชนิดบาง ดยทัไวเป฿ชຌขຌอตอบบสลักกลียวขัน (Set-screw) ละบบ
฿ชຌครืไองมือบีบ
(Compression Type)
ทอรຌอยสายหลใกอาบสังกะสีชนิดออน (Flexible Metal conduit: FMC) ตຌองทำจาก Galvanize
Steel ฿ชຌตอขຌาอุปกรณ์เฟฟງาทีไมกี ารสัไนขณะ฿ชຌงานชน มอตอร์ป็นตຌน หรืออุปกรณ์เฟฟງาทีไตຌองการ
ความคลองตัว฿นการปรับตำหนง ชน ดวงคมป็นตຌน หรือ฿ชຌ฿นทีไอืไนโ ทีไเมสามารถ฿ชຌทอขใงเดຌ ทอ
ลหะชนิดออนตຌอง฿ชຌขຌอตอทีไทำสำหรับทอออนดยฉพาะ ทอลหะชนิดออน฿หຌ฿ชຌขนาดเมลใกกวา
1/2 นิๅว ทอออนทีไ฿ชຌ฿นบริวณทีไอาจจะปยกชืๅนหรืออยู฿นทีไปยกชืๅนตຌองป็นบบกันนๅำ ละ฿ชຌขຌอตอ
ชนิดกันนๅำชนกัน
ทอรຌอยสายชนิดพลาสติค (High Density Polyethylene Conduit : HDPE) ทำมาจากสาร
Polyethylene ชนิดความหนานนสูง ตามมาตรฐาน ASTM-D 1248 มีสຌนผาศูนย์กลางทอเมลใก
กวา 1/2" Class I สำหรับ฿ชຌฝัง฿นดิน฿ตຌถนน Class II สำหรับดินลอยกาะติดกับผนังหรือพดาน หรือ
ดินฝัง฿นดิน
ดยทัไวเปทอรຌอยสายชนิดพลาสติค฿ชຌติดตัๅง฿นบริวณทีไมีสภาพการกัดกรอนสูง ชน
บริวณชายทะล ป็นตຌน ทอรຌอยสายชนิดพลาสติคดยทัไวเป฿ชຌขຌอตอชนิด HDPE (HDPE -Coupling)
ลักษณะตางโ ขึๅนอยูกับชนิดของทอทีไตຌองการตอ หรือตามมาตรฐานผูຌผลิต
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ทอรຌอยสายตຌองลือก฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับสภาวะ฿ชังานละสภาวะวดลຌอม
ดังทีไเดຌกลาวดยสังขป
มาลຌว
ทอรຌอยสายตละทอตຌองมี Coupling อยูท ีไปลายขຌางหนึไงละ Thread Protector อีกขຌางหนึไง
Conduit Fitting ตຌองป็นเปตามทีไกำหนดของ NEMA ละ UL 514
ตຌองมี Lock Nut ละ Bushing ฿นทุกปลายของทอ
กลองตอสายเฟฟງา ตຌองป็นกลองชุบสังกะสีหรือคดมียม
ทอรຌอยสาย ตຌองมีวิธีปງองกันสนิมละปງองกันการบาดสาย
ระบบสี ทอเฟฟງาทัๅงหมดทีไดินลอยทัๅงภาย฿นฝງาพดานหรือดินลอยติดผนังหรือพดาน฿หຌทาสีคาดเวຌทีไ
ทอทุกโ 1 มตรดຌวยสีตามคຍตสีทรีไ ะบุเวຌ สดง฿หຌทราบวาป็นทอระบบเฟฟງา

11.4 การติดตัๅง
฿หຌป็นเปตามกฎของการเฟฟງาฯละ NEC ดยทีไ
1) ทอ RSC ละ ทอ IMC ตຌอง฿ชຌดินฝัง฿นดิน หรือคอนกรีตหรืออิฐกอ หรือ Floor Slab การติดตัๅงป็นเป
ตาม NEC หัวขຌอทีไ 346
2) ทอ EMT ตຌอง฿ชຌกับนวดินทอทีไ Exposed หรือ Concealed การติดตัๅงป็นเปตาม NEC หัวขຌอทีไ 348
3) ทอออน ตຌอง฿ชຌมืไอตຌองการตอชืไอมทอขຌากับอุปกรณ์ซึไงมีการสัไนสะทือนหรือมืไอตຌองการยืดหยุน การ
ติดตัๅงป็นเปตาม NEC หัวขຌอทีไ 350
4) Associated Material ตຌองป็นเปตาม NEC หัวขຌอทีไ 370 สำหรับการติดตัๅง฿นบริวณอันตราย
(Hazard) ฿หຌป็นเปตาม NEC หัวขຌอทีไ 500
5) Bend And Offset ตຌองป็นเปตามทีไสดงเวຌ฿นบบทุกประการ ทอรຌอยสายทีไสียรูปละเมป็นเป
ตามทีไระบุ หຌามนำมา฿ชຌ฿นการติดตัๅง
6) การนำทอรຌอยสายเปติดตัๅง ถຌามี Moisture Pocket ตຌองกำจัด฿หຌหมดสียกอน
7) ทอของวงจรเฟฟງาปกติ(Normal Circuit) ตຌองยกตางหากจากวงจรเฟฟງาฉุกฉิน (Emergency
Circuit)
8) การดินทอ฿หຌพยายามดิน฿นนวฉลียงทางดิน ละมีนวขนานหรือตัๅงฉากกับตัวอาคาร
9) ทอทีไตอขຌากับกลองตอสายละอุปกรณ์ตຌองมีขຌอตอสาย (Box Connector) ติดเวຌทุกหง ปลายทอทีไมี
การรຌอยสายขຌาทอ ถຌาอยู฿นอาคารตຌองมี Conduit Bushing ฿สเวຌ ถຌาอยูนอกอาคารหรือ฿นทีไปยกชืนๅ
ตຌองมีหัวงูหา (Service Entrance Fitting) ฿สเวຌ ปลายทอทีไยังเมเดຌ฿ชຌงานตຌองมีฝาครอบ(Conduit
Cap) ปຂดเวຌทุกหง การตอทอลหะชนิดบางทีไฝัง฿นผนังหรือพืๅน฿หຌ฿ชຌขຌอตอชนิดกันนๅำ การงอทอตຌอง฿หຌ
มีรัศมีความคຌงของทอเมนຌอยกวา 6 ทา ของสຌนผาศูนย์กลางภายนอกของทอดย฿ชຌครืไองมือดัดทีไ
หมาะสม ละมืไอรวมมุมทีไงอลຌวตຌองเมกิน 360 องศา (ระหวางกลองตอสายสองจุด)
10) ปลายทอทัๅงสองขຌางทุกทอนกอนทีไจะตอขຌาดຌวยกันกับขຌอตอ หรือกลองตอสายตຌองทำ฿หຌหมดคมดย฿ชຌ
Conduit Reamer ละการวางทอตຌองเมทำ฿หຌผิวภายนอกทอชำรุด
การตอชืไอมกับกลองตอสายละตัวตูຌ สวนทีไป็นกลียวของทอตอผานขຌาเป฿นผนังของกลองหรือตัวตูຌ ดยมี Locknut ทัๅงดຌาน
฿นละดຌานนอกทีไปลายของทอ ทอรຌอยสายตຌองมี Bushing สวมอยู
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ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
12. รางดินสายเฟฟ้า (Cable Ladder, Cable Tray or Wireway )
12.1 ทัไวเป
รางดินสายเฟฟງาตຌองป็นเปตาม NEC Article 362 ทำจากผนหลใกทีไผานกรรมวิธีปງองกันสนิมลຌวพนสีอบ
(Stove Enamel Paint) ละทนตอสภาพบรรยากาศเดຌดี
12.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละติดตัๅงรางดินสายเฟฟງา ตลอดจนอุปกรณ์จับยึดรางดินสายเฟฟງากับครงสรຌางอาคาร
สำหรับรูปรางละขนาดของรางดินสายเฟฟງา ฿หຌป็นเปตามทีไเดຌสดง฿นบบละระบุ฿น ขຌอกำหนดนีๅทุกประการ
12.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
1)

2)
3)
4)
5)

รางดินสายเฟฟງา ตຌองทำจากผนหลใกทีไผา นการชุบฟอสฟตทีไมีความหนาเมนຌอยกวา 2.0 มม สำหรับ
Cable Ladder/ Cable Tray ละ 1.5 มม. สำหรับ Wire Way หรือทีไระบุเวຌ฿นบบ Cable Ladder
ละ Cable Tray ตຌองผานกรรมวิธีปງองกันสนิมดยวิธี Hot-dip Galvanized หรือ ElectroGalvanized ส้าหรับ Wireway ตຌองพนสีทับพืไอปງองกันสนิมละทนตอสภาพการผุกรอนเดຌดี
ตัวรางดินสายเฟฟງาตຌองมีความขใงรงอยางพอพียงทีไจะปງองกันสายเฟฟງาทีไดินอยูภ าย฿นเดຌละ
สามารถรับนๅำหนักของสายเฟฟງาดังกลาวเดຌดี
ภาย฿นตัวรางดินสายเฟฟງา ตຌองออกบบ฿หຌสามารถดินสายเฟฟງา฿นรางดังกลาวเดຌงาย ละเมทำ฿หຌ
สายชำรุดสียหาย ชนขอบขຌางราง ละ/หรือขัๅนของรางตຌองรียบดยเมมีความคมของของ
รางดินสาย จะตຌองประกอบดຌวยอุปกรณ์จับยึด (Support) ทุกโ ชวงเมกิน 1.5 มตร ละตัวจับยึด
ตຌองมีความขใงรงอยางพียงพอ
รางดินสายละอุปกรณ์จับยึด จะตຌองเดຌรับความหในชอบจากผูຌวาจຌาง หรือตัวทนของผูຌวาจຌางกอนทำ
การติดตัๅง

12.4 การติดตัๅง
1)

การติดตัๅง฿หຌป็นเปตามประกาศกระทรวงมหาดเทย รืไองความปลอดภัยอันกีไยวกับเฟฟງา ตามกฎของ
การเฟฟງาฯ ละ NEC
2) จำนวนสายเฟฟງาทีไดิน฿นราง฿หຌป็นเปตามกฎของการเฟฟງาฯ ละ NEC
3) รางดินสายเฟฟງาละอุปกรณ์ประกอบการดินสาย ตຌองตอลงดิน
สายเฟฟງาทีไดิน฿นรางดินสายเฟฟງาทัๅง฿นนวดิไงละนวนอน
ตຌองมีอุปกรณ์จับยึดสายเฟฟງากับรางดินสายเฟฟງาดังกลาว
(Cable Tie) หรือ฿ชຌอุปกรณ์จบั ยึดสายเฟฟງาทีไหมาะสม
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ระบบไฟฟ้ า (Electrical System)
13. กลองตอสายเฟฟ้า
13.1 ทัไวเป
กลองตอสายบบตางโตຌองป็นเปตาม NEC หัวขຌอทีไ 370 ละ 373 กลองตอสาย฿หຌหมายรวมถึงกลองตอ
สวิตช์ ตຌารับ กลองดึงสาย กลองรวมสาย ละกลอง สำหรับอุปกรณ์ตางโ
13.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละติดตัๅงกลองตอสายสำหรับตຌารับ สวิตช์ ละอุปกรณ์อืไนโ กลองดึงสาย (Pull Box) กลอง
ตอสาย (Junction Box) ละขຌอตอตางโ พรຌอมทัๅงอุปกรณ์ประกอบตามทีไสดง฿นบบละระบุ฿นขຌอกำหนดนีๅทุก
ประการ ละสวนอืไนทีไหในวาจำป็นสำหรับการติดตัๅง (ซึงไ เมเดຌสดงเวຌ฿นบบ)
13.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
1) ดยทัไวเปกลองตอสายตຌองป็นหลใกอาบสังกะสี หรืออลูมิ นียมหนาเมนຌอยกวา 1.0 มม. ป็นบบมีฝา
ปຂด ละมีขนาดเมลใกกวาทีไกำหนดเวຌ฿นตารางของ NEC
2) กลองตอสายตຌองมีกรรมวิธีกันสนิมละปງองกันการบาดสาย
3) กลองตอสายตຌองลือก฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับสภาวะการ฿ชຌงานละสภาวะวดลຌอม
4) กลองตอสายบบกันนๅำ ตຌอง฿ชຌป็นอะลูมินียมหรือหลใกหลอ หรือพลาสติก ละมีกรรมวิธีปງองกันนๅำเดຌ
ดี ดยทีฝไ าครอบมีขอบยางอัดรอบ หรือทำดຌวยหลใกผนหรืออะลูมินียมผน
5) กลองตอสายสำหรับสวิตซ์ ละตຌารับบบกันนๅำฝนเดຌทีไ฿ชຌติดกาะผนัง฿ชຌชนิดลหะหลอ (Die Cast)
พนสีละอบ หรือกลองพลาสติก กลองตอสายสำหรับติดสวิตซ์฿ชຌขนาดทีไหมาะสมกับจำนวนสวิตซ์ ลึก
ประมาณ 54 มม. กลองตอสายสำหรับติดดวงคมละอุปกรณ์เฟฟງา ฿ชຌชนิดหกหลีไยมหรือปด
หลีไยมตามมาตรฐาน NEMA ฿ชຌขนาดลึกประมาณ 41 มม. กลองตอสายสำหรับติดตຌารับ฿ชຌขนาด
ประมาณ 54x112x54 มม.ตຌอง฿ชຌทุกหงทีไมีสวิตซ์ ตຌารับ จุดทีไตอยกเปยังดวงคมละอุปกรณ์
เฟฟງา จุดทีไมีการตัดตอสายจุดทีไมกี ารลียๅ วคຌงกินกวาทีไกำหนด ละตามความจำป็น
6) กลองดึงสายละฝาครอบขนาด฿หญ ฿หຌทำดຌวยหลใกผนหนาเมนຌอยกวา 1.4 มม. พนสีกันสนิมลຌวพน
สีชัๅนนอกดຌวย
7) ขนาดกลองตอสายละจำนวนสาย฿นกลองตຌองป็นเปตามกฏของ NEC
8) กลองสำหรับสวิตซ์ละตຌาสียบทีฝไ ัง฿นผนังละสา ซึไงเมสามารถ฿ชຌขนาดลึก 54 มม.เดຌ ฿หຌ฿ชຌชนิดลึก
41 มม. ทนเดຌ ดยทัๅงนีๅตຌองเดຌรับอนุมัติจากผูຌวาจຌางกอน กลองตอสายอืไนโ ละ Junction Box ฿หຌ
฿ชຌขนาดเมลใกกวา 102x102x54 มม.
9) กลองตอสายทุกกลองตຌองตอลงดินตามกฏของ NEC
10) ระบบสี กลองตอสายทุกกลองตຌองทาสีภาย฿นกลอง ละฝากลองดຌวยสีสมຌ สำหรับระบบเฟฟງา สีหลือง
สำหรับเฟฟງาฉุกฉินละสีขียวสำหรับระบบ ทรศัพท์ ฯลฯ
13.4 การติดตัๅง
1)
2)
3)

฿หຌป็นเปตามกฎของการเฟฟງาฯ ละ NEC
กลองตอสายทุกกลองตຌองมีการจับยึดทีไขใงรงกับตัวอาคาร
การตอทอขຌากับกลองตอสายตຌองประกอบดຌวย Lock Nut ละ Bushing ละอุปกรณ์อืไนทีไจำป็น
สำหรับการดินสายละตอสาย
4) ฿นกรณี฿ชຌกับคมเฟ Down light การตอสายขຌากับกลองตอสายตຌองประกอบดຌวย Cable Gland ละ
อุปกรณ์อืไนทีไจำป็นสำหรับการดินสายละตอสาย
กลองตอสายของวงจรเฟฟງาปกติ (Normal Circuit) ตຌองยกตางหากจากวงจรเฟฟງาฉุกฉิน (Emergency Circuit)
รายการประกอบบบงานระบบ
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ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
14. การป้องกันสนิม
14.1 ทัไวเป
วัสดุละอุปกรณ์ทีไป็นหลใกทุกชนิดตຌองผานกรรมวิธีปງองกันสนิม
14.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองมีกรรมวิธีปງองกันสนิม฿หຌกสวนทีไป็นหลใกทุกชิๅนทีไ฿ชຌ฿นการติดตัๅงระบบเฟฟງาตามทีเไ ดຌสดงเวຌ฿น
บบละระบุ฿นขຌอกำหนดนีๅทุกประการ
14.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิค
14.3.1 ทอรຌอยสายลหะ ละชิๅนสวนทีไป็นลหะซึไงฝัง฿นดิน ฿หຌทาดຌวยสารประภทอสฟัลต์ ชน ทาฟลิๅน
คຍตดຌานนอก฿หຌทัไวอยางนຌอย 3 ครัๅง
14.3.2 กรรมวิธีการปງองกันสนิม
1) ทำความสะอาดผนหลใก฿หຌรียบสะอาดละปราศจากเขหรือนๅำมัน
2) สวนทีไป็นสนิม฿หຌ฿ชຌนๅำยาลຌางสนิมลຌางออก฿หຌหมด พนสีรองพืๅนดຌวย Zinc Phosphate
หรือ Etching Primer อืไนทีไทียบทาละอบสีรองพืๅน
3) การพนสีชัๅนนอก฿ชຌสีนๅำมันชนิดอบ (Bake Enamel) พนทับอยางนຌอย 2 ชัๅนตละชัๅนอบ
ชนดียวกับสีรองพืๅนลຌว฿หຌขัดดຌวยขีๅผึๅงขัดสี
4) กรรมวิธีการปງองกันสนิมดยวิธีอืไน ผูຌรับจຌางตຌองขออนุมัติจากผูຌวาจຌางกอนดำนินการ
14.4

การติดตัๅง

ชิๅนสวนทีไป็นหลใก ละมีกรรมวิธีปງองกันสนิมจากตางประทศรียบรຌอยลຌว ผูຌรับจຌางตຌองจຌงรายละอียดดังกลาวตอผูຌวาจຌาง
กอนขออนุมัติติดตัๅง

รายการประกอบบบงานระบบ

4-34

ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
15. การป้องกันเฟละควันลาม
15.1 ทัไวเป
การปງองกันเฟละควันลามตຌองป็นตาม NEC หัวขຌอทีไ 300-21 ละ ASTM
15.2 ขอบขต
ผูຌรับจຌางตຌองจัดหาละติดตัๅงวัสดุหรืออุปกรณ์ปງองกันการลุกลามของเฟ
สายเฟ สายเฟละบัสวย์ ฯลฯ ซึงไ ผานผนังหຌองหรือพืๅนหຌอง

ละควันตามชองปຂดของทอรຌอย

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

วัสดุหรืออุปกรณ์ ซึไง฿ชຌปງองกันเฟละควันลาม ตຌองป็นอุปกรณ์หรือวัสดุทีไ UL รับรอง
วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกลาว ตຌองปງองกันเฟเดຌอยางนຌอย 3 ชัไวมง
วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกลาว ตຌองเมป็นพิษขณะติดตัๅงหรือขณะกิดพลิงเหมຌ สามารถถอดออกเดຌ
งาย฿นกรณีมีการปลีไยนปลงกຌเข
ทนตอการสัไนสะทือนเดຌดีละติดตัๅงงาย
วัสดุหรืออุปกรณ์ปງองกันเฟละควันลาม ตຌองมีความขใงรงเมวากอนหรือหลังกิดพลิงเหมຌ
ขยายตัวเดຌอยางรวดรใว มืไอเดຌรับความรຌอนสูง

15.4 การติดตัๅง
1)
2)
3)
ควันลามดຌวย

รายการประกอบบบงานระบบ

ชองปຂดทุกชองเมวาจะอยูทีไ฿ดของผนังหรือพืๅนหຌองหรือฝງาพดาน ตຌองติดตัๅงอุปกรณ์หรือวัสดุปງองกันเฟ
ละควันลาม
การติดตัๅง฿หຌป็นเปตามมาตรฐานของผูຌผลิต อุปกรณ์ละวัสดุดังกลาว
ชองปຂดสำหรับทอสายเฟ หรือบัสวย์ทีไตรียมเวຌสำหรับอนาคต กใตຌองหุຌมปຂดเวຌดຌวยวัสดุปງองกันเฟละ
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ระบบเฟฟ้า (Electrical System)
16. การทดสอบของระบบเฟฟ้าทั่วเป
16.1 ทัไวเป
NEC

ขຌอกำหนด฿นตอนนีๅ ครอบคลุมรายละอียดของการทดสอบระบบเฟฟງา ฿หຌสอดคลຌองกับกฏของการเฟฟງาฯ ละ

16.2 ขอบขต
มืไอติดตัๅงระบบตางโสรใจสิๅนรียบรຌอยลຌว ผูรຌ ับจຌางตຌองทดสอบระบบเฟฟງา ทัๅงภายนอกละภาย฿นอาคาร
ละสวนทีรไ ับผิดชอบตอหนຌาผูຌวาจຌางหรือตัวทนของผูຌวาจຌาง คา฿ชຌจาย฿นการทดสอบทัๅงหมด รวมทัๅงอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿น
การทดสอบ อยู฿นความรับผิดชอบของผูຌรับจຌาง
16.3 ความตຌองการทางดຌานทคนิคของการทดสอบ
1)

2)
3)
4)

5)
6)

รายการประกอบบบงานระบบ

การทดสอบระบบเฟฟງารงสูง ละระบบเฟฟງารงตไำ จะถูกปງอนกระสเฟฟງาละอุปกรณ์เฟฟງา
ทัๅงหมด อยู฿นสภาพหมือนถูก฿ชຌงานปกติ รีลย์หรือซอร์กิตบรกกอร์ตຌองปรับตง฿หຌอยู฿นระดับทีไ
ตຌองการ หากพบวามีอุปกรณ์เมทำงานหรือคลาดคลืไอนเปจากความตຌองการ ผูรຌ ับจຌางตຌองกຌเขหรือ
ปลีไยนปลงดยทันที
การทดสอบอุปกรณ์ ฿หຌจายกระสเฟฟງาขຌาอุปกรณ์เฟฟງาทัๅงหมด ลຌวทำการตรวจสอบหนຌาทีไ ละการ
ทำงานตลอดจนคุณสมบัติของอุปกรณ์ดังกลาว ความบกพรองหรือความสียหายจากผลของการติดตัๅง
ตຌองกຌเขหรือปลีไยนปลงดยทันที
การทดสอบดวงคม ดวงคมเฟฟງาทัๅงหมดตຌองถูกทดสอบ ดยการปຂดเฟฟງาทิๅงเวຌตอนืไองกัน ป็นวลา
อยางนຌอย 24 ชัไวมง ลຌวตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดหากพบวามีความสียหาย ตຌองกຌเขหรือ
ปลีไยนปลงดยทันที
การทดสอบฉนวน อุปกรณ์ทีไมีฉนวนทุกชนิดจะตຌองถูกทดสอบดังนีๅ
วงจรเฟฟງาสงสวาง ฿หຌปลดอุปกรณ์ปງองกันทีไป็นตัวมนออกจากวงจร ตดวงคมเฟฟງา
ทัๅงหมดอยู฿นตำหนงตอชืไอมวงจร คาความตຌานทานฉนวนทีผไ านระหวางสายกับสาย ละสาย
กับดินตຌองเมนຌอยกวา 0.5 มกอห์ม มืไอวัดดຌวยครืไองมือเฟฟງากระสตรง 500 วลต์ ป็น
วลาตอนืไองกัน 30 วินาที
สายปງอนหรือสายปງอนยอย ปลดปลายสายออกทัๅงสองขຌางพืไอทำการทดสอบ ปງอนรงดันเฟฟງา
กระสตรงขนาด 500 วลต์
ป็นวลาตอนืไองกัน 30 วินาที คาความตຌานทานฉนวน
ระหวางสายกับสาย ละสายกับดินเมนຌอยกวา 0.5 มกอห์ม ชนกัน
การทดสอบรงดันตก วัดรงดันเฟฟງาตกจากหมຌอปลงถึงหลดตางโ รงดันเมควรตกกิน 5% ละ
฿นกรณีรงดันเฟฟງาฯ ตไำกวาระดับรงดันปกติ ผูรຌ ับจຌางตຌองตรวจสอบ ละกຌเขทใป (Tap) ของหมຌอ
ปลง฿หຌหมาะสม
การทดสอบระบบดิน วัดคาความตຌานทานของดินของระบบการตอลงดินของระบบเฟฟງา ละการตอลง
ดินของอุปกรณ์เฟฟງา ตຌองมีคาความตຌานทานของดินเมกิน 5 อห์ม
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บทที่ 5
ระบบประปา (Plumbing System) และสุ ขาภิบาล(Sanitary System)
1.

ข้อกาหนดทั่วไป
1.1

ขอบเขตของงาน
ผูร้ ับจ้างจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบท่อโสโครก ท่ออากาศ ท่อน้ าทิ้ง และท่อน้ าฝน
จัดหาและติดตั้งระบบระบายน้ าฝน และระบบระบายน้ าเสี ยของโครงการต่อเข้ากับระบบ
เดิม
จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบท่อจ่ายน้ าประปา พร้อมทั้งระบบควบคุมจากถังเก็บน้ าใต้ดิน
จัดหา ติดตั้ง ทดสอบสุ ขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดหา ติดตั้ง ทดสอบช่องระบบน้ าพื้นและหลังคา (Floor & Roof Drain)
จัด หา ติ ด ตั้ง ทดสอบรวมทั้ง งานขุ ด และถมดิ น เพื่ อ การบรรจบท่ อ ประปาเมนของ
โครงการจากวาล์วลูกลอย (Float Valve) ในถังเก็บ น้ าใต้ดิ น เข้ากับ ท่ อ ของการประปาฯ
รวมทั้งการดาเนิ นการขออนุ ญ าตในการติ ดตั้งมิ เตอร์ ป ระปาในนามของผูว้ ่าจ้างกับการ
ประปาฯ
จัดหา ติดตั้ง ทดสอบงานระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประปา
จัดหา ติดตั้ง ทดสอบเครื่ องสู บน้ าขึ้นถังสู ง (Water Transfer Pump) และเครื่ องสู บน้ าเพิ่ม
ความดัน (Water Booster) และส่ วนประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดและข้อกาหนดที่ กล่าว
ต่อไปนี้
จัดให้มี ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งประกอบไปด้วย เหล็กแขวนท่ อและที่ รองรั บ
(Hanger & Support) ปลอกร้อยท่อ (Sleeve) และช่องเปิ ดตามพื้นผนัง ระบบกันการรั่วซึ ม
ของผนังถังน้ าบริ เวณที่มีท่อฝังผ่านวาล์วลูกลอย อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ าฯลฯ
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1.2

มาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่ใช้อา้ งอิง
ถ้ามิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอืน่ มาตรฐานทัว่ ไปของวัสดุ อุปกรณ์การประกอบแบบการติดตั้งที่
ระบุไว้ในแบบรายละเอียดประกอบแบบ เพื่อใช้อา้ งอิงสาหรับงานตามสัญญาในโครงการนี้ ให้ถือตาม
มาตรฐานของสถาบันที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
มอก
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

ผูร้ ับจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้เป็ นไปตามแบบรายการ
และข้อกาหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชา และวิธีปฏิบตั ิซ่ ึงเป็ นที่ยอมรับการลงนามในเอกสาร
ขณะปฏิบตั ิงาน จะถือเป็ นความผูกพันของผูร้ ับจ้างไม่ว่ากรณี ใด ๆ ผูร้ ับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการ
ที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์ของตนมิได้
วิศวกรผูร้ ับผิดชอบโครงการของผูร้ ับจ้าง
ต้องเป็ นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม และเป็ นผูล้ งนามรับรองผลงานใน
เอกสารการส่งมอบงานทั้งหมด
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาวิศวกร หัวหน้าช่าง และช่างชานาญงานที่มีประสบการณ์ความสามารถที่
เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบตั ิงานโดยมีวิธีการจัดงาน และทางานที่ถูกต้อง
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4)

5)
1.4

ตามหลักวิชาการ และมีจานวนเพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิงานได้ทนั ทีและแล้วเสร็ จทันตาม
ความประสงค์ของเจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการสงวนสิ ทธิ์ ที่จะสั่งให้ผรู ้ ับจ้างเปลี่ยนพนักงานที่เห็นว่าปฏิบตั ิงานไม่ดีพอหรื อ
อาจเกิดความเสี ยหายหรื อก่อให้เกิดอันตราย ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
ดีพอมาทางานแทนโดยทันทีและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง
ทั้งสิ้น
ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบตั ิเหตุ อันตราย หรื อความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดแก่ชีวิตบุคคล และ
ทรัพย์สินของพนักงาน

วัสดุ และอุปกรณ์
1)

2)

3)

4)

5)

ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารของผูผ้ ลิตที่แสดงรายละเอียดทาง
เทคนิค ขนาด และรู ปร่ างที่ชดั เจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละชิ้น ให้ผวู ้ ่าจ้างได้ตรวจล่วงหน้า
อย่างน้อย 60 วัน ก่อนนาไปทาการติดตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว มิได้หมายความ
ว่าเป็ นการพ้นความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง หากตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลัง ผูร้ ับจ่างต้อง
ดาเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
ในกรณี ที่ผคู ้ ุมงานมีความประสงค์ให้ผรู ้ ับจ้างแสดงวิธีการติดตั้ง เพื่อเป็ นตัวอย่างหรื อความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี ผูร้ ับจ้างต้องแสดงการติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งจริ ง ตามที่ผคู ้ ุมงานกาหนด
เมื่อวิธีและการติดตั้งนั้น ๆ ได้รับอนุมตั ิแล้ว ให้ถือเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิต่อไป
ถ้าผูค้ วบคุมงานหรื อผูว้ ่าจ้างเห็นว่า วัสดุและอุปกรณ์ที่นามาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่กาหนดไว้
ในรายการ ผูค้ วบคุมงานหรื อผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้นามาใช้งานนี้ ในกรณี ที่ผคู ้ วบคุม
งาน
หรื อผูว้ ่าจ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้สถาบันที่ผคู ้ วบคุมงานหรื อผูว้ ่าจ้างเชื่อถือทาการ
ทดสอบคุณสมบัติเพื่อเปรี ยบเทียบกับข้อกาหนดก่อนที่จะอนุมตั ิให้นามาใช้ได้ ผูร้ ับจ้างต้อง
เป็ นผูด้ าเนินการให้โดยมิชกั ช้า และต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
วัสดุและอุปกรณ์ที่นามาติดตั้งต้องเป็ นของใหม่ และไม่เคยถูกนาไปใช้งานมาก่อน หากมีความ
จาเป็ นอันกระทาให้ผรู ้ ับจ้างไม่สามารถหาวัสดุหรื ออุปกรณ์ตามที่ได้แจ้งในรายละเอียดหรื อ
ตามตัวอย่างที่ได้ให้ไว้แก่ผคู ้ วบคุมงานหรื อผูว้ ่าจ้าง และจะต้องจัดหาวัสดุหรื ออุปกรณ์อื่นมา
ทดแทนแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องชี้แจงเปรี ยบเทียบรายการละเอียดของสิ่ งของดังกล่าวพร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานข้อพิสูจน์จนเป็ นที่พอใจแก่ผคู ้ วบคุมงานหรื อผูว้ ่าจ้าง
การติดตั้งทัว่ ไป
ความสะดวกต่อการใช้งาน (Accessibility)
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(1)
(2)

ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดขนาดของช่องท่อต่างๆ ระยะห่างจากฝ้าเพดาน ฯลฯ ให้มีระยะเพียงพอ
ต่อการทางาน
ผูร้ ับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในตาแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการซ่อม
บารุ ง ซึ่ งหมายรวมถึ ง วาล์ว แทรป ช่ องระบายน้ า ช่ องทาความสะอาด มอเตอร์ อุปกรณ์
ควบคุม Switch gear และจุดที่จะต้องระบายน้ า ติดตั้งประตู (Access Door) บริ เวณที่จาเป็ น
อนุ โลมให้ขยับตาแหน่ งไปจากแบบได้บ้าง ถ้าจะทาให้การทางานสะดวกขึ้น ในกรณี ที่
เปลี่ยนตาแหน่งอุปกรณ์ผิดไปจากแบบต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อนดาเนินงาน

ฐานรองรับและการยึด
(1)

ผูร้ ั บ จ้างต้อ งจัด หาและติ ด ตั้งฐานราก ฐานรองรั บ (Pads) Bases และตอม่ อ เพื่ อ รองรั บ
เครื่ องมือติดตั้งอื่นๆ ของระบบประปา เครื่ องสู บน้ า Tanks ตลอดจนอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ ที่
อยู่ภายใต้สัญญา ผูร้ ับจ้างต้องเสนอแบบต่อวิศวกรผูค้ วบคุมงาน เพื่อตรวจสอบและอนุมตั ิ
ก่อนที่จะดาเนินการก่อสร้าง

(2)

การก่อสร้างแท่นรองรับทั้งหมดที่อยู่สูงจากระดับพื้น จะต้องใช้วสั ดุอย่างเดียวกันกับวัสดุ
ใช้ในการสร้างพื้น

(3)

เครื่ อ งมื ออื่ นๆ นอกเหนื อ จากที่ ได้กล่าว จะต้องติ ด ตั้งกับ โครงสร้างของตัวอาคารใน
ลัก ษณะที่ ถู กต้อ งปลอดภัย การติ ด ตั้งจะต้องมี ส ภาพแข็งแรงและทนทาน ในกรณี ที่
อุ ป กรณ์ ก ารติ ด ตั้งใดซึ่ งวิศ วกรผูค้ วบคุ ม งานเห็ น ว่ าไม่ แ ข็งแรงเพี ย งพอจะต้อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
การตัดและปิ ดทับ (Cutting and Patching)

(1)

ผูร้ ับจ้างจะต้องทาการตัดปะและปิ ดทับบริ เวณที่จาเป็ นสาหรับการติดตั้งที่สมบูรณ์ ตาม
แบบ วัสดุปิดทับต้องเหมือนกับวัสดุที่อยูใ่ กล้เคียง

(2)

ห้ามท าการตัด เปิ ด ทะลุโครงสร้างก่ อนได้รับอนุ ญ าต และต้องท าตามคาแนะนาของ
วิศวกรที่ปรึ กษาเท่านั้น

ปลอกร้อยท่อ (Pipe Sleeves)
งานระบบประปาละสุขาภิบาล
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(1)

ผูร้ ับจ้างต้องทาการติดตั้งปลอกร้อยท่อ และเหล็กฝังในที่ก่อนที่จะมีการเทพื้นหรื อผนัง
ในกรณี ที่ ผูร้ ั บ จ้างมิ ไ ด้ฝั งปลอกร้ อ ยท่ อ ไว้ล่ วงหน้าหรื อ ผิ ดต าแหน่ ง ผูร้ ั บ จ้างจะต้อ ง
ดาเนินการตัดและปะโครงสร้างด้วยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างเอง เพื่อให้การเดินท่อแล้วเสร็ จ

(2)

ให้ฝังปลอกร้อยท่อเข้ากับโครงสร้าง คสล. บริ เวณที่มีท่อลอดผ่าน ห้ามฝังปลอกร้อยท่อ
กับท่อที่ถูกออกแบบให้ฝังในคอนกรี ต

(3)

บริ เวณที่ท่อและปลอกร้อยท่ออยู่ใต้ดิน ให้อุดช่องว่างด้วยการอัดหมันและหยอดตะกัว่
กันน้ าเข้า

(4)

บริ เวณที่ ท่ อมี โอกาสเคลื่ อ นตัว ขยายตัว หดตัว ต้อ งใช้ป ลอกร้ อยท่ อที่ มี ข นาดใหญ่
พอที่จะทาให้ท่อเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระ ขนาดความยาวของปลอกร้อยท่อให้เป็ นไป
ดังต่อไปนี้
(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)

ให้ตดั ปลอกร้อยท่อเรี ยบเสมอกาแพง ผนัง และเพดาน
ท่อที่ซ่อนอยูใ่ นช่องท่อให้ตดั ปลอกร้อยท่อเสมอพื้น
บริ เวณที่มองเห็นท่อ (ท่อลอย) ให้ตดั ปลอกร้อยท่อโดยให้สูงกว่าระดับพื้น ¼"
ถ้าบริ เวณพื้นนั้นมีช่องระบายน้ าที่พ้ืน (Floor Drain) ให้ตดั ปลอกร้อยท่อสู งกว่า
ระดับพื้น ¾"

(5)

ปลอกร้อยท่อที่ ฝังในพื้นคอนกรี ต ผนัง หรื อโครงสร้างอาคาร ให้ทาด้วยท่อเหล็กอาบ
สังกะสี ถ้าใช้เหล็กเหนียวจะต้องทาสี กนั สนิมอย่างน้อย 2 ชั้น ยกเว้นระบุไว้เป็ นอย่าง
อื่น

(6)

ก่อนการก่อสร้างให้ยึดปลอกร้อยท่อเข้ากับพื้น/ผนัง โดยจะต้องมีความแข็งแรงพอที่จะไม่
ขยับเคลื่อนตาแหน่ งขณะเทคอนกรี ต ต้องป้องกันคอนกรี ตเข้าไปอุดในช่องว่างระหว่าง
ท่อและปลอกร้อยท่อ

(7)

แผ่นปิ ด (Escutcheon Plate) ใช้สาหรับปิ ดทับท่อที่ไม่มีฉนวนหุ้ม และเป็ นท่อที่สามารถ
มองเห็ นจากภายนอกได้ เป็ นแผ่นชุ บโครเมี่ ยมขนาดสอดคล้องกับขนาดท่อ ในกรณี ที่
ปลอกร้อยท่อยื่นโผล่จากระดับพื้น ให้เลือกใช้แผ่นโลหะครอบแบบโผล่ (Recessed Plate)
เพื่อซ่อนปลอกร้อยท่อ
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(8)

ช่องว่างระหว่างท่อกับปลอกร้อยท่อ ให้อุดด้วยวัสดุทนไฟชนิ ดที่สามารถทนไฟได้ไม่
น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง วัสดุที่ใช้ และวิธีการอุดจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของ UL หรื อ
มาตรฐานของผูผ้ ลิต

การอุดช่องท่อและช่องเจาะ
(1)

หลังจากที่ติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องอุดหรื อปิ ดบริ เวณที่วสั ดุหรื
อุปกรณ์ทะลุผ่านผนังดัวยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
อันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงลุกไหม้ลามจากบริ เวณหนึ่งไปยังอีกบริ เวณหนึ่ง วัสดุป้องกัน
ไฟ และควันลามนี้ ต้องมี คุ ณ สมบัติตามข้อกาหนดของ NEC ASTM และต้องได้รับ การ
รับรองจาก UL
ผูร้ ับจ้างจะต้องติดตั้งลิ้นกันไฟ (Fire damper) ตามบริ เวณที่ท่อลมทะลุผา่ นผนังกันไฟทุก ๆ
จุด และจะต้องติดตั้ง Cover หรื อ Escutcheon Plate บริ เวณจุดที่ทะลุผา่ นที่ปรากฏแก่สายตา
ทุกจุด และให้อยู่ในความเห็นชอบของผูค้ วบคุมงาน รวมถึงท่อร้อยสายไฟ สายไฟฟ้า และ
Raceway ที่ติดตั้งในช่องท่อหรื อช่องเปิ ดบนพื้นต่าง ๆ ช่องเปิ ดที่เหลือหลังการติดตั้งระบบ
เรี ยบร้อยแล้วจะต้องถูกปิ ดด้วยวัสดุที่กล่าวข้างต้นที่มีความสามารถกันไฟได้ไม่น้อยกว่า 2
ชัว่ โมง

(2)

ให้ติดตั้งอุปกรณ์หรื อวัสดุป้องกันไฟและควันตามตามตาแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก.

ข.
ค.
ง.
จ.
(3)
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ช่องเปิ ดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง พื้น หรื อคาน และชาฟท์ท่อต่าง ๆ ซึ่ งได้
เตรี ยมไว้สาหรับการใช้งานติ ดตั้งระบบท่อ หลังจากที่ ได้ติดตั้งท่อไปแล้ว และมี
ช่องว่างเหลืออยูร่ ะหว่างท่อกับแผ่นปิ ดช่องท่อ
ช่องเปิ ดหรื อช่องลอด (Blockout or Sleeve) ที่เตรี ยมการไว้สาหรับติดตั้งระบบท่อ
ในอนาคต
ช่องเปิ ดหรื อช่องลอด (Blockout or Sleeve) ที่ใช้สายไฟฟ้าหรื อท่อร้อยสายไฟฟ้าที่
มีช่องว่างอยูแ่ ม้เพียงช่องเล็กน้อยก็ตาม
ภายในท่อที่วางทะลุพ้ืนคอนกรี ต ผนังคอนกรี ต ซึ่ งเป็ นผนังทนไฟ เพื่อป้องกันไฟ
และควันลามตามท่อ
ช่องว่างระหว่างท่อกับสลีฟ

การเลือกใช้วสั ดุและวิธีการติดตั้ง จะต้องเสนอเพื่อขออนุมตั ิก่อน
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ระบบกันซึม (Waterproofing)
ในกรณี ที่ท่อผ่านโครงสร้างซึ่ งต้องมี ระบบป้ องกันการรั่วซึ ม กรรมวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ น้ ัน ๆ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรที่ปรึ กษา ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาปลอกร้อยท่อ วัสดุสาหรับอุด
ช่องว่าง (Caulking Compound) และแผ่นปิ ดกันซึมเพื่อป้องกันการ รั่วซึม
งานขุดและถม (Excavating and Backfilling)
(1)

ผูร้ ั บ จ้า งจะต้อ งขุด ดิ น ให้ ได้ร ะดับ ตามข้อ ก าหนด เพื่ อ ท าการฝั งท่ อ หรื อ ก่ อ สร้ างท่ อ
ระบายน้ าและท าการถม พร้ อ มทั้ง ปรั บ ผิ วหน้ าดิ น ให้ เรี ย บร้ อ ย ตลอดจนเตรี ยมการ
ป้องกันอันตรายต่างๆ ซึ่ งอาจเกิดกับบุคคลและทรัพย์สิน โดยผูร้ ับจ้างต้องปฏิบตั ิตามกฎ
ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่ งครั ด นอกจากนั้นผูร้ ั บจ้างจะต้องตรวจสอบ
ระดับความลึกต่าสุ ด ไม่ให้อยู่ต่ากว่าระดับฐานราก หากพบว่าอยูต่ ่ากว่าฐานรากต้องแจ้ง
ให้วิศวกรผูค้ วบคุมงานทราบทันทีเพื่อทาการแก้ไขหรื อออกแบบใหม่

(2)

การวางทรายรองรับท่อ (Sand Bedding) การกลบ การถมและการบดอัด จะต้องเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของงานทางด้านวิศวกรรมโยธา
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1.5

เครื่ องมือ
ผูร้ ับจ้างต้องมีเครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องผ่อนแรง ที่มีประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยสาหรับ
ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นชนิดที่เหมาะสม อีกทั้งจานวนเพียงพอกับปริ มาณงาน เจ้าของโครงการมีสิทธิ
ที่จะขอให้ผรู ้ ับจ้างเปลี่ยนแปลง หรื อเพิม่ จานวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน

1.6

ป้าย และเครื่ องหมายของวัสดุ และอุปกรณ์
1)
2)

3)
4)
1.7

การขนส่งเครื่ องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
1)
2)
3)

4)

1.8

ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหา หรื อจัดทาป้ายชื่อเป็ นตัวหนังสื อ และเครื่ องหมายแสดงต่าง ๆ เพื่อแสดง
ชื่อ และขนาดของอุปกรณ์ และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย และ/หรื อภาษาอังกฤษ
ป้ายชื่อให้ทาด้วยแผ่นพลาสติกพื้นสี ดา แกะสลักตัวอักษรสี ขาวขนาดโตอย่างน้อย / นิ้ว และ
เคลือบพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ป้ายต้องยึดติดให้มนั่ คงถาวร ป้ายชื่อดังกล่าวจะต้องจัดหาให้กบั
อุปกรณ์ต่อไปนี้ คือ
− แผงควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด
− เครื่ องจักร และอุปกรณ์ท้งั หมด
สี ที่พ่นเป็ นตัวหนังสื อ และเครื่ องหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋ อง โดยจะต้องจัดทาแบบสาหรับ
การพ่นสี
เพื่อให้วสั ดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งแล้วสามารถเป็ นได้อย่างชัดเจน ต้องแสดงเครื่ องหมาย
และอักษรย่อหรื อข้อความที่ส้ นั กระทัดรัดง่ายต่อการเข้าใจ

ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่ องมือ วัสดุ และอุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้งรวมทั้งการ
ยกเข้าไปยังที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็ นของผูร้ ับจ้างเองทั้งสิ้น
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย อันเกิดจากการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ
ต่าง ๆ มายังสถานที่ติดตั้ง
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดทากาหนดการในการนาวัสดุ และอุปกรณ์เข้ามายังหน้างาน และแจ้งให้ผู ้
ควบคุมงานทราบก่อนล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดเตรี ยมสถานที่สาหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์
อย่างถูกต้องล่วงหน้า โดยประสานงานกับผูร้ ับจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวัสดุ และอุปกรณ์เข้าถึงยังหน้างาน ผูร้ ับจ้างจะต้องแจ้งให้ผคู ้ วบคุมงานทราบ เพื่อที่จะได้
ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์เหล่านั้นให้ถูกต้องตามที่ผอู ้ อกแบบได้อนุมตั ิไว้ก่อนที่จะนาวัสดุ
และอุปกรณ์เข้ามายังสถานที่เก็บรักษาต่อไป

การเก็บรักษา เครื่ องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
1)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

ผูร้ ับจ้างเป็ นผูจ้ ดั หาสถานที่เก็บรักษาเครื่ องมือวัสดุ อุปกรณ์ ที่นามาใช้ในการติดตั้งภายใน
บริ เวณที่ก่อสร้างอาคารเอง เครื่ องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ดงั กล่าวจะยังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของผู ้
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2)

1.9

รับจ้างทั้งหมด ซึ่งผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสู ญหายเสื่ อมสภาพ หรื อถูกทาลายจนกว่า
จะได้ติดตั้งเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ และส่งมอบงานแล้ว
หากจะเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ภายในอาคารที่ก่อสร้างแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
วิศวกรโครงการเสี ยก่อน ผูร้ ับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในส่วน
ที่จะใช้ในการเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ ในส่วนที่จะต้องขนวัสดุผา่ นเพื่อป้องกันความ
เสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคาร

การตรวจสอบแบบ และข้อกาหนด
1)
2)
3)

ผูร้ ับจ้างต้องตรวจสอบแบบ และรายการข้อกาหนดต่าง ๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึงข้อกาหนด และ
เงื่อนไขต่าง ๆ โดยชัดแจ้ง
ผูร้ ับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดตั้งจากแบบสถาปนิก และโครงสร้างพร้อมไปกับ
แบบทางวิศวกรรมสุ ขาภิบาล และไฟฟ้าก่อนดาเนินการติดตั้งเสมอ
เมื่อพบข้อขัดแย้งระหว่างแบบ และรายการหรื อข้อสงสัย หรื อข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแบบ และ
รายการ ให้รีบแจ้งต่อผูค้ วบคุมงาน หรื อผูว้ ่าจ้างโดยฉับพลัน และการตีความในข้อความขัดแย้ง
ใด ๆ ให้ตีความไปในแนวทางที่ดีกว่า ถูกต้องกว่า ใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่า ครบถ้วน
กว่าทั้งสิ้น

1.10 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกาหนด และวัสดุอุปกรณ์
1)

2)

3)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

การเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกาหนด วัสดุและอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อกาหนดและเงื่อนไขตาม
สัญญาด้วยความจาเป็ น หรื อความเหมาะสมก็ดี ผูร้ ับจ้างต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
เจ้าของโครงการ เพื่อขออนุมตั ิเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดาเนินการจัดซื้อหรื อทาการ
ติดตั้ง
ในกรณี ที่ผลิตภัณฑ์ของผูร้ ับจ้าง
มีลกั ษณะสมบัติอนั เป็ นเหตุให้อปุ กรณ์ตามรายการที่
ผูอ้ อกแบบกาหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสม
หรื อไม่ทางานโดยถูกต้องผูร้ ับจ้างจะต้องไม่
เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบจากผูอ้ อกแบบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
โดยชี้แจงแสดงหลักฐานจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต มิฉะนั้นผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เพียงผูเ้ ดียว
ถ้างานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผรู ้ ับจ้างกาลังติดตั้งหรื อติดตั้งเสร็ จแล้วก็ดี
ผิดไปจากแบบและ
ข้อกาหนด หรื อใช้วสั ดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับรายการที่กาหนดไว้ ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ์ในการสั่งให้ผรู ้ ับ
จ้างหยุดงานเป็ นการชัว่ คราว
และต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องทันที
แต่ความล่าช้าอัน
เนื่องมาจากเหตุดงั กล่าวผูร้ ับจ้างจะถือเป็ นเหตุขอยืดวันทาการออกไป หรื อกล่าวอ้างเป็ นข้อแก้
ตัวต่อการแล้วเสร็ จสมบูรณ์ของงานทั้งหมดไม่ได้
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1.11 แบบใช้งาน (Shop Drawing)
ผูร้ ับจ้างจะต้องทาแบบใช้งาน แสดงรายละเอียดการติดตั้งของระบบต่างๆ ตามที่ได้ตรวจสอบ
จากสภาพสถานที่ติดตั้งตามความเป็ นจริ ง และจากการปรึ กษาร่ วมกับผูร้ ับจ้างระบบงานอื่นแล้ว เป็ น
แบบอัตราส่วน 1:100 และถ้าจาเป็ นให้ขยายภาพตัดเป็ น 1:25 หรื อ 1:50 ให้แก่ผวู ้ ่าจ้างพิจารณาอนุมตั ิ
อย่างน้อย 5 ชุด แบบใช้งานนี้จะต้องส่งไปขอความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อนดาเนินการ
ติดตั้งในเวลาอันสมควร แต่จะไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
1.12 แบบสร้างจริ ง (AS-Built Drawings)
1)

2)

3)

ในระหว่างดาเนินการติดตั้ง ผูร้ ับจ้างจะต้องทาแผนผัง และแบบตามที่สร้างจริ ง แสดงตาแหน่ง
ของอุปกรณ์และการติดตั้งอุปกรณ์ตามที่เป็ นจริ ง รวมทั้งการแก้ไขอื่น ๆ ที่ปรากฏในงาน
ระหว่างการติดตั้ง
แบบสร้างจริ งนี้ วิศวกรผูค้ วบคุมการติดตั้ง จะต้องลงนามรับรองความถูกต้องและส่งมอบ
ให้แก่ผวู ้ ่าจ้าง 4 ชุด ในวันส่งมอบงาน แบบนี้ประกอบด้วยแบบต้นฉบับในกระดาษไขสามารถ
พิมพ์ได้ 1 ชุด และแบบพิมพ์เขียวอีก 4 ชุด มีขนาด และมาตราส่วนเดียวกันกับของผูอ้ อกแบบ
หรื อใช้งาน
ส่งแบบสร้างจริ งเป็ นแบบข้อมูล AutoCad บันทึกลง CD-ROM จานวน 2 ชุด

1.13 ความรับผิดชอบ ต่อวัสดุอุปกรณ์เดิมของอาคาร
การรื้ อถอนวัสดุ และอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้งานชัว่ คราว และกระทาให้อยูใ่ นสภาพดีเช่นเดิม
ภายหลังจากส่งมอบงานแล้ว ก็ยงั คงอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้างเช่นกัน
1.14 ความรับผิดชอบ ณ สถานที่ติดตั้ง
1)
2)
3)
4)
5)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

ผูร้ ับจ้างต้องระมัดระวังความปลอดภัย รวมทั้งอัคคีภยั เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งปวง และบุคคลร่ วม
ปฏิบตั ิงาน
ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุเสี ยหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานการ
ติดตั้งและทดลองเดินเครื่ อง
ผูร้ ับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบตั ิงานที่พกั ชัว่ คราว ที่เก็บของต่าง ๆ ให้สะอาดเรี ยบร้อย และอยู่
ในสภาพปลอดภัยตลอดเวลา
ผูร้ ับจ้างต้องพยายามทางานให้เงียบ และสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ เพื่อมิให้
เกิดความเดือดร้อน และมีผลกระทบกระเทือนต่อคน หรื องานอืน่ ๆ ที่อยูใ่ กล้สถานที่ติดตั้ง
ผูร้ ับจ้างได้ทาการติดตั้งสมบูรณ์แล้ว ผูร้ ับจ้างต้องขนย้ายเครื่ องมือ เครื่ องใช้ตลอดจนรื้ อถอน
อาคารชัว่ คราว ซึ่งผูร้ ับจ้างได้ปลูกสร้างขึ้นสาหรับงานนี้ ออกไปให้พน้ จากสถานที่โดยสิ้นเชิง
สิ่ งใดที่จะต้องส่งคืนให้แก่ผวู ้ ่าจ้างก็ตอ้ งจัดการส่งให้เรี ยบร้อยเสร็จสิ้นไปก่อนที่จะส่งมอบงาน
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6)

ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเครื่ องจักร
สะดวกแก่การขนส่ง และการซ่อมบารุ งรักษา

และอุปกรณ์โดยมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้

1.15 การประสานงาน
ผูร้ ับจ้างจะต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการประสานงานอย่างจริ งจัง โดยจะต้องปรึ กษาและ
ประสานงานอยางใกล้ชิดกับการติดตั้งระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ับจ้างรายอื่น ๆ เช่นผูร้ ับจ้างงาน
โครงสร้างอาคาร, ผูร้ ับจ้างงานระบบไฟฟ้า, ผูร้ ับจ้างงานระบบสุขาภิบาล, ผูร้ ับจ้างงานตกแต่งภายใน
เป็ นต้น อยูเ่ สมอเพื่อลดปัญหาการขัดแย้งกับผูว้ ่าจ้างระบบงานอืน่ ๆ และเพื่อทาให้งานดาเนินไปได้
โดยสะดวกราบรื่ น
1.16 การรายงานผล และความคืบหน้าของงาน
1)

2)

ผูร้ ับจ้างจะต้องส่งรายงานสรุ ปผลความคืบหน้าของการปฏิบตั ิงานติดตั้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จานวน 4 ชุด ให้แก่ผวู ้ ่าจ้างโดยสม่าเสมอเป็ นรายอาทิตย์ และสิ้นสุ ดลงเมื่อส่งมอบงานให้แก่
ผูว้ ่าจ้างเรี ยบร้อยแล้ว
รายงานดังกล่าวในข้อ . จะต้องเริ่ มทาตั้งแต่เมื่อเริ่ มมีการปฏิบตั ิงานที่หน้างานและสิ้นสุ ดลง
เมื่อมอบงานให้แก่ผวู ้ ่าจ้างเรี ยบร้อยแล้ว

1.17 การทดสอบเดินเครื่ อง และระบบ
1)

2)

3)
4)

ผูร้ ับจ้างจะต้องทาตารางแผนงานแสดงกาหนดการทดสอบเครื่ อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ เสนอต่อผู ้
ว่าจ้าง รวมทั้งจะต้องจัดเตรี ยมเอกสารข้อแนะนาจากผูผ้ ลิตในการทดสอบเครื่ องเสนอต่อผู ้
ว่าจ้าง จานวน 2 ชุด
ผูร้ ับจ้างจะต้องทาการทดสอบเครื่ องและอุปกรณ์การใช้งานทั้งระบบตามหลักวิชาการ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่างานที่ทาถูกต้องตามแบบและรายการที่กาหนดทุกประการ โดยมีผแู ้ ทนของผู ้
ว่าจ้างร่ วมในการทดสอบด้วย และผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จา่ ยในการนี้ท้งั สิ้น
อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการทดสอบ ผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หามาทั้งหมด
การทดสอบเครื่ องและระบบต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกฎของการไฟฟ้าและหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.18 การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่รักษาเครื่ อง
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่ อง และรักษาเครื่ องของผูว้ ่าจ้างให้มีความรู ้
ความสามารถในการใช้งาน และการบารุ งรักษาก่อนส่งมอบงาน

งานระบบประปาละสุขาภิบาล
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1.19 หนังสื อคู่มือการใช้ และบารุ งรักษาเครื่ อง และอุปกรณ์
1)

2)
3)

ผูร้ ับจ้างต้องจัดทารายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยวิธีใช้
และระยะเวลาของการ
บารุ งรักษา รายการอะไหล่ และอื่น ๆ เป็ นภาษาไทย และ/หรื อภาษาอังกฤษ สาหรับเครื่ องและ
อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผรู ้ ับจ้างนามาใช้จานวน 4 ชุด มอบให้แก่ผวู ้ ่าจ้างในวันส่งมอบงาน
หนังสื อคู่มือทั้งหมดผูร้ ับจ้างต้องส่งร่ างเสนอผูว้ ่าจ้าง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบและอนุมตั ิก่อนการ
ส่งมอบฉบับจริ ง
บทความโฆษณาของผูผ้ ลิตหรื อแคตตาล็อค ไม่ถือว่าเป็ นหนังสื อคูม่ ือการใช้ และบารุ งรักษา

1.20 การรับประกัน
1)
2)

3)
4)

ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ ของเครื่ องภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เครื่ องติดตั้งแล้ว
เสร็ จ และลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว
ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื่ องวัสดุ และอุปกรณ์เสี ย หรื อเสื่ อมคุณภาพ อันเนื่องจาก
โรงงานผลิต ผูร้ ับจ้างต้องดาเนินการเปลี่ยน หรื อแก้ไขซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพดีเช่นเดิมโดย
ไม่ชกั ช้า และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันเปลี่ยน และ/หรื อ แก้ไขวัสดุ อุปกรณ์ และงานตามข้อกาหนดรวมทั้ง
ข้อผิดพลาด ซึ่งผูว้ ่าจ้างตรวจพบไม่ว่าก่อนหรื อหลังจากการตรวจรับงาน
ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทาการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง
เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ที่เสี ยหายหรื อเสื่ อมคุณภาพ รวมทั้งการบริ การรายเดือน และในกรณี
ฉุกเฉินภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน หากผูร้ ับจ้างไม่แก้ไข และดาเนินการให้
เสร็ จเรี ยบร้อย ผูว้ ่าจ้างสงวนสิ ทธิ์ที่จะดาเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จา่ ยทั้งหมดจากผูร้ ับจ้าง

1.21 การบริ การ
1)

2)
3)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

ผูร้ ับจ้างต้องจัดเตรี ยมช่างผูช้ านาญงานในแต่ละระบบไว้สาหรับการตรวจซ่อมแซม
และ
บารุ งรักษาเครื่ อง และอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็ นประจาทุกเดือน ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี รวมอย่างน้อย 12 ครั้ง
ผูร้ ับจ้างต้องจัดทารายการผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น และการบารุ งรักษาทุกครั้งเสนอต่อ
ผูว้ ่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริ การ
ในกรณี ผวู ้ ่าจ้างมีความจาเป็ นต้องใช้บริ การฉุกเฉิน นอกเวลาทางานปกติ ผูร้ ับจ้างต้องรับจัดทา
โดยไม่ชกั ช้า

5-12

(SPECIFICATION)

1.22 การส่งมอบงาน
1)
2)

3)

4)

ผูร้ ับจ้างต้องเปิ ดเครื่ อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานเต็มที่ หรื อพร้อมที่จะใช้งาน
ได้เต็มที่ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ติดต่อกันหรื อจนเป็ นที่พอใจของผูว้ ่าจ้าง
ผูร้ ับจ้างต้องการทดสอบเครื่ อง วัสดุ และอุปกรณ์ตามที่ผวู ้ ่าจ้างจะกาหนดให้ทดสอบ จนกว่าจะ
ได้ผลเป็ นที่พอใจ และเป็ นที่แน่ใจของผูว้ ่าจ้างว่าเครื่ องวัสดุ และอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถ
ทางานได้ดี ถูกต้องตามข้อกาหนดทุกประการ
รายการส่งของต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่ผรู ้ ับจ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผวู ้ ่าจ้าง ในวันส่งมอบงานถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของการตรวจรับมอบงานด้วยคือ
− แบบสร้างจริ ง
− หนังสื อคู่มือการใช้และบารุ งรักษาเครื่ องและอุปกรณ์
− เครื่ องมือพิเศษสาหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบารุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งโรงงาน
ผูผ้ ลิตส่งมาให้ดว้ ย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทดสอบเครื่ องและตรวจรับมอบงานอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู ้
รับจ้างทั้งสิ้น

งานระบบประปาละสุขาภิบาล
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ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
2. ระบบน้าประปา ท่ อน้า และการติดตั้ง
2.1

ความต้องการทัว่ ไป
1)
2)

2.2

ท่อน้ าและอุปกรณ์ที่ใช้เป็ นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หรื อ มอก. และได้รับใบรับรองจาก มอก. ด้วย
ท่อน้ าและอุปกรณ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรองจากมาตรฐาน BS Standard
หรื อ ASTM Standard หรื อ JIS Standard

วัสดุและโครงสร้าง
1)

2)

3)

4)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

ท่อน้ าประปา
1.
ท่อเมนประปาในแนวดิ่ง (Up Feed & Down Feed) ให้ใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสี (Hot Dip
Galvanized Schedule 40) ตามมาตรฐาน ASTM A-53 และต้องมีวาล์วระบายน้ าทิ้ง
ขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ประกอบด้วยที่จุดต่าสุ ดของท่อเมนนั้น ๆ
2.
ท่อภายในอาคาร (ท่อน้ าเย็น) 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
ท่อน้ าดื่ม
ท่อน้ าดื่มภายในอาคาร ให้ใช้ท่อ Stainless Steel ตามมาตรฐาน ASTM A312, ANSIB3619 และ มอก. 1006-2533 TYPE 316
ท่อส้วมและท่อน้ าทิ้ง
1.
ท่อระบายน้ าทิ้งจากสุ ขภัณฑ์ให้ใช้ท่อเหล็กหล่อ Class Extra Heavy ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 533-2530 ต่อด้วยปลอกรัด พร้อมสลักและสกรู ทาด้วย
เหล็กกล้าไร้สนิม
2.
ท่อที่ฝังดิน ให้ใช้ท่อ High - Density Polyethylene (HDPE) ตามมาตรฐาน ASTM D2239 และมาตรฐาน มอก. 982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN 6.3
ท่อระบายอากาศ
1.
ท่อโดยทัว่ ไปในห้องน้ า 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
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5)

6)

7)

8)
9)

ท่อระบายน้ าฝน
1.
ท่อน้ าฝนภายในอาคารให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe Class B) ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 277-2532
2.
ท่อระบายน้ าฝนรอบอาคารที่ฝังดินก่อนเข้าบ่อพักน้ าฝน ให้ใช้ท่อ High – Density
Polyethylene (HDPE) ตามมาตรฐาน ASTM D-2239 และมาตรฐาน มอก. 982-2533
ขนาดมาตรฐาน PN 6.3
ท่อระบายน้ ารอบบริ เวณ
ให้ใช้ท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กชนิดปากลิ้นรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ มอก. 128-2528 ชั้นที่ 3
ท่อระบายน้ าเสี ยรอบบริ เวณ
ท่อระบายน้ าเสี ยที่ติดตั้งภายนอกอาคาร และต่ออยูร่ ะหว่างบ่อบาบัดน้ าเสี ยเบื้องต้น ให้
ใช้เป็ นท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ขนาดตามมาตรฐาน ASTM D-2239 และ
มาตรฐาน มอก. 982-2533 PN 6.3
ท่อระบายน้ าทิ้งจากครัว (Kitchen Waste Pipe)
ให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับท่อน้ าทิ้ง
ท่อน้ าร้อน
ใ ห้ ใ ช้ ท่ อ PPR-80 แ บ บ Fiber composite pipe SDR 6 (PN 20)
Durable class ทนอุณหภูมิได้ oC ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077/78 และ ISO 15874
การต่อท่อให้ใช้วิธีเชื่อม หรื อขันเกลียวตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
ท่ อน้ าร้ อ นขนาด Ø ไม่ เกิ น 1½” ให้ หุ้ ม ด้ว ยฉนวน Fiber glass ที่ มี อ ลูมิ เนี ยมฟอยด์
ชนิ ดทนไฟปิ ดอยู่ผิวนอก ฉนวนให้ใช้ชนิดที่มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า . ปอนด์/
ลบ.ม. หรื อหุ้มด้วยฉนวนยาง Closed cell Foam electrometric ขนาดความหนาฉนวน
ให้เลือกใช้ดงั นี้
ขนาดท่อ
ความหนาฉนวน (นิ้ว)
ฉนวน Fiber Glass
ฉนวนยาง
ไม่เกิน Ø ½”
1½”
1”
ตั้งแต่ ” ขึ้นไป
2”
1½”

ท่อน้ าร้อนส่วนที่ฝังผนังให้ใช้ฉนวนยางหนาไม่นอ้ ยกว่า / ”
ท่อหุ้มฉนวนส่วนที่เดินอยูภ่ ายนอกอาคารให้หุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่นอ้ ยกว่า .
มม.
งานระบบประปาละสุขาภิบาล
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10)

ท่อน้ าอ่อน
ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี ช้ นั คุณภาพ ผลิตตามมาตรฐาน มอก.

-

11)

ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี
สาหรับท่อขนาด 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) หรื อเล็กกว่า ให้ใช้เหล็กอาบสังกะสี ชนิดเหนียว
ต่อด้วยเกลียวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 249-2520 การต่อท่อเหล็กอาบ
สังกะสี ให้ใช้เทปพันเกลียวสาหรับการต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี สาหรับท่อขนาดตั้งแต่ 100
มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไป ให้ต่อด้วยหน้าแปลน หรื อต่อเชื่อมในกรณี ท่อระบายน้ าฝน

12)

ข้อต่อท่อ HDPE
1.
การเชื่อมท่อพีอีตอ้ งเป็ นแบบ Butt Fusion Welding หรื อการเชื่อมแบบหน้าจาน โดยใช้
Stub end และ Backing Ring ให้เป็ นไปตามการออกแบบของผูผ้ ลิต
2.
การต่อเชื่อมแบบ Butt-Fusion Melt Flow Index ของวัสดุที่ใช้ทาท่อและอุปกรณ์ที่นามา
ต่อจะต้องมีค่าต่างกันไม่เกิน 0.5
3.
ความหนาและการเจาะรู Backing Ring ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐาน ISO 13
ข้อต่อท่อ PE-Lined or PVC –Lined Steel Pipe
การต่อท่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานและคาแนะนาจากผูผ้ ลิต
ข้อต่อท่อเหล็กหล่อ
ข้อต่อท่อเหล็กหล่อชนิดปลอกรัดจะมีปลายเรี ยบทั้ง 2 ด้าน ใช้การต่อด้วยปลอกยาง
Neoprene ที่เป็ นยางสังเคราะห์ ผลิตตามมาตรฐาน ASTM D-15 ปลอกรัดที่มีสลักและสกรู ทา
ด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) เกรด 304 การทดสอบคุณสมบัติยาง Neoprene จะต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM D 15
การต่อท่อเหล็กหล่อซึ่ งใช้เป็ นท่อโสโครกให้ใช้ขอ้ ต่อเหล็กแบบปากระฆังชนิ ดหนา
(Extra Heavy Weight Cast Iron Bell and Spigot Fittings) การต่อข้อต่อแบบนี้ทาได้โดย
การสอดปลายด้ า น Spigot เข้ า ไปในปากระฆั ง จนสุ ด จากนั้ นก็ ใ ช้ เครื่ องมื อ อัด
(Caulking Tool) ประเก็นเส้นปอ (Oakum) เข้าไปโดยรอบแล้ว จึ งทาการเทตะกัว่
หลอมเหลวเข้าไปจนเต็ม การต่ อข้อต่อแบบปากระฆัง ต้องอาศัยความชานาญมากกว่า
การต่อด้วยเกลียว

13)
14)

15) ระบบน้ าใช้ (Water Supply System)
(1)
งานระบบประปาละสุขาภิบาล

วาล์วลูกลอย (Float Valve)
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ส าหรั บ ควบคุ ม 2 ระดับ วาล์ ว เป็ นแบบ Hydraulically Opened Globe Type
Main Valve และมี Modulating Type Float Pilot รั ก ษาระดั บ น้ าโดยการเปิ ด
วาล์วและปิ ดวาล์วตามระดับที่ต้งั เอาไว้ล่วงหน้า ตัววาล์วทาด้วยเหล็กหล่อ Seat
และ Stem ทาด้วยสเตนเลสสตี ล Disc ทาด้วยโปลี ยูรีเทน ไดอะแฟรมทาด้วย
Reinforced Synthetic Rubber ไพลอทวาล์วทาด้วยทองเหลือง ลูกลอยทาด้วยส
เตนเลสสตีล
ใช้กบั
ข้อต่อ
อุณหภูมิใช้งาน
(2)

:
:
:

ถังน้ าใต้ดิน
แบบหน้าจาน ANSI 125
น้ าเย็นธรรมดา (ราว 28 องศาเซลเซียส)

สวิทซ์ควบคุมระดับน้ า (Liquid Level Control)
เป็ นสวิทซ์ แบบใช้อีเลคโทรด Electrode Holder แบบหน้าแปลน มี Induction
Relay ใช้ส าหรั บ ควบคุ ม การท างานของเครื่ องสู บ น้ าเข้าถัง อี เลคโทรดเป็ น
แบบสเตนเลสสตีล หุ้มด้วย Plastic Shield Relay มีอยู่ 2 แบบ ดังนี้
(ก)

แบบ 3 อีเลคโทรด ใช้กบั ถังเก็บน้ าใต้ดิน มีการทางาน ดังนี้
- จะสั่ งตัด ไฟออกจากเครื่ อ งสู บ น้ า เมื่ อ ระดับ น้ าในถังลดลงต่ าสุ ด
(Low Water Level)
- ต่อไฟให้เครื่ องสู บน้ าทางาน เมื่อระดับน้ าในถังสู งขึ้นถึงระดับที่ต้ งั
ไว้
- ถ้าระดับน้ าสู งขึ้นจนเกือบถึง หรื อถึงระดับท่อน้ าล้น (High Water
Level) จะส่งสัญญาณเสี ยง Alarm ให้ทางาน

(ข) เป็ นแบบ อีเลคโทรด ใช้กบั ถังเก็บน้ าบนหลังคา มีการทางาน ดังนี้
- สั่งตัดไฟ, หยุดเครื่ องสู บน้ า CWP-1 หรื อ CWP-2 เมื่อระดับน้ าสู งถึง
กาหนด
- เดินเครื่ องสู บน้ าเมื่อระดับน้ าลดต่าลงถึงจุดต่าสุ ดที่กาหนดไว้ (Low
Water Level)
- สั่งต่อไฟให้เครื่ องสู บน้ าทั้งสองเดินเสริ มกันเมื่อระดับน้ าใช้ลดลง
ถึงระดับน้ าสารองสาหรับดับเพลิง
- ถ้าระดับน้ าใช้ในถังสู งเกือบถึงหรื อถึงระดับท่อน้ าล้น จะมีสัญญาณ
เตือนที่แผงควบคุมชั้นล่าง (High Water Level Alarm)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล
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- ถ้าระดับน้ าใช้ในถังลดลงไปต่ากว่านี้ อีก จะมีสัญญาณเตือน แสดง
ว่าเครื่ องสู บน้ าขัดข้อง
(3)

16)

มิเตอร์น้ าประปา
เป็ นมิ เตอร์ แ บบ Horizontal หรื อ Vertical Magnetic Drive ตามที่ แ สดงไว้ใ น
แบบ ส าหรั บ วัด ปริ ม าณน้ าประปา ตัวเรื อนทาด้วยเหล็กหล่อ มี ตัวเลขวัด น้ า
(Totalizer) อ่านได้ละเอียดเป็ นหน่วยลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง และมีตวั เลขอ่านได้
ละเอียดเป็ นหน่วยลิตร/ชัว่ โมง มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้รับการรับรอง
การผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1021

ท่อระบายน้ ารอบโครงการ
-

-

17)

ให้ใช้ท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็กชนิดปากลิ้นราง ตามมาตรฐาน มอก. 128-2528 ชั้น
ที่ 2 หรื อท่อซีเมนต์ใยหิน ตามมาตรฐาน มอก. 106-2517
บ่อพักสาหรับท่อระบายน้ าฝน จะต้องสร้างด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กพร้อมฝาปิ ด
ชนิ ดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อฝาตะแกรงเหล็กตามที่ แสดงไว้แบบ จะต้องทา
การก่ อ สร้ า งบ่ อ พั ก ตามต าแหน่ งที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นแบบ และตรงจุ ด ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทิศทาง หรื อบรรจบของท่อ
รางระบายน้ าเพื่อจะรวบรวมน้ าฝนไปสู่ บ่อพัก ทาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มีฝา
ปิ ดทาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อตะแกรงเหล็กตามที่ระบุไว้ในแบบ
ติดตั้งบ่อดักขยะ หรื อบ่อตรวจคุณภาพน้ า เพื่อรับน้ าที่มาจากพื้นที่ก่อนต่อเข้ากับ
บ่อพักระบายน้ าสาธารณะ แม้ว่าจะมิได้ระบุไว้ในแบบก็ตาม บ่อดักขยะหรื อบ่อ
ตรวจเป็ นคสล. ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ใช้ขนาดภายใน 1.80 x 0.80 มีฝาเป็ น
ตะแกรงเหล็ก ภายในบ่อจะมีตะแกรงดักขยะทาด้วยเหล็กแบนขนาด 25 x 6 มม.
ติดภายในบ่อเป็ นมุมไม่น้อยกว่า 60 องศา กับแนวระดับ ตะแกรงเหล็กต้องทา
ด้วย Coal-Tar Epoxy อย่างน้อย 2 ชั้น

ท่อระบายน้ าของสวน
ท่อระบายน้ าใต้ดินของสวนหรื อสนามหญ้าให้ใช้ท่อ Flexible Permeable Hose ตัวท่อ
เป็ นแกนเหล็กผสมคาร์บอน เคลือบด้วยวัสดุกนั สนิมและพลาสติกพีวีซี ตัวท่อจะหุ้มห่ อ
ด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยพีวีซีสลับกับผ้ากรอง การต่อท่อให้ใช้วิธีมดั เส้นใย
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18)

สังเคราะห์ที่อยูป่ ลายท่อเข้าด้วยกันให้แน่น หรื อใช้ลวดเหล็กชุบสังกะสี รัดให้แน่น แล้ว
กลบบริ เวณข้อต่อโดยรอบด้วยหินเบอร์ 2
ท่อรวบรวมน้ าเสี ย (Wastewater Pipe)
ให้ ใ ช้ ท่ อ HDPE (High Density Polyethylene Pipe) ตามมาตรฐาน DIN 8074, 8075
Class PN6 และให้ใช้ท่อ HDPE (High Density Polyethylene Pipe) ตามมาตรฐาน DIN
8074, 8075 Class PN10 สาหรับท่อส่ วนฝังดินลอดถนน ถ้าต่อแบบหน้าแปลน, น๊อต,
สกรู , แหวน จะต้องทาด้วย Stainless Steel

19)

ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี
ให้ใช้ชนิดเหล็กอบเหนียว (Malleable Iron) ต่อด้วยเกลียวตามาตรฐาน มอก. 249-2520
การต่อท่อเหล็กเหนี ยวอาบสังกะสี ให้ใช้เทปพันเกลียว สาหรับการต่อท่อเหล็กเหนี ยว
อาบสังกะสี สาหรับท่อขนาด 3" และใหญ่กว่าให้ต่อโดยใช้หน้าแปลน (Flange) ขนาด
150 ปอนด์

20)

ข้อต่อท่อพีวีซี
ให้ใช้อุปกรณ์ พีวีซี สาหรับท่อระบายน้ า หรื อท่อรับความดัน สาหรับการต่อท่อแบบใช้
น้ ายาประสาน (Solvent Cement) ให้ใช้น้ ายาของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเท่านั้น และให้ปฏิบตั ิตาม
ข้อแนะนาของผูผ้ ลิตอย่างเคร่ งครัด

21)

ข้อต่อท่อพีพีอาร์ (PPR)
ให้ใช้อุปกรณ์พีพีอาร์ ต่อแบบเชื่อม (Welding Socket) หรื อขันเกลียวตามมาตรฐานของ
ผูผ้ ลิต

22)

ท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
การต่อท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จะต้องสวมท่อให้แนบสนิท อัดซิเมนต์โดยรอบและ
ตลอดความยาวของท่อที่เหลื่อมกัน แล้วพอกด้วยซิเมนต์ผสมทรายละเอียดในอัตราส่วน
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1:2 ผสมน้ าพอประมาณ โดยรอบบริ เวณรอยต่อ ขนาดของรอยต่อกว้าง 10 ซม. และ
หนา 5 ซม.
23)

ข้อต่อซิเมนต์ใยหิน
ให้ใช้เป็ นแบบแหวนยาง การต่อท่อซิเมนต์ใยหิน จะต้องต่อโดยใส่แหวนยางในร่ องใน
ข้อต่อแล้วทาแหวนยาง และปลายท่อด้วยน้ ายาหล่อลื่นท่อของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเสี ยก่อน จึง
สวมข้อต่อเข้า

24)

ข้อต่อท่อ HDPE
ให้ใช้เป็ นแบบเชื่อมโดยใช้ความร้อน (Butt Fusion Welding) หรื อเชื่อมหน้าแปลน
(Stub End W/Backing) การต่อท่อ HDPE แบบเชื่อมโดยใช้ความร้อนหลอมท่อ (Butt
Fusion Welding) ให้กระทาโดยปากปลายทั้งสองท่อที่เชื่อมเข้าด้วยกันให้เรี ยบ และ
สะอาดเสี ยก่อน จึงวางแผ่นความร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 200oC แล้วอัดท่อทั้งสองให้ติดกับ
แผ่นความร้อนจนท่อเริ่ มหลวมตัว จึงนาแผ่นความร้อนออก แล้วอัดท่อทั้งสองเข้า
ด้วยกันด้วยความดันเดียวกันกับชิ้นความดันของท่อ
การต่อท่อแบบหน้าแปลน ให้สวมวงแหวนหน้าแปลน (Backing Ring) จากนั้นจึงเชื่อม
หน้าแปลน (Stub End) เข้ากับท่อ

25)

อุปกรณ์ประกอบท่อ (Pipe Fittings)
อุปกรณ์ ประกอบของท่อโสโครก ท่อน้ าทิ้ง และท่อระบายน้ า จะต้องเป็ นข้อต่อชนิ ด
ระบายน้ า (Drainage Pattern) งอโค้งต่อเนื่อง (Smooth Curve) และมีรัศมีความโค้งยาว
(Long Radius) ห้ามใช้ขอ้ ต่อ Tee หรื อ 90o Elbow โดยเด็ดขาด ท่อเปลี่ยนขนาดให้ใช้ขอ้
ลด (Reducer) หรื อ ข้อขยาย (Increaser) เท่านั้น ท่อเปลี่ยนทิศทางให้ใช้ขอ้ ต่อแบบ Y,
T-Y ข้ อ โค้ ง รั ศ มี ย าว ¼, 1/8 แบบ Sanitary Tee อาจจะน ามาใช้ กั บ ท่ อ ในแนวดิ่ ง
(Vertical Stack) ในกรณี ที่จาเป็ น

26)

การต่อท่อ (Joints in Piping)
(1)
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ต้องทาความสะอาดปลายท่อก่อนทาเกลียว และหลังจากทาเกลียวแล้วให้ปัดเอา
เศษขลุยโลหะออกให้หมด การต่อท่อแบบเกลียวให้ใช้น้ ายาทาท่อลงบนเกลียว
ของท่อ (เกลียวตัวผูห้ รื อเกลียวนอก) เท่านั้น
(2)

27)

การต่อท่อพีวีซี
ต่อโดยใช้ขอ้ ต่อพีวีซีเชื่อมประสานด้วยน้ ายาเชื่อมท่อ(Solvent Cement)

การรองรับท่อ (Pipe Support)
ผูร้ ั บ จ้าง จะต้อ งท าการยึ ด และรองรั บ ท่ อ ด้วยความประณี ต ท่ อ ที่ เดิ น ในแนวนอน
(Horizontal) ซึ่ งอยู่ในทิศทางขนานกันหลายๆ ท่อ กาหนดให้รองรับด้วยที่แขวนท่อ
แบบ Trapeze Hanger เท่าที่ จะทาได้ (ใช้กับท่อในลักษณะที่ ไม่ตอ้ งการค่าความลาด
เอียง หรื อความลาดเอียงเท่ ากัน ) ท่ อที่ เดิ น เดี่ ยว (Single-Run) ให้ ใช้ที่แ ขวนแบบท่ อ
Clevis ท่อที่เดินในแนวดิ่ง (Vertical Run) ให้ยึดติดกับองค์อาคารทุกๆ ชั้นด้วย Clamp
ยึดท่อตามแบบ/รายละเอียด ห้ามให้ผรู ้ ับจ้างยึดท่อด้วยลวดหรื อโลหะ ซึ่ งเป็ นโพรงไม่
แข็งแรงโดยเด็ดขาด ในโครงสร้างคอนกรี ตกาหนดให้ผรู ้ ับจ้างทาการฝังเหล็ก Insert
(ซึ่งต้องขออนุมตั ิก่อนนามาใช้) เพื่อการรองรับท่อ
(1)

ขนาดท่อ (นิ้ว)

ชนิดท่อวัสดุ
ท่อเหล็ก (Steel Pipe)

ท่อพีวีซีและท่อพีบี
แนวราบ
ท่อพีวีซีและท่อพีบี
แนวดิ่ง
(2)
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ระยะห่างของเหล็กแขวนท่อ (Spacing of Hangers)

ขนาด ¾” และเล็กกว่า
ตั้งแต่ 1” ถึง 6”
ขนาด 8” และใหญ่กว่า
ขนาด 2” และเล็กกว่า
ขนาด 2½” ถึง 6”
ขนาด 2” และเล็กกว่า
ขนาด 2½” ถึง 6”

ระยะห่าง (ม.)
ของเหล็กแขวน
1.80
2.50
3.60
0.90
1.80
1.80
3.00

ท่ อ ในแนวดิ่ ง ให้ ผู ้รั บ จ้า งยึ ด เหล็ ก ราง (C-Channel) หรื อ เหล็ ก ฉากเข้ากั บ
โครงสร้างพื้นหรื อผนังอาคาร เพื่อให้เป็ นฐานสาหรับยึดท่อในแนวดิ่ง ระยะห่าง
ของเหล็กรางกาหนดให้มีทุกชั้นของอาคาร (ไม่เกินหนึ่ งชั้นหรื อน้อยกว่า) ทา
การยึดท่อด้วย Clamp เข้ากับเหล็กราง
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ฐานของท่อดิ่ง จะต้องทาการยึดหรื อรองรับให้แน่นหนา ในกรณี ที่ฐานท่อดิ่งอยู่
ต่ากว่าระดับดิน ให้รองรับฐานท่อด้วยอิฐ หิ น หรื อ ตอม่อคอนกรี ต พร้อมทั้ง
เหล็กแขวนท่อ (Hanger) จากพื้นชั้นล่างของอาคาร

2.3

(3)

ท่อเปลี่ยนทิศทาง ในกรณี ที่ท่อเปลี่ยนทิศทาง ให้รองรับท่อไม่เกินระยะ 60 ซม.
จากจุดเปลี่ยนทิศทาง

(4)

ขนาดเหล็ ก แขวนท่ อ (Hanger Rods) ขนาดของเหล็ ก แขวนท่ อ ให้ เป็ นไป
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.

วิธีการก่อสร้าง
1)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

ฝี มืองาน
1.
ผูร้ ับจ้างจะต้องใช้ช่างฝี มือดี ซึ่งชานาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภท มาปฏิบตั ิงาน
ติดตั้งระบบท่อ เครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ และจะต้องควบคุมการทางานของช่าง
เหล่านี้ ให้ดาเนินไปโดยชอบด้วยหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
2.
การตัดท่อแต่ละท่อนจะต้องให้ได้ระยะสั้นพอ ตามความต้องการที่จะใช้ ณ.จุดนั้นๆ ซึ่ง
เมื่อต่อท่อบรรจบกันแล้ว จะได้แนวท่อที่สม่าเสมอไม่คดโก่งและคลาดเคลื่อนจากแนว
ไป
3.
การวางท่อจะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรื อขยายตัวของท่อเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การหดตัวหรื อการขยายตัวของท่อนั้นจะไม่ทาให้เกิดการเสี ยหาย
ขึ้นแก่ตวั ท่อนั้นเองหรื อแก่สิ่งใกล้เคียง
4.
การตัดท่อให้ใช้เครื่ องสาหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ยงั
ติดค้างอยูป่ ากท่อออกเสี ยให้หมด หากจะทาเกลียวจะต้องใช้เครื่ องทาเกลียวที่มีฟันคม
เพื่อให้ฟันเกลียวเรี ยบ และได้ขนาดตามมาตรฐาน
5.
ทุกที่ ที่จะต้องเปลี่ยนแนว หรื อทิศทางของท่อ ให้ใช้ขอ้ ต่อตามความเหมาะสม (ข้อต่อ
หมายถึง ข้อโค้ง ข้องอ สามตา เป็ นต้น) และหากมีการเปลี่ยนขนาดของท่อ ณ จุดใด ให้
ใช้ขอ้ ลดเท่านั้น
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ลักษณะการเดินท่อ
การติดตั้งท่อจะต้องกระทาด้วยความปราณี ต ปรากฏความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยแก่
สายตา การเลี้ยว การหักมุม การเปลี่ยนแนวระดับจะต้องใช้ขอ้ ต่อที่เหมาะสมให้กลมกลืนกับ
ลักษณะรู ปร่ างของอาคารในส่วนนั้นๆ แนวท่อต้องให้ขนาน หรื อตั้งฉากกับอาคารเสมอ หรื อ
ให้เฉ หรื อเอียง จากแนวอาคาร หากที่ใดจะต้องแขวนท่อจากเพดาน หรื อจากโครงสร้างเหนือ
ศรี ษะ และมิได้กาหนดตาแหน่งที่แน่นอนไว้ในแบบแล้ว จะต้องแขวนให้ท่อนั้นชิดด้านบนให้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้ท่อนั้นเป็ นที่กีดขวางแก่สิ่งที่ติดตั้งเพดาน หรื อเหนือศรี ษะ
เช่น โคมไฟ ท่อลม เป็ นต้น ผูร้ ับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบท่อต่างๆ ให้
แน่นอนเสี ยก่อนการติดตั้งระบบท่อระบบใดระบบหนึ่ง เพื่อไม่ให้ท่อเหล่านั้นกีดขวางกัน
การวางตาแหน่งของส่วนประกอบการเดินท่อ
บรรดาส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบท่อ เช่น วาล์วน้ า มาตรวัดน้ า มาตรวัดความดัน
เป็ นต้น จะต้องวางให้อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยปกติ และสามารถ ถอดซ่อม
บารุ งรักษาหรื อเปลี่ยนใหม่ได้โดยง่าย
ข้อห้ามในการต่อท่อร่ วมระหว่างระบบท่อ
ระบบท่อน้ าที่ใช้ในการบริ โภคนั้น ห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครกและท่อระบาย
น้ าทิ้งเป็ นอันขาด หากแนวของท่อน้ าที่ใช้ในการบริ โภคจะต้องเดินขนาน หรื อตัดกับแนวของ
ท่อโสโครก หรื อท่อระบายน้ าทิง้ แล้ว แนวที่ขนานหรื อตัดกันนั้น ท่อน้ าที่ใช้ในการบริ โภค
จะต้องอยูเ่ หนือท่อโสโครก หรื อท่อระบายน้ าทิ้งเป็ นระยะไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม. หรื อท่อระบาย
น้ าทิ้งส่วนนี้ จะต้องเป็ นท่อชนิดเหล็กหล่อ และมีระยะที่ต่อยาวออกไปจากจุดตัด หรื อส่วนที่
ขนานกันเป็ นระยะทางไม่นอ้ ยกว่าข้างละ 3.00 ม. ทั้งสองข้าง
ปลายทางของท่อน้ า และท่อระบายน้ า
หากในแผนผังปรากฏว่ามีท่อน้ าหรื อท่อระบายน้ าแสดงไว้ สาหรับต่อเติมขยายออกไป
ในอนาคตแล้ว จะต้องต่อท่อเหล่านี้ออกไปให้พน้ จากตัวอาคารไม่นอ้ ยกว่า 1.50 ม. แล้วใช้ปลัก๊
อุด หรื อฝาครอบเกลียวปิ ดไว้ และหากจาเป็ นจะต้องกลบดินในระยะนี้เสี ยก่อน ก็อาจจะทาได้
โดยตอกหลักปักป้าย แสดงตาแหน่ง ปลายท่อเหล่านี้ไว้
การป้องกันการชารุ ดระหว่างการติดตั้ง
ให้ปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนี้.1.
ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลัก๊ อุด หรื อฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้องละจากงานต่อ
ท่อในส่วนนั้นไปชัว่ คราว
2.
เครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ให้หุ้มท่อหรื อป้องกันท่อไว้ เพื่อมิให้เกิดการแตกหักบุบ
สลาย
3.
วาล์วน้ า ข้อต่อ และส่วนประกอบอื่นๆสาหรับการติดตั้งท่อ ให้ตรวจดูภายใน และทา
ความสะอาดภายในให้ทว่ั ถึงก่อนนามาประกอบติดตั้ง
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เมื่อได้กระทาการติดตั้งเสร็ จสมบูรณ์แล้ว จะต้องตรวจดูความเรี ยบร้อย และทาความ
สะอาดเครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เหล่านี้อย่างทัว่ ถึง เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผวู ้ ่าจ้างใน
สถานที่ปราศจากตาหนิ และข้อบกพร่ อง
การแขวนโยงท่อ และการยึดท่อ
ท่อที่เดินภายในอาคาร และไม่ได้ฝังจะต้องแขวนโยงหรื อยึดติดไว้กบั โครงสร้างของ
อาคารอย่างมัน่ คงแข็งแรงโยกคลอนแกว่งไกวไม่ได้ การแขวนโยงท่อที่เดินตามแนวราบให้ใช้
เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อรัดไว้ แล้วให้แขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง หากมีท่อ
หลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็ นแพ จะใช้สาแหรกแขวนรับไว้ท้งั ชุดแทนใช้เหล็กรัดท่อ
แขวนแต่ละท่อก็ได้ ที่แขวนท่อ และสาแหรกดังกล่าวนั้น หากในแบบระบุไว้จะต้องมีชะเนาะ
(Turnbuckle) ประกอบให้ได้เสร็จเพื่อจัดท่อให้ได้ระดับเดียวกันได้ ในกรณี ที่ไม่อาจใช้ชะเนาะ
เกลียวได้ ผูร้ ับเหมาจะต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นที่ใช้ประโยชน์ได้เท่ากันมาใช้แทน ห้ามแขวนท่อ
ด้วยโซ่ ลวด เชือก หรื อสิ่ งอื่นใดที่มีลกั ษณะไม่มนั่ คงแข็งแรง
1.
ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรื อแนวตั้ง
•
ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ขึ้นไป ทุกๆระยะ
ครึ่ งหนึ่งของความยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยึด หรื อแขวน หรื อรองรับ
อย่างน้อยหนึ่งแห่ง
•
ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตั้งแต่ 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ลงมา ทุกๆ ระยะ
ไม่ต่ากว่า 1.20 ม. จะต้องมีที่ยึดหรื อแขวนหรื อรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
•
ท่อ พีวีซี ทุกๆระยะ 1.00 ม. และทุกๆรอยต่อจะต้องมีที่ยึดหรื อรองรับ หรื อ
อย่างน้อยหนึ่งแห่ง
•
ท่อเหล็กหล่อ จะต้องมีที่ยึดหรื อแขวนหรื อรองรับท่อทุกๆชั้นของอาคารหรื อไม่
น้อยกว่าทุกช่วงของความยาว ท่อแต่ละท่อ และตรงฐานล่าง
2.
ท่อที่วางไว้ในแนวราบหรื อแนวระดับ
•
ท่อเหล็กอาบสังกะสี ทุกๆ ระยะไม่เกิน 2.00 ม. จะต้องมีที่ยดึ หรื อแขวน หรื อ
รองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
•
ท่อ พีวีซี ทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.00 ม. และทุกๆรอยต่อจะต้องมีที่ยึด หรื อแขวน
หรื อรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
•
ท่อเหล็กหล่อที่ต่อกันด้วยปากแตร หรื อปลอกเหล็กอัดด้วยแหวนยาง จะต้องมี
ที่ยึดหรื อแขวนหรื อรองรับทุกๆระยะข้อต่อ และทุกๆ ระยะครึ่ งท่อนของท่อ
3.
ท่อทุกชนิดที่วางอยูใ่ นดิน จะต้องวางอยูบ่ นพื้นที่อดั แน่นตลอดแนวความยาวของท่อ
และเมื่อกลบดินแล้ว จะต้องอัดดินเป็ นชั้น ๆ
4.
ท่อโลหะที่วางอยูใ่ นดิน จะต้องทาด้วยฟลิน้ โค้ท 1 ชั้น แล้วพับด้วยผ้าดิบ จากนั้น ให้ทา
ด้วยฟลิ้นโค้ทอีก 1 ชั้น ทั้งนี้ให้รวมทั้งที่รองรับท่อด้วย
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ท่อที่เดินในแนวระดับ จะต้องรองรับด้วยที่แขวนหรื อที่รองรับแบบชิงช้าเหล็กเส้นที่ใช้
แขวนให้มีขนาดดังนี้ .-

ขนาดของท่ อ

8)

9)

10)
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ขนาดของเหล็กเส้ น

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.
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการยึดท่อ และอุปกรณ์ในระบบสุ ขาภิบาล
กับโครงสร้างอาคาร เช่น โครงเหล็ก เหล็กยึดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หากจะใช้
Expansion Bolt จะต้องเป็ น Expansion Bolt ที่ผา่ นการรับรองแล้วว่าสามารถรับ
น้ าหนักตามต้องการได้โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ต่ากว่า 3 เท่า (Safety Factor = 3)
การตัดเจาะ และซ่อมสิ่ งกีดขวาง
หากมีส่ิ งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวของท่อแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่
ผูว้ ่าจ้างทราบพร้อมกับเสนอวิธีการที่จะตัดเจาะสิ่ งกีดขวางนั้นกับวิธีการซ่อมกลับคืนด้วย และ
จะต้องได้รับอนุมตั ิจากผูว้ ่าจ้างเสี ยก่อนจึงจะปฏิบตั ิงานได้ การตัดเจาะและซ่อมสิ่ งกีดขวางนี้
ผูร้ ับจ้างจะต้องใช้ช่างที่มีความชานาญในการนั้นๆ โดยเฉพาะ และจะต้องกระทาด้วยความ
ระมัดระวัง รวมทั้งแจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบก่อนที่จะดาเนินการตัดเจาะด้วย
การป้องกันการผุกร่ อน
วัสดุที่เป็ นโลหะที่นามาใช้ในโครงการนี้ทุกชนิด จะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิม
และการผุกร่ อนที่เหมาะสมมาแล้วทั้งสิ้น เช่น การพ่นอบสี จากโรงงาน การทาความสะอาดผิว
โลหะ และทาด้วยสี กนั สนิม หรื อการชุบสังกะสี ตามความเหมาะสมหรื อตามที่ได้ระบุไว้ หาก
ใช้สีกนั สนิมจะต้องสี กนั สนิมชนิด Lead Oxide โดยจะต้องส่งสี ดงั กล่าวให้ผวู ้ ่าจ้างพิจารณา
อนุมตั ิก่อนการกาหนดการ
ปลอกรองท่อ (Sleeves)
ท่อที่เดินผ่านฐานราก พื้นผนัง ฝากั้น และเพดานนอกอาคาร จะต้องรองด้วยปลอกตาม
ขนาดที่พอเหมาะกับท่อเสี ยก่อน หากท่อที่จะผ่านทะลุพ้ืนอาคารมีจานวนหลายท่อด้วยกันให้
เจาะพื้นอาคารเป็ นช่องให้ท่อผ่าน แทนการใช้ปลอกรอง ช่องที่เจาะนี้จะต้องเสริ มกาลังตาม
ความจาเป็ น และเหมาะสมในอาคารคอนกรี ต หากประสงค์จะติดตั้งปลอกรองท่อน้ าไว้ ณ จุด
ใดก็ให้ติดตั้งในขณะเทคอนกรี ตเลยทีเดียว ในผนังอิฐให้ติดตั้งปลอกรองท่อนี้ ในขณะที่ก่ออิฐ
มาถึงที่จุดนั้น ผูร้ ับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบ และติดตั้งปลอกรองท่อไว้ตามจุด
ที่จาเป็ น ถึงแม้จะไม่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดของแบบก็ตาม การใช้ปลอกรองท่ออาศัย
หลักเกณฑ์ดงั นี้.1.
ขนาดของปลอกรองท่อ ปลอกรองท่อที่จะนามาใช้ในการรองท่อ จะต้องให้มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในโตกว่า ขนาดผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อไม่นอ้ ยกว่า 10 มม.
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เว้นไว้แต่เมื่อท่อนั้นจะต้องเดินทะลุผา่ นฐานราก หรื อผนังที่รับน้ าหนัก ในกรณี เช่นนี้
จะต้องให้ปลอกโตกว่าท่อไม่นอ้ ยกว่า 15 มม.
2.
ชนิดของวัสดุ ปลอกรองท่อจะต้องเป็ นชนิดที่ทาด้วยวัสดุดงั ต่อไปนี้
•
สาหรับรากฐานให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ
•
สาหรับผนังที่รับน้ าหนัก หรื อฝากั้น ให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ เหล็กเหนียว หรื อ
เหล็กกล้า
•
สาหรับคอนกรี ต ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียว หรื อเหล็กกล้า
•
สาหรับพื้นที่อาคารธรรมดา ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียว หรื อเหล็กกล้า
3.
ปลอกรองท่อที่พ้นื อาคาร จะต้องฝังให้ปากปลอกรองท่อสู งกว่าระดับพื้นที่ยงั ไม่ได้ตบ
แต่ง 25 มม. และหลังจากที่เดินท่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้อุดช่องระหว่างท่อกับปลอก
ท่อด้วยวัสดุประเภทพลาสติคให้แน่น และเรี ยบร้อยจนแน่ใจว่าน้ ารั่วซึมผ่านไม่ได้ หรื อ
ถ้าเป็ นผนังกันไฟให้อุดช่องว่างด้วยสารทนไฟอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง โดยจะต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากผูอ้ อกแบบก่อน
แผ่นปิ ดพื้นผนัง และเพดาน
ทุกๆ จุดที่ท่อเดินทะลุผา่ นผนัง ฝากั้น เพดาน และพื้นอาคารซึ่งตบแต่งผิวหน้าแล้วผูร้ ับ
จ้างจะต้องจัดการปิ ดช่องโหว่ท้งั ทางเข้า และทางออกของท่อด้วยแผ่นตะกัว่ ซึ่งมีขนาดโต
พอที่จะปิ ดช่องรอบๆ ท่อได้อย่างมิดชิด แผ่นตะกัว่ ที่ใช้ที่เพดาน และผนังจะต้องปิ ดด้วยสลัก
แบบเซ็ทสกรู ห้ามใช้คลิปสปริ ง
การติดตั้งท่อระบบต่างๆ
1.
การต่อท่อน้ า
•
วาล์วน้ า ให้ติดตั้งวาล์วน้ าไว้ที่ท่อน้ าก่อนเข้าเครื่ องสุ ขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุก
แห่ง ณ ตาแหน่งที่ได้แสดงไว้ในแผนผังโดยกาหนดชนิดของวาล์วไว้ดงั นี้.วาล์วประตู วาล์วตัดตอนน้ าให้ใช้วาล์วประตูทุกแห่ง วาล์วประตูขนาด
50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) หรื อเล็กกว่าให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว
โกลบวาล์ว ในระบบท่อที่ตอ้ งการปรับความดัน และอัตราการไหลของ
น้ าให้ติดตั้งโกลบวาล์วไว้ทุกแห่ง และให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว
วาล์วกันน้ ากลับ ในระบบท่อที่จาเป็ น และไม่ตอ้ งให้น้ าไหลกลับ
จะต้องติดตั้งวาล์วกันน้ ากลับไว้ทกุ แห่ง
ยูเนี่ยน ให้ติดตั้งยูเนี่ยนไว้ทางด้านใต้น้ าของวาล์วทุกตัว และก่อนท่อจะ
เข้าเครื่ องสุ ขภัณฑ์ และอุปกรณ์ท้งั หมด เว้นไว้แต่กรณี ที่เครื่ องสุ ขภัณฑ์
และอุปกรณ์น้ นั ๆ ได้มีขอ้ ต่อชนิดที่สามารถถอดท่อออกได้ง่ายติดมา
ด้วยแล้ว การติดตั้งยูเนี่ยนนั้นห้ามติดฝังไว้ในกาแพง เพดาน หรื อฝากั้น
•
ตาแหน่ง และชนิดของวาล์วน้ า มีขอ้ กาหนดในการติดตั้งดังนี้
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วาล์วน้ าจะต้องติดตั้งตามตาแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ และ/หรื อ ระบุใน
ข้อ กาหนดนี้ทุกประการ
ท่อน้ าที่แยกหรื อตรงเข้าอาคารทุก ๆ ท่อ ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้ง
วาล์วประตูน้ าให้ ณ บริ เวณจุดที่ท่อจะเข้าอาคารแห่งละตัว ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
แสดงไว้ในแผนผังหรื อไม่ก็ตาม
วาล์วทุกตัวจะต้องติดตั้งในตาแหน่งที่สะดวกแก่การตรวจหรื อถอด เพื่อ
ซ่อมหรื อเปลี่ยน หรื อมิฉะนั้นก็จะต้องจัดให้มีช่องทางที่จะจัดการถอด
ออกเพื่อซ่อม หรื อเปลี่ยนได้
การติดตั้งวาล์วทุกตัวบนท่อที่เดินในระดับดินนั้น จะต้องไม่ให้กา้ น
วาล์วอยูต่ ่ากว่าระดับดิน
วาล์วทุกตัวจะต้องเป็ นชนิดที่ทาขึ้นเพื่อให้ใช้กบั แรงดันปกติภายในท่อ
ไม่นอ้ ยกว่า 2.5 เท่าของความดันใช้งาน หรื อตามที่แสดงไว้ในแบบ
•
ความลาดเอียงของท่อระบายน้ า ท่อน้ าจะต้องเดินให้มีความลาดเอียงลงสู่ทาง
ระบายน้ าทิ้ง ถ้ามีท่อสาขาแยกออกจากท่อเมนซึ่งติดตั้งไว้ในแนวดิ่ง ให้ต่อท่อ
สาขานี้เอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ จุดที่มีระดับต่าที่สุดในระบบท่อน้ านี้ให้ติดตั้ง
วาล์วสาหรับเปิ ดระบายน้ าทิ้ง เพือ่ จะได้ระบายน้ าจากระบบได้หมดสิ้น
•
ท่อสาขา ท่อสาขาที่แยกจากท่อเมนนั้น จะแยกจากส่วนบน ตอนกลาง หรื อใต้
ของท่อเมนก็ได้ท้งั โดยใช้ขอ้ ต่อประกอบให้เหมาะสม
•
ข้อต่อ (แบบเกลียว) การต่อแบบเกลียวให้ใช้สาหรับท่อประปาเท่านั้น โดยตัด
ฟันเฉพาะเกลียวตัวผูเ้ ท่านั้น แล้วสวมข้อต่อเกลียวเข้าไป เมื่ออัดแน่นแล้วเกลียว
จะต้องเหลือไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม เกลียวท่อนี้จะต้องตัดฟันให้คมเรี ยวไปทาง
ปลายท่อ และทุกท่อเมื่อตัด และทาเกลียวเสร็ จแล้ว จะต้องคว้านปากในปาดเอา
เศษที่ติดอยูร่ อบๆ ทิ้งให้หมด
•
Air Chamber ผูร้ ับจ้างจะต้องติดตั้ง Air Chamber ไว้ที่ปลายสุ ดของท่อแยกที่
ต่อกับเครื่ องสุ ขภัณฑ์ Air Chamber จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อที่จะแยกเข้า
เครื่ องสุขภัณฑ์น้ นั ๆ และจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) และ
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 450 มิลลิเมตร (18 นิ้ว) ที่ปลายของ Air Chamber ให้ใส่ Cap
อุด
การติดตั้งท่อโสโครก และท่อระบายน้ า
•
ท่อใต้ดิน ท่อโสโครก ท่อระบายน้ า และข้อต่อต่าง ๆ ที่ฝังใต้ดินให้ใช้วิธีการ
และวัสดุตามที่กาหนดไว้ในข้อต่อไปนี้:การอุดรอยต่อ สาหรับท่อเคลือบให้ใช้เชือกมะลิลา หรื อเชือกแอส
เบสต๊อสพันโดยรอบแล้วใช้ตะกัว่ เทอุดให้เรี ยบร้อยไม่ให้รั่ว ถ้าเป็ นท่อ
ดีพลาสต์และท่อพลาสติกให้ใช้น้ ายาต่อท่อของผูผ้ ลิตแทน
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ก้นร่ อง ต้องกระทุง้ ดินให้แน่นโดยตลอด ถ้าดินเดิมไม่ดีตอ้ งขุดออกให้
หมดแล้วนาวัสดุอื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้างมาใส่แทน แล้ว
กระทุง้ ให้แน่น
แนวต่อ ต้องตรงไม่คดไปมา ความลาดต้องถูกต้องตามแบบ
รอยต่อ ทุกอันจะต้องแน่นสนิท น้ าซึมไม่ได้ เมื่อหยุดพักงานจะต้องปิ ด
ปากท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ า ทราย ดิน เข้าไปในท่อ
ท่อลอดถนน จะต้องเทหุ้มด้วยคอนกรี ตหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.10 ม. และ
ดินที่อยูใ่ ต้และเหนือที่ส่วนนี้จะต้องกระทุง้ ให้แน่นเป็ นชั้นๆ ไป
ท่อเหนือพื้นดิน สาหรับท่อระบาย ท่อโสโครก การใช้ขอ้ ต่อและอุปกรณ์ต่างๆ
ให้เป็ นไปตามที่ผผู ้ ลิตท่อแต่ละชนิดแนะนา การหักมุมให้ใช้ขอ้ โค้งเสมอ เว้น
ไว้แต่ในกรณี พิเศษซึ่งระบุให้ใช้ขอ้ งอการต่อในระยะสั้นๆ อาจใช้ต่อด้วยข้อต่อ
เหล็กเหนียวชนิดเกลียว หรื อด้วยข้อต่อเหล็กหล่อประเภทที่ใช้กบั ระบบท่อ
ระบายน้ าก็ได้
ความลาดเอียง ท่อโสโครก และท่อระบายจะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลง
ไปสู่ปลายท่อ 1 : 50 เว้นไว้แต่จะแสดงไว้ในแบบเป็ นอย่างอื่น
การประกอบท่อ การประกอบท่อให้กระทาตามข้อกาหนดดังนี้:การลดขนาดของท่อ ให้ใช้ขอ้ ลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสม
การหักเลี้ยว ให้ใช้ขอ้ ต่อรู ป Y ประกอบกับข้อโค้งเพื่อให้ได้แนวตาม
ต้องการเว้นไว้แต่
การหักเลี้ยวในแนวดิ่ง อาจใช้สามตา TY ได้
ในกรณี ที่น้ าโสโครกไหลจากแนวราบขึ้นสู่แนวดิ่ง จะใช้ขอ้ โค้งสั้น
90 ก็ได้
การหักเลี้ยวของท่อส่งน้ าโสโครกจากหม้อส้วม จะใช้ขอ้ โค้งสั้น 90 ก็
ได้
ที่ดกั ผง การติดตั้งที่ดกั ผง ซึ่งรวมถึงคอห่าน และถ้วยสาหรับท่อระบายน้ า มี
ข้อกาหนดดังนี้.ท่อทุกท่อที่เดินจากเครื่ องสุขภัณฑ์ หรื ออุปกรณ์ทุกชิ้นลงสู่ท่อระบาย
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งที่ดกั ผงให้ดว้ ย ยกเว้นในกรณี ที่
สุ ขภัณฑ์หรื ออุปกรณ์น้ นั ๆ มีที่ดกั ผง หรื ออุปกรณ์อื่น อันมีความมุ่ง
หมายทานองเดียวกับประกอบติดอยูใ่ นตัวแล้ว
ที่ดกั ผงจะต้องติดตั้งใกล้เคียงกับเครื่ องสุ ขภัณฑ์ และอุปกรณ์ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้
เครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์แต่ละชุด ห้ามมิให้ติดเครื่ องดักผงมากกว่า
1 ที่
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ที่ดกั ผงซึ่งติดตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายนั้น จะต้องติดปลัก๊ หรื อ
อุปกรณ์อื่นใดที่ผวู ้ ่าจ้างเห็นเหมาะสมในการถอดออก เพื่อถ่ายผงทิง้
และทาความสะอาดภายในได้สะดวก
ข้อต่อแบบสวม จะนามาใช้ต่อเข้ากับที่ดกั ผงได้ก็เฉพาะเมื่อต่อเหนือที่
ดักผงขึ้นมาเท่านั้น
•
ช่องทาความสะอาด (Pipe Cleanout) ผูร้ ับจ้างจะต้องติดตั้งช่องทาความสะอาด
สาหรับท่อส้วม หรื อท่อระบายน้ าตามจุดต่างๆ และขนาดต่างๆ ดังนี้
ช่องที่ทาความสะอาดที่พ้นื ทุกๆ ระยะ 15 เมตร (50 ฟุต) สาหรับท่อ
ส้วม หรื อท่อน้ าทิ้งใน แนวนอนที่มีขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) หรื อ
เล็กกว่า และติดตั้งทุกๆระยะ 30 เมตร (100 ฟุต) สาหรับท่อส้วม หรื อ
ท่อน้ าทิ้ง ในแนวนอน ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไป
ในตาแหน่งที่ท่อส้วม หรื อท่อน้ าทิ้งเปลี่ยนทิศทางเกินกว่า 45o
ที่ฐานของท่อส้วม หรื อท่อน้ าทิ้งในแนวดิ่ง (Base of Stack)
ในส่วนที่ใกล้ส่วนต่อระหว่างท่อส้วม ท่อน้ าทิ้งภายในอาคาร และ
ภายนอกอาคาร
ท่อส้วม หรื อท่อน้ าทิ้งที่ฝังดิน จะต้องมีช่องทาความสะอาดต่อขึ้นมา
จนถึงระดับดิน
ช่องทาความสะอาดจะต้องมีขนาด เท่ากับท่อส้วม หรื อท่อน้ าทิ้ง และมี
ขนาดไม่ใหญ่กว่า 4"
การติดตั้งท่อระบายอากาศ
การจัดระบบท่อระบายอากาศ ได้อาศัยหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้:•
หากกระทาได้ ถ้ามีท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกมากกว่าท่อเดียว ให้รวม
เป็ นท่อเดียวกัน แล้วต่อท่อนี้ให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคาร
•
ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งตามแนวดิ่งเหนือเครื่ องสุ ขภัณฑ์ท้งั หลาย
อาจต่อ
รวมเข้าเป็ นท่อเดียวกันได้
•
ท่อรับน้ าโสโครก ซึ่งรับน้ าโสโครกจากเครื่ องสุ ขภัณฑ์ต้งั แต่ 2 เครื่ องขึ้นไป
จะต้องต่อท่อระบายอากาศออกทางปลายข้างของท่อ เว้นไว้แต่จะปรากฎว่า
เครื่ องสุขภัณฑ์แต่ละเครื่ องมีท่อระบายอากาศของตนเองแล้ว
•
การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายที่วางตามแนวนอนนั้น ให้ต่อที่ดา้ นบนของ
ท่อระบายนั้น
•
ปลายล่างของท่ออากาศ ให้ต่อในลักษณะที่ว่าหากเกิดสนิมหรื อคราบเกาะติด
ข้างในท่อแล้วจะถูกน้ าชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายได้
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13)

ท่อระบายอากาศ จะต้องติดตั้งให้ปลายท่อบนอยูพ่ น้ หลังคาขึ้นไปเป็ นระยะไม่
น้อยกว่า 1.00 ม. พร้อมข้อต่อสามทาง และตะแกรงกันแมลงความถี่ไม่นอ้ ยกว่า
100 ช่องต่อ ตารางนิ้ว หุ้มปลายท่อทุกจุด

การทาสี
1.
ผูร้ ับจ้างจะต้องทาสี วสั ดุ และอุปกรณ์ตามที่ระบุ การทาสี ให้ยดึ ถือการปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาของผูผ้ ลิตสี คุณภาพของสี จะต้องเทียบเท่ากับคุณภาพของสี ตามที่ระบุใช้
ในงานก่อสร้าง ก่อนทาสี จะต้องเตรี ยมผิวโลหะให้สะอาด และก่อนทาสี จริ งจะต้องมี
สี รองพื้นเพื่อป้องกันการผุกร่ อนเสมอ สี กนั สนิมจะต้องทาอย่างน้อย 2 ชั้น
2.
โค้ตสี และสัญลักษณ์

ชนิดของท่ อ
ท่อน้ าประปา
ท่อน้ าดับเพลิง
ท่อส้วมและท่อน้ าทิ้ง
ท่อระบายอากาศ
ท่อน้ าฝน
ท่อร้อยสายไฟระบบควบคุม
ท่อร้อยสายไฟระบบดับเพลิง
เครื่ องจักรต่างๆ

3.

14)
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รหัสสี
ฟ้า
แดง
ดา
ม่วง
เขียว
-

ตัวหนังสื อและ/หรื อลูกศร
ดา
ดา
ขาว
ดา
ขาว
น้ าเงิน (แถบสี )
แดง (แถบสี )
ดาหรื อขาว ตามความเหมาะสม

โดยการทาสี ท่อให้ทาตลอดทั้งท่อเฉพาะท่อที่เดินลอย (ยกเว้นท่อที่เดินฝังในคอนกรี ต
หรื อเดินในฝ้าเพดานไม่ตอ้ งทาสี ช้ นั สุ ดท้าย)
การทาสี ท่อเหล็กอาบสังกะสี ให้ทาสี
ประเภท Wash Primer ก่อนทุกครั้ง และสาหรับท่อเหล็กหล่อให้ทาสี ประเภทบิทูเมน
โดยขนาดของตัวหนังสื อ และลูกศรให้ใช้ขนาดดังนี้

ขนาดของท่ อ
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")

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

การจัดทาแท่นเครื่ อง
ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดทาแท่นเครื่ อง, แท่นแผงไฟฟ้าต่าง ๆ เป็ นต้น ตาม
ความเหมาะสม และมีความแข็งแรง แท่นคอนกรี ตจะต้องมีการเสริ มเหล็กให้ถูกต้องทาง
วิชาการ มุมแท่นคอนกรี ตจะต้องปาดเป็ นมุมเอียง และความหนาอย่างน้อย 0.1 ม.
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16)
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การเตรี ยมการในการซ่อมบารุ งเครื่ อง และอุปกรณ์
ในการติดตั้งเครื่ อง และวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้น ผูร้ ับจ้างจะต้องพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบเพื่อแน่ใจว่าการติดตั้งเครื่ อง และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง สามารถทาการซ่อมบารุ ง และ
สามารถเปลี่ยนทดแทนได้โดยสะดวก ระหว่างการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างจะต้องเตรี ยมการ และ
เตรี ยมช่องทางต่าง ๆ ในการนาเครื่ องจักร และอุปกรณ์เข้ายังสถานที่ติดตั้ง เพื่อมิให้เกิดปัญหา
ขัดแย้งกับการก่อสร้างอาคาร
การทดสอบ ตรวจสอบ และทาความสะอาด
1.
การตรวจ และทดสอบ ระบบท่อทั้งหมดมีท่อโสโครก ท่อระบายน้ า ท่อระบายอากาศ
และท่อน้ า จะต้องได้รับการตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพ สาหรับวิธีการติดตั้งจะได้
กล่าวต่อไป ท่อโสโครก หรื อท่อระบายที่ฝังไว้ใต้ดินนั้นจะต้องทาการทดสอบก่อน
กลบดิน
2.
การทดสอบท่อรั่ว จะปฏิบตั ิดงั นี้
•
ใช้ปลัก๊ อุดท่อระบายน้ า และท่อระบายอากาศ แล้วเติมน้ าให้เข้าเต็มท่อ
จนกระทัง่ ระดับน้ าขึ้นถึงจุดสู งสุดของท่อระบายอากาศเหนือหลังคา
•
ทิ้งให้อยูใ่ นสภาพเช่นนี้เป็ นเวลา 30 นาที แล้วตรวจระดับน้ า ถ้าระดับน้ าลด
ต่าลงไม่ เกิน 0.10 ม. ก็ถือว่าใช้ได้
•
ถ้าจะทดสอบท่อส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกันที่ได้กล่าวมาแล้ว
เว้นไว้แต่ว่า ให้ต่อท่อจากส่วนที่จะทาการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งจากระดับที่จะ
ทาการทดสอบ 3 ม. และเติมน้ าจนถึงระดับสู งสุ ดของท่อน้ า เพื่อให้เกิดแรง
กดดันจากน้ า (อาจใช้เครื่ องสู บน้ าเพื่อให้เกิดแรงกดดันตามขนาดก็ได้) และถ้า
ระดับน้ าลดต่าลงไม่เกิน 0.10 ม. ก็ถือว่าใช้ได้
3.
การทดสอบด้วยแรงดัน เมื่อได้ทาการติดตั้งวางท่อเสร็ จ และก่อนที่จะต่อท่อเข้าเครื่ อง
สุ ขภัณฑ์ และอุปกรณ์ท้งั หมด สาหรับท่อน้ าให้ใช้สูบอัดน้ าเข้าในระบบท่อจนได้
แรงดัน 10.55 กก. ต่อ ตารางซ.ม. (125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 120
นาที แล้วให้ตรวจรอยรั่ว ท่อท่อนใดจะต้องฝังในผนังก่อนงานต่อท่อทั้งหมดจะแล้ว
เสร็ จให้ทดสอบเฉพาะตอนนั้น ๆ โดยวิธีทานองเดียวกันกับที่กล่าวแล้วในท่อก่อนที่จะ
ฝัง
4.
ท่อรั่วหรื อชารุ ด หากผลของการทดสอบ หรื อตรวจสอบปรากฏว่ามีท่อรั่ว หรื อชารุ ด
ไม่ว่าจะเป็ นด้วยความบกพร่ องในคุณภาพของวัสดุ หรื อฝี มือการติดตั้งก็ดี ผูร้ ับจ้าง
จะต้องแก้ไข หรื อเปลี่ยนใหม่ให้ทนั ที และผูว้ ่าจ้างจะทาการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง จนปรากฏผลว่าระบบท่อที่ติดตั้งนั้นเรี ยบร้อยใช้งานได้ถูกต้องกับความประสงค์
ทุกประการ การซ่อมท่อรั่วซึมนั้นให้ซ่อมโดยวิธีถอดออก ต่อใหม่ หรื อเปลี่ยน
ของใหม่ให้เท่านั้น ห้ามใช้คอ้ นย้าที่รูร่ัวซึม หรื อที่ขอ้ ต่อเป็ นอันขาด
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5.

การทาความสะอาด หลังจากงานติดตั้งระบบท่อได้เสร็ จสิ้นลงเป็ นการเรี ยบร้อยทุก
ประการแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องทาความสะอาดระบบท่อทั้งหมด รวมทั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์
บริ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งในระบบนั้นอย่างทัว่ ถึงทั้งภายใน และภายนอก
โดยเช็คถูขดั ล้างน้ ามันจารบี เศษโลหะ และสิ่ งสกปรกต่างๆ ออกให้หมด หากการ
ติดตั้ง หรื อทาความสะอาดระบบท่อนี้ได้กระทาความชารุ ดเสี ยหายเกิดขึ้นแก่ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของอาคารหรื องานตกแต่งอาคารแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องซ่อมแซมส่วนนั้นๆ ให้ดี
ดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างเองทั้งสิ้น
6.
การทาลายเชื้อ (Sterilization) ก่อนส่งมอบงาน ผูร้ ับจ้างจะต้องทาให้การติดตั้งระบบท่อน้ าประปาบริ สุทธิ์
ปราศจากเชื้อจุลินทรี ย ์ โดยใช้น้ ายาที่มีส่วนผสมของคลอรี นไม่ต่ากว่า 50 ส่วน ในล้านส่วน (50 PPM.) ซึ่ง Chlorine ที่
ใช้อาจเป็ นโซเดียมไฮโปครอไรด์ หรื อแคลเซี่ยมไฮโปคลอไรด์ โดยให้บรรจุน้ ายาดังกล่าวเข้าไปในระบบท่อ ทิง้ ไว้
เป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 8 ชัว่ โมง และในระหว่างระยะเวลานี้ให้เปิ ด-ปิ ด บรรดาวาล์วทั้งหมดที่มีอยูใ่ นระบบเป็ นครั้งคราว
ให้น้ ายาไหลผ่านลงท่อระบายไปหลายๆ ครั้ง เมื่อครบกาหนดแล้วให้เปิ ดวาล์วทุกวาล์ว รวมทั้งวาล์วระบายน้ าทิ้งด้วย
แล้วใช้น้ าสะอาดไล่น้ ายาให้ออกจากระบบ จนปรากฏว่าน้ ายาที่ออกมามีคลอรี นเหลืออยูไ่ ม่ถึง 0.2 PPM. จึงหยุดได้
และถือว่างานทาลายเชื้อในระบบได้เสร็ จสิ้นแล้ว

งานระบบประปาละสุขาภิบาล
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ระบบประปา และสุขาภิบาล
3. วาล์ ว และอุปกรณ์ ประกอบท่ อน้า
3.1

ความต้องการทัว่ ไป
1)
2)
3)
4)

3.2

วาล์วทุกชนิด (ยกเว้น Control Valve) สเทรนเนอร์ และข้อต่ออ่อน ต้องมีขนาดเท่ากับท่อน้ าที่
อุปกรณ์ดงั กล่าวติดตั้งอยู่
วาล์วทุกชนิดจะต้องสามารถทนแรงดันใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรื อเป็ น
Valve Class 125 (200 PSI. W.O.G.)
วาล์วทุกตัวต้องได้รับการผลิตตามมาตรฐาน ASTM. หรื อ BS.
วาล์วแต่ละประเภท ที่ใช้ตอ้ งเป็ นยี่ห้อใดยีห่ ้อหนึ่งเท่านั้น ตามรายชื่อผูผ้ ลิตซึ่งได้ระบุ ไว้ใน
รายชื่อผลิตภัณฑ์ วาล์วต้องมีแบบและ Class ถูกต้อง ได้รับการเห็นชอบและอนุมตั ิจากผูว้ ่าจ้าง

วัสดุและโครงสร้าง
1)

วาล์วน้ าแบบประตู (Gate Valve)
วาล์วเปิ ด-ปิ ดทางน้ าเข้าให้ใช้วาล์วประตูท้งั สิ้น สาหรับขนาด 15-50 มิลลิเมตร (1/2-2
นิ้ว) ทาด้วยบรอนซ์ ชนิด Inside Screw, Non Rising Stem วาล์วประตูที่ใช้ตอ้ งสามารถทน
แรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 8.5 บาร์ (125 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของ
น้ า
(1) ขนาด 2 นิ้ ว และเล็กกว่า Bronze Body(BS1400-LG2 OR ASTM B62 ), Solid
Wedge Rising Stem, Inside Screw & 125 psig. S.W.P. (200 psi. W.O.G.)
(2)

ขนาด 2 ½ นิ้ ว และใหญ่ ก ว่ า Iron Body ( BS 1452 GRADE 220 OR ASTM
A126 CLASS B ) , Bronze Trimmed, Outside Serew and Yoke, Rising Stem,
Double Discs หรื อ Solid Wedge Gate ปลายต่ อแบบหน้าแปลน ยกเว้น ระบุ
เป็ นอย่างอื่น ทนแรงดัน 125 psi S.W.P. (200 lbs W.O.G.) เสื้ อ bonnet มือหมุน
เป็ นเหล็กหล่อ Seat rings & discs เป็ นบรอนซ์ (Bronze)

ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Screwed Ends :
Crane Fig. No. C1252
Nibco’s Fig. No. 408
Grinnel’s Fig. No. 3010
งานระบบประปาละสุขาภิบาล
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Valor Fig. No.V101
Flange Ends :
Crane’s Fig. No.465 1/2
Nibco’s Fig. No. F-620-FN
Grinnel’s Fig. No. 6060A
Toyo’s Fig. No. 421A
Valor’s Fig. No. V111
2)

Globe Valve
รายละเอียดเหมือน Gate Valve แต่ตอ้ งสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working
Pressure) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 17 บาร์ (250 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของน้ า
โกล๊บวาล์ว ปกติมีที่ใช้การต่อท่อที่ Bypass ของ PRV Station และจุดที่ ตอ้ งการปรั บ
ปริ มาณน้ าเช่น ทางด้าน Discharge ของเครื่ องสู บน้ า
โกล๊บวาล์วมีที่ใช้ในโอกาสดังต่อไปนี้
(1) ที่ ๆ ต้องการ regulate หรื อ throttling flow
(2) ที่ ๆ ใช้บ่อย (frequent operation)
(3) ที่ ๆ ต้องการการปิ ดแน่น (positive shut-off)
ข น าด 2 นิ้ ว แ ล ะ เล็ ก ก ว่ า Bronze body, rising stem, secrew-in bonnet, bronze or
nonmetattic seat, class 125 (150 psi. W.O.G.), threaded ends.
ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Crane’s Fig. No. D4
Nibco’s Fig. No. T-211
Grinnel’s Fig. No. 211A
Valor’s Fig. No. V201

3) Ball Valve
ขนาดตั้ง แต่ 2 ½” นิ้ ว ขึ้ น ไป ให้ ใ ช้ เป็ นแบบ Cast Iron Body, Bolted Bonet, Flange
Connection
Ball Valve ให้ใช้ทวั่ ไปเพื่อแยกเข้าห้องน้ า Ball Valve ขนาด ½ นิ้ว ถึง 2 นิ้ว ให้ใช้แบบ
บรอนซ์ ต่ อด้วยเกลี ยว Class 125 ตัว เรื อนเป็ น Bronze หรื อ Hard Chrome-Plate Hot
งานระบบประปาละสุขาภิบาล
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Pressed Brass, Bronze or DZR Brass stem, Bronze or DZR Brass disc, Seat แ ล ะ
Packing ทาด้วย Teflon ทนความดันได้ไม่นอ้ ยกว่า 150 psi
ขนาดตั้งแต่ ½ นิ้ วขึ้ น ไป ให้ ใช้เป็ นแบบ Cast iron หรื อ Ductile iron body, Bronze
stem, Cast iron disc and seating, Flanged connection.
4)

Check Valve
สาหรับ Water Supply Pump และ Booster Pump ให้ใช้ Non-Slam Check Valve
Diaphragm Type ตัว Valve ประกอบด้วย Main Valve กับ Pilot Valve ทนแรงดันได้ไม่นอ้ ย
กว่า 13.6 บาร์ (200 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของน้ า และสาหรับที่ไม่ใช่ Water Supply Pump และ
Booster Pump ให้ใช้แบบ Dual Disc Check Valve ตัว Valve ทาด้วย Cast Iron และ Disc ทา
ด้วย Aluminium Bronze สามารถทนแรงดันขณะใช้งานได้ ไม่นอ้ ยกว่า 8.5 บาร์ (125 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว) ของน้ า
Check Valve ที่กาหนดให้ใช้ตอ้ งทนแรงดันได้ 200 psig เป็ นประเภท Horizontal Swing
Bronze Check Type ยกเว้นระบุไว้เป็ นอย่างอื่น Check Valve ที่ใช้กบั เครื่ องสู บน้ าให้ใช้
Silent Non Slam Check Valve หรื อ Duo Check Valve
(1)

ขนาด 2 นิ้ ว และเล็กกว่า Bronze Body, Horizontal Swing Check Valve Screw
in cap ต่ อ แบบเกลี ย ว 125 psig. S.W. P. (200 psi. W.O.G.) Disc & Seat Face
เป็ น Bronze

ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
ก.
Crane ‘s Fig. No. D138
ข.
Nibco’s Class 125 Bronze Check : Fig. No. KT-403-W
ค.
Toyo’s Figure No. 303
ง.
Valor ‘s Fig. No. V401

(2)

ขนาด 2 ½” นิ้ ว และใหญ่ กว่า Cast Iron Body ( BS1452 Grade 220 or ASTM
A126 Class B ), Spring stainless Steel , 200 psi. W.O.G. Disc ท า ด้ ว ย
Aluminum Bronze และ Seat ทาด้วย Buna-N ปลายต่อแบบหน้าแปลน( Wafer
Style ) ยกเว้นระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
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ก.
ข.
ค.
ง.

Crane ‘s Fig. No. G12HMP
Stockham’s 175 WWP Iron Body Swing Check Valve : Fig. No. G-940
Nibco’s 175 WWP Iron Body Swing Check Valve : Fig. No. F-908-W
Valor ‘s Fig. V4111

5) วาล์วสาหรับเครื่ องสู บน้ าขึ้นถังบนหลังคา (Tank Fill Pump)
เป็ น Silent Check Valve ใช้สาหรับติดตั้งทางด้านส่ งของเครื่ องสู บน้ าขึ้นถังน้ า
บนหลังคา เพื่อป้อนกันการไหลกลับและการเกิด Surge การทางานจะใช้สปริ งบังคับ
ให้ Disc ปิ ดก่อนหน้าที่น้ าจะเริ่ ม ไหลกลับ เป็ นการป้ องกันการกระแทกตัวของน้ า
และอาการสะเทือนที่อาจเกิดจากการปิ ดวาล์ว
วาล์วเป็ นแบบ Silent, non-slam closing and opening speed control, globe type
Bodies เป็ น Ductile Iron with epoxy coated หรื อ Semi-steel Disc เป็ น fully
guided both top and bottom. Seats discs and guides แ ล ะ Bushing ท าด้ ว ย
bronze และ spring ทาจาก stainless steel ทนแรงดัน 125 lbs. S.W.P. (250 lbs.
W.O.G.)
ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Valmatic’s Silent Check Valve : 1800 Series Globe Style Silent Check Valve,
ANSI Class 125
Nibco’s Figure No.F-910 125 lb. Iron Body Silent Check Valve, F.E.
OCV ‘S Fig. No. Model 94-3
Grinnell’s Globe Style Iron Body Silent Check Valve : Fig No.502 ½-580
Singer Hydraulic Check Valve : Model HC.

6)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

Water Strainer
เป็ นรู ปตัว Y มีแผงตะแกรงทาด้วย Bronze ที่สามารถถอดออกล้างได้
1.
ขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) หรื อเล็กกว่า ตัว Strainer ทาด้วย Bronze แบบเกลียว
2.
ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) หรื อใหญ่กว่า ตัว Strainer ทาด้วยเหล็กหล่อหน้าแปลน
ทนแรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 13.6 บาร์ (200 ปอนด์ ต่อ
ตารางนิ้ว) ของไอน้ าอิ่มตัว และต้องมีวาล์วระบายน้ าทิง้ ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
ประกอบอยูด่ ว้ ย
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ผูร้ ับจ้างต้องทาการติดตั้งสเตรนเนอร์ (Strainer) สาหรับเครื่ องสู บน้ าทั้งหมดที่
ปลายท่อดูด (Suction) ในถังน้ าใต้ดิน Booster Pump และท่อด้านออกจากถังบนหลังคา แม้ว่าจะ
มิได้ระบุในแบบก็ตาม
Strainer ให้ใช้เป็ นแบบ Y-Strainer มีแผงตะแกรงทาด้วยบรอนซ์ หรื อสเตนเลสสตีลที่สามารถถอด
ออกล้างได้ Body Cast Iron ( BS1452 Grade 220 ) Flange Type .ทนแรงดันขณะใช้งานได้ ไม่
น้อยกว่า 175 ปอนด์/ตร.นิ้ว W.O.G.
ตัวอย่างมาตรฐาน คือ
Toyo Fig. No. 381A
Kitz Fig. No. FCY
Metraflex Style TF
Crane ‘s Fig. No. FM279
Valor ‘s Fig. No. V311
สาหรับปลายท่อดูดเครื่ องสู บน้ าที่ติดตั้งอยู่เหนื อถังเก็บน้ าใต้ดิน ให้ติดตั้ง Foot Valve W/Strainer
ตัววาล์วเป็ นเหล็กหล่อ (Cast Iron) สเตรนเนอร์เป็ นตะแกรงสเตนเลส (Stainless steel Screen)
ตัวอย่างมาตรฐาน คือ

7)

(1)

VALMATIC Foot Valve W/Strainer, flanged End, ANSI Class 125

(2)

SOCLA Foot Valve with Strainer, Flanged End Pn 10 (=10 bar rating), Type 302

เกจ์วดั ความดัน (Pressure Gauge)
ผูร้ ั บจ้างต้องทาการติ ดตั้งเกจ์วดั ความดัน ณ บริ เวณตาแหน่ งท่อดูดและจ่ายน้ าของเครื่ องสู บน้ า
ทั้งหมดที่มีอยู่ แม้ว่าจะมิได้ระบุในแบบก็ตาม
กรอบท าด้วย Stainless steel หน้ าปั ด กลมเส้ น ผ่า ศู น ย์กลางขนาดไม่ ต่ า กว่ า 3½ นิ้ ว อ่ านค่ าบน
หน้าปั ดไม่น้อยกว่ า 150-200% เท่าของแรงดันใช้งานปกติ วัดค่าได้เที่ ยงตรง แน่ นอน และมี
อุปกรณ์ ปรับค่าที่ถูกต้องอ่านค่าเป็ นปอนด์ /ตร.นิ้ ว หรื อบาร์ เกจ์วดั ความดัน แต่ละชุดจะต้องมี
Needle Valve และ Snubber Connector
ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
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8)

ASHCROFT
TERICE
METRONEX
WINTERS

อุปกรณ์ลดการกระแทกของน้ า (water Hammer Arrestor)
(1)

จัดหาและติดตั้ง Shock Absorbers เข้ากับท่อน้ าประปาในแนวระดับที่ส่งน้ าไปยังเครื่ อง
สุ ขภัณฑ์แบบ Flush Valve หรื ออุปกรณ์ ที่มีวาล์วเปิ ด-ปิ ดเร็ ว โดยเฉพาะที่ห้องน้ าของ
สานักงาน แม้ว่าจะมิได้ระบุไว้ในแบบก็ตาม

(2)

Shock Absorbers หรื อ Water hammer Arrestor จะต้องเป็ นแบบท าด้วยเหล็กไร้ สนิ ม
หรื อ Copper ภายในประกอบด้วยก๊าซอาร์ กอนหรื ออากาศที่ถูกอัดไว้ Piston ทามาจาก
Acetal ( NFS Listed ) or Brass , ขนาดและการติดตั้งจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและ
ข้ อ ก าห น ด ข อ ง Plumbing and Drainage Institute Standard P.D.I.-WH 201 ห รื อ
มาตรฐาน ASSE List 1010

ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Zune
Wilkins
9)

อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน (Vibration Isolators)

(1)

ฐานของเครื่ อ งสู บ น้ าและอุ ป กรณ์ ที่ มี ก ารสั่ น สะเทื อ นทุ ก ตัว ให้ ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ล ดการ
สั่น สะเทื อ นให้ ได้เที ยบเท่ามาตรฐานของผลิ ตภัณ ฑ์ของ Manson’s KSL Base for Pump
W/SLF Sprins Mount
ฐานของเครื่ องสู บน้ าให้หล่อเป็ นแท่นคอนกรี ต โดยมีขอบมุมเป็ นเหล็กและมีจุดรองรับ
สปริ งโดยต้องแสดงขนาดและระยะไว้ในแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง
การลดการสั่ น สะเทื อนของแท่ น เครื่ องสู บ น้ าจะประกอบด้วยการใช้แท่ น คอนกรี ต ซึ่ ง
แข็งแรง และใช้จุดรองรับด้วยสปริ ง 4 จุด ทาให้แท่นลอยตัวจากพื้นห้อง ใต้จุดรองรับสปริ ง
จะมียาง (Acoustical Pad) ต้องเลือกสปริ งให้มีความอ่อนตัว (Static Deflection) ไม่น้อยกว่า
2 นิ้ว
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(2)

การลดการสั่นสะเทือนของระบบท่อ : ท่อซึ่งแขวงยึดอยูก่ บั ระดับฝ้า เพดาน และต้องต่อเข้า
กับอุปกรณ์เครื่ องมือกลที่มีการสั่นสะเทือน หรื อเคลื่อนตัวได้ขณะทางานให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
- ท่ อ แขวนอยู่ กั บ เพดาน ให้ ใ ช้ Combination Spring and neoprene in shear Hanger
สาหรับแขวนท่อ 4 ตัวแรกจากอุปกรณ์เครื่ องมือกลนั้นๆ ต้องสามารถรับน้ าหนักท่อที่
อยูร่ ะดับเดียวกันได้ไม่ว่ากรณี ใดๆ
- ท่อที่ยึดเข้ากับพื้นอาคาร ให้ใช้ Springflex Mounting
ตัวอย่างมาตรฐาน คือ
- MASON หรื อขออนุมตั ิเทียบเท่า

10)

Butterfly Valve
ใช้สาหรับท่อขนาด65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) หรื อใหญ่กว่า ตัววาล์วทาด้วย Grey Cast
Iron ส่วน Disc ทาด้วยAluminium Bronze สามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure)
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 10 บาร์ (150 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของน้ า และไม่นอ้ ยกว่า 13.6 บาร์ (200
ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของน้ า สาหรับติดตั้งที่ Water Supply Pump
ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Crane ‘s Fig. No. 200 Series.
Nibco’s Butterfly Valve Fig. No. LD 3510-2
Valor ‘s Fig. No. V601 Series.

11)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

Pressure Reducing Valve
ใช้สาหรับควบคุมแรงดันของน้ า ให้คงที่อยูต่ ลอดเวลาไม่ว่า Inlet Pressure จะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตัววาล์วมี 2 ชุดคือ Pilot Valve และ Main Valve โดย Pilot Valve
จะต้องมี Screw สาหรับ Adjusted Pressure ที่ตอ้ งการได้ตวั Main Valve เป็ น Globe Pattern,
Diaphragm Actuated Valve สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่ต่ากว่า17 บาร์ (250 ปอนด์ ต่อ
ตารางนิ้ว) ของน้ า และต้องเป็ นชนิดที่ปิดได้เอง เมื่อ Valve เกิดขัดข้อง
เป็ นแบบ Hydraulically – operated , Modulation Type สามารถใช้กบั ระบบส่ ง
น้ าทั้งแบบ Dead End และ Continuous Service สามารถลดความดันได้ลงเหลื อความ
ดัน ที่ ต้อ งการ และทนอุ ณ หภูมิ ไ ด้ถึ ง 180oF ควบคุ ม การท างานโดยใช้ Pilot Control
Valve ซึ ง่สามารถปรับช่วงการทางานได้ โดยปรับด้วยสกรู ต้ งั ค่าความแข็งของสปริ งค์
และแผ่น Diaphragm เป็ นแบบ Buna-N Nylon Reinforced หรื อวัสดุ อื่นที่ มีคุณสมบัติ
เทียบเท่า
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ขนาด ½”-2” ตัวทาด้วย Ductile Iron w/Epoxy Coated ต่อแบบเกลียว
ขนาด ½” ขึ้นไป ตัวทาด้วย Ductile Iron w/Epoxy Coated ต่อแบบแปลน
12)

Float Valve
เป็ นแบบ Modulating Remote Controlled ตัว Valve ประกอบด้วย Main Valve และ
Modulating Float Control ตัว Main Valve รายละเอียดเหมือนกับ Pressure Reducing Valve
สาหรับตัว Modulating Float Control จะประกอบด้วย Moving Part 2 ส่วนคือ ลูกลอย กับคาน
ซึ่งทาด้วยทองเหลือง ทนแรงดันใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 บาร์ (175 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของ
น้ า
ทัว่ ไป : ตาแหน่ง Float Valve จะอยูท่ ี่ปลายท่อจ่ายน้ าเข้าถังเก็บน้ า ในถังเก็บน้ าให้ติดตั้ง
สวิตซ์ควบคุมระดับแบบ “Wire Suspension Electrode” เพื่อควบคุมการท างาน
ของเครื่ องสู บส่งน้ า
Float Valves : สาหรับถังน้ าใต้ดินเป็ นแบบ Pilot Operate Modulating Float Valves ตัว
เรื อ นท าด้วย Ductile Iron w/epoxy coated , Seat และ Stem เป็ น Stainless Steel
และ Seat Ring ท าจาก Bronze ทนแรงดัน ได้ไม่ น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้ ว
ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว ให้ใช้แบบเกลียว ถ้าขนาดตั้งแต่ 2½ นิ้วขึ้นไป ให้ใช้แบบหน้า
แปลน
กาหนดตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
(2.1) Float Valve ของ SINGER : Model 106F Type IV Float Valve, pilot controlled,
for on/off service.
(2.2) Float Valve ของ SOCLA : Model C701 Float Valve with Gradual Opening and
Closing.
(2.3) Float Valve ของ OCV : Float Controlled Valve Series 8100.

13) วาล์วระบาย (Drain Ball Valve)

ผูร้ ับจ้างต้องติดตั้ง Drain Ball Valve เมื่อติดตั้งแล้วต้องอยู่ในตาแหน่ งซึ่ งสามารถระบาย
น้ าออกจากระบบท่อนั้นๆ ได้ทุกส่ วน Drain Valve ใช้แบบ Bronze Type พร้อมทั้ง Drain
Cap และมีปลายท่อสายยางขนาด  ¾ นิ้ว ยกเว้นระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
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ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Apollo Bronze Stop and Drain, No.95-104
Nibco Figure No. 303-300
14)

ข้อต่ออ่อน (Flexible Connection)
1.
ใช้ต่อทางด้านน้ าเข้า และออกจากเครื่ องสู บน้ าประปา ทาด้วย Stainless Flexible Joint
และมี Bellow ภายใน และเป็ นชนิดหน้าแปลน เมื่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65
มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่าหรื อต่อเกลียวเมื่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า
65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ทนแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 20 บาร์
(300 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของน้ า ความยาวของข้อต่ออ่อน จะต้องยาวไม่นอ้ ยกว่า 2
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
2.
สาหรับระบบท่อส้วม ท่อน้ าทิ้งและบ่อน้ าฝน ให้ใช้เป็ นแบบ Flexible Rubber Joint
สามารถให้ระยะการเคลื่อนตัวได้ไม่นอ้ ยกว่า 10 cm. (Axial Movement) สาหรับต่อ
ด้านน้ าเข้าหรื อออกจากเครื่ องสู บน้ าเสี ยต่าง ๆ เป็ นแบบ Reinforced Neoprene Rubber
สามารถทนแรงดันใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 10 บาร์ (150 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ที่อุณหภูมิการ
ใช้งานไม่เกิน 77 องศาเซลเซียส

ข้อต่ออ่อนต้องสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 250 psi

ตัวอย่างมาตรฐาน คือ
MASON-FLEX Twin Sphere Connector Model MFTNC
TOZEN’s PT-LS Rubber Eapansion Joint Type A with 2 Bellows

15)

มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge)
เป็ นแบบ Bourbon สาหรับวัดความดันของน้ า กรอบทาด้วย Stainless Steel หน้าปัทม์
กลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) มีสเกลบนหน้าปัทม์ไม่นอ้ ยกว่า 2 เท่า
ของแรงดันใช้งานปกติวดั ค่าได้เที่ยงตรงแน่นอน คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.5% ของสเกลบน
หน้าปัทม์ และมีอุปกรณ์วดั ค่าที่ถูกต้องได้สเกลอ่านเป็ น ปอนด์ตอ่ ตารางนิ้ว มาตรวัดความดัน
แต่ละชุดจะต้องมี Shunt Off Needle Valve หรื อ Ball Valve และ Snubber Connecto

16)

มาตรวัดน้ า (Water Meter)
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มาตรวัดน้ าที่ติดตั้งเป็ นแบบใบพัด (Turbine Type) Multi Jet Magnetic Drive และผ่าน
การทดสอบความเที่ยงตรงโดยมีหนังสื อรับรองจากการประปา สามารถติดตั้งได้ท้งั แนวดิ่ง
และแนวราบ โดยไม่เกิดความคลาดเคลื่อน
ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Schlumberger’s Woltman Water Meter, “Woltex” Model
Kent’s Helx 2000 Water Meter
17) ก็อกสนาม (Hose Bibb)
เป็ นวาล์วเปิ ด-ปิ ดน้ า ให้ใช้เป็ น Ball Valve Casing ทาด้วย Nickel Plated Brass ทน
แรงดันใช้ งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 8.5 บาร์ (125 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว)
18) ที่ระบายน้ าที่พ้นื (Floor Drain)
ทาด้วยเหล็กหล่อพร้อมตะแกรงปิ ด และจะต้องมีทีสาหรับดักกลิ่น (Aluminium Bell
Trap) ในตัวตระแกรงปิ ดทาด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมสามารถเปิ ดทาความสะอาดได้ง่าย
ส่วนภายในมีตระแกรงดักผง (Cast-Brass Strainer)
19) ช่องระบายน้ าฝน (Roof Drain)
ช่องระบายน้ าฝน ตัวเรื อนทาด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) มีปีกโดยรอบป้องกันน้ ารั่วจาก
พื้น มีช่องระบายน้ าฝนทาด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) และจะต้องทาการติดตั้งให้เรี ยบร้อยและ
ได้ระดับถูกต้องก่อนการเทคอนกรี ตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีคุณภาพการใช้งาน
เทียบเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียด
20) ช่องสาหรับทาความสะอาดท่อ (Floor Cleanout)
ช่องสาหรับทาความสะอาดท่อตัวเรื อนทาด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) มีฝาปิ ดทึบแบบ
เกลียวทาด้วยทองเหลืองขัดมันหรื อทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ผูร้ ับจ้างต้องส่งตัวอย่างขออนุมตั ิ
ฝาปิ ดช่องสาหรับทาความสะอาดท่อจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูค้ วบคุมงานก่อนการติดตั้ง ฝา
ปิ ดสาหรับช่องทาความสะอาดท่อจะต้องมี 2 รู ต้ืน ๆ แบบไม่ทะลุหรื อแบบสี่ เหลี่ยมนูนไว้
สาหรับใช้ในการใช้เครื่ องมือเปิ ด-ปิ ดฝาหรื อขันสกรู ได้ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มี
คุณภาพการใช้งานเทียบเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียด
21) อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของน้ า (Water Hammer Arrestors)
1.
Water Hammer Arrestors เป็ นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยูใ่ นระบบท่อน้ าสาหรับลดการ
กระแทกของน้ าหรื อกาจัดการกระแทกของน้ าในวงจรระบายท่อน้ า ป้องกันมิให้เครื่ อง,
อุปกรณ์, วาล์วและข้อต่อต่าง ๆ เกิดการเสี ยหาย ติดตั้งที่ท่อน้ าทางด้านน้ าส่งของเครื่ อง
สู บน้ า, ส่วนที่ใกล้กบั วาล์ว หรื อปลายท่อซึ่งเกิดการกระแทกของน้ าหรื อติดตั้งตามแบบ
2.
ตัวเรื อน (Body) ทาด้วย Copper Tube Type K หรื อ Type L ภายในบรรจุ One Moving
Part เป็ นแบบ Spherical Piston Which Floats Inside The Surge Chamber และมี
Rubber “O” Rings ป้องกันมิให้อากาศที่อดั ไว้ภายในรั่วออกมาได้และน้ าไม่สามารถ
ผ่านเข้าใน Chamber ได้
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22)

อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Vent)
Automatic Air Vent เป็ นแบบ Direct Acting Float Type ลูกลอยและส่วนประกอบ
ภายในทาด้วย Stainless Steel Body and Cover ทาด้วย Cast Iron ขนาดของท่อต่อเข้า 20
มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ต้องสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 1.5 เท่าของ Working Pressure
หรื อตามที่ระบุในแบบ จะต้องติดตั้งที่จุดสู งสุ ดของท่อน้ าและในตาแหน่งที่มีอากาศสะสมอยู่
ในระบบท่อหรื อตามที่ระบุในแบบ

23) อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
• ที่ดกั กลิ่น (Trap)
จะต้องติดตั้งที่ดกั กลิ่นสาหรับสุ ขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางสุ ขาภิบาลทุกชั้น ยกเว้นแต่ว่า
อุปกรณ์น้ นั ๆ มีที่ดกั กลิ่นในตัวอยูด่ ว้ ย (Integral Trap) ให้ติดตั้งที่ดกั กลิ่นในตาแหน่ง
ใกล้กับอุปกรณ์ เพียงตัวเดี ยวเท่านั้น (ห้ามติ ดตั้งสองตัว) ที่ ดักกลิ่นต้องติ ดตั้งอยู่ใน
ตาแหน่งที่สามารถเข้าไปดูแลได้ จะต้องมีปลัก๊ ทาความสะอาด (Cleanout Plug) หรื อ
วิธีอื่นที่อนุ มตั ิให้ใช้ Slip Joints อนุ ญาตให้ใช้ได้ทางด้านน้ าเข้า (Inlet Side) หรื อใน
Trap Seal เท่านั้น
วัสดุที่ใช้ทาที่ดกั กลิ่นเป็ นพีวีซี หรื อเหล็กหล่อหรื อทองเหลือง ตามประเภทของท่อ
ที่มาบรรจบ ที่ดกั กลิ่นทุกตัวต้องมีน้ าดักกลิ่น (Water Seal) มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ ว
และไม่เกิน 4 นิ้ว
ช่องทาความสะอาดที่พ้นื (Floor Cleanout)
ช่องทาความสะอาดสาหรับท่อเหล็กหล่อ จะต้องเป็ นชนิ ดมีเกลียวมาตรฐานอัด เข้า
กับท่อสาหรับอุปกรณ์ของท่อเหล็กหล่อ และสกูร- เทเปอร์ ทาด้วยทองเหลือง
มีหัวน๊ อตชนิ ดหกเหลี่ยมตัน ช่องทาความสะอาดสาหรับท่อเหล็กจะต้องมี
หัวน๊อตทองเหลืองอุดไว้ จะต้องติดตั้งช่องทาความสะอาดพร้อมจุกอุดตรง
ฐานของท่อระบายน้ าทิง้ น้ าโสโครก และระบายอากาศในแนวดิ่งทุกท่อ
ขนาดของช่องทาความสะอาด ต้องมีขนาดเท่าขนาดท่อไปต่อเข้า แต่ไม่ใหญ่กว่า 4
นิ้ว ยกเว้นจะระบุในแบบเป็ นอย่างอื่น
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ต้องติดตั้งช่องทาความสะอาดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนทิศทางของท่อแนวราบมากกว่า
450 และไม่เกิน 50 ฟุต (15 ม.) สาหรับท่อแนวราบที่มีขนาด 4” และเล็กกว่า
และไม่เกิน 100 ฟุต (30 ม.) สาหรับท่อที่มีขนาดใหญ่กว่า 4” ไม่ว่าแสดงไว้ใน
แบบหรื อไม่ก็ตาม
ตัวอย่างมาตรฐาน คือ
- Knack Model 427
• ช่องระบายน้ า (Drain)
ให้ผูร้ ับจ้างติดตั้งช่องระบายน้ า (Drains) ตามที่แสดงไว้ในแบบรายละเอียดของช่อง
ระบายน้ า ให้เป็ นไปตามที่แสดงในแบบและข้อกาหนด

• ช่องระบายน้ าพื้น (Floor Drain)
ช่องระบายน้ าพื้น ต้องเป็ นเหล็กหล่อมีปีกกันซึ มแบบ Double Drainage มีรูระบายน้ า
(Weephole) และระบายน้ าออกทางด้านล่าง (Bottom Outlet) ฝาตะแกรงกันผงทาด้วย
ทองเหลืองขัดมัน หรื อทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ตัวอย่างมาตรฐาน คือ
- Knack Model 233P หรื อ Model 234 ส าหรั บ พื้ น ชั้ น ล่ า งสุ ด หรื อ พื้ น ที่ ที่ ไ ม่
สามารถถอด Trap มาทาความสะอาดได้
• Floor Drain W/Sediment Bucket
ช่องระบายน้ าพื้นในบริ เวณห้องเก็บขยะ และที่ห้องครัว จะต้องเป็ น Floor Drain ชนิด
ที่มีถอดออกมาเคาะล้างเอาเศษอาหาร เศษขยะออกได้ เทียบเท่ามาตรฐานของ Floor
Drain ของ JOSAM Series No. 32320
• ช่องระบายน้ าฝนที่หลังคา (Roof Drains)
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ขนาด รู ปลักษณะและรายละเอียดเป็ นไปตามแบบ ต้องเป็ นเหล็กหล่อทาสี กนั สนิ ม
Complete with round pedestrian grate set in square secured frame, a floashing clamp
device & collar, and threaded connection bottom outlet.

ตัวอย่างมาตรฐาน คือ
- Knack Model 327
• ช่องระบายน้ าของสวนหรื อในกะบะปลูกต้นไม้ (Garden Drain) ให้ปิดทับ
ด้วย Geotextile และโรยหิ นกรวดทับ หน้า ถ้าเป็ นท่อให้ ใช้ท่อ PVC แบบ
เจาะรู โดยรอบตามมาตรฐานของผูผ้ ลิ ต หุ้มโดยรอบด้วยแผ่น Geotextile
แล้วเทหินกรวดโดยรอบ
3.3

วิธีการก่อสร้าง
1)

โดยทัว่ ไปวาล์วที่ติดตั้งบนท่อน้ าในแนวนอน (Horizontal Pipe) ต้องให้กา้ นวาล์ว อยูใ่ นแนวดิ่ง
เว้นแต่จะมีสาเหตุจาเป็ นหรื ออุปสรรคในการติดตั้ง หรื อใช้งาน จึงอนุญาตให้กา้ นวาล์วติด
ตั้งอยูใ่ นแนวเอียงได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การพิจารณา และอนุมตั ิจากผูค้ มุ งานเป็ นแต่ละกรณี ไป
2) วาล์วที่ปิด-เปิ ดขณะใช้งานบ่อย หากสามารถทาได้ ต้องติดตั้งให้ตวั วาล์วไม่สูงกว่า 1.50 เมตร
จากพื้น
3)
วาล์วขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) และใหญ่กว่า ที่ติดตั้งอยูส่ ู งเกิน 2.50 เมตร จากพื้นต้องติดตั้ง Chain
Wheel และโซ่ ทาด้วยเหล็กไม่เป็ นสนิมห้อยลงมาสู งจากพื้นประมาณ 1.00 เมตร พร้อมที่คล้องโซ่ในตาแหน่งที่
เหมาะสม

ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
4. เครื่ องสู บน้า
4.1

ความต้องการทัว่ ไป
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1)
2)

3)
4)
5)
6)
4.2

เครื่ องสูบน้ าต้องจัดจาหน่ายโดยตัวแทนในประเทศที่มีชื่อเสี ยง และมีบริ การทางด้านอะไหล่
เป็ นที่เชื่อถือได้
ในการเสนอขออนุมตั ิผลิตภัณฑ์เครื่ องสู บน้ า ผูร้ ับจ้างต้องแนบ Performance Curve ของเครื่ อง
สู บน้ ามาด้วย จุดที่เลือกสาหรับการใช้งานควรอยูใ่ นบริ เวณกลางของ Curve ซึ่งเป็ นจุดที่เครื่ อง
สู บน้ ามีประสิ ทธิภาพสู ง และมีความยืดหยุน่ เมื่อปริ มาณน้ า (Flow Rate) และความดัน
เปลี่ยนไปได้มากที่สุด
สมรรถนะของเครื่ องสู บน้ า จะต้องสามารถสู บน้ าได้ดว้ ยอัตราการไหล และแรงดันไม่นอ้ ยกว่า
ที่กาหนดไว้ในรายการอุปกรณ์ (Equipment Schedule)
การเลือกเครื่ องสู บน้ าต้องเลือกให้ลกั ษณะการใช้งานเป็ นแบบ Non-Overloading Performance
Curve โดยใช้มอเตอร์ขนาดแรงม้าสู งสุ ดของ Curve
เครื่ องสูบน้ าแต่ละเครื่ องจะต้องมีใบรับรองผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่ อง (Certificate
Test of Origin) จากผูผ้ ลิต
เครื่ องสูบน้ าจะต้องประกอบสาเร็จจากโรงงานผูผ้ ลิต

วัสดุและโครงสร้าง
1)
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ข้อกาหนด และลักษณะโครงสร้างโดยทัว่ ไป
1.
รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเครื่ องสู บน้ าที่ตอ้ งการใช้ จานวน สมรรถนะความเร็ วรอบ
การต่อเพลา (Coupling) Casing Working Pressure จะต้องเป็ นไปตามที่แสดงไว้ใน
แบบ
2.
เรื อนของเครื่ องสู บน้ า (Casing) จะต้องมีแรงดันใช้งานปกติ (Working Pressure) ไม่ต่า
กว่า 12 บาร์ (175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) หรื อ 1.5 เท่าของแรงดันใช้งานปกติจริ ง (Actual
Working Pressure) โดยใช้ตวั เลขมากกว่าเป็ นกว่าเป็ นเกณฑ์ หากใช้ขอ้ ต่อหน้าแปลน
(Flanged Connection) ทั้งทางด้านดูด และทางด้านส่ง จะต้องทนแรงดันได้
เช่นเดียวกันกับตัวเรื อนเครื่ องสูบน้ า
3.
ใบพัด (Impeller) ต้องเป็ นโลหะชิ้นเดียวกันทาด้วย Cast Bronz หรื อเทียบเท่า ได้รับการ
ถ่วงทั้งทางด้าน Dynamic และ Static มาจากโรงงานผูผ้ ลิต และใบพัดจะต้องไม่เสี ยหาย
เนื่องจากใบพัดหมุดกลับทาง
4.
Casing Wearing Ring ต้องเป็ นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ทาด้วย Bronze,
Chromed Iron หรื อ Nickel Iron สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยสะดวก
5.
เพลา (Shaft) ทาด้วย Carbon Steel พร้อมด้วย Sleeve ทาด้วย Bronze, Chromed Iron
หรื อ Nickel Iron สอดผ่าน Stuffing Box
6.
ปลอกหุ้มเพลา (Shaft Sleeve) ยึดติดกับเพลาด้วยสลัก และมีความยาวยื่นออกพ้นนอก
ซีล มีโอริ งปะเกนตรงระหว่างใบพัดกับปลายปลอกหุ้มเพลา เพื่อกันน้ าเข้าระหว่างเพลา
กับปลอกหุ้มเพลา
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Bearing ต้องเป็ นชนิด Heavy Duty Ball Bearing เป็ น Dust Seal ในตัว สามารถถอด
ออกซ่อมโดยง่าย ออกแบบให้ใช้งานตามที่กาหนดได้ไม่ต่ากว่า 80,000 ชัว่ โมง
Seal ต้องเป็ นชนิด Mechanical Seal ที่เลือกใช้จะต้องเป็ นไปตามข้อแนะนาของผูผ้ ลิตที่
ขนาดของเพลา ความเร็ วของเพลา ความดัน และอุณหภูมิใช้งานตามที่กาหนด เครื่ อง
สู บน้ าทุกเครื่ องจะต้องออกแบบให้สามารถเปลี่ยนซีลได้โดยง่าย และรวดเร็ ว
จุดสู งสุ ดของเรื อนเครื่ องสู บน้ า จะต้องมี Air Vent Cock และจุดต่าสุ ดของเรื อนเครื่ อง
สู บน้ า จะต้องมี Drain Cock
เครื่ องสูบน้ าทุกเครื่ องจะต้องมีทอ่ ระบายน้ าต่อจากที่รองรับของซีล ระบายน้ าทิง้ จาก
เครื่ องสูบน้ า ไปยังรางระบายน้ า
เครื่ องสูบน้ าที่ใช้จะต้องเป็ นรุ่ นที่ออกแบบมาให้การบารุ งรักษาทาได้โดยสะดวก และ
ใช้เวลาในการถอดซ่อมน้อย
เครื่ องสูบน้ าพร้อมมอเตอร์ จะต้องติดตั้งบนฐานเหล็กหล่อ หรื อฐานที่ทาจากเหล็ก
โครงสร้าง (Structural Steel) ตามมาตรฐานผูผ้ ลิตเครื่ องสู บน้ า
เครื่ องสูบน้ าทั้งชุด จะต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรี ตที่เหมาะสม โดยมีอุปกรณ์ลดการ
สั่นสะเทือนไปยังอาคารที่มีประสิ ทธิภาพสู งรองรับ
เครื่ องสูบน้ าที่ต่อกับมอเตอร์ดว้ ย Coupling จะต้องใช้ Coupling ชนิด Flexible มีค่า
Service Factor อย่างต่า 1.5 และจะต้องมีฝาครอบป้องกัน (Coupling Guard) ด้วย
การเลือกขนาดของใบพัดเครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) จะต้องเลือก
ใบพัดให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดใบพัดที่ได้สมรรถนะตามต้องการหนึ่งขนาดเมื่อติดตั้ง
และเดินเครื่ องสู บน้ าแล้ว จึงเจียรใบพัดให้ได้ขนาดพอเหมาะ โดยดูผลจากปริ มาณน้ า
ความดันและการใช้ไฟฟ้าของเครื่ องสู บน้ าประกอบ
การเลือกขนาดของมอเตอร์เครื่ องสู บน้ า ต้องเลือกขนาดมอเตอร์ให้ใหญ่พอที่จะไม่
Overload ตลอดช่วงการทางานของเครื่ องสู บน้ าตาม Curve ใน Performance Curve
ขนาดของมอเตอร์ที่ระบุไว้เป็ นแนวทางเท่านั้น และหลังจากพิจารณา Performance
Curve แล้ว วิศวกรผูอ้ อกแบบจะเป็ นผูต้ ดั สิ นว่าขนาดของมอเตอร์ควรจะเป็ นเท่าใด
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งอุปกรณ์แผงสวิทช์ สตาร์ทเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ระบบสายไฟ และอุปกรณ์ควบคุมการทางานของเครื่ องสูบน้ า ตามที่แสดงใน
แบบ เพื่อให้การทางานของเครื่ องสู บน้ าเป็ นไปตามต้องการ
มอเตอร์ตอ้ งเป็ นแบบ Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปิ ดมิดชิดระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ (Totally Enclosed Fan Cooled Motor) มีความเร็ วรอบ และระบบไฟฟ้า
ที่ใช้ตามที่กาหนดในแบบ ขนาดของมอเตอร์จะต้องไม่เล็กกว่า 1.5 เท่าของกาลังไฟฟ้า
ที่ตอ้ งการขณะใช้งานสู งสุ ด
เครื่ องสูบน้ าทุกเครื่ องจะต้องมีมาตรวัดความดัน ทั้งทางด้านน้ าดูด และด้านน้ าส่ง
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เครื่ องสูบน้ าทุกเครื่ องจะต้องมีขอ้ ต่ออ่อน (Flexible Connection) ทั้งทางด้านน้ าดูด และ
ทางด้านน้ าส่ง ยกเว้นเครื่ องสูบน้ าที่ดูดน้ าจากถังน้ าใต้ดินโดยตรงที่ไม่ตอ้ งใส่ขอ้ ต่อ
อ่อนทางด้านน้ าดูด
21. ผลิตภัณฑ์ของ KAWAMOTO,GRUND,EBARA และ ARMTRONG
22. มอเตอร์ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ของ HITACHI,MITSUBISHI,TOSHIBA,ABB,WEG และ
SIEMENS
เครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Type)
เครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่งเป็ นชนิด Non - Overloading Centrifugal Type, Volute
Type, Single Suction Type, Horizontal Mount มีสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแบบ และรายการที่
ประสิ ทธิภาพในการทางานไม่ต่ากว่า 60% และเครื่ องสู บน้ าจะต้องออกแบบให้สามารถถอด
ใบพัด และซีลออกซ่อมได้ โดยไม่ตอ้ งถอดท่อในช่วง เข้า-ออก จากเครื่ องสู บน้ า สาหรับสู บน้ า
ขึ้นบนถังเก็บน้ าบนดาดฟ้า
เครื่ องสูบน้ าเพิ่มแรงดัน (Constant Pressure Booster Pump)
เป็ นชนิด Package Constant Pressure Booster Pump ชุดของเครื่ องสู บน้ าชนิดหอยโข่ง
(End Suction Centrifugal Pump) จานวน 2 ชุด ประกอบกันมี Diaphragm Type Pressure Tank
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทางานของชุดเครื่ องสู บน้ าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ชุดของเครื่ องสู บน้ า
สามารถจ่ายน้ าตามปริ มาณความต้องการน้ าใช้ในอาคาร และสามารถรักษาความดันของน้ าให้
เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 5% ชุดเครื่ องสู บน้ านี้จะต้องผลิต และประกอบเสร็ จจากโรงงานผูผ้ ลิต
และได้รับการทดสอบ พร้อมทั้งได้การรับรองทางานของชุดเครื่ องสู บน้ าเรี ยบร้อย โดยมี
อุปกรณ์ประกอบดังนี้.อุปกรณ์ควบคุมการทางาน (Control Panel)
Pressure Regulating Valve
Gate Valves, Check Valves
Flexible Connection
Strainer
Anti - Vibration Pads
Pump, System and Suction Pressure gauges
Pump Run Light
Lead-Lag Pump Selector Switch
Pressure Switch
Flow Switch
Pump Overload Light
Control Power Light and Switch
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Audible Alarm Horn
Diaphragm Type Pressure Tank
Reservoir Low Level Cut – Off

เครื่ องสูบน้ าเสี ย (Waste Water Submersible Pumps)
1.
รายละเอียดทัว่ ไป (General)
•
เป็ นเครื่ องสู บน้ าใต้น้ า ติดตั้งในบ่อน้ าเสี ย (Sewage Sump) ออกแบบเหมาะ
สาหรับสู บน้ าเสี ยโดยเฉพาะ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่อยู่ในน้ าได้
ตลอดเวลา ขนาดมอเตอร์มีสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการความ
เป็ นฉนวนมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า Class E (ฉนวนของขดลวดทนอุณหภูมิได้ถึง
120C) ใช้กบั ระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิทซ์ ส่วนของมอเตอร์จะต้อง
ประกอบเป็ นหน่วยเดียวกันกับเครื่ องสู บน้ า โดยมีอุปกรณ์ป้องกัน การรั่วซึม
ของน้ าที่จะผ่านเข้ามอเตอร์คือ Oil Chamber กับ Silicon Carbide Mechanical
Seal ใบพัด (Impeller) และ Suction Cover จะต้องออกแบบให้สามารถตัดขยะ
ต่าง ๆ ได้
•
อัตราการสู บน้ า (Flow Rate and Head) ให้เป็ นไปตามแบบและรายการพร้อม
ด้วยอุปกรณ์พิเศษ เพื่อติดตั้งหรื อยกเครื่ องสู บน้ าขึ้นจากบ่อ โดยไม่ตอ้ งถอด
หรื อประกอบท่อส่งน้ า (Guide Rail Fitting & Duck Foot Bend)
2.
ลักษณะโครงสร้างของเครื่ องสู บน้ าเสี ย (Structure of Pump)
•
ใบพัด (Impeller) เป็ นแบบ Single Vane Open Type ทาด้วย Gray Iron Casting
ใบพัดจะต้องได้รับการถ่วงสมดุลย์ท้งั ทางด้านสถิตย์ศาสตร์และจลศาสตร์ที่
ปลายใบพัดติดตั้งใบมีดทาด้วย Tungsten Carbide สาหรับตัดขยะต่าง ๆ
(Statically and Dynamically Balance) มาจากโรงงานผูผ้ ลิต
•
Suction Cover ทาด้วย Gray Iron Casting
•
Mechanical Seal ทาด้วย Silicon Cabride หล่อลื่นด้วย Turbine Oil ภายใน Oil
Chamber
•
เพลา (Shaft) จะต้องเป็ นเพลาเดียวยาวตลอด ทาด้วย Stainless Steel
•
ลูกปื น (Bearing) เป็ นชนิด Ball Bearing
•
มอเตอร์ (Motor) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความร้อน (Overheat) ด้วย
Motor Protection (Built-In Thermal Protection) ชนิดสามารถหยุดการทางาน
ของมอเตอร์ได้เมื่อมอเตอร์มีความร้อนสู ง และเมื่อมอเตอร์เย็นลงจะสามารถ
Reset ได้เอง
•
สกรู (Screw) ทุกตัวต้องเป็ น Stainless Steel
3.
อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
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Duck Foot Bend ทาด้วย Gray Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange มี
Anchor Bolts, น๊อตและสกรู ทาด้วย Stainless Steel
Quick Connector ทาด้วย Gray Iron Casting ยึดติดกับ Discharge Bore ของ
ตัวเครื่ องสู บน้ าใช้สาหรับเกาะยึด Duck Foot Bend
Guide Rail Fittings ประกอบด้วย Guide Rail ซึ่งทาด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสี
หรื อวัสดุอื่นที่ไม่เป็ นสนิมเมื่อแช่อยูใ่ นน้ า, Upper Guide Holder ทาด้วย Gray
Iron Casting สาหรับยึด Guide Rail
โซ่ (Lifting Chain) ทาด้วย Structural Steel ชุบ Galvanized ความยาวไม่นอ้ ย
กว่า 6 เมตร

การควบคุมการทางานของเครื่ องสู บน้ าเสี ย (Controller)
การควบคุมการทางานของเครื่ องสู บน้ าเสี ย โดยอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ าเป็ น
แบบMicro Float Switch ให้เครื่ องสู บน้ าทางานสลับกันในเวลาปกติ และจะทางาน
ร่ วมกันในเวลาน้ ามากกว่าปกติโดยเป็ นแบบอัตโนมัติ ระดับของลูกลอยประกอบด้วย
ระดับเครื่ องสู บ 2 ชุดทางานพร้อมกัน, ระดับทางาน 1 ชุด, ระดับตัดเครื่ องสู บทั้งหมด
โดยที่ระดับดังกล่าวได้กาหนดไว้ในแบบหรื อจะกาหนดให้ในงานสนาม
เครื่ องสูบน้ าระบายน้ าฝน (Storm Water Submersible Pump)
5.1 รายละเอียดทัว่ ไป (General)
•
เป็ นเครื่ องสู บน้ าใต้น้ า ติดตั้งในบ่อน้ าฝน (Drainage Sump) ออกแบบ
เหมาะสาหรับสูบน้ าฝนโดยเฉพาะ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่
อยูใ่ นน้ าได้ตลอดเวลาขนาดมอเตอร์มีสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแบบ
และรายการความเป็ นฉนวนมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า Class E (ฉนวนของ
ขดลวดทนอุณหภูมิได้ถึง 120C) ใช้กบั ระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส
50 เฮิทซ์ ส่วนของมอเตอร์จะต้องประกอบเป็ นหน่วยเดียวกันกับเครื่ อง
สู บน้ า โดยมีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วซึมของน้ าที่จะผ่านเข้ามอเตอร์คอื
Oil Chamber กับ Silicon Carbide Mechanical Seal ใบพัด (Impeller)
และ Suction Cover จะต้องออกแบบให้เกิดน้ าวน (Vortex) ภายใน
เรื อนสู บ (Casing) สู บน้ าตะกอนได้
•
อัตราการสู บน้ า (Flow Rate and Head) ให้เป็ นไปตามแบบและรายการ
พร้อมด้วยอุปกรณ์พิเศษ เพื่อติดตั้งหรื อยกเครื่ องสู บน้ าขึ้นจากบ่อ โดย
ไม่ตอ้ งถอดหรื อประกอบท่อส่งน้ า (Guide Rail Fitting & Duck Foot
Bend)
5.2 ลักษณะโครงสร้างของเครื่ องสู บน้ า (Structure of Pump)
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ใบพัด (Impeller) เป็ นแบบ Single Vane Open Type ทาด้วย Gray Iron
Casting ใบพัดจะต้องได้รับการถ่วงสมดุลย์ท้งั ทางด้านสถิตย์ศาสตร์
และจลศาสตร์ที่ปลายใบพัดติดตั้งใบมีดทาด้วย Tungsten Carbide
สาหรับตัดขยะต่าง ๆ (Statically and Dynamically Balance) มาจาก
โรงงานผูผ้ ลิต
Suction Cover ทาด้วย Gray Iron Casting
Mechanical Seal ทาด้วย Silicon Cabride หล่อลื่นด้วย Turbine Oil
ภายใน Oil Chamber
เพลา (Shaft) จะต้องเป็ นเพลาเดียวยาวตลอด ทาด้วย Stainless Steel
ลูกปื น (Bearing) เป็ นชนิด Ball Bearing
มอเตอร์ (Motor) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความร้อน (Overheat)
ด้วย Motor Protection (Built-In Thermal Protection) ชนิดสามารถหยุด
การทางานของมอเตอร์ได้เมื่อมอเตอร์มีความร้อนสู ง และเมื่อมอเตอร์
เย็นลงจะสามารถ Reset ได้เอง
สกรู (Screw) ทุกตัวต้องเป็ น Stainless Steel

อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
•
Duck Foot Bend ทาด้วย Gray Iron Casting พร้อมด้วย Discharge
Flange มี Anchor Bolts, น๊อตและสกรู ทาด้วย Stainless Steel
•
Quick Connector ทาด้วย Gray Iron Casting ยึดติดกับ Discharge Bore
ของตัวเครื่ องสู บน้ าใช้สาหรับเกาะยึด Duck Foot Bend
•
Guide Rail Fittings ประกอบด้วย Guide Rail ซึ่งทาด้วยท่อเหล็กอาบ
สังกะสี หรื อวัสดุอื่นที่ไม่เป็ นสนิมเมื่อแช่อยูใ่ นน้ า, Upper Guide
Holder ทาด้วย Gray Iron Casting สาหรับยึด Guide Rail
•
โซ่ (Lifting Chain) ทาด้วย Structural Steel ชุบ Galvanized ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร
การควบคุมการทางานของเครื่ องสู บน้ าเสี ย (Controller)
การควบคุมการทางานของเครื่ องสู บน้ าเสี ย โดยอุปกรณ์ควบคุมระดับ
น้ าเป็ นแบบ Micro Float Switch ให้เครื่ องสู บน้ าทางานสลับกันในเวลาปกติ
และจะทางานร่ วมนในเวลาน้ ามากกว่าปกติโดยเป็ นแบบอัตโนมัติ ระดับของ
ลูกลอยประกอบด้วยระดับเครื่ องสู บ 2 ชุดทางานพร้อมกัน, ระดับทางาน 1 ชุด,
ระดับตัดเครื่ องสู บทั้งหมดโดยที่ระดับดังกล่าวได้กาหนดไว้ในแบบหรื อจะ
กาหนดให้ในงานสนาม
5-51

(SPECIFICATION)

6.

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

เครื่ องเติมอากาศ (Air Blower)
6.1 รายละเอียดทัว่ ไป (General)
•
เป็ นเครื่ องเติมอากาศชนิดโรตารี่ (Rotary Positive Displacement
Blower) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมสายพานส่งกาลังและมู่เล่
ทดรอบ (V-Belt Drive) โดยทิศทางการไหลของอาคารในแนวดิ่ง
(Vertical Flow) ที่ท่อทางดูดอยูด่ า้ นบนและท่อทางจ่ายอากาศอยู่
ด้านล่างของตัวเรื อน (Housing) ตามลาดับ ขนาดของเครื่ องเติมอากาศ
และขนาดของมอเตอร์รวมทั้งรอบการหมุนของเครื่ องเติมอากาศ ให้
เป็ นไปตามสมรรถนะที่ระบุในแบบและรายการ มอเตอร์เป็ นชนิดไม่ต่า
กว่า IP 54 มีฉนวนที่คุณสมบัติไม่ต่ากว่า Class B ใช้กบั ระบบไฟฟ้า
380 Volt, 3 Phase, 50 Hz
•
อัตราการเติมอากาศ (Air Flow Capacity and Pressure) ให้เป็ นไปตาม
แบบและรายการ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามรายละเอียดในหัวข้อ
อุปกรณ์ประกอบ
โดยจะต้องมีขอ้ มูลแสดงให้ทราบถึงอุณหภูมิ
โดยประมาณของอากาศที่เพิ่มขึ้น (Temperature Rise) ภายหลังอากาศ
ถูกอัดในเครื่ องเติมอากาศ และกราฟแสดงการทางานของเครื่ องเติม
อากาศแนบมาด้วย
6.2 ลักษณะโครงสร้างของเครื่ องเติมอากาศ (Structure of Air Blower)
•
ใบพัด (Rotors) จะต้องเป็ นชนิด Lobe-Type ทาด้วย High StrengthDuctile Iron Casting และได้รับการถ่วงสมดุลย์ท้งั ทางสถิตย์และจล
ศาสตร์มาจากโรงงานผูผ้ ลิตและสามารถหมุนได้ท้งั 2 ทิศทาง
•
เพลา (Shafts) ทาจากเหล็กกล้า (Solid Steel)
•
ตัวเรื อน (Housing) ทาด้วย Gray Cast Iron
•
เฟื องขับและเฟื องส่งกาลัง (Timing Gears) ทาด้วย Garburized
Precision Ground Iron โดยเฟื องแต่ละอันจะประกอบติดกับเพลา
(Shaft) โดยใช้ Taper Mounted และ Locknuts เพื่อความสะดวกในการ
ถอดประกอบและบารุ งรักษา
•
ลูกปื น (Bearing) ลูกปื นด้านเพลาขับตัวตามเป็ นชนิด Oversized
Ball Bearing และลูกปื นด้านเพลาขับตัวนาเป็ นชนิด (Cylindrical
Roller) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับแรงฉุดจากสายพานส่งกาลัง
(V-Belt Drive)
6.3 อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
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Air Blower ทุกเครื่ องต้องประกอบขึ้นแท่นครบชุดพร้อมใช้งาน โดย
ต้องมีอุปกรณ์มาตรฐานดังต่อไปนี้
•
แท่นเครื่ องแบบ Heavy Duty พร้อมขาตั้งสู งจากพื้น
•
สายพานขับรองตัววีพร้อมที่ครอบสายพาน (V-Belt Drive & Guard)
•
ท่อเก็บเสี ยงทางดูดพร้อมไส้กรองอากาศ (Suction Silencer & Filter)
•
ท่อเก็บเสี ยงทางจ่ายติดตั้งในแนวนอนด้านใต้แท่นเครื่ อง โดยอยูภ่ ายใน
ของแท่นเครื่ องและขาตั้งทั้ง 4 ขา เพื่อประหยัดพื้นที่และเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการเก็บเสี ยง
•
มอเตอร์พร้อมมู่เล่ทดรอบให้เป็ นไปตามที่ระบุในแบบและรายการ
•
เกจ์วดั ความดันอากาศด้านทางจ่าย (Pressure Gauge)
•
Pressure Relief Valve

4.3

6.4

การควบคุมการทางานของเครื่ องเติมอากาศ (Controller)
การควบคุมการทางานของเครื่ องเติมอากาศเป็ นแบบที่ควบคุมได้ท้งั ระบบ
Manual และ Automatic โดยระบบ Automatic จะควบคุมให้เครื่ องเติมอากาศสลับกัน
ทางานครั้งละ 1 เครื่ อง โดยใช้ Timer ควบคุม Timer จะต้องเป็ นชนิดตั้งเวลาได้ละเอียด
ถึง 15 นาที ระยะเวลาการเดินและหยุดเครื่ องจะปรับตั้งตามความเหมาะสมในงาน
สนาม

6.5

หัวจ่ายอากาศ (Diffuser)
เป็ นหัวจ่ายอากาศชนิด Non-Clog Medium Bubble ใช้สาหรับกระจายอากาศที่
ถูกเติมมาจากเครื่ องเติมอากาศให้ทวั่ ถัง โดยมีค่า Air Diffuser ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 5
m3/hr/set

วิธีการก่อสร้าง
1)
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แท่น และตัวกันสะเทือนของเครื่ องสู บน้ า
1.
ลักษณะของแท่นประกอบด้วยฐานคอนกรี ตเสริ มเหล็กรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งรองรับไว้
ให้ลอยอยูก่ บั ที่ดว้ ยตัวกันสะเทือนแบบขดสปริ ง
ขนาดของฐานคอนกรี ตต้องใหญ่
พอที่จะรองรับข้องอ ท่อน้ าส่วนที่ต่อเข้ากับด้านดูดและด้านส่งของเครื่ องสู บน้ าได้ และ
ต้องมีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 150 มม. (6 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 300 มม. (12 นิ้ว) ยกเว้น ผูท้ าตัว
กันสะเทือนจะแนะนา ให้ใช้แท่นคอนกรี ตหนากว่านี้เพื่อเพิม่ มวลและความมัน่ คงใน
การรองรับ
2.
การหล่อฐานคอนกรี ต ให้ใช้เหล็กโครงสร้างรู ปตัว I หรื อตัว C คาดรัดโดยรอบแล้ววาง
เหล็กเสริ ม ซึ่งอาจใช้เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มม.(3/8 นิ้ว) หรื อเหล็ก
5-53

(SPECIFICATION)

2)
3)
4)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

ฉากขนาด 13 มม. (1/2 นิ้ว) เชื่อมสายกันเป็ นตาข่าย ทุก ๆ 150 มม. (6 นิ้ว) ชั้นของเหล็ก
เสริ มนี้ วางห่างจากผิวด้านล่างของตัวฐานประมาณ 38 มม. (1 1/2 นิ้ว)
3.
ขดสปริ งที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบ Free Standing และมีความสมดุลย์ทางด้านข้าง โดยไม่ตอ้ ง
ใช้ Housing ด้านล่างของสปริ งต้องเป็ นแบบแผ่น Neoprene Friction Pad เพื่อกันแท่น
เลื่อนการยึดขดสปริ งให้ติดกับฐานคอนกรี ตให้ใช้ Height Saving Bracket เพื่อให้
ส่วนล่างของฐานอยูส่ ู งจากพื้นห้องประมาณ 25 มม. (1 นิ้ว)
การติดตั้งเครื่ องสู บน้ า จะต้องจัดเตรี ยมขอเกี่ยว (Hook) ที่เพดานเหนือ Motor ที่มีความแข็งแรง
เพียงพอที่จะใช้ยก Motor และตัวเครื่ องสูบน้ า สาหรับการซ่อมบารุ ง
ต้องต่อท่อระบายน้ าทิง้ จากเครื่ องสู บน้ าทุกชุดไปยังจุดทิ้งน้ าที่ใกล้ที่สุด ท่อที่ใช้เป็ นท่อเหล็ก
อาบสังกะสี รายละเอียดเป็ นไปตามข้อกาหนดเรื่ องท่อน้ า
ชุดเครื่ องสูบน้ าและมอเตอร์ตอ้ งได้รับการปรับแนว (Alignment) และยึดอย่างมัน่ คง ติดกับท่อ
น้ าที่ต่ออยู่ โดยมี Pipe Support รับน้ าหนักในแนวดิ่ง พร้อมกับมีแผ่นยางกับการสั่นสะเทือนที่
พื้นที่ยึดกับ Pipe Support
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ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
5. ถังบาบัดน้าเสีย
5.1

ความต้องการทัว่ ไป
งานในระบบนี้หมายถึงงานระบบบาบัดน้ าเสี ยน้ าเสี ยเบื้องต้น ซึ่ งได้แสดงไว้ในแบบแปลนและ
ตามรายละเอียดแห่ งข้อกาหนดนี้ ไม่ว่าจะเป็ นเงื่อนไขทัว่ ไปหรื อเงื่อนไขเฉพาะ ผูร้ ับจ้างจะต้อง
จัด หาแรงงาน วัสดุ อุป กรณ์ เครื่ องจักรกล เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ และอุป กรณ์ อื่นๆ ที่ จาเป็ น เพื่ อ
ดาเนิ น การ ให้ งานระบบบ าบัด น้ าเสี ยแล้ว เสร็ จสมบู รณ์ รายการอุป กรณ์ ที่ ระบุ ในข้อ ก าหนด
รายละเอียดนี้ แสดงไว้เป็ นเพี ยงหนึ่ งเดี ยว (Singular) อย่างไรก็ตาม ผูร้ ั บจ้างจะต้องจัดหาและ
ติดตั้งให้ครบถ้วนตามจานวนที่แสดงไว้ในแบบ (Drawing) และตามความเป็ นจริ งเพื่อที่จะให้งาน
แล้วเสร็ จสมบูรณ์
ระบบบาบัดน้ าเสี ยในที่น้ ีหมายถึง ชุดอุปกรณ์และเครื่ องมือซึ่ งทาการรับน้ าเสี ยจากสุ ขภัณฑ์ต่างๆ
มาเพื่อการบาบัดเบื้ องต้น ระบบบาบัดน้ าเสี ยเป็ นถังคอนกรี ตเสริ มเหล็กฝั งใต้ดิน น้ าทิ้งที่ ผ่าน
กระบวนการบาบัดเบื้ องต้นแล้วจะไหลลงสู่ ท่อรวบรวมน้ าเสี ยก่ อนปล่อยไหลออกไปยังบ่อพัก
สาธารณะ

5.2

ขอบเขตของงาน
ผูร้ ับจ้าง จะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ที่ดี จาเป็ นสาหรับงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อก่อสร้าง และติดตั้งระบบบาบัดน้ าเสี ยให้ได้ตามแบบ และ
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิง้ ตามกฎกระทรวง และให้ได้ตามข้อกาหนดนี้ ขอบเขตของงานประกอบด้วย
งานต่างๆ ดังต่อไปนี้
งานวางท่อ
งานจัดหาและติดตั้งถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ป
งานจัดหาและติดตั้งระบบท่อและอุปกรณ์
การทดสอบระบบ และทดสอบคุณภาพน้ าทิ้ง (Acceptance Test)
การรับประกันอุปกรณ์และระบบ
ผูร้ ับจ้าง จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเดินระบบบาบัดน้ าเสี ย ให้น้ าที่ผา่ นการบาบัดแล้วมี BOD
ไม่เกิน มก./ล. ปริ มาณสารแขวนลอยไม่เกิน มก./ล. และค่าอื่นๆ เป็ นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้งจากอาคาร ตามกฎกระทรวง

งานระบบประปาละสุขาภิบาล

5-55

(SPECIFICATION)

5.3) วัสดุและโครงสร้าง ของถังบาบัด ทัว่ ไป
1)

ข้อกาหนด และลักษณะโครงสร้างโดยทัว่ ไป ของถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ป
ถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปประกอบด้วยส่วนที่เป็ นบ่อเกรอะและบ่อกรองและบ่อเติมอากาศ
อยูใ่ นถังใบเดียวกัน หรื อแยกจากกัน ตามที่ระบุไว้ในแบบ ท่อที่ตอ่ เข้ากับถังบาบัดน้ าเสี ย
จะต้องมี ท่อต่ออ่อน (Flexible Pipe) และท่อ Vent การติดตั้งให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของผูผ้ ลิต

(2)

ตัวถังจากไฟเบอร์กลาส (FRB) ป้องกันการกัดกร่ อนของกรด – ด่าง ได้เป็ นอย่างดี เป็ น
ระบบบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปแบบชีวภาพ ที่มีปริ มาตร และขนาดของถังแต่ละใบเป็ นไป
ตามแบบ วัสดุเป็ นชนิด COMPOSITE MATERIAL ประกอบด้วยเส้นใย
ไฟเบอร์
กลาส แบบ มี Homograin Silica เพื่อเพิม่ ความทนทานต่อแรงอัด และ Resin ชนิดที่ไม่
ระเหยง่าย เพื่อป้องกันการปนเปื้ อนต่อน้ าที่บรรจุ ความหนาของผนังถังโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า มม.

(3)

ตัวถังภายในแบ่งการทางานเป็ นห้อง ๆ สาหรับช่วยในการย่อยสลายสารอินทรี ยภ์ ายใน
ตัวถังบรรจุสื่อชีวภาพ (Biomedia) ทาจาก HDPE เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยของ จุลินทรี ย ์ และ
ป้องกันตะกอนหลุดออกจากระบบเคลื่อนที่ได้

(4)

ตัวถังจะต้องมีช่องเปิ ดสาหรับสู บตะกอนออกเป็ นครั้งคราว ฝาถังจะต้องทนทาน ปิ ดได้
โดยสนิทกับตัวถังและสามารถป้องกันกลิ่นเล็ดลอดจากถังได้

5.4) วัสดุและโครงสร้างของถังบาบัด
. ระบบบาบัดน้ าเสี ย
เป็ นระบบบาบัดที่ใช้สาหรับน้ าเสียที่มีค่าไขมันสู ง ได้รับการออกแบบเพื่อไม่ตอ้ งมีการ
ตักไขมันออกทิ้งโดยใช้เอ็นไซม์ยอ่ ยไขมัน เหมาะสาหรับน้ าเสี ยของตลาดสด , ภัตตาคาร ,
ร้านอาหาร , โรงอาหาร เป็ นต้น โดยน้ าเสี ยผ่านการดักขยะมาก่อนเข้าสู่ระบบ
จุดเด่นของระบบ คือ ไขมันที่เข้ามาในระบบจะถูกย่อยสลายกลายเป็ นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ าไปพร้อม ๆ กับการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นรู ปบีโอดี ทาให้ลด
ภาระการตักไขมันไปกาจัด และสามารถรับประกันได้ว่าค่าน้ ามันและไขมันของน้ าที่ผา่ นการ
บาบัดเป็ นไปตามาตรฐานน้ าทิง้ ที่กาหนด
บีโอดี เข้าระบบ 250 มก./ลิตร บีโอดี ออกจากระบบ มก./ลิตร
ปริ มาณน้ าเสี ย
10
ลบ.ม./วัน
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1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

. โครงสร้างและส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของระบบบาบัดน้ าเสี ย มีดงั นี้
ส่วนย่อยสลายไขมัน (Fat , Oil & Grease Digestion Tank) มีการเติมจุลินทรี ย ์ , เอ็นไซม์ ,
สารอาหาร และอากาศโดยระบบอัตโนมัติเพื่อย่อยสลายไขมันที่เข้าสู่ ระบบให้อยูใ่ นรู ปที่
จุลินทรี ยใ์ นกระบวนการต่อไปสามารถบย่อยสลายต่อได้ ทาให้ไม่มีการสะสมของชั้นไขมันที่
จะต้องตักไปกาจัดอีก
ส่วนเติมอากาศชนิดมีตวั กลางยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration Tank) ย่่อยสลายสิ่ งสกปรกที่
เหลือยูโ่ ดยจุลินทรี ยช์ นิดใช้อากาศที่อาศัยอยูบ่ นตัวกลางพลาสติกที่ทาจากวัสดุ Polyethylene
พื้นที่ผิวไม่ต่ากว่า 40 ตร.ม./ลบ.ม. มีการเติมอากาศให้กบั จุลินทรี ยแ์ ละเพื่อให้เกิดการผสม
ระหว่างน้ าเสี ยกับจุลินทรี ยอ์ ย่างทัว่ ถึง
วัสดุตวั ถัง ทาด้วยโพลีเอทธีลีน ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 8 มม.
ประกอบด้วย
ถังขนาด 10,000 ลิตร ถัง
เครื่ องเติมอากาศ 200 l/min x 1 set
ตัวกลางพลาสติก R-190
หัวจ่ายอากาศ ชนิดท่อเจาะรู (PVC)
ชุด ตูค้ วบคุม
. หน้าที่ของผูร้ ับจ้าง
. ส่งแบบแสดงระบบเบื้องต้น (Shop-Drawing) แสดงรายละเอียดและขนาดของระบบ
บาบัดราย ละเอียดการติดตั้ง , ฐานราก ให้กบั เจ้าของโครงการ
. ส่งมอบถังบาบัด ตามเวลาที่กาหนด ณ หน่วยงานก่อสร้าง
. จัดช่างเทคนิคแนะนาการติดตั้งที่หน่วยงาน
. การทดสอบระบบ
ผูร้ ับจ้างจะต้องทาการทดสอบระบบบาบัด ทั้งในส่วนโครงสร้างและอุปกรณ์ทุกส่วน
ให้สามารถ ใช้งานได้เต็มความสามารถ ตามวัตถุประสงค์ของงาน โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
ทั้งหมดเป็ นของผูร้ ับจ้าง รวมทั้งส่งผลวิเคราะห์น้ าหลังจากระบบทางานไปแล้ว เดือนเป็ น
เวลา ครั้ง หรื อจนค่าน้ าเสี ยที่ออกอยูใ่ น มาตรฐาน
. การรับประกัน
ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันวัสดุ และอุปกรณ์เครื่ องจักร ภายใต้สภาวะการทางานปกติ เป็ น
เวลา 2 ปี พร้อมทั้งจัดหาเอ็นไซม์ยอ่ ยไขมัน เพื่อเติมในระบบเป็ นเวลา เดือน
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5.5

วิธีการก่อสร้าง
1)

แบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง (Shop Drawings) และรายละเอียดของเครื่ องมือและวัสดุที่ตอ้ งขอ
อนุมตั ิ
ก่อนเริ่ มงาน ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ง “แบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง” (Shop Drawing) แ

“รายละเอียดของ เครื่ องมือและวัสดุที่จะใช้ทาการติดตั้ง”
พิจารณาขออนุมตั ิก่อนการจัดซื้อและลงมือติดตั้ง มาอย่างละ ชุด

เสนอผูว้ ่าจ้างหรื อผูแ้ ทน

2) งานวางท่อ
ท่อส้วม และท่อน้ าเสี ย จะต้องเป็ นท่อ พีวีซี ชั้น . รับความดันใช้งานได้ . MPa หรื อตาม .
กก./ซม. หรื อ Psi มาตรฐาน มอก. ข้อต่อใช้ขอ้ ต่อเชื่อม (Socket Joint) และเชื่อม
โดยวิธีเชื่อมด้วยน้ ายา (Solvent welding) หรื อต่อโดยใช้หน้าแปลน (Socket flange)
5.6 การทดสอบระบบและทดสอบคุณภาพน้ าทิ้ง (Acceptance Test)
ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์เสร็ จสิ้น ผูร้ ับจ้าง จะต้องทดสอบระบบต่างๆ ให้เป็ นที่เรี ยบร้อย
และจะต้องติดตามผลการใช้ต่อไปอีกไม่นอ้ ยกว่า เดือน (ช่วง Start-up ของระบบ) โดยจะต้องมี
การตรวจทดสอบคุณภาพน้ าทิง้ ในรายการคุณภาพที่จาเป็ น ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยสถาบันที่เชื่อถือได้ที่เป็ นที่ยอมรับและจะต้องจัดทา “คู่มือการใช้งาน (Operating Manual)”
มาอย่างน้อย ชุด
5.7

5.8

การรับประกันอุปกรณ์และระบบ (Warranty)
ผูร้ ับจ้าง จะต้องรับประกันวัสดุหรื ออุปกรณ์ เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ปี (
เริ่ มใช้งานเป็ นทางการจากผูว้ ่าจ้าง

วัน) นับจากวัน

การบริ การ (Service)
ผูร้ ับจ้าง จะต้องจัดเตรี ยมช่างผูช้ านาญงานไว้สาหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ที่ผา่ นการบาบัด
แล้ว เป็ นประจาทุกสองเดือน ภายในระยะเวลา ปี รวมอย่างน้อย ครั้ง
ผูร้ ับจ้าง ต้องจัดหาทารายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อผูว้ ่าจ้าง ภายใน วัน
นับจากวันที่บริ การ
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ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
6.

การทดสอบอัดน้ าและการฆ่าเชื้อโรค (Test and Sterilization)
6.1

ทัว่ ไป
ผูร้ ับเหมา จะต้องทาการทดสอบอัดน้ าท่อน้ าดี ท่อน้ าเสี ย ท่อโสโครก และท่อระบายอากาศ และ
ได้รั บ ความเห็ น ชอบก่ อ นการส่ งมอบงาน ท่ อ โสโครกและท่ อ น้ าเสี ยที่ ฝั งใต้ดิ น จะต้องท าการ
ทดสอบก่อนการฝังกลบท่อ ผูร้ ับเหมาจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หาเครื่ องมือที่ใช้ในการทดสอบ มาเอง

6.2

การทดสอบท่อระบายน้ าและท่อระบายอากาศ
ให้ทาการทดสอบอัดน้ าท่อก่อนการติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์ภายหลังการติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์ แล้วให้
เติมน้ าลงในแทรป (คอห่ าน) แล้วทาการทดสอบครั้งสุ ดท้ายทั้งระบบระบายน้ าและระบายอากาศ
โดยใช้ควันหรื อเปบเปอมินท์ (Smoke of Peppermint)
1)

การทดสอบอัดน้ า
การทดสอบอาจกระท าที ละส่ วน หรื อทั้งระบบสาหรั บ ท่ อระบายน้ าและท่ อระบาย
อากาศ ถ้าเป็ นการทดสอบทั้งระบบให้อุดช่องเปิ ดทุกช่องให้แน่น แล้วกรอกน้ าใส่ ที่
จุดสู งสุ ดจนกระทัง่ มีการล้นออก แต่ถา้ ทดสอบแบ่งเป็ นช่วงๆ ก็ให้อุดช่องเปิ ดทุกช่อง
ยกเว้น อัน บนสุ ด และใช้อดั น้ าเข้าแต่ละช่ วงด้วยกาลังเท่ากับความสู ง 3 เมตร เหนื อ
จุดสู งสุ ด ของช่ วงแต่ล ะช่ วงที่ ท าการทดสอบ โดยให้ แช่ ไว้อย่างน้ อ ย 4 ชั่วโมง แล้ว
ตรวจดูระดับน้ า ถ้าระดับน้ าลดต่าลงมาไม่เกิน 10 ซม. ถือว่าใช้ได้ แต่ถา้ เกินให้ทาการ
ตรวจสอบหารอยรั่ว เพื่อทาการแก้ไขแล้วทดสอบรอยรั่วใหม่

2)

การทดสอบขั้นสุ ดท้าย
ถ้าใช้การทดสอบโดยใช้ค วัน (Smoke Test) ควัน ผลิ ต โดยใช้เครื่ องท าควัน (Smoke
Machine) โดยใช้ก าลังอัด เท่ ากับ หลอดน้ า 2.5 มม. เป็ นเวลา 15 นาที แล้วจึ งท าการ
ตรวจสอบดู
แต่ถา้ ใช้วิธีเปบเปอมินท์ (Peppermint Test) ให้ใช้เปบเปอมินท์หนัก 2 ออนซ์ ใส่ เข้าไป
ในท่อหรื อท่อท่อนตั้ง (Stack)
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การทดสอบระบบน้ าดี (Test for Water System)

6.3

6.3.1

การทดสอบท่อสู บน้ าขึ้นถัง ท่อ Up-feed และท่อส่งน้ าภายในอาคาร (Filling, Up-Feed,
Internal Water Distribution Pipe)
เมื่อติดตั้งท่อน้ าที่เตรี ยมพร้อมที่จะติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์ ให้ทดลองอัดน้ าด้วยความดัน
7 กก./ซม2 (100 ปอนด์/ตร.นิ้ว) เป็ นเวลา 24 ชม. แล้วตรวจดูว่าไม่มีการรั่ว

6.3.2

การทดสอบท่ อ น้ าดี ภ ายนอกอาคาร ท่ อน้ าดับ เพลิ ง (External water Distribution Pipe,
Internal Fire Line for Fire Protection System)
ให้ ทดสอบอัดน้ าไม่ต่ ากว่า 175 ปอนด์/ตร.นิ้ ว (12.3 กก./ ซม2) เป็ นเวลา 24 ชม. แล้ว
ตรวจดูไม่มีรอยรั่ว

6.4

งานที่บกพร่ อง (Defective Work)
ถ้าการตรวจพบว่ามีส่ิ งบกพร่ อง งานหรื ออุปกรณ์ไม่ดี จะต้องเปลี่ยนหรื อซ่อมตาม
แล้วตรวจและทดสอบซ้ าอีกจนใช้การได้ การซ่อมให้เปลี่ยนโดยใช้วสั ดุใหม่

6.5

ความจาเป็ น

การทาความสะอาดและการปรับแต่ง (Cleaning and Adjusting)
เครื่ องมื อ ท่อ วาล์ว ข้อต่อ เครื่ องสุ ขภัณฑ์และอุปกรณ์ อื่นๆ จะต้องทาความสะอาดให้ปราศจาก
ไขมัน เศษโลหะ ขี้น้ ามันที่สะสมอยู่ระหว่างการทดสอบ การเสี ยหายใดๆ ต่อตัวอาคารหรื อส่ วน
ของอาคาร เนื่ องจากผูร้ ับเหมาทาความสะอาดไม่หมดจดต่อระบบท่อ จะต้องได้รับการแก้ไขโดย
ผูร้ ับเหมา
ฟลัชวาล์วและเครื่ องควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Device) จะต้องปรับแต่งให้ทางานได้
ถูกต้องตามเกณฑ์
6.6

การฆ่าเชื้อโรค (Disinfection or Sterilization)
หลังจากการทดสอบอัดน้ าแล้ว จะต้องฉีดน้ าทั้งระบบท่อไล่ข้ ีผงสกปรก โคลนออกก่อนการใช้วสั ดุ
คลอรี นเข้าไปฆ่าเชื้อโรค ให้ใช้น้ ายาคลอรี น 50 มก./ลิตร (50 ppm.) โดยใส่เข้าไปในระบบโดยวิธีที่
ถู ก ต้อ งและยอมรั บ จะกัก น้ ายาคลอรี น ไว้น านพอที่ จ ะฆ่ าแบคที เรี ย ที่ ไ ม่ เป็ นไข่ (Non-Spare-
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Forming Bacteria) ให้ตาย การกักเก็บ (Retention Time) จะต้องไม่น้อยกว่า 24 ชม. และจะต้องมี
คลอรี นที่ตรงปลายท่ อในช่วงปลายเวลากักเก็บไม่ต่ากว่า 10 มก./ลิตร วาล์วในระบบจะต้องมีการ
ปิ ด-เปิ ด หลายๆครั้ง ระหว่างเวลาแช่คลอรี น (Contact Period) แล้วจึงใช้น้ าฉี ดล้างจนกระทัง่ เหลือ
คลอรี น (Residual Chlorine ต่ ากว่า 1.0 มก./ลิตร ระหว่างการฉัดน้ าล้างให้ปิด-เปิ ด วาล์วหลาย ๆ
ครั้ ง จากหลาย ๆ จุ ด ในระบบ แล้ว ให้ เอาตัว อย่างน้ าไปท าการวิ เคราะห์ ห าปริ ม าณแบคที เรี ย
(Bacterial Examination)
จะต้องทดสอบอยูอ่ ย่างน้อย 2 วันเต็มๆ โดยปราศจากภาวะมลพิษ (Absence of Pollution) จะตรวจ
รับมอบไม่ได้จนกว่าจะได้ใบตรวจแบคทีเรี ยเรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น
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ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
7.

ระบบไฟฟ้ า สาหรับระบบสุ ขาภิบาล
7.1

ความต้องการทัว่ ไป
1)
2)
3)

7.2

ระบบไฟฟ้าทั้งหมดต้องสอดคล้องกับระบบของการไฟฟ้าฯ ขอบเขตผูร้ ับจ้างต้องติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าทั้งหมดที่แสดงในแบบ และที่กาหนดในรายละเอียดนี้
ระบบไฟฟ้าเป็ นแบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 V., 50 Hz. Y - Connection System Solid Ground
ระบบสีของสายไฟ และบัสบาร์ให้เป็ นดังนี้
− สายเฟส L1
น้ าตาล
− สายเฟส L2
สี ดา
− สายเฟส L3
เทา
− สายศูนย์ (N)
ฟ้า
− สายดิน (E)
เขียวแถบเหลือง
− สายที่ผลิตแต่เพียงสี เดียวให้ทาสี หรื อพันเทปที่ปลายสายทั้ง 2 ข้างด้วยสี ที่กาหนดให้
รวมทั้งในที่ที่มีการต่อสายและต่อเข้าขั้วของอุปกรณ์ไฟฟ้า สาหรับบัสบาร์ให้ทาสี
หรื อติดเทปสี ตามระบบสี ดงั กล่าว

วัสดุและโครงสร้าง
1)
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แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า
1.
แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า ผลิตตามมาตรฐาน VDE IEC หรื อ TIS ตูโ้ ลหะเป็ นชนิดDeadFront Modular Type of Standard Design และเป็ นแบบที่การไฟฟ้าฯเห็นชอบ และ
อนุมตั ิให้ใช้
2.
ความต้องการทางด้านเทคนิค
•
พิกดั แผงสวิตช์ตอ้ งมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังต่อไปนี้
แรงดันระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220V, 50 Hz
Insulation Level
600 โวลต์
กระแสต่อเนื่องตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ
กระแสลัดวงจร
ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ
•
รายละเอียดทางด้านการออกแบบและการสร้าง
ตัวตูเ้ ป็ นชนิดวางตั้งกับพื้น หรื อติดบนผนังตามที่ระบุในแบบ ประกอบ
จากแผ่นเหล็ก หนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มม. ในกรณี ที่เป็ นตูต้ ้งั กับพื้นโครงตู้
ทาด้วยเหล็กฉากเชื่อมติดกัน หนาไม่นอ้ ยกว่า 3 มม. หรื อใช้เหล็กฉาก
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ยึดติดกันด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียว ตูท้ ี่ต้งั ชิดกันต้องมีแผ่นโลหะ
กั้นแยกจากกัน และตูต้ อ้ งยึดถึงกันด้วยสลักและแป้นเกลียว
ตัวตู้ โครงตูแ้ ละส่วนที่เป็ นเหล็ก ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เช่น ชุบ
ฟอสเฟต หรื อสังกะสี เป็ นต้น สาหรับการพ่นสี ภายนอกให้ใช้สีเทาอ่อน
ให้มีการบริ การและบารุ งรักษาอุปกรณ์แรงต่าจากด้านหน้าของตู้ โดยมี
ประตูเปิ ดจากด้านหน้า โดยใช้บานพับชนิดซ่อน ซึ่งเปิ ดปิ ดโดยใช้
กุญแจหกเหลี่ยมไข
ตัวตูต้ อ้ งมีความแข็งแรงพอไม่บิดตัวขณะใช้งาน และในขณะลัดวงจร
พร้อมทั้งมีการระบายความร้อนที่ดี โดยให้เจาะรู ระบายอากาศ (Dripproof) ซึ่งมีมุงลวดติดด้านในที่ฝาปิ ดช่วงล่างด้านหน้าและที่ฝาปิ ดช่วง
บนด้านหลัง
ตัวตูต้ อ้ งติด Mimic Diagram แสดง Single Line Diagram ของระบบ
ฝาตูท้ ุกด้านต้องมีสายดินทาด้วยทองแดงชุบแบบถักแบน ต่อลงดินที่
โครงตู้
สายไฟฟ้าสาหรับระบบควบคุมและเครื่ องวัดภายในแผงสวิตซ์ ให้ใช้สายชนิด
ทน แรงดันได้ไม่นอ้ ยกว่า 750 โวลต์ 70 ่C ขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม.
(ยกเว้นเป็ น วงจรกระแส และสายดินระหว่างตัวแผงกับบานประตูแผงสวิตช์ให้
ใช้ขนาด 4 และ 10 ตร.มม. ตามลาดับ) การเดินสายให้เดินในรางพลาสติกหรื อ
ท่อพลาสติกทั้งหมด การต่อสายให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิด 2 ด้าน ห้ามต่อตรง
ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และห้ามมีการตัดต่อสายไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างจุดต่อ
ดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการทดสอบและแก้ไขต่าง ๆ สายควบคุมที่ติดตั้ง
นอกแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่าให้ใช้ชนิดหลายแกน หุ้มฉนวน 2 ชั้น และยึดด้วย
ประกับพลาสติก
เซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้ งมีคุณสมบัติและสมรรถนะ เป็ นไปตามมาตรฐาน IEC
947-1,IEC 947-2 เซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้ งเป็ นชนิด Moulded และต้องเป็ นแบบ
ทางานเร็ ว (Quick-Make, Quick-Break, Instantaneous Magnetic Short Circuit
Trip, Thermal Overload Current Trip and Trip Indication) โดยมีพกิ ดั ขนาด
และ Breaking Capacity ตามที่แสดงไว้ในแบบ เซอร์กิตเบรกเกอร์ท้งั หมดต้อง
เป็ นของผูผ้ ลิตเดียวกัน
Molded Case Circuit Breaker
เป็ นชนิด Thermal magnetic ที่พิกดั AF ต่ากว่า 400 AF โดยเป็ นชนิด
Electronic ที่พิกดั AF ตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไป
Molded Case Circuit Breaker ผลิตตามมาตราฐาน IEC 947-1 และ IEC
947-2
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ทางานด้วยระบบ Quick – Make , Quick – Break และ Trip Free เมื่อ
เกิดกระแส Overcurrent และ Short Circuit Current.
Drives เป็ นชนิด Toggle Operating Mechanism ทางานด้วยระบบ Trip
Free มี Trip Indication แสดงที่ Handle Position
MCCB ทุกขนาดสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม Shunt Trip,
Undervoltage, Auxiliary Switch, Alarm Switch, Rotary Handle, Pad
locking device เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพทั้งด้านการป้องกันและการ
ควบคุม
Trip Unit ของ MCCB ขนาด 100 AF ถึง 250 AF จะต้องเป็ น ThermalMagnetic Trip สามารถปรับค่ากระแส Thermal ตั้งแต่ 0.75 – 1.0 ของ
Rated AF
Trip Unit ของ MCCB ขนาดตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไปจะต้องมี Rating Plug
เพื่อกาหนดค่า Ampere Rating โดยสามารถปรับค่ากระแส Overload
Current ได้ระหว่าง 0.1 – 1.0 ของพิกดั Rating Plug และสามารถปรับ
ค่ากระแส Short Circuit Current ได้ระหว่าง 3 – 10 เท่า
การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ในแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า เป็ นแบบ Fixed Type ซึ่ง
ติดตั้งถาวรโดยยึดติดกับโครงโลหะในตูแ้ รงต่าด้วยสลักและแป้นเกลียว
การสับเข้าและออกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า เป็ นแบบ
Manual Operation ซึ่งสับเข้าออกด้วยมือ
ขั้วต่อสาย (Terminal) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีขนาดเฟรมต่ากว่า 225 A ให้ใช้
ขั้วชนิดต่อสายไฟเข้าโดยตรงหรื อใช้ข้วั ชนิดต่อบัสบาร์ สาหรับขนาดเฟรมสู ง
กว่า 225 A ให้ใช้ข้วั ชนิดต่อบัสบาร์เท่านั้น
บัสบาร์ ต้องเป็ นทองแดงที่มีความบริ สุทธิ์ไม่นอ้ ยกว่า 98% มีขนาด
ความสามารถรับกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน DIN 43671 แต่ท้งั นี้ตอ้ งมี
ขนาดไม่เล็กกว่า 120 ตร.มม. และอุณหภูมิของบัสบาร์ขณะใช้งานเต็มที่ตอ้ งไม่
เกินไปกว่า 25C เหนืออุณหภูมิแวดล้อม 40C
บัสบาร์ให้ติดตั้งบนบัสบาร์ Holder ประเภท Epoxy แบบสองชั้นประกบ บัส
บาร์ Resin หรื อ Fiber Glass Reinforced Polyester ห้ามใช้วสั ดุตระกูล Bakelite
หรื อ Phenolics เป็ นหรื อแทนฉนวนไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างเฟสและ/หรื อ
Ground เป็ นไปตามที่การไฟฟ้าฯ กาหนด การเจาะรู และการต่อเชื่อมบัสบาร์ให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน DIN 43673 และต้องมีความแข็งแรงพอที่ยึดหรื อรองรับ
บัสในขณะลัดวงจรไม่นอ้ ยกว่า 50kA ที่ 415 VAC (หรื อตามที่แสดงในแบบ)
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ต้องมีบสั ดินขนาดไม่ต่ากว่าร้อยละ 33 ของบัสบาร์ในแต่ละเฟสติดตั้งภายในตู้
ยาวตลอดตู้ และเชื่อมกับระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าภายนอกอย่างน้อย
2 จุด โดยใช้สายดินขนาด 120 ตร.มม. หรื อตามที่แสดงไว้ในแบบ
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์
ชุดสตาร์ทเตอร์ แต่ละชุด ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยที่สุด
ดังต่อไปนี้
..
Circuit Breaker
..
Motor Starter
..
Thermal Over Load Protection
..
Start and Stop Push Button
..
Running Indicating Lamp
..
Selector Switch H-O-A (IF Require)
..
Alarm (IF Require)
..
Control Fuse or Breaker
..
Name Plate and Circuit Diagram
โดยทัว่ ไป ถ้าไม่ได้ระบุเป็ นอย่างอื่น มอเตอร์ที่มีขนาดต่ากว่า 5.5 kW
(7.5 HP) ให้ สตาร์ทเตอร์เป็ นชนิด Direct on Line ได้ และถ้ามากกว่า
5.5 kW (7.5 HP) ต้องเป็ นชนิด Star-Delta Start
สาหรับ Circuit Breaker ของมอเตอร์แต่ละตัว ในกรณี Breaker ดังกล่าว
และมอเตอร์อยูไ่ กลจากสายตาจนมองการทางานของมอเตอร์ดงั กล่าว
ไม่ได้ ตัว Breaker ต้องมี Handle แบบ Lock Off เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ
ในการบารุ งรักษา
คอนแทคเตอร์ และโอเวอร์โหลดรี เลย์ มีพิกดั ขนาดที่เหมาะสมกับการ
ใช้งานตามปกติ และสามารถรับกระแสขณะเริ่ มเดินเครื่ องมอเตอร์ได้
เป็ นอย่างดี
คอนแทคเตอร์ ให้ใช้ชนิด AC3 Duty และสามารถกันฝุ่ นได้เป็ นอย่างดี
โอเวอร์โหลดรี เลย์ ให้ใช้ชนิดที่ติดตั้งครบทุกเฟส
แรงดันคอยล์ 220 V, 50 Hz (หรื อตามที่กาหนดไว้ในแบบ)
มีจานวนหน้าสัมผัสช่วยของคอนแทคเตอร์แต่ละตัวไม่นอ้ ยกว่า
1NO+1NC สาหรับใช้งานระบบควบคุม และ/หรื อ การแสดงผลต่าง ๆ
Remote และ Local Control Panel
Remote และ Local Control Panel ต้องเป็ นกล่องพับขึ้นรู ปตามที่
กาหนดในลักษณะโครงสร้างของแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า
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Remote Control Panel จะต้องตั้งอยูต่ ามตาแหน่งที่กาหนดในแบบ ซึ่ง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม
Local Control Panel ที่ประจาอยูใ่ นตาแหน่งติดตั้งมอเตอร์ตอ้ งมี Local
Remote Selector Switch และในกรณี ที่จาเป็ นอาจต้องใช้ Auxiliary
Relay สาหรับการต่อเชื่อมระบบที่แรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน
Remote Control Panel จะต้องมี On-Off Push Button พร้อม Indication
Lamp และ Remote Local Indicating Lamp
การประกอบ Remote และ Local Control Panel ต้องจัดทา Shop
Drawing แสดง Control Circuit Diagram และรู ปแบบของตัวตูเ้ สนอ
อนุมตั ิจากผูค้ ุมงานก่อน
•
หม้อแปลงกระแส (CT) เป็ นชนิด Encapsulated มีพิกดั ตามที่แสดงไว้ในแบบ
โดยมีกระแสทุติยภูมิ 5A และติดตั้งเพื่อให้สามารถวัดได้ทุกเฟส Accuracy
Class 1 หรื อดีกว่า
•
อุปกรณ์หรื อเครื่ องวัด ต้องเป็ นชนิดติดตั้งในแผงสวิตช์ สามารถกันฝุ่ นและ
ความชื้นได้ดี โดยมีขนาดประมาณ 96x96 มม. Accuracy Class 1.5 หรื อดีกว่า
•
หลอดแสดงเป็ นแบบติดฝังเรี ยบบนแผงสวิตช์ ใช้หลอดไส้ 0.6 W, 6 V พร้อม
หม้อแปลง 220 V/6V ฝาครอบเป็ นพลาสติกแบบเลนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 20 มม.
•
Selector Switch (ถ้าในแบบกาหนดให้ติดตั้ง) ต้องเป็ นชนิดติดตั้งในแผงสวิตช์
มี 7 steps สาหรับ volt-selector และ 4 steps สาหรับ amp-selector
•
ป้ายชื่อทั้งหมด ต้องจัดหาและติดตั้งในแต่ละส่วนของแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า
•
ต้องติด Mimic Diagram ขนาดกว้าง 10 มม. หนา 3 มม. แสดง Single Line
ของระบบ
สายไฟฟ้าแรงต่า
1.
ทัว่ ไป สายไฟฟ้าแรงต่าของอาคารต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสายไฟฟ้า มอก. 11-2531
2.
ความต้องการทางด้านเทคนิค
•
สายไฟฟ้าที่ร้อยในท่อใช้สายหุ้มฉนวนพีวีซี ทนแรงดันได้ 750 โวลท์ อุณหภูมิ
ใช้งาน 70C หรื อตามที่แสดงในแบบ
•
สายไฟฟ้าที่เดินลอยใช้สายหุ้มฉนวน และเปลือกนอกพีวีซี แกนเดียวหรื อหลาย
แกนทนแรงดันได้ 750 โวลท์ อุณหภูมิใช้งาน 70C หรื อตามที่แสดงในแบบ
•
รายละเอียดของสายไฟฟ้าทัว่ ไป ซึ่งเป็ นสายหุ้มฉนวนพีวีซี พิกดั แรงดัน 750
โวลท์ และอุณหภูมิใช้งาน 70 ่C
•
ให้ใช้สายหุ้มฉนวนพีวีซีแกนเดียวทนแรงดันได้ 750 โวลท์ อุณหภูมิใช้งาน 70
C หรื อตามที่แสดงในแบบ
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สายใหญ่กว่า 6 ตารางมิลลิเมตรให้ใช้เป็ นสายตีเกลียว (Stranded Wire)
•
สายภายนอกอาคารให้เดินร้อยในท่อ หรื อฝังดินโดยตรง หรื อตามที่แสดงไว้ใน
แบบ
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
1.
ท่อร้อยสายไฟฟ้าของอาคารทั้งหมด ต้องเป็ นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และ NEC
2.
ความต้องการทางด้านเทคนิค
•
ท่อโลหะและอุปกรณ์ตอ้ งเป็ นวัสดุที่ใช้เฉพาะกับงานไฟฟ้า ท่อที่ไม่ได้ฝังใน
ผนังหรื อคอนกรี ตจะต้องยึดด้วยประกับโลหะ และ/หรื อประกับสาหรับแขวน
ท่อทุก ๆ ช่วง 2.5 เมตร และไม่เกิน 1.0 เมตร จากกล่องต่อสายหรื ออุปกรณ์
•
ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสี ชนิดกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC)
ต้องเป็ นท่อเหล็กชนิดหนาผ่านขบวนการชุบสังกะสี หรื อ Hot Dip Galvanize
มาแล้ว และมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ใช้ฝังในปูนทราย ในพื้น
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อใช้ในสถานที่ที่อาจได้รับความเสี ยหายได้ง่าย หรื อที่
ชื้นตามข้อกาหนดของ NEC
•
ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสี ชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) ต้อง
เป็ นท่อเหล็กบาง ผ่านขบวนการชุบสังกะสี หรื อ Hot Dip Galvanize มาแล้ว
และมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ใช้เดินลอยเกาะติดกับผนังหรื อ
เพดาน หรื อเดินฝังในอิฐก่อ (ต้องใช้ร่วมกับข้อชนิดกันน้ า) สามารถใช้ติดตั้งได้
ในทุกสถานที่ยกเว้นที่ระบุไว้ในกรณี ท่อ IMC และท่ออ่อนซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
ท่อโลหะชนิดบาง โดยทัว่ ไปใช้ขอ้ ต่อแบบสลักเกลียวขัน (Set-screw) ยกเว้น
ในห้องเครื่ องให้ใช้ขอ้ ต่อชนิดกันน้ า
•
ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสี ชนิดอ่อน (Flexible Metal conduit : FMC) ต้องทา
จาก Galvanize Steel ใช้ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการสั่นขณะใช้งาน เช่น
มอเตอร์เป็ นต้น หรื อใช้ในที่อื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้ท่อแข็งได้ ท่อโลหะชนิดอ่อน
ต้องใช้ขอ้ ต่อที่ทาสาหรับท่ออ่อนโดยเฉพาะ ท่อโลหะชนิดอ่อนให้ใช้ขนาดไม่
เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ท่ออ่อนที่ใช้ในบริ เวณที่อาจจะเปี ยกชื้นหรื ออยูใ่ นที่เปี ยกชื้น
ต้องเป็ นแบบกันน้ า และใช้ขอ้ ต่อชนิดกันน้ าเช่นกัน
•
ท่อร้อยสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะใช้งานและสภาวะแวดล้อม ดังที่
ได้กล่าวโดยสังเขปมาแล้ว
•
ท่อร้อยสายแต่ละท่อต้องมี Coupling อยูท่ ี่ปลายข้างหนึ่งและ Thread Protector
อีกข้างหนึ่ง
•
Conduit Fitting ต้องเป็ นไปตามที่กาหนดของ NEMA และ UL 514
•
ต้องมี Lock Nut และ Bushing ในทุกปลายของท่อ
•

3)

งานระบบประปาละสุขาภิบาล
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กล่องต่อสายไฟฟ้า ต้องเป็ นกล่องชุบสังกะสี หรื อแคดเมียม
•
ท่อร้อยสาย ต้องมีวิธีกนั สนิมและป้องกันการบาดสาย
รางเดินสายไฟฟ้า (Cable Ladder, Cable Tray or Wire Way)
1.
รางเดินสายไฟฟ้าต้องเป็ นไปตาม NEC Article 362 ทาจากแผ่นเหล็กที่ผา่ นกรรมวิธี
ป้องกันสนิมแล้วพ่นสี อบ (Stove Enamel Paint) และทนต่อสภาพบรรยากาศได้ดี
2.
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งรางเดินสายไฟฟ้า
ตลอดจนอุปกรณ์จบั ยึดรางเดิน
สายไฟฟ้ากับโครงสร้างอาคาร
สาหรับรู ปร่ างและขนาดของรางเดินสายไฟฟ้าให้
เป็ นไปตามที่ได้แสดงในแบบและระบุในข้อกาหนดนี้ทุกประการ
3.
ความต้องการทางด้านเทคนิค
•
รางเดินสายไฟฟ้า ต้องทาจากแผ่นเหล็กฟอสเฟตที่มีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 2.0
มม. สาหรับ Cable Ladder/ Cable Tray และ 1.5 มม. สาหรับ Wire Way หรื อที่
ระบุไว้ในแบบ
•
Cable Ladder และ Cable Tray ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมโดยวิธี Hot-dip
Galvanized หรื อ Electro-Galvanized สาหรับ Wire Way ต้องพ่นสีทบั เพื่อ
ป้องกันสนิมและทนต่อสภาพการผุกร่ อนได้ดี
•
ตัวรางเดินสายไฟฟ้า ต้องมีความแข็งแรงอย่างพอเพียงที่จะป้องกันสายไฟฟ้าที่
เดินอยูภ่ ายในได้ และสามารถรับน้ าหนักของสายไฟฟ้าดังกล่าวได้ดี
•
ภายในตัวรางเดินสายไฟฟ้า ต้องออกแบบให้สามารถเดินสายไฟฟ้าในราง
ดังกล่าวได้ง่าย และไม่ทาให้สายชารุ ดเสี ยหาย เช่นขอบข้างราง และ/หรื อขั้น
ของรางต้องเรี ยบโดยไม่มีความคมของขอบ
•
รางเดินสาย จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์จบั ยึด (Support) ทุก ๆ ช่วงไม่เกิน 1.5
เมตร และตัวจับยึดต้องมีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ
•
รางเดินสายและอุปกรณ์จบั ยึด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้าง หรื อ
ตัวแทนของผูว้ ่าจ้างก่อนทาการติดตั้ง
กล่องต่อสายไฟฟ้า
1.
กล่องต่อสายแบบต่าง ๆ ต้องเป็ นไปตาม NEC หัวข้อที่ 370 และ 373 กล่องต่อสายให้
หมายรวมถึงกล่องต่อสวิตช์ เต้ารับ กล่องดึงสาย กล่องรวมสาย และกล่องสาหรับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
2.
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งกล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องดึงสาย (Pull Box) และ
ข้อต่อต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกาหนดนี้ทุก
ประการ และส่วนอื่นที่เห็นว่าจาเป็ นสาหรับการติดตั้ง (ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในแบบ)
3.
ความต้องการทางด้านเทคนิค
•

4)

5)
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โดยทัว่ ไปกล่องต่อสายต้องเป็ นเหล็กอาบสังกะสี หรื ออลูมิเนียมหนาไม่นอ้ ย
กว่า 1.0 มม. เป็ นแบบมีฝาปิ ด และมีขนาดไม่เล็กกว่าที่กาหนดไว้ในตารางของ
NEC
•
กล่องต่อสายต้องมีกรรมวิธีกนั สนิมและป้องกันการบาดสาย
•
กล่องต่อสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน และสภาวะ
แวดล้อม
•
กล่องต่อสายแบบกันน้ า ต้องใช้เป็ นอะลูมิเนียมหรื อเหล็กหล่อ และมีกรรมวิธี
ป้องกันน้ าได้ดี โดยที่ฝาครอบมีขอบยางอัดรอบ หรื อทาด้วยเหล็กแผ่นหรื อ
อะลูมิเนียมแผ่น
•
กล่องดึงสายและฝาครอบขนาดใหญ่ ให้ทาด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่นอ้ ยกว่า 1.4
มม. พ่นสี กนั สนิมแล้วพ่นสี ช้ นั นอกด้วย
•
ขนาดกล่องต่อสายและจานวนสายในกล่องต้องเป็ นไปตามกฏของ NEC
•
กล่องต่อสายทุกกล่องต้องต่อลงดินตามกฏของ NEC
ระบบการต่อลงดิน
1.
การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Grounding) คือ การต่ออุปกรณ์ที่เป็ น
โลหะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลงดิน อุปกรณ์ที่ตอ้ งต่อลงดิน ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทั้งหมด เช่น ท่อโลหะ ปั๊ม เป็ นต้น สายดินของการต่อลงดินอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ตามที่
กาหนด จะต้องทาตาม NE Code และเป็ นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่ องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
2.
ความต้องการทางด้านเทคนิค
•
สายตัวนาลงดินให้ใช้สายเส้นเดียวกันตลอดโดยไม่มีการตัดต่อ หากสายตัวนา
ลงดินที่กาหนดให้ร้อยในท่อโลหะ จะต้องต่อสายลงดินเข้ากับปลายทั้งสองข้าง
ของท่อโลหะโดยใช้ปะกับโลหะ
•
การต่อเชื่อมทุกๆจุดของสายดิน สายดินกับระบบหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้วิธี
Exothermic Welding โดยให้เป็ นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ และ NEC ซึ่งการ
ต่อดังกล่าวต้องไม่ทาให้เกิดความต้านทานสู งกว่าที่กาหนดไว้ การต่อสาย
ตัวนาแยกเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการใช้ปะกับโลหะ ชนิดใช้เครื่ องมือกลอัด ต่อ
แยก เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเมื่อถูกแยกออกจากวงจรไฟฟ้าไปแล้วระบบการ
ต่อลงดินของอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่ถูกตัดขาด
•

6)

ขนาดต่าสุ ดของสายดินของเครื่ องอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
พิกดั หรื อขนาดปรับตั้งของ
เครื่ องป้องกันกระแสเกิน
งานระบบประปาละสุขาภิบาล

ขนาดต่าสุ ดของสายดินของเครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้า
(ตัวนาทองแดง) ตารางมิลลิเมตร
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(แอมแปร์)
6-16
20-25
30-63
80-100
125-200
225-400
500
600-8000
1,000
1,200-1,250
1,600-2,000
2,500
3,000-4,000
5,000-6,000

7.3

1.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
185
240
400

วิธีการก่อสร้าง
1)

2)
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แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่า
1.
การติดตั้ง แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า ต้องติดตั้งตามคาแนะนาของบริ ษทั ผูผ้ ลิต และตามที่
แสดงไว้ในแบบทุกประการ
2.
การทดสอบ แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่าต้องผ่านการทดสอบและมีหนังสื อรับรองผลการ
ทดสอบจากโรงงาน ตลอดจนได้รับการตรวจและทดสอบโดยการไฟฟ้าฯ นัน่ คือ ให้
ตรวจสอบฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์และสายป้อนต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบระบบการ
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ผูร้ ับจ้างต้องส่งรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่การไฟฟ้าฯ
ต้องการ ถ้าหากมีส่ิ งใดที่ตอ้ งแก้ไขเพื่อให้ผา่ นการตรวจสอบดังกล่าว ผูร้ ับจ้างต้อง
แก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น
3.
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหนังสื อคู่มือการบารุ งรักษาและวิธีใช้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่าจานวน 4
ชุด มอบให้แก่ผวู ้ ่าจ้าง
สายไฟฟ้าแรงต่า
1.
สายไฟฟ้าต้องเดินร้อยในท่อโลหะ และ/หรื อ ตามที่กาหนดในแบบ
2.
การเดินสายไฟฟ้าในท่อต้องกระทาภายหลังการวางท่อร้อยสาย กล่องต่อสาย กล่องดึง
สายและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น อุปกรณ์การดึงสายไฟฟ้าต้องร้อย
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สายในขณะที่จะเดินสายไฟแต่ละช่วง ห้ามมิให้ตระเตรี ยมหรื อร้อยสายไฟไว้ในท่อร้อย
สายล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด
3.
การดึงสายควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการดึงสายซึ่งออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้กบั งานดึง
สายไฟฟ้าภายในท่อ และต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตอุปกรณ์ดงั กล่าวด้วย
4.
การหล่อลื่น ในการดึงสายผูร้ ับจ้างต้องใช้ตวั หล่อลื่นซึ่งเป็ นชนิดที่ผผู ้ ลิตสายไฟฟ้า
แนะนาไว้เท่านั้น
5.
การดัดงอสายไฟฟ้าทุกขนาด ต้องกระทาอย่างระมัดระวังในการติดตั้ง รัศมีของการดัด
งอต้องเป็ นไปตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตสายไฟฟ้า หรื อ NEC
6.
สายทองแดงที่มีขนาดไม่เกิน 10 ตร.มม. การต่อสายไฟใช้ข้วั ต่อสายแบบเกลียวกวด
หรื อใช้เครื่ องมือกลบีบ และสาหรับสายขนาด 16 ตร.มม. หรื อใหญ่กว่าให้ใช้ข้วั ต่อสาย
แบบใช้เครื่ องมือกลบีบและใช้ฉนวน (Heat Shrinkable Tube) ห่อหุ้มรอยต่อดังกล่าว
7.
การต่อสายใต้ดินหรื อในบริ เวณที่เปี ยกชื้นหรื อโดนน้ าได้
ต้องหล่อหุ้มด้วยสารกัน
ความชื้นมิให้เข้าไปในหัวต่อได้เช่น สารประเภทซิลิโคน หรื อ Epoxy
8.
การต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณี ที่อุปกรณ์ไฟฟ้ามีหวั สกรู แบบพันสายต้องใช้หาง
ปลาและหากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีข้วั รับสายแบบมีรูสอดสายให้ต่อตรงได้
9.
การกันความชื้น ปลายทั้งสองข้างของสายไฟฟ้าที่ปล่อยไว้ ต้องมีกรรมวิธีป้องกัน
ความชื้นจากภายนอก สาหรับสายที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 ตร.มม. ให้ใช้ฉนวนห่อหุ้ม
รอยต่อ
10. ป้ายแสดงเลขที่วงจร สายไฟฟ้าทั้งหมดที่ปลายสายทั้งสองข้างและในทุกจุดที่มีการต่อ
สายไฟฟ้า ทั้งในกล่องต่อสาย รางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีป้ายติดแสดง
เลขที่วงจรไฟฟ้า
โดยใช้ป้ายที่มีความทนทานดีเพื่อความสะดวกในการบารุ งรักษา
รายละเอียดของการบ่งบอกเป็ นไปตามที่แสดงไว้ในแบบ
11. การทดสอบ ในกรณี ที่ผวู ้ ่าจ้างเห็นว่าสายไฟที่นามาติดตั้งในอาคารนี้ อาจมีคุณสมบัติ
ไม่ดีเท่าที่กาหนดไว้ ผูว้ ่าจ้างสงวนสิ ทธิ์ที่จะนาไปให้สถาบันที่ผวู ้ ่าจ้างเชื่อถือทาการ
ทดสอบตามมาตรฐานโดยผูร้ ับจ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หากตัวอย่างไม่ผา่ นการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ผูร้ ับจ้างต้องนาสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมาเปลี่ยนให้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากสัญญา และต้องรับผิดชอบในความล่าช้าของงาน
ในส่วนนี้ดว้ ย
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
1.
ท่อ IMC ต้องใช้เดินฝังในดิน หรื อคอนกรี ตหรื ออิฐก่อ หรื อ Floor Slab การติดตั้ง
เป็ นไปตาม NEC หัวข้อที่ 346
2.
ท่อ EMT ต้องใช้กบั แนวเดินท่อที่ Exposed หรื อ Concealed การติดตั้งเป็ นไปตาม NEC
หัวข้อที่ 348
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3.
4.
5.
6.
7.

ท่ออ่อน ต้องใช้เมื่อต้องการต่อเชื่อมท่อเข้ากับอุปกรณ์ซ่ ึงมีการสั่นสะเทือนหรื อเมื่อ
ต้องการยืดหยุน่ การติดตั้งเป็ นไปตาม NEC หัวข้อที่ 350
Associated Material ต้องเป็ นไปตาม NEC หัวข้อที่ 370 สาหรับการติดตั้งในบริ เวณ
อันตราย (Harzard) ให้เป็ นไปตาม NEC หัวข้อที่ 500
Bend And Offset ต้องเป็ นไปตามที่แสดงไว้ในแบบทุกประการ ท่อร้อยสายที่เสี ยรู ป
และไม่เป็ นไปตามที่ระบุ ห้ามนามาใช้ในการติดตั้ง
การนาท่อร้อยสายไปติดตั้ง ถ้ามี Moisture Pocket ต้องกาจัดให้หมดเสี ยก่อน
การเดินท่อให้พยายามเดินในแนวเฉลียงทางเดิน และมีแนวขนานหรื อตั้งฉากกับตัว
อาคาร

8.

4)

5)
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ท่อที่ต่อเข้ากับกล่องต่อสายและอุปกรณ์ตอ้ งมีขอ้ ต่อสาย (Box Connector) ติดไว้ทุก
แห่ง ปลายท่อที่มีการร้อยสายเข้าท่อ ถ้าอยูใ่ นอาคารต้องมี Conduit Bushing ใส่ไว้
ปลายท่อที่ยงั ไม่ได้ใช้งานต้องมีฝาครอบ(Conduit Cap) ปิ ดไว้ทุกแห่ง การต่อท่อโลหะ
ชนิดบางที่ฝังในผนังหรื อพื้นให้ใช้ขอ้ ต่อชนิดกันน้ า การงอท่อต้องให้มีรัศมีความโค้ง
ของท่อไม่นอ้ ยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อ โดยใช้เครื่ องมือดัดที่
เหมาะสม และเมื่อรวมมุมที่งอแล้วต้องไม่เกิน 360 องศา (ระหว่างกล่องต่อสายสองจุด)
9.
ปลายท่อทั้งสองข้างทุกท่อนก่อนที่จะต่อเข้าด้วยกันกับข้อต่อ หรื อกล่องต่อสายต้องทา
ให้หมดคมโดยใช้ Conduit Reamer และการวางท่อต้องไม่ทาให้ผิวภายนอกท่อชารุ ด
10. การต่อเชื่อมกับกล่องต่อสายและตัวตู้ ส่วนที่เป็ นเกลียวของท่อต่อผ่านเข้าไปในผนัง
ของกล่องหรื อตัวตู้ โดยมี Locknut ทั้งด้านในและด้านนอกที่ปลายของท่อร้อยสาย ต้อง
มี Bushing สวมอยู่
รางเดินสายไฟฟ้า
1.
การติดตั้งให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องความปลอดภัยอันเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า ตามกฏของการไฟฟ้าฯ และ NEC
2.
จานวนสายไฟฟ้าที่เดินในรางให้เป็ นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ และ NEC
3.
รางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการเดินสาย ต้องต่อลงดิน
4.
สายไฟฟ้าที่เดินในรางเดินสายไฟฟ้าทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ต้องมีอุปกรณ์จบั ยึด
สายไฟฟ้ากับรางเดินสายไฟฟ้าดังกล่าว (Cable Tie) หรื อใช้อุปกรณ์จบั ยึดสายไฟฟ้าที่
เหมาะสม
กล่องต่อสายไฟฟ้า
1.
ให้เป็ นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ และ NEC
2.
กล่องต่อสายทุกกล่องต้องมีการจับยึดที่แข็งแรงกับตัวอาคาร
3.
การต่อท่อเข้ากับกล่องต่อสายต้องประกอบด้วย Lock Nut และ Bushing และอุปกรณ์
อื่นที่จาเป็ นสาหรับการเดินสายและต่อสาย
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ระบบการต่อลงดิน
1.
การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีดงั ต่อไปนี้
ปั๊มน้ า อุปกรณ์ เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่มีเปลือกหุ้มภายนอกเป็ นโลหะ
โครงเหล็กหรื อสิ่ งที่เกี่ยวข้องที่เป็ นโลหะ อันอาจมีกระแสไฟฟ้า
2.
สายดินที่ติดตั้งในบริ เวณที่อาจทาให้เสี ยหายชารุ ดได้ ให้ร้อยในท่อโลหะ
3.
ขนาดของสายดินสาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้เป็ นไปตาม NEC หรื อที่ระบุไว้ในแบบ
4.
ผูร้ ับจ้างต้องทาแบบการต่อลงดินของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อขออนุมตั ิจากผู ้
ว่าจ้างก่อนทาการติดตั้ง
5.
ผูร้ ับจ้างต้องทดสอบวัดค่าความต้านทานของสายดิน และความต้านทานของดิน ต่อ
หน้าผูว้ ่าจ้างหรื อตัวแทนผูว้ ่าจ้าง และผลของการทดสอบให้ผรู ้ ับจ้างจัดทาเป็ นรายงาน
ส่งให้ผวู ้ ่าจ้าง 4 ชุด
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ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
8. การป้องกันไฟ และควันลาม
8.1

ความต้องการทัว่ ไป
1)
2)

8.2

วัสดุและโครงสร้าง
1)
2)
3)
4)
5)

8.3

โดยทัว่ ไป การป้องกันไฟ และควันลามต้องเป็ นตามหัวข้อ 300-21 ของ NED และ ASTM
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหา และติดตั้ง วัสดุ หรื ออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควัน ตามช่อง
เปิ ดของท่อต่าง ๆ ซึ่งผ่านแนวผนังกันไฟและพื้นทุกชั้น

วัสดุหรื ออุปกรณ์ ซึ่งใช้ป้องกันไฟและควันลาม ต้องเป็ นอุปกรณ์หรื อวัสดุที่ UL รับรอง
วัสดุหรื ออุปกรณ์ดงั กล่าว ต้องป้องกันไฟได้อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง
วัสดุหรื ออุปกรณ์ดงั กล่าว ต้องไม่เป็ นพิษขณะติดตั้งหรื อเกิดเพลิงไหม้ สามารถถอดออกได้ง่าย
ในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีและติดตั้งง่าย
วัสดุหรื ออุปกรณ์ป้องกันไฟและควันลามต้องมีความแข็งแรงไม่วา่ ก่อน หรื อหลังเกิดเพลิงไหม้

วิธีการก่อสร้าง
1)
2)
3)
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ช่องเปิ ดทุกช่องไม่ว่าจะอยูท่ ี่ใดของผนัง หรื อพื้นห้อง หรื อฝ้าเพดาน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ หรื อ
วัสดุป้องกันไฟ และควันลาม
การติดตั้งให้เป็ นไปตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต อุปกรณ์และวัสดุดงั กล่าว
ช่องเปิ ดทุกช่องสาหรับท่อต่าง ๆ ที่เตรี ยมไว้สาหรับอนาคตต้องหุ้มปิ ดไว้ดว้ ยวัสดุป้องกันไฟ
และควันลามด้วย
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